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ေအးသူစံ
ျပည္သူတို႔၏ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားကို က်န္ရွိသမၼတသက္တမ္းအတြင္း အာ႐ံုစိုက္ေျဖရွင္းသြားမည္ဟုေျပာထားေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသင့္ 
ေၾကာင္း သဝဏလ္ႊာကိ ုျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာသ္ို႔ေပးပို႔ခဲၿ့ပီး မဆဲႏၵရငွ္ျပညသ္မူ်ား၏ လိအုပခ္်ကမ္်ားကိအုစဥ္ေလလ့ာနားေထာင္ေနပါသညဆ္ုိေသာ လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွအ္မ်ားစ၏ု 
သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕ညည္းတြားသံ ၾကားၾကပါစ

ထားထားျမင့္
အေမရကိနသ္မၼတအိဘုားမားက စီးပြားေရးပတိဆ္ို႔မႈအခ်ဳ႕ိကိ ုသကတ္မ္းတုိးမႈေၾကာင္ ့ျမနမ္ာစီးပြားေရးလပုင္န္း 
မ်ားနည္းတ ူအေမရကိနစ္ီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ားကလည္း မေပ်ာ္ႏိငုၾ္ကပါ။ သတူို႔က ျမနမ္ာႏငွ္စ့ီးပြားေရးထထဲဝဲငဝ္င ္
လပ္ုရန္ ပိတ္ပငထ္ားခံရခ်ိန္မွာ အျခားဥေရာပႏငွ္အ့ာရွကမုၸဏမီ်ားက ေျခကပ္ုရသြားမွာကိ ုပူပန္ေနၾကရသည။္

ေနာက္တစ္ခါ ေမွ်ာ္ပါေလဦး

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

လူ႕တန္ဖုိး 
ေမ့ေလ်ာ့ခံရျခင္း

ဆံုးခန္းမတိုင္ေသးသည့္
လထုူၾကားအၾကမ္းဖက္မႈ
ရန္မ်ဳိးႏိုင္
 ‘ ‘အခုက ဒီမုိကေရစီလမ္း 
ေၾကာင္းကိုသြားေနတယ္လို႔ေျပာ 
ဆိုေနတဲ့အတြက္ လူထုအတြင္း 
မွာ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုတာမရွိသင့္ 
ေတာ့ဘူး။ ရဲနဲ႔ျပည္သူထိပ္တိုက္ 
ေတြ႕ၿပီး ႏွစ္ဦးစလံုးဒဏ္ရာရမယ့္ 
အျဖစ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အေျဖလို 
လာၿပီ’’

စာမ်က္ႏွာ ၁၃ 

အခ်ပ္ပုိ A6 

စာမ်က္ႏွာ ၁၈ 

စာမ်က္ႏွာ ၂ 

စာမ်က္ႏွာ ၈ 

ေအာင္သစ္လြင္၊ ေအးျမတ္သူ
ကာယကံရွင္  အလုပ္သမား၏ 
လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အသိပညာ 
နည္းပါးမႈ၊ လုပ္ငန္းရွင္၏ နည္းပ 
ညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အား 
နည္းမႈႏငွ္ ့လပုင္န္းခြငအ္တြင္း ႀကိဳ 
တင္ျပင္ဆင္မႈအားနည္းျခင္းတု ႔ိ  
ေၾကာင့္ လူေသဆံုး/ဒဏ္ရာရမႈ 
ျဖစစ္ဥ္၏ ေနာကက္ြယ္တြင ္သက ္
ဆုငိရ္ာမိသားစ၀ုငမ္်ား ေန႔စဥ္ စား 
၀တ္ေနေရးအတြက ္ဒကုၡပငလ္ယ္ 
ေ၀ၾကရသည္။

ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန အိမ္ရွင္မတစ္ဦး မီးဖုိခန္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးအသုံးျပဳခ်က္ျပဳတ္ေနသည္ကုိေတြ႕ရစဥ္

‘‘ကြၽန္ေတာ့္အျမင္က 
၄၃၆ ေရာ ၅၉(စ)ေရာ ျပင္ဖုိ႔က 
၂၀၁၅မတုိင္ခင္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ျမင္တယ္’’
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ဆံုးခန္းမတိုင္ေသးသည့္ လူထုၾကားက အၾကမ္းဖက္မႈ
ရန္မ်ဳိးႏိုင္

    ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ 
ၾကာ အာဏာရွငအု္ပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္
မခွြထဲြကက္ာ ျပညသ္လူထူဆုႏၵႏငွ္ ့
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ ရသည့္  
အစိုးရသာ ႏိငုင္ကံိအုပုခ္်ဳပရ္သည္ ့
ဒီမိုကေရစီစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု 
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အၿမဲ 
မျပတ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလ်က္ 
ရွိသည္။
 ျပည္သူမ်ားအတြက္    ယံု 
ၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး 
ကိုေလးစားလုိက္နာသည့္ ရဲတပ္ 
ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အား ဥေရာပသမဂၢ 
က   သင္တန္းမ်ား   ပို႔ခ်လ်က္ရွိ 
သည္။
 ဥေရာပသမဂၢ   ပုိ႔ခ်ေသာ 
သင္တန္းမ်ားသည္ လူစုလူေဝး 
မ်ားကိုႏွမိန္င္းရာတြင ္မလိအုပဘ္ ဲ
လူအင္အားမသံုးျခင္း၊ အၾကမ္း 
ဖက္မႈမျပဳဘဲ စနစ္တက်ထိန္း 
သိမ္းနည္းႏွင့္  ရဲတပ္ဖြဲ ႕ဝင္မ်ား 
ကလည္း ဥပေဒကိုေလးစားလိကု ္

နာရန္အတြက္ရည္ရြယ္ပုိ႔ခ်ခဲ့ျခင္း 
လည္းျဖစ္သည္။
 ယင္းသို႔ႏွစ္ဖက္နစ္နာသည့္ 

ထိပ္တိုက္   ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခ 
အေနမ်ားအရ ဆကလ္က္ျဖစ္ေပၚ 

ေနဦးမည္ျဖစ္သျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ထိပ္ 
တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ 

ထိခိုက္မႈမရွိိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖ 
ရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကို ဝိုင္းဝန္း 
အေျဖရွာရနအ္ျမနဆ္ံုးလိအုပလ္ာ 

ၿပီျဖစ္သည္။
 ‘‘အခုက ဒီမုိကေရစီလမ္း 
ေၾကာင္းကိုသြားေနတယ္လို႔ေျပာ 

လယ္ေျမသိမ္းခံရ၍ ႀကိမ္စာတုိက္သည့္လယ္သမားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ထိပ္ႏွင့္အတူေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု−ကုိရဲတင္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္
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ဆိုေနတဲ့အတြက္ လူထုအတြင္း 
မွာ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုတာမရွိသင့္ 
ေတာ့ဘူး။ ရဲနဲ႔ျပည္သူထိပ္တိုက္ 
ေတြ႕ၿပီး ႏွစ္ဦးစလံုးဒဏ္ရာရမယ့္ 
အျဖစ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အေျဖလို 
လာၿပီ’’ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမွ 
ဥပေဒေရးရာတာဝနခ္ဥံီးမာကီးက 
ေျပာသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းအတြင္း 
ကပင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ 
ခ႐ိုင္သဲကုန္းၿမိဳ႕တြင္ဖမ္းဆီးထိန္း 
သမ္ိးခံရေသာ လယ္သမားတစ ္ဦး 
ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ လယ္ 
ယာေျမျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ 
ဆႏၵျပၾကသမူ်ားႏငွ္ရ့တဲပဖ္ြ႕ဲၾကား 
႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ ၿ ပီး လယ္ 
သမားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာအသီးသီးရရွိခဲ့ၾက 
သည္။
 ႏိငုင္တံြင္း လကရ္ွိျဖစ္ေပၚေန 
ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏငွ္ပ့တ္သကၿ္ပီး 
အစိုးရအေနျဖင္ ့ကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္း 
ရာတြင္  ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္  
ေစ့ေစပ္ေဆြးေႏြးေျဖရငွ္း၍ ရမည္ ့
နည္းလမ္းကိုသာ  သံုးမည္ျဖစ္  
သညဟု္ သမၼတ၏ေျပာေရးဆုခိြင္ ့
ရွိသူ  ဒုဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္က  ေျပာ 
သည္။
 အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕ၾကား 

ေသြးထြက္သံယုိအႀကီးအက်ယ္ 
ထိပ္တိုက္ေတြ ႕ဆံု မႈေလး ႀကိမ္  
ျဖစပ္ြားခဲၿ့ပီး အေသးစားထပိတ္ိကု ္
ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားသည္လည္း ရဲႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ားၾကား ဆက္လက္ျဖစ္ 
ေပၚလ်က္ရွိကာ ႏွစ္ဖက္စလံုး ထိ 
ခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ 
ရွိသည္။
 ‘‘တခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္ေတြက်ေတာ့ 
မလိုလားအပ္ဘဲ ႏွစ္ဖက္စလံုး  
နာရတာေပါ့။ ရဲေရာ၊ လူထုေရာ 
ဒဏရ္ာရတယ္။ ႀကံဳေနရတဲ့ျပႆ 
နာကလည္း မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲ ရဲနဲ႔ 
ေဒသခံေတြၾကား အမုန္းေတြပို  
မ်ားလာတာပဲျဖစ္လာတယ္’’ဟု 
လ ယ္ သ မား အေ ရး လို က္ လံ  
ေဆာ င္ ရြ က္ေ ပး သူ တ စ္ ဦးျ ဖ စ္  
သည့္မအူပင္ ၿ မိဳ ႕နယ္မွ တရား 
လႊတ္ေတာ္ေရ႕ွေနဦးေသာင္းဦးက 
ေျပာသည္။ ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ 
အတြင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး 
မလကတ္ိုေက်းရြာအပုစ္ ုပေလာင ္
ေက်းရြာအနီးလယ္ေျမသမိ္းဆည္း 
ခံရသည့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ရြာသားအင္အား ၁၅၀ ခန္ ႔ႏွင့္  
ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ာၾကား ထိပ္တိုက္ 
ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ ရဲတပ္ 
သားတစ္ဦးေသဆံုးၿပီး အျခားရဲ 
တပ္သားသံုးဦးႏွင့္ ေဒသခံ ၃၀ နီး 
ပါးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္။
 အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ 

ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ ္
ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေသြး 
ထြက္သံယုိျဖစ္သည့္ရဲႏွင့္ျပည္သူ 
ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားျဖစ္ပြား
မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ေသာ္ 
လည္း နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္မူ ေသြး 
ထြကသ္ယုိံပဋိပကၡမ်ားမၾကာခဏ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
 ‘ ‘ရန္ကုန္က်ေတာ့ဗ်ာ မီဒီ  
ယာကလည္းအားေကာင္းတယ္။ 
ၿပီးေတာ့  ႏိုင္ငံတကာကလည္း 
ေစာင္ၾ့ကည္ေ့နတာပါတယ္။ နယ္ 
မွာက်ေတာ ့အဒဲအီခ်က္ေတြ အား 
နည္းတဲ့အေပၚမွာ အခြင့္ယူတာပဲ 
ဗ်’’ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ဥပေဒေရးရာ 
တာ ဝ န္ ခံ ဦး မာ ကီး က သံုး သ ပ္  
သည္။
 ရဲတပ္ဖြဲ ႕ႏွင့္ေဒသခံအခ်ဳိ ႕ 
ၾကား  ေသြးထြက္သံယိုအ ႀကီး  
အက်ယထ္ပိတ္ိကု္ေတြ႕ဆံမုႈေလး 
ႀ ကိ မ္ သ ည္  ဧ ရာ ဝ တီ တုိ င္း ၊ 
စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ 
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို ႔တြင္  
ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ေသြးထြက္သံယုိထိပ္တိုက္ 
ေတြ႕ဆံုမႈႏွစ္ ႀကိမ္တိုင္  အႀကီး 
အက်ယ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဧရာဝတီ 
တုိင္းေဒသႀကီးမွ ျပည္သူ ႔လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဝင္းသန္း 
ကမူ ေဒသခံမ်ား၏မေက်နပ္မႈ 
မ်ား ၊  ျပႆနာမ်ားတင္းမာေန 

သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို 
သြားေရာက္ေျဖရွင္းခိုင္းျခင္းမ်ဳိး  
ကို မလုပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ 
သည္။
 ထို႔ျပင္ ႏွစ္ဖက္ၾကား ထိပ္ 
တုိက္မေတြ႕ရန္ ေဒသခံမ်ားႀကံဳ 
ေတြ႕ခစံားေနရသည့္ျပႆနာမ်ား 
တင္းမာလာျခင္းမရွိမီေျဖရွင္းၾက 
ရန္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးပါတီမွ  ျပည္သူ႔လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ဦးဝင္းသန္း 
ကေျပာသည္။
 ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိပ္တိုက္ 
ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား 
ကိ ုျပန္လညသ္ံုးသပ္ၾကည္မ့ညဆ္ိ ု
ပါက ေဒသခံျပညသ္မူ်ားႏငွ္ ့ခ႐ိနု ီ
မ်ား(သို႔မဟုတ္) အစိုးရတုိ႔အၾကား 
ျဖ စ္ေပ ၚသည့္ျ ပႆနာျ ဖ စ္ ၿ ပီး  
ရတဲပဖ္ြ႕ဲ၏အက်ဳိးစီးပြားမပါသည္ ့
အျပင္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ 
ျပည္သူမ်ားဒဏ္ရာရရွိသြားပါက 
လည္း ရတဲပ္ဖြ႕ဲဝငမ္်ားသာ နာမည ္
ပ်က္ရေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္း  
ေဒသႀကီးအတြငး္မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ 
တစ္ဦးက 7 Day News သို႔ေျပာ 
သည္။
 ထို႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာပဋိပကၡ 
မ်ားတြင ္လအူပုစ္ႀုကီးက အႏရၲာယ ္
ျပဳမည့္ပံုစံျပလာသည့္အတြက္ 
မိမိကိုယ္မိမိကာကြယ္ျခင္းအျပင္ 
လူအုပ္စုခြဲရာတြင္လည္း   နည္း 

စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္ 
မ်ားေၾကာင္ ့ျပညသ္မူ်ားႏငွ္ ့တပဖ္ြ႕ဲ 
ဝင္မ်ားပါ ထိခုိက္နစ္နာခဲ့ရသည္ 
ဟု ၎ကဆုိသည္။ 
 ‘‘အဓိကကေတာ့ ရဲနဲ႔ေဒသ 
ခံ  ဘာေၾကာင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႕လဲ 
ျပန္ၾကည့္ရင္ လယ္ေျမကိစၥေတြ၊ 
လုပ္ခလစာျပႆာနာေတြ၊ ခ႐ိုနီ 
ေတြနဲ႔   ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြပဲ။ 
အဲဒါေတြက    အစုိးရက  ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးရင္ရ 
တယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီလိုမလုပ္ 
ေတာ့  ထိပ္တိုက္ေတြ ႕ ၾကတာ 
ေပါ့ ’ ’ ဟု  လ ယ္ သ မား အေ ရး  
ေဆာင္ရြက္ေပးသူတရားလႊတ္  
ေတာ္ေရွ ႕ေန  ဦးေသာင္း ဦးက 
ရဲႏွင့္ျပည္သူထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ 
အေပၚ ၎၏အျမငက္ိုေျပာသည။္
 ႏိငုင္အံႏွံ႔တြင္ျဖစပ္ြားခဲ့ေသာ 
လယယ္ာေျမသမိ္းဆည္းခရံမႈမ်ား 
၏ ပဋိပကၡအခ်ဳိ႕သည္ တက္ႂကြ 
လႈပ္ရွားသူမ်ားပါဝင္ပတ္သက္မႈ 
အေပၚမူတည္ေနသည္ဟုလည္း 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လယ္ွေဒၚခငဝ္ုငိ္းၾကညက္ေထာက ္
ျပခဲ့သည္။
 ‘‘လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံ 
ရမႈလို ပဋိပကၡေတြကိုၾကည့္ရင္  
လယ္သမားေရာ၊ ရတဲပ္ဖြ႕ဲပါမနစ ္
နာေအာင္ဝင္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ 
ဥပေဒေဘာင္ထဲကလုပ္ေပးၾကမယ့္ 

သူေတြလိုေနတာကိုေတြ႕ရတယ။္ 
ဥပေဒမဲ့လုပ္ၾကရင္ အကုန္နစ္နာ 
တာပဲအဖတ္တင္တယ္’’   ဟု 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ လယ္ 
ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္း  
ဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္    ျပည္သူ 
မ်ားနစ္နာမႈမရိွေစေရး   စုံစမ္းစစ္ 
ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ 
ေဒၚခင္၀ုိင္းၾကည္ကဆိုသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အား သငတ္န္းေပးေနရျခင္းသည ္
ရတဲပ္ဖြ႕ဲဝငတ္စဦ္း၏ျပႆနာမ်ား 
အေပၚ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ကိုင္ 
တြယ္မႈျဖင့္  ျမန္မာျပည္သူမ်ား 
အား စစမ္နွ္ေသာဝန္ေဆာငမ္ႈေပး 
ႏုိင္ရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးရ 
ျခင္းျဖစသ္ညဟု္ ဥေရာပသမဂၢက 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။
 ‘ ‘ရဲေရာ  ေဒသခံေတြပါ  
မေက်မလည္ျဖစ္လာ ၿ ပီဆိုရင္  
ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို ႔လိုတယ္ဗ် ။ 
အဓိကကေတာ့ ျပည္သူေတြနစ္ 
နာမႈမရွိေအာငလ္ပ္ုရမယ္။ ရတဲပ္ 
ဖြဲ ႕လည္းနာမည္မပ်က္ေအာင္  
ေပါ့။ အဲဒါအေရးႀကီးတယ္။ ပဋိ 
ပကၡျဖစတ္ယ္ဆိတုာ ႏိငုင္ရံ႕ဲပုံရိပ္ 
က်တာပဲ’’  ဟု   ၈၈မ်ဳိးဆက္ဥပ 
ေဒေရးရာတာဝန္ခံ   ဦးမာကီးက 
ေျပာသည္။
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ကခ်င္ေတာနက္ထဲ ၁၀ ရက္အၾကာ ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲတြင္ 
၁၀ ရက္ၾကာ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ျဖင့္ 
ေနထိုင္ခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကံဳ 
မ်ားမွာ ကိုၿဖိဳးၿဖိဳးအတြက္ေတာ့ 
ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားတိငု္း အပိမ္က ္
ဆိုးသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။
 ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ ႕႐ံုးမွ  
အငယ္တန္းစာေရးတစ္ ဦးျဖစ္  
ေသာ ကိၿုဖိဳးၿဖိဳးတစ္ေယာက ္အား 
လပ္ရက္တစ္ရက္တြင္ လုပ္ေဖာ္ 
ကိငုဖ္က ္သငူယခ္်င္းမ်ားႏငွ့အ္တ ူ
ကခ်င္ေခ်ာင္းသာဟုေခၚေသာ အ 
ပန္းေျဖစခန္းသို ႔သြားေရာက္ရင္း 
ထင္မွတ္မထားေသာျဖစ္ရပ္တစ္ 
ခုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။
 ေမလ ၃ ရက္က ကိုၿဖိဳးၿဖိဳး 
အပါအ၀င ္ျပညန္ယ္အစိုးရ အဖဲြ႕ 
၀နထ္မ္းႏစွဥ္ီးမွာ ျမစႀ္ကီးနားၿမိဳ႕မ ွ
၁၇ မုိင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ကခ်င္ 
ေခ်ာင္းသာသို႔အသြား ဒြနဂ္န ္ေက်း 
ရြာအနီးတြင္ ေကအိုင္ေအ၏ ဖမ္း 
ဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းကို ခံခဲ့ရ 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 မေရာက္ဖူးေသာ ေတာႀကီး 
မ်က္မည္းထဲတြင္ ၁၀ ရက္ၾကာ 
ၿပီးေနာက္ ကိုၿဖိဳးၿဖိဳးတစ္ေယာက္ 

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ ၿပီ  
ျဖစ္ေသာလ္ည္း ေတာထတဲြငရ္ွိေန 

စဥ္ ေနထိုင္ခဲ့ရေသာ ေန႔ရက္မ်ား 
မွာ သူ႔အတြက္ေတာ့ အပိမ္ကဆ္ိုး 

ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ 
ေမလ ၃ ရက္

 အားလပ္ရက္တြင္ စိတ္ 
ႀကိဳကအ္နားယူမညဟူ္ေသာ ရည ္

ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကခ်င္ေခ်ာင္းသာ 
သို႔ လာေရာက္ေသာ ကိုၿဖိဳးၿဖိဳးတို႔ 
ႏွစ္ေယာက္ လမ္းခုလတ္တြင္ 
အရပ္၀တ္ေကအုိင္ေအ တပ္ဖဲြ႕ 
၀ငမ္်ားက ၎တို႔ စီးနင္းလာေသာ 
ဆိုင္ကယ္ကို တား၍ ဖမ္းဆီးျခင္း 
ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ကို 
ယူနီေဖာင္း၀တ္ ေကအုိင္ေအ တပ္ 
ဖဲြ႕၀င္မ်ားေစာင့္ေနေသာ ေတာထဲ 
သို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ၎ 
တို႔ အျပန္အလွန္ ေျပာစကားမ်ား 
ႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္ေမာင္းတံဆိပ ္
ယူနီေဖာင္းမ်ားကို ၾကည့္၍ ေက 
အိငု္ေအဟသုရိွခိဲရ့ေၾကာင္း ကိၿုဖိဳး 
ၿဖိဳးကေျပာသည္။
 စတငဖ္မ္းဆီးျခင္းခံခဲရ့သည့ ္
ေမလ ၃ ရက္ညကေတာ့ ၎တို႔ 
ႏွစ္ဦးမွာ လက္တစ္ဖက္တြင္ ႀကိဳး 
ျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ခံရ၍ တဲတစ္ခုအ 
တြင္း၌ အိပ္စက္ခဲ့ရသည္။
 ‘‘အႀကိမ္ႀကိမ္ ထြက္ေျပးဖို႔ 
ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေၾကာက ္
တာေပါ့။ ေတာထလဲည္း တစခ္ါမွ 
မေရာက္ဖူးဘူး’’ ဟု ကိုၿဖိဳးၿဖိဳးက 
ေတာထဲတြင္ေနထိုင္ခဲ့ ရစဥ္က 
ခံစားခ်က္ကို ေျပာျပသည္။

ေအာင္ခိုင္

အခ်ပ္ပို(A8)သို႔

ဓာတ္ပံု - Jade Landေတာတြင္းတစ္ေနရာ၌ ေကအိုင္ေအစစ္သားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္
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သူရေက်ာ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆုရွင္အျဖစ္ အဆို 
ျပဳခဲ့သည့္ ကမၻာေက်ာ္ႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားေဟာင္းႀကီး၊ ခ်ကက္ိ ု 
စလိုေဗးကီးယားႏုငိင္သံမၼတ ျဖစ ္
ခဲသ့ူေရးသားခဲသ့ည္ ့ပုံျပင ္စာအပု ္
ကိ ုႏုငိင္ံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း 
ဦးမင္းကုိႏိုင္၏လက္ရာ  ပန္းခ်ီပံု 
မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေ၀လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။
  ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား 
ေဟာင္း ႏွစ္ဦးလက္ရာ ပုံျပင္စာ 
အပု္ေလးကိ ု‘‘ဖိုးစတီုိ႔အေၾကာင္း’’ 
ဟု အမည္ေပးထားသည္။ မူရင္း 
ေရးသားသူ ခ်က္ကိုစလုိေဗးကီး 
ယားႏုိင္ငံ၏သမၼတ ဗားကလာ့ဗ္ 
ဟာဗဲလ္က အဆုိပါ စာအုပ္တြင္ 
ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ဆုိးကို ေ၀ဖန္ 
ေထာက္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။
 ကြန္ျမဴနစစ္နစသ္ည ္မညမွ္် 
ဆိုးရြားသည္ဟူသည့္ အေၾကာင္း 
အရာအခ်က္မ်ားကို ေနာင္တစ္ 
ခ်ိန္တြင္ ကေလးငယ္မ်ား သိေစ 
ႏိုင္ရန္ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ လြတ္ေျမာက္ေရးႀကိဳးပမ္း 
သ၊ူ ခ်က္ျပဇာတ္ေရးဆရာ၊ အက ္
ေဆးဆရာ၊ ႏုငိင္ံေရးအက်ဥ္းသား 
ေဟာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး၊ 
သမၼတေဟာင္း ဗားကလာ့ဗ္ဟာ 
ဗလဲ၏္ အဆုပိါ စာအုပ္ကိ ုျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၌ ျပန္လည္ျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၊ 
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္ သားေခါင္း 
ေဆာင္ ဦးမင္းကိုႏုိင္က သူကိုယ္ 
တုိင္ေရးဆဲြထားသည့္ ပန္းခ်ီကား 
ခ်ပ္သုံးကားျဖင့္ ပါ၀င္ျခယ္မႈန္း 
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 ဗားကလာ့ဗ္ဟာဗဲလ္သည္ 
ကေလးမ်ားအတြက္ ယခုစာအုပ္ 
တစ္အုပ္တည္းကို ေရးသားခဲ့သူ 
ျဖစသ္ည။္ ၁၉၇၅ ခုႏစွမွ္ာ ခ်ကက္ိ ု
စလုိေဗးကီးယားႏုိင္ငံတြင္ ကြန္ 
ျမဴနစ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလ 
ျဖစ္ၿပီး စာေရးဆရာမ်ား မိမိတို႔ 
ေရးသားထားသည္ ့စာအပုမ္်ားကိ ု
ထုတ္ေ၀ခြင့္မရွိသည့္ အခ်ိန္ကာ 
လျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗား 
ကလာ့ဗ္ဟာဗဲလ္က ယခုစာအုပ္ 
ကို The PIZH' HUKS ဟူသည့္ 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပုံျပင္သဖြယ္ေရး 
သားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 ထိုစာအုပ္ကို ေမာင္ေဒး 
(ျမန္မာျပန္)က ဖိုးစတိုီ႔အေၾကာင္း 
ဟု အမည္ေပးကာ ျမန္မာဘာ 
သာသို႔ ျပန္ဆို၍ ဦးမင္းကိုႏုိင္ေရး 
ဆဲြထားသည့္ ပန္းခ်ီသ႐ုပ္ေဖာ္ပုံ 
သုံးခုကိုထည့္သြင္းကာ စိတ္ကူး 
ခ်ဳခိ်ဳစိာေပက ထတု္ေ၀လုကိ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ေမလ ၁၄ ရက္ ညေန 
ပိငု္းတြင ္ရနက္နုၿ္မိဳ႕ရွ ိပန္းခ်ီျပခန္း 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ Gallery-65 ၌ 
ဖုိးစတီို႔ အေၾကာင္းစာအပုက္ိ ုမတိ ္

ခ်က္သမၼတေဟာင္းေျပာျပတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပုံျပင္
ဆက္ခဲ့သည္။
 အဆိပုါ မိတ္ဆကပ္ဲြကိ ုခ်က္ 
သမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံ႐ံုး(ရန္ကုန္) 
က ဦးစီး၍ က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး မ်က္ 
ႏွာဖုံးႏွင့္ အတြင္းပန္းခ်ီမ်ားကို 
ျခယမ္ႈန္းခဲသ့ ူဦးမင္းကိုႏုငိက္ ရငွ္း 
လင္းေျပာၾကားျခင္းမ်ားျဖင့္ အား 
ျဖည့္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ 
 မရူင္းစာေရးသ ူဗားကလာဗ့ ္
ဟာဗလဲက္ ကေလးမ်ားနားလည ္
လြယ္ေစမည့္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ 
ပုံျပင္ကို ေရးသားထားၿပီး စာအုပ္ 
တြင ္လွ်ဳ႕ိ၀ကွႀ္ကစံညမ္ႈ၊ တယ္လ ီ
ဖုန္း၊ အလည္ထြက္သူဟူသည့္ 
အပိငု္းသုံးပိငု္းပါ၀ငၿ္ပီး သ႐ပု္ေဖာ ္
ပံုအပါအ၀င ္စာမ်က္ႏွာ ၂၇ မ်က ္
ႏွာရွိသည္။
 မူရင္းစာေရးသူက ဦးဦးဗား 
ကလာ့ဗ္ဟာဗဲလ္ဟု အမည္တပ္ 
၍ ကေလးမ်ားကို ေအာက္ပါအ 
တုိင္းအမွာ စာေရးသားခဲ့သည္။
 ‘‘ကေလးတို႔ေရ။ ဦးက မ်ား 
ေသာအားျဖင့္ ကေလးစာေပကို 
ေရးေလ့မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
လည္း အခုဦးဦးေျပာျပမယ့္ ဖိုးစီ 
တို႔အေၾကာင္းက ကေလးတုိ႔အ 
တြက္ အဓိပၸာယ္ရွိပါ့မလား မသိ 
ဘူး။ ကေလးတို႔ႀကိဳက္မယ္၊ အ 
လင္းေရာင ္ထြန္းညႇိေပးခဲတ့ာဟာ 
ဘယ္လိုမွ မေမ့ႏုိင္စရာပါ’’ ဟု  

စာမ်က္ႏွာ(၈)သို႔

၀က္သံုးလႊာ အခ်ိဳခ်က္
 မုိးေအးေအးမွာ ၀က္သံုးထပ္သားေလးနဲ႔ ေလြးၿပီး ေကြးေနခ်င္သူေတြအတြက္ ၀ုိက္ဖီက ဒီတစ္ပတ္ 
ျပငဆ္ငခ္်က္ျပဳတ္ထားပါမယ္။ ဒဟီင္းေလးခ်ကဖ္ို႔ ၾကကဥ္ငါးလံုး၊ ၀ကသ္ံုးထပ္သား ၂၅ က်ပ္သား၊ ၾကက ္
သြန္ၿမိတ္၊ ပဲငံျပာရည္အၾကည္၊ အေနာက္၊ သၾကား အနည္းငယ္၊ ခ်င္းနဲ႔ နာနတ္ပြင့္ သံုးပြင့္ပဲလိုပါတယ္။
 အရင္ဆံုးၾကက္ဥ ငါးလံုး ျပဳတ္လိုက္ပါ။ ၾကက္ဥျပဳတ္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ၀က္သံုးထပ္သားကုိ  အေန 
ေတာ္လွီး၊ ခ႐ုဆီ၊ ဆား၊ ပဲငံျပာရည္ထည့္နယ္ႏွပ္ထား။ ဆီစသတ္ပါမယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီ မညက္တညက္ 
ေထာင္းထားတာကုိ ဆီသတ္ပါ။ ၾကက္သြန္ေလးေတြရဲလာရင္ သၾကားညိဳ ထမင္းစာဇြန္း ႏွစ္ဇြန္းထည့္။ 
သၾကားေၾကတဲ့အထိ ေမႊၿပီးတဲ့အခါ ၀က္သားထည့္ပါ။ ၀က္သားလံုးၿပီးရင္ ေရထည့္ၿပီး အုပ္ထားပါ။
 အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၾကက္ဥခြာၿပီး ပဲငံျပာရည္ လက္ႏွစ္လံုးေလာက္ ထည့္ထားတဲ့အုိးကုိ မီးဖုိေပၚတင္၊ 
ၾကက္ဥေတြအလံုးလုိက္ထည့္လွိမ့္ပါ။ ၾကက္ဥေတြ ညိဳသြားရင္ ဆယ္ထားပါ။
 ၀ကသ္ားႏူးခါနီးၿပီဆုရိင ္ခုနၾကကဥ္ေလးေတြထည္ပ့ါ။ နာနတ္ပြင္က့ုလိည္း အေပၚကေန တငလ္ုကိပ္ါ။ 
ခပ္ပါးပါးလွီးထားတဲ့ ခ်င္းျပားေလးပါအုပ္ၿပီး ဆီျပန္တဲ့အထိ အဖံုးဖံုးထားပါ။
 ဆီျပန္သြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ ၾကက္သြန္ၿမိတ္ေပးအုပ္ၿပီး စား႐ံုပါပဲ။
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ၿမိဳ႕ျပ၏ အေႏွးယာဥ္
 ညေနပိုင္း ႐ံုးဆင္းခ်ိန္ုတြင္ 
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အစြန္ 
ရပ္ကြက္တစ္ခု၌ ကားသံ၊ ဆိုင္ 
ကယ္သံ၊ လူသံမ်ားႏွင့္ ဆူညံေန 
လ်က္ရွိသည္။ ထိုရပ္ကြက္အ 
တြင္းရွိ ႏြယ္သာကီဘတ္စ္ကား 
ဂိတ္သို႔ လိုင္းကားတစ္စီး ထိုးရပ္ 
လိုက္တိုင္း ခရီးသည္တစ္အုပ္ၿပီး 
တစ္အုပ္ ဆင္းလာသည္။
 လိငု္းကားရပလ္ုကိသ္ည္ႏငွ့ ္
ဆုိင္ကယ္ ကယ္ရီသမား ခုနစ္ 
ေယာက္ခန္႔ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ 
သြားၿပီး လက္ညႇဳိးကို ၿပိဳင္တူ 
ေထာင္လုိက္ကာ ‘‘ဆုိင္ကယ္လား’’ 
ဟု ေအာ္ေမးလိကုၾ္ကသည။္ ကား 
ေပၚက ဆင္းလာေသာ ခရီးသည္ 
သံုးေယာကက္ ဆိငုက္ယမ္်ား ေပၚ 
သို႔ တက္ထိုင္လိုက္ၾကသည္။
 ယင္းကားဂိတ္အနီးတြင္ ယ 
ခင္က ယခုကဲ့သို႔ ဆိုင္ကယ္မ်ား 
မေတြ႕ရ။ ဆိကုက္ားဂတိ္ႏစွခ္သုာ 
ရွိသည္။ ယခုလို ညေနေစာင္း 
ဆိုလွ်င္ ဆုိက္ကားဆရာမ်ား အ 
လြန္အလုပ္မ်ားၾကသည္။ ယခု 
ေတာ့ ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီသမား 
မ်ားႏငွ္ ့ဆိကုက္ား ဆရာမ်ားၾကား 
ေစ်းကြက္လုေနရၿပီျဖစ္သည္။
  လူဦးေရ ထူထပ္ေသာ 
ေျမာကဥ္ကလၠာပၿမိဳ႕နယ္ အပါအ 
၀င္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အငွား 
ဆိုင္ကယ္သမားမ်ား တိုးပြားလာ 
ျခင္းေၾကာင့ ္တရား၀ငလ္ိငုစ္င္ျဖင့ ္
နင္းသူ အေႏွးယာဥ္လုပ္သားမ်ား 
၀င္ေငြေလ်ာ့က်လာသည္။
 ခရီးသည္မ်ားက ဆိုက္ကား 
ထက ္ဆုငိက္ယက္ယရ္မီ်ားကိ ုပိိမုိ ု
ေရြးခ်ယ္လာျခင္းေၾကာင့္ ဆိုက္ 
ကားနင္းသူမ်ား အလုပ္အကိုင္ 
ခက္ခဲလာၿပီး မိသားစု၀င္ေငြမ်ား 
ပါ ထိခိုက္လာရသည္။
 ‘‘ခကု ဆိငုက္ယ္ ကယ္ရီေတြ 
အရမ္းမ်ားလာတယ္။ မိုးရြာတဲ့အ 
ခ်ိန္ဆို သူတို႔နဲ႔ ဘယ္လိုမွ မယွဥ ္
ႏုိင္ဘူး’’ ဟု လုပ္သက္ ၁၀ႏွစ္ရိွ 
ဆိကုက္ားဆရာက သက္ျပင္းေမာ 
ကို မႈတ္ထုတ္ရင္း ေျပာသည္။
 ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ေရႊေပါက္ 
ကံ၊ အင္းစိန္၊ ေရႊျပည္သာ၊ လႈိင္ 
သာယာ၊ ေျမာကဒ္ဂံ၊ု ဒဂံုေတာင၊္ 
မဂၤလာဒံု၊ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္၊ ဒဂံုဆိပ္ 
ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ 
ေတာ္၊ သာေကတ၊ သံလ်င္ၿမိဳ႕ 
နယ္၊ သံုးခြႏငွ့ ္ရန္ကန္ု ၿမိဳ႕တစဖ္က ္
ကမ္းရိွ ဒလၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ဆိုင္ 
ကယ္ ကယ္ရီသမားမ်ား တုိးပြား  
လာျခင္းေၾကာင့ ္မလူအေႏွးယာဥ ္
လပုသ္ားမ်ား ၀င္ေငြေလ်ာက့်လာ 
ၿပီး စီးပြားေရးမေျပလည္မႈမ်ား 

ရင္ဆိုင္လာရသည္။
 လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ 
ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီမ်ား ေပါမ်ား 
လာၿပီး အလုပ္သမားမ်ားေသာ 
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘီအိုစီအ 
၀ိုင္းတြင္ ဆိုက္ကားဆရာ ၃၀ ခန္႔ 
က ၀င္ေငြခက္ခဲလာသျဖင့္ ဆိုင္ 
ကယက္ယရ္သီမားမ်ားကိ ုႏွမိန္င္း 
ရန္ ဆႏၵျပခဲ့သည္။
  ‘‘တျခား ၿမိဳ႕နယ္ေတြက 
ေတာ့ ဆႏၵျပၾကတယ္။ ဆိကုက္ား 
ဆရာမ်ားတဲ့ ေျမာက္ဥကၠလာပ 
ကေတာ့ မလႈပ္ရွားေသးဘူး။ အ 
ရမ္းက်ပတ္ည္းလာရင္ေတာ ့ေျပာ 
လို႔မရဘူး’’ ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပ 
အ၀ိုင္းမွ ဆိုက္ကားဆရာတစ္ဦး 
က ျပတ္သားစြာ ဆိုသည္။ ဆိုက္ 
ကားသမားမ်ား ၀င္ေငြနည္းပါး 
ေသာ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ကား 
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားက စတင္ၿပီး 
ၿမိဳ႕တြင္း၌ ဆိုက္ကားေျပးဆဲြမႈကို 
ကန္႔သတလ္ိကု္ျခင္းေၾကာင္ ့ဆိကု ္
ကားဆဲြသအူမ်ားစကု ၿမိဳ႕အစြနသ္ို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕သြားရျခင္းလည္း ျဖစ္ 
သည္။
 ဆယစ္ုႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခရီး 
တိုဆက္သြယ္ေရး အသံုးျပဳယာဥ္ 
မ်ားအျဖစ္ အေႏွးယာဥ္လုပ္သား 
မ်ားက ျပည္သူကို အက်ဳိးျပဳခဲ့ 
သည္။ ဆိုက္ကားဆရာမ်ားသည္ 
တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကို မိုင္ေပါင္းမ်ား 
စြာ သယ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး လူႏွင့္ 
ကုန္ခ်ိန္မ်ားစြာ သယ္ေဆာင္အ 
က်ဳိးျပဳခဲ့ၾကသည္။
 ‘ ‘ဆုိက္ကားသမားေတြက 
သနားဖို ႔ေကာင္းတယ္။ ေနပူထဲ 
နင္းရတာေလ။ ေစ်းသည္ေတြက 
ေတာ့ ဆိုက္ကားပဲ အားကိုးရ 
တယ္’’ ဟု ေန႔စဥ္ ဆိုက္ကားငွား 
စီးေသာ လညွ္းတန္းေစ်းတြင ္ဆိငု ္
ဖြင္ထ့ားသ ူအသက ္(၆၀) အရြယ္ 
အမ်ဳိးသမီးက ဆိုသည္။
 ရန္ကန္ုၿမိဳ႕မွာ လိငုစ္ငဆ္ိကု ္
ကားႏငွ္ ့လိငုစ္ငမ္ဲန့င္းသည္ ့ဆိကု ္
ကားေပါင္း သိန္းႏွင့္ခ်ီရွိၿပီး ဆိုက္ 
ကားနင္းသည့္ ကာယသမားအ 
မ်ားစကု ေဒသခံထက ္ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
 စေပၚေငြ၊ အာမခံေငြ ေသာင္း 
ဂဏန္းအခ်ဳိ႕ကုိ အသံုးျပဳရၿပီး အ 
ရင္းအႏွီးအနည္းဆံုးႏွင့္ ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕ေပၚမွာ အလုပ္အကိုင္ရရန္ 
လြယ္ကူတာက ဆိုက္ကားနင္း 
သည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆိုက္ကား 
နင္းသူတစ္ေယာက္၏ ၀င္ေငြက 
ေငြက်ပ္ငါးေထာင္ႏွင့္ တစ္ေသာင္း 
ၾကားရိွၿပီး ေစ်းဦးမေပါက္သည့္ 
ေန႔မ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။

ေဇေႏြထြန္း

စာမ်က္ႏွာ(၈)သို႔

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ကုန္မ်ားသယ္ေဆာင္ေနသည့္ အေႏွးယာဥ္ဆိုက္ကားတစ္စီး



Vol.13, No.11  May 21 , 2014Feature
8

လူ႕တန္ဖိုး ေမ့ေလ်ာ့ခံရျခင္း

စာမ်က္ႏွာ (၇) မွ

 ကိယုပ္ိငုက္ား၊ ဘတစ္က္ား၊ 
ရထား၊ တကၠစီမ်ားကို အသံုးျပဳ 
သြားလာေနရေသာ ေနရာေဒသ 
မ်ားရွိေသာ္လည္း  ရန္ကုန္ ၿမိဳ ႕ 
လယ္ေနရာမ်ားတြင္ပင္ အေႏွး 
ယာဥဆ္ိကုက္ားမ်ားကိ ုသံုးေနၾက 
ရဆဲျဖစ္သည္။
 ေ၀ဘာဂီ ၿမိဳ ႕သစ္ေန ဆိုင္  
ကယ္စီး ခရီးသညတ္စဦ္းက ‘‘ဆိငု ္ 
ကယ္က ေစ်းသကသ္ာတယ္။ ျမန္ 
ျမနလ္ည္းေရာက္ေတာ ့ဆိငုက္ယ ္
ပဲစီးတယ္’’ ဟု ဆိုသည္။
   ၿမိဳ႕ေနလူထု သြားလာေရး 
အေထာက္အကူျပဳရာတြင္ ဆုိက္ 
ကားမ်ားပါ၀င္ၿပီး ဆုိက္ကားဆ 
ရာအမ်ားစုက ေငြက်ပ္ရွစ္သိန္း 
တန ္ဆိုကက္ားတစ္စီးပိငုဆ္ိုင္ရန ္

ေမွ်ာ္လင့္ေနခ်ိန္တြင္ ေငြက်ပ္သံုး 
သိန္း ရိွ႐ုံျဖင့္ ဆုိင္ကယ္၀ယ္ၿပီး  
ကယ္ရဆီဲြႏိငုသ္ျဖင့ ္ေစ်းကြက္ေ၀ 
စကု ဆိကုက္ားသမားမ်ားအတြက ္
တျဖည္းျဖည္းက်ဥ္းလာသည္။
 စား၀တ္ေနေရးက်ပတ္ည္းမႈ 
မ်ားက အေျခခလံတူန္းစားမ်ားကိ ု
၀င္ေငြရစွ္ေထာင၊္  တစ္ေသာင္းရ 
ႏိငုသ္ည့ ္ဆိငုက္ယ္ကယ္ရီ သမား 
ျဖစ္လာေစေၾကာင္း ေျမာက္ဥကၠ 
လာပ ေျခာက္ေကြ႕မွ ဆိုင္ကယ္ 
ကယ္ရီသမားတစဦ္းက ဆုသိည။္
  ‘‘ဆုိင္ကယ္ေတြ မ်ားလာ 
တာ အံုနာေတြရွိတယ္ေလ။ ဆိုင္ 
ကယ္အံုနာက ႏွစ္ေထာင္၊ ဆိုက္ 
ကားအံနုာက တစ္ေထာငဆ္ိုေတာ ့
ဆိုင္ကယ္ပဲ ေမာင္းၾကတာေပါ့’’ 

ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။
 ရပက္ြကအ္တြင္းမ ွစီးပြားေရး 
သမားတစဥ္ီးက ‘‘လမ္းေဘးစီးပြား 
ေရးပ။ဲ ဆိငုက္ယက္ သံုးသနိ္းရင္း 
ၿပီး ေငြငါးေထာင၊္ ေျခာက္ေထာင ္
၀င္ႏိုငတ္ယ။္ ဆိကုက္ားက အံနုာ 
ေၾကး ၁၂၀၀ နဲ႔ မိသားစစုား၀တ္ေန 
ေရး ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္’’ ဟု မွတ္ 
ခ်က္ေပးသည္။
 ဆိငုက္ယက္ယရ္မီ်ားက ၿမိဳ႕ 
ျပပို႔ေဆာင္ေရးအတြက ္အေရးႀကီး 
ေသာ အခန္းက႑မွပါ၀င္လာ 
ေနသည္။ သို ႔ေသာ္ ဆိုင္ကယ္ 
ကယရ္မီ်ားကိ ုတရား၀ငခ္ြင့္ျပဳျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) ကန္႔သတ္ဧရိယာမ်ား 
စနစတ္က် သတ္မွတ္ေဆာငရ္ြက ္
ေပးရန္ လိုအပ္သည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ 
တိငု္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆိငုက္ယ ္
တိုက္မႈ ၂၇၅ မႈျဖစ္ပြားၿပီး ၃၃ ဦး 

ၿမိဳ႕ျပ၏ အေႏွးယာဥ္
ေသဆံုးခဲ့၍ ၃၇၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ 
ခဲ့သည္။ 
   ‘‘ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီေတြ 
မဖမ္းတာမ်ားလို ႔  အတင့္ရဲလာ 
တာ။ အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒံုဘက္မွာ 
ေပၚတင္လုပ္ေနတာ။ မဖမ္းလို ႔ 
ေသြးတိုးစမ္းေနတာ ။ တတိကိ်က် 
လုပ္ရင္ လိုက္နာထိန္းသိမ္းလာ 
မယ္’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။
  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္း 
စိန္က ဆင္းရဲသားပေပ်ာက္ေရး 
အတြက္ အေႏွးယာဥ္လုပ္သား 
မ်ားကို သယ္ယပူို႔ေဆာင္ေရးသမ 
၀ါယမအသင္းလီမိတက္သို႔  ၀င္ 
ေရာက္ေစကာ အေသးစား ေခ်းေငြ 
မ်ား ထုတ္ေခ်းေပးေနေသာ္လည္း 
သိန္းခ်ီရိွေသာ ဆုိက္ကားသမားအ 
မ်ားစုမွာ ယင္းအသင္းႏွင့္ ေ၀းကြာ 
ေနပါသည္။
 ‘‘မိသားစုအတြက္ ရွာေဖြရ 

တာခက္လာတယ္။ ဆိုင္ကယ္သ 
မားေတြ မရွိေတာ့ရင္ ေကာင္း 
မယ္’’ ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပမွ 
ဆိုက္ကားဆရာက ယတိျပတ္ 
ေျပာသည္။
 သို႔ေသာ္ ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီ 
မ်ားကလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပး 
ညီသြားလာလုပ္ကိုင္ေနရသည့္  
ၿမိဳ႕ေနလထူအုတြက္ေတာ ့လုအိပ ္
ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆိုက္ကား 
ေရာ၊ ဆိငုက္ယ္ကယ္ရီပါ မွ်တစြာ 
လပုက္ိငု္ႏိငုမ္ည့ ္အေနအထားကိ ု
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဖန္တီးေပးရ 
မည္ ျဖစ္သည္။
 ‘‘အေျဖမရွာႏိုင္ရင္ေတာ့ ျပ 
ႆနာက ပိုႀကီးလာဖို ႔ပဲ ရွိမယ္။ 
အစိုးရအေနနဲ႔ အေျဖရွာေပါ့’’ ဟု 
ၿမိဳ႕ျပစမီကံနိ္းပညာရငွ ္ဦး၀င္းျမင့ ္
က အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ခ်က္ႏုိင္ငံ၊ ပရပ္စ္ 
ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ Forum 
2000 ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ 
စဥ္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
 ကြယ္လြန္သူ ခ်က္သမၼတ 
ေဟာင္းဟာဗဲလ္၏ ဆႏၵအရ ႏွင္း  
ဆပီန္းေျခာကတ္စပ္ြင္က့ိ ုခ်က္ႏုငိ ္
ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစၾုကညထံ္သို႔ ၂၀၁၂ခုႏစွတ္ြင ္
လာေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ဖူးသည္။ 
ဟာဗဲလ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစ ု
ၾကည္ႏွင့္ လူခ်င္းမဆုံးဖူးေသာ္ 
လည္း စာအဆက္အသြယ္ အၿမဲ 
ရွိခဲ့သူျဖစ္ကာ ေပးပုိ႔သည့္စာတစ္ 
ေစာငတ္ြင ္‘‘သငူယခ္်င္းေရ ၿပီးခဲတ့ဲ ့
ႏစွ္ေတြအတြင္း ငါစစီဥတ္ဲ ့ႏုငိင္တံ 
ကာညလီာခံေတြ၊ တျခားအခမ္းအ 
နားေတြကို မင္းတက္ႏုိင္ဖို႔ စာအ 
ေတာ္မ်ားမ်ား ေပးပုိ႔ခဲ့တယ္။ မင္း 
တက္ႏုိင္ဖို႔ အေျခအေနရွိမယ္ မ 
ဟတုမ္နွ္းသလိ်ကန္ဲ႔ ဖတိခ္ဲတ့ာပါ။ 
မင္း ကိငုါတို႔ အားေပးေထာကခ္ၾံက 
တယ္ဆိတုာ မင္းတုိ႔ဆကီ အာဏာ 
ပိငု္ေတြသိေအာငလ္ို႔ စာေတြ ဆက ္
ပို႔ခဲ့တာပါ’’ ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ 

စာမ်က္ႏွာ(၆)မွ

စာမ်က္ႏွာ( ၁၄ ) သို႔

ခ်က္သမၼတေဟာင္းေျပာျပတဲ့ 
ကြန္ျမဴနစ္ပုံျပင္

àေအာင္သစ္လြင္၊ ေအးျမတ္သူ

အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္  လူ   
သားတစ္ေယာက္ 

ေသဆံုး(သုိ ႔မဟုတ္) ဒဏ္ရာရခဲ့ 
သည့္ မႈခင္းမ်ားအနက္ အလုပ္ 
သမားမ်ားလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မ 
ေတာ္တဆမႈႏွင့္   ေပါ့ေလ်ာ့မႈ  
ေၾကာင့္ျဖစပ္ြားသည္ ့မႈခင္းမ်ားမွာ 
အမ်ားဆံုးပါ၀င္ေနပါသည။္ လက ္
ရိအွေျခအေနမ်ားအရ ကြၽမ္းက်င္ 
လုပ္သားရွားပါးျခင္း၊ အလုပ္သ 
မားမ်ား လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ 
နည္းပါးျခင္းတုိ႔အျပင ္လပုင္န္းရငွ ္
သူေဌးကုယိတ္ုငိက္ အလပုသ္မား 
မ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေဘး 
အႏၲရာယ္ကင္းေရးအတြက္ တာ 
၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈနည္းပါးျခင္း 
က အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေန 
ပါသည္။
 အမႈႀကီးဆယ္မ်ိဳးအပါအ၀င ္
ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ျဖစ္ပြား 
သည့္ မႈခင္းအားလုံးအနက္ လုပ္ 
ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈႏွင့္  ေပါ့  
ေလ်ာ့မႈတို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ 
ေသဆံုး၊ ဒဏရ္ာရမႈမွာ ပ်မမ္ွ်အား 
ျဖင္ ့ႏစွစ္ဥ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ 
ရိွေၾကာင္း ျမနမ္ာႏိငုင္ရံတဲပဖ္ဲြ႕ဌာ 
နခ်ဳပ္၏ မႈခင္းႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ား  
အရသိရသည္။
  ကာယကံရွင္အလုပ္သမား 
၏ လပုင္န္းပုငိ္းဆုငိရ္ာ အသပိညာ 
နည္းပါးမႈ၊ လုပ္ငန္းရွင္၏ နည္းပ 
ညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အား 
နည္းမႈႏငွ္ ့လပုင္န္းခြငအ္တြင္း ႀကိဳ 
တင္ျပင္ဆင္မႈအားနည္းျခင္းတု ႔ိ 
ေၾကာင့္ လူေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရမႈ 
ျဖစစ္ဥ္၏ ေနာကက္ြယ္တြင ္သက ္

ဆုငိရ္ာမသိားစ၀ုငမ္်ား ေန႔စဥ ္စား 
၀တ္ေနေရးအတြက ္ဒကုၡပငလ္ယ္ 
ေ၀ၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္း 
အေျခအေနကုိ စနစ္တက်ထိန္း 
သိမ္းကာကြယ္ရန္ အေရးတႀကီး 
လုိအပ္ေနေၾကာင္း လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္  
ပတ္သက္၍ Global Enchanting 
Eduction Center မွ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ 
ရာ အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးအ 
ရာရိွ ဦးေအာင္ကုိက ေျပာသည္။
 ‘‘လပ္ုငန္းခြငအ္ႏရၲာယ္ကငး္ 

ရွင္းေရးက ဘယ္ေလာက္အေရး 
ပါလဲဆိုရင္  အလုပ္သမားတစ္ 
ေယာက္ေသတာနဲ႔ သူ႔ေနာက္က 
မိသားစ၀ုင္ေတြလည္း ဒကုၡေရာက ္
ၾကတာပဲ။ လူကုိလူလုိျမင္ရင္ သူ 
ေဌးတို႔၊ အင္ဂ်င္နီယာတို႔ကုိတင္ 
တန္ဖုိးထား အေရးေပးေနရမွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ အလပ္ုသမား လည္း 
လူပါပဲ’’ဟု ဦးေအာင္ကုိက ေျပာ 
သည္။
 ‘‘တန္ရာတန္ေၾကးနဲ႔ အလပ္ု 
ေပးထားတယ္ဆို ၿပီး မ်က္ႏွာလႊဲ 

ခဲပစ္မလုပ္ဘဲ ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ 
နဲ႔ လပ္ုငန္းခြငထ္ကဲ အလပ္ုသမား 
ေတြရ႕ဲ မေတာတ္ဆထခိိကုမ္ႈေတြ 
ေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ငန္းရွင္ 
ေတြအေနန႔ဲ ကာကြယ္ေပးသင့္ပါ 
တယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံရတဲပ္ဖြဲ႕ ဌာန 
ခ်ဳပ္မွ အၿငိမ္းစားရဲမွဴးႀကီး ၫြန္႔ 
လိႈင္ကေျပာသည္။
 ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိုင္း 
အတာႏွင့္ ျဖစ္သမွ် မႈခင္းျဖစ္စဥ္ 
မ်ားအနက ္လပုင္န္းခြငမ္ေတာတ္ 
ဆမႈေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည္ ့လူေသဆံုး၊ 

ဒဏ္ရာရမႈမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေန 
ျခင္းကို ရည္ရြယ္၍  အၿငိမ္းစား 
ရမဲွဴးႀကီးက ေျပာျခင္းျဖစပ္ါသည။္
 ယခုႏွစ္အတြင္း သိသာထင္ 
ရွားေသာ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တ 
ဆမႈအျဖစ ္ဧၿပီလက ရန္ကန္ုတိုငး္ 
ေဒသႀကီးအလံၿုမိဳ႕တြင ္ၿဖိဳလကစ္ 
အေ ဆာ က္ အ အံု ၿ ပိဳ က်ေ သာ  
ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္ 
သမားသံုးဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ဥပ 
ေဒအရ လုပ္ငန္းရွင္တြင္ တာ၀န္ 
အျပည္အ့၀ရိွေသာလ္ည္း အဆိပုါ 

အမႈမ်ိဳးမွာ  က႐ုဏာေၾကးဟု 
ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ေလ်ာ္ 
ေၾကးႏွင့္ပင္ အမႈပိတ္သိမ္းေလ့ရိ ွ
ေသာေၾကာင္ ့ဥပေဒအရ အားနည္း 
ခ်ကမ္်ားရိွေၾကာင္း အလပုသ္မား 
အေရး ေဆာင္ရြက္သူေရွ႕ေန ဦး 
ျမင့္ဦးကေျပာသည္။
 ထုိ႔အျပင ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားစြာရိွေနသည့္  ဖား 
ကန္႔၊ ရမည္းသင္းႏငွ္ ့သပိတ္က်င္း 
ၿမိဳ႕နယ္ကဲ့သို႔ ေဒသမ်ားတြငလ္ည္း 
လပ္ုငန္းခြငမ္ေတာ္တဆမႈေၾကာင္ ့
အလပ္ုသမားေသဆံုးမႈ မၾကာခဏ 
ျဖစပ္ြားေနၿပီး လပုင္န္းရငွမ္်ားအား 
ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ိဳး  
မရိွခဲ့ေ ၾကာင္း ဦးျမင့္ဦးကေျပာ 
သည္။
   ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကန္ထ 
႐ုိက္ကတစ္ဆင့္ ေန႔စား၀င္လုပ္ရ 
တာဆုိေတာ့ သူတို ႔ကုိယ္ပုိင္ အ 
လပုသ္မားေတြ ၀တတ္ဲ ့၀တစ္ံုေတြ 
မရပါဘူး။ ေတာင္းေတာ့ မင္းတုိ႔ 
အတြက္မပါဘူးလို႔ အလုပ္သမား 
ေခါင္းကေျပာတယ္။ လုပ္ႏုိုင္ရင္ 
လုပ္၊ မလုပ္ႏုိင္ရင္ထြက္ လို႔ေျပာ 
ေတာ့လည္း ဒီလိုပဲ လုပ္ေနရတာ 
ေပါ့’’ဟု ဘုရင့္ေနာင္ပြ႐ုံဲအနီးေဆာက္ 
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုမွ အ 
သက္ (၁၈)ႏွစ္အရြယ္ ေဆာက္ 
လုပ္ေရးအလုပ္သမားေ၀လြင္က 
ေျပာသည္။

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ညမ်ိဳးခ်ဳပ္ မိုးသည္းသည္းတြင္အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွ လုပ္သားမ်ား
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အသက္မ၀င္ အသက္ငင္ေနသည့္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးဥပေဒ
အရွည ္ေျခာက္ေပရိွခုတငတ္စလ္ုံး 
ေပၚ၌ ပိန္လီွေနသည္ ့အသက(္၅၀)  
ေက်ာ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားႀကီးတစ္ 
ဦးလဲေလ်ာင္းေနသည္။ 
 ေက်ာက္တန္း ၿ မိဳ ႕ နယ္အ 
တြင္းရွ ိေက်းရြာတစခ္တုြင္ေနထုငိ ္
ေသာ ဦးက်င္သိန္းျဖစ္ၿပီး ဆယ္ 
ေက်ာ္သကအ္ရြယ္မွစ၍ ႏစွၿ္ခိဳက ္
စြာေသာက္သုံးခဲ့သည့္ ေဆးလိပ္ 
ေၾကာင္ ့ယခလုု ိေ၀ဒနာ ခံစားရင္း 
ေဆး႐ုံခုတင္တြင္ လဲေလ်ာင္းေန 
ရျခင္းျဖစ္သည္။
 အဆုတ္ကင္ဆာေ၀ဒနာ ခံ 
စားေနရၿပီး အသက္အႏၲရာယ္အ 
ရွိဆုံးအဆင့္ ၄သုိ႔ေရာက္ရွိေနၿပီ 
ျဖစ္သည္ဟု သူ႔ကုိ ျပဳစုေစာင့္ 
ေရွာက္ေပးေနသည့္ ဇနီးသည္က 
ဆုိသည္။
 ‘‘သူ႔ကုိအသိမေပးရက္ဘူး။ 
သကူ ေရာဂါေပ်ာကရ္င ္လယ္ျပန္ 
လုပ္မယ္။ ဒီလုိပဲေတြးထားတာ။ 
ဆရာမေတြေျပာတာေတာအ့ဆင္ ့ 
၄ ေရာက္လာၿပီဆုိရင္ လပိုင္း 
ေလာကပ္ခဲံေတာမ့ယ္ေျပာတယ’္’ 
ဟု ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚၾကည္ၾကည္ 
ေအးကညိႇဳးႏြမ္းစြာဆုိသည္။
 လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ 
စ၍ တေရွာင္ေရွာင္ျဖစလ္ာသျဖင္ ့
ေဆး႐ုံသုိ႔ျပၾကည့္ရာ တီဘီက်ိတ္ 
ေတြ႕ၿပီးေနာက ္ကုေနရင္းကပင ္မ 
သက္သာဘဲ ေရာဂါအေျခအေန 
ပုိဆုိးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု အ 
ဆုတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ေနသည္ကုိမူ 
လြန္ခဲ့သည့္ ၃လအတြင္းမွ သိခဲ့ရ 
သည္ဟု ဆုိသည္။
 ကမၻာတစ္၀န္း၌ ေသြးတိုး၊ 
ဆီးခ်ဳိ၊ ေလျဖတ္ျခင္းအစရွိသည့္ 
ကူးစက္မဟုတ္ေသာေရာဂါမ်ား 
ျဖစ္ပြားႏႈန္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိ 
သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အဆုတ္ကင္ 
ဆာျဖစပ္ြားမႈႏႈန္းမွာ တစ္ႏစွထ္က္ ္
တစ္ႏွစ္ ၃ဆခန္႔ျမင့္မားလာခဲ့ 
သည္။ အဆုိပါျမင့္မားလာမႈကို 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဆးလိပ္ 
ႏငွ့္ေဆးရြကႀ္ကီးထနိ္းခ်ဳပမ္ႈဥပေဒ 
ကိ ုေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာလ္ည္း ၇ 
ႏစွ္ေက်ာ္ၾကာျမင္သ့ညအ္ထိ ယင္း  
ဥပေဒမွာ ထိေရာက္မႈမရွိေသးဘဲ 
ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာလည္း 
ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 
 ျမန္မာႏုငိင္သံည ္၂၀၀၀ျပည္ ့ 
ႏစွမွ္စ၍ ေဆးလပ္ိကင္းေ၀းေရးစ ီ
မံခ်က္ႏွင့္ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ 
ႀကီးေသာကသ္ုံးမႈ ထနိ္းခ်ဳပ္ေရးအ 
စီအစဥ္ကို တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာ 

တြင ္အျပည္ျပညဆ္ုငိရ္ာ ကြနဗ္င္း 
ရငွ္းကိ ုလကမ္တွ္ေရးထုိးခဲသ့ည။္ 
ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆး 
လိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီး ထိန္းခ်ဳပ္ 
ေရးဥပေဒကို ၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ စ 
တင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ခု ႏွစ္တြင္ 
အသက၀္ငခ္ဲ့ေသာ္လည္း  ယေန႔အ 
ခ်ိန္အထိ ဥပေဒပါအေၾကာင္းအ 
ရာမ်ားအတုိင္း ထိေရာက္သည့္ 
အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ကို 
မေတြ႕ရေသးေပ။
 ယင္းဥပေဒထ၌ဲ ေဆးလပ္ိမ 
ေသာက္ရေနရာမ်ား၊ ေဆးလိပ္ 
ႏငွ့္ေဆးရြကႀ္ကီးအေရာင္းအ၀ယ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစအီစဥ္မ်ား၊ ေဆး 
လပ္ိျဖတ္ေရးအစအီစဥ္မ်ားပါ၀င ္
သည္။ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ပါက 

လည္း ဒဏ္ေငြေထာင္ဒဏ္သတ္ 
မတွမ္ႈမ်ားပါရွိေသာလ္ည္း အျခား 
ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဥပေဒ 
ထဲတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေန 
ေသးသညဟ္ ုက်န္းမာေရးအသုငိ္း 
အ၀န္းမွ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က သုံး 
သပ္ေျပာဆုိၾကသည္။
 ‘‘ဥပေဒရိွရဲ႕သားနဲ႔ လက္ 
ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမရွိ 
တဲအ့တြက ္မထိေရာကပ္ါဘူး။အ 
မ်ားျပညသ္သူိေအာင ္ထငသ္ာျမင ္ 
သာေအာင္လည္း မလုပ္ေပးဘူး။  
ဥပေဒက စာအုပ္ထဲမွာသာ ရိွ တယ္။ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးကတည္းက တစ ္
စြန္းတစ္စအေရးယူေဆာင္ရြက္ 
ေပးတာလည္း မေတြ႕ရပါဘူး။ 
အားနည္းခ်ကရ္ွတိာေတြကိ ုအခ်နိ ္

ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖုိ ႔လုိပါၿပီ’’ဟု 
ဥပေဒပညာရွင္ဦးခင္ေဇာ္(မရမ္း 
ကုန္း)ကေျပာသည္။
 ထုိ႔အျပင ္လကရ္ွကိ်င္သ့ုံးေန 
သည္ ့ဥပေဒထ၌ဲ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း 
မ်ားတြငသ္ာမက ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ 
မ်ားထတဲြင ္ေဆးလပိမ္ေသာကရ္ 
ဟု ပါရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္း၀င္း 
အတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာတြင္  
ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ရွိေနသည့္ 
အ တြက ္အျခားအာဆယီံႏုငိင္မံ်ား 
ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံက 
ရာႏႈန္းျပည့္ေဆးလပိက္င္းစင္ျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ ႁခြင္းခ်က္ရွိေနေသး 
သည္။
 ထုိ႔အျပင္ ခရီးသြားဘတ္စ္ 
ကား ရ ပ္ သ ည့္ေ န ရာ မ်ား သ ည္  

လည္း ေဆးလိပ္မေသာက္ရဟု 
သတမ္တွ္ေပးထားျခင္းမရွိျခင္း၊ မ  
ေသာကရ္သည့္ေနရာမ်ားတြင ္ဥပ 
ေဒခ်ဳိးေဖာကၿ္ပီး ေသာကပ္ါကဖမ္း 
ဆီးျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားမွာ 
ရဲအေရးပုိင္သည့္အမႈမ်ားျဖစ္ေန 
သည့္အတြက္ ရဲမ်ားသာေဆာင္ 
ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္တကၠ  
သိလုစ္သညတို္႔တြင ္အေရးယူမႈမ 
ျပဳလပု္ႏုငိ္ေသးဘ ဲပညာေပးျခင္း၊ 
သတိေပးျခင္းမ်ဳိးသာလပု္ႏုငိ္ေသး 
ေၾကာင္းစသည့္အားနည္းခ်က္  
မ်ား ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။
 ‘‘ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ေပမယ့္ 
လူေတြၾကားမွာ သိရွိမႈက အား 
နည္းတယ။္ လုကိန္ာက်င္သ့ုံးမႈက 
လည္း အားနည္းတယ္။ ဥပေဒ 
ထြက္တာကိုမသိသေလာက္ဘဲ။ 
တစဖ္ကက္လည္း ကမုၸဏီေတြက 
ေၾကာ္ျငာအားေကာင္းေနတယ္။ 
ဒါေတြကိ ုထိေရာကစ္ြာအေရးမယ ူ
ရင္ေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ 
ဘူး’’ဟု ျမန္မာႏုငိင္သံနူာျပဳတက ၠ
သိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာေန 
စုိးေမာင္ကဆုိသည္။
 ေဆးလိပ္မေသာက္ရေနရာ 
မ်ားတြင္ ေသာက္ပါက ထုိသူကို 
ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ဒဏ္ေငြက်ပ္တစ္ 
ေထာင္မွ ငါးေထာင္အထိခ်မွတ္ 
ႏိုင္သည္ဟု ဥပေဒထဲတြင္ပါရိွ 
ေသာ္လည္း ယင္းစနစ္ကိုက်ယ္ 
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔က်င့္သုံးႏုိင္ျခင္းမရွိ 
ေသးေပ။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒကို အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စဥ္းစား 
သည့္အခါ လူမႈဌာနေပါင္းစုံမွ 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ မီးရ 
ထား၊ ေလယာဥ္၊ ေလဆပ္ိစသည ္

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

စာမ်က္ႏွာ (၁၉)သို႔

ယမင္း၊ သူရေက်ာ္
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ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေသာ္လည္း အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ 
ပညာရွင္မ်ားၾကား ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုေနေသးဟု ၀န္ႀကီးေျပာ
ယမင္း၊ ရွင္းရွင္း

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၇
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကင္ဆာေရာဂါ 
ျဖစ္ပြားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီျဖစ္ 
ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက 
အခန္းက႑၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္အ 
ဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကား ပိုမိုေကာင္း 
မြန္ေသာ ညိႇႏိႈင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ား 
လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း က်န္းမာ 
ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာငစ္၀ုန္ 
ႀကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္က 
ေျပာၾကားသည္။
 ကင္ဆာထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ား၌ က႑ေပါင္းစံမု ွအဓကိ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အစည္း 
အေ၀းကို ေမလ ၁၆ ရက္၌ ဒဂံု 
ၿမိဳ႕နယ္ ဇီ၀ကလမ္းရိွ ေဆးသုေတ 
သနဦးစီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ခဲ့ ၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ 
၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ 

 ‘‘ခုခါမွာ ေရာဂါကိ ုကာကြယ္ 
တာ၊ ေစာေစာစီးစီးေတြ႕တာ၊ ကု 
သတာေတြေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာ 
ဂါကေန ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင ္အ 
သကရ္ငွ္ေနတဲသ့ူေတြ ရွလိာေနၿပ ီ
ျဖစ္ေပမယ့္ အဖဲြ႕အစည္းေတြ 
ၾကားမွာ ပိမုိုေကာင္းမြနတ္ဲ ့ညိႇႏႈငိ္း 
ေဆာင္ရြက္မႈေတြ အမ်ားႀကီး လို 
အပ္ေနပါေသးတယ္’’ ဟု ၎က 
ေျပာၾကားသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကင္ဆာ 
ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း စာရင္းမွတ္ 
တမ္းျပဳစုရန္၊ ျပည္သူမ်ား ကင္ 
ဆာေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမို 
ဂ႐ုျပဳမိလာေစရန္၊ ကင္ဆာေရာ 
ဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိ 
ပညာတိုးပြား ရရိွလာေစရန္၊ ကင ္ 
ဆာေရာဂါ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္း 
နည္းစနစ္မ်ား ျပည္သူလူထု အ 
တြင္း သိရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း  
ျပညပ္ ကငဆ္ာေဖာင္ေဒးရငွ္းမ်ား၊ 

ေမြးရာပါ ႏွလံုးအေပါက္ အခ်ိန္မီခဲြစိတ္လွ်င္ 
သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္မည္
ရွင္းရွင္း

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၇
ေမြးရာပါ ႏလွံုးအေပါကပ္ါရွိေသာ 
လူနာမ်ား အခ်ိန္္မီခဲြစိတ္ပါက 
သကတ္မ္းေစ့ေနထိငုသ္ြားႏိငုမ္ည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကငး္ကေလး ေဆး 
႐ံမု ွႏလွံုးခဲြစတိအ္ထူးက ုဆရာ၀န ္
ႀကီးမ်ားက ေျပာသည္။
 ေမြးရာပါ ႏွလံုးအေပါက္ပါ 
ရွိသည့္ ကေလးမ်ားအား မကုသ 
ဘဲ ထားမည္ဆိုပါက ၎တို႔အ 
သက္အရြယ္ရလာသည္ႏွင့္အမွ် 
ႏလွံုးရွအိေပါကမ္ွာ တျဖည္းျဖည္း 
ႀကီးထြားလာႏိုင္ၿပီး အသက္အႏၲ 
ရာယ္ ထိခုိက္လာႏိုင္သည္အထိ 
ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ‘‘ေမြးရာပါ ႏလွံုးအေပါကပ္ါ 
တာကို လံုး၀ကာကြယ္လို႔ ရတာ 
မရွိေသးေပမယ့ ္အခ်နိမ္ခီဲြစတိရ္င ္
ႏွစ္ ၆၀၊ ၇၀ အထိ ေနႏိုင္တယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ 
ရွတိဲ ့ႏလွုံးေရာဂါရွတိဲ ့ကေလးေတြ 
ကိ ုလ်စလ္်ဴမ႐ႈဘ ဲဂ႐ုစိကုပ္ါ’’ ဟု 
ႏလွံုးခဲြစတ္ိအထူးက ုဆရာ၀န္ႀကီး 
ေဒါက္တာ ေအာင္သူက တိုက္ 
တြန္းေျပာဆိုသည္။
 ထိုသို႔ေသာ ႏွလုံးေရာဂါရွိ 

သည့္ ကေလးမ်ားကုိ ရန္ကင္းက 
ေလးေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ 
ငရံွ ိအမ်ဳိးသားႏလွံုးဆိငုရ္ာ တက ၠ
သိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ IJN ေဆး႐ံု 
တို႔ ပူးေပါင္းကာ အခမဲ့ ခဲြစိတ္မႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။
 လူဦးေရ ၂၉ သန္းေက်ာ္ရွိ 
ေသာ မေလးရွားႏိငုင္တံြင ္ေမြးရာ 
ပါ ႏလွံုးအေပါကပ္ါသည့ ္ကေလး 
မ်ား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ငါးေထာင္ခန္႔ 
ရွိေနၿပီး မေလးရွားႏုိင္ငံထက္ လူ 
ဦးေရ ထက္၀က္ေက်ာ္ မ်ားျပား 
ေသာ ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္မူ မေလး 
ရွားႏိငုင္ရံွ ိႏလွံုးအေပါကပ္ါသည့ ္
ကေလးမ်ားစာရင္းႏငွ္ ့ႏႈငိ္းယဥွပ္ါ 
က ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္ 
ေၾကာင္း MHTC မွ Medical 
Marketing Executive ကိုၿဖိဳးေ၀ 
လင္းက ခန္႔မွန္းသည္။
 ယခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ရန္ 
ကင္းကေလးေဆး႐ံု၌ ေမြးရာပါ 
ႏွလုံးအေပါက္ပါရွိေသာ အသက္ 
ကိုးလႏွင့္ ၁၂ ႏွစ္အတြင္းရွိသည့္ 
ကေလးငယစ္စုုေပါင္း ၁၁ ဦးအား 
အခမဲ့ခဲြစိတ္ေပးျခင္းကို ႏွစ္ႀကိမ္ 
တိုင္တိုင္ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ 
ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ ကင္ဆာကုသေအာင္ျမင္သူမ်ားေန႔ ျပဳလုပ္မည္
ယမင္း

ရန္ကုန္၊ေမ-၁၇
ဇြန္လပထမပတ္၌ က်ေရာကမ္ည္ ့
ကင္ဆာကုသေအာင္ျမင္ထားသူ 
မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ ္ျပည ္
သူမ်ား အခမဲ့ေဆးစစ္ႏုိင္ျခင္း၊ 
ကြ ၽမ္းက်င္ေသာ အထူးကု 
ဆရာဝန္ႀကီးႏွင့္ အခမဲ့ေဆြးေႏြး 
တုိင္ပင္ႏုိင္ျခင္းတို ႔ ပါဝင္သည့္ 
လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္သြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊေရာင္ႏငွ္းဆ ီ
ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သတင္း 
ရရွိသည္။
 အခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၁ 
ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲမွ ၁၁ နာရီ 
အထိ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ရန္ 

ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ခန္းမ 
ေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြား 
မည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘ႏိုင္ငံတကာမွာ ႏွစ္စဥ္လုပ္ 
ၾကေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ 
ေတာ့ ဒါပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ပါ။ 
ကင္ ဆာေရာဂါဆုိတာ ေစာေစာ 
ေတြ႕ၿပီး ကသုရင ္ေပ်ာက္ႏုငိတ္ယ ္
ဆုိတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ကိုလည္း ေပး 
ရင္းနဲ႔ ကုသေအာင္ျမင္ၿပီးတဲ့သူ 
ေတြကုလိည္း ဂဏု္ျပဳတဲအ့ေနနဲ႔  ဒ ီ
ဟာကိ ုက်င္းပရျခင္းျဖစပ္ါတယ္’’ 
ဟ ုေရႊေရာင္ႏငွ္းဆ ီေဖာင္ေဒးရငွ္း 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက ္
တာ မိုးေအာင္ေက်ာ္က ေျပာ 
သည္။

 ထို႔အျပင ္အခမ္းအနား၌ ကင ္
ဆာကုသေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားကို 
ဖတ္ိေခၚထားၿပီး ၎တို႔၏ အေတြ႕ 
အႀကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ျခင္း၊ ဝါရင့္ 
ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက ကငဆ္ာျဖစရ္ 
သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ ကင္ 
ဆာကုသေအာင္ျမင္သူမ်ားေန ႔ 
ျဖစ္ေပၚလာပံုတုိ ႔ကုိ ေဟာေျပာ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။
 တက္ေရာကလ္ာသ ူျပညသ္ ူ
မ်ားကို အခမဲ့ေဆးစစ္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ခံစားေနရသည့္ ေဝဒနာမ်ားကို 
ကြၽမ္းက်င္သူ အထူးကုဆရာဝန္ 
ႀကီးမ်ားႏငွ့ ္အခမဲ့ေဆြးေႏြးတိငုပ္င ္
ႏုိင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါ 
ဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 အခမ္းအနား တက္ေရာက္လို 
သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီ 
ေဖာင္ေဒးရွင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉- 
၇၃၁၅၄၉၇၄ သို႔ ဆကသ္ြယ္စံစုမ္း 
ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကင္ဆာ 
ျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္ 
လ်က္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား၌ အ 
ဆုတ္ကင္ဆာ၊ အသည္းကင္ဆာ 
အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေနၿပီး အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၌ သားအိမ္ေခါင္းကင္ 
ဆာ၊ ရင္သားကင္ဆာ အမ်ားဆံုး 
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ကမၻာ့ 
က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)က သ 
တင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေစတနာ့အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ 
အဆိပုါ အစည္းအေ၀းကိ ု က်င္းပ 
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 မကူးစက္ႏိုင္ေသာ နာတာ 
ရွည္ေရာဂါမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါ  
အ၀င္ျဖစ္သည့္ ကင္ဆာေရာဂါ 
ေၾကာင့ ္သကတ္မ္းမေစမ့ီေသဆံုး 
မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိကာ ၀န္ႀကီး 
ဌာနမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား 
အားလုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ 
ၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ‘‘တူတာေတြကိ ုအတူတူလပ္ု 
ၾကၿပီးေတာ့ မတူတာေတြကို သူ႔ 
ဟာနဲ႔သ ူလပ္ုၾကရမွာျဖစပ္ါတယ္။ 
ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလိုပဲ သြား 
ေနၾကတယ္။ ကင္ဆာထိန္းခ်ဳပ္ 
ေရးက အေရးႀကီးပါတယ္။ အ 

