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ေျမယာမူ၀ါဒေႏွးေႏွး
ေဆာက္သည့္သူကျမန္ျမန္

အင္းစိန္ေထာင္
ေတာ္လွန္ေရး
ေအးသူစံ
  ‘ ‘အရင္အစိုးရလက္ထက္ 
တုန္းက ေထာင္ကလိုတာထက္ 
ပိုနာမညပ္်ကရ္တာ ေထာကလ္မ္ွး 
ေရးတခ်ိဳ႕က ေထာင၀္န္ထမ္း၀တ္ 
စံု၀တ္ၿပီး ၀င္႐ိုက္ႏွက္ၾကတာပါ။ 
ေထာင္အာဏာပုိင္   ဆုိတာက 
လည္း ေထာက္လွမ္းေရးလပုတ္ာ 
ကုိ ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ဘူး။ ဒီတုိင္း 
ၾကည့္ေနခဲရ့တာ။ စာဥသခီ်င္းဖြင္ ့
ၿပီး ႐ုကိ္ခဲတ့ာဆု ိစာဥစစ္ဆင္ေရး 
ဆုိၿပီး နာမည္အရမ္းႀကီးခဲ့တယ္’’

‘‘ပီအာရ္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက 
က်င့္သံုးခ်င္ေနတဲ့
အခါက်ေတာ့ သူတို႔က 
အမ်ားစုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ 
ႏုိင္သြားမွာပဲ’’
ဦးရဲထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ပီအာရ္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရဲ႕ 
တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္လား
&efrsKd;Ekdif? tdjzLvGif
လကရိွ္ ေရြးေကာကပ္ဲြစနစ္ျဖင့ ္၂၀၁၅ ေရြးေကာကပ္ဲြတြင ္အမ်ိဳး 
သားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(NLD) သည ္အျပတ္အသတ္အႏိငုရ္မည ္
မွာ ေသခ်ာေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ ္
ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးျပင္ဆင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး 
အရ ညစ္လံုးတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျပည္သူအတြက္ဆို အၿမဲျငင္းေနမွာလား လႊတ္ေတာ္
ေအာင္သူရ၊ၿငိမ္းခ်မ္း
  ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အ 
တြင္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္ 
သားမ်ား ကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ 
ဆုငိ္ေသာ ဥပေဒတစခု္ျပ႒ာန္း ေပး 
ရန္ လႊတ္ေတာ္၌  ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ 
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ဦးထိရွိခဲ့သည္။ ထိုေျခာက္ဦးအနက္ ကေလးငါးဦးပါ၀င္ခဲ့သည္။

မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။
 ယင္းအဆု ိအပါအ၀င ္လႊတ္ 
ေတာ္က ျပည္သူႏွင့္ မည္မွ်ကင္း 
ကြာေနသည္ကုိ ၫႊန္းဆုိျပေန 
ေသာ ဥပမာမ်ားရိွေနပါေသး 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သက္ 

တမ္း သံုးႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ 
လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ားျပည ္
သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ   ကိစၥမ်ားတြင္ 
ျငင္းပယ္ေနေတာ့မွာလားဟု ေမး 
ခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာခဲ့သည္။

ျပည္သိမ္း၊ မုိးညိဳ

စာမ်က္ႏွာ ၈ 

စာမ်က္ႏွာ ၃ 

စာမ်က္ႏွာ ၂၀ 

အခ်ပ္ပုိ A4 

စာမ်က္ႏွာ ၁၃ 

စာမ်က္ႏွာ ၁၄ 
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ရနက္နုၿ္မိဳ႕ သမိငု္းလမ္းဆံ ုလသူြား 
စႀကႍတြင္ အသက္ (၂၀)အရြယ္ 

လငူယတ္စဥ္ီး တနုတ္နုခ္်ည္ခ့်ည္၊့ 
စမ္းတ၀ါး၀ါးႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ 
လ်က္ရွိသည္။ မိုးသည္းထန္စြာ 
ရြာထားသျဖင့္ ဒူးေလာက္နီးနီး ရွိ 

ေနေသာ ေရထဲတြင္ ေလွ်ာက္ေန 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ဇြန္လ ပထမပတ္အတြင္း 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ 

ရက္ဆက္ ရြာသြန္းခဲ့သည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ထံုးစံအတိုင္း ၿမိဳ႕ေနရာ 
အႏွံ႔ ေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို 
သုို႔ ေရလွ်ံေနခ်နိသ္ည ္ရနက္နုၿ္မိဳ႕ 

တြင္း သြားလာေနသူမ်ားအတြက္ 
မူ အခ်ိန္မေရြး ခႏၶာကိုယ္အစိတ္ 
အပိုင္းတစ္ခုခု ထိခိုက္ပ်က္စီးေစ  
ႏိငုသ္ကဲ့သို႔ အသက္ေသဆံုးသည ္
အထိလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
 ‘‘ေအာက္မွာ ဘာရွိလဲ မျမင္ 
ရဘူး။ ေျမာင္းကလည္း အဖံုးမရွိ 
ဘူးေလ’’ ဟု ဇြန္လ ၁၃ ရကက္ မုိး 
သည္းထန္စြာရြာသြန္း၍ ေရပင္ 
လယ္ျဖစ္ေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
သမိငု္းလမ္းဆံတုြင ္လမ္းေလွ်ာက ္
ေနသ ူအသက(္၂၀)အရြယ္ ကိမုင္း 
သီဟက ေျပာသည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းရိွ 
လမ္းေဘးေရေျမာင္းအခ်ိဳ ႕တြင္ 
အဖံုးမ်ား မရွိတတ္။ အဖံုးရွိေသာ္ 
လည္း ေပါကသ္ည့္ေနရာ ေပါက၊္ 
ေနရာမက်သည့္ ေနရာကမက်။ 
ေရေျမာင္းမ်ားသည္ ေလးေပ၀န္း 
က်င္က်ယ္၀န္းၿပီး အနက္မွာ ငါး 
ေပ၊ ေျခာက္ေပအထိရိွကာ အခ်ိန္ 
မေရြး ျပဳတက္်သြားႏိငုသ္ည့ ္အေန  
အထားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
မိုးတြင္းကာလ၌ လမ္းေဘးေျမာင္း 
ထသဲုိ႔ ျပဳတက္်ေသဆံုးသ ူေျခာက ္
ဦးထိရွိခဲ့သည္။ ထိုေျခာက္ဦးအ 
နက္ ကေလးငါးဦး ပါ၀င္ခဲ့သည္။
 ‘‘ေရေျမာင္းဖံုးေတြ လိုအပ္ 
တဲ့ ေနရာေတြကို တင္ျပၿပီး လုပ္ 
ေဆာင္ရမွာကို စည္ပင္က  မသိ 

ဘူး။ ခရီးသြားျပည္သူေတြ စိုးရိမ္ 
ေနတာလည္း မသိဘူး။ အထက္ 
ကိုတင္ျပပါ။ ေငြေတာင္းၿပီးေတာ့ 
ေအာက္ေျခဆင္းၿပီး ထထိိေရာက ္
ေရာက ္လပ္ုေဆာငပ္ါလို႔ စညပ္င ္
ကို ေျပာခ်င္တယ္’’ ဟု ရန္ကုန္ 
တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း 
က ေျပာသည္။ 
 ၂၀၁၃ ခုႏစွ ္ဇူလိငု ္၂၇ လအ 
တြင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ 
လမ္းေပၚရိွ ေရေျမာင္းထသဲို႔ (၁၀) 
ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦး 
ျပဳတက္်ေသဆံုးခဲၿ့ပီး စကတ္ငဘ္ာ 
လအတြင္း၌ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ 
ပိုင္း (၆) ရပ္ကြက္ က်န္စစ္သား 
လမ္းေဘးရွိ ေရေျမာင္းအတြင္း 
တစ္ႏစွ္ေက်ာအ္ရြယ ္ကေလးငယ ္
တစ္ဦး ျပဳတ္က်ေသဆံုးခဲ့သည္။ 
ေအာက္တုိဘာလတြင္ လႈိင္သာ 
ယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလငပ္န္းစကမ္ႈဇုန္ 
အမွတ္(၄) လမ္းေဘးေရေျမာင္း 
အတြင္း အမ်ိဳးသားတစဥ္ီး ျပဳတက္် 
ေသဆံုးခဲ့သည။္ ၂၀၁၃ ခုႏစွ၌္ပင ္ 
မရမ္းကုန္း (သမုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္အ 
တြင္း မိုးသည္းထနစ္ြာ ရြာသြန္းေန 
စဥ္ လမ္းေလွ်ာက္ေနသူ ကေလး 
ငယ္ႏွစ္ဦး လမ္းေဘးေရေျမာင္း 
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စာမ်က္ႏွာ A2 

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ထိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ေစတနာႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွ ကမၻာ့ဖလားပရိသတ္
 မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္လ်ား 
လသွည့ ္ဘရာဇီးႏိငုင္၏ံ ကမ္းေျခ 
အနီး တည္ေဆာက္ထားေသာ 
ေဆာ္ေပၚလိၿုမိဳ႕တြင ္ႏစွ္ေပါင္း ၅၀ 
ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ 
အိမ္ရွငအ္ျဖစ ္လကခံ္က်င္းပမည့ ္
ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြအ 
တြက္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသားမ်ား အ 
လုပ္မ်ားလ်က္ရွိသည္။
 ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပ 
သည့ ္ကမၻာ့အႀကီးက်ယ္ဆံုး ေဘာ 
လံုးၿပိဳင္ပဲြ၏ ဖြင့္ပဲြကို ကမၻာတစ္ 
၀န္းမွ ႐ုပ္သၾံကည့႐္ႈသ ူတစဘ္လီ ီ
ယခံန္႔ႏငွ့အ္တ ူျမနမ္ာႏိငုင္မံ ွေဘာ 
လံုး၀ါသနာအိုးမ်ားလည္း အခမဲ့ 
႐ပုသ္လံိငု္းမတွစဆ္င့ ္ၾကည့႐္ႈခြင္ ့
ရခဲ့သည္။
 ပ ရိ သ တ္ေျ ခာ က္ေ သာ င္း  
ေက်ာ္ေရ႕ွတြင ္အမိရ္ငွဘ္ရာဇီးအ 

သင္းက ခ႐ုိေအးရွားအသင္းကို 
အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ပရိသတ္ကို 

လက္ျပႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ေဆာ္ 
ေပၚလိုမွ မိုင္ေပါင္းတစ္ေသာင္း 

နီးပါး ကြာေ၀းသည့ ္ျမနမ္ာႏိငုင္မံ ွ
ေဘာလံုး၀ါသနာအိုး အမ်ားစုက 

ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ၁၅ ရက္ (ဒါမွ 
မဟုတ္) ၁၈ ရက္ၾကာမွသာ ယခု 

ကဲ့သို႔ ျမင္ကြင္းမ်ိဳး ေနာက္တစ္ 
ႀကမ္ိ ထပ္မံျမင္ေတြ႕ရႏိငုမ္ည္ျဖစ ္
သည္။
 အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြင္း အလြယ္တကူ ဖမ္းယူ 
ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံ 
လိုင္းမ်ားက ၁၆ သင္းအဆင့္ ႐ံႈး 
ထြကပ္ဲြစဥ္ မ်ားက်မွသာ ျပန္လည ္ 
ထုတ္လႊင့္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။
 သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား 
စတိ္ေပ်ာရ္ႊင္ေစရန ္စစီဥ္ေပးသည့ ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ေစတနာ 
ေၾကာင့္ ျမန္မာေဘာလံုး ၀ါသနာ 
အိုးမ်ား ေစ်းသက္သက္သာသာ 
ျဖင့္ ကမၻာ့ဖလားၾကည့္႐ႈခြင့္ ျပန္ 
လညရ္ရိွခဲ့ျပန္သည။္ ျပညသ္ူေတြ 
ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစလိုသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ႀကီးမ်ားသည ္ျမနမ္ာႏိငုင္ကံိ ုရာစ ု 
ထက၀္က္ေလာက ္အပုခ္်ဳပခ္ဲသ့ည့ ္
ဗိလုခ္်ဳပႀ္ကီးမ်ားေတာ ့မဟတု္ေပ။ 

စာမ်က္ႏွာ (၅)မွ

ထြန္းခိုင္

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)စားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုတြင္ ကမၻာ့ဖလားပဲြ ၾကည့္ေနသူမ်ား
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ၾကက္ဥကုလားပဲႏွပ္
 ဒီဟင္းခ်က္ဖုိ႔အတြက္ ကုလားပဲ ၁၅ က်ပ္သား၊ ၾကက္ဥတစ္လုံး၊ ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ရြက္ အနည္းငယ္၊ 
နာနတ္ပြင့္ သုံးပြင့္ပဲ လိုပါတယ္။ 
 ပထမဆုံး ကုလားပဲကို ႏူးအိေအာင္ မီးေအးေအးနဲ႔ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ျပဳတ္ပါ။ ပဲျပဳတ္တဲ့အခါ 
ေထာပတက္ိ ုထမင္းစားဇြန္း ႏစွဇ္ြန္း၊ နာနတပ္ြင္ ့သုံးပြင္၊့ ဂ်င္းတတက္ိ ုအျပားေလးမ်ား လွီးၿပီး ထည္ပ့ါမယ။္
 ပဲႏူးၿပီးမွ ဆား၊ ဟင္းခတ္မႈန္႔ ထည့္ပါမယ္။ ပဲျပဳတ္အုိးထဲ ေရခမ္းမွ ၾကက္ဥကို နာနာေမႊၿပီး အသာ 
ထည့္ေမႊပါ။
 ၾကကသ္ြနန္ကီိ ုပ်ဥ္းေတာသ္မိရ္ြကပ္ါ ထည္ၿ့ပီး ႂကြတ္ေနေအာင ္ဆသီတၿ္ပီး ပဲႏပွအ္ုိးထကဲိ ုဆခီ်ကက္ိ ု
ေလာင္းထည့္ၿပီး အုိးလႈပ္ေပးပါ။ ၾကက္သြန္နဲ႔ ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ကိုေတာ့ ပန္းကန္ထဲမွာ ျပင္ၿပီးမွ အေပၚက 
ျဖဴးေပးလုိက္႐ုံပါပဲ။

ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ေသြးလုိအပ္ခ်က္၏ 
၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္

ရဲေနာင္
ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၁၄

ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ 
ေၾကာင္ ့ေဆး႐ံမု်ား၏ ေသြးလိအုပ ္
ခ်ကပ္မာဏ ၈၀ ရာခုငိ္ႏႈန္း ေက်ာ ္
အားျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု 
ရန္ကုန္အမ်ိဳးသားေသြးဌာနထံမွ  
သတင္းရရိွသည္။
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေသြးလုိ 
အပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မႈမွာ 
၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃ ခု 
ႏစွ၌္ ၈၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ 
ျမင္တ့ကလ္ာခဲ့ျခင္းျဖစၿ္ပီး တစဥ္ီး 
ခ်င္းႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းအလုိက္ 
ေသြးလွဴဒါန္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ 
ဟု သိရသည္။
 ‘‘ျပည္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္း 
ပါ၀င္မႈက ဆရာမတုိ႔တာ၀န္ရိွတဲ့ 
သဘူကက္ မလပု္ႏုငိတ္ာေတာငမ္ ွ

သူတို႔ဘက္က ပါ၀င္မႈက ေတာ္ 
ေတာ္ေလးသိသာလာတာ ’ ’ဟု  
အမ်ဳိးသားေသြးဌာနမွ ပါေမာကၡ 
ေဒါက္တာသီတာေအာင္ကေျပာ 
သည္။
 ထုိ ႔အျပင္အမ်ိဳးသားေသြး  
လွဴဌာနသို႔ လာေရာကလ္ွဴဒါန္းသ ူ
ေသြးအလွဴရွင္ ၇၆၀၀ ရိွခဲ့ၿပီး 
၁၅၀၀ ေက်ာ္မွာ လွဴဒါန္းခြင့္မရခဲ့ 
ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ 
ေသြးအားနည္းျခင္းႏွင့္ အသက္ 
၃၀ အထက္အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ 
ေသြးေ ပါ င္ ခ်ိ န္ျ မ င့္ျ ခ င္း တုိ ႔ မွာ  
ေသြး လွဴဒါန္း၍ မရသည့္အဓိက 
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏိငုင္တံကာေသြးသြင္းကသုမႈ လပု ္
ငန္းဆုိင္ရာကြန္ဖရင့္တြင္ တင္ျပ 
ခဲ့ေသာ အခ်ကမ္်ားကု ိေဒါကတ္ာ 
သီတာေအာင္က ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာ 

မ်ားအား ေျပာၾကားထားသည္။
 ေသြးလွဴဒါန္းလိုသူမ်ားအ 
ေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ 
ျခင္း၊ ေသြးမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ 
တတ္ေသာ ေရာဂါပုိးမ်ား ကင္း 
စင္ျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္  
ျပည့္စံုရမည္ျဖစ္သည္။
 ယခုႏစွ ္ဇြန္လ ၁၄ ရကတ္ြင ္
က်ေရာက္ေသာ ကမၻာ့ေသြးလွဴ 
ရွင္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ေဆာင္ပုဒ္ 
အျဖစ္ ‘‘သန္႔စင္တ့ဲေသြးလွဴဒါန္း 
ေပး မိခင္တို႔အသက္ကယ္တင္ 
ေရး’’ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ 
ႀကီးက သတ္မွတ္ထားသည္။
 ကမၻာေပၚတြင္ မိခင္ေပါင္း 
၈၀၀ ခန္႔မွာ မီးဖြားစဥတ္ြင ္ေသြးမ်ား 
စြာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားေၾကာင္ ့ေန႔စဥ္ေသ 
ဆံုးလ်က္ရိွသည္ဟု WHO က စာ 
ရင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပဲြတစ္ခုတြင္ ေသြးလွဴေနသူတစ္ဦး



Vol.13, No.15  JuNe 18 , 2014 Life
7

အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံမွ အာဏာ 
သိမ္းေခါင္းေဆာင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ႀကီးမ်ားကို ႀကံဖန္ေက်းဇူးတင္ရ 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ကမၻာ့ဖလား ထုတ္လႊင့္ခြင့္ 
ကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ သိမ္းပိုက္ 
ထားျခင္းကိ ုထိငု္းႏိငုင္မံ ွအာဏာ 
သိမ္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ဖယ္ 
ရွားလိုက္ၿပီး အခမဲ့ ႐ုပ္သံလိုင္း 
မ်ားတြင္ပါ ထုတ္လႊင့္ရန္ အမိန္႔ 
ထုတ္ခဲ့သည္။ ထုိအစီအစဥ္ 
ေၾကာင့္ ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ၀ယ္ယူ 
ရရွိႏိုင္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသံုး ႐ုပ္သံ 
စေလာင္းမ်ားကိ ုထိငု္းျပညသ္မူ်ား 
သာမက ျမန္မာျပည္သူမ်ားပါ 
ကမၻာ့ဖလားပဲြအမီ ၀ယ္ယူအား 
ေပးလာၾကသည္။
 အျခားတိုင္းျပည္မွ ၿဂိဳဟ္တု 
စေလာင္းမ်ားကို တပ္ဆင္အသံုး 
ျပဳပါက ႏစွရွ္ည္ေထာငဒ္ဏ ္က်ခံ 
ရႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း 
ျမန္မာျပည္သူမ်ား သတိမျပဳႏိုင္။ 
တရားမ၀င္ပစၥည္းအျဖစ္ သတ္ 
မတွထ္ားသည့ ္ထိငု္းႏိငု္ငတံြင ္အ 
သံုးျပဳသည့ ္ၿဂိဳဟတ္စုေလာင္းျဖင့ ္
ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပဲြကို ၾကည့္႐ႈပါ 

က တစ္ပဲြလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၅၄၆ က်ပ္ 
မွ ၆၂၅ က်ပ္သာ က်သင့္မည္ျဖစ္ 
သည္။
 ထိသုို႔မဟုတဘ္ဲ ျမနမ္ာႏိုင္ငံ 
တြင္ တရား၀င္ျပသခြင့္ရရွိထား 
ေသာ Sky Net ႐ုပ္သလံိငု္းကိ ုတပ္ 
ဆင္ၿပီး ကမၻာ့ဖလား ၾကည့္႐ႈမည္ 
ဆိပုါက ေစ်းႏႈန္းသံုးဆခန္႔ ပိမုိကုနု ္
က်မည္ျဖစက္ာ တစပ္ဲြလွ်င ္ပ်မ္းမွ် 
၁၅၆၂ က်ပ္ခန္႔ ေပးေခ်ရမည ္ျဖစ ္
သည္။ 
 ‘‘ကမၻာ့ဖလားပဲြေတြ ၾကည့္ 
လို႔ရတဲ့ ထိုင္းက လိေမၼာ္ေရာင္ 
IPM စေလာင္းေတြ ေရာင္းအား 
ထိုးတက္လာတယ္’’ ဟု အမည္မ 
ေဖာ္လိုသည့္ IPM စေလာင္းတပ္ 
ဆင္ေရးလပ္ုငန္းတစခု္မွ တာ၀န္ခံ 
က ေျပာသည္။
 က်ပ္သံုးေသာင္းခဲြမွ ေလး 
ေသာင္း၀န္းက်င္ က်သင့္မည့္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လိေမၼာ္ေရာင္ IPM 
စေလာင္းမ်ားႏွင့္ က်ပ္တစ္သိန္း 
၀န္းက်င္က်သင့္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
မွ Sky Net ႐ုပ္သစံေလာင္းမ်ား၏ 
ေစ်းႏႈန္းကို မတတ္ႏိုင္သူမ်ားက 
ေတာ့ ညလံုးေပါက္ ဖြင့္သည့္ 
ကမၻာ့ဖလားပဲြ ျပသသည့္ လက္ 

ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားကိုသာ အားကိုး 
ရသည္။
 ‘‘ပဲြပိုေကာင္းရင္ လူ၀င္မ်ား 
တယ္။ ညဘကဆ္ိငုဖ္ြင္ရ့င ္ေရာင္း  
အားပိုေကာင္းတာေပါ့’’ ဟု ရန္ 
ကုန္ေျမနီကုန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထား 
သည့ ္လကဖ္ကရ္ညဆ္ိငုတ္စဆ္ိငု ္
မ ွမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာႀ္ကီးက ေျပာ 
သည္။
 ကမၻာ့ဖလားက်င္းပသည့ ္ဘ 
ရာဇီး စံေတာခ္်နိ္ႏငွ့ ္ကိုးနာရခီဲြခန္႔ 
ကြာျခားသည့အ္တြက ္ေဘာလံုးပဲြ 
က်င္းပသည့္ အခ်ိန္အမ်ားစုက 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္းေခါင္ယံႏွင့္ 
မနက္ေ၀လီေ၀လင္း အခ်ိန္မ်ား 
တြင္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား ပရိ 
သတ္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲ 
သပိမ္ရွလိွေသာလ္ည္း အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအတြက္ေတာ့ ညဥ့္နက္သန္း 
ေခါင္အခ်ိန္တြင္ လက္ဖက္ရည္ 
ဆိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ 
ရန္ အဆင္မေျပလွေပ။
 အမ်ိဳးသမီးမ်ား သာမက 
ေနာက္တစ္ရက္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ 
၀င္မည့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ႐ံုး၀န္ 
ထမ္းမ်ားလည္း လက္ဖက္ရည္ 
ဆိငုတ္ြင ္ထၾကည့ရ္မည္ျဖစ္ေသာ 

ေၾကာင့ ္အဆငမ္ေျပမႈမ်ား ရွိေနခဲ ့
သည္။
 ‘‘တအား၀ါသနာႀကီးတဲ့သူ 
ေတြကေတာ့ အလုပ္အပ်က္ခံၿပီး 
လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ေတြ ထြက္ၾကည့္ 
ၾက တာေပါ့။ ေနာက္ေန႔က် အလပ္ု 
ပ်ကလ္ို႔ ရကမွ္န္ေၾကးေတြ၊ လပ္ုခ 
ေတြ ျဖတ္ခံရတာေတြလည္း ရွိ 
တယ္’’ ဟု လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ 
စက္႐ံုအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခ 
အေနကို စံေကာင္း ပီနန္အိတ္ 
စက္႐ုံအလုပ္သမား သမဂၢအဖဲြ႕ 
အစည္း (၁) မွ ဥကၠ႒ ဦးရဲထြန္း 
ေတာက္က ေျပာသည္။
 မည္သုိ႔ပင္ အဆင္မေျပမႈ 
မ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေဘာလံုး ၀ါ 

သနာရွငမ္်ားကေတာ့ အခကအ္ခ ဲ
မ်ားၾကားမွ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 
က်င္းပသည့္ ကမၻာ့ဖလားကို ရ 
သည့္ေနရာမွ မလြတ္တမ္းအား 
ေပးလ်က္ရွိသည္။
 ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းလည္း မ 
တတ္ႏိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ 
မ်ားလည္း မသြားႏိုင္သည့္ ပရိ 
သတ္ကေတာ့ အစိုးရ႐ုပ္သံလိုင္း 
မ်ားမွ ထုတ္လႊင့္မည့္ ၿပိဳင္ပဲြအ 
နည္းငယ္ကိသုာ ၾကည့႐္ႈခြင္ရ့မည ္
ျဖစ္သည္။ အစိုးရ႐ုပ္သံကလည္း 
ၿပိဳငပ္ဲြအားလံုး၏ ၁၂ ရာခိငု္ႏႈန္းခန္႔ 
ျဖစ္ေသာ ၿပိဳင္ပဲြရွစ္ပဲြသာ ထုတ္ 
လႊင့္မည္ျဖစ္သည္။
 အမိန္ီးခ်င္းႏစွ္ႏိငုင္ံျဖစ္ေသာ 

ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ပရိ 
သတ္မ်ားအတြက္ကေတာ့ ကမၻာ့ 
ဖလားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေျပာင္း 
ျပန္ျဖစ္သည္။ 
  ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ 
ေအာကတ္ြင ္ေရာကရ္ွိေနသည့အ္ 
ခ်ိန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ 
ဖလားၿပိဳင္ပဲြမ်ားကို အစိုးရ႐ုပ္သံ 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ လြတ္လြတ္လပ္ 
လပ္ျပသခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရ 
စီအစိုးရလက္ထက္တြင္ေတာ့ အ 
ကန္႔အသတ္မ်ားျဖင့္သာ ၾကည့္႐ႈ 
ရေတာ့သည္။
 အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံက 
ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ 
ျဖစသ္ည။္ ျမန္မာႏိငုင္ကံ စစအု္ပ္ 
ခ်ဳပ္ေရး အဆံုးသတ္သြားၿပီး သံုး 
ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ 
က စစအု္ပ္ခ်ဳပ္ေရး စတငခ္ဲသ့ည။္ 
ယခငက္ အခေပး ႐ုပ္သလံိငု္းမ်ား 
မွသာ ထုတ္လႊင့္သည့္ ကမၻာ့ 
ဖလားပဲြစဥ္မ်ားကို ထိုင္းစစ္ဗိုလ္ 
ခ်ဳပ္မ်ားက ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး လက္ 
နကအ္ျဖစ ္အသံုးျပဳၿပီး အခမဲ့ျပသ 
ခဲ့သည္။ ထိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ 
ေစတနာက ျမန္မာေဘာလံုးပရိ 
သတ္အခ်ိဳ႕ကိပုါ ႐ုိကခ္တ္ခဲသ့ည။္

ထိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ေစတနာႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွ ကမၻာ့ဖလားပရိသတ္
စာမ်က္ႏွာ (၅)မွ

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ျပည္သူအတြက္ဆို အၿမဲျငင္းေနမွာလား လႊတ္ေတာ္
 ‘‘ဒီဥပေဒ မလိုအပ္ဘူးလို ႔ 
ထင္ေနရင္ေတာ ့ေတာ္ေတာ္ေလး 
လဲြေနၿပ’ီ’ ထိငု္းႏုငိင္ံေရာက ္ျမနမ္ာ 
တုိင္းရင္းသားအေရးေဆာင္ရြက္ 
ေနသူမြန္တုိင္းရင္းသားကုိစိန္ေဌး 
က လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
တစ္ခုအေပၚ ညည္းတြားေျပာဆို  
လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အ 
တြင္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္ 
သားမ်ား ကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ 
ဆုငိ္ေသာ ဥပေဒတစခု္ျပ႒ာန္း ေပး 
ရန္ လႊတ္ေတာ္၌  ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ 
မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။
 ႏုငိင္ံျဖတ္ေက်ာသ္ြားေရာက ္
လုပ္ကုိင္ေနေသာ အိမ္ေဖာ္၊ အိမ္ 
အကူမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ဘ၀လံၿုခံဳမႈကု ိအကာအကြယ္ေပး 
ႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာ 
အလုပ္သမားမ်ားဆုိင္ရာအထူး 
ဥပေဒတစ္ရပ္အလ်င္အျမန္ ျပ 
႒ာန္းေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အ 
စိုးရအား တုကိတ္ြန္းေသာ အဆုကို ိ
ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာအ္မတ ္ဦးသနိ္း 
ၫြန္႔က ဇြန္လ ၉ ရကလ္ႊတ္ေတာ္အ 
စည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။
 ထုိအဆုိႏငွ္ ့ပတ္သက၍္ ၃၀၀ 
ေက်ာ္ရိွေသာ လႊတ္ေတာ္ အမတ ္
မ်ားထမဲ ွငါးဦးသာ ေထာကခ္ခံဲသ့ 
ျဖင့္ ဦးသိန္းၫြန္႔အဆိုမွာ ႐ႈံးနိမ့္ 
သြားခဲ့သည္။
 ‘‘ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းဖို ႔ကုိ ဘာ 
လို႔လက္မခံရတာလဲဆိုတာ နား 
မလည္ဘူး။ တုိင္းျပည္ကုိ ၀င္ေငြ 
ရွာေပးတဲအ့ထမဲွာ ဒအီလပုသ္မား 
ေတြလည္း ပါပါတယ္’’ဟု မေလး 
ရွားႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန 
ေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား 
အား ကူညီေပးေနသည့္ ကုိမ်ိဳး 
ၫြန္႔ကေျပာသည္။
 အဆိုျငင္းပယသ္ည္ ့ရက ္ပုငိ္း 
အတြင္းမွာပင္ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ 
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 
အား အာဏာသိမ္းထုိင္းစစ္တပ္ 
က စစဆ္င္ေရးတစခု္ျပဳလပ္ု၍ ဖမ္း 
ဆီးလ်ကရွိ္သည။္ ယခငက္လည္း 
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သား 
မ်ားမွာ သကဆ္ုငိ ္ရာ ႏိငုင္မံ်ားတြင ္
အလပုရ္ငွမ္်ား၊ ပဲြစားမ်ားႏငွ္ ့အာ 
ဏာပုိင္မ်ား၏ ပုံစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႏွိပ္ 
စကမ္ႈမ်ားကု ိသတင္းအျဖစ ္မၾကာ 
ခဏ ၾကားေနရသည္။
 ယင္းအဆု ိအပါအ၀င ္လႊတ္ 
ေတာ္က ျပည္သူႏွင့္ မည္မွ်ကင္း 
ကြာေနသည္ကုိ ၫႊန္းဆုိျပေန 
ေသာ ဥပမာမ်ားရိွေနပါေသး 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သက္ 
တမ္း သံုး ႏစွ္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ 
လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ားျပည ္
သူႏွင့္ ဆုိင္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ 
ျငင္းပယ္ေနေတာ့မွာလားဟု ေမး 
ခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာခဲ့သည္။
 ‘‘လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
အျဖစ္က ႐ုပ္သိမ္းခြင့္နည္းဥပေဒ 
ေတြ ျပ႒ာန္းဖို႔ အခ်နိဆ္ြတဲာ၊ မတီာ 

ခတုိးေကာက္တာကို သေဘာတူ 
တာ။ အို . . .စံုေနတာပဲ ဆရာ 
ေရ။ ျပညသ္ူ႔အသ၊ံ လႊတ္ေတာ္အ 
သံဆိုတာ ဆုိင္းဘုတ္ထဲမွာပါပဲ’’ 
ဟု ကိုဘုန္းေက်ာ္(ၾသစေၾတးလ်) 
က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 အထင္ရွားဆံုး သာဓကအ 
ျဖစ္ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ကိစၥ၊ 
ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ 
အခြန္ႏငွ္ ့ဆိငု္ေသာ ဥပေဒ၊ မတီာ 
ခ တိုးေကာကသ္ည္ ့အဆိ၊ု ကေလး 
သူငယ္မ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္သူ 
မ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ 
ေရးဆုိင္ရာအဆို၊ အမ်ိဳးသမီး 
ကာကြယ္ေရးႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ဥပ 
ေဒမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာအဆိုမ်ား 
စသညတို္႔ ျငင္းပယ္ခံရျခင္း၊ ၾကန္႔ 
ၾကာေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္း 
သည့္အဆိုမ်ားတြင္ အစိုးရအား 
တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုမ်ား 
သည ္မ်ားေသာအားျဖင္ ့မေအာင ္
သည္က မ်ားသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကုိယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦး၏ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အ 
ဆိတုစခု္အား အစုိးရဘကမွ္ သက ္
ဆုငိသ္ကူ လာေရာက္ေျဖၾကားရာ 
တြင္ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
မည္သည့္အလုပ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေန 
သည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း 
မ်ားရိွသည့္အတြက္ အဆိုအား 
မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ သိမ္းဆည္း 
ထားလိုက္သည္က မ်ားသည္ဟု 
ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွ ္
ဦးရဲထြန္းကေျပာသည္။
 ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း အမ်ဳိး 
သားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ 
လုိက္သည့္ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳ 
စနစအ္ဆိသုည ္သကဆ္ုငိသ္မူ်ား 
ကုိယ္တုိင္လုပ္လုိသည့္ အဆုိျဖစ္ 
သည့္အတြက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ 

အတည္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
၎ကေျပာသည္။
 ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္ 
သားကာကြယ္ေပးေရးမွာ အမ်ား 
ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ 
သည။္ အလပ္ုသမားအဖဲြ႕အစည္း 
မ်ား၏ ေကာက္ခံထားေသာ စစ္ 
တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသား 
ေျခာက္သန္း (၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း)မွာ 
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ဟု 
ဆုသိည။္ ထိငု္းႏုငိင္တံြင ္သံုးသန္း 
ခန္႔ရိွၿပီး မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္
အေရွ႕အလယ္ပုိုင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
လည္း သိန္းဂဏန္းစီရိွၾကသည္။ 
  အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ 
ေျခာက္သန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူ 
မ်ားမွာ အနည္းဆံုး သန္း ၂၀ ခန္႔ 
ရိွ သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ 
ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္း 
တကသၠုလိမ္ ွျပဳလပုထ္ားေသာ သ ု
ေတသနစစ္တမ္းအရ ထုိင္း ႏုိင္ငံ 
တြင ္အလပုလ္ပုက္ုငိ္ေသာ ျမနမ္ာ 
လပ္ုသားတစဦ္းအေနျဖင္ ့တစလ္ 
လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တစ္သိန္း 
ခန္႔ ျပန္ပုိ႔ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထား 
သည္။
 ထို႔အျပင္ မေလးရွားႏုိင္ငံမွ 
ေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အား 
လံုးမွာ တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ တစသ္န္းခန္႔ ျမန္မာႏုငိင္ ံ
သုိ႔ လစဥ္ျပန္ပို႔ေပးေနေၾကာင္း မ 
ေလးရွားေရာက္ ျမန္မာလုပ္သား 
မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ျပညတ္ြင္း၀ယလ္ု ိ
အားမွာ ျပညပ္ႏုငိင္ံေရာက ္ျမနမ္ာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ျပန္ပုိ႔ 
ေငြႏွင့္ အမ်ားႀကီးဆက္စပ္ေန 
သညဟ္ ုစီးပြားေရးလပုင္န္းရငွမ္်ား 
က သံုးသပ္ၾကသည္။
 ထုကိဲသ့ို႔ တုငိ္းျပည၏္ စီးပြား 

ေရးကုိမ်ားစြာ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား 
အက်ိဳးကာကြယ္ေရးႏငွ္ ့ဆိငု္ေသာ 
ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးေရးႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ ျငင္းပယ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ 
အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ 
ေနသမူ်ားက မေက်မနပ္ျဖစခ္ဲ့ၾက 
သည္။
 ‘‘ငါးေယာက္ပဲ ေထာက္ခံမဲ 
ရတယ္ဆုတိာကုၾိကည္ရ့င ္ျပညသ္ ူ
လူထုနဲ႔ ေ၀းကြာေနတယ္ဆိုတာ 
သိရတယ္’’ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ 
ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေပးေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားကြန္ရက္မွ ကုိစိန္ 
ေဌးကေျပာသည္။
 ဦးသနိ္းၫြန္႔တငသ္ြင္းခဲ့ေသာ 
ဥပေဒႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ အမ်ိဳးသား 
ဒမုိီကေရစအီဖြ႕ဲခ်ဳပ္ျပညသ္ူ႔ လႊတ္ 
ေတာ္အမတ္ဦးမင္းသူက‘‘လက္ 
ေတြ႕မဆန္တဲ ့ဥပေဒျဖစ္ေနတဲ့အ 
တြက္ မေထာက္ခံခဲ့တာ’’ဟု ဆုိ 
သည္။
  ရည္ရြယ္ခ်က္အားျဖင့္ 
ေကာင္းေသာလ္ည္း အေကာငအ္ 
ထည္ေဖာ္သည့္အပုိင္းတြင္ သက္ 
ဆုငိရ္ာႏုငိင္မံ်ား၏ တညဆ္ဥဲပေဒ 
မ်ားႏငွ္ ့မ်ားစြာ ဆကစ္ပလ္ပုက္ုငိ ္
ရမည္ျဖစ၍္ လက္ေတြ႕မဆန္ျခင္း 
ျဖစသ္ညဟ္ ုဦးမင္းသကူဆုသိည။္
 ထုိ႔အျပင္အခ်ိဳ႕ေသာ ပါတီ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးသိန္းၫြန္႔ 
တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားအား 
ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္မၾကည္လင္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ေထာက္ခံျခင္းမျပဳ 
လပုရ္န ္မွာၾကားထားမႈမ်ားရိသွည ္
ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း တုိင္းရင္း 
သားလႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
 လႊတ္ေတာ္သုိ ႔ တင္သြင္း 
လာေသာ အဆိမု်ား၊ ဥပေဒၾကမ္း 

မ်ားႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ေဆြးေႏြးျခင္း 
ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းတုိ႔ 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာပါတီ 
အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ 
ေပၚတြင ္မ်ားစြာသကဆ္ုငိ္ေၾကာင္း 
လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕က သုံး 
သည္။
 ‘‘စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး 
မ်ားရ႕ဲ ေကာ္မတီကလာတဲ့ ဥပေဒ 
ၾကမ္းဆုိမ်က္စိမိွတ္ၿပီး ေထာက္ခံ 
လုကိတ္ာမ်ားတယ’္’ဟ ုတုငိ္းရင္း 
သားလႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
 ထို႔အျပင္ အဆုမိ်ားႏငွ္ ့ပတ ္
သက၍္ ေထာကခ္ံေဆြးေႏြးရာတြင ္
မဲခဲြအသံုးျပဳသည့္စနစ္ႏွင့္လည္း 
မ်ားစြာ ဆိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရိွ 
သည္။
 ‘‘အဆိုတစ္ခ ုေအာင္၊ မေအာင္ 
ဆိုတာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ 
အမ်ားႀကီးဆုိင္တယ္။ သူတို႔က  
ေရွ႕က မတ္တတ္ရပ္လုိက္တာနဲ႔ 
က်န္တဲ့ သူတို႔အဖဲြ႕ေတြက လုိက္ 
ၿပီး မတ္တတ္ရပ္တာပဲ’’ဟု ဦးရဲ 
ထြန္းက လႊတ္ေတာ္တြင္းအေတြ႕ 
အႀကံဳကုိ ရွင္းျပသည္။
 လႊတ္ေတာတ္ြင ္မခဲဲြဆံုးျဖတ ္
ရာ၌ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား မတ္တတ္ရပ္မဲေပးျခင္းႏွင့္ 
လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး 
ရိွၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က မိမိ 
ႀကိဳက္ႏစွသ္ကရ္ာကု ိေရြးခ်ယ္ႏိငု ္
သည္။
 ထိုစနစ္ႏွစ္ခုတြင္ ပါတီငယ္ 
မ်ားမွ တင္သြင္းလာေသာ အဆို 
မ်ားႏငွ္ ့ပတ္သက၍္ မတ္တတ္ရပ္ 
မဲေပးသည့္ စနစ္က်င့္သံုးပါက 
မေအာင္ျမငသ္ညက္မ်ားေၾကာင္း 
လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕က ဆုိ 
သည္။
 သုိ ႔ေသာ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ 

မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏငွ္ ့ဆိငု္ေသာ 
အဆိမု်ား၊ ဥပေဒမ်ားတြငမ္ ူလႊတ ္
ေတာ္က အတည္ျပဳေပးမႈျမန္ဆန္ 
ၾကသည္။
 ‘‘ျပည္သူအက်ိဳးျပဳ ဆက္ 
သြယ္ေရးဥပေဒက်ေတာ့ ေျခာက္  
လနဲ႔ မေလာကလ္ို႔ လတိုးၿပီး ေဆြး 
ေႏြးတယ္။ ျပညသ္ကူိ ုအက်ိဳးမျပဳ 
တဲ့ ပီအာရ္တို႔ ပုဒ္မ ၁၈ တို႔က် 
ေတာ့ ႏစွရ္ကပ္ၾဲကာတယ္။ App-
rove ျဖစ္ေရာ’’ ဟုအင္ဂ်င္နီယာ 
ျဖစ္သူကို မ်ိဳးထက္ကေျပာသည္။
 ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္ 
သားမ်ား ကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍မူ အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ 
ေတာ္အမတ္မ်ားက ေထာက္ခံ 
ခ်င္ေသာ္လည္း ပါတီေခါင္း 
ေဆာငမ္်ားက ေထာကခ္မံႈမရိ ွျခင္း 
ႏွင့္ အဆိုရွင္က ႀကိဳတင္အသိ 
မေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု ေထာက္ 
ခလံိုေပမယ့ ္မေထာကခ္ခံဲရ့ေသာ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကေျပာ 
သည္။
 ထိကုဲသ့ို႔ေသာ အျဖစအ္ပ်က ္
မ်ားစြာရွခိဲ့ေၾကာင္း ဆကသ္ြယ္ေရး 
ဥပေဒတြင ္၎အေနျဖင့ ္ေထာက ္
ခံခ်င္ေသာ္လည္း ပါတီအႀကီးအ 
ကမဲ်ားက မေထာကခ္သံျဖင့ ္ကန္႔ 
ကြကခ္ဲရ့ေၾကာငး္ အထကပ္ါ လႊတ္ 
ေတာ္အမတ္က ဆုိသည္။
 လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း သံုး 
ႏစွ္ႏငွ့ ္ႏစွလ္ေက်ာက္ာလအတြင္း 
ဥပေဒေပါင္း ၉၈ ခု ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ 
ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳး 
သားလႊတ္ေတာ ္ႏစွရ္ပ္ေပါင္းတြင ္
ဥပေဒေပါင္း ၅၄ ခု ေဆြးေႏြးျဖစ္ 
သညဟု္ ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ္ဥက႒ၠ 
က ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။
 အၾကမ္းအားျဖင့ ္ဥပေဒ ၂၀၀ 
ခန္႔ကုိ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳ 
ေပးရနရ္ွၿိပီး ထိဥုပေဒမ်ားကိ ု၂၀၁၅ 
ခုႏစွ ္ႏုဝိငဘ္ာမတုငိမ္ ီေဆာငရ္ြက ္
မွသာ အဆင္ေျပမည္ဟု ရန္ကုန ္
လႊတ္ေတာ္႐ံုးခြဲ၌ ဧၿပီ ၂၂ ရက္က 
လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ား လယွမ္်ားႏငွ့ ္
ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားထားသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ က်န္ရွိေနေသာ 
ဥပေဒမ်ား အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရာ 
တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားအေနျဖင့္ မိမိကုိယ္က်ိဳးထက္ 
အမ်ားအက်ိဳးကိုၾကည့္ရန္ လို 
သည။္ လႊတ္ေတာ္ဥက႒ၠအေနျဖင့ ္
လည္း အဆုမိ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲခြဲရာတြင္ မည္ 
သမူ ွမသိႏုငိသ္ည္ ့လွ်ိဳ႕ဝကွမ္ဲေပး  စ 
နစ ္က်င္သ့ံုးေပးရန ္လႊတ္ေတာအ္ 
မတ္အခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆိၾုကသည။္
 ၿပီးခဲသ့ည္ ့သံုးလတာကာလ 
အတြင္း လႊတ္ေတာအ္မတမ္်ား၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ အမ်ားျပည္ 
သဆူႏၵႏငွ့ ္ကင္းကြာလ်ကရ္ွသိည။္ 
ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း လက္ရွိလႊတ္ 
ေတာ္အမတ္မ်ား၏ အေနအထား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ကိုစိန္ေဌးက 
ယခုလုိမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 ‘‘လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
ေတြရ႕ဲ အေနအထားက စတ္ိပ်က ္
စရာေကာင္းတဲ့ အေနအထားပ’ဲ’။

ေအာင္သူရ၊ၿငိမ္းခ်မ္း

ဓာတ္ပံု - မန္းမ်ိဳးျမင့္



Vol.13, No.15  JuNe 18 , 2014

က်န္းမာေရးအတြက ္လံၿုခံဳစတိခ္်ရမႈမရွသိည့ ္အစားအေသာက္ေပါင္း ၁၆ မ်ိဳးအထရိွိ
ရဲေနာင္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၁၄
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရး လံု 
ၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရိွသည့္ အစားအ 
ေသာက္ပစၥည္းေပါင္း ၁၆ မ်ိဳးအ 
ထိရွိေနသည္ဟု စားသံုးသူေရး 
ရာဦးစီးဌာနက စာရင္းျပဳစုထား 
သည္။
 ျပည္တြင္း၌ ျဖန္႔ခ်ိေနေသာ 
အာလူးေၾကာ္အခ်ိဳ႕၌ ထုတ္လုပ္ 

ရက္ႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ 
မ်ား မပါရွိျခင္း၊ ေခ်ာကလက္ 
ကိတ္ႏွင့္ ေပါင္မုန္႔မ်ား၌ သက္ 
တမ္းကနုဆ္ံုးရက ္ထည့သ္ြင္းမႈမရွ ိ
ျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ၀င္သည့္ မုန္႔ 
မ်ားတြင္ တ႐ုတ္စာျဖင့္သာ ေဖာ္ 
ျပထားျခင္း၊ ၾကက္သား၊ မွ်စ္၊ 
ငွက္ေပ်ာသီး၊ ပုစြန္ေျခာက္ႏွင့္ 
ပဲနီေလးတို႔တြင္ ဆိုးေဆးမ်ား အ 

မုိးရာသီအတြင္း ဂ႐ုျပဳရမည့္ေရာဂါမ်ား
ရဲေနာင္

ရန္ကုန္၊ဇြန္-၁၄
မုိးကာလအတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ 
ႏငွ္ ့ေရမသန္႔ရွင္းမႈတို႔ေၾကာင္၀့မ္း 
ပ်က္၀မ္းေလွ်ာႏွင့္ ျခင္မွတစ္ဆင့္ 
ကူးစက္ေရာဂါမ်ား(ဥပမာေသြး 
လြနတ္ပု္ေကြး)ႏငွ္ ့ရာသအီကူးအ 
ေျပာင္းေၾကာင့္ အသက္႐ွဴလမ္း 
ေၾကာင္းဆုငိရ္ာေရာဂါမ်ား အမ်ား 
ဆုံးျဖစပ္ြားတတ္သညဟု္ ဆရာ၀န္  
မ်ားကဆုိသည္။
 ‘‘မုိးရာသမီွာ ဒီေရာဂါေတြလ ူ
တုိင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိေပမယ့္ က 
ေလးေတြအတြကက္ေတာ ့အေသ 
အေပ်ာက္မ်ားေစတဲ့ေရာဂါေတြ 
ပါ’’ဟု ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ုံႀကီး 
မွ ဆရာ၀န္တစ္ဦးကမွတ္ခ်က္ျပဳ 
သည္။
 မုိးရြာသည္အ့ခါ ေျမျပငရ္ွအိ 
ညစ္အေၾကးမ်ားသည္ လူအမ်ား 
သုံးစြသဲည္အ့ေရအရင္းအျမစမ္်ား 
ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး၀မ္းပ်က္၀မ္း 
ေလွ်ာျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ ထို႔အ 
ျပင ္ေရႀကီးေရလွ်မံႈမ်ားကအဆုပိါ 
အေျခအေနကို ပုိမုိဆုိးရြားေစ 
ေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္အ 
ျဖစ္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။
 ‘‘မိုးရြာၿပီဆုိတာနဲ႔ ရပ္ကြက္ 
ထဲမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ၿပီပဲ။ ေရ 

ေတြကလည္း ညစပ္တ္ၿပီး ျခင္ေတြ  
ကလည္းေပါမွေပါ’’ဟု လႈိင္သာ 
ယာၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအေထာက္ 
အကူျပဳအဖြ႕ဲေကာမ္တ၀ီငဥ္ီးသနိ္း 
၀င္းကေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရမသန္႔ 
ရငွ္းမႈေၾကာင္ ့တစ္ႏစွလ္ွ်ငက္ေလး 
ငယ္ ငါးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ 
ေက်ာ္ ေသဆုံးလ်က္ရွိသည္ဟု 
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ ႕ ႀကီးက 
စာ ရင္းျပဳစုထားသည္။
 ထုိ႔အျပင္ ငါးႏွစ္ေအာက္က 
ေလးေသဆုံးမႈတြင္ အေအးမိဖ်ား 
နာျခင္း၊ အဆတု္ေရာင္ျခင္းႏငွ့ ္အ 
သက႐္ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုငိရ္ာေရာ 
ဂါမ်ားသည္ ထိပ္ဆုံးမွ ရပ္တည္ 
လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
 ‘‘အခုရက္ပုိင္း မုိးေလးနည္း 
နည္းရြာတာနဲ႔ ဖ်ားနာတဲ့ကေလး 
ငယ္ပိုမ်ားလာတယ္’’ဟု ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕၊ ေရႊျပညသ္ာၿမိဳ႕နယ္မွ အေထြ  
ေထြေရာဂါကဆုရာ၀န္ ေဒါကတ္ာ 
လင္းထက္ကေျပာသည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ မုိးမက်မီေရစီး 
ေရလာေကာင္းမြန္ေရးကို ၿမိဳ႕ 
ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ 
တီက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း 
အမွန္တကယ္မုိးရြာသြန္းေသာအ 
ခါ လူေနရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ လမ္း 

မမ်ားေပၚတြင ္ေရႀကီးေရလွ်မံႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။
 ‘‘ေရေတြညစပ္တ္ၿပီး မရိွသင္ ့ 
တဲ့ ေနရာေတြမွာရိွေနတာက ေရာ 
ဂါေပါင္းစုံျဖစဖ္ုိ႔ လကယ္ပ္ေခၚေန 
သလုပိ’ဲ’ဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာ 
နမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက 
ေျပာသည္။

 ထုိ႔အျပင္ မုိးရာသီစတင္၀င္ 
ေသာကာလမ်ား၌ ေသြးလြန္တုပ ္
ေကြးေရာဂါ အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိၿပီး 
၂၀၁၃ခုႏစွက္လည္း တစ္ႏုငိင္လံုံး 
အေနအထားအရ လူဦးေရႏွစ္ 
ေသာင္းေက်ာ္ေသြးလြန ္တပု္ေကြး 
ျဖစခ္ဲၿ့ပီး ရစွဆ္ယ္ေက်ာ ္ေသဆုံးခဲ ့
ရသည္။ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ေသြး 

လြနတ္ပု္ေကြးေရာဂါ ျဖစပ္ြားမႈမ်ား 
ေၾကာင္ ့အသက္ေသဆုံးရမႈမ်ားရွ ိ
ေနသညဟ္ ုရနက္နုတ္ုငိ္းက်န္းမာ 
ေရးဦးစီးဌာန၏စာရင္းမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ မုိးရာသီကာလ 
အတြင္း ျခင္ကုိက္မခံရေစရန္ 
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနကထုတ္ 

ျပန္ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားအ 
သုံးျပဳျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာေရကို 
အသုံးျပဳျခင္း၊ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ 
ရွင္းမႈကို ဂ႐ုစုိက္ျခင္းကိုမိမိသာမ 
က အတူေနမိသားစုမ်ားပါလုပ္ 
ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု က်န္း 
မာေရးပညာရွင္မ်ားကအႀကံျပဳ 
ေျပာၾကားသည္။

သံုးျပဳျခင္းႏငွ့ ္ဂ်ယလ္၊ီ ကြမ္းရြက၊္ 
င႐ုတ္သီးႏွင့္ င႐ုတ္ဆီစသည့္ 
ပစၥည္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးအ 
တြက ္လံၿုခံဳစတိခ္်ရမႈမရွိေသာ ဆိုး 
ေဆးမ်ား၊ ဓာတုေဆး၀ါးမ်ား အသံုး 
ျပဳထားသည္ဟု ဆိုသည္။
 ‘‘ျဖစ္ေနတာေတြက စား 
ေသာက္ကုန္ေတြမွာ ဆိုးေဆးသံုး 
တာက အမ်ားဆံုးပါ။ ဒီဆိုးေဆး 

ေတြက ဘယ္လို ဆိုးက်ိဳးေပးလဲ 
ဆိုတာ မသိ၊ သိလည္း မသိခ်င္  
ေယာင္ေဆာင္ၿပီး လုပ္တဲ့သူက 
လုပ္ေနၾကတာ’’ ဟု FDA မွ တာ 
၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး 
၀ါးပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မည္သို႔အသံုးျပဳရ 
မည္ဆိုေသာ အၫႊန္းတို႔ကို ျမန္ 

မာဘာသာစကားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္ 
FDA (အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး 
၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးဌာန) က လုပ္ 
ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါၫႊန္  
ၾကားခ်က္အား မလိုက္နာပါက 
စတ္္ိမခ်ရေသာ အစားအေသာက ္
အျဖစ္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ 
သည။္  ထုိ႔အျပင ္လပ္ုငန္းလိငုစ္င ္
သာရွိၿပီး အစားအေသာက္ႏွင့္ 

ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန 
(FDA) ၏ ခြင့္ျပဳခ်ကမ္ပါဘ ဲထုတ္  
လုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားလည္း ရွိေန 
သည္။
 စားသံုးသူ အကာအကြယ္ 
ေပးေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ ္
လည္း နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း 
ရန္ က်န္ရိွေနေသးသည္ဟု သိရ 
သည္။

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ေနမွေလပူႏွင့္ ေရေငြ႕မွေလပူတို႔ပူေပါင္းမိပါက အသက္အႏၲရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္ဟုဆုိ
ယမင္း

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၁၄
 လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေန 
သည့္ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲ၌ 
ပတ္ဝန္းက်ငတ္ြင္ျဖစ္ေပၚေနသည္ ့
ေနမွထြက္ေသာေလအပူႏွင့္ ေရေငြ႕ 
မွထြက္ေသာ ေလအပူတို႔ေၾကာင့္ 
ေလျဖတ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ 
ျပတ္ျခင္း စသညတုိ္႔ အျပင ္အသက ္
အႏၲရာယ္ထိခိုက္သည္အထိျဖစ္ 
ေပၚႏိငု္ေၾကာင္း ေဆးဘကဆ္ိငုရ္ာ 
ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
 ‘ ‘ေနကထြက္တဲ့ေလအပူ  

ရယ္၊ ေရေငြ႕ပါတဲ့ေလအပူကိ ုႏစွ ္
မ်ဳိးခံစားရတယ္ဆိုရင္ လူ႕ခႏၶာကုိယ္ 
မွာ ေလျဖတ္တာရယ္၊ ဦးေႏွာက ္
ေသြးေၾကာျပတတ္ဲအ့ထ ိျဖစ္ႏိငုတ္ဲ ့
အသက္အႏၲရာယ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ 
တယ္။ အသကႀ္ကီးတဲ့သူေတြနဲ႔ က 
ေလးငယ္ေတြမွာ ပိုခံစားရႏိုင္ပါ 
တယ္’’ဟု ေျမာကဒ္ဂံၿုမိဳ႕နယ္မွ အ 
ေထြေထြေရာဂါက ုဆရာဝန ္ေဒါက ္
တာေအးေမာင္က ဆိုသည္။
  ေလအပူခိ်န္မ်ားေၾကာင့္ 
မ်က္ၾကည္လႊာပ်က္စီးျခင္း၊ မ်က္ 
စိတိမ္စြဲျခင္း၊ မ်က္လံုးအေျမႇးပါး 

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ အေရျပားေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္
ရွင္းရွင္း

ရန္ကုန္၊ဇြန္-၁၄
ေရႀကီးေရလွ်ံရာတြင္ ေရဆုိး 
ေရညစ္မ်ားစြာပါ၀င္ေနသည့္အ 
တြက္ ထုိေရႏွင့္ ထိေတြ႕မိပါက 
ျပည္တည္နာအျပင္ မႈိႏွင့္ပတ္ 
သက္ေသာအျခားအေရျပားေရာ 
ဂါမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္းေဆးပ 
ညာအသုိက္အ၀န္းမွ သတင္းရရိွ 
သည္။
 ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားတြင္ အ 
မႈိက္မ်ားပိတ္ဆုိ ႔ ရာမွတစ္ဆင့္  
ကနိ္းေအာင္းေနတတ္ေသာ ဘက ္
တီးရီးယားပုိးမ်ားမွာ အေရျပား 
ေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္အတြက္ 
ေရႀကီးမႈျဖစ္ေပၚေနေသာ ေနရာ 
မ်ားသို႔ သြားမည္ဆုိပါက ဂ႐ုျပဳ 
ဆင္ျခင ္သြားလာသင့္ေၾကာင္း ဆ 
ရာ၀န္ႀကီးမ်ားမွ သတိေပး ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ‘‘ေျခေထာကမ္ွာ ပြန္းရာပဲရ့ာ 
ရိွရင္ ေရာဂါပိုးအလြယ္တကူ၀င္ 
ႏိုင္တယ္။ အနာအခံရိွရင္ အနာ 
ရွိန္တက္လာႏုိင္တယ္။ ဘက္တီး 
ရီးယားပုိး၀ငၿ္ပီး ျပညတ္ညန္ာေတြ 
ျဖစတ္တတ္ယ။္ ဆီးခ်ဳသိမားေတြ 
က ပိုဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ မဟုတ္ရင္ 
အနာက်က္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး’’ဟု 
အေရျပားအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး 
ေဒါ က္ တာေ က်ာ္ေ က်ာ္ ကေျ ပာ  
သည္။
 ထုိ႔အျပင္ စက္႐ုံအခ်ဳိ႕မွ ဓာ 
တုအညစ္အေၾကးမ်ားသည္ ေရ 

ႀကီးရာတြင္ ေရာေႏွာပါ၀င္ႏုိင္သ 
ျဖင္ ့ယင္းကဲသ့ုိ႔အညစအ္ေၾကးႏငွ္ ့
ထိေတြ႕မိပါက ဓာတ္မတည့္မႈကဲ့ 
သုိ႔ေသာ အေရျပားဆုငိရ္ာေရာဂါ 
မ်ားျဖစ္ေပၚႏုငိသ္ည္အ့ျပင ္မလိႅာ 
ပုိက္အခ်ဳိ႕မွ ပါလာႏုိင္သည့္မစင္ 
မ်ားမွတစ္ဆင့္သန္ေကာင္ကဲ့သို ႔ 
ေသာ ကပပ္ါးပုိးမ်ားပါ၀င္ေရာက ္
ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။
 ‘‘မုိးႀကီးေရးႀကီးထမဲျဖစမ္ေန 
သြားရမယ္ဆုိရင္ ျပန္လာရင္ေျခ၊ 
လက္ေသခ်ာေဆး။ မဟုတ္ရင္ 
ေျခေထာကယ္ားလုိ႔ ကတုလ္ုကိမ္ ိ
ရင ္လကက္တစဆ္င္ပ့ါးစပ္ထ၀ဲင ္
ၿပီး ဖ်ားႏုိင္တယ္’’ဟု ၎ကဆုိ 
သည္။
 ထုသိုိ႔ေရာဂါမ်ားမ၀င္ႏုငိ္ေစ 
ရန္ ေရစုိေသာေျခေထာက္ကို ေရ 
သန္႔ျဖင့္ခ်က္ခ်င္းေဆးျခင္း၊ေျခာက္ 
 ေသြ႕ေအာငထ္ားျခင္း၊ ေရစုဖိနိပ္ 
ျဖင့္ ၾကာၾကာမေနျခင္းမ်ဳိးအျပင္ 
ပုိးသတ္ေဆးျဖင့္ေဆးခ်ျခင္းတုိ ႔
ကို ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု ဆရာ၀န္ 
ႀကီးအခ်ဳိ႕ကဆုိသည္။
 ‘‘အဓိက ေျခသည္း၊ ေျခ 
ေခ်ာင္းၾကားထဲ ပုိဂ႐ုစုိက္ေပးရ 
မယ္။ မဟုတ္ရင ္ၾကားမွာမႈိျဖစၿ္ပီး 
သဲ၀ဲစားတာ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ 
ယားရင္မကုတ္နဲ႔ေျခလက္ကိုသာ 
ေဆးေပးပါ’’ဟု ေဒါက္တာေက်ာ ္
ေက်ာ္က သတိေပးေျပာၾကား 
သည္။

ေရာင္ျခင္းအျပင္ အျမင္အာ႐ံုခ်ဳိ႕ 
တဲ့ျခင္းေရာဂါမ်ား၊ အေရျပား၌ 
တင္းတိပ္၊ ဝကၿ္ခံ၊ ေနေလာငက္ြက ္
မ်ားအျပင္ ပိုမိုျပင္းထန္လာပါက 
အေရျပားတြင ္အရညၾ္ကညဖ္မု်ား 
ျဖစ္ေပၚျခင္းစသည္အ့ေရျပားဆိငု ္
ရာေရာဂါမ်ားႏငွ္ ့႐တုတ္ရက္ေလ 
ျဖတ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ 
ျပတ္ကာ ေသဆံုးျခင္း စသည္တို႔ 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။
 ျမန္မာျပည္ထဲသို ႔ အေရွ႕ 
ေတာင္၊ အေနာက္ေတာင္ႏွင့္ အ 
ေနာက္ေျမာကဘ္ကမ္်ားမ ွေရေငြ႕ 

ပါဝငသ္ည့္ေလမ်ား ဝင္ေရာက ္လာ 
ၿပီး ေလထုထဲ၌ေရေငြ႕ျဖစ္တည္မႈ 
မွာ ယခငက္ထကပ္ိမုိမု်ားျပားလာ 
သည။္ ယင္းေရေငြ႕မ်ားမွာ တမိအ္ 
ျဖစ္ေျပာင္းလသဲြားၿပီး မိုးရြာသြန္းရ 
မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မရြာသြန္းဘဲ 
ယင္းအပူခ်ိန္ႏွင့္ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕ 
သည့္ေလအပူခ်ိန္ဟူသည့္အပူ 
ခ်ိန္ႏွစ္ရပ္စုေပါင္းကာ လူ႔ခႏၶာ 
ကုိယ္ေပၚသုိ ႔က်ေရာက္ျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္းမိုးေလဝသပညာရွင္ ဦးထြန္း 
လြင္ကသံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားတြင္ အယ္လ္ဇုိင္းမားျဖစ္ပြားႏႈန္းျမင့္တက္လာႏုိင္
ရွင္းရွင္း

ရန္ကုန္၊ဇြန္-၇
သကႀ္ကီးရြယအ္ုမိ်ားတြင ္အယလ္ ္
ဇုိင္းမား(ေခၚ)သတိေမ့ေရာဂါျဖစ္ 
ပြားႏႈန္းျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း 
ဆရာ၀န္ႀကီးအခ်ဳ႕ိက ခန္႔မွန္းေျပာ 
ဆုိသည္။
 အယလ္ဇ္ုငိ္းမားေရာဂါကုအိ 
သက(္၇၀)ေက်ာ္ေနာကပို္င္းသက ္
ႀကီးရြယ္အုိမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး  
ေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး လူမ်ဳိးမေရြးတြင္ 
ျဖစပ္ြားတတ္သည။္ အသက(္၈၀) 
အ ရြ ယ္ တြ င္ အ မ်ား ဆုံးေ တြ ႕ ရ 
သညဟု္ ဆသိည။္ ျမန္မာႏုငိင္တံြင ္ 
အယ္လ္ဇုိင္းမားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ  
ႏႈန္းမွာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ 
(၉၆)ေနရာတြင္ ရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၀ 
ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဆင့္(၇၇)ထိ ျမင့္ 
တက္ခဲ့သည္။
 ‘‘အခုက က်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈေကာင္းလုိ႔ အသက္ေတြ 
ပိုရွည္လာၾကတယ္။ ပုံမွန္ဆုိ ဆီး 
ခ်ဳိ၊ ေသြးတုိး၊ ႏွလုံးနဲ႔အသည္း၊ 
ေက်ာကက္ပ္ေတြျဖစၿ္ပီးမ ွေနာက ္
ဆုံးဘတူာျဖစတ္ဲ ့အယလ္ဇ္ုငိ္းမား 
ဘက္ကိုလွည့္တာ။ အသက္ေတြ 
ရွည္လာတာနဲ႔အမွ် အယ္လ္ဇုိင္း 
မားေရာဂါပုိျဖစ္လာႏုိင္တယ္’’ဟု 
အေထြေထြေရာဂါအထူးကုဆရာ 
၀န္ႀကီီးေဒါက္တာစုိးမင္းကေျပာ 
သည္။

 အယ္လဇို္င္းမား(ေခၚ)သတိ 
ေမ့ေရာဂါသည္ အသက္အရြယ္ 
ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ဦးေႏွာက္ 
ႏငွ္ ့ႂကြကသ္ားမ်ားႀကဳလံွလီာျခင္း 
စသည့္ ခႏၶာကုိယ္၏ အုိမင္းျခင္း 
အာနိသင္ခံစားလာရၿပီး မွတ္ဉာဏ္ 
သုိမီွးႏုိင္မႈ ေပ်ာက္ကြယ္သည့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ မွတ္ 
ဉာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းလာႏုိင္ၿပီး စိတ္အ 
ေျခအေနရင့္က်က္မႈမ်ားပါ ေပ်ာက္ 
ဆုံးလာေၾကာင္းသိရသည္။
 ‘‘စိတ္အေျခအေနက ရင့္ 
က်က္မႈမရွိေတာ့ပဲ ကေလးစိတ္ 
ျဖစလ္ာတယ္။ ႂကြကသ္ားစနစက္ 
ကန္႔သတ္ခ်ကရိွ္လာတယ္။ ခ်ည္န့ဲ႔ 
လာၿပီး ကေလးဘ၀အသိမ်ဳိးကို  
ျပနၿ္ပီးေရာကသ္ြားတာ။ ဆိုးက်ဳိးမ 
ျဖစ္ေအာင္လုိ႔ သူ႔ရဲ႕သာသာမႈကို 
မဖ်က္ဆီးပဲနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကေန 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးရတာပရဲွတိယ’္’ 
ဟ ုေဒါကတ္ာစုိးမင္းကဆက္ေျပာ 
သည။္ အဆုပိါေရာဂါသည ္အအိပ္  
အေနနည္းသမူ်ား၌ ပိမုုိျဖစပ္ြားႏုငိ ္
ျခင္းေၾကာင္ ့အအပိန္ည္းသမူ်ားအ  
ပါအ၀င္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျပားသူမ်ား၊ 
အလုပ္မ်ားသူအမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ 
ေန႔လ်င ္၈နာရီႏႈန္းျဖင္ ့ေကာင္းမြန ္
စြာအိပ္စက္အနားယူေပးရန္ လို 
အပ္သည္ဟု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားက 
ေျပာသည္။
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ရြာေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ရိွ အိမ္ေျခ 
၃၆၀၀ ေက်ာ္ မီးလင္းေရး 
ဆုိလာပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ့ံ
မ်ဳိးမင္းဦး

မုံရြာ၊ ဇြန္- ၁၅
  စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး  
ေက်းလက္ေဒသဖံြ ႕ ၿဖိဳးေရးႏွင့္  
ဆ င္း ရဲႏြ မ္း ပါး မႈ  ေ လွ်ာ့ ခ်ေ ရး  
ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၆၀ 
ရွိ အိမ္ေျခေပါင္း ၃၆၀၀ ေက်ာ္ 
ဆိလုာ မီးလင္းေရးအတြက ္Solar  
System သုံးပစၥည္းမ်ားကိ ုဇြန္လ 
၁၃ ရကက္ မံုရြာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ 
တြင္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။
 ‘‘ေက်းလက္စြမ္းအင္ ဖံြ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးအတြက ္တုငိ္းေဒသ 
ႀကီးအစိုးရအဖဲြ ႕ေထာက္ပံ့ေငြ  
က်ပ္ ၄၂၂ ဒသမ ၅ သန္းနဲ႔ ေက်း 
ရြာေပါင္း ၂၃၈ ရြာ ဆုလိာမီးလင္း 
ေစေရးအတြက္ ဆုိလာ ၁၅၀၀၀ 
ကို  တင္ဒါေခၚယူ ၿ ပီး  ၀ယ္ယူ 
ေထာကပ္ံ့ေပးခဲပ့ါတယ။္ ေထာက ္
ပ့ံေငြက်ပ္ ၉၀ ဒသမ ၆၄၀ သန္းနဲ႔ 
မီးေသြးမႈန္႔ ဓာတအ္ားေပးစကက္ိ ု
လည္း ၀ယ္ယူေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါ 

တယ္။ အခု အခမ္းအနားမွာ ဆိလုာ 
ဆက္စပ္ ပစၥည္းေတြ၀ယ္ယူၿပီး 
ေက်းရြာ ၆၀ အတြက ္ဆုလိာပစၥည္း 
မ်ားကို အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးသြား 
မွာ ျဖစတ္ဲအ့တြက ္အမိ္ေျခေပါင္း 
၃၆၀၀ ေက်ာ္ မီးလင္းႏုိင္ေတာ့ 
မယ္’’ ဟု စစက္ိငု္းတိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖဲြ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။
 Central Solar System 
သုံး မီးလင္းေရး ပစၥည္းမ်ားသည္ 
Solar Pannal (130-200 Watt) 
ဆိုလာျပားႏွစ္ခ်ပ္ကို 30 Unit 
Joint Box ႏွစ္လုံးျဖင့္ ဆက္၍ 
Multi-Smart Lamp အလုံး ၆၀ 
တပ္ဆင၍္ အိမ္ေျခ ၆၀ အ တြက ္
မီးအသုံးျပဳႏုိငုသ္ည။္ အမိ္ေျခ ၆၀ 
အတြက္ ဆိုလာစနစ္ျဖင့္ တပ္ 
ဆင္ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္ ဆယ္ 
သိန္းခန္႔ရွိၿပီး အိမ္ေျခငါးဆယ္အ 
တြက္ က်ပ္ရွစ္သိန္းခန္႔ ကုန္က် 
ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ပုိမုိႀကီးထြားလာသည့္ ကြၽဲ၊ႏြားေမွာင္ခုိတင္ပုိ႔မႈကို 
ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈလုပ္ရန္လုိလား
ေမာင္တာ

မႏၲေလး၊ ဇြန္- ၁၅
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေနာင္ 
ခ်ဳိေဒသမွ ကြၽဲ၊ ႏြားအေကာင္ေရ 
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီကာ တ႐ုတ္နယ္စပ္ 
သုိ႔ တရားမ၀င္တင္ပုိ႔ေနမႈမ်ားကို 
အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ား ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းေပးေစလုိေၾကာင္း ေဒ 
သခံမ်ားက ေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းမွ  
ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကိုေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕အနီး 
ရွ ိဆဆီုံေက်းရြာ၊ ပေလာင္ေခ်ာင္း 
ေက်းရြာကဲ့သုိ႔ေသာ ေက်းရြာမ်ား 
တြင္ စုေဆာင္းထားကာ ညစဥ္ 
ကားမ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ 
သုိ ႔ တရားမ၀င္ေမွာင္ခုိတင္ပုိ ႔မႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ဖမ္း 
ဆီးထိန္းသိမ္းသူမရွိဘဲ ကြၽဲ၊ ႏြား 

ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားပိုမုိ ႀကီးမား 
လာေနသည္ဟု ေနာင္ခ်ဳေိဒသခံ 
မ်ားကေျပာသည္။
 ‘‘ကြၽ၊ဲ ႏြားေမွာငခ္ုလိပုင္န္းက 
အရမ္း ႀကီးထြားေနေတာ့ ေဒသ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခုိက္ 
လာမွာစိုးတယ္။ ေဒသအစုံ၊ နယ္ 
စုံကလူေတြလာၾကေတာ့  မလုိ  
လားအပ္တဲ့  လူမႈေရးျပႆနာ 
ေတြ ၊  ဘာသာေရး ၊လူမႈေရးနဲ ႔ 
ဆက္ႏႊယ္တဲ့  ျပႆနာေတြျဖစ္  
လာမွာစုိးရိမ္တယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ဒီ 
ကြၽဲ၊ႏြားေမွာင္ခုိေတြေပ်ာက္သြား 
ေစခ်င္တယ္’’ဟု ေနာင္ခ်ဳိေဒသခံ 
အသက္(၄၀)အရြယ္အမ်ဳိးသား 
တစ္ဦးကေျပာသည္။
 လြန္ခဲ့သည္ ့၂ႏစွခ္န္႔မွစတင ္
ကာ ကြၽဲ၊ ႏြားေမွာင္ခုိေစ်းကြက္ 

က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး လတ္တေလာ 
တြင ္ေနာငခ္်ဳမွိ တ႐ုတ္နယ္စပ္သုိ႔ 
ေန႔စဥ္ကြၽဲ၊ ႏြားတင္ပို႔မႈအေကာင္ 
ေလးရာခန္႔ရိွႏုိင္သည္ဟု ေဒသခံ 
တုိ႔က ခန္႔မွန္းသည္။
 ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ 
နယ္ေျမျဖတ္ေက်ာ ္ကြၽ၊ဲ ႏြားသယ ္
ယူခြင့္ကို အလြဲသုံးစားလုပ္ကာ 
ေဒသအာဏာပုိ င္ မ်ား ၊  လမ္း  
ေၾကာင္းတစ္လွ်ာက္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ 
၀င္မ်ား၊ အစုိးရဌာနတာ၀န္ရိွသူ 
မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား 
ပါ ပါ၀ငပ္တ္သက္ေနသညဟု္ ဆု ိ 
သည္။‘‘အဖမ္းအဆီး၊ စစ္ေဆး 
ၾကပ္မတ္မႈ အားနည္းတာက ရဲ 
ေတြနဲ ႔ပါ ညိႇထားတဲ့သေဘာျဖစ္ 
ေနတယ္။ ျပညသ္ူ႔စစအ္ဖြ႕ဲေတြက 
ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းျပ 

ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ကြၽဲ၊ 
ႏြားသယ္ယူခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီး 
ရင္ ရဲနဲ႔ေပါင္းၿပီး ခြင့္ျပဳတာထက္ 
အေခါက္ေရ ပုိသယ္တာ။ အ 
ေကာင္ေရပုိသယ္တာလုပ္တယ္။ 
သာမန္ႏြားကုန္သည္က ေနာင္ခ်ဳိ  
ကေန မူဆယ္အထိကို ႏြားတစ္ 
ေကာင္သယ္ေပးဖုိ႔ သူတုိ႔ကို သုံး 
သိန္းရွစ္ေသာင္းေပးရတယ္။ သူ 
တုိ႔က အဲဒီလုိလုပ္စားေနလုိ႔ ႏြား 
ေမွာငခ္ုကိ ပုႀိကီးလာေနတာ။ရမွ္း 
ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ပါ 
မစ္ေတြ ျပန္စိစစ္ဖုိ ႔လုိမယ္ထင္ 
တယ’္’ဟ ုႏြားေမွာငခ္ုလိပုက္ုငိသ္ ူ
မ်ားႏငွ္ ့နီးစပသ္ည့္ေနာငခ္်ဳိေဒသ 
ခအံမ်ဳိးသားတစဥ္ီးကေျပာသည။္
  ႏြားတစ္ေကာင္ က်ပ္ေလး 
သိန္းနီးပါးျဖင့္ ေနာင္ခ်ဳိ-မူဆယ္ 

သယပ္ုိ႔ေပးေနရာ ႏြားေမွာငခ္ုလိပု ္
ငန္းသည္ အလြန္အက်ဳိးအျမတ္ 
မ်ားသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာ 
ေနသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။
 ခြင့္ျပဳမနိ္႔မ်ားကုငိက္ာ သယ ္
ယူေနသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အ 
ေနျဖင့္လည္း စစ္ေဆးဖမ္းဆီးရန္ 
အခက္အခဲရိွေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာ 
န၊ စညပ္ငသ္ာယာေရးအဖြ႕ဲ၊ ေမြး 
ျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနစ 
သည္အ့ဖြ႕ဲမ်ားျဖင္ ့တရားမ၀င ္ကြၽ၊ဲ 
ႏြားေမွာင္ခုိဖမ္းဆီးေရးအဖြဲ႕ ကို 

ဖြဲ႕စည္းကာ ကြၽဲ၊ ႏြားေမွာင္ခုိတင ္
ပုိ ႔မႈမ်ားအား ဖမ္းဆီးေနေၾကာင္း 
ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲမွဴး 
တစ္ဦးကေျပာသည္။
 တ႐တု္ႏုငိင္သံို႔ ကြၽ၊ဲႏြား ေမွာင ္
ခုိတင္ပုိ ႔ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္း လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ 
မ်ားတြင္ ကြၽဲ၊ ႏြားရွားပါးမႈ စတင္ 
ႀကဳံေတြ႕လာေနရၿပီျဖစသ္လု ိ ေစ်း 
ကြက္အတြင္း  ခုိင္းႏြားေစ်းျမင့္  
တက္ျခင္း၊ အမသဲားေစ်း ျမင္တ့က ္
ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သ 
တင္း ရရွိသည္။

ဓာတ္ပံု − ေမာင္တာေမွာင္ခိုတင္ပို႔ရန္ ေနာင္ခ်ဳိေဒသတြင္ စုေဆာင္းထားေသာ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကုိ ေမလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္
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ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နာဂေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး  အသုံးစရိတ္ က်ပ္သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပိုမိုသုံးစဲြခြင့္ရ 
ကိုစုိင္း

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၁၅
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နာဂေဒသ 
ဖံြ ႕ ၿ ဖိဳးေ ရး လု ပ္ င န္း မ်ား  လု ပ္  
ေဆာင္ရန္က႑စုံအတြက္ အသုံး 
စရတိ ္က်ပသ္န္းတစ္ေထာင္ေက်ာ ္
ပိမုိသုုံးစဲြခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေက်း 
လက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန 
မွ သတင္းရရွိသည္။
 ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နာဂ 
ေဒသရိွ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳး 
ေရးအသုံးစရိတ္အျဖစ္ စုစုေပါင္း 

ခြင့္ျပဳ ရနပ္ုံေငြသညက္်ပသ္န္း ႏစွ ္
ေထာင္င့ါးရာေက်ာ္ (၂၅၉၅.၁၅၀ 
က်ပ္သန္း) ခ်ထားေပးခဲၿ့ပီး ယခင ္
ႏွစ္က က်ပ္သန္းတစ္ေထာင့္ငါး 
ရာေက်ာ္ ခ်ထားေပးခဲ့သည္။
  က႑စုံဖံြ ႕ ၿဖိဳးေရး အသုံး 
စရိတ္ထဲမွ ေက်းလက္လမ္းတံ 
တားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း 
သည္ အျခားက႑မ်ားထက္ အ 
သုံးစရိတ္ႏွစ္စဥ္ ပိုမိုရရွိခဲ့သည္။
 ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံး ေဒသျဖစ ္
သည့္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္ျဖစ္၍  
နန္းဖာလံုေစ်း အေရာင္းအဝယ္ေအး
ကိုစိုင္း
ကေလး− တမူးၿမိဳ႕ရိွ ျမန္မာ-အိႏၵ ိယ 
နယ္စပ္ေစ်းျဖစ္ေသာ နန္းဖာလံု 
ေစ်းတြင္ ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ 
ေနေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာ 
လပ္ုငန္းခြင ္ဝငခ္်ိန္ျဖစသ္ျဖင္ ့နယ္ 
စပ္နန္းဖာလံုေစ်းတြင္ အေရာင္း 
အဝယ္ေအးလ်ကရ္ွိေၾကာင္း နန္းဖာ 
လုံေစ်းသူေစ်းသားမ်ားထံမွသိရ 
သည္။
 လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ပတ္ခန္႔မွ 
စတင္၍ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ 
တြင္ မုိးစတင္ရြာသြန္းေနၿပီျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ 
ဝင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ နယ္စပ္ေနျပည္ 
သူမ်ား အဓိကေစ်းေရာင္း ေစ်း 
ဝယ္ျပဳလပုရ္ာျဖစ္ေသာ နန္းဖာလံ ု
ေစ်းတြင္ ေစ်းဝယ္သူမရွိေလာက ္
ေအာင္ အေရာင္းအဝယ္ ေအး 

လ်က္ရွိသည္ဟု နန္းဖာလံုေစ်း 
သူေစ်းသားမ်ားကဆုိသည္။
 ‘‘ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံက ဂိတ္ေတြ 
လည္းဖြင့္ထားတယ္။ လမ္းေတြ 
လည္းဖြင္ထ့ားတယ။္ ဒါေပမဲ ့ေစ်း 
အေရာင္းအဝယ္ကေတာ့ အခု 
တေလာ ေစ်းဦးေတာင္မေပါက္ 
ၾကဘဲ ျပန္သြားၾကရတဲ့ရက္ေတြ 
ရွိတယ္’’ဟု နန္းဖာလုံေစ်းရွိ ကုန္ 
သည္တစ္ဦးကေျပာသည္။
 နန္းဖာလံုေစ်းသည္ တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံထုတ္အဝတ္အထည္မ်ား၊ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္စက္ပစၥည္းမ်ား 
ကိုအဓိကေရာင္းခ်ၾကၿပီး ေဒသ 
တြင္းထြကရ္ွိေသာကနုစ္မိ္းမ်ားကိ ု
လည္း ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းျဖစ္ 
သည္။ အဆိုပါေစ်းသည္ အိႏၵိယ 
ႏိုင္ငံ မဏိပူရျပည္နယ္သူ၊ ျပည္ 
နယ္သားတုိ႔ကို အဓိကမွီခို၍ အ 
ေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေသာေစ်း 
ႀကီးျဖစ္သည္။

ေဒသ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး 
တက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ ေရ 
ရရွိေရး၊ တံတားတည္ေဆာက္ 
ေရး ၊  သန္ ႔ ရွ င္းေရးဌာနလက္  
ေအာကလ္ပုင္န္းျဖစသ္ည္ ့ယငလ္ု ံ
အိမ္သာတည္ေဆာက္ေရး၊ မီး  
လင္းေရး၊ အိမ္ရာလုပ္ငန္းတည္ 
ေဆာက္ေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳလုပ္ 
ငန္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အ 
ေကာငထ္ည္ေဖာလ္်ကရ္ွိေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။ ဓာတ္ပံု − က်င္းေဆာင္နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နာဂေက်းရြာတစ္ရြာ
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Feature

အင္းစိန္ေထာင္ ေတာ္လွန္ေရး
 တစ္ခ်ိန္က ျဖစ္သည္။ ရက္ 
စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား စုေ၀းရာ၊ 
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၏ ျပယုဂ္ 
အျဖစ္ အင္းစိ န္ေထာင္နာမည္ 
ေက်ာ္ခဲ့သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား 
အေပၚ လူ႔အခြင္အ့ေရးခ်ိဳးေဖာက ္
ျခင္း၊ လူသားဆန္မႈႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္ 
သကိၡာကု ိအဆံုးစြန္အထိ ခ်နင္းရ ဲ
ေသာ အာဏာပုိင္တုိ႔၏ လက္ရဲ 
ဇက္ရဲႏုိင္မႈမ်ားကုိ  ႏုိင္ငံေရးအ 
က်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ေထာင္ 
လက္ရာ စာအုပ္မ်ားတြင္ တခမ္း 
တနားေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္  အင္းစိန္  
ေထာင္ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္  
သည္။
 ယေန ႔အင္းစိ န္ေထာင္မွာ  
ေတာ့ ဆယ္တန္းေအာင္အက်ဥ္း 
သားႏစွဥ္ီးကု ိေမြးထတုလ္ိကု္ျခင္း 
ျဖင့္ ဆုိးညစ္ေသာ ေထာင္သမုိင္း 
ကုိအႀကီးမားဆံုးေျပာင္းလဲလုိက္ 
သည။္ စာေရးဆရာေဖျမင္၏့ ‘‘စာ 
မသင္ရ၊ စာမဖတ္ရ စာအုပ္မရွိ 
ေစရ’’အမည္အတိုင္း ေဘာပင္ 
တစ္ေခ်ာင္းေတြ႕႐ံုျဖင့္ လေပါင္း 
မ်ားစြာ တုိက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့ 
ရေသာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ စာ 
ေမးပြဲေျဖခြင့္ေပးျခင္းမွာ မယံုရင္ 
ပံုျပင္မွတ္ရမလိုျဖစ္ေနသည္။
 ၂၀၁၀ ေနာက္ပုိင္း အင္းစိန္ 
ေထာငတ္ြင ္ယခငက္ ေက်ာကခ္၊ဲ 
သဲ အလိမ္းလိမ္းျဖင့္ မ၀ေရစာ 
ေထာငထ္မင္းကု ိယခုေတာႀ့ကိဳက ္
သေလာက္အ၀စားခြင့္ေပးသည္။ 
ဆန္ျဖဴဆုိေသာလ္ည္း ဆနက္ြသဲာ 
သာျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ခဲႏွင့္ သဲတုိ ႔ 
မပါသည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ထမင္း 
ျဖစ္လာသည္။ တစ္ပတ္ႏွစ္ရက္ 
ၾကက္သားကို မွ်စ္ခ်ဥ္၊ ကုလားပဲ 
တုိ႔ျဖင္ ့ေရာေသာ အသားဟင္းကု ိ 
အက်ဥ္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ၆၂၅ 
က်ပ္ႏႈန္းျဖင္ ့စစီဥ္ေကြၽးေမြးသည။္
 ေရကန္ေစာင့္ ဗာရာေအာ္မွ 
ခပ္ခ်ဳိးခြင့္ရေသာ ေရခ်ိဳးစနစ္မရိွ 
ေတာ့ဘဲ စိတ္ႀကိဳက္အ၀ခ်ိဳးႏုိင္ 
ေသာ ေရကန္ႀကီးမ်ား ထပ္ျဖည့္ 
တည္ေဆာကထ္ားသည။္ ေထာင ္
၀ငစ္ာေတြ႕ခ်ိန္ကု ိ၁၅ မိနစမွ္ နာရီ 
၀က္တိုးေပးလုိက္သည္။ သတင္း 
စာအပုငိ္းအစေလးမ်ားေတြ႕လွ်င ္
ပင္ အနည္းဆံုး ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္ 
ထပ္ခ်ႏုိင္ေသာ အင္းစိန္ေထာင္ 
ထဲသုိ႔ လစဥ္အပတ္စဥ္ႏွင့္ေန႔စဥ္ 
ထုတ္ သတင္းစာ စာနယ္ဇင္းမ်ား 
ႀကိဳက္သေလာက္သယ္ယူဖတ္႐ႈ 
ခြင့္ျပဳခဲသ့ည။္ အက်ဥ္းသားအခ်င္း 
ခ်င္း ဗုိလ္က်စုိးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ေ
သာ တန္းစီးစနစ္မထားေတာ့ဟု 
ဆုိသည္။

 ယခင္အစဥ္အဆက္ႏုိင္ငံ  
ေရးအက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေစခ်င ္
ခဲ့ေသာ ေထာင္စာၾကည့္တုိက္ကုိ 
လကရ္ိွေထာငပ္ုငိ ္ဦးေက်ာ္ေဌးက 
ေရြ ႕လ်ားစာ ၾကည့္တုိက္အျဖစ္  
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ 
စာမတတသ္ ူအက်ဥ္းသားမ်ားကု ိ
သူငယ္တန္းတြင္  ေက်ာင္းျပန္  
တကခို္င္းၿပီး မသငမ္ေနရ စာသင ္
ၾကားေရးစနစ္ကို  အေကာင္အ 
ထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။ နာမည္ေက်ာ ္
လွေသာ ေထာင္တြင္း႐ုိက္ႏွက္ 
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားလံုး၀မရိွ  
ေတာ့။ အက်ဥ္းသားကုိလက္သီး 
ျဖင့္  ထုိးခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ကုိပင္  
ေထာင္ပိုင္ဦးေက်ာ္ေဌးက ဥပေဒ 
အရ တာ၀န္ရပ္စဲခဲ့သည္။
 ေထာင္၏အေဆာင္တုိ င္း  
တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ 
ၫႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား 
ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမ်ား တပ္ဆင္ 
ထားသည္။ အက်ဥ္းသားတုိင္း  
အားလပ္ခ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္စြာ 
ၾကည့္ႏုငိသ္ည။္ ေထာငတ္ြင္း ဘယ္ 
အက်ဥ္းသားကုိမွ်  သံေျခခ်င္း  
မခတ္ေတာ့။ ေနာက္တစ္မႈရွိ၍ 
႐ုံးထုတ္မွသာ ေျခခ်င္းခတ္သည။္
 အင္းစိန္ေထာင္ကမၻာေက်ာ္ 
ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းမွာ 
စစအ္စိုးရလကထ္ကက္ ႏိငုင္ံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားကိ ုရကရ္ကစ္က ္
စက္ႏွပိစ္ကည္ႇဥ္းပန္းျခင္းေၾကာင္ ့
ပင။္ ႏုငိင္ံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း 
ကု၀ိင္းႏုငိဥ္ီးသည ္ေထာငမ္ ွလြတ ္
ေျမာက္ၿပီး ၁၉၉၀ ၀န္းက်င္တြင္ 
ဘန္ေကာက္အေျခစုိက္ သတင္း 
စာတစ္ေစာင္၌ ‘‘အင္းစိန္ေထာင္ 
မွ ငရဲခန္းမ်ား’’ အမည္ျဖင့္ ေဖာ္ 
ထုတ္ခဲ့ရာ အင္းစိန္ေထာင္ညႇဥ္း 

ပန္းမႈမ်ားမွာ ကမၻာ ့စာမ်က္ႏွာတြင ္
မဖံုးႏုိင္မဖိႏုိင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။
 ‘ ‘အရင္အစိုးရလက္ထက္ 
တုန္းက ေထာင္ကလိုတာထက္ 
ပိုနာမညပ္်ကရ္တာ ေထာကလ္မ္ွး 
ေရးတခ်ိဳ႕က ေထာင၀္န္ထမ္း၀တ္ 
စံု၀တ္ၿပီး ၀င္႐ိုက္ႏွက္ၾကတာပါ။ 
ေထာ င္ အာ ဏာ ပုိ င္ ဆုိ တာ က 
လည္း ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္တာ 
ကုိ ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ဘူး။ ဒီတုိင္း 
ၾကည့္ေနခဲ့ရတာ။ စာဥသီခ်င္းဖြင့္ 
ၿပီး ႐ုိက္ခဲ့တာဆုိ စာဥစစ္ဆင္ေရး 
ဆုိၿပီး နာမည္အရမ္းႀကီးခဲ့တယ္’’ 
ဟု ေထာင္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ 
ေမာင္ျမင့္ကေျပာၾကားသည္။
 ၈၈  အေရးေတာ္ပုံ မွ စ၍ 
ေထာင္က်ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး အ 
က် ဥ္း သားေ တာ္ေ တာ္ မ်ား မ်ား  
ေထာင္တြင္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါနာမည္မတပ္ 
ႏုိင္ဘဲ ေသဆံုးခဲ့ရျခင္း၊ ေထာင္မွ 
လြတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွိပ္စက္ဒဏ္ 
ရာမ်ားေၾကာင္ ့ကုယိအ္ဂၤါအစိတ ္
အပုိင္းမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ရျခင္း၊ အ 
ဆုတ္အသည္းကဲ့သုိ ႔  ကုသရန္ 
ခက္ခဲေသာ နာတာရွည္ေရာဂါ 
မ်ား လက္ေဆာင္အျဖစ္ ရရိွျခင္း၊  
မမာမက်န္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆး 
၀ါးကုသခြင့္မေပးျခင္း  စသည့္  
ေထာငအ္ာဏာပိုငတို္႔၏ ရကစ္က ္
ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ 
ကပင္ အံ့ၾသထိတ္လန္႔ခဲ့ရသည္။
 ‘ ‘ေထာင္တြင္းေျပာင္းလဲမႈ  
ေတြကုိ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အမွ န္တကယ္ ေဆး၀ါးကုသ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈလုိအပ္ေနတဲ့ အ 
က်ဥ္းသားေတြကုိ ေဆးကုသခြင့္ 
ရဖို႔ အဆင့္ဆင့္တင္ျပၿပီး ခြင္ျ့ပဳ 
ခ်ကယူ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ခကခ္ပဲါ 

တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္ေတြ႕ 
ခံစားခဲ့ရေတာ့ အရမ္းသိတယ္။ 
ဒါ ေၾကာင္ ့လုအိပတ္ဲ ့ကသုေစာင္ ့
ေရွာက္မႈေတြ အမွန္တကယ္ေပး 
ဖို႔ အက်ဥ္းေထာငအ္ာဏာပုငိ္ေတြ 
ကုိ တုိက္တြန္းပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 
ကြ ၽန္ေတာ္တို ႔လုိ  အဖဲြ ႕ေတြကုိ  
အက်ဥ္းေထာငအ္တြင္း ၀င္ေရာက ္
ေလလ့ာခြင့္ေပးသင္ပ့ါတယ္။ အခု 
ထိ ဒါကုိျပည္ထဲေရးက ခြင့္မျပဳ 
ေသးပါဘူး’’ဟု ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း 
သားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ ႕မွ  ဦးျမင့္  
ေအာင္ကေျပာသည္။
 ထို ႔အျပင္ေထာင္တြင္း ေရ 
သ န္ ႔ စ က္ မ်ား  တ ပ္ လုိ က္ ၿ ပီး  
ေသာက္ေရႏွင့္ ထမင္းဟင္းခ်က္ 
ျပဳတ္ျခင္းကအစ ေရသန္႔သာသံုး 
သည္။ အင္းစိန္ေထာင္ေခါင္မိုး 
မ်ားတြင္ ေႏြေနပူကို အံတုႏုိင္ရန္ 
ေရပုိက္မ်ားသြယ္တန္းထား ၿပီး  
ေရ ဖ် န္း အေ အး ဓာ တ္ေ ပး ထား  
သည။္ တစ္ေထာငလ္ံုးစီးမိုးျမင္ႏိငု ္
သည့္ CCTV ကင္မရာမ်ားတပ္ 

ထားသည။္ ကဒဲီေလာက္ႏငွ့္ေတာ ့
အင္းစိန္ေထာင္ႀကီး လံုး၀ေျပာင္း 
လဲသြားၿပီလား။
 ႏွစ္ ရွည္လမ်ား  စနစ္ဆိုး  
တစ္ခုကုိ ေျပာင္းလဲရန္ မဆုိထား 
ႏွင့္ အရွိန္ရပ္တန္႔ရန္ပင္ မလြယ္ 
လွေပ။ ထို႔ေၾကာင္ ့အင္းစနိ္ေထာင ္
ႀကီး လံုး၀ေျပာင္းလရဲန ္မလြယက္ ူ
ေသး။ လကရ္ိဆွယတ္န္းေျဖခြင္ရ့ 
ေအာင္ လုပ္ေပးေသာ ေထာင္၏ 
အႀကီးဆံုးေထာငပ္ုငိႀ္ကီး ဦးေက်ာ ္
ေဌးက ေငြေပး၍ လုပ္ရင္ရသည့္ 
ကိစၥတစ္ခုမွမရွိဟု အာမခံထား 
ေသာ္လည္း ဒီေလာက္ႀကီးသည့္ 
ေထာင္အတြင္း လံုး၀ကင္းရွင္း 
သည္ေတာ့ မဆိုႏုိင္ပါဟု ေျပာ 
သည္။
 ဥပမာ ေရာဂါတစ္ခု ခုကို  
အေၾကာင္းျပ၍ ေထာင္ေဆး႐ုံတြင ္
ႏစွရ္ညွလ္မ်ား တက္ေရာကက္သု 
ျခင္း၊ ေဆးစာအတုလုပ္၍ သက္ 
ေသခံျခင္းေ ၾကာင့္  အထက္က 
လာေရာက္စစ္ေဆးမႈ ငါး ႀကိမ္  

ျပဳလပုထ္ားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က 
ေျပာသည္။
 ‘‘ခလုည္းရွိေနတယ္။ ေဆး႐ုံ 
မွာ ၁ ႏွစ္ ၊  ၂ ႏွစ္ကုေနတာ။ 
ေထာငဒ္ီေလာကႀ္ကီးတာ အားလံုး 
ေကာင္းတယလ္ို႔မေျပာပါဘူး။ ေငြ 
ေပးၿပီး လုပ္လို႔ရတဲ့ ျပႆနာ မရိွ 
ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္လက္ထက္မွာ။ 
၀န္ထမ္းေတြကုိ ေျပာထားတယ္။ 
ေစတနာရိွလုိ ႔  ပန္းသီးတစ္လံုး  
ေကြၽးရင္ စားလုိက္။ ပုဆိုးတစ္ 
ထည္ေပးရင္ ၀တ္လိုက္။ ကြၽဲကူး 
ေရပါေပါ့။ ဒါလုပ္ေပးမယ္ဆုိၿပီး 
ေတာင္းရင္ ညစ္တာ။ ကြၽန္ေတာ္ 
ကေတာ့ အသၾံကားတာနဲ႔ ေျပာင္း 
ရ ေရႊ႕ရလပ္ုတယ္’’ဟု ၎က ေျပာ 
သည္။ ယခင္က အင္းစိန္ေထာင္ 
တြင္း ကုန္ပစၥည္းဖလွယ္ေရးအ 
တြက္ တန္ဖိုးႀကီးပစၥည္းမွာ ေဆး 
လိပ္ျဖစ္သည္။ ယခုဦးေက်ာ္ေဌး 
လက္ထက္တြင္ ေကာ္ဖီမစ္ထုပ္ 
မ်ားက ေထာင္ထဲတြင္ ပိုက္ဆံ 
ထက္ ပုိၿပီး တန္ဖိုးရိွသည္။ ေကာ္ 
ဖီ မ စ္ ထု ပ္ သာ မ်ား မ်ားေ ဆာ င္  
ထား။ အခ်ိဳအခ်ဥ္ကြမ္းယာေဆး 
လပိအ္ားလံုးသံုးစြဲႏုငိသ္ည။္ မလိႅာ 
အုိးမထမ္းခ်င္ဘူးလား။ ေကာ္ဖီ 
မစ္ ၁၅ ထုပ္ေပးလွ်င္ အလုပ္ျဖစ္ 
သည္။
 ‘‘႐ုိက္တာ၊ ႏွက္တာေတာ့ 
လံုး၀မရိွဘူး။ ပါးစပ္ကေတာ့ အ 
ေျပာအဆိုနည္းနည္း ၾကမ္းတာ 
ေပါ့။ အလုပ္လည္း အရမ္းႀကီး 
ေသလုေအာင္ မခုိင္းဘူး။ ေျမ 
ႀကီးသယ္၊ အပင္ေရေလာင္း၊ ဒါ 
ေလာက္ပဲ။ ေဆးလိပ္ေတာ့ မ 
ေသာကန္ဲ႔။ အမႈအရမ္းႀကီးတယ္။ 
အခုေထာင္ထဲမွာ ေဆးလိပ္မိရင္ 
တုိကပိ္တ္ခံရမယ္။ ေကာ္ဖမီစထု္ပ္ 
သာ ေဆာငထ္ား။ ထမင္းကေတာ့ 
သိပ္မေကာင္းဘူး။ ဆန္ကြဲေတြ 
ေပါ့။ အသားဟင္း ႏွစ္ရက္ေကြၽး 
တယ။္ အသားမစားတဲသ့ကူု ိဘဥဲ 
သံုးလံုးေကြၽးတယ္။ 

အခ်ပ္ပို (A9) သုိ႔

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ေအးသူစံ

အင္းစိန္ေထာင္ဘူး၀တြင္ေတြ႕ရသည့္ ေထာင္သားမ်ားႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား
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ေျမယာမူ၀ါဒေႏွးေႏွး ေဆာက္သည့္သူက ျမန္ျမန္
 ေျမယာဥပေဒအားနည္းေန 
မႈကုိ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အထပ္ျမင့္ 
အေဆာက္အအံုမ်ား မည္သည့္ 
ေျမမ်ိဳးတြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳ 
မညက္ိ ုတကိ်ေသခ်ာသည္ ့ဥပေဒ 
တစ္ခုျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး ျပည္သူမ်ား 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးဆဲြႏုိင္ရန္ ရန္ 
ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီက စီစဥ္ေနသည္။
 ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမျဖစ္သည့္ 
ဂရန္ေျမ၊ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမတုိ႔တြင္ 
သာ အထပ္ျမင့္တည္ေဆာက္ရန္ 
ခြင့္ျပဳထားရာမွ အျခားေျမအမ်ိဳး 
အစားမ်ားတြင္ပါ တည္ေဆာက္ 
ႏုိင္ေရးအတြက္  စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။
  ယခုႏွစ္မွ  ေကာက္ယူခ့ဲ  
သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရန္ 
ကနုၿ္မိဳ႕လဥူီးေရမွာ ရစွသ္န္းေက်ာ ္
ရိွလာသျဖင့္  ေက်ာတစ္ခင္းစာ 
အတြက္ အခက္အခဲ ျပႆနာ 
မ်ား ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ 
ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားမွာပင ္အထပ္ျမင္ ့အေဆာက ္
အအံု မ်ား  ဆက္တိုက္  တည္  
ေဆာက္လာေနသည္။
 ယခုကဲ့သုိ ႔ အထပ္ျမင့္ အ 
ေဆာက္အအံုမ်ားစြာ အဆက္မ 

ျပတ္  တည္ေဆာက္လာေသာ္  
လည္း အစိုးရ၏ ေျမယာမူ၀ါဒ 
အေျပာင္းအလဲေႏွးေကြးမႈေၾကာင္ ့
တုိးျမင္လ့ာေသာ အေဆာကအ္အံ ု
မ်ားမွာ တရားမ၀င္မ်ားျဖစ္လာ 
သည္။
 ယင္းအေဆာက္အအံုမ်ား  
သည္ အစီအစဥ္တက် တည္ 
ေဆာက္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္ 
လည္း ေျမရွင္ႏွင့္  ကန္ထ႐ုိက္ 
၏  နားလညမ္ႈျဖင္သ့ာ အဆင္ေျပ 
ေနၾကေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားၾက 
သည္။ 
 အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံ 
မ်ားကုိ ဘိုးဘြားပုိင္ေျမႏွင့္ ဂရန္ 
ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားတြငသ္ာ လက ္
ရိွအခ်ိန္အထိ ခြင့္ျပဳထားၿပီး က်န္ 
ေျမ  အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ေသာ 
လယ္ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမတုိ ႔ 
တြင ္ တည္ေဆာကခ္ြင့္ေပးမထား 
ေပ။ သုိ႔ေသာ္ေျမယာမ၀ူါဒမွာ စည ္
ပင္၏ လက္ထဲတြင္သာရွိသျဖင့္  
မည္သည့္ေျမ အမ်ဳိးအစားတြင္ 
မဆု ိအထပ္ျမင္မ့်ားတည ္ေဆာက ္
ေနသည္ကုိေတြ႕ေနရသည္။
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္  လက္ရွိ 
အခ်ိန္အထိ တရားမ၀င္ တည္ 
ေဆာက္ထားသည့္  အထပ္ျမင့္  
အေဆာက္အအံု အလံုး ၁၀၀၀ 
ေက်ာ္ရိွလာၿပီျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ 

ႏစွမ္်ားႏငွ္ ့ႏႈငိ္းယဥွပ္ါက ေလ်ာက့် 
သြားျခင္းမရိွဟု ဌာနက ထုတ္ျပန္ 
ထားသည္။ ယင္းအေဆာက္အ 
အံုမ်ားသည္ စည္ပင္သာယာသုိ႔ 
ဒဏ္ေ ၾကးမ်ား   ေပးေဆာင္၍ 
ေဆာက္လုပ္ၾကသည္ဟု ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီက မၾကာခဏေျပာၾကား 
ေလ့ရိွသည္။
 ယင္းကဲ့သ႔ို ေလ်ာ့က်သြားမႈ 
မရွိျခင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အ 
ထပ္ျမင့္ ေဆာက္လုပ္ရန္ သတ္ 
မွတ္ထားသည့္ ေျမယာနည္းပါး 
လာျခင္းကုိ ေပၚလြင္လာၿပီ ျဖစ္ 
သည။္ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆုမိႈအရ 
အထပ္ ျမင့္အေဆာက္အအုံမ်ား 
ကု ိၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင ္ေဆာကလ္ပ္ု 
လာၾကသည္။
 သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အ 
ထပ္ျမင္အ့ေဆာကအ္အုံ ေဆာက ္
လုပ္ႏုိင္သည့္ ေျမပမာဏ နည္း 
ပါးေနၿပီး ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားမွာ ပို 
မ်ားေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ 
ကန္ုၿမိဳ႕ျပင ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ  
မရမ္းကုန္း၊ အင္းစိန္၊ သဃၤန္း 
ကြ ၽ န္းစသည့္  ၿ မိဳ ႕နယ္မ်ားတြင္  
ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားမွ ပိုမ်ားလ်က္ 
ရိွသည္။
  အဆုိပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား 
တည္ေဆာက္ပါက တရား၀င္  

မဟုတ္ဘ ဲၿမိဳ႕ေတာ္စညပ္ငက္ ႏစွ ္
စဥ္အေရးယူလ်က္ရိွသည္။ ယင္း 
ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းပုိင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
တြင္လည္း ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား မရိွ 
သင့္ေတာ့ ေၾကာင ္ပညာရငွမ္်ားက 
အႀကံျပဳေျပာဆုိၾကသည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အ၀န္းအ၀ုိင္း 
သည္ ေန႔စဥ္ခ်ဲ႕ထြင္လာသည့္အ 
တြက္ ေျမယာမူ၀ါႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ေပး 
သင့္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ရြာႏငွ္ ့အိုး အမိဖ္ြ႕ံ 
ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန ၫႊနၾ္ကားေရးမွဴး အ 
ၿငမိ္းစားဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည။္
 ‘‘ေျမရွားၿပီး အိမ္ရာလိုအပ္ 
ခ်က္ေတြ မ်ားေနေတာ့ ေျမယာ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈကို စနစ္တက်လုပ္ဖို ႔ 
လိုၿပီ’’ဟု ၎ကဆိုသည္။ 
 ဘုိးဘြားပုိင္ေျမတြင္ အထပ္ 
ျမင္အ့ေဆာကအ္အံမု်ား ေဆာက ္
လုပ္ခြင့္ ျပဳထားေသာ္လည္း ဘုိး 
ဘြားပုငိ္ေျမအမ်ားစရုိွေသာ ဆတိ ္
ၿငိမ္ရပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည့္  ေရႊ 
ေတာင္ၾကား၊ အင္းလ်ားၿမိဳင္၊ သံ 
လြငလ္မ္း၊ အင္းလ်ားလမ္း၊ တက ၠ 
သုိလ္ရိပ္သာလမ္း ၊  ေရႊႏွင္းဆီ  
လမ္း၊ ေအ၀မ္းလမ္းတို႔တြင္ အ 
ထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ 
တည္ေဆာက္ခြင့္မေပးထားေပ။
 ‘‘ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြက ဂရန္ 
ေျမျဖစ္ဖုိ႔ုဆိုရင္ တစ္ႏွစ္နဲ႔ ရွစ္လ 
ေလာက္ေလွ်ာကရ္တယ။္ အဒဲါက 

ၾကာေနတယ္’’ ဟု ေဆာက္လုပ္ 
ေရး လုပ္ငန္္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာ 
သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ 
ၾကာျမင့္ေနမႈေၾကာင့္ အထပ္ျမင့္ 
အေဆာက္အအံုမ်ား  ေဆာက္  
လုပ္ရာတြင္ တရားမ၀င္ တည္ 
ေဆာက္မႈမ်ား  ရိွလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။
 ထုိ ႔ကဲ့သုိ ႔ကိစၥမ်ားေျဖေလွ်ာ့ 
ေစရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ 
စည္ပင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပပညာရွင္မ်ား ပူး 
ေပါင္းပါ၀ငၿ္ပီး ၿမိဳ႕ျပ၏ ေျမယာကု ိ
မွန္ကန္စြာ စီမံခန္႔ခဲြႏုိင္ရန္ ၿမိဳ႕ျပ 
ေျမအသံုးခ်ဇုန္ကုိ ေရးဆဲြထားၿပီး 
အၿပီးသတ္ရန္အတြက္ လူထု၏ 
သေဘာဆႏၵကိသုာ ေကာကယူ္ရန္ 
က်န္ရိွေတာ့သည္။
 အဆိုပါဇုန္တြင္ ကန္႔သတ္ 
ေနရာမ်ားမွလဲြ ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အား 
လံုး၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ အထပ္
ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္ 
လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္း  
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ 
ေရးေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးပညာ 
ရွင္ေဒါက္တာ ေက်ာ္လတ္က ဆုိ 
သည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္း ၇၀ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းတြင္ မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအ 
စားမဆုိ ပုိင္ဆုိင္မႈ မွန္ကန္ပါက 
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံတည္ 
ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 ‘‘အခုသံုးေနတဲ့ ေျမယာဥပ 
ေဒက အားနည္းေနတယ္။ ဒါကိပု ဲ
ျပင္ေပးရမွာ အခုေရးဆဲြေနတဲ ့ဇနု ္
ဥပေဒမွာ ဒါေတြပါမယ္လုိ႔ေတာ့ 
သိထားရတယ္’’ဟု ေဆာက္လုပ္ 
ေရးလပုင္န္းရငွမ္်ားအသင္းဥက႒ၠ 
ဦးရန္၀င္းကေျပာသည္။
 အထူးသျဖင္ ့ၿမိဳ႕တြင္း၌ စၿုပံဳ 
တုိးေ၀ွ႔တည္ေဆာက္ေနျခင္းထက ္
ၿမိဳ႕ျပင္ဧရိယာမ်ားတြင္ ပုိမုိတည္ 
ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ တြန္းအားေပး 
လာႏုိင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ 
ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ဦးရန္၀င္းက 
ဆုိသည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္တုိး 
တက္လာသည့္ လူဦးေရေၾကာင့္ 
လူေနတိုက္ခန္းမ်ား တစ္ႏွစ္လွ်င္
သံုးသနိ္းေက်ာခ္န္႔လုအိပ္ေၾကာင္း 
ေဆာကလ္ပ္ုေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒတို 
ယ၀န္ႀကီးကလည္း ေျပာၾကားဖူး 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုဂၢလိကက႑ 
မွ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္သည့္ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းမွာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရိွ 
သည္။
 ေျမတန္ဖိုးတစ္ေန ႔တျခား  
ႀကီးျမင့္လာျခင္း၊ ၿမိဳ႕ကြက္ဧရိ 
ယာခ်ဲ႕ထြင္မႈေႏွးေကြးျခင္း၊ လူဦး 
ေရတိုးတက္မႈျ မန္ဆန္ျ ခင္းတုိ ႔ 
ေၾကာင္ ့ၿမိဳ႕အနီးအနားတစ၀္ိကုရ္ိ ွ
လယ္ေျမမ်ားကိပုါ ေငြေၾကးတတ ္
ႏိုင္သူမ်ားက ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏံွလာၾကသည္။ ေျမရွားပါးမႈကုိ 
အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ေျမကုိ ကုန္ 
ပစၥည္းသဖြယ္ ေစ်းကစားခ်င္သူ 
မ်ားေၾကာင့္ ေျမေစ်းမ်ားမွာ လြန္ 
စြာျမင့္မားလာခဲ့သည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ 
ၿမိဳ႕နယတ္ခ်ိဳ႕ရိ ွလယယ္ာေျမမ်ား 
ကိ ုအမိရ္ာကြကမ္်ား႐ုကိ၍္ ေရာင္း 
စားမႈမ်ားလည္းရိွေနသည္။
 လယ္ယာေျမမ်ားကို လူေန 
အိမ္မ်ား၊ စက္သံုးဆီဆုိင္မ်ား၊ စီး 
ပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေဆာက္ 
အအံုမ်ားတည္ေဆာက္မႈမ်ားစြာ 
ရိွလာသည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒ 
တြင ္လယယ္ာေျမကိ ုအျခားေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ မရိွ 
ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသအာဏာပိုင္ 
အစိုးရႏွင့္  လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူး 
ေပါင္း၍ ေျမရွားပါးမႈအေပၚ အခြင္ ့
ေကာင္းယူၿပီး လက္တစ္လံုးျခား 
ျပဳလပု၍္ လယယ္ာေျမမ်ားကု ိအ 
ေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း  
ျမနမ္ာႏုငိင္ံေတာငသ္လူယသ္မား 
အသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာစုိးထြန္း 
ကေျပာသည္။
  ယင္းကဲ့သုိ ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ 
ေျမယာဥပေဒ အားနည္းမႈက အ 
ေဆာကအ္အံတုည္ေဆာကသ္ည္ ့
ကန္ထ႐ုိက္မ်ားအတြက္ တရားမ 
၀ငတ္ည္ေဆာကမ္ႈမ်ားကု ိပုမိုိျဖစ ္
ေစလာေၾကာင္း ေဆာကလ္ပု္ေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾက 
သည္။

ျပည္သိမ္း၊ မုိးညိဳ

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အလွမ္ေ၀းေနဆဲျဖစ္ေသာ အေ၀းသင္ပညာေရး
■ ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္

လက္  ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
အဆင့္ျမင္ ့ပညာျမႇင္ ့

တင္ေရးအတြကအ္ရိွန္ အဟုန္ျဖင္ ့
ေဆာငရ္ြက္ေနေသာလ္ည္း အေ၀း 
သငတ္ကသၠိလုတ္က ္ေရာကမ္ည္ ့
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ 
တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပုိမုိမ်ားျပား 
လာေနဆဲျဖစ္သည္။
 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ 
ေအာကရိွ္ တကသၠိလု၊္ ေကာလပ္ိ 
မ်ား၌ ပံုမွန္ဘြ႕ဲႀကဳသိငတ္န္းတက ္
ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားဦး 
ေရသည္ တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္း 
ေက်ာရ္ွၿိပီး အေ၀းသငတ္ကသၠိလု ္
တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေန ေသာ 
ေက်ာင္းသားဦးေရမွာ သုံးသိန္း 
တစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖင္ ့ပုမံနွတ္က ၠ
သိုလ္တက္ေရာက္သူမ်ား ထက္ 
ႏွစ္ဆနီးပါးမ်ားျပားေနခဲ့သည္။
 ၿပီးခဲသ့ည္ ့ပညာသင္ႏစွမ္်ား 
တြင္  အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
တကၠသိုလ္မ်ားက ေက်ာင္းလက္ 
ခမံႈႏႈန္းကိ ုေလွ်ာခ့်ခဲ့ေသာေၾကာင္ ့
ယခုႏစွပ္ညာသင္ႏစွတ္ြင ္ အေ၀း 
သင္တကၠသိုလ္  တက္ေရာက္သူ 
ႏစွ္ေသာင္းေက်ာပ္ုမိုိျမင္တ့ကလ္ာ 
ခဲ့သည္။
 အေ၀းသငတ္ကသၠိလုတ္က ္
ေရာကသ္အူမ်ားစမုွာ အလပုလ္ပု ္
ေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အလုပ္တြင္သာ 
အခ်ိန္ကုန္ေနရေသာေၾကာင့္ အ 
ေ၀းသင္တကၠသုိလ္မွ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာသည့္ သတင္းအခ်က္အ 
လက္မ်ားကို အခ်ိန္မီမသိရွိေသာ 
ေၾကာင္ ့အေျဖလႊာစာစဥ္(Assign 
ment)တင္သည့္ရက္ေနာက္က် 
ျခင္း၊ ေက်ာင္းအပ္ေနာကက္်ျခင္း 
ႏငွ္ ့အနီးကပ္ဆယ္ရကက္ိမုတက ္
ႏုငိ္ျခင္းစသည္ ့အခကအ္ခမဲ်ားျဖင္ ့
ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိသည္။

   အဓိကမွာ အေ၀းသင္ 
တကၠသုိလ္တက္ေရာက္ေနသည့္ 
ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ 
ေက်ာင္းႏွင့္ အလွမ္းေ၀းကြာေန 
ျခင္း၊ စာသင္ႏစွတ္စ္ႏစွလ္ွ်ငအ္နီး 
ကပ္ ဆယ္ရက္သာတက္ေရာက္ 
ကာ စာေမးပြဲေျဖဆုိရၿပီးေက်ာင္း 
စာသင္ႏွစ္ကုန္ဆုံးလွ်င္  ဘြဲ႕ရ 
ေလ့ရွိၾကသည္။
  အေ၀းသင္တကၠသိုလ္မ်ား 
၏ သင္ၾကားေရးစနစ္မွာ ျပ႒ာန္း 
စာအုပ္၊  ေလ့လာမႈလမ္းၫႊန္စာ  
အုပ္မ်ား၊ ဗဒီယိုီေခြ၊ အငတ္ာနက ္
ႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားမွ 
တစဆ္င္သ့ကဆ္ုငိရ္ာဘာသာရပ္ 
မ်ားကို သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ရွိ 
သည္။
 အေ၀းသငတ္ကသၠိလုပ္ညာ 

သငယ္ူေနသမူ်ားအေနျဖင္ ့အေျဖ 
လႊာစာစဥ္(Assignment)မ်ားကို 
ေမလကုန္တြင္ ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ 
ၾသဂတ္ုလကန္ုတြငဒ္တိုယအႀကမ္ိ 
ေျဖဆုတိငသ္ြင္းၾကရေလရိွ့သည။္ 
သိပ ၸံဘာသာတြဲမ်ား  အေနျဖင့္  
လက္ေတြ႕သငၾ္ကားျခင္း(Practic 
al Training)ကိုတစ္ပတ္လွ်င္ႏွစ္ 
ႀကိမ္ သီတင္းရက္သတၱပတ္ပိတ္ 
ရက္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ 
ၾကားရၿပီး အတန္းတငစ္ာေမးပြဲေျဖ 
ဆုိရာတြင္ အခက္အခဲမရိွေစရန္ 
စာေမးပြမဲေျဖဆုမိ ီအနီးကပဆ္ယ ္
ရက္သင္ၾကားေပးသည္။
   အဆုိပါအေျဖလႊာစာစဥ္ 
(Assignment)မ်ားကို တင္သြင္း 
ရာတြင ္လကခ္သံည့္ေက်ာင္းသား 
ေရးရာမွ ၀န္ထမ္းအင္အားမလုံ 

ေလာက္ျခင္းႏွင့္ လာေရာက္တင္ 
သြင္းသည္ ့ေက်ာင္းသားဦးေရမ်ား 
ျပားျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့အခ်နိက္နု၊္လ ူ
ပင္ပန္းျခင္းမ်ား ရင္ဆုိင္ေနၾကရ 
သည္။
 ‘‘တစ္ခါတေလ အဆုိင္းမန္႔ 
က ဘယ္ေန႔ေနာက္ဆုံးတင္ရမွာ 
လမဲသဘိူး။ ေနာကက္်တဲ့အတြက ္
ရက္တုိးေပးတယ္ေျပာတယ္။ ဒါ 
ေပမဲ့ တုိးေပးတာက ဒုတိယႏွစ္၊ 
ပထမႏွစ္မပါဘူးျဖစ္ျပန္ေရာ။ မ 
သိလုိ႔ ေက်ာင္းသားေရးရာကို ၀င္ 
ေမးျပန္ရင္လည္း ရင့္ရင့္သီးသီး 
ျပန္ေျပာေတာ့ မေမးဘဲသူငယ္ 
ခ်င္းေတြကိုပဲ  ထူးရင္ေျပာဖုိ ႔မွာ 
ထားရတယ္။  သူငယ္ခ်င္းတစ္ 
ေယာကဆ္ု ိစာေမးပြဲေျဖရမယ္ရ့က ္
ကို  မသိလုိ ႔  တစ္ႏွစ္က်သြားဖူး 

တယ္’’ဟုအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတစ္ 
ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 
အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ဒုတိယႏွစ္ 
ေက်ာင္းသမူနႏၵာကေျပာျပသည။္ 
 အနီးကပ္ ၁၀ရက္ေက်ာင္း 
တက္ခ်ိန္ႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိစဥ္ 
ကာလအတြင္း အေ၀းသင္တကၠ 
သိုလ္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား 
မ်ားအဓိကႀကဳံေတြ႕ရသည့္ျပႆ 
နာတစ္ခုမွာ မိမိတို႔၏ ဘာသာရပ္ 
မ်ားကို သင္ၾကားေပးေနသည့္အ 
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ေျဖဆုိရမည့္  အ 
ေဆာင္မ်ားကို လုိက္လံရွာေဖြရ 
ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
  ‘‘အဓိကက ေက်ာင္းသား 
ေတြအတြက ္Information Center  
လိုမ်ဳိး  ထားေပးႏုိင္ရင္ေကာင္း  
တယ္။ အခုက ကုိယ္တက္ရမယ့္ 

အခန္းကို  A4စာရြက္တစ္ရြက္ 
တည္းနဲ႔ပ ဲကပ္ထားတယ္။ ခုကအ 
ဆုိင္းမန္ ႔တင္တဲ့အခ်ိန္ေမးတာပဲ 
ျဖစ္ျဖစ၊္ အခန္းမွား၀ငမိ္တာပဲျဖစ ္
ျဖစ္ အရမ္းေငါက္တယ္။ အကုန္ 
လုံးက ေက်ာင္းပဲလာတက္ေနရ 
တာမဟတု္ေတာ ့ဘယ္ေနရာဘာ 
ရွမိလဆဲုတိာ မသတိဲလ့ူေတြခ်ည္း 
ပဲ’’ဟုအေ၀းသင္တကၠသုိလ္ပထ 
၀ီ၀င္ေမဂ်ာ ပထမႏွစ္ေက်ာင္း  
သားကိုႏုိင္လင္းကေျပာသည္။
 ေနာက္ထပ္ႀကဳံေတြ႕ရမည့္ 
အခက္အခဲမွာ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္  
ေၾကညာရာတြင ္အေ၀းသငတ္က ၠ
သိုလ္ရွိ ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္တြင္ 
သာေၾကညာထားျခင္းေၾကာင့္ အ 
နယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာ င္း သား မ်ား မ သိ ရွိႏုိ င္ ဘဲ  
ေက်ာင္းအပ္ေနာက္က်သည့္အ 
ခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္သည္။
  ‘‘အေ၀းသင္ေက်ာင္းအပ္ 
တာက ခါတုိင္းငါးလပုိင္းေနာက္ 
ဆုံး လက္ခံေနက်ကို ဒီႏွစ္ေတာ့ 
သုံးလပုိင္းနဲ ႔   ပိတ္လုိက္ေတာ့ 
ေက်ာင္းသားတစ္ေထာင္ေက်ာ္  
ေလာက္ေက်ာင္းအပ္ခြင့္ဆုံး႐ႈံး  
သြားတယ္။ အဲဒါက ႀကိမ္ဖန္မ်ား 
စြာေက်ာင္းအပခ္ြင္က့ိ ုေတာင္းဆိ ု
ခဲ့လုိ႔ အခုေနာက္တုိးအေနနဲ႔ ဇြန္ 
၃၀ရက္အထိေက်ာင္းအပ္ခြင့္ရ 
တယ္။ ဒီလုိေနာက္တုိးအပ္ခြင့္ရ 
တယ္ဆုိတာကို သူတုိ႔ကလည္း မ 
ေၾကညာေပးဘူး။ ေရွ႕က နံရံကပ္ 
ေၾကညာဆုငိ္းဘတုမ္ွာပ ဲကပထ္ား 
တယ။္ အမိက္ုလိည္း အေၾကာင္းမ 
ၾကားေတာ့ မသိတဲ့လူေတြအမ်ား 
ႀကီးရိွတယ္’’ဟု  ဒဂုံတကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္းသားသမဂၢဥက႒ၠမင္းသခု 
ကေျပာသည္။

ဓာတ္ပံု - နစ္ကီအဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာ အေ၀းသင္ပညာေရးကိုသာ အားထားေနရဆဲျဖစ္သည္

စာမ်က္ႏွာ (၁၉) သို႔
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ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွေက်ာင္းသားမ်ား 
အေျခခံပညာေက်ာင္းသုိ႔ ေျပာင္းလုိလွ်င္ 
Placement Test ေျဖဆိုတက္ေရာက္ႏုိင္
ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္

ရန္ကုန္၊ဇြန္-၁၄
ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ျပည္ 
တြင္းရွ ိႏုငိင္တံကာသင႐္ုိးႏငွ္သ့င ္
ၾကားေသာပဂုၢလကိေက်ာင္းမ်ားမ ွ
ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္  ေက်ာင္း 
သားမ်ား  ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန 
လက္ေအာက္ရွိ  အေျခခံပညာ 
ေက်ာင္းမ်ားႏငွ္ ့ကုယိပ္ုငိအ္ထက ္
တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ 
သငၾ္ကားလုပိါက Placement T- 
est ေျဖဆုရိန္ ေလွ်ာကလ္ႊာေခၚယူ 
ေနၿပီျဖစေ္ၾကာင္း ပညာေရး၀န္ 
ႀကီးဌာနမွ ဇြန္ ၁၃ရကက္ သတင္း 
ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 Placement Testကိ ုယခုႏစွ ္
တြင ္ပထမဆုံးအႀကမ္ိအျဖစ ္ႏုငိင္ ံ
ပုငိသ္တင္းစာမ်ားမ ွေလွ်ာကလ္ႊာ 
ေခၚယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္မတ္လ 
အတြင္း Placement Test ေျဖဆုိ 
၍ ေမလအတြင္း ေအာင္စာရင္း 
ထုတ္ျပန္ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထား 
ေၾကာင္း အမွတ္(၃)အေျခခံပညာ 
ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦး 
မင္းေဇာ္ကေျပာသည္။
 ‘‘အခုက ေလွ်ာကလ္ႊာေခၚယူ 
ထားတာပါ။ ၿပီးေတာလ့ာေလွ်ာက ္
ဖုိ ႔အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေတြကို 
သက္ဆုိင္ရာေနရာေတြမွာ အခမဲ့ 
ထုတ္ယူ ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏုိ င္ပါ  
တယ္။ စာေမးပြဲေျဖရမယ့္ရက္ကို 
ေတာ့ ထပ္ၿပီးထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
ေပးသြားမွာပါ’’ဟု ဦးမင္းေဇာ္က 
ေျပာသည္။
 ေလွ်ာကထ္ားသမူ်ားသည ္မ ိ
မိတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္းမွ 
ေျဖဆုိေအာင္ျမငခ္ဲ့သည္ ့Levelကု ိ
ေက်ာင္းေထာက္ခံစာမူရင္း(သုိ ႔) 
ေအာင္လက္မွတ္မူရင္း၊ ေမြးစာ 
ရင္းမူရင္း(သုိ ႔)အသက္အတြက္ 
ေထာကခ္ခံ်ကတ္စခ္ခုုျဖင္ ့တင္ျပ 

ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
 အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား 
သို ႔ ျပန္လည္တက္ေရာက္လုိသူ 
မ်ားသည္ သင္ၾကားၿပီးေျမာက္ခဲ့ 
သည္ ့Level၏ တစဆ္င္နိ့မ့္အတန္း 
မွ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အတန္း  
အလုကိသ္တ္မွတ္ထားေသာသင ္
႐ုိးၫႊန္းတမ္းအတုိင္းဘာသာရပ္ 
မ်ားကို Placement Testေျဖဆုိရ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ 
ထားသည္။
 ‘‘အခ်ဳိ႕ေသာ International 
School တက္ေနတဲ့သူမ်ားက အ 
ေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ဒီဘက္ 
ေက်ာင္းကို တက္ခ်င္တဲ့လူေတြရွ ိ
တယ္။ ျပည္ပကုိေရာက္ေနတဲ့က 
ေလးေတြ အထူးသျဖင္ ့နယစ္ပ္ေဒ 
သကေန တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွာသြား 
ေရာက္သင္ၾကားေနရတဲ့ကေလး 
ေတြရွိတယ္။ အားလုံးညီၫြတ္တဲ့ 
အခါက်ေတာ့ ျပန္လာၾကတ့ဲအခါ 
ဟိုဘက္မွာ ေအာင္ျမင္ခ့ဲတ့ဲအတန္း 
နဲ႔ ခ်ိတ္ဆကၿ္ပီးေတာ့ Place ment 
Test ေျဖၿပီးသငၾ္ကားခြင္ရ့ေအာင ္
အခြင့္အလမ္းေပးတဲ့သေဘာပါ’’ 
ဟု ဦးမင္းေဇာ္ကေျပာသည္။
  ေ လွ်ာ က္ ထား လုိ သူ မ်ား  
သည ္Placement Testေျဖဆုခိြင္ ့
ေလွ်ာကလ္ႊာမ်ားကိ ုအမတွ(္၁၊၂) 
အေျခခံ ပညာဦး စီး ဌာနမ်ားအ 
တြက ္သကဆ္ုငိရ္ာတုငိ္းေဒသႀကီး 
/ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားႏွင့္  
အမွတ္(၃)အေျခခံပညာဦးစီးဌာန 
အတြက္လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကား 
ေရးမွဴး(သငၾ္ကား)႐ံုးခန္း၊ အမွတ္ 
၅၉၁၊ ေအာကၾ္ကည့္ျမငတို္ငလ္မ္း 
၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္ 
၁၃ရကမွ္စ၍ အခမဲထု့တ္ယူႏုငိၿ္ပီး 
ဇြန္ ၂၀ေနာက္ဆုံးထား၍ ေပးပုိ ႔ 
ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၃၀ေက်ာ္ကို အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္
ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္

ရန္ကုန္၊ဇြန္-၁၄
ယခုပညာသင္ႏစွတ္ြင ္ အမွတ္(၁) 
အေျခခံပညာဦးစီးဌာန  လက္  
ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာအလယ္ 
တန္းေက်ာင္း ၁၃၀ေက်ာ္ကို  အ 
ထကတ္န္းေက်ာင္း(ခြဲ)မ်ားအျဖစ္ 
အဆင့္တုိးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ရန္ခြင့္ျပဳ 
ခ်ကခ္်ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အ 
မွတ္(၁)အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ 
သတင္းရရွိသည္။
 ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီ 
တုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသ 
ႀကီး(အေရွ႕၊အေနာက္)၊ မြန္ျပည္ 

နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီ 
တုငိ္းေဒသႀကီးမွေက်းလက္ေဒသ 
မ်ားရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား 
ႏွင့္ ေက်ာင္းအဆင့္တုိးျမႇင့္ရန္အ 
ဆင္ဆ့င္မွ့ ေထာကခံ္တင္ျပသည္ ့
အလယတ္န္းေက်ာင္းေပါင္း ၁၃၉ 
ေက်ာင္းကိ ုအထကတ္န္းေက်ာင္း 
(ခြဲ)အျဖစ္ တုိးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပး 
လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘အထက္တန္းေက်ာင္းေတြ 
က ၿမိဳ႕ေပၚတို႔၊ ရြာႀကီးတို႔မွာ ရိွတာ 
ဆုိေတာ့ ရြာစြန္၊ ရြာသိမ္၊ ရြာငယ္ 
ေတြမွာက်ေတာ့ ၉တန္း၊ ၁၀တန္း 
လာတက္ရတာ ခက္တာေပါ့ ။ 

ကိယ့္ုအရပ္၊ ကိယ့္ုေဒသမွာ ၉တန္း  
၁၀တန္းအထိ သငခ္ြင္ရ့ေအာငလ္ုိ႔ 
ပါ။ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ပ 
ညာသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းေတြပို 
မ်ားသြားတာေပါ့’’ဟု အမွတ္(၁) 
အေျခခံပညာဦးစီးဌာန(စီမံ)ၫႊန္ 
ၾကားေရးမွဴးဦးၫြန္ ႔စုိးက ေျပာ 
သည္။
 အမွတ္(၁)အေျခခံပညာဦး 
စီးဌာနမွ ဇြန္လ ၅ရကတ္ြင ္ပထမအ  
သုတ္ေနျဖင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း 
၇၉ေက်ာင္းႏငွ္ ့ဇြနလ္၁၀ ရကတ္ြင ္
ဒုတိယအသုတ္ေက်ာင္း ၆၀ ကို 
အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အျဖစ္ 

တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ရန္ခြင့္ျပဳ ခ်က္ခ်ေပး 
ေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
    ပထမအသုတ္အျဖစ္အ 
ထကတ္န္းေက်ာင္း(ခြ)ဲဖြင္လ့စွခ္ြင္ ့
ရရွိခဲ့သည့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း 
မ်ားမွာ ကရင္ျပည္နယ္မွ  ၁၀ 
ေက်ာင္း၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသ 
ႀကီးမွ ၅ေက်ာင္း၊ ပဲခူူးတုိင္းေဒသ 
ႀကီး(အေရွ႕)မွ ၁၀ေက်ာင္း၊ ပဲခူး 
တုိင္းေဒသႀကီး(အေနာက္)မွ ၉ 
ေက်ာင္း၊ မြန္ျပညန္ယမ္ ွ၇ေက်ာင္း 
ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၁၃ ေက်ာင္း  
ႏငွ္ ့ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ၂၅ 
ေက်ာင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
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၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Senior Accountant(ACCA,D.A,B.
Com) F (2) Posts
Junior Accountant (LCCI Level III) 
F (1) Post
Office Staff    M/F (2) Posts
Showroom Sales Man    M (1) Post

PH:01 700692,09 5043068
-------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Marketing က်ား/မ (၂) ဦး
ဘဲြ႕ရ၊ Marketing အေတြ႕အႀကံဳရိွသူ။
Production Assistant က်ား (၁) ဦး
ဘြဲ႕ရ၊ Company Production လုပ္ငန္း 
မ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္သူ။
illustrator                 က်ား/မ (၁) ဦး
illustrator ႏွင့္ Graphic Design ေရးဆဲြ 
တတ္သူ။

ဖုန္း-၀၁ ၅၀၇၁၀၂၊ ၅၂၁၂၀၀
-------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Office Staff         M/F (5) Posts
Marketing Staff   M/F (3) Posts
Sale Staff           M/F (10) Posts
Accountant        M/F (5) Posts
Store                 M/F (5) Posts
Receptionist       M/F (3) Posts

PH:09 401579330
-------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Receptionist         F    (4) Posts
Housekeeping     M/F (6) Posts
Waiter                M    (10) Posts
ဓားကုိင္ Kitchen   M     (2) Posts
Laundry             F      (2) Posts

PH:09 420084555
-------------------------

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
ပဲြ႐ံု စာေရး၊ စာေရးမအလိုရိွသည္။ 
ဘဲြ႕ရ၊ ႐ုိးသား၊ ႀကိဳးစားၿပီး အနည္းဆံုး 
တစ္ႏွစ္လုပ္ႏုိင္ရမည္။ 
လစာ-ရွစ္ေသာင္းက်ပ္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၃၄၁၃၂
-------------------------

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
-------------------------

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

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၇၇၆၄၇၇
-------------------------

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-၀၉ ၇၃၁၉၈၂၆၆
-------------------------

ဝန္ထမ္းအလိုရိွသည္
Media Intelligence (Myanmar) Ltd
Media Buyer        M (1) Post
ဘဲြ႕ရ၊ Microsoft Office ကြၽမ္းက်င္၊ 
Team Work ေကာင္းရမည္။
အမွတ္ (၅)၊ သဇင္လမ္း၊ လိႈင္ရတနာ 
အိမ္ရာ၊ ၉ ရပ္ကြက္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၁ ၅၀၇၁၀၂
-------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Marketing Manager    (1) Post
Manager                   (1) Post
ယာဥ္ေမာင္း                (2) Posts
စတုိစာေရး                 (2) Posts

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အကူစက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္အလိုရိွသည္။ 
(ေနစားၿငိမ္း (သုိ႔) အထည္ေကာက္)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၅၀၂၁၄၄၇
-------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Software & 
hardware လပ္ုသက ္တစ္ႏစွ ္ကြၽမ္းက်င ္
သ ူ(၁) ဦး။ ဆုငိ ္(၁)၊ အမွတ္ (၃) လမ္းမ 
ႀကီး၊ ကန္သာယာမွတ္တိုင၊္ ည ရပ္ကြက၊္ 

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။
ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၅၂၁၆၂
-------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Office Staff          F (1) Post
Sale & Marketing  F (2) Posts
lionempressestate@gmail.com
No.253, Room-102,1st Floor (No- 1 
Fashion Shop Upper Floor) Bargayar 
Condo,Bargayar Rd,Myay Ni Gone.
-------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ေငြကုိင္ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအကူ 
က်ား (၁) ဦး
ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရး 
(တာ၀န္ခံ)           က်ား/မ (၅) ဦး
IT Technician     က်ား (၁) ဦး
အငယ္တန္းစာေရး က်ား/မ (၁) ဦး
Email-mznintl@gmail.com

ဖုန္း-၉၅၁ ၆၈၄၁၈၁
-------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
မူလတန္းျပဆရာမ      (၅) ဦး
အလယ္တန္းျပဆရာမ (၅) ဦး
မူႀကိဳဆရာမ             (၅) ဦး
(BE.d ဘဲြ႕၊ ECCD ဦးစားေပးမည္)
လိပ္စာ-74/5, ခ်င္စုလမ္း၊ န၀ေဒး 
ဥယ်ာဥ္၊ လိႈႈင္သာယာ။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၂၇၂၀၃
-------------------------

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
-------------------------

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
-------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
႐ံုး၀န္ထမ္း  က်ား/မ (၅) ဦး
၁၀ တန္းေအာင္။
ေရႊျပည္သာ၊ စက္မႈဇုန္အ၀၊ အမွတ္ (၄) 
လမ္းမႀကီး။

ဖုန္း-၀၁ ၆၁၀၅၅၂
------------------------- 

ဝန္ထမ္းအလုိရိွသည္
Hotel Shwe Gone Daing
Commis II          M (3) Posts
Linen Attendant   F (2) Posts
သန္႔ရွင္းေရး      M/F (2) Posts
Email-monyeekyaw@gmail.com

PH:01 552583
-------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
လက္ေရးစာရင္းကုိင္ မ (၁) ဦး
အေရာင္း၀န္ထမ္း     မ (၁) ဦး
ဂုိေဒါင္၀န္ထမ္း      မ (၁) ဦး
အသက္ (၃၅) ႏွစ္ေအာက္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၄၁၈၈၉၉
-------------------------

အလိုရိွသည္
Engilsh 4 skills ကြၽမ္းက်ငစ္ြာ သငၾ္ကား 
ႏုိင္သူ။ Full Time ဆရာမအလိုရိွသည္။ 
အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္၊ အေတြ႕အႀကံဳ 
ရိွရန္မလို။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၅၁၀၅၅
-------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
႐ံုး၀န္ထမ္း              က်ား/မ 
အေရာင္း၀န္ထမ္း     က်ား/မ 
စကားျပန္ အဂၤလိပ္   က်ား/မ
စကားျပန္  ကုိရီးယား က်ား/မ
စကားျပန္  တ႐ုတ္    က်ား/မ

Export & Import     က်ား/မ 
အမွတ္ (၂၆)၊ ပါရမီလမ္း၊ မရမ္းကုန္း 
ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၈၄၂၀၈
-------------------------

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

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၂၇၇၇၃၃
-------------------------
မင္းဇာနည္ေရလုပ္ငန္းကုမၸဏီ
လီမိတက္
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ 
(ဘ႑ာေရးဌာန)  မ (၁) ဦး
ဒုအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ 
(ဘ႑ာေရးဌာန)  မ (၁) ဦး
စာရင္းကုိင္          မ (၁) ဦး
Email-mznintl@gmial.com

ဖုန္း-၉၅၁ ၆၈၄၁၈၁
-------------------------
Hairwork Barber Shop
ဆံပင္ညႇပ္ (ကြၽမ္းက်င္) က်ား (၂) ဦး
အမွတ္ (၈၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ငု၀ါလမ္း ႏွင့္ 
ႏွင္းဆီလမ္းဆံုရာအနီး၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၁၃၈၂၅
-------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Caisher (ကြန္ပ်ဴတာ)    က်ား (၃) ဦး
Waiter                       က်ား (၃) ဦး
ဓားကိုင္                       က်ား (၃) ဦး
အေၾကာ္ဆရာ               က်ား (၃) ဦး
ဂိတ္ေၾကးေကာက္၀န္ထမ္း က်ား (၃) ဦး
ညေစာင့္                      က်ား (၃) ဦး
သန္႔ရွင္းေရး                  က်ား (၃) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၂၇၆၃၅၃
-------------------------

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

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၉၈၂၆၆ 

အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈဝက္ဘ္ဆိုက္လႊင့္တင္
ေအးျမတ္သူ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၁၅
 ဂ်ပန္နည္းပညာကုမၸဏီႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားသည့္  
အလုပ္အကို င္ ရွာေဖြမႈ ဝက္ဘ္  
ဆိကုက္ိဇုြန္လ ၁၄ ရကမွ္စ၍လႊင္ ့
တင္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာငး္ Dream 
Job Myanmar ကမုၸဏမီန္ေနဂ်င္း 
ဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚဇာျခည္လြင္က 
ေျပာသည္။
 အဆိပုါ Dream Job ဝကဘ္ ္
ဆိုက္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Mulodo 
နည္းပညာကုမ ၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္း
လႊင့္တင္ခဲ့သည့္အတြက္ အလုပ္ 
ရွာေဖြသမူ်ားအေနျဖင္ ့မိဘုုငိ္းဖနု္း 
မွတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူျမန္ဆန္ 
စြာရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏုိင္သည့္အျပင္ 
လိုအပ္သလိုခ်ဳံ ႕ခ်ဲ ႕ ၾကည့္႐ႈႏို င္  
ေၾကာင္းသိရသည္။
 ‘‘ဒီအြန္လိုင္းစနစ္မလုပ္ခင္ 
က အရင္စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္ 
တဲ့အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ 
ပိုင္းဆို ဟန္းဆက္အသံုးျပဳသူပို 

မ်ားလာမွာဆိုေတာ ့အခဖုနု္းကေန 
ေဒတာေတြကိုခ်ဳံ႕ခ်ဲ႕ၿပီး ၾကည့္ႏိုင္ 
တာက အျခားအြနလ္ိငု္းအလပုရ္ွာ 
ေဖြေရးနည္းစနစ္ေတြထက္ အား 
သာခ်က္တစ္ခုပါ။ အလုပ္သမား 
အလုပ္ရဖို ႔အာမခံခ်က္ကေတာ့ 

သူ ႔အေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္။ 
အလပု္ေလွ်ာကလ္ႊာမွာ ျပည့္ျပည္ ့
စံုစံုေဖာ္ျပထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္’’
ဟု ေဒၚဇာျခညလ္ြငက္ေျပာသည။္
 အလုပ္ ရွာေဖြသူ မ်ားအြ န္  
လိုင္းစနစ္ျဖင့္အလုပ္ေလွ်ာက္  

ထားျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္ 
သက္သာၿပီး လူကိုယ္တိုင္လာ 
ေရာက္ေလွ်ာက္ထားစရာမလို  
ေၾကာင္း သရိသည။္ ထို႔အျပင ္ယ 
ခု Dream Jobo ဝက္ဘ္ဆိုက္ 
တြင္လုပ္သား ေခၚယူကမ္းလွမ္း 

သည့္အလုပ္ရွင္မ်ားအား  ဝန္ 
ေဆာင္ခႏႈန္းထားမွာ လစဥ္သံုး 
စြဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေကာက္ခံ  
သြားမည္ျဖစၿ္ပီး အနမိ္ဆ့ံုးေငြက်ပ ္
တစ္သိန္းမွစတင္၍ ေကာက္ခံ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။

  ယခုအခါ ျပည္တြင္းတြင္  
ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေန 
ျဖင့္ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လုပ္ 
ငန္းခ်တိဆ္က ္ လပုက္ိငုလ္ာသည ္
ႏွင့္အမွ် ကြၽမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား 
ရွားပါးလာသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့Dr- 
eam Job မွကြၽမ္းက်င္လုပ္သား 
မ်ားရွာေဖြစုေဆာင္း၍ ခန္႔အပ္ႏိငု ္
ရန္ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္းသရိသည။္ ထို႔အျပင ္လပ္ု 
ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္သည့္အခ်ိန္ 
မွစ၍  ေျခာကလ္အတြင္း ကမုၸဏ ီ
တစ္ေထာင္ခန္ ႔မွ  လုပ္သားသုံး  
ေသာင္းခန္ ႔အား အလုပ္ေနရာ 
ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
 လက္ရွိျပည္တြင္းလုပ္သား 
အမ်ားစသုည ္လပုခ္လစာက်ပ္ႏစွ ္
သိန္းႏွင့္အထက္ရရွိရန္ေလွ်ာက္ 
ထားၾကၿပီးစာရင္းအင္း၊ စမံီေရးရာ 
ႏငွ္ ့လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစဆ္ုငိ ္
ရာအလုပ္ေနရာမ်ဳိးတို ႔ကိုပို၍အ
လပု ္ေလွ်ာကထ္ားမႈပိမု်ားေၾကာင္း 
Dream Job ၏စစတ္မ္းေကာကခံ္ 
ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Dream Job Myanmar၀က္ဘ္ဆိုက္စတင္လႊင့္တင္ျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပစဥ္
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ဘုရင့္ပုဆိုးမို႔ ပိုးျဖစ္တာ ဘာမွမဆန္း
 ဟုိတစ္ရက္က ဆဲဗင္းေဒး 
သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုးထိပ္ေပၚမွ 
ေျခာက္လုိင္းစာလုံးမည္းႀကီးႏွင့္ 
စာတစ္ေၾကာင္းကုိ အမွတ္မထင္ 
ေတြ႕လုိက္ရေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ 
မ်က္ခုံးပင့္မိသည္။ ဟုတ္မွ ဟုတ္ 
ပါေလရဲ႕လား။ ကုုိယ္မ်ား မ်က္စိ 
လွ်မ္းၿပီး ထင္ရာဖတ္မိေလသလား 
ႏွင့္ အေသအခ်ာထပ္ဖတ္ေတာ့ 
လည္း သည္စာေၾကာင္းက သည္ 
အတုိင္းအမွန္။ 
 ‘‘ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ဖံြ႕ၿဖိဳး 
ေရးပါတီ တစ္လအသုံးစရိတ္ က်ပ္ 
သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရိွ’ ’ တ့ဲ။  
 ေအာက္ကဆက္လ်က္သ 
တင္းကုိ ဆက္ဖတ္ျပန္ေတာ့ အဲ 
သည္ေလာက္သုံးစဲြႏုိင္သည့္ ရန္ပုံ 
ေငြေတြကုိ ဘယ္ကေန ဘယ္လုိရ 
သည္ဆုိသည္ကုိ အဲသည့္ပါတီ 
ႀကီးထဲက အလြန္ပါးစပ္သံေျပာင္ 
လွစြာေသာ ဗဟုိေကာ္မတီႀကီး ႏွစ္ 
ေယာက္ကပင္ မသိဘူး ၀ုိးတ၀ါး 
ဟုိကရဆုိလား သည္ကရဆုိလား 
ႏွင့္ ဆုိလုိက္ျပန္သည့္ အခါ...
 ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ ကုိယ့္စိတ္ 
ထဲမေတာ့ ‘‘ဟုိက္ ရွားလပါး’’ ဟု 
ဆရာႀကီးေကြး ေလသံျဖင့္ တအ့ံ 
တၾသျဖစ္လုိက္ရေသး၏။ ဘယ္ 
က ရသည္ မသဲကဲြသည့္ သည္ရန္ 
ပုံေငြေတြႏွင့္ တယ္လည္း မနည္း 
မေနာ သုံးလုိက္ႏုိင္ၾကပါကလား 
ေပါ့။
 တကယ္ေတာ့ ကုိယ့္အေတြး 
က ဆင္ကုိ တရင္းတႏီွး မျမင္ဖူး 
သူက ဆင္ေခ်းပုံကုိ ျမင္ေတာ့ အ့ံ 
ၾသလန္႔ဖ်ပ္ျဖစ္သြားလုိက္မိသလုိ 
မ်ိဳးေတာင္  ျဖ စ္သြားေလရဲ႕ဟု  
ကုိယ့္အေတြးကုိ ကုိယ္ျပန္သုံးသပ္ 
ရသည္။
 တကယ္ေတာ့ ကုိယ္က ဆင္ 
ကုိ မျမင္ဖူးသူမွလည္း မဟုတ္ေပ 
ဘဲ။ ဆင္သာမက ဆင့္သခင္ ထိ 
ပင္ မ်က္ျမင္ကြၽမ္း၀င္ ရိွထားခ့ဲသူ 
ေပပ။
 အဲသည္ဆင္ႏွင့္ ဆင့္သခင္ 
ဆုိသည့္ အေၾကာင္းေတြက လြန္ 
ေလ မၿပီးေသးေသာ ပူပူေႏြးေႏြး 
အတိတ္လက္မတင္ေလးထဲမွာ 
က်န္ရစ္မေနခ့ဲေသးသည့္ လတ္ 
ဆတ္ေနဆဲ အေၾကာင္းေတြသာ 
ျဖစ္၏။
 ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ 
ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕ ႀကီး ဆုိသည္က 
ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ 
ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ဆုိသည့္ တပ္မ 

