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ကုသဖုိ႔ ခက္ေနဆဲ
ပဲေလာကမွ ေရာဂါ
သိမ့္သိမ့္စုိး၊ ျပည္သိမ္း
ပဲေစ်းကြက္တြင္ ပဲကုမ ၸဏီမ်ား 
က  ေလေရာင္းေလ၀ယ္  (ႀကိဳ 
ပိြဳင့္)ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ထားၿပီး ေငြ 
ေၾကးျပႆနာတကက္ာ မရငွ္းႏုငိ ္
လွ်င္ ထြက္ေျပးေသာ  ျဖစ္စဥ္က 
မထူးဆန္းေတာ့ပါ။ ထူးဆန္းေန 
သည္က  မၾကာခဏျဖစ္ပြားေန 
ေသာ ျပႆနာကုိ မတားဆီးႏုိင္ 
ျခင္းျဖစသ္ည။္ မိုးသကက္မုၸဏကီဲ့ 
သုိ႔ပင္ ေငြေၾကးျပႆနာတက္ႏုိင္ 
ေသာ ပဲကုမၸဏီမ်ား ရွိေနေသး 
သညဟ္ ုတုငိၾ္ကားမႈမ်ား ရွိေနျပန ္
သည္။

သင္က့ေလး ဘယ္ေက်ာင္းမွာထားမလဲ
ေနလင္းထြန္း
သမၼတဦးသနိ္းစနိအ္စုိးရသကတ္မ္းတြင ္ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးမ၀ူါဒသစမ္်ား ခ်မတွ္ႏုငိ္ေတာမ့ညလ္ားဟ ု
ေက်ာင္းသားမိဘအားလုံး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သက္တမ္းသုံးႏွစ္ေက်ာ္လာခ်ိန္အထိ စစ္အစုိးရ 
လက္ထက္ကတည္းက က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ပညာေရးစနစ္ဆုိးကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ မိမိ၏ 
သားသမီးကုိ ဘယ္ေက်ာင္းပုိ႔ရမည္မသိေသာ မိဘမ်ားစြာရွိေနသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
ဒီခ်ဳပ္မႏုိင္ေအာင္ ညစ္မွာလား
ရန္မ်ိဳးႏုိင္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ကြင္းလယ္ဒုိင္လူႀကီးႏွင့္တူၿပီး မည္သည့္ 
ဘကက္ုမွိ် ဘကမ္လုကိရ္န္ အေရးႀကီးသည။္ လပုူဂၢိဳလတ္စဦ္း၊ ပါတီတစ ္
ခုတည္းကုိဦးတည္၍ ကန္႔သတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ 
ျပန္ျခင္းမွာ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚေစမည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကေျပာသည္။

အဆိပ္သင့္ေခ်ာင္း
ျပဳန္းတီးေနေသာ သယံဇာတ
မရန္

ေဘာလုံးေလာကအတြက္
အႀကီးမားဆုံးေတာ္လွန္ေရး

အျမန္လမ္းေပၚမွ 
အကြၽတ္အလြတ္ပဲြ

အခ်ပ္ပုိ A8 

စာမ်က္ႏွာ ၄၂ 

အခ်ပ္ပို A5 

စာမ်က္ႏွာ ၁၈ စာမ်က္ႏွာ ၅ 

ေဆာင္းပါးအျပည့္အစုံ စာ ၁၃ 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သယ္ေဆာင္ေနေသာ သစ္လုံးႏွင့္သစ္ျမစ္တင္ ကားႀကီးမ်ားကုိ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလက ေတြ႕ရစဥ္
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ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅၀-၆၀ ေက်ာ္က
စင္ကာပူႏွင့္ တူေၾကာင္း လီရွန္လြန္းမွတ္ခ်က္ခ်
ထြန္းခုိင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၂
အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း 
တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ 
ေရာက္ရိွေနသည့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီရွန္လြန္း 
သည္ ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ 
အတြင္းသုိ႔ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ 
ၿပီး လြနခ္ဲ့ေသာ ႏစွ္ေပါင္း ၅၀၊ ၆၀ 
ေက်ာ္က စင္ကာပူ(သို႔) ပီနန္၏ 
အေငြ႕အသကမ္်ိဳး ခစံားရေၾကာင္း 
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။
 စင္ကာပူႏုိင္ငံ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္  
သည ္ေမလ၁၀ ရကက္ ျမန္မာႏုငိင္ ံ
၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ေနျပည္ေတာ္ 
အနီးတြင္ရိွသည့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕သုိ႔ 
သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ 
 အိမ္ဆုိင္မ်ား၊ လူမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္က်ပ္ေနသည့္ လမ္းမမ်ား 
သည ္၁၉၅၀ ႏငွ္ ့၁၉၆၀ ႏစွမ္်ားဆ ီ
က စငက္ာပူ(သုိ႔) ပီနန္းႏငွ္ ့ဆငတူ္ 
ေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၿပီး 
ျခြင္းခ်ကအ္ေနျဖင္ ့ေဒသခမံ်ားက 
၎တို႔အဖဲြ႕ကုိ စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ 
ဓာတ္ပံု႐ုိက္ကူးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
မစၥတာလီရွန္လြန္းက ေရးသားခဲ့ 

သည္။
 စင္ကာပူႏုိင္ငံ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္  
သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ တရား၀င္ 
လႊင့္တင္ထားသည့္ ၎၏ေဖ့စ္ 
ဘြတခ္စ္ာမ်က္ႏွာတြင ္အထကပ္ါ 
အတုငိ္း ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္
 မစၥတာလရွီန္လြန္းသည ္ေန 

သရက္နယ္အတြင္း
ေရနံေမွာ္အသစ္မ်ား ထပ္မံေတြ႕ရွိ
လင္းသက္ႏုိင္

ေအာင္လံ၊ ေမလ−၁၂
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ခ႐ုိင္၊ 
သရက္နယ္အေနာက္ဘက္စခန္း 
ႀကီးေက်းရြာအနီးတြင္  ေရနံေမွာ္ 
အသစ္တစ္ခု    ထပ္မံေတြ႕ရိွ၍ 
လြန္ခဲ့ေသာ တစလ္ခြခဲန္႔က စတင ္
တူးေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း 
ရရွိသည္။
 ‘‘အခုစခန္းႀကီး ေရနံေမွာ္ေန 
ရာက ေပတစ္ေထာငအ္လြန္ဆံုးပ ဲ
တူးရတယ္။ လွ်ံတြင္းလည္းထြက္ 
ၾကတယ္။ က်င္းအမ်ားစုကေတာ့ 
ေပေျခာက္ရာဝန္းက်င္ေတြပါပဲ။ 
တစ္ေန႔ကို ပီပါခုနစ္လံုး၊ ရွစ္လံုး 
ထြက္တယ္’’ဟု ေရနံေမွာ္တြင္  
လကရ္ွတိူးေဖာလ္်ကရ္ွိေသာ လပု ္
ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ပီပါအလုံး ေလးဆယ္ဝန္း 
က်ငခ္န္႔ထြက္ေသာ က်င္းလည္းရွ ိ
ၿပီး   က်င္းအမ်ားစုမွာ  ဆယ္လံုး 
ဝန္းက်င္ထြက္ရွိေသာ က်င္းတိမ္ 
မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း  ၎က  ေျပာ 
သည္။ ယခုအခါ သရက္နယ္ 
အတြင္း ေရနံေမွာ္သံုးခုရွိလာၿပီး 

ပိေတာက္ပင္ ေရနံေမွာ္ႏွင့္ ငါးခု 
အုိင္ေရနံေမွာ္တုိ ႔မွာ အသစ္တူး 
ေဖာက္်င္းမ်ားမရွသိေလာကန္ည္း 
ပါးလာၿပီး   ခပ္က်င္းမ်ားသာရွိ 
ေတာ့ေၾကာင္း အဆိုပါေရနံေမွာ္ 
မ်ားမွ ေရနံတြင္းတူးစက္အမ်ားစု 
မွာ စခန္းႀကီးေရန ံေမွာသ္ို႔ ေျပာင္း 
ေရႊ႕တူးေဖာ္လာေနၾကေၾကာင္း 
ယင္းေရနံေမွာ္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
ကေျပာသည္။
 သရက္နယ္အတြင္းရိွ ေရနံ 
ေမွာ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ 
ေရနံတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ အသင့္ 
တူးၿပီး ေရနံထြက္က်င္းမ်ားဝယ္ 
ယူကာ ေရနံခပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားရွိ 
စုျဖစ္ၿပီး  ကိုယ္တုိင္တူး   ကိုယ္ 
တုိ င္ ခပ္သူမ်ားလည္းရွိသည္ ။ 
ေရနံက်င္းေနရာမ်ားကိုမူ သက္ 
ဆုိင္ရာလယ္ယာေျမပိုင္ရွင္မ်ား 
ထံမွ ဝယ္ယူတူးေဖာ္မႈမ်ားရွိ ၿပီး 
ကုမ ၸဏီမ်ားသို ႔  ေရနံျပန္လည္ 
ေရာင္းခ်ေပးေသာစနစ္ျဖင့္ တူး 
ေဖာသ္မူ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေရန ံ
လပုင္န္းလပုက္ိငုသ္မူ်ားထမံ ွသရိ 
သည္။

ျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံ 
ေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သီး 
သန္႔ေတြ႕ဆံခုဲၿ့ပီး ႏစွ္ႏိငုင္ဆံကဆ္ ံ
မႈ ျမႇင့္တင္ေရး၊  အသက္ေမြး 
ပညာသင္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေရး၊  
ဥပေဒေရးရာအပါအ၀င္ နည္း 
ပညာဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား တုိး 

ျမႇင့္ေပးအပ္ႏုိင္ေရး၊ ဘဏ္လုပ္ 
ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ 
က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ႏုငိမ္ည္ ့အလားအလာမ်ားကု ိ
ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခ့ဲ 
ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္ 
ျပန္ခဲ့သည္။

စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ယာဥ္တန္း ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တြင္းျဖတ္သန္းေနသည္ကုိ ေဒသခံမ်ားၾကည့္႐ႈေနစဥ္
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ေစ်းအႀကီးဆံုးႏွင့္ ေရာင္းေကာင္းေနေသာ ကားသစ္မ်ား
 ကမၻာေက်ာ္ ကားအေရာင္း 
ျပခန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့ 
သည့္ႏွစ္မွစတင္၍ ကုမၸဏီတစ္ခု 
ၿပီးတစခ္ ုလာေရာကဖ္ြင္လ့စွခ္ဲရ့ာ 
ယခုဆိုလွ်င္ ကမၻာေက်ာ္ ကား 

ကုမၸဏီ အေရာင္းျပခန္း ကိုးခုရွိ 
လာၿပီျဖစ္သည္။
 ၿပီးခဲ့သည့ ္အစိုးရလကထ္က ္
က လူတန္းစားတစ္ရပ္သာ ဇိမ္ခံ 
ကားေ ကာ င္း ကား သ န္ ႔ မ်ား ကို  
ကိယုတ္ိငုစ္တိႀ္ကိဳကမ္ွာယ ူစီးနင္း 
ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအစိးုရလက ္

ထက္တြင္ ကားတင္သြင္းခြင့္ မူ၀ါ 
ဒမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ ၿပီးေနာက္ 
ရနက္နုတ္ြင ္ကမၻာႏငွ့တ္စ္ေျပးည ီ
ေနာက္ဆံုးေပၚ နာမည္ႀကီးကား 
မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း၀ယ္စီးႏုိင္ၿပီျဖစ္ 
သည္။
 ကမၻာေက်ာ္ကုမၸဏီမ်ားက 

ႏုိင္ငံတကာတြင္ေပးသည့္  ၀န္  
ေဆာင္မႈမ်ားအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ 
ငံမွ ကား၀ယ္ယူသူမ်ားအားေပး 
ကာ ႏိုင္ငံျခားကားေစ်းကြက္က 
အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ထိုးေဖာက္၀င္ 
ေရာကလ္ာေနသည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံ
တြင္ ေရာင္းေနေသာ ကားမ်ားထဲ 

မွ ေစ်းအႀကီးဆံုးႏွင့္ လူႀကိဳက္အ 
မ်ားဆံုးကားအခ်ဳိ႕ကို စာဖတ္သူ 
မ်ားအတြက္ တင္ဆက္လိုက္ပါ 
သည္။
    တစ္ခ်ိန္က နာမည္ႀကီး 
Grand Royal အရက္ျဖင့္ ျမန္မာ 
ျပည္တြင္ လူသိမ်ားခဲ့သည့္ IBTC 

ကမုၸဏသီည ္cycle and carriage  
automobile အမည္ျဖင့္ မာစီဒီး 
ဘင့ဇ္က္ား အေရာင္းျပခန္းကိ ုရန ္
ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယင္း 
ျပခန္းမွ လက္ရွိနာမည္ႀကီးၿပီး အ 
ထက္တန္းလႊာမ်ားထဲမွ အမ်ား 

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ) ဓာတ္ပံု − မိုးညိဳ

rdk;ndK

စာမ်က္ႏွာ ၁၄ 

က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ မာစီဒီးဘင့္ဇ္ S-Class ဇိမ္ခံကား က်ပ္သိန္း ၃၅၀၀ ေက်ာ္ေသာ ခ်က္ဗလက္ Corvette ၿပိဳင္ကား
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အျမန္လမ္းေပၚမွ အကြၽတ္အလြတ္ပဲြ ‘‘ကြၽန္ေတာ္ကြၽန္မတုိ႔ ေကြၽး 
ေမြးတဲ့အစားအစာမ်ားကိုလည္း 
သိသိသာသာ အားရပါးရ လာ 
ေရာက္ယူငင္စားသံုးၾကပါရန္ ႐ို 
ေသေလးျမတ္စြာျဖင့္ ပန္ၾကား 
အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ’’
 ေမလ ၁၀ ရက္ ည ၁၀နာ 
ရီေက်ာတ္ြင ္ရနက္နု-္မႏၲေလး အ 
ျမန္လမ္း ၁၁၆ မိုင္ လမ္းေဘး၌ 
ယာယီတည္ေဆာက္ထားသည့္  
မ႑ပ္အတြင္းမွ ထြက္ေပၚလာ 
ေသာ ဖတ္ိၾကားသ။ံ ထပ္တလလဲ ဲ
ေခၚယူေနသည့္ ထုိအသံက မလွမ္း 
မကမ္းရိွ ၁၁၅ မုိင္ ယာဥ္ရပ္နား 
စခန္းအတြင္း ညစာစားေသာက္ 
ေနၾကေသာ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား 
နားသို႔ပင္ က်ယ္ေလာင္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ 
႐ိုက္ခတ္လ်က္။
 အစားအေသာကမ္်ား ေကြၽး 
ေမြးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လာ 
ေရာကစ္ားသံုးၾကပါရန ္ဖတိၾ္ကား 
ေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ရွိ 
ထငရ္ွား လပူဂုၢဳလိမ္်ားကိ ုဖတိ္ေခၚ 
ေနျခင္းေတာ့မဟုတ္။ ေသဆံုး 
သြားၿပီး မကြၽတ္မလြတ္ျဖစ္ေနၾက 
သည့ ္ျမန္မာျပညတ္စနံ္တစလ္်ား 
ရွ ိသရ၊ဲ တေစၧ၊ ၿပတိၱာအေပါင္းတို႔ 

ကိ ုဖတ္ိေခၚေနျခင္းသာျဖစသ္ည။္
 ၁၁၆ မိုင္ သုညဖာလံု ေဘး 
တည္တ့ည္တ့ြင ္သပုံဲေစတီတစဆ္ ူ
တညထ္ားသည။္ အဆုပိါ သပဲံုေစ 

တီကို ရာဇမတ္ကာထားၿပီး အ 
တြင္းသို႔ မညသ္မွူမ၀ငရ္ဘ ဲဘရုား 
ဖူးလာေရာက္သည့္ ၿပိတၱာမ်ား 
နားေနရန္အတြက္ဟု သတ္မွတ္ 

ထားသည။္ အနီးရိွ မ႑ပ္အတြင္း 
မွာေတာ့ သံဃာေတာ္သံုးပါးႏွင့္ 
အကြၽတ္အလြတ္ပဲြသို႔ လာေရာက ္
ၾကသမူ်ား အလပ္ု႐ႈပ္ေနၾကသည။္ 

 ၿပိတၱာမ်ားကို အစာေကြၽး 
ေမြးမည့္ အကြၽတ္အလြတ္ပဲြ 
က်င္း ပသည့္ေနရာမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ 
ဧၿပီ လ ၁၂ ရက္သန္းေခါင္ေက်ာ္ 

နံ နက္ ၂ နာရီေက်ာ္က ခရီးသည္ 
တငယ္ာဥႀ္ကီးႏငွ့ ္အမိစ္ီးကားတစ ္
စီးတို႔တိုက္မိ၍ မီးေလာင္ရာမွ လူ 
၁၂ ဦးေသဆံုးခဲ့ရသည့္ေနရာႏွင့္ 
ႏွစ္ဖာလံုခန္႔သာ ကြာေ၀းသည္။ 
 ရ န္ ကု န္ - မႏၲေ လး အျ မ န္  
လ မ္း မ ႀ ကီး တ စ္ေ လွ်ာ က္ တြ င္  
ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ 
လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီး 
ခဲ့ရသည္။ လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ 
ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ယာဥ္ 
ေမာင္းအိပ္ငိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ ယာဥ္ 
ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မေတာ္ 
တဆျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ရ 
သည္။ ႐ိုးရာယံုၾကည္သူမ်ားက 
ေတာ့ မကြၽတ္လြတ္ေသးသည့္ 
၀ညိာဥမ္်ားေၾကာင့ဟ္လုည္း မတွ ္
ယူမႈမ်ားရွိသည္။
 အျမန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္  
ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသ 
ဆံုးခဲ့ရသူမ်ားသည္ မကြၽတ္မ 
လြတ္ၾကဘဲ အဆိုပါ လမ္းပိုင္းေန 
ရာမ်ားတြငသ္ာ တ၀၀ဲလဲညလ္ည ္
ျဖစ္ ေနၾကရသည္ဟု မွတ္ယူသူ 
မ်ားလည္းရွိသည္။ ယခုေတာ့ 
မကြၽတ္မလြတ္ေသးဟု ယူဆထား 
ၾကသူမ်ားက ၀ိညာဥ္မ်ားအတြက္ 
အကြၽတ္အလြတ္ပဲြႀကီးကို အျမန္ 

ဥကၠာကိုကို

စာမ်က္ႏွာ (၇) သို႔

ဓာတ္ပံု - ဥကၠာကိုကို(၁၁၆)မိုင္တြင္ အကြၽတ္လြတ္ပြဲက်င္းပရာ ၿပိတၱာမ်ား ေရစက္ခ်ရန္ဆိုေသာေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္
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တီလားဗီးယားသရက္သီးအစပ္
 ဒီတစ္ပတ္ဟင္းအတြက္ကေတာ့ အေနေတာ္ တီလားဗီးယားတစ္ေကာင္၊ သရက္သီးစိမ္းတစ္ျခမ္း၊ 
င႐ုတ္သီးစိမ္း၊ နံနံပင္တို႔ပဲ လိုပါတယ္။
 ပထမဆံုး တလီားဗီးယားကိ ုေရစင္ေအာင္ေဆး၊ အတံုးေလး ေတြတံုး၊ ဆား၊ နႏြင္းနယၿ္ပီး ႏပွထ္ားပါ။
 ၾကက္သြန္ျဖဴနီကို နႏြင္းမႈန္႔ ေလးနည္းနည္းနဲ႔ ဆီသတ္ပါမယ္။ ၿပီးရင္ င႐ုတ္သီးစိမ္း ေထာင္းထား 
တာေတြထည့္ပါ။
 ေမႊးလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ တီလားဗီးယားထည့္ၿပီး ဆံုေဆးေရ ထည့္အုပ္ထားလိုက္ပါ။
 တစ္ေရခန္းသြားရင္ သရက္သီးစိမ္းပါးပါးလွီးထားတာေလး ထည့္ၿပီး ေနာက္တစ္ေရထပ္ထည့္ပါ။ 
 ေရခန္းသြားၿပီဆိုရင္ နံနံပင္ေလးအုပ္ၿပီး ခ်လို႔ရပါတယ္။

အေပ်ာ္တမ္းကား၀ါသနာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ ကားၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္စီစဥ္
မုိးညဳိ

ရန္ကုန္၊ ေမ−၁၂
အေပ်ာတ္မ္းၿပဳငိက္ား ၀ါသနာရငွ ္
မ်ားျဖင္ဖ့ြ႕ဲစည္းထား သည္ ့MMSA 
အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ 
ကားၿပဳငိပ္ြမဲ်ား စတငက္်င္းပရန ္စ ီ
စဥ္ေနေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
 MMSA 2014 Season ၿပဳငိ ္
ပြဲျပဳလုပ္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားႏငွ္ပ့တသ္က၍္ ေမ 
လ ၁၁ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၿပဳိင္ 
ပြဲအမ်ဳိးအစားမ်ားကိုလည္း ယင္း 
အစည္းအေ၀းတြငပ္င ္ခြဲျခား သတ ္
မွတ္ခဲ့သည္ဟု MMSA မွ တာ၀န္ 
ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
 ၿပိဳင္ပြဲကာလကုိမူ ေပးမည့္ 
ကမုၸဏစီပြန္ဆာႏငွ္အ့ေရအ တြက ္
ေပၚမူတည္ၿပီး ေမလေႏွာင္းပုိင္းမ ွ
သာ က်င္းပမည္ရ့ကက္ု ိထတု္ျပန ္
ေၾကညာမည္ဟုဆုိသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကမူ ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕၊ သ၀ုဏၰအားကစားကြင္းအနီး 
TOP Ruby Land ၿပဳိင္ကားကြင္း 
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဓိက 
စပြန္ဆာအျဖစ္ စက္ဆီေခ်ာဆီ 
ကမုၸဏMီOTUL က ပ့ံပိုးကညူေီပး 
ခဲ့သည္။
 လက္ရွိတြင္ ၿပိဳင္ကားအမ်ဳိး 

အစားမ်ားအလုိက္ Super Car 
Class၊ Race Car Class၊ Perfor- 
mance Car Class၊ Eco Car 
Class၊ Drift Race ဟူ၍ လတ္တ 
ေလာခြဲျခားသတ္မွတ္ထားၿပီး ႏုိင္ 
ငံတကာ ကားၿပဳိင္ပြဲပုံစံမ်ား အ 
တုိင္း က်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ထား 
ေၾကာင္း MMSA မွ တာ၀န္ရိွသူ 
တစ္ဦးကေျပာသည္။
 လက္ရွိတြင္ ၿပဳိင္ပြဲမ်ားျပဳ 
လုပ္ေနသည့္ ၿပဳိင္ကားကြင္းမွာ 
ႏုငိင္တံကာတြင ္ၿပဳငိက္ားအေသး 
စားမ်ား ယွဥ္ၿပဳိင္ေမာင္းႏွင္သည့္ 
ကြင္းငယ္ေလးသာျဖစ္ၿပီး ၿပဳိင္ပြဲ 
တြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ကားမ်ား 
ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရိွဘဲ Street 

Race ကားၿပဳိင္ပြဲမ်ားျဖင့္ယွဥ္ၿပဳိင္ 
ေနရသျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားရိွ 
ေၾကာင္း ၿပိဳင္ကား၀ါသနာရွင္လူ 
ငယ္တစ္ဦးကေျပာသည္
 ‘‘သူမ်ားႏုိင္ငံက Racerေတြ 
က ဒီပြဲေတြကုိၾကည့္ၿပီး ရယ္ႏုိင္ 
တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာက ကြင္း 
ေကာင္းေကာင္းမရွိဘူး’’ဟု အ 
ထက္ပါလူငယ္က ရွင္းျပသည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၿပဳိင္ကားက 
လပ္အသင္းမ်ားစြာျဖင့္ စုစည္း 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Myanmar 
Motor Sport Association 
(MMSA) သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က 
စတင္ၿပီး အေပ်ာ္တမ္းကားၿပဳိင္ပြဲ 
မ်ားက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အေပ်ာ္တမ္းကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္
ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)
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လမ္းေပၚတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ‘‘ဉာတိေပတ ဥဒိၵႆဒါန အ 
ကြၽတ္အလြတ္ပြဲ’’ ဟု ဗီႏိုင္းကပ္ 
ထားသည့္ မ႑ပ္ႀကီးအတြင္း 
သကၤန္းပရိကၡရာအစံုမ်ား စီတန္း 
ထားသည္။ မ႑ပ္၏ သံုးပံုတစ္ပံု 
ေနရာေလးကိ ုရာဇမတက္ာရထံား 
ၿပီး အထဲတြင္ ပိုက္ဖ်ာမ်ား ခင္း 
က်င္းထားသည။္ ဖ်ာေပၚတြင ္ေရ 
စက္ခ်ရန္ ေရစက္ခြက္ ၁၂ ခြက္ 
ကို စီရီထားသည္။ ထုိအတြင္းသို႔ 
လူအမ်ား၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳရ 
ဘဲ ေဆြမ်ဳိးၿပိတၱာမ်ား ေရစက္ခ် 
ရန္ေနရာဟု ေရးသားထားသည္။
 သဲပံုေစတီကို ကာရံထား 
သည့္ ရာဇမတ္၀င္းၿခံတြင္ေတာ့ 
ပရေလာကမွ လာၾကသည့္ ဧည့္ 
ပရိသတ္မ်ား တည္းခိရုန္ ေနရာဟု 
စာကပ္ထားသည္။ ရာဇမတ္အ 
တြင္းေျမေနရာကုိ သဲျဖင့္ခင္းက်င္း 
ထားၿပီး ညီညာေအာင္ ျပဳလုပ္ 
ထားသည္။ ရာဇမတ္အျပင္ဘက္ 
တြင္ လူပရိသတ္မ်ားက အတြင္း 
သို႔ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ 
လ်ကရ္ွသိည။္ ဓာတမ္ီးျဖင့ ္သဲေျမ 
ေနရာကို ခဏခဏထိုးၾကည့္ေန 
သမူ်ားက သဲေပၚတြင ္ၿပတိၱာတို႔၏ 

ေျခရာတစ္စံုတစ္ရာမ်ား ေပၚလာ 
ေလမလားဟ ုဇဲြေကာင္းစြာ ၾကည့ ္
႐ႈေနၾကျခင္းပင္။
 ‘‘သူတုိ႔လာၿပီဆိုရင္ ေျခရာ 
ေပၚလာတတ္တယ္။ အဒဲါေၾကာင္ ့
သဲခင္းေပးထားတာ’’ ဟု ျဖဴးၿမိဳ႕ 
နယ္မွ ပဲြက်င္းပေရး အဖဲြ႕၀င္တစ္ 
ဦးက ဆုသိည။္ ေျခရာေပၚ၊ မေပၚ 
ဓာတ္ပံု႐ိုက္သူမ်ား၊ ဓာတ္မီးျဖင့္ 
ထိုးၾကည့္ေနသမူ်ားက သပဲံုေစတ ီ
ၿခံ၀င္းနံေဘး ရစ္သီရစ္သီ။ ေဒသ 
ခံမ်ားလိုပင္ ပဲြသို ႔ေရာက္ရွိလာ 
သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးမွ သ 
တင္းမီဒီယာသမားမ်ားကလည္း 
ေျခရာေပၚလိုေပၚျငား ဓာတ္ပံု 
တဖ်တ္ဖ်တ္႐ိုက္လ်က္။ 
 ဤအကြ ၽတ္အလြတ္ပဲြကို  
ေမလ ၁၀ ရက္ ညေနက စတင္ခဲ့ 
သည။္ ဘနု္းေတာႀ္ကီးမ်ားထမံ ွတ 
ရားနာယူျခင္းကိ ုစတင္ျပဳလပုၾ္က 
ၿပီး ည ၁၀ နာရီတြင ္ပထမအႀကမ္ိ 
အစာေကြၽးျခင္းကိ ုေဆာငရ္ြကၾ္က 
သည္။ ေျမေစာင့္နတ္၊ ေျမဖုတ္ 
ဘလီူး၊ သသုာန္ေစာင့န္တမ္်ားကိ ု
အသားဟင္းႏွင့္ ထမင္း၊ သက္ 
သတ္လြတ္ထမင္း၊ ေရသန္႔စသည ္
တုိ႔ျဖင့္ အစာေကြၽးၾကသည္။ 
အပင္ငယ္တစ္ပင္ေအာက္တြင္ 

ေကြၽးေမြးျခင္းျဖစ္ၿပီး ခင္းက်င္း 
ထားသည့္ အစာထုပ္တစ္၀ိုက္ 
တြင ္ဖေယာင္းတိငုင္ါးတိငု္ႏွင့ ္အ 
ေမႊးတိုင္မ်ား ပတ္လည္ထြန္းညိႇ 
ထားသည္။
 ထို႔ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ားက ၿပိတၱာတို႔ လာေရာက္စား 
သံုးၾကရန္ ဖိတ္ေခၚၾကသည္။ ထို 
သို႔ ေနရာမ်ားစြာကိ ုလိကုလ္ံေကြၽး 
ေမြးၿပီးေသာလ္ည္း ေကြၽးေမြးထား 
သည့္ေနရာတြင္ အစာထုပ္ကို 
ဓာတပ္ံ႐ုိကုသ္မူ်ား မစဲေပ။ ဓာတပ္ံ ု
ထဲတြင္ ၿပိတၱာအရိပ္အေယာင္ 
တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚလိေုပၚျငား 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးေနၾက 
ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ 
အစာထုပ္ရိွ ထမင္းေပၚတြင္ 
လက္ေခ်ာင္းရာေပၚလာမညလ္ား၊ 
ေရသန္ ႔ဘူးတစ္၀က္ေလ်ာ့သြား 
မည္လားဟု ေမွ်ာ္လင့္သူမ်ားက 
လည္း ေစာင္ၾ့ကည့လ္်ကရိွ္သည။္
 ပဲြစစီဥသ္ည့ ္အဖဲြ႕၀ငမ္်ားႏငွ့ ္
အနီးအနားမွ ေဒသခံမ်ားက ၁၁၆ 
မိငု ္လမ္းေဘး၀ယဲာတစ၀္ိကုတ္ြင ္
ဆီမီးတုိင္ႏွင့္ အေမႊးတိုင္မ်ားကို 
လိုက္လံထြန္းညႇိၾကသည္။ လမ္း 
ေဘး၀ယဲာရွ ိခ်ံဳမ်ား၊ ေတာမ်ားအ 
တြင္းလည္း ဆီမီးထြန္းညိႇ ၾက 
သည္။ ထို႔ေနာက္ မႏၲေလး ျဗဟၼ 
စိုရ္ဆရာေတာ္ႀကီးက အကြၽတ္ 
အလြတ္ပဲြသို ႔ လာေရာက္သည့္ 
ၿပတိၱာမ်ားကိ ုအမွ်ေ၀ျခင္း ျပဳလပု ္

သည္။ ‘‘ဟိုေနာက္က ၿပိတၱာေတြ 
စကားမမ်ားၾကနဲ႔’’ ဟု ဆရာေတာ္ 
က လွမ္းမိန္႔သည္။
 ေခၚယူရာတြင္ အေၾကာင္း 
ေၾကာင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ရ 
သူမ်ား၊ ႂကြေရာက္လာသူတို႔၏ 
ကြယလ္ြနသ္ြားေသာ မဘိေဆြမ်ဳိး၊ 
ဇနီး၊ လင္သားမ်ား၊ အျမန္လမ္း 
တြင ္ေသဆံုးသြားသမူ်ား၊ တာ၀န ္
ထမ္းေဆာငရ္င္း အသက္ေပးသြား 
ရသည့ ္စစသ္ညမ္်ား၊ ျမန္မာျပည ္
တစ္၀န္းရိွ မကြၽတ္လြတ္ေသးသူ 
မ်ားအား ထည့သ္ြင္းဖတိၾ္ကားျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ‘‘ထပ္တလဲလဲ ဖိတ္ၾကားရ 
တယ္။ ခရီးလြန္တာေတြရွိတယ္။ 
သာသနာေစာင္န့တမ္င္းႀကီးေလး 
ပါးနဲ႔ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ေတြက 
ၿပတိၱာေတြ သာဓုေခၚႏိငု္ေအာင ္က ူ
ညီေစာင့္ေရွာက္ေပးပါလို႔ ေမတၱာ 
ရပ္ခံရတယ္’’ ဟု အကြၽတ္ အလြတ္ 
ပဲြ ဦးေဆာငက္်င္းပသ ူနတ္ေရကန ္
ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘဏက မိန္႔ 
ၾကားသည္။
  ဖိတ္ၾကားရာတြင္လည္း 
ၿပိတၱာ၊ တေစၧသရဲမ်ားအေနျဖင့္ 
ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ရာ ႐ုပ္အဆင္း 
ကို မျပၾကရန္၊ ဆိုးရြားသည့္ အနံ႔ 
အသက္မ်ားမေပးၾကရန္၊ ထိတ္ 
လန္႔စရာမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ 
အကြၽတအ္လြတပ္ဲြကိ ုလွဴဒါန္းၾက 
သည့ ္ေစတနာရငွမ္်ားကိ ုမေႏွာင္ ့

ယွက္ၾကရန္ ႀကိဳတင္ေမတၱာရပ္ခံ 
ျခင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၾက 
သည္။
 ‘‘ႂကြေရာက္ေတာ္မူ ၾကပါ။ 
ႂကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါ။ ႂကြေရာက္ 
ေတာ္မူၾကပါ’’ ဟု ေဆြမ်ဳိး ၿပိတၱာ 
မ်ား လာေရာကသ္ံုးေဆာငၾ္ကရန ္
ဖိတ္ေခၚၿပီး အစာေကြၽးပဲြကို စ 
တင္လိုက္သည္။
 ေကြၽးေမြးမည့္ အစားအစာ 
မ်ားကိ ုလငူယ္မ်ားက ျပငဆ္ငၾ္က 
သည္။ ၀ါးျဖင့္ ယက္လုပ္ထား 
သည့ ္ျခငး္ေပၚတြင ္ငကွ္ေပ်ာဖက ္
အုပ္ၿပီး ထမင္းျဖဴမ်ားကို ထည့္ 
ၾကသည္။ ခ်က္ျပဳတ္ထားသည့္ 
ဆတိသ္ားဟင္းကိ ုခပထ္ည့သ္ည။္ 
အခံြႏႊာၿပီးသား ငွက္ေပ်ာသီး၊ 
ေပါငမ္နု္႔ခ်က၊္ ဖေယာင္းတိငု၊္ အ  
ေမႊးတုငိ၊္ ကြမ္းယာ၊ ေဆးေပါလ့ပိ ္
စသည္တုိ႔ကို ျခင္းထဲသို႔ ထည့္ 
သည္။ ထုိသို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးသည့္ 
ျခင္းမ်ားကို ကားေပၚတင္ေဆာင္ 
လ်က္ ၁၁၆ မိုင္မွစ၍ အျမန္လမ္း 
တစ္ေလွ်ာက္ နီးစပ္ရာ မိုင္တို္င္ 
မ်ားသို႔ သယ္ေဆာင္ကာ လမ္း 
ေဘးတြင္ခ်၍ ေကြၽးေမြးျခင္း ျပဳ 
လုပ္ၾကသည္။
 အနီးအနား ေက်းရြာမ်ားမွ 
ေဒသခံမ်ားလည္း အသီးသီး 
ေရာက္ရွိလာၿပီး ေကြၽးေမြးထား 
သည့္ ထမင္းထုပ္မ်ားအနီး ရစ္သီ 
ရစသ္လီပ္ုကာ ဓာတ္ပုံ႐ုိကၾ္ကျပန္ 

သည္။ ရာဇမတ္အနီးကပ္၍ ေျခ 
ရာေပၚလိုေပၚျငား ရွာေဖြၾကျပန္ 
သည္။
 အျမန္လမ္းေပၚတြင္ ပထမ 
ဆံုးျပဳလပ္ုသည့ ္အကြၽတ္အလြတ္ 
ပဲြကို မႏၲေလးျဗဟၼစိုရ္ေက်ာင္း 
တုကိမ္ ွတိကုအ္ပုဆ္ရာေတာႀ္ကီး 
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္း ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း 
ကထိကဆရာေတာ္ အဂၢမဟာ ဂႏၶ 
၀ါစကပ႑ိတ ဘဒၵႏၲေနမိႏၵႏငွ့ ္ျဖဴး 
ၿမိဳ႕မွ နတ္ေရကန္ေက်ာင္းတုိက္ 
ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘဏတို႔က 
ဦးေဆာင္၍ ျဖဴးၿမိဳ႕အခမဲ့ နာ 
ေရးကူညီမႈအသင္း၊ ၀ါဆိုဦး လူမႈ 
ေရးအသင္း၊ ဖိုးလမင္း လူမႈကူညီ 
ေရးအသင္း၊ ေစတနာရွင ္ေမတၱာ 
ရွင္အဖဲြ႕၊ ပဲႏြယ္ကုန္း ေက်းရြာ၊ 
ေတာကြၽအဲင္းေက်းရြာတို႔မ ွရြာသ၊ူ 
ရြာသားမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 အကြၽတ္အလြတ္ပဲြတစခု္ ျပဳ 
လုပ္မည္ဆိုပါက ခုနစ္ရက္၊ ငါး 
ရက၊္ သံုးရကစ္သည္ျဖင့ ္ႀကိဳတင ္
၍ ျပဳလုပ္မည့္ေနရာ၊ အခ်ိန္၊ ေန႔ 
ရက္တို႔ကို တိတိက်က် လိုက္လံ 
ဖိတ္ၾကားရသည္။ ျပဳလုပ္မည့္ 
ေနရာတြင္ သဲပံုေစတီတစ္ဆူကို 
တညထ္ားေပးရသည။္ သို႔မဟုတ္ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူကို ထားရွိ 
ေပးရသည္။ ပရေလာကမွ ဧည့္ 

အျမန္လမ္းေပၚမွ အကြၽတ္အလြတ္ပဲြ
စာမ်က္ႏွာ (၅) မွ

စာမ်က္ႏွာ (၈) သို႔
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ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန
 အေနာက္ေတာင ္မတုသ္ုံေလဟာ ဘဂၤလားပငလ္ယ္ေအာ ္ေတာင ္
ပုိင္းနဲ႔ ယင္းနဲ႔ဆကစ္ပ္ေနတဲ့ ကပၸလပီငလ္ယ္ျပင္ေတာငပို္င္းအတြင္းသို႔  
စတင၀္င္ေရာကလ္ာႏုငိပ္ါတယ္။ ဘဂၤလားပငလ္ယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင ္
ပုိင္းနဲ႔ ယင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပုိင္းတြင္ 
ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းတစ္ခု ျဖစ္လာရာမွ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ 
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခု 
ျဖစလ္ာႏုငိပ္ါတယ္။ ဘဂၤလားပငလ္ယ္ေအာ္နဲ႔ ကပၸလပီငလ္ယ္ျပငတ္ြင ္
တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန
 ရခုိင္-ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ကမ္း႐ုိးတန္းနဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ 
ရံဖန္ရံခါ မုိးသက္ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ႏုိင္ၿပီး၊ လႈိင္းအသင့္အတင့္မွ 
လႈိင္းႀကီးႏုိင္ပါတယ္။ လႈိင္းအျမင့္ ၄ ေပမွ ၆ ေပခန္႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။ မုိး 
သက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ေလဟာ တစ္နာရီလွ်င္ ၃၅-၄၀ 
မုငိအ္ထ ိတုကိခ္တ္ႏုငိပ္ါတယ။္ က်န္ျမနမ္ာက့မ္း႐ုိးတန္းနဲ႔ ကမ္းလြနပ္င ္
လယ္ျပင္မွာ လႈိင္းအနည္းငယ္ရွိႏုိင္ၿပီး လႈိင္းအျမင့္ ၂ ေပမွ ၃ ေပခန္႔ 
ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားအေျခအေန
 ေန႔အပခူ်နိမ္်ားဟာ မေကြးတုငိ္းေဒသႀကီးတြင ္မႏၲေလးတုငိ္းေဒသ 
ႀကီး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္းတုိ႔တြင္ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားအား 
၄၀-၄၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔၊  ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ 
ႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာ 
ရီတုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ 
ပုိင္းတို႔တြင္ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားဟာ ၃၅-၃၉ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔၊ ခ်င္း 
ျပညန္ယ္၊ ကခ်င္ျပညန္ယ္၊ ရခုိင္ျပညန္ယ္၊ ကယားျပညန္ယ္၊ ရွမ္းျပည ္
နယ္ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ၂၈-၃၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ ရွိ 
ႏုိင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ခ်ည္အညႊန္းကိန္းအေျခအေန
 ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အၫႊန္းကိန္း အျမင့္ဆုံးတန္ဖိုးျဖစ္ေသာ 
လြန္ကဲအဆင့္ရွိသည့္ ၁၁ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို 
ျမနမ္ာတစ္ႏုငိင္လံံုး က်ေရာက္ႏုငိပ္ါသည။္ အထူးသျဖင္ ့ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕  
၁၃ ဒသမ ၄-၁၃ ဒသမ ၈ ၊ ထား၀ယ္ ၁၃ ဒသမ ၅-၁၄ ဒသမ ၀၊ ေမာ္လၿမိဳင ္
၁၃ ဒသမ ၀-၁၃ ဒသမ ၅ ၊ ရန္ကုန္ ၁၃ ဒသမ ၀-၁၃ ဒသမ ၈၊ ေန 
ျပည္ေတာ္ ၁၃ ဒသမ ၅-၁၄ ဒသမ ၀၊ မေကြး ၁၃ ဒသမ ၅ -၁၄ ဒသမ ၅၊ 
မႏၲေလး ၁၃ ဒသမ ၀ - ၁၃ ဒသ ၅ နဲ႔ ျမစႀ္ကီးနား ၁၂ ဒသ ၀- ၁၂ ဒသမ ၈ 
တို႔တြင္လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။

မိုးတိမ္ေတာင္အေျခအေန
 ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပုိင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလုံးတြင္ 
ေနရာကြက္ၿပီး မြန္းလဲြညေနပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚႏုငိပ္ါတယ။္ အထူးသျဖင္ ့ျမနမ္ာႏုငိင္ံေတာငပ္ိငု္းေဒသမ်ားတြင ္
ထစ္ခ်ဳန္းမည့္ အေျခအေနမ်ားကို တိုးလာႏုိင္ပါတယ္။ 

မုိးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္
 စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းေဒသ 
ႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရနက္ုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္း 
ေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပညန္ယ၊္ မြန္ျပညန္ယ၊္ ကရင္ျပညန္ယ၊္ ရမွ္းျပညန္ယ ္
ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔တြင္ သုံးရက္မွ ငါးရက္ခန္႔ ေနရာကြက္က်ားမွ က်ဲက်ဲ 
မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ပါတယ္။ ရြာရန္ရာႏႈန္း ၆၀ ျဖစ္ပါတယ္။ မေကြးတုိင္း 
ေဒသႀကီး၊ ပခူဲးတိုင္း၊ ကယားျပညန္ယ္၊ ကခ်င္ျပညန္ယ္၊ ရခုိင္ျပညန္ယ္၊  
ရမွ္းျပညန္ယ္ေတာငပ္ိငု္းနဲ႔ အေရ႕ွပိငု္းတို႔တြင ္တမိအ္နည္းငယမ္ ွအသင္ ့
အဆင္ ့ျဖစထ္ြန္းႏုငိပ္ါတယ။္ က်နတ္စ္ျပညလ္ုံးတြင ္အမ်ားအားျဖင္ ့သာ 
ယာႏုိင္ပါတယ္။ 

၂၀၁၄ ေမလ ၁၄ မွ၂၀ ရက္ထိ
မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒခန္႔မွန္းခ်က္သည္မ်ား လာေရာက္နားေနႏုိင္ 

ရန္ ေနရာတစ္ခု သတ္မွတ္ေပး 
ထားရသည္။ အဆုိပါေနရာကို 
ရာဇမတ္ကာရံ၊ သဲခင္းလ်က္၊ 
ေသာက္ေရအိုးကို အဖံုးဖြင့္လ်က္ 
ေသာက္သံုးႏုိင္ရန္ ထားရွိေပးရ 
သည္။ ပရိကၡရာရွစ္ပါးႏွင့္ လွဴ 
ဖြယ္ပစၥည္းမ်ား၊ အစားအေသာက ္
မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားေပးရသည္။ 
ဆမီီးႏငွ့ ္အေမႊးတိငုမ္်ားကိ ုေနရာ 
အႏွံ႔ထြန္းညႇိေပးထားရသည။္ ခရီး 
လြန္ေနသူမ်ားရွိသည္အတြက္  
ထပ္တလဲလဲ ဖိတ္ၾကားျခင္းကို 
ျပဳ လုပ္ရသည္။
 ညဥ္သ့န္းေခါငယ္အံခ်နိတ္ြင ္
အစာေကြ ၽးေမြးျခင္းကိစ ၥမ်ားကို  
ေဆာငရ္ြကၾ္ကၿပီး အစာေကြၽးေမြး 
ေနခ်ိန္အတြင္း မီးမ်ားအားလံုးကို 
ပိတ္ေပးထားရသည္။ ထို႔ေနာက္ 
ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္ ၈ နာရီတြင္ 
အမွ်အတန္းေပးေ၀၍ သာဓုေခၚ 
ႏိငုရ္န ္တရားပဲြျပဳလပု္ေပးရသည။္ 
ဒါက အကြၽတ္အလြတ္ပဲြမ်ား၏ 
အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ အကြၽတ္အ 
လြတ္ပဲြမ်ားကို အထူးသျဖင့္ မႏၲ 
ေလးရွိ သုသာန္မ်ား၊ ျပင္ဦးလြင္ 
သုသာန္၊ ျဖဴးၿမိဳ႕ရွိ သုသာန္မ်ား 
တြင္ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။
 ‘‘အကြၽတ္အလြတ္ပြဲ လုပ္ 
တယ္ဆုိတာ အေမွာင္ထဲမွာ တိုင္ 
ေထာငၿ္ပီး ခဲန႔ဲပစရ္သလုပိါပဲ။ မွန္ 
ခ်င္လည္း မွန္မယ္။ မမွန္ခ်င္လည္း 
မမွန္ဘူး။ ဘန္ုးႀကီးအေနနဲ႔ကေတာ့ 
ဒအီျမန္လမ္းမႀကီးက သတၱ၀ါေတြ 
ကြၽတ္ခ်ိန္တန္လို႔ လာလုပ္ေပးရ 
တယ္လို႔ပဲ ယုံၾကည္ထားတယ္။ 
ပုဂၢိဳလ္စဲြမပါဘူး။ လူမ်ဳိးဘာသာ 
မေရြးဘူး။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
ေတာ့ ကြၽတ္တမ္း၀င္သြားၾကမွာ 
ေပါ့’’ ဟု နတ္ေရကန္ဆရာေတာ္ 
ဦးေသာဘဏက မိန္႔ၾကားသည္။
 ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ 
လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိုင္ 
တုိင္ ၄၅၊ ၉၀ မွစတင္ကာ မုိင္ 
တုိင္ ၁၀၀ မွ မုိင္တုိင္ ၁၇၀ အ 
ၾကားတြင ္ယာဥတ္မိ္းေမွာကမ္ႈမ်ား 
အၿမဲျဖစ္ပြားေလ့ရိွသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕ကလည္း အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေစႏိငုသ္ည့ ္အျမနလ္မ္းေနရာ 
မ်ားကို စာရင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ မိုင္ 
တိုငအ္မွတ္ ၇၅ (၅ ဖာလံ ု၆ ဖာလံ ု
ၾကား)၊ မုိငတုိ္ငအ္မွတ္ ၉၀ (၆ ဖာ 
လံုႏွင့္ ၇ ဖာလံုၾကား)၊ မိုင္တိုင္အ 
မွတ္ ၁၀၃ (၃ ဖာလံုႏွင့္ ၄ ဖာလံု 
ၾကား)၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၁၅၀ (၃ 
ဖာလံုႏွင့္ ၄ ဖာလံုၾကား)၊ မိုင္တိုင္ 
အမွတ္ ၁၂၅ (၃ ဖာလံုႏွင့္ ၄ ဖာ 
လံုၾကား)၊ မုိင္တုိင္အမွတ္ ၁၆၈၊ 
မုိငတုိ္ငအ္မွတ္ ၁၇၀ (၁ ဖာလံုႏငွ့ ္
၂ ဖာလံုၾကား) ေနရာမ်ားကို အ 
ထူးသတိျပဳၾကရန္ျဖစ္သည္။
 ယာဥ္တိမ္းေမွာက္ျခင္း၊ တံ 
တားကို၀င္တိုက္ကာ ေခ်ာင္းအ 
တြင္းထိုးက်ျခင္း၊ အျမနလ္မ္းေပၚ 
တြင ္လူေသအေလာင္းေတြ႕ျခင္း၊ 
ယာဥ္ႏွင့္ဆိုင္ကယ္တိုက္မိျခင္း  

စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ 
ၿပီး ေသဆံုးဦးေရမွာလည္း ျမင့မ္ား 
ေနသည္။
 အျမန္လမ္းကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ 
မွစတငအ္သံုးျပဳခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုႏစွ ္
အထိ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေပါင္း 
၅၉၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုး 
သဦူးေရ ၂၉၀ ရိွခဲ့ကာ ထိခိုကဒ္ဏ ္
ရာရရိွသူေပါင္း ၁၁၀၀ ဦးအထိ ရိွ 
ခဲ့သည္။ စာရင္းမ်ားကို ျပန္ၾကည့္ 
ပါက ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ေသ 
ဆံုးသူဦးေရမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ 
ႏွစ္ ပိုမ်ားလာခဲ့သည္။
 ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆံုးသူ 
၄၇ ဦး၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆံုး 
သူ ၃၈ ဦး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေသ 
ဆံုးသူ ၄၇ ဦး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
ေသဆံုးသူ ၅၄ ဦးႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
တြင္ ေသဆံုးသူ ၁၀၉ ဦးအထိ ရွိ 
လာသည္။ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလမွ 
ဧၿပီလကုန္အထိ ေလးလအတြင္း  
ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ 
၆၈ ဦးရွိသည္။
 ယခုႏွစ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ 
၁၂ ရက္က ၁၁၆ မိုင္တြင္ ယာဥ္ 
မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ယာဥ္မီး 
ေလာငက္ြၽမ္းကာ ပဲြခ်င္းၿပီးေသဆံုး 
သ ူ၁၂ ဦးရိွခဲသ့ည့အ္တြက ္အျမန္ 
လမ္းတြင ္အမ်ားဆံုးေသာ လူေသ 
မႈျဖစ္ခဲ့သည္။ တစ္ဦးကေတာ့ 
ေဆး႐ံသုို႔ေရာကၿ္ပီးမ ွကြယလ္ြနခ္ဲ ့
သည့္အတြက္ ၁၃ ဦး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရမႈ 
ျဖစ္သည္။
 ‘‘သတိနဲ ႔အသိလိုတာေပါ့။ 
ဘာသာေရးကလည္း လိပုါတယ။္ 
၂၀၀၉ ခုႏစွ ္မတ္လစဖြင္က့တည္း 
က အခုထိဆိုရင္ ဒါကအဆိုး 
ရြားဆံုးယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈနဲ ႔မီး 
ေလာင္မႈေပါ့။ အခုအကြၽတ္အ 
လြတ္ပဲြကေတာ့ ေကာင္းတဲ့ဟာ 
ကို ဘာသာေရးအရ လုပ္တာပါ 
ပဲ။ ဒီလိုလုပ္ေနသလို ဒီလမ္းမွာ 
သြားတဲ့ လူေတြကလည္း အသိနဲ႔ 
သတိထားမယ္ဆုိရင္ အႏၲရာယ္ 
ကင္းၾကမွာပါ’’ ဟု အကြၽတ္အ 
လြတပ္ဲြသို႔ တက္ေရာကလ္ာသည့ ္
ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ‘‘ဒီလမ္းႀကီးကို သြားမယ္ဆို 
ကီလိုမီတာ တစ္ရာထက္ ပိုမ 
ေမာင္းရဘူးလို႔ သတမ္တွထ္ားတာ 
ကို လုိက္နာမယ္ဆိုရင္ အႏၲရာယ္ 
ကင္းမွာပါ။ လမ္းကို သြားေနက် 
မဟုတ္တဲ့လူေတြ။ ဘယ္ေနရာမွာ 
အေကြ႕ရွိတယ္ဆိုတာ မသိတဲ့သူ 
ေတြ။ အရွိန္က အရမ္းျပင္းတဲ့အ 
ခ်ိန္မွာ ပါသြားတာေပါ့ေနာ္။ အ 
ရိနွမ္ထနိ္းႏိငု္ေတာ ့အရက္ေသစာ 
ေသာက္စားတယ္။ အိပ္ငိုက္ 
တယ္။ စကၠန္႔ပိုင္းေလးငိုက္လိုက္ 
တဲ့အငိုက္က လူ႔အသက္ေပါငး္ 
မ်ားစြာကို ဆံုး႐ံႈးေစပါတယ္။ 
လမ္းေၾကာင့က္ ရာခိငု္ႏႈန္းနည္းပါ 
တယ္။ ေနာကတ္စခု္က ယာဥ္ေတြ 
ရဲ႕ ႀကံ႕ခုိင္မႈ။ ကားအသစ္ေတြ 
တာယာေတြကဲြတယ။္ ဒမီွာ ရာသ ီ
ဥတုက ပူတယ္။ ကြန္ကရစ္ခင္း 

ထားတယ္။ ကားေတြက ပူရင္ 
ေလေပါင္က တိုးလာမွာပဲ။ လူ 
ေတြက အသိနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမယ္ဆုိ 
ရင္ အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာ 
ေပါ။့ ေနာကအ္ရွနိ္ႏႈန္းတုငိ္းတဲ ့က ိ
ရိယာရွိပါတယ္။ ကားေမာင္းတဲ့ 
ယာဥ္ေမာင္းေတြက အရွိန္ႏႈန္း 
တုိင္းတဲ့ ကိရိယာနားေရာက္ရင္ 
အရွိန္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တယ္။ အဲဒါ 
ကိုေက်ာ္ရင္ ဆက္ေမာင္းတာပဲ။ 
ကြၽန္မတုိ႔အျမင္နဲ႔ေျပာရင္ လမ္း 
ေၾကာင္ဆ့ိတုာထက ္လူေတြရဲ႕အ 
သိအျမင္နဲ႔ စည္းကမ္းေတြ လိုက္ 
နာဖို႔လိုပါတယ္’’ ဟု အျမန္လမ္း 
အေရးေပၚၾကက္ေျခနီစခန္းတာ 
၀န္ခံ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္က မွတ္ 
ခ်က္ေပးသည္။
 အျမန္လမ္းသည ္အေကြ႕အ 
ေကာက္ေပါမ်ား၍ ကြန္ကရစ္လမ္း 
ပိုင္း လႈိင္းထျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
သည့္အတြက္ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ 
ယာဥ္တိိမ္းေမွာက္မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚ 
ေလ့ရွိသည္။ တစ္နာရီလွ်င္ ကီ 
လို ၁၀၀ ႏႈန္းျဖင့္သာ ေမာင္းႏွင္ 
ရန ္သတမ္တွ္ၫႊနၾ္ကား ထားေသာ ္
လည္း ကီလို ၁၀၀ အထက္ ပိုမို 
ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားက အသက္အႏၲ 
ရာယ္ ဆံုး႐ံႈးရမႈတို႔၏ အေၾကာင္း 
ရင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္လာသည္။ 
ခါးပတ္ပတ္ၾကရန္ ၫႊန္ၾကားထား 
ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕က လိုက္နာမႈ 
မရွိေပ။
 ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈမ်ားမွာ 
လမ္းပိငု္းဆိငုရ္ာ ျပႆနာေၾကာင့ ္
ဟ ုလကည္ိႇဳးထိုးခဲၾ့ကေသာလ္ည္း 
ယာဥ္ေမာင္းအိပ္ငိုက္ျခင္း၊ သတ္ 
မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ 
ေမာင္းႏငွ္ျခင္းမ်ားေၾကာင္ ့ျဖစပ္ြား 
သည့ ္မေတာတ္ဆမႈမ်ားကေတာ ့
ယာဥ္ေမာင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါ 
သည္။
 ‘‘အရင္အစိုးရတုန္းက ရတဲ့ 
ေငြနဲ႔ လမ္းရွည္ရွည္ရဖို႔ပဲ စိတ္ကူး 
ခဲ့တယ္။ လမ္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ 
ဦးစားေပးလပုခ္ဲတ့ာ မရွဘိူး။ အခ ု
ေတာ ့လမ္းလံၿုခံဳေရးအတြက ္အဓ ိ
က ဦးစားေပးလုပ္သြားမယ္။ အ 
ရငက္ ပုိကဆ္ရံရင ္လမ္းရွညရွ္ည ္
ရဖို႔ပ ဲစတ္ိကူးတယ္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္ 
အတြင္း အျမန္ၿပီးေအာင္လည္း 
လုပ္ရတယ္’’ ဟု ျပည္သူ႔ေဆာက္ 
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ၫႊန္ 
ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္လင္းက 
ေျပာသည္။
 လက္ရိွ ရန္ကုန္-ေနျပည္ 
ေတာ္လမ္းကိ ုUSAID အေမရိကန္ 
အစိုးရ၏ အကူအညီေပးေရးအစီ 
အစဥ္မွ နည္းပညာအကအူညေီပး 
ႏုိင္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ 
ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။
 ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖင့္ လူ 
ေသဆံုးမႈမ်ားလာျခင္းအျပင္ ည 
ဘက္ေမာင္းႏွင္သူအခ်ဳိ႕၏ နာနာ 
ဘာ၀ပရေလာက ျဖစရ္ပ္ႀကံဳေတြ႕ 
ရသည္ဟူသည့္ ပါးစပ္စကားသ 
တင္းမ်ားစြာလည္း ေပၚထြက္လာ 
ခဲ့သည္။ အျမန္လမ္းတြင္ မကြၽတ္ 
မလြတ္ေသးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိ 
ေနသည္ဟု ယုံၾကည္သူလည္း 

ေပါမ်ားလာခဲ့သည္။
 ထုိ႔အတြက ္အျမန္လမ္းတစ ္
ေလွ်ာကတ္ြင ္ေမာ္ေတာယ္ာဥမ္်ား 
ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္လ်က္ ပရိတ္ရြတ္ 
ဖတ္ျခင္းကို သံဃာေတာ္မ်ားက 
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကရသည္။ ၿပီးခဲ့ 
သည့္ႏစွ ္ဇလူိငုလ္က ေတာငင္ၿူမိဳ႕ 
မွ သံဃာေတာ္ ၁၈ ပါးက အႏၲ 
ရာယက္င္းပရတိတ္ရားေတာမ္်ား 
ကို ၁၄၆ မုိင္မွစ၍ မုိင္တုိင္ ၈၄ 
အထိ ရြတ္ဖတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ 
ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ လူ 
၁၁ ဦး ပဲြခ်င္းၿပီး ေသဆံုးခဲ့သည့္ 
၁၂၅ မိုင္ ၄ ဖာလံုတြင္ ရပ္နား၍ 
အမွ်ေ၀ခဲ့ၾကသည္။
 ယခု အကြၽတ္အလြတ္ပဲြ မ 
ျပဳလုပ္မီကလည္း သံဃာေတာ္ 
မ်ားသည္ အျမန္လမ္းတစ္ 
ေလွ်ာက္ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား 
ကိ ုတတိယအႀကမ္ိေျမာက ္လညွ့ ္
လည္ရြတ္ဖတ္ခဲ့ၾကေသးသည္။
 ၁၁၆ မုိင ္အကြၽတ္အလြတ္ပဲြ 
သို႔ ည ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ အနီးအ 
နားမွ ေဒသခံမ်ား တဖဲြဖဲြေရာက္ရွိ 
လာၾကသည္။ လူေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ 
လာေရာက္သည့္ ပဲြတစ္ပဲြျဖစ္ခဲ့ 
သည္။ အျမန္လမ္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ 
မ်ားကလည္း လာေရာက္ကူညီ 
ေပးခဲ့ၾကၿပီး အနီးအနားရဲစခန္း 
တစခု္က ၎တုိ႔ စခန္း၀င္းအတြငး္ 
မ ွမကြၽတမ္လြတသ္ည့ ္ပဂုၢိဳလမ္်ား 
ကိလုည္း ဖတ္ိၾကားေခၚယူေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုမႈရွိခဲ့သည္။ လူမႈေရး 
သင္းအဖဲြ႕မ်ားကလည္း ထမငး္ 
ထုပ္မ်ားကို တက္ႂကြစြာ ထုပ္ပိုး 
လ်ကက္ားျဖင့ ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက ္
ခ်ထားေပးလ်က္ရွိသည္။ 
 ညေနပုိင္းက လမူ၀င္ေရာက ္
ရဟု စာကပ္ထားသည့ ္သပုံဲေစတီ  
ရာဇမတ္ကာ ၿခံ၀င္းအတြငး္သို႔ ဦး 
ေဆာင္သူအဖဲြ႕၀င္အခ်ဳိ႕က ၀င္ 
ေရာကက္ာ ဆမီီးႏငွ္ ့ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊  
အေမႊးတိုင္မ်ား ထြန္းညႇိခဲ့ ၾက 
သည္။ ညပုိငး္တြင္မွ ေရာက္ရိွ 
လာၾကသည့္ လူပရိသတ္မ်ားက 
ေတာ ့ညေနပိငု္းက ၀ငထ္ြကခ္ဲၾ့က 
သည့္ ေျခရာမ်ားကို လက္ညိႇဳးထိုး 
ကာ နာနာဘာ၀ၿပိတၱာတို႔ေရာက္ 
ရွ၍ိ ဘရုားဖူးသြားၾကသည့ ္ေျခရာ 
မ်ားဟု ယံုၾကည္မွတ္ယူကာ အ 
ထူးအဆန္း ဓာတပ္ံ႐ုိကုက္ူးလ်က ္
ရွိၾကသည္။ 
 မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
ကမွ် ယင္းကစိၥကိ ု၀င္ေရာက ္ရွင္း 
လင္းျခင္းမရိွပါ။ ျဖဴးၿမိဳ႕မွ လူမႈ 
ကညူီေရးအဖဲြ႕၀ငတ္စဦ္းကေတာ့ 
‘‘အေမွာင္ထဲကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရင္ 
အလံုးေတြ အစကအ္ေျပာက္ေတြ 
ေပၚလာတယ္။ အဲဒါ ၿပိတၱာေတြ 
ေရာက္ေနၿပီဆိုတာကိုျပတာ’’ ဟု 
ဆိုပါသည္။
 ပဲြသို ႔လာေရာက္သတင္းယူ 
သည့ ္ဓာတပ္ံသုတင္းေထာက ္တစ ္
ဦးကေတာ့ ‘‘ဒါက ကငမ္ရာ လညွ့ ္
စားမႈေၾကာင့္ပါ။ ဘာမွမရွိတဲ့အ 
ေမွာင္ထဲကို ႐ိုက္ရင္ အဲဒီလို ျဖစ္ 
တတ္တယ္’’ ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။
 ေမလ ၁၀ ရက္ ည ၁၂ နာရီ 
အခ်ိန္ကို နီးကပ္လာပါၿပီ။ အစာ 

ေကြၽးေမြးျခင္းမ်ားလည္း ၿပီးစီးသ 
ေလာက္ ျဖစ္ေနသည္။ တာ၀န္ရွိ 
သူမ်ားက အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေမတၱာ 
ရပ္ခံခဲ့သည့္အတိုင္း ထိတ္လန္႔ 
ဖြယ္ရာမ်ားလည္း မျဖစ္ခဲ့ပါ။ ဆိုး 
ရြားသည့္ အနံ႔အသက္မ်ားလည္း 
မရခဲပ့ါ။ ေၾကာကလ္န္႔ဖြယ္ရာ ႐ုပ္ 
ဆင္းသဏၭာန္မ်ားလည္း မျပသခဲ့ 
ၾကပါ။ ထူးျခားမႈလည ္တစစ္ံတုစ ္
ရာမေတြ႕ခဲ့ရပါ။ ‘‘လူအရမ္းမ်ား 
ေတာ့ ၿပိတၱာေတြက အနားမကပ္ 
ရဲၾကဘူး။ လူေတြရွင္းမွ လာၾက 
မွာ’’ ဟု ျဖဴးၿမိဳ႕မွ ေဒသခံတစ္ဦး 
က သ၏ူ ယုံၾကညခ္်ကက္ိ ုေျပာျပ 
သည္။
 ၁၂ နာရီခန္႔တြင ္ေဒသခံ ပရိ 
သတမ္်ား၊ သတင္းမဒီယီာမ်ားႏငွ့ ္

ပဲြစစီဥ္သ ူအဖဲြ႕၀ငအ္ခ်ဳ႕ိ ျပန္သြား 
ၾကၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အကြၽတ္ 
အလြတ္ပဲြႀကီး က်င္းပေနသည့္ 
မ႑ပ္တြင္ လူအေတာ္အတန္ 
ရွင္းလင္းသြားသည္။ ညဥ့္သန္း 
ေခါင္ေက်ာ ္၁၂ နာရခီဲြခန္႔တြင ္လ ူ
ရွင္းလင္းသြားသည့္ မ႑ပ္တစ္ခု 
လံုး ကို မီးအေမွာင္ခ်လိုက္သည္။ 
မ႑ပ္အတြင္းႏငွ့ ္အျပငဘ္က ္တြင ္
က်န္ရွိေနသည့္လူမ်ားအားလံုး  
အသံတိတ္ဆိတ္သြားၾကသည္။
 ထုိ႔ေနာက္ မ႑ပ္အတြင္းမွ 
ဆရာေတာ္မ်ားက နာနာဘာ၀ 
ၿပိတၱာမ်ားကို တရားေဟာသည့္ 
အသံ ခပ္အုပ္အုပ္ ညအေမွာင္ထု 
ထမွဲာ စတငထ္ြက္ေပၚလာပါေတာ့ 
သည္။

အျမန္လမ္းေပၚမွ အကြၽတ္အလြတ္ပဲြ
စာမ်က္ႏွာ (၇) မွ
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အေရးေပၚလူနာမ်ား လမ္းခရီးတြင္ ၾကန္႔ၾကာပါက ေလးမိနစ္အတြင္း အသက္ဆုံး႐ႈံးႏုိင္

ရွင္းရွင္း
ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၀

အေရးေပၚလူနာမ်ား လမ္းခရီး 
တြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိပါက ႏွလုံး 
ႏငွ္ ့ဦးေႏွာကထ္ခိိကုမ္ႈ ရွလိာႏုငိ ္ၿပီး 
ေလးမိနစ္အတြင္း အသက္ဆုံး႐ႈံး 
ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆးပညာဆုိင္ရာ 
ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
 အေရးေပၚလူနာမ်ားကုိ သယ္ 
ေဆာင္သည့္ လူနာတင္ယာဥ္မ်ား 
၌ ေအာကဆ္ဂီ်င္ႏစွလ္ုံးသာပါရွ ိ၍ 
လူနာ၏ေရာဂါ အေျခအေနေပၚ 
မူတည္ၿပီး အခ်ိန္အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုအထိသာ အသုံးျပဳႏုိင္ 
သည္။ ယခုလက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ 
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ သည္ ့အေျခအ 
ေနမ်ားေၾကာင့္ ထိုသို ႔အသက္ 

အႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ 
ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 ‘‘လမ္းမွာၾကာတာန႔ဲအမွ် လ ူ
နာမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္ခဲ့ရင္ 
အ႐ိုးနဲ႔ ႂကြက္သားက ၂၄ နာရီနဲ႔ 
မေသႏုငိ္ေပမယ္ ့ႏလွုံးနဲ႔ဦးေႏွာက ္
ကေတာ့ ေလးမိနစ ္ေအာကဆ္ဂီ်င ္
ျပတ္တာနဲ႔တင ္ေသႏုငိတ္ယ္’’ ဟု 
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ နာမည္ႀကီး 
ပုဂၢလိကေဆး႐ံုႀကီးမွ ဆရာ၀န္ 
ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ကားတင္သြင္းခြင့္ မျပဳမီ 
ယာဥ္ေၾကာမပိတ္ခင္ ကာလမ်ား 
ထက္ ယခုလက္ရိွ အေျခအေန 
တြင္ လမ္းေပၚ၌ ကုန္ဆုံးရသည့္ 
အခ်ိန္မ်ားမွာ ယခင္ကထက္ 
အခ်ိန္ႏွစ္ဆေပးေနရၿပီး ေမာင္း 

တစ္ေန႔လွ်င္ ဘီယာေလးခြက္ထက္ 
ပိုေသာက္ပါက အသည္းပ်က္စီးမႈႏႈန္း ျမန္ႏုိင္
ယမင္း

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၀
တစ္ေန႔လွ်င္ ဘီယာေလးခြက္ 
ထက္ ပိုမိုေသာက္သုံးပါက ခႏၶာ 
ကိုယ္အတြင္း အသည္းပ်က္စီးမႈ 
ႏႈန္းမ်ားျမန္ဆန္ၿပီး အသည္း 
ကင္ဆာေရာဂါအျပင္ သတိမမူ 
မိပါက အသက္ဆုံး႐ႈံးႏုိင္သည္အ 
ထိ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ဳိးမ်ား 
စြာ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း ေဆး 
ပညာအသုငိ္းအ၀ိငု္းမ ွသတင္းရရွ ိ
သည္။
 ‘‘အစာအိမ္မွာ အနာရွိတဲ့သူ 
ဘီယာမ်ားမ်ား ေသာက္ရင္ အ 
စာအိမ္ေပါက္သြားၿပီး အသက္ 
အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္တယ္။  အမူးလြန္ 
အန္ၿပီး ပက္လက္အိပ္ရင္ အန္ 
ဖတ္ဆို႔ေသႏုငိတ္ယ္။ အယ္လက္ိ ု
ေဟာပါေတာ့ ေရရွည္ေသာက္ 
ရင္ အသည္းေရာဂါနဲ႔ ကင္ဆာ 
ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္’’ ဟု ရန္ကင္း 
ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေထြေထြေရာဂါအ 
ထူးကုဆရာ၀န္ေဒါက္တာစိုး၀င္း 
က ေျပာသည္။ 
 ဘီယာသည္ ဘာလီေစ့ကို 
ကေစာ္ေဖာက္ထားသည့္ အရက္ 
တစမ္်ဳိးျဖစက္ာ ယင္း၌ပါ၀င ္ေသာ 
အရက္ပမာဏသည္ ၄ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းမွ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ 
သျဖင္ ့အသည္းေရာငရ္မ္းေစျခင္း၊ 
ပန္ကရိယေရာင္ရမ္းေစျခင္း၊ အ 
စာအိမ္ေရာင္ရမ္းေစျခင္း၊ သည္း 
ေျခအိတ္ ေရာင္ရမ္းေစျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။
 ထုိ ႔ျပင္ အခ်ဳိဓာတ္ပါ၀င္ 
ႏႈန္းမ်ားျခင္းေၾကာင္ ့ဆီးခ်ဳိေရာဂါ 
ျဖစ္ေစျခင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါအခ ံရွ ိ
သမူ်ားမွာ ေသြးတိုးၿပီး ေလျဖတ ္ႏုငိ ္
ျခင္း၊ အစာေျခအိတ္မ်ား ေပါက ္
ထြက၍္ မနု္႔ခ်ဳအိတိ္ေရာငရ္မ္းကာ 
အသက္အႏၲရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း 

အမူးလြန္ၿပီး အိပ္ေမာက်သြားပါ 
က အာ႐ုံေၾကာမ်ားညပ္ကာ အ 
ေၾကာေသႏိုင္ျခင္း၊ ကားေမာင္းေန 
စဥ ္မ်ကစ္ိေ၀၀ါးကာ ယာဥမ္ေတာ ္
တဆမႈမ်ားျဖစ ္ပြားႏိုင္ျခင္းစသည္ ့
ဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာရွိေၾကာင္း သိရ 
သည္။ 
 ‘‘ဘီယာထဲမွာ အရက္ကပါ 
ေတာ့ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ဘီယာ 
ေသာက္တာမ်ားလာတယ္ဆိုရင္ 
က်န္းမာေရးက အလိုလိုထိခိုက္ 
လာမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေဆးျဖစ္ 
၀ါးျဖစ ္မွ၀ီမဲယဆ္ုရိင္ေတာင ္တစ ္
ေန႔ကို သုံး၊ ေလးခြက္အျပင္ ပိုမ 
ေသာက္သင့္ဘူး။ အလြန္အကြၽံ 
ေသာက္တာကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖုိ႔ လို 
ပါတယ္’’ ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ 
ပိငု္းမ ွအေထြေထြေရာဂါက ုဆရာ 
၀န္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ဘယီာ အလြန္အကြၽ ံေသာက ္
သုံးပါက ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ဗိကု ္
စူ(ဘီယာဗုိက္)လာသည့္ လကၡဏာ 
သည္ ဘီယာၿမံဳ႕ေသာက္ရင္းျဖင့္ 
အစားမ်ားစြာ စားမိျခင္းေၾကာင့္ 
ခႏၶာကုိယ္တြင္းရွိ အဆီဓာတ္မ်ား 
မွာ ဗိကုပ္တ္လညတ္ြင ္စစုည္းကာ 
အ၀လြန္ကဲလာျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိမွတစ္ဆင့္ အျခားေရာဂါမ်ား 
သို ႔ ပိုမိုကူးစက္လြယ္ႏုိင္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ေသာက္သုံးသူမ်ားအေန 
ျဖင့္ ဂ႐ုျပဳဆင္ျခင္သင့္သည္ဟု 
ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားက အႀကံျပဳေျပာ 
ဆုိၾကသည္။
 ‘‘အရငက္ဆိ ုတစ္ေန႔ကိ ုသုံး 
ခြက္ေလာက္ ပုံမွန္ေသာက္ျဖစ္ 
တယ္။ သိတဲ့အတုိင္းပဲ ဗုိက္က 
နည္းနည္း ထြက္လာတယ္။ ေနရ 
ထုိင္ရလည္း အဆင္မေျပဘူး။ 
ဟိုေရာဂါျဖစ္ ဒီေရာဂါျဖစ္ျဖစ္ 
လာေတာ့ ျဖတ္လုိက္တယ္။ အခု 
ဆိ ုဘယီာရ႕ဲ ဆုိးက်ဳိးလားမသဘိူး။ 

ႏွင္ရာတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ား 
စြာ ရွိလာသည္ဟု လူနာတင္ 
ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူအခ်ဳိ႕က ဆုိ 
သည္။
 ‘‘မနက္တညး္က လဲေနတဲ့ 
လ ူနာတစ္ေယာက ္ေသလုျဖစ္ေန 
တာ။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ေနတာနဲ႔ 
ဘယ္လိုမွ မတတ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အ 
တြက္ လမ္းေျပာင္းျပန္ေမာင္း 
ၿပီး လုိက္ပို႔ခဲ့ရတယ္’’ ဟု နာေရး 
ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဦးရဲ 
လင္းျမင့္က ၎၏အေတြ႕အႀကံဳ 
ကို ေျပာျပသည္။
 ႏိုင္ငံတကာ၌ အေရးေပၚ 
ကားလမ္းေၾကာင္း ရွိသည့္အျပင္ 
ထုိသို ႔ေသာ လူနာမ်ားအတြက္ 
ရဟတ္ယာဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးထား 

ျခင္းမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ 
ေတာအ္စိုးရအေနျဖင္ ့အေရးေပၚ 
လနူာမ်ား လမ္းခရီးတြင ္ၾကန္႔ၾကာ 
မႈ မရွိေစရန္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔ 
မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးေစလို 
သညဟု္ အေရးေပၚလနူာကု ိေဆး 
႐ုံသိ႔ု ပို ႔ေပးခဲ့သည့္ လူနာရွင္ 
ကိုလင္းက ၎၏အျမင္ကို ေျပာ 
သည္။
 ‘‘ႏုိင္ငံတကာကလို တျခား 
လမ္းေၾကာင္းေတြ ရွိေနရင္ တစ္ 
မ်ဳိးေပါ့။ ခုက လူနာပို႔မယ္ဆိုရင္ 
ကားကိုပဲ အဓိကအားကိုးၿပီး သုံး 
ေနရတာဆိုေတာ့ မလိုအပ္ဘဲ 
ၾကန္႔ၾကာေနရင္ လူနာဘာျဖစ္ 
မလဲဆိုၿပီး စိတ္ပူေနရတယ္’’ ဟု 
၎ကေျပာသည္။ 

ဆီးခ်ဳိေရာဂါနဲ႔ အစာအိမ္ေတာ့ 
ကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳလာခဲ့ရတယ္’’ ဟု 
ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းမွ အသက္ 
(၂၀)ေက်ာအ္ရြယ ္ကိတုုိးက ေျပာ 

သည္။ 
 ဘီယာသည္ ကမ႓ာတစ္၀န္း  
ေရပန္းအစားဆုးံ ယမကာတစ္ 
မ်ဳိးျဖစ္၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ဂါလန္ 

ေပါင္း ၃၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ေရာင္း 
ခ်ေနရသည္ဟု အင္တာနက္စာ 
မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး 
လက္ရိွတြင္ ကမ႓ာေပၚ၌ ဘီယာ 

ကို အမ်ဳိးသားမ်ားသာမက အမ်ဳိး 
သမီးမ်ားပါ ေသာကသ္ုံးမႈမ်ားျပား 
လာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ လိုက္ပါလာသည့္ လူနာမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္စိုးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္း
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ရဲေနာင္
ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၀

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္  
ေက်ာင္း က်န္းမာေရးအတြက ္အ 
စားအေသာက္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္း 
ရွင္းေရးစီမံခ်က္ကုိ ယခုႏွစ္ေက်ာင္း 
ဖြင့္ရာသီတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကးီခုနစ္ခု၌ စတင္မည္ဟု 
အစားအေသာက္ႏငွ္ ့ေဆး၀ါး ကြပ ္
ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) မွသတင္း 
ရရွိသည္။
 ‘‘လာမယ့္ စာသင္ႏစွမွ္ာ ပထ 
မအဆင့္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က 
ျပညန္ယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး ခုနစခု္ 
မွာ ေက်ာင္းပတ၀္န္းက်င ္ေတြမွာရွ ိ
တဲ ့အစားအေသာက္ေတြကိ ုကြင္း 
ဆင္းပါမယ္။ စစ္ေဆးပါမယ္။ နမူ 
နာယၿူပီး ဓာတ ္ခဲြစစ္ေဆးပါမ့ယ။္ 
တကယ္လို႔မ်ား ေတြ႕ရိွခ်က္အရ 
တကယ္ကို ကေလးေတြရဲ႕ က်န္း 
မာေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္တယ္လို႔ 
သိရင္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ 

မီဒယီာကေန အသိေပးသြားမယ္’’ 
ဟု ေမလ ၇ ရက ္ေနျပည္ေတာ္ ၌ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစားအေသာက္ 
ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာန၏ 
ေက်ာင္းမုန္ ႕ေစ်းတန္းအစားအ 
ေသာက္ေဘးကင္းေရး စီမံခ်က္ 
အႀကိဳညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းတြင္ 
FDA မ ွၫႊနၾ္ကားေရးမွဴးတစဥ္ီးက 
ႏုိင္ငံပိုင္႐ုပ္သံမီဒီယာအား  ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီႏွင့္ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ေနျပည္ 
ေတာလ္ယ္ေ၀း၊ ရနက္နုတ္ုငိ္း၊ ပခဲူး 
တုိင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး 
အတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ား ပတ္၀န္း 
က်ငရ္ွ ိေစ်းကြကန္မနူာ ၅၉၃ ခအုား 
FDA က စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ နမူနာ 
ခနုစမ္်ဳိးမွာ အစားအေသာကမ္်ား 
တြင္ သုံးစဲြရန္ ခြင့္မျပဳထားေသာ 
ဆုိးေဆးမ်ား အသုံးျပဳ ထားသည ္
ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
 လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား အစားအေသာက္ 
ေဘးကင္းေရး ယခုစာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္မည္

ယခုႏွစ္အတြင္း အနာႀကီးေရာဂါပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္ ၁၂ ခု ေဆာင္ရြက္မည္
ရဲေနာင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၀
အနာႀကီးေရာဂါ ကင္းစင္ေရး 
အတြက ္၂၀၁၄ ခႏုစွတ္ြင ္စမံီခ်က ္
၁၂ ခု ေရးဆဲြခ်မွတ္၍ လပ္ုေဆာင ္
သြားမညဟု္ ႏိငုင္တံကာအနာႀကီး 
ေရာဂါပေပ်ာက္ေရးစမီခံ်က ္(ျမန ္
မာ)က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ လူနာ 
သစ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးရွာေဖြျခင္း၊ 
ပညာေပးျခင္းလပုင္န္းမ်ား၊ က်န္း 
မာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကုိ သင္တန္း  
မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အနာႀကီးေရာဂါသည ္ကညူ ီေစာင္ ့
ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ 
ေဆာင္သြားမည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ 
အနာႀကီးေရာဂါပေပ်ာက္ေရးစီမံ 

ခ်က(္ျမန္မာ)မွ ေဒါကတ္ာ ေဇာ္မုိး 
ေအာင္ကေျပာသည္။
 ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး 
(WHO) ၏ သတ္မွတ္ခ်ကအ္ရ လ ူ
တစ္ေသာင္းလွ်င္ေရာဂါျဖစပ္ြားမႈ 
တစ္ဦးေအာက္ႏႈန္းရိွရမည္ ျဖစ္ 
ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခု 
ႏွစ္တြင္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ ၀  
ဒသမ ၅ ဦးေအာက္ႏႈန္းသုိ႔ ေရာက ္
ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား၌ ေရာ 
ဂါပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္မ်ားမွာ 
အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရိွေနသည ္
ဟု WHO ကေျပာၾကားသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခု 
ႏွစ္အတြင္း အနာႀကီးေရာဂါျဖစ္ 
ပြားသ ူ၂၉၅၀ ဦးကု ိစစ္ေဆးေတြ႕ 
ရိွခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ၄၂၃ ဦးမွာ  

ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ခဲ့ 
သည္ဟု WHO ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 ‘‘အေရျပားမွာအကြက္ေလး 
ေတြေပၚလာမယ္။ ထိၾကည္လ့ုကိ ္
ရင္ ထိလို႔ထိမွန္းမသိဘူး။ အဲဒီ 
အခ်နိမ္ွာ မသကၤာလို႔ ေစာေစာစီး 
စီးသတိထားမိၿပီး စစ္ေဆးမယ္။ 
ကသုမယ္ဆုရိငရ္မယ္။ ေနာကက္် 
ရင္ေတာ့ ဒုကိၡတဘ၀ကုိ ေရာက္ 
သြားႏုိင္တယ္’’ဟု အေထြေထြ 
ေရာဂါကဆုရာ၀န္ေဒါကတ္ာ ေ၀ 
ၿဖိဳးကေျပာသည္။
 အနာႀကီးေရာဂါျဖစ္ပြားပါ 
က ခႏၶာကုိယ္တြင္ အျဖဴကြက္ 
(သုိ႔) အနီေရာင္၊ ပန္းေရာင္အ 
ကြက္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ အေရ 
ျပားမ်ား နာက်င္နီျမန္းျခင္း၊ အာ 
႐ံုေၾကာမ်ား ပ်က္စီး၍ ထံုက်ဥ္ 