ကနုလ္ံုး ပူးေပါင္းလပုက္ိငုၾ္ကမယ ္
ဆိရုင ္အရာေရာကၿ္ပီး ျဖစပ္ြားႏႈန္း 
ေတြ ေသဆံုးႏႈန္းေတြ က်လာမယ ္
လို႔ ယူဆတယ္’’ ဟု ေဆးတကၠ 
သိုလ္ (၂) မွ ပါေမာကၡေဒါက္တာ 
တင့္ေဆြလတ္က ဆုိသည္။
 ကမၻာတစ္၀န္းလံုး၌ အေသ 
အေပ်ာက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေစ 
ေသာ ေရာဂါမ်ားထတဲြင ္တစခ္အု 
ပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ကင္ဆာေရာ 
ဂါ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၀င္ေငြ 
နမိ္က့်ေသာ ႏိငုင္မံ်ားႏငွ္ ့အလယ ္
အလတ္၀င္ေငြရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား 
တြင ္ျဖစပ္ြားေနၿပီး ကငဆ္ာေရာဂါ 
ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈသည္ ၂၀၂၀ 
ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရွစ္သန္းေက်ာ္အထိ 
တိုးပြားလာမည္ဟု ကမၻာ့က်န္း 
မာေရးအဖဲြ႕ (WHO) က ခန္႔မွန္း 
ထားသည္။



Vol.13, No.11  May 21 , 2014

တမူးႏငွ္ ့ကေလးရိ ွမလူတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင ္ခ်င္းတုိင္္းရင္းသားစာေပ သငၾ္ကားမည္
ကုိစိုင္း

ကေလး၊ ေမ- ၁၇
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး  အတြင္း 
ရိွ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားအမ်ားစု 
ေနထုငိၾ္ကသည္ ့တမူးခ႐ုငိ္ႏငွ္ ့က 
ေလးခ႐ုိင္ရိွ မူလတန္း ေက်ာင္း 
မ်ားတြင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား စာ 
ေပ စတငသ္ငၾ္ကားေပး ေနၿပီျဖစ ္
ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး 
ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး 
ဦးႏိုထန္ကပ္ကေျပာၾကားသည္။
  စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး 
တြင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား စာေပ 
ကုိ သူငယ္တန္း၊ ပထမတန္းႏွင့္ 
ဒုတိယတန္းခ်င္းတုိင္းရင္းသား 
ဖတ္စာအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ 
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သင္႐ိုး 
ၫႊ န္း တ မ္း ဖ တ္ စာ အု ပ္ မ်ား ကုိ  
၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ေနာက္ 
ဆံုးလတြင ္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားရိ ွ
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လက္၀ယ္အ 
ေရာက္ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္သည္။
 တမူးခ႐ုိင္ႏွင့္ ကေလးခ႐ုိင္ 
တို႔သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ 
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္ 
စပ္ေနသျဖင့္ တီးတိန္ခ်င္းတုိင္း 

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမမွန္
ေဇာ္မင္းထိုက္

ျပည္၊ ေမ- ၁၇
ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မီးမျပတ္ 
ရန္ ဓာတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းမႈ 
မ်ား ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊  
က်န္ကာလမ်ားတြင္ မီးျပတ္ႏိုင္ 
ေျခ မရိွေတာ့ေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕ 
နယ္ လွ်ပ္စစအ္ငဂ္်ငနီ္ ယာ ဦးသန္း 

ဓာတ္ပံု − ကိုစိုင္း

ေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။ 
 ‘‘မီးျပတ္ေနတဲ့ အေၾကာင္း 
ေတြက မိုးဦးေလဦးက်မွာ ေလ 
ျပင္းေၾကာင့ ္ဓာတတ္ိငု္ေတြ ပ်က ္
စီးတဲ့အခါ ျပဳျပင္ရင္ျပတ္တယ္။ 
ဓာတႀ္ကိဳးဓာတတ္ိငု္ေတြနဲ႔ မလြတ ္
တဲ့ သစ္ပင္ေတြခုတ္တဲ့အခါ၊ မ 
ေကာင္းတဲ့ ဓာတ္တုိင္ေတြ လဲတဲ့ 

အခါ မီးျဖတ္တယ္။ အဲဒါက 
လည္း ျပဳလုပ္တဲ့ မီးလိုင္းပဲျဖတ္ 
ထားတာ။ ျပည္သူေတြသိေအာင္ 
ေျပာဖို႔ ရပ္ကြက္က တာ၀န္ရိွသူ 
ေတြကိုလည္း  ႀကိဳအေၾကာင္း  
ၾကားေပးပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြက 
လဲြလို႔ မီးမျပတ္ေတာ့ဘူး’’ ဟု ဦး 
သန္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

 ျပညၿ္မိဳ႕နယတ္ြင ္မီးသံုးစဲြသ ူ
ဦးေရ ႏစွ္ေသာင္းသံုးေထာင္ေက်ာ ္
ရိွရာ ဒစဂ္်စတ္ယ္မီတာ တပ္ဆင ္
မႈမွာ ေျခာက္ေထာင့္ခုနစ္ရာခန္႔ 
က်န္ရွိေနေသးၿပီး အဆိုပါမီတာ 
မ်ားမွာ သစ္သားဓာတ္တိုင္မ်ား 
တြင္ ရိွေနေသာေၾကာင့္ လဲလွယ္ရန္  
ဓာတ္တိုင္မ်ားစြာ က်န္ေနသည္။ 
 ယခုအခါ ေခတၱရာၿမိဳ႕သစ္ 
ရပ္ကြကတ္ြင ္အသစလ္လဲယ္ွျခင္း 
မ်ား ေဆာငရ္ြက္ေနေၾကာင္း သရိ 
သည္။ ‘‘အခ်ိန္နဲ႔ ဓာတ္တုိင္ေတြ၊ 

တန္းေတြ လဲလွယ္ေနတယ္။ ဒါ 
ကိုလည္း အတတ္ႏုိင္ဆံုး မီးျပတ္ 
မႈနည္းမယ့္ ေနရာလိုင္းကို ေရြး 
ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္။ ျပဳ 
ျပင္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ၀န္ႀကီး 
ဌာနက ခ်ေပးတဲ့ ဘတ္ဂ်က္အ 
ေပၚမွာသာ ေဆာင္ရြက္ေပးရ 
ျခင္း ျဖစ္တယ္။ System brake 
ျဖစ္တဲ့အခါမွသာ တစ္ ၿမိဳ ႕လံုး  
ျပတ္မယ္။ အခု ျပည္ၿမိဳ႕မွာ မီးမ 
ျပတ္ေရး ေန႔စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေန 
ပါတယ္’’ ဟု ဦးသန္းေဇာ္ဦးက 

ရွင္းျပသည္။ 
 ျပညၿ္မိဳ႕တြင ္ယမန္ႏစွ ္မိုးဦး 
က်ကာလ၌ ေလျပင္းေ ၾကာင့္  
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရွိ ဓာတ္တုိင္မ်ား 
လဲက်ခဲ့ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ယ 
ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ ရက္ကလည္း 
ေလ ျပင္းေၾကာင့္ ဓာတ္တိုင္မ်ား 
လဲခဲ့ ရာ မီးျပတ္ခ်ိန္မၾကာျမင့္ 
ေရးအတြက္ ပုဂၢလိက ေက်ာက္ 
တိုင္အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ၀ယ္ယူ 
ကာ လဲလွယ္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းျပဳ 
လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းသားႏငွ္ ့ဖလမ္းခ်င္းတုငိ္းရင္း 
သားတုိ ႔ အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾက 

ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ထို႔ေၾကာင့္  ခ်င္းတုိင္းရင္း 

သားစာေပ သင္ၾကားရာတြင္ 
ဖလမ္းႏွင့္ တီးတိန္ ခ်င္းတို႔ကုိ အ 

ဓိကထား သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွ 
သည္။

  ‘‘စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး 
အတြင္းမွာေတာ့ တမူးခ႐ုိင္နဲ ႔ 
ကေလးခ႐ုိင္ကုိပဲ ေက်ာင္းခ်ိန္ 
အတြင္း အဓိကထားသင္ၾကား 
ေပးေနပါတယ္။ ဧၿပီကစၿပီး သင္ 
ၾကားေပးေနပါၿပီ’’ဟု ခ်င္းတုိင္း 
ရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးႏုိထန္ 
ကပ္ကေျပာသည္။
 ခ်င္းတုိင္းရင္းသား စာေပ 
သင္ၾကားမႈသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ 
ေနာကပို္င္း ပထမဆံုးအႀကမ္ိ သင ္
႐ုိးၫႊန္းတမ္းအျဖစ္ ျပန္လည္ 
သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ 
အစိုးရလက္ထက္က တုိင္းရင္း 
သားစာေပသင္ၾကားမႈကုိ ကန္႔ 
သတ္ထားသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား 
စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မပ 
ေပ်ာက္ေစရန္ တုိင္းရင္းသားမ်ား 
အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ အစီအစဥ္ျဖင့္ 
ဘရုားေက်ာင္းမ်ားတြင ္သငၾ္ကား 
ေပးျခင္း၊ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ 
ရက္မ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးျခင္း 
မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရသည္ဟု တုိင္း 
ရင္းသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်း 
မႈေကာ္မတီ အႀကီးအကဲမ်ားက 
ေျပာသည္။
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သဆံနခ္ါပိကုသ္ံုးငါးဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင္ ့ငါးအရနည္းလာ
ခုိင္ခုိုင္စုိး

က်ဳိက္ထုိ
ေမ- ၁၈

မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕တြင္ အျခား 
ၿမိဳ႕နယမ္်ားမ ွသဆံနခ္ါပုကိ ္(ေဖာ ့
ပုိက္)ျဖင့္ လာေရာက္ငါးဖမ္းသူ 
မ်ားေၾကာင့္ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ 
ရွိ ေဒသခံငါးဖမ္းသမားမ်ား ငါး 
အရနည္းလာေၾကာင္း ေဒသခံ 
မ်ားက ေျပာသည္။
  မုတၱမကမ္းေျခတစ္ 
ေလွ်ာက္ရိွ ရြာမ်ားတြင္ ေဒသခံ 
မ်ားမွာ ငါးဖမ္းျခင္းျဖင့္ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလ်က္ရိွ ၿ ပီး  
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားမွစ၍ အျခား 
ၿမိဳ႕နယမ္်ားမ ွလာေရာက ္ငါးဖမ္း 
မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ငါးအရ 
နည္းလာကာ အခကအ္ခမဲ်ားျဖစ ္
ေနသည္ဟု ယင္းေဒသခံမ်ားက 
ေျပာသည္။
 ေဒသခံမ်ားမွာ သာမန္ငါး 
ဖမ္းပုိက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ငါး 
ဖမ္းေသာ္လည္း၊ အျခားၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားမွ ငါးဖမ္းသမားမ်ားက သံ 
ဆန္ကာပုိက္(ေဖာ့ပုိက္)ဟုေခၚ 
သည့္ အကြက္စိပ္သည့္ ငါးဖမ္း 
ပုကိ ္မ်ားကု ိအသံုးျပဳ၍ ေန႔စဥလ္ာ 
ေရာက္ဖမ္းဆီးလ်က္ရိွသည္ဟု 
သထုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ကံသာ 
ေက်းရြာမ ွဦးေအာငမ္င္းက ေျပာ 
သည္။

စစ္ကိုင္းေဒသထြက္ စိန္တစ္လံုးသရက္သီးမ်ား 
ထုိင္းႏွင့္ စင္ကာပူသို႔တင္ပို႔
မ်ဳိးမင္းဦး

မံုရြာ၊ ေမ−၁၈
စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း 
စိုက္ပ်ဳိးထြက္ရွိေသာ စိန္တစ္လံုး 
သရကသ္ီးမ်ားကိ ုတ႐ုတ္နယ္စပ္ 
ေဈးကြက္သာမက ထုိင္းႏွင့္ စင္ 
ကာပူႏုိင္ငံ ေဈးကြက္မ်ားအထိ  
တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း စစ္ 
ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး စိန္တစ္လံုး 
သရက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား 
က ေျပာသည္။
 ‘‘စိန္တစ္လံုးသရက္သီးက 
ပုံမွန္တ႐ုတ္ေဈးကြက္နဲ႔ ျပည္ 
တြင္း ေဈးကြက္ကို အဓိကပို႔ 
တယ္။ ထိုင္းနဲ႔ စငက္ာပူေဈးကြက ္
ကို ကုမၸဏီကေနတစ္ဆင့္တင္ပို႔ 
ေနတာ ၂ ႏစွရိွ္ၿပီ။ သစသ္ီးကမုၸဏ ီ
ေတြကလည္း သရကသ္ီးရာသ ီမ 
တုိင္မီ ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္နဲ႔ ႀကိဳဝယ္ 
တယ္’’ဟု စစက္ိငု္းတိုင္းေဒသႀကီး 
ဟင္းသီးဟင္းရြက၊္ သစသ္ီးဝလ၊ံ 
ပန္းမန္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို ႔ 
ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္း 
ေရးမွဴး ဦးေအာငသ္န္းဦးက ေျပာ 
သည္။ ‘‘ေမလဆန္းကစၿပီး ေဈး 
ကြက္တင္ပုိ႔ခဲ့တာ ေမလကုန္မွာ 
စိန္တစ္လံုးသရက္သီးေတြကုန္ 
မယ္။ အဓိက တ႐ုတ္နယ္စပ္နဲ႔ 

 ‘‘သံဆန္ခါပုိက္ေတြသံုးၿပီး 
ငါးဖမ္းတာက က်ိဳက္ထိုက လူ 
ေတြ။ သူတုိ႔သံဆန္ခါသံုးၿပီး ဖမ္း 
ေတာ့ ငါးအေသးေလးေတြက 
အစပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာက 
လာေမးရင္လည္း သံဆန္ခါပုိက္ 
ေတြ၀ွက္ထားၿပီး က်ဲတဲ့ပုိက္တ 
ေတြျပထားတယ္’’ဟု ၎က 
ေျပာသည္။
 ယင္းပုကိမ္်ားကု ိအသံုးျပဳ၍ 
ဖမ္းဆီးသည့္အတြက္ ငါးသယံ 
ဇာတမ်ား ရွားပါးသြားၿပီး ယခင္ 
ဖမ္းမိေနက် ငါးမ်ားမွာလည္း 
ယခုအခါတြင္ မ်ိဳးသုဥ္းသြား 
ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကဆိသုည။္
 ‘‘အရင္ကဆုိရင္ ခဏေလး 
ဆင္းလိကုတ္ာနဲ႔ သံုးေလးပိႆာ 
ေလာက္ရတယ္။ အခုဆိုရင္ သူ 
တု႔ိဆင္းသြားၿပီဆုိရင္ ေနာက္လူ 
ေတြ မရေတာ့ဘူး။ အရင္ကရခဲ့ 
တဲ ့ငါးသေလာက္ေတာင ္အခမုရ 
ေတာ့ဘူး’’ဟု ၎တို႔ကဆုသိည။္
 ထုိသုိ႔ငါးရွားပါးၿပီး ဖမ္းဆီး 
ရခက္ခဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ 
ငါးဖမ္းသမားအခ်ိဳ႕မွာ တံငါအ 
လုပ္ကုိ စြန္႔၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသုိ႔ 
သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္မႈ မ်ား 
ျပားလာေၾကာင္း သိရသည္။
 ‘ ‘အဲဒီငါးဖမ္းပုိက္ေတြက 
ေတာ္ေတာ္စိပ္တယ္။ ေဘာပင္ 

ေတာင္ထိုးလုိ ႔မ၀င္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ 
ေတြဆုတိစ္ေန႔လံုးရွာတာေတာင ္
ဟင္းစားမရတာရွိတယ္။ ေနာင္ 
လာမယ္ ့မ်ိဳးဆက္ေတြအထ ိစားဖို႔ 
ေတာ္ေတာ္ခက္သြားမယ္။ အခု 
ေတာငမ္ ွေတာ္ေတာအ္ေျခအေန 
ဆုိးတယ္။ ငါးမ်ဳိးသုဥ္းသြားႏုိင္ 
တယ္’’ဟု ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သ 
ဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းမွဦး 
ေအာင္ေက်ာ္ၫႊန္႔ကေျပာသည္။
 ငါးလု ပ္ ငန္း ဦး စီး ဌာနက 
ေလးပုငိ္း၊ သံုးပုငိ္းလကမ္အထက ္
ရိွသည့္ ငါးဖမ္းပုိက္မ်ားကုိသာ 
အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားၿပီး ယင္း 
ေအာက္ေလ်ာ့သည့္ ပုိက္မ်ားကုိ 
အသံုးျပဳခြင့္မေပးထားဘဲ ထို 
ပုိက္ေသးမ်ားကုိ ေရခ်ိဳငါးဖမ္း 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ သံုးခြင့္ 
ျပဳထားေၾကာင္း က်ိဳကထ္ိၿုမိဳ႕နယ ္
ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဒုဦးစီးမွဴး 
ကေျပာသည္။
 ‘‘ပုိက္အေသးေတြ သံုးရင္ 
ေလွေတြ ေပးမထြက္ပါဘူး။ ေဒ 
သခံေတြကလည္း သတင္းေပး 
ဖုိ ႔လုိတယ္။ သံဆန္ခါပုိက္ေတြ 
သံုးတာေတြ႕ရင ္ငါးလပုင္န္းဦးစီး 
ဌာနကုိ တင္ျပႏုိင္တယ္။ သိမွ 
လည္း ပညာေပးႏုိင္မွာ’’ဟု ၎ 
ကဆုိသည္။

ျပညတ္ြင္းေဈးကြကက္ိ ုအားထား 
ေနရတယ္’’ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ 
ဒပီယဲင္းေက်းရြာေဒသခ ံဦးေက်ာ ္
ျမင့္က ေျပာသည္။
 စစ္ကို င္းတုိ င္းေ ဒသ ႀကီး  
အတြင္းစိကုပ္်ဳိးေသာ စနိတ္စလ္ံုး 
သရက္သီးမ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္ 
၄၀၀ ဂရမ္အထက ္တစတ္န္လွ်င ္
က်ပ္ ၁၂ သန္ိး၊ ၃၅၀ ဂရမ္မွ ၄၀၀ 
ဂရမ္အထိ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ 
၁၀ သန္ိး၊ ၃၀၀ ဂရမ္မွ ၃၅၀ ဂရမ္ 
အထိ က်ပ္ရွစသ္န္ိး၊ ၂၅၀ ဂရမ္မွ 

၃၀၀ ဂရမ္အထိ က်ပ္ခုနစ္သိန္း၊ 
၂၂၀ ဂရမ္မွ ၂၅၀ ဂရမ္အထိ 
က်ပ္ရွစ္သိန္း စသည္ျဖင့္အမ်ဳိး 
အစားငါးမ်ဳိးခြဲျခား၍ ဝယ္ယူ 
လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
မံုရြာေဈးကြက္တြင္ စိန္တစ္လံုး 
သရက္သီး တစ္ေသတၱာ (အလံုး 
၁၃၀)လွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း 
ေျခာက္ေထာင္၊ တစ္ေသတၱာ 
(အလံုး ၁၅၀ )လွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ 
ေသာင္းဝန္းက်င္အထိ အေရာင္း 
အဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

ဓာတ္ပံု- မ်ိဳးမင္းဦးေစ်းကြက္အတြင္းေရာင္းခ်ေနေသာ စိန္တစ္လုံးသရက္သီးမ်ား
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ေနာက္တစ္ခါ ေမွ်ာ္ပါေလဦး
 အေမရိကန္ႏွင့္ျမန္မာဆက္ 
ဆံေရးျပန္လည္အဆင္ေျပလာခဲ့ 
သည္ ့၂၀၁၂ ကစၿပီး ျမန္မာအစိုးရ 
ႏွင့္   စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အေနျဖင္ ့ႏစွစ္ဥ္ေမလတြငအ္ေမွ်ာ ္
လင့္ႀကီးေမွ်ာ္လင့္ရေသာ အရာ 
တစ္ခုရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အ 
ေပၚ အေမရိကန္၏ လက္က်န္ 
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ဥပေဒကို ႏွစ္ 
စဥ္ ေမလေရာက္တုိင္း အေမရိ 
ကန္က ေျဖေလွ်ာ့ေပးမွာလား၊ 
သက္တမ္းတိုးမွာလားဆိုသည့္  
အခ်ကျ္ဖစ္ပါသည္။  ယခုႏွစ္  
အတြကအ္ေျဖကိ ု၂၀၁၄ေမလ ၁၆ 
ရက္တြင္ အုိဘားမားအစိုးရအဖြဲ႕ 
က ျပတ္ျပတသ္ားသားေပး သြားပါ 
သည္။ သက္တမ္းတိုးေ ၾကာင္း 
အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကို  အ 
ေၾကာင္းၾကား၍ က်န္ရွိေနေသး 
ေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို 
တစ္ႏွစ္  ထပ္မံသက္တမ္း တိုး  
လိုက္ပါသည္။
 အဆိပုါစာတြင ္အေမရိကန္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြား 
ေရးလပ္ုငန္းရွငမ္်ားကိ ု၁၉၉၀ ျပည္ ့
ႏွစ္မ်ား၌ ျမန္မာတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ 
ေသာ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားကိ ုဖိႏွပိရ္ာတြငပ္ါဝငခ္ဲသ့မူ်ား 
ႏွင့္ စီးပြားေရးအတူတြဲလုပ္ျခင္း 
မျပဳေအာင္ တားျမစ္ထားေသာ 
အေမရိကန္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသား 
အေရးေပၚဥပေဒကို ေနာက္ထပ္ 

ထားထားျမင့္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းတိုးလိုက္သည္ 
ဟ ုအိဘုားမားက လႊတ္ေတာအ္ား 
အသိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ 
အေၾကာင္းျပခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံ 
၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ရာ 
တြင္ တိုးတက္မႈအခ်ဳိ႕ရွိေနလင့္ 
ကစား လိုအပ္ေသာအဆင့္မ်ားရွိ 
ေနေသးသည္ဟုဆို၏။
 ျမန္မာအစိုးရအတြက ္ထိုသ 
တင္းက စတ္ိပ်ကစ္ရာပငတ္ည္း။ 
အစိုးရထကပ္ိၿုပီး စတိပ္်ကသ္မူ်ား 
ကေတာ ့တစခ္်နိက္ စစအ္စိုးရႏငွ္ ့
အက်ဳိးတူလုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္  စီးပြားေရး  
သမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔က 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘယ္လုပ္ငန္း 
မဆို လက္ညႇိဳးထုိးမလြဲပိုင္ဆိုင္ 
သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး 
မ်ားျဖစသ္ည။္ သို႔ရာတြင ္အေမရိ 
ကန္အစိုးရက SDN ေခၚ အထူး 
ပိတ္ဆို႔ခံရသည့္စာရင္းတြင္ပါေန 
သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပ 
ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္သို ႔ ဝင္ခြင့္ 
ပင္မရ။ စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ 
ခ်ိန္းကပင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္လက္ 
မခံ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကမၻာ့ေစ်း 
ကြက္သို ႔  လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ္  
လည္း ထုိေရစီးထဲတြင္ သူတို႔ဝင္ 
ေရာက္ေမ်ာပါလို႔မရ။ အေဝးက 
သာ အေမရိကန္ကပိတ္ဆို႔မႈမ်ား 
အကုန္ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည့္ အခ်ိန္ 
ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကရသည္။
 ၂၀၁၄ ေမလေနာက္ဆံုးထိ 
အေမရိကန္အစိးုရ၏ ပိတ္ဆို႔ခံရ 
သမူ်ား (SDN)စာရင္းတြင ္ယုဇန၊ 

အေမရကိနသ္မၼတအိဘုားမားက စီးပြားေရးပတိဆ္ို႔မႈအခ်ဳ႕ိ 
ကို သက္တမ္းတုိးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
နည္းတ ူအေမရကိနစ္ီးပြားေရးလပုင္န္း မ်ားကလည္း မေပ်ာ ္
ႏိငုၾ္ကပါ။ သတုိူ႔က ျမနမ္ာႏငွ္စီ့းပြားေရးထထဲဝဲငဝ္ငလ္ပ္ုရန ္
ပတိပ္ငထ္ားခရံခ်နိမ္ွာ အျခားဥေရာပႏငွ္အ့ာရကွမုၸဏမီ်ားက 
ေျခကုပ္ရသြားမွာကို ပူပန္ေနၾကရသည္။

ေဇကမၻာ၊ ထူး၊ မက္စ္ျမန္မာ၊ အဲ 
ပုဂံ၊ ဧရာေရႊဝါ၊ ေအးရွားေဝါလ္၊ 
ဒဂံုအင္တာေနရွင္နယ္၊ ရန္ကုန္ 
အဲေဝး စသည့္ျမန္မာျပည္ရွိ ထိ
ပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု ႀကီး 
မ်ားပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဝီကီလိခ္ 
အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပါက္ 
ၾကားမႈမ်ားအရ အေမရိကန္သံ႐ံုး 
က ဝါရွင္တန္သို႔ေပးပို႔ေသာ မွတ္ 
တမ္းမ်ားတြင္ အဆိုပါစီးပြားေရး 
လပုင္န္းမ်ားကိ ုပတသ္ကပ္ိငုဆ္ိငု ္
ေနသူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားကို  
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ 
ကိုရယူၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ကိလုပုက္ိငု္ေနသညဟ္ုေဖာ္ျပပါရွ ိ
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း 
ယင္းစာရင္းပါ စီးပြားေရးလပုင္န္း 
မ်ားအနက္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ဦးေဆာင ္
သည့္ မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီက နာ 
မည္ေကာင္းကိုျပနတ္ည ္ေဆာက ္
ၿပီး  ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ဝင္ 
ေရာကရ္န္ ျပငဆ္ငခ္ဲ့ပါသည။္ စစ ္
တပ္ႏွင့္ပူးေပါင္းသည့္ ျပည္တြင္း 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားတြင္ 
မကစ္္ျမနမ္ာ ဦးေဇာ္ေဇာသ္ည ္ပရ 
ဟိတလုပ္ငန္းမ်ားစြာျဖင့္ နာမည ္
ေကာင္းရွိသူတစ္ဦးျ ဖစ္သည္။ 
လူခ်စ္လူခင္မ်ားသည္။ သူ၏ 
မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီသည္ ေဆာက္ 
လုပ္ေရး ဟိုတယ္ႏွင့္ဘဏ္လုပ္ 
ငန္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ၂၀၁၁ ခု 
ႏစွတ္ြင ္ႏစွစ္ဥ္အျမတ္ေငြေဒၚလာ 

သန္း ၅၀၀ ရွသိညဟ္ ုဦးေဇာက္ိယု ္
တုိင္ ေၾကညာထားသည့္ကုမၸဏီ 
အုပ္စုႀကီးျဖစ္၏။
 သို ႔ရာတြင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္က 
၂၀၁၃ တြင္စင္ကာပူစေတာ့ေစ်း 
ကြက္သို႔ Aussino ကုမၸဏီအုပ္စု 
အကူအညီျဖင့္ စာရင္းသြင္းရန္ 
ႀကိဳးစားခဲ့ရာ အေမရိကန္အစုိးရ 
ပိတ္ဆို ႔ မႈစာရင္းတြင္ပါဝင္ေန 
သျဖင္ ့စငက္ာပူႏိငုင္ဘံကက္ ၎ 

ကိုျငင္းပယ္ခဲ့ပါသညဟု္ စငက္ာပူ 
သတင္းစာမ်ားကေရး သား ေဖာ္ျပ 
ခဲ့ၾကသည္။
 ရန္ကုန္အေျခစိုက္အေမရိ 
ကနသ္႐ံံုး၏ေၾကးနန္းသတင္းမ်ား 
ကိုေဖာ္ျပထားသည့္ ဝီကီလိခ္စာ 
မ်က္ႏွာတြင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ လူ႔ 
အခြင္အ့ေရးမ်ားကိဆုုိးဆုိးရြားရြား 
ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရထံမွ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကန္ထ႐ိုက္မ်ားရယူ 

ရန္ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကုိ အခမဲ့လုပ ္
ေပးခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ 
အေမရိကန္အေျခစိကု ္ေဝါစထရိ 
စာေစာင္တြင္မူ  ဦးေဇာ္ေဇာ္က 
သသူည ္ယခငစ္စအ္စိုးရႏငွ္ ့နီးစပ္ 
စြာေဆာငရ္ြကခ္ဲသ့ည္လ့ပုင္န္းရငွ ္
တစဥ္ီးအျဖစက္ိုျငင္း ဆန္ေျဖၾကား 
ခဲ့ပါသည္။
 ‘‘ရာဇဝတ္မႈနဲ ႔ဆိုင္တာေတြ 
ကြၽန္ေတာ္ ဘာတစ္ခုမွမလုပ္ခဲ့ 

ပါဘူး’’
 ယခုလိုအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ 
ကံေကာင္းၿပီး အခြင္အ့လမ္းပုမိ်ား 
လာသည္က ယခင္စစ္အစိုးရႏွင့္ 
ခပ္မွန္မွန္တန္းတန္းသာဆက္ဆံ 
ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္စစ္ 
စစမ္်ားပင္ျဖစသ္ည။္ SDN စာရင္း 
တြင္မပါသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ရွင္မ်ား မ်က္ႏွာပန္းပြင့္လာၿပီး 
ျမန္မာသို႔အေျခခ်ဝင္ေရာက္လာ 

ေသာႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ားက အက်ဳိးတူးပူးေပါင္းရန ္
အၿပိဳင္အဆိုင္ကမ္းလွမ္းေနၾက 
သည္။ ထိုအထဲတြင္ ႐ုိးမဘဏ္ 
သူေဌးႀကီးဦးသမ္ိးေဝေခၚ မစၥတာ 
ဆာခ်ပ္န္းႏငွ့္ေရနံႏငွ္စ့ြမ္းအင ္လပု ္
ငန္းရငွဥ္ီးမိကုက္ယမ္ိုးျမင္တ့ို႔ပါဝင ္
သည္။
 Financial Times သတင္း 
စာ၏ေရးသားခ်က္အရ ၂၀၀၈ 
တြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္မႈ 
ေၾကာင့္  အေမရိကန္အစိုးရက 
ဦးမိုးျမင့္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို ႔ 
ခရီးသြားလာခြင့္ဗီဇာပိတ္ခဲ့သည္ 
ဟဆုိသုည။္ သို႔ေသာလ္ည္း သ၏ူ 
ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ေနာက္ႏွစ္ 
တြင္ျပန္ေပးခဲ့သည္။ ဝီကီလိခ္ 
ေၾကးနန္းမ်ား ေပါက္ၾကားခ်က္ 
အရ ဦးမိုးျမင့္သည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ 
ရင္းႏွီးသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း 
ေအာင္ျမင္ ၿပီးတရားဥပေဒအရ 
လပု္ေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးသမား 
တစ္ေယာကဟု္ အေမရိကန္သ႐ုံံး 
ကသံုးသပ္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ 
အေမရိကန္ပိတ္ဆို႔မႈစာရင္းတြင္ 
မပါေသာ ဦးမုိးျမင္သ့ည ္ယခ ုအခါ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလို 
သည့္ႏိငုင္တံကာစြမ္းအငက္မုၸဏ ီ
မ်ားက မ်က္စိအက်ဆံုးလူတစ္ 
ေယာက္ဟု Financial Times က 
ေရးသားထားပါသည္။
 အေမရိကန္သမၼတအုိဘား 
မားကစီးပြားေရးပတိဆ္ို႔မႈအခ်ဳ႕ိကိ ု
သက္တမ္းတုိးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနည္းတူ  
အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း  
မ်ားကလည္း မေပ်ာ္ႏိုင္ ၾကပါ။ 
သတူို႔က ျမနမ္ာႏငွ္စ့ီးပြားေရးထထဲ ဲ
ဝငဝ္ငလ္ပ္ုရန္ ပိတ္ပငထ္ားခံရခ်ိန္ 
မွာ အျခားဥေရာပႏငွ္အ့ာရကွမုၸဏ ီ
မ်ားက ေျခကပုရ္သြားမွာကိ ုပပူန ္
ေနၾကရသည္။
 သို႔ရာတြငလ္ည္း အရတဲိုးၿပီး 
မစမ္းသပ္ရဲၾက။ ႏိုင္ငံတကာေစ်း 
ကြက္တြင္ နာမည္ေကာင္းရရန္ 
အၿမဲႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ကုမၸဏီ 
မ်ားမွာ အက်ဳိးအျမတ္ထက္ နာ 
မည္ပ်က္ရွိလာမည္ကို ပုိ၍စိုးရြံ႕ 
ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင ္လပုင္န္းမ်ားအေျခခ်ေနသည္ ့
အေမရိကန္ဂ်ီ အီးကုမၸဏီႏွင့္ ဖုိ႔ဒ္ 
ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီမ်ားမွာတစ္ 
ဖက္တြင္လည္း သူတို ႔သည္ျမန္မာ 
စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ 
ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ကင္းရွင္း 
ေၾကာင္း  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ 
မႈမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ေၾကာင္း ဝါ 
ရွငတ္န္ဒစီသီို႔ အၿမအဲစရီငခံ္တင္ျပ 
ေနရသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင္ ့ယခုအေျခ အေန 
တြင ္လာမည္ ့၂၀၁၅အဆိပုါ ပိတ္ 
ဆို ႔မႈ ဥပေဒသက္တမ္းတုိးမည့္ 
အခ်ိန္၌ အေျပာင္းအလတဲစစ္ံတုစ ္
ရာျဖစ္ပါေစဟုသာ ေမွ်ာ္လင့္ ဆု 
ေတာင္း႐ံုသာရွိေတာ့သည္။    ။
ကိုးကား- အင္တာနက္
သတင္းမ်ား

ဓာတ္ပံု − ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္/အီးပီေအ
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လူ႔တန္ဖိုး ေမ့ေလ်ာ့ခံရျခင္း
စာမ်က္ႏွာ ( ၈) မွ

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္သ 
မားတစ္ေယာက ္ေသဆံုး၊ ဒဏရ္ာ 
ရပါက က်န္ရစ္သူ မိသားစုကုိ  
လုပ္ငန္းရွင္က ေပးသည့္ ေလ်ာ္ 
ေၾကးေငြ သန္ိးဆယ္ဂဏန္းခန္႔ေငြ 
ေၾကးပမာဏမွာ ကာယကံရွင္မိ 
သားစုအတြက္ အလြန္မ်ားသည့္  
ေငြေၾကးအျဖစ္ ထင္မွတ္ေနျခင္း 
ကလည္း အေရးယူမႈအပုိင္းအား 
နည္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ ္
ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ဦးက သံုး 
သပ္သည္။

 ‘‘မိသားစ၀ုင္ေတြက တစခ္ါမွ 
မရဖူးတဲ့ ေငြေၾကးကုိယူၿပီး ျပန္ 
သြားတယ္။ ကုန္သည္ ကုန္ေရာ 
ဒုကၡေတြေရာက္ကုန္ ၾကတယ္။ 
ေငြရေရးအတြက ္အျမန္ေက်ေအး 
လိကု္ေတာလ့ည္း အေရးယတူဲအ့ 
ပုိငု္း မထိေရာက္ေတာဘ့ူးေပါ’့’ဟ ု
ဆိုပါသည္။
 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း  
မ်ားစြာရိွေနသည္ ့ရနက္နုၿ္မိဳ႕တြင ္
လုပ္ငန္းခြင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ 
Safety First ဟူသည့္ ဗီႏုိင္းမ်ား 

ဟိတ္ဟန္ႀကီးႀကီးထားရိွၾကေသာ္ 
လည္း အမွန္တကယ္တြငမူ္ လိကု ္
နာမႈမ်ား နည္းေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္း 
ၿမိဳ႕နယ္ ကြၽန္ေတာလမ္းရွိ ကားပါ 
ကင္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ 
မွ ေန႔စားအလုပ္သမားဦးလွစုိးက 
ေျပာသည္။
 ‘‘ကမုၸဏီေတြက သတုိူ႔ ကုယ္ိ 
ပုိင္အလုပ္သမားေတြကုိပဲ လုပ္ 
ငန္းသံုး၀တစ္ံုေပးတာ။ ကြၽန္ေတာ ္
တု႔ိလုိ ကန္ထ႐ုိက္ကေခၚလို႔ လာ 
လုပ္တဲ့ သူေတြကုိ မေပးဘူး။ ဒီ 

အတိုင္းပဲ လုပ္ေနရတာပဲ။ တစ္ 
ခါတစ္ေလအျမင့္ေတြတက္ရင္ 
ေတာင ္ပဆုုိးကြင္းသုငိ္းၿပီး တကရ္ 
တာ’’ဟု ဆုိသည္။
 ‘‘အလုပ္သမားအမ်ားစုက 
ဗဟုသုတနည္းသလုိ လုပ္ငန္းရွင္ 
ကလည္း တာ၀န္ယူမႈအားနည္း 
တယ္။ အလပ္ုသမားကုယ္ိတိုငက္ 
အျမင့္တက္ရင္ လုိအပ္တဲ့လံုၿခံဳ 
ေရး၀တ္စံုလုိခ်င္ရင္ေတာင္ အ 
လုပ္ပုိင္ရွင္က ထုတ္မေပးတာမ်ိဳး 
ရိွတယ္။ ဒီမွာလက္ရိွသံုးေနတဲ့ 

၀တ္စံုေတြကလညး္ အရည္အ 
ေသြးညံပ့ါတယ။္ လုအိပခ္်က္ေတြ 
ကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါ’’ဟု Global 
Enchanting Eduction Center မွ 
အတုိင္ပင္ခံ ဦးေ၀ၿဖိဳးဦးကေျပာ 
သည္။
 လပုင္န္းခြငအ္ႏရၲာယအ္မ်ား 
ဆံုးရင္ဆုိင္ေနရသည့္ လုပ္ငန္း 
မ်ားမွာ ေဆာကလ္ပု္ေရး၊ သေဘၤာ 
က်င္း၊ သတၱဳႏွင့္  ေရနံတူးေဖာ္ 
သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အမ်ိဳး 
သမီးအမ်ားစအုလပ္ုလပ္ုေနသည္ ့
အထည္ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ စက္႐ံုမ်ားျဖစ္ 
ေနၿပီး ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါး 
ျခင္းကလည္း မေတာ္တဆျဖစပ္ြား 
မႈမ်ားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း 
တစရ္ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း Hertz Electri 
Group အမည္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ 
ေရးလုပ္သားမ်ားအား လွ်ပ္စစ္ 
၀ိုင္ယာရိန္းတပ္ဆင္နည္းသင္  
တန္းေပးေနသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ 
ကုတိင္ေမာငလ္တ္ကေျပာသည။္
 ‘‘အမ်ားစကု လပ္ုရင္းနဲ႔ တတ္ 
လာတာ။ ဒါေပမဲ့ နည္းပညာက 
တုိးတက္လာေတာ့ တခ်ိဳ႕အပုိင္း 
ေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရိွတယ္။ 
စာေတြ႕မရွိၾကေတာ့ ပညာရပ္ပိုင္း 
ဆုိင္ရာ အခက္အခဲရွိၾကတယ္။ 
ေဆာက္လုပ္ေရးပုိင္းမွာျဖစ္ျဖစ္ 
၀ိုင္ယာရိန္းပုိင္းမွာျဖစ္ျဖစ္ ကြၽမ္း 
က်င္လုပ္သားေတြသံုးဖို႔ လိုသလို  
အရည္အေသြးမီတဲ့  အကာအ 
ကြယ္ပစၥည္းေတြ ထုတ္ေပးႏိုင္ဖို ႔ 
လိုတယ္။ ဒီအလုပ္ေတြက တစ္ 
ခ်ကအ္မွားမခံဘူးေလ’’ဟု ကု ိတင ္
ေမာင္လတ္ကေျပာသည္။
 ‘ ‘အလုပ္ရွင္ေတြကလည္း 
အလုပ္သမားေတြ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ 
ထိခုိက္မႈျဖစ္လာရင္ ကုမၸဏီနာ 
မည္မပ်က္ဖုိ႔ပဲ ဦးစားေပးေျဖရွင္း 
ၾကတာ။ အရည္အေသြးည့ံ ၿ ပီး  
တကယ့္ကုိ အကာအကြယ္မေပး 
ႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြ၀ယ္ေပးထား 
တာကုကိ အဓပိၸာယ္မရွိပါဘူး။ အ 
လုပ္ရွင္ေတြဘက္က ေတာ္ေတာ္ 
ေလးစိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္  အႀကံျပဳခ်င္တာက 
ေတာ ့ကြၽန္ေတာတ္ို႔အျပင ္အစိုးရ 
ကုယိစ္ားလယွတ္ာ၀နရ္ိသွူေတြက  
စည္းကမ္းခ်က္ေတြ တင္းတင္း 
က်ပက္်ပထ္တု္ျပနၿ္ပီး သတိေပးဖို႔ 
လိုေနပါၿပီ ’ ’ဟု ဦးေအာင္ကုိက 
အႀကံျပဳသည္။
 လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈ 
ျဖစၿ္ပီး လူေသဆံုး/ဒဏရ္ာရမႈမ်ား 
အနက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ လူေသမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ 
ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အ 
လုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ 
ႀကီးဌာန၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သ 
မားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန 
က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 ‘‘ဆိကုမွ္ာေတာ့ safety First 
ေတြ ဘာေတြ လာေျပာမေနနဲ ႔။ 
ဘာမွကုိ ျပင္ဆင္မႈမရိွတာ။ ေနပူ 

ပ၊ူ မုိးရြာရြာ တစခ္်နိလ္ံုး အငအ္ား 
အကုန္သံုးၿပီး လုပ္ရတာ။ ဒီၾကား 
ထ ဲအလပ္ုသမားေခါင္းက ေန႔စား 
ခကုိ ျဖတ္ယူတာ ခံရေသးတာ။ ဒီ 
နားမွာေတာ့ အလုပ္သမား ရပုိင္ 
ခြင့္ေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြ အား 
လံုးနီးပါးမသၾိကပါဘူး။ ကုယိ္ျဖစ ္
ကုယ္ိခံပ’ဲ’ဟု ဆငမ္လိကု ္သေဘၤာ 
က်င္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ 
ကုိဖုိး၀ကေျပာသည္။
 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေတာ္ 
တဆမႈမ်ားေၾကာင္ ့ထခိိကု္ေသဆံုး 
မႈေလ်ာ့က်ေရးအတြက္  လုပ္ငန္း 
ခြင္သံုးပစၥည္းမ်ားသံုး စြဲလုပ္ကုိင္ 
စဥ္  ထိခိုက္ေသဆံုးမႈျဖစ္ပါက 
သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီႏွင့္ စစ္ေဆး 
ႀကီးၾကပသ္တူို႔ကု ိတရားစြဆဲိသုြား 
မည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း  အလုပ္႐ံုႏွင့္  
အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရး 
ဦးစီးဌာနတာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက 
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ထို႔အျပင ္ျမန္မာႏိငုင္၌ံ လပ္ု 
ငန္းခြင္အတြင္း အသံုးျပဳေနသည့္ 
လံု ၿခံဳေရးပစၥည္းမ်ားမွာ အလုပ္ 
သမားမ်ားအတြက ္လံၿုခံဳေရးအာမ 
ခံမရွိဘ ဲအသံုးျပဳေနသျဖင္ ့မၾကာ 
မီထြက္ရိွမည့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး 
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္း 
မာေရးဆိငုရ္ာ နည္းဥပေဒတြင ္လံ ု 
ၿခံဳေရးပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးသည့္ 
အဖဲြ႕ဖဲြ႕၍ အေရးယူႏုငိ္ေရး ဥပေဒ 
ေရးဆဲြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အ 
ဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနမွ  သတင္းရရွိ 
သည္။
 အလပုသ္မားမ်ား၏ လပုင္န္း 
ခြငအ္ႏရၲာယထ္ခိိကုမ္ႈအတြက ္အ 
ကာအကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ား 
ထုတ္ျပန္ေပးမည္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္  
ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အႏၲ 
ရာယက္င္းရငွ္းေရးမွာ လိအုပခ္်က ္
မ်ားစြာရိွေနေၾကာင္း အလပုသ္မား 
အေရးေဆာငရ္ြကသ္ ူေရ႕ွေနဦးေန 
၀င္းက ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။
 ‘‘အလုပ္ရွင္ေတြကုိယ္တုိင္ 
အလုပ္သမားေတြရဲ႕လံုၿခံဳေရးအ 
တြက ္အာ႐ံစုုကိမ္ႈအားနည္းတယ။္ 
အက်ိဳးအျမတ္ကုိပဲ  ဦးစားေပး 
တာမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ အလုပ္သ 
မားဆိုတာလည္း စီးပြားဖက္ခ်င္း 
ပဲေ လ ။   အ လု ပ္ သ မား တ စ္  
ေယာကထ္ခိိကုသ္ြားရင္ေနာကက္ 
သတူုိ႔ မသိားစပုါ ဒကုၡေရာကတ္ာ။ 
၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ ႔ အေရးယူမႈ 
အပုိင္းမွာ လက္ေတြ႕ပါဖို ႔ေတာ့ 
လိုတယ္’’ဟု ေျပာသည္။
 ‘‘လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ အလုပ္ 
သမားေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန 
တာ၀န္ရိွသူေတြ လက္တဲြညီညီနဲ႔ 
၀ုငိ္း၀န္းေျဖရငွ္းရင္ေတာ ့ရတဲပဖ္ဲြ႕ 
ရဲ႕ မႈခင္းစာရင္းမွာလည္း မေတာ္ 
တဆမႈေၾကာင့္  အျပစ္မဲ့သူေတြ 
ေသ တဲ့ႏႈ န္းေ လ်ာ့ သြား မ ယ္ လို ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ဟု အၿငိမ္းစား 
ရဲမွဴးႀကီးၫြန္႔လိႈင္ကေျပာပါသည္။
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အလယ္တန္းအဆင့္ အခမဲ့ပညာေရး ယခုပညာသင္ႏွစ္ စမည္
ေဇာ္မ်ဳိးလိႈင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၇
  အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား 
တြင္ အလယ္တန္းအဆင့္အခမဲ့ 
ပညာေရးစနစ္ကို ယခုႏွစ္ပညာ 
သင္ခြင့္ (၂၀၁၄-၁၅)တြင္ စတင္ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း အမွတ္ (၃)အေျခခံပညာ 
ဦးစီးဌာန ၫႊနၾ္ကားေရးမွဴးခ်ဳပ ္ဦး 
မင္းေဇာ္ကေျပာသည္။
 ‘‘၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ 
ကစၿပီး အလယ္တန္းအဆင္အ့ခမဲ့ 
ပညာေရးစနစ္ကို စတင္ေဆာင္ 

ရြကဖ္ို႔ရိွပါတယ္။ ေသခ်ာပါတယ္။ 
စာမထြက္ေသးလို႔ပါ။ ျပ႒ာန္းစာ 
အုပ္၊ ေက်ာင္းလခ တစ္ေထာင္ 
ေပးဖို႔တုိ႔က ေမလ ၁၉ ရက္ အ 
စည္းအေဝးၿပီးရင္ ေသခ်ာတဲ့ အ 
ေျဖထြက္မွာပါ’’ဟု ဦးမင္းေဇာ္က 
ေျပာသည္။
  အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား 
၌  ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရာတြင္ 
၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
စတငအ္ေကာငထ္ည္ေဖာ္ခဲ့သည္ ့
မသင္မေနရမူလတန္းပညာေရး 
စနစ္အရ မူလတန္းအဆင့္အခမဲ့ 

ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 
မ်ားအား ျပ႒ာန္းစာအုပ္၊ ဗလာ 
စာအုပ္ႏွင့္ ေငြက်ပ္တစ္ေထာင္စီ 
ေပးခဲ့ကာ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄-၁၅ ပ 
ညာသင္ႏွစ္တြင္စတင္၍ အလယ္ 
တန္းအဆင္အ့ား အခမဲ့စနစ ္စတင ္
ေဆာ င္ ရြ က္ သြား မ ည္ျ ဖ စ္  အ 
ထကတ္န္းအဆင္က့ိသုာ ျပသည။္ 
႒ာန္းစာအုပ္၊ ေက်ာင္းလခ၊ အား 
ကစား၊ စာေရးကရိိယာ၊ စာ ၾကည္ ့
တိုက္ေၾကးႏွင့္ မိဘဆရာအသင္း 
ေၾကးတို ႔ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းသိရသည္။

 ‘‘ဒီႏွစ္ကစၿပီး အလယ္တန္း 
ေတြကိပုါ အခမဲဆ့ိုေတာ ့ေကာင္း 
တာေပါ့။ မႏွစ္က သားအငယ္ကို 
သူငယ္တန္းမွာ သြားအပ္ေတာ့ 
တစ္ေထာင္ျပန္ရတယ္။ ရတာကို 
ျပန္လွဴခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္သားအႀကီး 
ကလည္း  ငါးတန္းတက္မွာဆုိ  
ေတာ့ သူ႔အတြက္ေက်ာင္းလခ မ 
ေပးရေတာ့ေကာင္းပါတယ’္’ဟ ုအ 
လံၿုမိဳ႕နယ္အ.ထ.က (၄)တြင ္သား 
ႏစ္ွဦးကုိေက်ာင္းအပ္ႏံွမည့္ေက်ာင္း 
သားမိဘတစ္ဦးကေျပာသည္။
 အလယ္တန္းအဆင့္ပညာ 

ေရးတြင္  တက္ေရာက္ေနမည့္  
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ 
၂ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔အထိရိွၿပီး ပညာ 
ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၄ -၁၅ ပ 
ညာသင္ႏစွအ္ေျခခံပညာ အလယ္ 
တန္းအဆင့္အခမဲ့ပညာေရးအ 
တြက ္ေငြက်ပ ္၇ ဘလီယီ ံလ်ာထား 
ေၾကာင္းသိရသည္။
 ‘‘အလယ္တန္းအဆင့္ အခမ့ဲ 
ပညာေရးစနစ္က ေကာင္းပါတယ္။ 
အစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ တက္ေနတဲ ့
ကေလးေတြအတြက ္ဝမ္းသာစရာ 
ပါ။ ဒီလိုစနစ္လုပ္ေပးတာမွာ မွန ္

ကန္တိက်ဖို႔လုိပါတယ္။ ေက်ာင္း 
သားေတြအတြက္  မွန္မွန္ကန္  
ကန္လုပ္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ဝမ္းသာ 
ႀကိဳဆုိရမယ့္စနစ္ပါ’’ဟု ေျမာက္ 
ဥကလၠာပၿမိဳ႕နယ္ရိွ ACA ပညာ့ရိပ္ 
ၿငိမ္ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမွ ပညာေရးအ 
ႀကံေပး ဦးစန္းဝင္းကေျပာသည္။
 ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏစွအ္တြက ္
အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၌ 
ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးရက္သတၱပတ္ 
အျဖစ္ ေမလ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္ 
အထိသတ္မွတ္သည္။

ဇြန္လ ပထမပတ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္စာရင္းထြက္ဖြယ္ရွိ
ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၇
၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠ 
သိလု၀္ငတ္န္းစာေမးပဲြ ေအာငစ္ာ 
ရင္းမွာ ဇြန္လ ပထမပတ္အတြင္း 
ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ 
(၃) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ၫႊန ္
ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းေဇာ္က 
ေျပာသည္။
 ‘‘၁၀ တန္းေအာင္စာရင္းက 
ဇြန္လ ၇ ရက္ေလာက္ ထြက္ျဖစ္ 
ဖို ႔ရိွတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ 
ေတာ့ မေၾကညာရေသးဘူး။ Con- 
firm မျဖစ္ေသးလို႔ပါ။ အဲဒီရက္ 
ပိငု္းေလာက္ျဖစပ္ါမယ’္’ ဟ ုဦးမင္း 
ေဇာ္က ေျပာသည္။
 ၂၀၁၃-၁၄ တကၠသိုလ္၀င္ 
တန္းစာေမးပဲြကိ ု၂၀၁၄ ခုႏစွ ္မတ္ 
လ ၁၂ ရကမွ္ ၂၂ ရကအ္ထိ က်င္း 
ပျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေျဖဆိုရန္ စာရင္း 

ေပးသူ ငါးသိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ 
ရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း  ငါးသိန္းေလး  
ေသာင္းေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ေျဖ 

ဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
  ‘‘ေျဖလာတာေတာ့ အကုန္ 
လံုးေျဖႏိငုတ္ယ။္  ဂဏုထ္ူးတစဘ္ာ 

သာေလာက္ ထြက္မယ္ မွန္းထား 
တယ္။ ေအာင္စာရင္းထြက္မယ္ 
ၾကားေတာ့ ရင္ခုန္တယ္။ ေအာင္ 

မယ္လို ႔ထင္ပါတယ္’’ ဟု တကၠ 
သုိလ္၀င္တန္းေျဖဆုိထားသည့္ ေမွာ္ 
ဘီၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္မ်ဳိးမင္းထြဋ္က 

ေျပာသည္။
 ယခုႏစွ ္တကသၠိလု၀္ငတ္န္း 
စာေမးပဲြေျဖဆိထုားသည့ ္ေက်ာင္း 
သားအမ်ားစုမွာ လြယ္ကူစြာ ေျဖ 
ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မည္ဟု ယံု 
ၾကညထ္ားၾကေၾကာင္း သရိသည။္
 ‘‘စာေမးပဲြမွာ အားလုံးနီးပါး 
ေျဖႏုိင္တယ္။ ေအာင္မယ္လုိ႔လည္း 
ထငတ္ယ္။ ေအာငရ္င ္တကသၠိလု ္
ဆက္တက္ၿပီး ရြာမွာ ဆရာမျပန ္
လုပ္မယ္’’ ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မရမ္း 
ေခ်ာင္းေက်းရြာမ ွမဇင္ႏုႏထုြန္းက 
ေျပာသည္။
  ၂၀၁၂-၁၃ တကၠသိုလ္၀င္ 
တန္းစာေမးပဲြတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ငါးသိန္း 
နီးပါး ၀င္ေရာက္ေျဖဆိခုဲၿ့ပီး ေအာင ္
ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၃၄ ဒသ မ ၃၃  
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရ 
သည္။

ဓာတ္ပုံ - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္စာရင္း ၾကည့္႐ႈေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား
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ျမန္မာလူငယ္မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ မိဘမ်ားထက္ ပညာေရးနိမ့္က်ေနဟု ၿဗိတိန္အမတ္မ်ားသံုးသပ္
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၆
ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ ထူးျခားေသာ ျပႆ 
နာတစ္ခုမွာ လူငယ္မ်ဳိးဆက္မ်ား 
သည္ ၎တို႔မိဘမ်ားထက္ ပညာ 
ေရးနိမ့္က်ေနေၾကာင္း ၿဗိတိန္အ 
မတမ္်ား၏ ျမနမ္ာႏုငိင္ဆံုငိရ္ာေလ ့
လာသုံးသပ္ေရးအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ 
ျပထားသည္။
   ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ပညာေရးအတြက္  သိသိသာသာ 

ေထာက္ပံ့မႈတုိးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ဆရာ 
အတတ္သင္တန္းမ်ား ဦးစားေပး 
ရန္ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 
၏ တုိက္တြန္းမႈကို ၿဗိတိန္အစိုးရ 
က သေဘာတူညီခဲ့သည္။
 လကရိွ္ခ်္ိန္အတြင ္ၿဗတိိန္အ 
စိုးရသည ္ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ ိပညာေရး 
တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ 
အဂၤလပ္ိဘာသာသငတ္န္းနည္းျပ 
မ်ားထားရွ၍ိ သငၾ္ကားပို႔ခ်ေစမည္ ့
စမံီကန္ိးအတြက ္အေမရိကန္ေဒၚ 
လာခုနစ္သန္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ 
ေနာ္ေ၀းနည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈ မဟာဘဲြ႕သင္တန္းအတြက္ 
ပူးေပါင္းရန္ လက္မွတ္ထိုး
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၇
ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ 
ေနာ္ေ၀းသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတကၠ 
သုိလ္တုိ႔သည္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ မဟာဘဲြ႕ 
သင္တန္းအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ရန္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာလက္ 
မတွ္ေရးထိုးလိကု္ေၾကာင္း သတင္း 
ရရွိသည္။
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
မဟာဘဲြ႕ကိ ု မဟာဗ်ဴဟာစမီကံနိ္း 
ခ် ၍  အေ ကာ င္ အ ထ ည္ေ ဖာ္  
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္စပ္ 
ဘာသာရပမ္်ားျဖစ္ေသာ အိငုစ္တီ ီ
ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ 
မ်ားကိ ုေခတမ္နီည္းပညာရပမ္်ား 
ျဖင့ ္ေပါင္းစပ္ေဆာငရ္ြကရ္န္ ရည ္
ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ‘‘အခုကေတာ့ ကနဦးလက္ 
မွတ္ေရးထိုးတဲ့ အဆင့္ပါပဲ။ အ 
ရညအ္ခ်င္းျပည္မီ့တဲ့ စမံီခန္႔ခဲြမႈ ပ 
ညာရွင္ေတြ ေပၚထြကလ္ာေအာင ္
ပါ။ လကရ္ွကိေတာ ့ရနက္နုစ္ီးပြား 

ေရးတကသၠိလုမွ္ာMBA သငတ္န္း  
ဖြင္ထ့ားတာ ရွပိါတယ။္ ဒါကေတာ ့ 
ေနာကထ္ပ ္အသစ္ျဖစလ္ာႏိငုတ္ာ 
ေပါ့’’ ဟု ရန္ကုန္စီးပြားေရးတက ၠ
သိလုမွ္တာ၀န္ရိွသကူ ေျပာသည။္
 ရန္ကုန္စီးပြားေရး  တကၠ  
သိလုသ္ည ္ယခုႏစွပ္ိငု္းတြင ္ႏိငုင္ ံ
တကာ ပညာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ား တုိးျမႇင့ ္
လ်ကရိွ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလက ဂ်ပန္ 
ႏိုင္ငံရွိ အာရွပစိဖိတ္ တကၠသိုလ္ 
ႏငွ့ ္ပညာေရးပူးေပါင္းမႈဆိငုရ္ာ နား 
လည္မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ထိုး 
ထားသည္။
 လကရိွ္အခ်ိန္တြင ္ဂ်ပန္၊ အ 
ေမရိကန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ထိုင္းစသည့္ 
ႏုိင္ငံမ်ားမွ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပ 
ညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ  
ဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္ 
မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး အျခားတကၠ 
သိလုမ္်ားႏွင့ ္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက ္
ရန္ အစအီစဥ္မ်ားရိွေၾကာင္း သရိ 
သည္။

ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာေရးဘာသာရပ္ သြားေရာက္သင္ယူသူ ျမင့္တက္
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၆
၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္၊ ျပည္ 
ပတကၠသိုလ္မ်ား၌ သြားေရာက္ 
ပညာသငယ္သူမူ်ားတြင ္ပညာေရး 
ဘာသာရပ္ ေရြးခ်ယ္သူမ်ား ထိပ ္
ဆံုးက ဦးေဆာင္ေနေၾကာင္း သ 
ေျပပညာေရး  ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ 
ပညာသငဆ္ုႏငွ့ ္ေက်ာင္းသားမ်ား 
ကူညီပံ့ပိုးမႈ ဌာန (SSSD) မွ သ 
တင္းရရွိသည္။
 ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ 

ပညာသင္ဆုရရွိသူ ၁၈၉ ဦးထဲမွ 
ပညာေရးဘာသာရပ္ သငယူ္မည့ ္
သူ ၅၄ ဦး၊ က်န္းမာေရးဘာသာ 
ရပ္ သင္ယူမည့္သူ ၄၆ ဦး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး ဘာသာရပ္ သင္ယူ 
မည့္သူ ၃၁ ဦး၊ လူမႈေရးသိပၸံဘာ 
သာရပ္ သင္ယူမည့္သူ ၂၄ ဦး၊ 
ႏုိင္ငံေရးဘာသာရပ္ သင္ယူမည့္ 
သူ ၂၄ ဦးႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး 
ဘာသာရပ္ သငယူ္မည့သ္ ူ၁၀ ဦး 
ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 ပညာသငဆ္ ုရရိွသမူ်ားတြင ္
ဗမာက ၄၉ ဦးျဖင့္  အမ်ားဆံုး 

သင္ပညာေရးႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ 
ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း  
ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္း 
ေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူထားၿပီး 
ျဖစ္သည္။
  ‘‘စက္တင္ဘာလထဲလာမွာ 
ပါ။ ပညာေရးေကာလိပ္ေတြမွာ 
ထားမယ္။ သူတုိ႔ကလည္း ေကာ 
လိပ္ေတြမွာပဲ ေနခ်င္တယ္ေျပာ 
တယ္။ အဂၤလပ္ိစာေရာ၊ သင ္ၾကား 
နည္းစနစ္ေတြ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး 

မွာပါ’’ဟု ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ 
ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ 
ရိွသကူ သငၾ္ကားပုိ႔ခ်မည္ ့အစအီ 
စဥ္ကို ေျပာသည္။  
  ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကိုးရက္ 
ၾကာလာေရာက္၍ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ 
ကညူီေထာကပ္ံမ့ႈအေျခအေနမ်ား 
ကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အစီရင္ခံ 
စာထုတ္ျပန္ရာတြင ္ျမန္မာလငူယ္ 
မ်ား၏ ပညာေရးကိ ုေဝဖန္သံုးသပ္ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပါ၀ငၿ္ပီး ကရင ္၄၁ ဦး၊ ကခ်င ္၂၅ 
ဦး၊ ရွမ္း ၂၁ ဦး၊ ကယား ၁၀ ဦး၊ 
ခ်င္း ကိုးဦး၊ ရခုိင္ ေျခာက္ ဦး၊ မြန္ 
ငါးဦးႏငွ့ ္အျခား တုငိ္းရင္းသား ၂၄  
ဦး ပါ၀င္ေနသည္။
  ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ားသို ႔ 
ပညာသင္ဆုျဖင့္ သြားေရာက္ရာ 
တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ား 
သို႔ ၁၄၅ ဦးျဖင့္ အမ်ားဆံုးသြား 
ေရာကခ္ဲၿ့ပီး ဖလိစပ္ိငု္ႏိငုင္ရံွ ိတက ၠ
သိလုမ္်ားသို႔ ၂၁ ဦး၊ ေဟာင္ေကာင ္
တကသၠိလုမ္်ားသို႔ ၁၂ ဦး ႏငွ့ ္အျခား 
သူမ်ားက ေဒသတြင္း တကၠသိုလ္ 

မ်ားတြင ္တက္ေရာကၾ္ကမည္ျဖစ ္
သည္။
  သေျပေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ 
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားရွိ တကၠသိုလ္မ်ား 
တြင္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထား 
လိုေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို အ 
ႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ 
ေနျခင္းျဖစၿ္ပီး အထကပ္ါ စစတ္မ္း 
သည္ သေျပေဖာင္ေဒးရွင္းမွတစ္ 
ဆင့္ ပညာသင္ဆု ရရွိသြားခဲ့သူ 
မ်ားအေပၚ အေျခခထံတု္ျပနထ္ား 
ျခင္းျဖစ္သည္။
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၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ျမင့္ျမတ္ၾကယ္ကုမၸဏီလီမိတက္
အေရာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး 
က်ား(၁)၊ မ (၂) ဦး
အေရာင္း၀န္ထမ္း  က်ား (၃) ဦး၊ မ (၅) ဦး 
အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး၀န္ထမ္း မ (၇) ဦး
အေရာင္းအကူ၀န္ထမ္း     က်ား (၅) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၄၆၂၁၇
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

အလိုရိွသည္
ကြန္ပ်ဴတာ Photoshop, Excel, Illus-
trator မ (၁) ဦး အလိုရိွသည္။
ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ေရႊေပါက္ကံ ဦးစား 
ေပးမည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၄၉၆၈၆
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Marketing Manager M/F (2) Posts
Executive Assistant  M/F (2) Posts
Personal Assistant   M/F (2) Posts
Pre-School Teachers  F (5) Posts
Email.pyethant@gmail.com

PH:09 5192276
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Graphic Designer M/F (1) Post
Wanted For Project Basic. Working 
With Ads Writer.

PH:09 421029415
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
႐ံုး၀န္ထမ္း (စီမံ) က်ား/မ (၁) ဦး
ဘြဲ႕ရ၊ Microsoft Office ကြၽမ္းက်င္။

သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္း     မ (၁) ဦး
ၿမတိ၊္ က်ားေက်ာင္း၊ အမိ္ေတာရ္ာဘရုား 
၀င္း၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၀၂၆၀၅၁၀
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sales Engineers Wanted
M & E      M (1) Post
Civil         M (2) Posts
Auto CAD M (1) Post
Must Fluent in English. Driving License 
For 1 & 2. Min:2yrs Experence. Very 
Good Salary.

PH:09 421029415
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Product Executive       M/F (1) Post
Medical Representative M/F (5) Posts 
Brand Promoter           F (10) Posts
Room(18/19), Bldg(10), 7 th Floor, 
Near Yuzana Plaza, Mingalar Taung 
Nyunt Tsp, Yangon.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္

အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းအလိုရိွသည္။
ေမာ္ဒယ္ျမင့္ ေအာ္တုိဂီယာ၊ အိမ္စီး 
ကားေမာင္းရမည္။ ညိႇႏႈိင္းလစာေပး 
မည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၇၉၂၈၅
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း က်ား (၃၀) ဦး
အသက္ (၁၈) မွ (၅၀) ႏွစ္အတြင္း၊ နယ္ 
၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေနထုိင္ရန္ အ 
ေဆာင္စီစဥ္ေပးမည္။
အမွတ္ (၇၃)၊ ၄လႊာ၊ ၁၆၆ လမ္းတို၊ တာ 
ေမြၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၆၄၂၉၈
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Hotel Shwe Gone Daing

Commis II        M (2) Posts
Office Assistant F (2) Posts
Cashier            F (2) Posts
Email:monyeekyaw@gmail.com

PH:01 552583

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

စာအုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ၀န္ 
ထမ္း မ(၁) ဦး အလိုရိွသည္။ အမွတ္ 
(၁၇၀−၁၇၂)၊ လမ္း(၅၀) အထက၊္ ပုဇြန္ 
ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉၃၁၉၀၆၁၀၇
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Administrative Assistant မ (၁) ဦး 
အလိုရိွသည္။
ဘဲြ႕ရ(သို ႔)၊ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး 
အသက ္(၁၉) ႏစွမွ္ (၂၅) ႏစွအ္တြင္းရွိရ 
မည္။ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳႏုိင္သူ။ အဂၤ 
လိပ္စာ ေရးႏုိင္ေျပာႏုိင္သူ။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၃၅၉၃၉၉
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

စာအုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ၀န္ 
ထမ္း မ(၁) ဦး အလိုရိွသည္။ အမွတ္ 
(၁၇၀−၁၇၂)၊ လမ္း(၅၀) အထက၊္ ပုဇြန္ 
ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

ဖုန္း - ၀၉၃၁၉၀၆၁၀၇
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Driver   M (1) Post
လစာ တစ္သိန္းခြဲက်ပ္။ ကားႀကီး (can-
ter) ေမာင္းႏွင္ႏုိင္သူ၊ အက်င့္စာရိတၱ 
ေကာင္းမြန္သူ။
Kabaraye Villa, D (9), Mayangone 
Township, Yangon.
PH:01 655829, 655842

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
Sales Service Office/ Sale Assistant 
M/F (5) Posts
Sale & Marketing Executive 
M/F (3) Posts
Driver        M (1) Post
(ကုိးမိုင္ မင္းဓမၼလမ္းတြင္ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ရမည္)
Email:hr.natray@gmail.com

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အေဆာင္မွဴး   က်ား/မ (၇) ဦး ဘဲြ႕ရ။
(ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းရိွ 
သူ ဦးစားေပးမည္) အသက္ ၃၀ ႏွစ္ 
အထက္။ (၂၆.၅.၂၀၁၄) ေနာက္ဆံုး။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၃၆၅၇၄၁
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
စက္မႈကြၽမ္းက်င္ (၂) ဦး
စကမ္ႈဆိငုရ္ာ ထုတ္ကန္ုလပ္ုငန္းအတြက ္
ခန္႔ထားရန္ျဖစ္သည္။ 
အမွတ္ ၁၀၂၊ နတ္စင္လမ္း၊ ၾကည့္ျမင္ 
တုိင္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၇၀၅၆၇၄
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စားပဲြထုိးအလိုရိွသည္။ ေန႔၊ စား(ၿငိမ္း)။ 
လစာ-ေလးေသာင္း။ မွတ္ပံုတင္၊ ရဲစ 
ခန္း(သုိ႔) ရပ္ကြက္ေထာကခံ္စာပါရမည။္ 
အနည္းဆံုး သံုးလ လုပ္ႏုိင္ရမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၀၅၁၇၈

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ကားပစၥည္းျဖန္ ႔ခ်ိျခင္းစိတ္ပါ၀င္စားသူ 
အမ်ိဳးသား ၀န္ထမ္း (၂) ဦး အလိရွိုသည။္ 
အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၃၀ ႏွစ္အတြင္ျဖစ္ရ 
မည္။ တကၠသုိလ္မွ ဘဲြ႕ရရိွၿပီးသူဦးစား 
ေပးမည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၆၃၄၃၅
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အကူစက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္ (၂) ဦး 
လစာ ခုနစ္ေသာင္းက်ပ္။ စရိတ္ၿငိမ္း။
ဖုန္း-၀၉ ၄၂၅၀၂၁၄၄၇
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Winning Security Group Co.,Ltd 
ယာဥ္ေမာင္း           (၁) ဦး
လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း (၁၀၀) ဦး
အသက္ (၁၈) မွ (၅၀) ႏွစ္အတြင္း၊ 
က်န္းမာသန္စြမ္း၍ စိတ္ပါ၀င္စားသူ။
တိုကအ္မွတ္ (၂၁၇-၂၁၉)၊ (၆လႊာ ေအ) 
ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ 
ၿမိဳ႕နယ္။
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ကန္ေတာ္ေလး အထူးကုေဆးခန္း
Medical Imaging Technologist (Ra-
diographer)        M/F (2) Posts
Pharmacy Sales      F (5) Posts
Receptionist            F (5) Posts
Nurse-Aid              F (10) Posts
သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္း   F (3) Posts
လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း       F (3) Posts

ဖုန္း-၀၁ ၂၄၆၅၃၁၊ ၃၈၄၀၄၂
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အိုင္အယ္လ္အို ညီလာခံတက္ေရာက္မည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ အစိုးရလူမ်ားဟု တိုင္ၾကားခံထားရ
ေအးျမတ္သူ

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၉
      ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပ 
မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္ 
သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ညလီာခံသို႔ တက ္
ေရာက္မည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား 
ကိုယ္စားလွယ္အား အစိုးရမွ ေရြး 
ခ်ယထ္ားသည့ ္ကိယုစ္ားလယွအ္ 
တုအေယာင္ဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံတ 
ကာ အလုပ္သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ 
ျပည္တြင္းရွိ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က စြပ္စဲြ 
တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း  ျမန္မာ 
ႏိငုင္အံလပ္ုသမား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥက႒ၠ 
ဦးေအာင္လင္းက ေျပာသည္။
 ဆြစဇ္ာလန္ႏိငုင္ရံွ ိဂ်နီဗီာၿမိဳ႕ 
တြင္ က်င္းပမည့္ (၁၀၃) ႀကိမ္  
ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအ 
လုပ္သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ညီလာခံကို  
တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထား 
သည့ ္အလပုသ္မားကိယုစ္ားလယွ ္
အား ျပည္တြင္းရွိ အလုပ္သမား 
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္တစ္ခုမွ အစိုးရေရြးခ်ယ ္
တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ကိုယ္စား 
လွယ္အတုအေယာင္ဟု အလုပ္ 
သမားအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က စြပ္စဲြတိုင္ 
ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ‘‘အခုလာမယ့္ ပုဂၢဳိလ္က အ 
လုပ္သမားကိုုယ္စားလွယ္ စစ္စစ္ 

မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရက လႊတ္ 
လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အတုအ 
ေယာင္ပါဆို ၿပီး ILO အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ 
ဥကၠ႒ထံ တိုင္ထားတယ္။ အဲဒီလို 
မမွန္မကန္တုိင္ ၾကားမႈက အခု 
သြားမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ 
အလားအလာမေကာင္းပါဘူး။ ဟိ ု
မွာ ျပဳမူဆကဆ္ခံံရမယ့္ အေျခအ 
ေနတစရ္ပ္ ႀကံဳရႏုငိပ္ါတယ္။ ကမၻာ 
ကို  အမွန္အတိုင္းတင္ျပဖို ႔လို  
တယ္။ အစိုးရကလည္း ဒီလို ေပါ ့
ေပါ့ေလး မလႊတ္သင့္ပါဘူး။ အ 
ေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္’’ 
ဟု ဦးေအာင္လင္းက ဆက္လက္ 
ေျပာသည္။
 ထုိသို႔ မမွန္မကန္တုိင္ၾကား 
ခံရမႈကို အစိုးရက မ်က္ကြယ္မျပဳ 
ဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ 
ေၾကာင္း ျမနမ္ာႏိငုင္ ံအလပုသ္ မား 
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ တိုက္တြန္းေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။
 ထိကုဲသ့ို႔ တိငုၾ္ကားကန္႔ ကြက ္
ခဲ့ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမွာ ျမနမ္ာႏိငု ္
ငံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ 
ခ်ဳပ္(FTUM) ျဖစသ္ည။္ ယင္းအဖဲြ႕ 
ခ်ဳပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ယွဥ္ 
ၿပိဳငသ္ည္ ့ပဂုိၢဳလသ္ည ္အေျခခအံ 
ဆင့္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း 

မရွိဘ ဲျပညန္ယ္/တိုင္း အဆင့္ေရြး 
ခ်ယ္ၿပီးမွသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 
ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အလုပ္ 
သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(MTUF) အဖြဲ႕မွ 
သတင္းရရိွသည္။
 ထုိ႔အျပင ္၎သည ္ယခငက္  
ႏိငုင္ ံေရးလႈပရ္ွားေဆာငရ္ြကခ္ဲသ့ ူ
ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္ 
စစ္စစ္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အလုပ္သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ေမလ 
၁၈ ရကက္ ျပဳလပ္ုခဲ့သည္ ့သတင္း 
စာရငွ္းလင္းပဲြတြင ္ထည့ ္သြင္းေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။
  ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢ 
မ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း 
တာ၀န္ခ ံေဒၚ ခိုငဇ္ာေအာငက္ ‘‘F 
TUM အေနနဲ႔ ILO ႐ုံးတုုိင္ၾကား 
စာ မပုိ႔ထားဘူး။ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ေတြကု ိ
ဒု၀န္ႀကီးက ေခၚေတြ႕တယ္။ အဲ 
ဒမွီာ ေရြးခ်ယ္မႈ မမွန္မကန္ပါဘူး။ 
ေရြးခ်ယမ္ႈပံစု ံမမနွက္နဘ္ူးလို႔ ၀န ္
ႀကီးဌာနကုိ တင္ျပထားတာပဲရိွ 
တယ္။ ILOကုိ တိုင္တယ္ဆုိတာ 
လံုး၀မဟတုပ္ါဘူး။သတူုိ႔ဆမီွာ အ 
ေထာ က္ အ ထား ရိွ တ ယ္ ဆုိ ရ င္   
အဲဒါေတြလည္း ကြၽန္မတုိ႔ရသင့္ 
တယ္။ အဲဒါေတြ မသိရဘူးဆိုရင္  

ဒီလိုေျပာလို႔မရဘူး’’ဟု ဆုိသည္။
  ‘‘သူတို႔တိုင္တယ္၊ မတိုင္ 
ဘူးဆုိတာ ဟုိေရာက္ရင္ ေတြ႕မွာ 
ပ။ဲ အဒဲလီိုေတြ႕ၿပီဆုရိင ္အစိုးရရ႕ဲ 
ကတိက၀တ္အတိုင္း အေရးယူ 
မလားၾကည္မ့ယ္။ အေရးမယူဘူး 
ဆုိရင္  ေပါင္းလုပ္တယ္ဆုိတာ 
ေသခ်ာတယ္။ ၀န္ႀကီးကုိေတာင္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ထားတယ္ တုိင္မယ္ 
ဆိုတာ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရ 

လႊတ္တာ။ အခုဒီလူေတြက အစိုး 
ရလူေတြပါဆုၿိပီး အဒဲလီိလုပုတ္ာ’’ 
ဟု ဦးေအာင္လင္းကဆုိသည္။
 ‘‘ဂ်ီနီဗာအတြက္ ကုိယ္စား 
လွယ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ အလုပ္ 
သမားအင္အား ဘယ္ေလာက္ 
ပါ၀ငလ္၊ဲ ဘယ္ေလာကက္ုယိစ္ား 
ျပဳႏုိင္မလဲ အေပၚမွာလဲ စိစစ္ေရြး 
ခ်ယ္သြားမွာပါ’’ဟု အလုပ္သမား 
၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက 

မည္ ့သံုးဦးတု႔ကိိ ုေရြးခ်ယထ္ားၿပီး 
ျဖစ္ေသာ္လည္း အစုိးရမွ ယခုအ 
ခ်ိန္အထိ တရား၀င ္ထုတ္ျပန္ျခင္းမ 
ရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း 
ညလီာခသံို႔ တက္ေရာကရ္န ္ကုယိ ္
စားလယွ ္ေရြးခ်ယမ္ႈတြင ္ေအာက ္
ေျခ အေျခခအံဆင္မ့ ွအမ်ိဳးသားအ 
ဆင့္ထိ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ရာ 
အခ်ိန္မေလာက္ငသည့္အတြက္ 
အစိုးရမွ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရြး 
ခ်ယ္မႈကုိ ခ်န္လွပ္ၿပီး ျပည္တြင္းရိွ 
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္သံုးခုမွ ဥကၠ႒တုိ႔ကုိ ေခၚ 
ယူေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ယင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြ ဲတြင ္
အလုပ္သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (MTUF)ႏွင့္ 
လယ္သမားအဖဲြ႕တု႔ိက ႏွစ္ဖဲြ႕ပူး 
ေပါင္းေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္အခါ က်န္ 
တစ္ဖဲြ ႕ျဖစ္သည့္ အလုပ္သမား 
သမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(FTUM) မွ  
တရားမမွ်တဟုဆုကိာ ႏတ္ုထြက ္
ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 အဆိုပါ ညီလာခံႀကီးသည္ 
တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သ 
မားညီလာခံႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေမ 
လ ၂၈ ရကမွ္ ဇြန္လ ၁၂ ရကအ္ ထိ 
၁၄ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ သြား 
မည္ျဖစ္သည္။

ရင ္တခ်ိဳ႕အာဏာရငွ္ႏုငိင္ံေတြ က 
တက္လာတဲ့အလုပ္သမားကုိယ္ 
စားလွယ္အတုေတြရိွတယ္။ သူ 
တုိ႔က ခ်က္ခ်င္းေတြ႕လို႔ရိွရင္ ျပန္ 