ေတာ္တုိင္ နဂုိပုံစံမပ်က္ ဆက္ 
လက္ဦးေဆာင္ေနၾကဆဲရိွသည့္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးေပပဲ။
 န၀တ အစုိးရ၏ ရန္ပုံေငြ 
(သုိ႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရန္ပုံေငြ 
(သုိ႔မဟုတ္) ျပည္သူမ်ား၏ ဘ႑ာ  
ေငြျဖင့္ တည္ေထာင္ဖဲြ႕စည္းလာခ့ဲ 
ေသာ နဂုိမူလပထမအစတုန္းက 
လူမႈေရးအဖဲြ႕အမည္ခံ ထုိအဖဲြ႕ 
ႀကီး၏ လက္ငုတ္လက္ရင္းမွ စ 
လ်က္ အၫြန္႔အတက္အငုံအဖူး 
အားလုံးကုိ သိမ္းက်ံဳးထမ္းပုိးၿပီး 
ႏစ္ွကုိယ့္တစ္စိတ္  စိတ္ေပါင္း ကုိယ္ 
ခြာယာယီအိမ္ခဲြဆင္းလာခ့ဲေသာ 
ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပါ 
တီႀကီးေပပဲ။ ဘုရင့္ပုဆုိး ပုိးခ်ည္း 
ရိွေပေတာ့မေပါ့ဟု ေတြးလုိက္ျပန္ 
ေတာ့လည္း စစခ်င္း မဆင္မျခင္ 
အ့ံၾသပင့္ခ်ီလုိက္မိသည့္ ကုိယ့္ 
မ်က္ခုံးက ဘယ္သူကမွ် ဆဲြမခ် 
လုိက္ရပါဘဲ ျပ န္ကုပ္က်သြား  
သည္။ ည့ံလုိက္တ့ဲ ငါ့ႏွယ္ ဒါမ်ား 
ဘာဆန္းလုိ႔တုံးလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ 
ကိုယ္ သံေ၀ဂျဖစ္မိရသည္။
 အဲသည့္ဆင္ႏွင့္ ဆင့္သခင္၊ 
ဆင့္သခင္ႏွင့္ ဆင့္သခင္ မိဘမ်ား 
ဆီ မ်ိဳး႐ုိးစဥ္ဆက္ ျပန္ၾကည့္လုိက္ 
မိျပန္ေတာ့လည္း ေ၀းမပစ္လုိက္ 

အဲသည္တုန္းကလည္း အဲသည္ 
ပါတီႀကီးက တိုင္းျပည္ ဘ႑ာ 
ျပည္ သူ႔ဘ႑ာေတြႏွင့္ပဲ ပါတီေမြး  
ပါတီေရာင္ ေျပာင္ခ့ဲဖူးေလသည္ 
ပဲ။
 သည္ေတာ့လည္း ဘမ်ိဳးဘုိး 
တူခ့ဲ ၾကသည့္ သည္ပုတ္ထဲက 
သည္ပဲေတြ မုိ ႔  ျပည္သူ ႔ဘ႑ာ 
ကုိယ့္ဘ႑ာလုပ္ခ့ဲ ၾကသည္ကုိ 
ဘာမ်ား အ့ံစရာ ရိွသတုံးဟ့ဲ။ တစ္ 
လသန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ သုံးႏုိင္ 
တာ အ့ံစရာလားကဲြ႕ဟုသာ ကုိယ့္ 
ကုိယ္ကိုယ္ ဆုံးမသြန္သင္ လုပ္မိ 
ရေတာ့သည္။ 
 သည့္ႏွယ္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ 
သြန္သင္မိလုိက္ပုံမရၾကသည့္ အ 
ခ်ိဳ ႕ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြကေတာ့ 
ဟုိပါတီ သည္ပါတီႀကီးေတြက ရန္ 
ပုံေငြေတြ အထုပ္ႏွင့္ အထည္ႏွင့္ 
ရိွၾကပါသျဖင့္...။ တခ်ိဳ႕ပါတီေတြ 
ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ သြယ္၀ုိက္ 
ႏင့္ွ တ့ဲတုိး အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္တီးေပးအပ္ 
ခ့ဲေသာ ပင္မ မတည္ေငြလုံးေငြ 
ရင္းႀကီးျဖင့္။ တခ်ိဳ႕ပါတီကလည္း 
ခ႐ုိနီႀကီးမ်ား လက္ကုိင္ထားလ်က္ 
ရန္ပုံေငြထုထည္အား မေသးၾကပါ 
ေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ မ်က္ႏွာငယ္ 
ပါတီပါမႊားေလးမ်ား၏ အသက္ 

ရွည္ရာရွည္ေ ၾကာင္း  ၾကည့္႐ႈ  
ေစာင္မေတာ္မူပါရန္ဟု ရန္စူးရန္ 
ေညႇာင့္မကင္း ဆီးႏွစ္ပင္ ၾကား 
ေကာက္႐ိုးလွည္းေမာင္း၀င္သြား 
သလုိ စကားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ႀကီး 
ထံ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ ငုိသံ 
ျပၾကေလေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္  
စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ 
ႀကီးကလည္း ႏွလုံးစိတ္၀မ္း မခ်မ္း 
မသာ၊ ငါသည္လည္း အခရာက် 
သည့္ ေနရာက လူေပပဲမုိ႔ဟူေသာ 
ဘ၀င္စိတ္ျဖင့္ လက္စမ္း၀င္၍ 
ျပလုိရကား သည္တာ၀န္သည္ 
ကုိယ့္တာ၀န္ ဟုတ္၏၊ မဟုတ္၏ 
ဟု ေစာေၾကာေ၀ဖန္စဥ္းစားဟန္ 
မ့ဲစြာျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကားပါမစ္ႏွင့္ 
ေျမကြက္မ်ား ေပးသနားရန္ စီစဥ္ 
ျပန္ေခ်သည္ တမုံ႔ဟု ဆိုသည့္အ 
ခါ ...။
 ကုိယ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ား တီ 
ထြင္လုိက္လွ်င္ ကမၻာကပင္ အ့ံဆုိ 
သလုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ 
ပဲြ ေကာ္မရွင္၏ ေနရာတကာ ငါပါ 
မွ ၿပီးေပမကုိး လုပ္ထုံးကုိ ဘယ္လုိ 
ႀကီးတံုးဟု ေတြးမိရျပန္၏။
 ေတြးရင္းႏွင့္ အေတြးႂကြက္ 
ၿမီးတန္းမိျပန္ေတာ့ မေန႔တစ္ေန႔ 

ကလုိပင္ ရိွေနေသးသည့္ ၁၉၈၈ 
ကုိ သတိရသည္။ စစ္တပ္က အာ 
ဏာသိမ္းလိုက္ ၿ ပီးသည့္ေနာက္ 
ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကုိ သြား 
ပါမည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပး 
ပါမည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ တည္ 
ေထာင္ၾကပါ။ တစ္ပါတီကုိ ေအာ္ 
တုိတယ္လီဖုန္း တစ္လုံး၊ တစ္လ 
ဓာတ္ဆီတစ္ပီပါ ခ်ီးျမႇင့္ပါမည္ 
ဆုိသည့္အခါ ေထာင္လုိက္ၾက 
သည့္ ပါတီေတြ ကုိယ္တုိ႔ျမန္မာ 
ျပည္ထဲ မုိးဦးက် ထေပါက္သည့္ မႈ ိ
ေတြလုိ တင္းက်မ္းျပည့္သြားလုိက္ 
ပုံက ပါတီေပါင္း ၂၇၀ ေလာက္ရိွ 
သည္ဟု မွတ္မိေန၏။ 
 အဲသည္တုန္းက မွတ္မွတ္ရရ 
ကုိယ့္ဆရာလုိ႔ ဆုိလည္းဟုတ္၊ 
အစ္ကုိလုိ ႔ ဆုိလည္းဟုတ္၊ သုိ ႔ 
ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အေတာ္ 
ဒုံးေ၀းရွာသည့္ ပညာတတ္ ပုဂၢဳ လ္ိ 
ႀကီးတစ္ေယာက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ နီး 
သည္ဟု သူထင္ေသာ ကုိယ့္ဆီ 
ေပါက္ခ်လာသည္။ ေရာက္မဆုိက္  
ဆုိသလုိလည္း သူဦးေဆာင္ၿပီး ပါ 
တီေထာင္မလုိ႔ လာတုိင္ပင္တာ 
ဟု ဆိုသည္။ ကုိယ္က ဘယ့္ႏွယ္ 
ေၾကာ င့္  ပါတီေထာင္ရ မွာ တုံး  
ကုိယ့္ဆရာရယ္။ ေအာင္စုတင္ဆုိ 

ၿပီး ဦးေအာင္ႀကီးတုိ႔၊ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစု ၾကည္တုိ ႔ ၊  ဦးတင္ဦးတုိ ႔ 
ေထာင္တ့ဲ ပါတီကုိပဲ၀င္၀င္၊ ဦးႏု 
ေထာင္တ့ဲ ပါတီကုိပဲ ၀င္၀င္၊ ၀ိဓူရ 
သခင္ခ်စ္ေမာင္ ေထာင္တ့ဲ ပါတီ 
ကုိပဲ၀င္၀င္ အစဥ္အလာရိွၾကတ့ဲ 
တကယ့္လူေတြေထာင္တ့ဲ ပါတီ 
ေတြ ၀င္စရာအမ်ားႀကီးရိွေနသား 
ေျပာသည့္အခါ  သူေျပာသည့္ 
စကားတစ္ခြန္း ခုထိ နားထဲ ၾကား 
ေယာင္ဆဲရိွမိသည္။ 
 ‘‘ေအာ္တုိဖုန္းတစ္လုံး ဓာတ္ 
ဆီတစ္ပီပါရတယ္ဟ့ဲ ငါ့ေကာင္ 
ရဲ႕’’ တ့ဲ။
 သူ႔စကားေၾကာင့္ ကုိယ့္မွာ 
စိတ္မေကာင္းႀကီးႀကီးႏွင့္ပင္ ရယ္ 
ခ်င္ပက္က်ိျဖစ္မိရသည္။ ပါတီ 
ေထာင္ၿပီး န၀တဆီက ဖုန္းနဲ႔ဓာတ္ 
ဆီကုိ မ်က္ႏွာမဲြ မ်က္ႏွာျပာပုံစံမ်ိဳး 
နဲ႔ လက္၀ါးျဖန္႔ခံ မေနခ်င္စမ္းပါနဲ႔ 
ကုိယ့္ဆရာရယ္။ ကုိယ့္ဂုဏ္ ကုိယ့္ 
သိကၡာေလးနဲ႔ ကုိယ့္ဘာသာ ေန 
စမ္းပါဟု ေတာင္းပန္လႊတ္လိုက္ 
ရဖူးသည္။
 ခုလည္း ကုိယ့္ႏုိင္ငံေရးဂုဏ္ 
ႏုိင္ငံေရးသိကၡာကုိမွ် မေထာက္မ 
ထား အဘယ္သုိ႔ေသာ ပါတီေတြ 
ကမ်ား ေကာ္မရွင္ကုိ သြားငုိျပၾက 
ေလသည္မသိ။ ဟုိကလည္း သူ႔အ 
လုပ္ဟုတ္တာ၊ မဟုတ္တာ မစဥ္း 
စား ပါတီေလးေတြ သနားပါတယ္။ 
ေပးလုိက္ပါလားကြယ္ႏွင့္ သမၼတ 
ဆီတင္ျပၿပီး ကားပါမစ္ႏွင့္ ေျမ 
ကြက္ေပးသနားရန္ စီစဥ္ေလ၏ 
တ့ဲ။
 ခုေလာက္ဆုိ  ရလာမည့္  
ကားငါးစီး အေ၀မတည့္ႏွင့္ၾကလုိ႔ 
ရန္ပင္ျဖစ္ေနၾကေလၿပီလားလည္း 
မသိ။ မုန္ ႔ဆီေၾကာ္ကျဖင့္ ဆန္ 
မႈန္႔ပင္ မေထာင္းရေသးလား ထင္ 
၏။
 အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ 
ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိ 
ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တုိ႔ကေတာ့ မယူ 
ေကာင္း၊ မယူအပ္သည့္အရာေပမုိ႔ 
ထင္၏။ ေပးလည္း မယူလုိပါဘူး 
ဟု ႀကိဳတင္ျငင္းဆုိထားၾကကုန္၏။ 
ဘယ္သူေတြ သန္းတစ္ေထာင္ 
ေက်ာ္ ဘယ္ကရလုိ႔ ဘယ္လုိပဲ 
လစဥ္သုံးသုံး တို႔ကျဖင့္ အဲသည့္ 
ပုတ္ထဲက အဲသည့္ပဲ အျဖစ္မခံ 
ႏုိင္ဟု ဆုိခ်င္ၾကပုံရ၏။ 
 ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိက 
ေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ 
ကေတာ့ သူတုိ႔မွာ တစ္လ ဆယ္ 
သိန္းမွ်ပင္ အႏုိင္ႏုိင္ပါဟု ေျပာသံ 
ၾကားလုိက္ရသည္။

သင္းရီ ေတာ္ အစုိးရႀကီးကုိယ္ေတာ္တုိင္ 
အ ထူး တ လ ည္ အားေ ပး တ ည္  
ေထာင္ဦးေဆာင္ဖဲြ ႕စည္းထားခ့ဲ 
ေသာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ 
ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ 
ႀကီးမ်ားကုိယ္တုိင္ အႀကီးအမွဴး 
ဦး စီးနာယက ဥကၠ႒ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူလာခ့ဲၾက 
ေသာ လူမႈေရး အသင္းအဖဲြ႕ႀကီး 
ေပပဲ။
 အဲသည့္ လူမႈေရးအသင္းႀကီး 
မွသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဘ၀သုိ႔ ဖုိမ 
၀င္ ထံုမကူးဘဲ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း 
ေျပာင္းလုိက္ၿပီးသည့္ ယခုထက္ 
တုိင္လည္း ခုနစ္လႊာ၀တ္႐ုံေျပာင္း 
တပ္မေတာ္အရာရိွႀကီးမ်ား ကုိယ္ 

ႏုိင္ေသးသည့္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ 
လမ္းစဥ္ပါတီႀကီး ကံကုန္စဥ္အခါ 
က ခ်က္ခ်င္းဆိုသလုိ လူ၀င္စား 
ျပန္ျဖစ္လုိက္သည့္ တိုင္းရင္းသား 
စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီက ယ 
ခင္ဘ၀က အေမြထုပ္ႀကီးကုိပါ 
ထမ္းလ်က္သား ေမြးဖြားလာခ့ဲ  
သည့္အခါ အစိမ္းတုိက္ေမြးလုိက္ 
ရသည့္ အမိျမန္မာသည္
သာ ၀မ္းေရျပား
စပ္ခ့ဲရေသး
သည္ပဲ။

စာမ်က္ႏွာ(၁၉) သုိ႔
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 အေ၀းသငတ္ကသၠိလုမ္်ားမ ွ
ဘြြ႕ဲရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏငွ္ ့
ပတ္သက၍္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနျခင္း 
ေၾကာင့္ အေ၀းသင္ပညာေရးအ 
ရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္သြားရန္ 
ႏငွ္ ့အြနလ္ုငိ္းအေ၀းသငပ္ညာေရး 
စနစက္ိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေန 
ေၾကာင္း ရန္ကန္ုအေ၀းသငတ္က ၠ
သုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာလွ 
တင့္ကေျပာထားသည္။
 အြန္လုိင္းအေ၀းသင္ပညာ 
ေရးစနစ္ကို ဥပေဒဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိ 
မာသင္တန္း၌  စ မ္းသပ္ခဲ့ ရာ   
ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒ 
ဘဲြ ႕လြန္ ဒီ ပလုိ မာသင္တန္းကို  
www.yudeonline.com.mm 
တြင္ IDနံပါတ္႐ုိက္ႏွိပ္၍ ဘာသာ 
ရပ္သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကား 
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘အခုအေ၀းသင္စနစ္က အ 
ရညအ္ေသြးမျပည္၀့ဘူး။ ေက်ာင္း 
အဂၤါရပ္နဲ႔မညီဘူး။ ေမးခြန္း၊ စာ 
သငၾ္ကားတဲ့စနစ၊္အဆုငိ္းမန္႔တင ္
တဲ့စနစ္ေတြကိုျပငရ္မယ္။ အဆုငိ္း 
မန္႔ေတြကိ ုအျပငက္ေန၀ယ္ယူၿပီး 
ကူးတဲစ့နစမ္်ဳိးမျဖစရ္ဘူး။ ေနာက ္
၁၀ရက္တည္းနဲ႔စာေပေလ့လာတဲ့ 
အခ်ိန္က မလုံေလာက္ဘူး။ အြန္ 
လိငု္းက သငတ္ဲ့စနစက္လည္းမထိ 
ေရာကဘ္ူး။ ထိေရာကတ္ဲစ့နစ္ေတြ 
သင္ၾကားေပးေစခ်င္တယ္။ အခု 

က အလပု္ေလွ်ာကတ္ာပဲျဖစ္ျဖစ၊္ 
ရာထူးတုိးဖုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာနဲ႔ဘြဲ႕ရ 
လဲလုိ႔ေမးလုိက္ရင္ အေ၀းသင္နဲ႔ 
ဆုိ အလုပ္မခန္႔ေတာ့ဘူး။ အေ၀း 
သင္ကို အဆင့္ျမႇင့္တယ္ေျပာေပ 
မယ့္ အေ၀းသင္မွာေက်ာင္းသား 
ေတြအတြက ္Recommendation 
မရိွဘူး’’ဟု ဒဂုံတကၠသုိလ္ဆရာ၊ 
ဆရာမအသင္းဥကၠ႒ေဒါက္တာ 
အာကာမုိးသူကေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ 
ေလးခုေက်ာသ္ငၾ္ကားလာခဲၿ့ပီျဖစ ္
သည့္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္၏ 
အေ၀းသင္အေပၚ သေဘာထား 
ေျပာင္းလဲလာေရးအတြက္ ‘လုိ  
အင္ဆႏၵရွိသူအတြက္ ပညာေရး 
ေ၀းသည္မရွိ’ (For One Desire, 
Education Never Too Far) ဟု 
ေဆာင္ပုဒ္ေျပာင္းလဲလုိက္သည္။
 အေ၀းသငတ္ကသၠုလိပ္ညာ 
ေရးအေပၚ ေ၀ဖနမ္ႈမ်ားရွိေနေသာ ္
လည္း ဘြဲ႕ရရွိရန္အတြက္ အလုပ္ 
တစ္ဖက္ျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ျပင္ 
ဆင္ေန ၾကသည့္  ေက်ာင္းသူ ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အားကုိးရာ 
တစ္ခုအျဖစ္ ‘လုိအင္ဆႏၵရိွသူအ 
တြက ္ပညာေရးေ၀းသညမ္ရိွ’ (For  
One Desire, Education Never  
Too Far)ဟု အေ၀းသငပ္ညာေရး 
ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း  ဆက္လက္ 
တည္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အလွမ္ေ၀းေနဆဲျဖစ္ေသာ
အေ၀းသင္ပညာေရး

စာမ်က္ႏွာ (၁၅) မွ

ဇြန္လ (၁၄) ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္သည္။

အထကပ္ါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဇြနလ္ (၁၄) ရကတ္ြင ္ေကာကယ္ထူားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ ္
ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရိွႏုိင္ပါသည္။

 အမ်ဳိးအမည ္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း
 ဘိလပ္ေျမ(ယုိးဒယားဆင္တံဆိပ္) တစ္အိတ္ ၅,၃၀၀
 ဘိလပ္ေျမ (ယိုးဒယား INSee) တစ္အိတ္ ၅,၂၀၀
 ဘိလပ္ေျမ (ႀကံ) တစ္အိတ္ ၄,၈၀၀
 အုတ္(ကုန္းအုတ္-ပထမတန္းစား) တစ္လံုး ၁၃၅
 အုတ္(ကုန္းအုတ္-ဒုတိယတန္းစား) တစ္လံုး ၁၁၅
 အုတ္(၈ေပါက္အုတ္) (အထုိင္ေစ်း) တစ္လံုး ၁၁၀
 ေနျပည္ေတာ္စက္အုတ္(၁၀ေပါက္) တစ္လံုး ၇၀-၈၀
 သဲ(အၾကမ္း) တစ္က်င္း ၁၈,၀၀၀
 သဲ (အႏု) တစ္က်င္း ၁၃,၀၀၀
 ေက်ာက္ တစ္က်င္း ၉၀,၀၀၀
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 ၁,၂၀၀

အိမ္႐ိုက္သံ (2"-4'') တစ္ပိႆာ ၁,၃၁၀

အိမ္႐ိုက္သံ (1"½'') တစ္ပိႆာ ၁,၄၁၀

ဇြန္လ (၁၄)  ရက္က ၾကည့္ျမင္တိုင္ဗဟုိစံျပငါးေစ်းႀကီးမွ ေကာက္ယူထားေသာ 

လက္ကား ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။

 အမ်ဳိးအစား ေရတြက္ပံ ု ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) 

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

ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီဆုိင္မ်ားမွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈ အနည္း 

ငယ္ရိွႏုိင္သည္။

  ေစ်းႏႈန္း ဓာတ္ဆီ ဒီဇယ ္ Octane Premier
 1 Litre 1 Litre 1 Litre 1 Litre
Jun (18) 815 940 920 950
Jun (19) 815 940 920 950
Jun (20) 815 940 920 950
Jun (21) 815 940 920 950
Jun (22) 815 940 920 950
Jun (23) 815 940 920 950
Jun (24) 815 940 920 950

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဇြန္လ (၁၄)   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 350,000
Xperia J 163,000
Xperia P 260,000

Model  Price
iPhone 5 (32 GB) 780,000
iPhone 5s(32GB) 770,000
iPhone 5s(16GB) 670,000
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  123,000
G 700 218,000
Ascend P6 292,000
C 8813 (CDMA) 128,000
G 610c (CDMA) 145,000
Y 300c (CDMA) 90,000

လူႀကီးမင္း(လသာ)ဆုိင္မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ 
ပါသည္။

Sony

Huawei

ဟန္းဆက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Samsung iPhone  အမ်ဳိးအစား ေရတြက္ပံ ု ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) 

ဆန္(ေပၚဆန္းေမႊး) တစ္ျပည္ ၁,၀၀၀-၁,၅၀၀
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 ၅၀၀-၆၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာ ၁,၇၀၀
သၾကား တစ္ပိႆာ ၁,၀၀၀
မန္က်ည္းမွည့္(အေစ့လြတ္) တစ္ပိႆာ ၁,၂၀၀
အာလူး တစ္ပိႆာ ၇၀၀
ႏို႔ဆီ တစ္ဘူး ၅၅၀-၈၀၀
ႏို႔စိမ္း တစ္ဘူး ၆၀၀-၈၀၀
ၾကက္ဥ/ဘဲဥ တစ္လံုး ၁၁၀-၁၂၀
ကုလားပဲျခမ္း တစ္ပိႆာ ၁,၁၀၀
ၾကက္သား(ေမြးျမဴေရး) တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀
ၾကက္သား(ဗမာ) တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
၀က္သား တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀
အမဲသား တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
ခရမ္းခ်ဥ္သီး(အင္းသီး) တစ္ပိႆာ ၁,၂၀၀
ေဂၚဖီထုပ္ ၁ ထုပ္ ၆၀၀
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
 ASUS
 Intel Core i3 1.7 GHz, 4 GB DDR3, 500GB HDD, 14" 590,000
 Intel Core i5  1.6 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 14" 648,000
 Intel Core i7 1.8 GHz, 4 GB DDR3, 1 TB, 14" 745,000
 Intel Core i7 1.8 GHz, 4 GB DDR3, 750 GB HDD , 14" 794,000
 HP
 Intel Core i3 1.5 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, HD, 14" 538,000
 Intel Core i5  2.5 GHz, 6 GB DDR3, 500 GB  HDD, 15.6" 630,000
 Intel Core i5 1.7 GHz, 6 GB DDR3, 640 GB HDD, HD, 15.6" 664,000
 Intel Core i7 2.4 GHz,  4GB DDR3, 1 TB HDD, 15.6" 1,066,000
 Dell
 Intel Core i3 1.7 GHz, 4 GB DDR3, 500GB HDD, 14" 522,000
 Intel Core i5  1.6 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 14" 582,000
 Intel Core i5 1.6 GHz, 4 GB DDR3, 1 TB HDD, 15.6" 658,000
 Intel Core i7 1.8 GHz, 4GB DDR3, 750 GB HDD , 14" 833,000

 ကုိယ္ကေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီ 
မုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၀မ္းထဲမွ ေမြး 
ဖြားျဖတ္သန္းလာခ့ဲရသူမုိ႔ ကုိယ့္ 
မိခင္ပါတီအေၾကာင္း ကုိယ္သိဆုိ 
သလုိ အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ ရန္ပုံေငြ 
ဆင္းရဲပုံအေၾကာင္း ကုိယ္ေတြ႕ 
လက္ေတြ႕ သိခ့ဲရလ်က္ သိရဆဲ 
လည္းရိွ၏။ အင္န္အယ္လ္ဒီေတြ 
မ်ား သူေတာင္းစား႐ုပ္ကုိ ေပါက္ 
ရဲ႕ဟု ကုိယ္ သည္လိုပဲ ေျပာမိခ့ဲဖူး 
၏။ ေတာင္းဟယ္၊ ရမ္းဟယ္၊ 
ေခ်းဟယ္၊ ငွားဟယ္ႏွင့္ပဲ ႏွစ္ 
ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ လုံးလည္ 
လုိက္ခ့ဲၾကသည္။ ျပည္သူေတြက 
လည္း မညည္းမညဴ ေထာက္ပ့ံ 
လွဴဒါ န္း ၾကသည္။ လွဴဒါ န္းဆဲ 
လည္း ရိွၾကသည္။ သုိ႔တုိင္လည္း 
ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးေတြမ်ားဆုိ ေႂကြးေတြ 
က လည္ပင္းခုိက္လ်က္ ရိွၾကတုန္း 
ျမင္ေန ၾကားေနရသည္။ ဘာပဲျဖစ္ 
ျဖစ္ မဆုတ္မနစ္ျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ 
႐ုပ္လုံး မေပၚမခ်င္း ခါးေတာင္း 
က်ိဳက္ မျဖဳတ္ၾကေသးတာလည္း 
ျမင္ေနရဆဲရိွသည္။ 
 သုိ႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြး 
ေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ႀကီးက ရြာခ် 

ဘုရင့္ပုဆိုးမို႔ ပိုးျဖစ္တာ ဘာမွမဆန္း
စာမ်က္ႏွာ(၁၈) မွ

ေပးမည့္ဟန္ျပင္သည့္ မုိးခါးေရကုိ 
ျဖင့္ မေသာက္လုိဟု အမ်ိဳးသားဒီမုိ 
ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္း 
သားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တုိ႔ 
က ႀကိဳတင္ျငင္းဆုိလုိက္ၾကသည္။ 
ထုိသုိ႔ ျငင္းဆုိလုိက္သည့္အေပၚ 
လိႈက္လိႈက္လဲွလဲွပင္ အထူးတ 
လည္ ကြန္ဂရက္က်ဴေလးရွင္းမိ 
သည္။ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိရသည္။
 တစ္ထည္လုံး ပုိးခ်ည္းဆုိ 
သည့္ ပုဆုိးမ်ိဳးက ဘုရင္ေမြးလုိ႔ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ ေန႔ခ်င္းႀကီးခ့ဲ 
သည့္ ပါတီမုိ႔ ၀တ္ခြင့္ႀကံဳခ့ဲသည္ 
ပဲ။ ထုိပုတ္ထဲက ပဲေပမုိ႔ ထုိပဲ ျဖစ္ 
ခ့ဲသည္ပဲ။
 ငါ တို ႔ကျဖ င့္  ျပည္သူမ်ား  
နည္းတူ မဲြလက္စျဖင့္ မဲြရင္းသာ 
ရိွ ေစေတာ့။ ဆင္းရဲတြင္းထဲမွာ 
ကြက္က်ားရြာမည့္ ေပါကၡရ၀ႆ 
မုိးခါးေရကုိမူ  မေသာက္လုိဘဲ  
ျပည္သူႏွင့္ အတူလက္တဲြခ်ီမည္ဆုိ 
သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ 
ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိ 
ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကုိ အထူးစပယ္ 
ရွယ္ ကြန္ဂရက္က်ဴေလးရွင္းလုိက္ 
ရေၾကာင္းပါခင္ဗ်။
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‘‘ပအီာရက္ိ ုျပညခ္ိငုၿ္ဖိဳးက က်င့သ္ံုးခ်င္ေနတဲအ့ခါက်ေတာ ့သတူို႔က အမ်ားစုျဖစ္ေနတဲအ့တြက ္ႏုငိသ္ြားမွာပ’ဲ’

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ 
အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳမဲေပးစနစ္ PR ကို က်င့္သံုးရန္ အမ်ိဳးသားဒီမို 
ကေရစီအင္အားစု ပါတီ (NDF) ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္က 
အဆိတုငသ္ြင္းခဲသ့ည။္ ယင္းအဆိကုိ ုတပမ္ေတာသ္ားလႊတ္ေတာက္ိယု ္
စားလွယ္အားလံုးႏွင့္ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္အားလံုးက ကန္႔ကြက္ခဲ့ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္အမတ္အားလံုးက ေထာက္ 
ခံသျဖင့္ PR စနစ္က်င့္သံုးရန္ အဆိုမွာ ေအာင္ျမင္သြားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့ 
သို႔ အဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ PR စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ 
ေရးဆဲြမည့္ PR ေကာ္မရွင္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အမတ္အားလံုး  
ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကလည္း PR စနစ္ကို 
လကမ္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က ္ထုတ္လာ ၾကသည။္ မၾကာခင ္အဆိပုါ PR 
စနစ္ႏငွ့ပ္တ္သက၍္ ျပညသ္ူ႔လႊတ္ ေတာ္တြင ္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစသ္ည။္ 
ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ PR စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမို 
ကေရစပီါတ ီသီေပါၿမိဳ႕နယ ္ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္ကိယုစ္ားလယွ ္ဦးရထဲြန္း 
အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲသ့ညမ္်ားထမဲ ွေကာက္ႏတု္ေဖာ္ျပလိကုရ္ပါသည။္

ဦးရဲထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
ေအာင္သူရ

အရင္ဆုံးကေတာ့ ၿပီးခ့ဲတ့ဲရက္ပုိင္း 
က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အ 
တည္ျပဳလုိက္တ့ဲ PR စနစ္ကုိ သာ 
မန္ျပည္သူေတြ နားလည္ေအာင္ 
ရွင္းျပေပးပါလား။
 PR စနစဆ္ိတုာက အခ်ိဳးက် 
ကိုယ္စားျပဳမႈေပါ့။ အဓိက နား 
လည္လြယ္ေအာင္ ေျပာမယ္ဆို 
ရင္ေတာ့ တစ္ျပည္လံုးကို မူတည္ 
ၿပီး ေျပာမယ္ဆိုရင္ တစ္ျပည္လံုး 
မွာ မဲေပးတဲ့  မဲဆႏၵရွင္ေတြက 
တစ္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္း အ 
လိကုမ္ဟတုဘ္နဲဲ႔ တစ္ျပညလ္ံုးကိ ု
ၿခံဳငံု ၿ ပီးေတာ့  သူတို ႔  အားေပး  
ေထာက္ခံတဲ့ ပါတီက ပုဂၢဳိလ္ေတြ 
လႊတ္ေတာ္ထမဲွာ အခ်ိဳးက် ေရာက ္ 
သြားေစခ်င္တဲ့ စနစ္ပဲ။ ဥပမာ 
တစ္ျပည္လံုး မဲေပးလုိက္တာ ၉၀ 
ခုႏွစ္က NLD က ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရ 
တယ္။ တစညက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ရတယဆ္ိရုင ္လႊတ္ေတာထ္မဲွာဆိ ု
ရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လယ္ွရဲ႕ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တစညက 
ရသင့္တယ္။ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက 
NLD က ရသင့တ္ယ္လို႔ ယူဆတာ 
ေပါ။့ တကယ့လ္က္ေတြ႕မွာေတာ ့
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ႏိုင္သူ  
အကန္ုယူ စနစန္ဲ႔ NLD က ၈၂ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရၿပီးေတာ့ တစည 
က ၁၀ ေယာက္ေလာက္ပဲ လႊတ္ 
ေတာ္ထဲေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီ 
မွာ တစ္ျပည္လံုး အေရးႀကီးတဲ့ 
ဥပေဒျပဳေရးကိစၥေတြမွာ တစည 
က တစ္ျပည္လံုး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမဲ 
ရရွိထားပါလ်က္  ဥပေဒျပဳတဲ့  
လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အဲဒီေလာက္ 
တစညက ေနရာမရတဲ့အတြက္ 
ဒီကိစၥမွာ အမ်ားႀကီး ခြၽတ္ယြင္း 
ခ်က္ရိွတယ္လို ႔ သံးုသပ္ၾကတာ 
ေပါ့ေနာ္ ။  တျခားႏို င္ ငံေတြမွာ  
လည္း အဲဒီလိုပဲ သံုးသပ္လာၾက 
ၿပီးေတာ့ ဒီစနစ္ကို က်င့္သံုးလာ 

ၾကတာ။ တခ်ိဳ႕ဆိရုငလ္ည္း ႏိငုသ္ ူ
အကုန္ယူစနစ္နဲ ႔  ေပါင္းစပ္ ၿပီး 
က်င့္သံုးတဲ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ 
ရွိပါတယ္။ 
သံုးေယာက္ရွိရင္ေတာင္ ႏွစ္ဖဲြ႕ 
ကဲြတဲ ့အက်င့ရ္ွတိဲ ့ျမနမ္ာႏိငုင္မံွာ 
ဒီ PR စနစ္ကို က်င့္သံုးလို႔ျဖစ္ပါ့ 
မလား။
 ကြၽန္ေတာ္တို႔စနစ္က လက္ 
ေတြ႕ ပုိငး္အရ ေျပာမယ္ဆိုရင္  
တပမ္ေတာက္ ဒစီနစက္ိ ုက်င္သ့ံုး 
ဖို႔ အခ်ိန္မတန္ေသးဘူး။ အခုခ်ိန္ 
မွာ ဒါကို က်င့္သံုးဖို႔ လုပ္မယ္ဆို 
ရင ္ႏိငုင္ေံရးအရ မေက်နပ္မႈေတြ 
ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ 
ေတာ့ NLD က ၂၀၁၅ မွာ တစ္ 
ျပည္လံုးႏိုင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား 
မ်ိဳး ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာ 
ေတြ ပါးပါးနဲ႔ ႏုိင္တာေတြ ရွိမယ္။ 
တခ်ိဳ ႕ေနရာအျပတ္အသတ္ႏိုင္ 
တာေတြ ရွမိယ။္ ေနာက ္တိငု္းရင္း 
သားပါတီေတြက သူ႔ျပည္နယ္အ 
လိုက္မွာ ေနရာအႏွံ႔အျပား အႏိုင္ 
ရႏိုင္တဲ့  အေနအထားရွိတယ္။ 
တခ်ိဳ႕ေနရာမွာ ပါးပါးႏိငုမ္ယ။္ တ 
ခ်ိဳ႕ေနရာမွာ အျပတ္အသတ္ႏိုင္ 
မယ္။ အဲဒီလိုအေနအထားမ်ိဳးမွာ 
ဒ ီNLD နဲ႔ NLD ေထာကခံ္သမူ်ားနဲ႔ 
တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက မေက် 
မနပ္ျဖစလ္ာႏိငုတ္ဲအ့တြက ္တပမ္ 
ေတာ္က ဒါကို မက်င့္သံုးသင့္ဘူး 
လို႔ သူတို႔က မွတ္ခ်က္ေပးတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလို တပ္မေတာ္က 
အဲဒီလိုရပ္တည္ရင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအ 
ေျခခဥံပေဒကိ ုျပငၿ္ပီးေတာ့မွ လပ္ု 
ရမယ့္ PR စနစဆ္ိရုင္ေတာ့ မလပ္ု 
ႏိုင္ဘူးေပါ့။ သို႔ေသာ္ တျခားနည္း 
ေတြ စဥ္းစားမယဆ္ိရုင္ေတာ ့လပု ္
လို႔ရႏိငုမ္ယ့ ္အေနအထားရွတိယ။္ 
ဥပမာအားျဖင့ဆ္ိရုင ္ေရြးေကာက ္
ပဲြ မထဲည့တ္ဲစ့နစန္ဲ႔ ကိယုစ္ားလယွ ္
ကိုလည္း အခု သတ္မွတ္ထားတဲ့ 

အတုိင္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
မွာ သတမ္တွထ္ားတဲအ့တိငု္း ကြၽန ္
ေတာ္တို ႔  မဲေပးပဲြကို လုပ္မယ္။ 
လုပ္ ၿ ပီးတဲ့အခါက်ေတာ့  ေရြး  
ေကာက္ပဲြ ဥပေဒမွာ ဘာကို ျဖည့္ 
စြက္ျပင္ဆင္ရမလဲဆိုေတာ့  မဲ  
ေပးသူအားလံုးရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေက်ာ္ ရ တဲ့ေ န ရာေ တြ ကို  ေ ရြး  
ေကာက္ပဲြ ေအာင္ျမင္တယ္၊ အဲဒီ 
ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ လႊတ္  
ေတာ္အမတ္ျဖစ္တယ္လို ႔  ေၾက 
ညာလိုက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူမွ ၅၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္း  မရတဲ့ေနရာေတြကို  
ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြမေအာင္ျမင္ 
ဘူးလုိ႔ ေၾက ညာၿပီးေတာ့ ပါတီလုိက္ 
စနစ္နဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း ေရြးေကာက္ပဲြ 
စနစ္နဲ ႔  မေအာင္ျမင္ဘူး။ အဲဒီ 
ေတာ့ ရတဲ့မဲေတြကို သူတို႔ေနာက္ 
ခံ Background မွာရိွတဲ့ ပါတီ 
လိုက္ရွိတဲ့ မဲေတြထဲထည့္လိုက္ 
မယ္။ ထည့္လုိက္ၿပီးခါမွ က်န္တဲ့ 
မဲဆႏၵနယ္အတြက္ကို အခ်ိဳးက် 
ခဲြၿပီးေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ မွ်ေ၀ 
ယူမယ္။ အဒဲကီ်ရင္ေတာ့ ပါတီအ 
လိုက္က စာရင္းေပးထားတဲ့ ဦး 
စားေပးလူစာရင္းအတိုင္းရတဲ့ လူ 
ထဲက ခဲြယူၾကတာေပါ့။ ဒါဆိုရင္ 
လႊတ္ေတာထ္မဲွာ တစဥ္ီးခ်င္း ေရြး 
ေကာက္ပဲြစနစ္နဲ႔ ႏိုင္တဲ့ဘက္က 
တက္လာတဲ့လူနဲ႔ ပါတီက ေပးတဲ့ 
လ ူအတူတူ လႊတ္ေတာ္တကတ္ာ 
ျဖစ္မယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ 
လာတဲ့  အေရအတြက္ကေတာ့ 
ပါတီခဲြတမ္းအရ ဘယ္ႏွေယာက္ 
တစ္ဦးခ်င္း ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္နဲ႔ 
က ဘယ္ႏွေယာကဆ္ိတုာကေတာ ့
ႀကိဳတင္ၿပီး သတ္မွတ္လို ႔မရတဲ့ 
စနစ္ေတာ့ ျဖစ္လာမွာေပါ့။
PR စနစ ္က်င္သ့ံုးမယ္ဆိရုင္ေတာ့ 
ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ဖို႔လိုအပ္လား။
 ဒီလိုဗ်ာ။ ဥပမာ ထိုင္းမွာဆို 
ရင္ ဒီႏိုင္သူအကုန္ယူစနစ္နဲ ႔PR 

စနစက္ိ ုေပါင္းစပ ္က်င့သ္ံုးတယ။္       
ႏိငုသ္အူကန္ုယူစနစန္ဲ႔ လႊတ္ေတာ္  
ထဲမွာ ၃၇၅ ေနရာမွ သတ္မွတ္ 
ၿပီးေတာ့ PR စနစ္ နဲ႔ ၁၂၅ ေနရာ 
သတ္မွတ္ထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ 
မဆဲႏၵရွင္ေတြက မဲေပး ေတာ့မယ္ 
ဆိုရင္ ႏွစ္ခါေပးရတယ္။ ဥပမာ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  အ 
တြကက္ိ ုအႀကိဳကဆ္ံုး လႊတ္ေတာ ္
ကိုယ္စားလွယ္ကို ေပးရတယ္။ 
မည္သည့္ပါတီကျဖစ္ေစ  ေပးလို႔ 
ရတယ္။ ေနာက္တစ္မဲ က်ေတာ့ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနနဲ ႔  ႀကိဳက္တဲ့ 
ပါတီကို ေပးရတယ္။ ပုဂၢဳိလ္အရ 
ေပးတဲ့ မဲက အဲဒီပုဂၢဳိလ္ ရသြားၿပီး 
ေတာ ့အမ်ားဆံုးရတဲ ့လကူ လႊတ ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္မယ္။ 
ပါတီအလိုက္ကို  ျခစ္ေပးလိုက္ 
တဲ့ မဲကေတာ့ တစ္ျပည္လံုးမွာ 
ဘယ္ပါတီကို ေပးတယ္ဆုိတာ 
ရသြားမယ္။ အဲဒါက ပါတီ လိုက္ 
ခဲြၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္သြား 
တာေပါ့ ။  ဒီမွာ သူတုိ ႔က ဘာ 
သတ္မွတ္ထားလဲဆိုရင္ ေနရာ 
၁၂၅ ေနရာမွာ ပါတီလိုက္ေပး 
ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 
မို႔ ေဒသလႊတ္ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြ 
ကိုေတာ့ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ မရွိဘူး။ 
သူတုိ ႔က အစိုးရအဖဲြ ႕  ဖဲြ ႕ဖို ႔အ 
တြက္ ပါတီက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ 
လူေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ကြာ 
သြားတာေပါ့ ။  အစိုးရဖဲြ ႕မယ္ ၊ 
ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရဖဲြ႕မယ္ဆိုရင္ 
အဲဒီ ၁၂၅ ေယာက္ထဲက ခန္႔ၾက  
မယ္။ တကယ္လို႔မ်ား ႐ိုး႐ိုးမဲဆႏၵ 
နယ္ကို ေရြးလိုက္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ 
ေနရာအတြက္  ေရြးေကာက္ပဲြ  
ျပန္လုပ္ရမယ့္ ကုန္က်စရိတ္ကို 
အစိုးရက က်ခံမယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕ 
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ လႊတ္ 
ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အေရ အ 
တြက္ကို ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္ 

အဲဒီလိုလုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဖဲြ႕စည္း 
ပံုကို ျပင္ရမယ္။
ဒါဆိရုင ္PR စနစက္ိ ုက်င္သ့ံုးမယ္ 
ဆိုရင္ လံုး၀ မျဖစ္မေန ဖဲြ႕စည္းပံု 
ျပင္ရမယ္လို႔ ေျပာလို႔ရလား။
 ကြၽန္ေတာ္က ဖဲြ႕စည္းပံုအ 
ေျခခံဥပေဒ ဖတ္ၿပီး PR စနစ္ကို 
ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့တ္ဲ့အခါမွာ ဖဲြ႕စည္း 
ပံုျပင္ရမွာေတာ့မွန္တယ္။
တခ်ိဳ႕ေထာက္ျပတာေတြ ရွတိယ။္ 
PR စနစက္ိ ုတပ္မေတာ္သားေတြ 
ကန္႔ကြက္ရတာက PR စနစ္က်င့္ 
သံုးရင္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ရမယ္၊ ၄၃၆ 
နဲ ႔သြားမယ္လို ႔ ေျပာတာေတြ ရွိ 
တယ္။ ဆရာ့အေနနဲ ႔ ဘယ္လို 
ထင္ျမင္ယူဆလဲ။
 အေၾကာင္းရင္းေတာ့ ဘယ္ 
လိုရွိတာလဲဆိုတာေတာ့  ကြ ၽန္  
ေတာ္ေသေသခ်ာခ်ာ မသိဘူး။ 
ဒါေပမဲ့လို႔ အခု PR စနစ္လို႔ ေျပာ 
လိုက္ရင္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး လုပ္ 
ထားတဲ့ PR စနစ္ကိုပဲ ၾကည့္ၿပီး 
တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒါကို က်င့္သံုး 
မယ္ဆိုရင္ ဖဲြ ႕စည္းပံု  အေျခခံ 
ဥပေဒျပင္ရမယ္။ မဲေပးတဲ့စနစ္ 
ေတြ ျပင္ရမယ္။ မဲစာရြက္ေတြ 
ျပငရ္မယ္။ မဲေပးပုံေတြ ျပငရ္မယ္၊ 
အဒဲလီိုေတြးလိကုတ္ဲအ့ခါမွာ ကြၽန ္
ေတာတ္ို႔ဆမီွာက ဒမီုကိေရစနီည္း 
က်မဲေပးတဲ့ ပံုစံက တစ္ခါပဲ ရွိ 
ေသးတဲ ့တိငု္းျပညဆ္ိုေတာ ့မသင့ ္
ေလ်ာ္ဘူး။ အေျပာင္းအလဲေတြ 
သိပ္မ်ားတယ္၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ ရွိ 
ေနတယဆ္ိၿုပီး စဥ္းစားၾကတာမ်ား 
တယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး စဥ္းစားရင္ မွန္ 
တယ္။ ေနာက္တစ္ခု ႏိုင္ငံေရး 
စနစ္၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ 
လည္း ၂၀၁၀ တုန္းက ခင္ဗ်ားတို႔ 
ႏိုင္တယ္။ သူမ်ားအလွည့္ေရာက္ 
ေတာ့ ကစားပဲြရဲ႕ အခင္းအက်င္း 
ကို ျပင္တယ္လို႔ အျမင္မ်ိဳး အမ်ား 
ျပည္သူအမ်ားစုက ျမင္သြားလို ႔ 

ရွိရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ ဆူပူမႈေတြ 
ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္ 
က စိးုရိမ္ပုံရတယ္။ ဒါ့အျပင ္တပ္ 
မေတာ္ကေတာ့ အခုကစိၥမွာ ဘယ္ 
ပါတီရဲ႕ ေနာက္ကိုမွ မလုိက္ဘူး။ 
တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္၊ 
ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္  လြတ္  
လြတ္ကင္းကင္း ရပ္တည္မယ္ဆို 
တာကို ေၾကညာခ်င္တဲ့ အေနအ 
ထားလို႔ ထင္ပါတယ္။
အခု PR စနစ္ကို တပ္မေတာ္၊ 
NLD နဲ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြ 
က ကန္႔ကြက္ထားတယ္။ အဲဒီလို 
ကန္႔ကြက္တဲ့ၾကားက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး 
က ဇြတ္အတင္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ 
ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္လာႏိုင္မလဲ။
 ေျပာရတာေတာ့ ခက္တာ 
ေပါ့။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ 
တတ္ႏိုင္သမွ် ဒီမိုကေရစီေဘာင္ 
အတြင္းက လပ္ုေနတယ္။ ဖဲြ႕စည္း 
ပံု အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္း 
က လုပ္ေနသေရြ႕ေတာ့ သူက 
ေတာ့  သတိေပးတာေလာက္ပဲ  
လပုတ္ယ။္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္
မွာ ေဆြးေႏြးတာကေတာ ့ႏိငုင္ံေရး 
မတည္မၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ 
တယ္လို႔ သတိေပးတာေပါ့။ ဆို 
ေတာ ့တကယတ္မ္း အေကာငအ္ 
ထည္ေဖာတ္ဲအ့ခါမွာ ဖဲြ႕စည္းပံအု 
ေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ၿင ိ
စြန္းၿပီးေတာ့ ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီးေတာ့ 
လုပ္တဲ့ဟာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ တပ္မ 
ေတာ္ဘက္က လက္ခံမွာမဟုတ္ 
ဘူး။ သမၼတရဲ႕ မိန္႔ခြန္း ဖတ္လိကု ္
ရတာ သမၼတကလည္း စနစ္တခု 
ဟာ အေျခမခုိင္ခင္ ေနာက္စနစ္ 
တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးတာ 
မလပုသ္င့ဘ္ူးဆိတုဲ ့အေနအထား 
ေျပာလိုက္တယ္။
ဒီ PR စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးဖို႔ အ 
တည္ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ အခုအ 
ခ်နိမ္ွာ ဆကဆ္ံေရး ေကာင္းေနတဲ ့
NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကည္နဲ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဥကၠ႒ သူရ 
ဦးေရႊမန္းတို ႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက 
ဘယ္လိုမ်ား ျဖစ္သြားမလဲ။
 သေဘာထား ႀကီး ႀကီးထား 
ႏိငုရ္င္ေတာ ့ေကာင္းတာေပါဗ့်ာ။ 
သေဘာထားမတဘူူး၊ မတိကုဆ္ိငု ္
ဘူးဆိုတာက ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ 
ကိစၥပဲေလ။ မၾကာခဏ အခါအ 
ခြင့္ရတိုင္း သူတို႔လည္း ေဆြးေႏြး 
ၾကတာရိွတယ္။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ 
ဖက္ နားလည္မႈရွိၿပီး အဆင္ေျပ 
ေခ်ာေမြ႕သြားတာရွိတယ္။ ဒီကိစၥ 
လည္း  နားလည္ရမွာကေတာ့  
ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ။
လက္ရိွဖဲြ႕စည္းပုံအရ သမၼတကို 
ျပည္သူက တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္တဲ့ 
စနစမ္ဟုတ္ဘ ဲလႊတ္ေတာ္က ေရြး 
ခ်ယ္တဲ့စနစဆ္ိုေတာ့ PR စနစက္်င့ ္
သံုးမယ္ဆိရုင ္သမၼတကိ ုေရြးခ်ယ္ 
တဲ့ေနရာမွာ အခက္ အခဲေတြရွိ မ 
လာႏိုင္ဘူးလား။

အခ်ပ္ပို (A9) သုိ႔

ဓာတ္ပံု − ရဲထြန္းေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးရဲထြန္း
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စာတုိက္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးဆြဲရန္ 
အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ား ေခၚယူ
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ဇြန္-၁၄
စာတုကိဆ္ုငိရ္ာ၀န္ေဆာငမ္ႈမ၀ူါဒ 
ႏင့္ွ ဥပေဒအသစ္ေရးဆြရဲန္အတြက္ 
လုိအပ္သည့္အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ 
အေထာက္အပံ့ မ်ားေပးႏုိ င္ ရန္  
ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အတုိင္ပင္ခံ 
ပုဂၢဳိလ္မ်ား ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း 
ဆကသ္ြယ္ေရးၫႊနၾ္ကားမႈဦးစီးဌာ 
နမွ သတင္းရရွိသည္။
 ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ 
ဦးစီးဌာနက  စာတုိက္ဆုိင္ရာ၀န္ 
ေဆာင္မႈ မူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒအသစ္ 
ေရးဆြရဲန္အတြကအ္ေထာကအ္ပ့ံ 
မ်ား ေပးႏုငိရ္န ္ျပညတ္ြင္းႏငွ့္ျပည ္
ပရွ ိတစဥ္ီးခ်င္းအတုငိပ္ငခ္ပံဂုၢဳလိ ္
မ်ား ခန္႔ထားေဆာငရ္ြက္ႏုငိ္ေရးအ 
တြက ္ဖတ္ိေခၚထားျခင္းျဖစသ္ည။္
  စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ျပည္ 
တြငး္၊ ျပညပ္မွ အတိုငပ္ငခံ္ပုဂၢဳလိ ္
မ်ားအေနျဖင့္   စိတ္ပါ၀င္စား 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပစာ(EOI-Express  
ion of Interest)ကိ ုဇြန္လ ၃၀ ရက ္
ေနာက္ဆုံးထား၍ ေနျပည္ေတာ္ 
ရွိ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအ 
ခ်ကအ္လကန္ည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာ 
နသုိ႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ 

ျပန္ထားသည္။
 အဆုိပါအတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ 
(Consultants)မ်ားဖိတ္ေခၚထား 
သည္ ့အေသးစတ္ိအခ်ကအ္လက ္
မ်ားကိ ုဆကသ္ြယ္ေရးၫႊနၾ္ကားမႈ 
ဦးစီးဌာန၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္www.
mcit.gov.mmတြင္၀င္ေရာက္ 
ၾကည့္႐ႈႏိုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ တ 
ရား၀ငထ္နိ္းသမိ္းေရးအဖြ႕ဲအစည္း 
အား အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးရန္အ 
တြက္လည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ 
အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ရာထူးအတြက္ 
လည္း ဆကသ္ြယ္ေရးၫႊနၾ္ကားမႈ 
ဦးစီးဌာနကေခၚယူထားသည္။
 စာတုိက္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒပုိင္း 
ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္  ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 
စာတိုကဥ္ပေဒတြင ္ လုအိပ္သည္ ့
အခ်က္အလက္မ်ားပံ့ပုိးေပးႏုိင္  
ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ 
တြင ္အကအူညရီရိွရန္ႏငွ္ ့လကရိွ္ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မူ၀ါဒလုပ္ 
ငန္းမ်ားတြင္လည္း အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ေနသူမ်ားကို အကူအ 
ညီေပးႏုိင္ရန္အတြက္ဖိတ္ေခၚ 
ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိ 
သည္။

မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္၏ထုတ္ကုန္မ်ား အခမဲ့နီးပါး ေဈးႏႈန္းျဖင့္
ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္မ်ားအား ေရာင္းေပးရန္ရွိ
ႏိုင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၁၅ 
အေမရိကန္အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံတ 
ကာထိပ္တန္းနည္းပညာကုမၸဏီ 
တစခ္ုျဖစသ္ည္ ့မိကုက္႐ိုေဆာ့ဖ္က 
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ 
ေဆာဖ့ဝ္ထဲတုက္နုမ္်ား ကိ ုအခမဲန့ီး 
ပါးေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြား 
ရန္ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုႏွင့္ ညႇႏိႈင္ိးေဆာင္ 
ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည။္
 ‘‘ပညာေရးက႑အတြက ္အ 
ေထာကအ္ကူျပဳႏုငိ္ေအာင ္မိကုက္ 
႐ုိေဆာ့ဖ္က ပ႐ုိဂရမ္တစခု္အေနနဲ႔ 
လုပ္ေပးသြားမွာပါ။ အလကားနီးနီး 
ေလာကရ္ွတိဲ ့ေဈးႏႈန္းမ်ိဳးနဲ႔ ေဆာဖ့ ္
ဝဲေတြကို   အသံုးျပဳခြင့္ရေအာင္ 

ေရာင္းခ်ေပးသြားပါမယ’္’ ဟ ုမိကု ္
က႐ုိေဆာ့ဖ္ ၏ Market Deve- 
lopment Partner ကုမၸဏီ (KC)  
မွ Executive Director ဦးေက်ာ ္
ေအးႏုိင္က ေျပာသည္။
  လကရ္ွတိြင ္မိကုက္႐ိုေဆာ့ဖ္ 
အေနျဖင့္ သိပၸႏွံင့္နည္းပညာဝန္ႀကီး 
ဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏငွ္ ့
ညႇိႏႈငိ္းမႈမ်ားျပဳလပုလ္်ကရ္ွၿိပီး ၎ 
တို႔၏ ေဆာ့ဖ္ဝဲထုတ္ကုန္မ်ားကို 
တကၠသိုလ္မ်ား၊ အေျခခံပညာ 
ေက်ာင္းမ်ား၊   ျပင္ပပုဂၢလိက 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ 
ေဆာငရ္ြကသ္ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။
  ‘‘လက္ရိွမွာ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ 
ညႇိႏႈိင္းေနတယ္။ ၿပီးရင္ေက်ာင္း 
ေတြနဲ႔ သေဘာတူလက္မွတ္ေရး 

ထိုးၿပီးေတာ့ အခမဲ့နီးပါးအသံုးျပဳ 
လို႔ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြား 
မယ္လို႔ သရိတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုငိင္ ံ
ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ အတြင္း 
ေရးမွဴးဦးထြန္းသူရသက္က ဆို 
သည္။
 မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္သည္ ယခု 
ကဲသ့ို႔ အခမဲန့ီးပါးရွိေသာ ေဈးႏႈန္း 
မ်ိဳးျဖင့္  ေရာင္းခ်ေပးျခင္းသည္ 
ပညာေရးက႑တြင္ အေထာက္ 
အကူျပဳေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
  လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌  
မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ 
လိုင္စင္ Version ျဖင့္ အသုံးျပဳ 
သူဦးေရမွာ အနည္းငယ္သာရိွေသး 
ၿပီးအမ်ားစုမွာ လုိင္စင္မရွိဘဲ အ 
သုံးျပဳလ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ အ 

မ်ားစုအသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ိဳး 
ျဖင့္အျခားက႑မ်ားတြင္ လည္း 
ေရာင္းခ်ေပးမည္ဆိုပါက အဆင္ 
ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ 
ငံကြန္ပ်ဴ တာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း 
အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးျမင့္ထြန္းက 
ဆိုသည္။
 ကမၻာ့ဖလားအထိမ္းအမွတ္ 
အေနျဖင္ ့ေဘာလံုးအသင္းမ်ား၏ 
႐ုပ္ေျပာင္စတစ္ကာေလးမ်ားကို 
Viber Software ထဲမွ Stiker 
market ထဲသို႔ဝငက္ာ download 
ရယူႏုိင္ၿပီး ေဘာလံုးအသင္းမ်ား 
၏ စေတကာမ်ားကို သီးသန္႔ယူ 
ႏုိင္ရန္ Foorball Forever ဟူ၍ 
က႑တစ္ခုခြဲကာ သီးသန္႔လုပ္ 
ေပးထားၿပီး အမ်ားစုကို အခမဲ့ရ 
ယူခြင့္ေပးထားသည္။

မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္ စီအီးအို Steve Ballmer အား ကုန္ပစၥည္း မိတ္ဆက္အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရစဥ္ RICK WILKING
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Google Glass အတြက္ပထမဆံုးက်န္းမာေရးမွတ္တမ္း App ထြက္ရွိ
နယူးေယာက္၊ ဇြန္-၁၃
ဂးူဂဲလ္ကုမၸဏီထုတ္ ေခတ္ေရွ႕ 
ေျပးမ်က္မွန္မ်ားမွာ အေမရိကန္ 
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေဆး 
ခန္းမ်ားတြငအ္သံုးေတာခ္ရံန ္လမ္း 
ေၾကာင္းေပၚသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ ္
သည္။
   ဆရာဝန္မ်ား၏ Google 
Glass ဝယ္ယူလိုမႈႀကီးထြားလာ 
ျခင္းကိုျပည္မ့ီေစရန ္ကယလ္ဖီုိးနီး 
ယားအေျခစိကု္ေဆးမတွတ္မ္း က ု
မၸဏီတစ္ခုက Drchrono ဟု အ 

မည္ေပးထားသည့္ ဝတ္ဆင္ႏုိင္ 
ေသာေဆးမွတ္တမ္း အက္ပလီေကး 
ရွင္းတစ္မ်ဳိး ထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း 
သိရသည္။
  Google Glass အတြက္ 
Drchrono အက္ပလီေကးရွင္းအ 
သံုးျပဳႏုငိရ္န ္ မတွပ္ံတုငထ္ားေသာ 
ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ လူနာမ်ား 
၏ခြင့္ျပဳခ်ကမ္်ားျဖင္တ့ိငုပ္င္ေဆြး 
ေႏြးမႈ(သို႔မဟုတ္) ခြစဲတ္ိကသုမႈကိ ု
မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ အသံုးျပဳ 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 ဗီဒီယုိဖိုင္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား 
ႏငွ္မ့တွစ္မု်ားကိ ုလနူာ၏အလီက ္

ထရြ န္နစ္ေဆးမွတ္တမ္း(သို ႔ မ 
ဟုတ္) အေဝးထိန္းကြန္ပ်ဴတာ စ 

နစသ္ံုးသိုေလွာငသ္မိ္းဆည္းမႈျဖစ ္
သည္ ့Box တြင ္မွတ္တမ္းတငထ္ား 
ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ေတာင္းဆိုမႈ အ 
ေလ်ာက ္ယင္းလနူာႏငွ့္ေဝမွ် ၾကည္ ့
႐ႈခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။
  လံုၿခံဳေရးအပိုင္းကို ပိတ္မိ 
ျခင္းႏငွ္ ့လနူာ၏သေဘာတညူမီႈကု ိ
ရယူျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ Google Glass 
ကိအုသံုးမျပဳမီ  သတိရိွၾကရန္ ဆန္ 
ဖရန္စစၥကုိ အေျခစုိက္ေျခ ေထာက္ 
အထူးကုဆရာဝန္ေဒါက္ တာေဘးလ္ 

ေဂ်မီတာဆက္က လုပ္ေဖာ္ကိုင္ 
ဖက္  ဆရာဝန္ မ်ားအားသတိ  
ေပးထားသည္။
 Google Glass မွာကုသမႈ 
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၌ မၾကာခဏ 
အသံုးျပဳေနၾကေသာ iPad ကဲ့သို႔ 
သငပ္နု္းကြနပ္်ဴတာမ်ားထက ္ပိ၍ု 
ေလ်ာ၍့လည္းလံၿုခံဳျခင္း မရွဟိ ု၎ 
ကေျပာသည္။
  လူနာစုစုေပါင္း၏ ၉၆ ရာ 
ခုိင္ႏႈန္းက Google Glass အ 
သံုးျပဳျခင္းကိုသေဘာတၾူကေသာ္ 
လည္း အခ်ိန္ေစာလြန္ေနေသးၿပီး 
ဆရာဝန္အမ်ားစုမွာ ယင္းနည္းပ 
ညာေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ မႈမရွိေသး 
ေၾကာင္း လနူာမ်ားႏငွ္ ့တိငုပ္င္ေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ားႏွင့္  ခြဲခန္းမ်ားထဲတြင္ 
Google Glass ကိအုသံုးျပဳေနသည္ ့
ေဒါက္တာမီတာဆက္က  ေျပာ 
သည္။         
            —Ref: Reuters

ဆက္သြယ္ေရး နည္းဥပေဒ 
ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္ ဦးစီးဌာနသို႔ျပန္လႊဲ
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၁၃
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ထားသည္ ့
ဆက္သြယ္ေရး နည္းဥပေဒတြင္ 
ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္စရာ 
မ်ားလုိအပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဆက္ 
သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ 
ျပန္လည္ေပးပို ႔ထားေၾကာင္း သ 
တင္းရရွိသည္။
 ဆက္သြယ္ေရးနည္းဥပေဒ 
ကိ ုလြန္ခဲသ့ည္ ့ႏစွပ္တ္ခန္႔က ေရွ႕ 
ေနခ်ဳပ႐္ုံးက လုအိပသ္ည္အ့ခ်က ္
အလက္မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 
ျဖည့္စြက္ရန္ ေပးပို ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
လကရိွ္တြင ္ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရန္ အ 
ဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္ 
သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန 
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦး 
ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။
 ‘‘သူတုိ႔ဘက္က Comment 
ျပန္လာတယ္။ ျပန္ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လို 
တာေတြနဲ ႔ ေရွ႕ကထြက္ထားတ့ဲ 
ဥပေဒနဲ႔ ေနာက္ကနည္းဥပေဒနဲ႔ 
မကိုက္ညီတာမ်ဳိးေတြ၊ ၿပီးေတာ့ 
ဆကသ္ြယ္ေရးဌာနဘကက္်ေတာ ့
ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဖာ္ျပတာမွား 
ယြင္းတာမ်ဳိးေတြ ေရးထုံးမမနွတ္ာ 
ေတြကိ ုျပန္ၿပီးျပငဖ္ို႔ေတြ လပ္ုဖို႔ ျပန္ 
ပို႔ထားတာပါ’’ ဟု ဦးေက်ာ္ဦးက 
ေျပာသည္။
  ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ျပန္လည္ 

ေပးပို႔ၿပီး အတည္ျပဳပါက ေအာ္ 
ပေရတာကုမၸဏီမ်ား လုပ္ကုိင္မည့္ 
မုိဘုိင္းဆုိင္ရာမ်ားမွ လဲြ၍ အျခား 
ေသာဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ၀န္ 
ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ဖိကုဘ္ာ၊ အငတ္ာနက၀္န္ေဆာင ္
မႈအစရွိသည့္  လုပ္ငန္းမ်ားကို  
လုပ္ကိုင္လုိသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ 
ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သရိသည္။
 မိဘုုငိ္းတယလ္ကီြန္းဆုငိရ္ာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံးကို လုပ္ 
ကိုင္ခြင့္ေပးႏုိင္မည့္ နည္းဥပေဒ 
ကိ ုမတ္လ ၈ ရကက္ စတင္ေပး ပုိ႔ 
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ 
ေရးဥပေဒေအာက္တြင္ ပါရွိမည့္ 
နည္းဥပေဒႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ အျပန္ 
အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ 
ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ နည္း 
ဥပေဒ (Interconnection Law) 
ႏငွ္ ့ျပညတ္ြင္း၊ ျပညပ္ကမုၸဏမီ်ား 
ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ယုံၾကည္မႈ 
ရရိွေစမည့္ နည္းဥပေဒ (Com 
petition Law) မ်ားကိလုည္း  ေပး 
ပို႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ဧၿပီလအကုန္တြင္ ေရွ႕ေန 
ခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ေပးပုိ႔ထားသည့္ နည္း 
ဥပေဒမ်ား အတည္ျပဳႏုိင္မည္ဟု 
ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း လက္ရွိ 
တုငိအ္တညမ္ျပဳႏုငိ္ေသးဘ ဲဆက ္
သြယ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္က အ 
တည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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ျပည္သူမၾကည္သာလွ်င္ မဲဗလာ
 ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာျပညမွ္ာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲအတြက္ PR လုိ႔ေခၚဆုိ 
ေသာ အခ်ိဳးက်ေရြးေကာက္ပဲြ 
စနစ္ကုိ  အသံုးျပဳသြားမည့္ 
သေဘာျဖစ္တည္ေနၿပီဟု ထင္မိ 
ပါသည္။ တိတိက်က်ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာျခင္းမရိွေသးေသာလ္ည္း 
ဇြန္လ ၁၁ ရက္က ၂၀၁၅ ေရြး 
ေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ 
ေတာ္အတြက္ Proportional 
Representive (ပီအာရ္) ေရြး 
ေကာက္ပြဲစနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ 
ေရြးေကာက ္ပြဲေကာမ္ရငွက္ိ ုတုကိ ္
တြန္းသည့္ အဆိုတစ္ရပ္ကုိ တင္ 
သြင္းသြားခဲ့ ၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၁၁၇ 
မ၊ဲ ကန္႔ ကြကမ္ ဲ၈၅ မဲျဖင္ ့အႏိငုရ္ 
သြားခဲ့ ၿပီဟု သိရသည္။
 ထိုအဆုိကို တင္သြင္းသြား 
သူမွာ NDF ပါတီမွ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚ 
ခင္၀ုိငး္ၾကည္ျဖစ္သည္။ သူမ၏ 
အဆိသုည ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္
အတြက္သာဟုု ယူဆ၍ မရႏုိင္ 
ပါ။ မၾကာမီျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ 
လည္း NDF ပါတီအေနျဖင့္ တင္ 
သြင္းေကာင္းတင္သြင္းလာႏုိုင္စ 
ရာအေၾကာင္းရိွေကာင္းရိွမည္။
 ထိုကဲ့သုိ႔ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံမွာ 
တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် က်င့္သံုးခဲ့ဖူး 
ျခင္းမရိွေသးေသာ ပီအာရ္  (သုိ႔ 
တည္းမဟုတ္) အခ်ိဳးက်ေရြး 
ေကာကပ္ြစဲနစက္ု ိက်င္သ့ံုးမညဆ္ု ိ
သည့္ အလားအလာေတြရိွလာ 
ေတာ့ ကြၽန္မတို႔လုိ ျပည္သူမ်ား 
ဘက္မွလည္း ေဆြးေႏြးစရာေတြ 
ရွိလာသည္။ အမွန္စင္စစ္ကြၽန္မ 
တို ႔ႏုိ င္ ငံသားျပည္သူမ်ားသည္  
ဒမီု ိကေရစစီံႏႈန္းႏငွ္ ့ညီၫြတမ္ွ်တ 
ေသာ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားႏငွ္ ့ကင္း 
ကြာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ 
ေအာက ္ႏစွ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ ္
မွ် ေနထိုငခ္ဲ့ၾကရသမူ်ားျဖစသ္ျဖင္ ့
သာမန္အားျဖင့္ သမား႐ုိးက် ေရြး 
ေကာက္ပြဲစနစ္ကုိသာ နားလည္ 
သည။္ လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွ ္
ေလာင္းတစဦ္းသည ္ျပညသ္ ူလထုူ 
ေထာက္ခံမဲအမ်ားဆံုးရရိွပါက 
အႏုိင္ရမည္။ ေထာက္ခံမဲ အေရ 
အတြက္ နည္းပါက အမတ္မျဖစ္ 
ႏိုင္။ ထုိသုိ႔ေထာက္ခံမဲ အေရအ 
တြက္မ်ားသူသာ အႏုိင္ရသည့္ စ 
နစ္ (First past the post) FPTP 
စနစ္ကိုသာ နားလည္သိရွိၾက 
သည္။
 First past the post စနစ္ 
သည ္ျပညသ္လူထုူအတြက ္လထုူ 

မယ္ေငြဥ

လူတန္းစားအဆင့္အတန္းမေရြး 
သေဘာေပါက္ႏုိင္သည္။ First 
past the post စနစ္မွာ ႐ႈပ္႐ႈပ္ 
ေထြးေထြးမရိ။ွ ရငွ္းပါသည။္ ေဘာ 
လံုးပြဲ ဖုငိန္ယမ္ွာ ဂုိးေရအတြက ္ပု ိ
သြင္းႏုငိသ္ကူ ဒုငိ္းဆရုသည္န့ည္း 
အတုိင္း ႐ုိးရွင္းသျဖင့္ တုိင္းသူ 
ျပည္သားအားလံုးအတြက္ ႐ႈပ္ 
ေထြးရန္အေၾကာင္းမရိွ။ ပီအာရ္ 
စနစ္ဆုိသည္ကိုမူ ျမန္မာျပည္မွ 
ပညာေရးအဆင္အ့တန္းနိမ့္က်သ ူ
တို႔ အတြက္မဆိုထားဘိ။ ကြၽန္မ 
တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ဘဲြ႕ရပညာတတ္ 
မ်ားအတြကပ္င ္နားလညရ္န္ ခက ္
ခဲေနဦးမည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ 
 ႏိုင္ငံေရးေခတ္သစ္၊ စနစ္ 
သစ္ကုိ အေျပာင္းအလဲလုပ္မည္ 
ဟ ုဆုိေနၾကခ်နိမ္ွာ သငန္ည္းေတြ 
စံညုအီလြန္နကတ္ဲ့ေတာ။ ဆငႀ္ကီး 
ကုိ ဂဠဳန္ခ်ီၫႊန္ခ်က္နဲ႔ ေျပာ ဆုိ 
သည္ ့စကားကဲသ့ုိ႔ပင။္ အမ်ားျပည ္
သအူေနျဖင္ ့မညသ္မွူ မၾကားဘူး၊ 
မသိဘူး၊ မေတြ႕ထိဘူးေသးေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲနည္းစနစ္သစ္တစ္ 
ခုကုိ ကမၻာႀကီးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ 
ေက်းလက္သာသာရိွသည့္ ဒီမိုက 

ေရစီေတာအရပ္မွာ မိတ္ဆက္ 
ၾကမည္ဆုိေတာ့ သင့္ေတာ္ပါ၏ 
ေလာ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ 
တကစ္အခ်ိန္က ႏနုယ္ေသးသည္ ့
လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစ သံုးႏွစ္ 
သားအစိုးရကုိ ဖိအားေတြ သိပ္ 
မေပးပါႏွင့္ဟု အေကာင္းျမင္ 
ပညာရွငဆ္ရာႀကီးမ်ား ေျပာခဲ့ၾက၊ 
ဆုိခဲ့ၾကသည့္စကားမ်ားကုိ သတိ 
ရမိသည္။ ယခုအခါ ထုိထိုေသာ 
ပညာရွင္မ်ားေျပာခဲ့သည့္အတုိင္း 
‘‘ျပည္သူလူထုက ႏုနယ္လြန္းတဲ့ 
ကေလးအရြယ္ပဲ ရိွပါေသးတယ္။ 
ထူးထူးဆန္းဆန္း၊ အသစအ္ဆန္း 
စနစ္မ်ိဳးကုိ ဇြတ္ထိုးမေကြၽးၾကပါ 
ႏွင့္ဦး’’ဟု သာေျပာခ်င္မိသည္။
 NDF ပါတီမွ ပီအာရ္စနစက္ု ိ
က်င့္သံုးရန္ အဆိုတင္သြင္းသူ 
ေဒၚခင၀္ုငိ္းၾကညက္ေတာ့ ‘‘ပီအာရ္ 
စနစဟ္ာ ပါတီအားလံုးက အမတ္ 
ေတြလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ႏုိင္ ၿပီး 
ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ ပိုသင့္ 
ေတာက္ုိက္ညီတယ္၊ ျပည္သူေတြ 
ရ႕ဲ ဆႏၵမဲေတြလည္း ဆံုး႐ႈံးအေလ 
အလြင့္မရိွႏုိင္ဘူး’’ဟု ဒီဗီဘီ 
သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ 

ေျပာသြားခဲ့သည္။ သူမ၏ ေျပာ 
အရဆုိလွ်င္ ျမန္မာျပည္မွာရိွ 
သည့္ ပါတီတုိင္း လႊတ္ေတာ္ထဲ 
ေရာက္လာေစမည့္သေဘာျဖစ္ 
သည္။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ေငြရိွလွ်င္ 
ပါတီေထာင္။ ပါတီရိွလွ်င္ လႊတ္ 
ေတာ္မွာ ေနရာရမည္။ တုိင္းျပည္ 
တည္ေဆာက္ေရးမွာ ေတာ္ေတာ၊္ 
မေတာ္ေတာ္၊ တတ္တတ္၊ မတတ္ 
တတ္။ ကြၽမ္းက်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ 
မကြၽမ္းက်င္သည္ျဖစ္ေစ ပါတီရွိ 
ရန္သာလိုမည္။ အမတ္ျဖစ္ရန္ 
မခက္ခဲဟုဆုိပါေတာ့။
 ထိုထက္ပုိေျပာရလွ်င္ တုိင္း 
သူျပည္သားအခ်င္းခ်င္းထားရိွရ 
မည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး။ 
ႏုငိင္သံားအစအုဖဲြ႕ တစစ္ုႏငွ္ ့တစ ္
စု၊ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု လူ႔အခြင့္အ 
ေရးေတြ၊ ညီၫြတ္ေရးေတြ၊ စည္း 
လံုးမႈေတြ၊ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈေတြ မ 
လိအုပ။္ အမနု္းတရားႏငွ္ ့ကနု္းထိုး 
စကားေျပာကာ သတ္ၾကကြ၊ 
ျဖတၾ္ကကြဆုိေသာ အစြန္းေရာက ္  
မ်ိဳးခ်စပ္ါတီေတြလည္း လႊတ္ေတာ ္
မွာ ေနရာရလာမည့္ပုံရွိသည္။ ဒု 
တိယကမၻာ့စစ္ပ်ိဳးခ်ိန္ဂ်ာမနီမွာ 

ပီအာရ္စနစ္ျဖင့္ ဟစ္တလာ၏ 
နာဇီပါတီကဲ့သုိ႔ေသာ ပါတီသည္ 
လႊတ္ေတာ္မွာပါလာၿပီး အား 
ေကာင္းလာရာ ကမၻာႀကီးပငပ္်က ္
စီးလနုီးေအာင္ျဖစခ္ဲသ့ည္ ့မဟတု ္
ပါသေလာ။
 ပါတီေထာင္ႏုငိတ္ုငိ္းသာ ထိ ု
ပါတီက ေရြးသမွ်အမတ္ေလာင္း 
မ်ား လႊတ္ေတာမ္ွာေနရာရမညဆ္ု ိ
လွ်င္ ကုိယ့္အရည္အခ်င္းကုိယ္ 
မသိ။ လမ္းမေပၚမွ ရြာေဆာ္အ 
ဆင့္ကလည္း ပါတီေထာင္မည္။ 
အေၾကာ္သည၊္ ေခါင္းရြကဗ္်ပ္ထုိး 
ေစ်းသည္လည္း ပါတီတစ္္ခုမွာ 
၀င္မိလွ်င္ အမတ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါတီ 
ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည။္ ယခု 
လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ရပ္ 
တည္ေနေသာ ပါတီေတြ မနည္း 
လွပါ။ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားပါ 
ဆုိလွ်င္ ပါတီေလးဆယ္နီးပါးရိွ 
သည္ဟု ထင္မိပါသည္။ ေနာက္ 
ထပ္လည္း တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါ 
ထာ၊ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္းပါတီ 
ေတြ ေပၚလာႏုိင္ပါေသးသည္။  
ယခုပင္လွ်င္ ေရွ႕ေရးေနာင္ေရး 

အရွည္မေတြးဘဲ လမ္းေဘးမွာ 
အရက၀္ုငိ္းမွာ ၾကက္ေက်ာ၊္ ႂကြက ္
ေက်ာ္ႏွင့္ ေလြးရင္း ပါတီဥကၠ႒ 
ရာထူးယူထားသူမ်ားကုိ ျမင္ေနရ 
သည္မဟုတ္ပါလား။
 ပီအာရ္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
မေကာင္းဟု မဆုိလုိ။ ကမၻာမွာ 
ပီအာရ္ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ျဖင့္  
ဟန္က်ပန္က်ျဖစ္ေနေသာ ႏုိင္ငံ 
မ်ားလည္းရွိၾကသည္။ ကမၻာေပၚ 
က ႏုငိင္ံေပါင္း ၈၆ ႏိငုင္မံွာ ပအီာရ ္
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ သံုးေနၾက 
သည္ဟု မွတ္သားမိသည္။ ႏုိင္ငံ 
အားလံုး တစ္ပံုစံတည္းေသာ 
ပီအာရ္စနစ္ေတာ့မဟုတ္။ မိမိ 
ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အဆင္ေျပသလုိ ကြဲျပား 
ၾကသည္။ ပီအာေရြးေကာက္ပဲြ 
စနစက္ု ိလံုး၀မေကာင္းဟ ုမဆိလုိ။ု 
သူ႔ႏုငိင္၊ံ သူ႔အေျခအေနႏငွ္ ့သူေရြး 
ခ်ယၿ္ပီး သံုးစဲြေနၾကသညက္ု ိမျငင္း 
လို။ ပီအာရ္စနစ္ကုိ အဂၤလန္၊ 
ဒန္ိးမတ္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဖငလ္န္၊ 
ဆြစ္ဇာလန္၊ အိႏိၵယတုိ႔ုလို ဒီမုိက 
ေရစစီနစ္ျဖင္ ့အသားက်ေနေသာ 
ႏိငုင္ႀံကီးမ်ားမွာ အသံုးျပဳေနၾကပါ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ထိုႏုိင္ငံႀကီးမ်ား 
အစိုးရေခါင္းေဆာင္လုပ္ခ်င္၍ 
ပါတီေထာင္သူမ်ားမွာ ပညာေရး 
အဆင့္အတန္းမနိမ့္ၾက။ ထိုႏုိင္ငံ 
မ်ားမွာ ႏုငိင္ံေရးအတတပ္ညာကု ိ
အထက္တန္းက်က် သင္ၾကား 
တတ္ေျမာက္ ၿပီးသူေတြေပါမ်ား 
ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ကြၽန္မ 
တို ႔ျမန္မာျပည္မွာ ႏွစ္ငါးဆယ္ 
ေက်ာ္ပစ္ပယ္ထားေသာ ပညာ 
ေရးစနစ္ေအာက္မွာ အမွန္တ 
ကယ္တုိင္းျပည္ကုိ ဦးေဆာင္ႏုိင္ 
သည္ ့ႏိငုင္ံေရးပညာရွငဟူ္၍ ဘယ္ 
ႏွေယာက္မ်ားရိွမည္နည္း။
 ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ အခ်ိဳ႕က နာ 
လုိခံခက္ အမ်က္ထြက္ခ်င္ထြက္ 
ၾကမည။္ ထြကလ္ုကိ ထြကပ္ါေစ။ 
တုိင္းေရးျပည္ေရးမွာ အားနာရန္ 
မရိွ။ ေထာက္ထားညႇာတာၿပီး ေ၀ 
ဖန္ရန္မရွိ။ ေၾကာက္ရန္လည္း 
မရွိ။ တုိင္းျပည္အက်ိဳးအမွန္တ 
ကယ္ေမွ်ာ္ကုိးလွ်င္ ျပတ္ျပတ္ 
သားသားေ၀ဖန္ရလိမ့္မည္။ စစ္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားဆုိလွ်င္ လူမနီး သူ 
မနီးစစ္စခန္းမ်ားမွာ ေရွ႕တန္းစစ္ 
မ်က္ႏွာမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေန 
ထုိင္လာၾကၿပီး ကုိယ္မကြၽမ္းက်င္ 
သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအ 
လုပ္ကုိ ၀ုန္းဒုိင္း၊ ၀ုန္းဒုိင္း၀င္လုပ္ 
ၾကရင္း တုိင္းျပည္တစ္ခုလံုး 
ကေမာက္ကမႏွင့္ ေခ်ာက္က်ရ 
သည့္အျဖစ္ေတြလည္းျဖစ္ခဲ့ၿပီ။

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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အခန္း (၃၉)
အႏၲရာယ္ေတာထဲက အေမ့ခံ  
ဘ၀မ်ား
 ကုိသက္ခိုင္ကား (NIKE) 
တံဆိပ္အေကာင္းစားစပုိ ႔ရွပ္ျဖင့္ 
ထံုးစံအတုိင္း လူလတ္ပုိင္းတစ္ 
ဦး၏ဟန္ပန္အျပည့္ျဖင္ ့ဖ်တ္လတ္ 
သြက္လက္လ်က္ရွိ၏။ ကိုသက္ 
ခိုင္ကုိ ၾကည့္ရသည္ မွာ  အလီ  
ေမာင္ေမာငက္ြၽန္ေတာ္ထ့ ံေရာက၊္ 
မေရာက္ ကုိယ္တုိင္လုိက္လာၿပီး 
စနည္းနာျခင္းျဖစ္ႏုိင္၏။ ကြၽန္ 
ေတာက္ သူ႔ကု ိထုငိ္း႐ုိးရာအတုငိ္း 
လက္အုပ္ခ်ီရင္း အတည္ေပါက္ 
လုလို၊ိ ေနာက္ေျပာငသ္လိုႏငွ္အ့႐ု ိ
အေျပဳ ႏႈတ္ဆက္စကားဆုိလုိက္ 
သည္။
 ‘‘ဆ၀ါဒီခပ္၊ ဖိ(မဂၤလာပါ 
အစ္ကုိ)’’
 ‘‘ေတာ္စမ္းပါဗ်ာ။ ကုိယ့္လူ 
ႏယွ၊္ ထုငိ္းေရာက္ေနတာၾကာေပါ ့
ဆ၀ါ ဒီေတာင္  နည္းလမ္္းက်  
ေအာင္ မခပ္တတ္ေသးဘူး’’
 ‘‘အမေလး၊ ဆဝါဒီခပ္တာ 
မ်ားလြယ္လြန္းလို႔ဗ်ာ။ လက္အုပ္ 
ေလးခ်ီၿပီး ပါးစပ္က ဆဝါဒီဆုိၿပီး 
ေရာမဟုတ္လား’’
 ‘‘ေတာ္ပါေတာ့ ကုိလူလည္ 
ရယ္၊ မေသမခ်င္းမွတ္ထားေပ 
ေတာ့။ ဆဝါဒီခပ္တာ ေလးမ်ိဳးရိွ 
တယ္ဗ်။ နဖူးနဲ႔ လက္မထိတဲ့ အ 
ေနအထားက ဘုရား၊ တရား၊ 
သဃံာ။ ႏွာေခါင္းနဲ႔ လကမ္ထထိား 
ရင ္အမိအဖ၊ ဂဏုအ္ားျဖင္ ့လည္း 
ေကာင္း၊ အသက္အားျဖင့္လည္း 
ေကာင္း၊ ႀကီးျမတ္သူ၊ ႀကီးရင့္သူ 
ေတြအတြက္ဗ်။ ရြယ္တူဆိုရင္ 
ပါးစပ္မွာထိထား၊ ကုိယ့္ထက္ 
အသက္ငယ္ရင္ ရင္ၫြန္ ႔တည့္ 
တည့္မွာကပ္၊ မေသမခ်င္းမွတ္ 
ေပေရာ့’’ 
 ‘‘အမယ္တယ္ဟုတ္ပါလား။ 
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ စြတ္ဆဝါဒီ 
ခပ္ေနတာပဗဲ်ာ။ ပညာရွိစကားကု ိ
မွတ္သားနာယူထားဦးမွ’’
 ‘‘ကဲပါဗ်ာ၊ ေမာင္ေမာင္နဲ ႔ 
ခငဗ္်ားလပုခ္်ငတ္ာေတြ အကံ်ျဖစ ္
ရဲ႕လား’’
 ‘ ‘ျဖစ္တယ္ဗ်။ ဒီေမာင္က 
ပညာစံုတတ္တာကလား။ ဇာတ္ 
သမားစကားနဲ႔ဆိ ုေသတၱာေမွာက ္
လို႔ေတာင္ဆိုရမယ္’’
 အလီေမာင္ေမာင္က တံခါး 
ေသာ့အသစ္ကုိ မူလီစုပ္ေနရင္း 
ခပၿ္ပံဳးၿပံဳးလမွ္းၾကည့္ေနသျဖင္ ့ကု ိ
သက္ခိုင္က စကားလမ္းေၾကာင္း 
ကုိ သူ႔ဆီသို႔ ဦးတည္လုိက္သည္။
 ‘‘ေဟ့ ေမာင္ေမာင္၊ ႐ုရွား 
တစ္ေယာကက္ိ ုဗမာခ်ာတတိ ္ႏစွ ္
ေယာက႐္ုကိသ္တတ္ဲက့စိၥ တရားခ ံ
မိၿပီလား’’
 ‘‘ဟာ ဆရာ၊ အဲဒီအမႈက 
လာ၀ုငိက္မ္းေျခမွာျဖစတ္ာ ဆရာ 
ရဲ႕။ ခ်ာတိတ္ေတြက ဒီအမ္မခမ္ 
ေဘာ္လဲနားက ပင္နာဆြန္ဆိုက္ 

(,ciftywfrStquf ...)