ျခင္း၊ ႂကြက္သားမ်ား အားနည္း 
ေပ်ာ့ဖတ္ျခင္းစသည့္ လကၡဏာ 
မ်ားျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ေဆာလ်ငစ္ြာ 
မကုသပါက ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အ 
ပိုင္းမ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္းသည့္အထိ 
ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ 
ေပၚႏုိင္သည္ဟုသိရသည္။
 ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အနာႀကီး 
ေရာဂါျဖစပ္ြားမႈေၾကာင္ ့မသနစ္ြမ္း 
ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရိွမႈသည္ လူဦးေရ 
တစသ္န္းလွ်င ္တစဥ္ီးေအာက္ႏႈန္း 
သာရွိရမညဟု္ ျမန္မာ အပါအ၀င ္
ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံ 
ေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံမွ က်န္းမာေရး 
၀န္ႀကီးမ်ားက ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ 
လတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ 
ၿမိဳ႕၌ အစည္းအေ၀းျပဳလပ္ု၍ ရည ္
မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ရနက္နုတ္ုငိ္းအတြင္း ေက်ာင္းမ်ား 
၌ ဓာတဆုုိးေဆးပါ မနု္႔မ်ားေရာင္း 
ခ်ျခင္းကို တားျမစ္သြားမည္ဟု 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး 
၀န္ ႀကီးေဒါက္တာျမင့္သိန္းက 

ေျပာၾကားထားၿပီး စည္းကမ္း 
ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကို အမ်ဳိးသား 
အစားအေသာကဆ္ုငိရ္ာ ဥပေဒအ 
ရ အေရးယူသြားမညဟု္ ေျပာၾကား 
သြားသည္။

 ေက်ာင္း မု န္ ႔ေစ်း မ်ားတြင္  
ေရာင္းခ်ေနေသာ မုန္႔အမ်ားစု 
သည္ ထုတ္လုပ္သည့္ ရက္စဲြ၊ 
ကုန္ဆုံးရက္စဲြႏွင့္ မည္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထား 

သညက္ိ ုမပါရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိေန 
ရသညဟ္ ုမႏၲေလးတုငိ္းေဒသႀကီး 
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စား 
သုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ 
ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 
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၀မ္းတြင္းခ်ည္ထည္
လပ္ုငန္းမ်ားကုိ ေရဆုိးသန္႔စငစ္နစ္ 
မျဖစ္မေနသုံးရန္ ၫႊန္ၾကား
ေအးမြန္ရာျပည့္

မႏၲေလး၊ ေမ- ၁၁
  ခ်ည္ထည္လုပ္ ငန္းျ ဖင့္  
ေက်ာ္ ၾကားေသာ ၀မ္းတြင္း ၿမိဳ ႕ 
နယ္ရွိ ခ်ည္ထည္ဆုိးေဆး လုပ္ 
ငန္းရွင္မ်ားအား ေရဆိုးသန္ ႔စင္ 
သည့္ နညး္စနစ္မ်ားကို ၾသဂုတ္ 
လေနာက္ဆုံးထား၍ အသုံးျပဳရန္ 
တုိင္းေဒသႀကီး  ပတ္၀န္းက်င္  
ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွ  ၫႊန္  
ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရွိ  
သည္။
 မႏၲေ လး တုိ င္းေ ဒ သ ႀ ကီး ၊ 
၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္မွ စက္ရက္ကန္း 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  ခ်ည္ထည္ဆိုး  
ေဆးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရဆုိး  
မ်ားကိ ုမသန္႔စငဘ္ ဲပတ္၀န္းက်င ္
သို႔ တုိက္႐ုိက္စြန္႔႔ပစ္ျခင္းမွာ မိ႐ိုး 
ဖလာျဖစ္ေနသည။္ထုိ႔ေၾကာင္ ့ယခု 
ႏွစ္ေမလမွ ဇူလုိင္အထိ သုံးလ 
အတြင္း ေရဆုိးသန္႔စငသ္ည္ ့နည္း 
ပညာမ်ား ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရန္ 
အသိေပးထားၿပီး ၫႊန္ၾကားခ်က္ 
မ်ားကိ ုလပုင္န္းရငွမ္်ား လုကိန္ာမႈ 
ရိွ၊ မရိွကိုလည္း ၾသဂုတ္အတြင္း 
ျပန္လည္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္  
ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး ပတ္၀န္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနမွ 
သတင္းရရွိသည္။ 
 တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ ၇၀ ရာခိုင္ 
ႏႈန္း၀တ္ဆင္ရန္လုံခ်ည္မ်ားထုတ္
လုပ္ေနသည့္ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕မွာ ဆုိး 
ေဆးေရ စြန္ ႔ပစ္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ 
ေနေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား 
ကိယုတ္ုငိ ္ပတ၀္န္းက်ငထ္နိ္းသမိ္း 

တိုင္းရင္းေဆးေဖာ္ရန္ အဝယ္လိုက္သျဖင့္ ဇင္ေရြးပင္စိုက္သူမ်ားလာ
မ်ဳိးမင္းဦး

မံုရြာ၊ ေမ- ၁၁ 
တိငု္းရင္းေဆးဝါးေဖာစ္ပရ္နဟ္ဆုိ ု
ကာ ဇင္ေရြးအရြက္ေျခာကမ္်ားကိ ု
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အဝယ္လုိက္ေနသ 
ျဖင့္ ေစ်းေကာင္းရကာ ဇင္ေရြးပင္ 
စိုက္ပ်ဳိးသူပိုမ်ားလာေၾကာင္း အ 
ရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကသံာရြာမွ ေဒသ 
ခံမ်ားကေျပာသည္။
 တ႐တု္ႏိငုင္သံို႔ မႏၲေလးေစ်း 
ကြက္မွတစ္ဆင့္တင္ပုိ႔ေနသျဖင့္ 
ဇင္ေရြးရြက္ေျခာက္တစ္ပိႆာ 
လွ်င္ က်ပ္ ၃၅၀၀ အထိေစ်းေပး 

ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ယခုကဲ့သို ႔ 
ျပဳလုပ္ေပးေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
တုငိ္းေဒသႀကီးပတ၀္န္းက်င ္ထနိ္း 
သမိ္းေရး ဦးစီးဌာန လက္ေထာက ္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေက်ာ္ေအာင္ 
မိုးက ေျပာသည္။
 ‘‘အထညလ္ပ္ုငန္းေတြ စလပ္ု 
ကတည္းက ဘာမွမသန္႔စင္ဘဲ ဒီ 
အတိုင္းပစ္လာတာ အခုအခ်ိန္ထိပ ဲ
အနားက ၀မ္းတြင္းဆညဆ္ိ ုဘယ္ 
လိုမွ မေကာင္းေတာ့ဘူး။ အနံ႔အ 
သက္ေရာ ေရေတြေရာ’’ ၎က 
ေျပာသည္။
 ခ်ည္ဆိုးေဆးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ထြက္ရွိလာသည့္ စြန္ ႔ပစ္ေရမ်ား 
သန္႔စင္ရမည့္ နည္းလမ္းသုံး ခုကို 
ဦးစးီဌာနက ျပသထားၿပီး  ႏွစ္  
သက္ရာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ 
ကိုင္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း ယင္း 
နည္းလမ္းသုံးခုမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ 
နည္းပညာမ်ားျဖစ္ေသာ သဲကန္ 
မ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြးကန္မ်ား 
ထားရွိ၍ သန္႔စင္သည့္နည္းမ်ား 
ကိုလည္း အသုံးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ဦး 
စီးဌာန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရ 
ဆိုးမ်ား ပတ္၀န္းက်င္သို ႔ တုိက္ 
႐ိုက္စြန္ ႔ပစ္မႈ မရွိေစေရးပင္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး ပတ္၀န္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနမွ 
သတင္းရရွိသည္။
 ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခ်ည္ဆိုး 
ေဆး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ရက္ကန္း 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အမွန္ 
တကယ္ လုိက္နာမႈရွိ၊ မရွိေစာင့္  
ၾကည့္ရန္ သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာ 

ဝယ္ယူလ်က္ရွိသည္ ။  ထုိသို ႔ 
အဝယလ္ိကုသ္ျဖင္ ့အရာေတာၿ္မိဳ႕ 
နယ္ ကံသာေက်းရြာတြင္ ဇင္ေရြး 
ပင္စိုက္ဧက ေလးေထာင္ေက်ာ္ 
အထိရိွလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ 
ေတာငသ္မူ်ားကေျပာၾကားသည။္
 ‘‘အရင္တုန္းက ဇင္ေရြးပင္ 
ကအေလ့က်ေပါက္တဲ့အပင္ပါ။ 
ဒီေဒသမွာႏြယဆ္ြပဲငလ္ို႔လည္းေခၚ 
တယ္’’ဟု ဇင္ေရြးစိုက္ေတာင္သူ 
ဦးျပည္ၿငိမ္းကေျပာသည္။
 ဇင္ေရြးပင္ကို ဇူလိုင္လတြင္ 
စတင္စိုက္ပ်ဳိးရၿပီး တစ္ဧကလွ်င္ 

မ်ဳိးေစ့ေလးျပည္စိုက္ရကာ ၁၀ 
လ ၾကာလွ်င္ အရြက္ခူးဆြတ္ႏိုင္ 
သည္။
 ‘ ‘ေစ်းမေကာင္းတဲ့ႏွစ္ေတြ 
မွာ တစ္ဧက ၁၀ သိန္းဝန္းက်င္ 
ရတယ္။ ေစ်းေကာင္းရင ္၁၅ သန္ိး 
အထိရတယ္’’ဟု ဇင္ေရြးစိုက္  
ေတာင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။
 ဇင္ေရြးပငစ္ိကုဧ္က တစဧ္က 
လွ်င္ ဇင္ေရြးရြက္ေျခာက္ပိႆာ 
ေလးရာထြက္ရွိ ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
သံုးႀကမ္ိရိတ္ရသည။္ ဇင္ေရြးရြက ္
မ်ားကိ ုမႏၲေလးမကွနုသ္ညမ္်ားက 

ရြာမ်ားအထိဆင္း၍ ေစ်းေကာင္း 
ေပးဝယ္ယူလ်က္ရွိသည္။
 အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 
ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ အေလ့က် 
ေပါက္ေသာ ႏြယ္ပင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ 
သည္ ့ဇင္ေရြးပငအ္ရြကမ္်ားသည ္
လြန္ခဲ့ေသာရွစ္ႏွစ္ကပင္  ေစ်း  
ကြကရ္ွခိဲၿ့ပီး ယခုႏစွမ္်ားတြင ္ေစ်း 
ေကာင္းေပးဝယ္ယူလာျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ထုိသုိ ႔ဝယ္လိုအားရွိလာ 
သျဖင့္ ယာေျမမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ 
စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ရာမွ စိုက္ဧကမ်ားျပား 
လာျခင္းျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စက္ 
ရကက္န္းလပုင္န္းရငွမ္်ား အသင္း 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာ 

ယာမ ွတာ၀နရ္ွသိမူ်ားပါ၀ငသ္ည္ ့
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရး အဖဲြ႕ကုိ 
လည္း ဖဲြ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း 

ယင္းဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 အမရပူရၿမိဳ႕၊ ေတာင္သမန္ 
အ င္း ပ တ္ ၀ န္း က် င္ေ ဒ သ တြ င္  

လည္း ဆုိးေဆးေရမ်ားကို သန္ ႔ 
စင္ျခင္း မရိွဘဲ စြန္ ႔ပစ္လ်က္ရိွ 
သည္။ 
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ေစ်းကြက္ေကာင္းလာသျဖင္ ့ေျပာင္းဖူးခက ္
ခြာသူမ်ားရိွလာ
မ်ဳိးမင္းဦး

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၀
ေဆးလပိလ္ပုင္န္းမ်ားမ ွေျပာင္းဖူး 
ဖက၀္ယ္လုအိား ျမင္တ့ကလ္ာသ 
ျဖင့္ ေစ်းကြက္အေနအထားအရ 
ေျပာင္းဖူးဖက္ တစ္ပိႆာလွ်င္ 
က်ပ္ ၅၀ အထိ ျမင့္တက္လာသ 
ျဖင္ ့ေျပာင္းဖူးဖကခ္ြာသမူ်ားရိလွာ 
ေၾကာင္း ခ်င္းတြင္းေရ၀င္ေဒသ 
ေျပာင္းဖူးစုိက္ ေတာင္သူမ်ားက 
ေျပာသည္။
 ‘ ‘ဒီရက္ပုိင္းေျပာင္းဖူးဖက္ 
၀ယ္လိုအားရိွတဲ့အတြက္ ေျပာင္း 
ဖူး ဖ က္ ခြာ သူေ တြ ရိွ လာ တာ ။ 
ေျပာင္းဖူးဖက္ခြာတဲ့  သူေတြရိွ  
ေတာ့ ေျပာင္းဖူးစုိက္ေတာင္သူ 
ေတြ ဖကခ္ြာခသကလ္ာလာၿပီ’’ ဟု 
မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ျဖဴပင္ေက်း 
ရြာ ေျပာင္းဖူးစုိက္ေတာင္သူ ဦး 
ေမာင္တာေလးကေျပာသည္။
 ‘‘ေစာေစာပုိင္းက ေျပာင္းဖူး 
ဖက၀္ယ္လကမ္ရွိလို႔ ဖကမ္ခြာၾက 
ဘူး။ အဒဲအီခ်နိတ္နု္းက ေျပာင္းဖူး 
ဖက္တစ္ပိႆာ က်ပ္သံုးရာပဲရိွ 
တယ္။ အခုေျပာင္းဖူးဖက္၀ယ္လို 

ထား၀ယ္ႏွင့္ ၿမိတ္မွ သ/မအသင္းသားမ်ားအား ေခ်းမည္
စုိးမိုးေအာင္

ထား၀ယ္၊ ေမ- ၁၀
မုိးရာသီစုိက္ပ်ိဳးစရိတ္အတြက္ 
ထား၀ယ္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ုိင္အတြင္းရိွ 
သမ၀ါယမအသင္းသားမ်ားအား 
ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ လယ္ယာသံုး 
ပစၥည္းမ်ား ပံ့ပုိးေပးသြားမည္ျဖစ ္
ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 တ႐တု္ႏုငိင္ ံပုိ႔ကနု္ႏငွ္ ့သြင္း 
ကန္ုဘဏ(္Exim)မွ ရရွိေသာ ေခ်း 
ေငြမ်ားျဖင္ ့တနသၤာရတီုငိ္းေဒသ 
ႀကီး၌ ထား၀ယ္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ုိင္ 
အတြင္းရွိ သမ၀ါယမအသင္းသား 
မ်ားအား မုိးရာသီစုိက္ပ်ိဳစရိတ္ 
မ်ားႏွင့္ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ား 
ပံ့ပိုး ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သမ၀ါယမျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး 
ဦးေက်ာဆ္န္းကေျပာၾကားသည။္ 
 ေမလ ၁၁ ရကက္ ထား၀ယ္ 
ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ ့
သည္ ့ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရး 
ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ျမႇင့္တင္ေရး 
အခမ္းအနားတြင္ ယင္းသုိ႔ေျပာ 
ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
  ယင္းေခ်းေငြမ်ားျဖင့္  
ေဆာင္းရာသီသီးႏွံမ်ားအတြက္ 

ေခ်းေငြ ၁၁၅ သန္းေက်ာ္ႏငွ္ ့ပံပ့ုိး 
ေငြ ၁၁၀ သန္းေက်ာပ္ံပ့ုိးေပးခဲၿ့ပီး 
ယခုမုိးရာသီစုိက္ပ်ိဳးစရိတ္အ 
တြက္ ထား၀ယ္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ုိင္ 
အတြင္းမွ သမ၀ါယမအသင္း 
၃၆ သင္းမ ွအသင္းသားမ်ားအား
ထု တ္ေ ခ်းေ ပး သြား မ ည္ျ ဖ စ္  
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည။္ ယင္း 
သုိ႔ထတု္ေခ်းရာတြင ္အသင္းသား 
၂၁၁၂ ဦး၏ စုကိပ္်ိဳးဧက ၁၁၀၅၃ 
ဒသမ ၉ ဧကအတြက္ က်ပ္သန္း 
ေပါင္း ၂၁၁ ဒသမ ၂ သန္းႏငွ္ ့ပံပ့ုိး 
ေငြ ၂၀၀ ဒသမ ၇၁၂ သန္းျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ သမ၀ါယမအ 
သင္းမွ တစဘ္ီးတပ္ထြန္စက၊္ ေရ 
စပ္ုစက၊္ ထိုငစ္က၊္ ထြန္စက ္(JN 
အစံု) အပါအ၀င္ လယ္ယာသံုး 
စက္ပစၥည္းမ်ား၊ အပ္ခ်ဳပ္စက္၊ 
သံုးဘီးဆုငိက္ယ၊္ ေမာ္ေတာဆ္ုငိ ္
ကယ္မ်ားအပါအ၀င္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
အရစ္က်ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။
 သမ၀ါယမအသင္းအေန 
ျဖင္ ့လယ္မႈလယ္ယာစနစမွ္ စက ္
မႈလယ္ယာစနစ္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ 

ထုတ္ကုန္တစ္ခု ထုတ္လုပ္ႏုိင္  
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး အ 
ေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ တုိး 
ျမႇင့္ႏုိ္င္ေရးအတြက္ ယခင္ႏွစ္ 
မ်ားက အသင္းသားတစ္ဦးအား 
တစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား ခ် 
ထားေပးၿပီး ယခုႏွစ္စကာ ငါး 
သနိ္းႏႈန္းျဖင္ ့ေခ်းေပးရန ္စစီဥ္ေန 
သည္။ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေန 
ေသာ ေဒသခမံ်ား လပုင္န္းမ်ား ပုိ
မုိလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္သတ္မွတ္ထား 
သညထ္က ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ ္
ေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိသည။္
 ေခ်းေငြမ်ားကု ိယခငက္ ၀န ္
ေဆာင္စရိတ္(အတုိး)ႏွစ္က်ပ္ခြဲ 
ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းေပးထားၿပီး ယခုအ 
ခါ တစ္က်ပ္ခဲြႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းေပး 
မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း 
ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္း 
ေက်ာ္ရွိၿပီး သမ၀ါယမ အသင္းက 
ေက်းရြာေပါင္း ႏစွ္ေသာင္းေက်ာ ္
အား ေခ်းေငြမ်ား အကအူညီေပး 
ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အားရိွလာေတာ့ တစ္ပိႆာက်ပ္ 
ငါးရာ၀န္းက်င္အထိ ၀ယ္တယ္’’ 
ဟု မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ 
၀င္ေဒသ ေျပာင္းဖူးဖက္ခြာသူ  
တစ္ဦးကေျပာသည္။
 ခ်င္းတြင္းေရ၀င္ေဒသတြင္ 
အမ်ားဆံုးစုိက္ပ်ိဳးေသာ ၾကက္စာ 
ေျပာင္းဖူးစုကိပ္်ိဳးေရးလပုင္န္းမ်ား 
တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလဆန္းပုိုင္း 
၌ ေျပာင္းဖူးဖက္၀ယ္ယူသူမရိွ  
သျဖင့္ ေျပာင္းဖူးအေစ့ထုတ္စက္ 
ျဖင့္ ေႁခြေလွ႔ရာတြင္ ဖက္ခြာၿပီး 
ေျပာင္းဖူးတင္းတစ္ရာလွ်င္ စက္ 

ေႁခြခတစ္တင္းႏႈန္း၊ ဖက္မခြာရ 
ေသးေသာ ေျပာင္းဖူးတင္းတစရ္ာ 
လွ်င္ သံုးတင္းႏႈန္းအထိ ေပးရ 
သည။္ ဖကခ္ြာသမူရွိခ်ိန္တြင ္ဖက ္
ခြာသူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ရက္ က်ပ္ 
သံုးေထာင၀္န္းက်ငအ္ထ ိလငူွားခ 
ေပးရေၾကာင္း သရွိိရသည။္ ေမလ 
ဆန္းတြင္ ေျပာင္းဖူးဖက္၀ယ္ ယူ 
သူမ်ားေ ၾကာင့္  ေျပာင္းဖူးဖက္  
ခြာယူသူမ်ားျပားခဲ့သည့္ေနာက္
ပုိင္း ေျပာင္းဖူးဖက္ခြာခကုန္က် 
စရိတ္သက္သာရေၾကာင္း သိရိွရ 
သည္။
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 ရြာႏငွ္တ့စဖ္ကက္မ္းရွ ိကနု္း 
ျမင့္ျမင့္ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ 
ခေနာ္နီခေနာ္နဲ ႔ ဝါးတံတားေပၚ 
တြငဓ္ားကိစုလြယသ္ိငု္းလြယထ္ား 
ေသာ အသက ္(၇၀)အရြယ္ အဘုိး 
အိုတစ္ဦး ျဖတ္ေလွ်ာက္လာေန 
သည္။
 ဝါးတံတားအလယ္သို ႔  အ 
ေရာကတ္ြင ္ေခတၱမွ်ရပ္တန္႔လိကု ္
ကာ တံတားေအာက္တြင္ တသြင္ 
သြင္စီးဆင္းေနေသာ ေကာ္ဖီေရာင္ 
ေပါက္ကာ ေနာက္က်ိေနသည့္ 
ေခ်ာင္းေရကိ ုေငးစိကုၾ္ကည့္ေနရာ 
မွ တစ္စံုတစ္ခုကိုလြမ္းဆြတ္သြား 
ေလဟန ္ေတြေတြေငးေငးျဖစသ္ြား 
သည္။
 သူ၏ႏႈတ္မွ ေရရြတ္လုိက္ 
သည္မွာ ‘‘ဒေီခ်ာင္းေရအခုညစ္ 
ပတ္ေနတာ ရွစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။ 
အရင္ကဆို အဘုိးတို႔တစ္ရြာလံုး 
ဒီေရပ ဲခပ္ေသာကၾ္ကတာ’’ဟုျဖစ ္
သည္။
 ထုိေခ်ာင္းအနီးတြင္ ကခ်င္ 
မ်ဳိးႏြယစ္တုစစ္ုျဖစ္ေသာ ေငါခ့်န္း 
လူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ၿပီး ေငါ့ခ်န္းေဒ 
သအထက္ပုိင္းမွ ျမစ္ဖ်ားခံကာ 
အင္မိုင္ချမစ္အတြင္းစီးဝင္သြား 
သျဖင့္ ေငါ့ခ်န္းခေခ်ာင္းဟုေခၚ 
တြင္သည္။
 လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္ႏွစ္ခန္ ႔မွ  
စတင္ကာ ထိုနယ္တစ္ဝုိက္တြင္ 
ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ကခ်င္ 
ျပညန္ယအ္တြင္းရွ ိအဘိုးအုတိို႔ရြာ 
ႏွင့္ ေဆာ့ေလာ္ေဒသတစ္ဝိုက္မွ 
ေခ်ာင္းမ်ားကိုေနာက္က်ိသြားေစ 
ခဲ့႐ုံမွ်မက ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခြင္ 
လည္းညစ္ညမ္းသြားခဲ့သည္။
 ကခ်င္ျပညန္ယ္မွ အမ်ဳသိား 
လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွဥ္ီးခခုနု ္
တိန္႔ယိန္းအပါအဝင ္အျခားေသာ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ထုိေဒသတြင္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ရန္အတြက္ မ်က္စိ 
က်လာခဲ့ရာမွစတင္ကာ ထုိေဒသ 
တြင ္ပတ္ဝန္းက်ငည္စည္မ္းမႈမ်ား 
က မဖိတ္ေခၚဘဲေရာက္ရွိလာခဲ့ 
သည္။
 ‘‘အရင္က အဘိုးတုိ ႔ရြာမွာ 
ပြလဲမ္းသဘငဆ္ုေတာင္းပြဲေတြမွာ 
ေကြၽးဖို ႔ငါး ဒီေခ်ာင္းကဖမ္းၿပီးပဲ 
ေကြၽးၾကတာ။ အခုေတာ့ သတၱဳ 
ဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့ငါးတစ္မ်ဳိးပဲရွိေတာ့ 
တယ္’’ဟု ထုိအဘိုးအုိက သက္ 
ျပင္းတစ္ခ်က္ကို ခပ္ေလးေလးခ် 
ရင္းေျပာျပေနသည္။
 ေငါခ့်န္းခေခ်ာင္းသည ္အနီး 
တြငမ္ီတွင္းေနထိငု္ေသာအဘိုးတို႔ 
လိုေဒသခံမ်ားအတြက္ အသက္ 
ေသြးေၾကာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ 
ေခ်ာင္းေရကိုေသာက္သည္။ သံုး 
သည္။ ဟင္းစားလိုလာလွ်င္ ငါး 
ဆင္းဖမ္းသည္။ ယခင္က ထို 
ေခ်ာင္းသည ္ေဒသခံမ်ားအတြက ္
သဘာဝကေပးေသာလက္ေဆာင ္
မြန္ျဖစ္ခဲ့ ၿပီး ယခုေတာ့ အဆိပ္ 
အေတာက္မ်ားစီးဆင္းရာအျဖစ္ 
သို႔ ေျပာင္းလဲသြားေလၿပီ။

 ေငါခ့်န္းခေခ်ာင္းေရ ေသာက ္
သံုးမသိည္က့ြၽ၊ဲ ႏြားမ်ား ဝမ္းပ်ကၿ္ပီး  
အေကာင္ႏစွရ္ာေက်ာ ္ေသဆုံးခဲဖ့ူး 
ေၾကာင္းလည္း ေဒသ ခမံ်ားကေျပာ 
သည္။ မေသသည့္ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား 
သည္လည္း ထုိေရ ေသာက္ၿပီး ဖြံ႔ 
ထြားမလာဘ ဲပနိလ္ွ ီသြားၾကသည ္
ဟု ေဒသခံမ်ားကေျပာၾကသည္။
 ‘ ‘သတၱဳအညစ္အေၾကးကုိ  
ေငါ့ခ်န္ခမွာ ေဆးတယ္ဆုိေတာ့ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုးကုိ အဆိပ္ခတ္ေန 
တာပဲ။ ေငါ့ခ်န္းခက အင္မုိင္ခကုိ 
ဆင္းတယ္။ အငမို္ငခ္က ဧရာ၀တီ 
ျမစက္ု ိဆင္းတယ္’’ဟု ျမစႀ္ကီးနား 
ၿမိဳ႕မွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေရးပညာရွင္ဆရာဦးလဆီ 
ေဘာက္ကေျပာသည္။
 ေငါ့ခ်န္းခေခ်ာင္း ယခင္လို 
ျပန္လည္သန္ ႔ရွင္းေအာင္ လုပ္ 
ေဆာင္ေပးရန္  ေဒသခံမ်ားက 
ကခ်င္အထူးေဒသ(၁) ဒုဥကၠ႒ 
ဦးဝူေလာင္ေဟာင္းေခါင္ႏငွ္ ့ေဆာ ့
ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို ႔ 
ထံ စာျဖင့္၊ ႏႈတ္ျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ဘာမွ အ 
ေၾကာင္း ထူးမလာခဲ့ေပ။
 ‘‘ေငါ့ခ်န္းခညစ္ပတ္တာက 
အျခားကုမၸဏီေတြေၾကာင့္ဟုတ္ 
တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုမၸဏီက 
အဒဲထီမဲွာမေဆးေတာဘ့ူး။ အျခား 
ကုမၸဏီေတြကိုလည္း ဒီေငါ့ခ်န္းခ 
မွာမေဆးဖို႔ သတိေပးၿပီးသားျဖစ္ 
တယ္’’ဟု ျပညန္ယ္လႊတ္ေတာ္ အ 
မတ္ ဦးဇခုန္ယိန္းေဆာင္က ေျပာ 
သည္။ 
 ထိုသို႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ညစ္ညမ္းမႈဒဏ္ခံေနရေသာ ေငါ့ 
ခ်န္းခအတြက္ ျပႆနာ အသစ္ 

တစ္ခုထပ္မံေပၚလာျပန္ပါသည္။ 
ထိုေခ်ာင္းေပ ၚတြင္   ေရအား  
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ရန္ကုမၸဏီ
တစ္ ခုက ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္  
သည။္ ထိုသို႔ တည္ေဆာကမ္ညက္ိ ု 
ေဒသခမံ်ားက စိုးရမိပ္ပူနၿ္ပီး မည ္
သူမွ်မလိုလားၾကေပ။ ေငါ့ခ်န္းခ 
အား ဒထီကပ္ိၿုပီး မဆံုး႐ံႈးလိုေတာ ့
သည့္အတြက္ အားလံုးဝိုင္းကန္ ႔ 
ကြက္ေနၾကသည္။
 ကခ်င္အထူးေဒသ (၁)နယ္ 
ေျမတြင ္သတၱဳလပ္ုငန္းမ်ားကု ိေဒ 
သရိွလကတ္စဆ္ပ္ုစာလပ္ုငန္းရွင ္
မ်ားႏငွ္ ့တ႐တုလ္ပုင္န္းရငွမ္်ား ပူး 
ေပါင္းကာ ထုတ္လုပ္ေနၾကျခင္း  
ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားအတြက္ 
အက်ဳိးခစံားခြင္က့ေတာ ့နတၳပိင။္
 ကခ်င္အထူးေဒသ (၁)တြင္  
ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ခြဲႏွင့္ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕ 
နယ္ခြဲတစ္ခြင္တြင္ သတၱဳလုပ္ငန္း  
မ်ားကို ဘာဖူးခူးသတၱဳ၊ကန္ဖန္ 
သတၱဳ၊ လယန္(ထယ္ေဟာင္)
သတၱဳ၊ မူေဟာင္သတၱဳ၊ လံုေနာ္ 
ဂ်န္(ဖီေမာ္) သတၱဳႏွင့္ အမွတ္(၆) 
သတၱဳစသည္ သတၱဳလုပ္ကြက္ 
ေျခာကခ္ုျဖင္ ့လပု ္ကိငု္ေနေၾကာင္း 
လည္း သတၱဳလုပ္ငန္းတြင္အလုပ ္
လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ေဒသခံတစ္ဦးက 
ဆိုသည္။
 သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက၍္လည္း ဦးဇခနုယ္နိ္းေဆာင ္
က ေအာကပ္ါအတုိင္း ေျပာသည။္
 ‘‘သတၱဳတူးတဲ့ကုမၸဏီ (၅)ခု 
ေလာက္ေတာရ့ွတိယ။္ ကြၽန္ေတာ ္
တုိ႔ဆန္းလင္းကုမၸဏီအပါအဝင္ 
ကုမၸဏီသုံးခုေလာက္က သတၱဳ  
တြင္းဝန္ ႀကီးဌာနက တရားဝင္ 
ထုတ္လုပ္ခြင့္နဲ႔ လုပ္ေနတာဟုတ္ 

တယ္။ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတာ့ ကြၽန္ 
ေတာမ္သဘိူး။ ကြၽန္ေတာတ္ို႔ ကမုၸ 
ဏီ ကြၽန္ေတာ္အာမခံရဲတယ္’’ 
 မူေဟာင္သတၱဳတြင္းသည္ 
အလြန္ တန္ဖိုးရွိသည့္အတြက္ 
အလုပ္သမားမ်ား၏အိတ္ေထာင္ 
မ်ားတြင္ ထုိမူေဟာင္းစ ေတြ႕ရွိပါ 
က ကမုၸဏ၏ီအေရးယူ အျပစ္ေပး 
ျခင္းခရံသညမ္်ားရွိေၾကာင္း ေဒသ 
ခံတစ္ဦးကရွင္းျပသည္။
 ‘‘တကယ္ဆုရိင ္EITI နဲ႔ သြား 
ရမွာ။ အခုသူတို ႔ လုပ္စားႏုိင္တဲ့ 
သူေတြပ ဲလပ္ုစားေနၾကေတာ့ EIA 
(environmental impact asses- 
sment) လည္းမရွိဘူး။ ေနာက ္EIA 
(environmental impact asses- 
sment) ေတြလညး္ မရွိေတာ့ အခု 
လိုျဖစ္ေနၾကတာ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး 
မရိွရင္ေတာ့ မလြယ္ပါဘူး’’ဟု ဦး 
လဆီေဘာကက္ဆက္ေျပာသည။္
 သတၱဳမ်ားကို  သယ္ယူေန 
သည့္ ဆယ္ဘီးကား၊ ဆယ့္ႏွစ္ 
ဘီးကားမ်ားသည ္လြနခ္ဲသ့ည္ ့ရစွ ္
ႏွစ္ေလာက္ကပင္ သတၱဳတူးေဖာ္ 
သည့္ေနရာမ်ားမွ  တ႐ုတ္ျပည္ 
နယ္စပ္စက်ီၿမိဳ႕ဘက္သို ႔ ေန႔စဥ္ 
ကားအစီးေရရာႏွင့္ခ်ီကာ ျဖတ္ 
သန္းသြားလာလ်က္ရွိၾကသည္။
 ‘‘လမ္းကက်ဥ္း သတၱဳကား၊ 
သစ္ကားကမ်ားေတာ့ ဒီလမ္းမွာ 
ခဏခဏယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္တယ္။ 
အႏၲရာယ္ အရမ္းမ်ားတယ္’’ ဟု 
ေဆာ့္ေလာ္ၿမိဳ႕ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း အ 
သင္းေတာ္မွ ဘာသာေရးဆရာ 
ဆရာဒိန္က ရွင္းျပသည္။
 ထုသိုိ႔ သတၱဳမ်ားတင္ေဆာင ္
ထားသည့္  ကားမ်ားတေ၀ါေ၀ါ  
ျဖတသ္န္းသြားလာေနသလု ိကခ်င ္ 

အထူးေဒသ(၁)မွ သစ္မ်ားကို  
သစတ္ငက္ားမ်ားျဖင္ ့နယစ္ပမ္်ဥ္း 
ကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ 
အတြင္းသို႔ တင္ပို႔ေနၾကသည္မွာ 
လည္း ထုိေဒသတြင္ မဆန္းေတာ ့
သည့္ ျမင္ကြင္းပင္ျဖစ္သည္။
 သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္  
ေဒသခံမ်ား တာ၀န္မထမ္းမေနရ 
စနစ္ျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ 
စည္းထားသည။္ ထုသိုိ႔အမ်ဳိးသား 
မ်ား ျပညသ္ူ႔စစအ္ဖြ႕ဲတြင ္အ မႈထမ္း 
ေနရသည့္အတြက္ မိသားစုစား 
၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရးတုိ႔တြင ္မ်ား 
စြာအခကအ္ခမဲ်ားႀကဳံေတြ႕ေနၾက 
ရသည္ဟုေဒသခံမ်ားက ညည္း 
တြားၾကသည္။
 ထုိေဒသတြင္ အစုိးရတပ္မ 
ေတာ္၊ ေကအုိင္ေအ၊ နယ္ျခား 
ေစာင့္တပ္၊ ျပည္သူ႔စစ္ စသည့္ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေျခ႐ႈပ္ 
ေနၾကသည့္အတြက္လည္း ေဒသ 
ခံမ်ား မလုံ ၿခဳံသကဲ့သုိ ႔  ခံစားရ 
ေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားကရင္ 
ဖြင့္သည္။
 ထိုသို႔လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ 
မ်ားေနၿပီး ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္ 
မႈမွာ ထိုေဒသရွိ သယံဇာတမ်ား 
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျပဳန္းတီးလာျခင္း 
၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ယခုေဒသကဲ့သို႔ပင္ မ 
တည္ၿငိမ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အ 
စိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ သယံဇာတ 
ျပဳန္းတီးမႈမ်ား ပိုေတြ႕ရသည္။
 ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္း၏ NDAK 
သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး ၁၉၉၃ခု 
ႏွစ္မွ စတင္ကာသစ္မ်ားကုိ တ 
႐တု္ႏုငိင္သံုိ႔ တငပ္ုိ႔ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္ေၾကာင္း အမညမ္ေဖာလ္ုသိည္ ့
NDAK ဗိုလ္မွဴးေဟာင္းတစ္ဦးက 
ေျပာၾကားသည္။
 ‘‘အရင္ကေတာ့ အေကာင္း 
ယူတယ္။ အခုက က်န္တဲ့သစ္အ 
ျမစ္ကအစယူတယ္။ သစ္ထုတ္ 
တာ အခုနဲ႔ဆုိ သုံးခ်ီေလာက္ရွိၿပီ’’ 
ဟု NDAK ဗုလိမွ္ဴးေဟာင္းက အိမ္  
ေရ႕ွမ ွျဖတသ္ြားသည္ ့သစက္ားကု ိ
ေငးေမာရင္းေျပာၾကားသည္။
 ထုိေဒသမွ သစ္ပင္ႀကီးငယ္ 
မ်ားအျပင ္သစပ္ငက္ု ိအျမစမွ္ပင ္ 
တူးေကာ္ကာ သစ္တင္ကားႀကီး 
မ်ားျဖင္ ့တ႐တု္ႏုငိင္သံို႔ေန႔စဥ ္တင ္
ပို႔ေနၾကသညက္ု ိထိုေဒသရိွ ေဒသ 
ခံမ်ားက ရငန္ာစြာျဖင့္ေန႔စဥ္ လက ္
ပိုက္ ၾကည့္ေနရသည္။ တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လက္ 
တစ္ဆုပ္စာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက 
ထင္တုိင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကသ 
ျဖင့္ မည္သူမွ်မတားဆီး၀ံ့ၾကေပ။
 ‘‘သစ္ေတာ့ ဒအီတိုင္း၀ငခု္တ္ 
ေနၾကတာပဲ။ တ႐ုတ္လည္း ၀င္ 
ခုတ္တယ္။ ေဒသခံေတြလည္း ဒီ   
အတိုင္းပဲ ခုတ္ၿပီးေရာင္းေနၾက 
တာပဲေလ။ သစခု္တ္ေနတဲ့လူေတြ 
ကို သြားေမးရင္ေတာ့ရမွာပါ။ အ 
ရငက္ေတာ ့ကြၽန္ေတာတ္ို႔အဖြ႕ဲအ 
စည္းကလုပ္တယ္။ အခုေတာ့ မ  
လုပ္ေတာ့ဘူး’’ ဟု ဦးဇခုန္ယိန္း 
ေဆာင္ ကေျပာသည္။
 တ႐တု္ႏုငိင္ဘံကသ္ို႔ေရာက ္
ရွသိြားသည္ ့သစ္ျမစမ္ွာ တရိစၧာန ္ 
ပုံ႐ုပ္ထြင္းႏွင့္  စားပြဲမ်ားအသြင္ 
ေျပာင္းသြားၿပီး အမ်ဳိးအစားေကာင္း 
သစမ္်ားကိ ုသုံးထပသ္ား၊ ငါးထပ ္
သားမ်ားျပဳလုပ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအႏွံ႔သုိ႔ ျပန္လည္ 
တငပို္႔ေရာင္းခ်လ်ကရိွ္ ေၾကာင္း ေဒ 
သခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကေျပာသည္။
 တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ 
ေသာ စက်ီၿမိဳ႕ႏွင့္ ဂယုန္းၿမိဳ႕မ်ား 
သုိ ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္ 
မည္ဆုိလွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ 
ေရာကလ္ာေသာ သစပ္ငအ္မ်ဳိးမ်ဳိး 
ကို ပရိေဘာဂမ်ားျပဳလုပ္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာအဓိကစီးပြား 
ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္လုပ္ကုိင္ 
ေနၾကေၾကာင္းေတြ႕ရေပမည္။
 ထုိၿမိဳ႕မ်ားတြင္  ကခ်င္ျပည္ 
နယ္မွ သစပံု္မ်ား အျမစမွ္စ အပင ္
ထိပ္အထိ ေနရာတကာေတြ႕ျမငရ္ 
သည္။
 ထုိေဒသမ ွသတၱဳႏငွ္သ့စမ္်ား 
ကိုထုတ္ယူကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ ႔ 
ေရာင္းစားေနသလူတူစစ္သုာ ဓန 
ဥစၥာမ်ားတုိးပြားသြားေသာ္လည္း 
ေဒသခံမ်ား၏ ဘ၀မ်ားမွာဆယစ္ု  
ႏွစ္တစ္ ခု နီး ပါး ၾကာသည့္တုိ င္  
ေျပာင္းလဲမႈမရွိေပ။
        ေျပာင္းလလဲာသညမ္်ားေတာ ့
ရွိပါသည္။ သူတုိ႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ 
ေတာငမ္်ားကတုံးျဖစလ္ာၿပီး ေတာ 
မ်ားျပဳန္းကာ ေခ်ာင္းမ်ား သုံးမရ 
ေတာ့သည္မွာ သူတုိ႔ ေနာက္ဆုံး 
ရလုိက္သည္မ်ားျဖစ္သည္။

13

Feature

စာမ်က္ႏွာ(၁၄) သို႔

ဓာတ္ပံု − မရန္

အဆိပ္သင့္ ေခ်ာင္း၊ ျပဳန္းတီးေနေသာ သယံဇာတ
မရန္

ေကာ္ဖီေရာင္ ေခ်ာင္းေရထေနေသာ ေငါ့ခ်န္းခေခ်ာင္းကို ေတြ႕ရစဥ္
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ေစ်းအႀကီးဆံုးႏွင့္ ေရာင္းေကာင္းေနေသာ ကားသစ္မ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၃ မွ

ဆံုးေအာဒ္ါမွာယူေနသည့က္ား မွာ 
မာစီဒီးဘင့္ဇ္ E-Class ပင္ျဖစ္ 
သည္။ ရန္ကုန္အေရာင္းျပခန္း 
တြင္ အစီးေရ အနည္းငယ္သာ 
ထားရွိၿပီး ၀ယ္ယူလို၍ မွာယူပါ 
က လအနည္းငယ္ေစာင့္ဆိုင္းရ 
သည္ဟု မာစီဒီးဘင့္ဇ္အေရာင္း 
ျပခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ 
သည့္  ကိုေအာင္သက္လြင္က 
ေျပာသည္။
 အင္ဂ်င္ပါ၀ါႀကီးၿပီး မာစီဒီး 
ပရိသတ္တိုင္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ့ 
သည့္ ဇိမ္ခံအမ်ဳိးအစား E-class 
မွာ တန္ဖိုးအားျဖင့္  က်ပ္သိန္း 
၁,၁၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး ရန္ကုန္တြင္  
မိတ္ဆက္ပဲြ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က 
စၿပီး ဂ်ာမနီသို႔ အမွာမ်ားခဲ့သည့္ 
ကားအမ်ဳိးအစားလည္း ျဖစသ္ည။္

ရန္ကုန္တြင္ 
ေစ်းအႀကီးဆံုးဇိမ္ခံကား

 လလူတတ္န္းစားမ်ားႏငွ့ ္အ 
ေျခခံလူတန္းစားတို႔အတြက္ အ 
လွမ္းေ၀းလြန္းၿပီး ေငြေၾကးတတ္ 
ႏိုင္သူ အနည္းငယ္သာစီးႏုိင္မည့္ 
ေနာက္ကား အမ်ဳိးအစား မာစီ 
ဒီးဘင့္ဇ္မွာ ကမၻာတြင္ ျမန္မာက 
ကားအစီးေရေရာင္းခ်ခြင့္ေ၀စ ုအ 
နည္းအက်ဥ္းသာ ရရွိထားသည့္ 
S-Class ကားအမ်ဳိးအစားျဖစ္ 
သည္။ တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္သိန္း 
၃၀၀၀ အထိရွိသည္။ ကမၻာ့ဇိမ္ခံ 
ကားေစ်းကြက္တြင္  S-Class 
ကားမွာ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး 
နံပါတ္ ၃ ေနရာခ်ိတ္ေနသည္။
 ၿပီးခဲသ့ည့လ္က ထိငု္းႏိငုင္မံ ွ
ကမၻာေက်ာ္ ကားျပပဲြတစ္ခုတြင္ 
ေရာင္းအားစံခ်ိန္တင္ခဲ့သည့္ အ 
ဆိပုါ S-Class မွာ က်ပ္သန္ိး ၃၀၀၀  
ေက်ာ္ အထိရွိၿပီး လတ္တေလာ 
တြင ္ျပညတ္ြင္းဇမိခ္ကံားမ်ားထ၌ဲ 
ေစ်းအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
ျပည္မွ နာမည္ႀကီး သ႐ုပ္ေဆာင္ 
ေမာဒ္ယအ္ခ်ဳ႕ိ၊အစိုးရႏငွ့ ္အထက ္
တန္းလႊာ လူတန္းစားအမ်ားစုက 
စီးနင္းရန္ မွာယူထားၾကသည္ဟု 
ဆုိသည္။

ေစ်းအႀကီးဆံုးၿပိဳင္ကား
 ေငြေၾကးခ်မ္းသာသ ူသားသ 
မီးမ်ားအတြက္ အမိုးဖြင့္ၿပိဳင္ကား 
လွလွေလးျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ေစ်း 
၀ယ္ထြက္ရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ 
ခ်ကဗ္လကက္ားကမုၸဏကီလည္း 

ရနက္နုက္ားအေရာင္းျပခန္းထ ဲသို႔ 
ပို႔ေဆာင္ေပးထားသည္။
 ၿပိဳင္ကား ခ်စ္သူမ်ားတင္မ 
က လငူယတ္ိငု္း အေငးသားၾကည့ ္
႐ႈရသည့္ ခ်က္ဗလက္မွ Corve−
tte ၿပိဳင္ကားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ႔ 
ေရာက္ရိွေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ 
တကာ ၿပိဳင္ကားမ်ားတြင္ အသံုး 
ျပဳထားသည့္ ၿပိဳင္ကား အင္ဂ်င္ 
မ်ားအတိုင္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္ဂ်င္ 
မ်ားတပ္ဆင္ထားသည္။ ၂၀၁၄ 
ခ်ကဗ္လကထ္တုၿ္ပိဳငက္ားမ်ားထ ဲ
မွ အေကာင္းဆံုးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 
6.8 လီတာသံုး v8 အင္ဂ်င္ျဖင့္ 
couple တန္း၀င္ လူငယ္ႀကိဳက္ 
sport အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ 
တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၃၅၀၀ 
ေက်ာရ္ွသိည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ရနက္နု ္
ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ားတြင ္ေစ်း 
အႀကီးဆံုး ၿပိဳင္ကားျဖစ္သည္။
 ဇမိခ္ံႏငွ့ ္SuV မ်ားျဖင့ ္ကမၻာ 
တြင ္နာမညႀ္ကီးသည့ ္ခ်ကဗ္လက ္
တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ တင္ 
သြင္းျဖန္႔ခ်ိေနသည့္ trailblazer 
ကားအမ်ဳိးအစားသစ္မွာ  ၿပီးခဲ့  
သည့္ႏွစ္က ကီလိုမီတာ ၆၀၀ 
ေက်ာ္ရွည္လ်ားသည့္ ရန္ကုန္၊ 
ပုဂခံရီးစဥ္တြင ္စတငမိ္တ္ဆကခ္ဲ့ 
ၿပီးေနာက ္စတိ၀္ငစ္ားၿပီး မွာယလူိ ု 
သူအမ်ားအျပားလည္း ရွိခဲ့သည္။  
တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၇၀၀  
ေက်ာ္ ရွိသျဖင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ 
သူ လူတန္းစားအမ်ားစုအတြက္ 
အိပ္မက္မက္ခြင့္ရွိႏိုင္သည့္ ကား 
လည္းျဖစ္သည္။

သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ 
၀ယ္ယူႏုိင္ေသာ လန္ခ႐ူဇာ

 ျမနမ္ာပရသိတ္ႏငွ့ ္ရင္းႏွီးၿပီး 
ျဖစ္ကာ တစ္ပတ္ရစ္ေစ်းကြက္ 
တြင္ ေ၀စုအမ်ားဆံုးရထားေသာ 
ဂ်ပန္ႏိငုင္မံ ွနာမညႀ္ကီး တိယုိတုာ 
ကားကုမၸဏီက ရန္ကုန္တြင္ ယခု 
ႏွစ္၌ အေရာင္းျပခန္း စတင္ဖြင့္ 
လွစ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
SuV ဘုရင္အျဖစ္ ေနရာယူလာ 
သည့္ လန္ခ႐ူဇာ ၂၀၁၃ ကို ယင္း 
အေရာင္းျပခန္းတြင္ စတင္ျပသခဲ့ 
ၿပီျဖစ္သည္။
 အငဂ္်ငမွ္ာ 5.7 V8 အငဂ္်င ္
သံုးျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းခံကိုယ္ထည္ 
အျဖစ ္ၾကာရညွစ္ီးနင္းႏိငုၿ္ပီး ဇမိခ္ ံ
အျဖစ္ပါ စီးနင္းႏိုင္သည့္ တိုယို 

တာ၏ မူလလက္ေဟာင္းပင္ျဖစ္ 
သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ 
က အသစ္စက္စက္ မဟုတ္ဘဲ 
တစ္ပတ္ရစ္ကိုပင္ က်ပ္သိန္းသံုး 
ေထာင္မွ ေလးေထာင္အထိ ၀ယ္ 
ယစူီးနင္းခဲရ့သည့က္ားမ်ားမွာ ယခ ု 
လန္႔ခ႐ူဇာ ၂၀၁၃ မွာ က်ပ္သိန္း 
တစ္ေထာင၀္န္းက်င္ျဖင့ ္၀ယယ္စူီး 
နင္းႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေရာင္းေကာင္းေနေသာ
ကားမ်ား

 ကမၻာတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံ 
မ်ား၏ ဒီဇိုင္းႏွင့္  လူသံုးမ်ားေန 
ေသာလ္ည္း ျမနမ္ာတြင ္လစူီးနည္း 
ပါးၿပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသည့္ ကိုရီးယား 
ႏိုင္ငံထုတ္ KIA ကလည္း ၿပီးခဲ့ 
သည့္ႏွစ္ကစတင္ၿပီး ရန္ကုန္တြင္  
ကားအေရာင္းျပခန္း စတင္ဖြင့္  
လွစ္ခဲ့သည္။
 KIA မွ ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက ္
တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး အေရာင္း 
ရဆံုးကား ၫႊန္ျပပါက KIA မွ 
sportage ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးအား 
ျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၄၅၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး 
sport type ႏွင့္ suv ပုံစံႏွစ္မ်ဳိး 
အေနအထားျဖင့္ ခံစားႏုိင္သည့္ 
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ 
ဒဇီယသ္ံုးျဖစ္ေနျခင္းက ကိရုီးယား 
ကားမ်ားျဖစ္ေနျခင္းကို ကားေစ်း 
ကြက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား အလြယ္ 
တကူ သိရွိႏိုင္မည့္ ကားအမ်ဳိးအ 
စားလည္းျဖစ္သည္။
 KIA မွာ  ကိုရီးယားကား  
ဒီဇိုင္းဟု လူသိမ်ားေသာ္လည္း 
ယခု ၂၀၁၄ ဒီဇုိင္းတြင္ ဥေရာပ 
ဇိမ္ခံပုံစံ ခပ္ဆင္ဆင္ျဖင့္ ထုတ္ 
လပ္ုလိကုသ္ည္ ့K9 မွာလည္း ေစ်း 
ကြကတ္ြင ္အထိကုအ္ေလ်ာက္ေန 
ရာရေနသည္။ က်ပ္သိန္း ၉၀၀ 

ေက်ာ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေရာင္း 
ျပခန္းတြင္ရရွိႏိုင္ ၿပီး  ေငြေ ၾကး 
တတ္ႏိုင္သူ လူတန္းစားတစ္ရပ္ 
အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကား 
လည္း ျဖစ္သည္။
 အင္ဂ်င္ပါ၀င္ ၃၈၀၀ ေက်ာ္ 
ရွၿိပီး ဥေရာပကပင ္ကိရုီးယားႏိငုင္ ံ
သို႔ ၂၀၁၄ K9 မ်ားကိုပင္ မွာယူ 
စီးနင္းေနၾကေၾကာင္း ႏုငိင္တံကာ 
သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေရးသား 
ၾကသည္။ 
 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဒီဇိုင္းဆန္း 
ဆန္းျဖင့ ္လငူယႀ္ကိဳကမ္်ား ထတု ္

လုပ္ေလ့ရွိသည့္ မာဇဒါကလည္း 
ရန္ကုန္တြင္ ကားအေရာင္းျပခန္း 
ဖြင္လ့စွထ္ားၿပီျဖစသ္ည။္ ယင္းအ 
ထမွဲ လတ္တေလာလစူတ္ိ၀ငစ္ား 
မႈမ်ားေသာ ကားမွာမ ူမာဇဒါ cx9 
ပင္ျဖစ္သည္။ sky active နည္း 
ပညာသံုးထားသည့္ ယင္းကားမွာ 
ရန္ကုန္တြင္ မာဇဒါ road show 
ျပဳလပုၿ္ပီးေနာက ္ေစ်းကြကအ္မွာ 
အမ်ားဆံုး  ရရွိလာသည့္  ကား 
လည္းျဖစ္သည္။
 ေနာက္ဖံုးခန္းက်ယ္၀န္းၿပီး 
SuV ႏွင့္ ဇိမ္ခံဆန္ဆန္ ပုံစံျဖင့္ 

ထုတ္လုပ္ထားသည့္ မာဇဒါ cx9 
မွာ က်ပ္သိန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္  
၂၀၁၄ ေမာ္ဒယ္ကို ရန္ကုန္အ 
ေရာင္းျပခန္းတြင္ ၀ယ္ယူစီးနင္း 
ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။
 မာဇဒါမွ ျပင္သစ္ကားျပပဲြ 
တြင္  လူ ႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည့္  6 
sedan ကားမွာ ရန္ကန္ုေစ်းကြက ္
တြင္ မၾကာမီ ရရိွေတာ့မည္ျဖစ္ 
သည။္ အာရွတြင ္စတငထု္တ္လပ္ု 
စဥ္က ၀ယ္လိုအားမ်ားခဲ့သည့္  
ကားမွာ မာဇဒါ၏ တတိယမ်ဳိး 
ဆက္လည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 
အမ်ားစု စိတ္၀င္စားႏုိင္သည့္ အ 
ဆိပုါကားမွာ တနဖ္ိုးအားျဖင့ ္လြန ္
စြာႀကီးျမင့္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ 
ျပည္ေစ်းကြကတ္ြင ္မညသ္ည့္ေစ်း 
ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ကို ကုမၸဏီ 
က ထတု္ျပန္ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသး 
ေပ။
 ထုိ႔ေၾကာင့ ္ကမၻာတစလ္ႊားမွ 
နာမည္ ႀကီးကားကုမ ၸဏီမ်ားက 
ျမန္မာ့ကားေစ်းကြက္သို ႔ စတင္ 
၀င္ေရာက္စဥ္ ေစ်းကြက္၏ လို 
အပ္ခ်က္ႏွင့္  ႏို င္ငံတကာတြင္  
တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း 
ေရာင္းခ်ေနသည့ ္တနဖ္ိုးႀကီးကား 
ေကာင္းမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္ေစ်း 
ကြက္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ ေရာင္း 
ခ်ေနၿပီျဖစ္သည္။      ။

ဓာတ္ပံု − မိုးညိဳKIA sportage ကားတစ္စီး

 ‘‘သတၱဳတူးတဲ့ ကုမၸဏီငါးခု 
ေလာက္ေတာရ့ွတိယ။္ ကြၽန္ေတာ ္
တို႔ ဆန္းလင္းကုမၸဏီအပါအ၀င္ 
ကုမၸဏီသုံးခုေလာက္က သတၱဳ 
တြင္း ၀န္ႀကီးဌာနက တရား၀င္ 
ထုတ္လုပ္ခြင့္နဲ႔ လုပ္ေနတာဟုတ္ 
တယ္။ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတာ့ ကြၽန္ 
ေတာ္မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုမၸ 
ဏ ီကြၽန္ေတာ္အာမခရံတဲယ္။ ေဒ 
သခံေတြအတြက္ ေနရာတုိင္းမွာ 
ေက်ာင္းေဆာက္ေပးထားတယ္။
သူတုိ႔လုိအပ္တဲ့ ေရရရွိဖို႔အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးထားတယ္။ ဒီအ 
တိုင္းပဲ ျဖတ္သြားၿပီးေမးသြားရင္ 
ေတာ့ သိမွာမဟုတ္ဘူး’’ဟု ဦးဇ 
ခုန္ယိန္းေဆာင္ကေျပာသည္။
 လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာ 
လည္း ဆုိးရြားလွသျဖင့္ ကားပင္ 
သြား၍မရေပ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္  ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာပင္ 
လုိင္းကားမ်ားမရွိေပ။ ဆုိင္ကယ္ 
မ်ားသည္သာ သြားလာေရးအ 

တြက ္အဓကိယာဥ္မ်ားျဖစသ္ျဖင္ ့
ကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ႀကီးျမင့္  
လြန္းလသွည။္ ထိုေဒသမွ ျမစႀ္ကီး 
နားသို႔ပင ္ေရာကဖ္ူးသနူည္းပါးလ ွ
သည္။
 ေငါ့ခ်န္းခေခ်ာင္းကိုျဖတ္ၿပီး 
တစရ္ြာႏငွ္တ့စရ္ြာဆကသ္ြယထ္ား 
သည ္ႀကဳိးတတံားမ်ားမရွသိည္အ့ 
တြက ္သႀံကိဳးျဖင္သ့ာ စကသ္ီးျဖင္ ့
ခ်ိတ္ခ်ိတ္ၿပီးကူးေနရသည္။ အႏၲ 
ရာယ္ရွိမွန္းသိေသာ္လည္း ေရြး 
ခ်ယ္စရာလမ္းမရွိ၍ ထုိသံႀကိဳးမွ 
တစ္ဆင့္ျဖတ္ကူးရသည့္အတြက္ 
ေဒသခံမ်ား ျပဳတ္က်ေသဆုံးမႈ  
ယခုႏွစ္အတြင္း သုံးဦးခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဆရာဒိန္ကဆုိသည္။
 ‘‘အရင္ သစ္ေကာင္းေတြယူ 
တယ္။ အခုက က်န္တဲ့ဟာေတြျပန္ 
ယူတယ္။ ဒီေဒသအတြက္ သူတုိ႔ 
လပု္ေပးတာ ဘာမမွရွဘိူး။ ဒလီမ္း 
ေတာငသ္တူုိ႔ သစထ္တုဖ္ုိ႔လပုထ္ား 
တဲ့ လမ္းျဖစ္တယ္’’ဟု NDAK  

အဆိပ္သင့္ေခ်ာင္း၊ ျပဳန္းတီးေနေသာ သယံဇာတ
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စာမ်က္ႏွာ(၁၃) မွ ဗုိလ္မွဴးေဟာင္းကဆုိသည္။
 ေဒသရွိ သယံဇာတမ်ားကို 
ကိယုက္်ဳိးစီးပြားအတြက ္ထတုယ္ ူ
ခဲသ့ျဖင္ ့ကနုသ္ေလာကရ္ွိေနေလ 
ၿပီ။ ထုိလမ္းအတိုင္းျဖတ္ေနသည့္ 
သစ္ကားမ်ား ၊  သတၱဳကားမ်ား  
သည ္ေဒသခမံ်ားႏငွ္ ့ဘာမမွဆိုငိ။္ 
ထုိင္ ၾကည့္ေန႐ုံကလြဲ ၿပီး သူတို ႔ 
လည္းဘာမွမတတ္ႏုိင္ၾကေပ။
 လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မ 
ေကာင္းသည့္အတြက္ ေဒသခံ 
မ်ား ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ 
လာၿပီးေရာငး္ၾကသည္ ့ကန္ုပစၥည္း 
မ်ားကု ိေစ်းႀကီးႀကီးျဖင္၀့ယယ္ ူသုံး 
စြဲေနၾကရသည္။
 ‘‘သစ္လည္းကုန္ၿပီ။ သတၱဳ 
လည္းကုန္ေတာ့မယ္။ ဒီကရတဲ့ 
ပိုက္ဆံေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ 
ေဒသခံေတြ ဘာတစ္ခုမွမခံစားရ 
ဘူး။ ေက်ာင္းလည္းေဆာက္ေပး 
တာမရွဘိူး။ က်န္းမာေရးအတြက ္
လုပ္ေပးတာလည္း မရွိဘူး။ လမ္း 
လည္း လုပ္ေပးတာမရွိဘူး။ ကြၽန္ 
ေတာ္တုိ႔အတြက္ေတာ့ ဆယ္ႏွစ္ 
ၾကာလာ ဒီအတုိင္းပဲ။ စား၀တ္ 
ေနေရးအတြက္  လုပ္ကုိ င္ စား   
ေသာက္ဖို႔ ပိုေတာင္ခက္ခဲလာတယ္’’ 
ဟ ုအဘုိးအုကိ ျဖတလ္ာ သည္ ့ကား 
မ်ားကိုၾကည့္ရင္း အသံတုန္ရီစြာ 
ျဖင့္သူ၏ ခံစားခ်က္မ်ားကိုဆုိ  
သည္။
 သူေျပာေနစဥ္မွာပဲ သစ္အ 
ျမစ္မ်ားႏွင့္ သစ္လုံးမ်ားတင္ထား 
သည္ ့၁၂ဘီးကား သုံးစီးႏငွ္ ့သတၱဳ 
တင္ထားသည့္ ၁၂ဘီးကား ႏွစ္စီး 
ျဖတ္သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
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နန္က်င္းသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတကၠသုိလ္ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၀
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရိွ နန္က်င္းသိပံ ၸႏွင့္ 
နည္းပညာတကၠသုိလ္တြင္ ပညာ 
သငယူ္ရန္ ျမန္မာႏိငုင္အံပါအ၀င ္
ႏိငုင္တံကာမ ွထူးခြၽန္ေက်ာင္းသား 
မ်ား ပညာသငဆ္ုေလွ်ာကထ္ား ႏုငိ ္
ေၾကာင္း သေျပပညာေရးေဖာင္ 
ေဒးရွင္းမွ သတင္းရရိွသည္။
  သပိံၸႏငွ္ ့နည္းပညာဘာသာ 
ရပ္မ်ားသင္ယူမည့္ ေက်ာင္းသား 
မ်ားအား ဒီဂရီဘဲြ႕၊ မဟာဘဲြ႕ႏွင့္ 
ပါရဂူဘဲြ႕မ်ားအတြက္ ပညာသင္ 
ဆုေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၀ 
ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ ပညာသင္ 
ဆုေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
  ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္အ 
တြက္ ေက်ာင္းလခ၊ ေနထိုင္စား 
ေသာကစ္ရတိ၊္  က်န္းမာေရး အာ 
မခံ  စသည့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပး 
အပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပါရဂူဘဲြ႕အ 
တြက္ သင္တန္းကာလ ေလးႏွစ္၊ 
မဟာဘြ႕ဲအတြက ္၂ ႏစွခ္ြဲႏငွ္ ့ဒဂီရီ 
ဘဲြ႕အတြက္ေလးႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ 
ျဖစ္သည္။
  ပါရဂူဘဲြ႕ေလွ်ာက္ထားသူ 
မ်ားအေနျဖင့္ အသက္ (၄၀) ႏွစ္ 
ေအာက၊္  မဟာဘဲြ႕ေလွ်ာကထ္ား 
သူမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ (၃၅) 
ႏွစ္ေအာက္ႏွင့္ ဒီဂရီဘဲြ႕ေလွ်ာက္ 

ထားသူမ်ားအေနျဖင့္  အသက္ 
(၂၈) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရန္ သတ္ 
မွတ္ထားသည္။
  ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ခံရ 
သမူ်ားသည ္နနက္်င္းသပိၸံႏငွ္ ့နည္း 

ခိုင္ထြန္း
ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၀

အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 
လြတ္လပ္သည့္ တကၠသိုလ္မ်ား 
အေရး အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသား 
ပညာေရး အဆင့္ျမင့္မားေရးအ 
တြက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို တကၠ 
သိလုရ္ပ္၀န္းမွ ပညာရွငမ္်ားက ေမ 
လ ၉ ရကတ္ြင ္ရန္ကန္ုတကသၠိလု ္
၌ ေဆြးေႏြခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း 
ရရွိသည္။
   အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ 
တကၠသိုလ္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ရပ္ 
တည္ႏုငိ္ေရးအတြက ္ႀကိဳတင္ျပင ္
ဆင္ႏုိင္ေရးႏွင့္  လုပ္ေဆာင္သင့္ 
သည္ ့အခ်ကမ္်ားကိလုည္း ထည္ ့
သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း 
ရရွိသည္။
 ေဆြးေႏြးပဲြတြင ္တကသၠိလု၊္ 
ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္အ 
သီးသီးမွ ပါေမာကၡမ်ားက ကိုယ္
ပိုင္လြတ္လပ္သည့္ တကၠသိုလ္
မ်ား ေပၚေပါကလ္ာပါက ျဖစ္ေပၚ 
လာႏုိင္သည့္  အက်ဳိးဆက္မ်ား 
ကိလုည္း စာတမ္းဖတၾ္ကား ေဆြး 
ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ယခုႏွီးေႏွာဖလယွပ္ြမဲွာ လာ 
မည့္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပမည့္ အ 
လပု႐္ုံေဆြးေႏြးပဲြအတြက ္ႀကိဳတင ္
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြအျဖစ္ က်င္းပ 
ျခင္းျဖစ္ေ ၾကာင္းလည္း သိရွိရ 
သည္။ 
   ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာန 
ေအာက္ရွိ   တကၠသိုလ္မ်ားကို  
ေနာငတ္စခ္်နိတ္ြင ္ကိယုပ္ိငုလ္ြတ ္
လပ္သည့္ တကၠသိုလ္မ်ားအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲေရးအတြက္  ဥပေဒ 
ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္အပါ 
အ၀င္ ပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြး 
လ်က္ရွိသည္။ 

လြတ္လပ္သည့္
တကၠသိုလ္မ်ားအေရး 
ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပဲြ
က်င္းပခဲ့

ပညာတကၠသုိလ္လက္ေအာက္ရိွ 
ေက်ာင္း ၁၃ ေက်ာင္းတြင ္ဘာသာ 
ရပ္အမ်ဳိးမ်ိဳးကုိ ေရြးခ်ယ္သင္ယူ 
ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ဘာသာရပ္ 
မ်ားသည ္တ႐တုဘ္ာသာျဖင္ ့သင ္

ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
 နနက္်င္းသပိံၸႏငွ္ ့နည္းပညာ 
တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ 
ထားလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အေသး 
စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ http: 

//www.csc.edu.cn/laihua/ 
universityscholarshipdetailen. 
aspx?collegeld=56&id=105 
တြင ္အေသးစတ္ိ၀င္ေရာက ္ၾကည္ ့
႐ႈႏုိင္သည္။

ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ ဟားခါးပုဂၢလိက တကၠသုိလ္ဖြင့္မည္
နန္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၀
ခ်င္းျပညန္ယ္တြငသ္ာမက ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ပါ  ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ 
မည့္ ဟားခါးပုဂၢလိကတကၠသုိလ္ 
အား တကၠသုိလ္ပညာေရးဥပေဒ 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးမွ 
သာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား 
မည္ဟု ဟားခါးတကၠသုိလ္ျဖစ္ 
ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဥက႒ၠ ဦးရွန္ 
မႈန္ကေျပာသည္။
  ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ 
တြင္ ကုိယ့္အားကုိယ္ကိုး အစီအ 

စဥ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္ကုိ  
၂၀၁၄ပညာသင္ႏစွတ္ြင ္စတငဖ္ြင္ ့
လစွ ္ရန္ စစီဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီ ၂၅၊ 
၂၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္း 
ပသည္ ့ဟားခါးတကသၠုလိ ္ဖြင္လ့စွ ္
ေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင ္ထိသုို႔ ဆံုးျဖတ ္
လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ 
ရိွသည္။
 ‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တကၠသုိလ္  
ပညာေရးဥပေဒနဲ ႔   အမ်ိဳးသား 
ဥပေဒၾကမ္းကုိ မၾကာမီအစိုးရက 
ထုတ္ျပန္ေတာ့မယ္။ အၾကမ္းေတြ 
အားလံုးၿပီးသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ 

လာမယ့္ ရက္ေပါင္း ကုိးဆယ္အ 
တြင္း ထတု္ျပန္ေတာ့မယဆ္ိတုဲ ့အ 
တြက္ေၾကာင္ ့ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ ဘက ္
ကလည္း အဒဲတီကသၠုလိ ္ဥပေဒကု ိ
ခဏေလးေစာင္ရ့င္ေတာ ့ေကာင္း 
မယ္။ အစိုးရရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ 
လမ္းၫႊနခ္်က္ေတြကုိေတာ ့ေက်ာ ္
လို ႔  မျဖစ္ဘူး။ ဒါေလးကုိေတာ့ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ေစာင့္ဖို ႔လုိတယ္လို႔  
ေဆြးေႏြးပြဲမွာဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္’’ 
ဟု ဦးရွန္မႈန္ကေျပာသည္။
 တကၠသုိလ္ပညာေရးဥပေဒ 
ၾကမ္းတြင္ Public University, 

Private University ႏွင့္ Public 
Private Partnership University 
ဟု ပါရိွသည့္အတြက္ ၎တို႔အ 
ေနျဖင့္ Public Private Partn- 
ship University ပုံစံျဖင့္တကၠ 
သုိလ္ထူေထာင္ရန္ အစိုးရအား 
တင္ျပကာ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္  
သြားမည္ဟု ဆုိသည္။
 တကၠသုိလ္ပညာေရးဥပေဒ 
ႏွင့္  အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ 
ၾကမ္းျပ႒ာန္းၿပီးပါက ယင္းဥပေဒႏွင့္ 
အညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပညာသင္ 

ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တကၠသုိလ္ 
ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြား 
မည္ဟု သတင္းရရိွသည္။
  ဟားခါးၿမိဳ႕ပုဂၢလိက တကၠ 
သုလိဖ္ြင္လ့စွ္ႏုငိ္ေရးအတြက ္ႏိငုင္ ံ
ေတာ္သမၼတႀကီးအပါအ၀င ္သက ္
ဆုိင္ရာပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ား 
ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕မ်ားသုိ႔ 
စာမ်ားေပးပုိ႔ခဲၿ့ပီး ျဖစ္ေသာလ္ည္း 
မည္သည့္  အေၾကာင္းျပန္ၾကား 
ခ်က္မွမရိွေသးေၾကာင္း သတင္း 
ရရိွသည္။
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ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတပညာသင္ဆု
ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းထား
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ေမ-၁၀
ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္  
ျမန္မာႏုိင္ငံသားလူငယ္မ်ားသြား 
ေရာက္ပညာသင္ယူေစရန္ ရည္ 
ရြယ္၍ ႏုငိင္ံေတာ္သမၼတ၏ ပညာ 
ေတာ္သင္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မ 
တကီိ ုဖြ႕ဲစည္းေၾကာင္း ႏုငိင္ံေတာ ္
သမၼတ႐ံုးက ဧၿပီလ ၇ရက၊္ ရကစ္ြ ဲ
ျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ 
ထားသည္။
 ႏုငိင္ံေတာတ္ည္ေဆာက္ေရး 
အတြက္ လုိအပ္ေသာပညာရပ္ 
မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္ 
မ်ားတြင္ သင္ယူႏုိင္ေစရန္ႏွင့္အ 
ရည္အခ်င္းရွိေသာ လူငယ္မ်ဳိး 
ဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚ 
ထြကလ္ာေစရန္ ရညရ္ြယ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။
  ‘‘ပထမအႀကိမ္အစည္းအ 
ေ၀းေတာ ့လပုၿ္ပီးၿပ။ီ တတိကိ်က် 
ေတာ့မရွိေသးဘူး။ ဒါကိုဘယ္လို 
ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတာ ဇြန္လ 
ေလာကမွ္ာ အသိေပးဖုိ႔ရိွတယ္’’ဟု 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ပညာေတာ္ 
သင္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီအ 
ဖြ႕ဲ၀ငအ္ၿငမ္ိးစားပါေမာကၡေဒၚရီရီ 
ျမင့္ကေျပာသည္။
 ေကာမ္တ၏ီလပုင္န္းစဥမ္်ား 

မွာ ထူးခြ ၽန္ထက္ျမက္ေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႏုငိင္တံကာ 
တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္စ 
ရိတ္ျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိရန္ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ပညာသင္ဆု 
ေလွ်ာကထ္ားရန ္လုအိပခ္်ကမ္်ား 
ထတု္ျပန္ျခင္းႏငွ္ ့ေရရညွလ္ပုင္န္း 
အျဖစ္ ဥပေဒၾကမ္းေရးသားျပဳစု 
ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ပညာ 
ေတာ္သင္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မ 
တီကို ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္ 
ဥက႒ၠဦးသန္ိးထြန္းက ဥက႒ၠအျဖစ ္
တာ၀န္ယူၿပီး ျပည္ေထာငစ္၀ုန္ႀကီး  
ဦးစုိးသနိ္းႏငွ္ ့ဦးတင္ႏုငိသ္နိ္း၊ ရန ္
ကနုစ္ီးပြားေရးတကသၠိလု ္အၿငမိ္း  
စားပါေမာကၡေဒၚရီရီျမင့္၊ အမ်ဳိး 
သားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအႀကံ 
ေပးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ 
ေသာ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္း 
သက္၊ ေဒါက္တာရင္ရငႏ္ြယ္၊ 
ေဒါကတ္ာသန္႔ျမင္ဦ့း၊ ေဒါကတ္ာ 
ေက်ာ္ရင္လႈိင္၊ ကေမၻာဇဘဏ္လီ 
မိတက္ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ကုိ၀င္းတုိ႔ 
က အဖြ႕ဲ၀ငမ္်ားျဖစက္ာ ပညာေရး 
၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး 
ေဒါကတ္ာခငစ္န္းရီကအတြငး္ ေရး 
မွဴးအျဖစ္  တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ 
သည္။

ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ သင္တန္းသားမ်ားအား စားစရိတ္တုိးျမႇင့္ေပးရန္ စီစဥ္
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ေမ-၁၀
ႏုိင္ငံေတာ္အသုံးစရိတ္ျဖင့္ ပညာ 
ေရးေကာလိပ္မွ သင္တန္းသား၊ 
သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ တစ္ဦး 
လ်ငတ္စလ္က်ပသ္ုံးေသာင္းစစီား 
စရတိ္ေပးႏုငိရ္န ္စစီဥ္ေနေၾကာင္း 
ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး 
ဦးစီးဌာနမွသိရသည္။
 ၁၉၉၈ခုႏစွမွ္ ၂၀၁၂ခုႏစွထိ္ 
ပညာေရးေကာလပိမ္်ားတြငတ္က ္
ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိစားစ 

ရတိ္ျဖင္စ့ားေသာကခ္ဲရ့ၿပီး ၂၀၁၃ 
ခုႏစွတ္ြင ္တစဥ္ီးလွ်ငတ္စလ္က်ပ ္
တစ္ေသာင္းစတင္ေထာကပ္ံခ့ဲရ့ာ 
မွ ယခုႏွစ္တြင္တုိးျမႇင့္ေထာက္ပ့ံ 
ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
  ‘‘ႏုိင္ငံေတာ္စရိတ္နဲ႔ေကြၽး 
ေမြးဖုိ႔  စစီဥ္ေဆာငရ္ြက္ေနတယ။္ 
ပညာေရး ေကာလိပ္တက္ၾကတဲ့ 
သအူမ်ားစကု ခ်ဳ႕ိတဲ့ၾကတယ္’’ဟု 
ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ေလ့က်င့္  
ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက 
ေျပာသည္။

  ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ 
သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား 
အတြက္ စားစရိတ္တိုးျမႇင့္ေပးရန္ 
စစီဥ္ေနသလု ိေနထိုငမ္ႈအဆင္ေျပ 
ေစရန္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို 
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။
 ျမနမ္ာႏိငုင္ရံွ ိပညာေရး ေကာ 
လပိမ္်ားတြင ္တစ္ႏစွလ္ွ်င ္လပုင္န္း 
ခြင္အႀကဳိသင္တန္းတက္ ေရာက္သူ 
ရစွ္ေထာင္ေက်ာ္ႏငွ္ ့ စာေပးစာယ ူ
သင္တန္းသင္ယူသူေလးေထာင္ 

ခန္႔ရွိေၾကာင္း အဆုိပါ ဦးစီးဌာနမွ 
သိရသည္။
 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ေရးေအဂ်ငစ္(ီJICA)၏   ပ့ံပိုး 
မႈျဖင္ ့ေတာငင္ပူညာေရးေကာ လပိ ္
ကို ယခုႏွစ္တြင္တည္ေဆာက္ၿပီး 
၍ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေနသလုိအ 
ျခားပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ 
လည္းသင္တန္းသားမ်ားတုိးျမႇင့္ 
ေခၚယူရန္ စီစဥ္ေနသည္။

ေနလင္းထြန္း
ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၀

သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္  
ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕တုိ႔၏  ႀကးီ 
ၾကပ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္  အေျခခံ 
ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္  ေန႔စား၊ 
လေပး မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ 
သုံးေသာင္းခန္႔ ထပ္မံခန္႔အပ္သြား 
ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိ 
သည္။
 လြန္ခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္ 
က  အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား 
တြင ္ေန႔စား၊ လေပး ဆရာ၊ ဆရာ 
မ ႏွစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ေက်ာ္  
ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္တြင္ 
မူလတန္းျပဆရာ၊  ဆရာမမ်ား 
ထပ္မံခန္႔အပ္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီး 
ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕မ်ားက 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူထား ၿပီ  
ျဖစ္သည္။
 ‘‘ၿမိဳ႕ေပၚမွာကေတာ့ ဘဲြ႕ရ တဲ့ 
သပူ ဲခန္႔မယ္။ ေ၀းလတံဲ့ေဒသေတြ 

မွာဆိရုင္ေတာ ့ဆယတ္န္းေအာင ္
လည္း ျဖစမ္ယ္။ ဆယ္တန္းလည္း 
ျဖစမ္ယ္။ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာ 
မေတြျဖည့္ခ်င္လို ႔ ျဖစ္ပါတယ္’’ 
ဟု ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္  ေလ့ 
က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ 
က ေျပာသည္။
  ယခုႏွစ္ ေန႔စား၊ လေပး 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိ ုဧၿပီ ၂၃ ရကမွ္ 
ေမလ ၂၃ ရက္ထိ တစ္လၾကာ 
သင္တန္းပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိၿပီး သင္ 
တန္းၿပီးဆုံးပါက အၿမဲတမ္း၀န္ 
ထမ္းခန္႔အပ္ရန္ စဥ္းစားသြားမည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ 
လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္  တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ  
မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းတုိင္း 
တြင ္ဆရာ၊ ဆရာမ ငါးဦးအနည္း 
ဆုံးခန္ ႔အပ္ထားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေန 
ျခင္းေၾကာင္ ့ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တုိး 
ျမႇင့္ခန္႔ထားရန္ လိုအပ္ေနသည္။ 

ေန႔စား၊ လေပး မူလတန္းျပ ဆရာ၊ 
ဆရာမ သုံးေသာင္းခန္႔ ထပ္ခန္႔မည္
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ဝန္ထမ္းအလုိရွိသည္
- အထက္တန္းစာေရးမ (၂) ဦး
၉ တန္းေအာင္ (သို႔) ၁၀ တန္း၊ (၂၅) ႏွစ္  
ေအာက္၊ ကာလာဓာတ္ပုံ(၁)ပံုႏွင့္ ကုိယ္ 
ေရးရာဇဝင္ အျပည့္အစံုကုိ (၁၇.၅. 
၂၀၁၄)ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမွတ္-
၃၈(G)၊ ျမၪၨဴလမ္း၊ ပါရမီ၊ မရမ္းကုန္းသို႔ 
ေလွ်ာက္ထားရမည္။ လစာ-၈၀,၀၀၀  
က်ပ္၊ ရန္ကင္း၊ မရမ္းကုန္း၊ ေတာင္ဥကၠ 
လာပ၊ တာေမြ၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
ကုိ ဦးစားေပးမည္။

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Operation Manager   M/F (2) Posts
Marketing Manager  M/F (2) Posts
Interpreter(English) M/F (2) Posts
Site Engineer          M/F (2) Posts
Architect Engineer   M/F (2) Posts
Draftman               M/F (2) Posts
Email:kyawkyaw@klcmyanmar.
com     ဖုန္း-0943069672
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စာရင္းကုိင္/စာရင္းစစ္     မ
ဘူမိေဗဒပညာရွင္         က်ား
တ႐ုတ္ဘာသာျပန္      က်ား/မ
အမွတ္(၁၅၀/ဘီ)၊ တကၠသုိလ္ရိပ္သာ 
လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၁ ၄၀၀၅၃၄
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

အျမန္အလုိရိွသည္
အဆာင္မွဴး     က်ား/မ (မဟာဘဲြ႕ရ)

သင္ၾကားေရးဆရာ/ဆရာမ
(ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆရာလုိင္စင္ရ)
စာဖုမိွဴး/လက္ေထာကစ္ာဖိုးမွဴး က်ား/မ
အေထြေထြလုပ္သား              က်ား/မ
ယာဥ္ေမာင္း (ကြၽမ္းက်င္) 

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Personal Assistant      က်ား (၁) ဦး
စီမံမန္ေနဂ်ာ                က်ား (၅) ဦး
ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရး မန္ေနဂ်ာ မ 
(၃) ဦး
စတိုတာ၀န္ခံ             က်ား/မ (၃) ဦး
အမွတ္(၀၀၄/က)၊ တုိက္(A)၊ ယုဇန 
လမ္း၊ Highway Complex၊ ကမာရြတ္ 
ၿမိဳ႕နယ္။
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း     (၄) ဦး
Driver                  (၄) ဦး
သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္း (၂) ဦး
အမွတ္ (၁၀)၊ သီရိမဂၤလာလမ္း၊ ေအာင္ 
ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၇၆၂၃၁
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Golden Air
Waiter       M/F (2) Posts
Cashier     M/F (2) Posts
Supervisor M/F (2) Posts

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

အလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း  (၂) ဦး

သုမဂၤလာအိမ္ရာ LIBC Ferry, တာေမြ၊ 
ေက်ာက္ေျမာင္း၊ သဃၤန္းကြၽန္းသီးသန္႔၊ 
အိမ္ကား-Probox။ 
တစ္လ-ခုနစ္ေသာင္း။ 

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၈၈၁၆၀
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

အလိုရိွသည္
စာရင္းစစ္လုပ္ငန္း
Auditor              က်ား/မ (၃) ဦး
Assistant Auditor က်ား/မ (၃) ဦး
Admin Staff        က်ား/မ (၂) ဦး
ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္း  က်ား    (၂) ဦး
အမွတ္ -၂(က)၊ ျပည္ေတာ္ေအးရိပ္သာ၊ 
ကမၻာေအးဘရုားလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၁ ၆၅၇၈၃၀
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

အလိုရိွသည္
Senior Medical Officer   M/F (2) Posts 
Nurse (B.NSc ဘဲြ႕ရ)    M/F (6) Posts
Nurse aid/ေဆးခန္းအက ူM/F (6) Posts 
အမွတ္ (၁၀)၊ သီရိမဂၤလာလမ္း၊ ေအာင္ 
ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္။

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Assistant Designer      (၁) ဦး
စာရင္းကုိင္               မ (၁) ဦး
အေရာင္းစာေရး         မ (၃) ဦး
စီးကြင့္ကြၽမ္းက်င္        မ (၂) ဦး

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Auto CAD/3ds Max/ Revit/ Basic/ 

