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ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ
ျပည္သိမ္း၊ သိမ့္သိမ့္စိုး
စာဖတ္သူ မၾကာခဏစားေနေသာ အမဲသားတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္  
၃,၀၀၀၊ ၾကက္သားတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္၂,၀၀၀၊ ၀က္သားတစ္ပိႆာလွ်င္  
က်ပ္၁,၀၀၀စီ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေစ်းတက္သြားသည္။

၂ ႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ မၿငိမ္းေသးေသာမီး
ေအာင္ခိုင္
ရခိုင္ျပညန္ယ္တြင ္၂၀၁၂ခုႏစွ ္ေမလကန္ု၊ ဇြန္လဆန္းမွစတင၍္ 
ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားမွာ ယခုအခါ ၂ႏွစ္ 
တိုင ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစသ္ည။္ ျပႆနာကု ိအၿပီးတိုင ္ယေန႔အထိ မေျဖ 
ရွင္းႏုိင္ေသးဘဲ ျပႆနာအသစ္မ်ားပင္ ထပ္မံေပၚေပါက္လာ 
သည္။ ယင္းမွာ နယ္စပ္မွ RSO တပ္ဖြဲ႕၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္၏။

နဂါးႀကီးႀကိဳက္တဲ့
ယြမ္တစ္သိန္းတန္
ျမန္မာသတို႔သမီး

ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္
က်ားထိန္းသိမ္းေရး
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရ
ခိုင္ခိုင္စိုး
တစ္ကမၻာလံုးတြင္  က်ား က်န္ 
ရွိေသာႏိုင္ငံမွာ ၁၃ ႏိုင္ငံသာရွိ 
ေတာ့၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ က်ား 
ေကာင္ေရအမ်ားဆံုး က်န္ရွိသည့္ 
ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ က်ားမ်ဳိးစိတ္ႏွစ္မ်ဳိး ေန 
ထုိင္က်က္စားၿပီး ဘဂၤလားက်ားမ်ဳိး 
စတ္ိမွာ ေကာင္ေရ ၁၀၀ ရိွကာ အင ္
ဒိခု်ဳငိ္းနား က်ားမ်ဳိးစတိမ္ွာ ေကာင ္
ေရ ၅၀သာက်န္ရွိေတာ့သည္။

အမတ္မ်ားကို ေထာင္ဖမ္းေသာေက်ာ႔ကြင္း
ေအာင္သူရ
လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကုိ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးလည္းျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္လည္းျဖစ္သူတစ္ဦးက ပါဂ်ဲ႐ိုးကားတစ္စီး ဝယ္ေပးထားသည္။  ထုိ႔အျပင္ 
နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးက လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒တစ္ဦးကုိ ကားတစ္စီးဝယ္ေပးထားၿပီး ယာဥ္ေမာင္းပင္ ခန္႔ေပး 
ထားသည္။
 အထက္ပါျဖစ္စဥ္မွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းမႈမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ျဖစ္သည္။ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မွာ အဆုိပါလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ၎တုိ႔ကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔ထိခုိက္မည့္အခ်က္မ်ားပါရွိလာလွ်င္ 
ဖယ္ရွားေပးရန္ ေထာင္ဖမ္းထားေသာ ေက်ာ့ကြင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ေမာင္တာ၊ ေအးမြန္ရာျပည့္
အသားျဖဴျဖဴ၊ ခႏၶာကုိယ္ပါးလွပ္ 
လွပ္ျဖင့္ ပံု႔ပံု႔လို အမ်ဳိးသမီးငယ္ 
ေလးကုိ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားထံ 
ေရာင္းစားရန္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးက 
မ်က္စိက်ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
လမ္းစရတိအ္ျဖစ ္က်ပသ္ံုးသနိ္းကိ ု 
မပုံ႔ပုံ႔အား တစခ္ါတည္း ထုတ္ေပး 
လိုက္သည္။
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ျပဳျပငရ္နလ္ုိေနေသာ အေျခခအံေဆာကအ္အံမု်ား
 ကုန္သြယ္မႈမ်ားက မ်ားျပား 
၍ လာေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကူး 
သန္းသြားလာေရး  အေျခခံအ 
ေဆာက္အအံု မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈက 
တစ္ေျပးညီမရွိပါ။
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရထားလမ္း 
စနစ္က ေရွးေဟာင္းပစၥည္းတစ္ခု 
ဟုပင္ ဆိုႏိုင္ၿပီး စုေဆာင္းလိုသူ 
မ်ား တန္းစ၍ီပင ္ေနႏိငုသ္ည။္ ကိ ု
လိနုီေခတက္ အိုေဟာင္းေနသည့ ္
အေဆာကအ္အံမု်ားကိ ုေတာကပ္ 
ေနေသာ ေဆးေရာငမ္်ားျဖင့ ္သတု ္
လမိ္းမြမ္းမထံားေသာလ္ည္းရထား 
သံလမ္းေဟာင္းမ်ားေပၚတြင္ လူ 
မ်ား၊ ကုန္မ်ားကို တင္ေဆာင္ၿပီး 
လႈပလ္လီႈပလ္ဲ ့ေမာင္းႏငွ္ေနသည့ ္
ရထားတဲြႀကီးမ်ားကဲသ့ို႔ပင ္ရထား 
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ျပင္ဆင္ေရး 
က အလာေႏွးေနသည္။
 ေငြျဖစ္လြယ္သည့္ အျခား 
က႑မ်ား၏ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ 
မႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ကြာျခားမႈ 
က ႀကီးမားလသွည။္ ျမန္မာ့ရထား 
လမ္းစနစ္ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္အ 
တြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
က ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွသာ 
ေရာက္လာၾကလိမ့္မည္။  ၂၀၁၁  
ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
မ်ားကို  ဖြင့္လွစ္လိုက္ ၿပီးသည့္  
ေနာက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေၾကးနန္း 
ဆ က္ သြ ယ္ေ ရး လု ပ္ င န္းႏွ င့္  
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔တြင္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း မတူညီၾကပါ။ ေရွ႕ 
အလားအလာတြင္ ထင္ထင္ရွား 
ရွားေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ ႐ုပ္ပုံလႊာက  

ေတာ ့ဖံြ႕ၿဖိဳးလာသည့ ္ကနုသ္ြယမ္ႈ 
မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ 
မ်ားလွသည့္ အိုေဟာင္းေနသည့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားပင္ 
ျဖစ္သည္။
 အေရွ႕ေတာငအ္ာရွေဒသအ 
တြက ္အားနည္းခ်ဳ႕ိတဲလ့ွေသာ ၿမိဳ႕ 
ျပစီမံကိန္းမ်ားက အထူးအဆန္း မ 
ဟုတ္ပါ။ ယင္းတုိ႔ၾကားကပင္ စီး 
ပြားေရး    ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေနသည္ဟ ု
မေလးရွားႏွင့္  အင္ဒိုနီးရွားအာ 
ဏာပိုင္မ်ားက လက္ခံထားၾက 
သည္။ ျမန္မာကလည္း ယင္းသ 
ေဘာထားမ်ဳိးကို လက္ခံက်င့္သံုး 
မည့္ပံု ေတြ႕ရသည္။
 ‘‘စးီရတာက အၾကာႀကီးပဲ။ 
ျပတင္းေပါက္ေတြကလည္း အိလု ွ
ၿပ။ီ ထိငုခ္ံုေတြကလည္း မေကာင္း။ 
ပန္ကာေတြကမလည္ေတာ့ဘူး။ 
အိမ္သာဆိုရင္ မီးမရွိဘူး’’ ဟု အ 
မ်ဳိးသမီးႏစွဥ္ီး၊ ကေလးငယတ္စဥ္ီး 
ပါသည့္ မိသားစုႏွင့္ ခရီးသြားေန 
သူ ဦးေက်ာ္ဇင္က ရန္ကုန္မွ ရွမ္း 
ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီး 
သို႔ အသြားခရီးစဥတ္ြင ္ေျပာျပေန 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ခရီးတစခု္လံုး ၃၃ နာရီ ၾကာ 
ျမင့သ္ည။္ လမ္းဘတူာတစခု္တြင ္
ညအိပ္ရပ္နားရသည။္ ႏစွသ္စက္ူး 
သႀကၤနခ္်နိအ္တြင္း ရထား တဲြတြင္း 
သို ႔  ေရမ်ား လွမ္းပက္ၾကသည္ 
လည္းရွသိည။္ အိုေဟာင္း ေနေသာ 
ျပတင္းေပါက္မ်ားကို အခ်ိန္မီ မ 
ပိတ္ႏို င္သူမ်ားက ရႊဲ ရႊဲ စိုေတာ့  
သည္။

 ေန႔အခ်ိန္တြင္ ရထားတစ္ခု 
လံုးတြင္ လူမ်ားျပည့္က်ပ္လ်က္ 
ရွိ သည္။ အထက္တန္းလက္မွတ ္
ကိငု္ေဆာငထ္ားသည့ ္ဦးေက်ာဇ္င ္
က ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ ထုိင္ 
စရာေနရာရလိကုသ္ည။္ ရထားခ 
မ်ားက အျခားအဓိကအသံုးအ 
ေဆာငမ္်ားကဲသ့ို႔ပင ္ေစ်းတက္ေန 
သည္။ ျမန္မာတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ် 
၀င္ေငြက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ 
၁၁၄၄ ခန္႔ရွိေနၿပီး အေရွ႕ေတာင္ 
အာရွေဒသတြင္ ကေမၻာဒီးယား 
ထကသ္ာပိမု်ားသည။္ သို႔ေသာ ္စီး 
ပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈက ထပ္တိုးမလာ 
သည့္ ၀င္ေငြလစာႏွင့္ ကုန္ေစ်း 
ႏႈန္းတိုးျမႇင့္မႈကိုသာ ျဖစ္ေစမည္ 
ဆိလုွ်င္ေတာ ့ဤရထားတြင္း က်ပ ္
ညပ္စီးနင္းေနၾကရသည့္ျပည္သူ 
မ်ားအတြက္က စီးပြားေရး တိုးမ 
လာသည္ကပင္ ပိုေကာင္းေနဦး 
မည။္ ၿဗတိိသွ်ကိလုိနီုေခတ္က ျမန္ 
မာ့ရထားလမ္းကို ရန္ကုန္မွ ျပည္ 
ၿမိဳ႕သို ႔ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ 
ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ထို ႔ေနာက္ 
ခုနစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ရန္ကုန္-မႏၲ 
ေလးလမ္းကိ ုတုိးခ်႕ဲေဖာကလ္ပုခ္ဲ ့
သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ၿဗိ 
တိသွ်တို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြား 
သည့္ေနာကပ္ိငု္းတြင ္ယင္းရထား 
လမ္းမ်ားကို အေသအခ်ာ ထိန္း 
သိမ္းမြမ္းမံျခင္း  မရွိေတာ့ေပ။ 
လမ္းမ်ားေခ်ာ္ၿပီး တစ္နာရီ ၂၅ 
မိငု္ႏႈန္းထက ္ပိုေမာင္း၍မရေတာ။့
 ယင္းရထားလမ္းမ်ားကိ ုျပင ္
ဆင္မြမ္းမံရန္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံျခား 

သားမ်ားလကက္ိ ုအပ္ရျပန္ၿပီျဖစ ္
သည္။ ဂ်ပန္တုိ႔က ျမန္မာ့ရထား 
ပုိ ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ 
၁၉၄ သန္း အကန္ုအက်ခံျပငဆ္င ္
မည္ဟု ဆိုသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က 
စတင္၍ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက စ 
တင ္တိငု္းထြာေလလ့ာမည္ျဖစၿ္ပီး 
၂၀၂၀ျပည့္ႏစွ္ေနာကပ္ိငု္းတြင ္အ 
ၿပီးသတ္မည္ဟုခန္႔မွန္းထားသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒရီထားလမ္း 
ေတြကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီနဲ႔ 
ေအာက္တိုဘာလၾကားမွာ စၿပီး 
ေဆာကပ္ါမယ္။ အဒဲီေနာက ္ေလး 
ႏွစ္ ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာလအထိ 
ဆက္လုပ္မွာပါ။ ဒီစီမံကိန္းကို  
စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
မွာကေတာ့ ၂၀၂၀ နဲ႔ ၂၀၂၂ ၾကား 
မွာ ျဖစ္ပါမယ္’’ ဟု ျမန္မာ့ရထား 
ပို ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဌး 

ေျပာၾကားခ်က္ကို ျပည္တြင္းဂ်ာ 
နယတ္စခ္ ုကိုးကားေဖာ္ျပခဲသ့ည။္
 သို႔ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ အ 
ရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရအတြက္ 
၀င္ေငြမ်ားရရွိေနသည့္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုမ်ားကေတာ့ အံ့ 
ၾသဖြယ္ရာပင္ လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳး 
လာေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လို 
လွ်င္လိုသလို အလ်င္အျမန္ လုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
လည္း ေတြ႕ရသည္။ 
 ရနက္နု-္မႏၲေလးအေ၀းေျပး 
ကားလမ္းမသည္ ရန္ကုန္-မႏၲ 
ေလးရထားလမ္းႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ရွိ 
သည္။ စစ္အစိုးရက ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ 
တြင ္ရနက္နု၊္ မႏၲေလးႏငွ့ ္ေနျပည ္
ေတာက္ိ ုဆကသ္ြယ္ႏိငုရ္န ္အေ၀း 
ေျပးလမ္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ 

သည။္ ၃၆၆ မုိငရ္ညွသ္ည့ ္လမ္းမ 
သည္ ယာဥ္ေမွာက္ေသဆံုးႏႈန္း 
မ်ားလသွျဖင့ ္ထိအုခ်နိမ္စွ၍ ေသ 
မင္းတမန္ အေ၀းေျပးလမ္းမဟု 
အမညတ္ြငခ္ဲ့သည။္ အငဂ္်ငနီ္ယာ 
မ်ားက အျမန္ႏႈန္းႏငွ္ ့ေဖာကလ္ပု ္
ခဲ့ေသာ လမ္းတြင ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား 
က အလ်င္အျမန္ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾက 
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဆုိသည္။ 
 ေမလ ၁၂ ရက္တြင္ ေနာက္ 
ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မေတာ္တဆ 
မႈတြင္ အရွိန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ကား 
တစ္စီးကို    ေက်ာ္တက္ေနစဥ္ 
ဘတ္စ္ကားတစ္စီး တိမ္းေမွာက္ 
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  လူ ၁၆ ဦး ေသ 
ဆံုးခဲ့ၿပီး ၂၉ ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ 
ရာရခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ 
ႏွစ္တည္းမွာပင္ ဤလမ္းမေပၚ 
တြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ တိမ္းေမွာက္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူ ၁၁၀ 
ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု အေ၀းေျပး 
လမ္း  ရတဲပ္ဖြ႕ဲ၀ငမ္်ားက ေျပာဆု ိ
သည္။ 
 ဘာသာေရးအယူသီးသည့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေခတ္မီစီးပြား 
ေရးကမၻာကို ယခုမွစတင္၍ အမီ 
လိကုရ္န ္ႀကိဳးပမ္းေနဆဲျဖစသ္ည။္ 
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေနာက္ဆံုးမေတာ္ 
တဆျဖစ္သည့္ေနရာတြင္ မေကာင္း 
ဆုိး၀ါးမ်ားကို ေမာင္းထုတ္သည့္ 
လုပ္ရပ္မ်ား ေတြ႕ရသည္မွာ အ 
ဆန္းတၾကယ္ေတာ့လည္း မဟုတ္ 
ပါ။ ယခုဆိုလွ်င္ ကုမၸဏီ ၁၂ ခု 
တို႔က အသက္အာမခံသစ္မ်ားကို 
စတင္ေရာင္းခ်ေပးေနရာ အစိုးရ 
က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပး 
ထားသည့္ ျမန္မာအာမခံကုမၸဏီ 
လည္း ပါ၀င္သည္။
 ဦးေက်ာ္ဇင္ႏွင့္ သူ႔မိသားစု 
အတြက္ကေတာ့ ကာလအေတာ္ 
ၾကာအထိ ေခြၽးတဒီးဒီးႏွင့္ ရထား 
ဆက္စီးေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။ မ 
ေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ားႏွင့္  ျပည့္ေန 
သည့္ မၿပီးဆံုးေသးသည့္ လမ္း 
တစ၀္ကတ္စပ္်က္ေပၚ ခရီးသြားရ 
တာႏွင့္ စာလွ်င္ ေတာ္ေသး၏ဟု 
ပင္ ဆိုရမလိုပင္။
(The Diplomat ပါ ေဆာင္းပါးရွင္ 
ဂ်ပ္စတင္ ကယ္ဒါရြန္၏ Myan- 
mar’s Lagging Public Infra- 
structure ေဆာင္းပါးကို ခင္ေမ 
ေဇာ္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲေနသည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားတစ္စီးကုိေတြ႕ရစဥ္
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ေအာင္ခိုင္
 အစိုးရႏွင့္  တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားၾကား ေမ 
လတတိယပတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြး 
ေႏြးပဲြသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ 
ထက္  ေအာင္ျ မင္ မႈ မ်ား ရရွိ ခဲ့  
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 ေမလ ၂၁ ရက္မွ စတင္၍ 
သံုးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ 
ေထာငစ္ ုၿငမိ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင ္
ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္း 
ရင္းသားအဖဲြ႕မ်ား၏ တစ္ႏိငုင္လံံုး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိ 
ႏႈိင္းေရးအဖဲြ႕ (NCCT) တို႔ ေတြ႕ 
ဆုပံဲြအၿပီးတြင ္သေဘာတညူခီ်က ္
ဒတုယိမၾူကမ္းကိ ုအတည္ျပဳႏိငုခ္ဲ ့
သည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံု 
ေဆြးေႏြးၿပီးပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုးအ 
ပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူည ီ
ခ်ကက္ိ ုအၿပီးသတ္လကမွ္တ္ေရး 
ထိုးႏိငုမ္ညဟ္လုည္း ႏစွဖ္ကက္ိယု ္
စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။
 ‘‘ေနာကတ္စႀ္ကိမ္ိက ေနာက ္
ဆံုးမူၾကမ္းပဲ။ ဒီလိုပဲ ျဖစ္သင့္ပါ 
တယ္’’ ဟု NCCT မွ ပညာရွင္ 
ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာ 
ေခါင္းက ေျပာသည္။

 ယခ ုေဆြးေႏြးပဲြတြင ္ႏစွဖ္က ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အပစ္အ 
ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
မူၾကမ္းပါ အခန္းခုနစ္ခန္းအနက္ 
အခန္းငါးခန္းကို သေဘာတူညီမႈ 
ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ေမလတတိယပတ္အစည္း 
အေ၀းမတိုင္မီအထိ ေဆြးေႏြးညိႇ 
ႏႈငိ္းရန္ အခ်က ္၅၀ ေက်ာ္ရိွရာမွ အ 
စည္းအေ၀းတြင ္အခ်က ္၃၀ ေက်ာ္ 
ေဆြးေႏြးသေဘာတူခဲ့သည္။ ထို ႔ 
ေၾကာင့ ္ႏစွဖ္ကည္ိႇႏႈငိ္းရန ္အခ်က ္
၂၀ သာ က်န္ေတာ့သည္။ 
 က်န္ရွိေနေသာ အခ်က္မ်ား 
မွာလည္း ခခဲယဲဥ္းယဥ္းမဟုတ္ဘ ဲ
ညိႇႏႈငိ္းေဆြးေႏြးရင္း အေျဖရွာသြား 
ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရး လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ႏိုင္ငံ 
ေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို  ယခုႏွစ္ 
ကန္ုခန္႔တြင ္ျပဳလပ္ုႏိငုရ္န္ ႏစွဖ္က ္
လံုးက ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ျမနမ္ာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္  ျပန္လည္ထူ  
ေထာင္ေရး ဗဟိုဌာန (MPC) အ 
ႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊ 
က သံုးသပ္သည္။
 ‘ ‘အခု  ေဆြးေႏြးပဲြက အ 
ေကာင္းဆံုး၀န္းက်င္ပဲ။ ညိႇႏႈိင္း 
ေဆြးေႏြးတာမွာ အစိုးရဘက္က 

ေတာင္  ေလွ်ာ့ေပးတာ ပို မ်ား  
တယ္။ ဒီႏႈန္းအတုိင္း သြားမယ္ဆုိ 
ရင္ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးအတြက ္အလြန္ Positive ျမင ္
တယ္’’ ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက သံုး 
သပ္သည္။
 ထို ႔အျပင္  ယခုေဆြးေႏြးပဲြ  
တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ 
အဆိုျပဳေသာ ဖကဒ္ရယ္စနစမ္်ား 
အနက ္ဒမီိကုေရစီႏငွ့ ္ကိယုပ္ိငု္ျပ 
႒ာန္းခြင့္ကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒ  
ရယ္စနစ္ကို တပ္မေတာ္ ထိပ္ 
တန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လက္ 
ခံခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားကိုယ္ 
စားလယွမ္်ား က ေျပာၾကားသည။္
 သို႔ေသာ္လည္း ဒို႔တာ၀န္အ 
ေရးသံုးပါး အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္း 
ခ်က္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကိုင္ကဲ့သို႔ ေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္း 
မ်ားကိုမူ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းရဦး 
မည္ျဖစ္သည္။
 အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ 
ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ 
NCCT တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွာ 
ေျခာက္ႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံ 
လုံးအပစ္အခတရ္ပစ္ဲေရး စာခ်ဳပ ္
တစခ္တုည္းေရးဆဲြႏိငုရ္န ္ႏစွဖ္က ္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွာ ႏစွႀ္ကမိရ္ွၿိပ ီ

ျဖစ္သည္။
 တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးအတြက္ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မူၾကမ္းတစ္ခုကို ယမန္ႏွစ္ ႏို 
၀င္ဘာက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လိုင္ဇာ 
ညီလာခံတြင္ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕ 
မ်ားက စတင္ေရးဆဲြခဲ့သည္။ ထို႔ 
ေနာက္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ အစိုး 
ရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ယင္းေတြ႕ 
ဆံပုဲြတြင ္အစိုးရသို႔ တိငု္းရင္းသား 
အဖဲြ႕မ်ားက မူၾကမ္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး 
အစိုးရဘက္ကလည္း မူ ၾကမ္း 
တစ္ေစာင္ကို တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕ 
မ်ားသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။
 ထို႔ေနာက ္ေလာခီးလာတိငု္း 
ရင္းသားညလီာခံ၊ ယင္းမွတစဆ္င့ ္

အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ 
ဆံမုႈမ်ားအၿပီး တစ္ႏိငုင္လံံုး အပစ ္ 
အခတ္ရပ္စဲေရး တစခု္တည္းေသာ 
သေဘာတူညီမႈ  ပထမမူၾကမ္း 
(Single Text Draff) ကို ၿပီးခဲ့ 
သည့ ္ဧၿပီလဆန္းက ရန္ကန္ုၿမိဳ႕၌ 
အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ က်န္ရွိေန 
ေသာ အခ်က္မ်ားကို ထပ္မံညိႇ 
ႏႈိင္း၍ ဒုတိယမူၾကမ္းကို ေမလ 
၂၃ ရကတ္ြင ္အတည္ျပဳႏိငုခ့္ဲျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ဒုတိယမူၾကမ္းမွ ညိႇႏႈိင္းရန္ 
က်န္ရွိေနေသးေသာ အခ်က္မ်ား 
ကို ေဆြးေႏြးရန္ တတိယအႀကိမ္ 
တိငု္းရင္းသားလကန္ကက္ိငုအ္ဖဲြ႕ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား  ညီလာခံကို  

လာမည့္ ဇြန္လအတြင္း ျပဳလုပ္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ 
တြင္ အစိုးရႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံၿပီး 
တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲ 
ေရး တစခ္တုည္းေသာသေဘာတ ူ
ညီခ်က္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ႀကိဳး 
စားၾကမည္ျဖစ္သည္။
 လာမည့္  ၾသဂုတ္လတြင္  
တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရး လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ၿပီး ယခု 
ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြး 
ေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလပု္ႏိငုရ္န ္ေမွ်ာလ္င္ ့
ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ႏစွဖ္ကက္ိယု ္
စားလွယ္မ်ားက ေမလေဆြးေႏြး 
ပဲြအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားသည္။
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နဂါးႀကီးႀကိဳက္တဲ့ ယြမ္တစ္သိန္းတန္ 
ျမန္မာသတို႔သမီး
 ‘‘တ႐ုတ္ျပညဘ္ကမွ္ာ အႏွပ္ိ 
ခန္းဖြင့္မယ္။ သမီးကို အဲဒီမွာ အ 
လုပ္ေပးမွာ။ အျပင္ထြက္စရာ 
လည္းမလိုဘူး။ ေအးေအးေဆး 
ေဆး သကသ္ကသ္ာသာပ။ဲ လစာ 
လည္းေကာင္းတယ္။ စပြန္ဆာ 
လည္းရွိတယ္။ သမီးေတာ့ ေသ 
ခ်ာေပါက္ ခ်မ္းသာေတာ့မွာ’’
 အသက္ (၂၀) အရြယ္ မပံု႔ပံု႔ 
(အမညလ္ဲႊ) အား တ႐ုတ္ျပညန္ယ္ 
စပ္ဘကသ္ို႔ လိကုက္ာ အလပ္ုလပ္ု 
မညဆ္ိလုွ်င ္မပငမ္ပန္းဘ ဲေငြမ်ား 
စြာရၿပီး ခ်မ္းသာႏိုင္မည့္အ 
ေၾကာင္းကို အသက္သံုးဆယ္ 

ေက်ာ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးက သူမ 
၏လက္တြင္ ၀တ္ဆင္ထားသည့္ 
ေရႊလက္ေကာက္မ်ားကို တခြၽင္ 
ခြၽင္လႈပ္ယမ္းရင္း ေျပာျပေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ‘‘ဟိုေရာက္ၿပီး ကိုယ္ႀကိဳက္ 
တာေတြ႕လို႔ တ႐တု္ေယာက္်ားကိ ု
ယူမယ္ဆုိရင္လည္းရတယ္။ ကုိယ္ 
က ဘာမွလုပ္စရာမလိုဘူး။ တစ္ 

လွ်င္ မ်ားစြာအဆင္ေျပႏုိင္ေၾကာင္း 
ကုိ ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ ေျပာေန 
သည။္ ပံု႔ပံု႔လိ ုအမ်ဳိးသမီးငယ္ေလး 
မ်ားအား တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားထံ 
ေရာင္းစားမညဆ္ိလုွ်င ္အျမတ္ေငြ 
ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ အျမန္ရမည္ကို 
အမ်ဳိးသမီးႀကီးက သိေနသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္ 
သို႔ လိုက္ခဲ့ရန္ ေျပာျပ စည္း႐ံုးေန 
စဥ္မွာပင ္လမ္း စရိတ္အျဖစ ္က်ပ္ 
သံုးသိန္းကို မပံု ႔ပံု ႔အား တစ္ခါ 
တည္း ထုတ္ေပးလိုက္သည္။
 ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းက မႏၲ 
ေလးၿမိဳ႕စြန္ရပ္ကြက္ရွိ တဲအိမ္ 
ငယ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ 
ဦးက ၎အား တ႐ုတ္ျပည္သို႔ 
လိကုခ္ဲရ့န ္လာေရာကစ္ည္း႐ံုးေခၚ 
ေဆာင္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို 
မပုံ႔ပုံ႔ကတစဆ္င့ ္ျပန္လည္ေျပာျပ 
ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ 
ဖက္သတို႔သမီး ရွားပါးေနေသာ 
တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားထံ ေရာင္း 
စားရန္ ႏစွစ္ဥ္ရာခ်ီေသာ ျမန္မာအ 
မ်ဳိးသမီးမ်ား လူကုန္ကူးခံေနရ 
သည္။ 
 အသိပညာဗဟုသုတနည္း 
ပါးျခင္း၊ စီးပြားေရးက်ပ္တည္း 

ျခင္း၊ အလပ္ုအကိငုအ္ခြင္အ့လမ္း 
ရွားပါးျခင္း၊ အိမ္တြင္းေရး မိသား 
စ ုျပႆနာမ်ားရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးအ 
လြယ္တကူ ရလိုျခင္းႏွင့္ ဘ၀ရပ္ 
တည္ေရး အခက္ခဲျဖစ္ေနေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လူပဲြစားမ်ား 
က အဓိကပစ္မွတ္ထားကာ လူ 
ကုန္ကူးရန္ ႀကိဳးစားေနမႈမ်ား ျမန္ 
မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ေန႔တျခား မ်ား 
ျပားလာေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 
လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး 
ရတဲပ္ဖဲြ႕ တာ၀န္ရိွသမူ်ားက ေျပာ 
သည္။
 လူပဲြစားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသ 
မီးငယမ္်ားအား တ႐တုန္ယစ္ပသ္ို႔ 
လိမ္လည္စည္း႐ံုးေခၚေဆာင္ကာ 
တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားထံ ေရာင္း 
စားခဲ့ၾကရာမွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 
တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားႏွင့္ လက္ထပ္ 
ယူရန္ ေပၚတင္စည္း႐ုံးကာ လူ 
ကုန္ကူးမႈမ်ားပင္ ရွိေနေၾကာင္း 
ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာငခ္ဲၿ့ပီး လကူနုက္ူးမႈ တားဆီး 
ကာကြယ္ေရး တပ္ဖဲြ႕စုမွဴး႐ံုး (မႏၲ  
ေလး) ၏ တပ္ဖဲြ႕စုမွဴးျဖစ္သည့္ 
ရမဲွဴးေဖသနိ္းေက်ာက္ ေျပာသည။္

လကိ ုေငြသနိ္းခ်ရီမွာ။ ေျခာကလ္ 
တစ္ခါ ကိုယ့္မိဘဆီ ျပန္လည္လို႔ 
ရတယ္။ တ႐ုတ္ေယာက္်ားနဲ႔ယူ 
ၿပီး ကေလးေမြးေပးရင ္သတူို႔က ပိ ု
သေဘာက်တယ’္’ ဟ ုထိအုမ်ဳိးသ 
မီးက ဆက္ေျပာသည္။ 
 အသားျဖဴျဖဴ၊ ခႏၶာကိယုပ္ါး 
လွပ္လွပ္ႏွင့္ ဆံပင္ကို အေရာင္  
ဆိုးထားေသာ မပံု႔ပံု႔အား ၎ေခၚ 
ေဆာငသ္ည့ ္တ႐ုတ္ျပညန္ယ္စပ္ 
သို ႔လိုက္ၿပီး အလုပ္လုပ္မည္ဆို 

ေမာင္တာ၊ ေအးမြန္ရာျပည့္

စာမ်က္ႏွာ (၇)သို႔
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လူငယ္ေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ေဖာ္က်ဴးမယ့္ လူငယ္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္
ဇဲြဉာဏ္

ရန္ကုန္၊ ေမ−၂၆
လူငယ္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
အခက္အခဲမ်ားကို  ႐ုပ္ရွင္အႏု 
ပညာျဖင့္ တင္ဆက္ျပသႏိုင္ရန္ 
ရည္ရြယ္၍ ပထမအႀကိမ္ ျမန္ 
မာလူငယ္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ ျပဳလုပ္ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမနမ္ာႏိငုင္ ံ
လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ 
ကိုဇဲြရန္ႏိုင္က ေျပာသည္။
 ‘‘ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ့လူ 
ငယ္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ကို ၾသဂုတ္လ 
၁၂ ရက္မွာ က်ေရာက္မယ့္ ႏိုင္ငံ 
တကာလူငယ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအ 
မွတ္အေနနဲ႔ တင္ဆက္မွာပါ’’ ဟု 
ကိုဇဲြရန္ႏိုင္က ေျပာသည္။
 ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာသည္ လူ 
သားမ်ား၏ ရင္ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ 
လြယ္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား လက္ရွိရင္ 
ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲကို 
ျပည္သူမ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ ယခု 

ကဲ့သို႔ ႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ ျပဳလုပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
 ထုိ႔အျပင္ လူငယ္မ်ား ရင္ဆုိင္ 
ေနရသည့္ အခက္အခဲကုိ လူငယ္ 
မ်ားကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးျပသႏိုင္ရန္ 
ရည္ရြယ္၍ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူ 
မ်ား၏ အသကအ္ရြယ္ကိ ုအသက ္
(၁၅) ႏစွမွ္ (၃၅) ႏစွအ္တြင္း သတ္ 
မွတ္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာ 
သည္။ယင္းၿပိဳင္ပဲြတြင္ မွတ္တမ္း 
႐ုပ္ရွင္၊ဇာတ္လမ္းတုိ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ အန္ 
နီေမးရငွ္း႐ပုရ္ငွတ္ို႔ ပါ၀ငယ္ဥွၿ္ပိဳင ္
ႏိငုၿ္ပီး ၿပိဳငပ္ဲြ၀င ္ဇာတ္ကားမ်ားကုိ 
ဇူလုိင္ ၂၁ ရက ္ေနာကဆ္ံုးထား၍ 
ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရွိ HOME 
႐ံုးခန္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူငယ္မ်ား 
အစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) ႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ 
ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္သည္။
 ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ဇာတ္ကားမ်ားမွ  
စုစုေပါင္း ဇာတ္ကားသံုးဆယ္ 
ေရြးခ်ယ္၍ ႐ုပ္ရွင္အမ်ဳိးအစား 
တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဆုေရြးခ်ယ္ 
ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ကာ ပရိသတ္ 

အႀကိဳက္ဆံုးဆုကိုလည္း ခ်ီးျမႇင့္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ အကဲျဖတ္  
ဒိငုမ္်ားအျဖစ ္ ဦးဇာဂနာ၊ ေဒၚေဆြ  
ဇင္ထိုက္၊ ဦးဂ်င္မီ၊ ဒါ႐ိုက္တာ 
ၾကည္ျဖဴသွ်င္ႏွင့္ ဦးေဇာ္သက္ 
ေထြးတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ၎က 
ေျပာသည္။
 ဆန္ခါတင္ ေရြးခ်ယ္ထား 
သည့္ ဇာတ္ကားမ်ားကို ၾသဂုတ္ 
လ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္တြင္ Junc-
tion Square ရိွ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၌ 
အခမဲ့ျပသေပးသြားမည္ျဖစ္ ၿပီး  
ဆုေပးပဲြကိုမူ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ 
ႏုိင္ငံတကာလူငယ္မ်ားေန႔၌ ျပဳ 
လပုသ္ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိ ုဇဲြရန ္
ႏိုင္က ေျပာသည္။
 ဆုေပးပဲြက်င္းပမည့္ ေနရာ 
ကိုမူ ေရြးခ်ယ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္း 
ဆုေပးပဲြသို႔ ႏိငုင္ံေတာသ္မၼတႀကီး 
အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး 
မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

   ပဲျပားသုပ္
 ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ဝိုက္ဖီတစ္ေယာက္ အႀကံကုန္လို႔ ပဲျပားသုပ္ထားပါတယ္။
 အားလံုးသိၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ သက္သတ္လြတ္ဟင္းတစ္ခြက္ျဖစ္ၿပီး အသားဓာတ္အျပည့္အဝေပးမယ့္ 
ပဲျပားသုပ္ကို အရသာရွိရွိ သံုးေဆာင္ ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္မွ်ေဝလုိက္ပါသည္။
 ပဲျပားတစတ္ံုးကိ ုအေနေတာအ္တံုးေလးေတြတံုးၿပီး အရသာမႈန္႔နဲ႔ နယၿ္ပီးေၾကာ။္ ဆီေသခ်ာစစၿ္ပီးရင ္
ေရေႏြးေျဖာထားတဲ့ ပဲပင္ေပါက္၊ သခြားသီးစိမ္းပါးပါးလီွး၊ ပဲမႈန္႔၊ ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္၊ မန္က်ည္းေရအ 
နည္းငယ္၊ ငံျပာရည္ (သို႔မဟုတ္) ဆားတုိ႔ ထည့္ပါ။ ၾကက္သြန္နီပါးပါးလွီးနဲ႔ ေရွာက္ရြက္ႏုေလးေတြ 
ပါးပါးလွီးၿပီး အရသာရွိတဲ့ ပဲျပားသုပ္တစ္ခြက္ သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါၿပီ။
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  အဓမၼထိမ္းျမားလက္ထပ္ 
ၿပီး လိင္ကြၽန္ျပဳရန္၊ ျပည့္တန္ဆာ 
မ်ားအျဖစ္ ေစခိုင္းရန္၊ လုပ္အား 
ေခါင္းပံုျဖတရ္န၊္ ကိယုလ္ကအ္ဂၤါ 
ႏငွ့ ္ခႏၶာကိယုတ္ြင္းရွ ိကလစီာမ်ား 
ေရာင္းစားရန္အပါအ၀င ္ပုံစခုံနစ ္
မ်ဳိးျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ျဖစ္ပြား 
ေလ့ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္  
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူကုန္ကူး 
မႈမ်ားအနက္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား 
မ်ားႏွင့္ အဓမၼလက္ထပ္ရန္၊ တ 
႐ုတ္မယားအျဖစ္ ေရာင္းစားရန္ 
လကူနုက္ူးမႈမ်ားမွာ အဆုိးရြားဆံုး 
ျဖစ္ေနသည္။
 ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ 
ကူးမႈ ၉၉၉ မႈ ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိငု ္
ခဲသ့ည။္ အမ်ဳိးသမီး ၁၈၀၀ ေက်ာ္ 
အပါအ၀င္ လူ ၂၂၀၀ ေက်ာ္ကို 
လူကုန္ကူးမႈအႏၲရာယ္မွ ကာ 
ကြယ္တားဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္း 
ျဖစ္စဥ္မ်ားထဲမွ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေက်ာ္ျဖစ္ေသာ အမႈေပါင္း ၆၀၀ 
ေက်ာ္မွာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ အဓိက 
ဦးတည္ေသာ လကူနုက္ူးမႈမ်ားျဖစ ္
သညဟ္ ုလကူနုက္ူးမႈ တားဆီးႏွမိ ္

နင္းေရး ရဲတပ္ဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ 
ထားသည္။
 ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္အ 
ခြင့ ္အလမ္းနည္းပါးျခင္း၊ စား၀တ ္
ေနေရး အဆင္မေျပျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ 
ႏိုင္ငံတြင္ သတို႔သမီးလိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား နည္းလမ္းမ်ဳိးစံု 
ျဖင့္ စည္း႐ံုးခံရကာ လူကုန္ကူးခံ 
ေနၾကရသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ 
ကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲ 
တပဖ္ဲြ႕မွဴး႐ံုးမ ွဒ-ုရဲမွဴး မင္းႏိငုက္ 
ေျပာသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း 
ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ 
သည ္၁၉၇၅ ခုႏစွ၀္န္းက်ငမွ္စတင ္
ကာ တစအိ္မ္ေထာင ္ကေလးတစ ္
ဦးႏႈန္းသာ ယူရမည့စ္နစက္ိ ုစတင ္ 
က်င့္သုံးခ့ဲသည္။ ႐ုိးရာအစဥ္အလာ  
အရ သားေယာက္်ားေလးကိုသာ 
တနဖ္ိုးထားသည့ ္တ႐တုမ္ဘိမ်ား 
ေၾကာင့္ လက္ရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ 
အမ်ဳိးသားဦးေရသည ္အမ်ဳိးသမီး 
ဦးေရထက ္သသိာစြာ ပိမုိမု်ားျပား 
လ်က္ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ 
အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားအရ 

၂၀၁၀ ျပည့္ႏစွ္ေနာကပုိ္င္း တ႐ုတ္ 
အမ်ဳိးသား သန္း ၄၀ မွာ အိမ္ 
ေထာင္ျပဳရန္ သတုိ႔သမီးရွာမရဘ ဲ
ျဖစ္ေနသည္။ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား 
မ်ားအတြက္ သတို႔သမီးလိုအပ္ 
ခ်က္မွာ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေန 
မည္ျဖစၿ္ပီး လာမည့ ္၂၀၅၀ ျပည့္ႏစွ ္
တြင္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ 
လကထ္ပ္ရန္ သတုိ႔သမီး သန္း ၅၀  
လိုအပ္မည္ဟု ဆိုသည္။
 ကုလသမဂၢ၏ အဆိုအရ 
ကမၻာတစ၀္န္း အမ်ဳိးသားဦးေရမွာ  
အမ်ဳိးသမီးဦးေရထက ္ပိမုိမု်ားျပား 
ေနသည။္ တ႐တု္ႏိငုင္တံြင ္အမ်ဳိး 
သမီး ၁၀၀ လွ်င္ အမ်ဳိးသား ၁၂၅ 
ဦးရိွေနသညဟု္ ဆိသုည။္ တ႐ုတ္ 
ႏိငုင္ရံွ ိက်နစ္၊ီ ဂြမ္ေဒါင္း၊ ဟိငုန္န ္
ႏငွ့ ္အန္ေဟြးျပညန္ယမ္်ားတြင ္အ 
မ်ဳိးသားဦးေရမွာ အမ်ဳိးသမီးဦး 
ေရထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပုိမ်ားေန 
သည္။ တ႐ုတ္႐ုိးရာဓေလ့အရ 
ထိမ္းျမားလက္ထပ္စရိတ္ႀကီးျမင့္ 
ျခင္းႏငွ္ ့အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး အ 
ခ်ဳိးမညီျဖစ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မ 
သန္စြမ္းသူ၊ ဆြံ႕အသူ၊ စိတ္ေပါ့ 
သြပ္သူႏငွ့ ္အသကႀ္ကီးသ ူတ႐ုတ္ 

အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ 
ဖက္ရရန္ ခဲယဥ္းေနသည္။
 ထို႔အတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ 
မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ေျမာက္ပိုင္းမွ အမ်ဳိးသ 
မီးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ေတာသားတို႔ 
၏ အဓိက ပစ္မွတ္ျဖစ္လာေန 
သည္။ ႏိုင္ငံျခားသူကို ၀ယ္ယူၿပီး 
ဇနီးမယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းျခင္း 
သည္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ား 
ေၾကာင္ ့ပိမုိကု်ယ္ျပန္႔လာေနသည ္
ဟု ဆိုသည္။
 ႏိငုင္အံတြင္း သတို႔သမီးရွာမ 
ရေသာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားက 
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး ေငြေပး 
၀ယ္ယူကာ ဇနီးမယားအျဖစ္ 
ေပါင္းသင္းေနထိုင္ျခင္းသည္ တ 
႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဓေလ့ထံုးစံတစ္ခု 
သဖြယ္ ျဖစ္လာေနသည္ဟု ျမန္ 
မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ 
နင္းေရး ရဲတပ္ဖဲြ႕ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ၀င္း 
ႏိငုထ္ြန္းက သ၏ူ ႏိငုင္ံျဖတ္ေက်ာ ္
ငရဲခန္းႏွင့္ သားေကာင္တို႔ နားခို 
ရာဆုသိည့ ္လကူနုက္ူးမႈပညာေပး 
စာအပု္ႏစွအ္ပုတ္ြင ္ေရးသားထား 

သည္။
 တ႐ုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက ္
တြင္ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ သတို႔သ 
မီးအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေနၿပီး ျမန္မာအ 
မ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားလည္း တ႐ုတ္ 
အမ်ဳိးသားထ ံေရာင္းစားရန ္နည္း 
လမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့ ္စည္း႐ံုးခံေနရသည ္
ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား 
သည ္တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီးကိ ုလက ္
ထပ္ေပါင္းသင္းခြင္ရ့ရန ္အနမိ္ဆ့ံုး 
ယြမ္ေငြ ငါးေသာင္း (အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၇၃၀၀) ေပးအပ္ရၿပီး ျမန္ 
မာအမ်ဳိးသမီးကိ ုဇနီးမယားအျဖစ ္
ေပါင္းသင္းရန္ ၀ယ္ယူမည္ဆို 
လွ်င္ ယြမ္ေငြႏွစ္ေသာင္း (အေမ 
ရိကန္ေဒၚလာု ၃၀၀၀) သာ ေပး 
ေခ်ရသညဟု္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္ 
စပ္မွ သတုိ႔သမီးေအာငသ္ြယ္ လပ္ု 
ငန္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာ 
ေၾကာင္း ရဲမွဴးခ်ဳပ ္၀င္းႏိငုထ္ြန္း၏ 
စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။
 ထိုသို ႔ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာျခင္း 
ေၾကာင့္ တ႐ုတ္မိဘမ်ားမွာ လူ 
ကုန္ကူးပဲြစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္ 
မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ၀ယ္ယူၾက 

သညဟု္ ဆိသုည။္ ျမန္မာနယ္စပ္ 
အနီး တ႐တု္ႏိငုင္အံတြင္းရွ ိေက်း 
ရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး 
၁၀ ဦးမွ ၁၅ ဦးအထိ ရွိေနသည့္ 
ရြာမ်ားပင္ ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာ 
ႏိငုင္လံကူနုက္ူးမႈ တားဆီး ႏွမိန္င္း 
ေရးရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းႏိုင္ 
ထြန္း က သ၏ူ လကူန္ုကူးမႈ ပညာ 
ေပးစာအုပ္မ်ားတြင္ ေရးသား 
ထားသည္။
 တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ေပး 
စားခံရသူ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား 
မွာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္အရြယ္ႏွင့္ 
(၄၅) ႏွစ္ၾကား အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အသက္ (၁၈) 
ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား 
ပါ ပါ၀ငသ္ညဟ္ ုဒ-ုရမဲွဴး မင္းႏိငု ္
က ေျပာသည။္ ရွစ္ႏစွအ္တြင္း တ 
႐ုတ္အမ်ဳိးသားထံ ေရာင္းစားရန္ 
လူကုန္ကူးမႈ ၆၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္္ပြား 
ခဲ့ရာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
တ႐တုမ္ ွအျမင့ဆ္ံုးေပး၀ယသ္ည့ ္ 
ေစ်းမွာ ယြမ္ေျခာက္ေသာင္းခဲြျဖစ ္
သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

စာမ်က္ႏွာ (၅)မွ

နဂါးႀကီးႀကိဳက္တဲ့ ယြမ္တစ္သိန္းတန္ ျမန္မာသတို႔သမီး

စာမ်က္ႏွာ (၈)သို႔
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 တ႐ုတ္သို႔ ေရာင္းစားခံရၿပီး 
လွ်င္ အမ်ားစုမွာ ေန႔ခင္းဘက္ 
တြင ္ေတာငယ္ာလပုင္န္းမ်ား လပု ္
ကိုင္ရၿပီး ညဘက္တြင္ တ႐ုတ္ 
မယားအျဖစ္ ေနထိုင္ၾကရသည္။ 
လူကုန္ကူးခံရၿပီး ျပန္လည္လြတ္ 
ေျမာက္လာသူအခ်ဳိ႕သည္ အခ်ိဳ႕ 
တ႐တုအ္မိမ္်ားတြင ္သားအဖသံုး 
ေယာက္ကို လင္ေတာ္ရမႈမ်ားထိ 
ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
 ‘‘လက္မပါတာ၊ ေျခႏွစ္ဖက္ 
ျပတ္ေနတာ၊ နားႏွစ္ဖက္ကန္းေန 
တာ၊ စိတ္မႏွံ႔တာေတြျဖစ္ေနတဲ့ 
ေယာက္်ားေတြနဲ႔ ယူၾကရတာ။ 
တ ခ်ဳ႕ိဆိ ုသားအဖသံုးေယာက္ေန 
တဲ့ အိမ္ကို ေရာက္သြားတာမ်ဳိး ရွိ 
ဖူးတယ္။ အဲဒါက် ျပည့္တန္ဆာ 
၀ယ္သလိကုိ ုျဖစသ္ြားၿပီ’’ ဟု ရမွဲဴး 
ေဖသိန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။
 လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ဳိးသ 
မီးမ်ား၏ ရင္နင့္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္ 
မ်ားမွာ တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိးစီ မ 
႐ိုးႏိုင္ေအာင္ ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ 
အမ်ဳိးသားအား သားေယာက္်ား 
ေလး ေမြးေပးၿပီးပါက အျခားတ 
႐ုတ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးထံ ေလွ်ာ့ 
ေစ်းျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခံရမႈ 
မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။
 တ႐ုတ္ဇနီးမယားအျဖစ္ လူ 
ကုန္ကူးခံရၿပီး ျပန္လည္လြတ္ 
ေျမာက္လာသူမ်ားတြင္လည္း HIV၊  
AIDS စသည့္ေရာဂါမ်ား၊ စိတ္ 
ဓာတပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ ဒဏရ္ာမ်ား၊ ထ ိ
ခိကုမ္ႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ခဲရ့သညဟ္ ုဆိ ု
သည္။
 ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင္း ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳး 
မႈနည္းေသာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ေန 
ထိုင္သူမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား 
တြင ္ေနထိငုသ္မူ်ားမွာ လကူနုက္ူး 
မႈ အႏရၲာယ ္အမ်ားဆံုးရငဆ္ိငုႀ္ကံဳ 
ေတြ႕ေနရသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာ 
ကြယ္ေရး လာေရာက္လုပ္ေဆာင္ 
ေနသည့္ World Vision မွ မႏၲေလး 
တိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္ေျမသာစံ 
ၿမိဳ႕နယ္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ 
ေရးလက္ေထာက္ စီမံခ်က္မန္ေန 
ဂ်ာ ဦးေက်ာ္ျမင္ဥ့ီးက ေျပာသည။္
 အသိပညာ ဗဟုသုတနည္း 
ပါးျခင္းမွာ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ျဖစ္ 
ပြားေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္း 
ရင္းျဖစၿ္ပီး မသိားစအုခကအ္ခဲႏငွ့ ္
ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ ေနရပ္ 
ေျပာင္းေရႊ႕လပုက္ိငုၾ္ကရာမ ွလ ူပဲြ 
စားမ်ား၏ အခြင္အ့ေရးယူျခင္းခရံ 
ၿပီး လကူန္ုကူးခံၾကရျခင္းျဖစသ္ည ္
ဟု ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။
 ေဒသတြင္း တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ 
ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဘိန္းႏွင့္မူးယစ္ 
ေဆး၀ါး သံုးစဲြမႈ မ်ားျပားေနေသာ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ 
ရမွ္းျပညန္ယ္ေျမာကပ္ိငု္း ပေလာင ္
(တေအာင္း)ေဒသတြင ္လကူန္ုကူး 
မႈႏွင့္ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား တ 
႐တုအ္မ်ဳိးသားႏငွ့ ္လကထ္ပမ္ႈမွာ 
စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနထိ ေရာက္ 
ရွိေနၿပဟီ ုတေအာင္း အမ်ဳိးသမီး အ 
စည္းအ႐ံုး အေထြေထြအတြင္းေရး 
မွဴး ဒဒီပီိုးေစင ္(ဒဒီပီိႀုကမိ္း) က ေျပာ 
သည္။
 တေအာင္းအမ်ဳိးသမီးအစည္း 
အ႐ုံးသည္ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ 
ရွားလပုက္ိငု္ေနေသာ အဖဲြ႕ျဖစသ္ 
လိ ုယခငက္ ေရႊလၿီမိဳ႕ႏငွ့ ္လကရိွ္ 
တြင ္မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ နားခုိရာ ေဂဟာ 
ငယ္ေလးမ်ား ဖြင့္ကာ လူကုန္ကူး 
ခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကယ္ဆယ္ 
ေရးလပုင္န္း လပုက္ိငု္ေနေသာ အ 
ဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
 ပေလာင္ေဒသရွိ ေက်းရြာ 
တိုင္းတြင္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
လက္ထပ္ထားသူ တုိင္းရင္းသူအ 
မ်ဳိးသမီး အနည္းဆံုး ငါးဦးႏွင့္ အ 
ထက္ရွိေနေၾကာင္း ၎က ေျပာ 
သည္။ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားႏွင့္ လက္ထပ္ 
ျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕က လူကုန္ကူးခံ 
ရ၍ျဖစ္သလို အခ်ိဳ႕မွာ နယ္စပ္ 
သို႔ သြားေရာကလ္ပုက္ိငုရ္င္း ကိယု ္
တိုင္သေဘာတူ လက္ထပ္ထား 
သူမ်ားလည္း ရွိသည္။
 လကဖ္ကစ္ိကုပ္်ဳိးေရးကိ ုအ 
ဓကိစီးပြားေရးလပုင္န္းအျဖစ ္လုပ္ 
ကုိင္ေသာ ပေလာင္ (တေအာင္း)  
ေဒသတြင္ လက္ဖက္ေစ်းႏႈန္းက် 
ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ 
ျပႆနာ ႀကီးထြားေနသည္။ ထို႔ 
အတြက္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသူ၊ 
တိငု္းရင္းသားမ်ားမွာ အျခားေဒသ 
မ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
မ်ားအျဖစ ္သြားေရာကလ္ပုက္ိငုမ္ႈ 
မ်ားသည္။ ထို႔အျပင္ ပေလာင္လူ 
ငယ္အမ်ားစုမွာ မူးယစ္ေဆးစဲြမႈ 
ျပႆနာေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရး 
ခက္ခဲၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပင္ပ 
ထြကအ္လပ္ုလပ္ုကိငုရ္ာမွ အဆင ္
မေျပျဖစ္၍ ယခုကဲ့သို႔ တ႐ုတ္အ 
မ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ေပါင္း 
သင္းျခင္းႏငွ့ ္လကူနုက္ူးခရံမႈ မ်ား 
ျပားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဒီပိုး 
ေစင္ (ဒီဒီပိုးႀကိမ္)က ေျပာသည္။
 ‘‘ဒမွီာေနရတာ ဆင္းရတဲယ္။ 
စား၀တ္ေနေရး အဆင္မေျပဘူး။ 
ဟိမုွာ အလပုလ္ပုရ္င္းနဲ႔ ေရာင္းစား 
ခံရတဲ့သူရွိသလို အိမ္မွာေနရင္းနဲ႔ 
ပဲြစားေတြက လာၿပီး ျမႇဴဆြယ္ 
စည္း႐ံုးလို႔ ပါသြားၿပီးေတာ ့ေရာင္း 
စားခံရတာေတြလည္းရွိတယ္။ 
တ႐ုတ္ျပည္ ေရာက္သြားရင္ ခ်မ္း  

သာမယ္ဆိုၿပီး တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသား 
ကိ ုကိယုတ္ိငုသ္ေဘာတၿူပီး ယတူဲ ့
လလူည္း ရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္ 
လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ဟိုေရာက္ 
သြားရင ္ဒကုၡေရာကသ္ြားတာမ်ား 
တယ္။ တ႐တု္ေတြက ကေလးလုိ 
ခ်င္တယ္။ ကေလးေမြးၿပီးရင္ 
ေနာကတ္စ္ေယာကက္ိ ုေလွ်ာ့ေစ်း 
နဲ႔ ထပ္ေရာင္းတာမ်ဳိးလည္း ရွိ 

ေစင္(ဒီဒီပိုးႀကိမ္)က ေျပာသည္။
 ၂၀၀၅ ခုႏစွတ္ြင ္ျမန္မာႏိငုင္ ံ
လကူနုက္ူးမႈ တားဆီးထနိ္းခ်ဳပ္ေရး 
ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္တြင္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး 
ကာကြယ္ေရး ရတဲပဖ္ဲြ႕ကိ ုသီးျခား 
ဖဲြ႕စည္းခဲၿ့ပီး လကူနုက္ူးမႈ တားဆီး 
ေရး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အေလး 
ထားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

ကုန္ကူးမႈတားဆီးႏိုင္ေရး အခက္ 
အခမဲ်ား ရွိေနေၾကာင္း လကူနုက္ူး 
တား တပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုးမွ ဒု-ရဲမွဴး မင္း 
ႏိုင္က ေျပာသည္။
 လကူနုက္ူးမႈမ်ား ေလ်ာန့ည္း 
ပေပ်ာက္ေစရန္ အသိပညာေပး 
ေဟာေျပာပဲြမ်ားတြင ္တက္ေရာက ္
နားေထာင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သ 
လို ေဒသခံလူထုအေနျဖင့္ ကိုယ္ 

ခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အတြင္း လူကုန္ကူးမႈမ်ား ဆက္ 
လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူ 
ကုန္ကူးမႈ က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕မွာ လူကုန္ကူးမႈ 
မ်ား ျပန္လည္က်ဴးလြန္လာၾက 
သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားပင္ ရွိလာသည္ 
ဟု ရဲမွဴးေဖသိန္းေက်ာ္က ေျပာ 
သည္။
 ထိုသို႔ လူကုန္ကူးခံရသူက 
ျပနလ္ညလ္ကူနုက္ူးမႈမ်ားတြင ္၎ 
တို႔၏ တ႐တုအ္မ်ဳိးသားမ်ား၏ ခိငု္း 
ေစမႈမ်ားေၾကာင့္ ပါ၀င္ေနသလို 
တခ်ဳိ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ လူကုန္ကူး 
ျခင္းမွာ ေငြေၾကးမ်ားစြာ အလြယ္ 
တကူ ရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ 
ေၾကာင္းကို သိရွိသြားၾကေသာ 
ေၾကာင့ ္အဆင္ဆ့င္လ့ကူန္ု ကူးၾက 
ျခင္းျဖစ္ႏုငိသ္ညဟ္ ုရမဲွဴး ေဖသနိ္း 
ေက်ာ္က သံုးသပ္သည္။ 
 မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ 
သည့္ မပံု႔ပံု ႔သည္ လူပဲြစားေခၚ 
ေဆာင္ရာေနာက္သို႔ လိုက္ရန္ သ 
ေဘာတူလိုက္သည္။ ေနာက္တစ္ 
ေန႔နံနက္တြင္ မႏၲေလးမွ မူဆယ္ 
သို႔ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ထြက္ခြာ 
ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မပံု႔ပံု႔ 
မွာ လူကုန္ကူးခံရမည့္ ေဘးမွ 
လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ၎ႏွင့္ လူ 
ပဲြစားတို႔ ကားေပၚေရာက္ၿပီးမွ လူ 
ကုန္ကူးတားတပ္ဖဲြ ႕၀င္မ်ားက 
အခ်ိန္မီတားဆီးကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့  
ျခင္း ျဖစသ္ည။္ ထိသုို႔ တားဆီးႏိငု ္
ရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးပဲြစားကို ဖမ္း 
ဆီးႏိုင္ရန္ မပံု႔ပံု ႔က လူကုန္ကူး 
တားတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ 
ညိႇႏႈိင္းအခ်ိန္းအခ်က္ျပဳလုပ္ထား 
ျခင္းျဖစသ္ည။္ တကယ္ေတာ့ မပုံ႔ပုံ႔ 
သည္ လူပဲြစားကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ 
လကူန္ုကူးတားတပ္ဖဲြ႕မွ ေစလႊတ္ 
ထားသည့္ အသြင္ယူထားေသာ 
တည္ၾကက္ပင္ျဖစ္သည္။ ၎က  
လကူန္ုတားတပ္ဖဲြ႕၀င ္မဟုတ္ပါ။ 
အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ကိုယ့္ 
စရိတ္ႏွင့္ကိုယ္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား 
ကို ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ေပးေနသူ 
ျဖစ္ပါသည္။
 ၿပီးခဲသ့ည့ ္၂၀၁၃ ခုႏစွ ္ဇန္န 
၀ါရီလအတြင္းက မပုံ႔ပုံ႔ေနထုိင္ 
ေသာ ရပက္ြကအ္တြင္း လကူနုက္ူး 
မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဟာေျပာ 
ပဲြတစ္ခုသို ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ မႏၲေလးတိုင္း 
ေဒသႀကီး လကူနုက္ူးမႈတားဆီးႏွမိ ္
နင္းေရးအဖဲြ႕ထံသို႔ သြားေရာက္ 
ကာ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယ 
ေန႔အခ်ိန္ထိဆိုလွ်င္ မပံု႔ပံု႔အသြင္ 
ယူၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးသည့္အမႈ သံုး 
မႈရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

စာမ်က္ႏွာ (၇)မွ

နဂါးႀကီးႀကိဳက္တဲ့ ယြမ္တစ္သိန္းတန္ ျမန္မာသတို႔သမီး

တယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။
 လူကုန္ကူးမႈမ်ားသည္ ျမန္ 
မာႏိငုင္အံတြင္း တိငု္းေဒသႀကီးႏငွ့ ္
ျပညန္ယမ္်ားအားလံုးတြင ္ျဖစပ္ြား 
လ်က္ရွိသည္။ လူကုန္ကူးတားရဲ  
တပ္ဖဲြ႕မွ ထုတ္ျပန္ေသာျမန္မာ 
ႏိငုင္အံတြင္း လကူနုက္ူးမႈအျဖစအ္ 
မ်ားဆံုး ၄၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မႏၲေလး  
ခ႐ုိင္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ 
လကန္ကက္ိငုတ္ိကုပ္ဲြမ်ားျဖစပ္ြား 
ေနေသာ ကခ်င္ျပညန္ယ္၊ ရွမ္းျပည ္
နယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ ၿမိဳ႕ရြာ 
မ်ားပါ၀င္ေနသည္။
 လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ တ႐ုတ္အ 
မ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ေပါင္း 
သင္းေနသူမ်ားကို တားဆီးထိန္း 
ခ်ဳပ္ႏိငုမ္ႈ မရွပိါက လာမည့္ႏစွမ္်ား 
တြင ္ပေလာင ္(တေအာင္း) တိငု္း 
ရင္းသားမ်ား လူမ်ဳိးေပ်ာက္မည္ 
ကိုပင္ စိုးရိမ္ေနရသည္ဟု ဒီဒီပိုး 

ထို႔ျပင္ ကုလသမဂၢ (UNIAP) ၏ 
ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ တ႐ုတ္ 
ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ မဲေခါင္ေျခာက္ 
ႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ 
ေဆာင္ေနေၾကာင္း လူကုန္တား 
တပ္ဖဲြ႕မွ ဒု-ရဲမွဴးမင္းႏိုင္က ေျပာ 
သည္။ ထို႔အတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ 
လည္း ပူးေပါင္းၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ 
စပ္ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ မူဆယ္- 
ေရႊလီႏွင့္ လြယ္ဂ်ယ္-က်န္းဖုန္း 
ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး 
႐ံုးမ်ားဖြင့္ကာ လူကုန္ကူးမႈ တား 
ဆီးႏိငု္ေရး ေဆာငရ္ြက္ေနသညဟ္ ု
ဆို သည္။
 လူကုန္ကူးမႈမ်ား ေလ်ာ့က် 
ေစရန္ အသိပညာေပးေဟာေျပာ 
ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ္ 
လည္း ေဒသခံအမ်ားစုမွာ စိတ္ပါ 
၀င္စားမႈနည္းသည့္အတြက္ လူ 

တိုင္ႀကံဳမဟုတ္ဘဲ လူကုန္ကူးမႈ 
မသကၤာမႈမ်ား ေတြ႕လွ်င္ပင္ ၀ိုင္း 
၀န္းပူးေပါင္းေဖာထ္တု္ေပးရန ္လိ ု
အပ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ 
ေျပာသည္။
 ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒ အခန္း (၈) ႏိုင္ငံသားမ်ား 
မူလအခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္မ်ား 
ပုဒမ္ (၃၅၈) တြင ္လကူန္ုကူးမႈမ်ား 
ကိ ုတားျမစသ္ညဟူ္သည္အ့ခ်က ္
ပါ၀င္သည္။ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္သည္ကို အေထာက္အထား 
မ်ားႏွင့္တကြ မိပါကလည္း 
ေထာငဒ္ဏအ္နည္းဆံုး ဆယ္ႏစွမ္ ွ
တစသ္ကတ္စက္ြၽန္း၊ ေသဒဏအ္ 
ထိ က်ခံရႏိုင္ေၾကာင္း လူကုန္ကူး 
ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။
 သို႔ေသာ္ အလုပ္အကိုင္အ 
ခြင့္လမ္းနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမဲြ 
ေတကာ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အ 
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ၿခိမ္းေျခာက္လာသည့္ ပဋိဇီ၀ေဆးယဥ္ပါးမႈျပႆနာရဲေနာင္

သံုးစြဲသည့္ပံုစံ မွားယြင္းမႈမ်ား 
ေၾကာင္ ့ပဋိပဇီ၀ေဆးယဥ္ပါးျခင္း 
(သုိ ႔ )ေဆးမတိုးေတာ့ျခင္းသည္ 
ျမနမ္ာႏုငိင္အံပါအ၀င ္ႏုငိင္အံသီး 
သီး၌ က်န္းမာေရးဆုငိရ္ာျပႆနာ 
ႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာသည္ဟု ကမၻာ့ 
က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ (WHO) က သတိ 
ေပးေျပာၾကားထားသည္။
 ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား မလိအုပ္ဘ ဲ
အလြနအ္ကြၽသံံုးစဲြျခင္း၊ နည္းလမ္း 
မမွန္ေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ကုိယ္တုိင္ 
ကုယိက္်ေဆး၀ယယ္ ူေသာကသ္ံုး 
ျခင္း၊ ေဆးေသာကသ္ံုးရန ္ေရာင္း 
ခ်ၫႊန္ၾကားသူမ်ားက ခ်မွတ္ထား 
ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကု ိနားမလည ္
ျခင္း၊ မလိုက္နာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ေဆးမတိုးေတာ့သည့္ ျပႆာနာ 
မ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။
 ‘‘ေနမေကာင္းလို႔ ေဆးခန္း 
ျပတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျပင္က ေဆး 
ဆုိင္က ေဆး၀ယ္ေသာက္တာပဲ 
ျဖစ္ျဖစ ္Antibiotics (ပဋိဇီ၀ေဆး) 
ပါတာမ်ားတယ။္ ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ဆ ီ
မွာက ေရာဂါသက္သာလာရင္ 
ေဆးကု ိဆကမ္ေသာက္ေတာဘ့ူး။ 
သတ္မွတ္ထားတဲ့ Course (ေဆး 
ပတ္ျပည္မီ့ျခင္း) မျပည္ဘ့ ဲရပ္ပစ ္
လိုက္တယ္။ ေဆးယဥ္ပါးမႈက 
အဲဒီကေနစျဖစ္ၾကတာ’’ဟု မဂၤ 
လာဒံၿုမိဳ႕နယမ္ ွအေထြေထြေရာဂါ 
ကုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာေအာင္ 
ေက်ာ္ကေျပာသည္။
 ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ အား 
ကုိးရာျဖစ္ေသာ ရပ္ကြက္တြင္း၊ 
လမ္းတြင္း ေဆးဆုငိမ္်ားတြင ္ေဆး 
မ်ားတဲြစပ္ေရာင္းခ်ရာ၌ အမ္ပယ္ 
စီလင္(Ampicillin)၊ အေမာက္စ 
လင္(Amoxicillin)၊ တက္ထရာ 
ဆိုက္ကလင္း (Tetracycline) 
စသည့္အသံုးမ်ားေသာ ပဋိဇီ၀ 
ေဆးမ်ားပါရိွေနေသာလ္ည္း တစ ္
ရက္လွ်င္ အႀကိမ္မည္မွ်ေသာက္ 
ရမည္၊ ေဆးပတ္ျပည့္မီေအာင္ 
ဘယ္ႏရွက္ေသာကရ္မညစ္သည ္

တို ႔ကုိ ေဆးေရာင္းခ်သူမ်ားက 
ၫႊနၾ္ကားေျပာဆုိျခင္း မရိသွက့သဲုိ႔
၀ယ္ယူသူမ်ားကလည္း ဆရာ၀န္ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာ ေဆး၀ယ္ 
ယူေသာက္သံုးရမည္ဆုိသည္ကုိ 
အေရးမႀကီးေသာ ကိစၥရပ္အျဖစ္ 
႐ႈျမင္ၾကသည္။
 ႏိုင္ငံတြင္းေဆးေရာင္းခ်သူ 
ေပါင္း ၈၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းေက်ာမ္ွာ ေဆး 
ၫႊန္းပါ/မပါ၊ ဆရာ၀န္ၫႊန္ၾကား 
မႈပါ/မပါ စသည္တို႔ကုိ အေလး 
အနကမ္ထားဘ ဲေရာင္းခ်ေနျခင္း၊ 
အသက္အရြယ္၊ ေရာဂါအမ်ိဳးအ 
စားေပၚမူတည္၍ ကန္႔သတ္ထား 
ေသာေဆးမ်ားကိလုည္း ကန္႔သတ ္
ခ်က္မထားဘဲ ေရာင္းခ်မႈမွာ ၅၈ 

ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရိွေနေၾကာင္း 
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (အထက္ 
ျမန္မာျပည္)က ေဆးေရာင္းခ်သူ 
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဳလုပ္ထား 
ေသာ သုေတသနတြင ္ေဖာ္ျပထား 
သည္။
 ‘‘ကုိယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေရာဂါကုိ 
လမ္းထိပ္က ေဆးဆိုင္မွာ ေျပာျပ 
ၿပီး ေဆးသံုးခြက္စာ ၀ယ္လုိက္ 
တယ္။ ဘာဆရာ၀န္ေဆးၫႊန္းမွ 
မလိုဘူး။ ဒီလုိ၀ယ္ေနက်ပဲ’’ဟု 
လိႈင္သာယာၿမိဳ ႕ဆင္ေျခဖံုးရပ္  
ကြက္တစ္ခုအတြင္း ေနထုိင္သူ 
ေဒၚၾကင္လွကေျပာသည္။
 သုိ ႔ေသာ္ အဆိုပါကိစၥရပ္ 
မ်ားက ပဋိဇီ၀ေဆးသံုးစြဲေသာ 

ျပညသ္လူထုူကိသုာမက၊ စနစတ္ 
က်ကုသမႈေပးေနရေသာ ေဆး႐ံု၊ 
ေဆးခန္းမ်ားကုိပါ အက်ပ္ အ 
တည္းေရာက္ေစသညဟ္ ုက်န္းမာ 
ေရးဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားက ဆို 
သည္။
 WHO ၏ သုေတသနျပဳမႈ 
မ်ားအရ ၀မပ္်က၀္မ္းေလွ်ာျဖစပ္ြား 
ေသာ ကေလးငယမ္်ားတြင ္ဓာတ ္
ဆားရည္ေသာကသ္ံုးျခင္းျဖင္ ့ေရာ 
ဂါလကၡဏာ သက္သာႏုိင္ေသာ္ 
လည္း ကေလးငယ္ ၁၀ ဦးလွ်င္  
ေလးဦးမွာ မလိအုပဘ္ ဲပဋဇိ၀ီေဆး 
ေသာက္ေနရၿပီး ေဆးယဥ္ပါးမႈကု ိ
ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ စတင္ရ 
ရိွေနသည္။

 ထုိ ႔အျပင္ရာသီဥတုအကူး 
အေျပာင္းတြင ္ဗိငု္းရပစ္ပ္ုိးေၾကာင္ ့
အျဖစ္မ်ားေသာ ရာသီတုပ္ေကြး  
အေအးမိ၊ ဖ်ားနာေရာဂါမ်ားတြင္ 
ေကာင္းစြာအနားယူျခင္း၊ ေရမ်ား 
မ်ားေသာက္ျခင္း၊ အာဟာရ ျပည္ ့
၀စြာ စားသံုးျခင္း၊ အကုိက္အခဲ 
ေပ်ာ က္ေ ဆး သံုး စဲြျ ခ င္း တို ႔ျ ဖ င့္  
သက္သာႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေဆးလြမဲွားမႈ၊ ဘကတ္ီးရီးယားပိုး 
သတ္ေဆး(ပဋိဇီ၀ေဆး)ျဖင္ ့ကသု 
ခံေနရမႈမွာ လူဦးေရ ၁၀၀ လွ်င္ 
၆၀ ဦးႏႈန္းရိွေနသည္။
 ‘‘ေဆး႐ုံကုိ လာၾကတဲ့အခါ 
ေရာဂါအေျခအေနေၾကာင္ ့Anti - 
biotics (ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး) တင ္

ရတယ္။ ဒါေပမဲတ့စရ္က၊္ ႏစွရ္က ္
နဲ႔ လူနာက မသက္သာဘူး။ ဒါဆုိ 
ရင ္First Line(ပထမအဆင္)့ ကေန 
Second Line(ဒုတိယအဆင့္) ပုိး 
သတ္ေဆးကိုေျပာင္း။ အဲဒါမွ မ 
သက္သာရင္ Third Line (တတ ိ
ယအဆင္)့ကု ိေျပာင္းေပးရတယ္။ 
အဓိကကေတာ့ ေရာဂါ အေျခအ 
ေနအျပင္ လူနာေတြမွာ ပဋိဇီ၀ 
ေဆးယဥပ္ါးမႈ ျဖစ္ေန တာေၾကာင္ ့
ပါ’’ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ေဆး 
႐ံႀုကီးမ ွအေထြေထြ ေရာဂါကဆုရာ 
၀န္တစ္ဦးကေျပာသည္။
 သုိ ႔ေသာ္ကမၻာ့က်န္းမာေရး 
အဖဲြ႕ႀကီးက အဆင့္ျမင့္ပဋိပဇီ၀ 
ေဆးမ်ိဳးဆက္(တတိယအဆင့္) 
ျဖစ္ေသာ Cephalosporins၊ Fluo 
quinolones စသည့္ ေဆးယဥ္ 
ပါးမႈျဖစ္ေနေသာ ၀မ္းေရာဂါပုိး 
မ်ား၊ ကာလသားေရာဂါပုိးမ်ားကု ိ
အေရွ ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း  
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိလာရသည္ 
ဟု သတိေပးထားသည္။
 ထို႔အျပင္ ေသြးမွတစ္ဆင့္ 
ကူးစက္တတ္ေသာ ဘက္တီးရီး 
ယားေရာဂါပုိးမ်ား၊ ၀မ္းေလွ်ာေရာ 
ဂါ၊ အဆတ္ုအေအးမိေရာဂါ၊ ဆီး 
လမ္းေၾကာင္းေရာဂါပုိးႏငွ္ ့ကာလ 
သားေရာဂါပိုးမ်ား အပါအ၀င္ 
ဘကတ္ီးရီးယားေရာဂါပုိးခနုစမ္်ိဳး 
အတြက္ ပဋိဇီ၀ေဆးၿပီးမႈ၊ ေဆး  
မတိုးသည့္အေျခအေနမွာ စုိးရိမ္ 
ဖြယ္ရာျဖစ္သည္ဟု ယခုလအ 
တြင္း WHOက အစီရင္ခံစာ တစ္ 
ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 ‘‘လထူကု ခ်ကခ္်င္းပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ မလုပ္ဘူးဆုိရင္ 
ကမၻာႀကီးမွာ ပဋိဇီ၀ေဆးမတိုးတဲ့ 
ဘက္ကုိ ဦးတည္သြားလိမ့္မယ္။ 

ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားအား ဆရာ၀န္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာ ေသာက္သံုးသင့္သည္။ ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္း

စာမ်က္ႏွာ (၁၉)သို႔
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တစ္ေန႔ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ထက္ပိုေသာက္ပါက အ႐ိုးပြႏွင့္ ကိုယ္တြင္းအဆိပ္အေတာက္မ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္
ယမင္း

ရန္ကုန္၊ ေမ−၂၄ 
ေကာ္ဖီကိုေန႔စဥ္တစ္ခြက္ ထက္ 
ပိုမိုေသာက္သံုးပါက အ႐ိုးပြ ေရာ 
ဂါ၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အဆိပ္အ 
ေတာကမ္်ားျဖစ္ေစၿပီး နာတာရညွ ္
ႏွင့္အျခားေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါ 
မ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္ 
ျခင္ေသာကသ္ံုးသင္သ့ညဟ္ဆုရာ 
ဝန္ႀကီးမ်ားက အႀကံျပဳၾကသည္။
 ‘‘ေကာ္ဖကီ အ႐ုိးက်စလ္်စမ္ႈ 
ကိုေလ်ာန့ည္းေစတယ။္ အ႐ိုးက်ဳိး 
လြယ္တာေတြ၊ မ်က္လံုးေရတိမ္ 
ေရာဂါေတြကို စြဲကပ္လာေစႏိုင္ 
တယ္။ ေကာ္ဖီထဲမွာပါတဲ့ ကဖိန္း 
ဓာတ္ကလည္း ေသြးေၾကာနဲ႔ပတ္ 
သက္တဲ့ေရာဂါေတြျဖစ္ပြားႏုိင္လို႔ 
စြဲစြဲလမ္းလမ္း မေသာက္သံုးသင့္ 
ဘူး။ ဆင္ျခင္ေသာက္သံုးသင့္ 
တယ္’’ဟု အလံုၿမိဳ႕နယ္မွ အေထြ 
ေထြေရာဂါကဆုရာဝန္ေဒါကတ္ာ 
ျမင့္ဦးကေျပာသည္။
 ထို႔ျပင္ ေကာ္ဖီသည္ စိတ္ 
ၾကည္လင္လန္းဆန္းမႈကိုျဖစ္ေပၚ 
ေစေသာ္လည္း ေကာ္ဖီမစ္ထုပ္ 
အခ်ဳိ႕ထဲ၌ ေဆးသၾကားေရာေႏွာ 
ပါဝင္ပါက ရင္က်ပ္ေခ်ာင္းဆိုး 
ျခင္းအျပင ္နာတာရညွ္ေရာဂါမ်ား 

စြဲကပ္လာႏုိင္သည္ဟုသိရသည္။
 ‘‘ေကာ္ဖီမစ္ထုပ္ေတြထဲမွာ 
သၾကားပဲထည့္ရင္ ျပႆနာမရိွ 
ဘူး။ ေဆးသၾကားေရာထည့္တာ 
ကိုေသာက္မိရင္ေတာ့ ရင္က်ပ္ 
ေခ်ာင္းဆိုးမယ္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္း 
မွာ အခ်ဳဓိာတ္ေတြကေမာကက္မ 
ျဖစ္မယ္။ ႏွလံုးအာ႐ံုေၾကာေတြ 
ထိခိုက္ၿပီး ရင္တုန္တာေတြျဖစ္ 
မယ္။ အိပ္မေပ်ာ္ေရာဂါရလာႏိုင္ 
ပါတယ္’’ဟု အေထြေထြေရာဂါ 
အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးေဒါက္တာ 
စိုးမင္းကေျပာသည္။
 ေကာ္ဖီစြဲလမ္းစြာေသာက္  
သံုးျခင္းျဖင္ ့အ႐ိုးပြေရာဂါႏငွ္ ့ခႏၶာ 
ကိုယ္တြင္းအဆိပ္အေတာက္မ်ား 
ျဖစ္၍ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ 
ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ 
ျခင္း၊ ႏွလံုးစည္းခ်က္မမွန္ျခင္း၊ 
အစာအိမ္ပူေလာင္ျခင္း၊ ေသြး 
ေပါင္ခ်ိန္တိုးျခင္း စသည့္ခႏၶာ 
ကိုယ္တြင္းေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္ 
သည့္အျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုး 
က်ဳိးအျဖစ္ အ႐ိုးပြေရာဂါမ်ား စြဲ 
ကပ္လာႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာ္ဖီကိုမၾကာ 
ခဏမေသာကသ္ံုးဘတဲစ္ေန႔လွ်င ္
တစ္ခြက္ႏႈန္းသာေသာက္သံုးသင့္ 

