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အသည္းကဲြ အိမ္ရွင္မတို႔ အားကိုးရာ
ထြန္းခုိင္
ေဗဒငလ္ကၡဏာေဟာခန္းတစခု္ေရွ႕တြငခ္်ထားေသာ ခုံလြတ္၌ ေန႔စဥ္လူျပတ္သညမ္ရိွေလာက္ေအာင ္စညက္ားလ်ကရိွ္သည။္ အိမ္မကပ္ေတာ့သည့ ္အိမ္ဦးနတ္မ်ား အိမ္ျပန္လာေရးအတြက ္
လာေရာက္တိုင္ပင္ၾကသည့္ အသည္းကဲြေနသည့္ အိမ္ရွင္မအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ပင္ျဖစ္သည္။

‘‘လယ္ယာက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ဖို႔ အားမေကာင္းတဲ့
ေျမယာမူ၀ါဒေတြေၾကာင့္ အတားအဆီးျဖစ္ေနတယ္’’

ေအာင္သူရ၊ ျပည္သိမ္း

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ထိမိပြတ္မိ ဦးရာလူၿဖဲတဲ့ လမ္းမေပၚက ျပႆနာ
မိုးညိဳ
ကားအာမခထံားေသာ အေလအ့ထ အားနည္းသည့ ္ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ယခကုဲသ့ို႔ ယာဥ္ေၾကာ႐ႈပ္ေထြးမႈ တစ္ေန႔ 
တျခား ဆိုးရြားလာၿပီး နည္းလမ္းမက်သည့ ္ေျဖရငွ္းမႈေၾကာင္ ့ႏစွဥ္ီးႏစွဖ္က ္နစန္ာမႈမ်ားက လမ္းမမ်ားေပၚတြင ္
ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

အရွိန္ျမင့္လာေသာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
မိန္႔ခြန္းမ်ား

အိျဖဴလြင္

ထြန္းခုိင္၊ ရန္မ်ဳိးႏုိင္
 ယခုလတ္တေလာျမင္တ့က ္
ေနသည့္  ႏုိင္ငံေရးအရွိန္သည္ 
၁၉၉၀ႏွစ္ကာလမ်ားဆီသို ႔ ျပန္ 
လည္သတိရေစသည္။ ထိုစဥ္က  
တပမ္ေတာအ္ေနျဖင္ ့ႏုငိင္ံေရးႏငွ္ ့
ကင္းကင္းရငွ္းရငွ္းေနရန၊္ တုငိ္းသ ူ
ျပည္သားမ်ားအား ပစ္ခတ္ခ်ဳပ္ 
ခ်ယ္မႈမ်ားမလုပ္ရန္ ပြင့္ပြင့္လင္း 
လင္းေ၀ဖန္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္၏ စကားမ်ားသည္ 
လႀူကဳကိမ္်ားလသွည္ ့မနိ္႔ခြန္းမ်ား 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအေျပာအ 
ဆုိမ်ဳိးကို တပ္ဘက္ကမူ တပ္မ 
ေတာက္ိ ုၿဖဳခိြမဲည္လ့ပုရ္ပအ္ျဖစ ္႐ႈ  
ျမင္ခဲ့သည္။

‘‘မနက္ျဖန္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ 
ဒီလိုမဲထည့္ဆိုၿပီး ညပုိင္းမွာ 
စာရြက္လိပ္ေလးေတြ 
တံခါးေပါက္ကေန 
လုိက္သြင္းသြားတယ္’’
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြႏွင့္ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

စာမ်က္ႏွာ ၁၈ 

အခ်ပ္ပို A11 

စာမ်က္ႏွာ ၈ 

အခ်ပ္ပုိ A12 
အခ်ပ္ပုိ A9 

ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဗဒင္ေဟာခန္းတစ္ခုတြင္ လာေရာက္ေမးျမန္းေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး
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ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကာကြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ထိုးရန္ အေမရိကန္ကမ္းလွမ္း
ျပည္သိမ္း

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၂
 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
သည့္ ဥပေဒမ်ား အားမေကာင္း 
သည့္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကာ 
ကြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈ လက္ 
မွတ္ေရးထိုးရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ 
ကလည္း ကမ္းလမွ္းထားေၾကာင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ 
ရွင္မွ သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘ဒါေတြေရးထုိးၿပီးရင္ေတာ့ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးေတြက ၀င္လာ 
မွာပါ။ သူတုိ႔က စီးပြားေရးသမား 
ေတြျဖစ္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးကုိသိပ္ 
စတ္ိမ၀ငစ္ားဘူး။ လာၿပီးေတြ႕ရင ္
ေတာင္ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ မဟုတ္ 
ဘူး၊ စီးပြားေရးအတြက္ပဲလို႔ေျပာ 
ၿပီး ေဆြးေႏြးတယ္’’ဟု အထက္ 
ပါေကာ္မရွင္မွ အတြင္းေရးမွဴး 
ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးကေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဥပေဒမ်ား 
ကုိ လႊတ္ေတာ္မွ လက္ရိွအခ်ိန္ 
ထိ ျပင္ဆင္ဆဲျဖစ္သည္။ အေမရိ 
က၊ ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားသည္ 
ဥပေဒမူေဘာငက္ု ိမ်ားစြာအေလး 
ထားသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဥပ 

ေဒတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား 
ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။
 ‘‘သူတုိ႔ဘက္က ျပည္သူပိုင္ 
မသိမ္းဘူးဆုိတဲ့ အာမခံခ်က္မ်ိဳး 
ကု ိလုခိ်ငၾ္ကတယ္။ အရငတု္န္းက 
ဒါမ်ိဳးေတြမရိွဘူး။ အခုမွ ဒါမ်ိဳး 
ေတြကုိ လုပ္လာၾကတာ’’ဟု ျမန္ 
မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ 
လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအသင္း ဒုတိ  
ယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ 
ေလးက ေျပာၾကားသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒပုိင္း 
ဆိုင္ရာ အားနည္းမႈသည္ ျမန္မာ 
ႏုငိင္ကံမုၸဏအီကဥ္ပေဒက သက ္
ေသတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ယင္းဥပ 
ေဒကုိ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္က အဂၤလိပ္ 
အစိုးရလက္ထက္က ေရးဆဲြထား 
ေသာဥပေဒျဖစၿ္ပီး ယခထို ျပငဆ္င ္
ေရးဆဲြႏုိင္ျခင္း မရိွေသးေပ။
 ထို႔အျပင္ ဥပေဒတစ္ခုႏွင့္ 
တစ္ခု႐ႈပ္ေထြးေနမႈမ်ားကလည္း 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အ 
ခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။ ေျမလြတ္ 
ေျမ႐ုိင္းမ်ားရယူသံုးစြဲခြင့္ႏွင့္ ပတ္ 
သက၍္ ျမနမ္ာႏုငိင္ရံင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ 
ဥပေဒႏငွ္ ့ေျမလြတ္ေျမ႐ုငိ္းဥပေဒ 
မွာ ႐ႈပ္ေထြးေနသည္။

 ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒတြင ္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္သူ 
သည္ ဦးစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ 
ေလွ်ာကရ္မညဟု္ ပါရွိသည။္ ျမန္ 

မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္  
ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ျပဳလုပ္လုိပါက ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္း 
ဥပေဒ၏ ခြင့္ျပဳခ်ကက္ု ိေျမစာရင္း 
မွ ယူၿပီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး 

ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳရမည္ 
ဟု ပါရိွသည္။ ယင္းသုိ႔ဥပေဒမ်ား  
႐ႈပ္ေထြးေနမႈက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။
 အေမရိကန္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ ႔ ဥ 

ေရာပသမဂၢႏို င္ငံမ်ားကလည္း  
ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ား 
ျပဳလပုရ္န ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈကာကြယ ္
ေရးသေဘာတူညီမႈကုိ လက္မွတ္ 
ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ေနသည္။

ဓာတ္ပံု − စိုးသန္းဝင္း/ေအအက္ဖ္ပီအေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကုိကာကုိလာအခ်ဳိရည္ဘူးမ်ား
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 ရန္ကန္ု အင္းစန္ိလမ္းေပၚရိွ 
လွည္းတန္းမွတ္တုိင္သို႔ ထုိးဆုိက္ 
လာသည့္ ၄၈ အဲကြန္းအထူး 
ဘတ္စ္ကားေပၚ ေျပးတက္ေသာ 
ခရီးသည္အခ်ဳိ႕ ကားခလုိက္လံ 
ေကာက္ခံသည့္ ယာဥ္ေနာက္ 
လုိက္ေၾကာင့္ တအ့ံတၾသအထူး 
အဆန္း ျဖစ္ေနၾကပံုရသည္။ 
ေက်ာလယ္ခန္႔ဆံပင္ကို စုစည္း 
ခ်ည္ေႏွာင္ထားၿပီး ခဲႏွင့္ အျပာ 
ရင့္ေရာင္ တဲြစပ္ထားေသာ ယာဥ္ 
ေနာကလ္ုကိ၀္တစ္ုခံပပ္ြပြကိ ု၀တ ္
ဆငထ္ားသမူွာ အမ်ဳိးသမီးတစဥ္ီး 
ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။
 သူမသည္ ဗိုလ္တေထာင္မွ 
ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္သို႔ 
ေျပးဆဲြသည့္ ၄၈ အဲကြန္းအထူး 
ယာဥ္လုိင္းမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ 
ပထမဆုံးအမ်ဳိးသမီးယာဥ္ေနာက္
လိကုမ္်ားထမဲ ွယာဥ္ေနာကလ္ုကိ ္
မနီနီစိုးျဖစသ္ည။္ ငါးေပခန္႔ အရပ္ 
ကေလးႏငွ္ ့မလုကိ ္ပနိသ္ြယသ္ြယ ္
ခႏၶာကုိယ္ကေလးႏွင့္ ကားတစ္ 
စီးလုံး ေရွ႕ေနာက္၀ဲယာမက်န္ 
လြန္းကေလးလို ေျပးလႊားလႈပ္ 

ရွားေနသည္။
 မနီနီစိုးက ယာဥ္ေနာက္ 

ကြၽန္မ . . .  ကားစပယ္ယာ

လုိက္လုပ္သက္ တစ္လခန္႔သာရိွ 
ေသးေသာ္လည္း ယာဥ္စီးခေငြ 

မ်ားကို ၀ါရင့္ယာဥ္ေနာက္လုိက္ 
တစ္ဦးသဖြယ္ လက္ခလယ္ႏွင့္ 

လယည္ိႇဳးၾကားညႇပ၍္ သမိ္းဆည္း 
ထားသည။္ ယာဥ္ေမာင္းဒ႐ုငိဘ္ာ 

ထံ လမ္းေၾကာင္း ရွင္း၊ မရွင္း အဲ 
ကြန္းေအး၊ မေအး အေနအထား 
ေတြကို သက္ေသာင့္သက္သာ 
သတင္းပို႔ေနၿပီး သူ႔ကိုစူးစမ္းေန 
ေသာ ခရီးသည္မ်ား၏ မ်က္လုံး 
မ်ားကို တုံ ႔ျပန္ၿပံဳးျပလုိက္ေသး 
သည္။
 ‘‘ကားေပၚစေရာက္ေရာက္ 
ခ်င္း ျဖစ္ပါ့မလား စိုးရိမ္စိတ္ရွိ 
တယ္။ ရွက္တယ္။ ယာဥ္ေနာက္ 
လုကိ ္ယနူီေဖာင္း၀တလ္ုကိ္ေတာ ့
စိတ္ထဲဘာမွ မရွိေတာ့ဘူး။ ခရီး 
သည္ေတြကေတာ့ ကိုယ့္ကိုေတြ႕ 
ေတာ့ ဟာခနဲ၊ ဟင္ခနဲျဖစ္ၾက 
တယ္။ အ့ံၾသၾကတယ္။ ရယ္ျပ 
ၾကတယ္’’ ဟု မနီနီစိုးက ယာဥ္ 
ေနာက္လုိက္ဘ၀ ကနဦးအေတြ႕ 
အႀကံဳမ်ားကို ေျပာျပသည္။
 စလပုစ္ဥက္ အမ်ိဳးသား ယာဥ ္
ေနာက္လုိက္မ်ားကဲ့သုိ႔ မပါးနပ္ 
သည့္အတြက္ ကားခပုိက္ဆံပိုေငြ 
ကို ခ်က္ခ်င္းျပန္မအမ္းႏုိင္ျခင္း၊ 
ယာဥစ္ီးခကိ ုအသကံ်ယက္်ယ္ႏငွ္ ့
ေအာ္မေတာင္းရဲျခင္း၊ ယာဥ္စီးခ 
တမငမ္ေပးသည္ ့ခရီးသညမ္်ားကိ ု
အတင္းမေတာင္းရဲျခင္း၊ ခရီးသည ္

ေအးသူစံ

အခ်ပ္ပို (A5) သို႔

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ယာဥ္စီးခလိုက္လံေတာင္းခံေနသည့္ မနီနီစိုးကုိ ေတြ႕ရစဥ္
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ပုစြန္ခ်ဥ္စပ္ေၾကာ္
 ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ အခ်ဥ္အစပ္အရံဟင္းတစ္ခြက္ကို ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ထားပါတယ္။  
 ပထမဆုံး ၾကက္သြန္ျဖဴနီကို င႐ုတ္သီးခြဲျခမ္းနဲ႔ ဆီသတ္ပါ။ ငါးပိလက္တစ္ဆစ္စာေလာက္ ထည့္ 
သတ္ပါမယ္။ အခြံႏႊင္ထားၿပီး ဆား၊ နႏြင္း နယ္ထားတဲ့ ပုစြန္ (၁၀)သားေလာက္ကို ထည့္ဆီသတ္ပါ။
 ဆီမသတ္ခင္ကတည္းက ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္၊ ဇရစ္႐ိုး၊ ႐ံုးပတီသီး၊ ကန္စြန္းရြက္ေတြ လွီး၊သင္ 
ထားပါမယ္။
 ဆီသတ္ၿပီးတဲ့အခါ ႐ုံးပတီသီးနဲ႔ ကန္စြန္းရြက္ကိုခ်န္ၿပီး ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္နဲ႔ ဇရစ္႐ုိးထည့္ပါ။ ေနာက ္
ဆုံးမွ ကန္စြန္းရြက္နဲ႔ ႐ုံးပတီသီးထည့္ၿပီး သုံးမိနစ္ေလာက္ထည့့္ေမႊၿပီး ခ်လုိ႔ရပါၿပီ။

ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား လမ္းေလွ်ာက္ေလ့လာမႈ 
အစီအစဥ္ လူငယ္အမ်ားစုစိတ္၀င္စား
ရွင္းရွင္း၊ ယမင္း

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၂
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလတစ္ 
၀ုိက္ရိွ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အ 
အံမု်ား လမ္းေလွ်ာက္ေလလ့ာေရး 
အခမဲ့ခရီးစဥ္ စိတ္၀င္စားသူ အ 
မ်ားစုမွာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္း 
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕မွ သ 
တင္းရရိွသည္။
 ‘‘ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ေၾကညာ 
လုိက္တယ္ဆုိရင္ပဲ ဖုန္းေတြ အီး 
ေမးလ္ေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္ၾကတဲ့သူ 
ေတြ အရမ္းမ်ားတယ္။ နာရီ၀က္ 
အတြင္း စာရင္းျပည့္တယ္။ အဲဒီ 
ထဲမွာမွ အမ်ားစုက လူငယ္ေတြ 
ပ။ဲ ဗသိကုာပညာရွင္ေတြ၊ တိုးရစ ္
ဂုိက္ေတြက ဒီေလ့လာေရး ခရီး 
စဥ္ကုိ ပုိစိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပား 
တာကိ ုေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု ခရီးစဥ္ 
အစအီစဥ္ေရးဆြဲသ ူမေရႊယင္းမာ 
ဦးကေျပာသည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အ 
မ်ားဆံုးတည္ရိွရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ 
သမုငိ္းေၾကာင္းႏငွ္ ့တနဖ္ိုးကု ိသရိိ ွ
ေစရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး 
ႏိုင္သည့္ အသိပညာေပးႏုိင္ရန္ 
ရညရ္ြယ္ျပဳလပ္ုသည္ ့က႑ တစခု္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 အဆိုပါေလ့လာေရးခရီးစဥ္ 
ကို စိတ္ပါ၀င္စားသူ ၃၀ ခန္႔၊ 
အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဘာသာျပန္တိုး 
ရစ္ဂုိက္တစ္ဦး အပါအ၀င္ ရန္ 
ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕ လုကိပ္ါၿပီး 
ပန္းဆုိးတန္း (ေအာက္ဘေလာက္) 
ႏွင့္ ဆူးေလအနီးတစ္၀ိုက္ရိွ ေရွး 
ေဟာင္း အေဆာကအ္အံမု်ား၊ ၿမိဳ႕ 
ျပအခင္းအက်င္းမ်ားကုိ လမ္း 
ေလွ်ာက ္ေလလ့ာႏုငိ္ေၾကာင္း သ ိ
ရသည္။
 ယင္းေလလ့ာေရးအခမဲ ့ခရီး 
စဥ္ကုိ လတစ္လ၏ ပထမပတ္၌ 
ေခၚယူ၍ ျမန္္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္သူ 
မညသ္မူဆု ိအသကအ္ရြယ္မေရြး 
၀င္ေရာကစ္ာရင္းေပးႏုငိက္ာ ေလ ့
လာႏုငိၿ္ပီး ေလလ့ာခ်နိမ္ွာ တစန္ာ 
ရီခဲြၾကာျမင့္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ထု႔ိအျပင္ တစ္လလွ်င္ တစ္ 
ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ကာ အမ်ားျပည္ 
သူအားလပ္ရက္ျဖစ္သည့္ စေန၊ 
တနဂၤေႏြရကမ္်ားတြငသ္ာျပဳလပု ္
ၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေန 

ျဖင့္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေအာက္ 
ဘေလာက၊္ အမွတ္ ၂၂/၂၄ တြင ္
ရိွသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕ 
႐ံုးသုိ႔ လူကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္း 
နံပါတ္ ၀၁-၂၄၀၅၄၄ ကုိျဖစ္ေစ၊  
အီးေမးလ္လိပ္စာ-info@yan- 
gonheritagetrust.org တြင္ျဖစ္ 
ေစ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးႏိုင္သည္။
 ‘‘ဒီလုိ လမ္းေလွ်ာက္ေလ့ 
လာေရးလပုတ္ယဆ္ုတိာ ေကာင္း 
ပါတယ္။ ကိလုိနီုအေဆာကအ္အုံ 
ေတြမ်ားတ့ဲႏုိင္ငံမွာ လူငယ္၊ လူႀကီး 
ေတြက ေရွးေဟာင္းအေဆာက္ 
အအုံနဲ႔ ပတ္သကၿ္ပီး အသပိညာရွိ 
ဖုိ႔လိုတယ္’’ဟု ပန္းဆိုးတန္း အႏု 
ပညာႏငွ္ ့ယဥ္ေက်းမႈဂ်ာနယအ္ယ ္
ဒီတာကုိရဲဟိန္းေအာင္က ေျပာ 
သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္႐ႈေနသူမ်ားကို YHT မွ 
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းျပေနစဥ္

ဓာတ္ပံု - YHT
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ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚမွ စြန္႔စားခန္းမ်ား
ေတာင္တက္လမ္းမ်ားအတုိ င္း  
ေမာင္းႏငွလ္ာေသာ ကားေပၚတြင ္
လုကိပ္ါလာရင္း မူးေ၀ေ၀ျဖစလ္ာ  
သျဖင့္ ေမွး၍လုိက္လာခဲ့သည္။ 
တစ္ေနရာအေရာက္တြင္ ခ်င္း 
အမ်ဳိးသမီးမရြန္းႏုိင္ပါး စီးနင္း 
လာေသာကားမွာ ေလထဲတြင္ႏွစ္ 
ပတ္သုံးပတ္လညက္ာ ေပတစရ္ာ 
နက္ေသာ ေခ်ာက္အတြင္းသုိ႔ ထုိး 
ဆင္းသြားခဲ့သည္။
 ‘‘ကြၽန္မသလိုကိတ္ဲအ့ခ်ိန္မွာ 
ကားကေလထမဲွာ ႏစွပ္တသ္ုံးပတ ္
လည္ေနၿပီ။ ကြၽန္မလည္း လန္႔ၿပီး 
အားခန ဲေအာ္လုကိတ္ယ္။ ေနာက ္
ပုိင္းဘာမွမသိေတာ့ဘူး။ သတိရ 
ခ်ိန္မွာ ေဆး႐ုံေရာက္ေနၿပီ’’ဟု 
အသက္မေသဘဲက်န္ခဲ့သူ မရြန္း 
ႏုိင္ပါးက ေျပာသည္။
 ေမလ ၂၃ရက္ ညေနက ဖ 
လမ္းၿမိဳ႕မွ ကေလးၿမိဳ႕သုိ႔အျပန္ 
သုငိ္းငင္းရြာအနီးအေရာကတ္ြင ္မ 
ရြန္းႏုငိပ္ါးအပါအ၀င ္လ ူ၁၂ဦး စီး 
နင္းလာေသာ ကားသည္ေပတစ္ 
ရာအနက္ရွိေခ်ာက္ထဲသုိ႔ ထုိးက် 
သြားခဲ့သျဖင့္ မရြန္းႏုိင္ပါး၏အ 
သက္ (၄)ႏွစ္အရြယ္လူမမည္က 
ေလးတစဥ္ီးအပါအ၀င ္လငူါးဦးအ 

သက္ဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့သည္။
 အလားတူပင ္ေမလ ၁၂ရက ္
ကလည္း ကေလးႏွင့္ဟားခါးသုိ႔ 
ေျပးဆြဲေနသည့္ ေရႊျခေသၤ့ခရီး 

သည္တင္ယာဥ္တစ္စီးသည္ ဖ 
လမ္းႏငွ္ ့ဟားခါးၿမိဳ႕အၾကား ရနွလ္ု ံ
ႏွင့္ တားရြာအနီး တိမ္းေမွာက္ခဲ့ 
သည္။ ထုိယာဥ္တိမ္းေမွာက္ရာ 

ကုိစုိင္း

တြင္လည္း ကားေပၚပါခရီးသည္ 
၄၃ဦးအနက္ ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရၿပီး 
ကားစပယ္ယာ ေသဆံုးသြားခ့ဲ 
သည္။

 ယင္းယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ  
မ်ားအပါအ၀င္ ေမလတစ္လအ 
တြင္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ယာဥ္မ 
ေတာ္တဆမႈ ခုနစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ 

ကာ လူရွစ္ဦးအထိေသဆုံးခဲ့ 
ေၾကာင္း ခ်င္းျပညန္ယရ္တဲပဖ္ြ႕ဲ႐ုံး 
မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 ခ်င္းျပညန္ယ္အတြင္း ယာဥ္ 
တမိ္းေမွာကမ္ႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ ္
ပြားေနျခင္းမွာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ 
ေပါ့ဆမႈမ်ားပါသလုိ ကားလမ္း 
ေဖာက္လုပ္ထားရာတြင္လည္း  
ေတာင္တန္းမ်ား၏ ေျမသားမ်ား 
ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္း 
ေတာင္တန္းေပၚတြင္ ျဖတ္သန္း 
ေမာင္းႏွင္သည့္အေတြ႕အႀကဳံရွိ 
ယာဥ္ေမာင္းမ်ားက ေျပာၾကား 
သည္။
 ‘ ‘ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚမွာ 
ကားေမာင္းရတာ တစ္ေပေတာင္ 
အမွားမခံဘူး။ ေနာက္ကို ျပန္မ 
လိမ့္ခင္ ဘရိတ္အုပ္ရင္ရတယ္။ 
ေနာကက္ု ိနည္းနည္းေလာက ္ျပန ္
လမိ္ၿ့ပဆီုရိင္ေတာ ့ဘယလ္ုမိ ွထနိ္း  
လုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ေခ်ာက္ထဲက် 
တာပ။ဲ ကားတစစ္ီးနဲ႔တစစ္ီးေရွာင ္
ရွင္လည္း ကားသမားက၀ါရင့္မွ။ 
ယာဥ္အကူကလည္းမပ်င္းမွ။ မ 
ဟုတ္ရင ္ေျမအငွားေပၚရပ္လုကိမိ္ 
တာနဲ႔ ေတာင္ေအာကက္ုိျပဳတက္် 
ေတာ့တာ’’ဟု ခ်င္းေတာင္တန္း 
ေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္သည့္၀ါရင့္ 
ယာဥ္ေမာင္းဦးပူးမားမာနက္ေျပာ 
သည္။ စာမ်က္ႏွာ (၁၉) သို႔

ေပတစ္ရာအနက္ ေခ်ာက္ထဲသို႔ ထိုးက်သြားခဲ့သည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု - ကိုစိုင္း
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အသည္းကဲြ အိမ္ရွင္မတို႔ အားကိုးရာ
ထြန္းခုိင္

 ျပတင္းေပါက္မွ ၀င္ေရာက္ 
လာသည့္ ေနေရာင္က ၁၀ ေပ 
ပတ္လညခ္န္႔သာ က်ယ္၀န္းေသာ 
အခန္းေလးကို  အလင္းေရာင္  
ေကာင္းစြာ ေပးလ်က္ရွိသည္။
 အခန္းထဲမွာေတာ့  ဂမီ ၻ ရ 
ဆန္ဆန္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း 
မ်ား ၊  ကိုးကြယ္ယံု ၾကည္မႈႏွ င့္  
သကဆ္ိငုသ္ည့ ္႐ုပ္တုမ်ား၊ အစဥ္ 
အဆက္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည့္ ေဗ 
ဒင္လကၡဏာက်မ္းမ်ားက ေနရာ 
ယူထားသည္။
 ခန္းမ၏ထိပ္တြင္ ဆံုလည္ 
ကုလားထိုင္ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ 
ဦး ထုိင္ေနသည္။ သူ၏ေရွ႕တြင္ 
ေတာ ့ထိငုခ္ံလုြတ္ႏစွခ္၊ု သံုးခခုန္႔။
 ထိုင္ခံုလြတ္မ်ားက ရန္ကုန္ 
ၿ မိဳ ႕အႏွံ ႔ မွ  လာေရာက္ ၾကမည့္  
အိမ္မကပ္ေတာ့သည့ ္အိမ္ဦးနတ္ 
မ်ား အမိ္ျပနလ္ာေရးအတြက ္လာ 
ေရာကတုိ္ငပ္ငၾ္ကသည့ ္အသည္း 
ကဲြေနသည့္ အိမ္ရွင္မ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအတြက္ပင္ျဖစ္သည္။
 ေဗဒင္လကၡဏာပညာရွင္ 
ေဒၚထက္ေႏြးစႏီ ၵ၏ ေရွ႕တြင္ခ် 
ထားေသာ ခုံလြတ္တြင္ ေန႔စဥ္ 
လူျပတ္သည္မရွိေလာက္ေအာင္ 
စည္ကားလ်က္ရွိသည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဆူူးေလမွ 
ေလးဆယ့္ငါးမိနစ္ခန္ ႔  သြားရ 
သည့္ ဒဂံုေျမာက္ပိုင္း မဟာၿမိဳင္ 
အိမ္ရာရွိ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသီး 
သန္႔ ေဗဒင္လကၡဏာ ေဟာခန္း 
သို ႔ အသည္းကဲြ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီကာ ေန႔စဥ္တဖဲြဖဲြ လာ 

ေရာက္လ်က္ရွိသည္။     ေဗဒင္ 
ဆရာမက သတုိူ႔အတြက ္အေဆာင ္
အေယာငမ္်ားျပဳလပု္ေပးရသည။္ 
 ‘‘ကြၽန္မ ေဟာခန္းစဖြင့္တာ 
၂၀၀၇ ေလာက္ကစတာ။ ဒါေပမဲ့ 
၂၀၁၀ ေနာကပုိ္င္းမွာ လာေမးၾက 
တဲသ့ူေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး သသိ ိ
သာသာ မ်ားလာတယ္။ တစ္ေန႔ 
တစ္ေန႔ လာေမးတဲ့သူေတြရ႕ဲ အဓ ိ 
ကက ဒီ  (အမ်ိဳးသားေတြအိမ္  
ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္တဲ့) ျပႆ 
နာ ျဖစ္ေနတယ’္’ ဟု ေဗဒင္လကၡ 
ဏာပညာရွင ္ေဒၚထက္ေႏြးစႏၵကီ 
ေျပာသည္။
 မိမိလင္ေယာက္်ား အိမ္ျပန္ 
လာေရးအတြက္ ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ 
ဆင္ယၾတာ လာေရာက္လုပ္ၾက 
သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေဒၚ 
ထက္ေႏြးစႏၵီ၏ ေဗဒင္ခန္းတြင္ 
သာမကဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ေဗဒင္ 
ေဟာခန္းေတာ္ေတာမ္်ားမ်ားတြင ္
ျပည့္ႏွက္ေနလ်က္ရွိသည္။
 အခ်က္အလက္ရရွိရန္ ခက္ 
ခဲလွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ 
ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမႈမ်ား ၊ 
အိမ္ေထာင္ၿပိဳကဲြမႈမ်ား မည္မွ်ရွိ 
သညက္ိ ုတိတိက်က်သရိန္ ခကခ္ ဲ
လွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဗဒင္ 
ေဟာခန္းမ်ားဆီသို႔ တစ္ရက္တစ္ 
ရက္ လာေရာက္ၾကသည့္ အမ်ိဳး 
သမီးအေရအတြကက္ိ ုၾကည့လ္ွ်င ္
ျမန္မာ့လူ ႔အဖဲြ ႕အစည္းအတြက္ 
မေ သး လွ သ ည္  ျ ပႆ နာျ ဖ စ္  
ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိ 
သည္။ ထိုအခ်က္ကို မၾကာေသး 
မီက မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚ 
တြင ္ေရပန္းစားခဲ့ေသာ အႏပုညာ 

ရွင္အခ်ိဳ႕၏ အိမ္ေထာင္ေရးသ 
တင္းမ်ားက သက္ေသျပေနသည။္
 မိသားစုအသိုက္အ၀န္းဆီမွ 
စြန္႔ခြာၿပီး အခ်စ္သစ္ရွာေတြ႕သြား 
ၾကသည့္ လင္ေယာက္်ားမ်ား အ 
တြက ္ရတကမ္ေအးျဖစ္ေနရသည္ ့
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရန္ကုန္တြင္ တစ္ 
ေန႔တျခား မ်ားျပားလာေၾကာင္း 
7Day မွ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေမး 
ျမန္းၾကသည့္ ေဗဒင္လကၡဏာ 
ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
 ‘‘မိန္းမတစ္ေယာက္ ေရာက္ 
လာၿပီ။ မ်က္ႏွာအေနအထားက 
၀မ္းနည္းေနၿပီဆုိရင္ တြက္ခ်က္မ 
ေနေတာဘ့ူး။ တန္းေျပာလိကုတ္ာ 
အိမ္ေထာင္ေရး မေကာင္းဘူး မ 
ဟုတ္လားဆိုၿပီး။ မွန္တယ္ အဲဒါ 
က။ အဲဒီေလာက္ထိကုိျဖစ္ေနတာ’’ 
ဟု ရန္ကုန္ကန္ေတာ္ေလးတြင္ 
ေဗဒင္ေဟာခန္းဖြင့္ထားသည့္ အ 
ၾကားအျမင္ မေနာစြမ္းအားျဖင့္ 
ေဟာၾကားသည့္  ဦးရွင္မင္းက 
ေျပာသည္။
 အမိ္ေထာင္ေရးအဆငမ္ေျပ 
မႈမ်ားအတြက ္လာေရာက္ေမးျမန္း 
ၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အ 
သက ္(၃၀) မွ (၅၀) အရြယ္မွာ အ 
မ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေဗဒင္ေဟာ 
ၾကားသမူ်ားက ေျပာသည။္ ေဖာက ္ 
ျပန္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ အ 
သက ္(၃၀) မွ (၆၀) အရြယ္မွာ အ 
မ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာငး္လည္း ေဗဒင ္
ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
 အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ ေဖာက္ 
ျပန္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ေစေရးအ 
တြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလာေရာက ္
တုိငပ္ငမ္ႈသည ္၂၀၁၀ ခန္႔မွစတင ္

ၿပီး သိသိသာသာျမင့္တက္လာ 
ကာ ၂၀၁၃ တြင္ အျမင့္ဆံုးအေျခ 
အေနျဖစ္လာေၾကာင္း ေဒၚထက္ 
ေႏြးစႏၵီက ေျပာသည္။
 အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ခ်စ္သူအ 
သစ္မ်ားသည္ ကာရာအုိေက၊ အ 
ႏွိပ္ခန္း စသည့္ေနရာမ်ားမွ အမ်ိဳး 
သမီးငယ္မ်ားသာမက ဘဲြ႕ရပညာ 
တတအ္သိငု္းအ၀ိငု္းမ ွအမ်ိဳးသမီး 
မ်ားလည္း ပါ၀င္လာၾကေၾကာင္း 
သူ႔ထံသို႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးသူ 
မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ကိုး 
ကား၍ ေဒၚထက္ေႏြးစႏီၵက ေျပာ 
သည္။
 ‘‘၁၅ ႏွစ္ေလာက္ အမွားအ 
ယြင္းမရွဘိဲ အမိ္ေထာင္ေရး ထနိ္း 
သိမ္းလာၾကတဲ့သူေတြလည္း ပါ 
တယ္။ ေဖာက္ျပန္တဲ့ ေယာက္်ား 
ေတြထဲမွာ အသက္ (၇၀) ေက်ာ္ေတြ 
ေတာင္ ပါလာတယ္’’ ဟု ေဒၚထက ္
ေႏြးစႏီၵက ေျပာသည္။
 လင္ေယာက္်ားမ်ား၏ အိမ္ 
ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈမ်ား ႀကံဳ 
ေတြ႕ေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား  
သည္ ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ားဆီသို ႔ 
သာ  သြားေရာက္ ၾကသည္မွာ  
သက္၀င္ယုံၾကည္မႈတစ္ခုတည္း 
ေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိ 
ျပ႒ာန္းထားသည့္  ဥပေဒမ်ား  
ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳ း  
သား မ်ား ၏  အိ မ္ေ ထာ င္ေ ရး  
ေဖာက္ျပန္မႈအတြက္ ရာဇ၀တ္မႈ 
အျဖစ္ အေရးယူရန္ ခက္ခဲလွ 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
 ျမနမ္ာဓေလထ့ံုးတမ္းဥပေဒ 
တြင္ လင္ျဖစ္သူ၏ ေဖာက္ျပန္မႈ 
ကို သာမန္အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ 

အျဖစ ္သတ္မွတ္ၿပီး မယားျဖစသ္ ူ
၏ ေဖာက္ျပနမ္ႈကိ ုႀကီးေလးေသာ 
အိမ္ေထာင္ေရးျပစမ္ႈအျဖစ ္သတ္ 
မွတ္သည္။ 
 ‘‘ျမန္မာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပ 
ေဒမွာ ေယာက္်ားတစ္ေယာကက္ 
မိန္းမတစ္ေယာက္ထက္ ပိုယူခြင့္ 
ရွိတယ္’’ ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ 
ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာ 
သည္။
 ဇ နီး မ ယားျ ဖ စ္ သူ တ စ္  
ေယာက္ အခ်စ္သစ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိ 
သြားပါက သူမ၏ ခ်စ္သူသစ္ကို 
မယားခုိးမႈသတ္မွတ္ကာ ရာဇ၀တ္ 
မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူေပးရန္ 
လင္ေယာက္်ားျဖစသ္ကူ တရား႐ံုး 
ေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ အခြင့္ 
အေရးရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသ 
မီးမ်ားအတြက္ေတာ့ ထိုအခြင့္အ 
ေရးမရႏိငု။္ မမိ၏ိ လင္ေယာက္်ား 
ျဖစ္သူ အခ်စ္သစ္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ 
ပါက အမ်ိဳးသား၏ ခ်စ္သူသစ္ကို 
ရာဇ၀တ္မႈေၾကာင္းအရ တရားစဲြ 
ခြင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ မရွိ။ ကြာ 
ရွင္းရန္အတြက္သာ ေတာင္းဆို 
ႏိုင္သည္။
 ‘‘မယားႀကီးရွိလ်က္နဲ႔ ေယာ 
က္်ားက ေနာကအ္မိ္ေထာင္ျပဳရင ္
မိန္းမက ဒါဟာ ရက္စက္တဲ့အမႈ၊ 
အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈနဲ႔ ကြာလိုမႈ 
ေလွ်ာက္လို႔ရတယ္။ ျမန္မာအမ်ိဳး 
သမီးတစ္ေယာကရ္႕ဲ အခြင္အ့ေရး 
က ကြာလိုမႈေလွ်ာက္တဲ့ အခြင့္အ 
ေရးတစခု္ပ ဲရိွတယ္။ ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔ 
ဆဲြလို ႔မရဘူး’’ ဟု တရားလႊတ္ 
ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ေဇယ်က 
ေျပာသည္။

 ထုိအခ်ကသ္ည ္အိမ္ေထာင ္
ေရးေဖာက္ျပန္သည့္ အမ်ိဳးသား 
မ်ားႏငွ့ ္ခ်စသ္အူသစမ္်ားအတြက ္
အားသာသည့္အခ်က္ ျဖစ္လာခဲ့ 
သည္။
 ေဗဒင္ေဟာခန္းမ်ားသို႔ လာ 
ေရာက္ၾကေသာ အိမ္ေထာင္ေရး 
အဆငမ္ေျပသည့ ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
၏ အဆိုအရ ေယာက္်ားျဖစ္သူ 
သည္ သူ၏ ခ်စ္သူအသစ္ကို မ 
ယားႀကီးေနထိငုသ္ည့ ္အမိ္ေပၚအ 
ထိေခၚလာၿပီး ေနထုိင္သည္အထိ 
ရိွလာေၾကာင္း ေဗဒငပ္ညာရွငမ္်ား 
က ေျပာသည္။
 ထုိ႔အတြက ္ဇနီးမယားျဖစသ္ ူ
ဘကမွ္ အခ်စသ္စ ္ဇာတ္လမ္းစခဲ ့
ပါက သူမ၏ အေဖာ္သစ္ကို  
ေထာင္ထဲပို ႔ၿပီး အဆံုးသတ္သြား 
ရန ္အမ်ိဳးသားဘကတ္ြင ္အခြင္အ့ 
ေရးရွိသလို  အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
လုပ္ခြင့္မရ။ အိမ္ေပၚေခၚလာ 
သည့ ္ေယာက္်ား၏ ခ်စသ္သူစက္ိ ု
ေနာက္ဆုတ္ရန္ (သို ႔ မဟုတ္) 
ေထာငထ္ဲပုိ႔ရန္ အခြင္အ့ေရး မရ။ 
အမ်ားဆံုးရႏိငုသ္ည့ ္အခြင့အ္ေရး 
မွာ လင္မယားႏွစ္ဦးၾကား တရား 
၀င္လမ္းခဲြရန္သာျဖစ္သည္။
 ‘ ‘ တ ခ်ိဳ ႕ အ မ်ိဳး သ မီးေ တြ  
ေရာကလ္ာရင ္တရားစဲြမယဆ္ိၿုပီး 
ေျပာၾကတယ္။ ဒအီခြင့အ္ေရး မရိွ 
ဘူး။ ကြၽန္မတို ႔  လုပ္ႏိုင္တာက 
ယၾတာေတြနဲ ႔ သူျပန္လာဖို ႔ပဲဆို 
တာ ရွင္းျပရတယ္’’ ဟု ဥပေဒ 
ပညာရပ္ႏွင့္ ဘဲြ႕ရခဲ့သူလည္းျဖစ္ 
သည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဒၚထက္ 
ေႏြးစႏၵီက ေျပာသည္။
 အႏစွႏ္စွအ္လလက   တည ္
ေဆာက္ထားသည့္  မိသားစုကို  
မၿပိဳကဲြေစလိသုည္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ေတာ့ ႐ံုးေတာ္တြင္ သြား 
ေရာက္ေျဖရွင္းလိုျခင္း မရွိၾက။ ဒီ 
အစား အိမ္ေထာင္ဦးစီးျပန္လာ 
ေရးအတြက္ ေဗဒင္ခန္းမ်ားဆီသို႔ 
သာ သြားလိုၾကသည္။ သူတို႔အ 
တြက္ေတာ့ ေဗဒင္ယၾတာႏွင့္ ဂမီၻ 
ရအေဆာင္အေယာင္မ်ားက တ 
ရားဥပေဒထက္ ပိုအားကိုးအား 
ထား ျပဳစရာျဖစ္ခဲ့ရသည္။
 အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ 
သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အိမ္မကပ္ 
ေတာ့သည့္ အိမ္ဦးနတ္မ်ား ျပန္ 
လာရနအ္တြက ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာ 
သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဗဒင္ ေဟာ 
ခန္းမ်ားဆီသို ႔ ေန႔စဥ္ ေခါက္တံု႔ 
ေခါက္ျပန္ သြားလာေနၾကရသည။္ 
သို႔ေသာ္ ေဗဒငယ္ၾတာဆုသိညက္ 
တရားဥပေဒလို လူတိုင္းအေပၚ 
တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္ 
ေတာ့မဟုတ္။ အစီအရင္မ်ား  
ေၾကာင့္  လင္ေယာက္်ားမ်ား မိ 
သားစုဆီျပန္လာသူမ်ားလည္း ရွိ 
သလို အေ၀းထြက္ခြာသြားသူမ်ား 
အတြက္ ပူေဆြးေန႐ံုမွ တစ္ပါး 
အျခားမရွိသည့္ ဇနီးမယားမ်ား၊ 
ကိုယ့္မ်က္စိေရွ႕တြင္ ကိုယ့္ေယာ 
က္်ားအျခားတစဥ္ီးႏငွ့ ္ခ်စရ္ညလ္ူး 
ေနသည္ကို ၾကည့္ေနရသည့္ ဇနီး 
မယားမ်ားလည္း  ရွိေနဆဲျ ဖစ္  
သည္။

ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ေဗဒင္လကၡဏာပညာရွင္တစ္ဦးသုိ႔ လာေရာက္ေမးျမန္းေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးကုိေတြ႕ရစဥ္
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အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါရွာေဖြရန္ ေဆးေတာင့္ပံုကင္မရာစတင္အသံုးျပဳ
ရဲေနာင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၃၀
အစာအမိအ္လူမ္းေၾကာင္းေရာဂါ 
ရွာေဖြေရးတြင္ ႏုိင္ငံတကာသံုး 
ေဆးေတာင္ပံု့စကံငမ္ရာ(Endo- 
scopic capsule) ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင ္စတငသ္ံုးစြဲႏုငိၿ္ပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းရရိွသည္။
 ယခင္က အစာအိမ္ႏွင့္ အူ 
လမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာေရာဂါမ်ား 
ကုိ မွန္ေျပာင္းထည့္၍ ေရာဂါရွာ 
သည္စ့နစမ္ ွယခုေဆးေတာင္ ့ပံစု ံ 
ကင္မရာအသံုးျပဳရွာေဖြသည့္ စ 
နစ္ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင္ ့လနူာမ်ားအေနျဖင္ ့လြယ ္

ကူစြာ မ်ိဳခ်ႏုိင္ျခင္း၊ ေရာဂါရွာေဖြ 
ေရးတြင ္အခ်နိက္နုသ္ကသ္ာျခင္း 
စသည္ ့အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရိွႏုငိ ္
သည္ဟု ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးအစာ 
အိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းဌာနမွ 
ပါေမာကၡဆရာ၀န္ႀကီးက ေျပာ 
သည္။
 ထုိ႔အျပငအ္ဆိပုါနည္းပညာ 
အသစ္ေၾကာင္ ့အသူမိပ္ုငိ္းအတြင္း 
ရိွ အနာ၊ ကင္ဆာႏွင့္ ေသြးထြက္ 
ေသာေနရာအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ 
အလြယတ္ကူေရာဂါရွာေဖြေတြ႕ရိ ွ
ႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။
 ေဆးေတာင့္ပံု ကင္မရာ 
(Endoscopic Capsule) သည္ 

သက္ႀကီးပိုင္းအမ်ဳိးသားမ်ား ခံတြင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား
ယမင္း

ရန္ကုန္၊ ေမ-၃၁
 အာဆယံီေဒသမ်ား၌ အျဖစ ္
မ်ားဆံုးကငဆ္ာငါးခအုနက ္တစခ္ ု
အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ခံတြငး္ကင္ 
ဆာျဖစ္ပြားမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အသက္ (၄၅) ႏွစ္မွ (၆၅) ႏွစ္အ 
တြင္း အမ်ဳိးသားမ်ား၌ ပိမုိုျဖစပ္ြား 
ေနၿပီး အမ်ားစုမွာ ကြမ္းစားျခင္း 
ေၾကာင္ ့ျဖစသ္ညဟု္ ေဆးပညာအ 
သိုင္းအဝိုင္းမွ သတင္းရရွိသည္။
 အဆိုပါအသက္အရြယ္အ 
တြင္း ျဖစပ္ြားမႈမွာ (၅၄ ဒသမ ၁၇ ရာ
ခိုင္ႏႈန္း)ျဖင့္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး 
ေဝဒနာရငွမ္်ား၏ ၆၀ ရာခိငု္ႏႈန္း မွာ 
အသက္အႏၲရာယ္စိုးရိမ္ရသည့္ 
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ (၄)အထိရွိေန 
သညဟု္ ၂၀၁၂ က သြားဘကဆ္ိငု ္
ရာေဆးတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)ႏွင့္ 
ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး မ်က္ 
ႏွာ၊ ေမး႐ိုး၊ ခံတြင္းႏွင့္အသား 
အစားထုိးခဲြစတိ္ျပဳျပငမ္ႈဌာနမ်ားမ ွ
ခံတြင္းကငဆ္ာေဝဒနာရွင ္၁၂၀ ဦး 
အား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ 
သိရသည္။
 ‘‘၁၅ ႏွစ္သားအရြယ္နဲ႔ ကြမ္း 
စားတတတ္ဲလ့ဟူာ ေနာက္ႏစွ ္၃၀ 
ၾကာလာေတာ့ ပါးေစာင္ကင္ဆာ 
ျဖစလ္ာတယ္။ ျဖတ္ေတာကမွ္ပရဲ 
မယ္။ ခံတြင္းကင္ဆာျဖစ္လာ 
တယ္။ ကင္ဆာေဆးေတြ၊ ဓာတ္ 
ေရာင္ျခည္စက္ေတြနဲ ႔ ကုသရ 
တယ္။ ကြမ္းစားတာထက္ အဆ 
ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ 
ကုန္က်စရိတ္ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ကုသမွလည္းရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ဆင္ျ ခင္စားသံုးသင့္တယ္ ’ ’ဟု  
အင္းစိန္ေဆး႐ံုႀကီး အေထြေထြ 
ေဆးပညာဌာနမွ အထူးကုဆရာ 
ဝန္ႀကီးေဒါက္တာတင့္တင့္ၾကည္ 
ကဆိုသည္။
 ကြမ္းစားျခင္းေၾကာင့္ သြား 
အေရာင္ညစ္ျခင္း၊ ေႂကြလႊာျပဳန္း 

တီးေစျခင္း၊ ေမး႐ိုးအဆစ္ေရာဂါ 
ရျခင္း၊ သြားေက်ာက္တည္ကာ 
သြားဖံုးေဝဒနာခံစားရျခင္းစသည္ 
တို႔အျပင္ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိး 
မ်ားအျဖစ ္ခံတြင္း ကငဆ္ာ၊ ပါးစပ္ 
ကင္ဆာ၊ အစာမ်ဳိလမ္းေၾကာင္း 
ကင္ဆာ၊ အသည္းကင္ဆာမ်ား 
ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ဆရာဝန္ 
ႀကီးမ်ားကဆိုသည္။
 ‘‘ကြမ္းကိုေတာက္ေလွ်ာက္ 
စားပါမ်ားရင္ သြားက်ဥ္လာမယ္။ 
အစပ္မစားႏုိင္တာေတြ၊ လွ်ာထူ 
တာေတြျဖစလ္ာမယ္။ အစားအစာ 
ရ႕ဲအရသာကိ ုေကာင္းေကာင္းမခ ံ
စားႏိငု္ေတာဘ့ူး။ ဒီအ့ျပင ္ေနာက ္
ဆကတ္ြဲေရာဂါဆိုးက်ဳိးေတြအျဖစ ္
ကင္ဆာေရာဂါေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါ 
တယ’္’ဟ ုသြားႏငွ္ခ့တံြင္းဆရာဝန ္
ေဒါကတ္ာေဇာ္ေဇာက္ေျပာသည။္
 ကြမ္းရြက္မွာ ျမန္မာ့ေဆး 
ဖက္ဝင္အရြက္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ကြမ္းယာတြင္ပါရွိေသာ 

ကြမ္းသီး၊ ေဆးရြကႀ္ကီးႏငွ္ ့အေမႊး 
အႀကိဳင္မ်ား၌ ႏိုက္ထ႐ိုစမင္း၊ အလ္ 
ကာလြိဳက္ႏငွ္ ့ပိလုဖီီေနာ ဓာတမ္်ား 

အပါအဝင္ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ 
ျဒပ္ေပါင္းအမ်ဳိး(၃၀)ခန္႔ပါဝင္ၿပီး 
ထံုးကခံတြင္းသားမ်ားကို ေလာင္ 

ေစ၍ ထုိမွတစ္ဆင့္ ကင္ဆာျဖစ္ 
ေပၚေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္မ်ားအထဲ 
သို႔ စိမ့္ဝင္ႏိုင္ေအာင္ အားေပး 

လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြမ္း 
စားၿပီးပါက သီးသန္႔သြားေဆးခန္း 
သုိ႔သြားေရာက္၍ ကြမ္းခ်ဳိးမ်ား ေဆး 
ေပးျခင္း၊ ခံတြင္းသန္႔ေဆးမ်ားငုံေပး 
ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္သင့္သည္။
 ‘‘သြားဖံုးထဲမွာ အနာလိုျဖစ္ 
လာၿပီး အစာေတြဘာေတြစားမရ 
ေတာဘ့ူး။ သြားျပၾကည့္ေတာမ့ ွပါး 
ေစာင္အေျမႇးပါးျဖစ္ေနတယ္လို ႔ 
ဆရာဝန္ေတြကေျပာတယ္။ အဒဲါ 
ဓာတ္အျမန္ကင္ ရမယ္ဆိုလို ႔ 
ေတာင္ႀကီးမွာသြားကင္ရတယ္။ 
ကြမ္းလည္း ျဖတ္ထားရတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ့္လိုမျဖစ္ေအာင္ ကြမ္း 
စားတာကိုဆင္ျခင္ပါလို႔ေျပာခ်င္ 
ပါတယ္’’ဟု ရန္ကန္ုေဆး႐ုံႀကီးသို႔ 
လာေရာက္ျပသသပူါးစပ္ကငဆ္ာ 
ေဝဒနာရွင္ ဦးၾကည္ေအးကဆုိ 
သည္။ ျမန္မာႏိငုင္သံည ္ကမၻာေပၚ 
၌ ကြမ္းစားအမ်ားဆံုး ေျခာက္ႏိငုင္ ံ
ထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး 
ပထမေနရာတြင္ ရိွေနေၾကာင္း  
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲ (WHO)၏ 
စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တစစ္ကနၠ္႔လွ်င ္သံုးပံုႏႈန္းျဖင္ ့နာရ ီ
ေပါင္း ၁၂ နာရီအတြက္ ဓာတ္ပံု 
တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းကို အရည္ 
အေသြးျမင့္ၾကည့္႐ႈ၍ ေရာဂါရွာ 
ေဖြေရးျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး အဆိုပါ 
တစခ္ါသံုးေဆးေတာင္ပ့ံကုငမ္ရာ 
တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းအထိ 
ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။
 အဆိုပါနည္းပညာသစ္ျဖင့္ 
ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ေရာဂါရွာေဖြေရး 
ျပဳလပ္ုလွ်င ္ေငြက်ပ္ ဆယ္သန္ိးခန္႔ 
ကုန္က်ႏုိင္ၿပီး ယခင္ကႏုိင္ငံရပ္ 
ျခားသြား၍ ယခုက့ဲသုိ႔ ေရာဂါရွာ 
ေဖြေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း ႏွစ္ 
ဆယ္ခန္႔အထိ ကုန္က်သည္ဟု 

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းေသာ ကုမၸ 
ဏီမွတာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာ 
သည္။
 ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ရနက္နု္ေဆး 
႐ံုႀကီး၊ သဃၤန္းကြၽန္းစံျပေဆး႐ံု 
ႀကီး၊ မႏၱေလးေဆး႐ံႀုကီးတုိ႔၌ ေဆး 
ေတာင့္ပံုစံကင္မရာ နည္းပညာ 
ျဖင့္ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္း 
ေရာဂါမ်ားကို အခမဲ့ ရွာေဖြေပး 
လ်ကရ္ိၿွပီး အသူမိတ္ြင ္ေရာဂါျဖစ ္
ႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ လူနာမ်ားအား ဦး 
စားေပးကသုေပးလ်က္ရိသွည္ဟ ု
သတင္းရရိွသည္။

ဓာတ္ပံု - နစ္ကီကြမ္းစားျခင္းသည္ ခံတြင္းကင္ဆာကိုျဖစ္ေစေသာ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။
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ကေလးငယ္မ်ား တုပ္ေကြးဖ်ားနာ ဂ႐ုစုိက္ရန္လုိ
ရဲေနာင္

ရန္ကုန္၊ေမ-၃၁
မုိးရာသစီတငက္ူးေျပာင္းေနၿပီျဖစ ္
၍ ကေလးငယမ္်ားတြင ္တပု္ေကြး 
ဖ်ားနာမႈကို ပုိမုိဂ႐ုစိုက္သင့္ 
ေၾကာင္း အေထြေထြေရာဂါကုဆ 
ရာ၀န္မ်ားကေျပာသည္။
 ‘‘ဒအီခ်နိက္ေတာပ့ုမံနွလ္ုပိ။ဲ 
ရာသီအကူးအေျပာင္းမွာ တုပ္ 
ေကြးဖ်ားနာကပုိျဖစ္တတ္တယ္။ 
အခုရက္ပုိင္းကေလးေတြဖ်ားနာ 
ၾကတာေတာ္ေတာမ္်ားလာတယ’္’ 
ဟု အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွ အေထြေထြ 
ေရာဂါကဆုရာ၀န္ေဒါကတ္ာစည ္
သူကေျပာသည္။
 ရာသီဥတုစုိစြတ္မႈရွိလာခ်ိန္ 
တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ဗုိင္းရပ္စ္ႏွင့္ 
ဘကတ္ီးရီးယားပုိးမ်ားအခ်နိၾ္ကာ 
ၾကာပိုမိုရွင္သန္ၾကၿပီးတစ္ဦးမွ 
တစ္ဦးသို ႔အလြယ္တကူကူးစက္ 
ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ကုိယ္ေရ 
သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အာဟာရျပည့္၀ 
စြာစားေသာက္ေနထုိင္ေရးတုိ ႔ကို 
ဂ႐ုျပဳရမည္ဟု တုပ္ေကြးဖ်ားနာ 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေထြေထြေရာဂါ 

ကဆု ရာ၀န္မ်ားကအႀကံျပဳသည။္
 ရာသီေပၚတုပ္ေကြးဖ်ားနာ 
ျဖစ္ပြားလွ်င္ ႏွာေစးျခင္း၊ လည္ 
ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ကုိယ္လက္မ်ား 
ကိကုခ္ဲျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ကိယု ္ 
အပူခ်ိန္၁၀၀ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္အ 
ထက္ရိွျခင္းစသည့္လကၡဏာမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေကာင္းစြာအနား 
ယူျခင္း၊ လထူထူပ္ေသာေနရာမ်ား 

ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္တစ္ေထာင္တြင္ 
ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုသမႈရၿပီဟုဆို
ရဲေနာင္

ရန္ကုန္၊ေမ-၃၁
ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္တစ္ေထာင္ 
ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ကင္ဆာေဝဒနာ 
ရွင္မ်ားကို ဓာတ္ေရာင္ျခည္စက္ 
ျဖင့္ စတင္ကုသမႈ ေပးေနၿပီျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ကင္ဆာေရာဂါ ကုသႏုိင္ 
ေသာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေဆးကု 
ဌာနမ်ားသည္ ယခင္က ရန္ကုန္၊ 
မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 
သာရွိၿပီး ေဝဒနာရွင္မ်ားျပားမႈ 
ေၾကာင့္ စက္ႏွင့္လူနာမမွ်တ၍ 
အခ်ိန္ေစာင့္ဆိုင္းရမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ 
ေနရၿပီး ယခုအခါ ေနျပည္ေတာ္ 
တြင္လည္း ကုသမႈခံယူႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။
 ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္တစ္ 
ေထာင္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ တပ္ဆင္ 
ၿပီးေသာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကင္ 
ဆာေရာဂါကုသစက္ျဖင့္ နံနက္ 
၈ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ တစ္ 
ရကလ္ွ်င ္လနူာေပါငး္ ၃၀ မွ ၅၀ အ 
ထိ ကုသမႈေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ အေရးေပၚ လူနာ 
မ်ားကိ ုစတငက္သုေပးေနေၾကာင္း 

ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာျဖဴျဖဴ 
က ေျပာသည္။
 ‘‘ဖြင့္တာသံုး၊ ေလးရက္ပဲရိွ 
ေသးတယ္။ အခုေတာ့ လူနာေတြ 
ကိစုၿပီးစာရင္းလကခံ္ေနၿပီ’’ဟု အ 
ဆိုပါေဆး႐ုံႀကီးမွ လက္ေထာက္ 
ဆရာဝန္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 တပ္ဆင္ထားေသာ ဓာတ္ 
ေရာင္ျခည္ကင္ဆာေရာဂါကုသ 
စက္မွာ သံုးဖက္ျမင္သရီးဒီနည္း 
ပညာျဖင့္ ကုသႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 
ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ေနရာကို အ 
တအိက်ကသုေပးႏုငိၿ္ပီး အျခားေန 
ရာမ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိေၾကာင္း၊ 
တက္ေရာက္ကုသသည့္ လူနာအ 
နည္းအမ်ားေပၚမူတည၍္ စကတ္စ ္
လံုးထပ္မံတပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ကငဆ္ာေရာဂါျဖစပ္ြားမႈ မ်ား 
ျပားလာေသာ ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္စက ္
ႏွင့္လူနာမမွ်တမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန 
ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး 
တြင္လည္း ဓာတ္ေရာင္ျခည္စက္ 
အသစတ္စလ္ံုး ထပ္မံတပ္ဆငရ္န္ 
စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္ 

သို႔ သြားလာရန္ေရွာငရ္ွားျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု ၎တို႔ကအ 
ႀကံျပဳသည္။
 ‘‘တပု္ေကြးျဖစတ္ဲ ့ရာသကီစ 
ၿပီဆုိေတာ့ ကေလးငယ္ေတြဖ်ား 
ရင္ ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ရတယ္။ DHF 
(ေသြးလြနတ္ပု္ေကြး)က မျဖစမ္ေန  
စစ္ကိုစစ္ရတယ္။ လူႀကီးေတြရဲ႕ 
ကေလးအေပၚ ျပဳစုေရွာက္ေစာင့္ 

သိန္းလွ်င္ ၁၅၀ ခန္႔မွာ ကင္ဆာ 
ေရာဂါျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး အမ်ိဳး 

သားမ်ားတြင္ အဆုတ္ကင္ဆာ၊ 
အသည္းကင္ဆာ၊ အူမႀကီးကင္ 

မႈက အေရးႀကီးတယ္’’ဟု ေဒါက္ 
တာေ၀ၿဖဳိးကေျပာသည္။
 တပု္ေကြးေရာဂါပုိး တစဥ္ီးမ ွ
တစဦ္းသုိ႔ ကူးစကမ္ႈနည္းပါးေစရန္ 
ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းနည္းလမ္း 
အျပင ္ေရာဂါပိုးအလြယ္တက၀ူင ္
ေရာက္ႏုငိသ္ည္ ့ကုယိခ္အံားနည္း 
ေစသည္ ့အျပဳအမႈမ်ားကိ ုဂ႐ုစုိကု ္
သင့္ေၾကာင္းလည္းအႀကံျပဳသည္။

ဆာအျဖစ္မ်ား၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
တြင္ ရင္သားကင္ဆာ၊ သားအိမ္ 

ကင္ဆာႏွင့္ အူမႀကီးကင္ဆာမ်ား 
အျဖစ္ မ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
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ယခုႏစ္ွ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေရေၾကာင္းက်ဆင္းမႈ ႏစ္ွ ၃၀ အတြင္း ပထမဆံုးႀကံဳေတြ႕ရ
ကိုစိုင္း

ကေလး− ယခုႏွစ္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ 
ေရေၾကာင္းက်ဆင္းမႈသည္ ခ်င္း 
တြင္းျမစ္အတြင္း ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ 
ကုန္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေနသည့္ 
ကာလအတြင္း ပထမဆံုးႀကံဳေတြ႕ 
ရေသာ ေရေၾကာင္းက်ဆင္းမႈျဖစ ္
ေၾကာင္း မံုရြာၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်င္းတြင္း 
အထက္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ကုန္စည္ 
ပို႔ေဆာင္ေနေသာ ကုန္သည္မ်ား 
ထံမွ သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘မင္းကင္း ပထိုးလံုးလို႔ေခၚ 
တဲ့ေနရာကေတာ့ ေရေၾကာင္း အ 
က်ပ္ဆံုးပါ။ ျမစ္ေရအနက္ ၂ ေပ 
ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ 
လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္အနညး္ငယ္ က 
ေတာ့ ျမစ္ေရနည္းနည္းျပန္တက ္
သြားေသးတယ္။ အခုျပန္က်ေန 
ပါၿပီ။ အခုလိ ုႀကံဳေတြ႕ေနရတာက 
လည္း ကြၽန္ေတာ္ကုန္သည္လုပ္ 
ခဲတ့ဲသ့ကတ္မ္းႏစွ ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ ္
မွာ ဒါပထမဆံုး ပါပ’ဲ’ဟု ကေလးဝ 
ၿမိဳ ႕မွ ကုန္သည္တစ္ဦးကေျပာ 
သည္။
 ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္ပိုင္း 
ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ကေလးဝ၊ ေမာ္ 
လိုက္၊ ေဖာင္းျပင္ႏွင့္ ဟုမၼလင္း 
ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရကို 
သာ ၁၂ ရာသအီားထားကန္ုသြယ္ 

ေက်းရြာေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာတ္ြင ္ဆိလုာမီးေပးရန ္
တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႕ ရန္ပံုေငြသံုးမည္
ႏုိင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ ေမ- ၃၁
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း 
ရိွ ေက်းရြာေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ 
တြင္ ဆိုလာစနစ္ျဖင့္ မီးလင္းေရး 
လပုင္န္းမ်ားေဆာငရ္ြကရ္န ္တုငိ္း 
ေဒသႀကီးအစိုးရ အဖဲြ႕၏ ရန္ပုံေငြ 
ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း တနသၤာရီတုိင္းနယ္စပ္ 
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႀကီးၾကပ္ေရး႐ံုးမွ 
သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘တနသၤာရတီုငိ္းထဲမွာ လွ်ပ ္
စစမ္ီးမရေသးတဲ ့ရြာေတြကေတာ ့
အမ်ား ႀကီးရိွေနပါေသးတယ္ ။ 
အဲဒီထဲကမွ အခုဆုိလာစနစ္နဲ႔ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ ရြာေတြကုိ 
နယ္စပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြနဲ ႔ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမွာပါ။ တျခား 
ေက်းရြာေတြကုိေတာ့ ေက်းလက္ 
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြနဲ႔ ေဆာင ္
ရြက္မွာေတြလည္းရိွပါတယ္’’ဟု 
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
႐ံုးမွ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ 
ေက်ာ္ျမင့္ကေျပာသည္။
 တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး  
အတြင္း၌ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ရိ ွ
ၿပီး ယခုေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည့္ 
ေက်းရြာေပါင္း ၁၂၀ မွာ ေရျဖဴၿမိဳ႕ 
နယ္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုတ္ 

ေရႊမန္းဦးတင္ေမာင ္ေၾကး႐ုပ္တုဖြင္ပ့ြဲႏငွ္ ့ေရႊမန္းသတငအ္ႏပုညာ ေဖ်ာ္ေျဖပြကဲိ ုဇြန္လပထမပတ္တြင ္ျပဳလပ္ုမည္
စုိင္းသာေအာင္

မႏၲေလး၊ ေမ- ၃၁
  အလၤကာေက်ာ္စြာေရႊမန္း 
ဦးတင္ေမာင္၏ ေၾကး႐ုပ္တု ဖြင့္ 
ပြဲအထိမ္းအမွတ္ႏွင့္  ေရႊမန္းသ 
ဘင္မိသားစု၏ အႏုပညာေဖ်ာ္  
ေျဖပြဲကို ဇြန္ ၇ရက္တြင္ မႏၲေလး 
ၿမိဳ႕ နန္းေရွ႕ ၆၆လမ္း၊ အမ်ဳိးသား 

ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ 
နယ္တုိ႔ မွ ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေျခ ၅၇၆၂ 
လံုးတြင္ ဆိုလာစနစ္ျဖင့္ မီးလင္း 
ႏုငိ္ေရးအတြက ္ဆုလိာျပား၊ ဘက ္
ထရီ၊ အင္ဗာတာ၊ မီးလံုး ႏွစ္လံုး 
ႏငွ္ ့မီးေခ်ာင္းႏစွ္ေခ်ာင္းတုိ႔ကုတိပ ္
ဆင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းရရိွသည္။
 ဆုိလာစနစ္ျဖင့္ မီးေပးမည့္ 
အိမ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအသံုး 
ျပဳရာ၌ AC ႏွင့္ DC ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး 
အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မီးထြန္း႐ံု 
သာမကပဲ တီဗီၾကည့္ျခင္းႏွင့္ 
ဖုန္းအားသြင္းျခင္းတုိ ႔ကုိပါ ျပဳ 
လုပ္ႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး 
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္း 
မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
အတြက္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီ 
ယံခန္႔ လ်ာထားေၾကာင္း ေဒသဖြ႕ံ 
ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ံုးမွ သတင္း 
ရရိွသည္။
 နယ္စပ္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက ္
ေရးရန္ပုံေငြျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကု ိတနသၤာရတီုငိ္း 
တစ္ခုထဲတြင္ သာမကႏုိင္ငံတစ္ 
၀န္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၇၃ ၿမိဳ႕နယ ္
တြင္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း 
ဆုိလာစနစ္ျဖင့္ မီးရရိွေရးေဆာင ္
ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ကဇာတ္႐ံု၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္  
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘ဇြန္ ၇ရက ္မနကမွ္ာ ဘုိးဘုိး 
ေရႊမန္းဦးတင္ေမာင္႐ုပ္တုဖြင့္ပြဲ၊
အမ်ဳိးသားကဇာတ႐္ုရံ႕ဲ အေနာက ္ 
ေတာင္ေထာင့္မွာ ဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ 
မယ္။ ညပိုင္းမွာ ေရႊမန္းတင္ေမာင ္
အမွတ္တရေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို အစီအ  

စဥ္(၉)ရပ္နဲ႔ ျပဳလုပ္သြားပါမယ္။ 
ပထမဦးဆုံးစံေတာ္ခ်ိန္တီးလုံး ၊ 
မႏၲေလးပန္တ်ာယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ 
ရဲ႕ ဘုရားကန္ေတာ့၊နတ္ယိမ္း၊ဦး 
ၫႊန္႔၀င္း၊ ဦး၀င္းဗုလိ၊္ ဦးဆန္း၀င္း၊  
ဦး၀င္းေမာင္၊ ဦးခ်မ္းသာ၊ ေက်ာ္ 
ေက်ာဗ္ု၊ိ တင္ေမာငဆ္န္းမင္း၀င္း၊ 
ေမတင္ေမာင္ဆန္းမင္း၀င္း၊ မင္း 

ရဲေမာင္တုိ ႔ရဲ႕ သံမဏိေမတၱာ ပ 
ဏာမသီခ်င္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မဟာ 
တီး၀ုိင္းနဲ ႔  ဦးဆန္း၀င္း၊ ဦး၀င္း 
ေမာင္တုိ ႔ရဲ႕ ျမန္မာေတးသံသာ၊ 
ေရႊမန္းအဖြဲ႕ရဲ႕ အနႏၲသခင္ထာ၀ 
ရအရွင္ကပြဲ၊ ဦးခ်မ္းသာ၊ ဦးတင္ 
ေမာငဆ္န္းမင္း၀င္းရ႕ဲ ျမန္မာေတး  
သံသာ၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗုိ၊ ေမတင္ 

ေမာင္ဆန္းမင္း၀င္းတို႔ရဲ႕ ျမန္မာ 
ေတးသံသာ၊ အလၤကာေက်ာ္စြာ 
ေရႊမန္းႏွစ္ပါးသြားတုိ႔ကို သားသ 
မီးေျမးျမစ္တုိ ႔က တင္ဆက္ကျပ 
သြားပါမယ္’’ဟု ေရႊမန္းဦးတင္ 
ေမာင္၏ ေျမးျဖစ္သူတင္ေမာင္ 
ဆန္းမင္း၀င္းကေျပာသည္။
 မႏၲေလးၿမိဳ႕ပနတ္်ာေက်ာင္း 

၀င္းအမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ံု၀င္းအ 
တြင္း၌ ရြာစားေက်ာစ္နိ္ေဗဒါ၊ နန္း  
ေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္၊ ေလဘာတီ 
မျမရင၊္ အလၤကာေက်ာစ္ြာေစာင္း 
ပညာရွင္ေဒၚျမေအးၾကည္တို႔၏ 
႐ုပ္တုမ်ားစုိက္ထူၿပီးျဖစ္သည္။

မႈျပဳၾကရသည္။
 မိုးတြင္းကာလ ကေလးဝ- 
မံုရြာတစ္ညအိပ္ခရီးသြားလာေန 
ရသည့္  ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား  
သည္ ေမလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ 
လမ္းခရီး၌ ၁၀ ရကခ္န္႔ၾကာျမင္စ့ြာ 
သြားလာေနရသည္။ ေမလ ၃၀ 
ရက္တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္း 
က်ပ္ေသာေနရာျဖစ္သည့္ မင္း 
ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ပုထိုးလံုးေနရာတြင္ 
ကုန္တင္ သေဘၤာအစီး ၃၀ ခန္႔ 

ပိတ္ မိေနသည။္ထုိသို႔ေရေၾကာင္း 
က်ပ္ၿပီး လမ္းခရီးရက္ၾကာျခင္း၊ 
အဆင့္ဆင့္  ကဲ့ ၿပီးသယ္ယူေန 
ရျခင္းေ ၾကာင့္  ကုန္တင္ခမ်ား  
ေဈးျမင့္တက္လာၿပီး ယခင္က 
တစ္ပိႆာလွ်င္ ၁၂ က်ပ္ေက်ာ္ 
သာရွိေသာ ကုန္တင္ခသည္ ယခု 
အခါ ၂၅ က်ပ္အထိ ျမင္တ့ကလ္ာ 
ခဲ့သည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း 
အဓိက သယ္ေဆာင္ရေသာ ကုန္ 
စည္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ 

ေရးသံုး ကုန္စည္မ်ား မပုပ္မသိုး 
ႏိုင္ေသာ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္အိႏၵိယ 
သို ႔တင္ပို ႔မည့္ ကြမ္းသီးမ်ားျဖစ္ 
သည္။သေဘၤာျဖင့္ ကုန္တင္ရမႈ 
သည္ ကားျဖင့္ကုန္တင္ရျခင္း  
ထက္  တန္ဆာခသက္သာျခင္း 
ေၾကာင့္ ကုန္သည္မ်ား အေနျဖင့္ 
ေရလမ္းေၾကာင္းကိသုာ အားထား 
ကန္ုစညတ္ငပုိ္႔မႈျပဳလပ္ုေနရသည ္
ဟု ကန္ုသညတ္စဦ္းက ေျပာၾကား 
သည္။

ဓာတ္ပုံ- ကိုစိုင္းခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေနရာ
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ေမာင္ေတာနယ္စပ္တြင္ 
အခမဲ့ပညာသင္ေက်ာင္းဖြင့္
ေမာင္ကံ

ေမာင္ေတာ၊ ဇြန္- ၁
အရကၡေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ေစတ 
နာရငွမ္်ားပူးေပါင္း၍ ေမာင္ေတာ 
နယ္စပ္ေဒသတြင္ အခမဲ့ပညာ 
သင္ၾကားေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ပထမတန္းမွ စတုတၳတန္း 
အထိ ၿမိဳ ႕မေက်ာင္းတိုက္တြင္ 
ဖြင့္လွစ္သင္ ၾကားေပးမည္ျဖစ္  
ေၾကာင္း သိရသည္။
 စာသင္ခ်ိန္ကို နံနက္တစ္ 
ခ်ိန္၊ ညေနတစခ္်ိန္သတ္မွတ္ထား 
ၿပီး သင္ ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ 
ေစတနာရွင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း စီစဥ္သူတစ္ဦးက 
ေျပာၾကားသည္။
 ‘‘မိဘမဲ့၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ 
ကေလးေတြကို အဓိကထားသင္ 
ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ 
အတြက ္လိအုပတ္ဲ့ေက်ာင္းအသံုး 

အေဆာင္ေတြအားလံုးကို အခမဲ့ 
စီစဥ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေက်ာင္းအႀကိဳ၊ အပို ႔ကိုလည္း 
စီစဥ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု 
ေမာင္ေတာလငူယမ္်ားအသင္းမ ွ
ကိုေစာဗဦးက ဆကလ္က္ေျပာျပ 
သည္။
 စာသင္ၾကားျခင္းကုိေက်ာင္း 
မ်ားစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ ဇြန္လ ၂ 
ရက္မွ စတင္သင္ၾကားေပးသြား 
မည္ျဖစၿ္ပီး ယမန္ေန႔က ေက်ာင္း 
သား၊ ေက်ာင္းသ ူ၃၀ ေက်ာ္ လာ 
ေရာက္ေက်ာင္းအပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။
  အရကၡ ေဖာင္ေဒးရွငး္မွာ 
ရခိုင္ျပညန္ယ္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရိွ 
မိဘမဲ့ႏွင့္  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္  
ကေလးငယ္မ်ား စာသင္ ၾကား 
ႏုိင္ေရးအတြက္ အခမဲ့ပညာသင္ 
ေက်ာင္းမ်ားကိ ုဖြင္လ့စွ္ေပးထား 
ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ မိုးေခါင္၍ မိုးသီးႏွံစုိက္ခင္းအခ်ိဳ႕ ပ်က္စီး

သန္းထူး
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္−၁

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ 
တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ မုိးရြာရက္မ်ားက 
စုကိပ္်ိဳးထားေသာ မုိးသီးႏွစံုကိခ္င္း 
အခ်ိဳ႕မွာ လကရွိ္အေျခအေနတြင ္
မုိးျပတ္ ေနသျဖင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ 
ေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူ လယ္ 
သမားမ်ားကေျပာသည္။
 ေတာင္သူမ်ားသည္ မုိးရြာ 
ရက္မ်ားေနာက္ပုိင္း မုိးဆက္ရြာ 
မည္အထင္ျဖင့္ အေစ့ထုတ္ 
ေျပာင္း၊ ႏွမ္းႏွင့္ ပဲတီစိမ္းကဲ့သုိ႔ 

ေသာ မိုးသီးႏွမံ်ားကု ိစိကုပ္်ိဳးထား 
ရာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အထက္ပါ 
စုိက္ခင္းမ်ား၌ အပင္ေပါက္မ်ား 
ေသျခင္း၊ ႂကြက္မ်ား ကိုက္ျဖတ္ 
ျခင္း၊ ပုရစ္ကုိက္ျဖတ္ျခင္း၊ အပင္ 
မျဖစ္ထြန္းျခင္းမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ 
ေနရေၾကာင္း ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္မွ 
ေတာင္သူဦးလွထြန္းကေျပာသည္။
 ‘‘လာမယ့္ ဇြန္ပထမပတ္ 
ကုန္တဲ့အထိ မုိးမရြာေသးဘူးဆုိ 
ရင္ေတာ့ သြားၿပီ။ အကုန္လံုး ျပန္ 
စိုက္ရဖို႔ပဲ ရိွေတာ့တယ္။ အဲဒီလုိ 
ဆုရိင ္သီးႏွကံ ရာသခီ်နိမ္မီေတာ ့

သလုိ ေတာင္သူေတြလည္း ေငြ 
ထပ္ကုန္ရေတာ့မယ္’’ ဟု ဦးလွ 
ထြန္းကေျပာသည္။
 သီးႏွံစုိက္ခင္းမ်ား  ပ်က္စီး 
ၿပီး ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးရန္ ျဖစ္လာ 
ပါက ေတာင္သူမ်ားအေႂကြးပုိမို 
တင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွ 
အေျခအေနတြင္ပင္ အရင္းအႏွီး 
စုိက္ထည့္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ 
ျဖင္ ့ေခ်းေငြမ်ားရယူေနရေၾကာင္း  
ေနျပည္ေတာ္ေဒသခံ ေတာင္သူ 
မ်ားထံမွ သိရသည္။
 ေနျပည္ေတာ္၌ ယခု ၂၀၁၄- 

၁၅ ဘ႑ာေရးႏစွအ္တြင္း မိုးစပါး 
ဧက တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း 
ေက်ာ္၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း ဧက 
တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္၊ ႏွမ္းဧက 
ေျခာက္ေသာင္းခဲြေက်ာ၊္ ပတဲစီမိ္း 
ဧက ေျခာက္ေသာင္းခုနစ္ေထာင္ 
ေက်ာ္ စုိက္ပ်ိဳးရန္ လ်ာထား 
ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − သန္းထူး
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Feature

ယုံၾကည္မႈတုိ႔ ေမြးဖြားေပးရာ

တည္ေထာင္ေပးထားသည္ ့
တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ ပဲႏုိ ႔ လုပ္ 
ငန္းေလး ေအာင္ျမင္လာ 

လမ့္ိမညဟု္ အီလင္းန္(Eileen  Lui)  
တစ္ေယာက္ခုိင္မာစြာ ေမွ်ာ္လင့္ 
ထားသည္။  ေအာင္ျမင္ေအာင္ 
လည္း  သူ ႔ ရဲ ႕  ကေလးေတြက  
ေဆာင္ရြက္ၾကလိမ့္မည္။ ဒီလုပ္ 
ငန္းေလး ေအာင္ျမင္ေနမွ  လငူယ္ 
စငတ္ာေလး ရပ္တညလ္ုိ႔ရမွာ ျဖစ ္
သည္။ ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ ္
ေကာင္းစားေရးသည္လည္း ပဲႏုိ ႔ 
လုပ္ငန္းေလးအေပၚ မူတည္ေန 
သည္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈက  
အျခားကေလးငယ္မ်ားအတြက္  
စံျပျဖစ္လာမည္ဟု သူက ခံယူ 
သည္။ 
 အလီင္းနက္ မေလးရွားႏုငိင္ ံ
သူျဖစသ္ည။္ တ႐ုတ္လမူ်ဳိးခငပ္ြန္း 
ျဖစ္သူက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာ 
ေရာကအ္လပ္ုလပ္ုကုငိသ္ည္အ့ခါ  
အီလင္းန္လည္း လုိက္ပါလာခဲ့  
သည္။ ဒီေရာက္ေတာ့ ပရဟိတ 
လုပ္ငန္းကို ၀ါသနာႀကီးသူ အီ 
လင္းန္က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မိဘမဲ့ 
ေက်ာင္းတခ်ဳိ႕ကို ဆက္သြယ္ကာ 
စာသြားသင္ေပးသည္။
 ကုိယ္တတ္ႏုိင္သေလာက္ 
ေငြေၾကးေလးမ်ား စုိက္ထုတ္ကာ 
မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအတြက္ ကူညီ 
ေပးခဲ့သည္။ ပထမဆံုးကူညီ၍စာ 
သင္ ၾကားေပးသည့္ေက်ာင္းမွာ  
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွ နန္း 
ဦး ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းတြင္ 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အင္းစိန္ရွိ 
Hosana ေက်ာင္း၊ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕ 
နယ္ရွိ Life Garden ေက်ာင္းတုိ႔ 
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
 ကေလးအေရအတြက္မ်ား 
လာသျဖင့္   အားလုံးကုိ  ကူညီ 
ေထာက္ပံ့ရန္ မတတ္ႏုိင္သည့္အ 
တြက္ အီလင္းန္က မေလးရွားရွိ 
မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားထံ အကူအညီ 
ေတာင္းခံခဲ့ရသည္။ မေလးရွားရွိ 
သူ႔သငူယခ္်င္းမ်ားႏငွ္ ့အမိမ္ပွုိ႔ေပး 
သည္ ့ေငြကုစိစုည္းကာ Children 
of Tomorrow အမည္ျဖင္ ့လငူယ္ 
သင္တန္းေက်ာင္းေလး  တစ္ခု 
ကို တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ 
သည္။
 ‘‘အလွဴေတြ လုပ္ေနရင္းနဲ ႔ 
စဥ္းစားမိတာက အ၀တ္အစား 
ေတြေထာက္ပံ့ေန႐ုံနဲ ႔မရဘူး။ ပ 
ညာေရးကို ပုိအေရးႀကီးတယ္ဆုိ 
ၿပီး သငူယခ္်င္းေတြေထာကပ္ံ့ေပး 
တဲ့ ေငြနဲ႔ သင္တန္းေတြေပး၊ စာ 
သင္ေပးတာပါ’’ဟု အီလင္းန္က 
ဆုိသည္။
 သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ျပည ္ 
ေထာင္စုရိပ္မြန္ အိမ္ရာတြင္ ဖြင့္ 
လွစ္ထားသည့္  Children  of 
Tomorrow Youth Center၌ က 
ေလးအေယာက္ငါးဆယ္ခန္ ႔ကို  
ဆ ရာတခ်ဳ႕ိငွားလ်ကစ္ာသငၾ္ကား 

ေပးခ့ဲသည္။ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊  
ပန္းခ်ီသင္တန္းတုိ ႔ကိုပုိ ႔ခ်ေပးေန 
ျခင္းျဖစ္ကာ ဂီတသင္တန္းကို သူ 
ကုိ္ယ္တုိင္သင္ၾကားေပးသည္ဟု 
ဆုိသည္။ သင္တန္းသားမ်ားမွာ 
နန္းဦးေက်ာင္း၊ Hasana ေက်ာင္း၊  
Life Garden ေက်ာင္းတုိ႔မွ မိဘ 
ႏငွ္ ့ေ၀းေနသည္ ့ကေလးငယ္မ်ား 
ျဖစၿ္ပီး အသက ္၁၄ႏစွအ္ထက ္အ 
ရြယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေခၚယူကာ 
တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း သင္တန္းေပး 
ျခင္းျဖစ္သည္။ မၾကာမီတြင္ ကြန္ 
ပ်ဴတာသင္တန္းကိုပါ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိ 
သည္။
 အလီင္းနတ္ုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံျမန ္
မာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္လာသည္မွာ ၂ 
ႏွစ္ရိွပါၿပီ။ ပရဟိတကို ၀ါသနာ 
ႀကီးသည္ ့အလီင္းနက္ ယခုႏစွ ္ဇန ္
န၀ါရီလတြင္ Youth Center ကို 
တည္ေထာငလ္ုကိ္ျခင္းျဖစသ္ည။္ 
မိဘမဲ့ေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးမ်ား 
က ေက်ာင္းတြငလ္ြတလ္ပစ္ြာေတြး 
ေခၚႏုိင္မႈ နည္းပါးႏုိင္သည္ဟုယူ 
ဆ၍ အီလင္းန္က Youth Center  
သုိ႔ေခၚယူကာ စိတ္ဓာတ္ပုိင္းႏွင့္ 
ပညာပုိင္းကိုေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေပးေနျခင္းပင္။
 ‘‘အျပင္မွာ စိတ္အေျပာင္း 
အလဲေလး ျဖစ္သြားေအာင္ေပါ့။ 
ေက်ာင္းမွာက်ေတာ့ ဘုန္းႀကီးကို 
ေၾကာက္ေနရတာမ်ဳိးရွိႏုိင္တယ္။  
သူတို ႔ေလးေတြ ေျပာခ်င္တာကိုု 