DTP/Graphic/Advance Excel Full 
time/ Part time သင္ၾကားျပသႏိုင္သူ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အလိုရိွပါသည္။
Email:ctmyanmar@gmail.com

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sales & Marketing  M (4) Posts
Office Staff            F (1) Post
Networking(IT)      M (1) Post
Showroon Staff      M (1) Post
Stock Controller     F (1) Post
Driver                  M (3) Posts
ဆက္သြယ္ရန္−PH:09 254200055
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ဆိုင္အကူ၀န္ထမ္း မ (၁) ဦး
စကားေျပာခ်ိဳသာသူ၊ အေျခခံလစာ 
ငါးေသာင္းက်ပ္မွစတင္ရရွိမည္။အလုပ္ 
ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီထိ။ 
လသာၿမိဳ႕နယ္မွ အလုပ္ဆင္းရမည္။

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ေၾကာ္ျငာတာ၀န္ခံ က်ား/မ (၁၀) ဦး
Marketing          က်ား/မ (၁၀) ဦး
ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္ က်ား/မ (၁) ဦး
အခန္း-၂၀၁၊ အမွတ္ (၅)၊ ငပလကီြန္ဒု၊ိ 
န၀ေဒးလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၁၉၇၂၈၂
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Accountant  (4) Posts

B.com/LCCI (Level III)
Cashier        (5) Posts
Receptionist  (6) Posts
အမွတ္ (၁၀)၊ သီရိမဂၤလာလမ္း၊ ေအာင္ 
ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၃၅၅၉၄၈
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားစိတ္၀င္စားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား 
အလိုရိွပါသည္။ 
Sale & marketing F (2) Posts
ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၉၆၆၃၁
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္

Sales & Marketing    M(2) F (4)
Data Collector          M (2)
Bldg.35,Rm.401, Aung Thapyay St ., 
Mingalar Taung Nyunt Tsp., Yangon. 
PH:09 31076133
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

စာရင္းကုိင္                      မ (၂) ဦး
ကြန္ပ်ဴတာစာစီစာ႐ုိက္        မ (၂) ဦး
Office Staff             က်ား/မ (၃) ဦး
လံုၿခံဳေရး                  က်ား (၂) ဦး

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Photoshop ကြၽမ္းက်င္  မ (၂) ဦး
အလုပ္သင္၀န္ထမ္း      မ (၅) ဦး
ဆက္သြယ္ရန္−ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၅၅၇၉၃

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စာရင္းကုိင္/စာရင္းစစ္     မ
ဘူမိေဗဒပညာရွင္         က်ား
တ႐ုတ္ဘာသာျပန္      က်ား/မ
အမွတ္(၁၅၀/ဘီ)၊ တကၠသုိလ္ရိပ္သာ 
လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၁ ၄၀၀၅၃၄
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ေရႊဆုိင္စာရင္းကုိင္ က်ား/မ (၅) ဦး
ေရႊဆုိင္အေရာင္း၀န္ထမ္း 
က်ား/မ (၁၀) ဦး
ယာဥ္ေမာင္း          က်ား (၂) ဦး
အမွတ္-(၁၈)၊ Junction Square Shop 
House အျပင္ဘက္တန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕ 
နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း-၀၁ ၂၃၀၄၃၄၄
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
MCI Co.,Ltd
ယာဥ္ေမာင္းအလုိရိွသည္။
Canter ေမာင္းႏွင္သူျဖစ္ရမည္။
အသက္ (၂၅) ႏွစ္မွ (၄၅) ႏွစ္အတြင္း။

ဖုန္း-၀၁ ၆၈၅၇၃၁
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ကြၽမ္းက်င္ယာဥ္ေမာင္း (၂) ဦး
ယာဥ္ေမာင္းသက္တမ္း ၃ ႏွစ္။
အမွတ္ ၂(က)၊ ျပည္ေတာ္ေအးရိပ္သာ၊ 
ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၁ ၆၅၇၈၃၀

0 ef x rf ; t vdk &Sd o nfFree Classified

ထုိင္းသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြမည္
ေအးျမတ္သူ

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၁
ထိငု္းႏိငုင္သံို႔ ျမနမ္ာအလပုသ္မား 
ေစလႊတသ္ည့ ္ႏစွ္ႏိငုင္သံေဘာတ ူ
စာခ်ဳပ္ကို အသစ္ျပန္လည္ျပင္ 
ဆင္ေရးဆဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အ 
လပုသ္မား အလပုအ္ကိငု္ႏငွ့ ္လမူႈ 
ဖူလံုေရး၀န္ ႀကီးဌာန ၫႊန္ ၾကား 
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာ 
သည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က 
တည္းက ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ ထုိင္း- 
ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ အလုပ္သမားေစ 
လႊတ္သည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ 
ေခတ္စနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ  သ 
ေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္ရန္ ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္ေရးဆဲြ ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ 
စခံ်နိစ္ံၫႊန္းမ်ားႏငွ့အ္ည ီစာခ်ဳပပ္ါ 
အခ်ကမ္်ားအား ထည့သ္ြင္းခ်ဳပဆ္ိ ု
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေရႊ႕ 
ေျပာင္းအလုပ္သမားအဖြဲ ႕ခ်ဳ ပ္  
IOM (International Organ− 
ization for Migration) ႏငွ္ပူ့းေပါင္း 
၍ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
   ‘‘သူတုိ႔ဘက္က ျပင္ဖို ႔ပဲ 
လက္ခံေသးတာ။ အခုသူတို႔ႏိုင္ငံ 
ေရးအေျခအေနအရ ၀န္ႀကီးအစုိး 

ရအဖြဲ႕က အခုမရိွေသးဘူး။ အသစ္ 
ျပန္ဖြဲ႕ၿပီးမွ အခုေအာက္ေျခ အ 
ဆင့္ေလာက္မွာ ျပင္တာ။ အစိုးရ 
အဖဲြ႕ ျပန္ဖဲြ႕ၿပီးရင ္အဒဲအီခ်ိန္က်မွ  
လုပ္ရမွာေပါ့’’ ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

 ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူစာ 
ခ်ဳပသ္ည ္သကတ္မ္းအားျဖင့ ္၁၀ 
ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အ 
လုပ္သမား ေစလႊတ္မႈအပိုင္းမွာ 
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ 
ေစလႊတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သ 

မားတစ္သိန္းႏွင့္အထက္ရွိသည္ 
ဟုဆိုသည္။
 ‘‘အခုက သံုးသပ္ၿပီး ျပငဆ္င ္
ရမွာေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္နဲ႔ အ 
ညီ ေရးဆဲြရမွာ။ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္ 
မွာ အခ်က္ ၂၄ ခ်က္ပါတယ္။ အဲဒီ 

အထဲမွာ ဘယ္အခ်က္ေတြ ယူရ 
မလ။ဲ ဒါေတြက ေဆြးေႏြးရဦး မွာ’’ 
ဟု IOM အဖဲြ႕မွ National Liai- 
son & Programme Officer ဦး 
ေအာင္ေက်ာသ္န္းက  ေျပာသည။္
 ယင္းကဲသ့ို႔ ႏစွ္ႏိငုင္သံေဘာ 

တူစာခ်ဳပ္ျဖင့္ သြားေရာက္သည့္ 
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ 
သားအခြင့္အေရးပိုင္းတြင္ ျပည့္ 
၀စြာကာကြယ္မႈ ရရွိေသာ္လည္း 
ထိုင္းအလုပ္ရွင္မ်ားက လုိက္နာ 
မႈအားနည္းလ်ကရ္ွိေနေသးသည။္

Sakchai Laliထုိင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသေဘၤာေပၚတြင္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနေသာ ျမန္မာလုပ္သားအခ်ဳိ႕
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ကသုဖုိ႔ ခက္ေနဆဲ ပဲေလာကမွ ေရာဂါ
 ပဲေစ်းကြက္တြင္ ပဲကုမၸဏီ 
မ်ားက ေလေရာင္းေလ၀ယ္ (ႀကိဳ 
ပိြဳင့္)ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ထားၿပီး ေငြ 
ေၾကးျပႆနာတကက္ာ မရငွ္းႏုငိ ္
လွ်င္ ထြက္ေျပးေသာ  ျဖစ္စဥ္က 
မထူးဆန္းေတာ့ပါ။ ထူးဆန္းေန 
သည္က မၾကာခဏေငြေၾကးျပ 
ႆနာတက္ေနေသာ ပဲေလာက 
တြင္ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ိဳးမေပၚ 
ေပါက္ေအာင္ အစိုးရႏွင့္ သက္ 
ဆုိင္ရာအသင္းအဖဲြ႕တုိ႔က မတား 
ဆီးႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ပဲေလာကတြင္  ဘယ္အခ်ိ န္ ၌ 
ထြက္ေျပးေသာ ပဲကုန္သည္ေပၚ 
လာဦးမလဲဆိုေသာသံသယျဖင့္ 
လုပ္ ကုိင္ေနၾကရသည္။ ယခုေမ 
လဆန္းတြင ္မုိးသကက္မုၸဏကီေငြ 
ေၾကးျပႆနာေပၚေနသည္။
 ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၆ ခု၊ ျပည္ 
တြင္းကမုၸဏ ီ၅ ခ ုသုိ႔ က်ပ္ေငြ ၁၇ 
ဘီလီယံခန္႔ေပးရန္ရွိၿပီး ကုမၸဏီ 
ပုိုင္ေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကိုတာ၀န္ရိ ွ
သမူ်ားထအံပ္ႏွကံာ ၀င္ေရာက္ေျဖ 
ရွင္းေစခဲ့သည္။ အျခားကုမၸဏီ 
မ်ားကဲသ့ုိ႔ ထြကမ္ေျပးဘ ဲအေႂကြး 
ရရန္ ရိွသူမ်ားမွာလည္း ၉၀ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ျပန္ရမည္ျဖစ္၍ 
ထခိိကုန္စန္ာမႈ မႀကီးမားလွေသာ ္
လည္း ေစ်းကြကက္ု ိမ်ားစြာဂယက ္
႐ုိက္ခဲ့သည္။
 ယင္းကိစၥေျဖရွင္း၍ မၿပီးႏုိင္ 

ေသးမအီခ်နိတ္ြင ္အလားတူျပႆ 
နာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္လုိအပ္ 
ေနၿပီဟု အေၾကာင္းၾကားစာ အသီး 
သီးမွာ  ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္ 
႐ံုးခန္း၌  ေရာက္ရိွေနေ ၾကာင္း  
ကုန္စည္ဒုိင ္ဥကၠ႒ ဦးအုန္းဆုိင္ 
ကေျပာၾကားသည္။
 ‘‘အေလာင္းအစားဆန္ဆန္ 
အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရင္ အျမတ္ 
ရဖို႔ထက္ ဆံုး႐ႈံးမႈက ပုိမ်ားတယ္’’ 
ဟ ုျမနမ္ာႏုငိင္ပံမဲ်ိဳးစံုႏငွ္ ့ႏမွ္းကနု ္
သည္အသင္းအေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴး ဦးမင္းကုိဦးက ေျပာၾကား 
သည္။
 ေလေရာငး္ေလ၀ယ္ စနစ္ 
သည္ ကုန္သည္၏ လက္ထဲတြင္ 
ပဲမရိွဘဲ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ိဳး 
ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ပစၥည္းအပ္ 
ရမည့္အခ်ိန္တြင္ ေရာင္းခ်ထား 
သည့္ ေစ်းထက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားစြာ 
မ်ားေန၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ျပႆနာမ်ိဳး 
ျဖစရ္သညဟု္ အထကပ္ါ ပုဂိၢဳလက္ 
ေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဲေစ်းကြက္ 
သည္ ၂၀၁၄ ႏွစ္စမွစတင္၍ အိႏိၵ 
ယႏုိင္ငံ၏ ၀ယ္လုိအားေၾကာင့္  
အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားေကာင္းလာ 
ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာ 
သည။္ အထူးသျဖင္ ့အိႏၵယိႏိငုင္မံ ွ
ပဲထြက္ႏႈန္းထက္၀က္ခန္ ႔ ေလ်ာ့ 
က်ခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ 
ကုန္မွ စတင္၍ မတ္ပဲေစ်းႏႈန္း 
ေန႔စဥ္နီးပါး ေစ်းတက္ခဲ့သည္။ 

ထုသိုိ႔ေစ်းတကခ္ဲ့ျခင္းေၾကာင္ ့ႀကိဳ 
ပိြဳင့္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားစြာ 
ျပဳလပုထ္ားေသာ မုိးသကက္မုၸဏ ီ
အထိနာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘ေလေရာင္းေလ၀ယ္၊ ႀကိဳ 
ပိြဳင့္သမားေတြအတြက္ေတာ့ နမူ 
နာယူသင့္တယ္’’ ဟု ဘုရင္ေနာင့္ 
ကုန္စည္ဒုိင္မွ ပဲကုန္သည္တစ္ဦး 
ကေျပာသည။္ ႀကိဳပိြဳင့္ေရာင္း၀ယ ္
မႈ မျပဳလုပ္ၾကရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲ 
မ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္ အသင္း 
ႏွင့္ စီးပြားကူးသန္း ၀န္ႀကီးဌာန 
တို႔က စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား 
တရား၀င္  ထုတ္ျပန္ထားေသာ္ 
လည္း လုိက္နာမႈမရွိၾကေပ။ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံတြင္ ႀကိဳပိြဳင့္ေရာင္းသည့္ 
စနစ္ကုိ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ 
ထက္က စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
တြင္ ပဲေလာက၏ ႀကီးငါးႀကီး ေငြ 
ေၾကးျပႆနာတက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ 
ယင္းစနစ္ျဖင္ ့မကစားၾကရန္ တား 
ျမစ္ခဲ့သည္။
 ‘‘စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ထုတ္ 
ထားေပမယ္ ့မလိကုန္ာရင ္အေရး 
ယူမႈမရွိေတာ့ ဒီစနစ္က ေပ်ာက္ 
မသြားဘူး’’ဟု ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ိဳးစံု 
တင္ပုိ႔ေနေသာ ပဲႏွမ္းအသင္း၀င္ 
တစ္ဦးက ၎၏အျမင္ကုေိျပာ 
ၾကားသည္။
 ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ပဲမ်ိဳးစံု 
အပါအ၀င္ လယ္ယာထြက္ကုန္ 
အမ်ိဳးေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကုိ ကုန္ 
သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ 

ျပဳထားသည္။ ထုိ႔အတူ လုိင္စင္ 
ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း ေျဖ 
ေလွ်ာ့မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေပးထား 
သည္။ 
  သုိ ႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို ႔  ေငြ 
ေၾကးျပႆနာမ်ားျဖစ္မည္ကို စုိး 
ရိမ္၍ ပဲေရာင္း၀ယ္မႈဆုိင္ရာအ 
တြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ 
အခ်ိဳ႕ ခ်မွတ္ထားသည္။ ယင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေလေရာင္း 
ေလ၀ယ္မျပဳလပ္ုရန္၊ ေရာင္း၀ယ္ 
ရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အမွန္ 
တကယ္ရိွ၊ မရိွ၊ ေရာင္း၀ယ္သူ၏ 
ဂုိေဒါင္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးၾကရန္ 
ဆုိေသာ အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။
 ‘‘အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရင္ 
ပစၥည္းရွိမွ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ 
လို႔ရတယ္။ ဒကီ ကန္ုသည္ေတြက 
ပစၥည္းရိွ၊ မရိွမစစ္ေဆးဘူး။ ကုန္ 
သည္ေတြက အေရာငး္အ၀ယ္ 
လပုရ္င ္အခ်င္းခ်င္းပ ဲစကားေျပာ 
ၿပီး ေရာင္းလုိက္ၾကတာမ်ိဳးေတြ 
ေၾကာင့္ ျပႆနာ ခဏခဏျဖစ္ 
ရတာ’’ ဟ ုစီးပြားေရးႏငွ္ ့ကူးသန္း 
ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ 
ၾကားေရးမွဴး ဦသန္းေအာင္ေက်ာ္ 
က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။
 ပဲအေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ျပဳ 
လုပ္ရာတြင္ ယခင္က ကုန္သည္ 
မ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္ ပစၥည္းရိွမွ 
သာ သကဆ္ုငိရ္ာဌာနက လုငိစ္င ္
ထတု္ေပးခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာဥ္ီးသနိ္း 
စိန္အစိုးရသစ္လက္ထက္လြန္ခဲ့ 

သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွစ၍ ကုန္ 
သြယ္မႈ မူ၀ါဒမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပး 
ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း 
မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ အဆိိုပါ 
အခ်က္ကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။
 ထို႔အတ ူႏိငုင္ံျခားကနုသ္ည ္
မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ေရာင္း၀ယ္ရာ 
တြင္လည္း ယခင္က ကုန္ပစၥည္း 
မ်ား သေဘၤာေပၚတင္ပုိ ႔ ၿပီးခ်ိန္မွ 
သာ အဆိုပါ ကုန္သည္မ်ားက 
လဲႊေျပာင္းေပးလိုက္ေသာ ေငြကုိ 
စတင္သံုးစဲြႏုိင္သည္။ ယခုအခ်ိန္ 
တြင္  အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ ၿ ပီး  
ေနာက္ မိမိဘဏ္အေကာင့္အ 
တြင္းသုိ ႔  ေရာင္းရေသာ ေငြကုိ  
ပစၥည္းမ်ား လက၀္ယ္မရွိခငက္ပင ္
အသံုးျပဳေရးကုိလည္း ေျဖေလွ်ာ့ 
ေပးခဲ့သည္။
 ‘‘ပစၥည္းျပစရာမလိုဘဲ လုိင္ 
စငလ္ည္း ေလွ်ာကလ္ို႔ရတယ္။ေငြ 
လည္း ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္  ထုတ္ 
သံုးလုပ္လုိက္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားကုန္ 
သည္ေတြနဲ႔ပ ဲပစၥည္းမရွိဘ ဲႀကိဳပိြဳင္ ့
ေရာင္းတာေတြ လပုၾ္ကေတာ ့အခ ု
လုိ ေငြေၾကးျပႆနာက ျဖစ္လာ 
ရတာ’’ ဟု ျပည္ပသုိ႔ ပဲတင္ပို႔ေန 
ေသာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သံုး 
သပ္သည္။
 ပဲေလာကတြင ္ျပႆနာမ်ား 
စြာ ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွေသာ ဘုရင့္  
ေနာငက္နုစ္ညဒ္ုငိ၌္ ပဲေရာင္း၀ယ ္
ၾကရာတြင ္ကုနသ္ညမ္်ားမွာ ကုန ္
စည္ဒိုင္သုိ႔ နမူနာ ပဲအနည္းငယ္ 

ယူေဆာငလ္ာတတ္ၾကၿပီး အမ်ား 
စုက လူမ်ားသာ လာေရာက္၍  
ေရာင္း၀ယ္လုိသည့္ ပမာဏ အ 
တြက္ ေစ်းစကားေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ 
သာ ေရာင္း၀ယ္ၾကသည္။
 ‘‘ေငြလိမ္မႈေတြက လန္႔ေနရ 
တယ္။ အရင္ကလို ေစ်းႏႈန္းေတြ 
ဆဲြခ်သြားမွာကု ိစုိးရတယ။္ ပဲေစ်း 
ႏႈန္းက ဒီႏွစ္မွ ေတာင္သူအသက္ 
႐ွဴေခ်ာင္႐ံုေလးပဲ’’ဟု ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕ 
နယ ္ႏွဲက်ိဳးေက်းရြာအပုစ္မု ွလယ ္
သမားႀကီး ဦးသနိ္းေအာငက္လည္း 
၎၏ ပူပန္မႈကုိေျပာသည္။
 ေတာငသ္အူမ်ားစမုွာ ပဲေပၚ 
ခ်ိန္၌ ေရာင္းခ်ခဲ့သျဖင့္  ယေန႔ 
ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတုိင္း အ 
က်ိဳးအျမတ္မရခဲ့ေပ။ နယ္ၿမိဳ႕မ်ား 
တြင္ မတ္ပဲ တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ 
၂၅,၀၀၀ ၀န္းက်င္ ရွိေနေသာ္ 
လည္း ေတာင္သူအမ်ားစုေရာင္း 
ခ်ခ်ိန္က မတ္ပဲ တစ္တင္းလွ်င္ 
က်ပ္ ၁၈,၀၀၀ မွ ၂၀,၀၀၀ ၾကား 
သာေစ်းရိွသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေတာငသ္မူ်ားမွာ 
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခ်ိန္တြင္ မပါ 
၀င္ဘဲ ေငြေၾကးျပႆနာေၾကာင့္ 
ေစ်းကြကပ္်ကခ္်နိတ္ြင ္ေဘးထြက ္
ဆုိးက်ိဳးကုိ အရင္ဆံုး ခံရေလ့ရိွ 
သည္။
 မိုးသကက္မုၸဏကီ ေငြေၾကး 
ျပႆနာကုိ ယခင္ အႀကိမ္မ်ား 
ထက္စနစ္က်ၿပီး လ်င္ျမန္စြာ ေျဖ 
ရွင္းႏုိင္ေသာ္လည္း ေလေရာင္း 
ေလ၀ယ၊္ ႀကိဳပိြဳင္စ့နစ ္ဆကလ္က ္
ရွင္သန္ေနပါက ထုိျပႆနာမ်ိဳး 
တစ္ေန႔မဟုတ္ တစ္ေန႔ထပ္မံ ႀကံဳ 
ရဦးမည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘ဒီျပႆနာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ဖို႔ 
က Commodity Exchange  Cen- 
ter ေတြရွိဖို႔လိုတယ္’’ ဟု ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အ 
သင္း၀င္တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။
 Commodity Exchange 
Center အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ႏိုင္ပါက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး  လဲႊ 
ေျပာင္းေရာင္းခ်ရန ္စာခ်ဳပခ္်ဳပရ္ာ 
တြင္ ဂိုေဒါင္ထဲ၌ရိွေသာ ပဲပမာ 
ဏ၏ ၁၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းကု ိအာမခထံား 
ရမည္ျဖစ္သည္။
 ထိုစနစ္က်င့္သံုးလွ်င္ ႀကိဳ 
ပိြဳင့္စနစ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ 
ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။
  ‘‘ျပႆနာေတြ ျဖစရ္ငလ္ည္း 
သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြက ထိေရာက္ 
တဲ့ အေရးယူမႈေတြ အား ည္းေန 
တာေၾကာင္ ့ဒါမ်ိဳးေတြ က ခဏခဏ 
ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္’’ ဟု ကုန္ 
သည္တစ္ဦးကဆုိသည္။
 ေငြေၾကးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ 
ေပၚခ်ိန္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္ 
စညဒ္ုငိ္ႏငွ္ ့ပဲႏမွ္းအသင္းတု႔ကိ အ 
မည္ပ်က္စာရင္း ထုတ္ျပန္ေၾက 
ညာျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္ဒုိင္ႏွင့္ ပဲအ 
သင္း၀င္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း 
မ်ား ျပဳလပု္ေလရ့ိသွည။္ သို႔ေသာ ္
ျပႆနာ၏ အေျဖက ထုိနည္း 
လမ္းျဖင့္ မလံုေလာက္ေပ။

သိမ့္သိမ့္စုိး၊ ျပည္သိမ္း

ဓာတ္ပုံ− စိုင္းသာေအာင္ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း ပဲႏွမ္းေစ်းကြက္အတြက္ အဓိကၾကေသာ မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္ကို ေတြ႕ရစဥ္
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ေမလ (၁၀) ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္သည္။

အထကပ္ါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေမလ (၁၀) ရကတ္ြင ္ေကာကယ္ထူားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ ္
ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရိွႏုိင္ပါသည္။

 အမ်ဳိးအမည ္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း
 ဘိလပ္ေျမ(ယုိးဒယားဆင္တံဆိပ္) တစ္အိတ္ ၅,၃၅၀
 ဘိလပ္ေျမ (ယိုးဒယား INSee) တစ္အိတ္ ၅,၂၀၀
 ဘိလပ္ေျမ (ႀကံ) တစ္အိတ္ ၄,၈၈၀
 အုတ္(ကုန္းအုတ္-ပထမတန္းစား) တစ္လံုး ၁၂၅
 အုတ္(ကုန္းအုတ္-ဒုတိယတန္းစား) တစ္လံုး ၁၀၅
 အုတ္(၈ေပါက္အုတ္) (အထုိင္ေစ်း) တစ္လံုး ၁၁၀
 ေနျပည္ေတာ္စက္အုတ္(၁၀ေပါက္) တစ္လံုး ၇၀-၈၀
 သဲ(အၾကမ္း) တစ္က်င္း ၁၈,၀၀၀
 သဲ (အႏု) တစ္က်င္း ၁၃,၀၀၀
 ေ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") တစ္ပိႆာ ၁,၅၈၀

ေမလ (၁၀) ရက္က ၾကည့္ျမင္တိုင္ဗဟုိစံျပငါးေစ်းႀကီးမွ ေကာက္ယူထားေသာ 

လက္ကား ေ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 (၁၀)  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 218,000
Galaxy Express 269,000
Galaxy Grand(GSM) 258,000
Galaxy S3 327,000
Galaxy S4 Mini 350,000
Galaxy S4 477,000
Galaxy Mega 5.8 307,000
Galaxy Note II 415,000
Galaxy Tab3 7" 290,000

Model  Price
Xperia Z 382,000
Xperia J 158,000
Xperia P 260,000

Model  Price
iPhone 5 (32 GB) 780,000
iPhone 5s(32GB) 772,000
iPhone 5s(16GB) 672,000
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 292,000
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 ၁,၀၀၀-၁,၆၀၀
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 450,000
Panasonic(LED) THL32B6T 240,000
Sony (LED) 32W45 295,000
LG (LED) 32LN5120 230,000

DVD
Samsung BD-E 5500(Blu-ray 3D) 130,000
Nakita EVD 38,000
G-IPOLO HDMI 35,000
 ေရခဲေသတၱာ
Samsung RT25FGJA 330,000
Mitsubishi Electric MR 17E(1 Door) 200,000 
Hitachi  190W 240,000
Panasonic NR.BT224 230,000

Washing
Samsung WA95W9 175,000
Panasonic 72B2 190,000

Aircon
Hitachi  1.0HP(RAS-E1067) 240,000
Mitsubishi Electric 1.0HP(MS-F10VC) 290,000
Samsung 1.0HP(AS09 HTFST) 230,000

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

အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ 
ကုန္သြယ္မႈ နယ္ေျမ (AFtA)သို႔  
ျမန္မာ၀င္ရန္  သံုးႏွစ္ 
ေနာက္ဆုတ္ျခင္း SMe အတြက္ 
ေကာင္းသတင္းျဖစ္

ျပည္သိမ္း
ရန္ကုန္၊ ေမ−၁၁

အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး 
ရမည္ ့အာဆယံီ လြတ္လပ္စြာ ကန္ု 
သြယ္မႈနယ္ေျမ (AFTA) ျမန္မာ 
၀င္ေရာက္ရန္ သံုးႏွစ္ခန္႔ထပ္မံ 
ေနာကဆ္တု္ေပးမႈသည ္ျပညတ္ြင္း 
ရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား 
လပုင္န္းမ်ားအတြက ္အခြင္အ့ေရး 
ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေၾကာင္း 
စီးပြားေရးလပုင္န္းရငွမ္်ားက ေျပာ 
သည္။
 ‘‘ဒီမွာက အဆင္သင့္မျဖစ္ 
ေသးေတာ့ အခ်ိန္ပိုရတာ အဆင္ 
ေျပတယ္။ ရလာတဲ့ အခ်ိန္တြင္း 
မွာေတာ့ အက်ိဳးရိွရိွ အသံုးခ်ဖို ႔ 
လုိတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္ 
သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ 
ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္(UMF- 
CCI) မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ 
ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာၾကား 
သည္။
 အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား 
သေဘာတူခ်မွတ္ထားသည့္ အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကတိက 
၀တ္မ်ားထတဲြင ္၂၀၁၅ ခုႏစွ၌္ အာ 
ဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္း  
ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ပါ 
၀င္သည့္ ၁၀ ႏိုင္ငံစလံုး ကုန္ 
သြယ္မႈတြင္ အေကာက္ခြန္ ကင္း 
လြတ္ခြင့္၊ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား 
ဖန္တီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
စီစဥ္ထားသည္။
 သုိ႔ေသာ္အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံ 
တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ မညီမွ်မႈက အာဆီ 
ယံအသုိက္အ၀န္းေဖာ္ေဆာင္မႈ  
ကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္လာသည္။ 

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အာဆီယံအဖဲြ႕ 
၀င္ႏုိင္ငံႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံထက္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆ ၄၀ ကြာလာၿပီဟု 
စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ သတင္းစာ တစ္ 
ေစာင္က ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း 
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက 
ေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း 
စက္မႈက႑တြင္ အေသးစားႏွင့္ 
အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၉၄ 
ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရိွၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ 
ထ ိအရင္းအႏွီးအတြက ္ဘ႑ာေရး 
အကူအညီနည္းပညာအကူအညီ 
မ်ားမရသလာက္နည္းပါးေနသည္။
 ‘ ‘သံုးႏွ စ္ေ နာက္ဆုတ္ေပး  
လည္း ဒီတုိင္းဆို သံုးႏွစ္ေနာက္ 
ဆုတ္ခံရမွာပဲ။ ဒီမွာက အခုထိ 
ဘဏလ္ပ္ုငန္းက မဖြ႕ံၿဖိဳးေသးဘူး။ 
SME လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြပင္ေငြ 
ရင္းဘဏ္လုပ္ငန္းက ရယူႏုိင္ဖို ႔ 
အေရးႀကီးတယ္’’ဟု ေတာ္၀င္ မိ 
သားစုကုမၸဏီလီမိတက္ ဥကၠ႒ 
ဦးကိုကိုေထြးက ေျပာသည္။
 အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိင္း 
အ၀န္းကုိ စတင္ပါက အာဆီယံ 
လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈဧရိယာ 
က စတင္အသက္၀င္လာမည္ျဖစ္ 
ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းလာ 
သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အ 
ေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပး 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လိႈင္သာယာ 
စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ 
ဥက႒ၠ ဦးျမတ္သင္းေအာငက္ ေျပာ 
ၾကားသည္။

စာမ်က္ႏွာ (၃၂)သို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ ဓာတ္ပံု-ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ပဋပိကၡမ်ားႏငွ္ ့ေ၀းလုိေသာဆႏၵအမနွ္
ယခတုစ္ေလာအလပ္ုကစိၥရိွ၍ ၿမိဳ႕ 
ထြကတို္င္း အလွဴခံမ႑ပ္ တစခု္ဆ ီ
မွ ဖြင့္သံၾကားၾကားေနရသည့္သီ 
ခ်င္းအခ်ဳ႕ိေၾကာင္ ့စတိထ္မဲွာ အလု ိ
လုညိစည္ဴးမသိည။္ သခီ်င္းေတြကိ ု
အျပည့္အစုံမမွတ္မိေသာ္လည္း 
တစ္ပုဒ္မွာက ‘ဗုဒၶဘာသာလူအ 
မ်ား၊ ေသြးေအးလုိ႔မေနသင့္ၿပီ။ 
ေသြးေအးေနရင ္သာသနာေပ်ာက ္
လုိ႔လူမ်ဳိးေပ်ာက္ဖို႔ႀကဳံ လိမ့္မည္’’ 
ဆုိတာမ်ဳိး။ ေနာက္တစ္ပုဒ္မွာ 
ေတာ့ ‘ငါတုိ႔အ႐ုိး စည္း႐ုိးထုိး 
လို႔ ကာသင့္ရင္ကာရမည္’ဆုိတာ 
မ်ဳိးေတြပါသည။္ ေနာကထ္ပ္ ဘာ 
သာေရးလႈံ႔ေဆာသ္ည္သ့ခီ်င္းေတြ 
လည္းၾကားရပါေသးသည္။
 ထုိသီခ်င္းမ်ားက ၾကားရသူ 
တုိ႔၏ မသိစိတ္ကိုလႈံ႔ေဆာ္သည္။ 
ဘာသာျခားတုိ႔အေပၚ အမုန္းတ 
ရားပြားမ်ားေစသည္။ တို႔ေျမမွာေန၊  
တို႔ေရကုိေသာကၿ္ပီး တုိ႔သာသနာ 
ပ်က္စီးေအာင္လုပ္ေနသည္ဟူ 
သည့္ သေဘာအဓိပၸာယ္မ်ဳိးဗုဒၶ 
ဘာသာ၀ငတို္႔၏ ရငထ္စဲူး၀ငသ္ြား 
ေအာင ္တြန္းအားေပးသလုိျဖစ္ေန 
သည္။ ေျပာရလ်င္ ထိုသီခ်ငး္ 
သည္ ဘာသာမတူသူကိုယ့္ႏုိင္ငံ 
သားအခ်င္းခ်င္း အေၾကာင္းမဲ့ 
သကသ္က ္ရနမ္ီးပြားေအာင ္လပု ္
ေနသည္ဟု စိတ္ထဲမွာခံစားမိ၏။ 
ကြၽန္ေတာ္ဉာဏမ္သီေလာကစ္ဥ္း 
စားၾကည့မိ္သည။္ ‘‘ဗဒုၶဘာသာလ ူ
အမ်ားေသြးေအးလုိ ႔မေနသင့္ၿပီ’’ 
ဆုိေတာ ့ကြၽန္ေတာတ္ို႔က ဘာေတြ 
ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၾကရမွာ 
ပါလဲ။ အရပ္ထဲလုိက္ၿပီး ဘာသာ 
မတသူူေတြကိ ုဆန္႔က်ငဖ္ို႔ေျမႇာက ္
ထုိးပင့္ေကာ္ေလွ်ာက္လုပ္ရမွာ  
လား။ အရပ္ထဲက ဘာသာျခား 
ေတြႏငွ္ ့အေပါင္းအသင္းမလပုဖ္ို႔၊ 
မေခၚမေျပာဖုိ႔၊ မဆကဆ္ဖံုိ႔၊ ကုယ့္ိ 
ဘာသာေကာင္းေၾကာင္း၊ သူမ်ား 
ဘာသာမေကာင္းေၾကာင္းလုိက္ 
ၿပီး ၀ါဒျဖန္႔ရမွာလား။ သည္လုိ 
လုပ္လွ်င္ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသ 
နာကို ထိန္းသိမ္းရာေရာက္ၿပီ 
လား။ အ႐ုိးကိစုည္း႐ုိးထုိးၿပီး ဘယ ္ 
ေလာက္ကာကာ ရင္ထဲကဗုဒၶ၏ 
တရားစစ္၊ တရားမွန္ေတြမကိန္း 
၀ပ္ခဲ့လွ်င ္ကာလုိ႔လုပံါ့မလား။‘‘လ ူ
သားအခ်င္းခ်င္း အမနု္းမပြားဖုိ႔ ငါ  
တို႔ႏႈတ္ကိုေစာင့္စည္းစုိ ႔’’ဟူသည့္  
ပန္းစကားလႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕၏ 
ေဆာင္ပုဒ္ကေလးကုိ သတိျပဳၾက 
ေစခ်င္ပါသည္။
 ဟိုအရင္တုန္းက ဘာသာ 
ေရးအလွဴခမံ႑ပမ္်ားဆမီ ွသခီ်င္း  
ဖြင္သ့ၾ့ကားလိကုလ္်င ္ေအာင္ျခင္း 

မင္းသန္းထုိက္(ေဒးဒရဲ)

ရစွပ္ါးတို႔၊ ျမတဘ္ရုားေရႊတဂိုတံုိ႔၊ 
သမၺဳေဒၶ(၅)မ်ဳိးတို႔၊ သုံးလူ႔ရွင္ပင္ 
တုိ႔စသည္သ့စံဥ္ေအးေအးေညာင္း 
ေညာင္းသခီ်င္းမ်ားျဖစ၍္ ရငထ္ ဲမွာ 
ၾကည္ႏူးၾကညည္ဳဖိြယ္ျဖစရ္သည။္ 
ဘာသာေရးဗဟုသုတလည္းတုိး 
ပြားရသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ 
ဗုဒ ၶ၀င္စာအုပ္ေတြမဖတ္ဖူးခင္  
ငယ္စဥ္ကတည္းကေအာင္ျခင္း 
ရစွပ္ါးသခီ်င္းကိၾုကားၿပီး ဘရုား၏ 
ဘုန္းတန္ခုိးအာႏုေဘာ္တုိ ႔ကုိပုိ၍ 
ၾကည္ညဳိေလးျမတ္ခဲ့ရသည္။ေရႊ 
တိဂုံေစတီေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘု 
ရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကာ 
လက တဖုႆႏွင့္ ဘလိႅကကုန္ 
သညည္ီေနာငတ္ို႔ ဘရုားရငွခ္်ီးျမႇင္ ့
ေပးသနားလုကိသ္ည္ ့ဆံေတာရ္စွ ္
ဆကူိ ုဌာပနာ၍တညခ္ဲ့ေသာေစတီ  
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးသည့္ 
ဘုရားေလးဆူ၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ား 
ကိန္း၀ပ္ရာျဖစ္၍ ေလးဆူဓာတ္ပုံ 
ေရႊတိဂံုဟုေခၚေၾကာင္း စသည့္ဘာ 
သာ၊ သာသနာႏငွ္ပ့တ္သကသ္ည့္ ္
သမိတွဖ္ြယရ္ာမ်ားကိ ုျမတဘ္ရုား 
ေရႊတဂိုသံခီ်င္းကိနုားေထာင၍္သ ိ
ခဲ့ရ၏။ သမၺဳေဒၶဂါထာ၏ မူကြဲငါး 
မ်ဳိးကိ ုသမၺဳေဒၶသခီ်င္းမ ွမတွခ္ဲရ့၏။  
ထုသိခီ်င္းမ်ားသည ္ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ 
ငယ္စဥ္ဘ၀က ဘာသာေရးဗဟု 

သုတဟင္းေလးအုိးမ်ားျဖစ္ခဲ့ ၾက 
ပါသည္။
 ယခုမူ ထုိၾကည္ႏူးၾကည္ညဳိ 
ဖြယ္သီခ်င္းမ်ားကို ဘယ္ဘာသာ 
ေရးအလွဴခံမ႑ပ္ကမွ ဖြင္သံမ 
ၾကားရေတာ့ပါ။ ယခုေခတ္က 
ေလးမ်ား ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးသီ 
ခ်င္းကို ၾကားေတာင္မၾကားဖူးၾက 
ေတာပ့ါ။ သညလ္ု ိဘာသာေရးသ ီ
ခ်င္းမ်ားကိ ုဘာသာေရးအလွဴခမံ 
႑ပမ္်ားကမ ွမဖြင္လ့ွ်ငမ္ညသ္ဖူြင္ ့
ၾကမညန္ည္း။ ယခုအလွဴခံမ႑ပ္ 
မ်ားမွ ဖြင့္ေနသည့္သီခ်င္မ်ားက 
ေတာ ့လငူယ္ေတြကိ ုေသြးမဆဆူ ူ
ေအာင္ဆြေပးသလုိျဖစ္ေနသည္။ 
တစ္ၿမိဳ႕တည္း၊ တစ္ရပ္ကြက္ 
တည္း၊ တစ္လမ္းတည္းအတူေန 
လာခဲ့ၾကၿပီး ဘာပဋိပကၡမွမရိွခဲ့ 
သည္ ့ဘာသာျခားသငူယခ္်င္းမ်ား 
ႏွင့္ပင္လက္ဖက္ရည္ဆုိင္လုိဟာ 
မ်ဳိးမွာ အတထူုငိမ္ခိ်နိတ္ြင ္ထုဘိာ 
သာေရးလႈံ ႔ေဆာ္ေသာသီခ်င္းသံ 
မ်ားၾကားရသည့္အခါ တစ္ 
ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္အုိးတုိး 
အမ္းတမ္းေတြျဖစ္ကုန္ရသည္။ 
ဖြင္သ့ည္သ့ူေတြကေတာ ့ဘယလ္ု ိ
သေဘာ၊ ဘယ္လိုရည္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ဖြင့္သည္မသိ။ ကြၽန္ေတာ့္ 
စတိထ္ဲမွာေတာ ့သညအ္တုငိ္းပင ္

ခံစားရပါသည္။
 တညၿ္ငမ္ိစျပဳေနၿပီျဖစသ္ည္ ့
ပဋိပကၡမ်ားကို မည္သည့္အ 
ေၾကာင္းႏငွ္မွ့် ျပန္လည၍္ ဂယက ္ 
မထေစခ်င္ပါ။ သည္အေတာအ 
တြင္း မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေလးခုအ 
နက္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူး 
ေျပာင္းျခင္းဆုငိရ္ာ ဥပေဒၾကမ္း ႏငွ္ ့
လူဦးေရတုိးပြားႏႈန္းထိန္းညိႇေရး 
ဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုမွာ အ 
ၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးျဖစ္၍ ယခုေမလ 
လယ္တြင္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ခ်ျပ 
ႏုငိ္ေတာမ့ည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း 
မ်ားအရသိရသည္။ အဖြဲ႕အစည္း 
အခ်ဳိ႕၏ ကန္႔ကြက္သံမ်ားလညး္ 
ၾကားရသည။္ တိုင္းျပညတ္ြင ္အပူ 
တျပင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေန 
သည္ ့ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ 
ကိစၥေတြ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာကမ္ႈကစိၥေတြ၊ မၿပီးျပတ္ေသး 
သည့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကိစၥ၊ မေျပ 
လည္ႏုငိ္ေသးသည္ ့ေျမသမိ္း၊ ယာ 
သမ္ိးျပႆနာေတြ၊ ၂၀၀၈ဖြ႕ဲစည္း 
ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥ 
ေတြရွိေနခ်နိမ္ွာ မ်ဳိးေစာင္ဥ့ပေဒကိ ု
အဘယ္ေၾကာင့္အပူတျပင္း ေရး 
ဆြရဲပါသနည္း။ ကြၽန္ေတာ္ ဉာဏမ္ 
မီ၍ မစဥ္းစားတတ္ေတာ့ပါ။ တစခ္ ု
ပဲေျပာခ်င္ပါသည္။မ်ဳိးေစာင့္ဥပ 

ေဒေၾကာင့္ ဘာသာမတူသူႏုိင္ငံ 
သားအခ်င္းခ်င္းစတိ၀္မ္းကြမဲႈေတြ 
ျဖစ္လာမွာကုိပဲ စိတ္ပူမိပါသည္။
 ယခုတစ္ခါ အမ်ဳိးဘာသာ၊ 
သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ 
(မဘသ)အား ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမ 
ဟာနာယကအဖြ႕ဲ(မဟန)က အသ ိ 
အမွတ္ျပဳလကခံ္၍ အမ်ဳိးဘာသာ  
ကိစၥရပ္မ်ားကို လက္တြဲေဆာင္ 
ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ 
ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရ 
သည္။ တစ္ဖန္မဘသအေနျဖင့္  
မညသ္ည္ဘ့ာသာ၊ ပုဂၢဳလိ၊္ ပါတီ၊ 
အဖြဲ႕အစည္းကုိမွ် တုိက္ခိုက္လုိ 
စိတ္မရွိေၾကာင္း ဘာသာေရး၊ လူ 
မ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ေပၚေစ 
ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း 
သာျဖစ္ေၾကာင္း မဘသ(ဗဟို)
ဥကၠ႒အင္းစိ န္ရြာမဆရာေတာ္ 
ႀကီးက မိန္႔ၾကားေၾကာင္းလည္းသ 
တင္မ်ားတြင္ဖတ္ရ၍ သာဓုေခၚမိ 
ပါသည။္ ဆရာေတာဘ္ရုားမ်ားအ 
ေနျဖင့္ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ 
ကိစၥကို ဗန္းျပကာႏုိင္ငံေရးအရ 
အျမတထ္တုလ္ုသိည္သ့မူ်ား၏ အ 
ႏၲရာယ္ကိုလည္း သတိျပဳေရွာင္ 
ရွားဖုိ႔လုမိည္ျဖစပ္ါေၾကာင္း ႐ုိေသ 
စြာေလွ်ာက္ၾကားလုိပါသည္။
 ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူမ်ဳိးက အာ 

ဏာရွင္လက္ေအာက္မွာ ရာစုႏွစ္ 
တစ၀္က္ေက်ာ္ေက်ာ္ေနခဲရ့သည။္ 
အာဏာရွင္သည္ ႏုိင္ငံတည္ 
ေဆာက္ေရးထက္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပား 
ေရးကုိသာဦးစားေပးသည္။ အာ 
ဏာရွငလ္က္ေအာကတ္ြင ္ေအာင္ ့
အည္းခ်ဳပ္တည္းထားခဲ့ရသမွ် အ 
နည္းငယ္လြတ္ေျမာက္စအခ်ိန္၌   
ေဖာကခ္ြလဲို႔ရသည့္ေနရာတြငစ္တိ ္
ကို ေဖာက္ခြဲပစ္လုိက္သည္။ အ 
သစက္ိမုေျပာင္းလုသိ၊ူ အေဟာင္း 
ကိုဖက္တြယ္ထားလုိသူတုိ႔က ဤ 
အခ်က္ကိုေကာင္းေကာင္းအသုံး 
ခ်လုိက္သည္။ အမ်ဳိးသားေရး၊ 
ဘာသာေရးအသြင္ေဆာင္သည့္ 
ပဋိပကၡမီးပြားေတြဟိုေနရာ၊ သည ္
ေနရာလုိက္ခ်လုိက္သည္။ ယခင္ 
အစုိးရလကထ္ကက္တည္းက တိုး 
တုိိးတိတ္တိတ္ရွိေနခဲ့သည့္ ဘာ 
သာေရးအစြန္းေရာက္ေတြက ပူး 
ေပါင္းပါ၀င္လာၾကသည္။ လူမႈ 
ကြနရ္က္ေဖစ့ဘ္ြတခ္လ္ုဟိာမ်ဳိးက 
ေနေသြးထုိးေပးသည္။ သံစဥ္လွ 
လ၊ွ စကားလုံးေျပာင္ေျပာင္ျဖင္သ့ ီ
ခ်င္းေတြ ေရးစပသ္ဆီုလိႈံ႔ေဆာၾ္က 
သည။္ လသူားအခ်င္းခ်င္းေမတၱာ 
တရားပြားမ်ားဖုိ႔ထက ္သညသ္ခီ်င္း  
ေတြက လူထု၏ရင္ထဲကို အမုန္း 
တ ရားေ တြ သြ တ္ သြ င္းေ ပးေ န 
သည္ဟု ခံစားရသည္။
 အမ်ဳိးသားေရး၊ ဘာသာေရး 
ကိစၥသည္အလြန္အကဲဆတ္လွ 
သည့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ကိစၥျဖစ္ 
သည္။ ေရွ႕တြင္လည္း ပဋိပကၡ 
ေပါင္းမ်ားစြာႀကံဳခဲရ့ၿပီးၿပ။ီ ျဖစခ္ဲရ့ 
သမွ် ပဋိပကၡမ်ားကုိ ျပန္သုံးသပ္ 
ၾကည့လ္ွ်င္ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာမ္ႈမ်ား 
ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္မွာ ထင္ရွားပါ 
သည။္ သည့္အတြက္သက္ဆိုင္ရာ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တာ 
၀နရ္ွသိမူ်ားက အလွဴခမံ႑ပမ္်ား 
၌ ဘာသာေရးအရေသြးထိုးလႈံ ႔ 
ေဆာ္ေပးေနေသာ သီခ်င္းမ်ားဖြင့္ 
ေနျခင္းကုိ တားျမစ္ေပးေစခ်င္ပါ 
သည္။
 လာမည့္ ၂၀၁၅သည္ ကြၽန္ 
ေတာ္တုိ ႔ႏုိင္ငံအတြက္ ရာစုႏွစ္ 
တစ္၀က္ေက်ာ္မွ ရွားေတာင့္ရွား 
ပါးရလာသည့္အလွည့္အေျပာင္း 
ႀကဳံႏုငိမ္ည့္ႏစွ္ျဖစပ္ါသည။္ ၂၀၁၅  
ေရြးေကာက္ပြဲမေရာက္မီ လမ္း 
ေၾကာင္းလြသဲြားေစမည္ ့ပဋပိကၡမီး  
ေတြ တစ္ေက်ာ့ျပန္ၿပီးေတာက္ 
ေလာငလ္ာမွာကိ ုအလြနပ္စဲုိးရမိမ္ ိ
ပါသည္။ မီးဟူသည္ မေလာင္ခင္ 
တားမွ အထိအခုိက္၊ အဆုံးအ႐ႈံး 
သက္သာပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္ 
တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵကေတာ့ ကိုး 
ကြယ္ရာဘာသာမတူေစကာမူ ႏုငိ ္
ငံသားအခ်င္းခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းစြာအ 
တူယွဥ္တြဲ၍သာ ေနလုိပါသည္။ 
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Apple iPhone 6 
ၾသဂုတ္လအတြင္း ထြက္ရွိမည္ဟုဆို

တုိင္ေပ၊ ေမလ−၉
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေစာင့္ၾကည့္သူ 
မ်ား ေမွ်ာလ္င္ထ့ားသညထ္က ္တစ ္
လေစာ၍ Apple iPhone 6 ကို 
ဩဂတ္ုလအတြင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္ပစၥည္း 
ထုတ္လုပ္မႈတြင္ပါဝင္ေသာ အ 
မည္ေဖာ္ျပမထားသည့္ သတင္း 
ရင္းျမစ္မ်ားကို ကိုးကား၍ တုိင္ 
ေပသတင္းဌာနတစခု္က ေၾကညာ 
သည္။
 မညသ္ည့္ေဈးကြကမ္်ားတြင ္
iPhone 6 ကိ ုစတင္ေရာင္းခ်မည ္
ဆုိျခင္းကိ ုအေသးစတိ္ေဖာ္ျပျခင္း 
မရွိဘဲ မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ ၄ 
ဒသမ ၇ လက္မရိွ iPhone 6 
အမ်ဳိးအစားတစ္မ်ဳိး ဩဂုတ္လ 
အတြင္း စတုိးဆုငိမ္်ားသို႔ေရာကရ္ွ ိ
လိမ့္မည္ဟု Economic Daily 
News သတင္းဌာနက ေၾကညာ 
သည္။
  iPhone 5 မ်ဳိးဆက္မ်ား 
ယခင္က ထြက္ရိွခဲ့သက့ဲသို ႔ပင္ 
မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ ၅ ဒသမ ၅ 
လက္မ (သို႔မဟုတ္) ၅ ဒသမ  ၆  
လက္မ iPhone 6 အမ်ဳိးအစား 
မ်ားမွာစကတ္ငဘ္ာအတြင္း ထြက ္

ရိွမည္ဟု ယင္းသတင္း ဌာနက 
ေျပာသည္။
 iPhone 6 ၏ မ်က္ႏွာျပင္ 
အက်ယ္ ၄ ဒသမ ၇ လက္မႏွင့္ 
၅ ဒသမ ၅ လက္မအက်ယ္ျဖင့္ 
ႏွစ္မ်ဳိးထြက္ရွိမည္ဟု ကုန္ပစၥည္း 
ထုတ္လုပ္မႈအတြင္း ပါဝင္သူမ်ား 
က ႐ိုက္တာသတင္းဌာနအား  
ယခင္က အတည္ျပဳေျပာၾကား 
ထားခဲ့ဖူးသည္။
 ယခုႏွစ္အတြင္း iPhone 6 
ႏစွမ္်ဳိးလံုး အလံုးေရ သန္း ၈၀ ထတု ္
လုပ္မည္ဟု Economic Daily 
သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ 
iPhone မ်ား မ်က္ႏွာျပငအ္က်ယ္ 
မွာ ၄ လက္မမွ ပိုက်ယ္လာျခင္း 
ေၾကာင့္ Apple ကုမၸဏီအေနျဖင့္ 
ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီကဲ့သို ႔ ၿပိဳင္ 
ဘက္မ်ားထံမွ ေဈးကြက္ေဝစုျပန ္
လည္ရယူရာတြင္ အေထာက္အ 
ကူျဖစလ္မိ္မ့ညဟ္ ုေလလ့ာသမူ်ား 
ကေျပာသည္။
 ယင္းသတင္းႏငွ္ပ့တသ္က၍္ 
Apple ကမုၸဏတီာဝန္ရိွသမူ်ားထံ 
ေမးျမန္းရန္ ဆက္သြယ္၍မရခဲ့ဟု 
႐ုိက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ 
သည္။       —Ref: Reuters

ၿမိဳ႕ႀကီးသံုးၿမိဳ႕တြင္ ဖိုင္ဘာကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ cDMA ႏွင့္ အျခားကြန္ရက္မ်ားဖ်က္သိမ္းသြားမည္မဟုတ္

ႏိုင္လင္းေအာင္
ရန္ကုန္၊ ေမလ−၁၁

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား 
ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေန 
ျပည္ေတာ္တုိ ႔တြင္  ဖိုက္ဘာေက 
ဘယ္ကြန္ရက္မ်ား လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ရန္ 
အတြက ္Metro Plan အေနျဖင္ ့စမံီ 
ခ်က္မ်ားေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္သြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာ့ဆကသ္ြယ္ 
ေရးလုပ္ငန္း Internet Service 
Provider ဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

 ‘‘လကရိွ္မွာ ဖိကုဘ္ာေကဘယ္ 
လုိင္းကို သံုးခ်င္တယ္ဆုိရင္ အသံုး 
ျပဳခ်င္တဲ့လူရွိမွ သီးသန္ ႔လုိင္းဆြဲ  
ေပးရတယ္။ စနစ္တက်မရိွေသး 
ဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘယ္ေနရာက 
ေနပဲျဖစ္ျဖစ္ ယူသုံးလို႔ရေအာင္ ၿမိဳ႕ 
တစ္ခုလံုးကို  ဖိုက္ဘာေကဘယ္ 
ကြန္ရက္ေတြ ျဖန္႔ၾကက္သြားဖို႔ စီမံ 
ခ်က္ေရးဆြဲၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာ 
ပါ’’ဟု Internet Service Provider 
ဌာနမ ွအငဂ္်ငန္ယီာခ်ဳပ ္ဦးမ်ဳိးေဆြ 

ေဆြမြန္
ရန္ကုန္၊ ေမလ−၁၁

 ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးကြန္ 
ရက္စနစ္အရ GSM မုိဘိုင္းကြန္ 
ရကက္ိ ုအသံုးျပဳမႈမ်ားေသာလ္ည္း 
လက္ရွိသံုးစြဲေနသည့္ အျခားမည္ 
သည္က့ြနရ္ကက္ိမု ွဖ်ကသ္မိ္းသြား 
ရနမ္ရွိေၾကာင္း ဆကသ္ြယ္ေရးႏငွ္ ့
သတင္းအခ်က္အလက္နည္း ပ 
ညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးဦးေသာင္း 
တင္က ေျပာသည္။
 ‘‘ေလာေလာဆယ္မွာ ဘယ္ 
ဖုန္းစနစ္ကိုမွ ဖ်က္သိမ္းဖို ႔မရွိပါ 
ဘူး။ သံုးစြသဲူေတြက ပိကုဆ္ံေပး ၿပီး 
ဝယ္ထားရတာေလ။ နည္းပညာ 
ေျပာင္းလလဲာလို႔ ဖ်ကသ္မ္ိးရမယ္ 
ဆိုရင္ေတာင္ နစ္နာေအာင္ ကြၽန္ 
ေတာ္တို႔မလပ္ုပါဘူး’’ဟု ဒဝုန္ႀကီး 
ဦးေသာင္းတင္က ေျပာသည္။
  လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ 
CDMA မိုဘုိင္းကြန္ရက္မွာ ႏုိင္ငံ 
တကာတြင္ အသံုးျပဳမႈနည္းပါး 
ေသာ္လည္း ဖ်က္သိမ္းသြားႏုိင္ပါ 
က အမ်ားျပညသ္အူား အသိေပးၿပီး 
မွ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ဒုဝန္ႀကီးဦးေသာင္းတင္က အာ 
ဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးအ 
တြင္း အငတ္ာနက္ႏငွ္ ့နည္းပညာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  မီဒီယာစင္ 
တာတြင္ လာေရာက္စစ္ေဆးစဥ္ 
သတင္းေထာကမ္်ားအား ေျဖၾကား 
ခဲ့သည္။
 CDMA 800 MHz မိုဘုိင္း 

က ေျပာသည္။
  လက္ရွိတြင္ ဖုိက္ဘာေက 
ဘယလ္ုငိ္း အသံုးျပဳလိသုမူ်ားအေန 
ျဖင့္  မိမိအသံုးျပဳလိုေသာေနရာ 
အထိ လုိင္းဆြဲျခင္းကို ကိုယ္တုိင္ 
အကုန္အက်ခံ၍ ေဆာင္ရြက္ေနရ 
ၿပီး က်ပ္သိန္း ၃၀ ခန္႔မွ က်ပ္သိန္း 
၂၀၀ ခန္႔အထိ ကုန္က်ေလ့ရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ သံုးစြဲသူဦးေရ 
နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း သတင္းရ 
ရွိသည္။

 အဆုိပါစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ 
ၿပီးစီးပါက ဖိုက္ဘာေကဘယ္လိုင္း 
ျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳလိုသည့္ 
စက္႐ံု၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ 
ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီလုပ္ 
ငန္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအေန 
ျဖင္ ့အလြယတ္ကရူယ ူအသံုးျပဳႏုငိ ္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနမွ သိရ 
သည္။
 ‘‘ဖိုက္ဘာေကဘယ္လုိင္း အ 
တြက္ ကိုယ္တုိင္အကုန္အက်ခံၿပီး 

ယူေနရတဲ့အတြက္ သိပ္ ၿပီးမသံုး 
က်ေသးဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကြန္ 
ရက္ေတြျဖန္႔ၿပီးသြားရင္ေတာ့ အင္ 
တာနက္ကို တစ္ဆင့္ျပန္ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြကိုလည္း ေပး 
သြားမွာပါ’’ဟု ဦးမ်ဳိးေဆြက ရွင္းျပ 
သည္။
  ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဖိုက္ဘာ 
ေကဘယလ္ုငိ္းအသံုးျပဳသဥူီးေရမွာ 
လကရိွ္အခ်ိန္ထိ  ၂၆၀ ေက်ာ္သာရိွ 
ေသးေၾကာင္း Internet Service 

Provider စာရင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။
 ယခုေဆာငရ္ြကမ္ည္ ့စမီကံနိ္း 
ကိ ုျမန္မာႏုငိင္၏ံ အဓကိၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား 
တြငသ္ာ ဦးစြာေဆာငရ္ြကသ္ြားမည ္
ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္မူ ADSL 
လုငိ္းျဖင္သ့ာ  တစဆ္င့္ျပန္လည ္ျဖန္႔  
ျဖဴးေပးသြားဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သ 
တင္းရရွိသည္။

အမ်ဳိးအစားဖနု္းကိလုည္း သံုးစြဲေန 
သည့္ လူဦးေရႏွင့္ သံုးစြဲမႈအေပၚ 
မူတည္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ 
သြားရန္ႏငွ္ ့ရပဆ္ိငု္းသြားရနက္ိ ုအ 
ႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ားေခၚ၍ ေဆြးေႏြး 
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။
  အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 

လည္း CDMA 800 MHz, 450 
MHz မ်ားသံုးစြဲမႈရွိေသာ္လည္း 
နည္းပါးၿပီး GSM မုိဘိငု္းကြန္ရက ္
ကိသုာ အဓကိထားလပ္ုေဆာင ္ေန 
ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ 
ငန္းမွ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
အေနအထားအရ အခ်ဳ႕ိေနရာမ်ား 
တြင္ ဆက္သြယ္မႈမရေသးျခင္း 
မ်ားရွိေနၿပီး မိုဘုိင္းအမ်ဳိးအစား 
မ်ားျပားေနျခင္းမွာလည္း အခက္ 
အခဲတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရ 
သည္။
 လက္ရွိတြင္ CDMA မိုဘိုင္း 
ဖုန္းအမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
MEC အမွတ္တံဆိပ္ပါ CDMA 
800 MHz ၁,၅၀၀ တန္ဆင္းမ္ 
ကတမ္်ားကိသုာ ျမနမ္ာစ့ီးပြားေရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေရာင္းခ်ေပး 
ေနၿပီး အျခားေသာ GSM ႏွင့္  
WCDMA ဆင္းမ္ကတ္အမ်ဳးိ အ 
စားမ်ားကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး 
လုပ္ငန္းက ေရာင္းခ်ေပးေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္း
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tech
ပါးနီႏွင့္ မ်က္ခြံဆုိးေဆးထုတ္ႏုိင္သည့္ Printer တစ္မ်ဳိး ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးတီထြင္

နယူးေယာက္၊ေမလ−၉
နယူးေယာကၿ္မိဳ႕တြင ္ယခုသတီင္း 
ပတ္အတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နည္း 
ပညာပစၥည္းျပပြဲတစ္ခု၌ ရိွ ၿ ပီး  
ေဆာဖ့ဝ္ဲမ်ားအသံုးျပဳ၍ မတိက္ပ ္
ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ကန္ေဒၚလာ 
၂၀၀ တန္ 3D စားပြဲတင္ printer 
တစ္မ်ဳိးကို ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္းသူဂေရ႕စ္ခ်ဳိက ထုတ္ 
ေဖာ္ျပသလိုက္သည္။
 Mink ဟုေခၚေသာ ယင္း 
printer မွာ အသံုးျပဳသူမ်ားအေန 
ျဖင္ ့အြနလ္ိငု္းတြငႀ္ကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ 
စိတ္ႀကိဳက္အေရာင္မ်ားကို ေရြး 
ခ်ယ္ကာ သာမန္အိမ္သံုး printer 
မ်ားတြင္ေတြ႕ရေသာ မငက္ိအုသံုး 
ျပဳ၍ မ်က္ခံြဆုိးေဆး၊ ပါးနီ (သို႔မ 
ဟုတ္)ႏႈတ္ခမ္းဆုိးေဆးမ်ားထုတ္ 
လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 Mink မွာ သာမန္ printer 
တစ္လံုးကဲ့သို႔ပင္ အလုပ္လုပ္ၿပီး 
ယင္းကဲ့သို႔ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္ရန္ Photoshop ကဲ့သို႔ 
သာမန္ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားတြင္ ေတြ႕ရ 
ေသာ မမိထိတုလ္ပုသ္ည္အ့ေရာင ္
ကိ ုေရြးခ်ယရ္န ္အေရာင္ေရြးခ်ယ ္
မႈ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုႏွင့္ print ထုတ္ 
ရန္ ေဆာ့ဖ္ဝဲသာလိုအပ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

 Mink Printer ကို ယခုႏွစ္ 
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္ေရာင္းခ် 
မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး အဓိက 
ပံုႏွိပ္ကုမၸဏီတစ္ခုက ယင္း pri- 
nter ကိ ုစတ္ိဝငစ္ားေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားထားသညဟ္ ုမစၥစခ္်ဳကိေျပာ 
သည္။
 မစၥစ္ခ်ဳိက ရွိၿပီးကုမၸဏီမ်ား 

ကို စိန္ေခၚရန္ႏွင့္ နည္းပညာသစ္ 
မ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္ 
ေသာ လူငယ္ထုကို ပစ္မွတ္ထား 
ျခင္းျဖင္ ့ဝယယ္မူႈအေလအ့ထမ်ား 
ကို အထင္ႀကီးစရာမလိုဘဲ အစဥ္ 
အလာအတုိင္း ျဖန္႔ေဝသည့္နည္း 
မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ရည္ရြယ္ 
သည္။ 

 တစက္မၻာလံုးအတိုင္းအတာ 
ျဖင့္ဆုိလွ်င္ အလွကုန္ပစၥည္းလုပ္ 
ငန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚ 
လာ ၂၆၅ ဘီလီယံ ရိွမည္ဟု  
Lucintel သုေတသနကုမၸဏီက 
ခန္႔မွန္းထားသည္။

—Ref: Reuters

ဘားကမ့္ မိတၳီလာပြဲတြင္ အေၾကာင္းအရာ 
၅၀ ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးမွ်ေဝမည္
ႏိုင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ ေမလ−၁၁
မိတီၳလာၿမိဳ႕တြင ္ပထမဆံုးအႀကမ္ိ 
က်င္းပမည္ ့Barcamp TU (Mei- 
ktila)2014 ၌ ICT နည္းပညာတစ ္
ခုတည္း သီးသန္႔မဟုတ္ဘဲ အ 
ေၾကာင္းအရာေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ေဆြး 
ေႏြးေဝမွ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲ 
က်င္းပေရးေကာ္မတီ Organi- 
zer Team Leader ကုိ ေကာင္းထက္ 
ထြန္းက ေျပာသည္။
 ‘‘အခုက်င္းပမယ့္ပြဲကို နည္း 
ပညာသီးသန္႔အတြက္ပဲ လုပ္တာ 
ထက္ အျခားက႑ေတြကို စိတ္ 
ဝငစ္ားသူေတြလည္း လာၿပီးတက ္
ေရာက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ စီစဥထ္ားပါ 
တယ္။  ပညာရွင္ေပါင္း  ၃၀ 
ေလာကက္ေန အသပိညာေတြကိ ု
လာၿပီးေတာ ့မွ်ေဝေပးသြားမွာျဖစ ္
ပါတယ္’’ဟု Organizer Team 
Leader ကိ ုေကာင္းထကထ္ြန္းက 
ရွင္းျပသည္။
 Barcamp သည္ ပညာရပ္ 
ပိုင္းဆုိင္ရာ ပြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ္  
လည္း ယခုပြဲကို သမား႐ိုးက်ပြဲ 
က်င္းပပံုမ်ားမွခြဲထြက္၍ ေဟာ 
ေျပာပြမဲ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏငွ္မ့တ ူ

ဘဲ ဝါသနာတူရာ၊ ရည္မွန္းခ်က္ 
တူရာလူမ်ားစုေဝး ၿပီး  အေတြ႕ 
အႀကံဳမ်ား၊ အသပိညာမ်ားဖလယ္ွ 
ၾကမည့္ပြဲအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွ ိ
သည္။
 ‘‘ဒပီြကဲိ ုက႑ေပါင္းစံကုေန 
အသပိညာေတြ မွ်ေဝေပးႏုငိဖ္ို႔ အ 
တြက္ မိတၳီလာက ပညာရွင္ေတြ 
တင္မဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး 
တုိ႔က ပညာရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚ 
ထားပါတယ’္’ဟ ုကိုေကာင္းထက ္
ထြန္းက ေျပာသည္။
  Barcamp TU-Meiktila 
2014 ကို It's Unity ေဆာင္ပုဒ္ 
ျဖင့္ ဇြန္လ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပ 
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ICT နည္းပညာ 
မ်ားအျပင္ အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာ 
အသပိညာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္
ထိန္းသမ္ိးေရး၊ နကၡတ္ေဗဒပညာ 
စသည့္က႑မ်ားအပါအဝင္ အ 
ေၾကာင္းအရာေပါင္း စံုလင္စြာ 
ျဖင့္ ပညာရပ္မ်ားကို မွ်ေဝေပး 
သြားမည္ျဖစက္ာ လဥူီးေရ ၂,၅၀၀ 
ခန္႔ တက္ေရာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္း 
ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။



Vol.13, No.10  May 14 , 2014

23

article

သမၼတႀကီး မင္းအုိခ်မ္းသာျဖစမ္ည္ေလာ
ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ 
ဘက္ တစ္ဖာလံုခန္႔အကြာ ပုဂံ 
ေညာင္ဦး ကားလမ္းႏွင့္ မလွမ္း 
မကမ္းတြင ္မင္းအိခု်မ္းသာဘရုား 
တညရွိ္၏။ သစသ္ားေစာင္းတန္းမွ 
ေစတီရင္ျပင္ေတာ္ေပၚသုိ႔ တက္ 
ေရာက္ၿပီး ထံုးမျပယ့္တျပယ္ေရွး 
ေဟာင္းေစတီေတာႀ္ကီးကုိ ၾကည္ 
ညိဳစြာဖူးေျမာ္ႏုငိ၏္။ ေစတရီင္ျပင ္
ေတာ္မွ  လွမ္းေမွ်ာ္ ၾကည့္လွ်င္   
ထန္းပင္မ်ားႏွင့္ ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္း 
ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္၍ ပုဂံ-ေညာင္ဦး 
ကားလမ္းႏွ င့္အတူ  အစီအရီ  
ေပါကလ္်ကရ္ိွေသာ ထေနာင္းပင ္
မ်ားကု ိအထကစ္ီးမ ွလပွစြာ ေတြ႕ 
ျမင္ႏုိင္၏။ ဘုရားဒါယကာမွာ 
က်န္စစ္သားမင္းႀကီးျဖစ္၏။ ျမန္ 
မာသကၠရာဇ္-၄၅၇ ခုႏွစ္၊ သက္ 
ေတာ္ (၇၂) အရြယ္ အုိမင္းမစြမ္း 
ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ သီဟုိဠ္မင္းဆက္သ 
သည့္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ ဌာပနာ 
၍ တညထ္ားေသာ ေစတီျဖစ္ျခင္း 
ေၾကာင္ ့‘‘မင္းအိုခ်မ္းသာ’’ဟု ေခၚ 
တြငသ္ညဟု္ ဆု၏ိ။ မငး္ႀကီးသည ္
ဤေကာင္းမႈေ ၾကာင့္  ဇရာဖိစီး  
သည္ ့ဒဏက္ု ိႀကႀံကခံံ၍ ဘ၀နိဂံုး 
တုိင္ခ်မ္းသာစြာ  ခံစားရပါေစ 
ေၾကာင္း ဆုေခြၽေတာင္းခဲသ့ညက္ု ိ
အစြဲျပဳ၍ မင္းအုခိ်မ္းသာမည္ေလ 
သည္ဟုလည္း မွတ္သားခဲ့ရ၏။ 
မင္းႀကီး၏ဘ၀သညလ္ည္း အမွန္ 
တကယ္ဆုေတာင္းျပည့္ခဲ့ပါေလ 
၏။
 လူတုိ႔မည္သည္ မအိုမီကာ 
လကပင ္ခ်မ္းသာသခုကု ိအျပည္ ့
အ၀ခံစားလုိေသာ ေလာဘသား 
မ်ားျဖစ္ ၾကကုန္၏။ ထုိ ႔ေၾကာင့္ 
မအိုမီကာလခ်မ္းသာသုချပည့္၀ 
ႏုငိသ္ညဟု္ ယုံၾကည္ေသာ ဘရုား 
မ်ားကို ပုိမုိဦးစားေပးဖူးေျမာ္ေလ့ 
ရိၾွကရာ မေ၀းလသွည္ ့အလုိေတာ ္
ျပည့္ဘုရားတြင္  လူမ်ားတိုးေ၀ွ ႔ 
စည္းကားလ်က္ရိွၿပီး မင္းအုိခ်မ္း 
သာဘုရားမွာမူ ဘုရားဖူးအလြန္ 
နည္း၍ တိတ္ဆတ္ိၿငမ္ိသကလ္်က ္
ရိွေၾကာင္း ႏႈိင္းယွဥ္ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ 
ေပသည္။ တန္ေဆာင္းလည္းအို 
ဘုရားလည္းအို၍ ထံုးျဖဴျဖဴမွ်ပင္ 
အႏုိင္ႏုိင္အလွဴခံရရိွေတာ္ မူရွာ 
ဟန္ရွိေလ၏။ေလာကတြင္ အို 
မင္းမစြမ္းသတူုိ႔အား အဖိုးတန ္အ 
ဆငတ္နဆ္ာဆင္ျမန္းေပးလိသုမူွာ 
လြန္စြာနည္းပါးေလ့ရိွသည္ မ 
ဟုတ္ပါေလာ။ အကယ္၍ သူျပဳခဲ့ 
ေသာ အတတိသ္မုငိ္းကမေကာင္း 
ခဲ့ပါမူ ပုိ၍ဆင္းရဲဒုကၡ ခံစားရန္ 
သာရိွေလ၏။ အိုမင္းခ်ိန္၌ သူ ႔ 
တြင ္ရကိၡာရိသွညထ္ားဦး၊ သမုငိ္း 
သိကၡာႏွင့္ မယွဥ္ေသာရိကၡာမွန္ 

ျမင့္မိုရ္ေဆြ

သမွ် ငရဲပန္းႏွင့္သာ တူေပေတာ ့
မည္။ စာေရးသူသည္ မင္းအုိခ်မ္း 
သာဘရုားကု ိဖူးေျမာရ္င္းလူ႔ေလာ 
ကသဘာ၀ကို သံေ၀ဂယူမိပါသည္။
 စာေရးသ၏ူ ဘ၀တြင ္အရာ 
ထမ္းအျဖစ္  အလုပ္စတင္၀င္  
ေရာက္စဥ္က ျမန္မာႏုိ င္ငံပ ဋိ  
ညာဥ္၀န္ထမ္း(Burma Civil Ser- 
vice)(B.C.S) စာေမးပဲြေအာင္ 
အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက စီမံခန္ ႔ခဲြ  
ေရးအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ  သင္ 
ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ သူက ‘‘အို 
မင္းမစြမ္း’’ဆုတိဲ့ အဓပိၸာယ္ကု ိသ ိ
လားဟု ေမးျမန္း၏။ စာေရးသူက 
ဇရာေထာင္း၍ အုိမင္းရင့္ေရာ္  
ေလေသာအခါ စြမ္းရည္မ်ားက် 
ဆင္းလာျခင္းဟ ုဖြင္ဆ့ုိျပပါသည။္ 
ထုိအခါသူက ‘‘မင္းအဓိပၸာယ္က 
ရွည္တယ္ကြ။ အဲဒီစကားလံုးက 
လုိရင္းကုိ  တည့္တည့္ေျပာေန 
တာ၊ မွတ္ထား၊ အုိရင္မင္းမစြမ္း 
ေတာ့ဘူးလို ႔  ေျပာတာကြ. . .  

ဟား ဟား’’ဟု ဖြင့္ဆုိျပပါသည္။ 
‘‘ဒီေတာ့ မအုိခင္မွာ အလုပ္ႀကိဳး 
စား၊ အဘက္ဘက္က ျပည့္စံု  
ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား’’ဟု 
ဆက္၍ ေျပာေလ့ရိွပါသည္။ 
 ေျပာသာ ေျပာခဲ့၏။ထိုအရာ 
ရိွ ႀကီးမွာ အၿငိမ္းစားယူၿပီးေသာ 
အခါ ဒုကၡမ်ိဳးစံု ႀကံဳၿပီး ဆင္းဆင္း 
ရဲရဲႏွင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရွာေလသည္။
 အျခားအရာရိွ ႀကီးတစ္ဦးရိွ 
ပါေသးသည္။ ဘန္ေကာက္လံု  
ခ်ည္တရႊမ္းရႊမ္းႏွင့္ အလြန္မာန 
ႀကီး၏။ သ၏ူ ႐ုံးခန္းကု ိဖနိပ္ခြၽတ္ 
၍ ၀င္ရ၏။ သူမေခၚဘဲ၀င္လွ်င္ 
ေခြးေမာင္းသလို ေမာင္းထုတ္၏။ 
သ၏ူ ရာထူးမွာ Selection Grade 
ေခၚ အေရြးခ်ယ္ခံတန္းအဆင့္ျဖစ ္
ၿပီး ဒုတိယအတြင္း၀န္၊ ခ႐ုိင္၀န္စ 
ေသာ အဆင့္ႏွင့္ ညီေသာ အမႈ 
ေဆာင္အရာရွိ(E.O) ရာထူးျဖစ္ 
၍ ထုိစဥ္က ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
လံုးကေၾကာက္ရြံ႕ၾကရ၏။ သူအ 

ၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ တစ္ရက္ 
တြင္ ပင္စင္အမႈတြဲအတြက္ ႐ံုးသုိ႔ 
ေရာက္ရိွလာရာ ၀န္ထမ္းမ်ားက 
ေခ်ာင္း႐ိုက္ရန္၊ လက္သီးႏွင့္ ၀င္ 
ထိုးရန္ ႀကိမ္းေမာင္းျပင္ဆင္ေန 
ၾက၍ စာေရးသူတုိ႔က ၀င္ေရာက္ 
တားျမစ္ခဲ့ရပါသည္။ တားျမစ္ေန 
သည့္ၾကားမွ ‘‘ေဟ့ေကာင္ ေခြး 
သားႀကီး၊ မင္း႐ံုးကု ိေနာက္ေနာင ္
လံုး၀မလာနဲ ႔ ’ ’ဟု ေျပာင္ေျပာင္ 
တင္းတင္းလက္ညိႇဳးထိုးေအာ္သူ 
က ေအာ္သြား၏။ သူသည္ မ်က္ 
လံုးပတုခ္တပ္တုခ္တလ္ပုၿ္ပီး ႐ံုးမ ွ
ထြက္သြား၏။ စာေရးသူသည္ သူ 
၏ ရင္ထဲကုိ ၀င္ၾကည့္ၿပီး လြန္စြာ 
က႐ုဏာသက္မိပါသည္။  သူ ႔ 
သမုငိ္းကု ိသူေရးခဲ့ေလၿပဟီလုည္း 
စိတ္ထဲမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့မိ၏။
 ေနာ က္ တ စ္ ဦး ရိွ ပါေ သး  
သည္။ စာေရးသူ၏ မိခင္ႀကီးႏွင့္ 
အလြန္ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ 
ေဆြျဖစ္၏။ ဖ.ဆ.ပ.လ ေခတ္က 

၀န္ႀကီးကေတာ္ျဖစ္၏။ ၀န္ႀကီး 
ကြယ္လြန္ ၿပီးေနာက္ စုေဆာင္း 
ထားသမွ် ေရာင္းခ်စားေသာက္ 
ၿပီး သားသမီးမ်ားအရြယ္ေရာက္ 
သည္အထိ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရရွာ၏။ 
‘‘မင္းကေတာ္ ကြၽန္ပုံေပါက’္’ဆုသိ 
ကဲ့သုိ ႔  ဆင္းရဲသြားရွာေလေသာ 
ဘ၀ကုိ စာေရးသူတို႔ ငယ္စဥ္က 
ပင္မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရ 
၏။  အုိ ဇာတာမေကာင္းေသာ္  
ျငားလည္း ယခုအခါ အသက္ 
(၁၀၁) ႏွစ္အထိပင္ အသက္ရွည္ 
လ်က္ရိွေနေသး၏။ စာေရးသူ၏ 
မိခင္ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္ 
လည္း မိခင္၏ မိတ္ေဆြ ‘‘အဘြား 
ျမ’’(အမည္ေျပာင္း)ကုိ အိမ္သုိ ႔ 
ေရာက္လာတုိင္း  စာေရးသူက 
ေဆးဖိုး ၀ါးခအကူအညီေပး ၿပီး  
ကုသိုလ္ျပဳလ်က္ရိွပါသည္။
 မ.ဆ.လ ေခတ္တြင္ ရွစ္ 
ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုကာလအ 
ထိ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အရာ 
ရိႀွကီး(အၿငမိ္းစား)ႏငွ္ ့လြနခ္ဲသ့ည္ ့
ေလးႏွစ္ခန္႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ သူ 
ေျပာဆိခုဲ့ေသာ စကားတစ္ခြန္းကုိ   
ယေ န ႔ အ ခ်ိ န္ အ ထိ  နား ထဲ မွ  
မထြက္ ႏုိင္ပါ။ ‘‘ျမင့္မုိရ္ေဆြရာ 
ကုိယ္တုိ႔ ၀န္ႀကီးဘ၀က ဘာမွစုမိ 
ေဆာင္းမမိက်နရ္ိပွါဘူးကြာ။ အခ ု
ေခတ္ (န.အ.ဖ ေခတ္)၀န္ႀကးီ 
ေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ဆီနဲ႔ ေရလုိပါပဲ 
ကြာ’’ဟ ုအုဇိာတာခ်င္းယဥွၿ္ပီး သ ူ
တုိ႔ဘ၀ည့လံပွံကုိ ုညည္းတြားေျပာ 
ဆုိခဲ့ရွာ၏။
 အမွန္ေတာ့ လူ႔ဘ၀တြင္ လူ 
အိုခ်မ္းသာျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူလွ 
ေပ။ မင္းအုိခ်မ္းသာျဖစ္ေရးမွာ 
သာ၍ ပငခ္ကလ္ွေခ်၏။ အတိတ္ 
ကံလည္းပါရမည္။ ပစၥဳပၸန္ကံက 
လည္း ေကာင္းဖုိ ႔လို၏။ ဗုဒၶဘာ 
သာတရားေတာ္အရ ပစၥဳပၸန္ကံ 
ေကာင္းဖို႔မွာ ပို၍ အဓိကက်၏။ 
ပဂုံေခတ ္ပထမျမနမ္ာႏုငိင္ႀံကီးကု ိ
တည္ေထာင္ေတာမ္ူေသာ အေနာ ္
ရထာမင္းႀကီးသညပ္င ္မင္းအုိခ်မ္း 
သာမျဖစ္ရွာခဲ့ေပ။ ထုိနည္းတူစြာ 
က်န္စစ္သားမင္းႀကီးမတုိင္မီ နန္း 
စံေသာ ေစာလူးမင္းသည္လည္း 
ေကာင္း၊ က်န္စစ္သားမင္း ႀကီး 
အား ဆကခ္ံေသာ အေလာင္းစည ္
သမူင္းသညလ္ည္းေကာင္း မင္းအိ ု
ခ်မ္းသာမ်ားလံုး၀မျဖစ္ခဲ့ေပ။
 ပေဒသရာဇ္ေခတ္ေနာက္  
ဆံုး မင္းဆက္ျ ဖစ္ေသာ  ကု န္း  
ေဘာငမ္င္းဆက ္(၁၁) ဆကတ္ြင ္
လည္း ထက၀္က္ေက်ာမ္ွာ မင္းအု ိ
ခ်မ္းသာမ်ား မျဖစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း 
ေတြ ႕ရိွရ၏။ အမ်ဳိးသားေခါင္း  
ေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 
ႏွင့္တကြ အာဇာနည္အေပါင္းတို႔ 

အသက္ေပး ႀကိဳးပမ္းမႈေ ၾကာင့္  
၁၉၄၈ ခုႏစွ၌္ သူ႔ကြၽန္ဘ၀မွ လြတ္ 
ေျမာက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ 
ေရးရရိွၿပီးသည့္ေနာက္ စတင္ခဲ့ 
ေသာ ပထမဆံုးဒီမိုကေရစီမင္း 
ဆကမ္ ွ၀နႀ္ကီးခ်ဳပဥ္ီးႏသုညလ္ည္း 
မင္းအုိခ်မ္းသာမျဖစ္ခဲ့ေပ။ ထို ႔ 
ေနာက္ တပ္မေတာ္အစိုးရ မင္း 
ဆက္ သံုးဆက္ကိုစတင္တည္ 
ေထာင္ခဲ့သူ ဦးေန၀င္းမွာလည္း 
‘‘မင္းအိုဒုကၡ’’ႏွင့္ လွလွႀကီးႀကံဳခဲ့ 
ရ၏။ ဒတိုယအဆက ္ဗိလုခ္်ဳပ္မွဴး 
ႀကီး ေစာေမာင္မွာလည္း မင္းအုိ 
ခ်မ္းသာဘ၀ႏငွ္ ့ေ၀းခဲ့ရ၏။ တတိ 
ယေနာက္ဆံုးအဆက္ျဖစ္ေသာ 
ဗုလိခ္်ဳပမ္ွဴးႀကီးသန္းေရႊမွာ လည္း 
လကရွိ္အၿငမ္ိးစားလစာသန္ိး ၁၀၀ 
ရ၍ ႐ုပ္ဘ၀မဆင္းရဲဟုဆုိ ေသာ္ 
ျငားလည္း မင္းအုခိ်မ္းသာဂဏုပ္ဒု ္
ႏွင့္ ျပည့္စံုခဲ့သည္ဟု လံုး၀မယံု 
ၾကည္ေပ။ န.အ.ဖ လက္ထက္ 
လူ ႔အခြင့္အေရးဆိတ္သုဥ္းေစခဲ့  
ေသာ ကိစၥမ်ား၊ မတရားဖမ္းဆီး 
ခ်ဳပ္ေႏွာငခ္ရံေသာ ျပညသ္မူ်ား၏ 
ေဒါသ၊ လယ္သမ္ိး၊ ေျမသမ္ိးကစိၥ 
မ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ခဲ့သူ 
မ်ား၏ ေသာက၊ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု 
ကိစ ၥ၊  လက္ပံေတာင္းေတာင္ 
ကိစၥ၊ ေရႊ၀ါေရာင္အေရးအခင္း 
စသည္တု ႔ိ၏ အနိ႒ာ႐ုံအက်ိဳး  
ဆက္မ်ားက သူ၏ စိတ္အာ႐ံုကုိ 
ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာစြာေနခြင့္ေပး 
မည္မဟုတ္သည္မွာ အလြန္ပင္ 
ေသခ်ာလွ၏။
 မ်က္ေမွာက္ကာလျမန္မာ 
ႏုငိင္သံည ္ဒတိုယဒမုိီကေရစ ီမင္း 
ဆကက္ာလျဖစ၏္။ ဒတိုယ ဒမုိီက 
ေရစီေခတ္၏ ပထမဆံုးေသာ 
သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ မင္း 
အုခိ်မ္းသာျဖစပ္ါမည္ေလာဟ ုေမး 
ခြန္းထုတ္ၾကည္မိ့၏။ စာေရးသ၏ူ 
စိတ္ထဲမွအရင္းခံေစတနာအရ 
ေျပာရလွ်င္ သမၼတႀကီးအား မင္း 
အုိခ်မ္းသာျဖစ္ေစခ်င္လွ၏။ အ 
ထက္ပါေမးခြန္းကုိ မေျဖမီ ေမး 
ခြန္းႏွစ္ရပ္ကုိ အရင္ေမးၾကည့္မိ 
ျပန္၏။ ပထမေမးခြန္းမွာ က်န္ 
စစ္သားမင္းႀကီးဘာေၾကာင့္ မင္း 
အိုခ်မ္းသာျဖစ္သနည္းဟူေသာ 
ေမး ခြ န္းျ ဖ စ္ ၏ ။  အေျ ဖ ကား  
အလြန္ရွင္း၏။ က်န္စစ္သားမင္း 
ႀကီးသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေသာက 
မ်က္ရည္ကုိ ေျဖေဖ်ာက္ေပး၏။ 
ျပည္သူတုိ ႔အား  ရိက ၡာျပည့္ ၀ 
ေအာင ္ေဆာငရ္ြက္ေပး၏။ ျပညသ္ ူ
တုိ႔အတြက ္တုငိ္းရင္းသားစည္းလံုး 
ညီၫြတ္ေရးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပး 
၏။ ဗုဒၶသာသနာေရာင္၀ါထြန္း 
လင္း ေရးကို အပတ္တကုတ္ႀကိဳး 
စားေဆာင္ရြက္၏။ 

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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‘‘ဂ်ဳိး’’ႏငွ္ ့လမူုကိအ္ဂၤါေလးပါး ျပည့ ္
စုံၾကသူမ်ား
‘‘ဒအီခန္းနံပါတ္(၂၀၄)ဟာ လယုိီ 
နာဒိုဒီကာပရီယုိ တည္းခဲ့တဲ့ အ 
ခန္းေပါ့ ကိုသက္ခုိင္’’
 ‘‘ေၾသာ္၊ ကမ႓ာေက်ာ္ ေဟာ 
လိ၀ုဒ္မင္းသား တည္းသြားခဲ့တာ 
ဒီအခန္းကိုး’’
 ‘‘ဟုတ္တယ္ဗ်။ The Beach 
ဇာတ္ကားရဲ႕ ဇာတ္၀င္ခန္းတခ်ဳိ႕ 
ကို ဒီဟိုတယ္မွာ ႐ုိက္ခဲ့ ၾကတာ 
ေလ။ အဒဲဇီာတက္ား႐ုကိတ္နု္းက 
ဟိုတယ္အေဟာင္းဗ်။ အခုေရွး 
မူမပ်က္ ျပန္ၿပီး မြမ္းမံလုိက္ေတာ့ 
အခန္းနံပါတ္ေတြ ေျပာင္းသြား 
တယ္။ အဲဒီ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာေတာ့ ဒီ 
အခန္းနံပါတ္က(၁၁-ေအ)။ ကမၻာ 
လွည့္ခရီးသည္ေတြကေတာ့ ဒီအ 
ခန္းကို အလုအယက္ ႀကိဳတင္စာ 
ရင္းသြင္းၾကတာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ 
လုံးဘြတ္ခ္ကင္အျပည့္ပဲဗ်’’
 ‘‘အဒဲ႐ုီပ္ရွင ္႐ိုကခ္ဲတ့ာ သပ္ိ 
မၾကာလွေသးဘူးထင္မိတယ္’’
 ‘‘ဟုတ္တယ္ ကိုသက္ခုိင္။ 
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကမွ ႐ုိက္ခဲ့တာ’’
 ‘‘ကိယ္ုကေတာ့ The Beach 
ကို ၾကည့္ဖူးေပမယ့္ တုိက္တန္း 
နစ္ကိုပဲ စိတ္ထဲမွာ စဲြေနတယ္။ 
လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ့္ငါးႏွစ္၀န္းက်င္က 
႐ုိက္ခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ရွင္တစ္ကားကို အ 
ေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ဧည့္ 
သည္ေတြက ဒီေလာက္ေတာင္ 
စိတ္၀င္စားၾကသတဲ့လား’’
 ကိုသက္ခုိင္ေမးျမန္းစပ္စု  
သမွ် စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပ 
ေနသူမွာ ‘‘ဂ်ဳိး’’အမည္ရိွ ျမန္မာ 
လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဇာတ္လမ္း 
အစမွာ ဤသို႔ျဖစ္၏။
  ‘‘သေျပကသီးသႏွင့္၊ ေရ 
ႀကီးငယ္ ေဘာင္ဘင္၊ ထြန္ေရး 
ငယ္ငင္သည္၊ ပ်ဳိ႕ဦးရင္ အျပန္ 
ခက္ရွာလိမ့္၊ တစ္ဖက္က ေခ်ာင္း 
ကာသည္။ ေရႊညာမွာ ညိဳတဲ့မိုး 
ငယ္မုိ႔ ပ်ဳိစုိးတယ္ေလး’’ဟူေသာ 
စာဆိဥုီးႀကီး၏ လြမ္းခ်င္းကိ ုအမွတ္ 
ရစရာေကာင္းပါသည္။ ေမလ 
ဆန္းမုိ႔ ဖူးခက္မွာ မုတ္သံု၀င္ခ့ဲၿပီ။
  သည္မနက္ပုိင္း ေကာင္း 
ကင္တစ္ျပင္လုံး အုံ႔မႈိင္းညိဳေမွာင္ 
ေနခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ဧည့္ 
သည္ေတာ္တစ္ဦး ထမင္းစားခန္း 
အတြင္း မွာ နံနက္စာ စားရင္း  
စကားလက္ဆံုက်လ်က္ရိွခ့ဲသည္။ 
အဆုိပါ ဧည့္သည္မွာ ကိုေဇာ္ခိုင္ 
ေခၚ ဂ်ဳိးျဖစ္၏။ ဂ်ဳိးသည္ ပုသိမ္ 
ဇာတိ၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးဗုဒၶဘာသာ 
၀င္ ျဖစ္သည္။ အသက္အားျဖင့္ 
ေလးဆယ္ေက်ာ ္လပူုံႏြ႕ဲႏဲြ႕ႏငွ္ ့ဂ်ဳိး 
သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဘဲြ႕ 
ရကာ ျမန္မာႏုငိင္၏ံ ဟုိတယ္ခရီး 
သြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်င္လည္ 
ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ဟိုတယ္ 
အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ရာထူးျဖင့္ 
ဖူးခက္ၿမိဳ႕မရိွ On On Hotel 
အပါအ၀င၊္ The Memory Hotel 

မင္းဒငရ္႕ဲ သကခို္င(္၂)
à မင္းဒင္

(,ciftywfrStquf ...)