မင္းဒင္ရဲ႕  သက္ခုိင္(၂)
ႀကီးထမဲွာ ေနတာတဲ။့ ထုငိ္းပလုပိ ္
ေတြ ၀င္ေမႊေနတာေတာ ့ေလးငါး 
ခါရိွၿပီ။ အခုေလာေလာဆယ္ဖမ္း 
မိထားတဲ ့ေကာင္ေတြက တကယ့္  
တရားခအံစစ္ေတြ မဟတုဘ္ူးတဲ။့ 
တကယ္သတ္တဲ့ ခ်ာတိတ္ေတြ 
ဟာ မြန္ျပည္နယ္ ႏွီးပေဒါရြာသား 
ေတြလို႔ ေျပာၾကတာပဲဆရာ’’
 သတူို႔ႏစွ္ေယာက္ေျပာဆိုေန 
ၾကသည္ ့႐ရုွားလမူ်ိဳးတစ္ေယာက ္
၎ေနထိုငရ္ာအိမ္ၿခ၀ံမွာ အသတ္ 
ခံရသည့္သတင္းကို ကြၽန္ေတာ္ 
လည္း သုိးသိုးသန္႔သန္႔ၾကားထား 
ၿပီးျဖစ၏္။ ကြၽန္ေတာ့္ေစ်းဆုငိက္ား 
လ၀ူငလ္ထူြကမ္်ားသည္ျဖစ၍္ သ 
တင္းပလင္းစံုလွသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
မြန္ဗမာအမ်ားစုမွာ မည္သည့္  
ထုငိ္းသတင္းစာကုမိွ် မဖတတ္တ ္
သည္အ့ျပင ္ထိငု္းတဗီခီ်နန္ယမ္်ား 
မ ွလာေသာ သတင္းမ်ားကိလုည္း 
လံုးေစ့ပတ္ေစ့ နားလည္ၾကသူ 
မ်ား မဟုတ္ၾကေလရာသတုိူ႔ျပန္၍ 
ေဖာကသ္ညခ္်သမွ်သတင္းတုိ႔မွာ 
ေယာင္ေယာင္၀ါး၀ါးအလဲြအမွား 
သတင္းမ်ားသာျဖစ္၏။ ကုိသက္ 
ခိုငက္ားဆက၍္စပ္စုေနျပန္သည။္
 ‘‘မင္းသိသေလာက္ေျပာပါ 
ဦး ေမာင္ေမာင္ရ’’
 ‘‘အဲဒီ႐ုရွားက အသက္ ငါး 
ဆယ္ေက်ာ္ေလာက္ ရိွတယ္တဲ့ 
ဆရာ။ သကူ လာဝိငုက္မ္းေျခ မွာ 
ၿခံ၀င္းအက်ယ္ႀကီးနဲ႔ေနတာ။ သူ႔ကု ိ
သတမ္ယ္ခ့်ာတတိ္ႏစွ္ေယာကက္ 
သူ႔ၿခံ၀မွာ ညေနငါးနာရီေလာက္ 
ကတည္းက ႀကိဳေစာင့္ေနၿပီး သံုး 
ႏွစ္သစ္သားပိုင္းနဲ ႔ မေသမခ်င္း 

႐ိုက္သတ္တာ။ ေနရာတင္ပဲြခ်င္း 
ၿပီးတာေပါ ့ဆရာ။ အမနွက္ ႐ရုွား 
ႀကီးဟာ ကားေပၚကေနဆင္းၿပီး 
အဲဒီေကာင္ေတြနဲ ႔ တစ္ေယာက္ 
တစ္ခြန္းစကားမ်ားၾကေသးတယ္ 
တဲ့’’
 ‘‘မင္းကေတာ့လုပ္ၿပီ။ ဘယ္ 
ဗမာက ႐ုရွားလုိ႔ တတ္လို႔ စကား 
အေျခအတင္ျဖစ္ရမွာတုံးကြာ။ 
ကုယိ္က့ိတုခ်ိဳ႕ေမာင္ေတြေျပာတာ 
က ႐ုရွားအဘုိးႀကီးရဲ႕ၿခံထဲ၀င္ၿပီး 
အာစီယံက်ိဳဖို႔ ဘိုင္ကေထာင္(ဘိန္း 
စာရြက္) ၀င္ခူးရင္း ျပႆနာ ျဖစ္ 
သလိလုိ၊ု ဘာလိလုိၾုကားမိတယ္’’
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ အဲသလုိ 
မၾကားဘူးဆရာ။ အဲဒီခ်ာတိတ္ 
ႏစွ္ေကာငရ္႕ဲညမီဆိလုား၊ အသက ္
ႏွစ္ဆယ္ဝန္းက်င္ မြန္ဗမာမေလး 
တစ္ေယာက္က အသတ္ခံရတဲ့ 
႐ုရွားအိမ္မွာ အိမ္ေဖာ္လုပ္တာ 
တဲ့။ အဲဒီအိမ္ေဖာ္ဗမာမေလးကုိ 
႐ုရွားက မုဒိမ္းက်င့္တယ္ဆုိလား 
ၾကားတာပဲဆရာ’’
 ‘‘ေအးေပါ့ကြာ၊ အခအုသတ္ 
ခံရတာ ႐ုရွားလူမ်ိဳးဆုိေတာ့ မြန္ 
ဗမာေတြနဲ႔ ႏႈငိ္းယွဥ္ရင ္ဂဏုသ္ကိၡာ 
ရိွၾကတာကုိး။ ဖူးခက္က ထုိင္းရဲ 
ေတြ တရားခကံု ိေျမလနွရ္ွာၾကတာ 
မထူးဆန္းပါဘူး။ ကိုမင္းဒင္ေရ၊ 
ဒဖီူးခကမ္ွာ လမူ်ိဳးတစမ္်ိဳးရ႕ဲ ဂဏု ္
သိကၡာဟာ ေတာ္ေတာ္ေပၚလြင္ 
တယ္ဆိုရမယ္ဗ်။ ထုိင္းမေတြက 
အျဖဴေကာင္ေတြဆု ိသကၾ္ကားအု ိ
လည္း လာထားဆုိတဲ့ အထဲက။ 
အျဖဴေကာင္တုိင္းလည္း ႂကြယ္၀ 
ခ်မ္းသာၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သ ူ

တို႔ရတဲ့ ပင္စင္လစာက ထိုင္းမွာ 
လူတန္းေစ့ေနႏိုင္တဲ့ အဆင့္ဆုိ 
ေတာ့ တြင္က်ယ္ႏုိင္ၾကတာေပါ့ 
ဗ်ာ။ ရင္နာစရာအေကာင္းဆံုးက 
ဖူးခက္လုိ  ႏုိင္ငံတကာလူမ်ိဳးစံု  
၀ငထ္ြက္ေနၾကတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ဗမာ 
ေဟ့ဆုိတာနဲ႔ အလုပ္ၾကမ္းသမား 
နဲ႔ စားပဲြထုိးဆုိၿပီး အမ်ားစုက နား 
လည္ေနၾကတာကလား။ ကြၽန္ 
ေတာ္အပါအ၀င္ ဘယ္ဗမာမွ ငါ 
ဗမာေဟ့လုိ႔ ရင္ေကာ့ေျပာႏုိင္တဲ့ 
သူမရိွပါဘူး။ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိ 
ဂုဏ္ျ မင့္ မားေရးဆုိ ၿ ပီး  အသံ  
ေကာင္းဟစ္ေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး 
မ်ားကို ေခၚျပခ်င္စမ္းလွတယ္။ 
အျဖဴေကာငသ္ူေဌးတခ်ဳ႕ိလည္း ရိ ွ
ေတာရ့ိပွါရ႕ဲ။ ဒါနဲ႔ ဟုတိစ္ေလာက 
ခင္ဗ်ားၾကားမိေသးလား။ အျဖဴ 
သူေဌးတစ္ေကာင္နဲ ႔ ညားေနတဲ့ 
ထိုင္းမက သူ႔အစ္ကုိေတြနဲ႔ေပါင္း 
ၿပီး  အျဖဴေကာင္ကုိသတ္၊ အ 
ေလာင္းကုိ တစ္စစီပုိင္းျဖတ္ၿပီး 
ကတကမ္းေျခနားက ေတာငက္န္ုး 
ေပၚမွာ ျမႇဳပ္ထားတဲ့ အမႈေလ။ 
အဒဲအီျဖဴေကာငဟ္ာ အေမရိကန္ 
ႏုငိင္သံားျဖစ္ေနေတာ ့ထိငု္းရဲေတြ 
ေမ်ာက္မီးခဲကိုင္မိသလုိျဖစ္ ၿပီး   
ေန႔ေရာညပါအမႈမွန္မေပၚ၊ ေပၚ 
ေအာင္ အလုပ္႐ႈပ္ခဲ့ၾကေလရဲ႕’’ 
 ကိသုကခ္ုငိ္ေျပာသကဲသ့ုိ႔ပင ္
ဖူး ခကက္ား အမႈအခင္းေပါင္းစံ႐ုႈပ ္
ေထြးမ်ားျပားလသွည္ ့အရပ္ေဒသ 
ျဖစ္၏။ ဖူးခက္ေဒသခံဦးေရက 
အနည္းစုျဖစ္၍ အလည္အပတ္ 
လာၾကသူမ်ား၊ ကာလရွည္လာ 
ေရာက္ေနထုိင္သည့္ မ်က္ႏွာျဖဴ 

မ်ား၊ ဖူးခက္တြင္ အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားသျဖင့္  အနီး 
ဝ န္းက်င္နယ္တစ္ဝုိက္ မွ  လာ 
ေရာက္ၾကသည့္ ထုိင္းလူမ်ိဳးမ်ား၊ 
ဗမာေရႊ႕ေျပာင္းအလပုသ္မားမ်ား 
အ ၾ ကား တြ င္  ျ ပႆ နာေ ပါ င္း   
ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ရိွသည္။  
ႏုိင္ငံတကာမွ အေပ်ာ္လာရွာၾက 
သည္ ့အျဖဴေကာငမ္်ား၏ လိအုပ ္
ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရင္း ထုိင္း 
လူငယ္အခ်ိဳ႕မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
အလြန္အကြၽသံံုးစြတဲတ္ၾကသည။္ 
၎၏ ေနာက္ဆက္တဲြမွာ ဖူးခက္ 
တြင္ ရာဇ၀တ္မႈထူေျပာလာျခင္း 
ပင္ျဖစ္ရာ  ကြ ၽန္ေတာ့္ဆုိ င္ႏွင့္  
တစ္ကီလို မီတာပင္မေ၀းသည့္  
တကစ္ကုလိုတိပ္(TESCO LOT- 
US) အလတ္စားဆုိင္ခဲြတစ္ ခု  
အတြင္းရိွ ကာစီကြန္ဘဏ္(Kar-
sikon  Bank)တြင ္သံုးလအတြင္း 
ဘဏ္ဓားျပမႈသံုးႀကိမ္ဆက္တုိက္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။
 လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က 
ဖူးခက္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ (TESCO 
LOTUS) ဧရာမကန္ုတုိကႀ္ကီးေရွ႕ 
မ ွေရႊဆုငိက္ု ိထုငိ္းတစက္ုယိ္ေတာ ္
ဓားျပတစ္ဦးဝင္တိုက္သည့္သတင္း  
သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဟုိးေလး တ 
ေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္သြားခဲ့ဖူးသည္။ 
ထုိထုိငု္းဓားျပသည ္မ်က္ႏွာဖံုးစြပ ္
လ်က္ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ေရာက္လာ 
ခဲ့ၿပီး ေရႊဆုငိမ္န္ေနဂ်ာကု ိေသနတ္ 
ျဖင့္  သံုးခ်က္ဆင့္ပစ္ခတ္ ၿပီးမွ  
ေရႊဆုိင္ေကာင္တာရိွ မွန္ခ်ပ္မ်ား 
ကုိ႐ုိက္ခြဲကာ ရသမွ်ေရႊထည္  
ပစၥည္းတုိ႔ကု ိသမိ္းက်ဳံးယငူငသ္ြား 

ခဲ့သည္။ ေရႊဆုိင္မန္ေနဂ်ာကား 
ေနရာတြငပ္ငပ္ဲြခ်င္းၿပီး၏။  တရား 
ခကံုကိား ယခတုုငိဖ္မ္းဆီးရမိျခင္း 
မရိွေသးေ ၾကာင္း  ဖူး ခက္ဘန္  
ေကာကက္ားဂတ္ိတြင ္ယေန႔ထက ္
တုိ င္ ခ်ိတ္ဆြဲထားလ်က္ ရိွေသး  
သည္ ့‘‘တရားခံေျပးအလိရုိသွည။္ 
ဆုေငြ ဘတ္သံုးသိန္း ’ ’ဟူေသာ 
ဗီႏုိင္းေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္ႀကီးက 
သက္ေသခံလ်က္ရိွသည္။ ထုိင္း 
ဓားျပကို အားက်သည္ေလာမဆု ိ
ႏိုင္။ မြန္ဗမာႏွစ္ဦးသည္လည္း 
ဖူးခကၿ္မိဳ႕တြင္းက ေရႊဆုငိႀ္ကီး တစ ္
ဆုိင္ကုိ ဓားျပ၀င္တုိက္ဖူးသည္။ 
ထိုမြန္ဗမာဓားျပတုိ ႔ကုိမူ ဆူရတ္ 
ဌာနီကားဂိတ္တြင္ ရက္ပုိင္းအ 
တြင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။
 အလီေမာင္ေမာင္ကား သူ႔ 
အလပ္ုသလူပ္ုေနရင္း ကုသိကခို္င ္
ႏွင့္  အမွ်င္မျပတ္စကားဆက္  
လ်က္ရိွျပန္သည္။
 ‘‘ဒါနဲ႔ေမာင္ေမာင ္မင္းလည္း 
ဖူးခကမ္ွာ ဒီေလာကအ္ၾကာႀကီးေန 
ခဲ့ၿပီဆိုေတာ့ အလုပ္ေတာ္ေတာ္စံု 
ခဲ့ၿပီထင္ပါရဲ႕’’
 ‘‘ဟာ အလုပ္စံု၊ ဘ၀စံုတာ 
ကေတာ့ ေျပာမေနပါနဲ ႔ ဆရာ။ 
ကြၽန္ေတာ္ေႁမြကို အစာေကြၽးဖို႔အ 
တြက ္ႂကြက၊္ ဖားနဲ႔ ကင္းလပိ္ေခ်ာ 
ေတြပါ လိုက္ဖမ္းဖူးတယ္။ အဂၤ 
လိပ္အျဖဴေကာင္တစ္ေကာင္က 
ေႁမြေတြ အမ်ားႀကီးေမြးထားၿပီး 
ႏိုင္ငံျခားကုိ အိတ္စပုိ႔လုပ္တာတဲ့ 
ဆရာ။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ဖမ္းလုိက္  
ရတဲ့ ႂကြက္၊ ဖမ္းလိုက္ရတဲ့ဖား 
နားရတယ္မရိွဘူး။ေနာက္ေတာ့ 
ညပုိင္းမွာလုပ္မယ့္  ထုိင္း႐ုိးရာ 
လက္ေ၀ွ႔ပြဲေတြအတြက ္ေၾကာ္ျငာ 
ကားေခါင္မုိးေပၚ မတ္တတ္ရပ္၊ 
လက္ေ၀ွ႕အိတ္စြပ္ၿပီး ဘုန္းဘုန္း 
ဘုန္း ၊  ေျဖာင္းေျဖာင္းေျဖာင္းနဲ ႔ 
အသံက်ယ္က်ယ္ျ မည္ေအာင္  
လက္သီးခ်င္း႐ုိက္ဟန္ေရးျပရတဲ့ 
အလပုမ္်ဳိးလည္း ကြၽန္ေတာလ္ပုဖ္ူး 
တယ္။  ေၾကာ္ျငာကားေမာင္းေန 
တဲ့ ဒ႐ိုငဘ္ာကေတာ့ အသခံ်႕ဲစက ္
အေသးေလးတစ္ခုနဲ႔ ‘‘SUNDAY 
NIGHT’’ ‘‘SATURDAY NIGHT’’ 
‘‘FRIDAY NIGHT’’ဆုိၿပီး တစ္ 
လမ္း၀င၊္ တစလ္မ္းထြက ္ေလွ်ာက ္
ေအာ္ေနတာေပါ့ ဆရာ။ တစ္ခါ 
တေလ တခ်ဳိ႕အျဖဴေကာင္ေတြ 
ဟာ လက္ေ၀ွ ႔စင္ေပၚတက္ ၿပီး  
လက္သီးထိုးတာ၊ ေျခေထာက္နဲ႔ 
ကန္တာေတြလည္း အေပ်ာ္သ 
ေဘာမ်ိဳးလပ္ုတတ္ၾကတယ္။ ခက ္
တာက ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ဗမာ အလုပ ္
သမားေတြဟာ သတူုိ႔ထိုးတာ၊ ကန ္
တာေတြကု ိမတ္တတ္ရပ္ရငး္ ၿငမ္္ိခံ 
ေပးေနရတာဆရာ။ လက္ႏစွဖ္က ္
စလံုးမွာ ေဖာ့ျပားေတြကာထားေပ 
မဲ့မူးမူး႐ူး႐ူးနဲ ႔ စင္ေပၚတက္လာ 
တတ္တဲ့အျဖဴေကာင္ေတြလက္ 
ခ်ကန္ဲ႔ မ်က္ႏွာေတြ၊ နံေစာင္းေတြ 
မွာမခ်ိမဆံ့အထိုးအကန္ခံရတာ 
ေတြရိွတာပါပဲ။

အခ်ပ္ပို (A10) သုိ႔

မင္းဒင္
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တပည့္ေကာင္းေကာင္း ေရာင္းရန္ရွိသည္

(တစ္)
 ဘဝ၏အခ်ဳးိအေကြ႕တစ္ခု 
အျဖစ္  ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ 
ဘကက္မ္းပါးေပၚက ဟသၤာတဆု ိ
ေသာၿမိဳ႕ႀကီးတစၿ္မိဳ႕မွာ ဆယ့္ေလး 
ႏွစ္တိတိ ခိုနားက်င္လည္ခဲ့ရဖူးပါ 
သည။္ စာေပကိအုေျခခံကာ ၿမိဳ႕ခံ 
မ်ားႏွင့္ အထူးတလည္ခင္မင္ရင္း 
ႏီွးမိၾကရာက  ခင္ရာမင္ရာမ်ား 
မကင္းရာမကင္းေၾကာင္းမ်ား၏ 
သားသမီးမ်ားကို စာသင္ေပးခဲ့ရ 
ဖူးပါသည။္ ဆယတ္န္းေက်ာင္းသ၊ူ 
ေက်ာင္းသားကေလးေတြပဲေပါ့။ 
တစ္ေယာကခ္်င္း၊ႏစွ္ေယာကခ္်င္း 
သင္ေပးရသည္ကပိုမ်ားပါသည္။ 
ကိုယ္သင္ေပးသည္ကပဲ အစပ္ 
အဟပတ္ည္သ့ြားလို႔လား၊ ကေလး 
ေတြကိုယ္တိုင္ကပဲ ထူးခြၽန္ထက္ 
ျမက္ၾကလို ႔လားမသိ။ ျမန္မာစာ 
ဂုဏ္ထူးရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
ကိုလည္း ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါ 
သည္။
 တစ္ႏွစ္၊ ဆယ္တန္းေအာင္ 
စာ ရ င္း မ်ား ထြ က္ ရွိ ၿ ပီးေ နာ က္  
ေက်ာင္းဖြင့္စရက္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ 
ကိုက္ဆိုသလုိ ျမန္မာစာသင္႐ိုး 
ကုန္အထူးထုတ္စာအုပ္တစ္အုပ္ 
လည္းထြက္ရိွ၍လာပါသည္။ နာ 
မည္ကေတာ့ ထားလိုက္ပါေတာ့။ 
ယခုအခါ နာမည္ေက်ာ္ဆရာေတြ 
ထဲက တစ္ေယာက္ဟုဆိုလွ်င္ လံု 
ေလာက္ပါၿပီ။
  ကြ ၽန္ေတာ္   စာအုပ္ကို  
ေကာကလ္နွလ္ိကု္ေတာ ့စာအပု၏္ 
ေရ႕ွပိငု္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင ္ထတု ္
ျပန္ၿပီးခါစ စာေမးပြဲ ေအာင္စာ 
ရငး္မွ ဟသၤာတၿမိဳ႕သားတပည့္ 
ကေလး၏နာမည္ႏွင့္ ခံုနံပါတ္ကို 
ပါေတြ႕လိကုရ္ပါသည။္ ျမန္မာစာ 
အပါအဝင္ ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရွင္ 
တပည့္မ်ား၏စာရင္းတဲ့။ ကြ ၽန္ 
ေတာ ္ေတာ္ေတာက့ိပု ဲအံၾ့သသြား 
ပါသည။္ ဟသၤာတတြင္ေန ဟသၤာ 
တတြင္ေျဖေသာကြၽန္ေတာ္ ့တပည္ ့
က ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး ရန္ကုန္ရွိ 
ထုိက်ဴရွင္ဆရာ၏ တပည့္ထူး  
စာရင္းထဲတြင္ဝင္သြားရပါလိမ့္။ 
သို ႔ျဖင့္ လမ္းႀကံဳေသာတစ္ ေန႔ 
တပည့္အိမ္ေရာက္ခိုက္ သည္အ 
ေၾကာင္းေျပာျဖစ္ေတာ ့တပည္က့ 
ၿပံဳးေနပါသည္။ သူလည္းသိႏွင့္ 

ၿပီးသားကိစၥ။
 ဆန္းတယ္ဆရာ...တဲ့။ ဘာ 
ေတြကမ်ား ဆန္းေနရျပန္သည္ 
မသိ။

(ႏွစ္)
 သို ႔ျဖင့္  ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၌က်င္ 
လည္ရစဥ္ တစ္ရက္ ေက်ာင္းသူ 
မကေလးတစဦ္း၏အိမ္သို႔ေရာက ္
သြားပါသည။္ စာသငဖ္ို႔မဟုတ္ပါ။ 
မဘိမ်ားႏငွ္ခ့ငမ္ငရ္င္းႏွီးစြရဲွၾိကၿပီး 
လမူႈေရးကစိၥ ေျပာၾကၿမ၊ဲ ဆိၾုကၿမ၊ဲ 
တုိင္ပင္ၾကၿမဲ ျပဳၾကေလ့ရိွသျဖင့္ 
ေရာက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ထံုးစံအတိုင္း ဆယ္တန္းစာေမးပြဲ 
ေအာင္စာရင္းေတြထုတ္ျပန္ၿပီးစ 
ကာလ။
  ထုိသမီး ငယ္ကေလးက 
ပညာထူးခြၽန္ပါသည္။ ျမန္မာစာ 
အပါအဝင္ ဂုဏ္ထူးေတြက ပုလဲ 
သဖြယ္စသီြယ္၍ေနပါသည။္ မိဘ 

ႏွစ္ပါးက သာမန္ဝန္ထမ္းမ်ား။ 
တိုင္းတိုင္းတိတိသံုးစြဲ၊ က်စ္က်စ္ 
လ်စလ္်စရွ္ငသ္န္ၾကရသည္အ့ေန 
အထား။
 တစရ္က ္သတုိူ႔၏အိမ္သို႔ လ ူ
တစ္ေယာက္ေရာကလ္ာပါသည။္ 
ေနထုိင္ရာလိပ္စာကို အဆင့္ဆင့္ 
စံစုမ္းေမးျမန္းၿပီးေနာက ္ေရာကရ္ွ ိ
လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ နာမည္ 
အထင္အရွားရိွသူ ျမန္မာစာက်ဴ 
ရွင္ဆရာတစ္ေယာက္က လႊတ္ 
လိကု္ျခင္းျဖစပ္ါသည။္  ထုိဆရာ၏ 
က်ဴရွင္ကဝန္ထမ္းတဲ့။
 လာရင္းကိစၥက စကားကိုခံ 
သာေအာင္  တန္ဆာမဆင္ဘဲ  
လႊတ္ၿပီး ေျပာခ်ရေသာ္ လူလာ 
ဝယ္ျခင္း။ ဟုတ္ပါသည္။ လူလာ 
ဝယ္ျခင္းပါ။ သမီးငယ္ကေလး၏ 
ေက်ာင္းက နာမည္ႀကီးေက်ာင္း 
ျဖစ၍္ ယင္းမွတစဆ္င့္ေျခရာခံကာ 

သမီးတို ႔ထံေရာက္ရွိလာခဲ့ရျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂဏုထ္ူးမ်ားစြာရရွ၍ိ 
ဝမ္းသာေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင္ ့ျမန္ 
မာစာဘာသာရပ္ကိုထြက္ေအာင္ 
ေျဖႏုငိ၍္ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း၊ သမီးကိ ု
ဆရာႀကီးက သူ၏တပည့္အျဖစ္ 
စာနယဇ္င္းေပါင္းစံ၌ု ေၾကာ္ျငာရာ 
တြင္ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာလုိေၾကာင္း၊ 
ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲလုပ္လွ်င္လည္း တက္ 
ေရာက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ယင္းကို 
လကခ္လံွ်င္ေငြတစသ္နိ္းေပးလိပုါ 
ေၾကာင္း၊ လကခံ္၊ မခံအျမန္ဆံုး အ 
ေၾကာင္း ျပန္ေစလုိေၾကာင္း စသည ္
စသည္ စသည္။
 ‘‘ကြၽန္မတုိ႔က သူ႔ကိတုကယ္ 
သင္ေပးတဲ့ဆရာမကိုအားနာတာ 
ပါ။ ဆရာမဆသီြားၿပီးေတာရ့ငွ္းျပ 
ခြင့္ပန္ရတယ္ဆရာရယ္’’
 မခိင္ျဖစသ္ကူ ကြၽန္ေတာ္က့ိ ု
သည္အတိုင္းပဲရင္ဖြင့္ပါသည္။ 

မ်က္ႏွာမေကာင္းပါ။ ကြၽန္ေတာ္ 
က ဆရာမမညက္ဲ့သို႔ဆံးုျဖတ္သလ ဲ
ေမးရပါသည္။
 ‘‘ဆရာမက ကြၽန္မတို႔မိသား 
စကု်ပ္တည္းတာကိသုတိယ္။ နား 
လည္တယ္။ ေျခာက္ဘာသာလံုး 
နာမညခံ္ေပးလို႔ ေျခာကသ္န္ိးရရင ္
ခံေပါ့သမီးရဲ ႕တဲ့ ။  တစ္ႏွ စ္ စာ  
ေက်ာင္းစရိတ္ရရင္နည္းသလား 
တဲ့’’
  ေၾသာ္...တကယ္မသင္တဲ့ 
လူက ထူးခြၽန္တဲ့တပည့္ကို ေငြ 
တစ္သိန္းေပးၿပီး ဒါကိုယ့္တပည့္ 
ေပါ့ဟလို ႔လုပ္ေသာ ေစ်းကြက္။ 
ေတာ္ေတာက့ိမု်က္ႏွာေျပာငတ္ိကု ္
ရသည့္စီးပြားေရး။

(သံုး)
 ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေခတ္ 
ႀကီးထဲ၌ လူေတြဘာေရာင္းရင္ 

ေကာင္းမလဲဟု တြက္ခ်က္ခ်ိန္ဆ 
ၾကရေသာေန ႔ရက္မ်ားအတြင္း  
ဝယ္ ေရာင္းစရာမရိွသူတခ်ဳိ႕က 
ဂုဏ္သိကၡာကိုခ်ေရာင္းၾကသည္ 
မ်ားရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။
 စာဖတ္သမွူာ သားတုိ႔၊ သမီး 
တို႔မ်ား ရွိေနေလသလား မေျပာ 
တတ္။ ထိုကေလးေတြက ပညာ 
ေရးမွာမ်ား ထူးထူးခြၽန္ခြ ၽန္ရွိ ၾက 
ေလသလားမဆိုတတ္။ ရွိခဲ့ေသာ္ 
အလပ္ုျဖစ္ႏိငုပ္ါသည။္ အခု ဘယ္ 
ေစ်းေတြေပါက္ေနေလသလဲ မ 
ေျပာတတ္။ ဝယ္မည့္သူကိုသာ 
ခ်ိတ္ဆက္မိေအာင္ နားစြင့္ထား 
ေပေတာ။့ ဒါမမွဟတုလ္ည္း ေခါင္း 
ရြက္ဗ်ပ္ထုိးပမာ လမ္းေပၚထြက္ 
ေအာ္ၾကတာေပါ့။
 တပည့္ေကာင္းေတြ
 ေရာင္းဖို႔ပါတယ္
 ယူၾကဦးမလား။       ။

ေမာင္သာခ်ဳိ
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 t,f'DwmcsKyf aomif;pkNidrf;

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

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

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

 bmomjyef &Jrif;? ausmfrsKd;?

  ausmfolarmif? jynfhjynfhNzdK;

 pmjyift,f'Dwm csrf;Nidrf;

 owif;axmufcsKyf atmifol&

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

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

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

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

  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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ရွင္းေနတာေတြ ႐ႈပ္ကုန္ၿပီ

 လြန္ခဲ့ေသာ ဇြန္လ ၅ ရက ္က 
MICC တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္  ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း  
သိမ္းေရးေန ႔အခမ္းအနားတြင္  
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကးီက ‘‘ႏုိင္ငံ 
ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမေသမ 
ခ်ာျဖစ္ေစမႈမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ 
ယူမႈဟာ အၾကမ္းဖကမ္ႈထက ္ပုိမုိ 
ဆိုးရြားေစေၾကာင္း’’ေျပာၾကားခဲ့ 
သည့္ သတင္းကုိ သတင္းစာမ်ား 
တြင ္ဖတ္႐ႈခဲ့ရပါသည။္ ထုိ႔အျပင ္
ဇြန္လ ၁၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ 
၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မတီ 
ဥက႒ၠ၊ ႏုငိင္ံေတာ္သမၼတက ျပည ္
ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္္ 
ႀကီးမ်ားအား လမ္းၫႊန္မွာၾကား 
သည့္  အခမ္းအနားတြင္လည္း 
လာဘ္ေပးလာဘယ္ပူေပ်ာက္ေရး 
ကိစၥကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ 
ၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ 
ရွိရပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 
ႀကီးက ‘‘၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး 
မ်ား ကုယိတ္ုငိအ္ရညအ္ေသြးျမင္ ့
မားေ ရးႏွ င့္  ကို ယ္ က် င့္ တ ရား  
ေကာင္းမြန္ေအာင္ တစ္ဖက္က 
ႀကိဳးစားရင္း တစ္ဖက္ကလည္း 
ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္အေပၚ 
ေခါင္းေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္း 
ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ 
သြားရန္ မွာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈပေပ်ာက္ 
ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္လည္း  
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကုိ စံု 
စမ္းစစ္ေဆးအေရးယူႏုိင္ေရးအ 
တြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးအပ္ 
ထားေသာ တာ၀န္မ်ားကို လြတ္ 
လပ္စြာ ရပ္တည္ၿပီး ပီျပင္စြာ 
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တုိက္တြန္း 
ေျပာၾကားလုိပါေၾကာင္း’’ လမ္း 
ၫႊန္မွာၾကားခဲ့ေပသည္။
 အထက္ပါသမ ၼတႀကီး၏ 
လမ္းၫႊန္အမွာစကားမ်ားသည္ 
၀န္ထမ္းမ်ားလာဘ္ေပးလာဘ္ယူ 
အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုကင္းရွင္းေစရန္အ 
တြက္ တြန္းအားေပးသည့္ စကား 
မ်ားျဖစ္၏။ သို ႔ရာတြင္  ယေန႔ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေလာက၌ 
‘‘သမၼတႀကီး၏ စကားကုိ  နား 
ေထာင္လိုက္ပါ့ မယ္ ’ ’ဟူေသာ 
စကားတစ္ခြန္းမွာ အလြန္ေရပန္း 
စားလ်က္ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရ၏။ 
 ဌာနဆုိင္ရာမွ ေတာင္းခံသူ၏ 
အဆိုျပဳေငြမွာ အလြန္မ်ားေန၏။ 
ေပးသူက မတတ္ႏုိင္ရွာသျဖင့္  
ေလွ်ာ့ယူပါရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္အသ 

ျမင့္မုိရ္ေဆြ

နားခ၏ံ။ ‘‘ေလွ်ာ့ႏုငိသ္မွ် ေလွ်ာပ့ါ 
ခငဗ္်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တကယ္မတတ္ 
ႏုိင္လုိ ႔ပါ ဆရာရယ္’’ဟု အတန္ 
တန္ေျပာရွာေလ၏။ ထိုအခါ  
ေတာင္းသကူ ‘‘ဒကီစိၥက က်ဳပ္တစ ္
ေယာကတ္ည္း မၿပီးဘူးဗ်။ တျခား 
သူေတြကုိ ေ၀ေပးရဦးမွာ။ ခင္ 
ဗ်ားကုိလည္း အားနာတယ္။ ဒီလို 
လုပ္ဗ်ာ။ က်ဳပ္က သမၼတႀကးီ 
စကားပ ဲနားေထာငလ္ုကိပ္ါေတာ ့
မယ္။ ဟုတ္ ၿ ပီလား၊ သေဘာ 
ေပါကတ္ယ္ေနာ္’’ဆုလိုကိ၏္။ ေပး 
ရမည့္သူက အတန္ၾကာစဥ္းစား 
ၿပီးမွ ၀မ္းသာအားရျဖင္ ့‘‘ဟုတ္ၿပီ၊ 
ဟတုၿ္ပ ီကြၽန္ေတာသ္ေဘာေပါက ္
ၿပီ ဆရာေရ’’ဟု ဆုိကာ ေငြ သံုး 
သိန္းထုတ္ေပးေလေတာ့၏။
 စီး ပြားေရးလုပ္ ငန္းအခ်ိဳ ႕ 
ကလည္း ‘‘ကဲ . . ဒါေလးေတာ့ 
လက္ခံလိုက္ပါဗ်ာ။ သမၼတႀကီး 
စကားနဲ႔လည္း ညီၫြတ္ပါတယ္ဗ်  
ဟဲ ဟဲ ’’ဟုဆုိကာ ၀န္ထမ္းမ်ား 
အား လာဘထ္ိုးသမႈျပဳၾကျပန္ေလ 
၏။ လာဘ္ထုိး ခံရသူကလည္း 
တနဖ္ုိးေငြမညမ္ွ်ရိမွညက္ု ိအလိလုိ ု
နားလည္ေန၏။ အဆိပုါေငြအေရ 
အတြက္၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီေသာ 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆုိျပန္လွ်င္ 
လည္း ေရႊငါးမူးသားနီးပါးရိွေလ 
၏။ ေပးရကမ္းရသညမွ္ာ မ်က္ႏွာ 
ပန္းလ၏ွ။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေငြသံုးသနိ္း 
ထကတ္နဖ္ိုးရိွေသာ လက္ေဆာင ္

ပစၥည္းလက္ခံလွ်င္ လာဘ္ေပး 
လာဘ္ယူေျမာက္သည္ဟူေသာ 
မင္းႀကီးတာမွ ထြက္သည့္စကား 
မွာ  ေစတနာအၫႊန္းမွားေသာ 
တစ္ခြန္းစကားျဖစ္ေနေလ၏။ 
ျပင္ပေလာကကတြင္ သံုးသိန္း 
ေအာကလ္ကခံ္ျခင္းကု ိသမၼတႀကီး 
ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း လုိက္နာ 
သည္ (သုိ႔) သမၼတႀကီးေျပာသည့္ 
စကားကုိ နားေထာင္သည္ဟုဆုိ 
ေနၾကေပရာ ယေန႔လာဘေ္ပး 
လာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရးကိစၥမွာ 
အပ်က္အပ်က္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းေသြး 
ထြကသ္ည္ ့ကန္ိးႀကံဳေန၏။ အ႐ႈပ္ 
ကုိ ရွင္းေအာင္ လုပ္သည္မဟုတ္ 
ဘဲ ႐ႈပ္သည္ထက္႐ႈပ္ေအာင္လုပ္ 
ရာတြင ္လကသ္ညတ္ရားခံျဖစ္ေန 
သည္ ့အထကပ္ါစကားအဓပိၸာယ္ 
ကို ရွင္းဖုိ ႔လိုေနေပၿပီ။ သံုးသိန္း 
သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ထပ္ဆင့္အဓိ 
ပၸာယ္ဖြင့္ရန္၊ တားျမစ္ခ်က္ထုတ္ 
ရန္ လိုေနၿပီဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ 
အမနွအ္ားျဖင္ ့တနဖ္ိုးေငြ သံုးသနိ္း 
ဟူသည္မွာ ၀န္ထမ္းေလာက အ 
တြက ္စဲြမက္ႏစွၿ္ခိဳကစ္ရာေကာင္း 
ေသာ အေရအတြက္ျဖစေ္န၏။ 
အေရအတြက္မည္မွ်ပင္  နည္း 
နည္းအဆိပ္ပင္ကုိ ေလာင္းေသာ 
ေရမွန္သမွ်ကု ိတစခ္ြက ္တစဖ္လား 
မွအစ မူအရတားျမစ္ ၾကရမည္ 
သာ ျဖစ္ေပသည္။
 သညၾ္ကားထ ဲအရာရိ႐ွံုးခန္း 

ကုိ လမ္းၫႊန္ေပးေလ့ရိွေသာ၊ ႐ံုး 
ခန္းအတြင္းအရာရိွ ႀကီးရိွ/ မရိွ  
ၾကည့္ေပးေသာ ႐ံုးအကူကေလး 
က ‘‘ဆရာရယ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က 
ဒုသမၼတႀကီးေျပာသေလာက္နဲ ႔ 
လံုေလာက္ေအာင ္႐နု္းကန္ေနၾက 
ရတာပါ။ ဆင္းရဲပါတယ္ ဆရာ’’ 
ဟုဆိုၿပီး လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းေထာင္ 
၍ မ်က္စပစျ္ပသျဖင့္ ေငြက်ပ္ 
၂၀၀၀ ေပးခဲ့ရေၾကာင္း မိတ္ေဆြ 
တစ္ဦးက ရယ္သြမ္းေသြး၍ ေျပာ 
ျပသည္ကိုလည္း ၾကားခဲ့ရျပန္၏။ 
စာေရးသူ၏ စိတ္ထဲမွာ ‘‘ေၾသာ္ 
ရွင္းေနတာေတြ ႐ႈပ္ကုန္ၿပီ’’ဟူ၍ 
သာအသံတိတ္ညည္းလုိက္မိ၏။
 ဇြန္လ ၈ ရက္က ပဲခူးၿမိဳ႕၌ 
က်င္းပသည့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး 
ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရးႏငွ္ ့လမူႈ 
စီးပြားဘ၀ျမႇင့္တင္ေရးအခမ္းအ 
နားတြင ္သမၼတႀကီးက ‘‘ဒမုိီကေရ 
စအီေလအ့က်င္မ့်ားႏငွ္ ့ႏစွ္ေပါင္း 
မ်ားစြာ ကြာေ၀းခဲ့သည့္ မိမိတို ႔ 
ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူး 
ေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  အ 
တင္းအက်ပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဖိ 
အားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ 
လပ္ုေဆာင၍္ မရပါေၾကာင္း’’ေျပာ 
ၾကားခဲ့ေလ၏။ ဤစကားကု ိအစိုး 
ရထုတ္ မ်က္ႏွာဖံုးသတင္းအျဖစ္ 
သတင္းစာမ်ားက အသားေပးေဖာ ္
ျပသည္ကုိ ဖတ္႐ႈရ၏။ 



Vol.9, No.29  OCtObeR 7, 2010Vol.13, No.15  JuNe 18 , 2014

 ypönf; ,lepf aps;EIef; 
   (uefa':vm)
 ေရႊ ေအာင္စ ၁,၂၇၄.၇၀
 ေရနံစိမ္း စည္ ၁၁၂.၂၂
 ေငြ ေအာင္စ ၁၉.၅၄
 ေၾကးနီ ေပါင္ ၃.၀၃
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ mmbtu ၄.၇၅

2014 ZGef  15 &uf aygufaps;EIef;jzpfonf/

,lepf 0,f a&mif;

1 a':vm (tar&duef) 965 962 usyf
1 a':vm (pifumyl) 768 778 usyf
1 ,l½dk (Oa&myor*¾) 1310 1328 usyf
1 bwf (xdkif;) 29.75 29.9 usyf
1 ,Grf (w½kwf) 153 156 usyf

၁ ေဒၚလာ ၀.၅၈၉၂ ေပါင္ (ၿဗိတိန္)
၁ ေဒၚလာ ၀.၇၃၈၄ ယူ႐ုိ    (ဥေရာပသမဂၢ)
၁ ေဒၚလာ ၁၀၂.၀၅ ယန္း (ဂ်ပန္)
၁ ေဒၚလာ ၆.၂၀၉ ယြမ္ (တ႐ုတ္)
၁ ေဒၚလာ ၅၉.၇၀ ႐ူပီး (အိႏိၵယ)
၁ ေဒၚလာ ၁.၂၅၀၃ ေဒၚလာ (စင္ကာပူ)
၁ ေဒၚလာ   ၁,၀၁၇.၈၀ ၀မ္ (ကုိရီးယား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၂၁၇ ရင္းဂစ္  (မေလးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃၂.၃၅ ဘတ္  (ထုိင္း)
၁ ေဒၚလာ ၁၁,၇၇၅.၀၀ ႐ူပီးယား  (အင္ဒုိနီးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၂၁,၂၀၀.၀၀ ေဒါင္ (ဗီယက္နမ္)
၁ ေဒၚလာ ၄၃.၈၆ ပီဆုိ  (ဖိလစ္ပုိင္)
၁ ေဒၚလာ ၇.၇၅၁၅ ေဒၚလာ (ေဟာင္ေကာင္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၆၃၄ ေဒၚလာ  (ၾသစေၾတးလ်)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၅၃၉ ေဒၚလာ  (နယူးဇီလန္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၈၅၃ ေဒၚလာ (ကေနဒါ) 
၁ ေဒၚလာ ၃၄.၃၇ ႐ူဘယ္  (႐ုရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၆၇၂၈ ဒါရမ္ (UAE)

jynfwGif;aiGvJEIef;
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ေရာ္ဘာကုန္ေခ်ာထုတ္ရန္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

ျပည္သိမ္း
ရန္ကုန္− ေရာ္ဘာကုန္ေခ်ာထုတ္ 
လုပ္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွကုမၸဏီမ်ား 
က လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း၌ 
လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ 
ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေရာ္ဘာ 
စိကုပ္်ဳိးထတုလ္ပုသ္မူ်ားအသင္းမ ွ
သတင္းရရွိသည္။
 ‘ ‘ကုန္ေခ်ာထုတ္ဖို ႔  စက္႐ံု  
တည္ဖို ႔စီစဥ္ေနတယ္။ ေရာ္ဘာ 
ကန္ုၾကမ္းကိလုည္း အရညအ္ေသြး 
ျမႇင့္ဖုိ႔ဂ်ပန္ကပဲ ကူညီေပးေနတယ္’’ 
ဟုအထက္ပါအသင္းမွ အေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးခိုင္ျမင့္က 
ေျပာသည။္ ျမန္မာႏိငုင္တံြင ္လက ္
ရိွအခိ်န္ထိ ေရာ္ဘာစိကုဧ္ကတစ ္
သန္းငါးသိန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး ေရာ္ 
ဘာအေစးျခစ္ႏိငုသ္ည္ပ့မာဏမွာ 
ဧကငါးသနိ္းေက်ာရ္ွသိည။္ ယင္းမ ွ

ႏွစ္စဥ္တရားမဝင္ ႏွင့္တရားဝင္ 
ႏွစ္ခုေပါင္း တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းႏွစ္ 
ေသာင္းေက်ာက္ိ ုကနုၾ္ကမ္းအျဖစ ္
ျပည္ပသို႔တင္ပုိ႔ေနသည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးထုတ္ 
လုပ္မႈကို စစ္အစိုးရလက္ထက္ 
တြင္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
ၿပီး ကုန္ေခ်ာအဆင့္ထုတ္ႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္းနည္း ပညာ 
ႏွင့္အရင္းအႏွီးေၾကာင့္ ယေန႔ထိ 
ေအာင္ျမင္စြာထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း 
မရွိေပ။
 ‘‘အစိုးရကလည္း ကုန္သြယ္ 
မႈပိငု္းပအဲဆင္ေျပေအာငလ္ပု္ေပး 
တယ္။ ကုန္ေခ်ာထုတ္တဲ့အပိုင္း 
ကိုေတာ ့ဒီေန႔ထတိြန္းအားေပးတာ 
မရိွဘူး’’ဟု ျပညပ္သို႔ ေရာ္ဘာကန္ု 
ၾကမ္းတငပုိ္႔ေနသလူပ္ုငန္းရွငတ္စ ္
ဦးကေျပာသည္။

 လက္ရိွ ျပည္ပသို႔ပင္လယ္ 
ေရေၾကာင္းႏွင့္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ 
ေရးတို ႔မွတင္ပို ႔ေနသည့္ေရာ္ဘာ 
မ်ားမွာ အရည္အေသြးနိမ့္သည့္ 
ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းမ်ားသာျဖစ္၍ 
ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းထက္ တစ္တန္ 
လွ်င ္ေဒၚလာ ၃၀၀ မွ ၄၀၀ ၾကားေစ်း 
ေလ်ာသ့ည။္ ယခကုမၻာ့ေစ်းကြက ္
တြင္ ေရာ္ဘာေပါက္ေစ်းမွာ တစ္ 
တန္လွ်င္  အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၇၀၀ ဝန္းက်င္သာရွိၿပီး အရည္ 
အေသြးမေကာင္းသျဖင္ ့ျပညတ္ြင္း 
ေစ်းကြက္တြင္တစ္ေပါင္ကို က်ပ္ 
၅၀၀ထ ိေစ်းေလွ်ာရ့ေၾကာင္း ကနု ္
သည္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။
 ျပည္တြင္း၌ ေရာ္ဘာကုန္ 
ေခ်ာထတုလ္ပု္ေရးကိ ုျပညပ္ႏိငုင္ ံ
မ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါ 
က ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားရရွိ 

ေရးအခက္အခဲ၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈ 
အခက္အခဲ၊ အေျခခံအေဆာက္ 
အအံုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကလည္း  
ႏိငုင္ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈကိ ုအတား 
အဆီးျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးခိငု္ျမင္က့ 
ေျပာသည္။
 ထုိ႔အျပင္ ေရာ္ဘာစိုက္ခင္း 
မ်ားတြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအ႐ႈပ္ 
အရငွ္းမ်ား၊ ေက်းရြာပိငု္ေျမမ်ားကိ ု
သမိ္းယ၍ူ အမည္ေပါက္ေျပာင္းလ ဲ
ၿပီး စိုက္ခင္းမ်ားျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ 
ရြာသားမ်ားႏွင့္  ေဒသခံမ်ားက 
အုပ္စုဖြဲ ႕မီး႐ိႈ ႕မႈမ်ား စေသာ႐ႈပ္ 
ေထြးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရာ္ဘာစိုက္ 
ပ်ဳိးေရးက႑တြင ္ႏိငုင္ံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္ေရာက္ရန္ လက္ 
တြ န္ ႔ေ န ရေ ၾ ကာ င္း  ေ ရာ္ ဘာ  
စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူလုပ္ငန္းရွင္ 
အခ်ဳိ႕ကသံုးသပ္သည္။ 

ဓာတ္ပံု − ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္/အီးပီေအ
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ေရႊေစ်းအနည္းငယ္ျပန္တက္၍ အေရာင္းအဝယ္သြက္လာ
သိမ့္သိမ့္စိုး
ရန္ကုန္− ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ 
ၿ ပီးခဲ့သည့္  တစ္ပတ္အတြင္း မွ  
စကာ ဆက္တိုက္ျပန္လည္ျမင့္ 
တက္လာရာ အပိုင္းႏွင့္ျဖတ္စ 
ေစ်းကြက္တြ င္ေရာင္းအားမ်ား  
ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေရႊဆိုင္  
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေျပာသည္။
 ‘‘ေစ်းက ေတာက္ေလွ်ာက္ 
လိုျပန္တက္လာေတာ့ အမ်ားစု 
က ဆက္တက္မယ္မွန္းၿပီး ဝယ္ 
ၾကတဲ့သူေတြရွိလာတာေၾကာင့္  
ေရာ င္း အားေ တြ ကေ တာ့  ျ ပ န္  
တက္ေနတယ္’’ဟု ေရႊဆိုင္တာ 
ဝန္ခံတစ္ဦးကေျပာသည္။
 ယခုတစ္ပတ္၏ ဖြင့္ရက္ 
ျဖစ္ေသာ ဇြန္လ ၁၆ ရက္တြင္ 
ယခင္တစ္ပတ္၏ ပိတ္ရက္ ျဖစ္ 
ေသာ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေစ်းႏွင့္ယွဥ္ 
လွ်င္ပင္ ျပည္တြင္းေစ်းမွာ တစ္ 
က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္း 
ေက်ာ္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
 က မ ၻာ့ေ ရႊေ စ်းႏႈ န္း မ်ား မွာ  
ၿ ပီး ခဲ့သည့္လဆန္းတြ င္  တစ္  
ေအာင္စလွ်င္ ၁၂၄၅ ေဒၚလာခန္႔ 
ရွိေနရာမ ွတျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္ 
လာရာ ဇြန္လ ၁၆ ရကတ္ြင ္၁၂၈၅ 
ေဒၚလာထိေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။
 ထုိ ႔ေ ၾကာင့္  အေခါက္ေရႊ  
တစ္က်ပ္သားလွ်င္ ၆၄၇,၀၀၀ 
ခန္ ႔ရွိေနခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းေရႊ  
ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္က်ပ္သားေပၚ 
တြင္  က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ထိ  

ျမင့္တက္ကာ ၆၆၆,၀၀၀ က်ပ္ထိ 
ျပန္တက္လာသည္။
  ‘ ‘အခု ေစ်းတက္တာက 
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔တက္လာတာဆို 
ေတာ့ ဒီေစ်းကြက္ကို ဆက္တက္ 
လာဦးမယ္လို႔ အမ်ားစုကခန္႔မွန္း 
ထားၾကတယ္။ ႐ုတ္တရက္ေတာ့ 
ျပ န္ မ က်ႏုိ င္  

ေသးဘဲ လက္ရွိေစ်းထက္ေတာ့ 
ဆကတ္က္ႏိငု္ေသးတယ္’’ဟု ေစ်း 
ကြက္ကြၽမ္းက်င္သူ ေရႊလုပ္ငန္း 
ရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။
 လက္ရွိကမၻာ့ေရႊေစ်းကြက္ 
အေနအထားအရ ျပည္တြင္းေရႊ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အက်ဘက္ကို  
ဆက္လက္သြားႏိုင္သည့္အတြက္ 
ျပန္တက္ႏုိင္ဖြယ္မရိွေသးေၾကာင္း 

ေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူလုပ္ငန္း 
ရွင္မ်ားကေျပာသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္လကုန္က ကမၻာ့ 
ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားအက်ဇုန္အတြင္း 
ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္တြင္ ယခုတစ္ 
ႏွစ္ပတ္လံုး ေရႊမေလွာင္သင့္ဟု 
ေစ်းကြကက္ြၽမ္းက်ငသ္မူ်ားက ဆိ ု 
ထားသည္။
 သို႔ေသာ္ လက္ရွိေစ်းႏႈန္းမွာ 

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး၏ အနိမ့္ဆံုးေစ်း 
ေရာက္ရွိေနရာမွ ျပန္လည္ျမင့္ 
တကစ္ ျပဳလာျခင္းေၾကာင္ ့ေရႊ 
ဝယစ္သုမူ်ားေသာ ေစ်းကြက ္
ျဖစ္လာေၾကာင္း ေရႊလုပ္ 
ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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အီရတ္ပဋိပကၡအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
ၾကည္ေနဝင္းမင္း

 အီရတ္ႏိုင္ငံတြင္ အီရတ္ႏွင့္ 
ဆီးရီးယားအစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ (ISIS) အဖဲြ႕က ႏိုင္ငံ 
ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းၿမိဳ႕ 
ႀကီးမ်ားကို လွ်ပ္တစ္ျပက္ထိုးစစ္ 
ဆင ္တုကိခ္ုကိသ္မိ္းပိကုခ္ဲၿ့ပီး ယခ ု
အခါ ဘဂၢဒကၿ္မိဳ႕ေတာ္ကိပုါ ၿခိမ္း 
ေျခာက္လာခဲ့သည္။ ဤေနရာ 
တြင္ ဂ်ာမနီ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ 
DW က အီရတ္အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ား 
ကို မည္သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္နည္း 
ဆိသုည္ႏငွ့ ္ေရ႕ွအလားအလာမ်ား 
အေၾကာင္း ကြၽမ္းက်ငသ္မူ်ားအား 
ေမးျမန္းထားေသာ ေမးခြန္းမ်ား 
ကို ေဖာ္ျပပါသည္။

၁။ ISIS ဆိုသည္မွာ မည္သည့္ 
အဖဲြ႕နည္း။
 ဆြန္နီအၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ျဖစ္ 
ေသာ အီရတ္ႏွင့္ အစၥေရး အစၥ 
လာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္ (ISIS) အဖဲြ႕ 
မွာ အၾကမ္းဖက္အုပ္စု အမ်ားအ 
ျပား စုေပါင္းထားေသာအဖဲြ႕ ျဖစ္ 
သည္။ ယင္းအုပ္စုအားလုံုးမွာ 
အီရတ္ႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ သိမ္း 
ပိုက္မႈမွ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး 
အရီတအ္စိုးရကိလုည္း တိကုခ္ိကု ္
ခဲ့သည္။ ISIS မွာ အယ္လ္ကိုင္ဒါ 
၏ အဖဲြ႕ခဲြတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ အယ္လ္ကိုင္ဒါ 
အဖဲြ႕က အၾကမ္းဖကက္ြန္ရက္ႏငွ့ ္
လမ္းခဲြခဲ့သည္။ ISIS တုိက္ခုိက္ 
ေရးသမား အမ်ားအျပားသည ္ဆီး 
ရီးယား ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ အီရတ္ 
အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း 
ေဒသ အမ်ားအျပားကို ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားသည္။ ၎တုိ႔၏ ရည္မွန္း 

ခ်က္မွာ ေျမထဲပင္လယ္ႏွင့္ တိကု္ 
ဂရစ္ ေဒသတြင္ တင္းက်ပ္ေသာ 
အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ထူ 
ေထာင္ေရးျဖစ္သည္။ 

၂။ အီရတ္အစိုးရမွာ အဘယ္ 
ေၾကာင္ ့ISIS ကိ ုတုိကရ္န္ အစြယ္ 
မဲ့ေနပံု ေပၚသနည္း။
 ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏ်ဴရီအယ္လ္မာ 
လကီကီိ ုဦးေဆာင္ေသာ အီရတ္အ 
စုိးရမွာ ISIS အဖဲြ႕၏ လွ်ပ္တစ္ျပက္ 
ကနဦးထိုးစစမ္်ားကိ ုမရပတ္န္႔ႏိငု ္
ခဲ့ေပ။ ယင္းအတြက ္အေၾကာင္းျပ 
ခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည္ဟု အီရတ္္အ 
ေရးကြၽမ္းက်င္သူ မစၥတာ ဖယ္လ္ 
ကို၀ယ္လ္ဒီက ဆိုသည္။ ပထမ 
ဆံုးအခ်ကအ္ေနျဖင့ ္ISIS အဖဲြ႕က 
ဆီးရီးယားႏိငုင္ံႏငွ့ ္ယိစုမိ့္ေနေသာ 
နယ္ျခားကို အခြင့္ေကာင္းယူေန 
သည္။ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား၊ 
လက္နက္မ်ားအလြယ္တကူ ေရြ႕ 
လ်ားႏိငုသ္ည။္ ထို႔အျပင ္ၿမိဳ႕ေတာ ္
ဘဂၢဒက္တြင္လည္း အာဏာ 
လစ္လပ္မႈျဖစ္ေနသည္။ မစၥတာ  
မလီကီမီွာ ျပနလ္ည္ေရြးေကာကခ္ ံ
ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ၫြန္႔ေပါင္းလက္ 
တဲြေဖာမ္်ားကိ ုမရွာေဖြႏိငု ္ျဖစ္ေန 
သည္။ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ လူ 
နည္းစ ုဆြနန္ီႏငွ့ ္လမူ်ားစ ုရွီးဟိကု ္
မ်ားၾကားက ဘာသာေရးတင္းမာ 
မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

၃။ မိဆုူးလၿ္မိဳ႕ တိကုခ္ိကုမ္ႈ အေရး 
ပါပံုက အဘယ္နည္း ။
 မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ 
လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဂ်ီဟတ္၀ါဒီမ်ားမွာ 
အီရတ္ရိွ ၿမိဳ႕ႀကီးတစၿ္မိဳ႕ကိ ုပထမ 
ဆံုးအႀကမိ ္သမိ္းပိကုလ္ိကု္ႏိငု္ျခင္း 
ျဖစသ္ည။္ ယင္းမွာ စတိဓ္ာတပ္ိငု္း 

ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သလို 
အျခားဆြန္နီအစြန္းေရာက္မ်ား 
ၾကား ISIS အဖဲြ႕၏ ဂဏုသ္ကိၡာကိ ု
ျမင့တ္ကလ္ာေစခဲသ့ည။္ မိဆုူးလ ္
ၿမိဳ႕မွာလည္း စီးပြားေရးအရ အ 
ေရးပါၿပီး အီရတ္ေရနံမ်ား ႏိုင္ငံ 
ျခားတင္ပို ႔ရန္ အေရးပါေသာ 
လမ္းေပၚ တည္ရွိသည္။ 

၄။ ရွီးဟိုက္မ်ားက မည္သို႔ တုံ႔ျပန္ 
ေနသနည္း။
 ရွီးဟိုက္မြတ္စလင္မ်ားမွာ 
ဆြန္နီတိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား  
အင္အားႀကီးထြားလာမႈေၾကာင့္  
ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။ ကြၽမ္း 
က်င္သူ မိုင္ရီယန္ ဘင္ရက္၏ အ 
ဆိုအရ ယခင္က ဆီးရီးယားအာ 
ဏာရွင္ အာဆတ္အတြက္ တိုက္ 
ခိကု္ေပးေနေသာ ရွီးဟိကုစ္စ္ေသြး 
ႂကြအဖဲြ႕မ်ားကို အီရတ္သို႔ ျပန္ 
လည္ေခၚေဆာင္လာႏုိင္သည္ဟု 
ဆုိသည္။ ရွီးဟိုက္လူထုကို ကာ 
ကြယရ္န ္အျခားရွီးဟိကုအ္ပုစ္မု်ား 
လည္း ၾကား၀င္လာႏိုင္သည္။

၅။ အရီတ္ႏိငုင္မံ ွကာဒ့လ္မူ်ိဳးမ်ား 
ဘာလုပ္ေနၾကသနည္း။
 အီရတ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ကာ့ဒ္ 
လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ဆြန္နီႏွင့္ ရွီးဟိုက္ 
ပဋိပကၡမွ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေရွာင္ 
တိမ္းေနရန္ႀကိဳးစားေနသည္။ သို႔ 
ေသာ္ ယင္းအစအီစဥ္ ေအာင္ျမင ္
မညမ္ဟုတ္ဟု မစၥတာဘငရ္ကက္ 
ဆိုသည္။ ကာ့ဒ္လူမ်ိဳးမ်ားက ၎ 
တို႔ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုေန 
ေသာ ကာကြတ္ၿမိဳ႕ကို ISIS တပ္ 
ဖဲြ႕မ်ားက တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးစား 
ေနသည။္ ကာကြတ္ၿမိဳ႕မွာ အေရး 
ႀကီးေသာ ေရနံေျမမ်ား ရွိရာ ၿမိဳ႕ 

ျဖစ္သည္။

၆။ အီရတ္ႏိုင္ငံ ၿပိဳကဲြသြားႏိုင္သ 
လား။
 ဘဂၢဒကၿ္မိဳ႕ရိွ ဗဟုိအစိုးရမွာ 
ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို 
တရား၀င္ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္  
သည္။ သို႔ေသာ္ အီရတ္ရွိ ဆြန္နီ 
ႏွင့္ ရွီးဟိုက္အာရပ္မ်ားႏွင့္ ကာ့ဒ္ 
လူမ်ိဳးမ်ားၾကား အကဲြအၿပဲမွာ အ 
လြန္ႀကီးမားေနၿပီျဖစ္သည္။ ‘‘အီ 
ရတ္ႏိုင္ငံ အမွန္တကယ္ ၿပိဳကဲြ 
သြားႏိငုပ္ါတယ္’’ ဟု မစၥတာ ဘင ္
ရက္က ဆုိသည္။ 

၇။ အမိန္ီးခ်င္းႏိငုင္ံေတြက အရီတ ္
မွာ ဘယ္လိုပါ၀င္ပတ္သက္ေန 
သလဲ။
 အီရတ္ႏိငုင္တံြင ္ေဒသတြင္း 
ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ၏ အက်ိဳးစီး 
ပြားမ်ား ေပါင္းစံုေနသည။္ အရီတ၊္ 
ဆီးရီးယား၊ အီရန္ႏွင့္လက္ဘႏြန္ 
ဟစဘ္ိလုာ လကန္ကက္ိငုမ္်ား ရွီး 
ဟိုက္၀င္႐ိုးတန္းဟု မွတ္ယူခံရ 
သည္။ ယင္းရွီးဟိုက္အုပ္စုမွာ 
ဆြန္နီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္လႊမ္းမိုး 
မႈ ရရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။
 တရူကီႏငွ့ ္ေဆာဒ္အီာေရးဗီး 
ယား ႏို္င္ငံတို႔မွာ ဆြန္နီေထာက္ခံ 
သမူ်ားဟု မွတ္ယူၾကသည။္ ထုိ႔အ 
ျပင္ အီရတ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာပင္ 
ဆြန္နီမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ စစ္သား 
ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖဲြ႕မ်ား  
လည္း ရိွေသးသည။္ မၾကာေသးမီ 
မွာပင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ႏွင့္ 
ကာတာတို႔က ၎၏ ရွီးဟိုက္ 
အစိုးရ ျပဳတ္က်ေစရန္ ISIS 
အဖဲြ႕ကို ေထာက္ပ့ံေနသည္ဟု 
အီရတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာလီကီက 

France 24 သတင္း ဌာနအား 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခု ရက္ပိုင္း 
အတြင္းမွာပင ္အီရတ္အစိုးရအား 
ကူညီေရး အေမရိကန္ႏွင့္ပင္ ပူး 
ေပါင္းသြားဖြယ္ ရွိသည္ဟု အီရန္ 
က ေလသံပစ္လာသည္။

၈။ အီရတ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္ ဥေရာပကို မည္သုိ႔ ထိ 
ခိုက္သနည္း။
 အီရတ္အျဖစ္အပ်က္မ်ား  
ေၾကာင့္ ဥေရာပကို တိုက္႐ိုက္ထိ 
ခုိကသ္ညဟု္ အီရတ္ကြၽမ္းက်ငသ္ ူ 
ဘင္ရက္က ဆုိသည္။ ဆီးရီးယား 
ျပညတ္ြင္းစစမ္်ားကဲသ့ို႔ပင ္အရီတ ္
စစ္ပဲြမွ ျပန္လာေသာ ဂ်ီဟတ္၀ါဒီ 
မ်ား ဥေရာပတြင္ သိသိသာသာ 
မ်ားလာႏိုင္သည္။ ေဒသတြင္း၌ 
ဒုကၡသည္ အေရအတြက္လည္း 
မ်ားျပားလာႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ 
ဆြန္နီ အစြန္းေရာက္မ်ားမွာ 
ဥေရာပႏွင့္ ကပ္လ်က္ႏိုင္ငံမ်ား 
တြင္ ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္။ လက္ဘ 
ႏြန၊္ ေဂ်ာဒ္န္ႏငွ့ ္အဂီ်စ္ႏိငုင္မံ်ားအ 
ထိ ထိခိုက္လာႏိုင္သည္။