လြတ္လပ္စြာ ေျပာႏိုင္ေအာင္ ၊ 
ေတြးေခၚႏုိင္ေအာင္ တနဂၤေႏြေန႔ 
တိုင္းေခၚၿပီး သင္ေပးတာပါ’’ဟုသ ူ
ကေျပာသည္။
 တနဂၤေႏြေန႔တုငိ္း စငတ္ာသုိ႔ 
လာေရာက္သင္ ၾကားသည့္  က 
ေလးငယ္မ်ားက ပုိ ႔စကတ္မ်ား၊ 
ျပကၡဒိန္ေလးမ်ားကို  ျပလုပ္ၾက 
သည။္ ထိုအမွတ္တရပစၥည္းေလး 
မ်ားကိ ုမေလးရွားႏုငိင္သံုိ႔ပုိ႔ကာ မ 
ေလးရွားရွိ အီလင္းန္၏ သူငယ္  
ခ်င္းမ်ားက စင္တာရန္ပုံေငြအ 
တြက ္ကညူီေရာင္းခ်ေပးၾကသည။္ 
 ‘‘ပထမဆုံးအခကအ္ခကဲက 
ေလးေတြကိ ု သင္ေပးရတာပါ။သ ူ
တို႔ဆမွီာ အိပ္မက္ေတြရိွတယ္။ သ ူ
တို႔က Oxford တကသၠိလုက္ိသုြား 
ပညာသင္ခ်င္ၾကတယ္။ အဲဒါက 
ကိစၥမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ႀကဳိး 
စားၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ 
ခကု သတူုိ႔ကိယုတ္ုငိ ္စဥ္းစားတတ ္ 
ဖို ႔  သင္ၾကားေပးဖုိ ႔ပါ။ အဲဒါက 
လည္းသူတို႔ ရင့္က်က္ဖုိ ႔အတြက္ 
အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ က 
ေလးေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ျပန္ ႔နဲ ႔ 
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ျဖစ္ေစခ်င္ 
ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔သာ သတိုူ႔က 
Oxford တကၠသုိလ္ကုိသြားပညာ 
သင္ျဖစ္ခဲ့ ရင္  သိပ္ေကာင္းပါ  
တယ္။ ကြၽန္မတို႔လည္း သိပ္၀မ္း 
သာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နင္တုိ႔သြား 
ေနာက္ျပန္လာရင္ ငါတုိ႔ကို ပုိက္ 
ဆံျပန္ေပးရမယ္လို႔ ကြၽန္မတစ္ခါ 

မ ွမေျပာဖူးပါဘူး’’ဟ ုအလီင္းနက္ 
ေျပာျပသည္။
 သူတည္ေထာင္ထားသည္ 
မွာ အစုိးေက်ာင္းမဟုတ္၊ ပုဂၢ  
လိက စာသင္ေက်ာင္းမဟုတ္၊ 
ေက်ာင္းပညာေရး မဟုတ္ သင္  
တန္းေတြပဲျဖစသ္ည။္ အဂၤလပ္ိစာ 
တုိးတက္လာရန္ႏွင့္ ဘ၀အတြက္ 
စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ား ရရွိေစရန္ 
သကူ ရညရ္ြယ္သည။္ကေလးမ်ား 
ကို စာသင္ေနရင္းႏွင့္ အီလင္းန္ 
တစ္ေယာက ္ေျခလမွ္းတစလ္မွ္းစ 
လွမ္းလုိက္ပါသည္။ မေလးရွားမွ 
ပုိ႔ေပးသည့္ မိဘႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း 
မ်ားထမံ ွအလွဴေငြမ်ားက ေရရညွ ္
ရပ္တည္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အီ 
လင္းန္သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။
 ထို႔အတြက္ သူ႔စလုပ္လုိက္ 
တာကေတာ့ ပဲႏု ႔ိလုပ္ငန္းပဲ ျဖစ္ 
သည။္ တစ္ႏုငိတ္စပ္ုငိပ္ဲႏုိ႔လပုင္န္း 
အတြက္ ပဲႏုိ႔ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ 
ႏွင့္ လုိအပ္သည့္ပစၥည္းေလးမ်ား 
ကိ ု၀ယ္ယူကာ Soy Ai အမည္ျဖင္ ့
လုပ္ငန္းစခဲ့သည္။  ထုိလုပ္ငန္း 
ကို အီလင္းန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ 
ဟုတ္ပါ။ သူကူညီေပးေနသည့္ 
မိဘမဲ့စာသင္ေက်ာင္းသုံးခုမွ အ 
လုပ္လုပ္၍ ဘ၀ကို ရပ္တည္လုိ 
သည္လ့ငူယ္ေလးမ်ားကိ ုေရြးခ်ယ ္
ေခၚယကူာ လပုက္ုငိ္ေစျခင္းျဖစပ္ါ 
သည္။ နန္းဦးဘုန္းေတာ္ႀကီး စာ 
သင္ေက်ာင္းႏငွ္ ့အျခားေက်ာင္းမ ွ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ လူငယ္ 

ေလးဦးက သူ႔ ဆမီွာ ပဲႏု႔ိ႔လပုင္န္းကိ ု
စတင္လုပ္ ကုိင္လုိက္ၾကသည္။
 Soy Ai ပဲႏု႔ထုိတ္လပ္ုျခင္းကိ ု
စနစတ္က်သငၾ္ကားေပးၿပီး စတင ္
ခဲ့သည္မွာ ေလးလသာ ရွိေသး 
သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ေ၀ 
ျခင္းမဟတုဘ္ ဲမဘိမဲ့ေက်ာင္းမ်ား 
သို႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစသ္ည။္ ပဲ 
ႏုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ပ႐ုိဂရမ္တြင္မိဘမဲ့ 
ကေလးေက်ာင္းမ်ား၏ စာရင္းရွိ 
သည။္ ကမုၸဏတီစခု္ခုျဖစ္ေစ၊ အ 
ဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကျဖစ္ေစ Soy 
Ai ပဲႏုိ႔ကိအုနည္းဆုံးေျခာကလ္စာ 
တစ္ဗူးလွ်င္ တစ္ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ 
၀ယ္ယူလ်က္ မိဘမဲ့ေက်ာင္းမ်ား 
သုိ႔ လွဴဒါန္းလုိပါက အီလင္းန္၏ 
Soy Ai လပ္ုသားေလးမ်ားက တစ ္
ပတ္တစ္ႀကိမ္ ပို ႔ေဆာင္ေပးၾက 
သည္။
 ပဲႏုိ႔လုပ္ငန္းမွ ရရွိလာသည့္ 
လစဥ္ ၀င္ေငြမွ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို 
Youth Center ၏ ပညာေရးအ 
တြက ္အသုံးျပ ၿဳပီး ၃၀ရာခုငိ္ႏႈန္းကိ ု
စင္တာတြင္  လုိအပ္သည့္  သင္ 
တန္းမ်ားအတြက ္အသုံးျပဳသည။္ 
ေနာက္ထပ္ ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းကို ပဲႏုိ႔ 
လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ အသုံး 
ျပဳၿပီး က်န္ရွိသည့္ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္း 
ကိုေတာ့ ပဲႏုိ႔လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၀င္ လူ 
ငယ္ေလးမ်ားအပိုေၾကးေငြအျဖစ္ 
ခြဲေ၀သုံးစြဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘တခ်ဳိ႕က အသက္ (၂၀) 
ေက်ာ္ေနၿပီ။ အလုပ္မလုပ္ဘဲေန 

ၾကတုန္း။ အျပင္လည္းမထြက္ရဲ 
ၾကဘူး။ အဲဒါမွားတယ္။ သူတို ႔ 
ေတြ ကိုယ္တုိင္ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္၊ 
ပတ္၀န္းက်င္နဲ ႔ သဟဇာတျဖစ္ 
ေအာင္ ေနထိုင္တတ္ဖို ႔အတြက္ 
ကြၽန္မဒါကုိစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္’’ 
ဟု အီလင္းန္ကေျပာသည္။
 အီလင္းန္က ပဲႏုိ ႔လုပ္ငန္း 
အဖြ႕ဲ၀င ္လငူယ္ေလးဦးကိသုာ အ 
လပ္ုေပးထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဆယ္  
တန္းမေအာင္သည့္ လူငယ္ႏွစ္ဦး 
ကုိလည္း City Mart ေစ်း၀ယ္စင္ 
တာတြင္အေရာင္း၀န္ထမ္းအျဖစ္  
အလုပ္ သြင္းေပးထားပါသည္။ 
စက႐ံု္တစခု္တြင ္လငူယ္တစဦ္းကိ ု
အလုပ္လုပ္ခုိင္းထားၿပီး က်န္တစ္ 
ဦးကိ ုHTCကမုၸဏတီြင ္အလပ္ု၀င ္
လပု္ေစရာမ ွယခဆုုလိွ်င္ေၾကာ္ျငာ 
ဌာန၏ မာကက္တင္းအမႈေဆာင္ 
အဆင္သ့ုိ႔ပင ္ေရာကရိွ္ေနၿပီျဖစပ္ါ 
သည္။ 
 အလုပ္သြင္းေပးသည္ဟုဆုိ 
ရာ၌ အီလင္းန္က အလုပ္ရွင္မ်ား 
ကိ ုေျပာဆုကိာအလပု၀္ငခ္ုငိ္းျခင္း 
မဟုတ္။ အလပ္ုေခၚစာေတြ႕သည္ ့
အခါ အလပ္ုလပ္ုလုသိည္ ့မိဘမ့ ဲလ ူ
ငယ္ေလးမ်ားကိ ုအလပု ္ေလွ်ာက ္
ရန္ ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ 
တုိ႔ အရည္အခ်င္းႏွင့္ပင္ အလုပ္ 
၀င္ေစခဲ့သည။္ ထို႔အတြက ္လုအိပ္ 
သည့္ အေသးအဖြဲ႕ကိစၥမ်ားကို 
သာ အီလင္းန္က ကူညီပါသည္။ 

ဥကၠာကိုကို

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ပဲႏို႔ထုတ္လုပ္သည့္ အလုပ္ခန္းအတြင္းေတြ႔ရသည့္ လူငယ္ႏွစ္ဦး

သူ
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b*Fvm;yifv,fatmftajctae
 အေနာက္ေတာငမ္တုသ္ံုေလဦးဟာ ျမနမ္ာႏိငုင္အံလယပ္ုငိ္းေဒသ 
မ်ားနဲ႔ ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားသုိ႔ လံုး၀၀င္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘဂၤလား 
ပငလ္ယ္ေအာတ္ြင ္အမ်ားအားျဖင္ ့မတုသ္ံုေလအားအသင္အ့တင္ရ့ိွႏုငိ ္
ပါသည္။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေရွ႕ေတာင္ 
ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတို႔မွာ တိမ္အသင္အ့တင္မွ့ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး 
က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ သာယာေနပါတယ္။

jrefrmhyifv,fjyiftajctae
 ျမနမ္ာက့မ္း႐ုိးတန္းနဲ႔ ကမ္းလြနပ္ငလ္ယ္ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းအနည္း  
ငယ္ရွိႏုငိၿ္ပီး၊ ရခုိငန္ဲ႔ ျမစ၀္ကြၽန္းေပၚ ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ကမ္းလြန္ပငလ္ယ္ျပင ္
တို႔မွာ လိႈင္းအျမင္ ့(၂) ေပမွ (၃)ေပ ခန္႔နဲ႔ က်န္ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ကမ္း 
လြန္ပင္လယ္ျပင္တုိ႔မွာ လိႈင္းအျမင့္ (၁) ေပမွ (၂) ေပခန႔္ရိွႏုိင္ပါတယ္။

aeYtylcsdefrsm;tajctae
 ေန႔အပခူ်နိမ္်ားဟာ မႏၲေလးတုငိ္း ေဒသႀကီး၊ မေကြးတိငု္းေဒသႀကီး 
နဲ႔ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ေန႔အပူခ်ိန္ဟာ 38·C-40·C ခန္႔၊  
ရန္ကုန္တုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ 
၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းတုိ႔တြင္ 
ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားဟာ 35·C-37·C ခန္႔၊ က်န္ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးနဲ႔ 
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ 31·C- 34·C ခန္႔ရိွႏုိင္ပါတယ္။

c&rf;vGefa&mifjcnftajctae
 ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အၫႊန္းကိန္း အျမင့္ဆံုးတန္ဖုိးျဖစ္ေသာ 
လြနက္ဲအဆင္ရ့ိသွည္ ့၁၁ ထက္ေက်ာလ္ြန္ေနေသာ တနဖ္ုိးမ်ားကု ိတန 
သၤာရတီုငိ္းေဒသႀကီးနဲ႔ ရနက္နုတ္ုငိ္းေဒသႀကီးတုိ႔မ ွလဲြ၍ ျမနမ္ာတစ္ႏုငိင္ ံ
လံုးက်ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ (၁၀.၄)၊ 
ထား၀ယ္ (၁၂.၅)၊ ေမာ္လၿမိဳင ္(၁၂.၅)၊ ရန္ကန္ု (၁၀.၅)၊ ေနျပည္ေတာ္ 
(၁၂.၅)၊ မေကြး (၁၂.၅)၊ မႏ ၲေလး (၁၂.၅) နဲ႔ ျမစႀ္ကီးနား (၁၁.၅) တို႔တြင ္
လည္းေကာင္း က်ေရာက္ရိွေနႏုိင္ပါတယ္။

rdk;wdrfawmiftajctae
 ဘဂၤလားပငလ္ယ္ေအာ္ေတာငပို္င္း၊ ကပၸလပီငလ္ယ္ျပငန္ဲ႔ ရန္ကန္ု 
တုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အထက္ပုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း 
ေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပညန္ယ္၊ ကယားျပညန္ယ္၊ ရခိုင္ျပညန္ယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည ္
နယ္ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔တြင္ ညေနပုိင္း အခ်ိန္မ်ား၌ မုိးတိမ္ေတာင္မ်ား ျဖစ္ 
ေပၚႏုိင္ပါတယ္။

rdk;&GmoGef;rItajctae
 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ 
တုငိ္းေဒသႀကီး၊ စစက္ုငိ္းတိငု္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရတီုငိ္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္း 
ျပညန္ယန္ဲ႔ ရမွ္းျပညန္ယ္ေတာငပ္ုငိ္းတုိ႔တြင ္တမိအ္သင္အ့တင့္ျဖစထ္ြန္း 
ႏုိင္ၿပီး ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းနဲ႔ အေရွ႕ပုိင္းတုိ႔တြင္ 
ေနရာကြကက္်ားနဲ႔ က်န္ျပညန္ယန္ဲ႔ တုငိ္းေဒသႀကီးမ်ားတြင ္ေနရာက်ကဲ် ဲ
မုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ပါတယ္။ ရြာရန္ရာႏႈန္း (၈၀) ျဖစ္ပါတယ္။                  

a'gufwmxGef;vGif (MCCW)
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ေနာက္ထပ္လည္း အလုပ္လုပ္ 
ခ်င္သည့္ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားကို 
သူက ကူညီသြားဦးမည္ဟု ဆုိ  
သည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္လုိစိတ္ရွိ 
သည့္ ကေလးမ်ားကိုသာ ကူညီ 
ျခင္းျဖစၿ္ပီး အတင္းအက်ပ္လပ္ုရန္ 
တုိက္တြန္းျခင္းမရွိဟုလည္း ေျပာ 
သည္။
 အီလင္းန္က ဆင္းရဲသည့္ မ 
ေလးရွားမသိားစုေလးတစခ္မု ွေမြး  
ဖြားလာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အလြန္ 
ဆင္းရသဲည္ ့ဘ၀ကုိျဖတသ္န္းခဲရ့ 
ေသာ္လည္း အီလင္းန္၏ စိတ္ 
ဓာတ္က သမူ်ားကသနားၿပီး ကညူ ီ
မႈကို လက္မခံလုိသူပင္။သူက စာ 
အလြနႀ္ကိဳးစား၍ ပညာကိ ုထူးခြၽန ္
ေအာင ္သငယူ္ခဲ့သည။္ ထုိ႔ေၾကာင့ ္ 
ၾသစေၾတးလ်ႏိငုင္မွံ ပညာသငဆ္ ု
တစ္ဆုကို  ရရွိ၍ေက်ာင္းသြား  
တကခ္ဲရ့သည။္ ေက်ာင္းတကရ္င္း 
အျပင္ အလုပ္လုပ္ကာ ေငြစု၍ မ 
ေလးရွားတြင္ က်န္ခဲ့သည့္ မိသား 
စုကို  ျပန္ေထာက္ပံ့ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
သူႀကိဳးစားျဖတ္သန္းပံုမ်ားကို အီ 
လင္းန္က မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအား 
အၿမဲေျပာျပေလ့ရွိသည္။ ကေလး 
မ်ားအတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား 
ျဖည့ ္ဆည္းေပးမႈမွာ သူ႔ဘ၀ဇာတ္ 
ေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္ဟု သူက 
ဆိုသည္။
 ‘‘ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္မမွာ မိ 
သားစုရွိေသးတယ္။ ကေလးေတြ 
အတြက ္စတ္ိမေကာင္းတာက သ ူ
တို႔က မိသားစုနဲ႔ အတူမေနရဘူး။ 
လမ္းမွန္ျပေပးမယ့္သူ မရွိဘူး။ 
ကြၽန္မေတာင္ ႀကိဳးစားလာခဲ့ ၿပီး 
ျဖစလ္ာမွေတာ ့ကေလးေတြလည္း 
ျဖစရ္မယ္ဆိၿုပီး ကြၽန္မအေၾကာင္း 
ကိ ုေျပာျပျဖစတ္ယ္’’ ဟု အီလင္းန္ 
က ေျပာသည္ ။
 အီလင္းန္၏ အမ်ိဳးသား မစၥ 
တာ ရစခ္်ကက္ Samsaung ကမုၸ 
ဏတီြင ္အလပ္ုလပ္ုကိငု္ေနသူျဖစ ္
ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ ႔  လာေရာက္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္၏။ 
ေသွ်ာင္ေနာကဆ္ထံံုးပါ အလီင္းန ္
ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လိုက္ပါ 
လာရၿပီး ယခုကဲ့သို ႔  ျမန္မာက 
ေလးငယ္တို႔အတြက္ ပရဟိတကို 
တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေဆာင္ရြက္ေန 
ျခင္းျဖစ္သည္။
  ယခု စင္တာဖြင့္လွစ္ထား 
သည့ ္ျပည္ေထာငစ္ရိုပ္မြန္အိမ္ရာ 
ရွိ  လံုးခ်င္းအိမ္မွာ  အသိတစ္  
ေယာက္က ေခတၱေပးထားျခင္း 
ျဖစသ္ည။္ အီလင္းန္တုိ႔ ဇနီးေမာင ္
ႏံွ မေလးရွားသို ႔  ျပန္ ၾကရမည့္   
တစ္ေန႔တြင္ ယင္းစင္တာေလးကို 
ထား ရစ္ခဲ့ရမည္။ ထုိအခါ Youth 
Center တြင္ Soy Ai ပဲႏို႔လုပ္ငန္း 
လပ္ုကိငု္ေနၾကသည့ ္လငူယ္ေလး 
မ်ားသာ က်န္ရစ္ခဲ့လိမ့္မည္။ ပဲႏို႔ 
လပုင္န္းေအာင္ျမငမ္သွာ သတူို႔အ 

နာဂတ္အတြက ္အဆင္ေျပမွာျဖစ ္
သည။္ သတုိူ႔ကိ ုအီလင္းန္က တစ ္
သက္လံုး မေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ 
ပါ။
 ‘‘ပဲႏို႔စီးပြားေရးေလး ေအာင ္
ျမင္လာလုိ႔ရွိရင္ သူတို႔ေနရာေလး 
တစခု္ ရွာႏိငုရ္န္ ေနရာ၀ယ္ခ်င၀္ယ္ 
ၾကမွာေပါ။့ ပဲႏို႔လပုင္န္း ေအာင္ျမင ္
ေနသေရြ႕ ဒီစင္တာေလး ရွိေနမွာ 
ပါ။ အခုလည္း သူတုိ႔အရမ္းႀကိဳး 
စားေနၾကပါတယ္’’ ဟု အီလင္းန္ 
က သူ႔အနီးတြင္ထုိငေ္နၾကသည့္ 
SoyAi ပဲႏို႔လုပ္ငန္း အဖဲြ႕သားလူ 
ငယ္ေလးမ်ားကိုၾကည့္၍ ေျပာပါ 
သည္။
 အာဟာရျပည့္၀သည့္ ပဲႏို ႔ 
လုပ္ငန္းသည္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား 
အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္မႈ၊ အ 
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္  ေန႔ 
စဥလ္ိအုပခ္်ကမ္်ားကိ ုျဖည့ဆ္ည္း 
ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ေပး 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား 
ဘ၀တိုးတက္ေရးကိုသာမက ၎ 
တုိ႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားပါ ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ 
လည္း ရည္ရြယ္ထားသည္။
 လက္ရွိတြင္ SoyAi ပဲႏို႔လုပ္ 
ငန္းေလးသည ္ရနက္နုတ္ိငု္းေဒသ 
ႀကီးအတြင္းရွိ မိဘမဲ့ေဂဟာသံုးခု 
မွ ကေလးငယ္မ်ားအတြက ္ပညာ 
ေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း  
မႈပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတတ္ေျမာက္ေရး 
ႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အ 
ေထာက္အပံ့ ေပးလ်က္ရွိသည္။ 
ကေလးမ်ားကို ဆင္းရဲမႈမွ လြတ္ 
ကင္းေစကာ အလွဴေငြကိုသာ အ 
ၿမဲတမ္း မမွီခိုဘဲ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္ 
စျဖင့္ ရပ္တည္ေစလိုျခင္းလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘ၀ေတြဟာ 
လြယက္အူဆင္ေျပတဲ ့မသိားစမု်ိဳး 
က လာခဲ့ၾကရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘ၀ေတြ ၾကမ္းတမ္း 
ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ကြၽန္ 
ေတာ္တုိ႔ စာသင္ဖို႔၊ ေနစရာရဖို႔၊ 
ထမင္းစားရဖို႔ေတာင္ ပိုက္ဆံမရွိ 

ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
ဟာ သနားစရာဘ၀ေတြအျဖစ္နဲ႔ 
အလွဴေငြ လွဴမယ့္သူေတြကိုသာ 
အားကိုး မေနခ်င္ပါဘူး။ ကြၽန္ 
ေတာ္တို ႔  ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ 
ကိယ္ု ရပ္တညခ္်ငပ္ါတယ္။ ကြၽန္ 
ေတာ္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေကြၽးေမြးခဲ့ 
တဲ့ ေဂဟာေတြအတြက ္အဖိုးတန္ 
အားထားရတဲ့သူမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ခ်င္ပါ 
တယ္။ ဘ၀မွာ ဘယ္လိအုခကအ္ 
ခဲမ်ိဳးေတြပဲရွိရွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳး 
စားရွင္သန္ ရပ္တည္မွာပါ။ ကြၽန္ 
ေတာ္တို ႔ဟာ ေအာင္ႏုိင္သူမ်ား 
ျဖစ္မယ့္လမ္းကိုသာ  ေရြးခ်ယ္ 
လိုက္ပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒုကၡ 
သည္ေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး’’ ဟု 
SoyAi ပဲႏို႔လုပ္ငန္းေလး၏ လက္ 
ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေရးသားထား 
သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္က နန္းဦးဘုန္း 
ေတာႀ္ကီးေက်ာင္းကေန ဒီေရာက ္
လာတာပါ။ နယ္မွာ ေက်ာင္းမ 
တက္ဘဲ ခဏခဏ ေျပးေနလို ႔။ 
ဆိုးေနလို႔ အေဖက နန္းဦးေက်ာင္း 
ကို ပို ႔လိုက္တာ။ ရွစ္တန္းအထိ 
သင္ဖူးတယ္။ အရင္က စကား 
မေျပာရဲဘူး။ လူေတြန႔ဲေျပာဆုရိင ္
အရမ္း႐ုိင္းတယ္။ အခု ဒီစင္တာ 
ကိုေရာက္မွ ေျပာတာ၊ ဆိုတာ သိ  
သာလာတယ္’’ ဟု SoyAi အ 
ဖဲြ ႕ေလးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
ေတာငႀ္ကီးၿမိဳ႕မွ အသက ္(၁၉)ႏစွ ္
အရြယ္ ေစာေမာငက္ ေျပာသည။္
 SoyAi အဖဲြ႕ေလးကိ ုလငူယ္ 
ေလးဦးက ေဆာငရ္ြက္ေနၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သူတို႔ထဲတြင္ အသက္ 
(၁၈)ႏွစ္အရြယ္ သန္းတင့္ေအာင ္
က ျမင္းၿခၿံမိဳ႕မွျဖစၿ္ပီး မိဘအဆင ္
မေျပျခင္းေၾကာင္ ့နန္းဦးကိ ုေရာက ္ 
ရိွလာၿပီး  ယခု စင္တာသို႔ ထပ္ 
ေရာက္ကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန 
သ။ူ အသက ္(၁၇)ႏစွအ္ရြယ္ ျမစ ္
ႀကီးနား၊ ၀ိငု္းေမာမ္ ွေခါင္ေဒါငက္ 
ေတာ့ မိဘမ်ားက ပညာတတ္ေစ 
လိ၍ု ရနက္နုသ္ို႔ပုိ႔လိုကိသ္ူျဖစက္ာ 
အႏွမိခ္ရံမႈမ်ားရွခိဲ၍့ ဆယတ္န္းကိ ု

မေျဖဘဲ ရပ္ပစ္လိုက္ၿပီး ယခုႏွစ္ 
ျပန္ေျဖမညဟ္ ုအားတင္းထားသ။ူ 
အသက္ (၁၈)ႏွစ္အရြယ္ ဆီဆုိင္  
ၿမိ ႕ဳမွ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား ခြန္ ေက်ာ္ 
အိုးကေတာ့မူးယစ္ေဆး၀ါး ေပါ 
သည့္ နယ္ေျမမွလာေရာက္သူ။
 သတုိူ႔သည ္တစလ္လွ်င ္ႏစွ ္
သိန္းမွ ေလးသိန္း၀န္းက်င္အထိ 
ကုန္က်စရိတ္ရွိသည့္ ထိုစင္တာ 
ေလး ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအ 
တြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေနၾက 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္း 
ပါးေသာ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္  
မျပည့စ္ံသုည့ ္ကေလးမ်ား၏ ပညာ 
ေရးကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ေထာက္ 
ပံ့ကူညီေပးလိုသည့္ အီလင္းန္၏ 
ဆႏၵကိ ုတစဖ္ကတ္စလ္မ္းမွ ျဖည့ ္
ဆည္းေပးေနၾကသည္။ ပဲႏို ႔လုပ္ 
ငန္း ေအာင္ျမငလ္ွ်င ္စငတ္ာေလး 
အသက္ရွည္ မည္။ ဒါမွသာ အ 
ျခားမိဘမဲ့ ကေလးမ်ားကို ပညာ 
ေရး သငတ္န္းေပးႏိငုမ္ည။္ အလပု ္
လည္း ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။
 ယခုအခါ အီလင္းန္က မ 
ေလးရွားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ စင္တာ 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ 
ထားၿပီျဖစ္သည္။ ကေမၻာဒီးယား 
ႏိငုင္တံြငလ္ည္း HIV/ AIDA မိဘ 
မဲ့ကေလး ေဂဟာမ်ားကိုလည္း 
စတင္ကူညီေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္ 
မာႏိငုင္မံ ွSoyAi ပဲႏို႔လပုင္န္းေလး 
က သူ႔အတြက ္အေရးႀကီးဆံုး အိပ္ 
မက္ျဖစ္လာသည္။
 ‘‘သူတုိ႔ ေအာင္ျမင္မယ္လို ႔ 
ထင္တယ္။ သူတုိ႔ဘ၀ကို သူတုိ႔ 
လကန္ဲ႔ သတူို႔ကိယုတ္ိငု ္ေျပာင္းလ ဲ
ႏိငုရ္မယ္။ ပဲႏို႔လပ္ုငန္းေအာင္ျမင ္
သြားရင္ သူတို႔ဘ၀လည္း ေအာင္ 
ျမင္မွာပဲ။ ဒီလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ 
လာရင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက မိဘမဲ့ 
ကေလးေတြအတြက္ စံျပျဖစ္ၿပီး 
ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ေတြ ရွိလာၾကမွာ 
ပ။ဲ မိဘမဲ့ကေလးေတြ အလပ္ုလပ္ု 
ခ်ငစ္တိ ္ရွလိာရငလ္ည္း ကညူီေပး 
မယ္’’ ဟု အီလင္းန္က တက္ႂကြ 
စြာေျပာပါသည္။        ။

ယုံၾကည္မႈတုိ႔ ေမြးဖြားေပးရာ
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ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ား

ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ကမၻာ့ 
ဘဏတ္ို႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ပညာေရးဖံြ႕ၿဖိဳး 
တိုး တက္ေရးအစအီစဥမ္်ား တိုးခ်႕ဲ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ သန္း ၈၀ အကအူည ီေပး 
ရန္ ကမၻာ့ဘဏ ္အမႈေဆာင ္ဒါ႐ုိက ္
တာဘတ္ုအဖဲြ႕က ေမလ ၂၀ ရက ္
တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
 အမ်ိဳးသားပညာရည္ဖံြ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက 
ပညာေရးက႑အတြက ္ခြင့္ျပဳ ေပး 
သည့္ ဘ႑ာေငြပမာဏကို တစ္ 
ႏစွထ္ကတ္စ္ႏစွ ္တုိးျမႇင့လ္ာသည့ ္
အခ်ိန္မွာပင္ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အ 
စည္းမ်ား၏ အကအူညမီ်ားလည္း 
ရရွိလာေနၿပီျဖစ္သည္။
 ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အသံုး 
စရိတ္မွ ပညာေရးက႑အတြက္ 
၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ 
၉၀၀ ဘီလီယံ သံုးစဲြရန္ လ်ာထား 
ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 
၈ ဒသမ ၂ သန္းတက္ေရာက္ 
ပညာသငၾ္ကားေနသည့ ္ျမန္မာႏိငု ္
ငံတစ္၀န္းလံုးရွိ စာသင္ေက်ာင္း 
မ်ားသို႔ ေက်ာင္း ရနပ္ံုေငြ ေထာကပ္ံ ့
ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေက်ာင္း 
သား၊ ေက်ာင္းသူတစ္သိန္းခန္႔အား  
ပညာသင ္ေထာကပ့ံ္ေၾကးေပး ျခင္း 
မ်ား ျပဳလပ္ုရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာ 
နက စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
 ကမၻာ့ဘဏ္က အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ႏငွ့ ္ၾသစေၾတးလ် 
အစိုးရက သန္း ၂၀ စုစုေပါင္း 
အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကိ ု
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို ႔ ၂၀၁၄ 
ခုႏစွတ္ြင ္ပထမဆံုးအႀကမ္ိအျဖစ ္
အကူအညီေပးခဲ့သည္။

 ယင္းအစီအစဥ္ကို Myan- 
mar partnership Multi-Donor 
Trust Fund မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ 
ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီး 
ဌာန လက္ေအာကရိွ္ အေျခခပံညာ 
ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးအတြက ္ရည ္
ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့ 
ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 ‘‘အခြင့အ္လမ္းေတြ နည္းပါး 
ၿပီး ေ၀းလတံဲ့ ေဒသက ဆင္းရဲႏြမ္း 
ပါးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ 
ပညာေရးေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ေဆာင ္
ရြက္တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ 
တုိင္းျပည္ဖံြ ႕ ၿ ဖိဳး တုိးတက္ေရးအ 
တြက္ အဓိကက်ပါတယ္။ လြန္ခ့ဲ 
တ့ဲ ႏွစ္ေတြအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အစုိးရက ပညာေရး အသုံးစရိတ္ 
ျမႇင့္တင္ေရး ႀကိဳးစားလာတာကုိ 
ျမင္ေတြ႕ရတာ အားတက္မိပါတယ္’’  
ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ 
ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ 
ခန္သန္ရွန္ကာက ေျပာသည္။ 
    ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာရင္းမ်ားအရ 
ျမနမ္ာႏိငုင္တံစ၀္န္း အေျခခပံညာ 
ေက်ာင္းေပါင္း ေလးေသာင္း ေက်ာ ္
ရွိၿပီး မူလတန္းအဆင့္  ေက်ာင္း 
သား၊ေက်ာင္းသူ ငါးသန္းေက်ာ္၊  
အလယ္တန္းအဆင့္  ေက်ာင္း  
သား၊ ေက်ာင္းသူ ႏွစ္သန္းေက်ာ ္
ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ေက်ာင္း 
သား၊ ေက်ာင္းသူေျခာက္သိန္းခဲြ 
ေက်ာ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။

ေက်ာင္းအပ္ရာသီတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ လာေရာက္အပ္ႏွံသူေလ်ာ့က်
ေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၃၁
ယခုႏစွ ္ေက်ာင္းအပရ္ာသတီြင ္အ 
ေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း 
၌ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား 
လာေရာက္အပ္ႏွံသည့္ဦးေရမွာ 
ယမန္ႏွစ္ကထက္  ေလ်ာ့နည္း 
သြားေၾကာင္း  သတင္းရရွိသည္။
 မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားကမွ 
စတုတၳတန္းေအာင္သူမ်ားသည္ 
ပၪၥမတန္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း 
အထိ တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အ 
ထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို ႔ သြား 
ေရာက္အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္  ပုဂၢလိက 
ကုုိယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ား 
သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည္ ့ေက်ာင္း 
သားမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင္ ့ယခုႏစွ ္
တြ င္  လာေ ရာ က္ အ ပ္ႏွံ သ ည့္  
ေက်ာင္းသားအေရအတြက္နည္း 
ပါးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပ 
ညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ 
သိရသည္။
 ‘‘မႏစွက္ လာအပ္တဲ့ ေက်ာင္း 
သားက ၈၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရိွ  
တယ။္ဒီႏစွ္ေတာ ့အခ ုေက်ာင္းအပ ္
ရာသီပိတ္တဲ့အထိ လာအပ္တာ 

၇၀၀ ေလာက္ပဲရွိေသးတယ္။ ဆ 
ရာမတုိ႔ေက်ာင္းဆိ ုအ.မ.က (၂၉) 
မရမ္းကုန္းေက်ာင္းက ခြဲတမ္းက် 
ေပမယ့္ အဒဲကီ ငါးတန္းတကမ္ယ့္ 
ကေလးေတြက ကိုးတန္း၊ ဆယ္ 
တန္းတစ္ခါတည္းတက္ခ်င္ေတာ့ 
ထ(၂)၊ ထ(၃) ေက်ာင္းေတြကို 
တန္းသြား ၾကတယ္။ တခ်ိဳ ႕က 
လည္း ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြကို 
သြားၾကတာေတြရိွတယ္’’ဟု  အ 
မွတ္(၅) အေျခခံပညာအလယ္ 
တန္းေက်ာင္း(မရမ္းကုန္း)မွ တာ 
ဝန္ခံ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက 
ေျပာျပသည္။
    ထိုသို ႔ ခြဲတမ္းက်သည့္ 
ေက်ာင္းမ်ားသို႔ အပ္ႏွံျခင္းမရွိဘဲ 
နယ္ေက်ာ္ အပ္ႏွံေသာေက်ာင္း 
သားမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင္ ့အထက ္
တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္း 
သားမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း ၊  
အလွဴေငြေကာက္ခံသည့္  ကိစ ၥ 
မ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ဒဂံၿုမိဳ႕သစ ္(ေျမာကပုိ္င္း) ၿမိဳ႕နယ္မွ 
အလယ္တန္းေက်ာင္း အုပ္ဆရာမ 
ႀကီးက ေထာက္ျပသည္။

  ‘‘ဆရာမတုိ ႔ေက်ာင္းမွာဆုိ 
သူ႔ေက်ာင္းသားနဲ႔သူပဲ ပံုမွန္လာ 
အပ္ၾကတယ္။ ထြက္တဲ့ေက်ာင္း 
သားလည္းမရွိဘူး။ ပိုတဲ့ေက်ာင္း 
သားလည္းမရွိဘူး။ ပံုမွန္ပဲ။ အဲဒီ 
လိုေတြ ခြတဲမ္းက်တဲ့ေက်ာင္းေတြ 
မွာ မအပ္ဘဲနယ္ေက်ာ္ေတြသြား 
အပ္ ၾကေတာ့ မလုိလားအပ္တဲ့  
ကိစၥေတြျဖစ္ကုန္တာေပါ့’’ဟု အ 
ဆိုပါေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး က 
ေျပာသည္။
  ပုဂၢလိကကိုယ္ပုိင္အထက္ 
တ န္းေ က်ာ င္း မ်ား တြ င္ လ ည္း  
ပၪၥမတန္းမွ  တကၠသိုလ္ဝင္တန္း 
အထ ိတက္ေရာက္ႏုငိၿ္ပီး  က်ဴရငွ ္
ထပ္မံထားစရာမလိုေတာ့ေသာ 
ေၾကာင့္ အလယ္တန္းအဆင့္မွ 
စတင္၍ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတြင္ 
ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္ေက်ာင္းသား 
မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေက်ာင္းသား 
မိဘမ်ားထံမွ သိရသည္။
 ‘‘ကြၽန္မကေလးကို ဒီႏွစ္က 
စၿပီး ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွာ သြား 
အပ္ထားတယ္။ က်ဴရွင္ထပ္ေပး 
စရာမလိုတာရယ္၊ ကေလးကို  

ဆယ္တန္းမွာ  အမွတ္ေကာင္း  
ေကာင္းနဲ႔ ေအာင္ေစခ်င္တာရယ္ 
ေၾကာင့္ ငါးတန္းကတည္းက  စ 
ထားျဖစတ္ာ’’ဟ ုကိယုပ္ိငု္ေက်ာင္း 
တစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခဲ့သည့္ 
လသာၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသားမိဘ 
မသီရိက ေျပာသည္။
  အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား 
၌  ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရာတြင္ 
၂၀၁၂-၁၃  ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့  
သည္ ့မသငမ္ေနရမူလတန္း ပညာ 
ေရးစနစ္အရ မူလတန္းအဆင့္အ 
ခမဲ့ျဖစၿ္ပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း 
သမူ်ားအား ျပ႒ာန္းစာအပု၊္ ဗလာ 
စာအုပ္ႏွင့္ ေငြက်ပ္တစ္ေထာင္စီ 
ေပးခဲ့ကာ ယခု ၂၀၁၄-၁၅ ပညာ 
သင္ႏစွမွ္ စတင၍္အလယ္တန္းအ 
ဆင္အ့ခမဲ့စနစ ္စတင္ေဆာငရ္ြက ္
သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပ႒ာန္းစာ 
အုပ္၊ ေက်ာင္းလခ၊ အားကစား၊ 
စာေရး ကိရိယာ၊ စာၾကည့္တုိက္ 
ေၾကးႏွင့္ မိဘဆရာအသင္းေၾကး 
မ်ားေပးသြင္းရန္မလိုဘဲ ေက်ာင္း 
အပ္ႏံွႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသရိသည။္

àေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္

ပညာ

စာမ်က္ႏွာ (A4) သို႔ 

ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္းယခုစာသင္ႏွစ္ေက်ာင္းအပ္ရာသီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ အခ်ိဳ႕ေသာအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းအပ္ႏွံသူ နည္းပါးေနသည္
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ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္း 
ဇြန္လမွာပင္ လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳဖြယ္ရိွ
မင္းဟိန္းေက်ာ္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၃၁
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ 
ထားၿပီးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားပညာ 
ေရးဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်ကအ္လက ္
အခ်ိဳ႕အားကန္႔ ကြကမ္ႈမ်ားရိွေသာ ္
လည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ  
ျပင္ဆင္မႈမရွိပါက ဇြန္လဒုတိယ 
ပတ္အတြင္း အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ 
ၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအတြင္း 
ေရးမွဴး  ဦးေစာလွထြန္းကေျပာ 
သည္။
   ‘‘အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က 
လည္းအျမန္ဆံုးလုပ္ေနတယ္။ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ 
ထားတဲ့အတုိင္းပဲဆုိရင္ အဲဒါကုိ  
သမၼတဆီပို ႔ ၿပီး အတညျ္ပဳခ်က္ 
ရယူမယ္။ ဒီဇြန္လဒုတိယပတ္ 
ေလာက္အတြင္း   ၿပီးစီးေအာင္ 
ေဆာငရ္ြက္ေနပါတယ’္’ဟ ုဦးေစာ 
လွထြန္းကဆုိသည္။
 အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ 
ၾကမ္းတြင ္ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစမ္်ား 

ကုိ အသက္သြင္းထားေသာ အ 
ခ်က္မ်ား  ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္  
ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားအသင္း၊ အရပ္ဘက္ 
ပညာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ 
ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ပညာေရးစနစ္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ 
ရာကြန္ရက(္NNER)က ကန္႔ကြက ္
ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။
 ‘‘ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ ဗဟိုက 
ခ်ဳပ္ကုိင္တဲ့အခ်က္ေတြပါ၀င္ေန 
တာေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ ကြန္ရက္ကကန္႔ 
ကြကထ္ားတယ။္ ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ျဖစ ္
ေစ ခ်ငတ္ာကေတာ ့လႊတ္ေတာက္ 
ပညာေရးေကာ္မတီရယ္၊ ပညာ 
ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဖဲြ႕စည္းထား 
တဲ ့လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရး 
ျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီရယ္၊ ကြၽန္ 
ေတာ္တို႔ NNER ရယ္ သံုးပြင့္ဆုိင္ 
ေတြ႕ဆံုၿပီး အေက်အလည္ေဆြး 
ေႏြးၿပီးလုပ္မွ အားလံုးလုိခ်င္တဲ့ 
ဥပေဒၾကမ္းလာပါမယ္’’ဟု NNER  
မွ ကုိစည္သူေမာင္ကေျပာသည္။
 အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ 

အ႒မတန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္မ်ားအတြက္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းေလးရာေက်ာ ္
ဖြင့္လွစ္မည္
ရဲႏုိင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၃၁
အ႒မတန္းႏွ င့္ တကၠသုိလ္ဝင္  
တန္းေအာင္ျမငၿ္ပီး ေက်ာင္းဆက ္
မတက္ႏိုင္ေသာ ကေလးမ်ားအ 
တြက္ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသငတ္န္း 
၄၂၄ မ်ဳိးဖြင္လွ့စ္သင္ၾကားေပးမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 နည္းပညာကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ 
သင္တန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန  ၁၅ 
ခုက သက္ဆိုင္သည့္က႑အ 
လိကု္ေခၚယသူြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ 
တန္း အမ်ဳိးအစားမ်ားေပၚမတူည ္
၍ ကာလအပိုင္းအျခားကြာျခား 
သြားမညဟ္ ုသပိၸံႏငွ္န့ည္းပညာဝန ္
ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
  ‘‘သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန 
ေတြက သက္ဆိုင္တဲ့အပိုင္းေတြ 
ေခၚမယ္။ သငၾ္ကားေပးၿပီးရင ္ျပည ္
တြင္းျပည္ပမွာ အလုပ္အကိုင္နဲ ႔ 
လပ္ုခလစာထုိကထုိ္ကတ္န္တန္ရ 
မယ့္အခြင့္အလမ္းရိွတယ္။ ဒါက  

႐ံုးကိုေရာကလ္ာတဲ ့႐ံုးစာမွာပါတာ 
ကိုေျပာတာပါ’’ဟု ၎ကေျပာ 
သည္။
 ဝန္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုကသက္ 
ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားကိုေခၚယူ 
သင္ၾကားမည္ျဖစ္၍ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္ မသိရိွေသးဘဲ 
နည္းပညာကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းအေသး 
စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ပုိင္သတင္းစာ အပတ္စဥ္ 
တနဂၤေႏြအခ်ပ္ပိုတြင္ထည့္သြင္း 
ေၾကာ္ျငာမည္ဟုသိရသည္။
 သင္တန္းတြင္ပါဝင္ဖြင့္လွစ္ 
မည္ ့သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနအေန 
ျဖင့္ လက္ရွိတြင္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္  
ရက္ကန္း၊  လူသံုးကုန္ပစၥည္း 
ထုတ္လုပ္နည္း၊ လွ်ပ္စစ္အေျခခံ 
သင္တန္း၊  သံဂေဟသင္တန္း၊ 
သစ္ေပါင္းနည္းပညာအစရိွသည့္ 
သငတ္န္းေပါင္း ၂၀ ကိ ုသငၾ္ကား 
ေပးေနေၾကာင္း  ေနျပည္ေတာ္  
သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနမွ ႐ုံးအဖြဲ႕ 
မွဴးဦးေဇာ္မ်ဳိးကေျပာသည္။

ၾကမ္းအရ အမ်ိဳးသားပညာေရး 
ေကာင္စီကုိ ဒုသမၼတတစ္ဦးက 
ဥကၠ႒အျဖစ္ႏွင့္  ျပည္ေထာင္စု 
၀န္ ႀကီးမ်ားက အဖဲြ ႕၀င္အျဖစ္ 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ေက်ာင္းအားလံုးကုိ  ဥပေဒႏွင့္  
အညီျဖစ္ေစရန္ ငါးႏွစ္အတြင္း 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရး 
သားထားသည္။
 ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေရးတ 
ႀကီးလိအုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားပညာ 
ေရးဥပေဒၾကမ္းကို မိမိတုိ ႔အေန 
ျဖင္ ့အျမနဆ္ံုးၿပီးစီးေစရန ္ေဆာင ္
ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုစာသင္ႏွစ္ 
အမီ ၿပီးစီးရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက 
ယခုႏွစ္မတ္လတြင္ ျပဳလုပ္သည့္  
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္န၀မပံုမွန္ အ 
စည္းအေ၀းတြင္  ေျပာ ၾကားခဲ့  
သည္။
  ‘‘လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးရ႕ဲ 
ၫႊန္ၾကားခ်ကန္ဲ႔အည ီအခုစာသင ္
ႏွစ္အမီ ၿ ပီးေအာင္  လု ပ္ေနပါ  

တယ္။ ဇြန္လ ၁ ရကေ္တာ့ မမီေပ 
မယ့္ အဲဒီလအတြင္း ၿပီးေအာင္ 
လုပ္မွာပါ’’ဟု ဦးေစာလွထြန္းက 
ေျပာသည္။
 အဆိပုါဥပေဒၾကမ္းကိ ုျပည ္
သူ႔လႊတ္ေတာ္ပညာေရး ေကာ္မ 
တီက တငသ္ြင္းခဲ့ကာ ပညာေရး၀န္ 
ႀကီးဌာနကလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ 
တင္သြင္းခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါဥပေဒ 
ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ 
ေတာ္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း 
ျဖစၿ္ပီး  ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ္မွ တင ္
သြင္းသည္ ့ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က ္
အလက ္အမ်ားစကုိ ုျပညသ္ူ႔လႊတ္ 
ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
  ‘‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘက္ 
ကေတာ့ ဒီဥပေဒအျမန္ဆံုးထြက္ 
လာဖို႔ ေန႔ညမနားဘဲ အစညး္အ 
ေ၀းထုိင္ဆံုးျဖတ္ၿပီး အတည္ျပဳ 
ေပးလုိက္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားက 
အတည္ျပဳၿပီး ျပငဆ္ငခ္်ကမ္ရွိရင ္
ေတာ ့ဒဦပေဒၾကမ္းကု ိႏုငိင္ံေတာ ္
သမၼတဆီပို ႔ ႐ုံပါပဲ’’ဟု ျပည္သူ ႔ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး 
ကေျပာသည္။
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၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
77 Staffs Good in Excel and Interest-
ed in Music Required for one month 
Campaign. closing date: 12 June 
2014. Mango Marketing Services.

Ph: 01-512884, 01-523338
------------------------

အလိုရိွသည္
Japan စာသင္ရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 
အလိရွိုသည။္ Japan စာ N4,N3 ေအာင ္
ျမင္ထားသူျဖစ္ရမည္။ ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္း 
က်င္ရမည္။ UFL ေက်ာင္းဆင္းျဖစ္ပါက 
ဦးစားေပးမည္။
No.125/A,Bogyoke Aung San Road, 
Bothaung Township,Yangon.
PH:01 200391,397245
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
႐ံုးအတြင္းေရးမွဴး                 (၁) ဦး
႐ံုး၀န္ထမ္း                      မ (၂) ဦး
Marketing ၀န္ထမ္း  က်ား/မ (၃) ဦး
Driver                   က်ား     (၂) ဦး
၁၅.၆.၂၀၁၄ ေနာက္ဆံုး။
ဖုန္း-၀၉ ၃၃၄၇၅၅၈
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
သကၤန္းဆုိင္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ 
အေရာင္းစာေရးႏွင့္ ပစၥည္းစာရင္းကုိင္ 
မ (၁) ဦး
၁၀ တန္းေအာင္(သုိ႔) ဘဲြ႕ရ။
ဖုန္း-၀၁ ၅၃၉၄၈၇၊ ၀၉ ၇၃၄၉၁၄၀၆

------------------------
၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Sale & Marketing    F (2) Posts
Operation Staff   M/F (2) Posts

Tour Operator     M/F (2) Posts
PH:01 294525, 09 5503696
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အေရာင္း၀န္ထမ္း က်ား (၁) ဦး
အလုပ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၉နာရီခဲြ 
အထိ။
သဃၤန္းကြၽန္း၊ သု၀ဏၰေနထိုင္သူဦးစား 
ေပးမည္။ လစာ- ငါးေသာင္းက်ပ္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၉၄၂၈၅
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
AutoCAD ဆရာ၊ ဆရာမ (၃) ဦး
Basic,DTP,Graphic 
ဆရာ၊ ဆရာမ (၂) ဦး
ဖုန္း-၀၉ ၂၀၁၁၆၂၂၁
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Waiter/Waitress  (10) Posts
Cashier            F (5) Posts
Japanese Chef     (2) Posts
European Chef     (2) Posts
Thai Chef             (2) Posts
Bakery Chef         (2) Posts
PH:09 421050413
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ (JE) 
က်ား (၁) ဦး
AGTI(Civil),B.Tech (Civil) ဘဲြ႕ရ၍ 
ေတာင္ငူလုပ္ငန္းခြင္႐ံုး၌ ေနထုိင္ႏုိင္သူ  
ျဖစ္ရမည္။  အမွတ္ (၃၈)၊ ၅ လႊာ၊ ေရႊ 
သရဖရိီပ္မြန္ အိမ္ရာ၊ ဘရုင့္ေနာငလ္မ္းမ 
ႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဂရင္းလိ(ဖ္) ျဖန္႔ခ်ိေရး
Marketing Supervisor 
က်ား (၁) ဦး၊ မ( ၁) ဦး
Sale Supervisor  က်ား (၃) ဦး၊ မ(၃) ဦး
Sales & Marketing 
က်ား (၁၀) ဦး၊ မ (၃၀) ဦး
Promotion Sale မ (၁၀) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၈၆၂၀၅၀၈
------------------------

အလိုရိွသည္
တေယာဆရာမတစ္ဦးအလုိရိွသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၄၀၀၈၁၄၆
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Marketing   (2) Posts
Installer      (1) Post
CCTV တပ္ဆင္ျခင္းအား ကြၽမ္းက်င္စြာ 
လုပ္ႏုိင္သူ။
GM ဘဲြ႕ရ၊ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳႏုိင္၊ 
အေတြ႕ အႀကံဳ ၃ ႏွစ္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၀၁၆၀၃၈၈၀  
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Site Engineer    (3) Posts
B.E/B.Tech/AGTI (Civil)၊ လုပ္ငန္း 
အေတြ႕အႀကံဳ ၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္။ Site 
ကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။
Email:knkmahar@gmail.com

ဖုန္း-၀၁ ၄၃၀၈၈၇
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Marketing   (1) Post
Able to Communicate in English with 

Hotel Background. At lease 2 Year 
Experience.
Bahan Township. 

PH:01 553700
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Reserch & marketing/Sales & Mar-
keting Staff 
အသက္ ၁၈ မွ ၂၈ ၾကား၊ ပညာအရည္ 
အခ်င္း (၁၀) တန္း။
Email:info@saga-agp.com

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sale and Marketing F (2) Posts
Sale and Marketing M (2) Posts
၁၀ တန္းေအာင္(သို႔) ဘဲြ႕ရ(သုိ႔) အိမ္ 
ေဆာကပ္စၥည္းျဖန္႔ခ်ိေရးလပုင္န္းႏငွ္ ့အမိ ္
ၿခံေျမလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရိွသူ။
23.5.2014 ေနာက္ဆံုး။

ဖုန္း-၀၉ ၃၃၃၅၅၈၈၉
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sale Promoter/Sale Promoter F (5) 
(Junction Square, Yuzana Plaza, 
Yuzana Center, ကုိးမိုင္ မင္းဓမၼလမ္း 
တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္)
Driver                                 M (1)
Email:hr.natray@gmail.com

ဖုန္း-၀၁ ၆၅၁၅၀၁
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Cashier    (1) Post

Any Degree, At Lease 1 Year Ex-
perience.
ယာဥ္ေမာင္း (2) Posts
လုိင္စင္ သံုးႏွစ္သက္တမ္း။

ဖုန္း-၀၁ ၅၅၃၇၀၀
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

အထည္ညႇပ္သမား     (၂) ဦး
ကေလး၀တ္အထည္ခ်ဳပ္႐ံု (သုိ႔) တစ္ဦး 
ခ်င္းယူခ်ဳပ္လိုသူမ်ား
အေရာင္း၀န္ထမ္း    မ (၂) ဦး
စာေရးမ (ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံကြၽမ္းက်င)္
မ (၁) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၈၇၁၃၂
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

IT & Mobile အေရာင္း၀န္ထမ္း 
က်ား/မ (၃) ဦး
Computer & Mobile Technician 
က်ား (၅) ဦး
အေထြေထြ႐ံုးအကူ၀န္ထမ္း 
က်ား/မ (၂) ဦး
အမွတ္-၂၃/၃၀၊ ေအာင္ဆန္းအားက 
စားၿပိဳငက္ြင္း၊ ေတာငဘ္က္ျခမ္း( ရန္ကန္ု  
ဘူတာႀကီးေရွ႕တည့္တည့္)။
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Air Con Service လပ္ုငန္းတြင ္လပ္ုကုငိ ္
ႏုိင္ရန္အတြက္ Air Con Helper (၅) ဦး
ပညာအရညအ္ခ်င္းအထကတ္န္းေအာင္
Greenish Engineering Service Co.,Ltd 
ဖုန္း-၀၉ ၇၃၄၉၅၀၉

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Office Staff    F (4) Posts
Chief Engineer (Civil) M/F (2) Posts
Senior Engineer (Civil) M/F (2) Posts 
PH:09 421060353
------------------------

EVA Company Limited
Factory Manager      M (1) Post
Marketing                M (1) Post
Sales                       F (2) Posts
Engineer (Electrical/Mechanical) M 
(2) Posts
Quality Control (QC) M (5) Posts
Driver                     M (2) Posts
No.22/23,De Pae Yin Wun Htauk U 
Myae Road, Hlaing Thar Yar Industry 
Zone (3),Hlaing Thar Yar Township.
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အေရာင္း၀န္ထမ္း               မ (၅) ဦး
စက္ခ်ဳပ္(ေမာ္တာစက္႐ံုသံုး)ကြၽမ္းက်င္ 
မ (၁၀) ဦး
စီးကြင့္ထုိးကြၽမ္းက်င္            မ (၅) ဦး
အက်ႌေက်ာက္ကပ္ကြၽမ္းက်င္ မ (၁) ဦး
Helper(အေတြ႕အႀကံဳရိွသူ)   မ (၃) ဦး
အိမ္အကူ                         မ (၁) ဦး
ကေလးထိန္း                     မ (၁) ဦး
ယာဥ္ေမာင္း                     က်ား/မ

ဖုန္း-၀၉ ၃၀၂၀၈၆၈၆
------------------------
၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
စာရငး္ကုိင္ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္း (၁) ဦး 
အလိုရိွသည္။ (တ႐ုတ္စကားေျပာ ကြၽမ္း 
က်င္ရမည္) 
YUDING HotPot
ဖုန္း-၀၉ ၃၀၁၈၀၀၀၀
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ပုဂၢလိကအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ား ကိုရီးယားသို႔လုပ္သားေစလႊတ္ခြင့္ရလို
ေအးျမတ္သူ

ရန္ကုန္၊ ေမ-၃၁
ကိရုီးယားသို႔ ျမနမ္ာအလပုသ္မား 
ေစလႊတ္မႈကို ပုဂၢလိက ေအဂ်င္စီ 
မ်ားသို႔ ေျပာင္းလလဲပုက္ိငုခ္ြင့္ေပး 
ေစလုိေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အ 
ကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီဥကၠ႒ 
ဦးမင္းလိႈင္ကေျပာသည္။
  လက္ရွိတြင္ ကိုရီးယားသို႔ 
လပုသ္ားေစလႊတမ္ႈကိ ုအစိုးရျပည ္
ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီကဦးစီး 
လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသျဖင့္ ပုဂၢလိက 
ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး 
ေအဂ်င္စီမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ 
ေပးေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘အခုထုိင္းကလည္း အစိုးရ 
အခ်င္းခ်င္း (G to G) လုပ္တယ္။ 
ကိုရီးယားကလည္း G to G လုပ္ 
တယ္။ ထိုင္းကို အစိုးရက ကြၽန္ 
ေတာ္တို ႔ကို MOU ထုိုးၿပီးခ်ေပး 
တယ။္ ကိရုီးယားကိလုည္း အဒဲလီိ ု
လုပ္ေပးရင္ေကာင္းပါတယ္။ G 
to G လုပ္တာအတူတူ ကိုရီးယား 
ကပိုေကာင္းတယ။္ ထုငိ္းပံစုမံ်ဳိးခ် 

ေပးရင္ရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ဟုိ 
ဘက္ကေတာင္းဆိုရင္  ျမန္မာ 
အစိုးရက MOU ထုိးၿပီး ေအဂ်င္စီ 
အသင္းခ်ဳပ္က လက္မွတ္ထုိးၿပီး 
ပို ႔ေပးလို ႔ရပါတယ္။ ထုိင္းကိုပို ႔ရ 
တာျပႆနာမ်ားပါတယ္’’ဟု ဦး 
မင္းလိႈင္ကေျပာသည္။
 ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို ႔  ျမန္မာ 

အလုပ္သမားေစလႊတ္ျ ခင္းကို  
၂၀၀၈ခုႏွစ္ခန္ ႔က စတင္ခြင့္ျပဳ 
ခဲ့ရာ  စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕မွ 
လုပ္ကိုင္ေသာ ေရႊအင္းဝကဦးစြာ 
တာဝန္ယူပို ႔ေဆာင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ 
ထုိ ႔ေနာက္ လုပ္သားေစလႊတ္မႈ 
အပိုင္းတြင္  အလုပ္သမားမ်ား  
ထြက္ေျပးျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္ခပိုမို 

ေကာက္ခံျခင္းတို ႔ေၾကာင့္ ယင္း 
ေအဂ်င္စီရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အ 
စိုးရကဦးစီး၍ ဆက္လက္တာဝန္ 
ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
 ‘‘အခုဝန္ေဆာင္ခကို ကြၽန္ 
ေတာ္တုိ႔သတ္မွတ္ထားတ့ဲအတုိင္း 
သူတို ႔ယူႏိုင္မလား။ ပိုယူရင္ ဒီ 
MOU ရပ္သြားမွာ။ ေနာကအ္လပ္ု 

သမားေတြ ထြက္မေျပးေအာင္ 
လည္း တာဝန္ယူႏိုင္ရမယ္။ လုပ္ 
ႏုိင္ရင္ဝန္ႀကီးဆီတင္ေပါ့။ အသင္း 
ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဝန္ႀကီးကိုတင္လို ႔ရ 
တာပ။ဲ အကယ္၍ MOU မွာ ျပႆ 
နာတက္သြားရင္ အလုပ္သမား 
ေတြပဲနစ္နာမွာ။ သူတို႔ကိုရီးယား 
ဘက္ကိုက တျခားႏိုင္ငံေတြကို 

ေရာ G to G နဲ႔ပဲလုပ္သားပို႔တာ’’ 
ဟု အစိုးရျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ 
ေအဂ်ငစ္မီ ွမန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိကုတ္ာ 
ဦးဝင္းျမင့္ကေျပာသည္။
  ‘ ‘ ပုိ ႔လို ႔ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
ေအဂ်င္စီတိုင္းလုိလုိက ပို႔ခ်င္ေန 
ၾကတာ။ ကိရုီးယားက လစာလည္း 
ေကာင္းတယ္ေလ။ ထုိင္းလိုမ်ဳိး 
ျပႆနာမတကဘ္ူး။ ပုိ႔ခြင့္ေပးရင ္
ေတာ့ ပို ႔ခ်င္တာေပါ့ ’ ’ဟု မုိးယံ 
ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမွ 
မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္ 
ထင္ေက်ာ္ကေျပာသည္။
 သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း 
ကိုရီးယားသို႔ EPS စနစ္ျဖင့္သြား 
ေရာကလ္ပ္ုကိငုရ္န္ ျမန္မာအလပ္ု 
သမားရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေစလႊတ္ 
ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔သည္ တစ္လလွ်င္ေငြ 
က်ပ္ ၁၀ သိန္းခန္႔ရရွိၾကေၾကာင္း 
သရိသည။္ ထို႔အျပင ္ကိရီုးယားသို႔ 
သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ သတၱမ 
အႀကိမ္စာေမးပြဲေျဖဆိုထားေသာ 
ေအာင္စာရင္းသည္ လာမည့္ဇြန္လ 
၁၁ ရက္တြင္ ထြက္ရိွမည္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)EPS စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းအား ၾကည့္႐ႈေနသည့္ လုပ္သားတစ္ဦးကုိ ေတြ႕ရစဥ္
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ျပညခ္ုငိၿ္ဖိဳးပါတ၏ီ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွ ္တစဥ္ီးျဖစသ္ည္ ့
တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၈)ဆင္း၊ ျမန္မာ့အသံ 
ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ အၿငိမ္းစားၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း) 
ဦးလွေဆြႏငွ္ ့7Day News သတင္းေထာကက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း 
ကာလအတြင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 
 လႊတ္ေတာ္အတြင္းေရးရာမ်ားႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး 
ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ကို 7Day က ေမးျမန္း၍ ဦးလွေဆြက ေျဖၾကား 
ထားပါသည္။

‘‘မနက္ျဖနလ္ႊတ္ေတာထ္မဲွာ ဒလီိမုထဲည္ဆ့ိၿုပီး ညပုငိ္းမွာ စာရြကလ္ပိ္ေလးေတြ တခံါးေပါကက္ေန လုကိသ္ြင္းသြားတယ’္’
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

အခု လုပ္ေနတဲ့ NLD ရဲ႕ ၄၃၆ 
ျပငဆ္င္ေရး လႈပရ္ွားမႈေတြေပၚမွာ 
ျပညခ္ုငိၿ္ဖိဳးပါတရီ႕ဲ ဗဟိုေကာမ္တ ီ
၀င္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လို 
မ်ား မွတ္ခ်က္ေပးခ်င္ပါသလဲ။
 ၄၃၆ တံခါးႀကီးကို ဖြင့္ရမွာ 
ေပါ့။ အေျခခံဥပေဒမွာ ၄၃၆ က 
ဂိတ္ေပါ့၊ ဒီဂိတ္ကို ဖြင့္ရင္ အထဲ 
ထဲမွာရွိတဲ့ ပုဒ္မ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ 
အဒဲါေတြကိ ုအကန္ုျပငလ္ို႔ရမယ္။ 
အဒဲီေတာ့ ဒ ီ၄၃၆ ကိ ုဖြင္ဖ့ို႔ ၇၅ ရာ 
ခိငု္ႏႈန္းေက်ာက္ ေထာကခ္ရံမယ။္  
အဲဒါကို ေျပာတာက သုံးေယာက္ 
ရွိတယ္။ ကာခ်ဳပ္လည္း ေျပာ 
တယ္။ သမၼတလည္း ေျပာတယ္။ 
ဦးေရႊမန္းလည္း ေျပာတယ္ သုံး 
ေယာက္လုံးက ေျပာတယ္။ ျပင္ 
မယ္ဆုိတဲ့  စကားက သူတုိ ႔သုံး 
ေယာက္လုံး ေျပာတာ၊ ကာခ်ဳပ္ 
က ျပင္မယ္၊ ဥပေဒအတုိင္း ျပင္ 
မယ္။ သမၼတက ျပင္မယ္ မေလာ 
နဲ႔လို႔ ေျပာတယ္။ ဦးေရႊမန္းက ျပင ္
မယ္။ ေကာ္မတီဖဲြ ႕တယ္။ သုံး 
ေယာက္လုံးကေတာ့ ျပင္မယ္ဆို 
ေတာ ့ျပငမ္ယလ္ို႔ေျပာကတည္းက 
ဒဂီတိက္ ဖြင့ရ္မွာပ ဲဂတိမ္ဖြင္ဘ့ ဲနဲ႔ 
ဘယ္လိုလုပ္ျပင္မလဲ။ ၄၃၆ ကို 
ဖြင္မ့ေပးဘူး။ ပုဒမ္ ၁၂၃၄ ကိ ုျပင ္
မယ္ဆုလိုိ႔မွ မရတာက ၄၃၆ မဖြင္ ့
ဘနဲဲ႔ ဘယ္လိလုပ္ုျပငမ္လ။ဲ အလဲိ ု
ပဲ  ကြ ၽ န္ေတာ္က ယူဆတယ္။ 
Automactically ဖြင္က့ိဖုြင္ရ့မယ္။ 
၄၃၆ ကို ဖြင့္ေပးပါ ဖြင့္ေပးပါ။ 
ေျပာစရာမလိုဘူး။ Understood 
ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္က ဒီလိုျမင္တယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္ကပဲ ႀကိဳျမင္တာလား။ 
သတိုူ႔ကပ ဲမျမငခ္်င္ေယာင္ေဆာင ္
တာလား မသိဘူး။ 
တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားက 
ေကာ ဘယ္လိုမ်ား ရွိႏုိင္မယ္လုိ႔ 
တပ္မေတာ္သားေဟာင္း တစ္ဦး 
အေနနဲ႔ ထင္ျမင္ပါသလဲ။
 ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေသခ်ာ 
တယ္။ ထည့္မွာ ဟိုက ၇၅ ထည့္ 
ရင္ တစ္ရာေတာင္ျဖစ္သြားဦးမွာ 
ဒီ ၇၅ ထဲက မေသခ်ာတဲ့သူရွိရင္ 
ရိွဦးမယ္။ ဟုိက ၂၅ ကေတာ့ ေသ 
ခ်ာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ဒီလုိႀကိဳ 
ျမင္ထားတာ ဘာလို ႔လဲဆုိရင္  
သူတုိ႔သုံးေယာက္ေျပာတဲ့ စကား 

ရွတိယ္ေလ။ ဒသီုံးေယာကက္ ကြၽန ္
ေတာ္ထင္တယ္။ Relationship 
ရွိမွာပဲေလ။ သမၼတနဲ႔  တပ္ခ်ဳပ္နဲ႔ 
ေတာ့ ရွိမွာပဲေလ။ 
 တခ်ဳိ႕နယ္ေတြမွာ ၅၉(စ) 
မျပင္ဆင္ေရး၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ မျပင္ 
ဆင္ေရးဆုိၿပီး ဆႏၵျပေနတာေတြ 
ရိွပါတယ္။ အဒဲါက ျပညခို္ငၿ္ဖိဳးက 
လုပ္တာပါလား။
  အဲဒါ ႀကံ႕ခိုင္ေရးေပါ့ဗ်ာ။ 
ေသခ်ာတာေပါ့ဗ်ာ။ သူပဲခုိင္းမွာ 
ေပါ။့ သတူို႔နယ္ေျမက ေတာင္းဆု ိ
လို ႔ အဲဒီနယ္ေျမမွာရွိတဲ့ ႀကံ႕ခိုင္ 
ေရးက လုပ္တာျဖစ္မယ္။ ဗဟုိ 
ကေတာ့ မင္းတုိ ႔နယ္မွာ ဒါလုပ္ 
လုိက္ဆို ၿပီး  ေျပာတာမ်ဳိးေတာ့  
ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ မၾကားဘူး။ ကြၽန္ 
ေတာ္တို ႔လည္း အခုိင္းမခံရဘူး။  
အစည္းအေ၀းလည္း လုပ္တာ မ 
ၾကားဘူး။ သို႔ေသာ္ အဲဒီနယ္ေျမ 
မွာ အဲလို အဲလိုေတာ့ ရွိေနတယ ္
ဆိုၿပီး အဲဒီနယ္ေျမႀကံ႕ခိုင္ေရးက 
လုပ္တာျဖစ္မယ္။ 
၂၀၁၅ မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အ 
ေနနဲ႔ ၂၀၁၀ တုန္းကလို အျပတ္ 
အသတ္ႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ 
ေသးလား။
 ဘယ္လြယ္လိမ့္မလဲ။ ဒါက 
ဘာေခၚမလဲ။ နယ္ေျမေပၚ မတူ 
ဘူးဗ်။ တခ်ဳိ႕ ဘုန္းႀကီးေတြက 
ေျပာတယ္။ ဒကာႀကီးႀကံ႕ခိုင္ေရး 
လည္း မႀကိဳက္ဘူး။ NLD လည္း 
မႀကိဳက္ဘူးတဲ့။ ႀကံ႕ခုိင္ေရး က် 
ေတာ့ အစိုးရေဖာ္လံဖားေတြတဲ့ 
NLD ကလည္း အစိုးရနဲ႔ ျပႆနာ  
တက္ၿပီး ေထာင္က်ထုတ္ပစ္ခံရ 
တဲ ့လူေတြတဲ ့ဗ႐တုသ္တုခ္ေတြပ ဲ
တဲ့။ အဲဒီေတာ့ ၾကားပါတီရွိရင္ 
ေကာင္းမယတ္ဲ ့ဆိလုိတုာကေတာ ့
NLD က သူတို ႔ကို သိပ္ႀကိဳက္ 
တယ္ဆိုတာ သူတုိ႔ဘာသာ သူတုိ႔ 
ေသြးနားထင္ေရာကတ္ာျဖစမ္ယ။္ 
ကြၽန္ေတာတ္ို႔ ႀက႕ံခိငု္ေရးကေတာ ့
ေသြးနားထင္ မေရာက္ဘူး သိ 
တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ တုန္းက 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ Landslide ႏုိင္ခဲ့ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဒဲါ NLD မပါလို႔။ 
 လႊတ္ေတာထ္မဲွာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား  
လွယ္ေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိ  

ေပးတာ မျမင္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ ္
တို ႔  အ မ်ဳိး သား လႊ တ္ေ တာ္ မွာ  
ေတာ့၀န္ႀကီးဦး၀င္းျမင့္က လႊတ္ 
ေတာ္တစ္ႀကိမ္မွာ ထမင္းေကြၽး 
တယ္။ ေနာက္ဦးခင္ေရႊက ေကြၽး 
တယ္။ တစ္ခါတေလ ဦးေန၀င္း 
ထြန္းေကြၽးတယ။္ အေပ်ာ္ေပါ။့ ဒါပ ဲ 
ရွိတယ္။ သူတို႔ အက်ဳိးငွာပစၥည္း 
ေပးတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မျမင္ပါ 
ဘူး။
 ခုေနာကပ္ိငု္းမွာ လႊတ္ေတာ ္
ထဲမွာ ေရပန္းစားေနတဲ ့စကားက 
လႊတ္ေတာထ္မဲွာ ဘယအ္မတက္ 
ေတာ့ ေမြးစားခံလုိက္ရၿပီဆို ၿပီး  
ေတာ ့ရွတိယ္ေလ။ အဒဲအီေၾကာင္း 
ေတြ ေျပာျပပါဦး။
  ေ မြး စား တ ယ္ ဆို တာ က 
ဥပမာ အဲဒီဘက္သားျဖစ္သြား 
တာေပါ့ေ နာ္ ။  အရင္တု န္းက 
၀ူး၀ါး ၀ူး၀ါး ထေျပာၿပီးေတာ့ အခု 
မေျပာေတာဘ့ ဲ ၿငမိသ္ြားတာေပါ။့ 
ဘယသ္ူေတြ ဘာေတြရလဆဲိတုာ။ 
ကြၽန္ေတာ္ေတာ ့မသဘိူးဗ်။ အခ်ဳိး 
ေျပာင္းသြားတာ ဘယသ္ူေတြရွလိ ဲ
ဆိုေတာ့ သိပ္မျမင္ပါဘူး။ အစ 
တုန္းက အရမ္းႀကီး ေထာ္ေလာ္ 
က န္ ႔ လုိ က္ တုိ က္ေ န ရာ ကေ န 
နည္း နည္း ေျပာင္းသြားတာေတာ ့
ရွိတယ္။  ဘာေ ၾကာင့္လဲေတာ့  
မေျပာႏုိင္ဘူးေပါ့။
ေနာက္ဆုံး  ေမးခြန္းအေနနဲ ႔က 
ေတာ ့ဦးလွေဆြက မဒီယီာေတြမွာ  
ဖြတယ္ဆိၿုပီး နာမညႀ္ကီးတယ္။ ဦး 
လွေဆြေျပာစကားေတြ မီဒီယာ 
ေတြမွာ မတွတ္မ္းမတွရ္ာေတြနဲ႔ ရွ ိ
ေနတဲ့အတြက ္ဒစီကား ေတြေပၚမွာ  
ဘယ္ေလာကထ္ ိတာ၀နယ္ူႏုငိပ္ါ 
သလဲ။
 ကြၽန္ေတာက္ မဒီယီာေတြကိ ု
မေၾကာက္ဘူး။ ခင္မင္တယ္။ ဒါ 
က နံပါတ္ ၁ အခ်က္။ ဒါေၾကာင့္ 
မီဒီယာေတြကလည္း ကြၽန္ေတာ့္ 
ကို ခင္မင္တယ္။  ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ 
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းတယ္။ မီဒီ 
ယာဆုတိာက စတုတၳမ႑ိဳင ္သတိုူ႔ 
နဲ႔ကိုယ္နဲ႔ ရန္ျဖစ္ေနဖုိ ႔ မလိုဘူး။ 
ကြၽန္ေတာ္က ကိယု္အ့ျမငက္ိ ုေျပာ 
တယ္။ သြယ္၀ိုက္ၿပီး မေျပာဘူး 
တဲ့ခ်တယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သြယ္ 
၀ိုက္ ၿပီး ေျပာေစခ်င္တယ္ေပါ့။ 
ကြၽန္ေတာ့္စကားေတြ ကြၽန္ေတာ္ 
တာ၀န္ယူတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိ ု
ပါတီက မင္းဒါကိုေျပာ၊ ဒါမေျပာ 
နဲ႔ဆိုၿပီး ပိတ္ပင္တာမရွိဘူး။ ဟို 
တစ္ေလာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကို  
ကိလုွေဆြတဲ ့လႀူကီးေတြမ်က္ႏွာပ ူ
ေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔ဆုိၿပီး ေျပာတယ္။  
သူ႔ ဘာသာေျပာခ်င္ရာ ေျပာပါ 
ေစ။ မင္းထပ္မေျပာနဲ႔တဲ့ ။

 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။       ။

အိျဖဴလြင္

ေနတဲအ့တြက ္လႊတ္ေတာရ္႕ဲ တခ်ဳ႕ိ 
ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ 
ဒီလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီး 
ပြားကို ကာကြယ္ေပးေနတယ္လို႔  
ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိလာတဲ့အေပၚမွာ  
သယံဇာတ ေကာ္မတီရ႕ဲ အတြင္း 
ေရးမွဴး တစ္ေယာကအ္ေနနဲ႔ ဘယ ္
လိုေျပာခ်င္ပါသလဲ။
 ဦးခင္ေရႊတို ႔  ဦးေဌးျမင့္တုိ ႔ 
ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိဘူး။ ဦးေန 
၀င္းထြန္းေတာ့ ေကာ္မတီတစ္ခု 
တည္းမို ႔  သိတယ္။ အားလုံးကို 
ေတာ့ ၀ါးလုံးရွည္နဲ႔ သိမ္းယမ္းလုိ႔ 
မရဘူး။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တခ်ဳိ႕ 
ကစိၥေတြကိ ုကာကြယ္တယ္ဆိတုာ 
မ်ဳိးကေတာ့ မွန္တယ္။ ဥပမာ 
-FDI က ၄၉၊ ၅၁ ကစိၥဆိရုင ္ႏုငိင္ ံ
ျခားက လာရင္က ၄၉ ပဲ  လာရ 
မယ္။ ဗမာျပည္က သူနဲ ႔ေပါင္း 
မယ့္သူက ၅၁ ရိွရမယ္ဆုိၿပီး ည 
မွာ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ကို လုိက္ေျပာ 
တယ္။ မနက္ျဖန္က်ရင္ အဲလိုပဲ 
မထဲည္ဆ့ိၿုပီး။ ညမွာ စာေလးေတြ 
ကို  ျပည္ခုိင္ ၿဖိဳး  အမတ္မ်ားအ 
ေဆာင္ တံခါးေပါက္က လာသြင္း 
တယ။္ ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ပါတကီေပါ။့ 
အဲဒီေတာ့ စဥ္းစားတယ္။ ဗမာ 

ျပည္က သူေဌးက ၅၁ နဲ႔ ဒီကိစၥ 
တစ္ခုကို ေပါင္းလုပ္ရမယ္။ ဗမာ  
ျပညက္ သူေဌးက ၅၁ က်ပ္ရိွရမယ္ 
ဆိုေတာ ့၅၁ က်ပ ္ရွတိဲသ့ကူ နည္း 
နည္းေလးပရဲွတိာ ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔က 
ဘယ္လုိႀကိဳက္လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ 
မွာ ၂၀ ပဲ ရွိတယ္။ ဟိုက ၈၀ လာ 
မယ္။ ကိုယ့္မွာ ၂၀ ပဲ ရွိေပမယ့္  
ဟိုက ၈၀ နဲ႔ ေပါင္းၿပီး ဒီလုပ္ငန္း 
လုပ္ႏုိင္မယ္။ ၂၀ ရွိတဲ့ လူကအ 
မ်ားႀကီးရွိတယ္။ ၅၁ ရွိတဲ့ လူက 
နည္းနည္းေလးပဲ ရွိတယ္။ အဲဒီ 
ေတာ့ ၅၁ ရွိတဲ့လူေတြ ပိုခ်မ္းသာ 
ေအာင္ ေစာေစာက ေျပာသလို၊  
အမတ္အရွိန္အ၀ါကို သုံးၿပီးဒီလုိ 
ေျပာတယဆ္ိတုာ ဒါျဖစ္ႏုငိတ္ယ။္  
အဒဲကီစိၥမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၂၀/ 
၈၀ ပဲ ထည္လ့ုကိ္ေတာ ့ ပညူပံညူ ံ
ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္။ အဲဒါကြၽန္ေတာ္ 
တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲက ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ 
စနက္ေပါ့၊ လႊတ္ေတာ္ထကဲ ခ႐ိုနီ 
ေတြက ၄၉/၅၁ ကိ ုေထာကခံ္ဖို႔အ 
တြက္ လႈံ႔ေဆာ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အ 
မတ္ေတြနည္းနည္းပဲ ပါပါတယ္။
 နာယကတုိ႔၊  လႊတ္ေတာ္ 
ဥက႒ၠတို႔ကလည္း တခ်ဳ႕ိစီးပြားေရး 
လပ္ုငန္းေတြနဲ႔ ဆကစ္ပ္တယ္။ သ ူ

တုိ႔မွာလည္း ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းေတြရွိေတာ့ တခ်ဳိ႕ကိစၥ 
ေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကန္ ႔ 
ကြက္တဲ့အခါမွာလည္း သူတို႔အ 
က်ဳိးစီးပြားနဲ႔ပတသ္က္ေနတယဆ္ိ ု
ၿပီး ေျပာၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ 
အဒဲအီေပၚကိုေကာ ဘယလ္ိုျမငပ္ါ 
သလဲ။
  ဦးေရႊမန္း တစ္ခါေျပာဖူး 
တာရွတိယ။္ ကိယုက္်ဳိးစီးပြား ကာ 
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တာလားဆို  
ၿပီး ထင္လာရင္ တရား႐ုံးကို တင္ 
ပါလုကိရ္ငွ္းမယလ္ို႔ ေျပာဖူးတယ။္ 
 ေစာေစာက ေျပာတာကို  
ျပန္ဆက္ရရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္ေတြထဲမွာလည္း စီးပြား 
ေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပါတယ္။ 
ဒီ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေတြၾကားမွာ လာဘ္ 
ေပးတဲ့သေဘာ မဟုတ္ေတာင္ 
တန္ဖိုး ႀကီး လက္ေဆာင္ေတြနဲ ႔ 
ပတ္သက္မႈေတြ ရွိတယ္လို႔ သိရ 
တယ္။ အဲဒီေပၚမွာေကာ လႊတ္ 
ေတာက္ိယုစ္ားလယွ ္တစ္ေယာက ္
အေနနဲ႔ ဘယ္လိုေျပာခ်ငပ္ါသလ။ဲ 
 အဲဒီလိုေပးလို႔ သူတုိ႔ဘာအ 
က်ဳိးရွိမွာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့  

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ဦးလွေဆြ
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ေမလ (၃၁) ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္သည္။

အထကပ္ါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေမလ (၃၁) ရကတ္ြင ္ေကာကယ္ထူားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ ္
ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရိွႏုိင္ပါသည္။

 အမ်ဳိးအမည ္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း
 ဘိလပ္ေျမ(ယုိးဒယားဆင္တံဆိပ္) တစ္အိတ္ ၅,၃၀၀
 ဘိလပ္ေျမ (ယိုးဒယား INSee) တစ္အိတ္ ၅,၂၀၀
 ဘိလပ္ေျမ (ႀကံ) တစ္အိတ္ ၄,၈၀၀
 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 ၁၀၇,၀၀၀
ကာလာစတီးအမုိးျပား 4angle (0.3mm)အပါး တစ္ေပ ၅၅၀
ကာလာစတီးအမုိးျပား 4angle (0.312mm) တစ္ေပ ၆၅၀

ကာလာစတီးအမုိးျပား 4angle (0.36mm) တစ္ေပ ၈၅၀

ကာလာစတီးအမုိးျပား 4angle (0.346mm) တစ္ေပ ၈၀၀

ကာလာစတီးအမုိးျပား 4angle (0.42mm) တစ္ေပ ၉၅၀

Two Stars (အနီေရာင္) တစ္ေပ ၃၅၀

ထံုး(၈ပိႆာအိတ္) တစ္အိတ္ ၁,၁၀၀

အိမ္႐ိုက္သံ (2"-4'') တစ္ပိႆာ ၁,၃၁၀

အိမ္႐ိုက္သံ (1"½'') တစ္ပိႆာ ၁,၄၁၀

ေမလ (၃၁) 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
Jun (4) 815 940 920 950
Jun (5) 815 940 920 950
Jun (6) 815 940 920 950
Jun (7) 815 940 920 950
Jun (8) 815 940 920 950
Jun (9) 815 940 920 950
Jun (10) 815 940 920 950

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေမလ (၃၁)  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) 245,000
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 ၁,၀၀၀-၁,၆၀၀
ဆန္ (ေတာင္ပ်ံ) တစ္ျပည္ ၁,၀၀၀-၁,၂၀၀
ဆန္ (ဇီယာ) တစ္ျပည္ ၇၀၀-၉၀၀
ဆီ (ပဲဆီရွယ္) တစ္ပိႆာ ၃,၀၀၀
ဆီ (စားအုန္းဆီ) တစ္ပိႆာ ၁,၆၀၀
ဆီ (ရန္ကုန္ပဲဆီ) တစ္ပိႆာ ၃,၆၀၀
ဆား (အိုင္အိုဒင္း) တစ္ထုပ္ ၁၀၀
ၾကက္သြန္နီ တစ္ပိႆာ ၇၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာ ၁,၇၀၀
သၾကား တစ္ပိႆာ ၁,၃၀၀
မန္က်ည္းမွည့္(အေစ့လြတ္) တစ္ပိႆာ ၁,၂၀၀
အာလူး တစ္ပိႆာ ၇၀၀
ႏို႔ဆီ တစ္ဘူး ၅၅၀-၈၀၀
ႏို႔စိမ္း တစ္ဘူး ၆၀၀-၈၀၀
ၾကက္ဥ/ဘဲဥ တစ္လံုး ၁၂၀-၁၃၀
ကုလားပဲျခမ္း တစ္ပိႆာ ၁,၂၀၀
ၾကက္သား(ေမြးျမဴေရး) တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
ၾကက္သား(ဗမာ) တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
၀က္သား တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀
အမဲသား တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
ခရမ္းခ်ဥ္သီး(အင္းသီး) တစ္ပိႆာ ၁,၀၀၀
ေဂၚဖီထုပ္ ၁ ထုပ္ ၅၀၀
င႐ုတ္သီး(အပု) တစ္ပိႆာ ၆,၀၀၀

စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

TV
အမ်ဳိးအစား ေမာ္ဒယ္ ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္)