ႏွင့္  Nasara House Panwa 
တို႔ကိုပါ ပူးတဲြအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူ ျဖစ္ 
၏။ သူဖူးခက္ေျမသို ႔  ေျခခ်ခဲ့  
သည္မွာ ၁၈ ႏွစ္ ၀န္းက်င္ပင္ရိွ 
ခဲ့ ၿပီဟု  ဆုိပါ၏။ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္  
အလုပ္ ၾကမ္းသမားမ်ားသာ အ 
မ်ားစုျဖစ္ေနသည့္ ဖူးခက္ေရာက ္
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား 
မ်ား ၾကားတြင္ ဂ်ဳိးသည္ထူးျခား 
သဟူ ုဆိုႏုငိသ္ည။္  ဂ်ဳိး၏ ဟိတုယ ္
လုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခဲြ မႈ နာမည္ဂုဏ္ 
သတင္းေၾကာင့္ ဖူးခက္ေဂဇက္ 
သတင္းစာမ်က္ႏွာဖုံးတြင္ စာလုံး 
မည္း ႀကီးမ်ားျဖင့္  ေဖာ္ျပျခင္းခံ  
ခဲ့ရဖူး၏။ ဂ်ဳိးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ခင္ 
မင္ရင္းႏွီးခဲ့သည္မွာ သုံးႏွစ္၀န္း 
က်င္ရွိေပေရာ့မည္။
 လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ရက္ခန္႔က 
ကြၽန္ေတာ့္ထံ ဂ်ဳိးဖုန္းဆက္ကာ 
စားေတာ္ပဲျပဳတ္ႏွင့္ နံျပားကိုခ်င္ 
ျခင္းတပ္ေလေသာေၾကာင့္ တတ္ 
သည့္ပညာ မေနသာသည့္ ကြၽန္ 
ေတာ့္မွာ ကိုယ္တုိင္ပဲျပဳတ္လ်က္ 
ဂ်ဳိးကိ ုဖတိၾ္ကားဧည္ခ့ံျခင္းျဖစ၏္။ 
နံျပားျဖင့္မူမဟုတ္။ အီၾကာေကြး 
ပဲျပဳတ္ျဖစ္၏။ ထုိအခ်ိန္၌ပင္ 
အိမ္ေရွ႕တြင္ ကားရပ္သံၾကားေသာ 
ေၾကာင့္ ထမင္းစားခန္းဆီမွ ၿခံ၀ 
သို ႔ ၾကည့္မိသည့္အခါတြင္ကား 
ဆုိင္းမဆင့္ ဗုံမဆင့္ေပါက္ခ်လာ 
သူမွာ ကြ ၽန္ေတာ့္  ဇာတ္လုိက္  
ကိုသက္ခုိင္ျဖစ္ေန ေလသည္။ 
ကြၽန္ေတာ္မိတ္ဆက္ မေပးမီမွာ 
ပင္ ကိုသက္ခိုင္သည္ဂ်ဳိးကို၀မ္း 
သာအားရအမူအရာျဖင့္ စတင္ 
ႏႈတ္ဆက္ေလရာ ဂ်ဳိး၏မ်က္ႏွာ 
သည္ ရႊင္ျမဴးသြားဟန္ရွိ၏။ 

 ‘‘ကြၽန္ေတာ္သက္ခိုင္ပါဗ်ာ’’
 ‘‘ဟုတ္ကဲ့ဗ်။ ကြၽန္ေတာ္က  
ကိသုကခ္ုငိအ္ေၾကာင္း ကိမုင္းဒင ္
ေရးတာေတြဖတ္ၿပီး လူခ်င္းေတြ႕ 
ခ်င္ေနတာနဲ႔ အေတာ္ပဲ။ တိုက္ 
တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ကြၽန္ေတာ့္အေဖ 
နာမည္ကလည္း ဦးသက္ခိုင္ပဲဗ်’’
 ‘ ‘ဟုတ္ပါ ၿပီ  ဂ်ဳိးရာ။ ဒါနဲ ႔ 
ကိုရင္က ဖူးခက္မွာ ဘာေတြလုပ္ 
သတုံး’’
 ဤသို ႔လွ်င္ ႏႈိက္ႏႈိက္ခြ ၽတ္ 
ခြၽတ္ႏုိင္လွေသာ ကိုသက္ခုိင္၏ 
၀သအီတိုင္း ေမးျမန္းစပ္စုျပန္ ေလ 
ရာ ဂ်ဳိးႏွင့္ကိုသက္ခုိင္တို႔ စကား 
၀ိုင္းမွ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕မွာ 
လြန္စြာစိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္၏။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္ Phi Phi Island 
Village Beach Resort & Spa 
မွာလပုခ္ဲတ့နု္း ဦးေတဇလာတည္း 
သြားဖူးတယ္ဗ်။ သူ႔ရဲ႕ စီးပြားေရး 
တာ၀န္ခံနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္က ေက်ာင္း 
ေနဖကသ္ငူယ္ခ်င္း။ ဖူးခကက္ေန 
အေပ်ာ္စီးသေဘၤာတစ္စီး ေပါင္ 
သန္းဘယ္ႏွရာနဲ႔၀ယ္ဖို႔ဆုိလား၊ နား 
စြန္နားဖ်ားၾကားမိတယ္။ ေနာက္ 
ပုိင္း ကြၽန္ေတာ္ သိရသေလာက္ 
အဒဲသီေဘၤာကိ ုဖူးခကက္ေန ၀ယ္ 
တယ္။ ျမန္မာ သေဘၤာအရာရိွ 
ေလးငါးေယာက္ပါတဲ့ အဖဲြ႕တစ္ 
ဖဲြ႕ဟာ ဖူးခက္ပါေတာင္ကမ္းေျခ 
မွာ တစလ္ေလာက ္အခန္းငွားေန 
ၿပီး  အဲဒီသေဘၤာကို  အေမာင္း  
သင္ၾကတယ္။ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း 
ကို ေမာင္းယူသြားေတာ့ ဦးေတဇ 
ရဲ႕ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာကို ျမန္မာ 
ျပည္ကလူေတြ အထူးအဆန္းျဖစ္ 
ၿပီး တအ့ံတၾသလာၾကည္ၾ့ကတယ္ 

လို႔ သတင္းၾကားတာပဲဗ်’’
 ‘‘ေၾသာ္၊ တို႔ဗမာသူေဌးေတြ 
လည္း အေပ်ာ္စီးသေဘၤာေတာင္ 
၀ယ္စီးႏုိင္ၾကသကိုး’’
 ‘ ‘ေနဦးကိုသက္ခိုင္။ အဲဒီ  
အေပ်ာ္စီးသေဘၤာဟာ အၿမဲတမ္း 
လိုလို ၾကံ႕ခုိင္ေရး၊သန္ ႔ရွင္းေရး 
လုပ္ရတဲ့ အမ်ဳိးအစားတဲ့ဗ်။ ရန္ 
ကန္ုျမစတ္ြင္းက ေရဟာ မသန္႔တာ 
ေၾကာင့္ မၾကာခင္မွာ ျပန္ေရာင္း 
ထုတ္ရလိုက္သတဲ့’’
 ‘‘အင္း၊ ႐ႈံးလုကိမ္ယ့္ျဖစ္ျခင္း 
ဂ်ဳိးေရ။ ဖူးခက္မွာ သေဘၤာတည္ 
ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြအရမ္း 
မ်ားတယ္။ အျမတ္လည္း သိပ္ 
ၾကမ္းတယ္။  ကိုယ့္ကိုေတာင္  
ဗမာျပည္ကေန သေဘၤာ၀ယ္ခ်င္ 
တဲ့သူရွိလို႔ အေရာင္းအ၀ယ္တည့္ 
ေအာင ္စပဟ္ပ္ေပးႏုငိရ္င ္ပဲြစားခ 
သုံးဆယရ္ာခိငု္ႏႈန္းအထ ိေပးမယ ္
လို႔ စငက္ာပူကမုၸဏီေတြက ကမ္း 
လွမ္းခဲ့ဖူးသဟ’’
 ‘‘ေနာကတ္စခု္ ရိွေသးတယ္။ 
ဦးေတဇက ဗမာျပညမွ္ာ ဟုိတယ္ 
လပ္ုငန္းေတြ အႀကီးအက်ယ္လပ္ု 
ကိုင္ေနတယ္သာ ဆိုတယ္။ ဒီ 
လုပ္ငန္းကို ထဲထဲ၀င္၀င္ စိတ္၀င္ 
စားပု ံမရဘူး။ နားလညက္ြၽမ္းက်င ္
ပုံလည္း မရဘူး’’
 ‘‘ဟ၊ ကိရုင္အ့ျမငက္ အဆန္း 
ပါကလား။ ဘာေၾကာင့္မ်ားပါ 
လိမ့္။ ရွင္းပါဦး ဂ်ဳိးရ’’
 ‘‘ျဖစ္ပုံက ဒီလိုကုိသက္ခုိင္။ 
ဖီဖီကြၽန္းရဲ႕ ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ 
ဟိုတယ္တစ္ခုမွာ ကြၽန္ေတာ့္လို 
ဗမာမန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ ေတြ႕ 
လုိက္ေတာ့ ဦးေတဇနည္းနည္း 

ေတာ့ အံ့ ၾသသြားပုံရတယ္။ သူ 
ကြၽန္ေတာ့္ကိုေမးတာက ခင္ဗ်ား 
တို႔ဟိုတယ္မွာ အခန္းေရာင္းအား 
Occupancy ဘယ္ေလာက္ရိွ 
တုံးတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္ကေန ၈၀ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိတယ္လို ႔လည္း 
ျပန္ေျဖလုိက္ေရာ ဦးေတဇဟာ 
႐ုတ္တရက္ သူ႔ဟုိတယ္ မန္ေန 
ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးေတြဘကလ္ညွ္ၿ့ပီး 
နင္တုိ ႔ဟိုတယ္ေတြေကာ ဘယ္ 
ေလာက္ရွိတုံးဆိုေတာ့ ၁၅ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းလို႔ ျပန္ေျဖတာၾကားလုိက္ 
ရတယ္။ လက္ေတြ႕ဟုိတယ္ေလာ 
ကမွာ အနည္းဆုံး ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း 
Occupancy ရိွမွ အရင္းကိုက္႐ံု 
ရွိတာမို႔ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မေရာင္းရ 
ရင္ လုပ္ငန္းမလည္ပတ္ႏုိင္ဘူး။ 
ဘယ္လုိကမၻာေက်ာ္ သူေဌးမဆို 
စရိတ္ေထာင္းတာနဲ႔ ႐ႈံးမွာပဲ။ အ 
မယ္။ သူကလက္ရိွသမၼတႀကီးနဲ႔ 
လည္း ေတာ္ေတာရ္င္းႏွီးပုရံတယ။္ 
အဒဲအီခ်ိန္တုန္းက ၂၀၀၈ ၀န္းက်င ္
မုိ႔ သမၼတႀကီးဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဘ၀ 
ေပါ့။ ဦးေတဇတည္းတဲ့ တစ္ေန႔ 
ဘတ္ႏွစ္ေသာင္းခဲြတန္အခန္းကို 
ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ လုိက္ပို ႔ေန 
ရာခ်ေနတနု္းတယလ္ဖီနု္းတစလ္ုံး 
၀င္လာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကြၽန္ 
ေတာ္က့ိ ုသူေျပာျပတာက ၀နႀ္ကီး 
ခ်ဳပ္ဆီက ဖုန္းဆုိပဲ။ ကိုရီးယား 
ကို လုိက္ခဲ့ဖို႔ လွမ္းေခၚလို႔တဲ့ဗ်ာ။ 
ေငြေခ်ၿပီးသား ကရာဘီ ကမ္းေျခ 
က ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္ဘြတ္ခ္ 
ကင္ေတြကိ ုအကနုဖ္်ကၿ္ပီး လိကု ္
သြားေလရဲ႕’’
 ‘‘ဘုန္းကံေတာ့ အေတာ္ႀကီး 
တယ္ဆုိရမယ္ ဂ်ဳိးရာ။ သူ႔ေခတ္ 

နဲ႔ေတာ့ သူတြင္က်ယ္လို႔သာဆိုရ 
မယ္ထင္ပါရဲ႕’’
 ‘ ‘ဒါတင္မကေသးဘူး  ကို  
သကခို္ငရ္။ ကိုေတဇရ႕ဲ မန္ေနဂ်ာ 
အမ်ဳိးသမီးေတြ အေျပာအရေတာ ့
သတူို႔ ကိရုီးယားကိ ုေစ်း၀ယထ္ြက ္
ၾကဦးမယ္ဆိုပဲ။ မထြက္ခင္ညစာ 
စားပဲြမွာ ၀ိငုမ္ွာေသာက္ေတာ ့ကြၽန ္
ေတာ္က ဘတ္သုံးေထာင့္ငါးရာ 
တန ္၀ိငုပ္လုင္းကိ ုထတု္ေပးတယ။္  
ဒီေတာ့ သူတုိ႔ကၾကယ္ငါးပြင့္ျဖစ္ 
ၿပီး ဒီေလာက္ေစ်းေပါတဲ့ ၀ိုင္ကို 
တင္ထားရသလားတဲ့ဗ်ာ။ သူတုိ႔ 
ၾကည့္ရတာ Product န႔ဲ Dem- 
and ကိ ုကဲြကဲြ ျပားျပား နားလညၾ္က 
ပုံမရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ 
က Demandမရွိဘဲ  Product ကို  
မရင္းႏွီးထားႏုငိဘ္ူးလို႔ ရငွ္းျပလိကု ္
ရေသးတယ္။ ဒါနဲ႔စကားမစပ္ အခု 
ကြၽန္ေတာ္တာ၀န္က်ေနတဲ့ အြန္ 
အြန္ဟိုတယ္ဟာ ကမ ၻာေက်ာ္  
ေဟာလိ၀ုဒ္မင္းသား တည္းသြား 
ခဲ့ဖူးတဲ့ ဟိုတယ္ဗ်’’
 ‘‘အမယ္။ တယ္ဟုတ္ပါလား။ 
ကိရုင္ဟ့ိတုယက္ ဘာေတြမ်ားႀကီး 
က်ယ္ခမ္းနားေနလို႔တုံး’’
  ဤသို႔လွ်င္ စိတ္ျမန္လက္ 
ျမန္ႏုိင္လွေသာ ကိုသက္ခိုင္၏ 
စ႐ုိက္အတုိင္း ဂ်ဳိးတာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ရာဟိုတယ္သုိ ႔  လုိက္ပါ 
ၾကည္႐့ႈလိသုည ္ဆိုျပနသ္ျဖင္ ့ဂ်ဳိး 
ေခၚေဆာင္ရာသို႔ လုိက္ပါခဲ့ရာမွ 
ဖူးခက္ၿမိဳ႕မ၊ ဖန္ငလမ္းရိွ အြန္ 
အြန္ဟိုတယ္လို ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ 
အစတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း 
ဟိုတယ္တစ္ခုလုံးအား ကိုသက္ 
ခုိင္ ေစ့ေစ့ေပါက္ေပါက္ စူးစမ္း 
ေနျခင္းျဖစ္ေလ၏။ အြန္အြန္ဟို 
တယ္ေရွ႕၊ ကားလမ္း၏တစ္ဖက္ 
တြင္ ဘန္ေကာက္ဘဏ္ႏွင့္ ကာ 
စီကြန္ (ေတာင္သူလယ္သမား) 
ဘဏ္အေဆာက္အအုံတို ႔ကို  ခံ့  
ညားစြာ လမ္ွးျမငေ္နရသည။္ အြန္ 
အြန္ဟိုတယ္သည္ အခန္းေပါင္း 
ေလးဆယ္ေက်ာမ္ွ်သာရွသိည္ ့ဟိ ု
တယ္အလတ္စားျဖစ္၏။ ၁၉၂၉  
ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ 
ေၾကာင္း သိရသည္။ အြန္အြန္ဟ ူ
သည္ တ႐ုတ္ဘာသာ စကားအန ္
အန္မွလာသညဟု္ဆုၿိပီး အဓပိၸာယ္ 
မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း (Happiness) 
ဟု ဆိုပါ၏။
 ကြၽန္ေတာက္ားဟိတုယတ္စ ္
ခ၏ု ႀကီးက်ယခ္မ္းနားမႈကိ ုေနာက ္
ဆုံးေပၚ ေခတ္မီအသုံးအေဆာင္ 
မ်ားေပၚ မူတည္၍ ေလ့လာေန 
ေသာ္ျငား ကိုသက္ခုိင္ႏွင့္ ဂ်ဳိးတို႔ 
မွာ တစမ္်ဳိးတစဘ္ာသာျဖစ္ေနျပန ္
သည။္ ကိသုကခ္ိငုသ္ည ္ဂ်ဳိးလုကိ ္
လံရွင္းလင္းျပသည့္ အေၾကာင္း 
ျခင္းရာ အားလုံးကိ ုစတိ၀္ငတ္စား 
လုိက္လံ ၾကည့္႐ႈရင္း ေခါင္းတ 
ညိတ္ညိတ္ လုပ္ေနေလသည္။
  ဟုိတယ္အ၀င္ ဧည့္ခန္း 
သည ္ကြၽန္ေတာ့္အျမငတ္ြင ္မထူး 
ျခားလွ။ 

အခ်ပ္ပို (A3) သုိ႔
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အေႂကြေခတ္ ပ်က္သုဥ္းျခင္း
(တစ္)

ဂ်ပန္ႏိငုင္၌ံ အတိအ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေရာင္း 
ခ်သည့္ဆိုင္မ်ားသို႔ ေရာက္ေသာ 
အခါ အိတ္ေပါက္စကေလးမ်ား 
ကို ေတြ႕ရၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာ 
ထည္တ့ဲ ့အတိက္ေလးေတြပါလမိ္။့ 
ဂ်ပန္ေန မတိ္ေဆြတို႔ကိုေမးၾကည္ ့
ေတာ့ ပုိက္ဆံအိတ္ဟု ေျဖပါသည္။ 
အိတ္ကေလးေတြက ေတာ္ေတာ့ 
ကိုေသးပါသည္။ ဂ်ပန္ေငြစကၠဴ 
အရြယ္အစားအမ်ဳိးမ်ဳိး ဘယ္လိုမွ 
ထည္မ့ရႏိငု။္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
အရြယ္အစား  အမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း  
ဘယ္လိုမွ ထည့္လို႔မရ။ ထိုင္းေငြ 
စကၠဴ၊ ျမန္မာေငြစကၠဴ ေတြလည္း 
ထည့္လို႔ရာမျဖစ္။ အိတ္ကေလး 
ေတြက ႏွစ္လက္မခြဲ၊ သံုးလက္ 
မ ပတ္လည္ေလာက္သာရိွသည့္ 
အတိ္ေပါကစ္ကေလးမ်ားသာျဖစ ္
ရာ တ႐ုတ္ေငြစကၠဴ ၁ ယြမ္ေလာက ္
သာ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိထည့္ႏုိင္  
လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။
 သည္ေလာက္ေတာင္ေသး 
ရေကာင္းလားဟူေသာ စိတ္ျဖင့္ 
ဒါလား ပိုက္ဆံအိတ္ဟု ေမးမိ 
ေတာ ့ဂ်ပန္ေနမတိ္ေဆြမ်ားက ၿပံဳး 
ကာရယ္ကာျဖင့္ အေႂကြထည့္တဲ့ 
အိတ္ေတြေလဟု ေျဖပါသည္။
 အေႂကြ။ အေႂကြေစ့။ အဂၤ 
လိပ္လို ကြိဳင္န္ (coin)ဟု အသံ 
ထြက္ၾကသည့္အေႂကြေစ့။ ဟုတ္ 
ပါသည္။ ဂ်ပန္၌ လူတုိင္းလူတုိင္း 
အေႂကြေစ့ထည့္သည့္  ပိုက္ဆံ  
အတိ္ေပါကစ္ကေလးမ်ားကိ ုကိငု ္
ၾကပါသည္။ အေႂကြကသူ႔တန္ဖိုး 
ႏွင့္သူ အသံုးဝင္အသံုးတြင္ေသာ 
ေငြေၾကးျဖစရ္ာ ႏုငိင္သံားတုိ႔က ထိ ု

အေႂကြေစ၏့ သတမ္တွတ္နဖ္ိုး အ 
တုိင္း အတိအက်ကိုသံုးစြဲၾကေလ 
ရာ အေႂကြေစ့ဟူေသာ currency 
က လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း၏ ေနရာတိုင္း 
ကိုစီးဆင္း၍ သြားပါသည္။
 ဥပမာ ဆုိၾကပါစို ႔။ ဂ်ပန္၌ 

ၿမိဳ႕ပတ္ရထား စီးေသာအခါ ဘူ 
တာ႐ံုတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား အ 
တြကယ္န္း ၁၅၀ က်သညဆ္ု ိပါစုိ႔။ 
၁၀၀ ႏွင့္ ၅၀ တန္အေႂကြေစ့ ႏွစ္ 
ေစ့ေပးလုိက္႐ံုျဖင့္ ကိစၥျပတ္ပါ 
သည။္ ကိယ္ုက အေႂကြမရိွ၍ ယန္း 
စကၠဴအႀကီးေပးလွ်င္လည္း က် 
သင္သ့ည္အ့တိုင္း အတိအက် ယူ 
ကာ ၅၀ တန္အေႂကြေစက့ အစအ 
တိအက်  ျပန္အမ္းစၿမဲျဖစပ္ါသည။္
  အိမ္နီးခ်င္း  ထိုင္းႏုိင္ငံ၌ 

လည္း ဘတ္ေငြကို အေႂကြေစ့က 
အစ သံုးၾကေၾကာင္း အမ်ားအသိ 
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္း 
SIM Card တစခု္လမ္းေဘးက ဝယ္ 
ထည့္ရာ ၄၉ ဘတ္တဲ့။ ျမန္မာေငြ  
၁,၅၀၀ မျပည္ခ့်င။္ ဘတ္ ၅၀ ကိ ုေငြ 
စကၠဴျဖင့္ေပးလုိက္ရာ တစ္ဘတ္ကုိ 
ပင္ ျပန္အမ္းလိုက္ပါေသးသည္။ထုံးစံ 
အတိငု္း အေႂကြေစက့ေလးပဲေပါ။့
  (ႏွစ္) 
 ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ႏုငိင္၌ံ အေႂကြ 

ေခတ္ပ်က္သုဥ္းသြားခ့ဲသည္မွာ 
ၾကာပါ ၿပီ ။  ဟိုးလြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္  
ေပါင္း ၅၀ ဝန္းက်င ္ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ 
ငယ္ငယ္က အေႂကြေခတ္ရွိခဲ့ဖူး 
သည္ကို အမွတ္ရေနပါသည္။
 ငါးျပားေစ့၊ ဆယ္ျပားေစ့၊ 
တစ္မတ္ေစ့၊ ငါးမူးေစ့၊ က်ပ္ေစ့။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုကေလး 
ေတြနဲ႔။ ျခေသၤ့ပံုကေလးေတြနဲ႔။
 တစ္ေနရာရာက ပုိက္ဆံ  
ေကာကရ္တတ္ေပရာ အေႂကြေစ ့
ကေလးမ်ားသာ ျဖစ္ေလ့ရွိ ၿ ပီး  
ေကာက္ရတုိင္း အေပ်ာ္ႀကီးခဲ့ရပံု 
မ်ားကိုလည္း အမွတ္ရမိဆဲျဖစ္ပါ 
သည္။ အရပ္ထဲ၌ အုိးသစ္အိမ္ 
သစ္ေဆာက္ၾကသည့္အခါတိုင္း 
အိမ္ေဟာင္းမ်ားကို ၿဖိဳေလ့ရွိရာ 
ၿဖိဳ ၿပီး၍ ကြက္လပ္ျဖစေ္နေသာ 
ေျမႀကီးေပၚ၌ ကေလးကိုယ္စီတို႔ 
ရရာလက္နက္ျဖင့္ ပိုက္ဆံတူးခဲ့ 
ၾကသည္မွာလည္း လြမ္းစရာေတြ 
ပဲျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေနသူမ်ား  
အိမ္ေအာက္သို ႔ က်ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီး 
ေျမႀကီးဖံုးေနသည္ ့အေႂကြေစမ့်ား 
ကိ ုဓားျဖင္ဆ့ြ၊ တူးရြင္းျဖင္တ့ူးကာ 
တစ္မတ္ေစ့ပဲရရ၊ ငါးမူးေစ့ပဲရရ 
အေပ်ာ္ ႀကီးေပ်ာ္ခဲ့ ၾကရသည္မွာ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေလးဘဝျဖစ္ပါ 
သည။္ မည္းညစ္ေနသည္ ့အေႂကြ 
ေစ့ကေလးမ်ားကို သဲေျမေပၚ၌ခ် 
ကာ ဖေနာင့္ကေလးျဖင့္ လွည့္ 
လွည့္ပြတ္ၿပီး အေႂကြေစ့ကေလး 
ေတြ ေတာက္ေျပာငဝ္င္းလကလ္ာ 
ေလတုိင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔မ်က္ႏွာ 
ေတြလည္း  ဝင္းလက္ေတာက္  
ေျပာင္လာခဲ့ ၾကၿမဲျဖစ္ပါသည္။ 
စဘုူးထ၌ဲ ပိကုဆ္စံၾုကေတာလ့ည္း 
အမ်ားစကု ထိအုေႂကြေစက့ေလး 
မ်ားပဲျဖစ္ပါသည္။
 ဆုိလိုသည္မွာ ထိုေခတ္က 
ကြၽန္ေတာတ္ို႔ပိကုဆ္အံားေကာင္း 
ခုငိမ္ာေနရာ ေနာကဆ္ံုးျပားေစ ့အ 
ထိ တန္ဖိုးရွိေနခဲ့ၿပီး သူ႔တန္ဖိုးႏွင့္ 
သူ ႔ေနရာတုိင္း၌ အသံုးဝင္ေနခဲ့ 
ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။
 အခု အေႂကြေစ့ေတြ မရိွ  
ေတာ့။ အေႂကြေခတ္ပ်က္သုဥ္းခဲ့ 
ပါၿပီ။ အေႂကြမွမဟုတ္ အရြက္ 
အေသးကေလးေတြပင္လွ်င္ ေန 
ရာေကာင္းမရေတာ့။ က်ပ္တန္၊ 
တစဆ္ယ္တန္၊ ႏစွဆ္ယ္တန္၊ ငါး 
ဆယ္တန္၊ တစ္ရာတန္ အမ္းခ်င ္
အမ္း မအမ္းခ်င္ေန၊ ရွိရင္ အမ္း၊  
မရိွရငမ္အမ္းနဲ႔ဆိသုည္ ့သေဘာ။  
ငါးဆယ္တန္တစ္ရြက္ လမ္းေပၚ 
က်ေနသည္ကိုပင္ ေကာက္ယူလို 
သူမရွိပါေလေတာ့။
 တန္ဖိုးသတ္မွတ္ထားေသာ္ 
လည္း ထိုတန္ဖိုးႏွင့္အညီ သံုးစြဲ 
စရာေနရာ ရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ 
အခ်ဳိ႕ေငြစကၠဴမ်ား အေဟာသိကံ 
ျဖစ္သြားၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 ဘတ္စ္ကားေပၚကိုပဲတက္ 
တက၊္ ေဈးထ၊ဲ ဆုငိထ္ကဲိပုဝဲငဝ္င၊္ 
လွ်ပ္စစ္မီတာခပဲေပးေဆာင္ေပး 
ေဆာင ္ငါးဆယ္တစရ္ာ၊ တစ ္ဆယ္ 
ႏစွဆ္ယ္ကေတာ့ ျမန္မာေတြ သပ္ိ 
အမႈမထားၾကေတာ့။ ရွိရင္ေပး၊ 
မရိွရင္ေန။ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ၌ 
လူတစ္ေယာက္ေငြ  တစ္ဆယ္ 
ထား။ ေငြႏစွဆ္ယ္ထား။ သန္း ၆၀  
ဆု ိေငြဘယ္ေလာကရ္ွမိွာပါလမိ္။့  
စိတ္ဝင္စားေသာ္ခ်ေျမႇာက္ၾကည့္ 
ၾကဖို ႔ပဲျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္  
ေငြေၾကး တစ္ယူနစ္ခ်င္းအေပၚ 
တြင္ တန္ဖိုးဩဇာမသက္ေရာက္ 
သျဖင္ ့လြမဲွား စြာစီးဆင္းသြားေသာ  
ဧရာမေငြေၾကးပမာဏပင္ျဖစ္ပါ 
သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး စကၠန္႔တုိင္း၊  
မိနစ္တုိင္းမွာ ဘယ္ေလာက္အပို 
အလိုေတြနဲ႔ ေငြေၾကးေတြစီးဆင္း 
သြားေနခဲ့ပါလိမ့္။

(သံုး)
 ထိုင္းဘတ္ေငြ အေႂကြေစ့ 
ကေလးေတြကို ၾကည့္လို ႔၊ ဂ်ပန္ 
ယန္းေငြအေႂကြေစ့ကေလးေတြ 
ကိၾုကည္လ့ို႔၊ တစခ္ါက ကြၽန္ေတာ္ 
တုိ႔ ပိကုဆ္အံေႂကြေစက့ေလးေတြ 
ကို သတိရလိုက္တာ။ ျမန္မာေငြ 
ဟာ ျပားေစတ့စ္ေစက့အစ သံုးလို႔ 
ရေအာင္ တန္ဖိုးရွိပါတယ္ဆုိၿပီး 
ခိုင္မာအားေကာင္း ေတာင့္တင္း 
ေစခ်င္လွပါေပါ့။  ။

ေမာင္သာခ်ဳိ
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ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္  အျမန္လမ္း
ကြၽန္ေတာဆ္ုသိညမ္ွာ ၀နႀ္ကီးဌာန 
တစ္ခုမွ ၿပီးခဲ့သည့္သုံးလခန္ ႔က 
အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည့္  ၀န္ထမ္း 
တစ္ဦး။ အျမန္လမ္းဆုိသည္မွာ 
ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား   အပါအ၀င၊္ 
ဂ်ာနယ္မ်ား၊ စာေစာင္မ်ားတြင္ 
ျပညသ္ူ႔ရငဖ္ြင္သ့မံ်ားျဖင္ ့ပတိသ္င္ ့
ေၾကာင္း၊ ျပင္သင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိး 
မ်ဳိးေရးသားတင္ျပေန ၾကသည့္  
ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလး 
အျမန္လမ္း။ 
       သညအ္ျမန္လမ္းႏငွ္ပ့တ္သက ္
၍ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေမလကစ၍ ကြၽန္ 
ေတာ္ရင္းႏွီးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ခု 
ႏစွ ္ေမလ ၂ရကက္ ဧရာ၀တီတိုင္း 
ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္နာဂစ္မုန္ 
တုိင္း၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပ်က္စီး 
ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို ကယ္ဆယ္ရန္ႏွင့္  
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားေဆာငရ္ြကရ္န ္ႏုငိင္ံေတာ၀္န ္
ႀကီးခ်ဳပ္(ယခုႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 
ႀကီး)ဦးေဆာင္သည့္ တာ၀န္ရွိသူ 
မ်ား ေမလ ၃ရက္တြင္ ရန္ကုန္ 
သုိ႔ ဆင္းၾကသည။္ ယင္း ေန႔ညေန 
တြင္ပင္ ကြၽန္ေတာ့္၀န္ႀကီးဌာန၏ 
တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ကယ္ဆယ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 
မုန္တုိင္းသင့္ေဒသမ်ားသုိ ႔ ကြၽန္ 
ေတာသ္ညအ္ျမနလ္မ္းမ ွဆင္းခဲပ့ါ 
သည္။
 အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အျမန္ 
လမ္းက တရား၀င္မဖြင့္ေသး။ 
ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ယာဥ္ 
သြားလမ္း အသြားအျပန္မရွိ။ အ 
ခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ေနျပည္ေတာ္- 
ရန္ကုန္အသြားလမ္းေၾကာသာရွိ 
ေသးသည္။  အခ်ဳိ ႕ေနရာတြင္  
ယာဥ္သြားလမ္းႏွစ္ေ ၾကာသာရွိ  

 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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ေမာင္ေအာင္(ေမြးကု) ၿပီး အသြားတစ္လမ္း၊ အျပန္တစ္ 
လမ္းအျဖစ္  အသုံးျပဳရသည္။ 
လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းမရွိ။ အ 
လယ္ကြၽန္းပီပီျပင္ျပင္မရွိ။ လမ္း 
အကြာအေ၀းျပ မုိင္တုိင္ေနရာ 
တုိင္းတြင္မရွိ။ရွိသည့္ေနရာတြင္ 
သာရွိေသးသည္။
 မည္သုိ႔ဆုိေစ။ သည္အျမန္ 
လမ္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆင္းျဖစ္ခဲ့ 
ၾကသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား၊ အ 
ေ၀းေျပးအျမန္ ဘတ္စ္ကားႀကီး 
မ်ားကို  မေရွာင္တိမ္းရသျဖင့္  
ခရီးတြင္သည္။လမ္းေၾကာတစ္ 
ေလွ်ာက ္ရွ ိၿမိဳ႕မ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ စာ 
သင္ေက်ာင္းမ်ားကို မျဖတ္ရသ 
ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာသည္။ 
သတ္မွတ္မုိင္ႏႈန္း ထက္ေလွ်ာ့၍ 
ေမာင္းလွ်ငပ္င ္၄ နာရခီြ ဲ ၅နာရသီာ 
သာျဖင့္ေနျပည္ေတာမ္ ွရနက္နုသ္ုိ႔ 
ေရာက္ႏုိင္သည္။လမ္းေၾကး၊တံ
တားေၾကး၊ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးမ်ား၊ ၀ါး 
တားဂိတ္မ်ားကို မျဖတ္ရသျဖင့္  
ေငြကုန္သက္သာသည္ထက္ အ 
ခ်ိန္ကုန္ သက္သာေသာေၾကာင့္  
ကြ ၽ န္ေတာ္တို ႔  စိတ္ေက်နပ္မိ  
သည္။
 ေခတ္အဆက္ဆက္။ ကြၽန္ 
ေတာ္ထင္သည္။ တပ္မေတာ္အ 
စုိးရ၊ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္၊ န၀တ 
ေခတ္တုိ႔တြင္ ‘‘ရန္ကုန္-မႏၲေလး 
၁၂နာရီအေရာက္ခရီးေပါက္’’ရန္ 
ေဆာ င္ ပု ဒ္ အ မ်ဳိး မ်ဳိး  ေ ရး ခဲ့ ဖူး  
သည္။ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးေတြစုိက္ထူ 
ၿပီး ကားလမ္းမွာေရာ ရထားလမ္း 
မွာပါ ႀကဳိးစားခဲ့ၾကသည္။ ကြၽန္ 
ေတာ္တုိ႔ ၁၀တန္းေအာင္ၿပီးစ တ 
ကသၠိလုတ္က္ေနခဲသ့ည္အ့ခ်နိက္ 
ႀကဳံး၀ါးသံမ်ားသည္ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္  ႏွစ္၃၀ခန္႔ 
အလုပ္လုပ္ၿပီး အၿငိမ္းစားယူခါ 
နီးတြင ္အေကာငအ္ထည္ေပၚလာ 

ခဲ့သျဖင့္ ေက်နပ္မိပါသည္။
 ေနျပည္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာငသ္ည္ ့၀နထ္မ္းျဖစသ္ 
ျဖင့္ နာဂစ္ကာလကစတငျ္ဖတ္ 
သန္းျဖစ္သည့္  အျမန္လမ္းကို  
ကြၽန္ေတာ္အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖတ္သန္း 
ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕လမ်ားတြင္ 
တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ 
ရန္ကုန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ တက္ 
လုိက္၊ ဆင္းလုိက္ျဖတ္သန္းျဖစ္ 
သည။္ ဒၾီကားထတဲြင ္အျမန္လမ္း 
ကတိုးတက္လာသည္။အသြား  
လမ္း၊ အျပန္လမ္းသီးသန္႔စီျဖစ္ 
လာသည။္ တစဖ္ကလ္ွ်င ္အနည္း 
ဆုံးယာဥ္ေၾကာႏွစ္ေၾကာမွ အခ်ဳိ႕ 
လမ္းပုိင္းမ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာ 
ေလးေၾကာ၊ ငါးေၾကာအထိတုိး 
တက္လာသည္။
 အလယ္ကြၽန္းမ်ား၊ သစ္ပင္ 
ပန္းမန္တုိ႔ျဖင့္ စိမ္းစုိသည့္ေနရာ 
စိမ္းစုိလာသည္။ယာဥ္ေမာင္းမ်ား 
ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၏ အသက္ 
ေသြးေခြၽးမ်ားရင္း၍ လမ္းေကြ႕ေန 
ရာ အတားအဆီးမ်ား၊ အကာအ 
ရံမ်ား၊ ညၾကည့္လမ္းလယ္ေရာင္ 
ျပန္တုံးမ်ား၊ လမ္းေဘးေရာင္ျပန ္
တုံးမ်ား တုိးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ေပးလာ 
သည္။လမ္းပခုံးမ်ားျဖည့္ဆည္း 
ေပးလာသည္။ လမ္းအဂၤါရပ္ႏွင့္ 
ညီေအာင္ေဆာငရ္ြက္ေပးလ်ကရ္ွ ိ
သည။္ လမ္းအငဂ္်ငန္ယီာမ်ားႏငွ္ ့
တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေန႔ေန႔ညည 
ခရီးသြားတုိင္း ကြၽန္ေတာ္အထူး 
ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။ 
 ဤလမ္းမႀကီးျဖစ္ေျမာက္ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ပု 
ဂၢဳိလ္မ်ားအားလုံး က်န္းမာခ်မ္း  
သာၾကေစေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ဆု 
ေတာင္းမိပါသည္။
 မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ ကြၽန္ေတာ္္ကားေမာင္းရ 

တာ၀ါသနာပါသည္။ ခရီးရွည္ 
သြားတုိင္း ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ကားေမာင္းပါ 
သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ရာထူးတာ၀န္၊  
ကြၽန္ေတာ္အသက္ႏွင့္ Highway 
ကားမေမာင္းသင္ဟ့ ုအေတာမ္်ား 
မ်ားကေျပာၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း ကြၽန္ေတာ္ကားေမာင္းပါ 
သည္။  အနည္းဆုံးကြ ၽန္ေတာ့္  
ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ကြ ၽန္ေတာ္ ရန္ 
ကု န္-ေနျပည္ေတာ္တစ္၀က္စီ  
ျဖစ္ျ ဖစ္  ကားေမာင္းပါသည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံ ရာသီဥတုႏွင့္က်န္း 
မာေရးအေပၚမူတည္၍ တစ္နာရီ 
လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ 
လွည္စီေမာင္းၾကပါသည္။
 အျမန္လမ္းတြင္ စတင္ခရီး 
သြားေသာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ခု 
ႏစွအ္တြင္းေျခာက္ႏစွတ္တိ။ိကြၽန ္
ေတာထ္ငပ္ါသည။္ကြၽန္ေတာ့ခ္ရီး 
သြားမွတ္တမ္းမ်ားအရ အေခါက ္
ႏွစ္ရာခန္႔ ကြၽန္ေတာ္ခရီးသြားခဲ့ပါ 
သည္။ ေန ႔ဘက္လည္းသြားပါ  
သည္။  ညဘက္လည္းသြားပါ   
သည။္ မူဆယ္မွရန္ကန္ုသုိ႔တစ္ေန႔ 
ႏွင့္တစ္ညျဖင့္  ကြ ၽ န္ေတာ္အ 
ေရာက္သြားဖူးပါသည္။ ကိစၥအ 
ေရးႀကီးသျဖင့္ မူဆယ္မွေန႔လယ္ 
ထြ က္ ခဲ့ ၿ ပီး  ေ နျ ပ ည္ေ တာ္ သို ႔ 
ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္ ၇နာရီ အ 
ေဆာကအ္အံုပႏၷက႐ို္ကအ္မီ ကြၽန္ 
ေတာ္ျပန္ခဲ့ဖူူးပါသည္။
 သည္အျမန္လမ္းတြင္ ကြၽန္ 
ေတာ္ႏွစ္ႀကိမ္ခန္ ႔မေတာ္တဆမႈ 
ျဖစဖ္းူပါသည။္ တစႀ္ကမ္ိက လမ္း  
ပခံုးဖုိ႔မထားရေသးသျဖင္ ့ညဘက ္ 
တစဖ္ကလ္မ္းမ ွကားမီးထုိးသျဖင္ ့
ကားဆြဲခ်ရာေျမႀကီးေပၚဆင္းခ်  
သြားပါသည္။ 

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္းတုိးဂိတ္ကုိေတြ႕ရစဥ္
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 ypönf; ,lepf aps;EIef; 
   (uefa':vm)
 ေရႊ ေအာင္စ ၁,၂၈၇.၄၀
 ေရနံစိမ္း စည္ ၁၀၇.၉၄
 ေငြ ေအာင္စ ၁၉.၁၁
 ေၾကးနီ ေပါင္ ၃.၁၀
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ mmbtu ၄.၅၃

2014 rwfv  11 &uf aygufaps;EIef;jzpfonf/

,lepf 0,f a&mif;

1 a':vm (tar&duef) 958 968 usyf
1 a':vm (pifumyl) 765 775 usyf
1 ,l½dk (Oa&myor*¾) 1321 1339 usyf
1 bwf (xdkif;) 29.75 29.90 usyf
1 ,Grf (w½kwf) 152 154 usyf

၁ ေဒၚလာ ၀.၅၉၃၃ ေပါင္ (ၿဗိတိန္)
၁ ေဒၚလာ ၀.၇၂၆၆ ယူ႐ုိ    (ဥေရာပသမဂၢ)
၁ ေဒၚလာ ၁၀၁.၈၅ ယန္း (ဂ်ပန္)
၁ ေဒၚလာ ၆.၂၂၇၃ ယြမ္ (တ႐ုတ္)
၁ ေဒၚလာ ၅၉.၉၆ ႐ူပီး (အိႏိၵယ)
၁ ေဒၚလာ ၁.၂၄၈ ေဒၚလာ (စင္ကာပူ)
၁ ေဒၚလာ   ၁,၀၂၃.၉၅ ၀မ္ (ကုိရီးယား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၂၂၇ ရင္းဂစ္  (မေလးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃၂.၆၀ ဘတ္  (ထုိင္း)
၁ ေဒၚလာ ၁၁,၄၆၅.၀၀ ႐ူပီးယား  (အင္ဒုိနီးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၂၁,၀၈၀.၀၀ ေဒါင္ (ဗီယက္နမ္)
၁ ေဒၚလာ ၄၃.၆၁ ပီဆုိ  (ဖိလစ္ပုိင္)
၁ ေဒၚလာ ၇.၇၅၁၅ ေဒၚလာ (ေဟာင္ေကာင္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၆၇၈ ေဒၚလာ  (ၾသစေၾတးလ်)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၆၀၅ ေဒၚလာ  (နယူးဇီလန္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၈၉၃ ေဒၚလာ (ကေနဒါ) 
၁ ေဒၚလာ ၃၅.၂၁၇၅ ႐ူဘယ္  (႐ုရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၆၇၂၈ ဒါရမ္ (UAE)

jynfwGif;aiGvJEIef;

2014 rwfv  10 &uf urÇmhaygufaps;EIef;jzpfonf/

အြန္လိုင္းစီးပြားေရးက အရင္းအႏွီးနည္းသူတုိ႔အတြက္ 
အခြင့္အလမ္းသစ္ျဖစ္လာၿပီလား
 ဆိုင္ခန္းခမကုန္၊ အလုပ္ 
သမားစရိတ္မလိုဘဲ လြယ္လြယ္ 
ကူကူ  စီးပြားေရးလုပ္ႏုိ င္သည့္  
အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေဈးေရာင္း 
ျခင္းက အရင္းအႏွီးမရွိေသာ စီးပြား 
ေရးလပုင္န္းအေသးစားေတြ ဖြ႕ံၿဖိဳး 
တုိးတက္လာေစဖုိ ႔အတြက္နည္း 
လမ္းေကာင္းတစခ္ ုအသြင္ေဆာင ္
လာႏုိင္သလားဆိုတာေတာ့ ေတြး 
စရာတစ္ခုျဖစ္လာပါၿပီ။
 ယခင္က အိမ္ေနာက္ေဖးေဈး  
ဆုိင္တည္ဟူသည့္ စကားပံုေခတ္ 
စားခဲ့သကဲ့သို႔ ယခုလိုနည္းပညာ 
မ်ား ဖြံ ႕ ၿဖိဳးလာခ်ိန္၌ အြန္လိုင္း 
တြင ္ေဈးဆိငုတ္ည္ျခင္းမွာ ေခတ္ 
စားလာခဲ့သည္။
 အြနလ္ိငု္းတြင ္ေဈးဆုငိတ္ည ္
ျခင္းသည္ ေရာင္းသူႏွင့္ဝယ္သူ 
ၾကား အလုပ္မ႐ႈပ္ေစဘဲ ေရာင္း 
သဘူကမ္ ွဖနု္းအသံုးျပဳေနစဥ္ျဖစ ္
ေစ၊ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳေနစဥ္ 
ျဖစ္ေစ ကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ံုျဖင့္ 
အလပ္ုၿပီးေျမာကၿ္ပီး ဝယ္သဘူက ္
လည္း ႀကိဳက္ႏစွသ္ကရ္ာေရြးခ်ယ ္
လိကု႐္ံုျဖင္ ့မမိလိကထ္သဲို႔ ပစၥည္း 
ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
 ယခဆုုလိွ်င ္ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္
နည္းပညာတိုးတက္လာသည္ႏွင့္ 
အမွ် လူမႈကြန္ရက္နယ္ပယ္မ်ား 
တြင္က်ယ္လာၿပီး ဖုန္းမ်ားမွတစ္ 
ဆင့္ အင္တာနက္ကိုလြယ္ကူစြာ 
သံုးလာႏုငိသ္ည။္ေဖစ့ဘ္ြတခ္မ္်ား 
မွတစ္ဆင့္ ေဈးဝယ္ျခင္းစနစ္မွာ 
အတိုင္းအတာတစခု္အထိ လငူယ္ 
မ်ားၾကား၌ ေခတ္စားလာခဲ့သည။္
 ျပည္တြင္း၌ အလြယ္တကူ 
ဝယ္ယူ၍ မရႏိငု္ေသာ ေခါင္းအစ 

ေျခအဆံုး အသံုးျပဳႏုငိသ္ည္ ့ပစၥည္း 
အသစ္အဆန္းမ်ားကိုျပည္ပမွ  
မွာယူေရာင္းခ်ၾကသည္။ အဓိက 
မွာယူသည့္ႏုိ င္ ငံ မ်ား မွာ  ဘန္  
ေကာက၊္ တုငိ္ေပ၊ ေဟာင္ေကာင၊္ 
စင္ကာပူ၊ အေမရိကန္ စသည့္ 
ႏုိင္ငံမ်ားမွျဖစ္သည္။ 
 ထိုကဲ့သို ႔  ျပည္ပမွ  မွာယူ 
ေရာင္းခ်ေသာ အြနလ္ုငိ္းစတိုးမ်ား 
သာမက ျပညတ္ြင္းရိွ ျမန္မာ့႐ုိးရာ 
ခ်ညထ္ည၊္ ပိုးထညမ္်ားကိ ုေရာင္း 
ခ် ၾကေသာ အြန္လိုင္းစတုိးမ်ား 
လည္း အမ်ားအျပားေပၚေပါက္ 
လာသည္။
 ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ား 
ဖြင့္၍ အြန္လိုင္းစတိုးမ်ား၌ မိမိ 
ေရာင္းခ်လိုေသာ ကုနပ္စၥည္းမ်ား 
ကိ ုဓာတပ္ံ၊ု ေဈးႏႈန္းမ်ားႏငွ္တ့ကြ 
ရရွိႏိုင္ေသာ    အရြယ္အစား၊ 
အေရာင္အေသြးမ်ား      စသည့္ 

အခ်ကအ္လကမ္်ားပါ တြဖဲက္ေဖာ ္
ျပထားသည့္အတြက္ ကိုယ္ႏွစ္  
သကရ္ာေရြးဝယလ္ိကု႐္ံုျဖင္ ့အခ်နိ ္
ကန္ုသကသ္ာသြားမည္ျဖစသ္ည။္
 ဝယ္သမူ်ားအေနျဖင္ ့ေနပူပူ 
ကားက်ပက္်ပမ္ွာ အျပငက္ိတုကူး 
တကထြက္စရာမလိုဘဲ ယင္းအြန ္
လိုင္းေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာသို ႔ 
ဝင္ေရာကၾ္ကည္႐့ႈျခင္းျဖင္ ့မမိိႏစွ ္
သကရ္ာပစၥည္းမ်ားကိ ုမက္ေဆခ့် ္
ေဘာက္မွျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ 
အလြယ္တကူ မွာယူႏုိင္သည္။ 
ယင္းအြန္လိုင္းစတုိးစာမ်က္ႏွာ  
မ်ားကို လိုက္ခ္လုပ္ထားျခင္းျဖင့္ 
လည္း ယင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကေဖာ ္
ျပေသာ ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား 
အသစမ္်ားကိ ုအလြယတ္ကူေတြ႕ 
ရွိႏိငုသ္ည။္ ယင္းမွာျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ 
အင္တာနက္သံုးစြဲမႈတြင္ အသြင္ 
တစ္မ်ဳိးဆန္းသစ္လာသည့္ ေဈး 

ကြက္စီးပြားေရးတစ္ခု  ျဖစ္လာ 
သည။္ ‘‘အျပငမွ္ာ ဆုငိခ္န္းဖြင္ရ့င ္
ဆုိင္ခန္းငွားခေတြက အရမ္းေဈး 
ႀကီးတယ္။ ဝန္ထမ္းငွားရတဲ့စရိတ္ 
ေတြ ၊  တျခားအခြန္အခေတြနဲ ႔ 
ေတာ္ေတာ္စရိတ္ေထာင္းတယ္။ 
အြန္လိုင္းမတ္က အဲဒီစရိတ္ေတြ 
မရွိေတာ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို အဲဒီ 
စရိတ္ေတြအတြက္ ေဈးထပ္တင္ 
စရာမလိုဘူး။ ေရာင္းခ်တဲ့သူေတြ 
ေရာ၊ ဝယ္တဲ့သူေတြေရာ၊ အခ်ိန္ 
ေရာ၊ ေငြေရာ ေတာ္ေတာ္အကုန္ 
သကသ္ာသြားတယ္’’ဟု Zaw Gyi 
Mart မွ ကိုေဇာ္မင္းေအာင္က 
ေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ မွ 
စ၍ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္  ေဈး 
ေရာင္းခ်ျခင္းစနစ္ ပိုမိုမ်ားျပား 
လာခဲ့ၿပီး အြန္လိုင္းစီးပြားေရးအစ 
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ျပဳခ်ိန္ကဆုိလွ်င္ သံုး၊ ေလးဦးခန္႔ 
သာရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း  ယခုအခါ  
အြန္  လိုင္းေဈးဝယ္စာမ်က္ႏွာ  
၅၀ ႏွင့္ ၁၀၀ ၾကားရိွလာေၾကာင္း 
သိရ သည္။
 အရင္းအႏွွီးေငြ၊ ဝနထ္မ္းအင ္
အား အမ်ား ႀကီးမလိုအပ္ျခင္း၊ 
အေသးစားလုပ္ ငန္းအေနျဖင့္  
တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္စမ္း၍ လုပ္ၾကည့္ 
ႏုိင္ျခင္း စသည့္အားသာခ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္ အြန္လိုင္းေဈးဆုိင္တည္ 
ျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္လာၾက 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ထိုသို ႔ေသာ အားသာခ်က္ 
မ်ားရွိေနေသာ္လည္း အြန္လိုင္းမွ 
တစဆ္င္မွ့ာသည္အ့ခါ မွာယူသည္ ့
ပစၥည္းျပတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ သြားပို ႔ 
သည့္အခါ ေဈးဝယ္သူက ပစၥည္း 
မယူေတာ့ျခင္း  စသည့္အခက္ 
အခမဲ်ားလည္း ေတြ႕ႀကံဳေနရသည ္
ဟု ေဈးေရာင္းခ်သူမ်ားက ဆုိ  
သည္။ ‘‘နယ္ကေန ရန္ကုန္ကိုပို႔ 
ေတာ့ ပစၥည္းခ်တဲ့အခါ အခက္ 
အခရိွဲတယ္။ မွာၿပီးေတာ့ လာမယူ 
တဲသ့တူုိ႔၊ အမိလ္ာပို႔ခိငု္းၿပီးမ ွမယ ူ
တဲသ့ူေတြ၊ ဖနု္းေခၚျပန္ေတာဘ့ယ ္
ကဆိတုာနဲ႔ ဖနု္းခ်ပစလ္ိကုတ္ာမ်ဳိး 
ေတြ ႀကံဳရတယ္။ မယူဘဲေရွာင္ 
ေနတဲ့သူေတြရွိတယ္ ။  တခ်ဳိ ႕ 

က်ေတာ့ လဆန္းမွာမွာထားၿပီး 
လကုနက္်မွ လာယူတာမ်ဳိးလည္း 
ရိွတယ္’’ဟု ေရႊယဥ္ဆင့္ ျမန္မာ့ 
ခ်ည္ထည္မ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွတစ္ 
ဆင့္ေရာင္းခ်သူ မႏၲေလးမွ မခင္ 
စႏၵီေအာင္က ေျပာသည္။
 ထို ႔အျပင္ အြန္လုိင္းမွတစ္ 
ဆင့္  မွာယူ ၿပီးပို ႔ေပးရာ၌ ဝန္  
ေဆာင္စရိတ္သတ္မွတ္မႈမ်ားကို 
ေပးရန္ျငင္းဆန္သူမ်ားကိုလည္း 
ႀကံဳေတြ႕ရသည္ဟု ဆုိသည္။
 ‘‘အခက္အခဲကေတာ့ ေဈး 
ကြကထ္မဲွာ မွာတဲပ့စၥည္းေတြျပတ ္
လပ္ေနတာရယ္၊ ပစ ၥည္း ပုိ ႔တဲ့  
အခါမွာ အေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ေပးရ 
တဲ့ အခက္အခဲရိွတယ္။ ဥပမာ 
တစ္ေသာင္းတန္တစ္ခုမွာတယ္ 
ဆုိပါေတာ့ မွာတဲ့သူက သန္လ်င္ 
ကဆုိရင္ ပုိ႔ေဆာင္ခက ၂,၅၀၀ 
ေလာက္က်တယ္ ။  အဲ ဒီေတာ့  
ေဈးဝယ္သူက ၁၂,၅၀၀ ဆုိေတာ့ 
မယူဘူးျဖစ္ေရာ’’ဟု Junction 
Virtual အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းမွ မန္ 
ေနဂ်ာ ကိုေကာင္းထက္ေအာငက္ 
ေျပာသည္။
 ႏုိင္ငံတကာတြင္ အသံုးတြင္ 
က်ယ္သည္ ့အေမဇုန္၊ Ebay အြန္ 
လိငု္းေရွာပ့င္းမ်ားကဲသ့ို႔ အြနလ္ိငု္း 
ေဈးဝယ္စနစ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ႀကီး မလုပ္ 
ကို င္ႏုိ င္ ၾကေသးပါ ။  အဘယ္  
ေၾကာင္ဆ့ုိေသာ ္သယယ္ပူို႔ေဆာင ္
ေရးစနစ္၊ ဘဏ္မွေငြေပးစနစ္ 
စသည့္ အဘက္ဘက္မွ လုိအပ္ 
ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။
 အြန္လိုင္းဘဏ္စနစ္ရွိျခင္း၊ 
ခုိ င္မာ ၿပီး  ဂုဏ္သိက ၡာရွိေသာ 
အေရာင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ရန္လို 
အပ္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ 
ထားရန္၊ ထုပ္ပိုးထားရန္ႏွင့္ ဝယ္ 
သဆူအီခ်နိမ္ီေရာက္ေအာငပ္ို႔ေပး 
ရန္အတြက ္စာပုိ႔စနစမ္်ားေကာင္း 
မြန္မွသာလွ်င္ အြန္လုိင္းေဈးဆုိင္ 
တည္ျခင္းမွာ ဖြ႕ံၿဖိဳးလာမည္ျဖစၿ္ပီး 
ယင္းအခ်က္မ်ား အားနည္းေန 
ေသးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ 
မူ  ယခုအခ်ိန္ထိ ဝန္ေဆာင္မႈ  
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ 
ေဈးဝယသ္ဆူ ီအေရာကပ္ို႔ေပးေန 
ရဆဲျဖစ္သည္ဟု အြန္လုိင္းေဈး 
ဆုိင္အခ်ဳိ႕က ဆုိသည္။
  ‘ ‘ေပးေခ်မႈ စနစ္က အ 
ေကာင္းဆံုးေတာ ့ဖနု္းန႔ဲပဲျဖစ္ျဖစ၊္ 
စမတ္ကတ္နဲ ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ႏုိင္ 
ရင္ပိုေကာင္းမယ္။ ဒါမွ တကယ္ 
အြန္လိုင္းပံုစံျဖစ္မွာ။ အခုဟာက 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပံုစံပဲျဖစ္ေန 

တယ္’’ဟု Myanmar Online 
Gadget Store မွ ကိုမ်ဳိးမင္းဦးက 
အႀကံျပဳေျပာဆုိသည္။
 ထို ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ႏုငိင္တံကာကဲသ့ို႔ အြနလ္ိငု္းမတွစ ္
ဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာ တြင္ 
က်ယ္မႈမရိွေသးဘ ဲပစၥည္းလကခံ္ 
ရရွိမွသာ ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ရ 
သည့္ အေျခအေနတစ္ခုအျဖစ္ 
သာရိွေနေသးသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ေငြေပးေခ်ရာ၌ 
ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စမတ္ကတ္ျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳ၍ ေငြေပးေခ်မႈ 
တြငက္်ယလ္ာပါက ပိမုိအုလပု္ျဖစ ္
လာႏုငိသ္ညဟ္ ုအြနလ္ုငိ္းတြင္ေဈး 
ေရာင္းခ်သူအခ်ဳိ႕က ဆုိသည္။
 ထုိ႔အျပင္ ယင္းစနစ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိး 
တကလ္ာေစရန္အတြက ္ေကာင္း 
မြန္ေသာ အင္တာနက္လုိင္းမ်ား 
ရရွိေရးမွာလည္း  အဓိက အ 
ေၾကာငး္အရာတစ္ခု ျဖစ္လို ႔ေန 
သည္။ ထို႔မွသာ အြန္လိုင္းမွ ေဈး 
ဝယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို ႔လို 
အပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္ဆန္ 
စြာျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ဝယ္ 
ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘အခအုခ်ိန္မွာေတာ့ online 
shopping ေတြရဲ႕ အဓိကစိန္ေခၚ 
မႈက ဆက္သြယ္ေရးလုိ ႔ေျပာရ 
မလားပဲ ’ ’ဟု ဖက္ရွင္ေကာ္နာ 
အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းမွ တာဝန္ရွိသူ 

တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္  ေဈး 
ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ေဈးဝယ္သူမ်ား 
အဆင္ေျပေစရန္ အင္တာနက္ 
လုိင္းအေရးပါပုံကို Myanmar 
Online Gadget Store မွ ကိုမ်ဳိး 
မင္းဦးက ‘‘အြနလ္ိငု္းေရွာပ့င္းလပု ္
ဖို ႔ဆုိရင္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္က 
အင္တာနက္ပဲ ။  အင္တာနက္ 
ေကာင္းမွ အဆင္ေျပမွာ။ ပံုေတြ 
ရွာရတာ၊ တင္ရတာ အဆင္ေျပ 
မွာ’’ဟု ဆုိသည္။
 ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္၂၀၁၃ ခုႏစွ ္
မွစတင္၍ အဆုိပါေဈးေရာင္းခ် 
ျခင္းစနစ္ကို လုပ္ကိုင္မႈမ်ားျပား 
လာခဲ့ၿပီး လုပ္ကိုင္သူအမ်ားစုမွာ 
စြန္႔စြန္႔စားစားလုပ္ကိုင္လို စိတ္ရွိ 
ၾကေသာ လငူယ္မ်ားျဖစၾ္ကသည။္
 ယင္းေဈးဝယ္ျခင္းစနစ္တြင္ 
ေဈးဝယသ္မူ်ားက ဆန္းသစ္ေသာ 
ဒီဇိုင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအမွတ္တံ 
ဆိပ္ပစၥည္းမ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ 
အသံုးျပဳရင္းႏွင့္ပင္ လြယ္ကူစြာ 
ဝယ္ယူႏုိင္သည့္  အားသာခ်က္ 
မ်ားရွိသလုိ ကိုယ္တုိင္မ်က္စိျဖင့္ 
ၾကည္႐့ႈကိငုတ္ြယ္ကာ စတ္ိႀကိဳက ္
ဝယ္ယူမႈမျပဳႏုိ င္ျ ခင္းမွာ  အြန္  
လုိင္းေဈးဝယ္ျခင္း၏ အားနည္း 
ခ်က္ျဖစ္သည္။
 ‘ ‘အ မွ န္ေတာ့  ဖိ န ပ္ တို ႔ ၊ 
အက်ႌတို ႔ဝယ္ခ်င္တာ ကိုယ့္ဆိုဒ္ 

ကိုလည္း ကိုယ္ေသခ်ာမသိေတာ့ 
လြမွဲာေၾကာကတ္ယ္။ ေတာ္႐ုံတန္ 
႐ံုဆုိ  အြန္လိုင္းေပၚမွာ ၾကည့္ပဲ  
ၾကည့္လုိက္တယ္၊ မဝယ္ျဖစ္ဘူး။ 
သူက အျပင္ကဆုိင္ေတြမွာလို  
ဝတ္ၾကည့္လို႔မရဘူး၊ စီးၾကည့္လို႔ 
လည္း မရဘူးဆိုေတာ ့အဒဲအီပိငု္း 
ေတြ နည္းနည္းခကခ္မဲႈရွတိာေပါ’့’ 
ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွ အငတ္ာနက ္
သံုးစြဲသူ  အသက္(၂၀)အရြယ္ 
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ထို ႔အျပင္  ႏုိ င္ ငံတကာ၌ 
အြန္လိုင္းေဈးဆုိင္တည္ျခင္းမွာ 
ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိသည့္ အႀကီး 
စားစီးပြားေရး ေဈးကြကတ္စခ္ုျဖစ ္
ေနသလို ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္  
လည္း အင္တာနက္သံုးစြဲမႈမ်ား 
ျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် တြင္က်ယ္ 
လာမည့္ ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခုုျဖစ္ 
လာႏုိင္သည္ဟု လက္ရွိေရာင္းခ် 
ေနသူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆုိၾက 
သည္။
 ‘‘စြန႔္ဦးတီထြင္လုပ္ကိုင္ခ်င္ 
တဲ့လူငယ္ေတြအတြက္  အခြင့္  
အလမ္းတစခ္ပု။ဲ ဒဟီာက အလား 
အလာရွိတဲ့  ေနာင္တစ္ခ်ိ န္မွာ  
ျဖစ္ထြန္းလာမယ့္ ေဈးကြက္ႀကီး 
တစခ္ပုါ။ ဒါေၾကာင္ ့အြနလ္ုငိ္းေရွာ ့
ပင္းေဈးကြကက္ိ ုမ်ားမ်ားလပုၾ္က 
ပါ’’ဟ ုကိုေကာင္းထက္ေအာငက္ 
တုိက္တြန္းေျပာဆုိသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၂၇ မွ

အြန္လိုင္းစီးပြားေရးက အရင္းအႏွီးနည္းသူတုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္ျဖစ္လာၿပီလား
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ကတုိက္က႐ုိက္ ဘရာဇီးကမၻာ့ဖလား
ၾကည္ေနဝင္းမင္း

ဘရာဇီးသမၼတ မစၥစ္ဒီလ္မာ႐ူး 
ဆက္ဖ္သည္ ယခုသီတင္းပတ္အ 
တြင္း ေဆာ္ေပၚလိၿုမိဳ႕၌ အီတာက ူ
႐ိုေဘာလံုးကြင္းသစႀ္ကီးကိ ုတရား 
ဝင္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ 
ေနာက္ရက္အနည္းငယ္ အၾကာ 
တြငလ္ည္း ႏုငိင္ံ့ေတာငပ္ုငိ္း၌ ထပ ္
မံ၍ ေဘာလံုးကြင္းသစ္ႀကီးတစ္ခု 
ဖြင့္လွစ္ပါလိမ့္မည္။
 ေဘာလံုးကြင္းမ်ား တည္ 
ေဆာက္ရာတြင္ အနည္းငယ္ 
ေနာက္က်သည္ဟု ဝန္ခံၾကမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ဘရာဇီး 
ကမၻာ့ဖလားဖြင့္ပြဲကုိ ဇြန္လ ၁၂ 
ရက္တြင္ အိမ္ရွင္ဘရာဇီးႏွင့္ ခ႐ို  
ေအးရွားႏုငိင္တံို႔ ပြဲဦးထြက ္စတင ္
ကစားကာ စညက္ားသိကုၿ္မိဳကစ္ြာ  
က်င္းပခ်ိန္တြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ 
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အခမ္းအနား 
တစ္ခု က်င္းပေရး ဘရာဇီးႏုိင္ငံ 
အေနျဖင့ ္စည္း႐ံုးေရး၊ ဘ႑ာေငြ  
ေထာက္ပံ့ေရး က်င္းပႏုိင္ေရးတို႔ 
အေပၚ သသံယရွခိဲသ့မူ်ား မွားယြင္း 
ေၾကာင္း သက္ေသျပသြားပါလိမ့္ 
မည္။
 သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ အေပၚ 
ယံ လွလွပပ ျမင္ကြင္းမ်ားမွာ 
၂၀၁၄ ဖဖီာကမၻာ့ဖလားကိ ုအိမ္ရွင ္
အျဖစ ္လကခံ္က်င္းပေရးအတြက ္
ဝ႐ုန္းသုန္းကား ျပင္ဆင္ခဲ့ရမႈမ်ား 
ကို ဖံုးကြယ္သြားပါလိမ့္မည္။ 
တကယ္ေတာ့ မစၥစ္ဒီလ္မာ႐ူး 
ဆက္ဖ္က ကြင္းလယ္စင္တာမွ 
ေဘာလံုးကု ိကနထ္တု၍္ ေဘာလံုး 
ကြင္းမဖြင့လ္စွ္ေပးမ ီကြင္းကိ ုသြား 
ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ကမၻာ့ 
ေဘာလံုးအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (FIFA) အတြင္း 
ေရးမွဴးက ေဆာ္ေပၚလို ၿမိဳ႕မွ 
အားကစားကြင္းမွာ ေနာက္ဆံုး 
မိနစ္အထိ အဆင္သင့္ျဖစ္မည္ 
မဟုတ္ဟု ရွင္းလင္းစြာဆုိသည္။
 ေဆာ္ေပၚလိၿုမိဳ႕ အတီာက႐ူိ ု
ေဘာလံုးကြင္းတြင ္ပြၾဲကည္စ့ငမ္်ား 
မၿပီးေသးပါ။ ခ်ဥ္းကပလ္မ္းမ်ားကိ ု
လည္း တည္ေဆာကဆ္ဲျဖစသ္ည။္ 
အျခားအေဆာက္အအံုပုိင္းဆုိင္ 
ရာ လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားလည္း 
လကစ္မသတ္ေသးေပ။ ေဘာလံုး 
ကြင္းျမက္ခင္းျပင္မွာ အဆင္သင့္ 
ရွိေနၿပီဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ပြဲ  
ၾကည့စ္ငထ္ုငိခ္ံမု်ားႏငွ့ ္ဆကသ္ြယ ္
ေရး၊ အသံလႊင့္ေကဘယ္လ္မ်ား 
ကုိ တပ္ဆင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။
 ေဆာ္ေပၚလို ၿမိဳ႕ျဖစ္ရပ္မွာ 
သီးျခားမဟတုပ္ါ။ ဘရာဇီးႏုငိင္၏ံ 
ကမၻာ့ဖလားအတြက္ ျပင္ဆင္ေန 
ေသာ ကြင္းေပါင္း ၁၂ ကြင္းအနက ္
ထက္ဝက္မွာ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္တြင္ 

အၿပီးတည္ေဆာက္ေရး သတ္မွတ္ 
ခ်က္ကို မမီခဲ့ေပ။ ဖီဖာက ယင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္အမီ မတည္ 
ေဆာက္ႏုငိ္ေသာ အားကစားကြင္း 
မ်ား ကမၻာ့ဖလားလက္ခံက်င္းပ 
ေရး ကြင္းစာရင္းမွ ဖယ္ရွားပစ္ 
မည္ဟု မူလက ေျပာၾကားထား 
ေသာ္လည္း ေနာက္က်သည္ကုိ 
လက္ခံ႐ံုမွလြဲ၍ ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိ 
ခဲ့။
 ဘရာဇီးႏငွ့ ္ေဆာကလ္ပု္ေရး 
ကမုၸဏမီ်ားကလည္း ၎တုိ႔အေန 
ျဖင့ ္ကန္ုက်စရိတ္ေခြၽတာေနသည ္
ဆုိျခင္းကို အခုိင္အမာ ျငင္းဆုိ 
ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ဖလား 
အတြက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ားအတြင္း စစုုေပါင္း အလပု ္
သမား ခုနစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး သံုးဦး 
မွာ ေဆာ္ေပၚလိုၿမိဳ႕ အားကစား 
ကြင္းလုပ္ငန္းခြင္၌ ေသဆံုးခဲ့ျခင္း 
ျဖစသ္ည။္ ယမန္ေန႔ကလည္း ႏုငိင္ ံ
အေနာက္ပုိင္း စီယူအာဘာၿမိဳ႕ 
Arena Pantanal အားကစား 
ကြင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း 
ကရိိယာမ်ား တပ္ဆငရ္င္း အလပ္ု 
သမားတစဦ္း ဓာတ္လုကိ၍္ ထပ္မံ 
ေသဆံုးခဲ့သည္။
 လုပ္ငန္းမ်ား အလ်င္အျမန္ 
ၿပီးစီးေရး ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ 
ကတိုက္က႐ိုက္ေခၚယူထားေသာ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားကို 

စကားေျပာၾကည့္ရာတြင္လည္း 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္ 
မ်ား လံုေလာကမ္ႈမရွိေၾကာင္း ၎ 
တို႔က ေျပာျပသည။္ တခ်ိဳ႕ အခ်ိန္ 
မ်ားတြင ္သတီင္းပတမ္်ားစြာ လခ 
မရဟု အလပ္ုသမားမ်ားက ေျပာ 
သည္။
 လူးဝစဖ္ာနန္ဒကစ္မွ္ာ ဘရာ 
ဇီးႏုိင္ငံ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ 
လက္ေထာက္အားကစားေရးဝန္ 
ႀကီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ၎မွာ ဘရာဇီးကမၻာ့ 
ဖလား စီမံကိန္းကုိ (အနည္းဆံုး 
ႏိုင္ငံေရးအရ) ႀကီးၾကပ္ေရးတာ 
ဝန္ရိွသ ူအစိုးရအရာရိွႀကီးတစဦ္း 
ျဖစ္သည္။
 ဘဝတစ္ေလွ်ာကလ္ံုး စီးပြား  
ေရးပညာရငွအ္ျဖစ ္လပုက္ုငိခ္ဲသ့ ူ 
ဖာနန္ဒက္စ္မွာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ  
ကမၻာ့အဆင့္ ဝငေ္ရာက္လာ  
ေၾကာင္း သက္ေသျပရန ္ဆႏၵျပင္း  
ျပသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အစမွအဆံုး  
ထိ ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ 
ရပ္လံုးကို ႀကီးၾကပ္ရန္ႀကိဳးစား  
ပမ္းစားလုပ္ကုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
 ကမၻာ့ဖလားစီမံကိန္းတြင္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ေနာက္က်မႈမ်ား အ 
လြန္အကြၽံ သံုးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွာ ကမၻာ့ဖလားႏွင့္ 
အုလိပံစအ္ားကစားပြဲေတာက္ဲသ့ို႔ 
ႀကီးက်ယ္ေသာ အခမ္းအနားမ်ား 

ကိ ုလကခံ္က်င္းပေရး အဆငသ္င့ ္
မျဖစ္ေသး (သုိ႔မဟုတ္) မရင္က့်က ္
ေသးဟု ေျပာၾကားခံရခ်ိန္တြင္ 
ဖာနန္ဒက္စ္က ယင္းမွာ အထက္ 
စီးဆန္သည္ (သို႔မဟုတ္) ကိုလိုနီ 
ဆန္သည္ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကား 
သည္။ ‘‘ကမၻာမွာ အဓိက 
အား က စား ပြဲေ တာ္ ႀ ကီးေ တြ ကို  
ခ်မ္းသာတဲ့ႏုိင္ငံ အနည္းစုကုိသာ 
လကခ္ကံ်င္းပခြင့္ေပးတာ ေကာင္း 
တဲ့အစီအစဥ္ မဟုတ္ပါဘူး’’ဟု 
ဖာနန္ဒက္စ္က ေျပာသည္။ ယင္း 
မွာ ၂၁ ရာစု အရွိတရားကို ထင္ 
ဟပ္ျခင္းမရိွဟု ၎က ဆက္ေျပာ 
သည္။
 သို႔ေသာ ္ကမၻာဖ့လားေၾကာင့ ္
ဘရာဇီးႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ေဘာလံုး 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖီဖာတို႔ၾကား ဆက္ဆံ 
ေရး ပ်က္စီးခဲ့ရသည္ကုိမူ ဖာနန္ 
ဒက္စ္က ဝန္ခံသည္။ ႏုိင္ငံတကာ 
အားကစားအဖြဲ ႕အစည္းမ်ား၏ 
အလြန္အကြၽံေတာင္းဆုိမႈမ်ားမွာ 
ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကုိ က်ခံရ 
ေသာ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အၿမဲ 
တမ္း အဆင္ေခ်ာသည္ မဟုတ္ 
ေပ။
 တစႀ္ကမ္ိကဆုလိွ်င ္ဘရာဇီး 
တြင္ တုိးတက္မႈေႏွးေကြးေန 
ေၾကာင္း စုိးရမိမ္ႈကိ ုလသူရိငွၾ္ကား 
ထတု ္ေဖာ္ေျပာၾကားရာတြင ္ဖဖီာ 
ေျပာခြင့ရ္ပဂုိၢဳလတ္စဥ္ီးက ဘရာဇီး 

ႏုငိင္မံွာ ‘‘ဖငက္ိ ုခပ္ျပင္းျပင္း ပတိ ္
ကန္ရန္ လိအုပ္ေနသည’္’ဟု ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။
 ဘ ရာ ဇီးႏုိ င္ ငံ သား မ်ား က 
လည္း ကမၻာ့ဖလားအေပၚ အျမင္ 
မၾကည္ၾက။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္း 
ပတ္ ေဆာ္ေပၚလိၿုမိ္ဳ႕ ကမၻာ့ဖလား 
ဆန္႔က်င္ေရးအတြင္း ဖီဖာႏွင့္ 
ဘရာဇီးအစုိးရအေပၚ မုန္းတီး၊ ရြံ  
ရွာစိတ္ပ်က္မႈမ်ားကို ဆတူျမင္ 
ေတြ႕ရသည္။ လမ္းမ်ားေပၚမွလာ 
ေသာ သတင္းစကားမွာ အား 
ကစားဝ န္ ႀကီး ဌာန မွလာေသာ 
သတင္းစကားႏငွ့ ္မ်ားစြာကြာျခား 
သည္။
 ဘရာဇီးႏုငိင္သံား အမ်ားအ 
ျပားမွာ ေဘာလံုးကို အ႐ူးအမူးစြဲ 
လမ္းသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သေဘာ 
ထားၾကပါလမိ့မ္ည။္ သို႔ေသာ ္ယင္း 
လူထုအမ်ားအျပားကပင္ ကမၻာ့ 
ဖလားၿပိဳငပ္ြအဲတြက ္ျပညသ္လူထုူ 
ပိုက္ဆံ ခန္႔မွန္းေျခ ကန္ေဒၚလာ 
၁၅ ဘီလီယံခန္႔ သံုးစြဲျခင္းကို 
မေပ်ာ္ရႊငၾ္က။ ထိုအေတာအတြင္း 
ေငြေၾကးထတုလ္ပု္ေသာစက ္(ေငြ 
ရွာေကာင္းေသာအဖြဲ႕)ဟု က်ယ္ 
ျပန္႔စြာ စြပ္စြဲခံရေသာ ဖီဖာမွာ 
ဘရာဇီးအေပၚ ႀကီးမားေသာ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း အက်ိဳးအျမတအ္ားျဖင့္ အ  
နည္းငယ္သာ ခ်န္ထားခဲ့သည္။

 ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာ့ 
ဖလား အားကစား႐ုံမ်ား အခ်ိန္မီ 
ၿပီးစီးေရး အာ႐ံုစုိက္ခဲ့ရသျဖင့္ 
အျခား ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ားအ 
ေပၚ တိတ္တဆိတ္စြန္႔လႊတ္ (သို႔ 
မဟုတ္) ေနာက္က်ေနေသာ စီမံ 
ကိန္းအမ်ားအျပားရွိသည္။ ေဆာ ္
ေပၚလိုၿမိဳ႕မွ Monorail ေခတ္မီ 
ရထားစနစ္၊ ဆယ္လ္ဗာဒါၿမိဳ႕ 
ကားလမ္းေပၚေျပး ရထားစနစ္ႏငွ့ ္
အျခားကမၻာ့ဖလားက်င္းပရာ ၿမိဳ႕ 
မ်ားတြငလ္ည္း အလားတ ူစမီကံနိ္း 
မ်ားစြာရွိေနခဲ့သည္။
 ဘရာဇီးကမ ၻာ့ဖလားတြင္  
လူအမ်ားအျပား၏ ဂုဏ္သတင္း 
ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာမ်ား ရွင္ 
သန္က်န္ရစ္ေရး တစ္ခုတည္း 
ေသာအရာမွာ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံက 
ကမၻာ့ဖလား ေအာင္ပြဲခံေရးျဖစ္ 
ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး သဲသဲလႈပ္ျဖစ္ခဲ့ 
လွ်င္ အားလံုးကို ခြင့္လႊတ္ၾကပါ 
လိမ့္မည္။
 ဘရာဇီးတြင္ အမ်ားစုမွာ 
ေဘာလံုးကုိ အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းၾက 
ဆဲျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ 
ကမၻာ့ဖလားမစတင္မီ တစ္လခန္႔ 
အလုိတြင္လည္း လႈပ္လႈပ္ရြရြႏွင့္ 
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား  
လုပ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

—Ref: BBC
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ဒီမိုကေရစီရင္အုံမွာ စူး၀င္ေနတဲ့ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အဆိပ္လူးျမား 
(၀င္းထြဋ္ေဇာ္)

ႏွလံုးသားမွာ ႏွင္းမ်ား
လာ႐ုိက္ခတ ္(ေနာင္ေက်ာ္)

BOOK7 R  E  V  I  E  WDAY

ဝန္ထမ္းအင္အားအမ်ားဆံုး အလုပ္ဌာနမ်ားမွာ ကမၻာ့လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယ 
တို႔တြင္ရွိသည္မွာ သဘာဝက်သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာတြင္ အင္အားအႀကီးဆံုး အေမရိကန္စစ္တပ္က 
ဝန္ထမ္းအင္အား ၃ ဒသမ ၂ သန္းျဖင့္ ကမၻာ့လုပ္သားအမ်ားဆံုး အလုပ္ဌာနအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရ 
သည္။ ဒုတိယမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းအင္အား ၂ ဒသမ ၃ 
သန္းရွိသည္။ အေမရိကန္ ေဝါလ္မတ္ေကာ္ပုိေရးရွင္းက တတိယလုိက္သည္။ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ကုန္ 
တုိက္အုပ္စုကုမၸဏီျဖစ္သည္။ စတုတၳေျမာက္ ကမၻာ့လုပ္သားအင္အားအမ်ားဆုံး ဌာနမွာ ကမၻာေက်ာ ္
အသင့စ္ား အစားအစာမ်ား ထတုလ္ပု္ေရာင္းခ်သည္ ့မက္ေဒၚနယ္ေကာပ္ုိေရးရငွ္း ျဖစသ္ည။္ လပုသ္ား 
အင္အား ၁ ဒသမ ၉ သန္းရွိသည္။

—Ref: Which is the World's Biggest Employer? 20th March, 2012.BBC.