၉။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက မည္သို႔ 
တုံ႔ျပန္ေနသနည္း။
 အီရတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း 
အန္ဘားျပည္နယ္မွ ေဒသအမ်ား 
အျပားကိ ုISIS အဖဲြ႕က သမ္ိးပုိက ္
လိကုခ္်နိ ္ယခုႏစွ္ေစာေစာပိငု္းက 
အီရတ္အစိုးရအား လကန္ကမ္်ား 
ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု အေမရိကန္ 
ႏုိင္ငံက ေၾကညာခဲ့သည္။ အေမ 
ရကိန္ႏိငုင္တံြင ္မာလကီအီစိုးရအ 
ေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား က်ယ္ေလာင္ 
လာေသာ္လည္း အၾကမ္းဖကအု္ပ္ 
စုမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာ၌ အေမရိ 

ကန္အစိုးရက မာလီကီကို အကူ 
အညီေပးလိုသည္။ အီရတ္ႏိုင္ငံ 
ႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရး ထူ 
ေထာင္ထားေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ 
ကို အကူအညီေပးေရး အေမရိ 
ကန္ဘက္ကလည္း ျပႆနာရိွပုံ 
မရေပ။ ယခုရက္ပုိင္းအတြင္းမွာ 
ပင ္အီရတ္အစိုးရက အငအ္ားႀကီး 
၍ ပုိမုိအတင့ရ္လဲာေသာ ISIS အ 
ဖဲြ႕ကိ ုတုကိခ္ုကိရ္ာတြင ္ကညူီေရး 
နည္းလမ္းအားလံုး စဥ္းစားေန 
သည္ဟု အေမရိကန္ အိမ္ျဖဴ 
ေတာ္က ေျပာၾကားည္။

၁၀။ အီရတ္အက်ပ္အတည္း ႐ုန္း 
ထြက္ရန္ နည္းလမ္းရွိပါသလား။
 အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ကြၽမ္း 
က်င္သူ ဖေလာရင့္ေဂါ့ဘ္က 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အီရတ္ႏိုင္ငံမွ 
ဆြန္နီအၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားကို 
ကူညီတြန္းလွန္ခဲ့ေသာ နည္းဗ်ဴ 
ဟာမ်ားကို ေထာက္ျပသည္။ ထို 
စဥ္က အီရတ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ 
ေရးလိကု္ေလ်ာမႈမ်ား လပု္ေဆာင ္ 
၍ ဆြန္နီလူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ 
အဖဲြ႕မ်ားကို စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့သည္။
 စစ္ေရးအရ တုိက္ခိုက္မႈအ 
ျပင ္ယင္းမွာ အစၥလာမ္မစမ္ဟုတ္ 
ေသာ အုပ္စုမ်ားကို ISIS မွ ခဲြ 
ထြက္ေရး တစခ္တုည္းေသာ နည္း 
လမ္းျဖစ္သည္။  အေရွ႕အလယ္ 
ပိုင္း ကြၽမ္းက်င္သူ ဖေလာရင့္က 
ဆုိသည္။
 သို႔ေသာ္ ေျခမကိုင္မိ၊ လက္ 
မကိုင္မိျဖစ္ေနေသာ အီရတ္၀န္ 
ႀကီးခ်ဳပ္က ယင္းနည္းလမ္းကို အ 
သံုးျပဳမညလ္ားဆိသုညမ္ွာ မေျဖရ 
ေသးေသာ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။

—Ref: Deutsche Welle
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ရာဇ၀င္ထဲက အခ်စ္မီးလွ်ံမ်ား 
(တိုးလွ)

 သည္ရက္ပုိင္းတြင္ ထူးျခားသည့္ စာအုပ္တစ ္
အုပ္ထြက္လာသည္။ သမိုင္းပညာရွင္(ေဒါက္တာ)
တုိးလွေရးသားျပဳစထုားေသာ ‘‘ရာဇ၀ငထ္ကဲ အခ်စ ္
မီးလွ်မံ်ား’’ ဆုသိည္ ့စာအပု္ျဖစသ္ည။္ ထူးျခားသည ္
ဟုဆုိရျခင္းမွာ ထုိစာအုပ္သည္ ထြက္ေနက်စာအုပ္ 
မ်ားႏငွ္မ့တ ူရာဇ၀င ္က်မ္းဂန္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာမ ွ
ေကာက္ႏုတ္စုစည္းကာ ကုိယ္ပုိင္အသိအျမင္ျဖင့္ 
ျဖည္စ့ြကတ္င္ျပထားေသာ က်မ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ဆုိရျခင္းျဖစ္၏။
 စာအုပ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ 
ေသာ ျမန္မာ့ရာဇ၀င္သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ မင္းဧက 
ရာဇ္အဆက္ဆက္တုိ႔ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိဖုရားမ်ားၾကား 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေလာကီအာ႐ုံကာမဂုဏ္ေၾကာင့္ 
မိသားစုမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟမ်ားသာမက ႏုိင္ငံ 
ေတာ္ပါ ကေမာက္ကမျဖစ္ခဲ့ရပုံကို က်မ္းကုိးက်မ္း 
ငယအ္သြယသ္ြယ္ျဖင္ ့ခေရေစတ့ြင္းက်ေရးသားထား 
သည္။ စာအုပ္တြင္ စုစုေပါင္း အခန္းရွစ္ခန္းပါ၀င္ 
ၿပီး ပဂုံေရႊထီးေရႊနန္းေတာထ္ ဲေလာငက္ြၽမ္းခဲရ့ေသာ  
ရာဂမီး၊ ပင္းယအ၀မင္းတုိ႔ထဲ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ေသာ 
ရာဂမီး၊ ေတာငင္မူင္းတို႔ထ ဲေလာငက္ြၽမ္းခဲ့ေသာ ရာဂ 
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 ေခါကဆ္ဲြေပၚလာသညမ္ွာ ကမၻာတြင ္ရာစုႏစွအ္ေတာအ္တနၾ္ကာၿပီျဖစ္ေသာလ္ည္း အသင္စ့ားေခါကဆ္ဲြ 
ေျခာက ္Instant Noodle မ်ားကိ ုကမၻာတြင ္တီထြငၿ္ပီး တြငက္်ယ္စြာသုံးစဲြလာသညမွ္ာမူ ရာစုႏစွ၀္ကခ္န္႔သာ 
ရွိေသးသည။္ အသင္စ့ားေခါကဆ္ဲြထပုမ္်ားတြင ္ေရေႏြးျဖင္ ့ျပဳတစ္ားရန ္ေခါကဆ္ဲြေျခာကမ္်ားအပါအ၀င ္ဆ ီ
ႏငွ္ ့ဟင္းခတ္မႈန္႔မ်ားလည္း တစထု္ပ္စပီါ၀ငၿ္ပီး ၎တုိ႔ကိ ုေရေႏြးထတဲြင ္ေရာစပ္ထည္လ့ုကိ႐ံု္သာ ျဖစသ္ည။္ 
 အသင့္စားေခါက္ဆဲြေျခာက္ထုပ္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ နစ္ဆင္းစားေသာက္ကုန္ကုမၸဏီ Nissin 
Foods မွ တုိင္၀မ္ဖြား မိုမိုဖူကူအန္ဒိုဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္က ၁၉၅၈တြင္ စတင္တီထြင္ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ထုိေခါက္ဆဲြေျခာက္မ်ားကို ထုိႏွစ္ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ခ်ီကင္ရာမင္ Chikin Ramen ဆုိသည့္ အမွတ ္
တဆံပိ္ျဖင္ ့ေစ်းကြကတ္င္ေရာင္းခ်သည။္ စတင္ေရာင္းခ်စဥက္မ ူထုိေခါကဆ္ဲြေျခာကထ္ပုမ္်ားမွာ တစထ္ပု ္
၃၅ ယန္းရွရိာ စတုိးဆုငိမ္်ားတြင္ေရာင္းသည္ ့ေခါကဆ္ဲြစမိ္းမ်ားထက ္ေျခာကဆ္ခန္႔ ေစ်းႀကီးေနၿပီး လတူုငိ္း 
အလြယ္ ၀ယ္ယူစားႏုငိ္ျခင္း မရိွေပ။ ထုိ႔ေနာက ္နစဆ္င္းကမုၸဏကီပင ္၁၉၇၁ ခုႏစွတ္ြင ္ေခါကဆ္ဲြေျခာကက္ိ ု
ပလတစ္တစဘ္ူးမ်ားျဖင္ ့ပုစံံေျပာင္းေရာင္းခ်မႈကိ ုစတငခ္ဲရ့ာ ေခါကဆ္ဲြေျခာကဘ္ူးမ်ားလည္း ေခတစ္ားလာခဲ ့
သည္။                   -Wiki

ေခါက္ဆဲြေျခာက္ထုပ္ေတြ ဘယ္အခ်ိန္က ေပၚလာသလဲ

မထင္မွတ္ဘဲ ခရီးသြားရမည္။ အလုပ္စီးပြားႏွင့္ပတ္သက္၍ကံေကာင္းသည္။ ဘာသာစကားမ်ားေလ့လာ 
အက်ဳိးေပးမည။္ မရညရ္ြယဘ္ဲ မဒီယီာလပုင္န္းမ်ားႏငွ္ပ့တသ္ကလ္ပုက္ိငုရ္မည။္ ရပ္ေဝးမ ွသတင္းေကာင္း 
ၾကားသိရမည္။ မိသားစုအတြင္း ေသြးသားရင္းထဲမွ အမ်ဳိးသမီးအႀကီးအကဲက်န္းမာေရးအညံ့ရွိ သည္။ 
အေပ်ာက္အရွသတိျပဳပါ။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား လူသစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံရမည္။

ဇြန္ ၁၈ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ

ARIES
အေႏွာင္အ့ယကွၾ္ကားမ ွတုိးတကမ္ႈမ်ားေပၚေပါကမ္ည။္ လပုသ္မွ်၊ ဦးတညသ္မွ် တလြတဲေခ်ာ္ျဖစမ္လုႀိကံ ၿဳပီးမ ွ
အဆံုးသတ္တြငအ္ဆင္ေျပမည။္ မိမိရညမွ္န္းထားသညမ္်ားေအာင္ျမငမ္ည။္ လယုံူထား၍မရ။ အရပ္တစပ္ါး 
ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးလုပ္ေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ယခုရက္အတြင္းေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာအေျပာင္းအ
လ ဲေၾကာင္ ့ထူးျခားေသာတိုးတကမ္ႈမ်ားျဖစထ္ြန္းမည။္ ေနရာသစ၊္ ဝန္းက်ငသ္စ္ႏငွ္ဆ့ကဆ္အံဆင္ေျပမည။္

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁-ဧၿပီ ၂၀)

TAuRuS ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၁-ေမ ၂၁)
ျပႆနာေဟာင္းမ်ားျပနလ္ည္ေျဖရငွ္းရမည။္ တဇြတထ္ုိးလပုလ္ိစုတိမ္်ားျပင္းထန္ေနမည။္ အနီးကပလ္မူ်ား 
ဒကုၡေပးတတ္သည။္ စုေပါင္းလပ္ုေသာကစိၥမ်ားမွအဆငမ္ေျပမႈမ်ားေပၚတတ္သည။္ နားလညခ္ြင္လ့ႊတ္ျခင္း 
အေပၚ အခြင္အ့ေရးယူေသာသမူ်ားႏငွ့္ေတြ႕ရတတသ္ည။္ အမိသ္အူမိသ္ားမ်ားကစိၥအတြက္ေဆာငရ္ြက္ေနရ 
ေသာကာလျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္ဗိုလ္က်စိုးမိုးေသာသူေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႀကံဳမည္။

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၂-ဇြန္ ၂၁)GEmInI
လုပ္သမွ် ကေမာက္ကမျဖစ္မည္။ အၿပီးသတ္ခ်ိန္ေရာက္မွ အစစျပန္ေကာက္ရကိန္းႀကံဳသည္။ အဖ်က္၊ 
အေႏွာင္အ့ယွကတ္စခု္ၿပီးတစခ္ႀုကံဳတတ္သည။္ အတြင္းလသူစၥာမ့တဲတ္သည။္ အေျပာတစမ္်ဳိး၊ လက္ေတြ႕ 
တစ္မ်ဳိးေျပာတတ္ လုပ္တတ္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕တတ္သည္။ သူတစ္ပါးကတိစကားအလြယ္မယံုစားသင့္။ 
အိမ္တြင္းေရးအည့ံရွိသည္။ လုပ္ကိုင္ထားေသာကိစၥမ်ား သဲထဲေရသြန္သဖြယ္ျဖစ္တတ္သည္။

ကရာကုဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၂-ဇူလုိင္ ၂၂)
အလိုရိွရာျပည့္စံုမည္။ ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ားေျပလည္သြားမည္။ ၾကန္႔ၾကာေနသည္မ်ားေအာင္ျမင္မည္။ 
ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ ရွိရင္းစြဲအေနအထားမွ ပိုမိုျမင့္ေသာအေနအထားသို႔ေရာက္မည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား 
ေအာင္ျမင္မည္။ ထီႏွင့္ပတ္သက္၍ကံေကာင္းမည္။ ႐ုတ္တရက္ေပၚလာေသာအေျခအေနကိုသုံုးသပ္ 
ေဆာင္ရြက္၍ တိုးတက္မႈေပၚမည္။ 

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)

ရနမ္်ားမည။္ အတိကုအ္ခမံ်ားေတြ႕မည။္ စတိအ္ေႏွာင္အ့ယကွမ္်ားမည။္ အၿပိဳငအ္ဆိငု၊္ အေႏွာင္အ့ယကွ ္
မ်ားတစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိးႀကံဳေတြ႕တတ္၏။ နာေရးကိစၥမ်ားႀကံဳတတ္သည္။ ကိုယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
မသိားစတုြင္ေသာလ္ည္းေကာင္း ေဆး႐ံ၊ု ေဆးခန္းေရာကတ္တသ္ည။္ မေတာတ္ဆထခိိကုမ္ႈအႏရၲာယႀ္ကံဳ 
ေတြ႕ရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ားအေရးေပၚအလုပ္ပိုကိစၥမ်ားလုပ္ကိုင္ရမည္။ 

အဘကဘ္ကမ္ ွေကာင္းေသာအေနအထားရွသိည။္ စတိက္ူးေပါကၿ္ပီးလပုလ္ုကိ္ေသာကစိၥမ်ားမ ွအဆင္ေျပ 
ေသာအေနအထားရွသိည။္ အမည္ေကာင္းသတင္းႏငွ္တ့ိုးတကမ္ႈရွိေသာကာလျဖစပ္ါသည။္ မသိားစအုတြင္း 
အလွဴ မဂၤလာကစိၥမ်ားႀကံဳမည။္ အနီးအပါးမီးဖြားျခင္းရိွမည။္ အတတ္ပညာႏငွ္ပ့တ္သက၍္ကေံကာင္းမည။္ 
အလုပ္လုပ္ေနေသာသူမ်ားဝင္ေငြတုိးျခင္း၊ လစာတိုးျခင္း၊ အဆင့္တိုးတက္ျခင္းမ်ားႀကံဳႏိုင္ပါသည္။

တစခု္ထကမ္ကေသာလပ္ုငန္းမ်ားကိ ုတစၿ္ပိဳငန္ကတ္ည္းလပ္ု၍ အဆင္ေျပမည။္ ဉာဏပ္ညာအတတ္စြမ္းအား 
ႏွင့္တုိးတက္မႈကိုရမည္။ ကာလအတန္ၾကာပိတ္ေနေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား ျပနပ္ြင့္မည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္လ 
ဆကတုိ္က ္စတ္ိ႐ႈပ္ေနရေသာကစိၥမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ျမငသ္ြားမည။္ ကညူသီူေပၚမည။္ ဦးတည္ေဆာင္
ရြက္မႈမ်ားအဆင့္ဆင့္ၿပီးေျမာက္သြားမည္။ မိသားစုအတြင္းလုပ္ငန္းမရွိသူအလုပ္ရမည္။

ေျပာေရးဆိုေရးေအာင္ျမငမ္ည။္ မသိားစုႏငွ္ပ့တသ္က္ေသာကံေကာင္းျခင္းမ်ားရွမိည။္ လပုလ္ကစ္မၿပီးျပတ ္
တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ေနေသာအလုပ္မ်ား လက္စသိမ္းႏိုင္မည္။ ဂုဏ္ျမင့္ေသာအေနအထားရွိပါသည္။ 
ေတြေဝဒြဟိျဖစစ္ရာမ်ားႀကံဳမည။္ ႐တုတ္ရကဆ္ံုးျဖတလ္ိကု္ေသာကစိၥမ ွအက်ဳိးဆက္ေကာင္းမ်ားရရွမိည။္ 
ဉာဏ္ပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာစြမ္းအားေကာင္းသည္။

အလြနသ္တရိွရိမည။္ ကိယုစ္ြမ္းကိယုစ္ျပသခြင္မ့ႀကံဳ။ နာမညပ္်က္ေအာငလ္ိကုလ္စံကားတင္းေျပာသမူ်ား 
ႏွင့္ေတြ႕တတ္ပါသည္။ အစြပ္စြဲခံရတတ္သည္။ မည္မွ်ျပႆနာရွင္းေအာင္ေနေစ။ အတိတ္ကာလက မိမိ
အားနည္းခ်က္ကိုေထာက္ျပတိုက္ခိုက္မႈမ်ဳိးႀကံဳမည္။ ယခင္အခါက မိမိလုပ္ခဲ့ေသာကိစၥမ်ား၏ အတိတ္ 
အရိပ္ဖံုးလႊမ္းခံရေသာကိန္းရွိသည္။ ရန္ေပၚ၍ ရန္ကိုလိုက္လံေျဖရွင္းရကိန္းရွိမည္။

ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအထူးေအာင္ျမင္မည္။ 
လပုင္န္းလပုသ္မူ်ားအတြက ္အလပုတ္ိုးတက္ျခင္း၊ အဆင္တ့က္ျခင္းရွမိည။္ ကိယုပ္ိငုလ္ပုင္န္းလပုသ္မူ်ား 
စတိက္ူးထားသည္က့စိၥတို႔ကိ ုရရဲဲေရ႕ွတိုးေဆာငရ္ြကပ္ါ။ အထူးအက်ဳိးျဖစထ္ြန္းမည။္ သတူစပ္ါးႏငွ္မ့တူျခား 
နားေသာ႐ႈေထာင့္မွအေျခတည္ၿပီး လုပ္ကိုင္လိုက္သည္မ်ား အထင္အရွားအဆင္ေျပသြားမည္။

ရည္ရြယ္ထားသည့္အတိုင္း ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ပါ။ အေျပာင္းအလဲကိစၥဦးစားေပးပါ။ အခက္အခဲမ်ားကို 
ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ မိမိအႀကိဳက္ႏွင့္မွ်ား၍ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဒုကၡေပးမည့္သူမ်ားရွိေနသည္။ ေျခလွမ္း 
မမွားပါေစႏငွ္။့ အႏရၲာယ္ေပးမည္သ့မူ်ားဝန္းရံေန၏။ ၾကန္႔ၾကာေနေသာရပုိငခ္ြင္မ့်ား ျပန္ရမည။္ လကလ္ြန္ 
ထားသည္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္ရရွိမည္။ ခရီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားအဆင္ေျပမည္။

                                                           

မီး၊ ေညာင္ရမ္းမင္းတုိ႔ထဲေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ေသာ ရာဂ 
မီးစသည္ျဖင္ ့ပုငိ္းျခားေရးသားထားသည။္ ပဂုံေခတ ္
မွ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ သီေပါမင္းလက္ထက္ထိ ျမန္ 
မာရွင္ဘုရင္မ်ား အေပ်ာ္က်ဴး၍ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံတုိ႔ 
ကို ၿငိတြယ္ရာမွအစ အပ်က္ပ်က္ႏွင့္ႏွာေခါင္းေသြး 
ထြက္သလုိ တုိင္းျပည္ရာဇ၀င္၊တုိင္းျပည္အနာဂတ္ 
အေရး တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံေျပာင္းလဲသြားကာ သမုိင္း  
ေၾကာင္းမ်ား ေကြ႕ေကာက္ခ့ဲရသည္အထိ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားကို (ေဒါက္တာ)တုိးလွက စိစစ္ပုိင္းျခားေ၀ဖန္ 
ေရးသားထားသည္။ ခုိင္လုံေသာ သမုိင္းအခ်က္အ 
လက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာရွင္ဘုရင္မ်ားနန္းတြင္း 
ဇာတ္လမ္း႐ႈပ္ခဲ့ၾကပုံကုိ ယခုစာအုပ္တြင္ အေသး 
စိတ္ေရးသားထားသည္။ ဥပမာ-ၾသဇာတိကၠမႀကီး 
ခဲ့ေသာ မင္းသုံးပါးျဖစသ္ည္ ့ဘရုင့္ေနာင၊္ ဗဒုမံင္းႏငွ္ ့
မင္းတနု္းမင္းတုိ႔ ကာမဂဏုစ္ည္းစမိခ္စံားပုကံု ိအေသး 
စိတ္ေရးသားထားရာ ဘုရင့္ေနာင္သည္ နန္းသက္ 
၃၂ႏွစ္အတြင္း မိဖုရား ၃၈ပါး၊ ဗဒုံမင္းသည္ နန္း 
သက္ ၃၇ႏွစ္အတြင္း မိဖုရား ၅၄ပါး၊ မင္းတုန္းမင္း 
သည ္နန္းသက၂္၅ ႏစွအ္တြင္း မိဘရုားအပါး ၅၀လက ္
ဆက္ခဲ့ေၾကာင္းစာရင္းဇယားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ရွင္ဘုရင္တို႔၏ ထူးေထြအ့ံၾသဖြယ္အျဖစ္ 
အပ်ကမ္်ားကိလုည္း ‘သူ႔မယား သမိ္းမသိျဖင္ ့မယား 
ႏစွ္ေယာက ္ျပန္ေလ်ာ္ေပးရေသာ ဘရုင၊္ မနိ္းမ အလွဴ 
ပြဲႀကီး၊ မုဆုိးမတစ္ဦးကိုအ႐ူးအမူးႀကဳိက္ေသာမင္း၊ 
မုိးေပၚက်နတ္သမီးေၾကာင့္ ႐ူးခဲ့ရေသာ အ၀ဆင္ျဖဴ 
ရွင္၊ တပင္ေရႊထီးႏွင့္ ခုနစ္ႏွစ္ရြယ္သူႂကြယ္သမီး၊ 
အခ်စအ္တြက ္ဖခငက္ိသုတ္တဲ့ မင္းရဒဲဗိၺ၊  မိဖရုားျဖစရ္ 
ျခင္းဒုကၡ၊ သီေပါမင္းကို ေလာင္ၿမိဳက္ခဲ့ေသာကိေလ 
သာ တဏာွမီး၊ ျဖစခ္်ငသ္လုိျဖစ္ေနေသာ အေနာက ္
နန္းေဆာင္မ်ား’စသည့္ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ား ေပးကာ 
ဖတ္ခ်င့္စဖြယ္ ရွင္းလင္းေျပျပစ္စြာ ေရးထားသည္။ 
စာအုပ္ျပဳစုရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးသူ(ေဒါက္ 
တာ)တိုးလကွ ‘ကာမဂဏုစ္ည္း စမ္ိခ်မ္းသာကိ ုအလြန္ 
အက်ဴးခစံားခဲ့ေသာ မင္းမ်ား၊ ယင္းတုိ႔ဘ၀ တြငမ္ညသ္ုိ႔ 
ေသာ ဒကုၡမ်ဳိးတုိ႔ႏငွ္ ့ႀကဳခံဲၾ့ကရသညမ္်ားကိုေခတအ္ 
လိကု၊္ မင္းအလုကိ ္ရာဇ၀ငက္်မ္းမ်ားထမဲ ွထတု္ႏတု ္
ကာ တင္ျပေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က 
မင္းဆုိသူမ်ားသာမဟုတ္၊ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ထဲတြင ္
လည္း ေငြရွိသျဖင့္၊အာဏာႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသျဖင့္၊  
မနိ္းမေပြလွ်င ္ကာမဂဏု ္ခ်မ္းသာကု ိအလြနအ္က်ဴး 
မက္ေမာမိပါလွ်င္ ဘ၀လုံၿခဳံမႈကင္းမဲ့တတ္ၾကသည္ 
ကို သိျမင္သေဘာေပါက္မိေစရန္ျဖစ္ပါသည္’ဟု  နိဒါန္း 
တြင္ေရးထားသည။္ စာအပု ္ကု ိမ်ဳိးဆကသ္စစ္ာေပက 
တန္ဖုိး ၄,၀၀၀က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။
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ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာ၊ ယႆ၀တီလမ္း၊ ၁၃ 

ရပ္ကြက္၊ ေပ (၁၈x၅၅)၊ 

ေျမညီ - သိန္း (၇၅၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္

ပါရမီစိန္ေဂဟာအနီး၊ မရမ္းကုန္း။ 

ပထမထပ္ သိန္း(၃၈၀) 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္

မင္းရဲေက်ာစ္ြာ ၂ လမ္း၊ ေတာငဥ္ကလၠာ၊  

ေျမညီ ေပ (၁၈x၅၂)၊ သိန္း (၅၀၀)။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

အခန္းေပးအခန္းယူေဆာက္လုိသည္

လွည္းတန္းလမ္းဆံုရွိ  စတုရန္းေပ 

(၁၁,၁၀၀) ေျမကြက္ေပၚတြင ္အခန္းေပး 

အခန္းယူ ေဆာကလ္ုသိည။္ ေဆာကလ္ပ္ု  

ေရးကုမၸဏီမ်ားသာ ဆက္သြယ္ပါ။

ဖုန္း-၀၉-၄၃၀၈၃၇၈၁

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

အင္းစနိလ္မ္းမႀကီး၊ လညွ္္းတန္းလမ္းဆံ၊ု 

တတိယထပ္၊ ေပ(၁၃ခြဲ×၆၀)၊ ေဟာင္ 

ေကာင္ ႏွစ္လႊာ၊ ေထာင့္ခန္း၊ (ပုိင္ရွင္ 

ကိုယ္တုိင္ေရာင္းမည္)

ဖုန္း-၀၉-၄၅၀၀၁၅၆၉၉

သင္ၾကားသည္

ရွစ္တန္း သခ်ၤာ(သီးသန္႔) ဆရာမကုိယ္ 

တိုင ္အိမ္လုကိသ္ငသ္ည။္ (သဃၤန္းကြၽန္း၊ 

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မ်ားသာ)

ဖုန္း-၀၉-၄၂၁၀၀၂၃၇၃

သင္ၾကားေပးသည္

၈ တန္း သခ်ၤာ(သီးသန္႔)၊ ဆရာမကုိယ္ 

t c rJh a Mu mf ji m u @Free Classified
တိုငအိ္မ္လိကုသ္ငသ္ည။္ (သဃၤန္းကြၽန္း၊ 

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မ်ားသာ)

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၀၀၂၃၇၃

သင္ၾကားေပးသည္

တ႐ုတ္ေက်ာင္းတက္ခဲ့သူ ကုိယ္တိုင္ 

တ႐ုတ္စာအိမ္အေရာက္သင္ၾကားေပး 

သည္။ ဘံုေက်ာင္း၊ အိမ္၀ုိင္းႏွင့္ အျခား 

ပညာဒါနအစီအစဥ္မ်ား ရိွသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၇၄၅၂၂၉

ဆရာဦးေက်ာ္သူ (UKT)

English စာ Grade 10 and 11, Gram-

mar and Speaking, Tourism English, 

TOEFL and IELTS တုိ႔ကုိ တာ၀န္ယူ 

သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၉၃၇၆၈

ေဗာက္ေသေခါင္းေလွ်ာ္ရည္

ဓာတုေဗဒေဆး၀ါးမပါ၀င္၊ သဘာ၀ 

ထြက္အေျခခံၿပီး ျပဳလုပ္ထားေသာ 

ေၾကာင့္ ေဗာက္ေပ်ာက္သန္းေသေစ 

ေသာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ 

ပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၄၃၂၀၃

GOLDEN GALAXY

မ်က္ႏွာသစ္ ေမာ္ဒယ္ က်ား/မ (၅၀) ဦး

အသက္ ၂၆ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း။ မည့္ 

သည့္အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈ၊ မည္သည့္ 

Agency သငတ္န္းမ်ားတြင ္တက္ေရာက ္

ဖူးသူမ်ားမျဖစ္ရ။ 

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၅၀၄၁၄

စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း

လကမ္နည္း၊ စငတီ္မီတာနည္းျဖင္ ့၀ါရင္ ့

ဆရာမ (ကုိယ္တိုင္) အိမ္၌ သင္ၾကား 

ေပးသည္။ အိမ္အေရာက္သင္ၾကားေပး 

သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၀၂၇၈၀၄၀၉

ငွားမည္

စာသငခ္န္းမ အခ်နိပ္ုငိ္းငွားရနရ္ိပွါသည။္ 

ကြၽန္းေတာလမ္းမႀကီးေပၚ။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၇၂၁၈၀

ေရာင္းခ်ေပးသည္

အိမ္(သုိ႔) ႐ံုးခန္းမ်ားမွ ၀ယ္ယူလိုေသာ 

ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းႏွင့္ Desktop မ်ားကုိ 

လိုက္လံတပ္ဆင္ေရာင္းခ်ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၀၉၀၅၀

ေရာင္းမည္

စံျပေစ်းမွတ္တုိင္ (သု၀ဏၰဘက္အျခမ္း) 

အနီး၊ ကြန္ကရစ္လမ္းက်ယ္၊ ေထာင့္ 

ကြက၊္ ေျမညထီပ္၊ တိုကသ္စ၊္ (၂၅×၅၁)၊ 

ေႂကြျပားခင္းၿပီး ျပင္ဆင္ၿပီး သိန္း 

(၁၂၀၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၃၈၈၁၀

ေရာင္းမည္

ဗဟန္း၊ သံလြင္လမ္းမ ေျမ (၀.၅)ဧက 

ဘုိးဘြားပိုင္၊ တစ္ေပပတ္လည္ (၄.၅) 

သိန္း။ 

ကမာရြတ္၊ သံလြင္လမ္းမ၊ ေျမ (၀.၄၂) 

ဧက ဘုိးဘြားပိုင္၊ တစ္ေပပတ္လည္ 

(၃.၆) သိန္း။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၂၈၄၇၆၃

ေရာင္းမည္

အမွတ္ (၃) လမ္းမႀကီးအနီး၊ မဂၤလာဒံု 

ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္၊ ျမတ္ေလးလမ္း 

(ရခုိင္ေက်ာင္းလမ္း) ေပၚတြင္ (၇၀× 

၁၀၀) ေပရိွေသာ ေရမီးဖုန္းအစံုပါေသာ 

အိမ္ႏွင့္ ၿခံေရာင္းမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၇၉၄၇၉

ကူညီေပးပါမည္

အတန္းပညာမၿပီးဆံုး၍ အလုပ္မရဘဲ 

စိတ္ဓာတ္က်ေနေသာ လူငယ္မ်ားဆက္ 

သြယ္ပါ။ ကူညီေပးပါမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၅၅၇၉၃

ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္

ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္ယာဥ္ေမာင္းအလိုရိွပါက 

ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၄၉၉၅၁၁

စကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈ

တ႐ုတ္-ျမန္မာ/ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စကား 

ျပန္၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။ စာရြက္စာ 

တမ္းမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိအေခြမ်ားလည္း ဘာ 

သာျပန္၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။

ဖုုန္း-၀၁ ၂၄၃၄၂၀

သင္ၾကားေပးသည္

ပၪၥတန္းမွစ၍ ဆယ္တန္းအထိ အိမ္အ 

ေရာက္ Study Guide လုပ္ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၆၀၅၅၄

သင္ၾကားေပးသည္

၁၀ တန္း repeater မိန္းကေလးသီးသန္႔ 

၀ုိင္း (၁၀ ဦး) ေက်ာင္းအပ္လက္ခံသင္ 

ၾကားေပးေနပါသည္။ (လိႈင္သာယာၿမိဳ႕ 

နယ္အတြင္း)။ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၅၃၃၉၆

Study Guide

အ႒မတန္းမွစ၍ ဆယ္တန္းအထိ အိမ္ 

အေရာက္ Study Guide လုပ္ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၃၇၁၇၂၀၉

ကုသေပးသည္

ေဗာက္အလြန္ထူျခင္း၊ ဦးေရျပားမိႈႈစဲြ 

ျခင္း၊ ဆံပင္အလြန္ကၽြတ္ျခင္းေၾကာင့္ 

ထပိ္ေျပာင၊္ ဆပံငပ္ါး၊ က်ဲျခင္းမ်ားကု ိခ်ိဳ 

သာေသာေစ်းႏႈႈန္းျဖင္ ့ထိေရာကစ္ြာကသု 

ေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၅၆၅၉၂၀

ခုိင္စံဟိန္းေဆးခန္း

သြားဘကဆ္ုငိရ္ာ ကသုမႈႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သြား 

ျမစ္တုျဖင့္ သြားတုတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မညီ 

ညာေသာ သြားမ်ားအား ပါရဂူမွျပဳျပင္ 

ေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၆၈၃၆၀

မဂၤလာရတနာတိုးေရာင္း၀ယ္ေရး

လိပ္သည္းေက်ာက္၊ ေက်ာက္စရစ္၊ 

ကြန္ကရစ္အုတ္ေရာင္း၀ယ္ေရး။

အမွတ္-၂၊ လမ္းမႀကီး၊ ေတာင္ေျမာက္ 

လမ္းဆံုအနီး၊ ၁၆ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု 

ၿမိဳ႕နယ္။

၀ယ္မည္

ေတာင္ဥကၠလာလမ္းမတန္း၊ ေျမကြက္ 

အက်ယ္ ၀ယ္လုိပါသည္။ ပိုင္ရွင္ကုိယ္ 

တုိင္ဆက္သြယ္ပါ။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၂၈၄၇၆၃

ငွားမည္

လမ္း ၅၀၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေပ 

(၂၅×၆၀)၊ အခန္း တစခ္န္းဖဲြ႕ၿပီး ေရမီးစံ ု

ငါးလႊာ၊ ဖနု္း၊ အကဲြန္း ႏစွလ္ံုး၊ ကုရိီးယား 

ပါေကးခင္းၿပီး။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၁၃၆၆၉၅

ငွားမည္

တုိက္အမွတ္ (B5)၊ အခန္းအမွတ္ 001၊ 

ေျမညထီပ္၊ Shwe Gabar အိမ္ရာ၊ Min-

dama လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ 1280 

sqf.3 room, 1 hall။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၅၀၈၅၀

ေရာင္းမည္

အင္းစနိလ္မ္းမႀကီး၊ လညွ္းတန္းလမ္းဆံ၊ု 

တတိယထပ္၊ (၁၃ေပခဲြ×၆၀ေပ)၊ ေဟာင ္

ေကာင္ႏစွလ္ႊာ၊ ေထာင္ခ့န္း၊ ပုငိရ္ငွက္ုိယု ္

တုိင္ေရာင္းမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၁၅၆၉၉

ကူညီေပးပါသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ 

မ်ား၊ လူမႈေရး၊ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ၊ အိမ္ 

ၿခံေျမႏွင့္ ကားမ်ား မ၀ယ္မီ ေဆြးေႏြး 

တိုင္ပင္အႀကံဉာဏ္ရယူလုိပါလွ်င္ အ 

ေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင ္ကညူီေပးပါသည။္ 

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၁၀၈၃၀

အိမ္အေရာက္ျပဳျပင္တပ္ဆင္သည္

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အင္တာနက္ အိမ္အ 

ေရာက္ျပဳျပင္တပ္ဆင္ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၈၆၁၂၃

Web Site ေရးဆြဲသည္

MWP | Web Development Services 

မွ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း၊ သင္တန္းေက်ာင္း၊ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္း 

မ်ားအတြက ္WebSite မ်ားကိ ုအစအဆံုး 

တာ၀န္ယူေရးဆြဲေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၁၈၀၂၁

ေခြၽးေပါက္က်ယ္ေပါက္အလွရည္

မ်က္ႏွာျ ပင္ေခြ ၽးေပါက္က်ယ္ေနျခင္း  

အတြက ္ဤအလရွညသ္ံုးစြဲျခင္းျဖင္ ့မ်က ္

ႏွာျပင္ေခြၽးေပါက္က်ဥ္းေစၿပီး မ်က္ႏွာ 

ျဖဴစင္လွပေစပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၄၃၂၀၃
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စိမ္းလန္းေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လြန္ဆဲြမႈမ်ားနဲ႔ 
လန္ပိကြၽန္း အနာဂတ္
  ေဒသခံမ်ား ပတ္၀န္းက်င္ 
အသိနည္းပါးျခင္းႏွင့္  ကြၽန္းကို 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အား 
နည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့ ္သဘာ၀ထနိ္း 
သိမ္းေရးနယ္ေျမျဖစ္ေသာ္လည္း 
ကြၽန္းပတ္၀န္းက်င္တြင္ တရားမ၀င္ 
ငါးဖမ္းျခင္းမ်ား၊ သစ္ခုိးထုတ္ျခင္း 
မ်ား၊ ငါးေလွမ်ား ေရျပင္တြင္ တ 
ရြတ္ဆဲြငါးဖမ္းဆီးျခင္း၊ ငါးဗံုးခဲြ 
ျခင္းတို ႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား 
တြင္  သဘာ၀အေျခအေနမ်ား  
ပ်က္ယြင္းမႈ ရွိေနသည္ဟု သဘာ 
၀ပတ၀္န္းက်ငထ္နိ္းသမိ္းေရး လႈပ ္
ရွားသူမ်ားက ေျပာသည္။
 ကြၽန္း၏ အေနာကဘ္က္ျခမ္း 
သည္ လႈိင္းေလႀကီးျခင္းႏွင့္ သ 
ဘာ၀အေျခအေနအရ သြားလာ 
ရန္ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ လူသူအ 
ေရာကအ္ေပါကန္ည္းေသာလ္ည္း 
ကြၽန္းအေနာကဘ္က္ျခမ္းတြင ္လ ူ
အမ်ားစု သြားလာလ်က္ရွိသည္။
 လန္ပိကြၽန္းေပၚတြင္ အပင္ 
မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၂၀၁ မ်ိဳးရွိၿပီး မ်ိဳး 
စိတ္မခဲြႏိုင္သည့္ အပင္ေလးမ်ိဳး၊ 
ဒီေရေတာပင္မ်ိဳးစိတ္ ေျခာက္ခုရွိ 
သ ည္ ဟု  သ တ င္း ရ ရိွ သ ည္ ။ 
ေဆာင္းခိုငွက္ရာသီတြင္  ကမၻာ 
တစ၀္န္းမ ွငကွမ္်ိဳးစတိ္ေပါင္း မ်ား 
စြာ လာေရာကက္်ကစ္ားသည့ ္ေန 
ရာ လ ည္းျ ဖ စ္ သ ည္ ။  ႏို ႔ တို က္  
သတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၂၁ ခု၊ ငါး 
ပစုြန ္၇၈ မ်ိဳးႏငွ့ ္တြားသြားသတ၀ၱါ 
မ်ားလည္း ရိွသည္။ ေရညိႇ၊ ေရ 
ေမွာမ္်ိဳးစတိ ္၅၄ မ်ဳိး၊ပငလ္ယ္ျမက ္
၁၀ မ်ိဳးႏွင့္ ေက်ာ႐ိုးမဲ့ ၁၉ မ်ိဳးရွိ 
သည္။
  ထုိ႔အျပင္ ကြၽန္းဧရိယာအ 

တြင္း သႏၲာေက်ာက္တန္းအမ်ိဳး 
အစားေပါင္း ၂၆ မ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိရ 
ၿပီး ေက်ာကတ္န္းအမ်ားစမုွာ သက ္
တမ္းရင့္ ေက်ာက္တန္းမ်ား ျဖစ္ 
သည။္ ပငလ္ယ္ေမွ်ာ့အုပ္စ ုေလးစ၊ု 
ခ႐ုေယာကသ္ြားအပုစ္ ု၂၆ စ၊ု ေမွ်ာ 
ေလွးအုပ္စု မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၈၄  
မ်ိဳးကို ေတြ႕ရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ 
သက္ႏုႏုန္းေျမ၊ မ်က္ေမွာက္ကာ 
လေက်ာက္လႊာ၊ လႊာတင္ဆက္ 
ျဖတ္ေက်ာက္လႊာ၊ ၿမိတ္ေက်ာက ္
စဥ္စု၊  အသြင္ေျပာင္းသလင္း 
ေက်ာက္၊သင္ပုန္းေက်ာက္၊ ဖစ္ 
လိုက္ေက်ာက္၊ ရွစ္ေက်ာက္ လႊာ 
စသည္ ့ေက်ာကလ္ႊာမ်ား ရွသိည။္
 အေရ႕ွေတာငအ္ာရွႏိငုင္မံ်ား 
တြငသ္ာမက ကမၻာေပၚတြငလ္ည္း 
ဇ၀ီမ်ိဳးစံ၊ု မ်ိဳးကဲြမ်ား ေလလ့ာစရာ 
ေကာင္းေသာေနရာအျဖစ္ မွတ္ 
တမ္း၀င္ေသာေၾကာင့္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ 
ရွားသူမ်ားက ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ 
ငန္းမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ အားေပးေသာ္လည္း 
အမွားအယြင္းျဖစ္သြားမည္ကို စိုး 
ရိမ္လ်က္ရွိသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ 
လည္း နာမည္ႀကီးေသာေၾကာင့္ 
အစိုးရက ယင္းတို႔ကို အသံုးခ်ၿပီး 
သဘာ၀အေျခခံ ခရီးသြားလပ္ုငန္း 
မ်ား စတင္လိုသည္။
 လန္ပိကြ ၽန္းထိန္းသိမ္းေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း 
ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား မူ၀ါဒ 
ေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လြန္ဆဲြလ်က္ရွိေနသည္။

စာမ်က္ႏွာ(၃၃) မွ

ယခုအခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ႀကီးတစ္ 
ခုလံုးႏြံနစ္ေနသည္ကုိ ျပန္လည္ 
ဆယ္ယူရမည့္ အခ်ိန္။ ႏုိင္ငံ့ေရး 
ရာကုိ မကြၽမ္းက်င္ဘဲ ေရြးခ်ယ္ 
ထားသည္ ့မိုးေပၚက် အမတ္ေခတ္  
ကုန္ေစခ်င္ၿပီ။ ကြၽမ္းက်င္သူကုိ 
ကုိယ္တုိင္သာ ေရြးခ်ယ္ခ်င္ပါ  
သည္။
 ပီအာရ္ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ 
သည္ အမတ္တစ္ဦးခ်င္းကုိ ျပည္ 
သူက ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရိွ။ ပါတီကုိ 
သာ ျပည္သူလူထုက မဲေပးေရြး 
ခ်ယ္ရမည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း 
၏ အရည္အခ်င္းေတြကုိ ပါတီ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြကသာ စစ္ေၾကာ 
ရမည္ေလေလာ။ မေျပာတတ္။ 
သုိ႔တည္းမဟုတ္ ပါတီတစ္ခုခ်င္း 
အတြင္းမွာ ေရြးေကာကပ္ြသဲီးသန္႔ 
လုပ္ၾကရမည္ေလေလာ။ မဆိုတတ္။ 

ပီအာရ္  အခ်ိဳးက်ေရြးေကာက္  
ပြဲစနစ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားျပားသည္ဟုလည္း ပ 
ညာရွင္အခ်ိဳ႕ ကဆိုေနသည္။ အ 
ေႂကြး ၁၁ ဘ ီလယီံႏငွ္ ့စခန္းသြားေန 
ရေသာ ျမနမ္ာျပညလ္ု ိဆင္းရသဲား 
ႏိုင္ငံကေလးမွာ ပုိက္ဆံေတြ အ 
ေတာ္ေပါမ်ားေနသူေတြကသာ 
ပီအာရ္စနစ္ကုိ အၾကည္အသာ 
လုပ္ခ်င္ေနၾကသည္ဟု ထင္မိ 
သည္။
 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အမွန္ 
ကိ ုအမနွအ္တိငု္း၀နခ္ံေျပာဆိခု်င ္
သည။္ ကြၽန္မကုယ္ိတိုငပီ္အာရ္ဟူ 
ေသာ အခ်ိဳးက်ေရြးေကာကပ္ဲြ စနစ ္
ဆုိသည္ကုိ ယခင္က မၾကားဖူးခဲ့။ 
၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ 
အၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ အတြက ္အမတ္ 

စာမ်က္ႏွာ(၂၃) မွ

ျပည္သူမၾကည္သာလွ်င္ မဲဗလာ

စာမ်က္ႏွာ(၂၆) မွ

ရွင္းေနတာေတြ ႐ႈပ္ကုန္ၿပီ

ေနရာ ၄၃ ေနရာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ 
ၿပိဳင္ရာ အမတ္ေနရာအားလံုးမွာ 
အႏုငိရ္ခဲခ့်နိမ္ွာ စတင၍္ ပအီာရ၊္ 
ပီအာရ္ဟု ပါတီတုိင္းက လႊတ္ 
ေတာမ္ွာ ၀ငပ္ါႏုငိ္ေစရန ္ဖုိးပါခ်င၊္ 
မယ္ပါခ်င္ေတြက စတင္ေတာင္း 
ဆိသုၾံကားမသွာ သတူို႔ေျပာေနတဲ ့
ပီအာရ္စနစ္ဆုိတာ ဘာလဲဟု  
ေလ့လာမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 တကယ္ေတာ့ ယခုလိအုခ်ိန္ 
မွာ မဲအမ်ားဆံုးအမတ္ေလာင္း 
သာ အႏုငိရ္။ အမတ္ဦးေရအမ်ား 
ဆံုးရသူသာ အစိုးရဖဲြ ႕ဟူသည့္ 
First Past the post စနစ္ျဖင့္ 
ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမဲရရွိရန္ ဟန္ 
ေျခမရိွလွ်င္ ပါတီမွန္သမွ် ရသမွ် 
မဲႏွင့္  အခ်ိဳးက်အမတ္ေနရာရ။ 
မဲႏုငိသ္ည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ႈံးသည္ျဖစ္ေစ၊ 
လႊတ္ေတာ္မွာ ၀င္ပါကုိပါရမွဆုိ 
သည္ ့အာဏာ႐ႈးသြပ္သတိုူ႔က သာ 
ပီအာရ္၊ ပီအာရ္ဟု ေအာ္ေနျခင္း 
ျဖစ္မည္ထင္သည္။   တကယ္ 

ေတာ ့ဤကဲသ့ုိ႔ ပအီာရ၊္ ပအီာရဟ္ ု
ေအာ္ေနျခင္းထက္  ပါတီတစ္ခု 
ခ်င္းစီ၊  အမတ္ေလာင္းတစ္ဦး 
ခ်င္းစီက ျပည္သူလူထု၏ မဲဆႏၵ 
ကု ိရရိွႏုငိ္ေစရန ္မ၀ူါဒေရာ၊ ကုယိ ္
က်င့္တရားမွာပါ  ေကာင္း မြ န္  
ေအာင္ ခ်မွတ္ေနထုိင္၊ ေျပာဆုိ 
စည္း႐ံုးသြားႏုိင္လွ်င္ First past 
the post စနစ္ေဟာင္းႏွင့္လည္း 
ၫြန္ ႔ေပါင္းအစိုးရမ်ိဳး  ေပၚလာ 
တတ္သည္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြတု႔ိ 
ထံုးစံျဖစ္ပါသည္။
 ကိုယ္တုိင္က ပါတီ၏ မူ၀ါဒ 
ကိုလည္း တုိင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးအ 
တြက္  ေကာင္းေကာင္းမတည္  
ေဆာက။္ လတူစဦ္းခ်င္းကလည္း 
ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေဖာက္ 
ကာ တုိင္းျပည္ဘ႑ာကုိ ကိုယ္ 
က်ိဳးရွာရန္သာ ႀကိဳးစားေနပါက 
ပီ အာ ရ္ မွာ လ ည္း  ျ ပ ည္ သူ က 
မၾကည္သာလွ်င္ မဲဗလာျဖစ္သြား 
ႏုိင္ပါေၾကာင္း သတိေပးပါရေစ။

ဤတြင ္တရား၀ငအ္တုကိအ္ခံႏုငိ ္
ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ အင္န္အယ္လ္ 
ဒ၏ီ ဦးေဆာငမ္ႈျဖင္ ့၂၀၀၈ ခုႏစွ ္ဖဲြ႕ 
စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး 
အတြက္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ 
ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားကုိ လက္မွတ္ 
ေရးထိုး၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ား 
သည္ ဖိအားေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသူမ်ား 
လည္းရွိ၏။ ျပညသ္တိုူ႔ ေတာင္းဆု ိ
လွ်င္ ‘‘ဖိအား’’၊ အစိုးရက ၿဖိဳခြင္း 
ႏိွမ္နင္းလွ်င္ ‘‘တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း 
ေရး’’ဟူေသာ စကားႏွစ္လံုးျဖင့္ 
႐ႈပ္ေနခဲ့ေသာ သမုိင္းျဖစ္စဥ္အ 
တြင္း ကာလၾကာရွညက္်ငလ္ညခ္ဲ့ 
သတုိူ႔က အထကပ္ါအတိုင္းဖြင္ဆ့ု ိ
ေလ့ရိွၾကျခင္းျဖစ္၏။ သမၼတႀကီး 
ပင္လွ်င္ သူတုိ႔အထဲပါ၀င္ေနၿပီ 
ေလာဟု စိတ္ထဲမွ စုိးရိမ္မိ၏။ 
အမွန္စင္စစ္ျပည္သူသည္ အုပ္ 
ခ်ဳပ္သူအား မိမိလိုလားခ်က္၊ မိမိ 
ဆႏၵကုိ နည္းလမ္းတက်တင္ျပ 
ေတာင္းဆုိခြင့္ရိွ၏။ မည္သည့္  
ပါတီက ဦးေဆာင္သည္၊ ဦးမ 
ေဆာင္သည္ဆုိျခင္းမွာ အဓိက 
မဟုတ္။ မ်ားစြာေသာ ျပည္သူတုိ႔ 
၏ ဆႏၵသည္  အဓိပတိပစၥည္း 
အမွန္ျဖစ္၏။  ခံစားခ်က္မ်ားကုိ 
ဖြင့္ဆုိရာ၌ အသံုးျပဳေသာ စကား 
လံုးမ်ားက ျပည္သူ၏ ဆႏၵဒီဂရီ 
(သုိ႔) ေ၀ဒနာသာမိုမီတာအၫႊန္း 
ကုိ ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ 
သူအား ဖိအားေပးသည္ဟု တစ္ 
ဖကသ္တ္ထင္ျမငမိ္လွ်င ္ေစတနာ 
အၫႊန္းမွန္သည့္ ျပည္သူ႔အသံကုိ 
အျမင္မွား၍ ေစာ္ကားရာေရာက္ 
ေပမည္။ ရွင္းေနတာေတြ ႐ႈပ္  
ေအာင္ျပဳရာသုိ႔ ဦးတည္သြားႏုိင္ 
သညဟု္ ဆုခိ်ငပ္ါသည။္ ဤသည ္

မွာ ဒီမုိကေရစီအေလ့အက်င့္ႏွင့္ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြာေ၀းခဲ့ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္သတုိူ႔၏ သေဘာသဘာ၀ 
တစ္ရပ္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္၏။
 လြန္ခဲ့သည့္ ေမလ ၂၈ ရက္ 
က အလြန္၀မ္းနည္းဖြယ္သတင္း 
တစရ္ပ္ၾကားသခိဲရ့သညက္ုလိည္း 
ေဖာ္ျပလု၏ိ။ ေရြးခ်ယတ္င္ေျမႇာက ္
ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံ 
ေရးပါတီမ်ားအား တစ္ပါတီလွ်င္ 
ေျမတစက္ြက္ႏငွ္ ့ေမာ္ေတာ ္ယာဥ ္
ငါးစီး အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္  
တငသ္ြင္းႏုငိရ္န ္တင္ျပထားသည ္
ဟူေသာ သတင္းျဖစ၏္။ ႏုငိင္ံေရး 
ပါတီတစ္ရပ္ထူေထာင္ျခင္းသည္ 
ဆင္းရဲေသာ ျပည္သူတို ႔ဘ၀ကုိ 
အနစန္ာခံ၍ ကယ္တင္ေရးျဖစ၏္။ 
ဆင္းရတဲြင္း ပုနိက္ေအာင ္လပုရ္န ္
မဟုတ္ေပ။ ျပညသ္တုိူ႔ထံမွ ေျမကု ိ
ယူရန္၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္ ့အခြင္ ့
ထူးရယူရန္ မဟုတ္ေပ။ အမွန္တ 
ကယ္ေျမေပးသည္မွာ ေကာ္မရွင္ 
မဟုတ္။ ျပညသ္သူာျဖစ၏္။ အခြန္ 
ကင္းလြတခ္ြင္အ့က်ိဳးသက္ေရာက ္
မႈဒဏခ္်ကက္ု ိခံရမညက္ ျပညသ္ ူ
ျဖစ္၏။ ေကာ္မရွင္မဟုတ္။ ျပည္ 

သူထံမွ ေျမႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ ္
ေငြကုိယူ၍ ထူေထာင္ေသာ ပါတ ီ
အျဖစ္ ‘‘အတူတူနဲ႔ အႏူႏူပါပဲ’’ဟု 
ဦးက်ိဳးေအာင္ ျပဳရာေရာက္သည့္ 
အစီအစဥ္အား ပါတီေလာကအ 
တြင္း ရွင္းေနတာေတြ ႐ႈပ္ေအာင္ 
လပု္ျခင္းေပေလာဟ ုသံုး သပ႐္ႈျမင ္
မိပါသည္။
   အလားတူ ႐ႈျမင္မိေသာ 
ကိစၥတစ္ခုကုိ ထပ္မံေဖာ္ျပခ်င္ပါ 
ေသးသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ 
PR စနစ္အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေန 
ျခင္းျဖစ္၏။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ 
ကာလအတြင္း ဆႏၵမဲအမ်ားဆံုး 
ကိယုစ္ားလယွအ္ား ေရြးခ်ယတ္င ္
ေျမႇာကရ္သည္ ့ပါတီစံဒုမုိီကေရစ ီ
ေရြးေကာက္ပဲြကို  တစ္ ႀကိမ္္ မွ်  
ဘရုားစူးက်င္းပရေသးသည ္‘‘အား 
ပါး မေကာင္းဘူး’’ဟု စူးစူး၀ါး၀ါး 
ဟစ္ေအာသ္ကံု ိၾကားလုကိ ္ရသကဲ ့
သုိ ႔ျဖစ္၏။ ၃၂ ေကာ႒ာသေပၚ 
တြင္ ဟုိခုန္ဒီခုန္ကူးေနေသာ စိတ္ 
ဟူသည္ ေမ်ာက္ကမွ အပင္စံု၊ 
အေတြ႕စံုပါဦးမည္။ ယခုမူ ‘‘တစ္ 
ပင္သာႀကံဳ၊ သက္တမ္းမ ကုန္၊ 
ဟိုခုန္ဒီခုန္ႀကေံလသည္’’ဟု  ဆုိ 

ဖြယ္ရာျဖစ္ေလၿပီ။ ျပည္သူတုိ႔က 
လည္း ဘာမွ်မေတာင္းဆုိ၊ ျပႆ 
နာလည္း ဘာမွ်မရိွ႐ုတ္တရက္ 
ႏုငိင္ံေရးနာဂစ္ႏငွ္ ့တုိးၿပဟီဆုု ိသ ူ
ကလည္း ဆုိၾက၏။ အေၾကာင္း 
ရင္းလည္းမသိ၊ အေပါင္းအသင္း 
လည္း မညိႇ၊ ႐တုတ္ရက ္ခ်ဳခံုတိုကိ ္
ခိုက္ခံလုိက္ရသည့္ ခရီးသြားပမာ 
ခစံားရင္း ‘‘ေၾသာ-္ရငွ္းေနတာေတြ 
႐ႈပ္ကုန္ၿပီ’’ဟု ညည္းတြားသံမ်ား 
ေပၚထြက္လာ၏။
 ျပည္သူတုိ႔က Main Actor 
အျဖစ္ ပါ၀င္ေရြးခ်ယ္ရမည့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုကုိ ျပည္သူ႔ 
ဆႏၵမခံယူဘဲ မေျပာင္းလဲသင့္  
ေပ။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္  
ျပ႒ာန္းခ်က္မရွိသည္ကုိ ျပည္သူ 
အေပၚ တစ္ဖက္သတ္ျပ႒ာန္းရန္ 
မႀကိဳးစားသင့္ေပ။ ဆႏၵခံယူထား 
သည့္  ဥပေဒ၌ မပါရွိသည္ကုိ 
ျပ႒ာန္းလုလိွ်င ္ျပညသ္၏ူ ဆႏၵကု ိ
မလဲြမေသြခံယူရမည္မွာ အလြန္ 
ရွင္းေသာ သေဘာတရားျဖစ္၏။ 
အထူးသျဖင့္ လက္ရွိပစၥဳပၸန္တြင္ 
ျပည္သူမ်ား လက္ခံက်င့္သံုးေန 
ေသာ စနစ္တစ္ခုကုိ ျပည္သူ႔ဆႏၵ 
မပါဘဲ ေျပာင္းလဲရန္ အားထုတ္ 
ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း 
က်မည္ေလာဟုလည္း အေသအ  
ခ်ာစဥ္းစားသင္၏့။ ကုယိစ္ား လယွ ္
မ်ားအတြင္း၌ပင္  တပ္မေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္၊  တုိင္းရင္းသား 
ကုိယ္စားလွယ္  (NBF အဖဲြ႕၀င္ 
မ်ား)ႏွင့္  အင္န္အယ္လ္ဒီကုိယ္ 
စားလယ္ွတို႔က သေဘာတူလကခံ္ 
မႈမရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွႏိငု၏္။ တိငု္း 
ရင္းသားပါတီမ်ား ပါ၀င္ေသာ 
NBF ကလည္း လူထုဆႏၵထုတ္ 
ေဖာ္၍ ဆန္႔က်င္မည္ဟု သေဘာ 
ထားထုတ္ျပန္ခဲ့၏။ ေၾသာ္ . . . 
ရွင္းေနတာေတြ ႐ႈပ္ေပဦးမည္ 
ေလာဟု ရင္ေလးစြာ ေတြးမိ ၏။
 လာျပနၿ္ပ ီေနာကထ္ပအ္႐ႈပ ္
တစ္ခု။ သံလြင္ျမစ္ႀကီးကို ေရာင္း 

စားလုိက္ၾကၿပီဟု ေျပာစမွတ္ျပဳ 
ၾက၏။ ဧရာ၀တီကုိ အထူးအာ႐ုံ 
စုိက္ေနခ်ိန္တြင္ သံလြင္ျမစ္ႀကီး 
လပ္ုႀကခံံရသညဟု္လည္း သုံုးသပ္ 
ၾက၏။ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တူးေျမာင္း 
သြယ္ၿပီး ေရကုိ ေရာင္းမည့္ ဟတ္ 
ႀကီးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ အ 
ထကသ္လံြင ္(ကြမ္လံ)ု ေရအား လွ်
ပ္စစ္စီမံကိန္းစသည္ျဖင့္ေျခာက္ 
ခုေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း 
မ်ားမ ွတ႐တု ္၉၀အခ်ိဳးျမနမ္ာ ၁၀  
အခ်ဳိး၊ ထိုင္း ၈၈ ဒသမ ၅ အခ်ဳိး ျမန္ 
မာ ၁၁ ဒသမ ၅အခ်ိဳး စသည္ ့အက်ိဳး 
အျမတ္ခဲြေ၀မႈမ်ားမွာ ၾကက္သီး 
ေမြး ညင္းမ်ားထေလာက္ေအာင္ 
နည္း ပါးလွ၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
၇၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူမ်ား 
လွ်ပ ္စစဓ္ာတအ္ားမရေသးဟ ုအ 
ေၾကာင္းျပ၏။ မၾကာေသးမီက ထို 
အေၾကာင္းျပၿပီး ဓာတ္အားခႏႈန္း 
မ်ား တုိးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္၏။ 
သံလြင္ျမစ္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံ 
ကိန္းမ်ားေၾကာင့္  ဘီလူးကြၽန္း 

ေခ်ာင္းဆံုတြင္  ေရငန္၀င္၍ ရြာ 
ေပါင္း ၆၀ ႏွင့္တကြ ေမာ္လၿမိဳင္ 
ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ ေရခ်ိဳေပ်ာက္ျခင္း၊ 
လယ္ယာမ်ား ေရငန္ေပါက္ပ်က္ 
စီးျခင္းဟူေသာ ေဘးထြက္ဆုိး  
က်ိဳးမ်ားကုိလည္း ပညာရွင္တုိ ႔ 
ေထာက္ျပေနၾက၏။ တာတမံမ်ား 
က်ိဳးလွ်င္ ျပည္နယ္သားတုိ ႔ဘ၀ 
ပ်က္မွာကိုလည္း စိုးထိတ္ေနၾက 
၏။ CSR က ဘယ္လုရွိိသညမ္သ။ိ
 ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈမရိွျခင္းကု ိ
အေၾကာင္းခသံည္ ့စမီကံနိ္းမနွသ္ 
မွ် ‘‘တစ္ပင္၊ ႏွစ္ပင္လိမ္ကာ ႐ႈပ္၊ 
အမယ္ဘုတ္၏ သူ႔ခ်ည္ခင္’’ဟု 
ဆုရိေပမည။္ ေနာကဆ္ံုးတြင ္အစိုး 
ရအဖဲြ႕က လာေရာကရွ္င္းလင္းရန္ 
ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ ္နာယက 
ကိုယ္တိုင္ ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း 
သတင္းေကာင္း ၾကားသရိေလ၏။ 
ျပညသ္အူတြက ္အ႐ႈပက္ု ိရငွ္းေပး 
မည့္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
နာယကအား  ေက်း ဇူးတင္ ပါ  
ေၾကာင္း  . . . ။
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စိမ္းလန္းေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လြန္ဆဲြမႈမ်ားနဲ႔ လန္ပိကြၽန္း အနာဂတ္
 ကမၻာ့အေမြအႏစွ ္စာရင္း၀င ္
ရန္ ယူနက္စကိုသို႔ တင္ျပထားၿပီး 
အာဆီယံအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ လန္ 
ပိကြၽန္းတြင္ ခရီးသြားဇုန္ (Tour-
ism Zone) အျဖစ္  သီးသန္ ႔ 
ခဲြထုတ္ရန္ အစိုးရက လ်ာထားမႈ 
ကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္း 
သိမ္းေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ကန္႔ 
ကြက္ေနၾကသည္။
 သီးသန္႔ခဲြထတုရ္န ္လ်ာထား 
ခ်က္ကို အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း 
မ်ားႏငွ့ ္ႏိငုင္တံကာ သဘာ၀ပတ ္
၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွား 
သမူ်ား ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက ္သဘာ 
၀ပတ၀္န္းက်ငထ္နိ္းသမိ္းေရး လႈပ ္
ရွားသမူ်ားက သေဘာမတသူျဖင့ ္
ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အ 
စိုးရႏွင့္  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္  
ထနိ္းသမိ္းေရး လႈပရ္ွားသမူ်ား ခရီး 
သြားဇုန္သီးသန္ ႔သတ္မွတ္ေရး  
ကိစၥမေဆြးေႏြးမီ ပထမဆုံးေျခ 
လွမ္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ လန္ပိ 
ကြၽန္းတြင ္ႏိငုင္ံျခားသားခရီးသည ္
မ်ား တည္းခိုႏိုင္သည့္ အပန္းေျဖ 
ရိပ္သာ တည္ေဆာက္ရန္ တင္ဒါ 
ေခၚယူခဲ့သည္။
 ‘‘သီးသန္႔ဇုန္အျဖစ္ မထား 
ေစခ်င္ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီး 
သြားေတြ သြားလာခြင့္ေတာ ့စည္း 
ကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရိွရမယ္။ 
သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္လည္း လူ 
ေတြရိွတ့ဲ ဆလုံေက်းရြာနဲ႔ အနီးနား 
ေတြမွာ ထည့္စဥ္းစားေစခ်င္တယ္’’  
ဟု FFI မွ အဏၰ၀ါကြၽမ္းက်င္သူ 
ဦးေဇာ္လြင္က ေျပာသည္။
 ဇ၀ီမ်ိဳးစံ၊ု မ်ိဳးကဲြႏငွ့ ္ေတာအ 
မ်ိဳးအစားစံုလင္စြာရွိေသာ အဆို 
ပါကြၽန္းကို သယံဇာတထိန္းသိမ္း 
ေရးဇုန္၊ သဘာ၀ေတာ႐ိုင္းဇုန္၊ 
ဆလံုဇုန္၊ ေဒသအသံုးျပဳဇုန္ႏွင့္ 
ၾကားခံနယ္ေျမဇုန္တုိ႔ သတ္မွတ္ 
ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ 
အရပ္ဘကအ္ဖဲြ႕အစည္း၊ ႏိငုင္တံ 
ကာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတို႔ ပူးေပါင္း 
ေရးဆဲြထားေသာ စီမံကိန္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းဇုန္မ်ားမွ 
သီးသန္႔ခရီးသြားဇုန္ ခဲြျခားသတ္ 
မွတ္မည္ဆုိျခင္းကို သဘာ၀ပတ္ 
၀န္းက်င္လႈပ္ရွားသူမ်ားက ကန္႔ 
ကြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
 အဆိပုါ စမီကံနိ္းကိ ုပတ၀္န္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္တာ 
ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ 
ဟိတုယခ္ရီး၊ အေထြေထြအပုခ္်ဳပ ္
ေရး၊ ဇ၀ီမ်ိဳးစံမု်ိဳးကဲြ သဘာ၀ထနိ္း 
သမ္ိးေရးအသင္း၊ အီတလလီမူႈအ 
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အိျဖဴမြန္ ဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္ေသာ ISTITUTO 
အဖဲြ႕မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေရးဆဲြခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေရးဆဲြခဲ့ 
ေသာ အဆိုပါစီမံကိန္း၏ ေနာက္ 
ဆံုးအစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကို ျပည္ 
တြင္းရိွ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားေနသည့္ 
ပညာရွင္မ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဇြန္လ 
၁၃ ရကတ္ြင ္ထပမ္ံေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 
 ‘‘တိုးရစ္ဇင္ဇုန္ကို အနီးအ 
နားတစ္၀ိုက္က လြတ္တဲ့ေနရာ 
ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့ ေနရာ 
ေတြမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစခ်င္ 
တယ္။ အခုခဲြထားတဲ့ ဇုန္ငါးခုရဲ႕ 
အနီ၊ အ၀ါသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို 
မစဥ္းစားေစခ်ငဘ္ူး’’ ဟု ဧရာ၀တီ 
လင္းပိုင္ သုေတသနႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံု 
မ်ိဳးကဲြပညာရွင္ ဦးေအာင္မ်ိဳးခ်စ္ 
က ေျပာသည္။
  ဧၿပီလအတြင္းက လန္ပိ 
အဏၰ၀ါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ရွိ ၀ါး 
လယ္ကြၽန္းတြင္ သဘာ၀အေျခခံ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ရညရ္ြယခ္်က္ျဖင့ ္တည္းခိရုပိသ္ာ 
တည္ေဆာက္ခြင့္  ေပးခဲ့သည္။ 
ထုိ ႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားဇုန္ အျဖစ္ 
သတ္မွတ္မည့္ေနရာတြင ္ဟုိတယ္ 
ေဆာကလ္ပုခ္ြင့မ္်ား ခ်ေပးမညက္ိ ု
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း 
ေရးသမားမ်ားက စိုးရိမ္ေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ‘‘အခု ေရးဆဲြထားတဲ့ စီမံ 
ကန္ိးက ၿပီးျပည္စ့ံၿုပီလို႔ ျမငတ္ယ္။ 
သီးသန္႔  ထည့္စရာ  မလိုဘူးလို႔  
ျမင္တယ္။ အခု တည္းခုိရိပ္သာ 
တည္ ေဆာက္မယ့္ေနရာမွာ သႏၲာ 
ေက်ာက္တန္းေတြလည္း ေကာင္း 
တယ္။ ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္လည္း ရတယ္။ 
ရွားပါးေမ်ာက္မ်ိဳးစိတ္ေတြရွိတဲ့  
ေနရာလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္’’ ဟု 
ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရး 
အဖဲြ႕ (WCS) မွ သဘာ၀ပတ္၀န္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းပညာ 
ကြၽမ္းက်င္သူ ေနာ္ေမေလသန္႔က 
ေျပာသည္။
 ဇုန္ငါးခုသတ္မွတ္၍ လန္ပိ 
ကြၽန္း၏ ဇ၀ီမ်ိဳးစံမု်ိဳးကဲြ ထနိ္းသမိ္း 
ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္ 
ရွားသူမ်ားက လက္ခံေသာ္လည္း 
ခရီးသြားဇုန္ သတ္မွတ္မည့္ အ 
ေရးကိ ုကန္႔ကြကခ္ဲၾ့ကသည။္ ကမၻာ 
လွည့္ခရီးသြားမ်ား သြားလာခြင့္ 
ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္ 
လက္ခံေသာ္လည္း  သီးသန္ ႔ခြဲ  

ထုတ္၍ တရား၀င္သတ္မွတ္မည့္ 
ကစိၥကိ ုအမ်ားက သေဘာမတူည ီ
ခဲ့ၾကေခ်။
 ‘‘သတ္မွတ္မယ္ဆိရုင ္ကြၽန္း 
ရဲ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္းကို သတ္မွတ္ 
ေစခ်ငတ္ယ္။ ေတာငဘ္က္ျခမ္းက 
ဆလုံေက်းရြာႏွစ္ခုနဲ ႔လည္း နီး  
တယ္။ လူရွိတဲ့ေနရာနဲ႔ ကပ္ေန 
ေတာ့ သြားေရး၊ လာေရးလည္း 
အဆင္ေျပတယ္။ အီကိုတိုရစ္ဇင္ 
ခရီးသြားလပုင္န္းရွိေတာ ့ဒအီေပၚ 
ကိ ုအေျချပဳၿပီး ေဒသခံေတြလည္း 
စီးပြားေရးလုပ္လို ႔ ျဖစ္တာေပါ့’’  
ဟု အဏၰ၀ါသပိၸအံသင္း ဥက႒ၠ ဦး 
တင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
  လန္ပိအဏၰ၀ါအမ်ိဳးသား 
ဥယ်ာဥ္ ဧရိယာတြင္ အရံကြၽန္း 
ငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ၀ါးကြၽန္း၊ ေရ 
ကြၽန္း၊ ပေလာကပ္ကြၽန္း၊ ကိုေဖာ့ 
ကြၽန္း၊ လိပ္ဥကြၽန္း၊ ခူႀကီးကြၽန္း၊ 
မႀကံဳဂလကက္ြၽန္း၊ စစတ္ပ္ပလက ္ 
ကြၽန္းတုိ႔ ပါ၀ငသ္ည။္ လန္ပိကြၽန္း 
အနီးတြင္ ဂ်လန္းကြၽန္း ဆလုံရြာ 
ႏွင့္ မႀကံဳဂလက္ဆလံုရြာ ႏွစ္ရြာ 
ရွိသည္။
 ယင္းကြၽန္းေပၚသုိ႔ ထိငု္းႏိငုင္ ံ
မွ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား ရ 
ေနာင္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ား 
မွ ျဖတ္၍ လန္ပိအဏၰ၀ါကြၽန္းသို႔ 
လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္အ 
ျပင္ နယူးဇီလန္၊ ဥေရာပ၊ ၾသစ  
ေၾတးလ်တုိ႔မွ လာေရာက္သည္မ်ား 
လည္းရိွသညဟု္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ 
ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။
  ‘‘ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္ 
တစ္ဖက္က ႏိုင္ငံတကာ ရန္ပံုေငြ 
ေတြ ရွိေပမယ့္လည္း တစ္ဖက္ 
တစ္လမ္းက ဒီလို ႏိုင္ငံျခားခရီး 
သြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္လိုက္ 
ရင္ ေငြ၀င္ေတာ့ ထိန္းသိမ္းေရး 
လုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျပဳ 
ေစပါတယ္။ ၀ါးလယ္ကြၽန္းထဲမွာ 
အဲဒီတစ္ေနရာကို  အီကို တိုရစ္ 
ဇင္လုပ္ဖို႔ ေခၚထားေပမယ့္လည္း 
သတ္မွတ္ခ်ကရိွ္ပါတယ္’’ ဟု ၀န္း 
က်င္/သားငွက္မွ ၫႊန္ၾကားေရး 
မွဴး ဦး၀င္းႏိငု္ေသာက္ ေျပာသည။္
 ခရီးသြားဇုန္အျဖစ ္သတ္မွတ္ 
ျခင္းသည္ ဟိုတယ္ေဆာက္ခြင့္  
ေပးျခင္းအတြက ္မဟတု္ေၾကာင္း၊ 
ႏိငုင္ံျခားခရီးသညမ္်ား လာ ေရာက ္ 
ၾကည့႐္ႈရန္အတြက ္သတ္မွတ္ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု တည္းခိုရိပ္ 
သာ တည္ေဆာက္မည့္ ၀ါးလယ္ 
ကြၽန္းတြင္ လိုအပ္သည့္ေနရာ အ 
ကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳထား 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားကြၽန္းမ်ား 
တြင္ ေနရာအလြတ္မ်ား ရွိေသာ္ 

လည္း ၀န္ႀကီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
နယ္ေျမမ်ား မဟတု္ေသာေၾကာင္ ့
စမီခံန္႔ခဲြခြင့္မရွိေၾကာင္း ဦး၀င္းႏိငု ္
ေသာ္က ေျပာသည္။
 ‘‘ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအားလံုး 
ကိ ုမတွထ္ားပါတယ။္ စမီကံနိ္းက 

တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
မယ့္ ကိစၥျဖစ္ေနေတာ့ မလုပ္လို႔ 
လည္း မရပါဘူး’’ ဟု ဦး၀င္းႏိုင္ 
ေသာ္က ေျပာသည္။
 သဘာ၀နယ္ေျမအျဖစ ္ထိန္း  
သိမ္းထားသည့္  ေျမဧက  ငါး 

ေသာင္းေက်ာတ္ြင ္ဒီေရေတာ၊ သ ဲ 
ေသာင္ခံုေတာ၊ အပူပိုင္းအၿမဲစိမ္း 
ေတာ၊ စြတ္စိုအၿမဲစိမ္းေတာ၊ ရႊံ႕ႏြံ 
ေတာစသည့္ ေတာအမ်ိဳးအစား 
ေပါင္း ေျခာက္မ်ိဳးေက်ာ္ ပါ၀င္ 
သည္။ စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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Star cruise အေပ်ာ္စီး သေဘၤာခရီးစဥ္ကုိ ျမန္မာခရီးသြားမ်ား စိတ္၀င္စားမႈမ်ား
ခန္႔ထက္ 