ေျပာသည္။
  ILO ညီလာခံသုိ ႔  တက္ 
ေရာကမ္ည္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္ ံကုယိစ္ား 
လယွတ္စဥ္ီးႏငွ္ ့အႀကံေပး လုကိပ္ါ 

    အခုလာမယ့္ ပုဂၢဳိလ္က အလုပ္သမားကိုုယ္စား
လယွစ္စ္စစ္ မဟုတ္ပါဘူး။ အစုိးရက လႊတ္လိက္ုတဲ ့ကုိယ ္
စားလယွ ္အတုအေယာငပ္ါဆိၿုပီး ILO အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ 
ထံတုိင္ထားတယ္။ အဲဒီလို မမွန္မကန္တုိင္ၾကားမႈက 
အခုသြားမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ အလားအလာမ 
ေကာင္းပါဘူး
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‘‘ကြၽန္ေတာ့္အျမင္က ၄၃၆ ေရာ ၅၉(စ)ေရာျပင္ဖို႔က ၂၀၁၅ အမီ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္’’
အစုိးရသစတ္ကၿ္ပီးခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာ့ႏုငိင္ံေရးအေျပာင္းအလကဲိ ုအစဥ္တစ္ 
စိုက္ေလ့လာသံုးသပ္ခ့ဲသူ။ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအေတြး 
အျမင္မ်ားျဖင့္ လက္ရွိ အာဏာရအစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္အတုိက္အခံ အင္အား 
ႀကီးႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားပါမက်န္ေ၀ဖန္သံုးသပ္ေနသူႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ 
ေဒါကတ္ာရနမ္်ဳိးသမိ္းႏငွ္လ့ကရ္ွိျဖစ္ေပၚေနသည္ ့အေျခခဥံပေဒျပငဆ္င ္
ေရးႏငွ္ ့ႏုငိင္ံေရးအေရြ႕မ်ား၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာကပ္ြအဲႀကဳိျမနမ္ာ့ႏုငိင္ံေရး 
အခင္းအက်င္းကို 7Day News က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားပါသည္။

လႊတ္ေတာန္ဲ႔အစုိးရသကတ္မ္းသုံး 
ႏစွ္ေက်ာရ္ွလိာတဲအ့ခ်နိမ္ွာ ျမနမ္ာ 
ျပညရ္႕ဲ အကူးအေျပာင္းကာလကိ ု
ဘယလ္ုမိ်ား သုံးသပပ္ါသလ။ဲ သ ိ
သာထငရ္ွားစြာေျပာင္းလတဲယလ္ုိ႔ 
ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ေယာက္ 
အေနနဲ႔ ျမငရ္တာေတြကဘာေတြ 
ျဖစ္မလဲ။
 ေအာက္ေျချပည္သူလူထရုဲ႕ 
တုိးတက္မႈအပုိင္းကုိ ၾကည့္ရင္  
ေတာ္ေတာ္ေလးကိုအားနည္းတာ 
ေတြ႕ရတယ္။ ျပည္သူလူထုက စီး 
ပြားေရးအရပုိၿပီး က်ပ္တည္းလာ 
တယ္။ ေအာက္ေျချပည္သူလူထု 
က အသုံးစရိတ္ေတြ ျမင့္လာ 
တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕မွာ၀င္ 
ေငြအတန္အသင့္တုိးေသာ္လည္း 
ပဲ အသုံးစရိတ္ေတြျမင့္လာတာ 
ေၾကာင္ ့ေအာက္ေျချပညသ္လူထူ ု
ရ႕ဲ စား၀တ္ေနေရးအခကအ္ခဟဲာ 
လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ကထက္ပိုၿပီးျမင့္ 
မားလာတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ အစုိး 
ရတစခု္ဆုတိာက ျပညသ္လူထုူကိ ု
ကုိယ္စားျပဳရမယ္။ ျပည္သူလူထု 
ကိုဗဟိုျပဳရမယ္လုိ႔ သမၼတႀကီး 
ကို ယ္ တုိ င္ ကေျ ပာ ထား တာ ဆုိ  
ေတာ့ ျပည္သူလူထုဆုိတာအမ်ား 
စုက ေအာက္ေျချပည္သူလူထု။ 
ေအာက္ေျချပညသ္လူထူ ုအမ်ားစ ု
ရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
လမူႈေရးျပႆနာေတြကိ ုမေျဖရငွ္း  
ေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင္ အဲဒီအစုိးရဟာ 
ျပညသ္ကူိကုုယိစ္ားျပဳတဲ၊့ ျပညသ္ ူ
ကို ဗဟုိျပဳတဲ့ အစုိးရလုိ႔ေျပာဖုိ႔ 
ခက္တယ္။ အဲဒီအစုိးရမ်ဳိးကို အ 
ေျပာင္းအလကဲာလမွာ တိုးတကမ္ႈ 
ေတြေဖာ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ေျပာ 
ဖုိ႔ခက္တယ္။
အစုိးရသစ္သာ ေျပာင္းသြား 
တယ္ ျပညသ္လူထုူအတြက ္ဘာမွ 
မထူးဘူးလုိ႔ေျပာခ်င္တာလား။
 အဲဒီလုိေျပာႏုိင္ပါတယ္။
အခုလတ္တေလာမွာအေျခခံဥပ 
ေဒျပငဆ္င္ေရးအတြက ္NLDနဲ႔ ၈၈  
က လႈပ္ရွားေနသလို ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး 
ဘကက္လည္း လႈပ္ရွားေနတယ္။ 
အေျခအေနေတြကိုိ ဘယ္လုိသုံး 
သပ္မိလဲ။
 လကရ္ွအိေျခအေနမွာေတာ ့
NLDနဲ႔ ၈၈မ်ဳိးဆက္က တစ္ဖက္။ 
ေနာက္ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီက တစ္ 
ဖက္ေပါ။့ အားၿပိဳငမ္ႈေတြျပင္းထန ္
ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြၽန္ 
ေတာ့္အျမင္အားျဖင့္ေတာ့ ဒီအား 

ၿပိဳင္မႈက ျပည္သူလူထုလမ္းေပၚ 
ေရာက္ႏုိင္တဲ့အေနအထားအထိ 
ျဖစ္မယ္လုိ ႔ေတာ့မယုံၾကည္ဘူး။ 
မထင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက 
နံပါတ္(၁) က ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကညက္ုယိတ္ုငိက္ လႊတ္ေတာထ္ ဲ
ကေန ျပငဆ္င္ေရးကိလုပ္ုမယ္လုိ႔ 
ေျပာတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ျမန္ 
မာျပည္သူလူထုကို ရင့္က်က္တဲ့ 
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖုိ ႔ သူတုိက္တြန္း 
တယ္။ သူ႔ရ႕ဲ မိန္႔ခြန္းထမွဲာ၊ စကား 
ေတြထမွဲာ တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက ္
ၿပီး ထလိြယရ္လွြယတ္ဲအ့ခ်က္ေတြ 
ပါေပမယ့္လည္း ေဒၚေအာငဆ္န္း 
စုၾကည္ကုိယ္တိုင္က ဒီလုိတုိက္ 
တြန္းထားတဲ့အတြက္ လက္ရွိဖြဲ႕ 
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အ 
တည္းကေနၿပီး လူေတြလမ္းေပၚ 
ထြက္ၿပီး ဆႏၵျပတဲ့အထိျဖစ္လာဖုိ႔ 
ခဲယဥ္းတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။
၄၃၆ျပငဖ္ုိ႔၊ ၅၉(စ)ျပငဖ္ုိ႔ဆုၿိပီးလပ္ု 
ေနေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးက လႊတ္ 
ေတာ္ရ႕ဲ အဆုံးအျဖတ္ပါပလဲုိ႔ ေဒၚ 
ေအာငဆ္န္းစၾုကညေ္ရာ ၈၈ကပါ 
ေျပာထားတယ္ဆုိေတာ့ ခုလူထု 
ဆႏၵခံယူပြဲ ရလဒ္က ဘယ္လုိျဖစ္ 
လာမယ္ထင္ပါသလဲ။
 ကြၽန္ေတာ့္ရ႕ဲ ပုဂၢလကိအျမင ္
ကေတာ့ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမ 
တုိင္ခင္မွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ေရာ ပုဒ္မ 
၅၉(စ)ေရာ ျပငဆ္ငဖ္ုိ႔ကမျဖစ္ႏုငိ ္
ဘူးလုိ႔ထငတ္ယ္။ ဘာလုိ႔မျဖစ္ႏုငိ ္
လဆဲုရိင ္ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကည ္
ကလည္းေျပာတယ္။ လႊတ္ေတာ္ 
ထဲကေန ျပင္မယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ 
လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ျပင္ဖုိ႔က ပူး 
ေပါင္းေကာ္မတီကေန ေဆြးေႏြး 
တယ္၊ ညိႇႏႈိင္းတယ္၊ ျပင္ဆင္တာ 
ေတြလပ္ုေနတယ္။ ၿပီးရင ္ေကာ္မ 
တီက ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပည္ 
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တင္ရမယ္။ 
တငရ္မယ့္ ေနာကဆ္ုံးရကက္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ေျခာက္လ။ 
အဲဒီအတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းက 
၂၀၁၅ ပထမ ေျခာက္လမွာထြက္ 
လာမယ္။ မူၾကမ္းထြက္လာၿပီးတဲ့ 
အခါမွာ အဲဒီမူၾကမ္းကို လႊတ္ 
ေတာ္မွာ လက္ခံေဆြးေႏြးဖို ႔အ 
တြက္ ကုိယ္စားလွယ္၂၀ရာခိုိင္ 
ႏႈန္းကေထာက္ခံရမယ္။ တကယ္ 
တမ္းက NLDပါတီေရာ တုိင္းရင္း 
သားပါတီေတြက ထပ္ႏုိင္ရင္ 
ေတာင္ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိ 
တယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ၂၀၁၄ 

မွာ ပါတီေတြက ထပ္ႏုငိရ္င္ေတာင ္ 
၂၀ရာခုငိ္ႏႈန္းရဖုိ႔မလြယ္ဘူး။ ဒ ီ၂၀  
ရာခုိင္ႏႈန္းေထာက္ခံၿပီးမွ လႊတ္ 
ေတာထ္မဲွာ ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ ျပင ္ 
ဆင္တာေတြလုပ္လုိ႔ရမယ္။ အဲဒီ 
ေတာ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး 
အားလုံးအဆင္သင့္ျဖစ္မယ့္အ 
ခ်ိန္က ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ဖုိ႔ သုံး၊ 
ေလးလပဲလုိတဲ့အခ်ိ န္ျ ဖစ္သြား  
မယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ပါတီေတြအား 
လုံးက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖုိ ႔ကိစၥ 
ေတြနဲ႔ အလပ္ု႐ႈပ္ေနမယ္။ ဒလီုအိ 
ခ်ိန္မ်ဳိးမွာ တကယ္လုိ ႔ဥပေဒမူ 
ၾကမ္းထမွဲာ ၄၃၆ေရာ၊ ၅၉(စ)ေရာ 
ျပငဆ္ငေ္ရးေတြပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
လႊတ္ေတာ္ထမဲွာ တကယဆ္ုံးျဖတ ္ 
တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ၄၃၆ေရာ၊ ၅၉ 
ေရာ က်န္ခဲ့ၿပီဆုိရင္ အခ်ိန္ကအ 
ရမ္းကိ ုကပ္ေနၿပီ။ အဒဲလီုအိေနအ 
ထားမ်ဳိးရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ 
ေတာ့္အျမငက္ ၄၃၆ေရာ ၅၉ေရာ 
ျပငဖ္ုိ႔က မျဖစ္ႏုငိဘ္ူးလုိ႔ျမငတ္ယ။္
ဒါဆုရိင ္လကရိွ္ဒခီ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ရ႕ဲလပ္ု 
ေဆာငခ္်က္ေတြက လႈပရ္ွားမႈတစ ္
ခုအေနနဲ႔ပဲၿပီးသြားမွာလား။
 ကြၽန္ေတာစ္ဥ္းစားမတိဲ ့သတူုိ႔  
ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ကဘာလဲဆုိရင္ 
Signature Compagn လုပ္မယ္၊ 
ေဟာေျပာပြဲေတြလပုမ္ယဆ္ုတိဲသ့ 
ေဘာက လူထုဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ 
တဲ့သေဘာပဲလုိ႔ျမင္တယ္။ လူထု 
ဆႏၵကိထုုတ္ေဖာ္မယ္။ ျပညခို္ငၿ္ဖဳိး  
ကလႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွ္ေတြ 
ေရာ တပ္မေတာ္က လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေတြေရာ သူတုိ႔ရဲ႕ 
ေထာကခ္မံႈေတြရလာေအာငလ္ပု ္
တဲ ့လထူလုႈပရ္ွားမႈပုစံပံကဲြၽန္ေတာ ္
ကျမင္တယ္။ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအ 
ေနနဲ႔ပဲ ၿပီးသြားႏုိင္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ 
ေတာ္ျမင္တယ္။
၂၀၁၂ၾကားျဖတ္ေရြးေကာကပ္ြကဲ 
ေနစၿပီး ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ 
ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ ဒီ 
ခ်ဳပ္ရဲ႕ အခန္းက႑၊ လုပ္ႏုိင္စြမ္း 
အားကိုေကာ ဘယ္လုိ ျမင္ပါသ 
လဲ။

 ၂၀၁၂ကေန အခု ၂၀၁၄ထိ 
ကာလအတြင္းမွာ NLD လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ စြမ္း 
ေဆာင္ႏုိင္မႈအပုိင္းကို ကြၽန္ေတာ့္ 
အျမငက္ေတာ့အားမရဘူး။ ေတာ္ 
ေတာမ္်ားမ်ားက အားမရၾကတာ။ 
ေနာက္ NLD ပါတီရဲ႕ပါတီတည္ 
ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ပါတီ 
စည္း႐ုံးေရးလပုင္န္းေတြ၊ ဒအီေပၚ 
မွာလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက 
အားမရၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေအာက္ 
ေျချပည္သူလူထုအမ်ားစုက ေဒၚ 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယံုၾကည္ 
တယ္။ အားကုိးတယ္။ အဲဒီအ 
တြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၅မွာNLD က 
ႏုိင္ကိုႏုိင္ဦးမွာ။
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚစုေၾကာင့္ 
NLD ႏုိင္မယ္လုိ႔ေျပာေတာ့ အခု 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က မဲ 
ဆြယ္ေရးအတြက္ ေဒၚစုကုိ ဦး 
တညက္န္႔သတ္တဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က ္
ကသာ အတည္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမွာ NLD ရဲ႕အလားအ 
လာက ေျပာင္းႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါ 
သလား။ 
 ေကာ္မရွင္က တင္းက်ပ္တဲ့ 
ဥပေဒေတြထုတ္ေလေလ ေအာက ္
ေျချပည္သူလူထုက ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္ကို ပိုၿပီးေထာက္ခံ 
ေလေလ။ ဒါက အစုိးရလပ္ုတဲ့ပံုစ ံ
လမ္းေဟာင္းပ။ဲ ေကာမ္ရငွရ္႕ဲၫႊန ္
ၾကားခ်က္အတည္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ေဒၚစု 
အေပၚမွာ လူထုေထာက္ခံမႈက 
ေလ်ာ့ဖုိ ႔မရွိဘူး။ ပုိၿပီးမ်ားဖုိ ႔ပဲရွိ 
တယ္။
၂၀၁၅ေရြးေကာကပ္ြမွဲာ ၆၀ရာခိုင ္
ႏႈန္းေက်ာ္ႏုိင္လို႔ အစုိးဖြဲ႕ခြင့္ရရင္ 
ေကာ အစုိးရ ဖြဲ႕ႏုိင္ေလာက္တဲ့ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ဳိးရွိတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ 
လား။
 တကယ္တမ္းကေတာ့ ပါတီ 
ဗဟိုေကာ္မတီေတြထဲမွာ အရည္ 
အခ်င္းျပည့္တဲ့ သူေတြအမ်ားႀကီး 
ပဲ။ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ေတြမွာ အရည္အခ်င္းရိွတဲ့သူ 
ေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေပမယ့္ အ 

ရည္အခ်င္းရိွတဲ့ သူေတြကုိ သူတုိ႔ 
နဲ႔ ထိုက္တန္တ့ဲ ေနရာ၊ ကုိက္ညီ 
မယ့္ ေနရာေတြမွာ တာ၀န္မေပး 
ႏိုင္ဘဲနဲ႔ ေနရာနဲ႔ တာ၀န္ေပးမႈ 
အပုိင္းမွာ လက္ရိွအခ်ိန္ကလြဲ 
ေခ်ာ္ေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ လူ 
ေတြက အျငင္းပြားတယ္။ NLD 
သာ အျပတ္အသတ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ သူ 
တုိ ႔မွာ အစုိးရဖဲြ႕ႏိုင္ေလာက္တဲ့ 
အငအ္ားရိပွါမလားလို႔။ ကြၽန္ေတာ္ ့
ေလ့လာမိသေလာက္ေတာ့ ရိွပါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ NLD ပါတီက 
လူမွန္၊ ေနရာမွန္ေရြးႏိုင္ဖို ႔ေတာ့ 
လိုတယ္။ တာ၀န္ေပးႏုိင္ဖို ႔ လို 
တယ္။
တစ္ဆက္တည္း ဒီခ်ဳပ္ကုိ အာ 
ဏာရငွပ္ါတပီံစုအံားမလိအုားမရ 
တခ်ဳ႕ိေ၀ဖနတ္ာေတြ ရိွေနတယ။္  
အဲဒီအေပၚမွာေကာ ဘယ္လို သံုး 
သပ္ခ်င္ပါသလဲ။
 NLD မွာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္လို 
သည္ထက္ပုိေနတယ္။ ဘယ္လို 
ႏိုင္ငံေရး စနစ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အ 
ေျပာင္းအလကဲာလမွာ ဗဟိုကေန 
ဦးစီးရတဲ့  အပုိင္းက႑ေတြ ရိွ  
တယ္။ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ကုိ ေလွ်ာ့ 
ခ်တာလံုး၀ေျဖေလွ်ာ့ထားလို႔ရတဲ့ 
ေနရာေတြရိွတယ္။ သူမွာ ဗဟုိ 
ဦးစီးစနစ္က ေတာ္ေတာ္ေလးျမင့္ 
မားတာေတြ႕ရတယ္။ ေနာကပ္ါတီ 
ရဲ႕ အဖဲြ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္မွာ 
တာ၀န္ေပးမႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမႈ 
အပိုင္းက ေတာ္ေတာ္ေလးအား 
နညး္တာေတြ႕ရတယ္။
ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူတစ္ 
ေယာကအ္ေနနဲ႔ သမၼတဦးသန္ိးစန္ိ 
အေပၚ ဘယ္အေျခအေနမ်ိဳးေတြ 
မွာအားရၿပီး အားမရတာကေရာ 
ဘယလ္ိ ုအေျခအေနမ်ိဳးျဖစမ္လ။ဲ
 သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေဒၚ 
ေအာငဆ္န္းစၾုကညန္ဲ႔လည္း ေတြ႕ 
ဆံုတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ ႔ 
ေတြ႕ဆံုတယ္။ ေနာက္တိုင္းရင္း 
သား ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ ႔ 
လည္း ေတြ႕တယ္။ တုိင္းရင္းသား 
လကန္ကက္ုငိ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ 

လည္းေတြ႕တယ္။ ဒီလုိအတုိက္ 
အခံျဖစ္တဲ့ အဖဲြ႕ေတြက ေခါင္း 
ေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံတုယ္ဆုတိာ 
ကုိ အားရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ 
လုိ ေတြ႕ဆံုမႈေတြက ထိေရာက္ 
ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြ ထြက္ 
လာဖို႔ေတာ့လိုတယ္။ ဒီေတြ႕ဆံုမႈ 
ေတြက လတ္တေလာျပႆနာ 
ေတြကု ိေျဖရွင္းဖုိ႔ အက်ပ္အတည္း  
ေတြကိ ုသကသ္ာေအာငလ္ပုဖ္ို႔ဆု ိ
တဲ့ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တုိင္းျပည္နဲ႔ 
ျပည္သူလူထုအတြက္ ထိေရာက္ 
တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ 
ေရးအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ ေတြ႕ 
ဆံုမႈမ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္ဖို ႔လိုတယ္လို ႔ 
ျမငတ္ယ။္ ဒအီခ်ကက္ုိေတာ ့အား 
ရတယ္။ အားမရတဲ့ အခ်က္က 
ေတာ့ သမၼတႀကီးက မိိန္႔ခြန္းေတြ 
မွာ အၿမဲတမ္း ေျပာေနတာေတြ၊ 
သူကေျပာတဲ့ အတုိင္း အေကာင္ 
အထည္မေဖာ္ႏိုင္တာ၊ မလုပ္ႏုိင္ 
တာ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ 
ဖ်က္ေရးကိစၥကုိ  အခုအခ်ိန္ထိ 
ေသေသခ်ာခ်ာ ဘာမွ မလုပ္ႏုိုင္ 
တာကုိပဲ။
လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစၾုကညအ္ေပၚကုိေကာ ေျပာ 
ပါဦး။
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ 
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ၈၈ နဲ ႔စတြဲ ၿပီး 
အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတ့ဲ ပုံစံကိုအားရ  
တယ္။ ဒီပံုစံေလးမွာ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္က သူရဲ႕ ဥခြံေလးထဲ 
ကေန ႐ုန္းထြကလ္ာတယ္။ အျပင ္
ကုိ သူက လွမ္းထြက္ၿပီးေတာ့ ၈၈ 
မ်ိဳးဆက္နဲ႔ စတဲြလုပ္တယ္။ ေဒၚ 
ေအာငဆ္န္းစၾုကညအ္တြက ္ပိုၿပီး 
အေရးႀကီးတာက တုိင္းရင္းသား 
ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အျခားဒီမိုက 
ေရစီအင္အားစုေတြနဲ ႔ တကယ္ 
အားေကာင္းတဲ့  ႏုိ င္ ငံေရးကြန္  
ရကတ္စခု္ျဖစဖ္ုိ႔လိတုယ္။ အခုခ်ိန္ 
မွာ ဒီအတြက္ကို ပထမဆံုးေျခ 
လမ္ွးလို႔ ကြၽန္ေတာ္က ယူဆတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္  ဒီအခ်က္ကုိ  အားရ 
တယ္။ သူနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အားမ 
ရတဲ့ ကစိၥက ေျပာရင္ေတာ့ ၂၀၁၂ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့ ကိစၥပဲ။ အခု 
ခ်နိမ္ွာ ေတာ္ေတာအ္ားမရဘူး။ နား 
လည ္နားမလညဘ္ူး။ ၂၀၁၂ ေရြး 
ေကာက္ပဲြကုိ သူကမ၀င္သင့္ဘူး။ 
NLD ပါတီက တျခားသူေတြ ၀ငခ္်င ္
၀င္၊ သူမ၀င္သင့္ ဘူး။ သူက အဲဒီ  
၂၀၁၂ တည္းကစၿပီး ပါတီတည ္
ေဆာက္ေရး စည္း႐ံုးေရးကုိ လုပ္ 
သင့္တယ္လုိ ႔ျမင္တယ္။ အဲဒီအ 
ခ်ိန္တုန္းက သူက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ 
ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲကိုေရာက္သြား 
တ့အဲတြက ္အခ ုအခ်နိမ္ွာ သဟူာ 
ပိုၿပီး ေ၀ဖန္ခံလာရတယ္။ ပိုၿပီး  
ေျပာဆိုခံလာရတယ္။ ပါတီစည္း 
႐ံုးေရးကလည္း  အားနည္းလာ 
တယ္။       ။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အိျဖဴလြင္

ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ
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တုိ႔တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာန 
မ်ားမွာ တာ၀နရ္ွသိည္အ့တြက ္ထု ိ
ဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိရွိႏွင့္ေဆာင္ 
ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆး 
လိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးမသုံးစြဲျဖစ္ 
ေအာင္၊ ေဆးလိပ္ျပတ္ေအာင္၊ 
ကြမ္းျပတ္ေအာင၊္ ေဆးလပ္ိ၊ ကြမ္း  
ျဖတ္သည့္အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ 
ရြက္ေပးမွသာလွ်င္ ဥပေဒမွာ အ 
သက္၀င္လာၿပီး ေအာင္ျမင္ႏုိင္ 
မည္ျဖစ္သည္။
 အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ေဆး 
လပိ္ေသာကသ္ ူ၄၅ရာခုငိ္ႏႈန္းရွၿိပီး 
ကြမ္းစားသူ ၅၁ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ 
ေၾကာင္း၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ကြမ္းတြဲ၍ 
စားသံုးသူမ်ားလည္းရိွေနေၾကာင္း ၊ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ 
၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အိမ္၌ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ပတ္၀န္းက်င္၌ 
ေသာလ္ည္းေကာင္းေဆးလပိ္ေငြ႕ 
႐ွဴ႐ႈိက္ေနရသည္ဟုက်န္းမာေရး 
၀န္ႀကီးဌာန၏ သုေတသနျပဳခ်က ္
၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
 ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ လူ 
ငယ္ေလးမ်ားအားပစမ္တွထ္ားၿပီး 
ထုတ္လုပ္ေနသည္။ ေၾကာ္ျငာ 
နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးၿပီး ေဆးလိပ္ 
ေသာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေနသ 
ျဖင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင္ စတုိင္ 
ျဖစ္ခ်င္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊  
စိ တ္ ခံ စား မႈ အ ရေ သာ္ လ ည္း  
ေကာင္းေဆးလပိ္ေသာကသ္ုံးလာ 
ၾကၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္္ရန္ရွိေန 
ျခင္း၊ ေဆးလိပ္အလြယ္တကူရရွိ 
ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္း ယေန႔ 
ေခတ္၌ အမ်ဳိးသားမ်ားသာမက 
အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားပါေဆးလိပ္ 
ေသာက္သုံးလာၾကသည္။
 ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္း  
ေၾကာင့္ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေသြးတုိး၊ 
ကင္ဆာ၊ အဆုတ္ႏွင့္စြမ္းေဆာင္ 
ရည္က်ဆင္းသည့္ေရာဂါ၊ အစြန္ 
အဖ်ားေသြးေၾကာမ်ားတြင္ျဖစပ္ြား 
သည့္ေရာဂါ၊ အဆုတ္ေရာင္ေရာ 
ဂါ၊ ခံတြင္းကငဆ္ာ၊ အဆတ္ုကင ္
ဆာစသည္တုိ႔ျဖစ္ႏုိင္သည့္အျပင္ 
ကုိယ္တုိင္ မေသာက္သုံးေသာ္ 
လည္း သူတစ္ပါးေဆးလိပ္ေငြ႕႐ွဴ 
႐ႈိက္မိ႐ုံျဖင့္ ေသာက္သုံးသူကဲ့သုိ႔ 
ခံစားရႏုိင္သည္ဟု ေဆးပညာရွင္ 
မ်ားက သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။
 ‘‘ကုိယ္တုိင္ကမေသာက္ေပ 
မယ့္လည္း ေဆးလိပ္ေငြ႕ကို ႐ွဴမိ 
ရင ္ေသာကတ္ဲ့သလူုပိ ဲေရာဂါေတြ 
ခံစားရႏုငိပ္ါတယ္’’ဟု ေဒါကတ္ာ 
ေနစုိးေမာင္ကေျပာသည္။
 လူငယ္မ်ား၌ ေဆးလိပ္ႏွင့္ 
ေဆးရြကႀ္ကီးသုံးစြရဲသည္ ့အဓကိ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ သငူယခ္်င္း   
မ်ားေဆးလပိ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင္ ့
မိမိပါေသာက္ျခင္း၊ မိဘမ်ားက 
ေဆးလပိမ္ီးညႇခိုငိ္းျခင္း၊ ေဆးလပိ ္

ေသာက္ျခင္းႏငွ္ပ့တသ္က္ေသာ မ ိ
ဘမ်ား၏ သေဘာထားခယံခူ်ကစ္ 
သည့္လူမႈေရးလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္  
ေသာကၾ္ကသည။္ ထို႔အျပင ္ေဆး 
လိပ္ေသာက္သည့္အရသာခံစား 
ၾကည္လ့ုိျခင္း၊ တားျမစထ္ားသည္ ့
ကိစၥကို စမ္းၾကည့္ခ်င္ျခင္းစသည္ 
တုိ႔အျပင္ ႐ုပ္ရွင္၊ ၀တၳဳမ်ားထဲမွ 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို အားက်၍ 
၀ယ္ယူသုံးစြဲျခင္းမ်ားလည္း ရွိ 
ေၾကာင္းသိရသည္။
 ‘‘ေဆးလိပ္အပါအ၀င္ အ 
ရက္၊ ဘီယာေတြကို လြယ္လြယ္ 
ကူကူ၀ယ္လုိ႔ရေနတာေတြ၊ ေစ်း 
ကြက္ထဲကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ 
၀င္လာတာေတြဟာ လူငယ္ေတြ 
ကို ပ်က္ျပားေစတဲ့နည္းလမ္းတစ္ 
ခုလုိျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ေဆး   
လိပ္ေဆးရြက္ႀကီးအပါအ၀င္ မူး 
ယစ္ေဆးေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ေန 
ရာမွာ ပညာေပးတာ၊ ေဟာေျပာပို႔ 
ခ်တာေတြကုိ ဆြဲေဆာင္မႈရွိရွိနဲ႔ စီ 
စဥ္ေဆာငရ္ြကၾ္ကရင ္ပိုေကာင္းပါ 
တယ္’’ဟု မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အ 
ထက(၄)ေက်ာင္းမွ အထကတ္န္း 
ျပဆရာဦးေအာင္ေက်ာ္ကအႀကံ 
ျပဳေျပာဆုိသည္။
 ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ကမၻာ့ 
ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔အျဖစ္ 
ေမလ ၃၁ရက္ကို သတ္မွတ္ထား 
ၿပီး ၎ေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ 
အခမ္းအနားပြဲမ်ား ႏွစ္စဥ္ စည္ 
ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပၾက 
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ၎ 
ေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အခမ္း 
အနားပြဲမ်ား က်င္းပေနေသာ္ 
လည္း အဆုပိါေသာကသ္ုံးမႈထနိ္း 
ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပည္သူလူထု 
တြင္း သရိွမိႈနည္းပါးၿပီး ထိေရာက ္
စြာမက်င့္သုံးႏုိင္ေသးသ၍ အ 
ဆုတ္ကင္ဆာေ၀ဒနာရွင္ ဦးက်င္ 
သနိ္းကဲသ့ို႔ ေ၀ဒနာရငွမ္်ားစြာေပၚ 
ထြက္လာဦးမည္ျဖစ္သည္။
 ၎အေနျဖင့္ ေသမိန္႔ကို 
ေစာင့္ေနရသလုိျဖစ္ေနၿပီး ႐ုိးသား 
ႀကဳိးစားေသာ ေတာင္ယာလုပ္ 
ကိုင္သူမုိ႔ သားႏွစ္ေယာက္ကို ပ 
ညာတတ္ႀကီးျဖစ္ေစခ်င္ေဇာျဖင့္ 
ေတာငယ္ာလပုက္ုငိရ္င္း ေက်ာင္း 
ထားေပးခဲ့သည။္ ၎အသီးအပြင္ ့
မ်ားကို ခံစားရစျပဳလာခ်ိန္တြင္မူ 
အဆတ္ုကငဆ္ာကဲ့သုိ႔ ေရာဂါဆုိး 
ႀကီးဒဏ္ကို ခံစားေနရသည္။
 ‘‘ေရာဂါဆုိး ႀကီး၀င္လာလုိ ႔ 
ေသမိန္႔ႀကီးေစာင့္ေနရသလုိပဲ’’
 ‘‘သားအႀကီးက သေဘၤာ 
လိကုသ္ြားတာ။ ၁၀လျပညလ္ုိ႔ျပန္ 
လာရင္ သူ႔အေဖကိုမေတြ႕ရမွာ 
ေၾကာကတ္ယ္’’ဟု ဦးက်ငသ္န္ိး၏ 
ဇနီးျဖစ္သူက မ်က္ရည္၀ဲရင္းျဖင့္ 
ဆုိသည္။

အသက္မ၀င္ အသက္ငင္ေနသည့္ 
ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးဥပေဒ

စာမ်က္ႏွာ (၁၉)မွ

ေမလ (၁၇) ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္သည္။

အထကပ္ါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေမလ (၁၇) 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 (၁၇) 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
May (21) 815 940 920 950
May (22) 815 940 920 950
May (23) 815 940 920 950
May (24) 815 940 920 950
May (25) 815 940 920 950
May (26) 815 940 920 950
May (27) 815 940 920 950

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေမလ (၁၇)  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 5.8 342,000
Galaxy Note II 407,000
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 ၇၀၀-၈၀၀
ဆီ (ပဲဆီရွယ္) တစ္ပိႆာ ၃,၀၀၀
ဆီ (စားအုန္းဆီ) တစ္ပိႆာ ၁,၇၀၀
ဆီ (ရန္ကုန္ပဲဆီ) တစ္ပိႆာ ၃,၆၀၀
ဆား (အိုင္အိုဒင္း) တစ္ထုပ္ ၁၀၀
ၾကက္သြန္နီ တစ္ပိႆာ ၆၀၀-၇၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာ ၁,၅၀၀
သၾကား တစ္ပိႆာ ၁,၁၀၀
မန္က်ည္းမွည့္(အေစ့လြတ္) တစ္ပိႆာ ၁,၂၀၀
အာလူး တစ္ပိႆာ ၆၀၀-၇၀၀
ႏို႔ဆီ တစ္ဘူး ၅၅၀-၈၀၀
ႏို႔စိမ္း တစ္ဘူး ၆၀၀-၈၀၀
ၾကက္ဥ/ဘဲဥ တစ္လံုး ၁၄၀-၁၅၀
ကုလားပဲျခမ္း တစ္ပိႆာ ၁,၂၀၀
ၾကက္သား(ေမြးျမဴေရး) တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
ၾကက္သား(ဗမာ) တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
၀က္သား တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀
အမဲသား တစ္ပိႆာ ၆,၀၀၀-၈,၀၀၀
ခရမ္းခ်ဥ္သီး(အင္းသီး) တစ္ပိႆာ ၉၀၀
ေဂၚဖီထုပ္ ၁ ထုပ္ ၅၀၀
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
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သခူုိးႀကီး ငတက္ျပားကုပိင ္လြမ္းရေတာမ့လို
 တပ္မေတာ္က သိမ္းထား 
သည္ ့လယ္ေျမေတြကု ိပုငိရ္ငွ္ျဖစ ္
ေသာ လယ္သမားေတြထံ ျပန္ေပး 
ေနၿပီဆုိသည့္အေၾကာင္း သည္ 
ရက္ထဲမွာ လိႈင္လိႈင္ ၾကားလာရ 
သျဖင့္ ၀မ္းသာရသည္။ ျပန္ေပး 
တာေတြလညး္ ေပးၿပီးၾကလို႔ သည ္
မိုးဦးမွာ ထြန္ဖုိ႔ယက္ဖို႔ ျပင္သူေတြ 
လည္း ထယက္ိငု္း၊ ထြန္းကုငိ္းေတြ 
ကု ိသၾကၿပီ။ ဥစၥာရင္းမွန္လို႔ ျပန္ရ 
လာေသာ အဲသ့ညလ္ယ္ေလးေတြ 
အေပၚ ပိငုရ္ငွလ္ယသ္မားေတြႏငွ္ ့
အတူေရာၿပီး ကုယိခ္်င္းစာစတိ္ျဖင္ ့
ပီတိျဖစမိ္ရသည။္ သတိုူ႔ကုယ္ိတိုင ္
ခစံားရသည္ ့အေပ်ာပ္တီကိုိေတာ ့
လုိက္၍ မီႏုိင္လိမ့္မည္မထင္။
 သုိ ႔ေသာ္လည္း  မ်ားေသာ 
အားျဖင္ ့နယ္ေတြမွာေတာ ့ေတာင္း 
ရတုန္း၊ ဆုိရတုန္း၊ ေအာ္ၾကဟစ္ 
ၾကရတုန္းေတြ သတင္းစာေတြထဲ 
မွာ ဖတ္ရသည။္ ကုယ္ိလပ္ုခဲသ့ည္ ့
ကုိယ့္လယ္ကုိ မတရားအသိမ္းခံ 
ခဲ့ရသျဖင့္ ျပန္ေတာင္းၾကသည့္ 
လယ္သမားေတြကုိ  ေတာင္းရ 
ေကာင္းလားဟု ဖမ္းဟယ္၊ ဆီး 
ဟယ္၊ ေထာင္ထဲထည့္ခ်ဳပ္ဟယ္  
ေတြ လပ္ုေနၾကသည္အ့သံေတြက 
လည္း နားမဆံ့ေအင ္ၾကားေနရဆ ဲ
ျဖစသ္ည။္ အခ်ိဳ႕ေတာင္းဆိပုြဲေတြ 
မွာဆို လက္လြန္ေျခလြန္ေတြႏွင့္ 
လယ္သမားေတြ၏ မ်က္ရည္သာ 
မက ေသြးပါ ေျမက်ကန္ုၾကရသည္ ့
အေၾကာင္း စိတ္မခ်မ္းသာ စရာ 
ေတြ ကုိ လ ည္း  အ ထူး အ ဆ န္း  
မဟုတ္ေတာ့သလိ ုဟိုေဒသ၊ သည ္
ေဒသေတြဆီမွာ ၾကားေနရဆဲရိွ 
သည္။
  တ က ယ္ တ မ္း မွာေ တာ့  
ေတာင္းခြင့္ေလး အနည္းငယသ္ာ 
လာသျဖင့္ သူတုိ႔လယ္ သူတို႔ျပန္ 
ေတာင္းၾက၊ ဆုိမိၾကသည့္ လယ္ 
သမားေတြအေပၚ အျပစတ္ငစ္ရာ 
လံုး၀မရိွဟုပဲျမင္သည္။
 သတူုိ႔ေတြမွာ ဆယမ္ိုး၊ ဆယ ္
ေႏြမက လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့၊ အလုပ္ 
အကုငိမ္ဲ့ျဖစခ္ဲ့ၾကရသည။္ ဘ၀ကု ိ
ႀကံဳရာက်ပန္းျဖင့္  ခ်ိဳ ႕ခ်ိဳ ႕တဲ့တဲ့ 
ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္။ ဘုိးဘြား 
စဥ္ဆက္္ ဓားမဦးခ် လုပ္ကုိင္စား 
ေသာက္လာခဲ့ၾကသည့္ ကုိယ့္ေျမ 
ကုိ မဆုိင္သူက ပုိင္စုိးပုိင္နင္း ၀င္ 
ေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီဆုိသည့္အခါ 
(သုိ႔မဟုတ္) ကုယ္ိပိုငသ္ည္ ့လယ္ 
ကုိ မတရားသိမ္းပုိက္ထားသူထံ 
လယ္ေထာကခ္ေပးၿပီး လပုခ္ြင့္ျပန ္
ေတာင္းယူရသည္ဆုိသည့္ အခါ။ 
သုိ႔ႏွယ္ အဓမၼ၀င္ေရာက္ အပိုင္ 

သမိ္းခလံိကုရ္သညက္ုလိည္း အား 
မတန္လြန္းသျဖင့္ အံံႀကိတ္မာန္ 
ေလွ်ာ့၍ ေနလုိက္ၾကရၿပီဆုိသည့္ 
အခါ ထုိေျမကုိ လက္ဆုပ္၍ လုပ္ 
ကုိ င္ စားေသာက္ေန ၾကရေသာ 
လယ္သမားတစ္ေယာက္အေန 
ျဖင့္ ဘယ္လုိခံစားရမည္ဆုိသည္ 
ကု ိသူ႔ေနရာကိယ္ုတကယ္ေရာက ္
မွ ခံစားသိျဖင့္ သိႏုိင္သည္။
 လယ္လုပ္သူ လယ္ပုိုင္ခြင့္မ 
ရိ။ွ လယလ္ပုပ္ုငိခ္ြင္သ့ာရိသွညဟ္ ု
ေခတ္အဆကဆ္ကဥ္ပေဒက ဆုခိဲ့ 
ျငားလည္း အဲ့သည္လိုေလာက္ 
ကေလး၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေလးရရိွေန 
ရသည္ကုိပင္ ေက်နပ္ေနတတ္ 
သည္ ့ပဘီ႐ိုိး႐ုိးသားသားလယသ္ 
မားေတြျဖစ္သည္။
 ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ဆုိသည့္ 
ဆုရိယွလ္စ္ေတာ ့မေယာင္ေယာင ္
ေခတ္တုန္းကလည္း တာ၀န္ေက် 
စပါးဒုငိသ္ြားခ်ၿပီး တလင္းထ ဲစပါး 
တစ္ေစ့မွ် မက်န္ခဲ့လည္း သည္ 
လယ္၊ သည္ေျမကုိပဲ ဖက္တြယ္ 
ထားတတ္ၾကတာ လယ္သမား 
ေတြပဲျဖစသ္ည။္  ထယ္စရာ၊ ထြန္ 
စရာ လယ္ေလးေျမေလးမွ မရိွ 
လွ်င္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ လူမဟုတ္ 
ေတာ့သလို  ၀မ္းပန္းတနည္းရိွ  
တတ္တာ လယ္သမားျဖစ္သည္။ 

မုိးဦးေလဦးက်လို႔မ ွလယက္ြင္းထ ဲ
မဆင္းရလွ်င္ ထြန္သြားအသစ္ 
မတပ္ရေတာ့သည့္  အေပါက္  
ေဟာင္းေလာင္းထြန္တံုးေပၚ ပဲ့ပဲ့ 
ထုိင္ၿပီး အဲ့သည္လယ္ေတြ၊ ေျမ 
ေတြကုိ ၾကည့္ရင္း မ်က္ရည္၀ုိင္း 
ေနတတ္တာ လယ္သမားျဖစ္  
သည္။
 အဲ့သည္လုိလယ္သမားေတြ 
ကုိမွ လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့၊ အလုပ္အ 
ကုိင္မဲ့ျဖစ္ေအာင္ လယ္ေတြကုိ 
တပ္မေတာ္အစုိးရက သိမ္းယူခဲ့ 
ၾကသည္တဲ့။ 
 ထုိစဥ္အခါသိမ္းခဲ့ ၾကတုန္း 
ကေတာ့လည္း လက္သိပ္ထိုး တုိး 
တုိးတိတ္တိတ္ႏွင့္  လယ္သမား 
ေတြ၏ ႐ႈကိသ္သံာ ခပ္သဲ့သဲ့၊ မသ ဲ
မကြဲၾကားခဲ့ရသည္။
 သုိ႔ေသာ္ဆယ္ႏွစ္၊ ဆယ္မုိး  
ခန္ ႔   ၾကာၿပီးသည့္ ယခုအခါ 
အဲ့သည္လယ္ေတြထဲက စီမံကိန္း 
မဟတု္ေသာ လယမ္်ားကု ိျပန္ေပး 
ေတာမ့ညဆ္ုသိညအ္ခါတြင္ေတာ ့
အခမ္းႏွင့္ အနားႏွင့္၊ တုိင္းၾကား၊ 
ျပည္ၾကား ကမၻာက ၾကားေအာင္ 
ဟ စ္ တုိ င္ တ က္ ၿ ပီး  ေ လာ္ေ တြ  
ေထာင္ၾကတာ သတင္းစာေတြ၊ 
ဂ်ာနယ္ေတြထဲမွာ ဖတ္ေန ၾကား 
လာေနရေတာ့သည္။ သိမ္းတုန္း 

က လူမသိ၊ သူမသိဆိုေပမင့္ ျပန္ 
ေပးေတာ့ အသံက်ယ္လြန္းလွေပ 
စြဟု ေတြးမိလုိက္ရေသး၏။
 ထားေ တာ့ ။  အ သံ က် ယ္  
ေလာင္  ေလာ္ေထာင္သည္ကုိ  
ထားေတာ့။ ေျပာစကားေလးေတြ 
က ၾကားရသ ူနား၀ငခ္်ိဳေအာင ္မ်ား 
ေျပာတတ္ခဲ့လွ်င္ ဘယ့္ေလာက္ 
မ်ား နတလ္သူာဓုေခၚ လုကိ္ေလမ 
လဲဟု ေတြးမိရျပန္သည္။ ခုေတာ့ 
ျဖင့္  သံုးႏႈန္းသည့္စကားလံုးက 
နားထ ဲေခြးေလွးယားသီးအေတာင္ ့
လုိက္ထုိးကလိသလို ယားက်ိက်ိ 
ႏွင့္ နာသာခံခက္ရိွလွ၏။
 စ ကား လံုး သံုး လုိ က္ ပံု က 
‘‘တပ္မေတာ္က သမ္ိးဆည္းလယ္ 
ေျမမ်ားကုိ ျပန္စြန္႔’’တ့ဲ။ မတရား 
သိမ္းထားသည့္လယ္ေတြကုိ ျပန္ 
ေပးခါစက သံုးသည့္ ေလသံက 
အဲ့သည္လိုျဖစ္၏။ ျဖစ္မွျဖစ္ရ 
ေလဟု ေတြးမိသည္။ ‘‘စြန႔္’’ဆို 
သည္ ့သညစ္ကားလံုးကု ိသမိ္းခဲသ့ ူ
အာဏာပုိင္ေတြကပဲ တမင္ေရြး 
၍ သံုးခဲ့သည္လား။ သတင္းစာ၊ 
ဂ်ာနယ္ေတြကပဲ စကားလံုးမေရြး 
တမ္းစြတ္ေရးခဲသ့ညလ္ား မသကဲဲြ 
ေသာ္လည္း  အဲ့သည္အတုိ င္း  
ဖတ္ခဲ့ ရေသးသျဖင့္  နားေရာ၊  
အသည္းပါ ယားက်ိက်ိျဖစ္ခဲ့ရ 

ေသးသည္။
 ‘‘စြန႔္’’ဆိုသည့္စကားလံုးက 
အထက္စီးဆန္လြ န္းလွသည္။ 
မတရားလုယူထားသူက ျပန္ေပး 
ရသည့္ အေပး။ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ 
လည္အပ္ႏွံရျခင္းကုိ ‘‘စြန္႔’’သည္။ 
‘‘စြန္႔လႊတ္’’သည္ဟု သံုးေတာ့ အ 
ေတာႀ္ကီးကု ိနားမခ်မ္းမသာ၊ မ်က ္
စိမခ်မ္းမသာျဖစ္ရသည္။ ‘‘တုိက္ 
ရာပါ လက္၀တ္ရတနာမ်ားကုိ  
တရားခံမ်ားက ပိုငရွ္ငထံ္ ျပန္စြန္႔’’ 
ဆုိသည့္ အသံုးမ်ိဳးမသံုးခဲ့ ၾကဖူး 
တာေတာ့ အလြန္ေသခ်ာသည။္ ဒါ 
ေပသည့္ လယ္ေျမေတြျပန္ေပးခါ 
စက အဲ့သည္လုိ စကားလံုးမ်ိဳးကုိ  
သတင္းစာ၊ စာေစာင္ေတြထဲမွာ 
သံုးတာ ဖတ္ရသည္။
 ယခုေတာ့ ဘယ္သူက စ၍ 
ျပင္လိုက္သည္မသိဘဲ ျပင္ပစ္ 
လိကုၾ္ကျပန္သည။္ ‘‘လယ္ေျမမ်ား 
ကုိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံ 
ျပန္လည္ေပးအပ္’’တဲ့။ သည္လို 
မွန္ကန္သည့္ စကားလံုးကုိ ျပင္ 
ဆငသ္ံုးစဲြေပးသည္အ့တြက ္ေက်း 
ဇူးတင္ရေၾကာင္းပါဟု စိတ္ထဲက 
အလုိလိုေျပာမိသည္။
 သုိ ႔ေသာ္လည္း  ဧရာ၀တီ 
တုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕ 
နယ္တြင္ တပ္မေတာ္က သိမ္း 

ဆည္းထားသည့္ လယ္ေျမဧက 
သံုးေသာင္းေက်ာက္ု ိပိငုရ္ငွလ္ယ ္
သမားမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ 
သည့္ပြဲတြင္  ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယ 
သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ 
ၿပီး ႁမြက္ၾကားသည့္ မိန္ ႔ခြန္းက 
နားထဲ၀င္ၿပီး ကလိျပန္၏။
 ‘‘ဒီျပင္ႏုငိင္ံေတြက ေလးစား 
ခ့ညံားရတဲ ့ႏုငိင္ံျဖစဖ္ို႔လုပိါတယ။္ 
အေရးႀကံဳလာလို႔ရိရွင ္နားရြကက္ု ိ
တံေတြးလာဆြတရ္င ္တံေတြးလာ 
မဆြတရ္တဲဲ ့အငအ္ားရိဖွို႔လိတုယ။္ 
ဒီအတြက္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ  
ကာကြယ္ဖုိ ႔ ျပည္သူ႔အသက္အိုး 
အိမ္စည္းစိမ္ကုိ  ကာကြယ္ဖို ႔ ၊ 
အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကု ိကာကြယ ္
ဖို ႔ ႏုိင္ငံတကာကေန ေလးစားခံ့ 
ညား ဖို ႔ လို တ ယ္ ဆုိ တဲ့ အ တြ က္   
ေၾကာင့္ တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႕ေတြကုိ 
တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔လိုတယ္’’တဲ့။
 ဆုိသည့္အခါ အလြန္မွန္ေပ 
တာေပါ့ ခင္ဗ်ာ ဟု ကပ်ာကယာ 
ပင ္ဒတိုယသမၼတႀကီးကု ိ ေထာက ္
ခလံုကိမ္ရိသည။္ တပမ္ေတာႀ္ကီး 
အင္အားရိွမွ တုိင္းျပည္အင္အား 
ရိွမည္ဆုိပါက ျငင္းဖြယ္ရိွသည့္ 
စကားမွမဟုတ္ေပသည္ကုိး။
 သို ႔ေသာ္ . . .‘‘အဲ့သည္လုိ 
တ ပ္ေ တြ တိုး ခ်ဲ ႕ ဖုိ ႔ လို အ ပ္ တာ  
ေၾကာင့္ လယ္ေတြကုိ သိမ္းရပါ 
တယ္’’ဟု စကားကုိ ဆက္လုိက္ 
သည့္ အခါတြင္ေတာ့ ဟုိက္ ရွား 
လပါး . . .ဘာဆုိင္လို႔တံုးဟု ငို 
အားထက္ရယ္အားသန္ဆုိသလို 
ျဖစ္လိုက္ရေတာ့သည္။
 လူရႊင္ေတာ္ေတြ ျပက္သည့္ 
‘‘စဥ့္အိုးႀကီးကလည္း ေျပာင္လို ႔ 
အဲဒါနဲ႔ နင့္ကုိ ငါခ်စ္တယ္’’ဆုိသ 
လုိႀကီးျဖစ္ေနသလားထင္သည္။ 
တပ္ရင္း တပ္ဖဲြ႕ေတြ တုိးခ်ဲ႕တာ 
ႏငွ္ ့လယ္ေတြ ထငတ္ုငိ္းသမိ္းတာ 
ဘာဆိုင္သတဲ့တံုး။ ေမးခြန္းက 
ေခါင္းထမဲွာ ႐တု္ျခည္းေပၚသည။္ 
သမိ္းၿပီးသမွ် လယ္ေတြထမဲွာေရာ 
တပ္ေတြ တကယ္ထူေထာင္ၾက 
သလားဆုိေတာ့လည္း မဟုတ္။ 
ရိ ွၿပီးသား တပ္ေတြက အနီးအနား 
က လယ္ေတြကုိ အေၾကာင္းအ 
မ်ိဳးမ်ိဳးျ ပ ၿပီး  တပ္ရန္ပံုေတြဟု  
အမည္တပ္ကာ စီးပြားရွာဖို႔ သက္ 
သကသ္မိ္းတာေတြကသာ အမ်ား 
စုျဖစ္ေနသည္။
 သိမ္း ၿပီး ၿပီဆုိသည့္  လယ္ 
ေျမေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာတပ္ႏွင့္ 
လက္သင့္ရာ ေငြရွင္ ေၾကးရွင္ 
ေတြကုိ  တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္  
တစ္စံုတစ္ရာျဖင့္  လက္လႊဲေပး 
လုိက္ၾကတာေတြကပဲ အမ်ားစု 
ျဖစ္သည္။ အခ်ပ္ပို(A8) သို႔

သင္းရီ
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ႏုိင္လင္းေအာင္
ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၈

ျပည္တြငး္၌ နည္းပညာကုမၸဏီ 
ငယ္ေလးမ်ား စတငတ္ည္ေထာင ္
လပုက္ိငုလ္ုသိမူ်ားအေနျဖင္ ့အရူီး 
ဒူးကုမၸဏီမွ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု 
လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ  တစ္ 
သန္ိး(က်ပ္သန္ိးတစ္ေထာင)္ တန္ 
ဖိုးရွသိည္ ့ေထာကပ္ံမ့ႈမ်ား ျပဳလပု ္
သြားမည္ IdeaBox အစီအစဥ္ 

အား စတင္ေလွ်ာကထ္ားႏုငိၿ္ပီျဖစ ္
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘ျပည္တြင္းမွာ နည္းပညာ 
လပ္ုငန္းသစ္ေတြ ေပၚလာေအာင ္
ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ကို 
ျပဳလုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္  
ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္လိုတဲ့ Dve- 
vloper ေတြ၊ အဖဲြ႕အစည္းေတြ 
အားလုံးကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာ လာ
ၿပီး ေလွ်ာကလ္ို႔ရပါတယ္’’ ဟု Id- 

ကန္ေဒၚလာတစ္သိန္းတန္ဖုိးရွိ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ အုိင္တီလုပ္ငန္းထူေထာင္လိုသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

မုိဘုိင္းဟန္းဆက္မ်ား အခြန္လံုး၀ကင္းလြတ္ခြင့္ရရန္ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ တင္ျပမည္
ႏိုင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၈
မိုဘိုင္းဟန္းဆက္မ်ား တင္ 
သြင္းရာတြင ္ေကာကယူ္ေနသည္ ့
အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားကို အာဆီ 
ယံႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ လုံး၀ကင္း 
လြတ္ခြင့္ရေစရန္ အေကာက္ခြန္ 
ဦးစီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား 
သုိ႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားအသင္းမွ သတင္းရရိွသည္။
  ဟန္းဆက္မ်ားတင္သြင္း 
သည္အ့ေပၚတြင ္ေကာကယူ္သည္ ့
အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားကုိ ယခင္ 
က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံခဲ့ရမွ 
ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္း၌ ငါး 
ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ငါးရာ 
ခုိုင္ႏႈန္းကုိ ဆက္လက္ေကာက္ခံ 
လ်က္ရိွသည္။အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား 
တြင ္မိဘုိငု္းဟန္းဆကမ္်ားအေပၚ 
တြင္ အေကာက္ခြန္ေကာက္ယူ 
ျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ 
တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ 
ရိွသည္။
 ‘‘လက္ရိွမွာ ဟန္းဆက္ေတြ 
အေပၚ ေကာက္ခံတဲ့ အေကာက္ 
ခြန္ႏႈန္းထားက ငါးရာခုိင္ႏႈန္းက်န္ 
ေနေသးတယ။္ အဒဲါကု ိလံုး၀ ကင္း 
လြတသ္ြားတဲအ့ထ ိတင္ျပေပးသြား 

ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒါေတြကုိ 
ေလ်ာ့ေပးလုကိမ္ယဆ္ိရုင ္တရား 
မ၀င္တင္သြင္းေနတာေတြက လံုး 
၀ေပ်ာကမ္သြားရင ္ေတာင ္ေလ်ာ ့
သြားမွာျဖစပ္ါတယ’္’ ဟ ုျမနမ္ာႏုငိ ္
ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္း 
မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးျမင့္က 
ေျပာသည္။
  လက္ရိွတြင္ တန္ဖုိးနည္း 
ဖနု္းမ်ားကု ိလစဥ္ေရာင္းခ်ေပး ေန 
သည့္အတြက္ ျပည္တြင္း၌ ဟန္း 
ဆက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားလ်က္ 
ရိၿွပီး တငသ္ြင္းေသာ ကမုၸဏမီ်ား မ ွ
ႏွစ္စဥ္ဟန္းဆက္အလံုးေရ သိန္း 
ဂဏန္းတင္သြင္းလ်က္ရိွေသာ္  

စင္ကာပူႏိုင္ငံပိုင္ temasek ကုမၸဏီ 
ဗာဂ်င္းမိုဘိုင္းလက္တင္အေမရိက
ဖုန္းကုမၸဏီတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံ
စင္ကာပူ၊ ေမ-၁၆
စင္ကာပူႏိုင္ငံ ဖိုင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
လုပ္ငန္း Temasek Holdings 
ကမုၸဏကီ အျခားေသာေဒသမ်ား 
ႏငွ္ ့နယပ္ယမ္်ားသို႔ ကမၻာလံုးဆိငု ္
ရာလက္တံျဖန္႔ၾကက္မႈအျဖစ္ ဗာ 
ဂ်င္းမိုဘိုင္းလက္တင္ အေမရိက 
(VMLA) ကုမၸဏီတြင္ စုစုေပါင္း 
ကန္ေဒၚလာ ၈၆ သန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏွံလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။
 သို ႔ေသာ္ ၎တို ႔ကုမၸဏီ၏ 
ရွယ္ယာပါဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
Temasek ကုမၸဏီက ရွင္းလင္း 
ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။ ယင္းရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွမံႈေၾကာင္ ့ဗာဂ်င္းမိဘုိငု္းဖနု္း 
ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္ကုိ မကၠဆီကိ ု
ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဘ 
ရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အ 
တြင္း စတင္မိတ္ဆက္ရာတြင္ ကူ 
ညီႏိငုလ္မ့္ိမညဟု္ Temasek လပ္ု 
ငန္း၏ ဝကဘ္ဆ္ိကုတ္ြင ္ေၾကညာ 
ထားသည္။
 Temasek လပ္ုငန္းမွာ ခ်ီလ ီ
ႏငွ္က့ိလုဘံယီာႏိငုင္တံို႔ရွ ိလပုင္န္း 

မ်ား၌လည္း  ရင္းႏွီးျ မႇဳ ပ္ႏွံထား  
သည။္ ဘ႑ာေရးအေပၚမ်ားစြာမီွ 
ခိုေနျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေနစဥ္ Te- 
masek လုပ္ငန္းသည္ အာဖရိက 
ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ် 
မႈတို႔ကဲ့သို႔ ထြန္းသစ္စက႑မ်ား 
တြင ္မ်ားမၾကာမတီိုးျမႇင္ရ့င္းႏွီးျမႇဳပ ္
ႏွံထားသည္။
 Temasek ကမုၸဏ၏ီစငက္ာ 
ပူေဒၚလာ ၂၁၅ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ 
ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ  
တြင္ ဘ႑ာေရးက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏွမံႈ ၃၁ ရာခိငု္ႏႈန္းရွၿိပီး ဆကသ္ြယ ္
ေရး၊ မဒီယီာႏငွ္ ့နည္းပညာက႑ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမွာ ၂၄ ရာခိငု္ႏႈန္းသာ 
ရွိသည္။
 ၂၀၁၀ ခႏုွစ္အတြငး္တည္ 
ေထာင္ခဲ့သည့္ (VMLA-Virgin 
Mobile Latin America)ကုမၸဏ ီ
တြင ္ကိယုပ္ိငုႀ္ကိဳးမဲက့ြနရ္ကစ္နစ ္
မရွိဘဲ  ၾကားခံကြန္ ရက္မ်ားမွ  
ငွားရမ္းမႈအေပၚမွီခိုေနရသည္။
  —Ref: AFP

eaBox အား ပူးတဲြတည္ေထာင္ 
သူကိုေကာင္းစစ္က ေျပာသည္။
 IdeaBox အစီအစဥ္တြင္ 
ေလွ်ာက္ထားလိုပါက www.id- 
eabox.com.mm/apply တြင ္၀င ္
ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး လာ 
ေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမွ 
အဖဲြ႕အစည္း(သို႔) ကမုၸဏငီါးခုခန္႔ 
ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး တစ္ဖဲြ႕လွ်င္ ကန္ 
ေဒၚလာတစ္သိန္း တန္ဖိုးရွိသည့္ 

အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေလးလမ ွ
ေျခာက္လတြင္း   ေျမေတာင္ေျမႇာက္ 
ေပးသည္အ့ေနျဖင္ ့ေထာကပ္ံ့ေပး 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ 
ရွိသည္။
 IdeaBox အစီအစဥ္၏ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မွာ စီးပြားေရး  စတင္ေတာ့ 
မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အေမရိကန ္
ေဒၚလာတစ္သိန္း တန္ဖိုးရွိေသာ 
အေျခခံဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံေပး 

ျခင္း၊႐ုံးခန္းေနရာေပးျခင္း၊ အျခား 
မရွိ မျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေျခခံ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္း ႏွင့္ စပ္ 
ဆကလ္်ကရ္ွိေသာ အျခား အဖဲြ႕အ 
စည္းမ်ား၊ ဒစဂ္်စတ္ယပ္ိငု္းဆုငိရ္ာ 
ပညာရငွမ္်ားႏငွ္ ့မုဘိုငိ္း ဆကသ္ြယ ္
ေရးက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈမ်ား ျပဳလပု္ေစျခင္း တုိ႔ကိုေဆာင္
ရြက္ေပးသြားမည ္ျဖစ္ေၾကာင္း သ 
တင္းရရွိသည္။

 ျမန္မာႏုငိင္၌ံ IdeaBox အစ ီ
အစဥ္ ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈ ပိုမိုရရွိေစႏုိင္ရန္ 
အတြက္ အူရီးဒူးသည္ စင္ကာပူ 
ႏုငိင္ရိွံ Silicon Straits ႏငွ္ ့ပူးေပါင္း 
၍ အင္တာနက္ေပၚ ရွိ Start-up 
အစအီစဥ္တစခု္ ေရးဆဲြျခင္း၊ ၾသစ 
ေၾတးလ်ႏုငိင္ ံအေျခစိကုတ္ြန္းအား 
ေပးသူ Pollenizer ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

လည္း အခြန္ေဆာင္၍ တင္သြင္း 
ေသာ အလံုးေရး ေသာင္းဂဏန္း 
မွ်သာရိွ ေသးၿပီး တရားမ၀င္တင္ 
သြင္းမႈ မ်ားျပားေနေသးေၾကာင္း မိ ု
ဘိုင္းဟန္းဆက္အေရာင္းဆုိင္ အ 
ခ်ိဳ႕မွ သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘အေကာက္ခြန္ကုိ လံုး၀ 
ေျဖ ေပးလိုက္မယ္ဆုိရင္ တရား 
မ၀င္တင္သြင္းတဲ့သူေတြ ေလ်ာ့ 
လာမွာျဖစ္သလို တရား၀င္တင္ 
သြင္းေနတဲ့ သူေတြကလည္း သူ 
တို႔နဲ႔ ယွဥ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ကုိင္လာ 
ႏုငိမ္ယ။္ အေကာကခ္ြနက္ု ိေလွ်ာ ့
လုကိ္ေပမယ့္ တရား၀ငတ္ငသ္ြင္း 
တ့ ဲဟန္းဆကအ္လံုးေရက တုိးလာ 

မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ 
ငန္းခြန္ကလည္း တုိးၿပီးေတာ့ ရ 
လာမွာျဖစပ္ါတယ္’’ဟု လႀူကီးမင္း 
မိုဘိုင္းဟန္းဆက္အေရာင္းဆုိင္မွ 
မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ကုိျပည္စုိး 
ထြန္းကေျပာသည္။
 လက္ရိွတြင္ မုိဘိုင္းဟန္း 
ဆကမ္်ားကု ိအခြန္ေကာကယ္ရူာ 
၌ အေကာကအ္ခြန ္ငါးရာခိငု္ႏႈန္း၊ 
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ 
ႏႈန္းႏွင့္ ႀကိဳတင္အျမတ္ခြန္ ႏွစ္ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းတုိ႔ျဖင့္ အသီးသီးေကာက္ 
ယူလ်က္ရိွေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ 
သတင္းရရိွသည္။

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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tech
Apple ကုမၸဏီကိုယွဥ္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီ Xiaomi ပထမဆံုးသင္ပုန္း ကြန္ပ်ဴတာတစ္မ်ဳိးထုတ္ေဖာ္ျပသ
ေဘဂ်င္း၊ ေမ-၁၆
ၿပိဳငဘ္ကမ္်ားျဖစလ္ာသည္ ့Sam- 
sung ႏွင့္ Apple ကုမၸဏီတုိ႔ကို 
တိုက္႐ိုက္စိန္ေခၚရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ 
ငံရွိေစ်းသက္သာေသာစမတ္ဖုန္း 
ထုတ္လုပ္သည့္ Xiaomi ကုမၸဏီ 
က ၎တုိ႔၏ပထမဆံုး သငပု္န္းကြန္ 
ပ်ဴတာတစ္မ်ဳိးကို ေမလ ၁၅ ရက္ 
ကထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္သည္။
  အေရာင္ေျခာက္မ်ဳိးျ ဖင့္  
ထုတ္လုပ္ထားေသာMiPad ဟု 
ေခၚသည့္ သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာမွာ 
မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ ၇ဒသမ ၉ 

လက္မရိွၿပီး Apple ကုမၸဏီ၏ 
iPad Mini ႏငွ္အ့ရြယ္တူညသီည။္
 အျခားေသာသငပ္နု္းကြနပ္်ဴ 
တာမ်ားကဲ့သို႔ Mi Pad တြင္ႀကိဳးမဲ့ 
အင္တာနက္စနစ္္၊ ေရွ႕၊ ေနာက္ 
ကငမ္ရာမ်ားႏငွ္ ့အတြင္းပိငု္း မတွ ္
ဉာဏ္ 16 GB (သို႔မဟုတ္) 64  
GB ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ iPad 
Mini, Samsung ကုမၸဏီ ထုတ္ 
Galaxy Tab မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက ္ေစ်းပိသုကသ္ာ 
သည္။
    တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း အ 

ေရာင္းသြက္သည့္စမတ္ဖုန္းမ်ား
တြငပ္ါဝင္ေသာ Xiaomi ကမုၸဏ ီ၏ 
ထိပ္တန္းစမတ္ဖုန္းမ်ားမွာ Ap 
ple ကုမၸဏီ၏ iPhone မ်ားႏွင့္ 
ဆင္တူသည္။ မိမိတို႔ထုတ္ကုန္၏ 
hardware ကို Apple ကုမၸဏီ 
၏ iPad ႏွင့္အနီးစပ္ဆံုးယွဥ္ႏိုင္ 
ရန္ (သို႔မဟုတ္) သာလြန္ေစလို 
သညဟု္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕တြင ္ျပဳလပ္ုခဲ့ 
ေသာ အခမ္းအနားတစ္ရပ္၌ Xi 
aomi ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူလီ 
ကြမ္းကေျပာသည္။
  Mi Pad ကနဦး Version 

တစ္မ်ဳိးကို ဇြန္လလယ္တြင္ အ 
စမ္းသေဘာေရာင္းခ်သြားမညဟ္ ု

လီကေျပာသည္။ သို ႔ေသာ္ ေစ်း 
ကြက္ပစ္မွတ္မ်ား (သို ႔မဟုတ္) 
ေရာင္းခ်မည္ရ့ကစ္ြအဲတအိက်ကိ ု
၎ကေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။ Mi 
Pad သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္  ေရာင္းခ် 
မည္လားဆိုသည္ကိုလည္း ရွင္း 
လင္းစြာမသိရေပ။
 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ 
ကုန္ပစၥည္းေပါင္း ၁၉၅ ဒသမ ၄ 

သန္းတင္ပို ႔ေရာင္းခ်မႈရွိခဲ့သည့္  
ကမၻာတစဝ္န္းသငပု္န္းကြန္ပ်ဴတာ 
ေစ်းကြက္မွာ ယခုႏွစ္တြင္ ၄၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားလာမည္ဟု ေစ်း 
ကြက္ေလ့လာေရး Gartner ကုမၸ 
ဏီက ခန္႔မွန္းထားၿပီး အထူးသ 
ျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယင္းေစ်း 
ကြက္သိသိသာသာႀကီးထြားလာ 
ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။
        —Ref: Reuters

ဆင္းမ္ကတ္ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္ 
တျဖည္းျဖည္းက်လာ
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ေမ-၁၇
တန္ဖုိးနည္းမုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားျဖစ္  
သည့္ GSMႏွင့္ WCDMA ဆင္းမ္ 
ကတ္မ်ားကို မုိဘုိင္းဖုန္းဆုိင္မ်ား 
တြင္ ေမွာင္ခုိလာေရာက္ေရာင္းခ် 
မႈနည္းလာၿပီး ဆုိင္မ်ားက က်ပ္ 
တစသ္နိ္းေက်ာ္ျဖင္ ့ျပနလ္ည၀္ယ ္
ယူေနေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
 ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ 
ငန္းမ ွလစဥ္ေရာင္းခ်ေပးေနသည္ ့
က်ပ္ ၁၅၀၀တန္ဆင္းမ္ကတ္မ်ား 
ကို မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ ေမွာင္ခုိ 
လာေရာက္ေရာင္းခ်သူမ်ားရွိရာ 
CDMA 800MHz ဖုန္းမ်ားကို 
ေရာင္းခ်မႈမ်ားျပားၿပီး WCDMA 
မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကို ပင္စင္၀န္ထမ္း 
အနည္းစသုာ လာေရာက္ေရာင္းခ် 
မႈရွိေၾကာင္းJohn မုိဘုိင္းဖုန္းဆုိင္္ 
မွ ကိုတင္၀င္းလႈိင္ကေျပာသည္။
 ‘‘အခုေနာကပို္င္းက ရန္ကန္ု 
မွာ CDMA ကတ္ေတြပဲ ေရာင္း 
တာမ်ားတယ။္ အခုေနာကပ္ုငိ္းရန ္
ကုန္မွာကလည္း CDMA ေတြပဲခ် 
ေပးတာမ်ားတယ္။ WCDMA  လည္း 
ပင္စင္စားေတြအတြက္ပဲ ေရာင္း 

ေတာ့ ျပန္ၿပီးေရာင္းတဲ့သူကနည္း 
တယ္။ လာေရာင္းရင္လည္း  WC 
DMA ေတြက တစ္သိန္းေက်ာ္ 
ေလာကအ္ထိ ေစ်းျပန္ရတယ္’’ဟု  
ကိုတင္၀င္းလႈိင္ကေျပာသည္။
 MECTel အမွတ္တံဆိပ္ပါ 
CDMA 800MHz မိုဘုငိ္းဖန္ုးမ်ား 
ကို လာေရာက္ေရာင္းခ်မႈမ်ား 
ရွိၿပီး ထုိဖုန္းမ်ားကိုလည္း က်ပ္ 
တစ္သိန္းေလးေသာင္း၀န္းက်င္ 
ျဖင့္ ၀ယ္ယူၿပီးျပန္လည္ ေရာင္းခ်
ေပးမႈမ်ားရွိေၾကာင္းသိရသည္။
 CDMA800MHz မိုဘုငိ္းဖန္ုး 
မ်ားကို အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လာ 
ေရာက၀္ယယ္သူမူ်ားျပားၿပီး GSM 
ႏွင့္ WCDMA မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကို 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ ၀ယ္ယူမႈပုိမုိ 
မ်ားျပားေၾကာင္း မုိဘုိင္းဖုန္းဆုိင္ 
မ်ားမွ သိရသည္။
 မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကို ဆက္ 
သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာကုမၸဏီ 
မ်ားက လုသိေလာက္ေရာင္းခ်ေပး 
ေတာမ့ညဟ္ ုေၾကညာထားမႈမ်ားရွ ိ
ေနျခင္းေၾကာင့္ရရွိသည့္ေစ်းျဖင့္ 
ေမွာင္ခုိေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေနျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
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အဆင့္
တစ္ဆင့္
 ဒီေဆာင္းပါးမွာ အဆင့တ္စ ္
ဆင့္ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖံြ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈ အေျခအေနကို ၫႊန္း 
ပါတယ္။ ဆုိလိုတာ ဒီႏိုင္ငံမွာ 
လူေတာ္လူေကာင္းေတြ မ်ားစြာ 
ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံဟာ အ 
ဆင့္တစ္ဆင့္ကို ေရာက္မလာခဲ့ 
ေသးပါ။ သမိငု္းတစ္ေလွ်ာက ္ျမန ္
မာႏိုင္ငံဟာ ပညာရည္ျမင့္မားၿပီး 
ဖံြ႕ၿဖိဳးႂကြယ္၀တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း 
ဆိုတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ ဘယ္ 
တနု္းကမ ွမေရာက္ႏိငုခ္ဲ့ေသးဘူး။ 
လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဒီမိုကေရစီဆို 
တဲ့ ေခတ္ကာလမွာ ျပည္ေတာ္ 
သာစမီကံနိ္းဆိတုာမ်ဳိးေတြ ေပၚခဲ ့
ဖူးတယ္။ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ဆို 
ရွယ္လစ္ကာလမွာလည္း ဆိုရွယ္ 
လစ္လူ ႔ေဘာင္ဆို ၿပီး  စီမံကိန္း  
အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ ႔ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ ၾကဖူး 
တယ္။ က်႐ံႈးတာပဲ။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးကာလမွာလည္း  ကိုယ္ထူ  
ကိုယ္ထ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စမ္းသပ္ 
က်င့္သံုးရင္း ဇာတ္ေမ်ာႀကီး ျဖစ္ 
သြားတာပ။ဲ တစဖ္ကမွ္ာဆိ ုျမန္မာ့ 
သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ စိတ္ဓာတ္ 
တက္ႂကြဖြယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိသုကာေတြ၊ ထူး 
ခြ ၽန္ထက္ျမက္တဲ့  ဆရာေတာ္၊ 
သံ ဃာေတာ္ေတြ ေခတ္အဆက္ 
ဆက္ျဖစထ္ြန္းေပၚေပါကခ္ဲတ့ယ္။
 သို႔ေသာ ္ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြက ္
သူတို ႔အားလံုးရဲ႕ အားထုတ္ႀကိဳး 
ပမ္းမႈေတြ၊ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္ 
ဆႏၵေတြဟာ ဒီေန႔အထိ ေရႊျပည္ 
ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းပါပဲ။ တည္ 
ေဆာက္ဆဲ၊ ခ်ီတက္ဆဲပါလို ႔ပဲ  
ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း 
ဒီႏိုင္ငံမွာ ဘာမွ ရဲရဲ မေတြးရဲဘူး။ 
ခဏခဏ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ 
လွည့္တတ္လို ႔ပါ။  မဟုတ္ရင္  
လည္း တန္႔ေန၊ အီလည္လည္နဲ႔ 
အခ်နိဆ္ဲြကစားၾကတာေပါဗ့်ာ။ ဒ ီ
ေတာ့ လူထုပဲ နာတာေပါ့။ အခ်ိန္ 
ဆိုတဲ့ ကာလဟာ သိပ္အေရးႀကီး 
တယ္။ ႏွစ္ ၂၀၊ ႏွစ္ ၃၀ ဆိုတာ 
ႏိငုင္ံျခားမွာ၊ အမိန္ီးခ်င္းႏိငုင္ံေတြ 
မွာ လံုး၀ေျပာင္းလသဲြားတာ။ ဒမီွာ 
ေတာ ့မ်ကစ္ိေရ႕ွ ထငသ္ာျမငသ္ာ 
ေပၚထြကလ္ာတဲ ့အေဆာကအ္အုံ 
ႀကီးေတြ ၊  ကုန္တိုက္ ႀကီးေတြ  
ေလာက္ပဲ ေျပာစရာရွိတယ္။ တ 
ကယ့္အေျခခံ အေဆာက္အအံု 
ေတြက ထူးထူးျခားျခား မေျပာင္း 
လဲေသးဘူး။ အထူးသျဖင့ ္လူေတြ 

ေအာင္ေအာင္ (IR)

ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာေတြ မဖံြ႕ၿဖိဳး၊ 
မေျပာင္းလဲေသးဘူး။ စိတ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ေျပာင္းတယ္ဆိုတာက 
လည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး၊ ႏုငိင္ဖံံြ႕ၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈ ဆိတုာ 
ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနေတာ့ ေျပာရ 
ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတကာ 
စခံ်နိ၊္ စံၫႊန္းေတြနဲ႔ ခ်နိထ္ိုးရင ္လူ႔ 
အဖဲြ႕အစည္းမွာ စစမ္နွတ္ဲ႐့ပုပ္ိငု္း 
ဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳး 
တုိး တ က္ မႈ  အ ဆ င့္ တ စ္ ဆ င့္  
ေရာက္ ဖို ႔  အမ်ား ႀကီးလိုေသး  
တယ္။
 ျမန္မာ့သမိုင္း ကုန္းေဘာင္ 
ေႏွာင္းပိငု္းကာလမွာ ကေနာငမ္င္း 
သားတို႔၊ ေယာမင္းႀကီးတို႔ဆိုတာ 
ေတြ ေပၚခဲ့ဖူးတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရးသမားေတြလို႔ အခိုင္အမာ 
ဆိုတယ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ပတ္၀န္း 
က်င္က သူတို ႔ကို  လုပ္ပိုင္ခြင့္  
မေပးခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ သီေပါမင္းအ 
လြန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း အဂၤလိပ္ 
လက္ေအာက္ ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ 
အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာလည္း 
ဗိလုခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္း၊ သခငက္ိယု ္
ေတာ္မႈိင္း၊ ဦး၀ိစာရ၊ ဦးဥတၱမလို 
ထူးခြၽနတ္ဲ ့ဆရာေတာသ္ဃံာေတြ၊ 
ႏိငုင္ံေရးသမားေတြ၊ ေက်ာင္းသား 
ေတြ အမ်ားအျပားေပၚေပါက္ခဲ့ 
တယ္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ 
အထာကိုက ဖိႏွိပ္တဲ့အခ်ိန္မွာဆို 
သရူဲေကာင္းေတြ မၾကာခဏ ေပၚ 
ေပါက္တတ္တယ္။ လုပ္ရဲကိုင္ရဲ၊ 
စြန္႔ရတဲဲသ့ူေတြေပါ။့ သို႔ေသာ ္ဗိလု ္
ခ်ဳပ္တို႔၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းတို႔ 
သာ လြနသ္ြားတယ။္ တိငု္းျပညက္ 
အဆင့္တစ္ဆင့္ကို တက္မလာခဲ့ 
ဘူး။ ဒီလိုနဲ ႔  ဆို ရွယ္လစ္စနစ္ 