ကမၻာ့ဝန္ထမ္းအင္အားအမ်ားဆံုး အလုပ္ဌာနမ်ား

 လက္ရွိကာလသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ 
ခဥံပေဒျပငဆ္င္ေရးအတြက ္လထူလုတူန္းစားေပါင္း 
စံတုို႔က ေတာင္းဆိုေနခ်ိန္၊ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာ 
ဆရာမ်ားက သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ႐ႈ 
ေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေရးသားေဖာ္ျပေနၾကခ်ိန္လည္း 
ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ စာေရးသူ ၀င္းထြဋ္ေဇာ္၏ 
ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့အေရးစိတ္၀င္ 
စားသတူို႔ ေစာင္ဖ့တရ္သည္ ့ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစသ္ည။္
 ‘‘စာေရးဆရာစင္စစ္ တစ္ေယာက္ဟာ မိမိအ 
တြက ္ေသာကသ္ံုးစရာ ေရတစစ္ကမွ္် မရွိသည္တို့င ္
ေအာင ္ဘယ္ေတာမ့ ွမိုးခါးေရေသာက္ေလမ့ရိသွူျဖစ ္
တယ္’’ ဆုိသည့္ စာေရးသူ၏ယံုၾကည္ခ်က္အတုိင္း 
ရဲရဲ၀့ံ၀့ံေ၀ဖန္ေရးသားထားသည္။
 ‘‘ယေန႔အခ်ိန္္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ေရးအလုပ္ကုိ မၿပီးႏုိင္၊မစီးႏုိင္ လုပ္ 
ေနရင္းနဲ႔ပဲ အေရးေပၚလည္းက်၊ အဓိကျပႆနာ 
လည္းျဖစတ္ဲ ့ဒမိုီကေရစစီနစထူ္ေထာင္ေရးအတြက ္
အဓကိအဟန္႔အတားႀကီးျဖစ္ေနတဲ ့၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ 
အေျခခ ံဥပေဒျပငဆ္င္ေျပာင္းလဲေရးအတြက ္၀ုငိ္း၀န္း 
ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔လိုပါၿပ။ီ ယေန႔အခ်နိမ္ွာ ကြၽန္ေတာတ္ို႔ 
ဟာ ဒမုိီကေရစရီငအုံ္မွာ စူး၀င္ေနတဲ ့၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ 
အဆိပ္လူးျမားကုိ ျပည္သူ႔အားနဲ႔ဖယ္ရွားဖို႔ လုိေန 
ပါၿပ’ီ’ဆုသိည္ ့ျပတသ္ားလသွည္ ့ေရးသားခ်ကမ္်ိဳးကု ိ
ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။ နန္းေဒ၀ီစာေပက တန္ဖိုး  
က်ပ္၂,၀၀၀ ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။ 

 ‘‘ဘ၀မွာ ေနသာၿပီး ေအးျမေသာ အေျခအေန 
မ်ိဳးကု ိလတူုငိ္းကပင ္လုခိ်င္ေတာင္တ့ၾကမညမ္ွာ ေသ 
ခ်ာသည္။ ေနသာေသာေန႔ႏွင့္ လသာေသာညေတြ 
ကုိပဲ ဘ၀မွာပုိင္ဆုိင္ခ်င္ၾကမည္မွာလည္း ေသခ်ာ 
သည။္ ဤသို႔ေသာ ဘ၀မ်ိဳးေတြကု ိတမ္းတမက္ေမာ 
တတပ္ါလ်က္ႏငွ္ ့မိုးသည္းထန္ေသာေန႔ႏငွ္ ့ၾကယမ္စံ ု
လမသာေသာ အေမွာင္ညခရီးလမ္းကုိ ျဖတ္သန္းဖုိ႔ 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူေတြလည္း ဤကမၻာ ေလာကႀကီးထမွဲာ 
ရွိခဲ့ဖူးသည။္ အခုလည္း ရွိေနေသးသည။္ ေနာငလ္ည္း 
ရိွေနလိမ့္ဦးမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ မေသခ်ာေသာ၊  
မေရရာေသာ အနာဂတ္မဲ့ဘ၀ေတြက ဒုကၡႏြံထဲမွာ 
ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဤကမၻာေလာကႀကီးတြင ္
ေသခ်ာေရရာေသာ အနာဂတ္ဘ၀ေတြ ပုိင္ဆုိင္ႏိုင္ 
ေအာင ္ကညူီေဆာငၾ္ကဥ္းေပးမည္ ့မြန္ျမတ္ေသာစတိ ္
ထားပုိင္ရွင္ေတြက ထပ္ၿပီးေပၚထြန္းလာၾကလိမ့္ဦး 
မည္။ မ်ိဳးဆက္လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းေပပဲလား’’
 စာေရးသူေနာင္ေက်ာ္သည္ သူျဖတ္သန္းခဲ့ရာ 
ကာလေဒသမွ သူျမင္ရာ၊ ၾကားရာတုိ႔ကုိ ထိုသုိ႔ေရး 
ဖြဲ႕ေသာအခါ သက္တံသဖြယ္ အေရာင္အေသြးစံု 
သည့္ အက္ေဆးမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ထုိထိုအက္ 
ေဆးမ်ားတြင ္ႏိငုင္ံေရးေနာကခ္ကံားခ်ပပ္ါ၏။ လမူႈ၊ 
စီးပြား၊ ယဥ္ေက်းမႈပံရုပိတ္ုိ႔ တစစ္ြန္းတစစ္ထင္းလင္း 
၏။ ကုယ္ိက်င္သ့ကိၡာကု ိလလွပွပထုဆစ၏္။ စာေရး 
ဆရာေနာင္ေက်ာ္၏ လွပေသသပ္ေသာ အက္ေဆး 
မ်ားကိ ုတိုးျမစစ္ာအပုတ္ုကိက္ စစုည္းထတု္ေ၀သည။္ 
တန္ဖိုး က်ပ္ ၃,၀၀၀ ျဖစ္သည္။

အၿပိဳင္အဆုိင္အားလံုးကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္မည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းအေထာက္အကူ 
ရမည။္ လပု႐္ုိးလပုစ္ဥမ္ဟတု္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ ွထုိးေဖာက္ေအာင္ျမငမ္ည။္ ရညရ္ြယခ္်ကသ္စမ္်ား ေအာင ္
ျမင္မည္။ အေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥ၊ ခရီးကိစၥအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္အက်ဳိးေပးမည္။ ျမဳပ္ေနေသာေငြမ်ား 
ျပန္ေပၚမည္။ ေ၀းကြာေနေသာ သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ပူးတြဲ၍ အလုပ္စီးပြားမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ေမ ၁၄ ရက္မွ ေမ ၂၀ ရက္အထိ

ARIES
ေျပာင္းလဲျခင္းႏငွ္ ့လမ္းသစထ္ြငက္ာ ေဆာငရ္ြက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳမည။္ စာရြကစ္ာတမ္းကစိၥစကားေျပာရမည။္ 
ေငြေၾကးတြက္ဆျခင္းမွားယြင္းမႈအေပၚ စကားမ်ားရတတ္သည္။ ေနရာအေျပာင္းအလဲကိစၥအတြက္ စီစဥ္ 
အဆင္ေျပမည္။ ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္ခြမတင္မက်လုပ္ရမည္။ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္ၿပီး ေရွ႕တိုးလုပ္ကုိင္ေသာကိစၥမ်ား 
ေအာင္ျမင္မည္။ အိမ္တြင္းေရး၊ လူမႈေရးပဋိပကၡရိွမည္။ တာ၀န္ယူျခင္း၊ အာမခံျခင္းေရွာင္ပါ။

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁-ဧၿပီ ၂၀)

TAuRuS ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၁-ေမ ၂၁)
ရနအ္ေႏွာင္အ့ယကွအ္တုကိအ္ခမံ်ားႏငွ္ ့ထပိတ္ိကုရ္ငဆ္ုငိရ္မည။္ စတိ႐္ႈပ္ေထြးရမည။္ လယူံဒုကုၡေပးမည။္ 
ေမတၱာေရးအ႐ႈပအ္ေထြးမ်ားရိမွည။္ အခ်စ္ေရး၊ အမိ္ေထာင္ေရး ပဋပိကၡမ်ားၾကား ၀င္ေရာက္ေျဖရငွ္းရမည။္ 
သံေယာဇဥ္အထားမွားတတ္သည္။ အခ်စ္မွားျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ပါ၀င္ပတ္ 
သက္ရမည္။ ျပႆနာေဟာင္းမ်ားကုိ အသစ္သဖြယ္ျပန္လည္ေျဖရွင္းရမည္။ 

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၂-ဇြန္ ၂၁)GEmInI
ေအးခ်မ္းေနေသာ အေနအထားတစ္္ခုတြင္ ႐ုတ္တရက္လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲျခင္းရိွမည္။ မုိးႀကိဳးထိခိုက္ထား 
ေသာ ေမွ်ာစ္ငရ္တဲုကိသ္ဖြယ ္ကစဥ္က့လ်ားျဖစသ္ြားမည။္ ဆံုးျဖတခ္်ကမ္ွားယြင္းျခင္းႏငွ္ ့ကနံမိ့္ေသာ အေန 
အထားတစ္ၿပိဳင္တည္းျဖစ္ေပၚမည္။ သစၥာေဖာက္ႏွင့္ ေတြ႕မည္။ အတြင္းလူဒုကၡေပးမည္။ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ 
စကားမ်ားရမည္။ ေရာင္းမွား၊ ၀ယ္မွားျဖစ္မည္။ အေပ်ာက္အရွမ်ားမည္။

ကရာကုဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၂-ဇူလုိင္ ၂၂)
အဘက္ဘက္မွ ေကာင္းသည္။ ေဆာင္ရြက္သမွ် ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မည္။ အတုိက္အခံ 
အားလံုးကု ိေက်ာလ္ႊားႏုငိမ္ည။္ ေအးခ်မ္းျခင္း၊ စတိခ္်မ္းေျမ႕ျခင္းႏငွ္ ့တိုးတက္ျခင္းရိမွည။္ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာ 
ေရး ကံေကာင္းမည။္ ပဋပိကၡျဖစခ္ဲသ့မူ်ားႏငွ္ ့အျပနအ္လနွၿ္ငမိ္းခ်မ္းမႈဖနတ္ီးႏုငိမ္ည။္ ရနၿ္ငိဳးရနစ္ေျပေပ်ာက ္
မည္။ ေငြေၾကးဥစၥာတုိးပြားမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ဘ၀အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္မည္။ 

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)

အတိကုအ္ခမံ်ား၊ အေႏွာင္အ့ယကွမ္်ား လႊမ္းမုိးေနမည။္ မ်ကရ္ညယ္ိစုီးကနိ္းႀကံဳမည။္ မေတာတ္ဆထခိိကုမ္ႈ 
ျဖစ္တတ္သည္။ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ သူမ်ားျပႆနာ ကုိယ့္ျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။ ဆံုး 
ျဖတခ္်ကခ္်ထားသည္ ့ကစိၥမ်ား ေရ႕ွတိုးရန ္ခယဲဥ္းသည။္ မမိအိား ခတုံုးလပုဒ္ကုၡေပးေသာ သမူ်ားႏငွ္ ့ေတြ႕ မည။္ 
ခါးသီးေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ရမည္။ ယာဥ္ကားေမာင္းႏွင္မႈသတိရိွပါ။ 

အဘကဘ္ကမ္ ွေကာင္းသည္။ ေဆာငရ္ြကသ္မွ် ထြန္းေပါက္မည္။ အလိုျပည့္မည။္ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ ္
လႊားႏုငိမ္ည။္ လမူ်ိဳးကြ၊ဲ လမူ်ိဳးျခားအက်ိဳးေပးမည။္ ဆံုးျဖတခ္်ကမ္်ား မနွက္နမ္ည။္ ေမတၱာေရးေကာင္းမည။္ 
မတိ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အေထာကအ္ကရူမည။္ ရနအ္ားလံုးကု ိေက်ာလ္ႊားႏုငိမ္ည။္ အနီးအပါး၌ မီးဖြားသ ူ
မ်ားရိွက အလြန္ေကာင္းေသာ နိမိတ္ျဖစ္သည္။

ႏိုးၾကားတက္ႂကြေနမည္။ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ အကဲျဖတ္မႈမွန္ကန္မည္။ ေငြ 
ေၾကးကစိၥ၊ လပ္ုငန္းကစိၥေျပာဆိုေဆာငရ္ြက္ေအာင္ျမငမ္ည။္ ဆံုး႐ႈံးထားသညမ္်ား ျပန္ရမည။္ အေရြးရခက ္
ေအာင ္အခြင္အ့ေရး ႏစွခ္ြတစၿ္ပိဳငတ္ည္းေပၚမည။္ ရပ္တန္႔ထားေသာ လပ္ုငန္းမ်ား ျပန္လညစ္တင္ႏုငိမ္ည။္ 
ဆုိင္းငံ့ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္။

အဘကဘ္ကမွ္ ေကာင္းမည။္ ရညမွ္န္းခ်ကမ္်ားေအာင္ျမငသ္ြားမည။္ သရဖူေဆာင္းေအာင္ျမင္ေသာ ကာလ 
ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း အကူအညီရမည္။ အႀကီးအကဲထံမွ အကူအညီရမည္။ ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲ 
က်န္းမာေရးအတြက ္ပူပငရ္မည။္ အလပ္ုတိုးတကမ္ည။္ အေျခအေနသစတ္စခု္သုိ႔ ကူးေျပာင္းမည။္ ဘ၀ဦး 
တည္ခ်က္သစ္မ်ားကုိ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လမ္းသစ္ထြင္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ အက်ိဳးရိွမည္။

ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ား မွားယြင္းမည။္ လမ္းေပ်ာကသ္လိုျဖစမ္ည။္ လမ္းမွားသုိ႔ ၫႊန္ျပတြန္းပုိ႔သမူ်ား၊ မွားယြင္း ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရတတ္သည္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ လုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ အမွားမွားအယြင္းယြင္းျဖစ္ 
တတ္သည။္ ေငြေၾကးကစိၥမ်ား ကန္ုက်မႈမ်ားတတ္သည။္ လမ္းမွားေရာက၍္ အမႈပြားရတတ္သည။္ လပ္ုငန္း 
ခြင္အတြင္း လုပ္႐ုိး၊ လုပ္စဥ္မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရကိန္းရိွသည္။

အလံုးစံအုဆင္ေျပ၍ ေဆာငရ္ြကသ္မွ် ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ျဖစမ္ည။္ ရညမ္နွ္းသေလာက္ေအာင္ျမငမ္ည။္ 
အရာရာအဆင္ေျပမည။္ ႀကီးကသဲမူ်ား၏ အေထာကအ္ကရူမည။္ အဖ်ကအ္ေႏွာင္အ့ယွကမွ္န္သမွ် ေက်ာ္ 
လႊား၍ တိုးတက္မည္။ ခရီးကိစၥ၊ အေျပာင္းအလဲကိစၥအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွန္သမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ 
စာရြက္စာတမ္းကိစၥစကားေျပာဆိုမႈ ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးအေပ်ာက္အရွမ်ားမည္။

ႀကိဳးစားေဆာငရ္ြကထ္ားသညမ္်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးဆကရ္မည။္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ အေျခအေနမရိဟုွ 
ယဆူထားေသာ ကစိၥမ်ားမ ွထူးျခားေသာ ျဖစရ္ပမ္်ားႀကံဳကာ တုိးတကမ္ည။္ အတိကုအ္ခအံခကအ္ခမဲ်ားကု ိ
ေက်ာလ္ႊား၍ ျမင္မ့ားေသာ အေျခအေနသုိ႔ တိုးတကမ္ည။္ တစပ္ါးသူေၾကာင္ ့ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေနသည ္
မ်ားျပန္ရမည္။
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ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာ၊ ယႆ၀တီလမ္း၊ ၁၃ 

ရပ္ကြက္၊ ေပ (၁၈x၅၅)၊ 

ေျမညီ - သိန္း (၆၅၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

Beauty Queen Beauty Sloon

သင္တန္းသူလက္ခံသည္။ ဘာသာစံု 

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

စီစဥ္ေပးမည္။

ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၄၉၂၉၅

ေရာင္းမည္

ပါရမီစန္ိေဂဟာအနီး၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ 

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ 

ေျမညီ၊ 12 x 50၊ သိန္း (450)၊ ပထမ 

ထပ္ သိန္း(၃၈၀) 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္

မင္းရဲေက်ာစ္ြာ ၂ လမ္း၊ ေတာငဥ္ကလၠာ၊  

ေျမညီ ေပ (၁၈x၅၂)၊ သိန္း (၅၀၀)။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္

မင္းရဲေက်ာ္စြာ ၈ လမ္း(ခ)၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊   

တတိယထပ္ ေပ (၁၉x၅၅)၊ သိန္း 

(၃၅၀)။ (ႀကိဳပြိဳင့္)

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္

စာဂ ၁၇ လမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊  ေျမည+ီ 

မွန္ခန္း(၂ခန္းတဲြ) ေပ (၁၈x၅၂)၊ သိန္း 

(၁၃၀၀)။ (ႀကိဳပြိဳင့္)

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္

တာေမြ၊ ေမတၱာၫြန္႔၊ ေနမ်ဳိးသူရလမ္း၊ 

t c rJh a Mu mf ji m u @Free Classified
ပထမထပ္(၁၅×၅၀)၊ ျပင္ဆင္ၿပီး။

သိန္း ၅၀၀

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

သင္ၾကားေပးမည္

English Language (4Skills) အား ကိယ္ု 

ပိုင္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းႏွင့္ ေရးသားေျပာ 

ဆိ ုေတြးေခၚပံကုိ ုအေသးစတိတ္စဥ္ီးခ်င္း 

(သို႔) အဖြဲ႔လိုက္ သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း -09-73500488

သင္ၾကားေပးသည္

ေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္ BE ဘဲြ႕ရမွ 

၁၀တန္း ဂိုက္သင္ရန္ရိွပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၈၁၁၀၂၄၂

သင္ၾကားေပးသည္

ပၪၥမတန္းမွစ၍ ၁၀တန္းအထိ အိမ္တိုင္ 

ရာေရာက္ Study Guide သင္ၾကားေပး 

သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၆၀၅၅၄

Montassarie Mone(Guide Group)

ျမန္မာေက်ာင္းႏငွ္ ့International School 

to Grade 11 ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 

မ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းအထူးသီးသန္႔အာမခံ 

ျဖင့္ သင္ၾကားသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၄၈၅၄၈၃၆၁

လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္

ေက်ာင္းအ၀င္မုခ္ဦး လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား 

ဆရာေတာ္ႏငွ္ ့ဆကသ္ြယပ္ါ။ ေအာငဆ္ ု

ပန္စာသငတို္က၊္ ဒဂံၿုမိဳ႕သစ(္အေရွ႕ပိုင္း) 

ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၈၉၆၈၀

ပညာဒါနသင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ညႇပ္၊ ေလွ်ာ္၊ ေကာက၊္ ေျဖာင္၊့ မိတ္ကပ္ 

+ဆံထုံး၊ Spa ပညာရပ္မ်ားကုိ စိတ္ပါ 

၀င္စားသူတုိင္း တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ 

သင္တန္းေၾကး-အခမဲ့

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၅၆၅၉၂၀

႐ိုက္ကူးေပးပါသည္

အလွဴ၊ မဂၤလာပဲြ၊ ေမြးေန႔၊ တရားပဲြ၊ 

စာေပေဟာေျပာပဲြစသည္မ်ားကို ဓာတ္ပုံ၊  

ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ ႐ိုက္ကူးေပးသည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၄၅၆၂၇

၀ယ္လုိသည္

သဃၤန္းကြၽန္း၊ ရနက္င္းၿမိဳ႕နယမ္်ားရိ ွလံုး 

ခ်င္းအိမ္ႏွင့္ ေျမကြက္မ်ား အျမန္၀ယ္လုိ 

သည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၃၁၁၈၇၈၇

၀ယ္လုိသည္

မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္၊ ရန္ကုန္၊ စက္မႈဇုန္ 

တုိ႔တြင္ ေျမႏွစ္ဧကႏွင့္အထက္ အျမန္ 

၀ယ္လုိသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၀၀၉၉၁

ေရာင္းမည္

သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ အနီးလမ္းမေပၚ (၂၅× 

၅၀)၊ ေျခာက္လႊာ၊ တိုက္ခန္း၊ ပါေကး 

ေႂကြျပားပါ အခန္းဖဲြ႕ၿပီး၊ သိန္း (၉၈၀) 

ညိႇႏႈိင္း။ ဖုန္း-၀၉ ၅၁၈၁၄၅၆

စကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈ

တ႐ုတ္-ျမန္မာ/ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စကား 

ျပန္၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။ စာရြက္စာ 

တမ္းမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိအေခြမ်ားလည္း ဘာ 

သာျပန္၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။

ဖုုန္း-၀၁ ၂၄၃၄၂၀

သင္ၾကားေပးသည္

ႏုငိင္တံကာသံုး တ႐တုစ္ကားကု ိအေျခခ ံ

မွစ၍ အမွန္တကယ္ကြၽမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္စြာ 

ေျပာ၊ ေရး၊ ဖတ္တတ္ခ်ငသ္မူ်ားအတြက ္

(ထိုင္၀မ္) ဆရာ၀ီလ်ံလင္းမွ သင္ၾကား 

ေပးသည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၄၇၈၂၁

သင္ၾကားေပးသည္

၉ တန္း၊ ၁၀ တန္းအထိ ဇီ၀ကုိ အမွတ္ 

၉၅ ေက်ာ္ခဲ့ေသာေဆးေက်ာင္းသားမ်ား 

က ေယာက်္ားေလး၊မိန္းကေလးသီးသန္႔ 

စီ သံုးလအျပတ္သင္သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၁၉၃၆၁

သင္ၾကားေပးသည္

အရင္းအႏွီးအနည္းငယ္ျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ 

လုပ္ငန္းလုပ္လိုသူမ်ား ကုိယ္တိုက္ဆပ္ 

ျပာ အတံုး/အ၀တ္ေလွ်ာ ္ဆပ္ျပာ အရည ္

/အဆီ၊ ဆပ္ျပာလုပ္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 

သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၈၀၂၂၃၀၉

မဂၤလာရတနာတိုးေရာင္း၀ယ္ေရး

လိပ္သည္းေက်ာက္၊ ေက်ာက္စရစ္၊ 

ကြန္ကရစ္အုတ္ေရာင္း၀ယ္ေရး။

အမွတ္-၂၊ လမ္းမႀကီး၊ ေတာင္ေျမာက္ 

လမ္းဆံုအနီး၊ ၁၆ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု 

ၿမိဳ႕နယ္။

ကူညီေပးေနပါသည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ပုဂၢလိက ေဆးခန္းႏွင့္ 

ေ၀းလံေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ လက္လုပ္ 

လက္စားမ်ားစြာရိွသည့္ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ 

ကြက္မ်ားတြင္ ေဆးခန္းဖြင့္ရန္ ပီတိအခ 

မဲ့ေဆးခန္းမွ ကူညီေပးေနပါသျဖင့္ ပီတိ 

႐ံုးသုိ႔ဆက္သြယ္ရန္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၀၀၃၁၂၀၀၅

ေရာင္းမည္

Samsung Galaxy S5 Korea 16 GB/ 

4 G network အထူးေစ်းျဖင့္ ေရာင္းေပး 

ေနပါၿပီ။ 148000/။ GALAXY Zone 

Mobile Sale & service။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၅၀၂၂၆၃၃

ေရာင္းမည္

Suzuki R -1000 CC ၅ခ/ . . . . .အျဖဴ။

ဖုန္း-၀၉ ၄၄၈၅၃၉၈၉၅

ေရာင္းမည္

ျမတ္အေအးခန္း ဧည္ရိ့ပ္မြန္၊ မေကြး ၿမိဳ႕၊ 

ကားႀကီးကြင္း အေနာက္ဘက္ေပါက္ 

အနီး၊ အေ၀ရာလမ္း။ညိႇႏႈိင္းေစ်း။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၉၁၀၄၇၇၅

ငွားလိုသည္

႐ံုးခန္းဖြင့္ရန္ အဆင္ေျပေသာ လမ္းမ 

တန္းလံုးခ်င္းတိကုအ္မိမ္်ား ငွားလိ ုသည။္

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၈၃၇၈၁

ေရာင္းမည္

ၿခံ ၀.၄၂ ဧက အမွတ္ (၃) လမ္းမႀကီးအ 

နီး၊ မဂၤလာဒံု၊ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္၊ ေပါင္းကူ 

ဉာဏစကား၀ါလမ္း။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၀၂၂၂၄၈

ေရာင္းမည္

အမွတ္ (၄၃)၊ ဦးေအးလမ္းသြယ္ (၁) 

လမ္း၊ ပထမထပ္၊ ဘယ္ဘက္အခန္း၊ 

ပါရမီစိန္ေဂဟာအနီး၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၆ 

ရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန္တုိင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၃၈၄၃၅၇

ေရာင္းမည္

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ DSTA အနီး၊ ရပ္ကြက္ 

ႀကီး ၁၂၊ အက်ယ္ (၅၅×၁၅၀)၊ ၿခံခတ္ 

ၿပီး၊ (သံပန္းတံခါး) ညိႇႏႈိင္းေစ်း။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၀၄၆၃၃

၀န္ေဆာင္မႈ

အိမ္ၿခံေျမမ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ 

ေရာင္း၊ ငွား၊ ၀ယလ္ိပုါလွ်င ္ေရႊနန္းေတာ ္

အိ မ္ ၿ ခံေျ မအက်ိဳးေဆာင္ကု မ ၸဏီသို ႔ 

ဆက္သြယ္ပါ။ ေရာင္း၊ ၀ယ္၊ ငွားကိစၥ 

ေအာင္ျမင္ဖို႔ အက်ိဳးေဆာင္ေပးမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၁၅၂၁၇

ထုတ္လုပ္ျပဳျပင္ေရာင္း၀ယ္ေရး

ေရာ္ဘာ roller မ်ားကုိ ႏိုင္ငံျခားမွ မွာယ ူ

ရနမ္လုဘိ ဲကြၽမ္းက်ငသ္ ူပညာရငွမ္်ားျဖင္ ့ 

ျပညတ္ြင္းတြင ္ထုတ္လပ္ုေနပါသည။္ ေရာ္ 

ဘာအေဟာင္းမ်ားကုလိည္း ျပနလ္ညအ္ 

သံုးျပဳႏုိင္ရန္ ျပဳျပင္ေပးေနပါသည္။ 

B.Sc ႏိုင္၀င္း

TV,LCD,TV,PLASMA TV,PROJECT- 

OR, 2' UBC & AUDIO အိမ္အေရာက္ 

ျပဳျပင္ေပးပါသည။္ဖန္ုး-၀၉ ၇၃၀၉၈၆၃၀

ေရႊတိုး B.A(English);B.A (B.Dh)

ျမန္မာအေတြးကုိ အဂၤလိပ္အေတြးႏွင့္ 

ညိႇလ်က္ အဂၤလိပ္လို ေရးတတ္ဖို႔ ပံုေဖာ္ 

ေပးသည။္ အဂၤလပ္ိစာ သီးသန္႔သငတ္န္း 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၂၇၅၇၉၆

စီးပြားျဖစ္ စားေသာက္ကုန္သင္တန္း

ကိတ္မုန္႔၊ ေပါင္မုန္႔၊ ပီဇာ၊ ေရခဲမုန္႔၊ 

အခ်ိဳရညမ္်ိဳးစံ၊ုတ႐ုတ္အစားအစာ၊ ေၾကး 

အိုး၊ ကနု္းေဘာငႀ္ကီးေၾကာ၊္ ခ်ိဳခ်ဥ္ေၾကာ၊္ 

ငါးကင္၊ ဒံေပါက္(အစိမ္းေဖာက္) . . .

(ပညာဒါန) ဖုန္း-၀၁ ၄၀၀၁၆၃
ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္

ၿမိဳ႕တြင္း၊ ၿမိဳ႕ျပင္ အခ်ိန္ပိုင္းယာဥ္ေမာင္း 
အလိုရိွပါက ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
(ကုိမုိးႀကီး) ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၄၉၉၅၁၁
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ထုိ႔ေၾကာင္ ့ထီးနန္းအာဏာမရရိခွဲ ့
ေသာ သားအရင္းအခ်ာကပင္  
‘‘နရသူ’’ကဲ့သုိ႔ မမုိက္႐ုိင္းဘဲ ဖခင္ 
ေမတၱာကု ိနားလညစ္ြာျဖင္ ့မင္းႀကီး 
ေသအံမူးမူး၍ ဗုဒၶါႏုႆတိႏွလံုး 
သြင္းႏိငု္ေရးအတြက ္ေကာင္းမႈျပဳ 
ေပးခဲ့ရွာေလ၏။
 ဒတုယိေမးခြန္းမွာ ဦးေန၀င္း 
မွ စ တ င္ ခဲ့ေ သာ  တ ပ္ မေ တာ္  
အစုိးရမင္းဆက္ သံုးဆက္သည္ 
အဘယ္ေၾကာင့္ မင္းအုိခ်မ္းသာ 
မျဖစ္ခဲ့ေလသနည္းဟူေသာ ေမး 
ခြန္းျဖစ၏္။ အေျဖမွာ ဆုရွိယ္လစ ္
ေခတတ္စ္ေလွ်ာကလ္ံုး ျပညသ္တူို႔ 
ခစံားခဲရ့ေသာ ေသာကေျပေပ်ာက ္
ေရးႏွင့္ ဘ၀ရိကၡာျပည့္စံုႂကြယ္၀ 
ေရးအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုး  
ႏိုင္ငံေရးလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္  
ဒီမုိကေရစီေရးကုိ ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴ 
မျ ဖည့္ဆည္းေပးႏုိ င္ ခဲ့ ၾကျခင္း  
ေၾကာင္ဟ့ ုဆုရိမည္ျဖစ၏္။ ဦးေန 
၀င္းသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီကုိ 
သံေယာင္မွ်ေပး ၿပီး  ဟုတ္တိ ၊ 
ပတ္တိဆက္မလုပ္ေတာ့။  ထို ႔ 
ေၾကာင္ ့မင္းအုိဒကုၡျဖစခ္ဲ့ရ၏။ ဗုလိ ္

ခ်ဳပမ္ွဴးႀကီး ေစာေမာငသ္ညလ္ည္း 
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ 
အၿပီးတြင္ စစ္တန္းလ်ားသုိ႔ ျပန္ 
မညဟ္ူေသာ ကတကို ိလက္ေတြ႕ 
မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ရွာေပ။  ထုိ ႔ 
ေၾကာင့္ မင္းအုိခ်မ္းသာဘ၀ႏွင့္ 
ေ၀းခဲ့ျခင္း ျဖစ၏္။ ဗုလိခ္်ဳပမ္ွဴးႀကီး 
သန္းေရႊသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္း 
ေၾကာင္းကုိ  ကာယကံေျမာက္  
ေဖာက္လုပ္ေပးရာ၌ အထက္ပါ 
ပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးထက္မ်ားစြာ ေရွ႕သုိ႔ 
အေရာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္၏။ 
သုိ႔ေသာသ္ူေဖာကခ္ဲ့ေသာလမ္းမွာ 
ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမ 
ႀကီးလိုျ ဖစ္ေနခဲ့၏။  ေရွာေရွာ  
႐ွဴ႐ွဴမဟုတ္။ အဖအုထစ၊္ အေကြ႕ 
အေကာက္မ်ားလွ၏။ ဒီမုိကေရစီ 
ယာဥ္ကုိ ခရီးမတြင္ဘဲ တစ္လစ္ 
ႀကီးျဖစ္ေစမည့္  အပုိင္းမ်ားက 
ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမည္ေသာ 
သူ၏ လက္ထက္ကာလ ထံုးဖဲြ႕ခဲ့ 
သည့္ ဇာတ္ၫႊန္းတြင္ လႊမ္းမိုးေန 
ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္၏။ ဤေစ 
တနာကံေၾကာင္ပ့င ္သသူညလ္ည္း 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္  အ 

သမၼတႀကီး မင္းအိုခ်မ္းသာျဖစ္မည္ေလာ
စာမ်က္ႏွာ(၂၃) မွ

မုိးရြာထားခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ေျမႀကီးညီ 
ညာမႈရွိေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ 
ကားဘာမွ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ 
 ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွာ ၂၀၀၉ 
ခုႏွစ္အတြင္းကျဖစ္ပါသည္။ ေန 
ျပည္ေတာမ္ ွနနံက္ေစာေစာထြက ္
ခဲ့ ၿ ပီး ၁၀၅မိုင္တြင္ ေခတၱနား၊ 
လက္ဖက္ရည္ေသာက္ပါသည္။ 
၁၀၅မိုငမွ္ နံနက ္၈နာရီခြခဲန္႔ထြက ္
ခဲ့ရာ ၉၆မိုငတို္ငခ္န္႔အေရာကတ္ြင ္
မုိးသဲသဲမဲမဲရြာပါသည္။ လမ္းေပၚ 
တြင္ေရတင္ၿပီး တစ္လက္မခန္႔ 
ေျပးေနပါသည။္ ကြၽန္ေတာ့္လက ္
မွ စတီယာရင္သြက္ လာသျဖင့္ 
လီဗာကိုေလွ်ာ့လုိက္ေသာ္လည္း 
ကား က လ မ္းေ ပ ၚ တြ င္  
ရွပ္ေျပးေနၿပီး ညာဘက္သုိ ႔ဆြဲခ် 
သြားပါသည။္ ကေလးငယမ္်ား က 
စားကြင္းတြငတ္ုကိက္ားေမာင္းသ 
ကဲ့သုိ ႔ ကြၽန္ေတာ္ဘရိတ္ေဆာင့္ 
မနင္းဘဲ ဘရိတ္ေမွးၿပီးလမ္းေဘး 
ကိုထုိးဆင္း၍ လမ္းေဘးေျမႀကီး 
ေပၚတြင္ ကားကညာဘက္ဖမ္း 
ေကြ႕ၿပီး ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚ ျပန္ 
ၿပီးတက္ခဲ့ပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚ 
ေမာင္း ခဲ့ ရသျဖင့္  ကားအရွိ န္  
ေလ်ာ့ၿပီး ကြန္ကရစလ္မ္းေပၚတြင ္
ကားကိုျပန္ၿပီး ရပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
  ကြၽန္ေတာ့္တပည့္က‘အဘ 
က တုိက္ကားေမာင္းကြၽမ္းက်င္ 
တာပ’ဲ’ဟု ရငတု္န္ပန္းတုန္ျဖင္ ့ခ်ီး  
က်ဳး ရွာပါသည္ ။  မုိးသည္းေန  

ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ကား 
ေပၚက ေခတၱဆင္းၿပီးနားလုိက္ပါ 
သည္။ ၿပီးမွတစ္နာရီ ၄၀မိုင္ႏႈန္း 
ခန္႔ျဖင့္  ကြၽန္ေတာ္ကားကုိဆက္ 
ေမာင္းလာခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္  
ေရာကၿ္ပီး ေနာကတ္စ္ေန႔သတင္း 
စာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္မွ အရာရွိႀကီးမိသားစုမွာ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျဖစ္သည့္ေနရာတြင္ 
မေတာ္တဆမႈျဖစ္၍အသက္ဆုံး 
႐ႈံးခဲ့ရေၾကာင္း ပါလာပါသည္။ 
ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔မေရာကမ္ ီတစန္ာရ ီ
ခန္႔ ကျဖစ္သည္ဟုသိရပါသည္။
 ယခုႏွစ္အတြင္း  ေနျပည္  
ေတာ္အျမန္လမ္းသတင္းက ျပည ္
သူလူထုၾကား Hot News ျဖစ္ေန 
ပါသည။္ မေန႔တစ္ေန႔ကပင ္ျပည ္
သူေတြရဲ႕အသံတြင္ အျမန္လမ္း 
သတင္းက အဓကိျဖစ္ေနပါသည။္ 
ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း ေတာင္ျပာ 
တန္းကားႀကီးက ကုိယ္ပုိင္ကား 
ေလးကို  ေက်ာ္ရင္းတက္ႀကိတ္ 
သည့္သတင္းက အသည္းတုန္၊ 
ရင္တုန္စရာေကာင္းလွပါသည္။ 
  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္းပင္ 
အျမန္လမ္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
မေတာတ္ဆမႈႏငွ္ ့ေသဆံုးဒဏရ္ာ 
ရရိွမႈမ်ားကတစ္လထက္တစ္လ 
တိုးတက္ေနပါသည။္ ၂၀၁၄ခုႏစွ ္ 
ဇန္န၀ါရီလတြင္ မေတာ္တဆမႈ  
၂၃မႈ ျဖစ္ပြား၍ ၁၁ဦးေသဆုံးၿပီး 
၃၈ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ပါသည္။ ေဖ 

ေဖာ္၀ါရီလတြင ္မေတာ္တဆမႈ ၄၀ 
မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ၁၃ဦးေသဆုံး ၿပီး  
၅၆ဦးဒဏ္ရာရရိွခဲ့ပါသည္။ မတ္  
လတြင္ မေတာ္တဆမႈ ၄၄မႈျဖစ္ 
ပြားခဲ့ရာ ၉ဦးေသဆုံးၿပီး ေလးဦး 
ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ပါသည္။ ဧ ၿ ပီလ 
သႀကၤန္ ႐ုံးပိတ္ရက္တြင္သြားလာ  
မႈပုိမ်ားေသာေၾကာင့္ ဧၿပီလ ၂၂ 
ရက္အထိ မေတာ္တဆမႈ ၄၈မႈ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး  ၂၉ဦးေသဆုံးကာ 
၁၁၂ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။
 ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္အ 
ျမနလ္မ္းႀကီးကား မီးကဲသ့ုိ႔ပင ္သုံး 
စြဲတတ္သူမ်ားအဖုိ႔ ေဆးျဖစ္ၿပီး မ 
သုံးတတ္သူမ်ားအဖုိ႔ ေဘးျဖစ္ေစ 
ပါသည္။ ကမၻာဦးလူသားတို႔ မီး 
ကို စတင္ေတြ႕ရွိၿပီး လူတုိ႔၏ ယဥ္ 
ေက်းမႈအစားအေသာက္ပုံစံႏွင့္  
လူေနမႈဘ၀မ်ားဖြံ ႕ ၿဖဳိးတုိးတက္ 
လာေသာ္လည္း မီးကိုစနစ္တက် 
မသုံးစြဲဘဲေပါ့ဆပါက မီးေၾကာင့္ 
ပ်ကစ္ီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစ 
ႏုိင္ပါသည္။
 ယခုလညး္ အျမန္လမ္းႀကီး 
ကို သုံးစြဲသူမ်ားမွာစနစ္တက်သုံး 
စြဲရန္လုအိပ္ပါသည။္ အျမန္လမ္း 
ႀကီး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ 
လမ္းေ ၾကာင္းျပေရာင္ျပန္မ်ား၊ 
လမ္းေဘးအကာအရံမ်ား၊ လမ္း 
မုငိ္ႏႈန္းျပကရိယိာမ်ား၊ လမ္းလႈငိ္း 
ထၿပီးမညီမညာျဖစ္ေနမႈမ်ားကို 
တာ၀န္ရွွိသူမ်ားက ျပဳျပင္လ်က္ 
တပ္ဆင္လ်က္ရိွေနပါသည္။ တ 
ခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ႏုိင္လြန္ကတၱ 
ရာမ်ားခင္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္  အျမန္လမ္း
စာမ်က္ႏွာ(၂၆) မွ

တုငိ္းမင္းအုခိ်မ္းသာမျဖစ္ႏုိငခ္ဲဟ့ ု
ဆုိႏုိင္ေပသည္။
 ထပ္ေလာင္း၍ ဆုိခ်င္ပါ  
သည။္ အကယ္၍ ဦးေန၀င္းသည ္
ပါတစီံဒုီမိကုေရစီစနစ္ကုိ ေအာင္ 
ျမင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါက မင္းအုိခ်မ္း 
သာျဖစ္ မွာ  အမွန္ ပင္တည္း ။ 
အကယ္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာ 
ေမာင္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အာဏာလဲႊ 
ေျပာင္းေပးၿပီးေနာက္ စစ္တန္း 
လ်ားသုိ႔ အမွန္တကယ္ျပန္ႏုိင္ရွာ 
ခဲ့လွ်င္ မင္းအုိခ်မ္းသာျဖစ္ခဲ့မည္ 
မွာ မလြဲတည္း။ အကယ္၍ ဗုိလ္ 
ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ဒီမုိက 
ေရစီလမ္းေၾကာင္းအား ျပည္သူ 
တို႔၏ ဆႏၵကုိ ဗဟုိျပဳ၍ ပီပီျပင္ 
ျပင္ေဖာက္လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါလွ်င္ 
ယေန႔သ႔ူကို ျပည္သူထဲတြင္ ရင္း 
ရင္းႏွီးႏွီးသြားသြားလာလာ ေခါင္း 
ေဖာ၀္င့္ႂကြားႏုငိ္ေသာ ဒမီိကုေရစ ီ
ဗသိကုာမင္းအုခိ်မ္းသာႀကီးအျဖစ ္
မလြဲဧကန္ေတြ႕ျမင္ေနၾကရမည္ 
သာျဖစ္၏။

 မည္သုိ ႔ဆုိေစ  ယခုအခါ  
သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ မိမိ 
သ႐ပု္ေဆာင္ေနရေသာ ဒမီုကိေရ 
စီဇာတ္ၫႊန္း၏ အဓိကအားနည္း 
ခ်က္မ်ား(အထူးသျဖင့္ ‘‘၀န္ထမ္း 
ကားအထက္-ျပည္သူ႔ကုိယ္စား 
လွယ္ကားေအာက္’’ျဖစ္ေနေသာ 
အပုိင္းမ်ား)ကုိ လက္ေတြ႕က်က် 
သိျမငခ္စံားၿပီးျဖစသ္ျဖင္ ့တုငိ္းရင္း 
သားမိဘျပည္သူတုိ႔၏ အက်ိဳးစီး 
ပြားကုိ ေရွး႐ႈလ်က္ အျခားျပဳျပင္ 
ေစလိသုည္ ့အပုငိ္းမ်ားကုပိါ ျပတ ္
ျပတ္သားသားျပဳျပင္ရန္ ေဆာင္ 
ရြက္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပ 
သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သူ၏ 
သကတ္မ္းကာလအတြင္း ျပည ္သ ူ
တို ႔၏ ႏုိင္ငံေရးေသာကကုိ ေခ် 
ဖ်က္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအာဟာရကုိ 
အျပည့္အ၀ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 
ျဖင့္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးနည္းတူ 
မင္းအုိခ်မ္းသာတစ္ဦးမလြဲမေသြ 
ျဖစလ္ာေလမညဟု္ ယုံၾကညမိ္ေပ 
သည။္ စာေရးသသူည ္၂၀၁၁ ခုႏစွ ္
မွစ၍ ပုဂံေျမသုိ႔ေရာက္ေလတုိင္း 
မင္းအိုခ်မ္းသာဘုရားတြင္ ဦးသံုး 
ႀကိမ္ခ်၍ သမၼတႀကီး မငး္အို 
ခ်မ္းသာျဖစ္္ပါေစဟု ဆုေတာင္း 
ေပးလ်က္ရိွပါေၾကာင္း . . . .။

အေမရိကန္သမ ၼတမစ ၥတာအို 
ဘားမားျမန္မာႏုိင္ငံသို ႔ အလည္ 
အပတ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္  ႏုိင္ငံ  
ေတာ္သမၼတႀကီးက အျမန္လမ္း 
ကိ ုျပဳျပငရ္န္အကအူညီေတာင္းခံ 
သည့္အခါ အခ်ိဳ႕ျပည္သူမ်ားက  
အေသးအဖြကိဲစၥအကူအညီ ေတာင္း 
သည္ဟု ထင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခု 
အခ်ိန္တြင္မွ အျမန္လမ္းေကာင္း 
ရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကုိသိ 
ၾကပါလိမ့္မည္။
 အျမန္လမ္းႀကီးကို ႏုိင္ငံတ 
ကာအကူအညီျဖင့္  မည္သုိ ႔ပင္ 
ေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္သည္ျဖစ္ပါ 
ေစ။ သကဆ္ုငိရ္ာတာ၀နရ္ွသိမူ်ား၊ 
ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားက 
အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ပရိတ္ 
ႀကီး(၁၁)သုတ္အပါအ၀င္ အႏၲ 
ရာယ္ကင္းဂါထာမ်ား မည္မွ်ပင္ 
ရြတ္ဖတ္ၾကသည္ျဖစ္ပါေစ၊ အ 
ျမန္လမ္းေပၚတြင္  ျပည္သူမ်ား 
ေအးခ်မ္းစြာလုိရာခရီးသို႔ ေရာက္ 
ရွိေရးအဓိကတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာ
 ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသာျဖစ္ပါ 
သည။္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအပိမ္ငိကု ္
ေရး။
 ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္း 
ကမ္း စနစ္တက်လုိက္နာေရး။
 မိမိ၏ယာဥ္ေမာင္းတာ၀န္ 
အေပၚ ဂဏုယူ္အေလးထား၍  ႀကဳိး 
ႀကဳိးစားစားတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 
ၾကရန္ေတာ့လုိပါသည္။
(ေဆာင္းပါးပါအေၾကာင္းအရာ 
သည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာ 
ျဖစ္ပါသည္)

ေျပးသင့္တာေပါ့

အပ်င္းဆံုး

တိုက္တစ္တိုက္၏ ငါးလႊာတြင္ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္ေပါက္ေန၍ ၀န္ 
ေဆာင္မႈကုမၸဏီမွ ပုိက္ျပင္သမားႏွစ္ဦး လာေရာက္ျပင္ဆင္ 
သည။္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုကက္ု ိျပငဆ္င္ေနခ်ိန္မွာပင ္အသကႀ္ကီးသ ူႀကီး 
ၾကပ္ေရးမွဴးက ၎၏ အလုပ္သင္လူငယ္အား အလုပ္ၿပီးလွ်င္ 
မည္သူက ကားဆီအရင္ေျပးဆင္းႏုိင္မည္လဲဟု စိန္ေခၚထား 
သည။္ သုိ႔ျဖင္ ့ပုကိက္ု ိျပငဆ္ငၿ္ပီးခ်နိမ္ွာပင ္ပုကိ္ျပငသ္မား ႏစွဥ္ီး 
က ၎တုိ႔၏ ကရိိယာမ်ားကု ိသမ္ိးဆည္း၍ တိုက္ေပၚမွ အလ်င ္
အျမန္ဆင္းၿပီး ကားဆီသို႔ ေျပးၾကသည္။၎တုိ႔ကားနားေရာက္ 
ခ်ိန္မွာပင္ ပုိက္ျပင္ခုိင္းေသာ အိမ္ရွင္အမ်ိဳးသမီးလည္း ၎တု႔ိ 
ေနာကမွ္ ေမာႀကီးပန္းႀကးီေရာကလ္ာသည။္ အေၾကာင္းကု ိေမး 
ျမန္းေသာအခါ အမ်ဳိးသမီးႀကီးက‘‘ဓာတ္ေငြ႕ပုကိ္ျပငတ္ဲ ့လူႏစွဥ္ီး 
အလအုယကထ္ြက္ေျပးၾကေတာ့ ကြၽန္မလည္း ေျပးသင္တ့ယ္လို႔ 
ယူဆတာေပါ့’’ဟု အိမ္ရွင္အမ်ိဳးသမီးကေျပာေလ၏။

တပ္စတုပ္ၾကပ္ႀကီးတစဦ္းက ၎၏ လေူပါင္း ၂၀ ပါေသာ တပ္ 
စကုု ိတန္းစခိုီင္းၿပီး ယခုလိုေျပာသည။္ ‘‘က ဲ. . . ေကာင္းၿပီ။ မင္း 
တို႔ထကဲ အပ်င္းဆံုးဆုၿိပီး ကုယိ္ဟ့ာကုယိ၀္နခ္ရံငအ္သကသ္ာဆံုး 
အလပ္ုတစခု္ေပးမယ္။ အပ်င္းဆံုးဆုတိဲ့ေကာင ္လက္ေထာင’္’ဟု 
ေျပာရာ တပ္သား ၁၉ ဦးက လက္ေထာင္ထားၿပီး တစ္ဦးတည္း 
သာ လကမ္ေထာင္ေပ။ ‘‘ဟို ရဲေဘာ္ မင္းက ဘာျဖစလ္ို႔ လကမ္ 
ေထာငတ္ာလ’ဲ’ဟု တပ္ၾကပ္ႀကီးက ေမးျမန္းရာ ‘‘လက္ေထာငရ္ 
မွာ ပ်င္းလုိ႔ ဆရာႀကီး’’ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကား၏။

အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈနယ္ေျမ (AFtA)သို႔  
ျမန္မာ၀င္ရန္  သံုးႏွစ္ ေနာက္ဆုတ္ျခင္းက SMe မ်ားအတြက္ 
ေကာင္းသတင္းျဖစ္

စာမ်က္ႏွာ (၁၉)မွ

 ယင္းကဲ့သို႔ျဖစလ္ာပါက ျပည ္
ပမွ သြင္းကုန္မ်ားကုိ ေစ်းသက္ 
သာစြာျဖင့္ ျပည္သူမ်ား သံုးစြဲခြင့္ 
ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း 
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ 
ငန္းမ်ားအတြက ္ႀကီးမားသည္ ့စနိ ္
ေခၚမႈႀကီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား 
စက္မႈလုပ္ငန္းေပါင္း တစ္သိန္း 
ႏွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ ္
ရိွသည္။
 တိငု္းျပည ္စီးပြားေရး၏ အဓ ိ
ကအခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေန 
ေသာ အေသးစားႏငွ္ ့အလတစ္ား 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အ 
ျခား အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စာ 
လွ်င ္မ်ားစြာေနာကက္်ေနသည္ ့အ 
တြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ နည္း 
ပညာအရင္းအႏွီးမ်ားျဖင္ ့ပုမိိအုား 
ေပးျမႇင့္တင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အ 
ေသးစားႏငွ္ ့အလတစ္ားစီးပြားေရး 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟုိေကာမ္တ ီ
အစည္းအေ၀းပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကား 
သည္။
 အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား 
ဖြံ ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဗဟုိေကာ္မ 

တီကု ိႏုငိင္ံေတာ္သမၼတက ဥက႒ၠ 
အေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ၿပီး ဒုသမၼတ 
မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ 
ဒု၀န္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ 
အစိုးရမ်ားမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္  
ကန္ုသညစ္ကမ္ႈအသင္းခ်ဳပ္ဥက႒ၠ 
တို႔နွင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။
 ျမန္မာႏွင့္ လာအုိတို႔သည္ 
အာဆယံီအဖဲြ႕သုိ႔ ၁၉၉၇ခုႏစွတ္ြင ္
၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ 
ႏုငိင္သံည ္အာဆယံီအဖြ႕ဲ၀င ္က်န္ 
ေျခာက္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဖြံ႕
ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ဂ်ီဒီပီစီးပြားေရး 
ႏွင့္ ေစ်းကြက္အေနအထားတုိ႔မွာ 
မညီမွ်မႈမ်ားစြာ ရိွေနသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ 
စီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္းတြင္ ပါ 
၀င္ႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံအတြင္း အေသး 
စားႏငွ္ ့အလတစ္ားစီးပြားေရး လပု ္
ငန္းမ်ားပံပ့ုိးေပးျခင္း၊ အစုိးရ စီးပြား 
ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ ရာဥပ 
ေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပ႒ာန္းရန္  
ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဆင္ 
သင္မ့ျဖစ္ေသးေၾကာင္း စီးပြားေရး 
ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေနၾက 
သည္။  



JicA အကူအညီျဖင့္ 
ကဒံုကနိတြင္ 
ဒီေရေတာစိုက္ခင္း 
ထူေထာင္မည္
ခိုင္ခိုင္စိုး

ရန္ကုန္၊ ေမ-၃ 
ဘိကုေလးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ကဒံကုနိသစ ္
ေတာႀကိဳး၀ိုင္းတြင္ JICA အဖဲြ႕၏ 
အကအူညီျဖင့ ္ဒီေရေတာစိကုခ္င္း 
စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ 
ေတာဦးစီး ဌာနမွ  သတင္းရရွိ  
သည္။
 ကဒံုကနိသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း 
အကြက္အမွတ္ (၃၈၊ ၃၉၊ ၄၃၊ 
၄၄) တြင္ ဒီေရေတာဧက ၂၈၀၀ 
ေက်ာက္ိ ုမိုးရာသတီြင ္JICA အဖဲြ႕ 
အစည္း၏ အကူအညီျဖင့္ စတင္ 
စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဘိုက 
ေလးၿမိဳ႕နယ၊္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန 
ဦးစီးအရာရွိ ဦးကံထြန္းက ေျပာ 
သည္။
 ဒီေရေတာစိုက္ခင္းစီမံကိန္း 
တည္ေထာင္ရာတြင္  ကဒံုကနိ 
သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းတြင္ လမု၊ သ 
မတ္ႀကီး ဒီေရေတာအမ်ဳိးအစား 
ႏစွမ္်ဳိးကိ ုစိကုပ္်ဳိးမည္ျဖစၿ္ပီး စိကု ္
ခင္းတည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ယင္း 
ဒီေရေတာမ်ားရွိ ေရသယံဇာတ 
မ်ား ထနိ္းသမိ္းေရးကိ ုဆကလ္က ္
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၎က 
ဆုိသည္။
 ‘‘အရင္တုန္းက နည္းပညာ 
ပေရာဂ်ကလ္ပ္ုထားတာ။ အခုက 
စ တ င္ အေ ကာ င္ အ ထ ည္ေ ဖာ္  
ေတာမ့ွာ။ အခ ုမိုးတြင္းစစိကုမ္ယ’္’ 
ဟု ဦးကံထြန္းက ေျပာသည္။
 ဒီေရေတာစိုက္ခင္းစီမံကိန္း 
ျပဳလု ပ္ရန္ JICA အဖဲြ ႕သည္ 
၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၃ အထိ နည္းပညာ 
အရ ေလ့လာခဲ့ ၿပီး စီမံကိန္းအ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ၂၀၁၃ 
မွ ၂၀၁၇ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရးႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၎က 
ဆက္လက္ေျပာသည္။
 ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအ 
တြင္းရွိ  ဘိုကေလး၊  ဖ်ာပံုႏွ င့္  
လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာ 
မ်ား၌ JICA အကူအညီျဖင့္ ဒီေရ 
ေတာပ်ဳိးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာ 
ေပးစခန္း ေလးခု၊ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ 
အေဆာက္အအံုေလးခုႏွင့္ ေဒသ 
ခံျပည္သူ အစုအဖဲြ႕ပိုင္ စိုက္ခင္း 
မ်ား တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိ 
ရသည္။

ေရႊဥေဒါင္းေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေတာဆင္႐ုိင္း စားက်က္ေျမမ်ား သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းလာ
အိျဖဴမြန္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၀
ေရႊဥေဒါင္းေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ 
ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေျမေနရာမ်ား 
ခ်ဲ ႕ထြင္အသုံးျပဳမႈမ်ားလာျခင္း  
ေၾကာင့္  ေတာဆင္႐ုိ င္းမ်ား၏ 
က်က္စားရာ နယ္ေျမမ်ား ေလ်ာ ့
နည္းလာသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရေၾကာင္း 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္  
သစ္ေတာေရးရာ၀န္ ႀကီးဌာနမွ 
သတင္းရရွိသည္။
 သဘာ၀ေတာမ်ားကိ ုအျခား 

ခိုင္ခုိင္စိုး
ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၀

ျပင္ဦးလြင္ အမ်ဳိးသားကန္ေတာ္ 
ႀကီးဥယ်ာဥ္တြင ္ေနထိုငက္်ကစ္ား 
ေသာ ေဆာင္းခုိငွက္အမ်ဳိးအစား  
ဟသၤာစုံတဲြမွ ဒုတိယအႀကိမ္အ 
ျဖစ္ ဟသၤာေျခာက္ေကာင္သား 
ေပါက္ခဲ့ေ ၾကာင္း  သတင္းရရွိ  
သည္။

အမ်ဳိးသားကန္ေတာႀ္ကီးဥယ်ာဥတ္ြင ္ဟသၤာငကွ ္ေျခာက္ေကာင္ေပါက္

ေျမအျဖစ္ အသုံးခ်မႈမ်ားျပားလာ 
ျခင္း၊ လမူ်ားက်ဴးေက်ာ၀္င္ေရာက ္
ေနထုငိ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့ေတာဆင ္
႐ိုင္းမ်ား ေနထုိင္သည့္ သဘာ၀ 
ေဂဟအေနအထားမ်ား ပ်က္စီး 
ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း၊ ပ်က္စီး 
ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကို မ်က္ျမင္ 
ကိုယ္ေတြ႕ ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း 
နယ္ေျမအတိအက် တုိင္းတာ 
ထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေျပာ 
ဆိုရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ၀န္းက်င္၊ 
သားငွက္ဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ 

ဦးက ေျပာသည္။
 ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ား ေနထုိင္ 
သည့္ သဘာ၀ေတာမ်ား ပ်က္စီး 
လာျခင္းေၾကာင့္ လူႏွင့္ ဆင္ ပဋိ 
ပကၡျပႆနာမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ 
ပြားလာေၾကာင္းလည္း ၀န္းက်င/္ 
သား ငွက္ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ 
ဦးက ေျပာသည္။ 
 ‘‘ဒီႏွစ္ထဲမွာ လူနဲ႔ ဆင္ ပဋိ 
ပကၡျဖစ္တာ ႏွစ္ႀကိမ္ရွိပါၿပီ။ ဒီလို 
ျပႆနာေတြ ေလ်ာ့နည္းလာဖို ႔ 
ေတာဆင႐္ိငု္းေတြ ျဖတသ္န္းသြား 

လာတတ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြ၊ 
သူတုိ႔ေနထိုင္ က်က္စားတဲ့ နယ္ 
ေျမေတြကိ ုေဒသခံေတြသိေအာင ္
အသိပညာေပးတဲ့ ကိစၥေတြလုပ္ 
ေပးခဲ့ပါတယ္’’ ဟု အထက္ပါ 
ပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။ 
 ေတာဆင္႐ုိ င္း မ်ား  အ ၿမဲ  
တမ္း ျဖတ္သန္းသြားလာတတ္ 
သည္ ့ေနရာမ်ားကိ ုမွတ္တမ္းတင ္
ျခင္း၊ စားက်က္နယ္ေျမမ်ား မွတ္ 
တမ္းတင္ျခင္း၊ စားက်က္ေျမမ်ား  
သတ္မွတ္၍ ေဒသခံမ်ား မသြား 

မလာမိေစရန္ သတိေပး ဆုိင္း 
ဘုတ္မ်ား စိုက္ထူေပးျခင္းတုိ ႔ကို 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆို 
သည္။
   ေရႊဥေဒါင္း  ေတာ႐ုိင္း  
တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ မႏၲ 
ေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ 
ခ႐ုိင္၊ သပိတ္က်င္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
မုိးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ 
မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဧရိယာတြင္တည္ 
ရွိၿပီး ဧကေပါင္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ 
က်ယ္၀န္းသည္။ 

 ထုိဟသၤာေမာင္ႏွံမွာ အမ်ဳိး 
သားကန္ေတာ္ႀကီး ဥယ်ာဥ္တြင္ 
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္  ဧၿပီ ၂၆ ရက္ 
က ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ရွစ္ 
ေကာင္သားေပါက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ 
ဧၿပီ ၂၆ ရက ္တြင ္ေျခာက္ေကာင ္
သားေပါက ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမနမ္ာင့ကွ ္
ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္း 
သိမ္းေရး  အသင္းမွ  ဒု ဥကၠ႒ 

ေဒါကတ္ာဦးသနိ္းေအာငက္ ေျပာ 
ၾကားသည္။
  ေဆာင္းခို ငွက္မ်ားသည္ 
ေအာက္တုိဘာမွစတင္၍ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္  လာေရာက္ေနထုိ င္  
က်က္စားၿပီး မတ္လကုန္တြင္ ဌာ 
ေနသို႔ ျပန္သည့္ ငွက္မ်ားျဖစ္ရာ 
ဟသၤာငွက္မွာလည္း ေဆာင္းခုိငွက္ 
ျဖစသ္ည္အ့တြက ္ယခုကဲ့သို႔ သား 

ေပါက္သည့္ ျဖစ္စဥ္မွာ ရွားပါး 
သည့္ျဖစ္စဥ္ဟု ၎ကဆုိသည္။
 ‘‘ဟသၤာက ေဆာင္းခုိငွက္ 
ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ဒီမွာသားေပါက္ 
စရာအေၾကာင္း မရိွဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ 
အေတြ႕အႀကံဳအရဆုရိင ္အရငက္ 
လည္း သားေပါက္တယ္ဆိုတာ 
မၾကားမဘိူး’’ဟ ုဦးသနိ္းေအာငက္ 
ေျပာသည္။

 ဟသၤာငကွမ္်ားမွာ တဘိက၊္ 
နီေပါ၊ မြန္ဂိုႏွင့္  အာရွတုိက္အ 
လယ္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ လာဖြယ္ရွိ 
သည့္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားျဖစ္ၿပီး 
ယင္းတုိ႔၏ သားေပါက္ခ်ိန္မွာ ဇြန္  
လတြင ္သားေပါကၾ္ကၿပီး တရိစၧာန ္
ဥယ်ာဥတ္ြငရ္ွသိည္ ့ဟသၤာမ်ားပင ္
သားေပါက္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း 
၎ကဆုိသည္။ 

ဓာတ္ပံု − ဦးသိန္းေအာင္

ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ reDD လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အနည္းငယ္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္
အိျဖဴမြန္

ရန္ကုန္၊ 
ေမ-၁၀

သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ သစ္ 
ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းမႈမ်ား 
ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လမ္းျပေျမပံုၿပီးစီး 
သည့္ မွာ တစ္ႏွစ္ခန္ ႔ ၾကၿပီျဖစ္  
ေသာ္လည္း  ေငြေ ၾကးဆို င္ ရာ  
အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္း 

စီ မံ ခ်က္အနည္း င ယ္သာ  အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေၾကာင္း 
သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘စီမံကိန္းေထာက္ပံ့ေငြက 
နည္းနည္းပဲရေတာ့ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း 
လံုး မလႊမ္းၿခဳံႏုိင္ေသးပါဘူး’’ဟု 
စီမံကိန္းႏွင့္   စာရင္းအင္းဌာနမွ 
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္ 
တာေသာင္းႏုိင္ဦးကေျပာသည္။

 အဆုပိါစမံီကန္ိးသည ္ကမၻာ့ 
အ၀န္းထုတ္လပ္ုေနေသာ ကာဗြန္ 
မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ နည္းလမ္း 
တစ္ခုျဖစ္ေသာေ ၾကာင့္  ယင္း  
နည္းလမ္းမ်ားအတိငု္း အ ေကာင ္
အထည္ေဖာ္ေနသည္ ့ႏိငုင္မံ်ားကု ိ
ႏုငိင္တံကာက ေထာကပ့ံ္ကညူေီန 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 အဆိုပါစီမံကိန္းကုိ REDD 

လုပ္ငန္းစဥ္ဟု အတုိေကာက္ေခၚ 
ၿပီး လက္ရိွအစိုးရႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၏ 
ေထာကပ္ံ့ေငြမ်ားျဖင္ ့ေရတာရညွ ္
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာငႀ္ကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပခူဲး 
ၿမိဳ႕နယ္ ေမ်ာက္စာရီႀကိဳး၀ုိင္းႏွင့္ 
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို ႔တြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွ  
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၂ ခု 

ႏစွတ္ြင ္REDD လပ္ုေဆာငရ္မည္ ့
အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္ကုန္ 
ပုိင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေရးဆဲြခဲ့ၿပီး 
ဇြန္လတြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ REDD 
ကု ိအေကာငအ္ထည္ေဖာရ္ာတြင ္
ေနာ္ေ၀းအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင ္
ရြက္မႈမ်ားရိွသလို အျခားႏိုင္ငံတ 
ကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏငွ္ ့ေရ႕ွေျပး 
လပုင္န္းစဥမ္်ားကု ိေဆာငရ္ြက္ေန 
သည္။
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မိုးကာလတြင ္ေခ်ာင္းသာဟိတုယအ္ခ်ဳ႕ိ ဖြင္ထ့ားမည္
ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ ေမလ-၁၀
မိုးတြင္းကာလ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ခရီးသည္အဝင္မ်ားေသာ ကမ္း 
ေျခသံုးခုအနက္ ေငြေဆာင္ႏွင့္  
ငပလီရွိ ဟုိတယ္မ်ား ပိတ္ထား 
မည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်ာင္းသာရွိဟိုတယ္ 
အခ်ဳိ႕ ဖြင့္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။
 ငပလီကမ္းေျခဟိုတယ္မ်ား 
သည္ ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္အတုိင္း ေမလ 
ဆန္းမွစတင္ကာ ေအာက္တိုဘာ 
အထိ ပိတ္ေလ့ရွိၿပီးေငြေဆာင္မွ  
ဟိုတယ္မ်ားသည္ ေမလကုန္ ဇြန ္
လဆန္းတြငစ္တင၍္ ဟုိတယ္မ်ား 
ကို ပိတ္ေလ့ရွိသည္ဟု ဟိုတယ္ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
 သို႔ေသာ္ ခရီးသည္ပံုမွန္ဝင္ 
ေသာ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခရွိ ဟို 
တယ္အခ်ဳိ႕သာပိတ္ၿပီး တစ္ဝက္ 
ခန္႔ဖြင့္လွစ္ထားသည္ဟု ေခ်ာင္း 
သာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး 
ေတဇာေအာင္က ဆုိသည္။
 ‘‘မိုးတြင္းမွာ ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့ 
ဟုိတယ္သာပိတ္တာပါ။ က်န္တာ 
ေတြကေတာ့ ဖြင့္ေပးထားတာကို 
ေတြ႕ရတယ္’’ဟု ဦးေတဇာေအာင ္
က ေျပာသည္။

 ငပလီကမ္းေျခရွိ ဟုိတယ္ 
မ်ားပိတ္သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း 
အခ်ဳိ႕ေသာဟိုတယ္ငယ္ႏွစ္လံုး၊ 
သံုးလံုးခန္႔မွာ ဖြင္လ့စွထ္ားသညဟ္ ု
ငပလီဟုိတယ္ဇုန္မွ တာဝန္ရိွသူ 
ဦးေက်ာ္စြာေမာင္ေမာင္က ေျပာ 
သည္။
 ‘‘ေငြေဆာင္ကမ္းေျခက ေတာ့  
ေမလကုန္ေလာက္မွ    ပိတ္ျဖစ္ 
မယ္။ အခုလက္ရွိအခ်ိန္ကေတာ့ 
မပိတ္ေသးပါဘူး။ စကတ္ငဘ္ာက 
စၿပီး ေအာကတ္ိဘုာေလာကမ္ ွခရီး 
သညလ္ကခံ္တယ္’’ဟု ေငြေဆာင ္
ဟိတုယဇ္နု ္ဥက႒ၠဦးေအာငသ္ိကု ္
က ေျပာသည္။
 ငပလီႏွင့္ ေငြေဆာင္ကမ္း 

သဘာဝအေျခခံေဘးမဲ့ေတာမ်ားသို႔ 
ျပည္ပခရီးသြား လာေရာက္မႈ 
စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္
အိျဖဴမြန္

ရန္ကုန္၊ ေမ- ၁၀
ယခုႏွစ္အတြင္း သဘာဝအေျခခံ 
ေဘးမဲ့ေတာမ်ားသို႔ ႏုိင္ငံျခားခရီး 
သြားလာေရာက္မႈႏႈန္းမွာ စံခ်ိန္  
တင္ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ပတ္ 
ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ 
ေတာေရးရာဝန္ႀကီး ဌာနမွ သတင္း 
ရရွိသည္။
 ယခုႏွစ္အတြင္း  သဘာဝ 
အေျခခ ံေဘးမဲ့ေတာမ်ားတြင ္ႏုငိင္ ံ
ျခား ခရီးသြား ဝင္ေရာကမ္ႈမွာ တစ ္
လလွ်င္ ေလးေသာင္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ 
ၿပီး  ခရီးသည္ အမ်ားဆံုး  ဝင္  
ေရာက္သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၏ လ 
အလုိက္ ခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈ 
ႏႈန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက သံုးေသာင္း 
ခန္႔  ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း  ျဖစ္ 
သည္။
 ‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ 
ဝါရီ၊ မတ္လ စာရင္းေတြခ်ဳပ္ၾကည္ ့
ေတာ့ ခရီးသည္ ၁၂ သိန္းေက်ာ္ 

ႏုိင္လင္းေအာင္
ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၀

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ  ခရီးသြား 
ေဒသမ်ားႏငွ္ ့အခ်ကအ္လကမ္်ား 
ကိ ုေဖာ္ျပေပးထားသည္ ့ခရီးသြား 
လမ္းၫႊန္ ၀က္ဘ္ဆုိက္ တစ္ခု 
ကို ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း အ 
ေထာက္အကူျပဳေစရန္ အြန္လုိင္း 
တြင ္တင္ေပးလုကိၿ္ပီျဖစ္ေၾကာင္း  
ဗယီကန္မ္ႏုငိင္ ံအေျခစုကိ ္ Holi− 
day Indochina ခရီးသြားကုမၸဏီ 
က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 အဆုပိါ ကမုၸဏသီည ္ကမၻာ 
တစ္၀န္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လုပ္ 
ကိုင္ေနသည့္ အာရွခရီးသြားလုပ္ 
ငန္းကိ ုဦးေဆာင္ေနေသာ ကမုၸဏ ီ
မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏုိင္ငံ 
မ်ားမွ အာရွသို႔ လာေရာက္လည္ 
ပတ္ေသာ ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသို႔ လည္ပတ္လုိသည့္ ဆႏၵ 
မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္အြန္လုိင္း 
မွ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားမည္ဟု ဆုိ 
သည္။
 ‘‘ႏုိင္ငံတကာမွာ အခုလိုမ်ဳိး 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သီးသန္႔ဆို 
ၿပီး ၀ကဘ္ဆ္ုကိတ္င္ေပးတာ သပ္ိ 
မရွိေသးဘူး။ အခုလို တင္ေပး 
လိကု္ေတာ ့ျပညတ္ြင္းခရီးစဥ္ေတြ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ၀က္ဘ္ဆုိက္ကို ဗီယက္နမ္ခရီးသြားကုမၸဏီ အြန္လုိင္းတင္ေပး

အတြက္ လက္မွတ္ေရာင္းတဲ့ ေန 
ရာတစ္ခု တုိးလာတာျဖစ္လို႔ ခရီး 
သြား၀င္ေရာက္မႈႏႈန္း တုိးတက္မႈ 
ကို အေထာက္အကူျပဳေစမွာပါ’’ 

ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ 
ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးၿဖိဳးေ၀ရာ 
ဇာက ေျပသည္။
 ဗီယက္နမ္ အေျခစိုက္ ခရီး 

သြား ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ခရီးသြားလမ္းၫႊန၀္ကဘ္ဆ္ုကိက္ိ ု
Activetravelmyanmar.com  
အမည္ျဖင့္  ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး 

ျမန္မာႏုိင္ငံ  အတြင္းရွိ  ေတာ 
ေတာင္ေရေျမ သဘာ၀အေျခခံ 
မ်ား၊ အပန္းေျဖ ကမ္းေျခမ်ား၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ 

ဘုရားေစတီမ်ားကို ၀က္ဘ္ဆုိက္ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 ‘‘ျပည္ပအေျခစုိက္ ကုမၸဏီ 
တစ္ခုက ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေပး 
တာဆိုေတာ့ အဲဒီကုမၸဏီရဲ႕ နာ 
မည္ေက်ာ္ၾကားမႈ ျမန္မာျပည္ကို 
လူပိုသိႏုိင္တဲ့အတြက္ အေရာင္း 
ျမႇင့္တင္မႈကို အက်ဳိးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ 
ပါတယ္’’ ဟု Nature Dream ခရီး 
သြားကုမၸဏီ မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက ္
တာ ေဒၚစံပယ္ေအာင္က ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြား၀င္ 
ေရာက္မႈမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္  အ 
တြင္း၌ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ၁ 
ဒသမ ၂ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားဧည့္ 
သည္ ၂ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္ ၀င္ 
ေရာက္ခဲ့ကာ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္  
တက္လာခဲ့သည္။
 ယခုႏွစ္ ခရီးသြားရာသီတြင္ 
ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ဧည့္သည္ 
၃ သန္း၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ 
ႀကးီဌာနကလည္း သက္ဆုိင္ရာ 
က႑မ်ားမွ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ 
လ်က္ရွိသည္။ 

လာတယ။္ သံုးလထမဲွာ ဒီေလာက ္
လာတယ္။ ဒီအတိုင္းသာ ဆက္ 
လာေနမယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၄ ဟာ 
စခံ်ိန္တငပ္။ဲ ဘာလို႔လဆဲုရိင ္ခရီး 
သည္ အမ်ားဆံုးလာခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ 
တစ္ႏစွလ္ံုးမွာေတာင ္ခရီးသညက္ 
၁၆ သိန္းပဲရွိတယ္’’ဟု ဝန္း/သား 
ငွက္ဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
 ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သဘာဝ 
အေျခခံခရီးသြားစခန္း ၂၀ အနက ္
ပုပၸားေတာင္၊ ေလာကနႏၵာေဘး 
မဲ့ေတာ၊ က်ဳိက္ထီး႐ိုး၊ အင္းေလး 
ကန္၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ ေဘးမ့ဲ 
ေတာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခား ခရီး  
သြားအမ်ားဆံုး လာေရာက္ေသာ 
ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
 ၂၀၁၂ ခုႏစွ္ေနာကပ္ိငု္းတြင ္
ေရခဲေတာင္မ်ား ဖံုးလႊမ္းသည့္  
ခါကာဘုိရာဇီ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ 
ႏွင့္ဖုန္ကန္ရာဇီေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ 
ေဘးမဲ့ေတာတုိ႔တြင္ႏိငုင္ံျခားသား 

ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ၿပီး ခရီး 
သည္ အေရာက္အေပါက္နည္း 
ေသာ ခ်ပ္သင္း၊ အေလာင္းေတာ္ 
ကႆပ၊ ပန္းေလာင္ႏငွ္ ့ျပဒါးလင္း 
ဂူ စသည့္ေနရာမ်ားသို႔ခရီးသည္ 
မ်ားလာေရာက္လ်က္ရွိသည္။
 ႏစွစ္ဥ္ခရီးသညအ္နည္းငယ္ 
မွ်သာ လာေရာက္ေသာ မိုးယြန္း 
ႀကီးအင္း၊ မိန္းမလွကြၽန္း၊ နတ္ 
မေတာင္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္  
ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ 
တုိ႔တြငလ္ည္း ခရီးသညအ္ဝငမ္်ား 
လာသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
 ႏိုင္ငံအတြင္း  ဥယ်ာဥ္ႏွင့္  
ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ 
၃၈ ခုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထား 
ေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ 
ေရး အခက္အခဲ၊ ေနရာထိုင္ခင္း 
အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝ 
အေျခခံခရီးသြားစခန္းကုိ ဥယ်ာဥ္ 
ႏင့္ွ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ 
၂၀ ခုသာ ဖြင့္လွစ္ထားႏုိင္သည္။

ေျခမ်ားသည ္မိုးကာလ၌ ပငလ္ယ္ 
ေရတက္ျခင္း၊ မိုး ႀကီးျခင္း၊ ေရ 
ေနာက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့ႏစွစ္ဥပ္ံမုနွ ္
ပိတ္ၿမဲျဖစ္သည္။
 ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခသည္ 
ျပညတ္ြင္းခရီးသြားမ်ားဝင္ေရာက ္
မႈမ်ားၿပီး မိုးတြင္းကာလ၌လည္း 
ခရီးသည္ မျပတ္ေသာေၾကာင့္  
ဟိုတယ္အခ်ဳိ႕ဖြင့္ထားေပးသည္ 
ဟု သိရသည္။
 ‘‘ေခ်ာင္းသာက ခုေတာင္လူ 
မျပတ္ေသးဘူး။ စေန၊ တနဂၤေႏြ 
ဆို ပိုမ်ားတယ္။ မႏွစ္က မိုးတြင္း 
တုန္းကလည္း ခရီးသည္လာတာ 
မ်ားတယ’္’ဟ ုဦးေတဇာေအာငက္ 
ေျပာသည္။
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ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားေက်ာင္းသူမ်ား ျပန္ေပးဆြဲခံရမႈအေရး ႏုိဗယ္ဆုရွင္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားသတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဝိုလီဆိုရင္ကာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
ေက်ာ္မ်ိဳး

‘‘အမွန္တရားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထိေတြ႕ရမယ္။ ျမန္ျမန္လႈပ္ရွား တံု႔ျပန္ရပါမယ္’’