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၁၄
အာရတွြင ္လႀူကိဳကမ္်ားေသာ Star 
Cruise အေပ်ာ္စးီသေဘၤာ ခရီး 
စဥအ္တြက ္ျမနမ္ာႏုငိင္မံ ွလုကိပ္ါ 
ရန ္စတိ၀္ငစ္ားသမူ်ားလာေၾကာင္း  
သက္ဆုိင္ရာ ခရီးသြားလက္မွတ္ 
အေရာင္းဌာနမွ သတင္းရရိွသည။္
 Star Cruise အေပ်ာ္စီး  
သေဘၤာကို လုိက္ပါစီးနင္းရန္အ 
တြက္ စာရင္းေပးသူမ်ားသျဖင့္  
ဇြန္လအတြက္ ခရီးစဥ္တြင္ လူ  
ျပည့္သြား ၿပီျဖစ္ေ ၾကာင္း  ယင္း 
ခရီးစဥ္အတြက ္လကမွ္တ္ေရာင္း 
ခ်ေပးေသာ Sun Far ကမုၸဏမွီ တာ 
၀န္ရွိသူ မျဖဴျဖဴေအာင္က ေျပာ 
ၾကားသည္။
 Sun Far မွ စီစဥ္ေပးေသာ 

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ခရီးသြားလပုင္န္းေဖာ္ေဆာငမ္ည္
ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၁၄
ျမနမ္ာႏုငိင္အံပါအ၀င ္မဲေခါင္ျမစ ္
၀ွမ္းႏိုင္ငံ ေျခာက္ႏုိင္ငံတြင္ တစ္ခု 
တည္းေသာ ခရီးသြားလပုင္န္း ေစ်း 
ကြက္ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရိွေ ၾကာင္း  
ဟိုတယ္/ခရီး၀န္ႀကီး ဌာနမွ သတင္း 
ရရိွသည္။
  ျမန္မာႏုိင္ငံ  အပါအ၀င္ 
တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ 
ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္တို႔ ပါ၀င္ေသာ 
မဟာမဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ႏုိင္ငံမ်ား 
Greater Mekong Subregion 
(GMS) တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ ျဖစ္ 
ေပၚလာေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ 
ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား မေပ်ာက္ 
ပ်က္ေစေရးတုိ႔အတြက္ မဟာမဲ 
ေခါငခ္ရီးသြားလပ္ုငန္းဖိရုမ္ ၂၀၁၄ 
ကု ိမႏၲေလးၿမိဳ႕တြင ္ဇြန္လ ၉ ရက ္
မွစ၍ ေလးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့  
သည္။
 ‘‘အဓိက ျပဳလုပ္ခ်င္တာက 
ေတာ့ GMS ႏိုင္ငံေတြမွာ ခရီးစဥ္ 
ေတြ ေရးဆဲြေရးနဲ ႔  ေရွးေဟာင္း 
ယဥ္ေက်းမႈေတြ မေပ်ာက္ပ်က္ 
ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ 
အဓိကထားၿပီး ေဆာင္ရြက္တာ 
ပါ’’ဟု ဟိုတယ္ခရီး၀န္ႀကီးဌာန၏ 
ျပနၾ္ကားေရးတာ၀နခ္ ံဦးရဲေအာင ္
မုိးကေျပာသည္။
 ယင္းဖိုရမ္တြင္  ခရီးသြား   
လပ္ုငန္းဆုငိရ္ာအဖဲြ႕အစညး္တစ ္
ခုမွ မဲေခါင္ႏုိင္ငံမ်ားဆက္စပ္ၿပီး 

ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား ေရးဆြဲရန္ အ 
တြက္ တင္ျပခဲ့သည္ဟု ဖုိရမ္သုိ႔ 
တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဟုိတယ္/ 
ခရီးမ ွလက္ေထာက္ၫႊနၾ္ကားေရး 
မွဴး ဦးေဇယ်ာမ်ိဳးေအာင္က ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ‘‘ဒီလုိခရီးစဥ္ေတြ ေရးဆဲြဖို ႔ 
ကုိ အဆိုျပဳပါတယ္။ ဒါေတြက 
လည္း ေနာင္မွာျဖစ္လာမယ့္ ခရီး 
စဥ္ေတြပါ။ ဘယ္ေတာ့လဲ ဆုိ  
တာေတာ ့ေသေသခ်ာခ်ာစမီကံနိ္း 
ေတြ ေရးဆဲြရဦးမွာပါ’’ဟု ဦးေဇ 
ယ်ာမ်ိဳးေအာင္က   ေျပာၾကား 
သည္။
 ခရီးသြား လုပ္ငန္းေၾကာင့္ 
ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား  မ 
ေပ်ာက္ပ်က္ေရး၊ လူမႈဘ၀ ေန 
ထုိင္မႈမ်ားကုိ မထိခိုက္ေစေရးတုိ႔ 
အတြက ္ေဆာငရ္ြကသ္ြားမည္ျဖစ ္
ၿပီး  မဲေခါင္ေျခာက္ႏိုင္ငံအျပင္  
ႏုိင္ငံတကာမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ပညာရွင္မ်ားကပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ 
ရြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။
  မဲေခါင္ ေျခာက္ႏုိင္ငံတြင္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း  တစ္ခုတည္း 
ေသာ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
သာမက ခရီးစဥ္ေဒသသစ္မ်ား 
ေရးဆဲြေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအ 
ျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို ႔အတြက္ပါ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သတင္း 
ရရိွသည္။
 မဟာမဲေခါင္ ခရီးသြားလုပ္ 
ငန္းဖိုရမ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဒုတိယ 
အႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္၌ ျပဳလုပ္ 
မည္ျဖစ္သည္။

Package ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ 
ေခါက္လွ်င္ ခရီးသည္ ဦးေရ ၂၀  
သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းအေပ်ာ္ 
စီးသေဘၤာကိုသာ သီးသန္႔စီးနင္း 
လိပုါကလည္း ခရီးသြားအေရာင္း 
ကိုယ္စားလွယ္တိုင္းတြင္ ၀ယ္ယူ 
ရရွိႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။
 ‘‘ဒီသေဘၤာကို စီးဖို ႔ ျမန္မာ 
ကလူေတြက စိတ္၀င္စားတယ္။ 
မႏွစ္ကထက္စာရင္ ဒီႏွစ္မွာ ပို 
ၿပီး စတ္ိ၀ငစ္ားလာတာကိ ုေတြ႕ရ 
တယ္။ ဧၿပီလတုန္းကဆိ ုအၾကမ္း 
ဖ်င္းသိရသေလာက္ လူတစ္ရာ 
ေလာက္သြားၾကတယ္’’ ဟု မျဖဴ 
ျဖဴေအာင္က ဆုိသည္။
 လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 
လိုက္ပါမည့္သူမ်ားအတြက္ Pack− 
age ခရီးစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး 

ၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚ 
လာ ၉၉၉ ေဒၚလာမွ စတင္၍ 
သေဘၤာတြင္ေနထုငိ္ေသာ အခန္း 
အမ်ဳိးအစားအလုကိ ္ေစ်းႏႈန္းကြာ 
ျခားမႈရွိသည္။
 ‘‘ျမန္မာက  ခရီးသြားေတြ 
အတြက ္ဥေရာပစတိုငန္ဲ႔ စစီဥ္ေပး 
ထားတဲ့  သေဘၤာေတြလည္း ရွိ  
တယ္။ ဒီ Star Cruise ကေတာ့ 
အာရွစတုိင္ဆုိေတာ့ ပို ၿပီးေတာ့  
စိတ္၀င္စားၾကတာပါ’’ ဟု ခရီး 
သြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ 
ဦးက သုံးသပ္သည္။
  Super Star Gemini 
သေဘၤာမွ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္တြင္ 
ေျပးဆဲြမည္ ့စငက္ာပူ-မေလးရွား 
Tioman ကြၽန္း-စငက္ာပူ ေလးည 
အပိင္ါးရကခ္ရီးစဥက္ိ ုျမနမ္ာႏုငိင္ ံ

မွ လုိက္ပါလိုသူမ်ား စာရင္းေပး 
သြင္းႏုိင္ၿပီး ယင္းခရီးစဥ္ကို စင္ 
ကာပမူတွစဆ္င္ ့သြားေရာက၍္ စီး 
ရမည္ ျဖစ္သည္။
 ‘‘ရန္ကုန္  ဆိပ္ကမ္းကေန 
တုိက္႐ိုက္စီးနင္းမယ့္ ခရီးစဥ္က 
ေတာ့ ႏုိ၀င္ဘာလေလာက္မွ ၀င္ 
မယ္ထငတ္ယ္’’ ဟု မျဖဴျဖဴေအာင ္
က ဆုိသည္။ 
 Star Cruise အေပ်ာ္စီး  
သေဘၤာ ကုမၸဏီသည္ ေဟာင္ 
ေကာင္အေျခစိုက္ ကမုၸဏီျဖစ္ၿပီး 
အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ ေျခာက္စီးျဖင့္ 
ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္၀မ္၊ စင္ကာပူ၊ 
မေလးရွား၊ ထုငိ္းစေသာ ႏုငိင္မံ်ား 
ရွိ ကမ္းေျခမ်ားသို႔ ခရီးစဥ္မ်ား ပို႔ 
ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ဆီးရီးယားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလအထူးသံတမန္ လက္ကဒါဘရာဟီမီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
ေက်ာ္မ်ိဳး

‘‘ဒီႏိုင္ငံက ေနာက္ထပ္ဆုိမာလီယာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္’’
 မစၥတာလက္ကဒါ ဘရာဟီ 
မီဟာ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ 
ရပ္စဲေရးအတြက ္အဓကိႀကိဳးပမ္း 
ခဲ့တဲ့ သံတမန္မ်ားထဲက တစ္ဦး 
ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ဟာ ဆီးရီးယား 
ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ 
သမၼတအာဆတ္၊ အတိုကအ္ခံသ ူ
ပုန္အဖဲြ႕ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ 
ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား စုေပါင္းပါ၀င္တဲ့ 
ဂ်ီနီဗာေဆြးေႏြးပဲြေတြကို ကုလ 
သမဂၢရဲ႕ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံဆိုင္ရာ 
အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဦး 
ေဆာင္က်င္းပေပးခဲ့သူ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးခန္႔ အဲဒီေနရာ 
မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့သူ 
ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလကေတာ့ ရာ 
ထူးက ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ 
ေၾကာင့္ ဂ်ာမန္စပိုင္းဂဲလ္ မီဒီယာ 
ဟာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ တာ၀န္တစ္ရပ္ 
ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ သတ္ 
မွတ္ျခင္းခံရတဲ ့မစၥတာ ဘရာဟီမီ 
နဲ႔ ေတြ႕ဆံုကာ ဆီးရီးယားျပည္ 
တြင္းစစ္အေၾကာင္း၊ ဆီးရီးယား 
ျပႆနာရပ္ဆိုင္းေရး ႀကိဳးပမ္းရာ 
မွာ အေနာက္အုပ္စုရဲ႕ အမွားအ 
ယြင္းေတြအေၾကာင္းနဲ႔ အဲဒီႏိုင္ငံ 
မွာ ႀကီးထြားလာေနတဲ့ အစၥလာမ္ 
မစအ္စြန္းေရာကအ္ဖဲြ႕ေတြရ႕ဲ အႏ ၲ
ရာယ္အေၾကာင္းေတြကို ေမးျမန္း 
ထားခဲ့ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးျပဳ 
လုပ္ေမးျမန္းသူကေတာ့ စပိုင္း 
ဂလဲမွ္ ဆဆူန္ခိုဘယ္ျဖစပ္ါတယ္။

မစၥတာ ဘရာဟီမီရွင္။့ သအံမတ္ 
ႀကီးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလမွာ ဆီးရီး 
ယားႏိုင္ငံ ကုလအထူးကိုယ္စား 
လွယ္ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ခဲ့ 

တယ္ေနာ္။ အဒဲတီာ၀န္ကိ ု၂၀၁၂ 
မွာ လူႀကီးမင္း စယူေတာ့ ေတာ္ 
ေတာ္မ်ားမ်ားက ဆီးရီးယားမွာ 
အဒဲလီိ ုၿငမိ္းခ်မ္းေရးရေအာင ္လပု ္
ရမယ့တ္ာ၀နဟ္ာ မျဖစ္ႏိငုတ္ဲလ့ပု ္
ငန္းတစ္ရပ္လို ႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾက 
တာပါ။ သံအမတ္ႀကီးကေရာ 
ဘာေတြေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္ 
မွန္းခဲ့ဖူးပါသလဲ။
 ကြၽန္ေတာ့္အႀကံအစည္က 
ေတာ ့အခလုည္း အဒဲအီတိငု္း ရွိေန 
ဆဲပါပဲ။ (ဆီးရီးယားသမၼတ) ဘာ 
ရွားအယ္လ္ဆာဆတ္ကို သမၼတ 
အျဖစ္ ဆက္ေနေစမယ့္အစား အာ 
ဏာဆက္ခံမယ့္သူကုိ ထိန္းေက်ာင္း 
ေပးသြားမယ့္ဥေသွ်ာင္ ေနရာက 
ေန ေနေစဖို႔ သူသေဘာတူႏိုင္ဖို႔ 
ျဖစပ္ါတယ္။ သပူါ၀ငတ္ဲ့ ႏုငိင္ံေရး 
အေျပာင္းအလဲနဲ႔ပဲ ဆီးရီးယား 
ႏိုင္ငံသစ္ဆီ ေရာက္သြားေစဖို႔ပါ။ 
အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး 
အခထုလိည္း စတိက္ူးေမွ်ာမ္နွ္းေန 
တုန္းပါ။ 

သအံမတ္ႀကီးအေနနဲ႔ လက္ေလွ်ာ့ 
ရေတာမ့ယလ္ို႔ ျပခဲတ့ဲ ့သီးျခားျဖစ ္
စဥတ္စခ္ခုမု်ား ရွခိဲရ့င ္ေျပာျပေပး 
ႏိုင္မလား။
 ဂ်ီနီဗာကြန္ဖရင့္-၂ လို႔ေခၚ 
တဲ့ ဒုတိယအခ်ီေဆြးေႏြးပဲြမွာ ဒီ 
ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ အဆံုးသတ္ခဲ့ခ်ိန္ 
မွာ ဒီေစစ့ပည္ိႇႏႈငိ္းေရးျဖစစ္ဥဟ္ာ 
ကာလတိုအခ်ိန္အပိုင္းအျခားအ 
တြင္း ျဖစ္လာႏိုင္ဖို႔ မရွိေတာ့ဘူး 
ဆိုတာ သိနားလည္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒါ ဘာျဖစ္ခဲ့လို႔ပါလဲ။
 ဒီေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ ႐ုရွား 
ေရာ အေမရိကန္မွာ သတုိူ႔ရ႕ဲ မိတ္  
ေဆြႏိုင္ငံေတြကို ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ေလးေလးနက္နက္နဲ႔ ေစ့စပ္ညိႇ 
ႏႈိင္းမႈေတြမွာ ပါ၀င္လာေအာင္ မ 
ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

ဆီးရီးယားသမၼတ အာဆတ္နဲ႔ပတ္ 
သကလ္ိ္ု႔ အျငင္းအခုံျဖစရ္တာေတြ 
ေရာ ဘယ္လိအုတိုင္းအတာအထိ 
ရွိပါသလဲ။
 သမၼတ အာဆတ္ကိစၥက 
ေတာ ့ႀကီးမားတဲ ့အတားအဆီးပါ 
ပဲ။ ဆီးရီးယားအစိုးရဟာ ဂ်ီနီဗာ 
ကိ ုေရာကလ္ာတယဆ္ိတုာ ႐ရုွား 
ေတြကိ ုေက်နပ္ေစဖို႔ျဖစၿ္ပီး သတူုိ႔ 
က ျပည္တြင္းစစ္ထဲမွာ စစ္ေရးအ 
ရ ႏိုင္ေနၿပီလို႔ ထင္မွတ္ေနၾကပါ 
တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ သူတို႔ကို ေျပာ 
ခဲ့ပါတယ္။ ‘‘ခင္ဗ်ားတို႔ကို သမၼတ 
အာဆတ္ေပးလိုက္တဲ့ ၫႊန္ၾကား 
ခ်က္က ဂ်ီနီဗာကို သြားလိုက္။ ဒါ 
ေပမဲ့ ဘယ္လို အေလွ်ာ့ေပး ညႇိ 
ႏႈိႈင္းတာမ်ိဳးမွ မလုပ္နဲ႔။ ဘာကိုမွ 
အေလးအနက္ထား မေဆြးေႏြးနဲ႔ 
လို႔ ေျပာခဲတ့ယဆ္ိတုာ ကြၽန္ေတာ ္
ေသခ်ာေျပာရဲပါတယ္’’ လို႔။

တျခားဘက ္(အတုိကအ္ခံဘက)္ 
ကေရာ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။
 ဆီးရီးယားအတုကိအ္ခၾံကား 
မွာ အမ်ားစကု ဂ်နီဗီာေဆြးေႏြးပဲြကိ ု
ဆန္႔က်င္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔က 
စစ္ေရးေျဖရွင္းခ်က္ကိုပဲ ပိုႀကိဳက္ 
ၾကတယ္။ သူတုိ႔ ဂ်ီနီဗာကိုလာ 
ေတာလ့ည္း လံုး၀ကိ ုျပငဆ္ငထ္ား 
တာမရွိသေလာက္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ 
အနည္းဆံုးေတာ့ သတုိူ႔က သမၼတ 
အာဆတန္ဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ စတင ္
ဖို႔ ဆႏၵရိွၾကတယ္။ အာဆတ္လည္း 
ေဆြးေႏြးလာမယ္ေပါ့ေလ။

ဒီေတာ့ သအံမတ္ႀကီးအေနနဲ႔ ဘာ 
အခြင့္အေရးမွ မရွိခဲ့ဘူးေပါ့။
 ဂ်ီနီဗာ ေဆြးေႏြးပဲြလုပ္ဖို ႔ 
ကြၽန္ေတာတ္ို႔ ျပင္ဆင္ေနတနု္းမွာ 
႐ုရွားေတြနဲ႔ အေမရိကန္ေတြကို 
ကြၽန္ေတာ္ ႀကမိဖ္နမ္်ားစြာ ေျပာခဲ ့
ပါတယ။္ သတူို႔ဟာ ဆီးရီးယားအ 
စိုးရနဲ႔ အတုကိအ္ခကံိယုစ္ားလယွ ္
ႏစွဖ္ကစ္လံုးကိ ုေခၚၿပီး သတိုူ႔ဆႏၵ 
နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ရန္ျဖစ္ခုိင္း၊ ေအာ္ 
ဟစ္ခုိင္းေနတာပဲလုိ႔ ေျပာခ့ဲတယ္။

သူ႔ႏိငုင္ ံေကာင္းက်ိဳးအတြက ္သမၼ 
တအာဆတ္က ဘာေၾကာင့္ လူ 
တိုင္းနဲ႔အတူ တဲြလုပ္လို႔ရႏိုင္မယ့္ 
အစားထိုးေခါင္းေဆာင္သစ္တစ္ 
ေယာက္ကို အာဏာလဲႊေပးဖို ႔ 
လက္မခံႏိုင္ ျဖစ္ရတာလဲ။
 ဒါက သူ႔အစိုးရေလ။ သူ႔မွာ 
က အာဏာကို အာသာငမ္းငမ္း 
ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအစိုးရဆိုတာက 
သူ႔ပုဂၢလိက တစ္ဦးတည္းကို ၀န္း 
ရံတည္ေဆာကထ္ားတယ္။ သကူ 
လည္း သူ႔ကို အာဏာၿမဲေစဖို႔ ရံ 
ေပးထားတဲ့ လူေတြအေပၚမွာ ၾသ 
ဇာရွိေနဆဲပဲ။ သူေျပာေနတဲ့ ပံုက 
လည္း ‘‘ျပညသ္ူေတြက ကြၽန္ေတာ့္ 
ကိုလိုအပ္ရင္ ကြၽန္ေတာ္ မျငင္း 
ႏုိင္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္က ဆီးရီး 
ယားႏိုင္ငံသားတစ္ဦးပါ။ ကြၽန္ 
ေတာ္ေရြးေကာကပ္ဲြေတြမွာ မ ဲ၅၀ 
ရာခိငု္ႏႈန္းနဲ႔ တစမ္ပဲ ဲရဦးရာထူးမွာ 
ဆက္ေနပါမယ္။ မ ဲ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ေအာက္ တစ္မဲေလ်ာ့ရင္ေတာ့ 
ကြၽန္ေတာ္ဆင္းေပးသြားပါမယ္’’ 
ဆိတုာခ်ည္းပ။ဲ ေနာကထ္ပ္ သမၼတ 
သက္တမ္းခုႏွစ္အတြက္ မေန႔က 
ပဲ သူျပန္အေရြးခံလိုက္ရတယ္။ 
ဒီေတာ့ ဆီးရီးယားမွာ ႀကံဳေနရ 

တာက တစ္ဖက္မွာက အာဆတ္ 
အာဏာၿမဲေနသေရြ႕ ဘာေျဖရွင္း 
ခ်ကမ္ ွမရွဘိူးလို႔ ေျပာေနတဲ ့တစ ္
ဖက္ရိွတယ္။ တျခားတစ္ဖက္ 
မွာေတာ့ အာဆတ္မရရွိရင္ ဘာ 
ေျဖရွင္းခ်က္မွ မရွိဘူးလို႔ ေျပာ 
ေနတာလည္း ရိွေနတယ္။ ခငဗ္်ား 
အေနနဲ႔ စက၀္ိငု္းတစခု္ထကဲိ ုေလး 
ေထာင့္တစ္ခုကို ဘယ္လို ထိုး 
ထည့္ရမလဲဆိုတာ သိလား။ 

အာဆတ္ဟာသူ႔ရ႕ဲစစတ္ပ္က စစ ္
ပဲြကိ ုတိကုခ္ိကု္ေနတဲပ့ံကုိုေရာ သ 
တိထားမိပါသလား။
 ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ သတိထား 
မိတာေပါ့ဗ်ာ။

ဆီးရီးယားစစ္တပ္က ရဟတ္ 
ယာဥ္ေတြေပၚကေန အရပ္သား 
ျပည္သူေတြ ရွိတဲ့ေနရာေတြကို 
ေလာငစ္ာဆဗီံုးေတြ ႀကခဲ်တာေတြ 
ေရာ ေဆး႐ံုေတြကိုပစ္မွတ္ထား 
ဗံုးႀကတဲာ။ ျပညသ္ူေထာင္ေသာင္း 
နဲ႔ခ်ီၿပီး ႏွပ္ိစကသ္တ္ျဖတ္ တာေတြ 
ကေရာ။
 သူေကာင္းေကာင္းသိတာ 
ေပါ့။ သူ႔အေနနဲ႔ျဖစ္ပ်က္ေနတာ 
ေတြကို အေသးစိတ္ေတာ့ သိ 
ေကာင္းမွသိမယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အ 
ေနနဲ႔ လူေတြ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခံ 
ေနရတာ။ ဗံုးေတြႀကခဲ်ခံေနရတာ၊ 
ၿမိဳ႕ေတြ ဖ်က္ဆီးခံရတာကို သူသိ 
တာ က်ိန္းေသပါတယ္။ စစ္ေျပး 
ဒုကၡသည္ ၂ ဒသမ ၅ သန္းရွိတာ 
ကို သူ႔အေနနဲ႔ မသိက်ိဳးကြၽန္မျပဳ 
ႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒီအေရအတြက္က 
ေနာက္ႏွစ္ဆိုရင္ ေလးသန္းအထိ 
တိုးလာမွာပါ။ ႏုငိင္တံြင္းမွာလည္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေနရတဲ့ ဒုကၡ 

သည ္ေျခာကသ္န္းေလာကရိွ္တယ္ 
ဗ်ာ။ သူ႔ရဲ႕အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲ 
မွာ အက်ဥ္းသားငါးေသာင္းခန္႔က 
ေန တစသ္နိ္းေလာကရ္ွတိာကိ ုသ ူ
သိပါတယ္။

ဒအီခ်က္ေတြကိ ုလႀူကီးမင္းအေန 
နဲ႔ သူနဲ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ၿပီး ေျပာ 
ဖူးလား။
 ေျပာဖူးတာေပါ့။ သူ႔အက်ဥ္း 
ေထာင္ေတြထဲမွာ အက်ဥ္းသား 
၂၉၀၀၀ ေလာကရိွ္တယ္ဆိတုဲ့ စာ 
ရင္းတစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္ေျပာျပခဲ့ 
ဖူးတယ။္ အဒဲစီာရင္းကိလုည္း သူ႔ 
႐ံုးကိ ုကြၽန္ေတာ ္ေပးခဲဖ့ူးပါတယ။္

ဆီးရီးယားအစိုးရဟာ ျပည္တြင္း 
စစ္မွာ အဓိကတရားခံလား။ ဒါမွ 
မဟုတ္တျခားအဖဲြ႕ (သူပုန္) ေတြ 
ကေရာ စစရ္ာဇ၀တမ္ႈေတြကိ ုက်ဴး  
လြန္ေနပါသလား။
 စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြကို ေန႔ 
တိုင္းပဲ ႏွစ္ဖက္စလုံးက က်ဴးလြန္ 
ေနတယ္။ လူေတြကို အငတ္ထား 
တာဟာလည္း စစ္ပဲြရဲ႕ လက္နက္ 
တစခု္ပ။ဲ ခငဗ္်ားအေနနဲ႔ လူေပါင္း 
ႏစွသ္နိ္းခဲြေလာကဆ္ကီိပုို႔မယ္ ့ေရ 
နဲ႔ ရိကၡာေတြကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ 
လိုက္ၿပီဆိုရင္ အဲဒါကို ဘယ္လို 
ေခၚမွာလဲ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ 
တခ်ိဳ႕လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ေတြ 
က အရပသ္ားေတြကိ ုလသူားဒိုငု္း 
ေတြအျဖစ ္သံုးေနတာရွတိယ။္ ဒါ 
ေပမဲ ့စစပ္ဲြမွာ အာဆတအ္စိုးရမွာ 
လူသံုးသိန္းေလာက္ရွိတဲ့ စစ္တပ္ 
တစ္ခုရိွတယ္။ ေလယာဥ္ေတြ ရိွ 
တယ္။ အတိုက္အခံေတြဘက္မွာ 
ေတာ့ အဲဒါေတြ ရွိမေနဘူးေလ။

စာမ်က္ႏွာ ၃၇ 
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အစၥေရးႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ခံသမၼတ
႐ူဗင္ရီဗလင္

ရဲမင္း

ဆီးရီးယားအတိုက္အခံ တပ္ဖဲြ႕ 
ေတြထဲမွာေရာ အာဆတ္နဲ႔ သူ႔အ 
စိုးရကိ ုအႏိငုတ္ိကု္ႏိငု္ေျခရွတိဲ ့အ 
ဖဲြ႕တစ္ခုခုမ်ား မရွိဘူးလား။
 ကုလသမဂၢအေထြေထြအ 
တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပက္ ဆီးရီးယားမွာ 
စစ္ေရးအရ ေျဖရငွ္းႏိငုတ္ဲ ့အခ်က ္
မရွိဘူးလို႔ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေျပာ 
ေနခဲ့တာပါ။ အစိုးရဘက္ကေရာ 
အတုိကအ္ခံဘကက္ပါ စစ္ေရးအ 
ရ အျပတ္အသတ္ ေအာင္ျမင္မႈ 
ကို မရႏိုင္ပါဘူး။

ဆီးရီးယားကို အဆံုးစြန္အေနနဲ႔ 

ဘယ္လိုျဖစလ္ာမယ္လို႔ သအံမတ္ 
ႀကီးထင္ျမင္ထားပါသလဲ။
 ဒီႏိငုင္ကံ ေနာကထ္ပ ္ဆုမိာ 
လီယာျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံက 
လူတိုင္းထင္ၾကသလို အကဲြကဲြအ 
ျပားျပား ျဖစသ္ြားမွာေတာ ့မဟတု ္
ဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ စစ္ဘုရင္ 
ေတြကိုယ္စီနဲ႔ ယိုယြင္းပ်က္စီးေန 
တဲ့ ႏိုင္ငံ failed state တစ္ခု ျဖစ္ 
ေတာ့မွာပါ။ 
—Ref: Interview with UN 
Peace Envoy Brahimi, Syria 
will Become Another Somalia. 
Spiegel:7th

မစၥတာ႐ူဗငရီ္ဗလငသ္ည ္အစၥေရး 
ႏုငိင္ံေရးသမား၊ ေရ႕ွေနႏငွ့ ္ လကရ္ွ ိ
အစၥေရးႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ခံ 
သမၼတျဖစ္သည္။ လီကြတ္ပါတီ 
ဝင္ျဖစ္ ၿပီး အစၥေရးလႊတ္ေတာ္ 
Knesset ၏ ဥကၠ႒ေဟာင္းလည္း 
ျဖစသ္ည။္ ၂၀၁၄ ခုႏစွ ္ဇြန္လ ၁၀  
ရက္က အစၥေရးႏုိင္ငံ၏ ဒသမ 
ေျမာက ္သမၼတအျဖစ ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ 
ရသည္။
 ရီဗလင္ကုိ  ၁၉၃၉ ခုႏွစ္  
စကတ္ငဘ္ာ ၉ ရကတ္ြင ္ေဂ်႐ုဆ 
လင္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေဂ်႐ု 
ဆလင္  ဟီဘ႐ူးတကၠသိုလ္ မွ  
ဥပေဒဘြဲ႕ရရိွခဲ့ၿပီး ေရွ႕ေနအျဖစ္ 
လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။
 ႐ူဗင္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ 
ပထမဆံုးအႀကိမ္ အစၥေရးလႊတ္ 
ေတာသ္ိုိ႔ ေရြးေကာကတ္င္ေျမႇာက ္
ခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၈၈ မွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အ 
ထိ လကီြတ္ပါတီဥက႒ၠအျဖစ ္တာ 
ဝန္ယူခဲ့သည္။
 ၁၉၉၂ ခုႏစွတ္ြင ္ေရြးေကာက ္
ပြဲ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့၍ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
ေနရာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာလ္ည္း ၁၉၉၆  
တြင္ လႊတ္ေတာ္သို ႔ ျပန္ေရာက္ 
လာသည္။ ၁၉၉၉ တြင္ အမတ္ 
အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာကခံ္ရၿပီးေနာက ္၂၀၀၁ တြင ္
ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔ 
အပ္ခံရၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ 
တာဝန္ထမ္းေဆာငခ္ဲ့သည။္ ယင္း 
ႏွစ္မွာပင္ ႐ူဗင္မွာ လႊတ္ေတာ္ 
ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။
 လႊတ္ေတာဥ္က႒ၠအျဖစ ္ႏုငိင္ ံ
ေရးအရ ၾကားေနမႈ အစဥ္အလာ 
ကို ႐ူဗင္က ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ေအရီ 
ယယရ္ွာရြနက္ု ိအျပင္းထနဆ္ံုး ေဝ  
ဖန္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
တရားသူႀကီးႏွင့္လည္း လူသိရွင္ 
ၾကား ထပိတ္ိကုရ္ငဆ္ုငိမ္ႈမ်ား ရွခိဲ ့ 
သည္။ ၂၀၀၆ မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အ 
ထိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ထပ္မံပါဝင္ခဲ ့
ၿပီး ၂၀၀၉ လႊတ္ေတာ္ဥက႒ၠအျဖစ ္
ထပမ္ံေရြးေကာကတ္င္ေျမႇာကခ္ရံ 
သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၂၀  
အနက ္၉၀ ဦးက ၎ကိ ုေထာကခံ္ 
ခဲ့သည္။
 ႐ူဗင္သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ 
က အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥတစ္ခု 

တြင ္ပါဝငပ္တ္သကခ္ဲသ့ည။္ ဂါဇာ  
ေဒသသို႔သြားေသာ ေရယာဥအ္ပုစ္ ု
ကိစၥတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ပါလီမန္ 
အမတ္တစ္ဦးကို  ဖယ္ရွားေရး 
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္၏ 
အႀကံေပးခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့၍ 
ေဝဖန္ထိုးႏွက္ခံရသည္။
 သို႔ေသာ္ အစၥေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ  
ရပ္ျခား လစ္ဘရယ္အမ်ားအျပား 
က ၎၏လုပ္ရပ္ကို ေထာက္ခံခဲ ့
သည။္ အစၥေရးႏငွ့ ္ပါလကစ္တိုင္း  
အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခေဒသကို 
ခြဲျခား၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံအနာဂတ္ ရပ္ 
တည္ေရးကိစၥတြင္လည္း ၎က 
ယင္းသို႔ခြဲျခားမည့္အစား ပါလက္ 
စတုိင္းတုိ ႔ကုိ အစၥေရးႏုိင္ငံသား 
မ်ားအျဖစ ္လကသ္င့ခံ္လုသိညဟု္ 
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္က 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ႐ူဗင္ရီဗလင္သည္ ၂၀၁၄ 
ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္ေထာကခ္မံ ဲ၆၃ 
မဲျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ မီယာရွီထရစ္အ 
ေပၚ အႏုိင္ရၿပီး အစၥေရးသမၼတ 
အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ၁၉၆၀ 
ျပည့္ႏွစ္မ်ားကပင္ သက္သတ္ 
လြတစ္ားသံုးခဲသ့ ူ႐ဗူငသ္ည ္ဇလူုငိ ္
၂၄ ရကတ္ြင ္သမၼတအျဖစ ္က်မ္း 
သစၥာက်ိန္ဆိုမည္ျဖစ္သည္။
 ႐ူဗငရီ္ဗလငသ္ည ္ဇနီးသည ္
နခီ်ာမာႏငွ့ ္သားသမီးေလးဦး ထြန္း 
ကားထားသည္။

—Ref: Wikipedia

စာမ်က္ႏွာ ၃၆ မွ
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Asia
ကမၻာ့ဖလားအထိမ္းအမွတ္ ဂ်ာမန္ဘီယာပုလင္းမ်ားတြင္ အီရန္အလံေဖာ္ျပထား၍ ကန္႔ကြက္ခံရ

ထုိင္းေရလုပ္ငန္းကုမၸဏီ လုပ္သားမ်ားကို  
ကြၽန္ကဲ့သုိ႔ခုိင္းေန၍ ဥေရာပ 
စူပါမားကက္ႀကီးအခ်ိဳ႕ အဝယ္ရပ္ဆုိင္း

တီဟီရန္၊ ဇြန္-၁၄
ဂ်ာမနီ ဘယီာကမုၸဏတီစခု္သည ္ 
ကမၻာ့ဖလားၿပိဳငပ္ြ ဲအထိမ္းအမွတ္ 
အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေသာ ၎တုိ႔ 
ဘယီာပလုင္းမ်ားတြင ္ၿပိဳငပ္ြဲႏုငိင္ ံ
မ်ား၏ အလံမ်ားအား ေဖာ္ျပရာ၌ 
အီရန္အလံကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ရာ 
ေစာက္ားသကဲသ့ို႔ ျဖစ္ေနၿပီး အရီန ္
အမတ္မ်ားက ကန္႔ကြကမ္ႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။
 အဆုိပါကုမၸဏီမွာ Gaffel 
Koelsch ျဖစၿ္ပီး ၿပိဳငပ္ြဝဲငအ္သင္း 

မ်ား၏ အလံမ်ားကို အျခားႏုိင္ငံ 
အလမံ်ားကဲ့သုိ႔ပင ္အီရန္အလကံိ ု
လည္း ပုလင္းတံဆိပ္ေနရာတြင္ 
ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 သို ႔ေသာ္ အီရန္အလံတြင္ 
အစၥလာမ္ဘာသာအရ ဘုရား 
သခင္ကို အေလးအျမတ္ထား 
သည္ ့‘‘ဘရုားသခငသ္ည ္ႀကီးျမတ္ 
သည္’’ဟု ေရးထားသည့္ စကား 
လံုးမ်ားလည္း ပါဝင္ကာ ႏုိင္ငံ၏ 
လမူ်ားစ ုအစၥလာမ္မစဘ္ာသာဝင ္
မ်ားမွာလည္း အရက္ေသစာ 

ေသာက္သံုးျခင္းကို ဘာသာေရး 
အရ တားျမစထ္ား၍ ဘယီာပုလင္း 
တြင ္ႏုငိင္အံလံျမငရ္ျခင္းမွာ ျပႆ 
နာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။
 အီရန္အမတ္တစဦ္းက ထုိသုိ႔ 
ဘီယာပုလင္းတြင္ အလံပံုတင္ 
ထားျခင္းကု ိခြင့္ျပဳခဲသ့ည္အ့တြက ္ 
ဖီဖာသည္ အီရန္ကုိ မေလးမစား 
လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိခဲ့သည္။
 ‘‘ဒါဟာ ပထမဆံုးအႀကမ္ိ အ 
ေနနဲ႔ ထင္ရွားစြာပဲ ဖီဖာက ကမၻာ့ 
ဖလားမွာ ဒီလိုျဖစ္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳလုိက္ 

တာပါပဲ။ အျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ 
လည္း အီရန္အလံကုိ ကိုယ္တစ္ 
ဝက္ ဗလာက်င္းထားတဲ့ အမ်ိဳး 
သမီးေတြက ဝတဆ္ငတ္ာမ်ိဳးေတြ 
ကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု 
အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဟာမစ္ရာ 
ေဆအီက ေျပာသည္။
 အီရန္အားကစားဝန္ႀကီးက 
လည္း အစိုးရသည္ ဆက္လက္ 
လပု္ေဆာငရ္န ္ရွသိညမ္်ားကိ ုဆံုး 
ျဖတ္ႏုငိရ္နအ္တြက ္အေထာကအ္ 
ထားမ်ားကိ ုစုေဆာင္းေနေၾကာင္း 

ဆုိသည္။
 သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
ဟာမစ္ရာေဆအီသည္ ၎၏ 
ဘရာဇီးသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ 
မည့္ ခရီးစဥ္အတြက္ အစိုးရက 
ေပးရမည့္ ခရီးစရိတ္မ်ား ေပါက္ 
ၾကားသြားၿပီးေနာက္ ေဝဖန္မႈမ်ား 
စြာလည္း ခံခဲ့ရသည္။
 အီရန္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အ 
လလီာရဂီ်ာနကီမ ူကမၻာဖ့လားသို႔ 
သြားေရာက္လုိေသာ အမတ္မ်ား 

သည ္ကိယု္ဘ့ာသာ ေငြေပး၍သြား 
ရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဆုိခဲ့ 
သည္။
 မက္ေဒၚနယ္ ဟမ္ဘာဂါ 
ကုမၸဏီသည္ ၁၉၉၄ ကလည္း 
ကိရုမက္်မ္းစာမ ွစာသားမ်ားပါဝင ္
ေသာ ေဆာဒ္အီာေရဗီးယားအလ ံ
ကို ကမၻာ့ဖလားေၾကာ္ျငာအေန 
ျဖင့္ ထုပ္ပိုးျပခဲ့ဖူးရာ ကန္႔ကြက္မႈ 
မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရဖူးသည္။

—Ref: BBC

လန္ဒန္၊ဇြန္-၁၄
ဥေရာပ၏ ထိပ္တန္း စပူါမားကက ္
ဆုိင္ႀကီးမ်ားသည္ ထုိင္းပုစြန္တင္ 
ပို႔ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ လူမ 
ဆန္သည့္ အေနအထားမ်ားျဖင့္ 
လပုသ္ားမ်ားအား ကြၽနက္ဲသ့ုိ႔ ခုငိ္း 
ေစကာ လုပ္ကုိင္ေစေနျခင္းမ်ား 
ေၾကာင္ ့ထုငိ္းႏုငိင္မံ ွအဝယမ္်ားကိ ု
ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။
 ျပင္သစ္အေျခစိုက္ Carre-
four ကုမၸဏီမွာ ထုိင္းပုစြန္တင္ပို႔ 
သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
Charoen Pokphand (CP) Foods 
ထံမွ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း 
ကို ရပ္တန္႔လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ 
သည္။
 ယင္းျ ပင္သစ္ကုမ ၸဏီ မွာ  
ထုိင္းကုမၸဏီသည္ ကြၽန္လုပ္သား 
မ်ားကို သံုးေနၿပီး လူမဆန္သည့္ 
အေျခအေနမ်ားျဖင့ ္လပုသ္ားမ်ား 
ကုိ ခုိင္းေစေနေၾကာင္း အဂၤလန္ 
ဂါးဒီးယန္းသတင္းက ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး 
ေနာက ္အဝယမ္်ားကု ိယခလုု ိရပ ္
ဆုိင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘ႀကိဳတင္သတိေပးတဲ့အေန 
နဲ႔ Carrefour ကုမၸဏီဟာ ထိုင္း 
ကုမၸဏီဘက္က အေၾကာင္းစံုကို 
ေနာက္ထပ္ မသိရမခ်င္း တိုက္ 
႐ိုက္ေရာ သြယ္ဝိုက္ဝယ္ယူမႈေတြ 

ကို ရပ္ဆုိင္းထားပါတယ္’’ဟု 
ျပင္သစ္ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က ္
တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။
 ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ကမၻာ့ 
တတိယအႀကီးဆံုး စူပါမားကက္ 
ကုမၸဏီစုျဖစ္သည့္ Tesco က 
လည္း ၎တို႔သည္ ထိုင္းကုမၸဏီ 
CP Foods ထံမွ ကန္ုၾကမ္းမ်ားကိ ု
ဆက္လက္ဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထိုင္းကုမၸဏီ 
ဘက္မွ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန 
မ်ား တုိးတက္ေရးကိ ုကညူီေဆာင ္
ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆို 
သည္။
 ‘‘ကြၽန္စနစ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
လုံးဝလက္မခံႏုိင္ပါဘူး။ CP 
Foods နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔ရ႕ဲ စပူါမားကက္ေတြမွာ ေရာင္း 
ခ်တဲ ့ေရာင္းကနု္ေတြကိ ုက်င္ဝ့တ ္
ညီၫြတ္စြာ ထုတ္ထားတဲ့ ထုတ္ 
ကနု္ေတြျဖစဖ္ုိ႔ ေသခ်ာလပု္ေဆာင ္
ေနပါတယ္’’ဟု Tesco ကမုၸဏကီ 
ေျပာသည္။
 ဂါးဒယီန္းသတင္းစာက ထုငိ္း 
CP Foods သည ္၎ပုိငဆ္ုငိ္ေသာ 
ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားႏွင့္ ကြၽန္ 
ျပဳထားသည့္ တံငါသည္မ်ားထံမွ 
ပစုြန္ႏငွ့ ္ငါးကနုၾ္ကမ္းမ်ား ဝယယ္ ူ
ျခင္းကု ိျပဳလပု္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။     —Ref: CNA
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‘‘ဂီတေလာကနဲ႔
သ႐ုပ္ေဆာင္ေလာကမွာဆုိရင္
ဂတီေလာက,ကပုိေႏြးေထြးတယ’္’
ေအသင္ခ်ိဳေဆြႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

မႏၲေလးမွာ အၿငိမ့္ကဖို႔ 
အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္ေနတဲ့ နန္းခင္ေဇယ်ာ
ဇဲြဉာဏ္
ရန္ကုန္-အင္တာနက္မယ္အၿငိမ့္ 
ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ 
အ စအီစဥ္ရိွရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕သည ္
သဘငၿ္မိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့ ္
အေကာင္းဆံုးေဖ်ာ္ေျဖႏိငုရ္န ္ျပင ္
ဆင္ေနေၾကာင္း နန္းခင္ေဇယ်ာ 
က ေျပာသည္။
 ‘ ‘မႏၲေလးက သဘင္ ၿ မိဳ ႕ 
ေတာ္ႀကီးျဖစ္တယ္။ နန္းခင္တို ႔ 
ပထမဆံုးအႀကိမ္ကခဲ့တဲ့ပဲြ မွာ  
လည္း လိအုပတ္ာေတြ ရွခိဲတ့ာဆိ ု
ေတာ့  မႏၲေလးပဲြအတြက္  အ 
ေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ 
သြားမွာပါ’’ ဟု ၎က ေျပာသည။္
 ယင္းအၿငိမ့္ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို  
မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ စကတ္ငဘ္ာလတြင ္
က်င္းပရန္ စစီဥ္လ်ကရိွ္ၿပီး ေနရာ 
မွာမူ မေသခ်ာေသးေၾကာင္း နန္း 
ခင္ေဇယ်ာက ေျပာသည္။
 Miss Myanmar Internet 
အၿငိမ့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအစီအစဥ္ကို 
ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဇြန္လ 
၁ ရကက္ ျပညသ္ူ႔ရင္ျပင၌္ အခမဲ့ 

ေဖ်ာ္ေျဖတငဆ္က္ေပးခဲၿ့ပီး ယင္း 
အၿငိမ့္တြင္ နန္းခင္ေဇယ်ာႏွင့္အ 
တူ ခင္၀င့္၀ါလည္း ပါ၀င္ကျပခဲ့ 
ကာ လူရႊင္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ တိမ္ 
ၫြန္႔၊ ေက်ာ္ထူး၊ ေငြေတာင၊္ ၀ကမ္ 
ႏွင့္ ခ်စ္ၫြန္႔တို႔က ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖ 
ခဲ့ၾကသည္။
 ႏိုင္ငံတကာ အလွမယ္ၿပိဳင္ 
ပဲြမ်ားတြင္  အင္တာနက္ရရွိခဲ့  
ေသာ အလမွယမ္်ားအေနျဖင့ ္အ 
ၿငိမ့္မင္းသမီးကဲ့သို႔ ပထမဆံုးအ 
ႀကမိ ္ကျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့ ္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း  
ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ကျပခဲ့ၾကသည္ 
ဟု ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြသုိ႔ လာေရာက္ 
ၾကည့႐္ႈသည့ ္ပရိသတ္မ်ားက သံုး  
သပ္ခဲ့ၾကသည္။
 ထို႔ျပင္ လူရႊင္ေတာ္မ်ားက 
လည္း မင္းသမီးႏွစ္ဦးမွာ ေလ့ 
က်င့္ခ်ိန္နည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ အ 
မွားမ်ားရွိပါက ခြင့္လႊတ္ေပးၾက 
ရန္ ပရိသတ္မ်ားအား ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။

ၾကဴၾကဴဟန္
ေအသငခ္်ိဳေဆြက ၎၏ တတိယအယ္လဘ္မ္ ‘‘Playboy’’ႏငွ္ ့ပရိသတ္ 
ၾကား ေနရာျပန္ယူႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ မိခင္၏တိုက္တြန္းမႈေၾကာင့္ လြန္ 
ခ့ဲေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကထြက္ရွိထားေသာ  တစ္ကုိယ္ေတာ္ျပန္ဆိုေတး အယ္လ္ 
ဘမ္‘‘အနီးဆံးုလူနမ္းမွာလား’’အေခြက ေအာင္ျမင္မႈအတန္အသင့္ရခဲ့ 
ေသာလ္ည္း ဂတီေျခလမွ္းမ်ားက်ပဲါးကာ ပရသိတ္ေရ႕ွမ ွေခတၱေပ်ာကခ္ဲ ့
သည္။ ဇြန္လ ၂၁ ရက္တြင္ထြက္ရိွမည့္ ‘‘Play boy’’အယ္လ္ဘမ္၌ဂီတ 
ေမာင္ႏမွအစံပုါ၀ငထ္ားၿပီး ရနက္နု၊္မႏၲေလး၊ မံရုြာစသည့ ္ၿမိဳ႕ႀကီးသုံးၿမိဳ႕ 
တြင ္အေခြပ႐ုိးမုိးရငွ္းျပဳလပုသ္ြားမညဟ္ုေျပာသည။္ အခ်စ္ေရးႏငွ္ ့ပတ ္
သက္၍လည္း ပရိသတ္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပထားေသာ ေအသင္ခ်ဳိေဆြ 
ကု ိအေခြအေၾကာင္း၊ အခ်စ္ေရးႏငွ့ ္အႏပုညာရငခ္နုသ္မံ်ားေမးျမန္းထား 
ပါသည္။

ဒီ Playboy အေခြရဲ႕ သီခ်င္းေတြ 
နားမေထာငရ္ေသးေပမယ္ ့အေခြ 
ကာဗာဓာတ္ပံုအျဖစ္သံုးထားတဲ့ 
ေအသင္ေဆးလပိဖ္ြာေနတဲ ့ပံစုကံုိ ္
ဘယ္လုိစိတ္ကူးနဲ႔ လုပ္ျဖစ္ခ့ဲတာ 
လဲ။
 ဒါကေတာ့ ေအသင္စ့တ္ိကူး 
ေပါ့။ ေအသငလ္ပ္ုခ်ငတ္ာကု ိမ်က ္
စိမွိတ္ၿပီး လုပ္လုိက္တာ။ ဒါေလး 
က ဆဲြေဆာငမ္ႈရိတွာလည္းျဖစရ္င ္
ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အေကာင္းနဲ႔အ 
ဆိုးေျပာတဲ့     သူေတြကေတာ့ 
အမ်ား ႀကီးပါပဲ ။  ဒီပံုေလးလုပ္  
လိုက္ရလို႔ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။ ဒီ 
ဒဇီိငု္းေၾကာင္လ့ည္း လူေတာ္ေတာ ္
မ်ားမ်ားရဲ႕ စိတ္၀င္စားျခင္းကိုခံ 
ရတယ္။
အေခြထြက္လာတဲ့ အခါက်ရင္ ဒီ 
ဓာတ္ပုံက ပရိသတ္ၾကားကု ိက်ယ္ 
က်ယ္ျပန္ ႔ျပန္ ႔ေရာက္သြားမွာဆုိ 
ေတာ့  ပံုရဲ ႕  သက္ေရာက္မႈက 
ဘယ္လုိျဖစ္လာမယ္ထင္လဲ။
 အေကာင္းခ်ည္းပဲေတာရ့မွာ 

မဟုတ္ဘူး။ ေအသင္လည္း တန္ 
ခုိးရငွမ္ဟတုဘ္ူး။ အေကာင္းနဲ႔ အ 
ဆိုးဒြန္တဲြၿပီးလာေနတဲ့ ဒီေလာက 
ႀကီးမွာ အေကာင္းေျပာတဲ ့သရူိသွ 
လုိ  ပစ္ပစ္ခါခါအဆိုးေတြေျပာ 
မယ္သ့ူေတြလည္း ရိွေတာ ့ဒီေ၀ဖန ္
မႈေတြ ကု ိဂ႐မုစိကုဘ္ူး။ ဒလီိုေျပာ 
ေပးတဲ့အတြက ္ေက်းဇူးတငတ္ယ္ 
လို႔။
ဒီအေခြထဲမွာ ေအသင္ကုိယ္တုိင္ 
ေရးထားတဲ့  ‘‘ေမာင့္  လက္ဖ၀ါး’’ 
သီခ်င္းတစ္ပုဒ္တည္းပါတယ္လုိ႔ သိ 
ရတယ္။ ဘယ္သူ႔အတြက္ ရည္စူး 
ၿပီးေရးထားတာလဲ။
 ဘယ္သူ႔အတြကမွ္ ရညစ္ူးၿပီး 
ေရးထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီသီ 
ခ်င္းက ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီ၊ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္အဆိုေတာ္ စစျဖစ္တုန္းက 
ေရးထားတာ။ ဒီသီခ်င္းေလးက 
အခုလတ္တေလာခံစားခ်က္နဲ ႔ 
သြားၿပီး တိုက္ဆုိင္ေနတယ္။ 

စာမ်က္ႏွာ ၄၁ 

ဓာတ္ပုံ−ဇြဲဉာဏ္
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လန္ဒန္၊ ဇြန္-၁၄
ေဟာလိ၀ုဒ္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသ 
မီး အန္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီသည္ ၿဗိတိန္ 
ႏိုင္ငံ    အဲလိဇဘတ္ဘုရင္မႀကီး 
ခ်ီးျမႇင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးသူေကာင္း 
ဘဲြ႕ကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္တြင္ ရရွိခဲ့ 
သည္။
 ကုလသမဂၢအထူးသံတမန္ 
တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဂ်ိဳလီသည္ ပဋိ 
ပကၡမ်ားအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လံႈ႔ 
ေဆာ္စည္း႐ုံးမႈအတြက္ ဂုဏ္ထူး 
ေဆာင္ဘဲြ ႕  ခ်ီးျမႇင့္ခံရျခင္းျဖစ္  
သည္။ ေအာ္စကာဆုရ မင္းသမီး 

အန္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီသည္ လူသား 
ခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ လုပ္ 
ငန္းမ်ားကို ပို၍ အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္ရန္ 
၎၏ သ႐ုပ္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား 
ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။
 ‘‘ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒနဲ႔ ဆက္ 
ႏႊယတ္ဲ ့ဂဏုထ္ူးေဆာငဘ္ဲြ႕ကိ ုရရွ ိ
တယ္ဆိုတာ ကြၽန္မအတြက္ အဓိ 
ပၸာယ္အမ်ားႀကီး သက္ေရာက္ပါ 
တယ္’’ ဟု အန္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီက 
ေျပာသည္။ ဂ်ိဳလီသည္ ၿဗိတိန္ 
ႏိုင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) ဓနသဟာ 
ယႏိုင္ငံသားတစ္ဦး မဟုတ္ေသာ 
ေၾကာင့္  ၎၏အမည္ေရွ႕တြင္ 

ဘုရင္မႀကီးခ်ီးျမႇင့္ေသာ အမ်ိဳးသ 
မီးသူေကာင္းဘဲြ႕ (Dame) ကို အ 
သံုးျပဳခြင့္ မရွိေပ။ အေမရိကန္ 
ႏိငုင္သံားမ်ား ျဖစၾ္ကေသာ ဒါ႐ိကု ္
စတီဗင္စပီးလ္ဘာ့ဂ္၊ မုိက္က႐ုိ 
ေဆာ့ဖ္ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဘီလ္ဂိတ္ 
ႏွင့္ သမၼတေဟာင္း ႐ိုနယ္ေရဂင္ 
တုိ႔သညလ္ည္း ၿဗတိိန္ဘရုငမ္ႀကီး 
ခ်ီးျမႇင့္ေသာ     သူေကာင္းဘဲြ႕ (ဆာ 
ဘဲြ႕)ရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။
 အေမရိကန္ သ႐ုပ္ေဆာင္ 
မင္းသမီး ဂ်ိဳလီသည္ လိင္ပိုင္း 
ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ 
ေရး အျပည္ျပညဆ္ိငုရ္ာ ညလီာခ ံ

တစ္ရပ္ က်င္းပရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီ 
တင္းပတတ္ြင ္ခငပ္ြန္းေလာင္းျဖစ ္
သဘူရကပ္စ္ႏငွ့အ္တူ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ 
သို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့သည္။
 ၿဗတိိန္ဘရုငမ္ႀကီး၏ ၂၀၁၄ 
ေမြးေန႔ ဂဏုထ္ူးေဆာငဘ္ဲြ႕စာရင္း 
တြင ္ဂဏု္ျပဳခံရသ ူ၁၁၄၉ ဦးပါ၀င ္
ၿပီး ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၎တို ႔၏ 
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္  ထူးခြၽန္ 
ေျပာင္ေျမာက္ေသာ လုပ္ရပ္အ 
တြက္ ဂုဏ္ျပဳခံရျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးသူေကာင္း 
ဘဲြ႕ ခ်ီးျမႇင့္ခံရသူ ၁၀ ဦး ပါ၀င္ 
သည္။                     —Ref: AP

ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ 
အမ်ိဳးသမီးသူေကာင္းဘဲြ႕ရရွိတဲ့ 

အန္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီ

သံုးရာသဂီတီဆုေပးပြ ဲယခမုိုးရာသတီြင ္စတငမ္ည္
ဇြဲဉာဏ္

ရန္ကုန္၊
ဇြန္-၁၄

သံုးရာသီဂီတဆုေပးပြဲအစီအစဥ္ 
ကု ိယခုႏစွမို္းရာသမွီ စတင၍္ ေပး 
အပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုေပးပြဲကုိ 
စက္တင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ 
စီစဥ္ထားေၾကာင္း  ေတးေရး ေရႊ 
ေဂ်ာ္ေဂ်ာ္ကေျပာသည္။
 ‘‘သံုးရာသီဂီတဆုက က႑ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိွတဲ့အတြက္ 
ျပင္ဆင္ရတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါ 
တယ္။ ခုအြန္လုိင္းမွာတင္မယ့္ 
၀က္ဘ္ဆိုက္အတြက္ျပင္ဆင္ေန 
ရင္း အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းေတြ ဆြဲ 
ေနပါတယ္။ မိုးရာသီဆုအတြက္ 
ကုိလည္း ဒီရက္ပုိင္းမွာစတင္ၿပီး 
လပ္ုဖို႔စစီဥ္ေနပါတယ္’’ဟု ၎က 
ေျပာသည္။
 သံုးရာသီဂီတဆုကို ရာသီ 
အလုကိဆ္မု်ား ေပးအပသ္ြားမည ္
ျဖစ္သလုိ တစ္ႏွစ္တာဆုလည္း 
ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ 
သက္တာ ဂီတဆုကုိလည္း ေပး 
အပ္ႏုိင္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေရႊ 
ေဂ်ာ္ေဂ်ာ္ကေျပာသည္။
 ‘‘ဒီ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ႏွစ္တာဆုအ 
တြက္ကုိ ႏြားေက်ာင္းသားေလး 
ပေလြမႈတ္ေနတဲ့ ပံုလုပ္ထားပါ 
တယ္။ ရာသီအလုိက္ေပးတဲ့ဆု 
ေတြကုိေတာ့ ေႏြသစ္ရြက္၊ မုိး 

သစ္ရြက္၊ ေဆာင္းသစ္ရြက္ဆိုၿပီး 
ေပးဖုိ႔ လုပ္ထားပါတယ္။ တစ္ 
သကတ္ာဆကုိုေတာ့ သတၱဳအစစ ္
နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ပုေလြေပးဖုိ႔ စီ 
စဥထ္ားပါတယ’္’ဟ ုေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ ္
ကေျပာသည္။
 ဂီတအမ်ိဳးအစားအလိုက္  
ဆု မ်ားေ ပး အ ပ္ သြား မ ည္ျ ဖ စ္  
ေသာေၾကာင္း ဆုအေရအတြက္ 
ကိ ုသတ္မွတ္မထားက သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီ 
ပါက ဆေုပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္ 
ထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
 ‘ ‘ဒုိ င္ေတြအေနနဲ ႔ကေတာ့ 
သက္ဆုိင္ရာဂီတအမ်ိဳးအစားအ 
လိုက္ ဒီေလာကထဲမွာရိွတဲ့ ဂီတ 
ပညာရွငအ္ဆင္ရွိ့တဲ့ လူေတြပါ၀င ္
မွာပါ။ ဒတီစပ္ြမွဲာ မပါရင ္ေနာက ္
တစ္ပြဲမွာပါေနမွာဆုိေတာ့ အ 
လွည့္က်ပါ၀င္သြားမွာပါ’’ဟု ေရႊ 
ေဂ်ာ္ေဂ်ာ္ကေျပာသည္။
 ထုိ႔အျပင္   ပရိသတ္မ်ားက 
ေရြးခ်ယ္ေပးသည့္ဆုကိုလည္း  
ေပးအပ္ရန္   အစီအစဥ္ရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေရြးခ်ယ္ေပး 
သည့္ဆုကုိမူ အြန္လုိင္းမွာ တစ္ 
ဆင္ ့ပရသိတမ္်ားမဲေပးသည္မ့ဲေပး 
သည့္အေပၚတြင္ ေရြးခ်ယ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ၎ကဆို 
သည္။
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စဥ္ ဇာတ္ကားအမည္     ျဖန္႔ခ်ိသည့္ကုမၸဏီ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ ျပသသည့္
   (ကန္ေဒၚလာ) ရက္သတၱပတ္ေပါင္း
၁။ The Fault In Our Stars 20th Century Fox 48,002,500 1
၂။ Maleficent Walt Disney Pictures 128,175,000 2
၃။ Edge Of Tomorrow Warner Bros.Pictures 28,760,200 1
၄။ X-Men:Days of Future 20th Century Fox 189,556,000 3
 Past
၅။ A Million Ways to Die Universal Pictures 30,338,500 2
 in the West
၆။ Godzilla Warner Bros.Pictures 185,214,000 4
၇။ Neighbors Universal Pictures 137,926,000 5
၈။ Blended Warner Bros.Pictures 36,581,300 3
၉။ Chef  Open Road Films 10,383,500 5
၁၀။ Million Dollar Arm Walt Disney  Studio 31,551,000 4
  Pictures

ေအသင္ခ်ိဳေဆြႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
 သီ ခ် င္း အေ ၾ ကာ င္း အ ရာ  
ေလးက ရည္းစားက အရမ္းလည္း 
ဆုိးတယ္၊ အရမ္းလည္း ႏွိပ္စက္ 
တယ္။ သူက ငါ့ရဲ႕ နတ္ဆုိးဆုိေပ 
မယ့္ သူကိုခ်စ္တယ္။ ေကာ္ပီသီ 
ခ်င္းေလးပါပဲ။
ေအသင္ ဒီႏွစ္စပိုင္းေလာက္မွာ ဂီတ 
ေလာကက ေပ်ာက္ေနတယ္ေနာ။္ 
ဘာေတြလုပ္ေနလို႔လဲ။
 ကုယိ္ေရးကုယိတ္ာကစိၥေတြ 
နဲ ႔  အလု ပ္႐ႈ ပ္ေနတာလည္းပါ  
တယ္။ ဒီအေခြလုပ္ေနတာလည္း 
ပါတယ္။ ေအသငအ္ေျပာင္းအလ ဲ
ေတြ အမ်ားႀကီးႀကံဳခဲရ့ေပမဲ ့အေခြ 
ကုိေတာရ့ေအာငထ္တု္ျဖစတ္ယ။္ 
အခက္အခဲကေတာ့ လူတိုင္းမွာ 
ရိွပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္  အႏု 
ပညာလုပ္ရင္း သီခ်င္းေတြဆိုၿပီး 
ပရိသတ္နဲ႔ေတြ႕ေနရရင္    ေပ်ာ္ 
တယ္။
ေအသင္ရဲ႕ ဖက္ရွင္က အမ်ားနဲ႔ 
မတူတဲ့ ခပ္မုိက္မိုက္ပံုစံမ်ိဳး ကြဲ 
ထြက္ေနတယ္။ ေအသင္႐ူးသြပ္ 
တဲ့ ဖက္ရွင္က ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ။
 ေအသငက္ မိန္းမသပ္ိမဆန္ 
ဘးူ ။  တ စ္ ခါ တေ လ က် ရ င္  
ေကာင္မေလးေတြၾကည့္ၿပီးေတာ့ 
၀တ္ခ်ငတ္ယ္။ ဒါေပမဲ့ မေနတတ္ 
ဘူး။ မိန္းမဆန္တာႀကီး ၀တ္လုကိ ္
ရင ္တစမ္်ိဳးႀကီးပ။ဲ ကုယိ္ရ့႕ဲ ပံစုကံ 
ေယာက်္ားဆနတ္ယ။္ ဒါကလည္း
သူမ်ားနဲ ႔  ဒီဇိုင္းကြဲထြက္ေနတာ 
ေပါ့။ 
ဒုတိယအေခြတုန္းက ျပန္ဆုိေတး 
ေတြ ဆုိေပမယ့္ ပရိသတ္ၾကား  
အရမ္းေအာင္ျမငခ္ဲ့တယ္။ ဒအီေခြ 
ကို ေကာ ဘယ္ေလာက္ထိေမွ်ာ္လင့္ 
ထားလဲ။
 ဒအီေခြအေပၚ ၇၅ ရာခိငု္ႏႈန္း 
ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္   ယံုၾကည့္ထား 
တယ္။   ပရိသတ္ဆီက   ဘယ္ 
ေလာက္ရာခုိင္ႏႈန္းျပန္ရမလဲမသိ 
ဘူး။ ေအသင္က့ု ိခ်စတ္ဲ ့ပရိသတ္ 
က ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွရင္ ၅၀ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းျပန္ရမယ္။ အမ်ားႀကီးေတာ့ 
မေမွ်ာ္လင့္ထားဘူး။ ေအသင့္ကုိ 
ခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ေတြ အစစ္အမွန္ 
အားေပးတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေက် 
နပ္တယ္။
အႏုပညာရွင္အမ်ားစုက အခ်စ္ 
ေရးကု ိလွ်ိဳ႕၀ကွထ္ားတတ္ေပမယ့္
ေအသင္က အခ်စ္ေရးနဲ ႔  ပတ္ 
သက္ရင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေန 
တတ္၊ ေျပာတတ္တယ္ေနာ္။
 ဒါကေတာ့ အရငတု္န္းကအ 
သက ္၁၆၊ ၁၇ တုန္းကေျပာတယ္။ 
အခုလည္းေျပာပါတယ္။   ေအ 
သင ္Single မဟုတ္ဘူး။ ရည္းစား 
ရွိတယ္။ နည္းနည္းအသကႀ္ကီးၿပီး 
ရင့္က်က္လာတဲ့အခါက်ေတာ့  
ပုိၿပီး႐ႈပ္ေထြးလာသလုိ   ခံစားရ 
တယ္။ အခ်စ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ေတာ ့အလပု္ေတြနဲ႔ ေရာေထြးလာ 
တယ္။ အရမ္းခ်စ္တတ္တဲ့သူဆုိ 

ေတာ့ အၿမဲတမ္းေတာ့ ခံစားရ 
တယ္။
ေအသင္ခ့်စသ္အူေၾကာင္းကု ိမဘိ 
ေတြေရာ၊ ပရသိတ္ေတြပါသထိား 
ၾကတယ္။ ဒီႏွစ္က အႏုပညာရွင္ 
ေတြရ႕ဲ မဂၤလာႏစွလ္ည္းျဖစ္ေတာ ့
ေအသင့္မဂၤလာသတင္းေကာ ဘယ္ 
ေတာ့ၾကားရမလဲ။
 ႏွစ္ေယာက္စလံုးက လုိပါ 
ေသးတယ္။ သူဆို ပုိေတာင္လုိ 
ေသးတယ္။ သူက မရင့္က်က္ 
ေသးဘူး။  ကုိယ္နဲ႔ ယွဥ္လို႔ရိွရင္ 
အသက္   တစ္ႏွစ္ငယ္တယ္ဆုိ 
ေတာ ့ေအသင္က့ု ိသကူ ကြနထ္႐ုိး 
မလပု္ႏုငိဘ္ူး။ ဒီေတာ့ သလူည္းရင္ ့
က်ကဖ္ို႔ အမ်ားႀကီးလိုေသးတယ။္ 
ေအသင္လည္း လုိေသးတယ္။ 
အခ်ိန္ေတြက အမ်ား . . .အမ်ားႀကီး 
လု ိပါေသးတယ။္ ႏစွ္ေယာကၾ္ကား 
ညိႇရတယ္။ ရန္ေတြလည္းခဏ 
ခဏ ျဖစရ္တယ္။ အဆငမ္ေျပတာ 
ေတြေရာ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနေတာ့ 
သူ ရင့္က်က္လာတဲ့တစ္ေနေပါ့။ 
အဒဲီေန႔ ဘယ္ေန႔ျဖစမ္လမဲသဘိူး။
ဇာတ္ကားေတြလည္း ႐ုိက္တာ 
သိပ္မေတြ႕ေတာ့ဘူးေနာ္။ ဇာတ ္
ကား႐ုကိက္ူးမယ္ ့အစအီစဥ္ေလး 
ေတြ ရိွရင္ေျပာျပေပးပါဦး။
 ဇာတက္ားပုငိ္းက အခဇုာတ ္
လမ္းတြဲေတြလည္း ႐ုကိၾ္ကတယ။္ 
ေအသငက္ေတာ ့ဇာတလ္မ္း႐ိကု ္
တာထက္ကုိ  သီခ်င္းေအးေဆး 
လုပ္ေနရတာေလးကုိ  ပုိ ႀကိဳက္ 
တယ္။  ဇာတ္လမ္း ႐ိုက္ရတာ 
ကိုယ္မေပ်ာ္တဲ့ေလာကႀကီးဆို  
ေတာ ့ကုယိ္က့ုဖိအိားေတြ ေပးေန 
သလိုပဲ  ခံစားရတယ္။ လူေတြ 

အမ်ားႀကီးနဲ႔လည္း မေနတတ္ဘူး။ 
သ႐ုပ္ေဆာင္အလုပ္က်ေတာ့ လူ 
ေတြအမ်ားႀကီးေတြထဲမွာ လုပ္ရ 
တယ။္ ကုယိက္ ဒုိငုယ္ာေလာ့ေတြ 
မွားသြားမလားဆိုတဲ့ စုိးရိမ္စိတ္ 
က ရိွေနတာမ်ဳိးႀကီးလည္း  မေန 
ခ်င္ဘူး။  ကုိယ့္အတြက္ အခြင့္ 
အေရးတစ္ခုရလာတဲ့ ဇာတ္လမ္း 
မ်ဳိး၊ ဇာတ္လမ္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ရ 
လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ႐ုိက္ျဖစ္မွာ 
ပါ။
ဒါဆုိအဆိုေတာ္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ 
ဒီအလုပ္ႏွစ္ခုထဲက ဘယ္တစ္ခု 
မွာပုိၿပီးေအာင္ျမင္မႈရခ်င္လဲ။
 အဆိုေတာ္ေအသင္ခ်ိဳေဆြ 
အေနနဲ႔ပဲ ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္။ 
သ႐ုပ္ေဆာင္ကေတာ့ ကိုယ္လုပ္ 
ႏုိင္တဲ့ စြမ္းအင္ကုိ ျပသတဲ့ အေန 
နဲ႔ပဲ။ အမ်ားႀကီးေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ 
ဘူး။ အဆိုေတာ္က်ေတာ့ ကုိယ္ 
တကယ္၀ါသနာပါတဲ့  အလုပ္  
ေလ။ ဂတီေလာကနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင ္
ေလာကဆုိရင္ ဂီတေလာကနဲ႔က 
ပုိ ၿပီး ေႏြးေႏြးေထြးေထြးရိွတယ္။ 

ဂီတက အစ္ကုိေတြ၊ အစ္မေတြ 
ဆို ကုိယ့္ကုိခ်စ္ၾကတယ္။ ကိုယ့္ 
အေၾကာင္းလည္း သိၾကတယ္။ 
ေအသင္ဘယ္လုိေနတယ္ဆိုတာ 
က အစေပါ့။ သ႐ုပ္ေဆာင္ေလာက 
က်ေတာ့ အေနစိမ္းတယ္။ ေအ 
သင္က ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ တစ္ 
ေယာကထ္ဲေနတတတ္ဲ ့ေအးေဆး 
သမား။ တစခ္ါတေလကုယ့္ိထက ္

စနီယီာ က်တဲ ့သူေတြကု ိသြားမႏႈတ ္
ဆက္တာ၊  စကားသြားမေျပာ  
တာေတြ   အမ်ားႀကီးရိွတယ္ဆုိ 
ေတာ့ ေအသငန္ဲ႔ သပ္ိမကုကိဘ္ူး။ 
ေအးေဆးတစ္ေယာက္တည္းေန 
တာ ပုိမ်ားေတာ့ ဂီတေလာကမွာ 
ပုိေပ်ာ္တယ္။
ဒီႏွစ္ထဲ ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြေကာ 
သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရိွေသးလား။

 ျပည္ပခရီးက ေရွ႕မွာ ၾသစ 
ေၾတးလ်၊ အေမရိကေရာ သြားခဲ ့
ၿပီးၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ၾကားထဲမွာ ပရိ 
သတ္နဲ႔  အဆက္ျပတ္သလုိျဖစ္ 
သြားတာ။ ဒီႏစွ ္၂၀၁၄ ထမဲွာေတာ ့
ျပည္ပခရီးသြားဖို႔   အစီအစဥ္မရိွ 
ဘူး။
ပရိသတ္ကို ဘာေျပာခ်င္လဲ။
 ဒီအေခြကို  အေကာင္းဆံုး  
ႀကိဳးစားထားပါတယ္။ ပရိသတ္ 
ႀကီးလည္း ႀကိဳက္မယ္ထင္ပါတယ္။ 
ေအသင္ရဲ႕ အေခြေအာ္ရီဂ်င္နယ ္
ေလးကို အားေပးၾကပါ။ ပိုက္ ဆံေတြ 
အမ်ားႀကီး  အကုန္ခံထားတယ္။ 
ပိုက္ဆံေတြ ျပန္ရခ်င္လို႔ မဟုတ္ 
ေပမယ့္  အေခြအစစ္ေလးကုိ  
အားေပးရင္ ေအသင္ေပ်ာ္တယ္။ 
တစ္ပတ္မွာ ဘယ္ေလာက္ကုန္ 
သြားတယ္ဆိုတဲ့ ခံစားမႈေလး လုိ 
ခ်င္တာေပါ့။ ပုိက္ဆံရတာ၊ မရ 
တာေတြ ဂ႐ုမစုိက္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
ပရိသတ္ရဲ႕ အားေပးမႈေၾကာင့္  
တစ္ေသာင္းကနုသ္ြားတယဆ္ုရိင ္
ေအသင့္ပရိသတ္တစ္ေသာင္းရိွ 
တယ္လို႔ စတ္ိထမွဲာ ခံစားရတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

စာ(၄၁)မွ



Vol.9, No.29  OCtObeR 7, 2010Vol.13, No.15  JuNe 18 , 2014

စပိန္ကိုႏုိင္လိုက္၍ ပရိသတ္မ်ားၾကား နယ္သာလန္ေရပန္းစား
ပဲြစဥ္အမ်ားစု အခမဲ့႐ုပ္သံမွ မၾကည့္ရ၍ ကမၻာ့ဖလားျပည္တြင္းပရိသတ္မ်ား အခက္ေတြ႕

 ကမၻာထ့ပိသ္ီးႏုငိင္ံလ့က္ေရြး 
စင္ေဘာလုံးအသင္း ၃၂ သင္း ၀င ္
ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္ ၂၀၁၄ 
ကမၻာဖ့လားေဘာလုံးၿပိဳငပ္ဲြအပုစ္ ု
ပဲြစဥ္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၂ 
ရက္က စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 
ၿပိဳငပ္ဲြမစမီက ယခုႏစွက္မၻာ့ဖလား 
တြင္ အိမ္ရွင္ဘရာဇီးအသင္းက 
ဗိုလ္စဲြရန္ ေရပန္းအစားဆုံး ျဖစ္ 
ခဲ့သည္။
 ဘရာဇီးအသင္းအေနျဖင့္  
၂၀၁၃ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းဖလား 
ကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပ 
ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္လုပဲြတြင္ ၂၀၁၀ ကမၻာ့ 
ဖလားခ် န္ ပီယံစပိန္အသင္းကို  

သုံးဂုိးျပတ္အႏုိင္ယူခဲ့သည္။ ထို 
ေၾကာင့္  အိမ္ရွင္ျပဳလုပ္သည့္  
၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပဲြတြင္ 
လည္း ဗုလိစ္ဲြရန ္ေရပန္းအစားဆုံး 
ျဖစ္ေနသည္။
 ဘရာဇီးအသင္းအေနျဖင့္  
အုပ္စ(ုက)အဖဲြ႕ ပဲြစဥ္တြင ္ခ႐ိုေအး 
ရွားအသင္းကို ၃-၁ ဂိုးျဖင့္ အႏုိင္ 
ယူကာ အဖြင့္လွခဲ့ေသာ္လည္း 
အုပ္စ(ုခ)အဖြင္ပ့ဲြစဥ္တြင ္နယ္သာ 
လန္အသင္းက စပိန္အသင္းကို 
၅-၁ ဂိုးျဖင္ ့ဂိုးျပတအ္ႏုငိယ္လူုကိ ္
ေသာအခါ နယ္သာလန္အသင္း 
ေရပန္းစားမႈက ျပည္တြင္းေဘာ 
လုံးပရိသတ္ၾကား၌ ျမင့္တက္ 
လာခဲ့သည္။
 နယ္သာလန္အသင္းအေနျဖင္ ့