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

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

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

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

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

 ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚတြင္  
ကားေ မာ င္းေ တာ့ မ ည္ ဆုိ ပါ က
ကားေမာင္းတတ္႐ုံမွ်ျဖင့္ မလုံ 
ေလာက္၊ လမ္းပုိင္းမ်ားကိုလည္း 
အလြတ္ရေနသင့္သည္ဟု ဦးပူး 
မားမာန္ကအႀကံျပဳသည္။
 ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚတြင္  
တစ္နာရီမိုင္ ၃၀ႏႈန္းသည္ ကား ဒ႐ိုင္ 
ဘာမ်ားအတြက ္အျမန္ဆုံးပင ္ျဖစ ္
သည္။ ဖလမ္းႏွင့္ဟားခါးအၾကား 
လမ္းေကာင္းသည္ဟုဆုိေသာ  
လမ္းပုိင္းတြင္ပင္ အလြန္ဆုံး ကီ 
လုိမီတာ ၅၀အထိသာ ေမာင္းႏွင္ 
ၾကရသညဟု္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားက 
ေျပာသည္။
 ‘‘မိုးတြင္းဆုရိင ္ေတာငတ္န္း 
ေတြေပၚမွာ လမ္းကိုတစ္ေတာင္ 
ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္သာ ျမင္ရ 
ေတာ့ေလာက္ေအာင ္ေမွာငမ္ည္း 
ေနတာေတြရိွတယ္။ အရင္တုန္း 
ကေကာင္းေနၿပီး မိုးရြာမွမထင္ 
မတွထ္ားဘ ဲေျမၿပဳၿိပီး သြားလုိ႔ မရ 
တာကိုမသိဘဲ ေမာင္းလုိ႔ရတယ္ 
ထင ္ၿပီးေမာင္းတဲအ့ခါကားေမွာက ္
တာေတြလည္းေတြ႕ရတယ္’’ဟု 
ဟားခါး-ကေလး ခရီးသည္တင္ 
ယာဥ္ေမာင္း ကိုေဘာင္းဘီက သူ႔ 
အေတြ႕အႀကဳံကုိေျပာျပသည္။
 ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သြား 
လာေရးအတြက္ သုံးေသာလမ္း 
ပုိင္းမ်ား ပ်က္စီးေနသည္မ်ားကို 
ေကာင္းမြန္ေအာင ္ျပဳျပငရ္န္ျပည ္
နယ္အစုိးရက ဘတ္ဂ်က္အမ်ား 
ဆုံးခ်ကာ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။
 ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားသည္ 
တစခု္ႏငွ္တ့စခု္ ဆကစ္ပ္မေနျခင္း၊ 
ေတာင္တန္းမ်ားသည္ သက္ႏု 
ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသ 
ျဖင့္ မုိးတြင္းေရာက္လွ်င္ ေျမၿပဳိမႈ 
မ်ား အၿမဲလုိႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီးတစ္ 
ေနရာတည္းကိုပင္ သုံးႀကိမ္အထိ 
ျပန္ျပဳျပင္ရသည္မ်ားရွိသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ အသစ္တည္ 
ေဆာက္ရသည္ထက္ ထုသိုိ႔ရာသီ 
ဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ 
လမ္းပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ 
ေနရျခင္းေၾကာင့္ပင္ ဘတ္ဂ်က္ 

မေလာက္ငမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရ 
သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ေဆာက္ 
လပု္ေရး၀နႀ္ကီးဦးငြနဆ္န္းေအာင ္
ကေျပာၾကားသည္။
 ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားေပၚ 
တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ယာဥ္တိမ္း 
ေမွာက္မႈမ်ားမွာ လမ္းအရည္အ 
ေသြးမေကာင္းမႈေၾကာင့္လည္းပါ 
သလုိ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ အား 
နည္းခ်က္ေၾကာင့္္လည္း အသက္ 
စေတးခဲ့ရသည့္ နမူနာမ်ားစြာရွိခဲ့ 
သည္။
  ‘‘ခ်င္းျပည္နယ္မွာျဖစ္တဲ့  
ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြကို ေလ့ 
လာမယဆ္ုရိင ္ယာဥ္ေမာင္းေတြရ႕ဲ  
အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး 
ေတြ႕တယ္။ ေတာငတ္န္းမွာ ကား 
ေမာင္းရတာ ပငပ္န္းေတာ့ေသာက ္ 
စားၿပီးေမာင္းတာ။ အႏၲရာယ္မရွိ 
ေလာက္ဘူးဆုိၿပီး ေပါ့ေပါ့ဆဆနဲ႔ 
ေမာင္းတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ျဖစ္တတ္ 
ေလရိွ့တယ္’’ဟု ရအဲရာရိွႀကီးတစ ္
ဦးကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 ခ်င္းျပည္နယ္ ကားလမ္းမ 
မ်ားထကတ္ြင ္ခရီးသြားလာရျခင္း 
ႏငွ္ ့ပတ္သကၿ္ပီးအသက(္၄၅)ႏစွ ္
အရြယ္ ကိုပူးပါပီြက‘‘ဒီလမ္းေတြ 
ေပၚမွာ ခရီးသြားေတာ့မယ္ဆုိရင္  
ကြၽန္ေတာ့္အသက္ကို ဘုရားသ 
ခင္ဆီမွာ အပ္ႏွံထားတယ္။ လူ 
ေတြအသကက္ိ ုမၾကာခဏရန္ရွာ 
တတ္တဲ့ ဒီလမ္းမႀကီးအေၾကာငး္ 
ေတြးမိရင္ သိပ္စိတ္နာတယ္’’ဟု 
ေျပာၾကားသည္။
 ခ်င္းေတာင္တန္းက လမ္းမ 
မ်ားထကသ္ြားလာရင္း မထငမ္တွ ္
ထားေသာ အခ်နိမ္်ားတြငမ္ရြန္းႏုငိ ္ 
ပါးကဲ့သုိ႔ ရင္နစ္သည္းခ်ာမ်ားႏွင့္ 
ခ်စရ္ေသာေဆြမ်ဳိးမ်ားဆုံး႐ႈံးလိကု ္ 
ရသည့္အျဖစ္မ်ားမနည္းေတာ့။
 ခ်င္းျပည္နယ္သူ၊ နယ္သား 
မ်ားအတြက္မူ အႏၲရာယ္မ်ားလွ 
ေသာ ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚက 
လမ္းပုိင္းမ်ားတြင္ လုိရာခရီး 
ေရာက္ရန္ အသက္မ်ားကို ယာဥ္ 
ေမာင္းမ်ားလကအ္ပက္ာ သြားလာ  
ေနၾကရဦးမည္သာျဖစ္ပါသည္။

ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚမွ စြန္႔စားခန္းမ်ား
စာမ်က္ႏွာ (၇)မွ

သိုင္းငင္းရြာအနီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ား
ဓာတ္ပံု - ကိုစိုင္း
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လကက္ိငုဖ္နု္းေ၀ဒနာ မေပ်ာက္ႏုငိ္ေသးပါ
စစ္အစိုးရေခတ္မွာ စီးပြားေရး 
လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတဲ့ သူေတြ 
ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြနဲ႔ လက္ကိုင္ 
ဖန္ုးဆုတိာ ‘‘ဘယ္ေသာအခါမွ တူ 
ႏစွက္ုယိန္ီးရပါမယ’္’သခီ်င္းလုမိ်ိဳး 
ျဖစ္ခဲ့တာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါ 
တယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမွာ လက္ 
ကိငုဖ္နု္းကု ိႀကိဳကသ္လိသုံုးေနတဲ ့
အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ႏုိင္ငံက 
ျပညသ္ူေတြက လကက္ုငိဖ္နု္းကုငိ ္
တဲ့သူကုိ ေငးေမာၾကည့္ရတာ အ 
ေမာပါပဲ။ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွတုိ ႔ 
တစ္ေတြကုိင္ရပါမလဲဆုိတဲ့ အ 
ေတြးေတြနဲ ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ 
သားအစိုးရလက္ထက္မွာ က်ပ္ 
၁,၅၀၀ တန္ ဆင္းမ္ကတ္ေတြ 
ေရာင္းခ်ေပးမယဆ္ုိေတာ ့၀မ္းသာ 
ေမွ်ာ္လင့္မိတာအမွန္ပါ။ ဒါေပ 
မဲ့  အလံုအေလာက္ခ်ေပးတာ 
မဟုတ္ဘဲ မယားငယ္ေပး ေပးရာ 
ကေန ခုေနာကဆ္ံုးမစဲနစ္ျဖစလ္ာ 
ပါတယ္။ ဒမွီာလည္း မသမာမႈေတြ 
ျဖစလ္ို႔ အတိုငခံ္ရ၊ အစစ္ေဆးခံရ 
တဲ့  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြလည္း  
မနည္းမေနာပါပဲ။ က်ပ္ ၁၅၀၀ 
တန္ဆင္းမ္ကတ္ကုိ မဲစနစ္နဲ႔ ေရြး 
ခ်ယ္မယ္ဆုိေတာ့ ျပည္သူေတြ 
လည္း အားရ၀မ္းသာနဲ႔ ေလွ်ာက္ 
ၾကပါတယ္။ ကိယ္ုက က်ပ္ ၁၅၀၀ 
တန္ဆင္းမ္ကတ္မဲေပါက္မယ္၊ 
မေပါက္မယ္မသိေသးေပမယ့္ 
အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴကူးခ၊ 
မွ တ္ ပုံတင္ မိ တၱဴကူး ခ  ၂၀၀ ၊ 
ေထာက္ခံစာတစ္ရြက္ကုိ ၁၀၀ နဲ႔ 
ေလာေလာဆယ္ က်ပ္ ၃၀၀ ကုန္ 
တာကုိ သတိမထားမိၾကပါဘူး။ 
ျပည္သူေတြ  သတိမထားမိေပ 
မယ့္ သပိတ္၀င္အိတ္၀င္ျဖစ္သြား 
တာက သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္/ 
ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ ႔ 
မိတၱဴဆုိင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 မဲႏႈက္ိတ့ဲအခါမွာလည္းကုိယ့္ 
နာမည္ေလးပါမလားလို ႔  ေမွ်ာ္  
လင့္ခ်က္ေတြနဲ ႔  ရပ္ကြက္႐ံုးကုိ  
သြား ၾကေပမယ့္  မဲမေပါက္တဲ့  
အခါ လက္မိႈင္ခ်ခဲ့ ၾကရျပန္ပါ 
တယ္။ ေနာက္လအတြက္ ထပ္ 
ႀကိဳးစားလုကိဥ္ီးေပါ။့ က်ပ ္၁၅၀၀ 
တနဆ္င္းမက္တမ္ဲေပါကတ္ဲသ့ကူ 
လည္း လတတ္ေလာစားေသာက ္
ေရးအတြက္ ျပင္ပေပါက္ေစ်းနဲ ႔ 
ျပန္ေရာင္းလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီ 
အခ်ိန္က ျပင္ပေပါက္ေစ်းတစ္ 
သိန္းေက်ာ္မွာရိွပါတယ္။ က်ပ္ 
၁၅၀၀ တန္ဆင္းမ္ကတ္ကို တစ္ 
သနိ္းေက်ာ္ေပးကိငုရ္တဲ ့အျဖစက္ 
လည္း ေတာ္ေတာ္ဆုိးပါတယ္။ 
မဲ ေပါက္တဲ့မိသားစုအဖို႔ ဒါေလး 
ျပန္ေရာင္းတဲ့အခါ အထိုက္အ 

ကုိရဲ(ေရႊႀတိဂံ)

ေလ်ာက္ေတာ့ အဆင္ေျပသြားပါ 
တယ္။ ဒါကလည္း သမၼတႀကီးရဲ႕ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရးကုိ 
အေတာ္အသင့္အေထာက္အကူ 
ျပဳတယ္လုိ႔ ဆုိရမလားမသိဘူး။
 က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ဆင္းမ္ 
ကတ္ရဖုိ႔ မွတ္ပုံတင၊္ အိမ္ေထာင ္
စုစာရင္းမိတၱဴနဲ ႔မွ ေလွ်ာက္လို ႔ရ 
တယ္ဆုိလုိ ႔ မေလွ်ာက္ဘဲ ေနခဲ့ 
တာ  ေ နာ က္ေ တာ့ မိ သား စု က 
လည္း တုကိတ္ြန္းလုိ႔ ေလွ်ာကထ္ား 
လုိက္တာ အခုခ်ိန္အထိ မေပါက္ 
ေသးပါဘူး။ က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ 
ဆင္းမ္ကတ္ေတြ ျပင္ပမွာ က်ပ္ 
တစ္သိန္းျဖစ္ေနတာကုိ တခ်ိဳ႕က 
အရငတု္န္းက ေစ်းန႔ဲဆုရိင ္မ၀ယ္ 
ႏုိင္ဘူး။ တစ္သိန္းဆိုလည္း မဆိုး 
ပါဘူးဆိုၿပီး ၀ယ္ကုိင္ၾကတယ္။ 
တျဖည္းျဖည္းနဲ ႔  လက္ကုိင္ဖုန္း 
ကုိင္တဲ့သူေတြက ပတ္၀န္းက်င္ 
မွာ  ေတာ္ေတာ္မ်ားလာပါတယ္။ 
ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြက 
လည္း ဖုန္းေပါက္ပါေစလို ႔  ဆု 
ေတာင္းရတာ အေမာေပါ့။
 ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္နားက ညီ 
ေလးတစ္ေယာက္က ဖုန္းေပါက္ 
ေတာ့ သူမ်ားကုိင္ေတာ့ သူလည္း 
ကုိင္ခ်င္တယ္။ ခက္ေနတာက 
အေႂကြးငါးေသာင္းေပးစရာက 
လည္းရွိတယ္။ ဒအီေႂကြးကလည္း 
စားဖုိ႔ အခက္အခဲရိွေတာ့ အတိုးနဲ႔ 
ေခ်းထားရတာလို ႔ေျပာပါတယ္။ 
အေႂကြးသမားကလည္း သူဖုန္း 
ေပါကတ္ာသလိို႔ အိမ္ကု ိခဏခဏ 
လာၿပီး အေႂကြးေတာင္းတယ္။ 

အဲဒီအခ်ိန္က ဂ်ီဆုိေတာ့ တစ္ 
သိ န္းေ က်ာ္ေ ပါ က္ေ သး တ ယ္ ။ 
ေႂကြး ရွင္ကလည္း အရင္း  ငါး  
ေသာင္းနဲ ႔  အတုိးတြက္ ၿပီး  ေငြ  
နည္းနည္းေပးလုိက္ရင္ အေႂကြး 
လည္းရ ဖနု္းလည္းကုငိရ္ဆုိေတာ ့
သူ ႔တြက္ကိန္းကလည္း မဆိုးပါ 
ဘူး။ ဖုန္းေပါက္တဲ့ ညီေလးက 
လည္း  သူမ်ားဆီကယူထားတဲ့  
အေႂကြးလည္း ဆပခ္်င၊္ ဖနု္းေလး 
လည္း ကုငိခ္်ငဆ္ုိေတာ ့သူ႔အေနနဲ႔ 
ေ၀ခဲြလို႔မရျဖစ္ေနတယ္။ ဒါနဲ႔ သူ 
ခုငိမ္ာတဲ ့ဆံုးျဖတခ္်ကက္ု ိခ်လိကု ္
ပါတယ္။ ‘‘အစ္ကုိရာ . . . ဒီအ 
သက္အရြယ္အထိ လမ္းေဘးဖုန္း 
နဲ႔ ဆက္ေနတာ။ ဒီဖုန္းကုိ ေရာင္း 
လုကိရ္င ္အေႂကြးေတာ ့ေက်သြား 
မယ္။ ေရာင္းၿပီး ဆပ္လုိက္ေတာ့ 
မယ္’’လုိ ႔  ေျပာပါတယ္။ သူက 
ဆက္ေျပာပါေသးတယ္။ အခုမဲ 
ေပါက္တဲ့ဖုန္းကုိ ေရာင္းလုိက္လို႔ 
မကုငိရ္ေပမယ့္ ဒီႏစွဆ္န္း(ဇန္န၀ါ 
ရီလ) ေလာက္ဆုိ ဖုန္းေတြ အခမဲ့ 
ေတာင္ေပးမယလ္ို႔ေျပာတယ ္အစ ္
ကို၊ အဲဒါပဲေမွ်ာ္ေနေတာ့မယ္လို႔ 
ေျပာပါတယ္။ သူေျပာတဲ့ ဇန္န၀ါ 
ရီလကုန္ခဲ့လုိ႔ ေမလကုန္တဲ့အထိ 
ပုဂၢလိက ျဖန္ ႔မယ္ဖုန္းကေတာ့ 
မလာေသးပါဘူး။ 
 ကြၽန္ေတာ္လည္း လက္ကုိင္ 
ဖုန္းမရိွေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အသင္းက 
ဖိတ္တဲ့ အစည္းအေ၀း၊ ဆရာ 
ကန္ေတာ့ပဲြအတြက္ အစည္းအ 
ေ၀းေတြကုိ  မတက္ျဖစ္ပါဘူး။ 
အစိုးရ၀န္ထမ္းဘ၀မွာ မေျပာပ 

ေလာက္တဲ့  အရာရိွဘ၀ေလးနဲ ႔ 
တာ၀နထ္မ္းေဆာငခ္ဲတ့ာကု ိၿမိဳ႕ခ ံ
ေတြကသိေနေတာ့ ဒီေခတ္၊ ဒီအ 
ခ်ိန္မွာ လူတုိင္းနီးပါး ဖုန္းကုိင္ 
ေနတဲ့အခ်ိန္ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဖုန္း 
နံပါတ္ေမးရင္ လက္ရိွလုပ္ေနတဲ့ 
အလုပ္ထဲက ဖုန္း၊ လမ္းေဘးဖုန္း 
ကုိ ေပးရပါတယ္။ လက္ကုိင္ဖုန္း 
ေလး ျမန္ျမနက္ုငိခ္်ငလ္ုိ႔ ပဂုၢလကိ 
ဖုန္းေတြ ဘယ္ေတာ့ျဖန္ ႔မလဲဆုိ 
တဲ့သတင္းကုိ ေန႔စဥ္သတင္းစာ 
ေတြမွာ ေစာင့္ဖတ္ရတာလည္း 
အေမာပါပဲ။
  မိသားစုရဲ႕ တုိက္တြန္းခ်က္ 
ေၾကာင့္  ရပ္ကြက္႐ံုး မွာ  ဖု န္း  
ေလွ်ာကထ္ားေပမယ္ ့ဒစီာေရးေန 
ခ်ိန္အထိေတာ့  ကြ ၽန္ေတာ္မဲမ 
ေပါက္ေသးပါဘူး။ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ 
ဖက္ေတြက ခငဗ္်ားဖနု္းမကုငိ္ေသး 
ဘူးလား ေမးတုိင္း ‘‘မဲမေပါက္ 
ေသးလို ႔’’ဆုိတဲ့ အေျဖေပးရတာ 
လည္း အခုအခ်ိန္ထိပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ 
ၿမိဳ႕နယ္က ရပ္ကြက္ေတြမွာ လူေစ ့
သြားလုိ႔ ဒတိုယအႀကမ္ိျပန္စေနၿပီ 
လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေန 
ထုိငတ္ဲ့ မရမ္းကန္ုးၿမိဳ႕နယ္၊ ၂ ရပ္ 
ကြက္က လူဦးေရေတာ္ေတာ္မ်ား 
ပုံရပါတယ္။ မုဒတိာအိမ္ရာတစခု္ 
လံုးရိွေနတာကုိး။ ဒါေၾကာင့္ အခု 
ခ်ိန္ထိ ခ်ေပးတဲ့ ခြဲတမ္းကုိ မဲႏႈိက္ 
ေနရတုန္း၊ မဲမေပါက္တဲ့ သူရိွေန 
တုန္းပါပဲ။ 
 ရနက္နုတ္ုငိ္းမွာ စဒီအီမ္ေအ
ေတြခ်ည္း ခ်ေပးတဲ့အခါ အခုမွ 
မဲေပါက္တဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ 

ေစ်းေကာင္းမရေတာပ့ါဘူး။ စဆီု ိ
ရင္ က်ပ္သံုးေသာင္းေလာက္နဲ ႔ 
ရေနေပမယ့္ ဟန္းဆက္ေစ်းက 
လည္း မေသးပါဘူး။ ဆငဖ္ုိးထက ္
ခြၽန္းဖိုးႀကီးဆုသိလိပုါပ။ဲ အဒဲ ီေတာ ့
စီေပါက္တဲ့သူလည္း  ကုိင္ခ်င္  
ေပမယ့္ စိတ္ကုိ  ခ်ဳပ္တည္း ၿပီး 
ရတဲ့ေစ်းနဲ ႔ ျပန္ေရာင္းလုိက္တာ 
တစ္ပတ္စာ စားစရိတ္ေတာ့ အ 
နည္းငယ္ဖူလံု သြားပါတယ္။ အ 
ႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္ေျပာတဲ့ 
တစ္ရက္ ႏွစ္ေထာင္ႏႈန္းနဲ႔ ဆုိရင္ 
ေတာ ့ဆန ္ျပဳတ္ျပဳတ္္ေသာကမ္ယ ္
ဆိုရင္ ႏွစ္ပတ္၊ သံုးပတ္ေလာက္ 
သံုးရမယ္ ထင္ပါတယ္။
 ေသျခင္းတရားဆိတုာ ဘယ ္
ေတာ့လာမလဲမသိေတာ့  ခုေန 
ေသသြားရင္ေတာင္ ကုိယ္ပုိင္မဲ 
ေပါက္တဲ့ဖုန္းမကိုင္ရလို ႔ ဖုန္းကုိ 
စြဲလမ္းၿပီး ဖုန္းသရဲ၊ ဖုန္းၿပိတၱာ 
ျဖစ္မွာ ေၾကာက္ရေသးတယ္။ စီ 
ေတြမ်ားမ်ားခ်ေပးေတာ့ ေစ်းက 
သကသ္ာသြားတဲအ့တြက ္ဖနု္းကုငိ ္
တဲ့သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားလာသ 
လုိ မ်က္စိေနာက္စရာေတြ၊ နား 
ၿငီးတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။  
ကားေပၚမွာ တစ္ဖက္လူကုိ အား 
မနာဘဲ သီခ်င္းအက်ယ္ႀကီးဖြင့္ 
တဲ့သူ၊ ဖုန္းေျပာတဲ့အခါ အသံ 
အက်ယႀ္ကီးေျပာတဲသ့၊ူ ဖနု္းထကဲ 
ေန ဆဲဆုိၿပီးေျပာတဲ့သူ၊ လူေတာ 
ထမဲွာ သဘူယ္ေလာကထ္ိေရာက ္
တယ္ဆုိတာ ျပခ်င္လုိ ႔  ဟိ န္း  
ေဟာက္ေနတဲ့ ျခေသၤ့နဲ႔ တူတဲ့သူ 
ေတြရ႕ဲ ဒကုၡေပးတာကိလုည္း ခံေန 

ရပါေသးတယ္။ တခ်ိဳ ႕ဆုိ ရင္  
ကုိယ့္အသက္အႏၲရာယ္ကုိ မငဲ့ 
ကြက္ဘဲ ဖုန္းေျပာရင္း လမ္းျဖတ္ 
ကူးတဲ့သူေတြကုလိည္း ေန႔စဥ္ ႀကံဳ 
ေတြ႕ေနရပါတယ္။  လူငယ္ေလး 
ေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာလည္း ဖုန္း 
ေလးေတြ ကုယ္ိစနီဲ႔ ဟုတ္ေနၾကပါ 
တယ္။ Hand Set ေကာင္းေကာင္း 
ေလးေတြနဲ ႔ဆုိေတာ့ သူတုိ ႔ေလး 
ေတြ နည္းပညာေတြ ေလ့လာေန 
ၾကမွာပဲလုိ ႔  ငဲ့ေစာင္းၾကည့္မိတဲ့ 
အခါ ဂိမ္းကစားေနတဲ့ သူေတြက 
၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရိွပါတယ္။ 
လူလတ္ပုိင္းနဲ ႔  လူ ႀကီးပုိင္းေတြ 
လည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ဂိမ္းကစား 
ေနၾကတာမ်ားပါတယ္။
 အြန္လိုင္းမွာ တလြဲအသံုးခ် 
ေနၾကတာမ်ားေတာ့ နည္းပညာ 
ရဲ႕ သားေကာင္ေတြျဖစ္မွန္းမသိ 
ျဖစ္ေနၾကၿပီး ကုိယ္လုပ္ေနတဲ့  
အလပုက္ ေကာင္းက်ိဳးေပး၊ မေပး 
ဆုိတာ သတိမထားမိေတာ့တဲ့အ 
တြက္ လူစင္စစ္က ပိုးဖလံေတြနဲ႔ 
တူလာၾကပါတယ္။ ပိုးဖလံမ်ဳိး  
မီးကုိတိုး  ကုိယ္က်ိဳးနည္းတတ္ 
တယ္လို ႔ ဆံုးမစကားရိွတယ္ မ 
ဟုတ္ပါလား။
 တန္ဖုိးနည္းဖုန္းေရာင္းေပး 
တဲ့စာရင္းကုိ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာ 
မွာ တစ္လတစ္ခါၾကည့္ၿပီး ဒီတစ္ 
ပတ္ေတာ့ ေပါက္ႏုိ င္တယ္လို ႔ 
ေမွ်ာ္ရတာလည္း လူစင္စစ္က 
သစက္လုားအုတ္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ၿပီး 
ခဲ့တဲ့ သႀကၤန္ရက္က အိမ္ေရွ႕မွာ 
ထိငုၿ္ပီး လမ္းသြားလမ္းလာေတြကု ိ
ၾကည့္ေနတာ လကထ္မွဲာ ဖန္ုးမပါ  
တဲ့ သူဆုိလို ႔  အမိႈက္ပစ္တဲ့ ကုိ 
ထြန္း ၿငိမ္း ႀကီးနဲ ႔  ကြ ၽန္ေတာ္ပဲရိွ  
ေတာ့တယ္။
 ၿပီးခဲတ့ဲလ့က ဖနု္းေတြမဲႏႈကိ ္
သၾံကားလိကုရ္ေပမယ္ ့ကြၽန္ေတာ့ ္
နာမညက္ လညပ္င္းေက်ာကခ္ဆဲဲြ 
ၿပီး ေရႏွစ္ခံထားရတဲ့သူလုိပါပဲ။ 
ဒါကို သနားလုိ ႔ပဲလား၊ အျမင္မ 
ေတာ္လို ႔လားမသိပါဘူး အေဒၚ 
ျဖစ္သူက သူဖုန္းေပါက္တယ္၊ 
အိမ္မွာ တစ္လံုးရိွရင္ ေတာ္ၿပီ။ 
နင္လည္း လူေတာထဲသြြားသြား 
ေနရတာ လူ႐ုိေသရွင္႐ုိေသျဖစ္ 
ေအာင္ကုိင္ေပါ့တဲ့၊ ေကာင္းၾက 
ေသးရဲ႕လားဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ 
ႏိုင္ငံမွာ ဖုန္းကုိင္ႏိုင္မွ လူ႐ုိေသ 
ရွင္႐ုိေသျဖစ္မယ့္အေျခအေနမ်ိဳး 
ေရာက္ေနၿပဗီ်ာ။ ဖနု္းမရိတွဲသ့ကူု ိ
ဘယ္သူမွ မ႐ိုေသခ်င္ၾကေတာ့ 
ဘူးလားဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြ 
ေရာက္ေနၿပီလားလို ႔ ေတြးမိရင္း 
လက္ကိုင္ဖုန္းဆိုတာ လူရဲ ႕ မ 
ေကာင္းတဲ ့အက်င္စ့ာရတိကၱု ိဖနု္း 
ကြယ္ေပးထားတဲ့ အရာလားလို ႔ 
ေတြးမိပါတယ္။ ။
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ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ ေမ-၃၁
မိကုက္႐ိုေဆာဖ့ ္ကမုၸဏကီိ ုအေ၀း  
ထိန္းကြန္ပ်ဴတာစနစ္ (Cloud- 
computing system) ႏွင့္ ပုိမုိ 
ရင္းႏွီးေစရန္ အမႈေဆာင္ အရာ 
ရိွခ်ဳပ္ ဆကတ္ယာ နာဒယ္လာ၏ 
ႀကိဳးပမ္းမႈကို ပံ့ပိုးျခင္းအျဖစ္ ၿပိဳင္ 
ဘက ္Salesforce.com ကမုၸဏ၏ီ 
Application မ်ားကို ၎တုိ႔၏ 
Window operating system 
မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္း office ေဆာ့ဖ္ 
၀မဲ်ားတြင ္ထည့သ္ြင္းသြားမညဟ္ ု
မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္ကုမၸဏီက ေျပာ 
သည္။
  ယင္းအစီအစဥ္ေ ၾကာင့္  
Salesforce ကုမၸဏီ၏ လူႀကိဳက္ 
မ်ားေသာ စီမံခန္႔ခဲြေရး Applica-
tion မ်ားကို Window OS သံုး 
ထားသည့္ တစ္ကိုယ္ေရသံုး ကြန္ 
ပ်ဴတာမ်ား၊ သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာ 
မ်ားႏွင့္  မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္ ရ 
ယူ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
Sales-force အသံုးျပဳသူမ်ားမွာ 
မုိကက္႐ုိေဆာ့ဖ ္Office တြငပ္ါ၀င ္
ေသာ Excel ႏွင့္ Powerpoint တုိ႔ 
ကဲ့သို႔ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို အသံုးျပဳ 

ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုအေနျဖင့္ 
ပိုမိုျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္ 
ေပါင္းစည္းေရးက႑မ်ားကုိ လည္း 
ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစသ္ည။္ သို႔ေသာ ္
ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို  
ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေပ။
 ယင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မွာ မိုဘိုင္းဖုန္း ေဖာက္သည္မ်ား 
ကိ ုေကာင္းစြာ ထနိ္းထားႏိငု္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္ 
ကုမၸဏီတဲြ၍ အလုပ္လုပ္ရန္ ႀကိဳး 
စားေနသည့္ နာဒယ္လာ၏ ရည္ 
ရြယခ္်ကက္ိ ုေဖာ္ျပေနေသာ လကၡ  
ဏာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ႐ုိက္တာ 
သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။
 Salesforce ကုမၸဏီမွာ အ 
ေ၀းထိန္းကြန္ပ်ဴတာစနစ္တြင္  
ဦးေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ ၿပီး  ယခုသ  
ေဘာတူညီမႈေၾကာင့္  မိုက္က႐ို  
ေဆာဖ့၏္ အေ၀းထနိ္း ကြနပ္်ဴတာ 
စနစ ္သသိသိာသာ က်ယ္ျပန္႔လာ 
ေစသည္ဟု ေစ်းကြက္ေလ့လာ 
ေရး အဖဲြ႕ FBR မွ ေလ့လာသူ ဒန္ 
နီရယ္အိဗ္က ေျပာသည္။

—Ref: Reuters

Window oS သံုးပစၥည္းမ်ားတြင္ 
မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္က Salesforce App မ်ား 
ထည့္သြင္းမည္

Mict Park အသစ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး စိတ္၀င္စား
ႏုိင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၁
ျပညတ္ြင္းနည္းပညာ လပုင္န္းမ်ား 
အတြက္ ရည္ရြယ္တင္ျပခဲ့သည့္ 
MICT Park အသစ္စီမံကိန္းအား 
သတင္းအခ်က္အလက္  နည္း 
ပညာ၀န္ႀကီးဌာန ျပညေ္ထာင္စု 
၀န္ႀကီးက  စိတ္၀င္စားလ်က္ရိွ 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 MICT Park အသစ္တစ္ခု 
ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ၿပီး 
ခဲ့သည့္လပိုင္းအတြင္း၌ ကြန္ပ်ဴ 
တာအသင္းခ်ဳပ္က ၀န္ႀကီး ဌာနသို႔ 
တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ 

ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အဆိုပါ စီမံ 
ကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္ႏုိင္ 
ေျခရိွသည့္  အခ်က္အလက္အ 
ေသးစတ္ိ ထပ္မံတင္ျပရန္မွာ ၾကား 
ထားေၾကာင္း သိရသည္။ 
 ‘‘MICT Park ေနာက္တစ္ခု 
ေပၚေပါက္လာဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ 
ေျခကိ ုေသခ်ာတြကၿ္ပီးေတာ့ တင ္
ျပဖုိ ႔ေတာ့ ၀န္ႀကီးက ေျပာသြား 
တယ္။ လက္ေတြ႕အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္မလာတာမ်ဳိး  
ေတြ ရွိမွာစိုးတဲ့အတြက္ ေသေသ 
ခ်ာခ်ာ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔အတြက္ 
ေတာ့ မွာသြားပါတယ္’’ ဟု ျမန္မာ 

တယလ္ီေနာက ရနကု္န ္Data center ၿပီးလွ်င ္မႏၲေလးတြငတ္ည္ေဆာက္မည္
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၁
ဆ က္ သြ ယ္ေ ရးေ အာ္ ပေ ရ တာ  
လပုင္န္းမ်ားအတြက ္တယလ္ီေနာ 
ျမန္မာကုမၸဏီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ 
Data Center ေဆာက္လုပ္အၿပီး 
တစလ္ေက်ာအ္ၾကာတြင ္မႏၲေလး 
တုိင္းတြင္ ပါဆက္လက္ေဆာက္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း တယ္လီေနာ္ျမန္မာကုမၸ 
ဏီမွ သတင္းရရိွသည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ  Data Center  
ကုိ ဧၿပီလဆန္းက ဖြင့္လွစ္ကာ  
တ ယ္ လီေ နာျ မ န္ မာ ႐ုံး ခ်ဳ ပ္ႏွ င့္  
ဆက္သြယ္စမ္းသပ္ၾကည္ၿ့ပီး တစ ္
လအတြင္း မႏၱေလးရိွ Data Ce- 
nter ကု ိဖြင္လ့စွ္ႏိငု္ျခင္းျဖစသ္ည။္
 မႏၱေလး Data Center မွ 
တစဆ္င္ ့အသံႏငွ္ ့ဗဒီယီိုေခၚဆိမုႈ 
မ်ားကု ိစမ္းသပ္ေအာင္ျမငၿ္ပီး ျဖစ ္
ရာ ေမလ ၃၀ ရက္က တရား၀င္ 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တယ္ 
လီေနာျမန္မာ၏ မီဒီယာျပန္ၾကား 
ေရးတာ၀နခ္ကံုစိုိးသထူြန္းကေျပာ 
သည္။
  အဆိုပါ Data Center ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ထပ္မံထုတ္ျပန္ 

သြားရန္ရွိၿပီး မႏၲေလး Data Cen-
ter ကု ိရန္ကန္ုၿမိဳ႕ရွိ Data Center 
ကဲ့သုိ ႔  ကြန္တိန္နာႀကီးမ်ားျဖင့္  
တည္ေဆာက္ထားၿပီး မုိဘုိင္းတာ 
၀ါတုိင္လည္း ထည့္သြင္းတည္ 
ေဆာက္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။
 တစ္ႏွစ္အတြင္း မုိဘိုင္းတာ 
၀ါ တိုင္ေပါင္း  ၂၄၀၀  တည္  
ေဆာက္သြားရန္ရိွ ၿပီး ေျမေနရာ 
ႏွင့္  ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရိွရန္အ 

ႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အသင္းအတြင္းေရးမွဴးဦးမ်ဳိးျမင့္ 
ထြန္းက ေျပာသည္။
 လကရိွ္တြင ္ရန္ကန္ုၿမိဳ႕ လႈငိ ္
တကၠသိုလ္မ်ား နယ္ေျမ၌ MICT  
Park ကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အဆုိပါ  
ေနရာမွာ MICTD အမ်ားပုိင ္ကမုၸ 
ဏလီမီတိက ္ပိငု္ေနရာျဖစ္သည္။ 
အိုင္တီကုမၸဏီေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ 
မွ ႐ံုးခန္းမ်ားဖြင့္၍ လုပ္ငန္းလုပ္ 
ကုိင္လ်က္ရိွသလုိ နည္းပညာ ေလ့
လာလုိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား  
အတြက္ သင္တန္းမ်ားဖြင္၍ သင္ 
ၾကားေပးလ်ကရ္ွိေၾကာင္း သတင္း 

ရရွိသည္။ 
   MICT Park အသစ္ တည္ 
ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ 
ဟံသာ၀တီအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ေလဆိပ္တည္ေဆာက္မည့္ ေန 
ရာႏငွ္ ့မနီးမေ၀း ပတ၀္န္းက်င ္လွ်ပ ္
စစ္မီးႏွင့္  ဆက္သြယ္ေရး  အ 
လြယတ္ကရူရွိႏုငိမ္ည္ ့ေနရာတြင ္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေလ့ 
လာထားရွိ ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အ 
စိုးရအဖဲြ႕မ်ားသို႔ တင္ျပႏုိင္ရန္ျမန္ 
မာႏုငိင္ ံကြနပ္်ဴတာအသင္းခ်ဳပက္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သ 
တင္းရရွိသည္။

တြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လက္ရိွ 
ရန္ကုန္ ၿမိဳ ႕တြင္ တည္ေဆာက္ 
ထားသည့္ Data Center မွာ မို 
ဘိုင္းဖုန္းလုိုင္း ၁၀ သန္းမွ စ၍ အ 
ကန္႔အသတ္မရိွသံုးစြဲႏုိင္ေၾကာင္း 
တယ္လီေနာျမန္မာ ကုမၸဏီမွ သိ 
ရသည္။
 လကရ္ိတွစ္ႏုငိင္လံံုးအတုငိ္း 
အတာျဖင့္ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မႈ 
ကုိ ေထာက္ပ့ံေပးမည့္ Core  Net 

work ကုိ Huawei ကုမၸဏီ၀န္ 
ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး အျခားကြန္ 
ရက ္ဆကစ္ပ္ပစၥည္းေထာကပ့ံ္သ ူ
မ်ားမွာ Ericsson ႏငွ္W့ipro ကမုၸဏ ီ
တု႔ ိျဖစရ္ာ အေျခခံအေဆာကအ္အုံ 
ျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါ 
တုိင္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး စီမံ 
ခန္႔ခြဲသူမ်ားမွာ Apollo Towers 
ႏငွ္ ့Irrawaddy Green Techno- 
logy(IGT) တို႔ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာ၏ 3G ကြန္ရက္ကို စမ္းသပ္သံုးစြဲေနစဥ္ Telenor Myanmar
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tech
ဖုန္းသံုးစြဲမႈ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္ ႀကီးထြားလာေန

၀ါရွင္တန္၊ ေမ-၃၁
ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း 
တန္ဖိုးနည္းလက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား အ 
သံုးျပဳမႈ  ပိုမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္  
တစ္ကမၻာလံုးစမတ္ဖုန္းေရာင္းခ် 
မႈမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ကာ အ လံုး 
ေရ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံေရာင္းခ် 
ရလမ့္ိမညဟု္ သုေတသနလပ္ုငန္း 
တစ္ခုက ေျပာသည္။
   စမတ္ဖုန္းေရာင္းအားမွာ 
၂၀၁၈ ခုႏစွအ္ထိ ႏစွစ္ဥ္ ၁၂ ဒသ 
မ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ႀကီးထြားလာမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း IDC သုေတသနလပ္ု 
ငန္း၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈက 
ေဖာ္ျပသည္။
  အက္ပဲလ္ကုမၸဏီ၏ ေစ်း 
ကြက္ေ၀စမုွာ တျဖည္းျဖည္း နည္း 
လာၿပီး မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္၀င္းဒိုး၏ 
ေစ်းကြက္ေ၀စု အလယ္အလတ္ 
အဆင့္ရိွသည္။ Black Berrry 
၏ ေစ်းကြက္ေ၀စုမွာ ဆက္လက္ 
ေပ်ာက္ကြယ္ေနစဥ္ စမတ္ဖုန္း 
ေရာင္းအားျမင့္တက္မႈ အမ်ားစု 
မွာ Android operating system 

အသံုးျပဳထားေသာ တန္ဖိုးနည္း 
လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု  
IDC က ေျပာသည္။
   အိႏိ ၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ 
႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔အပါအ၀င္ အဓိက 
ထြန္းသစ္စ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ 
ယခုအခ်ိန္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ၾကား 
စမတဖ္နု္းတငပ္ို႔ေရာင္းခ်မႈ ႏစွဆ္ 
ေက်ာ္ ရွိလာမည္ျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ 
ႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စမတ္ 
ဖုန္းတင္ပို႔မႈအားလံုး၏ သံုးပံုတစ္ 
ပံုနီးပါး ရွိလာမည္ဟု IDC က 

ေျပာသည္။
 လာမည့္ႏစွမ္်ားအတြင္း W- 
indow OS အသံုးျပဳေသာ စမတ္ 
ဖုန္းေရာင္းအားမွာ အလယ္အ 
လတ္အဆင့္သို ႔  ေရာက္ရွိသြား 
မည္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း 
Andriod OS သံုး စမတ္ဖုန္းမ်ား 
၏ ေစ်းကြက္ေ၀စုမွ  ၈၀ ဒသမ ၄ 
ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ 
ရွိေနဦးမည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္ထား  
ေၾကာင္း သုေတသနလပ္ုငန္း IDC 
က ေျပာသည္။       —Ref: AFP

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အႀကံေပးရာထူး
စိတ္၀င္စားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္္၊ ေမ-၃၀
ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးဆုိ င္  
ရာ တရား၀င္ထိန္းသိမ္းေရးအ 
ဖဲြ ႔အစည္းအား အႀကံဉာဏ္မ်ား 
ေပးရန္အျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ 
အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ရာထူးအတြက္  
စိတ္၀င္စားပါက ေပးပို ႔ေလွ်ာက္ 
ထားႏုိင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး 
ၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္း 
ရရွိသည္။
 ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ 
တာကုမၸဏီမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ 
မည့္ လြတ္လပ္သည့္ တရား၀င္ 
ထိန္းသမ္ိးေရးအဖဲြ႕အစည္းတစခု္ 
(Independent Regulator) ကို 
အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးရန္အတြက္ 
အစုိးရမဟုတ္သည့္ နည္းပညာ 
ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ေခၚ 
ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 မၾကာမီကာလအတြင္း အမ်ဳိး 
သားဆက္သြယ္ေရး အႀကံေပး 
ေကာ္မတီအျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းသြားရန ္
ရိွၿပီး ျပညတ္ြင္း ျပညပ္မွ အႀကံေပး 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းသြားမည္ 
ျဖစ္ရာ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန 
အသီးသီးမွလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဆကသ္ြယ္ေရး ၫႊနၾ္ကား 
မႈဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ 
ၾကားေရးမွဴးဦးေက်ာ္ဦးက ေျပာ 

ၾကားသည္။
 ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အ 
ႀကံဉာဏ္မ်ားေပးႏုိင္ရန္ အဆုိပါ 
အၾကံေပးပုဂိၢဳလ ္(Advisor) ရာထူး 
အတြက္ စိတ္၀င္စားမႈေဖာ္ျပစာ 
(Expression of Interest) မ်ား 
ေပးပို ႔ႏုိင္ ၿပီျဖစ္ ၿပီး အေသးစိတ္ 
အခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ုဆကသ္ြယ္ 
ေရးၫႊ န္ ၾ ကား မႈ  ဦး စီး ဌာ န ၏ 
၀က္ဘ္ဆိုက္ www.mcit.gov.mm 
/news/ptd-news တြင္ ၀င္ 
ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ 
ျပနထ္ားသည။္  အဆုပိါ ေလွ်ာက ္
ထားလႊာကို ဇြန္လ ၉ ရက္ေနာက္ 
ဆုံးထားေပးပို ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ 
ေလ်ာ္သည့္  ျပည္တြင္း ျပည္ပ 
အႀကံေပးပဂုၢိဳလက္ိ ုေရြးခ်ယသ္ြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကမည့္ ေအာ္ပ 
ေရတာမ်ား ၿပိဳငဆ္ုငိလ္ပုက္ိငု္ျခင္း 
ကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏုိင္ 
မည့္ Independent Regulator 
ကိုလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အ 
ၿပီးသတ္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ သည္ 
ဟု ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း 
အခ်ကအ္လက ္နည္းပညာ၀န္ႀကီး 
ဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က 
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ 
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ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္သည့္တုိင္ မၿပီးဆုံးႏုိင္သည့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား
စာေရးသူသည္ ၁၉၉၈ခုႏွစ္က 
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၏ ထပ္ျမင့္အိမ္ 
ရာစမီကံနိ္းမ်ားကိ ုေလလ့ာၾကည္ ့
႐ႈခဲ့ဖူး၏။ အ႐ုိးၿပဳိင္းၿပဳိင္းႏွင့္ ကြန္ 
ကရစ္တေစၧေကာင္မ်ား ပမာ 
ေဆာက္လက္စတန္းလန္းႏွင့္ရပ္ 
ဆုငိ္းထားေသာ အထပ္ျမင္အ့မိရ္ာ 
မ်ားကို ဟုိေနရာဒီေနရာအႏွံ႔အ 
ျပားျမင္ေတြ႕ခဲ့ရ၏။ လြန္ခဲ့ေသာ 
ႏွစ္မ်ားက စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၏ 
အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေၾကာင္းထုိင္းႏုိင္ 
ငံသားမ်ားက ရွင္းျပခဲ့၏။ ထုိစဥ္ 
ကာလ၌ စာေရးသူတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ 
ထပ္ျမင္အ့ေဆာကအ္အုအံခ်ဳ႕ိမွာ 
ပလာဇာ(Plaza)၊ တာ၀ါ(Tower) 
စသည့္အမည္မ်ားခံယူ၍ တစ္ေန 
ရာ၊ ႏစွ္ေနရာပြဥဲီးထြက္ေပၚထြန္းစ 
ျဖစ္၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထပ္ျမင့္ 
အမိရ္ာစမီကံနိ္းမ်ားတည္ေဆာက ္
မႈျဖစစ္ဥတ္ြင ္ထူးျခားခ်က္ႏစွရ္ပရ္ွ ိ
ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္၏။ ပထမအ 
ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္အ 
က်ဳိးတူေဆာငရ္ြက္ေသာ စမီကံနိ္း 
မ်ားျဖစၿ္ပီး ထုအိခ်နိက္ တုငိ္းျပည ္
၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌သာ အမ်ားဆုံးစုေ၀း 
တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ဒုတိ 
ယထူးျခားခ်ကမ္ွာ ထုငိ္းႏုငိင္ကံဲသ့ုိ႔ 
တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးတစ္ဟုန္ 
ထိုးက်ဆင္းမႈ(Economic Recse 
ssion) ဟူေသာ အေၾကာင္းတရား 
ေၾကာင္ ့တစပ္ုငိ္းတစစ္ႏငွ္ရ့ပဆ္ုငိ္း 
သြားမႈမရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ စီး 
ပြားေရးက တစ္ဟုန္ထုိးတုိးတက္ 
ခဲ့ျခင္းမရွိ၍ တစ္ဟုန္ထုိးက်ဆင္း 
မႈလည္းမရွိခဲ့ျခင္းဟုဆုိႏုိင္၏။ ပုံ 
မနွအ္တိငု္း က်ဆင္းၿမကဲ်ဆင္းေန 
သညသ္ာျဖစ၏္။ သုိ႔ရာတြင ္န၀တ 
လက္ထက္အက်ဳိးတူေဆာင္ရြက္ 
ရာမွ အက်ဳိးမတူဟုဆုိကာ တစ္ 
ဖက္သက္အခ်ဳိးအစားေျပာင္းလဲ 
သတ္မွတ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္(၂၀၀၄- 
ခုႏွစ္)မွစတင္ၿပီး ပုစြန္ထုပ္မ်ား 
ေခါင္းခ်ဳိးလုိက္သလုိ အထပ္ျမင့္ 
ကို ေခါင္းျဖဳတ္၍ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ 
လုပ္ေသာ္လည္း ယေန႔အထိမၿပီး 
ေသးေသာ စီမံကိန္းမ်ားအားစိတ္ 
မသက္သာဖြယ္ျမင္ေတြ႕ေနရေပ 
သည။္ ထပ္ျမင္အိ့မ္ရာျဖစစ္ဥ္တြင ္
ျမန္မာႏုငိင္၏ံ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ 
ဟန္၀ိေသသျဖစစ္ဥ္ဟုေခၚႏုငိ၏္။ 
ကမၻာအ့ေမြအႏစွ္ေရွးေဟာင္းထပ ္
ျမင္အ့ေဆာကအ္အုမံ်ားအျဖစ ္ယ ူ
နက္စကုိတြင္ ေနာင္ေသာအခါ 
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည့္အလားအ 
လာေကာင္းမ်ားရွိမည္ဟုလည္း 
ထင္မွတ္ရ၏။
 ျဖစ္စဥ္အစမွာ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ 
တြင္ျဖစ္၏။ ယခင္တပ္မေတာ္အ 

ျမင့္မိုရ္ေဆြ

စုိးရလက္ထက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
အမိရ္ာစမီကံနိ္းႀကီးၾကပမ္ႈေကာမ္ 
တီကိဖုြ႕ဲစည္းခဲ့၏။ ေကာ္မတီဥက ၠ
႒မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ျဖစ္ၿပီး 
ေကာမ္တ၀ီငမ္်ားအျဖစ ္ၿမိဳ႕ေတာ ္
၀န္ႏွင့္တကြ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး 
ဌာန၀န္ႀကီးမ်ားပါ၀ငခ္ဲ၏့။ အစိုးရ 
အဖြဲ ႕႐ုံးၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က 
အ တြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ေဆာငရ္ြက ္
ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရ၏။ ဌာနဆုိင္ရာ 
ေျမကြက္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စညပ္ငသ္ာယာေရးေကာမ္တပီုငိ ္
ေျမကြကမ္်ားႏငွ္ ့ၿမိဳ႕ရြာႏငွ္အ့ုိးအမိ ္
ဖြံ႕ ၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနပိုင္ေျမကြက္ 
မ်ားတြင္ ထပ္ျမင့္အိမ္ရာမ်ားကို 
တစ္ၿပိဳင္တည္း အမ်ားအျပား 
ေဆာက္လုပ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
ကို စင္ကာပူကဲ့သုိ႔ ေခတ္မီၿမိဳ႕ျပ 
အသြင္ျဖစ္ေပၚေစရန္ အထူးရည္ 
ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္းသရိွိရ၏။ လပ္ုငန္း 
အေကာငအ္ထည္ေဖာသ္ည္ ့တုငိ္း  
ရင္သားေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ 
မ်ားႏငွ္ ့အက်ဳိးတူေဆာငရ္ြက္ျခင္း 
ျဖစၿ္ပီး အက်ဳိးအျမတခ္ြဲေ၀မႈမွာအ 
စုိးရက ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေဆာက္ 
လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက ၈၀ရာခုိင္ 

ႏႈန္းျဖစ၏္။ ထိုစဥ္ကာလၿမိဳ႕ရြာႏငွ္ ့
အုိးအမိဖ္ြ႕ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနႏငွ္ ့ရန ္
ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ ပုဂၢလိက 
ႏွင့္ အက်ဳိးတူေဆာင္ရြက္ေသာ 
အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အက်ဳိး 
အျမတ္ခြဲေ၀မႈမွာအစိုးရက ၃၃ဒသ 
မ ၃ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ 
မ်ားက ၆၆ဒသမ ၇ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ 
အနည္းဆုံးရရွိေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ 
ေနရာေဒသေကာင္းလ်င္ အစုိးရ 
က ပုိမုိရယူေၾကာင္းသိရွိရ၏။ သုိ႔ 
ေသာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာစီမံကိန္း 
ေကာ္မတီသည္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖဳိးေရး 
အက်ဳိးအျမတ္ကိုေငြေၾကးအက်ဳိး 
အျမတထ္က ္ပုမိုဥိီးစားေပးမညဟ္ ူ
ေသာမူျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ား လုပ္ကုိင္မႈအခြင့္အလမ္းသာ 
ေစရနအ္တြက ္အက်ဳိးအျမတ္ႏႈန္း 
ထားကုိ တမင္ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရ၏။
 အမွန္အားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
လယ္ေဒသႏွင့္ ဆင္ေျခဖုံးေဒသ 

တြင္ ေဆာက္လုပ္ေသာအိမ္ရာစီ 
မံကိန္းႏွစ္ရပ္အား အက်ဳိးအျမတ္ 
အတူတူသတ္မွတ္ရန္မွာ မူအား 
ျဖင့္ လုံ၀မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ ေနရာ 
ေဒသအေပၚ မူတည၍္ ခြဲျခားသတ္  
မတွ္ျခင္းက သဘာ၀က်ေပသည။္ 
ေနရာေဒသအလုိက္ ေျမတန္ဖုိး 
ေပၚမူတညၿ္ပီး အေဆာကအ္အံု၏ 
တန္ဖုိးေျပာင္းလဲသည္မွာ အိမ္ၿခံ 
ေျမေရာင္း၀ယ္မႈလပ္ုငန္း၏ နိယာ 
မသေဘာတရား ျဖစ္ေပသည္။ 
ဤနိယာမကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ျခင္း 
ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာစီမံကိန္း 
ေကာမ္တ၏ီ အက်ဳိးအျမတခ္ြဲေ၀မႈ 
စနစ္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိရိွခဲ့ 
ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ အာဏာအဓကိ 
ယႏရၲားျဖစ္ျခင္းေၾကာင္ ့ေစာဒက 
မရွိခဲ့ဘဲ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၂ခု 
ႏစွမွ္စ၍ အၿပဳငိအ္ဆုငိစ္တငခ္ဲ့ၾက 
ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရ၏။ လုပ္ငန္းစီမံ 
ကိန္းတစ္ခုရၿပီဆုိလ်င္ စီးပြားေရး 
ဘဏ္မွလည္း ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း 

ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ေပ်ာ္မဆုံး 
ေမာ္မဆုံးျဖစ္ခဲ့၏။ ၿခံခတ္ၾက၊ ယ 
ႏၲရားႀကီးမ်ားႏွင့္ေျမတူးၾက၊ Pile 
႐ုိက္ၾက၊ ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္ၾကစ 
သည္ျဖင့္ တ႐ုန္း႐ုန္းတၿပဳံးၿပဳံးရွိခဲ့ 
ၾက၏။ ဘဏ္ေခ်းေငြေၾကာင့္ ႀကဳိ 
ပြိဳင္က့ိလုည္းအေလးမထား၊ ေခါင္း  
တေထာင္ေထာင္ႏွင့္မုိးမျမင္ေလ 
မျမင္ရွိခဲ့ၾက၏။
 ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔အား န၀တမွ 
ဖမ္းဆီးၿပီး အာဏာအလြသဲုံးစားမႈ 
ျဖင္ ့ေထာငဒ္ဏစ္ရီငခ္ဲ့၏။ ဆုငိ္းငံ ့
ျပစဒ္ဏ္ျဖင့္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ ံ
ခဲ့ရ၏။ ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာစီမံကိန္း 
ေကာမ္တမီ ွခြင့္ျပဳခဲသ့ည့္ အမိ္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲ 
ေ၀မႈကိုလည္း ၂၀း၈၀ အခ်ဳိးကို 
ပယ္ဖ်က၍္ အစုိးရအတြက ္၄၀ရာ 
ခုငိ္ႏႈန္းသုိ႔တုိးျမႇင္ၿ့ပီး ပဂုၢလကိလပု ္
ငန္းရငွ္အတြက္ ၆၀ရာခုိင္ႏႈန္းျပင္ 
ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့၏။ ပုဂၢလိက 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား  
သည ္မူလ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွတစဆ္ 
တုိး၍  ၄၀ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္ေပးရ 
မည္ကို မေက်နပ္ၾကေသာ္လည္း 

အာဏာအဓကိယႏရၲား၏ သဘာ 
၀ကိ ုေနာေက်သမူ်ားပပီ ီမခ်သိြား 
ၿဖဲျဖင္ ့ေစာဒကတက္ျခင္းအားအာ 
ရတီ၀ရိတီျပဳခ့ၾဲကေလ၏။ ရန္ကန္ု 
ၿမိဳ႕ေတာႀ္ကီးတြင ္ထပ္ျမင္အ့မိရ္ာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ပြဲႀကီးပြဲ 
ေကာင္းေတြ႕ၿပီဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ 
ဆင္းလာေသာ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ 
မွာလည္း ‘ေသမယ့္ရက္မွ စစ္ထဲ 
လုိက္မိေလျခင္း’ဟု ညည္းတြား 
ရင္းေနာင္တယူၾကကုန္၏။
 ထိုအခါ မူလက ထပ္ျမင့္ 
ေဆာက္ရန္ေဖာင္ေဒးရွင္းခ် ၿပီး  
ေသာ အေဆာက္အအုံအခ်ဳိ႕အ 
တြက္ ၄၀း၆၀ အခ်ဳိးေပးပါမည္။ 
အထပ္ျမင့္အစား ရွစ္ထပ္သာ 
ေဆာက္ခြင့္ေပးပါေတာ့ဟု အသ 
နားခံကန္ု၏။ အသစ္ေနရာယူလာ 
ၾကကုန္ေသာ အာဏာရွိပုဂၢဳိလ္ 
ႀကီးမ်ား၏ က႐ဏုာတရားေၾကာင္ ့
မူလက ၁၅ထပ္၊ အထပ္ ၂၀ စ 
သည္ျဖင့္ရည္ရြယ္ထားသည့္ အ 
ထပ္ျမင္အ့ေဆာကအ္အံအုခ်ဳ႕ိမွာ  
အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္အ 
တုိင္း ပုစြန္ထုပ္ေခါင္းျဖဳတ္သလို  
ရွစထ္ပ္ျဖစက္န္ုၾကေလ၏။ အခ်ဳ႕ိ 
စီမံကိန္းမ်ားရပ္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕မွာ 
လႈပ္ပဲ့လႈပ္ပဲ့ႏွင့္ အသက္ငင္ကုန္ 
၏။ အခ်ဳ႕ိက ဟန္တစလ္ံုး ပန္တစ ္
လံုး မေဗဒါစတိငု္ျဖင္ ့ဘအဲပုက္ိကု္
ဖဲ့ျခင္းခံရသည့္ပန္းအပဲ့ကိုပန္ၿပီး  
အံခဲေနၾက၏။ ထိုစဥ္က ျမငက္ြင္း 
မွာ ၁၉၉၈ ခုႏစွက္ ျမင္ေတြ႕ရသည္ ့
ဘန္ေကာက္မွ ထပ္ျမင့္အိမ္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္မျခားျဖစ္၏။ သို႔ 
ေသာ ္ဘန္ေကာကမ္ထွပ္ျမင္အ့မိ ္
ရာမ်ားမွာ စီးပြားေရးဦးေမာ့လာ 
ေသာ သံုးႏွစ္တာမွ်အတြင္း  တ 
ျဖည္းျဖည္း လက္စသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၾက 
၏။ ႐ုပ္လံုးမ်ားေပၚ လာခဲ၏့။ ျမန္ 
မာႏိငုင္တံြငမူ္ န.ဝ.တအစိုးရ ကန္ု 
လြန္၍ လက္ရွိဒီမိုကေရစီေခတ္ 
သစ္သို႔ ေရာက္သည့္တုိင္ေအာင္  
လကစ္မသမိ္းႏိငုရ္ွာေသးေၾကာင္း  
ဝမ္းနည္းဖြယ္ေတြ႕ျမင္ႏိငု္ေလ၏။
 ဘာေၾကာင့္ လက္စမသိမ္း 
ႏုိင္ေသးပါသနည္း။ လုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားတြင္  ေငြအရင္းအႏွီးမရွိ၍ 
ေလာ၊ ယခင္အစိုးရကျပင္ဆင္ 
သတ္မွတ္သည့္အခ်ဳိးအစားက 
မ်ားေန၍ေလာ၊ အတိထ္ကဲဖားလိ ု
သေဘာထားၿပီး ဖဖိစိီးစီးမလပုဘ္ ဲ
တြက္ေျခကိုက္မည့္ အျခားလုပ္ 
ငန္းမ်ားေနာက္သို ႔  တေကာက္ 
ေကာကလ္ိကုလ္ပု္ေနျခင္းေၾကာင္ ့
ေလာ၊ လကရ္ွိအိစိုးရကတြန္းအား 
ေပးၾကပ္မတ္မႈအားနည္း၍ေလာ 
ဟ ုအေၾကာင္း(၄)ရပက္ိုတစက္န္႔ 
စခီြ၍ဲ သံုးသပပ္ါက ေနာကဆ္ံုးႏစွ ္
ကန္ ႔သည္သာ အဓိကျဖစ္ေန 
ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရေပသည္။

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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အခန္း (၃၇)
ဉာဏ္လမ္းကို ေလွ်ာက္ႏုိင္ၾကပါ 
ေစသတည္း
 ခင္ဗ်ားေမ့ေနမွာစုိးလုိ႔ ေသ 
ခ်ာေအာငထ္ပ္ေျပာရဦးမယ။္ ၀ါ၀ါ  
ဟာ ရခိုငက္ေလးမေလးမို႔ သူ႔အေဖ  
ကိသုန္းေမာငရ္႕ဲ ရခုငိမ္တိ္ေဆြအ 
ရင္းအခ်ာေတြလည္း ကြၽန္ေတာန္ဲ႔ 
တုိင္ပင္ညိႇႏႈိင္းလုပ္ကုိင္ေနတဲ့အ
ထ ဲမွာ ပါေလရ႕ဲဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္မ့ွာ 
လည္း ဖူးခက္ေရာက္ရခုိင္လူမ်ဳိး 
မိတ္ေဆြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါ 
တယ္။ သူတုိ႔လည္း ကြၽန္ေတာ့္အ 
စအီစဥက္ိ ုအားတကသ္ေရာလုတိဲ ့
ဘက္က ၀ုိင္းၾက၀န္းၾကပါတယ္။ 
၀ါ၀ါ့အေျခအေနကုိ စိုးရိမ္တႀကီး 
လာၾကည့္ၾက၊ သတင္းေမးၾကတ့ဲ  
ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြ ၀ါခ်ီလတ္ေဆး႐ံုမွာ 
မနက္ကေန မုိးခ်ဳပ္အထိျပည့္ေန 
တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀ါ၀ါကံမ 
ေကာင္းဘူးဆုိရမယ္ဗ်ာ’’
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္ ၀ါ၀ါ့ကုိဗီဒီယို 
႐ိုက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ကြၽန္ 
ေတာ္ဆ့ကီိ ုတစစ္ုတံစ္ေယာကက္ 
ဖန္ုးေခၚလာပါတယ္။ သူ႔အသဟံာ 
ေဒါသေၾကာင္မ့ာေရေက်ာေရျဖစ ္
ေနေလရဲ႕။ သူစၿပီးမိတ္ဆက္ပံု 
က အေတာ္သင္းတယ္ဆုိရမယ္။ 
‘‘ေဟ့ေကာင။္ သကခို္ငဆ္ုတိာမင္း 
လား’’တဲ့။ လပူဗဲ်ာ။ ‘‘ေဟ့ေကာင’္’ 
လုိ႔အေခၚခရံေတာ့ စတ္ိထမွဲာသပ္ိ 
မေက်နပ္လွဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေန 
ရာတကာေဒါသေရွ႕ထားလုိ႔မျဖစ ္
ျပန္ဘူးဆုိၿပီး စိတ္ကိုထိန္းရတာ 
ေပါဗ့်ာ။ ဟတုတ္ယ္ေလ။ အဒဲ ီဖနု္း 
၀င္လာတဲ့အခ်ိန္။ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ အ 
တူ၀ါ၀ါ့အေဖနဲ႔ပတ္သက္ရာပတ္ 
သက္ေၾကာင္း ရခုိင္အလုပ္သမား 
ေတြလည္း အတူရိွေနတယ္ဗ်။ ဖန္ုး  
သကံထူးျခားေနတာေၾကာင္ ့ကြၽန ္
ေတာ္လည္းေဘးက ရခိုငပ္ရိသတ္ 
ေတြၾကားရေအာင ္ဖနု္းစပကီာကိ ု
ဖြင့္ထားလုိက္မိတယ္’’
 ‘‘ဟုတ္ကဲ့ ကြၽန္ေတာ္သက္ 
ခုိင္ပါ’’ဆုိတဲ့  ကြၽန္ေတာ့္အေျဖ 
လည္းဆုံးေရာ တစ္ဖက္ကအသံ 
ရငွဟ္ာ အသာစီးရၿပလီုိ႔မ်ားယဆူ 
သြားေလေရာသ့လားမဆုိႏုငိဘ္ူး။ 
အတြဲလုိက္ ဆြဲေတာ့တာပဲဗ်ာ။ 
‘‘ေဟ့ေကာင ္သကခို္င။္ ငါ့နာမည ္
ေက်ာ္ေသာင္း။ ထုိင္းမွာေနလာ 
တာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ မင္းေျခ 
လွမ္းေတြဘယ္လွမ္းေနတယ္ဆို 
တာ ငါသတိယ္။ မင္းလပ္ုရပ္ေတြ 
ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္လုိက္ပါ။မင္းတုိ႔ 
လုပ္စားေနတာေတြ ငါအကုန္သိ 
တယ္’’...ဘာညာဘာညာေတြ မ်ဳိး 
ကိစုုံေနတာပဗဲ်ာ။ ေဘးကရခုငိ္ေရႊ 
ကုယိ္ေတာအ္ပုစ္လုည္း အသာၿငမိ ္ 
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မင္းဒငရ္႕ဲ သက္ခိုင(္၂)
မင္းဒင္

ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖုန္းနဲ႔အေခ်အ 
တင္ျဖစ္ေနၾကတာကို နားစြင့္ေန 
ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ အမွန္၀န္ခံရရင္ 
ကြၽန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ေဒါသျဖစ္ 
ေနပါၿပီ။ မျဖစ္ေသးပါဘူးေလဆုိ 
ၿပီး ေျပလည္လုိေျပလည္ျငားေလ 
ေျပျပန္ထုိးၾကည့္ပါေသးတယ္’’
 ‘‘ကုိေက်ာ္ေသာင္း ခင္ဗ်ား 
လမွူားေနၿပီထငတ္ယ္။ ဒါမွမဟုတ္  
သတငး္မွားေနၿပီထင္တယ္။ လူ 
ခ်င္း ေတြ႔လုိက္ၾကရေအာင္’’စ 
သည္ျဖင့္ေပါ့။အဆင္မေျပတဲ့အ 
ျပင ္သူ႔ဘကက္ မေအေတြြႏမွေတြ 
ပါ ပါလာပါေလေရာ။ ဒီေတာ ့နဂု ိ
ကမွ ခပ္ဆတ္ဆတ္စိတ္အခံရွိတဲ့ 
ကြၽန္ေတာ့္ေဒါသအုိးဟာ ထနိ္းမရ 
သိမ္းမရ ေပါက္ကြဲထြက္သြားပါ 
ေတာ့တယ္။ 
 ‘‘ေခြးမသား ေက်ာ္ေသာင္း 
မင္းဘာသာေက်ာ္ေသာင္းမကလုိ႔ 
ေက်ာ္ေသာင္းအေဖျဖစပ္ေလ့ေစ။ 
ေသာက္ဂ႐ုမစုိက္ဘူး။ ငါရွိတဲ့ေန 
ရာမင္းမလာရဲရင္ မင္းရွိတဲ့ေနရာ 
ကိ ုငါခခု်ကခ္်င္းလာခဲမ့ယ။္ ငါန့ာ 
မည္သက္ခုိင္။ ငါဘာေကာင္ဆုိ  
တာ မင္းသိေစရမယ္’’ဆုိၿပီး ခပ္ 
ၾကမ္းၾကမ္းအနီတံု၊ တံု႔ျပန္လုိက္ 
ေတာ ့ပဂုၢဳလိက္ၿငမိသ္ြားျပနသ္ဗ်။ 
 အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ ေဘး 
ကပ္လ်က္ မတ္တတ္ရပ္ေနတ့ဲ 
ရခိုငလ္ငူယ္တစ္ေယာကက္ အား 
တံုး အားနာေလသံနဲ႔‘‘ဆရာ၊ အဲ 
ဒါ ကိုေသာင္းအသမံဟတုဘ္ူး။သ ူ
ဘယ္သူဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္သိ 
တယ္’’တဲ့။ 
 ‘‘ဟ ဒါဆုိ ဘယ္သူမ်ားတုံး’’  
လုိ ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္ေမးလုိက္ 
ေရာ’’
 ‘‘အဲဒါ ဘုန္းႀကီး’’တဲ့။
 ကြၽန္ေတာ္လည္း တအ့ံတၾသ  
နဲ႔ ‘‘ဘယ့္ႏွယ္ဘုန္ႀကီးက ဘာ 
ေၾကာင့္ ကိုေက်ာ္ေသာင္းပါဆိုၿပီး 
လိမ္ရသတုံးရွင္းပါဦး’’ဆုိေတာ့မွ   
အဲဒါ ‘‘ ဦးကုမာရ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
လု ိရခုငိပ္။ဲ သဖူူးခကက္ိုေရာက္ေန 
တာၾကာၿပီ’’တဲ့ဗ်ား။
 ‘‘ေကာင္းၾကေရာေပါဗ့်ာ။ ဦး 
ကုမာရဆုိတဲ့ ဘုန္းႀကီးကေက်ာ္ 
ေသာင္းပါဆုိၿပီးလိမ္။ ကြၽန္ေတာ္ 
ကလည္း ဘနု္းႀကီးမနွ္းမသဘိ ဲ႐ုငိ္း  
စုိင္း။ ဘယ္ဘက္ကၾကည့္ၾကည့္ 
ေတာ္ေတာ့ကုိ အခ်ဳိးမေျပတဲ့ကိစၥ 
ဗ်ာ။။ဒမီွာတင ္ကြၽန္ေတာ့္ေခါင္းထ ဲ
ဖ်တ္ခနဲသတိ၀င္လာတယ္။ဦးကု 
မာရကို လူကိုယ္တုိင္ေသခ်ာမဆုံ 
ဖူးေပမယ့္ သူ႔အေၾကာင္းတစ္စြန္း 
တစစ္ကိ ုကြၽန္ေတာ္သိေနတယ္ဗ်။  
ဟုတ္တယ္။ ေသခ်ာမဆုဖံူးဘူးဆု ိ
တာ လွ်ပ္တစ္ျပက္ေတာ့ ဆုံခဲ့ဖူး 

တယ္ဆုရိမယ္။ ၀ပ္နာခါဆုတိဲ့ ရပ္ 
ကြကထ္ကဲ ဗမာအလပ္ုသမားေတြ 
ရ႕ဲ ၀ါဆုသိကၤန္းကပ္တဲ့အလွဴတစ ္
ခုမွာ ဦးကုမာရကိုဆုံဖူးတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ့္စတိထ္င ္အဒဲရီခုငိဘ္နု္း 
ႀကီးဦးကမုာရဟာ အသက္ေျခာက ္
ဆယ္ေက်ာ္ေလာကရ္ွိေနပါၿပ။ီ အ 
လွဴပြအဲၿပီးမွာ တရားနာေနတဲ ့ဗမာ  
အလုပ္သမားေတြကို လက္ဖြဲ႕လုိ 
လုိ၊ အေဆာင္လုိလုိမန္းမႈတ္ၿပီး 
ေ၀ေနတာေတြ႕လုိ႔ ဘ၀င္မက်လွ 
တာနဲ႔ခပ္ ေ၀းေ၀းကေန သူ႔အ 
ေၾကာင္းစပ္စု လုိက္မိေတာ့ ဦးက ု
မာရဟာ ဆူနာမီကိစၥမွာ အေတာ ္
႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိ 
တာ တစ္စြန္းတစ္စ သိလာရ 
တယ္။ ဦးကုမာရရဲ႕ အဓိကအား 
နည္းခ်က္ကေတာ့ ေနရာတကာ 
မွာ တြငက္်ယ္ခ်ငတ္ဲ့ ကစိၥပဗဲ်။  ဘာ 
ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ ဒီလုိေျပာႏုိင္ 
သတုံးဆုိေတာ့ ဆူနာမီကာလ 
တုန္းက အာအကဖ္္ေအလု၊ိ ဘဘီ ီ
စီလုိ သတင္းဌာနေတြရဲ႕ ထုိင္းအ 
ေျခစုိက္တာ၀န္ခံ ဗမာသတင္း 
သမားေတြကိုလက္ေဆာင္ေတြ  
သကူုယိတ္ုငိလ္ုကိပ္ုိ႔ၿပီး ဖူးခကမ္ွာ 
ဆနူာမီဒကုၡသည္ေတြကိ ုသဘူယ္ 
လုိကူညီေနတယ္ဆုိတာ ေရဒီယုိ 
သတင္းေတြမွာ ပါလာေအာငအ္ား 
ထုတ္ခဲ့ဖူးသတဲ့။ အာအက္ဖ္ေအ 
သတင္းဌာနက ကြၽန္ေတာ့္မိတ္ 
ေဆြ ရခုိင္လူမ်ဳိး ကုိေက်ာ္ထင္ 
ေျပာတာကေတာ ့သူ႔ဆကီိုေတာင ္
ငါးေတြ ထည့္ထားတဲ့ ေရခဲပုံး 
ႀကီးနဲ႔ ႂကြလာခဲ့ဖူးသတဲ့။ ခင္ဗ်ား 
ၾကားဖူးမလားေတာ့ မဆုိႏုိင္ဘူး။ 
ဘီဘီစီကလႊင့္တဲ့ ကမၻာ့အေရး 
ျမန္မာ့အေရးလုိ ေဆြးေႏြးခန္း 
ေတြမွာ မၾကာမၾကာဆုိသလုိ သူ 
ထင္ရာစြတ္တင္ၿပီး ကေပါက္တိ 
ကေပါကခ္်ာႏုငိင္ံေရး အယအူဆ 
ေတြ ေဆြးေႏြးေနတာ အဲဒီကုိယ္ 
ေတာ္ႀကီးေပါ့ဗ်ာ’’
 ‘‘ဦးကုမာရဟာ ဆူနာမီေရ 
ေဘးဒဏခံ္ဗမာအလပ္ုသမားေတြ 
အတြက ္ႏုငိင္တံကာအဖြ႕ဲတခ်ဳ႕ိဆ ီ
ကေန အကအူညီေတြရခဲ့ဖူးတယ္။ 
အဲဒီထဲက တခ်ဳိ႕ကုိ ဖူးခက္မွာရွိ 
ေနတဲသ့ူ႔ေဆြမ်ဳိးဉာတကာေတြကိ ု
ေ၀ျခမ္းေရးလုပ္သတ့ဲ။ ေျပာလက္စ 
နဲ႔ ဆက္ေျပာရရင ္ဦးကမုာရရ႕ဲ ည ီ

အရင္း ပန္းရန္ေခါင္းေဆာငလ္ု ိလု ိ
လက္သမားေခါင္းေဆာင္လုိလုိ  
၀င္းႏုငိဆ္ိတုဲ့ေမာငဟ္ာ ကြၽန္ေတာ္ ့
ဆ ီကေန ဘတ္ႏစွ္ေသာင္းေက်ာဖ္ုိး 
ေလာက္ ေငြလိမ္ဖူးေလရဲ႕။ ၀င္း 
ႏုိင္မိန္းမက ထုိင္းမဗ်။ ၀င္းႏုိင္က 
ေတာ့ ထုိင္းမကုိရေအာင္ယူႏုိင္ 
တယ္ဆုိၿပီး အေတာ့္ကိုဘ၀င္ႂကြ 
ေနတဲ့ပုံစံပါပဲ။ ဦးကုမာရ သူ႔ဘာ 
သာ အႀကံအဖန္လုပ္တာ၊ မလုပ္ 
တာ၊ ခြင္႐ုိတာ၊မ႐ုိက္တာ ကြၽန္ 
ေတာစ္တိမ္၀ငစ္ားလပွါဘူး။ ၀ါ၀ါ ့
ကစိၥမွာေတာ ့ဦးကမုာရာ ေငြေၾကး 
တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ ရစရာအ 
ေၾကာင္း မရွပိါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္စ့တိ ္
ထင္ေျပာရရင္ ရခုိင္ကေလးမ 
ေလး အသည္းအသန္ေရာဂါျဖစ္ 
ၿပီး ေဆး႐ံုတင္ရတဲ့ကိစၥမွာ ကြၽန္ 
ေတာ္လုိ ဗမာေကာင္တစ္ေကာင္ 
၀ငၿ္ပီးဆရာလပ္ုတာကိ ု သမူ်ကစ္ ိ
ဆံပင္ေမြးစူးတယ္ ထင္ပါရဲ႕။ သူ႔ 
လို အထင္ကရ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
တစ္ပါးရွိပါလ်က္ ကြၽန္ေတာ္ 
လူတြင္က်ယ္ လုပ္တာကိုၾကည့္ 
မရတာပါပဲ။ ထားပါေလ။ 
ကြၽန္ေတာ္အဓကိဦးတညခ္်ငတ္ာ 
က ၀ါ၀ါဆုိတဲ့ကေလးမေလးကိစၥ 
မွာ ဦးကုမာရ၀င္ေႏွာက္လုိ႔ျဖစ္ရ 
တဲ့ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥေတြဗ်’’
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ဦးကုမာရဖုန္း 
ကတစဆ္င္ ့အေခ်အတင္ျဖစခ္ဲ့ေပ 
မယ့္ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္မွာ ဘာမွအ 
ႀကီးအက်ယ္ စိတ္အေႏွာင့္အ 
ယွက္မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ေအးေလ။ 
ကြၽန္ေတာ္လုပ္ေနတာ ရခုိင္က 
ေလးမေလး ၀ါ၀ါကစိၥ။ ကြၽန္ေတာ္ 
လုပ္သမွ် ကြၽန္ေတာ့္ေဘးမွာရွိတဲ့ 
ရခုိင္လူငယ္ေတြအေတာ္မ်ားမ်ား 
ျမင္ေန၊ ၾကားေနရတာပဲ။ ဦးကုမာရ  
ဖုန္းနဲ႔လွမ္းေဟာက္႐ံုနဲ႔ အၿမီးကုပ္ 
သြားမယ့္ လူစာရင္းထဲမွာ ကြၽန္ 
ေတာမ္ပါပါဘူး။ ဒါေပမဲ ့ဦးကမုာရ 
ဟာ ေရ႕ွဆကၿ္ပီးေျခတစလ္မွ္းတုိး 
ျပနပ္ါတယ။္ အဒဲီေျခလမွ္းကေတာ ့
၀ါ၀ါက့ိကုဆံုိးမုိးေမွာငက္်ေစမယ္ ့
ဧရာမေျခလွမ္းမွားႀကီးပါပဲ’’
 ‘‘ေနာက္ႏွစ္ရက္ၾကာေတာ့ 
ကြၽန္ေတာ့္ဆီကို ၀ါ၀ါ့အေဖ ကို 
သန္းေမာငအ္ေရးတႀကီးဖန္ုးဆက ္
လာတယ။္ ၀ါ၀ါက့ိ ု၀ါခ်လီတ္ေဆး 
႐ံုေပၚကေန ဇြတ္အတင္းေမာင္းခ် 

လုကိလ္ုိ႔ ကလြန္းကမ္းေျခဘကက္ 
သူတုိ ႔အလုပ္သမားတန္းလ်ားကို 
ျပန္ေရာက္ေနၿပတီဲဗ့်ာ။ ကြၽန္ေတာ ္ 
လည္း ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာနဲ႔ ဘယ္ 
လုိျဖစ္တာတုံးကုိသန္းေမာင္ရ။ 
၀ါ၀ါက ေဆးသြင္းပုိက္ေတြတန္း 
လန္း၊ ေခါင္းမွာပတ္တီးေတြဗရပြ 
နဲ႔ ဘယ္လုိေၾကာင့္ ေဆး႐ုံကေန 
ဆင္းခုိင္းလုိက္ၾကတာတုံးလုိ ႔ေမး 
ေတာ့ ဦးကုမာရေၾကာင့္တဲ့။ ကို 
သန္းေမာင္ေလသံကို နားေထာင္ 
ရတာ ေခါင္းမီးေတာက္ေနတယ္ 
လို႔ ခန္းမွန္းႏုိင္တာေၾကာင့္ ဦးကု 
မာရ ဘာလပ္ုသြားတယ္။ ဘာေတြ 
ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ ဆက္မေမး 
ေတာဘ့ဲ ကြၽန္ေတာ္ဘ့ာသာဆက ္
သြယစ္ုစံမ္းလုကိ္ေတာ ့ကြၽန္ေတာ ္
နဲ႔စကားမ်ားၿပီးေနာက္ေန႔မွာ ဦးက ု
မာရဟာ ၀ါခ်ီလတ္ေဆး႐ုံကိုႂကြ 
သြားၿပီးေဆး႐ုံကတာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္ 
ေတြကို ႀကိမ္းေမာင္းခဲ့သတဲ့ဗ်ာ။ 
တကယ္ေတာ့ ဦးကုမာရနဲ႔ ၀ါခ်ီ 
လတ္ေဆး႐ုံတာ၀န္ရွိသူေတြဟာ 
ေနာကခ္ဇံာတလ္မ္းတစခ္ုေၾကာင္ ့
ႏွစ္ဖက္ အက်ိတ္အခဲရိွခဲ့သတဲ့ 
ဗ်ာ။
 ျဖစ္ပုံက လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္၀န္း 
က်င္ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်တဲ့ရခုိင္အ 
မ်ဳိးသမီးလူနာတစ္ေယာက္ကုိ ေဆး 
႐ံုက လံုေလာက္တ့ဲကုသမႈမေပး 
ဘူးဆုၿိပီး က်န္းမာေရး၀နႀ္ကီးဌာန  
႐ုံးခ်ဳပ္ရွိရာ ဘန္ေကာက္အထိ ဦး 
ကုမာရကုိယ္တုိင္သြားၿပီး တုိင္ 
လားေတာလားလပုခ္ဲတ့ာေၾကာင္ ့
၀ါခ်ီလတ္ေဆး႐ံုတာ၀န္ရိွသူတခ်ဳိ႕ 
အစစ္ေဆးခံရ။ ရွင္းလင္းထုေခ်ရ 
တာေတြရွိခဲ့သတဲ့။
 အခု ၀ါ၀ါ့ကိစၥမွာ ဦးကုမာရ 
လည္း ျဗဳန္းဆိုေပၚလာေရာ နဂိုမ 
ေက်လည္မႈအေျခခံနဲ႔ ဒီဘုန္းႀကီး 
ထပ္၀င္႐ႈပ္ရင္ ေနာက္တစ္ခါ 
ျပႆနာရွင္းလွခ်ည့္ရဲ႕ဆိုတဲ့အ 
ေတြးေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတာ၀န္ရွိသူ 
ေတြက ၀ါ၀ါ့ကို ေဆး႐ုံေပၚက 
ဇြတ္ေမာင္းခ်လုိက္တာတဲ့ဗ်ာ။ 
ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဆရာ၀န္မဟုတ္ 
ေပမယ့္ ဦးေခါင္းခြဲစိတ္ကုသမႈခံ 
ထားရတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ 
ဟာ ေဆး႐ုံမွာလုံေလာက္တဲ့ အ 
ခ်ိန္တစခု္အထိရိွ ေနရမယ္ဆုတိာ 
ေလာက္ေတာ့ သိေနတာမုိ႔ေတာ္ 

ေတာ့ကို ပူပန္သြားခဲ့တာေတာ့ 
အမွန္ပဲဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားဘာသာ 
ဆက္စဥ္းစားၾကည့္ေပေတာ့ ကုိမင္း 
ဒင္။ ၀ါခ်ီလတ္လုိ ေခတ္မီေဆး 
႐ုံႀကီးေပၚမွာေခတ္မီ စက္ကိရိ 
ယာေတြ၊ ေဆးသြင္းပုကိ ္ေတြတန္း 
လန္း ကြၽမ္းက်င္တဲ့သမားေတာ္ 
ေတြ၊ သူနာျပဳေတြနာရီနဲ ႔အမွ် 
ၾကပ္မတ္ကသုေနရတဲ့၀ါ၀ါဟာ သူ႔ 
အေဖကိုသန္းေမာင္ရဲ႕ အလုပ္သ 
မားတန္းလ်ားမွာ ဘယလ္ုလိပု္ေရ႕ွ 
ခရီးဆက္ပါ့မတုံးဗ်ာ။ 
 ၀ါ၀ါ့ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းမွာ 
န စ္ေ မ်ာေ န မိေ သာ ကြ ၽ န္ေ တာ္  
သည္ သူ႔ဇာတ္လမ္းဤေနရာ အ 
ေရာက္တြင္ အသက္႐ွဴမမွန္သ 
လုိျဖစလ္ာ၏ ။ စတ္ိမခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ 
ရာအေၾကာင္းအရာတို႔ကိ ုဆက၍္ 
နားေထာင္ရန္ ၀န္ေလးသလုိုလုိ 
ျဖစ္လာသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္စိုးရိမ္တာ မမွား 
ခဲ့ပါဘူး။ ၀ါ၀ါေဆး႐ံုက ဆင္းခဲ့ရ 
ၿပီး သုံးရက္ေျမာကည္ဥ္သ့န္းေခါင ္
ယံတစ္နာရီေလာက္မွာ ကုိသန္း 
ေမာင္ဆီကေန ဖုန္း၀င္လာပါတယ္။ 
ဆရာ၊ သမီးအသကရွ္ဴ မမွန္ေတာ့ 
ဘူးတဲ့။ ဒီေတာ့ကြၽန္ေတာ္လည္း 
ကိုသန္းေမာင္  ကြ ၽန္ေတာ္ဘာ 
လုပ္ေပးေစခ်င္သလဲ။ ၀ါခ်ီလတ္ 
ကိ ုျပန္သြားလို႔လည္း လကခံ္မယ္ 
မထငမ္ဘိူးဆုိေတာ ့ကုသိန္းေမာင ္
ဟာ ငိုသံပါႀကီးနဲ ႔ ဆရာေရာက္ 
ေအာင္လာခ့ဲပါဆရာရယ္။ ကြၽန္ 
ေတာ့္သမီး ဆရာ့လက္ေပၚမွာ ေသ 
သြားရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္ ေက် 
နပ္ပါတယ္တဲ့။ ကြၽန္ေတာ္အိပ္ရာ 
က ၀နု္းခနထဲၿပီးကားကိကုုယိတ္ုငိ ္
ေမာင္းရင္းကလြန္း ကမ္းေျခက 
သန္းေမာငတ္ို႔ အလပုသ္မားတန္း 
လ်ားရွိရာကို ထြက္လာခဲ့ပါေတာ ့
တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေနတဲ့ ရပ္ကြက ္
နဲ႔ ကိသုန္းေမာငတ္ို႔ တန္းလ်ားရွရိာ 
ကလြန္းကမ္း ေျခဟာမုငိ္ႏစွဆ္ယ ္
နီးပါး ေ၀းပါတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ ခု 
လိုမိုးရာသီ ႀကီးပဲဗ်ာ။ကြၽန္ေတာ္ 
အိမ္ကထြကၿ္ပီေဟ့ဆိကုတည္းက 
မုိးေတြကလည္း သည္းလုိက္တာ 
ကားေရွ႕မီးႀကီးထုိးထားတာေတာင္ 
ကတၱရာလမ္းေတြကို သဲသဲကဲြကဲြ 
မျမင္ရတဲ့အထိ’’