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားမွာ အစၥလာမ္မစ္ 
သူပုန္အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ဘုိကုိဟာရမ္ 
အဖြဲ႕ဟာ ေက်ာင္းသူမိန္းကေလး 
၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျပန္ေပးဆြဲေခၚ 
ေဆာင္သြားတဲ့အတြက္ ကမၻာ 
တစ္ဝန္းမွာ အံ့ၾသစိတ္ပ်က္မႈေတြ 
ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
 အခုလုိ အျပစ္မဲ့တဲ့ မိန္းက 
ေလးေတြကို ဖမ္းေခၚသြားမႈ 
ေၾကာင့္ ႐ႈတ္ခ်မႈေတြဟာလည္း 
ကုလသမဂၢကေန ၿဗိတိန္အထိ 
ကမၻာ့အစၥလာမ္မစ္ဘာသာေရး 
ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြအထိ 
ပ်႕ံႏွံ႔သြားခဲၿ့ပီး ကနသ္မၼတအိဘုား 
မားကပါ မိန္းကေလးေတြကို ျပန္ 
ရွာေတြ႕ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္သမွ် ႀကိဳး 
ပမ္းၾကဖို႔ ႏိႈးေဆာခ္ဲၿ့ပီး အထူးစံစုမ္း 
ေရးအတြက္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားကို 
ကြၽမ္းက်င္တဲ့ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ေတြ 
ေစလႊတ္ခဲ့တဲ့အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါ 
တယ္။ ဘုိကုိဟာရမ္အဖြဲ႕ဟာ 
အစၥလာမ္မစ္အစြန္းေရာက္ဝါဒီ 
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕နာမည္ 
ကုိက ‘‘အေနာက္တုိင္းပညာေရး 
ဟာ မေကာင္းမႈပဲ’’လို ႔ ေဒသ 
ဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ 
အဖြ႕ဲလည္း ျဖစပ္ါတယ္။ ဘိကုုဟိာ 
ရမ္အဖြဲ႕ဟာ ခ်ီေဘာ့အရပ္က 
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အဲဒီ 
မိန္းကေလး ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ ဖမ္း 
ဆီးသြားၿပီးေနာက္ပုိင္း သံုးပတ္ 
အၾကာ ေမလ ၆ ရက္မွာပဲ အဲဒီ 
ခ်ီေဘာ့ဧရိယာထဲက ဝါရာဘီရြာ 
မွာ ေနအိမ္ေတြထကဲေန တစအိ္မ္ 
တက္တစ္အိမ္ဆင္း ရွာေဖြၿပီး 
ေနာက္ထပ္(၁၂)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္ 
အရြယ ္မနိ္းကေလးရစွဥ္ီးကိ ုထပမ္ ံ 
ဖမ္းေခၚသြားခဲ့တဲ့အတြက္ အေျခ 
အေနက ပုိဆုိးရြားလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါ 
တယ္။
 ဒါေၾကာင့္ စီအင္န္အင္န္ 
သတင္းဌာနမွ ခရစ္တ်န္းအမမ္  
ပူရ္နဲ႔ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားရဲ႕ ပထမ 
ဆံုးစာေပ ႏုိဗယ္ဆုရွင္ျဖစ္ၿပီး 
လကရိွ္မွာလည္း အစိုးရရ႕ဲ သတင္း 
ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးလည္း 
ျဖစ္ေနတဲ့ ဝိုလီဆုိရင္ကာကို 
ဒီကိစၥ ေမးျမန္းထားတာေတြကို 
ျပန္လည္ေကာက္ ႏုတ္ေဖာ္ျပ  
လိုက္ရပါတယ္။ ဝိုရင္ကာက 
ေတာ့ ျဖစ္စဥ္မွာ အစိုးရရဲ႕ ကုိင္ 
တြယ္ပံု  ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြရွိခဲ့  
တာကိ ုအျပစတ္ငထ္ားၿပီး ဒီျပႆ 
နာဟာ ေဒသဆုငိရ္ာအဆင့၊္ ႏုငိင္ ံ
တကာအဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္မႈေတြ လုပ္ရမယ္လို႔ ေျပာ 
ထားပါတယ္။

ဘုိကုိဟာရမ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ 
က သူ႔မွာ ျပန္ေပးဆြဲသြားတဲ့ မိန္း 
ကေလးေတြကိ ုကြၽနအ္ျဖစ ္ေရာင္း 
ပုငိခ္ြင့ရ္ွတိယ။္ သတူုိ႔ကု ိေရာင္းဖို႔ 
ေစ်းကြက္လည္းရွိတယ္လို႔ ေျပာ 
တာ ဝန္ႀကီး ၾကားၿပီးၿပီေပါ့။ သကူ 
အေနာကတ္ုငိ္းပညာေရးကိ ုဒီႏုငိင္ ံ
ထဲကေန ဆြဲထုတ္ပစ္ရမယ္ ေျပာ 
ေနပါတယ္။ ဝန္ႀကီးတုိ႔ တိုင္းျပည ္
မွာ အခလုိုျဖစ္ေနတာကိ ုဘယလ္ိ ု
လုပ္ဖို႔ ရွိပါသလဲရွင့္။
 ဒီအေျခအေနက အနာျဖစ္ 
ေစခဲ့ပါၿပီ။ ေျဖရွင္းဖုိ ႔ အရမ္း 
ေနာက္က်ၿပီး အရမ္းလည္း တုိက္ 
တိုက္ဆုိင္ဆုိင္ ျဖစ္သြားခဲ့တာပါ။ 
အရမ္းလည္း ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့ပါ 
တယ္။ အခုေတာ့ ဒီျပႆနာဟာ 
အမ်ိဳးသားျပႆနာတစ္ရပ္ မ 
ဟတု္ေတာ့ဘ ဲအေနာကအ္ာဖရကိ 
တုိက္ရဲ႕ ျပႆနာျဖစ္သြားပါၿပီ။ 
ဘာေၾကာင္လ့ ဲဆုိေတာ ့ဒါက ေဒသ 
တစ္ခုလံုးကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစ 
ခဲ့လို႔ပါ။

ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ အေမရိကန္ကေန 
စစ္ေရးကြၽမ္းက်ငသ္ူေတြ၊ ျပန္ေပး 
ဆြမဲႈ ညိႇႏိႈင္းေရးကြၽမ္းက်ငသ္ူေတြ၊ 
အႀကံေပးေတြနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
ကိရိယာေတြ၊ တျခားပစၥည္းေတြ 

ကိ ုအကအူညီေပးေနတာကိ ုႏုငိဂ္်ီး 
ရီးယားသမၼတအေနနဲ႔ လကခံ္သင့ ္
ပါသလား။ ေကာင္းတဲ့အရာလို႔ 
လူႀကီးမင္း ထင္ပါသလား။
 သမၼတဂ်ိဳနသန္ဟာ အစက 
တည္းက ဒီအတြက္ အကူအညီ 
ေတာင္းသင့္တာပါ။ တလြဲမာန 

ထားတာကိ ုကြၽန္ေတာ ္မယံၾုကည ္
ပါဘူး။ ဘိုကုိဟာရမ္အဖြဲ႕ရဲ႕ လႈပ္ 
ရွားမႈသမုငိ္းကုကိ ေျပာရရင ္ဖလီိ ု
ဆုိဖီလို႔ ေျပာရင္လည္းေျပာပါ။  
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတစ္ႏုိင္ငံတည္းကုိ  
ၿခမိ္းေျခာကတ္ဲက့စိၥမဟတုပ္ါဘူး။ 
ကမၻာတစ္ခုလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္ 

တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ တံု႔ဆုိင္းမႈ (သို႔ 
မဟုတ္) သမၼတဘက္က စကား 
ကိ ုအတည္ျပဳဖုိ႔ဆုတိဲ ့ေႏွာင့္ေႏွးမႈ 
ကိစၥေတြ မရွိသင့္ပါဘူး။

ဘာေၾကာင္ ့သတုိူ႔ေတြ ေဝခဲ့တယ္ 
လို႔ ဝန္ႀကီးထင္တာပါလဲ။ ၾကည့္ 
လိကုပ္ါ။ သမၼတကု ိဒကီစိၥ ရငဆ္ုငိ ္
ဖုိ႔၊ ႏုငိင္ကံိ ုဒကီစိၥရငွ္းျပဖို႔ ေတာင္း 
ဆိခုဲတ့ာ ဝနႀ္ကီးပမဲဟတုလ္ား။ ဒါ 
ကိ ုဝနႀ္ကီး ၿပီးခဲတ့ဲအ့ပတက္ လပုခ္ဲ ့
တယ္မဟုတ္လား။ ဒီတစ္ပတ္အ 
တြင္းမွာပဲ သူက ဝန္ႀကီးရဲ႕ အႀကံ 
ဉာဏက္ိလုုကိန္ာၿပီး တုငိ္းျပညက္ိ ု
တကယစ္ကားေျပာခဲတ့ာ မဟတု ္
လား။ ဝနႀ္ကီးရ႕ဲ စကားထမဲွာေတာ ့ 
သူက ဘာေၾကာင့္ ျငင္းသလုိ ျဖစ္ 
ေနရတာလဲ။
 အဲဒါက သူတင္မဟုတ္ပါ 
ဘူး။ သူ႔အနားက အႀကံေပးေတြ 
လည္း ပါပါတယ္။ ႏုငိင္ရံ႕ဲ အစတ္ိ 
အပုိင္းတခ်ိဳ႕ကပဲေပါ့။ တခ်ိဳ႕က 
ေတာ ့အေၾကာင္းျပခ်ကမ္်ိဳးစံနုဲ႔ကိ ု
ႏုငိင္မံွာ ကေသာင္းကနင္းျဖစတ္ာ 
ကု ိေပ်ာရ္ႊင္ေနၾကမွာပါ။ သတူို႔မွာ 
လည္း အေျခအေနကုိ ဆြေပးတဲ့ 
အတြက္ အျပစ္ရိွတယ္လို႔ ကြၽန္ 
ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ အစိုးရမွာ 
လည္း ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာ အ 

တိုငး္အတာတစ္ခုအထိ အျပစ္ရိွ 
ေနတာ၊ ေစာင့ၾ္ကည့္ေနတာ အျပစ ္
ရွိပါတယ္။

ဝန္ႀကီးဟာ နာမည္ေက်ာ္စာေပ 
ႏိုဗယ္ဆုရွင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
အာဖရိကရဲ႕အသံလည္း ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဘုိကုိဟာရမ္ 
ကိစၥကို သတိေပးခဲ့တာပါလဲ။
 ကြၽန္ေတာ္ သတိေပးခဲ့တာ။ 
အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒီလႈပ္ရွားမႈ 
ေတြက ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားကုိတင္ 
နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ထားတာ 
မဟတုပ္ါဘူး။ သထိားသင့တ္ာက 
ဥပမာ အယလ္ဂ္်ီးရီးယားရ႕ဲ သမုငိ္း 
ကို ိသထိားသင့တ္ာက တာလဘီန ္
ေတြက အာဖဂန္နစၥတန္ကို အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လူေတြက 
ဆိုမာလီယာကုိသြားၿပီး အယ္လ္ 
ရွာဘတ္အဖြ႕ဲနဲ႔ ေလက့်င့္ေရးေတြ  
လုပ္ေနတာ၊ ကမၻာတစ္ျခမ္းမွာ 
ဘာေတြျဖစ္ေနၿပီဆုိတာေတြကို 
မ်က္ႏွာမလႊဲႏုငိတ္ဲသ့ူေတြဟာ ၿပီးခဲ ့
တဲ့ ငါးႏွစ္ေလာက္ကတည္းက 
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါ 
တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကုိလည္း 
လူသိရွင္ၾကား သတိေပးခဲ့တယ္။  
ကြၽန္ေတာ္လည္း စာေတြထမဲွာ ေရး 
ခဲ့ပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၃၇ 

AKINTUNDE AKINLEYE/REUTERS



Vol.13, No.10  May 14 , 2014 International
37

ေဟာလိဝုဒ္မင္းသားႀကီး
ဟာရစ္ဆင္ဖုိ႔ဒ္

ရဲမင္း

ဟာရစ္ဆင္ဖုိ႔ဒ္သည္ အေမရိကန္ 
႐ုပ္ရွင္မင္းသားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္ 
လုပ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။
 ဟာရစ္ဆင္ဖုိ ႔ဒ္သည္ မူလ 
Star Wars ဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္ 
Indiana Jones ဇာတ္ကားမ်ား၌ 
ပီျပင္ေသာ ဇာတ္႐ုပ္မ်ားအတြက္ 
လူသိမ်ားထင္ရွားသည္။
 ဟာရစ္ဆင္ဖုိ ႔ဒ္ကို ၁၉၄၂ 
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္က အေမ 
ရိကန္ႏုိင္ငံ အီလီႏြိဳက္ျပည္နယ္၊ 
ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။
 ဖခငျ္ဖစ္သူမွာ ေၾကာ္ျငာ 
လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေသာ ကုမၸဏီ 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မိခင္မွာ 
သာမန္အိမ္ရွငမ္တစဦ္း ျဖစသ္ည။္
 ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုးရပ္ 
ကြကတ္ြင ္ႀကီးျပင္းခဲ့ေသာ ဟာရစ ္
ဆငဖ္ို႔ဒသ္ည ္ငယ္စဥ္က ၎ထက ္
ႀကီးသမူ်ား၏ အႏုငိက္်င့ဗ္ုလိက္်မႈ 
မ်ားကုိ ခံခဲ့ရသည္။
 ဟာရစဆ္ငဖ္ုိ႔ဒသ္ည ္မိန္းၿမိဳ႕ 
နယ္ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝစ္ကြန္ 

ဆင္ျပည္နယ္ ရီပြန္ေကာလိပ္၌ 
ဆက္လက္တက္ေရာက္သည္။
 အမတွ္ေကာင္းေကာင္းရေစ 
ရန္ ဒရာမာအတန္းတစခု္ကိ ုတက ္
ေရာကရ္င္း သ႐ပု္ေဆာငလ္ပု္ျခင္း 
ကို ဝါသနာပါေၾကာင္း သိရွိလာခဲ့ 
သည္။
 ေက်ာင္းတြင ္စာေတာသ္ည္ ့
ေက်ာင္းသားတစ္ဦး မဟုတ္ခဲ့ 
ေသာ ဟာရစ္ဆင္သည္ ဘြဲ႕ပင္ 
မရခဲဘ့ ဲဇနီးေလာင္းေမရီႏငွ့အ္တ ူ
၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေဟာလိ 
ဝုဒ္သို႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။
 ကုိလံဘီယာ႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီ 
တြင ္တစပ္တ္လပ္ုခ ေဒၚလာ ၁၅၀  
ျဖင့္ ကန္ထ႐ိုက္သ႐ုပ္ေဆာင္ အ 
လုပ္ဝင္လုပ္သည္။
 ထိုမွေန၍ ယူနီဗာဆယ္ 
ကုမၸဏီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ 
သည္။
 ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ 
ပထမဆံုး႐ုပ္ရွင္ Dead Heat on 
a Merry-Go-Round တြင ္ပါဝင ္
သ႐ုပ္ေဆာင္ခြင့္ရသည္။

 သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ  
အမႈေဆာင္အရာရိွတစ္ဦးက သ႐ုပ္ 
ေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ ေအာင္ျမင္ 
မညမ္ဟုတ္ဟု အကဲျဖတ္ခဲ့သည။္
 မင္းသားအျဖစ ္မေအာင္ျမင ္
ျခင္းကို စိတ္ပ်က္၍ ဟာရစ္ဆင္ 
ဖုိ႔ဒ္သည္ လက္သမားအလုပ္လုပ္ 
၍ စားဝတ္ေနေရးကုိ ျဖည့္တင္းရ 
သည္။
 ၁၉၇၃ ခုႏစွတ္ြင ္ဒါ႐ုိကတ္ာ 
ေဂ်ာ့ခ်္လူးကပ္စ္က American 
Graffiti ဟူေသာ ဇာတ္ကားတြင္ 
အေရးႀကးီေသာ ဇာတ္႐ုပ္၌ သ႐ုပ္ 
ေဆာင္ခြင့္ေပးသည္။
 ဖရန္ ႔စစ္ဖုိ ႔ဒ္ေကာ္ပိုလာႏွင့္ 
ေနာက္ထပ္ဇာတ္ကားႏွ စ္ကား  
႐ိကုခ္ဲ့ေသာလ္ည္း မေအာင္ျမငဘ္ ဲ
လက္သမားအလုပ္ ဆက္လုပ္ေန 
ခဲ့သည္။
 ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္မူ ဟာရစ္ 
ဆငဖ္ုိ႔ဒသ္ည ္ေဂ်ာခ့်လ္ူးကပစ္္ႏငွ့ ္
ျပန္လည္လက္တြဲ၍ Star Wars 
ဇာတက္ားတြင ္ဟန္းစဆ္ုလိုအိျဖစ ္
ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ၾကမ္း 

ၾကမ္းတမ္းတမ္း ဇာတ္႐ုပ္ျဖင့္ လူ 
သိမ်ားလာခဲ့သည္။ Star Wars  
ေနာက္ဆက္တြဲ ဇာတ္ကားႏွစ္ 
ကား ႐ုိကၿ္ပီးခ်ိန္တြင ္၁၉၈၀ ျပည္ ့
ႏစွမ္်ားအတြင္း ေဟာလဝိဒုစ္တား 
တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 ယင္းေနာက္ ေရွးေဟာင္း 
သုေတသနပညာရွင္ Indiana 
Jones အျဖစ္ ဒါ႐ိုက္တာစတီဗင္ 
စပီးလ္ဘာ့ဂ္စ္၏ ဇာတ္ကားမ်ား 
တြင ္ပါဝငခ္ဲ့ရာ ေဟာလဝိဒု၏္ စပူါ 
စကားမင္းသား ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 ဟာရစ္ဆင္ဖုိ ႔ဒ္သည္ အိမ္ 
ေထာင္သံုးဆက္က်ခဲ့ၿပီး ပထမ 
ဇနီးသည ္ေမရီႏငွ့ ္သားသမီးႏစွဥ္ီး၊ 
ဒုတိယဇနီးသည္ မယ္လီဆာႏွင့္ 
သားသမီးႏစွဥ္ီး ထြန္းကားခဲသ့ည။္
 တတိယဇနီးသည ္မင္းသမီး 
ကာလစ္စတာဖေလာ့ဟတ္ႏွင့္  
၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုေတြ႕ခဲ့ၿပီး 
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၌ လက္ထပ္ခဲ့ 
သည္။

—Ref: Wikipedia

ကမၻာ့အႏွံ႔ျမင္ေနရတဲ့ အရာေတြ 
ဟာ ျပည္တြင္းထဲက စစ္ပြဲအေန 
အထားကို ေရာက္လာေနတယ္။ 
ဒီအုပ္စု (ဘုိကုိဟာရမ္)ရဲ႕ ပုန္ 
ကန္မႈျဖစ္လာတယ္ဆုိတာကိုပါ။

အခုဆုရိင ္ဒမိီန္းကေလးငယ္ေတြ 
အဖမ္းခံရတဲ့ကိစၥဟာ အလြန္ပဲ 
လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ခဲ့ရပါၿပီ။ ဒီမိန္း 
ကေလးေတြ ဘာျဖစမ္ယ္လို႔ ထင ္
ပါသလဲ။ သူတုိ႔အတူတူရွိေနမယ္ 
လို႔ ထင္ပါသလား။ ေရာငး္စားခံ 
ရမလား။
 က မ ၻာ့ စာ အု ပ္ ပြဲေ တာ္ မွာ  
ကြၽန္ေတာ္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ခဲ့ 
ပါတယ္။ အမွန္တရားကို ကြၽန္ 
ေတာ္တုိ႔ ထိေတြ႕ရမယ္လို႔။ ဒါဟာ 
နာက်င္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ 
ေၾကာက္စရာပါ။ ဒီေကာင္မေလး 
ေတြဟာ လိင္ကြၽန္ေတြအျဖစ္ 
ေရာင္းစားခံရပါေတာ့မယ္။ ကြၽန္ 
ေတာတ္ုိ႔ အခ်နိဆ္ြမဲေနဖို႔ ေျပာတာ 
ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံဟာ တစ္ 
ခါမွ ရင္မဆုိင္ဖူးတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ 
ဆုိင္ေနရတာပါ။ ျမန္ျမန္လႈပ္ရွား 
တံု႔ျပန္ရပါမယ္။

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားဟာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး 
အေနနဲ႔ အခုလိ ုတုံ႔ျပန္တာကိ ုအရင ္
ကမလုပ္ခ့ဲပါဘူး။ ဒီလို အၾကမ္းဖက္ 
ျပန္ေပးဆြဲမႈက ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား 
ျပည္သူေတြကုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ၿပ ီ
လား။ အစိုးရအတြက္ေကာ ဘယ္ 
လုိရွိမလဲ။ အထူးသျဖင့္ လာမယ့္ 
ေရြးေကာကပ္ြဲေတြအတြက ္ဘယ ္
လုိျဖစ္လာမလဲ။
 လသူားစတိရ္ွတိဲသ့တူုငိ္းဟာ 
အဆင့္တစ္ခုခုမွာ အစုိးရကို တာ 
ဝန္ေပးရမယ္လို႔ ထငပ္ါတယ္။ ဘာ 
ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လုပ္ႏုိင္တာ 
ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိလုိ႔ပါ။ ဒါ 
ကုိ ကြၽန္ေတာ္ ခဏခဏ ေျပာခဲ့ 
တယ္။ ျပန္ေပးဆြဲတာေတြ၊ 
အေသခံဗံုးခြဲတာေတြ၊ အၾကမ္း 
ဖက္လုပ္ရပ္ေတြဟာ ကုိင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းဖုိ႔ အရမ္းခက္ခဲတဲ့ အေျခ 
အေနေတြပါ။ အခုဆုိရင္ အေျခ 
အေနက အစိုးရရ႕ဲ လပု္ႏုငိစ္ြမ္းကု ိ
ေက်ာ္လြန္လာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ 
အေျခအေနကိ ုႏုငိင္တံကာအဆင့ ္
နဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ 
ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

—Ref: CNN's AMANPOUR, 
Nigeria's Nightmare for 

Girls. 6th May: CNN.

ဘတ္ဂ်က္ကုန္ေနေသာ အစၥေရးစစ္တပ္ အေမရကိနထံ္မ ွအကူအညီ ဆက္လက္ေတာင္းခံ

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံအတြက္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု 
ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ေအအင္န္စီပါတီ ကတိျပဳ

ပရီတိုးရီးယား၊ေမ-၁၀
ေမလ ၉ ရက္ အၿပီးသတ္မဲေရ 
တြက္မႈမ်ားက ေအအင္န္စီပါတီ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္မံအႏုိင္ရ 
ႏုငိ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနစဥ ္လမူည္း 
တို႔၏ စီးပြားေရးအငအ္ားကု ိသသိ ိ
သာသာ တုိးျမႇင့္ေပးမညဟ္ ုေတာင ္
အာဖရိကႏုငိင္၏ံ အာဏာရပါတီ  
ေအအင္ န္စီက ကတိျပဳလုိက္  
သည္။
 ေသာၾကာေန႔ ေန႔လယ္အထိ 
မဲေရတြက္ေနမႈအတြင္း သမၼတ 
ဂ်က္ေကာ့ဗ္ဇူးမား ေနာက္ထပ္ 
ငါးႏစွ ္တာဝနထ္မ္းေဆာငခ္ြင့ရ္ရန ္ 
လံုေလာက္သည့္ အမတ္ေနရာရ 
ႏုငိ္ေသာ ေထာကခံ္မ ဲ၆၂ ဒသမ ၂ 
ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိထားသည္။
 သို ႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည့္ 
လႊတ္ေတာအ္မတ္ေနရာ သံုးပံုႏစွ ္
ပံုရရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။
 ေအအင္န္စီပါတီမွာ ယခင္  
ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ေထာက္ခ ံ
မဲ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့သည္။
 သမၼတဇူးမားႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ သတင္းဆုိးမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲ 
ေတမႈ ျမင့္မားျခင္းတုိ႔အေပၚ စိတ္ 
ပ်က္ျခင္းႏွင့္  အမ်ားျပည္သူဝန္ 
ေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
အတုိကအ္ခံ DA ႏငွ့ ္EFF ပါတီတုိ႔ 

အေပၚ ေထာက္ခံမႈ အားေကာင္း 
လာခဲ့သည္။
 စီးပြားေရးလပုင္န္း ပုငိဆ္ုငိမ္ႈ 
ပံုစံႏွင့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားတြင္ 
တရားမွ်တမႈမရွိဟု ေတာင္အာဖ 
ရိကႏုိင္ငံသား လူမည္းမ်ား ခံစား 
ေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု ေအအင္န္စီ 
ပါတီကို တစ္ခ်ိန္တြင္ ဦးေဆာင္ 
ဖြယ္ရွိသည္ဟု ခန္ ႔မွန္းခံထားရ 
ေသာ နံပါတ္(၃)ေခါင္းေဆာင္ 
ျပညသ္ပူုငိလ္ပုင္န္းမ်ားဝနႀ္ကီး မာ  
လူစီဂီဂါဘာက ေျပာသည္။
 ယင္းကစိၥကု ိလံုးဝေျပာင္းလ ဲ
ပစမ္ည္ ့အစအီစဥ္မ်ား အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိ 
အပ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။
 လူျဖဴပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင ္လမူည္းရယွယ္ာရငွ ္မ်ား 
မ်ားထည့္သြင္းခုိင္းသည့္ ပါတီ၏ 
မဝူါဒမ်ားေၾကာင္ ့ျပႆနာျဖစခ္ဲရ့ 
သည္ကိုလည္း ဂီဂါဘာက ဝန္ခံ 
ေျပာၾကားသည္။
 ေတာင္အာဖရိကႏို င္ ငံ၏ 
ယခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ လြတ္လပ္ 
မွ်တ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိၿပီး ယံု 
ၾကညစ္ိတခ္်ရသညဟ္ ုအာဖရကိ 
သမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ 
ေရးအဖြဲ႕က ေျပာသည္။

—Ref: AFP

ေဂ်႐ုဆလင္၊ ေမ-၁၀
ဝါရွင္တန္က အေရွ႕အလယ္ပိုင္း 
ေဒသရိွ ၎၏မဟာမိတ္ အစၥေရး 
ႏိုင္ငံကုိ ႏွစ္စဥ္ကန္ေဒၚလာ သံုး 
ဘလီယံီ ေပးအပ္မႈ သကတ္မ္းကန္ု 
ခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ကာ 
ကြယ္ေရးအကူအညီကို ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေပးအပ္ 
ေရး  သေ ဘာ တူ ညီ မႈ ရ ရွိ ရ န္  
အစၥေရးႏုငိင္ကံ တြန္းအားေပးေန 
သညဟု္ အာဏာပိုငမ္်ားက ေမလ 
၉ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 မည္သည့္ရန္ပံုေငြမ်ား ရရွိ 
မညဆ္ုသိညက္ု ိမသဘိ ဲ၂၀၁၈ ႏငွ့ ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဘ႑ာေငြ 
ေပး အ ပ္ ရ န္  ခ က္ ခဲ သ ည္ ဟု  
အစၥေရးကာကြယ္ေရးအရာရိွတစ ္
ဦးက ေျပာသည္။
 ကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ ႀကီး  
ေဟဂယ္လ္မွာ အစၥေရးႏုိင္ငံသုိ ႔ 
လာမည့္သီတင္းပတ္တြင္ သြား 
ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အစၥေရး 
ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ႏုိင္ငံထံမွ  
အကူအညီ ပိုမိုေတာင္းခံဖြယ္ရွိ 
သညဟု္ အျခားေသာ အရာရိွတစ ္

ဦးက ေျပာသည္။
 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ယခင္  
အစုိးရက အစ ၥေရးအား ကန္ 
ေဒၚလာ ဘလီယံီ ၃၀ ကညူမီည္ ့၁၀  
ႏွစ္ သက္တမ္းရွိ သေဘာတူညီမႈ 
တစ္ရပ္ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြငး္ 
လကမ္တွ္ေရးထုိးခဲၿ့ပီး ယင္းအက ူ
အညီမ်ားတြင္ ကန္ကာကြယ္ေရး 
ထုတ္ကုန္မ်ား အမ်ားစုပါဝင္ခဲ့  
သည္။
 ကန္သမၼတဘားရကအို္ဘား 
မားႏွင့္ အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေန 
တန္ညာဟုတုိ႔မွာ အီရန္ႏ်ဴကလီး 

ယားအစအီစဥ္ႏငွ့ ္ပါလကစ္တိငု္း 
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကိစၥ 
ရပ္မ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိခဲ့ 
ေသာ္လည္း အစၥေရးႏုိင္ငံလံု ၿခံဳ 
ေရးအတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ 
ေထာကခ္မံႈမွာ အားေကာင္းေနဆ ဲ
ျဖစ္သည္။
 အကူအညီေပးေရး ညိႇႏႈိင္း 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္  ပတ္သက္၍ 
အစၥေရးကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန 
ႏွင့္ အစၥေရးႏုိင္ငံရွိ အေမရိကန္ 
သ႐ံံုးတုိ႔က မတွခ္်က္ျပဳေျပာၾကား 
ျခင္းမရွိေပ။

 တစ္ႏစွလ္ွ်င ္ကန္ေဒၚလာ ၃  
ဒသမ ၂ ဘီလီယံမွ ၃ ဒသမ ၅ 
ဘီလီယံၾကား အကူအညီရရိွေရး 
အစၥေရးက ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ 
အေမရိကန္အရာရိွတစဦ္းက ေျပာ 
သည္။
 ကန္အစုိးရကမူ တစ္ႏစွလ္ွ်င ္
ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ 
သာ အစၥေရးအား ကူညီမည္ဟု  
ေျပာၾကားထားသည္။

—Ref: Reuters

MENAHEM KAHANA/AFP
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ဆိုမာလီယာအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေက်ာင္းသားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားအျဖစ္ မေလးရွားသို႔ ဟန္ေဆာင္ဝင္ေရာက္

ႏုိင္ငံကုိ ပုိမိုလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေစမည္ဟု 
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ ကတိေပး

တ႐ုတ္ရထားလုပ္သားမ်ားကို အေမရိကန္ရထားဌာန 
ဂုဏ္ထူးေဆာင္မ်ားအျဖစ္ဂုဏ္ျပဳ

စင္ကာပူ၊ေမ-၁၀
ဆုိမာလီယာႏုိင္ငံမွ လာေသာ 
အ ၾ က မ္း ဖ က္ သ မား မ်ား သ ည္  
မေလးရွားႏုငိင္တံြင္းသို႔ ေကာလပိ ္
ေက်ာင္းသား၊ ကမၻာလွည့္ခရီး 
သညမ္်ား အေယာင္ေဆာင၍္ ဝင ္
ေရာက္လာသည့္ သတင္းမ်ားရရွိ 
ေၾကာင္း စငက္ာပူစထရိတ္တုိင္းမ္ 
သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။
 ဆန္းစစသ္မူ်ားကလည္း ခရီး 
သြားဧည့သ္ညမ္်ားအား တင္းက်ပ ္
စြာစစ္ေဆးျခင္းမရွသိည္ ့လံၿုခံဳေရး 

အားနည္းခ်က္ေၾကာင္ ့မေလးရွား 
ႏုငိင္မွံာ ေဒသတြင္း၌ အၾကမ္းဖက ္
သမားမ်ား အေျခခ်ေနထုိင္ရာ 
ေနရာတစခု္အျဖစသ္ို႔ ေရာကလ္ာ 
ႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိသည္။
 မေလးရွားတန္ျပန္အၾကမ္း 
ဖက္တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဆုိ 
မာလယီာအေျခစိကု ္အယလ္က္ုငိ ္
ဒါႏငွ့ ္ဆက္ႏႊယသ္ည္ ့အဖြ႕ဲအစည္း 
ျဖစ္ေသာ အယ္လ္ရွာဘတ္အဖြဲ႕ 
ဝင္ေျခာက္ဦး ႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ 
ေရာက္လာသည္ကုိ ေျခရာခံမိ 

ေၾကာင္းဆိုသည္။
 ထုိအဖြဲ႕သည္ မေလးရွား 
ႏိုင္ငံတြင ္ အေျခစိုက္ၿပီး အခ်ိဳ ႕မွာ 
ႏိုင္ငံမွ ျပန္ထြက္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕သတင္းရင္းျမစ္ 
မ်ားကို ကိုးကား၍ မေလးရွား 
သည္စတားသတင္းစာက ေရး 
သည္။
 ‘‘မၾကာခင္မွာပဲ ေနာက္ထပ္ 
သသံယရွသိူေတြကိ ုဖမ္းဆီးမႈေတြ 
ပိုလုပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ 
ဟာ ဒီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က ႏုိင္ငံ 

တြင္းမွာ ေျခကုပ္မရခင္မွာပဲ ဖမ္း 
ဆီးႏုိင္ဖို႔ လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ 
သြားမွာပါ’’ဟု အရာရွိတစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
 မေလးရွားႏုိင္ငံသည္ လာ 
မည္ ့ေျခာက္ႏစွအ္တြင္း ႏုငိင္တံြင္း 
ေကာလပိ္ေက်ာင္းမ်ားတြင ္တက ္
ေရာက္ရန္ စာရင္းသြင္းသည့္ 
ေက်ာင္းသားဦးေရ ႏွစ္သိန္းခန္႔ 
အထိ တုိးတက္လာရန္ ရည္မွန္း 
ထားသည္။
 လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံျခား 

ေက်ာင္းသားဦးေရမွာ ကိုးေသာင္း 
ခြဲခန္႔ရွိသည္။
 ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအမ်ားဆံုး 
ဝင္ေငြရရာလပ္ုငန္းျဖစသ္ည္ ့ခရီး 
သြားလုပ္ငန္းမွာလည္း ယမန္ႏွစ္ 

က ခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈမွာ 
ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံ ရရိွထား 
သည္။

—Ref: ANN/The Strait Times

ဆိုးလ္၊ေမ-၁၀
ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ ပတ္ဂြန္ 
ေဟးသည္ ေသာၾကာေန႔တြင္ က် 
ေရာက္ေသာ မဘိမ်ားေန႔ အထမိ္း 
အမွတ္အျဖစ္ ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ 
စာမ်က္ႏွာတြင္ ဆူဝုိးလ္သေဘၤာ 
နစ္ျမဳပမ္ႈကဲသ့ို႔ မဘိမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔ကေလးမ်ားကိ ုဆံုး႐ံႈးရျခင္း 
မႀကံဳရေစရန္ ႏိုင္ငံကုိ ပိုမိုလံုၿခံဳ 
စိတ္ခ်ရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ 
တ ည္ေ ဆာ က္ သြား မ ည္ျ ဖ စ္  
ေၾကာင္း ျပညသ္မူ်ားသို႔ ကတိေပး 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ‘‘ကုိယ့္ဘဝေတြကို ႏွစ္ျမႇဳပ္ 
ၿပီး ကေလးေတြႀကီးျပင္းဖုိ႔ လူေတာ ္
ေတြျဖစလ္ာေအာင ္ေထာကပ္ံ့ေပး 
ခဲ့တဲ့ မိဘေတြအားလံုးကို ကြၽန္မ 
ေက်းဇူးတငပ္ါတယ္။ မိဘျပညသ္ ူ
ေတြအေနနဲ ႔  ဆူဝိုးလ္သေဘၤာ  
မေတာတ္ဆမႈမွာလိ ုသတူုိ႔ရ႕ဲ အဖိုး 

တန္ ကေလးေတြကုိ ဆံုး႐ံႈးရတာ 
မ်ိဳး ေနာင္မျဖစ္ေအာင္၊ ပိုလံုၿခံဳ 
စတိခ္်ရတဲ ့ႏုငိင္ံျဖစ္ေအာင ္ကြၽနမ္ 
အေကာင္းဆံုးႀကိဳးပမ္းသြားမွာပါ’’ 
ဟု ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ 
တြင္ သမၼတပတ္က ကတိေပး 
ေျပာၾကားသည္။
 ထုိ႔အျပင ္၎က အစိုးရအေန 
ျဖင္ ့သေဘၤာေမွာကမ္ႈျဖစ္ျဖစခ္်င္း 
တြင္  အစိုးရဘက္မွ မလုိအပ္ 
သည့္  ေႏွာင့္ေႏွး မႈ မ်ားေ ၾကာင့္  
အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ မ်ားမ်ား 
ကယ္ႏုငိခ္ြင္ ့ဆံုး႐ံႈးရေၾကာင္း ဝနခ္ ံ
သည။္အနာဂတ္တြင ္ထိုကဲ့သုိ႔ ကပ္ 
ေဘးဆုိးမ်ား ႀကံဳလာပါကလည္း 
ပိုေကာင္းမြနစ္ြာ ကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္း 
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား 
တုိးတက္ေစရနလ္ည္း စမီမံည္ျဖစ ္
ေၾကာင္း ကတိေပးသည္။

—Ref: Korea Herald

ေဘဂ်င္း၊ေမ-၁၀
အေမရိကန္အလုပ္သမားဝန္ႀကီး 
ဌာန (DOL)သည္ ေသာၾကာေန႔ 
တြင္ ႏုိင္ငံတြင္းမွ ဗဟိုပစိဖိတ္ 
ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးတြင္ 
ပါဝင္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္လုပ္သား 
၁၂,၀၀၀ အတြက ္ဂဏု္ျပဳပြကဲိ ုျပဳ  
လုပ္ခဲ့ ၿပီး တ႐ုတ္လုပ္သားမ်ား 
အား ဌာန၏ ဂဏုထ္ူးေဆာငပ္ဂုၢိဳလ ္
မ်ား စာရင္းတြင္  ထည့္သြင္းခဲ့  
သည္။
 အေမရိကန္၏ ပထမဆံုး  
ေသာ တုိက္ႀကီးမ်ား ျဖတ္ေက်ာ္ 
ရထားလမ္းျဖစ္သည့္ ထုိလမ္းကို 
၁၈၆၉ ေဖာကလ္ပုခ္ဲရ့ာ စစုုေပါင္း 
လုပ္သားအင္အား၏ ၈၅ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းမွာ တ႐ုတ္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ 
ခဲ့သည္။
 ဂုဏ္ျပဳပြဲသုိ႔ ကန္အလုပ္သ 
မားေရးရာဝန္ ႀကီးဌာနဝန္ ႀကီး  
ေတာမတ္ပီရက္ဇ္ တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၿပီး တ႐ုတ္ရထားလမ္းလုပ္သား 
မ်ားအား ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။
 ‘‘ဒအီလပ္ုသမား ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားဟာ ျပင္းထန္တဲ့ေဆာင္း 

ရာသီေတြနဲ႔ အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ အ 
ေျခအေနေတြကို ျဖတ္သန္းရင္ 
ဆိုင္ၿပီး လုပ္ခ့ဲရတာပါ။ အေမရိကန္ 
ကိ ုအေရ႕ွျခမ္းနဲ႔ အေနာက္ျခမ္းကိ ု
သြယ္တန္းထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္း 
ကို ေဖာက္လုပ္ရာမွာ ကူညီခဲ့ၿပီး 
ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးႂကြယ္ဝမႈေတြကုိ 
ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ပါတယ္’’ဟု ၎က 
ေျပာသည္။
 ယခုႏွစ္ေမလမွာ ထုိရထား 
လမ္းေဖာကလ္ပ္ုေသာ (၁၄၅)ႏစွ ္
ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္ၿပီး ထို 
ေရွးေခတ ္တ႐တုလ္ပုသ္ားမ်ားမွာ 
လည္း ၁၉၈၈ တြင္ တည္ေထာင္ 
သည့္ အေမရိကန္ရထားဂုဏ္ထူး 
ေဆာင္ ျပတုိက္တြင္ ပထမဆံုးပါ 
ဝင ္ဂဏု္ျပဳခဲရ့သည္ ့အာရွႏြယဖ္ြား 
အေမရကိန္ႏုငိင္သံားမ်ား ျဖစလ္ာ 
ခဲ့သည္။
 ထုိဂုဏ္ျပဳပြဲတြင္  တ႐ုတ္  
ရထားလုပ္သားႀကီးမ်ားမွ ဆင္း 
သက္လာခဲ့သူ မိသားစုဝင္မ်ား 
လည္း ကန္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အ 
တူ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

—Ref: China.org
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တ႐ုတ္ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲေတြမွာ 
ပါဝင္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းခံရတဲ့ ပတ္ရွင္ဟီး

ဆုိးလ္၊ ေမလ- ၉
ေတာငက္ိရုီးယားသ႐ပု္ေဆာင ္မင္းသမီးပတရ္ငွဟ္ီးသည ္အာရ ွ
ပရသိတ္ႏငွ့္ေတြ႕ဆံပုြမဲ်ား စတငရ္န္ျပငဆ္င္ေနခ်နိတ္ြင ္တ႐တု ္
ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္း အႏုပညာလႈပ္ 
ရွားမႈမ်ား၌ ပါဝင္ရန္ကမ္းလွမ္းခံထားရသည္။
 တ႐ုတ္ေအဂ်င္စီတစ္ခုက ‘‘လီမင္ဟုိနဲ ႔ပတ္ရွင္ဟီးဟာ 
တ႐တု္ႏုငိင္မံွာ မယံုႏုငိ္ေလာက္ေအာင ္နာမည္ေက်ာၾ္ကား၊ လ ူ
ႀကိဳကမ္်ားတာခံေနရပါတယ။္ လူေတြဟာ ကိရုီးယားအႏပုညာ 
ရငွ္ေတြကိ ုဒရာမာဇာတလ္မ္းတြကဲ နာမည္ေတြနဲ႔ပ ဲအမ်ားအား 
ျဖင္ ့မတွမ္ိေလရ့ွတိယ။္ လမီငဟ္ိနုဲ႔ ပတရ္ငွဟ္ီးတို႔က်ေတာ ့အဒဲလီိ ု
မဟုတ္ဘူး။ တ႐ုတ္႐ုပ္သကံမုၸဏီေတြက သတိုူ႔ရ႕ဲ အစအီစဥ္ေတြ 
မွာ လမီငဟုိ္နဲ႔ ပတ္ရွငဟီ္းတို႔ ပါဝငလ္ာေစဖို႔ အျပင္းအထန္ယွဥ္ 
ၿပိဳင္ေနၾကပါတယ္’’ဟု ေျပာၾကားသည္။
 ပတ္ရွငဟီ္းသည ္'You're Beautiful' ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြ ဲ
တြင ္ပါဝငသ္႐ုပ္ေဆာငၿ္ပီးေနာက ္တ႐ုတ္ႏုငိင္၌ံ အလြန္အမင္း 
လူႀကိဳက္မ်ားျခင္းခံလာရသည္။ ပတ္ရွင္ဟီး၏ ေအဂ်င္စီက 
‘‘တ႐ုတ္ ေအဂ်ငစ္ီေတြက ပတ္ရွငဟီ္းနဲ႔ အလပ္ုတြလဲပ္ုလိတုယ္ 
ဆုတိာ အမနွပ္ါပ။ဲ စစီဥၿ္ပီးသား႐ိကုက္ူးေရးေတြေၾကာင္ ့တ႐တု ္
ေအဂ်ငစ္ီေတြရ႕ဲ ကမ္းလမွ္းမႈကိ ုပယခ္်လိကုရ္တာ စတိမ္ေကာင္း 
ပါဘူး။ ဒါေပမဲ ့ေရရညွအ္တြက ္မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔တဲ ့အႏပုညာ 
လႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားေနပါတယ္’’ဟု ေျပာၾကားသည္။
 လကရိွ္တြင ္'The Heirs' ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲျဖင္ ့နာမည ္
ေက်ာ္ၾကားလ်ကရိွ္ေသာ ပတ္ရွငဟီ္းသည ္ေမလလယ္၌ '2014  
Park Shin Hye World Tour: Story of Angel' ခရီးစဥ္စတင္ 

မညျ္ဖစသ္ည။္ ယင္းခရီးစဥ္တြင ္ပတ္ရွင ္
ဟီးသည ္ထုိင္း၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ တိုင ္

ေပ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏငွ္ ့ဖလိစ ္
ပိငုတ္ုိ႔သို႔သြားေရာက၍္ ပရ ိ

သတ္ေတြ႔ဆုံပြမဲ်ားျပဳလုပ္ 
မည္ျဖစ္သည္။

‘‘အႏုပညာအလုပ္က ကိုယ္နဲ႔ကံမစပ္ဘူးလို႔ခံစားရရင္ 
စီးပြားေရးဘက္ကို ေျပာင္းမယ္’’
ၾကဴၾကဴဟန္
ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ငယ္ရြယ္သည့္ 
အလွမယ္တစ္ဦးအျဖစ္မွ သ႐ုပ္ 
ေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္    စတင္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းလာသူ    ခင္ဝင့္ဝါ 
သည ္  သ႐ုပ္ေဆာငသ္ကတ္မ္းတုိ 
တုိအတြင္း   ‘‘ကြၽန္ေတာ့္ရည္းစား   
ဘုရားမွာေနသည္’’၊   ‘‘သႀကၤန္ 
ျပတုိက္’’ ႐ုပ္ရွင္ႏွစ္ကား ႐ိုက္ကူး 
ခြင္ရ့ခဲ့သလိ ုသမူ၏ သ႐ုပ္ေဆာင္ 
မႈမ်ားကုိ ပရိသတ္မ်ား ပထမဆံုး 
ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရေသာ  ‘‘နတ္သမီး 
ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္’’   ဇာတ္ကားမွာ 
လည္း မၾကာေသးမီက ထြက္ရွိ 
ထားသည္။ ခင္ဝင့္ဝါႏွင့္ ေတြ႕ဆံု 
ကာ ၎၏ ေရွ႕ဆက္မည့္ အႏုပ 
ညာခရီးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေမး 
ျမန္းထားပါသည္။
ပထမဆံုးအေနနဲ႔ လက္ရိွညီမရဲ႕ 
အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေလးေတြကို 
ေျပာျပေပးပါလား။
 အခုလကရိွ္ကေတာ့ မၾကည ္
ျဖဴနဲ႔က ‘‘ႏိုင္းႏုိင္းႏိုင္း’’ဇာတ္ကား 
ေလးကိ ုကိုေကာင္းျပည္န့ဲ႔ ႐ိကု္ေန 
ပါတယ္။ ဒီကားမွာ ညီမရဲ႕ ကာ 
႐ိုက္တာကေက်ာင္းသူ။ ဒါေပမဲ့ 
ထူးျခားတာက မျမင္ႏုိင္တဲ့ေလာ 
ကနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရိွေနတယ္ 
လို ႔ အကုန္လံုးကထင္ၾကတယ္။ 
ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို ဆက္လုိက္ 
တာနဲ႔ ဆက္တဲ့သူတုိင္းေသသြား 
တာ။ နည္းနည္းေလးစိတ္ပညာ 
ဆန္တဲ့ ကားမ်ဳိးေပါ့။
စာခ်ဳပခ္်ဳပထ္ားတဲ ့တိကု္ႏစွတ္ုကိ ္
အျပင ္တျခားဘယ္သူေတြနဲ႔ ႐ုိက ္
ျဖစလ္။ဲ ေနာကထ္ပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး 
႐ိုက္ဖို႔ရွိလား။

—Ref: E News

ခင္၀င့္၀ါႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

စာမ်က္ႏွာ ၄၁ 
ဓာတ္ပုံ−ေက်ာ္ဇင္သန္း
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ဗီဒီယို႐ုိက္ကူးေရး
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအခ်ိဳ႕ ေျဖေလွ်ာ့မည္
ဇြဲဉာဏ္

ရန္ကုန္၊ ေမ−၁၀
ဗဒီယီုတိစက္ားလွ်င ္႐ိကုက္ူးရက ္
အနည္းဆံုးဆယ္ရက္သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းအပါအ၀င္ 
စည္းကမ္းခ်ကအ္ခ်ိဳ႕ကု ိေမလ၁၂  
ရကမွ္စတင၍္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည ္
ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ 
႐ံုး ဒုဥကၠ႒ (၂) ဦးေအးၾကဴေလး 
ကေျပာသည္။
      ေမလ၆ ရကက္ ျပဳလပ္ုခဲ့ေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး 
ဦးစီးအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မ 
တီအဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀းဆံုး 
ျဖတ္ခ်ကအ္ရ ေခတ္ႏငွ္ ့ေလ်ာ္ည ီ
မႈမရိွသည့္ စည္းမ်ဥ္းအခ်ိဳ႕ကုိ 
ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ 
တစ္ကား႐ုိက္ကူးလွ်င္ အနည္း 
ဆံုးရက္ ၂၀ သတ္မွတ္ထားျခင္း၊ 
ဗီဒီယုိတစ္ကား႐ုိက္ကူးလွ်င္ အ 
နည္းဆံုး ၁၀ ရက္သတ္မွတ္ထား 
ျခင္းႏွင့္ အဓိက သ႐ုပ္ေဆာင္ 
မင္းသားတစ္ဦးသည္ သံုးပတ္ 
ဆကတို္ကရ္ကခ္်ိတ္ၿပီးလွ်င ္တစ ္
ပတ္နားရမညဆ္ုိေသာ သတ္မွတ္ 

ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလုိက္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 သုိ႔ေသာ္လည္း ဗီဒီယုိ၊ ႐ုပ္ 
ရွင္႐ုိက္ကူးခြင့္တင္ျခင္းအတြက္ 
အ မွ န္ တ က ယ္ ႐ို က္ ကူး မ ည့္  
ရကက္ုမိ ူထည္သ့ြင္းေလွ်ာကထ္ား 
ရမည္ဟု ဦးေအးၾကဴေလးက 
ေျပာသည္။
 ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လြန္ 
ခဲသ့ည္ ့ႏစွမ္်ားကတည္းက ခ်မတွ ္
ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဦးဇင္၀ုိင္းဥကၠ႒ 
အျဖစ္ တာ၀န္ယူခ်ိန္တြင္ ႐ုိက္ 
ရက္အတိအက်ႏွင့္ တင္ရန္ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ၎ကေျပာ 
သည္။
 ‘‘ဇာတ္ကားတစ္ကား အ 
ရည္အေသြးေကာင္းဖုိ႔က ဆယ္ 
ရက္မဟုတ္ရင္ေတာင္ ဆယ္ 
ဂ်ဴတီေလာက္ေတာ့ ႐ုိက္သင့္ 
တယ္။ ဆယ္ရက္သတ္မွတ္ထား 
တာက်ေတာ ့မင္းသား၊ မင္းသမီး၊ 
ဒါ႐ိကုတ္ာအကနုလ္ံုး ရကည္ိႇဖို႔ က 
သိပ္အဆင္မေျပဘူး’’ဟု ဒါ႐ိုက္ 
တာ၀င္းထြန္းထြန္းက  ေျပာ 
သည္။

ခံဝန္ကာလကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့၍ ခရစ္ဘေရာင္း ေထာင္တစ္ႏွစ္က်
ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္၊ 

ေမလ− ၁၀
အေမရိကန္အဆိုေတာ္ ခရစ္ဘ 
ေရာင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ 
ဝါရွင္တန္ဒီစီ၌ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခု 
က်ဴးလြန္ျခင္းျဖင့္  ခံဝန္ကာလ 
ကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္ဟု ေမလ ၉ 
ရက္တြင္ ဝန္ခံခဲ့ရာ ေလာ့စ္အန္ဂ် 
လိစ္ေကာင္တီထိပ္တန္းတရား႐ံုး 
တစ္ခုက ၎ကို ေထာင္ဒဏ္တစ္ 
ႏွစ္တိတိ ခ်မွတ္လိုက္သည္။
 တရားသူႀကီး ဂ်ိမ္းစ္အာဘ 
ရန္းလင္းက ခရစ္ဘေရာင္းကို  
ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ (ရက္ေပါင္း 
၃၆၅ ရက္) ခ်မွတ္လိုက္ေသာ္ 
လည္း ခရစ္ဘေရာင္းသည္ ျပန္ 
လ ည္ ထူေ ထာ င္ေ ရး စ ခ န္းႏွ င့္  
အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၂၃၄ ရက္ 
ေနထုိ င္ ခဲ့ ၿ ပီးျ ဖစ္ေသာေ ၾကာင့္  
သနားညႇာတာေသာအားျဖင္ ့က်န ္
၁၃၁ ရက္ကိုသာ ေထာင္ဒဏ္က် 
ခံရမည္ဟု အမိန္႔ခ်လုိက္သည္။
 ခရစဘ္ေရာင္းသည ္ေထာင ္
မွလြတ္လွ်င္  ခံ ဝန္ကာလျဖင့္  
ဆကလ္က္ေနထိုငရ္ဦးမည္ျဖစၿ္ပီး 
သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ ႀကိမ္ 
စတ္ိ ေရာဂါကဆုရာဝန္ႏငွ္ ့ေတြ႕ဆံ ု
၍ ကသုမႈခံယူရမည္ျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ 

အျပင္ ၎သည္ က်န္ရိွေနေသး 
ေသာ လူမႈေရးလုပ္ငန္းျပစ္ဒဏ္ 
မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ခံယူရ 
မည္ျဖစၿ္ပီး သတီင္းတစပ္တ္လွ်င ္
သံုးႀကမိမ္ူးယစ္ေဆးဝါးစစ္ေဆးမႈ 
မ်ားခံယူရမည္ျဖစ္သည္။
 အဆိုေတာ္ ခရစ္ဘေရာင္း 

သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဂရမ္မီဆုေပး 
ပြဲမတုိင္မီ နာရီပိုင္းအလိုတြင္ ခ်စ္ 
သူျဖစသ္ ူအဆိုေတာ္ရဟီားနားကိ ု
ျပင္းထနစ္ြာ ကိယုထ္လိက္ေရာက ္
က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ ခံဝန္ျဖင့္ ေနထိုင္ 
ရစဥ္ ၂၀၁၃ တြင္ ဝါရွင္တန္ဒီစီ 
၌ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို လက္သီး 

ျဖင့္ထိုးခဲ့သည္။ ထို ႔အျပင္ ၎ 
သည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
စခန္း၌ ေနထုိငစ္ဥ္စခန္းစည္းမ်ဥ္း 
မ်ားခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့၍ စခန္းမွႏွင္  
ထတုခ္ရံၿပီး ဖမ္းဆီးေထာငခ္်ျခင္း 
ခံထားရသည္ဟု သိရသည္။

—Ref: Hollywood Buzz
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ခင္၀င့္၀ါႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း
 စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့  တုိက္ 
ေတြအျပင္ မၾကည္ျဖဴနဲ႔႐ုိက္ျဖစ္ 
တယ္။ အျပင္အေနနဲ႔ ကမ္းလွမ္း 
ထားတာရွတိယ။္ စာခ်ဳပက္ိုေတာ ့
ဒီတုိက္ႏွစ္ခုနဲ႔က အလုပ္သေဘာ 
အရသာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တာပါ။ သူ 
တုိ႔က အျပင္နဲ႔လည္းေပး႐ုိက္ပါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ စာခ်ဳပ္နဲ႔ေနာက္ 
ဘယ္ေတာ့မွ မသြားခ်င္ေတာ့ဘူး။ 
စာခ်ဳပ္ေတာ့ မခ်ဳပ္ခ်င္ဘူး။ ကုိယ့္ကုိ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္တယ္လို႔ ခံစားရတယ္။
ကိုယ္တုိ င္ ႀကံဳေတြ ႕လိုက္ရတဲ့  
သႀကၤန္တြင္းကထြက္ခဲ့တဲ့ ေကာ 
လာဟလရဲ ႕  ေနာက္ဆက္တြဲ  
အက်ဳိးဆက္ေတြက ညမီကိ ုဘယ္ 
လိုသက္ေရာက္ခဲ့သလဲ။
 ေနာကဆ္ကတ္ြအဲက်ဳိးဆက ္
ကေတာ့  ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ ပါဘူး ။ 
ဘယ္သမွူလည္း မယုံၾကညသ္လိ၊ု 
ကာကယရံငွ္ႏစွ္ေယာကက္လည္း 
ဘာမွမျဖစဘ္ူး။ ပထမဆံုးအေတြ႕ 
အႀကံဳဆုိေပမယ့္ ေကာလာဟလ  
ကေတာ့ အၿမဲေျပာခရံတယ္။ ဘာ 
ပဲျဖစ္ျဖစ ္အႏပုညာရွငက္ ဒီေကာ 
လာဟလနဲ ႔က ရင္းႏွီးသလိုပဲ ။ 
အႏပုညာရငွတ္ုငိ္း ေကာလာဟလ 
မထြက္တ့ဲသူဆိုတာမရိွသေလာက္ 
ပ။ဲ ဒါေပမဲ ့ပရိသတ္ေတြက သတိုူ႔ 
ခ်စတ္ဲအ့ႏပုညာရငွရ္႕ဲ လႈပရ္ွားမႈ၊ 
အခ်စ္ေရး အစစ၊ အရာရာကို 
စတ္ိဝငစ္ားၾကတယ္။ သတုိူ႔အေန 
နဲ႔ စိုးရိမ္တာပဲရွိသလုိ၊ စိတ္ပူေပး 

ၾကတဲ့ပရိသတ္ေတြကို ေက်းဇူး 
တင္ပါတယ္။
ညီမ႐ိုက္တဲ့ ဇာတ္႐ုပ္ေတြက ခ်စ္ 
စရာေကာင္းတဲ့ေကာင္မေလးပံုစံ 
မ်ဳိးေတြ အ႐ိုက္မ်ားတာေတြ႕ရ 
တယ္။ အဲဒီလိုဇာတ္႐ုပ္မ်ဳိးေတြပဲ 
႐ိုက္သြားေတာ့မွာလား။
 အဒဲလီိမု်ဳိးခ်ည္းပ ဲမ႐ိကုခ္်င ္
ဘူး။ ညီမကို  ပရိသတ္ေတြက 
အ႐ုပ္နဲ ႔တူတယ္လို ႔ေျပာေပမယ့္ 
လည္း အ႐ုပ္ပံုစံနဲ ႔သြားမယ္ဆုိ  
ၾကာရင္ပရိသတ္ေတြက ႐ုိးအီ 
သြားမယ္။ ညီမက ကာ႐ုိက္တာ 
ဆန္းဆန္းေလး၊ လငူယ္လည္းျဖစ ္
တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူငယ္ပံုစံနဲ႔ 
လုိက္တဲ့  ကာ႐ိုက္တာမ်ဳိးေလး 
ေတြ။ ဒရာမာဆုိလည္း လူငယ္နဲ႔ 
လုကိမ္ယ္ ့ဒရာမာပံစုမံ်ဳိးေလးေတြ 
ပံစုမံတတူဲ ့အသြငအ္ျပင္ေလးေတြ 
နဲ႔ ႐ိုက္သြားမွာပါ။
အခုလကရိွ္ အလမွယ္ (Miss)ေတြ 
ထဲမွာဆိုရင္ ညီမက ဇာတ္ကား 
ေတြအမ်ားဆံုး႐ိုက္ရတယ္ေနာ္။
 ပရိသတ္ရဲ႕အားေပးမႈေပါ့။ 
ပရိသတ္ခ်စ္ခင္လို႔ ကမ္းလွမ္းခံရ 
တဲ့အတြက္ ဒီလိုဆက္တိုက္႐ိုက္ 
ကူးခြင့္ရတာပါ။ ဒီၿပိဳင္ပြဲမၿပိဳင္မီ 
ကတည္းကေရာ ၿပိဳင္ၿပီးသြားတဲ့ 
အခုအခ်န္ိထိ အားေပးတဲပ့ရိသတ္ 
ေတြအားလံုးကို  ေက်းဇူးတင္ပါ 
တယ္။ 
အသကင္ယ္ေသးတဲ့ ဒီေလာကမွာ 
က်င္လည္ရင္း သူတုိ ႔ကိုယ္က်ဳိး 
အတြက္ ကိုယ့္ကိုအသံုးခ်သြား 

တာမ်ဳိးေတြကို ဘယ္လိုရင္ဆုိင္ဖို႔ 
ျပင္ဆင္ထားလဲ။
 အရငွ္းဆံုးေျပာရရင ္ဒီေလာ 
ကထဲဝင္လာတဲ့အခါ ကိုယ့္ကိုလို 
လားၿပီးေတာ့ တကယ္ျဖစ္ေစခ်င္ 
တဲ့သူရိွသလုိ၊ ကုိယ့္ကုိမလုိလား 
လုိ႔ ႐ႈတ္ခ်ခ်င္တ့ဲသူရိွတယ္။ ဒါေပမ့ဲ 
ညီမဒီေလာကကို စစဝင္လာေပ 
မယ့္  ဒီေလာကရဲ ႕အေ ၾကာင္း  
လည္းသိေသးဘူး။ ကိုယ္ကေလ့ 
လာတုန္း၊ ေလ့လာဆဲဆုိေတာ့ 
ကိုယ့္ကိုအသံုးခ်ၿပီးလုပ္သြားတဲ့ 
သူေတြလည္း ႀကံဳဖူးတယ္။ အဲဒီ 
လို မႀကံဳေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ 
ေလ့လာေနတုန္းေပါ့။
သ႐ပု္ေဆာငအ္လပု္ေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ေန 
တဲ့အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ Miss 
တစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္ကိုေကာ 
ဘယ္လိုေရွ ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္  
သြားမလဲ။
 ညီမရဲ႕ ဂ်ဴနီယာေတြထဲက 
အစ္မေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ညီမေတြပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္တဲ့သူေတြကို 
ကိုယ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခဲ့ရတဲ့  အေတြ႕ 
အႀကံဳေတြရယ္၊ ကိယ္ုဘယ္လိရုင ္
ဆုိင္ခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲအကုန္လံုး 
ကို ေျပာျပမယ္။ ညီမတတ္ႏုိင္ရင္ 
တတ္ႏုိင္သေလာက္၊ ကိုယ္စြမ္း 
ဉာဏစ္ြမ္းရွသိေလာက ္ကညူသီြား  
မယ္။ ပရဟိတဘက္ကိုလညး္ 
မလစ္ဟင္းေအာင္၊ အႏုပညာ 
အလု ပ္ကိုလည္း  မလစ္ဟင္း  
ေအာင္၊ Miss တစ္ေယာက္ထမ္း 
ေဆာင္ရမယ့္ တာဝန္ေတြအပါ 

အဝင္အားလံုးကို မွ်မွ်တတလုပ္ 
ေဆာင္သြားမယ္။
Miss ၿပိဳင္ပြဲေတြ ေခတ္စားေနတဲ့ 
အခအုခ်နိမ္ွာ ႏုငိင္ကံုယိစ္ားျပဳခ်င ္
တဲ ့သရူွသိလိ၊ု ကိယု္ရ့႕ဲေအာင္ျမင ္
မႈအတြက္ ဝင္ၿပိဳင္တာမ်ဳိးေတြရွိ 
တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ညီမရဲ႕ 
အျမင္ကို သိခ်င္ပါတယ္။
 ဘယလ္ိပုဲျဖစ္ျဖစ ္လဆူုတိာ 
ေတာ့  အတၱဆိုတာရွိ ၾကတာပဲ  
ေလ။ အဲဒီအတၱက ေကာင္းတဲ့ 
အတၱပဲျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ကိုယ္ 
ေက်ာ္ ၾကားဖို ႔အတြက္ ဒီဟာကို 
ၿပိဳင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံကိုယ္စား 
ျပဳခ်င္လို႔ ၿပိဳင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ခု 
လံုးက အတၱအတြက္ ၿပိဳင္ၾကတာ 
ေပါ့။ တကယ္လို ႔ ကိုယ္က်ဳိးကို 
အဓိကထားတယ္ဆုိရင္လည္း  
ႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ႏုငိင္ရံ႕ဲပုံရိပ္မက်ဖို႔၊ ထိန္းသမ္ိးရင္း 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေကာင္းဖို ႔ ႀကိဳးစား 
ရင ္အေကာင္းဆံုးပ၊ဲ ႏစွဥ္ီးႏစွဖ္က ္
ၾကည့္ရင္  ကိုယ့္ႏုိ င္ငံအတြက္  
ေကာင္းသလို ၊  ကိုယ့္အတြက္  
လ ည္း  ေ ကာ င္း တ ယ္ ။  အဲ ဒီ  
အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ကုိယ့္အတၱခ်ည္း 
ပ ဲေရွ႕တန္းအရမ္းမတငဘ္ ဲျမန္မာ 
ႏုငိင္ကံိယုစ္ားျပဳတစ္ေယာက္ျဖစ ္
တဲအ့တြက ္ကိယု့္ႏုငိင္ကံိ ုဘယလ္ိ ု
ထနိ္းသမိ္းမလဆဲုတိာမ်ဳိး ေတြးေစ 
ခ်င္တယ္။ 
ပထမဆုံးထြက္တဲ့ ‘‘နတ္သမီးႏွင့္ 
ကြၽန္ေတာ္’’ ဇာတ္ကားပ႐ိုမိုးရွင္း 
အျဖစ္ မႏၲေလးမွာ အမွတ္တရ 

လက္မွတ္ေရးထုိးေပးရင္းနဲ ႔ ပရိ 
သတ္ရဲ႕ ဘယ္လိုတံု ႔ျပန္သံေတြ 
ၾကားခဲ့ရလဲ။
 ပရိသတ္ေတြကို လက္မွတ္ 
သြားထုိးေပးေတာ့ ညီမကုိသိတဲ့ 
သူရွိသလို ၊  မသိတဲ့သူလည္းရွိ  
တယ္။ ဒါေပမဲ့ လူဆယ္ေယာက္ 
မွာ ကိုယ့္ကိုေလးေယာက္သိသိ၊ 
သုံးေယာကသ္သိ၊ိ ကိယုႀ္ကိဳးစားရ 
မွာ ကုိယ့္ရဲ႕အပိုင္းေပါ့။ သူတုိ ႔ 
ေတြက ကားထြက္လာေတာ့ ေ၀ 
ဖန္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ခ်စ္ 
ဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ ဘာမွ ေျပာစရာ 
မလုိဘူး။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း 
စကားေျပာတာလိုတယ္။ သ႐ုပ္ 
ေဆာင္ပိုင္းလုိတယ္။ ကိုယ့္ကို  
ေကာင္းေစခ်င္လို ႔  ေျပာ ၾကတဲ့  
အတြက္ ေက်းဇူးတင္တယ္။ 
ခင္၀င့္၀ါရဲ႕ဘ၀အတြက္ ဘယ္လို 
အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ထားလဲ။
 အခုအခ်ိန္က ပညာရွာေန 
တနု္း ဒအီလပုက္ိလုပုတ္ယ။္ ညမီ 
အႏုပညာအလုပ္ကို စလုပ္ေနတဲ့ 
အခ်ိန္မွာ အခ်ိန္ကာလအတုိင္း 
အတာတစခု္ထိ ပရိသတ္အားေပး 
ရင ္လပ္ုမယ္။ အကယ္၍ ပရိသတ္ 
ေတြ အားမေပးေတာ့ဘဲနဲ႔ မရပ္ 
တည္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အႏုပညာအ 
လပ္ုက ကိယ္ုနဲ႔ ကမံစပ္ဘူးလို႔ ခံစား 
ရရင္ စီးပြားေရးဘက္ကို ေျပာင္း 
မယ္။ 
ဒါဆုိ ညီမရဲ႕ အခ်စ္ေရးကေကာ။
 အခ်စ္ေရးနဲ ႔ပတ္သက္ ၿ ပီး  
ေတာ့ မစဥ္းစားေသးဘူး။ အခု 

အႏပုညာလုပ္ငန္းကလည္း ကိယ့္ု 
အတြက္ ပညာအမ်ားႀကီး လိုအပ္ 
ေသးတယ။္ ပညာရွာရဦးမယ္ေပါ။့ 
အခ်စ္ေရးစဥ္းစားသင္တ့ဲအ့ခါမပွ ဲ
စဥ္းစားမယ္။ ကိုယ္စဥ္းစားတဲ့အ 
ခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ကိုႀကိဳက္ခ်င္တဲ့သူ 
ရွိဦးမွ။
သ႐ုပ္ေဆာင္ သက္တမ္းတိုတို  
ေလးအတြင္းမွာ ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီး 
ႏွစ္ကားကို ႐ုိက္ၿပီးခဲ့တဲ့အတြက္ 
ဘယ္ေလာကထိ္ ေက်နပ္ပီတိျဖစ ္
ေနလဲ။
 အႏုပညာသက္တမ္းတုိတို 
ေလးအတြင္းမွာ ဒီလိုမ်ဳိးကားႀကီး 
႐ုိက္ရတဲ့အတြက္လည္း အရမ္း 
၀မ္းသာတယ။္ ကိယုႀ္ကိဳးစားဖို႔အ 
တြက္  စိ န္ေခ ၚမႈတစ္ရပ္ေပါ့ ။ 
ဒီ႐ုပ္ရွင္ဆုိတာက ပိတ္ကားႀကီး 
ေပၚမွာ ကိုယ္အ့က္ရွင္ကို ေသခ်ာ 
ျပမွာ။ ကိုယ့္ရဲ႕ဟာကြက္ေတြကို 
ပရိသတ္ခ်က္ခ်င္းသိတယ္။ အဲဒါ 
ေၾကာင့္မို ႔  ကိုယ္အေကာင္းဆုံး  
ႀကိဳးစားရမွာေပါ့။
ပရိသတ္ကို ေျပာခ်င္တဲ့ စကား 
လက္ေဆာင္က  ......
 ညီမကို ၿ ပိဳင္ပဲြကာလတစ္  
ေလွ်ာက္ေရာ အခုခ်ိန္အထိ ေ၀ဖန္ 
အားေပး ၾကတဲ့  ပရိသတ္ေတြ၊ 
ကမၻာအႏွံ ႔က ပရိသတ္ေတြ အ 
ကုန္လုံးကို  လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ  
အစဥ္အၿမဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
ညီမအေနနဲ႔လည္း ပရိသတ္ေတြ 
ရဲ႕ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြကိုျပင္ၿပီးေတာ့ 
ႀကိဳးစားပါ့မယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

စာ(၃၉)မွ
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 ျမန္မာေနရွင္န္ယ္လဂိ ္သက ္
တမ္းေျခာက္ႏစွအ္တြင္း ပထမဆံုး 
အႀကမ္ိအျဖစ ္သကတ္မ္းအလိကု ္ 
လူငယ္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ ကစားသမား 
မ်ား၏ အသက္မွန္ကန္မႈအတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က 
တင္းက်ပ္စြာ စတင္စစ္ေဆးခဲ့  
သည္။
 အဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည ္ျမန္မာလဂိ-္ 
၁ လူငယ္ၿပိဳင္ပဲြအတြက္ အသက္ 
(၂၀) ႏစွ္ေအာက္ႏငွ့ ္ျမနမ္ာလဂိ-္ 
၂ လူငယ္ၿပိဳင္ပဲြအတြက္ အသက္ 
(၁၈) ႏွစ္ေအာက္ သတ္မွတ္ကာ 
ၿပိဳင္ပဲြ၀င္အသငး္ ကစားသမား 
မ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ 
 ကစားသမားမ်ား၏ အသက ္
မွန္ကန္မႈအတြက္ စစ္ေဆးျခင္း 
အား အဆင့္ေလးဆင့္ သတ္မွတ္ 
ထားသည္။ ပထမအဆင့္မွာပင္ 
အသက္လိမ္ညာထားသည့္ က 
စားသမားအေရအတြကသ္ည ္က 
စားသမားစုစုေပါင္း ေျခာက္ရာ 
၀န္းက်ငက္ိ ုစစ္ေဆးရာ ၆၅ ရာခုိင ္
ႏႈန္းခန္႔အထိရိွေၾကာင္း ျပညတ္ြင္း 
လူငယ္ကစားသမားမ်ား အသက္ 
စစ္ေဆးစိစစ္ေရး ေကာ္မတီမွ 
တာ၀န္ရိွသတူစဦ္းက ေျပာသည။္
 ‘‘ပထမအဆင့္မွာ လာမယ့္ 
လူငယ္ၿပိဳင္ပဲြမွာ သတ္မွတ္ထား 
တဲ့ အသက္ထက္ေက်ာ္ေနတဲ့ က 
စားသမားအေရအတြက္က စစ္ 
ေဆးတဲ့  ကစားသမားအေရအ 
တြက္ ေျခာက္ရာ၀န္းက်င္ရဲ႕ ၃၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိပါတယ္။ ၿပိဳင္ပဲြ 
၀င္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အသက္ 

ေတာ့မီေသးတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အ 
သက္အမွန္အတုိင္း မဟုတ္ဘဲ လိမ္ 
ညာထားတ့ဲ ကစားသမားအေရ 
အတြက္က ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ 
ေလာက္ ေတြ႕ရပါတယ္။ လိုအပ္ 
တဲ့  အေထာက္အထားေတြကို  
ထပ္မံေတာင္းခံၿပီး ပထမအဆင့္ 
ရ႕ဲ ေနာကဆ္ံုးအဆင့မွ္ာ ထပ္မံစစ ္
ေဆးသြားမွာပါ’’ ဟ ုအဆုပိါေကာ ္
မတီအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးရဲမ်ဳိး 
ဟိန္းက ေျပာသည္။ 
 ေနာက္ဆံုးတြင္ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ 
ကစားသမားမ်ား၏ အသက ္လမ္ိ 
လည္မႈမ်ားႏွင့္ သံသယရွိသူမ်ား 
က ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ မ်ား 
ျပားသည့္အတြက္ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပ 
မည့္ ရက္ကိုပင္ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ 
သည္။ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္အသင္းမ်ားမွာ 
အခကအ္ခမဲ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲရ့ေသာ ္
လည္း အသကမွ္န္ကန္မႈ စစေ္ဆး 
သည့ ္ကစိၥကိမု ူျမနမ္ာ့ေဘာလံုးအ 
သိုင္းအ၀ိုင္းက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
 ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကစားသမားမ်ား 
အေနျဖင့လ္ည္း အသကလ္မ္ိညာ 
ရျခင္း၏ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မွာ ေဘာလံုးကစားခ်င္ 
၍ျဖစ္ ၿပီး အသက္လိမ္ညာမႈျပဳ 
လုပ္ထားသည့္ (အမည္မေဖာ္လို 
သည့)္ ကစားသမားတစဦ္းက ၎ 
တြင္ မွတ္ပံုတင္သံုးခုရွိေၾကာင္း 
ေျပာသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ့္မွာ မွတ္ပံုတင္ 
သံုးခုရွိပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္အတု 
ကို အျပင္မွာ လုပ္ေပးတဲ့သူေတြ 
ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ လုပ္ခဲ့တာပါ။ 

ခု ေလာေလာဆယ္ေတာ့ စိတ္ 
ဓာတ္က်ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အ 
ခြင့အ္ေရးရွတိဲ ့ကစားလို႔ရတဲ ့ၿပိဳင ္
ပဲြေတြမွာ ၀င္ကစားခြင့္ရေအာင္ 
ႀကိဳးစားသြားမွာပါ’’ ဟု အဆုိပါ 
ကစားသမားက ဆိုသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ အာရွ ယူ-၂၂ 
ၿပိဳင္ပဲြ ေျခစစ္ပဲြေအာင္ အသင္း 
မ်ားအနက ္အာဆယံီေဒသတြင္းမွ 
ျမန္မာတစ္သင္းတည္းသာ ပါ၀င္ 
ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျမန္မာအသင္း 
အား အသက္မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မေလးရွားနည္းျပက 
စြပစ္ဲြမႈမ်ား ျပဳလပုခ္ဲသ့ည။္ ေနာက ္
ပိုင္းတြင္မူ ခုိင္လံုသည့္ သက္ေသ 
မ်ားမရွဟိဆုိကုာ မေလးရွားေဘာ 
လံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကလည္း ကန္႔ကြက္ 
မႈ ႐ုပ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။
 ယင္းကိစ ၥႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ျပည္တြင္း၌လည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား 

ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ‘‘ေနာက္ပဲြေတြက် 
ရင္ အာဆီယံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအ 
ေနနဲ႔ အသက္အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္ 
ေအာင္ ဥကၠ႒တာ၀န္ယူတယ္’’ 
ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ 
က ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည့္ ျမန္မာ ယူ-၂၂ အသင္း 
ဂဏု္ျပဳအခမ္းအနား၌ ျမန္မာႏိငုင္ ံ
ေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ 
ေဇာ္က မီဒီယာမ်ားအား ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။
 အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒က အထက္ 
ပါကဲ့သို႔ ေျပာၾကားၿပီး ၂ ႏွစ္နီးပါး 
အၾကာတြင္ ေဘာလံုးသမားမ်ား 
ကို အသက္မွန္ကန္မႈ စစ္ေဆးစိ 
စစ္ေရးေကာ္မတီ ေပၚေပါက္လာ 
ခဲ့သည္။
 ‘ ‘အသက္မွန္မွ န္ကန္ကန္ 
လပု္ျခင္းအားျဖင့ ္ေရရညွအ္တြက ္
ေကာင္းတာေပါ့။ ဒါက အျခား 

ႏုိင္ငံေတြလည္း လုပ္ေနတာၾကာ 
ၿပီေလ။ ခ်က္ခ်င္းလုပ္တဲ့အတြက္ 
လတ္တေလာမွာ  အခက္အခဲ  
ေတာ့ရွိမယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ 
သက္တမ္းအလိုက္ လုပ္တာေတြ 
က ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္မ 
မွ န္တာမ်ားတယ္ဆုိေတာ့ ၊  ခု  
အစစ္အမွန္လုပ္လိုက္တာ၊ အခု 
ေတာငမ္ ွတခ်ဳ႕ိအသင္းေတြဆိရုင ္
ပဲြကစားလို႔ မရေအာင္ ျဖစ္သြား 
တာရိွတယ္လို႔ ၾကားရတယ္။ ခ်က ္
ခ်င္းႀကီးလုပ္လိုက္တဲ့ အက်ဳိးက 
ေတာ့ အဲဒါေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ၿပိဳင္ 
ပဲြကိုေတာင္  ေနာက္နည္းနည္း  
ဆုတ္ထားရတဲ့  အေနအထားရွိ  
တယ္ေလ။ ဒါက ဒီတစ္ႏွစ္ေတာ့ 
အခကအ္ခဲျဖစမွ္ာေပါ့။ ေနာကဆ္ိ ု
ဒီလို မ်ဳိး  လုပ္လာႏို င္ ရင္ေတာ့  
ႏုိင္ငံအတြက္ တအားေကာင္းမွာ 
ပါ’’ ဟု ေရႊေခတ္ျမန္မာ့လက္ေရြး 

စင္ ေဘာလံုးသမားေဟာင္း ဦး 
ေအးေမာင္ႀကီးက ေျပာသည္။ 
 ေဒသတြင္း သက္တမ္းအ 
လိုက္  ေဘာလံုး ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္  
ျမန္မာေဘာလံုးအသင္းအေနျဖင့္ 
ေအာင္ျမင္မႈ အခ်ဳိ႕ရရွိေနဆဲျဖစ္ 
ေသာ္လည္း အာဆီယံေဒသတြင္း 
လက္ေရြးစင္အသင္းမ်ား၏ အ 
ဆင့္ျမင့ဆ္ံုးၿပိဳငပ္ဲြမ်ားတြင ္ေအာင ္
ျမင္မႈ မည္မည္ရရ မရွိပါ။ အာဆီ 
ယံခ်န္ပီယံရွစ္ (ဆူဇူကီးဖလား) 
ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က အႀကိဳ 
ဗိုလ္လုပဲြအဆင့္ ေရာက္ရွိျခင္းက 
ၿပိဳင္ပဲြသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ 
ဆံုးေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုသာ ျဖစ္ 
သည္။ 
 သက္တမ္းအလိုက္ လက္ 
ေရြးစငအ္သင္းမ်ားတြင ္ေျခစြမ္းျပ 
ခဲ့သည့္ ျမန္မာကစားသမားမ်ား 
အေနျဖင့ ္လက္ေရြးစငအ္သင္းအ 
ေရာကတ္ြငမ္ ူေျခစြမ္းမ်ားေပ်ာက ္
ဆံုးကုန္ၿပီး ေဒသတြင္းၿပိဳင္ဘက္ 
အသင္းမ်ားကိ ုမယဥွ္ႏုငိ္ေတာ့ေပ။ 
ထုိ႔အျပင္ အသက္လိမ္ေသာ အ 
သင္းအမ်ားစုမွာ သက္တမ္းအ 
လိကု ္ၿပိဳငပ္ဲြမ်ားတြင ္ေအာင္ျမငမ္ႈ 
ရေလရ့ွၿိပီး အသကက္န္႔သတခ္်က ္
မရွိေသာ လက္ေရြးစငအ္သင္းမ်ား 
ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ပဲြမ်ားတြင္ ေအာင္ 
ျမငမ္ႈရေလမ့ရိွေပ။ အာဆယံီတြင ္
ျမန္မာႏွင့္လာအိုအသင္းတို ႔မွာ  
လည္း သက္တမ္းအလိုက္ ၿပိဳင္ပဲြ 
မ်ားတြင္ စြာေလ့ရွိၾကသည္။
 အျမင္သာဆံုး  ဥပမာမွာ  
၂၀၀၃ ယူ-၁၈ အာဆီယံၿပိဳင္ပဲြ 
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တြင္ ေျခစြမ္းျပဗိုလ္စဲြခဲ့ေသာ ျမန္ 
မာအသင္းကို အားေပးရင္း ထိုက 
စားသမားမ်ား  ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္  
အားကိုးရမည္ဟု   ထင္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း အမ်ားစုမွာ အေကာင္းဆံုး 
အသက္အရြယ္  ေရာက္ ရိွခ်ိ န္  
မတိုငခ္ငပ္င ္ေျခစြမ္းက်ဆင္းကာ 
အနားယူကုန္သည္။ ဘာမွားယြင္း 
သလဲဆုိသည္ကုိ ေဘာလုံး၀ါသ 
နာရွင္တုိင္း သိသည္။
 ‘ ‘လက္ ရိွ  အေျခအေနမွာ 
လက္ေရြးစင္အဆင့္မွာ ျမန္မာအ 
သင္းအေနနဲ ႔ အာဆီယံအသငး္ 
ေတြကို မနည္းလိုက္ၿပီး ကစားေန 
ရတာ ေတြ႕ရမွာပါ။ လက္ေရြးစင္ 
အသင္းမွာဆိုရင္ ကိုယ္တို ႔ဆီက 
ကစားသမားေတြက ေတာ္ေတာ္ 
အသကႀ္ကီးေနၿပီ။ သတိုူ႔လက္ေရြး 
စင္ ကစားသမားေတြက ငယ္ၾက 
တယ္။ ေရရွည္အလုပ္မွာေတာ့ 
စကားေျပာတာေပါ့’’ ဟု ဦးေအး 
ေမာင္ႀကီးက ေျပာသည္။
  ျပည္တြင္းတြင္ ငယ္ရြယ္ 
သည့ ္လငူယ္မ်ားအေနျဖင့ ္ေဘာ 
လံုးကစားႏိငု္ျခင္းမရွသိည္ ့အေျခ 
အေနႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္း 
ပါးေနျခင္းေၾကာင့လ္ည္း မ်ဳိးဆက ္
သစ္ကစားသမားမ်ား ရွားပါးေန 
ၿပီး အသက္ႀကီးသည့္ ကစားသ 
မားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအသက္မွန္ 
ကို လိမ္ညာကာ သက္တမ္းအ 
လိုက္ၿပိဳင္ပဲြမ်ားကို ၀င္ေရာက္က 
စားခြင့္ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အားကစား 
ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။
 ‘‘ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခု 
ေက်ာင္းေတြမွာလည္း ကစားတာ 
ေပ်ာက္ကုန္ၿပီ။ ျပည္နယ္၊ တုိင္း 
ေတြမွာလည္း ေပ်ာက္ကုန္ ၿပီ ။ 
ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ကစားသ 
မားတစ္ဦးအေနနဲ႔ အသက္ (၁၆) 
ႏွစ္ေလာက္မွ ေဘာလံုးစကစား 
ရင ္အဆငမ္ေျပႏိငုဘ္ူး။ ေဘာလံုး 
အဖဲြ ႕ခ်ဳ ပ္ကေတာ့ အကယ္ဒမီ 
သက္တမ္းအလိုက္  ၿပိဳ င္ပဲြေတြ 
လုပ္ေပးေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ 
မ်ားလာရင္ေတာ့ ေကာင္းလာမယ္။ 
အားကစားတုိးတက္ခ်င္ရင္ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ကအစ အားလံုး၀ိုင္းလုပ္မွ 
ရမယ္’’ ဟု ျမန္မာ့အားကစားေလ ့
လာသူတစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။ 
 ကစားသမားမ်ား အသက္စိ 
စစ္ေရးေကာ္မတီသည္ ပထမအ 
ဆင့တ္ြင ္စစ္ေဆးေတြ႕ရွမိႈေၾကာင့ ္
လူငယ္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၀င္ 
ေရာက္ကစားခြင့္မရေတာ့သည့္ 
ကစားသမားမ်ား ေနရာတြင္ အ 
သက္မီသည့္ ကစားသမားမ်ားကို 
ထပ္မံမွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ 
ပထမအဆင့္၏ ေနာက္ဆံုးအ 
ဆင့္တြင္ ကလပ္အသင္းမ်ား၏ 
ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကစားသမားမ်ားကို ေမ 
လ ၁၂ ရက္မွစတင္ကာ ဆက္ 
လက္စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္သည္။
 ‘‘ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္အသင္း 
ေတြကိလုည္း တကယ္အသကအ္ 
မွန္နဲ ႔ ကစားသမားေတြကိုပဲ စာ 