ကမၻာ့ဖလားလက္ရွိ ခ်န္ပီယံစပိန္ 
အသင္းကုိ ဂိုးျပတ္အႏုိင္ယူကာ 
၂၀၁၀ ဗိလုလ္ပုဲြ႐ႈံးေႂကြးဆပခ္ဲ့ျခင္း 
လည္း ျဖစ္သည္။ နယ္သာလန္ 
အသင္းအႏုိင္ရရွိျခင္းက မထူး 
ဆန္းေသာ္လည္း ၅-၁ ဂိုးရလဒ္ 
ကိုမူ အားလုံးအံ့ၾသခဲ့ၾကသည္။
 စပနိအ္သင္းကိ ုဦးေဆာငဂ္ုိး 
ေပးလုိက္ရေသာ္လည္း အသင္း 
ေခါင္းေဆာင္ဗန္ပါစီ၏ အလွဆုံး 
ဂိုးစာရင္း၀ငသ္ည္ ့အဖုိးတန္ေခ်ပ 
ဂိုးႏငွ္အ့တ ူဒတုယိပိငု္းတြင ္အႏုငိ ္
ဂိုးမ်ား ဆက္တုိက္သြင္းယူကာ 
လက္ရွိကမၻာ့ခ်န္ပီယံကို ေခ်မႈန္း 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စပိန္အသင္း 
သည္ စေကာ့တလန္ကို  ၂-၆ 
ဂိုးျဖင့္ အေရးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ 

ေပါင္း ၄၁ ႏွစ္အတြင္း အဆုိးရြား 
ဆုံးဂိုးျပတ္႐ႈံးနိမ့္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။
 ကမၻာ့အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က ္
အဆင့္(၁)ေနရာတြင္ လေပါင္း 
မ်ားစြာရပ္တည္ထားသည့္ စပိန္ 
အသင္းကုိ ဂုိးျပတ္အႏိုင္ယူထား 
သည့္ နယ္သာလန္အသင္း ေျခစြမ္း 
အေနအထားက ေၾကာက္စရာ 
ေကာင္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ 
လိဂ္ခ် န္ ပီယံ  ရန္ကု န္အသင္း  
နည္းျပခ်ဳပ္အဲရစ္၀ီလ်ံက ေျပာ 
သည္။ 
 ‘‘အုပ္စုပဲြစဥ္ အားလုံးမၿပီး 
ေသးေပမယ့္ စပိန္ကုိ ဂုိးျပတ္ 
သြင္းထားတ့ဲ နယ္သာလန္အသင္း 
ေျခစြ မ္းကေတာ့ ေၾကာက္စရာ 
ေကာင္းပါတယ္’’ ဟု အဲရစ္၀ီလ်ံ 

က ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ဧရာ၀တီ 
ယူႏုိက္တက္နည္းျပခ်ဳပ္ ဦးဆန္း 
၀င္းကလည္း ဇြန္လ ၁၅ ရကအ္ထိ 
ယွဥ္ ၿပိဳင္ကစားၿပီးသည့္ အုပ္စုပဲြ 
မ်ားအၿပီးတြင္ နယ္သာလန္အ 
သင္းေျခစြမ္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ ္
ေၾကာင္း သံုးသပ္ခ့ဲသည္။
 ဇြန္လ ၁၅ ရက္အထိ ကမၻာ့ 
ဖလားအပုစ္ပုဲြစဥမ္်ား ယဥွၿ္ပိဳငအ္ 
ၿပီးတြင္ နယ္သာလန္အသင္းက 
စပိန္အသင္းကုိလည္းေကာင္း၊ 
ေကာ္စတာရီကာအသင္းက ဥ႐ု 
ေဂြးအသင္းကိုလည္းေကာင္း ၊ 
ကိုလံဘီယာအသင္းက ဂရိအ 
သင္းကိုလည္းေကာင္း ဂိုးျပတ္အ 
ႏိုင္ရရိွမႈက ေဘာလုံး၀ါသနာရွင္ 
မ်ားအား မထင္မွတ္သည့္ ရလဒ္ 
မ်ားေပးခဲ့သည္။ 
 ‘‘ဒီႏွစ္ကမၻာ့ဖလားအုပ္စုပဲြ 
စဥ္အခ်ဳိ႕မွာ မထင္မွတ္ထားတဲ့ 
ရလဒ္ေတြလည္း  ျဖစ္ေပၚတာ 
ေတြ႕ႏုငိပ္ါတယ္။ နယ္သာလန္အ 
သင္းေျခစြမ္းကေတာ့ ေကာင္းပါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ပဲြတည္းေျခ 
စြမ္းကိ ုၾကည္ၿ့ပီးေျပာလို႔ေတာ ့မရ 
ေသးပါဘူး။ ေနာက္ပဲြေတြရဲ႕ ေျခ 
စြမ္းကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာ 
ပါ’’ ဟု ေနျပည္ေတာ္အသင္းနည္း 
ျပခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးလႈိင္၀င္းက သုံးသပ္ 
သည္။
 ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပဲြ 
ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား မတုိင္မီ နာရီ 
ပိုင္းအလိုအထိ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ 
ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ 
တြင ္အခကအ္ခမဲ်ားၾကားမွ ကမၻာ့ 
ဖလားပဲြစဥ္မ်ားကို က်င္းပေနၿပီး  
အခမဲ့႐ုပ္သံလုိင္းမွ မျပသည့္ ပဲြ 
စဥ္အမ်ားစုကို ျမန္မာေဘာလုံး၀ါ 
သ နာ ရွ င္ မ်ား အေ နျ ဖ င့္ လ ည္း  
ၾကည့္႐ႈအားေပးရန္ အခက္ႀကံဳ 
ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။

 ‘‘အခမဲ့က မျပေတာ့ ဒုကၡ  
ေရာက္ကုန္တာေပါ့။ ညဥ့္နက္ 
ႀကီး မိုးထဲေရထဲလည္း ဒီကေဘာ 
လုံးခ်စသ္ူေတြက သြားအားေပးၾက 
ေနရတယ္’’ ဟု အားကစားက 
ေလာငရ္ငွအ္ုကိိခု်ာကေျပာသည။္
 ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပ 
သည္ ့ကမၻာဖ့လားေဘာလုံးၿပိဳငပ္ဲြ 
ပဲြစဥ္အမ်ားစုကို ျပည္တြင္း အခ 
ေပး႐ုပ္သလံုငိ္းျဖစ္ေသာ Sky Net 
မွသာ ထုတ္လႊင့္ေပးျခင္းေၾကာင့္ 
ညဥ့္နက္ပိုင္းပဲြစဥ္မ်ား ၾကည့္႐ႈရာ 
တြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚရ 
ေၾကာင္း ေဘာလုံး၀ါသနာရွင္ပရိ 
သတ္မ်ားက ေျပာသည္။
 ‘‘ကမၻာ့ဖလားပဲြစဥ္ေတြကို 
အခမဲ့ ႐ုပ္သံလုိင္းက ထုတ္လႊင့္  
ေပးမယဆ္ိရုင္ေတာ့ ဘယသ္မူဆိ ု
ၾကည့္လို႔ရမွာေပါ့။ အခေပးလုိင္း 
က လႊင့္ရင္ေတာ့ လူတုိင္းဘယ္ 
ၾကည့္ႏုိင္ပါ့မလဲ။ အခမဲ့႐ုပ္သံ 
လုငိ္းက ျပသေပးမယ္ဆုရိင္ေတာ့ 
အေကာင္းဆုံးျ ဖစ္ မွာ ပါ ’ ’  ဟု  
ျမနမ္ာလ့က္ေရြးစင္ႏငွ္ ့ရနက္နုအ္ 
သင္းတုိက္စစ္မွဴးေက်ာ္ကိုကိုက 
ေျပာသည္။
  လက္ရိွေျခစြမ္းမ်ားအရ 
နယ္သာလန္အသင္း၏ ေျခစြမ္းကိ ု
ပရိသတ္အမ်ားစုႏွစ္သက္ေနၾက 
ေသာ္လည္း အခက္အခဲၾကားမွ 
အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်ငး္ပေန 
သည့္ ဘရာဇီးအသင္းကို ခ်န္ပီ 
ယံဆု  ဆြတ္ခူးေစခ်င္ေ ၾကာင္း  
ကေမၻာဇအသင္းတုိက္စစ္မွဴး စိုး 
မင္းဦးက ဆုိသည္။
 ျပညတ္ြင္းပရသိတမ္်ားၾကား 
တြင္လည္း နယ္သာလန္အသင္းေရ 
ပ န္းစားမႈ  ျ မ င့္တက္လာေသာ္  
လည္း ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပဲြက အုပ္ 
စအုားလုံးတြင ္တစပ္ဲြစသီာကစား 
ရေသးသည္။ ေဘာလုံးပဲြမ်ား၏ 
ထုံးစံအတုိင္း မထင္မွတ္သည္ အ 
ျဖစ္အပ်က္မ်ားကလည္း ေဘာ 
လုံး၀ါသနာရွင္မ်ားကို  မည္သို ႔ 
ဆက္လက္ဖမ္းစားႏုိင္ဦးမည္ဆို 
သညက္ိမူု ဆကလ္က္ေစာင္ၾ့ကည္ ့
ရမည္သာ ျဖစ္သည္။  

AdkvfAdkvf0if;
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ေအာင္လအန္ဆိုင္းက အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသား မာမြတ္ဆလာမာကို 
ပထမအခ်ီမွာပင္ အလဲထိုးအႏုိင္ယူ
ဂ်ကာတာ −အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ် 
ကာတာၿမိဳ႕ရိွ မာတာအယ္လန္း 
ႏုိင္ငံတကာအားကစားကြင္းတြင္ 
က်င္းပခဲ့ေသာ အာရွတိုက္၏ 
အႀကီးက်ယ္ဆံုး ဘက္စံုသံုးသိုင္း 
အဖဲြ႕အစည္း (MMA) ၏ ONE FC 
ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပဲြ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
ပထမဆံုးယွဥ္ၿပိဳင္သူ ေအာင္လ 
အနဆ္ိငု္းက အဂီ်စ္ႏိငုင္မံ ွမာမြတ ္
ဆလာမာကိ ုပထမအခ် ီတစမိ္နစ ္
ႏငွ့ ္ေျခာကစ္ကန္ၠ႔အၾကာမွာပင ္ဒိငု ္ 

ပဲြရပ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။
 ကခ်ငအ္မ်ိဳးသား ေအာငလ္ 
အနဆ္ိငု္းက ဆလာမာကိ ုလံုးေထြး 
သတ္ပုတ္ကာ လွဲခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ္  
လည္း ဆလာမာက ခ်က္ခ်င္းတံု႔ 
ျပနခ္ဲၿ့ပီး အေပၚသို႔ ေရာကရ္ွသိြားခဲ ့ 
သည္။ ဆလာမာအေပၚတြင္ရွိေန 
စဥ္ ေအာင္လက လွိမ့္ထြက္ကာ  
အေပၚသို႔ ေရာကရိွ္သြားၿပီး ၎၏  
အေပၚစီးမွ ျပင္းထန္ေသာ ထိုး 
သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပထမအ 

ခ်ီ တစမိ္နစ္ႏငွ့ ္ေျခာကစ္ကန္ၠ႔တြင ္
ဒိုင္ပဲြရပ္ျဖင့္ ေအာင္လအႏိုင္ရရွိ 
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 ေအာငလ္မွာ ONE FC ခ်န္ပီ 
ယံရွစ္ၿပိဳင္ပဲြကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ 
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့ 
သို႔ အစေကာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
  ေအာင္လကို ဘက္စံုသံုး 
သိုင္းပညာ ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ အမ်ား 
က ျမန္မာ့စပါးအုံးေႁမြ (Burmese 
Python) ဟု ေခၚေ၀ၚေလ့ ရိွသည္။ ဓာတ္ပံု − ေအာင္လအန္ဆိုင္းေဖ့စ္ဘြတ္ခ္

ကမၻာဖ့လားတြင ္ပထမဆံုးအနကီတ္ျပခံရသည့္ 
ဥ႐ုေဂြးညာေနာက္ခံလူ မက္ဆီပီရီးရား

ရီယိုဒီဂ်ေနး႐ိုး−ယခင္က ကမၻာ့ 
ဖလားေဘာလံုးပဲြမ်ားတြင ္ေျခာက ္
ပဲြနီးပါး ကစားၿပီးမွသာ အနီကတ္ 
ျပသမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေကာ္ 
စတာရီကာ က ဥ႐ုေဂြးကို (၃-၁) 
ဂိုးျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ပဲြအၿပီးတြင္ 
ဥ႐ုေဂြးမွ ညာေနာက္ခံကစားသ 
မား မကဆ္ပီီရီးရားမွာ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ 
ဖလား၏ ပထမဆံုးအနီကတ္ျပ 
သခံရေသာ ကစားသမားျဖစ္လာ 
သည္။
 ယင္းပဲြစဥ္၏ နာက်င္အခ်ိန္ 
ပုိ စတုတၱမိနစ္တြင္ မက္ဆီပီရီး 
ရားက ေကာ္စတာရီကာအသင္း 
အတြက ္ဂိုးသြင္းယထူားသ ူဂ်ိဳးလ ္
ကမ္ဘဲလ္ကို ကန္ေက်ာက္၍ လဲ 
က်ေစခဲ့သျဖင့္ အနီကတ္ျပသခံခဲ့ 

ရသည္။
 ဥ႐ုေဂြးအသင္းက ဦးေဆာင ္
ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပဲြခ်ိန္ ၈၄ မိနစ္ 
တြင္ ေကာ္စတာရီကာက တတိ 
ယဂိုး မသြင္းယမူ ီဒတုယိပိငု္း၌ သံုး 
မိနစ္အတြင္း  ႏွစ္ဂိုးသြင္းယူခဲ့  
သည္။ ယင္းအနီကတ္မွာ ကမၻာ့ 
ဖလားရာဇ၀င္တြင္ အႀကိမ္ ၁၆၀ 
ေျမာက္ အနီကတ္ျပသျခင္းျဖစ္ 
ၿပီး ယခုအခါ ဥ႐ုေဂြးအသင္းမွာ 
(၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အနီကတ္ထိခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 
  ဘရာဇီးအသင္းက အနီ 
ကတ္ ၁၁ ႀကမ္ိထိထားၿပီး အာဂ်င ္
တီးနားအသင္းက အနီကတ္ ၁၀ 
ႀကိမ္ ျပသခံထားရသည္။

—Ref: Goal
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ကုလၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား မာလီႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းသို႔ ျဖန္႔ၾကက္ခ်ထားရန္လုိဟု ဘန္ကီမြန္းေျပာ

အစားအစာအေျခခံ ဇီဝေလာင္စာအသံုးျပဳမႈ 
ကန္႔သတ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အီးယူသေဘာတူ

လူဇင္ဘတ္၊ဇြန္-၁၄
စိကုပ္်ိဳးေရးထတုက္နုမ္်ားမ ွတုကိ ္
႐ိုက္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဇီဝ 
ေလာင္စာ အသံုးျပဳမႈမွာ အစား 
အေသာက္ ေစ်းျမင့္တက္ေစၿပီး 
ေလထုညစည္မ္းမႈျဖစ္ေစသညဟု္ 
ေဝဖန္ခံရၿပီးေနာက ္အီးယူက ၎ 
တုိ႔၏ ဇီဝေလာင္စာ အသံုးျပဳမႈကုိ 
ကန္႔သတ္ရန္ ဇြန္လ ၁၃ ရကတ္ြင ္
သေဘာတူညီလုိက္သည္။
 ေျပာင္းဖူး၊ မုန္လာဥနီ (သုိ႔ 
မဟုတ္) မုန္ညင္းေစ့တုိ ႔ကဲ့သို ႔ 
ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ 
ထားသည့္ ဇီဝေလာင္စာ ပထမ 
မ်ိဳးဆကမ္်ား အသံုးျပဳမႈကိ ုေလွ်ာ ့
ခ်ေရး သေဘာတူညီရန္ တစ္ႏွစ္ 
ၾကာ လပ္ိခတဲည္းလည္း အေျခအ 
ေနကို အဖြဲ႕ဝင္ ၂၈ ႏုိင္ငံပါဝင္ 
ေသာ အီးယူဝန္ႀကီးမ်ားက ေက်ာ္ 
လႊားႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။
 ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အ 
သစ္က အစားအေသာက္ထုတ္ 
ကနုမ္်ားျဖင့ ္ျပဳလပု္ေသာ ေလာင ္
စာသံုးစြဲမႈကုိ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ စြမ္း 
အင္အသံုးျပဳမႈအတြင္း ၇ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းအထိ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မည ္
ျဖစ္သည္။
 ၂၀၀၉ ခုႏစွက္ ယင္းပမာဏ 
ကို ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။
 ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကာဗြန္ 
ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုအတြင္း ေရနံကဲ့ 
သုိ႔ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္ 
စာမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးသံုး 
ရန္ ပထမမ်ိဳးဆက္ ဇီဝေလာင္စာ 

မ်ားဟုေခၚေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံ 
မ်ားျဖင့ ္ျပဳလပုထ္ားသည္ ့ေလာင ္
စာမ်ား အသံုးျပဳေရး တြန္းအား 
ေပးရာတြင္ အီးယူက ဦးေဆာင္ခဲ့ 
သည္။
 သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဇီဝ 
ေလာင္စာမ်ား အသံုးျပဳရန္ 
သေဘာတူခြင့္ျ ပဳလုိက္ျ ခင္းမွာ  
တစ္ကမၻာလံုး အစားအေသာက္ 
မ်ားကိ ုအျခားေနရာတြင ္အသံုးျပဳ 
လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အဆင္းရဲ 
ဆံုး ႏုငိင္အံခ်ိဳ႕၌ အစားအေသာက ္
ေစ်းမ်ား ျမင့္တက္ေစသည္ဆုိ 
ေသာ ေဝဖနမ္ႈမ်ားႏငွ့ ္အီးယမူွာ ရင ္
ဆုိင္ေနရသည္။
 ကမၻာလ့ဥူီးေရ ပုမိ်ားလာစဥ ္
ပုိ၍လုအိပ္လာေသာ အစားအစာ 
မ်ားအေပၚ ဇီဝေလာင္စာမ်ား၏ 
ထခိိကု္ေစမႈကိ ုကန္႔သတထ္နိ္းခ်ဳပ ္
ရန္ ယင္းသေဘာတူညီမႈက လံု 
ေလာက္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာ 
သည္။
 ယင္း အဆုိျပဳျခင္းမ်ားကို 
ယခုအခါ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္သို႔ 
တင္ျပထားၿပီး လႊတ္ေတာ္က ဇီဝ 
ေလာင္စာအသုံးျပဳမႈကို ၆ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းအထိ ကန္႔သတ္ရန္ တြန္းအား 
ေပးေနသည္။
 လာမည္လ့တြင ္အီးယူဥက႒ၠ 
ရာထူး အလွည့္က်တာဝန္ယူရ 
မည့္ အီတလီႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္ဝန္ 
ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးကေလာ္ဒီယိုဒီဗီ 
ဆင္တီက ယင္းဥပေဒၾကမ္းမ်ား 
မွာ အတည္ျပဳရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ 
ဟု ဝန္ခံေျပာၾကားသည္။

—Ref: AFP

ကုလသမဂၢ၊ဇြန္-၁၄
ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ မာလီအစိုးရ တပ္ 
သားမ်ားကု ိစစ္ေသြးႂကြမ်ား တုကိ ္ 
ခုိက္ကာ အရပ္သားမ်ားအေပၚ 
အႏရၲာယ္ျဖစ္ေစႏုငိသ္ညဆ္ုိေသာ 
စုိးရမိမ္ႈမ်ား ထြက္ေပၚေနစဥ ္ကလု 
သမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး 
တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပၚ 
တြင္သာမက မၿငိမ္သက္မႈျဖစ္ေန 
ေသာ မာလီႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းသို႔ 
အင္အား ျဖန္႔ၾကက္ထားသင့္ 
ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအတြင္းေရး 
မွဴးခ်ဳပ ္ဘနက္မီြန္းက ေျပာသည။္
 MINUSMA ၿငမ္ိးခ်မ္းမႈထိန္း 
သမ္ိးေရး အစအီစဥ္ႏငွ့ ္ပတ္သက ္
၍ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ 
သုိ႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ 
ရပ္တြင္ ဘန္ကီမြန္းက ယင္းစစ္ 
ဆင္ေရး၏ အင္အားပမာဏႏွင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္အတြင္း တပ္သား 

မ်ား မာလီႏုငိင္ံေျမာကပ္ုငိ္းတြင ္ရွ ိ
ေနသင့္ေၾကာင္း မဟာဗ်ဴဟာသံုး 
သပ္မႈတစခ္ကု ေဖာ္ျပေနသညဟု္ 
တင္ျပသည္။
 သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္း 
ရိွ ကလုသမဂၢစစဆ္င္ေရးမွာ မာလ ီ
ႏိုင္ငံတြင္ ခ်ထားရန္ သေဘာတူ 
ထားသည္ ့တပ္သား ၁၁,၂၀၀ ႏငွ့ ္
ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁,၄၄၀ ပါဝင္ေသာ 
အင္အား၏ ေလးပံုသံုးပံုခန္႔သာရွိ 
ေနၿပီး မာလီႏုငိင္၏ံ အဓကိလူေန 
ထုိင္ရာ ေနရာမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ 

၍ ယင္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ခ်ထား 
ရန္ လႈပ္ရွားႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ေလ 
ေၾကာင္းမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ 
လိအုပ္ေနသညဟု္ ဘန္ကမီြန္းက 

ေျပာသည္။
 မာလီႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘမ္မာ 
ကုတိြင ္စစတ္ပအ္ာဏာသမိ္းမႈအ  
ေပၚ အယ္လ္ကုိင္ဒါအဖြဲ႕ႏွင့္ အ 
ဆက္အသြယ္ရိွသည့္ အစၥလာမ္ 
မစ္ တုိက္ခုိက္ေရးသမားမ်ားက 
အခြင့္ေကာင္းယကူာ ႏုငိင္ံေျမာက ္
ပုငိ္းအား သမိ္းပုကိၿ္ပီး တအူာရက ္
ခြထဲြက္ေရး သပူနုမ္်ား၏ ေတာလ္နွ ္
မႈကိ ုအပုငိစ္ီးလိကုခ္်နိ ္မာလီႏုငိင္ ံ
တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဝ႐ုန္း 
သနု္းကား အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚ 

ခဲ့သည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က မာလီႏုိင္ငံ 
ေျမာကပ္ုငိ္းတြင ္ျပငသ္စဥ္ီးေဆာင ္
ေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ 
ေျဖရွင္းမႈတစခု္ေၾကာင္ ့အစၥလာမ္ 
မစ္စစ္ေသြးႂကြမ်ား အင္အားျပန္႔ 
က်ဲသြားၿပီး တူအာရက္သူပုန္မ်ား 
အား ၎တုိ႔၏ ေျမာကပ္ုငိ္းအမာခ ံ
နယ္ေျမမ်ားကိ ုျပနလ္ညထ္နိ္းခ်ဳပ ္
ခြင့္ရရွိေစခဲ့သည္။
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
မွာလည္း ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့သည္။

 တူအာရက္သူပုန္မ်ား ထိန္း 
ခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း 
ခိုလံႈေနၾကေသာ အစၥလာမ္မစ္ 
တုိ က္ ခုိ က္ေ ရး သ မား မ်ား ၏ 
အႏၲရာယ္ကို ႏုိင္ငံတကာအသိုင္း 
အဝုိင္းက ေလွ်ာ့တြက္သည္ဟု 
မာလီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မုိဆာမာရာက 
႐ိုက္တာသတင္းဌာနႏွင့္ ယခုသီ 
တင္းပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတစခ္တုြင ္ေျပာ 
ၾကားသည္။

—Ref: Reuters
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အယ္လ္ကိုင္ဒါႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာအဖြဲ႕မ်ား 
အာဖဂန္နစၥတန္ကုိ လံုၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္

နယူးေယာက္၊ဇြန္-၁၄
အယလ္က္ုငိဒ္ါအဖြ႕ဲႏငွ့ ္ဆက္ႏႊယ ္
ေနေသာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ကြန္ 
ရက္မ်ားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ 
ႏုငိင္အံတြက ္ကာလရွညလ္ံၿုခံဳေရး 
ၿခမိ္းေျခာကမ္ႈတစရ္ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ 
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္က ထုတ္ 
ျပန္သည္။
 ဇြန္လအတြက ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး 
ေအအကဖ္ပီ္သတင္းက ရခဲသ့ည္ ့ 
ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အယ္လ္ကိုင္ 
ဒါႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အ 
ၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ တီ 
ရက္အီ တာလီဘန္ပါကစၥတန္အ 
ဖြဲ႕၊ လက္ရွ္ကာအီတုိင္ဘာအဖြဲ႕ 
ႏွင့္ လက္ရွ္ကာအီဂ်န္ဗီအဖြဲ႕မ်ား 
မွာ ႏုငိင္ံေတာငပ္ုငိ္းႏငွ့ ္အေရ႕ွပုငိ္း 
တြင ္ပံမုနွတ္ိကုခ္ုကိမ္ႈမ်ား လပု္ေန 
ေသာအဖြ႕ဲမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။
 ထုိ႔အျပင္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ 
ဥဇဘက္ကစၥတန္အစၥလာမ္မစ္ 
လႈပရ္ွားမႈအဖြ႕ဲမွာလည္း အငအ္ား 
စုေဆာင္းေနၿပီး ႏုငိင္တံြင္း အျခား 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ထုိး 
ေဖာကစ္မိ္ဝ့ငမ္ႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း 
ဆုိသည္။
 သို႔ေသာ ္အာဖဂနတ္ြင ္လုဂိါ 
ႏွင့္ ကဘူးလ္ျပည္နယ္မ်ားမွ ေခ် 

ခ်င္းညာ စစ္ေသြးႂကြမ်ားမွာ မၾကာ 
မ ီႏုငိင္တံြင္းမ ွထြကခ္ြာသြားဖြယရ္ွ ိ
ေၾကာင္း ဆုိသည္။
 သို႔ေသာ္ ထုိအဖြဲ႕မ်ားအား 
လံုးမွာ ႏုိင္ငံအတြက္ အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိသည္။
 ‘‘ဒါေၾကာင့္ သူတုိ ႔ဟာ 
အာဖဂန္ကေန ေဒသတြင္းနဲ႔ အ 
ျခားေနရာေတြကိုပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားႏုိင္ 
တဲ ့အႏရၲာယ္ေတြရွပိါတယ။္ ကာ 
လရွည္ လံုၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု အစီရင္ 
ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။
 အစီရင္ခံစာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ 
ဇန္နဝါရီႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ႏွစ္လ 
အတြင္း တာလီဘန္တပ္မွဴး ၅၀ 
ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းကို 
လည္း ေထာက္ျပထားၿပီး ယင္းမွာ 
ၿပိဳငဘ္က ္စစ္ေသြးႂကြမ်ားအၾကား 
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္လာျခင္းကို ျပ 
ေနေၾကာင္း သတိေပးသည္။
 အာဖဂန္တြင္ တာလီဘန္ 
မ်ားမွာ ဘနိ္းစိကုပ္်ိဳးထတုလ္ပုမ္ႈမ ွ
ေမလအတြငး္ ေဒၚလာသန္း ၅၀ 
ရရွခိဲၿ့ပီး ႏုငိင္ံေတာငပ္ုငိ္း ဟလဲမ္န္႔ 
ျပည္နယ္တြင္ မဟူရာစက်င္ 
ေက်ာက္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈမွ 
တာလီဘန္တို ႔  တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းခန္႔ရေန 
ေၾကာင္း ဆုိသည္။  —Ref: AFP

ခုိးယူဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ အာဖရိကဆင္မ်ား မ်ိဳးတံုးမႈႀကံဳေတြ႕ေန စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၿဗိတိသွ်တန္ဖိုးမ်ား 
သင္ၾကားေပးရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကင္မရြန္လိုလား

လန္ဒန္၊ဇြန္-၁၅
ၿဗတိနိ္ႏုငိင္သံားမ်ားသည ္ၿဗတိသိွ် 
တနဖ္ိုးကိ ုအားေပးျမႇင့တ္ငရ္န ္အ 
လြန္ရွက္ရြံ႕ေနေသာေၾကာင့္ အ 
စြန္းေရာကဝ္ါဒသည ္ၿဗတိနိ္ႏုငိင္၌ံ 
ရွငသ္န္ေနေၾကာင္း ၿဗတိိန္ဝန္ႀကးီ 
ခ်ဳပ္ ေဒးဗစက္ငမ္ရြန္းက ဇြန္လ ၁၅ 
ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအေန 
ျဖင့္ ၿဗိတိသွ်တန္ဖိုးကို ေလးစား႐ံု 
သာမဟုတ္ဘ ဲ၎တုိ႔ကု ိတက္ႂကြ 
စြာ အားေပးျမႇင့္တင္သင့္သည္ဟု 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကင္မရြန္းက ေဆာင္း 
ပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေျပာသည္။
 ဘာမငဂ္န္ၿမိဳ႕ရိွ ကြန္ဆာေဗး 
တစ္ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕စာ 
သင္ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ဘာသာေရး 
ယုံၾကညမ္ႈ အေျခခံေသာ သေဘာ 
တရားမ်ား ျပ႒ာန္းရန္ စနစ္က် 
ေသာ လံႈ႔ေဆာ္စည္း႐ံုးမႈတစ္ခုကုိ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္း 
မ်ား ထြက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္၏ သတိေပးတုိက္တြန္းခ်က္ 
ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
 ၿဗတိသိွ်တနဖ္ိုးမ်ား၏ သနမ္ာ 
ေသာ ကာကြယ္နည္းသစ္အ 

ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတြင္ ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္ ကငမ္ရြန္းက ၎သည ္လြတ္ 
လပ္စြာ ယုံၾကည္မႈ၊ အခ်င္းခ်င္း 
သည္းခမံႈ၊ ကိယု္ေရးကုယိတ္ာႏငွ့ ္
လူမႈေရးတာဝန္မ်ားကို နားလည္ 
မႈ၊ ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈ 
တို႔အေၾကာင္း ေျပာေနျခင္းျဖစ္ 
သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 ‘‘ဒီတုိင္းျပည္မွာ တစ္ခါတ 
ေလ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ ေအာင္ျမငမ္ႈ 
ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေတာ္ေလး 
ရွက္ရြံ႕ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ 
ၿဗတိသိွ်တနဖ္ိုးကိ ုရကွစ္ရာမလိပုါ 
ဘူး။ မရွကသ္င့ပ္ါဘူး’’ဟု ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္က ေရးသားခဲ့သည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်တန္ဖိုး 
မ်ားကိ ုအားေပးျမႇင့တ္ငရ္ာတြင ္ပိ ု
၍ စိတ္အားထက္သန္ရန္ လိုအပ္ 
သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ယင္းၿဗတိသိွ်တနဖ္ိုးကိ ုၿဗတိနိ္ႏုငိင္ ံ
တြင္းရွ ိေက်ာင္းတုငိ္းတြင ္အားေပး 
ျမႇင့တ္ငသ္င့ၿ္ပီး ကေလးငယတ္ုငိ္း 
အား ယင္းတနဖ္ိုးကု ိသင္ေပးသင္ ့
သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကင္မရြန္းက 
အေလးအနက ္တုိကတ္ြန္းခဲ့သည။္

—Ref: AFP

ဂ်ီနီဗာ၊ ဇြန္-၁၄
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္ေကာင္ေရ 
ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံရ 
သညဟ္ူေသာ ခန္႔မနွ္းမႈမ်ားႏငွ့အ္ 
တူ အာဖရိကဆငမ္်ား ဆကလ္က ္
ရွင္သန္ႏုိင္ေရးမွာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံ 
ေနရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတစ္ခု 
က ေဖာ္ျပသည္။
 အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ မ်ိဳး 
စိတ္မ်ား ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ 
ညလီာခံ (Cites)႐ုံးက ဆငမ္်ားကု ိ
ခိုးဖမ္းလာသည့္ ပမာဏမွာ ေမြး 
ဖြားႏႈန္းထက္ အလြန္မ်ားျပားေန 

ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။
 ဆင္ခိုးဖမ္းသည့္ အေရအ 
တြက္မွာ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ 
လွ်င္ သိသိသာသာ နည္းသြားခဲ့ 
သည္ဟု Cites အစီရင္ခံစာက 
ေဖာ္ျပသည္။
 ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇဝတ္မႈ 
အဖြဲ႕မ်ား ဆင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါဝင္သည္ဟု 
ယင္းအစရီငခံ္စာက ထပ္ေလာင္း 
ေဖာ္ျပသည္။
 ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕အေျခစုိက္ Cites 
အဖြဲ႕သည္ အပင္ႏွင့္ တိရစၧာန္ 

မ်ိဳးစတိ္ေပါင္း ၃၅,၀၀၀ ေက်ာအ္ား 
ေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ ႏုိင္ငံတကာ 
ကနုသ္ြယမ္ႈစည္းကမ္း ခ်မတွထ္နိ္း 
သိမ္းေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။
 ဆင္စြယ္ပုိ႔ကုန္ပမာဏမ်ား 
စြာကိ ုအာရွေဒသထက ္အာဖရိက 
တြင ္ပထမဆံုးအႀကမ္ိ ပုိမုိဖမ္းဆီး 
ရမိသည္ဟု ယင္းအဖြဲ႕က ေဖာ္ျပ 
သည္။
 ဗဟိုအာဖရိက ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ 
ေသာ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ဆငမ္်ားသတ္ျဖတ္ခံရမႈ ျမင္တ့က ္
လ်က္ရွိသည္။

 အာဖရိကဆငမ္်ားသည ္၎ 
တုိ႔၏ အစြယ္အတြက္ တိတ္တ 
ဆတိ ္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံေန 
ေသာေၾကာင့ ္ဆကလ္ကအ္သက ္
ရွင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခ ံ
ေနရသည္ဟု Cites အဖြဲ႕ အေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဂြၽန္အီး 
စကန္လြန္းက ေျပာသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဆင္စြယ္ 
ပို႔ကုန္ အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၁,၁၀၀ 
ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိသည္ဟု ယင္း 
အဖြဲ႕က ေျပာသည္။

—Ref: BBC
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ပါတီတြင္း မင္းမဲ့စ႐ိုက္အျပဳအမူကို 
လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု အီတလီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

မီလန္၊ ဇြန္-၁၄
ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို အလံုးစံုျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈကိစၥအေပၚ ၎၏ 
ပါတီမွ အထကလ္ႊတ္ေတာ္အမတ္ 
၁၃ ဦးက ေထာက္ခံမႈ ႐ုပ္သိမ္း 
လိုက္ၿပီးေနာက္ ယင္းအမတ္မ်ား 
မွာ ၁၅ မိနစတ္ာ ေက်ာ္ၾကားမႈရရိွ 
ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု 
အီတလဝီန္ႀကီးခ်ဳပ္ မကတီ္ယုိရန္ 
ဇီက စြပ္စြဲေျပာၾကားၿပီး ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ 
သြားမည္ဟု ကတိျပဳလုိက္သည္။
 အာရွေဒသသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အလည္အပတ္ခရီးအျဖစ္ ရန္ဇီ 
သြားေရာက္ေနစဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔က 
အီတလီအထက္လႊတ္ေတာ္အား 
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား၊ ေဒသေကာင္စီ 
ဝငမ္်ား၊ သမၼတခန္႔အပ္သမူ်ားျဖင့ ္
ဖြဲ ႕စည္း၍ ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာကထ္ားေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ ္
လာေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အစအီစဥ္ 
ကို ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(PD) 
အထကလ္ႊတ္ေတာအ္မတမ္်ားက 
ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။
 ေဖေဖာဝ္ါရတီြင ္ဝနႀ္ကီးခ်ဳပ ္
ျဖစ္လာခ်ိန္မွစ၍ အထက္လႊတ္ 

ေတာမ္ွာ ဥပေဒျပဳေရးလပုင္န္းစဥ ္
ကို ေႏွးေကြးေစၿပီး ဘ႑ာေရး 
ယိုေပါက္တစ္ခုဟု ရန္ဇီက ေျပာ 
သည္။
 အထက္ လႊတ္ေတာ္၏ 
အာဏာပါဝါမ်ားကိ ုထနိ္းခ်ဳပသ္ြား 
မညဟု္လည္း ရန္ဇီက ေျပာသည။္
 အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
သံုးဦးက ရန္ဇီ၏ အာဏာရွငဆ္န္ 
ေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားမွာ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီဟု စြပ္စြဲ  
ေျပာၾကားၿပီး ပါတီမွ ဆုိင္းငံ့သြား 
မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
 ရန္ဇီကမူ ယင္းမွာ အာဏာ 
ရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမဟုတ္ဘဲ ျပတ္ 
ျပတ္သားသားႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္ 
ေအာင္လုပ္လုိ၍ ျဖစ္သည္ဟု 
ေသာၾကာေန႔ အစုိးရအဖြ႕ဲ အစည္း 
အေဝးအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ား 
အား ေျပာၾကားသည္။
 ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွာ မင္းမ့ဲ 
စ႐ိကုဆ္နလ္ာ၍ မျဖစ္ေၾကာင္းႏငွ့ ္
ယင္းအမတ္မ်ားမွာ ၁၅ မိနစ ္ေက်ာ္ 
ၾကားမႈရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

—Ref: Reuters

ဥေရာပရွိေရဒါမ်ားတြင္ ေလယာဥ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေန
ဗီယင္နာ/ပရပ္ဂ္၊ဇြန္-၁၄

ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ၾသစ 
ႀတီးယား၊ ဂ်ာမနီ၊ ခ်က္သမၼတ 
ႏိုင္ငံႏွင့္ စလိုဗက္ကီးယားႏုိင္ငံရွိ 
ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး ေမွ်ာ္ 
စင္ ေရဒါမ်ားမွ ေလယာဥ္ဒါဇင္ 
ေပါင္းမ်ားစြာ ေခတၱေပ်ာကက္ြယ ္
သြားခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ အီလက္ထရြန္ 
နစ ္စစ္ေရးေလက့်င့မ္ႈမ်ားေၾကာင္ ့
ဟု စလိုဗက္ကီးယားအာဏာပုိင္ 
မ်ားက ျပစ္တင္ေျပာၾကားသည္။
 ဇြန္လ ၅ ရက္မွ ၁၀ ရက္အ 
တြင္း ၾသစႀတီးယားႏွင့ ္ဂ်ာမနီႏုငိင္ ံ
ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး ေရဒါ 
မ်ားေပၚမွ ေလယာဥ္မ်ား၏ တည ္
ေနရာ၊ ဦးတည္ရာအရပ္၊ အျမင့္ 
ေပႏွင့္ အရွိန္ႏႈန္းျပအခ်က္အ 
လက္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ 
သည္။
 သို႔ေသာ္ အလြန္ျမင့္ေသာ 
အရပ္တြင္ ပ်ံသန္းေနေသာ ေလ 
ယာဥမ္်ားအတြက ္အႏရၲာယမ္ရွခိဲ ့
ေပ။
 ယင္းေန႔မ်ားမွာပင္ ခ်က္ႏွင့္ 
စလိုဗက္ကီးယားႏုိင္ငံ ေလ 
ေၾကာင္းထိန္းေမွ်ာ္စင္မ်ားတြင္  
လည္း အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား ႀကံဳ 

ခဲ့ရသည္။
 ေရဒါမ်က္ႏွာျပငမ္်ားမ ွအရာ 
ဝတၳဳမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း 
မွာ ဇြန္လ ၅ ရက္မွ ၁၀ ရက္အ 
တြင္း ျပဳလပ္ုရန္ ႀကိဳတငစ္စီဥ္ထား 
ခဲ့ေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနၿပီး ယင္းစစ္ေရးေလ့ 
က်င္မ့ႈ၏ ရညမ္နွ္းခ်ကမ္ွာ ေရဒယီိ ု

ဆက္သြယ္ေရးလိႈင္းမ်ားကို ျပတ္ 
ေတာက္ေအာင္ လုပ္ျခင္းဟု စလို 
ဗကက္ီးယားႏုငိင္ပံုငိ ္ေလေၾကာင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈဌာနက ထုတ္ျပန္ 
သည္။
 ယင္းျပႆနာကို ေဖာ္ထုတ္ 
ၿပီးေနာက ္စစ္ေရးေလက့်င့မ္ႈ စည္း 
႐ံုးခဲ့ေသာဘက္သို ႔ အေၾကာင္း 

ၾကားၿပီး ေလ့က်င့္မႈ ရပ္တန္႔သြား 
သညဟု္ စလုဗိကက္ီးယား အစရီင ္
ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
 ယငး္အစရီငခံ္စာတြင ္ေနတိုး 
အဖြဲ႕၏ ေလ့က်င့္မႈဟု မေဖာ္ျပ 
ထားသလို ေနတုိးအဖြဲ႕ကလည္း 
လတ္တေလာ မညသ္ည္မွ့တ္ခ်က ္
မွ် မေပးေပ။    —Ref: Reuters

TOBY MELVILLE/REUTERS
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နယ္စပ္ကိုျဖတ္၍ ကေမၻာဒီးယားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္ကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ REUTERS

တရားမဝင္ အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအား အၿပီးတုိင္ရွင္းလင္းေရးမူဝါဒမရွိဟု ထုိင္းစစ္တပ္ေျပာၾကား ဗီတာမင္ျဖည့္တင္းထားေသာ 
ငွက္ေပ်ာသီးကုိ လူမ်ားတြင္ 
စမ္းသပ္မည္ဘန္ေကာက္၊ဇြန္-၁၆

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္အာဏာ 
သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ကေမၻာဒီး 
ယားႏုိင္ငံသားမ်ားစြာ ထြက္ခြာ 
သြားၾကေသာ္လည္း တရားမဝင္  
ႏိုင္ငံျခား အလုပ္သမားမ်ားအား  
ႏိုင္ငံတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္မည့္ အၿပီး  
တိုင္ရွင္း လင္းေရးမဝူါဒ က်င့သ္ံုးေန  
သည္ဆုိျခင္းကို  စစ္အစိုးရက 
ျငင္းပယ္လုိက္သည္။
 ေမလ ၂၂ ရကတ္ြင ္စစတ္ပ္ 
က အာဏာသိမ္းလုိက္ၿပီးေနာက္ 
တရားမဝငအ္လပ္ုသမားမ်ားအား 
ႏွမိန္င္းမညက္ု ိစုိးရမိ္ေသာ တရား 
မဝင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသား အ  
မ်ိဳး သား ၊  အ မ်ိဳး သ မီး မ်ားႏွ င့္  
ကေလးငယ္ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ 
မွာ ထုငိ္းႏုငိင္မံ ွထြက္ေျပးသြားၾက 
ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထိုင္မႈအဖြဲ႕ (IOM)က ခန္႔မွန္း 
ေဖာ္ျပသည္။
 ကေမၻာဒီးယားႏုိငင္သံားမ်ား 
သည္ ၎တို႔ သေဘာဆႏၵအရ 
ထြကခ္ြာသြားျခင္းျဖစၿ္ပီး ဇြနလ္ ၁၄ 
ရက္အထိ လူေပါင္း ၆၀,၀၀၀ 
ထုိင္းနယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ 
ခြာသြားေၾကာင္း ထုိင္းစစ္တပ္၏ 
ၿငမိ္းခ်မ္းေရးႏငွ့ ္တရားဥပေဒစိုးမိုး 
ေရး အမ်ိဳးသားေကာငစ္ ီ(NCPO)
က အခိုင္အမာေျပာၾကားသည္။
 ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္ 
ေနထိုင္သူ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ  

သား ၉၀,၀၀၀ ရွိသည္ဟု NCPO 
က ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပသည္။
 တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ား 
ကုိ အၿပီးတိုင္ရွင္းလင္းေရးမူဝါဒ  
NCPO တြင္ မရွိေသာ္လည္း ၿပီးခဲ ့
သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ 
ေသာ ျပႆနာမ်ားကု ိစာရင္းျပဳစ ု
ေနစဥ ္ႏုငိင္ံျခားလပုသ္ားအငအ္ား 
ကိ ုစနစတ္က် စမံီခန္႔ခြရဲန္ တရား 
မဝင္ အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္ 

ရာ ေဒသမ်ားသို႔ အာဏာပုငိအ္ဖြ႕ဲ 
မ်ား သြားေရာကရ္မညဟ္ ုNCPO 
ေျပာေရးဆုခိြင့ရ္ွပိဂုၢိဳလ ္ဝငသ္ိငုဆ္ ူ
ဗာရီက ႐ုိကတ္ာသတင္းဌာနအား 
ေျပာသည္။
 ထုငိ္းႏုငိင္မံ ွထြကခ္ြာလာသ ူ
မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳမူဆက္ 
ဆံရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံအား ေတာင္းဆုိ 
သြားမည္ဟု ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ 
ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

 မ်ားစြာေသာ ျမန္မာ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ထုိင္းႏုိင္ငံမွ 
ထြက္ခြာသြားသည္ကို  ၎တို ႔ 
သတိမျပဳမိဟု လူ ႔အခြင့္အေရး 
အဖြ႕ဲမ်ားက ႐ိကုတ္ာသတင္းဌာန 
အား ေျပာသည္။
 ကာယအားျဖင့္လုပ္ရေသာ 
အလုပ္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေစအလုပ္တို႔ 
အပါအဝင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသားအမ်ား 
စု မလုပ္လုိၾကေသာ အလုပ္မ်ား 

ကိ ုလပုခ္ုငိ္းရန ္ျမနမ္ာ၊ လာအုိႏငွ့ ္
ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတုိ ႔မွ အလုပ္ 
သမားမ်ား အမ်ားစုပါဝင္သည့္ 
ႏုငိင္ံျခားအလပုသ္မားမ်ားကု ိမ်ား 
စြာမွခီိုေနရေသာ ထုငိ္းႏုငိင္စံီးပြား 
ေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို ႔ အလုပ္ 
သမား အမ်ားအျပားထြကခ္ြာသြား 
ျခင္းက ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ 
ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းကေဖာ္ 
ျပသည္။           —Ref: Reuters

ဆစ္ဒနီ၊ဇြန္-၁၆
လူ႔ခႏၶာကုိယ္တြင္ ဗီတာမင္ေအ 
ပမာဏမ်ား တုိးပြားေစရန္ႏွင့္ 
အာဖရကိရွ ိလသူန္းေပါင္းမ်ားစြာ 
တို႔၏ဘဝ တုိးတက္ေစရန္ မ်ိဳး႐ိုး 
ဗီဇ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ 
ငွက္ေပ်ာသီးကို ၾသစေၾတးလ် 
သုေတသနပညာရွင္မ်ားက စမ္း 
သပ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။
 ဗတီာမငမ္်ား ျဖည္တ့င္းထား 
ေသာ ငွက္ေပ်ာသီးကုိ လူသား 
မ်ားတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စမ္း 
သပ္မႈျပဳ၍ ဗီတာမင္ေအပမာဏ 
မ်ား အက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈကု ိစမ္း 
သပ္သြားမည္ဟု ၾသစေၾတးလ် 
သုေတသနပညာရွငမ္်ားက ဇြန္လ 
၁၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 ယဂူနဒ္ါႏုငိင္ံႏငွ့ ္အမိန္ီးခ်င္း 
ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ 
ဗီတာမင္ေအ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ 
မ်က္စိကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေသအံ့ဆဲဆဲ 
ျဖစ္ျခင္းကုိ တားဆီးရန္ အဓိက 
ရည္ရြယ္သည္ဟု ေအေအပီ 
သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။
 ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ကြင္းစ္ 
လန္းနည္းပညာတကသၠိလု ္(QUT) 
မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ 
ကြင္းစလ္န္းျပညန္ယ ္ေျမာကဖ္်ား 
ပုိင္းတြင္ ေပါက္ေသာ ငွက္ေပ်ာ 
သီးမ်ားကို အယ္လ္ဖာကာ႐ိုတင္း 
ႏငွ့ ္ဘတီာကာ႐ိတုင္းမ်ား ႂကြယဝ္ 
ေစရန္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ခဲ့သည္။
 ယင္းငကွ္ေပ်ာသီးမ်ားကိ ုလ ူ 
သားမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ရန္ အေမရိကန္အုိင္အိုဝါ 
ျပည္နယ္တကၠသိုလ္သို ႔ ပို ႔ထား  
သည္။ ကိုးႏွစ္ၾကာ အဆုိပါစီမံ  
ကိန္းကုိ ဘီလ္ႏွင့္ မလင္ဒါဂိတ္စ္ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းက ကန္ေဒၚလာ ၁၀ 
သန္း ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္ 
တြင္ ဗီတာမင္ေအႂကြယ္ဝေသာ 
ငွက္ေပ်ာသီးမ်ိဳးမ်ားကို ယူဂန္ဒါ 
ႏုိင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးမည္ျဖစ္သည္။

—Ref: AAP

F-35 တုိက္ေလယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ယာယီရပ္ဆုိင္း
ဝါရွင္တန္၊ဇြန္-၁၆

အင္ဂ်င္မွ ဆီယိုစိမ့္မႈျဖစ္ပြားၿပီး 
ေနာက္ F35 ပူးေပါင္းတုိက္ခိုက္ 
ေရး ေလယာဥမ္်ားအားလံုး အသံုး 
ျပဳျခင္းကိ ုအေမရိကန္စစဌ္ာနခ်ဳပ္ 
ပင္တဂြန္က ယာယီရပ္ဆုိင္းထား 
လိုက္သည္။
 ယင္းလုပ္ရပ္မွာ အေျမာ္အ 
ျမင္ရွိေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု 
ပူးေပါင္းတိကုခ္ုကိ္ေရး အစအီစဥ ္
အရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။
 ဇြန္လ ၁၀ ရက္က F35 
ေလယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ 

ေလယာဥ္မွဴးတစဦ္းက အငဂ္်ငဆ္ ီ
ျပႆနာျဖစ္ေနေၾကာင္း အသိေပး 
ခ်ကက္ိ ုေတြ႕ျမငခ္ဲ့ရသျဖင့ ္အရီဇုိး 
နားျပည္နယ္ရွိ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕ ေလ 
ယာဥ္ကြင္းသို႔ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ 
ဆင္းသက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းေလ 
ယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ပင္တ 
ဂြန္က ယာယီရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 F35 ေလယာဥ္အားလံုးအ 
နက္ ၉၇ စီးကုိ လတ္တေလာ အ 
သံုးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ကာ အားလံုးစစ္ 
ေဆးၿပီးစီး၍ျပႆနာမရွိေၾကာင္း 

အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာၾကားၿပီး 
သံုးစီးမွာ စမ္းသပ္မႈအရ ျပန္သံုး 
ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးေပ။
 ယင္းေလယာဥသ္ံုးစီးကိ ုျပင ္
ဆငၿ္ပီးခ်နိအ္ထ ိအသံုးျပဳခြင့ပ္တိ ္
ပင္ထားမည္ျဖစ္သည္။
 F35 ေလယာဥ္အငဂ္်ငတ္စ ္
လံုးကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အခ်ိန္ 
မိနစ္ ၉၀ စီ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး အားလံုး 
နီးပါး စံစုမ္းစစ္ေဆးၿပီးျဖစက္ာ ဇြန ္
လ ၁၄ ရက္ ညေနတြင္ ျပန္လည္ 
အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ 
ေၾကာင္း ယင္းအင္ဂ်င္မ်ား ထုတ္ 

လုပ္သည့္ Pratt & Whitney 
ကုမၸဏီကေျပာသည္။
 F35 ေလယာဥ္မ်ားကု ိေမာင္း 
ႏငွခ္်န္ိ ၁၆,၀၀၀ နာရီ ပ်ံသန္းမႈအ 
ပါအဝင္ ေျမျပင္ႏွင့္ ေဝဟင္စစ္ 
ေဆးေရး နာရီေပါင္း ၃၂,၀၀၀ 
နီးပါး ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ 
သညဟု္ Pratt & Whitney ကမုၸဏ ီ
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာ 
သည္။
 F35 ေလယာဥ္မ်ားမွာ ေရဒါ 
ျဖင့္ စံုစမ္းသိရွိမႈကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ 
သည္ ့ကိယု္ေပ်ာကတ္ိကုခ္ုကိ္ေရး 

ေလယာဥ္မ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ား 
သည္။ ေလယာဥ္တစ္စီး ကုန္က် 
စရိတ္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀ 
ရိွသည့္ F35 ေလယာဥ္အစီးေရ 
၂,၄၄၃ စီးအတြက္ ကန္ေဒၚလာ 
၃၉၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ အကုန္အ 
က်ခံ၍ ထုတ္လပ္ုသြားမညဟု္ ပင ္
တဂြန္က ေျပာသည္။
 သို႔ေသာ္ ထပ္မံၾကန္႔ၾကာႏုငိ ္
မႈေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ ယင္းထက္ 
ပိုလာႏုိင္သည္ဟု ေအအက္ဖ္ပီ 
သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

—Ref: AFP
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အတြင္း ျပဳတ္က်၍ ေသဆံုးသြား 
ခဲ့သည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို မိုးေရထဲမွ 
ကယ္တင္ရန္ ေငြက်ပ္ ၁၂ ဘီလီ 
ယံ သံုးမည္ဟု ဆိုထားသည္။ သို႔ 
ေသာ ္မိုးစ႐ံပုငရ္ွိေသးသည ္ေရက 
ပတ္လည္၀ိုင္းေနၿပီျဖစ္သည္။
 ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသူမ်ားက 
လမ္းေဘးေရေျမာင္းထဲသို ႔ လူ 
ျပဳတက္ ၿ်ပီး ေသဆံုးပါက တာ၀နရ္ွ ိ
သူသည္ အစိုးရသာမက ျပည္သူ 
မ်ားအေပၚတြင္လည္း ရွိေၾကာင္း 
ေျပာဆိုၾကသည္။
 ‘‘လမ္းေဘးက ေရေျမာင္းထ ဲ
ကိ ုျပဳတ္က်ၿပီးေသရင ္အစိုးရတင ္
မဟုတ္ဘူး။ ျပဳတ္က်တဲ့ ရပ္ကြက ္
ေနျပည္သူေတြေရာ တာ၀န္ရွိ 
တယ္။ တာ၀န္ရွိတဲ့သူကေတာ့ 
ႏွစ္ဖက္လံုးပဲ။  အစိုးရကလည္း 
တာ၀န္ယူမႈရိွရမယ္။ ျပညသ္ူေတြ 
ကလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ 
ေခတ္မွာ ေျပာဆိုေထာက္ျပရ 
မယ္’’ ဟု ႏိငုင္ံေတာ္သမၼတ အႀက ံ
ေပး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ 
က ေျပာသည္။ 
 ရနက္နုၿ္မိဳ႕တြင္း မုိးတြင္းကာ 
လ ေျခလ်င္သြားလာေနရသူ ၁၀ 
ဦးကိုေမးလ်င္ အနည္းဆံုး ၇ ဦး 
ကေတာ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလံုျခံဳမႈ 
မရွိဘဲ သြားလာေနရေၾကာင္း 
ေျပာဆိုသည္။
 ‘‘ေက်ာင္းတက္ ေက်ာင္းဆင္း 
ခ်ိန္ မိုးရြာရင္ ကေလးမိဘေတြ 
ေက်ာင္းႀကိဳပို ႔လုပ္ေစခ်င္တယ္။ 
ကေလးေတြ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ပံုစံ 

က မလြယ္ဘူး။ အခ်ိန္မေရြး ျပဳတ္ 
က်သြားႏိုင္တယ္’’ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
တြင္းရွိ ေရေျမာင္းမ်ားအတြင္း 
ကေလးမ်ား ျပဳတက္်ေသဆံုးမႈမ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မရမ္းကုန္း 
(သမုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင ္ေနထုိငေ္သာ 
ေလးတန္းေက်ာင္းသား၏မိခင္   
ေဒၚျမင့္ခင္က ကေလးမိဘမ်ား 
အား သတိေပးသည္။
 ေရေျမာင္းအတြင္း ျပဳတ္က် 
ေသဆံုးမႈမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ 
တာ၀နရ္ွသိမူ်ားကု ိအမႈဖြင္အ့ေရး 
ယူမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ျခင္း 
မရိွၾကဘဲ ေသမႈေသခင္းျဖင့္သာ 
အမႈဖြင့္ ၿပီးဆံုးသြားၾကသည္။ ေရ 
ေျမာင္းအတြင္း ျပဳတ္က်၍ ေသဆံုး 
မႈျဖစ္ပြားပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ 
ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး၏ တာ 
၀နရ္ွမိႈအပိငု္းကိ ုေမးခြန္းထတု္ျခင္း 
မရွိ။ တာ၀န္ယူခိုင္းသည့္ အေလ ့
အထလည္း မရွိေသးေပ။
 ထုိ႔အတူ ၿမိဳ႕ေတာ္စညပ္ငက္ 
လည္း ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔ ထိခိုက္ 
ေသဆံုးမႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိ 
ေၾကာင္း ေျပာဆိုေတာင္းပန္ရန္ 
ေ၀းလို႔ အားနည္းခ်က္ကို၀န္ခံ၍ 
ပင္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့သည္။ ယခု 
ေဆာင္းပါးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ 
ၿမိဳ႕ေတာစ္ညပ္ငလ္မ္းတတံားဌာန 
သို႔ဆကသ္ြယ္ေမးျမန္းေသာလ္ည္း 
ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္း မရွိ 
ေပ။
 ‘‘ေရေျမာင္းအတြင္း ျပဳတ္ 
က်ေသဆံုးရင္ စည္ပင္ကို အေရး 
ယူလို႔ရတယ္။ သူတို႔ တာ၀န္ပ်က္ 

ကြက္လို႔၊ ၀တၱရားပ်က္ကြက္လို႔၊ 
ခိုင္ခံ့စြာ မလုပ္ေပးလို႔ ျဖစ္ရတာ 
ပါ’’ ဟု ေရေျမာင္းအတြင္း ျပဳတ္ 
က်ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားပါက 
သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာကို 
အေရးယူေဆာငရ္ြက္ႏိငုမ္ႈႏငွ့ ္ပတ ္
သကၿ္ပီး ေရွ႕ေနဦးခင္ေဇာ္ (မရမ္း 
ကုန္း)က ေျပာသည္။
 မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင္ ့ေရျမဳပ ္
၍ ပလက္ေဖာင္းေရေျမာင္းအ 
တြင္း ျပဳတ္က်မႈမွာ ရန္ကန္ုၿမိဳ႕တြင ္
သာမက နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လညး္ 
ျဖစ္ပြားၾကသည္။ ယခုလ ပထမ 
ပတ္အတြင္း တာခ်လီတ္ိၿမိဳ႕ လမ္း 

ဆံုရွိ ေရေျမာင္းဖံုးအေပါက္မွ အ 
ဘြားအိုတစ္ဦး ျပဳတ္က်မႈျဖစ္စဥ္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 ရနက္နုၿ္မိဳ႕တြင ္မိုးရြာသြန္းမႈ 
ေၾကာင့္ ေရေျမာင္းအတြင္း ျပဳတ္ 
က်ေသဆံုးႏိငု္ေသာ ေနရာမ်ားမွာ 
ေရ၀ပ္မ်ားေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ 
သည့္ တာေမြ၊ မရမ္းကုန္း၊ ဗိုလ္ 
တေထာင္၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔၊ 
ေက်ာက္ေျမာင္း၊ လိႈငသ္ာယာၿမိဳ႕ 
နယ္တို႔ျဖစ္သည္။ မိုးရြာသြန္းခ်ိန္ 
၌ ထိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လမ္းမ်ားေပၚ 
တြင္ ေသခ်ာစူးစိုက္သြားလာရ 
မည္ျဖစ္သည္။

 ‘‘ျပညသ္ူေတြ အႏရၲာယ္မျဖစ ္
ေအာင္ အစိုးရကလည္း လုပ္ေပး 
ရမယ္။ ျပညသ္ူေတြမွာလည္း တာ 
၀န္ရိွတာပ။ဲ ျပညသ္ူေတြက အျပစ ္
ေျပာတာမဟုတ္ဘ ဲအျပဳသေဘာ 
မ်ိဳးနဲ႔ အစိုးရကို အႀကံျပဳေပးရင္ 
ေကာင္းမယ္။ မုိးတြင္းကာလမွာ 
ေရႀကီးေရလွ်ံတယ္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ 
ရာ စည္ပင္က တာ၀န္ယူၿပီး ျပည္ 
သူေတြ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေအာင္ 
လပု္ေပးရမွာပ’ဲ’ ဟ ုစမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ 
နယ ္ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ား 
လွယ္ ဦးစိုး၀င္းက ေျပာသည္။ 
 ယခုႏစွ ္မိုးရာသအီစတြင ္ ရန ္

ကန္ုၿမိဳ႕၌ ေရေျမာင္းအတြင္း ျပဳတ္ 
က်ေသဆံုးမႈ ျဖစ္စဥ္မရွိေသးေပ။ 
သို႔ေသာ ္ေရေျမာင္းဖံုးမ်ားကု ိသက ္
ဆိငုရ္ာဌာနက လာေရာက္ျပဳလပု ္
ေပးျခင္း မရွိေသးေပ။ ေက်ာင္း 
ဆင္းခ်နိ ္မိုးရြာပါက ေက်ာင္းသား 
မဘိမ်ားက ေက်ာင္းေရ႕ွသို႔ အေျပး 
သြားၿပီး ႀကိဳေစာင့္ေနၾကပါၿပ။ီ ခရီး 
သြားျပည္သူမ်ားကလည္း မိုးရြာ 
လွ်င ္စမ္းတ၀ါး၀ါးျဖင့သ္ာ သြားၿမ ဲ
သြားေနရဆဲျဖစ္သည္။        ။

တာ၀န္ယူမႈမဲ့ေနသည့္ လမ္းမေပၚမွ အႏၲရာယ္
စာမ်က္ႏွာ ၃ မွ
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ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ပီအာရ္စနစ္ 
ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္
  လာမည့ ္ေရြးေကာကပ္ဲြမ်ား 
တြင္  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ အ 
ခ်ိဳးက်  ကိယုစ္ားျပဳေရြးေကာကပ္ဲြ 
စနစ္  ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ ဇြန္ 
လ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာက္ အတည ္ 
ျပဳဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ လာမည့္  
ေရြးေကာကပ္ဲြမ်ားတြင ္မညသ္ည့ ္
ပါတီမဆို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြး 
ခ်ယ္ရာ၌ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳ 
စနစက္်င့သ္ံုးရန ္လႊတ္ေတာမ္ ွအ 
ဆံုးအျဖတ္ေပးပါရန ္ေရြးေကာက ္
ပဲြေကာ္မရွင္အား  တိုက္တြန္း  
ေၾကာင္း အဆိကုိ ုအမ်ိဳးသားဒမီိကု 
ေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF) မွ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ  
ခင၀္ိငု္းၾကညက္ တငသ္ြင္းခဲ့သည။္ 
ယင္းအဆိုကို  တပ္မေတာ္သား 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ဒမီိကုေရစအီငအ္ားစမု်ားမ ွလႊတ ္
ေတာက္ိယုစ္ားလယွမ္်ားႏငွ့ ္တိငု္း 

ရင္းသားလႊတ္ေတာ္  ကိုုယ္စား 
လွယ္မ်ားက ကန္ ႔ကြက္ခ့ဲ ၾက 
ေသာ္လည္း ျပည္ေထာငစ္ႀုက႕ံခုိင ္
ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ 
ေထာက္ခံမဲေၾကာင့္ အဆိုမွာ အ 
မ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ 
ခံသူ ၁၁၇ ဦး ကန္႔ကြက္မဲ ၈၅ ဦး 
ျဖင့ ္အတည္ျပဳလိကုသ္ည။္ အခ်ိဳး 
က်ကိယုစ္ားျပဳစနစက္ိ ုအမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာတ္ြင ္က်င္သ့ံုးႏိငုရ္နအ္ 
တြက ္ေကာ္မရွငတ္စရ္ပ္ကိ ုအဖဲြ႕ 
၀င္ ၄၀ ဦးျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ 
ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က 
ဖဲြ႕စည္းလိုက္ၿပီး ယင္းေကာ္မရွင္ 
တြင ္ပါ၀င္ေနသည့ ္အမ်ိဳးသားဒမီိ ု
ကေရစီအဖဲြ ႕ခ်ဳပ္မွ  အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
သည ္ပါတီ၏ မူ၀ါဒႏငွ့ ္မကိကုည္ ီ
သည့အ္တြက ္ႏတ္ုထြကမ္ႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

မဟာသႏိၲသုခ ေက်ာင္းတိုက္ကို ခ်ိပ္ပိတ္
 တာေမြၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေခ်ာင္း 
ရပက္ြကရ္ွ ိမဟာသႏိသၲခု ေက်ာင္း 
တိုက္ကို တိုင္းသံဃနာယက ဆ 
ရာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ သာ 
သနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ 
ရွသိမူ်ား၊ ရတဲပဖ္ဲြ႕၀ငမ္်ားက အင ္
အားသံုးကာ ဇြန္လ ၁၀ ရက္  ည  
၁၁ နာရီတြင ္၀င္ေရာကစ္ီးနင္းၿပီး 
ေက်ာင္းတိုက္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ား 
အားဖယ္ရွား၍ ေက်ာင္းတိုက္ကို 

ခ်ိပ္ပိတ္လိုက္သည္။ ထုိေက်ာင္း 
တိုက္တြင္ သီတင္းသံုးေနေသာ 
အဂၤလန္ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀သံ 
အပါအ၀င္ သံဃာကိုးပါးႏွင့္ လူ  
၂၃ ဦးကိ ုအမႈဖြင္အ့ေရးယူေဆာင ္
ရြကထ္ားသည။္ ဇြန္လ ၁၃ ရကက္ 
အဂၤလန္ ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀သံ 
ႏငွ့ ္သဃံာေတာ္ေလးပါးကိ ုလ၀ူတ ္
လကဲာ တရား႐ံုးခ်နိ္းထတု၍္ အင္း 
စိန္ေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

တြင္းေတာင္တြင္ စိမ္းျပာေရညိႇ မထြက္ေတာ့
  စိမ္းျပာေရညိႇ (စပီ႐ူလိုင္း 
နား)မ်ား သဘာ၀အတိငု္း ထြကရ္ွ ိ
သည့္ တြင္းေတာင္တြင္ ေရခ်ိဳ၀င္ 
ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ PH Level 
က်ဆင္းကာ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ 
နည္း၍ လက္ရွိတြင္ လံုး၀မထြက္ 
ေတာ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ ျမစ္ 
ေရတငစ္မံီကန္ိးေၾကာင့ ္ေရခ်ိဳ၀င ္
ေရာက္ၿပီး စိမ္းျပာေရညိႇမွာ လံုး၀ 
မထြက္ရွိေတာ့ျ ခင္းျ ဖစ္သည္ ။ 
တြင္းေတာင္တြင္ စိမ္းျပာေရညိႇ 
မ်ား ပြားမ်ားလာျခင္း မရွိေတာ့ 
သည့္အျပင္ ငါးမ်ားသည္လည္း 

စမိ္းျပာေရညိႇမ်ား စားသံုးသည့အ္ 
တြက္ ေလ်ာ့နည္းရာမွ လံုး၀မ 
ထြကရ္ွိေတာသ့ည့အ္ေျခအေနသို႔ 
ေရာက္ရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။ စိမ္း 
ျပာေရညိႇ မူလအတိုင္း အထြက္ 
ႏႈန္းတုိးေစရန္ ျမစ္ေရတငစ္မံီကန္ိး 
ျဖင့ ္စပါးစိကုပ္်ိဳးမႈကိ ုရပဆ္ုငိ္းျခင္း 
ႏွင့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ ေဖာက္လုပ္ 
ထားသည့္ ေျမာင္းကို ကြန္ကရစ္ 
ေျမာင္းအျဖစ္  ေျပာင္းလဲလုပ္ 
ေဆာငသ္င့္ေၾကာင္း ပတ၀္န္းက်င ္
ထနိ္းသမိ္းေရး ပညာရငွမ္်ားက အ 
ႀကံျပဳထားသည္။

ေကာက္ရေသာ က်ပ္သိန္းကိုးဆယ္ ျပန္အပ္သည့္ 
ဆိုက္ကားဆရာ စာရိတၱဂုဏ္ရည္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရ
  ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္မွ 
ထုတ္ယူၿပီး ေမ့က်န္ခဲ့ေသာ က်ပ္ 
သနိ္းကိုးဆယ္ေက်ာပ္ါရွသိည့ ္ေငြ 
ထုပ္ကို ေတြ႕ရိွၿပီး ျပန္လည္ေပး 
အပခ္ဲသ့ ူအေႏွးယာဥလ္ပုသ္ား ဦး 
စန္း၀င္းအား ျပည္ၿမိဳ႕ေဒသခံမ်ား 
စုေပါင္း၍ စာရိတၱဂုဏ္ရည္ဆု 
ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ 
က်ပ္သိန္းကိုးဆယ္ရွိ  ေငြထုပ္  
ေကာက္ရသည့္ ေန႔တြင္ ေငြထုပ္ 
တြင္ပါရွိသည့္  လိပ္စာအတိုင္း 
လိ္ုက္ရွာေပးေသာ္လည္း မေတြ႕ 
သျဖင့ ္ျမနမ္ာစ့ီးပြားေရးဘဏ ္မန ္
ေနဂ်ာထ ံျပနလ္ညအ္ပ္ႏွခံဲသ့ည။္ 

ေမ့က်န္ခဲ့သူမွာ RTC မွ ၀န္ထမ္း 
တစဥ္ီးက လစာေငြမ်ား ထတုလ္ာ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎၏ တစ္လလစာ 
ေငြအား ေက်းဇူးဆပ္သည့္အေန 
ျဖင့္ ကန္ေတာ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ 
ခ်င္းစာၿပီး လကမ္ခံခဲ့ေပ။ ျပညၿ္မိဳ႕ 
ရွိ ေစတနာရွင္ ေဒသခံ ၇၀ ေက်ာ္ 
စုေပါင္းခ်ီးျမႇင့သ္ည့ ္ေငြက်ပ ္ခနုစ ္
သိန္းငါးေထာင္ကို ႐ိုးသားသည့္ 
ဂဏုက္ိ ုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစသ္ျဖင့ ္၀မ္း 
သာစြာလကခံ္ၿပီး ဘဏ၌္သာ အပ္ 
ႏွထံားေၾကာင္း ဦးစန္း၀င္းကေျပာ 
သည္။

ဦးအံ့ေမာင္ သမၼတအႀကံေပး မဟုတ္
 မဟာသႏၲသိခုေက်ာင္းတိကု ္
ကို သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
ရန္ကုန္တိုင္း သံဃနာယက ဆ 
ရာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္၍ ခ်ိပ္  
ပိတ္အေရးယူခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ 
အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ခ့ဲသူ ဦးအ့ံ 
ေမာင္သည္ သမၼတ႐ုံးအႀကံေပး 
အျဖစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ သ 
တင္းစာရွင္းလင္းပဲြ  လုပ္ခ့ဲသည္။ 
ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတ႐ုံးက ဦးအ့ံေမာငမွ္ာ သမၼတ 

႐ံုးအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မဟုတ္ဘဲ သ 
တင္းစာရွင္းလင္းပဲြသည္လည္း 
သမၼတ႐ုံးကုိ ကုိယ္စားမျပဳေၾကာင္း 
ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဦးအံ့ 
ေမာင္သည္ သာသနာေရးဦးစီး 
ဌာန ၫႊနၾ္ကားေရးမွဴးခ်ဳပ ္တာ၀န ္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၎ႏွင့္ 
ပတ္သက၍္ သာသနာေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနက ရွင္းလင္းေျပာဆိုရန္ အစီ 
အစဥ္မရွိဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာအိမ္အကူ အမ်ိဳးသမီးကို 
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ စင္ကာပူမွ ႏုိင္ငံျခားသား 
လင္မယားႏွစ္ဦး တရားစဲြခံရ
 စငက္ာပူႏိငုင္ံေရာက ္ျမနမ္ာ 
အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးကို  ညႇဥ္း  
ပန္းႏွပိစ္ကခ္ဲ့ေသာ စငက္ာပူႏိငုင္ ံ
မွ အိမ္ရွင္ ႏိုင္ငံျခားသားလင္မ 
ယားႏွစ္ဦးကို စင္ကာပူအစိုးရက 
နာက်င္ေစမႈပုဒမ္ျဖင့ ္စတငတ္ရား 
စဲြၿပီျဖစသ္ည။္ အဆိပုါ လငမ္ယား 
ႏစွဦ္းသည ္ျမန္မာအိမ္အကအူမ်ိဳး 
သမီးကို ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊အန္ဖတ္ 
မ်ားစားခိုင္းျခင္း၊ ဆံပင္ဆဲြ၍ ၀မ္း 
ဗိကု္ေပၚ တကန္င္းျခင္းတုိ႔ ျပဳလပ္ု 

ခဲ့သည့္အျပင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရန္ အ 
၀တ္အစားမ်ား ခြၽတ္ခုိင္းျခင္း စ 
သည့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ခဲ့၍ ျမန္မာအိမ္အကူအမ်ိဳး 
သမီးက ၿပီးခဲ့့သည့ ္၂၀၁၂ ခုႏစွက္ 
တည္းက ရဲထံ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ ရဲမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
လပ္ုငန္းစဥ္မ်ား ၾကန္႔ၾကာ၍ ယခုမွ  
တရား႐ံုးသို ႔ ေရာက္ရွိၿပီး တရား 
ရင္ဆုိင္သြားရန္ စီစဥ္ေနသည္။

ဇုန္ထုတ္ကားမ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း 
အပ္ႏွံခြင့္ျပဳမည္
 စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ 
ေသာ ဇုန္ကားမ်ားကို ယာဥ္အို 
ယာဥ္ေဟာင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအစီ 
အစဥ္ျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း အပ္ႏွံ 
ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ စက္မႈ 
ဇနုမ္်ားမ ွထတုလ္ပုခ္ဲသ့ည့ ္အရည ္
အေသြးနမိ္ ့ဇနုက္ားမ်ားကိ ုပိငုရ္ငွ ္
ဆႏၵအရ ယာဥ္အိုယာဥ္ ေဟာင္း 
ဖ်က္သိမ္းေရးတြင္  ထည့္သြင္း  
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ 
သက္ဆုိင္ရာ ဌာန၊ အဖဲြ႕အစည္း 

မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈင္ိးေဆာင္ရြက္ေပးသြား 
မညဟု္ ဇြန္လ ၁၀ ရက ္တြင ္က်င္း 
ပေသာ ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ အ 
စည္းအေ၀းတြင္ ဒု၀န္ႀကီးဦးခ်န္ 
ေမာငက္ ေျပာသည။္ လကရိွ္တြင ္
ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္း စနစ္အရ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတငၿ္ပီး သကတ္မ္း 
လြနယ္ာဥအ္ိယုာဥ္ေဟာင္းမ်ားကိ ု
လက္ခံခ့ဲရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ 
၁၃၀,၅၁၈ စီးဖ်က္သိမ္းေဆာင္ရြက္ 
ၿပီးျဖစ္သည္။