အခ်ပ္ပို (A6) သုိ႔
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ေရေနာကလ္ို႔ ျမက္ေျခာကမ္ွာကိစုိုး
(တစ္)

 ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာဆုိ  
သည့္ ဆုိ႐ိုးစကားအတုိင္း ကုိယ့္ 
ေရကိယု့္ေျမထက ္အသကရ္ငွ္ေန 
ထိုင္ေရးအတြက္ ပိုလုိ႔အဆင္ေျပ 
ေခ်ာေမြ႕ေျဖာင့္ျဖဴးရာအရပ္ေဒသ 
မ်ားစြာသို႔ ျမနမ္ာတုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေန 
ထုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္မွာ အ 
ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ၁၉၆၂ 
ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္း၍ 
အၿပီး စီးပြားေရး၊ ႏုငိင္ံေရး၊ က်န္း 
မာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ စာေပ 
အႏုပညာ စသည္စသည္ ျဖင့္  
ဘက္ေပါင္းစံုကက်ဆင္း၍ လာ 
ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူႏွင့္သူ  
ႏွင့္တူစြာ အသက္ရွင္ႏုိင္ခြင့္ဆုိ  
သည္က တစ္စတစ္စႏွင့္ ခက္ခဲ 
လာေလရာ ျမန္မာတို႔ ကိုယ့္ရပ္ 
ကိုယ့္ရြာကို စြန္႔ခြာဖို႔ စဥ္းစားလာ 
ၾကသညမွ္ာ ဘာမွမဆန္းၾကယ္လ ွ
ပါ။
 အစြမ္းထက္သူမ်ားက အဂၤ 
လန္လိ၊ု အေမရိကန္လိ၊ု ဩစေၾတး 
လ်လိုႏုိင္ငံမ်ား၌ ေနခြင့္ရဖို ႔ရာ 
ႀကိဳးပမ္းၾကၿပီး အေျမာက္အျမား 
ေရာက္ရွိဖို႔ႀကိဳးစားၾကသည္က ဂ် 
ပန္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား 
စသည့္ႏုိင္ငံမ်ား။ ျပည္ပေရာက္ 
ျမန္မာမ်ားအၾကား၌ သူ႔အလိုလို 
တန္ဖိုးျဖတ္ထားသည့္ သေဘာ 
တရားတစ္ခုရွိပါသည္။ ယင္းမွာ 
ဂ်ပန္ႏငွ္ ့စငက္ာပူႏုငိင္မံ်ားသို႔ သြား 
ေရာက္ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္သည့္ 
လူငယ္မ်ားသည္ ပညာ အေျခခံ 
ျမင့္မားသူမ်ားျဖစ္ ၿပီး  ထုိင္းႏွင့္  
မေလးရွားသို႔ေရာကရ္ွသိြားသမူ်ား 
ကမူ ပညာအရညအ္ခ်င္းတစန္ည္း 
နည္းျဖင့္ နိမ့္က်သူမ်ားျဖစ္သည္ 
ဟူသည္ ့ေယဘယု်သေဘာတရား 
ျဖစ္ပါသည္။
 ျမ န္ မာ အ မ်ား ဆံုး ရွိ သ ည့္  
ႏိုင္ငံမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ 
၂၀၁၀ ဝန္းက်င္က နယ္စပ္ျဖတ္ 
ေက်ာ္မႈခင္းဌာန ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး 
ရာလ်နမ္နု္း ခန္႔မနွ္းထားခဲသ့ညမ္ွာ 
ထိုင္းေရာက္ျမန္မာ ၂ ဒသမ ၄ 
သန္းျဖစပ္ါသည။္ ယခု ၂၀၁၄ တြင ္
ကား ေလးသန္းဝန္းက်ငဟု္ ခန္႔မွန္း 
ထားပါသည္။ လူအေယာက္သိန္း 
၄၀ ဟုပဲဆုိၾကပါစို႔ရဲ႕။ တစ္ကမၻာ 
လံုးတြင ္ပ်႕ံႏွံ႔ေနသည္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္ ံ
သားေတြမည္မွ်အထိ မ်ားျပားေန 
ေလၿပီလဲ မေျပာတတ္။
 ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ 
တစ္ေယာက္၏ဝင္ေငြက တစ္ေန႔ 

ေမာင္သာခ်ိဳ ဘတ္ ၃၀၀ ပဲရိွပါသည္။ တစ္ 
ဘတ္ကို ျမန္မာေငြက်ပ္ ၃၀ ႏွင့္ 
ထား၊ တစ္ေန႔ဝင္ေငြ ၉,၀၀၀ ရွိပါ 
သည္။ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ 
က ဘတ္ ၃၀၀ အျပည္မ့ရ။ ဘတ္ 
၁၈၀၊ ဘတ္ ၂၀၀၊ ဘတ္ ၂၅၀ 
စသည္ျဖင့္ အစိုးရသတ္မွတ္ထား 
သည္ ့တစ္ေန႔တာ အနမိ္ဆ့ံုးလပုခ္ 
ထ က္ေ လွ်ာ့ေ ပး သ ည္ မ်ား ရွိ ပါ  
သည္။ ထိုသို႔ ေလွ်ာ့ေပးရျခင္း၏ 
အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုက ေန 
စရာေပးထားရ၍ဟူေသာ အေျခခံ 
ကိစၥ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ 
ထက္စာလွ်င္ ထမင္းေတာ့ဝလင္ 
ေအာင္စားရသားပဲဟူသည့္စိတ္ 

  ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တုန္းဆီက 
သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ ကုလသမဂၢ 
အစည္းအေဝးသြားေရာက္တက္ 
ေနစဥ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္း 
ခဲ့သည္မွစကာ ထုိင္းကလႈပ္လႈပ္ 
လႈပ္လႈပ္ျဖစ္ေနခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 လယ္သမား၊ အလုပ္သမား 
ဆင္းရဲသားမ်ားစြာတုိ ႔က သက္ 
ဆင္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ရွပ္နီဝတ္မ်ားဟု ထင္ရွားသည္။ 
လလူတတ္န္းစားမ်ား၊ ေတာငပ္ိငု္း 
သားမ်ား၊ ဘန္ေကာက္ေန လူ ႔ 
အထက္တန္းလႊာမ်ားက သက္ 
ဆင္ကို အလိုမရွိ။ သူတို႔က ရွပ္ဝါ 
ဝတ္မ်ား။ ထိုရွပ္နီ ၊  ရွပ္ဝါတို ႔ 

 သို ႔ေသာ္ ျပႆနာကမၿပီး။ 
ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နီဝတ္တုမရြမ္ 
ဘြန္ေဆာင္ေပဆန္ကိုပါ ကန္ ႔ 
ကြက္ၾက၊ ေထာက္ခံၾကႏွင့္ ဆႏၵ 
ျပ၍မဆံုးျဖစ္ေနၾကရာက ေမလ 
၂၂ ရက္တြင္ အာဏာသိမ္းသည့္ 
လမ္းသို႔ ေရာက္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္။ 
 ထုိင္းမွာ မီးေလာင္ပါၿပီ။

(သံုး)
 ထိုင္းမီးေလာင္ေသာအခါ 
ျမန္မာေတြကို ပူရပါသည္။
 ထို င္း ရွိ  ျ မန္ မာလုပ္သား  
အမ်ားစုမွာ တရားမဝင္အလုပ္ 
သမားေတြ ျဖစ္ပါသည္။ နည္း 
လမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခိုးဝင္လာၾက 
သူေတြကမ်ားပါသည္။
  ‘ ‘ကြ ၽ န္ေတာ္က.. ေကာ့ 
ေသာင္းကေနဝင္တာဆရာ.. ရ 
ေနာင္းလမ္းေပါ့။ အာဆရာက 
လည္း.. လဝူငမ္ႈႀကီးၾကပ္ေရးေတြ၊ 
ဘာေတြကိုျဖတ္ၿပီး ဝင္တာဘယ္ 
ဟုတ္မလဲ။ သူတို ႔ကိုေရွာင္ ၿပီး  
လြတတ္ဲဆ့ပိက္မ္းကိ ုခိုးကပ.္. ကား 
လမ္းေပၚတက္.. အသင့္ေစာင့္ 
ေန တဲ့  ကားေ ပ ၚ ပု န္း ၿ ပီးေ တာ့  
လုကိ.္. ကိယု္လ့ိလုူေတြအမ်ားႀကီး 

ေပါ့.. ဟိုဘက္သည္ဘက္ပြဲစား 
ခ်င္းခ်ိတ္ၿပီး လပ္ုၾကရတာ.. လမ္း 
က အတားအဆီးအစစ္အေဆး 
အားလံုး.. ႀကိဳရွင္းထားၿပီးသား’’
 လူ င ယ္ တ စ္ေ ယာ က္ က 
သည္သို႔ရင္ဖြင့္ပါသည္။ သူ႔လိုပဲ 
တာခ်ီလိတ္က၊ ျမဝတီက၊ ဘုရား 
သံုး ဆူ က  ပြဲ စား ကိုေ ငြေ ပး ၿ ပီး  
အစစ္အေဆးကို ေက်ာ္လႊားကာ 
ထုိင္းသို ႔ခိုးဝင္အလုပ္လုပ္ၾကသူ 
ေတြက ထုိင္းႏုိင္ငံအႏွံ ႔အျပားသို ႔ 
ေရာက္ကုန္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 ‘‘ဆုငိက္ယ္စီးလို႔ ဦးထုပ္မပါ 
ရင္ ထိုင္းဆို ဘတ္ ၃၀၀၊ ဗမာဆို 
ဘတ္ ၁,၀၀၀ ခံရတာပဲဆရာရဲ႕’’
 လူငယ္တစ္ေယာက္က ဥပ 
ေဒအရမညမီွ်ပံကုိ ုရငဖ္ြင့္ျခင္းျဖစ ္
ပါသည္။
 ျမနမ္ာအမ်ားစကု စားပြထဲိုး၊ 
အိမ္ေဖာ္၊ အခ်က္အျပဳတ္၊ သန္႔ 
ရငွ္းေရး၊ စိကုပ္်ိဳးေရး၊ ငါးဖမ္းစက ္
ေလွ စသည့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲ၌ 
လုပ္ကိုင္ၾကရျခင္းျဖစ္ရာ ငါးဖမ္း 
စက္ေလွလို လုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲ၌ 
ျမန္မာေတြ၏ဘဝ မေရရာပုံေတြ 
ကိုလည္း  တစ္ေယာက္က နာ 
ၾကည္းစြာ ဆုိပါသည္။

 ‘‘တခ်ိဳ႕ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြား 
တယ္ဆရာ.. ပင္လယ္ျပင္မွာ ေန 
မေကာင္းလုိ႔ ေရာဂါျပင္းထန္လာ 
တယ္ေနာ္။ မကုေတာ့ဘူးဆရာ.. 
ေရထဲခ်ၿပီး ငါးစာေကြၽးပစ္လုိက္ 
တာပါပဲ.. ရန္ေတြ၊ ဘာေတြျဖစ္ 
လို ႔ကေတာ့ ေရထဲေရာက္ဖို ႔သာ 
ျပင္ေပေတာ့.. ဘယ္သူ ႔ကိုတုိင္ 
မလ.ဲ. ဘယ္လိတိုုငမ္လ၊ဲ ဘယ္သ ူ
က သက္ေသလိုက္မလဲ၊ အမိႈက္ 
တစ္စလႊင့္ ပစ္လုိက္သလိုပါပဲ  
ဆရာရယ္.. သိသိႀကီးနဲ႔ သည္လို 
ပဲေနလုိက္ၾကရတာပါပဲ’’
 ရခဲလွသည့္ ဒုလႅဘတရား 
တစ္ခုလို ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္း ခိုးဝင္ 
ေရာက္ရွိေနသူမ်ားကို ျပည္တြင္း 
သံုး passport ကေလးမ်ားလုပ္ 
ေပးသည့္အခါႏွင့္ႀကံဳသျဖင့္ ကိုင္ 
ေဆာငထ္ားႏုငိသ္မူ်ားလည္း ထိငု္း 
၌ ရွိပါသည္။
 ‘‘ထိုင္းရဲက အဲသည့္ pass- 
port ျပလည္း စိတ္မထင္ရင္၊ ဆြဲ 
ၿဖဲရင္ ဆြဲၿဖဲပစ္တာဗ်’’
 သတူစပ္ါး၏ လကခု္ပ္ထကဲ 
ေရအေနအထားကို ခံျပင္းသူ လူ 
ငယ္၏ စကားလံုးေတြပဲျဖစ္ပါ 
သည္။ တရားမဝင္ေရာက္ရိွကာ 
အလုပ္လုပ္ေနၾကရသူမ်ားေပမို ႔ 
ျမန္မာမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ထမင္း 
အိုး ႀကီးပဲျဖစ္ေလရာ ထိုင္းရဲက 
တစရ္ကဘ္တ္ ၁၀၀၊ တစလ္ဘတ္ 
၃,၀၀၀ ေကာကပ္ါသည။္ မညသ္ ူ
မွ ေျပးမလြတ္။ ဘယ္ဆုငိမွ္ာ ဘယ္ 
သူစာရင္းရွိ ၿပီးသား။  ေဆာက္  
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္လိုေနရာမ်ား 
၌မူ ရဲႏွင့္မတုိးေအာင္ မည္သူမွ် 
လုပ္ငန္းခြင္အျပင္သို ႔မထြက္ရ။ 
မထြကၾ္က။ ကြမ္းယာ၊ ေဆးလပ္ိ၊ 
မုန္ ႔ပဲသေရစာခုိးေၾကာင္ခုိးဝွက္ 
ထြက္ဝယ္ရင္းမိခဲ့ေသာ္ေတာင္း
သေရြ႕ေပးေပေတာ့။ ဒါမွမဟုတ္ 
အခ်ဳပ္ထဲလိုက္သြား။

(ေလး)
 အခု ထိုင္းႏုိင္ငံက စစ္ဖိနပ္ 
၏ေအာက္သို႔ေရာက္ရွိ၍ သြားပါ 
ၿပီ။ သည့္မတိုင္ခင္ကတည္းက 
‘‘ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမေကာင္း 
လုိ႔ လပုင္န္းကိငုင္န္းေတြမဟနဘ္ူး 
ဆရာ.. အေျခအေနေကာင္းရင ္ျမ
န္မာႏုိင္ငံျပန္လာခ်င္ၿပီ’’ဟုဆုိသူ 
လူငယ္ေတြ အခု သူတုိ႔ထင္သည္ 
ထက္ ဆိုးရြားသြားခဲ့ပါၿပီ။
 အသက္ရွင္ေနထုိင္ဖို ႔ ပိုလို ႔ 
မ်ားက်ဥ္းက်ပ္ခက္ခဲသြားၾကေလ 
ၿပီလား။ ေရၾကညရ္ာ ျမက္ႏရုာက 
ေန ေရေနာက္ၿပီး ျမက္ေျခာက္တဲ့ 
အရပ္မ်ားျဖစ္သြားေလၿပီလား။ 
စစ္ဖိနပ္က ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ကို 
နင္းထားခဲ့ၿပီမဟုတ္လား။     ။

ျဖင့္ ဘတ္ ၃၀၀ မရလည္း ျမန္မာ 
တို႔ ေအာင့္အည္းသည္းခံကာ ေန 
ထိုငလ္ာခဲ့ၾကသညပ္ဲျဖစပ္ါသည။္
 အခုေတာ့ . .  ထုိင္းမွာ  မီး  
ေလာင္ပါၿပီ။ ႏုိင္ငံေရးမီးခိုးလံုး 
ႀကီးေတြ အူလို႔။

(ႏွစ္)
 စစတ္ပ္က အႀကမ္ိႀကမ္ိအခါ 
ခါ  အာဏာသိမ္း ဖူးေလသည့္  
ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္မွစ၍ 
ေရတြက္ေသာ္ ယခုသည္ (၁၉) 
ႀကမိ္ေျမာကအ္ာဏာသမိ္းမႈျဖစပ္ါ 
သည္။
 ၂၀၁၄ ေမလ ၂၁ ရက္တြင္ 
မာရွယ္ေလာထုတ္ျပန္ကာ ည 
၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၅ နာရီအတြင္း 
အသြားအလာမရိွေစရေၾကညာခဲ့ 
ၿပီး ေနာကတ္စ္ေန႔ ေမလ ၂၂ ရက ္
တြင ္အာဏာသမိ္းေၾကာင္း ထုတ္ 
ျပန္ေၾကညာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။  
အာဏာသိမ္းေခါ င္းေဆာင္က 
ဗိလုခ္်ဳပႀ္ကီးပရာယြတခ္်နအ္ိခု်ာ။ 
ေရြးေကာက္ပြဲကို  ေနာက္တစ္  
ႏစွအ္တြင္း မလပု္ေပးႏိငု္ေၾကာင္း 
ကိုလည္း ေၾကညာလိုက္ပါၿပီ။

အျပန္အလွန္ဆႏၵျပၾကရာက စစ္ 
တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး သက္ 
ဆငလ္ည္းျပည္ေျပးဘဝေရာကခ္ဲ ့
ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 ထုိ႔ေနာက ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘ ီ
ဆစ္ဝဲ့ခ်ာခ်ီဝတက္လာၿပီးေနာက္ 
၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ 
သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္၏ ညီမယင္ 
လပ္ရွင္နာဝပ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ 
လာျပန္ခဲ့ပါေလသည္။
 ယင္လပ္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာ ၃၁ တြင္ လြတ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဥပေဒၾကမ္းကို 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ယင္းဥပေဒသည္ 
ျပည္ေျပးသကဆ္ငက္ိ ုျပန္လာခြင္ ့
ရေအာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူ 
ဆရာက အျပန္အလွန္ဆႏၵျပၾက၊ 
ပစ္ ၾကခတ္ၾကႏွင့္  ေန ႔တထိတ္ 
ထိတ္ ညတထိတ္ထိတ္ေနလာခဲ့ 
ၾကရင္း ခုနစ္လအၾကာ ၂၀၁၄ 
ေမလ ၇ ရက္မွာေတာ့ ယင္လပ္ 
ႏငွ္ ့ဝန္ႀကီးမ်ားစြာကိ ုေနရာမွ ဖယ္ 
ရွားပစ္လိုက္ပါသည္။ ယာယီဝန္ 
ႀကီးခ်ဳပတ္စ္ေယာကက္ိလုည္း ခန္႔ 
အပ္လိုက္ပါေသးသည္။
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ဆိုးက်ိဳးကိုသယ္ေဆာင္သူဟာ ဖိႏွိပ္မႈပါ
ကေန႔ ျမနမ္ာ့ႏုငိင္ံေရးအေျခအေန 
ကိၾုကည္ရ့တာ အားတကဖ္ြယ္မရွိ 
ပါ။ အားရဖြယ္လည္း မေကာင္း 
ပါ။ ဒီမိုကေရစီဆုိတာ လူၾကား 
ေကာင္းေအာင္ ေျပာဆိုအသံုးခ် 
တဲ့အဆင့္မွာသာရွိေနတာလည္း 
ျမင္ရပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တာ 
ေတြကေတာ့  ကေန ႔အေတြ ႕ရ 
အမ်ားဆံုးလႈပရ္ွားမႈေတြပါ။ ဒါေပ 
မဲ့ အာဏာရအစိုးရနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ပါတီ 
ကေတာ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ 
ေရးအတြက္ စိတ္ဝင္စားပံုမေပၚ 
ပါ။  မေပၚတဲ့အျပင္  အေျခခံ  
ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ျပန္ၿပီးကန္႔ 
ကြက္ေနတာေတြလည္း ျမင္ေနရ 
ပါတယ္။
 ဒအီေျခခံဥပေဒကိ ုလထုူႀကီး 
ရ႕ဲ ၉၂ ရာခုငိ္ႏႈန္းေက်ာ ္ေထာကခ္မံ ဲ
နဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့တယ္လို႔  အာဏာ 
ပိုင္မ်ားက ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
လူထုႀကီးက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ 
မဲေပးေထာက္ခံခဲ့တယ္ဆုိတာနဲ ႔ 
ပတ္သက္လို ႔ ခုိင္ခိုင္လံုလံုသက္ 
ေသမျပႏုိင္ပါ။ နာဂစ္မုန္တုိင္း 
အၿပီး  ဇြတ္အတင္းအတည္ျပဳ  
ျပ႒ာန္းခဲ့လို ႔ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံုလို ႔ 
ေတာင္  နာမည္ေက်ာ္ေနရတာ 
မဟုတ္လား။ ဒနီာဂစဖ္ြ႕ဲစည္းပုံကိ ု
ေတာင္ေပၚေျမျပန္ ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သား တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစံုအား 
လံုးက မႏွစ္သက္ပါ။ နာဂစ္ဖြဲ႕ 
စည္းပံုအတုိင္းဆုိရင္ လူတုိင္းစစ္ 
ထဲဝင္ထားမွ ေနာင္ႏုိင္ငံေရးထဲပါ 
ဖို ႔  စိတ္ခ်ရမလိုလည္းျဖစ္ေနပါ 
တယ္။ စစ္တပ္ကို အသားေပး 
ထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္ေနတာကိုး။
 ရပ္ေက်းအဆင့္ကေန ထိပ္ 
ဆံုးအထိ  အာဏာယူထားတာ 
လည္း  ဒီအု ပ္စု ၊  ေငြေ ၾကးဓန 
ေတာင့္တင္းတာလည္း ဒီအုပ္စု၊ 
လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္ႀကီးကို  
ပိုင္ဆုိင္ထားတာကလည္း ဒီအုပ္ 
စု၊ ေျမယာေတြကို သိမ္းယူထား 
တာလည္း ဒီအုပ္စု၊ စီးပြားေရး 
ကမုၸဏီေပါင္းစံကုိ ုပိငုဆ္ိငု္ေနတာ 
လည္း ဒီအုပ္စု၊ ဖိႏွိပ္တဲ့ဥပေဒမ်ိဳး 
စံုကို ဆက္အသံုးခ်ေနတာလည္း 
ဒီအုပ္စု၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ကိ ုမျပငဆ္ငခ္်ငတ္ာလည္း ဒအီပု ္
စပုါပ။ဲ ျပညသ္ူေတြ ႏုငိင္သံားေတြ 
ဟာ ဒအီပုစ္အုပုခ္်ဳပမ္ႈေအာကမ္ွာ 
ဆင္းဆင္းရဲရဲ ေနထိုင္ေနရတာ 
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ႏုိင္ငံ 
တစ္ခုလံုးရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာ 
ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမူႈေရးနမိ္က့်ခဲ ့
ရတာလည္း ဒီအုပ္စုရဲ႕ မွားယြင္း 
တဲ့ တစ္ဖက္သတ္လုပ္ရပ္ေတြ 
ေၾကာင့္ပါ။

ေဇာ္မင္း

  ႏိုင္ငံသားေတြဟာ  ႏုိင္ငံ 
ေတာတ္ြင္းမွာတညရ္ွိေနတဲ ့သယ ံ
ဇာတအေပၚကေန ဘာအက်ိဳး 
အျမတမ္ ွမရရွခိဲပ့ါ။ အပုစ္ုိးသမူ်ား 
က ဘာတစ္ခုကိုမွ ျပည္သူေတြ 
အၾကား မွ်ေဝခံစားဖို႔ လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ပါ။ ဖားလာ 
သိမ္း၊ ငါးလာသိမ္း ရွိသမွ်ေသာ 
ခံစားခြင့္ေတြ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ 
ကို သူတို႔အိတ္ထဲကုိသာ ထည့္ခဲ့ 
တာ ပါ ။  ႏွ စ္ေ ပါ င္း မ်ား စြာ  ဒီ  
ေလာက္ခ်မ္းသာ၊ ဒီေလာက္အာ 
ဏာ ကို  ရ ယူ ထား သူေ တြ ဟာ  
အေျခခံဥပေဒထကဲ တခ်ိဳ႕အခ်က ္
ေတြကို ျပင္ဆင္ဖုိ ႔ ဘာေၾကာင့္ 
ျငင္းဆန္ေနၾကတာလဲ။ ရွင္းပါ 
တယ္။ အာဏာနဲ႔ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ 
မႈကို ဆက္ထိန္းထားခ်င္လို ႔ပါ။ 
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ျပည္သူ 
ေတြ၊ ႏုိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ တုိင္း 
ရ င္း သား လ က္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႕ 
အစည္းေတြအားလံုးက ေတာင္း 
ဆုိေနတာကို မ်က္ကြယ္ျပဳေနပါ 
တယ္။
 တ စ္ ခ်ိ န္ တ ည္း မွာေ တာ့  
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ေတာင္း 
ဆိုေနတာကို တန္ျပန္ဖို႔မ်ိဳးေစာင့္ 
ဥပေဒကိစၥကို စင္ေပၚတင္လာပါ 
တယ္။ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ 
ဆုိတာကို  ဒို င္းသဖြယ္အကာ  
အကြယ္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္လာပါ 
တ ယ္ ။  ႏုိ င္ ငံေ တာ္ တ စ္ ခု ဟာ  
ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုပီသစြာ ဘက္စံု 
ေတာင့္တင္းခုိင္မာမွ အမ်ိဳး၊ ဘာ 
သာ၊ သာသနာကို ကာကြယ္ႏုိင္ 

မွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ 
သာသနာကို  ကာကြယ္ဖို ႔ဆုိ ၿပီး 
ဥပေဒထုတ္ျပန္တာ တစ္ခုတည္း 
နဲ႔ ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္လာေအာင္ မဖန္တီးႏိုင္ 
ပါ။ မ်ိဳးေစာင္ဥ့ပေဒကိ ုအတည္ျပဳ 
ႏိုင္တာနဲ ႔ လူေတြအလိုလိုပညာ 
တတ္မလာပါ။ အလိုလိုဝင္ေငြ 
ေကာင္းလာမယ္မဟုတ္ပါ။ ဆင္း 
ရဲႏြမ္းပါးမႈလည္း ေလွ်ာ့ခ်သြားမွာ 
မဟုတ္ပါ။ ဘယ္လိုဥပေဒထုတ္ 
ထတု ္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ ့တုငိ္းျပည ္
တစ္ျပည္သာ ဆင္းရဲလြန္းတာ 
ေၾကာင့္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာ 
သနာကို ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ 
ကိုယုခ္အံားနည္းေနတဲ ့ဖ်ားနာေန 
တဲ ့လတူစဥ္ီးဟာ အနု္းပြ၊ဲ ငကွ္ေပ်ာ 
ပြဲေတြကို နတ္တင္ပသလိုက္႐ံုနဲ႔ 
ေရာဂါဘယဒဏက္ိ ုကာကြယ္ႏုငိ ္
စြမ္းမရွိတာမ်ိဳးနဲ႔ တူပါတယ္။
 လက္ရွိ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံ  
ဥပေဒကိုျပငဆ္ငဖ္ို႔ ေတာင္းဆိုေန 
တာဟာ တစ္ဖက္သတ္သိမ္းယူ 
ထားတဲ့ အာဏာကို ျပည္သူေတြ 
ဆီ ျပန္လည္မွ်ေဝဖို႔ ျဖစ္တယ္ဆုိ 
တာ အာဏာရအစိုးရ နားလည္ဖို႔ 
လိုပါတယ္။ ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို ႔  ေတာင္းဆို 
တာဟာ အနာဂတ္တုိင္းျပည္ စီး 
ပြားေရးတုိးတကလ္ာဖို႔ လမ္းစျဖစ ္
တယ္ဆုိတာကိုလည္း အာဏာရ 
အစိုးရနားလည္ဖို ႔  လိုပါတယ္။ 
ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္  
ဆင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာဟာ တုိင္း 
ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား မညီ 

မမွ်ျဖစ္ေနတာေတြကို  တန္းတူ 
ရညတ္ူျဖစလ္ာေအာင ္လမ္းစေဖာ ္
ျခင္းျဖစတ္ယလ္ို႔ အာဏာရအစိုးရ 
နားလည္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကုိျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေတာင္း 
ဆိုေနတာဟာ မ်ိဳးဆက္သစ္ျမန္ 
မာႏုိင္ငံသား လူငယ္လူရြယ္ေတြ 
ေနာင္အနာဂတ္မွာ ဒီထက္တုိး 
တက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို ႔ဆုိတာကို နား 
လည္ဖို႔ လိုပါတယ္။
 အခုျမန္မာျပညရ္ငဆ္ုငိ္ေနရ 
တဲ့  ျပႆနာေတြဟာ ခ်မ္းသာ 
ႂကြယ္ဝမႈမညီမွ်ျခင္း၊ အာဏာယူ 
ပုံယူနည္းမတရားျခင္း၊ မမွ်တျခင္း 
ဆုိတာေတြအေပၚမွာ အေျခခံေန 
ပါတယ္။ အာဏာခြဲေဝပုံ မညမွီ်မႈ 
နဲ ႔ အာဏာကိုလိုသလို အသံုးခ် 
ျခင္းဟာ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ေနာက္ 
ထပအ္မ်ိဳးစံလုတွဲ ့မညမီွ်ျခင္းေတြ 
ကို ထပ္မံဖန္တီးပါတယ္။ မညီမွ် 
ျခင္းေတြကို ခံစားရတဲ့ႏိုင္ငံသား 
ေတြဟာ ေအာက္တန္း၊ ေနာက္ 
တန္းကိုေရာက္သြားရပါတယ္။ 
တိုးတက္လာဖို ႔ဆုိတာ ေဝလာ 
ေဝးပါ။ အရာရာမွာ ေအာကတ္န္း၊ 
ေနာက္တန္းေရာက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံ 
သားေတြဟာ တုငိ္းျပညတ္စခ္လုံုး 
တုိးတကဖ္ြ႕ံၿဖိဳးေအာင ္ေဆာငရ္ြက ္
ဖို႔ဆုတိာမျဖစ္ႏုငိ္ေတာပ့ါ။ အလား 
တူပါပဲ  ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေနတဲ့  
လနူည္းစတုစစ္နုဲ႔လည္း တုငိ္းျပည ္
တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ မေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္ပါ။ 
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ဘဏ္မ်ားအၾကား ေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္မႈ သုံးဆခန္႔ျမင့္တက္

သိမ့္သိမ့္စုိး
ရန္ကုန၊္ ဇြန္-၁

 ဘဏ္မ်ားအၾကား ႏုိင္ငံျခား 
ေငြေစ်းကြကတ္ြင ္ေငြေၾကးေရာင္း 
၀ယ္မႈ သုံးဆခန္ ႔ျမင့္တက္လာ 
ေသာ္လည္း ဗဟုိဘဏ္၏ေလလံ 
ေစ်းကြက္ပိတ္သိမ္းရန္ စီစဥ္ႏုိင္ 
ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ 
မွ သတင္းရရွိသည္။
 Interbank Foreign Market  
တြင္  ႏုိင္ငံျခားေငြေရာင္း၀ယ္မႈ 
သည ္ယခငက္ ေဒၚလာေလးသန္း 
ခန္ ႔သာအမ်ားဆုံးရွိေသာ္လည္း 
ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚလာ ၁၀ 
သန္းေက်ာ္ထိ လည္ပတ္ေရာင္း 
၀ယမ္ႈမ်ား ရွလိာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသ ိ

ရသည္။
 ‘‘အခုက အေရာင္းအ၀ယ္ 
လုပ္တာေတာ့ မ်ားလာၿပီ။ ကြၽမ္း 
က်င္မႈ နည္းေနေသးတဲ့အတြက္ 
ဗဟိုဘဏ္ေလလံေစ်းကြက္က 
ဆက္ထားဦးမွာပါ။ ကြၽမ္းက်င္စြာ 
ေရာင္း၀ယ္ႏုိင္ေတာ့မွ ပိတ္မယ္ 
ဆုိေတာ့ ဘယ္ေတာ့ပိတ္မယ္ဆို 
တာကို  မစီစဥ္ႏုိင္ေသးဘူး ’ ’ဟု 
ဗဟုိဘဏ္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
 ဘဏ္မ်ားအၾကား ႏုိင္ငံျခား 
ေငြေစ်းကြက္(Interbank Forei 
-gn Market)ကို ၾသဂုတ္ ၅ရက္ 
တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿ ပီးဘဏ္ 
မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းေစ်းကြက္ကို  

ေကာင္းမြ န္ စြာအသုံးျ ပဳႏုိ င္ ခ်ိ န္  
တြင္ ဗဟုိဘဏ္ေစ်းကြက္ကို႐ုပ္ 
သိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆို  
သည္။ ထုိေစ်းကြက္ျပဳလုပ္လုိက္ 
ပါက ႏုငိင္ံျခားေငြေစ်းႏႈန္းကိ ုလႊမ္း 
မုိးေနေသာ ျပင္ပေစ်းကြက္ေပၚ 
တြင္ ေစ်းႏႈန္းမူတည္ေနျခင္းမရွိ 
ႏုငိဘ္ ဲဘဏမ္်ား၏ ေစ်းႏႈန္းသည ္
လည္း အတည္ျဖစ္လာၿပီးေစ်း 
ကြက္တည္ၿငိမ္မႈပုိရလာမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဗဟုိဘဏ္တာ၀န္ရွိသူ 
ကေျပာသည္။
  ႏုိင္ငံျခားေငြေစ်းကြက္တြင္ 
ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားေနသည့္တုိင္  
ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ေစ်းကြက္ 
တြင္းသုိ ႔ ေန႔စဥ္ကန္ေဒၚလာငါး 

သန္းခန္႔ထုတ္ေရာင္းေပးေနရဆဲ 
ျဖစ္သည္။
 ဗဟိဘုဏ္ေလလံေစ်းကြက ္
တြင္  အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္  
သည့္ေငြေၾကး ယခင္ကဲ့သုိ႔ ဗဟုိ 
ဘဏ္တြင္ ေငြသားမ်ားထုတ္၍ 
ရွင္းလင္းေပးျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ဗ 
ဟုဘိဏ္မွ ႏုိင္ငံတကာတြင္အပ္ႏွံ 
ထားေသာ ဘဏမ္်ား၏ အေကာင္ ့ 
မ်ားမွ တုိက္႐ိုက္ေငြေပးေခ်ျခင္းစ 
နစ္ကုိလည္း စတင္လုိက္ၿပီျဖစ္ 
သည္။ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခား 
ေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာလ်င္ 
ေရာင္းေစ်း ၉၈၀က်ပ္ႏငွ္ ့၀ယ္ေစ်း  
၉၇၀က်ပ္ျဖင့္ေရာင္း၀ယ္မႈျပဳလပ္ု 
ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 ypönf; ,lepf aps;EIef; 
   (uefa':vm)
 ေရႊ ေအာင္စ ၁,၂၅၀.၅၀
 ေရနံစိမ္း စည္ ၁၀၉.၅၄
 ေငြ ေအာင္စ ၁၈.၇၅
 ေၾကးနီ ေပါင္ ၃.၁၅
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ mmbtu ၄.၅၆

2014 ar  31 &uf aygufaps;EIef;jzpfonf/

,lepf 0,f a&mif;

1 a':vm (tar&duef) 964 967 usyf
1 a':vm (pifumyl) 764 774 usyf
1 ,l½dk (Oa&myor*¾) 1304 1322 usyf
1 bwf (xdkif;) 29.7 29.85 usyf
1 ,Grf (w½kwf) 153 155 usyf

၁ ေဒၚလာ ၀.၅၉၆၆ ေပါင္ (ၿဗိတိန္)
၁ ေဒၚလာ ၀.၇၃၃၄ ယူ႐ုိ    (ဥေရာပသမဂၢ)
၁ ေဒၚလာ ၁၀၁.၇၈ ယန္း (ဂ်ပန္)
၁ ေဒၚလာ ၆.၂၄၇၁ ယြမ္ (တ႐ုတ္)
၁ ေဒၚလာ ၅၈.၁၈ ႐ူပီး (အိႏိၵယ)
၁ ေဒၚလာ ၁.၂၅၄ ေဒၚလာ (စင္ကာပူ)
၁ ေဒၚလာ   ၁,၀၂၀.၃၀ ၀မ္ (ကုိရီးယား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၂၁၅ ရင္းဂစ္  (မေလးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃၂.၈၁ ဘတ္  (ထုိင္း)
၁ ေဒၚလာ ၁၁,၆၅၇.၀၀ ႐ူပီးယား  (အင္ဒုိနီးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၂၁,၁၃၅.၀၀ ေဒါင္ (ဗီယက္နမ္)
၁ ေဒၚလာ ၄၃.၈၂ ပီဆုိ  (ဖိလစ္ပုိင္)
၁ ေဒၚလာ ၇.၇၅၂၆ ေဒၚလာ (ေဟာင္ေကာင္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၇၃၈ ေဒၚလာ  (ၾသစေၾတးလ်)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၇၅၈ ေဒၚလာ  (နယူးဇီလန္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၈၄၃ ေဒၚလာ (ကေနဒါ) 
၁ ေဒၚလာ ၃၄.၉၁၅ ႐ူဘယ္  (႐ုရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၆၇၂၅ ဒါရမ္ (UAE)

jynfwGif;aiGvJEIef;

2014 ar  31 &uf urÇmhaygufaps;EIef;jzpfonf/

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ားကိုေရတြက္ေနစဥ္
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ျမန္္မာ့ဆန္အေရြ႕
ျပည္သိမ္း
 ဆပိက္မ္းႏငွ္အ့ရညအ္ေသြး 
အားနည္းခ်က္ေ ၾကာင့္  ျမန္မာ့  
ဆန္သည္ အာဖရိကသြားေနရာမွ 
တ႐ုတ္သို ႔လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း 
လဲလာခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္  
ကာလသို႔ေရာကလ္ာၿပီဟု ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံဆန္စပါးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ 
ရွိသူမ်ားႏွင့္  ကုန္သည္မ်ားက 

ေျပာၾကားလာသည္။
 အာဖရိကသို ႔ျမန္မာ့ဆန္ကို 
အလံုးအရင္းျဖင့္ ငါးႏွစ္ခန္႔တင္ပို႔ 
ခဲ့ၿပီးေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ၾကား 
ျဖတ္ဝင္ေရာက္သြားျခင္း တ႐ုတ္ 
ႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္မွ အလြယ္တကူ 
တငပ္ို႔ႏိငု္ျခင္း၊ ကမၻာဆ့န္ေစ်းႏႈန္း 
မ်ားက်ဆင္းလာျခင္းစသည္တို ႔ 
ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆန္ေစ်းကြက္၏ 

လက္ရွိဦးတည္ရာမွာတ႐ုတ္ေစ်း 
ကြက္ျဖစ္လာသည္။
 ‘‘ကုန္သြယ္မႈကဘယ္ကိုပဲ 
သြားသြား ႀကိဳဆိုရမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ 
ေရရွည္အတြက္ေတာ့ စဥ္းစားဖို ႔ 
လိတုယ္’’ဟု ျမန္မာႏိငုင္ဆံန္စပါး 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရး 
မွဴးဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကား 
သည္။

 တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့ 
ဆန္ကို ဝယ္ယူရာတြင္ တရားဝင္ 
ဝယ္ယူျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ေမွာင္ခို 
စနစ္ျဖင့္သာဝယ္ယူေနသည္။ ယူ 
နန္ျပည္နယ္၏ မ်ားျပားလွသည့္ 
လူဦးေရေၾကာင့္  တစ္ႏွစ္လွ်င္   
ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ရွစ္သိန္းနီးပါး 
ဝယ္ယူေနသည္။
 တ႐တု္ႏိငုင္သံည ္ျမနမ္ာႏိငု ္
ငံကဲ့သို ႔ပင္ ဗီယက္နမ္နယ္စပ္မွ 
လည္းဆန္ကိုတရားမဝင္ဝယ္ယူ 
သည္။ ဗီယက္နမ္နယ္စပ္တြင္ 
ျပႆနာမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ဗီယက္နမ္ 
ႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားပဋိ 

ပကၡတုိ႔ေၾကာင္ ့နယ္စပ္ကန္ုသြယ္ 
ေရးပိတ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ဆန္ 
ကိ ုယခငထ္က္ႏစွဆ္ေစ်းပိုေပးၿပီး 
ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။
 ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တစ္  
ရက္လွ်င္ ေန႔စဥ္ဆန္တန္ခ်ိန္ ငါး 
ေထာင္ခန္႔တင္သြင္းေနသည္။
 ‘ ‘ျပည္ပဆန္ေစ်းကြက္က 
ပံုသဏၭာန္မမွန္ဘူး။ ျမန္္မာဘက္ 
က တရားဝငခ္ြင့္ျပဳေပမယ့္ တ႐ုတ္ 
က တရားဝငမ္ေပးဘူး’’ဟု ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံဆန္စပါးအဖြဲ ႕ခ်ဳ ပ္တြဲဖက္ 
အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာစိုးထြန္း 
ကေျပာၾကားသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပဆန္ 
တငပုိ္႔မႈသည ္၂၀၁၃ ခုႏစွမွ္စတင ္
၍ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွအာဖရိ 
ကအပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ 
တင္ပို ႔မႈမွာ သိသာစြာက်ဆင္း  
လာသည။္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏစွ ္
တြင္ျပည္ပသို ႔ဆန္တင္ ပုိ ႔ မႈ မွာ  
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔နယ္စပ္ကုန္သြယ္ 
ေရးျဖင့္ တရားမဝင္၊ တရားဝင္ 
ႏွစ္ခုေပါင္းတန္ခ်ိန္ တစ္သန္းနီး 
ပါးရွိၿပီး  ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ 
တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္သာတင္ပို ႔ 
ႏုိင္သည္။ ယခုႏွစ္မွာလည္းနယ္ 
စပ္မွတစ္ဆင့္  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို ႔ 
ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ်တန္ခ်ိန္တစ္ေထာင့္ 
ငါးရာမွ ႏွစ္ေထာင္ၾကား (တစ္လ 
တန္တစ္ေသာင္း)တင္ပို႔ႏိုင္ေသာ္ 
လည္း ပငလ္ယ္ေရေၾကာင္းမွတစ ္
ဆင့္ တန္တစ္ေသာင္းေက်ာ္တင္ 
ပို ႔ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆန္ကုန္ 
သည္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။
 ‘ ‘ကမ ၻာ့ဆန္ေစ်းကလည္း  
က်တယ္။ ထုိင္းကလည္း ေစ်း 
ေလွ်ာ့ေရာင္းေနေတာ့ ျပည္တြင္း 
ေစ်းနဲ ႔မပို ႔ႏုိင္ဘူး’’ဟု ျပည္ပသို ႔ 
တင္ပုိ႔ေနေသာ ဆန္ကုန္သည္ဦး 
မ်ဳိးသူရေအးကဆိုသည္။
 ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္  
ပို ႔မႈေလ်ာ့က်ရျခင္းမွာ ဆိပ္ကမ္း 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အားနည္းျခင္း၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် 
ေစ်း ႀကီးျခင္းစသည္တို ႔ေ ၾကာင့္  
ျမန္မာႏို င္ငံမွ  ဆန္ဝယ္ယူရန္  
ေနာကဆ္ံုးမစွဥ္းစားၾကသည။္ ထုိ႔ 
အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္အရည္ 
အေသြးမွာလည္း အာမခံႏိုင္ရန္ 
လိုအပ္ေနသည္။
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီး 
ရွားႏိုင္ငံမွ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးဆန္ 
တန္ခ်ိန္ငါးသိန္းဝယ္ယူရန္နား 
လည္မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရး 
ထိုးၿပီး ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ 
တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀ ဝယ္ယူသည္။ 
ယင္းဆန္တင္ပုိ႔ရာတြင္ တန္ခ်ိန္ 
၇၀၀ ခ န္ ႔ မွာ  အရည္အေသြး  
မေကာင္းေသာဆန္မ်ားပါဝင္ခဲ့  
သျဖင့္ ဆက္လက္ဝယ္ယူျခင္းမရွိ 
ေတာ့ေပ။

 ထို ႔ေၾကာင့္ အရည္အေသြး 
ထိန္းသိမ္း ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ 
ဆန္မ်ားထုတ္လပ္ုႏုငိရ္န္ ၂၀၀၉- 
၁၀မွလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း  
ယေန႔အခ်ိန္ထိ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
စြာ ရိွေနသည္။ လူတစ္ ဦးတစ္  
ေယာက္၊  အဖြဲ ႕အစည္းတစ္ ခု  
အေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္၍မရဘဲ စိုက္ 
ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည့္လယ္သမားမွ 
စတင္ကာ ႀကိတ္ခြဲမႈအပိုင္း၊ ထုပ ္
ပိုးမႈအပိုင္း စသည္တို႔ကိုပါ စနစ္ 
တက်လပ္ုကိငုရ္န္လိအုပ္ေၾကာင္း 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္က ေျပာ 
ၾကားသည္။
 လကရ္ွ ိကမၻာ့ေစ်းကြကတ္ြင ္
ဆန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းခ်ိန္၌ ျမန္မာ ့
ဆန္ကို ေစ်းကြက္တြင္ဝင္ေရာက္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေနာက္ဆုံးဝယ္လက္ 
ကိုရွာေဖြေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာ 
ၾကားသည္။ မိမိအမွတ္တံဆိပ္ကို 
ကမၻာ့စားသံုးသူမ်ားထံ ေရာက္  
ေအာင္ထုိးေဖာက္ရန္  လိုအပ္  
သည္။
  ‘ ‘ကုန္သည္ပြဲ စားေတြပဲ  
ေရာင္းေနရင္ ေရရွည္မွာခက္ခဲ 
လိမ့္မယ္’’ဟုအထက္ပါပုဂၢိဳလ္က 
ရွင္းျပသည္။
 ဥေရာပသမဂၢမွ အခြန္အထူး 
သက္သာခြင့္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို ႔ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေပးၿပီးေနာက္   
ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ ျမန္မာ့ဆန္  
တင္ ပို ႔ မႈ မွာ  တန္ ခ်ိ န္ေလးငါး  
ေသာင္းခန္႔ရွိေနသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆန္ထုတ္ 
လုပ္မႈမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆန္တန္ 
ခ်နိ ္၁၂ သန္းခြရဲွၿိပီး ျပညတ္ြင္းစား 
သံုးမႈမွာ ၁၁ သန္းနီးပါးရွိသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  လယ္ယာေျမ 
ဧက သန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လယ္ 
တစ္ဧကလွ်င္ စပါးပွ်မ္းမွ်တင္း 
၆၀ ခန္႔ထြက္သည္။ ႏွစ္စဥ္စပါး 
တန္ခ်ိ န္  သန္း ၃၀ခန္ ႔ထြက္ ရိွိ  
သည္။
 ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆန္ကို 
ျပည္ပေစ်းကြက္သို ႔  တင္ပို ႔ရာ 
တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ တစ္ 
သန္းခြဲမွ ႏွစ္သန္းၾကား တင္ပို႔ႏုိင္ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ 
ကို ဥေရာပသမဂၢသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္း၊ အေရွ႕အလယ္ 
ပိုင္းသို႔တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္း၊ အာဖရိ 
ကသို႔တန္ခ်ိန္ေလးသိန္းႏွင့္ အာရွ 
သို ႔တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္း  စုစုေပါင္း  
တန္ခ်ိန္တစသ္န္းႏငွ္ ့နယ္စပ္ကန္ု 
သြယ္ေရးမွ တ႐ုတ္သို ႔ တန္ခ်ိန္ 
တစ္သန္း စုစုေပါင္း တန္ခ်ိန္ႏွစ္ 
သန္းတင္ပို ႔ႏိုင္ရန္  ႀကိဳးစားေန 
ေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရွိရသည္။
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ၾကည္ေနဝင္းမင္း

 ဟိုး၀ပ္၀က္ဘ္တစ္ေယာက္ 
တစ္ကိုယ္လံုး နာက်င္ကိုက္ခဲေန 
ၿပီး မတ္တတ္ပင္ မနည္းရပ္ေနရ 
သည။္ သူ႔ေမးေစတ့ြင ္ေခြၽးမ်ား တ 
ဒီးဒီးက်ေနသည။္ လက္ေမာင္းႏငွ့ ္
ေျခေထာက္မ်ားတြင္လည္း ေခြၽး 
မ်ား စီးေနသည္။
 ရွက္ဖီးလ္ဟယ္လမ္တကၠ 
သိလု၏္ က်န္းမာေရးႏငွ့ ္ႀက႕ံခိငုမ္ႈ 
ဌာနရွိ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ 
အပူရွိန္ျမင့္လာၿပီး စိုးထိုင္းဆ က် 
ဆင္းေနသျဖင့ ္အသက ္(၄၂) ႏစွ ္
အရြယ္ ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီးမွာ 
အသက္၀၀႐ွဴရန္ ႐ုန္းကန္ေနရ 
သည္။
 ဘရာဇီးႏိငုင္ ံကမ္းေျခမ ွမိငု ္ 
ေပါင္း ၆၀၀၀ ေ၀းေသာေနရာ 
တြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ရွိေနပါသည္။ သို႔  
ေသာ ္၀ကဘ္ ္တစ္ေယာက ္အေျပး  
ေလ့က်င့္စက္ေပၚတြင္ မိုင္ေပါင္း 
မ်ားစြာ လမ္းေလွ်ာကရ္င္းမပွင ္သူ႔ 
စတိထ္မဲွာေတာ ့ကမၻာ ့ဖလားဆသီို႔ 
ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
 ‘‘ဒါဟာ ခကခ္တဲယ္။ အရမ္း 
ကိ ုခကခ္တဲယ္။ အပူခ်ိန္နဲ႔ စိထုိုင္း 
ဆနည္းတာဟာ ဘရာဇီးမွာ အ 
ႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္လိမ့္ 
မယ။္ ဒါကိ ုကြၽန္ေတာတ္ို႔အားလံုး 
သိေနၾကတယ္’’ ဟု ဟုိး၀ပ္၀ကဘ္ ္
က ေျပာသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ 
တစ္ဦးတည္းေသာ ကိုယ္စားျပဳ 
ဒိုင္လူႀကီးအျဖစ္ ဟိုး၀ပ္၀က္ဘ္ 

မၾကာမီမွာပင္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသို ႔ 
သြားေရာက္ပါေတာ့မည္။
 ကမၻာ့ဖလားအတြက္ ျပင္ 
ဆင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖဲြ႕ 
ခ်ဳပ္ ဖီဖာမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ 
ေသာ သတီင္းႏစွပ္တအ္တြင္း ဟိုး 
၀ပ္၀က္ဘ္တစ္ေယာက္ အခုလို 
အပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အ 
ခန္းသို႔ လာေရာက၍္ ၎၏ ကိယ္ု 
ခႏၶာႀကံ႕ခိုင္မႈ အဆံုးစြန္ဆံုးအထိ 
သူ႔ကိုယ္သူ ေမာင္းေနခဲ့ပါသည္။
 ၀က္ဘ္က ၎၏ ေလ့က်င့္ 
ခန္းကို မီတာ ၁၅၀ အေခါက္ 
ေပါင္း ၂၀ တာတိုေျပးျခင္းျဖင့္ 
စတင္ခ်ိန္တြင္ အခန္းအပူခ်ိန္ကို 
၄၀ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယက္စ္ႏွင့္ စို 
ထိုင္းဆ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ခ်ိန္ 
ထားသည္။ သူေလ့က်င့္ေနသည္ 
ကိ ုၾကည့ရ္သညမွ္ာ ရကစ္ကလ္ြန္း 
သည္။ သို႔ေသာ္ ဟိုး၀ပ္အတြက္ 
တျခားေရြးခ်ယ္စရာ ရွိပါ။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္ ျဖစ္ႏိုင္သ 
ေလာက ္အေကာင္းဆုံး ျပငဆ္ငမ္ႈ 
ရိွခ်င္တယ္။ ဒီအခန္းထဲမွာ ေလ့ 
က်င့တ္ဲအ့တြက ္အဒဲအီခြင္အ့ေရး 
ေပးတယ္။ ဒီကေန အားသာခ်က္ 
အနည္းအက်ဥ္းေပးတယ္ဆိုရင္ 
ေတာင္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အ 
ေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္ 
ဆိရုင္ေတာင ္မလပုသ္င့ဘ္ူးလား’’ 
ဟု ဟိုး၀ပ္၀က္ဘ္က ဆိုသည္။
 ကိန္းဂဏန္းမ်ားက အံ့အား 

သင့္ေလာက္သည္။ အဂၤလန္အ 
သင္း အတီလီႏငွ့ ္ပထမဆံုးအပုစ္ ု
ပဲြစဥ ္ကစားခ်နိတ္ြင ္ဘရာဇီးႏိငုင္ ံ
မာေနာ့စ္ၿမိဳ႕ အပူခ်ိန္မွာ ၃၃ ဒီဂရီ 
ဆဲလ္စီးယက္ႏွင့္ စိုထိုင္းဆ ၉၀ 
ရာခိငု္ႏႈန္းအထ ိအျမင့ဆ္ံုး ေရာက ္
ရွိႏိုင္သည္။ ယင္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပရ 
လွ်င ္ပရီးမီးယားလဂိပ္ဲြတစပ္ဲြတြင ္
ကယ္လုရီိ ၂၂၀၀ ခန္႔ ေလာငက္ြၽမ္း 
ႏုိင္ေသာ ဟိုး၀ပ္သည္ ဘရာဇီး 
တြင္ ကယ္လိုရီ ေလာင္ကြၽမ္းမႈ 
၃၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့တ္ကသ္ြား 
မညဆ္ိုေသာ အဓပိၸာယ္ျဖစသ္ည။္
 ကမၻာ့ဖလားတြင္ တာ၀န္ယူ 
ေသာ ပဲြစဥ္တိုင္း၌ ဒိုင္လူႀကီး ဟိုး 
၀ပ္၀က္ဘ္ခႏၶာကိုယ္မွ ေခြၽး ၁၀ 
ပုိင္ ့(10 Pints) ခန္႔ထြကက္ာ ကြင္း 
အတြင္း တစန္ာရၾီကာတိငု္း ကိယု ္
အေလးခ်ိန္ တစ္ကီလို မယံုႏိုင္စ 
ရာ ေလ်ာက့်သြားလမိ္မ့ညဟ္ ုရကွ ္ 
ဖီးဟယ္လမ္တကၠသိုလ္မွ သိပၸံ 
ပညာရွင္မ်ားက ယံုၾကည္ထား 
သည္။
 အားကစား သိပၸံပညာရွင္ 
တစဦ္းျဖစသ္ ူအလန္ရပ္ေဒါကမွ္ာ 
၀က္ဘ္ကို ေမာင္းေနေသာ အထူး 
ကြၽမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕မွ တစ္ဦးျဖစ္ 
ၿပီး သူ၏ ႀကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္စ 
ရာ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးၿပီး 
ေစာင့္ၾကည့္ေနသူျဖစ္သည္။
 ကြၽႏု္ပ္ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ 
သူတို႔က ဒိုင္လူႀကီးဟိုး၀ပ္၀က္ဘ္ 
ဆီ ေအာက္ပါအတုိင္း ေအာ္ဟစ္ 
ေျပာဆုိေနၾကသည္။ ‘‘ေရာ္နယ္ဒို 

က တန္ျပန္တုိက္စစ္ဆင္ဖို႔ ေျပး 
ထြက္သြားတယ္။ ကြင္းလယ္ကို 
ေက်ာ္သြားၿပီး ပင္နယ္တီဧရိယာ 
အစပ္ေရာက္ေနၿပီ။ လဲက်သြား 
တယ္။ ပငန္ယ္တီဟုတ္ပါသလား’’ 
ဟူ၍။ ယင္းမွာ ကစားပဲြတစ္ခု 
ထက္ မပိုပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေလ့ 
က်င့္မႈမွာ ၀က္ဘ္၏စိတ္ကိုအာ႐ံု 
စူးစိကု္ေစၿပီး ဘာေၾကာင့ ္အပခူ်နိ ္
ထိန္းအခန္းထဲ ေရာက္ေနသည္။ 
ဘာအတြက ္ေလက့်င့္ေနသညဆ္ိ ု
ျခင္းကို သတိေပးေနသည္။
 ‘‘ေနရာမွန္မွာ ေရာက္ေနၿပီး 
မွန္ကန္တဲ့ ဆုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို ႔က  
အေရးႀကီးတယ္။ ခကခ္တဲဲ့ အေျခ 
အေနမွာ ပင္ပင္ပန္းပန္း အလုပ္ 
လု ပ္ေနရတယ္ဆိုရင္ေတာင္ မွ  
ရွင္းလင္းတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု 
ေပးဖို႔အတြက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ 
ႀကံ႕ခုိင္ေနဖို ႔ အေရးႀကီးတယ္’’ 
ဟု မစၥတာ၀က္ဘ္က ဆိုသည္။
 မစၥတာ ၀ကဘ္အ္တြက ္အပူ 
ခ်နိထ္နိ္းအခန္းသို႔ လာေရာက္ေရး 
စတ္ိကူးမွာ ယမန္ႏစွက္ပင ္ေခါင္း  
ထဲေရာကလ္ာခဲသ့ည။္ ဘရာဇီးႏငွ့ ္
မကၠစီကိုတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တုိက္  
ႀကီးမ်ားဖလား ပဲြစဥ္ကို ႀကီးၾကပ္ 
ရန္ လက္ေထာက္ဒိုင္လူႀကီး မိုက္ 
မာလာကီ၊ ဒါရင္လန္းတို႔ႏွင့္ အ 
တူ ကြင္းထဲ၀င္ေရာက္စဥ္တြင္ 
ေဖာ္တာလီဇာၿမိဳ႕၏ အပူခ်ိန္ျပင္း 
ထန္မႈကို ၀က္ဘ္တစ္ေယာက္ အံ့ 
အားသင့္သြားခဲ့သည္။
 ‘‘အဒဲါ တကယ့္ကိ ုခံရခကခ္ ဲ

တာပဲ’’ ဟု သူက ျပန္ေျပာင္းေျပာ 
ျပသည္။ ေဖာ္တာလီဇာၿမိဳ႕မွာ 
ကြၽန္ေတာ္ ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ပဲြေတြ 
လို စိန္ေခၚမႈေတြ ျပည့္ေနတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုႀကံဳရမယ္ဆိုတာ 
ကြၽန္ေတာ္ သိသြားခဲ့တယ္’’ ဟု 
ဒိငုလ္ႀူကီး ဟုိး၀ပ္၀ကဘ္က္ ဆက ္
ေျပာသည္။ ‘‘အဲဒီအတြက္လည္း 
ကြၽန္ေတာ္ ဒီကိုလာၿပီး ရာသီဥတု 
အသားက်ေအာငလ္ပုဖ္ို႔ ေစ့ေဆာ ္
ခဲတ့ယ။္ ဘရာဇီးမွာ ပူျပင္းေျခာက ္
ေသြ႕ပါလိမ့္မယ္။ အားကစားသ 
မားေတြကို ထိခိုက္မယ္ဆိုတာ 
လညး္ သသံယရိွစရာ မလုပိါဘူး’’ 
ဟု ၀က္ဘ္က ေျပာသည္။
 သို႔ေသာလ္ည္း ဘရာဇီးတြင ္
သူ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ မည္မွ်ပင္ 
ေကာင္းမြန္ေစကာမူ ၂၀၁၀ ကမၻာ့  
ဖလား၌ ဗိုလ္လုပဲြကို ႀကီးၾကပ္ 
ခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္၍ ၀က္ဘ္တစ္ေယာက္ 
ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ေနာက္ဆံုး 
ဗိုလ္လုပဲြကို ထပ္မံႀကီးၾကပ္ 
ရႏိုင္ေျခမရွိဟူေသာ အသိျဖင့္ 
ဘရာဇီးသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ 
သည္။
 ‘‘ဗိလုလ္ပုဲြကိ ုႏစွႀ္ကမ္ိမကိငု ္
တြယရ္ဘူးလို႔ ျပ႒ာန္းထားတာမ်ိဳး 
ေတာ့ မရွိပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း 
အဲဒီလိုျဖစ္ဖို ႔က ေတာ္ေတာ္ထူး 
ဆန္းပါလိမ့္မယ္’’ ဟု ဒိုင္လူႀကီး 
ဟိုး၀ပ္၀က္ဘ္က ဆုိသည္။
 ‘‘ေတာင္အာဖရိက ကမၻာ့ 
ဖလားဟာ မယံုႏိုင္စရာ အေတြ႕ 
အႀကံဳပါပဲ။ ေနာက္ဆုံး ဗိုလ္လုပဲြ 

အပါအ၀င္ အဲဒီတုန္းက ပဲြေတြ၊ 
ရက္ေတြ၊ သီတင္းပတ္ေတြကို 
ကြၽန္ေတာ ္ဘယ္ႏႀွကမိ္ျပနစ္ဥ္းစား 
မတိယဆ္ုတိာ မေရတြက္ႏိငု္ေတာ ့
ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အဲဒီလို 
မယံုႏိုင္စရာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ အခမ္း 
အနားမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္လို ႔ရ 
ေလာက္ေအာင္ ကံေကာင္းတဲ့ 
လူ နည္းနည္းေလးထဲမွာ ပါ၀င္ပါ 
တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဂုဏ္ယူ၊ ေက် 
နပ္မႈနဲ ႔အတူ ျပန္သတိရေနပါ 
တယ္’’ ဟု ဒိုင္လူႀကီး ၀က္ဘ္က 
ဆိုသည္။
 ဘရာဇီးတြင္လည္း ယခင္ 
ကမၻာ့ဖလားကဲ့သို႔ပင္ ဖိအားအ 
လြန္ မ်ားလိမ့္မည္ဟု ဟုိး၀ပ္ 
၀က္ဘ္က ေျပာသည္။ ‘‘တစ္ 
ကမၻာလံုးက မ်က္လံုးေတြက ခင္ 
ဗ်ားကို ၾကည့္ေနတာ’’ ဟု ၎က 
ဆိုသည္။
 သို ႔ေသာ္ ဘရာဇီးကမၻာ့ 
ဖလားကိုလည္း ၀က္ဘ္တစ္ 
ေယာက္အငမ္းမရ ျဖစ္ေနသည္။
 ‘‘ဒပီဲြေတြဟာ တကယ့္အေရး 
ႀကီးတဲ့ ပဲြေတြပါ။ ဘယ္ကမၻာ့ 
ဖလားမဆို သူ႔ဟာနဲ႔သူ ထူးျခား 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘရာဇီးလို ေဘာ 
လံုးကိုခ်စ္ၿပီး ပဲြေတာ္ေတြမွာ 
တက္ႂကြတဲ့ႏိုင္ငံမွာ ကမၻာ့ဖလား 
က်င္းပတာ တကယ့္ကိုပိုၿပီး ထူး 
ျခားပါတယ္’’ ဟု ၎က စကားကိ ု
လက္စသတ္သည္။

—Ref: BBC

ကမၻာ႔ဖလားအတြက္ 
စိတ္ေရာကိုယ္ပါ 
ျပင္ဆင္ျခင္း
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ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ႏွင့္ 
ေတြ႕ဆုံျခင္း (အြန္လိုင္း၀ဏၰ)

 ရနက္နု္ေႏြသည ္ဧၿပီေႏွာင္းပိငု္းရကမ္်ားက ျပင္း 
ထန္လြန္းလွ၏။ ထုိေန၏ အပူဒဏ္ႏွင့္ ေျမ၏အပူ 
ျပန္ျခင္းကိပုင ္မမႈႏိငုဘ္ ဲသနိ္းႏငွ္ခ့်ီေသာလမူ်ားသည ္
ယူႀကံဳးမရသည့္ ေသာကတုိ႔ျဖင့္ ေရေ၀းသုသာန္ 
သို႔ စု႐ုံးကာ ေရာက္ရိွလာၾက၏။ ထိုလူပင္လယ္ႀကီး 
ထတဲြင ္အျပာေရာငတ္ုိ႔က သသိသိာသာလႊမ္းၿခံဳစြန္း 
ထင္းလ်က။္ အျပာကား ဆရာႀကီးဟံသာ၀တီ ဦး၀င္း 
တင၏္ သေကၤတႏယွ။္ သတူုိ႔အားလုံးအႀံကတိလ္်က၊္ 
လကသ္ီးဆပုလ္်က ္သို႔ေသာလ္ည္း မ်ကရ္ည၀္လဲ်က။္ 
ဆရာႀကးီ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္၏ ေနာက္ဆုံး 
စ်ာပန ခရီးသည္ ကမၻာေျမကို တုန္ခါမတတ္ လႈိက္ 
ခတ္သြားခဲ့ေလၿပီ။
 အဘယ့္ေၾကာင္ ့လူေပါင္းမ်ားစြာက ဆရာႀကီး 
ကုိ ထုိမွ်ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳၾကသနည္း။ ေလးစားအား 
ထားၾကသနည္း။ ထိုအေျဖအတြက ္ဆရာျဖတ္သန္း 
ခဲ့သည့္ ခရီးအခ်ဳိ႕၊ ဆရာ့အေတြးအေခၚ ရပ္တည္ 
ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို အြန္လိုင္း၀ဏၰက ဆရာႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ 
ဆံုေမးျမန္းကာ စာဖတ္သူမ်ားထံသို႔ ပို႔ေဆာင္လုိက္ 
ၿပီျဖစ္သည္။ ဆရာ့႐ုပ္ပုံလႊာကို ျပည့္စုံစြာ မျမင္ 
မေတြ႕ရသည့္တုိင္ ခဲျခစ္ ေကာက္ေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ကို 
ဤစာအုပ္မွ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာဟ္ာ အေရးေတာပ္ုတံပသ္ားပ။ဲ ဒမီု ိ
ကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ဆင္ႏဲႊတယ္။ ဆင္ႏႊဲတဲ့ 
အခါမွာ ကြၽန္ေတာဟ္ာ ႏုငိင္ံေရးေခါင္းေဆာငလ္ည္း 
မဟုတ္ဘူး။ ႏုငိင္ံေရးသမားလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ 
ေတာ္က သတင္းစာသမား’’(စာ-၃)
 ‘‘ခ႐ုနိီေတြဟာ တုငိ္းျပညမ္ွာ အလြနအ္ႏရၲာယ ္
ႀကီးတယ။္ တုငိ္းျပညမ္ွာ ဒလီူေတြရ႕ဲ ယႏရၲားကိ ုမဖ်က ္
ႏုငိဘ္းူဆိရုင ္သတုိူ႔ထကႀ္ကီးတဲ၊့ စစတ္ပ္ကိယ္ုတိုငက္ 
လပု္ေနတဲ ့စစအ္ာဏာရငွ္ေတြ လပု္ေနတဲ ့ဦးပိငုတ္ုိ႔ဆိ ု
တာမ်ဳိးကိ ုဘယ္လိမွု ေက်ာ္လႊားလို႔မရဘူး’’ (စာ-၉၂) 
 ‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟုိတစ္ေန႔က ၀န္ခံ 
သြားၿပီေလေနာ္။ ရည္မွန္းခ်က္ သုံးခုဆိုတဲ့ အင္န္ 
အယ္လ္ဒီရဲ႕ လမ္းစဥ္သုံးရပ္ကလည္း ဘာတစ္ခုမွ 

အေကာင္အထည္မေပၚဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း 
ဘာမွအေကာင္အထည္ မေပၚဘးူ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေတာင္ သူ႕ကို ခုမွၿငိမ္းေရးထဲကို ခဏ ဖိတ္႐ုံပဲ 
ရွိတယ္’’ (စာ-၁၇၀)
 ‘‘ဥပမာ-ဆုိပါေတာ့ ဦးသန္းေရႊလက္ထက္ကို 
ကြၽန္ေတာတ္ို႔ ျပနၾ္ကည္တ့ဲအ့ခါ ဒလီူေတြမွာ ဘာစတိ ္
ကူးမွ သိပ္ရွိပုံမေပၚဘူး။ တုိင္းေရးျပည္ေရးနဲ႔ပတ္ 
သက္လို႔။ သူက အာဏာကိစၥေတြကိုသာ ဒီသူတုိ႔ရဲ႕  
ကိငုတ္ြယဖ္ို႔ စစုည္းဖို႔ ဆိတုာရွတိာ။ ဦးေန၀င္းကေတာ ့
အဒဲါေတြအတြကက္ိ ုအၿမတဲမ္းအာ႐ုစံူးစိကုမ္ႈရွတိယ ္
လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်ငတ္ယ။္ အဒဲါအတြကက္ိ ုေနာက ္
လူေတြဟာ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္လုပ္ တဲ့လူေတြ 
ဟာ အာ႐ုံစူးစုိက္မႈေတာ့ ဦးေန၀င္းလုိပဲ ထက္ထက္ 
သန္သန္ရွိဖုိ႔ ေကာင္းတယ္လို႔’’ (စာ-၂၁၄)
 ဆရာႀကီးဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္၏ အေတြးအ 
ျမငမ္်ားသည ္သတင္းစာသမားပီပီ ရရဲင္၏့။ ျပတ္သား 
၏။ အာဃာတကင္း၏။ ထုိအရာမ်ားကပင္ ဆရာ 
ႀကီးကို ျပည္သူတို႔၏ ႏွလုံးသားထဲ မဟာသဘာပတ ိ
အျဖစ္ ေရာက္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
 မန္းေခ်ာင္းစာေပက တန္ဖိုး က်ပ္ ၃၅၀၀ ျဖင့္ 
ျဖန္႔ခ်ိသည္။ 
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တ႐ုတ္ျပည္မွ မဟာတံတုိင္းႀကီးကုိ အာကာသထဲမွပင္ျမင္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိၾကသည့္ ဒ႑ာရီရိွသည္။ 
သို႔ေသာ္တကယ္တမ္း၌ ကမၻာ့အျပင္ဘက္ အာကာသထဲရိွမည္သည့္ေနရာမွ ၾကည့္သည္ျဖစ္ေစ မဟာ 
တံတုိင္းႀကီးကုိ ခဲြျခားျမင္ေတြ႕ႏုိင္ရန္ခက္ခဲသည္။ ကမၻာပတ္လမ္းအနိမ့္ပုိင္းမွ ၾကည့္လွ်င္ပင္ သာမန္ 
မ်က္လံုးႏွင့္ မျမင္ႏုိင္သကဲ့သို႔ အားေကာင္းသည့္ ကင္မရာမွန္ဘီလူးျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္လည္း လူတို႔ျမင္ 
ႏုိင္ျခင္းမရိွဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆုိသည္။ မဟာတံတုိင္းကုိ အာကာသထဲမွၾကည့္လွ်င္ ျမင္ရသည္ဟု 
ဆုသိည္ ့ဘ႑ာရီမွာ အာကာသယာဥ္မ်ား မေပၚမီေခတ္က အေျပာအ ဆိုျဖစသ္ည။္ ေနာကတ္စခ္်ကမွ္ာ 
မဟာတတံုငိ္းႀကီးသည ္အလြနႀ္ကီးမားသည္ ့နရံတံတံိငု္းႀကီးျဖစက္ာ အရညွမ္ုငိရ္ာႏငွ့္ ခ်သီည္အ့တြက ္
အာကာသထဲမွ ၾကည့္လွ်င္ ျမင္ႏုိင္ေလာက္သည္ဟု သာမန္အသိဉာဏ္ျဖင့္ လူအမ်ားက မွတ္ယူၾက 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 သို႔ေသာ္အမွန္မွာမူ မဟာတံတုိင္းႀကီးမွာ ေျမျပင္ေပၚတြင္ရိွေသာ ေက်ာက္တံုးမ်ားျဖင့္ တည္ 
ေဆာကထ္ားျခင္းျဖစသ္ည။္ တစန္ည္းဆိုေသာ ္ထုိေက်ာကတ္ံုးမ်ားရယရူာ ေျမျပငမ္ွာ ေက်ာကတ္ံုးမ်ား၏ 
အေရာင္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ရာ အာကာသထဲမွေန၍ တံတုိင္းကုိ အျခားအရာမ်ားႏွင့္ ခဲြျခား၍ 
ျမင္ႏုငိသ္ညဟ္ဆုုသိညမ္ွာ မဟတုမ္နွ္ေပ။ အကယ၍္ တရတုအ္ာဏာပုငိမ္်ားက တတံုငိ္းကု ိပန္းေရာင ္
ရရဲသဲတုထ္ားလွ်င္ေသာမ္ ွအာကာသထမဲ ွခဲြျခားျမင္ႏုငိရ္နမ္ွာ လက္ေတြ႕တြင ္ခကခ္ဲေနဦးမည္ျဖစသ္ည။္

—Ref: 10 Completely False 'Facts' Everyone Knows By Jessika Toothman.//science.
howstuffworks.com//

မဟာတံတုိင္းႀကီးကုိ အာကာသထဲက ျမင္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ ဟုတ္ရဲ႕လား

သူတစ္ပါးျပႆနာမ်ား ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးရမည္။ ေျဖရွင္း ၿပီးေသာျပႆနာေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ 
ေျဖရွင္းရမည္။ ေရာဂါေဝဒနာေဟာင္းမ်ား ျပန္ေပၚတတ္သည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကံေကာင္း 
မည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးလုပ္ေသာကိစၥမ်ားေအာင္ျမင္မည္။ လူမ်ဳိးကဲြ၊ လူမ်ဳိးျခားအက်ဳိးေပးမည္။ 
ခ်စ္သူေဟာင္းႏွင့္ေတြ႕၍ ထပ္မံအသည္းကြဲကိန္းႀကံဳမည္။

ဇြန္ ၄ ရက္မွ ဇြန္ ၁၀ ရက္အထိ

ARIES
ေတြေဝဒြိဟျဖစ္ေနမည္။ ခ်ီတံုခ်တံုႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမျပတ္မသားျဖစ္ေနမည္။ စတင္ေဆာင္ရြက္သမွ် 
တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္တတ္သည္။ ေရွ႕တုိးလုပ္ကိုင္ရျခင္းထက္ ျပႆနာေဟာင္းမ်ားျပန္လည္ေျဖရွင္းရျခင္း၊ 
ေဆာငရ္ြကမ္ႈေဟာင္းမ်ားကိ ုတစဖ္န္ျပနလ္ပုရ္မည။္ ရင္းႏွီးသမူ်ားႏငွ္စ့ကားမ်ားရမည။္ ဆန္႔က်ငဘ္က္ျပဳသ ူ
မ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ အခက္အခဲၾကားမွ တုိးတက္မည္။

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁-ဧၿပီ ၂၀)

TAuRuS ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၁-ေမ ၂၁)
မသိားစုႏငွ့ပ္တသ္က္ေသာေကာင္းသတင္းႏငွ္ ့တိုးတကမ္ႈျဖစရ္ပႀ္ကံဳမည။္ အေျခအေနသစမ္်ား၊ အခြင္အ့ေရး 
သစမ္်ားရရိွမည။္ ကမ္းလမ္ွးလာေသာ အခြင္အ့လမ္းမ်ားကိ ုလကခံ္ႏိငုသ္ည။္ ကာလအတန္ၾကာဆံုးျဖတ္ရန္ 
ခက္ခဲသည္မ်ားကို ယတိျပတ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္။ မူလစီစဥ္ထားသည္မွခြဲထြက္ရမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားကို 
ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ စကားေျပာဆုိေအာင္ျမင္မည္။

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၂-ဇြန္ ၂၁)GEmInI
အကန္ုအက်မ်ားမည။္ အလပ္ုပုိကစိၥပိုမ်ားႀကံဳမည။္ နာမည္ေအာင္ျမငမ္ႈမ်ားရရိွမည။္ တစခု္ထကမ္ကေသာ 
လပုင္န္းမ်ားကိ ုလပုက္ိငုရ္လမိ္မ့ည။္ ကိယုပ္ိငုအ္စြမ္းအစႏငွ္အ့ခကအ္ခမဲ်ားကိ ုေက်ာလ္ႊားႏိငုမ္ည။္ ဇြႀဲကီးမႈ၊ 
မျဖစ္္မေနေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ရမည္။ မိိဘအႀကီးအကဲက်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာ 
မည္။ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးလုပ္ငန္းေဟာင္းမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ျဖစ္မည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာေငြဝင္မည္။

ကရာကုဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၂-ဇူလုိင္ ၂၂)
ဆန္႔က်ငဘ္က္ျပဳသမူ်ားႏွင္ ့ထပိတ္ိကု္ေတြ႕မည။္ လပုသ္မွ်ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမည။္ စတိပ္်႕ံလြင္လ့ြယမ္ည။္ 
အလြယတ္ကၿူပီးေျမာကမ္ည္က့စိၥကိ ုအခ်နိယ္ူျခင္းေၾကာင္ ့စတိအ္ေႏွာင္အ့ယကွရ္ွမိည။္ ထငရ္ာစိငု္းလိုျခင္း 
ႏငွ္ ့ဇြတတ္ရြတလ္ပုလ္ိုျခင္းမ်ားကိ ုေလွ်ာရ့မည။္ အေရးႀကီးေသာစာရြကစ္ာတမ္းမ်ားေပ်ာကမ္ည။္ ဆံုးျဖတ ္
ခ်က္မွား၍ ေငြေၾကးလက္လြန္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားျဖစ္တတ္သည္။

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)

အညံ့ကင္းစင္၍ အဆင္ေျပျခင္းမ်ားရိွလာမည္။ ရန္ပဋိပကၡမ်ားေအးခ်မ္းသြားမည္။ အခက္အခဲမ်ားကို 
ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ၾကန္႔ၾကာေနေသာရပိုင္ခြင့္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္ရမည္။ ႀကံဳေတြ႕ေနေသာ 
အခကအ္ခမဲ်ားကိုေျဖရငွ္းႏိငုမ္ည။္ မသိားစုႏငွ့ပ္တသ္က္ေသာေကာင္းသတင္းစကားၾကားရမည။္ အခ်စ္ေရး၊ 
ေမတၱာေရးကံအထူးေကာင္းသည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းရွိမည္။

အကနုအ္က် အေပ်ာကအ္ရမွ်ားမည။္ ဆန္႔က်ငသ္မူ်ားႏငွ့္ေတြ႕တတသ္ည။္ ရနအ္ေႏွာင္အ့ယကွ္ျပဳသမူ်ား 
ႏငွ္ရ့ငဆ္ိငုရ္မည။္ စတ္ိပငပ္န္း၊ လပူငပ္န္းျဖစမ္ည။္ လာဘပိ္တ္မည။္ ေငြကန္ုမည။္ ဆံုး႐ံႈးနစန္ာစရာမ်ား ႀကံဳ 
မည။္ ေရနစတ္တ္သည။္ ေရခ်ဳိးခန္းတြငလ္ၿဲပိဳျခင္းျဖစတ္တ္သည။္ လွ်ပ္စစပ္စၥည္း၊ စကပ္စၥည္းမ်ား ပ်ကယ္ြင္း 
တတ္သည္။ ေငြေခ်းက ဆံုးမည္။ လူလိမ္လူေကာက္ ေတြ႕မည္။

အရာရာသတိႏငွ္ယွ့ဥ္ၿပီးေဆာငရ္ြကရ္မည။္ ရန္အေႏွာင္အ့ယွကအ္တုိကအ္ခံမ်ားဝန္းရံေနသည။္ အနီးကပ္လ ူ
ဒကုၡေပးမည။္ မန္ွးထားသည္ႏငွ္ ့လက္ေတြ႕ျဖစရ္ပ္တုိ႔ ကြာဟေနမည။္ မညသ္ည္က့စိၥမဆိ ုခ်ကခ္်င္းေဆာင ္
ရြက္ လက္ငင္းလုပ္ျခင္းျဖင့္ တုိးတက္မႈရမည္။ အခ်ိန္ဆြဲၿပီးလုပ္ေလ အေႏွာင့္အယွက္ႀကံဳေလျဖစ္မည္။ 
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေငြဝင္မည္။ ၾကန္႔ၾကာေနသည္မ်ားၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။

အခကအ္ခမဲ်ားကိုေက်ာလ္ႊားႏုငိမ္ည။္ ရနအ္တိကုအ္ခမံ်ားႏငွ္ထ့ပိတ္ိကုရ္ငဆ္ိငုရ္မည။္ လမူ်ဳိးကြ၊ဲ လမူ်ဳိးျခား 
အက်ဳိးေပးမည္။ တစ္ပါးသူႏွင့္မတူေသာလမ္းေၾကာင္းမွ ေအာင္ျမင္မည္။ မိဘအႀကီးအကဲက်န္းမာေရး 
ခ်ဴခ်ာမည။္ မေတာ္တဆအပူေလာငတ္တ္သည။္ မွန္းထားသည္ႏငွ့လ္က္ေတြ႕ ကေျပာင္းကျပန္ကြာဟလင္ ့
ကစား ေအာင္ျမင္မည္။ အရပ္တစ္ပါးဆက္သြယ္၍ထူးျခားစြာတုိးတက္မည္။

စတ္ိကူးသစ္ႏငွ္ ့လက္ေတြ႕ေအာင္ျမငမ္ည။္ အရာရာအဆင္ေျပေသာအေနအထားက်ေရာကမ္ည။္ လပ္ု႐ုိး 
လပ္ုစဥ္မွခြထဲြက၍္ ေအာင္ျမင္ျခင္းအဆင္ဆ့င့္ျမင္မ့ားမည။္ အတုိကအ္ခံၾကားမွတိုးတကမ္ႈေဆာငရ္ြကရ္မည။္ 
အမ်ားကိစၥ၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးျခားေသာအက်ဳိးဆက္ရမည္။ လုပ္ကိုင္ပံု၊ ေဆာင္ရြက္ပံု၊ 
ႀကံစည္ေတြးေတာပံုအားလံုးတို႔သည္ အမ်ားႏွင့္မတူျခားနားလင့္ကစားတိုးတက္မည္။

အေျပာင္းအလဲမ်ားသူမ်ား၊ စကားမတည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေနရမည္။ သစၥြာမဲ့သူမ်ားဒုကၡေပးလိမ့္မည္။ 
ခုတုံးလပ္ု၍ အသံုးခ်ခံရတတ္သည။္ အခကအ္ခပဲဋိပကၡမ်ားႏငွ္ထိ့ပ္တုိက္ေတြ႕ရတတ္သည။္ မညသ္တူစဦ္း 
တစ္ေယာက္ကိုမွ ယံုၾကည္အားကိုး၍မရ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုအသံုးခ်၍ တိုးတက္ 
ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ မေတာ္တဆအႏၲရာယ္သတိရွိရမည္။

အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားၾကား ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းရမည္။ တစ္ပါးသူ၏အထင္မွားမႈ၊ စြပ္စြဲမႈမ်ားခံရတတ္သည္။ 
မနာလုိသူမ်ား ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကိုထိပ္တိုက္ေတြ႕ႀကံဳရတတ္သည္။ ရွိေနေသာေငြထက္ ပုိ၍သံုးစြဲ 
လိစုတိမ္်ားႀကံဳမည။္ ေငြမေခ်းရ။ ဆံုးတတသ္ည။္ လွ်ပစ္စပ္စၥည္းမ်ားသတိႏငွ္က့ိငုတ္ြယပ္ါ။ စကယ္ႏရၲား 
မ်ားႏွင့္ထိခိုက္တတ္သည္။ ေျခ၊ ခါးတို႔တြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္တတ္သည္။
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သင္ၾကားေပးသည္

အထက္တန္း ဂိုက္အိမ္လိုက္သင္ၾကား 

ေပးေနပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၃၀၈၇၈

သင္ၾကားေပးသည္

အထက္တန္း ဘာသာစံု ဂိုက္သီးသန္႔ 

အိမ္အေရာက္သင္ၾကားေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၆၉၈၂၆

OIEC Edu Centre

Sec 2 (သုိ႔) Grade 8 ကုိေျဖဆုၿိပီးသ ူမ်ား 

Sec3,4/Grade 9,10တက္စရာမလိုပဲ  

IGCSE ကုိ ၁ ႏွစ္၊ ၂ ႏွစ္အတြင္း ဘာ 

သာစံုဂုဏ္ထူးထြက္ေအာင္ သင္ၾကား 

ေပးေနပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၅၅၂၈၁

စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း

လကမ္နည္း၊ စငတီ္မီတာနည္းျဖင္ ့၀ါရင္ ့

ဆရာမ (ကုိယ္တိုင္) အိမ္၌ သင္ၾကား 

ေပးသည္။ အိမ္အေရာက္သင္သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၀၂၇၈၀၄၀၉

ဂီတသင္တန္း

စႏၵရား၊ တေယာ၊ ဂစ္တာ၊ အဆို 

(ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 

သီးသန္႔) ႏိုင္ငံတကာသံုး ဂီတသေကၤတ 

ျဖင့္ ကုိယ္တုိင္သီဆုိ၊ တီးခတ္ဖန္းတီးႏုိင္ 

သည္အထိ တစ္ဦးခ်င္း သင္ၾကားေပး 

သည္။ အိမ္လိုက္သင္သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၀၅၅၀၈၈

ေရႊပညာဒါနသင္တန္း

ကုိယ္ပုိင္ေရႊဆုိင္၊ ကုိယ္ပုိင္အေပါင္ဆုိင္ 

ဖြင္လ့စွလ္ုသိမူ်ားအတြက ္ေရႊအေၾကာင္း 

ကုိ အေျခခံမွစ၍ လက္ေတြ၊ စာေတြ႕ 

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

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၂၅၂၇၇၀

ငွားလိုသည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း စားေသာက္ဆုိင္ ဖြင့္ 

