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နဂါးႏွင့္အၿပဳိင္
ကႀကဳိးညိႇရမည့္အခ်ိန္

ေကအင္န္ယူ စေရႊ႕လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးက်ားကြက္
ေအာင္သူရ
ႏုငိင္ံေတာ္သမၼတဦးသန္ိးစန္ိအား ဒတိုယ သကတ္မ္းဆကလ္က ္ထမ္းေဆာငရ္န္ ကရငအ္မ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) က အႀကံျပဳလိကုသ္ျဖင့ ္ႏိငုင္ံေရး 
ေလာကအတြင္း လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ျပန္သံုးသပ္ရမယ့္
ရာထူး၀န္စာေမးပဲြ

ဦးရန္ေ၀းလုိ၀န္ႀကီး အလုိရွိသည္

ယမ္းေငြ႕မ်ားၾကား
ေႂကြလြင့္ဘ၀မ်ားစြာ

ေအာင္ခုိင္၊ မရန္

တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စ ေမာင္ျဖစ္သူမွာ 
ကခ်င္စစ္ေျမျပင္၌က်ဆုံးခဲ့ၿပီးေနာက္

မိသားစု၀င္အနည္းငယ္သာရွိေသာအိမ္တြင္သူ႔အေၾကာင္း 
မေျပာျဖစ္ေအာင္သတိထားၾကသည္။

 ‘‘အိမ္မွာဆုိေမာင္ေလးအေၾကာင္းကို မေျပာမိေအာင္ေနၾက 
တယ္။ စစ္ကားေတြၾကည့္မိရင္လည္း ရင္ထဲဆုိ႔တက္လာတယ္’’

 မေႏြးေႏြး(အမည္လြဲ)တစ္ေယာက္ 
သူအရမ္းခ်စ္ရေသာတစ္ဦးတည္းေသာေမာင္ေလး

ေရွ႕တန္းတြင္က်ဆုံးသြားၿပီးေနာက္ အေတြ႕အၾကံဳကုိ
မ်က္ရည္၀ဲရင္း ရင္ဖြင့္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာင္တာ၊ ေအးမြန္ရာျပည့္
‘‘အေနာက္သုိ႔ ခရီးသြားျခင္း’’ တ႐ုတ္႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမွ ျမန္မာပရိ 
သတ္အသည္းစြဲ ေမ်ာက္မင္း၀ူခုန္းသည္ ၿပီးခဲ့ 
သည့္ ေမလအတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္ 
ခ့ဲသည္။ ၀ူခုန္းမင္းသားမွာ ျမန္မာသို႔ 
ပထမဆုံးလာေရာက္ေသာ ျမန္မာ 
ႀကိဳက္တ႐ုတ္မင္းသားမဟုတ္ပါ။ 
သူ႔အရင ္နာမညႀ္ကီးမင္းသား ဂ်က ္
ကခီ်န္းလည္းလာေရာက္ခ့ဲသည္။ 
ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း တ႐ုတ္တုိ႔၏ 
ျမန္မာအေပၚ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲမႈ၏
ျပကြက္အခ်ဳိ႕လည္းျဖစ္သည္။

&Jaemif
 ‘‘ေျဖခုငိ္းတဲ ့စာေမးပဲြက ဆရာ၀န္ေတြရ႕ဲကြၽမ္းက်ငရ္ာ သကဆ္ိငုတ္ဲ ့
ဘာသာရပ္ေတြ မဟုတ္ဘ ဲသမၼတမိန္႔ခြန္းနဲ႔ ေတာငတ္႐ုတ္ပငလ္ယ္အေရး 
ကိ ုသံုးသပခ္ိငု္းတယ။္ အစိုးရအလပု၀္ငခ္်ငလ္ို႔၀င္ေျဖလည္း မေအာငလ္ို႔ 
စိတ္ဓာတ္က်ေနတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ’’ ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
က်န္းမာေရးျမႇင့တ္ငမ္ႈ ေကာ္မတီမွ ေဒါကတ္ာ ေဒၚသန္းေငြက ရာထူး၀င ္
စာေမးပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာသည္။

အခ်ပ္ပုိ A4 

စာမ်က္ႏွာ ၂၆ 

စာမ်က္ႏွာ ၁၄ 

စာမ်က္ႏွာ ၃ 

စာမ်က္ႏွာ ၅ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတစ္ေနရာမွ ေကအုိင္ေအတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးကုိေတြ႕ရစဥ္။
တစ္ေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲမ်ားမွာ သုံးႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ

ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ျပန္သံုးသပ္ရမယ့္ ရာထူး၀န္စာေမးပဲြ  ဆယ္ႏစွတ္ာကာလအတြင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဆးပညာဘဲြ ႕ရ 
ေပါင္း  တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္  
ေက်ာ္  ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း အဆိုပါ အေရအတြက္၏ 
သံုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ငါး 
ေထာင့္ေလးရာေက်ာ္ကိုသာ အ 
လုပ္ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္ေသးသည္ဟု 
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ 
၀န္ႀကီး ေဒါကတ္ာသန္းေအာငက္ 
က်င္းပဆ ဲျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ္တြင ္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ေဆး႐ံမု်ားတြင ္တာ၀နထ္မ္း 
ေဆာင္မည့္   ဆရာ၀န္   မလံု 
ေလာက္ေၾကာင္း    ေဆး႐ံအုပုအ္ 
ခ်ိဳ ႕၏ ေျပာၾကားမႈမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္ 
မႈအျပည့္အ၀ မေပးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျပညသ္လူထူ၏ု ညည္းတြားသမံ်ား 
ထြက္ေပၚေနျခင္းက အာဆယီံေဒ 
သတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက ္
မႈ အနိမ့္က်ဆံုး သံုးႏိုင္ငံတြင္ ျမန္ 
မာပါ၀ငလ္်ကရ္ွသိညဆ္ိုေသာ အ 
ဆိုိကုိ သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။
 အလုပ္  ခန္ ႔အပ္ေရးတြင္  
မေလ်ာ္ညီေသာ ၀င္ခြင့္စာေမးပဲြ 
ပံုစံျဖင့္  ကန္ ႔သတ္ထားျခင္းႏွင့္   
၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ အသံုးစရိတ္ 
(ဘတ္ဂ်က္) နည္းပါးေနျခင္းက 
ျပည္သူလူထုအား က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမည့္ ဆရာ၀န္ 
မ်ားအား အလုပ္မေပးႏိုင္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကျဖစ္ 
ေနသည္။
 ‘‘ေျဖခုိင္းတဲ့ စာေမးပဲြက ဆ 
ရာ၀န္ေတြရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္ရာ သက္ 
ဆိုင္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြ မဟုတ္ 
ဘ ဲသမၼတမိန္႔ခြန္းနဲ႔ ေတာငတ္႐ုတ္ 
ပင္လယ္အေရးကို သံုးသပ္ခိုင္း 
တယ္။ အစိုးရအလုပ္၀င္ခ်င္လို ႔ 
၀င္ေျဖလည္း မေအာင္လို ႔ စိတ္ 
ဓာတ္က်ေနတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ အ 
မ်ားႀကီးပ’ဲ’ ဟု ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ္ 
က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ 
မွ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြက ရာ 
ထူး၀င္စာေမးပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေျပာသည္။
 ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ ႏိုင္ငံ 
ေတာက္ က်န္းမာေရးအသံုးစရတိ ္
ေပးမႈ နည္းပါးေနျခင္းကလည္း 
အဆိုပါ  ဆရာ၀န္ခန္ ႔အပ္ေရး 
ကြက္လပ္အား မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ 
ေသးျခင္း၏ အေၾကာင္းအရာတစ ္
ခုျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ က်န္းမာေရး 
၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ 
တစ္ႏိငုင္လံံုးတြင ္ေဆးပညာဘဲြ႕ရ 
ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ရွိၿပီး အစိုးရ၏ ၀န္ 
ႀကီးဌာန စံကိုက္ဖဲြ ႕စည္းပံုတြင္ 
တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔ ခန္႔ 

&Jaemif

စာမ်က္ႏွာ ၈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေမတၱာမြန္ဂိုေဒါင္တြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေပါက္ကြဲမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို ဆရာ၀န္ႏွင့္သူနာျပဳက ေဆးကုသမႈေပးေနစဥ္

ဓာတ္ပံု − ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္/အီးပီေအ
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ယမ္းေငြ႕မ်ားၾကား ေႂကြလြင့္ဘ၀မ်ားစြာတပ္မေတာ္တာ၀န္ထမ္းေဆာငစ္ 
ေမာင္ျဖစသ္မူွာ ကခ်ငစ္စ္ေျမျပင ္
၌က်ဆုံးခဲၿ့ပီးေနာက ္မသိားစ၀ုငအ္ 
နည္းငယ္သာရွိေသာအိမ္တြင္သူ႔ 
အေၾကာင္း မေျပာျဖစ္ေအာင္ သ 
တိထားၾကသည္။
 ‘‘အိမ္မွာဆုိ ေမာင္ေလးအ 
ေၾကာင္းကိုမေျပာမိေအာင္ေနၾက 
တယ္။ စစ္ကားေတြၾကည့္မိရင္ 
လည္း ရင္ထဲဆုိ႔တက္လာတယ္’’
 မေႏြးေႏြး(အမည္လြဲ )တစ္ 
ေယာက ္သအူရမ္းခ်စရ္ေသာတစ ္
ဦးတည္းေသာ ေမာင္ေလး၏အ 
ေၾကာင္းကိ ုမ်ကရ္ည၀္ရဲင္းကေျပာ 
ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။
 မေႏြးေႏြး၏ ေမာငဗ္ုလိသ္ဟီ 
မွာ ကေလးဘ၀ကတည္းကပင္ 
ႀကီးလာရငဘ္ာလပ္ုမလဲေမးပါက 
စစဗ္ုလိလ္ပ္ုမညဟု္အၿမဲေျပာခဲ့သ ူ
တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
 မိသားစုတြင္ တစ္ဦးတည္း 
ေသာသားျဖစ္သည့္ ေမာင္သီဟ 
မွာ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး 
ေနာက ္သအူလြန္တရာတကခ္်ငခ္ဲ့ 
ေသာ စစ္တကၠသုိလ္သို ႔တက္ 

ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ 
ကုန္ခါနီးတြင္ စစ္တကၠသိုလ္မွ 
ဆင္းၿပီးေနာက ္ႏပု်ဳတိက္ႂကြေသာ 
တပ္မေတာ္အရာရိွတစ္ဦးအျဖစ္ 

မိသားစုႏွင့္ ေခတၱေတြ႕ဆုံခြင့္ရရွိ 
ခဲ့သည္။ သူတုိ႔ေမာင္ႏွမသုံးဦး၏ 
ရညမ္နွ္းခ်ကဆ္ႏၵမ်ားကိအုၿမအဲား 
ေပးခဲ့ေသာ မိဘႏွစ္ဦး၊ ညီမငယ္ 

တုိ႔ႏွင့္ ဗုိလ္သီဟရက္ပုိင္းမွ်ေန 
ထုငိ္ႏုငိခ္ဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ ္ထုအိခ်နိ ္ 
က မေႏြးေႏြးတစ္ေယာက္အေ၀း 
တစ္ေနရာသို ႔ ေရာက္ေနေသာ 

ေၾကာင္ ့ေမာင္ျဖစသ္ူႏငွ္ ့မေတြ႕ဆု ံ 
ခဲ့ရပါ။
 ယင္းေနာက္တြင္ေတာ့ တာ 
၀န္က်ရာ ကခ်င္ျပညန္ယ္သို႔  ဗုလိ ္

သဟီတစ္ေယာကထ္ြကခ္ြာ သြားခဲ ့
သည္။ ထုိအခ်ိန္ကေတာ့ ဗုိလ္သီ 
ဟတစ္ေယာက္ယခုကဲ့သုိ႔  အျဖစ္ 
မ်ဳိးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရလိမ္မည္ဟု သူ႔ 
ကိသုပိခ္်စရ္ေသာမသိားစ၀ုငမ္်ား 
က ထင္မွတ္မထားခဲ့ပါ။
 ၂၀၁၂ခုႏွစ္ေမလဆန္းပိုင္း 
တြင္ေတာ ့ဗုလိသ္ဟီ တစ္ေယာက ္
တုငိ္းျပညတ္ာ၀န ္ထမ္းေဆာငရ္င္း 
ေရွ႕တန္းတစ္ေန ရာတြင ္အသက ္
ေပးလွဴသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မ 
ေတာက္ သူ႔မသိားစသုုိ႔အေၾကာင္း 
ၾကားခဲ့သည္။
 ‘‘အိမ္မွာ အေမဆုိရင္အ႐ူး 
တစ္ပုိင္းကိုျဖစ္သြားခဲ့တာ’’ဟု မ 
ေႏြးေႏြးကေျပာသည္။
 စစ္မႈထမ္းသက္ ၂ႏွစ္မျပည့္ 
မီ ဗုိလ္အျဖစ္ရာထူးတုိးခါစမွာပင္ 
ဆြန္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က် 
ဆုံးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ကခ်င္စစ္ပြဲအတြင္း က်ဆုံး 
သြားခဲ့ေသာ သူ႔ေမာင္ေလးအ 
ေၾကာင္းကိ ုေျပာျပေနသည္ ့မေႏြး  
ေႏြးကုိယ္တုိင္မွာလည္း တပ္မ  
ေတာ္အရာရွိတစ္ဦး၏ ဇနီးျဖစ္ 
သည္။ 

ေအာင္ခုိင္၊ မရန္

စာမ်က္ႏွာ (၇)သို႔

ဓာတ္ပံု - မရန္တိုက္ပြဲအတြင္းက်ဆံုးခဲ့ေသာ ေကအိုင္ေအတပ္သားမ်ားကို ျမႇဳပ္ႏွံရာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕အနီးရွိ သခ်ႋဳင္း
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ဆာဒါးဟင္းခ်ိဳ
 ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ၀ုိက္ဖီက အလြယ္ကူဆံုးဟင္းခ်ဳိတစ္ခြက္ ခ်က္ျပဳတ္ထားပါတယ္။ ဆာဒါးဟင္းခ်ဳ ိ
ျဖစ္ပါတယ္။  ဟိုတုန္းကေတာ့ စားေသာက္ဆုိင္ေလးေတြသြားရင္ အဆင္သင့္တည္ထားတဲ့ ေရေႏြး၊ ဒါမွ 
မဟုတ္ ၾကက္ျပဳတ္ရည္အုိးထဲကေန အရည္နည္းနည္းခပ္ထည့္၊ လွီးထားၿပီးသား အရြက္ေတြကုိထည့္၊ 
ဆားခပ္၊ သံပရာညႇစ္ၿပီး ဟင္းခ်ိဳရည္အလကားခ်ေပးေလ့ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္‘‘အပုိဆာဒါး’’ ဆုိတဲ့ဘန္း 
စကားက အဲဒီဆာဒါးဟင္းခ်ိဳကေန ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဆာဒါးကေတာ့ ခ်က္လုိ႔လြယ္ 
သေလာက္ စားလုိ႔လည္း ခံတြင္းၿမိန္ပါတယ္။ ခုလိုမုိးဦးက် မုိးေအးေအးေလးနဲ႔ဆုိ ပုိလုိက္ဖက္ပါတယ္။ 
အရင္ဆံုးၾကက္႐ုိးတစ္ေထာင္ဖုိးေလာက္ျပဳတ္ထားပါ။ စားခါနီးမွာ ၾကက္ျပဳတ္ရည္ကို ေႏႊးၿပီး အိမ္မွာ 
လြယ္လြယ္ကူကူရိွတဲ့ အသီးအရြက္ေတြကုိထည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ၾကက္ျပဳတ္ရည္မဟုတ္ရင္လည္း ေရေႏြးနဲ႔ပဲ 
လည္းရပါတယ္။ ၾကကဥ္တစလ္ံုးကု ိေခါကထ္ည္၊့ ဆားအနည္းငယ္ ထည္ၿ့ပီး င႐ုတ္သီးစမ္ိးေလးေတြ ဓားျပား 
႐ုိက္ထည့္လုိက္႐ံုပါပဲ။ ၀ိုက္ဖီကေတာ့ ၾကက္အသည္းေလးေတြ လွီးထည့္ထားပါေသးတယ္။ ပန္းကန္ထဲ 
ထည့္ၿပီးမွ သံပရာသီးတစ္စိတ္ညႇစ္ထည့္လုိက္႐ုံပါပဲ။

ျမန္မာျပည္တြင္ လုပ္သည္

ေနလင္းထြန္း၊ ျပည္သိမ္း
ရန္ကုန္၊ဇြန္-၉

ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္လုပ္သည့္ 
(Made in Myanmar)ဟု ေရးသား  
ထားေသာ ကမၻာေက်ာ္အေမရိ 
ကန္အ၀တ္အထည္လက္လီကုမၸ 
ဏီႀကီး GAP၏အ၀တ္အထည္ 

မ်ားကိ ုလာမည့္ေႏြရာသတီြငစ္တုိး 
ဆုိင္မ်ား၌ ၀ယ္ယူႏုိင္ေတာ့မည္ 
ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး 
ေျပာင္းေနေသာ ျမန္မာႏုငိင္၏ံ ေစ်း 
ကြကသ္ုိ႔ ပထမဆုံး၀င္ေရာက ္လာ 
ေသာ အေမရိကန္လကလ္ကီ ုမၸဏ ီ

သညရ္နက္နုၿ္မိဳ႕ရွစိက႐္ုံႏစွ႐္ုတံြင ္
 Old Navyႏငွ္ ့Banana Republic အ 
မွတ္တံဆိပ္ အ၀တ္အထည္မ်ား 
ထုတ္လပ္ုရန္ ဇြန္ ၇ရကတ္ြင ္လက ္
မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ 

စာမ်က္ႏွာ (၈)သို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ေတာ့မည့္ ကမၻာေက်ာ္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ GAP ၏ OLD NAVY အကႌ်
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 ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းက 
မေႏြးေႏြးတစ္ေယာက္သူ ႔ခ်စ္သူ 
ႏွင့္လက္တြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔ 
လက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ 
သည့္ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးႏွင့္ 
မဂၤလာမေဆာင္မီ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပုံ 
မ်ားကုိလည္းမေႏြးေႏြးက ယခုကဲ့ 
သို႔ ေျပာျပသည္။
 ‘‘မနက္ျဖန္မဂၤလာေဆာင္ 
မယ္ဆုရိင ္ေရွ႕တန္းကေန ဒညီေန 
မွ ေရာက္တယ္။ ဖိတ္စာေတြ 
လည္းေ၀ၿပီးၿပီ။ လူဆုိအ႐ူးမီး၀ုိင္း 
ျဖစ္ေနတာ’’ဟု ဆုိသည္။
 မမိအိမိ္ေထာငဖ္ကမ္ွာတပမ္ 
ေတာ္ သား တ စ္ ဦးျ ဖ စ္ေ နေ သာ  
ေၾကာင္ ့မေႏြးေႏြးတစ္ေယာကမ္ဂၤ 
လာဦးေန႔ရက္မ်ားကိုအတူၾကာ 
ရွည္မျဖတ္သန္းႏုိင္ခဲ့ပါ။
 ‘‘ရကပို္င္းပဲေနလုကိရ္တယ္။ 
သူေရွ႕တန္းျပန္ထြက္သြားတာအ 
ခုထိပဲ။ ႏွစ္လတစ္ခါေလာက္ 
ေတာ့ ဖုန္းေျပာရတယ္’’ဟု မေႏြး 
ေႏြးကဆုိသည္။
 မည္သုိ ႔ပင္ျဖစ္ေစ တပ္မ 
ေတာ္သားတစ္ဦး၏ ပါရမီျဖည့္ 

ဖက္ျဖစရ္သည္အ့တြက ္ဂဏုယူ္မိ 
ေၾကာင္း မေႏြးေႏြးကအေ၀းတစ္ 
ေနရာသို႔ ေငးရင္းကေျပာသည္။
 ကခ်င္ျပညန္ယ္ ေဒါဖန္ုးယန္  
ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ဒြန္မုန္းေက်းရြာမွ အ 
သက္(၃၉)ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚခါးဒင့္ 
မွာ သူ႔ကိုအရမ္းခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည့္ 
ခငပ္ြန္းဦးတနိ္ေဘာမ့၊္ ရင္ေသြးသုံး 
ဦးႏွင့္အတူ ေတာင္ယာလုပ္ငန္း 
ကိုအဓိကထား အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းျပဳသည့္ မိသားစုတစ္စုမွ 
ျဖစ္သည္။ 
 ဦးတနိ္ေဘာမ္မ့ွာသူ႔အတြက ္
အစစအရာရာလုိ ေလေသးမရိွ 
ေအာင ္ေဆာငရ္ြက္ေပးသည္ ့အမိ ္
ေထာင္ဦးစီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး 
သားသမီးသုံးဦးကိလုည္းအၿမစဲတိ ္
ခ်မ္းသာေအာင္ ထားႏုိင္သူျဖစ္ 
သည္။ ရြာတြင္လူငယ္ ေခါင္း 
ေဆာင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး အ 
သင္းေတာ္တြငလ္ည္းတက္ႂကြ စြာ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦး  
ျဖစ္သည္။ မခ်မ္းသာေသာ္လည္း 
ေဒၚခါးဒင့္တုိ႔မိသားစုမွာ ေပ်ာ္ရြင ္
စြာေနတတ္ေသာ မိသားစုတစ္စု 

ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္သူတုိ႔မိသားစ ု
၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ 
တြင္ အိပ္မက္သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီ 
ျဖစ္သည္။
 ၂၀၀၉ခုႏွစ္ခန္႔က ဦးတိန္ 
ေဘာမ္က့ုရိြာလႀူကီးမ်ားကလုငိဇ္ာ 
ၿမိဳ႕တြင္အစည္းအေ၀းရိွသည္ဟု 
ဆုိကာ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ 
ယင္းေနာက္ စစ္သင္တန္းသုိ ႔ပုိ ႔ 
ေဆာင္ခဲ့၍ သူ၏ခင္ပြန္းမွာ ေက 
အုိင္ေအတြင္ တာ၀န္မထမ္း 
ေဆာင္ခ်င္ဘဲတပ္သားအျဖစ္ လုပ္ 
ခဲ့ရသညဟု္ ေဒၚခါးဒင္က့ဆုသိည။္ 
၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ဦး 
တိန္ေဘာမ့္တစ္ေယာက္ ျမစ္ႀကီး 
နား-ဗန္းေမာလ္မ္းရွိေရ႕ွတန္းတစ ္
ေနရာတြင္ အသက္ဆံုး႐ႈးံခ့ဲရသည္။
 ‘‘သူေသၿပီၾကားကတည္းက 
ကြၽန္မတစ္ႏွစ္ေလာက္ဖ်ားသြား 
တယ္။ ႐ူးေတာင္ ႐ူးသြားမလုိပဲ’’ 
ဟု ေဒၚခါးဒင့္က မ်က္ရည္မ်ားကုိ 
သုတ္ရင္းကဆုိသည္။
 သူ ႔အမ်ိဳးသားေသဆံုးသြား 
ခ်နိတ္ြင ္အေလာင္းကု ိမျမင္ေတြ႕ 
ခဲ့ရသညသ္ာမက ယခုအခ်န္ိအထိ  

ျမဳပ္ႏွံထားသည့္ ေနရာကုိပင္ မ 
ေတြ႕ရိွေသးသည့္အတြက္စိတ္မ 
ေကာင္းျ ဖစ္ေနေ ၾကာင္းလည္း  
ေဒၚခါးဒင့္ကေျပာပါသည္။ အား 
ကုိးရာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမရိွေတာ့ 
သည့္ေနာက္ပုငိ္း ေဒၚခါးဒင့္ အစိုး 
ရမိဆ္ံုးမွာ သားသမီး သံုးဦး၏ ေရ႕ွ 
ေရးပင္ျဖစ္လာသည္။ ယခုအခ်ိန္ 
တြင္ သားသမီး သံုးဦးကုိ လုိင္ဇာ 
ၿမိဳ႕ရိွ မိဘမဲ့ေဂဟာတြင္ ထား၍ 
ပညာသင္ ၾကားေပးေနရသည္။ 
သားသမီးမ်ားမွာလည္း ဖခင္ျဖစ္ 
သူကုိ သတိရေၾကာင္း ေျပာ၍ 
မၾကာခဏငိုေႂကြးေနၾကသည္ဟု 
ေဒၚခါးဒင္က့ တုန္ယင္ေနေသာ အ 
သံျဖင့္ေျပာသည္။
 ေဒၚခါးဒင့္တစ္ေယာက္ႀကံဳ 
ေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမ်ား 
ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းလာ 
ေသာ္လည္း သားသမီးမ်ား မ်က္ 
ႏွာကုိ ၾကည့္၍ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွား 
ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။
 အေျခအေန၊ ယံုၾကည္ခ်က္ 
ခ်င္းမတူညီေသာ္လည္း ဗုိလ္သီ 
ဟ၊ ေကအိုင္ေအ ရဲေဘာ္တိန္ 
ေဘာ့မ္တုိ ႔သည္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ 
စစ္ပြဲအတြင္း အသက္စေတးခဲ့ရ 
ေသာ ျမနမ္ာႏိငုင္မံ ွတိငု္းရင္းသား 
မ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးကဲ့သုိ႔ 
တစ္ေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္  

ေျမစာပင ္ျဖစသ္ြားေသာ ဘ၀မ်ား 
ေထာင္ေသာင္းခ်ီေနၿပီျဖစ္သည္။ 
 ၁၇ ႏစွၾ္ကာအပစအ္ခတ္ရပ္ 
စဲၿပီးေနာက္ အစိုးရႏွင့္ ေကအုိင္ 
ေအတုိ႔ၾကား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ 
ဆန္းတြင္တုိက္ပြဲမ်ားတစ္ေက်ာ့ 
ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သံုးႏွစ္တာ 
ကာလအတြင္း တုကိပ္ြဲႏငွ္ ့ထိေတြ႕ 
မႈအႀကိမ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔ျပန္ 
လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တုိုက္ပြဲမ်ား 
အတြင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ေသဆံုးၿပီး 
ရွစ္ရာခန္႔ ဒဏ္ရာရရိွကာ ဒုကိၡတ 
ဘ၀ေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း ေကအုိင္ 
အုိဘက္မွ ေျပာၾကားထားသည္။ 
အစိုးရဘက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးစာ 
ရင္းထုတ္ျပန္မႈမရိွခဲ့ေသာ္လည္း 
ေကအိုင္ေအထက္ ဆံုး႐ႈံးမႈပိုမုိ 
မ်ားျပားႏုိင္ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာသူမ်ားက တညီတၫြတ္ 
တည္းဆုိသည္။
 ႏုိင္ငံတကာစစ္ေရးမ်ား သံုး 
သပ္ေရးသားေဖာ္ျပေသာ JHS-
Jane ဂ်ာနယ္အဆိုအရ အစုိးရ  
တပမ္ေတာမ္ ွတပဖ္ဲြ႕၀ငင္ါးေထာင ္
၀န္းက်င္က်ဆံုးခဲ့သည္ဟု ဆုိပါ 
သည္။
 ႏွစ္ ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား  
ၾကား ၿငမိ္းခ်မ္းေရးရေအာင ္မစြမ္း 
ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္င့ံသား 
ေကာင္းမ်ားစြာ အသက္စေတး 

ေနရျခင္းျဖစ္သည္။
 သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း  
အလြတ္သေဘာအပါအ၀င ္ေဆြး 
ေႏြးပြဲမ်ားကုိ အစိုးရႏွင့္ ေကအုိင္ 
အိုတုိ႔ၾကား ၁၀ ႀကိမ္ေက်ာ္ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား 
လုိလားေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ 
ေ၀၀ါးေနဆဲျဖစ္သည္။
 ၂၀၁၂ ခုႏစွ ္စကတ္ငဘ္ာ ၂၇ 
ရက္က ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြ 
ေထြညီလာခံတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼ 
တဦးသိန္းစိန္က ယခုကဲ့သုိ႔ ထည့္ 
သြင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။
 ‘‘လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ 
ေၾကာင္ ့မညသ္ည္ဘ့ကက္ ျဖစ္ေစ 
အသက္ႏွင့္ အုိးအိမ္ပစၥည္း ဆံုး႐ႈံး 
မႈရိရွင ္ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြက ္ဆံုး႐ႈံး 
ျခင္းပဲျဖစ္တယ္လို႔ ခံယူပါတယ္’’
 သုိ႔ေသာၿ္ငမိ္းခ်မ္းေရးက မရ 
ရိွႏုိင္ေသးဘဲ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ 
ျပည္သူ သိန္းဂဏန္းမွာ ယာယီ 
စခန္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံေနဆဲျဖစ္ 
သည္။
 ထို႔အတူပင ္ဗိလုသ္ဟီ၊ ေက 
အုငိ္ေအရဲေဘာ ္တနိ္ေဘာမ့တ္ို႔မွာ 
လည္း တစ္ေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲမ်ား 
အတြင္း ေျမစာပင္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီျဖစ္ 
သည။္ သတိုူ႔ကဲ့သုိ႔ အသက္ေပါင္း 
မည္မွ် ဆံုး႐ႈံးသြားခဲ့ရၿပီဆုိသည္ 
ကိုေတာ့ မသိႏုိင္ေသးပါ။

ယမ္းေငြ႕မ်ားၾကား ေႂကြလြင့္ဘ၀မ်ားစြာ

စာမ်က္ႏွာ (၅)မွ
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ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန

 ကပၸလပီငလ္ယ္ျပငန္ဲ႔ ဘဂၤလားပငလ္ယ္ေအာ္ေတာငပုိ္င္း၊ အေရွ႕ 
အလယ္ပိုင္းတုိ႔တြင္ မုတ္သုံေလအားေကာင္းေနၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ 
ေအာ္အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕ေျမာက္ပို္င္းတို႔မွာ မုတ္သုံေလ အား 
အသင့္အတင့္ ရွိေနပါတယ္။ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ မုတ္သုံ 
ေလဆက္လက္၀င္ေရာက္ေနပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန

 မြန္-တနသၤာရီကမ္း႐ုိးတန္းတစ္ေလွ်ာကန္ဲ႔ ကမ္းလြန္ပငလ္ယ္ျပင ္
တို႔တြင ္မၾကာခဏ မုိးသက္ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ႏုငိၿ္ပီး ေခတခၱဏ မွ် 
လႈိင္းႀကီးႏုိင္ကာ လႈိင္းအျမင့္ ၇ ေပမွ ၉ ေပခန္႔ရွိပါတယ္။ မိုးသက္ေလ 
ျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္ေျမျပင္ေလဟာ တစ္နာရီကို ၃၅ မုိင္မွ ၄၀ မုိင္ခန္႔ 
တိုကခ္တ္ႏုငိပ္ါတယ္။ က်န္ျမန္မာကမ္း႐ုိးတန္းနဲ႔ ကမ္းလြန္ပငလ္ယ္ျပင ္
ေတြမွာ လႈငိ္းအနည္းငယ္မွ အသင္အ့တင္ရိွ့ႏုငိၿ္ပီး ျမစ၀္ကြၽန္းေပၚကမ္း 
႐ုိးတန္းနဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔မွာ လႈိင္းအျမင့္ ၄ ေပမွ ၅ ေပခန္႔နဲ႔ 
ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔မွာ လႈိင္းအျမင့္ ၂ ေပမွ ၃ 
ေပခန္႔ ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားအေျခအေန

 ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားဟာ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ေန႔အပူခ်ိန္ 
ဟာ ၃၆-၃၈ ဒဂီရီစငတီ္ဂရိတ္ခန္႔၊ ရန္ကန္ုတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္း 
ေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ၃၄-၃၅ 
ဒီဂရစီင္တဂီရတိခ္န္႔န႔ဲ က်န္ျပည္နယမ္်ားအားလုံးတို႔တြင္ ၂၉-၃၃ ဒီဂရ ီ
စင္တီဂရိတ္ခန္႔ ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အၫႊန္းကိန္းအေျခအေန

 ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခညအ္ၫႊန္းကနိ္း အျမင္ဆ့ုံးတနဖ္ိုးျဖစ္ေသာ လြန ္
ကဲအဆင့္ရွိသည့္ ၁၁ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို ရန္ကုန္ 
တုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္မွလဲြ၍ ျမန္မာ 
တစ္ႏုငိင္လံုံး က်ေရာက္ႏုငိပ္ါသည။္ အထူးသျဖင္ ့ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ၁၁ 
ဒသမ ၈၊ ထား၀ယ္ ၈ ဒသမ ၁ ၊ ေမာ္လၿမိဳင ္၇ ဒသမ ၀ ၊ ရန္ကန္ု ၈ ဒသမ  
၅ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၁၁ ဒသမ ၂၊ မေကြး ၁၂ ဒသမ ၀ ၊ မႏၲေလး ၁၁ ဒသမ ၆ 
နဲ႔ ျမစ္ႀကီးနား ၁၂ ဒသမ ၂ တို႔တြင္လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိေနႏုိင္ပါ 
တယ္။

မိုးတိမ္ေတာင္အေျခအေန

 ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပုိင္း၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ ႔ 
ရနက္နု ္တုငိ္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုငိ္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုငိ္းေဒသႀကီး၊ 
ပဲခူး တုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ 
ညေန ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါတယ္။

မုိးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန ခန္႔မွန္းခ်က္

 စစက္ိငု္းတုငိ္းေဒသႀကီးေအာကပ္ိငု္းတြင ္တမိအ္သင္အ့တင္ ့ျဖစ ္
ထြန္းႏုိင္ၿပီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတုိ႔တြင္ 
ေနရာကြကက္်ားနဲ႔ က်န္ျပညန္ယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကးီတို႔တြင ္ေနရာက်ကဲ် ဲ
မွ ေနရာစိပ္စိပ္ မုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ပါတယ္။ ရြာရန္ရာႏႈန္း ၈၀ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ 
တြင္ ေနရာကြက္၍ မုိးႀကီးႏုိင္ပါတယ္။ 

ေဒါက္တာထြန္းလြင္

၂၀၁၄ ဇြန ္၁၁ မ ွ၁၇ ရက္အထိ
မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒခန္႔မွန္းခ်က္

အပ္ေပးထားသညဟု္ သရိသည။္
 က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ 
လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ရာထူးအ 
တြက္ ခြင့္ျပဳဦးေရမွာ ၇၉၀၀ ျဖစ္ 
ၿပီး ခန္႔အပ္ၿပီးသူေပါင္း ၅၄၀၀ 
သာ ရိွသည္။ ၀န္ထမ္းဖဲြ႕စည္းပုံ 
အရ တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ခန္ ႔ 
ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ခန္႔ 
အပ္ထားႏိုင္မႈမွာ ၉၀၀၀ ခန္႔သာ 
ရွိေနၿပီး လစလ္ပ္ေနရာေပါင္း သံုး 
ေထာင္ေက်ာ္အထိ ရွိေနသည္။
 ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း 
ေျခာကဆ္ယ္ခန္႔ရိွသညဟု္ ခန္႔မွန္း 
ထားၿပီး က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန 
၏ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားမႈ ၉၀၀၀ 
အရ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္မႈမွာ 
ဆရာ၀န္တစ္ဦးလွ်င္ လူနာ ခုနစ္ 
ေထာင္ခန္႔အထိ ရွိေနသည္။
 ‘‘ေဆး႐ုံမွာ ဆရာ၀န္မလံု 
ေလာက္ဘူး။ ေက်းလက္ေဒသ 
ေတြမွာ ဆရာ၀န္မရိွဘူးလို႔ ေျပာ 
ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္မ၀င္ 
ခ်င္လုိ႔မွ မဟုတ္တာ။ တစ္ႏွစ္ကုိ 
ငါးေထာင္၊ ေျခာက္ေထာင္ေလာက္ 
၀ငခ္ြင့္ေျဖေနေပမယ့္ တကယ္ခန္႔ 
တာက တစ္ေထာင္မျပည့္ဘူး။ 

ျပညသ္အူတြက ္လပ္ုမယ္ဆိရုင ္ဒ ီ
စနစ္ႀကီး ျပင္သင့္ၿပီ’’ ဟု အမည္  
မေဖာ္လိုသည့္ အထူးကုဆရာ၀န္ 
ႀကီးတစ္ဦးက ေ၀ဖန္လိုက္သည္။
 က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈအ 
တြက ္အနမိ္ဆ့ံုးသတမ္တွခ္်ကမ္ွာ 
ဆရာ၀န္တစ္ဦးလွ်င္  လူနာငါး 
ေထာင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၉၀ 
လြန္ေခတ္မ်ားက သတ္မွတ္မႈရွိခဲ့ 
သည။္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ 
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးႏုိင္မႈမွာ လူနာခုနစ္ေထာင္လွ်င္ 
ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏႈန္းျဖစ္သည္။ 
 ‘‘ဆရာ၀န္နဲ႔ လူနာအခ်ိဳးမမွ် 
လို႔ အလပ္ု၀န္ပိရင္း ဆရာ၀န္ေတြ 
ေရာ၊ လူနာေတြေရာ ႏွစ္ဖက္လံုး 
ဆံုး႐ံႈးနစ္နာစရာေတြ ေတြ႕ေနရ 
တယ္။ သငူယ္ခ်င္းတစ္ေယာကဆ္ု ိ
ရင္ ေဆးေက်ာင္းမွာ စာအရမ္း 
ေတာ္ေပမယ့္ ရာထူး၀င္စာေမးပဲြ 
မေအာင္လို႔ အခုထိ ပိုစတင္မ၀င္ 
ရေသးဘူး။ တကယ္လုပ္ႏိုင္မယ့္ 
သူေတြ အျပင္မွာ အလုပ္မရွိျဖစ္ 
ေနတယ္’’ ဟု လက္ေထာကဆ္ရာ 
၀န္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ 
၀တ္ရည္က ေျပာသည္။
 က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအ 
ေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ေရးတြင္ 
စံကိုက္ဖဲြ႕စည္းပံုရွိေသာေၾကာင့္ 
အဆိုပါ   ဖဲြ႕စည္းပံု၏  ခြင့္ျပဳသ 
ေလာကသ္ာ ခန္႔ထားႏိငု္ေၾကာင္း၊ 
လူနာႏွင့္   ဆရာ၀န္အခ်ိဳးတြင္ 
ေဆးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆ 
ရာ၀န္ေမြးထတု္ႏိငုမ္ႈႏငွ့သ္ာ တိငု္း 
တာ၍ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္  
ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန 
မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ဆုိ 
ပါသည္။
 က်န္း မာေရး၀န္ေဆာင္ မႈ  
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ၀န္ 
ႀကီးဌာနအား ဘတ္ဂ်က္အသံုးစ 
ရတိက္ိ ုတုိးျမႇင့္ေပးေရးမွာ အဓကိ 

စာမ်က္ႏွာ ၃ မွ

ျပန္သံုးသပ္ရမယ့္ ရာထူး၀န္စာေမးပဲြ
ျဖစၿ္ပီး က်န္းမာေရး၀နႀ္ကီးဌာနအ 
ေနျဖင့လ္ည္း ေဆးပညာဘဲြ႕ရမ်ား  
ျပညသ္လူထုူ၏ လိအုပ္ခ်က ္ျပည့ ္
မီေအာင္ ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္ရန္ လို 
အပ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ား၏ သံုး 
သပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။
 ‘‘ဆရာ၀န္ဦးေရ တိုးေအာင္ 
လုပ္တယ္။ ျပႆနာက ဆရာ၀န္ 
ေတြကို အလုပ္မေပးႏိုင္တာပဲ။ 
ျပည္သူေတြလည္း လိုအပ္တယ္ 
လို႔ ေျပာေနတယ္။ ဆရာ၀န္ေတြ 
လည္း အလပ္ုလပ္ုလို႔ရမယ့္ ေဆး 
႐ံုေဆးခန္းေတြ မေဆာက္ေပးႏိုင္ 
ဘူး။ ေငြ (ဘတဂ္်က္)မရွလိို႔ဆိုတဲ ့
အေၾကာင္းျပခ်က္က အရင္ မဆ 
လ လက္ထက္ကတည္းက အခု 
ထိ အတူတူပါပဲ’’ ဟု ၁၉၉၀ ေရြး  
ေကာက္ပဲြ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့  
သည့ ္ေဒါကတ္ာတင့္ေဆြက မွတ္ 
ခ်က္ျပဳသည္။
  ဒီ မုိကေရစီ အစိုးရလက္ 
ထက္တြင္  က်န္းမာေရးအသံုး  
စရိတ္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ျမႇင့္ 
ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ 
တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အသံုးစရိတ္၏ 
၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့ 
သည။္ သို႔ေသာ ္ကာကြယ္ေရး အ 
သံုးစရိတ္၏ ေလးပံုတစ္ပံုသာ ရွိ 
ေနျခငး္က ျပညသ္မူ်ား၏ က်န္းမာ 
ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေမွ်ာ္ 
လင့္ခ်က္မွာ အားတက္စရာ မ 
ဟုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ 
သည္။
 ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ အေရးႀကီး 
ဆံုးျ ဖစ္ေသာ က်န္း မာေရးႏွ င့္  
ပညာေရးက႑၏ အသံုးစရိတ္မွာ 
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနည္း 
ဆံုးျဖစ္ေနေသာ္လည္း ကာကြယ္ 
ေရးအသံုးစရိတ္မွာ စစ္အင္အား 
ႀကီးအေမရိကန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ သံုးစဲြ 
ေနျခင္းမွာ အံၾ့သသင့စ္ရာေကာင္း 
သည္ဟု မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ဘတ္ဂ်က္ 
ခဲြေ၀ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ မင္း 
ကင္းမဆဲႏၵနယမ္ ွလႊတ္ေတာက္ိယု ္
စားလယ္ွေဒၚခင္ေမႊးလြငက္ ေျပာ 
ခဲ့သည္။
 WHO ၏ ဆရာ၀န္ႏငွ့ ္လနူာ 
အခ်ိဳး စံႏႈန္းမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ 
မ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဆရာ 
၀န္တစ္ေယာက္လွ်င္   လူနာ  
ေျခာကရ္ာႏႈန္းဟ ုသတမ္တွလ္ိကု ္
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရး 
၀န္ႀကီးဌာနက စာရင္းျပဳစုထား 
ေသာ ဘဲြ႕လကမွ္တ္ရ ဆရာ၀န္အ 
ေရအတြက္ (ေသဆံုး၊ ႏိုင္ငံျခား 
ထြက၊္ ဆရာ၀န္မလပ္ုကိငုမ္်ားအ 
ပါအ၀င္) ႏွင့္ လူဦးေရ အခ်ိဳးခ် 
လွ်င္ပင္ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ 
လွ်င္ လူနာ သံုးေထာင္ခန္ ႔သာ 
ေစာင့္ေရွာကမ္ႈေပးႏိငု္ေသးသည။္
 ေဆးပညာဘဲြ႕ရ ဆရာ၀န္ 
မ်ား မခန္႔အပ္ႏိုင္မႈသည္ ျမန္မာ 
ႏိငုင္၏ံအႀကီးဆံုး ရန္ကန္ုျပညသ္ူ႔ 
ေဆး႐ံု ႀကီးမွသည္ ေ၀းလံေခါင္ 
ဖ်ားေသာ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားအထိ ႀကံဳ 
ေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ 
အျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရခုိင္ျပညန္ယ္ 
မွာ ဆရာ၀န္ခ်မေပးႏိုင္တဲ့ေဆး႐ံု 
ေတြ ရွိတယ္။ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ 
မ်ိဳးေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္ 
ေဆး႐ံုေလးေတြမွာ လတတ္ေလာ  
ႀကံဳေတြ႕ေနရတာပဲ’’ ဟု ရခုိင္ 
ျပညန္ယ္  လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ ္
ဦးက ေျပာသည္။
 ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယသမၼ 
တေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၏ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေဆး႐ံုမ်ားသို ႔ 
လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈရာတြင္လည္း 
ကြၽမ္းက်ငဆ္ရာ၀န္အေရအတြက ္
နည္းပါးေနေၾကာင္းကိုသာ အ 
ႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆိုမႈ ျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ လုပ္သည္
စာမ်က္ႏွာ (၆)မွ

ကမၻာေက်ာ္အေမရိကန္အ၀တ္အ 
ထညလ္ကလ္ီျဖန္႔ခ်ိေသာ ကမုၸဏ ီ
မ်ားထတဲြင ္GAPက ျမနမ္ာႏုငိင္သံုိ႔  
ပထမဆုံး၀င္ေရာကလ္ာေသာ က ု
မၸဏီျဖစ္သည္။
 ‘‘GAP ၀င္ေရာကလ္ာတာက 
တာ၀န္သိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို၀င္ 
ေရာက္ဖုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ တ 
ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို တြန္း 
အားျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 
ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြ 
လည္း ဒီေန႔ထိ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္းမ  

ရွိေသးတဲ ့တာ၀နသ္ရိင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ 
ေတြ ျဖစလ္ာေစဖုိ႔တြန္းအားျဖစ္ေစ 
ပါတယ္။ GAP ကုမၸဏီက ထုတ္ 
ကုန္ေတြက တစ္ႏွစ္ကို၀င္ေငြအ 
ေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ဘီလီယံ 
ေက်ာ္ရွိတဲ့အတြက္ သူတုိ ႔လာ 
ေရာက ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွတံာက အလပု ္ 
သမားေတြအတြက ္အခြင္အ့လမ္း 
ေကာင္းေတြျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္’’ 
ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ 
ငန္းရငွမ္်ားအသင္းဥက႒ၠဦးျမင္စ့ုိး  
ကေျပာသည္။
 ‘‘အေမရိကန္ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ 

ၿဖဳိးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕(USAID)အ 
ေနနဲ႔  အေမရိကန္ထိပ္တန္းစီးပြား 
ေရးအဖြဲ ႕အစည္းနဲ ႔လက္တြဲ ၿ ပီး  
ေတာ ့ဒီႏုငိင္ကံ ျပညသ္ူေတြစီးပြား 
ေရးတုိးတက္ဖုိ ႔ေဆာင္ရြက္ရတာ 
ကို ၀မ္းသာပါတယ္။ ဒီလုိ လက္ 
တြဲေဆာင္ရြက္မႈကေန ႏုိင္ငံတ 
ကာေစ်းကြကထ္ကဲိ ုစီးပြားေရးျပန ္
ဦးတည္သြားမယ္။ အက်ဳိးျဖစ္ေစ 
ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတူတကြလုပ္ 
ကိုင္ေနပါတယ္’’ဟု USAID၏ 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခရစ္မီလီဂန္က 
ေျပာသည္။

 အ၀တ္အထည္ႏွင့္လူသုံး  
ကန္ုပစၥည္းထုတ္လပ္ုမႈတြင ္ကမၻာ 
တစလ္ႊားထပိတ္န္းမ ွဦးေဆာင္ေန 
ေသာGAP Incကုမၸဏီသည္ႏုိင္ငံ 
ေပါင္း ၉၀တြင္ ကုမၸဏီေပါင္းသုံး 
ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ 
ပတ္ေနၿပီး ၂၀၁၃ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
တြင္ အသားတင္ေရာင္းခ်ရမႈ အ 
ေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ဒသမ ၁ဘီ 
ဘီယံရွိခဲ့သည္။
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အစားအစာမ်ားႏွင့္ အစာအဆိပ္သင့္မႈရဲေနာင္
 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ 
မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အစာအဆိပ္ 
သင့္မႈ ၁၀ ႀကိမ္ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ 
ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ေလးႀကမိ္ႏငွ့ ္
အလွဴမဂၤလာေဆာငမ္်ားတြင ္ငါး 
ႀကိမ္အထိ ပါ၀င္ေနသည္။
 အစာအဆိပ္သင့္သူေပါင္း 
ေျခာကရ္ာနီးပါးအထ ိရွခိဲၿ့ပီး ငါးဦး 
ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
 လူဦးေရအမ်ားအျပား တစ္ 
စုတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အစာအဆပ္ိသင့မ္ႈမ်ား၌ အစားအ 
ေသာကအ္ျပငအ္ဆင ္စနစမ္က်မႈ 
ႏငွ့ ္ခ်က္ျပဳတသ္မူ်ား၏ သန္႔ရငွ္းမႈ 
အားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ား 
ဆံုး ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
က်န္းမာေရးပညာရငွမ္်ားက မတွ ္
ခ်က္ျပဳၾကသည္။
  ‘‘အလွဴ မဂၤလာပဲြေတြ၊ 
ေက်ာင္းေတြမွာ ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ၾက 
တယ္ဆိုတာ သန္႔ရွင္းမႈမရွိလို ႔ 
ျဖစ္တာမ်ားပါတယ္။ အစားအ 
ေသာက္ေတြေရာ၊ ျပငဆ္င္ေပးတဲ ့
သူေတြေရာ သန္႔ရွင္းေနဖို႔ အေရး 
ႀကီးပါတယ္’’ ဟု အေထြေထြေရာ 
ဂါကုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ ျပည့္စံု 
က ေျပာသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း 
မႏၲေလးတိုင္း၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ 
တြင္ အလွဴမွေကြၽးေသာ အစား 

အေသာက္မ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း 
၁၀၀ ေက်ာ္ အစာအဆိပ္သင့္မႈ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး ေမလအတြင္းက 

အရက္ေၾကာင့္တစ္ကိုယ္လံုးေဖာေရာင္လာပါက အခ်ိန္မီကုသရန္လို
ယမင္း

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၇
 အရက္ေၾကာင္တ့စက္ိယုလ္ံုး 
ေဖာေရာင္ျခင္းကို အခ်ိန္မီမကုပါ 
က ႐ုတ္တရက္အသက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ 
ေၾကာင္း ဆရာဝန္အခ်ဳိ႕ကေျပာ 
ၾကားသည္။
 ‘‘တစ္ကုိယ္လုံးေဖာလာမယ္။ 
ႏွလံုးႀကီးသြားမယ္။ ေျခေထာက္ 
ေတြေဖာမယ္။ အသည္းႀကီးသြား 
မယ္။ မ်က္ႏွာေတြအန္းလာၿပီဆို 
ရင္ အခ်ိန္မီကုသရမယ္။ ျမန္ျမန္ 
ဆန္ဆန္မကုသရင္ ႐ုတ္တရက္ 

ေသတတ္တယ္’’ဟုအေထြေထြ 
ေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္ 
တာစိုးမင္းကဆုိသည္။
 အရကအ္လြန္အကြၽံေသာက ္
ပါက ကင္ဆာေရာဂါမ်ား၊ ပန္က 
ရိယေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ႏွလံုးေသြး 
ေၾကာေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ 
ေသဆံုးျခင္း၊ ႏလွံုးႂကြကသ္ားပ်က ္
စီးျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးလုပ္ငန္း ပ်က္စီး 
ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ေသြးတုိး၊ အ 
သည္းမာ၊ အသည္းေျခာက္တို႔အ 
ျပင ္ေနာကဆ္ကတ္ြဆဲိုးက်ဳိးအျဖစ ္
မေတာ္တဆမႈ၊ ေသဆံုးမႈႏငွ္ ့ေသ 

ေၾကာင္းႀကစံညမ္ႈမ်ား ျဖစပ္ြားလာ 
ႏိုင္သည္။
 ထုိ႔ျပင္ အရက္ကို တာရွည္ 
စြာ စြဲေသာက္သူမ်ားသည္ အ 
ေၾကာေသေရာဂါျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဗီ 
တာမင ္ဘဝီမ္းခ်ဳ႕ိတဲၿ့ပီး တစက္ိယု ္
လံုးေဖာေရာင္ျခင္းမ်ား စသည့္ေဝ 
ဒနာမ်ား ခံစားရမည့္အျပင္ လူမႈ 
ပတဝ္န္းက်ငက္ိပုါ ဆိုးက်ဳိးေပးႏုငိ ္
သည့္ နာတာရွည္ေရာဂါလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။
 ‘‘အေၾကာေသေရာဂါျဖစလ္ို႔ 
ရိွရင္ ခ်ည့္နဲ႔ၿပီး ဝဋ္နာကံနာသ 

ေဘာမ်ဳိး နာတာရွည္ခံစားရမွာ။ 
သလူည္းႏစွ ္၂၀ ေလာက ္ေဝဒနာ 
ခံစားရ႐ုံမကဘူး။ ေဘးပတ္ဝန္း 
က်င္ကလူေတြလည္း သူ႔အတြက္ 
နဲ႔အလပ္ုပ်က၊္ အကိငုပ္်ကန္ဲ႔ လမူႈ 
ဆုိးက်ဳိးေတြ ခံစားရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ 
ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ စြဲစြဲလမ္းလမ္း 
မေသာက္သုံးသင့္ပါဘူး’’ဟု အဆုိပါ 
ဆရာဝန္ႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။
 လကၡဏာမ်ားမွာ အသား 
အေရနီစပ္စပ္ျဖစလ္ာျခင္း၊ အေရ 
ျပားမ်ားအလႊာလိုက္ကြာက်ျခင္း၊ 
လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ဘဲ ခ်ည့္နဲ႔လာ 

လည္း ေတာင္ငူသီလရွင္ စာသင္ 
တုိက္မွ ကေလးငယ္ ၇၀ ခန္႔မွာ 
ဆန္ျပားသုပ္စားၿပီးေနာက္ မူးေ၀ 

ေအာ့အန္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
ေၾကာင့္ ေတာင္ငူေဆး႐ံုႀကီးသို႔ 
ပို႔ေဆာင္ကုသေပးခဲ့ရသည္။

 ထို႔အျပင ္မံရုြာၿမိဳ႕တြင ္အမ်ိဳး 
အမည္မသိေသာ အသီးစားခဲ့ 
ေသာေၾကာင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္က 
ေလးငယ္ႏွစ္ဦး အစာအဆိပ္သင့္ 
ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္လဲခ်ား 
ၿမိဳ႕နယ္တြငလ္ည္း ပန္းရံလပ္ုကိငု ္
ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးမွာ အ 
မ်ိဳးအမည္မသိေသာ အရြက္မ်ား 
စားမိေသာေၾကာင့္ အစာအဆိပ္ 
သင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ 
 ပူျပင္းစိုစြတ္ေသာ ရာသီဥ 
တုတြင ္အဆပ္ိျဖစ္ေစေသာ ဘက ္
တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ား ေပါက္ဖြား 
တတ္ၿပီး စနစတ္က် သမ္ိးဆည္းမႈ 
မရွိေသာ အစားအစာမ်ားေၾကာင့ ္
အစာအဆိပ္သင့္ျခင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ 
သည္ဟု က်န္းမာေရးပညာရွင္ 
မ်ားက ေျပာသည္။
 အစာအဆိပ္သင့္မႈ အမ်ား 
ဆံုးျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါပိုး 
မႊား ၁၃ မ်ိဳးအထိ ရွိေနသည္ဟု 
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ ႕ ႀကီးက 
စာရင္းျပဳစထုားၿပီး ေတာငင္သူလီ 
ရငွစ္ာသငတ္ိကု ္ကေလးငယမ္်ား 
အစာအဆိပ္သင့္မႈ၌ စစ္ေဆး 
ေတြ႕ ရွခိဲ့ေသာ ပိုးႏစွမ္်ိဳးမွာအဆိပုါ 
၁၃ မ်ိဳးထဲတြင္ ပါ၀င္ေနသည္။

ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္လံုးခ်ည့္ကာ အ 
ေၾကာကတုသ္ြားျခင္း၊ ေလျဖတၿ္ပီး 
အိပ္ရာထဲလဲသြားျခင္း စသည္တို႔ 
ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
 အရက္အ႐ုိင္း(ေခၚ)အရက္ 
ၾကမ္းထဲ၌ မသန္႔စင္ေသာအရက္ 
မ်ားပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ တန္ဖိုး 
နည္းအရက္မ်ား ေသာက္သူမ်ား 
ႏွင့္ ေရမေရာဘဲ အရက္ခ်ည္း 
ေသာက္သံုးသူမ်ားမွာ အထက္ပါ 
ေရာဂါမ်ားပိုမိုခံစားရႏိုင္သည္ဟု 
ဆရာဝန္အခ်ဳိ႕ကဆိုသည္။
 ျမနမ္ာတစ္ႏိငုင္လံံုး၌ အရက ္
ေသာက္ႏႈန္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ 
ႏိႈင္းယဥွလ္ွ်င ္၁၀ ရာခိငု္ႏႈန္းေက်ာ ္
ျမင့္တက္လာၿပီး အမ်ဳိးသား ၃၃ 

ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ရာ 
ခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ ၎ထဲမွ တစ္ေန႔ 
လွ်င္ အရက္ငါးႀကိမ္အထက္ 
ေသာက္သံုးႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသား ၂၅ 
ရာခိငု္ႏႈန္းႏငွ္ ့အမ်ဳိးသမီး ၂ ဒသမ 
၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။
 ကမၻာတစ္ဝန္း၌ အရက္ 
ေသာကသ္ံုးမႈေၾကာင္ ့တစ္ႏစွလ္ွ်င ္
လူဦးေရႏွစ္သန္းခြဲေက်ာ္ေသဆံုး 
ေနရကာ အမ်ဳိးသားဦးေရတစ္ရာ 
လွ်င္ ေျခာက္ဦးႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသမီး 
ဦးေရတစရ္ာလွ်င ္တစဥ္ီးႏႈန္း ေသ 
ဆံုးလ်က္ရွိၿပီး မသန္စြမ္းျဖစ္ေစမႈ 
မွာ အဆင့္(၃)တြင္ရိွေနေၾကာင္း 
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲ (WHO)၏ 
စစ္တမ္း၌ေဖာ္ျပထားသည္။

စာမ်က္ႏွာ (၁၉)သို႔

ဓာတ္ပံု - နစ္ကီအစားအစာမ်ား ျပင္ဆင္ပံု မသန္႔ရွင္းျခင္းကလည္း အစာအဆိပ္သင့္မႈကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။



Vol.13, No.14  JuNe 11 , 2014Health
10

ရက္ၾကာေနသည့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ား အသည္းႏွင့္ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္း ကင္ဆာမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္
ယမင္း

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၇
ရက္ၾကာျမင့္ေနေသာ အသင့္စား 
ေခါက္ဆဲြေျခာက္ထုပ္မ်ားကို စား 
သံုးမိပါက အသဲေျခာက္ျခင္း၊ 
အသဲ ကင္ဆာအပါအ၀င္ အစာ 
အိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ကင္ 
ဆာမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ဂ႐ုျပဳစားသံုးသင့္ေၾကာင္း အေထြ 
ေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္အခ်ိဳ႕က 
ေျပာၾကားသည္။
 ‘‘ပုိးသတ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ထား 
တယ္ဆိုၿပီး ဓာတုပစၥည္းေတြ ပါ 
ေနတဲ့အတြက္ သူ႔အလိုလို သက္ 
တမ္းကုန္မွာပဲ။ အဲဒီဓာတ္ကို ပို 
ထည့ရ္င ္အသကအ္ႏရၲာယ္ပါ ထိ  
ခုိက္ႏုိင္တယ္။ ရက္မလြန္တ့ဲ ေခါက္ 
ဆဲြေျခာက္ေတြဆိုရင္လည္း အ 
ေျခာကလ္ပုထ္ားတဲအ့ တြက ္ဗတီာ 
မင္က ကုန္ဆံုးေနတာမို႔ ဆင္ျခင္ 
စားသင့တ္ယ’္’ ဟ ုအေထြေထြေရာ 
ဂါအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္ 
တာစိုးမင္းက ဆုိသည္။
 အဆိုပါ ေခါက္ဆဲြေျခာက္ 
မ်ားတြင္ လူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ 
အက်ိဳးရွိသည့္ အမွ်င္ဓာတ္၊ ဗီ 
တာမင္ဓာတ္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ား 
မပါ၀ငသ္ေလာက ္နည္းပါးေနၿပီး 

အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ သၾကား 
ဓာတ္၊ အခ်ိဳ႕မႈန္႔ဓာတ္ႏွင့္ ဆိုဒီ 
ယမ္ဓာတ္မ်ား ပါ၀င္ႏႈန္းျမင့္မား 
ေနသည့္အတြက္ ေရရွည္စားသံုး 
ပါက က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္ 
ေၾကာင္း သိရသည္။
 လူတစ္ဦးလွ်င္ ေန႔စဥ္ ပံုမွန ္
ပ႐ုိတိန္း ၂၃၊ အဆီ ၂၈၊ ကာဗို 
ဟိုက္ၿဒိတ္ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ်တ 
ေအာင ္စားသံုးေပးရမည္ျဖစ္ေသာ ္
လည္း ေခါက္ဆဲြေျခာက္တြင္ ပ႐ို 
တိန္းဓာတ္နည္းၿပီး ကာဗိုဟိုက္ 
ၿဒိတ္ႏွင့္ အဆီပမာဏ မ်ားျပားမႈ 
ေၾကာင့ ္က်န္းမာေရးႏငွ့ည္ီၫြတမ္ႈ 
မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 ‘‘ပ႐ိုတိန္းက နည္းၿပီး ကာဗို 
ဟိုက္ၿဒိတ္နဲ႔ အဆီေတြ မ်ားလြန္း 
ေနတယ္။ ေခါက္ဆဲြေျခာက္က 
Junk Food လို႔ေခၚတဲ့ အစားအ 
စာမ်ိဳးထဲမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ 
က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီၫြတ္ဘူး။ ဒါ 
ေၾကာင့္ စားမယ္ဆိုရင္လည္း တ 
ျခားလတ္ဆတ္တဲ့ အသား၊ ငါး၊ 
အရြက္ေတြနဲ႔ ေရာစားေပးရမယ္။  
အ၀လြန္ေရာဂါျဖစလ္ာႏိငုလ္ိ႔ ေရ 
ရွည္စဲြၿပီး မစားသင့္ပါဘူး’’ ဟု အ 
လံုၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒါက္တာျမင့္ဦး (ဂ်ီ 
ပီ) က အႀကံျပဳေျပာဆုိသည္။

 ထို႔ျပင ္ဆုဒိယီမဓ္ာတမ္ွာ လ ူ 
တစဦ္းအတြက ္လိအုပ္သည့ ္ပမာ 
ဏ ၁၅၀၀ မီလီဂရမ္ထက္ ေက်ာ ္
လြန္ကာ ၂၇၀၀ မီလီ ဂရမ္ပါ၀င္ 
ေနျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္စားသံုးပါ 
က အ၀လြန္ေရာဂါလာႏိငုၿ္ပီး ေသြး 
တိုး၊ ႏလွံုးႏငွ့ ္ေက်ာကက္ပ္ေ၀ဒနာ 
ရွင္မ်ား စားသံုးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ 
ေၾကာင္း ဆရာ၀န္ႀကီးက ေျပာ 

ၾကားသည္။
 အသင့စ္ားေခါကဆ္ဲြေျခာက ္
မ်ားအား ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ 
ႏိငုင္ရံွ ိေခါကဆ္ဲြေျခာကထ္တု ္လပု ္
သည့္ Nissin Foods ကုမၸဏီ 
တည္ေထာငသ္ ူမိမုိဖုကူအူနတ္ိကု 
စ တ င္ တီ ထြ င္ ခဲ့ျ ခ င္းျ ဖ စ္ ၿ ပီး   
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ ကမၻာတစ္၀န္း 
ေခါက္ဆဲြေျခာက္ထုပ္ ေရာင္း 

အားမွာ ၁၀၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ 
ရွိေၾကာင္း ဂ်ပန္အေျခစိုက္ ကမၻာ့ 
ေခါကဆ္ဲြေျခာကအ္သင္း (World 
Instant Noodels) က သတင္း 
ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 ‘ ‘သူမ်ားႏို င္ ငံကတည္းက 
ထုပ္ပိုး ၿ ပီးသားပဲလာတဲ့အျပင္  
Expire Date လည္း မပါဘူး။ အ 
ထဲမွာ ရက္လြန္ေနလား၊ မလြန္ 

လားဆိတုာ မသိႏိငုဘ္ူးေလ။ ဘယ ္
အစားအေသာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုး 
ရေရာ၊ ထုတ္လပ္ုသူေရာ၊ ေရာင္း 
တဲ့သူေရာ ေစ်းကြက္ထဲမွာ အၿမဲ 
စစ္ေဆးေပးသင့ပ္ါတယ္။ ဒါမွ စား  
သံုးသူေတြ စိတ္ခ်လက္ခ်စား 
ႏိုင္မွာပါ’’ ဟု လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ေန ကို 
ေအာင္က ေျပာသည္။

ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္းေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားတြင္ အာဟာရဓာတ္ အလြန္နည္းပါးစြာ ပါ၀င္သည္။
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စစ္ကိုင္းတုိင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကမ္းပါးၿပိဳျခင္း ကာကြယ္ရန္ က်ပ္သန္း ၁,၈၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲမည္
မ်ိဳးမင္းဦး

မံုရြာ၊ ဇြန္- ၇ 
စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း 
ရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကမ္းပါးၿပိဳျခင္း 
ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ ေငြ 
က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၈၀၀ ေက်ာ္ 
အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သ 
တင္းရရွိသည္။
 ‘ ‘ကမ္းပါး ကာကြယ္ထိန္း 
သိမ္းေရးလုပ္ငန္းအေနနဲ႔ ေဆာင္ 
ရြကဆ္လဲပုင္န္းစမီကံနိ္းမ်ားအေန 
နဲ႔ ေျခာကခု္၊ လပ္ုငန္းစမံီကန္ိးသစ ္
မ်ားအေနနဲ႔ ၂၉ ခုရွိပါတယ္။ ျမစ္ 
ေရက်ဆင္းခ်ိန္မွာ  အေရးေပၚ 
ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလပုင္န္းမ်ား 
အေနနဲ႔ ခ်င္းတြငး္ျမစ္၊ ဧရာဝတီ 
ျမစ္နဲ႔ မူးျမစ္အတြက္ လ်ာထားပါ 
တယ္’’ဟု စစက္ိငုး္တိုင္းေဒသႀကီး 
ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း 
မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန 
တာဝန္ရိွသတူစဦ္းက ေျပာသည။္
 ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အ 
တြင္း ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္း စီမံ 
ကိန္းမ်ားအျဖစ္ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္၊ 
မူးဝ-ရြာေထာင္ေက်းရြာရွိ ေလာ 
ကမာရဇိန္ေစတီေတာ္အနီးကမ္း 

ၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ စစ္ 
ကိုင္း-မင္းကြန္း ကားလမ္းအနီး 
ကမ္းၿပိဳ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ 
ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ 
ေရးလုပ္ငန္း၊ ကနီၿမိဳ႕နယ္၊ ဝက္ 
ေခ်ာင္းေလးေက်းရြာကမ္းၿပိဳကာ 
ကြယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ေျမာက္ယ 
မားေခ်ာင္းကမ္းပါး ကာကြယ္ေရး 
ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊ ေရဦးၿမိဳ႕ 
ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ ကမ္းၿပိဳ 
ကာကြယ္ေရးလပ္ုငန္းတုိ႔အတြက ္
က်ပ္သန္း၂၇၀ ေက်ာ္ အကုန္ 
အက် ခံတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္  
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 အေရးေပၚကမ္းၿပိဳကာကြယ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ခ်င္းတြင္း 
ျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း စီး 
ဝင္ေသာ ေခ်ာင္းမ်ား အေရးေပၚ 
ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း အ 
တြက္ က်ပ္သန္း ၅၀၊ မူးျမစ္အ 
ေရးေပၚ ကမ္း ၿပိဳကာကြယ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္း 
၃၀၊ ဧရာဝတီျမစ ္အေရးေပၚကမ္း 
ၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား  
အတြက္ က်ပ္သန္း ၅၀ သံုးစြဲရန္ 
လ်ာထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္  ေတြ႕မည္ဟုဆို
ေအးမြန္ရာျပည့္
ရန္ကုန္-မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ လူမႈ 
ေရး အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ႏွစ္လ 
တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ေန 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ေမလက မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင ္ျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည့္ လူငယ္ဖိုရမ္၌ ျပည္ 

ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ဦး 
တင္ႏိုင္သိန္းတို႔ တက္ေရာက္စဥ္ 
က တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
အား ၿမိဳ႕ခံလူမႈေရး အဖဲြ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆံုရန္ 
တိုက္တြန္းခဲ့၍ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္စီ 
ေတြ႕ဆံၿုပီး လထူအုၾကား ႀကံဳေတြ႕ 

ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ၀ိုင္း 
၀န္း ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု တုိင္း 
ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးရဲျမင့္က 
လူမႈေရး အသင္းမ်ားအား ကတိ 
ျပဳေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံလူမႈ 
ေရး အသင္းအခ်ိဳ႕ထံမွ သတင္းရ 
ရွိသည္။

 ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ လူ 
မႈေရးလပုင္န္းမ်ား လပု္ေဆာင္ေန 
သည့္ အဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ အခက္ 
အခဲမ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီး တာ 
၀န္ရိွသူထံသုိ႔ ႏွစ္လအတြင္း တင္ျပ 
ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္၍လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ပိုမိုျမန္ဆန္လာ 

ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပရဟိတအ 
ခမဲ့ လူမႈကူညီေရးအသင္း ဥကၠ႒ 
ဦးတင့္ေဆြက ေျပာသည္။
 တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က 
ၿမိဳ႕ခံလူမႈေရးအသင္းမ်ားႏွင့္ အ 
နည္းဆံုးႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံု 
မညဟု္ ျပည္ေထာငစ္ ု၀န္ႀကီးမ်ား 

အေရွ႕တြင္ ႏႈတ္ကတိျပဳ ေျပာ 
ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္မွသာ ျပည္ 
သူမ်ားအတြက္ အမွန္အက်ဳိးျဖစ္ 
ထြန္းႏိငုမ္ညဟ္ ုလမူႈအဖဲြ႕အစည္း 
တစ္ခုမွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သံုး 
သပ္သည္။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)



Vol.13, No.14  JuNe 11 , 2014Regional
12

စိန္တစ္လံုးသရက္မ်ားကို ရြာအထိဆင္းကာ ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္ျဖင့္ဝယ္ယူ
မ်ိဳးမင္းဦး
မံုရြာ− စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး 
အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ 
စနိတ္စလ္ံုးသရကသ္ီးမ်ားကိ ုႀကိဳ 
ပြိဳင့္ စနစ္ျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ 
ဝယ္လိုအားျမင့္တက္ခဲ့၍ အသီး 
ကုန္သည္အထိေရာင္းခ် ႏုိင္ခဲ့  
ေၾကာင္း  သတင္းရရွိသည္။
 ထိငု္းႏငွ္ ့စငက္ာပူႏုငိင္တံို႔မ ွ
ကမုၸဏမီ်ားက ရြာမ်ားအထဆိင္း 
ကာ ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူေန 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို ႔ဝယ္ယူသျဖင့္ 

တနသၤာရီသဘာ၀သစ္ေတာမ်ား 
ကာကြယ္ေရးေဆြးေႏြး
စိုးမိုးေအာင္

ထား၀ယ္၊ ဇြန္−၈
တနသၤာရီတုိင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း 
သဘာ၀သစ္ေတာမ်ား ထနိ္းသမိ္း 
ေရးႏွင့္  ဖံြ ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက ္အရပ္ဘက ္အဖဲြ႕အစည္း 
မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။
 တို င္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ  
သဘာ၀သစ္ေတာ ထနိ္းသမိ္းေရး 
မ်ား  ဆက္လက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္  
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ WWF 
(ျမန္မာ)၊ Fauna and Flora 
International ၊ Eco Dev ၊  
DDA ၊ ထား၀ယ္သုေတသနအဖဲြ႕ 
ႏွင့္ တာကေပါလူငယ္မ်ားအဖဲြ႕မွ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ဇြန္လ ၇ 
ရက္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ေရႊ၀ယ္သီရိ 
အားကစားရင္ျပင္အနီးရွိ  Edu 
Park ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
 တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး  
တြင္ ႀကိဳး၀ိုင္းမ်ား၊ ႀကိဳးျပင္ကာ 
ကြယ္ေတာ ၁၅ ခုအပါအ၀င ္သစ ္
ေတာဧရိယာ ဧက ၃၄ သိန္းရွိၿပီး 
အရည္အေသြးေကာင္းေသာ သ 
ဘာ၀နယ္ေျမမ်ားစြာ ရွိေနေသး 
ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သစ္ 
ေတာဦးစီးဌာနမ ွဦးေက်ာ္ေက်ာက္ 
ေျပာသည္။တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ 
စစု ုေပါင္း သစ္ေတာဧရိယာ ဧက 
၁၀ သန္းရွၿိပီး ၃၂ ရာခိငု္ႏႈန္းကိ ုကာ 
ကြယထ္နိ္းသမိ္းထားၿပီးျဖစသ္ည။္
 ထား၀ယ္ေဒသအတြင္းတြင္ 
တရား၀င္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ 
နယ္ေျမမ်ားရွိသကဲ့သို ႔  ေဒသခံ 
တိငု္းရင္းသားမ်ားမွာလည္း ၎တို႔ 
ေဒသအနီး ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို 
ႀကိဳး၀ိငု္းဧရိယာမဟုတ္ဘဲ သဘာ 

၀နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ထားၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 တနသၤာရီသဘာ၀ႀကိဳး၀ိုင္း 
ဆက္စပ္ဧရိယာမွ ခုနစ္မိုင္ခန္႔အ 
ကြာတြင္ ရွိေသာ ေက်းရြာေပါင္း 
၁၅ ရြာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ သ 
ဘာ၀နယ္ေျမ ၅၄ ခုကို ဖယ္ထား 
ေပးသည္ဟု ဆုိသည္။ 
 ေဒသဖံြ ႕ ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း  
မ်ားေၾကာင့ ္သဘာ၀သစ္ေတာအ 
မ်ားအျပား ပ်က္စီးေနၾကၿပီး ေရႊ႕ 
ေျပာင္းေက်းရြာမ်ားလည္း ရွိေန ၍ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား သတ္  
မတွရ္ာတြင ္၎တို႔ကိ ုထည့သ္ြင္း  
စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း WWF 
မွ မစၥတာ Eari Saxon က ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည။္ တနသၤာရီ သဘာ၀ 
ႀကိဳး၀ိုင္းဧရိယာသည္ ထား၀ယ္  
ခ႐ုိင္အစြန္းရိွ ျမင့္မုိရ္လက္ခတ္ 
ေတာငအ္ထိ ဆကစ္ပ္ပါ၀င္ေသာ္ 
လည္း ဧရိယာအားလံုးကို သတ္ 
မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။
 ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အတြင္း 
ေဆာငရ္ြက္ေနသည့ ္ဆအီနု္းစိကု ္
ပ်ိဳးေရး ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ သစ္ 
ေတာမ်ား ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ထိန္း 
သမိ္းေဆာငရ္ြက္ႏိငုရ္န၊္ တနသၤာ 
ရီသဘာ၀ႀကိဳး၀ိုင္း  ဧရိယာအ 
တြင္း ျဖတသ္န္းသြားေသာ သဘာ 
၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား၏ ကုမၸ 
ဏီမ်ားက သစ္ေတာမ်ားကို စီမံ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ တနသၤာရီ အ 
မ်ိဳးသား အဆိုျပဳဥယ်ာဥ္ဆက္ 
လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
ႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ 
ေလွ်ာက္တြင္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္း 
ေရးနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ အေကာင္ 
ထည္ေဖာ္ႏုငိရ္န ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား 
က ေဆာငရ္ြကသ္ြားမည္ျဖစသ္ည။္