ေၾကာင္း၊ ထုသိို႔ေသာကရ္ာ၌ လည္း  
ဘလက္ေကာ္ဖီကဲ့သို႔ေသာေကာ္ 
ဖီမ်ဳိးကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေသာက္သံုး 
သင္ၿ့ပီး တစခ္ါေသာကလ္ွ်ငတ္စင္ံ ု
ႏွစ္ငံုေသာက္သံုးေပးျခင္းမ်ားျပဳ 
လပုသ္င့္ေၾကာင္း ဆရာဝနႀ္ကီး မ်ား 
က အႀကံျပဳေျပာဆိုသည္။
 ေကာဖ္တီစခ္ြကလ္ွ်င ္အငတ္ ီ
ေအာကဆ္ီးဒင္ဟ့သူည္ ့ဓာတတ္ုိး 
ဆန္႔က်ငပ္စၥညး္မ်ားအျပင ္ကဖန္ိး 
ဟုေခၚေသာဓာတ္ေပါင္းပမာဏ 
၂၀ ဂရမ္မွ ၁၀၀ ဂရမ္အထိပါဝင္ 
ေနသည။္ ယင္းဓာတ္မ်ားသည ္အ 
ဆပိအ္ေတာကမ္်ားကိ ုပိမုိမု်ား ျပား 
ေစႏိငုၿ္ပီး စြလဲမ္းစြာေသာကသ္ံုးပါ 
က နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အားကစားၿပိဳငပ္ြ၌ဲ ေကာဖ္ထီတဲြင ္
ကဖနိ္းဓာတသ္ံုးစြဲျခင္းကိ ုတားျမစ ္
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ 
ႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိတြင္ ေကာ္ဖီကိုအ 
ရက္အစားထုိး အရည္တစ္မ်ဳိးအ 
ျဖစ္ တြင္က်ယ္စြာသံုးစြဲလာၾကၿပီး 
လူတစ္ဦးသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း 
ေကာ္ဖ ီပမာဏ (၂ ဒသမ ၂)ဂါလန္ 
ေသာက္သံုးေနၾကသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူၿမိဳ႕ေန လူ 
ထကု အစဦးပိငု္း၌ေကာဖ္ ီေသာက ္

အေရးေပၚနံပါတ္ ၁၉၂ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္မည္
ရွင္းရွင္း၊ ယမင္း

ရန္ကုန္၊ ေမ-၂၄
အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစား 
ၿပိဳင္ပြဲအတြင္းက အသံုးျပဳခဲ့သည့္ 
အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ေခၚ 
သည္ ့နပံါတ ္၁၉၂ ကိ ုအမ်ိဳးသားအ 
ဆင့္စနစ္တစ္ခုေရးဆြဲ၍ေဆာင္ 
ရြကသ္ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရနက္နု ္
ေဆး႐ံုႀကီးမွ သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘အဂၤလန္မွာဆိုရင္ အေရး 
ေပၚနံပါတ္ ၉၉၉ ရွိတယ္။ ဂ်ပန္ 
မွာဆိရုင ္၇ မိနစ၊္ ၈ မိနစအ္တြင္း 
ကားေရာက္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး 
စနစ ္ျမနမ္ာႏုငိင္မံွာ မရွိေသးဘူး။ 
ႏုိင္ငံတကာမွာ အေရးေပၚဖုန္း 
နံပါတ္ေတြက ဂဏန္းသံုးလံုးပဲရွိ 
တယ္။ ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္ေနရင္ 
ေတာင္ အလြယ္တကူေခၚလုိ႔ရ 
မယ့္ ဖုန္းနံပါတ္စီစဥ္ထားတယ္။ 
အဲဒါေၾကာင့္ ၁၉၂ နဲ႔ စအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္တာပါ’’ဟု ရန္ကုန္ 

ေဆး႐ံု ႀကီး အ႐ိုးေရာဂါႏွင့္  
ထိခိုက္ဒဏ္ရာအထူးကုဆရာဝန္ 
ႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာေဇာ္ေဝ 
စိုးက ေျပာသည္။
 အေ ရွ ႕ေ တာ င္ အာ ရွ အား  
ကစားၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အဆို 
ပါ ၁၉၂ စနစ္မွာ ေနျပည္ေတာ္၌ 
သာ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး က်န္တုိင္းႏွင့္ 
ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္မူ အသံုး 
ျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ထို႔အျပင္ 
ေခၚယူအသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ၁၉၂ 
သည္လည္း ဂ်ီအက္စ္အမ္ႏွင့္ စီဒီ 
အမ္ေအေလးရာ့ငါးဆယ္တို ႔ႏွင့္  
သာ ေခၚယူႏုငိ္ေသးၿပီး အျခားဖနု္း 
လိုင္းမ်ားအတြက္ ေခၚဆိုအသံုး 
ျပဳႏုိင္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းစီစဥ္လ်က္ရွိ 
ေၾကာင္း သိရသည္။
 ထိုကဲ့သို႔ အေရးေပၚလူနာ 
တင္ယာဥ္ေပၚ၌ စနစ္က်ေသာ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကို မရရွိ 

သုံးၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ 
ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားထိပါ ေကာ္ဖ ီ
ေသာက္သံုးလာၾကသည္။ ေစ်း 

ကြက္အတြင္း၌လည္း တံဆိပ္အ 
မ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ကာ ေကာ္ဖီမစ္တစ္ 
ထုပ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀ မွ ၂၀၀ ဝန္း 

က်င္ၾကားေစ်းႏႈန္းရွိေၾကာင္း အ 
ေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းကြက္ 
အတြင္းမွ သတင္းရရွိသည္။ 

ျခင္းေၾကာင့္ အေရးေပၚလူနာရာ 
ႏႈန္းျပည့္တစ္ရာလွ်င္ ၃၀ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းမွာ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားေပၚ 
တြင္ အသက္မဆံုး႐ႈံးသင့္ဘဲ ဆံုး 
႐ႈံးေနရသည္ဟု ဆရာဝန္ႀကီး 
အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ေျပာဆုိသည္။
 ထို႔ေၾကာင္ ့ယခငက္အသက ္
မဝင္ခဲ့ေသာ ၁၉၂ ကို ျပန္လည္ 
အသက္ဝင္ေစရန္ ေနျပည္ေတာ္ 
၌ရွသိည္ ့အေရးေပၚဖနု္းေျဖဆုသိ ူ
ဝန္ထမ္းမ်ားကိ ုအၿမတဲမ္းဝန္ထမ္း 
အျဖစ္ ထားရွိျခင္း၊ အျမန္လမ္း 
ေပၚရွ ိမီးသတတ္ပဖ္ြ႕ဲဝငမ္်ားႏငွ္ ့ရ ဲ
တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ 
နည္းသင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတုိ႔အ 
ျပင ္ယင္းလမ္းမႀကီး၌ ၂၄ နာရီ ဝန္ 
ထမ္းမ်ား၊ ဖနု္းႏငွ္ ့ကြနပ္်ဴတာမ်ား၊ 
က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားထားရွိ 
ႏုငိရ္နအ္တြကလ္ည္း က်န္းမာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနက ယခုမွစ၍ ေဆာင္ 
ရြက္လ်က္ရွိသည္။
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ဥ႐ုျမစ္ေရတိကုစ္ားမႈ ႏစွစ္ဥႀ္ကံဳေနရေသာ ေနာငပ္ိုေအာင္ေက်းရြာတြင ္ကိယုထ္ကူုယိထ္ ေရကာတာမ်ားတည္ေဆာက္
ကိုစိုင္း

ကေလး၊ ေမ-၂၄
စစက္ိငု္းတုိင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္း 
ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဥ႐ုျမစ္ကမ္း ေက်းရြာ 
ျဖစ္ေသာ ေနာငပ္ိုေအာင္ေက်းရြာ 
တြင္ မိုးတြင္းကာလ ေရမ်ားခ်ိန္ 
ျဖစ္ပါက ကမ္းပါးမ်ား ေရတိုက္ 
စားခရံၿပီး ျမစက္မ္းေဘးေန လူေန 
အိမ္ေျခမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေနရသ 
ျဖင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ေရကာ 
တာႏွစ္ခုတည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း 
ေနာင္ပိုေအာင္ေက်းရြာသားမ်ား 
ထံမွ သတင္းရရွိသည္။
 ယခင္ႏစွက္ တည္ေဆာကခ္ဲ့ 
ေသာ ေရကာတာႏွစ္ခုသည္ ဥ႐ု 
ျမစ္ေရ မ်ားခ်ိန္တြင္ ပ်က္စီးခဲ့  
သျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံတည္ 
ေဆာကရ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနာင ္
ပိုေအာင္ ေက်းရြာ ေက်ာင္းထိုင္ 
ဆရာေတာ္ အရွင္ေကာသလႅက 
မိန္႔ၾကားသည္။
 ‘‘ျမစ္ေရတုိကစ္ားတဲ့အတြက ္
အိမ္ေတြ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရပါၿပီ။ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလည္း အခုဆို 
ျမစ္နဲ႔ ေပ ၅၀ ပဲ ကြာေတာ့တယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ေနာင္ပိုေအာင္ရြာက  
အလွဴရွင္ေတြနဲ ႔  ေပါင္း ၿ ပီး ေရ 
ကာတာႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ခဲ့ပါ 
တယ္’’ ဟု အရွင္ေကာသလႅက 

ေျပာသည္။
  အဆိုပါ ေရကာတာႏွစ္ခု 
ကို က်ပ္သိန္း ၆၀ အကုန္အက် 

မံုရြာေဒသတြင္  ပဲတီစိမ္းတစ္တင္း က်ပ္ေလးေသာင္းဝန္းက်င္ ေစ်းေပါက္

ခံတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေရကာတာတစ္ခုမွာ ေပ ၁၀၀ 
ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ခုမွာ ေပ 

၂၀၀ ေက်ာ္အထိ တည္ေဆာက္ 
ခဲ့ရသညဟု္ ေဒသခံ ေက်းရြာသား 
မ်ားက ေျပာသည္။

 ဥ႐ုျမစသ္ည ္ကခ်င္ျပညန္ယ္ 
မွ ျမစ္ဖ်ားခံစီးဆင္းေသာ ျမစ္ျဖစ္ 
ၿပီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕ေအာက္ သံုးမိုင္ 

ခန္ ႔အကြာတြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အ 
တြင္းစီး၀င္ေသာ ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

မ်ဳိးမင္းဦး
မံုရြာ၊ ေမ-၂၄

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပဲတီစိမ္းစိုက္ခင္း 
မ်ားတြင္ ပဲလိႈင္လိႈင္ေပၚခ်ိန္ ေမ 
လကုန္ရက္ပိုင္းအတြင္း ပဲတီစိမ္း 
တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ေလးေသာင္း 
ဝန္းက်င္အထိ ေစ်းျမင့္တက္ခဲ့ 
ေၾကာင္း ပဲတီစိမ္းစိုက္ေတာင္သူ 
မ်ားထံမွ သိရသည္။

 ‘‘ပဲတီစိမ္းက ေမလဆန္းက 
စေကာက္တာ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္း 
က တစ္တင္းသံုးေသာင္းေျခာက္ 
ေထာင္ဝန္းက်င္ပဲရွိတာ။ အခု 
ေမလကုန္ရက္ပိုင္းမွာ တစ္တင္း 
ေလးေသာင္းဝန္းက်င္အထိ ေစ်း 
တက္သြားတယ္။ အရင္ႏွစ္ကနဲ႔ 
ယွဥ္ရင ္ေစ်းပုိရတယ္’’ဟု မုံရြာၿမိဳ႕ 
နယ္ ဘုဘ ေက်းရြာေဒသခံ ပဲတ ီ

စိမ္းစိုက္ေတာင္သူ ဦးခ်ဳိတူးက 
ေျပာသည္။
  ‘‘ဒီႏွစ္ ပဲတီစိမ္းေပၚစက 
တည္းက တ႐ုတ္နယ္စပ္က ဝယ္ 
လက္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ 
ပဲတီစိမ္းေစ်းေကာင္းရတာပါ’’ဟု 
မုံရြာေဒသခပံဲကန္ုသညတ္စဦ္းက 
ေျပာသည္။
   ရာသီဥတု ပူျပင္းေသာ 

ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ပဲတီစိမ္းစိုက္ပ်ဳိး 
ခ်ိန္တြင္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ စိုက္ 
ပ်ဳိးေရ ပိုမိုေပးသြင္းရၿပီး မုိးရြာ 
သြန္းမႈနည္းပါးေသာေၾကာင္ ့ပတဲ ီ
စိမ္းအထြက္ႏႈန္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ခဲ့ 
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုႏွစ္ 
စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္သုံးႀကိမ္မွ ေလးႀကိမ္ 
အထိ ေရေပးသြင္းပါက တစ္ဧက 
လွ်င္ ပထမအႀကိမ္ပဲေကာက္ခ်ိန ္

တြင ္၂၅ တင္းမွ တင္း ၃၀ ဝန္းက်င ္
အထိ ဒတိုယအႀကမ္ိပဲေကာကခ္်ိန္ 
တြင ္၁၅ တင္းမွ တင္း ၂၀ အထိ အ 
ထြက္ႏႈန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ပဲတီစိမ္း 
စိကု္ေတာငသ္မူ်ားကခန္႔မနွ္းေျပာ 
ၾကားသည္။
 ယခုႏွစ္ပဲတီစိမ္းစိုက္ပ်ဳိးရာ 
သအီျဖစ ္ေဖေဖာဝ္ါရတီြငစ္ိကုပ္်ဳိး 
ခဲ့ၿပီး ေမလဆန္းတြင္ ပဲစေကာက 

၍ ဇြန္လဆန္းတြင ္ဒတိုယအႀကမ္ိ 
ေျမာက္ ပဲတီစိမ္းေကာက္ယူကာ 
ေစ်းကြက္သို ႔ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းသရိသည။္ ယခုႏစွ္ေႏြရာ 
သတီြင ္အျခားသီးႏွမံ်ားထက ္ပတဲ ီ
စမိ္းစိကုခ္င္းမ်ား ယခင္ႏစွက္ထက ္
ပိမုိစုိကုပ္်ဳိးလာေၾကာင္း ခ်င္းတြင္း 
ျမစ္ေရဝင္ေဒသ ေတာင္သူမ်ား 
ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ဓာတ္ပံု − ကိုစိုင္းကိုယ္ထူကိုယ္ထေရကာတာတည္ေဆာက္ေနစဥ္
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ကေလးၿမိဳ႕ စံသာသုသာန္ ေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုငိသ္မူ်ားအတြက ္အလွဴေငြေကာကခ္မံည္
ကုိစုိင္း

ကေလး၊ ေမ- ၂၅ 
  ကေလးၿမိဳ႕နယ္ သဇင္ 
ရပ္ကြက္ရိွ စံသာသုသာန္ေျမ 
ေနရာတြင္ အမွတ္ (၄) အေျခခံ 
ပညာအထကတ္န္းေက်ာင္း တည ္
ေဆာက္မည္ျဖစ္၍ ျမႇဳပ္ႏွံထား 
ေသာ အုတ္ဂူမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းေပး 
မည္ျဖစ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ေငြ 
ေၾကးမတတ္ႏုိင္သူမ်ားအတြက္ 
စံသာသုသာန္  ထိန္းသိမ္းေရး 
ေကာ္မတကီ အလွဴေငြေကာကခ္ ံ
လွဴဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဦးလန္႔ခန္ခုိင္ကေျပာသည္။
 `‘‘စံသာသုသာန္က ၂၅ 
ရကဆ္ုရိင ္အဖ်ကခ္ရံေတာမ့ွာပါ။ 
ဒီသုသာန္မွာ အုတ္ဂူစုစုေပါင္း 
တင္ေထာင္ေက်ာရ္ိပွါတယ။္ ေျမ 
ေအာကမ္ွာ ရိတွဲ ့အေလာင္းေပါင္း 
ကလည္း မနည္းပါဘူး။ ေငြေၾကး 

တတ္ႏုငိတ္ဲသ့ူေတြကေတာ ့ကုယိ္ ့
အစအီစဥ္နဲ႔ ကုယ္ိေရႊ႕ႏိငု္ေပမယ့္ 
မတတ္ႏုငိတ္ဲသ့ူေတြကေတာ့ေရြ႕ 
ဖို ႔မလြယ္ပါဘူး’’ဟု စံသာသု 
သာန္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ  
အဖဲြ႕၀င္ ဦးလန္ခန္႔ခိုင္ကေျပာ 
သည္။ စံသာသုသာန္သည္ 
ကေလးၿမိဳ႕နယ္ သဇင္ရပ္ကြက္ 
အတြင္း တည္ရိွၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ 
တြင္ သုသာန္ေျမအျဖစ္ စတင္ 
အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ဖယ္ရွား 
ရာတြင္ သုသာန္ေျမကုိသာ ဘူဒုိ 
ဇာမ်ားျဖင့္ ညိႇသြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
အုတ္ဂူေရႊ႕ေျပာင္းလိုသူမ်ား အ 
ေနျဖင့္ ဒုိ၀ုိင္းေခ်ာင္းသခ်ႋဳင္းေျမ 
သုိ႔ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးခ႐ုိင္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးက 
ထုတ္ျပန္သည္။ 

ခ်င္းတြင္းျမစအ္ထကပ္ိငု္းေဒသ ဆကသ္ြယ္ေရးဆက္ေၾကာင္း 
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီး
မ်ဳိးမင္းဦး

မံုရြာ၊
 ေမ- ၂၅

  ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္ပိုင္း 
ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ခႏၲီး၊ ဟုမၼ 
လင္းႏွင့္ ေဖာင္းျပင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ 
စတင္ကာ ဆက္သြယ္ေရး ဆက္ 
ေၾကာင္းလိုင္းသစ္ တည္ေဆာက္ 
ခဲ့ရာ ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး 
ဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုးမွ 
သိရွိရသည္။
 ခႏၲီး၊ ဟုမၼလင္း၊ ေဖာင္းျပင္ 
ၿမိဳ႕နယမ္်ားရွ ိခႏၲီး၊ လင္းဖား၊ ဟမုၼ 
လင္း၊ ပင္းမာ၊ အုန္းဘက၊္ ေဖာင္း 
ျပင္၊ မိုင္းေခ်ာင္ႏွင့္ က်ီးပင္ေဒသ 
မ်ားတြင ္ျမန္မာပိေတာကက္မုၸဏ ီ
က တာ၀န္ယူ တည္ေဆာကလ္်က ္
ရွိသည့္ မိုက္က႐ိုစခန္းရွစ္ခု၏ 
ဆက္သြယ္ေရး အေဆာက္အအံု 
ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ 
ေဆာက္ေရးႏွင့္ တာ၀ါတိုင္တည္ 

ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးၿပ ီ
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 ခ်င္းတြင္းျမစ္ အထက္ပုိင္း 
ေဒသ ဆက္သြယ္ေရး ဆက္ေၾကာင္း 
ေနရာ ရွစ္ခုၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ အ 
ေဆာကအ္အံုႏငွ့ ္စကတ္ပဆ္ငၿ္ပီး 
ပါက ၆၂ မီတာအျမင့္ရိွေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္ ရွစ္ခု 
ခ်တိဆ္ကမ္ႈေၾကာင့ ္ခ်င္းတြင္းျမစ ္
အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ဆက္ 
သြယ္ေရးစနစမ္်ား ပိမုိုေကာင္းမြန ္
လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတုိင္း 
ေဒသႀကီး ဆကသ္ြယ္ေရးဦးစီးဌာန 
တာ၀န္ရိွသတူစဦ္းက ေျပာသည။္ 
 ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္ပိုင္း 
ဆ က္ သြ ယ္ေ ရး ဆ က္ေ ၾ ကာ င္း  
စမံီ ကန္ိးကိ ု၂၀၁၄ ခုႏစွ ္ဇန္န၀ါရီ 
လမွစတင္၍ ဇြန္လအတြင္း အ 
ၿပီးသတ္ တပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္ပုိင္းေဒ 
သဆက္သြယ္ေရးဆက္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ တာ၀ါတိုင္တည္ေဆာက္ေရး 

လုပ္ငန္းရွစ္ေနရာ တပ္ဆင္ၿပီး 
စီးပါက ဂ်ီအက္စ္အမ္မိုဘိုင္းဖုန္း 
ဆက္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားအျဖစ္ 
ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏွစ္ေနရာ၊ 
ေနာင္ပိုေအာင္တြင္ တစ္ေနရာ၊ 
နမ့္ေတာတြင္ တစ္ေနရာ၊ ခႏၲီးၿမိဳ႕ 
တြင္ ႏွစ္ေနရာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။
 ေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္းစနစ္ျဖင့္ 
ခႏၲီးၿမိဳ႕တြင္ တပ္ဆင္ၿပီးစီးပါက 
ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးဖုန္းမ်ား ခ် 
ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ခႏၲီးၿမိဳ႕တြင္ 
ႀကိဳးဖန္ုးလိငု္း ၃၀၀၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕ 
တြင္ ႀကိဳးဖုန္း ၂၀၀ တပ္ဆင္အ 
သံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။
  တယ္လီဖုန္းလိုင္းနံပါတ္ 
မ်ားအျဖစ ္ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕တြင ္၀၇၃ 
-၂၄၆...စသည့္ ဂဏန္း ေျခာက္ 
လံုး၊ ခႏၲီးၿမိဳ႕တြင္ ၀၇၃- ၂၄၈ စ 
သည့္ ဂဏန္းေျခာက္လံုး ျဖစ္ၿပီး 
ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းမ်ား ျဖစ္ 
သည္။

  ‘‘မေရႊ႕ေျပာင္းခ်င္ဘူးလို ႔ 
ေျပာလို႔မွ မရေတာ့တာ။ ေရႊ႕ရ 
မယ္ဆုိရင္လည္း တစ္သိန္းခြဲ 
ေလာက္ကုန္မွာဆိုေတာ့ မတတ္ 
ႏုငိ္ေတာဘ့ူး။ လပုခ္်ငလ္ည္း ဒအီ 
တုိင္းလုပ္ၾကဆိုၿပီး ထားထားရ 
ေတာမ့ွာပ’ဲ’ဟ ုယင္းသသုာနတ္ြင ္
ျမႇဳပ္ႏွထံားသတူုိ႔၏ ေဆြမ်ိဳးတစဥ္ီး 
ျဖစ္ေသာ ဦးအြမ္ဇဒါလ္ကေျပာ 
သည္။
 ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စံသာ 
သုသာန္အပါအ၀င္ သုသာန္ ၁၀ 
ခု၏ေျမေနရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးလပုင္န္းအသံုးျပဳႏုငိ ္
မည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္
ေဆာက္ရန္အတြက္ ပိတ္သိမ္းမႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ရန္ စစ္ကုိင္းတိုင္း 
ေဒသႀကီးအစိုးရက ၫႊန္ၾကား ထား 
သည္။

ျပည္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ စာေမးပြဲ 
ရဟန္းရွင္လူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ေျဖဆုိ
ေဇာ္မင္းထုိက္
ျပည-္ ေမလ ၂၅ရကမွ္ စတင္ေျဖ 
ဆုရိေသာ ဗဒုၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ 
စာေမးပြတဲြင ္ျပညၿ္မိဳ႕နယ္အတြင္း 
မွ  ရွင္သာမေဏႏွင့္လူပုဂၢဳိလ္  
ေပါင္း  တစ္ေထာင္ေက်ာ္  ၀င္  
ေရာက္ေျဖဆုိခဲ့ေၾကာင္း သတင္း 
ရရွိသည္။
 ‘‘စာေမးပြဲ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိ 
တာ ေထာင့္ခုနစ္ရာေက်ာ္တယ္။ 
ေျဖဆုသိူေတြကိ ုအသကအ္ရြယ္၊ 
အတန္းပညာကန္႔သတ္ခ်က္မရိွ 
ပါဘူး။ ဗဒုၶရ႕ဲအဆုံးအမေတြကိသု ိ

ရိွလာၿပီး ေနာငအ္နာဂတ္လူေတာ္ 
လူေကာင္းေတြျဖစ္လာေစဖုိ႔၊ ဗုဒၶ 
ဘာသာ၀င္ေကာင္းျဖစ္လာေစဖုိ ႔ 
အခုလုိသင္တန္းေတြပုိ႔ခ်၊ စာေမး 
ပြဲေတြေျဖဆုိခုိင္းျခင္းျဖစ္တယ္’’ 
ဟု ျပည္ ၿမိဳ ႕ေအာင္ေတာ္မူေဒြး  
ေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲဓ 
မိကဇာတိက မိန္႔ၾကားသည္။
 ဗုဒ ၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈစာ 
ေမးပြအဲား ၃ရကၾ္ကာ က်င္းပခဲၿ့ပီး  
ယဥ္ေက်းမႈ၊ က်င့္၀တ္ဘာသာ၊ 
ဗဒုၶဘာသာျမန္မာစာႏငွ္အ့ဘဓိမၼာ 
ျမန္မာစာဘာသာမ်ားကို ေျဖဆုိ 

သြားရမည္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲ  
အား ျပညၿ္မိဳ႕နယ္သဃံမဟာနာယ 
ကအဖြဲ႕မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပျခင္းျဖစ္ 
ၿပီး (၃၁)ႀကမ္ိေျမာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ သာသနာ့ 
ဗိမာန္၊ ၿမိဳ႕သစ္(၈)လမ္းရွိ ဓေမၼာ 
ဒယေက်ာင္းတိုက၊္ စႀကၤန္ေတာင ္
ေက်ာင္းတုကိ၊္ နတလၱင္းေက်းရြာ 
မူူလတန္းေက်ာင္း၊ ၀က္ထီီးကန္ 
ေဗာဓိေက်ာင္းတုိက္တုိ ႔တြင္ စာ 
စစ္ဌာနမ်ားထားရွိကာ စစ္ေဆးခဲ့ 
သည္။
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၂ ႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ မၿငိမ္းေသးေသာမီး
ေအာင္ခိုင္

စာမ်က္ႏွာ(A6) သို႔

အေနာက္ဘက္ တံခါး၏ ၿမိဳ ႕ 
ေတာ္ျဖစ္သည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ 
မီးေလာင္ကြင္းျပင္မ်ား၊ မီးသင့္ 
အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီး 
ေနေသာလူေနအိမ္မ်ားကို ယခု 
တုိင္ ျမင္ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 
ထို႔အျပင္ လက္နက္အျပည့္အစံု 
ျဖင့္ လံု ၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ 
လည္း လမ္းဆံလုမ္းခြမ်ား၊ အခ်က ္
အခ်ာက်သည့္  ေနရာမ်ားတြင္  
သတိအေနအထားျဖင့္ ေနရာယူ 
ထားၾကဆဲျဖစ္သည္။
 ၂၀၁၂ ခုႏစွ ္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ ္
ပြားၿပီးခ်ိန္မွစတင္၍ ယခုအခ်ိန္ 
ထိ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေနအထားမွာ 
ပံုမွန္အေျခအေနသို ႔ မေရာက္ရွိ 
ေသးေပ။
   အဆိုပါ ျမင္ကြင္းမ်ဳိးကို 
စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္သာမက ေမာင္ 
ေတာ၊ ေက်ာက္ေတာ၊္  ေျမာကဥ္ီး၊ 
ေက်ာက္ျဖဴ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားအပါ 
အဝင ္ရခိငု္ျပညန္ယ္ရိွ ၿမိဳ႕အမ်ားစ ု
တြင္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 ၂၀၁၂ ေမလ ၂၈ ရက္တြင္ 
ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္မွ 
စတင္ခဲေ့သာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိ 
ပကၡမွာ ယခုအခါ ၂ႏွစ္တုိင္ၾကာ 
ျမင္ခ့ဲၿ့ပီျဖစ္ေသာလ္ည္း ယေန႔တိငု ္
ျပႆနာကိုမေျဖရွင္းႏိုင္ေသးပါ။ 
ေက်ာကန္ီေမာမ္စွတင္ေသာမီးမွာ 
ရခိငု္ျပညန္ယ္ေက်ာလ္ြနက္ာ ႏိငုင္ ံ
တစဝ္န္း၊ ထုမိွေဒသတြင္းႏိငုင္မံ်ား 
သို႔တိုင္ ကူးစက္ခဲ့ပါသည္။ လူမ်ဳိး 
ေရး၊ ဘာသာေရးမီးမွာ ယေန႔တိငု ္
လည္း အခ်နိမ္ေရြးထေတာက္ႏိုင ္
ေသာအေျခအေနျဖစ္ေနဆဲ။
 ၂၀၁၂ ဇြန္လႏွင့္ေအာက္တို 
ဘာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြား 
ခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး 
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင္ ့ရခုိင္ျပညန္ယ္ 
တြင္ လူဦးေရ ၁၉၂ ဦး ေသဆံုး၍  
၂၆၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဘာ 
သာေရး အေဆာက္အအံုႏွင့္  စာ 
သင ္ေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင ္လူေန 
အိမ္ေျခကိုးေထာင္နီးပါး ပ်က္စီး 
ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၿပီး လူဦးေရ တစ္သိန္းခန္႔  
အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 ထုိ႔အျပင ္ယမန္ႏစွစ္ကတ္င ္
ဘာလေႏွာင္းပိငု္းက သတံြၿဲမိဳ႕နယ ္
အတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံျဖစပ္ြား 
ခဲ့ၿပီး ငါးဦးေသဆံုး၍ ငါးဦးဒဏ္ 
ရာ ရရွိခဲ့သည္။ ဘာသာေရး အ 
ေဆာက္အအံုႏွစ္လံုး အပါအဝင္ 
ေနအိမ္ ၆၁ လံုး ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးခဲ့ 
သည္။ 
 ၂၀၁၂ ဇြန္လ မတုိင္မီက 
ထိုမွ် ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ 
ျဖစစ္ဥ္ ျမန္မာႏိငုင္တံြင ္ေပၚေပါက ္

လာမည္ဟု မည္သူမွ်ထင္မထား 
ခ့ဲ။ အဆုိပါပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ႏုိင္ငံ  
တကာအထိ ဂယက္႐ုိက္ခဲ့ေသာ 
ရခိုင္ပဋိပကၡကို အစိုးရက မေျဖ 
ရွင္းႏိုင္မီ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆ 
နာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး 
တိငု္းျပညဂ္ဏုသ္ကိၡာက်ဆင္းခဲရ့ 
ျပန္သည္။
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
 ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစ၍ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာ 
သာေရးကို အေျခခံေသာ အမုန္း 
စကားမ်ား ပ်႕ံႏွံ႔လာခဲသ့ည။္ ယင္း 
အက်ဳိးဆကအ္ျဖစ ္၂၀၁၃ အတြင္း 
၌ မိတၳီလာ၊ လား႐ႈိး၊ ဥကၠံအပါအ 
ဝင ္ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၀ ခန္႔၌ လမူ်ဳိးေရး၊  
ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျဖစပ္ြားခဲသ့ည။္ ယင္းအၾကမ္းဖက ္
မႈမ်ားေၾကာင္ ့လဥူီးေရ ၅၀ ခန္႔ေသ 
ဆံုး ၿပီး  အေဆာက္အအံုေပါင္း   
၂,၀၀၀ ခန္႔ပ်ကစ္ီးခဲရ့သည။္ လဦူး 
ေရတစ္ေသာင္းေက်ာ ္အုိးမဲအ့မိမ္ဲ ့
ထပ္မံျဖစ္ခဲ့ရျပန္သည္။
 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ျပည္ 
တြင္းသာမက ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ကို 
ေက်ာလ္ြန၍္ ဆကလ္က္ျဖစပ္ြားခဲ ့
သည။္ ယမန္ႏစွအ္တြင္းက မေလး 
ရွားႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ အလုပ္သမား 
မ်ားကို ဆက္တိုက္အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၁၀ ဦးနီးပါးေသ 
ဆံုး၍ ၁၂ ဦးေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ 
သည္။ ထို႔အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ 
ႏိငုင္ရံွ ိဗဒုၶဘာသာဝငရ္ခိငုမ္်ဳိးႏြယ ္
စမု်ား ဆကတုိ္ကအ္ၾကမ္းဖကခံ္ရ 
ၿပီး လဦူးေရ ၂,၀၀၀ခန္႔ ေမာင္ေတာ 
ေဒသသို႔ ထြက္ေျပးတမိ္းေရွာငခ္ဲရ့ 

ျပန္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ 
မ်ားႏငွ္ ့ဘဂၤါလလီမူ်ဳိးတို႔ၾကား ထပိ ္
တိုက္ရင္ဆုိင္ေတြ႕မႈမ်ား
 ၂၀၁၂ ပဋိပကၡမ်ားၿပီး ေနာက ္
လံုၿခံဳေရးေၾကာင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္း 
သားမ်ားႏငွ္ ့ဘဂၤါလလီမူ်ဳိးတို႔ သီး 
ျခားစခီြ၍ဲေနထုိငၾ္ကသည။္ ယမန္ 
ႏွစ္ ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္းက စစ္ေတြ 
ၿမိဳ႕ အေနာက္ပိုင္းတြင္ လူဦးေရ 
စာရင္းေကာက္ယူ (ဆြဲတင္စစ္) 
လပုင္န္းေဆာငရ္ြကခ္ဲရ့ာ ဘဂၤါလ ီ
လူမ်ဳိးမ်ားက လူစုလူေဝးျဖင့္ အ 
ၾကမ္းဖကက္န္႔ကြကခ္ဲ့ၿပီး လံၿုခံဳေရး 
တပဖ္ြဲ႕ဝငမ္်ားႏငွ္ ့ထပိတ္ိကု္ေတြ႕ 
ဆံုမႈမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။
 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း လံုၿခံဳ 
ေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီ 
လမူ်ဳိးတို႔ၾကား  ထပိတ္ိကုရ္ငဆ္ိငုမ္ႈ 
၇ ႀကိမ္ခန္႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တရား 
ဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ရဲတပ္ 
ဖြ႕ဲဝငတ္စဦ္းအပါအဝင ္ငါးဦးေသ 
ဆုံးၿပီး ၁၇ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ 
သည္။
 ယင္းကဲသ့ို႔ထပိတ္ိကုရ္ငဆ္ိငု ္
ေတြ႕မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ 
ျပႆနာကိုပိုမိုႀကီးထြားေစႏုိင္ၿပီး 
ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးကို ထိခိုက္ေစ 
ႏိုင္ေၾကာင္း ရခိုင္အေရး ေစာင့္ 
ၾကည့္သူမ်ားကသံုးသပ္သည္။ 
 ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ 
စပ္ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲမ်ားၿပီးခဲ့သည့္ 
ရက္ပိုင္းအတြင္းက ေမာင္ေတာ 
ၿမိဳ႕နယ္ ဘဂၤလားေဒရ္ွ့နယ္စပ္တြင ္
နယ္ျခားေစာင္ ့ရဲတပဖ္ြဲ႕ကိ ု႐ိဟုင ္
ဂ်ာေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖြ႕ဲဟ ု

ယူဆရေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
ကဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ 
ပြားခဲသ့ည။္ နယ္ျခားေစာင္ရ့ဲတပ ္
ဖြ႕ဲမ ွေလးဦးက်ဆံုးၿပီး အရာရွတိစ ္
ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
 တိုက္ပြဲမ်ားအၿပီး နယ္စပ္၌ 
ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလား 
ေဒရ့ွန္ယ္ျခားေစာင္ရ့တဲပဖ္ြ႕ဲအလ ံ
တင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎တို ႔ႏိုင္ငံ 
အေျခစိကု ္RSO အဖြ႕ဲမရိွေၾကာင္း 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ျငင္းဆိုခဲ့  
သည္။
 သို ႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္ 
နယ္ ပဋိပကၡ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ေကာ္မရွငအ္စရီငခံ္စာတြငမူ္ တစ ္
ဖက္ႏိငုင္နံယ္စပ္အေျခစိကု ္လက ္
နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ 
သမိုင္းကို ယခုကဲ့သို ႔ေဖာ္ျပထား 
သည္။
 ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ 
တြင ္ရခိငု္ျပညန္ယမ္ ွ ခြဲထြက္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ 
ဦးႏွင့္  ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး 
တို ႔၏ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့၍ တစ္ဖက္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအေျခခ်လႈပ္
ရွားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ 
တြင္  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏို င္ငံမွဝင္  
ေရာကလ္ာေသာ RSO လကန္က ္
ကိငုအ္ဖြ႕ဲမွ အငအ္ား ၈၀ ခန္႔သည ္
ေမာင္ေတာၿမိဳ ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း  
ေမာရဝတရီြာသို႔ စီးနင္းတိကုခ္ိကု ္
သျဖင့္ ရခိုင္တစ္ဦးေသဆံုး၊ တစ္ 
ဦးဒဏရ္ာရကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 
မွ လိုက္လံရွင္းလင္းခဲ့ရသည္။ 

၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလြတ္ 
ေျမာက္ေရးအဖြ႕ဲ (RLO)ဦးေဆာင ္
ေသာ ဘဂၤါလီအင္အား ၅,၀၀၀ 
ေက်ာ္မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔ ဝင္ 
ေရာက္လာၿပီး အၾကမ္းဖက္သိမ္း 
ပိုက္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ 
ခုခံတားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္ 
ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
 တိုင္းရင္းသား လူဦးေရမွာ 
ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မျပည့္သည့္ 
နယ္စပ္ဝင္ေပါက္ေမာင္ေတာေဒ 
သ လံုၿခံဳေရးအတြက္ နယ္ေျမခံ 
ရတဲပ္ဖြ႕ဲအပါအဝင ္လံၿုခံဳေရးတပ္ 
ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အင္အားပိုမိုတိုးျမႇင့္ 
ခ်ထားၿပီး ေခတ္မီလက္နက္မ်ား 
တပ္ဆင္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားက ေတာင္းဆိုထား 
သည။္ ထို႔အျပင ္နယ္ေျမလံၿုခံဳ ေရး 
အတြက္ အျခားေဒသမ်ားကဲ့သုိ ႔ 
ရခုိင္ျပညန္ယ္စပ္မ်ားတြင ္ျပညသ္ူ႔ 
စစအ္ဖြ႕ဲမ်ားကိ ုအစိုးရကယုံၾကည ္ 
စြာ ဖြဲ ႕စည္းခြင့္ျပဳသင့္ေ ၾကာင္း 
လည္း ဆကတ္ိကု္ေတာင္းဆိမုႈ မ်ား 
ျပဳလုပ္ထားသည္။
ႏိငုင္တံကာမ ွလသူားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆုိင္ရာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ 
မ်ားကိ ုဆန္႔က်ငမ္ႈတိုးပြားလာျခင္း
 ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အ 
ေနျဖင္ ့ယခငက္ပင ္ႏိငုင္တံကာအ 
ဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ရပ္တည္ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အ 
ျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။  
ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအ 
ေနျဖင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားကိုသာ  
တစဖ္ကသ္တ္အကအူညမီ်ားေပး 
ေနျခင္း၊ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပႆနာ 

မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္း 
ႏွင့္ MOU ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္  
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း 
တို ႔ေၾကာင့္ ၎တို ႔ လုပ္ရပ္မ်ား 
သည္ ပဋိပကၡကို ပိုမုိႀကီးထြားေစ 
ႏိငုသ္ညဟု္ ယူဆၿပီး အျမငမ္ၾကည ္
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက 
ဆိုသည္။
 ၿပီးခဲသ့ည္မ့တလ္ေႏွာင္းပိငု္း 
ကလုႏငွ့္ႏိငုင္တံကာအဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ား၏ ေနအမိ၊္ ႐ံုးခန္းႏငွ္ဂ့ိုေထာင ္
၃၀ ခန္႔ကို ေဒသခံမ်ားကအၾကမ္း 
ဖက္ပ်က္ဆးီမႈ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ျဖစ္ 
ပြားခဲၿ့ပီး ယင္းအဖြ႕ဲမ်ား၏လပုင္န္း 
မ်ားကိ ုေခတၱရပ္နားခဲရ့သည။္ ဧၿပီ 
လတတိယပတ္မွစတင္ၿပီး ကုလႏွင့္ 
အျခားအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏လုပ္ 
ငန္းမ်ားကိ ုရခိငု္ျပညန္ယတ္ြင္ျပန ္
လညစ္တင္ႏုငိခ္ဲ့ေသာလ္ည္း ထပ ္
မံ၍ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ 
ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ 
မွ်မွ်တတပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္လို 
အပ္ေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္  ရခိုင္  
အေရးေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ဆုိ 
သည္။
 မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေစ ကုလကဲ့သို႔အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ဳိးကိပုါ တိကုခ္ိကုမ္ႈမ်ားျပဳလပုခ္ဲ ့
သျဖင့္ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ပုံရိပ္သာမက ႏိငုင္၏ံပုံရိပ္ပါ ကမၻာ 
တြငက္်ဆငး္ခဲရ့ေၾကာင္း ေလလ့ာ 
သူမ်ားႏွင့္အစိုးရကေျပာၾကားမႈ 
မ်ားရွိခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)စစ္ေတြၿမိဳ႕လယ္ကို ၂၀၁၂ က ေတြ႔ရစဥ္
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ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ
စာဖတ္သ ူမၾကာခဏစားေနေသာ 
အမဲသား တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ 
၃၀၀၀၊ ၾကက္သား တစ္ပိႆာ 
လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀၊ ၀က္သားတစ္ 
ပိႆာလွ်င ္က်ပ္ ၁၀၀၀ စ၊ီ ယခင ္
ႏစွက္ထက ္ေစ်းတကသ္ြားသည။္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အမဲသားတစ္ပိ 
ႆာလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ရွိရာမွ 
ယခုႏစွတ္ြင ္က်ပ္ ၈၀၀၀ ျဖစသ္ြား 
သည။္ ၾကကသ္ားမွာ က်ပ္ ၆၀၀၀ 
မွ က်ပ္ ၈၀၀၀ ေစ်းတက္သြား 
သည္။ ၀က္သားမွာ က်ပ္ ၇၀၀၀ 
မွ ၈၀၀၀ ျဖစ္သြား၏။
             အျခားကန္ုစည္ႏငွ္ ့၀န္ေဆာင ္
ခအမ်ားစုမွာလည္း ထုိနည္းအ 
တိုင္းပင္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ 
ေစ်းတက္ေနသည္။ စစ္အစိုးရ 
လက္ထက္မွ ဦးသိန္းစိန္ ဦး 
ေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ 
လကထ္ကသ္ုိ႔ ေျပာင္းေသာလ္ည္း 
တက္ေနေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက 
ရပ္မသြားပါ။
 အျခား ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ အ 
မ်ားစုတြင္ ထိုသို႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား 
တကလ္ွ်င ္အႀကီးအက်ယ္ ဂယက ္
႐ုိက္ေသာ္လည္း ျမန္မာအတြက္ 
ေတာ့ မထူးဆန္းေတာ့ေပ။ လက္ 
ထဲတြင္ ရိွေနေသာ ေငြစကၠဴမ်ား 
က အခ်နိ္ႏငွ္ ့အမွ်တန ္ဖိုးေသးငယ ္
သြားသည္။ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက 
ျမင္မ့ားေနၿပီး အစိုးရလခတိုးကာ မ ီ
တာခတက္ေသာ ယခုလပိုင္းတြင ္
ကနု္ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္း၊ ေငြေဖာင္း 
ပြမႈက ပိုမ်ားသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကး 
ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ယခင္ႏွစ္က 
ခုနစ္ရာခုိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ 
လည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္မည္ 
ဟု ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ 

ျပည္သိမ္း၊ သိမ့္သိမ့္စိုး အဖဲြ႕မွ ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္း 
ထားသည္။ စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ 
တုိင္းျပည္ႀကီးမ်ားတြင္ ေငြေၾကး 
ေဖာင္းပြမႈကုိ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ သံုး 
ရာခိငု္ႏႈန္းၾကားထားရိွေသာလ္ည္း 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ႐ုန္းထြက္ေန 
ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ဆယရ္ာ 
ခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ထိ ရွိတတ္ေၾကာင္း  
ကမၻာဘ့ဏမ္ ွပညာရငွမ္်ားက သံုး 
သပ္ထားသည္။
 ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖဲြ႕ 
(IMF)မွ ပညာရွင္တစ္ဦးက ႏိုိင္ငံ 
တကာမ ွေခ်းေငြမ်ား ေလွ်ာယ့ရူန ္ 
ႏငွ္ ့ႏုငိင္ံျခား အရန္ေငြတုိးျမႇင္ထ့ား 
ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
            ‘‘ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကု ိေလွ်ာ ့
ခ်ဖို ႔ ဗဟိုဘဏ္ကလုပ္ေနသလုိ  
သကဆ္ုငိရ္ာေနရာေဒသ အလိကု ္
တာ၀န္ရိွသူေတြက လုပ္ဖို႔လုိအပ္ 
တယ္။ ဗဟုိဘဏ္တစ္ခုတည္းက  
လုပ္ေနလုိ႔ မရဘူး’’ ဟု ဗဟိုဘဏ္က  
တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကဆုိသည္။
        ဗဟုိဘဏက္ ေငြေၾကးေဖာင္း 
ပြမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏုိင္ငံျခားေငြ 
လဲႏႈန္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ေစ်း 
ကြကထ္တဲြင ္ေငြျဖစလ္ြယ္ကူေသာ  
အေျခအေနမ်ားကိ ုေလလ့ာျခင္း၊  
ျပညတ္ြင္း၌ ေငြအလြနအ္ကြၽပံိလုွ် ံ
မႈရိွ၊မရိွျခင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
တုိ႔ ျပဳလပု္ေနေၾကာင္း အထကပ္ါ 
ပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။
 ႏုငိင္တံစ္ႏုငိင္တံြင ္ေငြေၾကး 
ေဖာင္းပြမႈမ်ားျခင္းမွာ အစိုးရအ 
ေနျဖင့္ မိမိရရိွေသာ ၀င္ေငြထက္ 
အသံုးစရတိက္ ပုမိ်ားေနျခင္းသည ္ 
အဓကိ အေၾကာင္းရင္းတစရ္ပ္ျဖစ ္
သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ 
တက္ၿပီးေနာက္ အစိုးရအသံုးစ 
ရိတ္မွာ ၀င္ေငြထက္ ေလးႏွစ္အ 
တြင္း က်ပ္ဘလီယံီ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ပို 

မ်ားသည။္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏစွ ္
တစ္ႏစွတ္ည္းမွာပင ္အစုိးရအသံုး 
စရိတ္သည ္၀င္ေငြထက ္ဘလီယံီ  
၆၀၀ ေက်ာ္ပုိမ်ားခဲ့သည္။
 ႏုငိင္ံေတာ္သမၼတဦးသန္ိးစန္ိ 
အစုိးရ စတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရ ွ
ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္တုိ႔မွ ေခ်းေငြမ်ား 
အပါအ၀င္ အေႂကြးေငြ အေမရိ 
ကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရသစ္၏ ျပဳ 
ျပင္ေျပာင္းလဲေရးေၾကာင္ဂ့်ပန္ႏုငိ ္
ငမံ ွအေႂကြးေငြမ်ားစြာေလ်ာ္ေပးခဲ ့
သကဲ့သုိ႔ ပဲရစ္ကလပ္အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ 
ငံမ်ားကလည္း အေႂကြးေငြအား 
လုံးနီးပါးေလ်ာ္ေပးခဲ့သည္။
 လကရ္ွ ိျမနမ္ာႏုငိင္အံေနျဖင္ ့
ျပညပ္ႏုငိင္မံ်ားႏငွ္ ့ကနုသ္ြယမ္ႈျပဳ 
ရာတြင ္ေငြေပးေခ်ရန္အတြက ္ႏုငိ ္
ငံတကာဘဏ္မ်ား၌ ႏုိင္ငံျခားအ 
ရန္ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ဒသ 
မ ၆ဘီလီယံထားရွိေၾကာင္း ဗဟုိ 
ဘဏ္ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ 
ကေျပာၾကားသည္။
 ‘‘ဘတ္ဂ်ကလ္ုိေငြမ်ားက ေငြ 
ေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ျဖစ္ရတဲ့ အ 
ေၾကာင္းထဲက တစ္ခုေပါ့။ ဒါကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔က အစိုးရ ၀င္ေငြမ်ား 
ဖို႔လုတိယ’္’ဟ ုစီးပြားေရးပညာရငွ ္
ဦးလွေမာင္ကေျပာၾကားသည္။
 ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္း 
စိန္ကလည္း သူ၏ လက္ထက္ 
တြင္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြေလ်ာ့နည္း 
ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ဘက္စံုမွ 
ႀကိဳးစားေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ဆဲ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း 
မ်ားစြာ လုပ္ကုိင္ေနသျဖင့္ ဘတ္ 
ဂ်ကလ္ုိေငြမွာ အတုငိ္းအတာတစ ္
ခအုထရိိွေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရသံုး 
မွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ 
ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ 
၀င္းကဆုိပါသည္။

 ‘‘၀န္ႀကီးဌာနေတြက အသံုး 
ေငြခန္႔မွန္းတာ အမွန္တကယ္သံုး 
မွာထက္ ပိုမ်ားတယ္။အတိအက် 
ခန္ ႔မွန္းေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ 
လိုေငြေလ်ာသ့ြားမွာပါ’’ဟ ုဘ႑ာ 
ခြန္၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု ၀န္ 
ႀကီး ဦး၀င္းရိနွက္ေျပာၾကားသည။္
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိတ္ကာ 
လတြင္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြေၾကာင့္ 
ေငြတုကိစ္ာခ်ဳပမ္်ား ဗဟုဘိဏသ္ုိ႔ 
ေရာင္းၿပီး ေငြ႐ုိက္ထုတ္ခဲ့သျဖင့္ 
ျပညတ္ြင္း၌ ေငြေၾကးအလြန္အကြၽ ံ
ေဖာင္းပြမႈမ်ားျဖစခ္ဲ့ေၾကာင္း ရသံုး 
မွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန ဒုတိ 
ယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(အၿငိမ္း 
စား) ဦးစုိးသိန္းက ေျပာၾကား 
သည္။
  ‘‘ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြက ေငြ 
ေဖာင္းပြမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိပ္ၿပီး 
မေၾကာက္ၾကေတာ့ဘူး။ အတိတ ္
မွာတနု္းကဆိ ုတစရ္ာခုငိ္ႏႈန္း ေက်ာ ္
အထိ ေငြေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရ 
တယ္’’ ဟု ျပညပ္သုိ႔ ဆန္တငပုိ္႔ ေန 
ေသာ ဦးမ်ိဳးသူရေအးက သူ၏ 
အေတြ႕အႀကံဳကုိေျပာသည္။
 ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ႏုငိင္တံကာ 
မွ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားစတင္ 
ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေလးႏွစ္တာအတြင္း 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ၁၀၀ ရာ 
ခုိင္ႏႈန္းျမင့တ္ကခ္ဲ့သည။္ ၁၉၉၈ ခု 
ႏစွတ္ြင ္အေမရိကန္တစ္ေဒၚ လာ  
လွ်င္က်ပ္ ၁၀၀ ေက်ာ္သာရိွၿပီး  
၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ 
တစ္ေဒၚလာ ကု ိက်ပ္ ၁၃၀၀ ထိ ျဖစ ္
ခဲ့သည္။
 ျပည္တြင္းစီးပြားေရးက႑ 
တြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ားျခင္း 
အေပၚ ႀကိဳက္ႏစွသ္က္ေသာ လပ္ု 
ငန္းရွင္မ်ားရိွေသာ္လည္း စားသံုး 
သူျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စုိးရိမ္ပူ 
ပနမ္ႈမ်ားစြာရိွေနသည။္ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ေခ်းေငြ 
ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသျဖင့္ ေငြ 
ေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ ေငြတန္း 
ဖိုးျမင္တ့ကၿ္ပီး အက်ိဳးအျမတမ္်ား 
စြာရိွေနသည္။
 လတ္တေလာျပညတ္ြင္းကန္ု 
ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင္မ့ႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္း 
ပြမႈကုိ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္လာ 
သည့္ ၀န္ထမ္းလစာ တိုးျမႇင့္မႈ၊ 
မီတာခႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္တက္မႈ 
ေၾကာင္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္တံစ၀္န္းမသိား 
စုမ်ားမွ အသံမ်ား ညံလာသည္။ 
လကလ္ီေစ်းမ်ားတြင ္အေျခခစံား 
ေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ 
မွာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပုိမိုခက္ 
ခဲက်ပ္တည္းေစခဲ့သည္။
 ျမနမ္ာျပညသ္မူ်ား၏ အဓကိ 
စားေသာကက္နု္ျဖစ္ေသာ ဆနမ္ွာ 
တစ္ႏစွအ္တြင္း တစအ္တိလ္ွ်င ္ငါး 
ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းၾကား 
ပ်မ္းမွ်ေစ်းတက္လာသည္။ ဆန္ 
တစ္အိတ္ကုိ က်ပ္ ၁၀၀၀ မွ 
၁၅၀၀ ၾကားေစ်းျမင့္လာသည္။
 ထို႔နည္းတ ူသားငါးေစ်းႏႈန္း၊ 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေစ်းႏႈန္းတုိ ႔မွာ 
လည္း ေစ်းတကသ္ည။္ ေနထိုငမ္ႈ 
ႏငွ္ ့ပတ္သက၍္ အိမ္ခန္းငွားခမ်ား 
မွာ ယခင္ႏစွထ္က ္၂၀ ရာခုငိ္ႏႈန္း မ ွ
၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားေစ်းျမင့္တက္ 
လာေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအကိ်ဳး 
ေဆာင္မ်ားကေျပာၾကားသည္။
 ‘‘လစာတိုးေပမယ့္ ကုန္ေစ်း 
ႏႈန္းတက္ေတာ့ မထူးပါဘူးဗ်ာ။ 
အစိုးရက သူ႔ဘကပ္ါေအာင ္ႏစွစ္ဥ္ 
လစာတုိးေပးေပမယ္ ့ကနု္ေစ်းႏႈန္း 
ေလွ်ာ့ေပးဖို႔၊ ထိန္းေပးဖို႔ေျပာခ်င္ 
တယ္’’ ဟု လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး 
ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ 
စာေရးတစဥ္ီးကေျပာၾကားသည။္
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အားချမင့္တက္မႈ၊ ျပည္ 
တြင္း ၀ယလ္ုအိားတုိးျမင္လ့ာမႈတုိ႔ 

ေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ 
ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနမည္ဟု 
အျပည္ျပညဆ္ုငိရ္ာေငြေၾကးရနပ္ံ ု
ေငြအဖဲြ႕မွ ပညာရွင္မ်ားက သံုး 
သပ္ထားသည။္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ
မႈ႐ုကိခ္တ္ျခင္းကိပုိခုံႏုငိရ္ညရ္ိရွန ္
ႏိုင္ငံတကာအရန္ေငြထားရိွရန္၊ 
ဗဟုိဘဏ္ကုိ အားျဖည့္ေပးရန္၊  
ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာပုိင္မ်ားအေန 
ျဖင္ ့အာ႐ံစုုကိလ္ပုက္ုငိရ္န ္လုအိပ ္
ေၾကာင္း IMF က အႀကံျပဳထား 
သည္။ 
  ထုိ႔အျပင္ ေႂကြးၿမီမ်ားကုိ 
မိမိစီမံႏိုင္သည့္ အဆင့္တြင္ သာ 
ထားၿပီး ႐ပု၀္တၳဳပုငိ္းဆုငိရ္ာႏငွ္ ့လ ူ
မႈေရးဆုငိရ္ာ အေျခခ ံအေဆာက ္
အအံမု်ားတြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးတုိး 
ျမႇင္ဖ့ုိ႔ ဘတဂ္်ကက္ု ိေကာင္းမြနစ္ြာ 
အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည္။
 ကုစားမႈပုိင္းတြင္ အခြန္ေငြ 
တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈေပၚ မူတည္ 
ေနၿပီး လူတုိင္းက မိမိတို႔ ေ၀ပံု 
က်အခ်ိဳးအတုိင္း ေပးေဆာင္ရန္ 
မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ အခြန္ေငြကုိ 
ေကာင္းမြနထ္ိေရာကစ္ြာ ေကာက ္
ခံေရးစနစ္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ျခင္းတုိ ႔ 
လုိအပ္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့ 
ၿပီး အားလံုးပါ၀င္သည့္ တုိးတက္ 
မႈကို ဖန္တီးႏုိင္မည့္ ပုဂၢလိက 
က႑ရ င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈႏငွ္ ့ကနုသ္ြယ ္
မႈေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး 
အတြက္ ေငြေၾကးက႑ ေခတ္မ ီ
ေအာင္ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု 
အႀကံျပဳထားသည္။
 ထုိ႔အျပင္ အစုးိရအေနျဖင့္ 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ် 
ေစခ်င္ပါက တုိင္းျပည္ ၀င္ေငြ 
တုိးတက္လာေစေသာ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္ 
တင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေန 
႐ုံသာမက ႏိုင္ငံ၏ အဓိကထြက္ 
ကနု္ျဖစ္ေသာ လယယ္ာ၊သားငါး၊ 
သတၱဳက႑မ်ားကိ ုတိုးတကထ္တု ္
လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဦးစားေပး လုပ္ 
ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရး 
ပညာရွင္ဦးေဇာ္ေဖ၀င္းက ေျပာ 
ၾကားသည္။
  ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈသည္ 
တုိင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ ေကာင္း 
က်ိဳးရိွသကဲ့သုိ႔ ဆုိးက်ဳိးမ်ားလည္း 
ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္စားသံုးသူျပည္ 
သူမ်ားအတြက္မူ ကုန္ေစ်းႏႈန္း 
ႀကီးျမင့္မႈ၊ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမညီ 
မွ်မႈေၾကာင္ ့အေႂကြးသသံရာလည ္
ေနသည္။ 
 ‘‘တိုးေပးမယ္အသံ ၾကားရ 
ခ်ိန္မွာ ေပ်ာ္ခဲ့သေလာက္ အခု 
ေတာ့ အေႂကြးနဲ႔ပဲ နပန္းလံုးေနရ 
တယ္’’ဟု လယ္/ဆည္မွ စာေရး 
ႀကီးကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 ျပည္ၿမိဳ႕မ ွမသိားစ၀ုင ္ငါးဦး 
ရွိေသာ အိမ္ရွငမ္ ေဒၚသင္းသင္းစန္ိ 
က သူ၏ဆႏၵကိုေျပာသည္။
 ‘‘ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တဲ့ဒဏ္ 
ကုိ ေအာက္ကလူေတြခံေနရတာ 
သမၼတႀကီးသိေစခ်င္တယ္။ သမၼ 
တႀကီးက လပ္ုေပးလို႔ရမယ္ဆိရုင ္
ကုန္ေစ်းထပ္တက္ႏိုင္မယ့္ ကိစၥ 
ေတြ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကုိ ထိန္းေပး 
ပါလို႔ေျပာခ်င္တယ္’’ ။       ။

ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ



Vol.13, No.12  May 28 , 2014

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕စြန္ရွိ ေက်ာင္းမထားႏုိင္သည့္ 
ကေလးငယ္မ်ားအား လမ္းေဘးစာသင္၀ိုင္း 
(ရန္ကုန္) အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေပးမည္
ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၂၄
ေျမာကဥ္ကလၠာပၿမိဳ႕နယ္ အစြန္ အ 
ဖ်ားရပ္ကြက္မွ အမႈိက္ေကာက္၊ 
ေစ်းေရာင္း၊ စားပဲြထုိးစသည့္ က 
ေလးငယ္မ်ားအား လူမႈအဖဲြ႕အ 
စည္းတစခ္ုျဖစ္ေသာ လမ္းေဘးစာ 
သင၀္ုငိ္း(ရန္ကန္ု)ကလာမည္ ့ဇြန္ 
လအတြင္း အခမဲ့ပညာသင္ေပး 
သြားရန ္စစီဥ္ေနေၾကာင္း  သတင္း 
ရရွိသည္။
 လမ္းေဘးစာသင္၀ိုင္း (ရန္ 
ကန္ု) အဖဲြ႕က အဆုပိါ ရပ္ကြကရိွ္ 
အသက္(၁၃)ႏွစ္ေအာက္ အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကေလးငယ္ 
မ်ားႏွင့္  မိဘမ်ားက ေက်ာင္းမ 
ထားႏုငိသ္ျဖင္ ့ပညာတစပ္ိငု္းတစ ္
စ ကေလးငယမ္်ားအား အဆင္သ့ုံး 
ဆင့္ခဲြ၍ အတန္းပညာ၊ အသိ 
ပညာႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ည ၇ 
နာရီမွ ၉ နာရီ၀န္းက်င္အထိ ႏွစ္ 
လၾကာ သငၾ္ကားေပးသြားမည္ျဖစ ္
သည္။
 ‘‘ေလာေလာဆယ္ အဲဒီရပ္ 
ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ေဆြးေႏြး 
ၿပီးၿပီ။ ရပ္ကြကထ္ကဲ ကေလးေတြ 
နဲ႔ မိဘေတြကို စည္း႐ုံးၿပီး စသင္ 
ေတာ့မယ္။ အြန္လုိင္းက သူငယ္ 
ခ်င္းေတြနဲ ႔ စု ၿပီးေတာ့ သင္ေပး 
ျဖစ္တာပါ’’ ဟု လမ္းေဘးစာသင္ 
၀ုိင္း(ရန္ကုန္) အဖဲြ႕တည္ေထာင္ 
သတူစဥ္ီးျဖစသ္ည္ ့ကိုေဇာရ္ထဲြန္း 
က ေျပာသည္။
  လမ္းေဘးစာသင္၀ုိင္း (ရန ္
ကုန္) အဖဲြ႕မွ လုပ္အားေပး သင္ 
ၾကားေပးႏုိင္မည့္ လူမ်ားကို အြန ္
လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အကူအညီေတာင္း 
ထားၿပီး ယခုအခါ လုပ္အားေပး 
သင္ေပးမည့္ ဆရာ ၂၀ ဦးခန္႔ ရရွိ 

ေနၿပီျဖစ္သည္။
   ‘‘သင္ၾကားေပးမယ့္ လုပ္ 
အားေပးေတြက ဆရာ၊ ဆရာမ 
ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား 
ေတြ ပါတယ္။ သူတုိ႔တတ္ႏုိင္တဲ့ 
ဘာသာန႔ဲ သင္ေပးႏုငိတ္ဲ ့အတန္း 
ေတြကိ ုတာ၀နခ္ဲြၿပီးေတာ ့သင္ေပး 
ၾကမွာပါ’’ ဟု ကိုေဇာ္ရဲထြန္းက 
ေျပာသည္။
  အလုပ္လုပ္ေနသည့္ က 
ေလးမ်ားအတြက္ အလုပ္ခ်ိန္ အ 
တြင္း အခက္အခဲမရိွေစရန္ က 
ေလးငယ္မ်ား စာသင္ေနစဥ္အ 
တြင္း ၎လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အ 
လပုမ္်ားကိ ုလမ္းေဘးစာသင၀္ိငု္း 
(ရန္ကုန္) အဖဲြ႕မွ အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦး 
က အစားထိုး၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ 
ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
          ‘‘ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေက်ာင္း 
စာ မသင္ႏုိင္ဘဲ အလုပ္လုပ္ေနရ 
တဲ့ ကေလးေတြကို အခုလိုလုိက္ 
သင္ေပးတာ ေကာင္းပါတယ္။ အ 
သပိညာတိုးလာတာနဲ႔ အမွ် သတူို႔ 
ဘ၀ေတြလည္း တုိးတက္ရာ တုိး 
တက္ေၾကာင္းကို ရွာေဖြႏုိင္တာ 
ေပါ့’’ ဟု ေျမာကဒ္ဂု ံၿမိဳ႕နယ္ရိွ အ 
ထက္တန္းျပဆရာမ တစ္ဦးကေျပာ 
သည္။
  အလားတူ လမူႈအဖဲြ႕အစညး္ 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာေရြ႕လ်ား 
သငၾ္ကားေရး ပေရာဂ်က ္(Mya- 
nmar Mobi le Educat ion 
Project) သည ္၂၀၁၃ ခုႏစွ ္ႏု၀ိင ္
ဘာပထမအပတ္မွစတင၍္ ၂၀၁၄  
ခုႏွစ္  ဇြ န္ဒု တိယအပတ္အထိ 
လကဖ္ကရ္ညဆ္ုငိမ္ ွစားပဲြထုိး က 
ေလးငယ္ ၁၄၀ ၀န္းက်ငခ္န္႔ကိ ုည 
ေန ၆ နာရီမွ ၈ နာရီအထိ သငၾ္ကား 
ေပးလ်က္ရွိသည္။ 

ကေလးမ်ား သင္ယူမႈစြမ္းရည္အေပၚ  ကြန္ပ်ဴတာမ်ားက လႊမ္းမုိးမႈရွိဟုဆို
ဘဲလ္ဖက္စ္၊ ေမ-၂၃

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလး 
မ်ား၏သင္ယူႏို င္ မႈစြမ္းရည္အ 
ေပၚ ေခတ္ေပၚနည္းပညာ၏လႊမ္း 
မုိးမႈႏငွ္ပ့တသ္က၍္ အေရးတႀကီး 
ကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္းရန ္ေျမာကအ္ုငိ ္
ယာလန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသမဂၢ 
ကတိုက္တြန္းလိုက္သည္။
   စာသင္ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ 
ကေလးငယ္မ်ားကြန္ပ်ဴတာမ်ား 
ႏွင့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပစၥည္းမ်ားမည္မွ်  
ၾကာၾကာသံုးစြဲျပသည္ဆုိျခင္းကို 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏငွ္ ့ကထကိ မ်ား 
အဖြဲ႕အစည္း (ATL)က စိုးရိမ္ေန 
သည္။

 တပည္အ့ခ်ဳ႕ိမွာ အာ႐ံမုစိကု ္
ႏုိင္ (သို႔မဟုတ္) လူမႈေရးလႈပ္ရွား 
မႈမ်ားတြင ္ေသေသခ်ာခ်ာမပါဝင ္
ႏိငုဟု္ ATL ကေျပာသည။္ ဒစဂ္်စ ္
တယ္နည္းပညာလႊမ္းမုိးမႈကို ေမ 
လ ၂၂ ရကတ္ြင ္ဘလဲဖ္ကစ္ၿ္မိဳ႕၌ 
က်င္းပခဲ့ေသာ ATL ႏစွပ္တ္လည ္
ေဒသဆုိင္ရာညီလာခံတြင္း ေဆြး 
ေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
  စာသင္ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ 
လာေသာအလြန္ငယ္ရြယ္သည့္ 
ကေလးမ်ားသည ္ဒစဂ္်စတ္ယ္ဂမ္ိး 
မ်ား (သို႔မဟုတ္) လူမႈေရးမီဒီယာ 
မ်ားကို အခ်ိန္မ်ားစြာၾကာေအာင္ 

သံုးစြဲၾကေသာေၾကာင့္ အာ႐ံုစိုက္ 
ရန္ (သို႔မဟုတ္) လူမႈေရးလႈပ္ရွား 
မႈမ်ားမလုပ္ႏိုင္ဆိုေသာသတင္း 
မ်ားရရွိထားသည္ဟု သမဂၢက 
ေျပာသည္။
 ကေလးငယ္မ်ား ယင္းပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ားကို အမ်ားဆံုးမည္မွ် 
ၾကာၾကာသံုးသင့္သည္ဆိုေသာ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ေက်ာင္းသား 
မိဘမ်ားအတြက္ ပညာေရးဌာန 
ကထုတ္ေပးေစလိသုညဟု္ သမဂၢ 
ကေျပာသည္။
  ယင္းကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖ 
ရွင္းရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ေတြ႕ 

ဆံစုဥ္ေတာင္းဆိသုြားမညဟ္ ုေျပာ 
သည။္ ဒစဂ္်စတ္ယ္နည္းပညာက 
ကေလးမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမ်ား 
စြာရွိႏိုင္သည္ကို မိမိတို ႔ တန္ဖိုး 
ထားေသာလ္ည္း အႏရၲာယရ္ွိေသာ 
အလားအလာမ်ားႏငွ္ပ့တသ္က၍္ 
အမွန္တကယ္သတိမမူမိ ပုံေပၚ 
သညဟု္ သမဂၢမွ မကလ္န္း ဟားမား 
ကေျပာသည္။
   ယင္းကိစၥကို မိဘမ်ားပိုမို 
သတိျပဳမိလာေစရန္ ပညာေရးဌာ 
နက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ 
သညဟု္ ထင္ျမငပ္ါေၾကာင္း သမဂၢ 
ကေျပာသည္။     —Ref: BBC
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ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြ ေမးခြန္းႏွစ္စံုသာ ထုတ္မည္
ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၂၄
လာမည့္ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ 
ႏွစ္မွစ၍ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာ 
ေမးပဲြေမးခြန္းကို  ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ျပညပ္စာစစဌ္ာနအတြက ္ေမးခြန္း 
ႏွစ္စံုသာ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာန 
(ေအာက္ျမန္မာျပည္) ၫႊန္ၾကား 
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိုး၀င္းက 
ေျပာၾကားသည္။

  ‘‘ဆရာတုိ႔တုန္းကဆို ေမး 
ခြန္းတစ္စံုတည္းထုတ္ၿပီး ေျဖရ 
တာ။ အဒဲါက ျပညပ္မွာ ေျဖရတာ 
က အခ်နိက္ေစာေနေတာ ့ေမးခြန္း 
ေတြ ႀကိဳသတိာတို႔ အဒဲလီိုျပႆနာ 
ေတြျဖစ္လို႔ အခုဒီတစ္ခါကို ႏွစ္စံု 
ထုတ္ျဖစ္တာ’’ ဟု ေဒါက္တာစိုး 
၀င္းက ေျပာသည္။
 တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမး 
ပဲြေမးခြန္းမ်ားကို ယခင္က တစ္ 
ႏိငုင္လံံုး အတိငု္းအတာျဖင့ ္တက ၠ

သိုလ္၀င္တန္းေမးခြန္းတစ္စံုသာ 
ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာမွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစ 
တင္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအလိုက္ 
ေမးခြန္း ၁၀ စံုႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား 
သို႔ ေရာကရိွ္ေနသည့ ္ျမန္မာသ႐ုံံး 
မ်ားမွ သံ႐ံုးမိသားစု၀င္မ်ား တကၠ 
သိလု၀္ငတ္န္း စာေမးပဲြ ေျဖဆိုႏိငု ္
ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ျပည္ပစာစစ္ 
ဌာနအတြက္ကိုလည္း တစ္စံု စုစု 
ေပါင္း ေမးခြန္း ၁၁ စံု ေျပာင္းလဲ 
ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

 ‘‘ဒလီိထုုတ္တာက ျပညန္ယ္ 
နဲ႔တိငု္းအလိကု ္ေမးခြန္းေတြ ထတု ္
တာထက ္တစ္ေျပးညီျဖစသ္ြားတဲ ့
အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြအေန 
နဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 
ျဖစတ္ာေပါ။့ အက်ဳိးသက္ေရာက ္
မႈကလည္း ညတီမူွ်တူျဖစတ္ယလ္ို႔ 
ယူဆပါတယ္’’ ဟု ေျမာက္ဥကၠ 
လာပၿမိဳ႕နယ္ရိွ ACA ပညာရိပ္ ၿငမ္ိ 
ပညာေရးအႀကံေပး ဦးဆန္း၀င္း 
က ေျပာသည္။

 ျပည္တြင္းအတြက္ တကၠ 
သုိလ္၀င္တန္း စာေမးပဲြ ေမးခြန္းတစ္ 
စံုတည္းသာ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါက ရန္ 
ကုန္မွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား 
မ်ားမွာ သင္ခန္းစာအကုန္ သင္ 
ၾကားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပူစရာ 
မရွဘိ ဲနယမ္ ွေက်ာင္းသ၊ူ ေက်ာင္း 
သားမ်ားသည္ စာအုပ္ မစံုလင္ 
ျခင္း၊ စာသင္ေပးႏုိင္သည့္ ဆရာအင္ 
အားနည္းေသာေၾကာင့ ္အခကအ္ 
ခဲျဖစလ္ာႏိငု္ေၾကာင္း ေျမာကဥ္က ၠ

လာပၿမိဳ႕နယ္မွ အထက္တန္းျပ 
ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ၂၀၁၃-၁၄ တကၠသိုလ္၀င္ 
တန္း စာေမးပဲြကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
မတ္လ ၁၂ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားေပါင္း ငါးသနိ္းေလး 
ေသာင္းေက်ာ ္၀င္ေရာက္ေျဖဆိခုဲ ့
ၿပီး ေအာငစ္ာရင္းကိ ုလာမည့ ္ဇြန္ 
လဆန္းတြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၄ - ၁၅ ပညာသင္ႏွစ္
ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းလုိင္စင္မ်ား
ဇြန္လအတြင္း ထုတ္ျပန္မည္
ေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၂၄
ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ကုိယ္ 
ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းလုိင္စင္ 
မ်ား ဇြနလ္အတြင္း ထတု္ျပနသ္ြား 
ရန္ရွိေၾကာင္း အမွတ္ (၃) အေျခခံ 
ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရး  
မွဴးခ်ဳပ္ဦးမင္းေဇာ္က ေျပာၾကား 
သည္။
  ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းႏွင့္ ကိုယ္ 
ပုငိ္ေက်ာင္းဆရာအျဖစ ္ေလွ်ာက ္
ထားလုိသူမ်ားကုိ  ၂၀၁၄-၁၅ 
ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဇန္န၀ါရီ 
၁၃ ရကမွ္စ၍  ၃၀ ရကအ္ထိ သက ္
ဆုိင္ရာတိုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
ပညာေရးမွဴး၊ ၫႊနၾ္ကားေရးမွဴး႐ံုး 
မ်ားသုိ ႔ တုိက္႐ုိက္ေလွ်ာက္ထား 
ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကိုယ္ပုိင္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းေလွ်ာက္  
ထားသည္ ့ေက်ာင္းမ်ားကု ိအမတွ ္
(၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တာ 
၀နရ္ိသွမူ်ား ႏစွႀ္ကမိစ္ ီလုကိလ္ ံစစ ္
ေဆးခဲ့သည္။
 ‘‘ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းေတြ အ 
မ်ားႀကီးခ်ထားတ့ဲအတြက္ ေက်ာင္း 
သားေတြ ေရြးခ်ယ္စရာအခြင့္အ 
လမ္းေတြ ေပၚလာေတာ့ ေကာင္း 
တယ္ေလ။ ဖြင့္လွစ္တဲ့ ကုိယ္ပုိင္ 
ေက်ာင္းေတြလည္း တစ္ေက်ာင္းနဲ႔ 
တစ္ေက်ာင္းမတူေအာင ္အၿပိဳငအ္ 
ဆုငိလ္ပုလ္ာတဲ ့အတြက ္ကေလး 
ေတြ ပို ၿပီးအက်ိဳးအျမတ္ရိွလာ 
မယ္လို႔ျမငပ္ါတယ္’’ဟု  ဦးသန္းစန္ိ 
(သခ်ၤာ)  ကုိယ္ပုိင္အထက္တန္း 
ေက်ာင္းမွ ဆရာမ ေဒၚဇင္နီျမင့္ 

ကေျပာသည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၃-၁၄ 
ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ လုိင္စင္ရ 
ကုယိပ္ုငိအ္ထကတ္န္းေက်ာင္း ၅၇ 
ေက်ာင္းရိွၿပီး တစ္ႏွစ္သက္တမ္း 
လုငိစ္ငရ္ ေက်ာင္း ၄၄ေက်ာင္းႏငွ္ ့
၂ ႏစွသ္ကတ္မ္းလုငိ ္စငရ္ေက်ာင္း 
၁၃ ေက်ာင္းရွိခဲ့သည။္ ယခ ုပညာ 
သင္ႏွစ္ ၂၀၁၄-၁၅အတြက္ အ 
သစ္ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားသည့္ 
ကုိယ္ပုိင္ အထက္တန္းေက်ာင္း 
၄၅ ေက်ာင္း ႏငွ္ ့တစ္ႏစွသ္ကတ္မ္း 
ကနုသ္ြား သည္ ့ကုယိပ္ုငိ္ေက်ာင္း 
၄၄ ေက်ာင္းစစုုေပါင္း ၈၉ ေက်ာင္း 
ကု ိေမလ အတြင္း လုကိလ္စံစ္ေဆး 
ၿပီျဖစ္ေၾကာငး္ အမွတ္ (၃) အေျခခံ 
ပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ကုိယ္ပိုင္အ 
ထက္တန္းေက်ာင္းလုိ င္ စင္ကုိ  
တစ္ႏွစ္၊ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ အားလံုးျပည့္စံု 
ပါက အမ်ားဆံုးသံုးႏစွအ္ထ ိခြင္ ့ျပဳ 
ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္း 
ေဇာ္ကေျပာၾကားသည္။
   ပုဂၢလိက အထက္တန္း 
ေက်ာင္းမ်ား(သို ႔) ကုိယ္ပုိင္ အ 
ထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဥပေဒကုိ 
ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္တြ င္  
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္၌ 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ပညာ 
ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၀-၁၁ 
ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္၍ ကိုယ္ပုိင္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို စမ္း 
သပ္ကာလ တစ္ႏွစ္သက္တမ္း၊ ယာ 
ယီကာလ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းႏွင့္ ပံု 
မနွက္ာလ ငါးႏစွသ္ကတ္မ္းအသီး 
သီးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
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စင္ကာပူေရာက္ အိမ္အကူအမ်ဳိးသမီးတစ္ရာေက်ာ္အေျခအေန စစ္တမ္းေကာက္ယူ
ေအးျမတ္သူ

ရန္ကုန္၊ ေမ-၂၄
စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအိမ္အကူ 
အမ်ဳိးသမီးလုပ္သားမ်ား ဖိႏွိပ္ခံ 
ေနရမႈ အေထာက္အထားရရိွရန္ 
လပုသ္ားတစရ္ာေက်ာက္ိ ုေျခာက ္
လၾကာ စစ္တမ္းေကာက္ခံမႈ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စင္ကာပူအေျခ 
စိုက္ Humanitarian Organiza-
tion for Migration Economics 
(HOME) မွ ဒါ႐ုိကတ္ာ ေဒါကတ္ာ 
သန္းသန္း၀င္းက ေျပာသည္။
 စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာအိမ္အ 
ကူ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အိမ္ 
ရွင္မ်ားကမတရားဖိႏွိပ္ေစခိုင္းမႈ 
မ်ားရိွ၊ မရိွ အပါအ၀င္ လတ္တေလာ 
ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲ 
မ်ားသိရိွရန္ HOME သင္တန္း 
ေက်ာင္းမွ ပထမအႀကိမ္စစ္တမ္း 
ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ျမန္မာအိမ္အကူလုပ္သား 
မ်ားအျပင္ အျခားႏုိင္ငံျခား လုပ္ 
သားမ်ားကိပုါ စာရင္းေကာကခ္ခံဲ ့
ရာ စစုုေပါင္းလဥူီးေရ ၇၀၀ ေက်ာ ္