လွစ္ႏုိင္ေသာ တုိက္ခန္း၊ လံုးခ်င္းအိမ္၊ 

ေျမကြကမ္်ား ငွားရမ္းလိပုါသည။္ ပုငိရ္ငွ ္

ကုိယ္တုိင္ ဆက္သြယ္လွ်င္ အက်ိဳး 

ေဆာင္ခေပးရန္ မလိုပါ။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၈၃၇၈၁

ငွားမည္

(၁၅×၆၀) ေပ၊ ငါးလႊာ၊ ထပ္ခုိးပါ၊ အခန္း 

တစခ္န္းပါ၊ ျပငဆ္ငၿ္ပီး၊ အေရွ႕ျမင္း ၿပိဳင ္

ကြင္းလမ္းမ၊ (မွတ္တုိင္အနီး) တာေမြ။ 

တစ္လ- ႏွစ္သိန္းက်ပ္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၆၇၀၉၂

ေရာင္းမည္

(၁၁.၅×၅၀)၊ ေလးလႊာ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕ 

နယ္၊ သမိုင္း ၆ လမ္း၊ အသင့္ေနႏုိင္ 

သည္။ ေစ်းႏႈန္းညိႇႏႈိင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၅၄၀၆၂၄၄

ေရာင္းမည္

FMI အိမ္ရာ၊ လိႈင္သာယာ၊ ေပ (၄၀× 

၆၀)၊ ႏွစ္ထပ္တိုက္၊ City Markအနီး၊ 

အ သင့္ျပငဆ္ငၿ္ပီ။ ဖန္ုး-၀၉ ၈၆၂၀၇၇၂

၀န္ေဆာင္မႈ

ျမန္မာ-အဂၤလိပ္မွ အဂၤလိပ္-ျမန္မာသုိ႔ 

ကြၽမ္းက်င္သပ္ရပ္စြာ အခ်ိန္မီဘာသာ 

ျပန္/စာတန္းထိုးေပးသည္။ 

Email:aktranslatorgroup@gmail.

com        ဖုန္း-၉၅ ၉၄၂၀၀၉၈၉၇၂

ေဆာင္ရြက္ေပးသည္

မညသ္ည့္ေနရာ၊ မညသ္ည္အ့ဖဲြ႕အစည္း 

အတြက္မဆို Computer,Network, 

Server, CCTV & Other Security အစ 

ရိွေသာ System မ်ားကုိ အထူးေဆာင္ 

ရြက္ေပးေနပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၀၂၀၀၆၈၄

အၿမဲတမ္းစံအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္

တုိက္ခန္း၊ ကြန္ဒုိ၊ လံုးခ်င္း၊ ေျမကြက္ 

မ်ားကုိ စိတ္တုိင္းက် ေရာငး္၀ယ္ငွား 

အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနပါသည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၆၇၁၁၈

သင္ၾကားေပးသည္

Grade-9,10,11 (ဘာသာစံု ဂိုက္)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၀၁၆၄၀၃၃၉

သင္ၾကားေပးသည္

တ႐ုတ္စာအေျခခံမရိွသူမ်ားကုိ အေျခခံ 

မွစ၍ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးသည္။ 

စကားေျပာသင္တန္းႏွင့္ ကေလးမ်ား 

အတြက္လည္း သီးသန္႔သင္ၾကားေပး 

သည္။ ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၃၅၉၈၀၇

သင္ၾကားသည္

၃ တန္းမွ ၈ တန္းထိ အဂၤလိပ္စာ အား 

နည္းသမူ်ားကု ိအမိအ္ေရာကအ္ထူးသင ္

ၾကားေပးသည။္ သခ်ၤာ၊ အဂၤလပ္ိစာ အိမ္ 

အေရာက္သင္သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၆၃၁၃၉၁၇

သဇင္(Design Group)

ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္းပန္းခ်ီပံုမ်ား(ေမာ္ဒယ္၊ မဂၢ 

ဇင္းမ်ားအတြက္) Pattern မ်ားေရးဆြဲ 

ျခင္း(ခ်ဳပ္ထည္လုပ္ငန္းမ်ား)၊ Simple 

အထည္မ်ား လက္ခံခ်ဳပ္ေပးျခင္းတို႔ကုိ 

ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ေဆာငရ္ြက္ေပးသည။္

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၅၁၃၅၁

၀န္ေဆာင္မႈ

သင့္ဘ၀၏ လက္တြဲေဖာ္ကုိ ၀ုိင္း၀န္း 

ကူညီရွာေဖြေပးပါမည္။

ဖုန္း-၀၁ ၂၂၇၁၉၉

႐ိုက္ကူးေပးပါသည္

အလွဴ၊ မဂၤလာပဲြ၊ ေမြးေန႔၊ တရားပဲြ၊ 

စာေပေဟာေျပာပဲြစသည္မ်ားကို ဓာတ္ 

ပုံ၊ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ ႐ိုက္ကူးေပးပါ 

သည္။  ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၄၅၆၂၇

နားေထာင္ေပးမည္

မိမိတို႔ဘ၀အဆုိးအေကာင္းအတြက္ ရင္

ဖြင္စ့ရာ၊ ေျပာစရာလုလိွ်င ္နားေထာင္ေပး 

မည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုၿခံဳမႈႈ အာမခံသည္။ 

(ေစတနာေၾကးျဖစ္ပါသည္။)

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၄၃၂၀၃

ေရာင္းမည္

ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၅ ရပ္ကြက္၊ ေပ 

(၄၀×၆၀)၊ ေျမကြက္သီးသန္႔၊ ဂရန္မူလ 

ပုိင္ရွင္၊ လမ္းမႀကီး၊ ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး၊ 

သိန္း (၃၅၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၂၀၄၃၀၄

ေရာင္းမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၈၅ ရပ္ကြက္၊ ေပ (၄၀× 

၆၀)၊ ပါမစ္ေျမ၊ က႐ုဏာလမ္းမႀကီး 

ေက်ာကပ္လမ္း၊ L ကြက္ သိန္း (၂၂၀) 

ညိႇႏႈိင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၈၂၅၃၇

ေရာင္းမည္

ေမွာဘ္ီ ၅.၆ ဧက သိန္း (၁၀၀၀) ညိႇႏႈိင္း။

(၀န္ေဆာင္မႈ ေျခာက္မ်ိဳးျဖင့္ အျမန္ဆံုး 

ေရာင္းလိုသည္။)

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၄၂၁၅၆

ေရာင္းမည္

ေပ (၄၀×၆၀)၊ ပါမစ္ေျမေပၚရွိ၊ အိမ္ႀကိဳး 

ဖုန္းပါ၊ ၂၀ ကုန္တိုက္၊ ၂၀ ရပ္ကြက္ ဒဂံု 

ေတာင္ပုိင္း၊ ေစ်း (၆၅၀) သိန္းညိႇႏိႈင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၆၈၆၄၅၇

သင္ၾကားေပးသည္

သူငယ္တန္းမွ ရွစ္တန္းအထိ စာသင္/ 

စာက်က္၊ (Home Special Guide) အိမ္ 

အေရာက္ ဘဲြ႕ရဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိယ္ 

တုိင္ သင္ၾကားေပးေနသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၁၀၄၉၄

Montassarie Moe (Guide Group)

ျမန္မာေက်ာင္းႏငွ္ ့International School 

မွ Grade 1 to 11 ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း 

သူမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းအထူးသီးသန္႔ အာ 

မခံျဖင့္ သင္ၾကားသည္။ (Singapore) 

MOE Exam ကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ သင္ 

ၾကားေပးသည။္ ဖန္ုး-၀၉ ၄၄၈၅၄၈၃၆၁

သင္ၾကားေပးသည္

DAW SU MON AUNG(M.Sc Physics) 

၉ တန္း၊ ၁၀ တန္းဘာသာစံု သင္ၾကား 

ေပးသည္။ Special Guide ျပဳလုပ္ေပး 

သည္။ ႀကိဳးစားသေလာက္ ေအာင္ခ်က္ 

ေကာင္းၿပီး ဂုဏ္ထူးထြက္ေစရမည္။ 

အခ်ိန္ညိႇႏႈိင္းႏုိင္သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၄၈၀၀၁၈၄၈

မ်က္ႏွာျဖဴစင္၀င္းပအလွရည္

သဘာ၀ထြက္၊ ပူစပ္ေလာင္ျခင္းမရိွ၊ ေန႔ 

စဥမ္နွမ္နွသ္ံုးစဲြျခင္းျဖင္ ့ေခြၽးေပါကက္်ယ ္

ျခင္း၊ ၀က္ၿခံအမာရြတ္မ်ား ေပ်ာက္ကင္း 

၍ မ်က္ႏွာျဖဴစင္၀င္းပသြားမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၄၃၂၀၃

ကုိႏုိင္၀င္းႏွင့္အဖဲြ႕

အားကစားပစၥည္း အစံုျပဳျပင္ေရးအဖဲြ႕၊ 

လမ္းေလွ်ာက္စက္စသည္ျဖင့္စက္အမ်ိဳး 

မ်ိဳးျပဳျပင္သည္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၉၈၆၃၀

ေဆာင္ရြက္ေပးသည္

Small Office/home office Computer 

Network မ်ားကုိ စတင္တပ္ဆင္ျခင္း 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကုိ ISP မ်ား 

ထက္ေစ်းႏႈႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ စိတ္တုိင္း 

က်ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၀၂၇၁၉၉

ေရာင္းမည္

အမွတ္ (၃)၊ လမ္းမႀကီးအနီး၊ မဂၤလာဒံု 

ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္၊ ျမတ္ေလးလမ္း၊ 

(ရခိုင္ေက်ာင္းလမ္း)ေပၚရိွ၊ (၇၀×၁၀၀) 

ေပရိွ အိမ္ႏွင့္ ၿခံေရာင္းမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၇၉၄၇၉

ေရာင္းမည္

ဘရုားကနု္း၊ ေက်ာကက္န္း၊ေျမကြကမ္်ား 

ေရာင္းရန္ရွိသည။္ ဖန္ုး-၀၉ ၇၃၂၂၆၀၈၇

ေရာင္းမည္

ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းလမ္း၊ ေျခာက္လႊာ၊  

(၂၅×၅၀) ေပ၊ ဣစၧာသယလမ္း၊  ေျခာက ္

လႊာ၊ (၁၂×၅၀)ေပ၊ သာေတတ ရန္ေျပ 

လမ္း (၂၀)၊ ေလးလႊာ၊ (၁၂ခြဲ× ၅၀)ေပ၊ 

သာေကတ၊ မာန္ေျပ၊ ၿမိဳ႕မလမ္း၊ ၁ လႊာ၊  

(၁၂ခဲြ×၅၀)။  ဖုန္း-၀၉ ၅၁၅၆၅၅၇

ေရာင္းမည္

ဒဂံု(အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းတဲႀကီး  

ေပ ၁၂၀ ပတ္လည၊္ လမ္းခင္းၿပီး ေထာင္ ့

ကြက္၊ (၁၁၀)သိန္း။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၀၀၈၀၁၉
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 တည္ေနရာေကာင္းမ်ားမွ  
အခ်ဳိ ႕ေသာစီမံကိန္းမ်ားကိုေရြး  
ထုတ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ရွစ္မိုင္ခြဲျပည္ 
လမ္းမွ Airport View Tower အိမ္ 
ရာစမံီကန္ိး၊ အထကပ္န္းဆိုးတန္း 
လမ္း ကူးစက္ေရာဂါေဆး႐ံုေျမ 
ေနရာမွ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္အိမ္ရာစီ 
မံကိန္း ၊  ဦးဝိစာရအဝိုင္းအနီး  
Grand Golden View Tower အိမ္ 
ရာစီမံကိန္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မေနာ္ 
ဟရီလမ္းမွ မေနာ္ဟရီအိမ္ရာစီမံ 
ကိန္း၊ (၄၆)လမ္း၊ (၄၇)လမ္းႏွင့္ 
(၄၈)လမ္းမွ Central Area Deve- 
lopment စီမံကိန္း၊ ပန္းဆုိးတန္း 
လမ္းမ ွယခငမ္ီးေလာငသ္ြားေသာ 
ေကာကပ္သဲီးႏွ႐ံံုးအေဆာကအ္အံ ု
ေနရာရွိ Cyber Tower စီမံကိန္း၊ 
အေနာ္ရထာလမ္း (၁၇လမ္းႏွင့္ 
၁၈ လမ္းၾကား)မွ Trio Tower စမံီ 
ကန္ိး၊ ျပညလ္မ္းဟံသာဝတီအဝုငိ္း 
အနီးမွ ျပည္ဂါးဒင္းကြန္ဒိုမီနီယံ 
စီမံကိန္း စသည္တို႔ပါဝင္ေလ၏။ 
အျခားစီမံကိန္းမ်ားရွိေသး၏။
 အထက္ပါစီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
အခ်ဳိ႕မွာ အစိုးရသို ႔အပ္ႏွံရမည့္ 
အပိုင္းသာၿပီးစီး၍ မိမိတို႔ခြဲေဝရရွိ 
ေသာအပို င္း မ်ားကို မူ  လက္စ 
မသိမ္းေသးဘဲ ‘ဇိမ္ဆြဲလို႔ တေပ 
ေပငယ္ရွည္ပါေစခင္ရဲ႕’ ဟု သ 
ေဘာထားေနေၾကာင္းေတြ႕ရ၏။  

အခ်ဳိ႕မွာ ႏွစ္ပိုင္းစလံုးၿပီးစီးေသာ္ 
လည္း အစိုးရသို႔အပ္ႏွံသည့္ အိမ္ 
ခန္းမ်ားအား ဦးစားေပးျပန္လည္ 
ဝယ္ယူခြင့္ေတာင္းဆိုထားၿပီး အ 
ဆံုးအျဖတ္ကိုငံ့လင့္ေစာင့္ဆုိင္း 
ေနေၾကာင္းသရိွရိ၏။ အခ်ဳ႕ိမွာ ႏစွ ္
ပိငု္းစလံုးေဆာကလ္ပုမ္ႈ အျပည္အ့ 
ဝမၿပီးေသးေၾကာင္း သိရွိရ၏။
 အမွန္အားျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား 
လက္စသိမ္းရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈအပိငု္းမအွဆံုးအျဖတ္ေပးရမည္ ့
ကစိၥမ်ားကိ ုအျမန္ေဆာငရ္ြက္ေပး 
ရန္လိုအပ္၏။ ပံ့ပိုးရမည့္အပိုင္းရွိ 
လွ်င္လည္း ပံ့ပိုးမႈေပးရန္လိုအပ္ 
၏။ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ 
ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္ရမည့္ေန႔ 
ရက္ကို ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းၿပီး အတိ  
အလင္းသတ္မွတ္ေပးရန္ လုိအပ္ 
၏။ အထူးသျဖင္ ့အစုိးရသုိ႔ အပ္ႏွ ံ
မည့္  အပုိင္းတစ္ခုတည္းကုိသာ 
ကြက္၍ တြန္းအားေပးျခင္းမျပဳ 
သင့္ေပ။ အမိရ္ာေစ်းႏႈန္းျမင္မ့ားမႈ 
ေလဟနုစ္ီးရန ္ တမင္ေႏွးေကြးစြာ 
ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ေနာက္ခ်န္ 
ထားမႈမ်ားကို သတိျပဳသင့္၏။
 ယခုအခါ အိမ္ရာေစ်းကြက္ 
၀ယ္လုိအားက အလြန္အမင္းျမင့္ 
မားေနၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားကလည္း 
မုိးထုိးလ်က္ရွိ၏။ အထက္ပါ စီမံ 
ကိန္းမ်ား ၿပီးျပတ္လ်င္ ၀င္ေငြအ 

ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္သည့္တုိင္ မၿပီးဆုံးႏုိင္သည့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား
စာမ်က္ႏွာ(၂၃) မွ

စာမ်က္ႏွာ(၂၆) မွ

ဆိုးက်ိဳးကိုသယ္ေဆာင္သူဟာ ဖိႏွိပ္မႈပါ

ဆင့္ျမင္သ့မူ်ားႏငွ္ ့၀င္ေငြအလယ ္
အလတ္ရွိသူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာ 
ျဖည့္ဆည္းမႈ တုိးျမင့္လာမည္ျဖစ္ 
သည့္အေလ်ာက္ ေစ်းကြက္အ 
တြင္းေရာင္းအားၿပိဳငဆ္ိငုမ္ႈကိ ုျဖစ ္
ထြန္းေစမည္ ျဖစ္၏။ ေရာင္းအား 
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈေၾကာင့္  ေစ်းႏႈန္းက် 
ဆင္းမႈသည္လည္း ‘ကြၽဲကူးေရပါ’ 
ျဖစ္လာႏုိင္၏။ ထုိ႔အျပင္ အိမ္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ား၏ ေဆာက္လုပ္မႈ  
သက္တမ္းမွာလည္း  ႏုိင္ငံတကာ 
တြင္ မႀကဳံဖူးမၾကားဖူးေအာင္ စုစု 
ေပါင္း ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္၍ 
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ သာမက 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဆင့္မွအ 
ထူးဦးစားေပးစစိစၿ္ပီး ထထိိေရာက ္
ေရာကက္ြပက္ရဲန္ႏငွ္ ့ပြင္လ့င္းျမင ္
သာသည့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားျဖင့္ အ 
ျပတ္ျဖတ္ရန္လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါ 
သည။္ သုိ႔မဟုတ္ပါက တန္ဖုိးႀကီး 
မားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ၿမိဳ႕ျပေျမ 
ယာသယဇံာတကိ ု၁၀ႏစွ္ေက်ာအ္ 
က်ဴိးအျမတ္တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ 
ပုဂၢလိက လက္၀ကြက္အပ္ထား 
သကဲ့သုိ႔ ရွိေနပါမည္။ 
 အဆုပိါ အေဆာကအ္အုမံ်ား 
ၿပီးစီး၍ ႏုငိင္ံေတာအ္တြက ္ရသင္ ့
သည့္ ၀င္ေငြမ်ားအလုံးအရင္းႏွင့္ 
ရ ရွလိာေသာအခါ တိငု္းေဒသႀကီး 
အစုိးရႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရအ 

တြက ္၀င္ေငြမ်ားတုိးပြားမညသ္ာမ 
ကတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားတုိးခ်ဲ႕ 
ေဆာကလ္ပ္ုရန္အတြကပ္ါ မတည ္
အရင္းအႏွီးမ်ားျဖည္ဆ့ည္းေပးႏုငိ ္
မည္ျဖစ၏္။ ဤကဲ့သုိ႔ ေဆာငရ္ြက ္
ျခင္းကို စီမံကိန္းတစ္ခုသုိ ႔ ျဖတ္ 
သြယ္ေထာကပ့ံ္မႈ(Cross Subisi- 
dization) ေပးျခင္းဟူ၍ ေခၚ 
ဆုိၾကေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
၀င္ေငြသန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းရရွ ိ
သည္ဆုိပါစို ႔။  အစုိးရအတြက္ 
သန္းေလးေထာင္ခြဲေ၀ၿပီး  သန္း 
ေျခာက္ေထာင္ကို ဆင္္းရဲႏြမ္းပါး
ေသာ အိမ္ရာမဲ့ျပည္သူမ်ား၊ က်ဴး 
ေက်ာ္မ်ားအတြက္ တန္ဖုိးနည္း 
 အမိရ္ာ(အေရာင္း)ႏငွ္ ့တနဖ္ုိးနည္း 
အိမ္ရာ(အငွား)စသည့္ စီမံကိန္း 
မ်ားကို ေနရာအႏွံ႔တြင္ အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ေပးရန္ မတည္ရန္ 
ပုံေငြ(သို႔မဟုတ္)လွည့္ပတ္ရန္ ပုံ 
ေငြအျဖစ္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ 
ေပးမည္ဆုိပါက အိမ္ရာက႑အ 
တြက္ ငါးၾကင္းဆီႏွင့္ ငါးၾကင္း 
ေၾကာ္ဆုိသကဲ့သုိ ႔လည္းေကာင္း၊ 
ေခါင္းက်ဳိးပစုြနမ္်ားမ ွပစုြနဆ္မီ်ား 
ထုတ္ယူသကဲ့သုိ ႔လည္းေကာင္း 
မ်ားစြာအက်ဳိးရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
သို ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွရရွိမည့္ 
အမိခ္န္းမ်ားအားေလွ်ာ့ေစ်း သတ ္
မွတ္ ၿ ပီးေနာက္  လက္သင့္ ရာ  
ေရာင္းခ်ျခင္းကိုမူ သတိျပဳေရွာင္ 
ရွားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း.......။

   ဖြံ ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္တယ္ဆုိ 
တဲ့အရသာကို ႏုိင္ငံသားတုိင္းခံ 
စားခြင့္ရပါမွ ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ တုိး 
တက္မႈကိုျဖစ္ေစပါတယ္။ တုိး 
တက္မႈကိုေဆာင္ၾကဥ္းပါတယ္။
 အဒဲါေၾကာင္ ့ကမၻာသ့မုငိ္းကိ ု
ျပန္ၾကည့္ရင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ 
ေတြတုန္းက ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုး တုိး 
တက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတယ္ဆုိတာ မရွိခဲ့ပါ 
ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လူ 
မ်ားစုက ဆင္းရဲေနၿပီး ခ်မ္းသာ 
ႂကြယ္ဝမႈဟာ လူနည္းစုလက္ထဲ 
မွာပ ဲရွတိာေၾကာင္ပ့ါ။ တိတုိုေျပာ 
ရရင္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုတိုးတက္ 
လာဖို႔ အလံုးစံုေသာ အာဏာကို 
ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့  ပေဒသရာဇ္  
စနစက္ိ ုဖ်ကသ္မိ္းမွျဖစ္ေတာမ့ယ ္
ဆုတိာကိ ုနားလညလ္ာၾကၿပီး ဒမီိ ု
ကေရစကီ်င္စ့ဥက္ိ ုစြကဲိငုတ္ဲ ့အစိုး 
ရေတြ၊ ႏုိင္ငံေတြ ေပၚေပါက္လာ 
တာပါ။ တကယ္လို႔ ပေဒသရာဇ္ 
ေခတ္ဆိုေပမယ့္ လူတိုင္းပညာ 
ေတြတတ္၊ ဝင္ေငြေကာင္း၊ တရား 
မွ်တမႈလည္းရွိေနရင္ ဒီမုိကေရစီ 
အေရးဆုိတာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ေခတ္ 
စားလာဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ 
ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုတာ သဘာဝ 
ကိကု လအူမ်ားနဲ႔ မွ်ေဝစား ေသာက ္

တဲ့ စနစမ္ဟုတ္ေလေတာ့ ေနာက ္
ဆံုးမွာ ပ်က္သုဥ္းရတာပါပဲ။
 အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ႏုိင္ငံမွာ 
ေကာ ပေဒသရာဇ္ဆန္ဆန္ အမူ 
အက်င့္ေတြရွိေနေသးသလား။ 
ႏုငိင္ံေတာ္အစိုးရလပုသ္ဟူာ ႏုငိင္ ံ
သားေတြနဲ႔ မွ်ေဝခံစားသလားဆုိ 
တာ ဆန္းစစ္ရမယ့္ကိစ ၥျဖစ္ပါ 
တယ္။  ဟုတ္ကဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ 
အာဏာကိုေရာ ဓနကိုပါ မွ်ေဝ 
တယ္ဆုိတာ အခုအထိမရိွေသး 
ပါ။ လံုးလံုးကို မရွိေသးပါ။ ဒါ 
ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ဖို ႔ဆိုတဲ့ကိစၥဟာ အနာ 
ဂတ္မွာ ႏုိင္ငံသားတုိ႔အၾကား မွ် 
ေဝမႈေတြတည္ရွိလာဖို ႔ ႀကိဳးပမ္း 
တဲ့ေျခလွမ္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလို 
ပါတယ္။

  ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင ္ေဆာငရ္ြက္ေနတယ္ 
လို႔ အာဏာရအစိုးရက ေျပာေန 
ေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ 
လက္ရိွစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ အရပ္ 
ဝတ္ေျပာင္းဝတ္သြားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ 
ခ်ဳပ္ေတြအတြက္သာ အလုပ္ျဖစ္ 
ေနတဲ့၊ အခြင့္အေရးရေနတဲ့ ႏုိင္ငံ 
ေရးစနစ္သာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၾကား 
ထဲမွာ အေျပာအဆိုမတတ္တဲ့၊ 
အေျပာအဆို႐ိုင္းပ်တဲ့၊ ေျပာတာ 
ဆုိတာ ယုတၱိမတန္တဲ့  အစိုးရ 
ေခါင္းေဆာငမ္်ားလည္း အလ်ဳအိ 
လ်ဳိဆုိသလို ေပၚေပါက္လာေန 
တာျမငရ္ပါတယ္။ အသဲလိ ုအစိုးရ 
မ်ိဳးဟာ ဘယလ္ိလုပုၿ္ပီး တုငိ္းျပည ္
ကို ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မွာလဲ။ 
 အားမနာတမ္းေျပာရမယဆ္ု ိ

ရင္ အခုလက္ရိွ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဟာ သူကိုယ္၌က 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမပီသပါ 
ဘူး။ ဘိုလိုေျပာရရင္ေတာ့ The 
constitution itself is unconsti-
tutional လုိ႔ဆုိရမွာပါပဲ။
 တကယ္တမ္းေတာ့ ဖြဲ႕စည္း 
ပုံအေျခခံဥပေဒကိုယ္၌က တစ္ 
ဖက္လွည့္နဲ႔ ဖိႏွိပ္တဲ့ဥပေဒျဖစ္ေန 
ပါတယ။္ ဒလီိမု်ိဳးဖြ႕ဲစည္းပံအုေျခခ ံ
ဥပေဒကို မျပင္မဆင္ဘဲ ဆက္ 
သြားေနမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ 
အနာဂတ္ဟာ ေကာင္းလိမ့္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ တကယ္ကေတာ့ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခုလက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဟာ တစ္ခ်ိန္တုန္း 
က အင္ဒိုနီးရွားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒကို ခိုးခ်ထားတယ္လို႔ ေျပာ 
ႏိုင္ပါတယ္။ ပါလီမန္ထဲမွာ စစ္ 
တပ္က ေရြးေကာကပ္ြဝဲငစ္ရာမလိ ု
ဘ ဲ၂၅ ရာခိငု္ႏႈန္းေနရာယမူယဆ္ု ိ
တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးကစလို ႔ အေတာ္တူ 
ပါတယ္။ ဆူဟာတိုဦးေဆာင္တဲ့ 
အာဏာရွင္အစိုးရဟာ အဲဒီဖြဲ ႕ 
စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတိုင္း အင ္
ဒို နီးရွားႏုိင္ငံကို  ဦးေဆာင္ခဲ့ပါ  
တယ္။ ဆူဟာတို႔အေပါင္းအပါ 
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ခ႐ိုနီေတြ 
သာ ႀကီးပြားၿပီး ႏုိင္ငံသားေတြက 
ေတာ့  ဖြတ္ေက်ာျပာစုျဖစ္ခဲ့ပါ  
တယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အင္ဒိုနီး 

လက္ေတြ႔

ဒုတိယထင္ျမင္ခ်က္

ေဆးေက်ာင္းသားတစ္စုအား လူေသအေလာင္းခဲြစိတ္ကုသမႈ 
လက္ေတြ႕ျပသေနေသာ ပါေမာကၡက ေက်ာင္းသားမ်ားကု ိမတိ ္ 
ဆကလ္ကခ္်ာေပးေနသည။္ ‘‘မူခင္းဆုငိရ္ာ ေဆးပညာကိ ုလုကိ ္
စားမယ္ဆိုရင္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို သတိထားရမယ္။ ပထမအ 
ခ်ကက္ ေၾကာကလ္န္႔မႈ လံုး၀မရွိရဘူး’’ဟု ဆုကိာ အေလာင္း၏ 
စအုိေပါကထ္သဲုိ႔ လက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းထုိးထည္က့ာ လွ်ာျဖင္ ့
လ်က္လိုက္သည္။
 ေဆးေက်ာင္းသားမ်ား ခဏတာ ၿငိမ္က်သြားၿပီးေနာက္ 
ပါေမာကၡႀကီး ၫႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း လုိက္လုပ္ၾကသည္။ ထို႔ 
ေနာက ္ပါေမာကၡႀကီးက ‘‘ဒတိုယတစခ္်ကအ္ေနနဲ႔ မင္းတုိ႔ရ႕ဲ စမ္း 
သပ္ေလ့လာမႈမွာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ရိွရမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခုနက  
ဒအီေလာင္းရ႕ဲ စအိုေပါကထ္ကဲု ိငါရ့႕ဲ လယခ္လယထ္ုိးထည္လ့ုကိ ္
ၿပီး လွ်ာနဲ႔ လ်ကတ္ဲအ့ခါ လကည္ိႇဳးကု ိလ်ကလ္ိကုတ္ာ မင္းတုိ႔ထ ဲ
က ဘယ္ႏွေယာက္သတိထားမိလုိက္သလဲ’’ဟု ေမးျမန္းလုိက္ 
သည္။

ေဆးခန္းသုိ ႔လာေသာ လူနာက ဆရာ၀န္အား ‘‘ေဒါက္တာ 
ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒတိုယထင္ျမငခ္်ကရ္ယူႏုငိပ္ါသလား’’ဟု ေမး 
ျမန္းသည္။ ဆရာ၀န္က လူနာကုိ ေမာ့မၾကည့္ဘဲ ‘‘မနက္ျဖန္ 
ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ထပ္လာခဲ့ပါ’’ဟု ေျပာသည္။

ရွားႏုိင္ငံရဲ႕ လူတန္းစားေပါင္းစံု 
လမ္းေပၚထြက္လာၿပီး ဆႏၵျပတဲ့ 
အခ်ိန္မွာေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒဟာ ျပင္ဆင္ဖုိ ႔ေတာင္  
အခ်ိန္မရလုိက္ဘဲ လံုးလံုးဖ်က္ 
သိမ္းလိုက္ရပါေတာ့တယ္။
  အကယ္၍ အခုလက္ ရိွ  
သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အစိုးရ 
ဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ဖို႔ ျငင္းဆန္ 
ေနမယဆ္ုရိင ္လထူတုုကိပ္ြဲေတြန႔ဲ 
ေရွ႕မွာရင္ဆုိင္ရဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒါ 
ဟာ လူထုတုိက္ပြဲနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ 
တာမဟုတ္ပါ။ ဖိရင္ႂကြတယ္ဆုိ 
တာ ေခတ္အဆကဆ္ကမွ္ာ တည ္
ရွိခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသီအိုရီပါ။ စက္မႈ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတာ ေစာခဲ့တဲ့အဂၤလန္ဟာ 
တစခ္်ိန္က ကပ္ုေသြးစပ္ုအရင္းရွင ္
စနစ္သက္သက္ကို က်င့္သံုးခဲ့ပါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုပ္ေသြးစုပ္တာ 
လြနလ္ြန္းအားႀကီးလာေတာ ့ဆင္း 
ရဲသားလူတန္းစားရဲ႕ အံုႂကြမႈကို 
ရင္ဆုိင္ရမလိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ 
အခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္အရင္းရွင္ေတြ 
ဟာ တင္းက်ပ္လြန္းတဲ့ ကုပ္ေသြး 
စပ္ုအရင္းရွငစ္နစက္ေန ေျဖ ေလွ်ာ့ 
ေပးခဲ့ရပါတယ္။ အလုပ္သမား 
လတူန္းစားရ႕ဲ အခြင္အ့ေရး ေတြကိ ု
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ခံစားခြင့္ေတြ 
ေပးခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္  
႐ရုွားႏုငိင္မံွာလိ ုဇာဘရုင္ျပဳတက္် 
တဲအ့ထ ိေတာလ္နွ္ေရး ျဖစတ္ာမ်ိဳး 

ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ႏုိင္ငံ 
ေရးသိပၸံဆရာမ်ာက ဆုိပါတယ္။ 
ဇာဘုရင္က  ဖိလြန္းတဲ့ႏုိင္ငံေရး 
စနစ္ကိုပဲသံုးခဲ့ေတာ့ ေနာက္ဆံုး 
မွာ သူပဲက်ဆံုးရတာ ျဖစ္တယ္ 
လို႔ ဆုိႏုငိပ္ါတယ္။ ၁၈ ရာစ ု၁၉ ရာ 
စုေခတ္တုန္းက အဂၤလိပ္အုပ္စိုး 
သူ နဲ ႔  အရင္း ရွ င္ေတြကေတာ့  
ညႇိႏႈငိ္းတယ၊္ ေျဖ ေလွ်ာ့ေပးတယ၊္ 
လိုက္ေလ်ာရတယ္၊ အခြင့္အေရး 
ေတြကိ ုခြင့္ျပဳရတယဆ္ုတိဲ ့ျဖစစ္ဥ ္
ေတြကို နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ေရွာင္မ 
ရဘဲ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရပါတယ္။
 အခု ၂၁ ရာစုမွာ ကြၽန္ေတာ္ 
တို ႔ဟာ သူမ်ားတုိင္းျပည္ေတြမွာ 
ျဖစပ္်ကခ္ဲတ့ာေတြကိ ုေလလ့ာၿပီး 
သငခ္န္းစာယူတတ္ဖို႔လိပုါတယ္။ 
အပုစ္ုိးသအူစိုးရဟာ သကဆ္ုငိတ္ဲ ့
ႏိုင္ငံေရးအဝန္းအဝိုင္းနဲ ႔ ညႇိႏႈိင္း 
တာ၊ ေဆြးေႏြးတာ၊ ေျဖေလွ်ာ့  
ေပးတာေတြလပုဖ္ို႔ ဆႏၵရွရိပါလမိ္ ့
မယ္။ အမွန္တကယ္လည္းေဆာင ္
ရြက္ဖို ႔  လိုပါတယ္။ အဲသလိုမွ 
မေဆာင္ရြက္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ အံု 
ႂကြမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရဖို ႔ အလား 
အလာရိွပါတယ္။ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း 
အတြင္းမွာ ဆိုးက်ိဳးကိုသာ သယ္ 
ေဆာ င္ လာ တဲ့ ၊  ဖိႏွိ ပ္ ထား တဲ့  
ႏိုင္ငံေရးစနစ္သက္သက္နဲ႔ေတာ့ 
ေရွ႕ကိုဆက္သြားဖို ႔  မျဖစ္ႏုိင္ပါ 
ေၾကာင္း။
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ေတာေပ်ာက္၍ သစ္ခြေျခာက္
သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာျခင္း 
သည ္၎တို႔ကိ ုမွခီိုေနသည့ ္သက ္
ရွိႏွင့္ သက္မဲ့တို ႔၏ ရွင္သန္မႈကို 
ထိခိုက္ေစၿပီး သက္ရွိ ဇီ၀မ်ိဳးစိတ္ 
မ်ား ရွားပါးလာသည့ ္နည္းတ ူသက ္
မဲ့ ပန္းမန္မ်ားလည္း ရွားပါးလာ 
ကာ ထုိအထဲတြင္ ျမန္မာသစ္ခြ 
လည္း ပါ၀င္သည္။
  အစိုးရ မွတ္တမ္းမ်ားအရ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္ 
၈၄၁ မ်ိဳးရွိသည္ဟု ဆိုၿပီး ပညာ 
ရွင္မ်ားကမူ ထိုထက္မ်ားျပားႏိုင္ 
သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ သစ္ခြ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရက သုေတ 
သန ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မ်ိဳးစိတ္ရွာေဖြ 
ျခင္းမ်ား  အားနည္းေနျခင္းတို ႔ 
ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္သစ္မ်ား 
မရႏိုင္ေသးေပ။
 ‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕  အေနအ 
ထားက အပင္ေတြ၊ ေတာေကာင္ 
ေတြအတြက္ အရမ္းေကာင္းတဲ့ 
အေနအထားပါ။ ေပါက္ေရာကတ္ဲ့ 
သစ္ေတာ အမ်ိဳးအစား စံုလင္ 
တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္ 
ကလည္း မ်ားတယ္။ အခုထိ မွတ္ 
တမ္းမတငရ္ေသးတဲ ့မ်ိဳးစတိ္ေတြ 
လည္း အမ်ားႀကီးရိွတယ္’’ ဟု သစ ္
ခြမ်ိဳးပြားျခင္းႏွင့္ သစ္ခြကြၽမ္းက်င္ 
ပညာရွင္ ေဒါက္တာေစာလြင္က 
ေျပာသည္။
  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မွတ္တမ္းမ 
တင္ရေသးသည့္၊ မွတ္တမ္းတင္ 
ထားသည္ ့သစခ္ြမ်ိဳးစတိမ္်ားသည ္
သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ တရားမ 
၀င္ေမွာင္ခိုေရာင္းျခင္း၊ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ 
အအံုမ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳး 
သဥု္းေပ်ာကက္ြယမ္ည့ ္အႏရၲာယ ္

အိျဖဴမြန္

ကမၻာပ့တ္၀န္းက်င္ေန႔
အထိမ္းအမွတ္ 
အမႈိက္ေကာက္မည္
ခုိင္ခုိင္စုိး

ရန္ကုန္၊ေမ-၃၁
လာမည့္ ဇြန္လ၅ရက္တြင္ က် 
ေရာကမ္ည္ ့ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ေန႔ 
အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္သူ လူ 
ငယ္မ်ားစုေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
လယ္တြင ္အမႈကိ္ေကာကမ္ညဟု္ 
သတင္းရရွိသည္။
 မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံမွ ဗုိလ္ 
တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္အထိ စုေပါင္း 
အမႈိက္ေကာက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ  
ကို ဇြန္လ ၈ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ 
ဟ ုပတ၀္န္းက်ငထ္နိ္းသမိ္းေရးပါ 
၀င္လုပ္ေဆာင္မည့္ ကုိ႐ႈိင္း၀င္း 
လတ္က ေျပာသည္။
 ထုသိုိ႔အမႈကိ္ေကာက္ျခင္းကိ ု
ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ 
မတီခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
မည္ျဖစ္ၿပီး YCDCပါ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ စိတ္ပါ 
၀င္စားသည့္လူငယ္မ်ားကလည္း 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိ 
သည္။
 ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ေန ႔အ 
ထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရန္ 
ကုန္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေနရာ 
ေဒသ ၁၅၅ခတုြင္ေဟာေျပာပြမဲ်ား 
ျပဳလပု္ျခင္း၊ အမႈကိ္ေကာက္ျခင္း၊ 
စက္ဘီးစီးျခင္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု သတင္းရရိွ 
သည္။
 ကမၻာ့ ပတ္၀န္းက်င္ေန႔ကို 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ၂၁၀၂ကတည္းက စ 
တင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ ေဒသ 
၁၆ ခုပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ခု 
ႏွစ္တြင္ ေဒသ ၅၇ ခုပါ၀င္လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
 သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္မ်ား မ်ိဳးသုဥ္း 
ေပ်ာက္ကြယ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေန 
သည့္  အႏၲရာယ္ေလးခုရွိသည့္  
အနက္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း 
သည ္ျမနမ္ာသစခ္ြမ်ား ရွားပါးလာ 
ျခင္းကိ ုအျမင့မ္ားဆံုးအေျခအေန 
ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။
 မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ 
အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္မ်ား မည္မွ်ရွိသည္ 
ဟု သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ စစ္ 
တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား မရွိခဲ့  
ေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
သက္တမ္းရင့္ သစ္ပင္တစ္ပင္ 
ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းသည္ ၎တြင္  
ကပ္ေပါက္ေနသည့ ္ပစ္ကပက္ား 
တစ္စီးစာ သစ္ခြအေရအတြက္ 
ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းႏွင့္ ညီသည္ 

ဟု ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအထိ ျမန္မာ 
ႏိငုင္၏ံ သစခ္ြမ်ားကိ ုေလလ့ာခဲသ့ ူ 
ေဒါက္တာေစာလြင္က ေျပာသည္။ 
 ေျမတြင္ေပါက္သည့္ သစ္ခြ 
ႏွင့္သစ္ပင္တြင္ ကပ္ေပါက္သည့္ 
သစ္ခြဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး မည္သည့္ 
ပံုစံျဖင့္ ေပါက္ေရာက္သည္ျဖစ္ 
ေစ သစပ္ငမ္်ားကိ ုသြယ၀္ိကု ္(သို႔ 
မဟတု)္ တိကု႐္ိကုမ္ွခီိအုားထားရ 
သည။္ လပွၿပီး ေတြ႕ရိွရမႈ နည္းပါး 
ေသာ သစခ္ြနကမ္်ားသည ္ခ်ံဳႏြယ ္
မ်ားၾကား၊ စမ္းေခ်ာင္းႏငွ္ ့သစပ္င ္
ေအာက္တြင္ ေပါက္ေရာက္ၾက 
သည္။ သစ္ပင္မ်ား ျပဳန္းတီးျခင္း 
မ်ားသည ္ေရအရင္းအျမစမ္်ားကိ ု
ထိန္းသိမ္းေပးေသာေၾကာင့္ ေျမ 
စိကုသ္စခ္ြမ်ား ေပါက္ေရာကမ္ႈကိ ု
ထိခိုက္ေစသည္။
 သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ ေျမျပင္ေပၚ 

တြင္ ေပါက္ေရာက္သည့္ သစ္ခြ 
မ်ားရွားပါးလာျခင္းသည္ ၀တ္မႈန္ 
ကူးယူ မ်ိဳးပြားေပးသည့္  ပ်ားပိ  
တုန္းမ်ား၏ အစာဖူလံုမႈကို ထိ 
ခိုက္ေစၿပီး ထိုအေကာင္ငယ္မ်ား 
ရွငသ္န္ရပ္တညမ္ႈ ခကခ္လဲာျခင္း 
သည္ သစ္ခြမ်ား မ်ိဳးပြားမႈႏႈန္းကို  
ထိခိုက္ေစသည္။ သဘာ၀တရား 
ႀကီး ေျပာင္းလမဲႈက သစခ္ြမ်ိဳးစတိ ္
မ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္မႈကို ၿခိမ္း 
ေျခာက္ေနသလိ ုတရားမ၀င ္ေမွာင ္
ခိုပို႔ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကလည္း ၿခိမ္း 
ေျခာက္လ်က္ရွိသည္။
 လြနခ္ဲ့ေသာ အႏစွ ္၂၀ေက်ာ ္
အေျခအေနႏွင့္  ႏိႈ င္းယွဥ္ပါက 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ လမ္းပန္း 
ဆက္သြယ္ေရးမွာ ယခင္ထက္ 
ေကာင္းမြ န္လာ ၿ ပီ  ျဖစ္သည္။ 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ တိုးတက္လာ 

သည့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ 
ေရးက ျမန္မာ  သစ္ခြ မ်ားကို  
ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ခိုးထုတ္ရာ 
ေနရာႀကီး ျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံ၏ တိုင္းရင္းေဆးလိုအပ္  
ခ်က္ေၾကာင့္ ကမၻာ့အရွားပါးဆံုး 
မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဒန္႐ိုဗီ 
ယမ္သစ္ခြမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ တရားမ၀င္ 
၀င္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။
 တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၀ယ္လိုအား 
ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္  ရွမ္း 
ျပည္နယ္ရွိ ဒန္႐ိုဗီယမ္သစ္ခြမ်ိဳး 
စိတ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ 
ကြယ္လာၿပီျဖစသ္ည။္ ဒန္႐ုိဗယီမ္ 
မ်ားကိ ုအေျခာက္ျပဳလပု၍္ ပိႆာ 
ခ်ိန္ ေထာင၊္ ေသာင္းခ်ီကာ တ႐ုတ္ 
နယ္စပ္တင္ပုိ႔မႈမ်ားကို မရပ္တန္႔ 
ႏိုင္ေသးေပ။ အခ်ပ္ပို(A6) သို႔
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ေၾကာ္ျငာအားေကာင္း၍ ျပညတ္ြင္းခရီးသြားမ်ား ေမာ္လဒိကုသ္ြားသမူ်ားလာ
ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၃၁
ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္မႈေကာင္း ၿပီး  
သြားေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ အ 
ဆင္ေျပျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့ျပညတ္ြင္း 
မွခရီးသြားမ်ား ေမာ္လဒိုက္ ကြၽန္း 
ႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ 
လာၾကသည္ဟု ခရီးသြားလု ပ္  
ငန္းမ်ားမွသတင္းရရွိသည္။
 ‘‘ရန္ကုန္-ဘန္ေကာက္ကို 
အဆင္ေျပတယ္။ ဘန္ေကာကက္ 
ေန ေမာလ္ဒိကုက္ိသုြားဖို႔က လြယ ္
လြယ္ေလး။ ေမာ္လဒိုက္ကဗီဇာ 
လည္းမလိုဘူး။ ေစ်းႏႈန္းကလည္း 
သင့္တယ္။ ပ႐ိုမုိးရွင္းလုပ္တာနဲ႔ 
လည္းႀကံဳေတာ့ ျမန္မာကသြားတဲ့ 
သူေတြမ်ားလာတာ’’ဟ ုျမနမ္ာႏိငု ္
ငခံရီးသြားလပုင္န္းရငွမ္်ားအသင္း 
ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ 
ကေျပာသည္။
 ေမာ္လဒိုက္ကြၽန္းႏိုင္ငံသည္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ေစ်းကြက္ 
ျမႇင့္တင္မႈသည္ လြန္စြာေကာင္း 
ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြ င္  
လည္း ယင္းကဲ့သို ႔ေစ်းကြက္ျမႇင့္ 
တင္ရန္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု 
ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ေက်ာ္က 
ေျပာသည္။

မုိးရာသတီြင ္ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ၌ ေဖ်ာ္ေျဖ ေရးအစအီစဥ္ေဆာငရ္ြက္ႏိငုမ္ည္အ့ဖြ႕ဲမ်ား အားဖတိ္ေခၚ
ခန္႔ထက္
ရန္ကုန္၊ ေမ-၃၁
မိုးရာသီတြင္ ေခ်ာင္းသာ ကမ္း 
ေျခ၌ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္ 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ရနစ္ိတပ္ါဝင္စား 
သူမ်ားသည္ အစီအစဥ္၊ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားႏွင့္တကြ ဟိုတယ္လုပ္ 
ငန္းရွင္မ်ားထံ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 ‘‘ေမာလ္ဒိကုမ္ွာ ဟိတုယ္ေတြ 
ကေနာက္ပိုင္းမွာမ်ားလာတယ္။ 
ၿပီးေတာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြနဲ႔ 
ခ်တိၿ္ပီးေတာ ့ပ႐ိမုိုးရငွ္းေတြအၿပိဳင ္

လုပလ္ာတယ။္ ဟိတုယခ္ေတြက 
လည္း သကသ္ာတာေၾကာင္ ့သြား 
တဲ့သူေတြ  မ်ားလာတာျဖစ္ႏို င္  
တယ္’’ဟု Nature Dream ခရီး 

သြားလုုပ္ငန္းမွ ေဒၚစံပယ္ေအာင္ 
ကေျပာသည္။
 ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ျမန္မာ 
ႏိငုင္မံ ွေမာလ္ဒိကုသ္ို႔သြားေရာက ္

မည္သ့မူ်ားလာႏုငိ္သညဟ္လုည္း 
ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ေက်ာ္က 
ခန္႔မွန္းသည္။
 ေမာလ္ဒိကု္ႏုငိင္သံည ္၁၉၇၂ 

ေနာကပ္ိငု္းတြင ္ဟိတုယ္ႏငွ္အ့ပန္း 
ေျဖစရာေနရာေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး 
တုိးတကလ္ာသညဟု္ ေမာ္လဒိကု ္
ႏုိင္ငံဟုိတယ္/ခရီးဝန္ႀကီးဌာန၏ 
စစ္တမ္းမ်ားတြင္  ေဖာ္ျ ပထား  
သည္ ။
 ေမာ္လဒိုက္သို ႔  အမ်ားဆံုး 
လည္ပတ္သူမ်ားမွာ ဥေရာပမွ 
ကမ္းေျခႀကိဳက္သူမ်ား၊ အေအး 
ဒဏ္ေရွာငရ္ွားသမူ်ားျဖစသ္ညဟ္ ု
ေဒၚစံပယ္ေအာင္ကေျပာသည္။
 ေမာ္လဒိုက္တြင္  ႐ိုး႐ိုးႏွစ္  
ေယာက္ခန္းငွားခမွာ တစ္ရက္ 
လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀  
မ ွ၇၀ ဝန္းက်ငရ္ွိေသာ ၾကယသ္ံုးပြင္ ့
အဆင့္ရွိဟိုတယ္မ်ားရွိၿပီး ၾကယ္ 
ေလးပြင္အ့ဆင္ရ့ွဟိိတုယတ္စလ္ံုး 
၏အခန္းခမွာ ၁၀၀ ဝန္းက်င္မွ 
၁၅၀ ရွိေသာဟိုတယ္မ်ားရွိသည္ 
ဟုသိရသည္။
 ေမာ္လဒိုက္ႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းလုပ္ကို င္သူမ်ားသည္  
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အႏု 
ပညာရွင္မ်ားကို အခမဲ့လည္ပတ္ 
ရန္ဖတ္ိေခၚၿပီး ၎တုိ႔ႏိငုင္၏ံ ခရီး 
သြားလပုင္န္းေစ်းကြကတ္ြင ္ျမနမ္ာ 
ႏုိင္ငံမွ  ခရီးသြားမ်ားရရွိေရးကို 
ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။

 ခရီးသြားရာသီကုန္ဆံုးခ်ိန္ 
မုိးကာလဇြန္လမွ စကတ္ငဘ္ာလ 
အတြင္း ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခသို ႔ 
လာေရာက္လည္ပတ္ေသာဧည့္ 
သည္မ်ားအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
အစအီစဥ္မ်ားကိ ုလစဥ္ထည္သ့ြင္း 
ႏုငိရ္န ္လပုက္ိငု္ႏိငုသ္မူ်ားအားဟိ ု
တယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစုေပါင္းၿပီး 
ပထမဆံုးေခၚယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

ေခ်ာင္းသာဟိုတယ္ဇုန္အတြင္း  
ေရးမွဴး ဦးမင္းေက်ာ္ဦးက ေျပာ 
သည။္ ‘‘အရငက္ ဟုိတယ္တစလ္ံုး 
ခ်င္းစီကေခၚတာေတာ့ရွိတယ္။ 
ဒီႏစွမ္ွာေတာ ့ဟိတုယ္ေတြစုေပါင္း 
ၿပီး ဒီလုိလုပ္ဖို႔ေခၚခဲ့တယ္’’ဟု ဟို 
တယ္ဇုန္ အတြင္းေရးမွဴးဦးမင္း 
ေက်ာ္ဦးကေျပာသည္။
 ျမန္မာႏိငုင္၌ံ ခရီးသညအ္ဝင ္

မ်ားေသာ ကမ္းေျခသံုးခုအနက္ 
ေငြေဆာင္ႏွင့္ငပလီတုိ႔သည္ ေမလ 
ကုန္မွစက္တင္ဘာလကုန္အထိ 
ဟိုတယ္မ်ားပိတ္ထားၿပီး ေခ်ာင္း 
သာကမ္းေျခတစ္ခုတည္း၌သာ 
ဟုိတယ္ခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးထား 
ေၾကာင္း ကမ္းေျခဟိတုယလ္ပုင္န္း 
ရွင္မ်ားထံမွသိရသည္။
 ‘‘အရင္တုန္းကဆုိရင္ ဒီလို 

ကာလမွာ အခန္းမေလွ်ာ့ေပးတာ 
မ်ဳိးေတြပဲလုပ္တယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ 
အခန္းခေရာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအ 
စဥ္ေတြပါရေအာင္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးသြားမွာ’’ဟဥုီးမင္းေက်ာဥ္ီးက 
ေျပာသည္။
 ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခသည္ 
မိုးတြင္း၌ ခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈ 
ျမင္တ့ကၿ္ပီး လာေရာကသ္အူမ်ား 

စုမွာ ျပည္တြင္းမွဧည့္သည္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။
 ၂၀၁၃ မိုးကာလတြင ္ေခ်ာင္း 
သာသို ႔  ခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈ  
တိုးလာခဲ့ ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္လည္း 
ခရီးသည္အဝင္မ်ားႏိုင္မည့္အေန 
အထားရွိေနသည္ဟု ေခ်ာင္းသာ 
ေက်းရြာအပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေတဇာ 
ေအာင္ကသံုးသပ္သည္။

karmajello.comလွပေသာ ေမာ္လဒိုက္ကၽြန္းစုတစ္ေနရာ
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ဂ်ာမန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ၀ုဖ္ဂန္းေရွာ္ဘယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေက်ာ္မ်ိဳး

‘‘ ျပည္သူေတြက ဥေရာပကို 
 မဆန္႔က်င္ၾကပါဘူး။
 သူတို႔က ဥေရာပဘာလုပ္သလဲ  
 နားမလည္ၾကလို႔ပါ’’

 ဥေရာပဟာ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ 
ေရးအက်ပအ္တည္းကိ ုေျဖရငွ္းဖို႔ 
ႀကိဳးစားေနရင္းကေန ခ႐ိုင္းမီး 
ယား ကိ ု႐ရုွားက ျပနသ္မိ္းယလူိကု ္
တာကို ႀကံဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ုရွားနဲ႔ 
သံတမန္ေရး တင္းမာမႈေတြကို 
ဆက္လက္ရင္ဆိုင္လာရတယ္။ 
စစ္ေရးအရ စိုးရိမ္မႈေတြပါ ျဖစ္ 
လာေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ယူက 
ရိန္းအက်ပ္အတည္းနဲ႔ မၾကာမီက 
ယူ႐ိုဗစ္ရွင္း သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပဲြမွာ 
ဆုရသြားတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေမႊး၊ မုတ္ 
ဆတိ္ေမႊးေတြနဲ႔ မနိ္းမလိ၀ုတထ္ား 
တဲ့ အဆိုေတာ္ကြန္ခ်ီတာဗတ္စ္ 
တို႔ ဘာမ်ား သက္ဆုိင္ပါသလဲ။ 
ဂ်ာမန္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ၀ဖုဂ္န္း 
ေရွာ္ဘယ္ကေတာ့ စပိုင္းဂဲလ္ မီဒီ 
ယာနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ အမ်ားက 
ထင္ထားတာထက္ကို ပိုရွင္းျပ 
ထားႏိငုတ္ာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါက  
အီးယူရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးခြန္အား 
ေတြကို ျပသေနတာပဲလို႔ သူက 
ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔အင္ 
တာဗ်ဴး ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြကို 
ဖတ္ၾကည့္ဖို ႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။

၀န္ႀကီးမစၥတာေရွာဘ္ယခ္င္ဗ်ား။ 
ကြန္ခ်ီတာဗတ္စ္ဆိုတဲ့နာမည္ကို 
ရင္းႏွီးပါသလားခင္ဗ်။
 အဒဲါယ႐ူိဗုစရ္ငွ္း သခီ်င္းၿပိဳင ္
ပဲြရ႕ဲ ဆရုအဆိရွုငပ္။ဲ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ 
ေတာ္ သူ႔ရဲ႕သီခ်င္းေတြကို နားမ 
ေထာင္ဖူးဘူးေနာ္။

မတုဆ္တိ္ေမြး၊ ႏႈတခ္မ္းေမြးေတြနဲ႔ 
မနိ္းမလိ၀ုတစ္ားထားတဲသ့တူစဥ္ီး 
က ၿပိဳင္ပဲြမွာ အႏိုင္ရသြားခဲ့တာ 
ဟာ ဥေရာပတုိကန္ဲ႔ ပတ္သကလ္ို႔ 
ဘာမ်ား ေျပာႏိုင္ပါသလဲ။
 ဒီကိစၥက ဥေရာပမွာ ယဥ္ 
ေက်းမႈမ်ိဳးစံု ကဲြျပားျခားနားစြာ 
တည္ရွိမႈကို ေျပာျပေနတာပါ။ ဒါ 
ေပမဲ့ဒီကိစၥကို အရမ္းႀကီး အေရး 
ပါတဲ့ အရာအျဖစ္ေတာ့ တဲြစပ္မ 
ထားသင့္ဘူးေပါ့။

၀န္ႀကီးက သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပဲြ ပရိ 
သတ္တစ္ဦး မဟုတ္ဘူးလား။
 ဒါက မ်ိဳးဆကန္ဲ႔ဆုငိတ္ဲ ့ကစိၥ 
ျဖစ္လိမ့္မယ္ဗ်။ ဒါေပမဲ့ အေလး 
အနက္ထား ေျပာရရင္ သူ႕ရဲ႕ 
ေအာင္ျမင္မႈက ဆိုးရြားတဲ့အရာ 
တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥက 
လကရ္ွမိွာ ႐ရုွားနဲ႔ အျငင္းပြားေနရ 
မႈဟာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥျဖစ္တယ္ဆို 
တာကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို 
ျပသႏိငုခ္ဲတ့ယ္။ ယူကရိန္းမွာ ျဖစ ္
ပ်က္ေနတာထက္ ပိုေက်ာ္လြန္ 
သြားတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္ဆိုတာ 
ပထမဆံုးႀကမ္ိအျဖစ ္ျပသႏိငုခ္ဲပ့ါ 
တယ္။

၀န္ႀကီးဆိုလိုတာက အေနာက္ 
တိုင္းတန္ဖိုးေတြနဲ႔ ႐ုရွားသမၼတ 
ပူတင္က ထိန္းသိမ္းေနတဲ့ တန္ဖိုး 
ေတြၾကားမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတယ္ 
လို႔ ဆိုလိုေနတာလား။
 ယူကရိန္းပဋိပကၡက ျပသ 
ေနတာကေတာ့ အမ်ိဳးသားေရး 
စတိခ္စံားခ်က္ေတြနဲ႔ သေဘာထား 
ကဲြလဲြမႈေတြကို အျမတ္ထုတ္ျခင္း 

ဟာ အတိတ္နဲ႔မဆိငုဘ္ူးဆိတုာပါ 
ပဲ။ ပူတင္ဟာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုက 
ရက္တစ္ အစီအစဥ္ကို အေရးမ 
ႀကီးသေယာင္လုပ္ဖို ႔ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္နဲ႔ ေပၚထြက္လာတယ္။ ဒီလို 
ႀကိဳးပမ္းမႈကို အေနာက္တိုင္းက 
သတုိူ႔ရဲ႕ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းပုံစနံ႔ဲ ပြင္ ့
လင္းလြတ္လပ္မႈ၊ သည္းခံႏိုင္မႈ 
တန္ဖိုးစံေတြနဲ႔ တန္ျပန္ျပလိုက္ 
တာ ေကာင္းတဲ့ကိစၥပါပဲ။ ဒါက 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ စည္း႐ံုးသမိ္းသြင္း 
မႈကိုလည္း တိုးပြားေစပါတယ္။

၀န္ႀကီးေျပာေနတာက မၾကာခဏ  
ဆုသိလိ ုၫႊန္းၾကတဲ ့ပါ၀ါေပ်ာ ့Soft  
power အေၾကာင္းကုိ ေျပာတာေပါ့။
 အားလံုးဆက္ႏႊယပ္တသ္တ ္
လာတဲ့ ကမၻာႀကီးထဲမွာ ပါ၀ါ 
ေပ်ာ့ဆိုတာ အင္မတန္ကို အေရး 
ႀကီးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဥေရာ 
ပတိုက္သားေတြကလည္း သိရပါ 
မယ။္ ကြၽန္ေတာတ္ို႔ဟာ အမ်ားက 
ကိုယ့္ကို ထင္မွတ္တာထက္ပိုၿပီး 
အားေကာင္းတယ။္ ဆဲြေဆာင္ႏုငိ ္
စြမ္းရွိတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ပို 
ၿပီး ယံုၾကည္မႈရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ဥ 
ေရာပဆိတုာ ကမၻာလံုးဆိငုရ္ာမစ ္
ရွငတ္စခု္ပါ။ ႏိငုင္တံကာ စစတ္မ္း 
ေတြအရလည္း ဥေရာပဟာ ပါ၀ါ 
ေပ်ာ့အင္အားအႀကီးမားဆံုးျဖစ္ 
ပါတယ္။

ကြန္ခ်ီတာကို ႐ုရွားနဲ႔ အျခားအာ 
ဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြမွာ ဥေရာပႏြယ္ 
၀ငတ္စဦ္းရ ဲသေကၤတအျဖစ ္ပုိၿပီး 
သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။

 အႀကိဳက္ေတြကိုေတာ ့ထည့ ္
မတြက္ပါနဲ႔။ အျခားသူေတြအ 
တြက္ ေယဘုယ်ျပဳထားတဲ့ စံႏႈန္း 
ေတြထဲမွာလည္း ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ 
ပိုင္အႀကိဳက္ေတြ မထည့္သြင္းမိဖို႔ 
ႀကိဳးစားပါတယ။္ ဒါေပမဲ ့ဒါက အ 
ဓကိအေၾကာင္းရင္း မဟုတ္ပါဘူး။ 
အဒဲအီစားအဓကိက်တာကေတာ့ 
လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္သေဘာ 
ေပါက္ျခင္းက လူတိုင္းဆီကေန 
သည္းခံႏိုင္မႈနဲ ႔ ပြင့္လင္းမႈကို 
ေတာင္းဆိုေနတယ္ဆိုတာပဲ ျဖစ္ 
ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကိစၥတစ္ခုမွာ ပူတင္က 
ေတာ့ အေနာက္တိုင္းထက္သာ 
သြားတဲ့ အားသာခ်က္တစ္ခု ရွိပါ 
တယ္။ ဥေရာပရဲ႕ ပါ၀ါအေပ်ာ့ 
ဟာ ခ႐ိုင္းမီးယားကြၽန္းဆြယ္ကို 
႐ရုွားက သမိ္းလိကုတ္ာကိ ုမတား 
ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။
 ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္ေရးအရ 
ခ်ီ တက္ၾကရမွာလား။ ဘယ္သူမွ 
မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ ႐ုရွားဟာ 
ခ႐ိုင္းမီးယားမွာ ေျခလွမ္းမွားခဲ့ 
တယ္ဆုိတာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းနဲ႔ 
ရွင္းသြားပါလိမ့္မယ္။

ဒါဆိ ု႐ရုွားရ႕ဲ ေခတမ္တီိုးတက္ေရး 
ကာလနဲ႔ ေမာ္စကိုနဲ႔ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ ကာလဟာ ယာယီ 
အဆင့္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္ေပါ့။ 
ကြၽန္ေတာတ္ို႔အခ ုအရငလ္ိမု်ိဳး အ 
ေရွ႕-အေနာက္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈ 
အေျခအေနကို ျပန္ဦးတည္ေနခဲ့ 
ၿပီလား။

 မျဖစ္ဘူးလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရတာ 
ပါပဲ။ ပူတင္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္ကို 
သြားခဲ့ ၿပီး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ 
ေရာင္းခ်ေရး စာခ်ဳပတ္စရ္ပလ္ည္း  
လကမ္တွ္ေရးထိုးခဲတ့ယ။္ ဒါေပမဲ ့
ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းက ဥေရာပမွာ 
႐ုရွားရတာထက္ နည္းတယ္လို႔ 
သိရပါတယ္။ ဒီအခ်က္က ျပေန 
တာက ႐ုရွားရဲ႕ အကိ်ဳးစီးပြားထဲ 
မွာ တ႐ုတ္ကိုမွီခိုဖို႔ အမ်ားႀကီးရွိ 
လာလိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူးလို႔ ျပသ 
ေနပါတယ္။ ႐ုရွားဟာ ဥေရာပနဲ႔ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚမွာ 
မွီခိုေနရတာပါ။ ဒါဟာတကယ္ပဲ 
ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈအတြက ္အ 
ေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ဂ်ာမန္ေန႔စဥ္ 
သတင္းစာတစ္ေစာင္မွာ ၀န္ႀကီး 
က အေနာက္တုိင္းဟာ ပိုအား 
ေကာင္းရမယ္လို႔ ေရးခဲတ့ယ္။ ၀န္ 
ႀကီးက ရည္ၫႊန္းတာ စစ္ေရးအင ္
အားကို ေျပာတာလား။
 ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပါ၀ါေပ်ာ့ 
က ဆဲြေဆာင္သိမ္းသြင္းႏိုင္စြမ္းရွိ 
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
အတုိက္အခုိက္မခံရေအာင္ စစ္ 
ေရးအရ ခိုင္မာအားေကာင္းေနရ 
ပါမယ္။ 

၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ဥေရာပရဲ႕ စီးပြား 
ေရးအင္အားအေျခအေနကို ပို 
တြက္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး 
ေနာ္။ အီးယူဆန္႔က်င္ေရးပါတီ 
ေတြကလည္း ဥေရာပထဲမွာပဲ လူ 
ႀကိဳက္မ်ားလာေတာ့ အီးယူဟာ 
အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းမွာပဲ ဆြဲ 

ေဆာငသ္မိ္းသြင္းႏိငုစ္ြမ္းေတြ ဆံုး 
႐ံႈးေနၿပီမလား။
 အမ်ားအားျဖင့္ေတာ ့ဂ်ာမန ္
ကဗ်ာဆရာ ဟိုးဒါးလင္း တစခ္ါက 
ေျပာဖူးသလိုေပါ။့ ‘‘အႏရၲာယရ္ွတိဲ ့
ေနရာမွာ ကယ္တင္ျခင္းခံရမႈ 
လည္း ပိႀုကီးႀကီးမားမား ရွလိာမွာ’’ 
ဆုိတာလိုပဲေလ။ ဒီျဖစ္စဥ္က ဒီမို 
ကရက္တစ္အင္အား အမ်ားႀကီး 
ၾကားထမဲွာ ဘယဘ္ကက္ိ ုလိကုမ္ 
လဲဆိုတဲ့ ျပတ္သားမႈကို ပိုတိုးပြား 
ေစၿပီး ဥေရာပကိ ုေရွ႕သို႔ဆကတုိ္း 
တက္ေစမွာပါ။

၀န္ႀကီးက ဥေရာပကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာပိုေပးၿပီး အီးယူဆန္႔က်င္ 
ေရးအျမင္ေတြကို တုိက္ခ်င္ေန 
တယ္။ အဒဲါက နည္းနည္း ေျပာင္း 
ျပန္ျဖစ္ေနသလားလို႔။
 ျပည္သူေတြက ဥေရာပကို 
မဆန္႔က်င္ၾကပါဘူး။ သူတုိ႔က 
ဥေရာပက တကယ္ဘာလပ္ုသလ ဲ
ဆိုတာကို ေသခ်ာနားမလည္ၾက 
လို႔ပါ။ ဒါကိ ုရွင္းျပရပါမယ္။ ႏိငုင္ ံ
ရပ္ျခား အက်ပ္အတည္းေတြက 
ဥေရာပထဲမွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
စိတ္အားထက္သန္မႈ တက္လာ 
ေအာင္ေတာင္ အကူအညီေပး 
ေကာင္းေပးႏိုင္တယ္။ ဂ်ာမနီမွာ 
ယူ႐ိုေငြကို လက္ခံလာၾကမႈဟာ 
ယူ႐ိုေငြ အက်ပ္အတည္းကာလ 
မွာမွ အဆက္မျပတ္ ပုိျမင့္တက္ 
လာတာလည္း ရွိတယ္ေလ။

—Ref: German Finance 
Minister Schauble ‘Europe 

Needs More Self-Confidence’. 
Spiegei : 27 May

ဂ်ာမန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ၀ုဖ္ဂန္းေရွာ္ဘယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း



Vol.13, No.13  JuNe 4 , 2014 International
37

အဲဘတ္စ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ့္
ဖားဘရစ္ ဘရီဂီယား

ရဲမင္း

 မစ ၥတာဖားဘရစ္  ဘရီဂီ  
ယာသည္ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး 
၂၀၁၂ ခုႏစွ ္ဇြန္လ ၁ ရကက္ ေလ 
ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ အဲ 
ဘတ္စ္ ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈ  
ေဆာင ္အရာရိွခ်ဳပ္အျဖစ ္ခန္႔အပ္ 
ခံခဲ့ရသည္။
 မစၥတာဖားဘရစ ္ဘရီဂယီာ 
သည္ ဥေရာပေလေၾကာင္း ကာ 
ကြယ္ေရးႏငွ္ ့အာကာသေအဂ်ငစ္ ီ
(EADS) ၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ 
တြင္လည္း ပါ၀င္သည္။ EADS  
အဲဘတ္စ္၏ မိခင္ကုမၸဏျီဖစ္ၿပီး 
အေျခခစံီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ား အ  
ျဖစ ္Airbus Military၊ Eurocopter ၊  
Astrium ႏငွ့ ္Cassidian လပ္ုငန္း 
မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။
 ဘရီဂယီာကိ ု၁၉၆၁ ခုႏစွက္ 
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ  ဒီေဂ်ာင္ေဒသ၌ 
ေမြး ဖြားခဲ့သည္။ ဘရီဂီယာသည္ 
၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ Ecole Poly 
technique ေက်ာင္းမွ ဘဲြ႕ရရိွခဲ့ၿပီး 
Ecole des mines de Paris မွ 

လည္း ဘဲြ႕ယူခဲ့သည္။
 ဘရီဂီယာသည္ ၁၉၈၃ ခု 
ႏစွတ္ြင ္ခရီးမယ္လဗ္လီ ္စပူါဖီးနစ ္
ႏ်ဴဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတြင္ စမ္း 
သပ္မႈ အငဂ္်ငနီ္ယာအျဖစ ္စတင ္
အလုပ္၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ 
တြင္ ျပင္သစ္စက္မႈလုပ္ငန္း ၀န္ 
ႀကီးဌာနတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ 
ခဲ့သည။္ ယင္းေနာက ္၁၉၈၉ ခုႏစွ ္
တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ 
စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးရာ ဒါ 
႐ုိက္တာအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရ 
သည။္ ေနာကတ္စ္ႏစွအ္ၾကာတြင ္
မစၥတာ ဘရီဂီယာသည္ ႏိုင္ငံ  
ျခားကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၏ နည္း 
စနစအ္ႀကံေပးအျဖစ ္လပ္ုကိငုၿ္ပီး 
ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္  တာ၀န္ရွိသူျ ဖစ္  
သည။္ ထို႔ေနာကတ္ြင ္စာတိကု္ႏငွ့ ္
ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကးီ 
၏ နည္းစနစပုိ္င္းအႀကံေပးအျဖစ ္
လည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး စက္မႈပိုင္း 
ဆိုင္ရာႏွင့္  ႏိုင္ငံတကာေရးရာ 

မ်ားကို တာ၀န္ယူခဲ့သည္။
 ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္မူ မစၥတာ 
ဖားဘရစ္ဘရီဂီယာသည္ ကာ 
ကြယ္ေရး  ပစ ၥည္းမ်ားအဓိက 
ထုတ္လုပ္ေသာ Matra ကုမၸဏီ 
တြင္  ေျပာင္းေရႊ ႕လုပ္ကို င္ ၿ ပီး  
Apache MAW GIE ႏွင့္ Euro-
drone GIE ပေရာဂ်က္ႏွစ္ခုတြင္ 
ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ 
ခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ Matra 
BAe Dynamics ကို ဦးေဆာင္အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္သူျဖစ္လာခဲ့ 
သည္။
 ၁၉၉၈ ခုႏစွတ္ြင ္မစၥတာ ဘ 
ရီဂယီာသည ္Matra BAe Dyna-
mics ၏ စအီီးအုိအျဖစ ္တာ၀န္ယူ 
ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ MBDA 
ဟု ေခၚေသာ ဥေရာပဒံုးက်ည္ 
စနစ္ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာ 
ရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ 
၂၀၀၃ ခုႏစွတ္ြင ္မစၥတာဘရီဂယီာ 
သည္ ဥေရာပရဟတ္ယာဥ္အဖဲြ႕ 
(Eurocopter Group)၏ ဥကၠ႒ 

ႏွင့္ စီအီးအိုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ 
ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ EADS  ရဟတ္ 
ယာဥ္ ဌာနႀကီးတစခု္လံုး၏ အႀကီး 
အကဲျဖစ္လာခဲ့သည္။
 ၂၀၀၆ ခုႏစွ ္ေအာကတုိ္ဘာ 
တြင္မူ မစၥတာ ဘရီဂီယာသည္ 
အဲဘတ္စ္ ေလယာဥ္ကုမၸဏီ၏ 
လပ္ုငန္းလညပ္တ္ေရး အရာရိွခ်ဳပ္ 
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။ EADS 
အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ 
တစ္ဦးအျဖစ္ အဲဘတ္စ္အုပ္စု 
တစ္ခုလံုး၏ အေထြေထြလုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေစ 
ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္အပ္ 
ႏွင္းျခင္း ခံရသည္။
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ 
တြင ္မစၥတာ ဖားဘရစ ္ဘရီဂယီာ 
ကိ ုအဘဲတ္စက္မုၸဏ၏ီ ဥက႒ၠႏငွ့ ္
အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ 
အပ္ခဲ့သည္။

—Ref: Wikipedia

ဆီးရီးယား ကာ့ဒ္လူမ်ိဳး ၂၀၀ နီးပါးကုိ ဂ်ီဟတ္ဝါဒီမ်ား 
ျပန္ေပးဆြဲသြားဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေျပာၾကား

ေဘရြတ္၊ေမ-၃၁
ဆီးရီးယားႏုငိင္မံ ွအစြန္းအေရာက ္
ဆံုး အီရတ္ႏွင့္ လီးဗင့္အစၥလာမ္ 
မစ္ ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႕ (ISIL)က 
အလကပ္ိၿုမိဳ႕ဧရယိာမ ွကာဒ့လ္မူ်ိဳး 
အရပ္သား ၂၀၀ နီးပါးကိ ုျပန္ေပး 
ဆြဲသြားခဲ့သည္ဟု ဆီးရီးယား လူ႔ 
အခြင့အ္ေရးေစာင့ၾ္ကည့္ေရးအဖြ႕ဲ 
က ေျပာၾကားသည္။
 အလက္ပုိခ႐ိုင္ ကာဘာစင္ 
ေက်းရြာမွ အသက(္၁၇)ႏစွမွ္ (၇၀) 
ၾကား ကာဒ့အ္ရပသ္ား အနည္းဆံုး 
၁၉၃ ဦးကို ISIL အဖြဲ႕ တုိက္ခုိက္ 
ေရးသမားက ျပန္ေပးဆြဲသြားခဲ့  
သည္ဟု  ဆီးရီးယားလူ ႔အခြင့္  
အေရးအဖဲြ႕က ေျပာသည္။
 ျပန္ေပးဆြဲျခင္းအေၾကာင္းျပ 
ခ်က္မ်ားကို မသိရွိရေသးေသာ္ 
လည္း ယင္းကဲ့သို႔ အျဖစ္အပ်က္ 
မ်ားမွာ ISIL ထနိ္းခ်ဳပမ္ႈေအာကရ္ွ ိ
ေဒသမ်ားတြင ္အႀကမ္ိႀကမ္ိ ျဖစပ္ြား 

ခဲ့ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ 
ဒါ႐ုိက္တာရာမီအဗၺဒယ္ရာမန္က 
ေျပာသည္။
 အရီတ္ႏုငိ္င ံအယလ္က္ုငိဒ္ါ 
အဖြဲ႕အတြင္း အမာခံအင္အားရိွ 
ေသာ ISIL အစၥလာမ္မစ ္စစ္ေသြး 
ႂကြမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေႏြဦး 
ရာသီက ဆီးရီးယားစစ္ပြဲတြင္  
စတင္ပါဝင္လာခဲ့သည္။
 ဆီး ရီးယားႏုိ င္ ငံ မွ  ကာ့ ဒ္  
လက္နက္ကိုင္မ်ားက ISIL အဖြဲ႕ 
က အေစာပုိင္းကပင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ 
သည္။
 သမၼတအာဆတ္ကို  ဆန္ ႔ 
က်င္ေသာ ဆီးရီးယားလက္နက္ 
ကိငုမ္်ားက အစပိုင္းတြင ္ISIL ကိ ု 
ႀကိဳဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအဖြဲ႕ 
၏ ဆုိးရြားေသာ လုပ္ရပ္မ်ား  
ေၾကာင္ ့ေနာကပ္ုငိ္းတြင ္ယင္းအဖြ႕ဲ 
ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

—Ref: AFP

Siemens ကုမၸဏီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈ
ကမၻာတစ္ဝန္း အလုပ္ေနရာ ၁၁,၆၀၀ ထိခုိက္မည္

ဘာလင္၊ေမ-၃၁
ဂ်ာမနီစက္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီႀကီး 
Siemens သည္ ၎တုိ႔၏ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကီးမားေသာ 
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
မည္ျဖစ္ရာ ဝန္ထမ္း ၁၁,၆၀၀ ဦး 
ကို ထိခုိက္မည္ျဖစ္သည္။
 ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈမွာ ကမၻာ 
တစ္ဝန္း အလုပ္ေနရာ ၇,၆၀၀ 
ကို တုိက္႐ိုက္ထိခုိက္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ေဒသခံအဖြဲ ႕အစည္းမ်ား၌ အ 
ေျပာင္းအလဲလုပ္ရာတြင္ ေနာက္ 
ထပ္အလပ္ုေနရာ ၄,၀၀၀ ထိခုိက ္
မည္ျဖစ္သည္။
 သို႔ေသာ္ နယ္ပယ္တစခု္တြင ္
အလပု္ေနရာမ်ား ဖယရ္ွားျခင္းမွာ 
အလုပ္ေနရာ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဟူ၍ 
ဆုလိုိျခင္းမဟတု္ေၾကာင္း ကမုၸဏ ီ

ေျပာေရးဆိခုြင့ရ္ိသွတူစဥ္ီးက ေျပာ 
ၾကားသည္။
 အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကိ ုေနရာ 
ေျပာင္းလဲခန္ ႔အပ္ထားမည္ျဖစ္ 
ကာ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက၍္ ၎တို႔၏ လပ္ုငန္းေကာင ္
စီႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည္။
 Siemens ကမုၸဏ၏ီ လကရိွ္ 
ဌာနခြဲ ၁၆ ခုကို ဌာနခြဲကိုးခုအထိ 
ျပငဆ္ငဖ္ြ႕ဲစည္းမည္ျဖစၿ္ပီး ၂၀၁၆  
ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ကုန္က်စရိတ္  
တစဘ္လီယံီ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရညရ္ြယ္ 
သည္။
 Siemens သည္ ကမၻာတစ္ 
ဝန္း အလုပ္ေနရာ ၃၆၀,၀၀၀ ခန္႔ 
အပထ္ားၿပီး ယင္းတုိ႔အနက ္သံုးပံ ု
တစ္ပံုမွာ  ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္  ရွိ  
သည္။             —Ref: BBC

မိုနာကုိမင္းသား၏ ၾကင္ရာေတာ္၌ ကုိယ္ဝန္ရွိေနၿပီဟု ေတာ္ဝင္မိသားစုေၾကညာ
ပါရီ၊ေမ-၃၁

မုိနာကုိႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မင္း 
သား အဲဘတ္-၂ ႏွင့္ ၎၏ 
ၾကင္ရာေတာ္ မင္းသမီးရွာလင္း 
တုိ႔သည ္ပထမဆံုးရင္ေသြး ရေတာ ့
မည္ဟု ေမလ ၃၀ ရက္တြင္ ေၾက 
ညာသည္။
 မင္းသမီးရွာလင္းသည ္ယခု 
ႏစွမ္ကနုမ္ ီမီးဖြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏငွ့ ္၎တို႔ဇနီးေမာင္ႏွသံည ္ကိယု ္
ဝန္သတင္းေၾကာင့္ အလြန္ဝမ္း 
သာေနေၾကာင္း ေတာ္ဝင္ေၾကညာ 
ခ်က္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။
 မ ၾ ကာ မီေ မြး ဖြား လာ မ ည့္  
ကေလးသည္ ထီးနန္းဆက္ခံသူ 
အျဖစ္ မင္းသားအဲဘတ္-၂ ၏ 
အစ္မႀကီး မင္းသမီးကာ႐ိုလိုင္း 
ေနရာကိ ုအစားထိုးမည္ျဖစသ္ည။္
 မင္းသားအဲဘတ္-၂ တြင္ 
အသက္(၂၂)ႏွစ္အရြယ္ သမီး 

တစဦ္းႏငွ့ ္အသက(္၁၀)ႏစွအ္ရြယ္ 
သားတစ္ဦးတို႔ ရွိၿပီးျဖစ္သည္။
 မင္းသားအဲဘတ္-၂ သည္ 
ခမည္းေတာ ္မင္းသားရနိ္းနီး ယား- 
၃ ႏငွ့ ္မယ္ေတာ္ ေဟာလဝိဒုသ္႐ုပ္ 
ေဆာင ္မင္းသမီး ဂေရ႕စက္ယ္လ ီ

တို႔၏ သားျဖစ္သည္။
 မငး္သားအဲဘတ္-၂ ႏွင့္ 
မင္းသမီးရွာလင္းတို႔သည္ ၂၀၀၀ 
ျပည့္ႏွစ္ ေရကူးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုတြင္ 
စတင္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ 
တြင ္အတီလီႏုငိင္၌ံ က်င္းပေသာ 

ေဆာင္းရာသ ီအုလိပံစအ္ားကစား 
ၿပိဳင္ပြဲ၌ စံုတြဲပြဲတက္ခဲ့၍ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။
 မ င္း သ မီး ရွာ လ င္း သ ည္  
ေတာင္အာဖရိက ေရကူးခ်န္ပီယံ 
တစ္ဦးျဖစ္သည္။    —Ref: BBC

မိုနာကိုမင္းသား အဲဘတ္− ၂ ႏွင့္ ၎၏ၾကင္ယာေတာ္ မင္းသမီးရွာလင္း Eric Gaillard/Files/REUTERS
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Asia
အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး 
ဘူမိအပူေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု 
တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း မၾကာမီစတင္မည္

၂၀၁၅ တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ပိတ္ပစ္ရန္ တ႐ုတ္အစုိးရစီစဥ္

ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏
အြန္လုိင္းဘဏ္အေကာင့္မ်ား ဧၿပီလအတြင္း 
ကန္ေဒၚလာႏွစ္သန္းခန္႔ ခုိးယူခံခဲ့ရ

တိုက်ိဳ၊ေမ-၃၁
ၿပီးခဲ့သည့္ဧၿပီလအတြင္း ဂ်ပန္  
ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
၏ အြနလ္ုငိ္းဘဏအ္ေကာင့မ္်ားမ ွ
ကန္ေဒၚလာႏစွသ္န္းနီးပါး ခုိးယခူ ံ
ခဲ့ရသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာဘဏ္မ်ား 
အေနျဖင့ ္အြနလ္ိငု္းဘဏလ္ပုင္န္း  
ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားကိ ုပတိပ္စရ္န္ႏငွ့ ္
ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးမည့္ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္ 
စဥ္းစားသံုးသပ္ေနရသည္။
 ဧ ၿ ပီလထဲတြင္  အြ န္လုိင္း  
ဘဏ္အေကာင့္မ်ားမွ အခိုးခံရမႈ 
၅၀ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ဆံုး႐ံႈးမႈမွာ 
ယန္းေငြ သန္း ၂၀၀ နီးပါးရွိခဲ့  
သည္။
 ထုသိတင္းကိ ုအမ်ားျပညသ္ ူ
သို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း 
ဘဏ္လုပ္ငန္းေလာကႏွင့္ နီးစပ္ 
သည္ ့သတင္းရင္းျမစက္ိ ုကုိးကား 
၍ ေဖာ္ျပေသာ သတင္းတြင ္ယမန္ 
ႏွစ္က တစ္ႏွစ္လံုးခိုးယူခံရေသာ 
ပမာဏထက္ ယခုဧၿပီတစ္လအ 
တြင္း အခိုးခရံေသာပမာဏာမွာ ပိ ု 
မ်ားေၾကာင္း ဆုိသည္။

 ဂ်ပန္ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
က ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ 
ၿပီးခဲ့သည္မ့တ္လတြင ္အဆံုးသတ္ 
ခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အြန္ 
လုိင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမွ ခုိးယူခံရ 
ေသာ ေငြပမာဏမွာ ယန္း ၁၈၂ 
သန္းရွိခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ 
သန္းခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။
 ဂ်ပန္ႏုငိင္တံြင ္မစဆ္ဘူရီွယီ ူ
အက္ဖ္ေဂ် ဘ႑ာေရးအုပ္စုႏွင့္ 
မစ္ဇူဟိုဘ႑ာေရးအုပ္စုတို ႔မွာ 
လည္း ၎တို႔၏ ေဖာကသ္ညမ္်ား 
သည္ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ေငြခုိး 
ယူခံရမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း တုိင္ 
ၾကားခံရသည္ဟု ေျပာသည္။
 ပံုမွန္အားျဖင့္  အြန္လုိင္းမွ 
ေငြခိုးယူမႈမ်ားမွာ အသံုးျပဳသူမ်ား 
၏ အြန္လုိင္းဘဏ္အေကာင့္မ်ား 
၏ ပတ္စ္ဝါ့ဒ္မ်ားကို လွည့္ျဖားရ 
ယူျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ား၏ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်၍ 
ခ်ိဳးေဖာက္ Hacking လုပ္ကာ ခုိး 
ယူျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