တ႐တု္ေဈးကြကက္ိသုာ အားကိုး 
ေနရသည္ ့အေနအထားမရိွေတာ့ 
ဘဲ  ေ ဈးေ ကာ င္း လာျ ခ င္းျ ဖ စ္  
ေၾကာင္း ဒပီယဲင္းကြရဲြာမ ွစနိတ္စ ္
လံုးစိုက္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ‘‘အရင္ႏစွ္ေတြတုန္းက ေဈး 
ကြက္ပ်က္တဲ့ႏွစ္ေတြဆို စိန္တစ္ 
လံုးသရက္သီးေတြ ႏြားစာအျဖစ္ 
ေကြၽးခဲ့တဲ့အထိ ႀကံဳခဲ့ရတယ္။ 
မႏွစ္ကစၿပီး တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဈး 
ကြက္သာမက ထုိင္းႏုိင္ငံနဲ ႔ စင္ 
ကာပူစတဲ့ႏုိင္ငံေတြက ကုမၸဏီ 

ေတြ ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္နဲ႔ ဝယ္ယူခဲ့တဲ့  
ေနာက္ပုိင္း စိန္တစ္လုံးသရက္ေဈး 
ကြက္မွာဝယ္လိုအား ျမင့္တက္ခဲ့ 
တယ္။ ဒီႏွစ္ဆို  ေမလအတြင္း  
ရက ္၂၀ ဝန္းက်ငန္ဲ႔ သရကၿ္ခံေတြ  
အသီးျပတ္တ့ဲအထိ အေရာင္းသြက္ 
သြားတယ္’’ဟု စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒ 
သႀကီး ဟင္းသီးဟင္းရြက၊္ သစသ္ီး 
ဝလံ၊ ပန္းမန္ စုိက္ပ်ိဳ းထုတ္လုပ္တင္ 
ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ 
ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။ 
 စစ္ကိုင္းတုိင္း  ေဒသႀကီး  

အတြင္း စိန္တစ္လံုးသရက္စိုက္ 
ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ 
ေျမဧက ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ရိွ ၿ ပီး  
တ႐ုတ္နယ္စပ္မူဆယ္ေဈးကြက္ 
သာမက ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူ 
ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သရက္ 
သီးရာသတီြင ္စတငတ္ငပုိ္႔ေရာင္း 
ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 စ စ္ ကို င္း တုိ င္းေ ဒ သ ႀ ကီး  
အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ 
စိန္တစ္လံုးသရက္သီးမ်ား လိႈင္ 
လိႈင္ေပၚေသာ ေမလအတြင္း စိန္ 
တစ္လံုးသရက္သီး ၁၅ ကီလိုမွ 
၁၆ ကီလိုအတြင္း တစ္ျခင္းလွ်င္ 
က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲမွ  က်ပ္ႏွစ္  
ေသာင္းခြဝဲန္းက်ငအ္ထ ိအေရာင္း 
အဝယ္ျဖစ္ခဲ့ ၿပီး တစ္တန္လွ်င္ 
က်ပ္ရွစ္သိန္းမွ က်ပ္ ၁၂ သိန္း 
ထိ အေရာင္းဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဓာတ္ပုံ− မ်ဳိးမင္းဦး
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တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္အနိမ့္ဆံုး ခ်င္းျပည္နယ္ကိုဆန္းစစ္ျခင္း
၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠ 
သိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္စာ 
ရင္းကို ဇြန္လ ၇ ရက္ နံနက္တြင္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိကုရ္ာ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္  ေအာင္ 
ခ်က္အနည္းဆံုးအျဖစ္ ခ်င္းျပည္ 
နယ္က မွတ္တမ္းဝင္သြားသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္း 
ဆံုးျပည္နယ္၏ ယခုႏွစ္ေအာင္ 
ခ်ကမွ္ာ ယခင္ႏစွက္ထက ္ေအာင ္
ခ်က္ထက္ဝက္ေက်ာ္ နိမ့္က်သြား 
သည္။
 ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၂၀၁၃ 
ေအာင္ခ်က္မွာ ၁၆ ဒသမ ၅၂ 
ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ ၿပီး  ယခုႏွစ္ေအာင္ 
ခ်က္မွာ ၈ ဒသမ ၀၇ ရာခုိင္ႏႈန္း 
သာရွိခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္ကလည္း 
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အနည္း 
ဆံုးဆိုေသာစံခ်ိန္ကို ပိုဆိုးေသာ 
စံခ်ိန္ျဖင့္ မွတ္တမ္းသစ္ထိုးခဲ့ျခင္း 
ျဖစသ္ည။္ ခ်င္းျပညန္ယ္၏ တက ၠ
သိလုဝ္ငတ္န္းေအာငခ္်ကအ္နည္း 
ဆံုးျဖစ္ခဲ့ရသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေက်ာင္းဆရာ လုပ္သက္ (၂၉) 
ႏွစ္ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ထန္ 
တလန္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ဆရာလ်န္ေနာင ္
က ‘‘ဒီႏွစ္ ေက်ာင္းသား ၄၁၁ ဦး 
ေက်ာ္ေျဖရာမွာ အေယာက္ ၄၀၀ က  
မေအာင္ဘူး။ အဲဒါဘာေၾကာင့္ 
လဲဆုိရင္ မႏွစ္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းအုပ္မရွိဘူး။ 
ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္ကိ ုသင္ေပး 
မယ္ဆ့ရာမရွဘိူး။ ဒါေၾကာင္ ့ဒီႏစွ ္
ေအာငစ္ာရင္းထြက္ေပၚလာရာမွာ 
ေအာင္ျမင္မႈ နည္းခဲ့တယ္’’ ဟု 
ေျပာသည။္ ခ်င္းျပညန္ယ္အတြင္း 
တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ခ်က္ 
နည္းပါးျခင္းႏငွ္ ့ပတသ္က၍္လည္း 
ခ်င္းျပည္နယ္ ေက်းရြာမ်ားရွိ က 
ေလးငယမ္်ားသညၿ္မိဳ႕ေနကေလး 
မ်ားထကပ္ိ၍ု စာေမးပြကဲ်ခဲသ့ည။္
  ခ်င္းတုိင္းရင္းသားလႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာ 
တတအ္သိငု္းအဝိငု္း ခ်င္းတုငိ္းရင္း 
သားမ်ားက ခ်င္းျပည္နယ္ပညာ 
ေရးဌာန၏ စြမ္းေဆာငရ္ညည္ံဖ့်င္း 
မႈေ ၾကာ င့္ျဖ စ္သည္ဟု ေဝဖန္  
ေထာက္ျပၾကသည္။
 ထိုသို ႔ျဖစ္ရသည္မွာ မူလ 
တန္းအဆင့္ကတည္းက အေျခခံ 
မ ပါ ခဲ့ျ ခ င္းေ ၾ ကာ င့္ျ ဖ စ္ သ ည္ ။ 
အတန္းငါးတန္းရွိေသာ မလူတန္း 
လြန္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္  
ေက်ာင္းဆရာႏွစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) 
တစဦ္းတည္းက စာသင္ျပေနရၿပီး 
စာသင္ျပရာတြင္လည္း ကေလး 
ငယ္မ်ားက ျမ န္မာစကားနား  
မလည္ေသာအခါ သင္ၾကားေပး 
ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက မိမိ 

ကိုစုိင္း

တာဝန္က်ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာ 
၏ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား 
ျဖင့္ သင္ၾကားျပသေပးၾကျခင္း၊ 
ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ စာသင္ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာ 
စကားကြၽမ္းက်င္ေသာ ေက်ာင္း 
ဆရာမ်ား နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ 
လည္းျဖစ္သည္ဟု ပညာတတ္ 
ခ်င္းတုငိ္းရင္းသားမ်ားက ေထာက ္
ျပေျပာဆို ၾကသည္။ ခ်င္းျပည္  
နယ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၃-၁၄ တကၠ 
သိုလ္ ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုသူ 
၈,၇၂၁ ဦးရိွခဲ့ရာ ေအာငျ္မင္သူ 
၇၀၄ ဦးသာရွိခဲ့သည္။
 ဂု ဏ္ ထူး ရေ က်ာ င္း သား ၊ 
ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္းမွာ ငါးဘာ 
သာဂုဏ္ထူးရသူတစ္ဦး၊ ေလး 
ဘာသာဂုဏ္ထူးရရွိသူတစ္ဦး ၊ 
သံုးဘာသာ ဂုဏ္ထူးရရွိသူေလး 
ဦး၊ ႏွစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရရွိသူ 
၂၆ ဦးႏွင့္ တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူး 
ရရွိသူ ၁၂၆ ဦးရွိခဲ့သည္။ ဘာသာ 
စံုဂုဏ္ထူးရွင္တစ္ဦးမွ ထြက္ေပၚ 
မလာခဲ့ေပ။
 လက္ရိွတကၠသိုလ္ဝင္တန္း 
ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား သင္ၾကားရမႈ 
အေျခအေနသည္ မိမိတို႔ေက်ာင္း 
သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ 
သခ်ၤာကဲ့သို ႔  ဘာသာရပ္အား  
အလြတ္က်က္ေျဖၾကရျခင္း၊ ျမန္ 
မာစာဘာသာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လည္း ျမန္မာစကားကြၽမ္းက်ငစ္ြာ 
မတတ္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ စာ၏ 
အဓိပ ၸာယ္ကိုမသိဘဲ  အလြတ္ 
က်က္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ေျဖ 
ဆို ၾကရျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာ ဘာ 

သာရပ္တြင္လည္း မ်ားစြာအား 
နည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ခ်င္းတုိင္း 
ရင္းသားေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသ ူ
မ်ားက တညတီၫြတတ္ည္းဆုၾိက 
သည္။
 ‘‘ကေလးေတြက ျမန္မာလို 
ေျပာရင္ နားမလည္ၾကဘူး။ က 
ေလးေတြကို သနားတာနဲ ႔  ဒီက 
တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားနဲ ႔ 
သင္ျပၾကတဲအ့ခါ ကေလးေတြမွာ 
ျမနမ္ာစကားအားနည္းလာတယ။္ 
ေက်ာင္းမွာ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာ 
တစ္ေယာက္ေလာက္ရွိရင္ သိပ္ 
ေကာင္းမွာပ’ဲ’ဟု ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ မွ 
ေက်ာင္းဆရာ ကိထုန္းငါက သ၏ူ 
အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာသည္။
 ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသငႏ္ွစ္ 
ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အေျခခံ 
ပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၃၇ 
ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း 
ခြဲ ၃၃ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္း 
ေက်ာင္း ၈၄ ေက်ာင္း၊ အလယ္ 
တန္းေက်ာင္းခြ ဲ၆၅ ေက်ာင္း၊ မလူ 
တန္းေက်ာင္း ၁,၀၇၅ ေက်ာင္း၊ 
မလူတန္းေက်ာင္းခြ ဲ၅၇ ေက်ာင္း၊ 
တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္း  ၃၇ 
ေက်ာင္းရွသိည။္ အဆိပုါေက်ာင္း 
မ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးေနေသာ 
ဆရာ၊ ဆရာမဦးေရမွာ ၂၀၁၃-
၁၄ ပညာသင္ႏစွအ္တြင္း အထက ္
တန္းေက်ာင္းအုပ္ ၃၇ ဦး၊ အ 
လယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္ ၈၄ ဦး၊ 
မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ ၉၉၁ ဦး၊ 
အထကတ္န္းျပ ၅၃၁ ဦး၊ အလယ္ 
တန္းျပ ၉၅၇ ဦးႏွင့္ မူလတန္းျပ 
၁,၆၀၆ ဦး ခ်င္းျပညန္ယ္ရိွ စာသင ္

ေက်ာင္းမ်ားတြင္  တာဝန္ထမ္း  
ေဆာင္လ်က္ရိွသည္ဟု  ျ ပည္  
နယ ္မတွတ္မ္းမ်ားက ေဖာ္ျပထား 
သည္။
   ထို႔အျပင္  ခ်င္းျပည္နယ္ 
အတြင္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ 
ဝန္ထမ္းဦးေရ ျမင္တ့ကလ္ာေစရန္ 
အတြက္ ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ 
ႏစွ ္အေစာပုိင္းကာလတြင ္ေန႔စား 
လေပး ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ 
ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္အား အ 
လုပ္ေပးခဲ့ေသးသည္။
 ခ်င္းျပညန္ယ္အတြင္း ႏစွစ္ဥ္ 
ေအာင္ခ်က္နိမ့္ပါးမႈအား ‘‘သင္ 
ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈ ႏွစ္ပိုင္းစလံုးမွာ 
အားနည္းခ်က္ေတြရွိခဲ့လို႔ အခုလို 
ေအာင္ခ်က္နည္းတယ္လို႔ ထင္ပါ 
တယ္’’ဟု ခ်င္းျပညန္ယ္ ပညာေရး 
မွဴး႐ံုးမ ွေျပာေရးဆုခိြင္ရ့ွသိတူစဥ္ီး 

က ေျပာသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ 
တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ 
ပညာေရးဝန္ထမ္း အားလံုး အ 
ဘယ့္ေၾကာင္ ့ထုကိဲသ့ို႔ျဖစရ္သည ္
ကိ ုစုေပါင္းအေျဖရွာသင့္ေၾကာင္း၊ 
ထိုကဲ့သို ႔ အေျဖရွာျပဳျပင္ေျပာင္း 
လမဲႈမလပု္ႏုငိသ္ေရြ႕ ခ်င္းျပညန္ယ ္
အေနျဖင္ ့ေအာငခ္်ကမ္်ား ႏစွစ္ဥ ္
နည္းပါးေနဦးမည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း  
ခ်င္းျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာ ္ကိယုစ္ား 
လွယ္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။
 ‘‘နယ္ကေနေအာငတ္ာ ဘယ္ 
ေလာက္ရာခုိင္ႏႈန္းလဲ။ ၿမိဳ႕ကေန 
ေအာင္တာ ဘယ္ေလာက္ရာခုိင္ 
ႏႈ န္း လဲ ။  အေဆာ င္ေတြကေန 
ေအာင္တာ ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ 
ႏႈန္းလဲဆုတိာ စစိစရ္မယ္။ အေျဖ 
ရွာရမယ္။ ျမန္မာစကားက ေတာ့ 

ခ်င္းျပည္နယ္က ေနရာတုိင္း ျမန္ 
မာစကားအားနည္းတာပဲ ။  အဲ  
ဒါကို ျမန္မာလို မသင္ဘဲ ကိုယ့္ 
ဘာသာစကားနဲ႔ သင္ေနရင္ေတာ့ 
အဆင္မေျပဘူးေလ’’ဟု ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွ ္ဦးစတ ီ
ဗင္သာဘိတ္က ေျပာသည္။
   ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း  
၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ပညာေရး 
က႑အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁,၃၁၅ 
သိန္း၊ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ 
ပညာေရးအတြက္ က်ပ္သန္းႏွစ္ 
ေထာင္၊ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ 
ပညာေရးအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း 
၄,၉၄၀ အား ျပည္ေထာငစ္အုစိုး ရ 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေထာက ္
ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၏ 
ပညာေရး က႑အေျခအေနတြင္ 
ျပည္နယ္ အစုိးရပိုင္းမွ ေဆာင္ 
ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို စာ 
သင္ေက်ာင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္တုိးျမႇင့္ 
တည္ေဆာက္ေပးေနျခင္း ေက်ာင္း 
ေဆာင္ေဟာင္းမ်ား အသစ္တည္ 
ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ 
ဆရာမ တုိးျမႇင့္ခန္႔ထားျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ တစ္ 
ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပညာေရး အ 
သံုးစရိတ္သံုးဆခန္႔ ပိုမိုအသံုးျပဳ 
ခဲ့သည္ဟု ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ 
ႀကီးေဒါက္တာဘေမာင္က ရွင္းျပ 
သည္။
 လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ခန္ ႔ မွ  
စတင္၍ အစုိးရဝန္ထမ္း လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ 
စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္လာေသာ 
ခ်င္းတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား အ 
ဖို႔ ပညာေရးဘက္တြင္ ယခင္က 
ထက္ စိတ္ဝင္စားမႈ ပိုမိုမ်ားျပား 
လာခဲ့သည္ ။  သို ႔ေသာ္၎တုိ ႔ 
၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္ေသာပညာေရး 
က႑တြင္ မူ  အေျခခံအဆင့္ မွ  
စတင၍္ ထိေရာက္ေသာသငၾ္ကား 
မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္မွာ လိုအပ္ေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။

ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚရွိ အေျခခံမူလတန္း ေက်ာင္းသားသုံးဦးကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − ကိုစိုင္း
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ေကအင္န္ယူ စေရႊ႕လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးက်ားကြက္
■ ေအာင္သူရ

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ဒုတိ 
ယ သက္တမ္းဆက္ 
လက္ ထမ္းေဆာင္ရန္ 

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး 
(KNU) က အႀကံျပဳလိုက္သျဖင့္ 
ႏုိင္ငံေရးေလာကအတြင္း လႈပ္  
လႈပ္ခတ္ခတ္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။
  ‘‘ေတြ႕တဲ့လူတုိင္းက ကိုယ့္ 
ကို အဲဒါပဲ လာေျပာေနတယ္’’ ဟု 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ႕ခ်ဳပ္  
ဗဟုိေကာ္မတီ၀င ္ကရင္ျပညန္ယ္ 
တာ၀န္ခံ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က 
ေျပာသည္။
 ကရငအ္မ်ိဳးသား အစည္းအ 
႐ံုး (KNU) သည္ အင္အားအႀကီး 
ဆံုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖဲြ႕အစညး္တစခ္ ုျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ 
အျပင ္ျမန္မာႏိငုင္တံြင ္ဒတိုယ လ ူ
ဦးေရအမ်ားဆံုး တုငိ္းရင္းသားျဖစ ္
ၿပီး အစိုးရအား ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ 
ေက်ာၾ္ကာ လကန္ကစ္ဲြကိငု ္ေတာ ္
လွန္ခဲ့သည္။
  သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န 
၀ါရီတြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ 
ရပစ္ၿဲပီးေနာက ္တိကုပ္ဲြ လံုး၀မျဖစ ္
ပြားေတာဘ့ ဲတပမ္ေတာက္ာကြယ ္
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္  ေျခာက္ႀကိမ္၊ 
သမၼတႏွင့္ငါးႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြး 
ေႏြးႏိုင္ေအာင္ ယံုၾကည္မႈ တည္ 
ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ တစ္ခုတည္း 
ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကိငုအ္ဖဲြ႕အစည္းျဖစသ္ည။္ လက ္
ရွ ိၿငမိ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥက္ိဥုီးေဆာင ္
ေနေသာ အဖဲြ႕လည္းျဖစ္ၿပီး တစ္ 
ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ UWSA ႏွင့္  
TNLA တုိ႔ကိပုင ္သြားေရာကစ္ည္း 
႐ုံးခဲ့ေသာ အဖဲြ႕ျဖစသ္ည။္ ထိကုဲသ့ို႔ 
ေသာ အဖဲြ႕က သမၼတ ဦးသန္ိးစန္ိ 
ဒုတိယသက္တမ္း  ထမ္းေဆာင္ 
ရန္ အႀကံျပဳလိုက္ေသာ ကစား 
ကြကမ္ွာ  ႏိငုင္ံေရးေလာက၊ ႏိငုင္ ံ
ေရးေလ့လာသူမ်ားကို အံ့ၾသေစ 
ခဲ့သည္။ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါ 
တီ ၆၅ ခုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကိုင္ အဖဲြ႕ႀကီး ၁၆ ဖဲြ႕ရွိေသာ္ 
လည္း မညသ္ည့အ္ဖဲြ႕အစည္းကမွ 
ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း 

မရွခိဲ့ေပ။ ကရငအ္မ်ိဳးသား အ စည္း 
အ႐ံုးကသာ ပထမဦးဆုံးေျပာဆို 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
ကို စ၊ လယ္၊ ဆံုး သမၼတႀကီးက 
အသဆိံုးျဖစတ္ယ္။ သမၼတႀကီးက 
ဒတိုယသကတ္မ္း ဆကၿ္ပီး ေခါင္း 
ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ဟာ  မလဲြမေသြရရွိမယ္လို႔  ယံု 
ၾကည္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ 
အႀကံျပဳတာျဖစတ္ယ္’’ ဟု ဖဒိမုန္း 
ၿငိမ္းေမာင္က  အႀကံျပဳရျခင္း၏ 
အေၾကာင္းရင္းကို ေျပာသည္။
  ထို႔ေၾကာင့ ္ကရငအ္မ်ိဳးသား 
အစည္းအ႐ံုးအေနျဖင့္ သမၼတဦး 
သနိ္းစနိလ္ကထ္ကတ္ြင ္တစ္ႏိငုင္ ံ
လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္ 
မွတ္ေရးထိုးၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး 
ပဲြမ်ား စတင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ 
မလွည့္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနထိ 
ေဆာငရ္ြကသ္ြားေစလိသုညဟ္ ုဖဒိ ု
မန္းၿငိမ္းေမာင္က ဆိုသည္။
   ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား 
သည္ပုဂၢဳိလ္ေရး ယံု ၾကည္မႈႏွင့္  
တည္ေဆာကရ္ၿပီး  ျမနမ္ာႏိငုင္ကံဲ ့
သို ႔   အဖဲြ ႕အစည္းမ်ား အားမ 
ေကာင္းေသးေသာ အေျခအေန 
တြင ္အဖဲြ႕အစည္းအေပၚ ယုံၾကည ္
မႈထက္ လူပုဂၢဳိလ္အေပၚယံုၾကည္ 

မႈက ပိုမ်ားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့ 
လာသူ ကို၀င္းမင္းက ဆုိသည္။
  ‘‘အနီးဆံုး ဥပမာေျပာရရင္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ ျပဳတ္သြားတဲ့အ 
ခ်ိန္မွာ တိုက္ပဲြေတြ ျပန္ျဖစ္တာ 
ပဲ’’ ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ကို 
၀င္းမင္းက ၁၉၉၄ မွစ၍ အစိုးရ 
ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕မ်ား သ 
ေဘာတူခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္ 
စဲေရးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ ျပဳတ္ 
က်ၿပီးေနာက္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ျခင္းကို 
နမူနာေပးကာ ေျပာသည္။
 KNU ၏ အႀကံျပဳခ်က္အ 
ေပၚ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူ႔အ 
ေနျဖင့္  က်န္းမာေရးမေကာင္း  
ေသာလ္ည္း တိငု္းျပည္ႏငွ့ ္ျပညသ္ ူ
လထုူက လုအိပ္ပါက ဆကလ္က ္
ထမ္းေဆာငမ္ညဟု္ ရယ္ရယ္ေမာ 
ေမာျဖင့္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့ 
သို႔ ေျပာဆိုျခင္းမွာ ဒတိုယအႀကမ္ိ 
ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ထုိ႔ေၾကာင့ ္သမၼတဦးသန္ိးစန္ိ 
အေနျဖင့ ္ဒတိုယသကတ္မ္း ဆက ္
လကထ္မ္းေဆာင္ေလမလား စဥ္း 
စားစရာျဖစလ္ာသညဟ္ ုႏိငုင္ံေရး 

ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။
 ‘‘KNU အေနနဲ႔လည္း ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို သမၼတလုပ္ 
တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼတဆက္ 
လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာကေတာ့  
တစ္နည္းအားျဖင့္ သမၼတႀကီးအ 
တြက္ ႀကိဳၿပီး ကမ္ပိန္းလုပ္ေပးတ့ဲ 
သေဘာ၊ အားေပးတ့ဲသေဘာေပါ့’’ 
ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး အဓိပ 
တိေကာငစ္၀ီင္ေဒါကတ္ာဆလိငု္း 
လ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက သံုးသပ္ 
သည္။
 သို႔ေသာ ္ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ သမၼ 
တေရြးခ်ယ္ေသာ စနစမွ္ာ ျပညသ္ ူ
တုိက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ေသာ စနစ္ 
မဟုတ္ဘဲ  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 
 လက္ရွိဖဲြ ႕စည္းပံု  အေျခခံ 
ဥပေဒအရ ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ္ႏငွ့ ္
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ဒုသမၼတ 
တစ္ဦးစီေရြးခ်ယ္ရၿပီး ထုိလႊတ္ 
ေတာ္ႏစွ္ရပ္ေပါင္းရွိ  တပ္မေတာ ္
သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  
အစအုဖဲြ႕က  ဒသုမၼတတစဦ္း ေရြး 

ခ်ယ္ရသည္။ ထိုဒုသမၼတသံုးဦးမွ 
တစ္ဦးအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္က သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္ 
ေရြးခ်ယ္ရသည္။
 သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ 
သမၼတရာထူး လက္ခံၿပီးေနာက္ 
ပါတီဥက႒ၠေနရာကိ ုလကရိွ္ ျပည ္
ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ္နာယက သရူ 
ဦးေရႊမန္းက တာ၀န္ယူလ်က္ ရွိ 
သည္။ သူရဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ 
လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ 
လပုလ္ိုေၾကာင္း တရား၀င္ေျပာဆိ ု
ထားသည္။ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ 
ဒုတိယသက္တမ္း ဆက္လက္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ဆိုပါက 
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္း သူရဦး 
ေရႊမန္းႏငွ့ ္အၿပိဳင ္သမၼတေလာင္း 
ျပန္လညေ္ရြးခ်ယ္ရေတာ့မည ္ျဖစ ္
သည္။
  ‘‘ေရြးေကာက္ပဲြနီးလာရင္ 
ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ ျပန္၀င္၊ မ၀င္ 
ေဆြးေႏြး ၾကလိမ့္မယ္။ ဘာကို  
ၾကည့္မလဲဆိုရင္ လုပ္ရပ္ကိုပဲ  
ၾကည့္ရမွာေပါ့။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး 
က ျဖစႏ္ိုင္ေျခရိွတယ္’’ ဟု ျပည္ 
ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦး 
လွေဆြက သံုးသပ္သည္။
 လကရ္ွိျပညခ္ိငုၿ္ဖိဳးပါတတီြင ္
လည္း အုပ္စုႏွစ္စု ကဲြလ်က္ရိွေၾကာင္း 
လႊတ္ေတာအ္မတမ္်ားက သံုးသပ ္
ၾကသည။္ ယခငအ္စိုးရလကထ္က ္
၀န္ႀကီးမ်ားက ဦးသိန္းစိန္ဘက္ 
မွာရွိၿပီး ခ႐ိုနီဟုေခၚဆိုၾကေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ လႊတ္ 
ေတာ္အမတ္မ်ားက ဦးေရႊမန္း  
အား ေထာက္ခံၾကသည္။ 
 ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေဒသခံ 
စီးပြားေရးလပုင္န္းရငွ ္အမ်ားစမုွာ 
မိမိၿမိဳ႕ရြာေဒသတြင္   နာမည္ 
ေကာင္းမ်ား   ရရွိလာသူမ်ားျဖစ္ 
ၾကသညဟ္ ုရမွ္းတုငိ္းရင္းသားမ်ား 
ဒမုိီကရကတ္စပ္ါတီ ျပညသ္ူ႔လႊတ္ 
ေတာ္အမတ္ ဦးရဲထြန္းက ဆို  
သည္။

 ထုိ႔အျပင္ ဘာသာေရး၊ လူ 
မ်ိဳးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ 
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္လည္း 
ျပညခ္ုငိၿ္ဖိဳးပါတီႏငွ့ ္အမ်ိဳးသားဒမီိ ု
ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီတုိ႔ 
ျပည္မေဒသမ်ားတြင္ အႀကိတ္အ 
နယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိ 
သည္။
 ျပညမ္ေဒသတြင ္ႏိငု္ေျခမ်ား 
ေသာ NLD ပါတီအေနျဖင့္လည္း 
လကရိွ္ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအ 
ရ ၅၉ (စ) အား မျပင္ႏိုင္ပါက 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ သမၼတ 
ျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူေပ။
 လက္ ရိွအေနအထားတြင္  
NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေန 
ျဖင့္ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္သည့္ 
အေနအထားျဖစ္ေနသည္။
    တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား 
တြငမူ္ NLD ေရာ ျပညခ္ိငုၿ္ဖိဳးပါတီ 
ပါ အႏိုင္ရဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္း 
သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြး 
ေကာကပ္ဲြတြင ္ရမွ္းျပညန္ယ ္လား  
႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္၌ NLD ပါတီ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ 
ျခင္းကို သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ 
 ‘‘လကရ္ွ ိလႊတ္ေတာထ္မဲွာရွ ိ
တဲ့ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ အ 
မတ္ေတြ ျပန္အေရြးခ်ယ္ခံရမယ္ 
ဆိုရင္ အဲဒီအမတ္ေတြက ဦးေရႊ 
မန္းကို ေထာက္ခံၾကလိမ့္မယ္’’ 
ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ကို၀င္း 
မင္းက ဆုိသည္။
 သို႔ေသာ ္လကရ္ွ ိတပမ္ေတာ ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ သူရဦးေရႊ 
မန္းထက္ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္း 
စိန္အား ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကသည္ဟု 
တပ္မေတာ္အရာရွိအခ်ိဳ႕က ဆို 
သည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္  
သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဆက္လက္ထမ္း 
ေဆာင္မည္ဆိုပါက တပ္မေတာ္ 
အေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အား ေရြး 
ခ်ယ္ႏိုင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အ 
ရာရွိအခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။
 ‘‘တပ္မေတာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက 
ျပည္မမွာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲႏိုင္ရင္ 
တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ 
ေပါင္းလိုက္ရင္  ဦးသိန္းစိန္က 
သမၼတ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္’’ ဟု ဦး 
လွေဆြက သံုးသပ္သည္။

ဓာတ္ပံု - သမၼတ႐ံုးသမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေကအင္န္ယူဥကၠ႒တို႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္
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ေလးတန္းႏွင့္ ရွစ္တန္းအစုိးရစစ္ျပန္ျဖစ္ေသာအခါ
■ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္

ယခု ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္၍ 
အေျခခံပညာေက်ာင္း  
မ်ား၏ စတုတၳတန္းႏွင့္ 

အ႒မတန္းမ်ား၏ အတန္းတငစ္ာ 
ေမးပြဲမ်ားကို ခ႐ုိင္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွ ဦးေဆာင္စစ္ 
ေဆးမည္အ့စုိးရစနစသ္ုိ႔ ေျပာင္းလ ဲ
စစ္ေဆးသြားေတာမ့ည္ျဖစသ္ည။္
  အေျခခံပညာမူလတန္းအ 
ဆင္ ့ၿပီးေျမာက္ျခင္းစာေမးပြ(ဲစတ ု
တၳတန္း)ကို  သက္ဆုိင္ရာခ႐ုိင္ပ 
ညာေရးမွဴးဦးေဆာင္သည့္စာစစ္ 
အဖြဲ႕က စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
အလယ္တန္းအဆင့္ ၿပီးေျမာက္ 
ျခင္းစာေမးပြ(ဲအ႒မတန္း)ကိ ုျပည ္ 
နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးပညာေရး 
ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးက ဦးေဆာင္   
သည္စ့ာစစအ္ဖြ႕ဲျဖင္ ့စစ္ေဆးသြား 
မည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘အခု ပညာေရးက စနစ္အ 
မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔လုပ္ေနတာေတြရွိတယ္။ 
ေလးတန္းနဲ ႔ရွစ္တန္းကို ခ႐ုိင္နဲ ႔  
တုိင္းက စစ္မယ္ဆုိရင္ ပညာေရး 
၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ဗဟိုခ်ဳပ္ကုငိစ္ရာမ 
လုိေတာ့ဘဲ ခ႐ုိင္ေတြကေန လုပ္ 
ပုငိခ္ြင့္ေတြပုရိလာမယ။္ ပုလိပုခ္်င ္
ကုိင္ခ်င္စိတ္ေတြျဖစ္လာမယ္။ ပ 
ညာေရးစနစဘ္ကမ္ွာ ပုၿိပီးအက်ဳိး 
ရွသိြားသလု ိကေလးေတြအတြက ္
လည္း ပုၿိပီးခကခ္လဲာႏုငိတ္ယ။္ အ 
ဓိက အရည္အေသြးက ပိုအေရးႀကီး 
တယ္’’ဟု ႏုငိင္ံေတာ္ သမၼတစီးပြား 
ေရးအႀကံေပးေဒါက္တာေအာင္ 
ထြန္းသက္ကေျပာသည္။
  ယခင္က ပညာေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနသည္ မူလတန္းမွ န၀မတန္း 
အထိေက်ာင္းတြင္းစစ္ေဆး၍ သ 
တၱမတန္းအထိ အေအာင္ေပးေန 

ေသာစနစ ္ကိ ုက်င္သ့ုံးေနၿပီး ဒသမ 
တန္းသုိ႔ေရာကရ္ွမိသွာ တကသၠိလု ္
၀ငတ္န္းစာေမးပြအဲမည္ျဖင္ ့ပညာ 
ေရး၀န္ႀကီးက တာ၀န္ေပးသကူ ဦး 
ေဆာင္ေသာ စာစစ္အဖြဲ႕က ျပည္ 
တြင္းစာစစ္ဌာနမ်ားအတြက္ ေမး 
ခြန္းတစစ္ုံႏငွ္ ့ျပညပ္စာစစဌ္ာနအ 
တြက္ ေမးခြန္း၁၀စုံ စုစုေပါင္း ၁၁ 
စုထံတု္ေ၀ၿပီး ေျဖဆုရိသည္အ့စုိးရ 
စစစ္နစက္ု ိက်င္သ့ုံးေဆာငရ္ြကခ္ဲ ့
သည္။
 လကရိွ္အခ်ိန္တြင ္အေျခခံပ 
ညာအဆင္စ့ာေမးပြကဲိ ုအခန္းဆုံး 
စနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ယခုလုိ အစုိးရစစ္စနစ္ေျပာင္းလဲ 
က်င့္သံုးပါက သင္ခန္းစာအားလံုးထဲ 
မွ ေမးခြန္းထုတ္၍ စစ္ေဆးေသာ စ 
နစ္ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘ဟိုတုန္းက စဥ္ဆကမ္ျပတ္ 
အကဲျဖတ္တာ မူအားျဖင့္ေကာင္း 

တယ္။ လက္ေတြ႕မလုပ္ႏုိင္တဲ့အ 
တြက ္အရညအ္ေသြးက်တယ္။အ 
ခုလုိမ်ဳိး  စစ္ေဆးတာက တတ္ 
ေျမာက္မႈအရည္အေသြးကို ျမႇင့္ 
တင္ခ်င္တဲ့အတြက္စစ္ေဆးတာ။ 
စာေမးပြဲကို ဗဟုိျပဳတာမဟုတ္ဘဲ 
နဲ႔ အလြတ္က်က႐ံု္နဲ႔မရတဲ ့စဥ္းစား 
ေတြးေခၚရတဲ့ ေမးခြန္းေတြပါလာ 
ေတာ ့ပုခိကလ္ာမယ။္ အေအာင၊္ 
အက်ေတြရွိလာေပမယ့္ ကေလး 
ေတြအတြက္တတ္ေျမာက္မႈ အ 
ရညအ္ေသြးက ပိုျမင္လ့ာမယ္’’ ဟု 
အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန 
(ေအာက္ျမန္မာျပည္ )ဒု -ၫႊန္  
ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပဥ္ီးစုိး၀င္းက ေျပာ 
သည္။
 စာေမးပြစဲနစ္ေျပာင္းလသဲြား 
သည္အ့တြက ္ယခငက္ဲ့သုိ႔ အတန္း  
တင္စနစ္ျဖင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ 
ခ်က္မ်ားမရိွႏိုင္ေတာ့ဘဲ  ေအာင္ 

ျခင္း၊ က်ျခင္းရွိလာႏုိင္ၿပီး စာမ 
လုိက္ႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အေနျဖင္ ့ေက်ာင္းကိစုြန္႔ခြာ၍ လပု ္
ငန္းခြငသ္ုိ႔ ၀င္ေရာကသ္ြားႏုငိ္ေျခရွ ိ
လာႏုိင္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ 
ပညာေရးမွဴး ဦးလွစိန္ထြန္းကသုံး 
သပ္သည္။
 ‘‘တစဖ္ကမွ္ာ အရညအ္ေသြး 
ေကာင္းမြန္တဲ့ေက်ာင္းသားေတြ 
ထြကလ္ာႏုငိသ္လု ိေက်ာင္းထြက ္
သြားရတဲ့ အေလအလြင့္ကေလး 
ေတြလည္း ပုိမ်ားလာႏုိင္တယ္။ 
ေလးတန္းကေန တစခ္ါ ကန္႔၊ ရွစ ္
တန္းကေနတစ္ခါကန႔္ လုိက္ရင္ 
ဆယတ္န္းကိုေရာကဖ္ုိ႔ ေတာ္ေတာ ္
ခကသ္ြားၿပ။ီ ေက်ာင္းသားတိငု္းက 
ဆယ္တန္းပညာကုိ သင္ဖူးတဲ့လူ 
နည္းသြားမယ္’’ဟု ဦးလွစိန္ထြန္း 
ကေျပာသည္။
    ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ 

၂၀၁၂ခုႏစွ ္ေဖေဖာ္၀ါရီတြင ္ထုတ္ 
ျပန္ခဲ့ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ အေျခခံပညာ 
ေက်ာင္းေပါင္း ေလးေသာင္း ေက်ာ ္
ရွိၿပီး မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္း 
သား၊ ေက်ာင္းသူ ငါးသန္းေက်ာ္၊ 
အလယ္တန္းအဆင့္  ေက်ာင္း  
သား၊ေက်ာင္းသူႏွစ္သန္းေက်ာ္  
ႏွင့္အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္း 
သား၊ ေက်ာင္းသူေျခာက္သိန္းခြဲ 
ေက်ာ္သာက်န္ရွိေတာ့သည္။
  ‘‘ဒစီနစက္ အရငစ္နစထ္က ္
ထိေရာက္တယ္။ အစပုိင္းေတာ့ 
နည္းနည္းအခက္ေတြ႕ႏုိင္တယ္။ 
အခုသြားေနတဲ့ပံုစကံ  အတန္းတင ္
ေပးတာဆုိေတာ့ေလ။  တခ်ဳိ႕က 
ေလးေတြကလည္း မဘိေတြေတာ 
ေခၚသြားတာမ်ဳိး။ အိမ္အလုပ္ကို 
လုပ္ကုိင္ေပးရတဲ့အခါက်ေတာ့ 
ေက်ာင္းပ်က္တာမ်ားတာမ်ဳိးေတြ 

ျဖစလ္ာၿပီး အခက္ေတြ႕ႏုငိတ္ယ။္ 
သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကလည္း အခ်ိန္ 
တန္ရင္ ေအာင္မွာပဲဆုိတာမ်ဳိးနဲ႔ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈအားနည္းတဲ့ 
ကေလးေတြ အခက္ေတြ႕ႏိုင္ တယ္’’ 
ဟ ုမေကြးတုငိ္း ဒါန္းပငက္န ္ေက်း 
ရြာရိွ အမွတ္(၂၉)မူလတန္းလြန္ 
ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး 
ဦးတင့္ထူးဦးကေျပာသည္။
 ၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္  ျမန္မာ့ဆုိ  
ရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ(မဆလ) 
ေခတ္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း 
မ်ား၌ စတုတၳတန္း၊ သတၱမတန္း၊ 
န၀မတန္းႏငွ္ ့ဒသမတန္းကိ ုအစုိး 
ရစစအ္ေနျဖင္ ့စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တက ၠ 
သိလု၀္ငတ္န္းျဖစသ္ည္ ့ ဒသမတန္း 
ေအာင္စာရင္း၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအ 
တုိင္းအေနျဖင့္ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ 
ႏႈန္းမွာ ၁၄ရာ ခုငိ္ႏႈန္းေအာကတ္ြင ္
သာရိွခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္သည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ တတ္ 
ေျမာက္မႈ အရည္အေသြးျမင့္မား 
ၿပီး တကသၠိလု ္တက္ေရာကၿ္ပီးစီး၍  
လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ရာတြင္ 
ပုိမုိအဆင္ေျပခဲ့သည္။
   ‘‘ဟိုးအရင္တုန္းကဆုိရင္ 
တကၠသိုလ္တက္ေနတဲ့ ေက်ာင္း 
သားေတြကို လူတုိင္းကေလးစား 
အားက်ၾကတယ္။ တစၿ္မိဳ႕နယ္လုံး 
မွ  ဆယ္တန္းကိုတစ္ေယာက္  
ေအာင္ဖုိ ႔ ခဲယဥ္းတယ္။ အခုက် 
ေတာ့ ဆယ္တန္းေအာင္၊ တကၠ 
သိုလ္တက္တဲ့  ကေလးေတြက 
လည္း အရမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းၿပီး 
ေတာ ့အလပုအ္ကုငိ္ေတြရွာမရလုိ႔ 
ေယာင္ခ်ာခ်ာျဖစ္ေနတဲ့ လူငယ္ 
ေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ေနရတယ္’’ 
ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မွ အသက္(၆၀)အ 
ရြယဥ္ီးေက်ာမ္င္းကေျပာျပသည။္

ဓာတ္ပုံ - နစ္ကီယခုပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ေလးတန္းႏွင့္ ရွစ္တန္းကုိ အစုိးရစစ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲလုိက္သည္

စာမ်က္ႏွာ (၁၆) သို႔
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အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးထားၿပီးျဖစ္၍
စာသင္ႏွစ္အတြင္း မည္သည့္အလွဴေငြမွ် မေကာက္ရဟုဆုိ
ေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၇
   အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားေပးထားေသာ 
ေၾကာင့ ္ယခုပညာသင္ႏစွအ္တြင္း 
ေက်ာင္းသူ ၊  ေက်ာင္းသားမ်ား  
ထံမွ အလွဴေငြေကာက္ခံမႈမ်ားရိွ 
ပါက ထိထိေရာက္ေရာက္အေရး 
ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ (၁) 
အေျခခံပညာဦးစီးဌာန(ေအာက္ 
ျမန္မာျပည္)မွ သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘အခုႏွစ္ကစၿပီး မူလတန္း၊ 
အလယတ္န္းေက်ာင္းသ၊ူ ေက်ာင္း 
သားေတြ ေက်ာင္းကိ ုအခမဲတ့က ္
လို႔ရၿပီ။ မႏွစ္ကလည္း မူလတန္း 
သင္တဲ့ ေက်ာင္းေတြကို ေက်ာင္း 
သားဦးေရအလိကု ္ေထာကပ္ံ့ေပး 
ထားတယ။္ ဒီႏစွလ္ည္း ဒထီက္ျမႇင့ ္
ၿပီး ေထာကပ္ံ့ေပးသြားဖို႔အစအီစဥ ္
ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေက်ာင္းသား 
ေတြဆကီ ေနထပ္ၿပီး မေကာက္ေစ 
ခ်င္ေတာ့ဘူး။ ေကာက္တယ္လို ႔ 
အေထာက္အထား တိတိက်က်နဲ႔ 
လာတိငုရ္င ္အဒဲီေက်ာင္းကိ ုထထိ ိ
ေရာက္ေရာက္ အေရးယူသြားမယ္’’ 
ဟု အမွတ္ (၁) အေျခခပံညာဦးစီး 

ဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္)  ဒုတိ 
ယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစုိး၀င္း 
က ေျပာသည္။
   ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္ 
တြင္ မူလတန္းသင္ၾကားေပးေန 
သည့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား 
အား ေက်ာင္းရွ ိေက်ာင္းသားဦး ေရ 
အလိုက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြက်ပ ္
တစ္သိန္းမွေလးသိန္းအထိ ေထာက္ 
ပံ့ေပးေနၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အလယ္ 
တန္းရွသိည့ ္ေက်ာင္းမ်ားကိပုါ အ 
ေသးသုံးေထာက္ပ့ံေၾကး ေငြမ်ား 
ေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွေၾကာင္း အ 
မွတ္ (၁) အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန 
(ေအာက္ျမန္မာျပည္) မွ သိရသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကပညာေရး 
၀န္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေပးထား 
ျခင္းျဖစၿ္ပီး ယခုႏစွတ္ြင ္ပညာေရး 
၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ပူး 
ေပါင္း၍ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပး 
သြားမည္ျဖစ္သည္။
   ‘‘ေက်ာင္းတက္ေနတုန္း 
ဘာဖုိး၊ ညာဖုိးေတြ မေကာက္ရ 
ေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ 
စုၿပီး ထည့္ရမယ္ဆိုေတာ့ တစ္ 
ေယာက္ကို ဘယ္ေလာက္ႏႈန္းဆိ ု

တာထကစ္ာရင ္ကိယုထ္ည့ခ္်ငတ္ဲ ့
အလွဴေငြကို ထည့္လို႔ရသြားတာ 
ေပါ့’’ဟု ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ 
ေက်ာင္းသားမဘိတစဥ္ီးျဖစသ္ည့ ္
ေဒၚသင္းသင္းက ေျပာသည္။
 အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား 
အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရာ 
၌ ေက်ာင္းဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ 
ငန္းမ်ားတြင ္အသံုးျပဳရန ္အေသး 
သံုးေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိကေလးမ်ား 
ကို ပိုမိုေလ့က်င့္ေပးေစလိုသည့္ 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္စုဖဲြ႕ 
၍ ေက်ာင္းသို႔ တရား၀င္လွဴဒါန္း 
ႏိငုၿ္ပီး အဆိပုါေငြေၾကးမ်ားကိ ုတ 
ရား၀င္လက္ခံ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
စြာ စာရင္းရွင္းလင္းျပသေပးရ 
မည္ျဖစ္သည္။
 ထို႔အျပင္ ပညာေရးျပကၡဒိန္ 
တြင္ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ 
သည့ ္၀ါဆုသိကၤန္းကပ္ျခင္း၊ ဆ ရာ 
ကန္ေတာ့ပဲြက်င္းပျခင္း၊ ကထိန္ပဲြ၊ 
စံညုပီဲြေတာစ္သည္ ့ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ား စိတ္ဓာတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳး 
ေရးအတြက ္ျပဳလပုသ္ည့ ္ပဲြေတာ္
မ်ားတြင ္လိအုပသ္ည့ ္ေငြ ေၾကးမ်ား 
ကို ေက်ာင္းေကာ္မတီ  ႏွင့္တုိင္ 

ပင္၍  ေကာက္ခံခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဦးစိုး၀င္းက ေျပာသည္။
 ‘‘ဒလီိုေထာကပ္ံ့ေပးျခင္း အား 
ျဖင့္ ေက်ာင္းေနႏႈန္းေတြ တိုးလာ 
မယ။္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေတြ ေလ်ာ ့
က်သြားမယ္။ မိဘေတြရဲ႕ အစီအ 
စဥ္၊ NGO က အစအီစဥ္ လွဴတာမ်ိဳး 
ကိ ုလကခံ္တယ္။ ေက်ာင္းက လပ္ု 
ခ်င္လို႔ ေတာင္းတာမ်ိဳးေတာ့ မရ 
ဘူး။ ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း တာ၀န္ 
ယူေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ မိဘမ်ား 
ကလည္း ၀ိငု္း၀န္းစုေပါင္း ပံပ့ိုးၾက 
ပါ’’ ဟု ဦးစိုး၀င္းက ေျပာသည္။
 ေအာက္ျမန္မာျပည္ရိွ ၿမိဳ႕ 
နယ္ ၉၈ ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ ဆင္းရဲႏြမ္း 
ပါးၿပီး မိခင္တစ္ဦးတည္း တာ၀န္ ယူ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ ေက်ာင္း 
သား၊ ေက်ာင္းသမူ်ားႏငွ့ ္ေမာင္ႏမွ 
မ်ားျ ပား သ ည့္  မိ သား စု မ်ား မွ  
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသမူ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္၍ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ 
ေၾကးမ်ား ေပးသည့္အစီအစဥ္ကို 
လည္း ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္(၁) 
အေျခခံပညာဦးစီးဌာန (ေအာက ္
ျမန္မာျပည္)မွ သိရသည္။

 ခ႐ုိင္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒ 
သႀကီးမွ စစ္ေဆးသည့္အစုိးရစစ္ 
စနစ္သုိ ႔   ကူးေျပာင္းသြားေသာ 
ေၾကာင္ ့ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္
သင႐္ုိးၫႊန္းတမ္းကိ ုအလြတ ္က်က ္
မတွၿ္ပီး ေျဖဆုရိသည္စ့နစမ္်ဳိး နည္း 
ပါးသြားကာ အတန္းပိုင္ ဆရာ၊  
ဆရာမမ်ားထံတြင္ ၀ုိင္း၊ က်ဴရွင္ 
တက္ရသည့္စနစ္မ်ား ေလ်ာ့ပါး 
သြားႏုိင္ေၾကာင္း   ေက်ာင္းသား 
မိဘမ်ားထံမွသိရသည္။
 ‘‘ကေလးကေတာ့ ပုိပင္ပန္း 
မွာေပါ့။ အရင္ကလုိ ဒါသင္၊ ဒါ 
က်က္၊ ဒါေမး၊ ဒါေျဖလုိ အလြတ္ 
က်က္စနစ္မ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ 
အကုန္သင္ ၿ ပီး အကုန္က်က္ရ 
ေတာ့မယ္။ အရင္ကလုိ အတန္း 
ပိငုဆ္ရာမဆမီွာ ေမးခြန္းရေအာင၊္  
အဆင့္တက္ေအာင္ က်ဳရွင္တုိ ႔၊ 
၀ုိင္းတုိ႔ သြားတက္စရာမလုိေတာ့ 
ဘူး။ တကယ္စာသင္ေပးမယ့္ က်ဴ 
ရငွမ္်ဳိး၊ ဆရာမ်ဳိးကိ ုအဒဲလီု ိကုယိ ္
ႀကဳကိတ္ဲ့ဆရာ၊ ဆရာမဆမွီာသြား 
တက္လုိ ႔ရႏုိင္မယ္ထင္တယ္’’ဟု 
ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာငး္ 
သားမိဘတစ္ဦးျဖစ္သည့္  ေဒၚ 
သင္းသင္းကေျပာသည္။

 ႏုငိင္ံေတာ္သမၼတဦးသန္ိးစန္ိ 
လက္ထက္တြင္ အမ်ဳိးသားပညာ 
ရညဖ္ြ႕ံၿဖဳိးတုိးတကရ္န ္ႏုငိင္ံေတာ ္
အစုိးရ၏ အသုးံစရိတ္မွ ပညာေရး 
က႑အတြက္ခ် မွတ္ေပးသည့္  
ဘ႑ာေငြပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္  
ထက္တစ္ႏွစ္ပုိမုိတုိးျမႇင့္ခ်ထား 
ေပးလာသည္အ့ျပင ္ပညာေရးမ၀ူါ 
ဒမ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။
 ‘‘ဒါေတြ အားလံုး လုပ္ရင္ရ 
တဲ့ ရလဒ္ကဘာလဲ။ ကုိယ္လုိခ်င္ 
တဲ့ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ကေလး 
ေတြျဖစ္ဖုိ ႔လုိတယ္။ ေက်ာင္းၿပီး 
တာနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ကို ခ်က္ခ်င္း 
တန္း၀င္ႏုငိတ္ဲ ့ကေလးမ်ဳိးေတြျဖစ ္
ရမယ္။ စနစ္ဆုိတာထက္ကို ရတဲ့ 
ရလဒ္က ပိုအေရးႀကီးတယ္။ ဦး 
တည္ခ်က္ကို မေမ့သင့္ဘူး။ ၿပီး 
ေတာ့မ ႀကိဳးစားလုိ ႔ မဟုတ္ဘဲနဲ ႔ 
ေက်ာင္းဆက္မတက္ႏုိင္ေတာ့တဲ့ 
ကေလးေတြကို ဘာလုပ္ေပးႏုိင္မ 
လဲဆုိတာကိုလည္း ျပန္စဥ္းစားဖုိ႔ 
လုတိယ္’’ဟု ႏုငိင္ံေတာ္သမၼတ၏ 
စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာ 
ေအာင္ထြန္းသက္ကေျပာသည္။

ေလးတန္းႏွင့္ ရွစ္တန္းအစုိးရစစ္ျပန္ျဖစ္ေသာအခါ
စာမ်က္ႏွာ (၁၅) မွ
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၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ကုမၸဏီကားေမာင္းရန္ ယာဥ္ေမာင္း အ 
ျမန္အလိုရွိသည္။ လစာ-ညိႇႏႈိင္း

ဖုန္း- ၀၉-၂၀၂၁၂၉၅
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Marketing Manager (1) Post
Manager                (1) Post
ယာဥ္ေမာင္း             (2) Posts
စတိုစာေရး               (2) Posts
Yellow Hand ကြန္ကရစ္အုတ္႐ုိက္စက္

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၉၉၄၁၀
------------------------

အလုိရိွသည္
AutoCAD, 3dsMax, Revit Full Time/ 
Part Time သင္ၾကားျပသႏုိင္သူ ဆရာ/ 
ဆရာမမ်ားအလိုရိွပါသည္။
Email:ctmyanmar@gmail.com

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

၀န္ထမ္းအလုိရွိသည္
အေရာင္းစာေရးမ (၃) ဦး
ယာဥ္ေမာင္း        (၃) ဦး

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Project Manager      M (1) Post
Project Architect        M/F (2) Posts
BE(Civil Engineer)    M (1) Post
QS (Quality Surveory) M/F (2) Posts 
Driver                     M (5) Posts
Email:hr@beavergroup.net

PH:09 31587221
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ဆုိင္၀န္ထမ္း က်ား (၁) ဦး

အလုပ္ခ်ိန္ နံနက္ (၁၀) နာရီမွ ည 
(၉နာရီခဲြ)အထိ အေျခခံလစာ ငါးေသာင္း 
က်ပ္+ရကမွ္န္ေၾကး၊ တစလ္ ခြင္ ့ႏစွရ္က၊္ 
သဃၤန္းကြၽန္း၊ သု၀ဏၰေနထုိင္သူ ဦးစား 
ေပးမည္။

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စုိက္ပ်ိဳးေရးၿခံလုပ္သား (၁၀) ဦး
(စရိတ္ၿငိမ္း-ေျခာက္ေသာင္းက်ပ္)။

ဖုန္း-၀၉၇၃၁၉၈၂၆၆ 
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Admin Staff   M (3) Posts
၁၀ တန္းေအာင္(သုိ ႔) ဘဲြ႕ရ၊ စာရင္း 
ဇယားမ်ား ကြၽမ္းက်င္။
အခန္းအမွတ္ (၃၀၂)၊ ၃ လႊာ၊ တိုက္ 
ဘီ၊ ပညာ၀တီရိပ္သာ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၁ ၅၄၆၃၀၆
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Office Secretary         (1) Post
Tele Marketing        F (3) Posts
Marketing          M/F (3) Posts

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၀၆၂၀၀၀
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္ မ (၁) ဦး
လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရိွသူ ဦးစားေပး 
မည္။
Email:chunchunlim@gmail.com

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၅၈၇၄၄
------------------------
၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Receptionist F (4) Posts
Housekeeping M/F (6) Posts

Waiter            M (1) Post
ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္အၿပီးအစီး။
ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၈၄၅၅၅
APPLIED ENGINEERING Group
Air Con Leader M (1) Post
Air Con Helper M (2) Posts
PH:09 73056441
Famous Land Travel Co.,Ltd
Office Staff M/F (3) Posts
PH:09 73630974
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း           က်ား (၁) ဦး
Graphic Designer  က်ား (၁) ဦး
အမွတ္ (15/A5)၊ ျပည္လမ္း၊ ၉ မိုင္/ 
ေအ၀မ္း၊ မရမ္းကန္ုးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကန္ုၿမိဳ႕။ 
 ဖုန္း-၀၉ ၄၃၂၀၅၀၁၈
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sales & Marketing   M/F (4) Posts
နယ္ထြက္ႏုိင္ရမည္။ အနည္းဆံုးတကၠ 
သိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ ၿပီးသူျဖစ္ရ 
မည္။ (၂၀.၆.၂၀၁၄) ေနာက္ဆံုး။
တိုက ္(၈၈၈)၊ အခန္း (၀၀၄)၊ အုတ္က်င္း 
ဘူတာ႐ံုလမ္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Civil Engineer   M/F (1) Post
Above 2year experience.
လစာအျပင္ % ခံစားခြင့္ရိွသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၀၀၂၈၉၆
------------------------

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 ၃၃၄၇၉၅၅၈
------------------------

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
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
Sales & marketing Manager 
M/F(1) Post
Sales & marketing Staff  M/F (10) Posts 
Graphic Designer     M/F (1) Post
Android Developer      M/F (2) Posts
Email:hr.directoryservice@gmail.
com

PH:95-9-8635828
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အၿမဲတမ္းစံ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္
အမ်ိဳးသမီး marketing ၀န္ထမ္းအလုိရိွ 
သည္။ Commission ေကာင္းေကာင္း 
ရပါမည္။
C-119,GF,မုဒိတာ ကြန္ဒို၊ ဗဟိုလမ္း၊ 
သမိုင္းလမ္းဆံအုနီး၊ မရမ္းကန္ုးၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၇၇၆၄၇၇

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ  (JE) က်ား 
(၁) ဦး၊ AGTI (Civil),B.Tech (Civil) 
ေတာငင္ ူလပုင္န္းခြင႐္ံုး၌ ေနထုငိရ္မည။္ 
အမွတ္ (၃၈)၊ ငါးလႊာ၊ ေရႊသရဖီရိပ္မြန္ 
အိမ္ရာ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ကမာ 
ရြတ္။  

ဖုန္း-၀၁ ၅၃၀၇၁၃
------------------------

အလိုရိွသည္
Foreign Mission တြင္ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ရန္ အတြင္းေရးမွဴး (Secretary) 
အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအလိုရိွသည္။ ကြန္ပ်ဴ 
တာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းက်င္ၿပီး၊ လုပ္ 
သက္ သံုးႏွစ္ရိွရမည္။ CV ႏွင့္ ဓာတ္ပံုကုိ 
Email: tztztz78@gmail.comသုိ ႔ 
ေပးပို႔ရန္။
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ကားပစၥည္းျဖန္ ႔ခ်ိျခင္းစိတ္ပါ၀င္စားသူ 
အမ်ိဳးသား၀န္ထမ္း (၂) ဦးအလိုရိွသည္။
အသက ္၂၅ မွ ၃၀ ႏစွအ္တြင္းျဖစရ္မည။္ 
တကၠသုိလ္မွ ဘြဲ႕ရရိွၿပီးသူ ဦးစားေပး 
မည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၆၃၄၃၅
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
႐ံုးလုပ္ငန္းစာေရး   မ (၁) ဦး
အေဆာင္မွဴး         မ (၁) ဦး
ဒ႐ုိင္ဘာ(အခ်ိန္ပုိင္း)  (၁) ဦး
တစ္ပတ္ေလးရက္)
အေထြေထြလုပ္သား က်ား (၁) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၃၂၉၃၁

ကုိရီးယားသုိ႔ တရား၀င္လုပ္သားေစလႊတ္မႈ စာခ်ဳပ္ ႏွစ္ကုန္တြင္ သက္တမ္းတုိးမည္
ေအးျမတ္သူ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၇
ကုိရီးယားသုိ႔ျမန္မာအလုပ္သမား 
ေစလႊတမ္ႈႏစွ္ႏုငိင္ ံသေဘာတ ူစာ 
ခ်ဳပ္ကို  ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ အသစ္ 
ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အစုိးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ 
ေရးေအဂ်င္စီမန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္ 
တာဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။
  ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ ႔ ျမန္မာ 
အလပ္ုသမားေစလႊတ္မႈကိ ု၂၀၁၀  
ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ကုိရီးယားလူသား 
အရင္းအျမစ္ဌာန (HRD Korea- 
n Center)ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ  ႏွစ္ 
ႏိုင္ငံေလးႏွစ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(MOU)ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး 
လုပ္သား ေစလႊတ္လ်က္ရိွသည္။ 
ယခုစာခ်ဳပ္မွာ ယခုဒီဇင္ဘာလ 
တြင္ ကုန္ဆံုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ MOU စာခ်ဳပ္ 
ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ 
ဆိုရန္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ စတင္ ညိႇ 
ႏႈငိ္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  
သတင္းရရိွသည္။

 ‘‘MOU သကတ္မ္းထပ္တိုးဖုိ႔ 
က ျပန္ညိႇရဦးမယ္။ ညိႇၿပီးမွ ထုိးရ 
မွာေပါ့။ ညိႇေနတုန္း အရင္ MOU 
သက္တမ္းကုန္ခ်ိန္ေရာက္ေနေပ 
မယ့္လည္း ဆက္ပို႔ေနလို႔ရတယ္။ 
ညိႇေနတုန္း MOU သက္တမ္းကုန္ 

သြားလို႔  လုပ္သားပုိ႔လို႔မရေတာ့ 
ဘူးဆိုတာေတာ့ မရိွပါဘူး’’ဟု ဦး 
၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။
 ကုိရီးယားႏုိင္ငံက ၁၁ ႏုိင္ငံ 
မွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ၎တို ႔ 
ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ အေသးစားစက္မႈ 

လက္မႈလုပ္ငန္းတို႔တြင္ အလုပ္ 
လုပ္ကုိင္ရန္ လုပ္သားေခၚဆိုေန 
ရာ ျမန္မာအလပ္ုသမားမ်ားသည ္
အလုပ္ရွင္သေဘာက်၍ ႏွစ္စဥ္ 
ေခၚယမူႈႏႈန္းျမင္တ့ကလ္ာခဲသ့ည။္ 
ထုိသုိ ႔လုပ္သားေခၚယူမႈႏႈန္းျမင့္  

တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် တရားမ 
၀င္ေနထုိင္သည့္ လုပ္သားအေရ 
အတြက္မွာလည္း တျဖည္းျဖည္း 
ျမင့္တက္လာသည္။
 အဆိပုါတရားမ၀ငလ္ပ္ု သား 
အေရအတြက္ျမင့္တက္လာျခင္း 
သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
အျပငလ္ပုသ္ားေစလႊတမ္ႈ အပုငိ္း 
တြင္  ထိခိုက္လာႏိုင္ဖြယ္မ်ားရိွ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အစုိးရမွ ကုိရီး 
ယားသုိ႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ 
ကုငိမ္ည္ ့ျမနမ္ာအလပုသ္မားမ်ား 
ကို ခံ၀န္ကတိစာခ်ဳပ္စေပၚေငြအ 
ျဖစ ္က်ပ ္၁၅ သနိ္းယာယီေပးသြင္း 
ရမည္ျဖစ္သည္။
 ထို႔အျပင ္သတၱမအႀကမ္ိ ကု ိ
ရီးယားဘာသာစကားကြၽမ္း က်ငမ္ႈ 
စာေမးပြဲ (EPS TOPIK)စာေမးပြဲ 
ေအာငစ္ာရင္းသည ္ဇြန္လ ၁၁ ရက ္
တြင ္ထြကရွိ္မည ္ျဖစသ္ည။္ အဆိ ု
ပါစာေမးပြဲေျဖဆိ ုေအာင္ျမငသ္ည္ ့
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္  
ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္မွ စ၍ အလုပ္ေလွ်ာက္ 
လႊာႏွင့္အတူ ၎တို႔ဘဏ္စာရင္း 

စာအပုပ္ါ ပူးတြ၍ဲ အလပု္ေလွ်ာက ္
ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ 
ရွိသည။္ ယင္း ကဲ့သုိ႔ ဘဏစ္ာအုပ္ 
ေတာင္းခံရျခင္းသည္ ကုိရီးယား 
တြင ္သြားေရာကအ္လပုလ္ပုက္ုငိ ္
ၿပီး ေနရပ္သုိ႔ျပန္သည့္အခါ ၎ 
တို ႔အက်ိဳးခံစားခြင့္အာမခံေၾကး 
မ်ားကု ိအလပုသ္မားမ်ားက ထတု ္
ယူသြားျခင္း   မရိွျခင္းေ ၾကာင့္  
ျဖစ္သည္။
 ကုိရီးယားႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္ 
မာမ်ားအနက္ စာခ်ဳပ္အတိုင္း မလုပ္ 
ဘဲ အလုပ္ေျပာင္းသြားေသာေၾကာင့္၊ 
ျပန္မလာေသာေၾကာင့္ စသျဖင့္ 
တရားမ၀င္ျဖစ္သြားေသာ ျမန္မာ 
လု ပ္သားအေရအတြက္  ၆၀၀  
ေက်ာရ္ိသွည။္ ထုကိဲသ့ုိ႔ တရားမ၀င ္
လုပ္သားအေရအတြက္ျမင့္တက္ 
လာခဲ့၍ ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက 
ကုိရီးယားအစိုးရဘက္မွ ျမန္မာ 
အလုပ္သမားမ်ား အားဗီဇာထတု ္
ေပးျခင္းကို ဆုိင္းငံ့ခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္းEPS-TOPAK စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းၾကည့္႐ႈေနသူမ်ား
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ေနလင္းထြန္း

ေစတနာေက်ာင္းမ်ား တကယ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္လိုသည္ဆိုလွ်င္
အစိုးရသစက္ အခမဲ့မူလတန္းႏငွ္ ့
အလယ္တန္းပညာေရးစနစ္ဟု 
ေႂကြးေၾကာ္ေနခ်ိန္တြင္ အခမဲ့ဟု 
ဆိုေသာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ပညာသင္ယူရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာ 
ေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာ 
ေရးေက်ာင္းမ်ားတြင ္ပညာသငယ္ ူ
ေသာ ကေလးဦးေရျမင့္တက္လာ 
ေနပါသည္။
 လကရိွ္အခ်ိန္တြင ္ႏိငုင္တံစ ္
ဝန္း ဘနု္းေတာႀ္ကီးသငပ္ညာေရး 
မလူတန္း၊ မလူတန္းလြန္ေက်ာင္း၊ 
အလယတ္န္းေက်ာင္းႏငွ္ ့အထက ္
တန္းေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၁,၅၉၇ 
ေက်ာင္းတြင္  ပညာသင္ယူေန 
ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 
အေရအတြက္မွာ ႏွစ္သိန္းခုနစ္ 
ေသာင္းခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
 အေမ့ေလ်ာ့ခံျဖစ္ေနေသာ 
ဘု န္းေ တာ္ ႀ ကီး သ င္ ပ ညာေ ရး  
ေက်ာင္းမ်ားရွ ိကေလးငယမ္်ား၏ 
ပညာေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ပုိမုိအေလး 
ထားဂ႐ုျပဳမႈႏငွ္ ့ကညူပီ့ပံိုးေထာက ္
ပံ့မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။
 ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္ပညာ 
ေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ 
ယူေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရျမင့္ 
တက္လာမႈႏွင့္အတူ မူလတန္း 
ေက်ာင္းမ်ားကို  အလယ္တန္း  
အဆင္၊့ အလယတ္န္းေက်ာင္းမ်ား 
ကို အထက္တန္းအဆင့္သို ႔ တုိး 
ျမႇင့္ေပးရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ 
ပညာေရးေက်ာင္းထိငုဆ္ရာေတာ ္
မ်ားက ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။
          ယခုႏစွမ္်ားတြင ္ဘနု္းေတာႀ္ကီး 
သင္ ပညာေရးေက်ာင္း အေရ 
အတြက္  ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္  
လည္း အထက္တန္းေက်ာင္းႏွစ္ 
ေက်ာင္းႏငွ္ ့အလယတ္န္းေက်ာင္း  
၁၀၉ ေက်ာင္းသာ တည္ေထာင္  
ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေတာ့ ေတာ 
တိုကဘ္ကမွာ အလယ္တန္းရယ္၊ 
အထက္တန္းရယ္တြဲ ၿပီး သင္ရ 
တယ။္ ဒီႏစွ္ေရာက္ေတာ ့သငခ္ြင္ ့
မရေတာ့ပါဘူး။ အခက္အခဲေတြ 
ျဖစလ္ာတာေပါ။့ တြဲေက်ာင္းေတြ 
ကို တစ္ႏွစ္နားၿပီးေတာ့မွ ျပင္ပ 
ေျဖဖုိ႔ေျပာပါတယ္။ ေနာကတ္စခ္ါ 
ျပ န္ စ ည္းေ ဝး လို က္ တဲ့ အ ခါ မွာ  
ကိယု့္ေက်ာင္းကေန ကိယု္ဘ့ာသာ 
ကားငွားၿပီး ဆရာေတာ္ေက်ာင္း 
ကို သြားသင္ရမယ္’’ဟု မဂၤလာဒံု 
ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ျမသိဂႌသီလရွင္ပညာ 
ေရးေက်ာင္းမွ ဆရာေလး ေဒၚသီ 
လဝတီက ေျပာသည္။
 ယခင္ႏွစ္က သူငယ္တန္းမွ 
ဒသမတန္းအထိ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသ ူ၈၈၀ ဦးကိ ုပညာသင ္

ၾကားပို ႔ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ 
တြင ္နဝမတန္းႏငွ္ ့တကသၠိလု၀္င ္
တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 
မ်ားကို ပညာသင္ၾကားခြင့္ ကန္႔ 
သတ္ခံ လိုက္ရေၾကာင္း ေဒၚသီ 
လဝတီက ဆိုသည္။
 ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ 
ပိငုအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ေဒသ၊ ဟိပုံုးၿမိဳ႕ရွ ိ
ေနာင္ေတာင္းပရဟတိဘနု္းေတာ ္
ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ 
ေမလ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ 
ျပဳလပုခ္ဲ့ေသာ ဘနု္းေတာႀ္ကီးသင ္
ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား ညီလာခံ 
တြင္လည္း ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္ 
ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင္ ့
တင္ေရးကို ဦးစားေပးေတာင္းဆုိ 
ခဲ့ၾကသည္။
 သာသနာေရးဝန္ ႀကီးဌာန 
ေအာက္ရွိ  ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္  
ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အလယ္တန္းႏွင့္  အထက္တန္း 
အဆင့္သို ႔ တုိးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ပညာ 
ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လို 
အပ္ေနၿပီး လက္ရိွတြင္ အဆင့္ 
တုိးျမႇင္သ့တမ္တွ္ႏုငိရ္န ္ေႏွာင့္ေႏွး 
မႈမ်ားရွိေနသည္။
 ‘ ‘အထက္တန္းအဆင့္  ၆ 
ေက်ာင္းနဲ ႔ အလယ္တန္းအဆင့္ 
၃၅ ေက်ာင္းကို တုိးျမႇင့္ဖို႔ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ကတည္းက ေဒါက္တာျမ 
ေအးနဲ႔အတူ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း လက္ရိွ  
အခ်ိန္ထိ အေကာငအ္ထညမ္ေပၚ 
ေသးဘူးဆုိတာလည္း ဝန္ခံပါရ 
ေစ။ သို႔ေသာလ္ည္း အလင္းေရာင ္
ျခည္ေလးေတာ့ သန္းလာပါၿပီ။ 
အလယ္တန္းအဆင့္ကို တုိးျမႇင့္ 
ႏိုင္ေရး  ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေဆာင္ 
ရြက္ေနတဲအ့တြကရ္လဒက္ိုေစာင္ ့
စားၿပီး တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ 
ျမင့္ေအာင ္ေဆာငရ္ြကသ္ြားမယ’္’ 
ဟု သာသနာေရးဝန္ ႀကီးဌာန၊ 
ျပည္ေထာငစ္ဝုနႀ္ကီး ဦးဆန္းဆင္ ့

က ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး 
ေက်ာင္းမ်ားညီလာခံတြင္ သံဃာ 
ေတာ္ မ်ား အား  ေ လွ်ာ က္ ထား  
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရပ္ကြက္၊ 
ေက်းရြာမ်ား၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီး 
ပါးတြငသ္ာ အေျခခပံညာေက်ာင္း 
မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားႏုိင္ၿပီး အေျခခံ 
ပညာအထက္တန္းေက်ာင္း အ 
ေရအတြက္  ပို မို  နည္းပါးေန 
ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္စံုလႊမ္း 
ၿခံဳႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑ေလ့ 
လာသံုးသပ္ေရးစာတမ္းတြင ္ေဖာ ္
ျပထားသည္။
 ထို႔ေၾကာင္ ့ေက်းလက္ေဒသ 
၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ေနထိုင္ေသာ 
ကေလးငယမ္်ားသည ္ဘနု္းေတာ ္
ႀကီးသငပ္ညာေရးေက်ာင္းမ်ားကိ ု
အဓကိအားကိုးေနရၿပီး ဘနု္းေတာ ္
ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ 
မူလတန္းပညာသင္ယူၿပီးဆံုးခ်ိန္ 
တြင္ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ဆက္လက္သြား 
ေရာက္ပညာသင္ယူရန္ အခက္ 
အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ 
 ‘‘လက္ရွိမွာ အခက္အခဲျဖစ္ 
ေန တာ က  ေ က်ာ င္း သားေ တြ  
စာဆက္သင္ႏုိင္ေရးအတြက္ကို  
အလယ္တန္းေက်ာင္းၿပီးရင္ ကိုး 
တန္း၊ ဆယတ္န္းကိ ုဘယမ္ွာသြား 
ေနရမလဲေပါ့။ ဆင္းရဲတဲ့ေက်ာင္း 
သားေတြက ၿမိဳ႕ေပၚသြားမသင္ႏုငိ ္
ဘူး။ ကိုယ့္ေနရာ၊ ကိုယ့္ေဒသ 
မွာ ဘယ္လိုသင္ရမလဲဆုိေတာ့ 
အထက္တန္းေက်ာင္းေပးလုိက္ 
ရင ္ရၿပီေပါ။့ အဒဲါဆိ ုေက်ာင္းသား 
ေတြ အမ်ား ႀကီးသက္သာသြား 
မယ္’’ဟု ရခုငိ္ျပညန္ယ္၊ ေက်ာက ္
ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿပိန္းေခ်ာင္းေက်း 
ရြာရွ ိဘနု္းေတာႀ္ကီးသငပ္ညာေရး 
အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္း 
ထုိင္ဆရာေတာ္ ဦးဝရသာမိက 
မိန္႔သည္။
 အဆုိပါဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ 