ေအာကမ္ွာ ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာ 
ခဲ့တယ္။ အဒဲကီာလမွာလည္း ထူး 
ခြၽန္ထင္ရွားတဲ့ စာေရးဆရာ၊ ဆ 
ရာမႀကီးေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာ္ 
ၾသသူေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အေဟာ 
သိကံပဲ။ ဆို ရွယ္လစ္ကာလရဲ႕ 
ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ 
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအခင္းအ 
က်င္းရဲ႕ အဓကိဇာတ္ေဆာင္ေတြ 
ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား အမ်ားအ 
ျပား ေမြးထတု္ေပးခဲတ့ယ။္ အဒဲကီ 
လြန္ေတာ ့စစအ္ပုခ္်ဳပ္ေရး ဖိႏွပိမ္ႈ 
တစ္ေက်ာ့ျပန္လာတယ္။ ဒလီိနု႔ဲပဲ 
ဒမုိီကေရစအီေရး ႐ုန္းကန္ၾကရင္း 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၊ ဦး 
၀င္းတင္တို႔၊ ဦးကိုကိုႀကီးတို႔၊ ဦး 
မင္းကိုႏိုင္တို ႔လို ကမၻာသိေခါင္း 
ေဆာင္ေတြ ေပၚထြက္လာျပန္ 
တယ္။ ဦး၀င္းတင္ကေတာ့ ကြယ္ 
လြန္ခဲ့ပါၿပီ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ 
မတင္မက် ႐ုန္းကန္ေနရဆဲပါပဲ။
 ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေရးခ်ငတ္ာ 
ျမနမ္ာႏိငုင္သံမိငု္းမွာ ဘာေၾကာင္ ့
လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္မႈေတြ မ်ားရတာ 
လ။ဲ အျခားအမိန္ီးခ်င္းႏိငုင္ံေတြလိ ု
အဆင့တ္စဆ္င့က္ိ ုမေရာက္ႏိငုရ္ 
တာလဲ။ အခုဆို ႏိုင္ငံေရးမွာ လႈပ္ 
လႈပရ္ွားရွားေတြ ျပန္ျဖစ္ေနျပနၿ္ပ။ီ 
ဖဲြ ႕စည္းပံုျပင္ဖို ႔  ညာသံေပးလာ 
တယ္။ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းဖို႔ 
ႀကိဳးစားတာေတြကို ဆန္ ႔က်င္မႈ 
ေတြ ခပ္စိပ္စိပ္ရွိလာတယ္။ ျပည္ 
တြင္းၿငမ္ိးခ်မ္းေရးကလည္း မတင ္
မက်ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ဆဲ။ ဒီလိုဆို မေ၀း 
လွတဲ့ကာလမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး 
ပို ၿပီး ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ရွိလာမ 
လား။ တိုက္ပဲြေခၚသံေတြ ၾကား 
လာရမလား။ ဆန္၊ ဆီ၊ င႐ုတ္၊ 

ၾကကသ္ြန္စရုမလား။ ပြင္ပ့ြင္လ့င္း 
လင္း ေရးမယဗ္်ာ။ လူေတြပန္းေန 
ၿပီ။ လူေတြ စိတ္ပ်က္ေနၾကၿပီ။ 
လူေတြ ေတြေ၀ေနၾကၿပီ။ စာေရး 
သူတို႔ႏိုင္ငံေရးမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔ 
တစ္ေယာက္ နားလည္မႈတည္ 
ေဆာက္ႏိငုခ္တဲယ။္ ေတြ႕ဆံုေဆြး 
ေႏြး စကားေျပာတာထက္ စိတ္ 
ေကာက္ေနၾကတာ မ်ားတယ္။ 
တစ္ဖက္က အျပစ္ေျပာရင္ တစ္ 
ဖကမ္ွာလည္း က်ဳိးေၾကာင္းျပစရာ 
ေတြ သူ႔အေၾကာင္းနဲ႔သ ူရိွေနတတ္ 
တယ္။ အခု ႏိုင္ငံေရးအခင္းအ 
က်င္းက ေျပာင္းသြားၿပီ။
 ၈၈ ကလို စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးနဲ ႔ 
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ဖို ႔ မသင့္ေတာ့ 
ဘူး။ အရင္က လူအမ်ားစုက စစ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို မႀကိဳက္ၾကေတာ့ 
ဘက္ႏွစ္ဖက္ဆို  အတိုက္အခံ  
ဘက္က ရပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုက် 
ေတာ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက အသြင္ 
ေျပာင္းသြားၿပီ၊ အေရာင္ေျပာင္း 
သြား ၿပီ ။  ဘာေတြ ေျပာေနေန 
ႏိငုင္တံကာဆုတိာေတာင ္ေလသ ံ
အမ်ားႀကီး ေျပာင္းသြားၿပီ။ အရင္ 
လို  အတိုက္အခံဆိုတာအေပၚ 
ပံုေအာမေထာက္ခံေတာ့ဘူး။ ဟို 
ဘက၊္ ဒဘီက ္သင့္ျမတ္ေအာင္ေန 
ရင္း ႏစွဖ္ကစ္လံုးနဲ႔ မ်က္ႏွာမပ်က ္
ရေအာင္ ဆက္ဆံတဲ့အဆင့္မွာ ရွိ 
ေနၿပီ။ ေဒသတြင္း အာဆီယံႏိုင္ငံ 
ေတြဆိုတာလည္း အနည္းအမ်ား 
ျပႆနာေတြနဲ႔ မကင္းဘူး။ ေနာက ္
ဆံုး အခု ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံဆို ႏိုင္ငံတ 
ကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံၫႊန္း 
ေတြနဲ႔ ဘယ္လိမွု လကခံ္လို႔မရတဲ ့
အစၥလာမ္မစ္ ရွရီးယားဥပေဒဆို 
တာမ်ဳိး အသက္သြင္းက်င့္သံုးေန 

ၿပီ။ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ၿပီး အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေနာ္။ 
ဘယသ္ဘူာေျပာမလ။ဲ ထိငု္းႏိငုင္ ံ
ဒမီိကုေရစဆီိုေနာက္ေၾကာင္း ျပန ္
လွည့္ေနၿပီ။ ကေမၻာဒီးယား၊ မ 
ေလးရွား၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံေတြဆို 
လည္း ျပည္တြင္းအတုိက္အခံ၊ 
မီဒီယာဆို  သတိ ႀကီး ႀကီးထား  
တယ္။ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ဆုိတာ 
လည္း ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ 
ႏိုင္ငံေတြ။
 အနားက အာဆီယံအသိုက္ 
အ၀န္း မဟုတ္တဲ့ ႏိငုင္ံေတြ ၾကည့ ္
မလား။ ဘဂၤလားေဒရ့ွမ္ွာ အတိကု ္
အခံကို တစ္ဖက္သတ္ဖိႏွိပ္လို႔ ဒီ 
မိကုေရစဆီတိသ္ဥု္းေနၿပတီဲ။့ အိႏိၵ 
ယမွာလည္း ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသားေရး 
၀ါဒီေတြ ေအာင္ပဲြခံေနတယ္။ ဒီမို 
ကေရစီ၊ သာတူညီမွ်မႈ အထပ္ 
ထပ္ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ား 
စြာ အာဏာရခဲ့တဲ့  ကြန္ဂရက္ 
ပါတီ ဒီတစ္ခ်ီကဲြတာပဲ။ ေဒသ 
တြင္းကေန အျခားကမၻာ့ႏိငုင္ံေတြ 
ၾကည့္မလား။ ယူကရိန္း၊ ဗင္နီဇဲြ 
လား၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ဘရာဇီး၊ တူ 
ရကီ ကမၻာအႏွံ႔ ဆူဆူညံညံေတြ 
ျဖစ္ေနတယ္ဗ်ာ။ ဒီမိုကေရစီသ 
မားေတြကို စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ 
ေရးေနတာ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ စာ 
ေရးသူလည္း ဒီမိုကေရစီပါပဲ။ သ 
မိုင္းရွင္းခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီလူ႔ 
အဖဲြ႕အစည္းမွာက ဒီမိုကေရစီလို႔ 
သာ ေအာ္ေနတာ။ ကိယ္ုနဲ႔မတူရင ္
ရန္သူလို ႔ သေဘာထားတတ္ၾက 
တယ္ဗ်ာ။ တစ္ဖက္က ဖိတ္ရင္ 
ေတာ ့မသြားဘူး။ ကုယိက္ဖတိလ္ို႔ 
မလာရင္ တစ္ဖက္ကို အျပစ္တင္ 
တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီ 

ႏိငုင္မွံာ ျပႆနာတစခု္ျဖစရ္င ္ႏစွ ္
ဖက္အဖဲြ႕အစည္းေတြက ပုိပုိၿပီး 
သာ ေ၀းသြားတတ္တယ္။
 ဆိုလိုတာ ျမန္မာေတြဟာ 
စတိပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ ျပည့၀္ရင္က့်ကမ္ႈ 
အားနည္းတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆို 
တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကိုၾကည့္ေလ။ တစ္ 
ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေ၀ဖန္အ 
ျပစ္တင္၊ သို႔ေသာ္ အတူတကြ ပူး 
တဲြအလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ အလုပ္ 
လုပ္ရင္းနဲ႔ ကိုယ့္ခြင္ကို ခ်ဲ႕ယူၾက 
တယ္။ အသြင္တူသူအခ်င္းခ်င္း 
လည္း နီးနီးကပ္ကပ္ ဆကသ္ြယ္မႈ 
ေတြရွိတယ္။ ဒီမွာက မ်ဳိးေစာင့္ 
ဥပေဒလိုကိစၥမ်ဳိးပဲ ၾကည့္ေလ။ 
တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ေအာက္ေျခ 
မွာ  ညိႇႏိႈ င္းဆက္သြယ္မႈမ်ဳိးက 
ရွားတယ္။ စိတ္တူကိုယ္တူ အ 
ခ်င္းခ်င္းၾကားမွာသာ ကိယု္ဘ့က၊္ 
ကိုယ့္အင္အားေကာင္းေအာင္  
လပ္ုေနၾကတာမ်ားတယ္။ ဒီေတာ့ 
ဒီမိုကေရစီသာ တြင္တြင္ေျပာေန 
ၾကတာ။ ဒီမုိကေရစီသာ လိုခ်င္ 
ေနတာ။ သတူို႔ေတြမွာ ဒမီိကုေရစ ီ
က်င့္ႀကံမႈမ်ဳိးက်ေတာ့ အားနည္း 
တယ္။ ေအာက္ေျခမွာ တစ္ဖက္ 
နဲ ႔တစ္ဖက္ အခ်င္းခ်င္းမညိႇဘဲ 
ေက်ာ္ၿပီး သမၼတနဲ႔ ေတြ႕ခ်ငတ္ယ္ 
ဆိုတာမ်ဳိးကေတာ့ တစ္မ်ဳိးပဲလို ႔ 
ထင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီႏိုင္ငံမွာ 
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ။ ႏုိင္ငံေရးပဲျဖစ္ 
ျဖစ္၊ စီးပြားေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင့္ 
တစ္ဆင့္ေရာက္ဖို႔ဆိုရင္ စိတ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာေတြ ျပဳျပင္ဖို ႔ လိုတယ္။ 
အရာရာကို တရားမွ်တမႈ ေပတံ 
နဲ႔ လိုက္တိုင္းလို ႔မရဘူး။ ၿငိမ္ခံ၊ 
မွိန္းလိုက္လို႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ 
ေပမယ့္ တုိင္းျပည္နစ္နာ၊ လူေတြ 
ပန္းေစမယ့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ 
ကိုေတာ ့မျဖစခ္်င၊္ မျမငခ္်င္ေတာ ့
ဘူး။
 လက္ရိွအခင္းအက်င္းအရ 
ဒီေန႔ဒအီခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိငုင္အံဆင္ ့
တစ္ဆင့္ေရာက္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို ႔ပဲရွိတယ္။ 
အဲဒီကမွတစ္ဆင့္ ပိုမိုအသိဉာဏ္ 
ျမင့္မား၊ ယဥ္ေက်းတဲ့လူ႔အဖဲြ႕အ 
စည္းကို ထူေထာင္သြားၾကဖို ႔ ရွိ 
တယ္။ ဒီၾကားထဲ မတရားမႈေတြ 
သိပ္ႀကီးလာရင္ တစ္မ်ဳိးေပါ့။ ဒါ 
ေၾကာင့္ ျပင္သင့္တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုကို 
ျပငမ္ယ္။ မျပငသ္င့တ္ာ မျပငဘ္ူး။ 
ကိုယ့္တုိင္းရင္းသား၊ အမ်ဳိးဘာ 
သာ သာသနာကို အကာအကြယ္ 
ျဖစ္ေစမယ့္ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္း 
ရာမွာ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ 
ၾကမယ္။  အဲဒီဥပေဒေတြဟာ 
တစ္ဖက္သားကို  အလြန္အကြၽံ  
မထိခိုက္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းထိန္း  
ေက်ာင္း ၾကမယ္။ ရွိႏွင့္ ၿပီးသား 
ေဘာင္ထဲက ႏိုင္ငံသားအခြင့္အ 
ေရးေတြ ပိုရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
မယ္။ ျပည္သူထုထုၾကားမွာ ဒီမုိ 
ကရက္တစ္ အေတြးအေခၚေတြ 
ျပန္ ႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ၾက 
မယ္။

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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မင္းဒငရ္႕ဲ 
သက္ခိုင(္၂)
မင္းဒင္

အခန္း (၃၅)
ထိုင္းဓားျပဇာတ္လမ္းထဲက သက္ခိုင္
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္စဥ္ကာလ 
အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ ့ျဖစရ္ပ္ 
ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာထတဲြင ္ကြၽန ္
ေတာ္အလြယ္တကူ ေမ့ေဖ်ာက္ 
မရႏုိင္သည္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ရွိခဲ့၏။ 
ထိုသို ႔  မေမ့တဲ့ႏုိင္ျဖစ္ရျခင္းမွာ 
အတိတ္ရာဇ၀င္ထဲက ရန္ဘက္ 
ယိုးဒယား၊ ျမန္မာတည္းဟူေသာ 
လမူ်ဳိးစဲြ စတိဓ္ာတ္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ႏုငိ ္
သလိ ုထုငိ္းလမူ်ဳိးအခ်ဳ႕ိ၏  ႏုငိင္ံျခား 
သား (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး) 
မ်ားအေပၚထားရွိသည့္ စိတ္ေန 
စိတ္ထားတစ္ရပ္  ေၾကာင့္လည္း 
ျဖစ္ႏုငိ္ေပသည။္ မညသ္ုိ႔ပင ္ဆုိေစ 
ကာမ ူယင္းျပႆနာတြင ္ကိသုက ္
ခုိင္တစ္ ေယာက္ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္  
ေက်ာခ်င္းကပ္လ်က္ရွိေနခဲ့ျခင္း 
ေၾကာင္ ့အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ 
ျဖင့္ ေျဖဆည္ရာရခ့ဲသည္။ ထုိဇာတ္ 
လမ္း အျပည့္အစံုမွာေအာက္ပါ 
အတိုင္း ျဖစ္၏။ 
 ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ကိုသက္ခိုင္ 
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ျပန္လည္ဆုံ 
ေတြ႕ခဲ့ၾကသညမွ္ မၾကာမတင ္ကာ 
လ ၂၀၁၀ ခုႏစွ။္ ႏု၀ိငဘ္ာလတြင ္
ျဖစ္၏။ ထိုေန႔သည္ ေနသာေသာ 
ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္သည္။ရေနာင္းမွ 
ကန္ုအျပည္တ့င္ေဆာငလ္ာသည္ ့
ကုန္တင္ကား ေရာက္မည့္ေန႔ျဖစ္ 
ေသာေၾကာင္ ့နံနက ္၇ နာရီခန္႔ က 
တည္းက ၀ထစအ္ရပ္ရိွကြၽန္ေတာ့္ 
ေစ်းဆုငိင္ယသ္ို႔ ကြၽန္ေတာ္ေရာက ္
ေနခဲသ့ည။္ ကနုပ္စၥည္းမ်ားဆုငိအ္ 
တြင္း ေနရာခ်ထားၿပီးခ်ိန္သည္ နံ 
နက္ ၉ နာရီခန္႔ ရွိခဲ့ၿပီ။
 ဖူးခက္သို ႔ ေရာက္ေနေသာ 
ဇနီးသည္၊ တပည့္ေက်ာ္ ေက်ာ္ 
၀င္းေဌးတို႔ႏငွ္အ့တ ူတုယိိတုာ ေအ 
ဗင္ဆာကားငယ္ကို  ေမာင္းႏွင္  
လ်က္ အမ္မခန္အရပ္ရိွ ေနအိမ္ 
သို႔ ကြၽန္ေတာ္ျပန္လာခဲ့ရာ ၿခံ၀သို႔ 
အေရာက္  ေက်ာ္၀င္းေဌးကၿခံ  
တခံါးကိ ုဆင္းဖြင္ၿ့ပီး ကြၽန္ေတာက္ 
ၿခံတြင္းသို ႔ ကားေမာင္း၀င္လာခဲ့ 
၏။ ၿခံ၀င္းထဲသို႔ ကားအေရာက္ 
မ်က္ႏွာစိမ္းသုံးေယာက္သည္ ၿခံ 
တံခါးပိတ္မည့္ ေက်ာ္၀င္းေဌး၏ 
ရင္ဘတ္ကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း တြန္း 
ဖယ္ရင္း ၀င္ေရာက္လာသျဖင့္  
မလမ္ွးမကမ္းရိွ ကြၽန္ေတာ္က တတ္ 
သမွ် မွတ္သမွ် ထုိင္းစကားျဖင့္ 
လွမ္းေအာ္လုိက္မိသည္။

 ‘‘ေဟ့၊ ဖိ။ ထမ္းအလုိင္ခပ္ 
ထမ္အလုိင္ခပ္’’
 ‘ ‘ပူးလိ၊ ပူးလိ။ ပတ္စ္ပုိ ႔။ 
ပတ္စ္ပို႔’’
 အဆုိပါ လူစိမ္းသုံးေယာက္ 
၏အေျဖကိ ုကြၽန္ေတာ္ေကာင္းစြာ 
သေဘာေပါက္ေသာ္ျငား စိတ္ထဲ 
တြငမူ္ မသကၤာလွေခ်။ မညသ္ည္ ့
ႏုိင္ငံမွ ရဲ၀န္ထမ္းမဆုိ သီးျခားပိုင္ 
နက္ နယ္ေျမတစ္ခုတြင္းသို ႔ ၀င္ 
ေရာက္မည္ဆုိလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ 
တရား႐ုံးတစ္ခုခု၏ ခြင့္ျပဳမိန္ ႔ 
(၀ရမ္း)ပါမွသာ ၀င္ခြင့္ရွိေၾကာင္း 
ကြၽန္ေတာ္သထိားသည။္ သို႔ေသာ ္
သူတစ္ပါးႏုိင္ငံတြင္ စကားနည္း 
ရနစ္ဲလုသိည္ ့ကြၽန္ေတာသ္ည ္ထု ိ
လူစိမ္းသုံးေယာက္အနက္ တစ္ 
ေယာက္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ထုတ္ျပေန 
သည္ ့ပလတ္စတစက္တ္ေလာင္း 
ထားေသာ ရဲ၀န္ထမ္းကတ္ကိုပင္ 
မၾကည့္ေတာ့ဘဲ ပတ္စ္ပို႔သုံးအုပ္ 
ကို  အသာတၾကည္ ထုတ္ေပး 
လုကိသ္ည္အ့ခါ ဖြင္၍့ပင ္မၾကည္ ့
ဘ ဲသူ႔အတိက္ပတ္ြင္းသို႔ ထုိးထည္ ့
လုိက္၏။ တစ္စုံတစ္ခုေတာ့ျဖင့္ 
မွားယြင္းေနေလၿပီ။ အႏၲရာယ္၏ 
အေငြ႕အသက္ကို ကြၽန္ေတာ္ရစ 
ျပဳလာသည္။ ထိုလူစိမ္းသုံးဦးကို 
တစ္ဦးခ်င္းစီ အေသးစိတ္ ကြၽန္ 
ေတာ္အကခဲတ္မိ၏။ အရပ္ ပုပ်ပ္ 
ပ်ပ္ႏငွ္ ့အသကင္ါးဆယ္ေက်ာခ္န္႔ 
ရွ ိပဂုၢိဳလမ္ွာ ေနာကလ္ုကိ ္ျဖစဟ္န ္
ရွိသည္။ အသက္သုံးဆယ့္ငါးႏွစ္ 
၀န္းက်င ္အရပ္ငါးေပ ခုနစလ္ကမ္ 
ခန္႔ရွိသူမွာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဟန္ 
တူသည္။ က်န္တစ္ဦးကား အရပ ္
အေမာင္းအေနေတာ္ႏွင့္ ပိန္ပိန္ 
ပါးပါးျဖစ၏္။ သုံးေယာကစ္လုံး အ 

တြင္းခစံပုိ႔ရွပ္ ေပၚတြငအ္နက္ေရာင ္
ဂ်ာကင္ အက ႌ်ကုိယ္စီထပ္၍ ၀တ္ 
ထားၾကသည္။
 ‘‘ခင္ဗ်ားတို႔ အဂၤလိပ္လုိေျပာ 
တတ္သလား’’
 ဟူေသာ ကြၽန္ေတာ့္အေမးကိ ု
သူတို႔အေျဖမေပးေခ်။ ကြၽန္ေတာ္ 
တုိ႔ သံုးေယာက္ကုိ ကားဂုိေဒါင္ၾကမ္း 
ျပင္မွာ ထိုင္ခိုင္းေလရာ ေက်ာ္၀င္း 
ေဌးမွာခ်က္ခ်င္းထိုင္ခ်လိုက္ေသာ္ 
ျငား ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ဇနီးသည္မူကား 
မာနကိထိုခုိကသ္ညဟု္ယူဆသျဖင္ ့
မထုိင္သည့္အခါ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ 
ဟန္ရွိသူက ခါးၾကားမွ ေသနတ္ကို 
ထုတ္ခ်ိန္ရင္း ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ ဇြတ္ 
ထုိ င္ ခုိ င္းေနျပန္သည္ ။  အနီးရွိ  
ပလတ္စတစ္ကုလားထုိင္မ်ား ေပၚ 
တြင ္ကြၽန္ေတာ္ႏငွ္ဇ့နီးျဖစသ္ ူအသာ 
ထုိ င္လုိက္ ရ၏။  ေခါင္းေဆာင္  
လုပ္သူသည္ ေက်နပ္ပံုမရသည့္ 
မ်က္ႏွာေပးျဖင္ပ့င ္သူ႔တပည့္ေက်ာ ္
ႏွစ္ဦးကို ကြၽန္ေတာ့္ တစ္အိမ္လုံး 
အား ေမႊေႏွာက္ေစေတာ၏့။ ေနာက ္
ဆုံးကြၽန္ေတာ့္ ပခုံးမွာ လြယ္ထား 
သည့္ ပိုက္ဆံအိတ္ဆီသို႔ ဦးတည္ 
လာသည္။ ဖြင့္ ၾကည့္ေသာ္ထိုင္း 
ဘတ္ႏစွ ္ေထာင္ေက်ာခ္န္႔ႏငွ္ ့ဘဏ ္
ကတ္သာေတြ႕သည့္အခါ မေက်မ 
ခ်မ္းေလသံျဖင္ ့ထုငိ္းဘတင္ါးသနိ္း 
ေပးရမညဟု္ ေသနတ္ေထာကက္ာ 
အက်ပ္ကိုင္ေတာ့၏။ ထုိင္းရဲ အ 
ေယာင္ေဆာင္ထုိင္းဓားျပအဖဲြ႕ႏွင့္ 
ကြ ၽ န္ေတာ္ထိပ္တိုက္တုိးေလၿပီ။ 
အမွားမခံေသာ အေျခအေနျဖစ္၍ 
အင္အားကုိခ်ိန္ဆၾကည့္ေသာ္ တံု႔ 
ျပန္ႏိုင္သည့္ အေနအ ထားမရိွသည့္ 
အဆံုးဘဏ္ကတ္အတြင္းမွေငြ အ 
ကုန္ထုတ္ေပးမည္ဟု ေျခဟန္လက ္

ဟန္ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းလုိက္ရသည္။ 
  ပိန္ပိန္ပါးပါး လူႏွင့္အတူ 
ေအတအီမစ္ကရ္ွရိာသို႔ သြားေန 
ခ်ိန္တြင္ က်န္ႏွစ္ဦးကား ဇနီးႏွင့္ 
ေက်ာ၀္င္းေဌးတို႔ကိ ုေသနတ္ျဖင္ ့
ခ်နိရ္င္းေစာင္က့်နရ္စသ္ည။္ ဤ 
သို႔လွ်င္ အိမ္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းရွိ 
ေအတီအမ္စက္မွ ဘဏ္လက္ 
က် န္ေ ငြ  ထို င္း ဘ တ္ေျ ခာ က္  
ေသာင္း ကုိ ထုတ္ေပးလုိက္ရ 
ေတာ့၏။ ကြ ၽန္ေတာ္တတ္ႏုိင္  
သည္မွာ သူတို႔အသုံးျပဳခဲ့ေသာ 
ကားနံပါတ္ ကိုအတိအက်မွတ္ 
သားထားလုိက္ ႏုိင္႐ုံသာ ျဖစ္ 
သည။္ နာၾကဥ္းခံ ျပင္းမႈႏငွ္ ့ရွက ္
စိတ္ေၾကာင့္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္ 
သက၍္ မညသ္ူ႔ကိမွု် အသမိေပး 
ခဲ့ေခ်။ ယတုစ္ြအဆုံး ကိသုကခ္ိငု ္
ဖူးခကမ္ွာရွိေနသညက္ိ ုသလိ်က ္
ႏွင့္ ဖုန္းမဆက္ျဖစ္ခဲ့။
 ထုိဇာတ္လမ္းသည ္ဤတြင ္
နိ႒ိတံခဲ့ၿပီဟုသာကြၽန္ေတာ္ထင္ 
မွတ္ခဲ့ေသာ္ျငား ေနာက္တစ္ေန႔  
ညေနတြင္ ကြ ၽန္ေတာ့္အိမ္ႏွင့္  
တစက္လီိမုကြာေ၀းသည္ ့လမ္းမ 
ေပၚမွာ ထိုကားဟြန္ဒါစီဗစ္ကို 
အမွတ္ မထင္ေတြ႕လိကုရ္သည္ ့
အခါ ကိုသက္ခိုင္ကို  အက်ဳိး  
အေၾကာင္း ဖုန္းဆက္မိသည္။ 
နာရီ၀က္အ တြင္း ကိုသက္ခုိင္ 
တစ္ေယာက ္သူ႔ မတိ္ေဆြ ထုငိ္းရ ဲ
ဗိုလ္မွဴးခ်င္ခ်ဳိင္းႏွင့္အတူ ကြၽန္ 
ေတာ့္အိမ္သို႔ ေပါက္ခ်လာေလ 
ေတာ့သည္။
 ခ်င္ခ်ဳင္ိးႏွင့္ ကုိသက္ခုိင္သည္ 
ကြၽန္ေတာ္ခင္းျပေသာ ေနာက္ 
ေၾကာင္းျပန္ဇာတ္လမ္းကုိ ေသ 
ခ်ာ နားစိကု္ေထာငၾ္ကရင္း ခ်က ္

ခ်င္းဆိုသလို အဆုိပါ ကားရွိရာ 
သို ႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေသခ်ာ 
ေၾကာင္း အတည္ျပဳေစ၏။ကား 
ေခါင္း ခန္း  ဒက္ရွ္ဘုတ္ေပ ၚမွ  
ေကာ္႐ုပ္ကေလးသည ္မေန႔ကကဲ့ 
သို ႔ပင္ ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ျဖင့္ 
ႏႈတ္ဆက္ေနေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ 
ေတာ္ ေခါင္းညိတ္လုိက္မိသည္။ 
ဆကတ္ုကိဆ္ိသုလိ ုကြၽန္ေတာ္ေငြ 
ထတု္ေပးခဲသ့ည္ ့ဆဗဲင္းအလဗဲင္း 
ေအတီ အမ္ရိွရာသို ႔ခ်ီတက္ၾက 
ျပန္၏။ ဆဲဗင္းအလဲဗင္းေငြရွင္း 
ေကာင္တာမွ စီစီတီဗီကိုေနာက္ 
ျပန္ရစ္ေစၿပီး လိုအပ္ေသာ အ 
ေထာက္အ ထားတုိ႔ကိုအသင့္ပါ 
လာသည့္ ကြန္ပ်ဴတာသုံးစတစ္ 
(Stick) ျဖင့္ ကူးယူသည္။ မၾကာ 
မီထုိင္း၀ုိင္ယာလက္ကားတစ္စီး 
ထုိးဆုကိလ္ာ တာထိကုားကိရုွာေဖြ 
ပုံစံျဖင့္ သိမ္းဆည္း၏။ အဆုိပါ 
ကားပိုင္ရွင္မွာ ထုိင္းအမ်ဳိးသမီး 
ျဖစ္ၿပီး ထုိကိစၥႏွင့္ သူမပတ္သက္ 
ေၾကာင္း ျငငး္ဆု ိေနသညဟု္ ကြၽန္ 
ေတာ္ခန္႔မွန္းမိသည။္ ကိသုကခို္င္ 
ကား အ့ံမခန္းေျခလွမ္းက်ဲလွသည္။ 
 ကားေဘးမွာ ရပ္ေနေသာ 
ကိုသက္ခုိင္သည္ ႐ုတ္တရက္ 
ခ်င္ခ်ဳိင္းအား တစ္စုံတစ္ရာလွမ္း 
ေျပာလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ 
ကား ကြၽန္ေတာ္ေနထုိင္ရာ အမ္ 
မခန္ရပ္ကြက္အတြင္း ေျခခ်ဳပ္ 
ပုဒ္မခံ၀န္ျဖင့္ ေနရသည့္ လူဆိုး 
စာရင္း၀င္တုိ႔၏ အိမ္မ်ားသို႔ ၀င္ 
ေရာက္ေမႊေႏွာက္ေတာသ့ည။္ အ 
ခ်ဳ႕ိလဆူုိးစာရင္း၀ငတ္ို႔မွာ အပိရ္ာ 
ထဲမွ အၾကမ္းပတမ္းဆဲြထုတ္ျခင္း 
ခံရသည္အထိ ျဖစ္၏။  တစ္ေယာက္ 
ခ်င္းကြၽန္ေတာ့္ကို ျပသေသာ္ျငား 

ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ကို ၀င္ေမႊခဲ့သည့္ 
ကိုယ္ေတာ္တုိ ႔ကိုကား မေတြ႕ရ 
ေခ်။
 ဤသို႔လွ်င္ ရဲစခန္းမွ အမႈ 
ဖြင့္ျခင္း၊ တရားလိုကြ ၽန္ေတာ္၊ 
သက္ေသအျဖစ္  ဇနီးသည္ႏွင့္  
ေက်ာ္၀င္းေဌးတို ႔ကို စစ္ေဆးၿပီး 
သည့္ အခ်ိန္တြင္ကား ညဥ့္လယ္ 
တိုငခ္ဲ့ၿပီ။ ရစဲခန္းမွ အိမ္အျပန္တြင ္
ကားေပၚမွာ ကိသုကခို္ငက္ ယတိ 
ျပတ္ေကာက္ခ်က္တစ္ခုကိုခ်ရာ 
ကြၽန္ေတာ္အေတာ္ အံ့အားသင့္ 
သြားရသည္။
 ‘‘ခငဗ္်ားအမိက္ိ ု၀ငတ္ုကိတ္ဲ ့
ဓားျပေတြကို ခင္ဗ်ားဆုိင္ေဘးက 
ဘလက္ဆုိတဲ့  ႏႈတ္ခမ္းေမြး နဲ ႔ 
ေကာင ္လက္ေထာကခ္်တာပ ဲကိ ု
မင္းဒင္’’
 ‘‘ေသခ်ာမွ လုပ္ပါဗ်ာ။ ခင္ 
ဗ်ားေနာက္က ပါေနလို႔သာ ကြၽန္ 
ေတာ္ရဲစခန္းကို လုိက္လာခဲ့တာ။ 
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ၿပီးတာ ၿပီးပါ 
ေစေတာ့လို ႔သာသေဘာ ထား  
လုကိခ္်င္ေတာတ့ယ။္ ေတာ္ေတာ ္
စိတ္ပ်က္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့တုိင္းျပည္ 
ဗ်ာ’’
 ‘‘သိပ္လည္း စိတ္ဓာတ္မက် 
ပါနဲ႔ေလ။ ဒဓီားျပမႈကိ ုေထာကခ္်င္ ့
ၾကည္ရ့င ္ခငဗ္်ားဖူးခကမ္ွာ သူေဌး 
စာရင္း၀င္ ၿ ပီဗ်။  စူပါခ်ိသူေဌး 
ေတာင္  သူ ႔ဆုိင္ ႀကီးဖြင့္ခါစက 
ဘဏ္ကိုေငြသြင္းဖုိ ႔  အသြားမွာ 
႐ိုက္အလုခံရဖူးသတဲ့။ ဒါထုိင္းလူ 
မ်ဳိးခ်င္းေနာ္’’
 ‘ ‘ေၾသာ္ စူပါခ်ိပိုင္ရွင္ သူ 
ေဌးလည္း ဒအီျဖစမ္်ဳိးႀကံဳရသကိုး’’

အခ်ပ္ပို (A3) သုိ႔
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ရွက္တတ္ရင္ ဆက္မဖတ္နဲ႔ေတာ့
(တစ္)

 ထိုင္းႏို င္ငံ၏ေတာင္ဘက္ 
အက်ဆံုးအစြန္အဖ်ား ၿမိဳ ႕ေတာ္ 
ဖူးခက္ (phuket)၊ ျပည္မႀကီးႏွင့္ 
ဆာယကဆ္င ္(sarasim)ဟူသည္ ့
တံတားတစ္ စင္းတည္းႏွ င့္သာ  
ဆက္သြယ္ထားၿပီး ထုိတံတားမရွိ 
ေတာ့လွ်င္ ေလေၾကာင္းမွတစ္ပါး 
မည္သို႔မွအဆက္အသြယ္လုပ္လို႔ 
မရႏိုင္ေတာ့သည့္ဖူးခက္ (phu 
ket)၊ ေရပတ္လညဝ္ိငု္းထားေသာ 
ပင္လယ္ထဲကကြ ၽ န္းျဖစ္သည့္  
အတြက ္ကမ္းေျခ(Beach)ေတြက 
ကြၽန္းပတ္ပတ္လည္ကိုဝိုင္းထား 
ေပရာ ပင္လယ္ကမ္းေျခေပါင္း 
ငါးဆယ္ဝန္းက်င္ပို င္ဆိုင္ထား  
သည့္ ဖူးခက္ (phuket)၊ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသား ေလးသိန္းႏွင့္အထက္ 
အလု ပ္လု ပ္ေန ၾကရာ ဖူးခက္  
(phuket)၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ 
ေတြ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုး၊ ေဖြးေဖြး 
လႈပ္လာေရာက္အပန္းေျဖၾကရာ 
ဖူးခက္(phuket)၊ လွ် ပ္စစ္ မီး 
မျပတ္ေသာဖူးခက္ (phuket)၊ 
အဖု၊ အထစ္၊ အခ်ဳိင့္အခြက္ မရွိ 
နက္ေမွာင္ေတာက္ေျပာင္လွစြာ 
ေသာ ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းေတြ 
ရ စ္ေ ခြ ယွ က္ သို င္း ထား သ ည့္  
ဖူးခက္ (phuket)၊ဧရာမ Super 
M a r k e t  ႀ ကီးေ တြႏွ င့္ ဖူး ခ က္  
(phuket)။
 ဖူးခက္ေနမိတ္ေဆြမ်ားက 
ဖူးခကက္ိုေရာကမ္ွျဖင္ ့႐ႈိးပြ(ဲshow) 
ကေ လးေ တာ့ ၾ က ည့္ သြား ဦး ဟု  
ဖတိမ္ႏကၲျပဳလာပါသည။္ ႐ိႈးပြတဲဲ။့ 
ဘာ႐ႈိးပြမဲ်ားပါလမိ္။့ သတူို႔မ်က္ႏွာ 
ေပၚ၌ျဖတ္ေျပးသြားေသာၿပံဳးရိပ္ 
ၿပံဳးေယာငအ္စအနကေလးမ်ားကိ ု
ဖ်တ္ခနဲဖတ္႐ႈလိုက္႐ံုႏွင့္ မည္သို႔ 
ေသာ႐ႈိးပြမဲ်ဳိးျဖစ္ေလမလဆဲိသုည ္
ကို မွန္းဆ၍ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လူ 
ေတြအတြက ္အသကဘ္ယ္လိ ုရွင ္
သန္ၾကရရွာေလသလဲ။ တစ္ဝမ္း 
တစ္ခါးရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
လူသား၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အရွက္ 
တရားကိ ုမညမွ္်အထိအပြန္းအပဲ့ခံ 
ၾကရရွာေလသလဲ။
 သည့္အတြက္ ႐ိႈးပြဲကိုလိုက္ 
ဖို႔ဆံုးျဖတ္မိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ႏွစ္)
 သည္လုိပြဲေတြ၊ သည္လိုေန 
ရာမ်ဳိးေတြ၌ရွိတတ္ေၾကာင္းကို  
စာေတြ႕ကေတာ့ မၾကာခဏဖတ္ 
ဖူးပါသည္။ ေဇာ္နတ္ေဇာ္အမည္ 
ျဖင့္  ခ်စ္မိတ္ေဆြ  ေဒါက္တာ 
ေဇာ္မင္းအဂၤလိပ္ဘာသာမွတစ္ 
ဆင္ ့ထုငိ္းဝတၳဳတိတုစပ္ဒုဘ္ာသာ 

ေမာင္သာခ်ဳိ

ျပန္ဖူးပါသည္။ ေရာင္းရင္း ႀကီး 
ကိုမင္းဒင္လည္း သူ ႔ ‘မင္းဒင္ရဲ႕ 
သက္ ခိုင္ ’ စာအု ပ္တစ္ေနရာ၌ 
‘နတ္မိမယ္တို႔ေပ်ာ္စံရာ’ဟူေသာ 
ေခါင္းစဥ္ခြဲျဖင့္ ထည့္သြင္းမွတ္ 
တမ္းတငခ္ဲဖ့ူးပါသည။္ ခုေတာ့ျဖင္ ့
နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕။
 ႐ိႈးပြဲက်င္းပရာအေဆာက္ 
အအံုက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းရွိ  
စာသင္ခန္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ သီ 
ေရတာ (Theatre)ႏငွ့ေ္တာ္ေတာ့ 
ကိုဆင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတန္း 
ကအျမင့္၊ ေရွ႕ဆံုးတန္းကအနိမ့္။ 
ဇာတ္ခုံ(stage)က ဆယ္ေပပတ္ 
လညခ္န္႔ရိွၿပီး ႏစွ္ေပေလာကပ္ဲျမင္ ့
သျဖင့္ ဇာတ္ခံုေပၚကကိစၥဝိစၥမ်ား 
ကိ ုကြကက္ြကက္ြင္းကြင္းျမင္ေနရ 
သည္ ့အခင္းအက်င္းျဖစပ္ါသည။္ 
ထုိင္ခံုမ်ားက ဇာတ္ခံုကို ဂ-ငယ္ 
ပံစုဝံုငိ္းထားၿပီး ေရ႕ွဆံုးခံုႏငွ့ဇ္ာတ ္
ခံုၾကားမွာ သံုးေလးေပသာျခားပါ 
သည္။ ဇာတ္ခံု၏ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ 
တြင္ ေရခ်ဳိးဇလားႀကီးက တစ္ခု။
 မျမင္သင့္၊ မျမင္အပ္သည့္ 
အရာမ်ားကို ျပစားသည့္ပြဲေပမို ႔ 
ဇာတ္ခုံေပၚမွာမည္သည့္အကာ 
အရံမွမရွိ။ အသံုးေတာ္ခံမည့္သူ 
မ်ားထြက္၍ထြက္၍လာ ၾကရာ 
ဇာတ္ခံုအေနာက္ဘက္အခန္းကို 
သာ ခန္းဆီးတစခ္ုျဖင္က့ာထားၿပီး 
ထုိခန္းဆီးကိုဆြဲဖယ္ကာ အဝင္ 
အထြက္လု ပ္ေန ၾကျခင္းျဖစ္ပါ  
သည္။ ဇာတ္ခုံ၏ဘယ္ညာတစ္ 
ဖက္တစ္ခ်က္စီ၌ ဇာတ္ခံုမ်က္ႏွာ 
ျပင္ေပၚကေန မ်က္ႏွာၾကကဆ္သီို႔ 

ေဖာကဝ္ငသ္ြားသည္ ့သမံဏတိိငု ္
ႏွစ္ေခ်ာင္းရွိပါသည္။ မီးေတြက 
လင္းခ်ည္ေမွာင္ခ်ည္။ ေနာက္ခံ 
ေတးဂတီက တုိးတစခ္ါက်ယ္တစ ္
လွည့္။
  အဝင္အဝအေပါက္က 
ဝန္ထမ္းကပြဲ ၾကည့္သူတိုင္းကုိ  
ႏိငုင္ကံူး လကမ္တွ္ျပခိငု္းပါ သည။္ 
သေဘာက ႏို င္ ငံျ ခားသားမ်ား  
သာဝင္ေရာကခ္ြင္ရ့ွသိညဆ္ိသုည္ ့
သေဘာ။ ထုိင္းႏိုင္ငံသားမွန္လွ်င္ 
မဝင္ရဆိုသည့္အဓိပၸာယ္။ လက္ 
ကိငုဖ္ံုးေတြ အေပါကဝ္မွာထားခဲ။့ 
ကငမ္ရာေတြ အေပါကဝ္မွာခ်နခ္ဲ။့ 
လက္မွတ္ေပၚ၌ ဘတ္ ၂,၅၀၀ 
ေရးထားေပရာ လူတစ္ေယာက္ 
ျမန္မာေငြ ၇၅,၀၀၀ က်ပ္ေပးမွ 
ၾကည့္ရသည့္ပြဲ။

(သံုး)
 ရွက္တတ္လွ်င္ေက်ာ္ဖတ္ဖို႔ 
ေမတၱာရပခ္လံိပုါသည။္ မ်ကစ္တိို႔ 
နားတို႔ ခသံာေအာငမ္ညက္ဲသ့ို႔ေရး 
ျပရမလဲဆိုသည္ကို စဥ္းစားမရ 
ႏိုင္ပါ။
 အမ်ဳိးသမီးငယ္သံုးဦးထြက္ 
လာၾကပါ၏။ အလယ္ကအမ်ဳိး 
သမီးက ကိုယ္လံုးတီး။ ဝဲယာတစ္ 
ေယာကစ္ကီ အတြင္းခံေဘာင္းဘ ီ
မွ်သာ။ ကိယု္က့ိယုက္ိယုပ္ြတသ္ပ ္
တြန္႔လိမ္လ်က္၊ သံမဏိတုိင္ကို 
ဖက္ကာ ကိုယ္ကာယအလွေပၚ 
လြင္ေအာင္  တစ္ပတ္လည္ျပ 
လ်က္၊ အတြင္းခံေဘာင္းဘီဝတ္ 
ထားသူႏွစ္ဦးက ဆြဲခြၽတ္ျပလ်က္ 
တင္ဆက္သြားသည့္ျမင္ကြင္း။

 အမ်ဳိးသမီးငယ္ႏွစ္ေယာက္ 
ကိုယ္လံုးတီးထြက္လာၾကျပန္ပါ 
၏။ ကိုယ္ဟန္ျပၾကၿပီးေနာက္ 
သတုိူ႔၏မိန္းမကိယ္ုထ၌ဲထည္ထ့ား 
သည္ ့ဘလတိဓ္ားမ်ားမွာ ႀကိဳးျဖင္ ့
သီ ၿပီးထည့္ထားျခင္းျဖစ္ရာ ထုိ 
ဘလတိဓ္ားႀကိဳးတန္းႀကီးကိ ုက်န ္
လံုးတီးပ်ဳိႏွစ္ေယာက္ကဆြဲထုတ္ 
ၿပီး ပရိသတ္ထဲသို႔ဆင္းလာသည့္ 
ျမင္ကြင္း။
 အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ေယာက္က 
ကိုယ္လံုးတီးထြက္လာသည္။ ထုိ႔ 
ေနာက ္မနိ္းမကိယုထ္သဲို႔ ပိကုလ္ံုး 
ခပ္ရြယ္ရြယ္ကိုထိုးထည့္သည္။ 
ထုိပိုက္လံုးထဲသို ႔ျမားတံကိုတစ္ 
ေခ်ာင္း ၿပီးတစ္ေခ်ာင္းထည့္ကာ 
ေကာ၍့ေကာ၍့ ညႇစၿ္ပီးပစသ္ည။္ 
က်နသ္ံုးေလးေယာကက္ ပူေဖာင္း 
မ်ားကိကုိငုက္ာ ဇာတခ္ံတုစ္ေနရာ 
၌ရပ္ေနရာ ျမားမွန္သည့္ပူေဖာင္း 
တို႔ တေဖာင္းေဖာင္းေပါက္သည့္ 
ျမငက္ြင္း။ မွန္သညလ္ည္းရိွ၊ မမွန္ 
သည္လည္းရွိ။
  အမ်ဳိးသမီး  ႏွစ္ေယာက္ 
ကိုယ္လံုးတီးထြက္လာၾကျပန္ပါ 
သည။္ လကထ္တဲြင ္ငကွ္ေပ်ာသီး 
ကေလးေတြႏငွ္။့ ပထမေတာ ့စား 
ျပပါသည္။ ထုိ ႔ေနာက္တြင္ကား 
မိန္းမကိုယ္ထဲသို႔ တစ္လံုးၿပီးတစ္ 
လံုးထည့္ကာ ညႇစ္၍ပစ္ျပျပန္ပါ 
သည။္ အဖြ႕ဲသားမ်ားက ပစလ္ႊတ္ 
လိကု္ေသာတိကုခ္်င္းပစင္ကွ္ေပ်ာ 
သီးမ်ားကို  ပလတ္စတစ္ျခင္း  
ကေလးမ်ားျဖင္ ့လိကုလ္ခံယံသူည္ ့
ျမင္ကြင္း။ ရသည္လည္းရိွ၊ က် 

သည္လည္းရွိ။
 အမ်ဳိးသမီးႏစွ္ေယာက ္ကိယု ္
လံုးတီးထြက္လာၾကျပန္ပါသည္။ 
မီးျခစ္ကိုယ္စီ၊ စီးကရက္ကိုယ္စီ 
ႏွင့္။ ကိုယ္ဟန္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ စီးက 
ရက္ကိုမီးညႇိေသာက္ျပၿပီးသည့္ 
ေနာက ္ေျခအစံကုိကုားကာ မနိ္းမ 
ကိုယ္ထဲသို ႔  စီးကရက္ထည့္ ၿပီး 
မီးခိုးေထာင္းေထာင္းထေအာငဖ္ြာ 
ျပသည့္ျမင္ကြင္း။
 မိ န္း မ လ်ာ  တ စ္ ဦး က မူ  
အနည္းငယ္ ေမွာင္ထားသည့္  
ဇာတ္စင္ၾကမ္းျပင္ေပၚ၌ မီးစုန္း 
ျဖင့္လင္းေနေသာစားပြဲတင္တင္း 
နစ္အရြယ္ေဘာလံုးကေလးမ်ား 
ကိုမစင္ေပါက္ထဲသို ႔ထည့္ကာ 
တစလ္ံုးခ်င္းပစ္ျပန္ပါသည။္ ယင္း 
ကိ ုျခင္းျဖင္လ့ိကုခ္သံည့္ျမငက္ြင္း။
 မိန္းမပ်ဳိက ကေလးေဆာ့ 
သည္အ့ိုးစညက္ိကုိငုထ္ား၊ လံုးတီး 
ေယာက္်ားက မေတာ္သင့္အရာ 
ျဖင့္ ယင္းအိုးစည္ကိုေျဗာင္းဆန္ 
ေအာငတ္ီးျပ။ ေယာက္်ားတနဆ္ာ 
ျဖင္ ့ရစွ္ေပါင္ေလးသည္က့ြနက္ရစ ္
တံုးကိုမ,ျပ။ က်ား၊ မစံုတြဲထြက္ 
လာၾကကာ လငမ္ယားကစိၥ ကမ္း 
ကနု ္ေအာင္ျဖစ္ေနပံမု်ားကိုျပသ။ 
ေရခ်ဳိးဇလားႀကီးထဲတြင္ လံုးတီး 
ပ်ဳိက ကိုယ္ဟန္အလွေဖာ္ကာ 
ေရခ်ဳိးျပ။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္မျခား 
အလွႂကြယသ္ကူ ကိယုဟ္နအ္မ်ဳိး 
မ်ဳိးျပၿပီးကာမွ အတြင္းခံေဘာင္း 
ဘီကို  ခြ ၽတ္ခ်လိုက္ကာ ေယာ 
က္်ားျဖစ္ေၾကာင္းျပသ။ ဝန္ထမ္း 
ေယာက္်ားပ်ဳိ  ႏွစ္ေယာက္ကမူ  

ျပကြက္တစ္ခု ၿပီးသြားေလတိုင္း 
ဇာတ္ခံု ၾကမ္းျပင္ကို တလိမ့္တံုး 
ျဖင့္လိွမ့္လွိမ့္ၿပီး သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ 
ပါသည္။
 အေရးအႀကီးဆံုးတစ္ခ်က္ 
မွာ ထုိပြဲ၌ကျပအသံုးေတာ္ခံေန 
သူေတြအားလံုး ဇာတ္ခံုေပၚရွိမီး 
ေရာင္ေအာက္၌မ်က္ႏွာကေလး 
ေတြၿပံဳးခ်ဳိေနေသာလ္ည္း ျပကြက ္
အျပင္သို ႔ေရာက္သြားသည္ႏွင့္  
မ်က္ႏွာထားေတြအားလံုး တင္းမာ 
ခကထ္န္သြားၾကျခင္းျဖစပ္ါသည။္
 ေငြ ၊  ေငြ ၊  ေငြ ။  ထမင္း ၊ 
ထမင္း၊ ထမင္း။ ေပ်ာ္လြန္းလို ႔ 
အ သုံးေ တာ္ ခံေ န တာ မ ဟု တ္ ။ 
စားဖို႔၊ ေသာက္ဖို႔၊ အသက္ရွင္ဖို႔။ 
လူေတြဟာ သည္ေလာက္အထိ 
ေအာက္ကိုဆင္းၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ 
ကိယုခ္င္းက်င္းကာ ထမင္းရွာစား 
ၾကရကု န္ ၿ ပီလား ။  ျ မက္ျ မက္  
ကေလးရလို႔ဆိုခဲ့ရင္ေကာ ဘယ္ 
ေလာကအ္ထ ိပမာဏမ်ားျပားတဲ ့
ျမက္ျမက္ကေလးပါလိမ့္။

(ေလး)
 ႐ိႈးပြဲ ဝန္ထမ္းတို ႔က က်ား  
က်ား၊ မမ ျမန္မာႏိုင္ငံကခ်ည္းပဲ 
မ်ားပါသည္။ လက္မွတ္ေရာင္း၊ 
လက္ မွတ္သိ မ္း ၊  ပစ ၥည္းစစ္ ၊ 
ေနရာခ်။
 ဖိုမကိစ ၥခင္းက်င္းျပသေန 
တာလငမ္ယားလားဟုေမးမိေတာ ့
ဆရာကလည္း လငမ္ယားေပါတ့ဲ။့ 
လင္မယားမဟုတ္ဘဲ ဘယ္လို  
လုပ္ျပလို႔ရမလဲတဲ့။ တစ္ေန႔တစ္ 
ေန႔ သံုးပြဲမွ်ျပသေနရျခင္းျဖစ္ရာ 
ဘယ္လိလုပ္ုၿပီးအခုလိဟုု ေမးခြန္း 
ကို တန္းလန္းႀကီးထားလိုက္ေလ 
ေသာအခါ ေဆးေပါ့ဆရာရယတ္ဲ။့ 
စားေဆး၊ ထုိးေဆး၊ လိမ္းေဆး 
တဲ့။
 ရငထ္မဲွာေပ်ာစ္ရာမေကာင္း 
ပါဘူး။ ေၾကကြစဲရာႀကီးပါ။ ဘယ္ 
သူေတြကဒါကိအုရသာခံလို႔ၾကည္ ့
ၾကေလသလဲ။
 ‘‘အေနာက္ကမၻာလူေတြနဲ ႔ 
ဥေရာပသားေတြကေတာ့ သိပ္  
မလာဘူးဆရာရ႕ဲ။ လာမိရငလ္ည္း 
နညး္နည္းၾကည္ၿ့ပီးတာနဲ႔ ျပန္ထြက ္
သြားတာမ်ားတယ္’’
 ဒါဆိ ုဘယသ္ူေတြအလာမ်ား 
သလဲဟုေမးမိေတာ့ ကမၻာ့အင္ 
အားႀကီး လက္ဝဲႏိုင္ငံႏွစ္ခု၏ အ 
မည္ႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခု၊ 
ႏွစ္ခု၏ အမည္ကိုေျပာပါသည္။ 
အံ့ၾသစရာေကာင္းလိုက္တာ။
 ကြၽန္းပတ္ပတ္လည္မွာ ပင္ 
လယလ္ိႈင္းေတြနဲ႔ ဝနု္းဒိငု္းႀကဲေနတဲ ့
ဖူးခက္ေရ။ ခရီးတစ္ေထာက္နား 
သူဧည့္သည္ တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ရင္ထဲမွာ 
လည္း ဝုန္းဒိုင္းေတြႀကဲခဲ့ပါေပါ့။
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 t,f'DwmcsKyf aomif;pkNidrf;

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

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

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

 bmomjyef &Jrif;? ausmfrsKd;?

  ausmfolarmif? jynfhjynfhNzdK;

 pmjyift,f'Dwm csrf;Nidrf;

 owif;axmufcsKyf atmifol&

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

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

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

ti,fwef;owif;axmuf  tdrGefausmf? eef;atmif? a[rmESif;?  
  cspf0kdif;? ZGJrmef? aZmfrsKd;vdIif?
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အသက္ငငလ္်က္ရွိေသာ ျပည္သ႕ူအိမရ္ာစီမခံန္႔ခြမဲႈ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး 
မႈျဖစ္စဥ္ကို  ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ၾကည့္လွ်င္   အဓိကက်သည့္  
အေျခခံအခ်က္ႏစွရ္ပ္ကိ ုေတြ႕ျမင ္
ႏိုင္၏။ ပထမအခ်က္မွာ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ဒုတိယ 
ကမၻာစစ္တည္းဟူေသာ မီးေတာက္ 
မီးလွ်ံႀကီး ဝါးမ်ဳိခံရၿပီးေနာက္ ျပာ 
ပံုထဲမွ တိုးထြက္လာေသာ ႏွင္းဆီ 
ပြင့္ႏွင့္အလား တူညီ၏။ ဒုတိယ 
အခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ရာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ နိဒါန္းအစ ပထမသည္ 
အငွားအိမ္ရာ (Rental Housing) 
ပင္ျဖစ္၏။ 
 ဒု တိယကမ ၻာစစ္ေ ၾကာင့္  
ျပည္သူမ်ားစြာတုိ႔၏ အသက္အိုး 
အိမ္စည္းစိမ္ဆုံး႐ံႈးခဲ့၏။ မိသားစု 
ဘဝၿပိဳကြဲခဲ့၏။ ျပည္သူတုိ႔ဒုကၡိတ 
ဘဝေရာက္ခဲ့ရ၏။ လူေနအိမ္ေျခ 
မ်ားေပ်ာက္လြင့္၍ အိမ္ရာမဲ့ဘဝ 
သို႔ေရာက္ရိွခဲ့၏။ မပ်က္မစီးက်န္ 
ရွိေသာ အိမ္ရာအမ်ားစုမွာ လူမ်ဳိး 
ျခားတ႐ုတ္၊ ကုလား လက္ဝယ္ရွိ 
ေန၏။ ၁၉၄၈ ခုႏစွ ္လြတ္လပ္ေရး 
ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္သူတို ႔ 
သည္ ျပည္ပအကူအညီမပါဘဲ 
ဖ.ဆ.ပ.လ အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈ 
ျဖင့္ ျပည္သူ႔အုိးအိမ္ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္ 
တက်အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ခဲ့ၾက 
၏။ အိမ္ရာေဆာကလ္ပ္ုေရးသည ္
ေတာ္လွ န္ေရးေကာင္ စီအစိုး ရ 
လက္ထက္အထိ ဝန္ ႀကီးဌာန 
အဆင့္ရွိ ခဲ့၏။ ဖြဲ ႕စည္းပံုအရ 
ဝန္ႀကးီဌာနအဆင့္တြင္ ျပည္သူ႔ 
လုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ 
ေရးဝန္ႀကီးဌာနဟူ၍ ဖြဲ႕စည္း၏။ 
အမ်ဳိးသားအဆင္ဌ့ာနႀကီး (Nati-
onal Level Institution)အျဖစ္  
ႏုိင္ငံေတာ္ျပည္သူ႔အုိးအိမ္ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ရြာစည္ပင္ 
ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ 
၏။ ရန္ကန္ုၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ပခူဲး 
ၿမိဳ႕၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ မေကြး 
ၿမိဳ႕၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ မင္း 
တပ္ၿမိဳ႕၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕၊ ျမစ္ႀကီးနား 
ၿမိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ လြိဳင္ေကာ္ 
ၿမိဳ႕၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ 
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ 
စသည့္တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမမ်ားေနထိုင္ရာၿမိဳ႕ ႀကီး
မ်ားအားလံုးလိုလိုတြင္  အိမ္ရာ 
မ်ားအလံုးအရင္းႏငွ္ ့ေဆာကလ္ပု ္
ခဲ့၏။ လြတ္လပ္ေရးရရိွၿပီး ဆယ္စ ု
ႏွစ္တစ္စုမွ်ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံ 
တစ္ဝန္းတြင္ အိမ္ရာႏွင္းဆီပန္း 
ခင္းႀကီးက ေရာငစ္ံုျဖန္႔ၾကကလ္ႊမ္း 
မိုးခဲ၏့။ လာျခင္းေကာင္းေသာအမိ ္
ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းခင္းႀကီးေပတည္း။

ျမင့္မိုရ္ေဆြ

 ဒုတိယဝိေသသ အေျခခံ 
အေၾကာင္းတရားမွာ အထက္ပါ 
ေဒသအသီးသီး၌ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ 
သမွ်အိမ္ရာအားလံုးသည္ ဝင္ေငြ 
အလယ္အလတ္၊ ဝင္ေငြနည္း 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္  ဝန္ထမ္းမ်ားအ 
တြက္ အိမ္လခသက္သာသည့္ 
ငွားရမ္းအိမ္ရာမ်ားသာျဖစ္ေလ 
၏။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရန္ကင္း၊ 
လမ္းသစ္(လမ္းမေတာ္)၊ (၅၁) 
လမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)၊ ျပည္ 
ေတာ္သစ္(ပုဇြန္ေတာင္)၊ ေအာင္ 
ေဇယ်(အလံု)စသျဖင့္ ထုိေခတ္ 
ကာလ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီအိမ္ 
ရာစခန္းမ်ား (Housing Estate)
ထူေထာင္ခဲ့၏။ ေနာင္တြင္ စင္ 
ကာပူမွ ပညာရွင္မ်ားကပင္ လာ 
ေရာက္ေလ့လာခဲ့ရ၏။ ထူးျခား 
သည္မွာ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ဖ.ဆ.ပ.လ 
တန္းလ်ား(ကန္ေတာ္ကေလး)၊ 
မင္းမႏုိင္တန္းလ်ား (ဦးဝိစာရ)၊ 
ရန္ကင္းတန္းလ်ား၊ ဆယ္သိန္း 
တန္းလ်ား(သဃၤန္းကြၽန္း)စသည့္ 
ထရံကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း၊ သြပ္မုိး၊ အခန္း 
(၁)ခန္း (Multipurpose Room)
သာ ပါဝင္ေသာငါးခန္းတြဲတန္း 
လ်ားမ်ားကိ ုတစလ္လွ်င ္အမိင္ွား 
ခေလးက်ပ္ျဖင့္  ခ်ထားေပးႏုိင္  
ခဲ့ျခင္းျဖစ၏္။သီးျခားရပက္ြက ္မ်ား 
အျဖစ ္တည္ေဆာကခ္ဲ့ျခင္းျဖစ၏္။ 
သြပ္မိုးတန္းလ်ားမ်ားကို ၁၅ ႏွစ္ 
ခန္ ႔အထိ ယာယီအငွားအိမ္ရာ 

(Temporary Housing Unit)
မ်ားအျဖစ္ ခ်ထားေပးၿပီးေနာက္ 
အခ်ဳိ ႕ကို  အဆုိ ပါေျမေနရာ၌ 
အသစ္ျ ပ န္လည္ေဆာက္လု ပ္  
သည့္  တုိက္ခန္းမ်ားသို ႔လည္း  
ေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ကို ၿမိဳ႕သစ္မ်ား 
သို႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေန 
ရာခ်ထားၿပီးမွ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္ 
မွာ လြန္စြာစနစ္တက်ရွိခဲ့့ေသာ 
အိမ္ရာနည္းဗ်ဴဟာ (Housing 
Strategy)တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ 
သားသင့္၏။
 အထကပ္ါအငွားအမိရ္ာမ်ား 
၏  အ ဓိ က ရ ည္ ရြ ယ္ ခ် က္ မွာ  
‘ ‘အျမတ္မယူ အ႐ႈံးမရွိ ’ ’ (No 
Profit, No-Lost)ဟူေသာမူျဖင့္ 
အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္း 
ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္၏။ အိမ္တန္ဖိုးကို (၇၅) 
ႏစွအ္ရင္းေက်စနစ္ျဖင္တ့ြကခ္်က ္ 
ၿပီး အိမ္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္၊ ျပင္ 
ဆငထ္နိ္းသမိ္းစရတိထ္ည္သ့ြင္း၍ 
ငွားရမ္းခသတ္မွတ္ေကာက္ခံခဲ့  
၏။ အိမ္ရာစခန္းတိုင္းတြင ္ပန္းၿခံ၊ 
ကေလးကစားကြင္း ၊  ေဘာလံုး  
ကြင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ မီးတား 
ကြင္း (Fire Escape)၊ ကြက္လပ္ 
(Open Space)၊ အမႈိက္စြန္႔ရန္ 
ေနရာ၊ ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာ၊ 
အိမ္ေရွ႕ေျမပုိ (Extra-Land)၊ 
လူသြားစႀကႍစသည္တုိ ႔အားလံုး  
နီးပါးစနစ္တက်ပါဝင္၏။ ဂ်ဳိးျဖဴ 
ေရမရလွ်င္ သီးျခားအဝီစိတြင္း 

တူး၍ ေရေပးစနစ္ ၊  ေရစက္  
စသည္မ်ားပါဝင္၏။ လွ် ပ္စစ္  
ဓာတအ္ားလုငိ္းမ်ားႏငွ္ ့ဓာတအ္ား 
ခြဲ႐ံုမ်ားလည္းသီးျခားပါဝင္၏။ 
အခ်ဳိ ႕အိမ္ရာစခန္းတြင္  မူ ႀကိဳ  
ေက်ာင္း၊ စာတိုက၊္ ရစဲခန္း၊ ေဈး၊ 
တင္းနစက္စားကြင္း စသညတို္႔ပင ္
ပါဝင္၏။ စင္ကာပူအိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးဘတ္ုအဖြ႕ဲ (Housing Deve- 
lopment Board)၏ အိမ္ရာစီမံ 
ကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ 
အႏွစ္  (၂၀)ခန္ ႔  ေနာက္က်ခဲ့  
ေၾကာင္း  ေလ့လာေတြ႕ရွိႏုိင္၏။
 ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္အား 
ေပးၿမိဳ႕ေတာ္ဟူသာ သုဝဏၰၿမိဳ႕ 
သစ္ကို တည္ေဆာက္လိုက္ေသး 
၏။ Multiple Housing ဟုဆိအုပ္ 
ေသာ လုပ္အားေပးစနစ္ျဖင့္ ခ် 
ထားေပးခဲ့ေသာ အငွားအိမ္ရာမ်ား 
သာမက တစ္ထပ္လုံးခ်င္း၊ ႏွစ္ထပ္ 
ခန္းႏစွခ္န္းတြ၊ဲ တစထ္ပ္ႏစွခ္န္းတြ ဲ
စသည္စ့ုေပါင္းအမိရ္ာမ်ားပါေရာ 
ေႏွာ၍ ၿမိ ႕ဳသစ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ 
ခဲ့ေသး၏။ ေနာင္ေသာအခါ ဗိုလ္ 
ခ်ဳပ္ရြာပါ ဝင္ေရာလိုက္ျပန္၏။
 အိမ္ရာစခန္းတိုင္းတြင ္စခန္း 
သာယာေရးေကာ္ မတီဟူ၍ဖြဲ ႕ 
စည္းၿပီး လူမႈေရး၊ သာေရး၊ နာ 
ေရး၊ ေျမယာ႐ႈခင္းႏွင့္ ေျမလြတ္ 
မ်ားထိန္းသိမ္းေရး၊ အိမ္ရာျပင္ 
ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးကိစ ၥမ်ားကို  
ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့၏။ 
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အခြန္ႏႈန္းထားသစ္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕စြန္ပါမစ္ေျမမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္
ျပည္သိမ္း

ရန္ကုန္၊ေမ-၁၈
အခြန္ႏႈန္းထားသကသ္ာမႈေၾကာင္ ့
တနဖ္ုိးႀကီးေျမကြကမ္်ားထက ္ရန ္
ကနုၿ္မိဳ႕စြနၿ္မိဳ႕နယမ္်ားမ ွပါမစ္ေျမ 
ကြက္မ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ပုိျဖစ္ 
ေနေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိး 
ေဆာင္မ်ားကေျပာသည္။
 ‘‘အခြန္ႏႈန္းထားသစက္ တန္ 
ဖုိးနည္းေျမေတြ၊ အမိ္ေတြအတြက ္
အခြင္အ့ေရးေပးထားသလုိျဖစ္ေန 
ေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ရွိေနတာ 
ပါ’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ၿခံေျမ၀န္ 
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း 
ဒုတိယဥကၠ႒ဦးသန္းဦးက ေျပာ 
သည္။
 လက္ရွိအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ 

သည္ ဒဂုံေတာင္၊ ဒဂုံအေရွ႕၊ဒဂုံ 
ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါမစ္ေျမ 
ကြက္မ်ားသာအေရာင္းအ၀ယ္ရွိ 
ေနၿပီး တန္ဖုိးမွာလည္း က်န္သိန္း 
၅၀မွ သန္ိးတစ္ေထာငၾ္ကားသာအ 
ေရာင္းအ၀ယ္ရွိသည္။
 တန္ဖုိးႀကီးေျမကြက္မ်ားမွာ 
အခြ န္ႏႈ န္းထားေျပာင္းလဲေသာ္  
လည္း တစ္ႀကိမ္သာေရာင္း၀ယ္ 
ခြင့္ျပဳျခင္း၊ တစ္ေပပတလ္ညစ္ံႏႈန္း 
မ်ားျပန္ေျပာင္းသတ္မွတ္မည္ကို 
ေစာင့္ေနျခင္း၊ ျပညပ္မ ွရင္းႏွီးျမႇဳပ ္
ႏံွမႈမ်ားအင္တုိက္အားတုိက္၀င္  
ေရာကမ္ႈမ်ားမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင္အ့ 
ေရာင္းအ၀ယမ္ရွသိေလာက္ေအး 
ေနေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိး 
ေဆာင္မ်ားကေျပာသည္။

 ‘‘အိမ္ၿခံေျမကအေရာင္းေရာ၊ 
အငွားေရာေအးလာၿပီ။ အရင္က 
လုိေစ်းကြက္တစ္ခုလုံးအငွားက 
ဦးမေဆာင္ႏုငိ္ေတာဘ့ူး’’ဟၾုကယ ္
စင္လင္းအိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ 
ကမုၸဏမီ ွဦးမင္းႏုငိက္ေျပာသည။္
 ျမနမ္ာႏုငိင္မံ ွအမိၿ္ခံေျမေစ်း 
ကြကသ္ည ္ယခုႏစွတ္ြငအ္ေရာင္း 
အ၀ယ္သိသိသာသာ ျပန္လည္ 
ေအးလာၿပီီး တန္ဖုိးႀကီးေျမကြက္ 
မ်ားမွာ အေရာင္းအ၀ယ္မရွိသ 
ေလာက္နည္းလာသည္။
  အိမ္ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္ရာ 
တြင္ အခြန္ႏႈန္းထားျမင့္မားေနမႈ  
ေၾကာင့္အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးၿပီး 
အခြန္ေရွာင္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု 
အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက 

တင္ျပသျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမေရာင္း 
၀ယ္အခြန္ႏႈန္းထားကို ဧၿပီ ၁ရက္ 
မွ စတင္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း 
ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွဦး 
မင္းထြဋ္ကေျပာသည္။
 အိမ္ ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္မႈမွာ 
၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ 
အခြန္ေငြက်ပ္သန္း ၁၀၀ေက်ာ္ရ 
ရိွခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆုသိည။္ ျပည ္
တြင္းအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မွာ အ  
ေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္ေကာင္းလာ 
သင့္သည့္အခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္လာ 
ေသာ္လည္း အိမ္ျခံေျမေစ်းျမင့္ 
သျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းက 
စားရန္ခက္ခဲေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ 
အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက သံုံးသပ္ 
ေျပာၾကားသည္။

 ypönf; ,lepf aps;EIef; 
   (uefa':vm)
 ေရႊ ေအာင္စ ၁,၂၉၃.၅၀
 ေရနံစိမ္း စည္ ၁၀၉.၇၂
 ေငြ ေအာင္စ ၁၉.၃၁
 ေၾကးနီ ေပါင္ ၃.၁၆
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ mmbtu ၄.၄၁
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,lepf 0,f a&mif;

1 a':vm (tar&duef) 959 966 usyf
1 a':vm (pifumyl) 763 773 usyf
1 ,l½dk (Oa&myor*¾) 1310 1328 usyf
1 bwf (xdkif;) 29.75 29.90 usyf
1 ,Grf (w½kwf) 152 154 usyf

၁ ေဒၚလာ ၀.၅၉၄၆ ေပါင္ (ၿဗိတိန္)
၁ ေဒၚလာ ၀.၇၃ ယူ႐ုိ    (ဥေရာပသမဂၢ)
၁ ေဒၚလာ ၁၀၁.၄၉ ယန္း (ဂ်ပန္)
၁ ေဒၚလာ ၆.၂၃၃၂ ယြမ္ (တ႐ုတ္)
၁ ေဒၚလာ ၅၈.၅၇ ႐ူပီး (အိႏိၵယ)
၁ ေဒၚလာ ၁.၂၅၀၅ ေဒၚလာ (စင္ကာပူ)
၁ ေဒၚလာ   ၁,၀၂၃.၄၂ ၀မ္ (ကုိရီးယား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၂၂၅ ရင္းဂစ္  (မေလးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃၂.၄၈ ဘတ္  (ထုိင္း)
၁ ေဒၚလာ ၁၁,၃၂၀.၀၀ ႐ူပီးယား  (အင္ဒုိနီးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၂၁,၁၄၀.၀၀ ေဒါင္ (ဗီယက္နမ္)
၁ ေဒၚလာ ၄၃.၇၀ ပီဆုိ  (ဖိလစ္ပုိင္)
၁ ေဒၚလာ ၇.၇၅၂၂ ေဒၚလာ (ေဟာင္ေကာင္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၆၇၇ ေဒၚလာ  (ၾသစေၾတးလ်)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၅၉ ေဒၚလာ  (နယူးဇီလန္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၈၅၃ ေဒၚလာ (ကေနဒါ) 
၁ ေဒၚလာ ၃၄.၇၃ ႐ူဘယ္  (႐ုရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၆၇၂၉ ဒါရမ္ (UAE)

jynfwGif;aiGvJEIef;
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ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ေရႊေစ်းအက်ဘက္သုိ႔သာ ဦးတည္ေန

သိမ့္သိမ့္စုိး
ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၉

ယခုႏွစ္တြင္ ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္ 
တက္ႏိငုသ္ညဟ္ ုေစ်းကြကက္ြၽမ္း 
က်င္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၿပီးခဲ့ 
သည့္ ႏွစ္ကုနပ္ုိင္းက ခန္႔မွန္းခဲ့ၾက 
ေသာ္လည္း အက်ဘက္ကုိသာ 
ဆကလ္ကသ္ြားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 
ေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူ လုပ္ငန္း 
ရွင္အခ်ိဳ႕ကဆုိသည္။
 ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ က်ပ္ 
ခုနစ္သိန္းအထိ ေရာက္ရွိရန္ပင္ 
မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘဲ ေစ်းဆက္ေအး 
ႏုိင္ေသာ အေနအထားတြင္ရိွေန 

ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက 
ေျပာသည္။
 ‘‘အခုေစ်းကြက္အတုိင္းဆုိ 
ေရႊေစ်းက အမ်ားႀကီးတက္လာ 
ႏုိင္ေခ်မရိွေသးဘူး။ ဒီထက္ဆက္ 
မေအးရင္ေတာင္ ဒီေစ်းေလာက္ 
မွာပဲ ရိွေနဦးမွာ’’ဟု ေရႊလုပ္ငန္း 
ရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။
 ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမွာလည္း 
တစ္ေအာငစ္လွ်င ္၁၃၀၀ ေဒၚလာ 
၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ ေဒၚလာ ၂၀ခန္႔ 
သာ အတက္အက်ျဖစ္ေနသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း 
မ်ားမွာလည္း အေခါက္ေရႊတစ္ 

အျမင့္ကားမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေအး
မိုးညိဳ

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၉
 ျပည္တြင္းကားေစ်းကြက္အ 
တြင္း အင္ဂ်င္ပါ၀ါနိမ့္ ကားငယ္ 
ေလးမ်ားသာ အေရာင္းအ၀ယ္ 
ျဖစ္ေနၿပီး စလစ္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ 
ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အျမင့္ပိုင္းကား 
မ်ားမွာ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးစက ္
ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကားေစ်း 
ကြက္မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
 တစ္ဖက္တြင္လည္း ဂ်ပန္ 
ႏိငုင္၏ံ ကားေလလံေစ်းကြက ္ျပန ္
လည္စတင္ေနခ်ိ န္သို ႔  ေရာက္ 
ရွိေနေသာလ္ည္း ေမာ္ေတာယ္ာဥ ္
တင္သြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ 
ကေလာက ္အေရအတြကမ္်ားမ်ား 
မတင္သြင္းၾကေတာ့သျဖင့္ ကား 
ေစ်းကြက္အတြင္းရွိၿပီးသား ကား 
မ်ားသာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေန 
သည္ဟု  ကား၀ယ္ေရာင္း  ကို  
ေက်ာ္စြာစိုးက ေျပာသည္။
 ‘‘1.3 ကားေလးေတြနဲ႔ အင္ 
ဂ်င္ပါ၀ါ 2.0 ေအာက္ ကားေတြ 
အ၀ယ္ျပန္လိကုလ္ာပါတယ္’’ ဟု 
၎က ေျပာသည္။ 
 ထို ႔အျပင္  ယာဥ္အိုယာဥ္  

ေဟာငး္စနစျ္ဖင့္ ၁က အကၡရာ 
အပ္ႏွံမႈနည္းပါးေနသျဖင့္ ျပင္ပ 
တြင ္စလစ္ေပါက္ေစ်း က်ပ္ ၁၀၉  
သိန္းအထိ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း 
ေမလ ၁၉ ရကည္ေနက ေစ်းကြက ္ 
အေျခအေနကို ဟံသာ၀တီယာဥ ္
ေရာင္း ၀ယ္ေရးစခန္းမွ ကား၀ယ္ 
ေရာင္းဦးစိုးၫြန္႔က ေျပာသည္။
 ေက်ာက္ေျမာင္းသတပိ႒ာန ္
ကားပဲြစား၀င္းတြင္ လုပ္ငန္းသံုး 
ႏွင့္ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီအမီ ေက်ာင္း 
ကားမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္အ 
တြက္ ကိုရီးယားဘြန္ဂိုႏွင့္ ေခြးဘီ 
လူး ဟိုက္ဂ်က္မ်ားလည္း နယ္အ 
၀ယလ္ိကုလ္ာၿပီး အမိစ္ီးအေနျဖင့ ္
ဟြန္ဒါဖစ္ႏွင့္ အင္းဆိုဒ္မ်ား အ 
ေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သ 
တင္းရရွိသည္။
 လက္ရွိတြင္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ 
ယာဥရ္ပန္ားစခန္း၀င္းကို ယခုႏွစ္ 
ေမလအကုန္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ရ 
မည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္  ေစ်းကြက္ 
အတြင္းအေရာင္းအ၀ယ္မွာ ေအး 
စက္ေနၿပီး အေျပာင္းေရႊ႕သတင္း 
ကိုသာ အမ်ားစုက နားစြင့္ေနၾက 
သည္။

အမ်ဳိးအစား ေမာ္ဒယ္ ေစ်းႏႈန္း
Premio 2002 135 သိန္း
Probox 1.5 2007 143 သိန္း
Honda Fit GD1 2007 87 သိန္း
Harrier 2003 245 သိန္း
Skyline 2002 110 သိန္း

 ယခအုေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေမလတတယိ 
ပတ္က မင္းရဲေက်ာ္စြာ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွ ေကာက္ယူထားေသာ ေစ်း 
ႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။

က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၆၆၅,၀၀၀ 
၀န္းက်င္တြင္သာ ေစ်းၿငိမ္ေနခဲ့ 
သည္။
 လတ္တေလာတြင္ ေရႊ၀ယ္  
စုထားသူ အမ်ားစုမွာ ေစ်းဆက္ 
ေအးႏိငုသ္ညဟ္ူေသာ ခန္႔မနွ္း ခ်က ္
မ်ားျဖင့္  ျပန္ေရာင္းခဲ့ ၾကသျဖင့္  
ေစ်းကြက၌္ ျပန္ေရာင္းအားမ်ားၿပီး 
၀ယ္လိုအားက်ဆင္းေနေၾကာင္း 
အပုိင္းေစ်းကြက္မွ ေရႊကုန္သည္ 
မ်ားက ေျပာသည္။
 ‘‘ဆုိင္ေတြမွာလည္း ဒီရက္ 
ပုိုင္းက အ၀ယ္ထက္ ျပန္ေရာင္း 
တာက မ်ားေနတယ္။ ကမၻာ့ေစ်း 