—Ref: Reuters

ဂ်ကာတာ၊ေမ-၃၁
အင္ဒိုနီးရွားအစုိးရသည္ မၾကာမီ 
ကာလအတြင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 
ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့ရသည့္ ကမၻာ့ 
အႀကီးဆံုး ဘူမိအပူေငြ႕သံုး လွ်ပ္ 
စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတစ္႐ံု  
တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း စတင္ 
ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘အဲဒီစက္႐ုံဟာ ကမၻာမွာ 
ဘမိူအပူေငြ႕ကေန လွ်ပ္စစဓ္ာတ္ 
အား ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုေတြထဲ 
မွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္ပါမယ္’’ဟု 
အသစ္ခန္႔အပ္ခံထားရေသာ ပူး 
တြ ဲစီးပြားေရးဝနႀ္ကီး ခ်ိဳင႐္လူတ္န ္
ဂ်န္က ေျပာသည္။
 ဝန္ႀကီးက အစုိးရ၏ အစီအ 
စဥမ္်ားထတဲြင ္ထုစိက႐္ံသုစ ္တည ္
ေဆာက္ေရးမွာ အဓိကအခန္း 
က႑မွ ပါဝင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၂၂ 
တြင ္လွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ားထတုလ္ပု ္
ႏိုင္မႈကုိ ၆၀ ဂစ္ဂါဝပ္အထိ တုိး 
ျမႇင့္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း 
ဆုိသည္။
 အငဒ္ိနုီးရွားတြင ္ေျမေအာက ္
အပူေငြ႕မွတစ္ဆင့္ ဓာတ္အား 
ထုတ္ယူႏုိင္ေရး စီမံကိန္းမ်ားမွာ 

အနည္းဆံုး ၃၀ ခန္႔ရိွေနၿပီး ထုိုစီမံ 
ကိန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးရျခင္းမွာ 
စက႐ုံ္တည္ေဆာကရ္န္ ေျမေနရာ 
မ်ား ငွားရမ္းေရးကိစၥမ်ား၊ လုပ္ 
ကိုင္ခြင့္ပါမစ္ရေရးကိစၥမ်ားႏွင့္  
ဆက္ႏႊယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
 ယ ခု တ ည္ေ ဆာ က္ မ ည့္  
ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဘူမိအပူေငြ႕သံုး 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွာ 
ဓာတအ္ားထတု္ႏုငိစ္ြမ္း ၃၃၀ မဂီါ 
ဝပ္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
 ဆူမၾတားျပည္နယ္ေျမာက္ 
ပုငိ္းရွ ိဆာ႐လူာအရပတ္ြင ္စက႐္ံ ု
ကိ ုလာမည့္ႏစွဆ္န္းပုငိ္းတြင ္တည ္
ေဆာက္သြားမည္ဟု သိရသည္။
 ဝန္ႀကီးခ်ိဳင္႐ူလ္က ဂ်ာဗား 
ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းတြင္လည္း 
ဘနတ္န္ေက်ာကမ္ီးေသြးသံုး လွ်ပ ္
စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို တည္ 
ေဆာက္ေနၿပီး ထုိစက္႐ံုမွာ ၿပီးစီး 
သြားပါကလည္း အေရွ႕ေတာင္ 
အာရွတြင္ အႀကီးဆံုး ေက်ာက္မီး 
ေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး 
စက႐ုံ္ ျဖစလ္ာမညဟု္ သရိသည။္

—Ref: The Jakarta Post

ေဘဂ်င္း၊ေမ-၃၁
တ႐ုတ္အစုိးရသည္ ၂၀၁၅ တြင္ 
ထုတ္လုပ္ႏုိ င္စြမ္းအားနည္း ၿပီး  
လု ပ္ င န္း ခြ င္ လံု ၿ ခံဳ မႈ မ ရွိ သ ည့္  
ေက်ာက္မီးေသြးမုိင္း အငယ္စား 
အေရအတြက ္၂,၀၀၀ ခန္႔ကိ ုပိတ္ 
ပစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံ 
ေတာ္လုပ္ငန္းခြင္ လံုၿခံဳေရးအာ 
ဏာပုိင္အဖြဲ႕က ထုတ္ေဖာ္ေျပာ 
ၾကားလုိက္သည္။
 အဖြ႕ဲက ထုတ္ျပန္သည္ ့လာ 
မည့္ႏွစ္တြင္ ပိတ္သိမ္းပစ္မည့္ 
ေက်ာကမ္ီးေသြးမိငု္းတြင္း အေသး 

စားမ်ားတြင ္ခ်ံဳကင္းခ႐ုငိ၊္ ယနူန၊္ 
ကြီက်ိဳး၊ စီခြၽမ္၊ ဟူနန္၊ ဟူပုိင္၊ 
က်န္ရွီး၊ ေဟလံုက်န္းႏွင့္ ေလ်ာင္ 
နင္းျပညန္ယမ္်ားတြငရ္ွိေသာ မုငိ္း 
တြင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႕ကဆုိ 
သည္။
 အဖြဲ႕သည္ ေက်ာက္မီးေသြး 
မုငိ္းတြင္းမ်ားမ ွႏစွစ္ဥထ္တုလ္ပုမ္ႈ 
ကုိလည္း  တန္ခ်ိ န္ကုိးေသာင္း  
ေအာက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာ့ခ်သြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။
 တ႐တု္ႏုငိင္တံြင္းရွ ိေက်ာက ္
မီးေသြးႏွင့္ အျခားသတၱဳမုိင္းတြင္း 

မ်ားမွာ ကမၻာတြင္ မေတာ္တဆမႈ 
မ်ားျဖင့ ္လူေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ ္
သည္။
 ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ လံု ၿခံဳေရး 
စံႏႈန္းမ်ား လုကိန္ာမႈအားနည္းျခင္း 

ႏွင့္ စည္းကမ္းတက် ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ 
မႈမ်ား အားနည္းျခင္းတုိ႔ကလည္း 
အဓိကအေၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္ 
သည္။

—Ref: Xinhua
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Divergent ေနာက္ဆက္တဲြဇာတ္ကားသစ္မွာ 
ပါ၀င္မယ့္ ဆူကီ၀ါးတားေဟာက္စ္

ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္၊ ေမ-၃၀
ၿဗိတိန္ေမာ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ဆူ 
ကီ၀ါးတားေဟာက္စ္သည္ အေမ 
ရိကန္သပိၸစံတ္ိကူးယဥ္ဇာတ္ကား 
Divergent ေနာက္ဆက္တဲြဇာတ္ 
လမ္းျဖစ္ေသာ Insurgent ၌ ပါ 
၀င္ သ႐ုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။
 ေဟာလိ၀ု ဒ္္ နာမည္ေက်ာ္  
မင္းသား ဘရက္ဒေလကူးပါး၏ 
ခ်စ္သူျဖစ္ေသာ ဆူကီ၀ါးတား 
ေဟာက္စ္သည္ Insurgent ႐ုပ္ 
ရွင္ဇာတ္ကားသစ္ေတြ ေရွးလန္ 
၀ုဒ္ေလ၊ သီအိုဂ်ိမ္းစ္၊ ကိတ္၀င္း 
စလက္တို ႔ႏွင့္အတူ ပူးတဲြသ႐ုပ္ 
ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

 Insurgent ဇာတ္ကားသည ္
ဆူကီ၀ါးတားေဟာက္စ္အတြက္ 
စတုတၱေျမာက္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား 
ျဖစ္ၿပီး ဆူကီသည္ Material Girl 
႐ုပ္သဇံာတ္လမ္းတဲြ၌လည္း ပါ၀င ္
သ႐ုပ္ေဆာင္ဖူးသူျဖစ္သည္။
 အေမရိကန္စာေရးဆရာမ 
ဗာ႐ိုနီကာ႐ို႕သ္၏ ေရာင္းအားအ 
ေကာင္းဆံုး Divergent ၀တၱဳတဲြမွ 
Insurgent ၀တၱဳကို အေျခခံ႐ိုက္ 
ကူးမည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားကို ၂၀၁၅ 
မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ႐ံုတင္ျပသ 
မည္ ျဖစ္သည္။

—Ref: People Magazine

‘နင္ေစရင္’က  ကစ္ တစ္ခါမွ 
သ႐ုပ္မေဆာင္ဖူးတဲ့ ကာ႐ုိက္တာပါ
ဇြဲဉာဏ္
မၾကာမီ ႐ုံတင္ျပသေတာ့မည့္ ဒါ႐ုိက္တာ 
၀ုိင္း႐ုိက္ကူးေသာ ‘‘နင္ေစရင္’’ ႐ုပ္ရွင္ 
ဇာတက္ားႀကီးတြငပ္ါ၀ငသ္ည္ ့ဇာတ႐္ပုမ္ွာ 
အႏုပညာခရီးတစ္ေလွ်ာက္တစ္ ႀကိမ္မွ်  
မလုပ္ဖူးသည့္ ဇာတ္႐ုပ္တစ္ခုျဖစ္၍ ပရိ  
တအ္ားေပးမႈကိ ုရငခ္နု္ေနသည္ ့အႏပုညာ 
ရွင္မွာ ၀တ္မႈံေရႊရည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအ 
ခ်ိန္တြင္လည္း ဇာတ္ကား႐ုိက္ကူးမႈမ်ားကို 
ယခင္ထက္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္႐ုိက္ကူူးေနကာ လူ 
ငယဆ္နဆ္နက္ာ႐ုကိတ္ာမ်ားႏငွ္ ့ပရသိတအ္ား 
ေပးမႈရရွိခဲ့သလုိ ၎ကုိျမင္ေနက်ပုံစံမ်ားမွ ခြဲ 
ထြက္ကာ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ‘လိပ္ျပာ’ 
ဇာတ္ကားကိုလည္း ပရိသတ္မ်ား ႀကဳိက္ႏွစ္ 
သကခ္ဲ့သည။္ ယခုရကတ္ြငလ္ည္း ဒါ႐ိုကတ္ာ၀ုငိ္း 
႐ုိက္ကူးသည့္ ခ်စ္လွစြာေသာအမုန္းဟု အမည္ေပး 
ထားေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ေအာင္ရဲလင္း၊ သက္ 
မြန္ျမင့္တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္သ႐ုပ္ေဆာင္ေနသည့္၀တ္မႈံေရႊ 
ရညက္ိ ုေရ႕ွဆက္ေလွ်ာကလ္မွ္းမည္ ့အႏပုညာခရီးအ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
အခု႐ိုက္ေနတဲ့ ခ်စ္လွစြာေသာအမုန္း႐ုပ္ရွင္မွာ 
ပါတဲ့ ဇာတ္႐ုပ္ကိုအရင္ဆုံးေျပာျပပါလား။ ဒီ 
ဇာတ္႐ုပ္ကေရာ ၀တ္မႈေံရႊရည္အတြက္ လုပ္ကြက္ 
ဘယ္ေလာက္ရလဲ။
 ဒီ႐ုပ္ရွင္မွာ ကစ္က ထုံထုံထိုင္းထုိင္း အူ 
ေၾကာင္ေၾကာင္ပံုစံနဲ ႔ ေတာကတက္လာတဲ့ 
ေကာငမ္ေလး။ လပုက္ြကက္ေတာ ့ဒ႐ီပုရ္ငွမ္ွာပါ 
တဲ ့သူေတြအကနုလ္ုံးသူ႔ေန ရာနဲ႔သူေကာင္းၾကပါ 
တယ္။ ကစ္ကေတာ့ ဒီကားထဲမွာပါတဲ့ အမုန္း 
ဆုတိဲ ့ေကာငမ္ေလးရ႕ဲဇာတ႐္ပုန္ဲ႔ႀကဳိးစားထား
ပါတယ္။

၀တ္မႈံေရႊရည္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

စာမ်က္ႏွာ ၄၁ 
ဓာတ္ပုံ−ေအးေဇာ္မုိး(စက္မႈ)
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တ႐ုတ္ဒရာမာဇာတ္လမ္းတဲြမွာ
ပါ၀င္မယ့္ ကင္ထယ္ဟီး

ဆိုးလ္၊ ေမ-၃၀
ေတာင္ကိုရီးယား သ႐ုပ္ေဆာင္ 
အမ်ားအျပား တ႐ုတ္အႏုပညာ 
ေစ်းကြက္သို ႔  ၀င္ေရာက္ေနစဥ္ 
ေကဒရာမာစတား ကင္တယ္ဟီး 
ကလည္း တ႐ုတ္ဒရာမာဇာတ္ 
လမ္းတဲြတစခု္၌ ေခါင္းေဆာငမ္င္း 
သမီးအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မည္ဟု 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 Korea Times သတင္း၏ 
ေဖာ္ျပခ်က္အရ ကင္ထယ္ဟီး 
သည္ တ႐ုတ္ဒရာမာ ဇာတ္လမ္း 
တဲြသစ္ Wang Xij ၌ ပါ၀င္သ႐ုပ္ 
ေဆာငမ္ည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏငွ့ ္ဇြနလ္ 

လယ္တြင ္႐ုိကက္ူးေရးစတငမ္ည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 Wang Xij ဒရာမာဇာတ္လမ္း 
တဲြတြင္ ပါ၀င္မည့္ အျခားေသာ 
ဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ 
ဒရာမာဇာတအ္မိတ္ို႔ကိ ုထတု္ေဖာ ္
ေျပာၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
 ကင္ထယ္ဟီးက ‘‘ဒီအခြင့္ 
အေရးကေန တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈ 
အေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ဖို႔ 
ေမွ်ာလ္င္ပ့ါတယ။္ ဒဇီာတလ္မ္းတဲြ 
မွာ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရလို႔ 
လည္း ဂုဏ္ယူမိပါတယ္’’ ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကင္ထယ္ဟီး 

သည္ ေမ ၂၉ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ 
ႏိုင္ငံေဘဂ်င္းၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
တ႐ုတ္သမုိင္းအေျခခံ ဒရာမာ 

ဇာတ္လမ္းတဲြ Wang Xij သတင္း 
စာရွင္းလင္းပဲြသို ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။

 ကင္ထယ္ဟီးသည္ ၂၀၁၃ 
ခုႏစွတ္ြင ္ကိရုီးယားနန္းတြင္းဒရာ 
မာဇာတ္လမ္းတဲြ Jang Ok-jung, 

Living by Love ၌ ပါ၀င္သ႐ုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့သည္။

—Ref: KDrama Stars
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မသက္မြ န္ျမင့္နဲ ႔တြဲဖက္သ႐ုပ္ 
ေဆာငရ္တာဆုိေတာ ့အေပးအယ ူ
မွ်ေအာင ္ဘယလ္ုႀိကဳိးစားခဲလ့။ဲ၀ါ 
ရင္သ့႐ုပ္ေဆာငတ္စ္ေယာကန္ဲ႔သ 
႐ုပ္ေဆာင္ရတာဆုိေတာ့ စိုးရိမ္ 
စိတ္ျဖစ္တာမ်ဳိးေရာရွိလား။
 အဓိက,က ႏွစ္ေယာက္႐ုိက္ 
တယ္ဆုိရင္ အေပးအယူမွ်ဖုိ ႔လုိ 
တယ္။ ဒီကားရဲ႕ ေတာ္ေတာ္မ်ား 
မ်ား ေလးပုံသုံးပုံေလာက္က မ 
သကမ္ြန္နဲ႔ ကစရ္႕ဲအဆုကံတ္ေတြ 
ခ်ည္းပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကာ႐ုိက္တာ 
လည္းမတူသလုိ ဇာတ္လမ္းသ 
ေဘာအရ ဇာတ္႐ုပ္ေတြမတူတဲ့ 
အတြက္ စုိးရိမ္စိတ္ေတာ့မရွိပါ 
ဘူး။ ဒီကားထဲမွာပါတဲ့ ေကာင္မ 
ေလးျဖစ္ေအာင ္ႀကဳိးစားၿပီးသ႐ပု ္
ေဆာင္ေနပါတယ္။
သမား႐ုိးက်ပုစံမံဟတုဘ္ ဲခြထဲြက ္
ထားတဲ့လိပ္ျပာလုိဇာတ္ကားမ်ဳိး 
ကိုလည္း ပရိသတ္အားေပးမႈရခဲ့ 
တာဆုိေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ 
ဇာတ္ကားေတြကို ဘယ္လုိေရြး 
ခ်ယ္႐ိုက္ကူးျဖစ္လဲ။
 ဒတီစ္ႏစွ၊္ ႏစွ္ႏစွအ္တြင္းမွာ 
ဇာတ္လမ္းေတြကို ေသခ်ာေရြးၿပီး 
ေတာ ့႐ုကိ္ျဖစပ္ါတယ။္ ဇာတက္ား  
စ ႐ို က္ တဲ့ အ ခ်ိ န္ တု န္း ကေ တာ့  
Romance နဲ႔ အလွဘက္ကိုသြား 
တဲ့ပုံစံမ်ဳိးေတြ၊ကုိယ့္ကာ႐ုိက္တာ 
နဲ႔လုိက္မယ့္ ဟာေတြကိုေရြးၿပီး  
႐ိကု္ျဖစတ္ယ။္ အခကု်ေတာ ့အဒဲ ီ
လုိမဟုတ္ဘဲ ပရိသတ္ေတြကုိယ့္ 
ကိမုျမငရ္ေသးတဲ ့ဇာတ္႐ုပ္နဲ႔ ဇာတ္  
လမ္းေတြကိ ုေရြးၿပီး႐ုကိ္ျဖစတ္ယ။္ 
ဒါေပမဲ့ ကစ္တုိ႔က တစ္လကိုသုံး 
ကား အမ်ားဆုံး႐ိုက္တယ္။ တစ္ 
ပတ္တစ္ခါ၊ ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ 
ေလာက္ ဇာတ္ကားေတြထြက္ 
တယ္ဆုိေတာ့ ကစ္ရဲ႕ဇာတ္ကား 
ေတြကို ပရိသတ္မ႐ုိးသြားေအာင္ 
တစ္ကားနဲ ႔တစ္ကားမတူေအာင္ 
ႀကဳိးစားေရြးခ်ယ္ၿပီး႐ုိက္ျဖစ္တယ္။ 
ျမနမ္ာႏုငိင္မံွာ မင္းသားေစ်းကြက ္
ပဲရွိတာဆုိေတာ့ မင္းသမီးတစ္ 
ေယာက္အေနနဲ႔ ရပ္တည္ဖုိ႔ဘယ္ 
လုိအခက္အခဲေတြရွိလဲ။
 ႐ု ပ္ ရွ င္ ႐ို က္ တ ယ္ ဆုိ တာ  
Team Work လုပ္တာေလ။ မင္း 
သားတစ္ေယာက္တည္းနဲ ႔မရသ 
လု။ိ မင္းသမီးတစ္ေယာကတ္ည္းနဲ႔ 
လည္းလုပ္လုိ႔မရဘူး။ ဒါ႐ုိက္တာ 
တစ္ေယာက္တည္းနဲ ႔လည္းလုပ္ 
လုိ႔မရဘူး။ အားလုံးဘက္ေပါင္းစုံ 
က ရာႏႈန္းျပည့္ေကာင္းရမယလ္ုိ႔ပ ဲ
ကစအ္ေနနဲ႔ လကခံ္ထားတယ္။ ဒါ  
ေပမဲ့ နယ္ေစ်းကြက္ေတြမွာေတာ့ 
ပ႐ုိဂ်ဴဆာအေပၚမွာ မူတညတ္ယ္ 
လုိ႔ထင္တယ္။
႐ပုရ္ငွ္ေတြနဲ႔ ပတသ္ကၿ္ပီးေကာပ္ ီ
႐ုိက္တဲ့ဇာတ္ကားေတြကို ပရိ 
သတ္ေတြ ေ၀ဖန္လာၾကတာဆုိ 
ေတာ ့မင္းသမီးတစ္ေယာကအ္ေန 
နဲ႔ ဇာတ္႐ုပ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အပုိင္းကုိ 
ေကာေျပာျပပါဦး။
 က စ္ ႐ုိ က္ ထား တာေ တာ့  
ေကာပ္ကီားက တစက္ားေလာက ္
ပရိွဲပါတယ္။ အဒဲကီားကလည္းအ 
ကု န္ လုံး ကူး ခ် ထား တာေ တာ့ မ 
ဟုတ္ပါဘူး။ ဇာတ္လမ္းေက်ာ႐ုိး 
ကို ယူ႐ုံ၊ မွီျငမ္း႐ုံပါပဲ။ ႏွင္းဆီဆုိ  
ကိုလူမင္းနဲ႔ ႐ုိက္ထားတဲ့ကားပါ။ 
ဒကီား႐ုကိတ္နု္းက ကိလုမူင္းနဲ႔ ဒါ 

႐ိကုတ္ာကအဒဲဇီာတလ္မ္းကိ ုလာ 
ျပတယ။္ ဒဇီာတလ္မ္းကိမုွၿီပီး ႐ုကိ ္
ခ်င္တယ္ဆုိၿပီးပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ေျပာတယ္။ ျမန္မာမႈျပဳၿပီး ျပန္ 
႐ုကိတ္ာဆုိေတာ ့တခ်ဳ႕ိဟာကြက ္
ေတြေတာ့ရိွတယ္။ ကစအ္ေနနဲ႔က 
ေတာ့ ႐ုိက္ကူးေရးပိုင္းေတြ၊ စက္ 
ပစၥည္းပုိင္းေတြ၊ နည္းပညာပုိင္း 
ေတြကိုမၾကည့္ဘဲ ကိုယ္သ႐ုပ္ 
ေဆာင္ရမယ့္ ဇာတ္႐ုပ္ကုိပဲ အ 
ေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္လုုပ္ခဲ့ပါ 
တယ္။
မင္းသမီးေတြရ႕ဲ ၀တ္စားဆငယ္င ္
မႈပိုင္းနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး ပရိသတ္ေတြ 
ဘက္ကေန ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေ၀ 
ဖနမ္ႈေတြရွတိာဆုိေတာ ့၀တမ္ႈံေရႊ 
ရည္အေနနဲ႔ ဖက္ရွင္ပုိင္းကိုေရာ 
ဘယ္လုိေရြးခ်ယ္ျဖစ္လဲ။
 ကစ္ဘယ္လုိ၀တ္တယ္ ပရိ 
သတ္ေတြသိမွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ 
ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဖုိ႔မလုိဘူး 
ထင္တယ္။ ကိုယ္နဲ႔ပရိသတ္ေတြ 
က စာေစာင္ေတြကျဖစ္ျဖစ၊္ ေဖစ့ ္
ဘြတ္ခ္ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႐ုပ္ရွင္ေတြ၊ 
ေၾကာ္ျငာေတြကပဲျဖစ္ျဖစ ္ထိေတြ႕  
ေနတာပဲေလ။ အဒဲီေတာ့ ပရိသတ္  
ေတြက ကစ၀္တ္စားဆငယ္ငတ္ာ 
ကိုေတြ႕ေနတာပဲေလ။
၀တ္မႈံေရႊရည္က ခႏၶာကုိယ္ကုိ 
ထိန္းထားႏုိင္တဲ့ မင္းသမီးတစ္ 
ေယာကဆ္ုိေတာ ့ကုယိ္ခ့ႏၶာကုယိ ္
ကို ဘယ္လုိနည္းေတြနဲ႔ ထိန္းျဖစ္ 
လဲ။
 အၿမဲတမ္း Healthy ျဖစ္ဖုိ႔ 
ေတာလ့ုတိယ။္ အလပုလ္ပုတ္ာက 
လည္း အားရွိေနမွ လုပ္ႏုိင္တာ 
ေလ။  ကစတို္႔လပ္ုရတာကလည္း 
အရမ္းပင္ပန္းတာမ်ဳိးေတြရွိတယ္ 
ေလ။ ေနပထူထဲြကရ္တာမ်ဳိးေတြ၊ 
ညဥ့္နက္တဲ့အထိ ႐ုိက္ရတာမ်ဳိး 
ေတြလည္းရိွတယ္။ အဓကိ,က အိပ္ 
ေရး ၀၀အပိဖ္ုိ႔ေတာလ့ိတုယ။္ ကုယိ္ ့
ခႏၶာကုိယ္ က်န္းမာေအာင္စား 
တယ။္ စားတဲ့ေနရာမွာလည္း ခ်နိ ္
ၿပီးစားျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေလ့ 
က်င့္ခန္းလုပ္ျဖစ္တယ္။
၀တ္မႈံေရႊရည္အေနနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္မွာ 
ဟာသကားေတြမ်ားေပမယ့္ မ 
ၾကာခင္႐ံုတင္မယ့္‘နင္ေစရင္’႐ုပ္ 
ရွင္က အရင္ကားေတြနဲ႔ မတူဘူး 
ဆုိေတာ့ ဒ႐ုီပ္ရွငက္ ဘ၀အတြက ္
မွတ္တုိင္တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံ 
ၾကည္ထားလား။
 မေျပာတတ္ဘူး။ ကုိယ္က 
ေတာ ့ႀကဳိးစားထားတယ။္ ဒါေပမဲ ့
ပရိသတ္အႀကဳိက္ျဖစ္မလားဆုိ 
တာက ႐ုံတင္မွ သိမွာဆုိေတာ့ 
ေလ။ ကစက္ေတာ ့အေကာင္းဆုံး 
ျဖစ္ေအာင္ ႀကဳိးစားထားတယ္။ ဒီ 
ကားမွာပါတဲ ့ကုိေျပတဦီး၊ ကု၀ိုငိ္း၊  
ကုမိင္းဦး အကနုလ္ုံးႀကဳိးစားၿပီးသ 
႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ ေနာက္ 
ၿပီး ‘နင္ေစရင’္က ကစအ္ေနနဲ႔ ဗဒီ ီ
ယိမုွာေရာ၊႐ပုရ္ငွမ္ွာေရာ တစခ္ါမ ွ 
သ႐ပုမ္ေဆာငဖ္ူးတဲ ့ကာ႐ုကိတ္ာ 
ပါ။
‘နင္ေစရင္’႐ုပ္ရွင္မွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ 
ဇာတ္႐ုပ္အတြက္ေရာ ဘယ္ 
ေလာကႀ္ကဳိးစားခဲရ့လ။ဲ ႐ုကိထ္ား 
တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ႐ုံတင္ခ်ိန္အရမ္းကြာ 
ဟေနတဲအ့ေပၚမွာေရာ ေျပာျပပါ 
ဦး။
 အဲဒါကိုေတာ့ စုိးရိမ္စိတ္မရွိ 

ပါဘူး။ဇာတလ္မ္းတည္ေဆာကပ္ု ံ
အရ အဲဒီလုိ႐ုိးသြာမယ့္ကားမ်ဳိး 
ေတာ့မဟုတ္ဘူးေလ။
ဒ႐ုီပ္ရွငမွ္ာ ၀တ္မႈံေရြရညရ္႕ဲ သ႐ုပ္  
ေဆာင္မႈကို ဒါ႐ုိက္တာကလည္း 
ေက်နပမ္ႈရွတိယဆ္ုိေတာ ့ဒဇီာတ ္
ကားနဲ႔ ပတသ္ကၿ္ပီး ဘာေတြေမွ်ာ ္
လင့္ထားလဲ။
 ကုိယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ကို လူ 
တုငိ္းက အေကာင္းဆုံးေတာ့ေမွ်ာ ္
လင့္ခ်င္ၾကတာပဲေလ။ ကုိယ္ 
လည္း ႀကဳိးစားထားတာဆိုေတာ့ 
ပရိသတ္အတြက္ ကားေကာင္း 
တစက္ား ျဖစဖ္ုိ႔ေမွ်ာလ္င္ပ့ါတယ။္ 
ပရိသတ္ေတြကို Entertain ျဖစ္ဖုိ႔ 
အကုန္လုံး အားစုိက္ၿပီးလုပ္ထား 
တာဆုိေတာ့ ဒီကားကိုၾကည့္ၿပီး 
ပရိသတ္ရငထ္မွဲာတစခုု္ခု က်န္ေစ 
ခ်င္တယ္။

ခဆုုရိင ္သ႐ပု္ေဆာင္ေတာ္ေတာ ္
မ်ားမ်ား ဇာတ္လမ္းတြဲေတြ႐ုိက္ 
ကူးေနၾကၿပီဆုိေတာ့ ၀တ္မႈံေရႊ 
ရည္အေနနဲ႔ေရာ ဇာတ္လမ္းတြဲ 
႐ိုက္ကူးဖုိ႔အစီအစဥ္ရွိလား။
 ေလာေလာဆယ္ေျပာထား 
တာေတြေတာ့ရွိပါတယ္။ စဥ္းစား 
ေနပါတယ္။ ႐ုိက္မယ္၊ မ႐ုိက္ဘူး 
မေသခ်ာေသးလုိ႔မေျပာေသးတာ 
ပါ။
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာလည္း ၀တ္မႈံေရႊ 
ရညရ္႕ဲ လႈပ္ရွားမႈေတြကိ ုအၿမတဲမ္း  
Updateတင္ေပးေနတာဆုိေတာ့ 
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ပရိသတ္ေတြနဲ႔ 
အ ႏုပညာရွင္ေတြအၾကား ဘယ္ 
ေလာက္အထိ ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္ 
တယ္လုိ႔ထင္လဲ။
 ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကျဖစ္ေနတာ 
ေတြကိ ုခ်ကခ္်င္းတငလ္ုိ႔ရတယဆ္ု ိ

ေတာ့ သတင္းလည္းပုိျမန္တယ္။ 
ဒီကေနတစ္ဆင့္ ကစ္ရဲ႕သတင္း 
ေတြေပးလုိ႔ရတယ္။    မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ အလုပ္အေၾကာင္းေတြ၊ 
Current Activity ေတြတင္ေပးျဖစ ္
တယ္။ ကစတို္႔အတြကက္ေတာ့ ဒ ီ
လုိ Fan Page ေလးရွိတဲ့အတြက္ 
ပရသိတန္ဲ႔ပုၿိပီး ရင္းရင္းႏွီးႏွီးျဖစပ္ါ 
တယ္။ 
ပရိသတ္ေတြကအႏပုညာရွင္ေတြ 
ရ႕ဲ အခ်စ္ေရးကိလုည္း စတ္ိ၀ငစ္ား 
ၾကတာဆုိေတာ့ ၀တ္မႈံေရႊရည္ရဲ႕ 
အခ်စ္ေရးနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး ပရိသတ္ 
ကိုဘယ္လုိသတင္းေပးခ်င္လဲ။ 
ေနာက္ၿပီး မိန္းမတစ္ေယာက္က 
ဘယအ္ခ်နိမ္ွာ အမိ္ေထာင္ျပဳတာ 
အေကာင္းဆုံးလုိ႔ထင္လဲ။
 ပရိသတ္ကုိ အသိေပးစရာ 
လည္းမရွိေသးပါဘူး။မနိ္းကေလး 

တစ္ေယာက္ အသက္သုံးဆယ္ 
ပတ၀္န္းက်ငက္ိ ုေနာကအ္က်ဆုံး 
အေနနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတယ္ 
ေလ။ ကစ္အတြက္ေတာ့ မေျပာ 
တတ္ဘူး။
အားေပးေနတဲ့ ပရိသတ္ေတြကို 
ေျပာခ်ငတ္ဲစ့ကားရွရိင္ေျပာျပေပး 
ပါဦး။
 ပရိသတ္အတြက ္ကစဇ္ာတ္ 
ကားေတြ႐ိုက္ေနပါတယ္။ တစခ္ါ 
တေလ ဇာတ္ကားေတြ႐ုိက္တာ 
စိပ္လုိ႔ ပရိသတ္နဲ႔အႀကဳိက္မတူ 
တာေတြရွရိင ္နားလည္ေပးေစခ်င ္
ပါတယ္။ အၿမတဲမ္းလည္း ႀကဳိးစား  
ေနပါတယ္။ အားေပးေနတဲ့ ပရိ  
သတ္ေတြကိလုည္း ေက်းဇူးတငပ္ါ 
တယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

၀တ္မႈံေရႊရည္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း
စာ(၃၉)မွ
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တားျမစ္ေဆးသံုး၍ ဆီးဂိမ္းေရႊတံဆိပ္ႏွစ္ခုသိမ္းယူခံရသည့္ကစားသမားမ်ားထံမွ ဆုေငြမ်ားျပန္သိမ္းမည္မဟုတ္ဟုဆို
ခ်စ္ဝိုင္း

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၂
 တားျမစ္ေဆးသံုးစြမဲႈေၾကာင္ ့ 
ဆီးဂိမ္း ၿပိဳင္ပြဲမွ  ေရႊတံဆိပ္ႏွစ္  
ခုျပန္လည္သိမ္းယူျခင္းခံရေသာ္ 
လည္း အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ႏငွ္အ့ားကစားဝန ္
ႀကီးဌာနတို ႔မွ ခ်ီးျမႇင့္ထားသည့္ 
ဆုေၾကးေငြမ်ားကိ ုျပနလ္ညသ္မိ္း 
ဆည္းသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။
 တာေဝးလမ္းေလွ်ာကၿ္ပိဳငပ္ြ ဲ
တြင ္ေရႊတံဆပ္ိဆရုရိွခဲသ့ည္ ့ေစာ 
မာလာႏြယသ္ည ္တားျမစ္ေဆးသံုး 
စြမဲႈေပၚေပါကခ္ဲ့ေသာေၾကာင္ ့၎ 
၏ေရႊတံဆိပ္ ျပန္လည္သိမ္းယူ 
ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံ 
တကာၿပိဳင္ပြဲမ်ားဝင္ေရာက္ယွဥ္ 
ၿပိဳငခ္ြင္ ့၂ ႏစွပိ္တ္ပငခ္ခံဲ့ရေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကာ 
ယဗလၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ဆု 
ရရွိခဲ့သည့္ မင္းေဇာ္ဦးမွာလည္း 
တားျ မ စ္ေ ဆး စ စ္ေ ဆး ရာ တြ င္  
ေဆးက်ခဲ့ေသာေၾကာင္ ့၎၏ေရႊ 
တဆံပိဆ္သုမိ္းယူျခင္းခခံဲရ့သည။္
 ဆီးဂိမ္း ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး  
ေကာမ္တကီ ေစာမာလာႏြယတ္ား 
ျမစ္ေဆးသံုးစြဲမႈစစ္ေဆးျခင္းကို  
အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္စစ္ေဆးခဲ့ ၿပီး 
ပထမအဆင့္တြင္ ေဆးစစ္ခ်က္ 
အေျဖအရ တားျမစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္း 
ေပၚေပါကခ္ဲမ့ႈေၾကာင္ ့ၿပိဳငပ္ြကဲ်င္း 
ပေရး ဆုတံဆိပ္ျပန္လည္သိမ္း 
ယူရန္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ျပဳ 
လပုက္ာ ဆံုးျဖတခ္်ကခ္်ခဲ့ေၾကာင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံေျပးခုန္ပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
ဦးျမသန္းထိုက္ကေျပာသည္။
 ‘ ‘ေစာမာလာႏြယ္က တား 
ျမစ္ေဆးသံုးတာေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ 
အတြက္ ေရႊတံဆိပ္ျပန္သိမ္းခံ 
လိကုရ္တယ္။ ၂ ႏစွအ္တြင္း ဘယ္ 
ၿပိဳင္ပြဲမွဝင္ၿပိဳင္လို ႔မရေတာ့ဘူး။ 
အဖြဲ ႕ခ်ဳပ္ကခ်ီးျမႇင့္တဲ့ဆုေ ၾကး 
ေတြ၊ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ခ်ီး 

ျမႇင္တ့ာေတြကိုေတာ ့ျပနမ္ေတာင္း 
ပါဘူး’’ဟုဦးျမသန္းထုိက္ကေျပာ 
သည္။
 ဆီးဂမိ္းၿပိဳငပ္ြတဲြငဝ္င္ေရာက ္
ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့သည့္  ကစားသမား 
အေရအတြက၏္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကု ိ
ေဆးစစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကစားသမား 
ငါးရာေက်ာ္ကို ေဆးစစ္မႈျပဳလုပ္ 
ခဲ့ေ ၾကာင္း  ေစာမာလာႏြယ္ႏွင့္  
မင္းေဇာဥ္ီးတို႔မွာ တားျမစ္ေဆးသံုး 

စြဲျခင္းေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
၎တို ႔၏ေရႊတံဆိပ္ဆုသိမ္းခံရ 
သည္အ့ျပင ္ကစားခြင္၂့ ႏစွပိ္တ္ခံ 
ခဲ့ရေၾကာင္း ဆီးဂိမ္းအားကစား 
သမားမ်ား ေဆးစစ္မႈအဖြဲ႕ေခါင္း 
ေဆာင္ ေဒါက္တာျမေလးစိန္က 
ေျပာသည္။
 ‘ ‘အခုအခ်ိ န္ထိဘာမွမသိ 
ေသးဘူး။ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန 
ကလည္း  အေ ၾကာင္း ၾကားစာ 

ေရာက္မလာေသးဘူး’’ဟု ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံကာယဗလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ  ဦး 
ေက်ာ္စိန္သန္းကေျပာသည္။
 ေစာမာလာႏြယ္သည္ ၂၀ 
ကီလုိမီတာလမ္းေလွ်ာက္ၿပိဳင္ပြဲ  
တြင ္၁ နာရီ ၃၅ မိနစ ္၃ စကန္ၠ႔ျဖင္ ့
ပထမရရိွခဲ့ၿပီး ဒုတိယေနရာတြင္ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ငုယင္သီသန္ 
က ၁ နာရီ ၃၇ မိနစ၊္ ၈ စကန္ၠ႔တြင ္
ပန္းဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ 

ေရႊ တံ ဆိ ပ္ ဆု ကို  ဗီ ယ က္ န မ္  
ကစားသမားက ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး 
လကရ္ွအိခ်န္ိတြင ္ေရႊတံဆပ္ိတစ ္
ခုျပန္လည္သိမ္းယူခံခဲ့ရသျဖင့္  
၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေျပးခုန္ပစအ္ားကစားအဖြ႕ဲမွာ ေရႊ 
တဆံပိတ္စခ္သုာရယူႏိငုခ္ဲသ့ည။္
 ေစာမာလာႏြယ္အေနျဖင့္  
၎မွာ အိမ္ေထာင္သည္တစ္ဦး 
ျဖစသ္ည္အ့တြက ္သေႏၶတားေဆး 
ကိသုံုးစြခဲဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင ္တ႐တု ္
ႏိငုင္သံို႔ သြားေရာက္ေလက့်င့ ္ခ်နိ ္
တြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သျဖင့္ ဒဏ္ရာ 
အျမန္သက္သာလာေစရန္ ေဆး 
ေသာက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အျခားမည္ 
သည့္တားျမစ္ေဆးကိုမွ  သံုးစြဲ  
ဖူးျခင္းမရိွေၾကာင္း  ၎ကေျပာ 
သည္။
 ‘‘ၿပိဳင္ပြဲနီးလာေတာ့ ေနပူထဲ 
မွာေလ့က်င့္ရတယ္။ အဲဒီမွာကြၽန္ 
ေတာ္ အ သ က္ ရွဴ က် ပ္ တဲ့ အ ခါ  
တပည့္တစ္ေယာက္က ေဂါက္႐ွဴ 
ၾကည့္ဖို ႔ေျပာတာနဲ႔ စမ္းရွဴၾကည့္ 
တယ္။ အသက္ရွဴရတာလည္း 
ေကာင္း၊ အိပ္လို ႔လည္းေကာင္း 
တယ္ဆိုေတာ့ ငါးရက္ေလာက္ 
ပံုမွန္ရွဴျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပုိင္း  
ေသြးစစ္မယ္ဆုိေတာ့ ကိုယ့္ဘက္ 
ကလည္းမွန္ေနတဲ့အတြက္ ဘာမွ 
မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ တျခားဘာတားျမစ္ 
ေဆးမွမသံုးခဲ့ပါဘူး’’ဟု ကာယ 

ဗလၿပိဳငပ္ြတဲြင ္ေရႊတံဆပ္ိဆရုရိွခဲ့ 
သည္ ့ကိမုင္းေဇာဥ္ီးကေျပာသည။္
 အားကစားဝန္ ႀကီးဌာနက 
ေရႊတံဆိပ္တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္သိန္း 
တစ္ရာခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ ၿပီး ကာယဗလ 
အဖြ႕ဲခ်ဳပ္က ေရႊတံဆပ္ိတစခု္လွ်င ္
က်ပ္ဆယ္သိန္းခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ 
ေျပးခုန္ ပစအ္ဖြ႕ဲခ်ဳပ္မွလည္း ေရႊတံ 
ဆိပ္တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္သိန္းသံုးရာ 
ခ်ီးျမႇင္ခ့ဲ့ေၾကာင္း ထုဂိဏု္ျပဳေငြမ်ား 
ျပန္လည္ေပးအပ္ေစမည္မဟုတ္ 
ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
 အသက္ (၃၄)ႏွစ္အရြယ္ရိွ 
ေစာမာလာႏြယ္သည ္၂၀၀၃ ခုႏစွ ္
တြင္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေျပးခုန္ 
ပစ္ကစားသမား ျဖစ္လာခဲ့ ၿ ပီး  
၂၀၀၅ စင္ကာပူဆီးဂိမ္းတြင္ေရႊ 
တံဆိပ္ဆု၊ ၂၀၀၇ ဖိလစ္ ပုိင္  
ဆီးဂိမ္းတြင္ ေၾကးတံဆိပ္ဆုႏွင့္ 
၂၀၀၉ လာအုိဆီးဂိမ္းတြင္ ေငြတံ 
ဆိပ္ဆုတု႔ိကို ႏိုင္ငံအတြက္ရယူ 
ေပးခဲ့သည္။
 ထုိ ႔ေ ၾကာင့္  ဆီးဂိမ္း ၿပိဳင္ပြဲ  
တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရႊတံ 
ဆိပ္ ၈၄ ခုရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုတံ 
ဆပ္ိအေရအတြကတ္ြငလ္ည္း ေရႊ 
တံဆိပ္ႏွစ္ခုေလ်ာ့နည္းခဲ့သည့္  
အတြက္ ဆုတံဆိပ္ေပါင္း ၂၃၁ ခု 
သာရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအ 
လိကုရ္ပ္တညမ္ႈတြင ္ဒတိုယေနရာ 
၌ ဆကလ္ကရ္ပ္တည္ႏိငုခ္ဲသ့ည။္

ဓာတ္ပံု − ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္/အီးပီေအ
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ကမၻာ့ဖလားမွာ ကြင္းထဲမွ ထုတ္ပယ္ခံရႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုး ေဘာလံုးသမား ၁၀ ဦး

 တစ္ခါတေလမွာ တစ္ဖက္ 
အသင္းက ေဘာလံုးသမားတစ္ 
ေယာက္ေယာက္ကို  ခပ္ ၾကမ္း  
ၾကမ္းခ်ိတ္ဆဲြၿပီး ဖ်က္ထုတ္လိုက္ 
တာ၊ ဒါမမဟုတ္ ကြင္းထဲမွာ ဒိုင္ 
ေတြ၊ တျခားတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ ႔ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စကားမ်ားတာ 
စတဲ့ အမူအက်င့္မ်ိဳးေတြေၾကာင့္ 
အီတလီအသင္းရဲ႕ လူမည္းတိုက္ 
စစမ္ွဴး ဘာေလာတ့ယလ္ဟီာ အခ ု
လာမယ့္ ကမၻာ့ဖလားမွာျဖင့္ အနီ 
ကတ္အထိခံႏိုင္ေျခ အျမင့္ဆံုး  

ေဘာလံုးသမား တစ္ဦးရယ္လို ႔ 
မွတ္ယူႏိုင္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့  အနီ 
ကတ္အထိခံႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုး က 
စားသမားေတြကေတာ့ ထံုးစံအ 
တိုင္း ခံစစ္ကို အဓိကတာ၀န္ယူရ 
ေလရိွ့တဲ ့ကြင္းလယ္ခစံစန္ဲ႔ ေနာက ္
ခံလူေတြခ်ည္း အမ်ားစုျဖစ္ေန 
တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ၿပီးခဲ့တဲ့  
၂၀၁၀ ဂ်ာမနီကမ ၻာ့ဖလားမွာ 
အနီကတ္ ၁၇ ကတ္ျပခဲ့တယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ အခုလာမယ့္ ကမၻာ့ 
ဖလားမွာလည္း အဲဒီထက္နည္းမ 

လား၊ မ်ားမလား ေစာင့္ၾကည့္ရ 
မွာျဖစ္သလို ကြင္းထဲကေန ဒိုင္ရဲ႕ 
ထတုပ္ယခ္ရံႏိငု္ေျခအမ်ားဆံုး က 
စားသမား ၁၀ ဦး စာရင္းကိလုည္း 
တင္ျပလိုပါတယ္။
စတက္ဖင္ အမ္ဘီယာ 
(ကင္မရြန္း)
 ဒီကင္မရြ န္းကြင္းလယ္လူ 
ဟာ နည္းနည္းေတာ့ ရက္စက္ 
တယ္လို႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့သူျဖစ္ပါ 
တယ္။ လီဂူး၀မ္း (ျပင္သစ္ပထမ 
တန္း)က မာေဆးလ္နဲ႔ ရန္းနက္စ္ 

မွာ ကစားစဥ္ အနီကတ္ ေလး 
ႀကိမ္ ထိခဲ့ဖူးၿပီး က်ဴပီအာနဲ႔ ဆီဗီ 
လာတို ႔မွာလည္း ကြင္းထဲက အ 
ထုတ္ခံရဖူးတယ္။ ဒရီာသ ီလာလ ီ
ဂါမွာ ဆီဗီလာအတြက္ ၁၈ ပဲြက 
စားစဥ္မွာ အ၀ါကတ္ ခုနစ္ႀကိမ္ 
ထိထားတယ္။ သတုိူ႔ ကငမ္ရြန္းက 
လည္း ဘရာဇီး၊ ခ႐ိုေအးရွား၊ 
မကဆၠကီိတုို႔နဲ႔ တစအု္ပ္စအု တြင္း 
ျဖစ္ေနေတာ့ တစ္ဖက္အသင္း 
တိုက္စစ္မွဴးေတြအ ေနနဲ႔ အမ္ဘီ 
ယာ (၂၈) ႏွစ္ရဲ႕ ၾကမ္းတမ္းတဲ့  
ခံစစ္ေတြ ႀကံဳရဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကို ကြင္းထဲက အနီ 
ကတ္ထိႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုး  စာ 
ရင္းမွာ ထိပ္ဆံုးက ထည့္ထားရ 
တာပါ။
ပီပီ (ေပၚတူဂီ)
 ၿပိဳငပ္ဲြက ဘယလ္ိပုဲြပဲျဖစ္ေန 
ပါေစ။ ေပၚတူဂီေနာက္ခံလူ ပီပီ 
ဟာ ကြင္းထမဲွာ ဒိငုရ္႕ဲ သတိေပးခ ံ
ရကိန္း အမ်ားဆံုးႀကံဳတတ္တဲ့ က 
စားသမားမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ပီပီ 
ဟာ ဒီရာသီမွာ ရီးရဲလ္နဲ႔ ၿပိဳင္ပဲြ 
အားလံုးမွာ ၄၈ ပဲြ ကစားၿပီး အ၀ါ 
ကတ္ ၁၃ ႀကိမ္ ထိထားတယ္။ ဒါ 

ေပမဲ့ ထူးျခားတဲ့ ပီပီဟာ ေပၚတူဂီ 
နဲ႔ ကစားတဲ့ပဲြေတြမွာေတာ့ တစ္ 
ႀကိမ္မွ ထုတ္ပယ္မခံရေသးဘူး။ 
ေပၚတဂူဟီာ ကမၻာဖ့လားမွာ ဂ်ာမ 
နီ၊ ဂါနာ၊ အေမရိကန္တို႔နဲ႔ ကစား 
ရမွာမုိ ႔ ေပၚတူဂီေနာက္တန္းမွာ 
ပီပီတစ္ေယာက္ ဘယ္လို ထိန္း 
ခ်ဳပ္ႏိငုမ္လ ဲေစာင့ၾ္ကည့ရ္ပါမယ။္ 
အ၀ါကတ္တစ္ကတ္ေလာက္ကို 
အုပ္စုအဆင့္မွာ သူ ေရွာင္ႏိုင္မ 
လား။ ၾကည့္ရပါဦးမယ္။
မစ္ခ်ယ္လန္ဂါရက္
(ၾသစေၾတးလ်)
 ေဒါ့မြန္ဂိုးသမားလည္းျဖစ္ 
တဲ့ လန္ဂါရက္ဟာ အနီေတြ၊ အ 
၀ါေတြ ကမၻာ့ဖလားမွာရခဲ့ရင္ သူ 
တို႔ႏိုင္ငံအသင္း က်ေရာက္ေနတဲ့ 
အုပ္စုက်ပ္ကိုပဲ အျပစ္တင္ရပါ 
မယ္။ မာက္ရွ၀ါဇာၿပီးေနာက္ ၾသ 
စေၾတးလ်ရ႕ဲဂိုးစည္းမွာ ကာကြယ ္
ေနတဲ့ လန္ဂါရက္ဟာ အုပ္စုမွာ 
သတူို႔အသင္းကိ ုၿခမိ္းေျခာကမ္ယ္ ့
စပိန္၊ နယ္သာလန္၊ ခ်ီလီစတဲ့ 
အသင္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရပါမယ္။ 
စပိန္က ေကာ္စတာ၊ ေတာရက္စ္ 
တုိ႔အျပင္ အင္နီေယစတာ၊ မာ 

တာတုိ႔ရဲ႕ အနီးကပ္အေပးအယူ 
ေတြနဲ ႔  ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနေအာင္ 
ကစားတတ္တဲ့ ဟန္ရိွတယ္။ နယ္ 
သာလန္မွာ ဗန္ပါစီ၊ ေရာ္ဘင္၊ 
ဂ်ာရာမိန္ လန္းစ္တုိ႔က တိုက္စစ္ 
အားေ ကာ င္း တ ယ္ ။  ခ်ီ လီ မွာ  
ဘာစီလိုနာရဲ႕တိုက္စစ္မွဴး ဆန္း 
ခ်ကဇ္န္႔ဲ အကဒ္ြါဒိဗုားဂတစ္တ္ို႔က 
ဂိုးသြင္း အားေကာင္းတယ္။ ဂိုး 
သမား လန္ဂါရတ္ဟာ အရမ္းျမန္ 
ဆန္တဲ့ တစ္ဖက္အသင္း တုိက္ 
စစ္ေတြကို  ထိန္းရင္းနဲ ႔  တစ္ပဲြ  
မဟတု ္တစပ္ဲြမွာ အ နကီတထ္ိႏိငု ္
ေျခမ်ားေနတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနၾက 
ပါတယ္။
၀လီဆ္င ္ပလာစယုိီ (ဟြန္ဒူးရပ္စ)္
 စတုတ္စီးတီး ေနာက္ခံလူ 
ပလာစီယို (၂၉) ႏွစ္ဟာ မၾကာမီ 
က ၿပီးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ရာသီ 
၁၆ ပဲြမွာ ၁၆ ပဲြ ကစားၿပီး ပဲြကစား 
ခ်ိန္ ၁၇၃ မိနစ္ျပည့တုိ္င္းမွာ သတိ 
ေပးခံရမႈ တစ္ႀကိမ္ရတဲ့ႏႈန္း ရွိခဲ့ 
ၿပီး အ၀ါကတ္က သံုးကတ္ထိခဲ့ 
တယ္။ ျပငသ္စ၊္ အီေကြေဒါ၊ ဆြစ္
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံေၾကာင္း 
ေတာင္ဆူဒန္သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

ႏုိင္႐ိုဘီ၊ေမ-၃၁
ေတာင္ဆူဒန္သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ 
ေမခ်ာက ၿငမိ္းခ်မ္းေရးကိ ုအာမခ ံ
ေၾကာင္းႏငွ့ ္လာမည္သ့တီင္းပတ ္
တြင္ အီသီယိုးပီးယားႏုိင္ငံ၌ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ရန္ 
အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း ေမလ ၃၀ 
ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
 ေတာင္ဆူဒန္ဒုတိယသမၼတ 
ေဟာင္း ေမခ်ာသည္ ကင္ညာ 
သမၼတ အူဟာ႐ူကငယ္ကတ္ာႏငွ့ ္
ကင္ညာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏုိင္႐ိုဘီ 
တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေတာင္ဆူဒန္ 
ႏိုင္ငံ၌ ေျခာက္လၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ 
ေသာ ပဋိပကၡမွာ မိုက္မဲေသာစစ္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
 ‘‘ၿငမ္ိးခ်မ္းေရးလပ္ုငန္းစဥ္ကု ိ
ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ 
ေတာင္ဆူဒန္ႏုိင္ငံမွာ အဓိပၸာယ္ 
မရွိ သတ္ျဖတ္မႈေတြ အဆံုးသတ္ 
သြားေစရမယ္။ ရန္လုိမႈေတြ ရပ္ 
တန္႔သြားေအာင္လုပ္မယ္။ ႏုိင္ငံ 
ေရး လမ္းျပေျမပံုကို  ေလးစား 
မယ္။ အားလံုးအတူတူ ႀကိဳးပမ္း 
သြားမယ္’’ဟု ေမခ်ာက ေျပာၾကား 

သည္။
 ေတာင္ဆူဒန္စစ္တပ္အဖြဲ႕ 
မ်ားအၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ 
ေပၚခဲ့ရာမွ ယမန္ႏစွ ္ဒဇီငဘ္ာ ၁၅ 
ရကတ္ြင ္ေမခ်ာ သစၥာေတာ္ခံအဖြ႕ဲ 
မ်ားႏွင့္  သမၼတဆယ္ဗာကီယာ 
သစၥာေတာ္ခံတပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား 
တိကုပ္ြမဲ်ား ျဖစပ္ြားခဲၿ့ပီး ျပညတ္ြင္း 
စစ္အဆင့္အထိ ေရာက္ရိွသြား 
သည္။
 ေမခ်ာႏွင့္ သမၼတကီယာတို႔ 
သည္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီႏွင့္ ေမလ 
အေစာပိုင္းတြင ္အပစအ္ခတ္ ရပ္စ ဲ
ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကေသာ္လည္း 
ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေပ။
 ေတာင္ဆူဒန္ျပည္တြင္းစစ္ 
ေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး လူတစ္သန္း 
ေက်ာ ္အိုးအမိမ္်ားကိ ုစြန္႔ခြာထြက ္
ေျပးခဲ့ၾကရသည္။
 ေတာင္ဆူဒန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၄ ရက္တြင္ 
အီသီယိုးပီးယားႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ 
ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

—Ref: AFP

ကမၻာ့အျမင့္ဆံုးေကာင္းကင္ႀကိဳးရထားလုိင္း ဘုိလီးဗီးယားတြင္ဖြင့္လွစ္
လာပက္ဇ္၊ေမ-၃၁

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏာွျပင္အထက္ 
မီတာ ၄,၀၀၀ ျမင့္ေသာေနရာ၌ 
ခရီးသည္မ်ားကို ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ 
အျခားၿမိဳ႕တစၿ္မိဳ႕သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပး 
မည္ ့ကမၻာ့အျမင့ဆ္ံုး ေကာင္းကင ္ 
ႀကိဳးရထားလုိင္းကုိ ဘုိလီးဗီးယား 
သမၼတ အီဗိုမိုေရးစ္က ဖြင့္လွစ္ 
လုိက္သည္။
 ယင္းေကာင္းကငႀ္ကိဳးရထား 
လုိင္းမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္လာပက္ဇ္ႏွင့္ 
အနီးအနားရွိ အယ္လ္အယ္လ္တို 
ၿမိဳ႕တို႔ကု ိအငဒ္ီးစ္ေတာငတ္န္းမ်ား 
ေပၚမွ ျဖတ္၍ဆကသ္ြယ္ထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ကန္ေဒၚလာ ၂၃၄ သန္း 
အကုန္အက်ခံကာ ၾသစေၾတးလ် 
ကုမၸဏီ Doppelmayr က တည္ 
ေဆာက္ထားေသာ ယင္းေကာင္း 
ကင္ႀကိဳးရထားလုိင္းျဖင့္ အဆုိပါ 
ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ကို ၁၀ မိနစ္မျပည့္မီအ 
တြင္း သြားလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 ကုန္းလမ္းခရီးျဖင့္ သြားလာ 
ပါက ယင္းခရီးစဥ္မွာ မိနစ္ ၃၀ 
ၾကာမည္ျဖစ္သည္။
 လာပက္ဇ္ၿမိဳ႕မွာ ပင္လယ္ 
ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ မီတာ 
၃,၆၆၀ တြင ္တညရိွ္ၿပီး ကမၻာေပၚ 

တြင ္အျမင္ဆ့ံုးၿမိဳ႕ေတာတ္စခ္ ုျဖစ ္
သည္။
 ယင္းေကာင္းကငႀ္ကိဳးရထား 
လုငိ္းကု ိ၁၀ ကလီိမုတီာနီးပါးအထ ိ
တည္ေဆာကသ္ြားမည္ျဖစသ္ည။္
 ၂ ဒသမ ၆ ကီလိုမီတာရွည္ 
သည္ ့ေကာင္းကငႀ္ကိဳးရထားလုငိ္း 
ပထမပိုင္း တည္ေဆာက္ၿပီး 
ေနာက္ ၇ ဒသမ ၃ ကီလိုမီတာ 
ရညွ္ေသာ ႀကိဳးရထားလုငိ္း ဒတုယိ 
တစ္ပုိင္းကုိ ယခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ 

ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ 
သည္။
 ယင္းရထားလမ္းကု ိတစ္ေန႔ 
လွ်င ္၁၇ နာရီ ေျပးဆြမဲည္ျဖစက္ာ 
တစ္ႏစွလ္ွ်င ္ရက္ေပါင္း ၃၆၀ ေျပး 
ဆြဲေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္နာရီအ 
တြင္း ခရီးသည္ေပါင္း ၁၈,၀၀၀ 
ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေကာင္းကငႀ္ကိဳးရထားလုငိ္း တည ္
ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအရာရွိမ်ား 
၏ ေျပာၾကားခ်ကအ္ရ သရိသည။္

 လက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္  
ကန္ေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၄၃ ျဖင့ ္ေရာင္း 
ခ်ေပးမည္ျဖစ္ကာ ေကာင္းကင္ 
ရထားတစ္တြဲတြင္ ခရီးသည္ ၁၀ 
ဦးအထ ိလုကိပ္ါႏုငိမ္ည္ျဖစသ္ည။္
 ဘုိလီးဗီးယားႏုိင္ငံ၏ တစ္ခု 
တည္းေသာ အျခားေကာင္းကင္ 
ႀကိဳးစနစ္မွာ ကုိခ်ာဘမ္ဘာၿမိဳ႕ 
တြငရ္ွၿိပီး ကမၻာလညွ္ခ့ရီးသြားမ်ား 
အတြက္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။             —Ref: AFP

လာပက္ဇ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အယ္လ္ေအာ္တိုၿမိဳ႕ၾကား ႀကိဳးရထားစတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ လာပက္ဇ္ၿမိဳ႕ေပၚမွ ႀကိဳးရထားတြဲမ်ားကို 
ေမလ ၃၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

REUTERS
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International
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳး ထပ္မံသင္ယူျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္အိုမင္းမႈကို တံု႔ေႏွးေစႏုိင္ ႐ံႈးနိမ့္သူ အီဂ်စ္သမၼတေလာင္း အယူခံလႊာ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မတီ ပယ္ခ်

ဆီးရီးယားရွိ ဘာသာေရး 
အစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည္ဟု သံသယရွိသူ ေလးဦး 
ျပင္သစ္အစိုးရဖမ္းဆီး

 အစၥလာမ္မစ ္သမၼတ မုိဟာ 
မက္ေမာ္စီကို စစ္တပ္က ျဖဳတ္ခ် 
ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၀ လ အၾကာတြင္ 
ေရြးေကာက္ပဲြက်င္း ပျ ခင္းျ ဖစ္  
သည္။ အယ္လ္စီစီေခါင္းေဆာင္ 
ေသာ စစ္အစိုးရသည္ ေမာ္စီ 
ေထာကခ္သံမူ်ားအေပၚ အျပင္းအ 
ထန ္ၿဖိဳခြင္းခဲၿ့ပီး ေထာင္ႏငွ္ခ့်ီေသာ 
လူမ်ားကို ေထာင္ခ်ခဲ့သည္။
 ဆာဘာဟီသည္ ေမလ ၂၉ 
ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ႐ံႈးနိမ့္မႈ 
ကို လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း အေစာ 
ပိုင္း၌ လူ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ 
မဲ ေပးမႈမွာ မ်ားလြန္းေၾကာင္းႏွင့္ 
ယင္းမွာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
အသိဉာဏ္ကို ေစာ္ကားမႈတစ္ခု 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ၎သည္ ေနာက္ဆံုးမဲ 

ရလဒ္ကို လက္ခံသြားမည္ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ဆာဘာဟီ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး 
ေရးအဖဲြ႕က မဲ႐ံုမ်ားအတြင္း 
အယ္လ္စီစီ ေထာက္ခံသူမ်ား၏ 
မဆဲြယစ္ည္း႐ံုးမႈမ်ား ရွိေနသညဟ္ ူ
ေသာ တိုင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ကို 
ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မတီသို႔ ပို ႔ခဲ့ 
သည္။
 တတိယေန႔ မဲေပးမႈမွ ရလဒ ္
မ်ားအားလံုးကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ 
လည္း ၎တို႔အဖဲြ႕က ေတာင္းဆို 
ခဲ့သည္။ 
 ဆာဘာဟီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ 
၂၀၁၂ အီဂ်စသ္မၼတ ေရြးေကာက ္
ပဲြတြင္ တတိယေနရာ ရရွိခဲ့သူ 
ျဖစ္သည္။

—Ref: Reuters

 ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံ ဘရပ္ 
ဆဲလ္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ျပတိုက္ 
သို႔ ေမလ ၂၄ ရက္က ၀င္ေရာက္ 
ပစ္ခတ္မႈအတြက္ သံသယရိွသူ 
နင္ေမာခ်ီကို ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ဇြန္လ 
၂ ရက္က လူေလးဦးကို ဖမ္းဆီး 
ျခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈမရွိ 

ေၾကာင္း သိရသည္။
 နင္ေမာခ်ီသည္ လူေလးဦး 
ေသဆံုးခဲ့သည့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ျပ 
တိုက္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈတြင္ အ 
သံုးျပဳေသာ ေသနတ္ႏွင့္ဆင္တူ 
သည့ ္ေသနတ္တစလ္က၊္ ႐ုိငဖ္ယ္ 
ေသနတ္တစ္လက္ႏွင့္အတူ ခဲ 
ယမ္းမီးေက်ာကမ္်ား သယ္ေဆာင ္
လာစဥ္ မာေဆးၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီး 

ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာတ္ို႔ေနရာတုငိ္းမွာ 
အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါ 
တယ္။ အၾကမ္းဖကသ္မားေတြကိ ု
တုိကဖ္်ကတ္ဲ့ေနရာမွာ ၾကန္႔ၾကာမႈ 
ေတြ လံုး၀ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး’’ ဟု 
ျပင္သစ္ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ကာ 
ဇန္ႏူးဗ္က ေျပာသည္။

—Ref: Reuters

စာမ်က္ႏွာ ၄၈ မွ

စာမ်က္ႏွာ ၄၈ မွ

လန္ဒန္၊ ဇြန္-၂
ဒုတိယဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးကို 
အသက္ႀကီးခ်ိန္တြင္ သင္ယူခဲ့ 
လွ်ငပ္င ္ဦးေႏွာကအ္ေပၚ ေကာင္း 
ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ 
ေၾကာင္း အီဒင္ဘာရာတကၠသိုလ္ 
၏ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပ 
သည္။
 စာဖတ္ျခင္း၊ စကားေျပာ 
သြက္လက္ျခင္းႏွင့္ အသိပညာ 
ဗဟုသုတတုိ႔အေပၚ စမ္းသပ္ေလ့ 
လာခဲ့သူ ၂၆၂ ဦးတြင္ အသက္ 
(၁၁) ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ၎တို႔အ 

သက္ ၇၀ ေက်ာ္အရြယ္မ်ား၌ပင္ 
တိုးတက္မႈရွိေၾကာင္း သုေတသီ 
မ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးေျပာ 
တတ္ျခင္းမွာ သကႀ္ကီးရြယအ္ိမု်ား 
တြင္ သတိေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို ႏွစ္ 
ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္က်သြားေစ 
ေၾကာင္း ယခင္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ 
က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
 ယခုေလ့လာမႈအတြင္း ႀကီး 
က်ယ္ေသာ ေမးခြန္းမွာ ဘာသာ 
စကားသစ္တစ္မ်ိဳး သင္ယူျခင္း 
သည ္သိျမငမ္ႈဆိငုရ္ာ လပု္ေဆာင ္

ခ်က္မ်ား တိုးတက္ေစႏိုင္၊ မတိုး 
တက္ေစႏိုင္ (သို႔မဟုတ္) သိျမင္ 
မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ပိုေကာင္းသူ 
မ်ားမွာ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳး ပို 
တတ္ေျမာက္ဖြယ္ရွိ၊ မရွိဆိုေသာ 
ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။
 ယင္းေမးခြန္း၏ အေျဖကို 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီဟု အီဒင္ဘာရာ 
တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ ေသာ 
မတ္စ္ဘက္က ယုံၾကည္ထား 
သည္။ ေလ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္စမ္း 
သပ္ခံခဲ့သူ ၂၆၂ ဦးအနက္ ၁၉၅ 
ဦးမွာ ဒုတိယဘာသာစကားတစ္ 

မ်ိဳးကို အသက္ (၁၈)ႏွစ္ မတိုင္မီ 
ေလ့လာသင္ယူခဲ့သူမ်ားျဖစ္ ၿပီး  
၆၅ ဦးမွာ ယင္းအသက္အရြယ္ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ သင္ယူခဲ့သူမ်ား 
ျဖစ္သည္။
 ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳး (သို႔မ 
ဟုတ္) ယင္းထက္ပို၍ ေျပာတတ္ 
သူမ်ားသည္ သိျမင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ 
သိသိသာသာ ပိုေကာင္းေၾကာင္း 
ယင္းေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပ 
သည္။
 

—Ref: BBC
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အျငင္းပြားဖြယ္ မာလာဝီေရြးေကာက္ပြဲ သမၼတေဟာင္း၏ညီ အႏုိင္ရ

ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲမတုိင္မီ ဘရာဇီးစီးပြားေရး ေႏွးေကြး

ဘလန္တုိင္ယာ၊ေမ-၃၁
သမၼတဂြၽိဳက္စ္ဘန္ဒါ ႐ံႈးနိမ့္ ၿပီး 
ေနာက္ မာလာဝီႏုိင္ငံ၏ အျငင္း 
ပြားဖြယ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ  
တြင ္အႏုငိရ္သမူွာ ဒမီုကိေရစတီိုး 
တက္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ပီ 
တာမူသာရီကာျဖစ္ေၾကာင္း ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာ 
သည္။
 သမၼတေဟာင္း ဘင္ဂူးဝါမူ 

သာရီကာ၏ ညီျဖစသ္ ူမူသာရီကာ 
သည္ ေထာက္ခံမဲ ၃၆ ဒသမ ၄ 
ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိၿပီး မစၥစ္ဘန္ဒါမွာ 
ေထာက္ခံမဲ ၂၀ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းသာရရွသိညဟ္ ုေရြးေကာကပ္ြ ဲ
ေကာ္မရွင္က ေျပာသည္။
 မဲေရတြကမ္ႈရလဒ ္ထုတ္ျပန္ 
မညက္ု ိတားဆီးရန္ႏငွ့ ္မဲျပနလ္ည ္
ေရတြက္ခ်ိန္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈ 
ကိ ုတရား႐ံုးခ်ဳပက္ ပယခ္်လိကုၿ္ပီး 

ေနာက္ မိနစ္ပုိင္းအၾကာတြင္ ေရြး 
ေကာကပ္ြရဲလဒက္ိ ုေၾကညာလိကု ္
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ယ င္းေ ရြးေ ကာ က္ ပြဲ တြ င္  
မာလာဝီကြန္ဂရက္ပါတီ(MCP)
မွ သမၼတေလာင္း လာဇ႐ုဇ္ခ်ကဝ္ ီ
ရာက ေထာက္ခံမဲ ၂၇ ဒသမ ၈ 
ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ၿပီး မစၥစ္ဘန္ဒါမွာ 
တတိယေနရာတြင္ ရွိေနေၾကာင္း 
မဲေရတြက္မႈရလဒ္မ်ားက ေဖာ္ျပ 

သည္။
 မဲ  ျပ န္လည္ေရတြက္ရ န္  
ေတာင္းဆိုထားသည့္ MCP ပါတီ 
၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိ အမ်ိဳးသမီး 
ဂ်က္စီကက္ဝီလာက ယင္းေရြး 
ေကာကပ္ြရဲလဒမ္်ားကိ ုတရား႐ံုးမ ွ
တစဆ္င့ ္စနိ္ေခၚသြားမညဟ္ုေျပာ 
သည္။
 ဝန္ ႀကီးေဟာင္း  ၊ ဥပေဒ 
ပါေမာကၡျဖစ္သူ မူသာရီကာမွာ 

အျခားအရာရွိမ်ားႏွင့္အတူ ရာဇ 
ဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ ပူးေပါင္းႀကံ 
စည္မႈ၊ ပုန္ကန္မႈျဖစ္ေစရန္ လံႈ ႔ 
ေဆာ္မႈ စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေန 
ရသည္။
 အာဖရကိေတာငပ္ုငိ္းမ ွႏုငိင္ ံ
ငယ္ မာလာဝီတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
က်င္းပစဥ္ မ႐ုံဲမ်ား ၁၀ နာရီ ေနာက ္
က်ၿပီးမွ ဖြင့္လွစ္ကာ အခ်ိဳ႕ေသာ 
မ႐ဲံမု်ားတြင ္မတွပ္ံတုငထ္ားေသာ 

မဲေပးသူအေရအတြက္ထက္ မဲပုိ 
ေပးမႈမ်ားရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအစ 
မွပင္ အျငင္းပြားဖြယ္အေျခအေန 
မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
 ယင္းေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ေစာဒကတက္လုိသူမ်ား 
အေနျဖင့္ တရား႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္ 
ထားရန္ သတီင္းတစပ္တ္ အခ်န္ိရ 
သည္။

—Ref: AFP

ေဆာ္ေပၚလုိ၊ေမ-၃၁
၂၀၁၄ ခုႏစွ ္ပထမသံုးလပတ္တြင ္
ဘရာဇီးႏိငုင္၏ံ စီးပြားေရး ၀ ဒသမ 
၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း 
တရားဝငက္န္ိးဂဏန္းမ်ားက ျပသ 
ေနသည္။
 ဘရာဇီးပထဝီဝင္ႏွင့္ ကိန္း 
ဂဏန္းမ်ား အင္စတီက်ဳ႕ဒ္က 
၂၀၁၃ ခုႏစွ ္ေနာကဆ္ံုးသံုးလပတ္ 
စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကိုလည္း ၀ 
ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ျပင္ဆင္ 
သတ္မွတ္လုိက္သည္။
 ေႏွးေကြးေလးကန္ေသာ စီး 

ပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈႏႈန္းထား 
မ်ားမွာ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳငပ္ြ ဲမစတင ္
မီႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ သမၼတ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မီတြင္  
ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
 ဒုတိယအႀကိမ္ သက္တမ္း 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ 
ေနေသာ သမၼတဒလီမ္ာ႐ူးဆကဖ္ ္
က ကမၻာ့ဖလားပြဲေတာ္ေၾကာင့္ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အား 
ေကာင္းလာမည္ဟု ေျပာၾကား 
သည္။
 သို ႔ေသာ္လည္း ေငြေၾကး 

ေဖာင္းပြမႈ ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ စီးပြား 
ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါးျခင္း 
တို႔က ကမၻာ့ဖလားအတြက ္အစိုးရ 
၏ စမီကံနိ္းသံုးစြမဲႈမ်ားမ ွစီးပြားေရး 
ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ ေမွ်ာလ္င့ခ္်ကမ္်ားကိ ုေမွး 
မွိန္သြားေစခဲ့သည္။
 ယင္းအတြက္ေ ၾကာင့္ ပင္  
ကမၻာ့ဖလားအတြက ္ႀကီးမားေသာ 
သံုးစြဲမႈရွိေသာ္လည္း တုိးတက္မႈ 
ကုိ ေအာက္ေျခအထိ မခံစားရ၍ 
ေဒါသထြက္ေနေသာ ဘရာဇီးႏုငိင္ ံ
သားမ်ား၏ ကန္႔ကြကဆ္ႏၵျပမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည။္—Ref: BBC ေမလ ၃၀ ရက္က ကမၻာ့ဖလားအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားျပားျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေနေသာ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ေနသူမ်ား

JOEDSON ALVES/REUTERS
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အီးယူေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ လ်စ္လ်ဴမ႐ႈသင့္ဟု တိုနီဘလဲေျပာၾကား

ဆီးရီးယားရွိ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု
သံသယရွိသူေလးဦး ျပင္သစ္အစိုးရဖမ္းဆီး

ပါရီ၊ ဇြန္-၂
ဆီးရီးယားႏိုင္ငံရွိ အစြန္းေရာက္ 
အစၥလာမ္မစ္ ကြန္ရက္မ်ားသို ႔ 
၀င္ေရာက္လိုသူမ်ားအား ကူညီစု 
ေဆာင္းေပးေနသညဟ္ ုသသံယရွ ိ
သ ူေလးဦးကိ ုျပငသ္စရ္တဲပ္ဖဲြ႕က 
ဇြန္လ ၂ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးလိုက္ 
ေၾကာင္း ျပင္သစ္ျပည္ထဲေရး၀န္ 
ႀကီး ဘားနကက္ာဇန္ႏူးဗက္ ေျပာ 
သည္။
 ဆီးရီးယားျပညတ္ြင္းစစတ္ြင ္
ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ရန္ သြားေရာက္ 
ေနေသာ ဥေရာပတိုက္သားမ်ား 
အျပန္ခရီး၌ အစၥလာမ္မစ္စစ္ 
ေသြးႂကြ၀ါဒမ်ား ျပန္လည္ပါလာ 
မညက္ိ ုဥေရာပအစိုးရအဖဲြ႕မ်ားက 
စိုးရိမ္ေနသည္။
 လူေလးဦး ေသဆံုးခဲ့သည့္ 
ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားျပ 
တုိက္ကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးထားေသာ 
ျပငသ္စ္ႏိငုင္သံားတစဥ္ီးသည ္ဆီး 
ရီးယားစစ္ပဲြတြင္ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ 
ခဲ့ၿပီး မၾကာမီက ျပန္လာသူျဖစ္ 
ေၾကာင္း အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက 
ေျပာၾကားလိုက္ၿပီးေနာက္ တစ္ 
ရက္အၾကာတြင္ ယင္းသံသယရိွ 

သူ ေလးဦးကို ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ တုိက္ 

ခိုက္ေနေသာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား 
၇၀၀ ရွိသည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ၎ 
တို႔ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသုိ ႔ ျပန္လာခ်ိန္ 

တြင ္အႏရၲာယႀ္ကီးႀကီး ေပးႏိငုသ္ ူ
မ်ားျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္မိသည္ 
ဟ ုျပငသ္စ္ႏိုငင္ ံဂ်ဴးလမူ်ိဳးမ်ားအ 

ဖဲြ႕ CRIF  အႀကီးအကဲ ေရာ္ဂ်ာခ်ီ 
ကာမန္းက ေျပာသည္။

လန္ဒန္၊ ဇြန္-၂
ၿပီးခ့သဲည့ ္သတီင္းပတ္က ဥေရာပ 
တစ္၀န္းက်င္းပခဲ့ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ဥေရာပကို မ 
ယံုၾကည္သူပါတီမ်ား အမတ္ ေန 
ရာ အမ်ားအျပားအႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ ဥေရာပသမဂၢကို ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ရန္ ၿဗိတိန္ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တုိနီဘလဲက 
တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
 ၿဗိတိန္တြင္ လြတ္လပ္ေရး 
ပါတီ၊ ျပငသ္စတ္ြင ္အမ်ိဳးသားေရး 
တပ္ဦးပါတီတို႔ ေအာင္ပဲြမ်ားရရွိ 
ျခင္းမွာ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္း 

သံျဖစ္သည္ဟု တိုနီဘလဲက ၿဗိ 
တိသွ်စက္မႈလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ (CBI) 
အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာ 
ၾကားမညဟု္ သညတုိ္င္းမ္သတင္း 
စာ၌ ေဖာ္ျပသည္။
 ဥေရာပေရြးေကာကပ္ဲြရလဒ ္
မ်ားမွေန၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ နက္ 
႐ိႈင္းေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ မယံု 
ၾကညမ္ႈ၊ ဥေရာပအဖဲြ႕အစည္းမ်ား 
မွ ကင္းကြာမႈႏွင့္ ဥေရာပ၏ ပင္မ 
ဒႆနႏငွ့ ္စမိ္းေနမႈတို႔ကိ ုျပသေန 
သည္ဟု ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ေဟာင္းက ေျပာၾကားသည္။
 ဥေရာပ တစ္ခုလံုးမွာပင္ 

ကိုင္႐ို၊ ဇြန္-၁
အီဂ်စ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲရ 
လဒ္ကို ဆန္႔က်င္ေနေသာ ႐ံႈးနိမ့္ 
သ ူသမၼတကိယ္ုစားလယ္ွေလာင္း 
၏ အယူခံလႊာကို ပယ္ခ်လိုက္ 
သည္ဟု အီဂ်စ္ေရြးေကာက္ပဲြ 
ေကာ္မတီက ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ 
ေျပာသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ ေရြး 
ေကာက္ပဲြတြင္ လက္၀ဲယိမ္းႏိုင္ငံ 
ေရးသမား ဆာဘာဟီသည္ မဲအ 
ေရအတြက ္သံုးရာခိငု္ႏႈန္းသာ ရရွ ိ
ခဲ့ၿပီး စစ္တပ္အႀကီးအကဲေဟာင္း 
အယ္လစ္စီကီ အီဂ်စသ္မၼတ ေရြး 
ေကာက္ပဲြတြင္ အျပတ္အသတ္ 
အႏိုင္ရခဲ့သည္။ 
 ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မတီ 
သည ္ဆာဘာဟီ၏ အယူခံလႊာအ 
ေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေသးစိတ္ကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိ 
ေသာ္လည္း ဇြန္လ ၃ ရက္ညတြင္ 
တရား၀င္ရလဒ္ကို ေၾကညာမည္ 
ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပိုေနၿမဲ၊ က်ားေနၿမဲ ဥေရာပကို 
ဆန္႔ က်င္ေသာ ပါတီမ်ားကို ေရြး 
ေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကျခင္းမွာ 
အေၾကာင္းအရာတစခု္ခကုိ ုပုံႀကီး 
ခ်ဲ႕ျပေနၿပီး ယင္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ 
ထား၍မရဟု ၎က ေျပာသည္။
 ‘‘ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္က 
အေရးပါပါတယ္။ ဥေရာပနဲ႔ ၿဗိ 
တိန္ကို လႈပ္ႏႈိးလိုက္တာပါပဲ။ ၿဗိ 
တိန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဥေရာပမွာ တုံ႔ 
ျပန္မႈအတြက္ ဦးေဆာင္သြားရပါ 
မယ္။ ေနာက္ကလိုက္ဖို႔ မဟုတ္ 
ဘူး’’ ဟု ဘလဲက ေျပာသည္။

—Ref: AFP

႐ံႈးနိမ့္သူ အီဂ်စ္
သမၼတေလာင္း အယူခံလႊာ 
ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မတီ
ပယ္ခ်

စာမ်က္ႏွာ ၄၆ စာမ်က္ႏွာ ၄၆ 

အာဆတ္အစိုးရေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈတြင္ ဒဏ္ရာရသြားသည္ဆိုေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား အရပ္ဘက္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ကယ္ဆယ္လာသည္ကို ဇြန္လ ၂ ရက္ 
တြင္ ေတြ႕ရစဥ္
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လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ၿပီး  
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား 
ပုတ္ခတ္ေရးသားသည့္စာမ်ားျဖန္႔ေဝ
 ပုဒမ္ ၅၉(စ)ဟုေရးသားထား 
သည္ ့ေလးေထာင္ပ့ံုးေပၚတြင ္ႀကီး 
ျမတ္သူတို ႔ထုိင္ရန္ထုိင္ခံုတစ္ခံု  
တင္ထားၿပီး ထုိင္ခံုေရွ႕ရွိ ပုဒ္မ 
၄၃၆ ဟုေရးထားသည့္ ေလးဖက္ 
ကုန္းေနေသာလူတစ္ဦး၏ေက်ာ 
ေပၚမွတစဆ္င္ ့အစၥလာမ္ဘာသာ 
ဝင္ဟုယူဆရသူတစ္ဦးက ထိုင္ခုံ 
ဆီသို ႔ျဖတ္ေလွ်ာက္ေနသည့္ဟန္ 
သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုတစ္ကြက္ႏွင့္ ဘာ 
ေၾကာင္ ့ပုဒမ္ ၄၃၆ ကိုေဒၚေအာင ္
ဆန္းစုၾကည္ျပင္ခ်င္သလဲ၊ ပုဒ္မ 
၄၃၆ ကိုမျပင္သင့္သလဲဟူသည့္ 
အေၾကာင္းမ်ားေရးသားထား သည့္  
စာရြက္မ်ား  မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္းရွိ 

ေအာင္ေျမသာစ၊ံ ခ်မ္းေအးသာ စ၊ံ 
ျပည္ႀကီးတံခြန္၊ ခ်မ္းျမသာစည္၊ 
မဟာေအာင္ေျမႏွင့္ အမရပူရၿမိဳ႕ 
နယ္မ်ားတြင ္ေမလ ၃၀ ရကနံ္နက ္ 
ကတိတ္တဆိတ္ျဖန္ ႔ေဝမႈမ်ားျပဳ 
လပ္ုခဲ့သည။္ပုဒမ္ ၄၃၆ ျပငဆ္င္ႏိငု ္
ရန္ ျပည္သူလူထုအားလံုးပါဝင္ 
သည္ ့လကမ္တွ္ေရးထုိးေရးအစအီ 
စဥ္ကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိၿမိဳ႕
မ်ား တြင္ေမလ၂၇ ရကမ္ ွဇလူိငု ္၁၉ 
ရက္ထိျပဳလုပ္ေနစဥ္ ယခုကဲ့သို႔ 
ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိုမျပင္ဆင္ရန္ ဆန္႔ 
က်င္သည့္စာရြက္မ်ားျဖန္ ႔ေဝခဲ့  
ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ 
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြင့္ျပဳမည္
 ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ အစိုးရက 
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား စက္တင္ 
ဘာလကုန္တြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ 
မ်ားခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစသ္ည။္ 
ျပည္တြင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး 
ခန္းဖြင့္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ 
၃၀ သို႔ အစုိးရကေပးေသာစာမ်ား 
တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၁၀ခုအား 
သတမ္တွထ္ားေသာ ဝန္ေဆာငမ္ႈ 
ေပးရန္  ဘဏ္႐ံုးခြဲတစ္ခုတည္ 
ေထာငခ္ြင္က့ိ ုအစိုးရကခြင့္ျပဳေပး 
မည္ျဖစသ္ည။္ ထိုဝန္ ေဆာငမ္ႈမ်ား 

တြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမ ၸဏီမ်ားအား 
ေငြေခ်းငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ျပည္တြင္း 
ကုမၸဏီမ်ားအား ေငြေခ်းရန္အ 
တြက္ႏို င္ ငံျ ခားဘဏ္မ်ားသည္  
ျပည္တြင္းအဖြဲ ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ 
သညဟု္လညး္ စာတြငပ္ါရိွသည။္ 
အဆိုပါ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေရး 
အဖြဲ႕သည္  ဇူလိုင္ ၆  ရက္တြင္ 
ေလွ်ာကလ္ႊာမ်ားကိ ု စစိစၿ္ပီး စက ္
တငဘ္ာလကန္ုတြင ္လပ္ုငန္း လိငု ္
စင္ငါးခုမွ ၁၀ ခုအထိထုတ္ေပး 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံသားအမည္ခံထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္
   ႏိုင္ငံသား   အမည္ခံထား 
ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ 
ငန္းမ်ားမွာ  အထည္ခ်ဳ ပ္လုပ္  
ငန္းမ်ားတြင္အဓိကရွိေနသျဖင့္  
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ 
ရငွက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင္ ့ေဖာ ္
ထတု္ေဆာငရ္ြက္ေနကာ သသံယ 
ရွိေသာစက္႐ံု  ၁၂ ႐ံုရွိသည္ဟု 
ဘ႑ာေရးဝ န္ ႀကီး ဌာန  ျပည္  
ေထာငစ္ဝုနႀ္ကီးဦးဝင္းရွနိက္ေျပာ 
ၾကားသည္။ ႏိုင္ငံသားအမည္ခံ 
ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား 
မ ွႏိငုင္ံျခားသားမ်ားလပုက္ိငုမ္ႈက 
အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မ်က္ 