ပညာေရး အလယ္တန္းေက်ာင္း 
တြင္ သူငယ္တန္းမွ အ႒မတန္း 
အထိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 
၅၅၆ ဦး ပညာသငယူ္ေနၿပီး ခ်ိဳ႕တဲ့ 
ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
အ႒မတန္းၿပီးဆံုးပါက နဝမတန္း 
ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းသို႔တက္ 
ေရာက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေန 
ေၾကာင္း သိရသည္။
 အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ အလွမ္း 
ေဝးေသာေဒသမ်ားမ ွကေလးငယ ္
မ်ား၊ အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္နီးေသာ္ 
လည္း ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာ 
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း 
မ်ားကို  အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
လိုအပ္ေနေ ၾကာင္း  ပညာေရး  
ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပ 
ေနၾကသည္။
 ‘‘ဘန္ုးႀကီးေတြအေနနဲ႔ လြတ္ 
လြတလ္ပလ္ပလ္ပု္ႏုငိမ္ယ္ ့အခြင္ ့
အလမ္းေတြရွိဖို ႔  လိုအပ္တယ္။ 
ဘုန္း ႀကီးေတြ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိေပ 
မ ယ့္  အ တား အ ဆီးေ တြ ရိွေ န 
တယ္။ အဲဒါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ 
ရာ အတားအဆီးျဖစ္တယ္။ အဓိ 
က,က ကေလးေတြၿမိဳ႕မွာေက်ာင္း 
တက္ဖို႔ အခက္အခဲရိွတဲ့အတြက္ 
ကိုးတန္း၊ ဆယတ္န္းကိ ုကိယုတ္ုငိ ္
စာသင္ခ်င္တယ္။ စာသင္လည္း 
ေပးေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဒဲကီေလး 
ေတြ စာေမးပြဲေျဖဖို ႔ အခက္အခဲ 
ျဖစ္ေနတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း 
ေတြက အလယ္တန္းဖြင့္ခြင့္မရွိ၊ 
အထက္တန္းဖြင့္ခြင့္မရွိ ျဖစ္ေန 
တယ္။ အစိုးရဘက္က ပိတ္ပင္ 
တားဆီးတာေတြျဖစ္ေနတဲ့  အ 
တြက္ ဘုန္းႀကီးေတြ လုပ္ရကိုင္ 
ရခက္ေနတယ္။ ဘုန္း ႀကီးေတြ 
ခက္တဲ့အတြက္ ကေလးေတြမွာ 
သြားခက္ေနတယ္’’ဟု ပညာေရး 
စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုငိင္လံံုး 
ဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ (NNER) မွ  

ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ေျပာသည္။
 အစိုးရက အခမဲ့မူလတန္းႏငွ္ ့
အလယ္တန္းပညာေရးစနစ္ဟု 
ေခၚေဝၚသံုးစြဲေနေသာ္လည္းက်ဴ 
ရွင္စရိတ္ေထာင္းေနေသာ ပညာ 
ေရး စနစ္ေၾကာင့္  ခ်ိဳ ႕တဲ့ေသာ 
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း 
မ်ားအဆင့္ျမႇင့တ္ငရ္န ္လုအိပ္ေန 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘အခုေခတ္က စာေမးပြစဲနစ ္
ႀကီးစိုးမိုးေနတဲ့အတြက္ စာေမးပြဲ 
ေအာင္ဖုိ႔က်ဴ ရွင္ေတြတက္ရတယ္။ 
မိဘေတြမွာ အရမ္းအခက္အခဲ 
ျဖစ္ေနတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚပုိ ႔ရမယ္။ 
က်ဴရွင္စရိတ္ကုန္မယ္။ ဘုန္းႀကီး 
ေတြက မိဘေတြရဲ႕ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး 
ေပါပ့ါးသြားေအာင ္သတူို႔ေက်ာင္း 
ေနရာမွာ ကေလးေတြကို စာသင္ 
ေပးခ်င္တယ္။ စာသင္ႏိုင္တ့ဲအစြမ္း 
လည္းရိွတယ္။ အဓိက,ကေတာ့ 
လပ္ုခြင္ရ့ဖို႔ပဲျဖစတ္ယ္’’ဟု ေဒါက ္
တာသိန္းလြင္က ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
သင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို အ 
ဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေထာက္ခံေျပာ 
ဆုိသည္။
 ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား 
သည္ တုိင္းျပည္အေျခအေန၏ 
လိုအပ္ခ်က္အရ ေပၚထြက္လာ 
ေသာ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္  ဆရာ၊ ဆရာမ 
အမ်ားစုသည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
မ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ အလွဴေငြျဖင္ရ့ပ ္
တည္ေနရျခင္းတုိ႔ရွိေနသည္။
 လြန္ခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္ 
က စတင္၍ သာသနာေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနမွတစဆ္င္ ့ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 
၏ လစာေငြအတြက္ က်ပ္သန္း 
ႏွစ္ေထာင္ကို  ႏုိင္ငံေတာ္အသံုး 
စရိတ္ျဖင့္  ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ ၿပီး  
ယခုႏွစ္အတြက္လည္း အလားတ ူ
ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။
 ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္ပညာ 

ေရးေက်ာင္းမ်ား ႀကီးထြားလာမႈ 
ႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း 
သူအေရအတြက္ ျမင့္တက္လာ 
ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ 
ပံပ့ိုးကညူီေထာကပ့္မံႈမ်ား တုိးျမႇင္ ့
ေပးရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ဆုိသည္။
 ‘ ‘ ဘ ကေ က်ာ င္းေ တြ ဟာ  
ေစတနာနဲ႔ ထူေထာင္တာျဖစ္တဲ့ 
အတြက ္မ်ားေသာအားျဖင္ ့ဆရာ 
ေတြက ေစတနာေပၚအေျခခံတဲ့ 
လပုအ္ားေပးဆရာေတြျဖစတ္ယ။္ 
ဒါေပမဲ့ သူတို႔မွာ ဘဝရပ္တည္မႈ 
လည္း လိုအပ္တယ္ေလ။ အဲဒီ 
အတြက ္လံုေလာကတ္ဲ့ေထာကပ္ံ ့
ေၾကးလိတုယ။္ ႏုိငင္သံားကေလး 
ေတြရဲ႕ ပညာတတ္ေျမာက္ဖို ႔မွာ 
ႏုိင္ငံေတာ္မွာ တာဝန္ရွိတယ္။ 
ကေလးေတြ ပညာတတ္ဖို႔ ဘုန္း 
ႀကီးေတြေဆာင္ရြက္ေနတာကို  
အစိုးရက လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားသင့္ 
ဘူး။ ဒီကေလးေတြအတြက္ လို 
အပ္တာကို  ႏုိ င္ငံေတာ္ဘ႑ာ 
နဲ ႔ ေထာက္ပ့ံသင့္တယ္။ ဘက 
ေက်ာင္းေတြက အလွဴေငြေတြနဲ႔ 
ကေလးေတြ ေက်ာင္းအိပ္၊ ေက်ာင္း 
စား  ပ ညာ သ င္ ယူႏုိ င္ေ အာ င္  
ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္။ ဆရာ၊ 
ဆရာမေတြကိ ုေစတနာရွင္ေတြနဲ႔ 
ရပ္ရြာရဲ႕ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးမႈနဲ႔ရွိတဲ့ေငြနဲ႔ 
မလံုေလာက္တဲ့ လစာေပးေနရ 
တယ္’’ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က 
သံုးသပ္သည္။
 ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္ပညာ 
ေရးေက်ာင္းမ်ား၏ ေရရွည္တည္ 
တံ့မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္  ပညာေရး 
ေက်ာ င္း မ်ား ၏  ပ ညာေ ရး အ 
ဆင့္ အတန္းျမႇင့္တင္ေရး၊ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားအား လစာေငြတုိးျမႇင့္ 
ေပးေရး၊ အေျခခအံေဆာကအ္အံ ု
မ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ ေက်ာင္း 
တြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံေျပာင္းလဲေရး 
စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေရရွည္စီမံ 
ကိန္း ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။
 လတ္တေလာ  ေျဖ ရွင္း  
ေဆာငရ္ြကရ္မည္အ့ခ်ကမ္ွာ မလူ 
တန္းေက်ာင္း ၊  အလယ္တန္း  
ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ပညာသငယ္ၿူပီး 
ဆံုး ၿပီး  အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသို ႔ 
ဆကလ္ကသ္ြားေရာကပ္ညာသင ္
ယရူန ္အခကအ္ခရဲွိေသာေက်ာင္း 
သားမ်ားအတြက ္စဥ္းစားအေျဖ ရွာ 
ေပးရန္ လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘ဆရာေလးတို႔အတြက္က 
ေတာ့ မျပည့္စံုတဲ့ကေလးေတြကို 
စာသင္ၾကားရဖို႔က အဓိကေသာ့ 
ခ်ကပ္။ဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ သင ္
ၾကားေပးႏုိင္တယ္။ ဆရာ၊ ဒကာ 
လက္တြဲၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမအေရ 
အတြကလ္ည္း လိအုပ္သလိ ုျဖည္ ့
ဆည္းႏုိင္ပါတယ္’’ဟု ဆရာေလး 
ေဒၚသီလဝတီက ေျပာသည္။

ရမွ္းျပညန္ယ ္ဟိပုုံးၿမိဳတြင ္က်င္းပေသာ ဘနု္းေတာႀ္ကီးသငပ္ညာေရးေက်ာင္းမ်ား ညလီာခသံုိ႔ တက္ေရာကလ္ာေသာ ေက်ာင္းအပုဆ္ရာေတာမ္်ား ဓာတ္ပံု − ေနလင္းထြန္း
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 အစာအဆပ္ိသင့မ္ႈမ်ား၌ က 
ေလးငယ္မ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ 
မ်ားႏငွ့ ္သကႀ္ကီးရြယအ္ိမု်ား ေရာ 
ဂါပိုမိုခံစားရေလ့ရွိၿပီး မူးေ၀ေအာ့ 
အန္ျခင္း၊ ၀မ္းပ်က၀္မ္းေလွ်ာျခင္း၊ 
ဗိကု္ေအာင့္ျခင္းႏငွ့ ္ကိယုအ္ပခူ်နိ ္
တက္ျခင္းတို႔မွာ အမ်ားစု ခံစားရ 
ေသာလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။
 ‘‘အစားအေသာက္ တစ္ခု  
တည္းကုိစားၿပီး လူသုံးေလးေယာက္ 
အနည္းဆံုး တူညတီဲ့ ေရာဂါလကၡ 
ဏာေတြစၿပီး ခံစားရတယ္ဆိုရင္ 
အစာအဆိပ္သင့္တာ ျဖစ္ဖို ႔မ်ား 
တယ္’’ ဟု ေတာင္ငူ ေဆး႐ံုႀကီးမွ 
အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္ 
တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 အစားအေသာက္မ်ား ျပင္ 
ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ ေရျဖင့္စင္ 
ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာျခင္း၊ 
ျပငဆ္ငခ္်က္ျပဳတ္သ၏ူ တစက္ိယ္ု 
ေရသန္႔ရွင္းမႈ၊ အသီးအရြက္ႏွင့္ 
သားငါးမ်ားကိ ုေရာေႏွာမထားရန ္
ႏွင့္ စနစ္တက် သန္႔ရွင္းစြာ သိမ္း 
ဆည္းထားရန္ လိုအပ္သည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ရာ 
တြင္လည္း ဥပမာအားျဖင့္ ၀က္ 
သားခ်က္လွ်င္ အပူခ်ိန္ ၁၆၀ ဒီဂ 
ရီဖာရင္ဟိုက္၊ ၾကက္သားႏွင့္ ငါး 
တုိ႔အတြက္ အပူခ်ိန္ ၁၆၅ ဒီဂရီ 
ဖာရင္ဟိုက္ အနည္းဆံုးရွိရမည္ 
ဟု သတိေပးမႈမ်ားလည္း ရွိေန 
သည္။ 
 ၿပီးခဲသ့ည့္ႏစွအ္တြင္း ရန ္ကနု ္
ၿမိဳ႕၌ စငက္ာပူႏိငုင္မွံ ေလလ့ာေရး  
လာေရာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား 
၃၀ ေက်ာ္ အစာအဆိပ္သင့္မႈ 
အျပင္ ဧရာ၀တီတုိင္း ဇလြန္  
အထကေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္း 
သား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀ ေက်ာ္ 
အစာအဆိပ္သင့္ခဲ့မႈ၊ ယခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ကန္ႀကီး 
ေထာင့္ ၿမိဳ႕နယ္၌ တကၠသိုလ္ 
၀င္တန္း စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ေန 
ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 
၃၀ ေက်ာ္ အစာအဆပ္ိသင့မ္ႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားက 
လည္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား 
၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားအေပၚ စိုး 
ရိမ္မႈမ်ား ပိုမိုလာေစသည္။
 ‘‘အျပင္က ၀ယ္စားတဲ့ မုန္႔ပဲ 
သေရစာေတြနဲ႔ ေက်ာင္းေတြမွာ 
တစ္ခါတစ္ခါ ေကြၽးတတ္တဲ့ အ 

စားအေသာက္ေတြက သန္႔ရွင္းမႈ 
ဘယ္ေလာက္ရိွလဲ။ ကြၽန္မက 
ေတာ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္လံုးအ 
တြက ္စတ္ိမခ်ဘးူ’’ ဟု မတငတ္င ္
က တကသၠိလု၀္ငတ္န္းႏငွ့ ္သတမၱ 
တန္း တက္ေနေသာ ၎၏ က 
ေလးငယ္ႏွစ္ဦးအေပၚ စိုးရိမ္မႈကို 
ေျပာသည္။
 အစာအဆပ္ိသင့မ္ႈ ျပႆနာ 
မ်ားက ယခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အေစာ 
ပိုင္းစာရင္းမ်ားအရလည္း အစာ 
အဆိပ္သင့္သူေပါင္း ၄၅၀ ေက်ာ္ 
ရိွခဲ့ၿပီး ၁၀ ဦးထက္မနည္း ေသ 
ဆံုးခဲ့ရသည္။
 အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
အစားအေသာက္မ်ား သန္႔ရွင္းမႈ 
အားနည္းျခင္းအျပင ္ပိုးသတ္ေဆး 
ဖ်န္းထားေသာ အသီးအရြက္မ်ား 
စားသံုးမမိႈေၾကာင့ ္ျဖစပ္ြားခဲမ့ႈမ်ား 
လည္း ရွိၿပီး ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ 
အစာအဆိပ္သင့္မႈမ်ား ယခုႏွစ္ 
အတြင္း ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း 
ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (ေအာက္  
ျမန္မာျပည)္ မွ ပညာရွငတ္စဦ္းက 
ေျပာသည္။ ေစ်းမ်ားတြင္ ေရာင္း  
ခ်ေနေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ 
အခ်ိဳ႕ကို သုေတသနျပဳလုပ္ရာ 
တြငလ္ည္း ဓာတုပစၥည္း ပါ၀င္ႏႈန္း 
သည္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္အ 
ထိ မ်ားျပားေနသည္ဟု ဆိုသည္။
 ‘‘ဒီလိုမ်ိဳး လကၡဏာေတြက 
မူ၀ါဒေရးရာအရ ကိငုတ္ြယ္ရမယ့္ 
အပိုင္းပါ။ လက္ရွိျပည္သူေတြ 
လပု္ႏိငုတ္ာကေတာ့ အသီးအရြက ္
ေတြ၊ အသားငါးေတြကို ေရနဲ႔စင္ 
ၾကယ္ေအာင္ အထပ္ထပ္ ေဆး 
ေပးဖို႔နဲ႔ အစားအေသာက္ျပငဆ္င ္
သူေတြရ႕ဲ တစက္ိယ္ုေရသန္႔ရွင္းမႈ 
ကို အေလးထားဖို႔ပါ’’ ဟု ေဒါက္ 
တာၿဖိဳးေအာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳ 
သည္။
 အစာအဆိပ္သင့္မႈမ်ားအ 
တြက္ ဓာတ္ခဲြစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ သု 
ေတသနမ်ားကိ ုသကဆ္ိငုရ္ာဌာန 
မ်ားက ျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း 
မညသ္ုိ႔ကာကြယ္ႏိငုသ္ညဆ္ိသုည့ ္
က်န္းမာေရးအသပိညာ အားနည္း 
ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စိုး 
ရိမ္မႈမ်ားက ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ 
သည္။

ဇြန္လ (၇) ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္သည္။

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဇြန္လ (၇) ရက္တြင္ ေကာက္ယူထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ 
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

ဇြန္လ (၇)  ရကက္ ၾကည့္ျမငတ္ိငုဗ္ဟုစိံျပငါးေစ်းႀကီးမ ွေကာကယ္ထူားေသာ လကက္ား 

ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။

 အမ်ဳိးအစား ေရတြက္ပံ ု ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) 

ငါးျမစ္ခ်င္း တစ္ပိႆာ ၂,၃၀၀-၂,၈၀၀
ငါးၾကင္း တစ္ပိႆာ ၂,၅၀၀-၂,၈၀၀
ငါးသေလာက္ တစ္ပိႆာ ၃,၃၀၀-၃,၆၀၀
ငါးဖယ္ တစ္ပိႆာ ၂,၃၀၀-၂,၆၀၀
ပုစြန္ေဘာ့ခ်ိတ္ တစ္ပိႆာ ၃,၂၀၀-၄,၂၀၀
ပုစြန္ေျပာင္တုပ္ႀကီး တစ္ပိႆာ ၁၂,၀၀၀-၂၆,၀၀၀
တီလားဗီးယား တစ္ပိႆာ ၁,၆၀၀-၂,၀၀၀

ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီဆုိင္မ်ားမွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈ အနည္း 

ငယ္ရိွႏုိင္သည္။

  ေစ်းႏႈန္း ဓာတ္ဆီ ဒီဇယ ္ Octane Premier
 1 Litre 1 Litre 1 Litre 1 Litre
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 ဇြန္လ (၇)   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) 93,000

လူႀကီးမင္း(လသာ)ဆုိင္မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ 
ပါသည္။

Sony

Huawei

ဟန္းဆက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Samsung iPhone  အမ်ဳိးအစား ေရတြက္ပံ ု ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) 

ဆန္(ေပၚဆန္းေမႊး) တစ္ျပည္ ၁,၀၀၀-၁,၇၀၀
ဆန္ (ေတာင္ပ်ံ) တစ္ျပည္ ၁,၀၀၀-၁,၃၀၀
ဆန္ (ဇီယာ) တစ္ျပည္ ၇၀၀-၈၀၀
ဆီ (ပဲဆီရွယ္) တစ္ပိႆာ ၃,၀၀၀
ဆီ (စားအုန္းဆီ) တစ္ပိႆာ ၁,၅၅၀
ဆီ (ရန္ကုန္ပဲဆီ) တစ္ပိႆာ ၃,၆၀၀
ဆား (အိုင္အိုဒင္း) တစ္ထုပ္ ၁၀၀
ၾကက္သြန္နီ တစ္ပိႆာ ၅၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာ ၁,၅၀၀
သၾကား တစ္ပိႆာ ၁,၁၀၀
မန္က်ည္းမွည့္(အေစ့လြတ္) တစ္ပိႆာ ၁,၂၀၀
အာလူး တစ္ပိႆာ ၆၀၀
ႏို႔ဆီ တစ္ဘူး ၅၅၀-၈၀၀
ႏို႔စိမ္း တစ္ဘူး ၆၀၀-၈၀၀
ၾကက္ဥ/ဘဲဥ တစ္လံုး ၁၃၀-၁၄၀
ကုလားပဲျခမ္း တစ္ပိႆာ ၁,၂၀၀
ၾကက္သား(ေမြးျမဴေရး) တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀
ၾကက္သား(ဗမာ) တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
၀က္သား တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀
အမဲသား တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
ခရမ္းခ်ဥ္သီး(အင္းသီး) တစ္ပိႆာ ၁,၃၀၀
ေ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

အစားအစာမ်ားႏွင့္ အစာအဆိပ္သင့္မႈ
စာမ်က္ႏွာ (၉)မွ

ဓာတ္ပံု - နစ္ကီရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ လမ္းေဘးစားေသာက္ဆုိင္အခ်ိဳ႕
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ေကအုိင္အို စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဒဲြပီဆာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

စစ္ပဲြလည္း သုံးႏွစ္ျပည့္လာၿပီဆုိ 
ေတာ့  သုံးႏွ စ္ တာကုိ  ျ ပ န္ ၿ ပီး  
သုံးသပ္ေပးပါဦး။
 အေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္ 
လိုက္ရင္  စစ္ပဲြကသုံးႏွစ္ျပည့္  
ေတာ့မယ္။ ဒုကၡသည္ေတြအေန 
နဲ ႔လည္း အစကေတာ့ တုိက္ပဲြ  
မျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးပဲြေတြလုပ္ 
ေနတယ္လို ႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ 
အစပိုင္းကေတာ့ ရြာကိုမၾကာခင္ 
ျပန္ႏုိင္မွာပဲလို႔ ေတြးၾကတယ္။ ဒါ 
ေပမဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြ ၿပီးတုိင္း တုိက္ 
ပဲြေတြက ပိုပိုျပင္းထန္လာတယ္။ 
သုံးႏွစ္လည္း သူ႔ဟာသူ ကုန္သြား 
ၿပီ။ ဒုကၡသည္ေတြ ကိုယ္တိုင္က 
လည္း ရြာကိုလြယ္လြယ္နဲ ႔ ျပန္ 
ရမယ္ဆုိတာကို စဥ္းစားလို ႔ မရ 
ေတာ့တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီ။ 
လြယ္လြယ္နဲ႔ ျပန္လုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ 
အေျခအေနဆုတိာ ဒကုၡသည္ေတြ 
ကိုယ္တုိင္သိေနၾကၿပီ။
 အခုထိဆုိရင္ ေကအုိင္ေအ 
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွာ ဒုကၡသည္  
အေရအတြက ္ဘယ္ေလာကရ္ွိေန 
ၿပီလဲ။
 ဒုကၡသည္ ငါးမ်ဳိးေလာက္ရွိ 
တယ္။ တခ်ဳိ႕က စခန္းကို ၀င္လာ 
တယ္။ တခ်ဳိ႕က အမ်ဳိးအိမ္ေတြ 
မွာ ေနတယ္။ တခ်ဳိ႕ တ႐ုတ္ျပည္ 
ကို သြားတယ္။ တခ်ဳိ႕အိမ္ငွားေန 
တယ။္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွတိယ။္ အားလုံး 
ေပါင္းရင္ တစ္သိန္းေက်ာ္ေလာက္ 
ေတာ့ ရွိတယ္။  
 ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ျပႆနာ 
ကိ ုဘယလ္ိုေျဖရငွ္းရင ္ရႏုငိမ္လ။ဲ
 ဒုကၡသည္ဆုိတာ အမ်ဳိးမ်ဳိး 

ရိွတယ္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ 
ဒုကၡသည္ေတြ ရွိတယ္။ သဘာ၀ 
ေဘးအႏၲရာယ္ ဒုကၡေတြကို ေငြ 
နဲ ႔ ေျဖရွင္းလုိ ႔ရတယ္။ ႏုိင္ငံေရး 
ေၾကာင့္    ျဖစ္လာတဲ့ဒုကၡေတြ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေငြနဲ ႔ေျဖရွင္းလို ႔ 
မရဘူး။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ေျဖရွင္းမွ၊ လုံ 
ၿခံဳေရးရွမိ ွအားလုံးျပနလ္ာႏုငိမ္ယ ္
ဆိုတာ အားလုံး  ယုံ ၾကည္ ၾက 
တယ္။
 ဒုကၡသည္ စခန္းေတြမွာ မူး  
ယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာေတြက ဘယ္ 
ေလာက္ႀကီးမားေနလဲ။
 ေကအုိင္အုိထိန္းခ်ဳပ္နယ္  
ေျမမွာ ဘိန္းစုိက္တဲ့သူ မရွိေတာ့ 
ဘူး။ စိုက္တဲ့သူမရွိလည္း ရွမ္း 
ျပည္ေျမာက္ပိုင္းက ေရာင္း၀ယ္ 
တဲ့သူေတြရွိေတာ့ သုံးတဲ့သူေတြ 
လည္း ရိွတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြ 
လည္း ရိွတယ္။ မူးယစ္မႈဆုိရင္ 
ဒုကၡသည္ဆုိလည္း မငဲ့ညႇာဘူး။ 
အစပုိင္းက ပိုမ်ားတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အခုေတာ့ မရိွသေလာက ္ျဖစလ္ာ 
ၿပီ။ ဆဒုံဘက္မွာ နည္းနည္း ရိွ 
ေသးတယ္။ ဖမ္းမိတဲ့သူေတြကို 
ေထာင္ခ်ထားတယ္။ ဘိန္းျဖတ္ 
ေပးတယ္။
 သုံးႏစွအ္တြင္းမွာ ဒကုၡသည ္
ကေလးေတြ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ 
ေနရတဲအ့တြက ္ပညာေရးေနာက ္
က်သြားတာေတြ ရွိခဲ့လား။
 ဒုကၡသည္ စခန္းစဖြင့္က 
တည္းက ဒုကၡသည္ ကေလးမ်ား 
ေက်ာင္း မတက္ႏုိ င္တဲ့သူ  မရွိ  
ေအာင္ စခန္းတုိင္းမွာ ေက်ာင္းရွိ 
ရမယ္။ ေဆးခန္းရိွရမယ္ဆုိတဲ့  

ေပၚလစီရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ 
ေျပးၿပီး ေက်ာင္းမတက္ႏုိင္တာ 
မရွိေအာင ္စခန္းတုငိ္းမွာ ေက်ာင္း 
ဖြင့္တယ္။ 
 မၾကာခဏ ထြက္ေျပးရလို ႔ 
ေက်ာင္းစာသင္  ပ်က္တာေတြ  
ေတာ့ ရိွတယ္။ မုန္ဒန္ိးပါ၊ နန္လင္း 
ပါတို႔ ဘက္က ကေလးေတြေပါ့။ 
သတုိူ႔က လနာဇြပ္ဒကုၡသညစ္ခန္း 
မွာ ျပန္ထားေတာ့ ေက်ာင္းသား 
ကေလးေတြ ပိုမ်ားသြားတယ္။ 
 ေက်ာင္းမတကခ္်င္ေတာလ့ို႔ 
မတက္တဲ့လူေတြ  ရွိ ရင္ရွိ မွာ ။ 
ေက်ာင္းမတက္ရတဲ့သူေတြေတာ့ 
မရွိဘူး။ 
 သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း  
မွာ ဒကုၡသည္ေတြကိ ုေစာင့္ေရွာက ္
ခဲ့ရတာ ဘယ္လုိ အခက္အခဲေတြ 
ေတြ႕ခဲ့လဲ။
 အရမ္းခက္တဲ့ အခ်ိန္ေတြ 
ရိွခဲ့တယ္။ ဖားကန္႔တပ္ရင္း ၆ 
(ေကအိုင္ေအ)က အေျခအေန 
ေကာင္းေတာ့ သူတုိ႔ဆီက အကူ 
အ ညီေ တာ င္း တ ယ္ ။  အ ခု က 
အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ ဒီနားတစ္ 
၀ုိက္က နာမည္ထြက္တဲ့ သူေဌး 
ေတြကိုလည္း စာနဲ ႔ အကူအညီ 

ေတာင္းတယ္။ တခ်ဳိ ႕ကူညီ ၾက  
တယ္။ အရမ္းခက္လာေတာ့တျခား  
ဘာမွ မလုပ္တတ္ေတာ့ အခုလို  
အကူအညီေတာင္းခဲ့ရတယ္။ 
 စစ္ပဲြေတြအခ်ိန္ ထပ္ရွည္ 
ၾကာေနမယ္ဆုရိင ္ဒကုၡသည္ေတြ 
ရဲ႕ အနာဂတ္က ဘယ္လိုျဖစ္လာ 
ႏုိင္လဲ။
 စားဖို ႔က အျပင္က အကူ 
အညီ မလာရင္ ဒုကၡေရာက္မွာပဲ။ 
တိုက္ပဲြစျဖစ္ခ်ိန္က ဒုကၡသည္ 
ေတြရြာျပန္ၿပီး ေတာင္ယာ လယ္ 
ယာေတြ ျပန္လပ္ုလို႔ရတယ္။ အခု  
က မရေတာ့ဘူး။ စားဖို႔ဆန္ေတြ၊  
စပါးေတြ ဒီအတုိင္းပစ္ထားတာ 
ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ သြားသယ္လုိ႔ 
မရဘူး။ 
 ေနာက္ႏွစ္ဆုိရင္  ပိုက္ဆံ  
ခကတ္ာမေျပာနဲ႔ ထမင္းခ်ကစ္ရာ 
ထင္းျပႆနာက အစခက္လာ 
မယ္။ ထင္းေခြစရာေနရာေတြ မရိွ 
ေတာ့ဘူး။ ေတာင္ယာလယ္ယာ 
စိုက္စားစရာ ေနရာလည္း မရွိ 
ဘူး။  ၀င္ေငြရတဲ့ အလုပ္အကုိင္ 
မရိွဘူး။ ဒါေၾကာင့္အျပင္က အ 
ကအူညီေတြ မလာဘူးဆုရိင ္ဒကုၡ 
သည္ အေရးကိစၥေတြ ေျဖရွင္းရ 

ေတာ္ေတာ္ခက္သြားမယ္။ 
 ဒုကၡသည္ေတြထဲမွာ စစ္ပဲြ 
ေတြေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာရခဲ့သူ 
ေတြေကာ ရွိပါသလား။
 လူတုိင္းေတာ့ သူ ႔ဟာနဲ ႔သူ 
ေတာ့ စိတ္ဒဏ္ရာရေနၾကတဲ့ 
ဒုကၡသည္ေတြခ်ည္းပဲ။ အသက္ 
ႀကီးတဲ့သူေတြလည္း ငါေနရပ္ကို 
ေကာ ျပန္ႏုိင္ပါဦးမလား။ မျပန္ 
ႏိုင္ဘဲ ဘ၀ဆုံးသြားမလားဆိုၿပီး 
ေတြးတဲ့လူေတြလည္း မ်ားတယ္။ 
ေတြးရင္းနဲ႔ တကယ္ ဒုကၡသည္ 
စခန္းမွာ အသက္ဆံုးသြားတ့ဲ သူ 
ေတြလည္း ရိွတယ္။ တခ်ဳ႕ိေတြက 
ရြာကိုျပနၿ္ပီး ဘယအ္ခ်နိမ္ ွေကာင္း 
ေကာင္းမြန္မြန္  ျပန္လုပ္စားႏုိင္  
မလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၾကတယ္။ 
လူငယ္ေတြလည္း သူ႔ဟာနဲ႔သူရိွ 
တယ္။ အစတုန္းက ဒုကၡသည္ 
ေတြကိ ုမေနာကြင္းမွာပ ဲအရငထ္ား 
တယ္။ ကေလးေတြက မေနာကြင္း 
မွာ ေနတာၾကာလာေတာ ့မဘိေတြ 
ကိုေမးၾကတယ္။ ‘‘အေမမေနာပဲြ 
ဘယ္အခ်ိန္မွ ၿပီးမလဲ’’တဲ့။
 ကြၽန္ေတာ္တို႔က ခရစ္ယာန္ 
ေတြျဖစတ္ဲအ့တြက ္က်မ္းစာေတြ၊ 
ဘာသာေရးဆရာေတြရဲ႕ ေျပာဆို 

မႈေတြေၾကာင့္ အခုလို နည္းနည္း 
သက္သာတာ။ ဒါမဟုတ္ရင္ မ 
လြယ္ေလာက္ဘူး။
 ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ လူ 
ကုန္ကူးမႈ ျပႆနာေတြေကာ ရွိ 
လား။
 ရွိ တ ယ္ ။  ကြ ၽ န္ေ တာ္ တို ႔ 
လည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ေတာ့ 
စခန္းေတြမွာ ပညာေပးတဲ့ အစီ 
အစဥ္ေတြ လုပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ဒါက တျခားကုန္ပစၥည္းနဲ ႔ မတူ 
ဘဲ စိတ္ကိုျဖားေယာင္းၿပီး ေခၚ 
ယူတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လုံး၀တား 
ျမစဖ္ုိ႔က မလြယ္ဘူး။ တ႐ုတ္ျပည ္
ကို  ပုိက္ဆံသြားရွာရင္း  အိမ္  
ေထာင္ျပဳသြားသူေတြလည္း ရွိ  
တယ္။  တခ်ဳိ ႕ေတြကိုက်ေတာ့  
ေငြနဲ ႔  မွ်ား ၿပီးေခၚယူ ၾကတယ္။ 
ေဂ်ယန္စခန္းမွာေတာင္ ေတာ္ 
ေတာမ္်ားၿပ။ီ တ႐တု္ေယာက်္ားရ႕ဲ 
မိန္းမလုပ္ၿပီး ျပန္လာတဲ့သူေတြ 
လည္း ရိွတယ္။ ဒုကၡသည္စခန္း 
တာ၀န္ခံေတြနဲ႔ မိဘေတြကိလုည္း 
မၾကာခဏ ပညာေပးအစီအစဥ္ 
ေတြ လုပ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ 
မလြယ္ေလာက္ဘူး။

မရန္

အစုိးရတပမ္ေတာ္ႏငွ္ ့ကခ်ငလ္ြတ္ေျမာက္ေရး တပမ္ေတာ ္(ေကအုငိ္ေအ) 
တုိ႔အၾကား (၁၇) ႏစွၾ္ကာ အပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရးယူထားၿပီးမွ တစ္ေက်ာ့ 
ျပနတ္ုကိပ္ဲြ မ်ား ျဖစပ္ြားခဲသ့ညမ္ွာ ဇြနလ္ ၉ ရကတ္ြင ္သုံးႏစွတ္င္းတင္းျပည္ ့
ခဲၿ့ပီ ျဖစသ္ည။္ ၿငမ္ိးခ်မ္းေရးအတြက ္စားပြ၀ဲိငု္းမ်ားေပၚတြင ္အႀကမ္ိႀကမ္ိ  
ေတြ႕ဆုံေနၾကေသာ ္လည္း ေျမျပငထ္ကတ္ြင ္အသက ္စေတးသြားသမူ်ား၊ 
အိုးေပ်ာက္၊ အိမ္ေပ်ာက္သြားသူ အေရအတြက္မွာ ေလ်ာ့မသြားသည့္အျပင္  
တုိး၍တုိး၍သာ လာပါသည္။ အကူအညီေပးေနသူမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က ္
က စစပ္ဲြမ်ားေၾကာင္ ့စစ္ေဘးဒကုၡသည ္ဘ၀ေရာကခ္ဲ့ရသဦူးေရမွာ တစ ္
သန္ိးခဲြနီးပါးအထိရိွလာၿပီဟု ခန္႔မွန္းေနၾကသည။္ စစ္ေၾကာင္ ့ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးလာသမူ်ားတြင ္အစိုးရထနိ္းခ်ဳပ ္နယ္ေျမတြင္း တမိ္းေရွာငလ္ာ 
သူမ်ားရွိသလုိ ေကအုိင္အုိထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းသုိ႔ ထြက္ေျပးကာ 
ဒကုၡသညစ္ခန္းမ်ားတြင ္ေနထိုငသ္ ူမ်ားလည္း ရိွသည။္ ေကအိုငအုိ္ ထိန္း 
ခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြငး္တြင ္ဒကုၡသညမ္်ားကိ ုအကအူညီေပးေနသည္ ့ေက 
အုငိအ္ိ ုစစ္ေဘး ဒကုၡသညမ္်ား ျပနလ္ညထ္ူေထာင္ေရးႏငွ္ ့ေနရာခ်ထား 
ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဒဲြပီဆာကို ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့
ပတ္သက္ၿပီး လုိင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ 
စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ဒုကၡေတြကုိ
ေငြနဲ႔ေျဖရွင္းလုိ႔မရဘူး။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ေျဖရွင္းမွရမယ္’’

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)
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ADSL အင္တာနက္၀န္ေဆာင္ခ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္ စီစဥ္

Googel ႏွင့္ Microsft ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္
ျမန္မာစာစနစ္ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္မည္
ႏုိင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ 
ဇြန္-၇

ကမၻာ့ထိပ္တန္းနည္းပညာအဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ Googel, 
Microsft တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
တြင ္ျမန္မာဘာသာစနစမ္်ား ပါ၀င ္
လာရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ 
ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ ေဆာင္ရြက္ 
ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 ယငး္သုိ႔ျမန္မာစာစနစထ္ည္ ့
သြင္းႏုငိရ္န ္ျပညတ္ြင္းရိ ွUnicode 
Standard ၏ Language Res- 
ource မ်ားကုိ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားသို႔ ေပး 
ပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသရိသည။္
 ‘‘မၾကာခင္မွာ Gmail တုိ႔၊ 
Facebook တို႔ကု ိျမန္မာ Version 
နဲ႔ အသံုးျပဳႏုငိ္ေအာင ္လပုသ္ြား ဖုိ႔ 
စီစဥ္ေနတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း 
Google နဲ႔ Microsoft တုိ႔ရ႕ဲ ထုတ္ 
ကုန္ေတြမွာ ျမန္မာစာစနစ္ကုိ တ 
ရား၀င္ပါလာဖုိ႔အတြက္ အသင္း 
ခ်ဳပ္နဲ႔ ညိႇေနပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အသင္းမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦး 
ေဇာ္ထြဋ္ကေျပာသည္။
 လကရွိ္တြင ္Unicode Stan- 
dard စနစ္၏ Launguage Re- 
souce မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာဘာ 
သာစကားျဖင့္ ၿမိဳ႕နာမည္၊ လူနာ 
မည္မ်ား၊  အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 
စကားလံုးမ်ား၊ ဘာသာျပနစ္ကား 
လံုးမ်ား၊ အဓပိၸာယရ္ိွေသာ ျမနမ္ာ 
စကားလံုးမ်ား၊ ၀ါစဂၤမ်ားစသည့္ 
ဘာသာစကားအရင္းအျမစ္မ်ား 
ကုိ Google ႏွင့္ ထိပ္တန္းနည္း 
ပညာကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ေပးသြားရန္ 

စီစဥ္လ်က္ရိွသည္။
   ‘‘လက္ရိွကြၽန္ေတာ္တု႔ိသံုး 
ေနတဲ့ ျမန္မာစာစနစ္က စာဖတ္ 
လို႔ရမယ္။ စာ႐ုိက္လုိ႔ရမယ္ဆိုတဲ့ 
စနစ္ပဲ ရွိေနေသးတယ္။ အဆင့္ 
ျမင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ေတြကုိ  
အသံုးျပဳမယ္။ ေလလ့ာမယ္ဆိရုင ္
အဒဲစီနစ္ေတြကု ိျမန္မာစာနဲ႔ အသံုး 
ျပဳလို ႔ရေအာင္ လုပ္ဖို ႔လည္း လုိ 
အပ္တယ္။ ဒါေပမဲလ့ူေတြက စတ္ိ 
၀င္စားမႈနည္းေနေသးတယ္’’ ဟု 
ဦးေဇာ္ထြဋ္ကဆိုသည္။
   ျပည္တြင္း၌ အသံုးျပဳေန 
သည္ ့မိဘုုငိ္းဖနု္းႏငွ္ ့ လကပ္္ေတာ ့
မ်ားကဲ့သုိ႔ အုိင္တီပစၥည္းမ်ားတြင္ 
ျမန္မာစာစနစ္ကို  ႏုိင္ငံတကာစံ 
ႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ 
အတြက ္ျပညတ္ြင္း၌ ေဆာ့ဖ၀္မဲ်ား 
ေရးသားေနသည္ ့Developer မ်ား 
အေနျဖင့္လည္း Unicode စနစ္ 
အား ယခထုကပ္ု၍ိ အသံုးျပဳရန ္လိ ု
အပ္ၿပီး Non-Unicode စနစ္မ်ား 
အသံုးျပဳျခင္းကုိ Unicode ဘက္ 
သို႔ေျပာင္းလအဲသံုးျပဳရန ္၀ုငိ္း၀န္း 
၍  ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာ 
လပုင္န္းရငွမ္်ားအသင္းမ ွအတြင္း 
ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးျမင္ထ့ြန္းကဆုသိည။္
 Unicode Standard စနစ္ 
ကုိ အိုင္တီပစၥည္းမ်ားတြင္ အသံုး 
ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ ျမန္မာစာ Font တစ္ခုကုိ 
သတ္မွတ္ၿပီး ျပဳလပ္ုျခင္းမဟုတ္ ဘ ဲ 
Unicode ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ 
Font အားလံုးတြင ္အသံုးျပဳႏုငိမ္ည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ေဆြမြန္
ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၇

တယ္လီဖုန္းလုိင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
သုံးစဲြရသည့္ ADSL အင္တာနက္ 
၀န္ေဆာင္မႈကို  လက္ရွိ  ပုံေသ 
ေကာက္ခံသည့္  စနစ္ႏွင့္သုံးစဲြ  
သည့္ အခ်ိန္အလိုက္ ေကာက္ခံ 
မည့္စနစ္ႏွစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္အသုံး 
ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ 
ရွိသည္။
 တယလ္ဖီနု္းေခၚဆုခိမ်ားကဲ ့
သို႔ ADSL အငတ္ာနကအ္သုံးျပဳခ 
ကို  သုံးစဲြမႈအလုိက္  ေျပာင္းလဲ 
ေကာက္ခံရန္ တပ္ဆင္မည့္ စက္ 
ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်ေငြ 

မ်ားကို တြက္ခ်က္ၿပီး ရန္ပုံေငြရရွိ 
ရန္  ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ရာ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ၿပီး 
ပါက သုံးစဲြသည့္အခ်ိန္အလိုက္ 
ေကာကခ္မံည္ ့စနစက္ိ ုျပဳလပု္ႏုငိ ္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး 
ႏငွ္ ့သတင္းအခ်ကအ္လက ္နည္း 
ပညာ၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးဦး၀င္း 
သန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 လကရ္ွိေဆာငရ္ြက္ေနသည္ ့
ပုံေသေကာက္ခံသည့္  စနစ္ကို 
လည္း ဆက္လက္အသုံးျပဳသြား 
မည္ျဖစ္ရာ သုံးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ႀကိဳကႏ္စွသ္ကသ္ည္ ့စနစက္ိ ုေရြး 
ခ်ယအ္သုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ဒ၀ုန္ႀကီးဦး၀င္းသန္းက ေျပာၾကား 
သည္။
 ADSL လုငိ္းတပ္ဆငသ္မူ်ား 
ကိ ုျမနမ္ာဆ့ကသ္ြယ္ေရးလပုင္န္း 
မွတစ္ဆင့္ Bill Center မ်ားတြင္  
ေငြေတာင္းခလံႊာမ်ားထတု၍္ သုံးစဲြ 
သူမ်ားထံေပးပို ႔ ၿပီး  က်သင့္ေငြ 
ေပးသြင္းျခင္းကိ ုေဆာငရ္ြက္ေနရ 
ျခင္းျဖစၿ္ပီး ADSL ၀န္ေဆာငမ္ႈကိ ု
512 Kbps မွ 2.5 Mbps အထိ  
Service Plan ငါးမ်ဳိးခဲြျခားထား 
ၿပီးႏႈန္းထား ငါးမ်ဳိးျဖင့္ ေကာက္ခံ 
ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ၂၀၁၂ ခုႏစွ ္ႏု၀ိငဘ္ာ ၁ ရက ္
မွစတင္၍ ADSL အင္တာနက္ 
ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳသည့္ ကနဦး 

တပ္ဆင္ခကို ယခင္ေျခာက္သိန္း 
ေကာက္ခံေနရာမ ွငါးေသာင္းျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲေကာက္ခံခဲ့ ၿပီး လစဥ္ 
ေၾကးမ်ားကိလုည္း ယခင္ေစ်းႏႈန္း 
မ်ားထက္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆၀  
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးထား 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမွ သတင္းရရွိသည္။
 လကရိွ္တြင ္ADSL စနစတ္ပ္ 
ဆင္ေပးထားသည့္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၇၂ 
ၿမိဳ႕ရွၿိပီျဖစ္ေသာလ္ည္း ထုၿိမိဳ႕မ်ား 
အတြင္းရွ ိအခ်ဳ႕ိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားမ်ား 
တြင္ပင္ ADSL တပ္ဆင္၍မရ 
သည္ ့ၿမိဳ႕နယမ္်ားလည္းရွိေၾကာင္း 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ 
သိရသည္။ 

ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္း
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က်ိဳင္းေကာင္ ျမန္မာျပည္
ေဇာ္မင္း

 ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာ၊ ရွမ္း 
ျပည္ထဲမွာ သစ္ေတြခုတ္ေနတာ 
ေတာျပဳန္းလုနီးပါး ျဖစ္ေနၿပီဆုိ 
သည့္  အသံမ်ား၊ ေရႊတူးသည့္  
ကမုၸဏမီ်ားက ျပဒါးရညမ္်ား၊ ဆုငိ ္
ရာႏုိက္ကဲ့သုိ ႔  အက္စစ္အဆိပ္  
ရည္မ်ားကုိ  သံုး၍ ေရႊက်င္ေန 
ေသာေၾကာင္ ့ျမစည္ာဘက္ေဒသ 
မ်ားတြင္ ငါးမ်ားမ်ိဳးတံုးလုနီးပါး 
ျဖစ္ေနၿပဆီုိေသာ အသမံ်ား ၾကား 
ေနရသညမွ္ာ အေတာ္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ 
ႏွစ္ေပါင္းမနည္းေတာ့ပါ။ သတၱဳ 
တြင္းမ်ား၊ မုိင္းတြင္းမ်ားေၾကာင့္ 
လည္း သဘာ၀ပတ၀္န္းက်ငပ္်က ္
သုဥ္းေနရသလုိ လယ္ေျမ၊ ယာ 
ေျမေတြလည္း ဆံုး႐ႈံးေနရပါတယ။္ 
လကပ္ံေတာင္းေၾကးနီေတာင ္စမီ ံ
ကိန္းကုိ ၾကည့္ရင္ သိသိသာသာ 
ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ သစ္ေတာမ်ား 
ျပဳန္းတီးကုန္တဲ့ အက်ိဳးဆက္အ 
ျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ ႔အျပားမုိး 
ေခါင္ေရရွားျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ေန 
ရသလကို လိုအပ္တာထက္ ပုိၿပီး 
ေရႀကီးတာေၾကာင့္ လယ္ယာၿခံ 
ေျမမ်ားပ်ကစ္ီးဆံုး႐ႈံးမႈႏငွ္ ့ရငဆ္ုငိ ္
ေနရပါတယ္။ သစ္ေတြကုိ အလံုး 
လုိက္ခုတ္ ၿပီး  ေရာင္းခ်တာမ်ိဳး  
မလပုရ္ေတာဘ့ူးလို႔ လကရ္ိအွစိုးရ 
က ေျပာေနေပမယ့္ သစ္တင္တဲ့ 
ကားေတြ တ႐ုတ္ျပည္
ထဲကုိ ၀င္ေနတာ 

သတင္းမ်ား အရသိေနရပါတယ္။
 မိုင္းတြင္းေတြ၊ ေရႊတူးတာ 
ေတြေၾကာင့္ ေရစီးေၾကာင္းေတြ၊ 
ျမစ္ေၾကာင္းေတြ ေျပာင္းလာတဲ့ 
အက်ိဳးဆက္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြ 
ကေတာ့ တခ်ဳိ႕ရြာမ်ား ေရတုိက္ 
စားခံရတာေၾကာင့္ ရြာလံုးကြၽတ္ 
ပ်ကစ္ီးကန္ုတာလည္း ျမင္ေနရပါ 
တယ္။ ဒါ့အျပင္မလုိအပ္တဲ့ ေန 
ရာမ်ားမွာ ဆညမ္်ားတည္ေဆာက ္
ေန တဲ့  အ က်ိဳး ဆ က္ေ ၾ ကာ င့္  
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်ငမ္်ား ပ်ကစ္ီး 
႐ံမုက ေဒသခံေက်းရြာမ်ားပါ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းခံရပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား 
ဘ၀ပ်က္ရသည္မွာ ၀မ္းေျမာက္ 
ဖြယ္ကစိၥမဟုတ္ပါ။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ 
ရာကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။
 တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ေနာင္လာ 
မယ့္ အႏစွ ္(၂၀) မွာ အေမရိကန္၊ 
ဂ်ပန္တုိ႔ထက္ စီးပြားေရးပုိၿပီး ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးလာေတာ့မယ္လုိ ႔  ပညာရွင္  
မ်ားေထာက္ျပေျပာဆုိေနၾကပါ 
တယ္။ အခုလည္း စီးပြားေရး တုိး 
တက္လာေနတာ သူ႔အရင္စက္မႈ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ခ်မ္းသာေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ 
ကေတာင္ အသိအမွတ္ျပဳေနရပါ 
တယ္။ သုိ ႔ေသာ္တ႐ုတ္ျပည္မွာ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေတြ ညစ္ 
ည မ္း ပ် က္ စီးေ န တာ ကို လ ည္း  
တစ္ ဖက္မွာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ 
တ႐ုတ္ျပည္က ျမစ္ႀကီးေတြ ပ်က္ 
စီးညစ္ညမ္းလာတာ အခ်ိဳ ႕ျမစ္ 

ႀကီးေတြမွာဆုိရင္ ငါးေတာင္ မရိွ 
သေလာက္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမစ္ေရ 
ဟာ သံုးမရေလာက္ေအာင ္ျဖစ္ေန 
တာကိလုည္း ေဒသခမံ်ား ရငဆ္ုငိ ္
ေန ရ ပါ တ ယ္ ။  တ ႐ု တ္ျ ပ ည္  
အေနာက္ေျမာက္ေဒသက ျပည္ 
နယ္အခ်ိဳ႕မွာဆုိရင္ သစ္ပင္ေတြ၊ 
ျမက္ပင္ေတြ တစ္စတစ္စပါးလာ 
ၿပီး သကဲႏၲာရအျဖစ ္အသြင္ေျပာင္း 
လာေနပါတယ္။ ဒါ့အျပငမ္ြန္ဂုလိီး 
ယားနဲ႔ ဆက္ေနၿပီး တ႐ုတ္ေတြက 
‘‘ရွမ္မို’’လုိ႔ေခၚတဲ့ ဂုိဘီသဲကႏၲာရ 
ႀကီးဟာလည္း ပုိလို႔က်ယ္ျပန္႔လာ 
ပါသတဲ့။ ဂုိဘီသဲကႏၲာရႀကီးဟာ 
အခုဆို ရင္  အရွည္မုိ င္ေပါင္း  
၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိလာေနၿပီး အက်ယ္ 
က မုိင္ေပါင္း ၆၅၀ ရိွတယ္လို႔ဆုိ 
ပါတယ္။ ပီကင္းၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ အဲဒီ 
သဲကႏၲာရအစပ္ဟာ
အခုဆိုရင္ ကီလုိ
မီတာခုနစ္ဆယ္

ေလာကပ္ ဲေ၀းပါေတာတ့ယ။္ အဒဲါ 
ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ပီကင္း 
ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ သဲမုန္တုိင္းဒဏ္ကုိ 
မၾကာခဏရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ 
ျမန္မာျပညဟ္ာ ေတာငန္ဲ႔ ေျမာက ္
အရွည္ ၁၂၉၉ မုိင္ရိွၿပီး အေရွ႕နဲ႔ 
အေနာက္မုိင္ ၅၇၀ ေက်ာ္ရိွတဲ့ 
ႏိုင္ငံငယ္ေလးသာျဖစ္ပါတယ္။ 
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ေအာင္ပါ။
 မဟတၱမဂႏီၵတစ္ခါက ဒီလို 
မ်ိဳးတင္စားသတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ 
ပါတယ္။ ‘‘ဘုရားသခင္က အိႏိၵ 
ယႏုိင္ငံကုိ အေနာက္တုိင္းနည္း 
နာေတြအတုိင္း  ပံုေသကူးခ် ၿပီး  
စက္မႈဖြံ ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ မ 
လုပ္သင့္ဘူးလုိ ႔ တားျမစ္ထားပါ 
တယ္။ အဂၤလန္ကြၽန္းေသးေသး 
ေလးရဲ႕ ကေန႔ နယ္ခ်ဲ႕စီးပြားေရး 
စနစ္ ေအာက္မွာ ကမၻာႀကီးဟာ 
သံႀကိဳးခတ္ခံထားေနရပါတယ္။ 
တကယ္လုိ ႔မ်ား  လူဦးေရသန္း  
ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရိွတဲ့ အိႏိၵယ 
ဟာ အဂၤလနလ္ိ ုနယခ္်႕ဲစီးပြားေရး 
စနစ္အတုိင္း  က်င့္သံုးအျမတ္ 
ထုတ္မယ္ဆိုရင္ ကမၻာႀကီးဟာ 
တစ္စစီဖဲ့ယူခံရတဲ့ က်ိဳင္းေကာင္ 
တစ္ေကာငလ္ိ ုအခြန္သကသ္ကပ္ ဲ
က်န္ရစ္ခဲ့ပါ လိမ့္မယ္’’။ ဒီစကား 
စကုု ိလြနခ္ဲတ့ဲ ့ႏစွ္ေပါင္း ရစွဆ္ယ္ ့
ေျခာက္ႏစွ၊္ ၁၉၂၈ ခုႏစွက္ ဂႏီၵႀကီး 
ေျပာခဲ့တာ  ျဖစ္ပါတယ္။  သူ  
ေထာက္ျပခ်ငတ္ာက ကမၻာႀကီးရ႕ဲ 

သဘာ၀အရင္းအျမစမ္်ားကု ိလက ္
လြတ္စပယ္အသံုးခ်ေနတာ ေတြ႕ 
ေနရတဲအ့တြက ္အသဲလိဆုိခုဲတ့ာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကေန႔ေခတ္ အစိုးရ 
မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား သင္ခန္း 
စာယူဖုိ႔ ေနာကတ္စခ္်ကက္ုလိည္း 
ဂႏီ ၵ ႀကီးေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါက 
ေတာ ့ကမၻာႀကီးဟာ လသူားေတြရ႕ဲ 
လုိ အပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ 
သဘာ၀အရင္းအျမစ္အလံုအ 
ေလာက္ရိွပါတယ္တဲ့ ။ ဒါေပမဲ့  
လူသားေတြရဲ႕ ေလာဘကုိ ျဖည့္ 
ဆည္းေပးဖို႔ေတာ့ သဘာ၀အရင္း 
အျမစ္ အလံုအေလာက္မရိွလို ႔ 
ေျပာခဲ့ျခင္းပါ။
 အဲဒီေခတ္တုန္းက ကိုလိုနီ 
နယ္ခ်ဲ ႕ဆုိတာကေတာ့  ရွင္းပါ 

တယ္။ သူ႔ႏုငိင္မံဟုတ္တဲ့အတြက ္
အျမတ္ထုတ္တာက လြဲလို ႔ ဘာ 
အက်ိဳးဆကအ္ေၾကာင္းဆကက္ုမိ ွ
ကုိလုိနီကြၽန္ျပဳခံလူေတြအတြက္ 
စဥ္းစားမွာ မဟတုပ္ါဘူး။ သုိ႔ေသာ ္
ျမနမ္ာႏုငိင္နံဲ႔ အိႏိၵယႏုငိင္ ံႏစွ္ႏိငုင္ ံ
စလံုးကုိ အခုအခ်ိန္မွာ လူမ်ိဳးျခား 
ေတြ မအုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့ပါ။ ကိုယ့္ 
လူမ်ိဳးအစုိးရမ်ားသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေန 
ပါတယ။္ အိႏိၵယႏုငိင္မံွာ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်ငက္ု ိလကလ္ြတ္စပယ္ 
အသံုးျပဳခဲတ့ဲအ့က်ိဳးဆက္ေၾကာင္ ့
မုိးေခါင္ေရရွားတဲ့ ဒဏ္ကုိခံေနရ 
သလု ိျမစႀ္ကီးေတြဟာလည္း စက ္
႐ံုမ်ားေၾကာင့္  ညစ္ညမ္းလာပါ 
တယ္။ ဂဂၤါျမစ္လုိ ဧရာမျမစ္ႀကီး 
ေတြဆိုရင္လည္း ေရကုိ အလြန္ 
အကြၽံကဲ့ယူတဲ့စနစ္နဲ႔ ဆည္ေတြ 
ပတိ္ေဆာကထ္ားတဲ ့အက်ိဳးဆက ္
ေၾကာင့္  ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ား  
မ်ားဟာ သဲေခ်ာင္း ေခ်ာင္းေခ်ာက ္
ေတြလိ ုျဖစက္န္ုပါတယ္။ တစခ္်န္ိ 
တည္းမွာပဲ လုိအပ္တာထက္ ပုိ 
ႀကီးတဲ ့မုိးဒဏ္ေၾကာင္ ့တခ်ိဳ႕ျပည ္
နယ္မ်ားမွာ ႏွစ္တုိင္းဆုိသလို ေရ 
လႊမ္းမိုးမႈကုိ ခံရျပန္ပါတယ္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ သယံဇာတ 
ေပါႂကြယ္၀ၿပီး စပါးဆန္ေရ အလံ ု
အေလာက္ ထြက္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္လို ႔ 
ထမင္းငတ္ေသတဲ့သူမရိွတဲ့ ႏုိင္ငံ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ 
အစိုးမ်ား ဂဏုယ္ူေျပာၾကားေလရ့ိ ွ

တယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆရာ 
မ်ား ေျပာေလ့ရိွတဲ့ စကားတစ္ခု 
ရိပွါတယ။္ အဒဲါကေတာ ့တုငိ္းျပည ္ 
တစ္ျပည္ဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ သ 
ယံဇာတေတြ ေပါႂကြယ္၀ပါေစ၊ အ ဲ
ဒါေတြကုိ အက်ိဳးရိွေအာင္ စီမံခန္႔ 
ခြဲႏုိင္တဲ့ လူသားရင္းျမစ္မရွိလို႔က 
ေတာ ့ႏုငိင္သံားတုိ႔ ဒအီေပၚမွာ အ 
က်ိဳးခံစားရမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ 
ပါပဲ။
 တ႐တုန္ဲ႔ အိႏိၵယႏုငိင္ံေတြမွာ 
လူသားရင္းျမစ္အလံုအေလာက္ 
ရိွပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္စီပြားေရးတိုး 
တက္လိုေဇာနဲ႔ တျခားေသာ အ 
ေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ သူ 
တို ႔ရဲ ႕  သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကုိ   
အလြန္အကြ ၽံ  သံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။ 
တစ္ဖက္မွာ ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း 
စီးပြားေရးေကာင္းလာတယ္၊ ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးလာတယ္လို႔ ဆုိေပမယ့္ အဲဒီ 
ေကာင္းက်ိဳးကု ိမခစံားရတဲ ့လထူ ု
ေတြ ျပည္နယ္အမ်ားအျပားမွာ 
က်န္ရိွေနပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ 
တ႐တု္ႏုငိင္မံွာ လုအိပ္ေနတဲ ့စြမ္း  
အင္အပါအ၀င္ တျခားေသာ သ 
ဘာ၀ အရင္းအျမစ္ေတြအတြက္  
အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ 
လာအုိႏိုင္ငံ၊ မြန္ဂုိလီးယား ႏုိင္ငံ 
စတာေတြကေန တငသ္ြင္း အျမတ္ 
ထုတ္ပါတယ္။
 အဲဒါေၾကာင့္  ၿပီးခဲ့တဲ့  ႏွစ္ 
မ်ားအတြင္း ကခ်င္ျပညန္ယ္၊ ရွမ္း 

ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းအတြင္း 
က သစ္ေတာေတြကုိ  တ႐ုတ္  
ကမုၸဏမီ်ားက စည္းမရွိ၊ ကမ္းမရွိ 
ခုတ္ခ်င္တုိင္း  ခုတ္ယူသြားခဲ့ပါ 
တယ္။  သတၱဳတြင္းေတြလည္း  
အလွ်ံပယ္ေပါလြန္းလွပါတယ္။ 
ရခုိင္ကမ္းလြန္က ထြက္ရိွလာ 
တဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုိလည္း 
တ႐ုတ္ကုိ အဓိကထားတင္ပို႔ပါ 
တယ္။ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းသြယ္ 
တန္းဖို႔ သစ္ေတာေတြ အခုတ္ခံရ 
သလု ိလယယ္ာေျမမ်ားလည္း အ 
သိမ္းခံရပါတယ္။ လူဦးေရ သန္း 
၁၃၀၀ ရွိတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးရဲ႕ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ျမန္မာ 
ျပညဟ္ာ က်ဳငိ္းေကာငတ္စ္ေကာင ္
လုိ တစ္စစီဖဲ့ယူျခင္း ခံေနရပါ 
တယ္။ 
 တစ္ခ်ိန္က အဂၤလိပ္ နယ္ 
ခ်ဲ႕ အရင္းရွင္မ်ား လုပ္ခဲ့သလုိ 
တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက တစ္ထပ္ 
တည္းလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ 
ပုိဆုိးတာက တ႐ုတ္အပါအ၀င္ 
အငအ္ားႀကီးႏုငိင္အံခ်ိဳ႕ဟာ သတူုိ႔ 
ႏုငိင္မံ်ား မွာ လိအုပ္ေနတဲ ့သဘာ၀ 
အရင္း အျမစမ္်ားရရိဖွို႔ အျခားႏုငိင္ ံ
ေတြကေန တင္သြင္းရပါတယ္။ 
အဲသလုိတင္သြင္းရင္းနဲ႔ ထုိႏုိင္ငံ 
မ်ားမွာ အပုခ္်ဳပ္ေနေသာ အာဏာ 
ရွင္အစိုးရမ်ားကုိ သက္တန္းရွည္ 
ေအာင ္က်ားကန္ေပးေနပါတယ။္ 
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ 

အတြင္း တ႐ုတ္အစိုးရဟာ သူတုိ႔ 
လုိအပ္တဲ့ အရင္းအျမစ္မ်ားရဖို ႔ 
အတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ 
ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားကုိ စစ္ 
လကန္ကပ္စၥည္းအေျမာကအ္ျမား 
ေရာင္းခ်ေပးခဲပ့ါတယ။္ အဒဲလီက ္
နကမ္်ားန႔ဲ ကုယိ္အ့ခ်င္းခ်င္းသတ ္
ၾကပါတယ္။
 အဲဒါအျပင္  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ  
ဟာ သတူို႔လိအုပတ္ဲ ့အထူးသျဖင္ ့
ေလာငစ္ာစြမ္းအငက္ု ိျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
ကသာမက တျခားႏုိင္ငံမ်ားကပါ  
ထပ္မံ၀ယ္ယူရပါတယ္။ ဥပမာ 
အားျဖင္ ့ႏုငိင္တံခ်ိဳ႕ကု ိေထာက္ျပ 
ရရင္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား၊ အင္ဂိုလာ၊ 
ဆူဒန္စတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားကေန ေရနံ 
တင္သြင္းပါတယ္။ အျပန္အလွန္ 
အားျဖင့္ ထုိႏိုင္ငံမ်ားမွ အာဏာ 
ရွင္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကုိ စစ္လက္ 
နက္မ်ား ျပန္ေရာင္းေပးပါတယ္။ 
ဆဒူန္မွာ ျဖစေ္နတာက အဆိုးဆံုး 
လို ႔ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိ ၾကပါ 
တယ္။ ဆူဒန္ႏုိင္ငံမွာ အာဏာကုိ 
ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတာက အာရပ္မ်ိဳး 
ႏြယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ 
အာဖရိကလမူည္းမ်ားကု ိရကရ္က ္
စ က္ စ က္ ဖိႏွိ ပ္ တုိ က္ ခို က္ တာ  
ေၾကာင့္  လူမ်ိဳး ပါ  တံုးေအာင္  
လုပ္ ေနသလားလို႔  ေမးခြန္းေတြ 
ေမး လာပါတယ္။ ေရနံအေရာင္း 
အ၀ယ္နဲ႔ လက္နက္အေပးအယူ 
ကိစၥဟာ လူသတ္ပဲြေတြကုိ သြယ္ 
၀ိုက္အားေပးသလို  ျ ဖစ္ေနပါ  
တယ္။ 
 ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အာဏာ 
ရွင္မ်ား အာဏာကုိ ရယူထားတဲ့ 
အခ်ိန္ကစလုိ႔ သဘာ၀အရင္းအ 
ျမစ္ေတြကေနရရိွတဲ့  အက်ိဳးအ 
ျမတ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား မခံ 
စားရပါ။ ျမန္မာျပည္တစ္ခုလံုးအ 
တြက္ အသာထား ရခုိင္ျပည္နယ္ 
ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္က ထြက္ 
တဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုိ ရခုိင္ 
ျပည္သူမ်ား သံုးစဲြခြင့္ရ၊မရ ဆုိ 
တာကလည္း အခုထိ မေသခ်ာ 
လွပါ။ 
 တစ္ခါမုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ 
က ထြက္ေနတဲ ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ 
မ်ားသညလ္ည္း အမိန္ီးခ်င္း ထုငိ္း 
ႏိုင္ငံကုိ  တင္သြင္းေနပါတယ္။ 
လူထုအတြက္ ဘာမွမက်န္ပါ။ 
တနသၤာရီတိုင္းနဲ ႔  မြန္ျပည္နယ္ 
အတြင္းက ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
ပင္လွ်င္ ထုိသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုိ 
သံုးစြဲခြင့္မရပါ။ အက်ိဳးစီးပြားဟာ 
ေဘးက ႏုငိင္ႀံကီးမ်ား၊ ႏုငိင္တံကာ 
မွ  စီးပြားေရးကုမ ၸဏီ ႀကီးမ်ားနဲ ႔ 
အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတစ္စုဆီသုိ႔သာ စီး 
ဆင္းသြားေနပါတယ္။
 ျမန္မာႏုငိင္အံပါအ၀င ္အဆိ ု
ပါအာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားက ျပည္သူ 
မ်ားအေနနဲ႔ လူသားဆန္စြာ ရပ္ 
တည္ေနထုိင္ျခင္းဆုိတဲ့ အရသာ 
ကုိ အခုထက္ထိ ဘယ္သူမွ မခံ 
စားရပါဘူး။

ပါတယ္။ သုိ ႔ေသာ္ယေန႔ပစၥဳပၸန္ 
ကာလမွာ ျပည္သူေတြဟာ ဆင္း 
ရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ ႀကီးမားစြာ ရင္ဆုိင္ 
ေနရပါတယ္။ ကေလးသငူယ္မ်ား 
အာဟာရျပည့္၀ေအာင္  မစား  
ေသာက္ႏုိင္သလုိ ေစာ 
ေစာစီးစီး ေက်ာင္း 
ထြက္ရတာေတြ 
လည္း မ်ားသ 
ထက္ မ်ားလာပါ 

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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မင္းဒင္ရဲ႕ 
သက္ခိုင(္၂)
မင္းဒင္

အခန္း(၃၈)
ဖူးခက္ဗမာ့ပံုျပင္မ်ား
ဖူးခကက္ြၽန္း၏ ပုိကန္ကန္ယ္နိမိတ္ 
သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အက်ယ္အဝန္း 
ႏွင့္ အေတာ္နီးစပ္သည္ဟု အၾကမ္း 
ဖ်င္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ခန္႔မွန္းမိ 
သည္။ စင္စစ္ဖူးခက္သည္ ပင္ 
လယထ္သဲုိ႔ တသီးတျခားထိုးထြက ္
ေနေသာ ကြၽန္းငယ္တစ္ခုျဖစ္၍ 
စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္  ႏႈိင္းစာလွ်င္  
လည္း ရြယတ္နူီးနီးခန္႔ပင ္ရွိႏိငု၏္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း 
အရ ဖူးခက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ  
ထုိင္းလူမ်ိဳးလူဦးေရ စုစုေပါင္း  
သည္ ငါးသိန္းသံုးေထာင္ရွိသည္ 
ဟု စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ေဖာ္ျပ 
သည္။ ကာလရက္ရွည္ (long 
stay) ေနထိုငသ္ည္ ့ႏုငိင္ံျခားသား 
တို ႔ကား ႏွစ္သိန္းဝန္းက်င္ျဖစ္၍ 
ျမနမ္ာေရႊ႕ေျပာင္းအလပုသ္မားဦး 
ေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ခန္ ႔  ရွိမည္ 
ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ဖူးခက္သို ႔ 
အလည္အပတ္ခရီးအျဖစ္ လာ 
ေရာက္ၾကေသာ ႏုိင္ငံတကာဧည့္ 
သည္အေရအတြက္မွာ တစ္လ 
လွ်င္ ေလးသိန္းခန္႔ရိွ၍ ဖူးခက္ၿမိဳ႕ 
ရွလိဥူီးေရ စစုုေပါင္းမွာ တစသ္န္း 
ဝန္းက်င္ရိွႏိုင္သည္။
 ဤမွ်စညက္ားဖြ႕ံၿဖိဳးလွေသာ 
ဖူးခက္ၿမိဳ႕ႀကီးဆီသို ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အႏွံ႔မွ ေရၾကည္ျမက္ႏသုည္အ့ရပ္ 
အျဖစ္၊ ဗမာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ 
သမားတုိ႔ တစ္စတစ္စေရာက္ရိွ 
လာခဲၾ့ကသညမ္ွာ လြနခ္ဲ့ေသာ ႏစွ ္
ေပါင္းသံုးဆယ္ဝန္းက်ငက္ စတင ္
ခဲ့သည္။ အဆိုပါအခ်ိန္ကာလ 
အတြင္း မ်ားျပားလွေသာ ဗမာ 
အလုပ္သမားတုိ႔အၾကား မွတ္တမ္း 
မတင္လိုက္ႏိုင္ေသာ ဇာတ္လမ္း 
မ်ား ရွိေနခဲ့မည္မွာ ေသခ်ာလွ 
ေသာ အ ခ် က္ တ စ္ ရ ပ္ျ ဖ စ္ေ လ 
သည။္ ကုယိ့္ေျမကိယု့္ေရမဟတု၊္ 
ရာဇဝင္ထဲက ရန္သူ ႔တိုင္းျပည္ 
လည္းျဖစ္ေလသျဖင္ ့တစဝ္မ္းတစ ္
ခါးအလို႔ငွာ ဤတစန္ယ္တစ္ေက်း 
တြင္ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔၏ လူ 
မသိသူမသိ၊ အလိုအေလ်ာက္ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလေသာ ရင္ 
နာဖြယ္၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ျဖစ္ရပ္ 
အခ်ိဳ႕ကိ ုမထငမွ္တ္ဘ ဲကြၽန္ေတာ္ 
သရိွခိြင္ရ့ခဲသ့ညမ္ွာ ကိသုကခ္ိငု၏္ 
ေက်းဇူးေ ၾကာင့္ဟု  ဆုိႏို င္ေလ 
သည္။
 တစခု္ေသာေန႔တြင ္ကိသုက ္
ခိုင၏္ေရွ႕၌ ကြၽန္ေတာ့္အခကအ္ခ ဲ
တစ္ခုကို ဖြင့္ဟညည္းတြားမိေလ 

ရာ ထုိအခက္အခဲမွာ ခ်ဥ္သီးပင္ 
ေအာက္ခ်ဥ္သီးရွားသည့္ကိစၥဟု 
ဆုိႏိငုသ္ည။္ ဗမာေရႊ႕ေျပာင္းလပု ္
သားဦးေရ သိန္းခ်ီရွိေနသည့္ ဖူး 
ခကၿ္မိဳ႕တြင ္ကြၽန္ေတာ္အ့မိမ္ ွမီးဖိ ု
ေခ်ာင္ႏငွ္ ့အခန္းတခံါးေသာအ့ခ်ိဳ႕ 
ကိုျပင္ဆင္ရန္ ဗမာလက္သမား 
တစ္ဦးရွာမရ၊ ေဖြမရျဖစ္ေနျခငး္ 
အတြက္ အသံထြက္ညည္းမိျခင္း 
ျဖစ္၏။ 
 ‘‘ဗမာအလပ္ုသမားေတြ ႐ုိက ္
သတ္လုိ႔မကုန္ႏိုင္ေအာင္မ်ား ေန 
တဲ့ၿမိဳ႕ ႀကီးမွာ ဗမာလက္သမား 
တစ္ေယာကရ္ွာရတာ ေသခ်င္ေစာ ္
နံတယ္ဗ်ာ’’
 ‘‘ဒါေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး 
ထငတ္ယ္ ကိမုငး္ဒင။္ လကသ္မား 
လိုရေအာင္ ဘာေတြမ်ားႀကီးႀကီး 
က်ယ္က်ယ္ျပင္မွာဆင္မွာမို ႔တုံး 
ဗ်ာ’’
 ‘ ‘အေသးအဖြဲပါဗ်ာ။ မီးဖို  
ေခ်ာင္က မီးဖိုတင္တဲ့ စားပြဲကို 

လိပ္တစ္ေကာင္ ကြၽန္ေတာ္ပို႔ေပး 
လိုက္ပါ့မယ္။ စိတ္ေအးခ်မ္းသာ 
စြာေနပါေတာ့’’
 ထိုမွ ႏွစ္ရက္ေျမာက္သည့္ 
ေန႔တြင္ အမ္မခန္အရပ္ရိွ ကြၽန္ 
ေတာ့္ေနအိမ္သို ႔ အသက္ (၄၀) 
ဝန္းက်င္လူလတ္ပိုင္းကုလားဒိန္ 
႐ပု္ႏငွ္ ့လရူြယတ္စဥ္ီးေပါကခ္်လာ 
ပါသည္။ သူ႔အမည္ကား အလီ 
ေမာင္ေမာင္ဟု ဆုိသည္။ စင္စစ္ 
သသူည ္အိႏၵယိေသြးပါသမူဟတု။္ 
သူ၏ အသားအရည္ႏွင့္ မ်က္ႏွာ 
ေပါက္ေ ၾကာင့္  သူ ႔နာမည္ရင္း  
‘‘ေမာင္ေမာင္’’၏ေရွ႕မွာ ‘‘အလီ’’ 
ဟူေသာ အပိစုာလံုးပါလာျခင္းျဖစ ္
ေၾကာင္း သူ႔ကို တရင္းတႏွီးေမး 
ျမန္းရာမွ သိလာရသည္။
 အလီေမာင္ေမာင္သည္ အ 
ရပ္ ၅ ေပ ၁၀ လက္မခန္႔၊ ညႇဥ္း 
သိုးသိုးႏွင့္ ေျပာပံုဆုိပံုမွာ လူရည္ 
လည္ေသာပံုစံျဖစ္၍ ကိုသက္ခိုင္ 
ေျပာဆိုထားသည့္ ထုိင္းဂ်ပိုးဟူ 