ရင္းသြင္းဖို႔ အေၾကာင္းၾကားထား 
ပါတယ္။ ပထမအဆင့ရ္ဲ႕ ေနာက ္
ဆံုးအဆင့္ စစ္ေဆးၿပီးသြားရင္ 
ေတာ့ လက္ရွိအဆင့္အထိ အ 
သကလ္မ္ိညာမႈ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွမႈ 
မေတြ႕ရတဲ့ ကစားသမားေတြကို 
ၿပိဳငပ္ဲြမွာ ၀င္ေရာကက္စားခြင့္ေပး 
သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးရဲမ်ဳိး 
ဟိန္းက ေျပာသည္။
 အဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
ျမန္မာလိဂ္-၁ လူငယ္ေဘာလံုး 
ၿပိဳငပ္ဲြကိ ုေမလ ၂၀ ရကတ္ြငလ္ည္း 
ေကာင္း၊ ျမန္မာလိဂ္-၂ လူငယ္ 
ေဘာလံုး ၿပိဳင္ပဲြကို  ေမလ ၂၃ 
ရက္တြင္လည္းေကာင္း က်င္းပ 
သြားမည္ျဖစသ္ည။္ သို႔ေသာ ္ၿပိဳင ္
ပဲြက်င္းပေနစဥ္အတြင္း ၿပိဳင္ပဲြ  
၀င္ကစားသမားမ်ား၏ အသက္ 
မွန္ကန္မႈအတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဦးရမဲ်ဳိးဟနိ္းက ဆိသုည။္
 ‘‘ၿပိဳငပ္ဲြယွဥ္ၿပိဳင္ေနစဥ္မွာ က 
စားသမားေတြကို ဒုတိယအဆင့္ 
အေနနဲ ႔  ထပ္မံစစ္ေဆးသြားမွာ 
ျဖစ္ၿပီး ဒီအဆင့္မွာ အသက္လိမ္ 
ညာထားတာေတြ႕ရရင္ေတာ့ ၂ 
ႏွစ္ပဲြပယ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သြားမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအဆင့္အ 
ေနနဲ႔က လ.၀.က႐ုံးကိုပုိ႔ၿပီး ထပ္ 
စစ္မွာပါ။ ဒီအဆင့္မွာ အသက္ 
လိမ္ညာထားတာေတြ႕ရင္လည္း 
ကစားသမားကို ၂ ႏွစ္ပဲြပယ္ ျပစ္ 
ဒဏ္ခ်သြားမွာပါ။ ေနာက္ဆံုးအ 
ဆင့္ကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အ 
သက္စစ္ေဆးၿပီးတဲ့ ကစားသမား 
မ်ားကို ေၾကညာသြားမွာျဖစ္ ၿပီး 
ကန္႔ကြက္သူရိွလို ႔ အသက္လိမ္ 
ညာ ထား တာေ တြ ႕ မ ယ္ ဆို ရ င္  
လည္း ၂ ႏစွပ္ဲြပယ္ျပစဒ္ဏ ္ခ်မွတ္ 
သြားမွာပါ’’ ဟု အသကစ္စေ္ဆးစ ိ
စစ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္ 
မည့္ အဆင့္ဆင့္ကို ဦးရဲမ်ဳိးဟိန္း 
က ရွင္းျပသည္။
 ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ပထမ 
အဆင့္တြင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိသည့္ 
အသက္လိမ္ညာထားေသာ ကစား 
သမားမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ 
သြားမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း အ 
နာဂတ္ ၎ကစားသမား ၀င္  
ေရာကယ္ဥွၿ္ပိဳငမ္ည့ ္ေဘာလံုးၿပိဳင ္
ပဲြမ်ားတြင ္မရူင္းအသကအ္မနွ္ႏငွ့ ္
မွတ္ပုံတင္အစစ္ အေထာက္အ 
ထားျပမွသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 
ခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
 ကစားသမားမ်ား၏ အသက ္
မွန္ကန္မႈစစ္ေဆးျခင္းကို တင္း 
က်ပစ္ြာ ျပဳလပု္ျခင္းမွာ ေနာကက္် 
သည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနေသာ္ 
လည္း  အေကာင္အထည္ေဖာ္  
ျခငး္အတြက္ ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္  
ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆို 
သည္။
 ‘‘ဒီစီမံကိန္းႀကီး အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္တာကို ေနာက္က် 
တယ္လို ႔ေတာ့ မျမင္ေတာ့ဘူး။ 
မလုပ္တာထက္စာရင္ေတာ့ လုပ္ 
တာေကာင္းတာေပါ့။ ဒလီိမုမွလပု ္

ရင္ ျမန္မာ့ေဘာလံုးေလာကႀကီး 
က စမ္းတ၀ါး၀ါးနဲ႔ အရင္လို လိမ္ 
ေနဦးမွာပဲ ’ ’  ဟု အားကစားက 
ေလာင္ရွင္ အလင္းျဖဴက ေျပာ 
သည္။
 ကစားသမားမ်ား အသက္ 
မနွက္နစ္ြာျဖင့ ္၀င္ေရာကယ္ဥွၿ္ပိဳင ္
ပါက ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ 
ျမနမ္ာေဘာလံုးအသင္းမ်ားအေန 
ျဖင့္ လတ္တေလာေအာင္ျမင္မႈ 
မရႏိုင္ေသာ္လည္း စိတ္ရွည္စြာ  
ဆက္လက္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေလ့ 
က်င့္ပါက အနာဂတ္ျမန္မာ့ေဘာ 
လံုးေလာက တိုးတက္ရန္သာရွိ 
ေၾကာင္း ဧရာ၀တီအသင္းနညး္ 
ျပခ်ဳပ္ ဦးဆန္း၀င္းက ေျပာသည္။

 အေၾကာင္းမွာ ကစားသမား 
မ်ားက အသက္လိမ္ထားသည့္ 
အတြက္ စာရြက္ေပၚတြင္ ငယ္ေန 
ၿပီး အေကာင္းဆံုးကစားႏုငိရ္မည့ ္
အခ်ိ န္တြင္  အသက္အမွန္ မွာ  
ႀကီးရင့္ေနကာ အရြယ္လြန္ေန၍ 
လက္ေရြးစင္အသင္းတြင္ ဒုကၡ 
ေရာက္ေနေသာ ကစားသမားမ်ား 
စြာ ရိွေနသည္။ ယခင္ကလည္း 
ထိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
 ‘ ‘႐ံႈးတဲ့ဒဏ္ကိုေတာ့ ခံႏိုင္  
ရည္ရွိဖို႔ လိုပါမယ္။ အရင္က လူ 
ငယ္အသင္းေတြက ႏိုင္ဖို႔ပဲ အဓိ 
ကလုပ္ခဲ့ၾကေတာ့ ခုတကယ္အ 
သက္အမွန္နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ္ဆို 
ရင္ ေအာင္ျမင္မႈခ်က္ခ်င္းရခ်င္မွ 

ရမယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ အရင္က မွား 
ခဲ့ၾကလို႔ အာဆီယံမွာ လက္ရွိျမန္ 
မာ့လက္ေရြးစင္အသင္း ႐ုန္းကန္ 
ေနရတဲအ့ေျခအေနျဖစ္ေနတာပါ။ 
ေနာကဆ္ယ္ႏစွ္ေလာက ္ဒအီတိငု္း 
သြားရင္ ျမန္မာေဘာလံုးေလာက 
ေတာင္ ေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ အသက္မွန္ကန္ေရး 
စစ္ေဆးမႈဟာ ေရရွည္တိုးတက္ဖို႔ 
အတြက္ ေကာင္းတဲ့လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးဆန္း၀င္း 
က ဆိုသည္။
 စငက္ာပူႏိငုင္တံြင ္က်င္းပခဲ ့
သည့္ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ေအာက္ 
ျခေသၤ့ၿမိဳ႕ေတာ္ဖလား ေဘာလံုး 
ၿပိဳင္ပဲြ၌ ျမန္မာလူငယ္အသင္း 

ခ်န္ပီယံဆုရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အ 
ရြယ္လြန္ကစားသမားမ်ားပါ၀င္မႈ 
ေၾကာင့္ ဆုဖလားျပန္အပ္ခဲ့ရမႈ။ 
အာရွ ယူ-၂၂ ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ေျခစစ္ 
ပဲြေအာင ္ျမန္မာအသင္း၌ အသက ္
ႀကီးကစားသမားမ်ား ပါ၀င္ေန 
သည္ဟု မေလးရွားနည္းျပ၏ စြပ္ 
စဲြမႈမ်ားက ျမန္မာေဘာလံုးေလာ 
ကအတြက္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာမ်ား 
ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အနာဂတ္ ျမန္ 
မာ့ေဘာလံုးကစားသမားမ်ား၏ အ 
သကမွ္န္ကန္မႈအေရး အေထာက ္
အပ့ံမ်ား ျဖစခ္ဲ့သညဆ္ိပုါက ယင္း 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ျမန္မာ 
ေဘာလံုးပရသိတမ္်ားက ေက်းဇူး 
တင္ေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။
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ႏ်ဴကမ့္ကြင္းမွ ဘာစီလိုနာ-အက္သလက္တီကုိတို႔၏ ဗုိလ္လုပြဲ
ကိုေအးျမတ္
ဒီတစ္ပတ္ ဥေရာပထိပ္တန္းလိဂ္ 
ေတြထဲမွာ ဂ်ာမန္ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ 
နဲ႔ ျပင္သစ္လီဂူးဝမ္း၊ ပရီးမီးယား 
လိဂ္ေတြ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီး အီတာ 
လ်ံ စီးရီးေအနဲ႔ စပိန္လာလီဂါတို႔ 
က ေနာက္ဆံုးတစ္ပြဲစီ က်န္ေနပါ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ပတ္မွာ 
စီးရီးေအ တန္းဆင္းဇုန္တုိက္ပြဲ 
ေတြနဲ႔ လာလဂီါခ်နပ္ယီ ံအဆံုးအ 
ျဖတန္ဲ႔ တန္းဆင္းဇနုတ္ိကုပ္ြ ဲတခ်ိဳ႕ 
ကိ ုေရြးခ်ယခ္န္႔မနွ္းလိကုပ္ါတယ။္  
စီးရီးေအပြဲေတြက တစ္ခ်ိန္တည္း 
ၿပိဳင္တူကန္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
စီးရီးေအ
၁၉၊ ေမ၊ တနလၤာ
ကာတာနီးယား-အတၱလန္တာ
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၂
 အမိက္ြင္းမွာ ကာတာနီးယား 
အေျခအေနေကာင္းႏုိင္တယ္။ ႐ိုး 
မားကုိ လတ္တေလာ အႏုိင္ရ 
ထားတဲ့ ေျခစြမ္းမ်ိဳးနဲ႔ ကာတာနီး 
ယား အနည္းဆံုးတစ္ဂိုးအသာနဲ႔ 
ကပ္ႏုိင္သြားမယ့္ပြဲပါ။
လာဇီယို-ဘိုေလာ့ဂ္နာ
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၀
 လာဇယီိအုမိက္ြင္းမွာ ႏုငိ္ေျခ 
မ်ားတယ္။ လာဇီယိုတုိက္စစ္ပုိင္း 
ေကာင္းေနၿပီး ဘိုေလာ့ဂ္နာက 
လည္း တန္းဆင္းဇုန္တုိက္ပြဲအ 
တြက ္ခကံစားႏုငိတ္ယ။္ လာဇယီိ ု
တစ္ဂိုးအသာနဲ႔ ကပ္ႏုိင္ေျခရွိပါ 
တယ္။
ခ်ီေယဗို-အင္တာမီလန္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၁
 ခ်ီေယဗိ ုခကံစားႏုငိၿ္ပီး အႏုငိ ္
အတြက္ ဖြင့္ကစားႏုိင္တယ္။ ဒါ 
ေပမဲ့ အင္တာတို႔ အျပန္အလွန္ 
သြင္းဂုိးေတြနဲ႔ အႏုိင္ရသြားမွာပါ။

လာလီဂါ
၁၈၊ ေမ၊ တနဂၤေႏြ
ဆုိစီဒက္-ဗီလာရီးရဲလ္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၅
 ဆုိစီဒက္ ဥေရာပဝင္ခြင့္အ 
တြက ္အေကာင္းဆံုးတုံ႔ျပနက္စား 
ရမယ့္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိစီဒက္ 
ကပ္ႏုိင္ေျခရွိၿပီး သေရလည္းျဖစ္ 
ႏုိင္တယ္။
ဘာစီလိုနာ-အက္သလက္တီကို
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၁
 ႏွစ္သင္းလံုး အႏုိင္ကစားရ 
မယ့္ပြဲျဖစပ္ါတယ္။ ခ်န္ပီယံအဆံုး 
အျဖတ္အတြက္ အေလးေပးမႈမွာ 
ဘာကာတုိ ႔ အိမ္ကြင္းျဖစ္တာ 
ေၾကာင္ ့အနည္းငယအ္သာေပးႏုငိ ္
တယ္။ ဒီႏွစ္သင္း ေနာက္ဆံုးငါး 
ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ ေလးႀကိမ္ 
သေရက်ထားၿပီး အကသ္လကတီ္ 
ကုိက ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕တဲ့ 
ကုိပါဒယ္ေရးဖလားမွာ ၁-၀ ဂိုးနဲ႔ 
ႏိုင္ထားတယ္။ အက္သလက္တီ 
ကုိ ခံစစ္ကစားပံုသိပ္သည္းၿပီး 
တိကုစ္စပ္ုငိ္းမွာလည္း အပုစ္လုုကိ ္
တြဲကစားႏုိင္တာေၾကာင့္ ဘာကာ 
တို႔ သတိထားရမယ္။ ဘာကာ ဂိုး 
အနည္းနဲ႔ ကပ္ႏုငိ္ေျခရွၿိပီး သေရပြ ဲ
လည္း ဦးတည္ႏုငိတ္ယ။္ အခ်နိပ္ု ိ
အထိ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။
အယ္မာရီယာ-ဘီလ္ဘာအုိ
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၆
 ပထမအေက်ာ့ကထက္ ပို 
ၾကည့္ေကာင္းမယ့္ပြဲပါ။ အယ္မာ 
ရီယာ တန္းဆင္းဇုန္ကလြတ္ 
ေအာင္ ဖိကစားႏုိင္ၿပီး ဘီလ္ဘာ 
အိုက ႏုိင္ႏုိင္႐ံႈး႐ံႈး ဥေရာပဝင္ခြင့္ 
ေသခ်ာေနတာေၾကာင္ ့အားထည္ ့
မွာမဟုတ္ဘူး။ အယ္မာရီယာ ကပ္ 
အႏုငိ ္(သို႔မဟုတ္) သေရပ ဲမွန္းပါ 
တယ္။

လာမည့္ရာသီတြင္ ဇီဒန္း ဂ်ဴဗင္တပ္နည္းျပသစ္ 
ျဖစ္လာရန္ ေရပန္းစား

မီလန္၊ေမ-၁၁
စပိန္ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ လက္ 
ေထာက္နည္းျပ ဇီဒန္းသည္ လာ 
မည့္ရာသီတြင္ ဂ်ဴဗင္တပ္မွ နည္း 
ျပ အန္တုိနီယုိကြန္တီ ထြက္ခြာပါ 
က ဂ်ဴဗင္တပ္နည္းျပျဖစ္လာရန္ 
ေရပန္းစားေနေၾကာင္း အီတာလ်ံ 
အားကစားသတငး္စာ ေဂဇကတ္ာ 
ဒယ္လုိစပုိ႔တ္က ေဖာ္ျပသည္။
 ဂ်ဴဗီနည္းျပ ကြန္တီသည္ 
လက္ရွိတြင္ အသင္းႏွင့္ လာမည့္ 
ရာသ၌ီ မညသ္ို႔ရိွမညက္ိ ုတရားဝင ္
ထုတ္မေျပာေသးဘဲ ဥကၠ႒ အက္ 
ဂနယလ္ီႏငွ့ ္ေတြ႕ဆံကုာ အေျပာင္း 
အေရႊ႕ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေဆြးေႏြး 
မည္ကိုသာ ေျပာထားသည္။ ထုိ႔ 
ေၾကာင့္ သတင္းစာက ကြန္တီ 
ထြကခ္ြာပါက အစားထိုးမည္ ့နည္း 
ျပမ်ားထဲတြင္ ဇီဒန္းမွာ ထိပ္ဆံုးမ ွ

ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ 
သည္။
 ဇီဒန္းသည္ လက္ရွိတြင္ ရီး 
ရဲလ္နည္းျပ အန္ဆယ္ေလာ့တီ၏ 
လက္ေထာက္နည္းျပလုပ္ေနၿပီး 
အသင္း၏ အားကစားဒါ႐ိုက္တာ 
လည္းျဖစ္သည္။ ၎ကို ျပင္သစ္ 
သတင္းစာတစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္  
L'Equipe ကလည္း ေဘာ္ဒုိးအ 
သင္းက ကမ္းလမ္ွးရန္ ျပငဆ္င္ေန 
ေၾကာင္း မၾကာမီက ေဖာ္ျပခဲ့ 
သည္။ ဇီဒန္း ရီးရဲလ္သို႔ မေျပာင္း 
မ ီအသင္းေဟာင္းျဖစသ္ည္ ့ဂ်ဴဗင ္
တပ္သည္ ယခုရာသီ စီးရီးေအ 
စကူဒက္တုိဖလားကို ဗုိလ္စြဲထား 
ၿပီးျဖစ္ရာ အသင္းကုိ လာမည့္ႏွစ္ 
ခ်န္ပီယံလဂိ၌္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ ္
သည္။

—Ref: Football Italia
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ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ျပန္ေပးဆြဲမႈ ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အျပင္းအထန္ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်

ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ရန္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ဘန္ကီမြန္းဖိတ္ၾကား

ကုလသမဂၢ၊ေမ-၁၀
ကုလသမဂၢလံု ၿ ခံဳေရးေကာင္စီ  
သည္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားေက်ာင္းသူ 
၂၀၀ ေက်ာ္ ျပန္ေပးဆြဲခံရျခင္းကုိ 
အျပင္းအထန္ ျပစတ္င႐္ႈတ္ခ်ခဲၿ့ပီး 
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴးခ်ဳပ ္ဘနက္မီြန္းက ေက်ာင္း 
သူမ်ားကုိ ရွာေဖြရာတြင္ အကူ 
အညီေပးမည့္ သံတမန္တစ္ဦးကုိ 
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံသုိ ႔ ေစလႊတ္ခဲ့ 
သည္။
 လမူ်ားစြာကု ိျပန္ေပးဆြဲျခင္း 
သည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ လူ 
သားခ်င္းစာနာမႈကုိ  ဆန္ ႔က်င္  
ေသာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္  သေဘာ 
တရားတူညီသည္ဟု ကုလသမဂၢ 
လံၿုခံဳေရးေကာငစ္ကီ ေမလ ၉ ရက ္
တြင္ တညီတၫြတ္တည္း ထုတ္ 
ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

 လံၿုခံဳေရးေကာငစ္သီည ္ျပန္ 
ေပးဆြဲျဖစ္စဥ္ အေျခအေနအရပ္ 
ရပ္ကုိ နားစိုက္ေထာင္သြားမည္ 
ျဖစၿ္ပီး ဘိကုုဟိာရမ္အစၥလာမ္မစ ္
အဖြဲ႕ကို အေရးယူရန္ သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို စဥ္းစား 
သြားမညဟ္ ုယင္းေကာငစ္ကီ ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ဧၿပီ ၁၄ ရကတ္ြင ္ခ်ီဘြတ္ခ္ၿမိဳ႕ 
ရွိ စာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ 
၂၇၆ ဦးႏွင့္ ေမလ ၅ ရက္တြင္ ဝါး 
ရက္ဘီေက်းရြာမွ မိန္းကေလးရွစ ္
ဦးတို႔ကုိ အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီး 
ေခၚေဆာင္သြားျခင္းအေပၚ အ 
ျပင္းအထန္ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး 
၎တုိ႔ကုိ ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပး 
ရန္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက တုိက္ 
တြန္းခဲ့သည္။
 ကုလအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳ ပ္  

ဗာတီကန္စီးတီး၊ေမ-၉
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကးီ ဖရန္စစ္၏  
ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား အကူ 
အညီေပးေရး ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားကိ ု
ေဆြးေႏြးရန္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ 
ကလုသမဂၢဌာနခ်ဳပ္သို႔ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး လာေရာက္ရန္ ကုလ 
သမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေမလ ၉ ရက္ 
တြင္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။
 ပုပ္ရဟန္းမငး္ႀကီးအေနျဖင့္ 
ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္သို ႔ လာ 
ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ေပးရန္ႏွင့္ ယင္းသို႔ 
ျပဳလပု္ျခင္းျဖင္ ့ပပုရ္ဟန္းမင္းႀကီး 
၏ အျမင္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ 
ၾကားႏုိင္သည္ဟု ဘန္ကီမြန္းက 
ေျပာၾကားသည္။
 ဘန္ကီမြန္းသည္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးႏငွ့ ္ဗာတကီနစ္ီးတီး၌ ေတြ႕ 
ဆံုစဥ္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘တည္ၿငိမ္မႈ၊ စာနာ႐ိုင္းပင္း 
မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ရဲရင့္ 
မႈတို႔အတြက ္လုအိပ္ခ်ကက္ိ ုကြၽန္ 
ေတာ္ နားလည္ပါတယ္။ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးဟာ အဲဒီစည္းမ်ဥ္း 

ေတြကိ ုပံုေဖာ္ေပးပါတယ’္’ဟ ုဘန ္
ကီမြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ ဆင္းရဲ 
မႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး 
တက္ေစေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို 
ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။
 ပု ပ္ ရဟန္းမင္း ႀကးီသည္  
ကုိယုဝ္နဖ္်ကခ္်မႈျပႆနာကိ ုေဆြး 
ေႏြးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။
 ဗာတီကန္သည္ သေႏၶတား 
ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ ကြာ 
ရငွ္းျခင္းႏငွ့ ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့ ္
အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
အျငင္းပြားလ်က္ရွိသည္။
 ဗာတီကန္သည္ ေကာင္းစြာ 
မေထာကပ္ံ့ႏုငိ္ေသာ လမူႈအသုငိ္း 
အဝုိင္းမ်ားတြင္ ကေလးေမြးဖြား 
ႏႈန္း ျမင့္တက္ေစရန္ အားေပး 
လ်ကရ္ွၿိပီး ကြနဒ္ံုးအသံုးျပဳျခင္းကု ိ
တားျမစ္ျခင္းအားျဖင့္ ေအအုိင္ဒီ 
အကစ္္ေရာဂါ ပ်႕ံႏွံ႔မႈကု ိေျဖရငွ္းရန ္ 
ပ်ကက္ြက္ေစသညဟု္ ကလုသမဂၢ 
က စြပ္စြဲထားသည္။

—Ref: AFP

ဘန္ကီမြန္းသည္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား 
အစုိးရအား အကူအညီေပးရန္ 
အေနာကအ္ာဖရိကဆုငိရ္ာ ၎၏ 
အထူးသံတမန္ ဆက္ဒီဂ်င္းနစ္ကုိ 
ႏုငိဂ္်ီးရီးယား ၿမိဳ႕ေတာအ္ဘဂူ်ာသို႔ 
ေစလႊတ္ထားသည္။
 အေမရိကန္၊  ၿဗိ တိ န္ႏွင့္  
ျပငသ္စ္ႏုငိင္မံ ွကြၽမ္းက်ငပ္ညာရငွ ္ 
မ်ားသည ္ယင္းေက်ာင္းသမူ်ားကု ိ
ရွာေဖြရာတြင္ကူညီရန္ ႏုိင္ဂ်ီးရီး 
ယားႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ 
သည္။                  —Ref: AFP

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာ 
ေက်ာင္းသူမ်ားကို လႊတ္ေပးေရး 

လူငယ္မ်ား၏ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲတြင္
ေႂကြးေၾကာ္သံစာတန္းကိုင္ေဆာင္ထား

သူတစ္ဦး
AKINTUNDE AKINLEYE/REUTERS

OSSERVATORE ROMANO/AFP
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နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ မြတ္စလင္သတင္းေပးမ်ား စုေဆာင္းေနဟုဆို

အယ္လ္စီစီသည္ အီဂ်စ္ျပႆနာကို ပုိမိုဆိုးရြားေစဟု ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေျပာၾကား ယီမင္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းတြင္ အေသခံဗံုးခြဲ
တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လူ ၁၁ ဦး ေသဆံုး

ဆန္နား၊ေမ-၁၂
ယမီင္ႏုငိင္ံေတာငပ္ုငိ္း မကူယလ္ာ 
ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ရိွ တပ္မ 
ေတာ္ လံုၿခံဳေရးအေဆာက္အအံု 
တစ္ခုကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ 
ခဲ့ေသာ ေမလ ၁၁ ရက္ အေသခံ 
ကားဗံုးခြဲမႈတစ္ခုတြင္ ယီမင္ 
စစသ္ား ၁၀ ဦးႏငွ့ ္အရပ္သားတစ ္
ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ယီမင္ႏုိင္ငံ 
ပိုင ္သတင္းဌာန ဆာဘာက ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ယင္းတိုက္ခုိက္မႈမွာ ယီမင္ 
အစုိးရ၏ အစၥလာမ္မစ္စစ္ေသြးႂကြ 
မ်ားအေပၚ ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ 
ျခင္းကုိ အယ္လ္ကုိင္ဒါတိုု႔က ျပန္ 
လည ္ကလဲစ့ားေခ် တုကိခ္ိကု္ျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။
 ေမလ ၁၁ ရကတ္ြင ္စစသ္ား 
မ်ား ေန႔လယ္စာ စားေနစဥ္ 
အေသခကံားဗံုးေပါကက္ြခဲဲရ့ာ လ ူ
၁၁ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၅ ဦး ဒဏ္ရာ 
ရရွိခဲ့သည္ဟု လံုၿခံဳေရးအရာရွိ 
တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ဆာ 
ဘာသတင္းဌာနက ကုိးကားေဖာ္ 
ျပခဲ့သည္။
 ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ ယီမင္ 
ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဆန္နား၌လည္း 

တုကိခ္ုကိမ္ႈတစခ္ ုျဖစပ္ြားခဲသ့ည။္
 ေသနတ္သမားမ်ားသည္  
လံၿုခံဳေရးစစ္ေဆးသည္ ့ဂတိတ္စခ္ ု
ကို တုိက္ခုိက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ သံုးဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။
 စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို တိုက္  
ခုကိရ္န ္ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အယလ္က္ုငိ ္
ဒါအဖြ႕ဲဝငမ္်ားက အစိုးရ၏ ယခင ္
ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို  
ကလဲ့စားေခ်ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
 အာေရဗ်ကြၽန္းဆြယ္ေဒသမွ 
အယလ္က္ုငိဒ္ါမ်ားသည ္၎တုိ႔၏ 
ေနာငအ္နာဂတ ္ႏုငိင္တံကာ တိကု ္
ခုိက္မႈမ်ားအတြက္ ယီမင္ႏုိင္ငံကုိ 
အေျခစုိက္စခန္းအျဖစ္ အသံုးခ် 
မည္ကုိ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက 
စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။
 ယီမင္စစ္တပ္သည္ မၾကာ 
ေသးမီအခ်ိန္တြင္ အယ္လ္ကုိင္ဒါ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာကို ေခ်မႈန္းခဲ့ 
ၿပီး လက္နက္မ်ား၊ တိုက္ခုိက္ေရး 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္  ဗံုးလုပ္ေသာ 
ဝပ္ေရွာမ့်ားကု ိသမိ္းယူႏုငိခ္ဲသ့ည ္
ဟု ဆာဘာသတင္းက ေဖာ္ျပ 
သည္။

—Ref: Reuters

ဘုိကုိဟာရမ္အေရး အာဖရိကထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ ျပင္သစ္ကမ္းလွမ္း

ဒိုဟာ၊ေမ-၁၂
အီဂ်စ္ႏုငိင္ ံသမၼတရာထူးအတြက ္
တစ္ေျပးေနေသာ အယ္လ္စီစီ 
သည္ ႏုိင္ငံအတြက္ ပ်က္စီးျခင္း 
သာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလိမ္မ့ည္ဟ ု
ျပင္းထန္ေသာ ေဟာေျပာမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ပင္လယ္ေကြ႕ႏုိင္ငံမ်ား 
ၾကား တင္းမာမႈျဖစ္ေပၚေစခဲ့သူ 
ကာတာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ၾသဇာ 
တိကၠမႀကီးေသာ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္ ရွိတ္ယူဆြတ္ဖ္ 
အယ္လက္ာရာဒါဝကီ ေျပာသည။္
 စစဘ္ကဆ္ုငိရ္ာ အႀကီးအက ဲ
အျဖစ ္တာဝန္ယူစဥ္အတြင္း ဆပူူ 
အံုႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ 
အစၥလာမ္မစ္သမၼတ မုိဟာမက္ 
ေမာ္စီကုိ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သူ 
အယ္လ္စီစီႏွင့္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ၏ 
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ကို မြတ္စလင္ 
ဘရားသားဟဒုအ္ဖြ႕ဲႏငွ့ ္ဆက္ႏႊယ ္

မႈရွိသည့္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံဖြား ကာရာ 
ဒါဝကီ အၿမပဲင္ေဝဖန္ေလရိွ့သည။္
 အယလ္စ္စီမီွာ အစၥေရးႏုငိင္ ံ
၏ အက်ိဳးစီးပြားကိ ုကာကြယ္ေပး 
သူျဖစ္ၿပီး ပါလက္စတိုင္းကိစၥႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အစၥေရးႏုိင္ငံကုိ 
ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမည္မဟုတ္ဟု 
ကာရာဒါဝီကေျပာသည္။
 အယ္လ္စီစီမွာ ေမလ ၂၆ 
ရက္မွ ၂၇ ရက္အတြင္း က်ငး္ပ 
မည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
အလြယ္တကူ အႏုိင္ရမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
 အျခားတစ္ဦးတည္းေသာ 

သမၼတေလာင္းမွာ ေမာ္စီ အႏုိင္ရ 
ခဲ့သည္ ့၂၀၁၂ ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္
တတိယေနရာရရိွခဲ့သ ူလကဝ္စဲြန္း 
ႏိုင္ငံေရးသမား ဟမ္ဒင္းဆာဘာ 
ဟီ ျဖစ္သည္။
 ‘‘အယ္လ္စီစီအတြက္ မဲေပး 
ၾက။ အယ္လ္စီစီက ငါတို႔လူ၊ သူ 
က ငါတုိ႔ရဲ႕ အယ္လ္စီစီ၊ မင္းတို႔ 
ရ႕ဲ အယ္လစ္စီမီဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာ 
ေနတဲ့ အစၥေရးကာကြယ္ေရးဝန္ 
ႀကီးလိ ုလူေတြရိွတယ္’’ဟု ကာရာ 
ဒါဝကီ ေမလ ၁၁ ရကတ္ြင ္သတင္း 
စာရွင္းလင္းပြတဲစရ္ပ္၌ ေျပာၾကား 
သည္။

 ‘‘အယလ္စ္စီ ီအဂီ်စ္ႏုငိင္ံေရး 
ထဲ ပါဝင္လာတဲ့ေန႔ကစလုိ႔ ကြၽန္ 
ေတာ္တုိ႔ ျမငရ္ေတြ႕ရတာကေတာ့ 
လူသတ္တာေတြ၊ ေသြးေခ်ာင္းစီး 
တာေတြ၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းတာ 
ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ မုဒိမ္းက်င့္ 
ခံရတာေတြခ်ည္းပဲ’’ဟု ကာရာဒါ 
ဝီက ေျပာသည္။
 ကာရာဒါဝီ၏ မွတ္ခ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္ ကာတာႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီး 
ခ်င္း ပင္လယ္ေကြ႕ႏုိင္ငံမ်ားၾကား 
အဓိက သေဘာထားကြဲလြဲမႈကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။

—Ref: Reuters

ယင္းအစည္းအေဝးကို တက္ 
ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း  
ေၾကာင္း သမၼတေဟာ္လန္ဒီ၏ 
လက္ေထာက္မ်ားက ေျပာၾကား 
သည္။ ယင္း အစည္းအေဝးသုိ႔ 
ၿဗတိနိ၊္ အီးယူႏငွ့ ္အေမရကိန္ႏုငိင္ ံ
မ်ား တက္ေရာက္လိမ့္မည္ဟု 
လည္း ယူဆထားသည္။
 ျပငသ္စ၊္ ၿဗတိိန္၊ အေမရိကန္ 
ႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ 
ႏုငိဂ္်ီးရီးယားအစုိးရ၏ ေက်ာင္းသ ူ
မ်ား ရွာေဖြေရးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ 

ေရးတို ႔တြင္ အကူအညီေပးလုိ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
 ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားသမၼတ ဂြတ္  
လပ္ဂြၽန္နသန္၏ အစိုးရသည္ 
ေက်ာင္းသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး 
ကို ပိုမုိလ်င္ျမန္စြာ မေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ 
ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား 
စစ္တပ္သည္ ေက်ာင္းသူမ်ား ရွာ 
ေဖြရန ္အဖြ႕ဲႏစွဖ္ြ႕ဲခြ၍ဲ လႈပရ္ွားေန 
သည္။ 

           —Ref: Reuters

စာမ်က္ႏွာ ၄၈ မွ

စာမ်က္ႏွာ ၄၈ မွ

စမတ္ဖုန္းမ်ားအား အဓိက 
ထုတ္လုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္ကုိ ထိုး 
ေဖာက္လာႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။
 အျခားသုေတသနကုမၸဏီ 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ Euromonitor 
International ကလည္း အာရွ 
ေစ်းကြကမ္်ားတြင ္လငူယမ္်ားမွာ 
ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ား 
သံုးထားေသာ္လည္း ေစ်းမမ်ား 
သည့္ ဖုန္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူမႈ ပုိမ်ားလာ 
ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီအား ေျပာ 
သည္။
 Xiaomi သည္ ယခုႏွစ္အ 
တြင္း စငက္ာပူ အပါအဝင ္အျခား 
ကိုးႏုိင္ငံသို႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ 
ျပင္ဆင္ေနသည္။  —Ref: CNA

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ 
တန္ဖိုးနည္းစမတ္ဖုန္း Xiaomi 
အက္ပဲလ္ႏွင့္ လီႏုိဗုိကိုေက်ာ္၍ 
ေရာင္းအားေကာင္း

နယူးေယာက္၊ေမ-၁၂
၂၀၀၁ ခုႏစွ ္စကတ္ငဘ္ာ ၁၁ ရက ္
တုကိခ္ုကိမ္ႈမ်ားအၿပီး ေကာဖ္ဆီုငိ ္
မ်ား၊ စားေသာကဆ္ုငိမ္်ားႏငွ့ ္ဗလ ီ
မ်ားတြင္ ေထာက္လွမ္းရာ၌ 
သတင္းေပးမ်ားအျဖစ ္ေဆာငရ္ြက ္ 
ရန္ မြတ္စလငအ္မ်ားစပုါဝင္ေသာ 
ႏိငုင္ံျခားမ ွအေျခခ်ေနထိငုသ္မူ်ား 
ကိ ုနယူးေယာကစ္ီးတီးၿမိဳ႕ ရတဲပဖ္ြ႕ဲ 
က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စုေဆာင္း 
ထားသညဟ္ ုနယူးေယာကတ္ိငု္းမ ္
သတင္းဌာနက ေမလ ၁၁ ရက္ 

တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
 ရတဲပ္ဖြ႕ဲက အာဖဂန္နစၥတန္ 
ႏိုင္ငံမွ အစားအေသာက္ တြန္း 
လွည္းျဖင့္ ေရာင္းသူမ်ား၊ အီဂ်စ္ 
ႏုိင္ငံဖြား သူေဌးကားယာဥ္ေမာင္း 
မ်ားႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွ စာရင္း 
ကုငိ ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အေသးစား 
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္း 
ထားသူမ်ားကဲ့သုိ ႔ ႏုိင္ငံျခားမွ 
အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား၏ အကူ 
အညရီယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသညဟု္ 
၎တုိ႔ရရွိထားေသာ အခ်က္အ 

လက္မ်ား၊ ထိပ္တန္းရဲအရာရွိ 
ေဟာင္းမ်ား၊ အရာရွမိ်ားႏငွ့ ္ေတြ႕ 
ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ကုိးကား၍ 
ယင္းသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည။္
 ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက 
ၿမိဳ႕ေတာ္တစဝ္န္း ေမးျမန္းစစ္ေဆး 
ေရးအဖြဲ႕ဟုေခၚေသာ စံုေထာက္ 
အဖြဲ႕က အလားတူ ေတြ႕ဆံုေမး 
ျမန္းမႈေပါင္း ၂၂၀ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ 
ဟ ုနယူးေယာကတ္ုငိ္းမက္ ေဖာ္ျပ 
သည္။

—Ref: Reuters
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ဗံုးႀကဲခံခဲ့ရေသာ ဆာရာေယဗုိၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္႐ံုး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္
ဆာရာေယဗုိ၊ေမ-၁၀

ေဘာ့စနီးယားစစ္ပြဲအတြင္း ဗံုးထိ 
မနွခ္ဲ၍့ ပ်ကစ္ီးသြားခဲ့ေသာ အမ်ိဳး 
သားစာၾကည့္တိုက္ ထည့္သြင္း 
တည္ေဆာက္ထားေသာ ဆာရာ  
ေယဗိုၿမိ႕ဳ၏ အထင္ကရ အေဆာက္ 
အအုံကို  (၂၂)ႏွစ္ ၾကာျမင့္ ၿ ပီး  
ေနာက္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
 ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ေဘာ့စနီး 
ယား ဆာဘ့လ္မူ်ိဳးမ်ား ဆာရာေယ 
ဗိုၿမိဳ႕ကို သိမ္းပုိက္ခဲ့စဥ္က ယင္း 
အေဆာကအ္အံမုွာ ေမာတ္ာက်ည ္
ဆန္မ်ား ထိမွန္ခဲ့ ၿပီး မီး႐ိႈ႕ခံခဲ့ရ 
သည္။
 ယခုအခါ ပထမကမၻာစစ ္ႏစွ ္
(၁၀၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အမီ 
ယင္းအေဆာက္အအံုကို မူလအ 
တုိင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။
 ပထမကမၻာစစ္မွာ ၾသစႀတီး 
ယား အိမ္ေရွ႕မင္းသား ဖရန္စစဖ္ာ 
ဒီနန္ လုပ္ႀကံခံရျခင္းမွ စတင္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ၿမိဳ႕ေတာဝ္န႐္ံုးကိ ုေသာၾကာ 
ေန႔က အခမ္းအနားမ်ားျဖင့္ ျပန္ 
လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉ ရာစုမွ အ 
ေဆာက္အအံု၏ သမုိင္းတြင္ အ 

ေရးပါေသာ အခုကိအ္တန္႔မ်ားကိ ု
သံုးဘက္ျမင္ ပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ အ 
ေဆာကအ္အံမု်က္ႏွာစာေပၚ ထင ္
ဟပ္ျပသခဲ့သည္။
 ယ င္း အေ ဆာ က္ အ အံု မွာ  

စစ္ေရးအရ အေရးပါျခင္းမရွိခဲ့  
ေသာလ္ည္း ၁၉၉၂ ခုႏစွတ္ြင ္ဖ်က ္
ဆီးခံရမႈေၾကာင့္ ရွားပါးလက္ေရး 
မူမ်ား အပါအဝင္ စာအုပ္ေပါင္း 
ႏွစ္သန္းခန္႔ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္။

 ၁၈၉၆ ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ 
ေသာ အေဆာက္အအံုကို ၁၉၄၉ 
ခုႏွစ္တြင္  အမ်ိဳးသားစာ ၾကည့္  
တိုက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။                —Ref: BBC

ေလယာဥ္မ်ားကုိ အခမဲ့ေျခရာခံေပးရန္ 
ၿဗိတိန္ၿဂိဳဟ္တုလုပ္ငန္းကုမၸဏီ ကမ္းလွမ္း

လန္ဒန္၊ေမ-၁၂
ကမၻာေပၚရွ ိခရီးသြားေလေၾကာင္း 
လုိင္း ေလယာဥ္မ်ားအားလံုးကို 
အခမဲ့ေျခရာခံေပးေသာ ဝန္ေဆာင ္
မႈေပးေရး ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ ၿဂိဳဟ္တု 
ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ အင္မာ 
ဆက္ (Inmarsat)က ကမ္းလွမ္း 
သြားရန္ရွိသည္။
 မေလးရွားေလေၾကာင္းလုငိ္း 
မွ MH370 ေလယာဥ္ မတ္လ ၈ 
ရကက္ မညသ္ည္အ့စအနမွ မက်န္ 
ဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ 
ယခုၿဗိတိန္ကုမၸဏီ၏ ကမ္းလွမ္း 
ခ်က ္ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစသ္ည။္
 ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ေလ 
ယာဥ္ေပၚတြင ္တပ္ဆငထ္ားေသာ 
အင္မာဆက္၏ ပစၥည္းကိရိယာမွ 
ထတုလ္ႊတသ္ည္ ့တိုေတာင္းေသာ 
အီလက္ထရြန္နစ္ အခ်က္ျပမႈ 
မ်ားကို အေျခခံ၍ စံုစမ္းစစ္ေဆး 
ေရးမွဴးမ်ားက အိႏိၵယသမုဒၵရာ 
တြင ္ေလယာဥပ္်ကက္ိ ုရွာေဖြေရး 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 မိမိတို႔ ကမ္းလွမ္းေနေသာ 

အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ တိက်မွန္ 
ကန္ေသာ တည္ေနရာဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား ပါဝင ္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္မာဆက္ 
ကုမၸဏီက ေျပာၾကားသည္။
 ယင္းစနစ္အရ ေလယာဥ္ 
တစစ္ီးက ဂ်ပီအီကစ္စ္နစက္ုသိံုး၍ 
၎၏တည္ေနရာကိ ုဆံုးျဖတ္ကာ 
ဦးတညခ္်က၊္ အျမန္ႏႈန္းႏငွ့ ္အျမင့ ္
ေပ စေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ႏွင့္အတူ အင္မာဆက္ကုမၸဏီ၏ 
ကမၻာလံုးၿဂိဳဟ္တုကြန္ရက္ထံ ၁၅ 
မိနစ္ တစ္ႀကိမ္ အခ်က္အလက္ 
မ်ား ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ စကပ္စၥည္း 
ကရိယိာေတြကု ိကုယိထ္ညက္်ယ ္
ဂ်က္ေလယာဥ္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 
အသံးုျပဳေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ 
ဟာ ေလေၾကာင္းပို ႔ေဆာင္ေရး 
လုပ္ငန္းအေပၚ ကုန္က်စရိတ္မရွိ 
ဘဲ လတ္တေလာ ျပဳျပင္ႏုိင္မႈျဖစ္ 
ပါတယ္’’ဟု Inmarsat ဒုတိယ 
ဥက႒ၠ ခရစမ္က္ေလာလငက္ ေျပာ 
ၾကားသည္။           —Ref: BBC

ဆာရာေယဗိၿုမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္႐ုံးဖြင္လ့စွပ္ြအဲခမ္းအနားတြင ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္႐ုံးျပငပ္၌ ဂဏု္ျပဳတပ္ဖြ႕ဲမ်ား ေစာင္ၾ့ကပ္ေနသညက္ိ ုေတြ႕ရစဥ္

FEHIM DEMIR/EPA
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တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ တန္ဖိုးနည္းစမတ္ဖုန္း Xiaomi အက္ပဲလ္ႏွင့္ လီႏုိဗုိကိုေက်ာ္၍ ေရာင္းအားေကာင္း

ေတာင္ကုိရီးယားကူးတို႔သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈတြင္ အသက္ေပး၍ ကူညီခဲ့သူ ဝန္ထမ္းသံုးဦး သူရဲေကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရ

လက္နက္ကိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရဲေခြးတစ္ေကာင္ႏွင့္အတူ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ စီးပြားေရးရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကင္းလွည့္ေနသည္ကို ေမလ ၁၂ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဘဂ်င္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား 
ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လက္နက္ကိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေမလ ၁၂ ရက္က စတင္ခ်ထားလိုက္သည္။

RUNGROJ YONGRIT/EPA

ဆုိးလ္၊ေမ-၁၂
ေတာင္ကုိရီးယားအစိုးရသည္ ၿပီး  
ခဲ့သည့္လက နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ 
ေတာင္ကုိရီးယား ဆူဝိုးလ္ကူးတုိ႔  
သေဘၤာေပၚတြင္ အျခားလူမ်ား 
အား ကယ္ဆယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရင္း 
ေသဆံုးသြားသူသံုးဦးကုိ အမ်ိဳး 
သားသရူဲေကာင္းမ်ားအျဖစ ္သတ ္

မွတ္ဂုဏ္ျပဳလုိက္သည္။
 အဆုပိါလသူံုးဦးမွာ သေဘၤာ 
တြင္ အခ်ိန္ပုိင္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ 
လုပ္ကုိင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးမွာ 
ေစ့စပ္ထားသည့္စံုတြဲမ်ား ျဖစ္ၾက 
သည္။
 ကင္မ္ကီဝန္းႏွင့္ ဂ်န္ယြန္ 
ဆြန္းအမည္ရ ထုိစံုတြဲသည္ 

သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ခ်ိန္တြင္ ထြက္ 
သြားႏုငိ္ေသာလ္ည္း အျခားသမူ်ား 
ကုိ ကယ္ဆယ္ရန္ သေဘၤာထဲ၌ 
ေနခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
 တတိယတစ္ဦးမွာ (၂၁)ႏွစ္ 
အရြယ ္ပကဂ္်ီေယာငဆ္ိသု ူအမ်ိဳး 
သမီးငယ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၎သည္ 
သေဘၤာတြင္း ပိတ္မိေနသူမ်ားကို  

ကယ္ဆယ္ေနခ်ိန္တြင္ အျခားသူ 
တစဥ္ီးအား ၎ကိယုပ္ုငိ ္ဝတထ္ား 
ေသာ အသကက္ယ္အက ႌ်ကိ ုခြၽတ္ 
ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။
 ထုိသံုးဦးအား အမ်ိဳးသား 
သရူဲေကာင္းမ်ားအျဖစ ္သတမ္တွ ္
လိုက္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ႐ုပ္  
အေလာင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သခ်ႋဳင္း 

တြင္လည္း သၿဂႋဳဟ္ေပးျခင္းခံရ 
မည ္ျဖစသ္လိ ုက်န္ရစသ္မိူသားစ ု
မ်ားသည ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘ႑ာ 
ေရး အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ေဆး 
ကသုခြင့မ္်ားႏငွ့ ္အျခားေထာကပ္ံ ့
မႈမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
 ေတာင္ကုိရီးယား ကူးတို ႔ 
သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈတြင္ ေသဆံုးသူ 

စုစုေပါင္းမွာ ယေန႔အထိ ၂၇၈ ဦး 
ရွခိဲၿ့ပီး သေဘၤာမ ွအသကရ္ငွ ္က်န ္
ရစသ္ ူကပၸတနိ္ႏငွ့ ္အျခားသေဘၤာ 
သားမ်ား စုစုေပါင္း ၁၅ ဦးကို လူ 
ေသေစမႈ၊ ေပါ့ေလ်ာမ့ႈျဖင့ ္တရားစြ ဲ
ဆိုကာ ဖမ္းဆီးထားသည္။

—Ref: AP

စင္ကာပူ၊ေမ-၁၂
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ တန္ဖိုးနည္း 
စမတ္ဖုန္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ 
Xiaomi သည္ ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ လူ 
သိနည္းေသးေသာ္လည္း ျပည္ 
တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းအား 
တုိးတက္လာၿပီး အက္ပဲလ္ႏွင့္  

ဆမ္ေဆာင္းကဲ့သုိ ႔ နာမည္ႀကီး 
အမတွတ္ဆံပိမ္်ားကိ ုစနိ္ေခၚလာ 
ႏိုင္ေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ရပ္က 
ေဖာ္ျပသည္။
 ေစ်းကြက္သုေတသနကုမၸဏီ 
Counterpoint Technology ၏ 
စစ္တမ္းအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ 

ဇန္နဝါရီမွ မတ္လအထိ သံုးလတာ 
ကာလအတြင္း အာရွ၌ လူႀကိဳက္ 
မ်ားၿပီး ေရာင္းအားေကာင္းသည့္ 
အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဟြာ 
ေဝးႏငွ့ ္ဆုနိတီို႔ကု ိေက်ာ္ျဖတက္ာ  
တတိယေနရာသို ႔ ေရာက္လာ 
သည္။

 ၎ေရွ႕တြင္ ပထမေနရာမွ 
ဆမ္ေဆာင္းမွာ ေစ်းကြက္ေဝစု 
၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ဒုတိယေနရာမွ 
လီႏုိဗုိမွာ ေစ်းကြက္ေဝစု ၁၂ ရာ 
ခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ရွိေနသည္။
 ေဘဂ်င္းအေျခစုကိ ္Xiaomi 
သည္ ၂၀၁၃ တြင္ ဖုန္းအလံုးေရ 

၁၈ ဒသမ ၇ သန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး 
ယခုႏစွအ္တြင္း အလံုးေရ သန္း ၆၀  
ခန္႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထား 
သည္။ 
 Xiaomi သည္ ဝင္ေငြနည္း 
သူမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁၀၀  
ေအာက္

ဘာကူ၊ေမ-၁၂
ျပငသ္စအ္စုိးရသည ္အစၥလာမ္မစ ္
ဘုကိုဟိာရမသ္ပူနုအ္ဖြ႕ဲအေရးႏငွ့ ္ 
ပတ္သက္၍ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား အပါ 
အဝင ္ယင္း၏ အမိန္ီးခ်င္းႏုငိင္မံ်ား 
ႏငွ့ ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတစရ္ပ္ 
က်င္းပရန္ ကမ္းလွမ္းထားသည္ 
ဟု ျပငသ္စသ္မၼတ ဖရန္ဆြာေဟာ္ 
လန္ဒကီ ေမလ ၁၁ ရကတ္ြင ္ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ဘုိကုိဟာရမ္ သူပုန္မ်ား 
သည္ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ႏုိင္ဂ်ီးရီး 
ယား ေက်ာင္းသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ 
ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ရာမွ 
ကမၻာတစဝ္န္းတြင ္ျပစတ္င္ေဝဖန္ 
႐ႈတ္ခ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယင္း 
သူပုန္အဖြဲ႕အေပၚ ပုိ၍အာ႐ုံစုိက္ 
လာၾကသည္။
 ‘ ‘ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားအိမ္နီးခ်င္း  
ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖို ႔ 
တင္ျပထားပါတယ။္ အဒဲီႏုငိင္ံေတြ  
အားလံုးက သေဘာတတူယဆ္ုရိင ္
ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ ၁၇ ရက္မွာ 
က်င္းပပါမယ္’’ဟု ျပငသ္စသ္မၼတ  
ေဟာ္လန္ဒီက ေျပာၾကားသည္။
 ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား၊ ဘီနင္၊ ကင္ 
မရြန္း၊ ခ်ဒ္ႏွင့္ ႏုိင္ဂ်ာႏုိင္ငံမ်ားမွ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

ဘုိကုိဟာရမ္အေရး
အာဖရိကထိပ္သီး
ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္
ျပင္သစ္ကမ္းလွမ္း

စာမ်က္ႏွာ ၄၆ စာမ်က္ႏွာ ၄၆ 
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ျမန္မာယူနန္ကုမၸဏီ ေညာင္တုန္းတြင္ 
စက္မႈဇုန္တည္ေထာင္ရန္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ
 ဧရာ၀တီတုိင္းေညာင္တုန္း 
ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္ေျမဧက ၁၂၀၀ 
ေက်ာတ္ြင ္အထညခ္်ဳပစ္က႐္ံမု်ား 
အပါအ၀င ္စကမ္ႈဇုန္တစခု္ တည ္
ေထာင္ရန္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ တစ္ခု 
ျဖစ္ေသာ ျမန္မာယူနန္ကုမၸဏီက 
ေျမေနရာကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈ 

မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ျမန္မာ 
ယူနန္ကုမ ၸဏီသည္  လိႈင္သာ 
ယာၿမိဳ႕နယ္တြင ္အထညခ္်ဳပ္ စက ္
႐ံုတစ္႐ံုရိွၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
လည္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု တစ္႐ံု 
ကုိ  ၂ ႏွစ္အတြင္းအၿပီး တည္ 
ေဆာက္လ်က္ရိွသည္။

မေကြးတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ ရာထူးမွ 
ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ စာေရးသားေတာင္းဆို
သတင္းမဒီယီာမ်ားကု ိတရားစြဆဲု ိ
ျခင္း၊ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ 
ျခင္းအပါအ၀င ္ေ၀ဖနမ္ႈမ်ိဳးစံခုံေန 
ရသည့္  မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး 
၀နႀ္ကီးခ်ဳပဥ္ီးဘနု္းေမာ္ေရႊ ရာထူး 
မွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ မေကြးၿမိဳ႕ 
အတြင္းရွိ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင ္စာေရး 
သားေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေမလဒုတိ 
ယပတ္က  ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။  
‘‘ဘုန္းေမာ္ေရႊ မေကြးတုိင္းမွ ႏုတ္ 

ထြက္ေပး’’ဟူ၍ မေကြးၿမိဳ႕အတြင္း 
ရိွ လူစည္ကားေသာေနရာအခ်ိဳ႕ 
တြင္ ေရးသားဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾက 
သည္။  ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနေသာ္ 
လည္း ဦးဘနု္းေမာ္ေရႊလကထ္က ္
တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္သည္ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္သမၼတက ေပးအပ္သည့္ 
၂၀၁၄ အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 
အေကာင္းဆံုး ၿမိဳ ႕နယ္ဆု ရရိွခဲ့  
သည္။

ဂ်ာမန္ေလေၾကာင္းလုိင္းဖြင့္ပြဲတြင္ ေရႊတိဂံုေစတီပံုတူကိတ္မုန႔္လွီးခဲ့ျခင္းကုိ 
သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ကန္႔ကြက္
ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ  Condor  ေလ 
ေၾကာင္းလုိင္းဖြင့္ပြဲတြင္ ေရႊတိဂံု 
ေစတီပံုတူကိတ္မုန္ ႔လွီးခဲ့ မႈႏွင့္  
ယင္းကိစၥတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ဂ်ာမနီ 
ႏိငုင္ဆံုငိရ္ာ ျမန္မာသအံမတ္ႀကီး 
ဦးစုိးႏြယ္တုိ ႔အား သာသနာေရး 

၀န္ႀကီး႐ုံးက ကန႔္ကြက္ခဲ့သည္။ 
အဆိုပါအျပဳအမႈသည္ ဗုဒၶဘာ 
သာတို႔ အထြတ္အျမတ္ထားရာ 
ကမၻာေက်ာ္ေစတီေတာတ္စဆ္ကူု ိ
ေစာက္ားသည္ ့အျပဳအမႈျဖစသ္ည္ ့
အတြက ္ႏုငိင္ံျခားေရး၀နႀ္ကီးဌာန 

ဧရာ၀တီျမစ္ေရ 
႐ုတ္တရက္ႀကီးႏုိုင္
ေမလ ဒုတိယပတ္အတြင္း ဘဂၤ 
လားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚ 
ေနေသာ မနုတ္ုငိ္းငယ၏္ အရိနွ္ႏငွ္ ့
ျမန္မာႏုိ င္ငံအထက္ပုိ င္းေဒသ 
မ်ားတြင္ မုိးအားေကာင္းေနေသာ 
ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ႐ုတ္တ 
ရက္တုိးႏုိင္ေၾကာင္း မုိး/ဇလဌာန 
က ေမလ ၁၀ ရကတ္ြင ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
သည္။ ထုိ ႔ေၾကာင့္ အထက္ပိုုင္း 
ေဒသ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွစတင္ကာ 
ေအာကပုိ္င္း ဟသၤတၿမိဳ႕အထိ ဧရာ 
၀တီျမစ္ျဖတ္သန္းစီးဆင္းရာ ျမစ္ 
ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရိွျမစ္ကမ္း 
နံေဘးေနသမူ်ားႏငွ္ ့ေရယာဥမ္်ား 
သတိျပဳေနထုိင္သင့္ေၾကာင္း ေဒ 
သဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရိွ 
သမူ်ားမ ွတစဆ္င္သ့တိေပးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပထမဆံုးျမန္ႏႈန္းျမင့္
အေပါ့စား
တုိက္ေရယာဥ္ ေရခ်
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ) ၏ ပထမ 
ဆံုး Torpedo Boat ျဖစ္ေသာ ျမန္ 
ႏႈန္းျမင့္အေပါ့စား တုိက္ေရယာဥ္ 
တစစ္ီးကု ိေမလ ၉ ရကက္ ေရတပ္ 
သေဘၤာက်င္းဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေရခ် 
ခဲသ့ည။္ အဆိပုါတိကု္ေရယာဥမ္ွာ 
ေပ ၇၀ ခန္႔ရွညၿ္ပီး တစန္ာရီေရ မိုင ္
၃၅ မုငိအ္ထ ိေမာင္းႏငွ္ႏုငိသ္ည။္ 
သေဘၤာပံု စံကုိ  ေထာင့္ ခ်ိဳး ပံု စံ  
အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳကာ အလူမီနီ 
ယံသတၱဳကိုယ္ထည္ျဖင့္  တည္ 
ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ေရဒါ 
ျဖင့္ ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈရန္မလြယ္ကူ 
ေၾကာင္း တပ္မေတာ္(ေရ)မွ အ 
ရာရိွတစ္ဦးကေျပာသည္။

SNLD ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ဖမ္းဆီးခံရမႈႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 
ျဖစ္သည့္ကိစၥမ်ားကုိ  သမၼတထံ ေျပာၾကားေပးမည္ဟုဆုိ

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္က်န္ေနေသာ 
ဘဂၤါလီမ်ားကုိ လူမ်ိဳးအမည္မေဖာ္ျပဘဲ 
စာရင္းေကာက္မည္
ရခိုင္ျပညန္ယ္တြင ္ျပညလ္ံုးကြၽတ္ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ 
က်နရ္ိွေနေသာ ဘဂၤါလမီ်ားကု ိလ ူ
မ်ိဳးအမည္မေဖာ္ျပဘဲ စာရင္းေရး 
သြင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဆက္ 
လက္ေကာက္ယူရန္ အစုိးရက 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမည္ဟု သတင္း 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရခုိုင္ျပည္နယ္ 
ရိွ ခ႐ုိင္ႀကီး ငါးခုအနက္ ႏွစ္ခုမွာ 
ေကာကယ္ၿူပီးစီးသြားေသာလ္ည္း 

က်န္သံုးခုမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ 
ထည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုသ 
ျဖင့္ အစိုးရက သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူမႈကုိ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူရန္  က်န္ရိွေနေသး 
ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ေက်းရြာ 
၉၇ ရြာကု ိေကာကယ္ူေရးႏငွ္ ့ပတ ္
သက္ၿပီး ေကအုိင္အုိႏွင့္  ဆက္ 
လက္ညိႇႏႈိင္းမည္ဟု ဆိုသည္။

ကားတင္သြင္းခြင့္မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ ထပ္မံမလုပ္ေတာ့ဟု ဦး၀င္းျမင့္ေျပာ
ကားတင္သြင္းခြင့္မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း 
ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ 
ေထာငစ္၀ုနႀ္ကီး ဦး၀င္းျမင္က့ ၎ 
၏ လကထ္ကတ္ြင ္အ ေျပာငး္အလ ဲ 

ထပ္မံျပဳလပ္ုေတာ့မည ္မဟုတ္ ဟု  
ေျပာၾကားသည။္အစိုးရသစ ္လက ္
ထက္တြင္ ကားတင္သြင္း ခြင့္မူ၀ါ 
ဒရွစ္ႀကိမ္တိတိ  ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက 

အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပ
အာဆီယံဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထား 
ေသာ ျမန္မာေျမေပၚတြင္ ေမလ 
၁၀၊ ၁၁ ရက္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ ္
က်င္းပသည့္ (၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္ 
အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း 

တြင္ အစည္းအေ၀းေပါင္း ၂၀ 
ေက်ာ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အခ်က္ ၂၈ 
ခ်က္ပါသည့္ ေနျပည္ေတာ္ေၾက 
ညာ စာတမ္းတစ္ခုေရးဆဲြႏုိင္ခဲ့  
သည။္ အစည္းအေ၀းတြင ္ေတာင ္

မိုးသက္ကုမၸဏီ ပဲအေႂကြး
က်ပ္သန္း ၁၇,၀၀၀ ခန္႔ 
ဆပ္ရန္ရိွ
 ပဲေလာကတြင ္ေငြေၾကးဆုငိ ္
ရာျပႆနာျဖစ္ေနေသာ မုိးသက္ 
ကုမၸဏီသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ 
ကမုၸဏီေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အား ေပး 
ဆပ္ရန္ အေႂကြးက်ပ္သန္း တစ္ 
ေသာင္းခုနစ္ေထာင္ခန္ ႔ရိွသည္။ 
ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၆ ခု၊ ျပည္တြင္း 
ကုမၸဏီ ငါးခုခန္ ႔အား အေႂကြး 
ဆပ္ရန္ရိွၿပီး စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ပဲေရာင္း 
၀ယထ္ားသည္ ့ကမုၸဏမီ်ားရိသွည္ ့
အျပင ္ပစၥည္းအပ္စနစ္ျဖင္ ့ေရာင္း 
ခ်ထားၿပီး ေငြရရန္ရိွေသာ ကုမၸ 
ဏီမ်ားလည္းရိွသည္။

မဟနႏွင့္ မဘသအမ်ဳိးဘာသာကိစၥမ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
 မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ 
ေရးအတြက္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေန 
ေသာ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕(မ.ဘ.သ) 
ကုိ  ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယ 
ကအဖဲြ႕ (မ.ဟ.န)က အသအိမွတ္ 
ျပဳလက္ခံၿပီး အမ်ိဳးဘာသာကိစၥ 
ရပမ္်ားကု ိလကတ္ြဲေဆာငရ္ြကရ္န ္
သေဘာတူခဲ့သည္။ သံဃာစည္း 
မ်ဥ္းမ်ားအရ ယခင္က အမ်ိဳးဘာ 
သာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အဖဲြ႕ကုိ လံုး၀အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ 

ေသာ္လည္း  သံဃာေတာ္ မ်ား  
ေဆာင္ရြက္သည့္ သီးျခားအဖဲြ ႕ 
အစည္းအျဖစ ္အသအိမွတ္ျပဳကာ 
လက္တဲြေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာ 
တူညခီဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ မ.ဟ.န ကု ိ
အတုိကအ္ခံျပဳလပ္ု၍ ဖ်ကဆ္ီးရန္ 
မဟုတ္ဘဲ သံဃမဟာနာယက 
အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မ 
သင့္ေသာ ကစိၥမ်ားတြင ္၀င္ေရာက ္
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မ.ဘ.န 
ကုိ ရည္ရြယ္ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ 
သည္ဟု ဆုိသည္။

ရမွ္းတုငိ္းရင္းသားဒမီိကုေရစအီဖဲြ႕ 
ခ်ဳပ္ပါတီ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ကုိ 
လကန္ကက္ုငိအ္ဖဲြ႕ႏငွ္ ့ဆက ္သြယ ္
မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရမႈ အပါ 
အ၀င္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြား
ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ 
ငံေတာ္သမၼတထံ တုိက္႐ုိက္ေျပာ 
ၾကားေပးမညဟု္ ႏုငိင္ံေတာ္ သမၼတ 
႐ံုးျပည္ေထာငစ္၀ုနႀ္ကီး ဦးေအာင ္

မင္းက ပါတီဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး 
အားေျပာၾကားခဲ့သည္။ အပစ္အ 
ခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးထား 
ၿပီးျဖစ္သည့္ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ သွ်မ္း 
ျပည္တပ္မေတာ္(RCSS/ SSA)  
ႏငွ္ ့ဆကသ္ြယမ္ႈျဖင္ ့ရမွ္းတုငိ္းရင္း 
သားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါ 
တီမွ နမ့္လင္းမုိင္ေက်းရြာပါတီ 

ဥကၠ႒ကုိ စစ္တပ္က ၀င္ေရာက္ 
ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက ္က်ိဳင္းတံၿုမိဳ႕နယ ္
ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆို 
ထားျခင္းႏငွ္ ့က်ိဳင္းတံၿုမိဳ႕ရိ ွRCSS  
ဆက္ဆံေရး႐ံုးကုိ ၀င္ေရာက္ရွာ 
ေဖြျခင္းအတြက္ အျမန္ဆံုးေျဖ 
ရွင္းေပးရန္ RCSS ႏွင့္ SNLD  
တုိ႔က အစိုးရထံ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

က်န္ရိွသည့္  အစိုးရကာလအ 
တြင္း ထပ္မံေျပာင္းလဲေတာ့မည္ 
မဟတုဟ္ ုမာစီးဒီးကား အေရာင္း 
ျပခန္းဖြင့္ပြဲ၌ ကတိေပးေျပာဆုိခဲ့ 
သည္။

မွ တစ္ဆင့္ ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္ 
ကာ တရားစြဲဆုိ မႈျ ပဳလုပ္မည္  
မဟုတ္ဟု သာသနာေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသတူစဦ္းက ေျပာ 
သည္။

တ႐ုတ္ပငလ္ယ္အေရးကု ိအဓကိ 
ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အာဆယီအံသုကိ ္
အ၀န္းေဖာ္ေဆာင္ေရး  ကိစၥမ်ား 
လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ေရွးအိမ္ႀကီး တစ္ခု အတြင္းသို ႔ 
ေရာက္ေနသည့္ အေငြ႕အသက္ 
ကို  ခံစားရသည္။ ဧည့္ခန္းက 
ေဘးနံရံႀကီးတစ္ခ်ပ္မွာ အဂၤေတ
သားမ်ား ကြာက်လ်က္ရွိရာ အ 
တြင္းမွ  အုတ္ခ်ပ္မ်ားကို  လွမ္း 
ျမင္ေနရသည္။ ဧည့္ခန္းအလယ္ 
တြင္ စႏၵရားေဟာင္းႀကီး တစ္လုံး 
ရွိ၏။ အဆုိပါ စႏၵရားအိုႀကီးႏွင့္  
မလွမ္းမကမ္းတြင္ မီးခံေသတၱာ 
ေဟာင္း ခပ္စုတ္စုတ္တစ္လံုးႏွ င့္   
ဆုိနီတံဆိပ္ေရဒီယိုေဟာင္း ႀကီး  
တို႔ကို ေတြ႕ေနရျပန္သည္။
 အျခားနံရံတစ္ခုေပၚတြင္မူ 
လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္သုံးဆယ္ခန္ ႔ 
က ဖးူခက္ၿမိဳ႕ထုတ္၀ါၾကန္႔ၾကန္႔ 
ေန႔စဥ္သတင္းစာ အစုတ္အၿပဲ 
ေလးငါးရြက္ကို မွန္ေဘာင္သြင္း 
၍ တ႐ိုတေသ ခ်ိတ္ဆဲြျပသထား 
ျပနသ္ည။္ ဂ်ဳိး၏ရငွ္းလင္းခ်ကမ္ွာ 
စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္၏။
 ‘‘ဒီနံရံေဟာင္းႀကီးကို မ်က္ 
ႏွာျဖဴေတြ သိပ္သေဘာက် ၾက 
တယ္ ကိုသက္ခုိင္။ ဒီနံရံႀကီးကိုမွီ 
ၿပီး ဓာတပ္ုံေတြ စြတ႐္ုကိၾ္ကေတာ ့
တာပဲ။ ေရဒီယို အေဟာင္း၊ မီးခံ 
ေသတၱာအေဟာင္းေတြကိုလည္း 
အထူးအဆန္းအျဖစ္ တအ့ံတၾသ 
ၾကည့္ ၾက၊ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ယူၾက 
တယ္ဗ်။ ဒီဟုိတယ္ရဲ႕ အေပၚ 
ထပ္ၾကမ္းခင္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္ 
ျပင္ဆင္အစားထုိးဖို႔ တာ၀န္ယူရ 
တုန္းက သက္တမ္းအနီးစပ္ဆုံး 
ျဖစ္တဲ့ သစ္သားေခ်ာင္းေတြ ပင္ 
ပငပ္န္းပန္းလုကိရ္ွာရေသးတယ။္ 
သစ္အေဟာင္းေစ်းက အသစ္ 
ထက္ အမ်ား ႀကီး ေစ်းပိုေပးရ 
တယ္။ အဒဲလီိ ုေရွးလကရ္ာမပ်က ္
ျပင္ဆင္ထားတာေၾကာင့္  ဒီဟုိ  
တယ္ရဲ႕ အႀကီးစားမြမ္းမံစရိတ္ 
ဟာ ဘတသ္န္းငါးဆယ္ေက်ာ ္ကနု ္
တယဆ္ုရိင ္ယုံႏုငိစ္ရာေတာင ္မရွ ိ
ဘူးကိုသက္ခိုင္’’
 ကြၽန္ေတာ္ႏငွ္ ့ေတြ႕ေလ တုငိ္း 
သူကခ်ည္းဦးေဆာင္ကာ စကား 
ေဖာင္ဖဲြ႕ေနတတ္ေသာ ကိုသက္ 
ခိုင္သည္ သည္တစ္ႀကိမ္တြင္ နား 
ေထာင္သူ သက္သက္ျဖစ္ေနျပန္ 
ေလ၏။ ဂ်ဳိးက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို 
ဟုိတယ္အေပၚထပ္ဆီသုိ႔  ေခၚ 
ေဆာင္သြားခ်နိတ္ြင ္အတက္ေလ ွ
ကားအနီးမ ွဧည္ႀ့ကိဳေကာငတ္ာ၏ 
ေရွ႕၊ ေအာကဘ္ကၾ္ကမ္းျပငတ္ြင ္
ခရီးေဆာင ္လကဆ္ဲြအတိ္္ေဟာင္း 
ႏစွလ္ုံးကိ ုေတြ႕ရျပန္သည။္ အိတ္ 
ႏွစ္လုံးကားတခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ 
သံေခ်းပငတ္ကစ္ျပဳေနေခ်ၿပီ။ အ 
ဆုိပါ အိတ္ႏွစ္လုံး၏လက္ကိုင္ 
တြင္အျဖဴေရာင္စကၠဴကတ္ျပား 

ႏွစ္ခ်ပ္ကို  ေတြ႕ရိွသျဖင့္  ကြ ၽ န္ 
ေတာ္ ဖတ္႐ႈမိရာ Phuket AirPort 
23Oct; 1942 Phuket AirPort 
Dec;12, 1944ဟူေသာ စာတန္း 
တုိ႔ကို ေရးထိုးထား၏။ ကြၽန္ေတာ ္
က အံ့ၾသသည့္ေလသံျဖင့္ ဂ်ဳိးကို 
လွ မ္းေ မး မိ သ ည္ ။  သူ ႔ အေျ ဖ 
ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ဆတ္ခနဲ တြန္႔ 
သြားမိသည္။
 ‘‘ဒီခရီးေဆာင္အိတ္ေတြက 
ဧည္သ့ည္ေတြ ေမ့က်န္ခဲတ့ာ ထင ္
ပါရဲ႕’’
 ‘ ‘ဟာ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ 
ကိုမင္းဒင္ရာ။ ေစ်းႀကီးေပးၿပီး ရွာ 
၀ယ္ထားတာခင္ဗ်။ တစ္လုံးကို 
ဗမာေငြ ဆယ့္ငါးသိန္းေလာက္ 
တန္တယ္’’
 အြန္အြန္ဟုိတယ္၏ အေပၚ 
ထပ္သည္လည္း ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္ 
လင့္ထားသလို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနား 
သ ည့္  ေ ခ တ္ မီ သ စ္ လြ င္ မႈ ကို  
မေတြ႕ရေခ်။ ဂ်ဳိးႏွင့္ကိုသက္ခုိင္ 
ကား လယီိနုာဒိဒုကီာပရယီိတုည္း 
ခုိခဲ့ရာ အခန္းနံပါတ္(၂၀၄)ေရွ႕ 
တြင္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ေန 
ၾကသည္။ အေပၚထပ္ စႀက္ႍလမ္း 
တစ္ခု၏ ေဘးေနရာ က်ယ္ေသာ 
ကြက္လပ္တစ္ခုတြင္ မ်က္ႏွာျပင္ 
ကို သားေရျဖင့္ က်ပ္ထားသည့္ 
အခ်င္းငါးေပခန္ ႔ရွိေသာ ဧရာမ 
စညႀ္ကီးတစလ္ုံးကိ ုေတြ႕ရသည။္ 
ဟိုိ ဟို သ ည္ သ ည္  ေ လွ်ာ က္  
ၾကည့္ေနရင္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လ 
ခန္႔က ဂ်ဳိးတစ္ေယာက ္ကြၽန္ေတာ္ ့
ထံမွ အထူးအဆန္းပစၥည္းတစ္ 
မ်ဳိး ရန္ကုန္မွ ၀ယ္ယူေပးရန္မွာ 
ယူခဲ့ဖူးသည္ကို ကြၽန္ေတာ္ေျပး 
သတိရမိျပန္သည္။ 
 ‘‘ေဟ့၊ ဂ်ိဳးကုိယ္အခုမွ ေတြး 
မိတယ္။ ဟုိတစ္ေလာက မွာတဲ့ 
ေက်ာက္သင္ပုန္းနဲ ႔ ေက်ာက္တံ 
ဟာ ဒဟိုီတယ္မွာ သံုးဖို႔ ထငပ္ါရ႕ဲ’’
 ‘‘ဟုတ္တယ္ ကုမိငး္ဒင၊္ စား 
ေသာကခ္န္းေတြ၊ ဧည္ခ့န္းေတြမွာ 
သူတုိ႔မွာခ်င္တဲ့ စားေသာက္ဖြယ္ 
ရာေတြရ႕ဲ နာမည္ေတြကု ိေက်ာက ္
သင္ပုန္းနဲ႔ ေက်ာက္တံသံုးၿပီး ေရး 
ခုိင္းမယ္လို႔ စိတ္ကူးခဲ့တာ။ ဘား 
မားအုငိပ္ကဆ္ုပိါေတာ။့ အဆငမ္ 
ေျပပါဘူးဗ်ာ။ သစ္သားေဘာင္ 
ေတြက လက္ရာအရမ္းညံ့တယ္။ 
ေဘာင္ေတြမွာ မညီမညာျဖစ္ေန 
တဲ့ သစ္သားစေတြစူးမိရင္ ေလ်ာ္ 
လုိ႔ဆံုးမွာ မဟတုဘ္ူး။ ဗမာျပညက္ 
ေက်ာက္သင္ပုန္းေတြမွာယူ ၿပီး  
ေဘာင္ေတြျဖဳတ၊္ လႊင္ပ့စ၊္ ေနာက ္
ထိုင္းလုပ္ေဘာင္လွလွေလးေတြ 
တပ္ထားတဲ့  ေက်ာက္သင္ပုန္း  
ေတြ ဘန္ေကာကမ္ွာေရာင္းတယ ္

ဗ်။ ေစ်းကေတာ့ ေအာ္ပ်ံေနတာ 
ေပါ့’’
 ကုိေဇာခ္ုငိ္ေခၚ ဂ်ိဳးတာ၀နယ္ ူ
စီမံခန္ ႔ခြဲလ်က္ရိွသည့္ အြန္အြန္ 
ဟုိတယ္၏ အခန္းအားလံုးနီးပါး 
ဧည္သ့ညမ္်ားျဖင္ ့ျပည္လ့်ကရ္ိရွာ 
အတြင္းခန္းေတာ္ေတာမ္်ားမ်ားကု ိ
၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ အခြင့္မ 
သာ။ နမူနာအျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
၀င္ေရာကၾ္ကည္႐့ႈခဲ့ရသည္ ့အခန္း 
အတြင္းပုိင္းဖဲြ ႕စည္းပံုမွာလည္း 
ေခတမ္အီသံုးအေဆာငမ္်ားထက ္
လြနခ္ဲ့ေသာႏစွ ္ကုိးဆယ၀္န္းက်င ္
က ေရွးေဟာင္းအသံုးအေဆာင္ 
မ်ားသာျဖစ္၍ ထုိသည္ပင္ ဧည့္ 
သညတ္ုိ႔ကု ိဆဲြေဆာငလ္်ကရ္ိဟွန ္
တူ၏။ လူ႔သဘာ၀သည္ ထူးဆန္း 
ေပစြ။ အတိတ္ေျခရာတို႔ကုိ ျပန္ 
လည္တမ္းတလိုေသာ ခံမုင္ေသာ 
သေဘာရိွေလသည္တကား။ ကုိ 
သက္ခုိ င္ကား  ထူးထူးျ ခားျခား  
ႏႈတဆ္တိက္ာ သသူလိိသုမွ် ဂ်ိဳးကု ိ
ေမးခြန္းဆက္တိုက္ထုတ္လ်က္ရိွ 
၏။
 ‘‘ကုိယ့္လူဟုိတယ္က ႐ုိး႐ုိး 
ေလးနဲ႔ ဆန္းေနတဲ့ ဟုိတယ္ပါက 
လား။ တုိ႔ႏုိင္ငံက ဟုိတယ္ပုိင္ရွင္ 
ေတြကုိ ေခၚျပခ်င္ပါရဲ႕’’
 ‘‘အာ၊ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ေတြ 
ကုိတင္ေခၚျပရမွာမဟုတ္ဘူး ကုိ 
သက္ခုိင္။ ကြၽန္ေတာ္က အစိုးရ 
တာ၀န္ရိွပုဂိၢဳလ္ေတြကုိပါ ေခၚျပ 
ခ်င္တာ။ တကယ့္ေတာ့ ဟုိတယ္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိတာ ကုိယ့္  
ႏိုင္ငံကုိယ့္ေဒသမွာ ရိွတာေလးနဲ႔ 
အံ၀င္ေအာင္ စဥ္းစားၿပီး ႏုိင္ငံတ 
ကာဧည္သ့ည္ေတြလာခ်င္ေအာင ္
ဆြယ္ရတာမ်ိဳးဗ်။ ထင္ရွားတဲ့ ဥပ 
မာေပးရရင ္အငတ္ာနကလ္ုငိ္းမရ 
တဲ့ နယ္ေျမဆိုပါေတာ့။ အင္တာ 
နက္ကင္းမဲ့ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ၿပီး အင္တာနက္ဒုကၡကေန ေ၀း 
ေ၀းေနခ်ငတ္ဲသ့ူေတြကု ိျမဴဆြယရ္ 
မွာ။ ခုေတာ့ဗ်ာ တန္ဖိုးႀကီးေရွး 
ေဟာင္းအေမြေတြတစၿ္ပံ ႀဳကီးရိွေန 
တာေတာင္  စီး ပြားျ ဖစ္ေအာင္  
မဖန္တီးႏုိင္႐ံုတင္မက ေလွ်ာက္ 
ဖ်က္ဆီးေနၾကသလိုပဲ။ စဥ္းစား 
ၾကည့္ေလ၊ န၀တ၊ နအဖေခတ္ 
ေတြတုန္းက ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ 
ၿပီး အထငက္ရသမိုငး္၀ငခ္ဲ့တဲ့ ပုဂ ံ
ဘုရားေတြကုိ ၀န္ႀကီးေတြ၊ စစ္ 
တပ္အရာရွိႀကီးေတြ  တစ ္ေယာက ္
ေစတီ ဘယ္ႏွဆူမြမ္းမံၾကဆိုၿပီး 
သမ၀ါယမအသင္းခြတဲမ္းခ်သလိ ု
ခ်တယ္ဗ်ာ။ ေစတီမွန္သမွ် ထုံး 
သကၤန္းေတြ ကပ္၊ ပုထိုးနံရံေတြ 
မွာ တနဖ္ိုးမျဖတ္ႏုငိတ္ဲ ့ေရွးပန္းခ် ီ
လကရ္ာေတြကု ိအဂၤေတနဲ႔ အေပၚ 
ကေန အေခ်ာကုိင္ ၾကတယ္တဲ့ 
ဗ်ာ။ အံ့ၾသစရာအေကာင္းဆံုးက 
ေတာ ့သူေဌးမင္းဦးေတဇဟာ ပဂု ံ
ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမမွာ ေမွ်ာ္စင္ 
အသစ္ ႀကီးေဆာက္သတဲ့။ ကုိ  