ေကာကခ္ရံရွခိဲၿ့ပီး အဆိပုါ အခ်က ္
အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ႏွစ္ 
ႏိုင္ငံအစိုးရထံ တင္ျပၿပီး စာတမ္း 
ျပဳစုသြားမည္ဟု ဆုိသည္။

 ‘‘အဓိကကေတာ့ သက္ေသ 
အေထာကအ္ထား လိခု်ငလ္ို႔ေပ့ါ။ 
အမိအ္က ူမနိ္းကေလးေတြက ႏွပိ ္
စက္ခံရတယ္။ အခက္အခဲေတြရိွ 

တယ္ဆိုတာ တကယ္ဟုတ္၊ မ 
ဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အေျဖလိအုပ္တယ္။  အေျဖေပၚမူ 
တည္ၿပီး စင္ကာပူအစိုးရကို တင္ 

ျပမယ္။ တခ်ဳိ႕အိမ္ရွင္ေတြက လ 
စာမေပးဘဲ ခုိင္းေနတာ၊ ႏွိပ္စက္ 
ညႇဥ္းပန္းတာေတြ ရွိတယ္’’ ဟု 
ေဒါကတ္ာ သနိ္းသန္း၀င္းက ေျပာ 

ၾကားသည္။
 ယင္းကဲသ့ို႔ စာရင္းေကာကခ္ ံ
ရာတြင ္အလပုသ္မားမ်ားထမံ ွအ 
ခ်က္အလက္ရရိွရန္ အခက္အခဲ 
ရွိေနသည္။ ထိုသို႔ေကာက္ခံမႈကို 
ၿပီးခဲ့သည့ ္၂၀၁၃  ေအာကတုိ္ဘာ 
မွ ၂၀၁၄ ေမလဆန္းအထိ ေကာက ္
ခခံဲၿ့ပီး စငက္ာပူႏိငုင္ရံွ ိပနန္ဆီလူာ
ပလာဇာႏွင့္ HOME သင္တန္း 
ေက်ာင္းတို ႔ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။
 ယခု ေကာကခံ္ရရိွထားေသာ 
အခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ုတစလ္အ 
တြင္း သတင္းထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ 
ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ 
ထံ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ စင္ကာ 
ပူႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ ျမန္မာအိမ္ 
အကလူပုသ္ားအျဖစ ္သြားေရာက ္
လပုက္ိငုသ္ကဲသ့ို႔ တရားမ၀ငသ္ြား 
ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားလည္း 
ရွိၿပီး တရားမ၀င္လုပ္သားမ်ားမွာ 
တစ္လလွ်င္  စင္ကာပူေဒၚလာ 
၃၀၀ ၀န္းက်ငသ္ာ ရရိွၾကၿပီး ဖိႏွပ္ိ 
ခ်ဳပခ္်ယမ္ႈမ်ား ခံေနရသညဟ္ ုသ ိ
ရသည္။
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၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Marketing M/F (5) Posts
Accountant F (3) Posts
Office Staff M/F (3) Posts
Driver M (3) Posts
Security(လံုၿခံဳေရး) M (3) Posts

ဖုန္း-၀၁-၃၇၇၃၄၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စာရင္းကုိင္ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္း (၁)ဦး 
အလိုရိွသည္။ (တ႐ုတ္စကားေျပာ ကြၽမ္း 
က်င္ရမည္) 
(YUDING HotPot)

ဖုန္း-၀၉-၃၀၁၈၀၀၀၀
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
၀န္ထမ္းမ (၅) ဦးအလိုရိွသည္။ အသက္ 
၃၀ ေအာက၊္ အေျခခံပညာအထကတ္န္း 
အဆင့္၊ လစာ ခုနစ္ေသာင္း။  ပါကင္ 
ထုပ္ျခင္း၊ ပစၥည္းေရြးျခင္း၊ အေရအတြက ္
အမ်ိဳးအစား ခဲြျခားစစ္ေဆးျခင္းမ်ား လုပ္ 
ကုိင္ရန္။

ဖုန္း-၀၁ ၃၈၇၇၂၆
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Marketing         M/F (5) Posts
Accountant           F (3) Posts
Office Staff       M/F (3) Posts
Driver                 M (3) Posts
Security(လံုၿခံဳေရး) M (3) Posts
ပန္းဆိုးတန္းမွတ္တုိင္၊ ကုန္သည္လမ္းမ 
ႀကီး၊ (၃၉ လမ္းေထာင့္) တိုက္အမွတ္ 
(၅၀၆)။

ဖုန္း-၀၁ ၃၇၇၃၄၃

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အေရာင္းစာေရးမ (၃) ဦး
ယာဥ္ေမာင္း        (၃) ဦး

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း က်ား (၄) ဦး
အသက ္(၂၀) အထက္ႏငွ္ ့(၅၀) ႏစွထ္က ္
မႀကီးသ၊ူ လပ္ုသက ္(၂) ႏစွ၊္ တကသၠိလု ္
၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူ။
အခန္းအမွတ္ (၅၀၈)၊ ၅ လႊာ၊ လျပည္၀့န္း 
ပလာဇာ၊ အမွတ္ (၃၇)၊ အလံျပဘုရား 
လမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၁ ၃၈၂၅၃၀
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Project Manager      M (1) Post
Project Architect      M (2) Posts
BE (Civil Engineer)   M (1) Post
QS (Quality Surveyor) M/F (2) Posts 
Driver (Auto ဂီယာကြၽမ္းက်င္) 
M (5) Posts

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၅၈၇၂၂၁
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sales & Marketing ၀န္ထမ္း (၂) ဦး 
အလုိရိွသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၅၀၃၀၂၀၊ ၅၀၆၇၂၅၁
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
မန္ေနဂ်ာ                   က်ား (၁) ဦး
႐ံုး၀န္ထမ္း                  က်ား (၂) ဦး
အေထြေထြ၀န္ထမ္း        က်ား (၁၀) ဦး
ယာဥ္ေမာင္း(ကြၽမ္းက်င္) က်ား (၃) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၂၇၇၃၃

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

စာရင္းစစ္လုပ္ငန္း

Admin Assistant         F (3) Posts
Secretary                  F (1) Post
ေနာက္ဆံုးထားေပးပုိ႔ရန္-30.6.2014။
အမွတ္-၂(က)၊ ျပည္ေတာ္ေအးရိပ္သာ၊ 
ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕ 
နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Sales Supervisor      က်ား/မ (၁) ဦး
Sales Representative  က်ား/မ (၅) ဦး
Driver (စာသိမ္းယာဥ္ေမာင္း)    (၂) ဦး
UCS-တရား၀င ္အျမန္ေခ်ာစာပုိ႔မွ အျမန္ 
အလိုရိွသည္။
တိုက-္၄၊ အခန္း-၄၂၊ ဒတိုယထပ္၊ ၈ မုိုင ္
လမ္းဆံ၊ု ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာေတာင္ျခမ္း၊ မရမ္း 
ကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၇၃၀၉၉
------------------------

အလိုရိွသည္

မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း 
ႏွင့္ Int'I သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားအလိုရိွသည္။ အသက္ (၄၀) 
ႏွစ္ေအာက္။
အမွတ္ (၂၆)၊ ပထမထပ္၊ တာ၀တႎသာ 
လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၁၉၂၆၈၄
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Majestic Trading Co.,Ltd
Sales Associate  M/F (5) Posts

အခန္းအမွတ္ (၀၂၀၆)၊ တတိယထပ္၊ 
ဒုိုင္းမြန္းကြန္ဒို၊ တာ၀ါ(ဘီ) ျပည္လမ္း၊ 
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉ ၈၅၀၂၄၈၈
------------------------

အလိုရိွသည္
Vinyl ႐ိုက္၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ေ၀ရန္ 
(အခ်ိန္ပိုင္း)၊ အလပ္ုသမားအလိရွိုသည။္ 
အသက ္(၃၀) ေအာက၊္ Vinyl ႐ုိကဖ္ူးသ။ူ 
            ဖုန္း-၀၉ ၄၃၁၉၂၆၈၄
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Assistant Account       F (1) Post
Telephone & Computer Operator 
F (1) Post
External Relations          M (1) Post
Email:linnesai@gmail.com

PH:09 5045278
------------------------

၀န္ထမ္းအျမန္အလိုရိွသည္
Cashier                      က်ား (၃) ဦး
Waiter                         က်ား (၁၀) ဦး
သန္႔ရွင္းေရး                  က်ား (၃) ဦး
ဂိတ္ေၾကးေကာက္စာေရး      မ (၅) ဦး
ဂိတ္ေၾကးေကာက္၀န္ထမ္း က်ား (၇) ဦး
အကင္ဆရာ                   က်ား (၂) ဦး
ဓားကုိင္                         က်ား (၂) ဦး
အေၾကာ္ဆရာ                  က်ား (၃) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၉၃၈၇၀
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Administrative Assistant မ (၁) ဦး 
ဘဲြ႕ရ(သို႔) ဆယ္တန္းေအာင္အလုိရွိပါ 
သည္။ Grand Fortuna Co.,Ltd

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၃၅၉၂၉၉

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ျမ၀တီၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေသာ 
ကြၽမ္းက်င္စားပြဲထိုး အလိုရိွသည္။ က်န္း 
မာေရးေကာင္းရမည္။ ေန၊ စားၿငိမ္း။ 
တစ္လ- ရွစ္ေသာင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၅၆၆၁၁၉၈
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းအလိုရိွသည္။ 
ေမာ္ဒယ္ျမင့္ေအာ္တုိဂီယာအိမ္စီးကား။ 
ညိႇႏႈိင္းလစာေပးမည္။

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

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

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ေရႊဆုိင္စာရင္းကုိင္ က်ား/မ (၅) ဦး
ေရႊဆုိင္အေရာင္း၀န္ထမ္း 
က်ား/မ (၁၀) ဦး
ယာဥ္ေမာင္း          က်ား (၂) ဦး
အမွတ္-(၁၈)၊ Junction Square Shop 
House အျပင္ဘက္တန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕ 
နယ္၊ ရန္ကုန္။   ဖုန္း-၀၁ ၂၃၀၄၃၄၄
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
နယ္အေရာင္းမန္ေနဂ်ာ က်ား (၁) ဦး
ယာဥ္ေမာင္း               က်ား (၁) ဦး
စာရင္းကိုင္                    မ (၂) ဦး
Apple Production Co.,Ltd. 
အမွတ္ (ေအ-၂၉)၊ ဦး၀ိစာရလမ္း၊ ၃၄ 
တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဒဂံုစက္မႈဇုန္။

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
မန္ေနဂ်ာ                   က်ား (၁) ဦး
႐ံုး၀န္ထမ္း                  က်ား (၂) ဦး
အေထြေထြ၀န္ထမ္း        က်ား (၁၀) ဦး
ယာဥ္ေမာင္း(ကြၽမ္းက်င္) က်ား (၃) ဦး

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Summer အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္

စက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္သူ မ (၅) ဦး 
စိတ္ရွည္၍ ေသသပ္လွပစြာခ်ဳပ္ႏုိင္သူ၊ 
စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းသူ၊ ႀကိဳးစား၍ 
သင္ယူလိုစိတ္အထူးရိွရမည္။
၂ လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၁၉၅၇၉
------------------------

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
ျ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
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စင္ကာပူတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမွလာေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေသာအိမ္အကူတစ္ဦးခ်က္ျပဳတ္ေနစဥ္
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အေျခခံဥပေဒ ဘယ္ေလာက္ထိျပင္ႏုိင္မလဲ
ၾကားျဖတ္ႏငွ့ ္၂၀၁၅ေရြးေကာကပ္ြ ဲ
နီးကပလ္ာသည္ႏငွ္အ့မွ် ဖြ႕ဲစည္းပု ံ
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ 
ရွားမႈမ်ားကို ဒီမုိကေရစီအင္အား 
စုမ်ားက ပုိမုိအရွိန္ျမႇင့္လာသည္။
 လာမည့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာ 
လသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အ  
ေျခခံဥပေဒႏငွ့ ္ပတ္သက၍္ အဆံုး 
အျဖတ္ေပးမည့္ကာလ ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု 
မ်ား လုိလားေသာအတုိင္းအတာ 
အထိ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏုိင္ 
မည္လားဟု ႏုိင္ငံေရးစိတ္၀င္စား 
သူတိုင္းက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက 
သည္။
  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္ရန္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္ 
အားစုမ်ား ႀကဳိးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ 
အာဏာရပါတီျဖစေ္သာ ျပည္ 
ေထာငစ္ ုႀက႕ံခုငိ္ေရးႏငွ္ ့ဖြ႕ံၿဖဳိးေရး 
ပါတ၀ီငအ္ခ်ဳ႕ိ၏ ဖြ႕ဲစည္းပု ံအေျခ 
ခံဥပေဒတြင ္သမၼတအရညအ္ခ်င္း  
သတ္မွတ္ခ်ကအ္ခ်ဳ႕ိကု ိမျပငဆ္င ္
ရန ္ ဆႏၵထတု္ေဖာမ္ႈမ်ားကလည္း 
ၿပီးခဲသ့ည္ ့ရကပ္ုငိ္းအတြင္းျဖစ္ေပၚ 
ခဲသ့ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့အေျခခဥံပေဒ 
ႏငွ္ပ့တသ္က၍္ လႈပရ္ွားမႈႏစွခ္မုွာ 
တစ္ခုက ပုဒ္မ ၄၃၆အပါအ၀င္ 
အခ်က္အမ်ားစုကို ျပင္ဆင္ရန္ 
ႏငွ္တ့စခု္က ပုဒမ္ ၅၉(စ) မျပငရ္န္ 
လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။
 ‘ ‘ဖြဲ ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးက 
၂၀၁၅ေရြးေကာကပ္ြမဲတုငိမ္ီေတာ ့
ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အ 
ျပည့္အ၀ႀကီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
လုိခ်င္သေလာက္ေတာ့ မရႏုိင္ပါ 
ဘူး။ အကန္႔အသတ္ေတြရိွလာႏုငိ ္
တယ္ေလ’’ဟ ုအမ်ဳိးသားဒမီုကိေရ 
စအီငအ္ားစပုါတီ(NDF) ဥက႒ၠဦး 
ခင္ေမာင္ေဆြကေျပာသည္။
 လကရ္ွအိခ်နိတ္ြင ္စစအ္စုိးရ 
ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအ 
ေျခခဥံပေဒကုိျပင္ဆငရ္ာတြင္ အ 
ဓိကအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္  
ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး ေဟာ 
ေျပာပြမဲ်ားျပဳလပု္ျခင္းအျပင ္ဆႏၵ  
သေဘာထား ေကာက္ခံျခင္းမ်ား 
ကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္(NLD) ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္း  
ခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အ 
စည္း(ၿငိမ္း/ပြင့္)တုိ႔က ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
 NLD ႏွင့္ ၈၈ ၿငိမ္္း/ပြင့္တို႔ 
သည ္ရနက္နု၊္ မႏၲေလးႏငွ္ဟ့သၤာ  
တၿမိဳ႕တို႔တြင ္ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပ 
ေဒျပင္ဆင္ေရးလူထုေဟာေျပာပြဲ 
မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္  
ၿမိဳ႕ေပါင္းကုိးၿမိဳ႕တြငလ္ည္းျပဳလပု ္
မည္ျဖစက္ာ ေမလ ၂၉ရကမွ္ ဇူလုငိ ္
လ ၁၉ရကအ္ထိ ျပညသ္လူထုူထံမွ 
ပုဒ္မ ၄၃၆ကို ျပင္ဆင္လုိေၾကာင္း 

ဆႏၵလက္မွတ္မ်ားကို ေကာက္ခံ 
မည္ျဖစ္သည္။
 ပုဒ္မ ၄၃၆ကုိ ျပင္ဆင္လုိ 
ေၾကာင္း ျပည္သူလူထု လက္မွတ္  
ေရးထုိးကာ ဆႏၵျပဳထားမႈမ်ားကို 
ျပည္သူ႔အသံကုိ အေလးထားနား 
ေထာငသ္ညဆ္ုိေသာ ျပည္ေထာင ္
စလုႊတ္ေတာသ္ို႔တင္ျပကာဖြ႕ဲစည္း   
ပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တရားဥပ 
ေဒေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ေဆာင္ 
သြားမညဟ္ ုအမ်ဳိးသားဒမီုကိေရစ ီ
အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ႏငွ္ ့၈၈ မ်ဳိးဆကၿ္ငမိ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
တုိ႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထား 
သည္။
 ‘‘ဒပုီဒမ္ ၄၃၆ကိ ုျပင္ႏုငိဖ္ုိ႔က 
အဓကိပါပ။ဲ ဒပုီဒမ္ကု ိျပင္ႏုငိမ္ယ္ 
ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မလုိလားတဲ့ 
ဒမီုကိေရစစီံႏႈန္းနဲ႔ မကိကုည္တီဲအ့ 
ခ်က္ေတြကို ျပင္လုိ႔ရမယ္ေပါ့။ ဒါ 
ေတြကို ျပင္ႏုိင္ဖုိ႔ ၄၃၆က အခုအ 
ေျခအေနမွာအတားအဆီးတစ္ခု 
ျဖစ္ေနတယ’္’ဟ ုအမ်ဳိးသားဒမီုကိ 
ေရစအီဖြ႕ဲခ်ဳပ္ ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ဦးမင္းသူက ေျပာ 
သည္။
 ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပ 
ေဒတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ မျဖစ္ႏုိင္ရန္ 
ထည့္သြင္းထားသည့္ ပုဒ္မ ၅၉ 
(စ)၊ တပ္မေတာ္ကုအိခြင္ထူ့းခံ လ ူ
တန္းစားတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ 
ႏိုင္ေအာင္ေပးထားသည့္ပုဒ္မမ်ား၊ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား လုိလား 
ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 
တည္ေထာင္ရာတြင္ အခက္အခဲ 
ျဖစ္ေစႏုငိသ္ည္ပ့ဒုမ္မ်ား၊ တရားစ ီ
ရင္ေရး၏ လြတ္လပ္မႈကိုကန္႔ 
သတ္ထားမႈမ်ားအပါအ၀င္ ပုဒ္မ 

ေပါင္း ၁၆၀ေက်ာ္ကုိ ျပင္ဆင္ရန္  
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
က လႊတ္ေတာ၏္ ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခ 
ခံဥပေဒဆုငိရ္ာေကာ္မတီသုိ႔ တင ္
ျပထားသည္။
 လႊတ္ေတာ္တြင္ အာဏာရ 
ျပည္ေထာငစ္ႀုက႕ံခုငိ္ေရးႏငွ္ဖ့ြ႕ံၿဖဳိး  
ေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ား 
စု၊ အတိုက္အခံအင္အားအနည္း 
အက်ဥ္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပ 
ေဒတြင ္ျပငဆ္ငရ္မည္အ့ေၾကာင္း 
အရာမ်ားကိ ု ေဆြးေႏြးရန ္ဖြ႕ဲစည္း 
ပုအံေျခခဥံပေဒျပငဆ္င္ႏုငိ္ေရး အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေကာ္မတီ 
ကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
 ျပင္ပတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႈပ္ 
ရွားမႈမ်ားျပားလာၿပီး ျပညသ္လူထူ ု
၏ စတိ၀္ငစ္ားမႈမ်ားျမင္တ့ကလ္ာ 
ခ်ိန္တြင္ ယင္းေကာ္မတီက ပုဒ္မ  
၄၃၆ကုိ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ဆုံး 
ျဖတလ္ုကိ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ေမ 
လတတိယပတ္က ထြက္ေပၚလာ 
သည္။ ထိုသတင္းမွာ အေျခခံဥပ 
ေဒ ျပန္ဆငရ္န္ လထုူအတြင္း အာ 
႐ုံစူးစိုက္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ 
လညွ့က္ြကဟ္ ုႏိငုင္ံေရးေလလ့ာသ ူ
အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။
 ‘‘လက္ရိွ အေျခခံဥပေဒျပင္ 
ဆင္ႏုိင္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ 
ေဆာင္ေနမႈအရေတာ့ ဒီ ၂၀၁၄ 
ႏွစ္ကုန္အထိ အေျခခံဥပေဒျပင္ 
ဆင္ႏုငိမ္ယ္အ့လားအလာမေတြ႕ 
ရေသးဘူး။ ေကာ္မတီရ႕ဲ လပ္ုငန္း 
ေတြက အင္မတန္မွ ေႏွးေကြးေန 
တယ္’’ဟု ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ျပငဆ္င္ႏုငိ္ေရးအေကာငအ္ထည ္

ေဖာ္မႈေကာ္မတီ၀င္အမ်ဳိးသား  
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး 
လည္းျဖစသ္ ူရခုငိအ္မ်ဳိးသားပါတ ီ
ဒုေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအး 
ေမာင္ကေျပာသည္။
 တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္
တည္ေထာင္ႏုငိ္ေရးအတြက ္ပဒုမ္ 
၄၃၆ကို ၂၀၁၅မတိုင္မီ ျပင္ဆင္ 
ႏိုင္ပါက အဆင့္တစ္ဆင့္ေအာင္ 
ျမင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္ 
တာေအးေမာင္ကသုံးသပ္သည္။
 သုိ႔ေသာ္ ပုဒ္မ ၄၃၆ကို ျပင္ 
ဆင္ႏုိင္ရန္ႀကဳိးပမ္းရာတြင္ ယင္း 
ပုဒမ္တြငပ္င ္ျပ႒ာန္းထားသည္အ့ 
တုငိ္း ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာအ္ 
တြင္းရွ ိလႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွ ္
မ်ား၏ ၇၅ရာခုငိ္ႏႈန္းေက်ာက္ ျပင ္
ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံရမည္ 
ဆုိေသာအဆင့္ကို ပထမဦးစြာ 
ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
 ယင္းျပ႒ာန္းခ်ကအ္ရ ဒမီုကိ 
ေရစီအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႕ 
စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ တပ္မ 
ေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား  
လယွမ္်ား၏ေထာကခ္မံတဲစမ္မဲ ွမ 
ရရွိပါက ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ 
ေပ။ 
 ပုဒ္မ ၄၃၆ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါ 
က ႏုိင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္မွ ဦး 
ေဆာင္ကာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈ 
ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ 
တပမ္ေတာအ္ေနျဖင္လ့ည္း ဒမီုကိ  
ေရစီႏုိင္ငံမ်ား၏ အျခားေသာ ပ 
ေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တပ္မေတာ္မ်ား 
အတုိင္းႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး 
တာ၀န္ကုသိာ အဓကိထမ္းေဆာင ္
လာမည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘ဖြ႕ဲစည္းပံုျပငဆ္ငတ္ဲ့အေပၚ 

မွာ တပ္ကလည္းပါ၀ငလ္ာရင ္ အ 
ရမ္းေကာင္းမွာပါ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ 
ဘဲ မပါဘူးလုိ႔ ဘူးခံျငင္းေနရင္  
ေတာ ့အက်ပအ္တည္းေပၚလာႏုငိ ္
တယ္’’ဟု ၈၈မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးႏငွ္ ့ပြင္လ့င္းလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ ွ
ဦးျမေအးကေျပာသည္။
 ႏုငိင္ံေတာ္သမၼတဦးသန္ိးစန္ိ 
ကမူ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ 
ဆင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္တုိင္း 
ျပည္တြင္ ဆူဆူပူပူျဖစ္မည္ကုိ စိုး 
ရိမ္မိေၾကာင္း ယခုလအတြင္း ၎ 
၏ မႏၲေလးတုငိ္းေဒသႀကီးခရီးစဥ ္
၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ထုိ႔အျပင ္ျပည္ေထာငစ္ ုေရြး  
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေမ ၂၂ 
ရက္စြဲျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ပင္ 
လယ္ကြင္းတြင ္ေဒၚေအာငဆ္န္းစ ု
ၾကည္က တပ္မေတာ္ကို စိန္ေခၚ 
ေျပာဆိမုႈမ်ားသည ္အေျခခံဥပေဒ 
က ခြင့္ျပဳထားသည့္ အတိုင္းအ 
တာကို ေက်ာ္လြန္ေနသည့္အ 
တြက္ သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ သ 
တိေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အ 
ေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အား 
ၿပိဳင္မႈမ်ား၊ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ပိုမို 
ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ရွိသည္။
 ၂၀၀၈ဖြဲ႕စညး္ပံုအေျခခံဥပ 
ေဒျပငဆ္င္ႏုငိရ္နႀ္ကဳိးပမ္းေနျခင္း 
မွာ တုိင္းျပည္မၿငိမ္သက္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဒီမုိ 
ကရက္စံႏႈန္းႏွင့္မကိုက္ညီသည့္ 
အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ၿပီး ဒီမုိက 
ေရစီႏုိင္ငံကို လက္တြဲပူးေပါင္း 
တည္ေထာငလ္ုိျခင္းသာျဖစသ္ည ္
ဟု ဦးျမေအးကဆုိသည္။
 တပမ္ေတာက္ာကြယ္ေရးဦး 
စီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ 
သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 

ျပငဆ္င္ေရးအတြက ္ေတြ႕ဆုံေဆြး 
ေႏြးရန္ ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကည၏္  
ေမတၱာရပခ္မံႈကိ ုျငင္းပယထ္ားသ ူ
မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ 
 ထုိ႔အတြက္ေၾကာင္ ့ဖြ႕ဲစည္းပု ံ
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအ 
တြက္ တပ္မေတာ္က လုိလုိလား 
လားပါ၀ငလ္ာရန္အေနအထားရိွ၊ 
မရွိကုိလည္း စဥ္းစားရေတာ့မည့္ 
အျပင္ တပ္မေတာ္အားအခြင့္ထူး 
ခံေပးထားသည္ပု့ဒမ္ ၄၃၆ကိ ုျပင ္
ဆင္ရန္ လုိလားျခင္းရွိ၊ မရွိကုိ  
လည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာရမည္ဟု 
အတုကိအ္ခလံႊတ္ေတာက္ုယိစ္ား 
လွယ္မ်ားကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား 
မႈမ်ားရွိလာသည္။
 ‘‘တပ္မေတာ္သား လႊတ္ 
ေတာက္ုယိစ္ားလယွ္ေတြလည္းပါ 
လာမွာပါ။အခုလည္း လႊတ္ေတာ္ 
ရ႕ဲ ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒေကာမ္ 
တမီွာ သတူုိ႔ပါေနတာပ။ဲ ဖြ႕ဲစည္းပု ံ
မွာေတာ့ ျပင္သင့္တဲ့အခ်က္ေတြ 
ရိွသလု၊ိ မျပငသ္င္တ့ဲ့အခ်ကေ္တြ 
လည္း ရွိတယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္စု 
ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ၏ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း  
ေရးမွဴးျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္ ဦးသာ၀င္းက သုံးသပ္ 
သည္။
 ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္း 
မရိွပါက ႏုငိင္ံေတာ္သမၼတအရည ္
အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္၊ တပ္မ 
ေတာ္အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရးကုိ 
သာအဓကိ မလပ္ုေဆာငဘ္ ဲႏုငိင္ ံ
ေရးတြင ္ဦးေဆာငပ္ါ၀င္ေနဦးမည ္
ဆုိေသာအခ်က္ႏငွ္ ့တုငိ္းရင္းသား 
မ်ားလုလိားေသာ ဖကဒ္ရယ္ျပည ္
ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ ကန္႔ 
သတထ္ားသည္ ့ပဒုမ္မ်ားကုလိည္း 
ျပငဆ္င္ႏုငိ္ေတာမ့ည ္မဟတု္ေပ။
 ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခ ခံဥပ 
ေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ အမ်ဳိးသား 
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိး 
ဆကၿ္ငမိ္းခ်မ္းေရးႏငွ္ ့ပြင္လ့င္း လူ႔ 
အဖြ႕ဲအစည္းတုိ႔ႏငွ္သ့ာ သကဆ္ုငိ ္ 
သည့္ ကိစၥမဟုတ္ဘဲ တစ္ႏုိင္ငံ 
လုံးရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ျပည္သူ  
လထူအုားလုံး၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား 
ႏွင့္လည္း ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ဟု 
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ႕ခ်ဳပ္  
ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွ ္
ဦးမင္းသူကေျပာသည္။
     ‘‘ဒီအာဏာရွင္ဆန္တဲ့ဖြဲ႕စည္း 
ပုံအေျခခံဥပေဒကို မျပင္ဘဲဒီအ 
တုိင္းဆက္သြားရင္ တုိင္းျပည္က 
ဒီလုိပဲ ဟုိမေရာက္ ဒီမေရာက္ရပ္ 
တန္႔ေနမယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးရဖုိ႔က ဖြ႕ဲစည္းပုံျပငဆ္ငတ္ဲ ့အ 
ေပၚမွာပဲမတူညတ္ယ။္တုတိုိေျပာ 
ရရင ္မျပငရ္င ္ျပညသ္ူေတြလုလိား 
တဲ ့ဒမီုကိေရစီႏုငိင္မံျဖစ္ႏုငိ္ေတာ ့
ဘူး’’ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္ ဦးမင္းသူက ေျပာၾကား 
သည္။

ရန္မ်ဳိးႏုိင္

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေဟာေျပာေနစဥ္
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ၿခိမ္းေျခာက္လာသည့္ ပဋိဇီ၀ေဆး ယဥ္ပါးမႈျပႆနာ
အဒဲအီခါက်ရင ္ဆယစ္ုႏစွမ္်ားစြာ   
ကသုေပ်ာကက္င္းခဲတ့ဲအ့ျဖစမ္်ား 
တဲ့ ကူးစက္ေရာဂါေတြနဲ႔ သာမန္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာေလးေတြက လူ 
ေတြကုိ တဖန္ျပန္ၿပီး ေသေစလိမ့္ 
မယ္’’ဟု WHO ၏ လက္ေထာက္ 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ပဋိဇီ၀ 
ေဆးယဥ္ပါးမႈအေျခအေန၏ စိုး 
ရိမ္ရမႈကုိ အဆိုပါအစီရင္ခံစာ 
တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါပဋိ 
ဇီ၀ေဆးယဥ္ပါးမႈမ်ားအျပင္ ကူး 
စက္ေရာဂါႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ တဘီ ီ
ႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတုိ႔တြင္ ေဆး 
ယဥပ္ါးမႈျပႆနာမ်ားကိ ုရင္ဆုငိ္ 
ေျဖရွင္းေနရသည္။ တီဘီေရာဂါ 
အတြက ္သတမ္တွထ္ားေသာေဆး 
မ်ား မတိုးေတာ့သည့္ MDR-TB 
လနူာမ်ားကု ိေတြ႕ရိလွာရၿပီး ငကွ ္
ဖ်ားေဆးယဥပ္ါးမႈကလည္း ကမၻာ ့
က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ႀကီးက သတိ 
ထားေစာင္ၾ့ကည့္ေနရသည္ ့အေျခ 
အေနတြင္ရိွေနသည္။
 ေဆးယဥပ္ါးမႈေၾကာင္ ့လနူာ 
မ်ားတြင ္က်န္းမာေရးအသံုးစရတိ ္
ပိမုိကုနုက္်ျခင္း၊ မွားယြင္းစြာ အသံုး 
ျပဳမိေသာ ေဆးမ်ားေၾကာင္ ့ေရာဂါ 
ပုမိိုျပင္းထန္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး အ 
ေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈ 
မရိွဘဲ ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုး၍ 
စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ႏုိင္သည္ဟု က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 

စာမ်က္ႏွာ (၉)မွ

ပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။
 ‘‘ျပညသ္ူေတြကု ိAntibiotics 
(ပဋိဇီ၀ေဆး)ေတြရဲ႕ ေဘးထြက္ 
ဆိုးက်ိဳးကုိ အသိပညာေပးဖို ႔နဲ ႔ 
ေဆးဆုိင္ေတြကုိ ႀကီးၾကပ္ဖို ႔က 
လုပ္ဖို ႔လိုေနၿပီ’’ဟု အေထြေထြ 
ေရာဂါကုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ 
ျပည့္ၿဖိဳးကေျပာသည္။
 ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေရာဂါအ 
တြက ္မနွက္န္ေသာ ေဆး၀ါးအသံုး 
ျပဳမႈမ်ိဳးမရိွျခင္းသည္ ေဆးမတိုး 
ေတာ့သည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚ 
ေစၿပီး ေဆးပတ္ျပည့္မီရန္ ၀ယ္ 
ေသာက္ရသည့္ ေငြေၾကးအား 
လူနာမ်ားက မတတ္ႏုိင္ျခင္း၊ 
က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအလုပ္ 
၀န္ပိျခင္း၊ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း 
မ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဗဟုသုတ
မျပည့္စံုမႈ၊ ေဆးကုမၸဏီႀကီးမ်ား 
၏ က်င္၀့တ္ေဖာကဖ္်က၍္ မေလ်ာ ္
ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ေဆး 
ေရာင္းခ်မႈ၊ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး 
၀ယ္ယူရန္ အတားအဆီးမရိွ ခြင့္ 
ျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ေဆးဆုိုင္မ်ား၏ အက်ိဳး 
အျမတ ္ဦးစားေပးမႈ၊ ႏုငိင္အံဆင္ ့
ေဆး၀ါးအကဥ္ပေဒကု ိအေကာင ္
အထည္ေဖာရ္ာ၌ ပူးေပါင္းေဆာင ္
ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းစသည့္ အ 
ခ်က္  (၇) ခ်က္မွာ ေဆးယဥ္ပါး၊ 
ေဆးမတိုးမႈမ်ား၏ ရင္းျမစ္မ်ား 
ျဖစသ္ညဟု္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအ 
ဖဲြ႕ႀကီးက စာရင္းျပဳစုထားသည္။

ေမလ (၂၄) ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္သည္။

အထကပ္ါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေမလ (၂၄) ရကတ္ြင ္ေကာကယ္ထူားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ ္
ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရိွႏုိင္ပါသည္။

 အမ်ဳိးအမည ္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း
 ဘိလပ္ေျမ(ယုိးဒယားဆင္တံဆိပ္) တစ္အိတ္ ၅,၃၅၀
 ဘိလပ္ေျမ (ယိုးဒယား INSee) တစ္အိတ္ ၅,၂၀၀
 ဘိလပ္ေျမ (ႀကံ) တစ္အိတ္ ၄,၇၀၀
 အုတ္(ကုန္းအုတ္-ပထမတန္းစား) တစ္လံုး ၁၃၅
 အုတ္(ကုန္းအုတ္-ဒုတိယတန္းစား) တစ္လံုး ၁၁၀
 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 ၁,၃၁၀

အိမ္႐ိုက္သံ (1"½'') တစ္ပိႆာ ၁,၄၁၀

ေမလ (၂၄) 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 (28) 815 940 920 950
May (29) 815 940 920 950
May (30) 815 940 920 950
May (31) 815 940 920 950
Jun (1) 815 940 920 950
Jun (2) 815 940 920 950
Jun (3) 815 940 920 950

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေမလ (၂၄)  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) 2၄၅,000
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 133,000
G 520 125,000
G 610s  130,000
G 700 218,000
Ascend P6 292,000
C 8813 (CDMA) 128,000
G 610c (CDMA) 145,000
Y 300c (CDMA) 99,000

လူႀကီးမင္း(လသာ)ဆုိင္မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ 
ပါသည္။

Sony

Huawei

ဟန္းဆက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Samsung iPhone  အမ်ဳိးအစား ေရတြက္ပံ ု ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) 

ဆန္(ေပၚဆန္းေမႊး) တစ္ျပည္ ၁,၀၀၀-၁,၈၀၀
ဆန္ (ေတာင္ပ်ံ) တစ္ျပည္ ၁,၀၀၀-၁,၃၀၀
ဆန္ (ဇီယာ) တစ္ျပည္ ၇၀၀-၈၀၀
ဆီ (ပဲဆီရွယ္) တစ္ပိႆာ ၃,၀၀၀
ဆီ (စားအုန္းဆီ) တစ္ပိႆာ ၁,၆၅၀
ဆီ (ရန္ကုန္ပဲဆီ) တစ္ပိႆာ ၃,၆၀၀
ဆား (အိုင္အိုဒင္း) တစ္ထုပ္ ၁၀၀
ၾကက္သြန္နီ တစ္ပိႆာ ၆၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာ ၁,၇၀၀
သၾကား တစ္ပိႆာ ၁,၁၀၀
မန္က်ည္းမွည့္(အေစ့လြတ္) တစ္ပိႆာ ၁,၂၀၀
အာလူး တစ္ပိႆာ ၈၀၀
ႏို႔ဆီ တစ္ဘူး ၅၅၀-၈၀၀
ႏို႔စိမ္း တစ္ဘူး ၆၀၀-၈၀၀
ၾကက္ဥ/ဘဲဥ တစ္လံုး ၁၃၀-၁၄၀
ကုလားပဲျခမ္း တစ္ပိႆာ ၁,၂၀၀
ၾကက္သား(ေမြးျမဴေရး) တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀
ၾကက္သား(ဗမာ) တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
၀က္သား တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀
အမဲသား တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
ခရမ္းခ်ဥ္သီး(အင္းသီး) တစ္ပိႆာ ၉၀၀
ေဂၚဖီထုပ္ ၁ ထုပ္ ၄၀၀
င႐ုတ္သီး(အပု) တစ္ပိႆာ ၆,၀၀၀

စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

TV
အမ်ဳိးအစား ေမာ္ဒယ္ ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္)

Samsung (PDP) 4Series51-4900 450,000
Panasonic(LED) THL32B6T 240,000
Sony (LED) 32W45 295,000
LG (LED) 32LN5120 230,000

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

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

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

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

လန္ဒန္တြင္ က်င္းပမည့္ ပဋိပကၡအတြင္း 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအဆံုးသတ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ 
ျမန္မာအေၾကာင္းေဆြးေႏြးမည္
ထြန္းခုိင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၂၆
လာမည့္လတြင္ လန္ဒန္၌က်င္းပ 
မည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း 
လငိပို္င္းဆုငိရ္ာအၾကမ္းဖကမ္ႈ အ 
ဆံုးသတ္ေရး ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း 
ပဋိပကၡျဖစပ္ြား ေနသည္ ့ေနရာမ်ား 
၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ 
ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္း 
ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 ဇြန္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၃ ရက္ 
အထိ က်င္းပမည့္ အဆိုပါေဆြး 
ေႏြးပြဲတြင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ 
ျပ႒ာန္းႏုငိ္ေရးအတြကလ္ည္း ေလ ့
လာေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးပြဲသုိ ႔ ဖိတ္ၾကားခံရသူ 
က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး 
ကြန္ရက္မွ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚေမစံ 
ပယ္ျဖဴက ေျပာသည္။

 ‘‘တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေန 
တာေတြ သူတို႔ဘယ္လုိေျဖရွင္း 
တယ္ဆုိတာကုိလည္း ေလ့လာ 
မယ္’’ဟု ေဒၚေမစပံယ္ျဖဴက ေျပာ 
သည္။
 ကမ ၻာေက်ာ္႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္  
ေဆာင္အင္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီအပါအ 
၀င္ ထင္ရွားသူမ်ားတက္ေရာက္ 
မည့္ ယင္းေဆြးေႏြးပဲြတြင္ လူ႔အ 
သိုက္အ၀န္းႏွင့္ လူမႈဘ၀မ်ားကုိ 
ဆံုး႐ႈံးပ်က္စီးေစသည့္ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္းလိင္ပုိင္းဆုိင္ 
ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အစီအ 
စဥ္မ်ားခဲြၿပီး ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲစီစဥ္သူမ်ား 
ကထုတ္ျပန္ထားသည္။
 ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို ႔ တက္ 
ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ 
လူသိမ်ားသည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔ 
အခြင္အ့ေရးလႈပ္ရွားသ ူ၁၀ ဦးခန႔ ္
ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရေၾကာင္း သတင္း 
ရရိွသည္။
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အာဆီယံဥကၠ႒ကုိ အခက္ေတြ႕ေစေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ျမန္မာႏုိင္ငံက သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ပထမဆံုးအႀကမ္ိ အာဆယံီဥက႒ၠ 
ျဖစ္ခ်ိန္ႏွင့္  တုိုက္တုိက္ဆုိင္ 
ဆုိင္ပင္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း 
ျပႆနာႀကီးႏွစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့ 
သည။္ ဗယီကန္မ္ႏငွ္ ့တ႐တု္ႏုငိင္ ံ
တုိ႔၏ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ပုိင္ 
နက္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ေဒသတြင္း 
လည္းျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံလည္း 
ျဖစ္ေသာ ထုိင္းတြင္ စစ္တပ္ 
အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း 
အ၀ုိင္းက ယင္းျပႆနာမ်ားကုိ  
ေ၀ဖန္တုိက္တြန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေန 
ေသာ္လည္း အာဆီယံ ဥကၠ႒ 
ျမန္မာက ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည္။
 အထူးသျဖင့္ ထုိင္းအာဏာ 

သမိ္းမႈျဖစစ္ဥတ္ြင ္အတုကိအ္ခံႏငွ္ ့
အစိုးရ အဖဲြ႕မ်ား ထိန္းသိမ္းခံရ 
ျခင္း၊ မီဒီယာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ 
တပ္အာဏာသိမ္းျခင္းကုိ ေ၀ဖန္ 
သူမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသည့္ ရွပ္နီမ်ား 
ကု ိအၾကမ္းဖကလ္စူခုဲြျခင္းစသည္ ့
တုိ႔အတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
တကာက ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ေနေသာ္ 
လည္း ျမန္မာကမူ ျပည္တြင္းေရး 
ကုိ ၀င္မစြက္ဖက္ရဆုိသည့္ အာ 
ဆီယံပဋိညာဥ္ကို ေျမ၀ယ္မက် 
လုိက္နာသည္။
  ပုိင္နက္ အျငင္းပြားေန 
သည့္ ကြၽန္းစုတြင္ ေရနံတူးစင္  
လာေဆာက္သည့္အတြက္ ႏွစ္ 
ႏုိင္ငံတင္းမာခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ 
သားအခ်ိဳ႕ေသဆံုးကာ ထြက္ေျပး 
ေနရေသာ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္  
တု႔ိ အျငင္းပြားမႈတြင္လည္း ေၾက 
ညာခ်က္ေလး တစ္ေစာငသ္ာ တာ 

၀န္ေက်ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံ 
တကာမီဒီယာမ်ား၏ ေ၀ဖန္မႈခံရ 
သည္။ ပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈတြင္ 
အာဆီယံမွာ ခံု႐ံုးမဟုတ္သည့္ 
အတြက ္ယခုရပ္တညခ္်ကမွ္ာ မွား  
ယြင္းသည္ဟု မဆုိႏုိင္ေပ။
 သို႔ေသာ္ ထုိင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ 
မူ ကုိယ္တုိင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
မ်ား လုပ္ေနၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္ 
လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္း 
ေနသည္ ့ျမန္မာႏိငုင္ကံ အာဆယံီ 
ဥက႒ၠအေနျဖင္ ့ယခုထကပုိ္ေသာ 
ပြင္လင္းသည့္ သေဘာထားရပ္ 
တည္ခ်က္မ်ိဳးေျပာသင့္ေၾကာင္း 
ေျပာဆုိေ၀ဖန္လာၾကသည္။
 အာဆီယံဥကၠ႒ အေနျဖင့္ 
ေဒသတြင္း အေရးကိစၥမ်ားတြင္ 
ယခုထက္ပုိၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြ 
ႏွင့္ ပဋိညာဥ္ကုိ မထိခိုက္ဘဲ သ 
ေဘာထားအျမငမ္်ားကု ိထတု္ျပန ္

သင့္ေၾကာင္း အာဆယီလံထူဖုုရိမ ္
၏ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံ ဦး 
ေက်ာ္လင္းဦးက အႀကံျပဳသည္။
 ‘‘ထုိင္းမွာ အာဏာသိမ္း 
တယ္ဆိုတာ သမား႐ုိးက်ျဖစ္ေပၚ 
တိုးတက္မႈမွ မဟုတ္တာ။ ပဋိ 
ညာဥ္ကိုလည္း မထိခုိက္ေအာင္ 
ထုိင္းျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကုိ ေရွ႕ 
တန္းတငၿ္ပီး ဒမုိီကေရစနီဲ႔ ျပညသ္ ူ
ကုိယ္စားျပဳတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ 
အေျပာင္းအလဲမျဖစ္လာရင္ စိုး 
ရိမ္ပါတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာထား 
မ်ိဳးေလာက္ကေတာ့ ထုတ္ျပန္လို႔ 
ရပါတယ္။ ဒါမွ ႏုိင္ငံတကာက 
လည္းျမန္မာကုိ ပုိအေလးထား 
မယ္။ ဂုဏ္သိကၡာလည္း ပုိရိွမယ္  
လို႔ျမင္တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။
 ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏွင့္  
ကုန္းေျမနယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေန 
ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား၊ ျမန္မာအ 
လုပ္သမားသိန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ 
ခုိလႈံခြင့္ေပးထားသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ 
သည။္ အမိန္ီးခ်င္းႏုငိင္၏ံ အက်ပ ္
အတည္းအေပၚ ျမန္မာက အတံု႔ 
အလညွ္အ့ေနျဖင္ ့လကရွိ္အာဏာ 
သိမ္း အစိုးရကုိ ထိုင္းျပည္သူ 
မ်ား၏ ဆႏၵအေပၚ အေလးထား 
သည္တ့ုကိတ္ြန္းမႈမ်ား ျပဳလပုသ္င္ ့
သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို ႔က သူမ်ား 
ျပည္တြင္းေရးကုိ သြားေျပာရင္ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္တြင္းေရးကို 
လည္း သတုိူ႔က ေျပာလာမွာပ။ဲ ေ၀ 
ဖန္တယ္ဆိတုာက လြယ္ပါတယ္။ 
ၿပီးခဲ့တဲ့ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာ 

ဆုိ ထိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ၀န္ႀကီး 
ေတြ အား လံုး သေ ဘာ တူ ညီ ရ 
ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ေၾကညာခ်က္ 
တစ္ေစာင္ထုတ္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါ 
လုပ္ေလ့လုပ္ထမရွိဘူးေလ’’ဟု 
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံ 
ေရးရာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရး 
မွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကေျပာ 
ပါသည္။
 ျမန္မာလကန္ကက္ိငုတ္ပ္ဖဲြ႕ 
မ်ားစြာမွာ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ 
တစ္ေလွ်ာက္ မွီခိုေနျခင္း၊ စီးပြား 
ေရးအရ တတိယကုန္သြယ္ဖက္ 
အႀကီးဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ေနသည့္ ထုိင္း 
က ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ ဖိ 
အားေပးလာမည္ကုိ စုိး၍ မိတ္မ 
ပ်က္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို 
သာ ျမန္မာက ၎၏ အက်ိဳးစီး 
ပြားအတြက္ ဆက္လက္ဆုပ္ကုိင္ 
ေနသည္ဟုေ၀ဖန္ခံေနရၿပီျဖစ္  
သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကားမွာ အ 
ဆင္ဆ့င္ထ့ိေတြ႕မႈေတြအမ်ားႀကီး 
ရွိတယ္။ ဒီလုိျဖစ္လာစရာမရွိပါ 
ဘူး။ ဘကလ္ုကိလ္ု႔မိရဘူး။ ပူအာ 
ထိုင္းကုိ ေထာက္ခံတာနဲ႔ ဒီမိုက 
ရက္ကို မလိုလားတာမဟုတ္ဘူး။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔က အိမ္နီခ်င္းဆက္ 
ဆံေရးကု ိေကာင္းမြန္ေအာင ္ထနိ္း 
ထားရတာပါ။ ဒါအက်ိဳးစီးပြားကုိ 
ကာကြယ္တာ မဟုတ္ဘူး’’ဟု ဦး 
ေက်ာ္ေဇယ်ကေျပာသည္။
 မညသ္ည့္ႏုငိင္ံႏငွ္ ့မဆု ိမည ္
သည္အ့စိုးရတကတ္က ္ျမန္မာက 
တက္ႂကြၿပီး ဘက္မလိုက္သည့္ 
ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကုိသာ ဆက္ 

လက္ဆုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေကာငစ္စဌ္ာနမွ ဒတိုယၫႊန္ၾကား 
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိန္ဦးက ဆုိသည္။
 ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္နီးပါး 
အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ရိွခဲ့ 
သည့္ ျမန္မာက အခ်ိန္တိုအတြင္း  
ဒမီုကိေရစအီေျပာင္းအလမဲ်ား ျပဳ 
လုပ္ႏုိင္သည့္အတြက္ အာဆီယံ 
ဥကၠ႒အျဖစ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ မ 
ေျဖရငွ္းႏုငိစ္ရာမရိွေၾကာင္း ျမနမ္ာ 
ႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုး၏ ဒုတိယ 
သံအမတ္ မစၥတာ မာ႐ုယာမက 
အျပဳသေဘာ တံု႔ျပန္ ေျပာၾကား 
သည္။
 ‘‘လြန္ခဲ့တဲ ့၂ ႏစွက္ ဒီေတာင ္
တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိစၥအျငင္းပြားမႈ 
ျဖစခ္ဲတ့ယ။္ ဒါေပမဲ ့အဒဲအီခ်နိက္ 
ဥကၠ႒ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ 
ထုတ္တာမ်ိဳးထုတ္လုိ႔ မရခဲ့ဘူး။ 
အခုျမန္မာဥကၠ႒ကာလမွာ ထိပ္ 
သီးအစည္းအေ၀းအတြင္း ေတာင ္
တ႐ုတ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေၾကညာ 
ခ်ကထ္တု္ႏုငိတ္ာ ႀကိဳဆိပုါတယ။္ 
ထိုင္းဆုိရင္လည္း ႏိုင္ငံျခားေရး 
၀န္ႀကီးေတြအားလံုး သေဘာတူ 
ေအာင ္ျမန္မာက လပ္ုႏုငိၿ္ပီး ေၾက  
ညာခ်က္ထုတ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္  
ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈေတြကုိ 
ျမန္္မာက ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္လို႔ ခုိင္ 
မာစြာ ယုံၾကညပ္ါတယ္’’ဟု ၎က 
ေျပာသည္။
  သုိ႔ေသာ္ ထိုင္းအက်ပ္အ 
တည္းမွာ လာမည့္ ေနာက္တစ္ 
ႀကိမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကာ 
လအထိ မၿပီးျပတ္ပါက အေမရိ 
ကန္ႏွင့္ ၎တို႔ေဆြးေႏြးဖက္ႏိုင္ငံ 
မ်ားၾကား ထိပ္တန္း ေဆြးေႏြး 
ရမည္က့စိၥ ျဖစလ္ာဖြယ္ရွိေၾကာင္း 
၎ကေျပာသည္။
 ရစွလ္နီးပါးႏိငုင္ံေရးအက်ပ ္
အတည္းကုိ ေျဖရွင္းရန္ ထိုင္း 
တပ္မေတာ္က အျခားေရြးခ်ယ္ 
စရာနည္းလမ္းမရွိဟု ထင္ျမင္ၿပီး 
ထုိင္းစစ္တပ္အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရ 
စစီနစက္ု ိအျမနလ္ႊဲေျပာင္းေပးရန ္
သာ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အာဆီယံ 
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးရဲထြဋ္က 
ဆုိသည္။
 ‘‘ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ အေနနဲ႔ 
ဖဲြ႕စည္းပံုကုိ အေျခခံ ဥပေဒ 
ေဘာင္ထဲကေန ေျဖရွင္းမယ့္အ 
စားအက်ပ္ကိုင္တဲ့ နည္းလမ္းကုိ 
သံုးတဲအ့ခါ မျဖစ္ေစခ်ငတ္ဲ ့ေျပာင္း 
ျပနအ္က်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈေတြ ျဖစ ္
ေစခဲ့တာပဲ။ ဒါကို သင္ခန္းစာယူ 
ၿပီး ေရွ႕ဆကမ္ယ္လုိ႔ထငပ္ါတယ္’’  
ဟု ၎ကဆုိသည္။
           အေမရိကန္သမၼတအုိဘားမား 
လာေရာက္မည့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအထိ ယင္း 
ျပႆနာႏွစ္ခု မေျဖရွင္းႏုိင္ပါက 
ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းကာလ 
အတြင္း ေခါင္းေဆာငမ္်ားအတြက ္
ထိ္ပ္တန္းေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥအ 
ျဖစ ္ေတာငတ္႐ုတ္ပိုငန္ကအ္ျငင္း 
ပြားမႈႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရးက ေနရာ 
ယူေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအးသူစံ

NICOLAS ASFOURI/AFPထိုင္းစစ္တပ္ႏွင့္ ထိုင္းျပည္သူမ်ား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားေနစဥ္
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၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ 10Gb ရိွ  အင္တာနက္ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း တုိးခ်ဲ႕တပ္ဆင္မည္
ႏုိင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၂၄
ေနျပည္ေတာရ္ိ ွ၀နႀ္ကီးဌာနမ်ားႏငွ္ ့
အစုိးရ႐ုံးမ်ားတြင္ E-Government  
လပုင္န္းမ်ား တြငက္်ယစ္ြာ ေဆာင ္
ရြက္ႏုငိရ္န္ 10 GBရွိသည္ ့ အဓကိ 
ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္းတစ္ခု တုိး 
ခ်ဲ႕တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ သ 
တင္းရရိွသည္။
 ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ လက္ 
ရိတွြင ္အငတ္ာနကအ္သံုးျပဳ သည္ ့
ပမာဏမွာ 14 GB သာရိွေသးၿပီး 
ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ တစ္ခုလံုးတြင္ 
အသံုးျပဳသည္ ့ပမာဏမွာ   1.4 GB 

ခန္႔သာရွိေသးသည္။ ေနာင္တြင္ 
ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕စရာမလုိရန္အတြက္ 
10GB ရွိသည့္ အဓိက ဖိုက္ဘာ 
ကုိ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘အရငက္ ၀န္ႀကီးဌာန႐ုံး ၁၅ 
ခုေလာက္အေပၚမွာပဲ အေျခခံၿပီး 
ေတာ့ ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္းကုိ 
ဆဲြခဲတ့ာ။ အခကု်ဌာနဆုငိရ္ာေတြ 
က မ်ားလာတဲ့အတြက္ ထပ္ၿပီး 
တုိးခ်ဲ႕ရတာပါ။ တကယ္အသံုးျပဳ 
မွာကေတာ့ အဲဒီေလာက္ မမ်ား 
ေသးပါဘူး။ ထပ္ၿပီး တိုးစရာမလုိ 
ေအာငလ္ု႔ပိါ’’ဟု Internet Service 
Provider ဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာ 
ခ်ဳပ္ဦးမ်ိဳးေဆြကေျပာသည္။

    အဆုိပါအဓိကဖိုက္ဘာ 
ဆက္ေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္  တစ္ 
စကန္ၠ႔လွ်င ္1GB (1000 MB) ျမန္ 
ႏႈန္းရိသွည္ ့ဖုကိဘ္ာဆက္ေၾကာင္း 
မ်ားႏွင့္  ေနျပည္ေတာ္ရိွ၀န္ ႀကီး 
ဌာနမ်ားႏငွ္ ့အစိုးရဌာန ေပါင္း ၅၀ 
ခန္႔ကု ိခ်တိဆ္က္ေပးသြားမည္ျဖစ ္
သည္။
   ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမွ 
တစ္ဆင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ပမာ 
ဏကုိ တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သလို 
ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္းတစ္ခုခ်ဳိ႕ 
ယြင္းပါက  အျခားဆက္ေၾကာင္း သို႔ 
ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ အ 
ရန္ဆက္ေၾကာင္းမ်ား  တပ္ဆင္ 

သြားမည္ဟုဆိုသည္။
 ‘‘အခုလိုတုိးခ်ဲ႕လုိက္မယ္ဆုိ 
ရင္ ဌာနဆုိင္ရာေတြက လုပ္ငန္း 
လုပ္တဲ့အခါမွာ ပို ၿပီးတြင္က်ယ္ 
လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 1GB 
ရိွတဲ့   အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းကုိ 
ေကာင္းေကာင္းကုငိတ္ြယၿ္ပီး လပု ္
ငန္းေတြ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဌာန 
ဆုိင္ရာက ၀န္ထမ္းေတြကုိလည္း 
အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေပးဖုိ ႔လို 
အပ္ပါတယ္’’ဟု E-Government 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေန 
သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးကြန ္
ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ဥကၠ႒ 
ဦးမင္းဦးကေျပာသည္။

 ျမနမ္ာႏုငိင္အံေနျဖင္ ့လကရ္ိ ွ
အခ်ိန္အထိ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆကထ္ားသည္ ့Bandwidth 
ပမာဏမွာ 27 GBခန္႔ရိွၿပီး ထုိင္း 
ႏိုင္ငံျမ၀တီနယ္စပ္ဖုိက္ဘာဆက္ 
ေၾကာင္းမွ 18 GB၊ တ႐ုတ္ႏုငိင္ ံမူ 
ဆယ္နယ္စပ္ဖုိက္ဘာဆက္ ေၾကာင္း 
မွ 2GB၊ ပငလ္ယ္ေရေအာကဖ္ိကု ္
ဘဆက္ေၾကာင္းမွ 7 GB ျဖင့္ အ 
သီးသီးခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။
 ‘ ‘အခုလိုမ်ိဳးျမန္ႏႈန္းျမင့္တဲ့  
အငတ္ာနကက္ိ ုေပးထားတယ္ဆု ိ
ရင္ တန္ေအာင္သံုးႏိုင္ဖို႔ေတာ့ လုိ 
တယ္။ မတန္ရင္ေတာ့ ေငြကန္ုတာ 
ေပါ့။ Fiber Cable ဆိုတာ လမ္း 

ေဖာက္သလုိပဲ။ လမ္းမက်ယ္ႀကီး 
ေဖာက္ထားၿပီး သြားမယ့္ ကားမ 
ရွိရင္ေတာ့ အလကားပဲေလ’’ဟု 
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴ 
တာပညာရွင္အသင္းနာယက ဦး 
ရဲျမတ္သူကေျပာသည္။
 ျပည္တြင္း၌ အင္တာနက္ 
အသံုးျပဳျခင္းကိ ုယခထုကပ္ု၍ိ ျမန ္
ဆန္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ယခုႏွစ္ 
အတြင္း bandwidth ပမာဏ 
20GB ခန္႔ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားရန္ 
လည္း စစီဥလ္်ကရ္ိွေၾကာင္း ျမနမ္ာ ့
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း Internet  
Service Provider ဌာနမွ သတင္း 
ရရိွသည္။

အူရီးဒူးမွ ဆာေဗးေကာက္ယူျခင္းမွာ အမ်ားစုသံုးေနသည့္ ဟန္းဆက္ႏွင့္  3G စနစ္အဆင္ေျပ၊ မေျပသိရန္ ေကာက္ယူျခင္းဟုဆုိ
ႏုိင္လင္းေအာင္၊ ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊
ေမ-၂၅

အူရီးဒူးျမန္မာမွ မုိဘုိင္းဖုန္းဆိုင္ 
မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုထံမွေကာက္ 
ယူေနသည္ ့ဆာေဗးေဖာငမ္်ားမွာ 
ဆင္းမက္တ္ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက ္
Register ျပဳလုပ္ရန္ ေကာက္ယ ူ
ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားၾကား 
တြင္ အမ်ားစုသံုးေနသည့္ ဟန္း 
ဆက္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ မည္ကဲ့သို ႔  
၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ိဳးေပးရမညက္ု ိသရိိ ွ
ရန္အတြက္ ေကာက္ယူျခင္းသာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
  ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုလိ ု
ေကာက္ေနတာဟာ ဆာေဗးေဖာင ္
ေကာက္ယူတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
Register လပ္ုဖုိ႔အတြက ္ေကာက ္
တာမဟုတ္ပါဘူး။ လူေတြရ႕ဲ လက ္
ထဲကုိ 3G စနစ္နဲ ႔ ဘယ္လုိ၀န္ 
ေဆာင္မႈေပးရမလဲဆုိတာကုိ သိ 
ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ေကာက္တာျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဆင္းမ္ကတ္၀ယ္ဖုိ႔အတြက ္ 

ဆုိရင္ ေဖာင္ျဖည့္ဖုိ႔ မလုိပါဘူး’’ 
ဟု အူရီးဒူးျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္ 
အရာရိွခ်ဳပ္ Mr.Ross Cormack 
ကေျပာသည္။
 လက္ရိွတြင္ ျပည္တြင္းရိွ မုိ 

ဘုငိ္းဖနု္းအေရာင္းဆုငိအ္ခ်ိဳ႕တြင ္ 
အရူီးဒူးမ ွေပးထားေသာ ေဖာငမ္်ား 
ကိ ုျဖည္ပ့ါက ဆင္းမ္ကတ္ေရာင္း 
သည့္အခါတြင္   ရရွိမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေန 

သည့္အတြက္ ယခုလို ရွင္းလင္း 
ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း၌ 
လအူမ်ားစသုံုးေနသည္ ့ဟန္းဆက ္
မ်ားသည္ ၎တို႔မွ ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးသည့္ 3G စနစ္ကုိ ျပည့္၀စြာ 

ေထာက္ပံ့မႈေပးႏုိင္ျခင္း ရိွ၊မရိွကုိ 
သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္  ေကာက္ယူ 
ျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ 
ရိွသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ 3G ကြန္ရက္ 

၀န္ေဆာငမ္ႈကိအုျပည္အ့၀သံုးႏုငိ ္
ဖို႔ဆိုရင္ 3G စနစ္ကုိ အေထာက္ 
အပံ့ေပးတဲ ့ဟန္းဆက္ေတြကု ိသံုး 
ဖုိ႔လိုပါတယ္။  တခ်ိဳ႕ဟန္းဆက္ 
ေတြက 3G ဆုိေပမယ့္ အျပည္အ့ဝ 
အသံုးျပဳလုိ႔မရတာကုိ ေတြ႕ရတဲ့ 
အတြက ္အခလုိ ုဆာေဗးေကာက ္
ယူတာျဖစပ္ါတယ္’’ဟု Ross Cor- 
mack ကဆုိသည္။
   အူရီးဒူးျမန္္မာအေနျဖင့္ 
လက္ရိွတြင္ လူဦးေရ ငါးေထာင္ 
၀န္းက်င္ခန္ ႔ကုိ  ဆာေဗးေဖာင္  
ေကာက္ယူထားၿပီး ဆင္းမ္ကတ္ 
မ်ားေရာင္းခ်ရာတြငလ္ည္း အသံုး 
ျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ 3G စနစ္အား 
အျပည့္အ၀   ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ 
မည့္ ဟန္းဆက္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူ 
အသံုးျပဳႏုငိရ္နအ္တြက ္၎တို႔ ၏ 
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ဆိုင္မ်ား 
မွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ရွင္းျပ 
ေပးမည့္ စနစ္ကုိလည္း က်င့္သံုး 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိ ွ
သည္။

ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္း
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အဆင့္ျမင့္စြမ္းရည္မ်ားပါဝင္သည့္
သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာတစ္မ်ဳိး ဂူးဂဲလ္ထုတ္လုပ္
ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ ေမ-၂၃
3D ပံုရိပ္မ်ား႐ိုက္ကူးႏုိင္ေသာ 
မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ ၇ လက္မ 
ရွိသည့္သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာတစ္ 
မ်ဳိးကိ ုဂူးဂလဲက္မုၸဏကီထတုလ္ပု ္
ေနၿပီး လာမည့္လဆန္းပိုင္းတြင္ 
ယင္းသင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာေပါင္း 
၄,၀၀၀ ခန္႔အစမ္းထုတ္လပ္ုရန္ စ ီ
စဥ္ေနသည္ဟု ေဝါလ္စထရိဂ်ာ 
နယ္က ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီ၏အစီအ
စဥက္ိ ုသထိားသမူ်ားအား ကိုးကား 
၍ေဖာ္ျပသည္။
   ယင္းသင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာ 
တြင ္ေက်ာဘက၌္ကငမ္ရာႏစွခု္ပါ 
ရွိမည္ျဖစ္ကာ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ 
မျမင္ႏိငု္ေသာအလင္းတန္းမ်ားကိ ု
အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားႏွင့္ အရာဝတၳဳ 
တစ္ခုကုိသုံးဖက္ျမင္ ႐ုိက္ကူးႏိုင္ 
သည့္ 3D ကင္မရာအဆင့္ျမင့္  
ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္မ်ဳ းိပါရိွေၾကာင္းေဝါလ္ 
စထရိဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပသည္။
 ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီ၏ Project 
Tango ဟုအမည္ေပးထားေသာ 

ဌာနခြကဲ Andriod  ဖနု္းမ်ားႏငွ္ ့သံုး 
ဖက္ျမင္ဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ကူးႏုိင္  
ရန ္တထီြငထ္ားသည္သ့ငပ္နု္း ကြန ္
ပ်ဴတာမ်ား၊ အနီးတစဝ္ိကုပ္တဝ္န္း 
က်င္ေျမပုံကုိေဖာ္ျပႏုိင္ေသာပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ေနေသာ 
ဌာနျဖစ္သည္။
 ယင္းဌာန၏ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
အတြင္း မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ စမတ္ 
ဖနု္းတစမ္်ဳိးတြင ္အလားတ ူအာ႐ံခု ံ
ကိရိယာမ်ားပါဝင္ၿပီး အသံုးျပဳသူ 
၏ပတ္လည္ရွိ သံုးဖက္ျမင္ေျမပံု 
ကိုေဖာ္ျပရန ္တထီြငထ္ားသညဟ္ ု
ေဝါလ္စထရိဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပ 
သည္။
 မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ အင္တာ 
နက္အသံုးျ ပဳမႈဆက္လက္ျမင့္  
တက္လာစဥ္ ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီႏွင့္ 
မိုက္က႐ုိေဆာ့ဖ္ႏွင့္အေမဇုန္တုိ ႔ 
ကဲ့သို ႔ ဟာ့ဒ္ဝဲထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိ 
သည္ ့ကမုၸဏမီ်ားကလည္း မိဘုိငု္း 
ဖနု္းမ်ားထတုလ္ပုရ္နႀ္ကိဳးစားလာ 
ၾကသည္။            —Ref: Reuters

မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈသတင္းအခ်က္အလက္ မုိဘိုင္းဖုန္းမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝမည္
ႏိုင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၂၄
  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မိခင္ႏွင့္ က 
ေလးေစာင့္ေရွာကမ္ႈဆိငုရ္ာ က်န္း 
မာေရးသတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္ 
မာဘာသာျဖင့္  ျပန္လည္မွ်ေဝ 
သြားရန္ အျပည္ျပညဆ္ိငုရ္ာပရဟိ 
တအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ 
ခုျဖစ္သည့္ Population Ser- 
vice International (PSI) ႏွင့္ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္  

ေၾကာင္း အူရီးဒူးျမန္မာမွ သတင္း 
ထုတ္ျပန္သည္။
   အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈတြင္ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား 
ေန႔စဥ္ေဆာငရ္ြကရ္မည္ ့က်န္းမာ 
ေရးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ေဆာင္ 
ရန္ေရွာင္ရန္သတင္းအခ်က္ အ 
လကမ္်ားကိ ုမိဘုိငု္းဖနု္းေပၚမ ွပံမုနွ ္
ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားေသာ 
က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ အမ်ဳိးသ 
မီးမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ဆရာ 
ဝန၊္ဆရာမမ်ားႏငွ္က့ိယုတ္ိငုသ္ြား 

ေရာက္ျပသသင့္ေ ၾကာင္း ရည္ 
ၫႊန္းခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာစနစ္ကို 
လည္း ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
 ‘‘PSI ရ႕ဲအေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ ဗဟု 
သတုေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ S- 
oftware Application တီထြင္မႈ 
ေတြနဲ႔ ေပါင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီ 
ဝန္ေဆာငမ္ႈဟာ ၿပီးျပည္စ့ံသုြားပါ 
ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆက္သြယ္ေရး 
ကြန္ရက္ျဖန္႔က်ကတ္ာကိ ုေဆာင ္
ရြက္ရင္းနဲ႔ ဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြကို 

ျပည္တြင္းကသံုးစြဲသူ အမ်ဳိးသမီး 
ေတြတျဖည္းျဖည္းမ်ားလာေအာင ္
ဝ န္ေဆာင္မႈေပးသြား မွာပါ ’ ’ ဟု  
အူရီးဒူးျမန္မာအမႈေဆာင္အရာရိွ 
ခ်ဳပ္ Mr.Ross Cormack က 
ေျပာသည္။
   လက္ရိွတြင္ အဆိုပါဝန္ 
ေဆာငမ္ႈအား မိဘုိငု္းဖနု္းမ်ားတြင ္
ျမနမ္ာဘာသာျဖင့္႐ိုးရငွ္းလြယက္ူ 
စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္  အခ်က္  
အလက္မ်ားအျပန္အလွန္ဖလွယ္ 
ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အူရီးဒူးျမန္မာ 

ႏငွ္ ့PSI တုိ႔သည ္ျပညတ္ြင္းမွ အင ္
တာနက္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
Koe Koe Tech ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မို 
ဘုိင္း Application မ်ားေရးဆြဲလ်က္ 
ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
    ‘‘အူရီးဒူးျမန္မာရဲ႕အစီ 
အစဥ္ေတြကိ ုကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတူ 
လက္တြၿဲပီးမွ်ေဝတ့ဲအတြက္ ေၾကာင့္ 
မရွမိျဖစအ္ေရးပါတဲ ့ကြၽန္ေတာတ္ို႔ 
ရ႕ဲဝန္ေဆာငမ္ႈေတြက ျမနမ္ာႏိငုင္ ံ
ရဲ႕အေျပာင္းအလဲကို အေထာက ္
အကူျပဳေစမွာပါ’’ ဟု Population 

Service Interna tional (PSI)အမႈ 
ေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ Karl Ho- 
fomann ကေျပာသည္။
  အဆို ပါဝန္ေဆာင္မႈကို  
မၾကာမီလပိုင္းအတြင္း တရားဝင္ 
ျဖန္ ႔ေ၀သြားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ 
လ်ကရ္ွၿိပီး စတငအ္သံုးျပဳႏိငုသ္ည္ ့
အခ်ိန္တြင္   ျပည္သူလူထုအား  
အသိေပးမိတ္ဆက္သြားမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ 

ဆင္းမက္တ္ေရာင္းမည္ ့ကမုၸဏီႏွစခ္ ုဖနု္းဆိုင္မ်ားကု ိအၿပိဳင္အဆုိင္ကမ္းလွမ္း
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၂၅
ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ 
တာကုမၸဏီႏွစ္ခုမွ မၾကာမီတြင္ 
၎တို ႔ေရာင္းခ်ေပးမည့္ မုိဘုိင္း 
ဆင္းမ္ကတ္မ်ားျဖန္ ႔ျဖဴးေရာင္း  
ခ်ေပးရန္ မုိဘုိင္းဖုန္းဆုိင္မ်ားကုိ 
မကလ္ံုးေပး၍ အၿပိဳငအ္ဆုငိက္မ္း 
လွမ္းေနမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း  သ 
တင္းရရိွသည္။
   တယ္လီေနာျမန္မာႏွင့္အူရီးဒူး 
ျမနမ္ာကမုၸဏမီ်ားမ ွ၎တုိ႔မုဘိုငိ္း 
ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးရန္ 
ႏငွ္ ့ျဖန္႔ျဖဴးေပးရနမ္ုဘိုငိ္း ဖနု္းဆုငိ ္
မ်ားသို ႔ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္ေနၿပီး ဆင္းမ္ကတ္ေရာင္းခ် 
ေပးမႈအေပၚမူတည္၍ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အလုိက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးျခင္း၊ 
ဆိုင္စရိတ္ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊ ၀န္ 
ထမ္းခ်ထားေပးျခင္း၊ ဆိုင္အျပင္ 
အဆင္ပ့ံပိုးေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ကမ္း 
လမ္ွးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သရိသည။္
  ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးက ဆုိင္ 
မ်ားသုိ႔ ကမ္းလွမ္းရာတြင္ ေရာင္း 
ခ်လုိပါက ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီ၏ 
ဆင္းမက္တအ္ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမျပဳ 
ရန္ဟူေသာ ကန္႔ သတ္ခ်ကထ္ားရွိ 
ၿပီး ယင္းကန္႔သတ္ခ်က္အား ဆုိင္ 
အခ်ိဳ႕က မႏွစ္သက္ေၾကာင္း မုိ 
ဘိုင္းဖုန္းဆိုင္မ်ားမွ စံုစမ္းသိရိွရ 
သည္။
 အခ်ိဳ႕ေသာ မုိဘိုင္းဖုန္းဆုိင္ 

မ်ားသုိ ႔ ကမ္းလွမ္းရာတြင္ ဆုိင္ 
ခန္းငွာရမ္းခမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မည္ ့ဖနု္းဆုငိမ္်ား 
တြင ္သကဆ္ုငိရ္ာ ေအာ္ပေရတာ 
ကုမၸဏီမ်ားမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ် 
ထားေပးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြျပဳ 
လုပ္ၿပီးေရာင္းခ် ႏိုင္မႈမ်ားျပားသည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအားအက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သြားဟု ကမ္း 
လွမ္းမႈမ်ားရိွေၾကာင္း သတင္းရရိွ 
သည္။
 ‘‘အခုတယ္လီေနာရ႕ဲ ဆင္းမ္ 
ကတ္ေတြကု ိျဖန္႔ျဖဴးေပးဖို႔ ညိႇႏႈငိ္း 
ၿပီး ၿပီ။ ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္က 
ဆုိင္ေတြကုိ အစ္ကုိတုိ႔ကပဲ ျဖန္႔ 
ေပးရမယ္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ 
ကေတာ့ ညိႇႏႈိင္းေနတုန္းပဲ။ သူတုိ႔ 

ဆင္းမ္ကတ္ေရာင္းေပးတဲ့ လက္ 
လီေရာ၊ လက္ကားဆုိင္အားလံုး 
ကေတာ ့ဆင္းမက္တ္ေရာင္းခ်တဲ ့
ရာခုိင္ႏႈႏ္းအလုိက္ အက်ိဳးခံစား 
ခြင္ရ့မွာပါ’’ဟ ုမုဘိိငု္းဖနု္းဆုငိပ္ုငိ ္
ရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။ 
 ေရာင္းခ်ျဖန္ ႔ျဖဴးေပးသည့္  
ဆုိင္အလိုက္ ၎တို႔ေရာင္းခ်ေပး 
သည့္ ေအာ္ပေရတာကုမၸဏီမ်ား 
၏ ဆင္းမက္တမ္်ားကိသုာ ေရာင္း 
ခ်ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္လီဆုိင္ 
မ်ားကသာ မည္သ့ညဆ္င္းမ္ကတ္ 
မဆုိေရာင္းခ်ႏုိ င္ မည့္အခြင့္အ 
လမ္းရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မုိဘိုင္း 
ဖုန္းဆုိင္မ်ားမွ စံုစမ္းသိရသည္။
 ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရာ၌ မု ိဘုငိ္း 
ဖုန္းအေရာင္းဆုိင္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ 
ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည္အ့ခ်ကအ္ 

လကမ္်ားႏငွ္ ့ကုကိည္ၿီပီး ေရာင္းခ် 
လုိသည့္ဆုိင္မ်ားကုိ ညိႇႏႈိင္းျခင္း 
ျဖစ္ ရာ  ၎တုိ ႔ဆႏ ၵရိွသည့္အ 
ေလွ်ာက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္  
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 
မတူညီျခင္းမ်ားရိွသည္ဟု အူရီး 
ဒူး ျမန္မာကုမၸဏီမွ အေရာင္းျမႇင့္ 
တင္ေရးဒါ႐ုိက္တာဦးျမင့္ေဇာ္က 
ေျပာသည္။ 
 လက္ရွိတြင္  ျပည္ပဆက္ 
သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာကုမၸဏီ 
ႏွစ္ခုအေနျဖင့္ ျဖန္ ႔ျဖဴးေရာင္းခ် 
ေပးမည့္ မိုဘုိင္းဖုန္းဆုိင္မ်ားအ 
တြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ သတ္ 
မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
ညိႇႏႈငိ္းေနမႈမ်ားကု ိတရား၀ငထ္တု ္
ျပန္ေၾကညာမႈမရိွေသးေပ။

ဓာတ္ပုံ - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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တြကက္နိ္းမွားတဲ ့ဟုိေဗဒငဆ္ရာလိမု်ား
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္ ျပည္ 
ေထာင္စု  အစိုးရအဖဲြ ႕၀င္  ၀န္ 
ႀကီးမ်ားက ၎တို႔ရရိွခံစားေနၾက 
ေသာ လစာေငြမ်ားထဲမွ ၂၅ ရာ 
ခုိင္ႏႈန္းကုိ ေက်းလက္ျပည္သူလူ 
ထဆုင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာခ့်ေရးႏငွ္ ့ 
ဖြံ ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ လ 
စဥ္ထည့္၀င္လွဴဒါန္းၾက မည္ဆုိ 
ေသာ သတင္းတစခု္ သညရ္ကထ္ ဲ
မွာ ၾကားရသည္။ ယင္းရန္ပံုေငြ 
ျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ႏွင့္  ပညာေရး ၊  က်န္းမာေရး ၊ 
လမူႈေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ႔ကု ိ
ေဆာငရ္ြက္ေပးသြားမညဟ္ဆုုသိ 
ျဖင့္ သာဓုေခၚမိလိုက္ရသည္။
 ‘‘တစ္မူးရလို႔ တစ္ပဲလွဴ တို႔ 
ရွမ္းေတာင္သူ တူႏုိင္႐ုိးလား’’ဆို 
သည့္ သီခ်င္းကုိ ကုိယ္တုိ႔ကေလး 
ဘ၀ကတည္းကပင ္မိဘမ်ားထံမွ 
ၾကားခဲ့ရဖူးသည္။ ကုိယ္တုိင္ဆို 
လုိ႔လည္း ခံတြင္းေတြ႕ခဲ့ဖူးသည္။  
ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ ဆုိ 
သည္က ပင္ကုိကတည္းကပင္ ရ 
သည့္ေငြကုိ သံုးပံု ပံုလ်က္ တစ္ပံု 
ကုိစား၊ တစ္ပံုကုိစု၊ တစ္ပံုကုိ လွဴ 
ဆုိသလို အလွဴေရစက္ လက္ႏွင့္ 
မကြာခဲ့ၾကသည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္ 
မဟုတ္လား။
 ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Char- 
ities Aid Foundation (CAF) 
၏ ၂၀၁၃ တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ 
ယူမႈအရ ကမၻာေပၚမွ ေငြေၾကး 
အလွဴဒါန္းဆံုးႏုိင္ငံသားစာရင္း  
World Giving Index တြင ္ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံက ထိပ္ဆံုး၌ ရိွေနေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္ကုိလည္း မွတ္ 
သားထားခဲ့ဖူးသည္ျဖစ္၍ လွဴေရး 
တန္းေရးမွာေတာ့ ငါတုိ႔ႏုိင္ငံ၊ ငါ 
တို ႔လူမ်ိဳးက ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး 
ႏုိင္ငံက မထြက္ႏုိင္ေသးေပမင့္  
ဘယ္ေခလို႔တံုးဟု နည္းနည္းပင္ 
ရင္ေကာ့မိခဲ့ဖူးေသး၏။
 ယခုႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး 
ႏွင့္ သူ၏အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ ၀န္ႀကီး 
မ်ားက သူတုိ ႔ရေသာ လစာေငြ 
မ်ားထဲမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ႏုိင္ငံ 
ထဲမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အတြက္ လွဴဒါန္းၾကမည္ဆုိသည့္ 
အခါ၌လည္း ၀မ္းသာစိတ္ျဖင့္  
သာဓုေခၚမိလုိက္ရေသးသည္။
 အစိုးရအဖဲြ႕ထဲတြင္ ၀န္ႀကီး 
ဌာနက ၃၆ ခုဆုိသည့္အခါ ၀န္ 
ႀကီးက ၃၆ ပါး၊ ဒု၀န္ႀကီးက တ 
ခ်ိဳ ႕၀န္ ႀကီးဌာနေတြမွာ  ႏွစ္ပါး  
ေလာက္ရိွသည္တဲ့ဆိုသျဖင့္ ၅၉ 
ပါးဆုိသည့္အခါ ၀န္ ႀကီး၊ ၀န္ 
ကေလးစစုုေပါင္း ၉၅ ပါး။ ၀န္ႀကီး 