သံျဖတက္တ္ေၾကးတစ္ေခ်ာင္းျဖင္ ့
ျဖတ္ေနေသာ သူ႔ေဘးတြင္ ကြၽန္ 
ေတာသ္ည ္စကားေျပာေဖာအ္ျဖစ ္
ရွိေနခဲ့၏။ သူက ကြၽန္ေတာ့္ကို 
‘‘ဦး’’ဟု နာမ္စားသံုးေခၚေဝၚသည။္ 
သူနိဒါန္းပ်ိဳးေသာ စကားတစ္ခြန္း 
သည္ပင္ ကြၽန္ေတာ္စိတ္ဝင္စားမိ 
သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ 
သြားေခ်သည္။
 ‘‘ဦးက စာေရးတယဆ္ုိေတာ ့
ထိုင္းန႔ဲကေမၻာဒီးယားစစ္ျဖစ္တုန္း 
က ဖူးခက္ေရာက္ေနတဲ့ မြန္ဗမာ 
အလပုသ္မားေတြ ထိငု္းစစတ္ပထ္ ဲ
ဝင္ၿပီး တုိက္ခဲ့တာကို ဦးသိလား’’
 ‘‘ဟ.. ဘယ့္ႏယ့္ွမြန္ဗမာေတြ 
က ထိုင္းစစတ္ပ္မွာ စစဝ္ငတို္ကရ္ 
သတံုး ၊  မဟုတ္ေသးဘူး  ထင္  
တယ္’’
 ‘ ‘ဟုတ္တယ္ဦးရ၊ ၁၉၉၀ 
ခုႏွစ္ေလာက္တုန္းက ကေမ ၻာ  
ဒီးယားနဲ႔ ယိုးဒယားေတြစစ္ျဖစၾ္က 
တနု္းမွာ ဖူးခကက္ မြနဗ္မာေတြကိ ု

ဝငမ္်ားကား စတိဝ္ငစ္ားဖြယအ္တ ိ
ျဖစ္၏။ သူက စကားဆက္ျပန္ 
သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာဖ္ူးခကက္ိုေရာက ္
စတုန္းက ဖူးခက္မွာ မီးပြိဳင့္ေတြ 
ေတာငမ္ရွိေသးဘူးဦးရ။ ပထမဆံုး 
မီးပြိဳင္က့ေတာ့ စငထ္န္း (Central 
ကို စင္ထန္းဟု ထုိင္းလူမ်ိဳးတို႔နည္း 
တူအသံထြက္သည္) လမ္းဆံုက 
မီးပြိဳင့္ပဲ။ ကတၱရာလမ္းေတြက 
လည္း ခပက္်ဥ္းက်ဥ္းေတြပါပ။ဲ ပါ 
ေတာင္ ေတာင္ကုန္းကိုေက်ာ္တဲ့ 
လမ္းဆုိ အဲဒီတုန္းက ေျမနီလမ္း 
ပဲရွိေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ မွတ္မိ 
ေသးတယ္။ အခုပါေတာင္ ေဆး 
႐ံႀုကီးေဆာကထ္ားတဲ့ေနရာမွာ ဟိ ု
တုန္းက ပင္လယ္ခ႐ုေတြ အမ်ား 
ႀကီးနဲ႔ ဗြက္အုိင္ႀကီးပဲရွိေသးတာ။ 
အဲဒီနားက ေျမကြက္လပ္ႀကီးမွာ 
ပတိက္ားအႀကီးႀကီးေထာငၿ္ပီး သံုး 
ကားေပါင္းဘတ္တစ္ဆယ္နဲ႔ ႐ုပ္ 
ရွင္ေတြျပေတာ့  ကြ ၽန္ေတာ္တို ႔ 

ပါ ေရာက္လာကုန္ၾကတာ။ တစ္ 
ႏုိင္ငံလံုးအႏွံ႔ကပါပဲ’’
 အလီေမာင္ေမာင ္ဖူးခကသ္ို႔ 
စတင္ေရာကရ္ွခိ်နိမ္ွာ ျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
တြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း 
ႀကီးေပၚေပါက္ေနခ်ိန္ျဖစ၍္ ျမန္မာ 
ျပည္ႀကီးဝ႐ုန္းသုန္းကားျဖစ္ေန 
ခ်နိတ္ြင ္ထိငု္းႏုငိင္ ံဖူးခကၿ္မိဳ႕သည ္
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း အ 
တြက္ ေျခလွမ္းသြက္သြက္ျဖင့္  
ျပင္ဆငေ္နခ်ိန္ ျဖစ္ေလသည္။ 
ယင္းအခ်ိန္တြင ္ျမန္မာျပညလ္ထုူ 
အမ်ားစုမွာ စားဝတ္ေနေရးက်ပ္ 
တည္းက်ဥ္းေျမာင္းၾကေလသျဖင့္ 
မြန္ဗမာအလုပ္သမားမ်ားသည္ 
အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ဝင္ေငြအထိုက္ 
အေလ်ာက္ေကာင္းမြနသ္ည္ ့ထိငု္း 
ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားသို႔ စတင္ေရာက္ 
ရိွေနၾကရာ လစဟ္ာေနေသာ လပ္ု 
အားလုိအပ္ခ်က္ကို ယိုးဒယားတို႔ 
လြယ္ကူစြာ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ခဲ့ ၾက 
သည္။ အမွန္ေတာ့ အလီေမာင္ 

အခ်ပ္ပို (A6) သုိ႔

သြပ္ျပားအသစ္ကပ္ခ်င္တယ္။ 
အခန္းေသာ့သံုးလံုးေလာက္ အ 
သစလ္ခဲ်ငတ္ယ္။ ကြၽန္ေတာ္လရွူာ 
ေနတာ တစ္လျပည့္ေတာ့မယ္ 
ဗ်ာ’’
 ‘ ‘ေၾသာ္.. မခက္ပါဘူးဗ်။ 
ကြၽန္ေတာ့္လူတစ္ေယာက္ လႊတ္ 
လိကုပ္ါ့မယ္။ အမွန္က သတိုူ႔ဘဝ 
သတူုိ႔အေၾကာင္း ခငဗ္်ားမသိေသး 
လုိ ႔ပါ။ ဒီကိုေရာက္ေနတဲ့ ဗမာ 
အလုပ္သမားအမ်ားစုဟာ သူတုိ႔ 
လုပ္ငန္းခြင္ေတြထဲမွာ ေလးငါး 
ဆယ္ႏွစ္ ေန႔မွန္း၊ ညမွန္းမသိဘဲ 
အခ်ိန္ကုန္ေနၾကရတာဗ်။ ပတ္စ္ 
ပို႔နဲ႔ ေဝါ့ခ္ပါမစ္ေတြရွိေနေပမယ့္ 
‘‘နင္မဟုတ္ရင္ နင့္အေဖပဲ’’ဆိုၿပီး 
ေတြ႕ရာေနရာမွာ ဥပေဒပုဒ္မမပါ 
ဘဖဲမ္းၿပီး ေငြညႇစ္ေနတဲ ့ထုငိ္းရရဲန ္
ကလည္း တစ္ေမွာင့္မို႔ သူတုိ႔ဟာ 
အျပင္ထြက္ၿပီး ဂ်လမ္းမေနႏုိင္ 
ဘူးဗ်။ အားလပ္တဲ့ရက္ေတြမွာ 
အျပင္အလုပ္လုိက္လုပ္ဖို ႔ဆုိတာ 
ကလည္း ကုိယ္ပိုင္လက္သမား၊ 
ပန္းရန္သမားသံုးပစၥည္းကိရိယာ 
ေတြ အဆငသ္င္ရ့ွဥိီးမ။ွ ကပဲါဗ်ာ။ 
ခင္ဗ်ားအခုလုပ္ခ်င္တဲ့ ပ်ံက်ကိစၥ 
မ်ိဳးအတြက္ ထိုင္းဂ်ပိုးမွ ျဖစ္မွာမို႔ 
ခင္ဗ်ားဆီကို ဂ်ပိုးထက္ႀကီးတဲ့ 

ေသာ အမည္ႏွင့္  လိုက္ဖက္လွ 
သည္။ သူေျပာသည့္စကားအေတာ္ 
မ်ားမ်ားမွာ ထိငု္းစကားညႇပ၍္ သံုး 
ေလ့ရွိေသာ္ျငား သူကား မြန္ျပည္ 
နယ္၊ က်ိဳက္မေရာဇာတိ၊ မြ န္ 
ျမန္မာစစ္စစ္ျဖစ္၍ သူ႔မိဘမ်ား 
သည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္အခါ 
က နာမည္ေက်ာ္မြန္သူေဌးႀကီး 
ဦးနာေအာက၏္ ဇာတရိြာျဖစ္ေသာ 
ကတိုးေကာ့ႏွပ္ရြာမွျဖစ္ကာ သူ႔ 
အစမ္တစဦ္းမွာ ေမာ္လၿမိဳငတ္က ၠ
သိလုတ္ြင ္ကထကိရာထူးျဖင္ ့တာ 
ဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသညဟု္ ဆု၏ိ။ 
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္းသို႔ သူစတင္ေျခခ် 
ခဲသ့ညမွ္ာ ၁၉၈၈ ခုႏစွ၊္ ဗမာျပည ္
အေရးအခင္းကာလမွ စတင္ခဲ့ 
သည္ျဖစ္၍ ယိုးဒယားျမန္မာနယ္ 
စပ္၊ ဝမ္ခစခန္းသို ႔ပင္  အဝင္ 
အထြက္ရွိခဲ့ဖူးၿပီး ျမန္မာေက်ာင္း 
သားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲ (ABSDF) 
မွ ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္ႏွင့္ မိုးသီး 
ဇြန္တုိ႔ကို သူေတြ႕ျမင္ခဲ့ဖူးသည္။ 
အလီေမာင္ေမာငသ္ည ္ကြၽန္ေတာ ္
ၫႊန္ျပေစခုိင္းသမွ်အလုပ္တုိ ႔ကို 
ကြၽမ္းက်င္ေသသပ္စြာလုပ္ကိုင္ 
ေနရင္း ကြၽန္ေတာ္ႏငွ္အ့ဖြ႕ဲက်ေနခဲ ့
၏။ မီးဖိခုံုေပၚက သြပ္ျပားေဟာင္း 
ကို ခြာသည္။ သြပ္ျပားအသစ္ကို 

တစ္လဘတ္သံုးေထာင္လခေပး 
ၿပီး စစ္တုိက္ခိုင္းတာ၊ ကြၽန္ေတာ့္ 
အသိ မြန္ဗမာေတြပါသြားခဲ့ၾကဖူး 
တယ္။ ႏစွလ္၊ သံုးလေလာကၾ္ကာ 
ေတာ့ သူတုိ ႔ျပန္ေရာက္လာၾက 
တယ္။ ေခၚသြားတုန္းကေတာ့ 
ထိုင္းႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ထုတ္ 
ေပးမလိလုိပုါပ။ဲ ျပန္ေရာက္ေတာ ့
လည္း ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး’’
 သူ႔စကားေၾကာင္ ့ကြၽန္ေတာ ္
ေတြခနဲ ျဖစ္သြားမိသည္ကား အ 
မွန္။ ဆက္စပ္စဥ္းစားသည့္အခါ 
ထို င္းႏွ င့္  ကေမ ၻာဒီးယားသည္  
မၾကာခဏနယ္စပ္ျပႆနာေပၚ 
ေလ့ရွိရာ ထုိင္းစစ္တပ္သည္ စစ္ 
ေျမျပငလ္ပ္ုသား (ေပၚတာ)အျဖစ ္
မြန္ဗမာတုိ႔ကို အခေၾကးေငြေပး၍ 
ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ လြန္ခဲ့ 
ေသာ ၂ ႏစွခ္န္႔က ထိုင္းမွတ္ပုံတင ္
အတကုိငု္ေဆာငမ္ႈျဖင္ ့ဖမ္းဆီးခရံ 
သည့္ မြန္ဗမာတစ္ဦးမွာ ကေမၻာ 
ဒီးယား စစ္ျပန္တစ္ဦးဟုလည္း 
သတင္းသဲ့သဲ့ၾကားမိသည္။ အလီ 
သည္ အေျခခံပညာအလယတ္န္း 
အဆင့္အထိသာ ပညာသင္ၾကား 
ဖူးသည္။ သူေျပာသမွ် ကြၽန္ေတာ္ 
မယံၾုကည္ေသာ္ျငား သူေျပာဆုိေန 
သည္ ့ဖူးခက္ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ 

ဝင္ၾကည္ျ့ဖစ္တယ္ဦးရ။ အခုပါ 
ေတာင္မွာ အျမင့္ဆံုးႏွစ္ဆယ့္ငါး 
ထပ္ ပါရာဒိုက္ (Paradise) ဟုိ 
တယ္ႀကီးဟာ  အဲဒီတုန္းက စ 
ေဆာက္တာေပါ့။ က်န္တဲ့အထပ္ 
ျမင့္တုိက္ေတြ၊ ဟိုတယ္ေတြမရွိ 
ေသးဘူး။ ဟုိအရငတု္န္းက ဖူးခက ္
က ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြဟာမြန္ဗမာ 
ေတြကိ ုမျမငဖ္ူးၾကဘူးတဲ။့ မြန္ေတြ 
နဲ ႔  ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြဟာေျပာတဲ့  
စကား၊ ေရးတဲ့စာမွာ နည္းနည္း 
နီးစပ္လို႔လားေတာ့မသိဘူး။ မြန္ 
ေတြဟာ ထိုင္းေတြနဲ႔အေတာ္နား 
လည္မႈ ရိွခဲ့ ၾကတယ္။ မြ န္ျပည္ 
နယ္လမို င္းရြာသား  မြန္လူမ်ိဳး  
ေတြ ဖူးခက္ကို စၿပီးေရာက္ၾက 
တာ။ ေရာက္စက မြန္ဗမာေတြ 
လုပ္ရတာ ပန္းရန္လုပ္ငန္းတစ္ခု 
ပဲရိွတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဖူးခက္ 
အလပုသ္မားေလာကမွာ မြန္ေတြ 
ႀကီးစိုးေနခဲ့တာေပါ့ ။  လာအိုနဲ ႔ 
ကေမၻာဒီးယားအလုပ္သမားေတြ 
ေရာက္လာၾကတယ္ဆုိေပမယ့္ 
အရမ္းနည္းပါတယ္။ အညာသား 
ေတြ ဖူးခကက္ိုေရာကလ္ာၾကတာ 
ခုနစ္ႏွစ္ေလာက္ပဲရွိဦးမယ္။ အခု 
ေတာ့ မေကြးတုိင္းထဲက ေပါက္၊ 
ၿမိဳင္၊ ေခ်ာင္းနားဆိုတဲ့ရြာေတြက 

ေမာင့္အေၾကာင္းကို ကိုသက္ခုိင္ 
တစ္စြန္းတစ္စႀကိဳေျပာထား သျဖင့္ 
သူ၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစ ၥ 
အခ်ိ ႕ဳကုိ ႀကိဳသိေနသည္။ ဖူးခကမွ္ာ 
အေနၾကာၿပီျဖစ္ေသာ အလသီည ္
ပတ္စပုိ္႔၊ ေဝါ့ခ္ပါ မစမ္ရိွဘ ဲဖူးခက ္
မွာ ဂ်လန္းေနႏုိင္ သူျဖစ္၏။
   ထုိ င္း စကားကို  ထို င္းလူ  
မ်ိဳး႐ႈံးေအာင္ေျပာတတ္႐ံုမွ်မက 
ထုိင္းရဲအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ပါ သူ 
ရင္းႏွီးသည္။ ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ 
သူသည္ အာစီယံေခၚ မူးယစ္ 
ေဆးရည္တစ္မ်ိဳးစြဲေနသူျဖစ္ ၿပီး 
သူအာစီယံမူးေနသည့္အခ်ိန္မ်ား 
တြင္ ႏွစ္ရက္ဆက္တုိက္အိပ္ေမာ 
က်ေနတတ္သည္ဟုဆို၏။ အာစီ 
ယကံိ ုသကူိယုတ္ုငိ ္စြစဲြလဲမ္းလမ္း 
ေသာက္သည့္အျပင္၊ ကိုယ္တုိင္ 
က်ိဳခ်က္ေရာင္းေလ့ရွိသည္။ ထို ႔ 
အျပင္ အာစီယံက်ိဳခ်က္ရာတြင္ 
အဓိကအေျခခံပစၥည္းျဖစ္သည့္ 
ဘိုင္ကေထာ့ေခၚ ဘိန္းစာရြက္ကို  
လကလ္လီကက္ားျဖန္႔သညအ္ထိ 
ေျခလွမ္းက်ဲသူျဖစ္၏။
  အာစီယံကို စတင္တီထြင္သူတုိ႔ 
မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံရေနာင္းၿမိဳ႕မွ မြန္ 
ဗမာငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားဟု ဆုိ 
သည္။ 
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သစၥာေတြ  ေမတၱာေတြ ခ်စ္သဒၶါေတြနဲ႔ ပညာေရး

(တစ္)
စာေရးဆရာမ ႏုႏုရည္ (အင္း၀) 
ျမန္မာစာေပေလာကထသဲုိ႔ စတင ္
၀င္ေရာက္လာစဥ္က ေတာ္ေတာ ္
ကေလး ဂယက္ထသည့္ ၀တၳဳတို 
တစ္ပုဒ္ကို  ေရးသားတင္ဆက္ 
ခဲဖ့ူးပါသည။္ ‘‘နမ္းမွာလား ေမာင္ 
ရဲ႕ ေမႊးတယ္ရွင္’’ ဟူေသာ ၀တၳဳ။ 
ေခတၿ္ပိဳင္ေ၀ဒနာကိဖုဲြ႕သည္ ့၀တၳဳ 
တုိတစ္ပုဒ္။
 ၀တၳဳဇာတ္လမ္းက အယူ 
အေကာက္ေရွး႐ိုးဆန္လြန္းေသာ 
စာဖတ္သူတို႔ၾကားထဲမွာ မၾကား၀ံ့ 
မနာသာ အေၾကာင္းအရာတစရ္ပ္ 
ျဖစ္သြားပုံရပါသည္။ အျပင္းထန ္
ေ၀ဖန္တုံ႔ျပန္လုိက္ၾကပုံေတြမ်ား။
  ၀တၳဳထဲ ရိွ  အဓိကဇာတ္ 
ေဆာငက္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ 
တစ္ဦး။ သူ႔မွာ ခ်စ္သူရွိပါသည္။ 
သူ႔လိပု ဲတကသၠိလု္ေက်ာင္းေတာ ္
သားတစ္ေယာက္။ ဘဲြ႕ရၿပီးလွ်င္ 
ဘ၀တစ္ခုကို  ထူေထာင္တည္ 
ေဆာက္ၾကဖို႔အထိ ရည္မွန္းထား 
သည္ခ့်စသ္။ူ သို႔ေသာ ္ေက်ာင္းသ ူ
မိန္းမပ်ဳိက ဘ၀အေျခခံမခုိင္မာ။ 
မိဘမ်ားက စီးပြားေရးယိမ္းယိုင္ 
ၿပိဳလဲေနသည့္သူမ်ား။
  သည္လိုႏွင့္  တစ္ရက္မွာ 
ေက်ာင္းသူမ၏ ဦးေလးဆုိသူေပၚ 
လာပါသည္။ ဦးေလးက တူမျဖစ္ 
သူအေဆာင္၌ စား၀တ္ေနမႈ ဖြယ္ 
ဖြယ္ရာရာ မရွိမွာကို စိုးရိမ္ပူပန္ 
ေၾကာင္း ေက်ာင္းသူမကိုယ္တုိင္ 
က သတင္းထုတ္ျပန္လာပါသည။္ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသာၾကာေန႔ ညေန 
တြင္ ဦးေလးက အဆာင္သို႔လာ 
ကာ ကားျဖင့္အိမ္သုိ ႔ေခၚသြား။ 
ဦးေလး၏ အိမ္မွာလုိက္ေန။ တန 
လၤာေန႔ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ေတာ့မွ 
ဦးေလးကိုယ္တုိင္အေဆာင္သို ႔ 
ကားျဖင့္ ျပန္ပို႔။
 စာေရးဆရာမက ၀တၳဳတိကုိ ု
ေရးေသာအခါ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း 
သူ၏ ေနရာမွ ၀င္ေရးျခင္းျဖစ္ပါ 
သည။္ ဦးေလးက တကယ့္ဦးေလး 
မဟုတ္။ ေက်ာင္းဆကတ္ကဖ္ုိ႔ရာ 
အေထာက္အပံ့ေပးသည့္  ဟန္ 
ေဆာင္ဦးေလး။ ေက်ာင္းသူႏွင့္  
တစပ္တ္တစခ္ါ အတူတူေနသည္ ့
ဦးေလး။ ဦးေလးက အေဆာင္သို႔ 
ကားျဖင့္ လာေခၚစဥ္ဦးေလးျမင္ 
မည္ကိုစိုး၍ သစ္ပင္ကိုကြယ္ကာ 
ႏႈတ္ဆက္ေနသည့္ ခ်စ္သူတကၠ 
သိုလ္ေက်ာင္းသား။ ဘဲြ႕ရသည္ 
အထိေတာ့ ေစာင့္ပါဦးဟု တိတ္ 
တဆိတ္  ေတာင္းပ န္ေနသည့္  
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ။ ကားေပၚ 
မွာ မ်က္ရည္စေတြနဲ႔။

ေမာင္သာခ်ဳိ

 သည၀္တၳဳကိ ုေ၀ဖန္ၾက၊ တံု႔ 
ျပန္ၾကသည့္အသံေတြက စာေပ 
ေလာကအ၀န္းအ၀ိုင္းကေလးထဲ 
မွာ တစ္ခါက ကြၽက္ကြၽက္ညံေန 
ခဲ့ဖူးပါသည္။
 ေနာင္တကၠသိုလ္ ဘ၀ကို 
လက္ေတြ႕ျဖတ္ သန္းရေလေသာအ 
ခါ သည္လုိမ်ဳိးဆန္ဆန္ အျဖစ္ 
အပ်က္ေတြက တစ္ေကြ႕တစ္ခါ 
မ်ားဆ၌ီ တိုးမတိုကိမ္ကိေလးေတြ 
ရိွလာရပါသည။္ အေဆာငတ္ြင ္ေန 
ကာ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ႏွင့္ 
လက္ထပ္ထား၊ ကိုယ့္ခင္ပြန္းျဖစ္ 
ေၾကာင္းလည္း ပတ္၀န္းက်င္ကို 
မိတ္ဆက္၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား 
မွာ ထိုခင္ပြန္းဆိုသူႏွင့္ လုိက္ပါ 
သြား၊ ဘဲြ႕ရၿပီးေတာ ့ကြာရငွ္းျပတ ္
စဲ၊ ၿပီးေတာ့မွ အျခားေသာသူႏွင့္ 
လက္ဆက္ကာ ဘ၀ကိုတည္ၿငိမ္ 
စြာ တည္ေဆာက္သြားၾကသည့္ 
သူတုိ ႔ကို သိရွိထိေတြ႕လာရေလ 
ေသာအခါ စာေရးဆရာမႏုႏုရည္ 
(အင္း၀)၏ ၀တၳဳတိုကို မအံ့ၾသပါ 
ေလေတာ့။

(ႏွစ္)
  အ့ံ ၾသစရာ တကၠသိုလ္  
ဆရာမတစဦ္းကိ ုေတြ႕ဖူးပါသည။္
 သူက ျပည္ပသို ႔ထြက္ကာ 
ပညာသင္ၾကားလုိစိတ္ရွိသူ။ သို ႔ 
ေသာ ္ထြကခ္ြာသြားဖုိ႔ရာက လြယ ္
လြယ္ႏွင့္ အဆင္မေျပ။ သည္မွာ 
တြငသ္ကူ ႏုိင္ငံျခားသား သ႐ံုံး၀န ္

ထမ္းတစ္ ဦးကို  လက္ထပ္ပစ္  
လုကိပ္ါသည။္ ထိုသ၏ူ ဇနီးမယား  
ဘ၀ကို ခံယူကာ ျပည္ပသို ႔ အ 
လြယ္တကူလုိက္ပါသြားခဲ့ႏုိင္ပါ 
သည္။ သူအလိုရွိရာ ႏုိင္ငံသို ႔အ 
ေရာကတ္ြငက္ား ထုသိူႏငွ္က့ြာရငွ္း 
ျပတ္စပဲစလ္ုကိက္ာ သူ႔လမ္းကိသု ူ
ေျဖာင့္တန္းစြာ ေလွ်ာက္ပစ္လုိက္ 
ပါေလေတာ့သည္။
 ဆန္းလုိက္တာ။

(သုံး)
  တစ္ခါက  အလ်င္စလို  
ဒေရာေသာပါးႀကီးဆိသုလိ ုမနိ္းမ 
ယူပစ္လုိက္သည့္  တကၠသိုလ္  
ဆရာတစဥ္ီးႏငွ္ ့ဆုဖံူးပါသည။္ သူ႔ 
ကို ၾကည့္ရသည္မွာ ဆယ္ေက်ာ္ 
သကလ္ငူယ္ကေလးတစ္ေယာက ္
ပမာခ်စ္လွခ်ည္ရဲ႕ ႀကိဳက္လွခ်ည္ 
ရဲ႕၊ ေဆြးလွခ်ည္ရဲ႕ လြမ္းလွခ်ည္ 
ရဲ႕ဟူေသာ ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ မခဲြႏုိင္၊ 
မခြာရက္သျဖင့္ လက္ထပ္သြား 
ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ထူး 
ဆန္းသည္ထင္၍  ေမးၾကည့္မိ 
ပါသည္။
 ‘‘ထရန္စဖာေလဗ်ာ ထရန္စ 
ဖာကို ေရွာင္ဖို႔ပညာ’’ တဲ့။
 အံ့ၾသဖို ႔ေကာင္းလုိက္တာ။ 
သမီးရည္းစားရယ္၊  ဘာရယ္ 
လည္း ပီပီျပင္ျပင္ မဟုတ္ေသးပါ 
ဘဲ  နည္းနည္းခ်ိတ္တိတ္တိတ္ 
ကေလးျဖစ္႐ုံႏွင့္  လက္ထပ္ဖုိ ႔ 
တုငိပ္ငဆ္ုံးျဖတလ္ုကိၾ္ကသညမ္ွာ 

စရန္စဖာေၾကာင့္တဲ့။   ေၾသာ္ 
...Transfer။
  တကၠသိုလ္ေလာကမွာက 
လင္မယားႏွ စ္ေယာက္အနက္  
တစ္ေယာက္က နယ္တြင္ရွိေန 
သမွ် ကာလပတ္လုံး က်န္တစ္ 
ေယာက္သည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ တကၠသိုလ္မ်ားက 
ေန မည္သည့္အရပ္ကို မွ  ေရႊ ႕ 
ေျပာင္းစရာမလိုၾက။ သည္စည္း 
မ်ဥ္းကို  သိထားသူမိတ္ေဆြက 
ေျပာင္းေရႊ႕ဖို ႔ရာ နီးလာသည္ႏွင့္ 
လက္ထပ္ပဲြကို  ဆင္ႏဲႊပစ္လုိက္ 
ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇနီး 
သည္ကို ရန္ကုန္ႏွင့္ အနီးဆုံးျဖစ္ 
ေသာ ပဲခူး၊ မအူပင္၊ ဟသၤာတ၊ 
ပုသိမ္၊ ေတာင္ငူ၊ ျပည္စေသာ 

ၿမိဳ႕မ်ားသို ႔ ေလွ်ာက္ခိုင္းလုိက္ပါ 
သည္။ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ ကိုယ္ 
နယ္ကို  ဆႏၵျပဳသည္ ဆုိေတာ့ 
လည္း လြယ္လြယ္ကေလးႏွင့္ပဲ 
ရသည္ေပါ့။ ဤတြင္ နယ္ေရာက္ 
သူ ဇနီးသည္က မည္သည့္ အရပ္ 
သို ႔မွ မေရႊ႕ေျပာင္းေတာ့ဘဲ ထုိ 
နယ္၌  အထုိ င္ ခ်ထားလုိက္ပါ  
သည။္ ခငပ္ြန္းျဖစသ္ကူား ရန္ကန္ု 
လို ၿမိဳ႕ႀကီးေပၚကေန တစ္ဖ၀ါးဆို 
တစ္ဖ၀ါးမွ ခဲြခြာစရာမလိုေတာ့ 
ဘဲ ၿမိဳ႕ႀကီးေပၚ၌ အရည္အခ်င္းရွိ 
လွ်င္ ရွိသလို တစ္လဆယ္သိန္း၊ 
ဆယ့္ ငါးသိန္း  ေအးေအးေဆး  
ေဆး စုေပေတာ့။ တစ္ခါတစ္ခါ 
ကိုယ္က ဇနီးရွိရာဆီသို ႔  လုိက္ 
သြား။ တစ္ခါတစ္ခါ ဇနီးသည္က 

ကိုယ့္ဆီလာ။ သုံးေလးငါးႏွစ္ဆို 
တုိက္ခန္းကေလး၊ ကားကေလး 
ေတာင္ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါရဲ႕။ 
  နယ္တကၠသုိလ္ တစ္ခုခု 
ဆသီို႔ ေရာကမ္သြားရေလေအာင ္
ဟိုး အေ၀းႀကီးဆသီို႔ လြင္မ့သြားရ 
ေလေအာင္ မင္းနဲ႔ကိုယ္နဲ႔ လက္ 
ထပ္ရေအာင္ဆုိလား။

(ေလး)
 လူေတြဘာေၾကာင့္  လက္ 
ထပ္ၾကသလဲ။ ဖိုနဲ႔မ ဘာေၾကာင့္ 
အတူတူေနဖို ႔  ႀကိဳးစားၾကသလဲ 
ဆိုသည့္ ကိစၥမ်ားမွာ ဟိုတုန္းက 
ေတာ့ ေတာ္ေတာ့ကိုပဲ ႐ုိးစင္းပါ 
သည္။ ခ်စ္လုိ႔၊ ႀကိဳက္လုိ႔၊ ျမတ္ 
ႏိုးလုိ ႔၊ တြယ္တာလို ႔၊ သနားလို ႔၊ 
အားကိုးလို႔၊ တပ္မက္လို႔၊ အထင္ 
ႀကီးလို႔ စသည္စသည္ျဖင့္ ေခါင္း 
စဥ္ကဲြေတြက တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္ 
ႏုိင္ပါသည္။
   အခု  လူ ႔အဖဲြ ႕အစည္း 
ယႏရၲားႀကီးက ဆန္းျပားလာလုကိ ္
တာ။ ဘဲြ႕ရသညအ္ထိ အေထာက ္
အပံ့ျဖစ္ဖို ႔    ေပါင္းသင္းၾကတဲ့ 
အခ်ိန္ပိုင္း အိမ္ေထာင္တဲ့။ ယာ 
ယီအိမ္ေထာင္တဲ့။ ႏွစ္ခ်ဳပ္အိမ္ 
ေထာင္တဲ့ ။  ႏုိ င္ငံျခားထြက္ ၿပီး  
ပညာသင္ႏုိင္ဖို ႔  ေပါင္းဖက္တဲ့  
ဟန္ေဆာင္အိမ္ေထာင္တဲ့။ နယ္ 
ေျပာင္းရမွာကိ ုေၾကာကလ္ို႔ ကပ်ာ 
ကသ ီတည္ေဆာကတ္ဲ ့ဒေရာေသာ 
ပါးအိမ္ေထာင္တဲ့။
 ‘‘ဃရာ၀ါသ၊ သမၺာဓဟု ဒကုၡ 
ဖဲြ႕ေႏွာင္၊ လူတုိ႔ေဘာင္၀ယ္ အိမ္ 
ေထာင္ သားေမြး၊  ျခနယ္ေျမႇး’’ 
တဲ့ ။
 ကိုးခန္းပ်ဳိ႕ဆရာရွင္ မဟာ 
ရ႒သာရက အိမ္ေထာင္ေရးဟာ 
႐ႈပ္ေထြးပါတယ္တဲ့။ အိမ္ေထာင္ 
ေရးကမွ ႐ႈပ္ေထြးတာမဟုတ္။ 
အိမ္ေထာင္ျပဳပုံျပဳနည္းကလည္း 
႐ႈပ္ေထြးလုကိတ္ာ။ အခဆုိ ုပညာ 
ေရးနဲ႔ေတာင္မွ ၾကင္ရာ အေရးက 
ေထြးယွကလ္ို႔။ ေၾသာ္ .. ဆန္းျပား 
တဲ့ ယႏၲရားႀကီးပါကလား။   ။
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ဦးရန္ေ၀းလို  ၀န္ႀကီးမ်ား အလိုရွိသည္
 မိတ္ေဆြသဘင္ပညာရွင္  
တစဦ္းႏငွ့ ္လကဖ္ကရ္ညဆ္ုငိတ္စ ္
ဆိုင္တြင္ စကားလက္ဆုံက်စဥ္ 
ယေန႔ ဇာတ္သဘင္ေလာက၌ ၀န္ 
ႀကီးမ်ား အလြန္ရွားပါးၿပီး အျပင္ 
ေလာက၌ ၀နႀ္ကီးမ်ား အလြနမ္်ား 
ေနေၾကာင္း မိတ္ေဆြက ညည္း 
ညဴေျပာၾကားရွာေလ၏။ ‘‘အျပင္ 
ေလာကဆိုတာ ဘာကို ေျပာတာ 
လဲ’’ ဟု စာေရးသူက ေမးျမန္း 
ရာ ‘‘ခင္ဗ်ားတုိ႔ အစိုးရအဖဲြ႕ကို 
ေျပာတာေပါ့ဗ်။ ၀န္ႀကီးနဲ႔ ဒုတိယ 
၀န္ႀကီး ေပါင္းရင္ ၁၀၀ ေလာက္  
ရိွတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္  
နယ္ေတြက အစိုးရအဖဲြ႕ေတြမွာ 
လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ အပါအ ၀င ္
စုစုေပါင္း ၁၀၀ ေလာက္ရွိ မယ္။ 
ဒီေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္သြား ရင္ 
၀န္ႀကီးေတြကို မတိုက္မိေအာင္ 
သတိထားေရွာင္မွ  ေတာ္႐ံုက်  
တယ္ဗ်။ က်ဳပ္တုိ႔ ျမန္မာတစ္ႏိငုင္ ံ
လံုးက ဇာတ္အဖဲြ႕ေတြမွာေတာ့ 
အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ ၀န္ႀကီး 
ေတြ အလြန္ရွားေနၿပီ။ သမားစဥ္ 
မပ်က္ ထီးသံုးနန္းသံုး ေ၀ါဟာရ  
ေတြနဲ ႔  ထီးမူနန္းဟန္အမူအရာ 
ေတြ ႂကြယ္၀ၿပီး အေျပာပုိင၊္ အဆိ ု
ပိုင္တဲ့ ၀န္ႀကီးက လက္ခ်ိဳးေရလို႔ 
ရတယ္ဆရာေရ။ ဒါေၾကာင့ ္ဇာတ္ 
ထဲမွာ ၀န္ႀကီးရွားၿပီး အျပင္မွာ 
၀န္ႀကီးေတြေပါတယ္လို႔ ေျပာတာ 
ဗ်။ ဟားဟားဟား ...ခင္ဗ်ားမယံု 
ရင္ ဖိုးခ်စ္ကိုေမးၾကည့္’’ ဟု မိတ္ 
ေဆြက ျပန္လည္ ရွင္းျပသည္။ 
 ‘‘ခင္ဗ်ားတုိ႔က ၀န္ႀကီးေတြ 
ေပါမ်ားေအာင္ အလားအလာရွိ 
တဲ့လူေတြေခၚၿပီး သင္တန္းေတြ 
ဘာေတြေပးေပါဗ့်’’ ဟ ုစာေရးသ ူ
က အႀကံေပးလိုက္မိ၏။
 ‘‘ဇာတ္ထဲမွာ ၀န္ႀကီးဆိုတာ 
အခုသင္တန္းေပးၿပီး အခုတာ၀န္ 
ေပးလို ႔  မရဘူးဗ်။ ‘သမၻာ’ က 
စကားေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ားတို ႔အ 
ျပင္မွာလို အရွင္ေမြး-ေန႔ခ်င္းႀကီး 
လို႔ မရဘူး။ ေနာကၿ္ပီး ဇာတ္ထကဲ 
၀န္ႀကီးက ခင္ဗ်ားတုိ႔ အျပင္က 
၀န္ ႀကီးေတြလို  စကားမွားလို ႔ 
လည္းမရဘူး။ ဇာတ္ထမွဲာ ၀န္ႀကီး 
လုပ္တဲ့သူက ေတာေျပာေတာင္ 
ေျပာ စကားမွားၾကည့ ္ဇာတ္ဆရာ 
က ထုတ္ပစ္မွာ။ ပရိသတ္က 
လည္း ခဲနဲ႔ထုမွာ ေသခ်ာတယ္ဗ်’’ 
ဟု စာေရးသူအား ေအာ္က်ယ္ 
ဟစ္က်ယ္ႏွင့္  ပညာေပးစကား 
ျပန္ၾကားပါေလေတာ့၏။
 စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြက 
သဘင္ေလာက၏ ဂႏၴ၀င္သ႐ုပ္ 
ေဆာငပ္ညာရငွ ္ရွားပါးမႈကိ ုေဖာ ္
ထုတ္ရာတြင္ ကြက္ကြက္ကြင္း 
ကြင္း ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ 

ျမင့္မိုရ္ေဆြ

၀န္ ႀကီးခ်င္း ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာသြား 
ျခင္းျဖစ၏္။ အမနွ္ေတာ ့အစိုးရအ 
ဖဲြ႕၀င္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးဆိုသည္မွာ 
အရွင္ေမြးတိုင္း မရႏိုင္ဘဲ ပင္ကို 
အရည္အခ်င္း ရိွရန္လည္း လို  
အပ္ေၾကာင္း အထူးေျပာရန္ မလို 
ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူေမြး 
ေသာ ေခါင္းေဆာင္က ရွား ၿပီး  
အရွင္ေမြးေသာ ေခါင္းေဆာင္က 
မ်ားေန၍ ပင္ကိုအရည္အခ်င္းက 
ဒုတိယေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္း 
ျဖစ္ေလ၏။ အစိုးရအဖဲြ႕၀င ္၀န္ႀကီး  
တစ္ဦး၏ ဒုကၡကို ကြယ္လြန္သူ 
န.အ.ဖ ေခတ္ပညာေရး၀န္ႀကီး 
ဦးပန္းေအာင္က စာေရးသူအား 
ေျပာျပခဲ့ဖူး၏။ ဦးပန္းေအာငသ္ည ္
က၀ၿမိဳ႕နယ္၊ သျပဳရြာသား ျဖစၿ္ပီး 
အဆိုပါရြာတြင္  အလယ္တန္း 
အထိ ပညာသင္ခဲ့ရာ သူ၏ ဆရာ 
ရင္းျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ 
ႀကီးမွာ စာေရးသ၏ူ ဘႀကီးအရင္း 
ေတာ္စပ္ေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ခင္ 
မင္ရင္းႏွီးမႈမ်ား ရွိခဲ့ ၿပီး ၀န္ႀကီး 
မ်ား႐ံုးရွိ  သူ၏႐ံုးခန္း၌ စာေရး 
သူအား မွတ္မွတ္ရရ ေျပာခဲ့သည္ 
ကို ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်လို 
ပါသည္။
 ‘‘၀န္ႀကီးတစ္ဦးကို ဘယ္လို 
ေ၀ဖန္ရမလဆဲိတုာ လူေတြက အ 
ၿမဲၾကည့္ေနတာ။ ေ၀ဖန္တာ ခံႏိုင္ 
ဖို႔ လိတုယ္ကြ။ စတ္ိတုိလို႔မရဘူး။ 
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ ေဒါက္ 
တာညီညီ၀န္ႀကီးျဖစ္ေတာ့ ‘ဓာတ္ 
ခဲြခန္း၀န္ႀကီး’ လို႔ ေခၚၾကတယ္ ကြ။ 
သူက ေက်ာင္းေတြစစ္ရင္ သိပၸံ  
ဓာတခ္ဲြခန္းေတြကိ ုအၿမဥဲီး စားေပး 
စ စ္ေ ဆး တာ ကိုး ကြ ။  ေ နာ က္  

ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္၀င္း ၀န္ႀကီး 
ျဖစ္ေတာ့ ‘အိမ္သာ၀န္ႀကီး’ လို ႔ 
ေခၚၾကျပန္ေရာ။ သူက ေက်ာင္း 
ေတြစစ္ရင္ အိမ္သာသန္႔ရွင္းမႈကို 
အထူးဦးစားေပးစစ္ေဆးတာကြ။ 
ငါက့်ေတာ ့‘အလတံိငု၀္နႀ္ကီး’ လို႔  
ေခၚျပန္ေရာကြ။ ငါကႏိုင္ငံေတာ္ 
အလံကို အေလးျပဳတာ။ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္သီခ်င္းဆိုတာကို ေက်ာင္း 
ေတြမွာ မျဖစ္မေန လုပ္ရမယ္လို႔ 
အမိန္႔ထုတ္ခဲ့တာကိုးကြ။ အလံ 
တုိင္နဲ႔ အလံေတြ ေဟာင္းေနရင္ 
လဲခုိင္းေတာ့ အဲဒီလိုေခၚၾကတာ 
ေပါ့ကြာ။ ဟား..ဟား ဒါက အ 
ေသးအဖဲြရွိေသးတယ္။ အရာရာ 
ကို ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး သတိထားမွ 
ေတာ္႐ံုက်တာ ေမာင္ေရ’’ ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။
 စာေရးသူသည္ သဘင္ပညာ 
ရွင္မိတ္ေဆြႏွင့္ လမ္းခဲြၿပီးေနာက္ 
ေနအိမ္သို ႔  ေရာက္ရွိေသာအခါ 
နဖူးေပၚလက္တင္၍ ၀န္ဋီကာကို 
အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ၿပီး စဥ္းစားေနမိ 
၏။ ၀န္ႀကီးေကာင္းတုိ႔မည္သည္ 
ဤလိုပုဂၢဳိလ္မ်ိဳးပါဟု  စံျပဳႏို င္  
ေလာက္ေသာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ 
မင္းတရားႀကီးလကထ္ကမွ္ ပခန္း 
မင္းႀကီးဟုတြင္ေသာ ၀န္ႀကီးဦး 
ရန္ေ၀းကို သတိရမိ၏။ ပေဒသ 
ရာဇ္ေခတ္၀န္ႀကီးတစ္ပါး၏ ဘ၀ 
မွာ ေန႔စဥ္ သသုာန္သို႔ မ်က္ေစာင္း 
ထိုးေနေသာ ဘ၀ဟုဆိုရေလာက္ 
ေအာင္ ေစတစ္လံုးပိုင္ရွင္ သက္ 
ဦးဆံပို င္ဘုရင္၏ ေရႊမ်က္ႏွာ  
ေတာက္ိ ုၾကည့၍္ ခစားေနရေသာ 
ဘ၀ျဖစ္၏။ သို ႔ေသာ္ ပခန္းမင္း 
ႀကီး ဦးရန္ေ၀းကား ဘရုင္ႏငွ့ ္ရင္း 

ႏီွးေသာ မင္းဆရာဘ၀မွ ၀န္ႀကီး 
အျဖစ ္ေျမႇာကစ္ားခရံသူျဖစ္ေသာ ္
ျငားလည္း ဘုရင့္အႀကိဳက္ အၿမဲ 
ေဆာင္တတ္သည့္ ဆႏၵဂတိႏွင့္ 
ဘယာဂတိကင္းရွင္းၿပီး အမွန္တ 
ရားအလိသုို႔သာ သတိရၱွရိွလိိကုပ္ါ 
ေလွ်ာက္ထား၀ံ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္ႀကီး 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။
 ၀န္ႀကီးဦးရန္ေ၀း၏ လစာ 
စရိတ္  ခဲြေ၀သံုးစဲြပံုမွာ  စံထား 
ေလာက္၏။ လခေတာ္ေငြ ၂၀၀၀ 
က်ပ္ ရရွိသည္ကို ၀န္ကေတာ္သို႔ 
၁၀၀၀ ေပးၿပီး မိမိအတြက္ ၅၀၀ 
ႏွင့္ ငယ္သားမ်ားအတြက္ ၅၀၀ ခဲြ 
ေ၀သံုးစဲြခဲ့ေလ၏။ မိမိ၏ သန္႔ရွင္း 
ေသာ လခေတာ္၀င္ေငြမွ ငယ္ 
သားမ်ားအား အျပတ္ေပး၏။ ၀န္ 
ကေတာ္ထံမွတစဆ္င့ ္ေတာင္းၿပီး 
အလီလီေပးျခင္းျဖင့္ ဇယားမ႐ႈပ္ 
ေစရန ္ကင္းကင္းရငွ္းရငွ္းသီးသန္႔ 
ခဲြ ၿပီး  တိုက္႐ိုက္သတ္မွတ္ေပး 
ကမ္းပံုမွာ ယခုေခတ္၀န္ႀကီးမ်ား 
စံနမူနာယူထိုက္သည္ထင္၏။
 လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကင္းရွင္း  
ေရးအတြက္  ေဆာင္ရြက္ခ်က္  
တစ္ရပ္မွာလည္း အလြန္ေျပာင္ 
ေျမာကလ္၏ွ။ တစခ္ါေသာ္ ဦးရန္ 
ေ၀းသည္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘု 
ရားပဲြေတာ္သို႔သြားရာ လမ္းတြင္ 
၀ န္ကေတာ္တစ္ေယာက္သည္  
ေျခာက္စေထာင္  လွည္းယာဥ္  
ေၾကာ့ႏွင့္ ေရႊထီးေဆာင္းၿပီး အ 
ေဆာင္ကိုင္မ်ား ၀န္းရံကာ တ 
ခမ္းတနားသြားလာေနသည္ကို  
ေတြ႕ရေလ၏။

 t,f'DwmcsKyf aomif;pkNidrf;

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

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

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

 bmomjyef &Jrif;? ausmfrsKd;?

  ausmfolarmif? jynfhjynfhNzdK;

 pmjyift,f'Dwm csrf;Nidrf;

 owif;axmufcsKyf atmifol&

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

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

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

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

  Ekdifvif;atmif? ilvf&Sif;usif;

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

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

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

 pmjyif arwifZmOD;? xGef;odef;jrifh? rlrljrifh

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

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

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

 o½kyfazmf pkd;aomfwm ? 0vkH;

 vkd*dk'DZdkif; ausmufqnf 

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

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

                                     xkwfa0ol OD;rsdK;vdIifatmif (03804)

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

 yHkESdyfol a':rdkrdktd

  ok0PÖod*Ð (1211)

  21? y'kr®mvrf;? prf;acsmif;/

 zvif Sunn Colour Separation 

 apmifa& 35ç000

 a&mif;aps; 450 usyf
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 ypönf; ,lepf aps;EIef; 
   (uefa':vm)
 ေရႊ ေအာင္စ ၁,၂၅၂.၅၀
 ေရနံစိမ္း စည္ ၁၀၈.၇၆
 ေငြ ေအာင္စ ၁၈.၉၆
 ေၾကးနီ ေပါင္ ၃.၀၆
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ mmbtu ၄.၇၂
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,lepf 0,f a&mif;

1 a':vm (tar&duef) 965 962 usyf
1 a':vm (pifumyl) 765 775 usyf
1 ,l½dk (Oa&myor*¾) 1311 1329 usyf
1 bwf (xdkif;) 29.55 29.75 usyf
1 ,Grf (w½kwf) 153 155 usyf

၁ ေဒၚလာ ၀.၅၉၅၁ ေပါင္ (ၿဗိတိန္)
၁ ေဒၚလာ ၀.၇၃၂၉ ယူ႐ုိ    (ဥေရာပသမဂၢ)
၁ ေဒၚလာ ၁၀၂.၄၇ ယန္း (ဂ်ပန္)
၁ ေဒၚလာ ၆.၂၄၉၈ ယြမ္ (တ႐ုတ္)
၁ ေဒၚလာ ၅၉.၁၇ ႐ူပီး (အိႏိၵယ)
၁ ေဒၚလာ ၁.၂၅၁၂ ေဒၚလာ (စင္ကာပူ)
၁ ေဒၚလာ   ၁,၀၁၉.၇၀ ၀မ္ (ကုိရီးယား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၂၁၁၅ ရင္းဂစ္  (မေလးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃၂.၄၆ ဘတ္  (ထုိင္း)
၁ ေဒၚလာ ၁၁,၈၀၈.၀၀ ႐ူပီးယား  (အင္ဒုိနီးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၂၁,၁၆၀.၀၀ ေဒါင္ (ဗီယက္နမ္)
၁ ေဒၚလာ ၄၃.၄၉ ပီဆုိ  (ဖိလစ္ပုိင္)
၁ ေဒၚလာ ၇.၇၅၂၂ ေဒၚလာ (ေဟာင္ေကာင္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၇၁၄ ေဒၚလာ  (ၾသစေၾတးလ်)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၇၅၉ ေဒၚလာ  (နယူးဇီလန္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၉၂၉ ေဒၚလာ (ကေနဒါ) 
၁ ေဒၚလာ ၃၄.၄၃၂၅ ႐ူဘယ္  (႐ုရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၆၇၃ ဒါရမ္ (UAE)

jynfwGif;aiGvJEIef;
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ေအာင္ျမင္ေသာအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ဘယ္လုိထူေထာင္မလဲ
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားပုိင္ 
ကုမၸဏီတစ္ရာေက်ာ္အထိရိွလာ 
ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ စိတ္ 
ခ်ယံုၾကည္ရၿပီး အစုရွယ္ယာမ်ား 
ကုိ  ေရာင္းခ်၍လုပ္ငန္းေဆာင္ 
ရြက္ေနေသာ ကမုၸဏီေပါင္း ၁၀ ခု 
ပငမ္ျပည့္ေၾကာင္း တာ၀နရ္ိသွမူ်ား 
ကေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိက်ေသ 
ခ်ာမႈမရိွဘဲ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦး၏ တုိက္တြန္းမႈျဖင့္ ေခတ္ 
အလုိက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေပၚထြက္ေလ့ရွိသည္။ ဖက္စပ္ 
ေခတ္၊ သမ၀ါယမေခတ္၊ ေရနက ္
ကြင္းေခတ္ႏငွ္ ့မၾကာမီမွ လူအမ်ား 
ႀကံဳခ့ဲရသည့္ အထူးျပဳကုမၸဏီေခတ္ 

စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။ သုိ ႔ေသာ္ 
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွာအစိုးရေျပာင္း 
လွ်င ္ကြယ္ေပ်ာကသ္ြားၿပီး ေနာက ္
တစ္မ်ိဳး  အသစ္ေပၚလာတတ္ 
သည။္ အစိုးရသစလ္ကထ္ကတ္ြင ္
ျပည္တြင္းရိွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား သာ 
မက တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
လည္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားကုိ 
ပုိမုိဖြဲ႕စည္းလာသည္။
 ‘‘ဒီမွာ စနစ္တက်လုပ္ေနတဲ့ 
အ မ်ား ပုိ င္ ကု မ ၸ ဏီ က  ငါး ခု ၊ 
ေျခာကခ္ုေလာကပ္ရဲိတွယ။္ သတူုိ႔ 
ကေတာ့ စနစ္တက်လုပ္ေနတာ 
ပါ’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
မႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦး 
ေအာင္ႏုိင္ဦးကေျပာၾကားသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ  
ေကာမ္ရငွ္ေအာကရ္ိ ွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွ ံ

မႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး 
ဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ 
အမ်ားပိုငက္မုၸဏမွီာ ၂၀၁၄ ေမလ 
ကုန္ထိ ၁၂၉ ခုရွိသည္။ အမ်ား 
ပုငိက္မုၸဏတီစခ္ကုု ိခြင့္ျပဳရာတြင ္
ဦးစြာ အစုရွင္ဒါ႐ုိက္တာ အနည္း 
ဆံုး ခုနစ္ဦး ရွိရမည္။ ထုိ ႔အျပင္ 
မတညရ္င္းႏီွးေငြအနည္းဆံုး က်ပ ္ 
သိန္း ၅၀၀ ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦး 
ထည့္၀င္ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀ ရွိရန္ 
လုိသည္။ မိမိလုပ္ကုိင္လုိသည့္ 
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကုိ  ရင္းႏွီး  
ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကား 
မႈဦးစီးဌာနသုိ ႔  တင္ျပေလွ်ာက္ 
ထားရမည္ျဖစ္သည္။
 လက္ရိွအမ်ားပုိင္ကုမ ၸဏီ 
မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရိွ 
ဆံုးဟု သတင္းေကာင္းထြက္ေန 

ေသာ သီလ၀ါအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ထို႔ 
အျပင္ FMI ကုမၸဏီ၊ သစ္ေတာ 
ဖက္စပ္၊ အုိးအိမ္အမ်ားပုိင္ကုမၸ 
ဏ၊ီ ျမနမ္ာလ့ယယ္ာစီးပြားအမ်ား 
ပုငိက္မုၸဏမီ်ားသညလ္ည္း ခုငိမ္ာ 
မႈရိွေၾကာင္း စီးပြားေရးလပုင္န္းရငွ ္
အခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 ခုိင္မာသည့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸ 
ဏီမ်ားထည့္၀င္ထားသည့္  ေငြ 
ေၾကးမွာ အမ်ားျပညသ္၏ူ အစရုယွ ္
ယာ မ်ားျဖစရ္မည္ျဖစၿ္ပီး လပုက္ုငိ ္
ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ 
ရန္လိုကာ ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္ 
ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ  
အမ်ားျပည္သူအလြယ္တကူသိရိွ

jynfodrf;

စာမ်က္ႏွာ A6 

ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း
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အိႏၵိယစီးပြားေရး ျပန္လည္တုိးတက္ေရး နည္းလမ္းမ်ား

 အိႏိၵယႏိငုင္သံည ္သမုငိ္းဝင ္
ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲကို ျမင္ 
ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္အ 
ျဖစ ္ဘာရာတယီာဂ်ာနာတာပါတ ီ
(BJP)ကအစဥ္အလာအင္အား 
ႀကီးကြန္ဂရက္ပါတီကို အျပတ္ 
အသတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ 
 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မုိဒီမွာလည္း ၂၅ 
ႏွစ္အတြငး္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အ 
ျဖစ္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေရးဓားစာခံ 
လုပ္မႈမွကင္းလြတ္ေသာ အစိုးရ 
အဖြဲ ႕ကိုဦးေဆာင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ 
ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္နာရန္ဒရာမုိဒီအေန 
ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလ 
က ကတိျပဳထားခဲ့သလုိ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရးႏငွ္ ့လတူိငု္း 
အတြက္သာယာဝေျပာမႈကို မည္ 
သို႔ေဖာ္ေဆာင္မည္နည္း။
 အိႏိၵယအစိုးရအေနျဖင္ ့ပထ 
မဆံုးလပုသ္င္သ့ညမ္ွာ ႏိငုင္စံီးပြား 
ေရးကို က်ဥ္းက်ပ္ေစၿပီး စနစ္မွန္ 
ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈ၏ထကဝ္က ္
သာတုိးတက္မႈျဖစ္ေစေသာ ပိတ္ 
ဆို႔ထားမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ လက္ 
ေတြ႕သမားသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င ္
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးတစ္ဦးခန္ ႔ 
အပ္ရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထို 
ပုဂၢိဳလ္က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထနိ္းသမိ္းကာကြယ္ေရးႏငွ္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈလိုအပ္ခ်က္ကို တရား 
မွ်တစြာခ်ိန္ညိႇေပးရပါလိမ့္မည္။
 ထုိ႔အျပင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအေန 
ျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီခ်မွတ္ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို 
အေၾကာက္အရြံ႕မရိွ ဆက္လက္ 
လပုက္ိငု္ေရးဗ်ဴ႐ိကုေရစအီပုခ္်ဳပ ္
သူမ်ားအား အာမခံခ်က္ေပးေရး 
ျဖစသ္ည။္ အကယ္၍ လိအုပ္ပါက 
႐ိုးသားေသာအရာရွမိ်ားကိ ုအကာ 
အကြယ္ေပးေရးႏွင့္ မ႐ိုးသားသူ 
မ်ားအားဖမ္းဆီးေရးႏငွ္ ့သကဆ္ိငု ္
ရာဥပေဒမ်ားကိုျပငဆ္ငရ္ပါမည။္ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အလုပ္လုပ္ 
ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာဗ်ဴ႐ိုကရက္ 
မ်ားအား ကာဆီးကာဆီးလပု္ျခင္း 
မွာ ျပစဒ္ဏက္ိဖုတ္ိေခၚရာေရာက ္
မည္ဟု သတိေပးထားရပါမည္။
 မစၥတာမုိဒီအေနျဖင့္ ၎တို႔ 
၏ျပညန္ယ္မ်ား အလ်ငအ္ျမန္တုိး 
တက္သည္ကိုျမင္ေတြ႕လိုေသာ 
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပူး 
ေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္ 
လ က္ တြ န္း အားေ ပး ရ ပါ မ ည္ ။ 
အေရးပါေသာစမီကံနိ္းႀကီးမ်ားကိ ု
ျပ ည္ န ယ္ႏွ င့္ ဗ ဟို အ စိုး ရ တြ င္   
အၿပိဳင္ေရြ႕လ်ားႏိငု္ေရးစနစတ္စခ္ ု
ထူေထာငရ္ပါမည။္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက ္
ေရးစတ္ိဝငစ္ားေသာ ျပညန္ယ္ဝန္ 
ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအား ခ်ီးေျမႇာက္ရပါ 

မည္။ အျပစ္ေပးရန္မဟုတ္ပါ။
 ခ်ကခ္်င္းလကင္င္းအေနျဖင္ ့
အိႏၵိယအစိုးရက လွ်စ္စစ္ဓာတ္ 
အားေပးစက္႐ံုမ်ား အျပည့္အဝ 
မလည္ပတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္  
ေက်ာကမ္ီးေသြးႏငွ္ ့သဘာဝဓာတ ္
ေငြ႕ေထာက္ပံ့မႈ ေလ်ာ့နည္းေစ  
ေသာ   အတားအဆီးမ်ားကိ ုဖယ ္ရွား 
ပစ္ရလိမ့္မည္။ ယင္းအတြက္ 
ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးလုပ္ 
ငန္းသို႔ ေခတ္မီနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ကစားသမားမ်ားေခ ၚသြင္း ရန္  
လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ဓာတ္ေငြ႕ 
ထတုလ္ပုမ္ႈကိုေနာက ္ျပနဆ္ြထဲား 
ေသာ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေရး 
အျငင္းပြားမႈကိုလည္း အလ်င္ 
အျမန္ေျဖရွင္းရပါမည္။
 ၂၀၁၄-၁၅ အတြက္ ဘတ္ 
ဂ်က္ကို ဇူလိုင္အေစာပိုင္းတြင္ 
ပါလမီန္သို႔တင္ျပရန္ရိွရာ ယင္းမွာ 
စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္း 
ေၾကာင္းသစ္သြားရန္ရည္ရြယ္  
ေၾကာင္း အစိုးရကရရဲရဲင္ရ့င့္ေၾက 
ညာရန္အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းဘတ္ဂ်ကမွ္ာပင ္ကန္ုပစၥည္း 
ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအခြန္စံ 

ႏႈန္းသတ္မွတ္ေကာက္ခံေရးကို ၂ 
ႏစွအ္တြင္း ၿပီးစီးေရးႏငွ္ ့တိကု ္႐ိကု ္
အခြန္ဥပေဒသမ်ား တစ္ႏွစ္ 
အတြင္းအၿပီးေရးဆြဲေရးကို အာ႐ံု 
စိုက္သင့္ပါသည္။
 အစိုးရအေနျဖင့္ လမ္း၊ တံ 
တား၊ အေျခခအံေဆာကအ္အံမု်ား 
တည္ေဆာကမ္ႈအရွနိ္ျမႇင္တ့င္ျခင္း 
ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္လို 
အပ္သည္။ ပထမဆံုးလုပ္ရမည့္ 
အလုပ္မွာ လက္ရွိေခတ္ေနာက္ 
ျပန္ဆြဲေနေသာ ေျမယာရယူေရး 
ဥပေဒကု ိျပငဆ္ငမ္ႈလပ္ုရန္လိအုပ္ 
ပါသည္။
 ယခုဘတ္ဂ်က္မွာပင္ အစိုး 
ရဘဏ္လုပ္ငန္းျပန္ေကာင္းရန္ 
လုပ္ငန္းစဥ္စတင္သင့္ပါသည္။ 
အစိုးရဘဏ္မ်ား၏ ျပန္လည္ဖြဲ႕ 
စည္းထားေသာေခ်းေငြႏွင့္လည္ 
ပတ္မႈမရွိေသာေခ်းေငြမ်ား ပမာ 
ဏမွာ လက္ရွိတြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အထရိွိေနရာ ဘဏမ္်ား၏ေခ်းေငြ 
သစထ္တု္ေပးႏုငိစ္ြမ္းကိ ုထခိိကုပ္ါ 
သည္။ ယင္းအတြက္သြက္လက္ 
ျမန္ဆန္စြာတုိးျမႇင့္ေရးအတြက္ 
အစိုးရက အခြင့္အေရးယူသင့္ 

ပါသည္။ ဘဏ္မ်ားအား ေငြမ်ား 
ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးျခင္းကို  
သာ အားကိုးေနမည္အ့စား အစိုးရ 
၏လက္ရိွထည့္ဝင္ထားမႈ ၅၁ 
ရာခိငု္ႏႈန္းကိ ုေလွ်ာခ့်၍ ေစ်းကြက ္
မ်ားမွ ေငြပင္ေငြရင္းရွာေဖြရန္ 
ဘဏမ္်ားကိခုြင့္ျပဳေပးသင္သ့ည။္ 
ထုိ ႔အျပင္အားနည္းေသာဘဏ္ 
မ်ားကိ ုအိႏၵယိအစိုးရဘဏ ္(SBI) 
ႏွင့္ေပါင္းစည္းျခင္းထက္ အျခား 
အားေကာင္းေသာဘဏ္မ်ားႏွင့္  
ေပါင္းခိုင္းသင့္သည္။
 ထုိသို ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္  
ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ေတာင့္တင္း 
ခုိင္မာမႈႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုအားေပး 
ႏုိင္သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ 
ဘဏလ္ပ္ုငန္းက႑မွာ ဘဏႀ္ကီး 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ SBI ႏွင့္အျခား 
ဘဏ္အေသးအမႊားေလးမ်ားျဖင့္ 
မြစာက်ဲေနသည္။
 ယခုဘတ္ဂ်ကမွ္ာပင ္အစိုးရ 
အေနျဖင့္  ျပည္နယ္မ်ားအား 
ဘ႑ာေရးႏွင့္လြတ္လပ္ခြင့္ပိုမို  
ေပးအပ္သင့္သည္။ ဘ႑ာေရး 
လြပ္လပ္ခြင့္ပုိေပးျခင္းျဖင့္ပညာ 
ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အေျခခံ 

အေဆာက္အအုံ စသျဖင့္က်ယ္ 
ျပန္ ႔ေသာေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္ 
တြင္ ဗဟိုကေထာက္ပံ့ေပးထား 
ေသာအစီအစဥ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်  
ျခင္း၊ ပိုမုိခိုင္မာေအာင္လုပ္ျခင္း 
မ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ျပည္ 
နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းလို 
အပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အစီအစဥ္ 
တစခ္ုႏငွ္တ့စခ္ၾုကား ရနပ္ံုေငြမ်ား 
ေျပာင္းေရႊ႕သံုးစြဲႏုိင္ရန္လည္းခြင့္ 
ျပဳသင့္သည္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ 
ေနရာလြတ္အတြက္မူ အခ်ိန္တစ္ 
ရပ္သတ္မွတ္၍ သမၼတ၏သေဘာ 
တူညီမႈလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
 အလယ္အလတ္ကာလတစ ္
ရပ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း႐ႈင္မ်ားအေနျဖင့္ ကြၽမ္း 
က်ငမ္ႈနည္း၊ လပ္ုအားအဓကိထား 
ေသာ အဝတ္အထည္၊ ဖိနပ္ႏွင့္ 
အီလကထ္ရြန္နစပ္စၥည္းတပ္ဆင ္
ထတုလ္ပု္ျခင္းကဲသ့ို႔ေသာလပုင္န္း 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေစရန္ 
အစုိးရက  လုိအပ္ေသာျပ ျဳပင္ ေျပာင္း  
လမဲႈမ်ား လပု္ေဆာင ္ေပး႐ံမုလွႊ၍ဲ 
တျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိေပ။
 အဝတ္အထည္ႏွင့္ ဖိနပ္ 

စေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အိႏိၵယ 
ႏုိင္ငံ၏  ႏိုင္ငံျခားတင္ပို ႔မႈမွာ 
တ႐တု္ႏိငုင္၏ံဆယပ္ံတုစပ္ံသုာရွ ိ
ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံထက္ပင္ 
ေလ်ာန့ည္းေနသညက္ိၾုကည္လ့ွ်င ္
ယင္းနယပ္ယသ္ည ္အိႏိၵယႏိငုင္၏ံ 
စြ မ္း ရ ည္ ည့ံ ဖ် င္း မႈ ကိုျ ပ သေ န 
သည္။
 လုပ္ခေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ 
လာ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကယင္းလုပ္ 
ငန္းမ်ားကို စြ န္ ႔ ခြာလာခ်ိ န္တြင္  
အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဗီယက္ 
နမ၊္ ကေမၻာဒီးယား၊ ဘဂၤလားေဒရ့ွ ္
ႏငွ္ ့အငဒ္ိနုီးရွားႏိငုင္တံို႔သို႔ေရာက ္
ရွိသြားေသာ္လည္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ 
သို ႔ေရာက္ရွိမလာေပ။ အလုပ္ 
သမားဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ 
ရန္လိုအပ္သည္။
 မုိဒီအစိုးရအေနျဖင့္အလုပ္ 
သမားမ်ားကိုအကာအကြယ္ေပး 
ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ေနရာ 
အေျမာက္အျမားဖန္တီးေပးေရး 
အတြက္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်ေရးပိုမို 
လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

—Ref: How Narendra Modi 
can revive Inclia's economy

ၾကည္ေနဝင္းမင္း
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မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားသတိရွိပါ။ ရန္မနာလိုမႈမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားကို ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရမည္။ 
ျပႆနာမ်ားမည္။ လူယံုဒုကၡေပးမည္။ ႀကိဳတင္တြက္ဆ၍မရ။ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳသူမ်ား၊ ျပက္ရယ္ျပဳသူ 
မ်ား၊ ခ်ဳိးႏွိမ္ေဝဖန္သူမ်ားၾကားမွ လုိရာေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ား၊ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ျခင္း 
မ်ားႀကံဳၿပီးမွ အရာရာအဆင္ေျပမည္။ လြယ္လင့္တကူျဖစ္သည္ဟူ၍မရွိ။

ဇြန္ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ

ARIES
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္မည္။ ရန္မနာလိုအတိုက္အခံျပဳသူမ်ားႏွင့္ႀကံဳမည္။ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ထိပ္ 
တိကု္ေတြ႕မည။္ ေငြေၾကးကစိၥစကားေျပာဆိမုႈမ်ားအဆင္ေျပမည။္ ဆံုးျဖတခ္်ကမ္ွားတတသ္ည။္ ညႇိႏိႈင္းတိငု ္
ပင္ၿပီးမွေဆာင္ရြက္ပါ။ စာရြက္စာတမ္း၊ စာရင္းဇယားအမွားမ်ားကိုလက္ခံလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းႀကံဳတတ္ 
သည္။ တြဲဖက္လုပ္သူ၏မ႐ိုးမသားျပဳျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ရမည္။

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁-ဧၿပီ ၂၀)

TAuRuS ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၁-ေမ ၂၁)
အေႏွာင္အ့ယကွမ္်ားႏငွ္ ့ထပိတ္ိကု္ေတြ႕မည။္ ရနအ္ားလံုးကိရုငဆ္ုငိၿ္ပီး တိုးတကမ္ည။္ လမူ်ဳိးကြ၊ဲ လမူ်ဳိးျခား 
အက်ဳိးေပးမည္။ ကာလအတန္ၾကာခက္ခဲေနသည္မ်ား အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ အမ်ဳိးသမီး 
မိတ္ေဆြတစဦ္းထံမွ အကအူညရီမည။္ အာမခံျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္းမ်ားသတိႏငွ့္ေဆာငရ္ြကပ္ါ။ အႀကီးအက ဲ
မ်ားကျဖစ္ေစ၊ အေတြ႕အႀကံဳရိွသကူျဖစ္ေစတားျမစသ္ည္ၾ့ကားမွ ဇြတ္တုိးလပ္ု၍အႏရၲာယ္ေတြ႕တတ္သည။္

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၂-ဇြန္ ၂၁)GEmInI
ကာလအတန္ၾကာေဆာငရ္ြကထ္ားသည္က့စိၥမ်ားကိ ုအၿပီးသတ္ေဆာငရ္ြက္ႏိငုမ္ည။္ လမ္းသစထ္ြင၍္ ေဆာင ္
ရြက္ျခင္းမွ ထငရွ္ားေသာတကလ္မ္းရမည။္ ကိယ္ုပုိငအ္စြမ္းအစမ်ားေပၚလြငထ္ငရွ္ားမည။္ ႐ုတ္တရက ္ခရီး 
သြားရမည္။ အညံ့အဆိုးအၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားၾကားမွ တုိးတက္မႈရွာရမည္။ သံုးသပ္မႈမွားယြင္းျခင္းေၾကာင့္  
အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ကုိႏွစ္ႀကိမ္မကျပန္လုပ္ရမည္။ အေပ်ာက္အရွမ်ားတတ္သည္။

ကရာကုဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၂-ဇူလုိင္ ၂၂)
အရာရာေကာင္းေသာဦးတည္ခ်က္ဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲျဖစ္ထြန္းမည္။ ျပႆနာပဋိပကၡအနည္းငယ္ရိွလင့္ 
ကစား အားလံုးကိုေက်ာလ္ႊား၍ မမိအိလိရုွသိေလာက္ေဆာငရ္ြက္ႏုငိမ္ည။္ ရညမ္နွ္းခ်ကသ္စ္ႏငွ္ ့ေဆာငရ္ြက ္
တိုးတက္ေနမည္။ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အလံုးစံုေအာင္ 
ျမင္မည္။ ဖန္တီးမႈအားေကာင္းမည္။ နဂါး႐ုပ္မ်ားလက္ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္။ ဦးေခါင္းကိုက္ခဲျခင္းႀကံဳမည္။

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)

ခရီးကစိၥအဆင္ေျပမည။္ အေျပာင္းအလဲႏငွ္ ့တကလ္မ္းရမည။္ လမူ်ဳိးကြ၊ဲ လမူ်ုိးျခားအက်ဳိးေပးမည။္ သတူစ ္
ပါးႏငွ္မ့တူေသာ႐ႈေထာင္မွ့လပ္ုကိငု၍္ တကလ္မ္းမ်ားရမည။္ ေျမကစိၥ၊ ေနရာထိုငခ္င္းကစိၥစကားေျပာဆုမိႈ 
မ်ား၌ ပါဝငပ္တ္သကရ္ျခင္းရိွမည။္ ရပ္တန္႔ထားေသာကစိၥမ်ား ျပန္လည္ေဆာငရ္ြကရ္မည။္ ရင္းႏွီးသမူ်ားႏငွ္ ့
စကားမ်ားရမည္။ အေျပာင္းအလဲကိစၥ၊ ခရီးကိစၥမ်ား ထူးထူးျခားျခားေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။

အရာရာအဆင္ေျပ၍ အလိရုွသိေလာကထ္ြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ႏငွ့္ေဆာငရ္ြက္ေအာင္ျမငမ္ည။္ ေဆာငရ္ြက ္
၍ ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ေနေသာကိစၥမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား 
တြင္ ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း၊ကူညီသူေပၚေပါက္၍ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းရွိမည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားတြင္ အထူး 
ေကာင္းမည္။ လုပ္ငန္းရွာ၊ လုပ္ငန္းေလွ်ာက္ျခင္း ကူညီသူေပၚျခင္းရွိမည္။ 

ယွဥ္ၿပိဳငမ္ႈမ်ားေအာင္ျမငမ္ည။္ အတတ္ပညာကိအုသံုးခ်၍ အဆင္ဆ့င့္ေအာင္ျမငမ္ည။္ ရန္အတုိကအ္ခံမ်ား 
ကိုေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။ အကုန္အက်မ်ားမည္။ တစ္ခုထက္မကေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္၍ တစ္ၿပိဳင္နက္ 
တည္းတက္လမ္းရမည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကံအထူးျမင့္မည္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ရွိက အထြတ္ 
အထိပ္မွေအာင္ျမင္မည္။ ကိုယ္ပိုင္မူ၊ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္လုပ္ကိုင္ေအာင္ျမင္ျခင္းရွိမည္။

ျပႆနာမ်ား၊ အခကအ္ခမဲ်ားဝန္းရံေနမည။္ ရန္မ်ားမည။္မနာလုသိူေပါမည။္ စတ္ိ႐ႈပ္ရမည။္ အနီးကပ္လ ူ
ဒုကၡေပးမည္။ သူတစ္ပါးကို ယုံ ၾကည္လႊဲအပ္ၿပီးလုပ္ေသာကိစ ၥ မွ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ 
စာရြက္စာတမ္းကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားကို  သတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေရာင္းမွားဝယ္မွားျဖစ္မည္။ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွန္သမွ် ေရွာင္ပါ။ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥအျငင္းပြားရတတ္သည္။

အရာရာအဆင္ေျပမည္။ အေႏွာင့္အယွက္အားလုံးကိုေက်ာ္လႊား၍ အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈရမည္။ အၿပိဳင္ 
အဆိငုမ္်ားကိုေက်ာလ္ႊားႏိငုမ္ည။္ ဝင္ေငြဥစၥာတိုးပြားမည။္ အလွဴမဂၤလာကစိၥမ်ားႀကံဳမည။္ ရနပ္ဋပိကၡေအး 
ၿငမ္ိးမည။္ တြကဆ္ထားျခင္းမရိွဘ ဲပရမ္းပတာလပ္ုေသာကစိၥမ်ားပငလ္ွ်င ္ေကာငး္ေသာအက်ဳိးဆကရ္မည။္ 
အေထာက္အကူေပးႏုိင္သူမ်ား နားလည္မႈရွိသူမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕မည္။

ခရီးကိစၥအဆင္ေျပမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ တိုးတက္မည္။ ရန္အားလံုးကိုေက်ာ္လႊားၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ 
အဆင့္ဆင့္ရမည္။ ရပ္ေဝးႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ထူးျခားေသာအက်ဳိးဆက္ရမည္။ ပစၥည္းအေပ်ာက္အရွမ်ား 
တတ္သည။္ ခါးပုိက္ႏိႈကခံ္ရတတ္သည။္ ေငြေခ်းကဆံုးမည။္ အာမခံျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္းမျပဳရ။ အိမ္ၿခံေျမ 
ကိစၥစကားေျပာရမည္။ စကားေအာင္ျမင္မည္။ ေဆြမ်ဳိးမ်ားဒုကၡေပးမည္။

အရာရာအဆငေ္ျပ၍ ေဆာငရ္ြကသ္မွ်တုိးတကမ္ည။္ အခကအ္ခအဲားလံုးကိုေက်ာ္ျဖတ္မည။္ သတူစပ္ါးႏငွ္ ့
ယဥွၿ္ပိဳငၿ္ပီးလပု္ေသာကစိၥမ ွအေႏွာင္အ့ယကွမ္်ားေပၚထြန္းမည။္ လပုင္န္းတုိးတကမ္ည။္ စီးပြားတကမ္ည။္ 
ဥစၥာတုိးမည္။ အခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ရာထူးအဆင့္တက္မည္။ ျမႇဳပ္ႏွံေသာေငြေၾကးမ်ားမွ 
ေကာင္းေသာအက်ဳိးအျမတ္ရမည္။ လက္ရွိခ်စ္သူထက္သာသူ၏ေမတၱာကမ္းလွမ္းမႈႀကံဳရမည္။

                                                           

မေျပာမျဖစ္လုိ႔ ေျပာျဖစ္ေနရတဲ့ 
စကားေတြ  ထင္လင္းဦး(wisdom Villa)

မဟာရန္ကုန္ အနားသတ္ 
မ်ဥ္းမ်ားရဲ႕ ဒုိင္ယာရီ (ေသာ္ဇင္အုန္း)

 ‘‘ ျမနမ္ာႏုငိင္ကံု ိဤအေျခအေနသုိ႔ ဆုကိ္ေရာက ္
ရန ္လပု္ေဆာငခ္ဲသ့မူ်ားသည ္ျမနမ္ာ့ႏုငိင္ံေရးေလာ 
ကတြင ္ရိွေနၾကပါေသးသည။္ ႏုငိင္ရံပ္ျခားသုိ႔ ေျပာင္း 
မသြားၾကပါ။ ဘ၀တစပ္ါးသုိ႔လည္း ေျပာင္းမသြားၾက 
ပါ။ ႏစွ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာမ္ွ်ကာလအတြင္း ႏိငုင္ံေတာ ္
ကု ိမညသ္ုိ႔မွ်ေကာင္းေအာင ္မလပု္ႏုငိခ္ဲသ့မူ်ားသည ္
ယခုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကဆဲ၊ လုပ္ 
ေဆာင္ခြင့္မ်ားရေနၾကဆဲဆိုသည္မွာ အေတာ္ပင္ 
မွားယြင္းေနသည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပုိ၍ မွား 
ယြင္းသည္မွာ အတိတ္က မွားယြင္းခဲ့သည္မ်ားကုိ 
၀န္မခံၾကဘဲ ထုိအမွားမ်ားကုိပင္ ကာကြယ္ေပးေန 
ၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအမွားမ်ားကုိ အကာအ 
ကြယ္ေပးရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ 
ခုတံုးလုပ္ထားျခင္းမွာကား အမွားတကာ့ အမွားဆံုး 
ျဖစ္ပါသည္’’ဟူေသာ ရဲရင့္ ျပတ္သားစြာ ေဆာင္း 
ပါးမ်ားကုိ ေရးသားေလ့ရိွသူ ထင္လင္းဦး (Wis- 
dom Villa) ၏ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ စုစည္းထုတ္ေ၀ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ‘‘သူ႔ေဆာင္းပါးတုငိ္းလိလုု ိအခ်ကအ္လက္ျပည္ ့
စံုတယ္။ အကုိးအကား ႏွံ႔စပ္တယ္။ ဦးတည္ခ်က္ 
ေလးနကတ္ယ္၊ သံုးသပ္ခ်က ္ခိုငမ္ာတယ္။ ေကာက ္
ခ်ကထ္က ္ျမကတ္ယ္။ နည္းနည္းျဖည့္ေျပာရရင ္သူ႔ 
ေဆာင္းပါးေတြမွာ ကဗ်ာ ရိွတယ္။ စာေပရိွတယ္၊ 
သမိုင္းရွိတယ္’’ဟု ဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင ္
အမွာစာ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္ စာေရးသူ၏ ေဆာင္းပါးမ်ား 
ကုိ ဖတ္႐ႈရင္း ႏိုိင္ငံ၏ မ်က္ေမွာက္ေရးရာတုိ႔ကုိ 
သိရိွႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဥတၱရလမင္းစာေပမွ ထုတ္ေ၀ 
ၿပီး တန္ဖုိး က်ပ္ ၂၅၀၀ ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။

 ရန္ကုန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏၀ိညာဥ္ျဖစ္သည္။ 
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္မွ သိမ္း 
ပိုက္ခံလုိက္ရေသာ္လည္း ရန္ကုန္ကား သူ႔ကိုခ်စ္သူ 
တုိ႔၏ ႏလွုံးသားတြင္ေတာ ့ထာ၀ရၿမိဳ႕ေတာ ္ျဖစ္ေနပါ 
လမိ္မ့ည။္  တျဖည္းျဖည္းႀကီးမားလာေသာ ခႏၶာကိယု ္
ႀကီးကို သယ္ယူရင္း ရန္ကုန္က မီဂါစီးတီးအျဖစ္သို႔  
ေလွ်ာကလ္မွ္း ေနေလသည။္ သို႔ေသာလ္ည္း ရနက္နု ္
တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားစြာရွိ၏။ အနာတရမ်ားရွိ၏။ 
 ထိုရန္ကုန္ကိုပင္ စာေရးသူ ေသာ္ဇင္အုန္းက 
အနားသတမ္်ဥ္းမ်ား ေရးဆဲြလုကိ္ေသာအခါ ရနက္နု ္
သည ္႐ုပ္လုံးႂကြလာေလ သည။္ ရန္ကန္ု၏ ဒဏရ္ာ၊ 
ဒဏ္ခ်က္မ်ားက ဟုိေနရာ၊ ဒီေနရာမွ ေပၚလာ၏။
 ‘‘ယာဥအ္ိ ုယာဥ္ေဟာင္းေတြ အပ္ႏွၿံပီးကားသစ ္
ေတြ တငသ္ြင္း ခြင္ရ့ၿပဆီိုေတာ ့ျပညသ္ူေတြ အထူးသ 
ျဖင္ ့ေန႔စဥ္ဘတ္စက္ားန႔ဲ သြားလာေနၾကတဲ ့ျပညသ္ ူ
ေတြ ေပ်ာ္ခဲၾ့ကပါတယ။္ သတူုိ႔ေပ်ာတ္ာက ကားသစ ္
ေတြကိ ု၀ယစ္ီးႏုငိလ္ုိ႔ မဟတုပ္ါဘူး။ သတူုိ႔ေတြ  ကား 
သစအ္သာထား ပါပစ္ေၾကး ေတာငမွ္ မတတ္ႏုငိပ္ါ။ 
ဒါဆို သူတို႔ဘာကုိ ေပ်ာ္ၾကတာလဲ။ စစ္က်န္ဘတ္စ္ 
ကား အိုအိုႀကီးေတြ မစီးရေတာ့ဘူးေပါ့။ ခဏခဏ 
ေမွာကတ္တတ္ဲ ့ဒိငုန္ာေတြ မစီး ရေတာဘ့ူးေပါ။့ ေခါင္း 
ေထာင္ေအာင ္လတူငတ္ဲဟ့ိငု္းလတ္ေတြ မစီးရေတာ ့
ဘူးေပါ။့ ထုငိခ္ု ံဆယခ္ုံေလာကပ္ထဲားၿပီး လူေတြကိ ု 
ငါးပိသိပ္သလို ‘‘ရတယ္၊ တက္ တက္၊ ဆင္းျမန္ျမန္ 
ဆင္း’’ေတြ မႀကံဳရေတာဘ့ူးေပါ’့’ ဟူေသာ မဟာရန ္
ကုန္ အနားသတ္ အက္ေဆးမ်ားကို စုစည္းကာ Glo 
Bal Peace Group က ထုတ္ေ၀ၿပီး တန္ဖိုး ၁၃၀၀ 
က်ပ္ျဖစ္သည္။ 
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မာကုပိုိလုကိ ေရးသားမွတ္တမ္းတငဖ္ူးသညမွ္ာ မြန္ဂုဘိရုင ္ကဗူလုငိခ္န္၏ တာတာတပ္ဖဲြ႕၀ငမ္်ားသည ္
မလုိင္ဖယ္ထားေသာႏုိ႔ကုိ ေနပူရိွန္ျဖင့္ အေျခာက္ခံထားကာ ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကဖူးသည္ 
ဆုိသည္။ ပထမဆံုးေသာ ေခတ္သစ္ႏုိ႔မႈန္႔ထုတ္လုပ္နည္းကုိ ၁၈၀၂တြင္ တီထြင္သူမွာ ႐ုရွားပညာရွင ္
အုိစစ္ကရီခ်က္ဗ္စကီးျဖစ္သည္။ ႏုိ႔မႈန္႔ကုိ ပထမဆံုးစီးပြား ျဖစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈကုိ ႐ုရွားဓာတု 
ေဗဒပညာရွင္ အမ္၊ ဒီရာေခ်ာ့ဖ္ က ၁၈၃၂ တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ၁၈၈၅ တြင္ေတာ့ တီ၊ အက္စ္၊ 
ဂရင္းမ္ ၀ိတ္ဒ္ဆိုသူက ႏုိ႔မႈန္႔ထုတ္လုပ္နည္းကုိ မူပုိင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။ ႏုိ႔မႈန္႔ မ်ားကုိ မလုိင္ႏွင့္္ 
အဆဖီယထ္တု၍္ အပူေပးအေျခာကခ္ကံာ ထတုလ္ပု ္နည္းႏငွ္ ့ႏုိ႔တြငပ္ါ၀င္ေသာ အာဟာရဓာတမ္်ားကု ိ
ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ေအးခဲေစၿပီး ထုတ္လုပ္သည့္နည္းဟူ၍ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္။     Ref:Wiki

ႏုိ႔မႈန္႔ေတြ ဘယ္အခ်ိန္ကေပၚလာခဲ့သလဲ
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ျပဳျပင္ေပးသည္

ကြန္ပ်ဴတာ အိမ္အေရာက္ ျပဳျပင္ေပး 

သည္။

ဖုန္း-၀၉-၂၅၀၂၃၂၄၄၆၊ ၇၃၀၁၂၄၆၉

ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္၊ လညွ္းတန္းလမ္းဆံအုနီး၊ ေပ 

(၅၀)လမ္း၊ ေပ(၁၂ခြဲ×၅၀)၊ အခန္းႏွစ္ 

ခန္းဖြဲ႕ၿပီး၊ ထပ္ခိုးပါ၊ လွ်ာထုိးၾကမ္းခင္း၊ 

သံပန္းတပ္၊ 5F၊ သိန္း(၃၈၀)။

ဖုန္း-၀၉-၂၅၀၀၇၄၉၄၃

Study and Guide အိမ္လိုက္သင္သည္

တကသၠုလိဝ္ငတ္န္း တစဘ္ာသာခ်င္း သီး 

သန္႔၊ ဘာသာစံု Study and Guide အိမ္ 

လိုက္သင္သည္။ အိမ္ဝိုင္းမ်ား သီးသန္႔ 

ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္တကြ လိုက္သင္ေပး 

သည္။

ဖုန္း-၀၉-၄၂၂၂၀၅၇၉၈

ေရာင္းမည္

သမာဓလိမ္းသြယ္၊ ေပ (၁၃x၄၅)၊ ၅လႊာ၊  

သန္ိး(၁၈၀)၊ ၄လႊာ၊ သန္ိး(၂၀၀)၊ မွန္ခန္း၊  

သိန္း(၂၅၀)။

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၀၇၆၅၂၂

အိမ္ၿခံေရာင္းမည္

ကုိယ္တိုင္ေရာင္းမည္။ ေပ(၂၅×၅၀)၊ 

ေႂကြျပားျပည့္ခင္း၊ ေျမပို ေပ(၂၀)ပါ၊ 

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေစ်း၊ ေက်ာင္းနီး၊ 

ဘဝျမင့္မွတ္တုိင္အနီး။

ဖုန္း-၀၉-၅၇၉၂၀၅

ေရာင္းမည္

ေပ(၂၅×၆၀)၊ ငါးလႊာတိုကခ္န္း၊ က်ိဳကဆၠ ံ

လမ္းမေပၚ၊ ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းမတွတ္ုငိ ္

အနီး၊ အိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ Aircon (၂)လံုးပါ၊ 

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

ဖုန္း-၀၉-၅၄၁၇၆၅၈

ေရာင္းမည္

ေရႊေပါကက္စံကမ္ႈဇုန္၊ ရန္ကန္ုစကမ္ႈဇုန္ 

အတြက ္ေပ(၁၀၀×၃၀၀)၊ (ေျမကြကသ္ီး 

သန္႔)၊ အုတ္တံတိုင္းပတ္လည္ခင္းၿပီး၊ 

သိန္း-၄,၅၀၀။

ဖုန္း-၀၉-၂၅၀၂၀၄၃၀၄

ေရာင္းမည္

ေျမာကဥ္ကလၠာ၊ သဓုမၼာလမ္းမႀကီးေပၚ၊ 

ေထာင့္ကြက္၊ ေပ(၂၂×၆၀)၊ ေရ၊ မီး၊ 

(ဂရန္မူလပိုငရွ္င)္၊ အဆင့္ျမင့္ျပငဆ္ငၿ္ပီး 

ဆုိင္ခန္းပါ၊ ဘီယာဆုိင္၊ လက္ဖက္ရည္ 

ဆုိင္၊ တည္းခုိခန္းဖြင့္ႏုိင္။ သိန္း-၅,၅၀၀

ဖုန္း-၀၉-၂၅၀၂၀၄၃၀၄

ေရာင္းမည္

ေျမာကဥ္ကလၠာ၊ ၆ ေကြ႕အနီး၊ ေပ(၃၀× 

၆၀)၊ ေရ၊ မီး၊ (ဂရန္မူလပုိင္ရွင္)၊ တစ္ 

ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္၊ အုတ္တံတုိင္းခတ္ၿပီး၊ 

တည္းခိခုန္းဖြင့္ႏုငိ၊္ လမ္းမႀကီး၊ ကားဂတိ ္

နီး။ သိန္း-၁,၃၀၀

ဖုန္း-၀၉-၂၅၀၂၀၄၃၀၄

သင္ၾကားေပးသည္

Grade I to VI အထိ အဂၤလိပ္ႏွင့္ သခ်ၤာ 

ကုိ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ 

ၾကားေပးသည။္ တစလ္လွ်င ္ႏစွ္ေသာင္း 

က်ပ္သာ။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၀၉၇၇၈

သင္ၾကားေပးသည္

ပၪၥမတန္းမွ စ၍ ၁၀ တန္းအထိ အိမ္အ 

ေရာက္ Study Gudie သင္ၾကားေပး 

သည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၆၀၅၅၄

သင္ၾကားေပးသည္

၃ တန္းမွ ၈ တန္းထိ အဂၤလိပ္စာ အား 

နည္းသူမ်ားကုိ  အိမ္အေရာက္အထူး  

သင္ၾကားေပးသည္။ သခ်ၤာ၊ အဂၤလိပ္စာ 

အိမ္အေရာက္သင္သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၆၃၁၃၉၁၇

သင္ၾကားေပးသည္

Android Phone Software Service 

ရကတို္သငၾ္ကားေပးသည။္ လုအိပ္ေသာ 

Firmware and Data မ်ားေပးမည္။ 

အမွန္တကယ္ျပဳျပငတ္တ္ေစရန္ အာမခံ 

ျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၀၂၀၃၀

သင္ၾကားေပးသည္

Building M&E Projects မ်ားကုိ Auto 

CAD (or) Revit MEP Software ျဖင့္ 

Singapore Projects မ်ားျဖင့္ သင္ၾကား 

ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၆၇၀၉၂

စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေပးသည္

စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေနေသာ ဘ၀ေမွ်ာ္ 

လင့္ခ်က္မဲ့ေနေသာ လူငယ္မ်ား စိတ္ 

ဓာတ္ခြန္အားရိွလာေစရမည္။

ဆက္သြယ္ရန္−

ဖုန္း-၀၁ ၂၂၇၁၉၉

ဆက္သြယ္ပါ

႐ံုးခန္းငွားရန္ ရွာေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား 

ဆက္သြယ္ပါ။ အက်ိဳးေဆာင္ခေပးရန္ 

မလို။ ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၈၃၇၈၁

ေရာင္းမည္

ဖုန္းလုိင္း (ADSL အင္တာနက္လုိင္းပါ) 

ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ တာေမြ ၿမိဳ ႕နယ္ 

အတြင္း-၆၅၀၀၀၀ က်ပ္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၆၈၇၆၂

ေရာင္းမည္

Choyang/Migun အပူေပးက်န္းမာေရး 

အေၾကာေလွ်ာ့စက္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၅၀၄၂၈၅

ငွားမည္

ေျမညထီပ္၊ ေပ (၂၅×၅၀)၊ တပင္ေရႊထီး 

လမ္းက်ယ္၊ ဘရုင့္ေနာင ္(KBZ ဘဏအ္ 

နီး)၊ ငွားမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၄၈၀၁၃၉၃၈

ေရာင္းမည္

သမုိင္းခံုးေက်ာ္တံတားအဆင္း၊ တ႐ုတ္ 

ဘံုေက်ာင္းအနီး၊ ပထမထပ္(မွန္ခန္းအ 

ေပၚ)၊ အသင္ေ့နႏုိင္၊ ေစ်း၊ ေက်ာင္း၊ 

ကားဂိတ္နီး။

ဖုန္း-၀၉ ၄၄၈၀၁၃၉၃၈

ေရာင္းမည္

(၁၂×၅၀၊ ပထမထပ္၊ ေလးေထာင့္  

ကန္ (၁) လမ္းႏွင့္ ရိပ္သာလမ္းေထာင့္၊ 

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အခန္း ၂ ခန္းဖြဲ႕၊ 

မ်က္ႏွာက်က၊္ ေႂကြျပားခင္း၊ အသင့္ေန၊ 

သိန္း (၃၁၀)။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၁၇၃၇၈၇

ေရာင္းမည္

ေမွာ္ဘီ ၿမိဳ ႕ ၊  ၀ါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ 

ေက်ာက္ျပားစက္႐ံုအနီး၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ 

ေလးဧက၊ တစဧ္က (၃၅၅) သန္ိးညိႇႏႈငိ္း။

ဖုန္း-၀၉ ၅၃၂၂၁၆၆

ဘာသာျပန္သည္

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုး အဂၤလိပ္စာ အ 

ေထြေထြအဂၤလိပ္စာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား 

အတြက္ ဘာသာျပန္ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၂၀၀၉၂

အထူးေဆာင္ရြက္ေပးသည္

IT Solution မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ 

အဖဲြ႕အစည္းအတြက္မဆို Computer, 

Network, Server, CCTV & Other 

Security အစရွိေသာ System မ်ားကုိ 

အထူးေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၀၂၀၀၆၈၄

အိမ္မႈထိန္း၀န္ေဆာင္မႈ

အခ်ိန္ပိုင္း(သုိ ႔) လျပတ္နဲ ႔ အိမ္မႈထိန္း 

၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ ‘‘စင္ဒရဲလား’’ကုိ 

သာ ဖုန္းဆက္လိုက္ပါ။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၆၉၁၅၃

သင္ၾကားေပးသည္

English Speaking သီးသန္႔အိမ္လိုက္ 

သင္သည္။ ၁၀ တန္းေအာင္ၿပီးသူမ်ား 

အား ႏိုင္ငံျခားတြင္ ႏွစ္ၾကာျမင့္စြာ ေနခဲ့ 

ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသြားသင္တန္းသားမ်ား

စြာ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သူ Chief Engineer 

ကုိယ္တိုင္ သင္ေပးမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၃၈၈၁၀

သင္ၾကားေပးသည္

သူငယ္တန္းမွ ရွစ္တန္းအထိ စာသင္/ 

စာက်က္(Home Special Guide) အိမ္ 

အေရာက ္ဘဲြ႕ရဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ကုယ္ိ 

တုိင္သင္ၾကားေပးေနသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၁၀၄၉၄

ဆရာမစုမြန္ MSc(Chemistry)

ဓာတု၊ ႐ူပ၊ ဇီ၀(Special Guide)။

သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၀၁၆၄၀၃၃၉

Project မ်ား လက္ခံသည္

အိမ္သံုး၊ ႐ံုးသံုးလုပ္ငန္းသံုး Software 

မ်ားကို Professional က်က်ေရးေပး 

သည္။ Mobile App မ်ား ေက်ာင္းသား 

Project မ်ားလက္ခံသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၄၀၆၅၇၉၇

ကုသေပးမည္

ကင္ဆာေရာဂါေၾကာက္စရာမလိုပါ။ 

(ကင္ဆာဆုိတာ ျမစ္ပြားနာ) ဖုန္းဆက္ 

ကာ ေဆြးေႏြးပါ။ ေပ်ာက္ကင္းသြား 

ေအာင္ ကုေပးမွာ။ ဆရာဦးကံေရႊ

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၈၅၅၂၆၄

သင္တန္းသူေခၚယူျခင္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလွအပဘာသာရပ္ 

(၈) မ်ိဳးလံုးဆုိင္ဖြင့္ႏုိင္သည္အထိ တာ 

၀န္ယူသင္ၾကားေပးသည္။ ဆုလဲ့(အမ်ိဳး 

သမီးသီးသန္႔) Hair & Beauty Spa

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၇၈၅၀၅

အေျခခံ Music သင္တန္း

Rhythm, Bass, Lead, Keyboard, 

Drum, တစ္ဦးခ်င္း အတတ္သင္သည္။ 

အဆို၀ါသနာပါသူမ်ားအတြက္လည္း 

ဂစတ္ာႏငွ္ ့တြဖဲက၍္ သငၾ္ကားေပးသည။္ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၅၆၀၇၀

ငွားလုိသည္

ပုဇြန္ေတာငၿ္မိဳ႕နယ္၊ ပုဇြန္ေတာငလ္မ္းမ၊ 

ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း၊ ဖုန္းဆုိင္ဖြင့္ရန္ 

အျမန္ငွားလိုပါသည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၂၈၄၇၆၃

ေရာင္းမည္

အိမ္ေမြး(အလွေမြးေခြးမ်ား) ေရာင္းသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၄၀၁၂၉၀
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ဦးရန္ေ၀းက မမိလိညွ္းသမားအား 
ထို၀န္ကေတာ္ကို  ႀကိမ္လံုးျဖင့္   
ဆင္း ႐ုိက္ေစခ့ဲရာ  အုတ္အုတ္ 
က်က္က်က ္ျဖစက္န္ု၏။ မင္းတုန္း 
မင္းႀကီးထံသုိ ႔ ထုိသတင္းေပါက္ 
ၾကားၿပီး ညီလာခံတြင္ အဘယ္ 
ေၾကာင့ ္ဤသို႔ဆံုးမရေၾကာင္း ေမး 
ေတာ္မူရာ ဦးရန္ေ၀းက ‘‘ဤ၀န္ 
ကေတာ္အား ဆင္းရဲသားမ်ားက 
ျမငလ္ွ်င ္သူ႔လငသ္ည ္တံစိုးလက ္
ေဆာင္ရ၍ ဤသို႔ ႀကီးက်ယ္ခမ္း 
နားစြာ သြားလာႏိုင္သည္ဟု ထင္ 
မွတ္ၾကလိမ့္မည္။ သူ႔လင္ကို ခ်ီး 
ေျမႇာက္ေသာ ရိကၡာထက္ အဆမ 
တန္ေအာင ္စတိႀ္ကီး၀ငက္ာ သြား 
လာေနသျဖင့္ ႐ိုက္ရပါေၾကာင္း’’ 
ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ယခုေခတ ္
တြင္ စိန္နားကပ္မ်ား၊ စိန္လက္ 
ေကာက္မ်ား၊ စိန္လည္တုန္မ်ား 
၀င္း၀င္းလွ်ံလက္ အလြန္ပင္ ဆင္ 
ျမန္းရက္ေသာ ၀နက္ေတာမ္်ား သ 
တိျပဳမတွသ္ား စရာေကာင္းလွေပ 
၏။
 ဦးရန္ေ၀းသည္ ရရွိေသာလ 
စာေတာ္ႏွ င့္  မေလာက္သျဖင့္  
အက်ပ္အတည္း ႀကံဳေသာအခါ 
လာဘ္မစားဘဲ  ဘုရင္ပိုင္ေရႊ  
ေခ်ာင္းကိ ုခပ္ေျပာင္ေျပာင ္ယသူံုး 
ပံုမွာလည္း မွတ္သားထိုက္လွ၏။ 

သူ၏ႏွမ ေဒၚနီသည္ မုဆိုးမျဖစ္ 
ၿပီး အလြန္ပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၏။ 
ေမာင္ ႀကီးထံ  လာေရာက္ခိုလံႈ  
ေသာ ႏွမျဖစ္သူအား ေထာက္ပံ့ 
ရန္ နည္းလမ္းရွာရင္း ေရႊပန္းထိမ္ 
ေတာ္သားမ်ားထံ ေရာက္သြားခဲ့ 
၏။ ဘုရင့္သမီး ပုခက္ေတာ္ စီ 
ျခယ္ရာမွ ပိုလွ်ံေနေသာ ၄၅ က်ပ္ 
သားေရႊတံုးတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိ ၿပီး 
‘‘နန္းေတာ္ကေမးလွ်င္ ငါယူသြား 
သည္ေျပာလိကု’္’ ဟ ုမွာထားကာ 
ယူသြားခဲ့၏။ ေနအိမ္သို ႔ေရာက္ 
ေသာအခါ ႏွမျဖစ္သူ မယ္နီကို 
ေပးလိုက္၏။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ 
ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဘိုးလႈိင္က 
လာေရာက္ေမးျမန္းရာ ‘‘ေမာင္ 
လိႈင္၊ ငါေရႊတံုးကိုယူတာ မွန္ပါ 
သည္။ ငါ့မွာ ဆင္းရဲေသာ ႏွမ 
တစ္ေယာက္ကို  ေထာက္ပံ့ရန္  
တာ၀န္ရိွေနသည္။ ငါရရိွသည့္ 
ရိကၡာေတာ္က ေလာက္င႐ံုပဲရွိၿပီး 
တံစိုးလက္ေဆာင္လည္း ငါဘယ္ 
ေတာ့မွ မယူခဲ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ခိုး 
ခ်င္းခုိးလွ်င္  ငါ့အရွင္သခင္ရဲ႕ 
ပစၥည္းပဲ ခုိးမည္။  ေနာင္ဘ၀မွာ 
အရွင္သခင္အိမ္မွာ  ေခြးပဲျဖစ္ရ 
ျဖစ္ရ ျမတ္တယ္လို႔ ေအာက္ေမ့ 
ၿပီး ငါယူခဲ့သည္’’ ဟု ေျပာၾကား 
လိုက္၏။ မင္းတုန္းမင္းႀကီး ၾကား 

သိေတာမ္ူေသာအခါ ဦးရန္ေ၀း၏ 
စိတ္ထားကို သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ 
ေတာ္မူ ၿပီး  ေရႊတံုးကို ေငြတစ္ 
ေထာင္ေပး၍ ေရြးေတာ္မူေစခဲ့  
ေလ၏။
 ဦးရန္ေ၀း၏ ႏိငုင္ံေရးအျမင ္
က်ယ္မႈႏွင့္  ျပတ္ျပတ္သားသား 
ေဆာင္ရြက္တတ္မႈကိုလည္း သာ 
ဓကျပပါဦးမည္။ ကရင္နီနယ္ 
(ယခုကယားျပည္နယ္) ေစာ္ဘြား 
က မိမိ၏ ပိုင္နက္ကို မင္းတုန္း 
မ င္းက  သိ မ္း ပို က္ေ တာ္ မူ ရ န္  
ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကို သေဘာတူ 
၍ သိမ္းယူရန္ အမိန္ ႔ေတာ္ကို  
လႊတ္ေတာ္သို႔ပို႔၏။ ဦးရန္ေ၀းက 
‘‘မင္းတုိ႔ဘရုင ္ေတာငန္ားမလည၊္ 
ေျမာက္နားမလည္ႏွင့္ ဤအမိန္႔ 
မ်ိဳးထုတ္ရသလား’’ ဟုဆိုကာ အ 
မနိ္႔ေတာက္ိ ုဆဲြဆတုပ္စလ္ိကု၏္။ 
မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္ ငါ့အမိန္႔ 
ကို  အဘယ္ေၾကာင့္  ဖ်က္ရသ 
နည္း’’ ဟု ေမးျမန္းရာ ဦးရန္ေ၀း 
က ‘‘ ဤအရာသည္ ဘုရင္၏ 
အလုပ္မဟုတ္၊ လႊတ္ေတာ္၀န္ 
ႀကီးမ်ားသို ႔  ဘုရင္က ေမးသင့္  
သည္ ၊ ကရင္နီနယ္ကို သိမ္းလွ်င္ 
ယိုးဒယားနယ္စပ္ ျဖစ္သြားလိမ့္ 
မည္။ ေအာက္ျပည္မွ ကုလားျဖဴ 
မ်ားကလည္း ထႂကြမည္။ လႊတ္ 
ေတာ္ကို မတိုင္ပင္ဘဲ အရမ္းအ 
မိန္႔ထုတ္ျပန္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကို 
အဘယ္ေၾကာင္ ့ထားသနည္း’’ ဟု 
ရရဲ၀ဲံ၀့ံ ့ျပန္လည ္ေလွ်ာကတ္င၏္။ 

ထုိအခ်ိန္က ကရငနီ္နယ္သည ္ယုိး 
ဒယားႏငွ့ ္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလပိ ္
သိမ္းထားေသာ ေအာက္ျမန္မာ 
ျပည္ႏငွ့လ္ည္းေကာင္း နယန္မိတိ ္
ခ်င္း ထိစပ္ေန၏။ သို႔ျဖစ္၍ ၾကား 
နယ္ေျမ (Buffer State) အျဖစ္ 
ရွိလွ်င္ အင္အားႀကီးေသာ ႏိုင္ငံ 
မ်ား တိကု႐္ိကုထ္ပိါးမႈ နည္း ပါးေစ 
မည္ျဖစ္၏။ ဦးရန္ေ၀းသည္ ဤ 
အျမင္ျဖင့္ ကရင္နီနယ္ေျမ ဆက္ 
သမႈကိ ုပယ္လိကုျ္ခင္း ျဖစရ္ာ ၎ 
၏ ႏိငုင္ံေရး အျမငက္်ယ္ မႈကိ ုခန္႔ 
မွန္းသိရွိႏိုင္ေပသည္။ ထို ႔အျပင္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုေက်ာ္၍ ဘုရင္က 
အမိန္႔ထုတ္သညက္ိ ုလည္း ေျပာင ္
ေျပာင္တင္းတင္း  ဆန္ ႔က်င္၀ံ့  
ေသာ သတၱိရိွသ ူျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ 
ရွရိသျဖင့ ္ယေန႔ လႊတ္ေတာက္ိယု ္
စားလွယ္ႀကီးမ်ား အတုယူထိုက္ 
ေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဟု ဆိုရမည္ 
ျဖစ္ေပသည္။
 အထက္ပါအတိုင္း ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ 
ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ အျခားသာ 
ဓကတစ္ရပ္လည္း ရိွေသး၏။ 
တစခ္ါေသာ ္၀နစ္မုွဴးစတုို႔သည ္မ 
ယားအေျမႇာင္ထားသည့္အတြက္ 
ရိကၡာေတာ္ေငြႏွင့္ မလံုေလာက္ 
သည္ကို မင္းတုန္းမင္းႀကီး ၾကား 
သိေတာ္ မူ ၍  သားမယားတစ္  
ေယာက္ထက္ ပုိမယူရန္ဥပေဒ 
လုပ္လိုေသာ ဆႏၵျဖစ္၏။ ဦးရန္ 
ေ၀းႏငွ့ ္တိငုပ္ငရ္ာ ၀မ္းေျမာကစ္ြာ 
ေထာကခ္႐ံံမုွ်မက ရငွဘ္ရုငက္ိပုါ 

ဤဥပေဒေဘာငအ္တြင္း ေနေတာ္ 
မူေစလွ်င္ မ်ားစြာသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း 
ေလွ်ာက္ထားရာ မင္းတရားႀကီး 
ဆတိဆ္တိ္ေနေတာ္မူေၾကာင္း သ ိ
ရွိရေလ၏။
 ဘုရင့္အမိန္႔ကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီး 
ျပည္သူမ်ားအား သိမ္းက်ံဳးဖ်က္ 
ဆီးျ ခင္းေ ၾကာင့္  မ်ားစြာေသာ  
ျပည္သူတို႔၏ မိသားစုမ်ား ပူေဆြး 
ေသာကေရာက္ခဲ့ ၾကရသည့္ အ 
ျဖစ္ဆိုးမွ ဦးရန္ေ၀းက သတိၱရွိရွိ 
ကယ္တင္ခဲ့သည့္ သာဓကတစ္ခု 
လည္း ရွိခဲ့ျပန္၏။ ျမင္ကြန္းျမင္း 
ခံုတိုင္အေရးတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား 
ကို သူပုန္အျဖစ္ ဖမ္းဆီးၿပီး လႊတ္ 
ေတာ္သို႔ ပို႔ရမည္ဟု ဘုရင့္အမိန္႔ 
ေတာ္ရွိခဲ့သည္ကို အခြင့္ေကာင္း 
ယူ၍ အေ၀းၿမိဳ႕၀န္၊ ၿမိဳ႕သူႀကီး 
မ်ားက သတူို႔မလိလုားသမူ်ားအား 
သူပုန္အျဖစ္ ေရာေႏွာပို ႔ ၾကျခင္း 
ေၾကာင့ ္ေထာင္ႏငွ့ ္မဆံ့ေအာင ္ျဖစ ္
ခဲ့ေလ၏။ ဦးရန္ေ၀းက ‘‘ေနာက္ 
ထပ္ သူပုန္ မဖမ္းေစႏွင့္’’ ဟု အ 
မိန္႔ထုတ္လိုက္ရာ ဘုရင္ႏွင့္ ထိပ္ 
တိုက္ ေတြ႕ေလ၏။ ဘုရင္က အ 
ေမးေတာ္ရွိေသာအခါ သူပုန္မ်ား 
သည္ ဘုရင့္သားေတာ္မ်ားျဖစ္၍ 
ငယ္သားမ်ားက နီးရာဓားကုိ ေၾကာက္ 
ၾကရၿမဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္သာ လိုက္ 
ပါၾကရျခင္းျဖစ္၏။ သားသမီးမ 
ေကာင္း မိဘေခါင္းျဖစ္သည္။ အ 
ေ၀းၿမိဳ႕၀န္မ်ားက ရာထူးစည္းစိမ ္
တိုးေရးကိ ုေမွ်ာက္ိုးၿပီး မမိိႏငွ့မ္သင့ ္

ေလ်ာ ္သကူိ ုသပူနုအ္ျဖစ ္ဆဲြထည့ ္
ေနသညက္ိ ုနန္းေတာ္ထကဲ ဘရုင ္
မသိေၾကာင္း ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့  ေလွ်ာက္ 
ထားခဲ့ေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းႀကီး 
မွာလည္း ‘မဘိေခါင္း’ ဆုသိည္အ့ 
တုိင္း သူ႔ဘက္အမႈပတ္လာမည္ 
ကို ရိပ္မိ၍ ၿငိမ္ေနခဲ့သည္ထင္၏။
 န.အ.ဖ လက္ထက္က အ 
ေကာက္ခြန္႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အေရး 
ယူစဥ္က တပ္ၾကပ္ႀကီးအဆင့္ကို 
ပါ ၀ီစကီပုလင္းပါေသာ ဆဲြျခင္း 
ကုိ လက္ခံသျဖင့္ ပုလင္းတစ္လုံး 
၂၀,၀၀၀ က်ပ္ ၊ တစ္ႏွစ္ ငါးျခင္းႏႈန္း 
ျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္ဆုိလွ်င္ ျခင္း ၅၀၊ ေငြ 
ဆယ္သိန္းလာဘ္စားသည္ဆိုၿပီး 
အေရးယူေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရာ 
ဦး ရန္ေ၀းရွိွလွ် င္ေကာင္းမည္ ၊ 
တပည့္မေကာင္း ဆရာ့ေခါင္း ဟု 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအား ရဲရဲ 
၀ံ့၀ံ့ ေထာက္ျပမွာျဖစ္၍ ေအာက္ 
ေျခ၀န္ထမ္းမ်ား သက္သာရာရ 
ႏိုင္မည္ဟု စာေရးသူက ေတြးခဲ့မိ 
ပါသည္။
 မည္သို ႔ဆိုေစ ဒီမိုကေရစီ 
ေခတ္ကာလတြင္ ဦးရန္ေ၀းထက္ 
ပို ၿပီး သတိၱရွိေသာ ၀န္ ႀကီးမ်ား 
အေျမာက္အျမား ေပၚေပါက္ေစ 
ခ်င္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး သူ႔ထက္ 
မပိုလွ်င္ေနပါေစ၊ သူ ႔ေလာက္ 
သတိၱမရွိလွ်င္လည္း ေနပါေစ။ 
သူ႔ေလာက္နီးပါးသတိၱရွိၾကလွ်င္ 
ေတာ္ပါၿပီဟု ဆႏၵျပဳမိပါသတည္း။

က်ိဳင္းေကာင္ ျမန္မာျပည္
အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ 
မိမိႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈတစ္ခု 
တည္းကုသိာ ဦး စားေပးၿပီး က်ိဳင္း 
ေကာငက္ု ိအာသာငမ္းငမ္းနဲ႔ တစ ္
စီဖဲ့ယူေနတဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားနဲ႔ အိမ္ 
ခံအုပ္ခ်ဳပ္သူ  အာဏာရွင္မ်ား 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
 ၿခံဳ၍ ေျပာရပါက ျမန္မာႏုငိင္ ံ
ဟာလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ပ်ကစ္ီးေနသည္ ့အထတဲြင ္စာရင္း 

၀င္ေနပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္ဟာ လူ 
သားရင္းျမစ္မတိုးတက္မခုိင္မာ 
ေသးတဲ့အတြက္ ရိွထားႏွင့္ေသာ 
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အ 
က်ိဳးရိွေအာင္  စီမံခန္ ႔ခြဲႏုိင္စြမ္း  
လည္း မရိွပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ 
လည္း အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕  အုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ  ေနထိုင္ခဲ့ပါ 
တယ္။ အခုလည္း  အရပ္သား 
အစုိးရလုိ႔ ဆုိေပမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

စာမ်က္ႏွာ(၂၃) မွ

စာမ်က္ႏွာ(၂၆) မွ

ဦးရန္ေ၀းလို  ၀န္ႀကီးမ်ား အလိုရွိသည္

ဉာဏ္ေကာင္းေဆး

တပ္သားသစ္

ဆယ္ႏစွအ္ရြယ္ေယာက်္ားေလးႏစွဥ္ီးေတာလမ္းတစခ္ကုု ိျဖတ ္၍ 
ေက်ာင္းသြားေနစဥ ္လမ္းေဘး၌ ယနု္ေခ်းမ်ားျမင္ေတြ႕ၾကသည။္ 
‘‘အဲဒါဘာအလံုးေလးေတြလဲကြ’’ဟု ကေလးငယ္တစဦ္းက ေမး 
သည္။ ေနာက္ကေလးငယ္က ‘‘အဲဒါဉာဏ္ေကာင္းတဲ့ ေဆး 
လံုးေလးေတြကြ။ အဲဒီအလံုးေလးေတြ စားရင္ ဉာဏ္ေကာင္း 
လာတယ္’’ဟု ေျပာသည။္ ပထမကေလးငယ္က ယုန္ေခ်းလံုးေလး 
မ်ားကု ိေကာကစ္ားၾကည္ၿ့ပီး ‘‘ဟာ . . . ေခ်းစားရသလုပိကဲြာ’’ဟု 
ေျပာရာ ဒုတိယကေလးငယ္က ‘‘ၾကည့္စမ္း . . . ခ်က္ခ်င္းကုိ 
မင္းဉာဏ္ေကာင္းလာၿပီ’’ဟု ေျပာေလ၏။

ေရတပ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ႀကံ႕ခုိင္မႈစစ္ေဆးျခင္းခံယူၿပီးေနာက္ 
ေဆးစစသ္ဆူရာ၀န္က ဂြၽန္အား‘‘ေရတပ္ထကဲု ိဘာျဖစလ္ို႔ ၀ငခ္်င ္
တာလဲ ကေလး’’ဟု ေမးျမန္းရာ ဂြၽန္က ‘‘ကြၽန္ေတာ့္အေဖက 
ေရတပ္ထ၀ဲငတ္ာ ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာလို႔ပါ ဆရာ’’ဟု ျပန္ေျဖ  
သည္။

 ‘‘ေၾသာ္ . . .ဒါနဲ႔ မင္းအေဖက ဘာလုပ္လဲ’’ဟု ဆရာ၀န္က 
ေမးသည္။

 ‘‘အေဖက ၾကည္းတပ္ထဲမွာပါ ဆရာ’’ဟု ဂြၽန္ကျပန္ေျဖ 
သည္။

က အရင္းအျမစ္ေတြကုိ  ႏုိင္ငံ  
သားတုိ ႔ ခံစား၊ စံစားခြင့္ရေနၿပီ 
လား။ ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းျဖစ္ပါ 
တယ္။ အာဏာရွင္တို႔မည္သည္ 
လူသားရင္းျမစ္တုိးတက္ခိုင္ခံ့ဖို ႔ 
ထက္ သူတို ႔အာဏာခုိင္ခ့ံဖုိ ႔အ 
တြကသ္ာ ဦးစားေပးေသာ သမူ်ား 
ျဖစ္ပါတယ္။
 ေဘးႏိငုင္ံေတြ စီးပြားေရး တုိး 
တက္လာတာနဲ႔ အမွ် ျမန္မာျပည္ 
မွာ  သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား  
ေလ်ာပ့ါးလာတာကု ိရငဆ္ုငိ္ေနရ 
ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ စီး 

ပြားေရးမတိုးတကတ္ဲအ့ျပင ္ရိထွား 
တဲ့ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ပါ သတူစပ္ါးလကထ္ ဲ၀ကြကအ္ပ္ 
ေနပါတယ္။ ဂႏီၵႀကီးေျပာထားသ 
လုိ  တစ္စစီဖဲ့ယူခံရတဲ့  က်ဳိင္း  
ေကာင္လုိ အျဖစ္မ်ိဳးရင္ဆုိင္ေနရ 
တယ္လို ႔ ဆုိရင္လည္း မမွားပါ။ 
ရွိထားတဲ့ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ 
မ်ား ကုန္ခန္းသြားေစတဲ့ ဖြံ႕ ၿဖိဳး 
တုိးတကမ္ႈမ်ိဳးဟာ လသူားမ်ိဳးႏြယ ္
တို႔အတြက္ ေရရွည္တြင္ အက်ိဳး 
မရိွပါေၾကာင္း။

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵျပေတာင္သူမ်ား စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုး
လင္းသက္ႏိုင္

ေအာင္လံ၊ဇြန္-၇

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္လံ 
ၿမိဳ ႕နယ္အတြင္းရွိ  တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးပစၥည္း စက ္႐ုံ ကပစ 
(၁၅) တည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းယူ 
ထားသည့္လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္ 
လညရ္ရိွေရးအတြက ္ေက်းရြာ ၁၃  
ရြာမွ ေတာင္သူတစ္ရာခန္႔သည္ 
ဇြန္လ ၆ ရက္ က ေအာင္လံၿမိဳ႕၌ 
ဆႏၵျပအၿပီးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳ းသား 
ဒီမိုကေရစီအဖဲြ ႕ခ်ဳပ္႐ံုးသို ႔သြား 
ေရာက္ကာ၂၀၀၈ ဖဲြ႕ စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအ 
တြက္ ဆႏၵျပဳ  လက္မွတ္ေရးထုိး 
ခ့ဲၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘ဒါႀကီးက ျပင္ကိုျပင္ရမွာ။ 
ဒီပုဒ္မ ၄၃၆ ကိုျပင္ႏိုင္ပါမွ ကြၽန္ 
ေတာ္တို ႔ ေတာင္သူလယ္သမား 
ေတြရဲ႕ ဘ၀အတြက္ အာမခံခ်က္ 
ေပးႏုိင္မယ့္ ဥပေဒေတြကို ျပင္ 
ဆင္ႏိုင္မယ္။ ျဖည့္စြက္ႏိုင္မယ္။ 
ျပ႒ာန္းႏိငုမ္ယ။္ ဒါေၾကာင့ ္ေတာင ္
သူေတြ ေတာ္ေတာမ္်ားမ်ားလည္း 
ဆံုတုန္းက တစ္ခါတညး္ လက္ 
မွတ္လာထိုးလိုက္တာပါ ’ ’  ဟု  
ဆႏၵေဖာထ္တုမ္ႈ ဦးေဆာငသ္တူစ ္

ဦးျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမား 
ႏွင့္ ေျမယာလုပ္သားမ်ား သမဂၢ 
ဥကၠ႒ကိုသန္းစိုးက ေျပာသည္။
 ျပင္ဆင္ေရးလာေရာက္ေရး 
ထိုးမႈႏွင့္  ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပပဲြ 
တြင္ လိုက္ပါခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သူ 
ေအာင္ေျမကုန္းေက်းရြာေန အ 
သက္ေျခာက္ဆယ့္ငါးႏွစ္အရြယ္ 
ေတာင္သူတစ္ဦးကလည္း ‘‘ဘာ 
ပုဒ္မလည္းေတာ့ ေသခ်ာမသိပါ 
ဘူး။ ဒါေပမဲ ့ေကာင္းတာလပုတ္ာ 
ပဲလို ႔ ျမင္တယ္။ ေဒၚစုကိုလည္း 
သမၼတျဖစ္ေစခ်ငတ္ယ္။ ေတာသ ူ
ေတာင္သားဘ၀ ေကာင္းေအာင္ 

သပူ ဲလပု္ေပးမ်ာ။ ခၾုကည့ပ္ါလား 
ငါတုိ႔မွာ လကရိွ္ကေန လကမ္ဲ့ျဖစ ္
တယ္။ ကိုယ့္အခင္းကိုယ္ေတာင္ 
ပိုက္ဆံေပး  ျပန္လုပ္ရတဲ့ဘ၀ 
ေရာက္ကုန္တာ’’ဟု ေျပာၾကား 
သည္။
  ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကို 
ဆႏၵျပ ေတာင္သူအားလံုးနီးပါး 
လက္မွတ္ထိုးခဲ့ ၿပီး  လက္မွတ္ 
ေပါင္းတစ္ရာ၀န္းက်င္ခန္႔ ရိွမည္ 
ဟု ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကေရစီအဖဲြ ႕  ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဦး  
ေအာင္ထူးျမင့္က ေျပာသည္။
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အမိႈက္စို၊ အမိႈက္ေျခာက္ ခြဲျခားစြန္႔ပစ္သည့္စနစ္ နာေရးအသင္း စတင္လုပ္ေဆာင္
ခိုင္ခုိင္စိုး

ရန္ကုန္၊ ဇြန္−၇
အမိႈကစ္ိ၊ု အမိႈက္ေျခာကခ္ြဲျခားစြန္႔ 
ပစ္ျခင္းကို လူထုၾကားပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ 
နာေရးကူညီမႈအသင္းက စတင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ 
ရြကသ္ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း  
ရရွိသည္။
 အမိႈက္စို၊ အမိႈက္ေျခာက္ခြဲ 
ျခားစြန္႔ပစ္ရန္ လူထုကိုပညာေပး 
ျခင္း၊ အမိႈက္ပံုးမ်ား ခ်ထားျခင္း၊ 
အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္း စသည့္ 
လပုင္န္းမ်ားကိ ုယင္းအသင္းတည ္
ရိွရာ ေျမာက္ဒဂံု (၄၂)ရပ္ကြက္ 
တြင ္စတင္ေဆာငရ္ြကမ္ညဟု္ နာ 
ေရးကညူမီႈအသင္းမ ွအပုခ္်ဳပ္ေရး 
မွဴး ေဒၚဧရာေမာင္ေမာင္က ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ထုိသို ႔  ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေျမာက္ဒဂံု (၄၂)ရပ္ကြက္ရွိ ေဇာ္ 
ဂ်ီလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အမိႈက္ 
စို၊ အမိႈက္ေျခာက္ႏွင့္ ျပန္သံုးႏိုင္ 

တြင္းေတာင္ေဒသ စိမ္းျပာေရညိႇ 
ျပန္လည္အထြက္မ်ားေရး အေျဖရွာ
မ်ိဳးမင္းဦး

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၇
တြင္းေတာင္ ေဒသတြင္ ေဂဟ 
စနစ္မ်ား ပ်က္စီးသြားၿပီး ေရခ်ဳိ 
မ်ား၀င္ေရာက္သျဖင့္ စိမ္းျပာေရ 
ညိႇအထြက္ႏႈန္းသိသာစြာ ေလ်ာ့ 
က်သြားျခင္းကု ိျပန္လညအ္ထြက ္
မ်ားလာေစရန္ ပညာရွင္မ်ား ၀ုိင္း 
၀န္း  အေျဖရွာလ်က္ရိွေၾကာင္း 
သတင္းရရိွသည္။
 တြင္းေတာင္ ေဂဟစနစ္ကုိ 
အဓိက ပ်က္စီးေစခဲ့သည့္ ကန္ 
အတြင္း ေရာက္ရိွေပါက္ပြားေန 
ေသာ ငါးမ်ားကုိ စီမံခ်က္ခ်ရွင္း 
လင္းဖယ္ရွားရန္၊ ျမစ္ေရတင္ စီ 
မံကိန္းမွ ေရမ်ားစိမ့္၀င္ျခင္း မရိွ 
ေအာင ္ကာကြယၿ္ပီး တြင္းေတာင ္
အင္းပတ္၀န္းက်ငတ္ြင ္သုေတသ 
နလပုင္န္းမ်ား က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
လပု္ေဆာငသ္ြားေရးတုိ႔ကု ိ၀ုငိ္း၀န္း 
ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခဲ့ ၾကေၾကာင္း 
မံုရြာတကၠသုိလ္ဘူမိေဗဒဌာန ပါ 
ေမာကၡေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္နီက 
ေျပာၾကားသည္။
 ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ စမိ္းျပာေရညိႇ 
အဓိကထြက္ရိွရာ စစ္ကုိင္းတုိင္း 
ေဒသႀကီး ဘတုလငၿ္မိဳ႕နယ္ တြငး္ 
ေတာင္မွ စိမ္းျပာေရညိႇအထြက္ 
ႏႈန္းမွာ ယခုႏွစ္ပုိင္းအတြင္း ထြက္ 

ရိွႏႈန္းသိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းသြား 
သျဖင့္ ျပန္လည္ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္း 
ေရးအတြက္ ပညာရွင္မ်ားအေျဖ 
ရွာသည္ ့ေဆြးေႏြးပြအဲား ေမလ ၅ 
ရက္ေန႔လယ္ ၁ နာရီအခ်ိန္ စကမ္ႈ 
၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးအမွတ္ (၃၀) ေန 
ျပည္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ 
တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ 
ရိွသည္။
 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မံုရြာတကၠ 
သိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ 
၀င္းႏုိင္မွ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရး 
အဖဲြ႕မွ တြင္းေတာငအ္င္း၏ ပညာ 
ရပဆ္ုငိရ္ာေတြ႕ရိခွ်ကမ္်ားႏငွ္ ့သံုး 
သပ္တင္ျပခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္း၊ 
စစ္ကုိင္းဇြန္  ေဆး၀ါးႏွင့္   စား 
ေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လီမိ 
တက္မွ ေဒါက္တာ မင္းသိန္းမွ 
တြင္းေတာင္ စပီ႐ူလုိင္းနား စိမ္း 
ျပာေရညိႇေပ်ာက္ကြယ္ျ ခင္း၏ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ 
ထနိ္းသမိ္းထတုလ္ပု္ႏုငိ္ေရး ေခါင္း 
စဥ္ျဖင့္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ပညာရွင္မ်ား 
မွ တူညီေသာအေျဖတစ္ခုရရိွေရး 
အတြက္ အႀကံျပဳတင္ျပေဆြးေႏြး 
ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိ 
ရိွရသည္။
 တြင္းေတာင္အင္းသည္ အ 
ေရွ႕ေျမာက္ - အေနာက္ေတာင္ 

ေသာ အမိႈက္မ်ားကုိ ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ 
ရန္ အမိႈက္ပံုးမ်ားကို ဇြန္လ ၈ 
ရက္တြင္ စတင္ခ်ေပးသြားမည္ 
ျဖစၿ္ပီး ထြကရ္ွသိည္အ့မိႈကမ္်ားကိ ု
လည္း နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ 
ပံုမွန္သိမ္းဆည္း၍ အမိႈက္ပံုသို ႔ 
စြန္ ႔ပစ္ေပးသြားမည္ဟု ၎က 
ဆက္လက္ေျပာသည္။
 ‘‘စညပ္ငက္လည္းလပ္ုေတာ့ 
လုပ္ေပမယ့္ မႏုိင္ဘူး။ အဲဒီအ 
တြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္းက 
ဝိုင္းကူတဲ့အေနနဲ႔ လုပ္တာ။ အိမ္ 
ေတြကိုလည္း တစ္အိမ္တက္တစ္ 
အိမ္ဆငး္ အမိႈက္ကိုစနစ္တက် 
ခြဲျခားစြန္ ႔ပစ္ဖို ႔  စည္း႐ံုးတာေတြ 
လည္း လပ္ုေနတယ္’’ဟု ေဒၚဧရာ 
ေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။
 ထိသုို႔ ခြဲျခားစြန္႔ပစထ္ားသည္ ့
အမိႈက္သိမ္းဆည္းရာတြင္လည္း 
အသင္းပို င္ကားမ်ားႏွင့္  သိမ္း  
ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီးလိုအပ္ 
သည့္  အမိႈက္သိ မ္းကားမ်ား ၊ 

အမိႈက္ပံုးမ်ားကိုလည္း အသင္းမွ 
ထပ္မံဝယ္ယူသြားမည္ဟု ၎က 
ဆက္လက္ေျပာသည္။
 အမိႈက္စို၊ အမိႈက္ေျခာက္ခြဲ 
ျခားစြန္႔ပစ္ျခင္းကိ ုလထူ၏ု စတိပ္ါ 
ဝင္စားမႈေပၚမူတည္၍ အျခားၿမိဳ႕ 
နယ္၊ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ပါ ဆက္ 
လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သ 
တင္းရရွိသည္။
 နာေရးကူညီမႈအသင္းသည္ 
၂၀၁၃ ေမလ ၁၁ ရကတ္ြင ္ပထမ 
ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပန္းဆိုးတန္း 
ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာအတြင္းတြင္ 
အမိႈက္ေကာက္ျခင္း ၊  တံျမက္  
စည္းလွည္းျခင္းတုိ ႔ ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ ၿ ပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ေက်ာက္ 
တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဟာဗႏၶဳလလမ္း 
တစ္ေလွ်ာက္ အမိႈက္ေကာက္ရန္ 
လပ္ုေဆာင္ေနစဥ္ ရန္ကန္ုစညပ္င ္
သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး 
ဌာန၏တားျမစ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၁၃ မုိင္ခန္႔ရွည္လ်ားေသာ တြင္း 
ေတာင္တန္းတြင္ တစ္ခုအပါအ 
၀င ္ျဖစသ္ည။္ ခ်င္းတြင္းျမစဘ္က ္
တြင္ တြင္း၀ ၂ ခု၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ 
၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တြင္း၀ ၇ 
ခုရိွသည္။ 
 တြင္းေတာင္မီးေတာင္ ျဖစ္ 
စဥ္တြင္  လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္း    
၀ ဒသမ ၄၄၁၂ (လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ 
ေပါင္းေလးသိန္းေက်ာ္ခန္ ႔ ) က 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေလလ့ာေတြ႕ရိ ွ
ခ်က္မ်ားအရ သိရိွရသည္။ 
 တြင္းေတာင္ အင္းအတြင္း  
စပီ႐ူလုိင္းနား ေပါက္ပြားေနမႈကုိ  
သိရိွႏုိင္ရန္ ေနရာအသီးသီးမွ ေရ 
နမူနာယူ ေဆာင္ျခင္း၊ စပီ႐ူလုိင္း 
နားအပငမ္်ားကု ိစားသံုးေသာ ငါး 
မ်ားႏငွ္ ့တြင္းပုိးမ်ားရိ၊ွ မရိ ွၾကည္႐့ႈ 
ေလ့ လာျခင္း၊ တြင္းေတာင္အင္း 
ပတ္၀န္းက်င္သဘာ၀ေပါက္ပင္ 
ႏငွ္ ့စိကုပ္်ိဳးပငမ္်ားတြင ္ေရစပုအ္ား 
ႏွင့္  ပင္ေငြ႕ပ်ံႏႈန္းေကာင္းေသာ 
အပင္မ်ားရွိ၊မရွိ ၾကည့္႐ႈလ့လာ 
ျခင္းစသည္ ့လပုင္န္းမ်ားအား မံရုြာ 
တကၠသုိလ္ဘူမိေဗဒဌာန၊ ႐ုကၡ 
ေဗဒဌာန၊ သတၱေဗဒဌာန၊ ဓာတု 
ေဗဒဌာနတို႔မွ ပညာရွင္မ်ား သြား 
ေရာက္ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရ 
သည္။
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ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မည္

အမ်ဳိးသားျပတုိက္တြင္ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပသႏုိင္ရန္စီစဥ္

ခန္႔ထက္
ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၇

ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ 
ကို  သဘာဝအေျခခံ  ခရီးသြား 
လုပ္ငန္း ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အ 
တြက ္လပု္ေဆာငမ္ည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားအသင္းမွ သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘အဓိကကေတာ့ အဲဒီေဒသ 
ကိုသဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ 
ငန္းေဆာငရ္ြက္ႏိငုဖ္ို႔အတြက ္ခရီး 
သြားလုပ္ငန္းရွင္ေတြစုေပါင္းၿပီး 
ေလလ့ာဖို႔ျပငဆ္င္ေနပါတယ္’’ဟု 
ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴး ဦးေနာင္းေနာင္းဟန္က 
ေျပာသည္။
 ဓႏကုိယုပ္ိငုအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ေဒ 
သရွ ိေဒသခလံမူ်ဳိးမ်ားအေၾကာင္း 
ႏငွ္ ့ကမၻာလညွ္ခ့ရီးသညမ္်ားသြား 
ေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္မည့္ေနရာ 
မ်ား ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ေဒသခံ 
မ်ားႏငွ္ည့ႇိႏိႈင္းၿပီးေဆာင္ရြကသ္ြား 
မည္ဟု ဦးေနာင္းေနာင္းဟန္က 
ေျပာသည္။
 ‘‘ဒီလုိမ်ဳိးခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ဖြံ ႔ ၿဖိဳး  တိုးတက္လာမယ္ဆိုရင္  

ေတာ့ အဒဲီေဒသကလူေတြအတြက ္
အခြင့္အလမ္းေတြပိုလာႏိုင္တာ 
ေပါ့’’ဟု ၎ကသံုးသပ္သည္။
 ယင္းေဒသတြင ္ဓႏ၊ု ပအုိ၀္း၊ 
ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ၾကၿပီး 
ကမၻာလညွ္ခ့ရီးသညမ္်ားအတြက ္
ယင္းေဒသတြင္ ေတာတြင္းလမ္း 
ေလွ်ာက္ ခရီးစဥ္မ်ား၊ သဘာဝ 
အေျခခံမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္မည့္ 
ခရီးစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ 
ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းဧည့္ 
လမ္းၫႊနမ္်ားအသင္းဥက႒ၠ ဦးရန ္
ႏုိင္ကေျပာသည္။
 ‘‘အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေန 
ရာမွာ ေဒသခံေတြကိုလည္းခရီး 
သြား လပ္ုငန္းနဲ႔ပတ္သကတ္ဲ့အသ ိ
ပညာဗဟုသုတရရိွေစေရး အတြက္ 
ကိုပါ တစ္ပါတည္းပူးတြဲေဆာင္ 
ရြကသ္င္တ့ယ္’’ဟု ၎ကသံုးသပ္ 
ေျပာသည္။ 
  လက္ရွိတြင္  ယင္းေဒသ 
သို ႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ ဝင္ 
ေရာကမ္ႈသည ္ယခင္ႏစွမ္်ားထက ္ 
ျမင့္တက္ေနၿပီး အမ်ားစုမွာ  ပင္း 
တယသို႔ ေနခ်င္းျပန္သြားေရာက္ 
ၾကသည္ဟု ဦးရန္ႏိုင္က ေျပာ 
ၾကားသည္။

ခန္႔ထက္
ရန္ကုန္၊ဇြန္-၇

အမ်ဳိးသားျပတုကိတ္ြင ္ကမၻာလညွ္ ့ 
ခရီးသည္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ 
ရန္အတြက္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ 
ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစအီစဥမ္်ားကိလုာ 
မည္ခ့ရီးသြားရာသတီြင ္ထည္သ့ြင္း  
ႏိငုရ္န္စစီဥ္ေနေၾကာင္းသရိသည။္
 ရနက္နုရ္ွ ိအမ်ဳိးသားျပတုကိ ္
တြင္ ျမန္မာ့႐ုိးရာ အကမ်ား၊ 
ျမန္မာ့ တူရိယာတီးခတ္မႈမ်ား၊ 
႐ုပ္ေသးအက၊ ဆုိင္း၀ုိင္းမ်ား၊ 
တစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္မ်ား စေသာ 
ျမန္မာ့ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား အ 
စီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းျပသ 
ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ေနသည္ဟု အမ်ဳိးသားျပတုိက္ 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေငြထြန္းျမင့္ 
က ေျပာသည္။
 ‘‘အခု အဒဲအီစအီစဥ္ေတြကိ ု
ထည့္သြင္းသြားဖုိ႔အတြက္ ဒီမွာရွိ 
တဲ့ ခန္းမက်ယ္ႀကီးကုိ အသံစနစ္ 
ေတြ မီးစနစ္ေတြကုိျပင္ဆင္ၿပီးတဲ ့
အေနအထားပါ။ ပရိသတ္ေတြအ 
တြက္ ထုိင္ခုံေတြျဖည့္ဖုိ ႔ရွိေသး 
တယ္’’ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေငြ 
ထြန္းျမင့္က လက္ရွိျပင္ဆင္ေန 
ေသာ အေျခအေနကိုေျပာသည္။
 ယင္းသုိ႔ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ 

တြင္ ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားကုိ 
ဆြ ဲေဆာင္ႏုငိရ္နအ္တြက္ေဖ်ာ္ေျဖ 
ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အႏုပညာ 
တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုသိ 
ရသည္။
 ‘‘ျပတိုကမွ္ာ ျပသထားတဲ့ျမန္ 
မာတ့ရူယိာေတြကိလုည္း ျပပြဲေတြ 
မွာ တီးခတမ္ွာျဖစတ္ာမုိ႔ ဒါေတြကိ ု
ဒီလုိတီးခတ္ပါလားဆုိတာကို ႏုိင္ 
ငံျခားသားေတြလက္ေတြ႕ေလလ့ာ 

ႏုိင္ဖုိ႔ကိုလည္း ရည္ရြယ္ပါတယ္’’ 
ဟု ဦးေငြထြန္းျမင့္ကေျပာသည္။
 လက္ရွိတြင္ ျပပြဲမ်ား ျပသ 
ရန္အတြက္ ရက္ႏွင့္အခ်ိန္မ်ားကို 
သတမ္တွထ္ားျခင္းမရွိေသးေသာ ္
လည္း ျပပြဲမ်ားကို အခမဲ့ၾကည့္႐ႈ 
ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
 ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ေမလ 
ကုန္အထိ ငါးလအတြင္းအမ်ဳိး 
သားျပတုကိသ္ုိ႔ ႏုငိင္ံျခားသားခရီး   
သညအ္၀ငမွ္ာ ၁၈၀၀၀ နီးပါးရိွေန 

ၿပီး ျပည္တြင္းမွ လာေရာက္ေလ့ 
လာသမူ်ားမွာ ၁၉၀၀၀ေက်ာရ္ွိေန 
ေၾကာင္း ျပတုိက္၏ ဧည့္သည္အ 
၀င္စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။
 ျပတုိက္သုိ႔လာေရာက္ ေလ့ 
လာေသာႏုငိင္ံျခားသားဧည့သ္ည ္
အမ်ားစမုွာ ဥေရာပတုကိသ္ားမ်ား 
ျဖစ္ၾကၿပီး ျပည္တြင္းမွ ေက်ာင္း 
သား၊ေက်ာင္းသူူမ်ားအမ်ားဆုံး  
လာေရာက္ၾကသည္ဟု ျပတိုက္ 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးကေျပာသည္။

ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ
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‘‘ေက်ာင္းသားေတြအားလံုးက သူတုိ႔အသက္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ခဲ့တယ္’’

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ 
ဟာ ပိုလန္မွာ တစ္ပါတီကြန္ျမဴ 
နစ္စနစ္အုပ္စိုးမႈအၿပီး ပထမဆံုး 
အႀကမ္ိ လြတ္လပ္တဲ့ပါလမီန္ေရြး 
ေကာက္ပြဲေတြြမွာ ျပည္သူေတြ 
မဲေပးခဲ့တဲ့ေန႔ျဖစသ္လိ ုကမၻာတစ ္
ျခမ္းက တ႐ုတ္ျပည္မွာေတာ့ တီ 
အန္မင္ရင္ျပင္မွာ ခုနစ္ပတ္ၾကာ 
ေအာင ္သပိတ္စခန္းခ်ေနရာယူၿပီး 
ဆႏၵျပပြဲေတြလုပ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ 
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြကို 
စစတ္ပ္က အၾကမ္းဖကသ္တ္ျဖတ္ 
ခဲ့ၿပီး လူရာနဲ႔၊ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ သုတ္ 
သငခ္ရံတဲ့ျဖစ ္ရပဆ္ိုးႀကီးျဖစခ္ဲတ့ဲ ့
ေန႔လည္းျဖစ္ ပါတယ္။
 တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ယခုႏွစ္ 
ထဲမွာေတာ့ တီအန္မင္ အေရး 
အခင္း (၂၅)ႏွစ္ျပည့္နီးလာတဲ့ 
ကာလမွာ ႏုိင္ငံတြင္း တက္ႂကြ 
လႈပရ္ွားသူေတြကိ ုထနိ္းသမိ္းျခင္း၊ 
တီအန္မင္ လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ 
အမွတ္တရအေရးအသား၊ ႐ုပ္ 
ပံု၊ ၫႊန္းဆိုခ်က္မွန္သမွ်ကို ျပည္ 
တြင္းမွာ လထုူမျမငရ္ေအာင ္အင ္
တာနက္ေပၚမွာပါဆင္ဆာျဖတ္ 
ေတာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ 
ႏစွပ္တ္လည္ေန႔မတိုငမီ္ကတည္း 
ကလည္း ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္မွာ 
လံၿုခံဳေရးအငအ္ားေတြေထာငခ္်ခီ် 
ထားခဲၿ့ပီး အေျခအေနကိ ုထနိ္းခ်ဳပ ္
ထားခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပ 
မဲ့ ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာႀကီးေတြ 
ကေတာ့ဒီလႈပ္ရွားမႈႏွစ္ပတ္လည္ 
ကို အသားေပးေဖာ္ျပခဲ့တာေတြ႕ 
ရၿပီး ကမၻာ့ျပည္သူေတြကို ဒီလႈပ္ 
ရွား မႈကိ ုမေမ့ေအာင္ႏိႈးဆြႏိငုခ္ဲတ့ာ 
ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ 
ေတာ္ေဘဂ်င္းမွာတင္မက ႏုိင္ငံ 
တစ္ဝန္း ၿမိဳ႕ႀကီးေလးရာခန္႔ကိုပါ 
ကူးစက္ခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ဒီမိုကေရစီ 
လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ရဲ႕ သမိုင္းစာ 
မ်က္ႏွာေတြကို စီအင္န္အင္န္ 
သတင္းမွ ခရစ္က်မ္းအမန္ပူရ္က  
ထုိစဥ္က တီအန္မင္လႈပ္ရွားမႈ 
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာငတ္စဥ္ီး 
ျဖစ္တဲ့ ေအာ္ကတ္ဒ္ကဒိုလတ္ 
ေခၚဝူရာကိုင္ရွီနဲ႔ ဆက္သြယ္ေမး 
ျမန္းထားတာေတြကို ျပန္လည္ 
ေကာက္ႏတု္ေဖာ္ျပလိကုပ္ါတယ။္ 
ဝူရာကိုင္ရွီဟာ ေဘဂ်င္းေနာ္မယ္ 
တကသၠိလု ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ 
ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ၁၉၈၉ 
ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ထင္ေပၚေက်ာ္ 
ၾကားခဲ့သူျဖစ္ကာ ေဘဂ်င္းလြတ္ 
လပ္ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႕ 
ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း ပါဝင္ခဲ့သူ 
ျဖစ္ပါတယ္။ လႈပ္ရွားမႈကို ဖိႏွိပ္ 

ၿဖိဳခြဲခံရၿပီးေနာက္ သူဟာ ေဟာင္ 
ေကာင္ကို တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံခဲ့ၿပီး 
ေနာက ္အေမရိကန္ျပည္ေထာငစ္ ု
ဟားဗတ္တကၠသိုလ္၊ ဒိုမီနီကန္ 
တကသၠိလုတို္႔မွာ ပညာသငၾ္ကားခဲ့ 
ပါတယ္။ တုိင္ေပမွာ ယေန႔အထိ  
အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ေနဆဲျဖစ္ပါ 
တယ္။

အဲဒီ (၁၉၈၉ ဇြန္လ ၄ ရက္)ညက 
ေန ရငွဘ္ာမ်ားျပနမ္တွမ္ိေနေသး 
လဲ။ ရွင္က ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ 
ေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိ 
ေတာ့ သိပါရေစ။
 ဟုတ္ကဲ့။ အဒဲညီဟာ အမွတ္ 
တရသတီင္းပတ္ခုနစပ္တ္ကိ ုလြန္ 
ေျမာက္ၿပီးခဲ့တဲ့ေနာက္ အလြန္႔ 
အလြန္ကိ ုအမွတ္ရစရာညတစည္ 
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဘ 
ဂ်င္းရဲ႕လမ္းေတြကို စီးနင္းေနရာ 
ယူထားခဲ့တယ္။ တီအန္မင္ရင္ 
ျပငက္ိ ုခုနစပ္တ္ၾကာေအာင ္စခန္း 
ခ်ေနရာယူထားခဲ့တယ္။ တ႐ုတ္ 
ကဗ်ာဆရာတစဦ္းက အဒဲါကိုေရး 
ခဲ့တယ္။ ‘‘သူတုိ႔ေျပာၾကတယ္။ 
ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဘုရား 
သခငက္ိ ုေနရာေရႊ႕လုကိၿ္ပီ။ ဒါေပ 
မဲ့ ဧကရာဇ္ႀကးီကို ေနရာမေရႊ႕  
ႏိုင္ခဲ့ဘူး’’တဲ့။

အဲဒီစိတ္တုန္လႈပ္စရာေကာင္းတဲ့ 
ညထဲကေန ဘာေတြမ်ားမွတ္မိ 
ေသးလဲရွင့္။ သူတို႔က တစ္ကမၻာ 
လံုးကို တုိက္႐ိုက္လႊင့္ေနတဲ့ ကြၽန္ 
မတုိ႔ စီအင္န္အင္န္သတင္းထုတ္ 
လႊင့္ခ်က္ကို ပိတ္မပစ္လိုက္ခင္ 
အခ်ိန္အထိေပါ့။ 
 ေသနတ္သံေတြ မၾကားရ 
မခ်င္းေတာ့ ဒါဟာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ 
စစ္မွန္တဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခလုိ႔ ထင္ခဲ့ရ 
တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ၿဖိဳခြင္းခံရမယ့္ 
ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ 
ထားခဲ့ၿပီးသားပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
လူထုလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႀကီးမား 
တဲပ့န္းတုငိက္ ဖအိားေပးဖို႔နဲ႔ ကိယု္ ့
ရန္သူကို မွန္ကန္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈ 
လပု္ႏိငုဖ္ို႔ ေမွ်ာလ္င္ခ့ဲတ့ာပါ။ ကြၽန ္
ေတာ္တုိ႔ က်ည္ဆန္အစစ္ေတြကို 
လံုးဝကို ေမွ်ာ္လင့္မထားမိခဲ့ဘူး။ 