ႏွင့္  သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း  
မ်ား၊ ခရီးသြားလပုင္န္း၊ အမိၿ္ခံေျမ၊  
အထညခ္်ဳပ၊္ ေရထြကက္နု္ႏငွ္စ့ား 
ေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အ 
မညခ္ံေဆာငရ္ြက္ေနမႈမ်ားရွသိည ္
ဟုဆိုသည္။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ဆက္လက္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ စက္မႈ 
ဇုန္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ ၃၇ခုကိ ု
ဇနုမ္်ားအတြင္း ယင္းလပုင္န္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနမႈရွိ၊ မရွိ စိစစ္ေန 
ၿပီး ဇုန္ ၁၅ခုမွ ေကာ္မတီမ်ားက 
၎တို ႔ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မရွိဟု  
ေျပာၾကားထားသျဖင္ ့က်န္ ၂၂ ဇုန္ 
တြင္ စိစစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံျပႆနာ 
ေအးခ်မ္းစြာေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံေၾကညာ
ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခား 
ေစာင့္တပ္မ်ား ေမ၂၈ ရက္က အျပန္  
အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
မွ တပ္ ၾကပ္တစ္ဦးက်ဆံုးသြား 
သည္။က်ဆံုးသြားသည့္တပ္ၾကပ္ 
မုဟိာမကမ္ဇီာႏူးရာမနဆ္ိသုအူား 
ျမန္မာဘက္မွ ဖမ္းဆီးသြားျခင္း 
ျဖစသ္ညဟု္ ဘဂၤလားေဒရ္ွ့ဘကမွ္ 
စြပစ္ြထဲားခ်ကက္ိ ုျမနမ္ာအစိုးရက 
ေမလ ၃၁ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ 
သည့္ေၾကညာခ်က္တြင္ ျငင္းဆို 
ထားသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ 
ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ  အရာရွိဟု 
ရည္ၫႊန္းေသာသသူည ္ဘဂၤလား 
ေဒရ့ွန္ယ္ျခားေစာင္တ့ပဖ္ြ႕ဲ၏ ယနူ ီ
ေဖာင္းဝတ္ဆင္ထားျခင္းမရွိဘဲ  

ျမန္မာပုိင္နက္အတြင္းသုိ ႔  ဝင္  
ေရာက္ခဲ့သည့္ မသကၤာဖြယ္ပိုင္ 
နက္က်ဴးေက်ာ္လာသူျဖစ္သည္ 
ဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ အျပန္အလွန ္
ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားျဖစ္ပြား 
ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္  
အေျခအေနျပန္လည္တည္ၿငိမ္ 
သြားၿပီး ျပႆနာမ်ားကိ ုေအးခ်မ္း 
စြာေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ 
လံုးကေၾကညာခဲ့သည။္ ပစခ္တ္မႈ 
မ်ားျဖစပ္ြားခဲၿ့ပီးေနာက ္ျမနမ္ာႏငွ္ ့ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
မ်ားအၾကား မ်က္ႏွာစံညုီေဆြးေႏြး 
ပြဲတစ္ခုကို ဇြန္လပထမပတ္တြင္ 
က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ လုံ 
ၿခံဳေရး အရာရွိမ်ားကေျပာသည္။

အာရွပစိဖိတ္အလွမယ္ဆု
ျမန္မာအလွမယ္ ေမျမတ္ႏိုးရရွိ
ေတာငက္ိရုီးယားႏိငုင္တံြင ္က်င္းပ 
ခဲ့ေသာ "Miss Asia Pacific World 
2014" သရဖကူိ ုျမန္မာအလမွယ္ 
ေမျမတ္ႏိုးက ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့ ၿပီး  
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပထမဆံုးအ 
လွမယ္သရဖူကို  ရယူႏုိ င္ခဲ့သူ  
အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။
 သရဖူရ ရိွခဲ့သည့္အတြက္  
ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာအလုပ္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ကိုရီးယားတြင္ 
တစပ္တ္ၾကာေနထိုငၿ္ပီး  ဇြန္လ ၆ 
ရက္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ 

ေရာကရိွ္လာမည္ျဖစသ္ည။္"Miss 
Asia Pacific World 2014"သရဖ၊ူ 
talent show တြင္ Popularity 
Award, Missosology ဝက္ဘ္ 
ဆိုက္မွခ်ီးျမႇင့္ေသာ People Ch- 
oice Award စစုုေပါင္း ဆသုံုးဆအု 
ျပင္  ေတာင္ကို ရီးယားႏို င္ ငံ၏ 
နည္းပညာကမုၸဏတီစခု္ျဖစသ္ည္ ့ 
Pangyo Techno Valley က ေမ 
ျမတ္ႏိုးအား ၎တို႔ကမုၸဏ၏ီ သတံ 
မန္တစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္း 
အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ထုတ္ျပန္
 မည္သူ ႔ကိုအတင္းအက်ပ္ 
ဘာသာကူးေျပာင္းေစျခင္း၊ ေသြး 
ေဆာင္ၿခိမ္းေျခာက္၍ကူးေျပာင္း 
ေစျခင္းအစရိွသည္က့စိၥရပ္မ်ားျပဳ 
လုပ္ပါက ျပဳလုပ္သူကို ေထာင္ 
ဒဏ၂္ ႏစွအ္ထိ အျပစ္ေပးအေရး 
ယူႏုိင္မည့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ 
ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
ၾကမ္းကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ားေလ့ 
လာအႀကံျပဳႏိုင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္း 

ေရးဆြဲေရးေကာမ္ရငွက္ထတု္ျပန ္
လိကုသ္ည။္ပုဒမ္ ၂၆ ခုပါဝငေ္သာ  
အဆုိပါ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွဖြ႕ဲစည္းထားသည့္  
ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာမ္ရငွ ္
က ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာကြၽမ္းက်င္ 
ပညာရွငမ္်ား၊ ဌာန၊ အဖြ႕ဲအစည္း  
မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ထံမွလက္ 
ခံရရွိေသာအႀကံျပဳခ်က္ အေပၚ 
ကနဦးေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

မိတၳီလာရွိအိမ္တစ္အိမ္တြင္
အလိုအေလ်ာက္မီးေလာင္မႈျဖစ္
 မိတီၳလာၿမိဳ႕ ျပညသ္ာယာရပ္ 
ကြက္ရွိ ဗိုလ္မွဴးေဟာင္းတစ္ဦး၏ 
ေနအိမ္တြင္ အေၾကာင္းရင္းမသိ 
ရေသာ အလိုအေလ်ာက္မီးထ 
ေတာကမ္ႈမ်ား ၁၃ ႀကမိ္ျဖစပ္ြားခဲ ့ၿပီး 
ပုဏၰကတုိက္သည္ဟု ေကာလာ 
ဟလမ်ားထြက္ေပၚေနကာ သြား 
ေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားျပားခဲ့သည္။
အလိုအေလ်ာက္ မီးထေတာက္ 

မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္းႀကီး 
မားသည့္  မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈမ်ားမ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပ။ ယင္းေကာလာဟ 
လမ်ားေၾကာင္ ့အဆုပိါေနအမိက္ိ ု
တံခါးပိတ္ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ရစဲခန္း 
မွလံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူကာ ဆရာ 
ေတာ္မ်ားျဖင့္ ပရိတ္ရြတ္ဖတ္မႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေခ်းေငြေဒၚလာသန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ လယ္/ဆည္ 
ေခ်းယူမည့္အစီအစဥ္ လႊတ္ေတာ္အတည္မျပဳ
 ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနသည့္ 
ရခုိင၊္ ခ်င္းကဲ့သို႔ ျပညန္ယ္မ်ား မပါ 
ဝင္ဘဲ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္မႏၲေလး၊ 
ပခဲူး၊ စစက္ိငု္းတိငု္းေဒသႀကီးတို႔ကိ ု
ဦးစားေပး၍ျပဳလုပ္မည့္ စိုက္ပ်ဳိး 
ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လယ္ 
ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း 
ဝန္ႀကီးဌာနက ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္  
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစိုက္ပ်ဳိးေရး 

ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မွအေမရိကန္ေဒၚ 
လာ ၁၃၆ သန္းေခ်းယူမည့္ အ 
ဆိုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
ကအတည္မျပဳခဲ့ေပ။ ထုိသို႔လႊတ္ 
ေတာ္နာယကအတည္ျပဳမေပး 
ျခင္းကိုေထာက္ခံေၾကာင္းေတာင္ 
သူလယ္သမားအသင္း ဥကၠ႒ႏွင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္မ်ားက ေျပာ 
ၾကားသည္။ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္
 ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ေကာ္မရွင္၏ဖြဲ႕စည္းပံုကို ႏိုင္ငံ 
ေတာ္သမၼတ႐ုံးက ေမလ ၂၈ ရက ္
တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ ႕စည္း 
လိုက္သည္။ ယခင္ဥကၠ႒အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရး 
ဒုဝန္ ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္ေနရာတြင္  
စြမ္းအငဝ္န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင ္
စုဝန္ႀကီး ဦးေဇယ်ာေအာင္ကိုခန္႔ 

ထားလိုက္ၿပီးအဖြဲ႕ဝင္အသစ္သံုး 
ဦးျဖင္ ့တိုး ခ်႕ဲဖြ႕ဲစည္းလိကုသ္ည။္
ထုိ ႔ျပင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုမၸဏီ 
မွတ္ပံုတင္လြယ္ကူေစရန္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္႐ံုး 
ကိုေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္သို႔ ဇြန ္
လလယ္တြင္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စီစဥ္ 
ထားသည္။

ၿပိဳင္ကားအမ်ိဳးႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ တင္သြင္းခြင့္ရပ္ၿပီး
အခ်ိဳ႕ကို တင္သြင္းခြင့္ျပန္ျပဳမည္
   ၿပိဳင္ကားအမ်ဳိးအစားမ်ား 
တင္သြင္းခြင့္ကို  ယာယီဆိုင္းငံ့ 
ထားရာမွ ၿပိဳင္ကားအမ်ဳိးအစား 
၂၀ ေက်ာက္ိတုငသ္ြင္းခြင္ရ့ပဆ္ိငု္း 
ၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ အမ်ဳိးအစား 
မ်ားကိမု ူျပနလ္ညတ္ငသ္ြင္းခြင့္ျပဳ 
ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း 
ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေန 

သည။္  အငဂ္်ငပ္ါဝါႀကီးၿပီး တန္ဖုိး 
ႀကီးသည္ဇ့မိခ္ကံားအႏြယဝ္ငၿ္ပိဳင ္
ကားအမ်ဳိးအစားမ်ားကိ ုတငသ္ြင္း 
ခြင့္မျပဳရန္ရည္ရြယ္ထားၿပီး ေစ်း 
သက္သာၿပီး လူစီးမ်ားသည့္ၿပိဳင္ 
ကားမ်ားကိုမူ ျပန္လည္တင္သြင္း 
ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသဘက္တြင္ 
ငလ်င္လႈပ္
 တြေံတးၿမိဳ႕အနီးကိုဗဟုိျပဳ၍ 
ရစ္ခ်္တာစေကး ၄ ဒသမ ၇အဆင့္ 
ရိွ ငလ်င္တစ္ခု ဇြန္လ ၁ရက္နံနက္ 
အေစာပုိင္းက လႈပ္ခတ္ခ့ဲၿပီး ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕ႏွင့္ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသအမ်ားစု 
မွာအဆုိပါငလ်င္ကုိ သိရိွခံစားလုိက္ 
ရသည္။ ၁၅ စကၠန္႔ခန္႔သာၾကာခ့ဲၿပီး 
ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမရိွခ့ဲေသာ္လည္း 
အေဆာက္အအုံအျမင့္တြင္ေနထုိင္ 

သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ 
ထိတ္လန္႔မႈျဖစ္ခ့ဲသည္။ ေမလ 
၂၄ ႏွင့္ ၃၀ရက္ကလည္း ျမန္မာ-
တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ ရစ္ခ်္တာ 
စေကး၅ အဆင့္ေက်ာ္သည့္ ငလ်င္ 
ႏွစ္ႀကိမ္လႈပ္ခတ္ခ့ဲၿပီး နယ္စပ္တစ္ 
ေလွ်ာက္ရိွၿမိဳ႕မ်ား သိရိွခံစားခ့ဲရ 
သည္။
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 အကူအညီေပးထားသည့္  
အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ အ 
နက္ သန္း ၆၀ မွာ သံုးႏွစ္အတြင္း 
အသံုးျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္က ပထမအႀကမ္ိ သတၱမအ 
စည္းအေ၀းတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိ 
ထားၿပီျဖစ္ၿပီး က်န္သန္း ၂၀ ကို 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒသမ 
ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၇-
၁၈ ပညာသင္ႏစွတ္ြင ္အသံုးျပဳရန္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ခ်လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။
 ‘‘သန္း ၆၀ က လႊတ္ေတာ္ 
က ခြင့္ျပဳခ်က္ က်ၿပီးသြားၿပီ။ နဂို 
ခြင့္ျပဳၿပီးသား သန္း ၆၀ ရယ္၊ ၾသ 
စေၾတးလ်အစိုးရက ကညူတီဲ ့သန္း 
၂၀ ရယ္ေပါင္းၿပီး ယခုႏွစ္ ပညာ 
သငႏ္ွစ္ကစၿပီး အစီအစဥ္ေတြစ 
ေတာမ့ယ။္ မလူတန္းရွတိဲ ့ေက်ာင္း 
ေတြကို အဓိက School Grants 
ေတြ ေပးသြားမယ္’’ ဟု ပညာေရး 
စီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာ 
နၫႊနၾ္ကားေရးမွဴးတစဥ္ီးက ေျပာ 
ၾကားထားသည္။
  ကမၻာ့ဘဏ ္အကအူညီျဖင့ ္
စီမံကိန္းကာလ ေလးႏွစ္သတ္ 
မတွထ္ားၿပီး ပညာေရး၀နႀ္ကီးဌာန 
လက္ေအာက္ရွိ  အေျခခံပညာ 
ေက်ာင္းအားလံုးအတြက ္ေထာက ္
ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးျခင္းႏွင့္  ေက်ာင္း 
သား၊  ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္  
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ခ်ီးျမႇင့္ 
ေရး စမံီခ်ကက္ိ ုအေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ 
စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ 
ႀကီးၾကပ္ရန္  ပညာေရး၀န္ႀကီး 

ဌာန၏ စြမ္းေဆာငရ္ည္ျမႇင့တ္င ္ရာ 
တြင္လည္း အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ 
သည္။
 ‘‘ႏိုင္ငံေတာ္က ပညာေရးအ 
တြက္ သံုးတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကလည္း 
အရင္ကထက္ ပိုတိုးတယ္။ ျပည္ 
တြင္းကလည္း ပိုတုိးတယ္။ ႏုိင္ငံ 
ျခားက အကူအညီေတြကလည္း 
ရတယ္ဆိုရင္ ႀကိဳဆိုရမွာေပါ့။ ဒီ 
လိုအေထာက္အပံ့ေတြရရင္ အ 
ရညအ္ေသြးနဲ႔ အေရအတြက္ေပါ့။ 
တစဖ္ကက္ မ်ားလာတဲအ့တြက ္အ 
ေရအတြက္ တိုးလာမယ္။ အဲဒီမွာ 
ေငြကို  အက်ိဳးရွိရွိသံုးဖို ႔  အေရး 
ႀကီးပါတယ္’’ ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼ 
တ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္ 
တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာ 
သည္။
 အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား 
အား အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ အ 
စအီစဥမ္ွာ ေက်ာင္းရွ ိမလူတန္းအ 
ဆင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရေပၚ မူ 
တည္၍ မူလတန္းေက်ာင္းသား 
၁၀၀ ေအာက္ရွိေသာ ေက်ာင္းအ 
တြက္ က်ပ္ ေျခာက္သိန္း၊ ၁၀၀ 
မွ ၂၀၀ ၾကားရွိေသာ ေက်ာင္းအ 
တြက ္က်ပ္ရွစသ္န္ိး၊ ၂၀၁ မွ ၃၀၀ 
ၾကားအတြက ္က်ပ္ ၁၀ သန္ိး၊ ၃၀၁ 
မွ ၄၀၀ ၾကားအတြက္ က်ပ္ ၁၂  
သိန္းႏွင့္  ၄၀၀ အထက္ရွိေသာ 
ေက်ာင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး 
ေငြ ၁၄ သိန္းကို ေက်ာင္းစရိတ္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးသြားမည္ျဖစ္ 
သည္။
    ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည့္ အစီအ 

စဥ္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ေက်ာင္း 
ထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ ေဒသရွိ  
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ 
မိခင္တစ္ဦးတည္း တာ၀န္ယူျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ ေက်ာင္းသား၊  
ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေမာင္ႏမွမ်ားျပား 
သည့ ္မသိားစမု်ားမ ွေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ားကို  ေရြးခ်ယ္၍ 
ေထာကပ္ံ့ေပးသြားမည္ျဖစသ္ည။္
 ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ 
တြင ္ရန္ကန္ု၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသ 
ႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ 
ပုိင္း) တုိ႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ရွစခု္ကိ ုေရြးခ်ယ္ 
ထားၿပီး အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ  
ေက်ာင္းသား ၊  ေက်ာင္းသူသံုး  
ေသာင္းခနုစ္ေထာင္ေက်ာက္ိ ုေရြး 
ခ်ယ္၍ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပး 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး 
စမီကံနိ္းႏငွ့ ္ေလက့်င့္ေရးဦးစီး ဌာ 
နဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး 
၀င္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။
 ထို ႔ေနာက္ ဒုတိယႏွစ္တြင္ 
၁၂ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တတိယႏွစ္တြင္ 
ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ ကို ေထာက္ပ့ံေပး 
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စတုတၱႏွစ္တြင္ 
အဆုိပါၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ မွ ေက်ာင္း 
သား၊ ေက်ာင္းသ ူတစသ္နိ္းေက်ာ ္
အားေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးသြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးစီမံကိန္း 
ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရ 
သည္။
 ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ 
တြင္ စတင္မည့္ ေ၀းလံေခါင္ပါး 
သည့္ေနရာမွ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ 
တြင ္စတုတၱတန္းမွ ဒသမတန္းအ 
ထ ိေက်ာင္းသား သံုးေသာင္းခနုစ ္

ေထာင္ေက်ာအ္ား စတတုတၱန္းအ 
တြက ္တစလ္လွ်င ္က်ပင္ါးေထာင၊္ 
အလယ္တန္းအဆင့အ္တြက ္က်ပ္ 
ရွစ္ေထာင္ႏွင့္  အထက္တန္းအ 
ဆင့အ္တြက ္က်ပ ္တစ္ေသာင္း ႏႈန္း 
ျဖင့္ ဆယ္လေထာက္ပံ့သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။
 စမီခံ်ကမ္်ားကိ ုအေကာငအ္ 
ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြကရ္န္ႏငွ္ ့ဆန္း 
စစႀ္ကီးၾကပ္ရန္ ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တုိင္း 
အသီးသီးမွ  လက္ေထာက္ၫႊန္  
ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိ 
မ်ားအား ဗဟိုအဆင့္ သင္တန္း 
ဆရာမ်ားအတြက ္သငတ္န္း (TOT 
သငတ္န္း) ကိ ုေမလ ၂၆ ရကမွ္ ၃၁  
ရကအ္ထိ ေနျပည္ေတာ္ အထက 
(၆)တြင္ ပို႔ခ်ခဲ့သည္။
 ‘‘သူတုိ႔ကေနတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕ 
နယ္အသီးသီးက အေျခခံပညာ 
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးေတြအထိ 
Schoo l  Grants  ေပးတာနဲ ႔ 
ေထာကပ္ံ့ေၾကး စတိငုပ္င္ေပးတာ 
ကို သိသြားေအာင္ ဆက္ျဖန္႔ေ၀ 
သြားမယ္’’ ဟု ပညာေရးစီမံကိန္း 
ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ 
ၾကားေရးမွဴးတစဥ္ီးက ေျပာသည။္
 အဆုိပါ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေသာ အစီအ 
စဥ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ တစ္ 
သိန္းခန္႔မွာ ေထာက္ပံ့ေၾကးအကူ 
အညီမ်ား ရရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။
   ‘ ‘ေက်ာင္းသားေတြကို  
ေထာက္ပံ့ေ ၾကးေပးမယ္ဆိုတာ 
အခုမွပ ဲၾကားရတယ္။ ေက်ာင္းမွာ 
ေတာ့ ေပးမယ္၊ ဘာမယ္ ဘာမွမ 

ေက်ာင္းအပ္ရာသီတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ လာေရာက္အပ္ႏွံသူေလ်ာ့က်
စာမ်က္ႏွာ ၁၅ မွ

ေျပာဘူး။ ေထာက္ပ့ံံေၾကးရရင္ 
ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ 
အိမ္မွာ လူစံုအလုပ္လုပ္မွ ထမင္း 
စားဖို ႔ရတာ။ အဲဒီေတာ့ အငယ္ 
ေလးေတြပဲ ေက်ာင္းထားႏိုင္ ၿပီး 
အႀကီးေကာငက္ေတာ့ သူ႔အေဖနဲ႔ 
လိကုအ္လပုလ္ပုဖ္ို႔ ေက်ာင္းကေန 
ဒီႏွစ္ထုတ္ထားရတယ္’’ ဟု အင္း 
စိန္ၿမိဳ႕နယ္ေန ေက်ာင္းသားမိခင္ 
ေဒၚၾကည္က ေျပာသည္။
  ေ၀းလံေခါင္ပါးၿပီး ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးသည့ ္ေနရာေဒသမ်ားရွ ိအ 
ေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္း 
သားမ်ားမွာ  ေက်ာင္းလခမ်ား  
မေပးသြင္းႏိုင္ျခင္း၊ သင္ေထာက္ 
ကပူစၥည္းမ်ား မျပည့စ္ံုျခင္းစသည့ ္
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ 
ဆဲျဖစ္သည္။
 ‘‘ဆင္းရတဲဲ ့ေက်ာင္းသားေတြ 
ကို ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမွာရွိတဲ့ 
ေက်ာင္းသားေတြ အကုန္လံုးေပး 
မွပ ဲရမယ္။ ေအာက္ေျခက ေက်ာင္း 
ေတြမွာက အကနုလ္ံုးက ဆင္းရဲေန 
ၾကတာ’’ ဟု ဒဂံၿုမိဳ႕သစ ္ေျမာကပုိ္င္း 
ၿမိဳ႕နယ္မွ အၿငမ္ိးစား အထကတ္န္း 
ျပ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ကမၻာ့ဘဏက္ ေပးေသာ အ 
ကူအညီကုိ အေျခခံပညာေက်ာင္း 
မ်ားအား ေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္း  
သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေထာက္ 
ပ့ံေၾကးေပးသည့္ အစအီစဥ္မ်ားအ 
ျပင္ ပညာသင္ၾကားေပးေနသည့္ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ေျမ 
ယာစီမံကိန္းမ်ိဳး အစီအစဥ္မ်ားပါ 
ျပဳလုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ဒဂံုတကၠ 
သိုလ္ ဆရာမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ 
ေဒါက္တာအာကာမုိးသူက ေထာက္ 
ျပသည္။
  ‘‘သင္ေပးတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမ 
ေတြအတြက္လည္း ေျမယာစီမံ 

ကိန္းလိုမ်ိဳး စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ 
ေပးသင့္တယ္။ သူတို ႔မွာ အႏွစ္ 
သံုးဆယ္ေလာက ္အရြယ္ေကာင္း 
တဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ 
ေပးဆပခ္ဲတ့ယ။္ သတူို႔ကိ ုဒလီိမု်ိဳး 
စစီဥ္ေပးမယဆ္ိရုင ္ေက်ာင္းသား 
ေတြကို လည္ပင္းညႇစ္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳး 
ေတြ  အလိုလို နည္းသြားမယ္ ။ 
အိတ္ထဲထည့္မယ့္ဟာထက္ ဆ 
ရာ၊ ဆရာမေတြကိ ုျပန္ၾကည့သ္င့ ္
ပါတယ္’’ ဟု ေဒါကတ္ာအာကာမိုး 
သူက ေျပာသည္။
 ကနု္ေစ်းႏႈန္း၊ အမိင္ွားစရတိ၊္ 
အေထြေထြကနုက္်စရတိမ္်ား တစ ္
ေန႔တျခား ျမင့္တက္လာသည့္ အ 
ခ်ိန္တြင္  အိမ္ေထာင္စုတစ္စု၌ 
အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသာ သက္ႀကီး 
ရြယ္အိုႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားမွ လဲြ 
၍ က်န္သည့္မိသားစုမ်ားမွာ အ 
လုပ္လုပ္ကိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ 
အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္  
စိတ္ေအးလက္ေအး  ပညာသင္ 
ၾကားႏုိင္သည့္   ေက်ာင္းသား၊  
ေက်ာင္းသူမ်ား ရွားပါးေနဦးမည္ 
ျဖစ္သည္။
 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ယခု 
ႏွစ္ ၂၀၁၄-၁၅  ပညာသင္ႏွစ္မွ 
စတင္၍ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္ 
တန္းအဆင့ ္အခမဲ့ပညာေရးစနစ ္
ကို စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း စား၀တ္ 
ေနေရး မေျပလညမ္ႈမ်ား၊ မသိားစ ု
၀င္မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း 
ျမင့္တက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္  စာ 
သင္ေက်ာင္းကိ ုစြန္႔ခြာ၍ လပုင္န္း 
ခြင္ထဲသို ႔  ၀င္ေရာက္ေနရသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္ 
တစ္ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားေနပါသည္။

ကမၻာ့ဖလားမွာ ကြင္းထဲမွ ထုတ္ပယ္ခံရႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုး ေဘာလံုးသမား ၁၀ ဦး
စာမ်က္ႏွာ ၄၄ မွ

ဇာလန္တုိ႔နဲ႔ ေတြ႕ရမယ့္ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ 
အတြက္ ပလာစီယိုဟာ သူကစား 
ပံု ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဟန္ေၾကာင့္ ဒိုင္ 
ေတြရ႕ဲ သည္းခံစတ္ိကိ ုရလမ့္ိမယ္ 
မထင္ပါဘူး။
ရာမီးရက္စ္ (ဘရာဇီး)
  ကစားပံုစေကးေကာင္းသ 
လို ကြင္းလယ္မွာ ခ်ိတ္လွဲဖ်က္ 
ထုတ္ၿပီး ကစားတတ္တဲ့ ဒီဘရာ 
ဇီးကြင္းလယလ္ကူလည္း ကြင္းထ ဲ
က အနီကတ္ထိႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုး 
စာရင္းမွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဘ 
ရာဇီး  လက္ေရြးစင္အသင္းအ 
တြက၄္၁ ပဲြ ကစားရာမွာ အနီကတ္ 
တစ္ႀကိမ္နဲ႔ အ၀ါကတ္ကိုးႀကိမ္ ရ 
ထားတဲ ့သူ႔မတွတ္မ္းက မလြယဘ္ူး 
ဆိုတာ ျပေနတယ္။ ေပၚ လင္ဟို၊ 
ဖာနန္ဒင္ဟုိတုိ႔နဲ ႔ တဲြကစားေနရ 
ေပမယ့ ္သူ႔ကြင္းလယအ္ဖ်ကပ္ိငု္း 
ေနရာကိ ုေရာကခ္ဲရ့င ္ရာမီးရကစ္ ္
ရ႕ဲ ကစားဟန္က အ၀ါကတ္၊ အနီ 

ကတ္ေတြကို ဖိတ္ေခၚေနတတ္ 
တာပါ။ သူလည္း ဒိုင္ေတြ ေစာင့္ 
ၾကည့ရ္မယ့္ ကစားသမားျဖစတ္ာ 
အမွန္ပါပဲ။
မိုက္ကယ္အူမန္နာ 
(ေကာ္စတာရီကာ)
 ေကာ္စတာရီကာ ဗဟုိေနာက္ 
ခလံ ူအမူနန္ာဟာ သူ႔ႏုငိင္အံသင္း 
ရ႕ဲ ေနာကဆ္ံုးကစားခဲတ့ဲ ့ခ်စၾ္ကည ္
ေရးပဲြ ေလးပဲြမွာ အ၀ါကတ္ေလး 
ႀကိမ္ ထိထားခဲ့တယ္။ အ၀ါကတ္ 
ႏစွခု္က ဇန္န၀ါရီတုန္း က ခ်ီလကီိ ု 
၄-၀ ဂိုးျပတန္ဲ႔ ႐ံႈးတဲ ့ပဲြမွာ ထခိဲတ့ာ 
ပါ။ အခုသတုိူ႔အသင္းဟာ အုပ္စ ုD  
မွာ အဂၤလန္၊ ဥ႐ုေဂြး၊ အီတလစီတဲ့ 
တိုက္စစ္မွဴး ေကာင္းေတြပါတဲ့  
အသင္းေတြန႔ဲ ေတြ႕ေနပါၿပီ။ အဂၤ 
လန္မွာ ရြန္းေန၊ ဥ႐ုေဂြးမွာ ကာဗာနီ၊ 
ေဖာ္လန္၊ ဆြာရက္ဇ္တုိ႔က သူ႔ခံ 
စစက္ိ ုစမ္းသပ္ပါလမ့္ိမယ္။ ဘယ္ 
ပဲြမွာ သဝူါမလ၊ဲ နီမလ ဲေစာင့ၾ္ကည့ ္

ရပါမယ္။
ေအာ္ရက္စတစ္ ကာနီဇစ္ (ဂရိ)
 လန္ဂါရတ္ၿပီးရင္ ဒီစာရင္း 
မွာ ပါ၀င္ေနတဲ ့ဒတုယိေျမာက ္ဂိုး 
သမားပါပဲ။ ကိုလံဘီယာ၊ ဂ်ပန္၊ 
အုိင္ဗရီကို႔စ္တုိ႔နဲ႔ ေတြ႕ရမယ့္ သူ 
တုိ႔အသင္းဟာ မာတီနက္ဇ္ (ကို 
လဘံယီာ) ၊ ဒေရာ့ဂဘ္ာ (အုိငဗ္ရီ 
ကို႔စ္)၊ ဟြန္ဒါ (ဂ်ပန္) တုိ႔ရဲ႕ ဂိုး 
ကန္သြင္းခ်က္ေတြကို ရင္ဆုိင္ရ 
မွာပါ။
 ကာနီဇစဟ္ာ စပိန္လာလဂီါ 
က ဂရင္းနာဒါကို မေျပာင္းခင္မွာ 
ဂရိက ပင္နာသီႏိုင္းေကာ့စ္မွာ အ 
ဂါကတ္သံုးကတ္နဲ႔ အနီကတ္တစ ္
ကတ္ထိခဲ့တယ္။ ယူ႐ို ၂၀၁၂ မွာ 
ဂရိက ေဒါ့မြန္ေနာက္ခံလူ ဆိုက 
ရာတစဟ္ာ သတုိူ႔အသင္းအုပ္စကု 
ထြကခ္ဲ့ရျခင္းအတြက ္တရားခံျဖစ ္
ခဲ့တယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ဂိုးသမား 
ကာနီဇစက္ အသင္းအုပ္စထုြကရ္ 

တဲ့ တရားခံျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို ႔ 
ဆိုေနၾကတယ္။
ဖလိစပီ္ ဆန္းဒ႐ုိ႕စ ္(ဆြစဇ္ာလန္)
    ဆြစ္အသင္းရဲ႕ အမာခံ 
ေနာကခ္လံ ူဆန္းဒ႐ုိ႕စဟ္ာ ဗလင ္
စီယာမွာ ဒီရာသီ ၁၁ ပဲြကစားရာ 
မွာ အ၀ါကတ္ ေလးႀကမ္ိျပခံထား 
ခဲ့ရတယ္။ သူက ဘာကာနဲ႔  ပဲြမွာ 

ေနမာကို  ေနာက္ကေန အျမန္ 
လိုက္ၿပီး ခ်ိတ္လွဲဖ်က္ထုတ္ခဲ့တာ 
ဟာ ၾကမ္းလတွာမုိ႔ ဒကီမၻာ့ဖလား 
မွာလည္း သူ႔ကိ ုအနီကတ္နဲ႔ ေတြ႕ 
ႏိုင္ေျခမ်ားေနတာျဖစ္တယ္။
ကလင့္ဒမ့္ေဆး (အေမရိကန္)
   အေမရိကန္အသင္းဟာ 
အုပ္စု G မွာ ဂ်ာမနီ၊ ေပၚတူဂီ၊ ဂါ 

နာတုိ႔နဲ ႔   ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ 
ေနာက္ဆံုးကစားရမယ့္ ကမၻာ့ဖ 
လားျဖစ္လာမယ့္ ဒီပဲြမွာ ဒမ့္ေဆး 
(၃၁) ႏွစ္ဟာ ဘာေလာ့တယ္လီ 
လိုပဲ ေဒါသထြက္ျမန္ အျငင္းသန္ 
တဲ့  ဆူဆူပူပူဟန္ေၾကာင့္  အနီ 
ကတ္ ထိႏိငုတ္ယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရတာ 
ပါ။
ဒီေဂ်ာင္ (နယ္သာလန္)
 ၂၀၁၀ ကမၻာ့ဖလားေနာက္ 
ဆံုးဗိုလ္လုပဲြမွာ အလြန္ဆိုနဲ႔ ရင္ 
ဘတ္ခ်င္းတိုက္ၿပီး အျငင္းပြားခဲ့ 
တဲ ့ဒီေဂ်ာငဟ္ာ အပုစ္ ုB မွာ စပနိ၊္ 
ခ်ီလီ၊ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔နဲ႔ေတြ႕ၿပီး 
အုပ္စုက တက္ရင္လည္း သူတုိ႔ 
နယ္သာလန္နဲ႔ လာေတြ႕ႏိုင္ေျခရွိ 
တဲ့အသင္းေတြက အဂၤလန္၊ အီ 
တလီ၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဥ႐ုေဂြးတို႔ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ အုပ္စုမွာ 
မထိရင ္ေနာကအ္ဆင့္ေတြမွာ အ 
၀ါနဲ႔ အနီေတြ ျပခံရႏိုင္တာ ေသ 
ခ်ာပါတယ္။

—Ref: The 10 Players Most 
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က စိတ္တုိင္းမက်၍ေဟာက္ျခင္း၊ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေမာင္းလာသည့္ ေနာက္ 
ကား၊ ေရ႕ွကားနပံါတမ္်ားကိ ုမမတွ ္
မိျခင္း၊ မတွတ္ိငု ္နာမညမ္်ား ေအာ ္
ဟစ္သတိေပးဖို႔ ႏႈတ္မရဲျခင္းတို႔ 
ႀကံဳေတြ႕ရသည္။
 ‘‘ခရီးသည္ဦးေလးႀကီးတစ္ 
ေယာက္ဆို သူ႔ကိုေငြခ်က္ခ်င္း 
မအမ္းလုိ႔ဆိုၿပီး ညီမကို ေဟာက္ 
လုကိတ္ာ လန္႔ဖ်ပသ္ြားတယ။္ နား 
ထင္နားရင္း ပူထူသြားတယ္။  ဒါ 
ေပမဲ့ ေအးေအးေဆးေဆး ျပန္ 
ေျပာျပပါတယ္။ မအမ္းေသးဘူး 
ဆိတုာ ဦးေလးက အခမုဆင္းေသး 
လို႔ မေပးေသးတာပါ၊ စိတ္မဆိုး 
ပါနဲ႔လို႔ပဲ ေျပာရဲတယ္။ က်န္တာ 
ေတာ့ မေျပာရဲဘူး။ ေၾကာက္ 
တယ္’’ ဟု ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကို 
ေျပာေနစဥ္ ျပန္လညသ္တိရသည္ ့
အတြက ္မနီနီစုိးမ်ကရ္ညမ္်ား ရစ ္
၀ဲလာသည္။
 မိသားစခုုနစ္ေယာကအ္ နက ္ 
အငယ္ဆုံးသမီး မနီနီစိုးက ဆယ္ 
တန္းအထိ ပညာသငၿ္ပီးေနာက ္ဇာ 
ထိုးပန္းထိုးအလုပ္ျဖင့္ ဘ၀ရပ္ 
တည္ရာကေန ရပ္ကြက္ထဲက 
လုငိ္းကားယာဥ္ေမာင္းမတိ္ေဆြ၏ 
ကညူမီႈျဖင္ ့၄၈ ယာဥ္ေနာကလ္ုကိ ္
ျဖစ္လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
 ‘‘သူမ်ားႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီး 
ယာဥ္ေနာက္လုိက္ေတြရွိတယ္။ 
ျမန္မာျပည္က ဒီလိုလုပ္မယ္ဆုိ 
ေတာ့ စိတ္၀င္စားတယ္။ အလုပ္ 
သြားေလွ်ာက္ေတာ ့ဂတိက္ ေယာ 
က်္ားေတြေတာင္ အံ့ၾသတယ္။ 
ကြၽန္မတုိ႔ကလည္း ျဖစ္ေအာငလ္ပ္ု 
မယ္ဆိုၿပီး ယာဥ္ပိုင္ရွင္ကိုေျပာ 
တယ္။ ဒီေန႔ေလွ်ာက္ မနက္ျဖန္ 
ကားေပၚ စတကတ္ာပ’ဲ’ ဟု မနီနီစိုး 

က ဆုိသည္။
 ေယာက်္ားသားမ်ားသာ လပု ္
ႏိုင္ေသာ အလုပ္ဟု အလို အ 
ေလ်ာက္နားလည္ထားၾကေသာ 
ကာယခြန္အားဦးစားေပး ယာဥ္ 
ေနာက္လုိက္ (စပယ္ယာ)အလုပ ္
မွာ ႐တုတ္ရကဆ္ိလုွ်င ္အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားႏငွ္ ့မအပစ္ပသ္ေယာငပ္င။္ သို႔ 
ေသာ ္မနနီစီုိး အပါအ၀င ္အမ်ဳိးသ 
မီး ၂၀ ဦးမွာ ၄၈ အဲကြန္းအထူး 
ယာဥ္တြင္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္အ 
ျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီ 
ျဖစ္သည္။ မနီနီစိုးတို႔ကို ေတြ႕ဆု ံ
အားက်၍ အ လပုလ္ာေလွ်ာကသ္ ူ
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေလွ်ာက္လႊာ 
မ်ားကိ ုေန႔စဥ္လကခံ္ေနရေၾကာင္း 
၎တို႔၏ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ကိုတ႐ုတ္ 
ေလးက ေျပာသည္။
 ‘‘ရန္ကန္ုၿမိဳ႕တြင္း သယ္ယူပုိ႔  
ေဆာင္ေရးမွာ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္း 
ေကာင္းေပးႏုိင္တဲ့ ယာဥ္လုိင္းမရွ ိ
ေတာ့ အဲကြန္းဖြင့္တဲ့ ယာဥ္လုိင္း 
လပုဖ္ို႔ စတိက္ူးတယ။္ အဒဲမီွာ ခရီး 
သြားမိဘျပည္သူကိုခ်ဳိခ်ဳိသာသာ 
ေျပာဆိဆုကဆ္ဖံို႔ ယာဥလ္ပုသ္ား 
လိလုာတယ။္ ဒါမ်ဳိးက အမ်ဳိးသမီး 
ေတြနဲ႔ပ ဲသင့္ေတာ္တယ္။ သတိုူ႔အ 
တြကလ္ည္း အလပ္ုအကိငု ္အခြင္ ့
အလမ္းေပၚလာမယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
စၿပီးခန္႔ျဖစ္တာပါ’’ ဟု ကိုတ႐ုတ္ 
ေလးက ေျပာသည္။
 အမ်ဳိးသမီး ယာဥ္ေနာက္ 
လုကိမ္်ားေၾကာင္ ့၀န္ေဆာငမ္ႈပိငု္း 
တြင္ သိသိသာသာ ခ်ီးက်ဴးခံရၿပီး 
ခရီးသည္မ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈရွိ 
ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျပန္ၾကားရ 
သည္အ့တြက ္၎တို႔ကိအုလပ္ုခန္႔ 
ရတာ ထိုက္တန္သည္ဟု ကုိတ႐ုတ္ 
ေလးက ဆုိသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေန 
အထားမွာ ဘဲြ႕ရပညာတတ္မ်ား 
ပင ္အလပ္ုတစ္ေနရာရဖို႔ ႐ုန္းကန္ 
ႀကိဳးစားရသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ပညာေရးအေျခခံအားနည္းေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားဆိုလွ်င္ တစ္ေန႔ 
လပ္ုခလစာ ႏစွ္ေထာငခ္န္႔ရဖို႔ ႐ုန္း 
ကန္ေနရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စား 
ၿပီးေသာကၿ္ပီး စရိတ္ၿငမ္ိး တစ္ေန႔ 
အနည္းဆုံး ၀င္ေငြငါးေထာင္ခန္႔ 
ရရွိသည့္ ယာဥ္ေနာက္လုိက္အ 
လုပ္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 
အလပ္ုအကိငု ္အခြင္အ့လမ္းတစ ္
ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည္။
 နဂိုပန္းထုိးသည့္ အလုပ္ 
ထက္ ၀င္ေငြႏွစ္ဆ ပိုရေသာ 
ေၾကာင့္ ယာဥ္ေနာက္လုိက္လုပ္ 
ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း မနီနီစိုးက ပြင့္ပြင့္ 
လင္းလင္း ေျပာသည္။ 
 ‘‘ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ က်န္းမာေရး 
ေကာင္းတယ္၊ ခံႏုိင္ရည္ ရွိတယ္ 
ဆိုရင္ ဒီအလုပ္က အထည္ခ်ဳပ္ 
ထက္စာရင္ စရိတ္ၿငိမ္းျဖစ္ေတာ့ 
လုပ္ေစခ်င္တယ္။ တစ္လ၀င္ေငြ 
တစ္သိန္းခဲြေတာ့ေက်ာ္တယ္။ အ 
ရငပ္န္းထိုးတဲ့ အလပ္ုထကလ္ည္း 
ႏစွဆ္ေလာက ္၀င္ေငြပုိရတယ္’’ ဟု 
မနီနီစိုးက တြကခ္်က ္ရွငး္ျပသည။္
 ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈ 
ဓေလ့အရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ယာဥ္ 
ေနာကလ္ုကိလ္ပု္ျခင္းအေပၚ မ်က ္
လုံးစိမ္းျဖင့္ ၾကည့္ေကာင္း ၾကည့္ 
သူမ်ား ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေရရွည ္
တြင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၏ အ 
ဆင္ေျပလုၿံခံဳမႈ၊ သက္ေသာင္ ့သက ္
သာျဖစ္မႈတို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး 
ယာဥ္ေနာက္လုိက္မ်ားကို ေစ်း 
ကြက္အရ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားပင္ 
ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီး 

အေရးလႈပ္ရွားသူ မခင္ေလးက 
ေျပာသည္။
 ‘‘အမ်ဳိးသမီးေတြကို အလုပ္ 
အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပး 
ႏိုင္တဲ့အတြက္ အစ္မတုိ႔ကေတာ့  
ႀကိဳဆိုတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ 
ပင္ကိုစိတ္က ေအးခ်မ္းၿပီး ျပႆ 
နာမျဖစ္ခ်င္တဲ့သူေတြ ျဖစ္တဲ့အ 
တြက္ ယာဥ္တုိက္မႈတုိ႔ ကားၿပိဳင္ 
ေမာင္းတာတို႔လို ျပႆနာေတြ 
လည္း မရွိႏုိင္ဘူး။ ခရီးသည္ေတြ 
ကိုလည္း ကာယိေႁႏၵပ်က္ေအာင္ 
ကားေပၚအတင္းဆဲြတင ္ဆဲြခ်တာ 
မ်ဳိး အမ်ဳိးသားေတြလို မလုပ္ၾက 
တဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္ကေတာင္ 
သတူုိ႔ကိ ုေတာင္းဆိလုာလမိ္မ့ယ’္’ 
ဟု ၎က ေျပာသည္။
 မနက္ ၄ နာရီထုိးသည္ႏွင့္ 
အမိ္ႏငွ္ ့သံုးမတွတ္ုငိရ္ွ ိယာဥလ္ုငိ္း 
ပုိငရွ္ငအိ္မ္ထံ ဘ၀တူယာဥ္ ေနာက ္
လုိက္ အမ်ဳိးသမီးတစ္စုႏွင့္အတူ 
မနီနီစိုးတို႔သြားၾကသည။္ ၄၈ ဂတ္ိ 
ေရာကလ္ွ်င ္မမိတိို႔ကားက ရထား 
သည္ ့ဘုပံိကုဆ္ံျဖင္ ့နနံကစ္ာ ၀၀ 
လငလ္ငစ္ားေသာကၾ္ကသည္။ ထုိ႔ 
ေနာက္ ဗိုလ္တေထာင္ ဂတ္ိေရာက ္
သည္ႏငွ္ ့တန္းစ၊ီ ေရ႕ွကားမရွလိွ်င ္
ခ်က္ခ်င္းျပန္ထြက္၊ ေန႔လယ္ထ 
မင္းစားခ်ိန္တြင္ ေရွ႕ကားမထြက္ခင္ 
ထမင္းအသည္းအသန္စား။ တစ္ 
ေန႔ ၿမိဳ႕ထဲအတက္ေလးေၾကာင္း 
ျပည့္ေအာင္ဆဲြ။ ည ၁၀ နာရီတြင ္
ေတာ ့ယာဥ္ေမာင္းႏငွ္သ ူအပါအ 
၀င ္ယာဥ္ေနာကလ္ိကု္ႏစွဥ္ီးတို႔က 
၀င္ေငြခဲြေ၀ၿပီးသည္ႏွင့္ အလုပ္စ 
ခန္းသိမ္းေၾကာင္း မနီနီစိုးက တစ္ 
ေန႔တာ လႈပရ္ွားမႈကိ ုေျပာျပသည။္
 ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ၀န္ႀကီး 
ခ်ဳပ္ဦးႏုလက္ထက္က တိရစၧာန္ 

အ႐ုပ္အမည္မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္း 
ေျပးဆဲြသည္ ့ဘတစ္က္ားမ်ားတြင ္ 
အမ်ဳိးသမီးလက္မွတ္ေရာင္းမ်ား 
ကို ခန္႔ထားခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ 
ယင္းဘတစ္က္ားႀကီးမ်ားမွာ အမ်ဳိး 
သား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိ ုသဆံနခ္ါ 
ျဖင္ ့ကာရခံဲြျခားထားၿပီး လကမ္တွ ္
ေရာင္းမွာ က်ား၊ မ သီးသန္႔ျဖစ္ 
သည္။ ယခု ၄၈ ယာဥ္လုိင္းတြင္ 
ေတာ ့က်ား၊ မ ခဲြျခားမႈ မရွဘိ ဲတစ ္
တန္းတည္း ၀န္ေဆာငမ္ႈေပး ရျခင္း 
ျဖစသ္ည္အ့တြက ္ပထမဆုံး အမ်ဳိး 
သမီး ယာဥ္ေနာကလ္ုကိဟ္ပုင ္ဆု ိ
ရမည္။
 ခရီးသည္ ေယာက်္ားေလး 
အမ်ားစကုလည္း မနနီစီိုးတို႔ကိ ုည ီ
အစ္ကိုေမာင္ႏွမသဖြယ္ ေပ်ာ္ေစ 
ျပက္ေစ စေနာကမ္ႈသာရွၿိပီး ကာယ ိ
ေႁႏၵပ်က္ယြင္းေလာက္ေအာင္ ေႏွာင့္ 
ယွက္မႈမ်ား မျပဳၾကေပ။
 ‘‘ေယာက်္ားေလး အုပ္စု 
လုိက္တက္လာရင္ ကြၽန္မတုိ႔ကို 
ၾကည့္ၿပီး စၾကတယ္။ အစ္မေရ 
ကြၽန္ေတာ့္အစမ္ေတြလည္း စပယ္ 
ယာလုပ္ခ်င္တယ္ေျပာေပးပါတို႔။ 
အစ္မတုိ႔ကို ေလးစားတယ္တုိ႔။ 
ငါတို႔ႏုိင္ငံလည္း ႏုိင္ငံတကာ အ 
ဆင္မ့ီျဖစသ္ြားၿပတီို႔ အဒဲလီိ ုမၾကား 
တၾကားေရာ သိသိသာသာေရာ 
စၾကတယ္။ အရမ္းဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး 
ေတာ့ မရွိၾကဘူး’’
 ဘယ္သူမွားမွား ကုိယ့္အမွား။ 
ခရီးသည္ႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ 
သည္းခံရမည္ဟု သူေဌးမွာၾကား 
ခ်ကအ္တုငိ္း လုကိန္ာသည။္ ကား 
ဆဲြေကာင္းရင ္ေကာင္းသလိ ုက်ပ ္
ငါးေထာင္မွ ရွစ္ေထာင္၊ ကိုး 
ေထာငအ္ထရိေသာ အလပုက္ိ ုသ ူ
မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္။ သို႔ေသာ္ နံနက္ ၄  

နာရီကေန ည ၁၀ နာရီအထိ ေန႔စဥ္ 
လႈပရ္ွားရေသာ ဒအီလပုက္ိ ုဘယ ္
အထိ ဆက္လုပ္ႏုိင္မလဲဆိုတာ 
ေတာ ့သူေသခ်ာ မေျပာႏုငိ္ေသး။
 ‘‘အိမ္ကလည္း ဘယ္ေလာက္ 
ထိ လုပ္ႏုိင္မလဲၾကည့္မယ္တဲ့။ 
ကြၽန္မကေတာ့ ပညာယူခ်င္ေသး 
တယ္။ ကားလည္း ကိုယ္တုိင္ 
ေမာင္းခ်ငတ္ယ။္ အမ်ဳိးသမီး ေမာ ္
ေတာ္ပီကယ္ေတြ၊ ရဲေမေတြဆို 
အားက်တယ္။ အခုကားလုိက္ 
ေတာ ့သငူယခ္်င္းေတြန႔ဲ ျပန္ေတြ႕ 
တယ္။ သူတို႔က ကြၽန္မကိုေလး 
စားတယ္။ ဂုဏ္ယူတယ္။ လုပ္ရဲ 
တယ္ေနာ္’’တဲ့။
 ယာဥ္ေနာက္လုိက္ အလုပ္ 
ေၾကာင့္ မနီနီစိုးတြင္ အလုပ္အ 
ကိုင္အဆက္အသြယ္မ်ား ပိုမိုရရွိ 
လာသည္။ ဘုရားဖူးယာဥ္လုိင္း 
မ်ား၊ အေ၀းေျပးယာဥလ္ုငိ္းမ်ားက 
၎တုိ႔ထံတြင ္ယာဥ္အကမူယ္လာ 
လုပ္ဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းၾကသည္။ မနီနီ 
စိုးကေတာ့ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ 
ဘ၀တြင ္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာ ယူ  
လုိေသးသည္။
 အနာဂတ္အတြက္ သူ႔ေမွ်ာ္ 
မွန္းခ်က္ကလည္း သိပ္မ်ားမ်ား 
စားစားေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ကား 
လုပ္ငန္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဘ၀တုိး 
တက္ေရးကို သူကရွာေဖြၿပီးသား 
ျဖစ္သည္။
 ‘‘လမ္းေၾကာင္းေတြကိ ုကြၽမ္း 
က်င္တဲ့ အမ်ဳိးသမီး တကၠစီယာဥ္   
ေမာင္းလုပ္ခ်င္တယ္။ ယာဥ္ပိုင္ 
ရွင္ကလည္း ကားေမာင္းသင္ေပး 
မယ္ေျပာတယ္။ အခုလည္း ကား 
ႀကီးကို စက္ေတြႏႈိးတတ္ၿပီ။ ကား 
အေၾကာင္းလည္း နည္းနည္းပါးပါး 
သိေနၿပီ’’

ကြၽန္မ . . . ကားစပယ္ယာ
စာမ်က္ႏွာ (၇)မွ

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း
အခ်ပ္ပို(A9) မွ

ဒါကအခုတငမ္ဟုတ္ဘူး။ ေနာက ္
အစုိးရတက္လည္းရွိေနမွာပဲ။ ဒီမုိ 
ကေရစကီ ဒလီုပိသဲြားရမွာ။ ထုငိ္း 
မွာျဖစတ္ဲ ့ျပႆနာမ်ဳိး ျဖစရ္င္ေတာ ့
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈက ထမိွာပ။ဲ ႏုငိင္ံေရး 
တညၿ္ငမ္ိမႈမရိွလို႔ ဆဆူပူူပူေတြျဖစ ္
ရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကလာမွာ
မဟုတ္ဘူး။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ 
၀င္ဖုိ႔ တြန္႔ဆုတ္ေနတယ္လို႔ သိ 
ထားတာေတြရိွပါတယ္။ ဥပမာဂ် 
ပန္၊ အီးယူႏုိင္ငံက ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
မ်ဳိးေတြေပါ့။ သူတုိ႔က ၂၀၁၅ကိုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႔သိရတယ္။ 
ဒါေၾကာင္အ့ခခု်နိမ္ွာ ဘယလ္ု ိရင္း 
ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္ေနပါသလဲ။
 လက္ရွိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္တဲ့ 
ကုမ ၸဏီ ႀကီးေတြလည္းရွိတယ္။ 

၂၀၁၅ကို ေစာင့္ေနတယ္လုိ႔ေျပာ 
ေနက်တာေတြလည္းရွိတယ္။ဒါ 
ေပမဲ့ အီးယူဘကက္ၾကည့ရ္င ္ယူနီ  
ေလးဗားတို႔၊ နကစ္ေလတို႔၀ငလ္ာ 
တယ္။ အေမရိကန္ကလည္း နာ 
မည္ေက်ာ ္ဂ်အီီးတုိ႔၊ ကုကိာကိလုာ  
တို႔လည္း၀ငလ္ာတယ္။ ၂၀၁၅ကိ ု
ေစာင့္ေနတယဆ္ုရိင္ေတာ ့၀ငလ္ာ  
စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္တဲ့လူေတြက တစ္ခါ 
တည္း တန္းလုပ္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။  
ပထမ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုလာၾကည့္ 
မယ္။ အခ်က္အလက္ေတြ စု 
ေဆာင္းမယ္။ သုေတသနလုပ္ 
မယ္။ ေနရာေရြးခ်ယ္မယ္။ ျဖစ္ႏုငိ ္
ေျခေတြကိ ုခန္႔မွန္းတြကခ္်ကမ္ယ္။ 
ဒါေတြၿပီးမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဆုိျပဳ 
လႊာတငၿ္ပီး ဘာလပုမ္ယဆ္ုတိာကု ိ
စီစဥ္ၾကတာပါ။ ၂၀၁၃-၁၄မွာ 

ေလးဘလီယီံေတာင၀္ငလ္ာခဲတ့ာ 
လည္း ၂၀၁၁-၁၂ကတည္းက ဒီ 
အဖြ႕ဲေတြက လာလုကိ္ျပနလ္ိုကိန္ဲ႔ 
၂ႏွစ္ေလာက္အခ်ိန္ယူခဲ့တယ္။ ဥ 
ပမာ NISSAN ဆုရိင ္၂ႏစွ္ေလာက ္ 
အခ်ိိန္ယူခဲ့တယ္။ အစုိးရသစ္ 
တက္ကတည္းက လုပ္မယ္ဆုိၿပီး 
စစီဥ္ခဲ့တာ။ မႏစွက္မွ တကယ္၀င ္
လာႏုိင္ခဲ့တယ္။

၂၀၁၄-၁၅မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက 
ဘယ္ေလာက၀္ငလ္ာမယ္ ခန္႔မွန္း 
ထားလဲ။
 ၂၀၁၄-၁၅မွာ မွန္းထားတာ 
ကေတာ့ အနည္းဆံုံးအေမရိကန္ 
ေဒၚ လာ  ၄ဘလီယံီ၊ အမ်ားဆုံး ၅ဘ ီ 
လီယံ၀င္လာမယ္လို႔ တြက္ထား 
တယ။္ ဘာျဖစလ္ုိ႔ လည္းဆုိေတာ ့
တယ္လီဖုန္းစီမံကိန္းေတြက အ 

မ်ားႀကီးရွိတယ္။ တယ္လီေနာတုိ႔  
အူရီးဒူးတုိ ႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက 
ပထမအဆင့္ပဲ ေပးထားေသး 
တယ။္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈကိ ုထပခ္်႕ဲရင ္ 
ထပ္၀ငလ္ာဖုိ႔ရိွတယ္။ ေနာကတ္စ ္
ခကု ဟုတိယစ္မီကံနိ္းေတြပ ဲအမ်ား 
ႀကီး၀င္ဖုိ႔ရွိတယ္။
 
လယ္ယာသားငါးက႑မွာ ဘာ 
ေၾကာင္ရ့င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈေတြ၀ငတ္ာ 
နည္းေနရတာလ။ဲ တခ်ဳ႕ိက ဥပေဒ 
ေတြက အတားအဆီးျဖစ္ေနတယ္ 
လုိ႔ၾကားတယ္။
 လယ္ယာက႑မွာ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈအားနည္းေနတာမဟုတ္ 
ဘူး။ တကယ္တမ္းေတာ့လည္း 
လယယ္ာက႑မွာ အခခု်နိထ္ိေျမ 
ယာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မူ၀ါဒေတြက 
သိပ္အားမေကာင္းေသးဘူး။ ျပဳ 

ျပင္စရာေတြအမ်ားႀကီးက်န္ေသး 
တယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ဘာ 
သြားျဖစလ္ဆဲုိေတာ ့ဥပေဒကသြား 
ၿပီးအဟန္႔အတားျဖစ္ေနတယ္။ ဥ 
ပမာေျပာရရင္ MIC ကေျမလြတ္ 
ေျမ႐ုိင္းနဲ႔ ပတ္သကၿ္ပီးေတာ့ MIC 
မွာ အဆုိျပဳလႊာတင္ခ်င္တယ္ဆုိ 
ရင္ေျမစာရင္းကိုသြားၿပီး ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ ယူရတယ္။ ေျမစာရင္းမွာ  
စီမံကိန္း ေရးၿပီးေတာ့မွ အဆုိျပဳ 
လႊာလာတငရ္တယ္။ဒါက MICရ႕ဲ 
ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒက ဒါမ်ဳိးျပ 
ထားတယ္။ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္း ဥပ 
ေဒမွာ ဆုိရင္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေန 
တယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆုိေတာ့ 
ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းကိလုုခိ်ငရ္င ္MIC 
ကိအုရင ္တငရ္မယ္။ MICကခြင့္ျပဳ 
မွ ေျမေပးမယ္။ ဒီဘက္ကလည္း 
ေျမရေတာမ့ ွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈေပးလုိ႔ 

ရတယ္။ ဟုိဘက္ဥပေဒၾကေတာ့  
လည္း MICကခြင့္ျပဳေပးလို႔ရတယ္။ 
စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ခ်င္တဲ့လူက ရွင္း 
ရငွ္းလင္းလင္းသခိ်ငတ္ယ။္ ထုငိ္း 
မွာဆုရိင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈအဖြ႕ဲကိ ုေျမ 
ပုံျဖန္႔ၿပီးေတာ ့လပုခ္်ငတ္ဲ့ေနရာကု ိ
ေရြးလို႔ရတယ။္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွသံကူ  
စိကုပ္်ဳိးေရးပလဲပုခ္်ငလ္ပု၊္ စကမ္ႈ 
လပ္ုငန္းပ ဲလပ္ုခ်ငလ္ပ္ု ေရြးရတာ 
လြယ္တယ္။ ဒီမွာက အဲဒီလုိလုပ္ 
ႏိုင္တဲ့ အဆင့္မေရာက္ေသးဘူး။ 
ေျမနဲ႔ပတ္သကရ္င ္အားနည္းခ်က ္
ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ လုပ္ငန္း 
ရငွက္ိုေခၚၿပီးေတာ ့ဒီေနရာမွာေပး 
ႏိုင္တဲ့အေနအထားမရွိေသးဘူး။ 
လုပ္ငန္းရွင္က ေျမလုိက္ရွာေနရ 
တယ္။ ေျမရွာလို႔ရၿပီဆိုေတာ့မွ လုပ္ 
ငန္းစဥ္ကိုစရတယ္။ ဒီဟာႀကီးက 
အ တားအဆီးတစ္ခုလိုျဖစ္ေနတယ္။ 
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ေတာေပ်ာက္၍ သစ္ခြေျခာက္

မင္းဒင္ရဲ႕ သက္ခုိင္ (၂)

စာမ်က္ႏွာ(၃၃) မွ

စာမ်က္ႏွာ(၂၄) မွ

 ‘‘ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီေဆး 
ဖက္၀င္သစ္ခြေတြက အေတာ္ 
ေလးကို ျပဳန္းတီးေနပါၿပီ။ သစ္ခြ 
အေျခာကလ္နွ္းသူေတြက ကနက္ိ ု
ပက္ၿပီး ဖ်န္းၾကတယ္။ ပုိက္ဆံရ 
ေပမယ့္ သတုိူ႔လည္း ေရာဂါရမယ္ 
ထငပ္ါတယ္’’ ဟု ကေလာၿမိဳ႕နယ္ 
ေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ျပည္ပ၀ယ္လိုအားအျပင္  
ျပည္တြင္း၀ယ္လိုအား ျမင့္တက္ 
လာသည့ ္သဇငပ္န္းမ်ားမွာလည္း 
ျပဳန္းတီးမႈအႏရၲာယ္ႏငွ္ ့ရငဆ္ိငု္ေန 
ရသည္ဟု သစ္ခြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

ပါရဂူဘဲြ႕ယူခဲ့သူ ေဒါက္တာပန္း 
ခက္ခက္က ေျပာသည္။
 တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး  
တြင္ ေပါက္ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ 
ေရွးက်ေသာ ဆြန္ဒဟတ္သစ္  
ေတာႀကီးမ်ားတြင္ သဇင္ေပါက္ 
ေရာက္မႈသည္ ယခုအခါ လြန္စြာ 
နည္းပါးလာၿပီး သဇင္ပန္း ေရာင္း 
ခ်ရာတြင္  မ်ိဳးဥအရင္းကို  ေပး 
လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္တစ္ 
ႀကိမ္  စိုက္ပ်ိဳးေရာင္းခ်သူမ်ား  
သည္ မ်ိဳးရင္းလိုက္ရွာ၀ယ္ယူရ 
သည္။

 ‘‘အရင္တုန္းက တစ္ေတာ 
လံုး သဇင္ပန္းေတြနဲ ႔ ေမႊးႀကိဳင္ 
ေနတဲ့ တနသၤာရီေတာႀကီးထဲမွာ 
သဇင္ေတြ မရိွေတာ့ဘူး။ တနသၤာ 
ရီသဇင္က ရခုိင္သဇင္ထက္ ႀကီး 
တယ္။ ၫြတ္က်ေနပံုက ပိုလွ  
တယ္။ အခု မရွိေတာ့ဘူး။ ေတာ 
ထဲမွာ ေျမနင္းရွာတာ ဆယ္ဥ 
ေလာက္ပဲ  ေတြ ႕ရတယ္’ ’  ဟု  
ေဒါက္တာပန္းခက္ခက္က ေျပာ 
သည္။
 ျပည္တြင္းတြင္ သဇင္ပန္း 
မ်ားရွားပါးလာျခင္းသည ္ေရာင္းခ် 
သည့္ပံုစံေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ထိုပံုစံကို 
ေျပာင္းလဲပါက ရွားပါးမႈကို ထိန္း 
သိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ သဇင္ပန္းမ်ား 
ေရာင္းခ်ရာတြင္  မ်ိဳးဥမေပးဘဲ 
ပန္းခက္သာ ေရာင္းခ်ပါက တစ္ 

ႏွစ္တစ္ခါ မ်ိဳးဥရွာရသည့္ ျပႆ 
နာကို  ေျ ဖရွ င္းေပးႏို င္ မည္ဟု  
ေဒါက္တာပန္းခက္ခက္က ေျပာ 
သည္။
 ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ သစ္ခြမ်ဳိး 
စိိတ္မွာ တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာေက်ာ္ 
ရိွႏုိ င္သည္ဟု ခ န္ ႔ မွ န္းရေသာ္  
လည္း ထပ္မံ၍ သုေတသန မျပဳ 
လုပ္ရေသးေပ။
 ‘‘ျမန္မာ့သစ္ေတာႀကီးေတြ 
ထဲမွာ ကမၻာမွာ ဘယ္မွာမွ  မ 
ေပါက္တဲ့ ျမန္မာသစ္ခြေတြရွိႏိုင္ 
သလိ ုမွတ္တမ္းမတငထ္ားရေသး 
တဲ့ သစ္ခြေတြလည္း ရွိႏိုင္တယ္။ 
မ်ိဳးခဲြပညာရွင္ ေဒါက္ဟူးဗားနဲ႔ ပူး 
တဲြေလ့လာမႈအရ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ 
ခအုတြင္းမွာ သစခ္ြမ်ိဳးစတိအ္သစ ္
၁၂ မ်ိဳးေက်ာ္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ 

တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ ေစာလြင္ 
က ေျပာသည္။
 ရွားပါးအႏရၲာယ္ႏငွ့ ္ရငဆ္ိငု ္
ေနရသည့္ သစ္ခြမ်ား ထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ပါက 
ေနာင္ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာပါ 
က ေပ်ာက္ကြယ္လာႏုိင္သည္။
 ျမန္မာသစ္ခြမ်ားကို  သိပ ၸံ  
နည္းက် မ်ိဳးစပ္၍ ထုတ္ကန္ုတစခု္ 
အေ နျ ဖ င့္  ေ ရာ င္း ခ်ႏုိ င္ ပါ က 
အျမတ္အစြန္းရႏုိင္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ 
သည္ သစခ္ြေရာင္းခ်ျခင္းမ ွႏစွစ္ဥ ္
အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းႏွစ္ရာ 
ေက်ာ္ ၀င္ေငြရွိသည္။ 
 ‘‘သစ္ခြၿခံတစ္ၿခံမွာ အနည္း 
ဆံုးအလုပ္သမား ၅၀၀ ေလာက္ 
ကို အလုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ ေျမေန 
ရာမ်ားမ်ား မလုိဘူး။ သယ္ယူပို႔ 

ေဆာင္ေရး လြယက္ဖူို႔ပ ဲလိတုယ။္ 
အဓကိက ေလေၾကာင္းလိငု္းေပါ့’’ 
ဟု ေဒါက္တာ ေစာလြင္က ေျပာ 
သည။္ ထိငု္းႏိငုင္ံႏငွ္ ့ႏႈငိ္းယဥွပ္ါက 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုႏွင့္ နယ္ 
ေျမအေျခအေနသည္ သစ္ခြမ်ိဳးစံု 
စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း 
ရိွသည္။  ယင္းအေျခအေနက 
ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြက ္အခြင့အ္လမ္း 
ေကာင္းျဖစ္သည္။  မ်ိဳးစပ္ရန္  
တတ္ကြၽမ္းသည့္ ျမန္မာ့သစ္ခြ 
ပညာရငွမ္်ားလိအုပသ္လိ ုသုေတ 
သနလုပ္ရန္လည္းလိုအပ္သည္။
 ထို႔အျပင္ ျမန္မာမ်ိဳးရင္းအ 
ျဖစ္ ကမၻာေပၚတြင္ မ်ိဳးစပ္ေရာင္း 
ခ်ရင္း ျမန္မာသစ္ေတာႀကီးထဲမွ 
ျမန္မာမ်ိဳးရင္း သစ္ခြမ်ားကို ထိန္း 
သိမ္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။

 ‘‘တကယ္ေတာ့ ေဇာကပ္ၿပီး 
ေတာ့  ကြ ၽန္ေတာ္ကားကို  ဇြတ္  
ေမာင္းထြက္လာတာဗ်။ ကိုသန္း 
ေမာင္တို႔ အလုပ္သမားတန္းလ်ား 
တည္ေနရာကို ကြ ၽန္ေတာ္အတိ 
အက် မသိပါဘူး။ ဖူးခက္ဆိုတာ 
ကလည္း ရြာကေန ၿမိဳ႕ျဖစ္ေအာင္ 
လက္ပူတုိက္ထားတာမို ႔ လမ္းမ၊ 
လမ္းသြယ္၊ ကမ္းေျခေခ်ာင္ ႀကိဳ 
ေခ်ာင္ၾကားေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ 
ပုံ အင္မတန္႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ၿမိဳ႕ပါ။ 
အထူးသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ဗမာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ား 
စုဟာ သူတို ႔ေနတဲ့  ေနရာအတိ 
အက်ကို မေျပာတတ္ၾကပါဘူး။ 
အ ခ်ိ န္ က  ည ႀ ကီး မိုး ခ်ဳ ပ္ျ ဖ စ္ ၊ 
ကိုသန္းေမာင္ေရာ ကြၽန္ေတာ္ပါ 
စိ တ္ လႈ ပ္ ရွားေ န ၾ က တာ မိုိ ႔ 
ကြ ၽ န္ေတာ္ဟာလုိ ရင္းေနရာကို  
ေတာ္ေတာန္ဲ႔ မေရာက္ႏုငိဘ္ူးဆိပုါ 
ေတာ။့ ေနာကဆ္ုံးေတာ ့ကြၽန္ေတာ ္
လည္း အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေခါင္းေအး 
ေအး ထား ၿ ပီး  ကို သ န္းေ မာ င္ ၊ 
ခင္ဗ်ားၫႊန္ေနတဲ့ လမ္းႀကိဳလမ္း 
ၾကားေတြအတုိင္းဆို အဆင္မေျပ 
ေလာက္ဘူးထင္မိတယ္။ ဒီေတာ့ 
ခင္ဗ်ားေရာ ကြ ၽန္ေတာ္ပါ  ႏွစ္  
ေယာကစ္လုံးသိေနတဲ ့ၾကားေနရာ 
တစ္ခုမွာ ဆုံလုိက္ၾကရေအာင္ဆို 
ေတာ့မွ ကလြန္းကမ္းေျခေတာင္ 
ကုန္းေလးတစ္ခုေပၚကို ဆုံရပ္အ 
ျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ၾကပါတယ္’’
 ‘‘ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဗ်ာ။ ခါတိုင္း 
လိုေနသာတဲ့ ပုံမွန္အခ်ိန္ေတြမွာ 
သက္ေသာင့္သက္သာတက္လို ႔ 
ရတဲ့  အဲဒီေတာင္ကုန္းေလးဟာ 
သ ဲႀကီးမႀဲကီး မိုးရြာခ်ၿပီး ေအာကခ္ ံ
ရံႊံ႕ေတြေပၚလာတာေၾကာင့္ အင္ 
ဂ်င္ပါ၀ါနိမ့္တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ေအဗင္ 
ဆာ ဆလြန္းကားေလးဟာ ေတာင ္
ကုန္းအတက္မွာ ေလွ်ာေလွ်ာက် 
ေနျပန္ပါေရာလားဗ်ာ။ ေဇာကပ္ 
ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ေလွ်ာက် 
လုကိ္ျပန္တကလ္ိကု ္ေလးငါးႀကမ္ိ 
ႀကိဳးစားေတာ့မွ ကိုသန္းေမာင္တို႔ 
ေစာင့္ေနတဲ့ ေတာင္ထိပ္က အ 
ေၾကာ္တဲလို  တဲေလးတစ္ခုဆီ  
ေရာက္ပါေတာ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ 
ကိ ုပူပန္ေသာကစတ္ိေတြနဲ႔ ေစာင္ ့
ေနတဲ့သူေတြကေတာ့  ကိုသန္း  
ေမာင္နဲ ႔  သူ ႔ဇနီးပါပဲ။ ေခါင္းမွာ 

ပတ္တီးေတြနဲ ႔ ၀ါ၀ါကေတာ့ သူ႔ 
အေဖလက္ေပၚမွာ ေစာင္ ၾကား 
ေလး တစ္ထည္ပတ္လို ႔  မ်က္စိ 
မွိတ္ေနေလရဲ႕။ သူတုိ႔မိသားစုသုံး 
ေယာက္ ကြၽန္ေတာ့္ကားေပၚကို 
ေရာက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ညႏွစ္နာ 
ရီေ က်ာ္ေ လာ က္  ရွိေ န ပါ ၿ ပီ ။ 
ကြၽန္ေတာ္ဟာကားကို ပါေတာင္ 
ကမ္းေျခဆီကို  ဦးတည္လုိက္ပါ 
တယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ၀ါ၀ါ့အ 
တြက္ ေနာက္ဆုံးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ေရာင္ျခည္ဟာ ပါေတာင္ေဆး႐ုံ 
ႀကီးပါပဲ။ ပါေတာင္ေဆး႐ုံႀကီးမွာ 
ကြၽန္ေတာ့္ညီလိုျဖစ္ေနတဲ့ လူရင္း 
မိတ္ေဆြေမာင္ခိုင္၀င္းဟာ ေ၀ါဗီး 
ရွင္းရဲ႕ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ေဆး 
႐ုဘံာသာျပနအ္ျဖစ ္တာ၀နက္်ေန 
ပါတယ္’’
 ‘‘လိုရင္းကို ခ်ဳံ႕ရရင္ ညဥ့္ႏွစ္ 
နာရီခဲြသာသာမွာ ခိုင္၀င္းရဲ႕ အကူ 
အညီနဲ႔ ၀ါ၀ါဟာ ပါေတာင္ေဆး 
႐ံု ႀ ကီး ရဲ ႕  လူ နာ ခု တ င္ေ ပ ၚ ကို  
ေရာက္သြားခဲ့ပါၿပီ။ ခုိင္၀င္းရွင္းျပ 
ခ်က္အရ ပါေတာင္ေဆး႐ုံဟာ 
ညဥ့္နက္အခ်ိန္မေတာ္ အသည္း 
အသန္လနူာမုိ႔ ႐ုတ္တရကလ္ကခံ္ 
ထားလုိက္ေပမယ့္  မုိးလင္းလုိ ႔ 
သမားေတာ္ႀကီးေတြ လွည့္လည္ 
စစ္ေဆးတ့ဲအခါ ၀ါ၀ါ့ရဲ႕မူလေဆး 
မွတ္တမ္းေတြ ရိွေနတ့ဲ ၀ါခ်ီလတ္ကုိ 
ျပနၿ္ပီးလဲႊေျပာင္းေပးမွာ ေသခ်ာပါ 
တယ္တဲ့။ ေမာင္ခုိင္၀င္းေျပာတဲ့ 
အတိုင္းပါပဲ။ ေနာက္တစ္ေန႔ ေန႔ 
လယ္မွာ ၀ါ၀ါဟာဖူးခက္ၿမိဳ႕မ၊ ၀ါ 
ခ်ီလတ္ေဆး႐ုံႀကီးကို အေရးေပၚ 
ေဆး႐ုံကားနဲ ႔  ျပန္ေရာက္လာပါ 
တယ္။ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့နည္းနဲ႔ ျပန္ 
ေရာက္လာတဲ့ ၀ါ၀ါ့ကို ၀ါခ်ီလတ ္
ေဆး႐ုံက တာ၀န္ရွိသူေတြျမင္  
လုိက္ရတဲ့အခါ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ 
အတုိင္း  ကိုသန္းေမာင္တို ႔ ဇနီး  
ေမာင္ႏွံကို ႀကိမ္းလုိက္၊ ေမာင္း 
လုိက္၊ ဆူလုိက္၊ ေဟာက္လုိက္ 
တာ ေျဗာင္းဆန္ေနတာပဲတဲ့ဗ်ာ။ 
ဒီလို  အဆူအေငါက္ ခံရမယ္။ 
ကိုသန္းေမာင္တို ႔ ဘာတစ္ခြန္းမွ 
ျပန္မေျပာဘဲ ၿငိမ္ခံေနလုိက္ၾကပါ 
လို ႔  ကြၽန္ေတာ္မွာထားၿပီးသားမုိ ႔ 
ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာႀကီးႀကီး 
မားမား မရွိပါဘူး။ ၀ါခ်လီတ္ေဆး 
႐ုံက သမားေတာ္ႀကီးေတြ၊ သူနာ 

ျပဳေတြနဲ႔ တာ၀နရ္ွသိအူသီးသီးဟာ 
ေဆးပညာ၀န္ထမ္းေတြ ျဖစ္တာ 
မို ႔  ၀ါ၀ါ့အသက္ကို အစြမ္းကုန္ 
ကယ္ဖုိ ႔  အားထုတ္ခဲ့ ၾကျပန္ပါ  
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀ါခ်ီလတ္ေဆး႐ုံ 
ႀကီးကို ေရာက္ၿပီး သုံးရက္အၾကာ 
မွာ ၀ါ၀ါဟာ သူခ်စ္တဲ့မိသားစုကို 
ႏႈတ္ဆက္ ၿ ပီး  ညင္ညင္သာသာ 
အသက္ထြက္သြားရွာပါတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ့္ဘ၀မွာ ဘယ္ေတာ့မွ 
ေမ့ေပ်ာက္လို႔ မရတဲ့အျဖစ္ပါပဲ’’
 ‘‘ဇာတ္လမ္းကေတာ့ ဒါပါပဲ 
ကိုမင္းဒင္။ ဒီအေၾကာင္းကို ဘယ္ 
သူ႔ကိမု ွျပနမ္ေျပာေတာဘ့ူးရယလ္ို႔ 
ဆုံးျဖတ္ထားခဲ့တာပါပဲ။ အဲဒီအ 
ျဖစ္အပ်က္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့  
ကြ ၽန္ေတာ္ဟာ ဖူးခက္မွာရွိတဲ့  
ဗမာအလုပ္သမားအသိုင္းအ၀ိုင္း 
နဲ႔ ဆက္ဆံေရး က်ဲသြားခဲ့တယ္ဆုိ 
ပါေ တာ့ ။  ဦး ကု မာ ရ ကို လ ည္း  
ကြၽန္ေတာ္အျပစ္မဖို ႔ခ်င္ေတာ့ပါ 
ဘူး။ ကြ ၽန္ေတာ္က ပါရမီနည္း 
တယ္။ ၀ါ၀ါက ကံေခရွာတယ္လို႔ 
သာ သေဘာပုကိပ္ါေတာတ့ယ။္ ဒါ 
ေလာက္ဆုိ  ကိုမင္းဒင္ေက်နပ္  
ေလာကမ္ယ္ထငပ္ါရ႕ဲ။ လတိုူင္း လ ူ
တိုင္းဉာဏ္ေရွ႕ေဆာင္ၿပီး ေတြး 
ေတာေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ႏုိင္ ၾကရင္ 
ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိမ့္ မလဲ  
ဗ်ာ’’
 ကိုသက္ခိုင္၏ မႈန္မႈိင္းေန 
ေသာ မ်က္ႏွာကို ကြၽန္ေတာ္ေငး 
ၾကည့္ေနမိသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ 
စား ပဲြ ထိုး ကေ လး မေ လး  တ စ္  
ေယာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၀ိုင္းနားသို႔ 
ေရာက္လာသျဖင့္  ကိုသက္ခုိင္ 
သည္ အာ႐ုံေျပာင္းသည့္သေဘာ 
ေကာ္ဖီႏွစ္ခြက္လွမ္းမွာ၏။ ႐ုတ္ 
ျခည္းဆုိသလို ေရာက္လာသည့္ 
ေကာ္ဖခီြကအ္ား ခါတုငိ္းကဲသ့ို႔ အရ 
သာခံမေနေတာ့ဘဲ  တစ္က်ိဳက္  
တည္းေမာ့ခ်ကာ ေကာင္တာမွာ 
ေငြထရွင္းရင္း ကြၽန္ေတာ့္ကို ႏႈတ ္
ဆကထ္ြကသ္ြားေသာ ကိသုကခ္ိငု ္
၏ ေက်ာျပင္ကို ကြၽန္ေတာ္မ်က္စိ 
တစ္ဆံုးၾကည့္ေနမိခဲ့ေလသည္။ 
 ထိုမွ ႏွစ္ရက္ေျမာက္သည့္ 
ေန႔ ၂၂၊ ၅၊ ၂၀၁၄ ၾကာသပေတး 
ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ထုိင္းဘုရင့္ 
တပ္မေတာ္က ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အာ 
ဏာအရပ္ရပ္ကို  သိမ္းယူလုိက္ 
သည။္ အာဏာရအနီႏငွ္ ့အတိုက ္
အခံအဝါ၊ ႏွစ္ဖက္အုပ္စုေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း 
သည္။ သည္တစ္ႀကိမ္ အာဏာ 

သိမ္းသည့္  ထိုင္းတပ္မေတာ္၏ 
လုပ္ပံုကိုင္ပံုမွာ အနည္းငယ္ၾကမ္း 
တမ္းသေယာင္ထင္မိသည္။ အ 
ေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ထိုေန႔က 
ကိုသက္ခုိင္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ အတူ 
ရွိေနခဲရ့ာ အာဏာသမိ္းျဖစရ္ပ ္အ 
ေပၚ ကိုသက္ခုိင္၏အျမင္ကို ကြၽန္ 
ေတာ္ တီးေခါက္ၾကည့္မိသည္။
 ‘‘ခင္ဗ်ားထင္ျမင္ခ်က္ေလး 
လုပ္ပါဦးဗ်။ ကိုသက္ခိုင္။ ဒီတစ္ 
ခါေတာ့  တကယ္အာဏာသိမ္း  
တာတဲ့ေနာ္။ ဖမ္းဟယ္ ဆီးဟယ္ 
ေတြျဖစ္ကုန္ၿပီ’’
 ‘‘ဒီတစ္ႀကိမ္နဲ ႔ဆို ထိုင္းစစ္ 
တပ္အာဏာသိမ္းတာ စုစုေပါင္း 
ဆယ့္ကုိးႀကိမ္ရိွၿပီေပါ့ဗ်ာ။ တကယ္ 
ေတာ ့ထိငု္းႏုငိင္မံွာ ဒမီုကိေရစစီစ ္
စစ္ မထြန္းကားေသးဘူးဆုိရမယ္ 
ဗ်ာ။ လြတ္လပ္တဲ့ကုန္သြယ္မႈ၊ 
ကမၻာႀကီးနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ စီး 
ပြားေရးဘဝအေပၚအေျခ ခံ ၿ ပီး  
ထုိင္းဒီမိုကေရစီက ကြၽဲကူးေရပါ 
ျဖစ္ေနတာဗ်။ အာဏာရပါတီ၊ 
ထိုင္းအတုိက္အခံနဲ ႔  ထိုင္းတပ္  
မေတာ္ပါ ဒီမိုကေရစီပါးမဝေသး 
ဘူးဆုိရမယ္။ ထိုင္းလူထုအမ်ားစု 
ကလည္း တစၿ္ပံဳတစမ္ႀကီးဝငလ္ာ 
တဲ့  ႏုိ င္ ငံျ ခား ရင္းႏွီးျ မႇဳ ပ္ႏွံ မႈ ရဲ ႕ 
ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ေတြအေပၚ လက္ေၾကာမတင္းဘဲ 
သာယာေနၾကတာပါပဲ။ ျပည္သူ 
တစ္ဦးခ်င္းက်င့္ဝတ္၊ အာဏာပိုင္ 
နဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕က်င့္ဝတ္ ဘာမွ 
အားရစရာမရွိလွပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ 
လေတြတုန္းက ဘန္ေကာက္ကို 
ကြ ၽန္ေတာ္ခဏခဏေရာက္ေန 
တုန္းက ဆံုခဲ့တဲ့ထုိင္းထိပ္တန္း 
ပညာတတ္တခ်ိဳ႕နဲ႔ဆံုတုန္း ထုိင္း 
ႏိုင္ ငံ ရဲ ႕ေရွ ႕ေရးကို  တီးေခါက္  
ၾကည့္မိေတာ့ ဘာအေျဖမွ မည္ 
မည္ရရမေပးႏုိင္ၾကပါဘူး။ အား 
လံုးေယာင္ဝါးဝါးျဖစ္ေနၾကတယ္။ 
ဒီအခ်က္ကိုက ထုိင္းစစ္တပ္အာ 
ဏာသိမ္းေစဖို ႔ အႀကီးမားဆံုးလႈံ ႔ 
ေဆာ္မႈထငပ္ါရ႕ဲ။ ကြၽန္ေတာ့္အယူ 
အဆကေတာ့ သက္ဆင္ရဲ႕ အနီ 
အုပ္စုဟာ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ 
ရာမွာ အဝါအုပ္စုထက္ႏုိင္ငံေရး 
ပါးပိုဝတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အနီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လာဘ္ 
ေပးလာဘ္ယူကိစၥေတြ သိပ္မ်ား 
လြန္းေနျပန္တယ္။ ဒီအခ်က္ကို 
ေထာက္ၿပီး အဝါအုပ္စုက သက္ 
ဆင့္အနီအုပ္စုကို ပြဲသိမ္းေအာင္ 
ပြဲခံႏုိင္ဖို႔ စုိင္းျပင္းတယ္။ တကယ္ 