သင္းရီ

ရသည့္ လစာက သိန္း ၃၀၊ ၀န္ 
ကေလးရသည့္ လစာက သိန္း 
၂၀၊ သမၼတႀကီးက သိန္း ၅၀၊ 
ဒုသမၼတက သိန္း ၄၀ႏွင့္  ႏွစ္  
ေယာက္ဟု ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစီတြက္ 
ၾကည့္လုိက္သည့္အခါ တစ္လ၊ 
တစ္လ ဘယ္နည္းလို ႔တံုးေတြးမိ 
သည္။  စုစုေပါင္း သိန္း ၆၀၀၀ 
နီးပါးေတာ့ မရိွႏြမ္းပါးသူေတြ လ 
တိုင္းရေနမည္မို ႔  ၀မ္းသာစရာ 
ေကာင္းေနသည္ေတာ့လည္း အ 
မွန္ပင္ျဖစ္၏။
 ခဆုု ိျမနမ္ာႏိငုင္ထံမဲ ွဆင္းရ ဲ
ႏြမ္းပါးသမူ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္း 
မာေရးေတြအတြက္  ဗိုလ္ခ်ဳ ပ္  
ေအာင္ဆန္းေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေဒၚ 
ခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ဦး၀င္း 
တင္ေဖာင္ေဒးရွ င္း စသည္ျဖင့္  
ေဖာင္ေဒးရငွ္းေတြ ထူေထာငက္ာ 
ကညူီေနသည္အ့ထသဲို႔ သမၼတႀကီး 
တုိ ႔  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေလွ်ာ့ ခ်ေရး  
ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခု ထပ္တုိးလာ 
ၿပီျဖစ္၏။
 မင္းသားႀကီး ကုိေက်ာသ္တူုိ႔၊ 
စာေ ရး ဆ ရာ မ  ေ ဒ ၚ သ န္းျ မ င့္  
ေအာငတို္႔ ေဆာငရ္ြက္ေနၾကသည္ ့
နာေ ရး ကူ ညီ မႈ အ သ င္း တုိ ႔ လို ၊ 
အခမဲ့ေဆးကုခန္းတို ႔လိုမ်ိဳးေတြ 
အပါအ၀င္ ေျပတီဦးတို႔လိုအႏုပ 
ညာရွင္ေတြ တစ္ဦးခ်င္းစီ  ထူ  
ေထာင္ထားၾကသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္း 

ပါးသူတုိ႔၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာ 
ေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဖာင္ 
ေဒးရငွ္းေတြႏငွ္ဆ့ု ိကုယိတ္ုိ႔ျမနမ္ာ 
ႏိုင္ငံမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ လူတန္း 
စားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး 
ကုိ  ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေန ၾက 
သည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းေတြ အဖဲြ႕အ 
စည္းေတြ မနည္းေတာ့ဟု ထင္ပါ 
သည္။
 အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူမႈ 
အဖဲြ ႕အစည္းေတြက ဦးေဆာင္ 
လ်က ္ပညာဒါနတုိ႔၊ အခမဲ့ေဆးက ု
ခန္းတုိ႔၊ နာေရးကူညီမႈအသင္းတို႔ 
လို႔ တစ္ႏိငုတ္စပ္ုငိ္ေတာ့ျဖင္ ့ဆင္း 
ရဲႏြမ္းပါးသူေတြကုိ ၀ုိင္းၾက၊ ၀န္း 
ၾက ကူညီေနၾကသည္မ်ားလည္း 
ရိွေနၾကေသးသည္။
 ေဒသအေတာမ္်ားမ်ား၌ ဗဒုၶ 
ဘာသာဘနု္းေတာႀ္ကီးေတြ၊ သလီ 
ရွင္ဆရာႀကီးေတြကလည္း မိဘမဲ့ 
ႏငွ္ ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးကေလးငယမ္်ား 
ကုိ  တာ ၀ န္ ယူ ကာ  စားေ ရး ၊ 
ေသာက္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာ 
ေရး၊ ၀တ္ေရးႏွင့္ ေနေရးမက်န္ 
တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ေပးေနၾက 
ရသညမ္်ားကလည္း အမ်ားအျပား 
ပင္ရိွေနၾကသကဲ့သုိ ႔ အျခားကုိး 
ကြယ္ ရာ  ဘာသာမ်ားျ ဖစ္ ၾက 
ေသာ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ အစၥလာမ္ 
ဘာသာ၀င္ေတြကလည္း  မ ရွိ  
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြ၏ ပညာ 

ေရး ၊က်န္းမာေရးႏွင့္  လူမႈေရး  
ကစိၥမ်ားတြင ္ကညူီေဆာငရ္ြက္ေန 
ၾကတာေတြ အမ်ားအျပားရိွေနၾက 
သည္။
 စာေပအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ တာ 
၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရန္ 
ကုန္အေျခစိုက္ ONE MORE 
အဖဲြ႕ဆုိလွ်င္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တစ္နံတစ္လ်ားမွ လူတစ္ဦး တစ္ 
လ ေငြတစ္ေထာင္စီ ၀ုိင္း၀န္းလွဴ 
ဒါန္းလုိက္ၾကသည့္ အလွဴေငြမ်ား 
သုိ႔ တစ္ျပားမခ်န္ စရိတ္မသံုးဘဲ 
အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လုအိပ္ေန 
ေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
သဘာ၀ေဘးဒဏ္ႏွင့္  စစ္ေဘး 
ဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းေန 
သညမွ္ာလည္း တစလ္၊ တစလ္ကု ိ 
သိန္း (၁၅၀) ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
ယခုဆုိ သံုးႏွစ္ျပည့္ရန္ သံုးလအ 
လုိ၌ က်ပ္သိန္းေပါင္း  ၄၀၀၀ 
ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္၏။
 ONE MORE ကိ ုနည္းယူကာ 
ကိုယ့္ နယ္ကုိယ့္ေဒသအလိုက္  
တစ္လတစ္ေထာင္စီ ရန္ပုံေငြ စု 
ေဆာင္းၾကလ်က္ ကုိယ့္နယ္ေျမ 
အတြင္းမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျပည္သူ 
မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သ 
ေလာက္ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးေန 
ၾကသည္ ့အဖဲြ႕ေလးေတြလည္း သူ႔ 
နယ္ႏွင့္ သူေပၚေပါက္လာခဲ့ ၾက 

သည္မွာ မနည္းလွ။
 မဇၩိမလိႈင္းအဖြဲ႕မွ ဂီတအႏု 
ပညာသမား ႀကီး  ကုိ ရဲလြ င္ ဦး  
ေဆာင္သည့္ ‘‘ပန္းရဲ႕ လမ္း’’ဂီတ 
အဖဲြ႕က အဆိုအတီးျဖင့္ ရန္ပံုေငြ 
ရွာၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္သာမက စစ္ 
ေဘး ဒု က ၡ သ ည္ မ်ား ထံ ထိ  အ 
ေရာက္သြားကာ ကူညီလွဴဒါန္းခဲ့ 
ၾကသည္ ့အလွဴေငြေပါင္းကလည္း 
ခုဆို  က်ပ္သိန္းေပါင္း  ၃၀၀၀ 
ေက်ာ္သြားၿပီဟု ၾကားရသည္။
 ဆ င္း ရဲႏြ မ္း ပါး သူ မ်ား အ 
တြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ အင္အား 
ေကာင္းႏုိင္ငံေရးပါတီ ႀကီးႏွစ္ခု  
ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္ႀုက႕ံခုငိ ္
ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔က ၿမိဳ႕ 
နယမ္်ား အလိကု ္ဦးစီးဖြင္လ့စွ္ေပး 
ေနၾကေသာ စာေရးကိရိယာမွ  
အစအခမဲ့တာ၀န္ယူကူညီသင္ 
ၾကားေပးေသာ ပညာဒါနစာသင္ 
ေက်ာင္းေတြ၊ အခမဲ့ေဆးကုခန္း 
ေတြလည္း တုိင္းျပည္အႏွံ႔မွာ အ 
ၿပိဳင္အဆုိင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ ၾက 
သည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္တြင္  
ကိုယ္မသိေသးေသာ သည္လို  
ကုသိုလ္ျဖစ္ ပညာဒါနေလးေတြ၊ 
ေဆးေပးခန္းေလးေတြရိွေန ၾက 
လိမ့္ ဦး မည္မွာလည္း  ေသခ်ာ  

သည။္ တစဖ္ဲြ႕မက်န္ စစစ္စ္ေပါက ္
ေပါက ္ေရတြကၾ္ကည္လ့ွ်င ္ပရဟိ 
တရန္ပံုေငြ လွဴဒါန္းကူညီေနၾက 
သည့္ အဖဲြ႕ႀကီး၊ အဖြဲ႕ငယ္အင္ 
အားက ကုယိတ္ို႔ျမနမ္ာျပညထ္မဲွာ 
နည္းေလမည္မဟုတ္။
 သည္အဖဲြ႕ေတြအေၾကာင္း 
ကုိ သတၱဳခ်ၿပီး အေသအခ်ာေတြး 
မိေတာ ့သညလ္ိ ုကသုိလု္ျဖစ ္လမူႈ 
ကညူီေရးအဖဲြ႕ေလးေတြ တစ္ႏိငုင္ ံ
လံုးမွာ တစဖ္ြဲ႕ၿပီး တစဖ္ဲြ႕ ဆုသိလု ိ
အလွ်ိဳအလွ်ိဳေပၚထြကလ္ာခဲသ့ည ္
ကပင ္ေခတ္ကိ ုထငဟ္ပ္ေနေသာ 
ပုံရိပ္စစ္တစ္ခုပါပဲဟု ျမင္လာမိ 
သည္။
 စငစ္စတ္ြင္ေတာ့ သညအ္ဖဲြ႕ 
ေလးေတြ၏ ‘‘ကသုိလု္ျဖစ ္ဆုသိည ္
ကု ိပငက္ုရိိွေသာ ျမနမ္ာတို႔၏ သဒၶါ 
စိတ္ဟု ဆုိရေသာ္ျငားလည္း ကူ 
သူ၊ ထူသူ၊ တာ၀န္ယူသူ၊ တာ၀န္ 
ခံသူကင္းမဲ့ေနသည့္ေခတ္ႀကီးကုိ   
ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာ္ျဖတလ္ာခဲ ့
ၾကရရာမွာ ဘ၀ေပးအသိျဖင့္  
အလိုလိုေပၚေပါက္လာခဲ့ရ ၾက 
သည့္ အဖဲြ႕အစည္းေလးေတြပါပဲ 
ဟု ဆိုသည္က ပုိ၍ မွန္မည္ထင္ 
သည္။ ကုိယ့္ကုိယ့္ကုိယ္ဆဲြထူၿပီး 
ဇြတ္အတင္းကုန္း႐ုန္းထေနၾကရ 
သည့္  အျဖစ္ေတြသာျဖစ္၏။ 
စကားလံုးလွလွႏွင့္ ယဥ္ေအာင္ 
ေျပာေတာ့ ‘‘ကုယ္ိထူ ကုယ္ိထ’’ဟု 
ေျပာၾကရသည္။
 တကယ္ေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္  
မ်ားစြာၾကာေအာင ္မွခီိရုာကမ္းကု ိ
က်ံဳလိႈက္၍ အစားခံရသလို တစ္ 
ရစ္ၿပီးတစ္ရစ္၊ တစ္ထစ္ၿပီး တစ္ 
ထစ္ နစ္သည္ထက္နစ္ၿပီး ကုိယ္ 
က်ိဳးနည္းလာခဲ့ၾကရေသာ ကုိယ့္ 
တိုင္းျပည္၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ 
ႏိုင္ငံသားေတြ၏ စီးပြားေရးခြၽတ္ 
ၿခံဳက်မႈႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာ 
ေရးေအာက္တန္းေနာက္တန္းႏိုင္ 
မႈမ်ားမွ ႀကံကာဖန္ကာႏွင့္ ႐ုန္း 
ထြက္ ၾကည့္ေနရမႈေတြသာျဖစ္  
သည္။
 သည္လိုမွ ဥစၥာရင္လုိ ဥစၥာ 
ရင ္ မခၾဲကလွ်င ္မျဖစ္ေတာ့ေပဘူး 
ဟု ေတြးမိၾကသူမ်ားက မုဆုိးမ 
သားရွင္ျပဳကုိ ရန္ပံုေငြေလးျဖင့္ 
၀ုိင္းၾက၊ ၀န္းၾကရသလိုမ်ိဳး၊ သ 
ေဘၤာနစရ္ာ ပငလ္ယ္ထ ဲေကာက ္
႐ုိးေလး တစ္မွ်င္ကုိ ေမွ်ာၾကည့္ 
ၾကသလုိမ်ိဳး လုပ္မိလုပ္ရာ လုပ္ 
ၾကရတာေတြပဲျဖစသ္ည။္ တကယ္ 
တမ္းမွာေတာ ့ခြၽတၿ္ခံဳက်ေနသည္ ့ 
တစ္တုိင္းျပည္လံုးကိစၥထဲကုိ ဆင့္ 
ခတံြင္း ႏမွ္းပက၀္ႏိုးႏိုး  လပုၾ္ကည္ ့
ၾကရတာေတြပဲျဖစ္သည္။

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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အခန္း (၃၆)
ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အာဏာသိမ္း
ရက္စဲြမ်ား
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ ။
 ဤရကပ္ိငု္းမ်ားအတြင္း ထူး 
ထူးျခားျခား အသံတိတ္ေနေသာ 
ကိုသက္ခိုင္ထံမွ နံနက္ ၅ နာရီ 
မထိုးမီ ကြ ၽန္ေတာ့္ထံဖုန္းဆက္ 
လာသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္အိပ္ခ်င္မူး 
တူးျဖင့္ ဖုန္းကိုင္လုိက္ရသည္။
 ‘‘ကုိမင္းဒင္။ ထိုင္းစစ္တပ္ 
က အာဏာသိမ္းလုိက္ၿပီတဲ့ဗ်’’
   ‘ ‘အာ၊ ဟုတ္ရဲ ႕လား။ 
ကိုသက္ခိုင္ရာ။ အခုမွ ငါးနာရီ 
ေတာင ္မထိုးေသးတဲ ့ဥစၥာ။ခငဗ္်ား 
ေျပာလုိက္မွျဖင့္ အဆန္းခ်ည္းပဲ’’
 ‘‘ကပဲါဗ်ာ။ ထုငိ္းမွာ အာဏာ 
သမိ္းတာ အဆန္းေတာ ့မဟတုလ္ ွ
ပါဘူး။ ခငဗ္်ား မ်က္ႏွာသစလ္ုကိ ္
ေပေတာ။့ ဘစစ္ီေဘးနားက ထုငိ္း 
စားေသာက္ဆုိင္မွာ ဒင္မ္ဆမ္း 
ေလးဘာေလးစားရင္း စကားေျပာ 
ၾကတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ေစာင့္ေန 
မယ္’’
 ကိုသက္ခိုင္၏ လုပ္ေပါက္ 
သည္ အၿမဲတေစ ဤနည္းႏွင္ ႏွင္  
ခ်ည္းျဖစ္၏။ ညက အိပ္ရာ၀င္ 
ေနာက္က်ေသာ ကြၽန္ေတာ္သည္ 
မထခ်င္ထခ်င္ႏွင့္ ကမန္းကတန္း 
မ်က္ႏွာသစရ္င္း ေစ်းဆုငိအ္တြက ္
လုိအပ္သည္မ်ားကို  တူေတာ္   
ေမာင္အား မွာၾကားကာ ကိုသက္ 
ခိုင္ခ်ိန္းဆုိရာသို ႔  ထြက္လာခဲ့ရ 
သည္။ ကိုသက္ဆုိင္ခ်ိန္းဆိုေသာ 
ဆုိင္သည္ စင္စစ္လမ္းေဘးဆုိင္ 
သာသာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ သို ႔ 
ေသာ္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈရွိသည့္ 
အျပင္ ေစ်းႏႈန္းသည္လည္း အ 
ထိုက္အေလ်ာက္ခ်ဳိသာ၏။ ထူး 
ျခားခ်က္မွာ အဆုိပါဆုိင္မွ ဗမာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလပုသ္မားစားပဲြထုိး 
ကေလးမ်ားသည္ ကိုသက္ခုိင္ႏွင့္ 
တရင္းတႏွီးအဖဲြ႕က်ေနျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ ကိုသက္ခုိင္သည္ ထုိင္း 
စကားကုိမႊတ္ေနေအာင္ေျပာတတ္ 
ေသာ္ျငား အဆုိပါစားပဲြထိုး က 
ေလးမ်ားႏွင့္ လူႀကိတ္ႀကိတ္တိုး 
ေနသည့္  ဆုိင္တြင္း၌ပင္ ဗမာ 
စကားျဖင့္  ေျပာဆုိ၏။ အမွန္ 
ေတာ့ ထုိင္းေရာက္ဗမာအလုပ္ 
သမားအေတာမ္်ားမ်ားသည ္လပူု ံ
အလယ္မွာ ဗမာစကားကို ခပ္ဟ 
ဟ ေျပာဆုိရန္ပင္ ၀န္ေလးတတ္ 
ၾကသည။္ ဗမာအလပ္ုသမား ဗမာ 
စကားေျပာသညက္ိ ုထုငိ္းဆုငိရ္ငွ ္
က မႀကိဳက္တတ္သလို ၊ ဗမာ 
စကားသံၾကား၍ ဗမာအလုပ္သ 
မားရိွေ ၾကာင္း  သိလွ် င္လည္း  
ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာမ်ဳိးစုံရွိ 
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မင္းဒငရ္႕ဲ သက္ခိုင(္၂)
မင္းဒင္

အခ်ပ္ပို (A7) သုိ႔

တတ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆုိင္ 
သို႔ ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ ကိုသက္ 
ခုငိသ္ည ္ဆုငိ၏္ေဘးက်က် စားပဲြ 
တစလ္ုံးမွာ ထုငိရ္င္းစြပ္ျပဳတ ္တစ ္
မ်ဳိးကိ ုတစဇ္ြန္းခ်င္း ခပ္ျဖည္းျဖည္း 
ေသာက္လ်က္ရွိသည္။
 ‘‘လာထုိင္၊ ကိုမင္းဒင္၊ ဘာ  
ထပ္မွာဦးမလဲ။ ဒင္မ္ဆမ္းနဲ႔ စြပ္ 
ျပဳပ္ေတာ့မွာထားတယ္’’
 အိ ပ္ ခ် င္ စိ တ္ မေျ ပေ သး  
ေသာ ကြၽန္ေတာ္က ပါးစပ္၀မွာ 
လက္ပိတ္၍သန္းေ၀ခ်င္စိတ္ကို 
ထိန္းရင္း ဘာမွထပ္မမွာေတာ့ဘဲ 
လုံေလာက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လက္ 
ကာရင္းေခါင္းရမ္းျပလ ိုက္ရသည္။
 ‘‘ဒီမနက္ သုံးနာရီေလာက္ 
မွာ သမိ္းတာဗ်။ ထုငိ္းတဗီခီ်နန္ယ ္
မွာ ကြၽန္ေတာၾ္ကည္လ့ုကိရ္တယ။္ 
ထုိင္း႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္းတခ်ဳိ႕ 
ေတာ့ အပိတ္ခံရသတဲ့’’
 ‘‘နဂိုကမွ ထုိင္းတစ္ႏုိင္ငံလုံး 
စီးပြားပ်က္သလို ျဖစ္ေနတာဗ်ာ။ 
ဘာေတြမ်ား  ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး  
ေတြ ဆက္ျဖစ္လာဦးမွာပါလိမ့္’’
 ‘‘ခငဗ္်ားက ဗမာစစတ္ပ္အာ 
ဏာသမိ္းတာကိ ုစတိစ္ဲြေနဟနတ္ ူ
ပါရဲ႕။ မတူဘူးဗ်။ အခုဟာက 
ထုိင္းစစ္တပ္ဟာ အာဏာသိမ္း 
တယ္လို႔ေတာင္ မဆုိႏုိင္ဘူး။ မာ 
ရွယ္ေလာထုတ္ၿပီး လုံ ၿခံဳေရးခ် 
တယ္။ လမ္းေပၚက အ႐ႈပ္ေတြကိ ု
ရွင္းတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ 
အိမ္ေစာင့္အစိုးရတစ္ခုတည္း  
မႏုိင္မနင္းျဖစ္ေနတာကို ၀င္ထိန္း 
ေပးတဲ့  သေဘာေလာက္ပဲဗ် ။ 
ထုိင္းစစ္တပ္ေကာင္းလွခ်ည္ရဲ႕ 
ကြၽန္ေတာ္မဆိခု်င္ေပမယ့္ ၁၉၇၆ 
ခုႏွစ္မွာ ထုိင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္း 
သားေတြကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္း 
တဲ ့လပုရ္ပမ္်ဳိးကေတာ ့ရာဇ၀ငထ္ ဲ
မွာ က်န္ရစ္ခဲ့တာအမွန္ပဲဗ်ာ။ 
ထုိင္းႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း 
ဟာ ဘာအေျဖမွ မထြက္ဘဲ အီခံ 
ေနခဲ့တာၾကာၿပီဗ်ာ။ ထုိင္းႏုိင္ငံ 
ေရးေရွ႕ဆကရ္မယ့္ ခရီးမွာ ဉာဏ ္
ဦးစီးဖို႔ေတာ ့လုလိမိ္မ့ယ’္’ကိသုက ္
ခုိင္က ထုိင္းႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အာဏာ 
သိမ္းသည့္ကိ စ ၥ ရပ္ကို  အာ႐ုံ  
ေရာက္ေနေသာ္ျငား ကြၽန္ေတာက္ 
မူ စိတ္ထဲတြင္မတင္မက် ျဖစ္ေန 
သည္ ့အေၾကာင္းျခင္းရာတစခ္ကုိ ု
ေကာက္ကာငင္ကာ ေမးလုိက္မိ 
သည္။
 ‘‘ဒါနဲ ႔ စကားမစပ္ ခင္ဗ်ား 
လည္း ေပ်ာက္ခ်က္သားေကာင္း 
လုကိတ္ာ။ ဆရာေမာငစ္နိ၀္င္းတုိ႔ 
အဖဲြ႕နဲ႔ ဆုံၿပီးကတည္းက အသံ 
တိတ္ေနပါလား’ ’  ကိုသက္ခုိင္  
သည္  ေခါင္းကိုတဆတ္ဆတ္   

ညိတ္ရင္း ၿပံဳးေယာင္ေယာင္မ်က ္
ႏွာေပးျဖင္ ့ကြၽန္ေတာ့္ကိုေငးၾကည္ ့
ေနျပန္ေလသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ 
တစ္ပတ္ေက်ာ္ခန္႔က ဖူးခက္သို ႔ 
ဗမာျပည္မွ စာေရးဆရာမ်ား လာ 
ေရာက္၍ ေဟာေျပာၾကရာ ေမာင္ 
စိန္၀င္း (ပုတီးကန္ုး)၊ ဂ်ကက္ြမ္းၿခံ 
ကုန္း(ခ) ဆရာေမာင္သာခ်ဳိႏွင့္ 
ညီမင္းညိဳတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ စာေပ 
ေဟာေျပာပဲြအတြက ္လိအုပသ္ည ္
မ်ား ညႇိႏႈငိ္းတုငိပ္င္ႏုငိရ္န ္ကိသုက ္
ခိုင္ကို ကြၽန္ေတာ္ဖုန္းျဖင့္ အႀကိမ္ 
ႀကမ္ိဆကသ္ြယ္ခဲ့သည။္ သ၏ူျပန္ 
ၾကားခ်က္မွာ လိုတုိရွင္းျဖစ္၏။
 ‘‘စာေရးဆရာေတြ ဖူးခကက္ိ ု
ေရာက္လာဖို႔ ေလယာဥ္စရိတ္က 
အစ၊ အားလုံးကြၽန္ေတာ့္တာ၀န္ 
သာ ထားလုိက္ဗ်ာ။ ဖူးခက္က  
ကစိၥေတြကိုေတာ ့ခငဗ္်ားဘာသာ 
က်ဳတက္်ကလ္ထိားေပေတာ’့’ ဟ ု
ဆုိသည္။ ကုိသက္ခုိင္သည္ သူ႔ 
ကတိစကားအတုိင္းပင္ စာေရး 
ဆရာအဖဲြ႕ ဖူးခကအ္ေရာက ္ဗမာ 
ေငြဆယသ္နိ္းေက်ာ ္အကနုအ္က် 
ခံ၍ စပြန္ဆာေပးသည္။ ပဲြျဖစ္ 
ေျမာက္ေရးအတြက္မူ ဘာဆိုဘာ 
မွ မလုပ္ေခ်။ သူ႔လက္သုံးစကား 
မွာ ‘‘ခငဗ္်ားဘာမ ွမသိေသးပါဘူး 
ဗ်ာ။ လုပ္မွာသာ လုပ္ထားစမ္း 
ပါ’’ဟူသတည္း။
 ဆရာေမာငစ္နိ၀္င္းတို႔ အဖဲြ႕ 
ေရာက္ရိွၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ 
ကိုသက္ခုိင္က ကြၽန္ေတာ့္အိမ္မွာ 
ပင္ ညစာစားပဲြတစ္ပိုင္း ဒကာခံ 
ခ်င္သည္ဆို၍ စီစဥ္ေပးခဲ့ရေသး 
၏။ ထုိေန႔ည ၇ နာရီခန္႔ ကြၽန္ေတာ့္ 
အိမ္မွာ အာဖရိက၀ိုင္ျဖင့္ ဧည့္ခံ 
အပ္သည့္ စား၀ိုင္းေသာက္၀ိုင္း 

တြင္ ကိုသက္ခုိင္၊ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ 
စာေရးဆရာတစသ္ုကိဆ္ုံျဖစခ္ဲၾ့က 
ရာ သူက ဆရာေမာင္စိန္၀င္းကို 
အစက္ိဟုုေခၚသည။္ ဂ်ကက္ြမ္းၿခံ 
ကုန္းႏွင့္ ကိုသက္ခုိင္မွာ သက္တူ 
ရြယ္တူျဖစ္၍ ကိုသာခ်ဳိ၊ ဆရာ 
ဂ်က္ဟုလည္းေကာင္း  သူသုံး  
သည္။ ညီမင္းညိဳကိုမူ ကိုညီမင္း 
ညိဳဟုသာ ဆုိသည္။ ကိုသက္ခုိင္ 
ကို ၾကည့္ရသည္မွာ ဗမာျပည္က 
စာေရးဆရာမ်ားကိ ုေတြ႕ဆုရံျခင္း 
အတြက္ ဂုဏ္ယူေက်နပ္ေနဟန္ 
ရွိသည္။ ထုိ၀ုိင္းတြင္ ကိုသက္ခုိင္ 
သည ္အသကအ္ရြယ္ကြာဟခ်က ္
ေၾကာင့္ေလာ မဆုိႏုိင္။ စကား 
လမ္းေၾကာင္း အေတာမ္်ားမ်ားကိ ု
ဆရာေမာင္စိန္၀င္းဆီသို ႔သာ ဦး 
တည္သည္။ 
 ‘‘စိတ္မရွိနဲ႔အစ္ကိုရာ။ ကြၽန္ 
ေတာဖ္ူးခကက္ိ ုေရာက္ေနတာကိ ု
က ေလာကဓံတရားရဲ႕ က်ီစယ္္မႈ 
ပါပ။ဲ တခ်ဳ႕ိကစိၥေတြမွာကြၽန္ေတာ ္
နဲ႔ ဒီက ကေလးေတြ ကင္းကြာေန 
တာ အမွန္ပဲ။ ခဏတစ္ျဖဳတ္ အ 
လည္ေရာကတ္ဲ ့အစက္ိတုို႔ကိ ုရငွ္း 
ျပရငလ္ည္း ႐ုတ္တရကန္ားလည ္
လက္ခံဖို႔ မလြယ္ျပန္ဘူး’’
 ကိုသက္ခုိ င္က ထုိမွ်သာ 
စကားဟဟဆိုခဲ့ၿပီး စာေရးဆရာ 
တို႔ ေျပာဆုသိည္ ့အလႅာပ၊ သလႅာ 
ပစကားတုိ႔ကိုသာ ၿငိမ္သက္စြာ 
နားေထာင္ေနခ့ဲ၏။
 ဆရာေမာင္စိန္၀င္း၏ ဟန္ 
ပန္စ႐ုိက္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ထား 
သည္ႏွင့္  လုံး၀ကဲြလဲြေနသည္။ 
စကားမ်ားမ်ားမဆုိဘဲ တစ္ခြန္း 
ေမးတစ္ခြန္းေျဖ၊ လုိအပ္သည္ဟု 
ထင္ျမင္သည့္အခါမွ အနည္းငယ္ 

အက်ယ္ခ်ဲ႕၏။ ႏႈတ္နည္းသည္။ 
ဆရာဂ်က္ကမူ သူ႔စာေတြထဲက 
လိုပဲ ခပ္ေသာေသာ ခပ္ရႊန္းရႊန္း 
ျဖစ္၏။ အသက္ေလးဆယ္ ျပည့္ 
သည္မွာ မၾကာေသးေသာ ကိုညီ 
မင္းညိဳကား ထိုအထဲတြင္  အ 
သြက္ဆုံးျဖစ္၏။ တိေမြးကုဘဲြ႕ရ၊ 
အေဟာေကာင္း၊ အေျပာေကာင္း 
စာေရးဆရာလူငယ္သည္ ေပ်ာ္ 
စရာစုံလွသည့္ ဖူးခက္ေျမကို အ 
လ ည္  ေ ရာ က္ ရျ ခ င္း အ တြ က္  
ေၾကာင္ ့ေလာမဆိုႏုငိ။္ ဖ်တလ္တ ္
တက္ႂကြလ်ကရ္ွ၏ိ။ ကိညုမီင္းညိဳ 
သည္ သူ႔ထက္ အသက္အရြယ္ 
အရ၊ စာေပ၀ါစဥ္အရ ႀကီးျမင့္ 
သည့္  ဆရာေမာင္စိ န္ ၀င္းႏွ င့္  
ဆရာဂ်က္တို ႔ကို ေရွ႕တန္းတင္ 
ေလးစားသည့္ အမူအရာတို႔အား 
ကြ ၽန္ေတာ္သေဘာက်မိသည္။ 
စာေပေဟာေျပာပဲြကား ေအာင္ 
ျမင္ခ့ဲပါ၏။ သုိ ႔ေသာ္ ပဲြ ကုိ ဦး 
ေဆာင္စီစဥ္သူမ်ားႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ 
အၾကား အေခ်အတင္ကိစၥအေတာ္ 
မ်ားမ်ား ႀကံဳခဲရ့သျဖင္ ့ကိသုကခ္ိငု ္
ေရွာငဖ္ယဖ္ယ ္လပု္ေနခဲသ့ညက္ိ ု
အျပစ္မဆိုသာေခ်။
  ကိုသက္ခုိင္တစ္ေယာက္ 
ကြၽန္ေတာ့္အေမးအေပၚ တစ္စုံ 
တစရ္ာ မတံု႔ျပန္ဘ ဲခပ္ဆတ္ိတံုဏွ ိ
ဘာေ၀ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ 
ေတာထ္ပဆ္င္ ့ေမးခြန္းထတုလ္ုကိ ္
မိျပန္သည္။
 ‘ ‘ေဟ့လူ၊ ေျဖဦးေလဗ်ာ။ 
စာေရးဆရာေတြ  မလာခင္က 
လည္း ေရွာင္ဖယ္ဖယ္၊ ျပန္သြား 
ေတာ့လည္း အသံတိတ္ေန၊ ဘာ 
ျဖစ္ေနတာတုံး’’
 ေငါင္စင္းစင္းႏွင့္ ႏႈတ္ဆိတ္  

ေနေသာ ကိုသက္ခုိင္သည္ သတိ 
ျပန္လည္လာသည့္ လူမမာႏွင့္တူ 
ေနျပန္သည္။
 ‘‘ခကတ္ယ္ကိမုင္းဒင။္ ကက ္
ဆက္ထဲမွာ စီဒီျပားထည့္ဖြင့္လို ႔ 
မရဘူးေလ။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး 
မွာ ပ႐ုိဂရမ္တစ္ခုထည့္သြင္းမယ္ 
ၾကံရင္ ေမာ္ဒယ္ခ်င္း ကုိက္၊မကုိက္၊ 
စနစ္ညီ၊ မညီ အရင္စစ္ရတာမ်ဳိး 
မဟုတ္လား။ အခုေဟာေျပာပဲြ  
လုပ္ ၾကည့္ေတာ့ ကိုယ္ေတြ႕အ 
ခက္ႀကဳံၿပီမဟုတ္လား’’
 ‘‘ဘာဆိုင္လို႔လဲ ကိုသက္ခုိင္ 
ရာ။ ခင္ဗ်ားလည္းဗမာ၊ ဖူးခက္  
ေရာက္ ဗမာအလုပ္သမားေတြ 
လည္း ဗမာပဲဥစၥာ။ ခင္ဗ်ားလို 
ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္လူက 
ထဲထဲ၀င္၀င္ ပ့ံပုိးႏိုင္ရင္ပုိမေကာင္း 
ဘူးလားဗ်ာ’’
 ‘‘ခင္ဗ်ားႏွယ္ ခက္ခ်က္ဗ်ာ။ 
ထထဲ၀ဲင၀္င ္အဆင္တ့င ္မကဘူး။ 
ဟိုဘက္ေပါက္ထြက္သြားတဲ့အ 
ထိပါ။ ကြၽန္ေတာ္လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီဗ်။ 
ဘယ္သူ႔ကိမွု အျပစ္ေျပာစရာ မရိွ  
ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ပ့ါရမနီည္းေသး 
တယ္လို႔သာ မွတ္ပါတယ္’’
 ‘‘ခငဗ္်ားက ဘာေတြမ်ားလပု ္
ခဲလ့ို႔တုံး ရငွ္းပါဦးကိယု္ဆ့ရာရယ’္’
 ‘‘ဒီကိစၥေတြကို ကြၽန္ေတာ္ 
ေနာက္ေၾကာင္း မျပန္ေတာ့ဘူး။ 
မေျပာေတာ့ဘူးလို႔ ဆုံးျဖတ္ထား 
ေပမယ္ ့ခငဗ္်ား ရ႕ဲ ေစာင္းေနတဲအ့ 
ျမင္ကို တည့္လို တည့္ျငား ေျပာရ 
ေသးတာေပါ့ဗ်ာ။ အမွန္ေတာ့ ဖူး 
ခကမွ္ာ ဗမာအသိငု္းအ၀ုငိ္းနဲ႔ ကြၽန္ 
ေတာ္ခပ္ကင္းကင္း ေနရတာဟာ 
အေၾကာင္းရွိတယ္ဗ်။ ဟိတ္ႀကီး 
ဟန္ႀကီးလပ္ုတာေတာ့ မဟုတ္ရပါ 
ဘူး။ ဒီလုိပါ’’
 ထိုသို ႔လွ်င္ မိုးညိဳ႕ေနသည့္ 
ဖူးခက္၏ တစ္ခုေသာ နံနက္ခင္း 
(Big C) ဘစ္စီအနီးရိွ ထိုင္းစား 
ေသာက္ဆုိင္တစ္ခုတြင္ ကိုသက္ 
ခိုင္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္နံနက္စာအျဖစ္ 
ဒင္မ္ဆမ္းစားေနၾကခ်ိန္တြင္ ဖူး 
ခကၿ္မိဳ႕ေရာကဗ္မာအသိငု္းအ၀ိငု္း 
ႏငွ္ ့ ကိသုကခ္ုငိတ္ုိ႔အၾကား သမား 
႐ိုးက်ဆက္ဆံေရး မရွိျခင္းအေပၚ  
ကိုသက္ခိုင္၏ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ 
ေအာကပ္ါအတိုင္း ျဖစ္ေလသည။္
 ‘ ‘ကြ ၽန္ေတာ္ဖူးခက္ကို  စ 
ေရာကတ္ာ ၂၀၀၃ ႏု၀ိငဘ္ာလဗ်။  
ေရာက္စကေတာ့ ဗမာမိတ္ေဆြ 
မ်ားမ်ားစားစား မရွိလွပါဘူး။ မရွိ 
ဆို ဗမာေတြ ဒီေလာက္မ်ားမ်ား 
ေရာက္ေနမနွ္းလည္း ကြၽန္ေတာမ္ ွ
မသိတာကိုး။     တစ္ႏွစ္ေက်ာ္  
ေလာက္လည္းရွိေရာ  ဗမာေတြ 
သိန္းခ်ီၿပီး ရွိေနတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ 
ေတာသ္လိာရတယ။္ ကြၽန္ေတာက္  
ေနရာတကာ ဟုိစပ္စပ္ဒီစပ္စပ္  
လုပ္ခ်င္တဲ့ေကာင္ဆိုေတာ့    ဒီ 
ေလာကမ္်ားတဲ ့ဗမာအပုစ္ႀုကီးအ 
တြက္ ငါဘာမ်ားလုပ္ေပး ႏုိင္ပါ 
လမ့္ိဆုၿိပီး မၾကာခဏ အေတြး၀ငမိ္ 
တယ္။ 
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ဘငဂ္လာလမ္းကိ ုျဖတ္ေလွ်ာက္ျခင္း

(တစ္)
 ဖူးခက ္(Phuket) ကိ ုေရာက ္
မွျဖင့္ ဘင္ဂလာလမ္း (Bangla 
Road) ကိုေတာ့ ေလွ်ာက္ျဖစ္ 
ေအာင္ ေလွ်ာက္လိုက္ဦးဟု ဖူး 
ခက္ေန ျမန္မာမိတ္ေဆြအမ်ားအ 
ျပားက တိုက္တြန္းလာပါသည္။ 
သာမန္ကာလွ်ံကာ ႏိႈးေဆာ္ပံုမ်ဳိး 
မဟုတ္။ ေတာ္ေတာ့ကိ ုေလးေလး 
နက္နက္ျဖင့္ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ 
ႏိႈးေဆာ္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 ဘင္ဂလာ (Bangla) တဲ့။ 
ဘယလ္ိလုမ္းအမ်ဳိးအစားပါလမိ့။္ 
တစ္ေခါက္ေတာ့  ေလွ်ာက္ျဖစ္  
ေအာင ္ေလွ်ာကသ္ြားဦးမဟွ ုစတိ ္
ထဲ၌ ေတးၿပီး  အားခဲထားခဲ့ရာ 
တစ္ညသား၌ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ 
ၿမိဳက္ႀကီးကိုပင္လွ်င္ ဘင္ဂလာ 
(Bangla) လမ္းရွိရာသို႔ ေရာက္ရွိ 
ခဲ့ပါေလသည္။

(ႏွစ္)
 ဖူးခက္ (Phuket) က ကြၽန္း 
ၿမိဳ ႕ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ 
ေတာင္ဘက္  အစြန္ဆံုးတြင္ရွိ  
သည့္ အပန္းေျဖစခန္းေဒသပင္ 
ျဖ စ္ ပါ ၏ ။  ပ င္ လ ယ္ ထဲ တြ င္  
ေတာင္ေျမာက္ရွည္ေမ်ာေမ်ာပံု  
သဏၭာန္ရွိၿပီး ျပည္မႀကီးႏွင့္ ဆာ 
ယက္ဆင္ (Sarasin) ဟူေသာ 
တံတားတစ္ စင္းတည္းႏွ င့္သာ  
ဆကသ္ြယ္ထားေသာ ေဒသျဖစပ္ါ 
သည္။ ဖူးခက္ကြၽန္းက ဧရိယာ 
စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၂၀၉ ဒသမ ၇ 
မိုင္ရွိၿပီး ကီလိုမီတာႏွင့္ တြက္ပါ 
က ဧရိယာ ၅၄၃ စတုရန္းကီလိုမီ 
တာ က်ယ္၀န္းပါသည။္ ပငလ္ယ္ 
ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၁၇၃၆ 
ေပတြင္ တည္ရွိၿပီး ေတာင္ကုန္း 
ေတာငတ္န္း လွ်ဳိေျမာင္ေခ်ာငခ္်ပ ္
အလြန္ထူထပ္သည့္ ေဒသတစ္ခု 
ပဲျဖစ္ပါသည္။
 ကမ္းေျခေပါင္း ငါးဆယ၀္န္း 
က်င္ခန္႔ရွိသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း 
နာမည္ေက်ာ္  ကမ္းေျခက ႏွစ္  
ဆယ္၀န္းက်င္ခန္႔သာ ရွိလိမ့္မည္ 
ဟု ခန္ ႔မွန္းရပါသည္။ ေရပတ္ 
လည၀္ိငု္းထားသည့ ္ကြၽန္းႀကီးျဖစ ္
သျဖင့္ ကမ္းေျခမ်ားက ကြၽန္းကို 
၀ိုင္းထားသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း 
ကမ္းေျခအမ်ားစုက ကြၽန္း၏အ 
ေနာကဘ္က္ျခမ္း၌သာ တညရ္ွိေန 
ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 နာမည္ေက်ာ္ကမ္းေျခမ်ား 
ထဲ၌ Potong Beach ပါ၀င္ပါ 
သည္။ ဖူးခက္၌ လူသိအမ်ားဆံုး 
ကမ္းေျခ၊ နာမည္အႀကီးဆံုးကမ္း 
ေျခ၊ အစည္းကားဆံုးကမ္းေျခ 

ေမာင္သာခ်ဳိ

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ 
ဘာ ၂၆ တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ဆူ 
နာမီ (Tsunami) ငလ်င္၏ ဒဏ္ 
ကို အထိခိုက္ဆံုးခံစားခဲ့ရသည့္ 
ကမ္းေျခလည္း ျဖစ္ပါသည္။
 ဘင္ဂလာ (Bangla) လမ္း 
သည္ ပေတာင္ (Patong) ကမ္း  
ေျ ခ ၌  ရိွ ပါ သ ည္ ။  ပေ တာ င္  
(Patong) ကမ္းေျခကို ပတ္ထား 
သည့္ လမ္းမႀကီးျဖစ္ေသာ Tha 
wee wong လမ္းကိ ုဦးတုိကထ္ား 
သည့္လမ္းပဲျဖစ္ပါသည္။  ထို ႔ 
ေၾကာင့္ ပင္လယ္ကို ေခါင္းထိုး 
ထားသည့္ လမ္းဟုပဲ ဆိုၾကပါစို႔။ 
လမ္းအရွညမွ္ာ ရန္ကန္ုၿမိဳ႕လယ္ရိွ 
လမ္းသြယ္ႏွစ္ခုစာနီးနီးေလာက္ 
ရွည္လ်ားပါသည္။ လမ္းအက်ယ္ 
ကမူ လသာလမ္းေလာက္ မရိွ 
တရွိ။
 ဘင္ဂလာ.....တဲ့။
 သည္လမ္းကို  ေလွ်ာက္ဖို ႔ 
အိပ္ရာ၀င္ေနာက္က်ေသာ ည 
တစ္ည၌ ဖူးခက္ကမ္းေျခရိွရာဆီ 
သို႔ ထြက္ခဲ့မိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(သံုး)
 ဘင္ဂလာလမ္းဆုိသည္မွာ 
မညက္ဲသ့ို႔ လမ္းအမ်ဳိးအစားပါလဲ 
ဟု ေမးခဲ့ပါက တိုတိုရွင္းရွင္းႏွင့္ 
လိုရင္းကိုေျဖရေသာ္ လိင္ေစ်း  
တန္းႀကီးပဲျဖစပ္ါသည။္ တစန္ည္း 
အားျဖင့္ ကာမဂုဏ္လမ္းမႀကီး။ 
ရမၼက္ေတြ ေျခခ်င္းလိမ္ေနသည့္ 
လမ္းမ။
 လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ 

လမ္းေဘး၀ဲယာ၌ စားေသာက္ 
ဆုိင္ေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယ 
မကာမ်ဳိးစံုရရွိႏိုင္သည့္ ဆိုင္ေတြ။ 
၀ီစကီမ်ဳိးစံု၊ ၀ိုင္မ်ဳိးစံု၊ ဘီယာမ်ဳိး 
စံ။ု ပငလ္ယ္စာႏငွ့တ္ကြ ျမည္းစမ္း 
ၾကည့္စရာ အစားအစာမ်ဳိးစံု။ စီး 
ကရက္မီးခိုးေငြ႕မ်ားက ေထာင္း 
ေထာင္းထလ်က္။ ေတးဂီတေဖ်ာ္ 
ေျဖပဲြမ်ားတြင ္ဇာတ္စငတ္စ္ေနရာ 
ရာဆီက ေပၚထြက္၍ လာတတ္ 
ေသာ မီးခိုးေငြ႕မ်ားကလည္း ဟို 
ဆိုင္သည္ဆိုင္မ်ားဆီမွ မၾကာခ 
ဏ ထြကထ္ြက၍္ လာတတ္ေပရာ 
ဘ င္ ဂ လာ လ မ္း မ ႀ ကီး တ စ္  
ေလွ်ာက္လံုးတြင္  တစ္ေနရာမ 
ဟုတ္ တစ္ေနရာဆီ၌  မီးခိုးေငြ႕ 
မ်ားအူ၍ ေနပါသည္။ တခ်ဳိ႕ဆိုင္ 
ေတြက အပ်ံစား song box ႀကီး 
မ်ားျဖင့ ္ေသြးညီႇႂကြစရာ ေတးဂတီ 
မ်ားကို ဖြင့္လွစ္၍ ထားေပရာ ထို 
ဂီတသည္ ဖြင့္ထားသည့္ဆိုင္တစ္ 
ခုတည္းအတြက္သာမကဘဲ ဆိုင္ 
နားနီးခ်င္းမ်ားကပါ မွ်ေ၀သံုးစဲြသ 
ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး ဟိုဘက္ဆိုင္က 
ဂတီႏငွ့ ္သညဘ္ကဆ္ိငုက္ ကခ်င ္
လည္း ကလို႔ရသည့ ္အေနအထား 
မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးက 
ေရာင္စံုျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေနရာ 
ေတြမွာက လင္းတစ္ခါ မွိန္တစ္ 
လညွ့။္ ဆိငုတ္ိငု္းလိလုိ ုစားပဲြတိငု္း 
လိုလို၌ လူေတြျဖင့္ ျပည့္ေနေလ့  
ရွၿိပီး ဘငဂ္လာလမ္း တစ္ေလွ်ာက ္
လံုးမွာလည္း အစုန္အဆန္ပဲြေစ်း 
တန္းေလွ်ာက္သလို ေလွ်ာက္ေန 

ၾကကာ ရပ္ေငးသူ၊ ရပ္ေမးသူတို႔ 
ျဖင့္ ပ်ားပန္းခပ္၍ ေနပါသည္။
 ဆိုင္တစ္ဆိုင္ကမူ သံုးထပ္ 
တိုက္ျဖစ္ပါသည္။ တိုက္မ်က္ႏွာ 
စာ၌ အထပ္တုိင္းတြင္ စႀကႍက 
ေလးေတြ ထည့္ထားပါသည္။ အ 
ထက္ေအာကစ္ႀကႍတစခု္ႏငွ္ ့တစ ္
ခုကို  သံမဏိပိုက္လိုင္းမ်ားျဖင့္  
တြယ္တက္၊ တြယ္ဆင္း၍ ရပါ 
သည္။ စႀကႍတစ္ထပ္ခ်င္းဆီမွာ 
က ေယာက္်ားသံုးေယာက္စီ ။ 
စြပ္က်ယ္ခ်ဳိင္းျပတ္ကို လက္တစ္ 
ဖက္ ျဖဳတ္ထားၾကေလရာ သူတုိ႔ 
၏ ေတာင့တ္င္းေသာ လက္ေမာင္း 
သားမ်ားႏွင့္ ရင္အံုမ်ားကို ျမင္ေန 
ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ သူတို႔အားလံုး 
က ေဘာင္းဘီအတိုမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ 
ရာ ေပါင္ႏငွ့ ္ေျခသလံုးဆမီ ွႂကြက ္
သား မ်ား ကို လ ည္း  အေျ မႇာ င္း  
လိကု ္ေတြ႕ေနရပါသည။္ အားလံုး  
အသက္ခပ္ရြယ္ရြယ္ လူငယ္ေတြ 
ခ်ည္း ျဖစ္ၾကၿပီး စႀကႍတစ္ထပ္ 
ႏွင့္  တစ္ထပ္ကို  သံမဏိ ပုိက္  
လိုင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တြယ္တက္ 
သြားလိုက္ ၾက၊ တြယ္ဆင္းလာ 
လိုက္ၾက၊ မိမိတို ႔ ဖြားဖက္ေတာ္ 
ရွိရာဆီသို႔ လက္ႏွင့္ ႏိႈက္ျပလိုက္ 
လပ္ုေနၾကျခင္း ျဖစပ္ါသည။္ ယင္း 
ကို ၾကည့္ကာ အဘယ္သို ႔ေသာ 
အမ်ဳိးေကာင္းသားကို ေခၚသြားရ 
လွ်င္ ေကာငး္ေလမလဲဟု အကဲ 
ျဖတ္ေနသူေတြက မ်က္ႏွာခ်င္း 
ဆိုင္ ပလက္ေဖာင္းေပၚရွိ ဘီယာ 
စားပဲြ၀ိုင္းဆီမွ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ 

ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေယာက္်ား 
ေတြ လည္းပါရဲ႕။ မိန္းမေတြလည္း 
ပါရဲ႕။ ကိုယ့္အလိုဆႏၵကို ျဖည့္ 
စြက္ေပးမည့္ အားေကာင္းေမာင္း 
သန္ ေယာက္်ားျပည့္တန္ဆာကို 
လာရွာသည့္သူေတြ။
 ဆိုင္တစ္ဆုိင္ကမူ ကြၽန္းစား 
ပဲြအ၀ိုင္းႀကီးေတြႏွင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုစားပဲြႀကီးမ်ား၏ အလယ္ဗဟို 
၌မူ သံမဏိပိုက္လိုင္းတစ္ေခ်ာင္း 
က ဆိုင္မ်က္ႏွာၾကက္ရွိရာဆီသို႔ 
တက္သြားပါသည္။ ထိုတိုင္ကို  
ဖက္ကာ စားပဲြခုံေပၚ၌ တြန္႔လိမ္ 
ၿပီး ကေနသူေတြက မိန္းမလ်ာ 
ေတြ။  ႐ုပ္ေခ်ာေခ်ာ အရပ္အ 
ေမာင္းေကာင္းေကာင္းေတြခ်ည္း။ 
ေဟာ္မုန္းကို စားလည္းစား၊ ထိုး 
လည္းထိုးလို႔ေပလား (သို႔မဟတု)္ 
ဆလီကီြန္ေတြပင ္ထည့သ္ြင္းထား 
၍ ေပလား မေျပာတတ္။ တကယ့္ 
မနိ္းမလွႏငွ့ ္မျခားေလာက္ေအာင ္
လံုး၀န္းျပည့္ကားသည့္ ရင္သား 
မ်ားကိ ုဗလာက်င္းကာ စကတအ္ 
တိကုေလးမ်ား၊ လကတ္စ၀္ါးသာ 
သာ ေဘာင္းဘီကေလးမ်ားျဖင့္ 
ကျပေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူ 
ေတြက စားပဲြခံု ႏႈတ္ခမ္းသားမ်ား 
ေပၚ၌ ယမကာခြက္ကို ခ်ကာ ဆူ 
ပြကသ္ည္ဂ့တီေအာက၌္ ကသကူိ ု
ေမာ့ၾကည့္ေငးေမွ်ာ္ရင္း ထိုညအ 
တြက္ ၀ယ္၊ မ၀ယ္ ဆံုးျဖတ္ၾက 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အႀကိဳက္ႀကးီ 
ႀကိဳက္ခဲ့ေသာ္ ဖူးခက္ကမ္းေျခ၌ 
အနားယူစဥ္ တစ္ပတ္ဆယ္ရက္ 

တန္သည္ျဖင့္  ၀ယ္ယူထား၍ 
လည္း ရႏိငုသ္ည့ ္ေစ်းကြက္ျဖစပ္ါ 
သည္။
 အ မ်ဳိး သ မီး အ စ စ္ မ်ား က 
လည္း ဖီးလိမ္း၀တ္စားျပင္ဆင္ 
ကာ တစ္ဆိုင္၀င္ တစ္ဆိုင္ထြက္၊ 
တစစ္ားပဲြကေန တစစ္ားပဲြကူးကာ 
အၾကည့္ျဖင့္၊ အၿပံဳးျဖင့္၊ စကား 
လံုးျဖင့ ္ေစ်း၀ယသ္ကူိ ုရွာၾကျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕ဆုိင္မ်ားကမူ 
ဆိုင္တြင္းက ဆူပြက္ေသာ ဂီတ 
သာမကဘဲ ဆိုင္ထဲက လူေတြပါ 
ဘငဂ္လာလမ္းေပၚသို႔ လွ်ံက်လာ 
ၿပီး လမ္းေပၚ၌ပင ္ကေနၾကျပန္ပါ 
သည္။
 ညဥ့္နက္လာေလေလ ဘ၀ 
ရမၼက္က အခုိးအလွ်ံမ်ား ထြက္ 
လာေလေလ။ ညဥ့္သန္းေခါင္ကူး 
ေလေလ ဘ၀အေမွာင္ကူးေလ 
ေလ။ ဘင္ဂလာလမ္းဟာ ႏႈတ္ 
ခမ္းႀကီးေတြတဲြလို႔။ မ်က္လံုးႀကီး 
ေတြရဲြလို႔။ စကားသကံ မသဲမကဲြ။ 
မိန္းမ၊ ေယာက္်ား ဘငဂ္လာ လမ္း 
ေပၚမွာ ဘာမွ မကဲြျပားပါေလ 
ေတာ့။

(ေလး)
 တစ္ည ဘင္ဂလာလမ္းကို 
ျဖတ္ေလွ်ာက္ေတာ ့တစလ္မ္းလံုး 
တိတ္ဆိတ္၍ ေနပါသည္။ တစ္ 
ဆိုင္မွ မဖြင့္။ လူသူတစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္မွ မရွိ။
 ‘‘ကဆုန္လျပည့္ေန႔ေလ’’
 ေဒသခံက အ့ံၾသေနသညဟု္ 
ထင္သြားလို ႔လားမသိ။ မေမးဘဲ 
ႏွင့္ ေျဖျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 ထိုင္းဘုရင္၏ ေမြးေန႔လို၊ 
ထုိင္းမိဖရုား၏ ေမြးေန႔လိ၊ု ကဆန္ု 
လျပည့္ေန႔လို၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ 
လို၊ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔လို၊ 
အခါႀကီးရကႀ္ကီးမ်ား၌ ဘငဂ္လာ 
လမ္းကို ထိုသို ႔ သန္းေခါင္အထိ 
ပိတ္ထားေလ့ရွိသည္ဟု  ဆိုပါ  
သည္။
 သန္းေခါင္က နည္းနည္းက 
ေလးက်ဴးသည္ႏွင့္ ယစ္မူးရီေ၀ဖို႔ 
ရာ အဆင္သင့္။ ညိႇဳ႕ယူဖမ္းစားဖို႔ 
ရာ အဆင္သင့္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ထင္ပါ၏။ ပိတ္ 
ထားသည့္ ဆိုင္တစ္ဆုိင္ေရွ႕တြင္ 
ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ သူ ႔ 
လက္ပတ္နာရီကို ငံု ႔ငံု ႔ၿပီး ၾကည့္ 
လို႔။ သန္းေခါငယ္ံေရာကဖ္ို႔ ေစာင္ ့
ေနလိုက္တာ။ ကဆုန္လျပည့္  
ေတာ ့ဘာျဖစသ္လဆဲိသုည့ ္အလိ ု
မက်သည့္မ်က္ႏွာ။
 ေၾသာ္...ဘင္ဂလာ.. ဘင္ဂ 
လာ။ ညလံုးေပါက္ လူေစ်းတန္း 
ခင္းက်င္းၾကရာ ဘင္ဂလာ။ ပင္ 
လယ္ႀကီးဆီသို ႔ ဦးတိုက္ထားရာ 
ဘငဂ္လာ။ အိပ္ေရးမွ ၀ပါရ႕ဲလား 
အို... ဘင္ဂလာ။      ။

ဘင္ဂလာလမ္းတစ္ေနရာက ကုိယ္ဟန္ျပေနသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား
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ႀကံဳခဲဖ့ူးသည္ ့‘‘မပဲင္း’’ေကာ္မတီ

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က 
သတင္းထူးတစ္ရပ္ကို ဂ်ာနယ္ 
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈခဲ့ရ 
၏။ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နယ္ေက်ာ္ 
စည္း႐ံုးျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။ 
‘‘နယ္ေက်ာ္’’ဟူေသာ စကားလံုး 
ကိုၾကားလွ်င္ စာေရးသူမွာ အစဥ္ 
အၿမဲေခါင္းနားပန္း ႀကီးသြား၏။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စာေရး 
သတူို႔ႏုငိင္၌ံ နယ္ေက်ာသ္ည္ဒ့ဏ ္
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ 
ျပညသ္တူို႔ခါးသီးစြာ ေတြ႕ႀကံဳခစံား 
ခဲ့ရ၏။
 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က မႀကံဳစဖူး 
နယ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္  
နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ 
ေသာ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္အုိး 
အမိစ္ည္းစမိမ္်ား ေသေက်ပ်ကစ္ီး 
ဆံုး႐ႈံးခဲ့၏။ အေရွ႕ဘက္မွ နယ္ 
ေက်ာလ္ာသမူ်ားေၾကာင္ ့အထက ္
ျမန္မာျပည္ မႏၲေလးၿမိဳ ႕ ႀကီးရွိ  
ျပည္သူမ်ားစြာမွာ ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕ဖ်ား 
သို ႔  ေရာက္ရိွကုန္ ၾက၏။ ကုန္ 
သြယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ 
ကုန္လုပ္ငန္း၊ စက္မႈကုန္ထုတ္ 
လပ္ုငန္း၊ ဟုိတယ္လပ္ုငန္းစသည ္
မ်ား အားလံုးနီးပါးမွာ သူတုိ ႔မ်ဳိး 
ႏြယ္မ်ား၏ လက္ဝါး ႀကီးအုပ္မႈ  
ဒဏ္ကို ခံရ၏။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး 
မ်ားကို  နယ္ေက်ာ္ပို ႔ေဆာင္ေစ 
ၿပီး သူတုိ႔မယားျပဳခဲ့ၾက၏။ ျပဳၾက 
ဆဲျဖစ္၏။ မၾကာမီရက္ပိုင္းကပင္ 
လကန္ကမ္်ိဳးစံုႏငွ္ ့သတူုိ႔လမူ်ိဳးရစွ ္
ဦး အေရွ႕နယ္စပ္မွ နယ္ေက်ာ္ဝင ္
ေရာက္လာသည္မွာ အေနာက္ 
ဘက္အိႏၵိယနယ္စပ္ တမူးၿမိဳ႕ အ 
ထိေရာက္၏။ စာေရးသူတို ႔ႏုိင္ငံ 
၏ လံၿုခံဳေရးစနစက္လည္း အေရွ႕ 
ဘက္နယ္စပ္မွ ျပည္နယ္ႀကီးတစ္ 
ခု၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခုကိုျဖတ္ 
သန္း၍ စစုုေပါင္း မုိင ္၅၀၀ ေက်ာ္ 
ခရီးကို ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ လက္ 
နကမ္်ားတငၿ္ပီး ဝင္ေရာကလ္ာသ ူ
မ်ားကို လမ္းခရီး၌ လံုးဝဖမ္းဆီး 
ႏိငုခ္ဲ့ျခင္းမရွိေပ။ စစ္ေဆးေရးဂတိ ္
မ်ားက အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကသည္ထင္ 
၏။ ဤကဲ့သို႔ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ား 
ထံုမြမ္းေသာဓေလ့ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ 
သည့္အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ခန္ ႔မွ 
စ၍ အေနာက္ေတာင္ဘက္နယ္ 
စပ္စည္း႐ိုးက်ိဳးေပါက္ၿပီး အလံုး 
အရင္းျဖင့္ နယ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ 
လာသူမ်ားက လူဦးေရသန္းႏွင့္ခ်ီ 
တုိးပြားလာခဲ့ေလ၏။ ၂၀၁၂ ခုႏစွ ္
တြင္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡ၊ ဆူနာမီ 
လႈိင္းမ်ားက ရခုိင္ကမ္းေျခေဒသ 
တစ္ခုလံုးသာမက ေျမလတ္ပုိင္း 
ကုန္းေခါင္ေခါင္ေဒသမ်ားအထိ 

ျမင့္မိုရ္ေဆြ

လႊမ္းမိုးခဲ့၏။ သတ္ပြဲျဖတ္ပြဲမ်ား 
ေအာကတ္ြင ္တရားေပ်ာက၍္ ဓား 
ေကာကခ္ဲရ့သည္ဘ့ဝႏငွ္ႀ့ကံဳခဲၾ့က 
၏။ မ်က္ေမွာကက္ာလအထိ ၿငမ္ိး 
ေအးမႈမရွိေသးေပ။
 စီးပြားေရးအရ ျမန္မာ့သစ္ 
ေတာမ်ားကိုေမွာငခ္ိ၍ု နယ္ေက်ာ ္
သယ္ယူသူမ်ားက ယေန႔အထိ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးယို 
ယြင္း မႈအေမြမ်ားကို  ေပးအပ္  
လ်က္ရိွၿပီး အရက္၊ ဘီယာ၊ ဒီ 
ဇယ္၊ ဆုငိက္ယ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
စသည္မ်ားကို  ေမွာင္ခို၍ နယ္ 
ေက်ာ္တင္သြင္းသူမ်ားကလည္း 
လစလ္ွ်ငလ္စသ္လိ ုေခါင္းေထာင ္
ေနၾကဆဲျဖစ၏္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့‘‘နယ္ 
ေက်ာ္’’ဟူေသာ စကားလံုးသည္ 
စာေရးသူတုိ ႔တုိင္းျပည္အား ႏွိပ္ 
စက္ခ်င္တုိင္းႏွိပ္စက္ေလ့ရွိျခင္း 
ေၾကာင္ ့၎အသၾံကားလွ်င ္ေခါင္း 
ေထာင္ၾကည့္မိသည္မွာ အက်င့္ 
ျဖစ္ေနေပသည္။
 ဤေဆာင္းပါးအစ၌ ေဖာ္ျပ 
ခဲ့သည့္ နယ္ေက်ာ္စည္း႐ံုးျခင္းမွာ 
မူ  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ  
ေကာ္မရွင္၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလယွ္ေလာင္းမ်ား စုေဝးေဟာ 
ေျပာခြင့္ႏငွ္ ့မဆဲြယစ္ည္း႐ံုးခြင္ဆ့ုငိ ္
ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ (၁/၂၀၁၄) 
မူၾကမ္းတြင္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု၌ 
လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ႏငွ္ ့သ၏ူကိယုစ္ားလယွသ္ာ စည္း 
႐ံုးေဟာေျပာခြင့္ရွိ ၿပီး အျခားသူ 
မ်ား  (ပါတီေခါင္းေဆာင္အပါ 

အဝင္) ေဟာေျပာမည္ဆုိပါက 
ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္ 
ဆုိသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ဆိုလို 
ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္ေပါင္းစုံမွ ေရးသား 
ခ်ကမ္်ားကိ ုအထပ္ထပ္ဖတ္႐ႈျခင္း 
ျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုသေဘာေပါက္ 
လာရေပသည။္ ထုိအခါ စာေရးသ ူ
တုိ ႔ႏုိင္ငံတြင္  နယ္မေက်ာ္သင့္  
သည့္ကိစၥရပ္မ်ားက အလုံးအရင္း 
ႏင့္ွ ေက်ာ္ဝင္၊ ေက်ာ္ထြက္ျပဳေနၾက 
ၿပီး နယ္ေက်ာ္သင့္သည့္ကိစၥရပ္ 
ကိုမူ တားျမစ္ရန္၊ ကန္႔သတ္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေပၚထြန္းေနပါၿပီ 
ေကာ ဟု  ေ ကာ က္ ခ် က္ ခ် မိ ပါ  
သည္။
  စာေရးသူတကၠသိုလ္ဝင္  
ေက်ာင္းသားအရြယ္ ၁၉၆၀ ျပည့္ 
ႏွစ္တြင္ တည္ၿမဲ ဖ.ဆ.ပ.လ ႏွင့္ 
သန္႔ရွင္း ဖ.ဆ.ပ.လ အဓိကအား 
ၿပိဳင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ 
မဲဆြယ္ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ 
ဖူးပါသည္။ ဦးႏု၏ အာဇာနည္ 
ကုန္းေဟာေျပာပြဲ၊ သိမ္ျဖဴကြင္း 
ေဟာေျပာပြဲ၊ ဦးဗေဆြ၏ သဃၤန္း 
ကြၽန္းအသင္းတုိက္ (ယခု ေဝဇ 
ယႏၲာလမ္းႏွင့္ ေလးေထာင့္ကန္ 
လမ္း လမ္းဆံု  သာဓု ၿခံအိမ္ရာ 
အနီး) ေဟာေျပာပြဲ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း 
၏ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ နႏၵဝန္ကြင္း 
ေဟာေျပာပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ 
နားေထာငခ္ဲဖ့ူးပါသည။္ စာေရးသ ူ
တို ႔  ဗဟန္းၿမိဳ ႕နယ္မွ သန္ ႔ရွင္း 
ဖ.ဆ.ပ.လ အမတ္ေလာင္းမွာ 
သီရိပ်ံခ်ီဦးသန္းစိန္ျဖစ္ၿပီး သူ၏ 

ေဟာေျပာပြဲကို ကမၻာေအးကုန္း 
ေျမတြင္ နားေထာင္ခဲ့ဖူးေလ၏။ 
အားလံုးလြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာ 
ခြင္ရ့ွပိါသည။္ စည္း႐ံုးေရးႏငွ္ပ့တ ္
သက၍္ ပါတီေခါင္းေဆာငမ္်ားကိ ု
ရညရ္ြယ္တားျမစသ္ည္ ့ကန္႔သတ္ 
ခ်က္တစ္ခုမွ်မရွိ၊ ေဟာေျပာပြဲကို 
လံုးဝမခ်ဳပ္ခ်ယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ႀကီးမွာလည္း ျပႆနာတစစ္ံတုစ ္
ရာမရွိ  တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေအး 
ခ်မ္းစြာၿပီးစီးခဲ၏့။ ယခင ္ဒမီိကုေရ 
စီေခတ္ႏွင့္ႏိႈ င္းယွဥ္ ၿပီး  ယေန ႔ 
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဒီမိုကေရစီ  
ေရြးေကာကပ္ြဲေကာမ္ရငွ၏္ လက ္
ထက္တြင္မွ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို 
တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း အ 
ဘယ္ေၾကာင့္ျပဳလပုရ္န ္ႀကိဳးကတု ္
အားထုတ္ေနပါသနည္း ဟူေသာ 
ေမးခြန္း၏အေျဖကို  စဥ္းစား၍ 
မရႏုငိ္ေပ။ စာေရးသကူ ဉာဏ ္မမီ 
၍လား၊ လုပ္ရပ္မ်ားက ဒီမိုကေရ 
စီ ‘‘စံ’’ႏွင့္မညီ၍လားဟုလည္း အ 
ထပ္ထပ္စဥ္းစားမိ၏။
 ထုိ႔အျပင္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု 
တြင္ ဆႏၵမဲေပးမည့္ျပည္သူတို ႔ 
မည္သည္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
မ်ားသာမက သက္ဆုိင္ရာပါတီ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တုိင္ ႏုိင္ငံ 
ေရးလမ္းစဥမ္်ားကိ ုအနီးကပလ္ာ 
ေရာက္ေတြ႕ဆံု ၿပီး က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္ကို 
နားေထာငလ္ိၾုကသညသ္ာျဖစ၏္။ 
နားေထာင္ပိုင္ခြင့္လည္းရွိၾက၏။

 t,f'DwmcsKyf aomif;pkNidrf;

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

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

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

 bmomjyef &Jrif;? ausmfrsKd;?

  ausmfolarmif? jynfhjynfhNzdK;

 pmjyift,f'Dwm csrf;Nidrf;

 owif;axmufcsKyf atmifol&

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

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

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

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

  Ekdifvif;atmif? ilvf&Sif;usif;

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

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

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

 pmjyif arwifZmOD;? xGef;odef;jrifh? rlrljrifh

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

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

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

 o½kyfazmf pkd;aomfwm ? 0vkH;

 vkd*dk'DZdkif; ausmufqnf 

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

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

                                     xkwfa0ol OD;rsdK;vdIifatmif (03804)

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

 yHkESdyfol a':rdkrdktd

  ok0PÖod*Ð (1211)

  21? y'kr®mvrf;? prf;acsmif;/

 zvif Sunn Colour Separation 

 apmifa& 35ç000

 a&mif;aps; 450 usyf
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 ypönf; ,lepf aps;EIef; 
   (uefa':vm)
 ေရႊ ေအာင္စ ၁,၂၉၃.၄၀
 ေရနံစိမ္း စည္ ၁၁၀.၆၇
 ေငြ ေအာင္စ ၁၉.၃၇
 ေၾကးနီ ေပါင္ ၃.၁၇
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ mmbtu ၄.၃၉

2014 ar  26 &uf aygufaps;EIef;jzpfonf/

,lepf 0,f a&mif;

1 a':vm (tar&duef) 962 970 usyf
1 a':vm (pifumyl) 763 773 usyf
1 ,l½dk (Oa&myor*¾) 1305 1323 usyf
1 bwf (xdkif;) 29.75 29.90 usyf
1 ,Grf (w½kwf) 152 154 usyf

၁ ေဒၚလာ ၀.၈၀၉၈ ေပါင္ (ၿဗိတိန္)
၁ ေဒၚလာ ၀.၇၃၃၄ ယူ႐ုိ    (ဥေရာပသမဂၢ)
၁ ေဒၚလာ ၁၀၁.၉၆ ယန္း (ဂ်ပန္)
၁ ေဒၚလာ ၆.၂၃၆၃ ယြမ္ (တ႐ုတ္)
၁ ေဒၚလာ ၅၈.၅၂ ႐ူပီး (အိႏိၵယ)
၁ ေဒၚလာ ၁.၂၅၂၇ ေဒၚလာ (စင္ကာပူ)
၁ ေဒၚလာ   ၁,၀၂၄.၄၅ ၀မ္ (ကုိရီးယား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၂၁၀၅ ရင္းဂစ္  (မေလးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃၂.၅၂ ဘတ္  (ထုိင္း)
၁ ေဒၚလာ ၁၁,၅၉၃.၀၀ ႐ူပီးယား  (အင္ဒုိနီးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၂၁,၁၂၅.၀၀ ေဒါင္ (ဗီယက္နမ္)
၁ ေဒၚလာ ၄၃.၆၀၅ ပီဆုိ  (ဖိလစ္ပုိင္)
၁ ေဒၚလာ ၇.၇၅၃ ေဒၚလာ (ေဟာင္ေကာင္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၈၂၇ ေဒၚလာ  (ၾသစေၾတးလ်)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၇၀၄ ေဒၚလာ  (နယူးဇီလန္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၈၅၈ ေဒၚလာ (ကေနဒါ) 
၁ ေဒၚလာ ၃၄.၁၁ ႐ူဘယ္  (႐ုရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၆၇၂၉ ဒါရမ္ (UAE)

jynfwGif;aiGvJEIef;

2014 ar  24 &uf urÇmhaygufaps;EIef;jzpfonf/

အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာတြင္ ဂ်ပန္ဒုိင္၀ါကုမၸဏီ၏ 
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တည္ေထာင္ေရး အရိွန္တန္႔ေန

တုိက်ဳိ၊ ေမ- ၂၆
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လာမည့္ ၂၀၁၅ 
ေအာက္တိုဘာ၌ စေတာ့အိတ္ 
ခ်ိန္းတစ္ခု တည္ေထာင္ေပးရန္ 
စစီဥ္ထားေသာ ဂ်ပန္ ဘ႑ာေရး 
ကုမၸဏီသည္ အိတ္ခ်ိန္းအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
စေတာ့ေစ်းကြကအ္တြင္း စာရင္း 
၀ငမ္ည္ ့ပုဂၢလကိကမုၸဏနီည္းပါး 
သည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ 
လုပ္ငန္းအရွိန္တန႔္ေနေၾကာင္း 
သိရသည္။
 ဒုငိ၀္ါသည ္၁၉၉၃ ခုႏစွတ္ြင ္
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သေဘာတူစာ 
ခ်ဳပခ္်ဳပဆ္ိကုာ စေတာ့ေစ်းကြက ္
တစ္ခုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး နားလည္မႈ စာ 
ခြၽန္လႊာတစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရး 
ထုိးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ဒုိင္၀ါ၏ 
လပုင္န္းတြင ္တိကု်ိဳစေတာ ့အတိ ္
ခ်ိန္းက ၂၀၁၀ တြင္ပူးေပါင္းပါ 
၀င္လာခဲ့သည္။
 ဒုငိ၀္ါသည ္ျမနမ္ာအစိုးရႏငွ္ ့
ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၁ ႏွစ္လယ္မွ 
စကာ အေတြ႕အႀကံဳရင့္ေသာ 
အစုိး ရ၀န္ထမ္းမ်ားကု ိေခၚယူကာ 
ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စ 
ေတာ့ေစ်းကြကဆ္ုငိရ္ာ ေလက့်င္ ့
မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ‘‘ေလ့ 
က်င့္ေရး သင္တန္းၿပီးထားတဲ့ 
အစုိးရအရာရိွေတြဟာ စစီဥထ္ား 
တဲ့ စေတာ့ေစ်းကြက္မွာ အလုပ္ 
လုပ္ရဖုိ႔ေတာ့ မလိုအပ္ဘူးေပါ့’’ 
ဟု ဒုိင္၀ါတာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက 
ရွင္းျပသည္။ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း 
တည္ေထာင္ေရးအတြက ္အရာရွိ 
မ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးေသာ္ 

လည္း ျမန္မာတြင္ အမ်ားစုမွာ 
အစိးုရအလုပ္က ပုဂၢလိက အ 
လုပ္ထက္ ပုိအာမခံခ်က္ရွိသည္ 
ဟု အျမင္ရိွ ၾကေသာေၾကာင့္ 
အိတ္ခ်ိန္းအတြက္ ကြၽမ္းက်င္၀န္ 
ထမ္းရေရးမွာ ခက္ခဲေနသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ၀န္ထမ္းေလ့က်င့္ေရး 
တြင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ဆက္ 
သြယ္ခ်ိန္ဆက္ထားသည့္ ကုန္ 
သြယ္ေရးစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ 
လည္း နည္းပညာကြၽမ္းက်င္မႈ 
နည္းပါး၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ 
ဆုိင္ေနရသည္။ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ 
ဒုုိင္၀ါႀကံဳေတြ႕ရေသာ ေနာက္ 
ထပ္ျပႆနာတစ္ခုမွာ ျမန္မာ 

ကုမၸဏီမ်ားအား စေတာ့အိတ္ 
ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းသြင္းေရးအ 
တြက ္ဆဲြေဆာငရ္ခက္ေနျခင္းျဖစ ္
သည္။ အေၾကာင္းမွာ စေတာ့ 
အိတ္ခ်ိန္း၀င္လုိက္ေသာ ကုမၸ 
ဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘ႑ာ 
ေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္အ 
ေသးစိတ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပ 
ရေသာေၾကာင့္ အိတ္ခ်ိန္းသုိ႔ မ 
၀ငၾ္ကေတာ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ ‘‘ကမုၸ 
ဏီေတာ္ေတာမ္်ားမ်ားက အမ်ား 
ျပည္သူေရွ႕မွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ျဖစ္ဖုိ႔ထက္ ပုဂၢလိကပိုင္ျဖစ္ဖုိ႔ပဲ 
ေရြးခ်ယ္ေနၾကပါတယ္’’ဟု တာ 
၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ ထုိ႔ 

ေၾကာင့္ ဒုိင္၀ါသည္ စေတာ့ေစ်း 
ကြက္တြင္ စာရင္း၀င္ေသာ ကုမၸ 
ဏီမ်ားအတြက္ အခြန္သက္သာ  
ခြင္မ့်ားပါ၀င္ေသာ စနစ္ျဖင္ ့မတိ ္
ဆက္ေပးရန ္ႀကိဳးစားေနသညဟ္ု ု
ဆိုသည္။ 
  ေတာင္ကုိရီးယား အစိုးရ 
သည္ လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား 
တို႔တြင္ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ၌ 
စေ တာ့ အိ တ္ ခ်ိ န္း မ်ား တ ည္  
ေထာင္ႏုိင္ရန္ကူညီေပးခဲ့ေသာ္ 
လည္း ယခအုခါ ထုအိတိခ္်နိ္းမ်ား 
တြင ္စာရင္း၀ငထ္ားသည္ ့ကမုၸဏ ီ
မ်ားမွာ အနည္းငယသ္ာရိွေၾကာင္း 
သိရသည္။ Ref:Bangkok Post

ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း
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business
ႏိုင္ငံျခားသားေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကြန္ဒိုဥပေဒ လာမည့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳဖြယ္ရွိ
မိုးညိဳ
ရန္ကုန္-ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားကို 
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ၀ယ္ယူပါက 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ 
မည့္ ကြန္ဒိုမီဒီယံဥပေဒကို ယခု 
စတင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ 
ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ရြာ 
ႏငွ္ ့အိုးအမိ ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန ၫႊန ္
ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေအးေအးျမင္က့ 
ေျပာသည္။
 ‘‘ဒီဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသား 
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္က ရွိလာေတာ့မယ္ 

ေလ။ ႏိုင္ငံျခားသားက အခန္း 
၀ယ္ရင္ ဒီေျမကိုသူပိုင္သလို ျဖစ္ 
ေနမွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား 
သားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို Control လုပ္ 
မယ္။  ကိုယ့္အမ်ဳိးသားအက်ဳိး  
ကာကြယဖ္ို႔ ေျမကိ ုမဆံုး႐ံႈးေအာင ္
လို႔ ဒဦပေဒမွာ အေသးစတိ္ေရးဆဲြ 
ထားတယ္။ ၂၀၁၄ ျပည္ေထာင္ 
စုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ 
ရည္ရြယ္ထားတယ္’’ ဟု ေဒၚ 
ေအးေအးျမင့္က ဆိုသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ကြန္ဒို 
မီဒီယံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံျခားမ်ား 

ကြန္ဒို၀ယ္ယူလိုပါက ေျခာက္ 
ထပ္ႏွင့္အထက္ အခန္းကိုသာ 
စတင္လဲႊေျပာင္း၀ယ္ယူႏိုင္မည္ 
ျဖစ္ၿပီး ၎အေနျဖင့္ အဆိုပါအ 
ခန္းကိမု ူလဲႊေျပာင္းငွားရမ္းေရာင္း 
ခ်ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမပိုင္ဆိုင္ 
မႈအတြက္မူ ရရိွရန္ မေသခ်ာ 
ေၾကာင္း ၎က ခန္႔မွန္းေျပာဆို 
သည္။
 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စတင္ေရး 
ဆဲြခဲသ့ည့ ္အဆိပုါဥပေဒကိ ုအစိုး 
ရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိ 
ေစရဘဲ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ၀ယ္ယူ 

လိုသူ  ေျမယာပို င္ဆို င္ထားသူ  
ေဆာကလ္ပု္ေရး လပုင္န္းရငွမ္်ား 
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အား 
လံုးအဆင္ေျပႏိုင္မည့္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေရး 
ဆဲြထားၿပီး ယခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္တြင္  ျ ပ႒ာန္းပါက 
လႊတ္ေတာအ္တြင္း၌လည္း လႊတ ္
ေတာ္အမတ္မ်ားမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ဦးမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရသည္။
 ‘‘ဒီဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံျခားသား 
ေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

ဘယ္လိုအတည္ျပဳသတ္မွတ္ေပး 
မလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္အ 
၀ င္ စား ဆံုး ပဲ ’ ’  ဟုျ မျ မ င့္ မို ရ္  
ေဆာကလ္ပု္ေရးကမုၸဏမီ ွမန္ေန 
ဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာက ဆိုသည္။
 အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရန္ 
ကုန္တြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း တည္ 
ေဆာက္မႈႏႈန္း  သက္တမ္းတစ္  
ေလွ်ာက္  အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ ၿပီး  
ေစ်းကြက္၏ သေဘာသဘာ၀အ 
ရ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
က ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူ 
ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္ဟု 
UNITED GOLDEN PALACE မွ 
စီအီးအို ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ 
၀င္းက ဆိုသည္။
 ၿပီးခဲ့သည္လက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
ရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံ 
ျခားသားမ်ား ၀ယ္ယူေနထိုင္ခြင့္ 
ရွိသည္ဟု ဆိုၿပီး မျပ႒ာန္းရေသး 

သည့္ ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ေၾကာင္း 
သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသျဖင့္ 
အမည္ခံ၀ယ္ယူသူ ေစ်းကစားလို 
သူမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ ကြန္ဒို  
တို က္ ခ န္း  အ မ်ား စု ၀ ယ္ ယူ စု  
ေဆာင္းထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကြနဒ္ိ ု
တိုက္ခန္းေစ်းကြက္မွ စံုစမ္းသိရွိ 
ရသည္။
 ထုိ႔ျပင္လက္ရိွ ရန္ကုန္တြင္ 
ေဆာက္လု ပ္ရန္စီစ ဥ္ေနသည့္  
ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံ 
ျခားသားမ်ားက ႀကိဳတင္၀ယ္ယူ 
ထားခ်င္ေသာ္လည္း  လတ္တ 
ေလာအေျခအေနအရ ၀ယ္ယူခြင္ ့
မရွိသျဖင့္ စီမံကိန္းၿပီးစီးခ်ိန္ႏွင့္ 
ဥပေဒအတည္ျပဳျပ႒ာန္း ၿပီးခ်ိန္ 
တြင္   ခ်က္ခ်င္း၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး    ကုမၸဏီမ်ား 
အား ႀကိဳတင္စာရင္းေပး မွာယူမႈ 
မ်ားလည္း ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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တူရကီေက်ာက္မီးေသြးမုိင္းသင္ခန္းစာ
ၾကည္ေနဝင္းမင္း

ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က တူရကီ 
ႏိုင္ငံ ဆုိမာေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း 
ေပါက္ကြဲမႈမွေန၍ တူရကီစီးပြား 
ေရး မဟာခုန္လႊားမႈ၏ အေမွာင္ 
ဘက္ျခမ္းကုိ မီးေမာင္းထိုးျပေန 
သည္။ ည့ံဖ်င္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေျခအေန၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အဆင့္ 
အတန္းနိမ့္က်မႈ၊ အထူးသျဖင့္ 
ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္အမ်ားစုကုိ 
ေထာက္ပ့ံေပးေနေသာ ေက်ာက္ 
မီးေသြး တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ 
ယင္းသို႔ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိေန 
သည္။
 တူရကီသုေတသနစင္တာ 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ Tepav အဖြဲ႕၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားအရ တူရကီ 
ႏုငိင္တံြင ္ႏစွစ္ဥ ္ေက်ာကမ္ီးေသြး 
တန္တစ္သန္းထုတ္တုိင္း အေမ 
ရိကန္ႏုိင္ငံထက္ အလုပ္သမား 
အေသအေပ်ာက္ႏႈန္း ၃၀၀ ရာခုငိ ္
ႏႈန္း ျမင့္မားသည္။ ‘‘တူရကီႏုိင္ငံ 
ဟာ ေက်ာကမ္ီးေသြးထတုလ္ပုရ္ာ 
မွာ လသူားကနုက္်စရတိ ္(လူေသ 
ဆံုးမႈ) ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္ငံ 
ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု Tepav အဖြဲ႕ 
ဒါ႐ုိက္တာဂူဗင္ဆက္စ္က မွတ္ 
ခ်က္ေပးသည္။
 ဆုမိာမုငိ္းတြင္းတြင ္ယင္းကဲ ့
သို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ကင္းမဲ့မႈ 
ေဒါသူပုန္ထစရာ နမူနာတစ္ခုမွာ 
ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အေမ 
ရကိန္ႏငွ့ ္ေတာငအ္ေမရကိရွ ိမုငိ္း  
မ်ားတြင ္ပံမုနွအ္သံုးျပဳေသာ အထူး 
တည္ေဆာကထ္ားသည္ ့ခုလိံႈစရာ 
အခန္းမ်ား ထည့္သြင္းမထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 တူရကီစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္  
မ်ားတြင ္ယင္းကဲသ့ို႔ေသာ အေျမာ ္
အျမင္မရွိေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္း 
ပတ္က လူ ၃၀၁ ဦး အသက္ 
ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာ မိုင္းတြင္းပုိင္ရွင္ 
Soma Holding ကုမၸဏီသူေဌး 
အက္ဂါကန္က ဆိုမာမုိင္းတြင္ 
အထက္ပါလံုၿခံဳေရး ခုိလံႈစရာ 
အခန္းမ်ား ထည့္သြင္းတည္ 
ေဆာကထ္ားသညဟ္ ုလြနခ္ဲသ့ည္ ့
တစ္ႏွစ္က ႐ုပ္သံေပၚတြင္ ႂကြား 
လံုးထုတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မုိင္း 
တြင္း မီးေလာင္ၿပီးခ်ိန္၌ ေတြ႕ရွိရ 
သည္မွာ တစ္ခုတည္းေသာ ခုိလံႈ 
စရာအခန္းကို မုိင္း၏ အသံုးမျပဳ 
ေတာ့ေသာ ဘက္ျခမ္းတြင္ တည္ 
ေဆာက္ထားၿပီး မည္သူတစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ကုိမွ် ကယ္တင္ႏုိင္ 
ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
 အမွန္တကယ္ ထိုကဲသ့ို႔ေသာ  
ခုိလံႈစရာအခန္းမ်ား၏ ေက်းဇူး 
ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ေျမ 

ေအာက္တြင္ ၆၉ ရက္ၾကာ ပိတ္မ ိ
ေနေသာ ခ်လီီႏုငိင္မံ ွမုငိ္းလပုသ္ား  
၃၃ ဦးကို ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ 
ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ဆုိမာမုိင္းတြင္ မီးေလာင္မႈ 
မျဖစ္ပြားမီ ရက္မ်ားအတြင္း မုိင္း 
အတြင္း သာမန္ထကလ္ြန္ကဲေသာ 
အပူဓာတ္ ခံစားေနရသညဟု္ ၎ 
၏ အထက္လူႀကီးမ်ားကို သတိ 
ေပးခဲ့ေၾကာင္း မုငိ္းေပါကက္ြဲမႈ အ 
သက္ရွင္က်န္သူမ်ားက မီဒီယာ 
မ်ားအား ေျပာသည။္ သို႔ေသာ ္၎ 
တုိ႔၏ သတိေပးမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍  
အလပ္ုဆကလ္ပ္ုၾကရန္သာ အမိန္႔ 
ေပးျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။
 ယင္းသို႔ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ 
ရာ လစ္ဟင္းေပါ့ေလ်ာ့မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ တူရကီႏုိင္ငံသား သန္း 
ေပါင္းမ်ားစြာက Sama Holding 
ကုိ ေဒါသျဖစ္ၾကသည္။ (ကုမၸဏီ 
မွ မန္ေနဂ်ာတခ်ိဳ႕ကုိ ဖမ္းထား 
သည္။) တူရကီႏုိင္ငံသားမ်ားက 
အစိုးရကိ ုေဒါသထြကၾ္ကၿပီး အထူး 
သျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အာဒိုဂန္ကို 
မေက်နပ္ၾကေပ။
 မုငိ္းတြင္းေဘးဒကုၡေပၚထြက ္
ၿပီး အာဒုဂိန၏္ မွားယြင္းေသာ ေျခ 
လွမ္းမ်ားက ၎အေပၚ ေဒါသ 
ထြကမ္ႈကု ိရငွ္းလင္းျပသေနသည။္ 

မုငိ္းတြင္းေပါကက္ြၿဲပီး ေနာကတ္စ ္
ရကက္ အာဒုဂိန္က ဆုမိာေဒသသို႔  
သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး သတင္းစာရွင္း 
လင္းပြဲတစ္ရပ္လုပ္ကာ ၎၏ 
ေရရွည္ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ေသာ 
ယင္းကဲ့သို႔ မေတာ္တဆမႈမ်ားမွာ  
မုိင္းလုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာဝ 
ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ 
အျပင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူ 
အမ်ားအျပား ေသဆံုးခဲ့ရသည့္  
မုိင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ၎က 
ကိုးကားေဖာ္ျပသည္။ ဥပမာအား 
ျဖင့ ္အဂၤလန္ႏုငိင္တံြင ္၁၈၆၂ ႏငွ့ ္ 
၁၈၆၆ ခုႏွစ္အျဖစ္အပ်က္၊ 
ျပငသ္စ္ႏုငိင္မွံ ၁၉၀၆ ခုႏစွ ္အျဖစ ္
အပ်က၊္ အေမရိကန္ႏုငိင္မွံ ၁၉၀၇  
ခုႏစွ ္မေတာတ္ဆမႈတုိ႔အေၾကာင္း  
ေျပာသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ 
ေခတသ္စစ္ံႏႈန္းမ်ားႏငွ့ ္အဆင့္ျမင့ ္
နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္း မေျပာ 
ဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ 
ရာစုႏွစ္က ေရွးက်ေသာအေျခ 
အေနမ်ားအေၾကာင္း ေျပာေနသ 
နည္းဟ ုလအူမ်ားအျပားက ေတြး 
ေတာခဲ့ၾကသည္။
 ယင္းေနာက္တြင္ အာဒိုဂန္ 
က ဆုမိာၿမိဳ႕အတြင္း လမ္းေလွ်ာက ္
ၾကည္႐့ႈခဲ့ရာ ေဒါသထြကေ္နေသာ 
မ်က္ႏွာမ်ား ျမင္ေတြ႕ရ၍ လထူ၏ု 

ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္မႈ ရင္ဆုိင္ခဲ့ 
ရသျဖင့္ အာဒုိဂန္တစ္ေယာက္ 
ထိတ္လန္႔သြားပံုရသည္။ ထိုမွေန 
၍ ကိုယ္ရံေတာ္မ်ား ဝန္းရံထား 
ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကန္႔ကြက္ 
ဆႏၵျပသူမ်ားၾကား ႐ုန္းရင္းဆန္ 
ခတ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အေပ်ာ္တမ္း 
သမားတစ္ေယာက္ ႐ိုက္ကူး၍ 
အြန္လိုင္းတင္ထားေသာ ဗီဒီယို 
တြင္ ‘‘ဒီႏုိင္ငံက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ 
ေလွာင္ေျပာင္ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ပါး 
႐ိုက္ခံရလိမ့္မယ္’’ဟု အာဒုိဂန္က 
ေအာ္ေျပာသည္ကို ၾကားရသည္။ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အမွန္တကယ္ပင္ 
ပါး႐ိကုခ္ဲသ့ညဟ္ ုလအူပုထ္ဲမ ွလ ူ
တစ္ေယာက္က ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ေျပာျပသည္။ ေနာက္ႏွစ္ရက္အ 
ၾကာတြင္မူ ယင္းအမ်ိဳးသားက 
႐ိုက္ႏွက္ခံရမည့္အေရးမွ ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္က ၎ကု ိကယ္တငခ္ဲ့သညဟု္ 
ဇာတ္လမ္းေျပာင္းသည္။ ယခု 
အခါတြင္မူ ယင္းအမ်ိဳးသားက 
၎ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပါး႐ိုက္ခဲ့ 
သလို ကုိယ္ရံေတာ္မ်ားကလည္း 
႐ိကု္ႏကွခ္ဲသ့ညဟ္ုေျပာၿပီး ၿမိဳ႕နယ ္
အာဏာပုိင္မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ 
၍ ၎၏ကနဦး ေျပာၾကားမႈကုိ 
ေျပာင္းလခဲဲ့ရသညဟု္ သရိသည။္
 ထိအုေတာအတြင္းမွာပင ္ဆု ိ

မာၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခား တူရကီၿမိဳ႕ႀကီး 
မ်ားတြင္ လမ္းေပၚထြက္၍ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ထံုးစံအ 
တုိင္းပင ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က မ်ကရ္ညယုိ္ 
ဗံုးမ်ား၊ မီးသတ္ပိုက္မ်ားျဖင့္ ႏွိမ္ 
နင္းခဲ့သည္။ ဆိုမာၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ 
မႈအားလံုးကု ိပတိပ္ငလ္ုကိၿ္ပီး ၿမိဳ႕ 
၏ ဝင္ေပါက္ေနရာမ်ားတြင္ စစ္ 
ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ထားရွိလုိက္ 
သည္။
 အကယ္၍မ်ားသာ အစုိးရ 
အေနျဖင့ ္ထုိကဲသ့ုိ႔ ေဒါသစြက ္ကာ 
ဗ႐ုတ္သုတ္ခ ထြက္မလာဘဲ ႏွိမ့္  
ခ်မႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈတုိ ႔ႏွင့္သာ 
ကုငိတ္ြယခ္ဲပ့ါက ပိမုိအုျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ တံု႔ျပန္မႈရရွိခဲ့မည္ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ 
ပင္ မုိင္းမေတာ္တဆမႈျဖစ္ၿပီး 
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  
မေမာႏုိင္မပန္းႏုိင္ ေပါင္းစပ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ အစုိးရ  
အဖြဲ႕ဝင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး တာနာ 
ယီလ္ဒစ္မွာ က်ယ္ျပန္ ႔ေသာ 
က႐ုဏာသက္မႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈ 
ရရွိခဲ့ျခင္းမွာ မထူးဆန္းလွေပ။
 တူရကီလူထုက အစိုးရႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အရာမွန္သမွ်ကို 
မုန္းတီးၾကျခင္းမဟုတ္ေပ။ တူရက ီ
အမ်ားစုမွာ ‘‘မင္းထက္ ျမင့္ျမတ္ 

တယ္’’ဆုိေသာ သေဘာထား စတ္ိ 
ႀကီးဝင္မႈ၊ ေဝဖန္မႈအေပၚ မၾကား 
ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျခင္း၊ ေဝဖန္သ ူ
မနွသ္မွ်ကိ ုအစိုးရအေပၚ မေကာင္း 
ႀကစံညမ္ႈ ဟစတို္ငဟူ္၍ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း 
မ်ားကုို မုန္းတီးၾကသည္။
 ဆုိမာၿမိဳ႕မွ ထြက္ေပၚလာ 
ေသာ သင္ခန္းစာမွာ တူရကီ 
ေခါ င္းေ ဆာ င္ မ်ား အေ နျ ဖ င့္  
ေမာက္မာမႈႏွင့္ သံသယႀကီးမႈ အ 
ဆပိ္ေဖာစ္ပ္ျခင္းကိ ုအဆံုးသတရ္ 
မည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အာဒုိဂန္အ 
ေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အ 
တြင္း တရူကီႏုငိင္အံတြက ္ႀကီးမား 
ေသာ တုိးတက္မႈမ်ားရရွိေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ က်န္းမာေရး 
က႑မွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအ 
ထိ တုိးတက္မႈရွိိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
ေရွ႕ဆက္သြားဖို ႔ရန္ႏွင့္ လူသန္း 
ေပါင္းမ်ားစြာ၏ဘဝကုိ ဆက္ 
လက္ တိုးတက္လာေစဖုိ ႔ရာအ 
တြက္ အာဒုိဂန္အေနျဖင့္ အစုိးရ 
ကုိ ေဝဖန္ႏုိင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ 
ေရေပၚဆမီ်ားက အတုကိအ္ခမံ်ား 
ကုိ ဘီလူးသရဲအျဖစ္ ပံုမေဖာ္ဘဲ 
နားေထာင္တတ္ေသာ က်န္းမာ 
ႀက႕ံခုငိ္ေသာ ဒမီုကိေရစကီိ ုခြင့္ျပဳ 
ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

—Ref: New York Times
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ပြင့္ေသာပန္းတိုင္း လွေစခ်င္ 
(ေဒါက္တာစိုးလြင္)

 ဆရာဝန္စစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္တယ္ႏွင့္ေဆးေလာက 
ဇာတ္ခုံေပၚက အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ခ်စတ္တ္မွကေလး 
ရႏွင့္ သားသမီးရတနာရေစေၾကာင္း နည္းလမ္း  
ေကာင္းမ်ား၊ မခိင္ေလာင္းတို႔ သိေကာင္းစရာအျဖာ 
ျဖာႏငွ္ ့ဖဲေမြ႕ရာေပၚက ေယာက္်ားမဟတု္ေသာစက ္
႐ုပ္ စသည္ျဖင့္ ေဆးေလာကအေတြ႕အႀကံဳစာအုပ္ 
ေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္ေရးသားျပဳစုခဲ့သည့္ သားဖြားမီး 
ယပ္ဆရာဝန္ႀကီးေဒါက္တာစိုးလြင္၏အမ်ဳိးသမီး 
က်န္းမာေရးျပႆနာအျဖာျဖာအား ျပနလ္ည္ေျဖဆိ ု
ေရးသားထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။
 စာအုပ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္ 
သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖဆိုဟန္ျဖင့္ 
ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားထားၿပီး ေဆာင္းပါးစစုုေပါင္း 
(၁၆) ပုဒပ္ါဝငသ္ည။္ ေဆာင္းပါးအမ်ားစမွုာ ေဒါက ္
တာစိုးလြင္ စာစတင္ေရးသားစဥ္က ကနဦးေဆာင္း 
ပါးမ်ားျဖစ္ၿပီး အေမး၊ အေျဖက႑ကို ထပ္တိုးခ်ဲ႕၍ 
ရသဟန္ေရာစြက္ကာ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ ဖတ္႐ႈသူ  
မပ်င္းရိေစရေအာင္ ခပ္ေသာေသာေလး ေရးထား 
သည္။ ကြၽန္ေတာ္လား ကြၽန္မလား ရွင္းရွင္း ေျပာပါ 
လား၊ ေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာနဲ႔ ေမာရၿပီ၊ ႏုနယ္တဲ့မ်က္ႏွာ 
ေလး အက်ည္းတန္ေတာ့မွာလားတုိ႔တြင္ အဆိုပါ 
ခပ္ေသာေသာ အရႊမ္းေဖာက္ေရးဟနက္ိုျမငရ္သည။္ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ေဆးတည့္ေအာင္ေပး ေပ်ာက္ 
ေရးမခက္ပါ၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေနရာမွားယြင္းမႈ၊ 
႐ိုး႐ိုးေမြးနဲ႔ဗိုက္ခြဲေမြး သင္ႏွစ္သက္ရာေရြး၊ သားဥ 
ကငဆ္ာ (သို႔မဟုတ္)တိတ္တဆတ္ိေရာက ္လာတတ္ 
ေသာ လူသတ္သမား၊ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ 
ေၾကာကစ္ရာ ညညီာျဖျဖကာကြယ္ၾက စသည့္ေဆာင္း 
ပါးမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးထုအတြက္ မဖတ္မျဖစ္ဖတ္ 
သင့္ေသာ က်န္းမာေရးအသ ိပညာေပးေလးနကသ္ည္ ့
ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစသ္ည။္ စာေရးသ ူေဒါကတ္ာစိုးလြင ္
သည္ ရသအခံရိွသူတစ္ဦးျဖစ္၍ ေဆာငး္ပါးမ်ား 
ဖတ္႐ႈရသည့္အခါ လိုရင္းကုိ တံုးတိဒက္ခနဲမဆိုဘဲ 
သိုင္းကာဝုိင္းကာ စီကာပတ္ကံုး အနားလာေျပာ 
ေနသလိုသိျမင္ခံစားရပါသည္။ တစ္ဆက္တည္း 
လူနာအေပၚ၊ စာဖတ္သူအေပၚထားရိွေသာ ၎  
၏ေစတနာကိုစာ၌ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။

 စာေရးသူေဒါကတ္ာစိုးလြင၏္အမွာတြင ္စာေရး 
ျဖစ္ျခင္း ရညရ္ြယခ္်ကက္ိ ုေအာကပ္ါအတိငု္းေရးသား 
ထားသည။္ ‘ေဆး႐ံသုို႔ေရာကလ္ာေသာလနူာအမ်ားစ ု
ကိုၾကည့္ျမင္မိေတာ့ ေဆးပညာဗဟုသုတမျပည့္ဝ 
မႈေၾကာင္အ့ႏရၲာယက္ိအုႏရၲာယမ္နွ္းမသၾိကပံ၊ု  ေရာ 
ဂါေတြကိုမည္သို႔ကာကြယ္ရမွန္းမသိၾကပံု၊ ေရာဂါ  
ျဖစ္လာၿပီဆုိလွ်င္လည္း ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔  
အခ်ိန္မီျပသကုသၾကဖို႔ ပ်က္ကြက္ၾကပုံ၊ အသိမွား 
အျမင္မွား အထင္မွားေတြေၾကာင့္ ေတြ႕ရာျမင္ရာ 
ေဆးၿမီးတိုမ်ား၊ထံုမန္း၊ ေရမန္းမ်ားအားကိုးႏွင့္ကု 
သၾကရင္း ေဆး႐ုံသို႔ေရာဂါကြၽမ္းမွ ေရာက္လာၾက 
ပံု၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္မ်ဳိးစံုကို ေန႔စဥ္ႀကံဳဆံုျမင္ 
ေတြ႕ရဖန္မ်ားလာေသာအခါတြငက္ား သူ႔ရငထ္မဲခ်င္ ့
မရဲျဖစလ္ာေတာ့၏။ ျပညသ္တူစရ္ပ္လံုးသည ္က်န္း 
မာေအာင္ မည္သို႔ေနထိုင္စားေသာက္ျပဳမူၾကရမည္ 
ကို သိျမင္ၾကမည္။ ေရာဂါတို႔၏သဘာဝ မည္သို႔ႀကိဳ 
တင ္ကာကြယရ္မည၊္ ေရာဂါျဖစလ္ွ်ငလ္ည္း ျဖစမ္နွ္း 
သိမည္၊ မည္သို႔ကုသရမည္ကိုလည္း အမွန္အတိုင္း 
သိျမင္ၾကမည္ဆုိပါလွ်င္ သူ႔မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္မေသ 
သင္ဘ့ဲေသဆံုး၊ ေရတိမ္နစခ္ဲ့ရေသာ လနူာမ်ားတစစ္ 
ထက္ တစ္စနည္းပါးသြားလိမ့္မည္ဟုသူယံုၾကည္မိ 
ပါေတာ့သည္’ဆိုသည့္ ေစတနာႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ 
ကိုဖတ္႐ႈရပါသည္။ စာအုပ္ကို စုိးဇင္စာေပက တန ္
ဖိုး ၃,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိသည္။
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ေရမုိင္ေခၚ Nautical Miles မ်ားမွာ သေကၤတအမွတ္အသား NM (သို႔ မဟုတ္) nmi ျဖင့္ ျပေလ့ရွိ 
ေသာ ေရေၾကာင္းခရီးဆုိင္ရာ အတိုငး္အတာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရမိုင္တစ္မိုင္တြင္ အကြာအေဝး 
မည္မွ်ရွိသည္ကို ၁၉၂၉ခုႏွစ္မတုိင္မီအထိ သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ အျငင္းပြားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္  
ထိုႏစွအ္တြင္း က်င္းပေသာ ပထမဆံုးအႀကမ္ိ ႏုငိင္တံကာ ပငလ္ယ္ ေရျပငတို္င္းတာမႈပညာရပ္ဆုငိရ္ာ 
ကြန္ဖရင့္တြင္ ေရမိုင္တစ္မိုင္၌ ၆,၀၇၆ ေပ (၁,၈၅၂ မီတာ) ရိွရမည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ယခင္ကမူ အေမရိကန္တြင္ ေရမုိင္တစ္မုိင္လွ်င္ ၆,၀၈၀ ဒသမ ၂၀ ေပ (၁,၈၅၃မီတာ) ဟု သတ္မွတ္ 
တြက္ခ်က္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၄ တြင္ ထုိသတ္မွတ္ခ်က္ကို ပယ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းအတုိင္း လက္ခံသံုးစြဲခဲ့ 
သည္။ ၿဗိတိန္တြင္မူ ေရမိုင္တစ္မုိင္လွ်င္ ၆,၀၈၀ ေပ (၁,၈၅၃ ဒသမ ၁၈ မီတာ) ရွိသည္ဟု သတ္ 
မွတ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၀ တြင္မူ ေရမိုင္တစ္မိုင္တြင္ ၁,၈၅၃ မီတာရိွသည္ဟု အတိအက် သတ္မွတ္ကာ 
သံုးစြဲခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေရမုိင္တစ္မုိင္တြင္ အလ်ား ၁,၈၅၂ မီတာရွိသည္ဟူေသာ အသံုးမွာမူ ႏုိင္ငံ 
တကာ လက္ခံေသာ အတုိင္းအတာအျဖစ္ ယေန႔တုိင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ သံုးစြဲေနၾကသည္။

—Ref: http://geography.about.com

ေရမိုင္တစ္မိုင္မွာ ဘယ္ႏွမီတာရွိသလဲ

ထပိတ္ိကုရ္ငဆ္ိငု္ေျဖရငွ္းရမည့္ျပႆနာႏစွခ္ ုရငွ္းလင္းေနဆ ဲအငိကုဖ္မ္း၍ထပမ္တံိကုက္ြကသ္စ္ႏငွ္ ့ေႏွာင္ ့
ယကွမ္ႈအေသးစားတစခ္ုေပၚမည။္ စိုးရမိဖ္ြယမ္ရွပိါ။ အမ်ဳိးသမီးအႀကီးအကတဲစဥ္ီးထမံ ွကညူီေစာင့္ေရွာကမ္ႈ 
ရရွကိာ အခကအ္ခအဲားလံုးေျပလညသ္ြားမည။္ ေရႏငွ္န့ီးေသာေနရာမ်ားတြင ္ကိယုတ္ိငုတ္ြငလ္ည္းေကာင္း၊ 
မိသားစတုြငလ္ည္းေကာင္းအႏရၲာယ္ျဖစတ္တ္သည။္အၿပိဳငအ္ဆိငုမ္်ားမည။္အနီးကပ္လဒူကုၡေပးတတ္သည။္

ေမ ၂၈ ရက္မွ ဇြန္ ၃ ရက္အထိ

ARIES
ေပၚေပါကလ္ာေသာအခြင္အ့ေရးသစမ္်ားကိလုကခ္သံင္သ့ည။္ ေငြလကလ္ြန္မည။္ အေပ်ာကအ္ရွမ်ားမည။္ 
ခရီးကိစၥ၊ လူမ်ဳိးကြဲႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမွန္သမွ်ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ ကိုယ္တိုင္တြင္ 
လည္းေကာင္း၊ ဆကစ္ပ္ေနေသာဝန္းက်ငတ္ြငလ္ည္းေကာင္း ၿခံ၊ ကား၊ အခန္းအလအဲလယ္ွ၊ အေျပာင္းအလ ဲ
ကိစၥမ်ားႀကံဳမည္။ ခရီးေဝးႏွင့္ဆက္သြယ္လုပ္ေသာကိစၥမ်ားအဆင္ေျပမည္။

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁-ဧၿပီ ၂၀)

TAuRuS ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၁-ေမ ၂၁)
ရညရ္ြယခ္်က္ႏငွ္ဆ့ႏၵမ်ားျပည္ဝ့ေအာင္ျမငမ္ည။္ အလပုတ္ိုးတကမ္ည။္ မသိားစုႏငွ္ပ့တသ္က္ေသာ သတင္း 
စကားေကာင္းမ်ားႀကံဳမည္။ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္၍ အက်ဳိးေကာင္းရမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္လာသူမ်ား 
ကိုေက်ာ္ျဖတ္အႏိုင္ရရွိမည္။ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားရရွိမည္။ 
လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားအက်ဳိးေပးမည္။ ျပႆနာေဟာင္းမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္မည္။

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၂-ဇြန္ ၂၁)GEmInI
ေဒါသအမ်က္ထြက္စရာမ်ား တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိးႀကံဳမည္။ စိတ္အလိုမက်စရာမ်ားျဖစ္လာမည္။ ပစၥည္းမ်ား 
ေပ်ာကရ္ွျခင္း၊ ပ်ကစ္ီးျခင္းႀကံဳမည။္ ရင္းႏွီးသမူ်ားႏငွ္စ့ကားမ်ားရမည။္ သတူစပ္ါးေၾကာင္ ့ရညမ္နွ္းထားသည ္
မ်ား၊ ဦးတညခ္်ကမ္်ားေျပာင္းလဲရျခင္းရွမိည။္ မဘိအႀကီးအကဲက်န္းမာေရးအတြက ္စိုးရမိပ္ပူန္ျခင္းရွမိည။္

ကရာကုဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၂-ဇူလုိင္ ၂၂)
ကိယုပ္ိငုဆ္ံုးျဖတခ္်က္ႏငွ့္ေရ႕ွတုိးေဆာငရ္ြကသ္ညမ္်ားမ ွထူးျခားစြာတုိးတက္ျခင္းႀကံဳမည။္ ကာလအတနၾ္ကာ 
ေဆာငရ္ြကထ္ားေသာကစိၥမ်ားမ ွထူးျခားေသာအက်ဳိးဆကမ္်ားရရွလိာမည။္ ေနထိငု္ေသာဝန္းက်င္ႏငွ္ ့ဆက ္
ဆရံေသာသမူ်ားအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားဆက္တိကု္ျဖစ္လာမည။္ ကိုယပ္ိငု္မ၊ူ ကိုယပ္ိငု္ဟန္ႏငွ့္ေဆာင ္
ရြက္ျခင္းမွ ထင္ရွားစြာေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ 

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)

ျပႆနာၾကားမွတုိးတက္မႈရရွိမည္။ ရပ္ေဝးႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ားမွ အက်ဳိးဆက္ 
ေကာင္းမ်ားရရိွမည။္ ႐ုံးေရာကဂ္ါတ္ေရာကက္စိၥမ်ားပါဝငပ္တ္သကရ္မည။္ အမႈႏုငိသ္ည။္ လကလ္ြန္ထား 
ေသာေငြျပနရ္မည။္ ကတစိကားသစမ္်ားေပးရျခင္း၊ စာခ်ဳပအ္သစမ္်ားခ်ဳပဆ္ိရုျခင္းႏငွ္ ့ေငြေၾကးကံေကာင္း 
ျခင္းမ်ားအထင္အရွားျဖစ္ေပၚမည္။

ကိယ္ုေရးကိယ္ုတာကစိၥထက ္သတူစပ္ါးအတြကအ္ခ်ိန္ကန္ုလပူန္းျဖစမ္ည။္ ထြက္ေပါကရွ္ာၿပီးေငြကန္ုမည။္ 
ဒကုၡေရာက္ေနသအူားကညူရီင္း မမိတိြငပ္င ္ျပႆနာျဖစလ္ာႏိငုမ္ည။္ မနွ္းဆခ်က္ႏငွ့လ္က္ေတြ႕ကေျပာင္း 
ကျပန္ျဖစလ္င္က့စား အလပုတ္ိုးတက္ျခင္းႏငွ္ ့ခါတိငု္းထကပ္ိ၍ု ေငြေၾကးဝင္ျခင္းမ်ားရွမိည။္ အေရးပါေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရမည္။ ရပ္ေဝးသို႔ခရီးသြားရျခင္းရွိမည္။

နာေရးကိစၥမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ ကိုယ္တုိင္တြင္လည္း မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ 
ေဆာင္ရြက္ထားေသာကိစၥအလံုးစံုတြင္ ႐ုတ္တရက္အခ်ိန္က်ဆင္းသြားျခင္း၊ ရပ္တန္႔ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ 
သည။္ အတတ္ပညာပုိင္းတြင ္ထငရွ္ားေသာတုိးတကမ္ႈမ်ားျဖစ္ေပၚမည။္ အလပ္ုအႀကသံစမ္်ား၊ စးီပြားလမ္း 
ေၾကာင္းသစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။

လက္ေျပာင္းလကလ္ႊဲျပဳရမည။္ တစပ္ါးသဇူယား႐ႈပထ္ားသညမ္်ားကိုေျဖရငွ္းရမည။္ တာဝနယ္၊ူ အာမခမံွား 
ယြင္းမႈေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္။ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ၊ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေျဖ 
ရွင္းရမည။္ စကားမတညသ္မူ်ား၊ ကတိပ်ကသ္မူ်ားႏငွ္ပ့တ္သကရ္မည။္ အေျပာင္းအလဲႏငွ္တ့ကလ္မ္းရိွမည။္ 
လူမ်ဳိးကြဲအက်ဳိးေပးမည္။ ဝယ္ယူေသာပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်စစ္ေဆးၿပီးမွလက္ခံပါ။

ခရီးကစိၥ၊ အေျပာင္းအလကဲစိၥမ်ားအတြက္ေဆာငရ္ြကရ္န္အခါေကာင္းက်ေရာကသ္ည။္ ကိယ့္ုအတြကထ္က ္
သတူစပ္ါးအတြကက္ိ ုရငခု္န္ပူပန္ရကန္ိးဆိကုမ္ည။္ စနစတ္က်ႀကိဳးစားေဆာငရ္ြကထ္ားလင္က့စား ရငဆ္ိငု ္
ႀကံဳေတြ႕ရမည္အ့ရာမ်ားအတြက ္တြကဆ္ပပူင္ရလမိ့မ္ည။္ က်န္းမာေရးအားနည္းမည။္ ခ်ဴခ်ာနာဖ်ားျခင္း 
မ်ားျဖစ္လြယ္မည္။ တစ္ပါးသူစကားနားေယာင္ၿပီး လမ္းမွားလိုက္မိတတ္သည္။

ႀကိဳးစားေဆာငရ္ြကထ္ားသည္က့စိၥမနွသ္မွ် ေအာင္ျမင္ေသာအက်ဳိးဆက္ေကာင္းရရွမိည။္ အဆံုးသတခ္ါနီးမ ွ
ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ျပႆနာမ်ားကိ ုစနစတ္က်ေျဖရွင္းႏိငုမ္ည။္ ေခါငမုိ္း(သို႔)အိမ္အေပၚထပ္မ်က္ႏွာၾကကတ္ြင ္
မီးေလာငက္ြၽမ္းတတသ္ည။္ သိုေလွာငထ္ားေသာပစၥည္းမ်ား ေစ်းက်ဆင္းတတသ္ည။္ တနဖ္ိုးႀကီးေသာပစၥည္း 
မ်ားဝယ္ယူျခင္းမသင့္။ ေန႔တြင္းခ်င္း၊ နာရီပိုင္းအတြင္းေစ်းက်ဆင္း၍အ႐ံႈးေပၚတတ္သည္။

ခက္ခဲေသာကိစၥတစ္ခုအား ၿပီးေျမာက္ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ 
ေသာကစိၥမ်ားေဆာငရ္ြကပ္ါကအဆင္ေျပမည။္ ၾကယ္ပြင္ပုံ့တံဆပ္ိပါေသာပစၥည္းလက္ေဆာငရ္ကလည္း 
ေကာင္း၊ လာေနက်မဟုတ္ေသာငွက္ အနီးအပါးလာ၍ တြန္က်ဴးျခင္းဆက္တိုက္ျပဳကလည္းေကာင္း 
အထူးကံေကာင္းသည္။ အလုပ္တိုးတက္မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။
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ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္၊ လညွ္းတန္းလမ္းဆံအုနီး၊ ေပ 

(၅၀)လမ္း၊ ေပ(၁၂ခြဲ×၅၀)၊ အခန္းႏွစ္ 

ခန္းဖြဲ႕ၿပီး၊ ထပ္ခိုးပါ၊ လွ်ာထုိးၾကမ္းခင္း၊ 

သံပန္းတပ္၊ 5F၊ သိန္း(၃၈၀)။

ဖုန္း-၀၉-၅၁၁၉၈၁၅

ေရာင္းမည္

ေျမာက္ဒဂံု၊ ပင္လံုလမ္းမအတြင္း၊ ၃၂ 

တုိးခ်႕ဲရပ္ကြက၊္ VIP အကြကရိွ္ ေပ(၄၀× 

၆၀)၊ သံုးကြက္တြဲေရာင္းမည္။

ညိႇႏိႈင္းေစ်း- သိန္း ၂၉၀၀

ဖုန္း-၀၉-၄၃၀၈၃၇၈၁

သင္ၾကားေပးသည္

Daw Su Mon Aung(M.Sc Physics) ၉ 

တန္း၊ ၁၀ တန္း ဘာသာစံု သင္ၾကားေပး 

သည။္ Special Guide ျပဳလပ္ုေပးသည။္ 

ႀကိဳးစားသေလာက္ ေအာင္ခ်က္ေကာင္း 

ၿပီး ဂဏုထ္ူးထြက္ေစရမည။္ အခ်နိည္ိႇႏိႈင္း 

ႏုိင္သည္။   ဖုန္း-၀၉-၄၄၈၀၀၁၈၄၈

သင္ၾကားေပးသည္

Daw Nu Nu Yin (M.Ed.Eco) ၉ တန္း၊ 

၁၀ တန္း ေဘာဂေဗဒ သင္ၾကားေပး 

သည။္ Special Guide ျပဳလပ္ုေပးသည။္ 

ႀကိဳးစားသေလာက္ ေအာင္ခ်က္ေကာင္း 

ၿပီး ဂုဏ္ထူးထြက္ေစရမည္။

ဖုန္း-၀၉-၄၀၂၆၀၃၈၈၉

Beauty Queen Beauty Saloon

သင္တန္းသူလက္ခံသည္။ ဘာသာစံု 

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

စီစဥ္ေပးမည္။ ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၄၉၂၉၅

ေဒၚစုိးစုိးေအာင္ (BA.BSc)

၁၀ သီးသန္႔ Teaching (Engilsh)။ All 

t c rJh a Mu mf ji m u @Free Classified
subjects-Study Guide.

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၁၉၅၇၇

HOME TUTION

တတိယတန္းမွ အ႒မတန္းအထိ ဘာ 

သာစံု Teaching & Study Guide လုပ္ 

ေပးသည္။ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာအထူး 

သင္သည္။ ဖုန္း-၀၉ ၅၄၁၅၇၆၁

သင္ၾကားေပးသည္

တကၠသုိလ္၀င္တန္းတစ္ဘာသာခ်င္း  

သီးသန္႔၊ ဘာသာစံု Study and Guide 

အိမ္လိကုသ္ငသ္ည။္ ၀ါရင္ဆ့ရာမ ကုယ္ိ 

တုိင္သင္ၾကားေပးသည္။ အိမ္၀ုိင္းမ်ား 

သီးသန္႔ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္တကြ လုိက္ 

သင္ေပးသည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၈၂၀၈၂၄၃

သင္တန္းသူေခၚယူျခင္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလွအပဘာသာရပ္ 

(၈) မ်ိဳးလံုးဆုိင္ဖြင့္ႏုိင္သည္အထိ တာ 

၀န္ယူသင္ၾကားေပးသည္။ ဆုလဲ့(အမ်ိဳး 

သမီးသီးသန္႔) Hair & Beauty Spa

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၇၈၅၀၅

အေျခခံ Music သင္တန္း

Rhythm, Bass, Lead, Keyboard, 

Drum, တစ္ဦးခ်င္း အတတ္သင္သည္။ 

အဆို၀ါသနာပါသူမ်ားအတြက္လည္း 

ဂစတ္ာႏငွ္ ့တြဖဲက၍္ သငၾ္ကားေပးသည။္

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၅၆၀၇၀

စီးပြားျဖစ္ စားေသာက္ကုန္သင္တန္း 

(ပညာဒါန)

ကိတ္မုန္႔၊ ေပါင္မုန္႔၊ ပီဇာ၊ ဘာဂါ၊ ေရခဲ 

မုန္႔၊ အခ်ိဳရညမ္်ိဳးစံ၊ု တ႐ုတ္အစားအစာ၊ 

ေကာ္ရည္၊ ေၾကးအိုး၊ ကုန္းေဘာင္ႀကီး 

ေၾကာ္၊ ခ်ိဳခ်ဥ္ေၾကာ္၊ ငါးကင္၊ ဒံေပါက္ 

(အစမ္ိးေဖာက)္ . . . ။ဖန္ုး-၀၁ ၄၀၀၁၆၃

စက္႐ံုငွားရန္ရိွသည္

လိႈင္သာယာ၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ (၃. 

၅ ဧက) ဂုိေထာင္(၄၀၀၀၀ စတုရန္းေပ) 

အက်ယ္ရွိ၊ စက္႐ုံငွားရန္ရွိသည္။ 315 

KV ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း- (၁၅၀) သိန္း 

ညိႇႏႈိင္း။ ဖုန္း-၀၉ ၃၁၂၈၄၇၆၃

ေရာင္းမည္

အလူမီနီယမ္ဗီ႐ုိအျမင့္ 6' 1/2 ''၊ အနံ 

2' 1/2''၊ အလ်ား 5' 1/2 တစ္လံုး၊ အ 

ျမင့္ 6' 1/2''၊ အနံ 2'၊ အလ်ား 4' 1/2'' 

တစ္လံုးကုိ ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ ေရာင္း 

ေပးမည္။ ဖုန္း-၀၉ ၅၂၂၂၈၇၆

ေရာင္းမည္

ဂ်ပန္ေလွ်ာ္စင္သားေရစစ္စစ္ေလွ်ာ္ခံုပါ 

ၿပီး အသင့္သံုးႏုိင္သည္။ ေရာင္းေစ်း 

(ေျခာက္ေသာင္း)။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၂၄၆၁၁၇

ေရာင္းမည္

အမွတ္ (၃)၊ လမ္းမႀကီးအနီး၊ မဂၤလာဒံု 

ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္၊ ျမတ္ေလးလမ္း 

(ရခုိင္ေက်ာင္းလမ္း) ရိွ (၇၀×၁၀၀) ေပ 

ၿခံေရာင္းမည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၇၉၄၇၉

ငွားမည္

ကမာရြတ္၊ သံလြင္လမ္းသြယ္၊ (၉၀× 

၉၀)ေပ၊ အိမ္ (၆၀×၆၀)၊  2RC,4MBR, 

8AC,PH, Fully Funiture ႏိုင္ငံျခား 

သားေနရန္ ေကာင္းသည္။ US-8500.

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၂၈၄၇၆၃

၀ယ္သည္

ျပည္လမ္းမ၊ ကမၻာေအးလမ္းမ၊ အင္း 

လ်ားလမ္းမ၊ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း 

ေပၚရွိ (၁၀၀ေပ×၁၀၀ေပ)ေျမကြက္၊ 

၀ယ္လိုပါသည္။  ဖုန္း-၀၉ ၃၁၂၈၄၇၆၃

ေရာင္းမည္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယအ္တြင္း ႀကိဳပြိဳင္ ့တုကိ ္

ခန္းေရာင္းခ်ရန္ရွိသည္။ ပထမထပ္၊ ၃ 

လႊာ၊ ၄ လႊာ၊ ၅ လႊာ၊ ၆ လႊာ၊ ေဇယ်သုခ 

လမ္း၊ ဂႏၶမာလမ္း၊ မိုးမခလမ္း၊ ျပည္သူ႔ 

ကြက္သစ္လမ္း။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၃၈၉၅၉

ကူညီေပးမည္

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ (Logo), စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္၊ လူမႈေရး၊ 

ဥပေဒဆုိင္ရာ။ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ကားမ်ား  

မ၀ယ္မီ ေဆြးေႏြးအႀကံဉာဏ္ယူလုိပါ 

လွ်င္ အေကာင္းဆံုးကူညီေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၁၀၈၃၀

အိမ္အေရာက္ျပင္သည္(ကြန္ပ်ဴတာ)

WINDOWS တင္သည္။ GAME သြငး္ 

သည။္ VIRUS သတ္သည။္ SOFTWARE 

သြင္းသည္။ NETWORK ခ်ိတ္သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၆၃၉၉၇၆

ဘာသာျပန္၀န္ေဆာင္မႈ

ျမန္မာ-အဂၤလိပ္/အဂၤလိပ္-ျမန္မာသုိ ႔ 

စာရြက္စာတမ္း၊ စာအုပ္၊ Film Script 

Documentaries မ်ားကို ကြၽမ္းက်င္သပ္ 

ရပ္စြာ ဘာသာျပန္သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၉၈၉၇၂

သင္ၾကားေပးသည္

English Speaking သီးသန္႔အိမ္လိုက္ 

သင္ေပးသည္။ ၁၀တန္း ေအာင္ၿပီးသူ 

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားတြင္ ႏွစ္ၾကာျမင့္စြာ 

ေနခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသြားသင္တန္းသားမ်ား 

စြာ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သူ Chief Engineer 

ကုိယ္တုိင္သင္ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၃၈၈၁၀

သင္ၾကားေပးသည္

၉တန္းႏွင့္ ၁၀ တန္း (Home Special) 

သားသမီးပညာေရး ထူးခြၽနလ္ာၿပီး အမတွ ္

ေကာင္းလာေအာင ္အမတွ္ေပးစည္းမ်ဥ္း 

နဲ႔ အညီသင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၉၉၂၀၃

သင္ၾကားေပးသည္

အင္ဂ်င္နီယာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမွ 

၁၀ တန္းသီးသန႔(္ သခ်ၤာ၊ ႐ူပ)ႏငွ္ ့ဘာသာ 

စံု Subjects မ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းသီးသန္႔ 

စာသင္/စာက်က္ သင္ၾကားမႈစနစ္ျဖင့္ 

အိမ္တိုင္ရာေရာက္သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၅၈၈၂၂

Soe Lady Fashion

ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းသင္တန္း၊ အေျခခံမွစ၍ 

ဘာသာစံုအထူး ကြၽမ္းက်င္သင္တန္း 

သင္တန္းေၾကး-တစ္သိန္းက်ပ္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၇၇၂၅၄

သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ညႇပ္၊ ေလွ်ာ္၊ ေကာက၊္ ေျဖာင္၊့ မိတ္ကပ္ 

+ဆံထံုး၊ Spa ႏွင့္ Treatment အမ်ိဳးမ်ိဳး 

အား အထူးအျမန္သင္တန္း၊ တစ္ဦးခ်င္း 

အတတ္သင္ သင္တန္းပို႔ခ်ဖြင့္လွစ္မည္။ 

ဘာသာစံု-တစ္သိန္းက်ပ္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၈၇၂၁၁၂

ေရာင္းမည္

ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ လမ္းဆံု႐ုပ္တု၀ုိင္းႀကီးအနီး၊ 

RC ႏွစ္ထပ္တိုက္ႏွင့္ ေျမပုိပါ၊ အုတ္တံ 

တိုင္း ခတ္ၿပီး  ၀ ဒသမ ၁၃၇ ဧက၊( 5968 

sqft) ေပ (၄၀×၁၅၀)။

ဖုန္း-၀၁ ၅၈၁၁၁၈

၀န္ေဆာင္မႈ

ကရာေတးဒုိႏွင့္ တုိက္ကြမ္ဒို၀တ္စံု ခ်ဳပ္ 

လုပ္ေရးလုပ္ငန္း။ 

အမွတ္ (၃၂)၊ ေဇာတိကလမ္း၊ ေက်ာက္ 

ေျမာင္း။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၂၈၇၂၈

ေရာင္းမည္

ေတာင္ဒဂံု၊ ၁၀၄ ရပ္ကြက္၊ မီးဒံုးလမ္း၊ 

(၂၀×၆၀)၊ ပါမစ္ေျမ၊ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ 

(အသင့္ေန) ေရမီးပါ၊ ေက်ာင္း၊ ေစ်း၊ 

ကားဂိတ္နီး၊ သိန္း (၁၆၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၉၄၂၈၅

ေရာင္းမည္

ဘဏဖ္ြင္ရ့န ္အေကာင္းဆံုးေနရာ။ က်ိဳက ္

လတ္ၿမိဳ႕ (၆×၇) ဦးစႏၵာလမ္း၊ ရန္ကုန္၊ 

ဖ်ာပံုလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ရိွသည္။ သိန္း 

(၁၈၀၀)။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၄၇၁၂၁

ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ ၆၅ ေပပတ္လည္၊ ဘုိးဘြားပုိင္ 

ေျမ၊ ေထာင့္ကြက္၊ မင္းဓမၼဘုရားႏွင့္ နီး 

သည္။ သိန္း (၁၅၀၀၀) အထူးညိႇႏႈိင္း 

ေစ်း။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၄၂၁၅၆

ကူညီေပးပါမည္

အတန္းပညာမၿပီးဆံုး၍ အလုပ္မရဘဲ 

စိတ္ဓာတ္က်ေနေသာ လူငယ္မ်ားဆက္ 

သြယ္ပါ။ ကူညီေပးပါမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၅၅၇၉၃

Study Guide

Grade (6-11) Study Guide သီးသန္႔ 

လမ္းၫႊန္ျပသေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၆၉၈၂၆
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တြက္ကိန္းမွားတဲ့ ဟုိေဗဒင္ဆရာလိုမ်ား
စာမ်က္ႏွာ(၂၃) မွ

ႀကံဳခဲ့ဖူးသည့္ ‘‘မဲပင္း’’ေကာ္မတီ
စာမ်က္ႏွာ(၂၆) မွ

 ထိုေၾကာင့္လည္း အလွဴဒါန 
ျပဳႏိုင္ေျခအားထက္ အလွဴခံလိုသူ  
အင္အားက ကိုယ့္ႏိုင္ငံထမွဲာ ပုိမ်ား 
ေနေရာ့သလားလည္း ေတြးမိလာ 
ရသည္။
 ၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာလထဲတုန္း 
က ပခဲူးတုငိ္းေဒသႀကီး သကဲနု္းၿမိဳ႕ 
တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေသာ သီတဂူ 
သဲကုန္းဆရာေတာ္ႀကီး အရွင္ဉာ 
ဏိႆရ၏ ‘‘သီတဂူေရႊဥ ရာစု 
သစ’္’ စကၡဳဒါနေဆး႐ုံသုိ႔ မ်ကစ္ ိက ု
ရန္အတြက္ ေဒသခံပတ္၀န္းက်င္ 
မွ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသာမက ျမန္ 
မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ မြန္ျပည္နယ္၊ 
ရခိုင္ျပညန္ယ္တို႔မွပင ္လာေရာက ္
ကာ ကုသမႈခံယူၾကရသည့္ မ်က္ 
စိေ၀ဒနာရွင္မ်ားအပါအ၀င္ ေ၀ဒ 
နာရွင္စုစုေပါင္းက ေဆး႐ံုစဖြင့္ 
သည့္ ပထမရက္မွာပင္ ေထာင္ 
ဂဏန္းရိွသည္ဟု ၾကားရသည္။ 

    ဆရာ၀န္၊ ဆရာမေတြ 
အငအ္ားေတာင့္ေတာင့္ျဖင့ ္ၾကည္ ့
႐ႈကသုခြစဲတိ္ေပးေနသည္ ့ၾကားမ ွ
ပင္ ကုလို ႔သလုိ ႔လက္မလည္ႏုိင္ 
ေအာင္ျဖစက္ာ ရကခ္်နိ္းေတြ ထပ ္
ခ်ိန္းေပးရေသးသညဟု္ဆိ၏ု။ ခန္႔ 
မွန္းထားသည္ထက္ လူနာပိုမ်ား 
ေနသျဖင့္ လိုအပ္သည့္ေဆး၀ါးေတြ 
ကုိလည္း ရန္ကုန္သုိ႔ အေရးေပၚ 
ျပန္မွာရသည္ဟု ၾကားခဲ့ရေသး၏။
 ဤသည္ပင္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ 
အင္အားက ပိုမ်ားေနသည္ကုိ ျပ 
ဆိုေနျခင္းျဖစ္၏ဟု ျမင္သည္။ 
တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ ဤအျဖစ္အ 
ပ်က္မ်ားကပင္ တုိင္းျပည္ထဲမွ 
ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈကု ိ ကြင္းကြင္းကြကက္ြက ္
ရိွေအာင္  မီးေမာင္းထိုးျပဆုိေန 
ျခင္းလည္းျဖစ္ေလသည္။
 သည္အျမင္ကုိ စူးစမ္းေသာ 

အားျဖင့္ ONE MORE အဖြဲ႕၏ 
အေျခအေနကို  စူးစမ္းမိေတာ့  
လည္း တုိင္းျပည္တစ္နံတစ္လ်ား 
မ ွအလွဴခပံဂုၢိဳလ္ေတြက မ်ားလြန္း 
သျဖင္ ့ONE MORE မွာ တန္းစၿီပီး 
ေစာင့္ေနၾကရသညဟု္ သရိသည။္
    နယ္ဘက္မွာ ပရဟိတ 
ေက်ာင္းေလးဖြင္ထ့ားသည္ ့ဆရာ 
ရင္း၊ ဒကာရင္း ဆရာေတာ္တစ္ 
ပါးက ဟုိတစ္ေလာက ဖုန္းဆက္ 
သည။္ ‘‘ဒကာေရ က်ဳပ္ေတာ့ ဒကုၡ 
အႀကီးအက်ယ္ေတြ႕ေနၿပီ’’တဲ့။ 
ဘယ္လိုေၾကာင့္ပါလိမ့္ ေလွ်ာက္မိ 
ေတာ့ ဆရာေတာ္ တတ္ႏုိင္သည့္ 
အင္အားႏွင့္ လာေရာက္အားကိုး 
ၾကသူ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား 
အားက အခ်ိဳးအဆကြာလြန္းသ ျဖင့္ 
စရိတ္ေတြေထာင္းကာ ေက်ာင္း 
ကုိထားၿပီး ထြက္ေျပးခ်င္ စိတ္ပင္ 
ေပါက္ေနေတာသ့ညတ္ဲ။့ လာအား 
ကုိးၾကသည္ ့မရိဆွင္းရသဲား၊ သား 
သမီး၊ ကေလးေတြကုလိည္း လ်စ ္
လ်ဴ႐ႈမပစ္ရက္ႏုိင္ေတာ့ ေရွ႕တုိး 
ထမ္းပုိး ေနာက္ဆုတ္လွည္းတုတ ္

လုိအေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္ေနရ 
သည္တဲ့။
 ယခုေတာ့နယ္ေတြမွာ သူ ႔ 
ထကင္ါ အားတကသ္ေရာဆုသိလု ိ
အ ၿ ပိဳင္အဆုိ င္လု ပ္ခဲ့ ၾကသည့္  
ပညာဒါနတုိ႔၊ အခမဲ့ေဆးကုခန္း 
တို႔ဆုိတာေတြထဲက အေတာ္မ်ား 
မ်ားလည္း ေျခကုန္လက္ပန္းက် 
တဲ့သူေတြက က်ကန္ုၾကၿပီဟု ၾကား 
လာေနရသည။္ ကူႏုငိအ္ားႏငွ္ ့အ 
ကလူိသုအူားကမမွ်ေတာ ့လကဖ္ 
၀ါးခ်င္းပြတၿ္ပီး လကပ္ ူတိကုထ္ား 
ရသည့္ အာပူမႈတ္ကုထံုးက မတုိး 
ေတာ့သလုိ ျဖစ္လာေနသည္။
 အခုသမၼတႀကီးတို႔ အစုိးရ 
အဖဲြ႕ၿခိဳးၿခိဳးၿခံၿခံစားကာ လွဴဒါန္း 
ၾကသည့္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဆုိသည္ 
ကလည္း အာဏာလကမ္ဲ့၊ သာမန္ 
အရပ္သားေလးေတြ လပ္ုၾကသလု ိ
မ်ိဳး  အာပူမႈတ္ကုထံုးအတြက္  
၂၀၁၅ သီသီနီးခါမွ ခါးေတာင္း 
ေျမႇာင္ေအာင္ က်ိဳက္ၿပီး လက္ပူ 
အကူတိုက္ေပးသလုိမ်ိဳးႀကီးမ်ား 
လားလည္း ထင္သည္။

 တကယ့္ေတာလ့ည္း တစမ္်ိဳး 
သားလံုးအတုိင္းအတာႏွင့္ နစ္ေန 
သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း ႏြံေတာ 
ႀကီးထမဲွာ စံုးစံုးျမဳပ္ေနေသာ ပညာ 
ေရး ၊  က်န္းမာေရးဆိုသည္က 
လက္ပူတုိက္႐ံုႏွင့္မရ။ တကယ့္ 
ပညာရွငႀ္ကီးေတြ ေရးဆဲြသည္ ့ႏစွ ္
တုိႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းႀကီးေတြႏွင့္မွ 
ကယ္ႏုိင္၊ ဆယ္ႏုိင္မည့္ ကိစၥျဖစ္ 
သည္ကုိ  သမၼတႀကီးတို ႔လည္း 
မသိမဟုတ္ သိတန္ရာသည္။
 ထို႔ေၾကာင္ ့လြနခ္ဲသ့ည္ ့တစ္ 
ႏွစ္ေက်ာ္၊ ၂ ႏွစ္က ႏုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတႀကီးက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ 
ခ်ေရး စီမံကိန္းတစ္ရပ္ေရး ဆဲြ 
အေကာငအ္ထည္ေဖာ္မည ္ၾကားရ 
ေတာ ့မေၾကာ္ေရေသးသည္ ့မနု္႔ဆ ီ
ေၾကာ္ အသာထားလို႔ ႏႈတ္ခမ္းကဲြ 
ႏွင့္ပင္ ႀကိဳမိခဲ့ေသး၏။ အိပ္မက္ 
ထဲလည္း ၀မ္းသာမိခဲ့ရေသး၏။
  သို ႔ေသာ္ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ 
အဖဲြ႕ႀကီး၏ သက္တမ္းကုန္ဖုိ႔ တစ္ 
ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္သာ က် န္ေတာ့ 
သည့္ အခုခ်ိန္ထိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း 

ႏြေံတာထဲမွ မည္မည္ရရ သိသိ 
သာသာ ထႏုိင္ေသးသည္ကို မ 
ေတြ႕ရေသးဘူးဟုပဲျမင္သည္။
  သည္တုန္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတႀကီးအပါအ၀င္ အစိုးရအ 
ဖဲြ႕၀န္ႀကီးမ်ားက ၎တို႔ရရိွခံစား 
ေနၾကသည္ ့လစာေငြမ်ားထမွဲ ၂၅  
ရာခုိ င္ႏႈ န္းကုိ  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ  
ေလွ်ာခ့်ေရးႏငွ္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက ္
ရနပ္ံုေငြ ထူေထာငရ္န ္ထည္၀့ငလ္ွဴ 
ဒါန္းၾကမညဟု္ ၾကားရျပန္ေသာ အ 
ခါ သမၼတႀကီးတို႔၏ ျမန္မာ့ေစတနာ 
ကုသုိလ္စိတ္ကို ထံုးတမ္းစဥ္လာ 
အတုိင္း သာဓုေခၚမိရသည့္တုိင္ 
မိန္းမ ရကုိရရမည္ဟု တြက္ကိန္း 
မွားၿပီး အာမခလံိကုမ္သိျဖင္ ့ကုယိ္ ့
အာမခံခ်က္ႏွင့္ ကုိယ္မိကာ တူမ 
ကုိ ေပးစားလုိက္ရသည့္ ေဗဒင္ 
ဆရာျပက္လံုးႏွယ္ ကုိယ့္အိတ္ထဲ 
က ဖားကုိ ကိုယ္ထုတ္႐ုိက္ေပးရ 
သလုိမ်ား ျဖစ္သြားလုိက္တာမ်ား 
လားလဲ စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ အ 
ေတြးေမးခြန္း ထတုမ္လိိကုရ္ျပနပ္ါ 
ေသးေတာ့၏။

ျပညသ္တိုူ႔သည ္အသည္းၾကားမွ မ ဲ
တစ္ျပားကိ ု‘‘နားေထာင၊္ စဥ္းစား၊ 
ဆံုးျဖတ္’’ဟူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အဆင္သ့ံုးဆင္က့ိုေက်ာ္ျဖတ၍္ အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည္ မ 
ဟတုပ္ါေလာ။ စည္း႐ံုးေဟာ ေျပာ 
မႈမ်ားကိ ုကန္႔သတ္ရ္န ္အား ထတု ္
မႈမွန္သမွ်သည္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္ 
သူတုိ႔၏ က်ယ္ျပန္႔စြာ နားေထာင ္
ခြင့္ဟူေသာ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အ 
ေရးကိ ုကန္႔သတရ္ာလည္း ေရာက ္
ေပမည။္နားေထာင ္ခြင္က့န္႔သတ္ 
ျခင္းက ေနာကဆ္ုံးအဆင္ဆ့ုံးျဖတ ္
ခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္းလာေစရန္အ 
တြက္ ေဘာင္ခတ္ေပးသကဲ့သို႔ ရွိ 
ေပမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေရြး 
ေကာက္ပဲြစည္း႐ုံးေရးကာလအ 
တြင္း ျပညသ္တိုူ႔၏ ေသာတာ႐ံု ဒမုိီ 
ကေရစကီိ ုတုကိ႐္ိကု္ျဖစ္ေစ၊ သြယ ္
၀ုကိ၍္ျဖစ္ေစ ကန္႔သတ္မည့ ္အစ ီ

အစဥ ္မနွသ္မွ် လုံး၀ကင္းေပ်ာက ္
ေစခ်င္ပါသည္။ 
   အလားတူပင္ သတင္းမီ 
ဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ 
၍လည္း ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရိွဦးမည ္
ဟုၾကားသိေနရျပန္ေပရာ တရား 
မွ်တမႈအားနည္းေရးကို မလဲြဧ 
ကန္အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည္ 
ဟု ႐ႈျမင္မိ၏။ ကမၻာေပၚတြင္ 
လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူႏွင့္ အဂတိ 
လုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္  
ငန္းမ်ားကိ ုႏုငိင္အံစိုးရမ်ားက ထ ိ
ေရာက္ေအာင္ျမငစ္ြာ ေဆာငရ္ြက ္
ႏုိင္ၾကသည္မွာ မီဒီယာလြတ္လပ္ 
မႈ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ျဖစ္၏။ မီဒီ 
ယာလြတ္လပ္မႈ ျမင့္မားေလ အ 
ဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကို အေရးယူ 
ေခ်မႈန္းႏုိင္မႈ  ျမင့္မားေလျဖစ္ေပ 
သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား တရား 
မွ်တမႈဟူသည္မွာလည္း အဂတိ 

တရားမ်ား ကင္းေ၀းမွသာ တည္ 
ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မီဒီ 
ယာလြတလ္ပခ္ြင့္ အဆင့္ျမင့္ မား 
သည္ႏငွ္အ့မွ် ေရြးေကာကပ္ဲြ ေကာ ္
မရငွ္ႏငွ္ ့မဒီယီာမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ားသည ္အဆုပိါ ကန္႔သတ္ 
မႈမ်ား ေလ်ာပ့ါးေရးသို႔ ဦးတညမ္ည ္
ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။
  မ.ဆ.လ ေခတ္က စာေရး 
သူတုိ႔ရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ေထာင္စု 
ေကာ္မတီဥကၠ႒တစ္ဦးရွိ ခဲ့၏။ 
ဒူးယားစီးကရက္၊ ေရႊ၀ါဆပ္ျပာ၊ 
ဖဲထီး၊ သၾကား၊ ႏုိ႔ဆီစသည့္ ထို 
ေခတက္ရွားပါးေသာ အမိ္ေထာင ္
စုအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို 
အၿမဲတမ္းမဲႏႈိက္ေပးရေလ့ရွိ၏။ 
ဥကၠ႒ႀကးီက သမာသမတ္က် 
ေအာင္ မဲႏႈိက္ေပးမည္ဟု အၿမဲ 
ေၾကညာ၏။ ရပ္ကြကရိွ္သက္ေသ 
မ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ ကိုယ္တုိင္ႏႈိက္ 
ေပးေလ့ရွိ၏။ မဲလိပ္မ်ားအနက္ 
ေပါက္မဲကို သူကသိသာသည့္ 
နည္းျဖင့္ လိပ္ထားေလ့ရွိၿပီး ႏႈိက္ 
ေပးရာတြင္ သူအပါအ၀င္ သူႏွင့္ 

အဆင္ေျပေသာသမူ်ား၊ သ၏ူ ေဆြ 
မ်ဳိးမ်ားသာ အၿမဲတမ္းမဲေပါက္ 
၏။ ၎တုိ႔အုပ္စု လုံး၀ဗလာမက် 
ေစရန္ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ ကတိ 
ေပးေလ့ရွိၿပီး ‘‘ငါ့အေၾကာင္းသိ 
တယ္မဟုတ္လား။ မင္းပဲ ရေစရ 
မယ္စိတ္ခ်’’ ဟု ေျပာၾကားေလ့ရွ ိ
၏။ ထုိေၾကာင္ ့သူ႔အားအတြင္းသ ိ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ‘‘မဲပင္းဥကၠ႒’’ဟု မ 
ၾကားတၾကား ေခၚၾက၏။ ထိုအခါ  
စာေရးသူက ‘‘မဲေတြကို သူလိုတဲ့ 
ဘကရ္ေအာင ္လပ္ုၿပီး ‘ပင္း’စားလို႔ 
လား’’ ဟု ေမးျမန္းရာ အဆိပုါ ဓာတ္ 
သိမ်ားက ‘‘ေအးမွန္တယ္၊ အဲဒါ 
တင္မက ဘးူ ‘မဲပင္းေတာ့မင္းပဲ’ 
လုိ႔ ဆိုလိုတာေဟ့။ မင္းပဲရေစရ 
မယ္လို႔ တာ၀န္ယူတာကိ ုေျပာတာ 
ကြ’’ဟု ရွင္းျပပါေလသည္။
   စာေရးသူတုိ႔ ႏုိင္ငံတြင္ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒအရ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ 
ေရြးေ ကာ က္ ပဲြႏွ စ္ ရ ပ္ အ န က္  
၂၀၁၀ ျပည့္ႏစွ ္ေရြးေကာကပ္ဲြတြင ္
ႀကိဳတင္မဲစာရင္းမမွန္၊ မဲလိမ္ 

သည္၊ မဲပင္းသည္ဟူေသာ အသံ 
မ်ား ပြက္ေလာညံခဲ့ေသာ္လည္း 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး 
ေကာက္ပဲြတြင္ အဆုိပါအသံမ်ား 
ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိသေလာက္ 
နီးပါး ျဖစ္ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၇ ရက္တြင္ ေရြး 
ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က 
ပုသိမ္ခရီးစဥ္၌ ၂၀၁၂ မဲဆြယ္ 
စည္း႐ံုးေရးကာလအတြင္း ၾကယ္ 
ငါးပြင့္အလံကို အသံုးျပဳျခင္းစ 
သည့္ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ Elec-
tion Campaign လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိ ု
ေထာက္ျပ၍ လြတ္လပ္မႈလြန္ 
လြန္းၿပီး မမွ်တေသာ ေရြးေကာက ္
ပြဲဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္မ်ား 
တြင္ ဖတ္႐ႈခဲ့ရသည္မွာ လြန္စြာ 
အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲမွ်တမႈရွိ၊ မရွိကို 
Campaign သက္သက္ျဖင့္ တုိင္း 
တာမည္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ 
ဖြယ္ရွိလာ၏။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အႀကိဳစည္း႐ံုးမႈမ်ားသည္ တရား 
ဥပေဒႏွင့္မညီပါက သက္ဆုိင္ရာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တိတိက်က် 
ေဖာထ္တုအ္ေရးယရူနသ္ာျဖစ၏္။ 
မလဲမိ္ျခင္း၊ မခဲုိးျခင္း၊ မပဲင္းျခင္း ဟ ူ
ေသာ ကာယကံေျမာက္မသမာမႈ 
မ်ား ကင္းရွင္းခ့ဲျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲေကာမ္ရငွ၏္ ထိစုဥ ္ကာလမွ်တ 
စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈစြမ္းအားျမင့္ 
မားလာျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆုိရမည္ 
သာျဖစ္၏။ ဤစြမ္းအားကို ဆက္ 
လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် 
ေနာငလ္ာမည္ ့ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား 
သည္ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္မည္မွာ အလြန ္
ေသခ်ာ၏။ သို႔ရာတြင္ မလိုလား 
အပ္ေသာ ကန္႔သတမ္ႈ မ်ားႏငွ္ ့အစိုး 
ရိမ္လြန္ကဲေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား 
ေၾကာင္ ့တရားမွ်တမႈဂဏုသ္တင္း 
ေက်ာ္ ၾကားေသာ မူလလမ္း 
ေၾကာင္းေပၚမွ စာေရးသူေဖာ္ျပခဲ ့
သည့္ ‘‘မဲပင္းေကာ္မတီ’’လမ္း 
ေၾကာင္းေပၚသို႔ တေရြ႕ေရြ႕နယ္ 
ေက်ာ္ျဖတ္သန္းေနၿပီေလာဟု သံ 
သယအျမင္လႊမ္း မိုးျခင္းခံရမည္ 
ကို လြနစ္ြာစိုးရမိမ္ပိါေၾကာင္း....။

ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ က်ားထိန္းသိမ္းေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ
စာမ်က္ႏွာ(၃၃) မွ

 ယင္းတို႔အနက္ ဟူးေကာင္း 
ခ်ိဳင့္၀ွမ္းနယ္ေျမတြင္ ဘဂၤလား 
က်ားမ်ဳိးစိတ္မ်ား ေနထိုင္က်က္ 
စားလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ေနာက္ဆံုးေကာက္ယူခဲ့ေသာ သ 
တင္းအခ်က္အလက္စာရင္းမ်ား 
အရ က်ားေကာင္ေရ ၇၀ မွ ၈၀ ခန္႔ 
အတြင္း က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း 
ခန္႔မွန္းထားသည္။
 ယင္းမွာ ၂၀၁၁ ခုႏစွက္ တည္း 
က ေကာက္ယူထားေသာ စာရင္း 
မ်ားျဖစၿ္ပီး လကရ္ွအိခ်နိထ္ ိ ကခ်င ္
ျပည္နယ္တြင္ နယ္ေျမမၿငိမ္သက္၍ 
သံုးႏစွတ္ာကာလအတြင္း ေကာက ္
ယူႏိုင္ျခင္းမရွိ၍ က်ားေကာင္ေရ 

မွာ ယင္းထက္ ေလ်ာန့ည္းလာဖြယ ္
ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။
  ထုိ႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပဲြမ်ား 
ေၾကာင့္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းမႈ မရွိ 
သည့ ္အခ်န္ိတြင ္ေငြေၾကးရယူလိ ု
မႈအတြက္ တရားမ၀င္ အမဲလိုက္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊  နယ္စပ္ျဖတ္ 
ေက်ာ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းတို႔ 
ေၾကာင့္ က်ားေကာင္ေရ က်ဆင္း 
မႈအတြက္ အဓိကၿခိမ္းေျခာက္ေန 
ေၾကာင္း  ယင္းတာ၀နရ္ွသိကူ ေျပာ 
သည္။
 က်ားထနိ္းသမိ္းေရးလပုင္န္း 
စဥမ္်ားကိ ုက်ားမ်ားက်ကစ္ားက်န ္

ရွိေနသည့ ္ႏိငုင္ ံ၁၃ ႏိငုင္တံို႔ ပူးတဲြ 
ေၾကညာသည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စိန္႔ပီ 
တာစဘာစ့္ေၾကညာစာတမ္းတြင္ 
လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ တစ္ကမၻာ 
လံုး က်ားေကာင္ေရ ႏစွဆ္တိုးလာ 
ေစေရး၊ ကမၻာလံုးဆိငုရ္ာ က်ားမ်ဳိး 
စတိမ္်ား ျပနလ္ညတ္ိုးပြားေရးအစ ီ
အစဥ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
လည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ 
ရာ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ ထိုသို႔ရပ္တန္႔ 
ေနပါက ေရရညွတ္ြင ္က်ားမ်ဳိးစတိ ္
ရွင္သန္ေရးကို  ထိခိုက္လာႏိုင္  
ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
 ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္း ေဒသ  

သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ ေရေ၀ 
ေရလဲေဒသ၊ ေရအရင္းအျမစ ္ျမစ ္
ဖ်ားခံရာ ေဒသျဖစ္ၿပီး ယင္းေဒသ 
တြင္ စီးပြားေရးစိုက္ခင္းမ်ား ေဖာ္ 
ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္း 
တီးမႈမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ  
သည္။
 ထို႔အျပင္ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ား 
စည္းစနစ္က်စြာ တူးေဖာ္ျခင္းမရွိ 
သည့္အတြက္ ယင္းေရႊလုပ္ကြက္ 
မ်ားမွ အသံုးျပဳသည့္ အဆိပ္အ 
ေတာက္ျဖစ္ေစေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
မ်ားေၾကာင့ ္ပတ၀္န္းက်င ္ထခိိကု ္
မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး သဘာ၀ပတ္  
၀န္းက်ငက္ိ ုအမွသီဟဲျပဳေနသည့ ္
ေဂဟစနစ္ကိုပါ ထိခိုက္ပ်က္စီး 
၍ သားငကွတ္ရိစၧာနမ္်ားပါ ထခိိကု ္
ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်ကရ္ွသိည။္
 က်ားမ်ားကိ ုတိကု႐္ိကုသ္တ ္

ျဖတ္ျခင္း မျပဳေသာလ္ည္း က်ား၏ 
အစာျဖစ္သည့္  သတၱ၀ါမ်ားကို  
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ က်ားက်က္စား 
သည့ ္ေနရင္းေဒသ သဘာ၀ေတာ 
ေတာင္မ်ား၊ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း 
မ်ား ကို  အျ ခားေျ မ မ်ား အျ ဖ စ္  
ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လူတို႔က်ဴးေက်ာ္ 
ေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ က်က္စားရာ 
နယ္ေျမမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ 
က်ားႏွင့္က်ားအစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ကိ ုေဆး၀ါးအျဖစ ္အသံုးျပဳလိုျခင္း  
တို႔ကလည္း က်ားေကာင္ေရေလ်ာ ့
ပါး ေစသည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း 
၎ က ဆက္လက္ေျပာသည္။
 ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းနယ္ေျမ 
ေအးခ်မ္းသြားပါက ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိး 
ကဲြမ်ား ထနိ္းသမိ္းေရး လပုင္န္းစဥ ္
မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္း 
မ်ားႏငွ့ ္ပူးေပါင္း၍ သဘာ၀အေမြ 

အႏွစ္မ်ား ေရရွည္တည္တ့ံေစရန္ 
ထနိ္းသမိ္းေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ အသ ိ
ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရရွိေစရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြတိုးတက္ေစ 
ရန္သဘာ၀အေျခ ခံခရီးသြားလပ္ု 
ငန္းမ်ား လပု္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကိ ုျပဳ 
လုပ္သြားမည္ဟု သတင္းရရိွသည္။
 ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္း ေတာ 
႐ိငု္းတရိစၧာန ္ေဘးမဲ့ေတာနယ္ေျမ 
ကို ၂၀၀၁ ဧၿပီတြင္ စတင္တည္ 
ေထာငခ္ဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ေမလတြင ္သစ ္
ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန မွ ထပ္မံ 
တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ရာ စတုရန္းမိုင္ ၁၆၇၃  
က်ယ္၀န္း၍ က်ား၊ ဆင၊္ က်ားသစ၊္  
ေျပာင၊္ ဆတ္၊ ၀က၀္၊ံ ေတာ၀က၊္  
ေတာဆိတ္တို႔ ေနထိုင္က်က္စား 
လ်က္ရွိသည္။
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ကြၽန္းစိုက္ခင္းအတြက္ သစ္ေတာခုတ္ေနျခင္း လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပကန္႔ကြက္မည္
ခိုင္ခုိင္စုိး