ဒီေတာ ့ရင္ျပငထ္ကဲိ ုသတင္းေတြ 
ေရာကလ္ာၿပီး တခ်ိဳ႕လူေတြလည္း 
ဝငလ္ာတဲစ့စတ္ပ္ေတြကိတုားရင္း 
ေသလုေျမာပါး ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီ။ 
ေသြးေျမက်မႈေတြျဖစလ္ာၿပလီို႔ဆု ိ
ၾကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ရင္ျပင္ထဲမွာ 
အလြန္အမင္းစိတ္လႈပ္ရွားစရာ 
ေကာင္းတဲ့အေျခအေနျဖစ္ခဲ့တာ 
ေပါ။့ ဒါေပမဲ ့ရိွေနတဲ့ေက်ာင္းသား 
ေတြအားလံုးက အသင့္ပဲ။ သူတုိ႔ 
အသက္ေတြကိ ုစြန္႔လႊတ္ဖို႔အသင္ ့
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ရွင္ဟာ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက 
ျပည္ေျပးတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့တယ္ေနာ္။ 
တ႐ုတ္အစိုးရက တီအန္မင္ၿဖိဳ 
ခြဲမႈကိုလုပ္ၿပီးခ်ိန္မွာ သူတို႔အလို 
အရွိဆံုးလူေတြစာရင္းမွာလည္း 
ရငွန္ပံါတ္ႏစွ္ျဖစခ္ဲတ့ယ။္ ၿပီးေတာ ့
ရွင့္အေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္မိဘေတြ 
ကို ေတြ႕ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘူး။ 
အႀကမိႀ္ကမိ္ေတာ ့ႀကိဳးစားၾကည္ခ့ဲ ့
ေသးတယ္မဟုတ္လား။
 ျပည္ေျပးလုပ္တယ္ဆုိတဲ့  
အဓိပၸာယ္က မိခင္ႏုိင္ငံတ႐ုတ္ 
ျပည္ႀကီးကေန ေထာင္အခ်ခံရမွာ 
ေရွာင္ႏိုင္ဖုိ႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ 
ျခင္းေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ေျပးဘဝ 
ေရာက္ရတာ သည္းညည္းမခံႏိုင္ 
ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာတဲ့အခါ 
ကြၽန္ေတာ္ေထာင္ထဲေရာက္သြား 
ရင္ေတာင္မွ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ သက္ 
ႀကီးရြယအ္ိမုဘိေတြကိ ုသြားေတြ႕ 
မယလ္ို႔ ဆံုးျဖတခ္်ကခ္်ခဲပ့ါတယ။္

ဒီေတာ ့ရငွ္ႏိငုင္ထံကဲိ ုဘယလ္ိုျပန ္
ဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့လဲ။ သူတို႔ကေရာ 
ရွင္ႀကိဳးစားေတာ့ ဘာေျပာခဲ့ၾက 
လဲ။
 သူတို႔ျငင္းခဲ့ၾကတယ္။ ကြၽန္ 
ေတာ့္ကို ျပည္မႀကီးထဲျပန္ဝင္ဖို႔၊ 
ျပန္လႊဲေျပာင္းေပးဖုိ ႔ ေတာင္းဆုိ 
သမွ်ကို ျငင္းခဲ့တယ္။ သူတို႔က 
အသတိံတ္ေနဖို႔ပ ဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါ 
တယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စိတ္ပိုင္းအေျခ 
အေနကိုေရာ ရငွ္က့ိ ုကြၽနမ္ေမးလို႔ 
ရမလားရွင္။့ လြန္ခဲ့တဲ့ (၂၅)ႏစွက္ 

လိ ုရငွ္အ့ရြယ္ေရာက္ေနတဲ ့ကေန႔ 
ေခတ္လူငယ္ေတြဟာ ‘‘တင့္ကား 
ေရွ႕ကလူ’’ (Tank Man)ဓာတ္ပံု 
ကိုေတာင ္မမတွမ္ၾိကေတာပ့ါဘူး။ 
(မွတ္ခ်က္-ထုိပုံမွာ တ႐ုတ္စစ္ 
တပတ္င္က့ားမ်ား ခ်တီကလ္ာခ်နိ ္
တြင ္တင္က့ားမ်ားေရ႕ွ၌ အေသခ ံ
၍ ရဲဝံ့စြာမေၾကာက္မရြံ႕ရပ္ေန 
ေသာ ဆႏၵျပသမားတစ္ဦး၏ တီ 
အန္မင္လႈပ္ရွားမႈ ကမၻာေက်ာ္ 
ဓာတ္ပုံတစပုံ္ျဖစပ္ါသည။္) ဓာတ္ 
ပံကုိ႐ုိကုခ္ဲတ့ဲ ့ဂ်ာနယလ္စလ္ြဆီာ 
လင္းမ္ဟာ ဒီပံုကို လူေတြကိုျပခဲ့ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ လူငယ္တုိင္းနီးပါး 
ေလာက္က ဒါကို ဘာဆိုတာမသိ 
ၾကေတာ့ဘူး။ ဒါကိုရွင္ ရွင္းျပႏုိင္ 
မလား။
 ဟတုက္ဲ။့ လငူယ္ေတာ္ေတာ ္
မ်ားမ်ားက ဒါကို မသိၾကပါဘူး။ 
တ႐တုအ္စိုးရဟာ မဒီယီာကိထုနိ္း 
ခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ပံုႏွိပ္ 
ထုတ္ေဝမႈေတြ အကုန္လံုးနဲ႔ အင္ 
တာနက္ကိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္ေနခဲ့ပါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကိုသိတဲ့လူငယ္ 
ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ 
ပါတယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ ဒီလိုသိ 
ေအာင္လုပ္တာကို နံရံကိုေက်ာ္ 
တက္ျခင္းလုိ႔ သံုးႏႈန္းေခၚေဝၚပါ 
လိမ့္မယ္။ တ႐ုတ္အစိုးရက 
သတင္းစီးဆင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားတဲ ့အလြနႀ္ကီးမားတဲ ့နရံ ံႀကီး 
တစခု္ရိွပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ 

ျပည္သူေတြဟာလည္း ဒီနံရံကို 
ဘယ္လိုေက်ာ္တက္ရမလဲ သိ 
ေနၾကပါၿပီ။ သူတို႔ ကြၽန္ေတာ့္ကို 
ဆက္သြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ 
ဒီေတာ့ ျပည္သူအမ်ားႀကီးဟာ 
အစိုးရရဲ႕ လုပ္ရပ္ကိုအန္တုဖို႔နဲ႔ 
တကယ္ျဖစ္ေနတာေတြကိ ုသနိား 
လည္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါၿပီ။

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တီအန္ 
မင္မွာျဖစ္ခဲ့တာဟာ တ႐ုတ္ျပည္ 
ရဲ႕ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ဒီမုိကေရစီကို 
သတ္လိုက္တာပဲလုိ ႔ ေဖာ္ျပၾက 
တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၂၅)ႏစွက္လည္း 
အေျခအေနက အရမ္းဆုိးရြားခဲ့ 
တာ အထင္အရွားပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ 
ရွင့္အေနနဲ႔ တီအန္မင္ျဖစ္ၿပီးက 
တည္းက တ႐ုတ္မွာ အနည္းဆံုး 
ေတာ့ အရင္လိုမ်ိဳး ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ေလာက္ကမတူေတာ့ဘဲ ေျပာင္း 
လဲသြား၊ ေအာင္ျမင္သြားခဲ့တယ္ 
လို႔ေရာ ထင္ပါသလား။ ကြန္ျမဴ 
နစ္ဝါဒကလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ (၂၅) 
ႏွစ္ကလိုမဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ။ 
တ႐ုတ္ဟာလည္း ကမၻာ့ဒုတိယ 
အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးႏုငိင္ံျဖစလ္ာ 
ေနၿပီေလ။ တ႐ုတ္တစ္ျပည္လံုး 
မွာလည္း ရွင္သိတဲ့အတုိင္း တစ္ 
ေန႔ကိ ုအႀကမ္ိဒါဇငန္႔ဲခ်ီၿပီး အစိုးရ 
ကို ေတာ္လွန္ေနတာ။ ၿမိဳ႕ေတြ၊ 
ရြာေတြမွာျဖစ္ျဖစ္ အြန္လိုင္းမွာ 
ျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရအရာရိွေတြရဲ႕ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကို ကန္႔ 
ကြက္ေနၾကတာပဲမႈတ္လား။ ဒီေတာ့ 
ေျပာင္းျပန္ယူဆၾကည့္တဲ့နည္းနဲ႔ 
ဆို ရွင္တုိ႔ (ဆႏၵျပခဲ့တာ)တကယ္ 
ေရာေအာင္ျမငခ္ဲတ့ယ္လို႔ မထငမိ္ 
ဘူးလား။
 ၁၉၈၉ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွား 
မႈဟာ ေအာင္ျမငလ္နုီးပါးလႈပရ္ွား 
မႈတစရ္ပ္ျဖစခ္ဲ့ပါတယ္။ အဒဲတုီန္း 
က ပိုလန္ပံုစံကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
လိုက္လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္း 
က ပိလုနမ္ွာ အလပုသ္မားေတြက 
လုပ္သားထုေသြးစည္းေရးသမဂၢ 
ကိုတည္ေထာင္ၿပီး အစိုးရကို 
ဖိအားေပးခဲ့တယ္။ သူတို႔က ကြန္ 
ျမဴနစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖိအား 
ေပးခဲ့ၿပီး သူတုိ ႔ဖိအားကလည္း 
အလုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ပါတီစံုစနစ္၊ 
လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို 
အဲဒီဇြန္လ ၄ ရက္ ၁၉၈၉ မွာပဲ 
လုပ္ႏုိင္ခဲ့ ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ 
တ႐ုတ္ျပည္မွာလည္း ဘာလို႔အဲဒီ 
လိုမျဖစ္ႏိုင္ရမွာလဲေပါ့။
 ဒါက စစမ္နွတ္ဲ့ျဖစ္ႏုငိ္ေျခလို႔ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထငမွ္တ္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ၿပီးေတာ ့အဒဲတီနု္းက တ႐တု္ျပည ္
ဟာ ေက်ာင္းသားေတြကို အခ်ိန္ 
နည္းနည္းပဲေပးလိုက္ရင္ ကြၽန္ 
ေတာတ္ုိ႔လိခု်ငခ္ဲတ့ာ လြတလ္ပတ္ဲ ့
ေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ျပည္သူ႔အသံေတြကို 
ၾကားႏုငိ္ေစဖို႔၊ ရွငသ္န္ေစဖို႔ပဲ ျဖစ ္
မွာပါ။

ေက်ာ္မ်ိဳး

တီအန္မင္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ ဝူရာကိုင္ရွီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
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ေျမာက္အေမရိကမွ ကားအစီးေရတစ္သိန္းေက်ာ္
ဂ်ီအမ္ကုမၸဏီ ထပ္မံ႐ုပ္သိမ္း

နယူးေယာက္၊ဇြန္-၇
အေမရိကန္ကားထုတ္လုပ္သည့္ 
ကု မ ၸ ဏီ ႀ ကီး တ စ္ ခုျ ဖ စ္ေ သာ  
General Motors (GM)ကုမၸဏီ 
သည္ ေျမာက္အေမရိကရိွ ကား 
အစီးေရ ၁၀၆,၀၀၀ ခန္႔ကို ထပ္မံ 
႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ဇြန္လ ၆ ရက္ 
တြင္ ေၾကညာသည္။
 ယင္းကမုၸဏသီည ္လူေသမႈ 
၁၃ မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကား 
စက္ႏိႈးသည့္ ခလုတ္မ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္း 
သည္ ့ျပႆနာကိ ုအစရီငခ္မံႈ ေႏွာင္ ့
ေႏွး၍ မၾကာေသးမီက ကန္ေဒၚလာ  
၃၅ သန္း ဒဏ႐ုိ္ကခ္ရံၿပီး တင္းက်ပ္ 
ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ရင္ 
ဆုိင္ေနရသည္။
 GM ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၂ 
ေမာ္ဒယ္ Buick Verano၊ Chev- 
rolet Camaro၊ Cruze ႏငွ့ ္Sonic 
ကား ၃၁,၅၂၀ ကိ ုေလအိတ္မပြင္ ့
သည့္ျပႆနာျဖင့္ ျပန္လည္သိမ္း 
ဆည္းေနသည္။
 ကားေလအိတ္ မပြင့္သည့္ 
ျပႆနာႏငွ့ ္ဆကစ္ပ္ေသာ ယာဥ ္
တိုကမ္ႈတစခု္ကိ ုကမုၸဏကီ သတိ 
ျပဳမိ၍ ကားမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ 

ေဆးရန ္သမိ္းဆည္းျခင္းျဖစသ္ည ္
ဟု ေျပာသည္။
 ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ ေမာ္ဒယ္ 
Chevrolet Silverado LD၊ GMC 
Sierra LD ႏငွ့ ္အျခားေသာ ယာဥ္ 
မ်ားအပါအဝင္  ကားအစီးေရ 
၅၇,၅၁၂ စီးကု ိကားေဘစ့္ေရဒယုိီ 
ျပႆနာေၾကာင့္ ျပန္လည္သိမ္း 
ဆည္းေနသညဟု္ GM ကမုၸဏကီ 
ေျပာသည္။
 GM ကုမၸဏီသည္ ဆယ္စု 
ႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာေအာင္ ကား 
စက္ႏႈိးသည္ ့ခလတုခ္်ိဳ႕ယြင္းသည္ ့
ျပႆနာကို  လ်စ္လ်ဴထားခဲ့ ၿပီး  
ေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္ဝါရီမွစ 
၍ ကားသန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ျပန္ 
သိမ္းလ်က္ရွိသည္။
 ကားစက္ႏႈိးသည့္  ခလုတ္ 
ျပႆနာႏငွ့ပ္တ္သက၍္ ဝန္ထမ္း 
၁၅ ဦးကို အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ 
လိကုသ္ညဟု္ GM ကမုၸဏ ီအလပ္ု  
အမႈေဆာငအ္ရာရိွ မစၥစမ္ာရီဘာ 
ရာက ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္ ေျပာ 
ၾကားသည္။

—Ref: AFP

ယီမင္ႏုိင္ငံကမ္းလြန္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား 
ေလွနစ္ျမဳပ္၍ လူ ၆၀ ေက်ာ္ ေသဆံုး

ဂ်ီနီဗာ၊ဇြန္-၇
ယီမင္ႏုငိင္ ံကမ္းလြန္ပငလ္ယ္ျပင ္
တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၿပီးခဲ့သည့္ 
သီတင္းပတ္ကုန္ ေလွနစ္ျမဳပ္မႈ၌ 
အာဖရိကေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ 
အနည္းဆံုး ၆၀ ဦးႏွင့္ ယီမင္ ေလွ 
သမားႏွစ္ဦးတို႔ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု 
ကုလသမဂၢက ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ 
ေျပာသည္။
 ၂၀၁၄ ပထမေလးလတြင္ 
ေရႊ ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူႏွင့္  ဒုကၡ 
သည္ ၁၆,၅၀၀ တို႔သည္ အေရွ႕ 
အလယ္ပုိင္းတြင္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ 
ေသာ ဘဝကိ ုေပးႏုငိသ္ညဟ္ ု၎ 
တို႔ ယူဆထားေသာ ယီမင္ႏုိင္ငံ 
တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ေအဒင္ပင္ 
လယ္ေကြ႕ႏွင့္ ပင္လယ္နီတုိ ႔ကုိ 
ျဖတ္ေက်ာ ္လာေရာကခ္ဲၾ့ကသည ္
ဟု ကလုသမဂၢဒကုၡသညမ္်ားဆုငိ ္
ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR)က 
ေျပာသည္။
 ‘‘သတင္းေတြ စုေဆာင္းေန 
ဆဲပါ။ ဒါေပမဲ့ ဆုိမာလီယာနဲ႔ အီ 
သီယုိးပီးယားႏုိင္ငံက လူ ၆၀ နဲ႔ 
ယီမင္ေလွသမားႏွစ္ဦးကို သယ္ 
ေဆာင္လာတဲ့ ေလွဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ 

စေနေန႔က ပင္လယ္နီမွာ နစ္ျမဳပ္ 
သြားခဲ့တယ္’’ဟု UNHCR ေျပာေရး 
ဆုိခြင့္ရ အက္ဒရိန္းအက္ဒ္ဝါ့ဒ္က 
ဂ်ီနီဗာအစည္းအေဝးပြဲတြင္ ေျပာ 
သည္။
 ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္ 
ယီမငက္မ္းလြန္ပငလ္ယ္ျပငအ္နီး 
၌ ေလွတိမ္းေမွာက္ခဲ့ၿပီး ေသာင္ 
လာတင္ေသာ အေလာင္းမ်ားကုိ 
ေျမျမႇဳပ္ခဲ့သည္ဟု ၎ကေျပာ 
သည္။
 ‘‘ပင္လယ္နီနဲ ႔ ေအဒင္ပင္ 
လယ္ေကြ႕ကေနတစ္ဆင့္ ယီမင္ 
ႏိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္ဖုိ ႔ ႀကိဳး 
ပမ္းတဲ ့ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုငိသ္ူေတြ 
နဲ ႔ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ တစ္ 
ႀကိမ္တည္း ေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုး 
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာ 
သည္။
 ယခုႏွစ္အတြင္း ယီမင္ႏုိင္ငံ 
သို ႔  ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ဝင္ 
ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားတြင္ 
ေသဆံုးသူစုစုေပါင္း အနည္းဆံုး 
၁၂၁ ဦးရွိသည္ဟု အက္ဒ္ဝါ့ဒ္က 
ေျပာသည္။

—Ref: Reuters

ဒီႏွစ္ပတ္လည္ မေရာက္ခင္မွာ 
တ႐ုတ္ျပည္သူေတြက အင္တာ 
ဗ်ဴးေတြမွာ ေျပာၾကားတာကေတာ ့
သူတုိ ႔လိုခ်င္တာတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္ 
ၿပီး ႏိငုင္ံေရးအက်ပအ္တည္းေတြ 
မဟတုဘ္ူး။ စီးပြားေရးတုိးတကမ္ႈ 
ပဲတဲ့။ တစ္နည္းဆိုရရင္ လူငယ္ 
မ်ိဳးဆက္သစ္ဟာ အာရွက်ားႀကီး 
တစ္ေကာင္ ျဖစ္လာတဲ့ႏုိင္ငံမွာ 
အက်ိဳးျဖစထ္ြန္းေနၾကၿပီေပါ့ေလ။ 
သူတို႔ကို ရွင္ဘာမ်ားေျပာမလဲ။
 ဟုတ္ကဲ့။ ဒီမွာေပးခ်င္တဲ့ 
မက္ေဆခ့်သ္တင္းစကားကေတာ ့
ကြၽန္ေတာ္ဘာမွ မေျပာႏုိင္ဘူးဆို 
တာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အသံေတြ 
က ပိတ္ပငခံ္ထားရတယ္။ ဒီေတာ့ 
သူတို႔ ဒါေတြပဲေျပာေနတာပါ။ ဒါ 
ေတြဟာ တစ္ပံုစံတည္းျဖစ္ေနတဲ့ 
စိတ္ကူးအႀကံဉာဏ္ေတြပါ။
 ကြၽန္ေတာ္သူတို႔နဲ႔ မ်က္ႏွာ 
ခ်င္းဆုငိထ္ုငိၿ္ပီး အၾကာႀကီးျငင္းခံ ု
ေဆြးေႏြးခ်င္တာပါ။ တ႐ုတ္ကြန္ 
ျမဴနစပ္ါတီက ဒမုိီကေရစစီနစဟ္ာ 
ႏိုင္ငံကုိ ဝ႐ုန္းသုန္းကားအေျခ 
အေနေတြပ ဲသယ္ေဆာငလ္ာလမိ္ ့
မယ္လို႔ ေျပာတာမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
ေတာ္လွ န္ေရးအေ ၾကာင္းေျ ပာ  
တာမ်ိဳးေတြကို ေျပာလာရင္ ကြန္ 
ျမဴနစ္ပါတီက ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို လိမ္ 
ေနၿပီလို႔ ျငင္းခ်င္တာပါ။ တစ္ 
ပါတီအာဏာရွင္စနစ္က ယဥ္ 
ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးကိုျဖစ္ေစခဲ့ 

တာ၊ ဝ႐ုန္းသုန္းကားအေျခအေန 
ေတြကို ျဖစ္ေစခဲ့တာပါ။ ကြၽန္ 
ေတာ္သိတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအား 
လံုးေတာ္ေတာ္ေလးတည္ၿငိမ္ပါ 
တယ္။ ဒီေတာ့ တ႐ုတ္ျပညသ္ူေတြ 
ရင္ဆုိင္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို ႔ေျပာ 
တာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လိမ္ေန 
တာပါ။ ဒါေပမဲ ့တကယ့္ျပႆနာ 
က ကြၽန္ေတာ္ဒါေတြကို တ႐ုတ္ 
ျပည္သူေတြကို ေျပာလို႔မရတာပဲ 
ဗ်ာ။

ဒီေတာ ့ကမၻာကိ ုရငွဘ္ာမ်ားေျပာ 
ခ်င္ပါသလဲ။ သူတုိ႔ကလည္း တိန္ 
အနမ္င္ႏွပိက္ြပမ္ႈေၾကာင္ ့တစပ္ံစု ံ
တည္းခံစားခဲ့ရၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရ 
အေပၚလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့၊ တင္းမာ 
ခဲ့တာကို ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါ 
သလဲ။ အခုေတာ့ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ။ 
တ႐ုတ္ဟာလည္း ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ 
အဓကိမဟာမိတ္ႏိငုင္ႀံကးီျဖစလ္ာ 
ၿပီမဟုတ္လား။ ကမၻာႀကီးကို 
ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။
 ကမၻာႀကီးက တ႐ုတ္ကို 
မတင္းမာခဲ့ပါဘူး။ အမွန္က 
အေနာက္တုိင္းဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ  
ေတြက အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာငစ္ဟုာ အေလွ်ာ့ေပးတဲ ့
ေပၚလစီ က်င့္သံုးခဲ့တာပါပဲ။ 
အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္တုိင္းဒီမို 
ကေရစီႏိုင္ငံေတြက တ႐ုတ္အစိုး 
ရကို အိုေက။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာ့ 
ခငဗ္်ားတုိ႔ဘာသာ ဒမီိကုေရစီျဖစ ္
ျဖစ္၊ မျဖစ္ျဖစ္ စိတ္မဝင္စားဘူး။ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လိုခ်င္တာက ခင္ 
ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ ကမၻာ့အင္ဂ်င္စြမ္းရည္ 
ပဲလုိ႔ မက္ေဆ့ခ်္ေပးေနခဲ့တာပါ။ 
သူတို႔ဆီကေန ေဘဂ်င္းကို ကုန္ 
သြယ္ေရးအဖြဲ ႕တစ္ဖြဲ ႕လာတုိင္း 
သတုိူ႔ လူ႔အခြင္အ့ေရးန႔ဲပတ္သက ္
တဲ ့ေမးခြန္းတစခ္ုေမးမယ။္ ဘာလို႔ 
လဆဲုိေတာ ့ေနာကက္ြယက္ သတူို႔ 
ႏုိင္ငံက ဖိအားရွိေနလို႔ပဲ။ ဒါေပမဲ့ 
ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕က အေျဖေပး 
မွာကို ေစာင့္ေနမွာမဟုတ္သလို 
ခငဗ္်ားအေျဖကိလုည္း သတူုိ႔လပု ္
ေနတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ 
မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔က 
တ႐တုအ္စိုးရကိ ုအေျခခအံားျဖင္ ့
ေတာ့ ငါတုိ႔အဲဒီကိစၥကို ဂ႐ုမစိုက္ 
ပါဘူးလို႔ မွားယြင္းတဲ့မက္ေဆ့ခ်္ 
ေပးေနတာပဲေပါ့။ လုပ္သာလုပ္၊ 
မင္းအတုိက္အခံေတြကို ဖိသာဖိ 
ႏိွပ္လို ႔ေျပာေနတာမ်ိဳး။ ဒီေတာ့ 
ဒီေန႔ကာလမွာ ကမၻာႀကီးကိုနည္း 
နည္းစိတ္ပ်က္တယ္လုိ႔ ခံစားမိ 
သလားလုိ႔ ခငဗ္်ားေမးေနတာဟာ 
တ႐ုတ္နဲ႔ပတ္သကလ္ို႔ သတိုူ႔ဘာမွ 
မသိဘူးဆိုတာပဲ။ ခင္ဗ်ားေမးေန 
တာလည္း ဒါပါပဲ။

—Ref: Tiananmen Protest 
Leader "Wu'er Kaixi 

interview,CNN:4th June.

မာလာဝီသမၼတသစ္
ပီတာမူသာရီကာ

ရဲမင္း

အာသာပီတာမူသာရီကာသည္ 
ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ပညာေရး ကြၽမ္း 
က်င္သူႏွင့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး 
မာလာဝီႏုိင္ငံ၏ ပၪၥမေျမာက္ 
သမၼတအျဖစ္ ၂၀၁၄ ေမလ ၃၁  
ရကတ္ြင ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမႇာက ္
ခံခဲ့ရသည္။
 မစၥတာ မူသာရီကာသည္ 
ႏုငိင္တံကာ တရားေရးနယပ္ယ၌္ 
ႏိုင္ငံေပါင္းစံုတြင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ 
သည္။
 ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးဥပေဒ၊ 
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ အေျခခံ 
ဥပေဒဆိုင္ရာတို႔တြင္ ကြၽမ္းက်င္သူ 
တစ္ဦးျဖစ္သည္။
 မူသာရီကာသည္ ၎၏ 
အစ္ကုိျဖစ္သူ သမၼတဘင္ဂူးဝါမူ 
သာရီကာအား တရားဝင္မဟုတ္ 
ေသာလ္ည္း ပံမုနွအ္ႀကံေပးအျဖစ ္
လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။
 အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းေရး 

ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒမ်ားတြင္ 
၂၀၁၂ ခုႏစွ ္သမၼတဘငဂ္ူး ေသဆံုး 
ခ်ိန္အထိ အႀကံေပးခဲ့သည္။
 မသူာရကီာသည ္တရားေရး 
ဝန္ႀကီးႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပညာ 
ေရး၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီး 
အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။
 ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ 
လည္း ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၂ ခုႏစွအ္ထိ 
တာဝန္ယူခဲ့သည္။
 မူသာရီကာသည္ ၁၉၆၅ 
တြင္ လန္ဒန္တကၠသုိလ္မွ ဥပေဒ 
ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး ေယးလ္တကၠသိုလ္မ ွ
လည္း ဥပေဒဘြဲ႕မ်ား ထပ္မံရရွိိခဲ ့
သည္။
 ယင္းေနာက္ တန္ဇန္းနီးယား၊ 
အီသီယိုးပီးယား၊ ယူဂန္ဒါႏွင့္ 
အေမရကိန္ႏုငိင္ရံွ ိတကသၠိလုမ္်ား 
တြင ္ပါေမာကၡအျဖစ ္စာသငၾ္ကား 
ခဲ့သည။္ အေမရိကန္ႏငွ့ ္အာဖရိက  
ဥပေဒဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

တြင္လည္း ပါဝင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ 
သည္။
 ၁၉၉၅ တြင ္သမၼတ အာဏာ 
ပါဝါမ်ားကု ိကန္႔သတ္ေရး အျပင္း 
အထန္ ျငင္းခံုခဲ့သူ မူသာရီကာ 
သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ သမၼတ 
ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ခ်ိန္မွစ၍ 
အစ္ကုိျဖစ္သူ သမၼတဘင္ဂူး 
အတြက္ အႀကံေပးအျဖစ္ ပါဝင္ 
ကူညီခဲ့သည္။
 မူသာရီကာသည္ မာလာဝီ 
ႏုငိင္ ံဒမုိီကရကတ္စတို္းတက္ေရး 
ပါတီ(DPP)၏ ပါတီဝငတ္စဦ္းျဖစ ္
ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏစွ ္ေမလတြင ္မာလာဝ ီ 
ပါလီမန္သို ႔ ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္ ခံခဲ့ရသည္။
 ယင္းေနာကတ္ြင ္အစက္ိုျဖစ ္
သူ သမၼတဘင္ဂူး၏ အစိုးရအဖြဲ႕ 
တြင္ ဝန္ႀကီးတာဝန္မ်ား ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယသမၼတ 
ဂြၽိဳက္စ္ဘန္ဒါထက္ ဦးစားေပး၍ 

ညီျဖစ္သူ မူသာရီကာကို ပါတီ 
ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေရး 
သမၼတ၏ အစအီစဥ္ေၾကာင္ ့တင္း 
မာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
 ဒတိုယသမၼတ ဂြၽိဳကစ္ဘ္န္ဒါ 
မွာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ DPP ပါတီမွ 
ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရၿပီး ၎၏ကုယ္ိပိုင ္
ပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ပါတီကို 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
 ၂၀၁၂ ဧၿပီလတြင ္အစက္ုိျဖစ ္
သူ သမၼတဘင္ဂူး ႏွလံုးေရာဂါ 
ျဖစ္ေနခ်နိတ္ြငလ္ည္း မသူာရကီာ 
က အေျခခံဥပေဒဆုငိရ္ာ အာဏာ 
သိမ္းမႈ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံ 
ရၿပီး နာမည္ပ်က္ခဲ့သည္။
 ၂၀၁၄ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ  
ပီတာမူသာရီကာသည္ သမၼတ 
အျဖစ ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမႇာကခ္ ံ
ရၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ 
တြင ္သမၼတအျဖစ ္က်မ္းသစၥာက်ိန္ 
ဆိုခဲ့သည္။    —Ref: Wikipedia

‘‘ေက်ာင္းသားေတြအားလံုးက သူတုိ႔အသက္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ခဲ့တယ္’’
တီအန္မင္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ ဝူရာကိုင္ရွီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
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ပါကစၥတန္တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္
ေရာ့ခ္ဂီတအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ား၏ 
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ား ပိတ္ပင္ခံရ

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေဒသ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ဦး လုပ္ႀကံခံရ
မနီလာ၊ဇြန္-၇

ဖလိစပ္ုငိ္ႏုငိင္ ံၿမိဳ႕ေတာမ္နလီာ၏ 
ေျမာက္ဘက္ ေက်းလက္ၿမိဳ႕တစ္ 
ၿ မိဳ ႕ျဖစ္သည့္  အာဘစ္တြန္ဒို မွ  
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အာနကစ္တုိဘယ္လိ ု
ေလာင္သည္ ၿမိဳ႕အတြင္း လမ္း 
ေလွ်ာက္ထြက္ေနစဥ္  ဗင္ကား 
တစစ္ီးျဖင့ ္ေရာကလ္ာေသာ လက ္
နကက္ုငိလ္တူစစ္ကု ပစခ္တ္လပ္ု 
ႀကံခဲ့ရာ ၎ႏွင့္အတူ လံုၿခံဳေရး 
တစဦ္း၊ အနီးမွ ျဖတ္သြားသတူစဦ္း 
တို႔ ေသဆံုးခဲ့သည္။
 ၿ မိဳ ႕လယ္ေကာင္တြင္  ေန ႔  

လယ္ေၾကာင္ေတာင္ ျဖစ္ပြားခဲ့   
သည့္ ထိုလုပ္ ႀကံမႈ၌ ေသနတ္ 
သမားမ်ားမွာ ကားကိ ုေမာင္းေျပး 
သြားၿပီးေနာက္ အနီးရွိ ၿမိဳ႕တစ္  
ၿမိဳ႕တြင္ ကားကိုစြန္႔ပစ္ကာ ထြက္  
ခြာသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
 လပ္ုႀကခံံရသည္ ့ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ 
မွာ သမၼတအကြီႏုိ၏ အာဏာရ 
ပါတီမွျဖစ္ၿပီး တုိက္ခုိက္မႈေနာက္ 
ကြယ္တြင ္မညသ္ည္ရ့ညရ္ြယ္ခ်က ္
ရွိေၾကာင္း မသရိေသးဟ ုရတဲပဖ္ြ႕ဲ 
က ဆုိသည္။
 ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံတြင္ နယ္ဘက္ 

အာဖဂန္နစၥတန္သမၼတေလာင္းကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ႐ႈတ္ခ်

ကဘူးလ္၊ဇြန္-၇
အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံမွ လစ္ဘ 
ရယဝ္ါဒမီ်ားျဖစၿ္ပီး တာလဘီနမ္်ား 
ကို ေဝဖန္ေလ့ရွိေသာ ေရာ့ခ္ဂီတ 
အဖြ႕ဲတစခု္၏ ေဖစ့ဘ္ြတ္ခ္စာမ်က ္
ႏွာႏွင့္ အျခားလူႀကိဳက္မ်ားေသာ 
စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ အစုိးရ၏ 
ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ 
လမူႈကြန္ရကဝ္ကဘ္ဆ္ုကိ ္တာဝန္ 
ရွသိမူ်ားက ပတိပ္ငခ္ဲရ့ာ တက္ႂကြ 
လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ဆာျဖတ္ 
ေတာက္မႈ ဆန္႔က်င္သူမ်ားၾကား 
ေဝဖန္မႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့သည္။
 အဆိုပါေရာ့ခ္အဖြဲ႕မွာ Laal 
(Red) အမည္ရအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၎ 
တုိ႔တြင္ တုိးတက္သည့္ ႏုိင္ငံေရး 
အျမင္ရွိေသာေၾကာင့္ လူသိမ်ား 
သည္။
 ၎တုိ ႔ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ 
ႏွာမွာ Like ျပဳလုပ္ထားသူ ေလး 
သိန္းေက်ာ္ရွိ ၿပီး စာမ်က္ႏွာတြင္ 
ဣတၳိယဝါဒမွသည ္ႏုငိင္ံေရးတြင ္
စစတ္ပ္က ပါဝငမ္ႈအထိ ေဆြးေႏြး 
ေလ့ရွိၾကသည္။
 ၎စာမ်က္ႏွာမွာ ဗဒုၶဟူးေန႔ 
ကပင ္ပိတ္ခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ အျခား 
စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ ‘‘Taliban are 
oppressors’’ဟု အမညတ္ပ္ထား 
သည့္ တာလီဘန္ဆန္႔က်ငေ္ရး 
အဖြ႕ဲတစခု္ႏငွ့ ္Pakistani.meem 
ဟုအမည္ရသည့္ ဒီမုိကေရစီလို 
လားၿပီး ဘာသာေရးကို အေလး 

မထားသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ စာ 
မ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည္။
 Laal အဖြဲ႕၏ လိဒ္ဂစ္တာ 
သမား တိုငမ္ာရာမန္ကလည္း ၎  
တို ႔အဖြဲ ႕  စာမ်က္ႏွာကို  ေဖ့စ္  
ဘြတ္ခ္က ႀကိဳတင္အေၾကာင္း 
ၾကားျခင္းမရွဘိ ဲပတိခ္ဲ့ေၾကာင္းဆိ ု
သည္။
 ေဖစ့ဘ္ြတခ္္ေျပာခြင့ရ္ အမ်ိဳး 
သမီးကလည္း ထုိသုိ ႔ ပိတ္ပစ္ခဲ့ 
ျခင္းကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဝက္ဘ္ 
ဆုိက္တြင္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္း  
အရာမ်ားမွာ သကဆ္ုငိရ္ာႏုငိင္၏ံ 
ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု 
ယူဆခံရၿပီး အစိုးရက အေၾကာင္း 
ၾကားပါက ပိတ္ပစ္ရျခင္းျဖစ္  
ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္း 
အား ရွင္းျပသည္။
 ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ၂၀၁၃ 
ဇူလုိင္မွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက 
လည္း  ပါကစ ၥတ န္အစိုး ရ၏ 
ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ 
စာမ်က္ႏွာ ၁၆၂ ခုကို ျပည္တြင္း 
၌ ၾကည့မ္ရေအာင ္ကန္႔သတ္ေပး 
ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 သုိ႔ေသာ္ ပါကစၥတန္လႈပ္ရွား 
တက္ႂကြသူမ်ားႏွင့္ လူ ႔အခြင့္အ 
ေရး ကာကြယမ္ႈအဖြ႕ဲမ်ားကမ ူယခ ု
လပ္ုရပ္မွာ ႏုငိင္တံြင္း၌ လြတ္လပ္ 
စြာ ေျပာဆိုခြင့္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ 
ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

—Ref: AFP

မ်ား၌ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားမွာ 
ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ လုပ္ႀကံသတ္ 
ျဖတမ္ႈမ်ား ခရံေလရ့ွၿိပီး ကြန္ျမဴနစ ္
သူပုန္မ်ား၏ ပစ္မွတ္ထား တုိက္ 
ခိုက္မႈကိုလည္း တစ္ခါတစ္ရံ ခံရ 
ေလ့ရွိသည္။
 ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ ေသဆံုးသူ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွာ လုပ္ႀကံမခံရမီက 
အသကအ္ႏရၲာယ္ေပးမညဟု္ ၿခိမ္း 
ေျခာက္ခံရျခင္းမ်ား ရိွ၊ မရိွ ရဲတပ္ 
ဖြ႕ဲက ေျပာႏိုင္ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း 
ဆုိသည္။

—Ref: New Strait Times

ကုလသမဂၢ၊ဇြန္-၇
အာဖဂန္နစၥတန္သမၼတရာထူးအ 
တြက္ တစ္ေျပးေနသူ အဗၺဒူလာ 
အဗၺဒူလာကို ဇြန္လ ၆ ရက္က 
လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ 
အား ကလုသမဂၢလံၿုခံဳေရးေကာင ္
စီက ႐ႈတ္ခ်လိုက္ၿပီး အစိုးရသစ္ 
သို႔ စနစ္တက် အသြင္ကူးေျပာင္း 
ရန္ တုိက္တြန္းလိုက္သည္။
 ကဘူးလ္ ၿမိဳ ႕တြင္ မဲဆြယ္ 

စည္း႐ံုးေနသည့္  အဗ ၺဒူလာ၏ 
ယာဥ္တန္းကို ဗံုးႏွစ္လံုးေပါက္ကြဲ 
ထိမွန္စဥ္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ ွ၎လြတ္ေျမာကသ္ြား 
ခဲ့ေ သာ္ လ ည္း  အ န ည္း ဆံုး လူ  
ေျခာက္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။
 အာဖဂန္နစ ၥတန္သမ ၼတ 
ေရြးေကာကပ္ြ ဲဒတုယိအေက်ာက့ိ ု
လာမည္သ့တီင္းပတတ္ြင ္က်င္းပ 
မည္ျဖစ္သည္။
 အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိ 
ကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
၎တုိ႔၏ ေထာကခံ္မႈကိ ုလံၿုခံဳေရး 
ေကာင္စီ  အဖြဲ ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက 
ေထာက္ျပၿပီး သမၼတေရြးေကာက ္
ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့အတြက္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ထားကာ အစိုးရသစ္အျဖစ္ 
စနစတ္က် အသြငက္ူးေျပာင္းေရး 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္ 
တြန္းေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ 
၏ ေၾကညာခ်ကတ္ြင ္ေဖာ္ျပထား 
သည္။

 အရပ္သားမ်ားအေပၚ အ 
ၾကမ္းဖက ္တိကုခ္ုကိမ္ႈမ်ားႏငွ့ ္ေရြး 
ေကာက္ပြဲ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဝင္ 
ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္သူမ်ား  (သို ႔ မ 
ဟုတ္) အေဆာက္အအံုမ်ားကို 
ပစမ္တွထ္ားျခင္းျဖင့ ္ေရြးေကာက ္
ပြဲမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ရန္ ႀကိဳးပမ္း 
မႈမ်ားအား လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက 
႐ႈတ္ခ်လုိက္သည္။
 အာဖဂန္နစၥတန္အစုိးရႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္း 
အဝုငိ္းက ေထာကခံ္ေသာ အာဖဂန္ 
နစၥတန္ႏုငိင္တံြင ္ၿငမ္ိခ်မ္းေရး၊ ဒမိုီ 
ကေရစီစနစ္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအး 
ခ်မ္းမႈဆသီို႔ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုငိင္ ံ
ဦးေဆာင္ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ 
လမ္းေ ၾကာင္းကို  မည္သည့္အ 
ၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္ကမွ ေျပာင္း 
ျပန္မလုပ္ႏုိင္ဟု လံုၿခံဳေရးေကာင္ 
စီ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။

—Ref: AFP
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ေဖ်ာ္ေျဖပဲြေတြ ဆက္မယ့္ အုိင္စီ
ဇြဲဉာဏ္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၇
အုိင္းရင္းခေရာ့စ္အဖဲြ႕အေနျဖင့္ 
ဇြန္လတြင ္ျမစႀ္ကီးနားႏငွ္ ့ရန္ကန္ု 
ၿမိဳ႕မ်ား၌ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားက်င္းပ 
ရန္ အစီအစဥ္ရွိၿပီး ယခုလမွစ၍ 
ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ 
ရန္ အစီအစဥ္ရိွေၾကာင္း ပုဂံအင္ 
တာတိန္းမန္ ႔မွ ေစ်းကြက္မန္ေန 
ဂ်ာကုိညီကေျပာသည္။
 ‘‘ဒီလထဲမွာ ႏွစ္ပြဲရိွတယ္။ 
၁၄ ရက္ေန႔ျမစ္ႀကီးနားမွာ ေဖ်ာ္ 

ေျဖပါမယ္။ ေနာက္ၿပီး ၂၉ ရက္ 
ေန႔မွာေတာ့ ရန္ကုန္မွာ ေဖ်ာ္ေျဖ 
ဖို႔အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ေနရာက 
ေတာ့ မေသခ်ာေသးဘူး’’ဟု ၎ 
ကေျပာသည္။
 ယ င္းေ ဖ်ာ္ေျ ဖ ပြဲ မ်ား တြ င္  
ဧည့္သည္အဆို ရွ င္ မပါ၀င္ဘဲ  
အုိင္းရင္းခေရာ့စ္အဖဲြ႕၏ ပင္တုိင္ 
အဆုိရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေလးျဖဴ၊ 
အငဲ၊ မ်ဳိးႀကီးႏွင့္ ၀ုိင္၀ုိင္းတုိ ႔သာ 
ပါ၀ငမ္ည္ျဖစၿ္ပီး ရန္ကန္ုပရိသတ္ 
ႏွင့္ မဆံုေတြ႕သည္မွာ ႏွစ္လခန္႔ 

ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုိညီကေျပာ 
သည္။
 ထို႔အျပင္ ဇူလုိင္လထဲတြင္ 
လည္း အုိင္းရင္းခေရာ့စ္အဖဲြ႕၏ 
ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကုိ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲ 
ေလးၿမိဳ႕ျပဳလပ္ုသြားရန္ အစအီစဥ္ 
ရိွေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
 ‘‘ဇြန္၊ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္ပြဲေတြ 
ကေတာ့  ေတာက္ေလွ်ာက္ပဲ ။ 
တစ္လကုိ ႏွစ္ပြဲ၊ သံုးပြဲေလာက္ရိွ 
တယ။္ ေအာကတ္ိဘုာမွာေတာ ့အ 
မ်ားဆံုးပ’ဲ’ဟ ုကုညိကီေျပာသည။္

‘‘ခုျပမယ့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ေတြၾကည့္ၿပီး ျပန္သြားရင္ 
စိတ္ဗလာခ်ည္းျပန္သြားရမွာ မဟုတ္ဘူး’’
ဇြဲဉာဏ္
ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကည၏္ေမြးေန႔ ဇြန္လ ၁၉ရကတ္ြင ္ဆုေပးပြကဲ်င္းပမည္ ့လူ႔အခြင္အ့ေရး၊လူ႔ဂဏုသ္ကိၡာႏိငုင္တံ 
ကာ႐ုပ္ရွငပ္ြဲေတာ္ကု ိဇြန္လတတိယပတ္တြင ္ဒတိုယအႀကမ္ိက်င္းပမည္ျဖစသ္ည။္ လူ႔အခြင္အ့ေရးဆုသိညမွ္ာ 
လတူုငိ္း တနဖ္ိုးတန္းတရူရိသွည္ ့ အခြင္အ့ေရးတစခ္ုျဖစ္ေၾကာင္း သရိိွေစရန ္ရညရ္ြယက္်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ 
႐ပုရ္ငွပ္ဲြေတာက္်င္းပခ်နိတ္ြငလ္ည္း ေအာငဆ္န္းစၾုကညဆ္ပုါ၀င္ေနေသာေၾကာင္ ့၎၏ ေမြးေန႔တြင ္ဆုေပးပြ ဲ 
က်င္းပရန ္စစီဥခ္ဲ့ျခင္းျဖစသ္ညဟ္ဆုုသိည္ ့႐ပုရ္ငွပ္ြဲေတာစ္စီဥသ္ ူဒါ႐ုကိတ္ာမင္းထငက္ုကိုႀိကီးအား ႐ပုရ္ငွပ္ဲြေတာ ္
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအ၀င္ အႏုပညာလႈပရ္ွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲပ့ါ 
သည္။

ဒါ႐ုိက္တာမင္းထင္ကုိကိုႀကီးႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

     မၾကာခင္ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာ 
က်င္းပေတာမ့ယ္ ့လူ႔အခြင္အ့ေရး၊ 
လူ႔ဂဏုသ္ကိၡာ ႏုငိင္တံကာ႐ုပ္ရွင ္
ပြဲေတာ္အေၾကာင္းအရင္ဆံုးေျပာ 
ျပေပးပါလား။
 ဒါက ႏွစ္စဥ္က်င္းပသြားဖို ႔ 
ရိတွဲ႐့ပုရ္ငွပ္ဲြေတာတ္စခ္ပုါ။ မႏစွ ္
က ျပည္တြင္း၊ ႏုိင္ငံတကာဆုိၿပီး 

Competition ႏွစ္ခုပဲပါတယ္။ 
အခုႏွစ္မွာက်ေတာ့ ျပည္တြင္း၊ 
ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ အာဆီယံဆုိၿပီး သံုး 
ခုျဖစသ္ြားတယ္။ ၿပိဳငပ္ြ၀ဲင ္႐ုပ္ရွင ္
ေတြ အေနနဲ႔လည္း ျပညတ္ြင္းေရာ 
ႏိုင္ငံတကာေရာ ဇာတ္ကားေတြ 
ပိုမ်ားလာတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ဆုေတြအ 

ျပင ္ဒီႏစွမ္ွာဆုေတြလည္း တုိးေပး 
မယဆ္ုိေတာ ့ဆဘုယ္ႏဆွထုိေပးဖုိ႔ 
စီစဥ္ထားလဲ။
 ပထမအႀကိမ္တုန္းက ျပည္ 
တြင္းနဲ႔ ျပညပ္ေအာငဆ္န္းစၾုကည ္
ဆုက ႏွစ္ဆု၊ မင္းကုိႏုိင္ဆု၊ မတ္ 
၁၃ ဆု၊ 

စာမ်က္ႏွာ ၄၁ 
ဓာတ္ပုံ−နစ္ကီ

ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ လီေဆာင္းဂီအမည္ျဖင့္ သစ္ေတာျပဳလုပ္
ဆိုးလ္၊ ဇြန္-၇

ေတာင္ကိုရီးယားသ႐ုပ္ေဆာင္  
မင္းသား လီေဆာင္းဂ၏ီ ပရိသတ္ 
မ်ားသည္  ဆိုးလ္ ၿမိဳ ႕တြင္  လီ  
ေဆာင္းဂအီမည္ျဖင့ ္သစေ္တာ ျပဳ 
လပ္ုေပးေနေၾကာင္း Tree Planet  
အဖဲြ႕က ေျပာသည္။
 ယင္းအစီအစဥ္ကို  ကိုရီး  
ယား၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ အေမရိ 
ကန္၊ ထုိင္း၊ တူရကီ၊ အီေကြေဒါ 

အပါအ၀င ္ႏိငုင္ံေပါင္း ၁၂ ႏိငုင္မွံ 
လီေဆာင္းဂီ၏ ပရိသတ္မ်ားက 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
 ပရိသတ္မ်ားသည္ ေမလ 
လယ္မွစ၍ ယင္းအစီအစဥ္အ 
တြက္ သီတင္းပတ္ႏွစ္ပတ္ၾကာ 
ရန္ပံုေငြရွာေဖြခဲ့ၾကၿပီး ကိုရီးယား 
၀မ္ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။
 လီေဆာင္းဂီသစ္ေတာကို  

ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
အစအီစဥ္မ်ားကိ ုၿမိဳ႕ေတာ္စညပ္င ္
သာယာေရးအဖဲြ႕ႏငွ့ ္လကတ္ဲြလပု ္
ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။
 ‘‘လီေဆာင္းဂီသစ္ေတာက  
သူ႔ပရိသတ္ေတြအတြက္သာမက 
သစ္ေတာနားမွာေနထိုင္တဲ့  လူ 
ေတြအတြက္ပါ တကယ့္နားခိုစ 
ရာေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္ 

မယ္’’ ဟု Tree Planet အဖဲြ႕က 
ေျပာသည္။
 ကမၻာတစ္၀န္းရိွ ပရိသတ္ 
မ်ားသည္ လီေဆာင္းဂီ၏ခ်စ္သူ 
Grils’ Generation အဖဲြ႕၀င္ ယြန္ 
အာ အသက္ (၂၄)ႏွစ္ျပည့္ ေမြး 
ေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေမလ 
၃၀ ရကက္ ယြန္အာသစ္ေတာ ကိ ု
ဖန္တီးေပးခဲ့ၾကသည္။    STAR N

တိုင္းမ္မဂၢဇင္းက ေဖာ္ျပေသာ ၂၀၁၄ အေကာင္းဆံုးေတးသီခ်င္း ၂၅ ပုဒ္ 
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 ခ်က္ႏုငိင္နံဲ႔ ေနာ္ေ၀းႏုငိင္ ံက 
ေပးတဲ့ ဆုတစ္ဆုစီနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ 
ဒုိင္လူႀကီးေတြက ေရြးေပးတဲ့ဆု 
တစ္ဆု စုစုေပါင္း ခုနစ္ဆုေပးခဲ့ 
တယ္။ ခုႏွစ္က Competition 
သံုးခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ေအာင္ဆန္း 
စၾုကညဆ္ကု သံုးဆုျဖစမ္ယ္။ မင္း 
ကုိႏုိင္ဆု၊ မတ္ ၁၃ ဆု၊ ေနာ္ေ၀း 
ႏုငိင္ကံေပးတဲ့ဆ၊ု ေနာကၿ္ပီး ဒမွီာ 
ဖြင့္ထားတဲ့ ေက်ာင္းမွာ သင္တန္း 
ေပးထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ 
ဇာတ္ကားငါးကားကေန တစ္ဆု 
ေရြးေပးမယ္။ ေနာက္ထပ္တုိးတဲ့ 
ဆုကေတာ့ ဘဘဦး၀င္းတင္ကုိ 
ဦးၫႊတ္ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ဟံသာ 
၀တီ ဦး၀င္းတင္ဆုက တစ္ဆုဆုိ 
ေတာ့ စုစုေပါင္း ရွစ္ဆုေပးမယ္။ 
ဆတုစဆ္ခု်င္းစအီတြကက္ိလုည္း 
ဂ်ဴရီအဖဲြ႕ေတြ ဖဲြ႕ေပးထားတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ခရီးသြား႐ုပ္ရွင္ပြဲ 
ေတာ္အေနနဲ ႔  တစ္ႏုိင္ငံလံုးကုိ  
လညွ္ၿ့ပီး ျပသခဲတ့ာဆုိေတာ ့ဒီႏစွ ္
ေကာ ဘာေတြ လုပ္ဖုိ႔စီစဥ္ထားလဲ။
 ၂၀၁၃ မွာတုန္းက ရန္ကန္ုမွာ 
ျပၿပီး ဆုရဇာတ္ကားေတြကုိ ခရီး 
သြား႐ပုရ္ငွပ္ဲြေတာအ္ေနနဲ႔ ၾသဂတု ္
လကစၿပီး ၂၀၁၄ မတ္လအထိ 
ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီး 
၁၃ ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္ 
မွာလည္း ခရီးသြား႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ 
လည္း က်င္းပဖို႔ရိွတယ္။ အဲဒီအ 
ျပင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား 
သမဂၢနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး တကၠသုိလ္ 
ေတြထဲမွာပါ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ေတြ 
က်င္းပဖို ႔  သေဘာတူညီမႈေတာ့ 
ရထားၿပီ။ ျဖစ္ႏုငိမ္ယ္ဆိရုင ္ဇူလုငိ ္
လဆန္းေလာက္ျဖစ္မယ္။ ပထမ 
ဆံုးပြဲအေနနဲ ႔ ရန္ကုန္စီးပြားေရး 
တကၠသုိလ္ထဲမွာ က်င္းပဖိ႔ုေတာ့ 
ေမွ်ာ္လင့္ရတာပဲ။
Documentary ေတြ၊ ဇာတ္လမ္း 
တုိေတြကု ိျမနမ္ာႏုငိင္မံွာ စတိ၀္င ္
စားမႈ နည္းေနေသးတာဆုိေတာ့ 
ပထမအႀကမ္ိ ႐ုပ္ရွငပ္ြဲေတာ္ကု ိပရိ 
သတ္ေတြ စိတ္၀င္စားမႈရိွခဲ့လား။
 ေရွ႕မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့႐ုပ္ရွင္ပြဲ  
ေတာမ္ွာ လာၾကည္တ့ဲလ့အူေရအ 
တြကက္ု ိၾကည္ၿ့ပီး သာမနအ္ားျဖင္ ့
မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ေတြကုိ ပရိသတ္ 
ေတြစိတ္မ၀င္စားႏုိင္ေလာက္ဘူး 
လို႔   ယူဆထားတာ။    ဒါေပမဲ့ 
မႏွစ္က က်င္းပတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ 
မွာ ပရိသတ္ေတြလာၾကည့္တဲ့  
ႏႈန္းက အစ္ကုိတုိ႔ ခန္႔မွန္းထားတဲ့ 
အတုငိ္းအတာထက ္အမ်ားႀကီးပု ိ
ခဲ့တယ္။ မွတ္မွတ္ရရအေနနဲ႔ဆုိ 
ရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ 
လုပ္တဲ့ ေနာက္ဆံုးရက္၊ ေနာက္ 
ဆံုးပြဲကို Junction Square မွာ 
သြားၾကည္ခ့ဲတ့ယ။္ အဒဲီေနာကဆ္ံုး 
ပဲြစဥ္ ည ၁၂ နာရီထုိးခါနီးအခ်ိန္ 
မွာေတာင္ လူေတြစိတ္မ၀င္စား 
ဘူးလို႔ထင္ထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ေတြကုိ  
ပရိသတ္ေတြထုိင္ၾကည့္ေနခဲ့ၾက 
တယ္။ ဒါကလည္း လူ႔အခြင့္အ 
ေရးနဲ႔ ဆကစ္ပ္မယ္လုိ႔ထငတ္ယ္။ 
နယ္ေတြမွာ ျပခဲတ့ဲ ့ပြဲေတြမွာလည္း 
ပဲခူးမွာ သံုးပြဲျပတာ သံုးပြဲလံုးလူ 
အျပည္အ့လွ်အံားေပးခဲၾ့ကတယ။္ 

ခရီးသြား႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာေတာ့ 
ပဲခူးက ပရိသတ္အမ်ားဆံုးပဲ။
ပထမအႀကိမ္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္က 
လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့တာဆုိေတာ့ 
ဒီႏွစ္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္အေပၚမွာေကာ 
ဘယ္ေလာက္ေမွ်ာ္လင့္ထားလဲ။
 ႐ပုရ္ငွပ္ဲြေတာရ္႕ဲ ေအာင္ျမင ္
မႈကုိ  တုိင္းတာတာက လူေတြ 
ဘယ္ေလာက္စိတ္၀င္တစားလာ 
ၾကည့္တယ္ဆုိတာပဲ။  မွ န္တာ 
ေျပာရရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က စိုးရိမ္ခဲ့ 
တယ္။  ဒါေပမဲ့  အစ္ကုိတု႔ိ ခန္႔ 
မွန္းထားတဲ့လူဦးေရထက္ မ်ားခဲ့ 
တယ္။ အဲဒီအတြက္ ဒုတိယႏွစ္ 
လပုတ္ဲ ့အခ်နိမ္ွာ ပိၿုပီးတာ၀နႀ္ကီး 
တယ္။ ပိုၿပီးလည္း သတိထားရ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့  ေက်နပ္မႈရွိတာ 
က အရင္ႏွစ္ကဆိုရင္ ျပည္တြင္း 
မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္က ငါးကားပဲရိွ 
တယ္။ အဲဒထီဲက ျဖစည္ႇစၿ္ပီး ေရြး 
ခဲ့ရတယ္။ ဒီႏွစ္ျပည္တြင္းမွတ္ 
တမ္း႐ုပ္ရွင္ ၁၅ ကား၊ မႏွစ္က 
ကားေတြထက္လည္း ပုိေကာင္း 
တယ္။ ေနာက္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္အ 
ေတြ႕အႀကံဳအရ ဘယ္လိုကားမ်ိဳး 
ကုိ လူေတြႀကိဳက္တယ္ဆုိတာက 
တစ္ႏစွစ္ာ အေတြ႕အႀကံဳရခဲၿ့ပီးၿပီ 
ဆုိေတာ့ ဒီႏွစ္ပ႐ုိဂရမ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ 
ႏွစ္ထက္ေကာင္းမယ္လို႔ယုံၾကည္ 
တယ္။ လူေတြလည္း ပုိၿပီး ႏစွသ္က ္
ၾကလိမ့္မယ္။
ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ 
ဆုိရင္ ဗီဒီယုိ၊ ႐ုပ္ရွင္ေတြ ထက္ 
မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္႐ိုက္တာက ပရိ 
သတ္ကုိ မက္ေဆ့ခ်္ေပးတဲ့အခါ 
ဘာေတြအားသာမယ္လုိ႔ ထင္ပါ 
သလဲ။
 Feature Flim နဲ႔ Docum-
entary ေတာ့မတူဘူးေပါ့။ Feat 
-ure Flim ကလည္း စိတ္ေတြ 
ထိခုိက္ေအာင္ (သုိ႔) အသိဉာဏ္ 
တစ္ခုခုရသြားေစေအာင္ လုပ္ႏုိင္ 
တဲ ့အရညအ္ေသြးေတြရိပွါတယ။္ 
႐ုပ္ရွင္ရဲ႕ ပင္ကုိအရည္အေသြး 
မွာ    ဒါေတြရိွပါတယ္။   ဒါေပမဲ့ 
ဖန္တီးတဲ့ သူက ဘယ္ေလာက္ 
လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့    အေပၚမွာ 
ေတာ့ မူတည္တယ္။ မွတ္တမ္း 
႐ုပ္ရွင္မွာေတာ့ အဲဒီ Level က 
ပုိ ၿပီးေတာ့ ျမင့္ေနလိမ့္မယ္လို႔ယံု 
ၾကည္တယ္။ Feature Flim ဆုိ 
ရင္ ၾကည့္တဲ့လူက ဒါဟာဖန္တီး 
ထားတယ္ဆိုတာ မသိစိတ္ထဲမွာ 
ရိွေနတယ္။ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မွာ 
က်ေတာ ့ဖနတ္ီးထားတာေတြ မပါ 
ေတာ့ဘူး။ ဒါက တကယ္ျဖစပ္်က ္
ခဲတ့ဲဟ့ာဆုတိဲ ့အသစိတိတ္စခ္ကုု ိ
အျပည့္အ၀ေပးႏုိင္တယ္။ အဲဒီ 
အတြက ္စတ္ိခံစားမႈအေနနဲ႔လည္း 
ပုိၿပီး ျမင့္ေအာင္ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္။  
အသိဉာဏ္တစ္ခုခုရရွိဖို ႔ဆိုရင္ 
လည္း ေပးႏုိင္တဲ့အဆင့္ကပုိၿပီး 
ျမင့္လိမ့္မယ္။
ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကညရ္႕ဲ Docu- 
mentary ကုိလည္း ႐ိုက္ကူးေန 
တာဆိုေတာ့  ဘယ္ေလာက္အ 
တုိင္းအတာထိ ၿပီးစီးသြားၿပီလဲ။
 အဲဒီ Documentary က 
production stage မွာပဲရွိပါေသး 

တယ္။ အေမစုကလည္း ေတာ္ 
ေတာ္ကုိ မအားတာေလ။ သူမွာ 
က အခ်နိ္ေတာ္ေတာရ္ွားပါတယ။္ 
အေမစုရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးေတြရဖုိ ႔ 
ေစာင့္ေနရတယ္။ အစပိုင္းမွာ 
ေတာ့  အင္တာဗ်ဴးႏွစ္ခါရထား 
တယ္။ အေမစရု႕ဲ ဘ၀တစခု္လံုး နဲ႔ 
ပတ္သကၿ္ပီး အေျခခံမွာဆိ ုေတာ့ 
လုိခ်င္တဲ့ အင္တာဗ်ဴးကာလက 
နည္းနည္းမ်ားတယ။္ အဒဲါေၾကာင္ ့
ေစာင့္ေနရတာ။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ 
ေျမာက္ေရးမွာလည္း ကုိယ္တုိင္ 
ပါ၀င္ခဲ့တာဆုိေတာ့ အဲဒီ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပေပးပါလား။ 
အဲဒီ႐ုပ္ရွင္ကုိ ၂၀၁၅ မွစၿပီး ႐ုိက္ 
ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ သတင္းကေရာ 
အမွန္ပဲလား။

 ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ 
ကုိ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ဗုိလ္ 
ခ်ဳပ္ေမြးေန႔မွာ စခဲ့တာ။ သံုးႏွစ္ 
အတြင္းမွာ ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ျဖစ္ ၿပီး  
၂၀၁၅ မွာ ႐ုပ္ရွင္ျပျဖစ္လိမ့္မယ္ 
လို႔ ဆႏၵရွိခဲၾ့ကတာ။ ကုယ္ိကေတာ့ 
အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ဒီကိစၥက 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းတဲ့ ကိစၥလို႔တြက္ 
ဆထားတယ္။ ဘာျဖစ္လို ႔လဲဆို 
ေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏစွ ္၂၀၁၃ ႏု၀ိငဘ္ာ 
ကတည္းက ဇာတ္ၫႊန္းၿပီးထား 
ၿပီ။ အဂၤလပ္ိဘာသာျပန္တဲ့အဆင္ ့
ထၿိပီးထားၿပီးသား။ ကုယိတ္ုိ႔လက ္
ထဲမွာ ဇာတ္ၫႊန္းအဆင့္သင့္ျဖစ္ 
ေနတာက ရွစ္လေလာက္ရိွ ၿပီ။ 
႐ုိက္မယ္ဆုိရင္ ႐ုိက္လုိ ႔ရတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ေရွ႕မွာရိွထားၿပီးသား 
႐ပုရ္ငွမ္်ိဳးပဲျဖစလ္မိ္မ့ယ။္ ကုယိတ္ုိ႔ 

ျဖစ္ေစခ်င္တာက အဲဒီအရည္အ 
ေသြးမဟတုဘ္ူး။ အဒဲါေၾကာင္ ့႐ပု ္
ရငွတ္စက္ားလံုးကု ိႏုငိင္တံကာမွာ 
ျပသႏုိင္တဲ့  အရည္အေသြးမ်ဳိး  
Manamage လုပ္ႏုိင္တဲ့ Pro-
ducer တစ္ေယာကရွ္ာေနတုန္းပ။ဲ 
၂၀၁၅ ကိစၥကလည္း ၂၀၁၅ မွာ 
ဒီ ႐ု ပ္ရွင္ကုိ  ျပသရမယ္ဆုိတာ 
အထိေတာ့  မဟုတ္ေတာ့ဘူး ။ 
အဲဒါကုိ အေမစုကုိယ္တုိင္လည္း 
သေဘာတူလိုက္ၿပီ။ ၂၀၁၅ က 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္တစ္ရာ 
ျပည့္ေမြးေန႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီ 
ေန႔မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ 
ေမြးေန႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Activity 
ေတြအမ်ားႀကီးရိွလိမ့္မယ္။ အဲဒီ 
အထမဲွာ ႐ပုရ္ငွစ္တင႐္ုကိက္ူးေရး 
ဆုိတာလည္း ပါေကာင္းပါလိမ့္ 

ဒါ႐ုိက္တာမင္းထင္ကုိကိုႀကီးႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း
မယ္။
အစ္ကို ႔အားေပးေနတဲ့ ပရိသတ္ 
ေတြနဲ႔ ႐ပုရ္ငွပ္ြဲေတာက္ိလုာၾကည္ ့ 
မယ့္ ပရိသတ္ေတြအတြက ္အမွတ္ 
တရစကားေလးေျပာေပးပါလား။
 ကမၻာမွာ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွငက္ု ိ
ပုိက္ဆံေပးၿပီး ၾကည့္လာေအာင္ 
လူေတြႀကိဳးစားေနၾကၿပ။ီ ခဒုမီွာက 
ပုိက္ဆံအကုန္အက်ေတြခံ ၿ ပီး  
အခမဲ့ ၾကည့္ေအာင္ ႀကိဳးစားေန 
တယ္။ ခုျပမယ့္မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ 
ေတြကု ိၾကည္ၿ့ပီးျပနသ္ြားရင ္စတိ ္
ဗလာခ်ည္းျပန္သြားရမွာမဟုတ္ 
ဘူး။ တစ္ခုခုရသြားလိမ့္မယ္။ 
အဲဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္ 
တြင္းက မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ေတြကုိ 
လာၿပီးၾကည့္ေစခ်င္တယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
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ေျပးခုန္ပစ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒အျဖစ္ အားကစား၀န္ႀကီး ေခတၱတာ၀န္ယူ

လက္ေရြးစင္အမ်ိဳးသမီးအသင္း ေျခစမ္းပြဲကစားရန္ ျပည္ပအသင္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားထား

ခ်စ္၀ုိင္း
ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၉

ျမန္မာႏိုင္ငံေျပးခုန္ပစ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္  
ဥကၠ႒ ဦးေတဇႏုတ္ထြက္သြားၿပီး 
ေနာက္ ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ တာ 
၀န္ယူမည့္သူမရိွေသး၍ အားက 
စား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ 
ႀကီး ဦးတင့္ဆန္းက ေခတၱတာ၀န ္
ယူ  ေဆာင္ ရြက္သြား မည္ျ ဖစ္  
ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံေျပးခုန္ပစ္အဖဲြ႕ 
ခ်ဳပ္တြင ္ဥက႒ၠအျဖစ ္ထိပ္တန္းစီး 

ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇက 
၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစတင္ တာ၀န္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ဥကၠ႒တာ၀န္မွ အနားယူခဲ့သည္။
 ‘ ‘အခုခ်ိန္ထိေတာ့  ဥကၠ႒ 
ေနရာကုိ မေရြးရေသးဘူး။ ၀န္ 
ႀကီးက ဥကၠ႒ေနရာယူတယ္ဆုိ 
တာကလည္း ယာယီသေဘာပါ။ 
ဥကၠ႒ေနရာနဲ ႔  သင့္ေတာ္တဲ့သူ 
ေတြ႕ရင္ ျပန္ၿပီးလဲႊေျပာင္းေပးမွာ 
ပါ’ ’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေျပးခုန္ပစ္  
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမ 

သန္းထိုက္ကေျပာသည္။
 ေျပးခုန္ပစ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ 
အျဖစ ္တာ၀န္ယူေဆာငရ္ြကမ္ည္ ့
သူသည္ ေငြေၾကးစုိက္ထုတ္ၿပီး 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားရမည္ 
ျဖစ္၍ ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္ 
တင္းသူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း 
၎ကေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံေျပးခုန္ပစ္အဖဲြ႕ 
ခ်ဳပသ္ည ္ၿပီးခဲသ့ည္ ့ဆီးဂမိ္းၿပိဳငပ္ြ ဲ
တြင္ ေရႊတံဆိပ္ႏွစ္ခု၊ ေငြတံဆိပ္ 

ေလးခရုရိခွဲၿ့ပီး တားျမစ္ေဆးသံုးစြ ဲ
မႈေၾကာင္ ့ကလီု ိ၂၀ လမ္းေလွ်ာက ္ 
ၿပိဳငပ္ဲြတြင ္ေရႊတဆံပိဆ္ရုရိခွဲ့ေသာ 
ေစာမာလာႏြယ္၏ ေရႊတံဆိပ္ဆု 
ကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူျခင္း ခံခဲ့ရ 
ေသာေၾကာင္ ့ေရႊတဆံပိတ္စခ္ုႏငွ္ ့
ေငြတဆံပိ္ေလးခသုာ ရရိခွဲသ့ည။္
 ဦးေတဇသည္  ေျပးခုန္ပစ္ 
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္တြင္ ကုိးႏွစ္ၾကာတာ၀န္ 
ယူခဲ့ ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္း 
ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ဥကၠ႒ရာထူး 
မွ ႏတ္ုထြက္ေၾကာင္းအၾကာင္းစာ 

ေပးပုိ႔ထားေသာလ္ည္း အားကစား 
၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပန္လညအ္ေၾကာင္း 
ၾကားျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း  သ 
တင္းရရိွသည္။
 ‘‘ဥကၠ႒ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ 
ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာေပး 
ပုိ႔ခဲ့ေပမယ္ ့အားကစား၀နႀ္ကီးဌာန 
က အေၾကာင္းျပန္တာမရိွေသး 
ဘူး။ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က အသိ 
အမွတ္မျပဳေသးေပမယ့္ ဦးေတဇ 
ဘက္ကေတာ့ ဆက္မလုပ္ေတာ့ 
ဘူး’’ဟု ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တာ 

၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံေျပးခုန္ပစ္အဖဲြ႕ 
သည ္လာမည္ ့၂၀၁၄ ေအာကတို္ 
ဘာတြင္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံအင္ခြၽန္း 
ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ အာရွအား 
ကစားၿပိဳင္ပြဲ၌ အားကစား၀န္ႀကီး 
ဦးတင့္ဆန္းက ဥကၠ႒ရာထူးျဖင့္ 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိပုါၿပိဳငပ္ြကဲု ိဆီး  
ဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုတံဆိပ္ရရွိသူမ်ား 
ကုသိာ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတသ္ြားမည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ဗုိလ္ဗုိလ္၀င္း
ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၉

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အမ်ိဳးသမီး  
ေဘာလံုးအသင္းသည္ အာဆီယံ 
ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲမတုိင္မီ ေျခစမ္း 
ပြဲမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရန္ ျပည္ပ 
အသင္းမ်ားကို  ဖိတ္ ၾကားထား 
ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 မေလးရွားႏုငိင္တံြင ္လာမည္ ့
ၾသဂုတ္လအတြင္း က်င္းပမည့္ 
၂၀၁၄ အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးခ်န္ပီ 
ယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲမတုိင္မီ လက္ေရြးစင္ 
အမ်ိဳးသမီးအသင္းႏွင့္  ေျခစမ္း 
ကစားရန္ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ 
တ႐ုတ္ယူ-၁၉ အမ်ဳိးသမီးအ 
သင္းမ်ားအား  ဖိတ္ ၾကားထား  
ေၾကာင္း ျမန္မာအသင္းတာ၀န္ရွိ 
သူတစ္ဦးကေျပာသည္။
 ‘‘အာဆယံီခ်န္ပီယံရွစၿ္ပိဳငပ္ြ ဲ
မတိုငမီ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအသင္း 
နဲ႔ ေျခစမ္းပဲြကစားဖုိ ႔ ၾသစေၾတး 
လ်၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္ယူ-၁၉ အမ်ိဳး 
သမီးအသင္းေတြကုိ ဖိတ္ၾကား 
ထားပါတယ္။ တကယ္လို႔ လငူယ္ 
အမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္အသင္း 
ေတြကုိ ေစလႊတ္ဖို႔ အဆင္မေျပ 

ဘူးဆိုရင္လည္း သင့္ေတာ္မယ့္ 
ကလပ္အသင္း တစသ္င္းေစလႊတ္ 
ဖို ႔  ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။ အ 
ေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ေတာ့ မသိ 
ရေသးပါဘူး’’ဟု ျမန္မာအသင္း 
တာ၀န္ရိွသူကေျပာသည္။
 အာ ဆီ ယံ ၿ ပိဳ င္ ပြဲ အ တြ က္  
ရည္ရြယ္၍ ပဏာမလက္ေရြးစင္ 
အမ်ိဳးသမီးအသင္းအား ဇြန္လ 
ပထမပတ္အတြင္းက ကစားသ 
မား ၂၆ ဦးျဖင္ ့ဖဲြ႕စည္းခဲၿ့ပီး ဇြနလ္ 
၉ ရက္တြင္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားစတင္ 
ျပဳလပ္ုခဲသ့ည။္ ပဏာမလက္ေရြး 
စငအ္မ်ိဳးသမီးအသင္း၌ ၿပီးခဲ့သည္ ့
အာရွဖလားၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္းကုိ 
အေျခခံထားၿပီး ယူ-၁၉ အသင္းမွ 
ကစားသမားခုနစ္ဦးလည္း ပါ၀င္ 
ခဲ့သည္။
 မေလးရွားႏုိင္ငံ၌ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္မည့္  ၂၀၁၄ အာဆီယံ 
အမ်ိဳးသမီးခ်န္ပီယံရွစ္ေဘာလံုး 
ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ အုပ္စုခဲြျခားမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရျခင္းမရိွေသးေပ။ ျမန္မာ့ 
လက္ေရြးစင္အမ်ိဳးသမီးအသင္း 
သည္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္ 
ေရႊတဆံပိ ္မရဖူးေသးေသာလ္ည္း 

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၇ အာဆီ 
ယံခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပဲြတုိ႔တြင္ ခ်န္ပီ 
ယံဆုမ်ားဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့သည္။
 ရန္ကုန္၌ က်င္းပခဲ့သည့္  

၂၀၁၃ အာဆယံီခ်န္ပီယံရွစၿ္ပိဳငပ္ြ ဲ
တြင္မူ ဂ်ပန္ယူ-၂၃ အမ်ိဳးသမီး 
အသင္းက ဗိုလ္စြဲခဲ့ ၿပီး အိမ္ရွင္ 
ျမ န္ မာ အ မ်ိဳး သ မီး အ သ င္း မွာ  

စတုတၳေနရာ၌သာရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ 
သည္။ ၂၀၁၄ အာဆီယံခ်န္ပီယံ 
ရွစၿ္ပိဳငပ္ြ၀ဲငမ္ည္ ့ျမန္မာ့လကေ္ရြး 
စင္အမ်ိဳးသမီးအသင္းအား နည္း 

ျပခ်ဳပ္ ကမူာဒါက ဆကလ္ကက္ုငိ ္
တြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုးျဖစ္လာမယ့္ ၂၀၁၄ ဘရာဇီးကမၻာ့ဖလား
 ဒီရက္ပုိင္းအတြင္း စတင္ 
ေတာ့မယ့္ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပဲြဟာ 
သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေငြေၾကး 
ကိန္းဂဏန္းေတြအရ တန္ဖိုးအ 
ႀကီးဆံုး ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပဲြအျဖစ္ 
စံခ်ိန္တင္လာႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ ပဲြ 
စဥ္ေပါင္း ၆၄ ပဲြအတြက္ လက္ 
မွတ္ေပါင္း  သံုးသန္းေက်ာ္ကို  
ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစၿ္ပီး ေမလ 
ကနုပ္ိငု္းမွာ လကမ္တွ္ေတြအကနု ္
လံုး ေရာင္းကုန္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ပါ 
ၿ ပီ ။  ‘ ‘ဘ႑ာေရးေအာင္ျမင္မႈ  