သက္ခုိင္ရယ္။ ပုဂံနယ္ေျမမွာ သူ႔ 
တန္ဖိုးနဲ႔ သူႀကီးက်ယ္တဲ့ သမုိင္း 
ေၾကာင္းရိၿွပီးသားပါ။ ပဂုကံု ိပရဲစ ္
က အီဖယ္ေမွ်ာ္စငႀ္ကီးေရႊ႕လာရင ္
ေတာင္ မူလသမုိင္းတန္ဖုိးထပ္၊ 
တကလ္ာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက ္
တစခ္ရုိွေသးဗ်ာ။ ဦးပနိတ္တံားရ႕ဲ 
ေအာက္ေျခကု ိသစသ္ားတုငိ္ေတြ 
ကုိ ျဖတ္ထုတ္ၿပီး ကြန္ကရစ္တုိင္ 
ေတြနဲ႔ အစားထိုးသတဲ့။ သီတဂူ 
ဆရာေတာ္ႀကီးေဟာတဲ့ လူမိုက္ 
အဂၤါေလးပါးနဲ ႔ေတာ့ အံကုိက္ပဲ 
ဗ်ာ’’
 ‘ ‘လူမုိက္အဂၤါေလးပါးတဲ့  
လား လုပ္စမ္းပါအံုးဂ်ိဳးရာ’’
 ‘‘ကုိသက္ခုိင္ကေတာ့ သိသိ 
ႀကီးနဲ ႔ လုပ္ၿပီ။ နည္းမွားေတြကုိ 
လုပ္တယ္။ သူတစ္ပါးကုိလည္း 
အဲဒီနည္းမွားေတြကုိ  လုပ္ခို င္း  
တယ္။ အဲဒီနည္း အမွားႀကီးကုိ 
လည္း သပိတ္နဖ္ိုးထားတယ။္ မွား 
ေနၿပီလုိ႔ ေျပာရင ္ေျပာတဲ့သကူု ိရန္ 
ရွာတယ္တဲ့ဗ်ာ။ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးမွတ္ခ်က္ကေတာ့  
အဲဒီေလးခ်က္မွာ အဆုိးတကာ့ 
အဆုိးဆံုးကေတာ့ ကုိယ္လုပ္ေန 
တဲ့  အမွားေတြကုိ  သိပ္တန္ဖိုး  
ထားတယ္ဆုိတာပဲ။ အမွားကုိ  
တန္ဖုိးသိပ္ထားတယ္ဆုိမွေတာ့ 
အမွန္ကုိ တန္ဖိုးရိွတယ္လို႔ ဘယ္ 
ထင္ေတာ့မလဲ။ သိပ္ေၾကာက္ဖို ႔ 
ေကာင္းတယ္။ တစ္ဘ၀လံုးသြား 
ေရာတဲ့’’
 ဂ်ိဳးကား ဟုတိယအ္ေပၚထပ ္
စႀကႍလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ခပ္ျဖည္း 
ျဖည္းေလွ်ာက္ေနရင္း ကုသိကခ္ုငိ ္
ကုိ လက္ခ်ာေပးလ်က္ရွိ၏။ ဟုိ 
တယ္ၾကမ္းခင္းမွာ သစသ္ားၾကမ္း 
ခင္းျဖစ္ေသာ္ျငား ထိန္းသိမ္းမႈ  
န ည္း စ န စ္ေ ကာ င္း မြ န္ေ သာ  
ေၾကာင့္ ေသသပ္ခုိင္ခံ့လွသည္။ 
ကြ ၽ န္ေတာ္ကမူ  သစ္သားဗီ ႐ုိ  
တစ္ခုမွာ ဘူးသီးႏွင့္ ခရမ္းသီးပံု 
လကက္ုငိဘ္ကုေလးႏစွခ္ကုု ိကုငိ ္
ၾကည္ရ့င္း သေဘာက်ေနမိသည။္ 
ဟုိတယ္ေနရာအႏွံ ႔တြင္ အုိးႀကီး 
အုိးငယတ္ို႔ျဖင္ ့စနစတ္က်ျပဳစ ုပ်ိဳး 
ေထာငထ္ားေသာ ပန္းမနမ္်ိဳးစံ ုမွာ 
မ်က္စိပသာဒျဖစ္ေစသည္မက 
စိတ္ကုိပါ ၾကည္ႏူးေစသည္ကား 
အမွန္ျဖစ္၏။ တစ္ခုေသာ ေနရာ 
တြငက္ား ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ တည္း 
ခိသုတူုိ႔အတြက ္စုေပါင္းစပ္ေပါင္း 
တည္းခိုႏုိင္သည့္ အခန္းမ်ားကုိ 
မီးဖိုေခ်ာင္ႏငွ္ ့တဲြလ်က္ေတြ႕ရျပန ္
သည္။ ဂ်ိဳး၏အဆုိအရ ဤအခန္း 
တုိ႔သည္ ဆင္းရဲသားေငြေၾကးခ်ိဳ႕ 
တဲသ့တူို႔ခ်ည္းလာေရာက ္တည္းခု ိ
ၾကသည္မဟုတ္ဘဲ သာမန္လူမႈ 
ပတ္ ၀န္းက်ငတ္ြင ္စတ္ိအပန္းေျဖ 
လုသိည္ ့ဂဏုသ္ေရရိကွ်ကိ်တိက ္
ခ်မ္းသာၾကသူမ်ားႏွင့္  လူမႈဘ၀ 
မ်ိဳးစံကုု ိေလလ့ာလိုေသာ ကမၻာန့ာ 
မည္ေက်ာစ္ာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာ 

ဆရာမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟူသ 
တတ္။ ကုိသက္ခုိင္ကား ဂ်ိဳး၏ 
တရားကု ိဆကန္ာလိ ုဟန္ျဖင္ ့တြန္း 
အားေပးေနျပန္သည္။
 ‘ ‘ကုိ ရင့္သံုးသပ္ခ်က္ေတြ  
တယ္ေကာင္းကြာ။ ကုယိသ္ာ အာ 
ဏာရရင္ ဂ်ိဳးကုိ ဟုိတယ္ခရီး၀န္ 
ႀကီးခန္႔ရမယ္ထင္ပါရဲ႕’’
 ‘‘မဟုတ္ေသးဘူး ကုိသက္ 
ခုိင္။ ဗမာျပည္မွာ ဟုိတယ္ခရီး 
သြားလုပ္ငန္းကုိ ကြၽန္ေတာ္ထက္ 
အျပ န္တစ္ ရာတတ္တဲ့သူေတြ  
တစ္ ၿ ပံဳ ႀကီးပါ။ ခက္ေနတာက 
အစိုးရမင္းမ်ားဟာ တတ္သိနား 
လည္သူေတြကေန ေစာေစာက 
ေျပာတဲ့ လူမုိက္အဂၤါေလးပါးထဲ 
ကလို အမွားကုိ ေထာက္ျပရင္ 
ေဒါကန္ၾကတာဗ်။ ေျပာလက္စနဲ႔ 
မထူးပါဘူးဗ်ာ။ လြနခ္ဲတ့ဲရ့ကပ္ုငိ္း 
က ဖတ္ရတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ 
ပဂုံေရႊစည္းခံနု႔ဲ အာနႏၵာဘရုားမွာ 
ရိွေနတဲ့ ေရွးမူလက္ရာပန္းခ်ီေတြ 
ကုိ  ေနျပည္ေတာ္အမ်ိဳးသားျပ 
တိုက္မွာ ထားဖို ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ 
ႀကီးကေတာင္းတာေၾကာင့္ဘယ္ 
ႏွခ်ပ္ဆုိလား ျဖဳတ္ေပးလုိက္ရသ  
တဲ။့ တနဖ္ုိးမျဖတ္ႏိငုတ္ဲ ့ပဂုံေဒသ 
ကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းမလဲဆုိ 
တာေတာ့ မစဥ္းစားဘူး။ သူ႔ဘာသာ 
ေနရာမွန္မွာ ရွိေနတ့ဲ ေရွးေဟာင္း 
အေမြအႏွစ္ေတြကုိ ျဖဳတ္ၿပီး ေန 
ရာေရႊ႕မတဲ့။ ဒီကိစၥအေပၚ ေရွး 
ေဟာ င္း သုေ တ သ န ပ ညာ ရွ င္  
ေဒါက္တာၿဖိဳးေက်ာ္ရဲ႕ မွတ္ခ်က္ 
ဟာ မွတ္သားစရာပဲဗ် ။  ေ ရွး  
ေဟာငး္ပစၥည္းဆိတုာ ေနရာမေရႊ႕ 
ရဘူး။ သူ႔ေနရာန႔ဲ သထူားရ မယ္။ 
ဥပေဒအရ မေရႊ႕ရဘူး။ ႏုိင္ငံတ 
ကာမွာလည္း လကမ္တွထ္ိုးထားရ 
တယ္။ ေရႊ႕မယ္ေျပာင္းမယ္ဆိရုင ္
အေထာက္အထားခုိင္ခိုင္လံုလံု ရိွ 
ရမယ္။ ပုဂံက အေမြအႏွစ္လက္ 
ရာေတြကု ိယူေဆာငတ္ာဟာ အာ 
ဏာရွငဆ္န္တယ္တဲ့။ မၾကာခငက္ 
မွ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳ ပ္ဘ၀က 
လြတ္လာတဲ့  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္ ႔ 
လည္း ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ 
ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုထက္ထိ  
ဘာဗဟုသုတမွ ရိွေသးပံုမရဘူး။ 
ဟုိတစ္ေလာက သတင္းေထာက္ 
ကေလးမေလးတစ္ေယာကက္ေန  
ေရွးေဟာင္းေစတီေတြ ထနိ္းသမိ္း 
ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အင္တာဗ်ဴး 
ေတာ့ အန္ကယ္တုိ႔က ေထရ၀ါဒ 
ဗုဒၶဘာသာ၀ငေ္တြေလ။ ဘုရား 
ေတြေဟာင္းေနရင ္ျပငရ္မယ္တဲ။့ 
ေရႊတဂိံအုေနာကဘ္ကမ္ခု္ေစာင္း 
တန္း ႀကီးကုိ  ေရႊဉာဏ္ေတာ္စူး  
ေရာကၿ္ပီး ျပဳျပငခ္ဲတ့ာကု ိဂဏုယ္ ူ
စရာလုိ ႔  မွတ္ေနတုန္း ကုိသက္ 
ခုိင္ေရ’’
 ‘ ‘ဂ်ိဳးေျပာခါမွ   နားထဲမွာ 
မဟာဂီတ ဦး ၿပံဳးခ်ိဳရဲ ႕ သီခ်င္း 
ေတာငၾ္ကားေယာငမ္သိလိပု။ဲ ဘာ 

တဲ့ ယခုလည္း မုိက္ဆဲမွန္စြာ ေရွ႕ 
ကုိ  တုိးလို ႔  တပုိးမိုက္ဦးမွာ ဆုိ  
လား။ တုိ႔တုိင္းတုိ႔ျပည္မွာ ဘယ္ 
ကစိၥမဆိ ုေရွ႕ေနာက္ေမွ်ာ္ေခၚစဥ္း 
စားၿပီး လုပ္တတ္တဲ့ ဓေလ့ေခါင္း 
ပါးေနေသးတာေတာ့  အမွန္ပဲ  
ကြာ။ လြနခ္ဲတ့ဲ ့သံုးႏစွ္ေလာကက္ 
အဲပုဂံေလေၾကာင္းလုိင္းက ေန 
ဖူးခက္−ရန္ကုန္ တုိက္႐ုိက္ေလ 
ယာဥခ္ရီးစဥပ္်သံန္းခဲဖ့ူးတာ သြား 
သတိရမိတယ္။ ေလေၾကာင္းလိငု္း 
မေျပးဆဲြခင္ ထူးကုမၸဏီပုိင္ဆုိင္ 
လုပ္ကုိင္ေနတဲ့  ဟိုတယ္ေပါင္း 
ေျမာက္ျမားစြာကုိ ဧရာမနံရံႀကီး 
ေပၚမွာ ပ႐ုိဂ်က္တာနဲ႔ ထိုးၿပီးျပ 
လုိက္တာ ဖူးခက္က ထိပ္ဆုိတဲ့ 
ဟုတိယသ္ူေဌးေတြေတာင ္ပါးစပ ္
အေဟာင္းသားနဲ႔ တအံ့တၾသျဖစ္ 
ၾကရတယ္ဂ်ိဳးေရ။ ဒါေပမဲ့ကြာ။ 
ဗမာျပည္၀င္ခြင့္  ဗီဇာအတြက္ 
ဘန္ေကာက္ကုိ တကူးတကသြား 
ရတာမို႔ တစ္လေက်ာ္ေလာက္နဲ႔ပဲ 
ဖူးခက္ရန္ကုန္ေလေၾကာင္းလုိင္း 
ဟာ တစ္စခန္းရပ္သြားရပါေရာ 
လား။ ဒီခရီးစဥ္ မေျပးဆဲြခင္က 
တည္းက ဖူးခက္မွာ ဗမာေကာင္ 
စစ္၀န္႐ုံးထားမွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ 
ေလာက္ေတာင္  မေတြးေတာ၊ 
မစဥ္းစားခဲ့ၾကတာ အံ့ပါရဲ႕’’
 စငစ္စဂ္်ိဳးႏငွ္ ့ကုသိကခ္ုငိတ္ို႔ 
၏ စကားသံမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္ 
နားမ ွၾကားေနရေသာလ္ည္း ကြၽန ္
ေတာစ္တိက္ား ကမၻာေက်ာ ္ေဟာ 
လ၀ိဒုမ္င္းသားလယီုနိာဒုဒိကီာပရ ီ
ယုသိ႐ပု္ေဆာငခ္ဲသ့ည္ ့တုငိတ္န္း 
နစ္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ႀကီးဆီသုိ ႔ 
ေရာက္ရိွေနေလ၏။ ဘယ္ေသာ 
အခါမ ွမနစ္ျမဳပ္ႏုငိဟ္ ုေႂကြးေၾကာ ္
ခဲ့ေသာ ဂုဏ္သေရရိွ  ေ ၾကးရ 
တတ္ခရီးသည္အမ်ားစုကုိ တင္ 
ေဆာင္ခုတ္ေမာင္းခဲ့သည့္ တုိက္ 
တန္းနစ္သေဘၤာႀကီးကား ညဥ့္  
အခ်ိ န္ မေတာ္ဘြားခနဲေပၚလာ 
ေသာ ေရခဲေတာငႀ္ကီးေၾကာင္ ့ႏစွ ္
ပုိင္းက်ိဳးလ်က္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရသည္။ 
ခ ရီး သ ည္ အ ခ်ိဳ ႕  ကံေ ကာ င္္း  
ေထာက္မစြာ အသက္ရွင္ခြင့္ရ 
ၾက၏။ အခ်ိဳ႕ကား ေရေအာကတ္ြင ္
ထာ၀ရလဲေလ်ာင္း ၾက၏။ ခ်စ္  
ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ ေလာကဓံတရား 
၏ ျပက္ရယ္ျပဳမႈ၊ သခၤါရ၏ သ 
ေဘာတုိ႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္ေတြးေတာ 
ေစာေၾကာေနဆဲမွာပင္ကုိ သက္ 
ခုိ င္တစ္ေယာက္္  အဆင္းေလွ  
ကာဆီသုိ ႔  ဦးတည္ေနသည္ကုိ  
ဖ်တ္ခန ဲသတိျပဳမိသည။္ ဟိုတယ္ 
ေအာက္ထပ္သို ႔  ျပ န္ဆင္းလာ 
ၾကရင္း အျပငဘ္ကသ္ို႔ ကြၽန္ေတာ္ 
လွမ္းၾကည့္လုိက္သည့္အခါေတာင္ 
ဆီမွာ မိုးေတြညိဳ႕ေနေလၿပီ။ ဖူးခက္ 
မွာ ညိဳသည္မိုးေၾကာင့္ ပ်ိဳ ႕ဦးရင္ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တစသ္ုကိ ္အျပန္ခက ္
ျပန္ေခ်ဦးေတာ့မည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

မင္းဒင္ရဲ႕  သက္ခုိင္(၂)
စာမ်က္ႏွာ(၂၄) မွ
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သင့္ကေလး ဘယ္ေက်ာင္းမွာ ထားမလဲ.....
àေနလင္းထြန္း

အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ 
လွစ္မည့္အခ်ိန္နီးကပ္ 

လာသည္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းသား 
မိဘမ်ားတြင္ ကုိယ္စီပူပန္မႈမ်ား 
ျမင့္တက္လာသည္။ ေငြေၾကး 
တတ္ႏုိင္ေသာ မိဘမ်ားအၾကား  
မမိရိင္ေသြးကိ ုအစုိးရေက်ာင္းအပ ္
မညလ္ား၊ ကုယိပ္ုငိ္ေက်ာင္းတက ္
ေစမညလ္ား၊ အငတ္ာေနရွငန္ယ္ 
ေက်ာင္းထားမည္လား ဒြိဟစိတ္ 
မ်ားျဖင္ဗ့်ာမ်ားေနၾကသလု ိအေျခ 
ခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ကုန္ေစ်း 
ႏႈန္းႀကီးျမင့္ခ်ိန္ေက်ာင္းစရိတ္အ 
တြက ္ရငပူ္ေနၾကရျခင္းျဖစသ္ည။္
 ယခငက္ ပညာေရးအခြင္အ့ 
လမ္းအတြက ္အစုိးရေက်ာင္းမ်ား 
ကိုသာ အားထားေနခဲ့ရာမွ ယခု 
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ကုိယ္ပုိင္ 
ေက်ာင္း အေရအတြက္ပုိမုိမ်ား 
ျပားလာသလု ိအငတ္ာေနရွငန္ယ္ 
ေက်ာင္းမ်ား၏ ေစ်းကြက္လည္း 
ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာေနသည္။
 ဦးသနိ္းစနိအ္စုိးရသကတ္မ္း 
သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္ 
လည္း အေျခခံပညာအတြက္ ပ 
ညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားမရွ ိ
ေသးေပ။ ပညာေရးဥပေဒႏငွ္မ့၀ူါဒ 
မ်ား တိတိက်က်ထြက္လာမႈမရွိ 
ေသးေပ။ ယင္းအခ်ကက္ ျပညသ္ ူ
မ်ား၏ အစုိးရေက်ာင္းပညာေရး 
အေျပာင္းအလဲေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ 
ေမွးမိွန္ေစသည္။ ပုဂၢလိကပညာ 
ေရးအခြင့္အလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ရန ္
တြန္းအားေပးေနသလုိ အစုိးရ 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၊ 
ဆရာအခ်ဳိးကြာဟခ်ကႀ္ကီးမားေန  
ျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥညး္လုံ 
ေလာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္သင္ၾကားမႈ 
နည္းစနစ္ပုိင္းဆုိင္ရာအားနည္း 
ခ်ကမ္်ားရိွေနသည။္ ၂၁ရာစ၏ု ပ 
ညာေရးလုအိပခ္်ကက္ိ ုျဖည္ ့ဆည္း 
ေပးႏုငိရ္နအ္ခကအ္ခမဲ်ားစြာရွိေန 
သည္။
 အစုိးရ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ  
ပညာေရးဥပေဒသစ္ကုိ ေစာင့္ 
ေမွ်ာ္ေနေသာေက်ာင္းသားမဘိအ 
မ်ားအျပားရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြး 
ေနဆဲအမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ 
ကိုၾကည့္၍ ေက်ာင္းသားမိဘႏွင့္  
ပညာေရးေလလ့ာသမူ်ား အားမလု ိ
အားမရျဖစ္ေနသည္။
   ႏုိင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္းထား 
ေသာ အေျခခံပညာသင္႐ုိးၫႊန္း 
တမ္းမ်ားသည ္၂၀ရာစကု ေရးဆြ ဲ
ထားျခင္းေၾကာင့္ေခတ္ေနာကက္် 
က်န္ေနျခင္းႏငွ္ ့ဆရာ၊ဆရာမမ်ား 
လစာေငြနည္းပါး၍ ေက်ာင္းသား 
အေပၚ အာ႐ုံစုိက္မႈအားနည္းႏုိင္ 
ျခင္းတုိ႔အေပၚ ဖခင္တစ္ဦးျဖစ္သူ 

ကိုေအာင္ေအာငထ္ြန္းက စုိးရမိ္ေန 
သည္။ 
 ‘‘ပုဂၢလိကေက်ာင္းမွာ ထား 
ခ်င္ေပမယ့္  ကုိယ့္ရဲ႕၀င္ေငြနဲ႔ က 
ေလးကို အဆုံးတိုင္ထားႏုိင္မွာ 
လားဆုိတဲ့ အခ်က္ကအေရးႀကီး 
ဆုံးပဲ။ အခုခ်ိန္မွာ ထားႏုိင္တယ္ 
ဆုိေပမယ့္ မနက္ျဖန္ဘာျဖစ္မလဲ 
ဆုိတာက အေရးႀကီးဆုံးေမးခြန္း 
ပါ’’ဟ ုမမိရိင္ေသြးပညာေရးကိအု 
စုိးရေက်ာင္းတြင ္စတင္ေစရနဆ္ုံး 
ျဖတ္ထားေသာ ကိုေအာင္ေအာင္ 
ထြန္းကေျပာသည္။
 အစုိးရေက်ာင္းမ်ားသည ္ပဂုၢ 
လကိေက်ာင္းမ်ားထက ္ပညာသင ္ 
ယူစရိတ္သကသ္ာျခင္း၊ က်ယ္၀န္း 
ေသာ ေက်ာင္းပရ၀ဏ္တြင္ လူ 
တန္းစားမ်ဳိးစုုံႏငွ္ ့ထိေတြ႕ဆကဆ္ ံ
ခြင့္ရရွိျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အားသာ 
ခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ ထုိနည္းတူ 
အလြတ္က်ကမွ္တ္ရေသာအေလ ့
အထ၊ က်ဴရွင္ယူရေသာစနစ္ဆုိး 
ႀကီးလည္းရွိသည္။ 
 ယခုႏစွပ္ုငိ္းတြင ္ေငြေၾကးအ 
ေတာ္အသင့္တတ္ႏုိင္ေသာ လူ 
လတ္တန္းစားမိဘမ်ားသည္ မိမိ 
ရင္ေသြးကို အစုိးရေက်ာင္းတြင္ 
ပညာသင္ယူေစၿပီး ေက်ာင္းပိတ္ 
ခ်နိ၌္ အငတ္ာေနရငွန္ယ္ေက်ာင္း 
မ်ားတြင ္တက္ေရာက္ေစေသာအ 
ေလအ့ထေခတ္စားလာေနသည။္
 ‘‘အစ္မကေတာ့ ကေလးကို 
အစုိးရေက်ာင္းပထဲားမွာပါ။ စေန ၊  
တနဂၤေႏြပိတ္ရက္ေတြမွာ အဂၤ 
လပိစ္ာေက်ာင္းေတြကိပုုိ႔မယ။္ က 
ေလးပညာေရးအေပၚ စိတ္ပူမႈရွိ 
တယ္။ အစ္မစိတ္ထင္ ကေလး 
ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ထား 
သလုပိ။ဲ ဥပမာ မာလတီ္မီဒယီာအ 
ခန္းေတြရွိေနေပမယ္ ့ကေလးတုငိ္း  
မသုံးရဘူး။ ၿပီးေတာ့ကေလးေတြ 
ကို အိမ္စာအရမ္းေပးတယ္။အဲဒါ 
ကို မႀကဳိက္ဘူး’’ဟု တစ္ႏွစ္ခြဲအ 
ရြယသ္ားဦးမခိင္ျဖစသ္ူေဒၚကလ်ာ 
ေအာင္ကေျပာသည္။
 ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင္ ့
ကေလး၏  အားနည္းခ်က္၊အား 
သာခ်ကမ္်ားကိ ုဂ႐ုျပဳၾကည့႐္ႈေပး 
ေစရန္ ဆႏၵရွိေနၿပီး ကေလးမ်ား 
ေက်ာင္းစာ၊ အိမ္စာ၊ က်ဴရွင္စာ 
မ်ားျဖင့္ ပင္ပန္း၍ အားလပ္ခ်ိန္ 
နည္းပါးဖိအားမ်ားေနသည္ကုိ မ 
လုလိားေၾကာင္း သမူကဆုသိည။္
 အလြတ္က်က္စနစ္ႏွင့္ စာ 
ေမးပြဥဲီးတည္ေသာပညာေရးထြန္း 
ကားလာမႈကို စိတ္ကုန္လာၾက 
ေသာ မိဘမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိက 
ပညာေရးက အားကုိးစရာေကာက ္
႐ုိးတစမ္ွ်င္ျဖစလ္ာသည။္ သုိ႔ေသာ ္
ပုဂၢလိကပညာေရးသည္လည္း ပ 
ညာေရးအရည္အေသြး အာမခံမႈ 

ႏွင့္ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားရွိေနၿပီး ေက်ာင္းသားမဘိမ်ား 
အတြက ္ စြန္႔စားခန္းတစခ္ုျဖစ္ေန 
သည္။
   ‘‘မႏွစ္က ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ေက်ာင္းလခတကဖ္ုိ႔လပုတ္ာ ဆႏၵ 
ျပလုိက္လုိ႔ ၁၈ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ တုိး 
လုိက္တယ္။ အခုဒီႏွစ္ ၁၁ရာ ခုိင္ 
ႏႈန္းထပတ္ုိးမယ္ေျပာတယ။္ မႏစွ ္
က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၈၀၀ 
သြင္းရတယ္။ ဒီႏွစ္ တစ္ေသာင္း 
ေက်ာ္သြားမယ္။ အဲဒီေက်ာင္းက 
ထြက္လုိက္ၿပီ။ တျခားေက်ာင္း 
ေျပာင္းအပထ္ားတယ။္ေက်ာင္းစ 
ရတိတ္ုိးယရူင ္ပညာေရးလည္းျမင္ ့
လာရမွာေပါ့။ ပညာေရးက ဒီအ 
တုိင္းပဲ’’ဟု  လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိအင္ 
တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္းတစ္ခုမွ  
ေက်ာင္းသားမိခင္တစ္ဦးကေျပာ 
သည္။
 အငတ္ာေနရငွန္ယ္ေက်ာင္း 
မ်ား၏ ေက်ာင္းလခေကာကခ္ံေန 
မႈႏငွ္ ့ပညာအရညအ္ေသြးအာမခံ 
မႈတို႔အေပၚ အစုိးရက ဥပေဒႏငွ္မူ့ 
၀ါဒမ်ားခ်မတွ၍္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ႏငွ္ ့မဘိမ်ား၏အခြင္အ့ေရးကိ ုကာ 
ကြယ္ေပးေစလုိေၾကာင္းသမူကဆု ိ
သည္။
 အငတ္ာေနရငွန္ယ္ေက်ာင္း 
မ်ားသည္ အစုိးရက အသိအမွတ္ 
ျပဳထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင္ ့ပ ညာ 

ေရး (သုိ႔မဟုတ္) ေငြေၾကးျပႆ 
နာအခက္အခဲေပၚေပါက္ပါက မိ 
မိတုိ႔ဘာသာရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းၾကရ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနမွအႀကီးအကတဲစဦ္းက ေျပာ 
ထားဖူးသည္။
 အငတ္ာေနရငွန္ယ္ေက်ာင္း 
မ်ားတြင္ အေျခခံပညာသင္ယူၿပီး  
ဆုံးေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ျပည္တြ င္းအစုိး ရတကၠသိုလ္ ၊ 
ေကာလပိမ္်ားသို႔ တက္ေရာကခ္ြင္ ့ 
မရရွိေပ။   
 အငတ္ာေနရငွန္ယ္ေက်ာင္း 
မ်ားသည ္အဂၤလပ္ိဘာသာစကား 
ကို အသုံးျပဳ၍ ယူေကႏွင့္အေမရိ 
ကန္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း 
ျဖင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းအခ်က္က ျမန္မာကေလး 
ငယမ္်ားကိ ုျမနမ္ာဘာသာစကား၊ 
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတုိ ႔ႏွင့္အလွမ္း 
ေ၀းသြားသည္။ မိမိေနထုိင္ႀကီး 
ျပင္းေသာႏုိင္ငံ၏ မိခင္ဘာသာစ 
ကား နားလည္တတ္ကြၽမ္းမႈအား 
နည္းေစျပန္သည္။
 ‘‘အဲဒီတစ္ခ်က္က ကြၽန္မတို႔ 
ႏုငိင္အံတြက ္အရမ္းအေရးႀကီးတဲ ့
ကိစၥပါ။ ႏုိင္ငံတကာမွာေတာင္ 
သင္ၾကားေရးကိုမိခင္ဘာသာစ 
ကားနဲ႔ သင္ၾကားတာကိုအားေပး 
ေနၾကတယ္။ မိခငဘ္ာသာစကား 
အေျချပဳသင္ၾကားမႈကလည္း အ 

ေအာင္ျမင္ဆုံးပါပဲ။ ဘာသာစ 
ကားမ၀ူါဒကိုျပန္ေျပာင္းသင္တ့ယ ္
လုိ႔ထင္တယ္’’ဟု အင္တာေနရွင္ 
နယ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကား 
မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ Thinking Class - 
room Foundation မွ ေဒၚသူသူ 
မာကေျပာသည္။
 အငတ္ာေနရငွန္ယ္ေက်ာင္း 
မ်ားသည္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းအား 
ေကာင္းမႈ၊လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ အား 
သာခ်ကမ္်ားရွိေနသည။္ သုိ႔ေသာ ္
လူနည္းစုသာလက္လွမ္းမီေသာ 
အခြင္အ့ေရးျဖစသ္ညက္ိ ုသတိျပဳ 
ေစလုိေၾကာင္း  ပညာေရးစနစ္ျပဳ 
ျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏုငိင္လံုံးဆုငိရာ  
ကြန္ရက(္NNER) အဖြ႕ဲ၀င ္ေဒၚသ ူ
သူမာကဆုိသည္။
 ပညာသင္ႏစွ၊္ သုံးႏစွ ္ေျမာက ္
ၿပီျဖစ္ေသာ ကိယုပ္ုငိ္ေက်ာင္းမ်ား 
သည္လည္း ေအာင္ခ်က္ျမင့္မား 
ေရး ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ပညာေရးအရည္အေသြး 
အားနည္းခ်က္ရွိဆဲျဖစ္သည္။
 ‘‘ပတ္၀န္းက်င္ေျပာင္းသြား 
တာပဲရိွမယ္။ တကယ့္အရည္အ  
ေသြးပုိင္းက သိပ္ကြာမယ္မထင္ 
ဘူး။ဖတ္စာအုပ္ကုိ အေျခခံတ့ဲနည္း 
ကုိပဲ သြားေနတာေလ။ ကုိယ္ပုိင္ 
ေက်ာင္းကေတာ ့စာသငခ္န္းမွာ လ ူ
နည္းနည္းနဲ႔ သင္ႏုိင္မယ္။ ပုိဂ႐ု 
စုကိ္ႏုငိမ္ယ’္’ဟ ုကိယုပ္ုငိ္ေက်ာင္း 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚ သူသူမာ 
က သူမ၏အျမင္ကုိေျပာသည္။
 ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားအေန 
ျဖင္လ့ည္း ဂဏုထ္ူးရေက်ာင္းသား 
မ်ားမ်ားေမြးထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေအာင ္
ခ်က္ျမင့္မားေရး၀ဲဂယက္မွ ႐ုန္းမ 
ထြက္ႏိုင္ေသးေပ။ ယင္းမွာ ေက်ာင္း 
သားမိဘမ်ား၏ သေဘာထားအ 
ျမင္မ်ားအေပၚတြင္လည္း မူတည္ 
ေနေၾကာင္း ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း 
တည္ေထာင္ထားသူတစ္ဦးကဆုိ 
သည္။
 တကသၠိလု၀္ငခ္ြင္ ့စနစ ္သည ္ 
တကသၠိလုစ္ာေမးပြတဲြငအ္မတွအ္ 
မ်ားဆုံးရရွိမႈေပၚတြင္ အေျခခံေန 
ျခင္းေၾကာင့္ေက်ာင္းသားမဘိမ်ား 
အေနျဖင့္ ေအာင္ခ်က္ျမင့္မား၍ 
ဂုဏ္ထူးအထြက္မ်ားေသာကုိယ္ 
ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားကို ဦးစားေပးေရြး 
ခ်ယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
 အစုိးရေက်ာင္း၊ ကုိယ္ပုိင္ 
ေက်ာင္းႏွင့္ အင္တာေနရွင္နယ္ 
ေက်ာင္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ 
အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စစ္ကုိင္းပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ပ 
ညာေရးစိတ္ပညာဌာန၊ အၿငိမ္း 
စားပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒၚႏုႏု၀င္း 
တင္က‘‘ေက်ာင္းသားေတြအေပၚ 

မွာ စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာ၊ ေစတနာ 
ထားတဲ့၊ အရည္အခ်င္းျပည့္စုံတဲ့ 
ဆရာမ်ားမ်ားရွိတဲ့ေက်ာင္းက အ 
ေကာင္းဆုံးပါ။ ေက်ာင္းသုံးမ်ဳိးလုံး 
မွာ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ 
ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ကိုယ္ပုိင္ 
ေက်ာင္းတုိ႔၊ အင္တာေနရွင္နယ္ 
ေက်ာင္းတုိ႔ဆုိတုိင္းလည္းအထင္ 
ႀကီးလို႔မရသလုိ အစုိးရေက်ာင္း 
တုိင္းလည္း အထင္ေသးလုိ႔မရပါ 
ဘူး။ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းရဲ႕ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ဆရာေတြအေပၚမွာမ်ား 
စြာမူတည္ေနပါတယ္’’ဟု သုံးသပ္ 
သည္။
 မညသ္ုိ႔ဆုိေစ အစုိးရေက်ာင္း 
ထက ္ပဂုၢလကိေက်ာင္းမ်ားတြင ္မ ိ
မရိင္ေသြးပညာေရးအပ္ႏွလံု ိေသာ 
ေက်ာင္းသားမိဘအေရအတြက္ 
မွာ ၿမိဳ႕ျပတြင္သာမကေက်းလက္ 
ေဒသတြင္ပါျမင့္တက္လာသည္။ 
တအအိိႏငွ္ ့က်ဆင္းလာေနေသာ 
ပညာေရးအရညအ္ေသြးကိ ုပဂုၢလ ိ
ကပညာေရးျဖင္ ့က်ား ကနထ္ားလု ိ
သူမ်ားျပားလာသည္။
         ‘‘အဓကိက ပ့ံပိုးမႈမလုံေလာက ္
ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္သားကို အျမင္ 
က်ယ္ေစခ်င၊္သြားတတ္လာတတ္ 
ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ၿပဳိင္ဆုိင္မႈမ်ား 
လာတဲ့အတြက္ ေတာ္႐ုံသင့္႐ုံမရ 
ေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ႀကဳိတင္ 
ျပင္ဆင္ေပးတာပါ’’ဟု ပဲ ခူးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ပ်ဥ္ပုံႀကီးေက်းရြာမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ 
ေျမာကဥ္ကလၠာပၿမိဳ႕နယ္တြင ္၎ 
၏သားကုိ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းအပ္ႏွ ံ
ထားေသာ ဦးမင္းသန္႔ကေျပာ 
သည္။
 ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာသ္ည ္အ 
မ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို 
အတည္ျပဳထားၿပီး ပညာေရး၀န္ 
ႀကီးဌာနႏငွ္ ့ႏုငိင္တံကာ မိတ္ဖက္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကလည္း ဘကစ္ု ံ
လႊမ္းၿခဳံႏုိင္ေသာ ပညာေရးက႑ 
ေလ့လာသံုးသပ္မႈလုပ္ငန္း (CESR) 
ျဖင္ ့ျမနမ္ာပ့ညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေန 
သည္။
 စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ 
ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ပညာေရးစနစ္ဆုိး 
ေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုေက်ာ္ အ 
တြင္း အဘက္ဘက္မွ နိမ့္က်ခဲ့ 
ေသာ ျမန္မာ့ပညာေရးက႑ကို 
လက္က်န္သမၼတသက္တမ္းတြင္ 
ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ေကာင္းမြန္ 
ေသာ ပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ 
ျပ႒ာန္းကာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ 
ျပန္ေရာက္ေစမည္လားဆုိသည္ 
က မိသားစုမ်ား၏ အနာဂတ္၊ 
ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္အတြက္ အေရး 
ႀကီးလွသည္။

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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သတိ . . .  အယ္လ္နီညိဳ လာမည္
ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕မႈကို ျဖစ္ေစ 
ေသာ အစြန္းေရာက္ရာသီဥတု 
ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည့္ အယ္လ္နီညိဳ  
ရာသီဥတုသည္ လာမည့္ ဇြန္လမွ 
စတငက္ာ ျမန္မာႏုငိင္အံပါအဝင ္
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား၌ စ 
တင္ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ေၾကာင္း မိုးေလ 
ဝသႏငွ့ ္ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး 
ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါ 
သည္။
 ကမၻာ့မိုးေလဝသအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်မုိးေလဝသဌာန 
တုိ႔ကလည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း 
အယ္လနီ္ညိဳရာသဦတုျဖစစ္ဥ္ ျဖစ ္
ေပၚႏုငိမ္ႈအေျခအေန ပိမုိုျမင့တ္က ္
လာၿပီး ရာသီဥတုခန္႔မွန္းခ်က္ပံုစံ 
အမ်ားစုသည္ ယခုႏွစ္ဇူလုိင္လ 
မွစကာ အယ္လ္နီညိဳအဆင့္သို႔  
ေရာကရ္ွိႏုငိသ္ညဟ္ ုသတင္းထတု ္
ျပန္ထားပါသည္။
 ‘‘ဒီလထဲမွာတင္ အယ္လ္နီ 
ညိဳ ရာသီဥတုက ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ေလာက္ကုိ ေရာက္ေနၿပီ။ အစြန္း 
ေရာကၿ္ပီး မမူမနွတ္ဲရ့ာသကီု ိေသ 
ခ်ာေပါက္ရင္ဆုိင္ရမွာမို႔လို႔ ျပင္ 
ဆင္မႈေတြ လုပ္ထားဖို႔ လုိကိုလုိ 
အပ္တယ္’’ဟု မိုးေလဝသႏငွ့ ္ဇလ 
ေဗဒ ၫႊနၾ္ကားမႈဦးစီးဌာန ဒတုယိ 
ၫႊနၾ္ကားေရးမွဴးခ်ဳပ ္ဦးေက်ာမ္ိုးဦး 
က ေျပာပါသည္။
 စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိထား 
သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ နဂိုရွိ 
ရင္းစြဲ ေဖာက္ျပန္ေနသည့္ ရာသီ 
ဥတုအျပင ္အစြန္းေရာကရ္ာသကီု ိ
သယ္ေဆာင္လာမည့္ အယ္လ္နီ 
ညိဳကို ရင္ဆုိင္ရန္ အေကာင္းဆံုး 
ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိသည္။
 ‘‘အယ္လနီ္ညိဳဆုတိာ အရွင္း 
ဆံုးေျပာရရင ္အစြန္းေရာကရ္ာသ ီ
ဥတုျဖစ္စဥ္ပဲ။ မုိးရြာတာေတြ၊ မိုး 
နည္းတာေတြ၊ ပူတာ၊ ေအးတာ 
ေတြက မွ်မွ်တတမဟုတ္ဘဲ အ 
လြန္အကြၽံျဖစ္တတ္တဲ့ ရာသီဥတု 
ပံစုပံါ။ သဘာဝေဘးအႏရၲာယအ္ 
တြက္ေရာ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးအ 
တြက္ပါ အရင္ထက္ပုိ သတိထား 
ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္’’ဟု မုိးေလဝသ 
ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က 
ေျပာသည္။
 ပံုမွန္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ရာ 
သီဥတုျဖစ္စဥ္ကိုပင္ စနစ္တက် 
တုံ႔ျပနရ္န ္အားနည္းခ်ကမ္်ားစြာရွ ိ
ေနသည္ ့အေျခအေနတြင ္အယ္လ ္
နညီိဳကိ ုရငဆ္ုငိရ္နမ္ွာမ ူအစိုးရႏငွ့ ္
ျပည္သူလူထု လက္တြဲညီညီ တုံ႔ 
ျပန္ရင္ဆုိင္ႏုိင္မွသာ သန္း ၆၀  
ေက်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ 
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ ေတာင္သူ 

လယသ္မားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကိ ု
အစိုးရအေနျဖင့္ အကာအကြယ္ 
ေပးရာ ေရာက္ေပမည္။
 သို႔ေသာ ္လုအိပ္ေသာ ပညာ 
ေပးမႈ အလံအုေလာကမ္ရွခိဲဘ့ ဲမ႐ိိုး 
ဖလာ စိုက္ပ်ိဳးနည္း (သုိ႔မဟုတ္) 
ေခတ္အဆကဆ္က ္အစုိးရမ်ား၏ 
စီမံခ်က္ျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ပံုစံခ် 
စိကုပ္်ိဳးေစေသာ နည္းမ်ားျဖင့ ္ေန 
သားက်ေနေသာ ေတာင္သူလယ္ 
သမားမ်ားအဖို႔ေတာ့ အယလ္န္ညီိဳ 
ဟူသည္ မည္သည့္အရာနည္းဟု 
ျပန္၍ေမးခြန္းထုတ္ေနသညအ္ထိ 
ရာသဦတုဆုငိရ္ာ ဗဟုသတုနည္း 
ပါးလြန္းေနပါသည္။
 ‘‘သတင္းေတြအရ အယ္လနီ္ 
ညိဳလာဖုိ႔က ေသခ်ာသေလာက္ရွ ိ
ေန ၿပီ။ ဒါေၾကာင္ ့ေတာငသ္ူေတြအ 
ေနနဲ႔ သီးႏွံေတြ စုိက္ပ်ိဳးတဲ့အခါ 
အပင္အျမန္ဆံုးျဖစ္တဲ့ မ်ိဳးေစ့ကို 
ေရြးစိုက္ဖို ႔လုိတယ္။ ပ်ိဳးေထာင္ 
တာထက္ တုိက္႐ိုက္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ 
နည္းကိ ုအသံုးျပဳသင့တ္ယ။္ ကုယိ ္
က လကဦ္းမႈရိွဖုိ႔လိတုယ္’’ဟု စုကိ ္
ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္း 
ဝင္းက အႀကံျပဳသည္။
 ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား 
အေနျဖင့္ ယခင္အစဥ္အလာမ်ား 
အတုငိ္း ေဘးအႏရၲာယက္်ေရာက ္
ၿပီးေနာက ္အစုိးရထံမွ အကအူည ီ
ေစာင့္ဆုိင္း၍ အခ်ိန္လင့္မွ ျပန္ 
လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းထက္ ခ်က္ခ်င္း 
ျပန္စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ မ်ိဳးေစ့ 
ကိ ုအဆငသ္င့္ေဆာငထ္ားရန ္လိ ု
အပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းဝင္း 
က ဆုိသည္။
 ‘‘ကုိယ့္အိမ္ သန္႔ရွင္းေရးအ 
တြက္ ကုိယ္ကုုိယ္တုိင္ တာဝန္ယူ 

ရသလုိမ်ိဳးပဲ။ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြား 
အတြက္ ကုိယ္တုိင္ျပင္ဆင္ထား 
ဖို႔လုိတယ္။ ျဖစ္လာမွေတာ့ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္ကုိ အလံုးစံုအားကိုးလို႔မရ 
ဘူး’’ဟု ေျပာသည္။
 စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန ၫႊန္ၾကား 
ေရးမွဴး ေဒါက္တာရဲတင္ထြဋ္က 
အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတု ျဖစ္ေပၚ 
လာပါက အေကာင္းဆံုးရင္ဆုိင္ 
ႏုငိရ္နအ္တြက ္သီးႏွံေရြးခ်ယစ္ိကု ္
ပ်ိဳးမႈမွသည္ အရန္သင့္သိုေလွာင္ 
ထားႏုိင္မႈအထိ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္  
အနီးကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ 
ဆုငိရ္ာ ေဒသစိကုပ္်ိဳးေရးဝနထ္မ္း 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၫႊန္ၾကားမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ဆုိသည္။
 ‘‘ေတာငသ္အူမ်ားစကုေတာ ့
သမူ်ားညိဳဆိ ုလိကုည္ိဳတယ။္ နဆီိ ု
လိုက္နီတယ္။ သူတုိ႔ေဒသမွာ 
အစဥ္အလာအတိုင္း ျဖစ္ေလရိွ့တဲ ့
သဘာဝအတိုင္း စိုက္ၾကပ်ိဳးၾက 
တာပဲ။ ဦးတို႔လုပ္ငန္းအေတြ႕အ 
ႀကံဳအရ ေတာင္သူ ၉၀ ရာခုငိ္ႏႈန္း 
ေလာက္က ရာသီဥတုသတင္း 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအတုိင္း လုိက္ 
မလုပ္ႏုိင္ၾကေတာ့ဘူး။ ႏွစ္တုိင္း 
အ႐ံႈးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရေတာ့ ကုိယ္ 
ျဖစ္ကိုယ္ခံဆုိ ခ်ေနၾကတာ’’ဟု 
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတ 
ၿမိဳ႕မွ ဆန္စပါးလပ္ုငန္းရွင ္ဦးတင ္
ရီက ေျပာသည္။
 ဦးတင္ရီက ပံုမွန္ရင္ဆုိင္ရ 
ေလရ့ွသိည္ ့ရာသဦတုျဖစစ္ဥမ္်ား 
ကို ႏွစ္စဥ္အေတြ႕အႀကံဳအရ 
ေတာငသ္လူယသ္မားမ်ား ရငဆ္ုငိ ္
ရန္ အခက္အခဲႀကီးႀကီးမားမား 
မရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ပညာရွင္မ်ား 
ကိုယ္တုိင္ ေသခ်ာေပါက္ခန္႔မွန္း 

ထားသည္ ့အယ္လနီ္ညိဳရာသဦတု 
အေၾကာင္းကုိမူ ေဒသဆုိင္ရာ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ နား 
လည္ေအာင္ ရွင္းျပထားသင့္ 
ေၾကာင္း ေျပာသည္။
 ‘‘မိုးမ်ားလည္း ဒအီတုငိ္း ထုငိ ္
ၾကည့္ေနရတယ္။ မိုးနညး္လည္း 
ဒအီတုိင္းပ။ဲ ရာသဦတုက တစမ္်ိဳး  
မဟုတ္တစ္မ်ိဳး ေႏွာင့္ယွက္ေန 
တာ။ အစြန္းေရာက္တဲ့ အယ္လ္န ီ
ညိဳဆုိတာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
ဆီ ေရာက္မလာေသးဘူးဆုိရင္ 
လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ့္ 
နည္းလမ္းေတြ သခိ်ငပ္ါတယ္’’ဟု 
ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕မ ွေတာငသ္ဥူီးစုိးၫြန္႔က 
ေျပာသည္။
 အယ္္လ္နီညိဳရာသီဥတုျဖစ္ 
ေန မႈမွာ ၅၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းအထ ိခစံား 
ေနရၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ မိုးရာသီအ 
တြင္း စတင္သက္ေရာက္ႏုိင္ကာ 
ဒဇီငဘ္ာလတြင ္အျမင့ဆ္ံုးအဆင့ ္
သို႔ ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုး/ 
ဇလဌာန ဒတုယိၫႊနၾ္ကားေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မိုးဦးက အတည္ျပဳ 
ထားၿပီး မိုးတြင္းကာလသည္ 
ရာသဦတုျဖစစ္ဥ္မ်ားအတြက ္စန္ိ 
ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၎က 
ဆုိသည္။
 ‘‘အယ္္လ္နီညိဳရဲ႕ အဓိက 
သက္ေရာက္မႈကို ဒီဇင္ဘာမွ 
အမ်ားဆံုးခစံားရမွာ။ ဒါေပမဲ ့ေရ႕ွ 
ေျပး အယ္လနီ္ညိဳမွာတင ္ပုံမွန္အ 
တုိင္း မုတ္သံုဝင္ပါ့မလားဆိုတာ 
စိုးရိမ္ေနရၿပီ။ ထူးျခားမႈတုိင္းကို 
ေတာ့ ဌာနဆုိင္ရာအသီးသီးကို 
အျမနဆ္ံုး သတင္းေပးပို႔ေနတယ။္ 
စနစတ္က် ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကၿ္ပီး 
ႀကိဳတင္ျပငဆ္ငမ္ႈ ေကာင္းေကာင္း 

လပ္ုႏုငိမ္ယ္လို႔ ယုံၾကညပ္ါတယ္’’ 
ဟ ုဦးေက်ာမ္ုိးဦးက ေျပာပါသည။္
  အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတု၏ 
သဘာဝမွာ ေနရာေဒသအလုိက္ 
ရာသဦတမုွ်တမႈမရွဘိ ဲမိုးရြာပါက 
ေနရာကြက္၍ မုိးႀကီးေလ့ရွိသလုိ 
မုိးေခါင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရင္ဆုိင္ရ 
တတ္ေၾကာင္း MM Weather 
Page အမညျ္ဖင့္ မိုးေလဝသ 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ တည္ေထာင္ကာ 
ႏုငိင္တံကာမိုးေလဝသဌာနမ်ား၏ 
ခန္႔မွန္းခ်က္ကုိ သတင္းထုတ္ျပန္ 
ေပးေနသည့္ ဦးဝင္းႏုိင္ကေျပာပါ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ မုန္တိုင္းျဖစ္ပါ 
ကလည္း အားေကာင္းသည့္ မုန္ 
တုိင္းမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ကြၽမ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ားပင္ ခန္႔မွန္းရခက္ 
ေလ့ရွိေၾကာင္း ဦးဝင္းႏုိင္က ေျပာ 
သည္။
 ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ရင္ဆုိင္ 
ရေလ့ရွိသည့္ အယ္လ္နီညိဳရာသီ 
ဥတုကု ိ၂၀၀၉ ခုႏစွက္ ေနာကဆ္ံုး 
ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး ရာသီဥတုေဖာက္ 
ျပန္မႈကုိလည္း ထူးထူးျခားျခား ခံ 
စားခဲရ့ေၾကာင္း မိုး/ဇလဌာန မွတ္ 
တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ ၂၀၀၉  
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လက စတင္ခဲ့သည့္ 
အယ္လနီ္ညိဳျဖစစ္ဥ္ေၾကာင့ ္ေနရာ 
ကြက၍္ မိုးႀကီးခဲသ့ည္ ့ျဖစစ္ဥမ္်ား 
ရွိခဲ့ၿပီး အပူခ်ိန္လည္း အာရွတုိက္ 
တစ္တုိက္လံုးတြင္ အဆင့္(၉)အ 
ထိ ေရာကခ္ဲသ့ညအ္ထိ စခံ်ိန္တင ္
ခဲ့သည္။
 အာရွအဆင့္ အပူခ်ိန္စံခ်ိန္ 
သစ္တင္ခဲ့သည့္ၿမိဳ႕မွာ ျမင္းမူၿမိဳ႕ 
ျဖစ္ၿပီး အပူခ်ိန္ ၄၇ ဒီဂရီစင္တီဂ 
ရိတ္ျဖင့္ အဆင့္(၉)အထိ ျမင့္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစသ္ည။္ မိုးတြင္းကာလ ေန 
ရာကြက္ၿပီး ႀကီးခဲ့သည့္မုိးေၾကာင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ဆံုး႐ံႈးမႈ 
မ်ားခဲ့သလို ေႏြကာလတြင္လည္း 
စခံ်နိတ္ငအ္ပူေၾကာင့ ္လူႏငွ့ ္တရိ 
စၧာန္ ေသဆံုးမႈႏႈန္းမ်ားခဲ့ ေၾကာင္း 
လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္  
ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး ဝနႀ္ကီး 
ဌာနမွ အရာရိွတစ္ဦးကေျပာသည္။
 မိုးေလဝသပညာရငွ ္ဦးထြန္း 
လြင္ကမူ ႏုိင္ငံတကာမိုးေလဝသ 
ဌာနမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ 
လာမည့္ဇူလိုင္လတြင္ အယ္လ္နီ 
ညိဳ အဆင့္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ 
ျမင့္မားေနေၾကာင္း သတိေပးပါ 
သည။္  ထုိ႔အျပင ္အယ္လနီ္ညိဳႏငွ့ ္
ပတ္သက၍္ အေသးစတ္ိ သတင္း 
ထုတ္ျပန္မႈမ်ားလည္း စဥ္ဆက္ 
မျပတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေျပာသည္။
 ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအေရွ႕ပိုင္း 
ႏွင့္ အလယ္ပိုငး္ေဒသမ်ား၌ ပင္ 
လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္မႈ 
ေၾကာင့ ္ျဖစ္ေပၚၿပီး ဇြန၊္ ဇလူုငိ ္မ်ား 
တြင ္စတင၍္ ဒဇီငဘ္ာတြင ္အျပင္း 
ထန္ဆံုး ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ 
သတိထားၾကရန္ ပညာရွင္မ်ား 
အားလံုးက တုကိတ္ြန္းသည။္        ။ 

ေအာင္သစ္လြင္

 ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးလႊမ္းမုိးခဲ့ေသာ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း

အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း 
က်င္းပရန္ သံုးရက္အလုိတြင္ 
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း 
တ႐တု္ႏငွ္ ့ဗယီကန္မ္ႏုငိင္တံုိ႔တင္း 
မာမႈျဖစပ္ြားခဲသ့ည။္ ထုတိင္းမာမႈ 
မွာတစဖ္က္ႏငွ္တ့စဖ္ကပ္စခ္တ္မႈ 
မျဖစပ္ြားခဲ့ေသာလ္ည္းသမုငိ္းတစ ္
ေလွ်ာက္အဆုိးရြားဆုံးတင္းမာမႈ 
ျဖစ္သည္။ 
 ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ 
ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္က် 
ေသာႏုငိင္မံွာ တ႐တု္ႏုငိင္ံႏငွ္န့ယ ္
နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနၿပီး မိတ္ေဆြ 
ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္ေန 
သည္။ 
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ပထမဆုံးက်င္းပမည့္ အာဆီယံ 
ေခါင္းေဆာငမ္်ားထပိသ္ီးအစည္း 
အေ၀းတြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္ 
လယ္အေရးႏငွ္ပ့တ္သက၍္ အထူး   
စတ္ိ၀ငစ္ားခဲ့ၾကသည။္ ထိပ္သီးအ 
စည္းအေ၀းသဘာပတိအာဆီယံ 
ဥက႒ၠတာ၀န္ကုပိထမဆုံးရရိွထား 
ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အ 
စည္းအေ၀းဖြ င့္ ပြဲ မိ န္ ႔ ခြ န္းတြင္  
ေတာငတ္႐တုပ္ငလ္ယအ္ေရးႏငွ္ ့
ပတ္သက္၍ထည့္သြင္းေျပာၾကား 
လိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။
 သုိ႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ 
၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ‘‘ကြၽန္ေတာ့္ 
အေနနဲ႔ ဒီထိပ္သီးအစည္းအေ၀း 
ႀကီးမွာ ရာသဦတုေျပာင္းလမဲႈမ်ား 
ကို တုံ႔ျပန္ေရးကိစၥကို အထူးတ 
လည္ေျပာၾကားလုိပါတယ္’’ဟု 
သာေျပာၾကားခဲၿ့ပီးေတာငတ္႐တု ္

အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနေသာ သီးႏွံခင္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းကာ ထင္းေခြလာသူတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲ တက္ေရာက္လာေသာ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ႀကိဳဆိုစဥ္
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အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း
၁၀.၅.၂၀၁၄ (အစည္းအေ၀းပထမရက္)

 à  အာဆီယံစီးပြားေရး၀န္ႀကီးမ်ား၏ အႀကိဳအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္၊ 
၂၀၁၅ အလြန္ေပၚေပါကရ္န္ရညရ္ြယ္ထားသည္ ့အာဆယံီစီးပြားေရး 
အသုကိအ္၀န္းတြင ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈမညမွီ်ျခင္းေၾကာင္ ့ျမန္မာ၊  ကေမၻာ 
ဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ လာအုိ ေလးႏုိင္ငံတို႔ကုိအခ်ိန္သံုးႏွစ္ထပ္တိုး 
ေပးေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္။
 à အာဆယီံႏုငိင္ံျခားေရး၀နႀ္ကီးမ်ား အစည္းအေ၀းက်င္းပ။ ေတာငတ္ 
႐ုတ္ပငလ္ယ္အတြင္း ေရပိုငန္ကအ္ျငင္းပြားမႈေၾကာင္ ့ဗယီကန္မ္ႏငွ္ ့
တ႐ုတ္တုိ႔ၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည္ ့အေျခအေနမ်ားကု ိအေလးအနက ္
စုိးရမိပ္ပူနၿ္ပီး ျပႆနာကု ိၿငမိ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရငွ္းရနတ္ိကုတ္ြန္းေၾကာင္း 
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္။
 à  ျမနမ္ာႏုငိင္ ံအငဒ္ိနုီးရွားႏစွ္ႏုငိင္ၾံကား သာမန္ႏုငိင္ကံူးလကမ္တွက္ုငိ ္
ေဆာင္သူမ်ား ႏွစ္ပတ္ဗီဇာမလုိဘဲ အျပန္အလွန္သြားလာခြင့္ကုိ 
ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးမ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိး။
 à  အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ 
ကုယိစ္ားလယွ ္၁၀ ဦးတို႔ ေတြ႕ဆံပုြကဲု ိမလူက စစီဥထ္ားေသာလ္ည္း 
ကေမၻာဒီးယား၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ သံုးဦး 
ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳ၍ တက္ေရာက္ခြင့္ 
မရသျဖင့္ က်န္ခုနစ္ႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္မ်ားကပါ မတက္ေရာက္ 
ေတာ့သျဖင့္ အစီအစဥ္ပ်က္။
 à သမၼတဦးသိန္းစိန္က ထိပ္သီးအစညး္အေ၀းသို ႔ တက္ေရာက္ 
လာသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ ႀကိဳဆုိ၊ ဥကၠ႒ 
တာ၀န္ယူစဥ္အတြင္း ေဒသတြင္း လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားရန္ 
အဓိကေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိျပဳ။

၁၁.၅.၂၀၁၄ (အစည္းအေ၀းဒုတိယရက္)
à (၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတ 
ဦးသန္ိးစန္ိက ျမန္မာအာဆယံီဥက႒ၠတာ၀န္ယူထားသည္ ့သကတ္မ္း 
တစ္ႏွစ္အတြင္း စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကာကြယ္ေရးအတြက္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈဗဟိုဌာန(AHA)ကုိ စြမ္း 
ရည္ျမႇင္တ့င္ေရး၊ ရာသဦတ ုဒဏခ္သံီးႏွလံယယ္ာထြကက္နုမ္်ား စုကိ ္
ပ်ိဳးႏုိင္ရန္ သုေတသနမ်ားထူေထာင္ေရးအခ်က္သံုးခ်က္ကုိ အဆို 
ျပဳခဲ့။
 à ႏုငိင္ံေတာသ္မၼတဦးသနိ္းစနိအ္ား ဗယီကန္မ၀္နႀ္ကီးခ်ဳပ္ႏငွ္ ့စငက္ာပ ူ
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံ။ုေတာငတ္႐ုတ္ပငလ္ယ္အေရးအပါအ 
၀င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စြမ္းအင္ 
က႑တြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဆြး 
ေႏြး။ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ျမန္မာ 
ႏိငုင္အံတြင္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးမ်ား တုိးျမႇင္လ့ပုက္ုငိ ္
ေရး၊ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး။
 à မေလးရွား၀နႀ္ကီးခ်ဳပ ္ႏိငုင္ံေရးပါတကီစိၥရပမ္်ားေၾကာင္ ့အစည္းအ 
ေ၀းမၿပီးဆံုးမီ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီခဲြတြင္ အေစာဆံုးျပန္သြားခဲ့။
à ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားက ေၾကညာခ်က္ တစ္ 
ေစာင္ထုတ္ျပန္။ ႏိုင္ငံေရးအခက္အခဲကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဒီမို 
ကေရစီစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း 
ေျဖရွင္းရန္ တုိက္တြန္း။
à အခ်က္ (၂၈) ခ်က္ပါ၀င္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ ေၾကညာခ်က္ကုိ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့။

 ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးလႊမ္းမုိးခဲ့ေသာ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း

ပင္လယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လုံး၀ထည္မ့ေျပာသြားသျဖင္အ့ား 
လုံးက အံ့ၾသခဲ့ရသည္။ 
 သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဗီ 
ယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ သီးသန္႔ 
ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီးသတင္းထုတ္ျပန္ 
ခ်ကတ္ြငလ္ည္း ႏစွ္ႏုငိင္ခံ်စၾ္ကည ္
ရင္းႏွီးမႈမ်ားကိ ုျမႇင္တ့င္ႏုငိ္ေရး၊စီး 
ပြားေရးကုသိာေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း 
သာေဖာ္ျပပါရွိသည္။ 
 ‘‘တ႐ုတ္ျပညက္ ျမန္မာျပည ္
အစုိးရရဲ႕ မိတ္ေဆြ။ ဒီဘက္ကပါ 
တဲ့ ႏုိင္ငံေတြကလည္း အာဆီယံ 
ညအီစက္ိုေတြျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒ ီ
ကစိၥဟာ အိမ္ရွင္ႏုငိင္အံေပၚအငမ္ 
တန္မွ ကုိင္တြယ္ရခက္တဲ့သံတ 
မန္ေရးအက်ပ္အတည္းတစ္ခုပဲ’’ 
ဟ ု႐ုကိတ္ာသတင္းဌာနျမနမ္ာႏုငိ ္
ငံသတင္းေထာက္ဦးေအာင္လွ  
ထြန္းကသုံးသပ္သည္။
 ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အ 
တြင္းေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈႏွင့္ 
ပတ္သက၍္ အာဆယံီအဖြ႕ဲ၀င္ႏုငိ ္
ငမံ်ားျဖစ္ေသာ ဗယီကန္မ္၊ ဖလိစ ္
ပုိင္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ 
တ႐ုတ္ႏုငိင္တိုံ႔ၾကားမေက်မလည ္
ရွိခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။
 ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အ 
ျငင္းပြားေနေသာႏုငိင္မံ်ားက အာ 
ဆယီအံေနျဖင္ ့ေျဖရငွ္းရန္ေတာင္း  
ဆုိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
 သို႔ေသာ္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္ 
လယအ္တြင္းျဖစပ္ြားေနေသာ ေရ 
ပုငိန္ကအ္ျငင္းပြားမႈမွာ တ႐တု္ႏငွ္ ့
အာဆီယံႏုိ င္ငံတုိ ႔ ၾကားျဖစ္ပြား  

ေသာ ျပႆနာမဟုတ္ဟု တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကယခု 
အာဆီယံအစည္းအေ၀းက်င္းပ 
ေနစဥ္အတြင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ 
သည္။
 တ႐တု္ႏုငိင္အံေနျဖင္ ့သက ္
ဆုငိရ္ာႏုငိင္မံ်ားႏငွ္သ့ာတုကိ႐္ုကိ ္
ေျဖရွင္းခ်င္သည္။ အာဆီယံအ 
တြင္းႏုငိင္မံ်ားမွာလည္း တ႐တု္ႏုငိ ္ 
ငံႏငွ္ဆ့ကဆ္ံေရးေကာင္းမြန္ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားရွိၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္ 
လည္း အာဆီယံဥကၠ႒အလွည္ 
က်တာ၀န္ယူခဲ့ ၾကေသာႏုိင္ငံအ 
ခ်ဳိ႕မွာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အ 
ေရးႏငွ္ပ့တသ္က၍္ လက္ေရွာငခ္ဲ ့
ၾကသည္။ 
 ‘‘ဒါက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
ေတာ့ မွန္ပါတယ္။ အခုျဖစ္သြား 
တဲ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံကိစၥဆိုလည္း တစ္ 
ႏိုင္ငံက အာဆီယံထဲကျဖစ္ေန 
ေတာ့ ဒါကုိ ေဒသတြင္းေခါင္း 
ေဆာင္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ။္ 
ဒါေၾကာင့္ COC ကုိလည္း အျမန္ 
ဆံုးၿပီးေအာင္ ေရးဆဲြေနပါတယ္။ 
ဘယ္ေတာ့ၿပီးမလဲ ဆုိတာေတာ့ 
ကြၽန္ေတာ္လည္းမသိပါဘူး’’ဟု 
ႏုငိင္ံျခားေရး၀နႀ္ကီးဌာနအာဆယီ ံ
ေရးရာၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး 
ေအာင္လင္းကေျပာသည္။
 ထုိျပႆနာႏွင္ ့ပတသ္က္၍ 
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အာဆီယံ အ 
လညွ္က့်ဥက႒ၠ တာ၀န္ယူခဲ့စဥ္က 
သာ ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထား 
ေသာ ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာဥပေဒ 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

ဥပေဒမ်ားကိ ုလုကိန္ာရန္ တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံကုိ သတိေပးခဲ့မႈတစ္ခုသာ 
လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။
  ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ 
ေတာငတ္႐တုပ္ငလ္ယအ္ေရးႏငွ္ ့
ပတ္သက္၍ လံုး၀လက္ေရွာင္ေန 
သည့္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ အာဆယံီ 
ဥက႒ၠ တာ၀န္ယူထားေသာ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ 
အလြတ္သေဘာက်င္းပသည္ ့အာ 
ဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အ 
စည္းအေ၀းတြင္လည္း ေတာင္ 
တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ သ 
ေဘာတူညီခဲ့သည့္အတုိင္း ျပန္ 
လည္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ 
ခဲ့ၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ 
က်င္းပေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံေရး 
၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ 
ေတာငတ္႐ုတ္ပငလ္ယ္ကစိၥ ေဆြး 
ေႏြးခ့ဲၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး 
ထုတ္ျပန္ေသာေၾကညာခ်က္တြင္ 
လက္ရွိ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ 
တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအ 
ေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဆီယ ံ
အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ 
သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ထိုကဲ့ 
သို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ အာဆီယ ံ
သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျပင္းထန္ 
ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
အာဆီယံ ဥကၠ႒၏ ေျပာေရးဆို 
ခြင့္ရိွသူ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန 
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာ 
သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ 
ပင္လယ္ေရပုိင္နက္အျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းရန္ ႏိငုင္တံကာဥပေဒ မ်ား 
ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ ပင္လယ္ျပင္ 
ဆိုင္ရာဥပေဒကုိ အေျခခံ၍ က်င့္ 
၀တ္စည္းကမ္း(Code of Con-
duct)တစ္ခုေရးဆဲြလ်က္ရိွသည္။
 ‘‘အခု က်င့္၀တ္စည္းကမ္း 
(Code Of Condact) လုပ္ေန 
တယ္။ အဆငသ္င္မ့ျဖစ္ေသးဘူး။ 
ဒအီေတာအတြင္းမွာ ေစာင္ၾ့ကည္ ့
ေနတယ္။ ထုတ္ျပန္ခ်ကက္ု ိၾကည္ ့
ျခင္းအားျဖင့္ တုိးတက္မႈေတာ့ရိွ 
ပါတယ္’’ဟု အာဆယံီအေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပက္ေျပာသည။္
 သုိ႔ေသာ္ ထုိေရးဆဲြေသာ အ 
ေျခအေနမွာ မည္သည့္အခ်ိန္ 
တြင္ ၿပီးစီးမည္မသိရေသာ္လည္း 
(၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ ္
သီးအစည္းအေ၀းအၿပီးထုတ္ျပန္ 
ေသာ ေၾကညာခ်ကမ္်ားတြင ္ျပႆ 
နာမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္း 
ရန္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား 
သည။္ အစည္းအေ၀းၿပီး အာဆယံီ 
၏ ေရွ႕ဆကလ္ပ္ုမည္ ့လပ္ုငန္းစဥ္ 
အား ရည ္ၫႊန္းသည္အ့ခ်က ္၂၈ ပါ 
ေနျပည ္ေတာ္ေၾကညာစာတမ္းကု ိ
ထုတ္ျပန္ႏုိင္္ခဲ့သည္။
 ထုိေၾကညာစာတမ္းတြင္မူ 
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္သေဘာ 
တူညီခ်က္ဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္ 
ကုိ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ 
ငံတကာဥပေဒတို ႔ႏွင့္အညီ အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပူး 

ေပါင္းပါ၀ငမ္ႈကု ိတုိးျမႇင့္ေပးရနတ္ုိ႔ 
ပါရွိသည။္ လကရွိ္ဥက႒ၠရယူထား  
ေသာ ျမနမ္ာႏိငုင္အံေနျဖင္ ့ေတာင ္
တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရး ေျဖရွင္းရ 
မည္ ့အေျခအေနျဖစ ္ေနေပသည။္ 
 ‘‘ဒါကုိ မေျဖရွင္းရင္ ျမန္မာ 
ကု ိအျပစတ္ငၾ္ကလမ့္ိမည။္ ျမန္မာ 
ျပညရ္႕ဲအခန္းက႑က တိုက႐ို္က ္
မပတ္သက္ေပမဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ 
အခန္းက႑က အေရးႀကီးတယ္။ 

ဒါကုိ အခြင့္အေရးတစ္ခုအေနနဲ႔  
ေျဖရွင္းရင္ အာဆီယံမွာ ျမန္မာ 
ဂုဏ္သိကၡာတက္မယ္’’ဟု အင္ဒို 
နီး ရွားႏို င္ ငံျ ခားေ ရး ၀ န္ ႀ ကီး က 
အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။ ေတာင္ 
တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိစၥမွာ အေရး 
ႀကီးေသာ ကစိၥျဖစ္ေသာလ္ည္း အာ 
ဆီယံ၏  ရည္မွန္းခ်က္မွာ အာဆီ 
ယအံသိကုအ္၀န္းေဖာ္ေဆာင္ေရး 
သာျဖစ္ေပသည္။

ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲ တက္ေရာက္လာေသာ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ႀကိဳဆိုစဥ္
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ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဒီခ်ဳပ္မႏုိင္ေအာင္ ညစ္မွာလား
လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ 
ဆြယစ္ည္း႐ံုးေသာ ကာလ၌ ပါတ ီ
ဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းတစ္ဦး၏ မဲဆႏၵနယ္တြင္ 
ပါတီေခါင္းေဆာင္အပါအဝင္ အ 
ျခားသူတစ္ဦးဦးက သြားေရာက္မဲ 
ဆြယ္စည္း႐ံုးမည္ဆုိပါက ခြင့္ျပဳ 
ခ်က ္ေတာင္းခရံမညဆ္ိုေသာ ၫႊန္  
ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ျပည္ 
ေထာငစ္ ုေရြးေကာကပ္ြဲေကာမ္ရငွ ္
က ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံ ေမလ 
ဒုတိယပတ္အတြင္း ျဖန္႔ေဝလိုက္ 
သည္။
 လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ား စုေဝးေဟာေျပာခြင့္၊ 
မဆဲြယစ္ည္း႐ံုးခြင့တ္ို႔ႏငွ့ ္ပတသ္က ္
၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္မည့္ ၫႊန ္
ၾကားခ်ကအ္မွတ္ ၁/၂၀၁၄ မူၾကမ္း 
ကို ေလ့လာႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားထ ံျဖန္႔ေဝထားျခင္းလည္းျဖစ ္
သည္။
 မူၾကမ္းအရ ပါတီဝင္ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ 
မဲဆႏၵနယ္ကို ပါတီေခါင္းေဆာင္ 
က သြားေရာက္မဲဆြယ္စည္း႐ံုး 
ေဟာေျပာေပးမည္ဆုိပါက ျပည္ 
ေထာငစ္ုေရြးေကာကပ္ြဲေကာမ္ရငွ ္
ထ ံစာတငက္ာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း 
ခံရမည့္သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း အ 
မ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါ 
တီ (NDF)ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ 
က ေျပာသည္။
 ထုိသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ 
ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ 
ေျမ၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
ေလာင္း (သို႔မဟုတ္) ၎၏ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ 

တို႔က လာေရာက္ေဟာေျပာမည့္ 
သူအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ စာျဖင့္ 
တင္ျပရမည္ဟုလည္း ၎ကဆို 
သည္။
 ျပည္ေထာငစ္ုေရြးေကာကပ္ြ ဲ
ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စုေဝး 
ေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး 
ခြင့မ္ၾူကမ္းတြင ္ယင္းသုိ႔ ထည္သ့ြင္း 
ထားျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကို 
လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးထက္ 
အမ်ိဳးသားဒမီိကုေရစအီဖြ႕ဲခ်ဳပအ္ 
ေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈ 
အားကု ိထနိ္းခ်ဳပလ္ိုျခင္းျဖစသ္ည ္
ဟု ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစု 
ေခါင္းေဆာငအ္ခ်ိဳ႕က သံုးသပၾ္က 
သည္။
 အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကညအ္ေနျဖင့ ္၎ပါတီ၏ လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
ဝင္ေရာကယွ္ဥ္ၿပိဳငမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယ္ 
မ်ားသိ႔ ုသြားေရာက္ေဟာေျပာမည ္
ဆုိပါက ျပည္ေထာင္စုေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ထုိအ 
ခ်က္အရ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ိဳးသား 
ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာ 
ေအာင္ကေျပာသည္။
 ‘‘လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အ 
တြက ္ရညရ္ြယ္ၿပီး လပ္ုတာဆုရိင ္
ေတာ့ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆုိတာ ဘယ္သူမဆုိ 
လြတလ္ပစ္ြာ မဆဲြယစ္ည္း႐ံုးဖို႔ လိ ု
အပ္ပါတယ္။ ဘယ္သူက ပိုစည္း 
႐ံုးေရးေကာင္းလဲဆုိတာကို ၿပိဳင္ 
ၾကတာပါ။ ေၾကာက္ေနစရာ မလို 
ပါဘူး’’ဟု ဦးေအးသာေအာင္က 

ဆုိသည္။
 ၿပီးခဲ့သည္ ့၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္က လစ္လပ္မဲဆႏၵ 
နယ္မ်ားရွိရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ သြားေရာကၿ္ပီး မ ဲ 
ဆြယ္စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္မ်ား ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
ေထာက္ခံမႈကုိ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး 
ရရွိခဲ့သည္။
 ‘‘ခြင့္ျပဳခ်ကန္ဲ႔ ကန္႔သတ္ထား 
ေတာ ့ပါတီေခါင္းေဆာငတ္စဥ္ီးက 
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုုကုိ သြားၿပီးေတာ့ 
ေဟာေျပာလို႔ မရေတာ့ဘူးေလ။ 
စာတင္တဲ့ရက္ေတြကို ျဖတ္သန္း 
ရမွာ ရိွေသးတယ္’’ဟု ဦးခင္ေမာင ္
ေဆြက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခရံမည္ ့
အခ်က္ေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ျပ 
သည္။
 ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း မဲ 
ဆြယစ္ည္း႐ံုးေရးႏငွ့ ္ပတသ္ကၿ္ပီး 
လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြြင့္ 
ကို ေပးထားသည့္အတြက္ ျပည္ 
ေထာငစ္ုေရြးေကာကပ္ြဲေကာမ္ရငွ ္
အေနျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ကန္႔ 
သတ္ျခင္းကို မလုပ္ေဆာင္သင့္ 
ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးႏငွ့ ္ပြင့လ္င္းလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ ွ
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးကုိ 
ကိုႀကီးက 7Day News ဂ်ာနယ္ 
အား ေျပာၾကားထားသည္။
 သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာ 
လ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး ေဟာေျပာမည့္ေနရာ၊ 
အခ်ိန္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ကို တင္ျပ 
ေစျခင္းမွာ တစခ္်နိတ္ည္း၊ တစ္ေန  
ရာတည္း၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မဲ 
ဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္ ျပႆနာ 
တစ္စံုတရာ ေပၚေပါက္လာျခင္း 
ကို ေရွာင္ရွားေစလုိျခင္း၊ ေဟာ 

ေျပာမည့္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကိစၥ 
ရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ 
ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ 
ေထာငစ္ုေရြးေကာကပ္ြဲေကာမ္ရငွ ္
ေရြးေကာက္ပြဲဌာန ၫႊန္ၾကားေရး 
မွဴး ဦးေသာင္းလိႈငက္ ေျပာသည။္
 ‘‘ဒီဟာက အတည္မျပဳရ 
ေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ခ်ည္းပဲ 
လည္း မလုပ္ပါဘူး။ အၾကမ္းပဲရွ ိ
ပါေသးတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ 
ဆီက အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ယူႏုိင္ 
ေအာင္ ေပးထားတာပါ။ သူတုိ႔ 
တင္ျပခ်က္ေတြက သင့္ျမတ္တယ္ 
ဆုိရင္ လက္ခံမွာပါ’’ဟု ၎ကဆို 
သည္။
 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ား စုေဝးေဟာေျပာခြင့္ 
ႏငွ့ ္မဆဲြယစ္ည္း႐ံုးခြင့ဆ္ုငိရ္ာ ၫႊန ္
ၾကားခ်က္ မထုတ္ျပန္မီကပင္ 
ျပည္ေထာငစ္ုေရြးေကာကပ္ြဲေကာ ္
မရွငဥ္က႒ၠ ဦးတင္ေအးသည ္လြတ္ 
လပစ္ြာ မဆဲြယစ္ည္း႐ံုးခြင့က္ု ိကန္႔ 
သတ္မည့္ အရိပ္အေျခရွိေသာ 
စကားတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။
 ‘‘လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ 
Election Campaign (ေရြးေကာက ္
ပြဲမဲဆြယ္မႈ) ကာလသတ္မွတ္ေပး 
ပါမယ။္ ကြၽန္ေတာတ္ို႔ လႊတ္ေတာ ္
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ေျပာ 
ပါ။ မဆိုင္တဲ့လူ လာမေျပာပါနဲ႔။ 
ဝငခ္်ငဝ္င ္မဝငခ္်င္ေန။ ကြၽန္ေတာ္ 
ဒၿီမိဳ႕ဒရီြာမွာ အေရြးခမံယဆ္ိ ုကြၽန ္
ေတာ ္ေျပာဖုိ႔ပလဲိတုာေပါ။့ အျခား 
လ ူလာေျပာလို႔ ဘာလပုမ္တံုး။ ဒါ 
ေၾကာင့ ္ကြၽန္ေတာက္ အခ်နိ၊္ လ၊ူ 
ေနရာ ကန္႔သတ္ပါမယ္။ ဒါ ကြၽန္ 
ေတာ့္လုပ္ပုိင္ခြင့္ထဲမွာ ရွိေနပါ 
တယ္’’ဟု ဧၿပီ ၇ ရက္ ပုသိမ္ခရီး 
စဥ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး 

ေကာကပ္ြဲေကာမ္ရငွဥ္က႒ၠ ဦးတင ္
ေအးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ယင္းသုိ႔ လြတလ္ပစ္ြာ မဆဲြယ ္
စည္း႐ံုးေရးကိ ုထခိုကိလ္ာႏုငိမ္ည္ ့
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိလာပါက 
ဥပေဒေၾကာငး္အရ ျပည္ေထာငစ္ ု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ျပန္ 
လည္ တံု႔ျပန္သြားမည္ဟုလည္း 
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ႕ခ်ဳပ္  
အတြင္းေရးမွဴး ဦးဉာဏ္ဝင္းက 
ေျပာထားသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတင္းစာ 
ေတြမွာ ဖတ္လိုက္ရကတည္းက 
၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲလို ၂၀၁၅ မွာ 
အင္န္အယ္လ္ဒီကို မႏုိင္ေစခ်င္ 
လုိ႔ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတာ သိလာ 
ရတယ္။ ဘယ္လိုပဲလုပ္လုပ္ဗ်ာ။ 
ျပည္သူေတြကလည္း ဘယ္သူ႔ကို 
မဲေပးရမလဆဲုတိာကိ ုသပိါတယ္’’ 
ဟု ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေန 
ထိုငသ္ ူအစုိးရအၿငမ္ိးစားဝန္ထမ္း 
ဦးျမသိန္းက ေျပာသည္။
 သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိ 
သညမွ္ာ ၿပိဳငပ္ြတဲစခု္ ျဖစသ္ည္အ့ 
တြက္ ဒိုင္လူႀကီးျဖစ္သည့္ ျပည္ 
ေထာငစ္ုေရြးေကာကပ္ြဲေကာမ္ရငွ ္
မ ွထတု္ျပနသ္ည္ ့စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု
လုကိန္ာသင့သ္ညဟု္ ျပည္ေထာင ္
စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း 
ေရးမွဴး ဦးသာဝင္းက သံုးသပ္ 
သည္။
   ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္ 
အညီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဦးစီးက်င္းပရသည့္ 
ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား၏ ဒိငုလ္ႀူကီးသ 
ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ခံစရာမလိုဘဲ လႊတ္ 
ေတာတ္ြင္းေနရာ အလုအိေလ်ာက ္

ရေနသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား 
ဘကမ္ ွကာကြယ္ေျပာဆိခုဲမ့ႈသည ္
၎၏ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ေမး 
ခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္ဟု 7Day 
Daily သတင္းစာ၏ ပင္တိုင္ 
ေဆာင္းပါးရွင္ရဲမုိးကလည္း ေရး 
သားေဝဖန္ခဲ့ဖူးသည္။
 ‘‘ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
က ဒုိင္လူႀကီးျဖစ္တယ္။ ေရြး 
ေကာကပ္ြဲေကာမ္ရငွက္ ဒဟီာေတြ 
ဒဟီာေတြ စည္းကမ္းထတုတ္ယ။္ 
အဲဒါေတြကို လုိက္နာႏုိင္ၾကမ 
လား။ လုကိန္ာႏုငိၾ္ကတဲသ့ူေတြက 
ၿပိဳငၾ္ကဆုတိာပါပ’ဲ’ဟု လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စုေဝး 
ေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး 
ခြင့္မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ 
သူ႔လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွတ္စ ္
ဦးလည္းျဖစသ္ ူဦးသာဝင္းက ေျပာ 
သည္။
 ယခုလ ၁၅ ရကတ္ြင ္ရန္ကန္ု 
၌ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 
ေတြ႕ဆံုရန္ ရွိေနၿပီး ယင္းေတြ႕ဆံု 
ပြဲတြင ္မဲဆြယစ္ည္း႐ံုးေရးကစိၥရပ ္
မ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖြ႕ဲခ်ဳပ ္အပါအဝင ္တစ္ႏုငိင္လံံုး 
အတိငု္းအတာျဖင့ ္ဝင္ေရာကယ္ဥွ ္
ၿပိဳင္ၾကမည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက 
တင္ျပေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစသ္ည။္
 မဆဲြယစ္ည္း႐ံုးေရး စည္းမ်ဥ္း 
မ်ားအျပင္ ျပည္ေထာင္စုေရြး 
ေကာကပ္ြဲေကာမ္ရငွ၏္ အဆင့အ္ 
သီးသီးတြင ္စစဗ္ုလိ္ေဟာင္းမ်ားအ 
မ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အ 
တြက္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားတြင ္ဘက ္
လိကုမ္ႈ ရွလိာႏုငိ္ျခင္းႏငွ့လ္ြတလ္ပ ္
ၿပီးတရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲမ်ား မျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေန 
ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 
(ျမန္မာ) ဥကၠ႒ ဦးသုေဝက ၎ 
၏ စုိးရိမ္မႈကုိ ေျပာျပသည္။
  လြတ္လပ္တရားမွ်တၿပီး 
လြတလ္ပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
တစ္ခု ျဖစ္၊ မျဖစ္ဆိုသည္မွာ မဲ 
ေပးသည္ရ့ကက္ု ိၾကည္႐့ံုျဖင့ ္မလံ ု
ေလာက္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ 
ကာလမ်ားတြင္ ပါတီမ်ားမ ွလြတ ္
လပ္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ရွိ၊ မရွိ 
မွာလည္း တုငိ္းတာရမည္ ့အခ်က ္
တစ္ခ်က္အျဖစ္ ပါဝင္သည္ဟု  
ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ 
လာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
ေျပာသည္။
 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအ 
ဝင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တုိ႔က ၂၀၁၅ 
ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီး 
တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ျဖစ္ရမည္ဟု ေျပာထားသည့္ 
စကားမ်ား ရွိေနသည္အ့တြက ္၎  
တုိ႔ ကတိတည၊္ မတညက္ိ ုယခုႏစွ ္
ပြင့္လင္းရာသီတြင္ က်င္းပမည့္ 
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွ စတင္ 
ကာ ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မည္ျဖစ္ 
သည္။       ။
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ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ႐ုံတစ္ခု၌ မဲေရတြက္ေနစဥ္