ရန္ကုန္၊ ေမ-၂၃
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ က်ိႏၲလီ ၿမိဳ႕နယ္ 
တြင္ ကြ ၽန္းစိုက္ခင္းအတြက္ဟု 
ဆိုကာ သစ္ေတာမ်ား ခုတ္ထြင္ 
ရငွ္းလင္းေနျခင္းကိ ုလာမည္လ့ႊတ ္
ေတာ္တြင္တင္ျ ပသြားမည္ျ ဖစ္  
ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
 က်ိႏလၲၿီမိဳ႕နယ၊္ ေရွာကက္နု္း 
ေက်းရြာအနီးရွိ ဧက တစ္သိန္း 

ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ က်ားထိန္းသိမ္းေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ

 သံုးႏွစ္တာကာလ ၾကာျမင့္  
လာၿပီျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
တြင္း စစ္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့အ 
ႀကီးဆံုး က်ားထိန္းသိမ္းေရး ဟူး 
ေကာင္းနယ္ေျမတြင္ က်ားထိန္း 
သိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း 
ထားရၿပီး က်ားမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း 
ရန္ အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ 
ေနသည္။
 ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္ ဇြန္လကတည္းက ျဖစ္ပြား 
ေနသည့္ စစ္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္၊ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း 
ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းနယ္ေျမတြင္ 
က်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ရပ္ 
ဆိုင္းထားခဲ့ရသည္။
 တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ နယ္ေျမ 
အေျခအေန မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေန 
သျဖင့္ က်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရကာ တရား 
မ၀င ္အမဲလိကု္ျခင္းမ်ားႏငွ့ ္ေတာ 
႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ား တရားမ၀င္ 

ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္သစ္ေတာ 
ဧရိယာကို  ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း 
ရွင္ႀကီးမ်ားက ကြၽန္းစုိက္ခင္းထူ 
ေထာင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ 
ဧကႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ခုတ္ထြင္ 
ရငွ္းလင္းေနသျဖင္ ့ေဒသခမံ်ားႏငွ္ ့
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ 
မ်ားက ကန္႔ကြကလ္်ကရ္ွိေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။

 ယင္းသို႔ သစ္ေတာမ်ားရွင္း 
လင္းေနျခင္းကို ျပည္သူ ႔ လႊတ္ 
ေတာ္တြင္  တင္ျပေဆြးေႏြးမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ကြင္းဆင္းေလ့လာလ်က္ 
ရွိေၾကာင္း ဂြၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ၾကည္သာက 
ေျပာသည္။
  ထိုသစ္ေတာ ေနရာသည္ 
ယခင္က ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးရန္ခြင့္ 

ျပဳထားရာမ ွကြၽန္းစိကုခ္င္းေျပာင္း 
လဲ စိုက္မည္ဆိုကာ သစ္ေတာ 
မ်ား ခုတ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ 
မ်ားကလည္း ကန္႔ကြကလ္ကမွ္တ္ 
ေရးထုိးသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ေနေၾကာင္း ယင္းေဒသတြင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ 
ေဆာင္ေနသည္ ့ရခိငုက္မ္း႐ိုးတန္း 
ေဒသ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ျပဳစု 

ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (RCA) 
မွေဒါကတ္ာေမာင္ေမာငၾ္ကညက္ 
ေျပာသည္။
 ‘‘အခုကေတာ့ မခုတ္ေတာ့ 
ဘူး။ ေတာခုတ္တဲ့ ရာသီမဟုတ္ 
ေတာ့လို ႔ ခုတ္ၿပီးသားေနရာကိုပဲ 
ကြၽန္းစိကုဖ္ို႔လပ္ုေနတယ္။ ေဒသခံ 
ေတြကေတာ့ ေနာက္ဆက္မခုတ္ 
ႏိငု္ေအာင ္ကန္႔ကြကသ္ြားမွာ’’ ဟု 

ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ၾကည္က 
ေျပာသည္။
 ထုိသို႔ သစ္ေတာခုတ္ထြင္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ယင္းေနရာရွိေျမဆီ 
လႊာမ်ား ပ်က္စီးႏိုင္ၿပီး ေတာကို 
မွီခိုက်က္စားေနသည့္ ေတာေန  
သတၱဝါမ်ားလည္း ေပ်ာက္ဆံုး  
သြားမည္ဟု ေဒါက္တာ ေမာင္ 
ေမာင္ၾကည္က ဆက္ေျပာသည္။

ေရာင္း၀ယ ္ေဖာကက္ားမႈမ်ား ျဖစ ္
ပြားေနသည္။
 ယင္းတို႔မွာ က်ားေကာင္ေရ 

မ်ား လ်င္ျမနစ္ြာ ေလ်ာက့်ေစမည့ ္
အဓိကၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္ေန 
ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ႏငွ့ ္

သားငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဌာနမွ တာ၀န္ရိွသတူစဦ္းက ေျပာ 
ၾကားသည္။

 ‘‘ႏစွစ္ဥစ္ာရင္းမေကာက္ႏိငု ္
ေတာ့ က်ားက်န္ရွိ  က်က္စားမႈ 
အေျခအေနကိလုည္း မေဖာထ္တု ္

ႏိုင္ေတာ့ဘူး။  က်ားေတြကို  အ 
မဲလိုက္ သတ္ျဖတ္ေနမႈရွိ၊ မရွိ 
ကုိလည္း ကင္းလွည့္ႏိုင္မႈ  မရွိ  
ေတာ့ဘူး’’ ဟု ၎က ေျပာၾကား 
သည္။
 တစ္ကမၻာလံုးတြင္  က်ား 
က်န္ရွိေသာႏိုင္ငံ ၁၃ ႏိုင္ငံသာ 
ရွိေတာ့၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ က်ား 
ေကာင္ေရ အမ်ားဆံုးက်နရ္ွသိည့ ္
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  က်ားမ်ဳိး  
စိတ္ႏွစ္မ်ဳိး ေနထိုင္က်က္စား၍ 
ဘဂၤလားက်ားမ်ဳိးစိတ္မွာ ေကာင္ 
ေရ ၁၀၀ ရွိ ၿပီး အင္ဒိုခ်ဳိင္းနား 
က်ားမ်ဳိးစိတ္မွာ ေကာင္ေရ ၅၀ 
သာက်န္ရိွေတာ့သည္ဟု GTI-
World Bank ၏ စာရင္းတြင ္ေဖာ္ 
ျပထားသည္။
 ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ဟူးေကာင္း 
ခ်ဳိင့္၀ွမ္းနယ္ေျမ၊ ထမံသီ ေဘးမဲ့ 
ေတာ့၊ တနသၤာရီ သဘာ၀ႀကိဳး 
၀ိုင္းတို႔တြင္ က်ားမ်ား ထိန္းသိမ္း 
ထားၿပီး  ယင္းတို ႔အနက္  ဟူး 
ေကာင္းနယ္ေျမတြင ္က်ားေကာင ္
ေရ အမ်ားဆံုးရွိေ ၾကာင္း သိရ 
သည္။

ခိုင္ခိုင္စိုး

ဓာတ္ပံု − ၀န္းက်င္သားငွက္ကင္မရာေထာင္ေခ်ာက္မွ ရယူႏုိင္ခဲ့ေသာ ဟူးေကာင္းနယ္ေျမမွ က်ားတစ္ေကာင္

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀င္ေငြ  ျပည္သူ႔ထံ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုက္႐ိုက္ေရာက္ဟုဆို
ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၂၄
ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ခရီးသြားလပုင္န္း 
ေၾကာင့္ ရရွိေသာ ၀င္ေငြ၏ ၈၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပည္သူလူထုထံ 
သို ႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိေၾကာင္း 
ဟိတုယ္ႏငွ္ ့ခရီးသြားလာေရးလပု ္
ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာငစ္ ု၀န္ 
ႀကီး ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။
 ‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခရီးသြား 
လပုင္န္းကရတဲ ့အမ်ဳိးသား၀င္ေငြ 
ကေန ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ျပည္သူ 
လထုူထမွဲာ ရိွပါတယ္။ ၁၅ ရာခုိင ္
ႏႈန္းကေတာ့  ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြ  
ျဖစပ္ါတယ္။ ဒကီန္ိးဂဏန္းေတြက 
ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ 
က ထုတ္ျပန္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
ေတြမွာလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါ 
တယ္’’ ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး 
ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ကုန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ 
၀င္ေရာကမ္ႈမွာ ၂ ဒသမ ၀၄ သန္းရိွ 
ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔မွ ရရွိေသာ အမ်ဳိး 
သား၀င္ေငြသည ္အေမရိကန္ေဒၚ 

ကေလးသငူယ ္လငိပ္ုငိ္းဆုငိရ္ာ အသံုးခ်ခရီးသြားလပုင္န္းတားဆီးေရး အရိနွ္ျမႇင္လ့ပု္ေဆာငမ္ည္
ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၂၄
ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ လိင္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာ အသံုးခ်ေသာ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းကုိ တားဆီးေရးအတြက္ 
ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံႏွင့္ The Code 
အဖဲြ႕တို႔ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္  ခရီး  
သြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန 
မွ သတင္းရရိွသည္။
 ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ လိင္ 
ပုိင္းဆုိင္ရာအသံုးခ်ေသာ ခရီး  

သြားလုပ္ငန္း(Child Sex Tour-
ism)  ကုိ တားဆီးရန္အတြက္ 
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနက ရန္ပုံေငြခ်ေပးၿပီး The 
Code အဖဲြ ႕မွ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
သေဘာတူထားေၾကာင္း ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ 
အတြင္းေရးမွဴး ဦးၿဖိဳးေ၀ရာဇာက 
ေျပာသည္။
 Child Sex Tourism မျဖစ္ 
ေပၚလာေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ဆြစ္ 

ဇာလန္အစိုးရႏငွ္ ့The Code အဖဲြ႕ 
တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ႏွင့္ ေရရွည္တည့္တံ့ခုိင္ ၿမဲေသာ 
တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းဖုိရမ္ 
ကုိ ေမလ ၁၉ ရက္က က်င္းပခဲ့ 
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ 
ႏငွ္အ့မွ် ကေလးသငူယမ္်ားအေပၚ 
လြဲမွားစြာ အသံုးခ်သည့္ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ 

လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကေလးသူ 
ငယ္မ်ား၏ ဘ၀လံုၿခံဳစြာ ေနထုိင္ 
ႏိုင္ေရးအတြက္ The Code အဖဲြ႕ 
အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ေပးမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ 
ဆြစ္ဇာလန္ သံအမတ္ႀကီး မစၥ 
တာခရစ္ေတာ့ ဘာ့ဂနာက ယင္းဖု ိ
ရမ္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ‘‘ျမနမ္ာႏိငုင္မံွာ လပု္ေဆာင ္
ဖုိ ႔အတြက္ အသင္း၀င္ေတြရွာရ 
မယ္ ။  သင္တ န္းေပးတာေတြ  
ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ရိွတယ္’’ဟု ဦး 

ၿဖိဳးေ၀ရာဇာကေျပာသည္။
 ယင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ က 
ေလးသူငယ္မ်ား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အသံုးခ်မခံရရန္ ကာကြယ္တား 
ဆီးအေရးယူႏုိင္ရန္အတြက္ ဟုိ 
တယမ္်ား၊ ဧည္လ့မ္းၫႊနမ္်ား၊ ခရီး 
သြားကုမၸဏီမ်ားစေသာ ခရီးသြား 
လပုင္န္းအတြင္းမ ွလပုက္ုငိ္ေနသ ူ
မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။
 ‘‘ဒလီိအုမႈမ်ိဳးေတြ လပုခ္်ငတ္ဲ ့
သူေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ဖြံ႕ၿဖိဳး 

ဆဲႏုိင္ငံေတြကုိ ပစ္မွတ္ထားလုပ္ 
ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ႀကိဳတငက္ာ 
ကြယ္ဖုိ႔လုိတယ္’’ဟု ဦးၿဖိဳးေ၀ရာ 
ဇာကဆိုသည္။
 The Code အဖဲြ႕သည ္ျမန္မာ 
အပါအ၀င ္အသင္း၀င္ႏိငုင္ံေပါင္း 
၅၀ ေက်ာ္မွ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး 
ကေလးသူငယ္မ်ားလိင္ပုိင္ဆုိင္ 
ရာအသံုးခ်ေသာ ခရီးသြားလုပ္ 
ငန္းမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက ္ကာ 
ကြယ္တားဆီး  အသိပညာေပး 
ေသာအဖဲြ႕ျဖစ္သည္။

လာ ၉၂၆ သန္းရွိေၾကာင္း ဟို 
တယ္/ခရီး၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္း 
မ်ားအရ သိရသည္။
 တစ္ႏွစ္လံုးရရွိခဲ့ေသာ ၀င္ 
ေငြ က်ပ္ ၉၂၆ သန္းသည္ ႏိုင္ငံ 
ျခားသားတစ္ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံသို ႔ 
လာေရာကလ္ညပ္တ္ရာတြင ္ပ်မ္း 
မွ်တစ္ေယာက္လွ်င္တစ္ရက္သံုး 
စဲြေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၅ 
ေဒၚလာျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ၂၀၁၄ ခုႏစွတ္ြငလ္ည္း ႏိငုင္ ံ
ျခားသားဧည္သည့္၀င္ေရာက္မႈ 
သည္ သံုးသန္းအထိပင္ ေရာက္ 
ႏုိင္ မည္ဟု  ခန္ ႔ မွ န္းထားေသာ္  
လည္း ပထမေလးလအတြင္း ဧည္ ့
သည၀္င္ေရာကမ္ႈသည ္တစသ္န္း 
ေက်ာ္အထိ ရွိေနခဲ့သည္။
 ‘‘ပြင္လ့င္းရာသီေရာကတ္ဲအ့ 
ခါမွာ တိုးတက္လာမွာပါ။ အခုအ 
တိုင္း သြားေနမယ္ဆုိရင္ မႏွစ္က 
၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္မႈကို ေအး 
ေအးေဆးေဆးေလး ရသြားမွာပါ’’ 
ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌး 
ေအာင္က ေျပာသည္။ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီးေတြ႕ရစဥ္
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ေက်ာ္မ်ိဳး

‘‘ စစ္တိုက္ရတာက  
 ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းရတာထက္ပုိၿပီး 
 ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနတာကုိး’’
ကုိလံဘီယာသမၼတႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈအေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ကုိလံဘီယာသမၼတ ဟြမ္မန္ႏ်ဴ 
ရယ္ဆန္းတုိ ႔စ္ဟာ စီးပြားေရး 
ပညာရွင္၊ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦး 
လည္းျဖစခ္ဲသ့ပူါ။ သသူည ္အစိုးရ 
ရာထူးတာဝန္ေတြ မထမ္းေဆာင္ 
ခငက္ ဘုဂိိတုာၿမိဳ႕ေတာက္ မသိား 
စုပိုင္ El Tiempo သတင္းစာမွာ 
လုပ္ကုိင္ခဲ့သလုိ အစိုးရရာထူး 
ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
လည္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးပါ 
တယ္။ သူေနာက္ဆံုးလုပ္ခဲ့တဲ့ 
ရာထူးကေတာ့ ယခင္သမၼတ 
ေဟာင္း အယ္ဗာ႐ိုယူရစ္ လက္ 
ေအာက္မွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး 
တာဝန္ထမ္းခဲ့တာပဲ ျဖစပ္ါတယ္။ 
သမၼတဆန္းတို႔စဟ္ာ ရာထူးပထမ 
သက္တမ္းမွာပဲ ၁၉၆၄ ကတည္း 
က အစိုးရကု ိပုန္ကန္ေနတဲ့ လကဝ္ ဲ
သူပုန္အဖြဲ႕ ‘‘ကိုလံဘီယာေတာ္ 
လန္ွေသာ တပ္မေတာ္ (FARC)’’ နဲ႔  
၂၀၁၂ မွာ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြ ဲ
ေတြ စတငခ္ဲၿ့ပီး ဒီႏစွထ္မဲွာ ၿငမိ္းခ်မ္း 
ေရးရမယ္လုိ ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါ 
တယ္။ ဒါ့အျပင ္ယခုတစပ္တ္ ေမ 
လ ၂၅ ရက္မွာ က်င္းပတဲ့ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမွာလည္း ပြဲမစတင္မီ  
ဆန္းတုိ႔စ ္အႏုငိရ္မယ္လုိ႔ စစတ္မ္း 
ေတြမွာ ခန္႔မနွ္းေနၾကတာေၾကာင္ ့
ဂ်ာမန္စပုိင္းဂဲလ္မီဒီယာက သူနဲ႔  
အင္တာဗ်ဴးထားတာကုိ ေကာက္ 
ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

သမၼတဆန္းတုိ႔စ္ရွင့္ သမၼတဟာ 
အခုဆုိရင္ ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆံုး 
ပဋိပကၡတစခ္ုျဖစတ္ဲ့ ကိလုဘံယီာ 
ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ႏုိင္ 
ေတာမ့ယ္ ့အေျခအေနကု ိေရာက ္
ေနပါၿပီ။ FARC သပုူန္အဖြ႕ဲနဲ႔ ၿငမ္ိး 
ခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ဟာ တကယ္ပ ဲျဖစ ္
လာႏုိင္ပါသလား။
 ဒီေန႔မွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ 
ႏွစ္ကထက္ပုိၿပီး ကြၽန္ေတာ္အ 
ေကာင္းျမင္လာပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔ မႀကံဳဖူးတဲ ့တိုးတကမ္ႈေတြ လပု ္
ႏုငိခ္ဲပ့ါတယ။္ ဒါေပမဲ ့ဒလီိုေထြျပား 
တဲ့ ပဋိပကၡမ်ိဳးအတြက္ေတာ့ ေျဖ 
ရွင္းခ်က္တစ္ခု ရႏုိင္ဖို႔မလြယ္လွ 
ဘူးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစ့စပ္ 
ေဆြးေႏြးေရးျဖစစ္ဥက္ိ ုဒီႏစွထ္မဲွာ 
အၿပီးသတ္ႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ 
ထားပါတယ္။

သမၼတအေနနဲ႔ မႏစွတု္န္းကလည္း 
ႏွစ္ကုန္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ႏုိင္မယ္လို႔ ေျပာဖူးပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့ ္ဒကီစိၥက ၾကာရွည္ေန 
ရပါသလဲ။
 အတိအက် အခ်ိန္သတ္မွတ္ 
ခ်က္ေတြ မေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ ဂ႐ု 
စိကုပ္ါတယ္။ အခု ေရြးေကာကပ္ြဲ 
ကာလ မစတငမီ္မွာပဲ အၿပီးသတ္ 
ေဆြးေႏြးမႈေတြ လပု္ႏုငိမ္ယ ္ေမွ်ာ ္
လင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ ္
က သိပ္ၿပီးအေကာင္းျမင္လြန္း 
တယ္။ အႏွစ္ ၅၀ ၾကာလာတဲ့ ပဋိ 
ပကၡကို ၅၂ ပတ္တည္းနဲ႔ေတာ့ မ 
ေျဖရွင္းႏုိင္ဘူးေပါ့။

သမၼတဟာ ကာလရွည္ အပစ္ 
အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ 
ခ်က္မရဘဲ သူပုန္ေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ 
ေဆြးေႏြးေနခဲ့တယ္ေနာ္။ မေတာ္ 
တဆျဖစ္ရပ္ေလးတစ္ခုက ဒီေစ့ 
စပ္ေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္ 
မယ္လုိ႔ေရာ မစိုးရိမ္မိဘူးလား။
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ လက္ 
မွတ္ေရးထုိးမၿပီးခင္မွာ အပစ္အ 
ခတ္ရပ္စဲေရးကုိ လက္မခံႏုိင္ဖို ႔ 
ကြၽန္ေတာ္ ဆံုးျဖတခ္်ကခ္်ထားပါ 
တယ္။ တကယ္လို႔ အေၾကာင္း 
တစခ္ုေၾကာင္ ့ေဆြးေႏြးမႈေတြ ပ်က ္
သြားခဲရ့င ္သမုငိ္းမွာ ကြၽန္ေတာ္က့ိ ု
ေျပာက္က်ားသူပုန္ေတြကုိ အင္ 
အားစခုြင့္ေပးလိကုတ္ဲ၊့ ဆကတ္ိကု ္
ခြင့္ေပးလုိက္တဲ့၊ မိုက္မဲတံုးအတဲ့ 
သမၼတတစ္ဦးအျဖစ္ ျမင္ၾကမွာ 
မလုိခ်င္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ 
FARC နဲ႔ ဟာဗားနားမွာ ေဆြးေႏြး 
ေနစဥ္မွာပဲ ကိုလံဘီယာမွာေတာ့ 
တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာကို လူမ်ား 
စုက နားမလည္ႏုိင္ၾကဘူးဆုိတာ 
သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥမွာ 
အရငအ္စၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း 
ရစဇ္ကရ္ာဘင္ေျပာတဲ ့စကားလံုး 
ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္ လုိက္နာက်င့္ 
သံုးေနပါတယ။္ အဒဲါေတြကေတာ ့
‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဆိုတာ မရွိ 
တဲ့သေဘာနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဝါဒကုိ 
ကြၽန္ေတာ္ တိုက္တယ္။ အၾကမ္း 
ဖက္ဝါဒဆုိတာ မရွိဘူးဆိုတဲ့ 
သေဘာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး 
တယ္’’ဆိုတဲ့ စကားပါ။

ယခငသ္မၼတေဟာင္း ယူရစ ္လက ္
ေအာက္မွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး 
အေနနဲ႔ လႀူကီးမင္းတာဝနယ္တူနု္း 
က ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ 
တုကိရ္ာမွာ အ႐ံႈးမ်ားခဲတ့ယ္ေနာ။္
 ၿပီးခဲ့တဲ့ေလးႏွစ္တာအတြင္း 
သမၼတအေနနဲ႔ တာဝန္ယူစဥ္မွာ 
ပိုၿပီးေတာင္ အ႐ံႈးမ်ားခဲ့ပါေသး 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္ကုိဖန္တီးဖုိ ႔ 
အခ်ိန္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖန္တီးဖုိ႔ 
အခ်ိန္ေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနပါ 
ေသးတယ္။

ေျပာက္က်ား သူပုန္ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားက ပံုမွန္ပညာေရးလည္း 
သင္ၾကားမႈရွိထားသူေတြ မဟုတ္ 
ၾကပါဘူး။ သူတုိ႔က ေတာနက္ထဲ 
မွာပဲ ငယ္ငယ္ကတည္းက ႀကီး 
ျပင္းလာၾကရတာ။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲကို 
ဘယ္လုိဝင္ဆံ့မလဲ။ ဘယ္လိုအ 
လုပ္ေတြ ရွာႏုိင္မလဲ။
 ဟတုက္ဲ။့ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးရွလိာ 
ရင ္ႏုငိင္တံကာအကအူည ီအမ်ား 
ႀကီး လိုလာပါလိမ့္မယ္။ ပဋိပကၡ 
လြန္ကာလကေတာ့ ေစ့စပ္ေဆြး 
ေႏြးေရးလုပ္တဲ့ျဖစ္စဥ္လုိပဲ ႐ႈတ္ 
ေထြးေထြျပားပါလမိ့မ္ယ။္ ဒါေပမဲ ့
တပ္အဖြ႕ဲအစည္းေတြကု ိဘယ္လု ိ
ဖ်က္သိမ္းပစ္ရတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ 
ေတာ္တုိ႔ ေလ့လာသင္ယူထားပါ 
တယ။္ ဒါအ့ျပင ္ကုလိဘံယီာ စီးပြား 
ေရးကလည္း အရမ္းအားေကာင္း 
ေနပါတယ္။ လကတ္ငအ္ေမရိက 
မွာ အျမင္ဆ့ံုးႏႈန္းနဲ႔ တိုး တက္ေနတဲ ့

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံပါ။ အလုပ္အကုိင္ 
ေတြ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။

ဘာေၾကာင့္ ကိုလံဘီယာသား 
နည္းနည္းေလာက္ကပဲ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးျဖစ္စဥ္မွာ စိတ္လႈပ္ရွားစြာနဲ႔ 
ပါဝင္ေစ့စပ္ေနၾကရပါသလဲ။
 ကြ ၽ န္ေ တာ့္ႏုိ င္ ငံေ ရး ၿ ပိဳ င္  
ဘက္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 
မွာ သံသယမ်ိဳးေစ့ေတြ ႀကဲတဲ့ေန 
ရာမွာေတာ့ ထိေရာက္ၾကပါ 
တယ္။ စစ္တိုက္ရတာကလည္း 
ေစစ့ပည္ိႇႏႈငိ္းရတာထကပ္ိၿုပီး ေပၚ 
ျပဴလာျဖစ္တာကိုး။ ဘာေၾကာင့္ 
လဆဲိုေတာ ့အေပးအယလူပု ္ညိႇဖိို႔  
မွ မလုဘိကဲုိး။ သတိုိူ႔ကု ိFARC က 
ပါလီမ္နမ္ွာ ဝငပ္ါတာ ႀကိဳကလ္ား 
လုိ႔ ေမးၾကည့္ရင္ မႀကိဳက္ဘူး ေျဖ 
လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ္က ျဖစ္ 
စဥ္တစ္ခုလံုးကုိ လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ 
ေတာ ့သတူုိ႔ႀကိဳကတ္ယ ္ေျပာလာ 
မွာပါ။

ဒါေပမဲ့ တစခ္်ိန္တည္းမွာပ ဲသမၼတ 
ရ႕ဲ အဓကိၿပိဳငဘ္က ္ယူရစရ္႕ဲပါတီ 
က ေထာက္ခံမႈေတြ တုိးေနတယ္ 
ေနာ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးျဖစစ္ဥက္ိ ုအဆံုးသတသ္ြားေစ 
ႏုိင္ပါသလား။
 ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ အႏုငိရ္မယလ္ုိ႔ 
ယုံၾကညမ္ႈရိွပါတယ္။ ျပညသ္ူေတြ 
ဟာ သတိုူ႔ ဒစီစပ္ြကဲု ိဆက္ျဖစခ္်င ္
လား။ ဒါမမွဟတု ္မမဲေပးဘူးလား 
ဆုတိာကိ ုဆံုးျဖတရ္ပါေတာမ့ယ။္ 
ဒါေပမဲ့ အဆံုးမွာေတာ့ လက္ယာ 

အစြန္းေရာက္ေတြက လူနည္းစုပဲ 
ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။

သမၼတအေနနဲ႔ ႏုငိင္တံြင္းမွာ ဒတို 
ယေျမာက္ ေျပာက္က်ားသူပုန္ 
အုပ္စုျဖစတ္ဲ့ ELN နဲ႔ေရာ ၿငမ္ိးခ်မ္း 
ေရးေဆြးေႏြးဖို ႔ စဥ္းစားေနပါသ 
လား။
 ဟုတ္တယ္။ စဥ္းစားေနတာ 
ေပါ့။

ဒါဆု ိၿငမ္ိးခ်မ္းေရးရလာရင ္သမၼတ 
အေနနဲ႔လည္း ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာေတြ 
အမ်ားႀကီး ေခြၽတာလာႏုိင္မွာပါ။ 
ဒရီနပ္ံုေငြေတြကု ိဘယလ္ိသုံုးမယ ္
လို႔ စီမံထားပါသလဲ။
 အမ်ားျပညသ္အူတြက ္အိမ္ 
ရာေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကုိင္ရရွိ 
ေရးနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ကစိၥေတြမွာ သံုးမွာေပါ။့ ဒါေတြက 
ကြၽန္ေတာ ္ဦးစားေပးလပုဖ္ို႔ သတ ္
မွတ္ထားတာေတြပါ။ ၂၀၂၅ 
ေရာက္ရင္ လက္တင္အေမရိက 
တုကိမ္ွာ ကိလုဘံယီာလငူယ္ေတြ 
ဟာ ပညာအတတ္ဆံုး ျဖစ္ေနတာ 
ကို ကြၽန္ေတာ္ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။

—Ref: Colombian President 
Santos- 'Waging War 
Is More Popular than 

Negotiating',
Spiegel:21st May.
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အိႏၵိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္
နာရန္ဒရာမိုဒီ

ရဲမင္း

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ဘာရာတီယာ ဂ်ာနာတာပါတီ 
(BJP) ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုိင္ 
ရရွိေအာင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ 
နာရနဒ္ရာမိဒုသီည ္အိႏၵယိႏိငုင္၏ံ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ကို ရယူေတာ့ 
မည့္သူျဖစ္သည္။ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္ 
နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေလးႀကိမ္ 
ဆကတ္ာဝန္ယူထားသလူည္းျဖစ ္
သည္။ သို႔ေသာ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ ယူရန္ျပည္ 
နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ 
ထြကမ္ညဟ္ ုေမွ်ာလ္င္ထ့ားသည။္
 မိုဒီကို ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္ 
တငဘ္ာလ ၁၇ ရကတ္ြင ္ယခငက္ 
ဘံုေဘအပိငု္ ယခအုခါ ဂဂူ်ာရတ ္
ျပညန္ယ္ဗကန္ာဂါေဒသ၌ သာမန္ 
ေဈးသည္မိသားစုမွ ေမြးဖြားခဲ့ 
သည္။ ငယ္စဥ္က ဖခင္ႏွင့္အတူ 
ဘူတာ႐ုံတြင္ လက္ဖက္ရည္ကူ 

ေရာင္းခဲ့သည္။ အထက္တန္းကို 
၎ေမြးဖြားရာ ဗက္နာဒါေဒသမွာ 
ပင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒလီ 
တကသၠိလုမ္ ွအေဝးသင္ႏုငိင္ံေရး 
သိပၸံဘြဲ႕ရရိွခဲ့သည္။ ဂူဂ်ာရတ္ 
တကၠသိုလ္မွ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံမဟာ 
ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။
 ငယ္စဥ္ကပင္ လူမႈေရးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ ႕အစည္းမ်ားတြင္  
ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ 
တြင္ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္ BJP 
ပါတစီည္း႐ံုးေရးအဖြ႕ဲအတြင္းေရး 
မွဴးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ 
BJP ပါတီဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္ 
ေအာငပ္ြတဲြင ္အဓကိအခန္းက႑ 
မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္မွာ 
ပင္ ၎သည္ BJP ပါတီအမ်ဳိး 
သား အ တြ င္းေ ရး မွဴးျ ဖ စ္ လာ ခဲ့  
သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ 
နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ BJP ပါတီေခါင္း 
ေဆာင္ကီ႐ွဴဘိုင္ပါေတး က်န္း 

မာေရးခ်ဳိ ႕ယြင္းလာခဲ့ ၿပီးေနာက္ 
မုိဒီမွာ  ျပည္နယ္ဝန္ႀကးီခ်ဳပ္ျဖစ္ 
လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ 
ဂဂူ်ာရတ္ တြင ္မြတ္စလငဆ္န္႔က်င ္
ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး 
ခန္ ႔မွန္းေျခလူေပါင္းတစ္ေထာင္ 
ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့၍ ၎၏အစိုးရ 
အျပစတ္ငခံ္ရေသာ္လည္း ေနာက ္
ပိုင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမူမ်ားအရ မိုဒီ 
မွာ အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ားကိအုားေပး 
ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ အေထာက္အထား 
မေတြ႕ခဲ့ရေပ။
 ဒုတိယအႀကိမ္ ဂူဂ်ာရတ္ 
ျပည္နယ္အစိုးရကို ဦးေဆာင္ခ်ိိန္ 
တြင္ မိုဒီသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈကို ဦးစားေပးခဲ့သည္။ 
တတိယအႀကိမ္သက္တမ္းတြင္ 
လည္း ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစမီကံနိ္း 
မ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဂူဂ်ာ  
ရတ္မွာ အိႏၵိယျပည္နယ္မ်ားအ  
နက ္အဖြ႕ံၿဖိဳးဆံုးျပညန္ယ္ျဖစ ္လာ  

ခဲ့သည္။ မုိဒီအစိုးရသည္ ျပည္ 
နယ္အတြင္း ေက်းရြာတုိင္းသို ႔ 
လည္း လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းႏုိင္ခဲ့ 
သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဂူဂ်ာရတ္ 
ျပညန္ယ ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက ္
ပြဲတြင္လည္း BJP ပါတီကသာ 
ထပ္မံေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္။
 မစၥတာမုိဒီသည္ ၂၀၀၉ 
ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားအေထြေထြေရြး 
ေကာကပ္ြမဲဆဲြယ္ကာလတြင ္ထင ္
ရွားေသာေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့ 
ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ BJP 
ပါတီ၏ အျမင့္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ေရး ပါလီမန္ဘုတ္အဖြဲ႕ 
တြင္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္ 
ဇြန္လတြင္ ၂၀၁၄ အေထြေထြ 
ေရြးေကာကပ္ြအဲတြက ္BJP ပါတီ 
၏ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ေရး 
ေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံ 
ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ 
ဘာတြင္ BJP ပါတီက ၂၀၁၄ 

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ BJP 
ပါတီ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းအျဖစ ္
မစၥတာမိုဒီအား ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း 
ေၾကညာခဲ့သည္။
 ၂၀၁၄ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
မိုဒီသည္ မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ခုတြင္ 
ဝင္ေရာကယ္ဥွၿ္ပိဳငခ္ဲၿ့ပီး ႏစွ္ေနရာ 
စလံုးတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ေရြး 
ေကာက္ပြဲတြင္လည္း BJP ပါတီ 
ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမို 
ကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ 
(NDA)က အာဏာရအိႏၵယိ အမ်ဳိး 
သားကြန္ဂရက္ပါတီကိုအျပတ္ 
အသတ္အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
 မစၥတာနာရန္ဒရာမုိဒီသည္ 
သကသ္တ္လြတ္သမားတစဦ္းျဖစ ္
ကာ ၿခိဳးၿခိဳးၿခံၿခံေနထိုင္တတ္သူ 
ျဖစ္ၿပီး မနားမေနအလုပ္လုပ္သူ 
ျဖစ္သည္။

—Ref: Wikipedia

ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕ တုိက္ခိုက္မႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဂြၽန္ကယ္ရီ 
သက္ေသခံမည္

ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ တြစ္တာမိတ္ေဆြ ႏွစ္သန္းရွိေသာ္လည္း 
ဟူဂိုခ်ားဗက္ဇ္ထက္ နည္းေနေသး

တ႐ုတ္ႏွင့္ ဇိမ္ခံကားကိစၥ အျငင္းပြားမႈ
Wto ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေမရိကန္အႏုိင္ရ

ဂ်ီနီဗာ၊ေမ-၂၄
အေ မ ရိ က န္ ဇိ မ္ ခံ ကား မ်ား ကုိ  
အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ 
အေပၚ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ 
(WTO)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်ကတ္ြင ္အေမ 
ရိကန္ႏုိင္ငံက အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
 ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အ 
တြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အခြန္အ 
ေကာက္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့မႈအေပၚ 
ကမၻာ့ကန္ုသြယ္ေရးအဖြ႕ဲက အေျခ 
ခံအေၾကာင္းရင္း ရွာမေတြ႕ခဲ့ေပ။
 ယင္းမွာ ႀကီးမားေသာ ေအာင ္
ပြဲဟု အေမရိကန္က ေျပာသည္။
 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ကုန္ 
သြယ္ေရးမဝူါဒမ်ားကိ ုလကတ္ံု႔ျပန ္
သည္အ့ေနျဖင့ ္၂ ဒသမ ၅ လတီာ 
အင္ဂ်င္ႏွင့္အထက္ မိသားစုစီး 
ကားမ်ားႏွင့္ လမ္းၾကမ္းစီးကား 
မ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အခြန ္
အေကာက္မ်ား စတင္ေကာက္ခံ 

ခဲ့သည္။
 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကမူ ၎တို႔ အ 
ခြန္အေကာက္မ်ား ခ်မွတ္စဥ္က 
ဂ်ငန္ရယ္ေမာ္တာ (GM)ႏငွ့ ္ခ႐ုိင ္
ခလာကဲ့သိုု ႔ အေမရိကန္ကား 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစိုးရ၏ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ရရွိေနၿပီး 
တ႐တု္ေစ်းကြကအ္တြင္းသို႔ ကား 
မ်ား ပံုေအာသြင္းခဲ့သည္ဟု ေခ်ပ 
ေျပာဆိုသည္။
 ယင္းအတြက ္တ႐တု္ႏုငိင္၏ံ 
ကုယိပ္ုငိက္ားေစ်းကြကက္ိ ုထခိုကိ ္
သည္ဟုလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက 
ေျပာသည္။
 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အခြန္ 
ေကာကရ္ာတြင ္စည္းကမ္းမ်ားကု ိ
မလုိက္နာခဲ့ဟု အေမရိကန္က 
ေျပာၾကားၿပီး WTO သို႔ တုိင္ၾကား 
သည္။

—Ref: BBC

ဝါရွင္တန္၊ေမ-၂၄
လစဗ္်ားႏုငိင္ ံဘငဂ္ါဇၿီမိဳ႕တြင ္ျဖစ ္
ပြားခဲ့သည့္ ဆုိးရြားေသာ တုိက္ 
ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမ 
ရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြၽန္ 
ကယ္ရီက လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ 
ေရ႕ွေမွာကတ္ြင ္သက္ေသထြကဆ္ု ိ
မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္း 
ဌာနက ရရွိသည့္စာတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။
 အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ 
ေကာ္မတီ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဂြၽန္ 
ကယ္ရီ သက္ေသထြကဆ္ိမုညဆ္ု ိ
ျခင္းေၾကာင့္ ၎သည္ လတ္တ 
ေလာ ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ လစဗ္်ား 
ႏုငိင္ကံ ေရြးခ်ယ္ထားသည္ ့ေကာ္ 
မတီ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ သက္ေသ 
ထြကဆ္ုရိန္ လုအိပ္မညမ္ဟုတ္ဟု 
ကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
အရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ 
အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လစ္ဗ်ား 
ႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုး တုိက္ 
ခိုက္ခံရမႈအတြငး္ ကန္သံတမန္ 
တစ္ဦးႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းသံုးဦး 
ေသဆံုးခဲ့သည္။
 ယင္းတုကိခ္ုကိမ္ႈ၏ သေဘာ 
သဘာဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတ 
အိုဘားမား၏ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဒီမို  
ကရက္မ်ားက ျပည္သူမ်ားကို 
လွည့္စားခဲ့သည္ဟု ရီပက္ဘေလ 
ကန္ ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
မ်ားက ေျပာသည္။
 ရီပက္ဘေလကန္ပါတီ၏ 
ႏိုင္ငံေရးလံႈ႔ေဆာ္မႈဟု ေျပာၾကား 
ေသာလ္ည္း ကနလ္ႊတ္ေတာမ္ ွဒမီိ ု
ကရက္မ်ားက ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕ တိုက္ 
ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးေရး အထူးအဖြ႕ဲတစဖ္ြ႕ဲကိ ု
လႊတ္ေတာ္အမတ္ငါးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕ 
စည္းခဲ့သည္။
 တုိက္ခုိက္ခံရခ်ိန္က ႏုိင္ငံ 
ျခားေရးဝနႀ္ကီး မဟတု္ေသးေသာ 
ဂြၽန္ကယ္ရီကို ေမလေႏွာင္းပုိင္း 
တြင ္သက္ေသထြကဆ္ုရိန္ အဆုပိါ  
ေကာ္မတီက ယခငက္ ေတာင္းဆိ ု
ခဲ့သည္ဟု ယင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။
 သို႔ေသာ္ ယူကရိန္းျပႆနာ 
ေၾကာင့ ္၎မွာ သက္ေသထြကဆ္ိ ု
ရန္ လာေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
 ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္လႊတ္ေတာ္ 
ဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို 
ႏုငိင္ံျခားေရးဝနႀ္ကီးဌာနက တုံ႔ျပန ္
မႈႏငွ့ ္ပတသ္ကသ္ည္ ့ေမးခြန္းမ်ား 
ကိုေျဖရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မ်က္ 
ျမင္သက္ေသမ်ား ရွိသည္ဟု မိမိ 
တုိ႔ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေမလ ၂၃ 
ရကစ္ြတဲပ္ထားသည္ ့ယင္းစာတြင ္
ေဖာ္ျပပါရွိသည္။    —Ref: BBC

ကာရာကတ္စ္၊ ေမ-၂၄
ဗငနီ္ဇြဲလားသမၼတ မာဒ႐ုိူကိ ုတြစ ္
တာဝကဘ္ဆ္ုကိတ္ြင ္မတိ္ေဆြဖြဲ႕ 
ထားသူ အေရအတြက္ ႏွစ္သန္း 
ျပည့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အင္တာ 
နက္တြင္ ၎ကို လူႀကိဳက္မ်ားမႈ 
မွာ ၎၏ဆရာ ဟူဂိုခ်ားဗက္ဇ္ 
ထက ္မ်ားစြာနည္းေနဆဲျဖစသ္ည။္
 တြစ္တာ ဝက္ဘ္ဆုိက္ အ 
ေကာင့္ဖြင့္ထားသည္မွာ တစ္ႏွစ္ 
မွ်သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ၎ကို 
မိတ္ေဆြဖြ႕ဲထားသ ူအေရအတြက ္
ယေန႔ ႏွစ္သန္းျပည့္ၿပီဟု တကၠ 
သိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိန္႔ 
ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ မာဒူ႐ိုက ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ခ်ားဗကဇ္က္ဲသ့ုိ႔ပင ္မာဒ႐ူိကု 
တြစတ္ာဝကဘ္ဆ္ုကိမ္ွာ ကိယုပ္ုငိ ္
ပံစု ံျပဳလပုထ္ားသည္ ့ဆုရိယွလ္စ ္
ႏုိင္ငံႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ  အေမရ ိ
ကန္ႏုိင္ငံ ဦးေဆာင္သည့္ အရင္း 

ရငွစ္နစက္ိယုစ္ားျပဳ ဝကဘ္ဆ္ုကိ ္
တစခု္ ျဖစသ္ညဆ္ိကုာ မၾကာခဏ 
ေဝဖန္ထိုးႏွက္ခဲ့သည္။
 လအူမ်ားကု ိမက္ေဆခ့်္ေရး 
သားေပးပို႔ခြင့္ျပဳေသာ အေမရကိန ္
အေျခစိကု ္လမူႈကြန္ရကတ္ြစတ္ာ 
ကုိ ဗင္နီဇြလဲားႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ 
ႏစွဥ္ီးစလံုး စတိအ္ားထကသ္နစ္ြာ 
သံုးစြဲၾကသည္။
 ခ်ားဗက္ဇ္ကုိ တြစ္တာ 
ဝကဘ္ဆ္ိကုတ္ြင ္မတိ္ေဆြဖြ႕ဲထား 
သူ ေလးသန္းရွိသည္။
 ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံ၏ ရန္သူ  
အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား 
အား ဗင္နီဇြဲလားအစစ္အမွန္ကို 

ေဖာ္ျပရန ္တြစတ္ာဝကဘ္ဆ္ုကိက္  
ကူညီေပးသည္ဟု မာဒူ႐ိုက ေျပာ 
သည္။
 တြစ္တာဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ 
မာဒူ႐ိုကို မိတ္ေဆြဖြဲ႕ထားသူ ႏွစ္ 
သန္းအနက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ 
မက္ေဆခ့်္မ်ား ၎တို႔ထံသို႔ ေန႔စဥ္ 
ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ၎ကေျပာ 
သည္။
 ၿပီးခဲသ့ည္သ့ံုးလၾကာ ဆႏၵျပ 
ပြဲမ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ အေမရိ 
ကန္ႏုိင္ငံ ပါဝင္သည္ဟု ဗင္နီ 
ဇြဲလားအစုိးရက ေျပာသည္။
 ေမလ ၂၃ ရက္က ေတာင္ 
အေမရိက ႏုိင္ငံမ်ားသမဂၢ 
(UNASUR) အစည္းအေဝးတစ္ခ ု
တြင ္စပူါအငအ္ားႀကီး အေမရိကန္ 
ကို ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံက တရားဝင္ 
တိုင္တန္းထားသည္။

—Ref: Reuters
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ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ ေရပုိင္နက္ 
အျငင္းပြားမႈျပႆနာ
ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွား 
သေဘာတူညီမႈရ

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး စင္ကာပူခရီးစဥ္အတြင္း ကာစီႏုိလုပ္ငန္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာမည္

ၿမိဳ႕ေတာ္ေစ်း တုိက္ခုိက္ခံရမႈတြင္ ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္အစုိးရ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္စီစဥ္
ေဘဂ်င္း၊ေမ-၂၄

တ႐ုတ္အစိုးရသည ္ၾကာသပေတး 
ေန႔က ရွငက္်န္းျပညန္ယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ 
အူရမ္ကီတြင္ အၾကမ္းဖက္သမား 
မ်ား၏ ကားျဖင့္ဝင္တုိက္ကာ အ 
ေသခံဗံုးခြဲခဲ့မႈတြင္ ေသဆံုးခဲ့ရ 
သည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ 
ေၾကးေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္။
 အဆိပုါ ေလဟာျပင္ေစ်းထ ဲ
တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈ 
ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ားအျပင္ 
ဒဏ္ရာရရွိသူဦးေရမွာလည္း အ 
နည္းဆံုး ၉၄ ဦးရွိခဲ့သည္။
 ေဒသခံအစိုးရသည္ ထုိေစ်း 
ထတဲြငရ္ွခိဲ့ေသာ ေစ်းသညမ္်ားကု ိ
၎တို႔၏ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအေၾကာင္း 
တင္ျပရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး 
တ႐ုတ္ ဗဟုိအစုိးရသည္လည္း 
ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္သူ  
မိသားစုမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ 
ေရွာက္ႏုိင္ရန္ အထူးအလုပ္အဖြဲ႕ 
ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ဆုိသည္။
 အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက 
ေစ်းအတြင္း ဝငတ္ိကုခ္ဲသ့ည္ ့ကား 
တစစ္ီးႏငွ့တ္ုိးမၿိပီး ကနုပ္စၥည္းမ်ား 
ပ်ကစ္ီးခဲ့ရသည္ ့ေစ်းသညတ္စဦ္း 
ျဖစသ္ ူေရွာကတု္န္ဖန္းက အာဏာ 

 အာေဘးသည္ ဂ်ပန္လႊတ္ 
ေတာတ္ြင ္စီးပြားေရးႏငွ့ ္ခရီးသြား 
လုပ္ငန္း တိုးတက္ေရးအတြက္ 
ကာစီႏို႐ံုမ်ားကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳ 
ေရး ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းမႈ ရွိေန 
သျဖင့္ ထုိသို႔ ေလ့လာျခင္းလည္း 
ျဖစ္သည္။
 ကာစီႏုိ႐ံုတစ္ခု တည္ 
ေဆာက္ေရးဥပေဒၾကမ္းကို ဂ်ပန္ 
လႊတ္ေတာတ္ြင ္အာဏာရလစဘ္ 

ရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ပါတီ 
ငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ဘဝ 
ပါတီႏွင့္ ဂ်ပန္ျပန္လည္တည္ 
ေဆာက္ေရးပါတတီုိ႔က ၿပီးခဲသ့ည္ ့
ဒီဇင္ဘာတြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။
 စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၅ 
တြင္ ကာစီႏုိ႐ံုမ်ားအား ပိတ္ပင္ 
ထားျခင္းကို ျပန္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ 
တြင္း၌ အေမရကိန္ႏငွ့ ္မေလးရွား 

ကုမၸဏီမ်ားအား ကာစီႏုိႏွင့္တြဲ 
လ်က ္အပန္းေျဖစခန္းႏစွခ္ ုတည ္
ေဆာက္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။
 ထုိစဥ္မွစ၍ စင္ကာပူႏုိင္ငံ 
တြင္ ကာစီႏုိအေျခခံစီးပြားေရး 
လပုင္န္း ဖြ႕ံၿဖိဳးလာခဲၿ့ပီး အလပုအ္ 
ကိုင္ေနရာေပါင္း ၇၀,၀၀၀ ကို 
လည္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့သည္။
 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္လည္း ထိုအ 
တိုင္း တုိက်ိဳႏွင့္ အုိဆာကာေဒသ 

ဂ်ကာတာ၊ေမ-၂၄
ဖလိစပ္ုငိ္ႏငွ့ ္အငဒ္ုနိီးရွားတုိ႔သည ္
ႏစွ္ႏုငိင္ၾံကား ႏစွ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာ ေရ  
ပုိင္နက္ အျငင္းပြားမႈျပႆနာကို 
သေဘာတူညီမႈ ရယူေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ 
သည္။
 အင္ဒုိသမၼတ ယူဒုိယုိႏိုက 
ထုိသို႔ သေဘာတူႏုိင္ျခင္းမွာ အင္ 
အားမသံုးဘ ဲအခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ 
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ 
နမူနာေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ 
သည္။
 ဤအေတာအတြင္း ဖိလစ္ပိုင္ 
သမၼတ အကြႏုိီကလည္း ၎တုိ႔ႏိုင္ငံ 
သည္ အျခားေသာ ပင္လယ္ 
ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ 
မ်ားကု ိတရားေရးဆုငိရ္ာ ၿငမိ္းခ်မ္း 
ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ ေျဖ 
ရွင္းလိုေၾကာင္း ဆုိသည္။
 အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ 
ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
ဖလိစပ္ုငိ္ေတာငပ္ုငိ္းရွ ိမငဒ္ါနာအိ ု
ႏငွ့ ္စလီဘီပီငလ္ယ ္စီးပြားေရးဇနု ္
မ်ားၾကား ထပ္ေနေသာ ေရ 
ေၾကာင္းနယန္မိတိမ္်ားကိ ုႏစွ္ႏုငိင္ ံ
ညိႇႏႈိင္းၿပီး နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ 
လုိက္သည့္စာခ်ဳပ္ကုိ ေသာၾကာ 
ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ဖလိစပ္ုငိ္ႏုငိင္သံည ္ေတာင ္
တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေရပိုင္ 
နက္အခ်ိဳ႕ကုိ ပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္ 
တ႐တု္ႏွင့္ အျငင္းပြားေနၿပီး ႏုိငင္ံ 
တကာတရား႐ံုးတြင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ 
ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။
 ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံအျပင္ ဘ႐ူ 
ႏုငိ္း၊ တိုင္ေပ၊ မေလးရွား၊ ဗယီက ္
နမ္တုိ႔ကလည္း ထိုေဒသအတြင္း 
ကြၽန္းစုမ်ားႏွင့္ ေရပုိင္နက္မ်ားကို 
၎တုိ႔ပုငိဆ္ုငိ္ေၾကာင္း အျငင္းပြား  
လ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း 
တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေန 
သည္။            —Ref: BBC

တုိက်ိဳ၊ေမ-၂၄
ဂ်ပန္ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘး 
သည ္လာမည္လ့အတြင္း စငက္ာ 
ပူႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ 
မည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ကာစီႏုိႏွင့္  
အပန္းေျဖစခန္း တြဲေဆာက္ထား 
ေသာ အေဆာကအ္အံတုစခ္ရုွရိာ 
ေနရာသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ 
ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
 ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ထို 
အေဆာက္အအံုသုိ႔ သြားေရာက္ 
ကာ ကာစီႏုိလုပ္ငန္း၏ အက်ိဳး 
အျပစ္မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအ 
ေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိငုမ္ႈမ်ား 
ကို ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။

ခံ အစိုးရမ်ားက ကာစီႏုိလုပ္ကုိုင္ 
ခြင့္မ်ားရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 အာေဘးသည ္စငက္ာပူႏုငိင္ ံ
တြင္ ေမလ ၃၀ ရက္၌ အာရွ 
လံုၿခံဳေရး ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ 
တက္ေရာက္ရန္ရွိသည္။

—Ref: Bangkokpost

ပုငိမ္်ားက ဆံုး႐ံႈးခဲသ့ည္ ့ပစၥည္းမ်ား 
တန္ဖိုးတြက္ခုိင္းၿပီး ျပန္ေပးမည္ 
ဟုေျပာေၾကာင္း အတည္ျပဳသည။္
 ယခုအခါ ရွငက္်န္းေဒသၿမိဳ႕ 

ေတာ္တြင္ လံုၿခံဳေရးကို အထူး 
တင္းက်ပ္ထားၿပီး အေျခအေန 
ပံုမွန္အတုိင္းျဖစ္ေစရန္ အာဏာ 
ပုိင္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

 ထို႔အျပင္ စေနေန႔တြင္ 
တ႐ုတ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထုိျဖစ္ 
ရပ္ကု ိဖန္တီးခဲ့သည္ ့အၾကမ္းဖက ္
သမားငါးဦး အမည္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ 

ၿပီး ထုသိမူ်ားထမဲ ွေလးဦးမွာ ေစ်း 
တုိက္ခုိက္မႈအတြင္း ေသဆံုးခဲ့ၿပီ 
ျဖစ္သည္။

—Ref: Asiaone/China Daily

STR/REUTERS
ေမလ ၂၃ ရကက္ ရွငက္်န္းအူဂါကိယ္ုပုိငအု္ပ္ခ်ဳပ္ခြင္ရ့ေဒသ ၿမိဳ႕ေတာ္အူရမ္ကတီြင ္အၾကမ္းဖကတုိ္ကဖ္်က္ေရးက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိမုႈလႈ႕ံေဆာ္ပြအဲတြင္း စစဘ္ကအ္ရန္ရတဲပ္ဖြ႕ဲဝငမ္်ားကိ ု
သယ္ေဆာင္သြားေသာ ထရပ္ကားမ်ားအား ေဒသခံမ်ား ၾကည့္႐ႈေနစဥ္
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‘‘ထမင္းရွင္ ျပည္သူေတြအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ဘက္က
မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးသင့္တယ္’’

အိပ္မက္မက္ရာကေန
ျဖစ္တည္လာတဲ့

ခ်မ္းခ်မ္းရဲ႕‘‘အိပ္မက္’’
ဇြဲဉာဏ္

ရန္ကန္ု− တတယိတစက္ုယိ္ေတာ္ေခြ၏ အေခြ 
အမည္ အိပ္မက္သီခ်င္းသည္ အိပ္မက္မက ္

ရာမွရရိွခဲ့ေသာ သီခ်င္းျဖစ္ၿပီး အမွတ္တရ  
မ်ားစြာရိွေၾကာင္း အဆိုေတာ္ခ်မ္းခ်မ္းကေျပာ 

သည္။
 ‘‘လူေတြအမ်ားႀကီးလာ ၾကည့္တဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖ 
ပဲြတစ္ခုကို အစ္မအိပ္မက္မက္တယ္။ အဲဒီေဖ်ာ္ 
ေျဖပြဲမွာ အစ္မကုိယ္တုိင္ စႏၵာရားတီးၿပီး သီခ်င္း 
ဆုတိယ။္ အဒဲသီခီ်င္းရ႕ဲ စာသားေတြေရာ၊ အလိကု ္
ေတြေရာ မွတ္မိေနလို႔ ေရးလိုက္တာ နာရီ၀က္ 

ေလာက္ပဲၾကာတယ္’’ဟု ခ်မ္းခ်မ္းကေျပာသည္။
  ယင္းအေခြတြင ္ကုယိပ္ုငိသ္စံဥသ္ခီ်င္းမ်ား 
ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း သီခ်င္း ၁၅ ပုဒ္ပါ၀င္ 
မည္ျဖစ္ကာ စံုတဲြအဆိုရွင္မ်ားအျဖစ္ ေဇာ္ပုိင္၊  
ဟန္ထြန္းႏွင့္ ဂ်ီလတ္တို႔ ပါ၀င္သီဆုိထားသည္။
 ထုိ႔အျပင္ ေရွးေခတ္ဘုရား သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ 
ျဖစ္ေသာ ဗဒုၶပူဇနိယသခီ်င္းကုလိည္း ေခတ္ေပၚ 
ပံုစံတီး၍ သီဆုိထားၿပီး ရဲတုိက္သ႐ုပ္ေဆာင္ 
ကာ ပရိသတ္အားေပးမႈရ ရွိသည့္ ‘‘ရြာ’’ဇာတ္ကား 
မွ သားေခ်ာ့ေတးသီခ်င္းကိုလည္း ျပန္လည္ 
ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း  ခ်မ္းခ်မ္းကေျပာ 
သည္။ ယင္းအေခြကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ မျဖန္႔ 
ခ်ိမီ မႏၲေလးႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္တြင္ စတင္ျဖန္႔ 
ခ်ခိ့ရဲာ ပရသိတအ္ားေပးမႈရရိခွဲၿ့ပီး ယင္းကဲ ့
သုိ႔ျဖန္႔ခ်ခိဲ့ျခင္းသည ္ယခငက္ေခြ မ်ားျဖန္႔ခ် ိ
သည္ ့သမား႐ုိးက်ပံစုမံ ွဆန္းသစ္ျခင္းျဖစ ္
သလိ ုပရသိတမ္်ား၏ စတိ၀္ငစ္ားမႈပုမိိရုရိ ွ

ေစရန ္လပု္ျဖစခ္ဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ၎က 
ဆုိသည္။

n ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

ၾကဴၾကဴဟန္
 ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ် င္  
သည ္အမ်ဳိးသမီး႐ပုရ္ငွဒ္ါ႐ိကုတ္ာ 
တစ္ဦးအျဖစ္မွသည္   တစ္ဖက္ 
တြင္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိျပန္ၾကားေရးေကာ္ 
မတီတြင ္တာ၀န္ထမ္းေဆာငက္ာ 
ႏုငိင္ံေရးတြင ္ပါ၀ငလ္ႈပရ္ွားေနသ ူ
ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ 

ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအ 
တြက္ ေထာက္ခံသည့္ လက္မွတ္ 
မ်ားကို  အႏုပညာရွင္မ်ားထံမွ  
ေကာကခ္ံေသာ ပဲြတစခ္ကုိ ုေမလ 
၂၃ ရက္က ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမ 
၌   ဒါ႐ိကုတ္ာၾကည္ျဖဴသွ်င၏္ ဦး 
ေဆာင္ျပဳလပုခ္ဲသ့ည။္ ထို႔ေၾကာင့ ္
ဒါ႐ိုက္တာၾကည္ျဖဴသွ်င္ႏွင့္ ရပ္ 
တညမ္ႈ၊ ႏိငုင္ံေရးသမားတစဥ္ီးအ 

ျဖစ္ႏွင့္  အႏုပညာရွင္တစ္ဦး၏ 
လႈပရ္ွားမႈမ်ားကိ ုမညက္ဲသ့ုိ႔ခ်နိည္ိႇ 
လုပ္ေဆာင္သြားမည္လဲဆုိသည္ 
ကု ိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါသည။္
လကရိွ္မွာ NLD ရ႕ဲ ဘယ္က႑မွာ 
ဘယ္လိုတာ၀နယ္ထူားလဲဆိုတာ 
အရင္ဆံုး ေျပာျပေပးပါဦးလား။
 အခုလက္ရိွအစ္မက NLD 
ဗဟိုျပန္ ၾကားေရးေကာ္မတီမွာ  
အ ဖဲြ႕၀င္အေနနဲ႔ပါတယ္။ နဂိုက 
ေက်ာကတ္တံားၿမိဳ႕နယမ္ွာလည္း 
ဥကၠ႒။  ဒါေပမဲ့ အစ္မႏုတ္ထြက္ 
လိကုတ္ယ။္ တာ၀န္ႏစွခ္ကု်ေတာ ့
အစမ္မႏိငု္ေတာဘ့ူး။ တစဖ္ကက္ 
လည္း ကိုယ့္အလုပ္ျဖစ္တဲ့ ဇာတ္ 
ကားေတြလည္း  ႐ိုက္တယ္ဆုိ  
ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ဥက႒ၠ တာ၀န္ကေန 
ႏုတ္ထြက္ၿပီးေတာ့ ဗဟိုျပန္ၾကား 
ေရးမွာ တာ၀န္တစ္ခုပဲ ယူထားပါ 
တယ္။
၂၀၀၈  ခုႏွစ္  ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒပုဒမ္ ျပငဆ္င္ေရးဆဲြေရးအ 
တြက္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ အႏုပညာ 
ရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚဖို ႔ ဘယ္လို 
စိတ္ကူးရခဲ့တာလဲ။
 ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္းမွာ အေမစု 
နဲ႔ ကိုမင္းကိုႏိုင္နဲ႔ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ 
ဆင္ေရး ေဟာေျပာပဲြ လုပ္တယ္။ 
အဲဒီပဲြကုိ လာျဖစ္တဲ့ အစ္မရယ္၊ 
ကို၀ိုငး္ရယ္၊ မသွ်ီရယ္၊ အနဂၢ၊ 
သံသာ၀င္း အစ္မတုိ႔ တုိင္ပင္ၾက 
တယ္။ NLD ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးေတြမွာ စာ 
အုပ္ေတြထားတယ္။ 

စာမ်က္ႏွာ ၄၁ 

ဓာတ္ပုံ−နစ္ကီ
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Maxim ႏိုင္ငံတကာ အမ်ဳိးသားမဂၢဇင္း၏ 
ဆဲြေဆာင္မႈအရွိဆံုးအျဖစ္ ကန္ဒစ္ဆြမ္းနက္ပိုး သတ္မွတ္ခံရ

နယူးေယာက္၊ ေမ-၂၄
ေတာင္အာဖရိကေမာ္ဒယ္ ကန္ 
ဒစ္ဆြမ္းနက္ပိုးသည္ နယူး 
ေယာက္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတ 
ကာ အမ်ဳိးသားမဂၢဇင္း Maxim ၏ 
ဆဲြေဆာင္မႈအရွိဆံုး အမ်ဳိးသမီး 
၁၀၀ စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးမွရပ္ 
တည္ခဲ့သည္။
 Victoria’s Secret ေမာဒ္ယ္ 
ကန္ဒစဆ္မ္းနကပုိ္းသည ္ေဟာလ ိ
၀ုဒ္ ထိပ္တန္းမင္းသမီးမ်ားကို 
ျဖတ္ေက်ာ္၍ Maxim မဂၢဇင္း၏ 
ကမၻာ့ဆဲြေဆာင္မႈအရွိဆံုး အမ်ဳိး 
သမီးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရ 
သည္။
 ‘‘အရမ္း ေခ်ာေမာလွပၿပီး 
ထူးခြၽန္ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ဳိးသမီး 
ၾကားထဲကေန Maxim ရဲ႕ နံပါတ္ 
တစ္ျဖစ္ရလို႔ တကယ္ ဂုဏ္ယူပါ 
တယ္’’ ဟု အသက္ (၂၅) ႏွစ္အ 
ရြယ္ အရြယ္ရိွ ကန္ဒစ္ဆြမ္းနက္ 
ပိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 Maxim မဂၢဇင္း၏ ဆဲြေဆာင ္
မႈအရွိဆံုး အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ စာ 
ရင္းတြင္ ကန္ဒစ္ဆြမ္းနက္ပိုး၊ စ 
ကားလက္ဂ်ဳိဟန္ဆန္၊ ေကတီ 
ပယ္ရီ၊ အိုင္ရီနာေရွးခ္၊ ဂ်နီဖာ 

ေလာရင့္္စ္တို႔ ပါ၀င္သည္။
 Maxim မဂၢဇင္း၏ ၂၀၁၃ ဆဲြ 
ေဆာင္မႈအရွိဆံုး အမ်ဳိးသမီးအ 
ျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ အ 

တစ္ကိုယ္ေတာ္အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈအတြက္
ဘတ္စ္ကားတစ္စီး လက္ေဆာင္ရတဲ့ T-ara ဂ်ီယြန္း

ဆိုးလ္၊ ေမ-၂၄
ေတာင္ကိုရီးယားမိန္းကေလး အ 
ဆိုရွင္မ်ားအဖဲြ႕ T-ara မွ ပတ္ဂ်ီ 
ယြန္းသည္ ၎၏ ပဲြဦးထြက္ တစ္ 
ကိုယ္ေတာ္ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈ 
အတြက ္ပရိသတ္မ်ားထံမွ ဘတ္စ ္
ကားတစ္စီး လက္ေဆာင္ရရွိခဲ့  
သည္။
 T-ara အဖဲြ ႕၀င္ ဂ်ီယြန္း 
သည္ ေမလ ၂၀ ရက္တြင္ ပထမ 
ဆံုးအႀကိမ္ တစ္ကိုယ္ေတာ္အႏု 
ပညာလႈပ္ရွားမႈစတငခ္ဲရ့ာ ပတ္ဂ်ီ 

ယြန္းပရိသတ္အဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ 
၎၏ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈကို  
ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္  အ့ံအား 
သင့္ဖြယ္ အထူးလက္ေဆာင္ ဘတ္စ္  
ကားကို ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ေကေပါ့ပ္စတား  ဂ်ီယြန္း  
သည္ ၎၏ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္အ 
တူ ဂန္းနမ္ခ႐ုိင္ရိွ Mnet အသံ 
လႊင့္ ဌာန အေဆာက္အအံုသို ႔ 
ယင္း ဘတစ္က္ားျဖင့ ္သြားေရာက ္
ခဲ့သည္။ ဂ်ီယြန္းသည္ ပရိသတ္ 
မ်ားအတြက္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် 

မုန္႔မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္မ်ား 
အား ေကြၽးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
 ဂ်ယီြန္းသည ္ေမလ ၂၂ ရက ္
တြင ္M Countdown အစအီစဥ္ ၌ 
တစ္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္ 
ဟု ၎၏ ေအဂ်ငစ္ကီ ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။ ပတ္ဂ်ီယြန္း၏ Never 
Ever အမည္ရ တစ္ကိုယ္ေတာ္ 
သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္သည္ ေမလ 
၂၀ ရက္က ထြက္ရွိခဲ့သည္။

—Ref: Soompi

ဆိုေတာ္ မိုင္ေလဆိုင္းရပ္စ္သည္ 
ယခုႏွစ္တြင္ နံပါတ္ ၂၅ ေနရာသို႔ 
က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

—Ref: Hollywood Buzz
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ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း
စာ(၃၉)မွ

 ျပည္သူေတြက  ဆႏၵရိွရင္ 
လာထုိးၾကမယ္ဆိုရင္ အႏုပညာ 
သမားေတြ လြတ္သြားလိမ့္မယ္ 
ေတြးမိတယ္။   အႏုပညာသမား 
ေတြဆိုတာက အခ်ိန္ျပည့္ အျပင္ 
ထြက္ေနတဲ့သူေတြ။  ဒါဆို  ငါတို႔ 
အႏပုညာသမားေတြအတြက ္သီး 
သန္႔လပု္ေပးမယဆ္ိၿုပီးေတာ ့စစီဥ ္
ၾကတယ္။ ဒီေန႔ပဲြေလးက အစ္မ 
တုိ႔အႏပုညာရွင္ေတြသည ္ျပညသ္ ူ
ေတြရ႕ဲ အေရးကိ ုမားမားမတမ္တ ္
ရပတ္ညတ္ယဆ္ိတုဲ ့သေဘာေပါ။့
အေျခခံဥပေဒျပင္ေရးအတြက္ 
အခုလို လက္မွတ္ထိုးတဲ့ပဲြအျပင္ 
ေနာက္ထပ္ လက္မွတ္ေတြကို  
ဘယလ္ိမု်ဳိး စုေဆာင္းသြားဖို႔ စစီဥ ္
ထားေသးလဲ။
 ကိယု့အ္ခ်င္းခ်င္းက တာ၀န ္
ယူတဲ့ သူေတြက စာအုပ္ေတြ ယူ 
သြားၿပီးေတာ့ ကိုယ့္အႏုပညာနီး 
စပ္ရာ မိတ္ေဆြအႏုပညာသမား 
ေတြဆီသြားၿပီး ထိုးခိုင္း ၾကမယ္ 
ေပါ့။
တခ်ဳိ႕အႏုပညာရွင္ေတြက ႏိုင္ငံ 
ေရးကို စိတ္၀င္စားၾကေပမယ့္ အ 
ေရးမထားၾကသူေတြရွိပါတယ္။ 
အႏပုညာရွငတ္စ္ေယာကအ္ေနနဲ႔ 
အျပင ္ႏိငုင္ံေရးလႈပရ္ွားေနသတူစ ္
ေယာကအ္ေနနဲ႔ ဘယ္လိ ုသံုးသပ္ 
ခ်င္ပါသလဲ။
 ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးက ဒီႏိုင္ငံ 
သားေတြအားလံုးနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ 
ေနာကတ္စခု္က အားလံုးဆကစ္ပ္ 
ေနပါတယ္။ အႏုပညာဆိုတာက 
လည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရး အ 
ဆင္ေျပေနမွ ေအာင္ျမင္တာပါ။ 
ျပညသ္ူေတြ အားေပးတယဆ္ိတုာ 
ကလည္း ျပည္သူေတြ စီးပြားေရး 
အဆင္ေျပေနမွပါ။ လကရိွ္တငတ္ဲ့ 
႐ုပ္ရွင္႐ံုေတြမွာ တခ်ဳိ႕ဇာတ္ကား 
ေတြေပါက္တယ္။ အမ်ားစုသည္ 
ပိုက္ဆံမရဘူး။ ဘာေၾကာင့္ပိုက္ 
ဆံမရတာလဲဆို ျပည္သူေတြရဲ႕ 
၀င္ေငြက်ဆငး္ေနလို႔ပါ။ တစ္ေန႔ 
တစ္ေန႔ စီးပြားေရးအတြက္၊ ၀မ္း 
ေရးအတြက္ လုပ္ေနရလို႔ ႐ုပ္ရွင္ 
ၾကည့္ဖို ႔ေတာင္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ 
ေတာ့ဘူး။ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြ 
မွာ ဘာကားေတြ ေပါက္လဲေမး 
လိုက္ရင္ ဟာသကား။ ျပည္သူမ 
ေျပာနဲ႔ အစ္မတုိ႔ေတာင္ ႐ုပ္ရွင္ 
ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ‘ရယ္ရရဲ႕လား’ 
လို႔ ေမးမိတယ္။ ျပည္သူေတြ စား 
၀တ္ေနေရး ေခ်ာင္လည္မွ အႏု 
ပညာဆိုတာ ရွင္သန္လို႔ရမွာပါ။ 
ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရာမွာ 
အႏုပညာရဲ႕ စြမ္းအားက ဘယ္ 
ေလာကရ္ာခိငု္ႏႈန္းအထ ိပါ၀င္ႏိငု ္
တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။
 အဓိက အႏုပညာဆိုတာ 
ထက္ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ခံစားမႈပါပဲ။ 
အစမ္ဆိလုည္း ႏိငုင္ံေရးမွာ ၀ငပ္ါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ အစမ္ကိ ုႏိငုင္ံေရး 
သမားလုပ္မလားေမးရင္ မလုပ္ 
ဘူး။ တတ္ႏိုင္သမွ် ကိုယ္၀င္ပါ 
ေပးတဲ့ သေဘာပဲ။ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ 
အေျပာင္းအလဲမွာ တတ္ႏိုင္သမွ် 
၀င္တြန္းတဲ့သေဘာပဲ။ အစ္မရပ္ 

တည္မႈက ဒါ႐ုိက္တာၾကည္ျဖဴ 
သွ်င္ပဲ။ တစ္သက္လံုးလည္း ဒါ 
႐ုိကတ္ာအေနန႔ဲ ရပ္တညသ္ြားမွာ 
ပါ။ ဒါေပမဲ ့ေျပာင္းလို႔ရတဲ ့အခ်နိ ္
ကိုယ္၀င္ပါလို႔ရတဲ့အခ်ိန္မွာ မပါ 
လိုက္လို ႔ရွိရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ 
တစသ္ကလ္ံုး လပ္ိျပာမလံဘု ဲျဖစ ္
လိမ့္မယ္။ အရင္ေခတ္တုန္းက 
ေတာ့ အဖမ္းအဆီးေခတ္မွာ အ  
ေၾကာက္တရားေၾကာင့္ မပါခ့ဲရဘူး။ 
အစ္မက ဇာတ္ကားေတြကို ပံုမွန္ 
႐ုိက္ကူးေနတယ္။ ၂၀၁၅ က 
လည္းနီးလာၿပီဆိုေတာ့ ေနာက္ 
ပိုင္းဒါ႐ိုက္တာအလုပ္နဲ႔ ဘယ္လို 
လုပ္သြားမယ္ စိတ္ကူးထားပါသ 
လဲ။
 အစမ္ကေတာ့ ပြင္လ့င္းလာ 
တာနဲ ႔  အမွ်  ဇာတ္ကားေတြကို  
ႏိငုင္ံေရးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တ့ဲဇာတ္ကား 
ေတြ ပုိ႐ုိက္ခ်င္တယ္။ အစ္မတုိ႔ 
ၿပီးခ့ဲတ့ဲ အေရးခင္းအေၾကာင္းေတြ၊ 
ဆဲဗင္းဇူလိငုက္ေနစၿပီး ဦးသန္႔အ 
ေရး အ ခ င္း အေ ၾ ကာ င္းေ တြ  
ေတာက္ေလွ်ာက္တကယ္႐ိုက္  
သင့္တဲ့  အေ ၾကာင္းအရာေတြ  
ခ်ည္းပဲ။ ဘယ္ေလာက္ထိ ပြင့္  
လင္းလာမလဲ၊  ဘယ္ေလာက္ထိ 
လြတ္လပ္ခြင့္ရမလဲဆိုတဲ့အေပၚ 
မူတည္ၿပီး ဇာတ္ကားေတြ ဖန္တီး 
သြားမွာပဲ။
ဒါေပမဲ့ အစ္မက အခုခ်ိန္မွာႏိုင္ငံ 
ေရးနဲ႔ပတသ္ကတ္ဲက့ားေတြ မ႐ိကု ္
ဘဲ ဖန္စီကားေတြပဲ႐ိုက္တာဘာ 
ေၾကာင့္ပါလဲ။
 အစမ္ရဲ႕စတုိငက္ ဖန္စကီား 
႐ိကုတ္ာမ်ားတယ။္ အခခု်နိဆ္ိရုင ္ 
သရကဲားေတြ႐ိကုခ္ြင္ရ့လာတယ။္ 
ဇာတ္လမ္းနဲ ႔ပတ္သက္လို ႔ ဆင္ 
ဆာလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ အမ်ားႀကီး 
ရလာတယ္။ ရတုန္းမွာ ရသလို 
ကိယုမ္႐ိကုဖ္ူးတဲ ့ဇာတလ္မ္းေလး 
ေတြ ဇာတ္အဆန္းေလးေတြ ႐ိုက္ 
တာပါ။ အဆန္းေလးေတြ ႐ိုက္ 
တာမ်ားလာတဲ့အခါက်မွ ၂၀၁၅ 
ေက်ာ္လို ႔ အစ္မတို ႔တိုင္းျပည္မွာ 
ေသေသခ်ာခ်ာျပည့္ျပည့္၀၀ ပြင့္ 
လင္းျမင္သာသြားၿပီဆိုရင္ ခုနက 
ေျပာခဲ့သလို ႏိုင္ငံေရးကားေတြ 
႐ိုက္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။
အခုလိုႏိုင္ငံေရးမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ 
ေဆာငရ္ြက္ေနတဲသ့တူစ္ေယာက ္
အေနနဲ႔ ၂၀၁၅ မွာ အမတ္အျဖစ္ 
၀င္ေရာက္အေရြးခံဖို ႔  ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ရွိပါသလား။
 အစ္မရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈအရဆို 
ရင္ အမတ္မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ဘာ 
ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အမတ္သည္ 
ေတာ္႐ံုစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ပင္ပန္းခံႏိုင္ 
ဖို႔က   မလြယ္ပါဘူး။  တစ္ခါတ 
ေလေတြးမိတယ္။ အမတ္လုပ္ 
လိကုရ္င ္ဇာတက္ား႐ိကုဖ္ို႔အတြက ္
ကို ႐ိုက္ႏိုင္ပါ့မလား၊ ႐ိုက္ျဖစ္ပါ့ 
မလား။ အစ္မရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈအရ 
ဆိုရင္ မလုပ္ဘူးလို႔ စဥ္းစားထား 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတေလက် 
ရင္ စကားဆိုတာ အကုန္ေျပာလို႔ 
မရပါဘူး။ ငါဘယ္ေတာ့မွ ပါတီ 
ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဘူး၊ လြတ္လပ္စြာ 
ပဲ ရပ္တည္မယ္၊ လြတ္လပ္စြာပဲ 

ကူညီမယ္ဆို ၿပီး  တစ္သက္လံုး  
ေျပာေလ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ မထင္ 
မွတ္ဘဲ ပါတီႏိုင္ငံေရးကို ေရာက္ 
သြားတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဗဟိုျပန္ 
ၾကားေရးအထ ိအစမ္ေရာကသ္ြား 
တယ္။ တစ္ခါတေလက်ရင္ ကံ 
တရားက အရမ္းဆန္းၾကယ္ပါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့  ဘယ္အခ်ိန္ပဲ  
ေရာက္ေရာက ္အစမ္သည ္ဒါ႐ုိက ္
တာၾကည္ျဖဴသွ်င္ပါပဲ။ ဘ၀နိဂံုး 
ခ်ဳပ္တဲ့အထိ အႏပုညာသမားတစ ္
ေယာက္အေနနဲ႔ ရပ္တည္သြားမွာ 
ပါ။
အစ္မ႐ိုက္တဲ့ကားေတြမွာ တက္ 
သစ္စသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ အမ်ား 
ဆံုး ထည့္သံုးတာေတြ႕ရတယ္။ 
တက္သစ္စေတြကို ဦးစားေပးတဲ့ 

သေဘာလား။
 အဓကိေတာ့ အစမ္တုိ႔ေလာ 
ကမွာ မ်ဳိးဆက္သစ္ဆိုတာ အၿမဲ 
တမ္းရိွေနရမယ္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ 
အႏုပညာသမား ဆဲြမထုတ္ဘဲ၊ 
မတင္ဘဲနဲ႔ လက္ရွိေအာင္ျမင္ေန 
တဲ့ အႏုပညာရွင္ပဲ သံုးေနမယ္ဆို 
ရင္ ဒီအႏုပညာရွင္ေတြ ႀကီးသြား 
တဲ့အခါ ေနာက္ထပ္အသစ္ မ 
ထြက္လာဘူးဆိုရင္ ႐ုပ္ရွင္ေလာ 
ကမွာ အဆက္ျပတသ္ြားလမိ္မ့ယ။္ 
အစမ္တုိ႔သည ္အနစန္ာခံမႈဆိတုာ 
ရိွရမယ္။ အသစ္ကိုတင္တဲ့အခါ 
ထုတ္လုပ္မႈအရလည္း ေငြေၾကး 
ဆံုး႐ံႈးမႈေတြ ရွိတယ္။ အသစ္တစ္ 
ေယာက္ တင္ၿပီဆိုရင္ ထိခုိက္ဆံုး 
႐ံႈးမႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတာပဲ။ အဲ 