က အက်ဘက္ကုိ သြားေနေတာ့ 
ဆက္ေအးဦးမယ္။ မွန္းၿပီးထုတ္ 
ၾကတာလညး္ ပါတယ္’’ဟု ေရႊ 
ဆိငုလ္ပုင္န္းလပုက္ုငိ္ေနသကူ ဆု ိ
သည္။
   ေမလ ၁၉ ရက္တြင္ ကမၻာ့ 
ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ေအာင္စ 
လွ်င္ ၁၃၀၀ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္ 
တြင္ ရိွေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းေရႊ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း တစ္က်ပ္ 
သားလွ်င ္က်ပ္ ၆၆၂,၀၀၀ ခန္႔တြင ္ 
ရိွေနသည္။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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မယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအလားအလာ
ၾကည္ေနဝင္းမင္း

ယခုရကပို္င္းအတြင္း ဥေရာပတြင ္
ေနထုိင္သူ သန္း ၄၀၀ ခန္႔ မဲေပး 
ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
 ယ႐ူိုေငြ အက်ပအ္တည္းႏငွ့ ္
ေလးႏွစ္ၾကာ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာမႈ အစီ 
အစဥ္ကလည္း ေနာက္ကြယ္မွ 
အရိပ္ထုိးေနရာ လူထုအႀကိဳက္ 
လိကု ္ဥေရာပကိ ုမယုံၾကည္ေသာ 
ပါ တီေ ပါ င္း မ်ား စြာ  အေ ရာ င္  
အေသြးစံု ႏုိင္ငံေရးက႑မွ ေပၚ 
ထြက္လာခဲ့သည္။ ယင္းပါတီမ်ား 
သည္ ဥေရာပႏုိင္ငံအားလံုးနီးပါး 
တြင္ အခုိင္အမာေထာက္ခံမႈမ်ား 
ရရိွထားၾကၿပီး ဥေရာပပါလီမန္ 
အမတ္ ၇၅၁ ေနရာတြင္ ေနရာ 
အမ်ားအျပား အႏုိင္ရရွိမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။
 ဥေရာပေကာင္စီ ႏုိင္ငံျခား 
ဆက္ဆံေရး႐ုံး (CERF)မွ ထုတ္ 
ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္အ 
ရ ေမလ ၂၂ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အၿပီး ဥေရာပပါလမီန္တြင ္အီးယူ 
ကို  မယံု ၾကည္ေသာ ပါလီမန္  
အမတ္ ၂၀၀ ခန္႔ ပါဝငလ္ာႏုငိသ္ည ္
ဟု ဆုိသည္။
 ယင္းသို႔ အီးယကူိ ုမယံၾုကည ္
သူမ်ား ဥေရာပပါလီမန္၌ ပါဝင္ 
လာခ်နိတ္ြင ္ဘာျဖစလ္ာမညန္ည္း 
ဆုိေသာ ေမးခြန္းေပၚထြက္လာ 
သည္။
 ဥေရာပေပါင္းစည္းမႈကု ိမယံ ု

ၾကည္သူမ်ား ပါဝင္လာျခင္းမွာ 
အီးယူ၏ ဥပေဒအရ အက်ံဳးဝင္မႈ 
ကို ထပ္မံအားနည္းသြားေစမည္ 
ဟု လူအမ်ားအျပားက ယံုၾကည္ 
ၾကသည္။ လူထုစစ္တမ္းအမ်ား 
အျပားက ႀကိဳတင္ေဟာကနိ္းထတု ္
ေနသလို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး 
ဥေရာပပါလမီန္တြင ္မယုံၾကညသ္ ူ
မ်ားမွာ တတိယအႀကီးမားဆံုး  
အင္အားစုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ 
ပါက အဖြ႕ဲဝငအ္မ်ားအျပားက မိမိ 
အဖြဲ႕ မိမိဖ်က္သိမ္းမည့္ ထူးထူး 
ဆန္းဆန္း ပါလီမန္ျမင္ကြင္းမ်ိဳး 
ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ရိွသည္ဟု CERF 
အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပသည္။
 ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသား 
ေရးတပ္ဦးပါတီ ေခါင္းေဆာင္  
မစၥစ္မာရင္းလီပင္းႏွင့္ နယ္သာ 
လန္ႏုိင္ငံမွ လြတ္လပ္ေရးပါတီ 
ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အစၥလာမ္ဆန္႔ 
က်င္ေရး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသူ ဂတ္ 
ဝလီဒ္ါးစတုိ္႔က ဥေရာပပါလမီန္ကိ ု
အတြင္းမွေန၍ ဖ်က္ဆီးပစ္ေရး 
ဥေရာပလံုးဆုိင္ရာ ပါလီမန္အဖြဲ႕ 
ကိ ုထူေထာငရ္န ္သေဘာတထူား 
ၾကသည္။ အီးယ႐ူံုးစိုက္ရာ ဘရပ ္
ဆလဲၿ္မိဳ႕မ ွမေကာင္းဆိုးဝါးႀကီးကိ ု
သတ္ျဖတ္ပစ္မည္ဟု ၎တို႔က 
ေျပာၾကားသည္။
 ၿဗိတိိန္လြတ္လပ္ေရးပါတီ 
(UKIP)ကလည္း ဥေရာပပါလမီန္ 
ဖ်က္သိမ္းေရးကို ရည္စူးထားၿပီး 
ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းကုိ အေႏွာင့္အ 
ယွက္ေပးရန္  အီးယူတစ္ဝန္းမွ  

စိတ္တူကုိယ္တူပါတီမ်ားႏွင့္ ပူး 
ေပါင္း၍ ဥေရာပလြတ္လပ္ေရး 
ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ (EFD)အဖြဲ႕ကို 
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
 သို႔ေသာ္ တစဖ္ကတ္ြငလ္ည္း 
မယံု ၾကည္သူမ်ား တုိးပြားလာခဲ့ 
ျခင္းအတြက ္ဘံရုနသ္ကူု ိစစုစုည္း 
စည္း ဆန္႔က်င္ေရး အီးယလူုလိား 
ေသာ အုပ္စုမ်ား ပုိမိုအင္အား 
ေတာင့္တင္းလာျခင္းဆီသို ႔  ဦး  
တည္သြားႏုိင္သည္။
 အ စ ဥ္ အ လာ အားျ ဖ င့္ ဆုိ  
လွ်င္ ဥေရာပပါလီမန္ကို အႀကီး 
မားဆံုး မဲေပးေရး အုပ္စုႀကီးႏွစ္ခု 
မွတစ္ဆင့္ အမာခံပါတီႀကီးႏွစ္ခု 
က လႊမ္းမုိးထားသည။္ ယင္းအမာ 
ခံ  ပါတီ ႀကီးႏွ စ္ ခု မွာ  ဗဟိုႏွ င့္  
လက္ယာယိမ္း ဥေရာပျပည္သူ႔ 
ပါတီ (EPP)ႏွင့္ ဗဟိုႏွင့္လက္ဝဲ 
ယိမ္း ဆုိရွယ္လစ္ႏွင့္ ဒီမုိကရက္ 
မ်ား၏ တုိးတက္ေသာ မဟာမိတ္ 
(SKD)တုိ႔ျဖစ္သည္။
 ေမလ ၂၁၊ ၂၂ ရက ္ဥေရာပ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါလီမန္ 
အမတ္ေနရာ ၇၅၁ ေနရာအနက္ 
ယင္းပါတီႀကီးအုပ္စုက အမတ္ 
၂၀၀ စ ီအႏုငိရ္ရိွမညဟု္ ေမွ်ာ္လင့ ္
ထားသည္။ အကယ္၍ လူထု 
စစ္တမ္းမ်ားသာ မွန္ကန္ခဲ့ပါက 
ယင္းပါတီႀကီးႏွစ္ခုမွာ ၎တို႔ႏွင့္ 
အရြယ္အစားတူ ဥေရာပကုိ မယံု 
ၾကည္ေသာ အုပ္စုႏွင့္ ထိပ္တုိက္ 
ေတြ႕မည္ျဖစ္သည္။ သုိ ႔ဆိုလွ်င္ 
ဥေရာပကုိ  မယံု ၾကည္သူမ်ား  

(Euroscept ics)က ဥေရာပ 
ပါလမီန ္ဥပေဒျပဳျခင္းကု ိအေႏွာင္ ့
အယွက္ေပးႏုိင္သည္။
 အကယ၍္သာ အီးယလူိလုား 
ေသာ အႀကီးမားဆံုးအဖြ႕ဲသံုးဖြ႕ဲျဖစ ္
ေသာ S&D ပါတီ၊ EPP ပါတီႏွင့္ 
ALDE ပါတီတို႔က တစစ္တုစစ္ည္း 
တည္း ရပ္တည္ခဲ့ပါက ဥေရာပ 
ပါလမီန္၌ ဆႏၵမ ဲ၅၀၀ နီးပါး ရရိွႏုငိ ္
သည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ ဥေရာပတစ္ခ ု
တည္းေသာ ေစ်းကြက၊္ ကနုသ္ြယ ္
ေရးႏွင့္ ယူ႐ိုဇုန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ 
ကိစ ၥမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳေရး 
အတည္ျဖစရ္န ္လုအိပ္ေသာ သံုးပံ ု
ႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစု ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ 
သည္။
 ‘‘ဒီေနရာမွာ မကလ္ံုးကေတာ ့
အဒဲ ီအဓကိအုပ္စုေတြၾကား အေပး 
အယူလုပ္ ညိႇႏႈိင္းၾကေရး ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒါမွသာ ၎တုိ႔အေနနဲ ႔ 
ဥေရာပပါလမီန္မွာ သတိုူ႔ဘာသာ 
လမူ်ားမ်ားေနရာရရွၿိပီး မယံၾုကည ္
တဲ ့အပုစ္ငုယ္ေလးေတြကိ ုအားကုိး 
စရာ မလုိေရး ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု 
အီးယူကုိလုိလားေသာ ဂ်က္စ္ဒီ 
လာစ္အင္စတီက်ဳ ႕ဒ္  တတ္သိ 
ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရး 
မွဴး ရက္စ္ဘာတြန္စီနီက ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ဥေရာပပါလီမန္အမတ္မ်ား 
သည္  အေနာက္ဘက္တံခါး မွ  
တစဆ္င့ ္ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးကု ိလပု ္
ေကာင္းလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဆုိလုိ 
သည္မွာ ပါလီမန္အစား အစိုးရ 

ခ်င္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္  
အေရးေပၚအာဏာပါဝါမ်ားကု ိအ 
သံုုးခ်ဥပေဒျပဳျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ယင္းသုိ႔ အလြန္နီးကပ္ 
စြာ လံုးပန္းၾကျခင္းမွာ မဲဆႏၵရွင္ 
မ်ားႏငွ့ ္ကင္းကြာေနေသာ ဥေရာပ 
ကု ိအေဝးမ ွထနိ္းခ်ဳပ္ေသာ ဂိဏု္း  
အဖြဲ႕ ရွိေနသည္ဆုိေသာ ေျပာ 
ၾကားမႈမ်ားကို ပိုမိုခုိင္မာေစကာ 
ဥေရာပကို မယံုၾကည္သူမ်ားကုိ 
လည္း ပုိမိုစည္းလံုးသြားေစလိမ့္ 
မည္ဟု ဥေရာပႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံ 
ေရးေကာင္စီက သတိေပးေျပာ 
ၾကားသည္။
 သို႔ေသာ္ တစဖ္ကတ္ြငလ္ည္း 
အီးယူကို မယံုၾကည္ေသာ ပါတီ 
မ်ား အတတူကြ ပူးေပါင္းလပုက္ုငိ ္
ႏိုင္မႈအေပၚလည္း ေမးခြန္းထုတ္ 
ၾကသည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ လက္ဝဲ 
ပါတီႏွင့္ ဂရိႏုိင္ငံမွ ဆီရီဇာကဲ့သို႔ 
ေသာ လက္ဝဲယိမ္း ဥေရာပမယံု 
ၾကည္သူမ်ားအုပ္စုမွာ လက္ယာ 
ဘက္ယိမ္းေသာ ဥေရာပမယံု  
ၾကညသ္မူ်ားအပုစ္ုႏငွ့ ္အတတူကြ 
ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ဖြယ္ မရွိေပ။ 
ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ မစၥစ္လီပင္းႏွင့္ 
နယ္သာလန္မွ ဝီလ္ဒါးစ္တို႔မွာ အ 
လြန္ ဖကဆ္စဆ္န္သညဟု္ ၎တို႔ 
႐ႈျမင္ေသာ ဂရိႏုိင္ငံမွ ေရႊေရာင္ 
အ႐ုဏ္ဦးပါတီႏွင့္ ဟန္ေဂရီႏုိင္ငံ 
မွ ေဂ်ာ့ဘစ္ပါတီတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
လပုက္ုငိ္ေရးကိ ုပယခ္်ထားသည။္
 ၿဗိတိန္လြတ္လပ္ေရးပါတီ 
(UKIP)ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ဂ်ယ္ဖာ 

ေရ႕ခ်္က မစၥစ္လီပင္း၏ ျပင္သစ္ 
လကယ္ာစြန္း အမ်ိဳးသားေရးတပ ္
ဦးႏငွ့ ္ပူးေပါင္းေရးကိ ုပယခ္်ထား 
သည။္ အတီလီႏုငိင္မံ ွေျမာကပ္ုငိ္း 
အဖြဲ ႕ခ်ဳပ္ပါတီကမူ ဥေရာပကုိ 
မယံုၾကည္သူမ်ား မဲေပးေရးအဖြဲ႕ 
သစ္တြင္ ပါဝင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ 
ရသည္။
 ယင္းသို႔ဆုလိွ်င ္ဥေရာပပါလ ီ
မန္မွာ အမ်ားအားျဖင့္  မူလက 
လႊမ္းမိုးထားေသာ ႏုငိင္ံေရးအပုစ္ ု
မ်ားၾကား အေပးအယူ၊ ညႇိႏႈိင္းမႈ 
မ်ားျဖင့သ္ာ ဆကလ္ကလ္ညပ္တ္ 
မညဟု္ တတ္သပိညာရွငမ္်ားအဖြ႕ဲ 
မွ ဘာတြန္စီနီကဆုိသည္။
 သို ႔ေသာ္ ဥေရာပႏုိင္ငံျခား 
ဆကဆ္ံေရးေကာငစ္ ီအစရီငခံ္စာ 
တြင္ ပါဝင္ေရးသားခဲ့သူ ဟိုေဆး 
အစ္နာစီယုိေတာရီဘလန္ကာက 
မူ ဥေရာပကုိ မယံုၾကည္သူမ်ား 
အေနျဖင့ ္ဥေရာပပါလမီန္တြင ္၎ 
တုိ႔၏ အစီအစဥ္မ်ား သြတ္သြင္း 
ေရး လူမ်ားစုေနရာရရွိရန္ မလုိ 
အပ္ဟု ထင္ျမင္ေနသည။္ ဥေရာပ 
ကု ိမယုံၾကညသ္မူ်ား ပါလမီန္တြင ္
မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အမာခံ 
ပါတီႀကီးမ်ားအား ၎တုိ႔၏ အစီ 
အစဥမ္်ားကိ ုေျပာင္းလပဲစ္ေရးႏငွ့ ္
ယင္း တုိ ႔ ယုံ ၾကည္လက္ခံသည့္  
နယ္ေျမျဖစ္လာေရး ဥေရာပကို 
မယံုၾကည္သူမ်ားက ပံုသြင္းသြား 
ႏိုင္သည္ဟု ဟိုေဆးအစ္နာစီယို 
က ဆုိပါသည္။

—Ref: BBC
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ရဟန္းသံဃာကို ေ၀ဖန္ 
ေကာင္းပါသလား
မိုးသု(မႏၱေလး)

ႏွစ္ ၆၀ လြန္ 
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျမင္ကြင္း
(ကေလာင္စံု)

BOOK7 R  E  V  I  E  WDAY

 ဖက္ဆစ္၀ါဒ Fascism ဟူေသာ စကားလံုးမွာ ၂၀ ရာစုထဲတြင္မွ ေပၚေပါက္လာေသာ ေခတ္သစ္ 
ႏုိင္ငံေရးေ၀ါဟာရျဖစ္သည္။ စကားလံုးႏွင့္တြဲ၍ ဖက္ဆစ္၀ါဒီ Fascist ဟုလည္း သံုးႏႈန္းသည္။ ဖက္ဆစ္ 
၀ါဒ စကားလံုးရင္းျမစမ္ွာ မရူင္းတြင ္အတီာလ်ဘံာသာျဖင္ ့လကယ္ာစြန္းအမ်ိဳးသား ေရး၀ါဒစီစအ္ာဏာရငွ ္
မူဆုိလီနီအစိုးရကုိ ရည္ၫႊန္းရာ၌ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္၀ါဒ Fascism ၏ ရင္းျမစ္ Fascio ဟူသည့္ 
အီတာလ်ံ စကားလံုးအနက္မွာ ‘‘အသင္းအပင္း၊ အစုအစည္း၊ အဖဲြ႕’’ ဟူသည့္ အနက္ျဖစ္ကာ မူဆိုလီနီ၏ 
လက္ယာစြန္းေရာက္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီမ်ားအဖဲြ႕ကုိ ေခၚဆိုရင္းႏွင့္ ၎တို႔၀ါဒအျမင္အျဖစ္ ထုိစကား 
လံုးႏွင့္တဲြကာ ၀ါဒ ism ေပါင္းထည့္ၿပီး ဖက္ဆစ္၀ါဒျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။
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ဖက္ဆစ္၀ါဒေပၚေပါက္လာပံုနဲ႔ စကားလံုးအဓိပၸာယ္

  ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္လတတ္ေလာျဖစပ္ြား ေနေသာ 
မ်ဳိးေစာင္ဥ့ပေဒႏငွ္ပ့တသ္ကသ္ည္ ့ျငင္းခုမံႈမ်ားၾကား 
အခ်နိက္ိကုထ္ြက္ေပၚလာေသာ စာအပုတ္စအ္ပု္ျဖစ ္
သည။္ သတီဂ ူကမၻာ့ဗဒုၶတကသၠိလု(္ရန္ကန္ု)၏ ဒတို 
ယပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဒါကတ္ာပညာသ ီ
ဟာလကၤာရက ‘‘ဤပဥၨင္းသူငယ္က ေလာကအ 
ႀကိဳကက္ိမုေရး? လအူႀကိဳကလ္ည္း မလုကိ၊္ မွန္ကန္ 
တကိ်ေသာ အသပိညာျဖစထ္ြန္းေစေသာစာမ်ား ျဖစ ္
ေနသညက္ိ ုသတိျပဳမသိည’္’ဟ ုအမွာစာခ်ီးျမႇင္ထ့ား 
သည့္အတုိင္း စာဖတ္သူမ်ားအား ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ျဖင့္ ဗုဒၶ၏ 
အလိုက် လမ္းမွန္ကုိၫႊန္၏။ အျမင္မတူ သူမ်ား၏  
ရနမ္ူျခင္းကိ ုခရံေသာလ္ည္းမမႈ၊ သာသနာေတာ ္အ 
နာဂတ္၊ ႏုငိင္အံနာဂတ္အတြက ္သစၥာကိ ုမ်က္ႏွာမူ၏။ 
 ‘‘ဘုန္းႀကီးေတြအေနနဲ႔ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းကို 
ဦးစြာ ပထမျပဳျပငၿ္ပီးကာမွ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကိ ုျပဳျပင ္
သင္ပ့ါတယ္။ သဃံာ့အဖဲြ႕အစည္းကိ ုအရငမ္ျပငဘ္ ဲ 
လူ႔အဖဲြ႕အစည္းေတြကု ိသြားၿပီး အလ်ငလ္ိစုြာျပဳျပင ္
ျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါမွာ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန ္
စရာေတြ အက္ေၾကာင္းေတြ မ်ားလာတာကိ ုျမင္ေတြ႕ 
ေနရပါၿပီ။ အၿမဲတေစ စည္းလုံးညီညြတ္လာၾကတဲ့  
သဃံာထအုတြင္းမွာေတာငမ္ ွအက္ေၾကာင္းရာေတြ 
ေပၚလာေနၿပီ’’ ဟူေသာ ရဲ၀ံ့ေသာ အျမင္မ်ားျဖင့္ 
ေရးသားထားသည။္ ဗဒုၶဘာသာ၀ငတို္င္း မျဖစမ္ေန 
ဖတ္႐ႈေဆာငထ္ားရမည္ ့စာအုပ္ျဖစသ္ည။္ ပါရမီစာ 
ေပက တန္ဖိုး ၂၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။

 ‘‘ႏုငိင္တံစ္ႏုငိင္၏ံ မလူဇာစ္ျမစ ္စတင္ျဖစထ္ြန္း 
ေပၚေပါက္ရာသမိုင္းဦးေမာ္ကြန္းသည္လည္း ေကာင္း၊ 
ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံ  
သားမ်ား၏ ေျခခ်ေလွ်ာက္လွမ္းရာ သမုိင္းအဆက္ 
ဆက္ ေမာ္ကြန္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္ေခတ္  
တစ္ေခတ္ အရင္းခံ အေၾကာင္းအျခင္းအရာမ်ားမွ 
သည ္ေရွ႕ခရီးအလားအလာသမိုင္း၏ အနာဂတ္ေမာ္ 
ကြန္းသညလ္ည္းေကာင္း စစုည္းထတုသ္မိ္းမတွတ္မ္း 
မွတ္ရာ အလုပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ႏွစ္ ၆၀ လြန္ ျမန္မာ ့
ႏုင္ိငံေရး ျမင္ကြင္းကားခ်ပ္ကုိ ေလ့လာေတြ႕ရိွပါသည္’’ 
ဟူေသာ စကားဦးျဖင္ ့ဆန္းစေသာတ္ာအယဒ္တီာ အ 
ဖဲြ႕က စုစည္း၍ ထုတ္ေ၀သည္။
 စာအုပ္တြင္ ႏွစ္ ၆၀ လြန္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျမင္ 
ကြင္းကိ ုလြတလ္ပ္ေရး၊ ၿငမိ္းခ်မ္းေရး၊ ဒမီိကုေရ စီေရး၊ 
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ၊ လစ္ဘရယ္၊ သမုိင္းနိဂုံးဟူ၍ 
က႑မ်ားခဲြ၍ စနစ္တက်သီကုံးလုိက္ေသာအခါ 
အေရာင္အေသြးစုံသည့္ န၀ရတ္ရတနာကုံးသဖြယ္ 
ျဖစ္လာေတာ့သည္။
 ယင္းစာအုပ္တြင ္ဗိလုခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္း၊ သမၼတ 
ႀကီးစပ္ေရႊသုိက္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၊ ဆရာႀကီး သခင္ 
ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းတုိ႔၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ စာသ၀ဏ္မ်ားအ 
ပါအ၀င္ စာေရးဆရာမ်ား၏ လက္ရာမ်ားကို တစ္စု 
တစစ္ည္းတည္း ဖတ္႐ႈရမည ္ျဖစသ္ည။္ ဆန္းစေသာ္  
တာ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးမွ တန္ဖိုး ၂၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ 
ျဖန္႔ခ်ိသည္။ 

အႀကအံစည္ေအာင္ျမငမ္ည။္ အေျပာင္းအလဲႏငွ့တ္ုိးတကမ္ႈမ်ားႀကံဳမည။္ အခကအ္ခမဲ်ားေက်ာလ္ႊားႏုငိမ္ည။္ 
ဦးတညခ္်ကသ္စ္ႏငွ္ ့ေဆာငရ္ြက္ေသာကစိၥမ ွထငရ္ွားေသာတကလ္မ္းမ်ားရမည။္ ဝန္းက်ငသ္စ္ႏငွ္ဆ့ကစ္ပ၍္ 
တုိးတက္မႈျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ အေရးႀကီးေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မ်တ္ႏိုင္ 
မည္။ အႀကံအစည္ေကာင္းမ်ားေပၚမည္။

ေမ ၂၁ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ

ARIES
အေႏွာင္အ့ယကွအ္တိကုအ္ခမံ်ားႏငွ္ထ့ပိတ္ိကု္ေတြ႕မည။္ စတိပ္ငပ္န္း၊ လပူငပ္န္းျဖစမ္ည။္ မလူရညမ္နွ္းထား 
သည္ႏငွ့ ္လက္ေတြ႕ကြာဟမည။္ ပရမ္းပတာလပ္ုေနရမည။္ အစအီစဥ္တက်လပ္ု၍မရ။ မိမိေအာကင္ယ္သမူ်ား 
၏ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈခံရမည္။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစအေပၚ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွားယြင္း 
တတသ္ည။္ေျပာင္းလဲေနေသာအေျခအေနႏငွ့္ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားသညမ္မိဆိႏၵႏငွ္မ့လပုလ္ိုေသာကစိၥျဖစမ္ည။္

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁-ဧၿပီ ၂၀)

TAuRuS ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၁-ေမ ၂၁)
မေသခ်ာမႈ၊ မေရရာမႈမ်ားလႊမ္းမိုးေနမည။္ အခါတိငု္းပိငုပ္ိငု္ႏိငု္ႏိငုတ္ြကဆ္၍ ဆံုးျဖတလ္ပုက္ိငု္ေသာကစိၥမ်ား 
ပငလ္ွ်င ္အခကအ္ခအဲက်ပ္အတညး္ႏငွ္ ့ရငဆ္ိငုရ္မည။္ ေသခ်ာေပါကဝ္ငရ္မည့္ေငြမ်ားမဝငဘ္ဲျဖစ္ေနမည။္ 
ပံုမွန္မဟုတ္ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိမည္။ ေငြလက္လြန္မည္။ အလြန္အမင္းျဖစ္လိုေသာ မိမိစိတ္ဆႏၵကုိ 
အသံုးခ်၍ ယံုၾကည္ကိုးစားေအာင္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ႀကံဳမည္။ ႏိုင္ငံျခားကိစၥအညာခံရမည္။

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၂-ဇြန္ ၂၁)GEmInI
ျပႆနာေဟာင္းမ်ားျပနလ္ည္ေျဖရငွ္းရမည။္ ေနာက္ေၾကာင္းျပနရ္မည္က့စိၥမ်ား တစမ္်ဳိးၿပီးတစမ္်ဳိးႀကံဳမည။္ 
ေႏွာင့္ေႏွးေသာကိစၥမ်ား၊ လုပ္သမွ်ကိစၥအလံုးစံုအား အစမွျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ မိတ္ေကာင္း၊ 
ေဆြေကာင္းအေထာကအ္ကရူမည။္ မေတာ္တဆထိရွမႈဂ႐ုစိကုရ္မည။္ လမ္းသစ္ေပၚတြင ္ကားသစ္ႏငွ္သ့ြား 
လာစဥ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရကိန္းရွိသည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ႀကံဳက လက္ခံပါ။

ကရာကုဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၂-ဇူလုိင္ ၂၂)
အဘကဘ္ကမွ္ေကာင္းမည။္ အလွဴအတန္းကစိၥ၊ ဘာသာေရးကစိၥမ်ားအတြက္ေဆာငရ္ြကရ္န္ အေနအထား 
ရွိမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွတိုးတက္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲအက်ဳိးေပးမည္။ ဆိုင္းငံ့ထားေသာကိစၥမ်ား ျပန္လည္ 
ေဆာငရ္ြကရ္မည။္ ေမတၱာေရးကစိၥမ်ားတြင ္အဆငမ္ေျပမႈမ်ားလႊမ္းမုိးမည။္ အျပန္အလန္ွစကားမ်ားရမည။္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚမည္။ မသြားျဖစ္ေတာ့ဟုထင္မွတ္ထားေသာခရီးကိစၥအဆင္ေျပမည္။

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)

အည့အံဆိုးကင္းစင၍္ လပုက္ိငု္ေဆာငရ္ြကမ္ႈမနွသ္မွ် ေအာင္ျမငမ္ည။္ လမူ်ဳိးကြ၊ဲ လမူ်ဳိးျခားအက်ဳိးေပးမည။္ 
ဆိငု္းငံထ့ားေသာကစိၥမ်ားအဆင္ေျပမည။္ ကိယု္ႏငွ္မ့သကဆ္ိငု္ေသာကစိၥမ်ားအား အခ်နိက္နု၊္ လပူန္းခ၍ံ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လူသစ္၊ စိတ္သစ္မ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ရပ္ေဝးမွေကာင္းသတင္းမ်ားၾကားသိရ 
မည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္မ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းရရွိမည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။

အၿပိဳငအ္ဆုငိအ္ားလံုးကိုေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမငမ္ႈမ်ားရမည။္ ေငြအဖတ္မတင။္ အကန္ုအက်မ်ားမည။္ မိ
သားစုအႀကီးအကဲက်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာမည္။ သူတစ္ပါးအေပၚမွီခိုအားထားရန္မသင့္။ တစ္ပါးသူစကားနား 
ေယာင္ျခင္းမသင့္။ ကိယုပ္ိငု္မူႏွင့္ဆံုးျဖတထ္ားသည္အ့တိငု္း ေရ႕ွတုိးလပုပ္ါ။ ပတဝ္န္းက်င္ႏွင့္ကင္းကြာေန 
တတ္သည္။ အႀကံသစ္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ထူးျခားေသာတုိးတက္မႈရရွိမည္။

အခကအ္ခမဲနွသ္မွ်ေက်ာလ္ႊား၍ ေဆာငရ္ြကသ္မွ်ေအာင္ျမငမ္ည။္ ရညရ္ြယထ္ားသညမ္်ားထြန္းေပါကမ္ည။္ 
မတိ္ေဆြေကာင္းမ်ားထမံ ွအေထာကအ္ကရူမည။္ တစပ္ါးသူႏငွ္မ့တူေသာ႐ႈေထာင္မ့ ွသံုးသပ၊္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း 
ျပဳက မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေရာကမ္ည။္ အလွဴမဂၤလာကစိၥမ်ားႀကံဳမည။္ မဂၤလာပြသဲို႔သြားရင္း 
စန္းပြင့္မည္။ ေဆးထုိးေဆးေသာက္မွားယြင္းတတ္သည္။

အေႏွာင္အ့ယကွမ္်ားမည။္ စကားကတမိတည္ေသာသမူ်ားႏငွ့္ေတြ႕မည။္ ေရ႕ွတစမ္်ဳိး၊ ကြယရ္ာတစမ္်ဳိးေျပာ 
တတ္ေသာသူမ်ားအေပၚယံုစား၍ ဒုကၡေတြ႕မည္။ စိတ္ျမန္ျခင္း၊ အေလာတႀကီးဆံုးျဖတ္ျခင္းေလွ်ာ့ပါ။ မ 
ေတာ္တဆထိခုိကမ္ႈအႏရၲာယ္ဂ႐ုစိကုရ္မည။္ ပစၥည္းေလွာင္ျခင္း၊ ေစ်းကစားျခင္းမျပဳရ။ ႀကိဳတငတ္ြကဆ္၍ 
မရေသာအပ်က္အစီးမ်ားႏွင့္ႀကံဳတတ္သည္။

ေဆာငရ္ြကသ္မွ် ကစဥ့္ကလ်ား၊ဖ႐ုိဖရဲျဖစမ္ည။္ ခရီးကစိၥအဆင္ေျပမည။္လမူ်ဳိးကြအဲက်ဳိးေပးမည။္ ေရာငး္ 
မွား၊ ဝယမ္ွားျဖစတ္တသ္ည။္ ဆံုး႐ံႈးနစန္ာတတသ္ည။္ အရင္းအႏွီးမ်ားေသာအလပုမ္်ားမလပုသ္င္။့ ေငြေၾကး 
ကစိၥ၊ လမူႈေရးကစိၥေရာေထြး၍ စတိအ္ေႏွာင္အ့ယကွ္ျဖစမ္ည။္ ကာလအတနၾ္ကာပူးတြလဲပု္ေသာသမူ်ား၏ 
ဒုကၡေပးမႈႀကံဳတတ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပး၍ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေရာက္မွဒုကၡေပးေသာသူႏွင့္ႀကံဳမည္။

ေမ်ာက္တို႔ဖ်က္ဆီးထားေသာငွက္ေပ်ာပင္အလားႀကံဳမည္။ ကာလအတန္ၾကာရည္ရြယ္ခ်က္ျမင့္ျမင့္မား
မားထား၍လပုထ္ားေသာကစိၥ တစပ္ါးသထူလံကလ္ႊလဲက္ေျပာင္းျပဳရာတြင ္ေပါ့ေပါတ့နတ္န္ေဆာငရ္ြကမ္ႈ 
လကလ္ြတ္စပယ္လပ္ုျခင္းေၾကာင္ ့ကိယ္ုလပ္ုထားသညမ္်ားပင ္အရာမထင္ျဖစမ္ည။္ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္ 
ရလိုမႈတစ္ခုတည္းကိုသာၾကည့္တတ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ေပါင္းဖက္၍ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္။

အခြင့္ေကာင္းမ်ားရရွမိည။္ ဦးတညလ္ိကုတ္ိငု္း၊ေနရာတိငု္း၌ အတိကုအ္ခံျပဳသမူ်ားႏငွ္ထ့ပိတ္ိကု္ေတြ႕မည။္ 
အေရးႀကီးေသာဆုံးျဖတခ္်ကမ္်ားခ်မတွရ္မည။္မလူလမ္းေၾကာင္းမခွြထဲြက၍္ေျပာင္းလဲေသာဦးတညခ္်က ္
ရွိမည္။ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားလင့္ကစား အက်ဳိးရွိေသာျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္မည္။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေျပာဆုိရ 
မည။္ စကားေအာငမ္ည။္ အေရးႀကီးေသာကစိၥမ်ားေရ႕ွတိုးေဆာငရ္ြကရ္ာမွေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ရမည္။
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Puzzle&Classified

Study and Guide အိမ္လိုက္သင္သည္

တကသၠုလိဝ္ငတ္န္း တစဘ္ာသာခ်င္း သီး 

သန္႔၊ ဘာသာစံု Study and Guide အိမ္ 

လိုက္သင္သည္။ အိမ္ဝိုင္းမ်ား သီးသန္႔ 

ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္တကြ လိုက္သင္ေပး 

သည္။ ဖုန္း-၀၉-၄၂၂၂၀၅၇၉၈

တုိက္ခန္းငွားမည္

အမွတ္(၁၂၂၅)၊ ေနမ်ိဳးသရူလမ္း၊ ေမတၱာ 

ၫြန္႔ရပ္ကြက္၊ (မဟာသႏၲိသုခေက်ာင္း 

တုကိအ္နီး) နတ္ေခ်ာင္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ၊္ 

တိုကခ္န္းအသစ၊္ ပထမထပ္၊ ေခါင္းရင္း 

ခန္း၊ ေပ(၁၅×၅၀)၊ ေရ၊ မီးအစံု၊ အခန္း 

ျပင္ၿပီး၊ ညိႇႏိႈင္းေစ်း။

ဖုန္း-၀၉-၂၅၀၅၁၃၉၇၅

VICTOR

အဂၤလပိစ္ကားေျပာအေျခခအံားနည္းသ ူ

မ်ားအတြကသ္ာ (2:30-4:30)PM(Sat 

- Sun)(20000/)/(6:00-8:00)PM 

(Mon.Tue,Wed) အိမ္၀ုိင္းသင္သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၉၆၇၉၄

သင္ၾကားေပးသည္

အဂၤလိပ္စာ (Grammar+Text) ၈၊ ၉၊ 

၁၀ တန္း အိမ္အေရာက္သင္သည္။ 

ေဒၚခင္ႏွင္းယု B.A (English)

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၄၀၃၂၈

သင္ၾကားေပးသည္

၅ တန္းမွ ၈ တန္းအထိ ဘာသာစံု အိမ္ 

အေရာက္၀ါရင့္ဆရာမကုိယ္တိုင္ သင္ 

ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၄၃၈၃၃၇၈

သင္ၾကားေပးသည္

Building M&E Projects မ်ားကုိ Auto 

t c rJh a Mu mf ji m u @Free Classified
CAD (or) Revit MEP Software ျဖင့္ 

Singapore Projects မ်ားျဖင့္ သင္ၾကား 

ေပးသည္။ ဖုန္း-၀၉ ၅၁၆၇၀၉၂

UNIQUE

ေႏြရာသီ ဂီတသင္တန္းမ်ား။ ေႏြရာသီ 

အားလပ္ရက္မွာ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ 

ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ေအာင္ ကြၽန္ပ္တို႔က 

စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ အထူး 

ျပဳသင္ယူႏုိင္ေသာ ဘာသာမ်ား (အဆို) 

(ဂစ္တာ)။ ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၉၃၃၆၁

သင္ၾကားေပးသည္

LCCI Level 1,2 & 3 အားတစ္ဦးခ်င္း 

(သုိ႔) ၀ုိင္းအိမ္တုိင္ရာေရာက္သင္ၾကား 

ေပးသည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၃၁၁၀၄၆၃

၀ယ္လုိသည္

သဃၤန္းကြၽန္း၊ ရနက္င္းၿမိဳ႕နယမ္်ားရိ ွလံုး 

ခ်င္းအိမ္ႏွင့္ ေျမကြက္မ်ား အျမန္၀ယ္လုိ 

သည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၃၁၁၈၇၈၇

၀ယ္လုိသည္

မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္၊ ရန္ကုန္ စက္မႈဇုန္ 

တုိ႔တြင္ ေျမ ႏွစ္ဧကႏွင့္ အထက္အျမန္ 

၀ယ္လုိသည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၀၀၉၉၁

ေရာင္းမည္

သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ အနီးလမ္းမေပၚ (၂၅× 

၅၀)၊ ေျခာက္လႊာ၊ တိုက္ခန္း၊ ပါေကး 

ေႂကြျပားပါ အခန္းဖဲြ႕ၿပီး၊ သိန္း (၉၈၀) 

ညိႇႏႈိင္း။ ဖုန္း-၀၉ ၅၁၈၁၄၅၆

ေရာင္းမည္

မရမ္းကန္ုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမပိုင္ေျမ ေပ (၂၀× 

၁၁၀)၊ န၀ေဒးလမ္း၊ စြယ္ေတာဘ္ရုားအ 

နီး၊ သိန္း (၁၈၀၀) ညိႇႏႈိင္း။

ကမာရြတ္၊ ေပ (၁၀၀×၇၀)၊ 1 RC၊ ေထာင့ ္

ကြက္၊ ႏွစ္ (၆၀) ဂရန္၊ အမည္ေပါက္၊  

သိန္း (၃၀၀၀၀) ညိႇႏႈိင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၄၂၁၅၆

ROYAL TUN SERVICE

အဲကြန္း၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ 

စက္မ်ားကုိ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေဆး 

ေၾကာ၊ ျပဳျပင္၊ တပ္ဆင္ေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၆၈၇၄၉

ေျဖရွင္းေပးပါသည္

Computer & Mobile Error အမ်ိဳးမ်ိဳး 

ကုိ ႐ံုး၊ အိမ္အေရာက္အေကာင္းဆံုးေျဖ 

ရွင္းေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၃၃၆၉၅

Living Real Estate Services

အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ယ္မယ္/ 

ေရာင္းမယ္/ငွားမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ကူး 

ေလးမ်ားရိွခဲ့လွ်င္ ရွင္သန္ျခင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ 

ေျမအက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေစခ်င္ 

ပါတယ္။

ဖုန္း- ၀၉ ၃၃၂၇၀၂၇၇

သင္ၾကားေပးသည္

သူငယ္တန္းမွ ေလးတန္းအထိ all sub-

jects အိမ္အေရာက္အထူးသင္ၾကား 

ေပးသည္။ ဂုိက္လုပ္ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၄၂၃၀၅

သင္ၾကားေပးသည္

Grade X & XI, Study Guide အိမ္တုိင္ 

ရာေရာက္ သင္ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၀၆၉၉၃

သင္ၾကားေပးသည္

Grammer အားနည္းသူမ်ားအတြက္ 

Writing, Reading သီးသန္႔သင္သည္။ 

Strater, Mover, Flyer မ်ားကုိ အနည္း 

ဆံုး Shield 3 ခုရေအာင္ အာမခံျဖင့္ 

သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၂၀၃၄၄

လမ္းၫႊန္မႈေပးမည္

ဓာတ္ပံု႐ုိက္ၿပီး ပံုေကာင္းမရသူမ်ား 

အတြက ္ဓာတပ္ံလုမ္းၫႊနမ္ႈေပးပါသည။္

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၅၅၇၉၃

ေရႊပညာဒါနသင္တန္း

ကုိယ္ပုိင္ေရႊဆုိင္၊ ကုိယ္ပုိင္အေပါင္ဆုိင္ 

ဖြင္လ့စွလ္ိသုမူ်ားအတြက ္ေရႊအေၾကာင္း 

ကု ိအေျခခံမွစ၍ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕အ 

ေသးစိတ္သင္ၾကားေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၂၅၂၇၇၀

သင္ေပးသည္

Piano/organ အိမ္လုကိသ္ငသ္ည။္ In-

ternational notes ျဖင့္ ဖတ္တတ္၊တီး 

တတ္ေအာင ္အေျခခံကစသင္ေပးသည။္

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၁၀၃၃၉

ေရာင္းမည္

ကမၻာေက်ာ္တူရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 

အပုိပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ 

အရည္အေသြးျမင့္ တစ္ပတ္ရစ္တူရိယာ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ေရာင္း 

ခ်ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၉၃၃၆၁

၀ယ္/ေရာင္း

Laptops မ်ား၊ Mobile ဖုန္းမ်ား၊ Note, 

Tablet PCမ်ားစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ 

(အထူးေစ်းေကာင္းေပး)၀ယ္လုိသည္။ 

ဗုလိဆ္ြန္ပက(္အေပၚ)လမ္း၊ ပထမထပ္။

ဖုန္း၀၉ ၄၃၀၂၇၅၅၃

ေရာင္းမည္

ဆပ္ျပာ၊ အိမ္သတ္ုေဆး၊ အလကွန္ု Soft 

drink, Concrete Superplastisizer 

အထက္ပါ project profile package 

မ်ား MYTECH INDUSTRY CONSUL- 

TANCY.  PH:09 254115163

ေရာင္းမည္

(၄၀×၈၀)၊ ေဆး၀ါးစက႐ုံ္လမ္း၊ အေနာက ္

ႀကိဳ႕ကုန္း၊ အင္းစိန္။ ေစ်းႏႈန္း ညိႇႏႈိင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၃၄၃၂၉၃

ေရာင္း/ငွား

သုမဂၤလာ၊ ဒုတိယထပ္၊ 1 MB-2Br ပါ 

ေကးခင္း။ ဖုန္း-၀၉ ၅၁၉၂၁၈၁

ေရာင္းမည္

Junction Mawtin အနီး၊ ေျမညီ HK 

ညိႇႏႈိင္း၊ ဖုန္းပါ။

ဖုန္း-၀၁ ၂၁၉၅၉၊ ၀၉ ၅၁၉၂၁၈၁

ေရာင္း/၀ယ္/ငွား

(FMI, က်န္စစ္သားအိမ္ရာ၊ န၀ေဒးအိမ္ 

ရာ၊ ကမ္းသာယာအမိရ္ာ) မ်ားမွာရိွေသာ 

လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား ေရာင္း၊ ၀ယ္၊ ငွားျခင္း 

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္တုိင္းက် 

၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရိွပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၅၇၃၇၂၉

ကူညီေပးသည္

ဥပေဒဆုိင္ရာ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ကားမ်ား 

မ၀ယ္မီ ေဆြးေႏြးအႀကံဉာဏ္ယူလိုပါ 

လွ်င္ အေကာင္းဆံုးကူညီေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၁၀၈၃၀

Web Site ေရးဆြဲသည္

MWP | Web Development Services 

မွ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း၊ သင္တန္းေက်ာင္း၊ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္း 

မ်ားအတြက ္Website မ်ားကိ ုအစအဆံုး 

တာ၀န္ယူေရးဆြဲေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဖုန္း- 09 7321 8021

ဘာသာျပန္၀န္ေဆာင္မႈႈ

အဂၤလိပ္၊တ႐ုတ္၊ ကုိရီးယားမွ ျမန္မာသုိ႔ 

႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကုိ ဘာသာျပန္၊ စာတန္း 

ထိုးေပးသည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၉၈၉၇၂

အဆီက်ေဖ်ာ္ရည္

ကိယုခ္ႏၶာ၀ၿဖိဳးေနသမူ်ား အဆပီုမိ်ား က် 

ဆင္းေစရန ္လမ္းၫႊနခ္်က္ႏငွ္အ့တ ူအဆ ီ

က်ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္သံုးႏုိင္ပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၄၃၂၀၃

စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း

လကမ္နည္း၊ စငတီ္မီတာနည္းျဖင္ ့၀ါရင္ ့

ဆရာမ(ကုိယ္တုိင္) အိမ္၌ သင္ၾကားေပး 

သည္။ အိမ္အေရာက္သင္သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၀၂၇၈၀၄၀၉

ငွားမည္

ေျမနီကုန္း၊ ေပ (၇၀×၄၀)၊ ေျမညီဆိုင္ 

ခန္းငွားမည္။ ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ႀကိဳးဖုန္း (၁)၊ 

မီတာ (၂)၊ ညိႇႏႈိင္းလစာ- ၄၅ သိန္း။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၈၃၇၈၁

လဲမည္

Suzuki R-1000 cc ၅ခ/ . . . . . .အျဖဴ 

ေရာင္းမည။္ Supercustom ႏငွ္ ့အလိကု ္

ေပးလဲမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၄၈၅၃၉၈၉၅

ငွားမည္

alphard, Mart X လခ်ဳပ္၊ နယ္၊ ၿမိဳ႕ တြင္း 

ငွားလိုပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၉၆၀၃၀၉၁
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အဆင့္တစ္ဆင့္
   ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္း 
ေတြကိုလည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕တို႔၊ တပ္မ 
ေတာ္တို႔ကို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ 
ရာ ကိစၥမ်ဳိးေတြမွာ  ပိုမိုအသိအ 
ျမင္ပြင့္လာေအာင္  ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုး 
ေထာက္ခံေျပာဆိုမယ္။   ဒီလိုနဲ႔ 
တစ္ေန႔ ျပညသ္နူဲ႔တပ္မေတာ္ ပုိနီး 
စပ္လာပါလိမ့္မယ္။ 
 ကြ ၽန္ေတာ္တို ႔ဆီမွာလည္း 
ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေရးသ 
မားေတြမွာ အပိမ္က္ေတြ ရွၾိကမွာ 
ပါ။ ဆိုရွယ္လစ္အိပ္မက္၊ ကြန္ 
ျမဴနစ္အိပ္မက္၊ ဒီမိုကေရစီ အိပ္ 
မက၊္ အမ်ဳိးသားေရး အပိမ္က ္အ 
မ်ဳိးမ်ဳိး ရွိႏိုင္ပါတယ္။
   အဲဒီအိပ္မက္အားလံုးရဲ႕ 
ရည္ရြယ္ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို 

စာမ်က္ႏွာ(၂၃) မွ

ျပည္သူတုိ ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ 
အစီအစဥ္ (Community Par- 
ticipatory Programmeအျဖစ္ 
ျမနမ္ာႏုငိင္ကံ အာဆယီံႏုငိင္မံ်ား 
အတြင္း အေစာဆံုးစံျပအေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ေပသည္။ သ 
မုိင္းတြင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာျဖစ္၏။
 သို႔ရာတြင ္အစေကာင္းေသာ ္
လည္း အေႏွာင္းမေသခ်ာသည္ 
မွာ ျမန္မာလူမ်ဳိး၏ အက်င့္စ႐ိုက္ 
ဟုဆိုရေလမည္လားမသိ။ အ 
ထက္ပါအတုိင္းလာျခင္းေကာင္း 
ခဲ့ေသာ အငွားအမိရ္ာမ်ား၏ မ်က ္
ေမွာကက္ာလအေျခအေနကိ ုသံုး 
သပ္ၾကည့္လွ်င္ ပရမ္းပတာယုိ 
ယြင္းမႈအျဖာျဖာကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ 
ရာေတြ႕ျမင္ေနရေပသည။္ ေျမည ီ
ထပ္အငွားအိမ္ရာ တုိက္ခန္းမ်ား 
ေရွ႕ေျမကြကလ္ပ္တြင ္အေဆာက ္
အအံုေဆာက္၍ ဘီယာဆုိင္၊ စား 
ေသာက္ဆုိင္၊ အလွျပင္ဆုိင္၊ စ 
တုိးဆုိင္ဖြင့္ ၾက၏။ မပိုင္မွန္းသိ 
လ်က္ႏငွ္ ့ေျပာင္ေျပာငတ္င္းတင္း 
က်ဴးေက်ာၾ္က၏။ ေထာင္ခ့န္းမ်ား 
က ေဘးေျမကြကလ္ပ္၌ တစထ္ပ္ 
မွ  ႏွစ္ထပ္ တိုက္အထိကပ္ ၿ ပီး  
ေဆာက္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က အဖီ 
ခ်ၿပီး ကားဂိုေဒါင္ေဆာက္သည္။ 
သုဝဏၰတြင္ ႏွစ္ထပ္စလံုးၿဖိဳခ်ၿပီး 
ႏွစ္ထပ္တုိက္ေဆာက္သူအမ်ား 
အျပားရိွ၏။ ရန္ကင္း၌လညး္ရိွ 
၏။ ေရွ႕ေနာက္ခ်ဲ႕ခ်င္တုိင္းခ်ဲ႕၊ 
ကာခ်င္တုိင္းကာ၊ ပိတ္ခ်င္တုိင္း 
ပိတ္ၾက၏။ ေျမကြကလ္ပ္မွန္သမွ် 
ေဈးဆုိင္ေတြက်ဴးကုန္ၾက၏။ ရန္ 
ကင္းအိမ္ရာစခန္းတြင္ အဆုိးရြား 
ဆံုးျဖစ္၏။ ဦး၀ိစာရလည္း ထူး 
မျခား၊ သ၀ုဏၰကလည္း No Man 
Land အျဖစ္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ 
အသြင္ေျပာင္းကုန္ၾကေလၿပီ။
 စခန္းသာယာေရးေကာမ္တ ီ

ဘယ္ေရာကက္န္ုၿပီလမဲသ။ိ ေရစီး 
ေရလာကလည္း မေကာင္း၊ မိုး 
ရြာလွ်င္ ရန္ကင္း ၁၂ လုံးတန္းမွာ 
လမ္းေပၚေရလွ်ံေန၏။ လွ်ံသည့္ 
ေရက ေရပုပ္ေတြ ျဖစ၏္။ ပလက ္
ေဖာင္းေတြကလည္း ဆုိင္ေတြခ်ဲ႕ 
၍ မရွိေတာ့။ ေျမာင္းေတြ ကလည္း  
အက်ဥ္း အက်ယ္ အတိမ္အနက္ 
ေျပာင္းခ်င္သလို ေျပာင္း၍ စီးခ်င္ 
သလို စီးကုန္ၾကၿပီ။ အိမ္ရာစီမံ 
ခန္႔ခဲြေရးၾသဇာက လည္း မရိွေတာ့။ 
အိမ္ရာစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈ 
က ကမ္းကုန္ ေနေလၿပီ။ ဘယ္လုိ 
ျပန္၍ ထိန္းမည္နည္း။ စဥ္းစားဖုိ႔ 
ေကာင္းလွ၏။
 အထူးသျဖင့္ အငွားအိမ္ရာ 
မ်ားတြင္ လူႀကီးမ်ား၊ လူႀကီးသား 
သမီးမ်ား၊ ကိုယ္ေရးအရာရွိမ်ား 
က စည္းကမ္းေဖာက္မႈကို စံျပ 
က်ဴးလြန္ခဲ့ ၾကသည္မွာ မဆလ 
ေခတ္၊ န၀တေခတ္၊ နအဖ ေခတ္ 
သုံးေခတ္စလုံးျဖစ္၏။ အိမ္ခန္း 
မ်ား ေရာင္းစားျခင္းကိုလည္း သူ 
တို႔က နမူနာျပခဲ့ၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ 
အတုအေယာငလ္ုအိပ္သမူ်ား (A- 
rtificial Demand) က အိမ္ခန္းရ 
ယၿူပီးေနာက ္ေရ႕ွတန္းမ ွဦးေဆာင ္
ခဲ့ေသာ ဘက္စုံစည္းကမ္းေဖာက္ 
ဖ်က္ေရးစစ္ဆင္မႈ ေအာက္တြင္ 
အမိရ္ာစမီခံန္႔ခဲြသ ူ၀နထ္မ္းမ်ားမွာ  
ျပားျပားေမွာက ္ေနခဲရ့ရွာေလ၏။
 ထို ႔အျပင္ အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ 
စည္းကမ္းအရ အမိခ္န္းမ်ားကိ ုတစ ္
ဆင့္ငွားရမ္းခြင့္မရွိ၊ ေရာင္းခ်ပိုင္ 
ခြင္မ့ရွ၊ိ သို႔ေသာ ္စည္းကမ္းေဖာက ္
၍ ငွားသည္။ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ 
ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္း၍ အလံကိုင္ 
ေျပးပဲြပမာ ေရာင္းခ်ေနၾကသည္။ 
ဘာမွ်လုပ္၍မရ။ အေရးယူမည့္ 
ဥပေဒကရွိသည္။ အစိုးရ အိမ္ဥပ 
စာႏွင္ထုတ္ျခင္း အက္ဥပေဒဟု 

စာမ်က္ႏွာ(၂၆) မွ

အသက္ငင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူ႔အိမ္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ
မာမီ

သတိေပးခ်က္

စူပါမားကက္တစ္ခုတြင္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကိုခ်ီထားေသာ 
အမ်ဳိးသမီးေဈးဝယ္ေနစဥ ္၎၏ေနာကတ္ြင ္ကေလးငယ္ေလးဦး 
လည္း လိကုပ္ါလာသည။္ ၎ေဈးဝယ္ေနစဥ္ ေနာကမွ္လုကိပ္ါ 
လာေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားက ‘‘မာမီ၊ မာမီ’’ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္လံုး 
ေခၚေနရာ အမ်ဳိးသမီးက စတိမ္ရညွ္ေတာဘ့ ဲ‘‘အနည္းဆံုးေနာက ္
ထပ္ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ မာမီဆိုတဲ့စကားလံုးကို မၾကားခ်င္ဘူး’’ 
ဟု လွည့္ေအာ္လုိက္သည္။
 ကေလးငယ္မ်ား ခဏတာၿငိမ္သက္သြားၾကသည္။ စကၠန္႔ 
အနည္းငယ္အၾကာမွာပင္ ကေလးငယ္တစ္ဦးက အမ်ဳိးသမီး၏ 
စကတ္ကိုသြားဆြဲ၍ ‘‘မမ.. တဆိတ္ေလာက္’’ဟု ေျပာပါေတာ့ 
သည္။

အေမရကိနအ္ထကတ္န္းေက်ာင္း ေနာကဆ္ံုးရက္ေက်ာင္းကပြဲ 
တြင္ ယခုကဲ့သို႔ သတိေပးစာတန္းကပ္ထားသည္။
 ‘‘သတိေပးခ်က္။    ။ အရက္ေသစာေသာက္သံုးျခင္းသည္ 
ကမၻာေပၚတြင္  မိန္းကေလးမ်ားကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္း  အဓိက 
အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ သတိျဖင့္ေရွ႕ဆက္သြားပါ’’

သာယာေကာင္းမြန္တဲ့ လူ႔ေဘာင္ 
တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ 
မယ့္ အဆင့္တစ္ဆင့္ကို ေရာက္ 
ေစဖို ႔ပဲျဖစ္မွာေပါ့။   အားလံုး  
ေကာင္းေစခ်င္လို႔ လုပ္ၾကတာပဲ။ 
ကြၽန္ေတာက္ေတာဗ့်ာ။ ႏိငုင္သံား 
တစ္ေယာက္အေနနဲ ႔  ဒီႏိုင္ငံမွာ 
ဘယ္ႏိုင္ငံသားမွ   ပူပူေလာင္  
ေလာင္လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေနရတာ 
မေတြ႕ခ်င္ဘူး။   အားလံုးညီညီ 
ၫြတ္ၫြတ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ အ 
လုပ္လုပ္ၾကတာပဲျမင္ခ်င္တယ္။ 
တစ္ဖက္ႏိုင္ၿပီး တစ္ဖက္႐ံႈးတယ္ 
ဆိတုာမ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်ငဘ္ူး။ ႏစွဥ္ီး 
ႏစွဖ္က ္ရန္ျဖစရ္င ္ထပ္ပငပ္န္းၾက 
ဖို႔သာ ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီႏိုင္ငံနဲ႔ 
ဒီႏိုင္ငံေရးမွာ သက္ဆိုင္သူအား 
လံုးဟာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို 
ျပန္သံုးသပ္ၾကၿပီး ၀ိုင္း၀န္းညႇိႏႈိင္း 
အေျဖရွာဖို ႔သာ  တိုက္တြန္းလို 
တယ္ဗ်ာ။

ေခၚ၏။ သို႔ေသာ္ ဂႏၴ၀င္အိမ္ရာ 
ဥပေဒျပတုိက္ထဲမွ စာအုပ္ႀကီးအ 
ျဖစ္သာ ျမင္ႏုိင္ေလ့လာႏုိင္၏။ 
ဖုတ္ေလသည့္  ငါးပိရွိသည္ဟု မ 
ထင္ ၾကေတာ့။ အမွန္အားျဖင့္  
အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳသမူ်ားကိ ုအမိ ္
မ ွႏငွခ္်သည္ ့စနစမ္ွာလည္း လုံး၀ 
ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့ေပ။
   ထို႔ျပင္ တစ္၀ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား 
တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား၊ တဲ 
ေပၚမွတုိက္ေပၚတင္စီမံကိန္းႏွင့္ 
အဆင့္နိမ့္ရပ္ကြက္ အဆင့္ျမင့္ 
သည္ ့စမီကံနိ္းမ်ား ေပၚျပဴလာျဖစ ္
ခဲ့ေသာ န၀တေခတ္တြင္ အငွား 
အိမ္ရာမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းမွာ 
လုံး၀နီးပါးလ်စလ္်ဴ႐ႈထားျခင္း ခခံဲ ့
ရျပန္၏။ ဤသည္ကုိ အခြင့္ေကာင္း 
ယ၍ူ စည္းကမ္းေဖာကဖ္်ကမ္ႈမ်ား 
က မဆလေခတ္ထက္ ပုိ၍ပုိ  
၍ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားလာခဲ့  
ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏုငိ၏္။ တုကိသ္စ ္
မ်ားအတြက္ ၇၅ ႏွစ္ အရင္းေက် 
စနစ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ေသာ အိမ္လ 
ခႏႈန္းထားမွာ ေဆာကလ္ပုမ္ႈစရတိ ္
ျမင့္မားမႈေ ၾကာင့္  တစ္လလွ်င္   
ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ က်သင့္သည္ကို 
န၀တ ေခတ္က မ်က္လုံးျပဴးမ်က ္
ဆန္ျပဴး ျဖစလ္ာ၏။  ေအာက္ေျခကိ ု
ငဲ့  သလိုလိုႏွင့္  လူ ႀကီးမ်ားကို  
ေထာက္၍ အိမ္လခကို အျမင့္ 
ဆုံး၀န္ထမ္းရာထူးျဖစ္ေသာ ဦး 
ေဆာ င္ၫႊ န္ ၾ ကားေ ရး မွဴး လ ခ 
၁၅၀၀ က်ပ္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ 
သည္ ့၁၅၀ က်ပ္ထက ္မပုိေစရဟု 
၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔ကပင္ သတ္မွတ္ 
ထားခဲ့သည္ကိုလည္း ေခတ္အ 
ဆက္ဆက္ မထိရဲ မတို႔ရဲဘဲ ျပင္ 
ဆင္ရန္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့၏။ ျပည္သူ႔ 
ေငြကို အ႐ႈံးခံၿပီး အငွားအိမ္ရာ၏ 
အိမ္လခသတ္မွတ္ေကာက္ခံေန 
သျဖင္ ့မြန္ျမတ္လသွည္ ့No Profit 
No Lost ဟူေသာ အေျခခံ မူက 
လုံး၀ပ်က္ယြင္းသြားခဲ့ေလေတာ့ 
၏။ အ႐ႈံးခံအိမ္လချဖင့္ ေနခြင့္ရ 
သူ  အမ်ားစု မွာလည္း  အမွန္  
တကယ္အိမ္ရာလုိအပ္သူမ်ား မ 
ဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ 
အစား ‘ ‘အိမ္ရာဖြတ္တုိးမႈ ’ ’ဟု 
ဆိုဖြယ္ရာ ျဖစ္လာ၏။ အကယ္၍ 
ထိုစဥ္က သင့္ေလ်ာ္သလိ ုျပငဆ္င ္
တုိးျမႇင္ခ့ဲပ့ါမ ူယခုႏႈန္းသစမ္်ား ကဲ ့
သို႔ ခနုပ္်ံေက်ာလ္ႊားေသာ ႏႈန္းမ်ား 
လုံး၀မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ 
 မည္သို ႔ဆုေိစ ပထမဒီမုိက 
ေရစီေခတ္က ေကာင္းျမတ္ေသာ 
လာျခင္းျဖင့္ သမုိင္းတြင္ခဲ့သည့္ 
အငွားအိမ္ရာႏွင္းဆီပန္းခင္းကို  
စီမံခန္႔ခဲြမႈ စနစ္ေကာင္းျဖင့္ ထိထ ိ
ေရာက္ေရာက္ျပန္လည္ ထိန္း  
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ 
လာ၏။ ၀န္ထမ္းအတြက္ သီး 
သန္႔မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူအမ်ားကို 
ခ်ထားေပးသည့္ အငွားအိမ္ရာ 
မ်ား၊ တစန္ည္းအားျဖင္ ့‘‘ျပည ္သူ႔ 
အိမ္ရာ’’ မ်ား စီမံခန္ ႔ခြဲရာတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အျမန္ 
ဆုံး သုံး သ ပ္  ေ ဖာ္ေ ဆာ င္ သ င့္  

ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္က အႀကံ 
ျပဳအပ္ပါသည္။
 (က) အိမ္ငွားခႏႈန္းကို တုိး 
ျမႇင့္သကဲ့သို ႔   အိမ္ရာျပင္ဆင္ 
ထိန္းသိမ္းမႈကို   ထိထိေရာက္ 
ေရာက္ တိုးျမႇ င့္ေဆာင္ရြက္ေပး 
ရန္။  ၾကမ္းခင္း၊ နံရံစသည္မ်ား 
ပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ အိမ္ခန္း 
မ်ားကို အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈ ျပဳ 
လုပ္ေပးရန္။
  (ခ) အိမ္ခန္းလႊဲေျပာင္း  
ေရာင္းခ်မႈကိ ုတရား၀ငခ္ြင့္ျပဳေပး 
ရန္၊ ေရာင္းသည့္အခါတိုင္း လဲႊ 
ေျပာင္းမႈမွတ္ပံုတင္ေၾကး (Tra- 
nsfer Fees) ေကာကခံ္ရန္။ (လက ္
ရွထိုငိ္းႏုငိင္တံြင ္က်င္သ့ုံးပါသည)္ 
 (ဂ) အိမ္ရာစမံီကန္ိးနယ္ေျမ 
အတြင္း ေျမလြတ္မ်ား၊ အမ်ား 
သုံးရန္ သတ္မွတ္သည့္ ေျမမ်ား 
စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ ေျမယာ႐ႈခင္းထိန္း 
သိမ္းေရးႏွင့္ အိမ္ခန္းတုိးခ်ဲ႕ျခင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အိမ္ရာစခန္း ေျမ 
ႏွင့္  အေဆာက္အအုံထိန္းသိမ္း 
ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆဲြျပ႒ာန္း 
ရန္ (လက္ရိွစင္ကာပူတြင္ က်င့္ 
သုံးပါသည္။)
 (ဃ) လက္ရွိတုိးခ်ဲ႕ေဆာက္ 
လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံု 
မ်ားကို  လစဥ္ဒဏ္ေ ၾကးသတ္ 
မွတ္ ေကာက္ခံရန္၊ ေကာက္ခံရ 
ေငြကို အိမ္ရာစခန္းျပင္ဆင္ထိန္း 
သိမ္းေရးေကာ္မတီ ရန္ပုံေငြသို ႔ 
ေပးသြင္းရန္၊ အသစ္ေဆာကလ္ပ္ု 
မႈမ်ား လုံး၀ခြင့္မျပဳရန္။
 (င) အိမ္ရာစခန္းသာယာ 
ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
ေကာ္မတီဖဲြ ႕စည္း ၿ ပီး  ျပင္ဆင္ 
ထနိ္းသမိ္းေရး ဘကဂ္်ကရ္နပ္ုံေငြ 
မ်ားကို  စနစ္တက်သုံးစဲြေရးအ 
တြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အ 
ျခား အိမ္ငွားစည္းကမ္းေဖာက္ 
ဖ်က္မႈမ်ားကိုပါ တားျမစ္အေရး 
ယူရန္။
 (စ) က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ 
ပထမဒမိုီကေရစီေခတ္ကနည္းအ 
တုိင္း တန္ဖိုးနည္းအငွားအိမ္ရာ 
(ယာယီ)မ်ား ေဆာက္လုပ္ငွား 
ရမ္းရန(္ေရႏငွ္ ့အမိသ္ာအမ်ားသုံး 
စနစ္)
 (ဆ) သက္တမ္းၾကာျမင့္ၿပီ 
ျဖစ္ေသာ အိမ္ရာစခန္းမ်ားကိုအ 
ပိုင္းလုိက္ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား (Rede- 
velopment Scheme) ကိ ုအျမန္ 
ဆုံးအေကာငအ္ထည္ေဖာရ္န၊္ ထိ ု
ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ 
တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ (Devel- 
oper) မ်ားအား လက္သင့္ရာ 
ေရြးခ်ယ္မႈ မျပဳဘဲ ျပည္ပကုမၸ 
ဏီမ်ားကိုပါ တင္ဒါေခၚယူရန္။
    ‘‘သမုိင္း၀င္ေရွးေဟာင္း 
အေမြအႏွစ္  အေဆာက္အအုံ  
မ်ားကို ထိန္းသိမ္းသကဲ့သို႔ ဇီ၀ိန္ 
ေႂကြလလု ုသမိုင္း၀င္ျပညသ္ူ႔ အိမ္ 
ရာမ်ားကို  အားလုံးပူးေပါင္း၍ 
ကယ္တင္ၾကပါစို႔’’
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သမၼတလမ္းၫႊနခ္်က္ေၾကာင္ ့ဒီေရေတာဌာနဖြင္မ့ညဟ္ဆုုိ
အိျဖဴမြန္

ရန္ကုန္၊ေမ-၁၇
ဒီေရေတာျပနလ္ညထ္ူေထာင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား သီးသန္႔စီမံခန္႔ခြဲရန္ 
အတြက ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနလက ္
ေအာကတ္ြင ္ဒီေရေတာဌာနတစခု္ 
ဖြင့္လွစ္ေရး ညိႇႏႈိင္းေနေၾကာင္း 
သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိ 
သည္။
 ‘‘သမၼတႀကီးရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈ 
ေၾကာင္ ့ဒီေရေတာဌာနတစခ္ဖုြင္ဖ့ုိ႔ 
စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဌာနဖြဲ႕စည္းပံု 
ေရးဆြၿဲပီးသြားရင ္ဥပေဒတုိ႔ မ၀ူါဒ 
တို႔ ေရးဆြဲဖုိ႔ျပင္ဆင္ေနပါတယ္’’ 
ဟ ုသစ္ေတာဦးစီးဌာနမ ွၫႊနၾ္ကား  
ေရးမွဴးဦးဗုိလ္နီကေျပာသည္။
 ယခင္က ဒီေရေတာထိန္း 
သမိ္းေရးလပုင္န္းကိ ုသစ္ေတာဦး 
စီးဌာန အတြင္းရွိ ေရေ၀ေရလဲ 
ဌာနက ဦးစီးလုပ္ကုိင္ေနျခင္းျဖစ္ 
ၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ ဌာနတစ္ခုသီး 
သန္႔ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ 
သည္။
 သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ 
သက္တမ္းအတြင္း ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးယ 
ခင္သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန 
ကိ ုပတ၀္န္းက်ငထ္နိ္းသမိ္းေရးႏငွ္ ့
သစေ္တာေရးရာ၀န္ ႀကီးအျဖစ္  
လည္းေကာင္း၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာ 
နမွ ႀကီးၾကပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေရးဦးစီးဌာနအျဖစ္လည္း 
ေကာင္း သီးသန္႔ ဖြ႕ဲစည္းလပုက္ိငု ္

ေစခဲ့သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပါက္ 
ေရာက္ေသာ ဒီေရေတာမ်ားကို 
ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ၊ တနသၤာရီ 
တုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္၊ ရခုိင္ျပည္ 
နယ္တို႔တြင္ ေတြ႕ရိွရမညျ္ဖစ္ 
သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသ 
ႀကီးငါးခုအနက ္ျပဳန္းတီးမႈျမန္ဆန္ 
ေနေသာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး 
တြင္ အစုိးရက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဧက 
၃၀၀မွ ၁၀၀၀အၾကားႏွစ္စဥ္စုိက္ 
ပ်ဳိးလ်က္ရွိၿပီး က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းမ်ားတြင္ အနည္းငယ္သာ  
စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္သည္ဟုသိရသည္။
 ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးကို 
တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ နာဂစ္မုန္တုိင္း 
ေၾကာင့္ လူဦးေရတစ္သိန္းသုံး 
ေသာင္းေက်ာ္ေသဆုံး ခဲ့သည္ ။ 
လူ အေသအေပ်ာက္မ်ားခဲ့ေသာ 
ေၾကာင္ ့မနုတ္ုငိ္းဒဏခ္ဒံီေရေတာ 
ပင္မ်ားကုိ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း  
မ်ားႏွင့္ အစုိးရက အင္တုိက္အား 
တုိက္စုိက္ပ်ဳိးခဲ့သည္။
 ၁၉၈၀ ခုႏစွ ္ကမၻာ့ဒီေရေတာ 
အဖြဲ႕၏ စာရင္းေကာက္ယူမႈအရ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီေရေတာဧက 
တစ္သန္းေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး 
ကမၻာ့ဒီေရေတာအမ်ားဆုံးႏုိင္ငံ 
မ်ားစာရင္းတြင္ အဆင့္ေလးခ်ိိိတ္ 
သည္။ 
 ယခုေနာက္ဆုံးေကာက္ယူ 
ခဲ့ေသာ ဒီေရေတာအဖြ႕ဲ၏ စာရင္း 
အရ ဒီေရေတာ ေလးသိန္းေက်ာ္ 
ပ်ကစ္ီးျပဳန္းတီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း 
ရရွိသည္။

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး အီးယူက ေဒၚလာႏွစ္သန္း ေထာက္ပံ့မည္
အိျဖဴမြန္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၇
သစ္ေတာႏွင့္  သစ္ေတာထြက္  
ပစ ၥည္းမ်ား တရားမ၀င္ေရာင္း  
၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ  ေလွ်ာ့ခ်ရာ 
တြင္ ျပည္သူပူးေပါင္းပါ၀င္လာ 
ေစရန္ အီးယူ (ဥေရာပသမဂၢ) 
က အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သန္း 
ေထာက္ပံ့ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။
 သစ္ေတာႏွ င့္  သစ္ေတာ  
ထြက္ပစ ၥည္းမ်ား  တရားမ၀င္  
ေရာ င္း ၀ ယ္ေ ဖာ က္ ကား မႈ မ်ား  
ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ျပည္သူလူထု ပူး 
ေပါင္းပါ၀င္မွ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ 
၍ ျပည္သူမ်ား အ သိႂကြယ္၀ေစ 
ေသာ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ 
ျပည္သူလူထုအခ်င္းခ်င္း ထိန္း 
ေက်ာင္းေပးေသာ အစဥ္အလာ 
တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစေရး အီးယူ 
က အရပ္ဘက္ သဘာ၀ပတ္၀န္း 
က်င ္ထနိ္းသမိ္း ေရးအဖဲြ႕မ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။
 ‘ ‘ဒီလုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ကိုင္ဖို ႔ 
ပတ္၀န္းက်ငထိ္န္းသမ္ိးေရးနဲ႔ သစ ္
ေတာေရးရာ၀န္ ႀကီးဌာနနဲ ႔  နား 
လည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထုိးဖို႔ ျပင္ 
ဆင္ေနပါတယ္။ တရား၀င္ေရာင္း 
၀ယ္ေဖာက္ကားမႈကို အားေပးတဲ့ 
အေနနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သမၼတ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္
အိျဖဴမြန္

ရန္ကုန္၊ ေမ- ၁၇
အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း 
တြင္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ႏွင့္ 
ပတ္သကၿ္ပီး သမၼတဦးသန္ိးစန္ိ၏ 
အႀကံျပဳခ်ကသ္ံုးခုကိ ုေမလ တတိ 
ယပတ္တြင္း  က်င္းပမည့္ အာဆီ 
ယသံဘာ၀ ေဘးအႏရၲာယမ္်ား စမီ ံ
ခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း 
၌ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္  

ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ‘ ‘ဘ႐ူႏိုင္းမွာ က်င္းပမယ့္  
ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွာ သမၼ 
တအႀကံျ ပဳ ခ်က္ေတြကိုလည္း  
ေဆြးေႏြးဖို ႔ရွိပါတယ္။ ရန္ပံုေငြ 
ေထာင္တဲ့ကိစၥတုိ ႔၊ သုေတသန 
ကိစၥတို႔ လုပ္သင့္သလား၊ မလုပ္ 
သင့္ဘူးလားဆိုတာကေတာ့ ေဒ 
သတြင္း ၁၀ ႏိုင္ငံက ဆံုးျဖတ္ 

လိမ့္မယ္’’ ဟု လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီး 
ဌာနမွ  တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
 အာဆီယံထိပ္သီးအစည္း  
အေ၀းတြင္ အာဆီယံဥကၠ႒ျဖစ္ 
သူ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ရာသီ 
ဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ခံစား 
ေနရသည့္  သဘာ၀ေဘးအႏၲ  
ရာယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 

အေရးေပၚကူညီႏိုင္သည့္ ရန္ပံု 
ေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္၊ စားနပ္ 
ရိကၡာဖူလံုမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ 
ေၾကာင့္  ရာသီဥတုႏွင့္  လိုက္  
ေလ်ာညီေထြေသာ သီးႏွံမ်ဳိးစိတ္ 
မ်ား သုေတသနျပဳလုပ္ရန္၊ ဖန္ 
လံုအိမ္အာနိသင္ အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈ  ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္  
ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ ဒီေရ 

ေတာစိုက္ပ်ဳိးရန္  တုိက္တြ န္း ခ့ဲ  
သည္။  အဆုိပါေဆြးေႏြးပဲြကုိ ေမလ 
၂၁ မွ ၂၄ရက္အထိ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံ 
တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံမွ  တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း  
တက္ေရာက္ၾကမည္ဟု သတင္း 
ရရွိသည္။
 အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြကို တစ္ 
ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး 

ေဒသတြင္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ 
ျခင္းေ ၾကာင့္  ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို  
ရင္ဆိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္ 
သည္။ အဆိုပါအဖဲြ ႕က ေဒသ 
တြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရ 
ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္  
ကိစၥမ်ားကိုလည္း လအလိုက္ သ 
တင္းဖလွယ္ၾကသည္။

စတင္ျခင္းျဖစပ္ါတယ္’’ ဟု အရပ္ 
ဘကအ္ဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင ္ပါ၀င ္
သည့္ စိမ္းလန္းအမိေျမအဖဲြ ႕မွ 
ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက ေျပာသည္။
 အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ျမန္ဆန္ေန 
ေသာ တနသၤာရီ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း 
ေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ 
တြင္  သံုးႏွစ္စီမံကိန္း  ခ်၍ အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျပည္နယ္ 
ႏငွ့ ္တုငိ္းေဒသႀကီးမ်ားသည ္လပု ္
ငန္းအစအီစဥ္၏ ေရွ႕ေျပးလပ္ုငန္း 
စဥ္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ပါက က်န္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

လ်ာထားသည္ဟု  သတင္းရရွိ  
သည္။
 တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္ယူ 
မႈမ်ားသည ္ျမနမ္ာႏုငိင္အံႏွံ႔အျပား 
ျဖစ္ေပၚလ်ကရိွ္ၿပီး အဂၤလန္အေျခ 
စိုက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္း 
သိမ္းမႈ  ေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖဲြ ႕ 
(EIA) ထုတ္ျပန္ခ်ကမ္်ားအရ ျမန္ 
မာႏိုင္ငံသည္ တရားမ၀င္ သစ္ခိုး 
ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ အေမ 
ရိကန္ေဒၚလာ၄၁၃ သန္း ၀န္းက်င ္
ဆံုး႐ံႈးေနသည္။
 EIA ၏ ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့ 
လာခ်ကမ္်ားအရ (၂၀၀၁-၂၀၁၃) 
တစ္ဆယ့္သံုးႏွစ္တာကာလအ 
တြင္း တရားမ၀င္သစ္တင္ပုိ႔မႈမွ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ 
ဘီလီယံ ဆုံး႐ံႈးခဲ့ ၿပီး ထိုပမာဏ 
သည္ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အ 
စိုးရသံုးစဲြေနသည့္ က်န္းမာေရး 
ႏွင့္ ပညာေရးရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္း 
၏ ေလးဆႏွင့္ညီမွ်သည္။
 ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန 
က လက္လွမ္းမွီသည့္ ေနရာမ်ား 
တြင ္ဖမ္းဆီးရမိသည့ ္သစတ္န္ခ်န္ိ 
မွာလည္း ႏွစ္စဥ္တန္ခ်ိန္ တစ္ 
ေသာင္းေက်ာ္ တုိးလ်က္ရွိသည္။ 
သစ္အလံုးလိုက္ ႏွစ္စဥ္ဖမ္းဆီးရ 
မႈမွာ တန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္းကိုး 
ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္။

ဓာတ္ပံု − မရန္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ရန္တူးေဖာ္ထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ သစ္ပင္အျမစ္မ်ား
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ျပည္ပသို႔ခရီးသြားလာခြင့္ဥပေဒ ယခုႏွစ္ ခရီးသြားရာသီမတုိင္မီ ထြက္ရွိမည္ဟုဆို

ခရီးသြားရာသီကုန္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဘုရားဖူးလုပ္ငန္းမ်ား ရက္တုိခရီးစဥ္ ပံုမွန္ေျပးဆဲြ