ေတာ့ သူတုိ ႔မွာ တိက်ခုိင္မာတဲ့ 
ႏိုင္ငံေရးအစီအမံတစ္ခု အဆင္ 
သင့္မရိွဘူး။ အဝါအုပ္စုအေနနဲ ႔ 
အခ်ိ န္တစ္ခုအထိ  ေမွ်ာထား ၊ 
ကိုယ့္အုပ္စုဘက္က ေဒါင္ေဒါင္ 
ျမည္ျမည္ေခါင္းေဆာင္ကိုေရြး ၊ 
ခုိင္မာတဲ့မဟာဗ်ဴဟာကိုခ်ၿပီးမွ ပြဲ 
သိမ္းတုိက္ပြဲကို ဆင္ႏဲႊရမွာ။ အတို 
ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အသိဉာဏ္က ေရွ႕ 
ကမသြားဘဲ ခံစားခ်က္ေရွ႕တန္း 
တင္ခဲ့ၾကလို ႔ ဒီအေျခဆုိက္တယ္ 
လို႔သာဆိုၾကပါစို႔’’
 သည္ရက္ပို င္းအတြင္းကို  
သကဆ္ုငိ္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးသမွ် အ 
ေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ ဉာဏ္ 
ကိစ ၥေတြခ်ည္းထပ္ေနသည္ကို  
ကြၽန္ေတာ္သတိျပဳမိသျဖင့္ သူ႔ကို 
ေမးခြန္းတစ္ခုထုတ္မိျပန္သည္။
 ‘‘ေနပါဦးဗ်။ ဒီရက္ပုိင္း ခင္ 
ဗ်ားေျ ပာ သ မွ် စ ကားေ တြ ထဲ မွာ  
ဉာဏ္ဆိုတာေတြခ်ည္းထပ္ေန 
တယ္။ နည္းနည္းရွင္းစမ္းပါဦး’’
 ‘‘ဘာအေထြအထူးရွင္းစရာ 
လုိသလဲ ကိုမင္းဒင္ရယ္။ စာေပ 
ေဟာေျပာပြဲမွာ ႀကံဳရတဲ့အဆင္ 
မေျပမႈေတြ၊ ဖူးခက္ျမန္မာလူမႈ 
ေရးအသင္းပ်က္ရတဲ့ကိစၥ၊ ရခိုင္ 
ကေလးမေလးဝါဝါ မေသသင့္ဘဲ 
ေသရတဲ့ကိစၥ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အာ 
ဏာသိမ္းတဲ့ကိစၥ၊ ဒီကိစၥရပ္ေတြ 
အေပၚ တစ္ခြန္းတည္းနဲ႔ ေကာက္ 
ခ်က္ခ်ရရင္ ဉာဏ္ေရွ႕မေဆာင္ 
တဲ့ ၊  ဉာဏ္မဦးစီးတဲ့  ျပႆနာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာေပါ့။ စကားႀကီး 
စကားက်ယ္ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္ 
ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မ-၅(ည)နဲ႔ ေထာက္ 
လွမ္းေရးမွာ အစစ္ခံရစဥ္တုန္းက 
လြတ္ခ်င္ေဇာနဲ႔ အလြတ္က်က္ခဲ့ 
တဲ့ ဓာရဏပရိတ္ေတာ္ထဲက စာ 
သားတခ်ိဳ႕ေတာင္ ေျပးသတိရမိ 
ေသးဗ်ာ’’
 ‘ ‘ ခင္ဗ်ားဗ်ာ  ဘယ္ကေန 
ဓာရဏပရိတ္ကပါလာရျပန္တာ 
တုံး ။  လူ ၿ ပိ န္း နားလည္ေအာင္  
ေသခ်ာရွင္းပါဗ်ာ’’
 ‘‘ခငဗ္်ားၾကားဖူးေနတဲစ့ကား 
လံုးေတြပါ ကိုမင္းဒင္ရာ၊ ပါဠိလုိ 
အတုိခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ဗုဒၶႆ  ဘဂဝ 
ေတာ သဗၺ ကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ 
ဉာဏာႏုပရိဝတံၱလို႔ဆုိႏုိင္မယ္ထင္ 
ပါရဲ႕။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ဘုရား 
ရငွ္ေတြရ႕ဲ ကသံံုးပါးအျပဳအမူေတြ 
မွာ ဉာဏ္ေတာလ္ွ်င္ေရ႕ွသြားမျဖစ ္
ျခင္းသည္မရွိတဲ့။ ဒီစကားကိုပဲ တဲ့ 
ျပန္ရရင္ ဘုရားရွင္တုိ႔ဟာ ကံသံုး 

ပါးကစိၥရပတ္ုငိ္းမွာ ဉာဏ္ေတာက္ိ ု
ေရွ႕မွာထား ၿပီးမွ  ျပဳမူလုပ္ကိုင္  
တယ္လို႔ ဆုိလုိတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ 
တုိ႔၊ ခငဗ္်ားတုိ႔လိ ုနလပနိ္းတံုးေတြ 
အတြက္ေတာ ့ကိစၥရပ္ေတာ္ေတာ ္
မ်ားမ်ားမွာ ဉာဏ္ကိုေဘးဖယ္ၿပီး 
ကိုယ္မွန္တယ္ထင္ရာ ကိုယ္စိတ္ 
ေဇာသန္ရာ စြတ္လုပ္ ၾကတာမို ႔ 
ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ 
ေထာင္တက္ကုန္ၾကေရာေပါ့ဗ်ာ’’
 ‘‘တယ္ဟုတ္တဲ့ ဓမၼကထိက 
ပါလားဗ်ာ။ ဘယ္တုန္းက ဓမၼာ 
စရိယေအာင္လုိက္ပါလိမ့္’’
 ကြ ၽန္ေတာ္  အရႊန္းေဖာက္ 
လုိက္ေသာေၾကာင့္ ကိုသက္ခုိင္ 
ၿပံဳးစစျဖစ္သြားသည္ဟု ထင္ရ 
သည္။  ကိုသက္ခုိ င္ေျပာကာမွ  
ဉာ ဏ္ေ ရွ ႕ သြား ၍  ကြ ၽ န္ေ တာ္  
အေ တြး ဆ က္ မိ သ ည္ မွာ  အ မိ  
ျမနမ္ာျပညႀ္ကီးမ ွဗိလုခ္်ဳပ္ေဟာင္း 
တို႔၏ တစ္ေန႔တစမ္်ိဳးမ႐ုိးရေအာင ္
ျပက္လံုးဆန္ဆန္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈ 
ေရးသံုးသပ္မိန္ ႔ ႁမြက္ခ်က္မ်ားဆီ
သုိ ႔ျဖစ္၏။ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္ႀကီးတုိ ႔ 
သည္ ေခတ္စနစ္ႀကီး၏ ပကတိ 
အေျခအေနႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား 
ကင္းကြာေနသည္မွာ ျမင္သာလွ 
သည္။ တစ္ေန႔ႏွစ္ေထာင္ဆိုရင္ 
မသိားစတုစစ္အုတြက ္လုံေလာက ္
ၿပီ။ ေျမေတြသိမ္းရတာ တိုင္းျပည ္
နားရြက္တံေတြး  အဆြတ္မခံရ 
ေအာင္လို ႔ ျမစ္ဆုံကို မျဖစ္မေန 
ျပန္စရမယ္။ ဒီတစ္သက္ ေဒၚစု 
သမၼတျဖစ္စရာ လမ္းကို မျမင္ 
ဘူး...ထုိစဥ္တြင္ပင္ ကြၽန္ေတာ္ 
မၾကာခဏရြတ္ဆိုေလ့ရွိေသာ ဓာ 
ရဏပရိတ္ေတာ္မွ ဗုဒ ၶ၏ဂုဏ္  
ေတာ္စာပိုဒ္အခ်ိဳ႕သည္ကြၽန္ေတာ့္ 
ေခါင္းထတဲြင ္အစအီရီေပၚလာေန 
ေလ၏။
 ‘ ‘ျ မတ္စြာဘုရား  အလံုးစံု  
ကိုယ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ အမႈသည္ 
ဉာဏ္ေတာ္ေရွ႕သြားမရွိျခင္းသည္ 
မရွိ၊ ဉာဏ္ေတာ္သို႔ အစဥ္မလုိက္ 
ျခင္းသည ္မရိွ။ ျမတ္စြာဘရုားအား 
အလံုးစံုႏႈတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာအမႈ 
သည္ ဉာဏ္ေတာ္ေရွ ႕သြားမရွိ  
ျခင္းသည္ မရွိ ၊ ဉာဏ္ေတာ္သို ႔ 
အစဥ္မလိုက္ျခင္းသည္ မရွိ။ ျမတ္ 
စြာဘုရားကို အလံုးစံုစိတ္ျဖင့္ျပဳ 
အပ္ေသာအမႈသည္ ဉာဏ္ေတာ္ 
ေရွ႕သြားမရွိျခင္းသည္ မရွိ၊ ဉာဏ္ 
ေတာ္သို ႔ အစဥ္မလုိက္ျခင္းသည္ 
မရွိ’’

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)
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ထုိင္းမတည္ၿငိမ္မႈ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ ထိခိုက္
ဘန္ေကာက္၊ ဇြန္-၂

ထုငိ္းႏုငိင္မံ ွႏိငုင္ံေရးမတညၿ္ငမိမ္ႈ 
မ်ားက အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြား 
ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအေပၚ သက္ 
ေရာက္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ခရီး 
သြားလုပ္ငန္းတြင္ျဖစ္ေ ၾကာင္း  
သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘ျမန္မာကုိလာတဲ့ေလယာဥ္ 
၈၀ ရာခိုိင္ႏႈန္းက ဘန္ေကာက္ 
ေလဆိပ္က တစ္ဆင့္လာၾကတာ 
ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဥေရာပခရီးသည္ 
ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လာဖို႔ခက္ခဲ 
ေနၿပီး ကြၽန္ေတာ့္အထင္ေတာ့ 
ဥေရာပက ဧည္သ့ည ္၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ေလာက္က်သြားလိမ့္ မယ္ ’ ’ဟု  
ျမန္မာ့ခရီးသြားအသင္းမွ ဦးဘုန္း 
ပုိင္ဦးကေျပာဆုိသည္။
 ယင္းျဖစရ္ပက္ ထုငိ္းႏုငိင္ကံု ိ
အမွီျပဳေနရသည့္ အျဖစ္မွ ႐ုန္း 
ထြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အာဏာပုိင္ 
မ်ားကုိ တြန္းအားေပးဖို ႔ျဖစ္လာ 
သည္ဟု ဆုိသည္။
 ‘‘ျမနမ္ာကု ိတုကိ႐္ုကိပ္်သံန္း 
တဲ့ ေလယာဥ္ေတြ လိုေနတယ္။ 

ခရီးသြားနဲ႔ ကနုသ္ြယမ္ႈျပပြဲေတြမွာ 
ပိုၿပီး ပါ၀ငရ္မယ္။ ေနာကၿ္ပီး ကြၽန္ 
ေတာ္တို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ယဥ္ 
ေက်းမႈကုိ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြ 
အင္တာနက္ေတြကေန တစ္ဆင့္ 
ေၾကာ္ျငာသင့္တယ္’’ဟု ၎က 
ေျပာသည္။
 ထိုင္းႏုိ င္ငံအာဏာသိမ္းမႈ  
ေၾကာင္ ့လကရ္ိတွြင ္လပုင္န္း ဆံုး 
႐ႈံးမႈအတိအက်ကုိ ေျပာဆိုႏုိင္ 
ျခင္းမရိွေသးေသာလ္ည္း လပုင္န္း 
အေတာ္မ်ားမ်ားေႏွးေကြးသြားၿပီး 
ကနုတ္ငပ္ုိ႔မႈက်ဆင္းသြားသညက္ု ိ
သိသိသာသာေတြ႕ေနရသည္။
 ထိငု္းႏုငိင္မံ ွကနုမ္်ားကု ိျမန ္
မာက ေရေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္း 
လမ္းမ်ားျဖင့္ ပံုမွန္တင္သြင္းေန 
ရာ ယင္းကုန္မ်ားတြင္ ေဆာက္ 
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားမွ 
ေျမၾသဇာအထိပါ ၀င္သည္။
 ျမန္မာတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ တုိက္ 
႐ုကိရ္င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈသည ္ၿပီးခဲသ့ည္ ့
ႏစွက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀  ဘ ီ
လယီ ံရိခွဲသ့ည။္ ယင္းမွာ ျမနမ္ာႏုငိ ္
ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း၏ 

၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ၏ ဒု 
တိယအႀကီးဆံုး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူျဖစ္သည္။
 သုိ႔ရာတြင ္ထိငု္းႏုငိင္၏ံ ႏုငိင္ ံ
ေရးမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံက လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား 
အတြက ္အျခားႏုငိင္မံ်ားမ ွရယူႏုငိ ္
ေရး ရွာေဖြေနသည္။
 ‘‘အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ ႔ပဲ၊ 
အာရွႏုိင္ငံေတြနဲ႔ပဲ ကုန္သြယ္ေန 
တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 

က ဥေရာပႏုငိင္ံေတြနဲ႔လည္း ကနု ္ 
သြယ္ေနပါတယ္’’ဟု ကုန္သြယ္ 
ေရး၀န္ႀကီးဌာနအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ 
ေဒါကတ္ာေမာင္ေမာငက္ေျပာဆု ိ
သည္။
 ‘‘ဒရီက္ေတြမွာ ေစ်းကြကက္ု ိ
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖန္႔ထားမွာပါ။ အခြင့္အ 
လမ္းေတြက အေတာ္ေကာင္းပါ 
တယ္။ လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ 
ထုိင္းက မရႏုိင္ဘူးဆိုရင္ တျခား 
ေစ်းကြက္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရွာၿပီး 

ေျပာင္းရပါလမ့္ိမယ္’’ဟုဆုသိည။္
 ‘‘ထုိင္းနဲ ႔လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္း 
ဆက္သြယ္ေရးေတြအားလံုးပံုမွန္ 
လပ္ုဖုိ႔ခကခ္ဲေနပါတယ္’’ဟု ေဒါက ္
တာေမာင္ေမာင္ကေျပာဆုိလုိက္ 
သည္။
 ႏုင္ိငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ 
ထုတ္ကုန္မ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္း 
သြားသျဖင့္ လူေလွ်ာ့ခ်ရာမွ ထုိင္း 
ႏုငိင္ံေရာက ္ျမန္မာ ေရြ႕ေျပာင္းအ 
လုပ္သမားမ်ား အလုပ္ျပဳတ္ႏုိင္ 

သည့္ အႏၲရာယ္ရိွေနေၾကာင္း သူ 
က ထည္သ့ြင္းေျပာဆိသုြားသည။္
 ႏုငိင္ံေရးမတညၿ္ငမိမ္ႈမ်ားက 
စက္မႈဇုန္ကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံဖက္စပ္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ စီမံခ်က္မ်ား 
ေႏွာင့္ေႏွး(သုိ႔) အခ်ိန္အကန္႔အ 
သတ္မရွိ ရပ္တန္႔ေနမညက္ု ိျမန္မာ 
အစုိးရက စိုးရမိ္ေနေၾကာင္းလည္း 
သိရသည္။

ကုိးကား−CNA

 ‘ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ 
ေဟာေျပာတဲ့ ေနရာႏွစ္ခုစလံုး 
ကြၽန္ေတာလ္ည္းပါတယ။္ သူေျပာ 
တာကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တေလး 
တစားနားေထာင္တယ္။ အဲဒီမွာ 
ေျပာတာေတြက အေျခခံဥပေဒ 
ကု ိခ်ိဳးေဖာကတ္ာ တစခ္မုပါဘူး။ 
အေျခခံဥပေဒကုိျပင္ဖုိ ႔ပဲ ေျပာ 
တာ။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဥပေဒသ 
မားပါပဲ’’ဟု ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ေဟာေျပာခဲ့သူ အမ်ဳိးသား 
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္း 
ျမင္က့ ေမလ ၂၇ ရကတ္ြင ္7 Day 
News အားေျပာသည္။
 သုိ႔ေသာလ္ည္း ယင္းအေျပာ 
မ်ိဳးကုိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲႏွင့္ 
အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရိွ  
ေဟာင္းမ်ားကေတာ့ သိပ္သ 
ေဘာမက်။
 ‘‘ဥပမာ-အခုကုိမင္းေအာင္ 
လိႈင္ဗ်ာ တပ္ခ်ဳပ္ေပါ့။ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆဲြတုန္းက သူမပါ 
ဘူး။ ဒါေပမဲ ့ဒဆီဲြထားတဲ ့အေျခခ ံ
ဥပေဒအတိုင္း သူလိုက္နာတယ္ 
ေလ။ ေနာကၿ္ပီးဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒကုိ ျပင္ရင္ျပင္တဲ့အတိုင္း 
လုိက္နာမွာပဲ။ တပ္ဆုိတာ ဒီအ 

တုိင္းပဲ။ အဲဒါႀကီးကုိ တပ္ကုိသြား 
ျပႆနာရွာေနရင္ေတာ့ ကြၽန္ 
ေတာက္ မေရာငရ္ာဆလီူးတယလ္ို႔ 
ထင္တာပဲ’’ဟု သူ၏အျမင္ကုိ 
မၾကာခဏပြင္ပ့ြင္လ့င္းလင္း ေဆြး 
ေႏြးေလ့ရိွသူ တပ္မေတာ္အရာရိွ 
ေဟာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြကေျပာ 
သည္။
 ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ဖြဲ႕ 
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး 
စသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအရွိန္တက္ 
လာခ်ိနိတ္ြင ္ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြ ဲ
မ်ားသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မတုိင္မီအခ်ိန္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္း 
ေအာက္ေမ့ေစသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက တုိင္း 
ျပညတ္ြင ္ျဖစပ္ြားခဲသ့ည္ ့ႏုငိင္ံေရး 
အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္လည္း 
အေျခအေနေျပာင္းလဲသြားခဲ့ ၿပီ  
ျဖစ္သည္။
 သုိ႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ 
အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကည္ဘက္က ပြင့္ပြင့္လင္းလငး္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ယင္း 
ေျပာဆိုမႈမ်ားကို တပ္အသုိင္းအ 
၀ိငု္းက ဆတ္ဆတ္ထိမခံ တံု႔ျပန္ခဲ့ 
မႈမ်ားကေတာ့ မေျပာင္းလဲေသး။

အရွိန္ျမင့္လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား

အခ်ပ္ပို (A11) မွ
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‘‘လယ္ယာက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ဖို႔က အားမေကာင္းတဲ့    
  ေျမယာမူ၀ါဒေတြေၾကာင့္ အတားအဆီးျဖစ္ေနတယ္’’

မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏုိင္ငံရင္း 
ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အသစ္ျပန္ 
လညဖ္ြ႕ဲစည္းခဲသ့ည။္ ထုအိေျပာင္း  
အလသဲည ္ဦးသန္ိးစန္ိအစုိးရလက ္
ထက္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ 
အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကို ဗဟုိ 
ဘဏက္ဲသ့ို႔ သီးျခားရပတ္ည္ေသာ 
အဖြ႕ဲအစည္းျဖစရ္န္ သကဆ္ုငိရ္ာ 
သုိ႔ တင္ျပထားၿပီး ဇြန္လလယ္မွ 
စ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
႐ုံးကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေျပာင္းလဲဖြင့္ 
လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ အ 
ေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္  
ပတသ္က၍္ ျမနမ္ာႏုငိင္ရံင္းႏွီးျမႇဳပ ္
ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦး 
ေအာင္ႏုိင္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း 
ခဲသ့ညမ္ ွေကာက္ႏတု္ေဖာ္ျပလုကိ ္
ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ ္
မရွင္(MIC) ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း 
အေျပာင္းအလဲ လုပ္လုိက္ရတဲ့ 
အေၾကာင္းကို အရင္ေျပာျပပါဦး 
ခင္ဗ်။ 
 အဓကိ ကေတာ့ MICကိ ုအ 
သြင္သစ္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းတာပါ။ အရင္ 
တုန္းက MICဆုတိာ အစုိးရ၀န္ႀကးီ  
ေတြနဲ႔ပ ဲဖြ႕ဲစည္းထားတယ္။ ပုဂၢလ ိ
ကဘကက္ ငါးဦးနဲ႔ အစုိးရဘကက္  
ငါးဦးအျပင ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႀကီးက ဒုငိ ္
သဖြယ္ပါ၀ငတ္ယ္။ အခုအသစဖ္ြ႕ဲ 
လုကိတ္ဲ ့MIC မွာေတာ ့ပဂုၢလကိနဲ႔ 
အစိုးရစုစုေပါင္း ၁၃ဦးပါ၀င္တယ္။ 
အရင္ကေတာ့ ဥကၠ႒ဦး၀င္းရိွန္ 
ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕မူလတာ၀န္က 
လည္း ဘ႑ာေရးမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္း  
လဲမႈေတြလုပ္ေနရတယ္။ အခြန္ 
ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ 
လည္း လုပ္ေနရတယ္။ ေခတ္မမီ 
ေတာ့တဲ့ဥပေဒေတြကိုလည္း ျပန္ 
ျပင္ေနရတယ္။ ႏုိင္ငံတကာနဲ ႔ 
လည္း ဆကဆ္ရံတာေတြမ်ားလာ 
တယ္။ သူ႔ရဲ႕မူရင္းအလုပ္ေတြက 
မ်ားတယ္။ MICရ႕ဲ အလပ္ုေတြက 
လည္းမ်ားလာတယ္။ အရင္က 
ဟုတ္တိပတ္တိမရွိဘူး။ အခုုဆုိ 
ရင္ အဆုိျပဳလႊာေတြကို စိစစ္ရ 
တာ မနက္ ၉ နာရီကေန ညေန ၆ 
နာရီအထိ စစိစ္ေနရတယ္။ ပငက္ု ိ
အလုပ္မ်ားရတဲ့ ၀န္ႀကးီက ထပ္ 
တုိးလာတဲ့ အလုပ္ေတြနဲ႔ဆုိေတာ့ 
ဘယ္လုိမွ မလြယ္ဘူး။ သူ႔မူရင္း 
အလုပ္ကို ထိထိမိမိပုိၿပီးလုပ္ကိုင္ 
ႏိုင္ေအာင္ တာ၀န္ခြဲလုိက္တာပဲ။ 

အရင ္၀နႀ္ကီးႏစွ္ေယာကစ္လုံးက 
အလပ္ုမ်ားေတာ့ MICမွာ ဒ၀ုန္ႀကီး 
တစ္ဦးကို ကုိယ္စားလွယ္ထည့္ 
ထားတယ္။အလားတူ ဦး၀င္းရွိန္ 
ကလည္း သူ႔ရဲ႕ ဒု၀န္ႀကီးတစ္ဦး 
ျဖစ္တဲ့  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္  
သိမ္းကို  အစားထုိး  ထည့္ထား 
တယ္။ အဲဒီလုိ ဖြဲ႕စည္းပုံံျပင္ၿပီး 
ေတာ့ က်န္တာေတြကေတာ့ အ 
ေျပာင္းအလဲမရွိပါဘူး။

လက္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ 
ဥက႒ၠသစက္ိ ုသမၼတနဲ႔ နီးစပ္သလူုိ႔ 
ေ၀ဖနမ္ႈမ်ားရွိေနတဲအ့ေပၚမွာ ဘာ   
မ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။
 ဦးေဇယ်ာေအာငမွ္ သမၼတနဲ႔ 
နီးစပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ၀န္ႀကီး 
အားလုံးက သမၼတနဲ႔နီးစပ္တယ္။ 
အားလုံးတြဲၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ 
ေနၾကတာပါ။ ေ၀ဖန္သူေတြထင္ 
သလုိ သူနဲ႔မွ နီးနီးကပ္ကပ္တြဲၿပီး  
ေတာ့ အလုပ္လုပ္တာမဟုတ္ပါ 
ဘူး။ ဦးေဇယ်ာေအာင္ကုိတာ၀န္ 
ေပးရတာက သူ႔ရ႕ဲလပ္ုငန္းတာ၀န္ 
က စြမ္းအင္က႑တစ္ခုတည္းကို 
လုပ္တာျဖစ္ေတာ့ ဦး၀င္းရွိန္နဲ႔စာ 
ရင္ သက္ေသာင့္သက္သာရိွတယ္။  
ဦး၀င္းရွိန္ေလာက္ အလုပ္မမ်ား 
ဘူး။ ဦးေဇယ်ာေအာငက္ MICမွာ 
တစ္ႏွစ္ေလာက္  တာ၀န္ထမ္း  
ေဆာင္ဖူးတယ္။ သူ႔မွာ MIC နဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံရိွေန 
ၿပီ။  ေနာက္တစ္ခုက ဦး၀င္းရိွန္ 
ေလာက္လည္း အလုပ္မမ်ားဘူး။ 

သမၼတႀကီးနဲ႔ ဦးေဇယ်ာေအာငက္ 
တပ္ထဲမွာတစ္ခါမွ မဆုံဖူးဘူး။

MIC အေနနဲ႔ ျပညတ္ြင္းမွာအမည ္
ခရံင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွသံူေတြကိ ုအေရးယ ူ
မယ္လုိ႔ ၾကားေနတယ္။ ဘယ္လုိ 
အေရးယူမွာေတြလုပ္မွာလဲ။ ျပစ္ 
ဒဏ္နဲ ႔ ပတ္သက္ၿပီေတာ့ေကာ 
ဘယ္လုိစီစဥ္ထားပါသလဲ။
 ဟိုအရင္က အခက္အခဲအ 
မ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ 
အခကအ္ခ၊ဲ ဥပေဒပိုငး္ဆုငိရ္ာအ 
ခက္အခဲေတြရွိခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံျခား 
က ျမန္မာျပည္ကုိလာရင္ အစုိးရ 
ေျမပငဲွားခြင္ရ့ွတိယ။္ ပဂုၢလကိေျမ 
ကိငုွားၿပီးလပုလ္ုိ႔မရဘူး။ မရေတာ ့
တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းရွင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သားကုိ နာမည္ခံၿပီး လုပ္တယ္။ 
တခ်ဳ႕ိက ျမန္မာႏုငိင္သံားအေရၿခဳ ံ
ၿပီး လုပ္တာပုိေကာင္းလုိ႔လုပ္တာ 
ရိွတယ္။ တခ်ဳိ႕က လုပ္လုိ႔မရလုိ႔ 
လပ္ုရတာ။ တခ်ဳ႕ိက မ႐ိုးမေျဖာင္ ့
နဲ႔ နာမည္ခံခုိင္းတာရိွတယ္။ အစုိး 
ရသစ္ ေပၚလာေတာ့ ဒါေတြကို 
ေတြ ႕ေနရတယ္။ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့  
တယ။္ ဒါေပမဲ ့ခ်ကခ္်င္းေဖာထ္တု ္
လုိ ႔ရေပမယ့္ လုပ္ရပ္ေတြကိုအ 
ေရးယူမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ကိုအေရး 
ယူတာကတစ္ပုိင္း။ သူ႔ေနာက္မွာ 
အလုပ္သမားေတြေထာင္ခ်ီရွိေန 
တယ္။ ဒီစက္႐ံုေတြကို ရပ္တန္႔ 
လုိက္တာနဲ ႔ ဒုကၡေရာက္မယ္ဆုိ 
တာကို မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ လူႀကီး 
ေတြက ေစတနာနဲ႔ အမိန္႔တစ္ရပ္ 

၁/၂၀၁၁ ကိထုုတ္ေပးတယ္။ မင္း 
တုိ႔ နာမညခ္ထံားတဲလ့ူေတြဥပေဒ 
နဲ႔အညီျပန္ေျပာင္းပါ။ ေျပာင္းမယ္ 
ဆုိရင္ လက္ခံၿပီး လုပ္ေပးမယ္။ 
ေျပာင္းခြင့္ေပးမယ္။ အမိန္႔ထုတ္ 
ၿပီး ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ဆုိတာကို 
လည္း အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ေပး 
ထားတယ္။ ဒီလုိ ထုတ္ေပးလုိက္ 
ေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေျပာင္း  
လာၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ မ  
ေျပာင္းဘဲဆက္ရိွေနတယ္။ အဲဒီမွာ 
ႏွစ္ပုိင္းရိွတယ္။ တခ်ဳ႕ိက MIC ကိ ု
ႏုိင္ငံသား အမည္ခံတင္ျပၿပီးလုပ္ 
တာရိွတယ္။ တခ်ဳ႕ိက MICကိဘုာ 
မွမတင္ျပဘ ဲႏုငိင္သံားအမညခံ္ၿပီး 
လပ္ုတာရိွတယ္။ MICကိအုမညခံ္ 
တငၿ္ပီးလပုတ္ာေတြကိုေတာ ့MIC 
က တာ၀န္ယူေျဖရွင္းရမယ့္ တာ 
၀န္ရွိတယ္။ MIC ကိုမတင္ဘဲ တ 
ျခားဟာနဲ႔လုပ္တာကိုေတာ့ MIC 
က တာ၀န္အျပည့္အ၀ မရိွဘူး။ 
သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက 
ပဲ တာ၀န္ရွိတယ္။ သူတုိ႔ကိုေဖာ္ 
ထုတ္အေရးယူရမယ္။ MICအေန 
နဲ႔ကေတာ့  စစစ္ေနၿပီ။ မသကၤာ 
တဲ့ စက္႐ုံေတြကို လုိက္ၾကည့္ၿပီး 
သတိေပးတယ။္ ေျပာင္းပါလုိ႔ေျပာ 
တယ္။ တခ်ဳိ႕က ဆက္ျငင္းေန 
တယ္။ ျပႆနာမရိွဘူး။ ေစာင့္ 
ၾကည့္ေနတယ္။ အေရးယူမႈအပိုင္း 
က ဘာလာမလဲဆုိေတာ့ အမ်ား 
ႀကီးရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားက 
ႏုင္ိငံျခားေငြကုိဥပေဒနဲ႔မညီဘဲ တင္ 
သြင္းမႈ၊ ဟြနဒ္နီဲ႔လႊမဲႈ၊ အျခားနည္းနဲ႔  

ယူလာျခင္းတို႔က ဥပေဒနဲ႔ၿငိေနၿပီ။  
ေနာက္တစ္ခုကေကာ္မရွင္က အ 
မနိ္႔ထတုၿ္ပီးေျပာင္းပါ ေျပာလ်ကန္ဲ႔ 
ေကာ္မရွငရ္ဲ႕အမိန္႔ ကိ ုမလုကိန္ာ 
မႈ။ေကာ္မရွင္အေန နဲ႔ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွ 
မႈဥပေဒေတြမွာ ျပစ္ဒဏ္ေတြပါ 
တယ္။ ဒါကဘာလဆဲုေိတာ့ သူ႔ရ႕ဲ 
လုပ္ငန္းကိုအခြန္ကင္းလြတ္ျခင္း 
ေတြရပ္ပစ္တာ လုပ္လုိ ႔ရတယ္။ 
အမည္ပ်က္သြင္းတာေတြရွိလာ 
ႏိုင္တယ္။ အေရးယူမႈအပိုင္းက 
ေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ ႕ ဥပေဒမွာ 
ေထာင္ခ်တာေတာ့မပါဘူး။

အဲဒီလုိ စိစစ္အေရးယူမယ္ဆုိရင္ 
ေတာ့ အမည္ခံေတြေပ်ာက္သြား 
မယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါ့မလား။ 
 အေရးယူလုိက္မယ္ဆုိရင္ 
ေတာအ့ေရၿခဳသံမားေတြ အေရခြာ 
သြားမယ္။သုိ ႔ေသာ္တခ်ဳိ႕ေတြက  
ကြာခ်င္မွလည္း ကြာမယ္။ အ 
ေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တရား 
၀င္ေျပာင္းလဲသြားတာေတြရိွတယ္။ 
မေျပာင္းလဲဘဲ က်န္တာလည္း ရွိ 
ေကာင္းရိွလိမ့္မယ္။ အမ်ားစုက 
အေရးယူမယ္ဆုိ လမ္းေၾကာင္း 
ေပၚတက္လာမယ္လုိ ႔ ေမွ်ာ္လင့္ 
တယ္။ အရငက္ ကန္ုသြယ္ေရးမွာ 
ေမွာင္ခုိေတြ အရမ္းလုပ္ခဲ့တယ္။ 
ဘာျဖစ္လုိ ႔လဲဆုိေတာ့ လုိင္စင္ 
ယူရတာခက္လုိ႔။ ဒါေပမဲ့ လုိင္စင္ 
ကုိလြယ္ေအာင္  ေျဖေလွ်ာ့ေပး  
လုိက္တယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း 
လုိင္စင္မယူဘဲ သြင္းလုိ႔ရေအာင္ 

ICT ကတ္ေတြထတု္ေပး ခဲတ့ယ။္ ဒါ 
ေပမဲ့ေမွာင္ခုိေတြက ရွိေနတယ္။ 
ခက္တယ္ဆိုတာ လြယ္ေအာင္ 
လပု္ေပးျပန္ေတာ ့ရွိေနတာပ။ဲ အဒဲ ီ
ေတာ့ ကုိယ္တုိ႔ဘက္ကအေရးယ ူ
တာ၊ အျပစ္ေပးတာလပုရ္င ္အမ်ား 
စကု လမ္းေၾကာင္းေပၚ တကလ္ာ
မယ္။ မတက္ေသးတာေတြ အနည္း 
အက်ဥ္းေတာ့ ရွိေကာင္းရွိလိမ့္  
မယ္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ေမးခ်င္ပါတယ္။ 
လက္ရွိ ထုိင္းမွာ အာဏာသိမ္းမႈ 
ေတြျဖစ္ေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ 
လည္း ႏုငိင္ံေရးနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး ဥပ 
မွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုိ  
ႏုုိင္ငံေရး ေရခ်ိန္ေတြကလည္း ရွိ 
ေနေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 
ပမာဏ ေလ်ာ့သြားမယ္ ထင္ပါ 
သလား။
 မထင္ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ဆက္စပ္  
ေျပာရရင္ ကိုယ္တို႔မွာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ 
မာစတာပလန္ေရးဆြဲထားတယ္။  
ေနာက္ႏွစ္မွာ ဘယ္ေလာက္၀င္ 
မယဆ္ုတိာကု ိစမီကံနိ္းထမဲွာ  မဟာ 
ဗ်ဴဟာတစ္ခုပါတယ္။ ဘာလဲဆုိ 
ေတာ ့တ႐တုအ္ေပါင္းတစ၊္ ထုငိ္း 
အေပါင္းတစဆ္ုတိာပါပ။ဲ တ႐ုတ္ 
မွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက  
တျခားကိုေရႊ႕ဖုိ႔ စဥ္းစားေနတယ။္  
ထုငိ္းမွာလည္း အရငအ္စိုးရလက ္
ထက္မွာအနိမ့္ဆုံးလစာကို ဘတ္ 
သံုံးရာသတ္မွတ္ထားတယ္။ လုပ္ 
ငန္းရငွ္ေတြ မလပု္ႏိုငိမ္ကိငု္ႏုငိ္ျဖစ ္
တယ္။ ရွပ္နီ၊ ရွပ္၀ါျပႆနာေတြ 
လည္းရွိတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံ 
ေရးတညၿ္ငမိမ္ႈက မေကာင္းေတာ ့ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအေနနဲ႔ အျခားေန 
ရာကိုလုိက္ရွာၾကတယ္။ တ႐ုတ္၊  
ထုငိ္းတုိ႔အျပင ္ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွတိယ ္
ဆုိတာကိုျမင္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈ မဟာဗ်ဴဟာထဲမွာထည့္ထား 
တယ။္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈအေနနဲ႔  ပတ ္
သက္ၿပီးေတာ့လည္း အစုိးရသစ္ 
တက္ကတည္းက ျပန္ၾကည့္ရင္  
မၾကာခငက္ပ ဲဘာသာေရးဆုငိရ္ာ 
ျပႆနာေတြ ရွိခဲ့တယ္။  ရခုိင္မွာ 
ျဖစ္တယ္။ ကခ်င္မွာျဖစ္တယ္။ 
မတိၳလီာမွာျဖစတ္ယ။္ ဒလီု ိဟုနိား 
ျဖစ၊္ ဒနီားျဖစ ္လုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈကိ ု
ထလိားဆုရိင ္မထပိါဘူး။ သုံးေလး 
ႏစွအ္ေတြ႕အ ႀကဳအံရေျပာတာပါ။  
ပထမႏွစ္နဲ ႔  ဒုတိယႏွစ္ႏႈိင္းယွဥ္ 
ရင ္ေလးဆေက်ာ္တကတ္ယ္။ ဒတို 
ယႏွစ္နဲ ႔ တတိယႏွစ္ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ 
သုံးဆေက်ာတ္ကတ္ယ။္ ေမွ်ာမ္နွ္း 
ထားတာထကပုိ္ပါတယ္။ လကရိွ္  
၄၃၆လႈပ္ရွားမႈက ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ 
ရွားမႈအေနနဲ႔ ရွိေနတာ။

ေအာင္သူရ၊ ျပည္သိမ္း

အခ်ပ္ပို(A5) သို႔

ဓာတ္ပံု − ေအာင္သူရ

A9

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး
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တပ္မေတာ္(ေရ)ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ဖြယ္ရိွ 
ေအာင္သစ္လြင္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၂
ေမာင္ေတာနယ္စပ္အေရးတင္း 
မာမႈျဖစပ္ြားၿပီးေနာက ္တပ္မေတာ္ 
(ေရ)မွ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပငပို္ငန္က ္
တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ 
သြားဖြယရ္ိွေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး 
၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
 ‘‘သိပ္မၾကာခင္ စစ္ေရးေလ့ 
က်င့္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ သိရ 
တယ္။ ရက္အတိအက်ကုိေတာ့ 

မသိရေသးဘူး။ ေမာင္ေတာ နယ္ 
စပ္ျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘဂၤ 
လားေဒ့ရ္ွေရတပ္ဘက္က အျပဳ 
အမႈေတြေၾကာင္ ့တပမ္ေတာ(္ေရ) 
က အခုလိုျပင္ဆင္ဖို ႔ လုပ္တာ 
လည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္’’ဟု အမည္ 
မေဖာ္လိုေသာ အဆိုပါအရာရိွ 
ကေျပာသည္။
 ေမာင္ေတာနယ္စပ္တင္းမာ 
မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနစဥ္ကာလအ 
တြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရတပ္ဘက္ 
မွ စစ္ေရယာဥ္သံုးစီး ေမာင္ေတာ 

ၿမိဳ႕အနီး အုန္းကြၽန္းအနီးသုိ႔ လာ 
ေရာက္ကာ ဟန္ေရးျပမႈလုပ္ခဲ့ 
ေၾကာင္း အမွတ္ (၁) နယ္ျခား ေစာင္ ့
လုံၿခံဳေရးရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ဒုရဲမွဴးအဆင့္ရွိ 
အရာရွိတစ္ဦးကလည္း ေျပာသည္။
 ‘‘ျမန္မာေရပိုငန္ကန္ဲ႔ ႏစွမို္င၊္ 
သံုးမိုင္အကြာကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ 
ဘက္က စစ္ေရယာဥ္သံုးစီး 
ေရာက္လာတယ္။ သူတို႔က ေရ 
ယာဥ္ေပၚမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ 
အေျမာက္ေျပာင္းေတြကုိေတာ ့ ေရ  
တပ္ဥပေဒအတိုင္း ဖံုးအုပ္ထား 

တယ္။ ပစ္မွတ္ရွာတဲ့ ေရဒါဖြင့္ 
တာမ်ိဳးလည္း မလပုခ္ဲပ့ါဘူး။ အခ ု
ေတာ့ မရိွေတာ့ပါဘူး’’ဟုေျပာ 
တယ္။
 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေရ 
တပ္ဥပေဒအရ မိမိေရျပငပို္ငန္က ္
အနီးသုိ ႔ စစ္ေရယာဥ္မ်ားလာ 
ေရာက္ၿပီး ေရယာဥ္ေပၚတြင္ရွိ 
သည့္ အေျမာက္ကို အသင့္အေန 
အထားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း၊ 
ပစ္မွတ္ရွာသည့္ ေရဒါကုိဖြင့္ျခင္း 
မ်ားျပဳလပုပ္ါက ပစခ္ြင္ရ့ိွေၾကာင္း 

ဓည၀တီေရတပ္စခန္းမွ အရာရွိ 
တစ္ဦးကေျပာသည္။
 လက္ရိွတြင္ ေမာင္ေတာ 
နယစ္ပလ္ံၿုခံဳေရးအတြက ္နယ္ျခား 
ေစာင္ရ့တဲပရ္င္းသံုးခမု ွတာ၀နယ္ ူ
ထားၿပီး စစ္တပ္ဘက္မွလည္း 
အရန္သင့္ရိွေနေၾကာင္း အမွတ္ 
(၄) ရဲတပ္ရင္းမ်ားကြပ္ကဲေရးအ 
ဖဲြ႕မွ ရဲမွဴးႀကီး ထြန္းဦးကေျပာ 
သည။္ ရခိုင္ျပညန္ယ္ ေမာင္ေတာ 
ၿမိဳ႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံႏွင့္ 
ကုန္းေရာ၊ ေရပိုင္နက္ပါ ထိစပ္ 

ေနၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ 
ေျမ (၁) မွ (၃) အထိမွာ ကုန္းေျမ 
ႏငွ္ ့ထိစပ္ေနကာနယ္ေျမ (၃) မွ(၇) 
အထိ နတ္ျမစ္ႏွင့္ျခားေနကာ ပင္ 
လယ္ဖကသ္ုိ႔ ေရျပငခ္်င္းဆကစ္ပ္ 
သြားသည္။
 တပ္မေတာ(ေရ)မွ ေနာက္ 
ဆံုးစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအျဖစ္ စစ္ 
ေရယာဥမ္်ိဳးစံအုစီး ၂၀ ပါ၀ငသ္ည္ ့
စစ္ေရးေလက့်င္မ့ႈကု ိကုကိုိးကြၽန္း 
အနီးတြင္ ေမလ ၂၃ ရက္က ျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္ခ်င္း ၁၉ ရက္ေက်ာ္ၾကာ တင္းမာမႈအၿပီး ...
ေအာင္သစ္လြင္
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနယ္စပ္အ 
ေရးႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ႏစွ္ႏုငိင္ ံနယ ္
ျခားေစာင္တ့ပခ္်င္း ၁၉ ရက္ေက်ာ ္
ၾကာ တင္းမာမႈျဖစၿ္ပီးေနာက ္သတံ 
မန္နည္းအရ ေျဖရွင္းကာေျပလည ္
မႈရသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၁ 
ရကည္တြင ္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 ေမာ င္ေ တာ န ယ္ စ ပ္ မွ တ္  
တုိင္ ၃၇ အနီးရိွ လံုၿခံဳေရးရဲကင္း 
တစ္ ခုကုိ  ေမလ ၁၃ ရက္က 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႕တစ္ခု ၀င္ 
ေရာကပ္စခ္တ္ခဲ့ၿပီး ေမလ ၁၇ ရက ္
တြင ္ေနာကတ္စႀ္ကမ္ိပစခ္တ္မႈျဖစ ္
ကာ အမွတ္ (၁)နယ္ျခားေစာင္ ့လံ ု
ၿခံဳေရးရတဲပ္ဖဲြ႕မွ ရတဲပ္သား ေလး  
ဦးက်ဆံုးခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏုိ င္ငံနယ္ျခား  
ေစာင္တ့ပ္ခ်င္း ေမလ ၂၁ ရကက္ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ျမန္မာ 
နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဘဂၤ 
လားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ 
လႈပ္ရွားေနသည့္ RSO အဖဲြ႕က 
လာေရာက္ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ 
တာ၀နယ္ူေျဖရငွ္းေပးရန ္ေျပာရာ 
ဘဂၤလားေဒရ့္နွယ္ျခားေစာင္ ့တပ ္
(BGB) က တာ၀န္ခံမႈမရွိေသာ 
ေၾကာင္ ့တင္းမာမႈမ်ားပုမိုိျပင္းထန ္
ခဲ့သည္။
 နယ္စပ္မိုငတို္င ္၅၂ အနီးတြင ္
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲ 
တြင္  ႏွစ္ဘက္ပိုမုိတင္းမာခဲ့ ၿပီး  
RSO အဖဲြ႕ႏငွ္ ့ပတ္သက၍္ တာ၀န္ 
ခံမႈမရိွပါက ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ 
သည့္ ေနရာကုိ ေသာင္းက်န္းသူ 
နယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ လို 
အပ္ပါက ေခ်မႈန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ 
နယ္ျခားေစာင့္အရာရိွမ်ားအား 
ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္လံု ၿခံဳ 
ေရးရဲအရာရိွမ်ားက အသိေပးခဲ့ 
သည္။
 ယင္းေနာကပ္ုငိ္း ျမနမ္ာဘက ္

မွ လံုၿခံဳေရးတုိးျမႇင့္၍ နယ္စပ္လံု 
ၿခံဳေရးေစာင့္ ၾကပ္ေနစဥ္ ေမလ 
၂၈ ရက္က မုိင္တုိင္ (၅၁) အနီး 
ျမန္မာပုိင္နက္ ေပ ၈၀ခန႔္အကြာ 
သို႔ ခုိး၀ငလ္ာသည္ ့အ၀ါေရာငယ္ ူ
နီေဖာင္း၀တ္လက္နက္ကုိင္ႏွစ္  
ေယာက္အနက္  တစ္ေယာက္ကုိ 
အမ္ ၂၂ တစ္လက္၊ က်ည္ကတ္ 
၄ ခု၊ က်ည္ ၉၈ ေတာင့္ႏွင့္အတူ 
အေသဖမ္းမိခဲသ့ည။္ တစ္ေယာက ္
မွာမူ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ ျမန္ 
မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕က ပစ္ခတ္၍ 
က်ဆံုးသူမွာ RSO အဖြဲ႕မွမဟုတ္ 
ဘဲ နယ္စပ္လံု ၿခံဳေရးေစာင့္ေန 
သည့္  ဘဂၤလားေဒ့ ရ္ွ နယ္ျ ခား  
ေစာင့္တပ္မွ ျဖစ္ေၾကာင္း BGB 
က ေျပာကာ အေလာင္းႏငွ္ ့လက ္
နက္ကုိ ျပန္အပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ 
ၿပီးေနာက ္တင္းမာမႈအရိနွ္ျမင္လ့ာ 
ခဲ့သည္။
 ခုိး၀င္လာေသာေၾကာင့္ အ 

ေသဖမ္းမိသူမွာ အ၀ါေရာင္ယူနီ 
ေဖာင္းသာ၀တဆ္ငထ္ားၿပီး အဆု ိ
ပါယနူီေဖာင္းတြင ္မညသ္ည္အ့ဖဲြ႕ 
အစည္းတံဆိပ္မွ တပ္ဆင္ထား 
ျခင္းမရွိေသာေၾကာင္ ့BGB တပ္မွ 
မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့နယ္ျခား 
ေစာင္တ့ပ္က တံု႔ျပန္ခဲ့သည။္ တငး္ 
မာမႈမ်ားအား သံတမန္နည္းလမ္း 
အရ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဖမ္း 
မိသည့္   အေလာင္းႏွင့္  လက္ 
နက္ကို ျပန္လဲႊေပးအပ္ရန္ ေမလ 
၃၀ ရက္က မိုင္တိုင္ ၅၀ အနီး၌ 
ခ်ိန္းဆိုစဥ္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွဘက္မွ 
လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕တစ္ခုက စ 
တငပ္စခ္တ္ေသာေၾကာင္ ့မိနစ ္၂၀ 
ခန္႔ၾကာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအစိုး ရကလည္း  
ျမန္မာဘက္မွ စတင္ပစ္ခတ္ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ 
ေသာေၾကာင္း အဆိုပါ စြပ္စဲြခ်က္ 
မ်ား မဟတုမ္နွ္ေၾကာင္းႏငွ္ ့ျဖစစ္ဥ ္

တစ္ခုလံုးအား  ျမန္မာႏိုင္ငံႏုိင္ငံ 
ျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဇြန္လ ၁ 
ရကတ္ြင ္ပထမဆံုးအႀကမ္ိတရား 
၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 ေမလ ၃၀ ရက္ ပစ္ခတ္မႈ 
ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပုိင္း စစ္ေရးျပင္ 
ဆင္မႈအထိ အရွိန္ျမင့္လာကာ 
ျမန္မာနယ္စပ္စည္းမ်ဥ္းကုိ ကာ 
ကြယ္ေနသည့္ နယ္ျခားေစာင့္လံု 
ၿ ခံဳေရးရဲတပ္ဖဲြ ႕၏ ေနာက္တြင္ 
တပ္မေတာ္က အသင့္ ရွိေနၿပီး 
က်ဴးေက်ာ္ရန္စလာေသာ ရန္သူ 
ကုိ တုံ ႔ျပန္ႏုိင္သည့္ အင္အားရိွ 
ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာ 
နမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေမလ၃၁ 
ရက္ညတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။
 ေမလ ၂၈ ရက္မွ ဇြန္လ ၁ 
ရက္အထိ စစ္ေရးျပင္ဆင္သည့္ 
သတင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔္ 
ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မ 

ေတာ္မွ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ကို 
ရခိုင္သုိ႔ ပို႔ခဲ့သလုိ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ 
ဘကမ္လွည္း တင္က့ား ေျခာကစ္ီး 
ခန္႔ ေမာင္ေတာနယ္စပ္သုိ ႔ ပုိ ႔ခဲ့ 
သည္။ ထု႔ိအျပင္စစ္ေရယာဥ္သံုး 
စီးလည္း ျမန္မာေရပိုင္နက္အနီး 
သုိ႔ေရာက္ခဲ့သည္။
 ဇြန္လ ၁ ရက္ ည ၈နာရီ 
သတင္းတြင္မူ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ျခား 
ေစာင့္လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖဲြ႕ခ်င္း ေျပ 
လည္မႈရကာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ဘွက္ 
မ ွေတာင္းဆိုေသာ အေလာင္းႏငွ္ ့ 
လကန္ကက္ု ိျပန္လဲႊေပးခဲ့ၿပီျဖစၿ္ပီး 
သံတမန္နည္းအရ ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ 
ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ ႀကီး 
ဌာနက ႏုငိင္ပိုံင႐ု္ပ္/သမွံတစဆ္င္ ့
ေၾကညာခဲ့သည္။
 ေမာင္ေတာနယစ္ပ္ျပႆနာ
စတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ တင္းမာမႈ
မ်ားအရိွန္ျမင့္လာသည့္ကာလ 
တစ္ေလွ်ာက္လံုး အဆိုပါျဖစ္စဥ္ 

ႏငွ္ ့ပတ္သက၍္ အငတ္ာနကလ္မူႈ
ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္သာ 
မကရပ္ကြက္အတြင္း လက္ဖက္ 
ရည္၀ိုင္းႏွင့္ နယပ္ယ္ေပါင္းစံု၊ အ 
လႊာေပါင္းစံုတြင္ ႀကိဳေတြးပူပန္ 
ကာ ထင္ျမင္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။
 ျဖစစ္ဥ္ အေသးစတ္ိကိ ုျပည ္
ပမီဒီယာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွျပည္ 
တြင္း မဒီယီာမ်ားက ဘဂၤလားေဒရ့ွ ္
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို ေမးျမန္း၍ 
ေရးသားေသာ သတင္းမ်ား ေန႔စဥ ္
ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ 
အစိုးရမီဒယီာမ်ားက သတင္းတစ္ 
စုံတစ္ရာ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခ့ဲေပ။
မီဒီယာမ်ားအားလည္း သက္ဆိုင္ 
ရာ အစိုးရဌာနမ်ားက တကိ်ေသာ 
သတင္းမေပးခဲ့ဘဲ နယ္စပ္ျပႆ 
နာစတင္ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္မွ  
ရက္ေပါင္း ၂၀ ၾကာမွသာ အစိုးရက 
တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။

ဓာတ္ပံု - ေမာင္ကံဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္
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အရွိန္ျမင့္လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား
 မ်ကစ္တိစဆ္ုံးျပည့္ေနသည္ ့
ကြင္းျပင္ထဲ  လူထုႀကီးက ေဒၚ 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ စိတ္ 
အားတက္ႂကြစရာစကား တစခ္ြန္း 
ထြက္လာတိုင္း လက္ခုပ္ၾသဘာ 
ေပးၾကသည္။
 တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အာ 
ဏာႏငွ္အ့ခြင္အ့ေရးကိ ုမမက္ေမာ  
ဘဲ တုငိ္းျပညက္ုိခ်စ္လ်င ္အေျခခ ံ
ဥပေဒကုိျပင္၍ သက္ေသျပရန္ 
ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကည၏္ စန္ိေခၚ 
သံကို ကြင္းလုံးျပည့္လာေရာက္ 
နားေထာင္ေနသူမ်ားက သေဘာ 
က်မဆုံး။
 ‘‘အာဏာမက္ေမာလုိ႔၊ အထူး 
အခြင့္အေရးမက္ေမာလုိ႔၊ ေနရာ 
မက္ေမာလုိ႔ လုပ္ေနတာမဟုတ္ 
ဘူးဆုတိာ သက္ေသထလူုကိပ္ါလုိ႔ 
ကြၽန္မကတိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ 
တိုကတ္ြန္းတယ္ဆုတိာထကတ္စ ္
နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ စိန္ေခၚမႈ 
လုိ႔လည္းေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ကြၽန္ 
မစိန္ေခၚပါတယ္’’ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ 
ေအာင္ပင္လယ္ကြင္းတြင္ ၎၏ 
မိန္႔ခြန္းကိုလာေရာက္နားေထာင္ 
ေနသည့္ လူအမ်ားကိုေမလ ၁၈ 
ရကတ္ြင ္ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကည ္
က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ေနာက္ေလးရကအ္ၾကာတြင ္
ေတာ ့ေရြးေကာကပ္ြဲေကာမ္ရငွက္  
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏တပ္မ 
ေတာ္ကို စိန္ေခၚေျပာဆုိမႈမ်ား 
သည ္အေျခခံဥပေဒကခြင့္ျပဳထား 
သည္ ့အတိငု္းအတာကိုေက်ာလ္ြန ္
ေနေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာပုိ႔ 
ၿပီးသတိေပးခဲ့သည္။
 ‘ ‘တကယ္ရင္ ၾကားေစ့ေရး 
လပုမ္ယဆ္ုရိင္ေတာ့ တစ္ေယာက ္
နဲ႔တစ္ေယာက္ သိပ္ကြာေ၀းသြား 
ေစမယ့္ စကားမ်ဳိးဆင္ျခင္ေစခ်င္ 
တယ္’’ဟု တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး 
ညီၫြတ္ေရးပါတီဗဟိုအလုပ္အ 
မႈေဆာင္ဦးထြန္းရီကေျပာသည္။
 ယခလုတ္တေလာျမင္တ့က ္
ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအရွိန္သည္ 
၁၉၉၀ႏွစ္ကာလမ်ားဆီသို႔ ျပန္ 
လည္သတိရေစသည္။ ထိုစဥ္က  
တပမ္ေတာအ္ေနျဖင္ ့ႏုငိင္ံေရးႏငွ္ ့
ကင္းကင္းရငွ္းရငွ္းေနရန၊္ တုငိ္းသ ူ
ျပည္သားမ်ားအား ပစ္ခတ္ခ်ဳပ္ 
ခ်ယ္မႈမ်ားမလုပ္ရန္ ပြင့္ပြင့္လင္း 
လင္းေ၀ဖန္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္၏ စကားမ်ားသည္ 
လႀူကဳကိမ္်ားလသွည္ ့မနိ္႔ခြန္းမ်ား 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအေျပာအ 
ဆုိမ်ဳိးကို တပ္ဘက္ကမူ တပ္မ 
ေတာက္ိ ုၿဖဳခိြမဲည္လ့ပုရ္ပအ္ျဖစ ္႐ႈ  

ျမင္ခဲ့သည္။
 ႏွစ္ေပါင္း ၂၄ႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္ 
ေသာ္လည္း သူျမင္ေတြ႕လုိသည့္ 
တပ္မေတာ္ပံုစံကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္း  
စၾုကညဘ္ကက္ ပြင္ပ့ြင္လ့င္းလင္း 
ေ၀ဖန္ဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ သူ 
ေျပာဆုိလုိက္တုိင္း တပ္ဘက္က 
လည္း အျပင္းအထန္တံု႔ျပန္ဆဲျဖစ ္
သည္။
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
မိန္႔ခြန္းမ်ားႏငွ္ ့ပတ္သက၍္  ‘‘အန္ 
တီစုက ဒါ သူ႔စတိုင္ပဲ။ လႊတ္ 
ေတာ္ထဲမွာလည္း အစည္းအေ၀း 
ေတြမွာ ေတြ႕ေနတာပဲ။ သူတမင္ 
လပ္ုေနတာလည္းမဟုတ္ဘူး။ သူ႔ 
စတိုင္နဲ႔သူလုပ္ေနတာပဲ။ သူစစ္ 
တပက္ိုေျပာေနတာ အခမုွေျပာေန 
တာလည္းမဟုတ္ဘူး။ အရင္က 
တည္းကေျပာေနတာပ’ဲ’ဟု တပ္မ 
ေတာ္သားေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ 
သည့္ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦး၀င္း 
သန္းကေျပာသည္။
 သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကည္အေနျဖင့္ ၎၏ လႈပ္ရွားမႈ 
အေပၚ ႏုငိန္င္းရန္လုအိပ္ၿပီး မႏုငိ ္
နင္းပါက သတူစပ္ါး၀ငထိ္န္းရဖြယ္ 
ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ဟု ၎ကသုံး 
သပ္သည္။
 အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္၊  
ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚ 
ေအာငဆ္န္းစၾုကညသ္ည ္ရာစုႏစွ ္
ထက္၀က္နီးပါး တုိင္းျပည္၏အဓိ 
ကေနရာမ်ားကိ ုတပမ္ေတာအ္ရာ 
ရွိမ်ားကသာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္ 

ကိုအၿမဲတေစေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့ 
သည။္ တပ္မေတာ္သညတို္င္းျပည ္
ကာကြယ္ရန္သာ တာ၀န္ယူသင့္ 
ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္တြင္ ႏွစ္ 
ေပါင္းမ်ားစြာ ၀င္ေရာက္ေနရာယ ူ
ထားမႈမ်ားကုိလည္း ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစၾုကညက္ တစ ္စုကိမ္တ္မတ္ 
ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။
 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ႏုိင္ငံ 
တကာတပမ္ေတာမ္်ားနည္းတ ူႏုငိ ္
ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္  ၀င္မ 
စြက္ရန္ ၎၏တိုက္တြန္းေျပာ 
ၾကားခ်ကမ္်ားကိ ုျပညတ္ြင္းျပညပ္ 
မွ ၎အားေထာက္ခံသည့္သန္း 
ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သမူ်ားကအၿမ ဲ
တေစေထာက္ခံခဲ့သည္။
 သုိ႔ေသာလ္ည္း တုငိ္းျပည၏္ 
အာဏာကိ ုခ်ဳပက္ိငုထ္ားသည္စ့စ ္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကေတာ့ ၎၏ 
အႀကံေပးခ်ကမ္်ားကိတုပမ္ေတာ ္
ၿဖဳိခြဲမည့္လုပ္ရပ္မ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ 
ၾကသည္။
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
ေဘာလုံးပြဲတစ္ပြဲစာမွ် ၾကာျမင့္ 
သည္ ့မိန္႔ခြန္းရွညႀ္ကီးမ်ား၊ အျပန္ 
အလွန္စကားစစ္ထုိးပြဲမ်ား၊ ေရဒီ 
ယိုေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမ်ားထဲမွ 
ေျပာစကားအားလုံး၏ အႏစွသ္ာရ 
ကိ ုခ်နလ္ပွၿ္ပီး တပမ္ေတာ္ႏငွ္ပ့တ ္ 
သက္သည့္ အားပါျပင္းထန္သည့္ 
ေျပာစကားမ်ားကိသုာအသုံးျပဳၿပီး 
တပမ္ေတာက္ိ ုၿဖဳခိြဲေရးေဒၚေအာင ္
ဆန္းစုၾကည္ လုပ္ေဆာင္ေန 
ေၾကာင္း မၾကာခဏ ပုံေဖာ္ခံခဲ့ရ 
သည္။ 

 ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ 
မီ လပုိင္းအလုိတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ 
ေသာ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးမ်ဳိး 
တပ္မေတာ္အတြင္းတြင ္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ 
သည။္ 7Day News မွ ရရိွေသာအ 
ေထာက္အထားမ်ားအရ ၁၉၉၀ 
ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီလပုိင္း 
အလုိ ၁၉၈၉ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း 
တြင ္ကက(ၾကည္း)သုေတသနဌာ 
နခြဲမွ ‘‘တပ္မေတာ္အားၿဖဳိခြဲေရး 
လုပ္ရပ္မ်ား’’အမည္ျဖင့္ စာမ်က္ 
ႏွာ ၁၅၇မ်က္ႏွာပါစာအုပ္တစအု္ပ္ 
ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။
 ယင္းစာအုပ္တြင ္ေဒၚေအာင ္
ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္အတိုက္ 
အခံႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ 
မ်ား၏ ေျပာစကားမ်ားကို ေဖာ္ျပ 
ထားၿပီးတပ္မေတာ္အားၿဖဳိခြဲမည့္ 
လုပ္ရပ္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့  
သည္။ 
 ‘‘အခုတစ္ေလာ ႏုငိင္ံေရးအ 
ရိွန္က ျမင့္ျမင္လ့ာတယ္။ ေနျပည ္
ေတာ္မွာ ေျပာတဲ့ ေဒၚစရု႕ဲ မိန္႔ခြန္း 
ေတြက နည္းနည္းေလးသတထိား 
ရမယ္ထငတ္ယ္’’ဟု ႏုငိင္ံေရးေလ ့
လာသုံးသပ္သူတစ္ဦးက ေျပာ 
သည္။
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
ပါတီအႏုိင္ရသြားခဲ့ေသာ္လည္း 
အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျငင္း 
ဆန္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း စစ္အစိုးရ 
က ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ 
တစဆ္င္ ့ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကည ္
ကုိဦးတည္ၿပီးတုိင္းျပည္ႏွင့္တပ္မ 

ေတာ္ကုိ ၿဖဳိခြဲမည္သူအျဖစ္ပုံေဖာ္ 
ခဲ့သည္။
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ 
အားေပးေထာက္ခံသူမ်ားကုိပါ  
ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ကာနည္း 
မ်ဳိးစုံျဖင့္ ႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ ၎၏ 
ပါတီ၀င္မ်ားကိုသာမက ပါတီ၀င္ 
မ်ား၏ မသိားစမု်ားကိပုါအႏနုည္း 
အၾကမ္းနည္းမ်ဳိးစုံသုံးကာ ၿခိမ္း 
ေျခာက္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္၏ ပုံရိပ္ကို ၎ကို အား 
ေပးေထာကခ္သံမူ်ားႏငွ့္ေ၀းရာကု ိ
ပုိ ႔ေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ႏွစ္ 
ရွည္အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ေဟာေျပာပြဲ 
မ်ား ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။
 ေနာကဆ္ုံးတင ္အမ်ဳိးသားဒ ီ
မုကိေရစအီဖြ႕ဲခ်ဳပ္ႏငွ္ ့ဆႏၵျပျပည ္
သမူ်ားအသုံးျပဳခဲသ့ည္ ့ေဒၚေအာင ္
ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ပုံရိပ္မ်ားကို 
ပင္လူထုႏွင့္အေ၀းဆုံးဆီသုိ ႔ ပုိ ႔ 
ေဆာင္ပစ္ခဲ့သည္။ 
 ထုအိေျခအေနမ်ားသည ္အ 
စုိးရသစ္တက္လာျခင္းႏွင့္ အတူ 
အဆံုးသတ္သြားမည့္ အရိပ္အ 
ေယာင္မ်ားလည္း မၾကာခဏျမင္ 
ေတြ႕ရသည္။ အစိုးရသစ္၏ သမၼ 
တက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
အား သီးသန္႔ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ 
သည။္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင ္
လည္း ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကညက္ု ိ
ဦးတည္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ရင္ 
ဆုိင္သြားခဲ့သည္။
 အျခားအရာမ်ား ေျပာင္းလဲ 
သြားခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ 

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေ၀းေ၀းေနရန္ ေဒၚ 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကား 
ခ်က္မ်ားကိုေတာ့လက္ရိွတပ္မ 
ေတာ္အရာရိွမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
အရာရိွေဟာင္းမ်ား၏ သေဘာ 
ထားက မေျပာင္းလဘဲ ဲ၁၉၉၀ ႏစွ ္
မ်ားတုန္းက တုံ႔ျပန္မႈအတိုင္းသာ 
တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။
 အထူးသျဖင္ ့အျငင္းပြားဖြယ ္
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွ သာမန္ 
တုိင္းသူျပည္သားမ်ားလုိ ငါးႏွစ္ 
တစ္ႀကိမ္က်င္းပသည့္ ေရြး 
ေကာက္ပဲြတြင္ အႀကိတ္အနယ္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္စရာမလုိဘဲ လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္ေနရာမ်ား၏ ၂၅ ရာခိငု္ႏႈန္း  
ကုိ တပ္မေတာ္သားမ်ားက အၿမဲ 
တေစရရိွေနသည့္ ကိစၥမ်ားကုိ 
ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကညက္ ေ၀ဖန္ 
တုိင္းတပ္မေတာ္အရာရိွေဟာင္း 
မ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္တံု႔ျပန္ 
ေလ့ရိွသည္။
 ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ 
ေဒျပင္ဆင္ေရးအဆင္ေျပေခ်ာ 
ေမြ႕ေစေရးအတြက္ သမၼတ၊ ကာ 
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ 
နာယက သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ 
ေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္က်င္းပလုိ 
ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
၏  ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကုိ ဦးသိန္း 
စိန္ဘက္က ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးေ၀ဖန္မႈ 
မ်ားထြက္ေပၚခဲ့ ၿပီးေနာက္တြင္  
လည္း သမၼတဘကက္ ယခငအ္စုိး 
ရမ်ားလုပ္ေလ့ရိွသည့္နည္းလမ္း 
မ်ားႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တစ္ခုျဖင့္ 
တု႔ံျပန္ခဲ့သည္။
 ‘ ‘မင္းသား ႀကီးမလုပ္ရလို ႔ 
ပတမ္ႀကီး ထိုးေဖာကတ္ဲ ့နမိ္က့်တဲ ့
စိတ္ဓာတ္ေတြ ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ လုိ 
တယ္’’ဟု သမၼတက သ၏ူ မိန္႔ခြန္း 
တစခ္တုြင ္ထည္သ့ြင္းေျပာဆိခုဲၿ့ပီး 
ထုိစကားမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ 
လက္ထက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစ ု
ၾကည္အား ရည္ၫြန္းေရးသား 
သည့္ အေသေရဖ်က္ ေဆာင္းပါး 
မ်ားတြင ္ထည္သ့ြင္းေရးသားေလရ့ိ ွ
သည့္ ‘‘မင္းသမီးႀကီးမလုပ္ရလို႔ 
ပတ္မႀကီးထိုး ေဖာကသ္’ူ’ဆုသိည္ ့
အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ျပန္လည္ သ 
တိရေစခဲ့သည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၁၈ ရက္ 
က မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ပင္လယ္ 
ကြင္းတြင ္တပမ္ေတာအ္ေၾကာင္း 
ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကုိ  
လည္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
ေဟာင္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေရြး 
ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေဒၚ 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သတိေပး 
စကားေျပာခဲ့သည္။

ထြန္းခုိင္၊ ရန္မ်ဳိးႏုိင္

အခ်ပ္ပို (A7) သို႔

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္းတြင္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးမိန္႔ခြန္းေျပာေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
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ထိမိပြတ္မိ ဦးရာလူၿဖဲတဲ့ လမ္းမေပၚက ျပႆနာ

 ရန္ကုန္တြင္  တိုးပြားလာ 
ေသာ ကားစီးေရႏငွ့ ္စည္းမဲက့မ္းမဲ ့
ေမာင္းႏငွမ္ႈမ်ား ေန႔စဥတ္ိုးပြားလာ 
သည့္အခ်ိန္တြင္ ယာဥ္မေတာ္တ 
ဆမႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက ေန႔စဥ္ျမင့္ 
တက္လာဆဲျဖစ္သည္။
 သတီင္းတစပ္တ္လွ်င ္ယာဥ္ 
တုိက္မႈ ၄၀ ထက္မနည္း ျဖစ္ 
ပြားေနသည့္ ရန္ကုန္တြင္ တစ္ 
ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ယာဥ္မေတာ္ 
တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားပါက မိမိမွန္ 
သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ ပုိင ္ 
ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္  ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ေျပာဆုိႏိုင္သူက အမ်ားအားျဖင့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးရႏိုင္သည့္ အေျခအ 
ေနကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ယာဥ္ေမာင္း 
မ်ားက သိရွိထားၾကသည္။
 ကားအာမခံထားေသာ အ 
ေလ့အထ အားနည္းသည့္ ျမန္ 
မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုကဲ့သို ႔  ယာဥ္ 
ေၾကာ႐ႈပ္ေထြးမႈ တစ္ေန႔တျခား 
ဆိုးရြားလာၿပီး  နည္းလမ္းမက် 
သည့္ ေျဖရွင္းမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ 
ဖက္ နစ္နာမႈမ်ားက လမ္းမမ်ား 
ေပၚတြင္ ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚေနသည္။
 ‘‘ကိယ့္ုဘကက္ မွားေနလည္း 
အေလ်ာ္ရေအာင္တစ္ဖက္လူကို 
ဖိေဟာက္လိုက္ရင္ အလိုလိုေန 
ရင္း ကိုယ့္ဘက္က အမွန္လို ျဖစ္ 
သြားတာေတြလည္း ရွိတယ္’’ ဟု 
လႈိင္သာယာႏွင့္ သီရိမဂၤလာေစ်း 
ေမာင္းႏွင္ေျပးဆဲြေနသည့္ ကုန္ 
တင္ယာဥ္ေမာင္း ကိုျမင့္ႏိုင္စိုးက 
သူ၏အေတြ႕အႀကံဳကို  ေျပာျပ 
သည္။
 အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ 

လူတစ္ဦးလွ်င္ ကားတစ္စီး Free 
Permit ျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳၿပီး 
ေနာက ္ႏိငုင္၏ံ လဥူီးေရ သန္း ၆၀ 
ေက်ာ္အနက္ ကားစီးနင္းႏိုင္သူ 
လူဦးေရမွာ သိန္း ၃၀ ထိ ရွိလာၿပီ  
ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏငွ့က္ူးသန္း 
ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာန၏ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။
 ထို ႔ေ ၾကာင့္  ယခင္အစိုးရ 
လကထ္ကက္ လတူန္းစားတစရ္ပ္ 
ႏငွ္ ့ေငြေၾကးတတ္ႏိငုသ္အူခ်ိဳ႕သာ 
စီးနင္းႏိငုခ္ဲသ့ည့ ္ကားအမ်ားစမုွာ 
လကရ္ွတိြင ္အနည္းဆံုး က်ပသ္နိ္း  
၈၀ မွ သန္ိး ၁၀၀ နီးပါးျဖင့ ္၀ယ္ယူ  
စီးနင္းလာႏိုင္ကာ ကားစီးရမွာ 
လည္း ျမင့သ္ထက္ျမင့လ္ာသည။္
 အထင္ကရ လမ္းမႀကီးမ်ား 
မွ လဲြ၍ နည္းပညာျမင့္ အသံုး 
ျပဳထားသည့္ CCTV မ်ားမရွိျခင္း၊ 
ရန္ကုန္တြင္ ယာဥ္ထိန္းအင္အား 
မေလာက္ငျခင္းမ်ားက ယာဥ္မ 
ေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားပါက 
ႏစွ ္ဦးႏစွဖ္က ္ျပႆနာကိ ုအဆင ္
ေျပသလိ ုကိယုတ္ုငိ္ေျဖရငွ္းေနၾက 
ရၿမဲ ျဖစ္သည္။
 ႏိငုင္တံကာတြင ္ယာဥ္တုိက ္
မႈျ ဖစ္ ပြားပါက ႏွ စ္ ဖက္ယာဥ္  
ေမာင္းအခ်င္းခ်င္း ေျဖရွင္းညိႇႏိႈင္း 
ျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ဘဲ ႏွစ္ဖက္လံုးမွ 
အာမခထံားသည့ ္ကမုၸဏီႏစွခ္ကု 
သာ ေျဖရွင္းေပးေနျခင္းျဖစ္ ၿပီး 
ေျဖရွင္း၍မရသျဖင့ ္တရားရငဆ္ိငု ္
ရမညဆ္ိပုါက အာမခကံမုၸဏ ီႏစွ ္
ခုကသာ ဆက္လက္တရားရင္ 
ဆိုင္ၾကသည္ဟု ေအာင္သစၥာဦး 
အာမခံကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္ 
တာ ဦးဘထြန္းက ရွင္းျပ သည္။
 ‘‘ႏိုင္ငံျခားမွာ ကားအခ်င္း 

ခ်င္းတုိကမိ္ရင ္အာမခံကမုၸဏကီိ ု
ဆက္သြယ္လိုက္႐ုံပဲ။ အခ်ိန္တန္ 
ရင္ ကိုယ္က ေလ်ာ္ေၾကးရမယ္’’ 
ဟု ဦးဘထြန္းက ဆိုသည္။
 ေမာ္ေတာယ္ာဥအ္လံုးစံ ုအာ 
မခံကို ျပည္ပႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ 
မထားမေနရထားရိွရၿပီး ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္မူ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ႏွစ္ 
သက္မွသာ ထားရွိႏိုင္သည္။ အ 
လံုးစံုအာမခံကို ပုဂၢလိက အာမခံ 
ကမုၸဏ ီ၁၁ ခုက ေဆာငရ္ြကလ္်က ္
ရွိၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ 
ပြားပါက အာမခံကုမၸဏီႏွင့္ ခ်ိတ္ 
ဆက္ထားသည့္ ၀ပ္ေရွာ့မ်ားသို ႔ 
သြားေရာက္ျပဳျပင္ေပးၿပီး က်သင့ ္
ေငြကို ၀ပ္ေရွာ့က အာမခံကုမၸဏီ 
သို႔ ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
 ပုဂၢလကိ အာမခံကမုၸဏမီ်ား 
တြင္  တစ္လလွ်င္  ေမာ္ေတာ္  
ယာဥ္အလံုးစံု အာမခံ ၁၀ စီးမွ 
၁၅ စီးအထိ အာမခံေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးေနရၿပီး အဆိုပါ အာမခံအ 
ေပၚ စိတ္၀င္စားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ 
လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိက အာ 
မခံကုမၸဏီမ်ားက ဆိုသည္။
 ‘‘အာမခံထားရင ္ကိယ့္ုဘက ္
က မွားမွား၊ သူ႔ဘက္က မွားမွား 
ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့  အရာကို  
အ ေလ်ာ္ျပန္ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ 
ကားႏွစ္စီးကို ေနာက္ကေန ဆင့္ 
တိုက္တုန္းက ေရွ႕ကကားႏွစ္စီး 
လံုးကိ ုကမုၸဏကီ ေလ်ာ္ေပးတယ။္ 
ပံုမွန္ကေတာ့  ကုမ ၸဏီအေနနဲ ႔ 
ေရွ႕ကားတစ္စီးတည္းေလ်ာ္ရင္ 
လံုေလာက္ပါတယ္’’ ဟု Grand 
Guardian အာမခံကမုၸဏမွီ ယာဥ္ 
တိုက္မႈျဖစ္၍ အေလ်ာ္ရခဲ့ဖူးသူ 
ကားပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

 ထို ႔ေ ၾကာင့္  ယာဥ္တိုက္မႈ  
ျဖစ ္ပြားပါက ကားတစစ္ီးခ်င္းစ၏ီ 
အာမခံထားရွိျခင္းက ႏွစ္ဦးႏွစ္ 
ဖက္လုံးအတြက္ မည္သူကမွားမွား၊ 
မွန္မွန္ ေလ်ာ္ေၾကးရႏုိင္သည့္ အ 
ေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း 
အထက္ပါ ကားပုိင္ရွင္က ေျပာ 
သည္။
 ႏုိင္ ငံ တကာတြင္  ကားမ 
ေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားပါက 
ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာတြင္ပင္ ယာဥ္ 
ေမာင္းက ကားကိ ုထားခဲက့ာ အာ 
မခံကုမၸဏီသုိ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ငါး 
မိနစ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာရဲက 
လာေရာကစ္စ္ေဆးမွတ္တမ္းရယူ 
ေလရ့ွိေၾကာင္း ထိငု္းႏိငုင္တံြင ္၂ ႏစွ ္
ၾကာ မီဒီယာလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ 
လုပ္ကုိင္ခ့ဲဖူးသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။
 စငက္ာပကူဲသ့ို႔ ႏိငုင္မံ်ိဳးတြင ္
အမ်ားစုက ယာဥ္စည္းကမ္း ၊ 
လမ္း စည္းကမ္းကိ ုလိကုန္ာၾကၿပီး 
ယာဥတ္ိကုမ္ႈျဖစပ္ြားပါက အာမခ ံ
ကုမၸဏီျဖင့္သာ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ 
ကို ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းၾကသည္ဟု 
စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ 
ကိုင္ေနေသာ ကိုေ၀ယံထက္က 
ေျပာသည္။
 ‘‘ဒီမွာက မေတာ္တဆျဖစ္ 
ရင္လည္း စည္းကမ္းတက် ေျဖ 
ရငွ္းတယ။္ ျမနမ္ာႏိငုင္နံဲ႔ေတာ ့တ 
ျခားစပီဲ’’ ဟု ကိုေ၀ယံထကက္ ဆိ ု
သည္။
 ရန္ကုန္၌ လက္ရိွတြင္ အ 
မ်ားအားျဖင့ ္ယာဥမ္ေတာတ္ဆမႈ 
ျဖစပ္ြားပါက အမ်ားစကု သကဆ္ိငု ္
ရာရဲသို ႔ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္း 
ၾကားျခင္းမရွိဘဲ ယာဥ္ေမာင္းႏွစ္ 
ဦးက မိမိဘာသာမိမိ ညိႇႏႈိင္းေျဖ 

ရွင္းၾကသည္ကမ်ားၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ 
ဖက္ညိႇႏႈိင္း၍ အဆင္မေျပမွသာ 
ယာဥ္ထိန္း႐ံုးသို ႔  ဆက္သြယ္အ 
ေၾကာင္းၾကားၾကသည္ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕ 
နယ္မွ လမ္းျပယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ 
ဦးက ၎၏ အေတြ႕အႀကံဳကို  
ေျပာျပသည္။
 အဓကိအားျဖင့ ္ကားအခ်င္း 
ခ်င္း ပြတ္ဆဲြျခင္း၊ ၿငိျခင္းမ်ား ျဖစ္ 
ေပၚပါက ရန္ကုန္မွ ယာဥ္ေမာင္း 
အမ်ားစုသည္ ယာဥ္ေမာင္းသူ  
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သာ ေျဖရွင္းၿပီး ညိႇ 
ႏႈိင္းရန္ လံုး၀အဆင္မေျပမွသာ 
ယာဥ္ထိန္းရ ဲ(သို႔မဟုတ္) နယ္ေျမ 
ရကဲိ ုအကအူညီေတာင္းခံေျဖရငွ္း 
ေနရသည္ဟု ကုမၸဏီကားေမာင္း 
ႏွင္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကိုေဇာ္ 
လတ္က ဆုိသည္။
 ‘‘တကယ္လို ႔ ယာဥ္မေတာ္ 
တဆျဖစ္ရင္ လူဆိုတာ ကိုယ့္  
ဘကက္ အမွန္ပ ဲေျပာၾကမွာခ်ည္း 
ပ။ဲ အခင္းျဖစတ္ဲ့ေနရာမွာ အဓကိ 
မွတ္တမ္းသက္ေသက အေရးႀကီး 
ဆံုးပဲ။ ဒါမွ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ ေျဖ 
ရွင္းတဲ့ အခါမွာ မနစ္နာရမွာ’’ ဟု 
ရန္ကန္ုတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ (၂) 
ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုးမွ ရဲအုပ္ 
မ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။
 အဓိကအားျဖင့္ ယာဥ္တိုက္ 
မႈျဖစ္ပြားပါက မိမိတြင္ပါလာ 
သည့္ ဖုန္း (သို႔မဟုတ္) ကင္မရာ 
ျဖင့ ္မတွတ္မ္းဓာတပ္ံ႐ုိကုယ္ထူား 
ျခင္း၊ မူလေနရာမွ မပ်က္ယြင္း 
ေအာင္ထားရွိျခင္း၊ ထိခိုက္ထား 
သည့္အေနအထား မပ်က္ယြင္း 
ေအာင ္ထားရွိျခင္းမ်ိဳး ျပဳလပုထ္ား 
သင့္ၿပီး အခ်င္းမ်ား ရန္ေစာင္မႈ 
မ်ား စတင္ျဖစပ္ြားပါက သကဆ္ုငိ ္

ရာနယ္ေျမရဲသုိ႔ ဆက္သြယ္အသိ 
ေပးသင့္ေၾကာင္း အထက္ပါ ရဲ 
အုပ္က အႀကံျပဳေျပာဆုိသည္။
 ‘ ‘ျဖစ္ ၿ ပီဆိုတာနဲ ႔  ခင္ဗ်ား  
လည္း မေရႊ႕နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္လည္း 
မေရႊ႕ဘူး။ ဒီတိုင္းထားမယ္ဆိုၿပီး 
ရဲကို ဆက္သြယ္တာ ပိုေကာင္း 
မယ္။ နယ္ေျမရဲကမွတစ္ဆင့္  
ကြ ၽန္ေတာ္တို ႔  ယာဥ္ထိန္းရဲကို  
ဆကသ္ြယ္လာပါလမ့္ိမယ္။ ဒါက 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အမွန္ပါပဲ’’ ဟု 
ရဲအုပ္မ်ိဳးေအာင္က ဆက္လက္ 
ေျပာၾကားသည္။
 ‘‘တခ်ိဳ႕က ကားေမာင္းသက ္
တမ္းႏုေတာ ့ကိယုက္မနွတ္ယ၊္ အ 
ေလ်ာ္လည္းရႏိုင္တဲ့အေျခအေန၊ 
ဒါေပမဲ့ မွန္ေနရဲ႕သားနဲ ႔ မွားေန 
တယထ္ငၿ္ပီး မေျဖရငွ္းဘ ဲကားကိ ု
ေမာင္းေျပးၾကတာ ႀကံဳဖူးတယ္’’ 
ဟု အဆိုပါ ယာဥ္ေမာင္းက ေျပာ 
သည္။
 ယာဥမ္ေတာတ္ဆမႈျဖစပ္ြား 
၍ မိမိဘကမွ္ မွန္သညဟု္ ေျဖရွင္း 
ႏိုင္ပါက တစ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း၏ 
ဝွီးတက္၊ အံုနာဘုတ္၊ လိုင္စင္တို႔ 
ကို သိမ္းဆည္းထားသင့္ၿပီး တစ္ 
ဖက္ယာဥ္ေမာင္းကို ဆက္သြယ္ 
ႏိုင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္တုိ႔ကို ယူထား 
သင့္ေၾကာင္း ကိုေဇာ္လတ္က အ 
ႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။
 လိငုစ္ငသ္မိ္းဆည္းရာတြငမ္ ူ
လက္ရွိတြင္  လိုင္စင္အတုမ်ား 
ေပၚေပါက္ေနျခင္းေၾကာင့္ စိတ္မ 
ခ်ရႏိုင္ဘဲ ဝွီးတက္၊ အံုနာဘုတ္၊ 
ကားနံပါတ္တို႔ကို စိတ္ခ်စြာ မွတ္ 
သားသမိ္းဆည္းထားသင့္ေၾကာင္း 
၎က ဆုိသည္။
 ‘ ‘ တ စ္ ဖ က္ က  အ ရ မ္း ဖိ  
ေဟာက္ေနတာေတြ၊ ဆဲဆိုတာ 
မ်ိဳးေတြ ရွိလာရင္ ကိုယ့္ဘက္က 
မွန္ေနရဲ႕သားနဲ႔ ေၾကာက္စိတ္က 
၀ငလ္ာၿပီး သူေျပာသမွ်ေတြလည္း 
လုပ္ေပးခဲ့ရဖူးတယ္။ ကားေမာင္း 
တဲ့သက္တမ္း ႏုစဥ္တုန္းကေပါ့’’ 
ဟ ုကိုေဇာ္လတက္ သ၏ူ အေတြ႕ 
အႀကံဳကို ေျပာျပသည္။
 ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ယာဥ္ 
ေမာင္းအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီး  
ယာဥ္ေမာင္းမ်ားျ ပားလာျခင္း ၊ 
သကတ္မ္းႏယုာဥ္ေမာင္းငယမ္်ား 
လည္း လိုင္စင္ရွိ႐ံုျဖင့္ ၀င္ေရာက္ 
ေမာ င္းႏွ င္ေ နျ ခ င္း တို ႔ေ ၾ ကာ င့္  
ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားပါက 
ေျဖရွင္းရန္ အခက္ႀကံဳေနရသည္ 
ဟ ုအငွားယာဥ္ေမာင္း ကိစုိုးသမိ္း 
၀င္းက ေျပာသည္။
 ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစပ္ြား 
ပါက ပတ္၀န္းက်င္၏ ၀ုိင္းအံု 
ၾကည့္႐ႈမႈ၊ တစ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း၏ 
ႏုိင္ထက္စီးနင္းေျပာဆုိမႈ၊ ကိုယ္ 
ထလိက္ေရာက ္ေႏွာင္ယ့ကွထ္ပိါး 
ရန္ေစာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက 
အေကာင္းဆံုးေျ ဖရွ င္း နည္းမွာ  
သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမရဲသို႔ ဆက္ 
သြယ္အေၾကာင္းၾကားသင့္ေၾကာင္း 
အထက္ပါ အငွားယာဥ္ေမာင္းက 
အႀကံျပဳသည္။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာကုိေတြ႕ရစဥ္