ဒါကိုေၾကာက္ၿပီး မတင္ဘူးဆုိရင္ 
ေလာကမွာ အသစ္ဆိုတာ ေပၚ 
လာမွာမဟုတ္ဘူး။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ဒီကေန ျပည္ 
သူေတြကို ဘာမ်ားေျပာၾကားလို 
ပါသလဲ။
 ၂၀၁၅ ဟာ အရမ္းအေရး 
ႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ 
ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ 
တကယ္ကိ ုထထဲ၀ဲင၀္ငပ္ါ၀ငသ္င့ ္
ပါတယ္။ ဒီကာလေရာက္ဖို ႔အ 
တြက္ ဟိုးေရွ႕မွာ ဆဲဗင္းဇူလိုင္၊ 
ဦးသန္႔အေရးအခင္း၊ ၈၈ ေတာက ္ 
ေလွ်ာက္ လူေတြဟာ အသက္  
ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္ၿပီးမွ ဒီအ 
ေျခအေန ေရာကလ္ာတာပါ။ ကိယ္ု 
ေတြက ဒီအခ်ိန္မွာ ဘ၀လည္း 

မေပးရ၊ အသက္လည္းမ ေပးရ၊ 
ေအးေအးေဆးေဆး ႏိုင္ငံ့အေရး 
၀င္ပါရမယ့္အခ်ိန္မွာ ၀င္ပါၾက 
ပါ။ အေရွ႕က ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ သူ 
ေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ၿပီး 
ေတာ့ သူမ်ားေတြ အသားကုန္ 
တြန္းေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္က သာသာ 
ေလးတြန္းလိကုတ္ာနဲ႔ ေရ႕ွေရာက ္
သြားမယ့္ အခ်ိန္မွာ ၀င္တြန္းၾက 
ပါ။ ဒအီခ်ိန္မွမပါဘူးဆိရုင ္၂၀၁၅ 
အေျပာင္းအလဲဟာ တိုင္းျပည္အ 
တြက္ အရမ္းႀကီးပါတယ္။ ၂၀၁၅ 
အေျပာင္းအလမဲွာ မေျပာင္းလဲႏိငု ္
ဘူးဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွာ ေျပာင္း 
လဲမႈဆိုတာ ျပန္မရႏိုင္ေတာ့ပါ 
ဘူး။ 
ေက်းဇူးရွင္ပါတယ္ရွင္။
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ပထမစမ္းသပ္မႈတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ မိုဗစ္ႏွင့္ ျမန္မာ
AdkvfAdkvf0if;

 ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဘာ 
လံုးအသင္း အုပ္စုအဆင့္မွထြက္ 
ခဲရ့ျပန္သည။္ ၂၀၁၄ ခုႏစွအ္တြင္း 
ပထမဆံုးႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ 
သည့္ ေအအက္ဖ္စီခ်ဲလင့္ဖလား 
ၿပိဳငပ္ြဝဲင ္ျမန္မာအသင္းအေနျဖင္ ့
ပြဥဲီးထြကတ္ြင ္အမိရ္ငွ္ေမာလ္ဒိကု ္
အသင္းကို အႏုိင္ယူကာ အႀကိဳ 
ဗိုလ္လုပြဲေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ရွင္သန္ 
ခဲ့ရေသာ္လည္း အုပ္စုေနာက္ဆံုး 
ႏစွပ္ြဆဲက႐္ႈံးနမိ္က့ာ ၿပိဳငပ္ြမဲထွြက ္
ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
 ကစားသမား ၁၀ ဦးတည္း 
ျဖင့္ အိမ္ရွင္အသင္းကို (၃-၂)ဂိုး 
ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိမႈက ျမန္မာေဘာ 
လံုးပရိသတ္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ 
တက္ႂကြေစခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းပြဲ 
စဥမ္ွျမနမ္ာအသင္း၏ သြင္းဂိုးသံုး 

ဂိုးကေအအက္ဖ္စီခ်ဲလင့္ဖလား 
ၿပိဳငပ္ြဲဝင ္ျမန္မာအသင္း၏ ပထမ 
ဆံုး ႏငွ္ ့ေနာကဆ္ံုးသြင္းဂိုးမ်ားျဖစခ္ဲ ့
သည္။
  ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအ 
သင္းအုပ္စုမွ ထြက္ခ့ဲရၿပီးေနာက္ 
အားကစားေလလ့ာသမူ်ားႏငွ္ ့ပရ ိ
သတ္မ်ားက အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို 
ေထာက္ျပၾကသည္။ ေအအက္ဖ္ 
စခီ်လဲင္ဖ့လားၿပိဳငပ္ြအဲပုစ္အုဆင္ ့
တြင ္အျခားၿပိဳငဘ္ကအ္သင္းမ်ား 
က ေျခစြမ္းအလြန္အသာရမႈမရွိခဲ့ 
ဘဲ ျမန္မာအသင္းေျခစြမ္းက ပုိညံ ့
ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာ့လက္ 
ေရြးစင္အသင္းေျခစြမ္းမွာ ယခု 
ထက္ပိုေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏုိင္ေတာ့ 
ေၾကာင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။
 ယ ခု ၿ ပိဳ င္ ပြဲ တြ င္  ျ မ န္ မာ  
အသင္း အုပ္စုအဆင့္မွ ထြက္ခဲ့ 
ရမႈ၏ အဆံုးအျဖတ္အဓိကပြဲစဥ္ 

မွာ ပါလက္စတုိင္းႏွင့္ယွဥ္ ၿပိဳင္ 
ကစားခဲ့ရသည္ ့အုပ္စဒုတိုယပြစဲဥ္ 
ျဖစသ္ည။္ ယင္းပြစဲဥ္တြင ္အဓကိ 
အားထားရသည္ ့ေဒးဗစထ္န္းမပါ 
လာႏုငိ္ျခင္း၊ တုကိစ္စမ္ွဴးေက်ာက္ိ ု
ကိုလည္း ေျခစြမ္းမျပႏိုင္သည့္  
အခါ ျမန္မာအသင္းတုိက္စစ္ အ 
သက္မဲ့သြားခဲ့သည္။
  ‘ ‘အဖြင့္ပြဲစဥ္ မွာ ျမန္မာ 
အသင္းအေနနဲ႔ ဆယ္ဦးတည္းနဲ႔ 
ညႇစ္ကစားခဲ့ရတဲ့အတြက္ ဒုတိယ 
ပြဲစဥ္မွာ အခက္ေတြ႕ခဲ့တာလည္း 
ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေမာ္လဒိုက္နဲ ႔ 
ပြဲစဥ္မွာ ဂိုးေတြသြင္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာ 
အသင္းတုိက္စစ္မွဴးေက်ာ္ကိုကို 
ကိုလည္း ပါလက္စတုိင္းေနာက္ 
တန္းက ထနိ္းခ်ဳပလ္ုကိတ္ဲအ့ခါမွာ 
ျမန္မာအသင္းေျခစြမ္းက ပါလက ္
စတုငိ္းကိ ုမယဥွ္ႏုငိခ္ဲဘ့ ဲ႐ႈံးနမိ္ခ့ဲရ့ 
တာပါ’’ဟု ဟံသာဝတီအသင္း 

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းထြန္း 
လင္းက သံုးသပ္သည္။
 အဆုိပါပြဲစဥ္တြင္ ပါလက္ 
စတုငိ္းအသင္း၏ တုကိစ္စမ္ွဴးမ်ား 
ကိမူု ျမန္မာအသင္းေနာကတ္န္းက 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ေပးဂိုး 
ႏွစ္ဂိုးကို ခြင့္ျပဳခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ 
ပြဲစဥ္တြင္ ျမန္မာအသင္း ကစား 
သမားမ်ားအေနျဖင္ ့အသင္းလုကိ ္
စိတ္ဓာတ္ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း 
လည္း နည္းျပခ်ဳပ္ေအဗရာမိုဗစ္ 
က ေျပာၾကားသည။္ ျမန္မာအသင္း 
သည္ အိမ္ကြင္းတြင္ယွဥ္ ၿပိဳင္  
ကစားခဲ့သည္ ့၂၀၁၂ ေအအကဖ္စ္ ီ
ခ်ဲလင့္ဖလားၿပိဳင္ေျခစစ္ပြဲစဥ္၌ 
လည္း ပါလက္စတုိင္းကို႐ံႈးနိမ့္  
ခဲ့ဖူး ၿပီး ႐ႈံးေႂကြးထပ္တင္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 သို ႔ေသာ္  ျ မန္ မာအသင္း
အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲတက္ေရာက္ခြင့္ 

အတြက ္အပုစ္ုေနာကဆ္ုံးပြစဲဥ္ျဖစ ္
သည့္  ကာဂ်စ ၥတန္အသင္းႏွင့္  
ပြဲစဥ္တြင္  ရလဒ္ေကာင္းပါက 
ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း 
႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ ၿပီး အုပ္စုပြဲစဥ္မ်ားအၿပီး 
တြင္ ေလးသင္းပါဝင္သည့္အုပ္စု 
တြင္ စတုတၳေနရာျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲကို 
ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘အုပ္စုေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ျဖစ္ 
တဲ့ ကာဂ်စၥတန္အသင္းနဲ႔ ပြစဲဥ္မွာ 
အႏုိင္ရရင္လည္း အုပ္စုတြင္း အ 
ျခားပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ ေမာ္လဒိုက္က 
ပါလက္စတုိင္းကို  အႏုိင္ယူရင္ 
စည္းမ် ဥ္းအရ ျမန္မာအသင္း  
အုပ္စုအဆင့္က ထြက္ရမယ္ဆို 
ေပမယ့္ ျမန္မာအသင္းကစား 
သမားေတြအေနနဲ ႔ အႏိုင္ရလဒ္ 
ကိုပဲ ဦးတည္ကစားရမွာ မဟုတ္ 
ဘူးလား။ ကစားသမားေတြ ႀကံ႕ 
ခုငိမ္ႈမေကာင္းလို႔လား၊ ႏုိင္လုိစိတ္ 

မျပင္းထန္တာလား။ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္အနည္းဆံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကာဂ်စၥ 
တန္အသင္းရဲ႕ ဒီပြဲစဥ္မွာ ကစား 
သြားတဲ့ႏုငိလ္ိစုတိက္ေတာ ့ျမနမ္ာ 
ထက္သာတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ 
ကာဂ်စ ၥတန္နဲ ႔  ပြဲ စ ဥ္ မွာေတာ့  
အနည္းဆံုးသေရက်သင္ပ့ါတယ္’’ 
ဟု ျမန္မာေဘာလံုးပရိသတ္တစ္ 
ဦးက ေျပာသည္။
 တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းကစားခဲ့ 
သည့္ ေမာ္လဒိုက္ႏွင့္ ပါလက္စ 
တုိင္းတုိ႔ပြဲစဥ္တြင္ ဂိုးမရွိသေရက် 
ခဲ့ေသာေၾကာင့္  ျမန္မာအသင္း 
အေနျဖင့္ ကာဂ်စၥတန္အသင္းကို 
သေရရလဒထ္ြက္ေပၚပါက အႀကိဳ 
ဗိုလ္လုပြဲတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း  ႐ႈံးနိမ့္ ခဲ့သည့္  
အတြက္ နစ္နာခဲ့ရသည္။
 နည္းျပ အဆက္ဆက္က 
အားအနည္းဆံုးေနရာဟု ေျပာ 
ၾကားထားသည့္ ျမန္မာအသင္း 
ေနာက္တန္းကလည္း အုပ္စုပြဲစဥ္ 
အားလံုးတြင္ ဂိုးေပးခဲ့ရၿပီး ပရိ 
သတ္မ်ားကိ ုအစဥ္အလာအတိုင္း 
စိတ္ပ်က္ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ျမန္မာအသင္းအေနျဖင့္ ယခုၿပိဳင္ 
ပြဲတြင္ အဓိက သိသာသည့္ အား 
နည္းခ်က္မ်ားမွာ လက္ပစ္ေဘာ၊ 
ေထာင့္ကန္ေဘာ၊ တုိက္႐ိုက္ျပစ္ 
ဒဏ္ေဘာ၊ တစဆ္င္က့န္ျပစဒ္ဏ ္
ေဘာမ်ားျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္အသင္း 
မ်ားကို ဖိအားမေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။
 ေအအက္ဖ္စီခ်ဲလင့္ဖလား 
ပြဲေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ၿပီးတစ္ႏွစ္ 
ေက်ာ္ခန္ ႔အခ်ိန္ရခဲ့ေသာ္လည္း 
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ 
စုစည္းျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ အခ်ိန္ 
တစ္လနီးပါးသာရယူခဲ့မႈအတြက္ 
လည္း ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ယခု 
ၿပိဳင္ပြဲအေပၚ အေလးထားမႈကို 
ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း  ရွိ ခဲ့သည္။ 
ေအအက္ဖ္စီခ်ဲလင့္ဖလားၿပိဳင္ပြဲ 
သည္ အာရွတုိက္တြင္လက္ေရြး 
စင္အသင္းမ်ား၏အဆင့္အနိမ့္ 
ဆံုးၿပိဳင္ပြဲဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ္ 
လည္း ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဗိုလ္စြဲပါ 
က ၂၀၁၅ အာရွဖလားၿပိဳင္ပြဲ  
ေနာကဆ္ံုးအဆင္တ့ြင ္ဝင္ေရာက ္
ယွဥ္ ၿပိဳင္ခြင့္  ရရွိမည္ျဖစ္သည့္  
အတြက္ တန္ဖိုးထားယွဥ္ၿပိဳင္ရ 
မည့္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ 
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ဘရာဇီးကမၻာ့ဖလားမွာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ လူငယ္ကစားသမားငါးဦး

ကိုေအးျမတ္
ကမၻာ့ဖလားအတြက္ ႏိုင္ငံလက္ 
ေရြးစင္အသင္းႀကီးေတြရဲ႕ လူစာ 
ရင္းေတြကိ ုအသီးသီးေၾကညာေန 
ရာမွာ တခ်ိဳ႕နာမညႀ္ကီးေတြ က်န ္
ခဲ့တာေတြ၊ ငယ္ေပမယ့္ ေျခစြမ္း 
ထက္တဲ့လူငယ္ကစားသမားေတြ 
မထင္ မွတ္ဘဲပါဝင္လာတာကို  
ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။ ကမၻာ့ဖလား 
ေလးႏစွတ္စႀ္ကမိတ္ုငိ္းမွာ လငူယ ္
ကစားသမားေတြအသုတ္လိုက္ 
ေပ ၚထြက္လာ ၿ ပီး  အဆင့္ျ မင့္  
ကစားသမားေတြျဖစလ္ာေလရ့ွပိါ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ လာ 
မယ့္ ဖီဖာ ၂၀၁၄ ကမ ၻာ့ဖလားမွာ 
ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ လူငယ္ကစား 
သမားငါးဦးအေၾကာင္းကို မိတ္ 
ဆက္တင္ျပလိုပါတယ္။

၁။ ေရာ့စ္ဘာကေလ
(အဂၤလန္၊ အဲဗာတန္)

 အဗဲာတန္ကြင္းလယ္လ ူဘာ 
ကေလ (၂၀)ႏွစ္ဟာ အသင္း 
အတြက္ ဒီရာသီမွာ ၃၄ ပြဲကစား 
ၿပီး ခနုစဂ္ိုးသြင္းေပးႏုငိခ္ဲပ့ါတယ။္ 
နယူးကာဆယ္ကို အဲဗာတန္က 
ႏိုင္တဲ့ပြဲမွာ ကြင္းတစ္ဝက္ကေန 
လိမ္ေခါက္ ဆြဲေျပးၿပီး သြင္းခဲ့တဲ့ 
အဖြင့္ဂိုးမ်ိဳး၊ မန္စီးတီးနဲ႔ ေတြ႕ဆံု 
စဥ္မွာ အေဝးကန္ခ်ကန္ဲ႔ သြင္းျပခဲ့ 
တဲဂ့ိုးေတြက သူ႔အရညအ္ေသြးကိ ု
သသိာေစတယ္။ အဗဲာတန္မန္ေန 
ဂ်ာ မာတီနကဇ္္ကေတာ့ ဒီလူငယ္ 
ကစားသမားကုိ ေပါလ္ဂတ္စကြိဳ င္း 
နဲ႔ မိုက္ကယ္ေဘာလက္တုိ႔ေပါင္း 
စပ္ထားတဲ့ ကစားသမားလို႔ သတ္ 
မွတ္ပါတယ္။ သူဟာ ယခုႏွစ္  
ပေရာဖ္ကရ္ငွန္ယ္ေဘာလံုးသမား 
မ်ားအသင္း PFA ရဲ႕ အေကာင္း 
ဆံုးလငူယက္စားသမားေျခာကဥ္ီး 
စာရင္းဝင္ခဲ့တယ္။  အဂၤလန္  
အတြက ္သဘူာလပု္ေပးႏုငိမ္လဆဲု ိ
တာ ေစာင့္ ၾကည့္ရမယ့္လူငယ္ 
တစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေပါလ္ေပါ့ဂ္ဘာ
(ျပင္သစ္၊ ဂ်ဴဗင္တပ္)

  ဒီျပင္သစ္လူငယ္ကစား 
သမား (၂၁)ႏစွဟ္ာ မန္ယူမွာ ဖာဂ ူ
ဆန္လက္ထက္ အရန္ခံုမွာပဲထုိင္ 
ေနရၿပီးတဲ့ေနာက္ စိတ္ပ်က္ၿပီး 

ဂ်ဴဗငတ္ပက္ိုေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲပ့ါ 
တယ္။ ဂ်ဴဗီ  ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီ 
မွာ ေျခစြမ္းျပခဲၿ့ပီး အဒူီးနီးစန္႔ဲပြဲမွာ 
ကို က္ေ လး ဆ ယ္ အ ကြာ ကေ န 
လွမ္းသြင္းခဲ့တဲ့ဂိုးဟာ အဲဒီရာသီ 
စီး ရီးေအရဲ ႕  အေကာင္းဆံုး ဂိုး  
ေတြထဲက တစ္ဂိုးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဒီႏွစ္ ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီမွာ ဂ်ဴဗင္ 
တပ္စီးရီးေအခ်န္ပီယံျဖစ္ရာမွာ 
လည္း သူက အဓိကက်ခဲ့တယ္။ 

၃။ ရာဟမ္ စတာလင္ 
(အဂၤလန္၊ လီဗာပူး)

 အသက(္၁၉)ႏစွပ္ရိွဲေသးတဲ ့
စတာလငဟ္ာ ကြင္းထမဲွာအရွနိ ္နဲ႔ 
လ်င္ျမန္စြာေျပးလႊားႏုိင္ၿပီး ဒီရာ 
သီမွာ လီဗာပူးအတြက္ ကိုးဂိုး  
သြင္းၿပီး ဖန္တီးမႈ(၅)ႀကိမ္လုပ္ခဲ့ 
တယ္။ PFA လူငယ္ကစားသမား 
ဆုစာရင္းဝင္ခဲ့တယ္။ သီယုိဝဲလ္ 
ေကာ့တ္မပါဝင္ႏုိင္ခ်ိန္မွာ စတာ 
လင္ဟာ အဂၤလန္အတြက္ တန္ 
ျပန္တုိက္စစ္ကစားရာမွာလိုအပ္ 
တဲ့ အျမန္ႏႈန္းကစားပံုကို ျဖည့္ 
စြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ သီးေဘာ့တ္ကုတ္တြိဳက္စ္ 
(အက္သလက္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္)
 ကုတ္တြိဳက္စ္ (၂၂)ႏွစ္ဟာ 
ဆီႁမြန္နီရဲ႕ လာလီဂါအသငး္ကို 
ခ်ယ္ယ္ဆီးကေန အငွားနဲ႔ေရာက္ 
လာခဲ့ ၿပီး  ၿပီးခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္လံုးမွာ 
အဓိကဂိုးသမားျဖစ္လာခဲ့သူပါ။ 
လဂိပ္ြ ဲ၃၇ ပြမွဲာ ပြ ဲ၂၀ ဆကတို္က ္
ဂိုးမေပးရတဲ့ မွတ္တမ္းရထားၿပီး 
အသင္းကို လာလီဂါခ်န္ပီယံျဖစ္ 
ေစခဲ့တယ္။ သဟူာ မၾကာမီကာလ 
အတြင္း ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးဂိုး 
သမားတစဦ္းျဖစလ္ာမယ္လို႔ အား 
လံုးက မွန္းဆထားတာပါ။ ခ်န္ပီ 
ယံလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲအေတြ႕အႀကံဳ  
ေတြက သူ ႔ကို  ကမၻာ့ဖလားမွာ 
ပိုၿပီးတိုးတက္ေစဦးမွာပါ။

၅။ အီဒင္ဟာဇတ္
(ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ ခ်ယ္လ္ဆီး)

 ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ေအာင္ 
ျမင္ေနတဲ့ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္လက္ 
ေရြးစင္ေတြထဲမွာ ဟာဇတ္ (၂၃) 
ႏစွက္လည္း တစဦ္းအပါအဝင္ျဖစ ္
ၿပီး ဒီႏွစ္ထဲမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုး 
လူငယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါကို PFA 
အေကာင္းဆံုးလူ ငယ္  ကစား  
သမားဆုရခဲ့တာနဲ ႔ သက္ေသျပ 
ထားပါတယ္။ ခ်ယ္လ္ဆီးမွာ သူဟာ 
ဒီရာသီမွာ အလယ္တန္းကစား 
သမားတစဦ္းအေနန႔ဲ ၃၅ ပြဲကစား 
ၿပီး ၁၄ ဂိုးသြင္းထားႏုိင္တယ္။ 
သူ႔တိုက္စစ္စြမ္းရည္နဲ႔ ေဘာလံုး 
ေပးပို ႔ ေကာင္းမြန္ပံု၊ဂိုးသြင္းေျခ 
ရွိပံုေတြက ၿပီးျပည့္စံုေနပါတယ္။ 
ဟာဇတဟ္ာ ခ်ယလ္ဆ္ီးမွာ ေအာင ္
ျမင္သလို လက္ေရြးစင္အသင္းနဲ႔ 
လည္း ကမၻာ့ဖလားမွာ ေအာင္ျမင ္
ဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေရာ့စ္ဘာကေလ စတာလင္ေပါ့ဂ္ဘာ ကုတ္တြိဳက္စ္ ဟာဇတ္
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အယ္လ္ကုိင္ဒါေသနတ္သမားမ်ား ယီမင္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကုိတိုက္ခိုက္ ၂၇ ဦး ေသဆံုး ႏွစ္လၾကာ ေမ့ေျမာေနေသာ 
အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီး 
သားေယာက္်ားေလးေမြးဖြား

ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ေမ-၂၄
မတ္လကတညး္က ေမ့ေျမာေန 
ေသာ (ကုိမာျဖစ္ေနေသာ) အေမ 
ရိကန္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ 
က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ သား 
ေယာက်္ားေလးတစဥ္ီးကု ိေမြးဖြား 
ခဲ့သည္။
 မိခင္၏ က်န္းမာေရးအေျခ 
အေနေၾကာင္ ့အသကရ္ငွ္ႏုငိလ္မိ္ ့
မည ္မဟုတ္ဟု ယူဆထားခဲ့ေသာ 
ဝကစ္န္ကသ္န္နီယယ္လန္းကိ ုေမ 
လ ၂၂ ရက္တြင္ ကယ္လီဖိုးနီး  
ယားျပည္နယ္ ဆန္ဖရန္စစၥကို 
တကသၠိလု ္ဖရကစ္္ႏိကု်န္းမာေရး 
ဌာန၌ ဗုိက္ခြဲေမြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ၎သည္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ 
၂ ဒသမ ၅ ကီလုိဂရမ္ရွိသည္။
 ကေလးငယ္၏မိခင္ မယ္ 
လစ္ဆာကာတန္သည္ ေလသင္ 
တုန္းျဖတ္၍ ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ 
ကိ ုခြစဲတိဖ္ယရ္ွားၿပီးေနာက ္လြနခ္ဲ ့
သည့္သီတင္း ၁၀ ပတ္ကတည္း 
က ေမ့ေျမာေနခဲ့သည္။

 ကာတန္၏ခငပ္ြန္းျဖစသ္ ူဘ 
ရိန္းလန္းက သားျဖစ္သူ ေမြးဖြား 
လာမႈမွာ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း ၾကည္ႏူးဖြယ္ႏွင့္ ဝမ္း 
နည္းဖြယ္တို႔ ေရာေႏွာေနေသာ 
အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္ဟု ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ‘‘သားေလးကိ ုေတြ႕ရလို႔ ေပ်ာ္ 
ေပမယ့္ ဇနီးသည္ကိုၾကည့္ၿပီး နာ 
က်င္မိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္သား 
က သူ႔အေမရ႕ဲႏွာေခါင္းနဲ႔ နားရြက ္
ကို အေမြရထားပါတယ္’’ဟု 
မစၥတာလန္းက ေျပာၾကားသည္။
 ေမ့ေျမာေနေသာ မယ္လစ္ 
ဆာကာတန္သည္ အကူအညီအ 
ေထာက္အပံ့ႏွင့္ ၎၏သားငယ္ 
အား ႏုိ႔ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးႏုိင္သည္ဟု 
သိရသည္။
 ၎သည္ ေမ့ေျမာေနသည့္ 
အေျခအေန ရွိေနေသာလ္ည္း အနီး 
တစ္ဝိုက္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ား 
ကို သိရွိေနသည္ဟု ယူဆၾက 
သည္။                —Ref: MSN

ေအဒင္၊ေမ-၂၄
ယီမင္ႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ ထုိးစစ္ 
ကို အယ္လ္ကုိုင္ဒါအဖြဲ႕က ျပန္ 
လည္တြန္းလွန္ေနစဥ္ ယမန္ေန႔ 
ညက ႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းၿမိဳ႕ 
တစၿ္မိဳ႕ကိ ုေသနတ္သမားမ်ား ဝင ္
ေရာက္စီးနင္း တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ 
အနည္းဆံုး လူ ၂၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့ 
သည္ဟု ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အရာရွိ 
တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
 ဆီေယာင္းၿမိဳ႕အဝငဝ္ ဟာဒ 
ရာေမာကခ္႐ိငုတ္ြင ္ကားဗံုးခြလဲိကု ္ 
ၿပီးေနာက္ တိုက္ခုိက္ေရးသမား 
မ်ားသည္ အနီးအနား သဲကႏၲာရ 
ေဒသမွေန၍ ေမာ္တာမ်ား၊ ေလာင ္
ခ်ာမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း 
မ်ား တင္ေဆာင္သြားေသာ ပစ္ 
ကပ္ကား ၁၅ စီးျဖင့္ ၿမိဳ႕အတြင္း 
ေမာင္းဝင္ခဲ့သည္။
 စစ္ေသြးႂကြမ်ားက ၿမိဳ႕အ 
တြင္းရွ ိအနည္းဆံုး ေနရာခနုစ္ေန 
ရာကို ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၿပီး ၎တို႔ 
တိုက္ခိုက္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
စစ္စခန္းမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ ရဲ 
တပ္ဖြဲ႕႐ံုးခ်ဳပ္၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားႏွင့္ 
ေလဆိပ္လည္း ပါဝင္သည္။
 အဆိုပါတိုက္ခုိက္မႈအတြင္း 

လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ခဲ့ ၿပီး 
ေပါက္ကြဲသံမ်ားႏွင့္ ေသနတ္သံ 
မ်ား တစ္ညလံုး ၾကားခဲ့ရသည္ဟု 
ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
 စစ္ေသြးႂကြမ်ားက အ 
ေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ 

ထားခဲ့ၿပီး စေနေန႔နံနက္က ျပန္ 
လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။
 တုိက္ခုိက္မႈအတြင္း တုိက္ 
ခုိက္ေရးသမား ၂၀ ေသဆံုးၿပီး 
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ခုနစ္ဦး၊ စစ္ 
သားႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု 

အရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။
 အေလာင္း ၁၈ ေလာင္းကို 
ေသနတ္သမားမ်ား ျပန္ဆြဲသြား 
သညဟ္လုည္း အရာရွမိ်ားကေျပာ 
သည္။

—Ref: Reuters

KHALED ABDULLAH/REUTERS
ယီမင္ႏိငုင္ံေတာငပုိ္င္း အကဘ္ယ္န္းျပညန္ယ္၊ အယ္လမ္ာဖကဒ္္ေဒသ စစ္ေဆးေရးဂတ္ိတြင ္စစသ္ားမ်ားေစာင္ၾ့ကပ္ေနသညက္ိ ုေမလ ၂၃  
ရက္က ေတြ႕ရစဥ္
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ရည္းစားေဟာင္း၏အလွပံုမ်ား ဖ်က္ဆီးရန္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို 
ဂ်ာမနီတရား႐ံုးအမိန္႔ေပး
 ယင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယို 
အားလံုးမွာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ 
႐ိုက္ကူးထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕  
ေသာ ဓာတပ္ံုႏငွ့ ္ဗဒီယီိမု်ားကိ ုယင္း 
အမ်ိဳးသား၏ ခ်စ္သူအမ်ိဳးသမီး 
ကုိယ္တုိင္ ႐ိုက္ကူးေပးထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 သို႔ေသာ ္၎တို႔ႏစွဥ္ီး လမ္းခြ ဲ
လိကုခ္်နိတ္ြင ္ယင္းဓာတပ္ံမု်ားႏငွ့ ္
ဗီဒီယုိမ်ားအားလံုးကုိ ဖ်က္ပစ္ရန္ 
အမ်ိဳးသမီးဘက္က ေတာင္းဆိုခဲ့ 
သည္။
 ဓာတပ္ံသုမား၏ ပုငိဆ္ုငိခ္ြင့ ္

ထက္ တန္ဖိုးပိုမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္ 
ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ေၾကာင့္ သီး 
သန္႔႐ိုက္ကူးထားသည့္ ေဖာ္ခြၽတ္ 
ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ 
လကဝ္ယ္ထားရိွရန္ သေဘာတူည ီ
မႈကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္ဆုိကာ 
တရား႐ံုးက အမ်ိဳးသမီး၏ ေတာင္း 
ဆုိမႈအတုိင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
 သို႔ေသာ္ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ႐ိုက္ကူး 
ထားေသာ ဓာတပ္ံမု်ားကိ ုဖ်ကပ္စ ္
ရန္မလိဟုု တရား႐ုံးက ေျပာၾကား 
သည္။

—Ref: MSN News

ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ား ကင္ဆာေရာဂါကုသခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရဟု ကုလေျပာၾကား

မကၠဆီကုိသူပုန္ေခါင္းေဆာင္
အဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္ျခင္းမရွိေတာ့ဟုဆို

ကြန္မစ္တန္႔၊ေမ-၂၆
မကဆၠကီုိႏုငိင္ံေတာငပ္ုငိ္းမ ွဇာပါ 
တစဆ္ာ သပူနုအ္ဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင ္
မားေကာ့စ္သည္ အဖြဲ႕ႏွင့္ မိမိ  
မပတ္သက္ေတာ့ေၾကာင္း ေမလ  
၂၅ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
 လွ်ိဳ ႕ဝွက္ေသာ သူပုန္ 
ေခါင္းေဆာင္ မားေကာ့စ္က 
‘‘သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ မားေကာ့စ္ 
ဆုိသူသည္ ဆက္လက္၍ ရွိေန 
ေတာ့မညမ္ဟုတ္ဟု ၂၀၁၄ ေမလ 
၂၅ ရက ္နံနက ္၂ နာရီ ၈ မိနစတ္ြင ္
EZLN အေနာက္ေတာင္ဘက္ရိွ 
ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ၌ ကြၽႏ္ုပ္က  
ေၾကညာသည္’’ဟု ေျပာၾကား 
သည္။
 ၎အေနျဖင့ ္ဇာပါတစဆ္ာ 
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ 
ဖြ႕ဲ (EZLN)အတြက ္တာဝန္ယူေျပာ 
ၾကားလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟုလည္း 
မားေကာ့စ္က ေျပာၾကားသည္။
 ပေဟဠိဆန္ေသာ EZLN 
သူပုန္အဖြဲ႕သည္ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံ 
ခ်ီယာပက္စ္ျပည္နယ္၌ ေဒသခံ 
ျပညသ္မူ်ား အခြင့အ္ေရးအတြက ္
၁၉၉၄ ခုႏစွ ္ဇန္နဝါရီ ၁ ရကမွ္စ၍ 
ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ခဲ့သည္။

 ထိုစဥ္က သူပုန္အဖြဲ႕ႏွင့္ 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရအၾကား ျဖစ္ပြား 
ခဲ့ေသာ ၁၂ ရက္ၾကာ တုိက္ပြဲအ 
တြင္းတြင္ လူဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ေသဆံုးခဲ့သည္။
 ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ 
ေသာ္လည္း ဇာပါတစ္ဆာသူပုန္ 
အဖြ႕ဲ၏ ေတာင္းဆုခိ်ကမ္်ား မရရိွ 
ခဲ့ေပ။
 ထို႔ေၾကာင္ ့သပုူန္အဖြ႕ဲသည ္
ကုယိပ္ုငိအ္ပုခ္်ဳပ္ေရး ျပဳလပုခ္ဲၿ့ပီး  
တရားေရး၊ က်န္းမာေရးႏငွ့ ္ပညာ 
ေရးစနစ္မ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သည္။
 မားေကာ့စ္က သူပုန္အဖြဲ႕ 
အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေခါင္းေဆာငရ္ာထူးမ ွႏတုထ္ြကခ္ဲ ့
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့ၿပီး ၎၏ 
က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္ 
သက္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ ျငင္း 
ပယ္ခဲ့သည္။
 မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ႏငွ့ ္လွ်ိဳ႕ဝကွစ္ြာ 
ေနတတ္ေသာ မားေကာ့စ္သည္ 
ဇာပါတစ္ဆာသူပုန္အဖြဲ႕ကုိ ႏွစ္ 
ေပါင္း ၂၀ ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူျဖစ္ 
သည္။

—Ref: AFP

လစ္သူေယးနီးယား သံမဏိအမ်ိဳးသမီး ဒုတိယအႀကိမ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရ

ေနာက္ေက်ာဖံုး မွ

ေနာက္ေက်ာဖံုး မွ

 အမိေျမတြင္ အရာအားလံုး 
ဆံုး႐ံႈးခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည့္ ဒုကၡသည္ 
ကင္ဆာေရာဂါရွင္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံ 
ရပ္ျခားတြင္ ပုိမို၍ ဒုကၡခံစားေနရ 
သည္ဟု UNHCR အႀကီးအကဲ 
ေပါလ္စပီဂ်ယ္လ္က ေျပာသည္။
 The Lancet Oncology 

ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေလ့  
လာမႈအသစတ္စရ္ပ္၌ စပီဂ်ယ္လ ္
က အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရိွ 
ေသာ ရန္ပံုေငြေၾကာင့္ ကင္ဆာ 
ေရာဂါကသုရန္ ျငင္းပယ္ခရံသည္ ့
ဆီးရီးယားႏွင့္  ေဂ်ာ္ ဒန္ႏုိ င္ ငံ ရွိ  
ဒကုၡသညရ္ာေပါင္းမ်ားစြာကု ိမတွ ္

တမ္းတင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 ထို ႔ျပင္ ကင္ဆာေရာဂါကို 
တိုက္ဖ်က္ရန္ အေရးေပၚ နည္း 
လမ္းသစမ္်ားအတြက ္တိကုတ္ြန္း 
ထားသည္။
 ယင္းေလ့လာမႈမွာ ၂၀၀၉  
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ဆီးရီးယားႏွင့္ 
ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ 
ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ 

ပြားသည္ ့ဆီးရီးယားျပညတ္ြင္းစစ ္
ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားအ 
ျပင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က အာဏာရွင္  
ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ကုိ အေမရိကန္ 
ႏုိင္ငံက ဦးေဆာင္ျဖဳတ္ခ်ခဲ့၍ ျဖစ္ 
ပြားခဲ့ေသာ အီရတ္ကဲ့သို ႔ သက္ 
တမ္းရင့္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင္ ့ 
ထြက္ေျပးလာသမူ်ားလည္း ပါဝင ္
သည္။                 

—Ref: AFP

ဗီလ္နီယပ္စ္၊ေမ-၂၆
ျပန္လည္ႏုိးထလာေသာ ႐ုရွား 
ႏုငိင္အံေပၚ စိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ်ားရွိေန 
စဥ္ ေမလ ၂၅ ရက္က က်င္းပခဲ့ 
ေသာ ဒုတိယအေက်ာ့ ထိပ္တုိက္  
မဲခြဲမႈတြင္ လစ္သူေယးနီးယား 
ႏိုင္ငံမွ သံမဏိအမ်ိဳးသမီးဟု 
နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူ သမၼတ  
ဒါလီယာ ဂ႐ိုင္ေဘာက္ကုိင္တီ 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒုတိယ 
သကတ္မ္း ထပ္မံအႏုငိရ္ခဲ့သည။္
 ဆုိဗီယက္ေခတ္ကာလကုိ  
သိမီလုိက္သူ အမ်ားအျပားက 
ကရာေတးခါးပတ္နက္ ရရွိခဲ့ၿပီး 
ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥစ္ 

သကခ္်ာကဲသ့ို႔ မာေက်ာမႈေၾကာင္ ့
သမံဏအိမ်ိဳးသမီးဟ ုတငစ္ားေခၚ 
ေဝၚခံရသူ မစၥစ္ဒါလီယာမွာ စစ္ 
ေအးေခတ္ေနာက္ပိုင္း ေမာ္စကုိ 
ႏွင့္ ဥေရာပၾကား အဆိုးဆံုး ထိပ ္
တုိက္ရင္ဆုိင္မႈအတြင္း လစ္သူ 
ေယးနီးယားႏုငိင္ကံု ိအေကာင္းဆံုး 
ဦးေဆာငလ္မ္းၫႊန္ႏုငိသ္အူျဖစ ္႐ႈ 
ျမင္ၾကသည္။
 မစၥစ္ဒါလီယာသည္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့ ထိပ္ 
တုိက္မဲခြဲမႈတြင္ ေထာက္ခံမႈ ၅၈ 
ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ လက္ဝဲယိမ္းၿပိဳင္ 
ဘက္ျဖစ္သူ ဇစ္မန္းတက္စ္ 
ဘယ္လဆ္ုငိတ္စအ္ေပၚ အႏုငိရ္ရိွ 

ခဲ့သည္။
 ‘‘လစသ္ူေယးနီးယားႏုငိင္မံွာ 
ဘယ္သကူမွ ႏစွႀ္ကမ္ိဆက ္အေရြး 
မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဒါဟာ ရွင္တုိ႔အား 
လံုးအတြက္ သမိုင္းဝင္ေအာင္ပြဲ 

ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဆႏၵမဲေပါင္း ၈၀ 
ရာခုငိ္ႏႈန္းေက်ာ ္ေရတြကၿ္ပီးခ်နိ၌္ 
မစၥစ္ဒါလီယာဂ႐ုိင္ေဘာက္ကိုင္ 
တီက ေျပာၾကားသည္။

—Ref: AFP
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အိႏိၵယႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ အျမန္ရထားႏွင့္ ကုန္တင္ရထား တိုက္မိ၍ အနည္းဆံုး လူ ၂၀ ဦး ေသဆံုး
လပ္ခ္ေနာင္း၊ေမ-၂၆

အိႏိၵယႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ဥတၱရာ 
ပရာေဒ့ရ္ွျပည္နယ္တြင္ အျမန္ 
ရထားတစ္စီးႏွင့္ ကုန္တင္ရထား 
တစစ္ီး တိကုမ္ခိဲရ့ာ အနည္းဆံုး လ ူ 
၂၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲရ့ေၾကာင္း တာဝန္ 
ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။
 ဂိုရာခပါခရီးသည္တင္ အ 
ျမန္ရထားမွာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ျဖင့္ 

ေမာင္းႏွင္လာၿပီး ဘူတာ႐ံုအနီး 
ရထားလမ္းေပၚတြင ္ရပထ္ားေသာ 
ကုန္ရထားကို ေရွာင္ႏုိင္ရန္ ႐ုတ္ 
တရက္ ဘရိတ္အုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
မေရွာင္ႏုိင္ဘဲ ဝင္တုိက္မိခဲ့ျခင္း 
ေၾကာင့္ ရထားတြင္ ခ်ိတ္ထား 
ေသာ တြဲေျခာကတ္ြမဲွာ ျပဳတထ္ြက ္
ေမွာက္က်သြားၿပီး ခရီးသည္ ၂၀ 
ခန္႔ ေသဆံုးသြားခဲရ့ျခင္းျဖစသ္ည။္

 ကယ္ဆယ္ေရးသမားသည္ 
ေမွာက္ေနေသာတြမဲ်ားႏငွ့ ္အပ်က ္
အစီးမ်ားၾကား ပတိမ္ိေနသည္ ့လ ူ
မ်ားကိ ုကယတ္ငခ္ဲရ့ၿပီး ဒဏရ္ာရ 
သဥူီးေရမွာလည္း အနည္းဆံုး ၅၀ 
ခန္႔ရိွခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ ရထား 
စက္ေခါင္းမွဴးႏွင့္ လက္ေထာက္ 
စက္ေခါင္းမွဴးတို႔လည္း ပါဝငခ္ဲၾ့က 
သည္။

 တနလၤာေန႔တြင ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
သစ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ 
ေသာ နရန္ဒရာမိုဒကီလည္း ရထား 
ေမွာကမ္ႈေၾကာင္ ့ထခိိကု္ေသဆံုးရ 
ေသာ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားထံ 
စာနာေထာက္ထားေၾကာင္း တြစ္ 
တာဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဆုေတာင္း 
စကား ေျပာၾကားသည္။
 အိႏိၵယရထားလမ္းကြန္ရက္ 

မွာ ကမၻာတြင္ အရွည္လ်ားဆံုး 
ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ သန္း ၂၀ ခန္႔မွာ 
လည္း ေန႔စဥ္ ရထားစီးေရ ၁၁,၀၀၀  
ကုိ ပုိ ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးအ 
တြက ္ေန႔စဥ္အားထားေနရသည။္
 ရထားမေတာတ္ဆမႈမ်ားမွာ 
ႏိုင္ငံတြင္းအျဖစ္မ်ားသည္။ ယခု 
လ အေစာပုိင္းကလည္း ဥတၱရာ 
ပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္တြင္ ရထား 

လမ္းျဖတ္တစခု္၌ ဂ်စက္ားတစစ္ီး 
ကို ရထားက ဝင္တုိက္ၿပီးေနာက ္
ကားေပၚပါ မဂၤလာေဆာင္သြား 
မည့္လူ ၁၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
 ထိုအျဖစ္အပ်က္ မတိုင္မီ 
ေလးရက္ခန္႔ကလည္း မြမ္ဘုိင္း 
တြင ္ရထားလမ္းေခ်ာမ္ႈေၾကာင္ ့လ ူ 
၁၉ ဦးခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

—Ref: AP

ဘာလင္၊ေမ-၂၆
ရည္းစားေဟာင္း၏ သဘာဝအလ ွ
ဓာတပ္ံမု်ား၊ ဗဒီယီိမု်ားကိ ုဖ်ကပ္စ ္
ရန္ ဂ်ာမနီ တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက 

အမ်ိဳးသားတစဥ္ီးကိ ုအမနိ္႔ခ်မတွ ္
လိုက္သည္။
 အေဖာ္ေဟာင္းတစ္ဦးဦး၏ 
ေတာင္းဆုမိႈအရ အဆက္ျဖတ္ၿပီး 

ခ်နိတ္ြင ္၎တို႔႐ိကုက္ူးထားသည္ ့
ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို ဖ်က္ 
ပစ္ရမည္ဟု ကုိဘလန္႔ဇ္ေဒသ 
ဆုိင္ရာ ထိပ္တန္းတရား႐ံုးက အ 

မိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ခ်စ္ႀကိဳက္ ေနခ်ိန္အတြင္း 
႐ိုက္ကူးထားေသာ အမ်ိဳးသမီးအ 
ေဖာ္၏ သဘာဝအလွဓာတ္ပံုမ်ား 

ႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားစြာ စုေဆာင္းထား 
သည့္ ဓာတ္ပံုဆရာတစ္ဦးကို 
တရား႐ုံးက ယင္းသို႔ အမိန္႔ခ်လိကု ္
ျခင္းျဖစ္သည္။

ရည္းစားေဟာင္း၏အလွပံုမ်ား ဖ်က္ဆီးရန္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ဂ်ာမနီတရား႐ံုးအမိန္႔ေပး

ဂ်ီနီဗာ၊ေမ-၂၆
ဆီးရီးယားစစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား 
ႏငွ့ ္ကငဆ္ာေရာဂါရွသိည္ ့အျခား 
ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လုိ 
အပ္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားကို 
အကူအညီေပးရန္ ရန္ပံုေငြမရွိသ 
ျဖင့္ ျငင္းပယ္ေနရသည္ဟု ကုလ 
သမဂၢဒုကၡသည္ေအဂ်င္စီမွ ထိပ္  
တန္းေဆးဘကဆ္ုငိရ္ာ ကြၽမ္းက်င ္ 
သူက ေမလ ၂၆ ရက္တြင္ ေျပာ 
ၾကားသည္။
 သံုးႏွစ္ ၾကာ စစ္ပြဲအတြင္း  
ဆီးရီးယားႏုိင္ငံသား သန္းေပါင္း 
မ်ားစြာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ 
ရၿပီး အီရတ္ႏုငိင္တံြငလ္ည္း ဆယ္ 
စုႏွစ္တစ္ခုအၾကာ အၾကမ္းဖက္ 
တုကိခ္ုကိမ္ႈမ်ားေၾကာင္ ့ထြက္ေျပး 
လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားေၾကာင့္ 
ယင္းေဒသအတြင္း က်န္းမာေရး 
စနစမ္်ား မႏုငိမ္နင္းျဖစ္ေနသည။္
 ဝက္သက္ေရာဂါသည္တိုင္း 
ကုိ ကုသေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ကင္ 
ဆာေရာဂါသည္တုိင္းကုိ မိမိတို ႔ 
မကုသေပးႏုိ င္ေ ၾကာင္း  ကုလ 
သမဂၢ ဒကုၡသညမ္်ားဆုငိရ္ာ မဟာ  
မင္းႀကီး႐ုံး(UNHCR)၏ ေဆးဘက ္
ဆုငိရ္ာ အႀကီးအကကဲေျပာသည။္

ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ား 
ကင္ဆာေရာဂါကုသခြင့္ 
ျငင္းပယ္ခံရဟု
ကုလေျပာၾကား

စာမ်က္ႏွာ၄၆ စာမ်က္ႏွာ၄၆ 
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ထိုင္းစစ္တပ္ 
အာဏာသိမ္း
 ႏုိင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ား 
လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး အ 
တိကုအ္ခံႏငွ္ ့အစိုးရတို႔၏ ႏစွရ္က ္
ၾကာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရာ 
တြင္  မေျပလည္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  
ေမလ ၂၂ ရကက္ ထုိင္းစစတ္ပ္က 
အာဏာသမိ္းလိကု္ေၾကာင္း ထိငု္း 
ၾကည္းတပ္အႀကီးအကဲ ပရာရြတ္ 
ခ်န္အိုခ်ာက ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ျပ႒ာန္း ၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ 
ယင္းသို႔ အာဏာသိမ္းလိုက္ျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံကို ပံုမွန္အေျခအေန 
ျပန္ေရာကရ္န ္အမ်ဳိးသားၿငမိ္းခ်မ္း 
ေရးထိန္းသိမ္းမႈေကာ္မတီကို ဖဲြ႕ 
စည္းခဲသ့ည။္ ထုိင္းစစတ္ပ္က ၀န္ 
ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယငလ္ပအ္ပါအ 
၀င္ လက္ရွိ အိမ္ေစာင့္အစိုးရအ 
ဖဲြ႕ႏွင့္ အတိုက္အခံ ဆႏၵျပေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ 
ၿပီး ေမလ ၂၆ ရက္နံနက္တြင္ သ 
တင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုကို စစ္ 
တပ္က မျပဳလပ္ုမီ ၎တုိ႔အား ျပန္ 
လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

စိတ္ႂကြေဆး
အလံုးအရင္းထုတ္သည့္ 
ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္
ျမန္မာ ပါ၀င္
 အာရွေစ်းကြကအ္တြင္း ၀ယ ္
လိအုားျမင့တ္က္ေနေသာ စတိ္ႂကြ 
႐ူးသြပ္ေဆးမ်ား  အလံုးအရင္း  
ထုတ္လုပ္ထြက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံ 
မ်ားတြင္ ျမန္မာပါ၀င္ေနေၾကာင္း 
ေမလ ၂၀ ရက္က ကုလသမဂၢ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ 
(UNODC) က သတင္းထုတ္ျပန္ 
သည္။ UNODC ၏ အစီရင္ခံစာ 
အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း စိတ္ႂကြ 
႐ူးသြပ္ေဆးထတုလ္ပုသ္ည့ ္ဓာတ ္
ခဲြခန္းမ်ားကို  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္  
၂၂၈ ခု၊ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ၁၉ ခု၊ မ 
ေလးရွားတြင္ ၃၀ ခုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ 
တြင္ ၈၄ ခုအထိ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္ 
မာႏိငုင္တံြငလ္ည္း အဆိပုါ ဓာတ ္
ခဲြခန္းမ်ဳိး ေျခာကခ္အုထ ိရွခိဲသ့ည ္
ဟု ဆိုသည္။ ေနာက္ဆံုးရရွိထား 
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ 
ေဆး ဖမ္းဆီးရရိွမႈ ၁၆ တန္၊ ထုိင္း 
ႏိုင္ငံတြင္ ၁၀ တန္ေက်ာ္၊ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္တန္ခန္႔အထိ ရိွခဲ့ 
သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးမ်ား၏ 
လစဥ္အလွဴေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္
 ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထု 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလပုင္န္းမ်ားအတြက ္ရန ္
ပံုေငြထူေထာင္ႏိငုရ္န ္ျပည္ေထာင ္
စုအဆင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယ 
၀န္ႀကီးမ်ား လစာေငြ၏ ၂၅ ရာခုိင ္
ႏႈန္းကို လစဥ္အလွဴေငြထည့္၀င္ 
ၾကရမည္ျဖစ္သည္။  အဆုိပါ  

ရန္ပုံေငြအတြက္ ဘဏ္စာရင္း 
တစ္ခုကို ဧၿပီလကုန္တြင္ စတင္ 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ၿပီး ရန္ပံုေငြထည့္၀င္ 
လိုသည့္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္၀န္ႀကီး 
မ်ားက ယင္းဘဏ္စာရင္းထဲသုိ ႔ 
ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္း 
အေၾကာင္းၾကားစာကိ ု ႏိငုင္ံေတာ ္
သမၼတ႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 

မုန္တုိင္းငယ္အရွိန္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္ 
မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္း
 ဘဂၤလားပငလ္ယ္ေအာ္တြင ္
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မနုတ္ိငု္းငယသ္ည ္
ေမလ ၂၁ ႏွင့္ ၂၂ ရက္က ရခိုင္ 
ကမ္း႐ိုးတန္းဘကသ္ို႔ ဦးတည္ေရြ႕ 
လ်ားခဲ့ေသာေၾကာင့ ္မိုး/ဇလဌာန 
ကမုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ ထုတ္ 
ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္းေနာက္ေၾကာင္း 

ျပန္ ေကြ႕သြားခဲ့သည္။ ေမလ ၂၃  
ရက ္မွစကာ အိႏိၵယႏိငုင္ ံၾသရိသ 
ကမ္းေျခဘကသ္ို႔ေရြ႕လ်ားသြားၿပီး 
မုန္တုိင္းငယ္၏ အရိွန္ေၾကာင့ ္ရန္ 
ကန္ုၿမိဳ႕အပါအ၀င ္ျမစ၀္ကြၽန္းေပၚ 
ေဒသမ်ား၌ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာ 
သြန္းခဲ့သည္။

တရားခံေျပးဖမ္း ရဲသားႏွစ္ဦး ၀ိုင္း႐ိုက္ခံရ
 စစက္ိငု္းတိငု္းေဒသႀကီး ဗန္း 
ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာေယာေက်း 
ရြာတြင ္တရားခံေျပးလာဖမ္းသည့ ္
ရတဲပသ္ားႏစွဥ္ီးကိ ုရြာသား အခ်ဳ႕ိ 
က ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး ေဒသခံရဲကင္းကို 
လည္း မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈ ေမလ ၂၂  
ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရြာသား 

ဆယဥ္ီးခန္႔က ရတဲပသ္ားႏစွဥ္ီးစီး 
လာသည့ ္ဆိငုက္ယက္ိ ုယူေမာင္း 
ကာ ရဲကင္းကိ ုမီး႐ႈ႕ိၿပီး ဆိငုက္ယ ္
ႏွစ္စီးကိုပါ မီး႐ိႈ႕ခဲ့ေၾကာင္း ဗန္း 
ေမာက္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ သတင္းရ 
ရွိသည္။

မီတာတစ္လံုးထက္ ပိုတပ္ဆင္ထားသည့္အိမ္မ်ားကို ေငြေတာင္းလႊာ
တစ္ေစာင္တည္းေပါင္းေကာက္သည့္စနစ္ ဖ်က္သိမ္း

တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားမွ
အႀကီးအကဲရာထူး ၃၀ဦး ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပး
 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံ 
ခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း 
၏ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 
တကသၠိလု၊္ ေကာလပ္ိမ်ားမွ ဒတို 
ယပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါေမာကၡရာ 
ထူးေနရာ ၃၀ ခန္႔ကို ေျပာင္းလဲ 
တာ၀န္ေပးအပ္လိုက္သည္။ ယခု 
တကၠသိုလ္အဆင့္ျမင့္ရာထူး အ 
ေျပာင္းအလဲတြင္ ဒုတိယပါေမာကၡ  
ခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း 
အုပ္ရာထူး ပူးတဲြထမ္းေဆာင္ ေစ 
ေသာ တာ၀န္ေပးအပ္မႈမ်ား ပါ 

၀င္လာျခင္းသည္ ထူးျခားမႈျဖစ္ 
ေၾကာင္း တကသၠိလုဆ္ရာ၊ ဆရာ 
မမ်ားအသင္းမွ ဆရာတစ္ဦးက 
ဆုိသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္  မႏၲေလး 
ၿမိဳ ႕မ်ားရိွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ 
သုံးဦးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦး 
ကိုလည္း နယ္ၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္ 
မ်ားသို ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထား 
ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ 
သေဘာသက္ေရာက္ေၾကာင္း သ ိ 
ရသည္။

ပုသိမ္တြင္ ႂကြက္ေကာင္ေရ ၄၀၀ ခန္႔ ႐ုတ္တရက္ေသ၍  
ပလိပ္ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဒုတိယမူၾကမ္း
ဇြန္လတြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးမည္
 အစိုးရႏွင့္  တိုင္းရင္းသား 
လကန္ကက္ိငုအ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား တစ ္
ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ဒုတိ 
ယမူၾကမ္းကိ ုေမလ ၂၃ ရကက္ သ 
ေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။ ယင္းမူ 
ၾကမ္းအတြက ္တိငု္းရင္းသားအဖဲြ႕ 

မ်ားက ထိပ္သီးညီလာခံတစ္ခုကို 
ဇြန္လအတြင္းျပဳလုပ္၍ ညိႇႏႈိင္း 
ေဆြးေႏြး ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို ႔ 
ေနာက ္အစိုးရႏငွ့ ္ထပမ္ံေဆြးေႏြး 
ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ အၿပီးသတ္ 
လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္မည္ဟု ႏွစ္ 
ဖက္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္း
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ 
ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည့္ ႏိုင္ငံျခား 
ဘဏမ္်ား ေရြးခ်ယ္ေရးအစအီစဥ္ 
တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္၊ 
ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္  
ကိကုည္ီေစရန ္ႏိငုင္ံျခားဘဏမ္်ား 
ေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းလိုက္ 
ၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား 

ေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕တြင္ အဖဲြ႕၀င္ 
ရွစဦ္း ပါ၀ငၿ္ပီး ဥက႒ၠအျဖစ ္လက ္
ရိွ ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒အား တာ၀န္ 
ေပးထားေၾကာင္း ႏိငုင္ံေတာ ္သမၼ 
တ႐ံုးမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ 
၃၆/၂၀၁၄ တြင္ ထုတ္ျပန္ထား 
သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ 
ကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေခ်း
 ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ အေျခခပံညာ 
တိုးျမႇင့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ကညူီေထာကပ့ံ္ရန္ ကမၻာ့ဘဏက္ 
ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ စီမံကိန္း 
စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းတြင္ 
ကမၻာ့ဘဏ္က ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ 
ေဒၚလာသန္း ၈၀ ႏွင့္ ၾသစေၾတး 
လ်အစိုးရ၏ အလြတ္အကူအညီ 
ေဒၚလာသန္း ၂၀ တုိ႔ ပါ၀ငမ္ည္ျဖစ ္
သည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ  
၈ ဒသမ ၂ သန္း တက္ေရာက္ 
ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလုံးရိွ စာသင္ေက်ာင္း 
မ်ားသုိ႔ ေက်ာင္းရနပ္ံုေငြေထာကပ္ံ ့
ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 
ေသာ  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 
တစ္သိ န္းခ န္ ႔အား  ပညာသင္  

ေထာကပ္ံ့ျခင္း အစအီစဥမ္်ား တိုး 
ခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ကူညီရန္ 
ကမၻာ့ဘဏ္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္ 

 မီတာတစ္လံုးပိုမိုတပ္ဆင္ 
ထားသည့ ္အမိမ္်ားကိ ုေငြေတာင္း 
ခံလႊာတစ္ေစာင္တည္း ေပါင္း၍ 
ေကာကခ္သံည့စ္နစက္ိ ုဖ်ကသ္မိ္း 
ၿပီး  မီတာတစ္လံုးေငြေတာင္းခံ  
လႊာတစ္ခု စနစ္ကို ျပနလ္ည္က်င့္ 
သံုးမညဟ္ ုရနက္နုၿ္မိဳ႕ေတာ ္လွ်ပ ္
စစ္ဓာတ္အားေပးေ၀ေရးအဖဲြ႕က 

ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ေၾကညာ 
သည္။ လက္ရိွတြင္ ျပည္သူမ်ား 
ထံ မီတာအားလံုးကို စုေပါင္း၍   
ေတာင္းခံထားသည့္ ေငြေတာင္း  
ခံလႊာမ်ားသည္လည္း ယင္းစနစ္ 
တြင္ အက်ံဳး၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ 
အားခ ေငြမေပးသြင္းရေသးသူ 
မ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ မီ 

တာ႐ံုးတြင္ ဘီလ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီး 
ေငြေပးသြင္းႏိုင္သည္။ စုေပါင္း 
ေကာကခ္လံႊာျဖင့ ္ဓာတအ္ားခေငြ 
ေပးသြင္းၿပီး သမူ်ားအတြကလ္ည္း 
လာမည့္ဇြန္တြင္ ေတာင္းခံမည့္ 
ဓာတ္အားခမွ ယခုလ ပိုမိုေပး 
သြင္းေငြမ်ားကို ခုႏွိမ္ေပးသြင္းေစ 
မည္ျဖစ္သည္။

လက္မွတ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအ 
ဆင့္၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား
သို႔ ေမလ ၁၉ ရကက္ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္း 
ျဖစၿ္ပီး အလွဴေငြမ်ားကိ ုသတမ္တွ ္
ထားသည့္  ေငြစာရင္းသို ႔ေပးပို ႔ 
ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

 ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ပုသိမ္ ၿမိဳ႕ 
နယ္တြင္ ႂကြက္မ်ား ႐ုတ္တရက္ 
ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားသျဖင့္  ပလိပ္ 
ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအ 
တြက္ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီပတ္လံုး 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေမ 
လ ၂၂ ရက္က စတင္ျပဳလုပ္ခ့ဲၾက 

သည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရွာျပာ 
ေက်းရြာရွ ိလမ္းမ်ား၊ အမိမ္်ားတြင ္
ႂကြက္ေကာင္ေရ ၄၀၀ ခန္႔ ႐ုတ္တ 
ရက္ ေသဆံုးမႈမ်ား ေတြ႕ရွိရ၍ 
ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားက 
ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနထံ 
သတင္းေပးပို႔ေသာေၾကာင့ ္ထိကုဲ ့

သို ႔   ေစာင့္ ၾကည့္ေနရျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ယင္းသို ႔  ျဖစ္ပြားေသာ 
ေၾကာင့ ္ပုသမ္ိၿမိဳ႕ရိွ အစိုးရစာသင ္
ေက်ာင္းမ်ား ေက်ာင္းအပ္လက္ခံ 
ရက္ ေနာက္ဆုတ္ထားသည္။

တာအဖဲြ႕က ေမလ ၂၀ ရက္၌ အ 
တည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပုံ - ေက်ာ္ဇင္သန္း
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ဧရာ၀တီျမစ္ထိန္းသိမ္းေရး အနာနဲ႔ေဆး ဘယ္ေလာက္ထိ တည့္မလဲ
ေဆးကုသရန္ အေရးတႀကီးလုိ 
အပ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ 
ကိ ုထနိ္းသမိ္းသြားရန ္ကမၻာဘ့ဏ ္
က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းတစ္ 
ရာေထာကပ့ံ္ေပးမညဟု္ ေၾကညာ 
လုိက္သည္။
 ထိုသတင္းေၾကာင့္ဧရာ၀တီ 
ျမစ္ကို ထိန္းသိမ္းလုိသူမ်ား၀မ္း 
ေျမာကခ္ဲသ့လု ိထုိေထာကပ္ံသ့ည္ ့
ေငြေၾကးမ်ားကိ ုထိေရာက္ေအာင ္
မည္သုိ႔ သုံးစြဲသြားသင့္သလဲဆုိ 
သည္ ့ေမးခြန္းမ်ားလည္း တစၿ္ပိဳင ္
နက္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
 ဧရာ၀တီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ 
တြင ္ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလပုင္န္း 
မ်ား မ်ားလာျခင္း၊ ေရေ၀ေရလဲေဒ 
သမ်ားတြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္သစ္ 
ေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာမႈမ်ားလာ 
ျခင္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ပ်က္စီး 
ယိယုြင္းမႈမ်ားရွလိာၿပဟီ ုပညာရငွ ္
မ်ားက အစဥ္တစုိက္ေထာက္ျပ 
ေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း အစုိးရက 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းအား 
နည္းခဲ့သည္။
 ယခုစီမံကိန္းသည္ဧရာ၀တီ 
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းၿပီးသုံးႏွစ္ 
ေက်ာက္ာလအတြင္း အစုိးရကဦး 
ေဆာင္၍ ပထမဆုံးအေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္လုိက္ေသာ စီမံကိန္း 
လည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အစုိး 
ရသစအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္မည္ ့
စမံီကန္ိးကိ ုသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င ္
ထိနိ္းသမိ္းေရးသမားမ်ားေမွ်ာလ္င္ ့
အားထားလ်က္ရွိၾကသည္။
 ‘‘ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ 
ထားတယ္ဆုိေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းအ 
ေပၚ ဧရာ၀တီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သူ 
တုိင္းက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကမယ္ 
ထင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီစီမံ 
ကိန္းကို ပုိၿပီးျပည့္စုံေစခ်င္တယ္’’ 
ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာန လက္ 
ေအာက္ရိွ ေရေ၀ေရလဲဌာနတြင္ 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္မွ အၿငိမ္း 
စားယူခဲ့သူ ဦးတင္ေအးက ေျပာ 
သည္။
 ကမၻာ့ဘဏ၏္ ကညူီေထာက ္
ပံမ့ႈႏငွ္အ့စုိးရက ဧရာ၀တီျမစထ္နိ္း  
သိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို ဧရာ၀တီ 
ဘက္စုံျမစ္၀ွမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း 
ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး က႑ႀကီး 
ေလးခုကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
သြားမည္ဟု ပဏာမအႀကဳိထုတ္ 
ျပန္ထားသည။္ အဆုပိါက႑ႀကီး 
ေလးခုမွ ေရႏငွ့္ေရသန္႔ရွင္းမႈ၊ ေရ 
ႀကီးေရလွ်ံ ကာကြယ္ေရး၊ ဆိပ္ 
ကမ္း၊ ေရလမ္းႏွင့္ ေရေၾကာင္း 
သြားလာမႈ၊ ေရ၊ ေရသန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ 
ေရႀကီးေရလွ်ံ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ 
ရာ ျပညသ္ူ႔ေရးရာစမံီခန္႔ခြဲျခင္းမ်ား  
ကိအုဆင္လ့ုကိအ္ေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 အစိးုရ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မည့္ ယင္းစီမံကိန္းသည္ 
၂၀၁၅ခုႏစွတ္ြငအ္ေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဘမၻာ့ 
ဘဏ္၏ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ကမၻာ့ဘဏ ္
၏ ေဘးရန္ဆီးကာ မူ၀ါဒအတုိင္း 
အစုိးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
မည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အ  
ရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အ 
ႀကံျပဳမႈမ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း 
ရယူေနသည္။
 စီမံကိန္း အေကာင္အ 
ထည္ေဖာရ္ာတြင ္ေရေ၀ေရလဲေဒ 
သမ်ား ပ်ကစ္ီးယုယိြင္းေနျခင္းႏငွ္ ့
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္း 
စားေပးရန္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက 
တုိက္တြန္းလုိက္သည္။
 ‘‘ေကာင္းပါတယ္။ ဧရာ၀တီ 
ျမစ္၀ွမ္းလုိ႔ေျပာရင္ ျမစ္ေၾကာင္း 
တစခု္တည္းမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ေရ  
ေ၀ေရလဲေဒသပါ ပါတာေပါ့။ 
၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္တုန္းက ဧရာ၀တီ 
ျမစ္ႏန္ုးပို႔ခ်တာ ၂၉၉မီလယီမ္ကဗု 
မီတာရွိပါတယ။္ အခုဆုိရင္ပုမိ်ား 
ေတာ့မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ 
ေတာ့ ေရေ၀ေရလဲေဒသေတြမွာ 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြက ျမန္ 
ဆန္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ထိန္း 
သမိ္းေရးလုိ႔ေျပာရင ္ေရေ၀ေရလဲ 
ပါ ပါမွေကာင္းမယလ္ုိ႔ေျပာခ်ငပ္ါ 
တယ္’’ ဟု အသက္ (၈၀)ေက်ာ္ 
သညအ္ထိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င ္
ထနိ္းသမိ္းေရးလပုင္န္းမ်ားကိ ုလပု ္ 
ေဆာင္ေနေသာ ပညာရွင္ဦးအုန္း 
ကေျပာသည္။
 အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေရႏွင့္ေရသန္႔ 
ရွင္းမႈ၊ ေရလမ္းေၾကာင္းေကာင္း 

မြန္ေရးအတြက္ ႏုန္းပုိ႔ခ်မႈထိန္းညိႇ 
ျခင္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုိအပ္ 
ခ်က္ေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ 
ေလွ်ာက္တြင္ အစုိးရခြင့္ျပဳထား 
သည့္ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံ 
ကနိ္းမ်ားႏွင္ ့ဆန္႔က်ငဘ္က္ျဖစ္ေန 
သည္။
 ဧရာ၀တီျမစစ္တငရ္ာ ေမခ၊ 
မလိချမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ 
ေလွ်ာက္၊ ျမစ္လက္တက္မ်ား၏ 
ကမ္းပါးယံမ်ားႏွင့္ ျမစ္လယ္တြင္ 
ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလပုင္န္းမ်ား 
ကိ ုအစုိးရခြင့္ျပဳထားသည။္ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအျပင္ လမ္း 
တံတား၊ ဆည္စီမံကိန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ 
သစ္တည္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္း 
တီးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း 
ဧရာ၀တီျမစ္ ပ်က္စီးယုိယြင္းေစ 
သည္။  
 ‘‘သတၱဳတြင္းေတြက ေရေတြ 
ေဖ်ာ္ၿပီးထည့္ေနတယ္။ ေရေဖ်ာ္ 
ထည့္လုိက္တဲ့ေျမႀကီးေတြအမ်ား 
ႀကီး။ ျမစလ္ကတ္က္ေတြမွာလညး္ 
ဒအီတုငိ္းျဖစပ္်က္ေနတယ။္ ခုေရ 
ေၾကာင္းသြားလုိ႔မရတဲ့ေနရာေတြ 
ကို သြားလာလုိ႔ရေအာင္တူးလုိက္ 
မယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ ဘယ္ေလာက ္ 
တူးတူး အထကမ္ွာျဖစ္ေနတဲ ့ဒကီ ိစၥ 
မ်ဳိးေတြကုိ မေျဖရွင္းသေရြ႕အိတ္ 
ေပါကန္႔ဲ ဖားေကာက္ျဖစ္ေနဦးမွာ 
ဘဲ’’ ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ 
ရက္မွ ေဒၚခြန္ဂ်ာကေျပာသည္။
 ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္  
ငန္းမ်ာက ျမစ္ႏွင့္အနီးကမ္းပါး 
ရံမ်ားတြင္ ေျခာက္ဖာလုံစီခ်ဲ႕၍  
သတၱဳရွာေဖြေရးလပုင္န္းမ်ား လပု ္
ကိငု္ေနၾကသည။္ သတၱဳရွာေဖြေရး 
အတြကလ္ုအိပ္ေသာေရကိ ုဧရာ၀ 
တီျမစ္အတြင္းမွစုပ္ယူၿပီး ေရႏွင့္ 
ေဖ်ာထ္ားေသာ စြန္႔ပစ္ေျမႀကီးမ်ား 
ကို ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းသို႔တုိက္ 

႐ုိက္စြန္႔ပစ္ေနၾကသည္။
 ဧရာ၀တီျမစအ္တြင္းသို႔ အဓ ိ 
က ျမစ္လက္တက္အျဖစ္စီးဆင္း 
ေနသည္ ့ခ်င္းတြင္းျမစဖ္်ား ဥ႐ုျမစ ္
တြင္လည္း ယင္းျပႆနာမ်ားႀကဳံ 
ေတြ႕ေနရသည။္ ထုိ႔ေၾကာင့္ေႏြရာ 
သီတြင္ ေရလမ္းေၾကာင္းေကာင္း 
မြန္ေရးအတြက ္ေရနကက္ိမုညသ္ုိ႔ 
ပငစ္ဥ္းစား၊ စဥ္းစား ေရဦးေရဖ်ား 
ေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာပတ္ 
၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို 
အခ်ိ န္ယူလု ပ္ေဆာင္ရမည္ဟု  
ေထာက္ျပၾကသည္။
 ‘‘အခုစီမံကိန္းမွာ ေရေ၀ေရ 
လဲေဒသရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈမပါေသး 
ဘူး။ အားနည္းေနေသးတယ္။ ေရႊ 
သတၱဳတြင္းကိစၥအျပင္ သစ္ေတာ 
ျပဳန္းတီးမႈ ျပႆနာေတြလည္းရွိ 
ေသးတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ေရေၾကာင္း 
သြားလာမႈ အေထာက္အပံ့့ျဖစ္ 
တဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း 
သစ္ေတာျပနလ္ညထ္ူေထာင္ေရး 
ကိစၥကို ထပ္ထည့္လုိက္ရင္ ပို 
ေကာငး္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္’’ဟု 
ဦးတင္ေအးကအႀကံျပဳသည္။
 ထနိ္းသမိ္းေရးလပုင္န္းဟဆုု ိ
ပါက အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ရမည္ ့
လုပ္ငန္းပုိင္းရွိသလုိ မူ၀ါဒပုိင္း 
အရ ျပင္ဆင္ရမည့္ အပုိင္းမ်ား 
လည္းရိွေၾကာင္း၊ ယေန႔မ်က္ 
ေမွာက္ေခတ္တြင္ အစုိးရ၀န္ႀကီး 
ဌာနမ်ားကုယိစ္အီလုကိ ္အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ေနေသာလပုင္န္းမ်ား 
သညလ္ည္း အခ်ိတ္အဆကမိ္မိရိွ 
သင္သ့ညဟု္ ေထာက္ျပၾကသည။္
 ‘‘ဧရာ၀တီျမစ္က ဖ်ားနာေန 
တဲ့ျမစ္တစ္စင္းပါ။ ဒီစီမံကိန္းက 
အနာနဲ႔ေဆး တည့္တည့္က်မ 
လား၊ မက်ဘူးလား။ က်သြားရင္ 
ေကာင္းတယ္။ မက်ဘူးဆုုိရင္ 
ေတာ ့နဂုကိတည္းကဖ်ားနာေနတဲ ့

ျမစ္တစ္စင္းအတြက္ စုိးရိမ္စရာ 
ေပါ့’’ဟု ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚတြင္ 
ဆ ည္ တ ည္ေ ဆာ က္ မႈႏွ င့္ ပ တ္  
သက္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ဆုငိရ္ာ ျပႆနာေပါင္းအခ်က၂္၀ 
ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သူဦး၀င္းမ်ဳိးသူက 
ေျပာသည္။
 ဧရာ၀တီျမစ္၏ ပ်က္စီးယို 
ယြင္းမႈကိ ုေလလ့ာရာတြင ္သဘာ 
၀ျဖစစ္ဥ္ႏငွ္ ့လူျဖစစ္ဥ္ႏစွပ္ုငိ္းျခား 
ထားၿပီး လူေၾကာင့္လား၊သဘာ၀ 
ေၾကာင္လ့ားသရိွရိန ္လထူလုတူန္း 
စားအားလုံးပါ၀င္ေသာ သုေတသ 
နတစ္ရပ္လုိအပ္ေနၿပီဟု ျမစ္ 
ေခ်ာင္းဆုိင္ရာ ဘူမိ႐ုပ္သြင္ပညာ 
ေလ့လာထားသူ ဦးေမာင္ေမာင္ 
ေအးက အႀကံျပဳထားသည္။
 ‘‘လူေတြရ႕ဲ ပေယာဂေၾကာင္ ့
လမ္းေတြေဖာက္၊ တံတားေတြ 
ေဆာက၊္ ၿမိဳ႕သစတ္ည၊္ သစခု္တ္၊ 
သတၱဳတူး၊ စတာေတြကျမစ၀္မွ္းကိ ု
ပ်က္စီးေစပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္  
ဧရာ၀တီရ႕ဲ ေျပာင္းလမဲႈဟာ အရမ္း 
ျမန္ဆန္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု 
ဦးေမာင္ေမာင္ေအးကဆုိသည္။
          လကရိွ္ ဧရာ၀တီျမစ၏္ အေျခ  
အေနသည ္ေႏြရာသကီာလ၌ ေရ 
ေၾကာင္းသြားလာေရးအတြက္ လုံ 
ေလာက္ေသာ ေရအနကမ္ရိွျခင္း၊ 
ေရနည္းျခင္းတုိ႔ကို ႀကဳံေတြ႕ေနရ 
သလု ိမုိးရာသကီာလ၌ ေရလွ်ံျခင္း 
မ်ားကိလုည္း ႏစွစ္ဥႀ္ကဳံေတြ႕ေနရ 
သည္။ 
 ‘‘အရင္တုန္းက ျမစ္ႀကီးလွ်ံ 
လွ်ံၿပီး ေဖာင္းတကလ္ာရင ္ေရ၀ပ္ 
ဧရိယာေတြရွိလုိ႔ ႀကီးႀကီးမားမား 
ျပႆနာနည္းပါတယ္။ အခုက အ ဲ
ဒီေရ၀ပ္ဧရိယာေတြဟာ ၿမိဳ႕သစ္ 
ခ်ဲ႕ထြင္မႈ၊ ဆည္ေတြေၾကာင့္ 
ေပ်ာကက္န္ုၿပီး အဒဲ ီေရ၀ပ္ဧရိယာ 
ေတြ မေပ်ာက္ေအာင္အစိုးရဌာန 

အခ်င္းခ်င္း ဘယ္လုိညႇိမလဲ။ ဒါ 
ဟာ အေရးႀကီးတဲ ့ျပႆနာပါ’’ဟု 
ဦး၀င္းမ်ဳိးသူကေျပာသည္။
 ဧရာ၀တီျမစ္ထိန္းသိမ္းေရး 
သုံးသပခ္်ကသ္ည ္တစဥ္ီးႏငွ္တ့စ ္
ဦးအျမင္တူညီမႈ ရိွမည္မဟုတ္ 
ေၾကာင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ကို လူထု 
ႏွင့္နည္းတူ ခ်စ္ခင္ေသာေၾကာင့္ 
ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥမ်ားကို ဂ႐ုတ 
စုိက္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း အထကပ္ါပဂုၢဳလိက္ေျပာ 
သည္။
 ဧရာ၀တီျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရး 
စီမံကိန္းကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ မူ၀ါဒ 
အတုိင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ေဆာငရ္ြကမ္ည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့
စီမံကိန္းမတုိင္မီ ပတ္၀န္းက်င္ထိ 
ခုိက္မႈစစ္တမ္း၊ လူမႈထိခုိက္မႈစစ္ 
တမ္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဆုငိရ္ာမ်ားကိ ုေရးဆြသဲြားမည္ျဖစ ္
သည္။
 အစုိးရကုိယ္တုိင္ ဦးစီးၿပီး 
လုပ္ကိုင္သည့္ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား 
ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းသည္ ၿပီး 
ျပည့္စုံသည္အေျခအေနမရွိသလုိ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း အက်ဳိး 
ဆက္က ႐ိုက္ခတ္လာေသာ 
ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ခဲ့ရ 
သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က နယ္သာ 
လန္ႏုိင္ငံနဲ႔လုပ္တဲ့ ဧရာ၀တီျမစ္  
ထိန္းသိမ္းေရးသုေတသနရဲ႕ အ 
စတိအ္ပုငိ္းတစခ္ကုိသုာအေကာင ္
အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ လုိအပ္ 
ခ်က္ရွိေနတာေတာ့ တကယ့္အ 
မွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အခုခ်က္ခ်င္းထ 
လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆုိ 
တဲ့ အေျဖကုိရွာေပးႏုိင္တာမရွိ 
ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ 
ေတြဟာ တကယ့္လုိအပ္တဲ့ကိစၥ 
ေတြပါ။ ေလးေလးစားစားလုကိန္ာ 
ေဆာင္ရြက္ပါမယ္’’ဟု ေရအရင္း 
အျမစ္ႏငွ္ ့ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြ႕ံၿဖိဳးတုိး 
တက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကား 
ေရးမွဴးဦးစိန္ထြန္းက ေျပာသည္။
 ပညာရွင္မ်ား၏ ေထာက္ျပ 
ေျပာဆိုမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္း 
စားမညဟု္ ေမလ ၁၉ရကသ္တင္း 
စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က တရား 
၀င္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဧရာ 
၀တီျမစထ္နိ္းသမိ္းေရးအတြကအ္ 
စုိးရ၏ ပထမဆုံးေျခလမွ္းျဖစ္ေသာ   
ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရးသမားအမ်ားစုက အျပဳသ 
ေဘာေဆာင၍္ ႀကဳဆိုလိုကိသ္ည။္ 
ႀကဳိဆုိလုိက္ေသာ္လည္း လက္ရွိ 
ျဖစပ္်က္ေနေသာ ဧရာ၀တီျမစယို္ 
ယြင္းမႈမ်ားႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ အစုိးရ 
အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေနသည္ ့စ ီ
မံကိန္းသည္အနာႏွင့္ေဆးတည့္ 
တည့္တုိးမည္လားဟူေသာ ေမး 
ခြန္း၏ အေျဖကုိ သိခ်င္ေနၾက 
သည္။