ခန္႔ထက္
ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၈

ျပည္ပသို႔ ခရီးသြားလာခြင့္ဥပေဒ 
ထြက္ရွိရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုး 
အဆင့္အျဖစ္ ကုမၸဏီမ်ားအာမခံ 
ေငြေၾကးကစိၥကိ ုအဓကိထားေဆြး 
ေႏြးေနၿပီး ယခုႏွစ္ခရီးသြားရာသီ 
မတုငိမ္ ီထြကရ္ွိႏုငိမ္ညဟ္ ုျမနမ္ာ 
ႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ 
သင္းမွ သတင္းရရွိသည္။
 ျပည္ပသို ႔ ခရီးသြားလာခြင့္ 
ဥပေဒ ထြက္ရိွလာေရးအတြက္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မူၾကမ္း 
ေရးဆြဲထားၿပီး ယင္းမူၾကမ္းတြင္ 
ကမုၸဏတီစခ္လုွ်င ္လပ္ုငန္းအာမ 
ခံေငြထားရွိေရးအေပၚတြင ္အဓကိ 
ထားၿပီး ခရီးသြားလပုင္န္း ကမုၸဏ ီ
မ်ားႏွင့္ အသင္းတုိ႔ပူးေပါင္းေဆြး 
ေႏြးေနသည္ဟု  အေထြေထြအ 
တြင္းေရးမွဴး ဦးေနာင္းေနာင္းဟန ္
က ေျပာသည္။
  ‘‘ခုက အာမခံေငြတင္ရမႈ 
အေပၚ  ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိ င္းေန ၾက 
တယ္။ ဒကီစိၥၿပီးရင္ေတာ့ အမ်ားစ ု

ကေတာ ့ၿပီးသေလာက္ျဖစသ္ြားပါ 
ၿပီ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။
 ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲေသာ 
မူၾကမ္းတြင္ ျပည္ပခရီးသြားလုပ္ 
ငန္းလုပ္ကိုင္မည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု 
လွ်င္ ဘဏ္၌ လုပ္ငန္းအာမခံ 
ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္းငါးရာ ထား 
ရွိရမည္ဟု  သတ္မွတ္္ေပးထား 
သည္။
 ‘ ‘အခ်ဳိ ႕က  သိန္းတစ္ရာ 
ေလာက္ဆုိရင္ ပိုသင့္ေလ်ာ္မယ္ 
ေပါ။့ သနိ္းငါးရာေလာကဘ္ဏထ္ ဲ

မွာ လုပ္ငန္းမလုပ္ရဘဲ ျမဳပ္ေန 
ေတာ ့အဆငမ္ေျပဘူးေပါ။့ တခ်ဳ႕ိ 
ကေတာ့ လက္ခံတယ္ေပါ့’’ဟု ဦး 
ေနာင္းေနာင္းဟန္က ေျပာၾကား 
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔နား 
လညမ္ႈျဖင္ ့သြားေရာကလ္ညပ္တ ္
သူျမင္တ့ကလ္ာၿပီး ၎တုိ႔အတြက ္
အကာအကြယ္ျဖစ္ႏုငိမ္ည္ ့ဥပေဒ 
တစ္ခု ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကစတင္ကာ ျပည္ပ 
ခရီးသြား ဥပေဒကို ေရးဆြဲေနခဲ့ 

သည္။
 ‘‘ဒီကိစၥေပၚေပါက္လာေရး 
ကိ ုႀကိဳဆိပုါတယ္။ တကယ္လည္း 
လိအုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အာမ 
ခံေၾကးေငြသိန္းငါးရာထားရမယ္ 
ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြ၊ ၿပီးေတာ့ျပည္ 
ဝင္ခရီးစဥ္ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းရိွရ 
မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ျပင္ေစခ်င္ 
တယ္’’ ဟု Nature Dream 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ 
ေဒၚစံပယ္ေအာင္က ေျပာၾကား 
သည္။

  မူၾကမ္းတြင္  ေဖာ္ျပထား 
သည့္ ျပည္ပခရီးသြား လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္လိုေသာ ကုမၸဏီသည္ 
ျပည္ဝင္ခရီးစဥ္လုပ္ငန္း ၂ ႏွစ္ 
အေတြ႕အႀကံဳ ရိွရမည္ဟူေသာ 
အခ်က္သည္ ျပည္ပလုပ္ကိုင္ခြင့္ 
အတြက္ ယခုမွ ကုမၸဏီေထာင္ 
ၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္မည္သူမ်ား 
အတြက္ အခက္ေတြ႕ေစႏုိင္သည္ 
ဟု ၎ကသံုးသပ္သည္။

ခန္႔ထက္
ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၇

မုိးရာသ၀ီငလ္ာ၍ ျပညတ္ြင္းဘရုား 
ဖူးလုပ္ငန္းမ်ား ခရီးသည္ရရိွမႈ  
နည္းလာေသာ္လည္း ရက္တုိခရီး 
စဥ္ ေျပးဆဲြမႈမ်ားက ပံုမွန္ရိွေန 
ေသးေၾကာင္း ဘုရားဖူးလုပ္ငန္း 
အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ   သတင္းရရိွ  
သည္။
 ‘‘လက္ရိွကေတာ့  ေခ်ာင္း 
သာ၊ က်ိဳက္ထီး႐ုိးစတဲ့ ရက္တုိ 
ခရီးစဥ္ေတြကေတာ့ ပိုသြားၾက 
တယ္။ ပိတ္ရက္ရွည္ရွိရင္ေတာ့ 

ရက္ရွည္ခရီးသြားၾကပါတယ္’’ဟု  
Golden Star ဘုရားဖူးႏွင့္ ျပည္ 
တြင္းခရီးသြားလပုင္န္းမ ွတာ၀နရ္ိ ွ
သူ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအာင္က ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ခရီးသြားရာသကီနုခ္်နိ္ျဖစ၍္   
ခရီးသည္နည္းသြားေသာ္လည္း 
ပုဂံ၊ မႏၱေလး၊ ျပင္ဦးလြင္စေသာ 
အထက္ပိုင္းသုိ ႔ သံုးညအိပ္ေလး 
ရက္ ရက္တို ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ 
ေပးထားေသာေၾကာင့္    သြား 
ေရာက္သူမ်ားရိွေနေသးေၾကာင္း 
ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအာင္ကေျပာၾကား 

သည္။
  ျပည္တြင္း ခရီးသြားလာမႈ 
ေလ်ာ့သြားေသာ္လည္း ပံုမွန္ခရီး 
စဥမ္်ားကု ိေျပးဆြဲေပးသည္ ့ဘရုား 
ဖူးပုိ ႔ေဆာင္ေရ းလုပ္ကုိင္သူမ်ား 
လည္းရိွသည္။
  ‘‘ပံုမွန္  သြားေနက်ျဖစ္တဲ့ 
က်ိဳက္ထီး႐ုိး၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ပုဂံ၊ 
မႏၲေလး ခရီးစဥ္ေတြကုိေတာ့ အ 
ပတ္စဥ္ပုံမွန္ထြက္ေပးေနပါတယ္။  
ခရီးစဥ္ပိတ္တာ မရိွေသးပါဘူး’’ 
ဟု စိန္၀င္းႏွင့္ ေရာင္းရင္းမ်ားအ 
ဖဲြ႕မွတာ၀န္ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာ 

ၾကားသည္။
 အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္တြင္းခရီး 
စဥ္ပုိ ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား 
သည္  မုိး ရာသီ  ေရာက္ေသာ  
ေၾကာင္ ့ပံမုနွခ္ရီးစဥမ္်ားကု ိေျပးဆဲြ 
ျခင္းမရိွေတာ့ဘဲ အဖဲြ႕လိုက္လာ 
ေရာကင္ွားရမ္းမႈမ်ားရိမွွာ သာ ေျပး 
ဆဲြသည္ဟုသိရသည္။
 ‘‘ပံုမွန္သြားေနက်  ခရီးစဥ္ 
ေတြကုိေတာ့ ရပ္နားထားတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ သီးသန္႔သြားခ်င္လုိ႔ လာ 
ငွားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးပါတယ။္ ခလုကရ္ိွေတာ ့ဘယ ္

ခရီးစဥ္မွ မထြက္ေတာ့ပါဘူး’’ဟု 
New Motion ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ 
တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား 
သည္။
 ယခုႏွစ္ ျပည္တြင္းခရီးသြား 
သူမ်ား  ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္  ႏႈိ င္း  
ယဥွ္ပါက သိသိသာသာျမင့္တက္ 
လာေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းအ 
သုိင္းအ၀ိုင္းမွ သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘မႏွစ္ကေတာ့  ႏုိင္ငံေရး 
မၿငိမ္မသက္မႈေတြေၾကာင့္  အ 
နည္းငယ္ က်သြားေပမယ့္ ဒီႏွစ္ 
ေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးအေျခ 

အေနေၾကာင္ ့ခရီးသညသ္ိသိသိာ 
သာတက္လာတယ္’’ဟု ေဒၚယဥ္ 
ယဥ္ေအာင္ကဆုိသည္။
 ျပည္တြင္းခရီးသြားသူမ်ား 
တုိးတက္လာေသာ ယခုႏွစ္တြင္ 
ဘုရားဖူးတစ္ဖဲြ႕ႏွင့္ တစ္ဖဲြ႕ လက္ 
လဲႊယူမႈမ်ားေၾကာင့္ အဆင္မေျပ 
ျဖစ္၍ တုိင္ၾကားမႈမ်ားရိွခဲ့ရာ ခရီး 
သည္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔သြားမည့္ ခရီး 
စဥ္မ်ားကုိ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး သြား 
ေရာကရ္န ္ျပညတ္ြင္းဘ ုရားဖူးႏငွ္ ့
ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ အသင္းမွ 
တုိက္တြန္းခဲ့ရသည္။
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ကုလသမဂၢတပ္ဖြဲ႕၏ ပထမဆံုးေသာ 
အမ်ိဳးသမီးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ခရစၥတင္းလန္းႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေက်ာ္မ်ိဳး

ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္အတြင္းမွာပဲ 
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက သမုိင္း 
တြင္မယ့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုကို လုပ္ခဲ့  
ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေနာ္ေဝး 
အမ်ိဳးသမီး စစဗ္ိလုခ္်ဳပတ္စဥ္ီးျဖစ ္
တဲ ့ခရစၥတင္းလန္းကိ ုကလုသမဂၢ 
ၿငမိ္းခ်မ္းေရးထနိ္းသမိ္းမႈတပဖ္ြ႕ဲရ႕ဲ 
ဆုိက္ပရပ္စ္တပ္ဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ 
အျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္ျခင္းပါပဲ။
 ဒါေၾကာင့္ ကုလသမဂၢရဲ႕ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈစစ္တပ္ 
ျဖစ္တဲ့ အျပာေရာင္စစ္တပ္မွာ 
ဗိလုခ္်ဳပလ္န္းဟာ ပထမဆံုးေသာ 
အမ်ိဳးသမီးအႀကးီအကတဲစဦ္း ျဖစ ္
လာတာကု ိသတင္းေတြမွာလည္း 
ထူးထူးျခားျခား မွတ္တမ္းတင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ မစၥစ္လန္း 
ဟာ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္တစ္ဦး 
အေနနဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳရင္ ့စစသ္မီး 
အႀကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကုလ 
သမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ 
တပ္ဖြဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ လက္ 
ဘႏြန္၊ ပထမပငလ္ယ္ေကြ႕စစပ္ြ၊ဲ 
ေဘာ့စနီးယားနဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္ 
တို႔မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ 
လည္း ျဖစပ္ါတယ္။ အခုေတာ့ ၎ 
ဟာ ဂရိနဲ႔ တူရကီႏုိင္ငံတုိ႔ၾကား 
တည္ရွိၿပီး ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနတဲ့ ဆုိက္ 
ပရပစ္ ္ကြၽန္းႏုငိင္ကံိ ုၿငမိ္းခ်မ္းေရး 
ထိန္းသိမ္းဖုိ ႔ တာဝန္ယူထားတဲ့ 
ကုလတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲ တ႐ုတ ္
ဗုလိခ္်ဳပ္ေက်ာကလ္်ဴထမံ ွတာဝန ္
မ်ားကိ ုလာမယ့္ၾသဂတ္ုလကစၿပီး 
လႊဲေျပာင္းရယူေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ 
တယ။္ ဒါေၾကာင္ ့နယူးေယာကမ္ွာ 

ရိွေနစဥ္ ၎ကုိ စီအင္န္အင္န္ 
သတင္းမွ ခရစ္က်န္းအမမ္ပူရ္က 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားမႈေတြကု ိျပန ္
လည္တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

မဂၤလာပါ ဗုလိခ္်ဳပရ္ငွ္။့ ကြၽနမ္တို႔ 
နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးလက္ခံတဲ့အတြက္ 
ေက်းဇူးတငပ္ါတယ။္ ဗိလုခ္်ဳပက္ု ိ
အခုလို သမိုင္းဝင္ရာထူးတစ္ရပ္ 
ခန္႔အပ္လုိက္တာက ဘယ္လိုထူး 
ျခားမႈေတြ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ထငပ္ါ 
သလ။ဲ ကြၽန္မ သခိ်ငပ္ါတယ္ရွင္။့
 အရင္ဆံုးအေနနဲ႔ ေက်းဇူး 
အမ်ားႀကီးတင္တယ္လုိ႔ ေျဖပါရ 
ေစ။ ကလုသမဂၢမွာ ဒလီုိေနရာမ်ိဳး 
ကုိ မိန္းမေတြေရာက္ရွိဖို႔ ျဖစ္ႏုိုင္ 
တယဆ္ုတိာကိ ုအျခားအမ်ိဳးသမီး 
ေတြကလည္း ျမင္ႏုငိမွ္ာ ဒါ ပထမ 
ဆံုးျဖစ္မွာမို႔ ေကာင္းတယ္ထင္ပါ 
တယ္။

အမ်ိဳးသမီးတပ္မွဴးတစ္ဦးအေနနဲ႔ 
စစ္ေျမျပင္မွာ ျဖစ္ေနတာေတြကို 
သိျမငန္ားလည္ႏုငိဖ္ုိ႔ ကိယု္မ့ွာ ၿငမိ္း 
ခ်မ္းေရးရေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ ကြဲ 
ျပားျခားနားတဲ ့စြမ္းရညမ္်ိဳးေတြ ရွ ိ
တယ္လို႔ ထငမိ္ပါသလားရွင္။့ ဒလီု ိ
ျဖစ္ေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ မျဖစ္ေစ 
ေအာင ္တတိကိ်က် ကြဲျပားေစတဲ ့ 
ကြာျခားမႈကေရာ ဘာလုိ႔ထင္ပါ 
သလဲ။
 အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ 
ကြာျခားတာျဖစ္ေစတယ္ ထင္ပါ 
တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ 
ကြၽန္မအေတြ႕အႀကံဳအရ ဥပမာ 
ျပရရင ္အာဖဂန္နစၥတန္က ရခဲ့တဲ့ 
အေတြ႕အႀကံဳအရဆုိရင္ ကြၽန္မ 
ယူနီေဖာင္းနဲ႔ဆို လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ 
လူဦးေရ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဆီကုိ 

ကြၽန္မေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီး 
ေတာ ့ဒီေန႔ကာလမွာ ၿငမိ္းခ်မ္းေရး 
ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္တယ္ဆုိတာဟာ 
လည္း တစ္ခုလံုးအဆင္ေျပတဲ့ 
နည္းလမ္းတစ္ခု ကုိယ့္မွာရွိဖုိ႔ လုိ 
အပ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီေနရာ 
ကပဲ ကြၽန္မအေနနဲ႔ ထူးျခားမႈရိွ 
ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ေနရာပဲေပါ့။

ဝင္ တာဝန္ေပးခံရမႈတစ္ခုရ 
ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ႀကံဳေနရတဲ့ 
ကိစၥေတြကို တုိးတက္ႏုိင္ေအာင္၊ 
ေထာကပ္ံ့ေပးႏုငိ္ေအာင ္ဘယလ္ု ိ
လပ္ုရမလဆဲိတုာကိ ုဆန္းစစရ္ပါ 
မယ္။

အရပသ္ားေတြကု ိကာကြယ္ေပးဖို႔ 

သလား။
 ကြၽန္မအျမင္ကေတာ့ ကုိယ္ 
က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈတပ္ 
ဖြဲ႕လုပ္ငန္း လုပ္ေနၿပီဆုိရင္ ဒါက 
အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ 
လဆဲုိေတာ ့ကုယိ္က့ု ိထငထ္ငရ္ွား 
ရွား ျမင္ေနၾကမွာမို႔ပါ။ ဒီေတာ့ 
ကြၽန္မအတြက္ကေတာ့ ကုိယ့္ 

ရာထူးေနရာကိ ုကြၽန္မ တစ္ေန႔က 
မွ ရတာပါ။ ဒီေတာ့ အဲဒီကိစၥမွာ 
ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ စည္းမ်ဥ္း 
ေတြအားလံုးကု ိေလလ့ာနားလည ္
ဖုိ႔ လုိတဲ့အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိ 
မွာပါ။ ဆုိလိုတာက အခုထိေတာ့ 
အဒဲလီိ ုက်ဴးလြနတ္ဲသ့ူေတြ အျပစ ္
ေပးမခံရေသးဘူး။ ဒီေတာ့ ကုလ 
သမဂၢက ဘာလုပ္ပါလုိ႔ ေျပာတဲ့ 
အတုိင္း ကြၽန္မ လိုက္နာသြားပါ 
မယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရ 
မယ့ ္မစရ္ငွက္ု ိဒလီုကိစိၥမ်ိဳးေတြက 
ဂယက္႐ိုက္ႏုိင္မလား။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
တုိ႔က ၿငမ္ိးခ်မ္းေရးတပ္ဖြ႕ဲအေနနဲ႔ 
တပ္မွဴးတစ္ဦးအေနနဲ႔ ကာကြယ္ 
ေပးရမယ့္ အရပ္သားျပညသ္ူေတြ 
က သူတို႔ကုိ ဒီလုိကာကြယ္မႈေတြ 
ေပးလာမယ္ဆုရိင ္သတိုူ႔ ယုံၾကည ္
မႈလည္း တိုးလာမယ္ ထင္ပါသ 
လားရွင့္။
 ကြၽန္မရဲ႕တာဝန္ေတြထဲက 
တစခု္က ယုံၾကညမ္ႈတည္ေဆာက ္
ဖို႔ပါ။ ကြၽန္မတို႔လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေရး 
အပါဆံုး အလုပ္ကလည္း ဆက္ 
ဆံေရးေတြ တည္ေဆာကတ္ာပါ။ 
ဒီလုိလုပ္ရင္းနဲ႔ ကြၽန္မ လက္ 
ေအာက္မွာရွိေနတဲ့ တပ္မွဴးေတြ 
ၾကားမွာ ဒီကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးလာ 
ႏိုင္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ သင့္ 
ေလ်ာ္တာကုိ လုိက္နာႏုိင္ဖို႔ သူတုိ႔ 
ကု ိကြၽနမ္ တြန္းအားေပးဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္း 
သြားမွာပါ။

—Ref: Christian Amampour: 
Interview with Maj.Gen. 

Kristin Lund, CNN. 14th May.

လာမယ္ၾ့သဂတုမ္ွာ ဗိလုခ္်ဳပအ္ေန 
နဲ႔ တာဝန္ယူရမယ့္ ကုလသမဂၢ 
မစ္ရွင္အေၾကာင္း ေျပာၾကပါစို႔။ 
အဲဒီက အေျခအေနက အလြန္ 
တင္းမာေနတယ္ မဟုတ္လား။ 
ဆုကိပ္ရပစ္မ္ွာ ဒလီိမု်ိဳးျဖစ္ေနတာ 
ကလည္း ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ ့
ၿပီမဟုတ္လား။ အဲဒီမွာ ဘာေတြ 
ရွာေတြ႕ႏုိင္မယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထင္ 
ျမင္ထားပါသလဲ။
 ဟုတ္ကဲ့။ ကြၽန္မ ကုိယ့္ 
တာဝနက္ု ိထမ္းေဆာငရ္တဲအ့ခ်နိ ္
မွာ ဒီေႏြရာသမီွာ တာဝနသ္စတ္စ ္
ခု၊ တာဝန္ေပးအပ္ခံရမႈအသစ္ 
တစ္ခု ရွိမယ္ဆုိတာ သိပါတယ္။ 
တကယ္ေကာင္းတဲ့ စစ္ေခါင္း 
ေဆာငတ္စဦ္းအေနနဲ႔ဆုရိင ္တရား 

ေစလႊတ္ခံရတဲ့ ကုလတပ္ဖြဲ႕ေတြ 
ထဲမွာ ျခစားမႈနဲ႔ အျခားကိစၥေတြ 
ေတာ ့ထားပါေတာ။့ လငိပ္ုငိ္းဆုငိ ္
ရာ မတရားက်ဴးလြနမ္ႈေတြလည္း 
ရိွေနၾကတယ္ဆုတိာ သတင္းေတြ 
မွာ ထြက္ေနခဲ့တာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိတဲ့  
အတုိင္းပဲ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ 
ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ တာ 
ဝန္က်ရာ ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း 
တရားစြဲဆိုခံရမယ့္ေဘးက ကင္း 
ေဝးေနၾကတာကိုလည္း အျငင္း 
အခံုေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနၾကတာ 
လည္း ရိွပါတယ္။ ဒီကိစၥအေပၚ 
ဗုလိခ္်ဳပ္ ဘယ္လိုျမငပ္ါသလ။ဲ သ ူ
တို႔ကု ိတရားစြဆဲိမုႈ ကင္းလြတခ္ြင့ ္
ေပးသင့္သလား။ ဒါမွမဟုတ္ သူ 
တုိ႔အေနနဲ႔ အျပစ္ဒဏ္ခံယူသင့္ပါ 

ကုိယ္ကိုယ္ပဲ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ 
အရင္က ကြၽန္မ စစ္ဆင္ေရးေတြ 
မွာ ပါဝင္တုန္းကလည္း ခ်မွတ္ 
ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ 
ကို လိုက္နာႏုိင္ဖို႔ဟာ အေရးႀကီး 
ပါတယ္။ ကိယ္ုအမွားတစခ္လုပ္ုမိ 
ရင္ေတာ ့ေနာကဆ္ကတ္ြဲေတြ ႀကံဳ 
ရမွာေပါ့။

ဒီေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေအာကမ္ွာ အဒဲါေတြျဖစခ္ဲမ့ယဆ္ု ိ 
ရင ္အမႈက်ဴးလြနတ္ဲသ့ူေတြကု ိအ 
ျပစ္ေပးမယ္ေပါ့။
 ကြၽန္မက ကုလသမဂၢစည္း 
မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကု ိလုကိန္ာၿပီး 
အဲဒီအတုိင္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာ 
ပါ။ ၿပီးေတာ့ သိတဲ့အတုိင္းပဲ ဒီ 
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႐ရုွားဒံုးက်ညတ္စစ္င္း 
ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္အတူ 
ကမၻာေျမသို႔ 
ျပန္က်လာခဲ့

ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ကား ျပန္သိမ္းရန္ေႏွာင့္ေႏွးေန၍ 
ဂ်ီအမ္ကုမၸဏီ ကန္ေဒၚလာ ၃၅ သန္း ဒဏ္႐ိုက္ခံရ

ပနားမားေရြးေကာက္ခံသမၼတ
ဟြမ္ကားလို႔စ္ဗာရီလာ

ရဲမင္းေမာ္စကုိ၊ေမ-၁၇
တစ္ခ်ိန္က ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ခဲ့  
ေသာ ႐ုရွားအာကာသလုပ္ငန္း 
အေပၚ ေနာက္ဆံုးထိုးႏွက္ခ်က္ 
အျဖစ ္႐ရုွားႏုငိင္၏ံ အဆင့အ္ျမင့ ္
ဆံုး  ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တုကို  
သယ္ေဆာင္သြားေသာ ဒံုးက်ည္ 
သည ္ေျမျပငမွ္တကသ္ြားၿပီး မိနစ ္
ပုိင္းအတြင္း ကမၻာေျမသုိ႔ ျပန္က် 
လာခဲ့သည္။
 ေသာၾကာေန႔က ကာဇက္ 
စတန္ႏုိင္ငံတြင္ ႐ုရွားက ငွားရမ္း 
ထားေသာ ဘိငုက္ုိေနာအာကာသ 
ယာဥ္ လႊတ္တင္ေရးစခန္းမွ ည 
ပုိင္းတြင္ ပ်ံတက္သြားၿပီး ၅၄၅ 
စကၠန္႔တြင္ ပ႐ိုတြန္ဒံုးက်ည္ထိန္း 
ခ်ဳပ္ေရးအင္ဂ်င္ ရပ္တန္ ႔သြားခဲ့ 
သညဟု္ အာကာသေရးရာအရာရိွ 
မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဟြမ္ကားလုိ ႔စ္ ဗာရီလာ႐ိုဒရီ 
ကြက္ဇ္သည္ ပနားမားႏုိင္ငံေရး 
သမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ မွစ၍  
ပနားမားႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယသမၼတ 
အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ 
သည။္ ဗာရီလာသည ္၂၀၀၉ ေမလ  
၃ ရက္တြင္ သမၼတ မာတီနယ္လ ီ
ႏွင့္အတူ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၉  
ဇူလိငု ္၁ ရကတ္ြင ္ဒသုမၼတတာဝန္ 
မ်ား စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
 ဗာရလီာသည ္ပနားမားႏုငိင္ ံ
တြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ပါနာမီနစ ္
စတာပါတီ၏ ဥက႒ၠအျဖစ ္၂၀၀၆  
ခုႏွစ္ကပင္ စတင္တာဝန္ယူခဲ့ 
သည္။ ၂၀၁၄ ေမလ ၄ ရက္တြင္ 

ပနားမားႏုိင္ငံ၏ သမၼတအျဖစ္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရၿပီး 
ႏုိင္ငံကုိ ငါးႏွစ္တာ ဦးေဆာင္ခြင့ ္
ရမည္ျဖစသ္ည။္ ၂၀၁၄ ဇူလုငိတ္ြင ္ 
စတငတ္ာဝန္ထမ္းေဆာငမ္ည္ျဖစ ္
သည္။
 ဗာရီလာကိ ု၁၉၆၃ ခုႏစွ ္ဒဇီင ္
ဘာ ၁၂ ရက္က ပနားမားစီးတီး၌  
ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဇာဗီယာေကာ 
လပ္ိမွ ဘြ႕ဲရၿပီးခ်ိန္တြင ္အေမရိကန္ 
ႏိုင္ငံ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတကၠသုိလ္သို ႔ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္း 
အငဂ္်ငနီ္ယာဘာသာရပ္ အထူးျပဳ 
ျဖင့္ သိပၸံဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။
 စီးပြားေရးလပုင္န္းရငွတ္စဥ္ီး 

ျဖစ္ေသာ ဗာရီလာသည ္ဗာရီလာ 
ဟာမာေနာစ့ဟ္ုေခၚေသာ မသိားစ ု
ကုမၸဏီ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ ၁၉၈၅  
ခုႏစွက္ပင ္ပါဝငခ္ဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏစွ၌္  
ယင္းကမုၸဏ၏ီ အမႈေဆာငဒ္တိုယ 
ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။
 ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္မူ ဗာ 
ရီလာသည ္၁၉၉၀ ျပည့္ႏစွမ္်ားအ 
တြင္း ပါတီမဲဆြယ္ပြဲမ်ား၌ ပါဝင္ 
လာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ေရြးေကာက္ပြဲ 
တြင္ ပါနာမီနစ္စတာပါတီ၏ 
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈကု ိ ဦးေဆာင္သူ 
ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ၂၀၀၉ ေရြးေကာက္ 
ပြ၌ဲ ပါနာမနီစစ္တာပါတ ီကုယိစ္ား 
ျပဳ သမၼတေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္သူျဖစ္ 

လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿပိဳင္ဘက္ 
ျဖစသ္ ူသမၼတ ရီကာဒိမုာတီနယ္လ ီ
ႏငွ့ ္ေပါင္းစည္းခဲ့ၿပီး ဒတိုယသမၼတ 
ေနရာအတြက္ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။
 ဒတိုယသမၼတအျဖစ ္တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ရင္း သမၼတမာတီ 
နယ္လီက ေရြးေကာက္ပြဲထပ္မံ 
ယဥွၿ္ပိဳငခ္ြင့ရ္ေရး ပနားမားအေျခခ ံ
ဥပေဒကိ ုျပငဆ္ငရ္န္ ႀကိဳးပမ္းခ်ိန္ 
တြင ္ဗာရလီာႏငွ့ ္မာတနီယလ္တီို႔ 
ၾကား မဟာမတိဖ္ြ႕ဲမႈ အဆံုးသတခ္ဲ ့
သည္။
 ၂၀၁၄ ေမလ ၄ ရက ္သမၼတ 
ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္ဗာရလီာသည ္
ယခင္လက္တြဲေဖာ္ သမၼတမာတ ီ

နယ္လ၏ီ ပါတီက ေထာကခံ္မႈေပး 
ေသာ ၿပိဳငဘ္က ္ဟိုေဆးဒိမုငဂ္ိုေအ 
ရီးယက္စ္အေပၚ အႏုိင္ရရွိၿပီး  
ပနားမားႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ခံ 
သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 ဇူလုိင္လတြင္ ပနားမား 
သမၼတအျဖစ ္စတငတ္ာဝန္ယူခ်န္ိ 
၌ အေျခခစံားေသာကက္နု ္၂၂ မ်ိဳး 
အေပၚ အေရးေပၚ ေစ်းႏႈန္းထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈမ်ား ခ်မွတ္သြားမည္ဟု ဆုိ 
ထားေသာ ဟြမက္ားလုိ႔စဗ္ာရလီာ 
သည ္ဂ်ာနယ္လစ ္ဇနီးသည ္လုရီိ 
နာကတ္စတီလိုႏွင့္ သားသမီးသံုး 
ဦး ထြန္းကားထားသည္။

—Ref: Wikipedia

ဝါရွင္တန္၊ေမ-၁၇
အေမရိကန္ကားထုတ္လုပ္ေရး 
ကုမၸဏီ General Motors (GM) 
သည္ စက္ႏိႈးသည့္ခလုတ္မ်ား  
မေကာင္းေသာ ကားမ်ားကုိ ျပန္ 
လည္သိမ္းယူရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ 
ျဖင့္ ကန္ေဒၚလာ ၃၅ သန္း ဒဏ္ 
ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ဟု ကန္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန 
က ေမလ ၁၆ ရက္တြင္ အမိန္႔ခ် 
လိုက္သည္။
 GM ကုမၸဏီသည္ ဖက္ဒ 
ရယ ္ေဘးအႏရၲာယက္င္းရငွ္းေရး 
ဥပေဒကိ ုခ်ိဳးေဖာကခ္ဲသ့ညဟ္ ုကန ္
အစုိးရက ေျပာၾကားခဲၿ့ပီး စခံ်နိတ္င ္
ေငြဒဏ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
 ေငြအမ်ားအျပား ဒဏ႐္ိကုခ္ ံ
ရျခင္းသည္ လူေသမႈ ၁၃ မႈႏွင့္ 
ဆက္ႏႊယ္ေသာ Chevrolet Cobatt 
ႏွင့္ အျခားေသာ GM ကားမ်ားကို 
စံစုမ္းစစ္ေဆးရာမွ စတငခ္ဲ့သည။္
 GM ကားကမုၸဏသီည ္စက ္
ႏိႈးသည့္ ခလုတ္မေကာင္းေသာ 
ကား ၂ ဒသမ ၆ သန္းကို ျပန္  
လည္သိမ္းဆည္းၿပီးျဖစ္သည္ဟု 
GM ကုမၸဏီက ေျပာၾကားသည္။
 ‘‘ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ 
ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက ္နံပါတ္ 
(၁) ဦးစားေပးပါပဲ။ ေဘးအႏၲ 
ရာယ္ကင္းရွင္းမႈနဲ႔ ဆကစ္ပ္ေနတဲ့ 
ကားတြင္းျပႆနာေတြကို အျမန္ 

အေၾကာင္းမၾကားဘူးဆုိရင္ GM 
ကမုၸဏလီိပု ဲတာဝန္ယူရလမ့္ိမယ္ 
ဆုိတာကို ဒီကေန႔ ေၾကညာခ်က္ 
ကေန ကားကုမ ၸဏီအားလံုးကုိ  
သတိေပးလိကုတ္ာပါ’’ဟု သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး 
အန္သိုနီေဖာက္စ္က ေျပာၾကား 
သည္။
 အစုိးရသည္ GM ကုမၸဏီ၏ 
ျပႆနာေျဖရွင္းမႈကုိ ဆက္လက္ 
ေစာင့္ ၾကည့္ေနဦးမည္ဟုလည္း 
ဝန္ႀကီးအန္သုိနီေဖာက္စ္က ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ဖက္ဒရယ္ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကင္းရငွ္းေရးဥပေဒကိ ုခ်ိဳးေဖာက ္
သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဒဏ္ေငြ 
ပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ အထိ 
ျပစ္ဒဏ္တိုးျမႇင့္ခ်မွတ္ရန္လည္း 
ဝန္ႀကီးေဖာက္စ္က ကြန္ဂရက္သို႔ 
တင္ျပခဲ့သည္။
 GM ကုမၸဏီသည္ ၎၏ 
Chevrolet Cobatt ႏွင့္ အျခား 
ေသာ ကားေမာဒ္ယမ္်ားတြင ္စက ္
ႏႈိးသည့္ ခလုတ္မ်ား၌ ျပႆနာရွိ 
ေနေၾကာင္းကုိ အေၾကာင္းမၾကား 
ခဲ့ေသာေၾကာင့ ္ကားေလအတိမ္်ား  
အလုပ္မလုပ္သည့္ အေျခအေန 
ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ 
တြင ္လ ူ၁၃ ဦး ေသဆံုးမႈႏငွ့ ္ဆက ္
ႏႊယ္မႈရွိခဲ့သည္။

—Ref: BBC

ယူကရိန္းအေရွ႕ပုိင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္းမီးယားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ကုလသမဂၢေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား သတိေပး

ကုလသမဂၢ၊ေမ-၁၇
ယူကရိန္းႏုိ င္ငံအေရွ ႕ပုိ င္းတြင္  
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အ 
ရွိန္ျမင့္လာၿပီး ခ႐ုိင္းမီးယားေဒသ 
တြင္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ 
ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ ေမလ ၁၅ 
ရက္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။
 ယူကရိန္းႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္းရွိ 
ရတဲပ္ဖြ႕ဲႏငွ့ ္ေဒသဆုငိရ္ာအာဏာ 
ပုိင္မ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ 
မ်ား၏ ၿမိဳ႕မ်ားကုိ သိမ္းပုိက္မႈႏွင့္ 
တရားမဝငလ္ပ္ုရပ္မ်ားတြင ္ပါဝင ္
ပတ္သက္ေနသျဖင့္ တရားဥပေဒ  
စုိးမိုးေရးကိ ုအားေပ်ာ့ေစသညဟ္ ု
ကုလသမဂၢေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ 
၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည္။
 ယူကရိန္းႏုိင္ငံသို ႔  မတ္လ 
အတြင္း သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီး 
စဥ္အတြင္း သသိာေသာ လူ႔အခြင့ ္
အေရး ျပင္းျပင္းထန္ထန္  ခ်ိဳး  
ေဖာကမ္ႈမ်ားရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳ 
ထားသည္ ့ကြၽမ္းက်ငသ္မူ်ား ပါဝင ္
ေသာ ဥေရာပတြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ ႕ 
(OSCE)၏ ေမလ ၁၂ ရက္က 
အစရီငခ္စံာကဲ့သုိ႔ပင ္ကလုသမဂၢ 
အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
 ယူကရိန္းႏုိင္ငံတြင္ ေမလ 

၂၅ ရက္၌ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ 
က်င္းပရန္ ျပငဆ္ငထ္ားၿပီး လကရိွ္ 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနကုိ 
တည္ ၿငိ မ္ေအးခ်မ္းေစရန္ ေရြး  
ေကာက္ပြဲမွာ မွ်တၿပီး ဒီမုိကေရစီ 
နည္းလမ္းက်စြာ က်င္းပႏုိင္ရန္ 
အေရးႀကီးသည္ဟု ကုလသမဂၢ 
ေစာင့ၾ္ကည္သ့မူ်ားက ေျပာသည။္
 သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ 
ၿပိဳငမ္ည္ ့သမၼတေလာင္းမ်ားစြာမွာ 
တိုက္ခုိက္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ထိတ္ 
လန္႔ေနၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ား 
ထြက္ေပၚေနသျဖင့္  ၎တို ႔၏ 

လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မိ 
သည္ဟု ကုလသမဂၢေစာင့္ၾကည့္ 
ေရးအဖြဲ႕က ေျပာသည္။
 သတင္းေထာက္မ်ား၊ တက္ 
ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမား 
မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ ႕အစည္း 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ 
ပဂုၢိဳလမ္်ားကိ ုတရားဥပေဒႏငွ့မ္ည ီ
ဘဲ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးေခၚ 
ေဆာင္မႈမ်ား ရွိသည္ဟုလည္း 
ကလုသမဂၢအစရီငခံ္စာက ေဖာ္ျပ 
သည္။     

—Ref: Reuters

 ဒံုး က် ည္ႏွ င့္ အ တူ  က န္  
ေဒၚလာ ၂၉ သန္း တန္သညဟု္ဆိ ု
ေသာ Express-AMUP ၿဂိဳဟ္တု 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚပုိင္း အျပင္ 
ဘကက္်ေသာ ေလထုအလႊာတြင ္
မီးေလာငက္ြၽမ္းသြားသညက္ု ိ႐ရုွား 
ႏုိင္ငံေတာ္႐ုပ္သံက ျပသခဲ့သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ အေရးေပၚ 
အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီ’’ဟု ဒံုးက်ည ္
လႊတတ္င္ျခင္းအေၾကာင္း သံုးသပ ္
ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္ 
ကို ခ်န္နယ္-၁ ႐ုပ္သံက ျပသခဲ့ 
သည္။
 ဒံုးက်ည္ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးသြား 
ၿပီဟုလည္း ၎ကဆကလ္က္ေျပာ 
သည္။
 အေရးေပၚအေျခအေန၏ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိ ုရွာေဖြေဖာ ္
ထုတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္သြားရန္ 
ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းသြား 
မည္ဟု ႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ 
အာကာသေအဂ်ငစ္ ီRoscosmos 
က ေျပာၾကားသည္။

—Ref: AFP
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တိုင္ေပတြင္ လူခ်မ္းသာမ်ားအား
အထူးအခြန္ေကာက္ခံမည့္ ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္း

လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းရန္ ဗီယက္နမ္ကုိ တ႐ုတ္အစုိးရတိုက္တြန္း
ေဘဂ်င္း၊ေမ-၁၇

တ႐ုတ္ျပည္သူ ႔လံု ၿခံဳေရးဝန္ႀကီး 
ဌာန အႀကီးအကဲက ဗီယက္နမ္ 
ႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး 
လႈပ္ရွားမႈကုိ ထိေရာက္ျပင္းထန္ 
သည္ ့အေရးယမူႈမ်ား လပု္ေဆာင ္
ေပးရန္၊ လူေသဆံုးမႈျဖစ္ေအာင္ 
တုိ က္ ခုိ က္ ခဲ့ သူ မ်ား ကုိ လ ည္း  
အျပစ္ေပး အေရးယမူႈမ်ား ေဆာင ္
ရြက္သြားရန္ စေနေန႔တြင္ တိုက္ 
တြန္းလိုက္သည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔တြင္ 
စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ထုိအၾကမ္း 
ဖက္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၌ အဂၤါႏွင့္ 
ဗဒုၶဟူးေန႔မ်ားတြင ္လတူစဦ္းစ ီေသ 
ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္အစိုးရ 
က ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ပဋိပကၡ 
ျဖစ္သည့္ ေနရာတစ္ခုအနီးမွ 
ဆရာဝန္တစ္ဦးကမူ ေဆး႐ုံတြင္ 
ေသဆံုးသူ ၂၁ ဦး ျမင္ခဲ့ရၿပီး 
အနည္းဆံုး ၁၀၀ ေက်ာ္မွာ ဒဏ္ 
ရာရခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

 တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဝန္ 
ႀကီး ကြာရွန္းကန္က ဗီယက္နမ္ 
ျပညသ္ူ႔လံၿုခံဳေရးဝနႀ္ကီးထသံုိ႔ ဖနု္း 
ျဖင့ ္ဆကသ္ြယ္ေျပာၾကားခဲရ့ာတြင ္
လည္း ဗယီကန္မ္အစိုးရအေနျဖင့ ္
တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း 
မ်ားကိ ုတိကုခ္ုကိ္ျခင္းမ်ားအတြက ္
တာဝနခ္သံင့္ေၾကာင္ ့ေျပာၾကားခဲ ့
သည္ဟု ဆုိသည္။
 ထုိ႔အျပင္ ၎က ေသဆံုးသူ 
မ်ားမွာ ဗယီကန္မဘ္ကက္ ေဖာ္ျပ 

သည္ထက္ ပုိမ်ားႏုိင္ၿပီး အစိုးရ 
ဘက္မွ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ 
ကုိင္တြယ္ႏုိင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ 
ေၾကာင္းလည္း ဆုိသည္။
 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနသည္ စေနေန႔ ပံုမွန္သတင္း 
စာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဗီယက္နမ္တြင္ 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦး ေသဆံုး 
ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ 
သားမ်ားကိလုည္း ဗယီကန္မ္ႏုငိင္ ံ
သုိ႔ သြားေရာကလ္ညပ္တ္ျခင္းမ်ား 
ေရွာင္ရွားၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာ 

ၾကားသည္။
 တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာမ်ားက 
ဗယီကန္မ္ႏငွ့ ္အျငင္းပြားေနသည္ ့
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း 
ေရပိုင္နက္တြင္ မၾကာမီက ေရနံ 
တူးစင္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗီ 
ယကန္မ္တြင ္တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး 
ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားကာ အဓိ 
က႐ုဏ္းမ်ားအသြင္ ေျပာင္းလဲ 
သြားရျခင္းျဖစ္သည္။

—Ref: Reuters

တုိင္ေပ၊ေမ-၁၇
တိုင္ေပပါလမီန္သည ္‘‘လခူ်မ္းသာ 
အခြန္’’ဟု အလြယ္သတ္မွတ္ေခၚ 
ေဝၚၾကသည့္ ႏုိင္ငံ၏ အခ်မ္းသာ 
ဆံုး လူတစ္ေသာင္းနီးပါးအား 
ေကာကခံ္မည္ ့အထူးအခြန္ဥပေဒ 
တစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္း 
လိုက္သည္။
 အဆုိပါအခြန္စနစ္သစ္မွာ 
လာမည့္ႏစွတ္ြင ္စတငမ္ည္ျဖစၿ္ပီး 
ႏုိင္ငံတြင္း ဝင္ေငြကြာဟမႈမ်ားေန 
ျခင္းမ်ား ေလွ်ာခ့်ႏုငိရ္န ္ညိႇႏႈငိ္းေပး 
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 ေသာၾကာေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ 
သည့္ ယင္းဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ၌ 
ဘဏ္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းအခြန္ 
ေကာက္ျခင္း၊ ဝင္ေငြနည္းမသိားစ ု
မ်ား၊ လခစားမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း 
ပဂုၢိဳလမ္်ားအတြက ္အခြန္ေလွ်ာခ့် 
ေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။
 ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ အစုိးရ 
အေနျဖင့္ တုိင္ေပေဒၚလာ ၆၅ 
ဘီလီယံခန္႔ ႏွစ္စဥ္အခြန္ဝင္ေငြရ 

ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
 ယင္းတြင္ အခ်မ္းသာဆံုး 
ႏုငိင္သံားမ်ားထံမွ အခြန္ ၉ ဒသမ 
၉ ဘီလီယံႏွင့္ ဘဏ္ႏွင့္ အာမခံ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ တုိင္ေပေဒၚလာ 
၂၀ ဘီလီယံရရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား 
သည္။
 တုငိ္ေပတြင ္ခ်မ္းသာသမူ်ား 
ႏွင့္ ဆင္းရဲသူမ်ားၾကား ဝင္ေငြ 
ကြာဟမႈမွာ ၂၀၁၁ တြင ္အျမင့ဆ္ံုး 
ေရာက္ခဲ့ ၿပီး အခ်မ္းသာဆံုး 
မိသားစုမ်ားမွာ အဆင္းရဲဆံုး 
မိသားစမု်ား၏ ဝင္ေငြထက ္၉၆ ဆ  
ပိုမ်ားခဲ့ေ ၾကာင္း အစုိးရ၏ 
တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္ ကိန္း 
ဂဏန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
 ေလ့လာသူမ်ားက ထုိသုိ ႔ 
ဆင္းရဲခ်မ္းသာဝင္ေငြကြာဟမႈ  
မ်ားမွာ ႏုငိင္တံြင ္အစိုးရဆန္႔က်င ္
ေရး ဆႏၵျပပြမဲ်ား ျဖစလ္ာေစသည္ ့
ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

—Ref: AFP

ဗယီကန္မ္ႏိငုင္ံေတာငပုိ္င္း Binh Duong ျပညန္ယ္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈ၌ စက႐ုံ္ 
တစခ္အုတြင္း ဝင္ေရာကစ္ဥ ္ဗယီကန္မအ္လမံ်ားကိငု္ေဆာငသ္ြားေသာ ကန္႔ကြကဆ္ႏၵ 
ျပသူမ်ား

DADO RUVIC/REUTERS
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‘‘႐ုပ္ရွင္ေလာကက ေတာင္ပံေတြရွည္ၿပီး 
ႏႈတ္သီးေတြေကာက္ေနတဲ့ သိမ္းငွက္တစ္ေကာင္လုိျဖစ္ေနတယ္’’ 

ဇြဲဉာဏ္
႐ုပ္ရွင္ေလာကတြင္ ဒါ႐ုိက္တာ 
တစ္ဦးအျဖစ္ ေအာင္ျမင္႐ုံသာမ 
က ပရိသတ္အႀကဳကိ္ျပကလ္ုံးမ်ား 
ကုိဖန္တီးႏုိင္သူမွာ ဒါ႐ုိက္တာ 
ေမာင္မ်ဳိးမင္း(ရင္တြင္းျဖစ္)ျဖစ္ 
သည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္ 
ဇာတက္ားမ်ား ဆကတ္ုကိ႐္ုကိက္ူး 
ေနသလုိ အၿငိမ့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီ 
အစဥ္မ်ားကိ ုျပညတ္ြင္း၌သာမက 
ျပည္ပေဖ်ာ္ေျ ဖပြဲ မ်ားကိုလည္း  
ေအာင္ျမင္စြာ   တင္ဆက္ႏုိင္ခဲ့ 
သည္ ့ဒါ႐ုကိတ္ာေမာငမ္်ဳိးမင္း(ရင ္
တြင္းျဖစ)္ကိ ု၎၏အႏပုညာလႈပ္ 
ရွားမႈမ်ားႏငွ္ပ့တသ္က၍္ ေတြ႕ဆု ံ
ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
သႀကၤန္ဇာတ္ကားအေနနဲ႔ ဗီဒီယုိ 
ေတြေတာင္ ႐ိုက္ကူးမႈမရိွသေလာက္ 
နည္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ  သႀကၤန္ျပ 
တိုက္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးကုိ ဘယ္ 
လိုစိတ္ကူးနဲ႔ ႐ုိက္ျဖစ္တာလဲ။
 သိၾကားမင္းေဒါ့ကြန္းဆုိတဲ့ 
သႀကၤန္ဇာတ္ကားကိ ုဒဗီဒီအီေနနဲ႔ 
႐ုိက္ဖူးတယ္။ အဲဒီကားေလးကို 
ပရိသတ္လည္း ႀကဳိက္ၾကတယ္။  
ေအာင္လည္းေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ 
ခုႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့အခ်ိန္မွာ 
သႀကၤန္ကားေလးတစ္ကား႐ုိက္ 
ခ်င္တယ္။ သႀကၤန္ကားမွာလည္း 
သႀကၤန္မုိးဆုိရင္ တကယ့္Classic 
ေလ။ ဂႏၴ၀င္ဒရာမာႀကီး။ အဲဒီလုိ 
မ်ဳိးလည္းမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါမ်ဳိး 
လည္း ဦးမ်ဳိးမ႐ုကိ္ႏုငိဘ္ူးဆုိေတာ ့
ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ ဒီေခတ္လူငယ္ 
ေတြရဲ႕ သ႐ုပ္၊ လူငယ္ေတြရဲ႕  
သႀကၤန္ေပၚလြင္မယ့္ ေပ်ာ္စရာ 
ေကာင္းတဲ့ ကားေလးတစ္ကား 
႐ိုကၾ္ကရေအာငဆ္ုၿိပီး တိုငပ္ငရ္င္း  
႐ုိက္ျဖစ္သြားတာ။

ပရိသတ္၀င္ႏႈန္းစံခ်ိန္ခ်ဳိးသြားတဲ့ ‘‘ေစတန္ရဲ႕ 
ကေခ်သည္’’ ႐ံုတင္ရက္ထပ္တုိးမည္
ဇြဲဉာဏ္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၇
‘‘ေစတန္ရဲ႕   ကေခ်သည္’’႐ုပ္ရွင္ 
ပရိသတ္ၾကည္႐့ႈႏႈန္းသည ္႐ုပ္ရွင ္
အစည္းအ႐ံုးျပသ၊ ညိႇႏႈိင္းအဖဲြ႕မွ 
သတမ္တွထ္ားသည္ ့ရာခိငု္ႏႈန္းကု ိ
ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႐ံုတင္ 
ရက္ တစ္ပတ္တုိးကာျပသသြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုပ္ရွင္႐ံု 
မွ  တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာ  
သည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ   ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား 
၌ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္မ်ားကုိ 
တစ္ကားလွ်င္ သံုးပတ္ျပသရန္ 
သတ္မွတ္ထားၿပီး    လာေရာက္ 
ၾကည္႐့ႈသည္ ့ပရိသတ္ ၇၀ ရာခုိင ္
ႏႈန္းေက်ာ္ပါက ႐ံုတင္ရက္ တစ္ 
ပတ္တုိးျပသရန္ ႐ုပ္ရွငအ္စည္းအ 
႐ံုးျပသႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းအဖဲြ႕က သတ္ 
မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘႐ုံခ်ိတ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ 
ရာခိုုင္ႏႈန္းေက်ာ္သြားတဲ့အတြက္ 
ေလးပတ္ျပသခြင့္ျပဳတာပါ။ သမၼ 
တမွာေတာ့ ေလးပတ္ျပဖို႔ ေသခ်ာ 
ပါတယ္။ က်န္တဲ့႐ံုေတြကေတာ့ 
ပရိသတ္ၾကည့္႐ႈႏႈန္းအားေပးမႈ 
အေပၚ မူတည္ၿပီး ျပသြားမွာပါ’’ 
ဟု အထကပ္ါတာ၀န္ရွိသကူေျပာ 
သည္။
 ယင္း႐ုပ္ရွင္ကုိ ရန္ကုန္ႏွင့္  

မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရိ ွ႐ပုရ္ငွ႐္ံမု်ား တြင ္
႐ုံတင္ရက္တစ္ပတ္တိုး၍ ဆက္ 
လက္႐ုံတင္ျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
႐ံုတင္ျပသသည့္   ႐ုပ္ရွင္႐ံုအေရ 
အတြက္  အတုိးအေလွ်ာ့ ရိွႏုိ င္  
ေၾကာင္း ထား၀ယ္႐ုပ္ရွင္ထုတ္ 
လုပ္ေရးမွ ဦးစုိးသန္း(ထား၀ယ္) 
ကေျပာသည္။
 ယင္း႐ုပ္ရွင္ကားကို ေမလ၁၈  
ရကတ္ြင ္စငက္ာပူႏုငိင္၌ံ ျပသမည ္
ျဖစ္ၿပီး   အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား 
ျဖစ္သည့္  ေနတုိး၊  သက္မြန္ျမင့္ 
ႏငွ္ ့ဒါ႐ုိကတ္ာ၀ုငိ္းတို႔က ပရိသတ္ 
မ်ားႏွင့္    သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ 
သည္။
 အဆိုပါ႐ုပ္ရွင္႐ံုတင္သည့္ 
ရက္တြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၌ ဇာတ္ 
ကားမ်ား ႐ုကိက္ူးေနေသာ ေနတိုး 
က ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ‘‘ေစ 
တန္နဲ႔  ပတ္သက္ၿပီး ပရိသတ္ 
ေတြရဲ႕ အားေပးတဲ့ လက္ခုပ္သံ 
ေတြက ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ 
သိမ္ေမြ႕ႏူးည့ံၿပီး   ကဗ်ာဆန္တဲ့ 
အားေဆးတစ္ခြက္ကုိ  ေသာက္ 
လိုက္ရသလိုပါပဲ။ ဆက္ေလွ်ာက္ 
ရမယ့္ ေျခလွမ္းေတြကုိ အင္အား 
ေတြျဖစ္ေစတာအမနွပ္ါ။ ေက်းဇူး 
ပါ ပရိသတ္ႀကးီ၊ ပရိသတ္အတြက ္
ထာ၀ရ ေနတုိုး’’ဟု ေရးသားထား 
သည္။

ေမာင္မ်ဳိးမင္း(ရင္တြင္းျဖစ္)ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

စာမ်က္ႏွာ ၄၁ ဓာတ္ပုံ−နစ္ကီ
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Go Down together ဇာတ္ကားမွာ ဘဏ္ဓားျပစံုတဲြအျဖစ္ 
ေတြ႕ျမင္ရမယ့္ အမ္မလီယာကလာ့ခ္နဲ႔ နီကိုးလပ္စ္ေဟာ့ထ္

ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္၊ ေမ-၁၇
ၿဗိတိန္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ ၾက 
ေသာ အမ္မလီယာကလာ့ခ္ႏွင့္ 
နီကိုးလပ္စ္ေဟာ့ထ္တို ႔သည္ ဒါ 
႐ိုက္တာ မိုက္ကယ္ဆက္စီ႐ိုက္ 
ကူးမည့္ Go Down Together 
ဇာတ္ကားသစ္တြင္ အေမရိကန္ 
ဘဏ္ဓားျပစံုတြဲအျဖစ္ ပူးတဲြသ 
႐ုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္္သည္။
 ယင္းဇာတ္ကားသည္ စာ 
ေရးဆရာ ဂ်က္ဖ္ဂူအင္း၏ Go 
Down Together : The True , 

Untold Story of Bonnie and 
Clyde ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းကို 
အေျခခံ႐ိုက္ကူးမည္ျဖစ္သည္။
 Go Down Together ဇာတ္ 
ကားတြင ္အမမ္လယီာကလာခ့္ႏငွ္ ့
နီကိုးလပ္စ္ေဟာ့ထ္တို ႔သည္ အ 
ေမရိကန္စီးပြားေရး ပ်က္ကပ္အ 
တြင္း ဘဏ္မ်ားကို ဓားျပတိုက္၍ 
လူသတ္ေသာ ခ်စ္သူစံုတဲြအျဖစ္ 
သ ႐ု ပ္ေ ဆာ င္ မ ည္ျ ဖ စ္ သ ည္ ။ 
ဇာတ္ကားဇာတ္ၫႊန္းကို ရွယ္ဒန္ 
တန္နာေဒးဗစ္အက္ဘန္းတုိ ႔က 

this is Family ဇာတ္လမ္းတဲြမွာ ပါ၀ငဖုိ္႔ ကမ္းလမွ္းခံထားရတဲ ့ကငဟ္ြန္းဂ်ဴ
ဆိုးလ္၊ ေမ-၁၇

ေတာင္ကိုရီးယားသ႐ုပ္ေဆာင္  
ကင္ဟြန္းဂ်ဴသည္ KBS ႐ုပ္သံ 
လိုင္း၏ This is Family ဒရာမာ 
ဇာတ္လမ္းတဲြသစ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ 
ကမ္းလွမ္းခံထားရၿပီး  စဥ္းစား 
လ်က္ရွိသည္ဟု ကင္ဟြန္းဂ်ဴ၏ 
ေအဂ်င္စီက ေျပာၾကားသည္။
 ကငဟ္ြန္းဂ်ဴ၏ ေအဂ်ငစ္ ီက 
This is Family ဒရာမာဇာတ္လမ္း 
တဲြမွာ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ေပးဖို ႔ 
မင္းသမီးကင္ဟြန္းဂ်ဴကို ႐ုပ္သံ 
တာ၀န္ရွိသူက လာၿပီး ကမ္းလွမ္း 
ထားပါတယ္။ ကင္ဟြန္းဂ်ဴက 
ေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္မယ္၊ သ႐ုပ္  
မေဆာင္ဘူးဆိတုာကိ ုအခထု ိအ 
တညမ္ျပဳရေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဒဲ ီ
ဇာတလ္မ္းတဲြကိုေတာ ့ဂ႐တုစိကု ္
ေလ့လာဖတ္႐ႈေနပါတယ္’’ ဟု 
ေျပာၾကားသည္။
 ေကဒရာမာစတား ကငဟ္ြန္း 
ဂ်ဴသည္ JTBC ႐ုပ္သံလိုင္း၏ 
Cruel Palace-War of Flowers 
ဒရာမာဇာတ္လမ္းတဲြၿပီး ေနာက္ 
တြင္ Musical Journey to Yes-
terday ေတးဂီတအစီအစဥ္၌ အ 
စီအစဥ္မွဴးအျဖစ္  ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိသည္။
 ကင္ဟြန္းဂ်ဴသည္ This is 

Family ဒရာမာဇာတ္လမ္းတဲြ၌ 
ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္လွ်င္ နာ 
က်င္ဖြယ္   အတိတ္ဇာတ္လမ္း 
ေၾကာင့္ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ 
ေရးခ်စ္ရာကိစၥမ်ားမွ ေ၀းေ၀းေန 
ေသာ ခ်ာဂန္စင္းအျဖစ္ သ႐ုပ္ 
ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သ႐ုပ္ 
ေဆာင္အဆိုေတာ္ ဆန္းဒမ္ဘီ 

သည္ ယင္းဇာတ္လမ္းတဲြတြင္ ပါ 
၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ဟု မ်ားမၾကာ 
ေသးမီက အတည္ျပဳခဲ့သည္။
 This is Family ဒရာမာ 
ဇာတ္လမ္းတဲြကို  Wonderful 
Days ဒရာမာဇာတ္လမ္းတဲြ ၿပီး 
ေနာက ္ၾသဂတ္ုလတြင ္ထုတ္လႊင့ ္
ျပသမည္ျဖစသ္ည။္  Ref: Soompi

ေရးသားေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
 Game of Thrones မင္းသ 
မီးအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားေသာ အမ္မ 
လယီာကလာ့ခ္သည ္လကရိွ္တြင ္
Terminator ဇာတ္ကားသစ္၌ ပါ 
၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 
နီကိုးလ္စ္ေဟာ့ထ္   ပါ၀င္သ႐ုပ္ 
ေဆာငထ္ားေသာ X-Men: Days 
of Future Past ဇာတ္ကားသစ္ 
ကို ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ အေမရိ 
ကန္ႏိုင္ငံ၌ ႐ုံတင္ျပသမည္ျဖစ္ 
သည္။                   —Ref: UPI
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ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ စိတ္ႀကိဳက္ 
သႀကၤန္ကားေတြ မၾကည့္ရတာ 
ၾကာၿပီဆုိေတာ့ ဒီ႐ုပ္္ရွင္ကေကာ  
ပရိသတ္ေတြကိဘုယ္ေလာက ္အ 
တုိင္းအတာအထိ စိတ္ေက်နပ္မႈ 
ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ထားလဲ။ 
ဒီ႐ုပ္ရွင္မွာ သႀကၤန္ရဲ႕အေငြ႕အ 
သက္ ဘယ္ေလာက္ပါမလဲ။
 ပရသိတ္ေတြဒကီားကိ ုၾကည့ ္
ရင္ သႀကၤန္တစ္ခုကို တကယ္ 
ေရာက္သလုိ ခံစားရမယ္။အဲဒီလိ ု
ခံစားရေအာင္လည္း ဒီ႐ုပ္ရွင္ကို  
သႀကၤန္အစစ္မွာ႐ိုက္ထားတယ္။ 
လူငယ္ေတြရဲ႕သဘာ၀ အခ်စ္ဆုိ 
တာေတြပါမယ္။ ေပ်ာ္စရာေလး 
ေတြပါမယ္။ သႀကၤန္ရဲ႕ အေငြ႕အ 
သက္ေတြအားလုံးပါမယ္။  
သႀကၤန္တြင္းမွာလည္း ႐ိုက္ခ့ဲတယ္။ 
မင္းသမီးေတြကလည္း သ႐ုပ္ 
ေဆာင္အေနနဲ႔ဆုိရင္ အသစ္ေတြ 
လုိ႔ေျပာလုိ႔ရတဲ့ သူေတြဆုိေတာ့ 
႐ုိက္ကူးေရးပုိင္းမွာ ဘယ္လုိအ 
ခက္အခဲေတြရွိခဲ့ပါသလဲ။
 အသစ္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ 
နည္းနည္းေတာ့ ပုိသင္ရတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ျပႆနာေတာ့မရွိပါဘူး။ 
အဓကိကေတာ့ ဒ႐ုီပ္ရွငသ္ည ္သ 
ႀကၤန္ကားျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ 
သႀကၤန္ကားအေနနဲ႔ လာၾကည့ၾ္က 
မယ္။ ၾကည့တ္ဲ့အခ်ိန္မွာ ပရိသတ္ 
ေတြစတိ္ေက်နပမ္ႈရေအာငႀ္ကိဳက ္

တဲက့ားတစက္ားျဖစရ္င ္ဦးမ်ဳိးတာ 
၀န္ေက်ၿပီ။
ႏငွ္းဆအီဖြ႕ဲရ႕ဲျပညပ္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ခရီးစဥ္ကေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ မႏၲ 
ေလးမွာတုန္းကလည္း ပရိသတ္ 
အားေပးမႈရခဲ့တာဆုိေတာ့ ေရွ႕ 
ဆကၿ္ပီး ႏငွ္းဆအီဖြ႕ဲလႈပရ္ွားမႈအ 
ေနနဲ႔ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားလဲ။ 
ရနက္နုမ္ွာလည္း ႏစွစ္ဥ္ေဖ်ာ္ေျဖပြ ဲ
ျပဳလုပ္ေနက်ဆုိေတာ့ ဒီႏွစ္ထဲမွာ  
ေကာေဖ်ာ္ေျဖပြဲလုပ္ဖုိ ႔အစီအစဥ္
ရွိလား။
 ႏွင္းဆီအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေလာ 
ေလာဆယ္လပ္ုဖုိ႔ေတာ့ အစအီစဥ္ 
မရွဘိူး။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးခရီးသြားထား 
တဲအ့တြက ္အလပု္ေႂကြးေတြဆပ ္
ေနရတယ္။အားလုံးကို အလုပ္ 
ေႂကြးေတြတငသ္ြားတယဆ္ုိေတာ ့
အဲဒီဘက္ကို အာ႐ုံကိုမစုိက္ႏုိင္ 
ေသးဘူး။ ရန္ကန္ုမွာကဖုိ႔လည္း အ 
လပု္ေတြ ႏုငိ္ႏုငိန္င္းနင္းလပု္ႏုငိမ္။ွ 
႐ုပ္ရွငက္ ဦးမ်ဳိးတို႔အတြက ္ပထမ 
ဦးစားေပးေလ။ အၿငိမ့္က ဒုတိယ 
ဦးစားေပးပဲ။
ခုႏွစ္ထဲမွာ ႐ုိက္ခဲ့တဲ့ ေမွာ္၀င္သ 
မန္းက်ား႐ုပ္ရွင္ကလည္း ထူးျခား 
မႈေတြပါတယဆ္ုိေတာ ့အဒဲ႐ီပုရ္ငွ ္
အေၾကာင္းေကာ ေျပာျပေပးပါ 
လား။
 အဲဒီ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ကူးေရးက 
ၿပီးသြားၿပီလုိ႔ေျပာလုိ႔ရၿပီ။ ျမန္မာ့ 

႐ပုရ္ငွသ္မုငိ္းမွာ မရွိေသးတဲဇ့ာတ ္
ကားမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထား 
တယ္။ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာေတြရဲ႕ 
ေဒသခံဓေလ့ေတြ၊ အေငြ႕အသက ္
ေတြပါေအာင္ ႐ုိက္ထားတယ္။ 
ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ က်ားပြဲဆိုရင္ ဒီက်ားပြဲ 
ျဖစ္ေပၚလာပံုကအစ႐ိုက္ျပထား 
တယ္။ က်ားေတြကုိ သရီးဒီနဲ႔လုပ္ 
မွာဆုိေတာ့ စိတ္တုိင္းက်ျဖစ္ 
ေအာင ္ပညာရွင္ေတြန႔ဲ ျပန္လပ္ုရ  
ဦးမယ္။ က်ားအစစ္ေတြလည္း 
ထည့္႐ိုက္ဖုိ ႔ အစီအစဥ္ရိွတယ္။ 
ဘန္ေကာကမ္ွာ လမိၼာတဲက့်ားေတြ 
ရွိေတာ ့လူေတြနဲ႔ တြ႐ဲုကိသ္ြားဖို႔အ 
စီအစဥ္ရွိတယ္။
ေမွာ္၀င္သမန္းက်ား႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ 
ကူးတဲ့အခ်ိန္က သက္သတ္လြတ္ 
စားၿပီး ႐ုကိက္ူးခဲတ့ာကေကာ ဒ႐ီပု ္
ရွင္အေပၚ ဘယ္လိုအက်ဳိးသက္ 
ေရာကမ္ႈရွတိယလ္ုိ႔ ယံၾုကညထ္ား 
ပါသလဲ။
 ဘယ္လုိမွေတာ့မဟုတ္ပါ  
ဘူး။ ေတာထဲမွာသြား႐ိုက္တာဆုိ 
ေတာ့ အဓိ႒ာန္တစ္ခုထားသလုိ 
မ်ဳိး၊ ကုိယ့္တစ္ေန႔တာအတြက္ 
ဇာတက္ား႐ိကုတ္ဲအ့ခ်နိ ္သမူ်ားအ 
သက္မပါေစခ်င္ဘူး။ 
ဒီႏစွထ္မဲွာ ‘တုကိဆ္ိငုမ္ႈရွလိွ်င’္႐ပု ္
ရွင္ကားလည္း ႐ုံတင္မွာဆုိေတာ့  
အဲဒီ ဇာတ္ကားအေၾကာင္းကို 
လည္း ပရိသတ္ကိုမိတ္ဆက္ေပး 
ပါဦး။  ေနာကၿ္ပီး ဒကီားနဲ႔ပတ္သက ္
ၿပီး ဦးမ်ဳိးအေနနဲ႔ ဘာေတြေမွ်ာလ္င္ ့
ထားလဲ။
 ဒီ႐ုပ္ရွင္က မိသားစုပညာ 

ေပးဇာတ္လမ္းေလးပါ။ ဒီ႐ုပ္ရွင္ 
ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာပိုစတာမွာ ‘အိမ္ 
ေထာငဖ္က ္အမ်ဳိးသားက ဒဇီာတ ္
ကားကိ ု႐ပုရ္ငွတ္စပ္ြစဲာအခ်နိ္ေပး 
ၿပီး ၾကည့္ႏုငိရ္င ္ရငွ္ရ့ငခ္ြငမ္ွာတစ ္
ဘ၀လုံးျမႇဳပ္ႏွရံက်ဳိးနပၿ္ပ’ီလုိ႔ ၫႊန္း  
ဆုိထားတယ္။ 
အခုေနာကပို္င္းမွာ ျပညပ္က ဇာတ္ 
ကားေတြကိ ုျပနၿ္ပီးေကာပ္႐ီုကိတ္ဲ ့
အေပၚ ပရိသတ္ေတြဘက္က ေ၀ 
ဖနမ္ႈေတြရွလိာတာဆုိေတာ ့အဒဲါ 
နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးမ်ဳိးရဲ႕အျမင္က 
ဘယ္လုိရွိပါသလဲ။
 ဘယ္လုိပဲေ၀ဖန္ပါေစ။ ေ၀ 
ဖန္ေရးဆုတိာ ေခတ္အဆက္ဆက္ 
မွာ ရိွတာဆိုေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။
႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးမွာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေတြ လုပ္ေတာ့မွာဆုိ 
ေတာ ့႐ပုရ္ငွ္ေလာကအတြကဘ္ာ 
ေတြ အႀကံျပဳဖုိ႔ရွလိ။ဲ ကုယိတ္ုငိ၀္င ္
အေရြးခဖံုိ႔ေကာ အစအီစဥရ္ွလိား။
 ကုိယတ္ုိင္၀င္အေရြးခံဖုိ႔အစီ 
အစဥ္မရိွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ တရားမွ်တေအာင္ 
ေတာ့ ၀ုိင္းလုပ္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိ 
ပါတယ္။
ဦးမ်ဳိးအေနနဲ႔ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာ 
က ျပန္လည္ျမင္တ့ကဖ္ုိ႔ဆုရိငဘ္ာ 
ေတြကိ ုအဓကိေျပာင္းလဖဲုိ႔လုအိပ ္
မယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။
 သိ န္း ငွ က္ တ စ္ေ ကာ င္ ရဲ ႕ 
သကတ္မ္းက ႏစွ ္(၇၀)ရိွတယ္တဲ့ ။ 
အဲဒါကို ႐ုပ္ရွင္ေလာကႀကီးလုိ ႔ 
သေဘာထားလုကိမ္ယ။္ အဒဲသီနိ္း 
ငွက္က အႏွစ္ေလးဆယ္ေလာက္ 

ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ေတာင္ပံေတြက 
လည္းရွည္လာၿပီ။ လက္သည္း 
ေတြ၊ ႏႈတ္သီးေတြဆုိရင္လည္း 
ရွည္လြန္းၿပီး ျပန္ကုပ္ကုန္ၿပီဆုိ 
ေတာ့ ပ်ံရတာလည္းေလးလာ 
တယ္။ အစာစားတဲ့အခ်ိန္မွာ 
လည္း အစာမေကာက္ႏုိင္ေတာ့ 
ဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ဂူလုိေနရာ 
မွာတစ္ႏွစ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးၿပီး 
အရငဆ္ုံးသူ႔ရ႕ဲ ႏႈတသ္ီးေတြကိခု်ဳိး 
ပစ္ရတယ္။ အဲဒီေနာက္ ႏႈတ္သီး 
အ သ စ္ျ ပ န္ေ ပါ က္ လာေ အာ င္  
ေစာင္ရ့တယ္။ ႏႈတ္သီးအသစ္ျပန္ 
ေပါက္လာမွ ခႏၶာကုိယ္မွာရွိတဲ့ 
အေမြးအမွင္ေတြကို ျပန္ဆြဲႏုတ္ရ 
တယ္။ ေနာက္ၿပီး လက္သည္း 
ေတြကိုလည္း ခ်ဳိးပစ္ရၿပီး အသစ္ 
ျပန္ေပါက္လာေအာင္ေစာင့္ ရ 
တယ္။ အဲဒါမွ သူ႔ရဲ႕က်န္တဲ့သက္ 
တမ္းမွာ ေပါ့ေပါပ့ါးပါးနဲ႔ပ်သံန္းႏုငိ ္
မယ္။ အစာလည္းရွာႏုိင္မယ္။ အဲ 
ဒလီုပိ ဲ႐ပုရ္ငွ္ေလာကမွာလည္း ရွ ိ
ၿပီးသားအေဟာင္းေတြအကနုလ္ုံး 
ကို ႐ုိက္ခ်ဳိးသင့္တယ္ထင္တာပဲ။ 
႐ုကိခ္်ဳိးၿပီး အကနုလ္ုံးကိုျပန္ေစာင္ ့
လုပ္ရမယ္လုိ႔ထင္တယ္။ 
အႏုပညာမ်ဳိးဆက္သစ္ေတြေမြး 
ထုတ္ဖုိ႔ သ႐ုပ္ေဆာငသ္ငတ္န္းဖြင္ ့
ၿပီး သငၾ္ကားေပးဖုိ႔ရွတိယဆ္ုိေတာ ့
အဒဲအီစအီစဥ္နဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး ေျပာ  
ျပေပးပါလား။
 ဒီမွာက အဆင္ေျပတာေလးနဲ႔ 
သ႐ုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရင္ ရတယ္ဆုိ 
ေတာ ့အရညအ္ေသြးေတြတျဖည္း 
ျဖည္း  ညံလ့ာတယ။္ ဦးမ်ဳိးကလည္း 

ေမာင္မ်ဳိးမင္း(ရင္တြင္းျဖစ္)ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း
ကား႐ုိက္ေနတာဆုိေတာ့ အသစ္ 
တင္ခ်ိန္မရဘူး။ ႐ုိက္ကြင္းေပၚမွာ 
သငၾ္ကားေပးရတာလည္း မျပည္စ့ု ံ
ႏိုင္ဘူးဆုိေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္နဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး သင္ျပတဲ့သင္တန္း 
တစခု္ ဖြင္မ့ယ္။ လဦူးေရကိလုည္း 
ႏွစ္ဆယ္ေလာက္လက္ ခံမယ္။ 
အဒဲလီူေတြကိပု ဲေသေသခ်ာခ်ာအ 
ခ်ိန္ေပးၿပီး ဂ႐ုစိုက္သင္ၾကားေပး 
မယ္။ ၂၀၁၄ ဇြန္ေလာက္မွာစမယ္။ 
ေနာက္အက်ဆုံးဆုိရင္ေတာင္ ဇူ 
လုိင္လဆန္းပဲ။ သင္တန္းကာလ 
ကို အၾကမ္းဖ်င္း သုံးလေတာသ့တ ္
မွတ္ထားတယ္။ 
ဦးမ်ဳိးရ႕ဲ ပရသိတ္ေတြအတြက ္အ 
မွတ္တရစကားေလး ေျပာေပးပါ 
ဦး။
 လြနခ္ဲတ့ဲ့ေလးႏစွ္ေလာကက္ 
ဦးမ်ဳိးေနမေကာင္းျဖစ္သြားတဲ့အ 
ခ်ိန္ ငါျပန္ေကာင္းလာပါေတာ့မ 
လားလုိ႔ သသံယျဖစသ္ြားတဲအ့ခ်နိ ္
၀မ္းနည္းစတ္ိတစခု္ျဖစတ္ယ္။ အဲ 
ဒီအခ်ိန္မွာမ်ား မေတာ္တဆေသ 
သြားခဲ့ရင္ ဦးမ်ဳိးသားသမီးေတြအ 
တြက္ စိတ္မပူဘူး။ ပစၥည္းဥစၥာအ 
တြက္လည္းစိတ္မပူဘူး။ ေက်ာ္ 
ၾကားမႈအတြကလ္ည္း စတ္ိမပူဘူး။  
ဦးမ်ဳိးစတိပ္တူာတစခ္ပုရဲွတိယ။္ ပ 
ရိသတ္အတြက္ ရွာထားတဲ့ဇာတ္ 
ေတြကို မ႐ုိက္ဘဲနဲ႔ေသသြားရမွာ 
ကိ ု၀မ္းအနည္းဆုံးပ။ဲ အဒဲါေၾကာင္ ့
အခုဒတိုယအသကန္ဲ႔ ျပန္လညရွ္င ္
သနလ္ာတဲအ့ခ်နိမ္ွာ ဖနတ္ီးႏုငိသ္ 
မွ် အေကာင္းဆုံးလုပ္သြားမယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
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တကၠသိုလ္မ်ား ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဘယ္လိုခရီးဆက္ႏုိင္မလဲ
အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္း 
ေရႊ၏ ေျမးျဖစ္သူ ကုိေနေရႊေသြး 
ေအာင္(ဖုိးလျပည့္ )  ဦးေဆာင္  
၍ တကၠသုိလ္မ်ား ခ်န္ပီယံလိဂ္ 
ေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲကုိ  က်င္းပလာ 
သည္မွာ ၂ ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္သည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 
အႀကိ မ္  စတင္က်င္းပခဲ့သည့္  
တကသၠုလိမ္်ားခ်နပ္ယီလံဂိ ္ေဘာ 
လံုးၿပိဳင္ပဲြကုိ လူအမ်ားစုက စိတ္ 
ပါ၀င္စားစြာ ေစာင့္ ၾကည့္ခဲ့ ၾက 
သည။္ တကသၠုလိ္ေဘာလံုးၿပိဳငပ္ြ ဲ
မ်ား ျပန္လညက္်င္းပလာခ်ိန္တြင ္ 
ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ေဘာလံုးအဆင္အ့ 
တန္း တစ္ေခတ္ျပန္လည္ဆန္း 
သစ္လာေစရန္  ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ ၾက 
သည္။ 
 ‘‘ဒီၿပိဳင္ပဲြကုိ မႏွစ္ကစလုပ္ 
တနု္းက ဖုိးလျပည္က့ဦးေဆာငၿ္ပီး 
လပ္ုတာ။ ပညာေရးဘကက္ တစ ္
သင္းမွ မပါဘူး။ ဒီႏွစ္မွ တစ္ႏုိင္ငံ 
လံုးအတုငိ္းအတာနဲ႔ လပုတ္ာ။ တ 
ကယ္လို ႔ ဒီၿပိဳင္ပြဲမလုပ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ 
လည္း တကၠသုိလ္ေပါင္းစံု ဖလား 
ၿပိဳင္ပြဲက ေတာ့လုပ္မွာပဲ။ တကၠ 
သိုလ္ ခ် န္ ပီယံလိ ဂ္ ၿ ပိဳ င္ ပြဲေ ပ ၚ 
ေပါက္လာတာေကာင္းပါတယ္။ 
တကၠသုိလ္ကစားသမားေတြအ 
ေနနဲ ႔  ဆုေ ၾကးပိုရတာေပါ့ ’ ’ဟု 
ဒဂံုတကၠသုိလ္အားကစားမွဴး ဦး 
ၫြန္႔၀င္းက ကုိေနေရႊေသြးေအာင ္
၀ါသနာပါ၍ ထိုၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေပး 
ျခင္းလားဟု အေမးကုိေျဖသည္။