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခဲ့ပါတယ္။ လက္ 
မွတ္ေရာင္းခ်ရမႈ ေအာင္ျမင္တာ 
လည္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ တစ္ခါမွ ဒီ 
ေလာကလ္ကမ္တွ္ေတြ အမ်ားႀကီး 
ကြၽန္ေတာ္တို ႔  ေရာင္းခ်ခဲ့ရျခင္း 
မရွိပါဘူး’’ လို႔လည္း ဖီဖာအေထြ 
ေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဂ်႐ုမ္းဗယ္ 
လီက ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ကန္ိးဂဏန္းေတြနဲ႔ ကမၻာ့ဖလားကိ ု
တြက္ျပလိုက္ရင္ ဒီၿပိဳင္ပဲြ ႀကီးရဲ႕ 
ဘ႑ာေရးတန္ဖိုးကို  သေဘာ 
ေပါက္ႏိုင္ေလာက္မယ္ ထင္ပါ 

တယ္။ 
ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံ
 ကမ ၻာ့လူ ၾကည့္အမ်ားဆံုး  
အားကစားၿပိဳင္ပဲြႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ 
တဲ့ ဒီကမၻာ့ဖလားကို က်င္းပႏုိင္ဖို႔ 
ဘရာဇီးအစိုးရဟာ အားကစား 
ကြင္း ၁၂ ကြင္းကို ျပန္လည္ျပင္ 
ဆငမ္ြမ္းမံတာ၊ ဖကဒ္ရယ္အဆင့ ္
နဲ႔ ျပညန္ယ္အဆင့ ္လမ္းပန္းဆက ္
သြယ္ေရးနဲ႔ အေျခခအံေဆာကအ္ 
အံုကို အဆင့္ျမႇင့္တည္ေဆာက္ 
တာ၊ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္မယ့္ ေဘာလံုးအ 

သင္း ၃၂ သင္းနဲ႔ လာေရာက္ဖို ႔ 
ေမွ်ာ္ မွ န္း ထား တဲ့  ဧ ည့္ သ ည္  
ေျခာက္သိန္းခန္႔အတြက္ပါ လံုၿခံဳ 
ေရးေပးႏိုင္ဖို႔ေတြ အပါအ၀င္ စုစု 
ေပါင္းကနုက္်မယလ္ို႔ မနွ္းထားတဲ ့
စရိတ္ပါ။ ဘရာဇီးဟာ အခုလို 
ၿပိဳင္ပဲြအတြက္ ေငြေတြအမ်ားႀကီး 
သံုးစဲြထားခဲ့ရတာမို ႔လည္း လူထု 
ၾကားမွာ ဒီေငြေတြကို ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ ႔ 
သယယ္ပူို႔ေဆာင္ေရးေတြမွာပါ ပိ ု
ေကာင္းေအာင္ မသံုးစဲြရေကာင္း 

လားဆိုၿပီး ေဒါသထြက္ ဆႏၵျပမႈ 
ေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ တိုက္ႀကီးမ်ား 
ဖလားၿပိဳင္ပဲြမွာကတည္းက ရင္ 
ဆိုင္ခဲ့ရတာပါ။ 
ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံ
 ဖီဖာဟာ ၿပိဳင္ပဲြအတြက္ ေဒ 
သခံၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရး ေကာ္မတီ 
ေတြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အပါ 
အ၀င ္စစုေုပါင္း ေဒၚလာ ႏစွဘ္လီ ီ
ယံ သံုးစဲြဖို ႔  ခန္႔မွန္းထားတယ္။ 
ဇူလုိင္ ၁၃ ဗိုလ္လုပဲြမွာ အိမ္ရွင္ 
ဘရာဇီးတုိ႔ ဗုိလ္စဲြသြားခ့ဲရင္ေတာင္ 
က်န္ႏိုင္ငံအသင္း ၃၁ ႏိုင္ငံ အ 
တြက္ ဆုေၾကးရန္ပံုေငြခဲြေပးဖို႔က 
ဖဖီာလကထ္မွဲာ ေဒၚလာ ၃၂၃ သန္း 
ရွိပါေသးတယ္။ ဘရာဇီးေဘာ 
လံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ဖီဖာဆီက ၿပိဳင္ 
ပဲြျပင္ဆင္မႈအတြက္ ေဒၚလာ ၄၈ 
သန္း ရထားတယ္။ ေဒၚလာ သန္း 
၇၀ က လက္ေရြးစင္ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ ့ 
(အမ်ားအားျဖင့ ္ဥေရာပ) ကလပ္ 
ေတြဆီကို ေပးထားပါတယ္။ ဒီ 
ၿပိဳငပ္ဲြမွာ ဗိလုစ္ဲြတဲအ့သင္းက ေဒၚ 
လာ ၃၅ သန္းကို ဆုေၾကးအျဖစ္ 
ရပါမယ္။
ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ
 ႐ုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းေတြနဲ ႔ 
စပြန္ဆာကုမၸဏီေတြက ဖီဖာရဲ႕ 
၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံက အ 
မ်ားစုမွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ အခု 
ပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘလီ ီ
ယကံိ ုဥေရာပ ႐ပုသ္လံပုင္န္းေတြ 
က ကမၻာ့ဖလားထုတ္လႊင့္မႈ မူပိုင္ 
ခြင့္ေၾကးေတြအတြက္ ေပးထား 
တာပါ။
ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၅ ဘီလီယံ
 Adidas ၊ Coca-Cola ၊ 
Emirates ၊ Hyundai ၊ Sony၊ 
Visa စတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြက 
ဖီဖာရဲ႕ ပါတနာကုမၸဏီႀကီးေတြ 
ျဖစပ္ါတယ္။ သတိုူ႔က ဖဖီာကိ ုႏစွ ္
စဥ္ေပးေနတဲ့ ေငြစုစုေပါင္း ေဒၚ 
လာ ၁၇၇ ဒသမ ၁၂၄ သန္း ရွိပါ 
တယ္။ ဒီပမာဏက ေလးႏွစ္တာ 
အတြက္ေပးမွာျဖစ္လို႔ စုစုေပါင္း 
ေဒၚလာ ၇၀၈ ဒသမ ၅ သန္း ရွိပါ 
မယ္။ ဒတိုယအဆင့ ္ပါတနာကမုၸ 
ဏီရွစ္ ခုျဖစ္တဲ့  Budweiser, 
Castrol, Continental, Johnson 
& Johnson, McDonalds, Moy 
Park, Oi, Yingli တို႔ကလည္း စုစု 
ေပါင္း ေဒၚလာ ၅၂၄ သန္း ေပးပါ 
တယ္။ ဘရာဇီး ျပည္တြင္းစပြန္ 
ဆာ ကု မ ၸ ဏီေ တြ ဆီ က လ ည္း  
၂၀၁၁-၁၃ သံုးႏစွတ္ာဘ႑ာေရး 
အစီရင္ ခံစာေတြအရ ေဒၚလာ 
သန္း ၁၂၀ ရပါေသးတယ္။ 
ေဒၚလာ ၂၂၆ ဒသမ ၁ သန္း
 ဖဖီာက ဘရာဇီး ကမၻာ့ဖလား 
က်င္း ပေရးေကာ္ မတီအတြက္  
ေဒၚလာ ၂၂၁ ဒသမ ၆ သန္း ေပး 
ထားၿပီးသားပါ။ ႐ုပ္သံလႊင့္ကုမၸ 
ဏီေတြအတြက္ ၿပိဳင္ပဲြကို ႐ိုက္ 

ကူးထုတ္လႊင့္ခုိက္မွာ လွ်ပ္စစ္မီး 
သံုးဖို႔ မီးစက္ေတြအတြက ္ေဒၚလာ 
သန္း ၂၀ နီးပါး ေပးထားတယ္။
လူဦးေရ ၅၃၉ ဒသမ ၉ သန္း
 ၿပီးခဲ့တဲ ့၂၀၁၀ ေတာငအ္ာဖ 
ရိက ဖလားဗိုလ္လုပဲြ စပိန္-နယ္ 
သာလန္ပဲြကို ကမၻာတစ္၀န္း ပရိ 
သတ္ဦးေရ ၅၃၀ ဒသမ ၉ သန္း 
႐ုပ္သံက ၾကည့္ခဲ့တယ္။ လူသန္း 
ကိုး ရာေ က်ာ္ေ လာ က္ က လ ည္း  
အမိမ္ွာေနရင္း ၿပိဳငပ္ဲြကိ ုတစမ္နိစ ္
ေလာက ္ၾကည့္ျဖစခ္ဲတ့ာ ရွတိယ။္
ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ
 ဖီဖာရဲ႕ ရန္ပံုေငြက ေဒၚလာ 
၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံရိွပါတယ္။ 
ကမၻာ့ဖလားအျပင္ အမ်ိဳးသမီး 
ကမၻာ့ဖလားနဲ႔ အျခားၿပိဳင္ပဲြအမ်ိဳး 
မ်ိဳးကို  က်င္းပႏိုင္ဖို ႔အတြက္ စု 
ေဆာင္းထားတာပါ။
၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း
 ဖီဖာက သူ႔ရဲ႕ေဘာလံုးကရ 
တဲ့ အျမတ္အစြန္း၀င္ေငြက ၇၅ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
သြားမွာပါ။ အဲဒီေငြေတြကို အဖဲြ႕ 
၀င္ႏိငုင္ံေတြက ေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ ္
ေပါင္း ၂၀၉ ခုအတြက္ အာမခံ 
ေထာကပ္ံ့ေငြေဒၚလာ ႏစွသ္နိ္းခဲြစ ီ
ျပန္ခဲြေပးပါတယ္။  တိုက္ ႀကီး  
ေျခာက္တိုက္ခဲြထားတဲ့ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ 
ေတြက ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ သန္း 
စီရပါမယ္။ ေဒၚလာ ၂၇ သန္းကို 
ေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေဘာ 
လံုးဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ 
ကြင္းေတြေဆာက္ေပးတာ၊ ေလ့ 
က်င့္ေရးစငတ္ာေတြ တည္ေထာင ္
ေပးတာေတြမွာ သံုးခဲပ့ါတယ။္ အ 
မႈေဆာင္အရာရွိေတြကို ဆုေၾကး  
ေပးတာေတြမွာ ေဒၚလာ ၂၇ သန္း  
သံုးခဲ့တယ္။ ဖီဖာ၀န္ထမ္း စုစု 
ေပါင္း ၄၅၀ အတြက ္ေပးတဲလ့စာ 
ေငြနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြက ေဒၚ 
လာ ၁၀၂ သန္း ရွိခဲ့ပါတယ္။
ေဒၚလာ ငါးဘီလီယံ
 ဖီဖာက လက္ရွိအသံုးစရိတ္ 
ေရာ၊ အနာဂတ္မွာသံုးမယ့္ စရိတ္ 
ေတြအတြက္ပါ ျပန္ေထမိႏိုင္ပါ 
ေသးတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၁၈ နဲ႔ 
၂၀၂၂ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပဲြေတြအ 
တြက္ အျခား႐ုပ္သံ ကုမၸဏီေတြ 
အပါအ၀င္ Fox နဲ႔ Al-Jazeera 
တို႔ကို ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္ မူပိုင္ 
ခြင့္ေရာင္းထားတာေတြ၊ အက္ဒီး 
ဒကစ္န္ဲ႔ ကိကုာကိလုာတို႔လိ ုပါတ 
နာကမုၸဏႀီကီးေတြဆကီေန က်ိန္း 
ေသေပါက္ရလာဦးမယ့္ ပိုက္ဆံ 
ေတြနဲ ႔  လာမယ့္ ၂၀၁၈ ႐ုရွား 
ကမၻာ့ဖလားမွာ ဒီေငြေဒၚလာ ငါး 
ဘီလီယံေလာက္ကို သံုးစဲြသြားဦး 
မွာျဖစ္ပါတယ္။
—Ref: FIFA 2014 Brazil World 
Sup set to be most financially 

lucrative tournament ever
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အက်ဥ္းသားလဲလွယ္မႈမွာ အာဖဂန္နစၥတန္စစ္ပြဲ အဆံုးသတ္ေရး တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းဟု အိုဘားမားေျပာ
ဝါရွင္တန္၊ဇြန္-၇

တာလီဘန္အက်ဥ္းသားငါး ဦး  
လႊတ္ေပးလုိက္ျခင္းမွာ အာဖဂန္ 
နစၥတန္ႏုငိင္တံြင ္ျဖစပ္ြားေနေသာ 
စစ္ပြဲကို အရွိန္ေလွ်ာ့ျခင္း အက်ိဳး 
ဆက္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ 
သည္ဟု ကန္သမၼတအိုဘားမား 
က NBC သတင္းဌာနႏွင့္ ျပဳလုပ္ 
ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတစ္ခု  
တြင ္ေျပာၾကားလုကိၿ္ပီး တပ္ၾကပ္ 
ႀကီး ဘုိးဘာ့ဂ္ဒါလ္ လြတ္ေျမာက္ 
ေစခဲ့သည့္ အက်ဥ္းသားလဲလွယ္ 
ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
၎က ထပ္မံကာကြယ္ေျပာဆုိ 
လုိက္သည္။
 ‘‘ခင္ဗ်ားတုိ႔ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ 
ခင္ဗ်ားတို႔ အက်ဥ္းသားလဲလွယ္ 
တာ မဟုတ္ဘူး။ ရန္သူေတြနဲ ႔ 
အက်ဥ္းသားလဲလွယ္တာ။ စစ္ပြဲ 
တစ္ပြဲအဆံုးသတ္ဖို ႔  စပ္ကူးမပ္ 
ကူးကာလမွာ ကုိယ့္ဘက္က မယံု 
ၾကည္တဲ့လူေတြကို ျပစ္ဒဏ္ခ်လို႔ 
မရဘဲ လႊတ္ေပးရတဲ့အခ်ိန္ေတြ 
လည္း ရွမိယဆ္ိတုာကိ ုကြၽန္ေတာ ္
တို႔ သိထားဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးပါ 
တယ္ ’ ’ဟု  အုိဘားမားကေျပာ 
သည္။

 ဂြါတာနာမိုအက်ဥ္းေထာင္ 
တြင ္ဖမ္းဆီးထားေသာ တာလဘီန ္
ထိပ္တန္းအက်ဥ္းသားငါးဦးႏွင့္  
ငါးႏွစ္ၾကာ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ 

တပ္ၾကပ္ႀကီးဘာ့ဂ္ဒါလ္တုိ ႔ လဲ 
လယွမ္ႈကိ ုအေမရကိနလ္ႊတ္ေတာ ္
ႏစွရ္ပလ္ံုးက ျပင္းထနစ္ြာ တံု႔ျပနခ္ဲ ့
သည္။

 မိမိတုိ ႔ႏုိင္ငံ၏ ဝတ္စံုဝတ္ 
ထားသတူစဥ္ီး ဖမ္းဆီးခထံားရခ်နိ ္
တြင္ ၎တုိ႔ကုိ အိမ္သို႔ျပန္ေခၚရန္ 
အရာအားလံုး လုပ္ေပးရမည္ဆို 

ေသာ စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္၊ မူဝါဒ 
တစ္ရပ္ရွိသည္ဟု အုိဘားမားက 
ေျပာသည္။
 ၎တို ႔  ဖ မ္းဆီး ခံရသည့္  

အေျခအေန မညသ္ို႔ပင္ျဖစ္ေနေစ 
ကာမူ ၎တို႔ကု ိအိမ္သုိ႔ျပန္ေခၚရန္ 
မိမိတုိ႔တာဝန္ျဖစသ္ညဟု္ အိုဘား 
မားက ေျပာသည္။    —Ref: AP

တာလီဘန္တို႔ႏွင့္အလဲအလွယ္လုပ္ၿပီးေနာက္ ျပန္မလႊတ္မီ အာဖဂန္နယ္စပ္၌ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ အေမရိကန္တပ္ၾကပ္ႀကီး အိုဝီဘာ့ဂ္ဒါးလ္ကို ေတြ႕ရစဥ္ AL-EMARA VIA REUTERS TV



Vol.13, No.14  JuNe 11 , 2014International
46

International
အက္ပဲလ္က လစဥ္ စမတ္နာရီ သံုးသန္းမွ ငါးသန္းအထိ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာတြင္ ေရာင္းမည္ဟုဆို

၆၃ ဦးေျမာက္ အေမရိကန္မယ္ျဖစ္လာသည့္ နီဗာဒါးမယ္နီယာဆန္ခ်က္ဇ္
ခါးပတ္နက္အဆင့္-၄ (ေလး 
တန္) ပိုငရွ္င ္မစၥစနီ္ယာဆန္ခ်ကဇ္္ 
က ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္  
မုဒိမ္းမႈျပႆနာကုိ တိုက္ဖ်က္ရန္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္  အမ်ိဳး  
သမီးမ်ား ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ကာ 
ကြယ္ႏုိင္ရမည္ဟု ေျပာသည္။
 လာ့စဗ္ီးဂတ္စၿ္မိဳ႕မွ အသက ္
(၂၄)ႏွစ္အရြယ္ မစၥစ္နီယာဆန္ 
ခ်က္ဇ္က ယင္းကိစၥကို လူအမ်ား 
သတိျပဳလာေစရန္ အလြန္အေရး 
ႀကီးသည္ဟု ေျပာသည္။
 ဇြန္လ ၈ ရက္ညတြင္ က်င္း 
ပေသာ (၆၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အေမ 
ရိကန္မယ္ၿပိဳငပ္ြ၌ဲ မစၥစဆ္န္ခ်ကဇ္္ 
သည ္ျပညန္ယ္အားလံုးမွ ၿပိဳငပ္ြဝဲင ္ 
၅၀ ဦးကိ ုေက်ာ္ျဖတ္ကာ ပထမရရိွ 
ခဲ့သည္။
 ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒုတိယရရွိ 
သမူွာ ေျမာကဒ္ါကိတုာမယ ္ေအာ ္
ဒရာမာရီျဖစ္သည္။
 ယခုႏစွ္ေႏွာင္းပုငိ္းတြင ္က်င္း 
ပမည့္ မယ္စၾကဝဠာၿပိဳင္ပြဲတြင္ 
မစၥစဆ္န္ခ်ကဇ္္သည ္အေမရိကန္ 
ႏုိင္ငံ ကုိယ္စားျပဳ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ 
မည္ျဖစ္သည္။
 အေမရိကန္မယ္ၿပိဳငပ္ြ၏ဲ ဒိငု ္
ျဖစ္သည့္ မင္းသားဘ႐ုစ္ဝီလီႏွင့္ 

မင္းသမီးဒမ္မီမိုးတုိ႔၏ သမီးျဖစသ္ ူ
႐ူမာဝီလီ၏ ေမးခြန္းကို မစၥစ္ဆန္ 
ခ်က္ဇ္က အထက္ပါကဲ့သုိ ႔ ေျဖ 
ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ဘြဲ႕မရ 
ေသးေသာ တကသၠုလိ္ေက်ာင္းသ ူ
မ်ား၏ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လိင္ပုိင္း  
ဆုငိရ္ာ အၾကမ္းဖကမ္ႈသားေကာင ္
မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု မစၥစ္ဝီလီက  
ေျပာၾကားၿပီး ယင္းျပႆနာႏွင့္  
ပတ္သက္၍ မည္သုိ ႔ျပဳလုပ္သင့္ 
သနည္းဟု မစၥစဆ္န္ခ်ကဇ္္ကိ ုေမး 
ျမန္းခဲ့သည္။
 မစၥစ္ဆန္ခ်က္ဇ္သည္ တိုက္ 
ကြမ္ဒိုပညာကုိ အသက္(၈)ႏွစ္အ 
ရြယ္တြင္ စတင္သင္ယူခဲ့သူျဖစ္ 
သည္။
 ၎သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္က 
အမ်ိဳးသမီးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂ 
ဟာတြင ္ေနထိုငခ္ဲ့ဖူးၿပီး ယခုအခါ 
အမ်ိဳးသမီးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂ 
ဟာမ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
လုပ္အားေပးေန၍ ကေလးငယ္ 
မ်ားအား လစူမိ္းမ်ား၏ အႏရၲာယ ္
ႏငွ့ ္ပတ္သက၍္ သငၾ္ကားေပးေန 
ကာ လူအမ်ားအား ကိုယ္ခံပညာ 
သင္ေပးေနသည္။

—Ref: AP

ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ဇြန္-၇
အက္ပဲလ္ကုမၸဏီ၏ ကနဦးထုတ္ 
လုပ္မႈမ်ားအတြင္း တစ္လလွ်င္ 
စမတ္လက္ပတ္နာရီေပါင္း သံုး 
သန္းမွ ငါးသန္းအထိ ထုတ္လုပ္ 
ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ေအာက္  
တိုဘာအတြင္း ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ 
ဆင္ေနေၾကာင္း ယင္းကိစၥႏွင့္  
ရင္းႏွီးသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား 
ႏွင့္ မည္သူမည္ဝါ ခြဲျခားေဖာ္ျပ 
မထားေသာ ပစၥည္းအစတ္ိအပိုင္း 
တင္သြင္းသူမ်ားကို ကုိးကား၍ 

Nikkei သတင္းဌာနက ေၾကညာ 
သည္။
 အေသးစိတ္ က႑မ်ားကို 
အၿပီးသတ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အိပ္စက္စဥ္ ကယ္လိုရီသံုးစြဲမႈႏွင့္ 
ေသြးထဲတြင္ ဂလူးကုိ ႔စ္ပါဝင္မႈ 
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား 
ကို စုေဆာင္းေပးမည့္ အာ႐ံုခံ 
ကိရိယာႏွင့္ OLED မ်က္ႏွာျပင္ 
ေကြးပါဝင္ေသာ အားကစားသံုး 
စမတ္လက္ပတ္မ်ား ျဖစ္ဖြယ္ရိွ 
သည္ဟု လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆုိင္ 

ရာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ကိုး 
ကား၍ ဂ်ပန္သတင္းဌာနက ေၾက 

ညာသည္။
 ဆမ္ေဆာင္းကမုၸဏမွီ ထုတ္ 

လပ္ုေသာ Galaxy Gear နာရီမ်ား 
ထြက္ရွိ ၿပီးေနာက္ အက္ပဲလ္ 
ကုမၸဏီက စမတ္နာရီတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး 
ထုတ္လုပ္မည္ဟု အမ်ားက ေမွ်ာ္ 
လင့္ေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ 
သည္။
 အကပ္လဲက္မုၸဏကီ ယခုႏစွ ္
အတြင္း ထုတ္ကုန္သစ္တစ္မ်ိဳး 
ထုတ္ေဖာ္ျပသမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ 
ထားေၾကာင္း ေဝါလစ္ထရိဂ်ာနယ္ 

က ေဖာ္ျပသည္။
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ 
ကန္ုသစမ္်ား ထြကရိွ္မညဟု္ အက ္
ပဲလ္ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာရိွ 
တင္မ္ကြတ္ကလည္း ကတိျပဳ 
ထားသည္။
 ဂ်ပန္သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပ 
ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက္ပဲလ္ 
ကမုၸဏကီ မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ ျငင္းဆိ ု
သည္။             —Ref: Reuters

ေနာက္ေက်ာဖံုး မွ
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ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ဟု အိုင္အမ္အက္ဖ္အႀကီးအကဲေျပာၾကား

မြတ္စလင္ဘရားသားဟုဒ္ ေထာက္ခံသူ ၁၀ ဦးကုိ အီဂ်စ္ေသဒဏ္ခ်မွတ္

လႈပရ္ွားမႈကိ ုအာ႐ံခုံႏုငိသ္ည္ ့3D သငပ္နု္းကြနပ္်ဴတာ 
ထုတ္လုပ္ရန္ ဂူးဂဲလ္ႀကိဳးပမ္းေန

စီးပြားေရး
ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ 
ဘရာဇီးသမၼတ
လူထုေထာက္ခံမႈက်ဆင္း

ကုိင္႐ို၊ဇြန္-၇
မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာ 
ထားေသာ မြတ္စလင္ဘရားသား 
ဟုဒ္အဖြဲ႕ ေထာက္ခံသူ ၁၀ ဦးကုိ  
အီဂ်စ္တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက ၎တုိ႔ 
၏ မ်ကက္ြယ္တြင ္ေသဒဏအ္မိန္႔ 
ခ်မွတ္လိုက္သည္။
 သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏ အမႈတြဲ 
မွာပင္ ပါဝင္သည့္ မြတ္စလင္ 
ဘရားသားဟဒုအ္ဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင ္
ႏွင့္ ထိပ္တန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚ 
အမိန္ ႔ခ်မွတ္ျခင္းကိုမူ ေရႊ႕ဆုိင္း 
ထားလုိက္သည္။
 ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသူမ်ား 
မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလုိင္က သမၼတ 
မုိဟာမက္ေမာ္စီကုိ စစ္ဘက္က 
ျဖဳတ္ခ်လုိက္ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚ 
ေသာ ကန္ ႔ကြက္မႈမ်ားအတြင္း  
ကုိင္႐ိုၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္မွ လမ္းမ 
ႀကီးကိ ုပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ အၾကမ္း 
ဖက္မႈ လံႈ ႔ေဆာ္ျခင္း စြဲခ်က္မ်ား 
တြင္ ျပစ္မႈထင္ရွားခဲ့သည္။
 ေမာ္စီ ျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ 
ဘရားသားဟုဒ္အဖြဲ႕ကုိ ႏွိမ္နင္း 
ခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ ၁၀ ဦးမွာ ထြက္ 
ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။
 အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္ တရား႐ံုး 

ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားကို ႏုိင္ငံ၏ 
အျမင့ဆ္ံုးဘာသာေရးအာဏာပိငု ္
ထံ တင္ျပၿပီးမွသာ အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 တရား႐ံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို 
အယူခံဝင္ႏုိင္သည္။
 ယခုအမႈတြဲတြင္  တရားခံ 
၃၈ ဦး ပါဝင္ၿပီး ၎တုိ႔ထဲတြင္ 

ဝါရင့အ္ဖြ႕ဲဝငမ္်ားျဖစ္ေသာ မုဟိာ 
မက္ဘာဒီႏွင့္ မုိဟာမက္အယ္လ္ 
ဘယ္တာဘီ တို ႔လည္း  ပါ ဝင္  
သည္။

 မုဟိာမကဘ္ာဒမီွာ ယမန္ႏစွ ္
ကပင ္လ ူ၆၈၃ ဦး ေသဒဏခ္်မွတ္ 
ခံရသည္အ့ထဲတြင ္ပါဝငခ္ဲ့သည။္

—Ref: Reuters

ဘရာစီးလီးယား၊ဇြန္-၇
ယခုေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္လုိက္ 
ေသာ စစတ္မ္းတစခု္အရ ဘရာဇီး 
ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးယိမ္းယိုင္ေနမႈ 
ေၾကာင့္ ဘရာဇီးသမၼတ ဒီလ္မာ 
႐ူးဆက္ဖ္မွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားၾကား 
ေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း 
လာသည္။
 မစၥစ္႐ူးဆက္ဖ္မွာ ဒုတိယ 
အႀကမ္ိ ျပန္လည္ေရြးေကာကတ္င ္
ေျမႇာက္ခံရရန္ အေျခအေနေကာင္း 
ေနဆ ဲျဖစ္ေသာ္လည္း ၎အေပၚ 
ေထာက္ခံမႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္လက 
၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၃၄ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းလာသည္။
 ေဖေဖာ္ဝါရီမွစ၍ ေရတြက္ 
လွ်င ္၎အေပၚ လထုူေထာကခံ္မႈ 
၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီ 
ျဖစ္သည္။
 လက္ဝဲယိမ္း မစၥစ္႐ူးဆက္ဖ္ 
မွာ အနီးဆံုးၿပိဳင္ဘက္ အက္စီယို 
နီဗက္စ္ထက္ အသာရေနဆဲျဖစ္ 
သည္။
 သို ႔ေသာ္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးၾကား 
ေထာက္ခံမႈကြာဟျခင္းမွာ က်ဥ္း 
ေျမာင္းလာေနသည္။
 ယခုတစ္ႀကိမ္ စစ္တမ္းတြင္ 
ဘရာဇီးဆုိရွယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ 
ေခါင္းေဆာင္ အက္စီယိုနီဗက္စ္ 
အေပၚ ေထာက္ခံမႈမွာ ၁၉ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းအထိ ရွိသည္။
 ၎တို႔၏ေနာက္ တတိယ 
ေနရာ လိုက္ေနသူမွာ ဘရာဇီး 
ဆုိရွယ္လစ္ပါတီမွ သမၼတကိုယ္ 
စားလယွ္ေလာင္း အကက္ြာဒိဆုန္း 
တုိ႔စ္ျဖစ္ၿပီး ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ 
ခံမႈရရွိထားသည္။
 ဘရာဇီးသမၼတ ေရြးေကာက ္
ပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္တြင္ 
က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

—Ref: Reuters

ဘရပ္ဆဲလ္၊ဇြန္-၇
ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠ႒သစ္ ေန 
ရာအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 
မည္မဟုတ္ဟု ႏုိင္ငံတကာ ေငြ 
ေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF)အႀကီး 
အကဲ မစၥစခ္ရစၥတင္းလားဂတ္က 
ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 ကမၻာ့ ဘ႑ာေရးေစာင့္ 
ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (IMF)၏ ငါးႏွစ္ 
သက္တမ္းအျပည့္ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထား 

သည္ဟုလည္း မစၥစ္လားဂတ္က 
ေျပာၾကားသည္။
 ‘‘ကြၽန္မ အီးစီဥကၠ႒ေနရာ 
ဝင္ၿပိဳင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မ 
မွာ အလုပ္ရိွပါတယ္’’ဟု ၎က 
ေျပာသည္။
 ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ 
ေနရာကို လႊဲေျပာင္းရယူေရးကိစၥ 
ကုိ ဂ်ာမနီအဓိပတိ မစၥစ္အန္ဂ် 
လာမာကယ္ႏွင့္ ျပင္သစ္သမၼတ 
ေဟာ္လန္ဒီတို႔ၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ 

ၾကသညဟု္ သတင္းမ်ားထြကေ္ပၚ 
ခဲ့သည္။
 ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံကလည္း အီးစီ 
ဥက႒ၠေနရာ ထိပ္ဆံုးမွ ေရပန္းစား 
သ ူဂ်ငမ္က္ေလာဒ့ဂ္်နက္ာကိ ုဆန္႔ 
က်င္သည္ဟု ရွင္းလင္းစြာေျပာ 
ၾကားထားသည္။
 ဥေရာပ ေကာ္မရွင္(EC) 
လကရ္ွဥိက႒ၠ ဟိုေဆးမယ္ႏ်ဴရယ ္
ဘာ႐ိုဆုိသည္ ေအာက္တုိဘာလ 
တြင ္ရာထူးမ ွဆင္းေပးပါက အီးစ ီ

ကိ ုဦးေဆာငသ္ြားရန ္စဥ္းစားသြား 
မည္လားဟု သတင္းစာရွင္းလင္း 
ပြဲတစ္ခု၌ ေမးျမန္းရာ အိုင္အမ္ 
အက္ဖ္ဥကၠ႒ ရာထူးကို သက္ 
တမ္းျပည္ ့တာဝန္ထမ္းေဆာငရ္န္ 
ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု မစၥစ္လား 
ဂတ္က ေျပာသည္။
 အိုငအ္မ္အကဖ္ရ္ာထူး သက ္
တမ္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏစွတ္ြင ္ကနုဆ္ံုး 
မည္ျဖစ္သည္။

—Ref: BBC

ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ဇြန္-၇
Project Tango ဟု အမည္ေပး 
ထားေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုအ 
တြင္း 3D ပါဝင္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈကို 
အာ႐ံုခံႏုိင္သည့္ သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴ 
တာတစ္မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳး 
ပမ္းေနေၾကာင္း ဂူးဂလဲက္မုၸဏကီ 
ေျပာသည္။
 Project Tango ၏ ရညမွ္န္း 
ခ်ကမ္ွာ လႈပရ္ွားမႈႏငွ့ ္ေနရာတုိ႔ကိ ု
လူသားစြမ္းရည္ကဲ့သို႔ နားလည္ 
ႏုငိ္သည့္ မုိဘုိင္းပစၥည္းမ်ား ထုတ ္
လုပ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း Project 
Tango အဖြဲ႕ဝင္ ဂြၽန္နီလီက ေျပာ 
သည္။
 နည္းပညာကို ထူးျခားေသာ 
မိုဘုိင္းပစၥည္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ 
အာ႐ံစုိကုက္ာ စက႐္ပု္ႏငွ့ ္ကြနပ္်ဴ 
တာဆုငိရ္ာ ဆယစ္ုႏစွ ္ေနာကဆ္ံုး 
ေပၚ ေလ့လာေတြ႕ရိွမႈအေပၚ အ  
ေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ 
ရန ္ကမၻာတစဝ္န္း ႏုငိင္ံေပါင္း ကုိး 
ႏိုင္ငံမွ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ 
သုေတသန ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ 
တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ လုပ္ 
ကုိင္ေနေၾကာင္း ဂြၽန္နီလီက ေျပာ 
သည္။
 ယင္းသင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာ 
အား သံုးဖက္ျဖင့ ္လႈပရ္ွားမႈအျပည္ ့ 

ေျခရာခံႏုိင္ရန္ႏွင့္ အနီးအနားရွိ 
အရာဝတၳဳမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္ကို 
မွတ္မိေစရန္ ရည္ရြယ္ထား 
ေၾကာင္း ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီကေျပာ 
သည္။
 ဇြန္လ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပ 
မည္ ့နည္းပညာျပပြတဲစခု္၌ ပစၥည္း 
သစ္တစ္ခုခု ျပသသြားမည္ဟု 
Amazon.com ကုမၸဏီတည္ 
ေထာငသ္ ူဂ်ကဖ္ဆ္ီးေဇာက့ ေၾက 
ညာလိကုၿ္ပီး တစရ္ကအ္ၾကာတြင ္
ဂူးဂလဲက္မုၸဏကီ ယင္းအစအီစဥ္ 
ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ 
သည္။
 Amazon ကမုၸဏကီ ၎တို႔ 
၏ ေဖာကသ္ညမ္်ားကိ ုဆကထိ္န္း 
ထားရန္ ကူညီမည့္ Kindle သင္ 
ပုန္းကြန္ပ်ဴတာမ်ားအနက္ အ 
ေကာင္းဆံုး သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာ 
တစမ္်ိဳးကု ိထတုလ္ပုရ္နရ္ွသိညဟ္ ု
ေလ့လာသူမ်ား ေျပာၾကားေန 
သညမ္ွာ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင္ ့
ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
 Amazon သည္ ဂူးဂဲလ္ႏွင့္ 
အကပ္လဲတ္ုိ႔ႏငွ့ ္ယဥွၿ္ပိဳငရ္န ္ေစ်း 
သက္သာေသာ သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာ 
မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ လူသိ 
မ်ားသည္။

—Ref: AFP

ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕တြင္ တရားခြင္အတြင္း ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားေအာ္ဟစ္ေနေသာ မြတ္စလင္ညီအစ္ကိုေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မိုဟာမက္ဘတ္ဒီကိုေတြ႕ရစဥ္
MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

လန္ဒန္ရိွ ၿဗတိိန္ဘ႑ာေရးဌာနတြင ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြအဲတြက ္ျပငဆ္င္ေနေသာ အုိငအ္မ္အကဖ္အ္ႀကီးအက ဲခရစၥတင္းလာဂတ္
PAUL HACKETT/REUTERS
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ထီးနန္းမစြန္႔မီ 
ေနာက္ဆံုးစစ္ေရးျပပြဲသို႔ 
စပိန္ဘုရင္တက္ေရာက္

ကမၻာ့ဖလားနီးလာခ်ိန္တြင္ ေဆာ္ေပၚလုိရထားလုပ္သားမ်ား ဆက္လက္ဆႏၵျပမည္

နစ္ဆန္းကုမၸဏီ 
ဒုတိယေျမာက္
လွ်ပ္စစ္ကား 
ေရာင္းမည္

ေဆာ္ေပၚလုိ၊ဇြန္-၉
အလပ္ုသမားမ်ား အလပ္ုျပန္ဆင္း 
ၾကရန္ အလုပ္သမားတရား႐ုံး၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္ 
လည္း အခ်ိန္႔အကန္႔အသတ္မရိွ 
ဆက္လက္ဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္ 
ရန္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ 
ေဆာ္ေပၚလိုမွ ရထားအလုပ္သ 
မားမ်ားက မခဲြဆဲံုးျဖတခ္ဲၾ့ကသည။္
 အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားက 
၎တုိ႔၏ အာဏာပါဝါကို အလြဲ 

သံုးစား လုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု တရား 
႐ံုးက ေျပာၾကားသည္။
 ေဆာ္ေပၚလိုျပည္နယ္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဂါရယလ္ဒ္ိအုကမ္ငက္ 
လည္း အလုပ္လာမဆင္းေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားကို ထုတ္ပယ္ 
ပစ္မည္ဟု ေျပာသည္။
 ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ဘူတာ႐ံုမ်ား 
ကု ိလြန္ခဲ့သည့္ေလးရကက္ စတင ္
ပိတ္ထားခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ေဆာ္ေပၚလုိ 
ၿမိဳ႕တြင္ ႀကီးမားေသာ ကားက်ပ္ 

ေတာကမ္ႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည။္
 ေဆာ္ေပၚလုိၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ 
၁၂ ရက္ ကမၻာ့ဖလားဖြင့္ပြဲ က်င္း 
ပရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကစဥ္ ယခု 
အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ထြက္ 
ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
 ရထားလပုသ္ားမ်ားက လစာ 
၁၂ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ 
ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကၿပီး ႏုငိင္ ံ
ပုိင္ ရထားကုမၸဏီက ၈ ဒသမ ၇  
ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေပးမည္ဟု 

သေဘာတူထားသည္။
 ၎တုိ႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ 
မ်ား ရရိွပါက သပိတ္လန္ွေပးမည ္
ဟု ရထားကုမၸဏီႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေန 
ေသာ အလပုသ္မားသမဂၢႏစွဖ္ြ႕ဲက 
ေျပာၾကားသည္။
 ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာ့ 
ဖလားအတြက ္ေငြေျမာက္ျမားစြာ 
သံုးစြဲခဲ့ေသေၾကာင့္ လူအမ်ား  
အျပား ေဒါသထြကက္ာ စတ္ိပ်ကမ္ႈ  
မ်ား ရွိေနသည္။     —Ref: BBC

မက္ဒရစ္၊ဇြန္-၉
စပိန္ဘုရင္ ဟြမ္ကားလုိ႔စ္သည္ 
သားျဖစ္သူအား ထီးနန္းမလႊဲအပ္ 
မီ ေနာက္ဆံုးစစ္ေရးျပပြဲသုိ႔ တက္ 
ေရာက္ခဲ့သည္။
 ႏိုင္ငံအတြက္ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သူမ်ားအား 
ဂုဏ္ျပဳေသာ တပ္မေတာ္ေန႔အ 
ခမ္းအနားတြင္ မင္းသားဖိလစ္ 
သည္ ဖခင္ဘုရင္ႀကီးႏွင့္အတူ 
လုိက္ပါလာခဲ့သည္။
 စပိန္တပ္မေတာ္ေန႔ ဇြန္လ 
၈ ရက္ကပင္ ႏုိင္ငံသားအမ်ားစု 
သည ္ဘရုငစ္နစ ္ဆကလ္ကထ္ား 
ရွိသင့္၊ မထားရွိသင့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ 
ျပဳလုပ္လုိသည္ဟု လူထုစစ္တမ္း 
သစ္တစ္ရပ္၌ ေဖာ္ျပသည္။
 စစတ္မ္းတြင ္ပါဝင္ေျဖၾကား 
ခဲ့သ ူ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဘရုငစ္နစ ္
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္လံုးကြၽတ္ 
ဆႏၵခံယူပြ ဲျပဳလပ္ုလိသုညဟု္ ေျပာ 
ၾကားေၾကာင္း Metroscopia စစ္ 
တမ္းက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 လူအမ်ားစုသည္ ဘုရင္ႀကီး 
ထီးနန္းစြန္ ႔ျခင္းကို ေထာက္ခံ 
ေၾကာင္းႏငွ့ ္ယင္းမွာ စတိက္ူးအႀက ံ
ဉာဏသ္စ ္ရွသိမူ်ားအတြက ္လမ္း 
ဖြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္ဟု စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပ 
သည္။ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္မွ 
သမၼတႏုငိင္စံနစသ္ို႔ ေျပာင္းလဲေရး 
အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ 
ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေစလုိသည္ဟု 
ဇြန္လ ၇ ရက္တြင္ စပိန္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕  
ႀကီးေပါင္း ၄၀ ၌ လူေထာင္ေပါင္း 
မ်ားစြာက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
 ယင္းစစတ္မ္းကု ိဇြန္လ ၈ ရက ္
တြင္ စပိန္သတင္းစာ El Pais ၌  
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး စစတ္မ္းသည ္အသက ္
(၁၈)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အရြယ္ 
ေရာက္ၿပီးသူ ၁,၀၀၀ ကုိ ဇြနလ္ ၄  
ရက္ႏငွ့ ္၅ ရကတ္ြင ္ဖနု္းျဖင့္ေမးျမန္း 
မႈအေပၚ အေျခခံထားသည္။

—Ref: AP

ယိုကိုဟားမား၊ ဇြန္-၉
လြန္ခဲ့သည့္သံုးႏွစ္က ပထမဆံုး 
ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ေသာ လွ်စ္စစ္ 
ကားမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ 
ထက ္ေစ်းကြကလ္ကခံ္မႈ နည္းပါး 
ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုလအတြင္း 
ဒုတိယေျမာက္ အလံုးစံုလွ်ပ္စစ္ 
စြမ္းအင္သံုးကားကုိ စတင္ေရာင္း 
ခ်သြားမည္ဟု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ နစ္ 
ဆန္းကားကုမၸဏီက ေျပာၾကား 
သည္။
 e-NV200 ဟု အမည္ေပး 
ထားေသာ ဗငက္ားသစက္ု ိဥေရာပ 
တြင ္ယခုလအတြင္း စတင္ေရာင္း 
ခ်မည္ျဖစၿ္ပီး ဂ်ပန္ႏုငိင္၌ံ ေအာက ္
တိဘုာတြင ္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ ္
ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအ 
ႀကီးဆံုး ကားကမုၸဏႀီကီး နစဆ္န္း 
က ေျပာၾကားသည္။

၆၃ ဦးေျမာက္ 
အေမရိကန္မယ္
ျဖစ္လာသည့္ 
နီဗာဒါးမယ္
နီယာဆန္ခ်က္ဇ္

ဘာတန္ေရာ့ခ်္၊ဇြန္-၉
အေမရိကန္မယ္သရဖူကို အသစ္ 
စက္စက္ ရယူထားသည့္ တိုက္ 
ကြန္ဒို

 ယင္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏစွ ္မတ္လ 
အေရာကတ္ြင ္ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္ 
မႈ လံုးဝမရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ကား 
ေလးစီး ေရာင္းခ်သြားရန္ စီစဥ္ 
ထားျခင္းမ ွဒတုယိေျမာက ္ေရာင္း 
ခ်ေသာကား ျဖစ္သည္။
 ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာက 
နစ္ဆန္းက စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ 
ေသာ Leaf ကားငယ္ေလးမွာ 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေရာင္းအားတုိး 
တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း နစ္ဆန္း 
အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ကားလုိ႔စ္ 
ဂိုဆင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ 
ေရာင္းအားမေကာင္းေပ။
 သံုးစြဲသူမ်ားမွာ ကား၏ခရီး 
ေဝးအရွည္သြားလာႏုိင္မႈ အကန္႔ 
အသတ္ရွိျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အား 
ျဖည့္ႏုငိ္ေသာေနရာ ရွားပါးျခင္းတုိ႔ 
အေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေန 
သည္။            —Ref: Reutersစာမ်က္ႏွာ ၄၆ 

ဇြန္လ ၉ ရက္က ေဆာ္ပုိလိုၿမိဳ႕ ေျမေအာက္ရထားအလုပ္သမားမ်ား၏ ပၪၥမေျမာက္ေန႔ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ေအနာ႐ိုဆာေျမေအာက္ရထားဘူတာ႐ံုတြင္ ဝတ္စံုျပည့္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ေန 
ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

KAI PFAFFENBACH/REUTERS
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ADREES LATIF/REUTERS၂၀၁၄ အေမရိကန္မယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ နီဗားဒါးမယ္ နီယာဆန္ခ်က္ဇ္ကို ေတြ႕ရစဥ္



Vol.13, No.14  JuNe 11 , 2014

A1



Vol.13, No.14  JuNe 11 , 2014Photo essay
A2

အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္းသြားေတာလား

ဆင္က်ဳံးခံတပ္အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္းအေျမာက္ၾကီးႏွစ္လက္

အင္းဝျမိဳ႕တြင္ ဟံသာဝတီရပ္ကြက္ရွိ မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီး အေနာက္ဘက္ရွိ ေလးထပ္အုတ္ျပာႆဒ္ၾကီး

ဖုိးစမ္းေခ်ာင္း (GG)

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရွိၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းေလးရာခန္႔အတြင္း မင္းေနျပည္ေတာ္ေလးႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အင္းဝ၊  
ရတနာပူရ၊ ေရႊဝၿမိဳ႕ႀကီးဟု ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ထင္ရွားခဲ့သည့္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ႀကီးကို လာေရာက္လည္ပတ္မည့္ဧည့္သည္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပထမဆံုးႀကံဳေတြ႕ရမည္မွာ အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္းႀကီး၏ ႀကီးမား 
ခံ့ထည္စြာက်န္ရွိေနေသးေသာ္လည္း သစ္ပင္၊ ႏြယ္ပင္မ်ားလႊမ္းၿခံဳခံေနရသည့္ ၿမိဳ႕႐ိုးႀကီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ က်ံဳးႀကီးမွာမူ ေရမ်ားခန္းေျခာက္လ်က္ သစ္ပင္ခ်ဳံပုတ္မ်ားျပားစြာေပါက္ေရာက္ေနသည္ကို 
ေတြ႕ျမင္ရေပမည္

 အင္းဝယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမတြင္ မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္း၊ နန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္ 
စသည္တို႔မွာ ျပည္တြင္းဧည့္သည္မ်ားၾကား လြန္စြာထင္ရွားလွေသာ္လည္း 
အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင ္တမိ္ျမဳပ္ေနသည္သ့မိငု္းဝင္ေနရာမ်ားစြာက်နရ္ွပိါေသး 
သည။္ ဥပမာ အင္းဝၿမိဳ႕တြင္း၊ ဟံသာဝတီရပ္ကြက၊္ မဟာျမတ္မုနိဘရုားႀကီး 
အေနာက္ဘက္တြင္ ဘႀကီးေတာ္ဘုရားလက္ထက္၌ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ 
ေလးထပအ္တု္ျပာသာဒႀ္ကီး၌ ေရွးမမူပ်ကက္်နရ္ွိေနေသးသည္ ့ဘလီူးပန္းဆြ ဲ
လက္ရာမ်ားမွာလည္း လြန္စြာလွပၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိုးဒဏ္ေလဒဏ္ 
ခခံဲရ့သည္ ့ေရွးေဟာင္းအေရာငအ္ေသြးႏငွ္ ့ျပနလ္ည္ျပဳျပငထ္ားသည္ ့ေခတ ္
သစအ္ေရာငအ္ေသြးတို႔ ေပါင္းဆံထုားေသာေၾကာင္ ့ၾကည္ရ့သညမ္ွာမ်ကစ္ ိ
ပသာဒရွိလွသည္။ ျမန္မာ့ဗိသုကာလက္ရာကိုစိတ္ဝင္စားသည့္ ကမၻာလွည့္ 
ခရီးသြားမ်ား မပ်က္မကြက္ဝင္ေရာက္ေလ့လာသည့္ေနရာတစ္ခုလည္း 
ျဖစ္သည္။

 ဘႀကီးေတာဘ္ရုား လကထ္ကတ္ြငဗ္ားကရာေက်ာင္း ေတာႀ္ကီး တည္ေဆာက ္
ထားသည္ဟု ေရွး/သုဌာနက အသိေပးဆိုင္းဘုတ္တြင္ေရးသားထားေသာ္ 
လည္း အင္းဝေဒသခသံမုငိ္းသုေတသမီ်ားက ေက်ာင္းေတာႀ္ကီး၏ ဗသိကုာ 
လကရ္ာမ်ားကိ ုအကဲျဖတပ္ါက ဗားကရာေက်ာင္းႀကီးတည္ေဆာကခ္ဲသ့ည္
မွာ ဘႀကီးေတာဘ္ရုားလကထ္ကတ္ြငမ္ျဖစ္ႏိငုဘ္ ဲေညာငရ္မ္းေခတ္ေႏွာင္း၊ 
ကနု္းေဘာင္ေခတဥ္ီး လကရ္ာသာျဖစရ္မညဟ္ုေျပာဆိမုႈမ်ားရွသိည။္ မညသ္ို႔ 
ဆိုေစ နာမည္ေက်ာ္ ဗားကရာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို အညာေဒသသေကၤတ 
ျဖစ္ေသာ ထန္းပင္မ်ားလႊမ္းၿခံဳလ်က္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

နန္းမေတာ္မယ္ႏု အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး

 ဆငက္်ံဳးခံတပ္ကု ိ  ျမန္မာသကရၠာဇ္ ၁၂၃၆ ခုႏစွ၊္ မင္း တုန္းမင္းႀကီးလက ္
ထက၌္ အိမ္ ေရွ႕စကံေနာငမ္င္းသားႀကီး၊ ကင္း ဝန္မင္းႀကီး၊ ေယာမင္းႀကီးဦးဘိုး 
လိႈင္တို ႔၏စီမံမႈျဖင့္ အီတလီလူမ်ဳိးကြန္မိုတိုက ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္တည္ 
ေဆာကခ္ဲသ့ညဟ္ ုအခိငုအ္မာေဖာ္ျပထားေသာလ္ည္း  ကေနာငမ္င္းသားႀကီး 
မွာ ၁၂၂၈ ခုျမင္ကြန္း၊ ျမင္းခံုတိုင္အေရးတြင္ က်ဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ကေနာင္မင္းသားႀကီး က်ဆံုးအၿပီး ရွစ္ႏွစ္အၾကာမွ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ 
ေၾကာင္ ့သမိငု္းသုေတသမီ်ားၾကား ဝဝိါဒကြဲျပားေနသည။္ ယခအုခါ ဆငက္်ဳံး 
ခတံပအ္တြင္းရွ ိေရွးေဟာင္းအေျမာကႀ္ကီးႏစွလ္ကမ္ွာလည္း ျပညတ္ြင္း ဧည္ ့
သညမ္်ားေကာင္းမႈျဖင္ ့ေရာငစ္ံုျခယသ္ေနသညက္ိပုံပုါအတိငု္း ေတြ႕ျမင္ႏိငု ္
သည္။

ဗားကရာေက်ာင္းေတာ္ၾကီး

အင္းဝျမိဳ႕႐ိုးအတြင္းျပန္လည္တူးေဖာ္ေနေသာ အတြင္းက်ဳံး
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ေဇယ်ပ႒တံတားၾကီး၏ အေပၚမုခ္ဦးတစ္ခု ကားတိုက္မႈေၾကာင္႔ျပဳတ္က်ပ်က္စီးေနသည္ကိုေတြ႕ရစဥ္

ေဇယ်ပ႒တံတားႀကီး
 ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအတြင္း သံုးတန္အထက္ကားမ်ားသြားလာျခင္းမျပဳရဟု ေရွး/သုဌာနက ၫႊန္ၾကားခ်က္ 
ထုတ္ထားသည။္ သို႔ ေသာ္လည္း ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က ္လိကုန္ာသနူည္းလသွည။္ ပထမ အင္းဝေခတ္မင္းေခါငႀ္ကီးလက ္
ထက္ကစတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ နန္းမေတာ္မယ္ႏု၏ေမာင္ျဖစ္သူ စလင္းမင္းသားႀကီး 
ဦးအိုက ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တံတားအရွည္တစ္မုိင္ေက်ာ္ရိွကာ ႏွစ္၂၀၀  ဝန္းက်င္သက ္
တမ္းရွိေသာ နာမည္ေက်ာ္ေဇယ်ပ႒တံတားႀကီးမွ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျဖတ္သန္းသြားလာေနသည့္ ေျခာက္ဘီး၊ ဆယ္ ့
ႏွစ္ဘီးအစရွိေသာေက်ာက္မီးေသြးကားမ်ား၊ တံတားဦးဘက္တြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံမွ ေျမေနရာငွားရမ္းကာ 
ဖရဲသီးအႀကီးအက်ယ္စိုက္ပ်ဳိးထားၿပီး အင္းဝ-တံတားဦးမွ မူဆယ္သို႔ ဖရဲသီးမ်ားတင္ေဆာင္ပို႔ေနသည့္ တ႐ုတ္ 
လူမ်ဳိးပိုင္ ဖရဲသီးကားႀကီးမ်ားေကာင္းမႈျဖင့္ ေဇယ်ပ႒တံတားႀကီးမွာ ခံႏိုင္ရည္မ်ားေလ်ာ့နည္းၿပီး ယုိယြင္းပ်က္စီးစ 
ျပဳေနၿပီျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ျပင ္ကနုတ္ငက္ားႀကီးမ်ား မဆငမ္ျခင္ေမာင္းႏငွမ္ႈေၾကာင္ ့တတံားမခုဥ္ီးမ်ားက်ဳိးက်ပ်ကစ္ီးခဲရ့ 
သကဲ့သို႔ တံတားအစြန္းမ်ားလည္း ပ်က္စီးမႈႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။

 အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ေတာင္ဘလူရပ္ရိွဂူေစတီအမွတ္-၂၃၄ အတြင္း ေတြ႕ျမင္ရသည့္ေညာင္ရမ္းေခတ္နံရံ 
ေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ား၊ အေပၚပိုင္းရွိရဟႏၲာမ်ား၏ နံရံေဆးေရးလက္ရာမွာ ေညာင္ရမ္းေခတ္လက္ရာျဖစ္ၿပီး ေအာက ္
ပိုင္းရွင္ ႐ႈခင္းပန္းခ်ီမ်ားမွာ ယခုေခတ္တြင္မွ ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

 အင္းဝၿမိဳ႕၊ သူေဌးတန္းကြက ္သစအ္ရပ္ရိွ ေညာငရ္မ္းေခတ္လက ္ရာမၪၨဴ 
မာန္ေအာင္ဘုရားအား အလွဴရွင္မ်ားကျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည္ကိုေတြ႕ 
ရစဥ္။ အေပၚေဖာငး္ရစလ္ကရ္ာမွာ ေညာငရ္မ္းေခတ္လကရ္ာမဟုတ္ဘ ဲပုဂ ံ
ေခတ္ပံုစံျဖစ္သြားသည္ဟု သမုိင္းသုေတသီမ်ားကေဝဖန္ၾကသည္။

ေညာင္ရမ္းေခတ္လက္ရာ ေရွးေဟာင္းေစတီတစ္ဆူကုိ ေတြ႕ရစဥ္

 အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ 
ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အေရးပါ 
ေသာေနရာမွ   ကျပအသံုး 
ေတာ္ခံခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္း  
ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ယေန႔အခ်ိန္ထိမေဖာ္ထုတ္ရ 
ေသးေသာ   သမုိင္းဝင္ေနရာ 
ေျမာက္ျမားစြာ   တည္ရွိေန 
သည္ ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏစွ ္
ေနရာႀကီးတစခု္ျဖစသ္ည။္ အ 
ပူအပငမ္ထားတတ္ဘ ဲဘဝကိ ု
ေအးေအးသက္သာျဖတ္သန္း 
ေနၾကေသာ ေဒသခံမ်ဳိးဆက္ 
သစမ္်ားၾကားတြင ္ေရွးေဟာင္း 
အေမြအႏွစ္မ်ားကို  တန္ဖုိး  
ထားတတ္မႈလည္း သိသိသာ 
သာေလ်ာ့နည္းလာသည္ကိုမူ 
ဝမ္းနည္းဖြယ္    ျမင္ေတြ႕ရ 
သည္။    သမုိင္းတန္ဖိုးႀကီး 
မားလသွည္ ့ေရွးေဟာင္းအေမြ 
အႏွစ္မ်ား    လံုးဝပ်က္စီးပ်က္ 
သုဥ္းမသြားခင္ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ 
ေဒသခ ံျပညသ္မူ်ားပူးေပါင္း၍ 
အခ်ိန္မီျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္  
ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳရင္း။       ။

အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္း ေျမာက္မ်က္ႏွာရွိ တံခါးႏွစ္ခုအနက္ အေနာက္ဘက္တံခါး
 တံခါးဝႏွစ္ခုစလံုးမွာ လူေနအိမ္မ်ား၊ စိုက္ခင္းမ်ားၾကားတြင္ ေရာက္ေနသည္။

 အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒု႒ဝတီျမစ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္တုိ႔ရိွေသာေၾကာင့္ အင္းဝၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္ 
ျမစ္ေရတိုက္စားမႈဒဏ္ခံေနရၿပီး ရွမ္းစု၊ မုန္႔တီစုစသည့္ အင္းဝၿမိဳ႕ေရွးရပ္ကြက္မ်ားတြင္တည္ရွိေသာ ဘုရားေစတ ီ
မ်ားမွာ ျမစထ္သဲို႔ပါသြားၿပီျဖစသ္ည။္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈကိုျမတ္ႏိုးသမူ်ားက ေရကာတာမ်ားအျမနတ္ည္ေဆာက ္
သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေျပာဆိုေထာက္ျပမႈမ်ား ရိွေနၿပီး ျမစ္ကမ္းပါးမ်ားလည္း ၿပိဳေကာင္းတုန္းသာျဖစ္သည္။

ဗားကရာေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေတာင္ဘက္ရွိ ေညာင္ရမ္းေခတ္ လက္ရာမ်ားျဖစ္ေသာ ကိုးဆူတန္း၊ ေျခာက္ဆူတန္း၊ 
တဝဂူအစရွိသည့္ေနရာမ်ားမွာလည္း အင္းဝသို႔ေရာက္လွ်င္ သြားေရာက္ေလ့လာသင့္ေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ 
ကိုးဆူတန္းဘုရားေစတီအမ်ားစုမွာ အေကာင္းပကတိနီးပါး က်န္ရွိေသးေသာ္လည္း ေျခာက္ဆူတန္းဘုရားေစတီ 
မ်ားမွာမူ ခ်ဳံႏြယ္မ်ားလႊမ္းၿခံဳလ်က္ရွိၿပီး သြားလာရခက္ခဲေပသည္။
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နဂါးႏွင့္အၿပဳိင္ ကႀကဳိးညိႇရမည့္အခ်ိန္
ေမာင္တာ၊ ေအးမြန္ရာျပည့္

‘‘အေနာက္သုိ ႔ ခရီးသြားျခင္း’’ 
တ႐ုတ္႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမွ ျမန္  
မာပရိသတ္ အသည္းစြ ဲေမ်ာကမ္င္း 
၀ူခုန္းသည္ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအ 
တြင္းက ျမနမ္ာႏုငိင္သံုိ႔လာေရာက ္
ခဲ့သည္။ ေမ်ာက္မင္း၀ူခုန္းအျဖစ္ 
သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္မင္း 
သားလ်ဴခ်ီယုိလစတ္န္က တ႐ုတ္- 
အာဆီယံစင္တာ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္  
တ႐ုတ္ - ျမန္မာ ခ်စၾ္ကည္ေရးႏငွ္ ့
ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရး 
အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီး 
ေလးၿမိဳ႕သုိ႔လာေရာက္လည္ပတ္ 
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းခရီးစဥ္ 
သည ္ဗယီကန္မ္ႏုငိင္တံြင ္တ႐ုတ္ 
ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပ 
မႈ မ်ားျ ဖစ္ ပြားေနခ်ိ န္ႏွ င့္လည္း  
တုိက္ဆုိင္ေနသည္။
 ၀ူခုန္းႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံမ်ား 
ေတြ႕ဆုံသည့္ပြဲတြင္ တ႐ုတ္-အာ  
ဆီယံစင္တာ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ ္
မစၥတာမမင္က်န္းက ‘တ႐ုတ္- 
ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး’ ‘ေဆြမ်ဳိး 
ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရး’ ဆုိသည့္ 
စကားကို ဆယ္ႀကိမ္ထက္မနည္း 
သုံးႏႈန္းသြားၿပီး ခရီးစဥ္ေၾကာင္ ့ႏစွ ္
ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ား၏ ခ်စ္ၾကည္ေရး 
ကိ ုပုိမုုတိုိးျမႇင့္ႏုငိမ္ညဟ္ ုယုၾံကည ္
ေၾကာင္းေျပာဆုိသြားခဲ့ပါသည္။
 ‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္၊ အထူး 
သျဖင္မ့ႏၲေလးၿမိဳ႕ခရီးစဥ္ဟာ ကြၽန္  
ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုပိုၿပီး 
တုိးျမႇင့္ေစတယ္’’ဟု မစၥတာမမင္ 
က်န္းက ေမလ ၂၄ ရက ္ေတြ႕ဆုပံြ ဲ
တြင္ ေျပာသည္။ ထုိသုိ႔ေျပာၾကား 
မႈမ်ားသည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔  
ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင္း တ႐တုဆ္န္႔က်င ္
မႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို မလုိလား 
ေၾကာင္း တ႐ုတ္တို႔က အခိုငအ္မာ 
သက္ေသျပျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု 
မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံမ်ားက ယူဆသည္။
 ၀ူခုန္းမင္းသားမွာ ျမန္မာသုိ႔ 
ပထမဆုံးလာေရာက္ေသာ ျမန္မာ 
ႀကိဳက္မင္းသားမဟုတ္ပါ။ သူ႔အ 
ရင္ နာမည္ႀကီးမင္းသား ဂ်က္ကီ 
ခ်န္းလည္းလာေရာကခ္ဲသ့ည။္ ႏစွ ္
ပုိင္းအတြင္း တ႐ုတ္တုိ႔၏ ျမန္မာ 
အေပၚ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲမႈ၏ ျပ 
ကြက္အခ်ဳိ႕လည္းျဖစ္သည္။
 ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း 
လမဲႈမ်ားႏငွ္အ့တ ူျပညသ္မူ်ားကန္႔ 
ကြက၍္ ေဒၚလာ သုံးဘလီယီံေက်ာ ္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ျမစ္ဆုံေရအား 
လွ်ပ္စစစ္မံီကန္ိးကိ ုသမၼတဦးသန္ိး  
စနိက္ ရပဆ္ုငိ္းခဲၿ့ပီးေနာက ္တ႐တု ္
ႏုငိင္၏ံ ျမန္မာႏုငိင္ံေပၚ ျပဳမူဆက ္
ဆံမႈမ်ားမွာလည္း မ်ားစြာေျပာင္း 

လဲသြားခဲ့သည္ဟု ျပည္တြင္း၊  
ျပညပ္ ေလလ့ာေစာင္ၾ့ကည့သ္မူ်ား 
က သုံးသပ္ၾကသည။္ ႏစွ ္၂၀ ေက်ာ္ 
ၾကာ  ျမန္မာႏုိင္ငံကုိအသာစီးမွ 
ဆက္ဆံခဲ့ေသာ တ႐ုတ္အစုိးရ 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဒီမုိ 
ကေရစီစနစ္ကုိ စတင္က်င့္သုံးခဲ့ 
ၿပီး စီးပြားေရးတံခါး ဖြင့္လုိက္ခ်ိန္ 
တြင္ အေမရိကန္ အပါအ၀င္  
အေနာက္ႏုငိင္မံ်ားႏငွ္ ့ျမနမ္ာ  ဆက ္
ဆံေရး ပုိေကာင္းလာၿပီးေနာက္ 
၎၏ ျမန္မာႏုငိင္အံေပၚ ဆကဆ္ ံ
သည္ ့မ၀ူါဒေျပာင္းလလဲာျခင္းျဖစ ္
သည္။
 ယခင္ အစုိးရခ်င္း ေျပလည္ 
ေအာငဆ္ကဆ္သံည္ ့မကူုသိုံးကာ 
ျမန္မာစစအ္စုိးရထံမွ ႏုငိင္၏ံအဖုိး 
တန္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား၊လွ်ပ္ 
စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးအ 
ႀကီးစားစမီကံနိ္းႀကမီ်ားကိ ုေပါေပါ  
ေခ်ာင္ေခ်ာင္ရယူခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ 
အစုိးရသည္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ 
ေတာ့ ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို 
ပုံစံေျပာင္း ခ်ဥ္းကပ္လာသည္ဟု 
ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္ 
တစ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ကုယိစ္ားလယွ ္ဦးရထဲြန္း(သီေပါ) 
က ေျပာသည္။
 ‘‘သတူုိ႔က ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ႏုငိင္ ံ
နဲ႔ ပတ္သကရ္င ္အေရးႀကီးတဲ့အိမ္ 
နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို  
သေဘာေပါက္ထားပုံ ရပါတယ္။ 
ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ လူထုနဲ႔ ေတာ္ 
ေတာ္ေလးကိ ုနီးကပဆ္ကဆ္လံာ 
မယ့္သေဘာမွာ ရွိတယ္’’ဟု ဦးရဲ 
ထြန္းကေျပာသည္။
 ၁၉၉၀ ျပည့္ႏစွ၀္န္းက်ငမွ္ စ 
တငက္ာ ဆကတ္ုကိ၀္င္ေရာက္ေန 

ထုငိလ္ာခဲ့ေသာ တ႐တုလ္မူ်ဳိးမ်ား 
သည ္မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အဓကိစီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးနီးပါးကို 
ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၾကသည္။ ၎တို႔၏  
အျခားသူမ်ားအေပၚ ေလးစားမႈမ 
ရွိဘဲ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပုိင္စုိး 
ပုငိန္င္းျပဳမႈမ်ားသည ္မႏၲေလးၿမိဳ႕ခ ံ
အမ်ားစု ၎တုိ႔အေပၚ မႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ 
ကုိျဖစ္ေစသည။္ တ႐တုလ္မူ်ဳိး မ်ား 
စြာရိွၿပီး တည္ေနရာအရ အေရးပါ 
ေသာေၾကာင့္ မႏၲေလးမွာ တ႐ုတ ္
ႏုငိင္အံတြက ္မ်ားစြာအေရးႀကီးေန 
သည္။
 ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရိွ တ႐ုတ္ရင္း 
ႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈအမ်ားစမုွာ သဘာ၀ ပတ ္
၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို 
ဆုိးရြားစြာျဖစ္ေပၚေစၿပီး ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
လပ္ုကုငိ္ေနေသာ တ႐ုတ္ကမုၸဏ ီ
အမ်ားစုသည္လည္း ေဒသခံမ်ား 
၏ ဘ၀ရပ္တညမ္ႈႏငွ္ ့ဆႏၵသေဘာ 
ထားကို အေလးထားမႈ အားနည္း 
ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ ျမစ္ဆုံဆည္ 
စီမံကိန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ 
ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၊ ေရနံႏွင့္ 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း စီမံ 
ကနိ္းႏငွ္ ့လကပ္ံေတာင္းေတာင ္စ ီ
မံကိန္းကဲ့သုိ႔ေသာ တ႐ုတ္ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းအမ်ားစုမွာ ေဒ 
သခံလူထု၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျဖင့္ 
ႀကဳံေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အတြင္း တ႐တုတ္ုိ႔၏ပုရံပိ္ေမွးမွနိ ္
လာေနၿပီးေဒသခံမ်ား၏ ၿငဳိျငင္မႈ 
မ်ား ႀကဳံေတြ႕လာေနရရာ တ႐ုတ္ 
-ျမန္မာခ်စၾ္ကည္ေရးအတြက ္တ 
႐ုတ္တို႔က အခ်ိန္မီျပန္လည္ႀကဳိး 
စားလာျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘တ႐ုတ္အစုးိရအေနနဲ႔အရင ္

က အစုိးရခ်င္းဆက္ဆံေရးကို အ 
သားေပးခဲ့ေပမယ္ ့အခုေတာ ့ျပည ္
သခူ်င္းဆကဆ္ံေရးကိ ုပုမိိအုသား 
ေပး ေဖာ္ေဆာငလ္ာတာ ေတြ႕ရပါ 
တယ္။ အရငက္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ ္
ပါတီဟာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳ းအသင္းနဲ႔ပဲ 
ဆကဆ္တံဲပ့ုစံကံေန အခ ုဒခီ်ဳပအ္ 
ပါအ၀င္ ပါတီအမ်ားစုနဲ႔ ဆက္ဆံ 
တဲပ့ုစံကံိ ုေျပာင္းလာတာ ေတြ႕ရပါ 
တယ္’’ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေစာင့္ 
ၾကည့္ေလ့လာသူ ေဒါက္တာရန္ 
မ်ဳိးသိမ္းက ေျပာသည္။
 ‘‘တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပုိမုိေျပာင္း 
လြယ္ျပငလ္ြယတ္ဲ၊့ လုကိ္ေလ်ာည ီ
ေထြရွိတဲ့ လမ္းစဥ္၊ ခ်ဥ္းကပ္ပုံအ 
သစ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုထိေတြ႕ 
လာတယ္လုိ႔ ျမငပ္ါတယ္’’ဟု ၎ 
က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
 တ႐တုယ္ဥ္ေက်းမႈအဖြ႕ဲမ်ား 
စြာသည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ ႔ ဆက္တုိက္လာ 
ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူ 
မ်ား ခ်စၾ္ကညရ္င္းႏွီးေရး၊ တ႐တု ္
ျမနမ္ာ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာဆ္ကဆ္ ံ
ေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ 
မင္းသားဂ်က္လီ ဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာ ကုယိခ္ပံညာသငၾ္ကားသည္ ့
အဖြ႕ဲမ်ားမွာ ျမနမ္ာႏုငိင္အံတြင္းရွ ိ
အေျခခံပညာေက်ာင္းအခ်ဳိ႕တြင္  
အခမဲ့ လာေရာက္သင္ၾကားေပး 
ရန္ စီစဥ္ေနသည္။
 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ရိွ တ႐ုတ္-ျမန္မာခ်စၾ္ကည္ေရးအ 
သင္းမ်ား ပူးေပါင္းကာ ရနက္နုၿ္မိဳ႕ 
အနီးတစ္၀ုိက္ရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 
ေသာ အဆင္(့E)သတ္မွတ္ခံထား 
ရသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးရန္ 

လည္း စီစဥ္ေနသည္။ ယခုႏွစ္အ 
တြင္း တ႐ုတ္ျပည္အား နားလည္ 
ေစေရး(Understanding China) 
အစအီစဥ္ျဖင္ ့လႀူကီးလငူယ္ဟူ၍ 
က႑ႏွစ္ခုခြဲကာ ျမန္မာမ်ားကုိ 
တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ေလ့လာေရးခရီး 
ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ အမ္ဘီေအေက်ာင္း 
သားမ်ားအား လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ 
အစအီစဥ္ျဖင္ ့တ႐ုတ္ႏုငိင္သံုိ႔ ေလ ့
လာေရး ေစလႊတ္ျခင္းမ်ား အဆက ္
မျပတ္ ျပဳလပ္္ုလာေနသည။္ ၎တုိ႔ 
မွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စၾ္ကည္ေရး 
အတြက္ ႀကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေန 
ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ-
တ႐ုတ္ ခ်စၾ္ကည္ေရးအသင္း တာ 
၀န္ရွိသူမ်ားကေျပာသည္။
 ထုိ႔အျပင္ သတိထားၾကည့္ 
လွ်င္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ သံတမန္ဆက္ 
ဆံေရးသစမ္ွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကိ ုဗဟု ိ
ျပဳေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။
 ျမနမ္ာႏုငိင္သံည ္တ႐တု္ႏုငိ ္
ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းျဖစ္သည့္ 
အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈခ်င္း 
ဖလယ္ွျခင္းျဖင္ ့နားလညမ္ႈရရိွရန္ 
ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲ 
ေလးၿမိဳ႕အေျခစုကိ ္တ႐တု္ေကာင ္
စစ္၀န္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ ေကာင္စစ္၀န္ မစၥ 
တာ၀မ္ယုကေျပာသည္။
 လႊတ္ေတာ္မ်ားေပၚလာၿပီး 
ေနာက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ တကၠ 
သိုလ္မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ 
ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ 
တကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းမ်ား 
စြာသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံလႊတ္ 
ေတာ္သုိ႔ ဆက္တိုက္လာေရာက္ 
ေလ့လာၿပီး တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား  

မည္သုိ႔ သေဘာထားရွိသည္ကို 
ေမးျမန္းေလလ့ာၾကသညဟ္ ုလႊတ ္
ေတာက္ုယိစ္ားလယွအ္ခ်ဳ႕ိက ေျပာ  
သည္။
  ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရသည့္ အ 
ေတြ႕အႀကဳံရွိေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလည္း ကမၻာ 
တစ္၀န္းရွိ အျခားဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ 
မ်ားအား ဆက္ဆံသည့္နည္းတူ 
ပုိမုိေလးစားမႈရွိစြာ ဆက္ဆံလာ 
ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု သုံးသပ္သူ 
မ်ားရွိသည္။
 ယခင္ ျမန္မာအေရးႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ 
ျပညမ္အစုိးရႀကီးမ ွတုကိ႐္ုကိက္ိငု ္
တြယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ ္
ဘဲ ယူနန္ျပည္နယ္အစုိးရကသာ 
ကုငိတ္ြယ္ေနခဲသ့ညဟ္ ုအမ်ဳိးသား 
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္းက 
ေျပာသည။္ ယူနန္အစုိးရ၏ အႀက ံ
ျပဳခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ကာ လုပ္ 
ေဆာင္ေနရာမ ွလာမည့္ႏစွမ္်ားအ 
တြင္း ျမနမ္ာအ့ေရးႏငွ္ပ့တသ္က၍္ 
တ႐ုတ္ျပညမ္ႀကီးအစုိးရက တိုက ္
႐ုိက္ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ေတာ့ 
မည္ျဖစရ္ာ ၎သညပ္င ္တ႐ုတ္- 
ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးေျပာင္းလဲမႈ 
ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐တု္ႏုငိင္သံုိ႔ မၾကာ  
ေသးမီက သြားေရာက္ခဲ့သူ ဦးၿဖဳိး 
မင္းသိန္းကေျပာသည္။
 တ႐ုတ္က ယခုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ 
အေပၚ မူ၀ါဒေျပာင္းခ်ဥ္းကပ္လာ 
ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ 
တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္အ 
က်ဳိးစီးပြားကိ ုကာကြယလ္ုရိင္းျဖစ ္
ႏိုင္သည္ဟု ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈမ်ား 
လည္း ရွိသည္။
 ‘‘တ႐ုတ္ႏုငိင္အံေနနဲ႔ ျမန္မာ 
ႏုငိင္အံေပၚ ခ်ဥ္းကပ္တဲပံု့စ ံအတန္ 
အသင့္ေျပာင္းလလဲာတာကေတာ ့
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ အ  
ေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအၾကား 
ဆက္ဆံေရးေတြေၾကာင့္ အဓိက 
ေျပာင္းလဲလာတာလုိ ႔ ထင္ပါ 
တယ္’’ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း 
ကေျပာသည္။
 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီေရး 
ေတာင္းဆိုဆႏၵျပသူမ်ားအား အ 
ၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း 
ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတ 
ကာ၏ ဖိအားေပးမႈကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ 
ရၿပီး အထီးက်န္ျဖစ္သြားခဲ့ေသာ 
ျမနမ္ာစစအ္စုိးရကိ ုတ႐တုအ္စုိးရ 
က ေထာကခံ္အားေပးခဲ့သည။္ စစ ္
အစိုးရအတြက္ စစ္လက္နက္မ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သလုိ ျမန္မာႏွင့္ 