အိျဖဴမြန္

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ဧရာ၀တီျမစ္တစ္ေနရာ
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၁၅၀၀ တန္ဆင္းမ္ကတ္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ နိစၥဓူ၀မ်ား

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုေစ်း 
အနီး လမ္းသြယ္တစ္ခုအတြင္း 
ပလတ္စတစ္မ်ား၊ ေကာ္အႂကြပ္ 
မ်ား၊ ပလုင္းခံြ၊ ဘူးခံြမ်ားျဖင့ ္႐ႈပပ္ြ 
ေနသည့္ ေနရာတြင္ ကိုစိုးတစ္ 
ေယာက္ မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးျဖင့္ 
အလုပ္႐ႈပ္ေနသည္။
 ‘‘ဟယ္လို.. ကိုစိုးပါ။ ဒီေန႔ 
ျမန္မာဘီယာပုလင္း ဘယ္ 
ေလာက္ေပါက္လဲ။ ေၾသာ္.. 
ေထာင့္ပုလင္းကေရာ အင္း.. 
ဟုတ္ၿပီ။ အျပားပုလင္းကေရာ 
မေန႔က ေစ်းပလဲား။ ေၾသာ္.. ေအး 
ဟုတ္ၿပီ။ အင္းအင္း ေက်းဇူးပဲ’’
 ကိုစိုးတစ္ေယာက္ ပုလင္း 
ေစ်းတင္မက ေရသန္႔ဘူးေစ်း၊ ပ 
လတ္စတစ္ေစ်းေတြပါ ဒိုင္ႀကီး 
ေတြဆ ီဖနု္းတစလ္ံုးျဖင့္ေမးသည။္ 
အားလံုး ဆက္ၿပီးေတာ့ စြန္႔ပစ္ 
ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္ 
သ ူကိစုိုးတစ္ေယာက ္ပစၥည္းေတြ 
ကို ဒီေန႔ဘယ္ေစ်းနဲ႔ ေကာက္ရ 
မလဲဆိုတာကို စိတ္တြက္တြက္ 
လိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။
 ‘ ‘ကြ ၽ န္ေတာ္တုိ ႔အလုပ္က 
တက္ေစ်းက်ေစ်းေတြ အၿမဲစံုစမ္း 
ေနရတာ။ ဖုန္းမရိွခင္ကေတာ့ 
ဆုငိက္ယတ္ကစၠငီွားၿပီး လိကု္ေမး 
ရတာ။ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပ 
ဘူး။ ခ ုေထာင္င့ါးရာတနဖ္နု္းနဲ႔ဆိ ု
ေတာ ့ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပ 
သြားၿပီ’’ ဟု ကိုစိုးက ေျပာသည္။
 လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားစြာက 
က်ပသ္နိ္းဆယခ္် ီတနဖ္ိုးရွခိဲ့ေသာ 
မိဘုိငု္းလကက္ိငုဖ္နု္းမ်ားမွာ ကိစုိုး 
တို႔လို အေျခခံလူတန္းစားမ်ားနွင့္ 
မသက္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းတစ္ခုပ 

မာ ခပ္ကင္းကင္းပင ္ရိွခဲ့ပါသည။္ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ အစိုးရက 
တစ္ေထာင္င့ါးရာက်ပ္ျဖင့ ္ခဲြတမ္း 
ခ်ကာ ခ်ထားေပးသျဖင့္ ကိုစိုးတို႔ 
လက္ထဲ မိုဘိုင္းဖုန္းေလးေတြ 
ေရာက္ရွိလာခဲ့ရပါသည္။ ကိုစိုး 
တင္မကပါ။ ေရအုိးေရာင္းသူ၊ 
ေရခဲေခ်ာင္းေရာင္းသူ၊ ကုန္စိမ္း 
ေရာင္းသူ၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် လုပ္ 
ကိုင္သူ အစရွိသည့္ အေျခခံလူ 
တန္းစားအခ်ဳိ႕ထံသို႔ တစ္ေထာင့္ 
ငါးရာတန္ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေရာက္ 
ရွလိာခဲ့ျခင္းက ၎တို႔လပုင္န္းမ်ား 
ကို  အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။
 ၂၀၁၃ ဧၿပီလမွ စ၍ ၁၅၀၀ 
တန္ဆင္းမ္ကတ္မ်ားခ်ေပးခဲ့ရာ 
ယခုအခါ ကတ္ေပါင္း ေလးသန္း 
ခန္႔ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခင္ 
ခ်ထားေပးၿပီးေသာ ၁၅သိန္း၊ ၅ 
သိန္း၊ ၂ သိန္းဖုန္း အားလံုးေပါင္း 
တြင္ လူဦးေရသန္းေျခာက္ဆယ္ 
ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖုန္းကတ္ 
ရွစသ္န္းခန္႔ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစသ္ည။္ 
ထုိ႔အျပင္ မၾကာမီလပုိင္းအတြင္း 
တယ္လီေနာ၊ အူရီးဒူး၊ ရတနာပံ ု
တယ္လပုိီ႔၊ ျမန္မာ့ဆကသ္ြယ္ေရး 
တုိ႔မွ က်ပ္ ၁၅၀၀ ထက္ေစ်းမႀကီး 
ေသာ ဆင္းမက္တမ္်ားကိ ုႏိငုင္တံ 
၀န္း ေရာင္းခ်ေပးေတာမ့ည္ျဖစရ္ာ  
ဖနု္းေတာလ္နွ္ေရးတစရ္ပ ္မၾကာမ ီ
ေပၚေပါက္ လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
ထိအုခ်နိတ္ြင ္အေျခခလံတူန္းစား 
သညပ္င ္ဖနု္း ၂လံုး၊ ၃လံုး ကိငု္ႏိငု ္
ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘အရင္က ရြာကို ပစၥည္းမွာ 
တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိသားစုကိစၥမွာ 
တာပဲျဖစ္ျဖစ၊္ ေမာ္ေတာႀ္ကံဳတာနဲ႔  
စာေရးၿပီးမွာရတယ္။ အဲဒီေမာ္ 
ေတာ္ ျပန္ေရာက္မလာမခ်င္း 

ဘာမွမသိရဘူး။ သံုးေလးရက္ 
ေလာက္ၾကာတယ္။ အခုေတာ့ 
ဖုန္းေတြေၾကာင့္ အရင္လိုမၾကာ 
ေတာ့ဘူး’’ ဟု ခက္သင္ရြာမွာ မႏၲ 
ေလးၿမိဳ႕ေပၚတက္ကာ ေရအုိး 
ေရာင္းေနသ ူမခိငုက္ ဆိပုါသည။္ 
 မခိငုတ္ို႔လိ ုေက်းလက္ေဒသ 
မွ ၿမိဳ႕ေပၚတက္ကာ အေရာင္းအ 
၀ယ္လုပ္ေနသူေတြအဖို႔ တန္ဖိုး  
နည္းဆင္းမ္ကတ္က အတန္အ 
သင့ ္ပံပ့ိုးေပးႏိငုခ္ဲသ့ည။္ မမိဇိာတ ိ
ရပ္ရြာႏွင့္ အၿမဲမျပတ္ ဆက္သြယ္ 
ႏုငိလ္ာခဲၿ့ပီး စီးပြားေရးအျပင ္သာ 
ေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား 
အျပန္အလွန္ သတင္းပါးႏိုင္ခဲ့ၾက 
သည္။ မစိုးတို႔ကဲ့သို႔ နယ္မွ တက္ 
လာသည့္ သူမ်ားအျပင္ ၿမိဳ႕ေပၚ 
မွာ အေျခခ် ေနထိုင္သည့္ ကာယ 
လပုသ္ားေတြ အတြကလ္ည္း တစ ္
ေထာင့္ငါးရာတန္ဖုန္းက ပံ့ပိုးေပး 
ျပန္ပါသည္။
 ယခင္ေတာင္သူအလုပ္ မွ  
ယခၾုကက္ေမြးျမဴေရး လပုက္ိငု္ေန 
ေသာ ေက်ာကပ္န္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ ္
ဆယ္ရြာမွ ကိုေအာင္ႏိုင္လင္းက 
ေတာ့ က်ပ္ ၁၅၀၀တန္ဆင္းမ္ကတ္ 
မွာ ေတာရြာမလွမူ်ားအတြက ္လပု ္
ငန္းရွလိွ်င ္အဆင္ေျပေသာလ္ည္း 
လုပ္ငန္းမရွိသူမ်ားအတြက္ ေငြ 
ပိုကုန္ေစသည္ဟုေျပာသည္။
 ‘‘လုပ္ငန္းမရွိတဲ့သူေတြ ဆုိ 
ရင ္အလကားေနရင္း ပုိကဆ္ကံန္ု 
မွာ။ အစက္ိုေတာင ္ဒအီလပု္ေလး 
ရွလိို႔ အသံုးတည္တ့ာ။ ဖနု္းကိငုတ္ဲ ့
သမူ်ားလာၿပဆီိုေတာ ့ဖုန္းကိုငိ္ၿပီး 
႐ွိဳးထုတ္လို႔ ဘယ္သူမွ အထင္မ 
ႀကီးေတာ့ဘူး’’ဟု ကိုေအာင္ႏိုင္ 
လင္းက ေျပာသည္။
 ‘‘ေယာက္်ားက ျမစ္ဆိပ္မွာ 
ကုန္ထမ္းတာေလ။ ကုန္ေတြ 

ေရာကၿ္ပဆီိ ုလညွ္းေခါင္း (အလပု ္
ရွင)္ က ဖန္ုးဆကတ္ယ္။ အရငက္ 
အလုပ္ရွိတယ္ဆို သူ႔ကို ရွာလို႔ကို 
မရဘူး။ လကဖ္ကရ္ညဆ္ိငု ္ေရာက ္
လိုက္၊ လက္ေတာက္ခံု ေရာက္ 
လိုက္နဲ႔။ ခုက်ေတာ့ သူ႔ကိုဖမ္းဖို႔ 
လြယ္သြားတယ္’’ ဟု မႏၲေလး 
ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္မွ မႏွင္း 
က ေျပာသည္။ 
 မိဘုိငု္းဖနု္းေလးေတြက မႏငွ္း 
တို ႔လို အေျခခံလူတန္းစားေတြ 
လကထ္ ဲလြယ္လြယ္ကကူူေရာက ္
ခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေနရာေဒ 
သအလိုက္ လစဥ္ခဲြတမ္းခ်ေပး 
သည့ ္တစ္ေထာင္င့ါးရာတန္ တန္ 
ဖိုးနည္းဖုန္းကတ္မ်ားအား ရင္တ 
မမျဖင့ ္မဲႏႈကိက္ာ တစအ္မိ္ေထာင ္
တစ္လံုးႏႈန္းျဖင့္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ အခ်ဳိ႕မဲႏိႈက္၍ မေပါက္ 
ေသးသူမ်ားကေတာ့ ကိုင္ခ်င္၍ 
ေစ်းပိုေပးကာ ၀ယ္ကိုင္ခဲ့ ၾက 
သည္။
 ‘‘ေလးေသာင္းေပးရတယ္။ 
ေန႔ျပန္တိုးယူၿပီး ၀ယ္ပလုိက္တယ္။ 
ကုိင္ခ်င္လုိ႔’’ ဟု မႏွင္းက သူ႔အ 
ေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာသည္။ ယခင္ 
က တစ္ေထာင့္ငါးရာဖုန္းတစ္လုံး 
လွ်င ္တစလ္လွ်င္ေငြႏစွ္ေထာင္င့ါး 
ရာက်ပ္ မျဖစမ္ေန အသံုးျပဳရမည ္
ဆုိသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ဖုန္း 
စကိုင္သူ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား 
အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေစခဲ့သည္။ ေက်းလက္မွ ေတာ 
 သူေတာငသ္အူခ်ဳ႕ိ ေငြအလဟ  ႆ
ကနုမ္ညစ္ိုး၍ မကိငုရ္ဲေတာဘ့ ဲျပန ္
လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ 
ဟု ဆိုသည္။
 ‘‘အစ္မတုိ႔ ဇာတိ ခက္သင္ 
ရြာဘကက္ဆိ ုေတာ္ေတာမ္်ားမ်ား 
ျပန္ေရာင္းပစ္ၾကတယ္။ ေတာသူ 

ေတာင္သား ေျပာစရာမွမရွိတာ။ 
အေခ်ာင္ေနရင္း တစ္လႏွစ္ 
ေထာင့္ငါးရာ ကုန္မွာဆိုေတာ့ 
ေၾကာက္ၿပီး ေရာင္းကုန္ၾကတာ’’ 
ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ မရမ္းၿခံဆိပ္ကမ္း 
မွ ေရအိုးေရာင္းသူ မခုိင္က ေျပာ 
သည္။
 တခ်ဳိ႕ေတြကေတာ့ လကုန္ 
ခါနီးၿပီဆို ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ အလ 
ကားမကန္ုေစေရး လညွ့ပ္တ္ဆက ္
ၾကသည္။ တစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ္ 
လွမ္းေခၚရင္ေတာင္ ၾကားႏိုင္တာ 
ကို ဖုန္းတစ္လံုးျဖင့္ စကားမရွိ 
စကားရွာ ေျပာခဲ့ၾကသည္။
 ‘‘မသံုးရင္ ဂဏန္းပိတ္မယ္ 
ဆိုလို႔ အေၾကာင္းမရိွ အေၾကာင္း 
ရွာ လွည့္ပတ္ဆက္ရတာ။ ဆက္ 
ရမယ့္သူ ကုန္သြားေတာ့ တျခား 
သူေတြကိပုါ ေရာင့ါဖ့နု္းနဲ႔ဆကဆ္ိ ု
ၿပီး ပစ္ေပးရေတာ့တာပ’ဲ’ ဟု မခုိင ္
က ေျပာသည္။ 
 ဆင္းမက္တမ္ွာ တနဖ္ိုးနည္း 
ေသာလ္ည္း ဆင္းမက္တထ္ည္သ့ံုး 
ရမည့ ္ဟန္းဆက္ေစ်းမ်ား ႀကီးျမင့ ္
ေနမႈကလည္း အေျခခလံတူန္းစား 
မ်ားအတြက ္အနည္းငယ္ ၀န္ထုပ္ 
၀န္ပိုး ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
 ‘‘ခုနစ္ေသာင္း ကိုးေထာင္ 
ေတာင္ ေပးရတယ္။ ပ်က္မွာစိုး 
ရိမ္တယ္။ ေယာက္်ားက ဂမ္ိးခဏ 
ခဏေဆာ့တာ’’ ဟု မရမ္းၿခံဆိပ္ 
ကမ္းမွ မေထြးရီက ေျပာသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ နည္းပညာျမင့္ ပစၥည္း 
မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ စကိုင္ခါစ 
အခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ ႀကံဳ 
ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုၾကသည္။
 ‘‘ဖုန္းလာေတာ့ မကိုင္တတ္ 
တာနဲ႔ တျခားသူေတြ လိုက္ကိုင္ 
ခုိင္းတာ ဘယ္သမွူ မကိငုတ္တ္ၾက 
ဘူး။ ေနာက္ဆံုး ငါးသည္က ဒီလို 
ေလးေရႊ႕ဆိုၿပီး လုပ္ျပမွ သိသြား 
တာ’’ ဟု ပန္းေရာင္းသူ မႏွင္းက 
ရယ္ေမာရင္း ေျပာျပသည္။
 ထို႔အျပင္ ဖုန္းေျပာဆိုခ အ 
နည္းငယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္လည္း 
ဖနု္းကိငု္ေနသ ူအေျခခလံတူန္းစား 
မ်ားက ေတာင္းဆိုၾကသည္။
 ‘‘တစ္မိနစ္အစိတ္ေလာက္ 
ဆို မဆိုးဘူး။ ငါးဆယ္က်မ်ား 
တယ္’’ ဟု ကိုစိုးက ဆိုသည္။
 ယခုကဲ့သို႔ တစ္အိမ္ေထာင္ 
တစ္လံုး မဲႏိႈက္သည့္အစီအစဥ္ 
ထက္ လိုအပ္သေလာက္ ေရာင္း 
ခ်ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း 
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါသည္ဟု ၎တို႔ 
က ဆိပုါသည။္ မညသ္ို႔ပင္ျဖစ္ေစ 
တစ္ေထာင့္ငါးရာတန္ တန္ဖုိးနည္း 
ဆင္းမ္ကတ္ႏွင့္ ေသာင္းခ်ီတန္ 
သည့္ ဟန္းဆက္ကို တဲြဖက္ထား 
သည့္ ဖုန္းတစ္လံုးျဖင့္ ကိုစိုးတစ္ 
ေယာက္ ေန႔စဥ္ အလုပ္ေတြမ်ား 
ေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ညီညီေဇာ္

ဓာတ္ပံု - ညီညီေဇာ္မိုဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ပုလင္းခြံ၊ ဘူးခြံေစ်းစံုစမ္းေနေသာ ကိုစိုးကို ေတြ႕ရစဥ္

အမတ္   မ်ားကို ေထာင္ဖမ္းေသာေက်ာ့ကြင္း
လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕ကို စီး 
ပြားေရးလပုင္န္းရငွမ္်ားက ပံစုမံ်ိဳး 
စံုျဖင့္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းမႈမ်ားရွိ 
ေနသည္။ အမတ္မ်ားကို သိန္းရာ 
ခ်တီန္ေသာကားမ်ား ဝယ္ေပးထား 
သူမ်ားရွိသလို သြားစရိတ္၊ လာ 
စရတိ ္ေထာကပ့္ံေပးသမူ်ားလည္း 
ရွိသည္။
 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ႀကီး 
လည္းျဖစ္၊ လႊႊတ္ေတာ္အမတ္ 
လည္းျဖစသ္ ူတစဥ္ီးက အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာအ္မတတ္စဥ္ီးကိ ု ပါဂ် ဲ
႐ိုးကားတစစ္ီး ဝယ္ေပးထားသည။္ 
 ထုိ႔အျပင ္နာမညႀ္ကီး စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး တစ္ဦးက 
လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ 
ဥကၠ႒တစ္ဦးကို ကားတစ္စီးဝယ္ 
ေပးထားၿပီး ယာဥ္ေမာင္းပင္ ခန္႔ 
ေပးထားေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရ 
သည္။
 ခရီးစရိတ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္မ်ားျပဳလုပ္ေသာ စည္း႐ံုး 
ေရးပြဲမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးထုတ္ 
ေပးသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။
 ထိကုဲသ့ို႔ ေဆာငရ္ြက္ေပးျခင္း 
မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက 
ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းရာတြင္ ၎တုိ႔ 
အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္မည့္အ 
ခ်က္မ်ား ထည့္ေပးရန္၊ ၎တို႔၏ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထိပါးလာ 
မည္ ့ဥပေဒမ်ား လပုင္န္းမ်ားအား 
ကန္႔ကြက္ေပးရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ 
ထဲမွာလည္း ခ႐ိုနီအမတ္ေတြရွိပါ 
တယ္။ ေနာကက္ြယ္က စီးပြားေရး 
သမားေတြ၊ ကုိယ္က်ိဳးသမားေတြ 
က သတုိူ႔အတည္ျပဳခ်ငတ္ဲ့ ဥပေဒ 
ၾကမ္းေလးေတြကို အတည္ျပဳျဖစ္ 
ေအာင္ ဒါမွမဟုတ္လည္း ဥပေဒ 
ကိ ုမျပ႒ာန္းႏုငိ္ေအာင ္လႊႊတ္ေတာ ္
အမတ္ေတြကိ ုသမိ္းသြင္းတာေတြ 
ပါ’’ဟု တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒ 
ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သူရဦး 
ေအာင္ကိုက ေျပာသည္။
 ထုိကဲ့သို႔ေသာ အမတ္မ်ားရွိ 
ေနသျဖင့ ္ဥပေဒမ်ား ျပငဆ္င္ျခင္း 
ႏငွ့ ္အသစ္ေရးဆြရဲာတြင ္ၾကန္႔ၾကာ 
မႈမ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလႊတ ္
ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည။္
 ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး တိတိ 
ပပ မေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုကဲ့ 
သုိ႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း အ 
မ်ိဳးသားဒမီုကိေရစအီဖြ႕ဲခ်ဳပ ္ျပည ္
သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးျမင့္ဦးက 
ဆုိသည္။
 ထင္ရွားေသာ သာဓကမွာ 
အမ်ားျပညသ္အူတြက ္အဓကိလိ ု
အပ္ေနေသာ ဆကသ္ြယ္ေရးလုငိ ္

ေအာင္သူရ
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အမတ္   မ်ားကို ေထာင္ဖမ္းေသာေက်ာ့ကြင္း
စင ္ခ်ေပးေရးကစိၥတြင ္လႊတ္ေတာ ္
က အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္း၍ 
ကန္႔ကြကခ္ဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ အလား 
တူ လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုးေကာက္ 
ေရးကိစၥတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ 
က မကန္႔ကြကခ္ဲၾ့ကေပ။ အခြန္ႏငွ့ ္
ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ အနိမ့္ 
ဆံုးလပ္ုခလစာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း 
ရာတြင္လည္း အႀကိတ္အနယ္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အနိမ့္ဆံုး 
အခေၾကးေငြမွာ ယေန႔အထိပင္ 
မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးေပ။
  ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရာတြင္ စီးပြားေရး 
လပုင္န္းရငွႀ္ကီးမ်ားသာ လပုက္ုငိ ္
ႏုငိသ္ည္ ့၄၉း၅၁ အခ်ိဳးကိ ုအတည ္
ျပဳေပးရန္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက 
လုိက္လံစည္း႐ံုးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ 
ခုငိၿ္ဖိဳးပါတ ီအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္
အမတ္ ဦးလွေဆြက ေျပာသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ထုိဥပေဒ 
ကို အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ရ 
ၿပီး ေနာကဆ္ံုး လပုင္န္းရငွအ္ားလံုး 
နီးပါး လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည့္ ၂၀း၈၀ 
အခ်ိဳးသို႔ ေျပာင္းလဲအတည္ျပဳႏိငု ္
ခဲ့သည္။
 လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အမတ္ 
အမ်ားစမုွာ ျပညခ္ိငုၿ္ဖိဳးပါတမီ ွအ 
မတမ္်ားျဖစၾ္ကၿပီး အမ်ားစမုွာ အ  
ၿငိမ္းစားအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္  
တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ နာမည္ 
ႀကီး စီးပြားေရးလပုင္န္းရငွႀ္ကီးမ်ား 
ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသမွ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ျပည္ 
ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ 
မ်ားထဲတြင္ ခ်မ္းသာေသာသူမ်ား 
ရွိၾကသည္။
 လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္သြား 
သူ အမ်ားစုမွာလည္း အျငင္းပြား 
စရာ မ်ားစြာရွိေသာ ၂၀၁၀ ေရြး 
ေကာက္ပြဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
ျဖစ္လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အ 
ခ်ိဳ႕မွာလည္း မလုပ္ခ်င္ဘဲ သက္ 
ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၏ တာဝန္ေပးမႈေၾကာင္ ့လႊတ ္
ေတာ္အမတ္ ျဖစ္လာသူမ်ားျဖစ္ 
သည္။ အမ်ားစုမွာ ျပည္သူလူထု  
ကေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္ 
သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတာ့ မ 
ဟုတ္ၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း 
လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင ္မမိကိိယုပ္ုငိဆ္ံုးျဖတခ္်က ္
ႏငွ့ ္လပု္ေဆာငမ္ႈ နည္းပါးေနျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေပၚ 
တြင္သာ အဓိကမွီခိုေနသည့္ အ 
ေျခအေနျဖစ္ေနသည္။
 ထို႔ေၾကာင္ ့ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း 

ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးေၾကာင္း 
လႊတ္ေတာ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသူ 
မ်ားက သံုးသပ္သည္။
 ‘‘လကရိွ္အျမငက္ိ ုေျပာရရင ္
ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းတဲ့ေနရာမွာ အ 
မ်ားျပည္သူအက်ိဳးကို ၾကည့္တာ 
တုိ႔၊ ေခတ္စနစန္ဲ႔ ကိကုည္တီဲ့ ဥပေဒ 
မ်ိဳးတုိ႔ သပ္ိမေတြ႕ရဘူး’’ဟု လႊတ္ 
ေတာ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအ 
ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းေရွ႕ေဆာင္ 
အဖြ႕ဲ ဒါ႐ိကုတ္ာ ဦးေအးေက်ာက္ 
ေျပာသည္။
 လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသံုး  
ႏွစ္ ရွိလာခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အ 
တြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈ 
လံုးဝမရွိေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
၁၆၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ပြင့္လင္း 
ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕၏ လႊတ္ 
ေတာ္ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာေရး  
အစအီစဥ္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည။္
 လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေကာ္မ 
တီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္တူခ်င္း 

(သို႔မဟုတ္) အက်ိဳးစီးပြားတူသူ 
မ်ား အခ်င္းခ်င္း အပုစ္ဖုြ႕ဲသမူ်ားရွ ိ
ေၾကာင္း စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏငွ့ ္
ဒီမိုကေရစီပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ 
ေတာ္အမတ္ ေဒၚဒြဲဘူကေျပာ 
သည္။
 ထုကိဲသ့ို႔ အစဖုြ႕ဲရာတြင ္ႏုငိင္ ံ
ေက်ာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အ 
မတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အေသးစား၊ အ 
လတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ အစုအ 
ဖြဲ႕တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၾကသည္။
 ‘‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ 
ေရးရာႏငွ့ ္အထူးကစိၥရပမ္်ား ေလ ့
လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မ 
တီကလာတဲ့ ဥပေဒေတြဆုိ လႊတ္ 
ေတာ္အမတ္ေတြက သိပ္မကန္႔ 
ကြက္ၾကဘူး’’ဟု အမည္မေဖာ္လုိ 
သ ူျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ ္
ဦးကလည္း ေျပာသည္။
 ထိုေကာမ္တတီြင ္စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦး 
ေဌးျမင့္၊ ဦး၀င္းဦးႏွင့္ ဦးတုိးႏိုင္ 
မန္း(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ 

သား) တို႔ပါ၀ငၾ္ကသည။္ ထို႔အျပင ္
လႊတ္ေတာတ္ြင ္ဖဲြ႕စည္းထားေသာ 
ေကာမ္တမီ်ားက ဥပေဒၾကမ္းမ်ား 
ေရးဆဲြရာတြင္ မိမိႏွင့္ အဆင္ေျပ 
သူမ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားၾကေၾကာင္း 
လည္း သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘လစာကပ ဲသံုးသန္ိးရေတာ့ 
တခ်ိဳ႕ေကာ္မတီ၀င္ေတြက အ 
စည္းအေ၀းေတြ မတက္ေတာ့ 
ကုိယ့္အဖဲြ႕နဲ႔ကုိယ္ ေဆြးေႏြးအ 
တည္ျပဳခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီးရိွခဲ့ 
တယ္’’ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ ္
ဦးကေျပာသည္။
 ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိလႊတ္ 
ေတာအ္မတမ္်ားထတဲြင ္ဥပေဒႏငွ္ ့
ပတ္သက္၍ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးရိွေန 
ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသန္ိးကဆိသုည။္ 
 ‘‘လြတ္လပ္ခြင့္ကို ဥပေဒနဲ႔ 
အကာအကြယ္ေပးမယ္ဆုတိဲ့ လနူဲ႔ 
ဥပေဒနဲ႔ ခ်ဳပ္ကုိင္ခ်င္တဲ့လူ ဆို 
ၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရိွတယ္’’ဟု ဦးၿဖိဳးမင္း 
သိန္းကဆိုသည္။

 ထုိ႔အျပငလ္ႊတ္ေတာ္အမတ္ 
တစ္ဦးလွ်င္ လစာမွာလည္း က်ပ္ 
သံုးသနိ္းသာရရိသွည။္ လႊတ္ေတာ ္
အစည္းအေ၀းရိွသည့္ရက္မ်ား  
တြင္မူ စားစရိတ္အျဖစ္ တစ္ေန႔ 
လွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းသာ ရရိွ 
ၾကၿပီး ေစ်းသက္သာေသာ စည္ 
ပင္ရိပ္သာတြင္ တည္းခိုလွ်င္ပင္ 
တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ေထာင္က်ပ္ေပး 
ရသည္။
 ‘‘တုိင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေန 
အရေတာ ့သင့္ေတာ္တယ။္ ဒါေပ 
မဲ့ တကယ္အလုပ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ 
မလံုေလာက္ဘူး’’ဟု လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္တစ္ဦးကေျပာသည္။
 ထို႔ေၾကာင္လ့ည္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ စြမ္း 
ေဆာငရ္ညပ္ိငု္းႏငွ္ ့ရပတ္ညခ္်က ္
ပုိင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ 
ေပၚေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ 
ေတာ္ေလလ့ာေစာင့္ၾကည္သ့ူမ်ား 
ကသံုးသပ္ၾကသည္။ 
 ‘‘သာမန္ေအာက္ေျခက လူ 
ေတြရ႕ဲ အက်ိဳးစီးပြားကိသုာ ၾကည္ ့ 

မယ္ဆိရုင ္အနိမ့္ဆံုးလစာ ဥပေဒ 
မ်ိဳးမွာ မၾကန႔္ၾကာသင့္ဘူး’’ ဟု ဦး 
ေအးေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာ 
သည္။
 ထို႔အျပင ္ႏိငုင္ံျခားဘဏမ္်ား 
ဖြင္ခ့ြင့္ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ လႊတ္ေတာ ္
မွ ကန္႔ကြက္မႈရွိေနသျဖင့္ ၾကန္႔ 
ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေနရသညဟု္ အစိုးရ 
ဘက္က ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွသည္။
 ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
ဖိတ္ေခၚေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဖြင့္ 
ခြင့္ေပးမွသာ လာေရာက္ၾကမည္ 
ျဖစသ္ည။္ ႏိငုင္ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ 
မ်ားလာေရာက္မွသာလွ်င္လက္ 
ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကျဖစ္ေန 
ေသာ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကို 
အဓိကေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 လက္ရွိအစိုးရအဖဲြ႕မွ တာ 
၀နရ္ိသွမူ်ားႏငွ္ ့လႊတ္ေတာအ္မတ ္
မ်ားမွာ ေခတ္တစ္ေခတ္မွ တစ္ 
ေခတ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစား 
ေနခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ေနရသူမ်ား 
ျဖစသ္ည။္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 
အေနျဖင့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မကိုက္ 
ညီေသာ ဥပေဒမ်ား ဖ်ကသ္မိ္းရန ္
ႏငွ္ ့အမ်ားျပညသ္အူတြက ္အက်ိဳး 
ရိွမည့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းသည့္ 
တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ေနေသာ 
ကာလျဖစ္သည္။ ထိုတာ၀န္မ်ား 
ရရိွထားခ်ိန္တြင္ မိမိကုိယ္က်ိဳး 
ေၾကာင့္ သမိုင္းတရားခံမျဖစ္ေစ 
ရန္ လိုသည္။ 
 လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း သံုး 
ႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္လေက်ာ္ကာလတြင္ 
ဥပေဒေပါင္း ၉၈ ခုျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ 
ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိး 
သားလႊတ္ေတာ္ႏစွရ္ပ္ေပါင္းတြင ္
ဥပေဒေပါင္း ၅၄ ခုေဆြးေႏြးျဖစ္ 
သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ 
႒က ဧၿပီလ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။
 သုိ ႔ေသာ္ ယခုလႊတ္ေတာ္ 
သကတ္မ္းအတြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ၊ 
ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ 
ပင္ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမရွိ 
ေသာ၊ အစိုးရကိုသာ ကာကြယ္ 
ေပးေသာ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ 
ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္းရိွ 
သည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစသူရဦးေရႊ 
မန္းကေတာ့ အၾကမ္းအားျဖင့္ 
ဥပေဒ ၂၀၀ ခန္႔ကို ျပင္ဆင္ျပ 
႒ာန္းအတည္ျပဳေပးရန္ရွိၿပီး ထို 
ဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္  
ဘာမတိုင္မီ ေဆာင္ရြက္မွသာ 
အဆငေ္ျပမည္ဟု ရန္ကုန္လႊတ္ 
ေတာ္႐ုံးခြ၌ဲ ဧၿပီ ၂၂ ရကက္ လႊတ္ 
ေတာက္ိယုစ္ားလယွမ္်ားႏငွ္ ့ေတြ႕ 
ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားထားသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္လက္က်န ္
သက္တမ္းတြင္ အမတ္မ်ား တုိင္း 
ျပည္အတြက္ မည္မွ်စြမ္းေဆာင္ 
ႏုိင္ခဲ့သလဲဆုိသည္က ၎တို႔ 
ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားက မတွ ္
ေက်ာက္တင္မည္ျဖစ္သည္။     ။
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ပထမစမ္းသပ္မႈတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ မိုဗစ္ႏွင့္ ျမန္မာ
သူမ်ားက ဆုိသည္။
 နည္းျပသစ္ေအဗရာမုိဗစ္ 
က ျမန္မာ့လက္ေရြးစငအ္သင္း အ 
တြက္ လူေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္မႈရွိ၊ 
မရွိကို ေအအက္ဖ္စီခ်ဲလင့္ဖလား  
ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားခဲဖ့ူးသည။္ 
ယခုၿပိဳင္ပြဲဝင္ ေျခစြမ္းႏွင့္ရလဒ္ 
အေနအထားအရ နည္းျပသစ္ေအ 
ဗရာမုိဗစ္သည္လည္း ၎ဆက္ 
လက္ကိုင္တြယ္ရမည့္  ျမ န္မာ 
အသင္းအေနအထားကို အတိုင္း 
အတာတစ္ခုအထိ သိရိွမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။
 ‘‘နည္းျပတစ္ေယာက္ရဲ႕ လူ 
ေရြးခ်ယမ္ႈအပိငု္းကိုေတာ ့မေဝဖန ္
ခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကစားသမား 
တစ္ဦးအေနနဲ ႔ အနာဂတ္လက္ 
ေရြးစငအ္သင္းအတြက ္အားထား 
ရေလာက္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးရွိ 
တယဆ္ုရိင္ေတာ ့ပိဥုီးစားေပးသင္ ့
တယ္လို ႔  ထင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ 
ကစားသမားေတြက တစ္ခ်ိန္က 
ေကာင္းခဲတ့ာမနွ္ေပမယ္ ့ခခု်နိမ္ွာ 
အက်ဘက္ကို  ေရာက္ေန ၿ ပီ ။ 
အသကအ္ရြယ္ေတြလည္း ႀကီးေန 
ပါၿပီ’’ဟု ျမန္မာယူ-၁၉ အသင္း 
လက္ေထာက္နည္းျပ ဦးညီညီ  
လတ္က ေျပာသည္။
 သို ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းျမန္မာ 
လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္းမ်ား၏ ေရွ႕ 
တန္းႏွင့္ေနာက္တန္းေနရာမ်ား  
တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားကစားသမား 
မ်ားက ေနရာယူထားမႈေၾကာင့္  
ေအဗရာမုိဗစ္သည္လည္း ယခင္ 
နည္းျပမ်ားနည္းတူ လက္ေရြးစင္ 
အသင္းအတြက္ လူေရြးခ်ယ္မႈ  
အပိငု္းတြင ္အခကႀ္ကံဳရဖြယရ္ွိေန 
ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုး 
သပ္သည္။
 မည္သို ႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္  ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္  
ေဘာလံုးအသင္း၏ အဖြင့္ၿပိဳင္ပြဲ 
ျဖစသ္ည္ ့ေအအကဖ္စ္ခီ်လဲင္ၿ့ပိဳင ္
ပြဲတြင္ အ႐ႈံးရလဒ္မ်ားျဖင့္ အုပ္စု 
အဆင့္မွ  ထြက္ခဲ့ရေသာ္လည္း 
ျမန္မာအသင္းအတြက္ သင္ခန္း 
စာမ်ားမ႐ႈံးရန ္အေရးႀကီးပါသည။္
 ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဘာ 
လံုးအသငး္အတြက္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ 
ကုန္ပုိင္းတြင္ ေဒသတြင္းအဆင့္ 

ျမင့္ဆံုးအဓိကၿပိဳင္ပြဲႀကီးတစ္ရပ္ 
က ေစာင့္ ႀကိဳေနသည္။ အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ လက္ေရြးစင္ 
အသင္းမ်ားဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ 
ၾကမည့္ အာဆီယံဆူဇူကီးဖလား 
ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ဆူဇူကီး 
ဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ အုပ္စုေနာက္ 
ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့သည့္  ျမန္မာ 
အသင္းအေနျဖင့္ လာမည့္ဆူဇူ 
ကီးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေျခစစ္ပြဲအဆင့္မွ 
စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းပြဲေျခစစ္ပြဲစဥ္မ်ားကို လာ 
မည့္ေအာက္တိုဘာအတြင္း လာ 
အိုႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ 
က်င္းပမည္ျဖစသ္ည။္ ၂၀၁၄ ဆဇူူ 
ကီးဖလားၿပိဳင္ပြဲ၏ ေနာက္ဆံုးအ  
ဆင္ပ့ြစဲဥမ္်ားကိ ုႏိဝုငဘ္ာအတြင္း 
၌ စငက္ာပူႏငွ္ ့ဗယီကန္မ္ႏိငုင္မံ်ား 
က လက္ခံက်င္းပၾကမည္ျဖစ္  
သည္။
 ေအအက္ဖ္စီခ်ဲလင့္ဖလား 
ၿပိဳငပ္ြသဲည ္၎အတြက္ေစာလြန္း 
သညဟု္ ေျပာၾကားထားသည္ ့ေအ 
ဗရာမိုဗစ္အတြက္ေတာ့ လာမည့္  
ဆူဇူကီးဖလားၿပိဳင္ပြဲသည္ ၎၏  
အဓိကပစ္မွတ္ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ထုိ႔အတူ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ 
ခ်ဳပက္လည္း ဆဇူကူီးဖလားၿပိဳငပ္ြ ဲ
ကို ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ေမွ်ာ္လင့္ထား 
သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။
 ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္း 
ေနာက္ဆံုးယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ 
ႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲရလဒ္မ်ားဆုိး
ရြားမႈေ ၾကာင့္  ပရိသတ္မ်ားက 
ယံု ၾကည္မႈကင္းမဲ့လ်က္ရွိေနၿပီး 
ျမန္မာ့ေဘာလံုးအေပၚ ပရိသတ္ 
မ်ား၏ စတ္ိဝငစ္ားမႈအေနအထား 
သည္လည္း  ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိ  
သည္။
 စငက္ာပူလက္ေရြးစင္ေဘာ 
လံုးအသင္းကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု 
ၾကာ ကိုင္တြယ္ခဲ့ ၿပီး  ဆူဇူကီး  
ဖလား (ယခင္တုိက္ဂါးဖလား) 
သံုးႀကိမ္ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ 
ထားခဲ့သည့္ ေအဗရာမိုဗစ္အေန 
ျဖင့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္း 
ကိုကိုင္တြယ္ၿပီး  ပထမဆံုးဆူဇူ 
ကီးဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ မည္သို႔စြမ္း 
ေဆာင္ႏုိ င္ မည္  ဆုိသည္ကို မူ  
ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

စာမ်က္ႏွာ ၄၂ မွစာမ်က္ႏွာ(၁၃) မွ

၂ ႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ မၿငိမ္းေသးေသာမီး
 ရခုိင ္ျပညန္ယ္ပဋိပကၡစတင ္
သညမွ္ာ ေနာကဆ္ကတ္ြဲျပႆနာ 
မ်ားျဖင္ ့သသံရာလည္ေနေသာ ေမ 
လ ၂၈ ရကတ္ြင ္၂ ႏစွ္ျပည့္ေျမာက ္
ၿပီျဖစသ္ည။္ သို႔ေသာ္လည္း  ျပႆ 
နာကိုေျပလည္ ေအာင္မေျဖရွင္း 
ႏိုင္ေသးဘဲ ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကစိန္ 
ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ က်န္ရိွေန 
ေသးသည္။
 ရခိုင္အမ်ဳိးသားအင္အားစု 
မ်ားက ၎တုိ႔သည္ အစၥလာမ္ 
ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ 
ပြားေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ တစ္ဖက္ 
ႏုိင္ငံမွ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီး 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအ 
ျဖစ္ ေတာင္းဆုိေနသူမ်ားေၾကာင့္ 
သာ ျပႆနာျဖစ္ပြားေနရျခင္း  
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ယင္း 
အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျပႆနာေျပ 
လည္ေစရန္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသားဥပေဒကို  အစိုးရက 
အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ ၿ ပီး  
ယင္းဥပေဒအရ ႏိငုင္သံားျပဳခြင္ရ့ 
သူမ်ားကို  လက္ခံသြားမည္ဟု  
လည္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားအင္အားစု 
မ်ားကဆိုသည္။
 ‘‘ရခိငု္ေတြဘကက္ အစဥ္တ 
စိကု္ေတာင္းဆိလုာတာက ၁၉၈၂ 
ဥပေဒကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေပးဖို႔ပါ’’ဟု ရခုိငလ္မူႈကြန္ရကန္ာ 
ယက ဦးသန္းထြန္းကေျပာသည္။
 စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဘဂၤါလီ 
လူမ်ဳိးတခ်ဳိ႕ကမူ ၎တို႔သည္ ဘုိး 
စဥ္ေဘာင္ဆက္ေနထိုင္လာသူ 
မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း  အစိုးရအ 
ဆက္ဆက္က ႏိုင္ငံသားအခြင့္  
အေရးမေပးဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြား 
ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။
 ‘‘ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ လူ႔ 
အခြင့္အေရးကို အေျခခံၿပီးတရား 
ဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေအာငလ္ပုရ္မယ။္ 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေနသူေတြကိုလည္း 
အခြင့္အေရးကို လြတ္လြတ္လပ္ 

လပ္ေပးဖုိ႔လိတုယ္’’ဟု အစၥလာမ္ 
ဘာသာဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာ ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသား 
မ်ားဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုက  
ရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ဦးသာေအး 
က မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ 
 ရခိငုစ္ံစုမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ ္
မရွင္အစီရင္ခံစာတြင္မူ ျပႆနာ 
ကိုေျဖရငွ္းႏုငိရ္န ္အစိုးရအေနျဖင္ ့
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို 
စနစ္တက်မွန္ကန္စြာအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြကသ္ြားသင္ ့
ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။
 ထုိ႔အျပင္ တရားမဝင္ခုိးဝင္ 
လာသမူ်ားကိ ုမညသ္ည္န့ည္းလမ္း 
ျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏိငုင္သံားျဖစခ္ြင္၊့ ဧည္ ့
ႏိငုင္သံားျဖစခ္ြင္၊့ ႏိငုင္သံားျပဳခြင္ ့
မရရိွေစရန္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို  
ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီလူ 
မ်ဳိးမ်ားသာမက ႏိငုင္ံျခားသားမည ္
သူ႔ကိုမဆို တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ 
ျခင္းကို အားေပးျခင္းျပဳသူမ်ားကို 
ဥပေဒတစရ္ပ္ျပ႒ာန္း၍ ထိေရာက ္

စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္လို  
အပ္ေၾကာင္းလည္း တိုက္တြန္း 
ထားသည္။
 ၁၉၈၂ ခုႏစွ ္ျမန္မာႏိငုင္သံား 
ဥပေဒအရ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မတုိင္မီ 
၁၀ ႏစွက္ာလအတြင္း ျမန္မာႏိငုင္ ံ
နယ္နိမိတ္အတြင္း ရွစ္ႏွစ္တစ္ 
ဆကတ္ည္းေနထုိငသ္၏ူ တတိယ 
မ်ဳိးဆကသ္ည ္ႏိငုင္သံားျပဳခြင္ရ့ရွ ိ
မည္ျဖစ္သည္။
 အစိုးရအဖြ႕ဲ အဆင့္ျမင္အ့ရာ 
ရိွမ်ားက ရခုိငပ္ဋိပကၡကိုေျပလည ္
ေအာင္မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံ၏ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကို   ထိခိုက္လာမည္ျဖစ္  
ေၾကာင္း အႀကမိႀ္ကမိ္ေျပာၾကားခဲ ့
ၾကသည္။
 သို ႔ရာတြင္ ၂ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ 
လာသညအ္ထ ိေျဖရငွ္းႏိငု္ျခင္း မ 
ရွိေသးဘဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆ 
နာမ်ားျဖင္သ့ာ လံုးလညခ္်ာလည ္
လိုက္ေနဆဲျဖစ္ေနပါေသးသည္။
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 ျဖစခ္်င္ေတာ့ ၂၀၀၄ ႏစွက္န္ု 
ပုငိ္းေလာကမ္ွာ ေက်ာ၀္င္းဆုတိဲ ့လ ူ
ငယ္တစ္ေယာက္ ဆူနာမီေနာက ္
ဆက္တဲြ အလွဴရွင္အဖဲြ႕တစ္ခုက 
ေန စပြန္ဆာရၿပီး ဖူးခကပ္ါ ေတာင ္
ကမ္းေျခမွ Patoung Learning 
Centre ဆိုတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာသင္ 
တန္းေလးတစခု္ လာဖြင္သ့ဗ်။ သ ူ
က လူငယ္ဆိုေတာ့ တက္ႂကြေန 
တာေပါ့ဗ်ာ။ သူလည္း ဘယ္လို 
စိတ္ကူးေပါက္သလဲေတာ့ မဆို 
ႏုငိဘ္ူး။ ဖူးခက္ေရာက ္ျမန္မာေတြ 
စုဖဲြ ႕ ၿ ပီး လူမႈေရးအသင္းတစ္ခု 
ေထာငခ္်ငတ္ယ္လို႔လာၿပီးတိုငပ္င ္
ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း ‘‘ဒါဆို 
ေကာင္းတာေပါ့’’ဆိုၿပီး ျဗဳန္းစား 
ႀကီး ေခါင္းညိတ္လုိက္တာပါပဲ။ 
တိုတိုေျပာရရင ္အဒဲအီခ်ိန္ကစၿပီး 
ဖူးခက္ေရာက္ ျမန္မာတုိင္းရင္း 
သားမ်ား လူမႈေရးအသင္းဆိုၿပီး 
အသင္း၀င္ေလးေထာငန္ီးပါးရွတိဲ ့
အဖဲြ႕ႀကီးတစ္ဖဲြ႕ဖဲြ႕ျဖစ္တယ္ဆိုပါ 
ေတာ။့ ကြၽန္ေတာက္ အဒဲအီဖဲြ႕မွာ 
မေမွ်ာ္လင္ဘ့ ဲဥက႒ၠျဖစလ္ာတယ္ 
ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီအသင္းရဲ႕ အတို 
ေကာကန္ာမညက္ ျမနတ္ုငိ္းတဲဗ့်။ 
တကယ္ေတာ့ ျမန္တုိင္းအသင္း
ဟာ အသင္း၀င္ေလးေထာင္ေက်ာ ္
ရွိတာမို႔ ျပည္ပေရာက္အဖဲြ႕ေတြ 
ၾကားမွာ အငအ္ားအေတာင္ဆ့ံုးလုိ႔ 
ေတာင္ဆိုႏိုင္တယ္ဗ်။ မဲေဆာက္ 
က ကြၽန္ေတာ့္မိတ္ေဆြကုိေက်ာ္ 
ထကရ္႕ဲ မွတ္ခ်ကအ္ရ ‘‘ေကအငန္္ 
ယူေတာင္ ခင္ဗ်ားတို ႔  အသင္း 
ေလာကအ္ငအ္ားမေတာင္ဘ့ူး’’ဆု ိ
ပဲ။’’
 ‘‘အသင္းရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈက ႐ုိး 
႐ုိးရွင္းရွင္းပါပဲ။ အသင္း၀င္တစ္ 
ေယာက္ကုိ တစ္လ၊ လစဥ္ေၾကး 
ဘတ္ ငါးဆယ္ေကာကတ္ယ္။ သာ 
ေရး၊ နာေရးေတြမွာ အသင္းက ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အတုိင္း ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့တယ္။ ဒီေလာက္ပါပဲ။ 
ဗမာအလုပ္သမားတစ္ေယာက္ 
ေသဆံုးရင ္ဘတ္တစ္ေသာင္း၊ မဂၤ 
လာေဆာင္ရင္ ဘတ္ငါးေထာင္ 
အစရိွသည္ျဖင့္ေပါ့ ။  အစပုိင္း  
ေတာ့ ဘာမွ အခက္အခဲမရိွ လွ 
ေပမယ့္လအူငအ္ား၊ ေငြအငအ္ား 
သပိ္ေတာင္တ့င္းလာတဲအ့ခါကြၽန ္
ေတာတ္ုိ႔ မဟာျမနမ္ာလမူ်ိဳးမ်ားရ႕ဲ 
စ႐ုိက္အတုိင္း မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ျပ 
ႆနာေတြ သေဘာထားကဲြမႈေတြ 
ျဖစ္လာေတာ့တာပါပဲ။ မွတ္မွတ္ 
ရရေျပာရရင ္အဒဲသီေဘာထား ခံ 
ယခူ်ကက္ြဲျပားမႈဟာ ကြၽန္ေတာ ္စင ္
ကာပဘူကက္ု ိစီးပြားေရး ကစိၥတစ ္
ခုနဲ႔ေရာက္ေနတုန္းမွာစၿပီး ျဖစ္ခဲ့ 
တာဗ်’’
 ‘‘ဟုတ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဖူး 
ခက္မွာရွိေနစဥ္ သာမႈ၊နာမႈကိစၥ 
ေတြအတြက ္အသင္းရ႕ဲ ေထာကပ့ံ္ 
ေၾကးေပးတဲ့အခါ ေသခ်ာစိစစ္ 

တယ္။  အမ်ိဳးေတာ္တာမွန္သ 
လား၊ မိသားစု၀င္လား၊ လင္ကြာ 
မယားကြာကိစၥေတြရိွေနသလား။ 
လမိလ္ည္ေတာင္းခတံာလား အစ 
ရိွသည္ျဖင့္ေပါ့။ အသင္းပုိင္ေငြမို႔ 
ကြ ၽန္ေတာ္က ၾကားထဲကေန ႏွ  
ေျမာတြန္႔တုိစရာမဟုတ္ေပမယ့္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ လက္လြတ္စ 
ပယ္ေပးလိကုရ္င ္အေခ်ာငသ္မား 
ေတြ ေပၚလာမယ္ဆုိတာ ကြၽန္ 
ေတာ္ႀကဳိျမင္တယ္ ဆုိပါေတာ့။ 
စငက္ာပဂူ်ိဳေဒါင္းအစိဘ္တူာ႐ံမုွာ 
ကြၽန္ေတာ္ရထားေစာင့္ေနတုန္း 
ဖူးခကက္ေန ကြၽန္ေတာ့ဆ္ကီု ိ ျမန ္
တုိင္း အတြင္းေရးမွဴးရဲ႕ တယ္လီ 
ဖန္ုး ၀ငလ္ာတယ္။ ေဆး႐ုံတကလ္ ူ
နာ အတြက၊္ နာမက်န္းလနူာေတြ 
အတြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကးထုတ္ 
ေပးဖုိ႔ သတင္းပို႔တာတဲ့။ ဒီေတာ့ 
ကြၽန္ေတာ္လည္း ‘‘စစိစစ္ရာရွိတာ 
စစ္ေဆးၿပီး ထုတ္ေပးလိုက္ေလ’’ 
လုိ႔လည္း ဆုိေရာ အတြင္းေရးမွဴး 
လုပ္တဲ့ ကုိေအာင္ၿမိဳင္က ‘‘ဥကၠ႒ 
ေနရာတကာ ဟုိစစ္၊ ဒီစစ္လုပ္ 
ေနလို ႔  မျဖစ္ဘူးေလ။ မ်ားမ်ား 
ေထာက္ပံ့ႏိုင္မွ ေပးႏုိင္မွ အသင္း 
၀င္တုိးလာမွာေပါ့’’တဲ့။ သူကေတာ့ 
သူ႔စကားဟာ ဘယ္ေလာက္တာ 
သြားတယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းမိပံုမရ 
ေပမယ့္  ကြ ၽန္ေတာ့္အာ႐ံုထဲမွာ 
ေတာ့ အသင္းႀကီးပ်က္စီး က်ဆံုး 
ခန္းကုိ ဖ်တ္ခနဲ လွမ္းျမင္လိုက္ရ 
သလိုပါပဲ’’
 ေျပာလက္စ စကားကုိ ခဏ 
ရပ္၍ စြပ္ျပဳတ္တစ္ငံုေသာက္ေန 
ေသာ သူ႔ကု ိကြၽန္ေတာစ္ိကုၾ္ကည္ ့
ေနမိသည္။ သူေျပာေနသမွ် သိပ္ 
ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ကိစၥဟု ကြ ၽန္ 
ေတာ္ မျမင္ေခ်။ ဆိုင္အတြင္းမွာ 
လူအေတာ္က်ေနၿပီဟုဆိုရ မည္။ 
ဇြန္းသ၊ံ ပန္းကနသ္ဆံဆူညူညံံႏငွ္ ့
စားစရာမ်ိဳးစံုမွာ ယူေနသံတုိ ႔ကုိ 
ၾကားေနရသည္။
 ‘‘ခငဗ္်ားကေတာ့ ဘာမွ ေရး 
ႀကီးခြင္က်ယ္မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ 
မွာေပါ့။ အမွန္ေတာ့ အသင္းႀကီး 
တစခု္တညၿ္မဖဲို႔ဆုတိာ အသင္း၀င ္
ေတြရဲ႕ ခံယူခ်က္မွန္ဖုိ ႔အဓိကဗ်။ 
အသင္း၀င္ေတြအေနနဲ႔ ေထာကပ့ံ္ 
ေၾကးလိုခ်င္လုိ႔၊ ေငြေၾကးအက်ိဳး 
အျမတ္ကု ိပဓာနျပဳတဲ ့စတ္ိဓာတ္ 
မ်ိဳးနဲ ႔  ဘယ္မွာလာေရရွည္ရပ္  
တည္ႏုိင္ပါ့မလဲ။ အသင္းကေန 
ေငြလြယလ္ြယရ္မနွ္းလည္း သိေရာ 
ဒူးနာတဲ ့ေမာင၊္ ရငက္်ပ္ေခ်ာင္းဆိုး 
တဲ့ ေမာင္၊ ဖ်ားခ်င္သလုိလို ျဖစ္ 
တယ္ဆုတိဲ့ ေမာင္ေတြ မနကလ္င္း 
တာနဲ႔ ကြၽန္ေတာအ္မိ္ေရ႕ွလာတန္း 
စီေနလိုက္တာမ်ားပြဲေတာ္ႀကီးကုိ 
ျဖစလ္ို႔ဗ်ာ။ နယ္ေျမ တာ၀နခ္ံေတြ 
ကလည္း လစဥ္ေၾကးေကာကလ္ုိ႔မွ  
လက္ထဲပူေအာင္ မကိုင္ရေသးဘူး။ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးထုတ္မယ့္သူက  

ႀကိဳတင္ၿပီးထုိင္ေစာင့္ေနပါေရာ 
လားဗ်ာ။ ကုယိ္လ့မူ်ိဳးစတိဓ္ာတည့္ ံ
ဖ်င္းတာ ေတြေျပာရတာ ရကွစ္ရာ 
ေတာ့အေကာင္းသားဗ်ာ။ အခ်ိဳ႕ 
ကိစၥေတြဆို ရယ္စရာလည္းေကာင္း 
ပါရဲ႕။ ျမန္တုိင္းအသင္းကေန အ 
သင္း၀င္ေတြ မီးဖြားရင ္ေထာကပ့္ ံ
ေၾကးဘတ္ငါးေထာင္ေပးမယ္။ 
ေထာကပ္ံ့ေၾကးလုခိ်ငရ္င ္ျမန္ျမန ္
အသင္းလာ၀င္ၾကဆုိၿပီး ေမာင္း 
ခတလ္ိကု္ေတာ ့ေျခာကလ္ဗိကု၊္ ခ ု
နစ္လဗိုက္၊ ရွစ္လ၊ ကုိးလဗုိက္နဲ႔ 
ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြ 
အသင္း၀င္လုိက္ ၾကတာ အုတ္ 
ေအာ္ေသာင္းတင္းေပါ့ဗ်ာ။ အဖဲြ႕ 
ကု ိဦးေဆာငသ္ူေတြက အသင္းကု ိ
ဘ ယ္ လုိ ခုိ င္ မာေ အာ င္  တ ည္  
ေဆာကရ္မယ္ဆုတိာမသ။ိ တစပ္ြ ဲ
တုိးနည္း၊ ဆြယ္လံုးမက္လံုးေတြ 
သံုးၿပီး အသင္း၀င္လူဦးေရမ်ားဖုိ႔  
အဓိကထား။ အသင္း၀င္ေတြက 
လည္း အေျခခံပညာဟုတ္ဟုတ္ 
ျငားျငားမရိွျပန္ေတာ ့အခြင္အ့ေရး 
ကုိေမွ်ာက္ုိး၊ ရလုမိႈတစခ္တုည္းကု ိ
သာၾကည့္။ ဒီအသင္းမ်ိဳးဘယ္မွာ 
လာ သက္ဆိုးရွည္ပါ့မတုံးဗ်ာ။ 
ေနာကဆ္ံုးေတာ ့တစ္ႏစွ္ေက်ာအ္ 
ၾကာမွာအသင္းႀကီးနိဂံုးခ်ဳပ္သြား 
ေရာဆိုပါေတာ့။ ဉာဏ္ျပႆနာ 
ေပါ့ဗ်ာ’’
 ‘‘ေၾသာ္...လကစ္သတ္ေတာ့ 
ကုသိကခ္ုငိ ္ဒကီလူေတြနဲ႔ ခပ္ကင္း 
ကင္းေနတာဟာ ဒီအသင္း ႀကးီ 
ပ်က္သြားလုိ႔ကုိး’’
 ‘‘မဟုတ္ေသးဘူး ကိမုင္းဒင။္ 
ဒီအခက္အခဲမ်ိဳးဟာ ကြၽန္ေတာ့္ 
ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳနဲ ႔ ႏႈိင္းစာရင္ 
အကင္းပဲရိွပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ဗ်ာ။ အသင္းႀကီး ပ်က္လုပ်က္ဆဲ 
အခ်ိန္ ကြၽန္ေတာ္ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ျပႆ 
နာတစခ္မုွာ အျပစမ္ဲတ့ဲ ့ကိုးႏစွအ္ 
ရြယ္ကေလးမေလး တစ္ေယာက ္
ပါ ေရတိမ္နစ္ခဲ့ရရွာတယ္။ ျဖစ္ပံု 
က ဒီလုိဗ်။’’
 ‘‘အသင္းဖဲြ႕ၿပီးလို ႔ တစ္ႏွစ္ 
ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္အခ်ိန္ေပါ့။ 
ကြၽန္ေတာ့္ဆကီု ိကုသိန္းေမာငဆ္ိ ု
တဲ့ ရခုိင္အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ 
ဖန္ုးဆကလ္ာတယ္။ သူ႔သမီးေလး 
အသည္းအသန္ျဖစ္ေနလို႔ ဆရာ 
တုိ႔အသင္းက ကူညီေပးပါတဲ့။ ဒါ 
နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္လည္း အဲဒီကေလး 
မေလးရိွေနတဲ့  ဖူးခက္က ၀ါခ်ီ  
လတ္ေဆး႐ံုကုိ ေရာက္သြားေရာ 
ဆိပုါေတာ့။ အသည္းအသန္လနူာ 
ခန္းမွာ တစ္ေခါင္းလံုးပတတ္ီးေတြ 
အေဖြးသားနဲ႔ ခတုင္ေပၚမွာ မိနွ္းေန 
တဲ ့ကေလးမေလးတစ္ေယာကက္ု ိ 
ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕ပါတယ္။ သရူ႕ဲ ဦး 
ေခါင္းခြကံုဖိြင္ၿ့ပီး အႀကီးစားခဲြစတိ ္
ကု သ မႈ လု ပ္ ထား တာ တဲ့ ဗ်ာ ။ 
ကေလးမေလးနာမည္က ၀ါ၀ါတဲ့ 
ဗ်။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴဇာ 
တဆိုလိားပ။ဲ ၀ါ၀ါမ့ွာ နနီဆီိတုဲ ့အ 
ႁမႊာညအီစမ္တစ္ေယာကလ္ည္း ရွိ 
ေသးသတဲ။့ ၀ါ၀ါ  ခနုစ္ႏစွ္ေလာက ္
အရြယ္ ေက်ာက္ျဖဴမွာမူလတန္း 
တက္ေနတနု္း ႐တုတ္ရက္ေက်ာင္း 

အသြားလမ္းေပၚ မွာ အေၾကာတက ္
သလုိ ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္ျဖစ္ၿပီး ေမ့ 
ေျမာသြားဖူးသ တဲ။့ အရပ္ေဆးခန္း 
ဆကီု ိေပြ႕ခ်ီ သြားၾကၿပီး ဆရာ၀န္က  
စမ္းသပ္ေတာလ့ည္း ဘာေရာဂါမ ွ 
မေတြ႕ခဲဘ့ူးဆိပု။ဲ သူ႔အေဖ ကုသိန္း 
ေမာင ္ေျပာစကားအရေတာ ့၀ါ၀ါ 
ဟာ ဒါမ်ိဳးသံုးႀကိမ္ေလာက္ ျပည္ 
တြင္းမွာ ျဖစခ္ဲဖ့ူးတယတ္ဲ။့ လြနခ္ဲတ့ဲ ့
ႏွစ္ကမွ ကိုသန္းေမာင္တို႔လင္မ 
ယား ဖူးခကက္ု ိတကလ္ာေတာ ့၀ါ 
၀ါက အတူပါလာၿပီး နီနီကေတာ့ 
ေက်ာက္ျဖဴမွာပဲ အဘုိးအဘြား 
ေတြနဲ႔ က်န္ခဲ့တာေပါ့ဗ်ာ။ ေဆးရံု 
မတက္ရခင္ သံုးရက္ေလာက္က 
၀ါ၀ါဟာ အေၾကာတကၿ္ပီး ကလုား 
ထိုင္ေပၚကေန ေအာက္ကုိျပဳတ္ 
က်သြားရာက ၀ါခ်လီတ္ေဆး႐ံကုု ိ
ေရာက္။ ေနာက္ေဆး႐ံုက အထူး 
ကုဆရာ၀န္ႀကီးေတြက ဓာတ္မွန္ 
႐ုိက္တာအပါအ၀င္ ေခတ္မီနည္း 
မ်ိဳးစံုနဲ ႔ ေရာဂါရွာလိုက္ေတာ့ ဦး 
ေႏွာက္မွာ အက်ိတ္ေတြ႕ရမုိ ႔ အ 
သက္လုတဲ့အေနနဲ ႔  အေရးေပၚ 
ခဲြစိတ္လိုက္ရေရာေပါ့ဗ်ာ။’’
 ‘‘အမွန္က ဖူးခက္အပါအ 
၀င္ ထိုင္းႏုိင္ငံေဆး႐ံုေတြမွာ ဗမာ 
အလုပ္သမားေတြ အခမဲ့ေဆးကု 
သခြင့္ရတယ္ဆုိတာ သာမန္အာ 
ဂႏၲဳဖ်ားတာ နာတာေလာက္ပဲကု 
သခြင္ရ့တာပါ။ အဒဲလီုခိပ္ေပါ့ေပါ ့
ေရာဂါစာရင္းမွာ မပါတဲ့အသည္း 
အသန္လူနာေတြအတြက္ ေဆး႐ုံ 
ဆင္းတဲ့အခါ ေဆးကုသစရိတ္ 
အတိအက်ကုိ  စာရင္းျပဳစု ၿပီး  
ေတာင္းေလ့ရိွပါတယ္။’’
 ‘‘ကုသိန္းေမာငက္ြၽန္ေတာ့က္ု ိ
ဖုန္းဆက္တာ သူ႔သမီးေလး ၀ါ၀ါ 
ေဆး႐ံုကဆင္းတ့ဲအခါ ေဆး႐ံုက 
ခဲြစိတ္ကုသစရိတ္ကုိ  ဘယ္လုိ  
ဘယ္ပုံရွင္းရမယ္ဆိတုာ ႀကရံာမရ 
လို႔ပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဗ်ာ။ ၀ါခ်ီ 
လပ္ေဆး႐ုံက ဆရာ၀န္ေတြ၊ ေဆး 
၀န္ထမ္းေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္ေက်း 
ဇူးတင္မိတာ အမွန္ပါပဲ။ ေအး 
ေလ၊ ဒီေရာဂါမ်ိဳး ဗမာျပညမ္ွာျဖစ ္
ရင္ေငြဘယ္ေလာကက္်သင္မ့ယ္၊ 
ေငြဘယ္လိုေခ်မွာလဲ၊ ေငြနဲ႔ ပတ္ 
သကတ္ဲ့ေမးခြန္းေတြ အရင္ေမးၿပီး 
မွ ခဲြစိတ္ၾကမွာေသခ်ာပါတယ္။ 
ဘာမီတြန္၊ အရက္ျပန္နဲ႔ ပတ္တီး 
ေတာင္ မလံုေလာက္တာ ခင္ဗ်ား 
လည္းသိၿပီးသားပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္ 
တုန္းက ကြၽန္ေတာ္လည္း စိတ္ 
ဓာတတ္က္ႂကြေနတဲအ့ခ်နိမ္ို႔ ၀ါ၀ါ ့
အေဖကုသိန္းေမာငရ္႕ဲအခကအ္ခ ဲ
ကုိ ကြၽန္ေတာ္ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္လု႔ိ 
ယံုၾကည္ေနခဲ့တာေပါ့။’’
 ‘‘တစ္ရက္ျခား ႏွစ္ရက္ျခား 
ဆုသိလိ ုကြၽန္ေတာ၀္ါခ်လီတ္္ေဆး 
႐ုံကုိ  ေရာက္တယ္။ တစ္ပတ္ 
ေလာက္ၾကာေတာ့ ၀ါ၀ါ့ေခါင္းက 
ပတ္တီးတခ်ိဳ႕ကုိ ျဖည္တယ္ဗ်။ 
ခဲြစိတ္မႈေအာင္ျမင္တယ္တဲ့ဗ်ာ။ 
ကေလးမေလးက စြပ္ျပဳတ္ရည္ 
တခ်ိဳ႕ေသာက္ႏုငိတ္ယ။္ မ်ကလ္ံုး 
ဖြင့္ ၿ ပီး  ေဘးဘီက လူေတြကုိ  
ေလွ်ာက္ၾကည့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ 

က သူ႔လက္ကေလးကုိ ကုိင္ၿပီး 
‘‘သမီး’’လုိ႔ ေခၚလိုက္ေတာ့ ကြၽန္ 
ေတာ္ကုိ ၿပံဳးျပတယ္ဗ်ာ။ ၀ါ၀ါ့ 
အၿပံဳးကုိ ကြၽန္ေတာ္ျမင္ရေတာ့ 
ဖခငတ္စ္ေယာကရ္႕ဲ ကုယ္ိခ်င္းစာ 
အၾကင္နာတရားဟာ ကြၽန္ေတာ္ 
ရင္ထဲကုိ ဘယ္လုိဘယ္ပံုေရာက္ 
လာတယ္ မေျပာတတ္ေတာ့ပါ 
ဘူး။ တကယ္တမ္းအေရးႀကီးတဲ့ 
အေျခအေနမွာ ထုိင္းလူမ်ဳိးဆရာ 
၀န္ေတြ၊ သူနာျပဳေတြကေတာင္ 
ကေလးမေလးရဲ႕ အသက္တစ္ 
ေခ်ာင္းကု ိႀကိဳးစားကယတ္ငခ္ဲၾ့က 
ၿပီပဲ။ က်သင့္ေငြကုိ ရွင္းႏိုင္ဖို႔ လုိ 
အပတ္ဲ ့ေငြေၾကးကု ိကြၽန္ေတာ့လ္ု ိ
လူလည္က ဘာေၾကာင့္မေျဖရွင္း 
ႏုိင္ရမွာတုံး။ ကြၽန္ေတာ့္ဘ၀မွာ 
ကြ ၽန္ေတာ္အကြ ၽမ္းက်င္ဆံုးအ 
လုပ္ဟာ ေငြရွာျခင္းပဲဗ်ာ။ ဒီလုိ 
လူ ႔အသက္တစ္ေခ်ာင္းအတြက္ 
ကြ ၽ န္ေတာ္လိုေကာင္မ်ိဳး  တစ္  
ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ၀င္ၿပီး 
အားျဖည့္ရင္ မေအာင္ျမင္စရာ 
အေၾကာင္းမရိွပါဘူး။’’
 ‘‘ဒီေနရာမွာ ၾကားျဖတ္ၿပီး 
တစခ္ုေျပာရဦးမယဗ္်။ ထုငိ္းေဆး 
႐ုံေတြကေန ဗမာအသည္းအသန္ 
လူနာေတြဆီက ေဆး၀ါးကုသ 
စရိတ္၊ ေဆး႐ုံတကစ္ရိတ္ေတာင္း 
တယ္ဆိုေပမယ့္    မေပးရင ္တရားစြ ဲ
မယ္ဆိုတဲ့  အဆင့္အထိေတာ့  
မလုပ္ၾကပါဘူး။ အလုပ္သမား 
ဘတ္၊ ပတ္စ္ပို႔ေတြ ရွိေနရင္ အ 
တိုးအေလ်ာ့ေစ်းညိႇႏႈိ င္းလုိ ႔ ရပါ  
တယ္။ မ်က္ႏွာ ႀကီး ထုိင္းမိတ္ 
ေဆြ တစ္ဦးဦးပါလာရင္ေတာ့ ပုိ 
ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ။ ခက္တာက 
ကြၽန္ေတာ္တို ႔ ကုိေရႊဗမာမ်ားက 
လည္း အဲဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ 
တည္တည္ ၿငိ မ္ ၿငိ မ္ေျဖ ရွင္းတဲ့  
နည္းလမ္းကု ိမစဥ္းေတာဘ့ ဲဆရာ 
၀န္ေတြ သူနာျပဳေတြအလစ္မွာ 
ေဆး႐ံုကေန ဆင္းေျပးတတ္ၾက 
သဗ်။ ေဆး႐ံုမွာ ေဆးဖုိး၀ါးခ ေငြ 
မရွင္းႏုိင္လုိ႔ အဖမ္းခံရတဲ့ လူနာ 
ေတာ့ ကြ ၽန္ေတာ္မေတြ႕မိေသး 
တာ အမွန္ပဲဗ်ာ’’
 ကုိသက္ခိုင္သည္ သူ႔ဇာတ္ 
လမ္းမွာ သကူိယုတ္ုငိ္ေမ်ာေနဟန ္
ရိွသည္။ ေဘးဘီကုိ သူဂ႐ုမထား 
ေတာ့ဘဲ ေျပာလက္စ၀ါ၀ါအမည္ 
ရိွ ရခုိင္ကေလးမေလး၏ ဇာတ္ 
ေၾကာင္းကုိ ေရွ႕ဆက္ေနသည္။
 ‘‘ဒီမွာတင္ ကြၽန္ေတာ္ဟာ 
၀ါ၀ါဆုတိဲ ့ကေလးမေလးအတြက ္
နည္းမ်ိဳးစံု ႀကံဆခဲ့တယ္။ ကြ ၽန္  
ေတာ္တတ္ႏုိင္တဲ့ ေငြေၾကးပမာ 
ဏတစ္ခုကုိ စုိက္ထုတ္မယ္။ အ 
သင္းထဲက ေငြတခ်ိဳ ႕ကုိ  အမႈ  
ေဆာင္အဖဲြ ႕အေရးေပၚအစည္း 
အေ၀းေခၚၿပီး သံုးႏုိင္ဖုိ ႔  ညိႇႏႈိင္း 
မယ္။ ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ 
ကြၽန္ေတာ္စီးပြားေရးေလာကထဲ 
မွာ က်င္လည္ခဲ့စဥ္က ခင္မင္ရင္း 
ႏွီးခဲ့ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္အေပၚအခင္အ 
မင္ မပ်က္ေသးတဲ့  စီး ပြားေရး  
အသုငိ္းအ၀ုငိ္းက မတိ္ေဆြေတြကု ိ
အကူအညီေတာင္းမယ္။ ဒီနည္း 

ေတြ အားလံုးသံုးရင္ လုိအပ္တဲ့ 
ေငြေၾကးပမာဏအျပည့္အ၀မရ 
သည့္တုိင္ေအာင္ တစ္ပုိင္းတစ္စ 
ေျပလည္မွာေတာ့ ေသခ်ာတယ္ 
ဗ်ာ ။  ေနာက္တစ္ နည္းရိွေသး  
တယ္။ ဒကီေလးရ႕ဲအေျခအေနကိ ု
ျပညတ္ြင္းျပညပ္မဒီယီာေတြကေန 
တစ္ဆင့္တင္ျပၿပီး ႏိုင္ငံတကာ 
ေရာ ျမန္မာျပည္ထဲက ေစတနာ 
ရွင္ေတြကုိပါ ေမတၱာရပ္ခံမယ္။ 
အလွဴခံမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီနည္းေတြ 
နဲ ႔မွ  အဆင္မေျပေသးဘူးဆိုပါ 
ေတာ။့ ေနာကဆ္ံုးနည္းလမ္းတစခ္ ု
က်န္ေသးတယ္ဗ်ာ။’’
 ‘ ‘အဲ ဒီ နည္းလမ္းကေတာ့  
ကြၽန ္ေတာ္မတိ္ေဆြထုငိ္းရမဲွဴးႀကီး 
တစ္ေယာကက္ု ိအေဖာ္ေခၚၿပီး ၀ါ 
ခ်ီလတ္ေဆး႐ံုအုပ္ ႀကီးဆီတုိက္ 
႐ုိက္၀င္၊ အသနားခံဖုိ႔ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီ 
လုိနဲ႔ ၀ါ၀ါဟာ တစ္စတစ္စ သက္ 
သာလာလိကုတ္ာ ေနာက္ႏစွပ္တ၊္ 
သံုးပတ္ေလာက္ေနရင္ ပတ္တီး 
အားလံုးျဖည္ၿပီး ေဆး႐ံုကဆင္း၊ 
ျပင္ပလူနာအေနနဲ႔ ႏွစ္ရက္ျခား၊ 
သံုးရက္ျခားလာျပရမယ္ ့အေျခအ 
ေနဆုိက္လာတယ္ဗ်ာ။’’
 ‘‘အမွန္ေျပာရရင ္အဒဲကီာလ 
က ကြၽန္ေတာ္ဟာ ထုိင္းႏိုင္ငံကုိ 
ေရာက္ခါစမို ႔  စီးပြားေရးအေျခ 
က်ေအာင္ က်ားကုတ္က်ားခဲ႐ုန္း 
ကန္ေနရတဲ့ အေျခအေနမို႔ စိတ္ 
သြားတုိင္းေတာ့ ကိုယ္မပါပါဘူး။ 
အဆင္ေျပႏုိးႏုိးလုပ္ငန္းေပါင္းစံု 
ေလွ်ာက္လုပ္။ ထင္သလိုမျဖစ္ 
ေတာ့ ရင္းႏွီးထားသမွ် ေငြေၾကး 
ေတြဆံုး႐ႈံး၊ ထုငိ္းရဲေတြ ရနက္ တစ ္
ဖက။္ တကယ့္၀႐ုန္းသန္ုးကား အ 
ခ်နိႀ္ကီးဆိပုါေတာ။့ အဒဲအီခ်နိမ္ွာ 
ကြ ၽ န္ေ တာ္ မွာ  ရိွ တာ ဆိုိ လို ႔ 
ဒီကေလးမေလးကို မျဖစ္ျဖစ္တဲ့ 
နည္းနဲ ႔ အသက္ရွင္ေအာင္လုပ္ 
မယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ထက္သန္မႈ 
တစ္ခုပါပဲ။ တစ္ေန႔ေတာ့ ကြၽန္ 
ေတာ့္စိတ္ကူးဖဲ႐ုိက္ေနတာေတြ 
ကု ိအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ခုတင ္
ေပၚမွာ ပကလ္ကက္ေလးရိွေနတဲ့ 
၀ါ၀့ါကို ကြၽန္ေတာ့္လက္ကုိင္ဖုန္း 
ႏိုကီရာေလးနဲ႔ ဗီဒီယိုႏွစ္မိနစ္စာ 
ေလာက္႐ုိက္ထားလုိက္မိတယ္ 
ဗ်ာ။’’
 ‘‘ႏုိင္ငံတကာမွာ ဒုကၡသည္ 
ေတြကိ ုဗန္းျပၿပီး ကုယိက္်ဳိးရွာေန 
တဲ ့အငန္ဂ္်အီုလိုလို ိပရဟတိအဖြ႕ဲ 
လုိလုိအဖြဲ႕ေတြရွိေနတယ္ဆုိတာ 
ကြၽန္ေတာ္သပိါတယ္။ အသဲလုအိ 
ဖြ႕ဲေတြနဲ႔လညး္ ကြၽန္ေတာ္အလြယ္ 
တကခူ်တိဆ္က္ႏုငိပ္ါတယ။္ ခ်တိ ္
ဆကတ္တ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုယ္ိ  
က်ဳိးရွာမွာေတြ၊ ေနာကဆ္ကတ္ြအဲ 
႐ႈပ္အရွင္း၊ သကၤာမကင္းစရာေတြ 
ႀကဳံရမွာကို ႀကဳိတင္စဥ္းစားမိတာ 
ေၾကာင့္ ဘယ္အဖြဲ႕ကိုမွ ကြၽန္ 
ေတာမ္ဆက္သြယ္ခဲ့ဘူး။ ဒီဇာတ္ 
ကိ ုကြၽန္ေတာ္ႏုငိ္ေအာငက္ႏုငိမ္ယ ္
လုိ႔သာ ကြၽန္ေတာ္ျပင္းျပင္းထန္ 
ထန္ယံုၾကည္ေနခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ဗ်ာ။ အဒဲဒီါေပမဲက့ ေတာ္ေတာရ္င ္
နာစရာေကာင္းတဲ့ ဒါေပမဲ့ပါပဲ။

မင္းဒင္ရဲ႕  သက္ခုိင္(၂)
စာမ်က္ႏွာ(၂၄) မွ
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