 တကသၠုလိခ္်န္ပီယံလဂိ ္ၿပိဳင ္
ပြဲ  က်င္းပရျခင္းမွာ တကၠသုိလ္ 
တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်စ္ၾကည္ရင္း 
ႏွီးမႈရရိွလာေစရန္ႏွင့္ တကၠသုိလ္ 
ေဘာလံုးအဆင့္အတန္းျမင့္မား 
လာေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္း  
ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရး 
ေကာ္မတီ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက 
ေျပာသည။္ ပထမအႀကမ္ိၿပိဳငပ္ဲြ သုိ႔ 
နည္းပညာတကသၠုလိ၊္ ေဆးတက ၠ
သိုလ္ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ 
မ်ားမ ွအသင္း ၁၆ သင္း၀င္ေရာက ္
ယွဥ္ၿပိဳငၿ္ပီး ေဆး-၂  အသင္း ဗုလိ ္
စြဲခဲ့သည္။ 
 သုိ႔ေသာလ္ည္း ယင္းၿပိဳငပ္ဲြမ ွ
ကစားသမားမ်ားကု ိေရြးခ်ယ္ျခင္း 
မရွိဘဲ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက 
ႀကီးမွဴးက်င္းပသည္ ့၂၀၁၃ တက ၠ
သုိလ္ေပါင္းစံုဖလားၿပိဳင္ပြဲမွ ေျခ 
စြ မ္းျ ပကစားသမားမ်ားကုိ  စု  
ေပါင္းကာ တကၠသုိလ္အသင္း 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကလပ္အျဖစ္ 
၂၀၁၄ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ 
ခဲ့သည္။ အဆိုပါအသင္းမွာ ျမန္ 
မာေနရွင္လိဂ္-၂ တြင္  တကၠ 
သုိလ္အသင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ 
က စား လ် က္ ရိွ ၿ ပီး  ပ ညာေ ရး  
၀န္ႀကီးဌာနက ေထာကပ့ံ္ေပးထား 
သည္။
 ကစားသမားမ်ားအား ပညာ 
ေရး၀န္ႀကီးဌာနက လစာေပးေခ်မႈ 
မရွိေသာ္လည္း ေနစရိတ္၊ စားစ 
ရတိအ္ျပင ္အျခားေထာကပ္ံမ့ႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ ကစားသ 

မားတစ္ဦးအတြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကး 
တစလ္လွ်င ္က်ပ္တစသ္န္ိးခြခဲန္႔ရွိ 
ေၾကာင္း တကၠသုိလ္အသင္းမန္ 
ေနဂ်ာ ေဒါက္တာတင္ေမာင္၀င္း 
ကေျပာသည္။
 သုိ႔ေသာ ္တကသၠုလိအ္သင္း 
မွာ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၂တြင္ 
ပင ္အစြမ္းမျပႏုငိဘ္ ဲ႐နု္းကန္ေနရ 
သည္။ 
 ၂၀၁၄ တြင္ ထပ္မံက်င္းပ 
သည့္ ၿပိဳင္ပဲြ၌မူ  ဦးေနေရႊေသြး 
ေအာင္က အတြင္းေရးမွဴးရာထူး 
ကုိ လဲႊေျပာင္းရယူၿပီး ေဒါက္တာ 
လွတင့္(အေ၀းသင္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ 
ေအာက္ ျမန္မာျပည္)က ဥကၠ႒ 
ရာထူးျဖင့္  ၿ ပိဳ င္ ပဲြကုိ  ဒုတိယ 
အႀကိမ္က်င္းပသည္။ ပထမအ 
ႀကိမ္ ဦးေနေရႊေသြးေအာင္ဥကၠ႒ 
ရာထူးျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပခ်ိန္ 
တြင္ Miss Universe Myanmar  
ဆုရွင္ မုိးစက္၀ုိင္က ဆုဖလား 
သယ္ေဆာင္ကာ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဖြင့္ 
လွစ္ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ျခင္း 
ခံခဲ့ရ၍ ဥကၠ႒ရာထူးကုိ ေဒါက္ 
တာလွတင့္က တာ၀န္ယူခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဒဂံုတကၠသိုလ္အား 
ကစားမွဴး  ဦးၫႊန ႔္၀င္းက ေျပာ 
သည္။
 ‘‘ဒီႏွစ္ ျမန္မာလိဂ္-၂ ၀င္ 
တကၠသုိလ္လက္ေရြးစင္အသင္း 
မွာ တကၠသုိလ္ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ 
က ကစားသမားတစဦ္းမွ မပါဘူး။  
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက က်င္းပတဲ့ 
ေအာက္ျမနမ္ာျပညမ္ွာရိတွဲ ့တက ၠ
သုိလ္ ၂၁ ခု ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြက်င္း 

ပၿပီး လက္ေရြးစင္ကစားသမား 
ေတြ စုေပါင္း ၿပီး  ပညာေရးက 
လညး္ တစသ္င္း၀ငၿ္ပိဳငမ္ယ္ဆုၿိပီး  
၀င္ၿပိဳင္ျဖစ္တာပါ။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ 
ပညာေရးဘက္က အသင္းေတြ 
လည္း ပါ၀င္လာၿပီဆိုေတာ့ အဲဒီ 
ကစားသမားေတြကိ ုေခၚယသူြားဖို႔ 
ရိွပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။
 ျမန္ မာႏို င္ ငံ၏  ေဘာလံုး  
ေလာကတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အ 
ေစာပုိင္းက တကၠသိုလ္လက္ေရြး 
စင ္အသင္းမ်ားမ ွေဘာလံုးသမား 
ေကာင္း အေျမာက္အျမား ထြက္ 
ေပၚခဲ့ဖူးသည္။ သို ႔ေသာ္ေနာက္ 
ပုငိ္းႏစွမ္်ားတြင ္တကသၠုလိ္ေပါင္း 
စံုေဘာလံုးပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ျခင္း 
မရိွခဲ့သည့္အတြက္    တကၠသုိလ္ 
လက္ေရြးစင္မ်ား ထြက္ေပၚလာမႈ 
အားနည္းခဲ့သည္။
 ‘ ‘ေဘာလံုးပဲြလုပ္တယ္ဆို  
တာ ေကာင္းတဲ့ လပ္ုရပ္တစခု္ပါ။ 
အဲဒီမွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
တည္းကပဲ လုပ္ေနၿပီး က်န္တဲ့သူ 
ေတြက အျဖစ္သေဘာမ်ိဳးလုပ္  
ေနရင္  ဘာမွတိုးတက္လာမွာ  
မဟုတ္ဘူး။ ေဘာလံုးအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္  
ကလည္း ေထာက္ပ့ံေပးရမယ္။ 
ပညာေရးနဲ႔ တကၠသုိလ္လက္ေရြး 
စင္ေဟာင္းေတြေပါင္းၿပီး လပုမ္ယ ္
ဆိရုင ္အ ရငတု္န္းက ေအာင္ျမငခ္ဲ့ 
တဲ ့တက ၠသုလိ္ေဘာလံုးအသင္းကု ိ
ျပန ္တည္ေဆာက္ႏုငိမ္ယ။္ တစဥ္ီး 
တစ္ေယာက္ထဲကပဲ လုပ္ေနတာ 
ဆုိရင္ေတာ့ ဘာမွျဖစ္လာမွ မဟုတ္ 
ဘူး’’ဟု အားကစားကေလာင္ရွင္ 

ကုိေနကုိကေျပာသည္။
 ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္တကသၠုလိ ္
လက္ေရြးစင္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ 
သည့္အခ်ိန္က ေဘာလံုးေလာက 
၏ အဆင့္အတန္းမွာ အတုိင္းအ 
တာတစ္ခုအထိေရာက္ရိွ ခဲ့ ၿ ပီး  
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရိွခဲ့သည္ဟု 
တကၠသုိလ္လက္ေရြးစင္ကစား 
သ မားေဟာ င္း  ဦးေဇာ္ျ မ င့္ က 
ေျပာသည္။
 ယခုၿပိဳင္ပြဲမွ ကစားသမား 
မ်ားကု ိအာဆယီတံကသၠိလု္ေဘာ 
လံုးၿပိဳငပ္ဲြတြင ္အဆင္အ့တန္းတစ ္
ခုအထိ ေရာက္ရိွေအာင္ အခ်ိန္ 
ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္္မာ 
ေဘာလံုးေလာကအဆင့္အတန္း 
ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ တကၠ 
သုိလ္လက္ေရြးစင္မ်ားလိုအပ္  
ေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္သည္။
 တကသၠုလိ္ေပါင္းစံုေဘာလံုး 
ၿပိဳငပ္ြကဲိ ုပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက
၂၀၁၂ ခုႏစွတ္ြင ္ျပန္လညက္်င္းပ 
လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ 
ကလပ္အသင္းအခ်ိဳ႕က ကစားသ 
မားအခ်ိဳ႕ေခၚယခူဲသ့ည။္ သို႔ေသာ ္
ယခုက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ တကၠ 
သုိလ္ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကစားသ 
မားမ်ားကုမိ ူျမနမ္ာေနရငွန္ယလ္ဂိ ္
ကလပ္အသင္းမ်ားက ေခၚယူရန္ 
စိတ္၀င္စားမႈမရွိေပ။ ထုိ႔အျပင္ 
ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသုိ႔ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ 
ျခင္းလည္းမရိွေၾကာင္း ဒဂံုတကၠ  
သုိလ္အားကစားမွဴး ဦးၫြန္ ႔၀င္း 
ကေျပာသည္။
 ‘‘ကလပ္အသင္းေတြ လာ  

ၾကည့္တာ အရမ္းကုိနည္းတယ္။ 
သတိုူ႔ေတြက တကသၠုလိက္ ကစား 
သမားေတြကုိ ေခၚယူဖို ႔ စိတ္၀င္  
စားမႈမရိွၾကဘူး’’ဟု ၎က ေျပာ 
သည္။
 တ ကၠ သုိ လ္ေ က်ာ င္း သား  
အမ်ားစုမွာ ေဘာလံုးကစားရန္ 
အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ၾက 
ေသာ္လည္း နည္းစနစ္ပုိင္း ကြၽမ္း 
က်င္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ကလပ္အ  
သင္း မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ကစား 
ႏုငိသ္ည္ ့ေျခစြမ္းမ်ိဳးမရိ၍ွ ကလပ ္
အသင္းမ်ား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ 
ျခင္းမရိွေၾကာင္း ဦးၫြန္ ႔၀င္းက 
ဆက္ေျပာသည္။
  ‘ ‘တကၠသုိလ္ေဘာလံုးအ 
ဆင္အ့တန္းျမင္မ့ားလာဖို႔အတြက ္
အေျခခံေက်ာင္းေတြက ျပန္ ၿပီး 
စတင္ရမယ္။ မိဘေတြက ရွစ္ 
တန္းေအာင္ၿပီးသြားရင္ ကေလး 
ေတြကုိ  ဘာအားကစားမွ  ေပး 
မေဆာ့ေတာ့ဘူး။ ေဘာလံုးမွမ 
ဟုတ္ဘူး ။  တျခားအားကစား  
နည္းေတြလည္း ဒီအတိုင္းပဲ’’ ဟု 
၎ကဆုိသည္။
 ‘‘ၿပိဳင္ပဲြလုပ္တာက ေကာင္း 
ပါတယ္။ ကလပ္အသင္းေတြက 
မေခၚဘူးဆိတုာက အရငတု္န္းက 
တကၠသုိလ္ေဘာလံုးသမားေတြနဲ႔ 
အခုေဘာလံုးသမားေတြက မတူ 
ေတာ့ဘူး။ အခုတကၠသုိလ္ေဘာ 
လံုးသမားေတြကုိ ၾကည့္ရတာ အ 
ရမ္းေပ်ာ့တယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ ္မဒီယီာတာ၀န ္
ခ ံဦးစုိးမိုးကလည္း သ၏ူအျမငက္ု ိ
ေျပာသည္။
 ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ 
ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ ၁၆ သင္းျဖင့္ အုပ္စု 
ေလးစုခဲြကာ ယွဥ္ ၿပိဳင္ေစခဲ့ ၿပီး  
တစ္ပြဲခ်င္းစီအလိုက္ ဆုေၾကးေငြ 
မ်ားသတ္မွတ္ ခ်ီးျ မႇ င့္ ခဲ့သည္ ။ 
အုပ္စုအဆင့္တြင္ တစ္ပြဲႏုိင္လွ်င္ 
ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းႏွင့္ သေရက် 
လွ်င္ သေရက်ေသာ အသင္း ႏွစ္ 
သင္းကုိ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းစီ 
ထပ္မံခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ဂုိးကြာျခားခ်က္ 
တစ္ဂုိးလွ်င္ က်ပ္ငါးေထာင္ႏႈန္း 
ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။
 ထုိ႔အျပင ္ကြာတားဖုငိန္ယပ္ဲြ 
စဥ္မ်ားတြင္ အႏုိင္ရရိွေသာ အ 
သင္းတုငိ္းကိ ုေငြက်ပ ္တစသ္နိ္းစ ီ
ႏွင့္  ဆီမီးဖိုင္နယ္ပဲြစဥ္မ်ားတြင္ 
အႏုိင္ရရိွေသာ အသင္းတုိင္းကုိ 
ေငြက်ပ္သံုးသိန္းထပ္မံခ်ီးျမႇင့္ခဲ့  
သည္။ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္အသင္းမ်ားမွာ 
အုပ္စုပြဲစဥ္မွ စတင္ကာ ဗိုလ္လုပဲြ 
ေရာက္သည္အထိ တစ္ပြဲမွ ႐ႈံးနိမ့္ 
ခဲ့ျခင္းမရိွပါက ဆုေၾကးေငြ က်ပ္ 
၅၇ သိန္းေက်ာ္ထိ ရႏုိင္သည္။ 
ပြဲစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အေကာင္းဆံုး 
ဆု 

cspf0dkif;

စာမ်က္ႏွာ A7 

၂၀၁၄တကၠသုိလ္ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖြင့္ပြဲတြင္ ကုိေနေရႊေသြးေအာင္ႏွင့္ဦးမ်ဳိးလႈိင္၀င္းတုိ႔ကုိ ဆုဖလားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္
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ကမၻာ့ဖလားဖြင့္ပဲြက်င္းပမည့္ ေဘာလံုးကြင္း 
အမိုးအကာ အခ်ိန္မီမၿပီးႏိုင္ေတာ့ဟု ဆို

မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ခံႏွစ္သင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗိုလ္လုပဲြ

ေဆာ္ေပၚလို၊ ေမ-၁၈
လာမည့္သီတင္း ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ 
အခ်ိန္အတြင္း  က်င္းပေတာ့မည့္ 
ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပဲြ ဖြင့္ပဲြျပဳလုပ္ 
မည့က္ြင္းမ ွေခါငမ္ိုးအစတိအ္ပိငု္း 
မ်ားမအွခ်ဳ႕ိမွာ ဖြင္ပ့ဲြစတငမ္ည့ ္ဇြန ္
၁၂ ရကအ္မီ အျပည့အ္၀ၿပီးစီးရန္ 
မရွိေၾကာင္း တာ၀န္ခံထားသည့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ေဆာ္ေပၚလိၿုမိဳ႕ေတာ ္အတီာ 
ကြာရာမွ ထိုကြင္းေခါင္မိုးအစိတ္ 
အပိငု္းတစခ္မုွာ ကမၻာဖ့လားၿပိဳငပ္ဲြ 
ၿပီးစီးသြားသည့ ္ဇလူိငုလ္ေရာကမ္ ွ
သာ အျပည့္အစံု တပ္ဆင္ၿပီးစီး 
ႏိငုမ္ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာကလ္ပ္ု 
ေရးကုမၸဏီ Odebrecht က အ 
တည္ျပဳေျပာၾကားသည္ကို ေအပီ 
သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။ ကုမၸဏီ 
က ကစားကြင္း မုိးေပၚတြင ္ထပ္မံ 
ဖံုးအုပ္မည့္  မွန္သားအလႊာမွာ 
ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပမည့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ 
ၿပီးစီးႏိငု္ေတာမ့ည ္မဟတု၍္ ေဒသ  
ခံၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရး တာ၀န္ခံမ်ား 
ႏင့္ွတုိင္ပင္ကာ မွန္သားအလႊာ တပ္  
ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ၿပိဳင္ပဲြၿပီးမွ 

လပုရ္နအ္ခ်နိ္ေရႊ႕ဆိငု္းခဲ့ျခင္း ျဖစ ္ 
ေၾကာင္း ဆိသုည။္ သို႔ေသာ္ ကမုၸဏ ီ 
က မွန္သားအလႊာမ်ား အမိုးဖံုး 
တြင ္မရွိျခင္းေၾကာင့ ္ကြင္းအတြင္း 
ပဲြၾကည့္ပရိသတ္မ်ားကို ထိခုိက္ 
ႏိုင္စရာမရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။
 ကမၻာ့ဖလားအဖြင့္ပဲြအျဖစ္ 
ဘရာဇီးႏငွ့ ္ခ႐ိုေအးရွားတို႔ ကစား 
မည္ထ့ိကုြင္းမွာ ဆမီီးဖိငုန္ယတ္စ ္
ပဲြအပါအ၀င ္ပဲြစဥ္ငါးပဲြကိ ုလကခံ္ 
ကစားမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာ္ေပၚ 
လုိုမွ ထိုအီတာကြာရာကြင္းသည္ 
ဘရာဇီးတြင ္လာမည့ ္ကမၻာ့ဖလား 
အမီ အခ်ိန္မီၿပီးစီးျခင္းမရွိသည့္ 
ေဘာလံုးကြင္းသံုးခု၌ တစ္ခုအပါ 
အ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။

—Ref: AP

ကိုေအးျမတ္
ဒီႏွစ္ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗိုလ္လုပဲြကို ရီး 
ရဲလ္နဲ႔ အက္သလက္တီကိုဆိုတဲ့ 
မက္ဒရစ္ ၿ မိဳ ႕ခံႏွစ္သင္း  တက္ 
ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ သမိုင္းမွတ္ 
တမ္းသစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာသလို 
၂၀၀၁ က မကဒ္ရစန္ဲ႔ ဗလငစ္ယီာ 
တို ႔  ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့  ခ်န္ပီယံလိဂ္ 
ဗိုလ္လုပဲြၿပီးေနာက္ စပိန္အသင္း 
အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုတဲ့ပဲြလည္း 
ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
၂၅၊ ေမ တနဂၤေႏြ။
နံနက္ ၁း၁၅ နာရီ

ရီးရဲလ္- အက္သလက္တီကို
ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈငါးႀကိမ္
၂၊ ၃၊ ၁၄ (လာလီဂါ
အက္သလက္တီကို ၂-၂ ရီးရဲလ္
၁၂၊ ၂၊ ၁၄ (ကိုပါဒယ္ေရး)
အက္သလက္တီကို ၀-၂ ရီးရဲလ္
၆၊ ၂၊ ၁၄ (ကိုပါဒယ္ေရး)
ရီးရဲလ္ ၃-၀ အက္သလက္တီကို
၂၉၊ ၉၊ ၁၃ (လာလီဂါ)
ရီးရဲလ္ ၀-၁ အက္သလက္တီကို
၁၈၊ ၅၊ ၁၃ (ကိုပါဒယ္ေရး)
ရီးရဲလ္ ၀-၂ အက္သလက္တီကို
 ရီးရဲလ္တို႔ ဒီရာသီ လာလီဂါ 
မွာ အက္သလက္တီကိုနဲ႔ ရင္ဆုိင္ 
ခဲ့တဲ့ ကစားဟန္ကို ျပန္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ 

လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေနာက္ 
ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ မက္ဒရစ္ဒါဘီမွာ 
ရီးရဲလ္ဟာ ဒုတိယပိုင္းတစ္ခုလံုး 
ဖကိစားႏိငုတ္ဲ ့တိကုစ္စက္စားဟန ္
ျပန္ရဖို ႔ လိုပါတယ္။ ကြင္းလယ္ 
အင္အားခ်င္း ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ မိုဒရစ္ 
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ဒီမာရီ 
ယာ၊ အစၥကိုတုိ႔လည္း တုိက္စစ္ 
ပိုင္းလိုက္ပါေနၿပီး ေဘးလ္၊ ဘန္ 
ဇီးမား၊ ေရာ္နယ္ဒိတုို႔ အျမန္ကစား 
တဲ ့တဲြလံုးေတြမသိြားရင ္ေၾကာက ္
စရာေကာင္းပါတယ္။ အက္သ 

လကတီ္ကိမွုာ ဂါစယီာ၊ အာဒါတူ 
ရန္၊ မာရီယိုဆြာရက္ဇ္တို႔ တဲြလံုး 
ေကာင္းသလို၊ ဂါစီယာ ဒီရာသီ 
မွာ ၁၃ ဂိုး သြင္းထားႏိုင္တာ ကို 
လည္း ေတြ႕ရတယ္။ တိုက္စစ္မွာ 
လည္း ဒီေယဂိုေကာ္စတာ၊ ဗီလာ 
တို ႔ တိုးကစားႏိုင္တာကို ေတြ႕ရ 
မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 ရီးရဲလ္က ေရာ္နယ္ဒိုေလ့ 
က်င့္ေရးမွာ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ 
ရထားလို ႔  အက္စပန္ညိဳနဲ ႔ပဲြ မွာ 
မပါခဲ့ေပမယ့္ ဒီဗိုလ္လုပဲြမွာ ျပန္ 

ပါမယ္လို႔ နည္းျပ အန္ဆယ္ေလာ့ 
တီက အာမခံထားပါတယ္။ ကြင္း 
လယ္ပိုင္းမွာ ရီးရဲလ္တို ႔ သာေပ 
မယ့္ အက္သလက္တီကို ခံစစ္  
သိပ္သည္းတာေၾကာင့္ ႏွစ္သင္း  
စလံုး သြင္းဂိုးနည္းဖို႔ ရွတိဲပ့ဲြပါ။ ႏစွ ္
သင္းစလံုး ႏိုင္ေျခရွိေနၿပီး လာလီ 
ဂါ ဖလားမရခဲ့တဲ့ ရီးရဲလ္ကို အား 
ေပးသင့္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္ 
ဂိုးေတြသြင္းခဲ့ရင္ေတာင္ ရီးရဲလ္  
တစ္ဂိုးအသာနဲ႔ ႏိုင္သြားဖို႔ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းမ်ားပါတယ္။
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ေဘာ့စနီးယားႏိငုင္အံလယ္ပုိင္း ဇကစ္ၿီမိဳ႕ Topcic Polje ေဒသတြင ္ေရႀကီးေနေသာ ေနအိမ္မ်ားမွေဒသခံမ်ားကိ ုစကယ္ႏရၲားႀကီးျဖင္ ့
ကယ္ဆယ္လာသည္ကို ေမလ ၁၆ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

DADO RUVIC/REUTERS

အီရန္ႏ်ဴေဆြးေႏြးပြဲ တိုးတက္မႈေႏွးေကြး
ဗီယင္နာ၊ေမ-၁၇

အရီန္ႏ်ဴကလီးယားအစအီစဥ္ႏငွ့ ္
ပတ္သက္၍ အီရန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ 
အင္အားႀကီး ေျခာက္ႏုိင္ငံၾကား 
အျငင္းပြားမႈ အဆံုးသတ္ေရး ေဆြး 
ေႏြးပြမဲ်ားမွာ ယခသုတီင္းပတတ္ြင ္ 
တုိးတက္မႈအနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့ 
သည္ဟု အေမရိကန္ႏွင့္ အီရန္ 
အရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။
 တိုးတက္မႈအနည္းငယ္သာ 
ရွိသည္ဆုိျခင္းေၾကာင့္ ဇူလုိင္ ၂၀ 
ရကတ္ြင ္အၿပီးသတ္သေဘာတူည ီ
ႏိုင္မည္ဆုိသည့္ သေဘာထားအ 
ေပၚ သံသယပိုမ်ားလာခဲ့သည္။
 ညိႇႏႈိ င္းေဆြးေႏြးျ ခင္းထက္  
ေမွ်ာလ္င့ခ္်ကမ္်ားအေပၚ အေျခခ ံ
သည့္ သံုးလၾကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
အၿပီး ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အမွန ္
တရားႏငွ့ ္မယံၾုကညမ္ႈမ်ား အဆံုး 
သတ္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ သေဘာ 
တူညီမႈမူၾကမ္း စတင္ေရးဆြဲရန္ 
ႏွစ္ဖက္လံုးက ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။
 ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အခ်ိန္အကန္႔ 
အသတ္မရိွျခင္း မဟုတ္ဟု ကန္ 
အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ဗီယင္နာၿမိဳ႕ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား  

ကု ိဇြန္လအတြင္း ရကစ္ြတဲစခု္တြင ္
စတင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ကာ 
အရီန္ႏုငိင္အံေပၚ တားဆီးပတိဆ္ို႔ 
မႈမ်ားကိ ုျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပယဖ္်က ္
ေပးရန္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား အစီ 
အစဥ္မ်ား၏ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ 
အစတိအ္ပုငိ္းမ်ားကိ ုတားဆီးမည္ ့
အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီမႈကုိ  
ဇလူုငိ ္၂၀ ရက ္ေနာကဆ္ံုးထား၍ 
အားလံုးက ရယူလို ၾကသည္ဟု 
ကန္အရာရိွတစဦ္းက ေျပာသည။္
 ယခုေဆြးေႏြးပြမဲွာ အလြနပ္င ္
တိုးတက္မႈေႏွးေကြးကာ အလြန္ 
ခကခ္ဲေၾကာင္း အခ်ိန္အနည္းငယ္ 
သာ က်န္ရွိေတာ့သျဖင့္ မိမိတို ႔ 
စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ကန္အရာရွိက 
ေျပာသည္။
 ဇူလုငိ ္၂၀ ရကတ္ြင ္သေဘာ 
တူညမီႈတစရ္ပ္ ရယူႏုငိရ္န္ ျဖစ္ႏုငိ ္
ေၾကာင္း၊ အျခားေသာ အေနာက္ 
ႏုငိင္ ံသတံမန္တစဦ္းက ေျပာၾကား 
ၿပီး ကမၻာအ့ငအ္ားႀကီးေျခာက္ႏုငိင္ ံ
က အီရန္ႏုိင္ငံထံမွ သေဘာထား 
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈ ပုိ၍ေမွ်ာ္လင့္ထား 
သည္ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာၾကား 
သည္။             —Ref: Reuters

ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဆာဗီးယားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံၿပီး လူေလးဦးေသဆံုး
ဆာရာေဂ်ဗို၊ေမ-၁၇

ေဘာလ္ကန္ေဒသတြင ္ႏစွ္ေပါင္း 
၁၀၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း အ 
သည္းထနဆ္ံုး မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင္ ့
ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚကာ 
ေဘာစ့နီးယားႏုငိင္တံြင ္လူေလးဦး 
ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အရာရွိမ်ားက 
ေျပာၾကားသည္။
 ယင္းေရလႊမ္းမိုးမႈကို ထိတ္ 
လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ သဘာဝကပ္ 
ဆိုးဟု ေဘာ့စနီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
က ေခၚေဝၚလိုက္သည္။
 ေဘာ္လကန္ေဒသတြင ္လြန္ 
ခဲသ့ည္ ့သံုးရကက္ စတငရ္ြာသြန္း 
ခဲ့ေသာ မုိးသည္းထန္မႈေၾကာင့္  
ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဆာဗီးယား 
ႏုငိင္တံြင ္လခူနုစဥ္ီး အသကဆ္ံုး႐ံႈး 
ခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။
 ေဘာ့စနီးယားႏုိင္ငံ အေရွ႕ 
ေျမာကပ္ုငိ္း ဘဂီ်ယဂ္်နီာႏငွ့ ္ဗလာ 
စီနီယာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚ 
ေသာ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ လူႏွစ္ 
ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။
 ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ျမစ္ေရ 
လွ်၍ံ ေရႀကီးေနေၾကာင္း ရတဲပဖ္ြ႕ဲ 
က ေျပာသည္။

 ႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္း  မက္ 
လက္ခ်္ၿမိဳ႕တြင္ ကယ္ဆယ္ေရး 
လုပ္သားမ်ားက ကယ္ဆယ္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး 
အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္။
 ၎ၿမိဳ႕သို႔ ေလွမ်ား၊ ရဟတ္ 

ယာဥမ္်ားျဖင့သ္ာ သြားေရာက္ႏုငိ ္
သည္။
 ‘‘ကြၽန္မတုိ႔ ကယ္ဆယ္ေရး 
သမားေတြကို ေစာင့္ဆုိင္းေနတာ 
နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပ။ီ လူေတြ 
အမ်ားႀကီး အႏၲရာယ္ရွိတယ္’’ဟု 

ႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္း ဘန္ဂ်ာလူကာ 
ၿမိဳ႕မွ အသက္(၆၂)ႏွစ္အရြယ္ 
ပင္စင္စားႀကးီတစ္ဦးက ေအ 
အကဖ္ပီ္သတင္းဌာနအား ဖန္ုးျဖင့ ္
ေျပာၾကားသည္။

—Ref: AFP
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နယူးေယာက္တြင္ ေဆးလိပ္ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ 
အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ ၂၁ ႏွစ္ထိတိုးျမႇင့္

ဗင္နီဇြဲလားက အေမရိကန္ကို
ကုလသမဂၢတြင္ တုိင္တန္းမည္

ကာရာကတ္စ္၊ ေမ-၁၉
ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံေရး အက်ပ္ 
အတည္းတြင ္အေမရကိန္ႏုငိင္ကံ 
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနသည္ဆို  
ျခင္းကို ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခား 
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ႕အစည္းမ်ား၌
တုိင္တန္းေျပာၾကားသြားမည္ဟု 
ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံက ႀကံဳးဝါးလုိက္ 
သည္။
 ျပစ္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္မား 
ျခင္းကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း 
အတြက္ အစိုးရကို ေဒါသတႀကီး 
ကန္႔ကြက္မႈမ်ားမွာ ေနာက္ပိုင္း 
တြင ္အေျခခစံားေသာကက္နုမ္်ား 
ရွားပါးျခင္းကိစၥပါ ဆန္႔က်င္ကန္႔ 
ကြက္မႈအေၾကာင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ 
လာသည္။
 ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား 
အတြက္ ဆုိရွယ္လစ္အစိုးရက 
ဗ င္ နီ ဇြဲ လားေ ရေ ပ ၚ စီ မ်ား ကို  
အျပစတ္ငၿ္ပီး အေမရိကန္ႏုငိင္ကံ 
လည္း ကြယ္လြန္သြားေသာ သမၼ 

တဟူ႐ိုခ်ားဗက္စ္ေနရာဆက္ခံခဲ့ 
ေသာ သမၼတမာဒူ႐ုိကို ျပဳတ္က် 
ေစရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု စြပ္စြဲ 
သည္။
 ‘‘အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ကုလ 
သမဂၢပဋဉိာဏက္ိ ုခ်ဳိးေဖာကတ္ာ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ 
အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢမွာ တရားဝင္ 
တုိက္တန္းမႈလုပ္ေဆာင္သြားပါ 
မယ’္’ဟ ုဗငန္ဇီြလဲားႏုငိင္ံျခားေရး 
ဝန္ႀကီး အီလီးယက္စ္ဂ်ာအာက 
ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ 
ႏုငိင္မံ်ားအဖြ႕ဲ (OAS)၊ လကတ္င ္
အေမရိကႏွင့္ ကာေရဘီယံႏုိင္ငံ 
မ်ားအဖြဲ႕(CELAC)ႏွင့္ ေတာင္ 
အေမရိကအဖြဲ႕ (UNASUR) 
စေသာ ေဒသဆုငိရ္ာအဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားသို႔လည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ 
အေၾကာင္း တုငိတ္န္းသြားမညဟ္ ု
ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး 
က ေျပာၾကားသည္။

—Ref: AFP

ဆီးရီးယားေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕ကို 
သူပုန္မ်ားသိမ္းပိုက္
ေလတပ္အႀကီးအကဲက်ဆံုး

စင္ကာပူတြင္ 4G အသံဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ Singtel မိတ္ဆက္
စင္ကာပူ၊ ေမ-၁၉

ကမၻာ့ပထမဆံုးဟုဆိုေသာ 4G 
ကြန္ရက္အသံဆက္သြယ္ေရး၀န္ 
ေဆာငမ္ႈမ်ားကိ ုဆမ္ေဆာင္းကမုၸ 
ဏီ၊ အဲရစ္ဆင္ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ တဲြ 
လုပ္ေနသည့္ SingTel ကုမၸဏီ 
က စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ စတင္မိတ္ 
ဆက္လိုက္သည္။
 VOLTE စနစ္ဟု ေခၚေသာ 
4G ကြန္ရက္ အသံဆက္သြယ္ 
ေရး၀န္ေဆာငမ္ႈအတြက ္SingTel 
ကမုၸဏကီ ၎တုိ႔၏ 4G ကြန္ရက ္
အတြင္း တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုရာ 
တြင္ ပထမဖုန္းေျပာေနစဥ္ ၀င္ 

လာေသာ ဖုန္းကို ထပ္၍ေျဖၾကား 
ႏိုင္ျခင္း (Call Waiting) ႏွင့္ ဒုတိ 
ယနံပါတ္တစ္ခု ထပ္မံေခၚဆိုႏိုင္ 
မည့္ စနစ္မ်ား ကမ္းလွမ္းထား 
သည္။
 အျခားေသာ ဆကသ္ြယ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ားက VOLTE စနစ္ကို 
မတိဆ္က္ေကာင္း မတိဆ္ကထ္ား 
ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ယခု SingTel 
ကုမၸဏီ မိတ္ဆက္လိုက္ေသာ 
စနစ္ကဲ့သို ႔ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိဟု 
SingTel ကုမၸဏီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ 
ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 4G ကြန္ရက္သံုး အသံျဖင့္ 

ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ Clear Voice ဟု 
ေခၚသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ဆမ္ 
ေဆာင္းကုမၸဏီထုတ္ Galaxy 
Notes အသံုးျပဳသူမ်ား ေနာက္ 
ဆံုးေပၚေဆာ့ဖ္၀ဲ ထည့္သြင္းတပ္ 
ဆင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ 
မည္ျဖစက္ာ အျခားတိုးခ်႕ဲမႈမ်ားကိ ု
ေမလ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ဇြန္လ ၁ ရက္ 
ၾကား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု 
SingTel ကုမၸဏီက ေျပာသည္။ 
ေမလ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း 
Galaxy Note 3 ၀ယယ္သူူမ်ားအ 
ေနျဖင့္ ယင္း၀န္ေဆာင္မႈကို ႀကိဳ 
တင္ တပ္ဆင္ၿပီးစနစ္ျဖင့္ အသံုး 

ျပဳႏိုင္မည္ဟု SingTel က ေျပာ 
သည။္ VOLTE ၀န္ေဆာငမ္ႈ အသံုး 
ျပဳသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဆက္ 
သြယ္မႈမ်ားကို ႏွစ္စကၠန္႔မျပည့္မီ 
အခ်ိန္အတြငး္ ျမန္ဆန္စြာ ျပဳလပ္ု 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 ယင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အျခားလူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဟန္း 
ဆကမ္်ားအတြက ္လာမည့လ္မ်ား 
အတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ 
စစီဥ္သြားမညဟု္ SingTel ကမုၸဏ ီ
က ေျပာၾကားေသာ္လည္း အခ်ိန္ 
အတိအက်ကိုမူ ထည့္သြင္းေျပာ 
ၾကားျခင္း မရွိေပ။     —Ref: CNA

ေဘရြတ္၊ ေမ-၁၉
ဒမတ္စကတ္စ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ရွိ 
သူပုန္မ်ားကို သမၼတဘာရွား 
အယ္လအ္ာဆတ္၏ တပ္ဖြ႕ဲမ်ား၏ 
ထိုးစစဆ္ငမ္ႈတစခ္အုတြင္း ဆီးရီး 
ယားေလတပ္ကာကြယ္ေရးအႀကီး 
အကဲက်ဆုံးသြားသည္ဟု အစၥလာမ္ 
မစသ္ပူနုမ္်ားႏငွ္ ့ေစာင္ၾ့ကည့္ေရး 
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။
 ဇြန္လ ၃ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲ 
မတုိင္မီ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမတ္စကတ္စ္ 
တစ္ဝိုက္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ  
ေနရာမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ရည္ရြယ္ 
ပုံရသည္ ့စစဆ္င္ေရးအတြင္း အမ္ 
လီဟာၿမိဳ႕ကို သမၼတအာဆတ္၏ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ 
စဥ္ ေမလ ၁၇ ရက္ကရရွိခဲ့ေသာ 
ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ဟူစိန္အစ္ရွ္ဟတ္ေသဆံုးခဲ့သည္ 
ဟု ၎တို႔က ေျပာသည္။
 အမ္လီဟာၿမိဳ႕တြင္ အေျခ 
စိုက္စခန္းႀကီးတစ္ခုရွိၿပီး ေလ 
ေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို ကာ 
ကြယ္ရန္ တာဝန္ယူထားသည့္ 
ေလတပက္ာကြယ္ေရတပမ္်ားမွာ 
ေလတပ္အင္အားပိုင္ဆုိင္ထား 
ျခင္းမရွသိည္ ့သပူနုမ္်ားႏငွ္ ့တုကိ ္
ခုိက္ေနသည့္ စစ္ပြဲအတြင္း ေသး 
ငယ္ေသာ အခန္းက႑မွသာ 
ပါဝင္ခဲ့သည္။
 သို႔ေသာ္ မစၥတာအစရ္ွ္ဟက ္
မွာ သံုးႏွစ္ၾကာျပည္တြင္းစစ္ 
အတြင္း ေသဆံုးခဲ့ေသာ ရာထူး 
အဆင္အ့ျမင္ဆ့ံုးစစဘ္ကဆ္ုငိရ္ာ 
အရာရိွမ်ားအနက ္တစဦ္းသာျဖစ ္
သည္။ သမၼတ အာဆတ္၏ 

ညီဝမ္းကြဲ၊ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ 
ေရးတပ္ဖြဲ႕ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ 
ေခါင္းေဆာင ္ဟလီိငု္းအယလ္အ္ာ 
ဆတ္မွာ ၿပီးခဲသ့ည့္ႏစွလ္က လက ္
တာကီယားျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြား 
သည္တ့ိကုခ္ုကိမ္ႈအတြင္း ေသဆံုး 
ခဲ့သည္။
 မစၥတာအစ္ရ္ွဟက္ေသဆံုး 
မႈကို ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းဌာနက 
ေၾကညာျခင္းမရွိေသာ္လည္း အာ 
ဆတ္လိုလားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ 
မ်ားက အမ္လဟီာၿမိဳ႕တြင ္၎က် 
ဆံုးခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။
 ဒမတ္စကတ္စ္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ 
ပိငု္း ဟာမာျပညန္ယရ္ွ ိတယလ္မ္ာ 
လာၿမိဳ႕အနီး စက္ဘက္စခန္းတစ္ 
ခုကိ ုသပုူန္မ်ားက ေမလ ၁၈ ရက ္
တြင္ တုိက္ခုိက္စဥ္အာဆတ္လို 
လားေသာ တုိက္ခုိက္ေရးသမား 
၃၄ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ၿဗိတိန္ 
အေျခစိုက္လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ 
ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က ေျပာသည္။
 ယင္းေဒသမွာ ဆီးရီးယား 
ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း လက္ေျပာင္း 
လက္လႊဲအႀကိမ္မ်ားစြာျဖစ္ပြားခဲ့ 
ၿပီး ယင္းေဒသကို မိမိတို႔တတိယ 
အႀကိမ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ခဲ့သည္ 
ဟု သူပုန္မ်ားက ေျပာသည္။ 
တယ္လ္မာလာၿမိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားေသာ သပူနုမ္်ားတြင ္ႏဆူရာ 
တပ္ဦးအဖြဲ ႕ႏွင့္  ဆီးရီးယား 
အယ္လ္ကိုင္ဒါအဖြဲ႕ခြဲ အစၥလာမ္ 
မစ္တပ္ဦးအဖြဲ႕မွ တုိက္ခုိက္ေရး 
သမားမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း သိရ 
သည္။

—Ref: Reuters

နယူးေယာက္၊ ေမ-၁၉
အေမရကိန္ႏုငိင္ ံနယူးေယာကၿ္မိဳ႕ 
သည္ ေဆးလိပ္ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ 
အနိမ့္ဆံုးအသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ 
ကို အသက္(၂၁)ႏွစ္သို႔ ေမလ 
၁၈ ရက္တြင္ တုိးျမႇင့္လိုက္သည္။ 
အသက္ကန္ ႔သတ္ခ်က္တိုးျမႇင့္  
လုိက္သည့္ ဥပေဒသည္ ဥပေဒ 
အျဖစ္ အာဏာမတည္မီေစာင့္ 
ဆုိင္းကာလ ေျခာက္လၾကာျမင့္ခဲ့ 
သည္။
 "Under 21, No Tobacco" 
ဟု Nolita ရပ္ကြက္ရိွ ေဈးဆုိင္ 
တစ္ဆိုင္ဝင္ေပါက္၌ သတိေပး 
အမွတ္အသား ထားရွိသည္။ 
အသက္ကို အတည္ျပဳေပးေသာ 
တရားဝင္သက္ေသခံအိုင္ဒီကတ္ 
ျပားမပါရိွလွ်င္လည္း နယူးေယာက္ 
ၿမိဳ႕တြင္ ေဆးလိပ္ဝယ္ယူခြင့္မရိွ 
ေပ။ ေဈးေရာငသ္သူည ္ေဆးလပ္ိ 
ဝယ္သူ၏ အုိင္ဒီကတ္ျပားကို စစ္ 
ေဆးၿပီးမွ ေဆးလိပ္ေရာင္းမည္ 

ျဖစ္သည္။
 အေမရိကန္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား 
အနက္ မႀကံဳစဖူးျဖစ္ေသာ နယူး 
ေယာက္ၿမိဳ႕၏ ေဆးလိပ္ဝယ္ယူ 
ခြင့္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ 
ေဆးရြက္ႀကီးမွ ထုတ္လုပ္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ား၊ အီလက္ထရြန္နစ္ 
စီးကရကမ္်ားႏငွ္လ့ည္း သကဆ္ုငိ ္
သည။္ နယူးေယာကၿ္မိဳ႕သည ္စား 
ေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ အေဖ်ာ္ယမ 
ကာဘားမ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ား၊ ကမ္း 
ေျခမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ လူေန 
အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ေဆး 
လပိ္ေသာက္ျခင္းကိ ုတားျမစထ္ား 
သည္။
 နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၏ စီးက 
ရက္အခြန္အခမ်ားသည္ အေမရိ 
ကန္ႏုငိင္တံြင ္အျမင္ဆ့ံုးျဖစၿ္ပီး စီး 
ကရက္တစ္ဘူး၏ အနိမ့္ဆံုးေဈး 
ႏႈန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ 
ဒသမ ၅၀ သတ္မွတ္ထားသည္။ 

—Ref: AFP
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အၾကမ္းဖက္၍ပ်က္စီးမႈမ်ား ဗီယက္နမ္အစိုးရထံမွ တိုင္ေပကုမၸဏီ နစ္နာေၾကးေတာင္းမည္

ေဘာ့စနီးယားစစ္ပဲြ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆားဘီးယားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမလာဒစ္ တရားေရးခုခံမႈစတင္

တိုင္ေပ၊ ေမ-၁၉
တုိင္ေပ ေဖာ္မုိဆာပလတ္စတစ္ 
ကုမၸဏီက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ 
ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎၏ 
အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ပစၥည္း 
မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္အတြက္ ဗီ 
ယက္နမ္အစိုးရထံမွ နစ္နာေၾကး 
ေတာင္းမည္ဟု ေမလ ၁၉ ရက္ 
တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ထိခုိက္ 
ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စ 
ရိတ္ေငြပမာဏမ်ားကိုမူ ေဖာ္မို 
ဆာပလတ္စတစက္မုၸဏကီ ထုတ္ 
ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရိွေပ။
 ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသား ဆႏၵျပ 
သမူ်ားသည ္ေဖာမ္ိဆုာကမုၸဏပီိငု ္
သံမဏိလုပ္ငန္းစက္႐ုံတစ္ခုကို 
မီး႐ႈ႕ိခဲ့ၾကၿပီး တ႐ုတ္အလပ္ုသမား 
အခ်ဳိ႕ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္ဟု 
ကမုၸဏကီ ေျပာၾကားသည။္ ယင္း 
ျဖစစ္ဥ္တြင ္တ႐ုတ္အလပ္ု သမား 
တစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အနည္းဆံုး 
၁၄၉ ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္ဟု 
ေဒသခံအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာ 
ၾကားသည္။
 တ႐ုတ္ႏိငုင္သံည ္ဗယီကန္မ္ 
ႏုိင္ငံႏွင့္ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြား 
ေနသည့္ ေနရာ၌ ေရနံတူးစင္ 
တည္ေဆာကခ္ဲၿ့ပီးေနာက ္ဗယီက ္ 
နမ္ႏိုင္ငံရွိ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ 
တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆူပူေသာင္းက်န္း 
သူမ်ားသည္ ျပည္ပစက္႐ုံ၊ အ 
လုပ္႐ံုမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾက 
သည္။

 ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္း ဆူပူ 
အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ားေၾကာင္ ့တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 

သည္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ထြက္ေျပး 
ၾကရသည္။ 
 တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၃၀၀၀ 

ခန္႔ကို ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ 
လည္ေခၚေဆာင္သြား ၿပီျဖစ္ ၿပီး  
ေနာက္ထပ္ ၄၀၀၀ ခန္႔သည္ 

ဗီယက္နမ္မွ ထြက္ခြာရန္ ေစာင့္ 
စားလ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ 
သားအခ်ဳိ႕သည္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ 

အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ ကေမၻာဒီး 
ယားႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့သည္။

—Ref: Reuters

သည္ေဟ့ဂ္၊ ေမ-၁၉
လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ ျပစ္မႈက်ဴး 
လြန္မႈႏွင့္ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ 
မ်ားျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံထားရေသာ 
ေဘာ့စနီးယားႏိုင္ငံမွ ဆာဗ္လူမ်ဳိး 
စစ္တပ္အႀကီးအကဲေဟာင္း ရက္ 
ကိုမလာဒစ္၏ တရားေရးခုခံ  
ေလွ်ာကလ္မဲႈ စတင္ေတာမ့ည္ျဖစ ္

သည္။
 အသက္ (၇၂) အရြယ္ ရက္ 
ကိမုလာဒစမ္ွာ ယဂူိစုလားဗီးယား 
ႏိုင္ငံေဟာင္းဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ 
ရာဇ၀တ္မႈတရား႐ံုးေရွ႕ေမွာက္ 
ေရာက္လာသည့္ အေက်ာ္ၾကား 
ဆံုး အမႈသည္တစ္ဦးျဖစ္သည္။
 ၁၉၉၂-၁၉၉၅ ခုႏစွအ္တြင္း 

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေဘာ့စနီးယား 
စစ္ပဲြႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စဲြခ်က္ 
၁၁ ခုကိ ုမလာဒစက္ ျငင္းဆိထုား 
သည။္ ရကက္ိမုလာဒစသ္ည ္ဆာ 
ဘရီနီကာေဒသတြင္ ေဘာ့စနီး  
ယားအမ်ဳိးသားႏွင့္ လူငယ္ေပါင္း 
၇၀၀၀ ကို အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ 
သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ 

အခန္းက႑အတြက္ စြပ္စဲြခံထား 
ရသည္။
 ယင္းအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ 
သတ္ျဖတ္မႈမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ 
ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဥေရာပတြင္ ျဖစ္ 
ေပၚေသာ အဆိုးရြားဆံုး လူမဆန္ 
သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။
 မလာဒစ္က ကုလသမဂၢ 

တရား႐ံုးကို မေကာင္းဆုိး၀ါးဟု 
႐ႈတ္ ခ်ထားၿပီး ၎ဘက္မွ 
ခခုကံာ ကြယ္ေသာ ေရ႕ွေနမ်ားက 
မလာဒစ္မွာ အမိန္႔အတိုင္းလုပ္ရ 
ေသာ စစ္သားတစ္ဦးသာ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာၾကား 
သည္။

—Ref: BBC

ေမလ ၁၄ ရက္က ႐ိုက္ကူးထားေသာဓာတ္ပံုတြင္ Binh Duong ေဒသ၌ တိုင္ေပပရိေဘာဂစက္႐ံုမွ မီးခိုးလံုးမ်ားတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ AFP
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အာရွအိုးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္အမ်ားဆံုးစာရင္း ျမန္မာဒုတိယခ်ိတ္
 အာရတွိကု၏္ အိုးအမိမ္ဲ့ျပည ္
တြင္းဒုကၡသည္အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံ 
စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒုတိ 
ယေနရာ၌ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း 
အိုးအမိမ္ဲ့ျပညတ္ြင္းဒကုၡသညမ္်ား 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးဌာန (IDMC) က 
ထုတ္ျပန္သည္။ အာရွေဒသအ 

တြင္း အိုးအိမ္မဲ့ဒုကၡသည္အမ်ား 
ဆံုးရွိေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ပါ 
ကစၥတန္၊ ျမန္မာ၊ အာဖဂန္နစၥ 
တန္၊ အိႏိၵယ၊ ဖလိစပုိ္င၊္ အငဒ္ိနီုး 
ရွားႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၿပီး 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ၊္ ထိငု္း၊ နီေပါ၊ လာ 
အိုႏွင့္ အေရွ႕တီေမာႏိုင္ငံတို႔တြင္ 

ခုနစ္လအတြင္း
အစိုးရႏွင့္ေကအိုင္ေအ
တိုက္ပဲြ ၁၂၀ ေက်ာ္
 ၂၀၁၃ ခုႏစွ ္ေအာကတုိ္ဘာ 
ေဆြးေႏြးပဲြအၿပီးမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
ေမလအထိ အစိုးရတပ္ႏွင့္ ေက 
အိုင္ေအတို ႔ ၾကား တိုက္ပဲြႏွင့္ထိ 
ေတြ႕မႈ အႀကမ္ိေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ 
ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သတ္ 
မွတ္ထားသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ 
မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မရွိသည့္ 
အတြက ္ႏစွဖ္ကတ္ပမ္်ား လႈပရ္ွား  
မႈျပဳတိငု္း ထိေတြ႕မႈျဖစရ္ေၾကာင္း 
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ 
ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက 
ေျပာၾကားရာ ေကအိုင္အို ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သ 
ေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ 
ထိန္းသိမ္းလိုက္နာမႈ အားနည္း 
သျဖင့္ တိုက္ပဲြမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ 
ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္းေဆြးေႏြးမႈ သေဘာတူညီခ်က္မရ
 မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္ ကန္႔ 
သတ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္ 
ထားျခင္းခံေနရသည့္ ၫႊန္ၾကား 
ခ်ကမူ္ၾကမ္းႏငွ့ ္ပတ္သက၍္ ျပည ္
ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မ 
ရွင္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအ 
ဖဲြ႕ခ်ဳပ္တို ႔ သီးသန္ ႔ေတြ႕ဆံုေဆြး 
ေႏြးခဲ့ေသာလ္ည္း သေဘာတညူမီႈ 
မရရွိခဲ့ေပ။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး 

ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္းကို 
ဥပေဒအေနျဖင့္  ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာကပ္ဲြေကာမ္ရငွက္ ထတု ္
ျပန္ခြင့္မရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ေသာ္ 
လည္း ျပည္ေထာငစ္ုေရြးေကာက ္
ပဲြေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ဥပေဒေရး 
ရာ ေလ့လာခ်က္အရ ထုတ္ျပန္ 
ခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး 
ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦး  

ေမလ ၁၈ ရက္ညေနတြင္ မိုးသည္းထန္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေရႀကီးေရလွ်ံ
 ရန္ကန္ုတြင ္ေမလ ၁၈ ရက ္
ညေနက သည္းထနစ္ြာ ရြာသြန္းခဲ ့
ေသာမိုးေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အ 
ဓိကလမ္းဆံုလမ္းခြမ်ားႏွင့္ လူေန 
ထူထပ္သည့္  ၿ မိဳ ႕နယ္အမ်ားစု  
တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ခဲသ့ည။္ မိုးသည္းထနစ္ြာ ရြာသြန္း 
စဥ္ ဗိလုတ္ေထာငၿ္မိဳ႕နယ္ရိွ သက ္
တမ္းရင္ ့ပိေတာကပ္ငႀ္ကီး အျမစ ္
မွ ကြ ၽတ္လဲရာ လမ္းေပၚတြင္  
ေမာင္းႏွင္ေနသည့္  Townace 
ကားေပၚသို႔ ပိမိသျဖင့္ ကားေပၚ 
တြင္ လိုက္ပါလာသူ ငါးဦးဒဏ္ 
ရာရရွိခဲ့ၿပီး ၁၇ ဦးကို ကယ္ဆယ္ 
ေရးမ်ား ခကခ္စဲြာ ျပဳလပုခ္ဲရ့သည။္ 
အစိုးရက ယခုႏွစ္ မိုးရာသီတြင္ 
ရန္ကုန္၌ ေရႀကီးေရလွ်ံနစ္ျမဳပ္ 

မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ေငြက်ပ္ 
သန္း ဘီလီယံ ၂၀ အသုံးျပဳ၍ အ 
စုိးရအဖဲြ႕အတြင္းမွ ဒု၀န္ႀကီးသုံး 

ေမာင္ေတာနယ္စပ္လံုၿခံဳေရး ရဲကင္းကို rSO ၀င္တိုက္
 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ႐ိုဟင္  
ဂ်ာေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး လက္ 
နက္ကိုင္အဖဲြ႕ (RSO) က ေမာင္ 
ေတာၿမိဳ ႕နယ္စပ္ရွိ  လံု ၿခံဳေရးရဲ 
ကင္းကို ေမလ ၁၇ ရက္က အင္ 
အား ၆၀ ခန္႔ျဖင့္ ၀င္ေရာက္တိုက္ 
ခုိက၍္ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့ ္

လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖဲြ႕ခဲြမွ ရဲတပ္သား 
ေလးဦး ေသဆံုးကာ ရဲအရာရွိ  
တစဦ္း ေသနတ္ဒဏရ္ာ ရခဲ့သည။္ 
ေမလ ၁၃ ရက္က ပထမအႀကိမ္ 
၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
၎တုိ ႔ဘက္ မွ  RSO တပ္ဖဲြ ႕ 
၀င္တစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 

သံဃာမ်ား မဲေပးခြင့္ရေရး ေတာင္းဆိုမည့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ခဲ့ဟု မဘသျငင္းဆုိ
 သဃံာမ်ား မဲေပးခြင္ရ့ရွိေရး 
အတြက ္အစိုးရထံေတာင္းဆိမုည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ေပၚေနသည့္ 
သတင္းမ်ားအေပၚ အမ်ဳိးဘာသာ 
သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕ 
(မဘသ-ဗဟုိ) က ေမလ ၁၇ ရက ္
တြင္ ျငင္းဆိုလိုက္ၿပီး ၎တို ႔အ 
ေနျဖင့္ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိး လုံး 
၀ခ်မွတ္ခ့ဲျခင္းမရိွဟု ေျပာၾကား 
ခ့ဲသည္။ ထုိ႔အျပင္ မဘသမွ ေဆာင ္
ရြက္ေနသည့္  မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ 
ေပၚထြက္လာေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ကို ကန္႔ကြက္ေနသူမ်ား၏ လုပ္ 
ရပ္သည္လည္း  ႐ိုးသားမႈမရွိ  
ေၾကာင္း မဘသက ေျပာသည္။ 
မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒမ်ားသည္ ေရး 
ဆဲြေနဆဲ အဆင့္တြင္ပင္ ရွိေနဆဲ 
ျဖစၿ္ပီး အတည္ျပဳရန္ အဆင့ဆ္င္ ့
လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း 
ဥပေဒမ်ား ထြက္ေပၚမလာမီ ေ၀ 
ဖန္ေနသညမွ္ာ သဘာ၀မက်သည္ ့
လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မဘသက 
ေ၀ဖန္လိုက္သည္။

သစ္တန္ခ်ိန္ ေျခာက္သိန္းခဲြျဖင့္ စံခ်ိန္တင ္
ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ထုတ္ 
လုပ္မႈကို တန္ခ်ိန္ေျခာက္သိန္းခဲြ 
ေက်ာသ္ာ ထတုလ္ပုၿ္ပီး စခံ်နိတ္င ္
ေလွ် ာ့ခ်မည္ျဖစသ္ည။္ သစထု္တ္ 
လပုမ္ႈကိ ုယခငက္ ကြၽန္းႏငွ့သ္စမ္ာ 
စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ သိန္းႏွစ္ဆယ္ 
နီးပါးထုတ္ရာမွ ၂၀၁၂ ဘ႑ာႏစွ ္
မွစတင္ၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ 

တြင ္သံုးႏစွတ္ာအတြင္း ထတုလ္ပု ္
မည့ပ္မာဏ စခံ်နိတ္င္ေလွ်ာခ့်ႏိငု ္
ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
တြင္ ကြၽန္းသစ္ႏွင့္ သစ္မာတန္ 
ခ်ိန္ ၁၅ သိန္း၊ ၂၀၁၃ ဘ႑ာေရး 
ႏွစ္စက တန္ခ်ိန္ကိုးသိန္းထုတ္ 
လုပ္ခဲ့သည္။

ရာဇာမင္းခရီးသည္တင္ယာဥ္ ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္
ေျပးဆဲြခြင့္ ပိတ္သိမ္းခံရ
 ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ 
လမ္းေပၚတြင ္ယာဥတ္မိ္းေမွာကမ္ႈ 
ျဖစပ္ြားခဲသ့ည့အ္တြက ္ရာဇာမင္း 
ခရီးသညပ္ို႔ေဆာင္ေရး ယာဥလ္ိငု္း 
ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ 
ခရီးစဥ္ေျပးဆဲြခြင့္ကို ေမလ ၁၅ 
ရက္မွစတင္၍ ပိတ္သိမ္းလိုက္ 
ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ကုန္းလမ္း 

ႏငွ့္ျပညတ္ြင္းေရေၾကာင္း သယယ္ ူ
ပို ႔ေဆာင္ေရးအဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ 
လိုက္သည္။ ေမလ ၁၂ ရက္က 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရာဇာမင္း ယာဥ္ 
တိမ္းေမွာက္မႈတြင္ ယာဥ္ေပၚပါ 
ခရီးသည္ ၄၃ ဦးအနက္ ၁၄ ဦး 
ေသဆံုးၿပီး ၃၀ ဦး ဒဏ္ရာျပင္း 
ထန္စြာ ရရွိခဲ့သည္။

အေမရိကန္က
ျမန္မာအေပၚ
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ
သက္တမ္းတစ္ႏွစ္
ထပ္တိုး
 ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိ 
ကန္ျပည္ေထာငစ္ကု ပတိဆ္ို႔ထား 
ဆဲျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို ႔မႈ 
အခ်ဳိ ႕ကို သမၼတအိုဘားမားက 
ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ သက္တမ္း 
တစ္ႏစွ ္ထပမ္တံိုးျမႇင့လ္ိကုသ္ည။္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌   ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလမဲႈမ်ားျပဳလပုရ္ာတြင ္တိုး  
တက္မႈအခ်ိဳ ႕ရွိေသာ္လည္း လို  
အပ္ေသာ အဆင့္မ်ားရွိေနေသး 
သညဟု္ သမၼတအုိဘားမားက အ 
ေမရိကန္လႊတ္ေတာ္သို ႔  ေပးပို ႔ 
ေသာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း  
မ်ားႏငွ့ ္လပုင္န္းရငွမ္်ားကိ ု၁၉၉၀ 
ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ 
ေပၚခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ 
ရွားမႈမ်ား ဖိႏိွပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ 
မ်ားႏွ င့္ စီးပြားေရးအတူတဲြလုပ္ 
ျခင္းမျပဳေအာင္ တားျမစ္ထားေသာ 
အမ်ဳိးသားအေရးေပၚဥပေဒကို  
ေနာကထ္ပတ္စ္ႏစွ ္သကတ္မ္းတိုး 
လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့အစည္းအေ၀းက 
ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အခ်က္မ်ားျပင္ဆင္
 ၁၉ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ က်င္းပ 
ႏုငိခ္ဲ့ျခင္းမရွဘိ ဲယခုႏစွတ္ြငမ္ ွျပန ္
လည္က်င္းပခဲ့သည့္ ပၪၥမအႀကိမ္ 
ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့အစည္းအ 
ေ၀းႀကီးက သံဃာ့အဖဲြ႕အေျခခံ 
စည္းမ်ဥ္းကိ ုေခတအ္ခါႏငွ့ ္လိကု ္
ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္  အခ်က္  
ေပါင္း ၁၈ ခ်က္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
သာသနာေတာ ္ထြန္းကားျပန္႔ပြား 
ေရးဆိငုရ္ာ အဆုကိိုးခကုိ ုအတည ္
ျပဳဆံုးျဖတ္မႈျပဳခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္ 
လိုက္သည့္ သံဃာ့အေျခခံ စည္း 

မ် ဥ္းအရ ယခင္က တိက်စြာ  
ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေသာ ဂုိဏ္း 
ေပါင္းစံသုဃံာအ့စည္းအေ၀းႀကီး 
ကိ ုေျခာက္ႏစွတ္စႀ္ကမ္ိက်င္းပရန္ 
ႏွင့္ က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ကို ပံုမွန္ 
အားျဖင့ ္တေပါင္းလျပည့အ္တြင္း 
က်င္းပရမည္ဟု ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး သံ 
ဃမဟာနာယကအဖဲြ႕အဆင့ဆ္င္ ့
၏ သကတ္မ္းကိလုည္း ေျခာက္ႏစွ ္
သက္တမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ 
သည္။

တင္ေအးက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ 
သည္။ ေမလ ၁၆ ရက္ ညေနက 
ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ဆန္းမစ္ပါ့ခ္ဗ်ဴးဟို 
တယ္၌ ျပည္ေထာငစ္ုေရြးေကာက ္
ပြဲေကာမ္ရငွ ္ဥက႒ၠ ဦးတင္ေအးႏငွ့ ္ 
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ႕ခ်ဳပ္  
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဉာဏ္ 
၀င္း၊ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္တို ႔ နာရီ 
၀က္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဦး  ေဆာင္ရြ က္ေနေသာ္လည္း   
ေမလ ၁၈ ရက္ မိုးရြာသြန္းမႈကို 
ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ေပ။

လည္း ဒုကၡသည္မ်ား ရွိေနသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိုးအိမ္မဲ့ျပည္ 
တြင္းဒုကၡသည္ ၆၄၀,၉၀၀ ရိွၿပီး 
ကမၻာ့ဒုကၡသည္အမ်ားဆံုး  ၁၀ 
ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္လည္း အဆင့္ ၆ 
ေနရာ၌ ရပ္တည္ေနသည္။

ေနာကတ္စႀ္ကမိ ္လာေရာကတ္ိကု ္
ခိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နယ္ျခား 
ေစာင့လ္ံၿုခံဳေရးရတဲပဖ္ဲြ႕မ ွရအဲရာ 
ရိွတစဦ္းက ေျပာသည။္ ယခုအခါ 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသ 
တြင္းလံၿုခံဳေရး တုိးျမႇင့ထ္ားသည။္

၀ူခုန္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေျခာက္ရက္ၾကာခ်စ္ၾကည္ေရး လာေရာက္မည္
 အေနာက္သို႔ ခရီးသြားျခင္း 
(Journey to the West) နာမည္ 
ေက်ာ္တ႐ုတ္ဇာတ္လမ္းတဲြျဖင့္  
၀ူခုန္းမင္းသားဟု လူသိမ်ားသည့္ 
မစၥတာ လ်ဴခ်ီယုိလင္တန္သည္ 
ေမလ ၂၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

သို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရိွမည္ 
ျဖစၿ္ပီး ခရီးစဥအ္တြင္း ႏိငုင္ံေတာ ္
သမၼတႏငွ့လ္ည္း ေတြ႕ဆံမုည္ျဖစ ္
သည္။ စြန္း၀ူခုန္းေမ်ာက္မင္းအ 
ျဖစ ္ျမန္မာပရိသတ္မ်ား အႀကိဳက ္
ေတြ႕ခဲ့သည့္ မင္းသားမွာ ေမလ 

၂၁ မွ ၂၆ ရက္အထိ ရန္ကုန္၊ မႏၲ 
ေလးႏငွ့ ္ေနျပည္ေတာတ္ို႔တြင ္ခ်စ ္
ၾကည္ေရးခရီး သြားလာလညပ္တ္ 
မည္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပုံ- ေက်ာ္ေဇယ်ာျမင့္
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 ‘‘ဟုတ္တယ္ကိုမင္းဒင္။ တ 
ကယ္ေတာ့ ဖူးခက္ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ဖူး 
ခက္ေဒသခံလူဦးေရဟာ ဆယ့္ 
ငါးရာခိငု္ႏႈန္းထက ္မပိဘုူးတဲဗ့်ာ။ 
ဖူးခက္မွာ စီးပြားရွာရတာ အဆင္ 
ေျပတယ္ဆို ၿ ပီး ေတာကၿမိဳ႕ကို  
၀ိုင္းတဲ့သေဘာေပါ့။ အနီးနားၿမိဳ႕ 
ေတြျဖစ္တဲ့ ဖန္င၊ ကဘိ၊ စူရတ္ 
ဌာနီ၊ နခြန္စထီမရတ္စတဲ့ၿမိဳ႕ေတြ 
က လူတန္းစားေပါင္းစုံ ဖူးခက္ကို 
စုၿပံဳေရာက္လာၾကၿပီး စ႐ုိက္မ်ဳိးစုံ  
နဲ ႔ ဒုစ႐ုိက္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေန 
ေတာတ့ာေပါ။့ ခငဗ္်ားတစခ္ ုသတ ိ
ထားရမွာက ဖူးခကမွ္ာ ေငြရႊငမ္ယ္ 
ထင္ရတဲ့  ႏုိင္ငံျခားသားေတြကို  
စနစ္တက်ဂိုဏ္းဖဲြ႕ၿပီး လိမ္ေနတဲ့ 
အုပ္စုေတြရွိတယ္။ စင္ကာပူက 
ကြ ၽန္ေတာ့္မိတ္ေဆြသေဘၤာသူ  
ေဌးတစ္ေယာက္ဆို သေဘၤာတစ္ 
စီးအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ရာမွာ 
ထုိင္းႏုိင္ငံသား အမည္ခံမွ ျဖစ္ 
မယ္ဆို ၿပီး  လူလည္ထိုင္းတစ္  
ေကာင္ပညာျပလုိက္တာ ထုိင္း 
ဘယသ္န္းသုံးဆယ္ေလာက ္ဆုံးခဲ ့
ပါေရာလား’’
 ‘ ‘မလြယ္ေၾကာပါလား ကို 
သက္ခုိင္။ ဒါနဲ ႔ခင္ဗ်ားေစာေစာ 
က ေျပာတဲ့ ဓားျပအဖဲြ႕ကို လက္ 
ေထာကခ္်တာဟာ ဘလကဆ္ုတိဲ ့
ႏႈတ္ခမ္းေမြးနဲ႔ ေမာငဆ္ုတိာ ဘယ္ 
လိုေၾကာင့္ မွတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္တာ တုံ႔ 
ဗ်ာ’’
  ‘‘ေသခ်ာဆက္စပ္ၿပီးေတြး 
ႏိငုရ္င ္ရငွ္းေနတာပ ဲကိမုင္းဒငရ္ာ။ 
ခငဗ္်ားၿခတံခံါးအဖြင္မ့ွာ ဒီေကာင ္
ေတြဝင္လာႏုိင္တယ္ဆုိတာ ခင္ 
ဗ်ားဆုိင္ကေန ထြက္ကတည္းက 
ေစာင့္ ၾကည့္တဲ့သူရွိေနလုိ ႔ေပါ့။ 
ခင္ဗ်ားဆုိင္ေဘးမွာ ဖိဝမ္ဆိုတဲ့ 
ထုငိ္းအမ်ဳိးသမီးရ႕ဲ ေကြ႕တယီိဆုုငိ ္
ရွိတယ္။ ဖိဝမ္ဟာ လက္ရွိအခ်ိန္ 
မွာ ဘလက္ဆိုတဲ့ေမာင္နဲ ႔တြဲေန 
တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ခင္ 
ဗ်ားတပည့္ေက်ာဝ္င္းေဌးကိ ုကြၽန ္
ေတာ္ေသခ်ာ ေမးၾကည့္ေတာ့ ဘ 
လက္ဟာ ေစာေစာက ဓားျပမႈနဲ႔
သိမ္းသြားတဲ့ကားပိုင္ရွင္ရဲ႕အိမ္ 
ကို အဝင္အထြက္ရွိသတဲ့ဗ်။ အဲဒီ 
အိမ္မွာ ဘလက္ကို သံုး၊ ေလး 
ႀကိမ္ သူျမင္ခဲ့ရဖူးသတဲ့။ ေနာက္ 
ဆံုးအခုိ င္မာဆံုး  သက္ေသက 
ေတာ ့ဒီေကာငန္ဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ေနာက ္
ခံဇာတ္လမ္းေဟာင္းရွိတာမို႔ ခင္ 
ဗ်ားအိမ္ကို ဓားျပတုိက္တာဟာ 
ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ခင္ဗ်ားပတ္သက္ေန 
လုိ႔ျဖစ္ႏုိင္ေလရဲ႕’’
 ‘‘ေဩာ္.. ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဘလက္ 
ဟာ ဇာတ္လမ္းေဟာင္းရွိခဲ့ေသး 
သကိုး။ ရွင္းစမ္းပါဦးဗ်။ စိတ္ဝင္ 
စားစရာပဲ’’
 ကိုသက္ခုိင္စကားေၾကာင့္  

ေဘးမွာငိုက္လ်က္ပါလာေသာ 
ကြၽန္ေတာ့ဇ္နီးသညပ္ငလ္ွ်င ္မ်က ္
လံုးပြင့္လာသည္။ ကုိသက္ခိုင္ 
သည္ ကားကုိခပ္ျဖည္းျဖည္းေမာင္း 
ရင္း သူႏွင့္ ဘလက္တုိ႔၏ ဇာတ္ 
လမ္းကိ ုေနာက္ေၾကာင္းျပန္သည။္
 ‘‘ဒီေမာင္ဖူးခက္ကိုေရာက္ 
လာတာ ၂ ႏွစ္ထက္မပိုေသးဘူး။ 
ကြၽန္ေတာ္သသိေလာက ္ဘလက ္
ဟာ လိမ္လည္မႈ၊ ဓားျပမႈေတြနဲ႔ 
ဖူးခက္ေထာင္က ထြက္လာတဲ့  
ေထာ င္ ထြ က္ တ စ္ေ ယာ က္ ပဲ ။ 
ေထာင္ကထြက္လာၿပီး ဖူးခက္မွာ 
ရိွတ့ဲ သူ႔ညီပန္းရန္ေခါင္းေဆာင္အိမ္ 
မွာကပ္ေနရင္း ခင္ဗ်ားဆုိင္ေဘး 
က ထိုင္းမဖိဝမ္နဲ ႔ၿငိတာေပါ့ဗ်ာ။ 
အစပိငု္းဖဝိမက္ိလုာၿပီး ပိုးပန္းခ်နိ ္
မွာေတာ့ တကယ့္ဟိတ္ႀကီးဟန္ 
ႀကီး႐ႈိးစမိုးနဲ႔ေပါဗ့်ာ။ မၾကာပါဘူး။ 
သစူီးေနတဲ ့တုယိိတုာအကတ္လစ ္
(Atlist)ကားကို လစဥ္ပုံမွန္ေငြ 
ဆက္မသြင္းႏုိင္လို႔ ဖိဝမ္အိမ္ေရွ႕ 
မွာတင္ ကရိန္းနဲ ႔လာဆြဲသြားပါ 
ေရာလားဗ်ာ’’
 ‘‘ဖဝိမ္က သေဘာေကာင္းပါ 
တယ္ဗ် ။  ကြ ၽ န္ေတာ္နဲ ႔လည္း  
အေတာ္ရင္းႏွီးပါတယ္’’
 ဖဝိမ္၏ ေကြ႕တီယုိႏငွ္ ့ေကာ္ 
ဖတီြလဲ်က္ေရာင္းခ်ေသာဆုငိင္ယ ္
သည္ ကြၽန္ေတာ့္ဆုိင္ႏွင့္ ႏွစ္ခန္း 
ေက်ာ္ျဖစ္၏။ ဖိဝမ္သည္ အသား 
ျဖဴျဖဴႏွင့္ လုံးႀကီးေပါက္လွ၊ အသက္ 
(၄၀)အရြယ္ထိုင္းအမ်ဳးိသမီးျဖစ္ 
သည္။ နံနက္တုိင္းလိုလို သူ႔ဆုိင္ 
ေရွ႕မွ.. ‘‘ေအာင္မာေလး၊ ေအာင္ 
မာေလး’’ (လာၾကေနာ္။ ဝယ္ၾက 
ေနာ္)ဟူသည္ ့ဘလက၏္အသစံာ 
စာကို ၾကားရေလ့ရွိသည္။
  ‘‘ဟုတ္ပါ့ ကိုမင္းဒင္ရာ။ 
ဖိဝမ္ဟာ သေဘာေကာင္းတာ 
အမွန္ပ။ဲ သူ႔မွာေျပာစရာရိွေနတာ 
က ေယာက်္ားမရွိရင္ မေနတတ္ 
တဲ့ျပႆနာပဲဗ်ာ’’
 ‘‘ဟုတ္ရ႕ဲလားဗ်။ ကြၽန္ေတာ္ 
ျမင္မိသေလာက္ေတာ့ ဘလက္နဲ႔ 
တြဲေနတာ ခပ္ေအးေအးပါပဲ’’
 ‘‘ဖဝိမ္ဟာ ဖူးခကန္ဲ႔ မုိင္ေလး 
ရာေက်ာ္ေလာက္ေဝးတဲ့လပ္ဘူရီ 
ၿမိဳ႕ ဇာတိဗ်။ ဖိဝမ္က အငယ္ဆံုး 
သမီးမို ႔ မိဘေတြက အလိုလုိက္ 
ထားေတာ့ စာေတာင္ေျဖာင့္ေျဖာင္ ့ 
မဖတ္တတ္ရွာဘူး။ သူ႔ရဲ႕ ပထမ 
ဆံုးေယာက်္ားက  သူ အသ က္  
(၃၀ )ဝန္းက်င္ေလာက္မွာဆံုး  
တယ္။ သားတစ္ေယာက္က်န္ခဲ့ 
ေလရ႕ဲ။ သူ႔ေယာက်္ားဆံုးပါးသြား 
ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း ဖိဝမ္တြဲခဲ့တဲ့ 
ေယာက်္ားေတြ မနည္းလွဘူးဗ်။ 
ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ေတာင္ 
ေလးငါးေယာကရ္ွမိယ။္ ကနုက္နု ္
ေျပာရရငဗ္်ာ ဖဝိမ္ဟာ ဝထစဘ္န္ုး 

ႀကီးေက်ာင္းက ကိုယ္ေတာ္တစ္ 
ပါးနဲ႔ေတာင္ မကင္းဘူးလို႔ အသံ 
ထြကလ္ာဖူးတယ္။ ဖဝိမ္ဟာ ကြၽန္ 
ေတာ့္ကိုေတာင္ ေရလာေျမာင္း 
ေပးလုပ္ခဲ့ေသးသဗ်။ ကြၽန္ေတာ္ 
ေရွာင္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္  ကြ ၽန္ေတာ့္  
တပည့္ေက်ာ္ ေဖၾကည္ကေတာ့ 
မေရွာင္ႏုိင္ရွာခဲ့ဘူးဆုိပါေတာ့။ 
ေနာက္ပိုင္းမွာ ေမာ္လၿမိဳင္သား 
ေဖၾကည္ဟာ ဖိဝမ္နဲ႔ ဇာတ္လမ္း 
ျဖစ္ေရာေပါ့ ဗ်ာ ။  ခက္တာက 
ေဖၾကညန္ဲ႔ ဖဝိမ္ၿငၾိကတဲ့အခ်န္ိမွာ 
ဖိဝမ္ဟာ ဆူရတ္ဌာနီက သေဘၤာ 
ဆလငထို္င္းတစ္ေကာငန္ဲ႔ တစပ္ြင္ ့
ႏွစ္ခုိင္ဇာတ္လမ္းကလည္းရွိေန 
ေသးသဗ်။ အဒဲထီိငု္းက ဖူးခကက္ိ ု
တစ္ပတ္တစ္ ႀကိမ္ေလာက္သာ 
လာတာမို႔ အစပိုင္းမွာ မရိပ္မိေပ 
မယ့္ ေဖၾကည္ရဲ႕ အေနအထုိင္ 
မတတ္မႈေၾကာင့္ ျပႆနာတက္ 
ၾကေလသတည္းေပါ့။ ေသနတ္ 
သမားငွားၿပီး ေဖၾကည္က့ိ ုအျပတ္ 
ရငွ္းမယ္အ့ထ ိဇာတလ္မ္းေတြျဖစ ္
ခဲ့ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ့္အရွိန္အဝါ 
ေၾကာင့္ ဘာမွေတာ့ ဆိုးဆုိးရြား 
ရြားဆက္မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ေဖၾကည့္ 
ဇာတ္လမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ေပၚလာ 
တဲ့မင္းသားသစက္ေတာ့ ဘလက ္
ေပါ့ဗ်ာ။ ဘလက္အလုပ္လက္မဲ့ 
ျဖစ္ေနခ်နိတ္နု္းက ဖဝိမက္ိယုတ္ုငိ ္
ကြၽန္ေတာ့္ကို လာၿပီးအကူအညီ 
ေတာင္းလို ႔ ကြၽန္ေတာ့္ဒ႐ိုင္ဘာ 
အျဖစ္ ႏွစ္လေလာက္ခန္႔ဖူးေသး 
ဗ်ာ။ ေနာက္ပိုင္း ဒီေမာင္ ကြၽန္ 
ေတာ့္ကားေပၚကို ဘိန္းစားရြက္ 
ေတြတငၿ္ပီး ေလွ်ာက္ေရာင္းေနလုိ႔ 
အလုပ္ကထုတ္ပစ္လုိက္တာ။ ဒီ 
မွာတင္ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ခဲ့ 
ထင္ပါရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ ဒီေမာင္ ကြၽန္ 
ေတာ္က့ိုေတာမ့လပုရ္ခဲဲဘ့ူး။ ကြၽန ္
ေတာ္နဲ႔အလားတူအလုပ္မ်ဳိးလုပ္ 
တဲ့  ခင္ဗ်ားဟာ ကြ ၽန္ေတာ့္လို  
အထိုက္အေလ်ာက္ေခ်ာင္လည္ 
တဲ့သူျဖစ္မယ္ဆုိၿပီး ဒီဇာတ္လမ္း 
ကို ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ 
တယ္’’
 ‘‘ေဩာ္.. တကယ့္ဇာတ္႐ႈပ္ 
ႀကီးပါလားဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားေျပာေတာ့ 
လည္း အခ်ိတ္အဆကက္ မိေနသား 
ပဲ ။  ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္  အမႈဖြင့္ ၿ ပီး  
ေနာက္ဆက္တြဲကိစ ၥေတြ ကြ ၽ န္ 
ေတာ္ရင္မဆိုင္ခ်င္ဘူးကုိသက္ခိုင္’’
 ‘ ‘အႏၲ ရာယ္မ်ားတာေတာ့  
အမွန္ပဲ ကိုမင္းဒင္။ ဒီဇာတ္ကိုဒီ 
မွာရပလ္ုိ႔ေတာ ့မျဖစ္ေခ်ေသးဘူး။ 
ရပရ္မယ္အ့ခ်နိက္ု ိကြၽန္ေတာ္ေျပာ 
ပါ့မယ္။ အဆပ္ိျပင္းတဲ့အေၾကာင္း 
ႏွာမႈတသ္ံေလာက္ေတာ့ေပးမွျဖစ ္
မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တစ္ေယာက္လံုး 
ရွိပါေသးတယ္။ သိပ္လည္းမပူပါ 
ေလနဲ႔ဗ်ာ’’