ဓာတ္ပုံ−ေက်ာ္ဇင္သန္း၀ူခုန္းမင္းသား ျမန္မာပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ေဖ်ာ္ေျဖမႈ
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ပိုမုိရင္းႏွီးစြာ အနီးကပ္ဆက္ဆံမႈ 
မ်ား ျပဳလပုခ္ဲသ့ည။္ ႏုငိင္တံြင္း လူ႔ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအ 
တြက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္ 
အစုိးရအား ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး 
ေကာငစ္တီြင ္အေရးယူရန္စစီဥ္ခဲ ့
ရာ တ႐တုက္ ဗတီုအိာဏာသံုးကာ  
ပယ္ခ်ခဲ့သည။္ ထို႔အတြက ္ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ဝယ္ယူခြင့္ရခဲ့ၿပီး 
ဧရာဝတီႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ 
အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံ 
ကိန္းႀကီးမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို 
လည္း ရရွခိဲပ့ါသည။္ တ႐တု္ႏုငိင္ ံ
အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ 
အိႏိၵယသမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္ကို 
ပင ္ျမန္မာအစိုးရထံမွ ရရိွခဲသ့ည။္
 တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ျမန္မာ 
ႏုငိင္ ံေက်ာက္ျဖ ၿဴမိဳ႕မ ွတ႐တု္ႏုငိင္ ံ
ေရႊလီၿမိဳ႕ကိုျဖတ္ကာ ယူနန္ျပည္ 
နယ္အတြင္းပုိင္းထိ စုစုေပါင္း ကီ  
လိုမီတာ ၂,၅၂၀ ရွည္သည့္ 
တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕ပိကုလ္ုငိ္းကုလိည္း တည ္
ေဆာက္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ အေမရိ 
ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ 
အကုန္က်ခံတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုကလ္ုငိ္း သည ္
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ႏွစ္လယ္ပုိင္းမွ 
စတငအ္သံုးျပဳေနၿပီ ျဖစသ္ည။္ ႏစွ ္
စဥ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုဗမီတာ  
၁၂ ဘီလီယံ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ 
ေဆာင္ေပးႏုငိမ္ည ္ျဖစသ္ည။္ ၎ 
သည ္တ႐တု္ႏုငိင္ ံတငသ္ြင္းေနရ 
ေသာ ဓာတ္ေငြ႕စုစုေပါင္း၏ ၂၈  
ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိသည္ဟု ပိုက္ 
လုိင္းစီမံကိန္း လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ 
တ႐ုတ္ကမုၸဏ ီCNPC က ထုတ္ျပန္ 
ထားသည္။ ယင္းပုိက္လိုင္းမွ ရရွိ 
မည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
မ်ားေၾကာင္ ့တ႐တု္ႏုငိင္အံေနျဖင့ ္
ႏွစ္စဥ္ေက်ာက္မီးေသြး တန္ခ်ိန္ 
သန္း ၃၀ ေက်ာ ္အသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ ့
ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကာဗြန္ဒုိင္ 
ေအာက္ဆုိက္ ထုတ္လႊတ္မႈ ပမာ 
ဏ တန္ခ်ိန္ ၅၃ သန္း ႏွစ္စဥ္ 
ေလွ်ာခ့်သြားႏုငိမ္ညဟ္ ုဆိသုည။္
  ယင္းပုိက္လုိင္းႏွင့္အၿပိဳင္ 
ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္း 
စမံီကန္ိးကိလုည္း ေဖာကလ္ပ္ုရန္ 
စီစဥ္ေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
တြင္ အၿပီးေဖာက္လုပ္ရန္ တ႐ုတ္- 
ျမန္မာ အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ား ညိႇ 
ႏႈငိ္းသေဘာတူထားသည။္ တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံသည္ ၎၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးအတြက ္ႏုငိင္အံေရ႕ွ 
ပုငိ္းရွ ိကမ္း႐ိုးတန္းၿမိဳ႕မ်ားတြင ္အ 
ေျခစိကု္ေဖာ္ေဆာငခ္ဲရ့ာမ ွလကရ္ွ ိ
အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္ 
ပုိင္းေဒသမ်ားသို ႔ ဦးတည္လာ 
ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေက်ာက္ျဖဴ- 
ကူမင္းရထားလမ္းႏွင့္ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း စီမံ 
ကိန္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးအတြက ္အလြန္အေထာကအ္ 
ကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
 ထုိသို႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရထံမွ 

ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အခြင့္ထူးမ်ားရရွိခဲ့ 
ေသာ္လည္း လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ 
ႏုငိင္ံေရးအေျပာင္းအလဲႏငွ့ ္တခံါး 
ဖြင့္စီးပြားေရးစနစ္  က်င့္သံုး 
လာမႈတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕လာၿပီ 
ျဖစ္သည္။
 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အာရွ- 
ပစဖိတိ ္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈ ပိမုိ ု
အေလးထား လပု္ေဆာငလ္ာသလု ိ
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ 
တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ 
ႏုငိင္အံၾကား သတံမန္ေရးဆုငိရ္ာ 
တုိးတက္မႈ၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္း 
ေဆာငရ္ြက္ေရး အလားအလာတို႔ 
အျပင္ စစ္ေရးအရပါ ပူးေပါင္း 
ေဆာငရ္ြကရ္န္ ျဖစတ္ညလ္ာေနမႈ 
မ်ားက တ႐တု္ႏုငိင္အံတြက ္စုိးရမိ ္
မႈျဖစ္ေစသည။္ အေနာကဥ္ေရာပ 
ႏိုင္ငံမ်ား၊ အာရွႏုိင္ငံမ်ားလည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ေနရာ 
၎က တ႐ုတ္အစုိးရအေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ ဆက္ 
ဆံေရးအတြက္ တြန္းအားေပးသ 
ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည။္ တ႐ုတ္အစုိးရ 
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အ 
ေနာက္အုပ္စုလုိလားသည့္ ႏုိင္ငံ 
တစခ္ုျဖစ္ေစလုိေသာ သေဘာမရွ ိ
ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိသည္။
 တ႐ုတ္၏ ႏစွ္ႏုငိင္ခံ်စၾ္ကည ္
ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ၎၏ စီးပြားေရး၊ 
လူမႈေရးမ်ား အရွိန္ေလ်ာ့က်မ 
သြားေစရန္ ပုိမုိအားစိုက္ လုပ္ 
ေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း 
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအ 
သင္း (မႏၲေလး) ဥကၠ႒ မႏၲေလး 
တကၠသုိလ္ပါေမာကၡ(ၿငိမ္း) ဦးပုိ 
ျမင့္က သံုးသပ္သည္။
 အိႏိၵယသမုဒၵရာ၏ ကမ္း႐ုိး 
တန္းႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ 
ဆိပ္ကမ္းမ်ားရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ အိမ္ 
နီးခ်င္းႏုိင္ငံတစ္ခုထက္ ပိုမိုသည့္ 
အေရးပါမႈမ်ားရိွေနသည။္ တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံသည္ ပထဝီအေနအထားအ 
ရ အေမရိကန္ကဲ့သုိ႔ ပစိဖိတ္ႏွင့္ 
အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာ ပငလ္ယ္ 
ထြက္ေပါက္ႏွစ္ခုရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ 
ဟုတ္ေပ။ ထို႔အတြက္ တ႐ုတ္ 
သည ္ျမန္မာထံမွ အိႏိၵယသမုဒၵရာ 
ထြက္ေပါက္ကုိ ရယူလုိသည္။ ထုိ႔ 
ေၾကာင့ ္ယခကုဲသ့ုိ႔ ေျပာင္းလခဲ်ဥ္း 
ကပ္လာျခင္း ျဖစ္ႏုငိသ္ညဟု္ ေလ ့
လာသူမ်ားက ဆုိသည္။
 အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး 
တစ္ႏွစ္မျပည့္မီမွာပင္ ယခင္စစ္ 
အစိုးရ လကထ္ကက္ သေဘာတူ 
ညမီႈရခဲၿ့ပီး တည္ေဆာက္ေရးလပု ္
ငန္းမ်ား လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ 
ေနသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ 
ဒသမ ၅ ဘီလီယံတန္ ဧရာဝတီ 
ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို လူထု 
ကန္႔ကြက္သည့္အတြက္ ၎၏ 
သက္တမ္းအတြင္း ဆုိင္းငံ့ထား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္း 
စိန္က ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ သတိေပးမႈ 
ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္က သူ၏ အိႏိၵယ 
သမုဒၵရာထြက္ေပါက္ကို ျမစ္ဆံု 
ဆည ္စမံီကန္ိးကဲ့သို႔ အျဖစမ္ခံပါ။ 
 ထုိ ႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ 
အဓိကပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ လမ္း  
ေၾကာင္းမ်ားသည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵ 
ရာတြင ္ရိွေနသည။္ ပစဖိတ္ိေဒသ 
ကု ိအေမရကိနက္ ခ်ဳပက္ုငိထ္ားရာ 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ အျခားဒုတိ 
ယ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ လိုအပ္ 
ေနသည္။ ဒုတိယပင္လယ္ထြက္ 
ေပါက္ကုိ ရွာသည့္အခါ အိႏိၵယ 
သမုဒၵရာထြက္ေပါက္ရွိသည့္ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံသည္ ပထဝီ၀င္အေနအ 
ထားအရ တ႐ုတ္အတြက ္အေရးပါ 
လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာ 
ဦးေက်ာဝ္င္းက သံုးသပ္ေျပာၾကား 
ထားသည္။
 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေရနံတင္ 
သြင္းမႈ စစုုေပါင္း၏ ၈၀ ရာခုငိ္ႏႈန္း 
ကုိ အေမရိကန္ေရတပ္ကထိန္းခ်ဳပ္  
ႏုငိစ္ြမ္းရွသိည္ ့မေလးရွားႏငွ့ ္ဆမူ 
ၾတားကြၽန္းၾကားရွိ မလကၠာေရ 
လက္ၾကားကိုျဖတ္ကာ အသံုးျပဳ 
ေနရသည။္ တ႐ုတ္ႏုငိင္အံေနျဖင့ ္
အေမရိကန္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲ 
ရာယ္ရိွလာႏုိင္ေသာ မလကၠာေရ 
လက္ၾကားကို ေရွာင္လႊဲလုိေန 
သည္။ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ 
ကမ္းသည ္တ႐ုတ္ႏုငိင္၏ံ မလကၠာ 
ေရလကၾ္ကား အက်ပ္အတည္းကိ ု
ေျပလည္ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ သေဘၤာ 
မ်ားျဖင့ ္တင္ေဆာငလ္ာေသာ ေရန ံ
မ်ားကုိ ရခုိင္ကမ္း႐ိုးတန္းမွတစ္ 
ဆင့ ္ျမနမ္ာျပညက္ိုျဖတက္ာ ပုကိ ္
လုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ တင္ပုိ႔မည္ဆုိ 
လွ်င ္တ႐တု္ႏုငိင္အံတြက ္မလကၠာ  
ေရလကၾ္ကားကိ ုမီခွုရိမႈ သံုးပံတုစ ္
ပံုခန္႔ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ေၾကာင္း  
ဖုိင္နယ္ရွယ္တုိင္းမ္သတင္းစာ၏ 
အာရွအယ္ဒတီာ ေဒးဗစ္ေပးလင္း 
က သံုးသပ္သည္။
 ၂၁ ရာစု ပထဝီ၀င္ႏုိင္ငံေရး 
အရ အိႏိၵယသမုဒၵရာသည္ ကမၻာ 
လံုးဆုငိရ္ာ အားၿပိဳငမ္ႈမ်ား၏ ဗဟိ ု
ခ်က္ျဖစ္လာေနသည္။ အေမရိကန္ 
ႏိုင္ငံသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ 
ႏွင့္ ပုိမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာ 
ေနသည။္ ယင္းမွာ ကမၻာ့အငအ္ား 
ႀကီးႏုငိင္ ံျဖစလ္ာေစေရး ႀကိဳးပမ္း 
ေနသည့္ တ႐ုတ္အတြက္ အဓိက 
စိန္ေခၚမႈပင္ျဖစ္သည္ဟု အေမရိ  
ကန္မွ ၾသဇာႀကီးမားသည့္ ပညာ 
ရွင၊္ စာေရးဆရာ ေရာဘတ္ကတ္ 
ပလန္က သံုးသပ္သည္။
 ကမၻာ့တတိယအႀကီးဆံုး ေရ 
ျပင္ျဖစ္ေသာ အိႏိၵယသမုဒၵရာတြင ္
တည္ရွိႏုိင္ေရး တ႐ုတ္တို႔ စြမ္း 
ေဆာင္မွသာ ယင္းအခ်က္က 
တ႐ုတ္တုိ႔ ကမၻာ့စစ္အင္အားႀကီး 
ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမည္လား (သို႔မ 
ဟုတ္) ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင့္သာ 
ထိေတြ႕ေနရသည့္ ေဒသတြင္း 
အငအ္ားႀကီးႏုငိင္ ံအဆင့္ျဖင္သ့ာ 
ရွိေနမလားဆုိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ 

လမ့္ိမယ္ဟု ေရာဘတ္ကတ္ပလန္ 
က ၎၏ခန္႔မွန္းမႈကုိ Foreign 
Affairs မဂၢဇင္းတြင္ ‘‘၂၁ ရာစုအ 
တြက္ ဗဟုိခ်က္ေနရာ၊ အိႏိၵယ 
သမုဒၵရာထမွဲာ ကစားရမည္ ့ပါဝါ’’  
‘‘Center Stage for the 21st 
Century: Power Plays in the 
Indian Ocean’’ေခါင္းစဥ္ျဖင့ ္ေရး 
သားခဲ့သည္။
  ကမၻာ့ေတြးေခၚပညာရွင္ 
၁၀၀ ဦး စာရင္းတြင ္ပါဝငၿ္ပီး အစိုးရ 
အဖြဲ႕၏ အႀကံေပးျဖစ္သူ ဦးသန္႔ 
ျမင့ဥ္ီးက သ၏ူ တ႐တု္ႏငွ့ ္အိႏၵယိ 
ဆံုမွတ္ (Where China Meet 
India)စာအုပ္တြင္ ပထဝီအေန 
အထားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ 
ရွိမႈသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ 
အထူးအေရးပါၿပီး တ႐ုတ္တုိ႔၏ 
ပငလ္ယ္ႏစွခု္မူဝါဒအတြက ္ျမန္မာ 
သည္ မွတ္တုိင္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု 
ေရးသားထားသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ 
၏ ပငလ္ယဆ္ပိက္မ္းႏငွ့ ္ေ၀းကြာ 
ေသာ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ားရွိ 
ျပညန္ယ္မ်ား ကန္ုစညဆ္ကသ္ြယ္ 
ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ရန္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ 
ႏငွ္ ့တ႐တု္ႏုငိင္ ံေျမာကဘ္ကပ္ုငိ္း 
ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္တုိ႔အတြက္ 
အထူးအေရးပါသည္ ့မဟာဗ်ဴဟာ 
ေသာ့ခ်က္ျဖစသ္ညဟု္ ကလုသမဂၢ 
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ 
၏ေျမးျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ 
ဦးကဆုိသည္။
 ထုိသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မဟာ 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ဘက္မွ မူ၀ါဒ 
ေျပာင္းခ်ဥ္းကပ္လာရာ ျမန္မာ 
ႏုငိင္အံေနျဖင္လ့ည္း ျပညသ္လူထုူ 
၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခုိက္မခံဘဲ 
ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ေျပလည္စြာ 
ဆက္ဆံရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ 
သည္။
 ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ 
တြင ္ကလုသမဂၢ၏ ဖအိားေပးမႈမွ 
လြတ္ေျမာကရ္နတ္႐တု္ႏုငိင္၏ံ ဗ ီ
တုိအာဏာကုိ အားကုိးခဲ့ရၿပီး ထုိ႔ 
အတြက ္တ႐တုတ္ို႔လုခိ်င္ေသာ အ 
ခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခပ္လြယ္လြယ္ 
ႏွင့္ ခပ္ေခ်ာင္ေခ်ာင္ ေပးအပ္ခဲ့ရ 
သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဒီမုိက 
ေရစီႏုိင္ငံ ျဖစ္လာၿပီျဖစ္သည့္အ 
တြက္ တ႐ုတ္တုိ႔လုိခ်င္ေသာ အ 
ခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုခပတ္င္းတင္း ခပ ္
မာမာျဖင့္ ေစ်းႀကီးႀကီးကုိင္ကာ 
ျမနမ္ာႏုငိင္ ံျပညသ္လူထူအုက်ဳိးရွ ိ 
ေအာင္ ေတာင္းဆုိလုိ ႔ရလာႏုိင္ 
သည္ဟု ဦးရဲထြန္းကေျပာသည္။
 ‘‘Win-Win System ေပါ့။ ႏစွ ္
ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရွိေအာင္ 
ဆက္ဆံသင့္တယ္’’ဟု ဦးရဲထြန္း 
ကေျပာသည္။
 လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီး 
ဆုံး ကနုသ္ြယဖ္က္ႏုငိင္ ံျဖစသ္လု ိ
ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈအ 
မ်ားဆုံး ျပဳလုပ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံ 
လည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အ 

တြင္း တ႐တု-္ျမနမ္ာ ႏစွ္ႏုငိင္ကံနု ္
သြယ္ေရးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ  
၆ ဘလီယီံေက်ာရ္ွခိဲၿ့ပီး လကရ္ွအိ 
ခ်ိန္ထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘ ီ
လယီံေက်ာ ္တ႐တုက္ ျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ ျမန္ 
မာႏုငိင္၏ံ လယယ္ာထြကက္နုအ္ 
မ်ားစမုွာလည္း တ႐တု္ႏုငိင္သံုိ႔သာ 
အဓတိငပို္႔ေရာင္းခ်ေနရဆဲျဖစၿ္ပီး 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၀ယ္လုိအား 
ေၾကာင္ ့စီးပြားေရးတြင ္ျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
အေနျဖင္ ့တ႐ုတ္ကိ ုပစပ္ယ္၍ မရ 
ေသးဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာ 
သည္။
 ‘‘တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အၾကား ဆကဆ္ံေရးဟာ မဟာဗ်ဴ 
ဟာေျမာက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ 
တ႐တု္ႏုငိင္ဟံာ ျမနမ္ာႏုငိင္ရံ႕ဲ ဗ်ဳ  
ဟာေျမာကအ္မိန္ီးခ်င္းႏုငိင္ပံါ’’ဟ ု 
ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက ေျပာ 
သည္။
 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေပၚ ေျပာင္းလဲဆက္ဆံလာမႈ 
မ်ားသည္ ျမန္မာအားအေနာက္ 
အပုစ္ဘုက္မပါသြားေစေရးထက္ 
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးစီး 
ပြားခြဲေ၀ရယရူနပ္ုမိုဥိီးစားေပးစဥ္း 
စားလိမ့္မည္ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ဳိး 
သိမ္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 ‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ 
ဆက္ဆံေရး ျဖစ္စဥ္ကုိၾကည့္ရင္ 
တ႐ုတ္ႏုငိင္ဟံာ အေမရိကန္ျပည ္
ေထာင္စုထက္ ပုိအေရးႀကီးပါ 
တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔လည္း 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ အေမရိကန္ျပည္ 
ေထာငစ္ ုအပါအ၀င ္ႏုငိင္တံကာနဲ႔ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီး ကုိယ့္အမ်ဳိး 
သားအက်ဳိးစီးပြားအတြက ္အလပု ္
လုပ္ႏုိင္ဖုိ ႔လုိပါတယ္’’ဟု ၎က 
ေျပာသည္။
 အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္ဥက႒ၠ ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကည ္
ကလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္ 
မာႏုငိင္ံႏငွ္ ့ထစိပ္ေနသည္ ့အမိန္ီး 
ခ်င္းႏုိင္ငံႀကီး ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ေျပလည္ 
ေကာင္းမြန္ရန္ ႀကဳိးစားဖို႔ လိုအပ္ 
ေၾကာင္း မၾကာခဏေျပာေလ့ရွိ 
သည။္ ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကညက္ 
ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအရ ျဖစ္ 
တည္ေနၿပီးျဖစသ္ည္အ့တြက ္အိမ္ 
နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကုိကိုယ္လိုခ်င္သည့္ 
ႏုိင္ငံေရြးခ်ယ္၍ ရႏုိင္မည္မဟုတ္ 
ဘဲ ၎တုိ႔ႏွင့္ အဆင္ေျပေကာင္း 
မြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိရန္ ႀကဳိး 
စားဖုိ႔လုသိညဟ္ ုၿပီးခဲ့ေသာမတလ္ 
က ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ အထက္ 
ျမန္မာျပည္ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားသည္။
 ‘‘ကြၽန္မတုိ႔ဟာ ဒီေခတ္ ဒီအ 
ခါမွာ လက္ေတြ႕က်က် တစက္မၻာ 
လုံးနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ေနရမယ္။ 
အထူးသျဖင္ ့ကြၽန္မတို႔ အိမ္နီးနား 
ခ်င္းေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ေနဖုိ႔ 
လုပိါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာငဆ္န္းစ ု
ၾကည္က ေျပာသည္။
 တ႐ုတ္ႏုငိင္ကံလည္း ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ 
ထိခုိက္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား 
လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
ယေန႔အခ်န္ိတြင ္ျမန္မာႏုငိင္အံား 
တ႐တု္ႏုငိင္မံွေပးေနသည္ ့ကညူမီႈ 
မ်ားမွာလည္း ေစတနာအရင္းခံ 
သကသ္က္ျဖင္ ့ေပးျခင္းသာျဖစၿ္ပီး 
အတိတ္ကာလက ျဖစခ္ဲသ့ည္ ့ျမန္ 
မာ-တ႐ုတ္ ပဋိပကၡမ်ဳိး ထပ္မံျဖစ ္
ေပၚလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
မႏၲေလးၿမိဳ႕အေျခစုိက္ တ႐ုတ္ 
ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ ဒုတိယ 
ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ မစၥက်င္းယိ 
လင္းကေတာ့ ဆုိပါသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရ 
အပုခ္်ဳပသ္ည္ျဖစ္ေစ၊ ဒီမိကုေရစီ 
အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ျဖစ္ေစ 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ 
စြက္ဖက္မည္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ 
ျပည္သူျပည္သားမ်ား ေရြးခ်ယ္ 
ေသာ တက္လာမည့္ အစိုးရတုိင္း 
ကိ ုျပညသ္မူ်ား၏ အစုိးရဟ ုယဆူ 
ၿပီး ဆက္ဆံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
မစၥက်င္းယိလင္းက ဆုိသည္။
 ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္တစ ္
ေလွ်ာက္ရွိ တုိင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား တည္ရွိရာေန 
ရာမ်ားသည ္ယေန႔အခ်ိန္ထိ မၿငမ္ိး 
ခ်မ္းေသးပါ။ ကခ်ငလ္ြတ္ေျမာက ္
ေရးတပ္မေတာ္၊ ‘ဝ’အမ်ိဳးသားတပ္ 
မေတာ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ တုိင္းရင္း 
သားလကန္ကက္ုငိတ္ပဖ္ြ႕ဲမ်ားႏငွ့ ္
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးသည္ 
လည္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 
တြင္ ထူးျခားစြာ သက္ေရာက္မႈ ရွိ 
ေနသည္။
 ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရိွ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား 
ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡေျပ 
လည္ရန္ တ႐ုတ္၏ အခန္းက႑ 
မ်ားစြာအေရးႀကီးသည္။ အစုိးရ 
ႏွင့္ေရာ နယ္စပ္ရွိ တုိင္းရင္းသား 
လကန္ကက္ုငိမ္်ားကုပိါ တ႐တုက္ 
မ်ားစြာၾသဇာသက္ေရာက္သည္ဟု  
ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။
 တ႐ုတ္အတြက္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ 
မွာ အေရးႀကီးသလို ျမန္မာအ 
တြကလ္ည္း တ႐ုတ္က အေရးႀကီး 
ေနသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့တ႐ုတ္တို႔က 
၎တုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒကုိ ႏွစ္ 
ပုိင္းအတြင္း ေျပာင္းလဲေနသည္။
 ဂ်က္ကီခ်န္း၊ ဝူခုန္း စေသာ 
ျမနမ္ာအႀကိဳက ္မင္းသားမ်ား တစ ္
ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ လာေန 
ျခင္းမွာလည္း သံတမန္ဆက္ဆံ 
ေရး ဗ်ဴဟာေျပာင္းလဲမႈ၏ ရလဒ္ 
ျဖစ္သည္။
 ‘‘ႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားအက်ိဳး 
စီးပြားေပၚမွာ အေျခခၿံပီး လထူကုိ ု
အေျချပဳတဲ ့ဒမီိကုေရစစီခံ်နိစ္ံႏႈန္း 
မီတဲ့ တက္ ႂကြတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရး 
မူဝါဒကို ကုိင္တြယ္သင့္တယ္လုိ႔ 
ထင္တယ္’’ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလယွ ္ဦးၿဖိဳးမင္းသနိ္းက တုကိ ္
တြန္းသည္။          ။
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 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တစ္ဝိုက္သည္ 
ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေရႊ 
ေခတ္ျဖစခ္ဲသ့ည။္ ဗမာ့ေရပုိငန္က ္
မွာ ငါးခုိးဖမ္းရာတြင္ မြန္ဗမာေလွ 
လုပ္သားမ်ားကိုအမွီျပဳ၍ ထုိင္း 
သူေဌးတုိ႔ ငါးဖမ္းေလွတစ္စီးပိုင္ 
ရာမ ွဆယစ္ီး၊ ဆယ္င့ါးစီးပိငုက္နု ္
ၾကသည္။ ဗမာ့ေရျပင္တြင္ ဝါး 
လပ္ဝါးတန္းငါးဖမ္းေလွမ်ား ပိကု္ 
တစ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ဆြဲ႐ံုမွ်ျဖင့္ ေလွ 
တစစ္ီးစာ ငါးအျပည္ရ့ၾကသညဟု္ 
ပင ္ၾကားခဲ့ဖူးသည။္ ဝင္ေငြေကာင္း 
ေသာ မြန္ဗမာငါးဖမ္းအလုပ္သမား 
မ်ားသည ္အာစယံီကိ ုဘဝအေမာ 
ေျဖေဆးအျဖစ္ ဖန္တီးသံုးစြဲ ၾက 
ဟန္ရွိသည္။ အာစီယံေဖ်ာ္စပ္ရာ 
တြင ္ဘုငိက္ေထာ ့(ဘနိ္းစာရြက)္၊ 
ရာကစ္အုိင္ေခၚ ထိုင္းႏုိင္ငံလုပ္ 
ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ေဆးတစ္မ်ိဳး  
ႏငွ္ ့ေကာဖ္မီစတ္ို႔ေရာစပက္်ိဳခ်က ္
ရ၏။ မြန္ဗမာတို႔ထံမွ အတုျမင္ 
အတတ္သင္သည့္ ထုိင္းလူမ်ိဳးတို႔ 
ကား ေကာ္ဖီမႈန္႔ေနရာတြင္ ကုတ္ 
(COKE)ေဖ်ာ္ရည္ကို အစားထုိး 
သံုးစြဲလာၾကသည္။ ေကာ္ဖီသည္ 
ညဘက္တြင္ အလြယ္တကူအိပ္ 
မေပ်ာ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။
 ဘနိ္းစာရြကသ္ည ္ထိငု္းႏုငိင္ ံ
ေတာငပ္ိငု္းေနရာအႏွံ႔တြင ္အေလ ့
က်ေပါကသ္ည္ ့အပငတ္စမ္်ိဳးျဖစ ္
ေသာ္ျငား ယခမု်က္ေမွာကက္ာလ 
တြင္ မြန္ဗမာမ်ား၊ ျမန္မာျပည္သို႔ 
သယ္ေဆာင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈေၾကာင့္  
အခ်ိဳ႕ေသာ မြန္ျပည္နယ္ေက်းရြာ 
မ်ားတြင ္ဘုငိက္ေထာပ့ငမ္်ားရွိေန 
ၿ ပီ ဟု ဆို ၏ ။  ဘို င္ ကေ ထာ့ ကို  
သရကပ္င ္ပိႏၷပဲငတို္႔ကဲသ့ို႔ပငစ္ည ္
ႀကီးသည့္ သစ္ပင္ ႀကီးမ်ားတြင္ 
ကပ္လ်က္စိုက္ပ်ိဳးကာ အဆုိပါ 
အပင္ႀကီးမ်ားေပၚသို ႔ ႏြယ္တက္ 
ေစျ ခင္းျ ဖင့္  အမ်ားမျ မင္သာ  
ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည္ဟုပါ 
သိရျပန္သည္။ စင္စစ္ ဘုိင္က 
ေထာရ့ြကက္ိ ုထုငိ္းလမူ်ိဳးသကႀ္ကီး 

ရြယ္အိုမ်ားက ေသြးတုိး၊ ဆီးခ်ိဳ 
ေကာင္းသည္ဟူေသာ ေဆးဖက္ 
ဝငအ္ပငတ္စမ္်ိဳးအျဖစ ္ေရွးျမန္မာ 
မ်ား ေဆးရြက္ႀကီးငံုသကဲ့သို ႔ ငံု 
ေလ့ရွိၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ယိုး 
ဒယားသို ႔ေရာက္စက ဘုိ င္က 
ေထာရ့ြကက္ိ ုကိယုတ္ုငိ္ျမည္းစမ္း 
ဝါးၾကည္ဖ့ူးရာ အရသာမွာ အတန္ 
ငယ္ခါးသက္သက္ျဖစ္၍ အတန္ 
ၾကာေသာ္ ရီေဝေဝခံစားခ်က္ေပၚ 
လာသည္။ ဘိန္းစာရြက္အေၾကာင္း 
ေခါင္းထဲေရာက္ေနေသာ ကြၽန္ 
ေတာ္သည္ အလီေမာင္ေမာင္ကို 
တီးေခါက္ၾကည့္မိျပန္သည္။
 ‘‘အလီေရ၊ အခုေလာေလာ 
ဆယ္ ဘိန္းစာရြက္နဲ ႔  အာစီယံ 
ဘယ္ေဈးေပါက္ေနတုံးကြ’’
 ‘‘ဟာ.. ဦးကလည္း ကြၽန္ 
ေတာ့္ကို ဘိန္းစားထင္ေနၿပီလား 
မသိဘူး။ အခုဘိန္းစာရြက္ တစ္ 
ကလီိကုိ ုထိငု္းဘတ္ေထာင့္ႏစွရ္ာ 
ေလာက ္ေပါက္ေဈးရိွတယ္။ လက ္
လီဆုိရင္ေတာ့ ေထာင့္ေျခာက္ရာ 
ေလာက္ေပါ့။ ဟိုအရင္တုန္းက 
ေတာ ့တစက္လီိကုိ ုဝယ္ေဈးဘတ ္
ကိုးရာေလာက္ပဲရွိတာ။ ေရာင္း 
ေဈးကေတာ့ ဝယ္သူကိုလိုက္ၿပီး 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားတာပါပဲ။ က်ိဳ ၿပီး 
သား အာစီယံကေတာ့ အမ္မလြိဳ င္း 
ဟဆစ ္(M150) တစပု္လင္းစာကိ ု
ဆယ္ဘတ္ဦးရ’’
  ‘ ‘ဒါနဲ ႔  ကိုယ္ ၾကားဖူး သ 
ေလာက္ အာစီယံထဲမွာ ျခင္ေဆး 
ေခြနဲ႔ အေမႊးတုငိအ္မႈန္႔ေတြေရာၿပီး 
ေဖ်ာ္ၾကတယ္ဆုိ’’
 ‘‘အလကားပါဦးရာ။ ဘိန္း 
စာရြက္က ဖူးခက္မွာ ဒီေလာက္ 
ေပါေနတာ။ ဝယ္ရခက္တယ္ဆုိ 
တာ ထုိင္းရဲေတြအဖမ္းအဆီးမ်ား 
လုိ႔ဦးရ။ တစခု္ေတာ့ရိွတယ္။ အာ 
စီယံေသာက္ေနက်လူတခ်ိဳ ႕က 
အခ်နိမ္သီလူိတုဲက့ိယုတ္ာအတုငိ္း 
အာစီယံအလြယ္တကူရွာမရတဲ့ 
အခါ ယင္းကိကုၿ္ပီးေတြ႕ရာအမႈန္႔ 

ေလွ်ာက္ထည့္ၾကတာေတာ့ ျဖစ္ 
ႏုိင္တယ္။ ထုိင္းဥပေဒမွာ ဘိုင္က 
ေထာ့ဟာ ႁခြင္းခ်က္ရွိတယ္ဦးရ။ 
ထုငိ္းအမိ္ေတြမွာ တစအ္မိတ္စပ္င ္
စိုက္ခြင့္ရွိတယ္လို ႔ေတာင္ ကြၽန္ 
ေတာၾ္ကားဖူးတယ။္ ထုငိ္း၊ မေလး 
ရွားနယ္စပ္ ယာလာ၊ ပတ္တနီ၊ 
ဆြန္ခလာလိုၿမိဳ႕ေတြမွာ ဆုိင္ေတြ 
ေပၚေတာင ္တင္ေရာင္းၾကတယ္။ 
ေနာကပ္ိငု္းေတာ ့မြနဗ္မာေတြသံုး 
တာမ်ားလာၿပီး ဥပေဒတင္းက်ပ္ 
လာတာ။ အခုဆုိဖူးခက္က မြန္ 
ဗမာေတြရဲ႕ အလွဴမဂၤလာေဆာင္ 
ပြဲတုိင္းလိုလုိမွာ အာစီယံနဲ႔ ဧည့္ခံ 
ၾကတာဆုိေတာ့ ထိုင္းပုလိပ္ေတြ 
ေငြညႇစလ္ုိ႔ ပိုေကာင္းတာေပါ’့’ အ 
လီေမာင္ေမာင္ကား စကားေျပာ 
မျပတ္သလို အလုပ္ကိုလက္ ႏွင့္ 
မျပတ္။ သြပ္ျပားအသစ္ကို မီးဖို 
ေအာက္ခံသစ္သားစားပြဲႏွင့္ တ 
ဒုန္းဒုန္းထုကာကပ္ရင္း သံခ်က္ 
စြဲေနသည္။
 ‘‘ဒါနဲ ႔အလီ ရင္းရင္းႏီွးႏွီးပဲ 
ေမးရဦးမယ။္ မင္းဟိတုစ္ေလာက 
ဘိန္းစာရြက္မႈနဲ ႔ အခ်ဳပ္က်ေသး 
တယ္ဆုိ’’
 ‘‘ဟုတ္တယ္ဦးရ။ ဒီေကာင္ 
ေတြ ကြၽန္ေတာဘ္နိ္းစာရြက္ေရာင္း 
ေနတာ သိသိခ်ည္းပဲ။ ဝထစ္ရပ္ 
ကြက္က ထုိင္းပုလိပ္ေတြထဲမွာ 
ကြၽန္ေတာမ္သတိဲသ့ ူတစ္ေယာက ္
မွ မရွိဘူး။ ဒီေကာင္ေတြ ကြၽန္ 
ေတာ့္ကို ေဘးမဲ့ေပးထားတာ။ အဲ 
ဒီေန႔က လာဖမ္းတဲ့ရဲေတြဟာ စမ္ 
မေကာင္းအပိုင္ကတဲ့။ အမႈမျဖစ္ 
ေအာင္ဘတ္ႏွစ္ေသာင္းေတာင္း 
တာမို ႔ ကြၽန္ေတာ္လည္းေပးစရာ 
မရွိေတာ့ ဖူးခက္အခ်ဳပ္ထဲမွာ ႏွစ္ 
လေလာက္ၾကာတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ရေနာင္းဘက္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ကို 
သြားသြန္တယ္။ အခုကြၽန္ေတာ့္ 
ဘာသာ ဘတ္စ္ကားနဲ႔ဖူးခက္ကို 
ျပန္တက္လာတာ တစ္လေက်ာ္ပဲ 
ရွိေသးတယ္။ အခုေတာ့ ဘိန္းစာ 
ရြက္ေရာင္းတဲ့အလုပ္ကို မလုပ္ 
ေတာ့ဘူးဦးရာ။ ကြၽန္ေတာ့္လုပ္ပံု 
က စီးပြားျဖစ္လည္းမဟုတ္၊ သူ 
ငယ္ခ်င္းအသိမိတ္ေဆြေတြမ်ား 
ေနေတာ့ ေဟးလားဝါးလားဘဝနဲ႔ 

နာမည္ပ်က္ေနတာ။ ကြၽန္ေတာ့္ 
သ မီး ႀ ကီးေ တာ င္  ဆ ယ္ တ န္း  
ေရာက္ေနၿပီ။ အငယ္ေကာင္က 
အခုမွ သူငယ္တန္းစတက္မွာဆုိ 
ေတာ့ မိန္းမကလည္း ဆူလွၿပီ။ 
မလုပ္ေတာ့ပါဘူးဦးရာ။ ကြ ၽန္  
ေတာ္လုပ္တာက အေပ်ာ္လုပ္  
သလိုျဖစ္ေနတယ္’’
 ‘‘မလပ္ုေတာ့ရင္ေကာင္းတာ 
ေပါက့ြာ။ မင္းညညီီႏုငိတ္ုိ႔ကိ ုအား 
က်စမ္းပါ’’
 ‘‘အာ.. ဦးကလည္း ညညီီႏုငိ ္
နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ သူငယ္ခ်င္းအရင္း 
ဗ်။ သကူ ကံေကာင္းတဲသ့စူာရင္း 
မွာ ပါတယ္လို႔ေျပာလို႔ရတယ္’’
 ညီညီႏုိင္အေၾကာင္း ကြၽန္ 
ေတာစ္ကားစလိကုသ္ည္အ့ခါ သူ႔ 
မ်က္ႏွာသိသိသာသာေျပာင္းလဲ 
သြားသည။္ ညညီီႏိငုက္ား ရနက္နု ္
ဇာတိဟုဆိုသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္ 
တြင္  ညီညီႏုိင္သည္ ဖူးခက္ရွိ  
အႀကီးဆံုးေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ 
ငန္းခြင္ျဖစ္ေသာ ဖန္နဆြန္ (FAN- 
ASON)ကုမ ၸဏီ ႀကီးတြင္  ဗမာ 
အလုပ္သမားရွာေဖြေပးသည့္ အ 
လုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေန 
ၿပီး စီးပြားေရးအထိကုအ္ေလ်ာက ္
ေခ်ာင္လည္ကာ ဗမာအလုပ္ သ 
မားအသိုင္းအဝိုင္း ၾကားမွာ လူ 
တစ္လုံးသူတစ္လုံးျဖစ္ေနသူ တည္း။ 
ညီညီႏိုင္သည္ အလီေမာင္ေမာင္ 
ႏငွ္ ့အသကမ္တိမ္းမယိမ္း၊ အရပ္ 
အေမာင္းေကာင္း၍ ကိုယ္လံုး  
ကိယုထ္ည္ေတာင္တ့င္းသည။္ သို႔ 
ေသာ္ သူ႔ေရွ႕သြားသံုးေခ်ာင္းခန္႔ 
မွာ ပလတစ္တစသ္ြားတုေတြစိကု ္
ထားသည္။ သူစကားေျပာသည့္ 
အခါ သူ႔အသံသည္ မသဲကြဲ၊ မပီ 
သ၊ ရွဲရွဲ၊ ရွဲရွဲႏွင့္ ဘဲဂတ္သံထြက္ 
ေနသည္။  ထိုသို ႔ျ ဖစ္ရျခင္း၏ 
ေနာက္ေၾကာင္းဇာတ္လမ္းကို အ 
လီေမာင္ေမာင္က ေအာက္ပါ အ 
တိုင္း ဆုိသည္။
 ‘‘တကယ္ေတာ့ ညညီီႏုငိဟ္ာ 
ကြ ၽန္ေတာ္တို ႔လို  အလုပ္ ၾကမ္း 
သမားဘဝကလာတာပါပဲ။ သူက 
စိတ္ေတာ့ဆတ္တယ္။ ေရာက္ခါ 
စတုန္းက တလတ္ဆြတ္ (ဖူးခက္ 
ၿမိဳ႕မေဈး)မွာ ကနုစ္မိ္းလညွ္းတြန္း 

တာဦးရ။ ကြၽန္ေတာ္တို ႔နဲ ႔အတူ 
ႀကံဳရာက်ပန္းလုပ္ေနခဲ့တာပါပဲ။ 
တစ္ေန႔ လတ္ဆြတ္ထဲမွာ ဗမာ 
အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ပါးတဲ့ 
အခ်ိန္ ဖဲဝိုင္းေထာင္ၿပီး ဖဲ႐ိုက္ၾက 
တုန္း ညီညီႏိုင္နဲ႔ ဖဲဝိုင္းထဲက မြန္ 
ဗမာတစ္ေယာက္အေလ်ာ္အစား 
ကစိၥစကားမ်ားၾကရင္း ညညီီႏိငုက္ 
ခါးၾကားမွာပါလာတဲ့ဓားနဲ႔ ထထိုး 
လိကုတ္ာ အပူြင္သ့ြားတယ။္ ေသြး 
အိုင္ထဲကေန ဇြတ္အတင္းေပြ႕ခ်ီ 
ၿပီး ဝါခ်ီလတ္ေဆး႐ုံကို အခ်ိန္မီပို႔ 
ႏိငုလ္ို႔ အသက္ေတာမ့ေသပါဘူး။ 
ဒါေပမဲ့ ေနာက္ႏွစ္ရက္ေလာက္ 
ၾကာေတာ့ ဓားထိုးခံရတဲ့ မြန္ဗမာ 
အုပ္စုထဲကေကာင္ေတြနဲ ႔ ညီညီ 
ႏိုင္၊ ဖယ္အုံကန္ဆိပ္ကမ္းဘက္ 
မွာဆံုမိၾကၿပီး ညီညီႏိုင္ကို လက္ 
စားေခ်အျပတ္ရွင္းေတာ့တာပဲ  
ဦးရ။ မ်က္ႏွာကိ ုတတုန္ဲ႔ျဖတ႐္ိကု၊္ 
ဓားနဲ ႔အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာထိုး ၊ 
လည္ပင္းကို ျပတ္လျုပတ္ခင္လွီး 
ၿပီး ေလွပ်က္တစ္စီးေပၚမွာထား 
ရစခ္ဲတ့ာပ။ဲ ညညီီႏိငုက္ႀံကီးတယ၊္ 
ကံေကာင္းတယ္ဆုိတာ အဲဒါကို 
ေျပာတာ။ အသကဖ္တ္ုလိႈကဖ္တ္ု 
လိႈက္ျဖစ္ေနတဲ့ ညီညီႏိုင္ကို ဗမာ 
ေလွသမားတခ်ိဳ႕ကေတြ႕ၿပီး ဝါခ်ီ 
လတ္ေဆး႐ံုပို႔ျပန္ေရာ။ ဒီမွာတင္ 
ညီညီႏုိင္ဟာ သူဓားနဲ႔ထုိးခဲ့တဲ့ လူ 
နဲ ႔ ခုတင္ခ်င္းေဘးကပ္ၿပီးက်ေန 
ျပန္ေရာတဲ့။ အခ်ိန္မီခြဲစိတ္ကုသ 
ႏုိင္တာေၾကာင့္ ညီညီႏိုင္အသက္ 
မေသေပမယ္ ့သြားေလးငါးေခ်ာင္း 
ကြ ၽတ္ထြက္ကု န္တယ္။ လည္ 
ေခ်ာင္းက အသအံိုးပ်ကစ္ီးသြားၿပီး 
စကားေျပာရင္မပီေတာ့ဘူးေပါ့  
ဦးရာ။ အဲဒီရန္ေႂကြးက အဲဒီမွာ 
တင္ ဇာတ္လမ္္းမဆုံးဘူး။ ညီညီ 
ႏိငု္ေဆး႐ံကုဆင္းလာေတာ ့သူ႔ကိ ု
လုပ္ခဲ့တဲ့ေကာင္ေတြကို လက္စား 
ျပန္ေခ ၿ်ပီး အေပ်ာက္ရွင္းျပန္သတ့ဲ။ 
ေခါင္းေရာကိုယ္ပါတစ္စစီခုတ္ 
ျဖတ္ ၿပီး  ေမ်ာက္စာေကြ ၽးလုိက္ 
တယလ္ို႔ သူေျပာဖူးတာပ။ဲ ခကတ္ာ 
က ေမ်ာက္က လူသားစား၊ မစား 
ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိဘူး’’
 ညညီီႏုငိက္ား ကြၽန္ေတာ္ႏငွ္ ့
အေတာရ္င္းႏွီးသူျဖစ၍္ ကြၽန္ေတာ ္

စာမ်က္ႏွာ(၂၄) မွ

မင္းဒင္ရဲ႕ သက္ခုိင္(၂)
မသိေသးေသာ ညီညီႏုိင့္ဇာတ္ 
လမ္းကို ကြၽန္ေတာင္ဆက္၍ နား 
စြင့္ေနမိသည။္ အလီေမာင္ေမာင ္
ကား မီးဖိုေခ်ာင္ျပငဆ္ငမ္ႈကိ ုလက ္
စသမ္ိးကာ အိမ္မႀကီးအဝင ္တံခါး 
ကို ေသာ့အိမ္အသစ္လဲရန္ ျပင္ 
ဆင္ေနရင္း သူ႔စကားကိ ုဆက္ျပန္ 
သည္။
 ‘‘ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ညီညီႏုိင္ 
လည္း  ပင္နာဆြ န္နဲ ႔ ခ်ိ တ္ မိ ၿ ပီး  
အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္  
လာတယ္။ သူက လုပ္ရဲကိုင္ရဲ 
လကရ္ဇဲကရ္မုိဲ႔ အလပ္ုသမားေတြ 
အေပၚ ဩဇာေညာင္းတာေၾကာင္ ့
တျဖည္းျဖည္း အဆင္ေျပလာတာ 
ေပါ့။ ဦးစဥ္းစားၾကည့္ေလ၊ အလပ္ု 
သမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ေန႔တြက္ခ 
ကေန ဘတ္သံုးဆယ္ျဖတ္တယ္ 
ဆုိေတာ့ အလုပ္သမားငါးဆယ္ရိွ 
ရင္ သူ႔ တစ္ေန႔ဝင္ေငြက ဘတ္ 
ေထာင့္ငါးရာ၊ အလုပ္သမားတစ္ 
ရာရွိရင္  ဘတ္သံုးေထာင္ေပါ့။ 
ကြၽန္ေတာက္ေတာသ့ူ႔ကိအုားမက် 
ပါဘူး။ မြန္ဗမာအခ်င္းခ်င္း ေခါင္း 
ပံုျဖတ္သလိုမ်ိဳးလုပ္စားရတာကို 
ကြ ၽ န္ေတာ္ မလုပ္ ခ် င္ဘူး ။  ဒါ  
ေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္မႀကီး 
ပြားတာေပါ့။ ‘‘အလီေမာင္ေမာင္ 
ကား အတန္းပညာဟတုဟ္တု္ျငား 
ျငားမတတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း 
စာဖတ္သည့္အေလ့အထေတာ့ 
ရွိဟန္တူသည္။ သူက ကြၽန္ေတာ့္ 
စာအုပ္ စင္ေပ ၚမွ  ေက်ာ္သူ၏ 
‘ ‘သမၼတႀကီးျဖစ္ခ်င္တယ္’’ဟူ 
ေသာ စာအုပ္ကိုလွမ္းၾကည့္ရင္း 
မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 ‘‘ဒီလူမဆုိးဘူးဦးရ။ ပိုက္ဆံ 
ရိွတယ္။ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့႐ုပ္ရွင္ 
မင္းသား၊ သူ႔လိုလုပ္ႏုိင္တဲ့ လူမ်ိဳး 
သပိရ္ွားတယ။္ ဦးသန္းေရႊန႔ဲေတာ ့
တျခားစီပဲ’’
 ‘ ‘ဘာေတြရွားေနတာတုံး ၊ 
ဘာေတြျခားေနတာတုံး  ေမာင္  
ေမာင္ရ’’
 ထိုစဥ္ အသံေရာလူပါ႐ုတ္ 
ျခည္းေပၚလာသကူား ကိသုကခ္ုငိ ္
ျဖစ္၏။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ေအာင္ျမင္ေသာအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ဘယ္လုိထူေထာင္မလဲ
ႏုိင္ရန္ ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားရိွရမည္။ 
ယင္း၀က္ဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္လည္း 
ကုမၸဏီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္၊ လက္ရွိ 
လုပ္ကုိင္ေနရသည့္အေျခအေန၊ 
ကုမၸဏီဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ထား 
ပံတုုိ႔ကိ ုအမ်ားျပညသ္ူေလလ့ာႏုငိ ္
ရန္ေဖာ္ျပထားရမည္ဟု ျမန္မာ့ 
စီး ပြားေရးတာ၀န္ယူ မႈဆုိ င္ ရာ   
အေထာက္အကူျပဳဌာန(MCRB) 
မ ွဒါ႐ုကိတ္ာဗစက္ဘီုိးမင္းကေျပာ 
ၾကားသည္။
 အမ်ားပုိ င္ကုမ ၸဏီမ်ားမွာ  
ပုဂၢလိကကုမၸဏီကဲ့သုိ ႔ လုပ္ငန္း 
မ်ားဖံုးကြယ္မထားရဘဲ ကုမၸဏီ 
ဖဲြ႕စည္းၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ အျမတ္ 
ေ၀စုမည္မွ်ရသည္၊ အခြန္မည္သုိ႔ 
ေဆာင္ထားသည္စေသာ အခ်က္ 
အလက္တုိ ႔ကုိ ရွယ္ယာရွင္မ်ား 
သာမက အမ်ားျပည္သူအားခ်ျပ 

ရန္ လိအုပ္သည။္ FMI အမ်ားပိုင ္
ကမုၸဏသီည ္ႏစွစ္ဥ္အစရွုယ္ယာ 
ရွင္မ်ားအား အျမတ္ေ၀စုခဲြေ၀ပြဲ 
မ်ားကုိလည္း စနစ္တက်ပံုမွန္  
က်င္းပေပးသည္။
 ‘‘အမ်ားပုိင္ဆုိတာျပည္သူ 
အမ်ားပါဖုိ ႔လိုတယ္။ ဆုိက္ကား 
သမားေရာ၊ ေစ်းေရာင္းသူေရာ 
အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ရမယ္’’ဟု ရခုိင္ 
ဖြံ ႕ ၿ ဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္ပုိေရး  
ရွင္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ုိက္ 
တာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေအး 
ေမာင္ကေျပာၾကားသည္။
 အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ မ 
ေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈမရိွျခင္း၊ လုပ္ငန္းမေအာင္ 
ျမင္ျခင္းသာမက ကုမၸဏီဖဲြ႕စည္း 
ၿပီး အမ်ားျပည္သူကုိ ရွယ္ယာ 
မေရာင္းဘ ဲစတငတ္ည္ေထာငသ္ ူ

စာမ်က္ႏွာ ၂၇ မွ သူေဌး ေလး၊ ငါးဦးကသာ ကမုၸဏ ီ
၏ အစရွုယ္ယာမ်ားျပန္၀ယ္သည္ ့
လက္၀ါး ႀကီးအုပ္လုပ္ငန္းမ်ား  
လပုက္ုငိ္ေနျခင္းမွာလည္း အဓကိ 
အေၾကာင္းရင္းတစခ္ုျဖစ္ေၾကာင္း 
အထကပ္ါ ပုဂၢိဳလက္ ဆိသုည။္ ထို႔ 
အျပင္ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ လူထု 
ယံုၾကည္မႈနည္းပါးျခင္းမွာလည္း 
အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။
 ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ား 
ပုိင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ 
ရာလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ေအာင္ျမင္ 
ေအာင ္လပုက္ိငုၿ္ပီးမ ွအမ်ားျပည ္
သူကုိ ရွယ္ယာထည့္၀င္ႏုိင္ရန္၊ 
စေတာ့ေစ်းကြက္တင္ႏုိင္ရန္အ 
တြက္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲဖြဲ ႕စည္းေလ့ရိွသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ 
အမ်ားပုငိက္မုၸဏအီမ်ားစမုွာ ကမုၸ 
ဏီဖဲြ႕စည္းၿပီးမွသာ လုပ္ငန္းကုိ 
ေရြး ခ် ယ္ျ ခ င္း မ်ိဳးျ ဖ စ္ေ နျ ခ င္း  
ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာပံုစံႏွင့္ ျပည္ 
တြင္းပံစုသံည ္လံုးလံုးမတူေၾကာင္း 

ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြားအမ်ားပုိင္ 
ကုမၸဏီ ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦးျဖစ္သူ 
ေဒါက္တာစိုးထြန္းကေျပာ သည္။
 ‘‘လူထုက ကုမၸဏီေတြအ 
ေပၚနဂုိကမွ ယံုၾကည္မႈအားနည္း 
ေနတာ၊ စနစ္တက်မလုပ္ႏုိင္ရင္ 
ယွဥ္ႏုိင္ဖို႔ ခက္တယ္’’ဟု အထက္ 
ပါပုဂၢိဳလ္ကရွင္းျပသည္။
 ေအာင္ျမင္ေသာ အမ်ားပုိင္ 
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ရန္မွာ ကုမၸဏီ 
ကု ိသံုးႏစွမ္ ွငါးႏစွအ္တြင္း အခ်နိ ္
ယူအျမတ္ရေအာင္ လုပ္ႏုိင္ရန္ 
လုိသည္။ ထုိကဲ့သုိ ႔ေအာင္ျမင္မႈ 
ရ ၿပီး  လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ  
လည္း အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ 
ခ်ျပရန ္လိအုပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး 
ပညာရငွ ္ဦးလွေမာငက္ေျပာၾကား 
သည္။
 ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ထင္ 
ရွားေသာ လပုင္န္း ၆၀ ကိုေလလ့ာ 
ရာ  ကု မ ၸဏီ  ၃၄  ခု ခ န္ ႔သာ  
၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားရိွသည္။ ၀က္ဘ္ 
ဆိုက္ရိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ 

၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ကုမၸဏီဖဲြ႕ 
စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွ င့္  ပတ္  
သက၍္ ၀ကဘ္ဆ္ိကုတ္ြင ္အေသး 
စိတ္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ 
စီးပြားေရးတာ၀န္ယူမႈရိွေရး အ 
ေထာကအ္ကူျပဳဌာန(MCRB) ၏ 
စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား 
အပါအ၀င ္ျမန္မာကမုၸဏအီမ်ားစ ု
မွာ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈနည္း 
ေနသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္အ 
ဆက္ဆက္၌ အစိုးရကလုပ္ငန္း 
တစ္ ခုကိုအကာင္အထည္ေဖာ္  
တုငိ္း ႀကိဳတင္ေနရာယထူားမႈမ်ား 
စြာရိွခဲ့သည္။ ယခုလည္း အမ်ား 
ပုိင္ကုမ ၸဏီမ်ား အၿပိဳင္အဆုိင္  
ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာငမ္ႈသည ္အမွန္ 
တကယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္း  
ထက္ အခြင့္အေရးႀကိဳတင္ရယူ 
ထားမႈမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္ပ 
သုိ႔ ဆန္တင္ပို႔ေနေသာ လုပ္ငန္း
ရွင္ဦးမ်ိဳးသူရေအးက ေျပာၾကား 

သည္။
 ‘ ‘ေျပးပြဲလိုေပါ့အခ်ိန္တန္  
ရင ္အေျဖေပၚမွာပ’ဲ’ဟ ုဦးမ်ိဳးသရူ 
ေအးက အမ်ားပုငိက္မုၸဏမီ်ားႏငွ္ ့
ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ခ်သည္။
 အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီအမ်ားကုိ 
ျပည္သူမ်ား  မသိျခင္းေ ၾကာင့္  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္မည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ 
တြင္ ကုမၸဏီ ငါးခုျဖင့္ သာစတင္ 
ရန္ ဘ႑ာအခြန္၀န္ႀကီးဌာနမွ 
ဒုတိ ယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ 
ေမာင္သိမ္းကေျပာၾကားသည္။
 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအ 
၀င္ အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ား တုိက္တြန္း 
မႈေ ၾကာင့္  ဖဲြ ႕စည္း ၿပီးေနရာယူ 
ထားေသာ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား 
သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး အမွန္ 
တကယ္မလုပ္ႏုိင္ပါက အမ်ား 
ျပည္သူက ယုံၾကည္မႈနည္းလာ 
မည္ကုိ သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း စီး 
ပြားေရးပညာရွင္အခ်ိဳ ႕ကေျပာ 
ၾကားသည္။
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သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အေမရိကန္ 
ပထမဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
 သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
တြင္ ပထမဆံုးစတင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
သည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ အေမရိကန္ 
ႏိုင္ငံအေျခစုိက္ Ball ကုမၸဏီက 
ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ 
ႏွစ္ဖက္တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္  သ 
ေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိး 
ခဲ့သည္။ အဆိုပါ Ball Corpora- 

tion ကုမၸဏီသည္ သံထည္သတၱဳ 
ပစ ၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်  
သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သီလ 
၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ  
ေျမ ၁၂ ဧက ေက်ာ္(ငါးဟက္တာ 
ခန္႔) တြင္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကိုင္ရန္   စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိငွား 
ရမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကခ်င္စစ္ပြဲသံုးႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ 
ဆုေတာင္းပြဲႏွင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္
 သံုးႏွစ္ျပည့္တစ္ေက်ာ့ျပန္  
ကခ်ငစ္စပ္ဲြရပ္တန္႔ေရးဆုေတာင္း 
ပြဲႏွင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ားကုိ ဇြန္ 
လ ၇ ရက္မွစတင္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံေရွ႕၊ 
ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၊ အင္းလ်ားကန္ 
ေပါငတ္ို႔တြင ္ၿငမိ္းခ်မ္းေရး သခီ်င္း 
မ်ားသီဆုိျခင္း၊  လက္ကမ္းစာ 
ေစာငမ္်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ အႏပုညာ 
ဖနတ္ီးမႈသ႐ပု္ေဆာင္ျပကြကမ္်ား 
ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား၏ အ 

ေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ  ရင္ဖြင့္ျခင္း 
စသည့္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ စစ္ပြဲ  
ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 
ကခ်င္စစ္ပြဲ သံုးႏွစ္ျပည့္သည့္ ဇြန္ 
လ ၉ ရကတ္ြငလ္ည္း ရန္ကန္ု၊ ျမစ ္
ႀကီးနားၿမိဳ႕တုိ႔အျပင္ မေလးရွား၊ 
ဂ်ပန္ႏငွ္ ့အေမရကိန္ျပည္ေထာင ္
စတုုိ႔တြငလ္ည္း တစ္ေက်ာ့ျပန ္စစ္
ပြရဲပတ္န္႔ေရးဆုေတာင္းပြဲႏငွ္ ့ဆႏၵ 
ေဖာထ္တုပ္ြမဲ်ားကုိျပဳလပုခ္ဲသ့ည။္

ရႊံ႕မီးေတာင္ေတြ႕၍ ေက်ာက္ျဖဴအထူး 
စီးပြားေရးဇုန္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မည္
 ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး 
ဇုန္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္မည္ ့ေန 
ရာအနီးတြင္ ရႊံ႕မီးေတာင္ရိွေန၍ 
ေျပာင္းေရႊ႕အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ 
မည္ျဖစ္သည္။ မူလအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မည့္ေနရာႏွင့္ ႏွစ္မီ 
တာအကြာအေ၀းတြင ္ရႊ႕ံမီးေတာင ္
ေတြ႕ရိွသည္ဟု စင္ကာပူအေျခ 

စိုက္အႀကံေပးကုမၸဏီ CPG ၏ 
စစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္ေၾကာင့္ ေန 
ရာေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းျဖစသ္ည။္ 
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇနုက္ု ိ
ယခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ရန္ လ်ာထားသည္ဟု 
အစိုးရက ၂၀၁၃ ခုႏစွက္ သတင္း 
ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အာဇာနည္ကုန္းတြင္ ဂါရ၀ျပဳရင္း 
ဗံုးခဲြတိုက္ခုိက္ခံရေသာ ေတာင္ကုိရီးယား
အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ားအတြက္ ေက်ာက္တုိင္စုိက္ထူ
 ၁၉၈၃ ခုႏစွ ္ေအာကတို္ဘာ 
၉ ရက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 
ႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး 
မ်ားအား လာေရာက္ဂါရ၀ျပဳစဥ္ 
ေျမာက္ကုိရီးယား ေဖာက္ခြဲေရး 
သမားတုိ ႔၏  ဗုံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈ  
ေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ေသာ ေတာင္ကုိ 
ရီးယားအစိုးရအဖဲြ႕၀င္ ၁၇ ဦးအ 
တြက္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အထိမ္း 
အမွတ္ေက်ာက္တုိင္ဖြင့္ပြဲကုိ ဇြန္ 
လ ၆ ရက္ နံနက္က အာဇာနည ္
ဗိမာန္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္း 
ေက်ာကတ္ုကိတ္ည္ေဆာကရ္န ္စ ီ

စဥ္ခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 
ႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ျမႇဳပ္ႏွံသည့္အနီး၌ မည္သည့္ အ 
ထမိ္းအမတွမ္ွ် မထားသင့္ေၾကာင္း 
တစ္ကုိယ္ေတာ္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ 
အပါအ၀င္ ျပည္တြင္း၌ ေ၀ဖန္ 
ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ အစိုးရ 
ကလည္း အာဇာနည္ဗိမာန္ပရ 
၀ဏ္အတြင္း မဟုတ္သည့္အျပင္ 
ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ ၾကည္ေရးအရ ခြင့္  
ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတင္း 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မုိင္းပ်ဥ္းလက္တက္ေက်းရြာ 
အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီဥကၠ႒ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခံရ
 ရမွ္းျပညန္ယ္ေတာငပ္ုငိ္း၊ ဟု ိ
ပုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ သိမ္းဆည္း 
ခံလယ္ေျမမ်ားအေရး  ေဆာင္ 
ရြက္ေပးေနေသာ မုိင္းပ်ဥ္းလက္ 
တက္ေက်းရြာအင္န္အယ္လ္ ဒီပါ 
တီဒုဥကၠ႒ ဦးစုိင္းစံထြန္းကုိ ေမ 
လ ၄ ရကည္တြင ္လူႏစွဦ္းက လာ 
ေရာက္ဖမ္းဆီးၿပီး ေသနတ္ျဖင့္ 
ပစ္သတ္၍ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ 
ေမလ ၄ ရက္ ည ၁၂ နာရီတြင္ 
ရွမ္းစကားေျပာေသာ လူႏွစ္ဦး  
သည္ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္ရိွ သိမ္းဆည္း 
ခံလယ္ယာေျမမ်ားအေရးေဆာင္ 

ရြက္ေပးေနေသာ မုိင္းပ်ဥ္းလက္ 
တက္ေက်းရြာအင္န္အယ္လ္ဒီ ပါ 
တီဒုဥကၠ႒ ဦးစုိုင္းစံထြန္းကုိလာ 
ေရာက္ဖမ္းဆီးကာ လက္ထိတ္ 
ခတ၍္ ေခၚေဆာငသ္ြားၿပီး မုငိ္းပ်င္း 
လကတ္က္ေက်းရြာႏငွ္ ့သံုးမုငိခ္န္႔ 
ေ၀းေသာ ေနရာတြင ္ဦးစုငိ္းစထံြန္း 
၏ ဦးေခါင္းကုိေသနတ္ျဖင့္ သံုး 
ခ်ကပ္စသ္တ ္သြားျခင္းျဖစသ္ည။္ 
ထိုသုိ႔ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္သြား 
ေသာ လူႏွစ္ဦးအား သက္ဆုိင္ရာ 
က ဖမ္းဆီးအေရးယူႏုိင္ျခင္းမရိွ 
ေသးေပ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဒုတိယသက္တမ္း 
ထမ္းေဆာင္ရန္ ေကအင္န္ယူအႀကံျပဳ
 ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ 
႐ံုး(KNU) ဥကၠ႒အပါအ၀င္ ဗဟုိ 
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတတုိ႔ ဇြန္လ ၄ ရက္က ေတြ႕ 
ဆံုစဥ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ဒု 
တိယသက္တမ္းထမ္းေဆာင္ရန္ 
အႀကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း KNU ဗဟို  
ေကာမ္တ၀ီငဖ္ဒုမိန္းၿငမိ္းေမာငက္ 
ေျပာသည။္ ၿငမ္ိးခ်မ္းေရးလပ္ုငန္း 
စဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

ကုိ  သမၼတႀကီးက  စတင္ေဖာ္ 
ေဆာင္ျခင္းျဖစသ္ည္အ့တြက ္ၿငမိ္း 
ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စလယ္ 
ဆံုး သမၼတႀကီးက အသဆိံုးျဖစ၍္ 
သမၼတႀကီးက ဒုတိယသက္တမ္း 
ဆက္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ပါက ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးမလြဲမေသြရရိွမည္ဟု ယံု 
ၾကညသ္ည္အ့တြက ္အႀကံျပဳျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ မဖြယ္မရာလုပ္သည့္ 
အမ်ိဳးသမီး ေထာင္ ၂ ႏွစ္ခ်ခံရ
 လား႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား 
ေတာတ္စဆ္ကူု ိမဖြယမ္ရာလပုခ္ဲ ့
သည့္ အမ်ိဳးသမီးကုိ သာသနာ 
ေတာ္ညိႇဳးႏြမ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိကာ ၄၈ နာရီ 
အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ ႐ံုး 
တင္စစ္ေဆးၿပီး တရားလိုျပသက္ 
ေသ မ်ား ၏  ထြ က္ ဆုိ ခ် က္ႏွ င့္  
တရားစြခဲရံသကူုယိတ္ိငု ္၀နခ္ခံ်က ္
ေပးသျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ် 
မွတ္လိုက္သည္။ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဆံကုြယ္ေက်းရြာအပုစ္၊ု  စစမ္ႈ ထမ္း 
ေဟာင္းရပ္ကြက္၌ စိတ္ေရာဂါ 

သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ 
ဇြန္လ ၅ ရက္ မြန္းလြဲရပ္ကြက္ 
အတြင္း ေညာငပ္ငတ္ြင ္ကုိးကြယ ္
ထားသည့္  ဉာဏ္ေတာ္ေျခာက္ 
လက္မခန္႔ရိွသစ္သားျဖင့္ ထုလုပ္ 
ထားေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္တစ္ 
ဆူကုိ ထဘီအတြင္းထည့္၍ ရြာ 
စပ္လယ္ကြင္းသို႔ ယူေဆာင္သြား 
သည္ကုိ ဆုံကြယ္ေက်းရြာေနသူ  
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေတြ႕ရိွ ၿပီး 
ေယာက္မျဖစ္သူကို  ေအာ္ေခၚ 
ကာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိျပန္လည ္
လုယူခဲ့ရသည္။

ရာထူးတုိးေျပာင္းေရႊ႕မႈ မူ၀ါဒမ်ား ဆရာ 
ဆရာမမ်ားအား ပထမဆံုးအႀကိမ္အသိေပး
 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ 
တကသၠုလိဆ္ရာ၊ ဆရာမမ်ား ရာ 
ထူးတုိးေျပာင္းေရႊ႕ေရးေဆာငရ္ြက ္
ရာတြင္ က်င့္သံုးေသာ မူ၀ါဒမ်ား 
ကု ိဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ပထမ 
ဆံုးအႀကိမ္ခ်ျပ၍ သေဘာထား 
ဆႏၵေတာင္းခံခဲ့သည္။ တကသၠုလိ၊္  
ေကာလိပ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားရိွ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ေနရာအ 
ေျပာင္းအေရႊ႕ႏွင့္  ရာထူးတိုးအ 
တြက္အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး 
ေနာက္ ရာထူးတုိးေျပာင္းေရႊ႕မႈ 
ဆုငိရ္ာမ၀ူါဒမ်ားကု ိဆရာ၊ ဆရာ 

မမ်ားအား အသိေပးရွင္းလင္း  
ေၾကာင္း အဆင့္ျမင္ပ့ညာေရးဦးစီး 
ဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္)က  
အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ပညာေရး၀န္ႀကီး အသစ္လက္ 
ထကတ္ြင ္ရာထူးတုိးႏငွ္ ့ေနရာအ 
ေျပာင္းအေရႊ႕မ်ား ၾကန္႔ၾကာေနမႈ 
အေပၚ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မေက် 
နပ္ျဖစ္မႈ ျမင့္တက္ေနၿပီး ႏွစ္ပတ္ 
အတြင္း ရာထူးတုိးႏွင့္ ေနရာအ 
ေျပာင္းအေရႊ႕ ႀကိဳတငေ္ၾကညာ 
ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ ဟုဆုိ 
သည္။

ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တကၠသုိလ္၀င္တန္း 
ေအာင္ခ်က္က်ဆင္း
  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
အနိမ့္က်ဆံုးျပည္နယ္ႏွစ္ခုျဖစ္  
ေသာ ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ 
၌ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ 
ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္းထက္၀က္ေက်ာ္ 
က်ဆင္းသြားခဲသ့ည။္ ယခင္ႏစွက္ 
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေအာင္ခ်က္ 
၁၆ ဒသမ ၅၂ ရာခိငု္ႏႈန္းရိခွဲ့ေသာ ္
လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ေက်ာ္သာရိွသည္။ ယခင္ႏွစ္က 
ရခုိင္ျပညန္ယ္တြင ္ေအာငခ္်က ္၂၁ 

ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရိွခဲ့ေသာ္လည္း 
ယခုႏွစ္တြင္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ 
သုိ႔ က်ဆင္းသြားသည္။ မြန္ျပည္ 
နယ္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးေအာင္ 
ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္း  ပထမေနရာ၌ 
ဆကလ္ကရ္ပ္တည္ေနၿပီး ရန္ကန္ု 
တုိင္းေဒသႀကီးသည္ ယခင္ႏွစ္ 
ထက္ ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္ 
တက္၍ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး 
က ေအာငခ္်ကရ္ာခုငိ္ႏႈန္းက်ဆင္း 
ခဲ့သည္။

ဦးျမေအးက်န္းမာေရးအေျခအေန မစုိးရိမ္ရေတာ့
 ၈၈ မ်ိဳးဆကၿ္ငမိ္းခ်မ္းေရးႏငွ္ ့
ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္း 
ေဆာငတ္စဥ္ီးျဖစသ္ည္ ့ဦးျမေအး 
သည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာ 
ဂါေၾကာင့္ ဇြန္လ ၇ ရက္က ရန္ 
ကင္းကေလးေဆး႐ံုႀကီး၌ ခြဲစိတ္ 
ကုသမႈခံယူခဲ့သည္။ ခဲြစိတ္ရာ 
တြင္ ေပါင္မွ ေသြးေၾကာမ်ားႏွင့္ 
ႏွလံုးေသြးေၾကာသံုးခုကုိ အစား 
ထိုးခဲြစတိခ္ဲ့ျခင္းျဖစၿ္ပီး န႐ံုိးမ်ားကိ ု

ပါ ျဖတ္ထုတ္၍ ရင္ဘတ္တစ္ခု 
လံုးဖြင့္ခြဲစိတ္ရသျဖင့္ အခ်ိန္ ၆နာ 
ရီၾကာျမင့္ေသာ အႀကီးစားခဲြစိတ္ 
မႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ဇြ န္လ ၈ 
ရက ္ေန႔လယ္တြင ္ဦးျမေအးသည ္
သတိရလာၿပီး  စကားေျပာႏုိင္ 
သည္အ့တြက ္ က်န္းမာေရး အေျခ 
အေနမွာ  စုိးရိမ္စရာမရိွေတာ့ဟု 
ဆုိသည္။

လယ္ေ၀းၿမိဳ႕ကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး ငလ်င္တစ္ခုလႈပ္
    ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕အနီး 
ကုိ ဗဟိုျပဳ၍ ရစ္ခ်္တာစေကး ၃ 
ဒသမ ၃ အဆင့္ရွိ ငလ်င္တစ္ခု 
ဇြန္လ ၈ ရက္ညေနက လႈပ္ခဲ့ၿပီး 
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရိွေသာ္လည္း 
အေမရိကန္ဘူမိေဗဒတိုင္းတာ 
ေရးဌာန (USGS)ကမူ ရစ္ခ်္တာ 
စေကး ၄ ဒသမ ၆ အဆင့္ရွိခဲ့ 
ေၾကာင္း သတင္းထတု္ျပနခ္ဲသ့ည။္ 

အဆိုပါငလ်င္သည္ ရွစ္ရက္အ 
တြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းကုိ  
ဗဟုိျပဳ၍ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လႈပ္ခဲ့ 
သည့္ ငလ်င္ျဖစ္ၿပီး ဇြနလ္ ၁ ရက္ 
က ရနက္နုတ္ုငိ္းေဒသႀကီး တြံေတး 
ၿမိဳ႕အနီးကုိ ဗဟုိျပဳ၍ ရစ္ခ်္တာ 
စေကး ၄ ဒသမ ၇ အဆင္ရွိ့ ငလ်င ္
လႈပ္ခဲ့သည္။

ဓာတ္ပုံ - ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)
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