  ေနာက္ပိုင္းတြင္  ဖူးခက္ 
စံမေကာင္းရဲစခန္းမွ ကြၽန္ေတာ့္ 
အား သံုး၊ ေလးႀကမ္ိခန္႔ေခၚယူစစ ္
ေဆးခဲ့ ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ရဲစခန္းသို ႔ 
ေရာက္ေလတုိင္း  ဓားျပဳမႈတြင္  
သက္ေသခံအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထား 
သည့္ကားကို ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕ျမင္ 
ေနရသည္။ ေလးလေက်ာ္ခန္႔ မိုး 
ေရထတဲြငရ္ွိေနသျဖင္ ့ကားဘီးေခြ 
တို႔မွာ သံေခ်းပင္တက္စျပဳေနေခ် 
ၿပီ။ ထူးျခားသည္ကား ဘလက္ 
တစ္ေယာက္ သိသိသာသာမ်က္ 
ႏွာပ်က္ေနျခင္းျဖစ၏္။ ဖဝိမ္သည ္
လည္း သတင္းအတိအက်အျပည္ ့
အစံုမဟုတ္သည့္တုိင္ ဘလက္၏ 
ေျခရာလကရ္ာကိ ုအနည္းငယ္ရိပ္ 
မဟိနတ္၏ူ။ မ်က္ႏွာမေကာင္းလ ွ
ေခ်။
 ကိုသက္ခုိင္ကား ကြၽန္ေတာ့္ 
အမႈ၏ေနာက္ကြယ္တြင္  ထုိင္း  
ဓားျပတို႔ႏငွ္ ့သတူစ္ျပနက္ိယုတ္စ ္
ျပ န္အားစ မ္းေန ၾကဟန္ ရိွ၏။ 
အဆိုပါအမႈျဖစ္ပြားၿပီး ေလးလခြဲ 
ခန္႔အၾကာတြင္ ဓားျပအုပ္စုသည္ 
သက္ေသခံကားကို အာမခံျဖင့္ 
ထတုသ္ြားႏုငိခ္ဲသ့ည။္ ကိသုကခ္ုငိ ္
နားသို ႔  ထိုသတင္းေရာက္သြား  
သည့္အခါ မည္သို ႔အကြက္ေရႊ႕ 
လုိက္ျပန္သည္မသိ။ အာမခံျဖင့္ 
ထုတ္သြား ၿပီးေသာကားမွာ ႏွစ္  
ရက္အၾကာတြင္ စံမေကာင္းရဲ  
စခန္းသို႔ ျပန္ေရာက္ေနျပန္သည။္ 
မၾကာမီ တရားလိုကြၽန္ေတာ့္အား 
ရစဲခန္းမွဆင့္ေခၚျပန္ကာ တရားခ ံ
မ်ား၏ အနီးစပ္ဆံုးပံုတူကို ရႏုိင္ 
ေရးအတြက ္ထိငု္းပန္းခ်ဆီရာတစ ္
ေယာက္ႏငွ္ ့အလပု႐္ႈပရ္ျပနသ္ည။္ 
အေၾကာင္းစံုအား ကိုသက္ခုိင္ကို 
ေျပာျပသည့္အခါ သူက ခပ္ေအး 
ေအးေလသံျဖင့္  ကြ ၽန္ေတာ့္ကို  
တရားခ်သည္။
 ‘‘ထုိင္းပန္းခ်ီဆရာေခၚၿပီး ခင ္
ဗ်ားရဲ႕ထြက္ခ်က္အရ တရားခံရဲ႕ 
ပံတုကူိဆုြတဲယဆ္ုတိာ ရကဲစိၥကနု ္
ေအာင္လုပ္တဲ့သေဘာပဲကိုမင္း 
ဒင္။ အမွန္ဆုိ စီစီတီဗီကရတဲ့ 
အေထာကအ္ထားနဲ႔တငၿ္ပီးရမယ့္ 
ကိစၥဗ်။ ဓားျပေတြကုိ ဖမ္းမိစရာ 
အေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး။ ေနာက္ 
ဆံုးမွာေတာ့ သူတုိ႔ကားကိုျဖစ္တဲ့ 
နည္းနဲ ႔  ျပန္ထုတ္သြား ၾကလိ မ့္  
မယ္။ ထုိင္းတရားခံက ထုိုင္းရဲကို 
လာဘ္ထိုးတဲ့နည္းနဲ ႔ေပါ့။ ဘယ္ 
ထိုင္းရဲမွ  ဗမာအိမ္ဝင္တုိက္တဲ့  
ထိုင္းဓားျပကို မိေအာင္မဖမ္းခ်င္ 
ၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဖူးခက္ 

ဟာ ထုိင္းက ဗမာကိုသတ္ရင္ 
ေတာင္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္အမႈ 
အခင္းမျဖစ္တဲ့  ၿမိဳ ႕ ႀကီးပါဗ်ာ။ 
အ႐ႈံးအျမတ္တြက္ၾကည့္ရင္ ခင္ 
ဗ်ားဆံုး႐ံႈးခဲ့တာ ဘတ္ေငြေျခာက္ 
ေသာင္း။  ဓားျပေတြအမႈလုိက္  
ပိတ္ရတာ ဘတ္သိန္းခ်ီကုန္ေန 
ေလာက္ၿပီ။ ဒီေနရာမွာမွ ဒီဇာတ္ 
လမ္းကို မရပ္ရင္ ဒီေမာင္ေတြနဲ႔ 
ကြၽန္ေတာ့္ၾကားမွာ ပြဲပို ၾကမ္းၿပီး 
မလိုလားအပ္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ျဖစရ္ပဆ္ိုးေတြ ပါလာေတာမ့ယ။္ 
ဒီေတာ့ အဆိပ္ရွိမွန္းသိေအာင္ 
ႏွာမႈတ္ျပတာ လံုေလာက္ၿပီလုိ ႔ 
ယူဆတယ္ဗ်ာ။ အေရးႀကီးဆံုး 
အခ်ကက္ သတ္ကြင္းဟာ သတူစ ္
ပါးတုိင္းျပည္ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥပါပဲ’’
 ‘‘ခင္ဗ်ားသေဘာပါပဲကုိသက္ 
ခုိင္ရာ။ ဘလက္ဆိုတဲ့ေကာင္  
လည္း အခုေတာ့ အၿမီးကုပ္ေန 
ေလရဲ႕။ ဓားျပေတြဆီက ေဝစုမရ 
တဲ့အျပင္  မီး မေသဘဲ  လက္  
ေထာက္ခ်ရသလားဆုိၿပီးေတာင္ 
ျပန္အႀကိမ္းခံေနရမယ့္အျဖစ္ကို 
ကြၽန္ေတာ္ရိပ္မိပါတယ္’’
 ‘‘ဘလက္ရဲ႕အကုသိုလ္က 
ဆံုးခန္းမတုိင္ေသးဘူးဆုိရမယ္ 
ကိုမင္းဒင္’’
 ‘‘ဟ။ ခင္ဗ်ားက ဘလက္ကို 
ဘာလုပ္ထားျပန္ၿပီတုံး’’
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္ ဘာမွမလုပ္ပါ 
ဘူး။ သူ႔အကုသိုလ္နဲ႔ သူပါဗ်ာ။ 
ေဖၾကည္နဲ႔ ဖိဝမ္ဇာတ္လမ္းျပတ္ 
သြားတာဟာ ေဖၾကည့္မွာ အိပ္ခ်္ 
အုိင္ဗီပိုးေပါ့စတစ္ေတြ႕လို႔ဗ်’’
 ‘‘ဗ်ာ’’
 ‘‘မဗ်ာနဲ႔။ ေဖၾကညဟ္ာ ကြၽန္ 
ေတာ့္ကားကိုေမာင္းေနရင္း ႐ုတ္ 
တရက္နာမက်န္းျဖစ္တယ္။ သူ႔ 
အေျခအေနကို ကြၽန္ေတာ္အကဲ 
ခတ္ရတာ မဟန္တာေၾကာင္ ့ကြၽန္ 
ေတာ္ကိုယ္တုိင္  ေဝါဗီးရွင္းမွာ  
ေသြးစစ္ဖို ႔တုိက္တြန္းခဲ့ရတယ္။ 
ေဖၾကည္ခ့မ်ာ အေၾကာကလ္ြန္ၿပီး 
အစစ္မခံရဲလို ႔ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္ 
တုိင္အေဖာ္အျဖစ္ အစစ္ခံခဲ့ရ 
ေသးဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တဲ့အ 
တုိင္းပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ေဖ 
ၾကည္လည္း ေမာ္လၿမိဳင္ကိုျပန္ 
သြားရွာတယ္။ ဖိဝမ္ကေတာ့ အျဖစ္ 
စုံကုိသိဟန္မတူသလုိ ကြၽန္ေတာ္ 
လည္း ဘာမွရွင္းမျပႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ 
ဖိဝမ္ခမ်ာ ေဖၾကည့္ေရာဂါကို  
ေသြး႐ိုးသား႐ိုး  ေရာဂါထင္ ၿပီး  
တ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္းက နတ္ဆရာ 
ေတြနဲ ႔ေတာင္ ကုေပးခဲ့ေလရဲ႕။ 

အခုေတာ့ ေဖၾကညလ္ည္း ေမာ္လ 
ၿမိဳင္မွာ က်န္းမာပကတိခ်မ္းသာ 
စြာ ရိွေနသတဲ့ဗ်။ ေဖၾကည္ရဲ႕ 
စားေတာက္် ဖဝိမန္ဲ႔ဆကတ္ြဲေနတဲ ့
ဘလကရ္႕ဲအနာဂတ္ဟာ ဘယ္သို႔ 
ဘယ္ပံုရွိမယ္ဆုိတာ ခင္ဗ်ားစဥ္း 
စားၾကည့္ေပေတာ့။ တစ္ခုေတာ့ 
ေလးေလးနကန္ကသ္တိေပးထား 
ပါရေစကိုမင္းဒင္။ ဥေရာပတိုက္ 
သားမ်က္ႏွာျဖဴကိ ုသခင၊္ ဗမာကိ ု
ကြၽန္လုိ႔ အ႐ုိးစြဲထင္ျမင္ေနၾကတဲ့ 
ယိုးဒယားေျမမွာ ဗမာတစ္ေယာက ္
အတြက ္တရားမွ်တမႈဆုတိာ အိပ္ 
မကထ္မွဲာေတာင ္မမကပ္ါေလနဲ႔’’
 နံေဘးမ ွဇနီးသညက္ား အပိ ္
ေပ်ာ္ေနေလၿပီ။ အာေစးမိသလို 
ျဖစ္သြားသည့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ 
တစ္ခြန္းတစ္ပါဒမွ် တံု႔ျပန္စကား 
မဆိုႏုိင္ေတာဘ့ဲ ကိုသက္ခုငိ္မ်က္ 
ႏွာကိုသာ ခပ္ေငးေငး ၾကည့္ေန 
ရင္း  ဆင့္ကဲအေတြးပြားမိျ ပန္  
သည္။ မေကာင္းမႈဟူသည္ ဆိတ္ 
ကြယရ္ာမရွဆိုိေသာ္ျငား မသမာမႈ 
မ်ားျဖင့္ စီမံဖန္တီးထားေလသည့္ 
စစ္၀ါဒစနစ္ဆိုး ႀကီးကား ဗမာ 
ျပည္တြင္ပန္းပန္လ်က္ရွိေနဆဲ။ 
စစ္၀ါဒဟူေသာ ေရခံေျမခံ စနစ္ 
ဆိုး ႀကီးေၾကာင့္ လူရည္လူေသြး 
မညံ့လွေသာ သာကီႏြယ္တုိ႔သည္ 
ရာဇ၀င္ထဲက လက္ေအာက္ခံ 
ပဏၰာဆက္ႏုိင္ငံသို႔ ေျပး၀င္ခိုလႈံ 
ေန ၾကရ၏။ ေရခံေျမခံ စနစ္  
ေကာင္းတစ္ခု၏ အက်ဳိးဆက္ 
ေၾကာင့္ ဇာတာတက္ကာစင္ေပၚ 
ေရာက္ေနၾကသည့္  လူစြမ္းလူ  
စကင္းမဲ့ေသာ ထိုင္းလူမ်ဳိးတုိ ႔၏ 
လက္ေအာက္၀ယ္ ဆီးျဖဴသီးကို 
ဆန္ေကာထဲ လွိမ့္သလို မတရား 
မႈမ်ဳိးစုံကို ခါးစည္းခံရင္း မ်က္ႏွာ 
ငယ္ေနၾကရေသာ ထမင္းတစ္ 
လပ္ု၊ တုတ္တစခ္်ကအ္ျဖစသ္နစ ္ 
မ်ားကား ဖူးခက္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္သာ 
မက ယိုးဒယားျပည္တစ္၀န္းတြင္ 
ေရးဖဲြ ႕မကုန္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ 
ရိွ မညမွ္ာ ဧကန္တရားေပတည္း။ 
ဗမာျပည္ႀကီး၏ ေနသာေသာ ေန႔ 
မ်ားဆီ သို႔မေရာက္မီ ကြၽန္ေတာ္ 
ႏွင့့့္ ကြၽန္ေတာ့္လက္တစ္ကမ္းမွ 
အညတရတို႔၏ ရင္နာဖြယ္အျဖစ္ 
အပ်က္တို ႔ကို သမုိင္းမွတ္တမ္း 
၀ငသ္ည္ျဖစ္ေစ၊ မ၀ငသ္ည္ျဖစ္ေစ 
ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေနာင္လာ 
ေနာက္သားတုိ႔ သတိခ်ပ္အမွတ္ 
ရႏုိင္ၾကေစရန္အလို႔ငွာ ေရးခ်င္ 
သည္ျဖစ္ေစ၊ မေရးခ်င္သည္ျဖစ္ 
ေစ၊ ကြၽန္ေတာ္ေရးေနရေပဦးမည္။

မင္းဒင္ရဲ႕  သက္ခုိင္(၂)
စာမ်က္ႏွာ(၂၄) မွ
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အျမင္ကတ္ပုဒ္မနဲ႔ မလြတ္ေသးတဲ့ ျပည္သူေတြ
အကယ္၍ သင္သည္တိုင္းရင္း 
သားလကန္ကက္ုငိတ္ပဖ္ဲြ႕မ်ားႏငွ္ ့
နီးစပ္သည္ ့ေဒသမ်ားတြင ္ေနထုိင္
သူျဖစ္ၿပီး သင့္ထံအဆိုပါ လက္ 
နက္ကုိင္မ်ားက အကူအညီ တစ္ 
ခလုာေတာင္းသညဆ္ုပိါစို႔။ ထုိ႔အ 
တြက္သင့္ထံတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
သိပ္မ်ားမ်ားစားစားရိွမည္ေတာ့ 
မဟုတ္။
 အကူအညီေပးရန္ ျငင္းဆန္ 
ခဲ့ပါက ယင္းလက္နက္ကုိင္တပ္ 
ဖဲြ ႕မ်ား၏ ၿငိဳျငင္မႈကုိ  ခံရႏုိ င္  
သည္။ အကူအညီေပးရန္ ဆံုး 
ျဖတခ္ဲပ့ါက သင္က့ု ိအစိုးရက ဖမ္း 
ဆီးေထာင္ခ်လိမ့္မည္။
 သင္သည္မည္သည့္ ဥပေဒ 
မ ွမခ်ိဳးေဖာကသ္ည္ ့သတူစဥ္ီး ျဖစ ္
ဦးေတာ့ အစုိုးရဘက္မွ မတရား 
အသင္းအျဖစ္ ေၾကညာထားသူ 
မ်ား၊ လကန္ကက္ုငိတ္ပ္ဖဲြ႕၀ငမ္်ား 
အား ထမင္းတစန္ပ္၊ ေရတစခ္ြက ္
တုိက္႐ံုမွ်ျဖင့္ ေထာင္နန္းစံရႏုိင္ 
သည္။
 လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ 
ပုိင္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ား 
ႏငွ္ ့ဖံုးလႊမ္းေနခဲသ့ည္ ့ျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
တြင္ အဆက္ဆက္ေသာ အစိုးရ 
မ်ားက ၎တုိ႔အားပုန္ကန္ေတာ္ 
လန္ွၾကသမူ်ားကု ိသာမက ၎တုိ႔ 
အျမငမ္ၾကညသ္မူ်ားကုပိါ ကုလိိနု ီ
ေခတ္အဂၤလိပ္အစုိးရလက္ထက္ 
၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ 
မတရားအသင္းမ်ား အက္ဥပေဒ 
ျဖင့္ အေရးယူခဲ့သည္။ 
 ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆံုးျပည္ 
တြင္းစစ္ကုိ  ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ 
ျပည္သူမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖဲြ႕မ်ားအၾကား က်ဥ္းထဲက်ပ္ 
ထတဲြင ္ေနခဲရ့သည္ဘ့၀ကိ ုအဆံုး 

သတ္ေစမလားဆုိသည့္  ေမွ်ာ္  
လင္ခ့်ကသ္ည ္သမၼတဦး သန္ိးစန္ိ 
အစုိးရလကထ္ကတ္ြင ္ေပၚေပါက ္
လာခဲ့သည္။ 
 တုငိ္းရင္းသားလကန္ကက္ုငိ ္
မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးခဲ့ 
သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ျပည္ 
သူမ်ားအၾကားအျမင္ကတ္ပုဒ္မ 
(သုိ႔) လိုရာဆဲြဥပေဒဟုထင္ရွားခဲ့ 
သည့္ မတရားအသင္းမ်ား အက္ 
ဥပေဒပယ္ဖ်ကျ္ပငဆ္င္ေရး ေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။
 သို ႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ 
ရကပို္င္းအတြင္းက အျဖစအ္ပ်က ္
တစ္ခုေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ 
အစိုးရသည္လည္း ယခင္အစိုးရ 
မ်ားနည္းတူ မတရားအသင္းမ်ား 
အကဥ္ပေဒကုလိုရိာဆဲြဥပေဒတစ ္
ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳေနဆဲလားဆို 
သည့္ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ထြက္ 
ေပၚလာခဲ့ရသည္။ ထုိေမးခြန္း  
သည္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) 
က်ိဳင္းတံု ၿမိဳ ႕နယ္အတြင္းရွိ  နမ့္  
လင္းမုိုင္ေက်းရြာမွ ရွမ္းတုိုင္းရင္း 
သားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ ႕ခ်ဳပ္  
(SNLD) ၏ ေက်းရြာပါတီစညး္႐ုံး 
ေရးမွဴးကုိ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ေရးေကာင္ စီ ( RCSS/
SSA) ႏွင့္  ဆက္သြယ္သည္ဆုိ 
သည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္  ဖမ္းဆီးခဲ့  
သည့္ ေမလ ၅ ရက္ေနာက္ပုိင္းမွ 
စတင္လာခဲ့သည္။
 SNLD ၏ ေက်းရြာပါတီ 
စည္း႐ံုးေရးမွဴးျဖစသ္ည္ ့စုငိ္းအိကု ္
တိန္(ခ) အုိက္က်ိမ္းဖမ္းဆီးခံရ 
ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား 
ကု ိအခ်နိမ္ေရြးဖမ္းဆီးႏုငိ္ေၾကာင္း  
အစိုးရမွ သတင္းစကားေပးသည့္ 
အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသ ံတစ ္
ခုမ်ားလားဆုိသည္ကုိ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကုိင္မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ေန 
ၿပီလည္းျဖစ္သည္။
 ျပည္တြင္းစစ္အဆံုးသတ္ 
ေရးအတြက္ ေျခလွမ္းတစ္ခုအ 
ျဖစ ္ရမွ္းျပညန္ယအ္ေျခစိကု ္လက ္
နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ ႕မ်ားႏွင့္  အစိုးရ 
အၾကားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး 
ၾကား ၀င္ေပးရန္ အစိုးရက SNLD 
ကုိ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။
 အစိုးရဘက္မွ ကမ္းလွမ္းမႈ 
ထဲတြင္  ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ  
ေထာင္ေရးေကာင္ စီ ( RCSS/ 
SSA) ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ယြက္စစ္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေတြ႕ဆံုုႏုိင္ေရး 
SNLD ဘကမွ္ အကအူညီေပးေရး 
လည္းပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း SNLD ၏ 
ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ဦးစုိင္းလိတ္က 
ေျပာသည္။
 ျပႆနာရိွေနသည္က ရွမ္း 
လကန္ကက္ုငိမ္်ားထ ံသြားေရာက ္
ဆက္သြယ္ပါက မတရားအသင္း 
မ်ား အကဥ္ပေဒျဖင္ ့SNLD အေရး 
ယူခံရႏိုင္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။
 သုိ႔ေသာလ္ည္း ထုအိခကအ္ 
ခဲကုိ  ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အစိုးရ 
ဘကမွ္ ကမ္းလမ္ွးမႈထတဲြင ္ကတိ 
က၀တ္တစ္ခုလည္း ထည့္သြင္း 
ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း ဦးစိုင္းလိတ္ 
ကေျပာသည္။
 ‘‘ဦးခြန္ထြန္းဦး(SNLDဥက႒ၠ) 
က ဆက္သြယ္ေပးလုိ႔ အေရးယူခံ 
ရရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲေမးေတာ့ 
ဦးေအာငမ္င္းက ၿငမိ္းခ်မ္းေရးကစိၥ 
ေဆာင္ရြက္လို႔ အဘ(ဦးခြန္ထြန္း 
ဦး)ကု ိ၁၇(၁)နဲ႔ အေရးယူရင ္ကြၽန္ 
ေတာက္ုယိတ္ုငိအ္ဘကုလိာထတု ္
မယ္။ ထုတ္လို႔မရရင္ ကြၽန္ေတာ္ 
ကုယိတ္ုငိ္ေထာငထ္လဲိကု္ေနမယ ္
လို႔ေျပာတယ္’’ဟု ဦးစုိင္းလိတ္က 
ထိုစဥ္ကအျဖစ္အပ်က္ကုိ  ျပန္ 

လည္ေျပာသည္။
 ထုိ႔ေနာက္ရက္အနည္းငယ္ 
အၾကာတြင္ သမၼတႏွင့္ (RCSS/ 
SSA) ေခါင္းေဆာင္ဒုတိယဗိုလ္ 
ခ်ဳပႀ္ကီး ယြကစ္စတ္ုိ႔ေနျပည္ေတာ ္
တြင္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ခဲ့သည္။
 ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ေတာ့  
ေပးထားသည့္ကတိအတိုင္းအစိုး 
ရဘက္က တည္ခဲ့သည္။ RCSS/ 
SSA ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈေၾကာင့္ ဦး 
ခြန္ထြန္းဦးအပါအ၀င ္SNLD ထိပ္ 
ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီး 
ျခင္းမရိွခဲ့။ သို႔ေသာ္လည္း SNLD 
ကုိအံ့အားသင့္ေစသည့္ လုပ္ရပ္ 
တစ္ခုေတာ့ လုပ္ျပခဲ့သည္။
 ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ရွမ္းတုိင္း 
ရင္းသားလက္နက္ကုိ င္ေခါင္း  
ေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ရက္ 
ေပါင္း ၃၂၅ ရက္တိတိအၾကာ 
၂၀၁၄ ေမလ ၅ ရကတ္ြင ္RCSS/ 
SSA ႏငွ္ ့ဆကသ္ြယ္မႈေၾကာင္ဟု့ ဆိ ု
ကာ SNLD ၏ ေက်း ရြာပါတီစည္း႐ုံး 
ေရးမွဴးတစ္ဦးကုိ တပ္မေတာ္က 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလုိက္သည္။
 ‘‘အေပၚပိုင္းကေတာ့ ဆက္ 
ဆံေနတယ္။ ဘာမွမျဖစ္ဘူး ။ 
ေအာက္က လူေတြက်ေတာ့ အ 
ဖမ္းခံရတယ္ဆိုရင္ မဟုတ္ဘူး’’ 
ဟု ၎တုိ႔ပါတီ၀င္ ထိန္းသိမ္းခံရ 
မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာသည္။
 တကယ္ေတာ့ SNLD၏ ေက်း 
ရြာပါတစီည္း႐ံုးေရးမွဴးသည ္အစိုး 
ရသစ္္လက္ထက္တြင္ မတရား 
အသင္းမ်ား အက္ဥပေဒျဖင့္ ပထ 
မဆံုးဖမ္းဆီးခခံဲရ့သူေတာ ့မဟတု ္
ခဲ့။ သူ႔မတုိင္မီတြင္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ 
သူမ်ားသည္ မတရားအသင္းမ်ား 
အကဥ္ပေဒျဖင္ ့ဖမ္းဆီးထနိ္းသမိ္း 
ခံခဲ့ၾကရသည္။
 ‘‘၂၀၁၁ ဇြန္လတုိကပ္ြဲျဖစၿ္ပီး 
ေနာက္ပိုုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရယ္၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရယ္မွာ 

၁၇(၁) နဲ႔ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့သူ ၁၀၀ 
ေက်ာ္ေလာကရ္ိတွယ’္’ဟ ုမတရား 
အသင္းမ်ား အကဥ္ပေဒျဖင္ ့အေရး 
ယခူရံသမူ်ားကု ိလိကုလ္ကံညူီေန 
သည့္ ေရွ႕ေနဦးဂ်ီမားခါးကေျပာ 
သည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအနက္ 
အခ်ဳိ႕သည္ ရာဇ၀တ္မႈပုဒ္မမ်ား 
ျဖင့္ ထပ္မံတရားရင္ဆိုင္ရျခင္း၊ 
စစ္ေၾကာေရးကာလမ်ားတြင ္ျပင္း 
ထနသ္ည္ ့စတိပ္ုငိ္းႏငွ္ ့႐ပုပ္ုငိ္း ဆုငိ ္
ရာၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရ 
ျခင္းမ်ားလည္းရိွေၾကာင္း ဦးဂ်မီား 
ခါးကေျပာသည္။
 ‘‘ဒဟီာက ေတာ္ေတာ္ကု ိ႐ႈပ္ 
ေထြးတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ ေကအိုင္ 
အိုနဲ႔ က်ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး 
ပြဲေတြ ဘာေတြလပုၿ္ပီး အဆကအ္ 
ဆံလုပ္တယ္။ ေနာက္တစ္ဖက္ 
က်ေတာ့ တရား႐ံုးမွာေတာ့ ေက 
အို င္ေအအၾကမ္း ဖက္ေသာင္း  
က်န္းသူလို႔ သံုးတယ္။ ဖမ္းခံရတဲ့ 
သူေတြကုိမ်ားေသာအားျဖင့္ ေက 
အုိင္ေအန႔ဲဆကသ္ြယ္တယ္လို႔ သ ူ
တုိ႔ေျပာၾကတာေပါ။့ ေကအိုငု္ေအ 
နဲ ႔  အဆက္အသြယ္မ ရွိလည္း  
ဖမ္းဆီးခံရတဲ့သူေတြမ်ားတယ္’’ 
ဟု ဦးဂ်ီမားခါးကေျပာသည္။
 တကယ္ေတာ့ မတရားအ 
သင္းမ်ား အက္ဥပေဒဆုိသည္မွာ 
ကုိလုိ နီေ ခတ္အဂၤလိ ပ္အစုိး ရ 
လက္ထက္ ၁၉၀၈ ကတည္းက 
ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။
 ယင္းဥပေဒပုဒမ္ ၁၇(၁) အရ 
မတရားအသင္းတစခု္ခု၏ အစည္း 
အေ၀းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေန 
ပါက အသင္းအတြက္ ေငြေၾကး 
ေထာကပ့ံ္လွ်င ္(သုိ႔မဟုတ္) လက ္
ခံလွ်င(္သုိ႔မဟုတ္) ေတာင္းခံလွ်င ္
ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ အသင္းလပု ္
ငန္းတြင္တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကူညီ 
လွ်င္ေသာလ္ည္းေကာင္း ျပစဒ္ဏ ္
က်ခံေစရမည္ဆုိသည္ကုိ ျပ႒ာန္း 
ထားသည္။
 ပုဒ္မ ၁၇(၂) တြင္ မတရား 
အသင္းကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လွ်င္(သို႔) 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ကူညီလွ်င္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ အသင္း၏ အစည္း 
အေ၀းအတြက္ ေဆာ္ၾသကမက 
ထျပဳလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ 
(သုိ ႔ မဟုတ္ )  ကူညီလွ်င္ေသာ္  
လည္းေကာင္း ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစရ 
မည္ဆုိၿပီး ျပ႒ာန္းထားသည္။
 အရပ္သားမ်ားအၾကားတြင္  
အျမငက္တ္ပုဒမ္၊ လုရိာဆဲြဥပေဒ 
အျဖစ္  ထင္ရွားသည့္ အဆိုပါ 
ဥပေဒကုိ  ‘ ‘ဒီဥပေဒဟာ ေတာ္ 
ေတာ္ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ႏုိင္ငံအတြက္ 
ေကာင္းေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက ္
မႈေတြေရာ၊ မေကာင္းေသာ အ 
က်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြလည္းရိွခဲ့ 
တာ အမွန္ပါပ’ဲ’ဟု ယင္းဥပေဒကု ိ
ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ 
သုိ႔ တငသ္ြင္းသည္အ့ခါတြငလ္ည္း  
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦး 
ေရႊမန္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။
 ထိုအတုိင္းဆုိပါက သာမန္ 

ျပညသ္မူ်ားအဖို႔ ေကာင္းက်ိဳးထက ္
မေကာင္းက်ိဳးသာ ႀကံဳေတြ ႕ဖို ႔ 
မ်ားေနသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ 
သမၼတမွအစ ေအာက္ေျချပညသ္ ူ
မ်ားအဆံုးဆက္သြယ္ေနေသာ္  
လည္း အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း 
ေရာက္ရိွေနသူမ်ားမွာ ျပည္သူ 
မ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
 ‘‘ဥပေဒအတိုင္းသာဆုိရင္ 
ေတာ့ ေျပာရရင ္၀န္ႀကီးဦး ေအာင ္
မင္းကုလိည္း အေရးယူလို႔ရတာပ။ဲ 
သူေတာ့ မဟုတ္ဘဲ အရပ္သား 
ရြာသားေတြ အေရးယူေနတယဆ္ိ ု
တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး’’ဟု တရား 
႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန ဦးသန္းေမာင္ (စစ္ 
ေတြ) ကေျပာသည္။
 မတရားအသင္းမ်ားအက္ 
ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 
အတြက္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္လာ 
ႏိုင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ သတိႀကီးစြာ ထားေနရ 
ေၾကာင္း၊ ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားအေန 
ျဖင့္လည္း မတရားအသင္းေၾက 
ညာခထံားရသမူ်ားႏငွ္ ့ျပညပ္တြင ္
ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္  ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
တြငလ္ည္း အေတာ္ပင ္သတိထား 
ေနရေၾကာင္း ရခုိငုအ္မ်ိဳးသားပါတ ီ
မ ွဒတုယိေခါင္းေဆာင္ေဒါကတ္ာ 
ေအးေမာင္ကေျပာသည္။
 လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ 
ဥပေဒသည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
မရိွဘဲ အျငင္းပြားစရာမ်ားလည္း 
ရိွေနေၾကာင္း၊ လကရ္ိအွေျခအေန 
အတုိင္းဆုိပါက လက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖဲြ ႕ႏွင့္  ဆက္သြယ္သူတုိင္း  
ယင္းဥပေဒျဖင့္  ၿငိေနေၾကာင္း 
လည္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က 
ေျပာသည္။
 ‘‘အာဏာရိွတဲ့သူေတြ လုပ္ 
ပုိင္ခြင့္ရိွတဲ့သူေတြ ဒီပုဒ္မအေပၚ 
မွာ ေရာက္ေနၾကသလားျဖစ္ေန 
ၿပီ။ ျပည္သူလူထုက အထူးသျဖင့္ 
မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အရပ္ေဒသမွာရိွတဲ့ 
သူေတြက ဒီပုဒ္မရဲ႕ ပစ္မွတ္ျဖစ္ 
ေနသလားေပါ့ ’ ’ဟု ေဒါက္တာ 
ေအးေမာင္ေျပာသည္။
 ၁၉၀၈ မွစတင္ၿပီး အစိုးရ 
အဆကဆ္ကက္ မတရားအသင္း 
အက္ဥပေဒကုိ အသံုးျပဳၿပီး သာ 
မန္ျပည္သူမ်ားကုိ  အေရးယူခဲ့  
သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ 
ၿပီျဖစ္သည္။
  ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသစ္ 
လကထ္ကတ္ြငလ္ည္း အျငင္းပြား 
ဖြယ္ရာမတရားအသင္းဥပေဒျဖင္ ့
အေရးယူမႈမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ကန္႔ကြက္ 
ေနေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရ 
ေသးပါ။
 ‘ ‘ဒီ ၾကားထဲမွာ ေထာင္က် 
တန္းက်ျဖစ္သြားတဲ့ အရပ္သား 
ေတြနည္းတာမွ မဟုတ္တာ။ နည္း 
နည္းေလာက္ ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ 
ပါ ။  ေထာင္ထဲ မွာ  တစ္ ပ တ္  
ေလာက္ေနၾကည္ပ့ါ’’ဟု တရား႐ုံး 
ခ်ဳပ္ေရွ ႕ေန ဦးသန္းေမာင္(စစ္ 
ေတြ)ကေျပာသည္။
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ဓာတ္ပံု − ေအာင္ခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ဖြဲ႔ကို ႀကိဳဆိုေနသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္
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ျပည္သူ႕ညည္းတြားသံ ၾကားၾကပါစ ေမလလယ္မွစ၍ ျမန္မာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြင္း အေရး 
တႀကီး တြက္ခ်က္တိုင္းထြာရန္ 
ကစိၥတစခု္ေပၚလာပါၿပီ။ ယင္းမွာ 
ႏိငုင္ံေရးအငအ္ားစအုခ်ဳ႕ိျပငဆ္င ္
လိုေနၾကသည္အ့ေျခခံ ဥပေဒျပင ္
ဆင္ေရးမဟုတ္ပါ။ ၂၀၁၄ႏွစ္ 
ကုန္တြင္ က်င္းပမည့္ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲလည္းမဟုတ္ပါ။ 
အစစအရာရာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီး 
ျမင့္လာသည့္ၾကားက ႏွစ္ဆတုိး 
ေပးေဆာင္ရသည့္ မီတာခႏႈန္း 
ထားအတြက ္အိမ္စရိတ္ကိ ုဘယ္ 
လိုေခြၽတာ သံုးစြဲရမလဲဆုိသည့္ 
ပုစၧာပင္ျဖစ္သည္။
 ဝန္ထမ္းလစာ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ 
မတိုးမကီတည္းက မီးဖိုေခ်ာငသ္ံုး 
သားငါးႏွင့္ အေျခခံစားေသာက္ 
ကုန္ေစ်းႏႈန္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ 
ေရးစရိတ္တို႔ တရိပ္ရိပ္တက္လာ 
ခဲ့သည္။ မီးဖိုေခ်ာင္စရိတ္ကို ေခြၽ 
တာ၍မဆံုးခင္မွာပင္ ႏွစ္ဆတိုး 
ျမႇင္လ့ိကုသ္ည္မ့တီာခက လွ်ပစ္စ ္
မီးကိ ုမၾကာမတင္ေလးကမွ အခ်န္ိ 
ျပည့္နီးပါးသံုးစြဲခြင့္ရသည္။ လူ 
လတ္တန္းစား အိမ္ေထာင္စုမ်ား 
ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္လာသည္။
 ယခုတုိးျ မင့္ႏႈ န္းထားအရ 
အမိသ္ံုးမတီာယနူစတ္စရ္ာေက်ာ ္
ပါက တစယူ္နစက္်ပ္ငါးဆယ္ႏႈန္း 
ျဖစ္သည္။ ထုိႏႈန္းအရ တစ္လယူ 
နစ္တစ္ရာေက်ာ္သံုးသည့္အိမ္  
ေထာင္စုအတြက္ေပးေဆာင္ရ 
မည့္မီတာခမွာ လူလတ္တန္းစား 
တစ္ဦးတစ္လစာဝင္ေငြ၏ ဆယ္ 
ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
 လတ္တေလာကုန္ေစ်းႏႈန္း 
ႏငွ္ ့မတီာခ၏ေခ်ာငပ္တိမ္ႈေၾကာင္ ့
က်ပ္တည္းေနေသာျပည္သူမ်ား 
အတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ 
အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဒၚ 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ 
ရွားသူမ်ားက ႏႈတ္ဆိတ္ေနပါ 
သည္။
 ျပည္သူတုိ႔၏ အခက္အခဲ 
အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုက်န္ရွိ  
သမၼတသက္တမ္းအတြင္း အာ႐ုံ 

စိုက္သြားမည္ဟုေျပာထားေသာ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္က မီတာခမ်ား 
တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသင့္ေ ၾကာင္း  
သဝဏ္လႊာကို ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္သို႔ ၂၀၁၃ ႏိုဝင္ဘာ 
၁၆ ရက္စြဲျဖင့္ေပးပို႔ခဲ့သည္။
 မဆဲႏၵနယ္ျပညသ္မူ်ား၏ လိ ု
အပ္ခ်က္မ်ားကိုအစဥ္ေလ့လာ 
နားေထာင္ေနပါသည္ဆုိေသာ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ား 
စု၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ျပည္ 
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုး 
ျဖတ္ၿပီး အတည္ျပဳခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
 အခ်ိန္ရွားပါးေသာ ၿမိဳ႕ျပလူ 
လတ္တန္းစားအိမ္ေထာင္စုမ်ား 
အတြင္း လွ်ပစ္စသ္ံုးမီးပ၊ူ ေရေမာ ္
တာ၊ ေရခဲေသတၱာတို႔ကိုမရွိမျဖစ္ 
သံုးစြရဲသည။္ မသိားစငုါးဦးရွသိည္ ့
အိမ္ေထာင္စုတြင္ ယင္းအသံုး 
အေဆာင္မ်ားကိုသံုးစြဲပါက တစ္ 

လလွ်င္ အနည္းဆံုးယူနစ္တစ္ရာ 
အသာေလး ေက်ာ္သြားမည္ျဖစ္ 
သည္။
 လစာမ်ားမတုိးခငက္ ၾကက၊္ 
ဝက္ႏွင့္အမဲသားေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ 
က်ပ္တစ္ဆယ္သားလွ်င္အျမင့္  
ဆံုး ၈၀၀ခန္႔ရိွခဲ့ရာမွ ယခုတစ္ 
ေထာင္ေစ်းျဖစလ္ာသည။္ ငါးေပါ 
သည္မ့ုိးဦးရာသတီြငပ္င ္ငါး၊ ပစုြန ္
ေစ်းမွာ အရြယ္အစားအလိုက္ 
လကလ္ီေစ်း က်ပ္ ၁,၂၀၀၊ ၾကကဥ္ 
တစလ္ံုး က်ပ္၁၅၀ ထိျဖစလ္ာခဲ့ၿပီး 
ဧည့္မထဆန္ တစ္အိတ္ က်ပ္ 
၂၄,၀၀၀မွ ၂၇,၀၀၀ အထိေစ်း 
တက္လာသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး မ 
ၾကာခဏျပတ္ေနသည့္အတြက္ 
မီးေသြးႏွင့္ ဂက္စ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား 
လည္း တကလ္ာခဲၿ့ပီး မီးေသြးတစ ္
ပိႆာက်ပ္ ၈၀၀ ႏွင့္ ဂက္စ္တစ္ 
ပိႆာလွ်င ္၂,၇၀၀ မွ ၃,၀၀၀ သို႔ 
ေစ်းတက္သြားသည္။
 ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္၍ ဝင္ေငြ 
ထြက္ေငြမမွ်တရသည္အ့ထ ဲမီတာ 
ခတကလ္ာသည္အ့တြက ္အိမ္ရွင ္
မအခ်ဳိ႕က လွ်ပ္စစ္မီးကိုေခြၽတာ 
သံုး ရ န္ စ ဥ္း စား သ လို အ ခ်ဳိ ႕ က 
လည္း မီးဖိုေခ်ာငစ္ရတိက္ု ိေခြၽတာ 
ရန္စဥ္းစားေနရၿပီျဖစ္သည္။

 ထုိ႔ျပင္ တက္လာသည့္ကုန္ 
ေစ်းႏႈန္းကို သင့္ေတာ္သလိုျပန္ 
လည္ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို ႔ အစိုးရကို 
ေတာင္းဆုလိိၿုပီး မတီာခကိယုနူစ ္
သတ္မွတ္သည္ပ့မာဏမ်ား ဥပမာ 
အိမ္သံုးကိုယူနစ္ ၃၀၀ အထိ ၃၅ 
က်ပ္ျဖင့္ေကာကခ္ံေစလိုေၾကာင္း 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိလာသည္။
 ‘‘အရငက္ အိမ္စရိတ္တစလ္ 
ကို တစ္သိန္း။ အခုႏွစ္သိန္း 
ေလာကက္န္ုတယ္။ မီတာခတက ္
ေပမယ့္ အိမ္မွာကေလးငယ္ရွိ 
ေတာ့ ရာသီဥတုပူေတာ့အဲကြန္း 
မဖြင္လ့ို႔မွမရပ။ဲ ေရကလည္း မသံုး 
လို႔မျဖစ္ေတာ့ ေမာ္တာ ေမာင္းရ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစားအ 
ေသာက္ကို နည္းနည္းေခြၽတာ 
လိုက္တယ္။ အစိုးရကိုကုန္ေစ်း 
ႏႈန္းေတြျပန္က်ေအာင္လုပ္ေပးဖို ႔ 
ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္’’ဟု ေမွာ္ 
ဘီၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ရွင္မ မသၪၨာ 
ကိုကိုကေျပာသည္။
 အစိုးရက လွ်ပစ္စမ္ီးကိ ုတစ ္
ႏွစ္ျမန္မာေငြက်ပ္ ၂၈၄ ဘီလီယံ 
ေက်ာ္အ႐ံႈးခံျဖန္႔ေနၿပီး ယခုမီတာ 
ခတိုးျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ ၁၂ 
ဘီလီယံသာ စိုက္ရေတာ့မည္ဟု  
လွ်ပ္စစဝ္န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာငစ္ ု

ဝန္ႀကီးဦးခင္ေမာင္စိုးက လႊတ္ 
ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။
 သို ႔ေသာ္ ဘယ္အပိုင္းက 
ဘယ္လိုလုပ္၍  ဘယ္လို႐ံႈးေန 
သလဲဆုိတာ ျပည္သူကိုပြင့္လင္း 
ျမငသ္ာမႈရွရိွတိင္ျပသင္ၿ့ပီး အစိုးရ 
၏အ႐ံႈးထတဲြင ္မသမာသည္စ့ီးပြား 
ေရးသမားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ 
ထမ္းအခ်ဳိ႕ပူးေပါင္း၍ ဓာတ္အား 
ခိုးသည့္ျပႆနာမ်ားလည္းပါဝင္ 
ႏိုင္ေၾကာင္း အသက္ (၃၀)ႏွစ္ 
အရြယ္ အဂၤလပ္ိစာဆရာမမဇငသ္ ီ
ေအးကေျပာသည္။
 ‘‘ကြၽန္မတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ ပုံႏွိပ္ 
စက္ေတြဆိုင္းဘုတ္မတင္ဘဲ ဒိုင္ 
လွ်ဳလိပ္ုေနတယ္။ လမူေနဘပိဲတ္ 
ထားတဲ့အခန္းလိုလုိနဲ႔ စီးပြားေရး 
သမားေတြက မီတာခိုးၿပီးလုပ္ေန 
တာ။ ဒီျပႆနာအပါအဝင္ ႐ႈံးရ 
တဲ့အေၾကာင္းေတြကိ ုအရင္းမစစ ္
ဘဲ အလြယ္တကူမီတာခေတြ 
တကတ္ာဟာ ျပညသ္ကူိုေရနစသ္ ူ
ဝါးကူထုိးသလိုပါပဲ’’ဟု ၎က 
ေျပာသည္။
 အဆိုးဆံုးက မတီာခသာတိုး 
ျမႇင့္သြားၿပီး မီးကေတာ့မလာတစ္ 
ခါ ျပတ္တစလ္ညွ့္ျဖစ္ေနျခင္းပင။္ 
အျမတန္ည္းသြားေသာလ္ည္း သံုး 
စြဲသူမ်ားကုိ ေစ်းပိုေတာင္း၍မရ 
သျဖင္ ့မီးကိုေတာ ့ပံမုနွလ္ာေစခ်င ္
ေၾကာင္း Oscar အငတ္ာနကဆ္ိငု ္
မွ ကိုေက်ာ္ေဇမုိးကေျပာသည္။
 ‘‘အရငက္ တစလ္ကိမီုတာ က 
က်ပ္၇၀,၀၀၀ ေလာကက္ေန အခု 
တစ္သိန္းေလးေသာင္းေလာက္ 

ယခင္ႏႈန္းထား
 ေကာက္ခံသည့္အမ်ဳိးအစား ယူနစ္ ႏႈန္းထား
 အစိုးရဌာနမ်ား  တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္
 အိမ္သံုး  တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္
 စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး  တစ္ယူနစ္ ၇၅ က်ပ္

ႏႈန္းထားသစ္
ေကာက္ခံသည့္ ယူနစ္ ႏႈန္းထား
အမ်ဳိးအစား 

 အိမ္သံုး ၁ ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၁၀၀အထိ ၃၅ က်ပ္
 အိမ္သံုး ယူနစ္၁၀၁မွ ၂၀၀အထိ ၄၀ က်ပ္
 အိမ္သံုး ယူနစ္ ၂၀၁ ႏွင့္အထက္ ၅၀ က်ပ္
 စက္မႈသံုး ယူနစ္ ၅၀၀ အထိ ၇၅ က်ပ္
 စက္မႈသံုး ယူနစ္၅၀၁မွ၁၀၀၀၀အထိ ၁၀၀က်ပ္
 စက္မႈသံုး ယူနစ္၁၀၀၀၁မွငါးေသာင္းအထိ ၁၂၅က်ပ္ 
 စက္မႈသံုး ယူနစ္၅၀၀၀၁မွႏွစ္သိန္းအထိ ၁၅၀က်ပ္
 စက္မႈသံုး ယူနစ္၂၀၀၀၀၁မွသံုးသိန္းအထိ ၁၂၅က်ပ္
 စက္မႈသံုး ယူနစ္သံုးသိန္းအထက္ ၁၀၀က်ပ္

ေဆာင္ရတယ္။ တစ္လဝင္ေငြက 
ခုနစ္သိန္းေလာက္ရွိတယ္။ အ 
ျမတ္နည္းသြားေပမယ့္လာသံုးတဲ့ 
သူေတြကို တုိးေတာင္းလို႔မရဘူး။ 
တစန္ာရီ ၄၀၀ဆုတိာပ ဲလြန္လၿွပီ။ 
လာကစားတဲ့သူ ေလ်ာ့သြားလိမ့္ 
မယ္။ မီးပံုမွန္လာေနရင္ေတာ့ဒီ 
ေလာကမ္တီာ တကတ္ာကိ ုႀကတိ ္
မွိတ္ခံရမွာပဲ။ မီးေလးေတာ့ ပံုမွန ္
လာေစခ်င္တယ္’’ဟု ၎ကေျပာ 
သည္။
 ‘‘ကြၽန္မတုိ႔က ပါးစပ္ပိတ္ေန 
တာမဟုတ္ဘူး။ အရငက္တည္းက 
ဒီျပႆနာေတြျဖစ္မယ္ဆိုတာသိ 
လို ႔ လႊတ္ေတာ္မွာကန္႔ကြက္ခဲ့ 
တယ။္ ဒါေပမဲ ့မခဲြဆဲံုးျဖတတ္ဲအ့ခါ 
႐ံႈးသြားတယ္။ အခု မီတာခတက္ 
တာ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တာကို 
ႏုိင္ငံေတာ္က ဘယ္လိုတာဝန္ယူ 
မလဲဆိုတာ လာမယ့္လႊတ္ေတာ္ 
မွာေမးမွာ။ ကြၽန္မတို႔က အတိုက္ 
အခံပါတီ။ အစိုးရမဟုတ္ဘူး။ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ အာဏာေတြက 
သူတို႔ေလာက္မရွိဘူး’’ဟု အမ်ဳိး 
သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပုလဲၿမိဳ႕ 
နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ေျပာ 
သည္။ သူက လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုး 
ေကာက္ေရးအဆိကုိ ုျပည္ေထာင ္
စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ 
သည့္တစ္ဦးတည္းေသာအမတ္ 
လည္းျဖစ္သည္။
 အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့ႏိငုင္ ံ
ေရးအငအ္ားစမု်ားအၾကား အေျခ 
ခံဥပေဒျပင္ေရး၊ မျပင္ေရးလႈပ္ 
ရွားေျပာဆိုေဝဖန္မႈမ်ားက အသံ 
က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ထြက္ 
ေပၚလာေနသည္။ 
 ‘‘အေျခခံဥပေဒ ျပငဆ္င္ေရး 
က  အရမ္းအေရးႀကီးတာလကခံ္ပါ 
တယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္က 
လည္း အားကိုးတဲ့လူေတြဆီက 
ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့’’ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
ခအံမ်ဳိးသမီးတစဥ္ီးကေျပာသည။္
 ေခတ္ႏွင့္အညီ မီတာခတိုး 
ေကာက္ျခင္းကို လက္ခံေသာ္ 
လည္း သံုးစြသဲည္ယ့နူစပ္မာဏႏငွ္ ့
လုပ္ငန္းရွင္တုိင္း ေပးေဆာင္ရ 
သည့္ ဓာတ္အားဆံုး႐ံႈးမႈ ၁၀ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္စဥ္းစားေစလို 
ေၾကာင္း ျမနမ္ာႏိငုင္ံေရထြကက္နု ္
ပစၥည္း ထုတ္လုပ္တင္ပို ႔သူမ်ား 
အသင္း အမႈေဆာင္ဦးမ်ဳိးၫြန္႔က 
အႀကံျပဳသည္။
 ‘‘အရငမီ္တာခက တစလ္ ၇၃ 
သိန္းကို အခုသိန္း ၁၂၀ ေဆာင္ရ 
တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျပညပ္ကိ ု
တင္ပုိ႔တာျဖစ္လို႔ ငါတုိ႔ မီတာခ 
တက္လို႔ဆိုၿပီး ဟိုဘက္ကို ေစ်းပိ ု
ေတာင္းလို ႔မရဘူး။ မီတာႏႈန္း 
ထားသတ္မွတ္ခ်က္ကိုျပင္ေစခ်င္ 
တယ္။ ယူနစ္ ၅,၀၀၀ အထိကို 
၇၅ က်ပ္၊ ၅,၀၀၀ ကေန ၂၀,၀၀၀ 
အထိဆို ၁၀၀ အဲဒီလို Range ကို 
က်ယ္ေပးေစခ်ငတ္ယ္’’ဟု ၎က 
ေျပာသည္။

ေအးသူစံ

အခ်ပ္ပို (A7) သို႔
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ျပည္သူ႕ညည္းတြားသံ ၾကားၾကပါစ
 ျမန္မာသည္ အေရွ႕ေတာင္ 
အာရတွြင ္စြမ္းအငအ္မ်ားဆံုးတင ္
ပို ႔ေသာငါးႏိုင္ငံတြင္ပါဝင္သလုိ  
ႏိငုင္တံြင္းလွ်ပစ္စမ္ီးအနည္းဆံုးရ 
သည့္စာရင္းတြင္လည္းပါဝင္ေန 
သည။္ မိုးေလးနည္းနည္းရြာသည ္
ႏငွ္ ့မီးျပတသ္ည္အ့ေလထ့ြန္းကား 
ဆဲ၊ ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရသံုးပံုတစ္ပံု 
သာလွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲႏုိင္ဆဲျမန္မာ 
ႏိငုင္မံ ွလွ်ပစ္စစ္ြမ္းအငမ္်ားသည ္
အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ 
တို႔သို႔ေရာက္ရွိေနသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ 
ေပါင္း ၃၉၆ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ၂၂၄ 
ၿမိဳ႕နယ္ႏငွ္ ့ေက်းရြာေပါင္းေျခာက ္
ေသာင္းေက်ာ္အနက္ ၄၀,၀၀၀ 
ေက်ာ္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးဘဲ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး လူဦးေရ၏ ၃၀ ရာ 
ခုိင္ႏႈန္းသာအစိုးရျဖန္ ႔ျဖဴးသည့္  
လွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ားကိရုရွိေၾကာင္း 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ ႀကီးဌာန၏ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။
 ‘‘ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ေက်းလက္တန္းတူ 
ညမီွ်ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ တုိးလာတဲမ့တီာခေတြ 
နဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကိုလွ်ပ္စစ္မီးေပး 
ဖို႔လုပ္တာဆိုတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ 
ျပည္နယ္ ခြဲျခားတဲ့အသံေတြနဲ႔ 

မီတာချမင့္တက္သြားေသာ္လည္း မီးေပးခ်ိန္ ျမႇင့္မည္ဆိုလွ်င္ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သက္သာမည္
သိမ့္သိမ့္စုိး

ရန္ကုန္၊ ေမ-၁၉
 လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား တုိးျမႇင့္ 
 လိကု္ေသာေၾကာင္ ့ကနုထ္တုလ္ပု ္
မႈစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာသျဖင့္ 
ကနု္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုပိါ လုကိပ္ါ တုိး 
ျမႇင့္ရသည့္အတြက္ ၀ယ္လိုအား 
မ်ား က်ဆင္းေန၍ လုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားအခက္အခဲ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း 
စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိ 
သည္။
 သုိ ႔ေသာ္ မီတာခတိုးျမႇင့္ 
လိုက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးကုိ အခ်ိန္ 
ျပည့္ေပးေ၀မညဆ္ုပိါက ယခငက္ 
ဒဇီယ္ျဖင္ ့ေမာင္းႏငွရ္ သည္ထ့က ္
ကုန္က်စရိတ္မွာ ထက္၀က္ခန္႔ 
သက္သာေနေသးသည့္အတြက္ 
ရာသီမေရြး မီးပံုမွန္ေပးေစလို 
ေၾကာင္းလည္း ဇုန္လုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားက ေတာင္းဆုိေနသည္။
 လက္ရိွေႏြရာသီတြင္လည္း 
မီးအခ်ိန္ျပည့္နီးပါးတစ္ရက္လွ်င္ 

နာရီ ၂၀ ခန္႔အထိ မီးေပးထား 
သည္အ့တြက ္ယခငက္ မီးမလာ၍ 
ရပ္နားရသည့္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ 
ပါက ထတုလ္ပု္ႏိငုမ္ႈပုငိ္းမွာလည္း 
ေလ်ာ့နည္းျခင္းမရိွေတာ့ေၾကာင္း 
ဇနုလ္ပုင္န္းရငွမ္်ားကေျပာသည။္
 မီတာခမ်ားသည္ ယခင္က 
က်သင့္ေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ တြက္ 
ခ်ကပ္ါက အႀကီးစားလပ္ုငန္း လပ္ု 
ကုငိ္ေသာ လပုင္န္းရငွမ္်ား ၏ မတီာ 
ခမွာ ႏွစ္ဆျမင့္တက္သြားသည္။
 ‘‘စြမ္းအငဘ္ကမွ္ာ ကန္ုက်စ 
ရတိ္ေတြ ျမင္တ့ကသ္ြားေတာ ့ကနု ္
ေစ်းႏႈန္းကုလိည္း လုကိ္ျမႇင္လ့ိကုရ္ 
တယ္။ ေစ်းႀကီးသြားရင္ လူေတြ 
ကလည္း ေလွ်ာ့သံုးၾကတာဆုိ 
ေတာ ့အေရာင္းအ၀ယ္ေတြလည္း 
က်သြားေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ 
လည္ပတ္မႈေတြလည္း က်သြား 
တယ္’’ဟု စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းရွင္ 
တစ္ဦးကေျပာသည္။
 ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၏ 

ေရာင္းအားမ်ား ေလ်ာ့က်သြား 
သည္အ့တြက ္အက်ိဳးအျမတအ္ား 
ျဖင္လ့ည္း ယခင္ႏငွ့ ္ႏႈငိ္းယဥွပ္ါက 
ေလ်ာက့်ေနေၾကာင္း ဇုန္လုပ္ငန္း 
ရွင္မ်ားကဆိုသည္။ မီတာခတိုး 
ျမႇင့္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးအ 
ျမတမ္်ား က်ဆင္းသြားသည္အ့ျပင ္
ျပည္ပမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ အ 
မ်ိဳးတကူနုပ္စၥည္းမ်ားႏငွ္ ့ယဥွၿ္ပိဳင ္
ေရာင္းခ်သည္အ့ခ်နိတ္ြင ္ေစ်းႏႈန္း 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ရန္ အခက္အ 
ခဲမ်ား ျဖစ္ေနရေၾကာင္း လုပ္ငန္း 
ရွင္မ်ားကဆုိသည္။
 ‘‘အခုကေတာ့ မီတာခမ်ား 
သြားေတာ ့အရင္ေလာက ္ေစ်းႏႈန္း 
ကုိ မေလွ်ာ့ႏုိင္ေတာ့ အရည္အ 
ေသြးကလည္း ျပည္တြင္းက နိမ့္ 
ေတာ့ အမ်ိဳးတူပစၥည္းထုတ္တဲ့ 
သူေတြမွာ အခက္အခဲေတြ မ်ား 
တာေပါ့’’ဟု လိႈင္သာယာစက္မႈ 
ဇုန္မွ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာ 
သည္။

အခ်ပ္ပို (A6)မွ

တကၠသိုလ္မ်ား ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဘယ္လိုခရီးဆက္ႏုိင္မလဲ
မ်ား၊ အေကာင္းဆံုးဂိုးသမားဆု၊ 
ဂုိးသြင္းအမ်ားဆံုး ဆမု်ားကုလိည္း 
ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။
 ‘‘ၿပိဳင္ပြဲမွာက ဆုေၾကးရတာ 
၅၆ သနိ္းေက်ာ္ေလာကပ္ရဲတယ။္ 
ေက်ာင္းေတြက ကုန္က်တဲ့ေငြက 
သိန္းေျခာက္ဆယ္ေလာက္ ရိွ 
တယ္။ ကစားသမားေတြရဲ႕ သယ္ 
ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၀တ္စံု၊ ေလ့က်င့္ 
ေရးလုပ္တာေတြအျပင္ တျခား 
ကန္ုက်တာေတြ လည္းရွိတယ္။ ဒါ 
ေတြကုိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက 
ေထာက္ပံ့ေပးရတယ္’’ဟု ၿပိဳင္ပဲြ 
၀င္အသင္းမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား 
ကဆုိသည္။
 ဒတိုယအႀကမ္ိေျမာက ္တက ၠ
သိုလ္မ်ားခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ ၀င္ 
ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပညာေရး၀န ္
ႀကီးဌာနမွ ၄၆ သင္း၊ သပံိၸႏငွ္ ့နည္း 
ပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၂ သင္း၊ က်န္း 
မာေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ ငါးသင္း၊ သ 
မ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏွစ္သင္း၊ 
နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏွစ္ 
သင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏစွ ္
သင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ 
တစ္သင္း စုစုေပါင္း ၈၆ သင္း စာ 
ရင္း ေပးသြင္းထားခဲ့ေသာ္လည္း 

တကၠသုိလ္ေကာလိပ္စုစုေပါင္း ၄၁ 
ခုသာ ၀င္ေရာကယွ္ဥ္ၿပိဳငခ္ဲ့သည။္
 ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း မ်ားျပား 
လာျခင္းေၾကာင့္ ေျခစစ္ပြဲမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၃၂ 
သင္းကု ိအပုစ္ရုစွစ္ခုဲြကာ ယဥွၿ္ပိဳင ္
ေစခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ တ 
ကၠသုိလ္ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလား ၿပိဳင္ 
ပြသဲည ္႐ႈံးထြကအ္ဆင္သ့ို႔ ေရာက ္
ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။
 တကသၠုလိခ္်န္ပီယံလဂိၿ္ပိဳင ္
ပဲြကု ိႏစွစ္ဥက္်င္းပႏုငိမ္သွာ တက ၠ
သုိလ္ေဘာလံုးလက္ေရြးစင္မ်ား 
ျပန္လညထ္ြက္ေပၚလာမည္ျဖစၿ္ပီး 
ေအာင္ျမငမ္ႈရရွိရန္အတြက ္အခ်ိန္ 
ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိစိုးမိုးက 
သံုးသပ္သည္။
 လာမည့္ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ 
တြင္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၌ က်င္းပ 

စာမ်က္ႏွာ ၄၂ မွ

မည္ ့အာဆယီတံကသၠုလိမ္်ား ခ်န ္
ပယီၿံပိဳငပ္ဲြကု ိျမနမ္ာႏုငိင္ကံ တတ ိ 
ယအႀကမ္ိ ၀င္ေရာကယွ္ဥ္ၿပိဳငမ္ည ္
ျဖစ္သည္။ တကၠသုိလ္လက္ေရြး 
စင္ ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ တကၠ 
သိုလ္ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲအျပင္ 
အထက္ျမန္မာျပည၊္ ေအာက္ျမန္ 
မာျပည္တုိ႔မွ ကစားသမားမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ အဆင့္ေလးဆင့္ျဖင္ ့
ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
 ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံ 
တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံ 
တကၠသိုလ္မ်ား ခ်န္ပီယံၿပိဳင္ပြဲကုိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံက ပထမဆံုးအႀကိမ္ 
စတင္၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး 
တတိယေနရာရရိွခဲ့ဖူးသည္။ 
 ‘‘အခုခ်ိန္မွာေတာ့ တကၠ 
သုလိခ္်နပ္ယီလံဂိၿ္ပိဳငပ္ြကဲ ကစား 
သမားေတြကုိ ေခၚဖို႔မရိွဘူး။ အာ 

ဆီယံတကၠသုိလ္ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွ  
သာ ေျခစြမ္းေကာင္းတဲ့ ကစားသ 
မားေခၚ သြားဖို႔ရွိတယ္’’ ဟု ကေမၻာ 
ဇအသင္း စီအီးအုိဦး၀င္းျမင့္ဦး
ကေျပာသည္။
 ျမန္မာေနရွင္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲ 
မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ကစားႏုိင္ရန္ 
က်င္းပလ်က္ရိွသည့္ တကၠသိုလ္ 
ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ ပဲြစဥ္မ်ားကုိ 
ေနရွင္လိဂ္ကလပ္အသင္းမ်ား  
က လာေရာက္ၾကည့္႐ႈမွသာလွ်င္ 
ေရြးခ်ယ္ခံရႏုိင္ၿပီး ယခုလက္ရိွ 
တြင္ ကလပ္အသငး္မ်ား လာ 
ေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းမရိွသည့္အ 
တြက္ ေနရွယ္နယ္လိဂ္ကလပ္ 
အသင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ 
အေျခအေနမရိွေၾကာင္း ၎က 
ဆက္လက္္္ေျပာသည္။

ဒီအဆိုကိုဝန္ႀကီးဌာနကတင္လာ 
ကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကန္႔ 
ကြကခ္ဲ့တယ္။ အခုဝန္ႀကီးဌာနက 
ျပညသ္အူေပၚ ဆိုးသထကဆ္ိုးလာ 
ရင၊္ ျပညသ္ူေတြမခံရပ္ႏိငု္ေအာင ္
ျဖစ္လာရင္ လာမယ့္လႊတ္ေတာ္ 
မွာ ဝန္ႀကီးဌာနကိုအယုံအၾကည္ 
မရွိအဆိုတင္သြင္းေကာင္းတင္ 
သြင္းရလမ့္ိမယ္’’ဟု ျပညသ္ူ႔လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးခိုင္ေမာင္ 
ရည္ကေျပာသည္။
 အရပ္သားအစိုးရ၏ ဆင္းရဲ 
မြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္း စ 
တင္ခဲ့သည္မွာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါ 
ၿပီ။ ျပညသ္မူ်ားကမူ က်ပ္သထက ္
က်ပ္၍သာလာေနသည္။
 ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ မီတာခ 
ျပႆနာက ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း 
လွ်ပစ္စသ္ံုးစြသဲည္မ့သိားစအုမ်ား 
စုထံမွ ေဝဖန္သံမ်ားညံလာေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား၏ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား 
တြင ္ယင္းျပႆနာမ်ားႏငွ့ထ္ိေတြ႕ 
လာရၿပီဟုဆိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
မၾကာမီ ျပန္စမည့္လႊတ္ေတာ္ အ 
စည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ အ 
သံလႊတ္ေတာ္အသံ ျဖစ္၊ မျဖစ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။
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  ဒုတိယ သမၼတႀကီး ေျပာ 
သည့္ လယ္ေျမေတြ သိမ္းရသည့္ 
ေနာက္တစ္ေၾကာင္းက ‘‘စိုက္ပ်ိဳး 
ေမြးျမဴေရးလပုင္န္းမ်ားကု ိကမုၸဏ ီ
ေတြ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရႏုိင္ဖို႔အတြက္ 
သိမ္းရပါသည္ . . . ’’တဲ့ ဆိုသည့္ 
အခါ ကုိယ့္နားကုိပင္ ကုိယ္မယံု 
လုိက္။
 ဘယ္ႏွယ့္ကြယ္ . . .မႀကံ 
ေကာင္းမစည္ရာ လယ္သမား 
ေလးေတြ ဓားမဦးခ် ဘုိးစဥ္ေဘာင ္
ဆက္လုပ္ကုုိင္စားေသာက္လာခဲ့ 
ၾကတာေလးေတြကုိ သိမ္းၿပီး ေငြ 
ရွင္ေၾကးရွင္ႀကီးေတြ ကုမၸဏီႀကီး 
ေတြ၊ စုကိပ္်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးေတြ 
လုပ္ႏုိင္ေအာင္ သိမ္းေပးရသတဲ့။ 
ႀကံဳဖူးေပါင္ကြယ္တို႔ရယ္ဟု ေတြး 
မိသည္။
 ဟုိးေရွးေခတ္သက္ဦးဆံပုိင္ 
ဘုရင္လက္ထက္က ရွိခဲ့ဖူးသည့္ 
သခူိုးႀကီးငတက္ျပားေတာငမ္ ွဗုလိ ္
ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ ႔ထက္ အေတြးအေခၚ 
ေကာင္းေသးဟုလည္း စိတ္ထဲမွာ 
ေျပာမိရသည္။ သူခုိးႀကီးငတက္ 
ျပားက တုိင္းျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့  
ဆင္းရဲသားေလးေတြကုိ က်ိက်ိ 
တက္ခ်မ္းသာၾကတ့ဲ သူေဌးႀကီး 
ေတြရ႕ဲ အိမ္က ပစၥည္းရတနာေတြ 
ကုိ ခုိးယူေပးကမ္းၿပီး စီးပြားထူ 
ေထာင္ေပးခဲ့သည္တဲ့။ မ်ားရာစု 
မရိွဆင္းရဲသားေတြ ထမင္း၀မွ 
တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာရိွေပ 
မညက္ုိး။ ခုေတာ့ျဖင္ ့ေျပာင္းျပန။္ 
လက္ခ်ိဳးေရတြက္လို ႔မွ ႏွစ္ဖက္ 
မျပည့္တတ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ 
က ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြ၊ ကုမၸဏီ 
ပုိင္ရွင္ေတြ စီးပြားလုပ္ႏုိင္ေအာင္ 
ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ အေျခခလံတူန္းစား 
လည္းျဖစ္၊ တုိင္းျပည္လူဦးေရ၏ 

၇၀ ရာခိငု္ႏႈန္းအမ်ားဆံုးလည္းျဖစ ္
သည္ ့လယ္သမားေတြထံမွ လယ္ 
ကုိသိမ္းၿပီး လုပ္ငန္းေတြလုပ္ႏိုင္ 
ေအာင ္ဖနတ္ီးေပးရသညဆ္ိသုည္ ့
အခါ ရင္သပ္႐ႈေမာအ့ံၾသဘနန္း 
ျဖစ္ရသည္။ လယ္သမားေတြ တုိး 
တကပ္ါမ ွတုငိ္းျပညတ္ုိးတကမ္ည ္
ဆုိသည္ကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္မ်ား 
မေတြးၾကတာပါလမိ္ ့ေတြးမိေတာ ့
သခူိုးႀကီးငတက္ျပားကု ိသတတိရ  
လြမ္းမိသည္။
 ထားေတာ့။ ၿပီးခဲ့တာေတြ 
လည္း ၿပီးခဲ့ၿပီ။ ခုဆို ေပးတန္တာ 
ေတြလည္း ျပန္လည္ေပးအပ္ေန 
ၿပီဆုသိျဖင္ ့ႀကိဳဆိရုပါသည။္ ၀မ္း 
ေျမာက္ရပါသည္။
 သည္လယ္၊ သည္ေျမေလး 
လကဆ္ပုၿ္ပီး ႏြားႏငွ္ ့အတ႐ူနု္းပါမ ွ
၀မ္း၀ၾကသည့္ လယ္သမားေလး 
ေတြကု ိသနားသင္ပ့ါသည။္ ဖြ႕ံၿဖိဳး 
တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္း လုပ္ 
လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေအာက္ေျခ 
လတူန္းစား အမ်ားစႀုကီးျဖစ္ေသာ 
လယ္သမားေလးမ်ား၏ ဘ၀တိုး 
တက္ေရးကုိ  ဦးစားေပးေဆာင္  
ရြက္ႏုငိပ္ါမ ွႏုငိင္ံေတာသ္မၼတႀကီး 
ဦးသိန္းစိန္ေျပာသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္း 
ပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိသည္က အ 
ေကာင္အထည္တစ္စြ န္းတစ္စ 
ေပၚႏုိင္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။
 ကုိယ့္လယ္ေလးေတြ ျပန္ရ 
လိုရျငား ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမိၾက 
သည့္ လယ္သမားေက်ာမဲြေလး 
ေတြကုိ ေသြးေျမက်ေအာင္ ႐ုိက္ 
ႏွက္၊ ႏွိပ္စက္ၿပီး ေထာင္သြင္း အ 
က်ဥ္းခ်သမံ်ားလည္း ေနာက္ေနာင ္
အခါမ်ား  မၾကားရပါေစေတာ့ 
ေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာလည္း 
ပုိ႔သရပါသည္။       ။

သူခုိးႀကီး ငတက္ျပားကုိပင္ 
လြမ္းရေတာ့မလို

စာမ်က္ႏွာ(၂၀) မွ
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ကခ်င္ေတာနက္ထဲ
၁၀ ရက္အၾကာ

စာမ်က္ႏွာ (၅)မွ

ေမလ ၄ ရက္
 နံနက္ ၆ နာရီခန္႔မွစတင္၍ 
ကိုၿဖိဳးၿဖိဳးတို႔မွာ ေကအိုင္ေအတပ္ 
ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ တစ္ေနကုန္ 
ေတာထဲတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ရ 
သည။္ ၎တုိ႔ကိ ုေခၚေဆာငသ္ြား 
မည့္ တပ္မဟာ ၁ တပ္ရင္း ၄ 
နယ္ေျမသို႔ ဦးတည္သြားေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစတင္၍ 
၎တို႔ကို ႀကိဳးခ်ည္ေႏွာင္မထား 
ေတာ့ဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေန 
ထိုင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားမွာ 
ကိၿုဖိဳးၿဖိဳးတို႔ ႏစွဥ္ီးထကမ္ကေတာ ့
ပါ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးဦး အပါအ၀င္ 
၁၇ ဦးအထိ ရွိလာခဲ့သည္။
ေမလ ၆ ရက္
 ေမလ ၅ ရက္တြင္ ထူးျခား 
မႈမရိွခ့ဲဘဲ ၆ ရက္တြင္ေတာ့ က်ိန္ 
ခရန္ရြာနားသုိ႔ ကုိၿဖိဳးၿဖိဳးတုိ႔ ေရာက္ 
ရိွလာခ့ဲသည္။
 စားေရးေသာက္ေရးႏငွ့ ္ပတ ္
သက္၍ အစပုိင္းတြင္ ေကအုိင္ 
ေအတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား ပါလာသည့္ 
ရိကၡာေျခာက္မ်ားကို စားေသာက္ 
ခဲၿ့ပီးေနာကပ္ိငု္းတြင ္မလံုေလာက ္
သျဖင့္ ေတာထဲရွိ အရြက္မ်ားကို 
ခူးဆြတ္စားေသာက္ခဲ့ရသည္ဟု 
ကိုၿဖိဳးၿဖိဳးက ဆိုသည္။
 ‘‘မုိးကာစကို ျဖန္႔ခငး္ၿပီး အ 
ကုန္လံုးပံု အားလံုး၀ိုင္းစားၾက 
တယ္’’ ဟု ကိုၿဖိဳးၿဖိဳးက သူ၏ 
ေတာတြင္းအေတြ႕အႀကံဳကို ျပန္ 
ေျပာင္းေျပာသည္။
 ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ ကာ 
လတစ္ေလွ်ာကအ္တြင္း ေကအုိင ္
ေအတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ႐ိုက္ႏွက္ 
ျခင္း၊ ၿခမိ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလပု ္
ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ 
ဆံခဲ့ေၾကာင္းလည္း ကိုၿဖိဳးၿဖိဳးက 

ဆိုသည္။
ေမလ ၇ ရက္
 ယင္းေန႔မွာေတာ့ ေကအိုင္ 
ေအတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ကိုၿဖိဳးၿဖိဳး 
အျမတတ္ႏိုးထားေသာ ကိရုီးယား 
မင္းသားစတိုင္ ဆံေကသာကို သူ႔ 
သေဘာမပါဘဲ ညႇပ္ပစ္လိုက္ 
သည။္ တပ္ဖဲြ႕၀ငအ္သစအ္ျဖစ ္စ ု
ေဆာင္းရန္ စစ္သားပံုစံကတံုးဆံ 
ေတာက္ဆံပင္ ညႇပ္ပစ္သည္ဟု 
ထင္ျမင္ေၾကာင္းလည္း ကိုၿဖိဳးၿဖိဳး 
က ဆိုသည္။
ေမလ ၈ ရက္
 ထံုးစံအတိုင္း ႀကံဳသလိုစား၊ 
တစ္ေနကန္ုလမ္းေလွ်ာကရ္သည ္
မွလဲြ၍ ထူးျခားမႈမရွိခဲ့။ သို႔ေသာ္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဇာတိျဖစ္ေသာ္ 
လည္း တစ္ခါမွ မေရာက္ဖူးခဲ့ 
သည့္ ေတာတြင္းသစ္ထုတ္လုပ္ 
ေရးဆင္စခန္းတစ္ခုသို႔ ယင္းေန႔ 
တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
ေမလ ၉ ရက္
 ယင္းေန႔တြင္ေတာ့ ဖမ္းဆီး 
ခထံားရေသာ သတူို႔လစူကုိ ုသံုးဖဲြ႕ 
ခဲြကာ ေတာငယ္ာေဟာင္းတစခ္ရုွ ိ
တသဲံုးတတဲြင ္အပိစ္က္ေစခဲသ့ည။္ 

ယင္းအခ်ိန္မွစတင္၍ သူတုိ႔ျပန္ 
လည္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေစမည့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုကို  ျမင္ေတြ႕ 
လာခဲ့ရသည္။
 ၎တုိ႔ကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ 
တပ္မေတာ္ဘကမွ္ ေကအုိငအုိ္ထံ 
အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး သူတုိ႔သြား 
ရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက ္တြင ္
အစိုးရတပ္မ်ား ပိတ္ဆို႔ေနရာယူ 
ထားေၾကာင္း ၾကားသိလာရျခင္း 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေမ ၁၁ ရက္
 ယင္းေန႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ 
ေတာ့ ကိုၿဖိဳးၿဖိဳး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ျပည၀္လာခဲ့သည။္ သတုိူ႔ ၀န္ထမ္း 
ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ ၁၂ ဦးကို ေက 
အိုင္ေအမွ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး တီ 
ယန္ဇြပ္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
က လာေရာက္ေခၚေဆာငခ္ဲသ့ည။္ 
 ယင္းေနာက္ အစိုးရတပ္ 
ႏငွ့္ေတြ႕ဆံၿုပီး ေမလ ၁၂ ရကတ္ြင ္
ေတာ့ သူ၏ မိဘႏွစ္ဦး၊ ညီငယ္ 
ႏွစ္ဦးတို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ျမစ္ 
ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္သို႔ ကိုၿဖိဳးၿဖိဳး 
တစ္ေယာက္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွ 
လာခဲ့သည္။

 ယခအုခ်နိတ္ြင ္ကိၿုဖိဳးၿဖိဳးမွာ 
သူ၏ မူလအလုပ္တာ၀န္မ်ားကို 
ပံုမွန္ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး 
မိသားစုႏွင့္အတူ ေတာတြင္းအိပ္ 
မကဆ္ိုးကိ ုေမ့ေပ်ာကရ္န ္ႀကိဳးစား 
ေနပါသည္။ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ ျဖစ္ 
ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
တြင္ မေနထိုင္ေတာ့ဘဲ ေအာက္ 
ျပည္ေအာက္ရြာသို႔ သြားေရာက္ 
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ တစ္ခါ 
တရံ စဥ္းစားမိေၾကာင္းလည္း သူ 
က ဆိုသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ 
ကို သတင္းေထာက္မ်ားက ေမး 
ျမန္းရာ ကိုၿဖိဳးၿဖိဳး တစ္ေယာက္ 
ေျပာမျပတတ္ခဲပ့ါ။ သို႔ေသာ္လည္း 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ အ 
ရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ ဖမ္း 
ဆီးျခင္း၊ ေခ်ာဆဲြျခင္း စသည့လ္ပု ္
ရပမ္်ားအေပၚ ေမးျမန္းမႈကိုေတာ ့
သူက ၾကမ္းျပင္တစ္ေနရာကိုေငး 
ၾကည့္ရင္းက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာျပ  
ပါသည။္ ‘‘အျပစလ္ည္း မေျပာခ်င ္
ပါဘူး။ ေနာကတ္စခ္ါေတာ့ ထပ္မ 
ႀကံဳခ်င္ေတာ့ပါဘူး’’
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