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာေက်ာင္းသားမ်ား 
ႏိုင္ငံေရးဆူပူလႈပ္ရွားလွ်င္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရမည္
 သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ ႀကီး 
ဌာနေအာကရိွ္ တကသၠိလု၊္ ေကာ 
လိပ္၊ သိပၸေံက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာ 
သင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရး ဆူပူလႈပ္ 
ရွားမႈမ်ား၌ ပါ၀င္ပါက ေက်ာင္း 
ထုတ္ခံရမည္ဟု သိပံၸႏွင့္ နည္းပ 
ညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈႏွင့္ သက္ 
ေမြးပညာဦးစီးဌာနက ဇြန္လ ၉ 
ရက ္ရကစ္ဲြျဖင့ ္ေၾကညာခ်က ္ထုတ္ 
ျပန္ထားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ  
၂၈ ရက္က က်င္းပေသာ သိပၸံႏွင့္ 
နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံခန္႔ခဲြေရး 
ေကာမ္တ ီအစည္းအေ၀းသေဘာ 

တူဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံေရးဆူ 
ပူမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား၊ အက်င့္စာ 
ရိတၱပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား 
ႏငွ့ ္ေက်ာင္းစည္းကမ္းဆုငိရ္ာ ျပစ ္
မႈမ်ား က်ဴးလြနပ္ါက အေရးယခူရံ 
မည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို အသိေပး 
ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။ ျပစ္ဒဏ္ 
ဆိငုရ္ာ အသိေပးခ်ကက္ိ ုဇြနလ္ ၁၀  
ရက္က ရမည္းသင္းနည္းပညာ 
တကၠသုိလ္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး 
လကမ္တွ္ေရးထိုး၍ ေၾကာ္ျငာသင ္
ပနု္းတြင ္ကပထ္ားေသာလ္ည္း အ 
ျခားနည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား 
တြင္ေၾကညာမႈ မရွိေသးေပ။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဒါက္တာက်င္ေဌးအမႈ 
၀န္ႀကီးဌာန႐ံႈး
  ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာနႏွင့္  
ျဖစပ္ြားေနေသာ အမႈအတြက ္ရန္ 
ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္၊ စီး 
ပြားေရးဌာန၊ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာ 
က်င္ေဌးကို ျပည္ေထာင္စု တရား 
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပက္ အႏိငု္ေပးေသာ 
အမိန္ ႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။ ျပည္ 
ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္  
တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အ 
စိုးရအာဏာပိုင္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ 
ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနႏငွ့ ္ဌာန၀န္ထမ္း 
တို႔ ထိပ္တိုက္အမႈရင္ဆိုင္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္ၿပီး ဌာန၀န္ထမ္းက အႏိုင္ရ 
လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ဒဇီငဘ္ာလတြင ္ပငစ္ငမ္ယူမေနရ 
ခ်မွတ္ထားေသာ အမိန္႔ကို ပယ္ 
ဖ်က္ေပးရန္ စာခြၽန္ေတာ္ တင္ 
သြင္း ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု  
တရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပက္ စစ္ေဆး 
ကာ ဇြန္လ ၉ ရကတ္ြင ္ေဒါကတ္ာ 
က်င္ေဌးအား မယူမေနရ ပင္စင္ 
ေပးေသာ အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပး 
ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံ
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရစီးေရလာ 
ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ က်ပ္ ၁၂ 
ဘီလီယံေက်ာ္  အကုန္အက်ခံ 
ေဆာငရ္ြက္ေနသညဟ္ ုအစိုးရက 
ေၾကညာထားေသာ္လည္း ဇြန္လ 
၁၂ ရက ္နံနကက္ ရြာသြန္းခဲ့သည့ ္
မိုးေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႔ ေရနစ္ 
ျမဳပ္ခဲ့သည္။ ေရႀကီးေရနစ္ျမဳပ္မႈ 
ေၾကာင့္  လမ္းမ်ားပိတ္ဆို ႔ျခင္း၊ 
လူေနရပက္ြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရမ်ား 
လႊမ္းသြားျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းအ 
ခ်ိဳ႕ ပတိခ္ဲရ့ျခင္း၊  ဘတစ္က္ား၊ မီး 

ရထားကဲ့သို ႔ေသာ  သယ္ယူပို ႔ 
ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွး  
ရပ္တန္႔သြားျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္ 
ပြားခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၂ ရက္က 
ျပည္လမ္း ေအဒီမီးပိြဳင့္တြင္ ကား 
မ်ားပိတ္ဆို ႔ေနစဥ္ ကားတစ္စီး 
ေခါငမ္ိုးေပၚသို႔တကက္ာ အမ်ိဳးသ 
မီးတစဥ္ီး ဆႏၵထတု္ေဖာခ္ဲၿ့ပီး ယင္း 
အမ်ိဳးသမီးသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူျဖစ္ေၾကာင္း 
ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕က သတင္း 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၁၉၈၂ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ 
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္
 ၁၉၈၂ ခုႏစွ ္ျမန္မာႏိငုင္သံား 
ဥပေဒကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွစတင္ 
၍ ရခုငိ္ျပညန္ယ္တြင ္အေကာငအ္ 
ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ကို Pilot ဧရိယာအ 
ျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပ 

ေဒျဖင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္း လုပ္ 
ငန္းမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစသ္ည။္ ရလဒအ္ေပၚ မူတည၍္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
တြင္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား 
မည္ ျဖစ္သည္။

ေလ့က်င့္ေရး တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီး ပ်က္က်
 မေကြးေလတပ္ဌာနခ်ဳပ္မွ 
ေလ့က်င့္ေရး  တုိက္ေလယာဥ္  
MIG29UB မွာ ေလ့က်င့္ေရး ျပဳ 
လုပ္ေနစဥ္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕ ေယာင္းမ 
ေက်းရြာအနီး ယာခင္းအတြင္းသို႔ 
ဇြန္လ ၁၁ ရက္ နံနက္က ပ်က္ 

က်သြားခဲ့သည။္ ေလယာဥ္တစစ္ီး 
လံုး မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာ္ 
လည္း ေလယာဥ္ေပၚ ပါရိွေသာ 
တပမ္ေတာ ္အရာရွိႏစွဥ္ီးမွာ ေလ 
ထီးျဖင့္ခုန္ခ်၍ လြတ္ေျမာက္ခဲ့  
သည္။
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ပီအာရ္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္လား

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ 
မတိုင္မီ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္သာ 
လုသိည့အ္ခ်နိတ္ြင ္လြတလ္ပ္ေရး 
ရၿပီးကတည္းက ျမန္မာႏိငုင္၌ံ အ 
စဥအ္ဆက ္က်င္သ့ံုးလာသည့ ္ေရြး 
ေကာကပ္ဲြစနစက္ိ ုေျပာင္းလကဲ်င့ ္
သံုးရမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ 
ရပ္ ေပၚလာသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ 
တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္ 
နယ္လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ 
မ်ားရွိရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ 
လကရ္ွကိ်င့သ္ံုးေနသည့ ္ႏိငုသ္အူ 
ကနုယ္ ူေရြးေကာကပ္ဲြစနစမ္ ွအခ်ဳိး 
က်ကိယုစ္ားျပဳ ေရြးေကာကပ္ဲြစနစ ္
ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးသြားေတာ့ 
မည္ျဖစ္သည္။
 လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား 
တြင္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ ေရြး 
ေကာက္ပဲြစနစ္ကို အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာင္းလဲက်င့္ 
သံုးရန္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္က က်င္းပ 
ေသာ အမ်ိဳးသားလႊႊတ္ေတာ္၌ 
ျပည္ေထာငစ္ႀုက႕ံခိငု္ေရးႏငွ္ ့ဖံြ႕ၿဖိဳး 
ေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ 
အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ 
ျဖင့ ္၂၀၁၅ ေရြးေကာကပ္ဲြတြင ္အ  
မ်ိဳ းသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(NLD)  
သည ္အျပတ္အသတ္အႏိငုရ္မည ္

မွာ ေသခ်ာေနေသာေၾကာင္ ့၂၀၁၅  
မတိငုမ္ ီေရြးေကာကပ္ဲြစနစ ္ေျပာင္း 
လဲျခင္းသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးျပင္ဆင္ 
ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ညစ္လံုး 
တစ္ခု  ျဖစ္ႏိုင္သည္။
 ‘‘အင္န္အယ္လ္ဒီကုိ တစ္ႏုိင္ငံ 
လံုးက ေထာကခံ္ေနၾကတယ္။ အဒဲ ီ
ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အင္န္ 
အယလ္ဒ္ကီိ ုသတူို႔ (ျပည္ေထာငစ္ ု
ႀက႕ံခိငု္ေရးႏငွ့ ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတ)ီ က  
မႏုိင္ႏိုင္ဘူး။ ဒီစနစ္ကို လုပ္လိုက္ 
တာဟာ ႏိငုင္ံေရးအရ လပ္ုႀကတံာ 
ပဲ’’ ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟို 
ေကာ္မတီ၀င္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းတင ္
က ေျပာသည္။
 လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါတီႀကီး 
တစခ္တုည္းကသာ ေနရာယူထား 
ျခင္းမဟုတ္ဘ ဲအငအ္ားနည္းပါတီ 
မ်ားပါ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ႏိုင္ေရး 
ရည္ရြယ္ၿပီး ပီအာရ္ကုိ ေျပာင္းလဲ 
က်င့္သံုးမည္ဆိုသည္မွာ ႐ုပ္ျပအ 
ျဖစသ္ာရိွၿပီး အဓကိရညရ္ြယ္ခ်က ္
မွာ ၂၀၁၅ တြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီ 
ႏိငုင္လံံုးအတုငိ္းအတာျဖင့ ္အႏိငု ္
မရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ 
ျဖစသ္ညဟု္ ဦးအုန္းတငက္ ၎၏ 
အျမင္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ 
ေျပာသည္။
 ပီအာရ္ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ 
သည္ လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ 
ကဲသ့ို႔ မအဲမ်ားဆံုးရရွသိကူ အႏိငုရ္ 
ရွသိည္ ့႐ိုးရငွ္းလြယက္သူည့ ္စနစ ္
မဟုတ္ဘဲ သတ္မွတ္ထားေသာ 

မဲရာခိုင္ႏႈန္းရရွိသည့္ ပါတီတိုင္း 
သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လႊတ္ 
ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ အေရအ 
တြကက္ိ ုအသီးသီးရရိွၾကမည့ ္စနစ ္
ပင္ျဖစ္သည္။
 ကမၻာေပၚတြင္ ပီအာရ္စနစ္ 
ကို က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ 
ေက်ာရ္ွိေနေသာလ္ည္း ယင္းႏိငုင္ ံ
မ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနၾကသည့္ 
ပီအာရ္စနစ္မ်ားသည္ တစ္ေက်ာင္း 
တစ္ဂါထာ၊ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္း 
သလိ ုတစ္ႏိငုင္ံႏငွ့တ္စ္ႏိငုင္ ံတညူ ီ
မႈမရွိသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရ 
သည္။
 ပီအာရ္ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ 
ေၾကာင့္ အဓိကအတိုက္အခံႏိုင္ငံ 
ေရးပါတီျဖစ္ေသာ အငန္္အယ္လ ္
ဒီပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္အတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလယွမ္်ား၏ ရာႏႈန္းျပည္န့ီးပါး 
အႏိငုရ္ရွရိန ္ခကခ္သဲြားေစသည။္
 ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု မရ 
ရွပိါက လႊတ္ေတာတ္ြင္း အငအ္ား  
ခ်ည္န့ဲ႔ႏိငုၿ္ပီး အစိုးရတစရ္ပက္ိ ုမမိ ိ
တို႔ပါတီျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းရန္လည္း အင္န္ 
အယ္လဒ္ပီါတီအတြက ္အက်ပ္အ 
တည္းျဖစ္ေစႏိငုသ္ညဟ္ ု ႏိငုင္ံေရး 
အသိုင္းအ၀ိုင္းက သံုးသပ္ၾက 
သည္။
 ‘‘ဒီစနစ္ (ပီအာရ္)က အင္န္ 
အယလ္ဒ္ကီိ ုေရြးေကာကပ္ဲြမွာ အ 
ႏုိင္ရရင္ေတာင္ တစ္ပါတီတည္း 
အစိုးရဖဲြ႕လို႔ မရႏိုင္ေအာင္ လုပ္ 

တာ။ အခုအာဏာရပါတီက 
၂၀၁၅ မွာ သတုိူ႔အငန္ဲ႔အားနဲ႔ မႏိငု ္
ေတာင ္ဒတိုယအငအ္ားႀကီးအျဖစ ္
နဲ႔ ေနခ်ငတ္ဲ့ပုံပ’ဲ’ ဟု ခ်င္းတုိးတက ္
ေရးပါတမီ ွအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေပၚလွ်ံလြင္က 
ေျပာသည္။
 သို႔ေသာ ္ေရြးေကာကပ္ဲြစနစ ္
ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ တညီတ 
ၫြတ္တည္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ္ 
လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ 
အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ အႏိုင္မရရွိ 
ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
မဟုတ္ေၾကာင္း 7Day News 
Journal မွ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ျပည္ 
ေထာငစ္ႀုက႕ံခိငု္ေရးႏငွ့ ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားက အခုငိအ္မာ ကာကြယ္ေျပာ 
ဆိုၾကသည္။
 ‘‘တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ေျပာ 
မယ္ဆိုရင္ ပီအာရ္မွာ ေကာင္း 
ကြက္ေတြလည္း ရွိတယ္။ ဆိုး 
ကြက္ေတြလည္း ရိွတယ္။ ျပညသ္ ူ
ေတြ နားမလည္မွာလည္း စိုးရ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကို သံုးလို႔ တုိင္း 
ျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိရင္ေတာ့ 
သံုးရမွာေပါ့’’ ဟု ျပည္ေထာင္စု 
ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ 
ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွ ္
တစဥ္ီးျဖစသ္ည့ ္ဦးေစာလထွြန္းက 
၎၏အျမင္ကို ေျပာသည္။
 လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ 
ေနရာတြင ္ပီအာရ္စနစက္ိ ုေျပာင္း  
လကဲ်င္သ့ံုးရန္ ယခုလ ၁၁ ရကတ္ြင ္ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ၌္ ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာ၌  
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးရန္ သင့္ 
ေလ်ာ္မႈ မရွိေသးသည့္အတြက္ 
ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား၊ တပမ္ေတာသ္ားလႊတ္ေတာ ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္း 
သား ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားမ ွကိယုစ္ား 
လယ္ွမ်ားက ကန္႔ကြကခ္ဲ့ၾကသည။္
 သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ 
ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး 
ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အင္ႏွင့္အား 
ႏငွ္ ့တညတီၫြတ္တည္း ေထာကခံ္ 
ခဲ့မႈေၾကာင္ ့ေထာကခံ္သ ူ၁၁၇ ဦး၊  
ကန္႔ကြက္သူ ၈၅ ဦးျဖင့္ ပီအာရ္ 
စနစက္ိ ုအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာတ္ြင ္
က်င္သ့ံုးရန ္အတည္ျပဳျခင္းခလံိကု ္
ရသည္။
 ‘‘အင္န္အယ္လ္ဒီကို မႏိုင္ 
ေအာင ္ညစတ္ာလားဆိရုင ္အႏစွ ္
သာရကေတာ ့ဒအီတိငု္းပရဲွတိယ။္  
၉၀ တုန္းက အင္န္အယ္လ္ဒီ ႏိုင္ 
တယ္။ ဘာသံမွ မၾကားရဘူး။ 
၂၀၁၀ မွာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏိုင္တယ္။ 
ဘာမွမၾကားရေသးဘူး။ ၂၀၁၂ မွာ  
အင္န္အယ္လ္ဒီႏိုင္ၿပီးမွ ဒီစနစ္ကို 
ဘာေၾကာင့္ေျပာင္းတာလဲဆိုတာ 
ၾကည့ရ္င ္သိႏိငုပ္ါတယ’္’ ဟ ု အမ်ိဳး 
သားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ အမ်ိဳး 
သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  
ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ေျပာသည္။
 ျပည္ေထာငစ္ႀုက႕ံခိငု္ေရးႏငွ့ ္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတမီ ွလႊတ္ေတာက္ိယု ္

စားလယွမ္်ား တစခ္နဲက ္ေထာက ္
ခမံႈေၾကာင့ ္အတည္ျဖစသ္ြားသည့ ္
ပီအာရ္စနစက္ိ ုအေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္ႏိငုရ္န ္အဖဲြ႕၀င ္၄၀ ဦးျဖင့ ္ဖဲြ႕ 
စည္းထားေသာ ေကာ္မရွင္မွ 
လည္း အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ အမ်ိဳး 
သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  
မ်ား ႏတုထ္ြကခ္ဲမ့ႈမ်ားကိ ုရကပ္ိငု္း 
အတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 ယင္းေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ 
ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မ 
ရွင္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ၿပီး ပီအာရ္၏ အားသာခ်က္၊ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ 
ကာ ႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည့္ 
ပီအာရ္စနစတ္စရ္ပ္အတြက ္အစ ီ
ရငခ္စံာကိ ုအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္
သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။
 ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ေျပာင္း 
လဲျခင္းႏငွ္ပ့တ္သကၿ္ပီး ၂၀၁၃ အ 
တြင္း၌သာ စနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းကိ ု
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ 
ႏွစ္ကုန္မွ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ 
ေျပာင္းရန္ တိုက္တြန္းလာပါက 
လာမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ 
ပဲြႀကီး နီးကပ္လာသည့္အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ 
ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ 
ပဲြေကာမ္ရငွ ္ဥက႒ၠ ဦးတင္ေအးက 
ေျပာၾကားထားသည္။
 ပီအာရ္စနစ္သည္ မဲေပးရ 
သည့္ ပံုစံ႐ႈပ္ေထြးသည့္အတြက္ 
မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားကိ ု၂ ႏစွန္ီးပါး အခ်နိယ္ူေဆာင ္
ရြက္ရန္လိုအပ္ၿပီး မဲေပးသည့္ပံုစ ံ
ကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အ 
လြယ္တကူ သေဘာေပါက္နား 
လည္ျခင္းသည ္ေရြးေကာကပ္ဲြတစ ္
ခုအတြက္ အလြန္ပင္အေရးႀကီး 
သညက္ိ ုသတိျပဳသင့သ္ညဟု္ ေရြး 
ေကာကပ္ဲြဆုငိရ္ာ သုေတသနမ်ား 
ျပဳလပုခ္ဲဖ့ူးသ ူျမနမ္ာၿငမိ္းခ်မ္းေရး 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာန 
မွ အႀကံေပးအရာရိွ ေဒါက္တာ 
မင္းေဇာ္ဦးက ဆုိသည္။
 သို႔ေသာ္ တုိင္းျပည္အတြက္ 
အေရးႀကီးသည့ ္ဖဲြ႕စည္းပံအုေျခခ ံ
ဥပေဒ အတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးနီးပါး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ 
သည့ ္နာဂစမ္နုတ္ိငု္း တိကုခ္တၿ္ပီး 
ရက္ပိငု္းအတြင္းမွာပင္ လူထဆုႏၵ 
သေဘာထားခယံမူႈမ်ားကိ ုျပဳလပု ္
ခဲသ့ည့ ္သာဓကမ်ားရွိေနသည့အ္ 
တြက္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ေျပာင္း 
လကဲ်င္သ့ံုးျခင္းသညလ္ည္း ၂၀၁၅ 
အမ ီလပု္ေဆာင္ႏုိငု္ေၾကာင္း ႏိငုင္ ံ
ေရးသမားအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ၾက 
သည္။
 ‘‘လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ပါ 
တတီစခ္အုတြကန္ဲ႔ေတာ ့ႏိငုင္ံေရး 
ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္တစ္ခုကုိ ေျပာင္း 
တာကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး’’ဟု 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ 
ႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ 
ဆန္းစစသ္ံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင၀္င ္ 
ဥပေဒပညာရွင္ ဦးသန္းေမာင္ 
(စစ္ေတြ)က ေျပာသည္။           ။
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စာမ်က္ႏွာ(၁၃) မွ

စာမ်က္ႏွာ(၂၀) မွ

အင္းစိန္ေထာင္ ေတာ္လွန္ေရး

ဦးရဲထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

 တန္းစီးေတာ ့ရိတွယ။္ဗာရာ 
လည္းရွိတယ္’’ဟု မူးယစရ္မ္းကား 
မႈျဖင့္ ေထာင္က်ၿပီး ဇြန္လ ၁၃  
ရက္ နံနက္က ျပန္လည္လြတ္ 
ေျမာကလ္ာသည္ ့ကုိေအးမင္း(အ 
မည္လႊဲ)ကေျပာသည္။
 ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕သူ 
မ်ား၏ အထုပ္ထဲမွ ရွာေဖြေရး 
အေၾကာင္းျပလယုကယူ္ငငမ္ႈမ်ား 
ကေတာ့ မရိွသေလာက္ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း မိမိ၏ အက်ဥ္းသားနာမည ္
တပ္၍ အထုပ္ကုိ ကာယကံရွင္ 
လကထ္အဲေရာကပ္ုိ႔ႏုငိလ္ွ်င ္စတိ ္
အခ်ရဆံုးဟု ဇြန္လ ၁၃ ရက္က 
ကိုေအးမင္းႏွင့္  အမႈတြဲျဖစ္ ၿပီး  
အတူလြတ္ေျမာက္လာသူ  ကုိ  
သက္ေထြး(အမည္လႊဲ )ကေျပာ 
သည္။
 ‘‘အရငလ္ုိေတာ့ အထုပ္ေတြ 
ေျဖၿပီး လယူုတာ ဘာညာမရွိဘူး။ 
ဒါေပမဲ့ ဂိတ္၀န္ထမ္းကို ေပးရင္ 
ေတာ့ဗ်ာ ေကာ္ဖီမစ္အထုပ္ႀကီး 
သံုးထုပ္ဆိုရင္ ကိုယ့္လူက တစ္ 
ထုပ္တစ္၀ကေ္လာက္ပဲရမယ္။ 

ဒါေတာ ့ေသခ်ာတယ။္ ပုကိဆ္ဆံိ ု
လည္း တစ္ေသာင္းေပးရင္ တစ္ 
ဆယ္တိုးျဖတ္ယူတယ္။ ပုိက္ဆံ 
က်ေတာ ့အက်ဥ္းသားကုငိခ္ြင္မ့ရ 
ေတာ့ ၀န္ထမ္းကတစဆ္င္ပ့ ဲသြင္း 
ရတာေလ။ ပုကိဆ္သံြင္းရင္ေတာ ့
ေပးရတယ္။ ေထာင္၀င္စာမလာ 
တဲ ့အက်ဥ္းသားက်ေတာ ့မ်က္ႏွာ 
အ ရ မ္း င ယ္ ရ တာေ ပါ့ ဗ်ာ ’ ’ ဟု  
၎ကေျပာသည္။
 ေထာင္ပုိုင္ႀကီးက ေငြေပး၍ 
မ ရ ဆုိေ သာ္ လ ည္း  ေ ထာ င္ ၏ 
အေဆာင္တြင္း မဟုတ္ဘဲ ျပင္ပ 
အ လု ပ္ ( ဘု တ္ ) မ်ားျ ဖ စ္ သ ည့္  
ေထာင္တြင္း စုိက္ခင္း၊ ပ်ဳိးခင္း၊ 
လကဖ္ကရ္ညဆ္ုငိ၊္ ေရသန္႔စက႐ုံ္ 
စသည္အ့ျပင ္ဘတုမ္်ားတြင ္လြတ ္
လပ္စြာ ေနထုိငခ္ြင္၊့ သက္ေသာင္ ့
သက္သာအလုပ္လုပ္ခြင့္ရရန္ သူ႔ 
ေစ်းႏွင့္သူရိွသည္။ ယုတ္စြအဆံုး 
ေထာင္တြင္း အဘိဓမၼာသင္တန္း 
ဆယ္ရက္စခန္း၀င္ခ်င္လွ်င္ပင္ 
သူ႔လိုင္းႏွင့္ သူရိွသည္။
 ‘ ‘အျပင္ဘုတ္လုပ္ခ်င္ရင္  

ေထာင္တာ၀န္ရိွသူကုိ  အပ္ရ 
တယ္။ အပ္ထည္ေပါ့။ တစသ္န္ိးခြ ဲ
ေပးရတယ္။ သက္ဆုိင္ရာအလုပ္ 
ဘုတ္ကုိ ေရာက္ရင္ တာ၀န္ခံကုိ 
ခု နစ္ေသာင္းထပ္ေပးရတယ္။ 
ႏွစ္ သိန္းေလာက္ရိွရင္ျဖစ္တယ္။ 
အျပင္ဘုတ္က်ေတာ့ ေထာင္၀င္ 
စာလည္း အိမ္နဲ႔ ေအးေအးေဆး 
ေဆးေ တြ ႕ လို ႔ ရ တာေ ပါ့ ’ ’ ဟု  
ေထာ င္ တြ င္း အျ ပ င္ ဘု တ္ က်  
အက်ဥ္းသားတစဥ္ီးကေျပာသည။္  
ေထာင္တာ၀န္ရိွသူ ဘယ္သူဆို 
တာကိုေတာ့ ၎ကထုတ္ေဖာ္မ 
ေျပာၾကားလုိေပ။
 ဧကေပါင္း ၁၅၂ ဧက က်ယ္ 
၀န္းၿပီး အက်ဥ္းသား ၇၀၀၀ ရွိ 
ေသာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ၀န္ 
ထမ္းအင္အားမွာ ၅၆၈ ဦးသာရိွ 
သည။္ ေထာင၀္န္ထမ္းႏငွ္ ့ေထာင ္
သား အငအ္ားမမွ်တမႈေၾကာင္ ့ေန႔ 
စဥ္ရွာေဖြေရးကေတာ့ မျဖစ္ေန 
လုပ္ကုိ လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဦး ေက်ာ္ေဌးကေျပာသည။္ ရွာေဖြ 
ေရးအေၾကာင္းျပၿပီး အက်ဥ္းသား 
ပစၥည္းသိမ္းဆည္းယူငင္မႈမ်ားကုိ 
အက်ဥ္းသားမ်ားက မေက်နပၾ္က 
ေပ။ ‘‘ရွာေဖြေရးက ေထာင္ရဲ႕ 
အသကပ္။ဲ ရွာေဖြေရးလပုမ္ ွသတူုိ႔ 

ထြက္မေျပးမွာ။ ၀န္ထမ္းေတြကုိ 
အႏၲရာယ္မျပဳမွာေပါ့။ တခ်ဳိ႕က 
အရွာမခံခ်င္ဘူး။ အတၱကို ေရွ႕ 
တန္းတင္တယ္။ တခ်ိဳ႕၀န္ထမ္း 
ေတြက်ေတာ့လည္း ၾကက္သား 
ေၾကာ္ေတြ႕ရင္ေတာင ္ယခူ်ငတ္ာ။ 
တဟဲ့ဟဲ့လုပ္ရတယ္။ မယူဘူး 
မေျပာပါဘူး။ ဒါမ်ိဳးရိွ ၾကတယ္။ 
ေခါင္းေဆာင္ည့ံရင္  ျဖစ္မွာပဲ။ 
ကြၽန္ေတာ္က ဒါမ်ိဳးအျဖစမ္ခဘံူး’’ 
ဟု ဦးေက်ာ္ေဌးကေျပာသည္။
 ေထာင္တြင္း ခုနစ္သိိန္းေပး 
လွ်င္ ဟန္းဖုန္းတစ္လံုးရသည္ဆုိ 
တာကိုေတာ့ ဦးေက်ာ္ေဌးက ခါး 
ခါးသီးသီးျငင္းဆန္သည္။ သန္း 
ေခါငစ္ာရင္းမွာ ပါမွ ေထာင၀္ငစ္ာ 
ေပးေတြ႕သည့္စနစ္ကလည္း လို 
အပ္ေနဆဲဟုဆုိသည္။
 ေထာင္ထဲတြင္  စာေမးပြဲ  
ေအာင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရိွ 
လာျခင္းကုိ ေထာင္ႏွင့္ ေထာင္ 
အာဏာပုိင္မ်ား အားလံုးဂုဏ္ယူ 
ေသာ္လည္း ဒါတစ္ခုတည္းႏွင့္  
ေတာ့ ေထာငစ္နစက္ု ိသာဓမုေခၚ 
ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ 
ရွားမႈေၾကာင္ ့အင္းစနိ္ေထာငတ္ြင ္
ႏွစ္ရွည္က်ခံခဲ့ဖူးသူ ေရွ႕ေန ဦး 
ေရာ ဘ တ္ စ န္းေ အာ င္ ကေျ ပာ  

သည။္ ‘‘ေထာငမ္ွာ စာေမးပြဲေျဖခြင္ ့
ေပးတာ ႏုိ င္ငံတကာအဆင့္မီ  
တယ္။ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ အ 
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတတ္  
ပညာေပါင္းစံသုင္ေပးတယ္။ အခု 
အင္းစနိမ္ွာက စားပငသ္ီးပင ္စုကိ ္
တာေလာက္၊ ထမင္းဟင္းခ်က္ 
ဒီေလာက္ပဲရိွတယ္။  ၿပီးေတာ့  
ေထာင္အေဆာက္အအံုေတြက 
ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ေနလို ႔ အက်ဥ္း 
သားေတြအတြက္  အႏၱရာယ္ရိွ  
တယ္’’၎ကေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္းစိန္ 
ေထာင္မွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ 
တကာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီအဖဲြ႕ 
(ICRC)၊ ကုလသမဂၢလူ ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိ င္ ရာကိုယ္စားလွယ္ ၊ 
JICA စသည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ားလာတုိင္း စံျပနမူနာ 
အျဖစ္  စစ္ေဆးခြ င့္ေပးသည့္  
ေထာင္လည္းျဖစ္သည္။ အစိုးရ 
သစ္လက္ထက္တြင္  အင္းစိ န္   
ေထာင္ႀကီးသုိ ႔ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕ 
မ်ားအားလံုးလာေရာက္ေလ့လာ 
ခြင့္ေပးထားသည္။
 အင္းစနိဗ္ဟိအုက်ဥ္းေထာင ္
ကုိ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ 
Correctional Department ဟု 

အမည္ေျပာင္းလဲ ၿပီး  ဆုိးညစ္  
ေသာ ေထာငသ္မုငိ္းကု ိေျပာင္းလ ဲ
ဖို႔ ႀကိဳးစားေနသည။္ ကုလိုနိီေခတ ္
က ျပ႒ာန္းထားေသာ အက်ဥ္း 
ေထာ င္ လ က္ စြဲ ဥ ပေ ဒ တြ င္  
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ အခ်က္ 
အခ်ိဳ ႕ ရွိသလုိ  အခ်က္အလက္ 
ေတာ္ေတာမ္်ားမ်ားမွာ ေထာငအ္ာ 
ဏာပုငိတ္ုိ႔၏ ေမ့ေလ်ာမ့ႈမ်ားခံေန 
ရသည။္ ေထာငဥ္ပေဒကု ိေျပာင္း 
ဖို႔ လႊတ္ေတာက္ လုပ္ေဆာင္ေန 
သကဲသ့ုိ႔ ေထာငသ္မုငိ္းကိ ုေျပာင္းဖုိ႔  
ေထာင္အာဏာပုိင္တုိ႔မွာ တာ၀န္ 
ရိွပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္ေအာက္ေျခ 
က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုမႈကုိ ဗဟုိ 
အစိုးရအဆင္ဆ့င္က့လည္း လက ္
ခနံားလည္ျမႇင္တ့င္ေပးရနလ္ိအုပ ္
သည္။ ေနရာတုိင္းႀကိဳးနီစနစ္ျဖင့္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ လုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ 
ခံထားရျခင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
လုိေသာ ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားအ 
တြက္ အကန္႔အသတ္တစ္ခုျဖစ္ 
ေနသည္။
  ဆိုးညစ္ေသာ အင္းစိန္  
ေထာင္သမုိင္းကုိ သမုိင္းသစ္ေရး 
ထိုးႏို င္ မလား  ဆုိတာကေတာ့   
ဆကလ္က္ေစာင္ၾ့ကည္ရ့မည္ျဖစ ္
သည္။ ။

 မ႐ႈပ္ေထြးႏိုင္ပါဘူး။ ပို ၿပီး 
စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းလာမွာေပါ့ 
ေလ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပည္ခိုင္ 
ၿဖိဳးပါတီကလည္း အသင့္အတင့္၊ 
NLD ကအမ်ားအျပားႏိုင္မယ္။ 
တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက မွ်တ 
တဲ့အခ်ိဳးဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသား 
ပါတီေတြရဲ႕ မဲေပးမႈ၊ မဲရဲ႕ပါ၀ါနဲ႔ 
တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 
မ ဲေတြက လႊတ္ေတာထ္မဲွာ ပိအုား 
ေကာင္းလာမယ့္ သေဘာရွိတာ 
ေပါ့။ သမၼတေရြးဖို ႔ဆိုရင္ အဲဒီ 
ေထာကခံ္မႈရမွ NLD က ဦးေဆာင ္
ၿပီးေတာ့ သမၼတတစ္ေယာကတ္င ္
မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို တပ္မေတာ္ 
သားေတြက ေထာက္ခံမလား၊ 
တို င္း ရ င္း သား အု ပ္ စုေ တြ က 
ေထာက္ခံမလား ပိုၿပီး အခ်က္အ 
ခ်ာက်လာတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲ 
မွာ အဆုိေတြ ဘာေတြတင္မယ္၊ 
ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္ အဆိုေတြ 
နဲ ႔ ပတ္သက္လို ႔ ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္၊ 
ေျပာတာဆိတုာေတြက အက်ိဳးအ 
ေၾကာင္းရွရိွ ိေျပာႏိငုဆ္ိုႏိငုတ္ဲဟ့ာ 
ေတြက ပိုၿပီးေတာ့ စိတ္၀င္စားဖို႔ 
ေကာင္းလာလိမ့္မယ္။ အခုက 
ေတာ ့ပါတႀီကီးတစခ္ကုပ ဲလႊမ္းမိုး 
ထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို ႔ အခု 
ျမင္ေနရတာက ပါတီဥကၠ႒ တာ 
၀နယ္ထူားတဲ ့ပဂုၢဳလိ၊္ လႊတ္ေတာ ္
ဥက႒ၠတာ၀နယ္ထူားတဲ ့ပဂုၢဳလိက္  
နည္းနည္းေလး ယမိ္းျပလိကုတ္ာနဲ႔ 
အ ဲဒအီခ်ိဳးရ႕ဲ ရလဒက္ ဘာျဖစမ္လ ဲ
ဆိတုာ ကြၽန္ေတာတ္ို႔က သတိယ။္ 
မဲေပးတာကိုေတာင ္စတိမ္၀ငစ္ား 
ၾကဘူး။ တခ်ိဳ႕အဆုိေတြကို သိပ္ 

နားမေထာငၾ္ကေတာ့ဘူး။ ေရွ႕က 
ေခါင္းေဆာငမ္တတ္တလ္ား၊ ထိငု ္
လားၾကည့္တဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ 
အဆိုေတြ မဲခဲြတဲ့ေနရာမွာလည္း 
လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္နဲ ႔ မဲခဲြလည္း 
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက တင္တဲ့ 
အေပၚ မ်က္စိမိွတ္ၿပီး ေထာက္ခံ 
လိုက္တာပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီ 
ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ထိုင္း 
ထိုင္းမိႈင္းမိႈင္း  ျဖစ္ေနတာေပါ့။ 
ကိုယ့္ဦးေႏွာက္ကို သံုးၿပီး လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ဆံုးျဖတ္ 
တာမ်ိဳး အခုလို စနစ္မ်ိဳးမွာ သိပ္ 
မေတြ႕ရဘူး။
ဒီတစ္ပတ္ထဲမွာ ျပည္သူ ႔လႊတ္ 
ေတာ္မွာ PR စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ေဆြးေႏြးမယလ္ို႔ ၾကားတယ။္ ဒလီိ ု
ေဆြးေႏြးတဲအ့ခါမွာ အနက္ယအ္ 
ပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားပါတီက 
လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက ဘယ္ 
လိုဆံုးျဖတ္ၾကမွာလဲ။
 တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက 
ေတာ့ ေျပာထားၿပီးၿပီ။ လက္မခံ 
ဘူး NLD ကလည္း လက္မခံဘူး 
ေျပာထားၿပီးၿပီ။
ၿပီးခဲ့တဲ့အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ 
PR စနစန္ဲ႔ ပတ္သကၿ္ပီး ေဆြးေႏြး 
တဲ့အခါမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္ခုိင္ 
ၿဖိဳးပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
ေတြက ကန္႔ကြက္ခ်င္ေပမယ့္ မဲ 
ေပးတဲ့စနစ္က လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးတဲ့ 
စနစက္ိ ုမက်င္သ့ံုးဘ ဲမတ္တတ္ရပ္ 
တဲ့ စနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့အတြက္ 
ေထာက္ခံလုိက္ရတယ္လုိ႔ ေျပာၾက 
တာေတြရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့ ္ျပည ္
သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲတဲ့အခါမွာ 

ေကာဘယ္္လုိစနစ္နဲ႔မဲခဲြေစခ်င္ပါ 
လဲ။
 ဒီကိစၥမဲခဲြတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ 
သိပ္မထူးဘူးလို ႔  ထင္ပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပည္ခိုင္ 
ၿဖိဳးပါတကီ ဒစီနစက္ိ ုက်င့သ္ံုးခ်င ္
ေနတာကိုး။ က်င္သ့ံုးခ်င္ေနတဲ ့အ 
ခါက်ေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အ 
မတ္အမ်ားစုက ေထာက္ခံမွာျဖစ္ 
တဲအ့တြက ္ထိငုခ္ိငု္းသည္ျဖစ္ေစ၊ 
ထခိုင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲ 
ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက အ 
မ်ားစုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ႏိုင္သြား 
မွာပါပဲ။ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္မွာ 
ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ တစ္မ်ိဳးက မဲေပး 
တဲလ့ကူ ဘာကိ ုမဲေပးလိကုတ္ယ ္
ဆိုတာ မသိေအာင္ ေမာ္နီတာမွာ 
မေပၚတဲ့စနစ္၊ ေနာက္တစ္နည္း 
က ေမာ္နီတာကေန ဘယ္သူဘာ 
ကို ေပးလိုက္တယ္ဆုိတာ ၾကည့္ 
လို႔ရတဲ့စနစ္။ အဓိကကေတာ့ ဒီ 
ကိစၥမဲခဲြတဲ့ေနရာမွာ လႊတ္ေတာ္ 
ဥက႒ၠ အေနနဲ႔ ဘယ္စနစက္ိ ုက်င္ ့
သုံးမလဲဆုိတာေၾကညာသင့္တယ္။ 
တိငု္းရင္းသားပါတကီ လႊတ္ေတာ ္
အမတ္လည္းျဖစ္ေတာ့ အန္ကယ္ 
တစ္ဦးတည္း သေဘာအရ ဆိုရင္ 
ဒီ PR စနစ္ကို လက္ခံႏိုင္လား။
 PR စနစ္က အခုအေနအ 
ထားအရ  ကြ ၽ န္ေတာ့္အေနနဲ ႔ 
မျဖစ္မေန က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ 
မွ်တဆံုးနဲ ႔  ႐ႈပ္ေထြးမႈ  အနည္း 
ဆံုး ျဖစ္ၿပီးေတာ့ လြယ္လင့္တကူ 
ျဖစ္မယ့္နည္းကို စဥ္းစားေနတာ 
ေပါ့ေနာ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 
သူတို ႔သိပ္လုပ္ခ်င္ေန ၿပီဆိုတဲ့  
အခါက်ေတာ့ ဒါက ျဖစ္လာႏိုင္ 
တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ဆုိး  
ဆိုးရြားရြား ျဖစ္မသြားေအာင္ ဥပ 
မာဆို ၾကပါစို ႔။ မဲေတြကို ပါတီ 

အလိကု ္ခဲြတဲအ့ခါမွာ တစ္ျပညလ္ံုး 
ၿခံဳၿပီး ခဲြလိုက္ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြက နစ္နာ 
တယ္။ ျပညန္ယ္လိကု ္ၿခံဳၿပီး တြက ္
ရင္ေတာ့ နည္းနည္းသက္သာ 
တယ္။ အဲဒီလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ နစ္ 
နာတာ နည္းတဲ့စနစ္ ျဖစ္လာဖို ႔ 
စဥ္းစားေနရတာေပါ့။ စဥ္းစားၿပီး 
ေတာ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အႀကံ 
ျပဳရတာေပါ့။ 
PR စနစ္ကို ့ဘယ္လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြ 
မွာ က်င့္သံုးတာေတြ႕ရလဲ။
 PR စနစ္ကေတာ့ နာမည္ 
ႀကီးတာေတာ့ ဂ်ာမနီမွာလည္း 
က်င့သ္ံုးတယ။္ အိႏိၵယမွာလည္းအ 
ထက္လႊတ္ေတာ္ မွာ  က်င့္သံုး  
တယ္။ထိုင္းမွာလည္း က်င့္သံုး  
တယ္။ သူကေတာ့ ႏိုင္ငံ ေရးေပၚ 
လစီ တည္ၿငိမ္ေအာင္ တတ္ႏိုင္ 
သမွ် တညၿ္ငမ္ိေစခ်ငတ္ဲ့ သေဘာနဲ႔  
က်င္သ့ံုးတာေပါ။့ ဥပမာ ကြၽန္ေတာ ္ 
တို႔ ဥပေဒျပဳတဲ့အခါမွာ ျပည္ခိုင္ 
ၿဖိဳးပါတီက လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ 
တျခားပါတီက ဘယ္လိုပဲလုပ္  
လုပ္၊ ကန္႔ကြက္ပဲ ကန္႔ကြက္၊ အ 
က်ိဳးယတု္ႏိငုတ္ယပ္ဲေျပာေျပာ သ ူ
တို ႔အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္ဆိုရင္ 
အမ်ားစု မဲဆႏၵနဲ႔ ျပဳလုိက္မွာပဲ။ 
အဲဒီေတာ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြး 
ေကာက္ပဲြမွာ တျခားပါတီက ႏိုင္  
သြားရင္  အဲဒီပါတီ ႀကီးက အ 
ေျပာင္းအလဲလုပ္ၿပီး အဲဒီ ဥပေဒ 
ကို ဖ်က္လိုက္ဖို႔က မခဲယဥ္းဘူး။ 
အဲဒီေတာ့ အခု စနစ္နဲ ႔သြားရင္ 
တိုင္းျပည္က မၾကာခဏ ေပၚလ  
စီေျပာင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဥပေဒေတြ 
ေျပာင္းၿပီးေတာ့ မတညမ္ၿငမ္ိ ျဖစ ္
ဖို႔ ပိမု်ားတာေပါ။့ ႏိငုင္ံျခား ရင္းႏွီး 
ျမႇဳ ပ္ႏံွ မႈ နဲ ႔ဆုိ ရင္လည္း  မ ၾကာ  
ခဏ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ႏိုင္ 

တာေပါ့။ 
အခု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက အတည္ျဖစ္ဖို႔ 
လပ္ုေနတဲ့ PR စနစက္ေကာ ဘယ္ 
လိုစနစ္မ်ိဳးလဲ။
 အေ သး စိ တ္ေ တာ့  ကြ ၽ န္  
ေတာ္လည္း မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ 
ေမးျမန္း ၾကည့္သေလာက္ေတာ့ 
အေသးစတ္ိႀကီး ဘယ္လိလုပ္ုမယ္ 
ဆိုတာကို မေျပာေသးဘူး။ ဒီ PR 
စနစန္႔ဲ က်င္သ့ံုးတဲ ့တိငု္းျပည္ေတြ 
မွာ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ ရွိတယ္။ 
ကိုယ္စားျပဳမႈ ပို ၿပီး တရားမွ်တ 
တယ္။ အဲဒါကို ေထာက္ျပၿပီး ဒါ 
လုပ္သင့္တယ္လို ႔ ေျပာတာပဲ ရွိ 
ေသးတယ္။ အေသးစတ္ိ ဘယ္လိ ု
ပံု စံ က် င့္ သံုး မ ယ္ ဆို တာေ တာ့  
လက္ရွိ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပံုစံနဲ႔ သြားရ 
မွာဆိုေတာ ့စနစ္ေတြကလည္း အ 
မ်ားႀကီးရွိတယ္။ 
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မကုန္ခင္ 
တနု္းက ေရြးေကာကပ္ဲြေကာမ္ရငွ ္
ဥက႒ၠက ေျပာထားတာရိွပါတယ္။ 
၂၀၁၃ ခုႏစွ ္မကန္ုခင ္PR စနစ ္ကိ ု
က်င့သ္ံုးမယ၊္ မက်င့သ္ံုးဘူး ဆိတုဲ ့
အေျဖ သူ႔ကိုေပးမွ ၂၀၁၅ မွာ လပ္ု 
လို႔ရမယ္လို႔ ေျပာထားတာ ရွိပါ 
တယ္။ ဒါကို လႊတ္ေတာ္ကအခုမွ 
ေဆြးေႏြးတယဆ္ိုေတာ ့၂၀၁၅ ေရြး 
ေကာက္ပဲြမွာ PR စနစ္ က်င့္သံုးဖို႔ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။
 ခုနက ကြ ၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့  
ပံုစံမ်ိဳးသံုးရင္ေတာ့ ဘာမွ ထူးထူး 
ျခားျ ခား  အလုပ္ ႐ႈ ပ္ စရာ  အ 
ေၾကာင္းမရွိဘူး။ နဂို ၂၀၁၀ ေရြး 
ေကာက္ပဲြပံုစံလုိပဲ ေရြးေကာက္ပဲြ 
ကိ ုလပ္ုမယ္။ စာရြကစ္ာတမ္းေတြ 
မဲေပးရမယ့္၊ ျခစရ္မယ့္ ကတ္ျပား 
ေတြ အရင္အတိုင္းပဲ လုပ္ရမယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲေရ 
တြက္တဲ့စနစ္၊ ဘယ္ဆႏၵနယ္မွာ 

ေအာင္သလဲဆိုတဲ့ မဲေရတြက္တဲ့ 
စနစက္ိ ုျပငလ္ိကုတ္ာနဲ႔ မဲေရတြက ္
တဲ့စနစ္မွာပဲ ျပ႒ာန္းလိုက္ရင္ရ 
တယ္။ အဒဲါက အလြယ္ဆံုးျဖစတ္ဲ့ 
အျပင္ နည္းနည္းပိုၿပီး ဒီမိုကေရစီ 
က်တယ္ထငတ္ယ္။ ျပညသ္လူထုူ 
က မဲလာေပးတဲ့လူရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံတယ္ဆို 
ရင၊္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစမ္ယ္ဆိ ု
ရင ္ဒါက ပုိၿပီး မွ်တတာေပါ့။ ဒါက 
ေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္း စဥ္းစားခ်က ္
ျဖစ္ပါတယ္။ 
အန္ကယ့္အေနနဲ႔ ဘာမ်ား ျဖည့္ 
စြက္ေျပာၾကားခ်င္ပါေသးလဲ။
 ကြၽန္ေတာ့္ဘက္ကေတာ့ သိပ္ 
ေထြေထြထူးထူး ေျပာစရာ မရိွပါ 
ဘူး။ PR စနစပ္ဲျဖစ္ျဖစ၊္ ေပါင္းစပ္ 
PR စနစ္ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္နယ္ 
ေတြမွာ မက်င့္သံုးသင့္ဘူး။ အခု 
စနစ္က လူနည္းစုေတြကို ပိုပါ၀င္ 
ခြင့္ရတယ္။ အခုစနစ္အတုိင္းဆို 
ပအို၀္းကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ 
ေတာ္ထဲေရာကလ္ာတာ PR စနစ ္
ကို ျပည္နယ္ေတြမွာ သြားသံုးရင္ 
လူ န ည္း စု ကို ယ္ စား လွ ယ္ေ တြ  
လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္လာမွာ 
မဟုတ္ဘူး။ လူမ်ိဳးစံုကို ကိုယ္စား 
ျပဳ တဲ့  လႊ တ္ေ တာ္ အ မ တ္ မ်ား  
လႊတ္ေတာထ္ ဲေရာကရ္ွိေရးဆိတုဲ ့
PR စနစ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဆန္႔ 
က်င္ဘက္ျ ဖစ္သြားလိမ့္ မယ္ ။  
အဲဒီေတာ့ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနတဲ့ 
စနစ္မွာေရာ PR စနစ္မွာေရာ ခ်ိဳ႕ 
ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြနဲ႔ 
အားေ ကာ င္း ခ် က္ေ တြ  ရွိ ၾ က 
ေတာ ့ဘယဟ္ာလပုသ္င့တ္ယဆ္ု ိ
တာေတာ ့လႊတ္ေတာက္ ဒမီိကုေရ 
စနီည္းက် ဆုံးျဖတတ္ာကိ ုနာခၿံပီး 
ေတာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 
ႀကိဳးစားသြားဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။
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 ႀကႀံကဖံန္ဖန္ ကြၽန္ေတာ္ဟာ 
ဆင္ဦးစီးေတာင္လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ 
ဖူးခကမ္ွာ ဆင႐္ံုေတြရိတွယဆ္ရာ 
ရဲ႕။ ေတာလမ္းခရီးကုိဆင္ေတြ 
နဲ႔သြားတာတို႔၊ ဆင္လိမၼာျပကြက္ 
တုိ ႔ ဆုိ  အျ ဖဴေ ကာ င္ေ တြ သိ ပ္  
သေဘာက်ၾကတာ။ ဆင္ဦးစီး  
ဆယ္ေယာက္မွာ ကုိးေယာက္က 
မြန္ဗမာေတြပဲဆရာ။ အ့ံၾသစရာ 
ေကာင္းတာက ဖူးခကက္ဆင္ေတြ 
ဟာ ဗမာဆင္ဦးစီးေတြနဲ ႔  ပို ၿပီး 
အဆင္ေျပတယ္ထင္ မိတယ္။ 
ဧကႏၲ အဲဒီဆင္ေတြဟာ ဗမာ 
ျပည္ထဲကေန ခိုးသြင္းလာတဲ့ဆင္ 
ေတြမ်ား ျဖစ္ေနမလားပ။ဲ ဆငဥ္ီးစီး 
အလုပ္က ေငြရလြယ္တာေတာ့ 
မွန္ပါရဲ႕။ အႏၲရာယ္ေတာ့ အရမ္း 
မ်ားတယ္’’
 ‘‘ဒါဆိ ုမင္း ဒထီကပုိ္ၿပီး ဘ၀ 
စံုသြားေအာင္ က်ား႐ံုမွာ လုပ္ဖို ႔ 
က်န္ေသးတာေပါ့ ။  ဒီေလာက္  
ဘ၀စံုတာေတာင္ မင္းမွာ ဘာမွ 
စုမိေဆာင္းမိတာ ရွိပံုမရပါလား 
ေမာင္ေမာင္ရာ’’
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္ညံတ့ယ္လို႔ ေျပာ 
ခ်င္လည္း ေျပာေပေတာ့ ဆရာ။ 
တကယ္ေတာ့ ဖူးလက္ဟာ ေသ 
ခ်ာေတြးၾကည့ရ္င ္အႏရၲာယ္ေတာ 
ႀကီးဆရာရဲ႕’’
 ‘‘အမေလး ဘယ္လိုေၾကာင့္ 
အႏၲရာယ္ေတာႀကီးလို ႔  ဆိုရသ 
တုန္း။ ရွင္းပါဦးေမာင္ရာ’’
 ‘ ‘ဖူးခက္မွာေတာ့ လ်င္သူ 
စားစတမ္းလို႔ ေျပာရမယ္ဆရာ။ 
ဟိတုနု္းကဆိ ုမြနန္႔ဲဗမာလည္း တ 
က်က္က်က္၊ ခဏခဏရန္ပဲြေတြ 
ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ရပုံက မြန္ေတြက 
ဗမာစကားကို နားမလည္၊ ဗမာ 
ေတြက မြန္စကားမတတ္ေတာ့ 
ဘာမမွဟတုတ္ဲ ့ကစိၥေလးေတြက 
ေန သတ္ပဲြျဖတ္ပဲြေတြအထိ ျဖစ္ 
ၾကတယ္။ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ၾကလို႔ 
ေသၿပီဆိရုင ္ေကာ္ဆန္း (ေဆာက ္
လုပ္ေရး)  ဆိုက္ေတြမွာသံုးတဲ့  
မက္ခုိ (ေျမတူးစက္) ေတြနဲ႔ ေျမ 
ျမႇဳပ္ပစၾ္ကတာ မ်ားပါတယ္။ မြန္နဲ႔ 
ဗမာ ေရာ္ဘာၿခံေတြမွာ ေနရာလု 
ၾကတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ 
ငန္းခြင္ေတြမွာ ေနရာလုၾကတာ 
လည္း ရိွေသးတယ္။ တကယ့္ 
လကရ္ဇဲကရ္ ဲလပ္ုခဲၾ့ကတာ ဆရာ။ 
ဘတ္ (အလုပ္သမားကတ္) နဲ ႔ 
ပတ္စ္ပို႔ေတြ ထုတ္မေပးခင္ကဆို 
ေရာဘ္ာၿခံေတြမွာ လပုတ္ဲမ့ြနဗ္မာ 
တခ်ိဳ႕လက္ထဲမွာ ေသနတ္ေတြ 
ေဆာင္ထားၾကတယ္။ ပစၥတုိနဲ ႔ 
ကိုးလံုးက်ည္ေသနတ္ေတြကို ၿခံ 
ပိငုရ္ငွ ္ထိငု္းသူေဌးေတြ ကိယုတ္ိငု ္
ထုတ္ေပးထားၾကတာ။ မေဆာင္ 
ထားလို ႔လည္း မရဘးူ။ တစ္ခါ 
တုန္းက ေရာ္ဘာၿခံထဲက မြန္ဗမာ 
မိသားစုတစ္စုလံုးကို ထိုင္းဓားျပ 
ေတြ ရက္ရက္စက္စက္လုပ္ခဲ့ဖူး 

တယ။္ သမီးကိ ုမဒုနိ္းက်င့၊္ အေဖ 
အေမနဲ႔ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ 
ကေလးႏွစ္ေယာက္ကိုပါ သတ္ 
ပစ္ခဲ့ၾကတာဆရာ။ ဒီၾကားထဲမွာ 
အဆိုးဆံုးက မြန္ဗမာေတြထဲမွာ 
ထိငု္းရနဲဲ႔ေပါင္းၿပီး မေတာမ္တရား 
လုပ္တတ္ၾကတဲ့ လူေတြလည္း ရွိ 
ေသးတယ္။ ထိုင္းဂ်ပိုးျဖစ္ေနတဲ့ 
မြန္ဗမာေတြေပါ့။ ထိုင္းစကားကို 
မႊတ္ေနေအာင္ ေျပာႏုိင္ၾကေတာ့ 
ဘယ္မြန္ဗမာမွာ ဘယ္ေလာက္ေငြ 
စုမိေနၿပီ။ ဘယ္လုိအကြက္ေကာင္း 
ဆိကု္ေနၿပဆီိတုာမ်ိဳးေတြကိ ုထိငု္း 
ရဲနဲ႔ပင္း၊ သတင္းေပးၿပီး ေ၀စားမွ် 
စားလုပ္ၾကတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ 
လို သူလွ်ိဳလုပ္စားတဲ့ အသားထဲ 
က ေလာက္ေတြဟာ တာရွည္မခံ 
ၾကပါဘူး။ ထိုင္းရဲဆိုတဲ့ ေကာင္ 
ေတြကလည္း ေငြရရင္ ဘာမဆို 
လပုတ္ဲ့ေကာင္ေတြမို႔ အဒဲမီြနမ္ဗာ 
သစၥာေဖာက္ေတြနဲ ႔  တစ္ခ်ိန္မ 
ဟုတ္တစ္ခ်ိန္ ျပႆနာတက္တာ 
ပါပဲ။ ဒီလူေတြကို မြန္ဗမာေတြက 
လည္း ေ၀းေ၀းက ေရွာငၾ္ကတယ္။ 
အဲဒီလိုလုပ္စားတဲ့ ေကာင္ေတြထဲ 
မွာ ေမာ္လၿမိဳင္သား အ႐ိုးဆိုတဲ့ 
ေကာင္က နာမည္ႀကီးေပါ့။ သူ႔ 
လက္ခ်က္နဲ႔ မြန္ဗမာမေလးေတြ 
ဘဝပ်ကခ္ဲ့ရတာ မနည္းဘူးဆရာ။ 
သူက ထိုင္းရဲေတြန႔ဲေပါင္းၿပီး လူပဲြ 
စားလည္း လပုတ္ာဆိုေတာ ့ထုငိ္း 
ဘက္ကို မအူမလည္နဲ႔ ေအာက္ 
လမ္းကေန ေရာက္လာၾကတဲ့ မြန္ 
ဗမာမေလးေတြ ေရတိမ္နစ္ခဲ့ၾက 
တာေပါ့။ သတ္ပဲြျဖတ္ပဲြေတြက 
လည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ၀ထစ္နား 
မွာ အညာသားေတြ အရက္မူးၿပီး 
ဓားထိုးမႈျဖစ္လို႔ ေနရာမွာတင္ ပဲြ 
ခ်င္းၿပီးေသတာ။ ထိုင္းနန္းကြက္ 
သစ္ထဲမွာ ျခင္းလံုးခတ္ေနရင္း 
စကားမ်ားရာက လွံနဲ႔ထိုးလို႔ ေသ 
သြားတဲ ့ေမာလ္ၿမိဳင္ေက်ာကတ္န္း 
က ေဇာ္ႀကီးတို႔ကိစၥေတြျဖစ္ေတာ့ 
ဆရာဖူးခက္ကို  ေရာက္ေနၿပီ။  
မဟုတ္လား။ သူတုိ႔ဗမာျပည္ထဲ 
ကိ ုေအးေအးေဆးေဆး ဝငသ္ြားၾက 
တာပါပဲ။ ဘယ္ထုိင္းရဲမွ အလုပ္ 
႐ႈပ္ခံၿပီးလိုက္မဖမ္းပါဘူး။ ေလွ်ာ ့
ေတာ့မတြက္နဲ ႔ဆရာ။ မြန္ဗမာ 
ေတြထကဲလည္း ထိငု္းရကဲိ ုအျပတ ္
ရွင္းခဲ့ ဖူးသူရွိတယ္။  ရွားေတာ့  
ရွားပါတယ္’’
 ကိုသက္ခိုင္ မည္သို႔ခံစားရ 
ေလသည္မသိ။ ေဘးမွၿငိမ္သက္ 
စြာ နားေထာင္ေနမိေသာ ကြၽန္ 
ေတာ့္မွာ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ 
လာသည္။ ခြ ၽတ္ၿခံဳက်ေနေသာ 
တုိင္းျပညတ္စခု္၏ လမူသ ိသမူသ ိ
ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာကိစၥရပ္ 
မ်ားကား ျမားေျမာင္လွသည္။ ထို 
စဥ္အခ်ိန္က ဖူးခက္ေရာက္ မြန္ 
ဗမာတို႔မွာ တရားဥပေဒ၏ ျပင္ပ 
တြင္ တစ္သီးတစ္ျခား ကင္းလြတ္ 

ေနသူမ်ားဟု  ဆိုႏို င္ မည္ထင္  
သည္။ ဖူးခက္တြင္ေနထုိင္စဥ္ 
ကာလမ်ားအတြင္း ကြၽန္ေတာ္သ 
တထိားမိေသာ မြနဗ္မာမ်ား၏ ထူး 
ဆန္းေသာ စ႐ိုက္တစ္ခု ရွိေသး 
သည္။ ဖူးခက္တြင္ အေနၾကာ 
ေသာ မြန္ဗမာတစဦ္းဦးကိ ုေတြ႕မိ 
သည္ဆိုပါစို ႔။ အလုပ္အကိုင္အ 
ေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေျခအ 
ေနကို ေမးျမန္းၾကည့္မိသည့္အခါ 
တိုင္းတြင္ တူညီေနေသာ အေျဖ 
မွာ သူတို႔ ‘‘ဘာမွ ပင္ပင္ပန္းပန္း 
မလုပ္ရ။ ေငြေတြအမ်ား ႀကီးရ 
သည္။ ထိုင္းသူေဌးက အရမ္းသ 
ေဘာေကာင္းသည္။ ထိုင္းသူေဌး 
ကို  သူတို ႔  ျခယ္လွယ္ခ်င္တိုင္း  
ျခယ္လွယ္ႏိုင္သည္။ ထိုင္းသူေဌး 
သည ္ဘာမွမတတ္’’ ဟူ၏။ ကြၽန္မ 
က တစ္ေနကန္ုတံျမကစ္ည္းေလး 
ေလး၊ ငါးခ်ကလ္ညွ္းၿပီးရင ္အလပ္ု 
ၿပီးၿပီ။ ေန႔တြက္ခက ဘတ္ေလး 
ရာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္က သူေဌးခိုင္း 
တာေလး ဟိုလုပ္ဒီလုပ္ပါပဲ။ ေန႔ 
တြကဘ္တ္ငါးရာ။ ဘာမွလပ္ုစရာ 
မလိဘုူး ဟူ၍သာ ေျဖဆိတုတ္ၾက 
သည္။
 စငစ္င၎္တုိ႔အေျဖမွာ လက ္
ေတြ ႕ဘဝႏွင့္   မ်ားစြာျခားနား  
ေၾ ကာ င္း  ကြ ၽ န္ေ တာ္ေ ကာ င္း  
ေကာင္းႀကီးသိသည္။ ဗစ္စီ (Big 
C) ၊တက္စကို လိုအပ္ (Testco 
Lotus) ႏွင့္ စင္ထရယ္ (Central 
Festival) ကုန္တုိက္တုိ႔၏ သန္႔ 
စငခ္န္း (အိမ္သာ)တုိ႔တြင ္တာ၀န္ 
က်ေနသူမ်ားမွာ မြန္ဗမာမ်ားသာ 
ျဖစ္ၾက၏။ ေန႔စဥ္လာသမွ်ေသာ 
ေသာင္းဂဏန္းခ်ီသည့္ ေစ်း၀ယ္ 
တုိ႔၏ ေျခရာမွ်ပင္မထင္ေအာင္ 
လကတ္ြန္းၾကမ္းသတု ္ကရိယိာတို႔ 
ျဖင့္  ၾကမ္းျပင္ကို  တစ္ေနကုန္ 
တုိက္ေနသူတုိ႔သည္ အဘယ္မွာ 
လွ်င္ သက္သာသည္ ဆိုႏိုင္ပါအံ့ 
နည္း။ အလုပ္ဟူသမွ် ဂုဏ္ရွိစြဟူ 
ေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို ကြၽန္ေတာ္ 
မျငင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုအလုပ္တို႔ 
ကို ထိုင္းလူမ်ိဳးအမ်ားစု မလုပ္လို 
ၾကသည္မွာ ေသခ်ာေသာ အ 
ခ်က္ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ ဖူးခက္တစ္ 
ၿမိဳ႕လံုးအႏွံ ႔ မႈိလိေပါက္ေနေသာ 
စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးငယအ္သြယ္ 
သြယ္တုိ႔တြင ္တစ္ေန႔ ဆယ့္ႏစွန္ာ 
ရီမွ် ပန္းကန္ေဆး၊ စားပဲြထိုး လုပ္ 
ေနၾကသူမ်ား၊ မက္ခ႐ို (Markro) 
လကက္ားကနုတ္ိကုႀ္ကီးတြင ္လာ 
လာသမွ်ေသာ ေစ်း၀ယ္တို ႔၏ 
၀ယ္ျခမ္းလာသမွ် ပစၥည္းႀကီးငယ္ 
ကို ၀ယ္သူ၏ ကားေပၚသို႔ တင္ 
ျခင္း ၊  ေစ်းျခင္းေထာ္လီမ်ားကို  
လိုက္လံသိမ္းဆည္းျခင္းတို ႔ကို  
တစေ္နကုန္ ေခြၽးသံတရႊဲရႊဲ မနား 
တမ္းလပ္ုေနရသညမွ္ာလည္း ကြၽန္ 
ေတာ့္မ်က္ျမငပ္င ္ျဖစ၏္။ ပန္းရန္ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ကား အဆိုး 
ဆံုး။ ထိုင္းသူေဌးဖြင့္ထားသည့္ 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္မ်ားတြင္ 
အကူေစ်းေရာင္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ 
ေနသူမ်ားပင္ ခါးခ်ည့္ေနေအာင္ 

တစ္ ေနကုန္ထုိင္ၾကရသည္ျဖစ္ 
၍မ သက္သာလွ။
 သူတို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာ အ 
လပုအ္ကိငု္ႏငွ့ပ္တသ္က၍္ အေျခ 
အေနမနွက္ိ ုဖံုးကြယက္ာ သာသာ 
ထိုးထိုး ေျပာၾကသည္လည္း ရွိ  
ေသးသည္။ အေဆာက္အအံုမ်ား 
တြင ္လွ်ပစ္စသ္ြယတ္န္းျခင္း လပု ္
ငန္းတြင္ ေတာက္တုိမည္ရ လုပ္ 
ေနရသူမ်ားက လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီ 
ယာဟု ေျဖမည္။ ပင္လယ္ထဲရိွ 
ကြၽန္းမ်ားဆီသို ႔ ႏိုင္ငံတကာခရီး 
သြားမ်ားကို ပို ႔ေဆာင္ေပးသည့္ 
စပိဘုတ္ေပၚတြင္  ေအာက္ေျခ 
သိမ္းအလုပ္လုပ္ရသူက သေဘၤာ 
ဆလင္ေပါ့ဗ်ာဟု ေျဖသည။္
 လြန္ ခဲ့ေသာ ရက္ပို င္းက 
ကြၽန္ေတာ့္ဆိုင္ေရွ႕တြင္ ဥပဓိ႐ုပ္ 
ခပ္ညံ့ညံ့၊ စုတ္တီးစုတ္ခ်ာ ထိုင္း 
တစ္ေယာက္ ဖုန္းတစ္လံုးႏွင့္ အ 
လုပ္႐ႈပ္ေနသျဖင့္ ဆိုင္တြင္းမွာ 
ဗဒီယီိကုူးေခြေရြးေနေသာ မြနဗ္မာ 
အလုပ္သမားအား ‘‘ဒီလူ မင္းနဲ႔ပါ 
လာတာလား။ သူက ဘယ္သူ 
တုံး’’ ဟု ကြၽန္ေတာ္ေမးသည့္အ 
ခါ‘‘အဲဒါ ကြၽန္ေတာ္တို ႔  သူေဌး 
ေလ’’ ဟု ေျဖသျဖင့ ္‘‘ေနပါဦး မင္း 
တို႔သူေဌးမွာ အလုပ္သမား ဘယ္ 
ႏွေယာက္ရွိတုံး’’ ဟု ဆက္ေမးမိ 
သည့အ္ခါ ‘‘ကြၽန္ေတာ္ရယ္၊ ကြၽန္ 
ေတာ့္ညီရယ္။ သူရယ္ စုစုေပါင္း 
သံုးေယာက္’’ ဟူ၏။ ထိုင္းလူမ်ိဳး 
ကန္ထ႐ုိက္တုိ႔ထံမွ လုပ္ငန္းပုတ္ 
ျပတ္သေဘာ လုပ္ကိုင္ေနသူတို ႔ 
ကလည္း ‘‘ကြၽန္ေတာ္က အလုပ္ 
သမားမဟုတ္ဘူး ၊  သူေဌးဗ် ။ 
ကြၽန္ ေတာ့္မွာ အလုပ္သမား ငါး 
ေယာက္ရိွတယ္’’ ဟူ၏။ ကိုယ္ 
တိုင္သဲေတာင္းထမ္းေနရေသာ 
သထဲမ္းလပုသ္ား ေခါင္းေဆာငက္ 
လည္း သူ႔ကိုယ္သူ သူေဌးဟုပင္ 
ဆိုသည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ့္သူေဌးက 
၀ က္ သားေ ကာ က္ ညႇ င္း ထု ပ္  
ေရာင္းတာ။ ကြၽန္ေတာ့္သူေဌးက 
ကြတ္တီယိုဆုိင္ပိုင္ရွင္’’ ဆိုသူတို႔ 
လည္းွမရွား။
 ကြၽန္ေတာ ္သတူို႔ႏငွ္ ့ဆကဆ္ ံ
ရသည့္အခါတိုင္း စိတ္ထဲမွာ သ 
နားသလိုလို၊ အခ်ဥ္ေပါက္သလုိ 
လုိ ခံစားရသည္။ စင္စစ္ႏံုခ်ာလွ 
ေသာ သူတို ႔ဘ၀ကို  စကားလံုး 
ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္တို ႔ျဖင့္ တန္ 
ဆာဆငက္ာ မဲတင္းေနရျခင္းသာ 
ျဖစ္ႏုိင္ေလသည္။ သူတုိ႔သည္ တ 
ျခားကမၻာတစခု္ခုကိ ုေရာက္ေနသ 
လိုျဖစ္ကာ ေတြးေတာပံု၊ ယူဆပံု 
ဘ၀အျမငတုိ္႔မွာ လသူာမန္တုိ႔ႏငွ္ ့
မတူၾကေတာ့။ ဖူးခက္ေရာက္ မြန္ 
ဗမာတို ႔မွာ ဗမာျပည္တြင္းမွာကဲ့ 
သို ႔ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရး 
နည္းပါးကန္ုၾကသည။္ တစစ္တစ ္
စကြယ္ေပ်ာက္ေနခဲ့ ၿပီ။ဦးသန္း  
ေရႊ၊ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ပင္ဖူးခက္ 
ေရာက္ မြန္ဗမာတုိ ႔၏စိတ္ဝယ္ 
ပံုျ ပင္ထဲက ဇာတ္ေကာင္မ်ား  
သဖြ ယ္သာျ ဖစ္ေနေလသည္ ။  

သူတို႔တြင္ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္၊ လူသား 
တစ္ဦး၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္ 
အေရး တစ္ေရြးသားမွ် မရွိေတာဘ့ ဲ
ဖူးခက္အဓန္႔ရွည္တည္တ့ံသေရြ႕ 
လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္  လႈပ္ရွားေနႏိုင္ 
သေရြ႕ ပန္းတိုင္မရွိေသာခရီးရွည္ 
ႀကီးကိုေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကမည့္ 
သူမ်ားေပတကား။
 ‘‘ကိုသက္ခုိင္ရာ ဘယ္ေတာ့ 
မ်ားမ ွကြၽန္ေတာတ္ို႔တစ္ေတြ ဗမာ 
ပါလို႔ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေျပာႏိုင္ၾကပါမတုံး 
ဗ်ာ’’
 ကြၽန္ေတာ့္အေတြးရွည္ႀကီး 
ကိ ုကိသုကခ္ုငိအ္ား အတိခု်ဳပ္ျပန ္
ေျပာရင္း ကြၽန္ေတာ္ညည္းတြားမ ိ
သ ည့္ အ ခါ  ကို သ က္ ခို င္ က 
ကြ ၽန္ေတာ့္စာၾကည့္စားပဲြေပၚရွိ  
လီယိုေတာ္လ္စတိြဳင္း၏ စစ္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပထမတဲြစာအုပ္  
ထူႀကီးကို တစ္ရြက္ခ်င္းလွန္ေန 
ရင္း ေလးေလးနက္နက္တု ႔ံျပန္ 
သည္။ 
 ‘‘အဆုိးဘက္ကခ်ည္းလည္း 
သိပ္မေတြးပါေလနဲ႔ ကိုမင္းဒင္။ 
ဒီေန႔ တိုးတက္လွပါခ်ည္ရဲ႕ တိုင္း 
ႀကီးျပညႀ္ကီးေတြလည္း ေခတဆ္ိုး 
ေခတ္က်ပ္ေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရ 
တာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ခါးသီး 
ဆိုးရြားလွတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ 
ဟာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ သင္ခန္း 
စာေတြကို  ေပးတတ္ပါတယ္။ 
ဗမာလူထုဟာ တံုးလြန္း ညံ့လြန္း 

တယ္လို႔လည္း ခင္ဗ်ား မယူဆပါ 
နဲ ႔ ။  ႐ိုးသားတဲ့ျပည္သူလူထုကို   
အမွန္တရားဘက္ေရာက္ေအာင္ 
ဆဲြေခၚတဲ့အခါ လြယ္ကူတတ္ပါ 
တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ 
အထူးသတိထားရမယ့္ လူတန္း 
စားက ေခတ္အဆကဆ္က ္မေတာ္ 
မတရားတဲ ့နည္းလမ္းမ်ိဳးစံနုဲ႔ ကိယု ္
က်ိဳးရွာ၊ တိုင္းျပည္ကို သူတစ္ပါး 
လက္ ၀ကြက္အပ္ၿပီး အခုအခ်ိန္ 
အထိ အျမင္မွန္မရႏိုင္ေသးတဲ့  
ဗမာ့စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ သူတို ႔နဲ ႔ 
ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ၿပီး ႀကီးပြား 
ခ်မ္းသာေနၾကတဲ့ လူေတြဗ်။ အ 
ဆိုးဆံုးကေတာ့ အခုထက္ထိ သူ 
တို႔လုပ္တာ မွန္ပါတယ္ဆိုၿပီး ဖင္ 
ပိတ္ျငင္း၊ လူအမ်ားေကာင္းစား 
ေရးစ နစ္ဆီ  သြား ရာလမ္း မွာ  
ခလတ္ုကန္သင္းအျဖစ ္ရိွေနေသး 
တဲ့ လူစားေတြပါပဲ’’
 ကုိသက္ခုိုင္၏ စကားအဆံုး 
တြင ္အလီေမာင္ေမာင္မ့်က္ႏွာကု ိ
ကြၽန္ေတာ္လမ္ွး၍ အကခဲတ္လိကု ္
ရာ သူသည္ေခါင္းကုိ ခပ္ေလး 
ေလးညတိရ္င္း ကုသိကခ္ုငိက္ုိေငး 
ၾကည့္ေနေလသည။္ ထုိစဥ္ေတာင ္
အရပ္ဆီမွ တိုက္ခတ္လာေသာ 
ေလျပင္းသယ္ေဆာငလ္ာ သည္ ့မုိး 
ေပါကခ္ပက္်ကဲ်ဲေၾကာင္ ့အမိ္ေခါင ္
မုိးသည ္တေျဖာင္းေျဖာင္းျမည္ေန 
ေလသည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

စာမ်က္ႏွာ(၂၄) မွ

မင္းဒင္ရဲ႕ သက္ခုိင္ (၂)

ေဘာလံုးပရိသတ္

သက္ေသျပရမည္

ေဘာလံုးပရိသတ္သံုးဦး ၎တုိ ႔၏ ၿမိဳ႕ခံအသင္းအေျခအေန 
မေကာင္းျဖစ္ေနပံုကုိ ညည္းတြားေနၾကသည္။
 ပထမပရိသတ္တစဦ္းက ‘‘ငါကေတာ့ မန္ေနဂ်ာကု ိအျပစ ္
တငတ္ယက္ြာ။ သသူာေဘာလံုးသမားေကာင္းေတြ ေခၚယူႏုငိခ္ဲ ့
ရင္ ငါတုိ႔အသင္း ရွယ္ျဖစ္ေနၿပီဟုဆိုသည္။
 ဒုတိယပရိသတ္က ‘‘ငါကေတာ့ ကစားသမားေတြကုိ 
အျပစ္တင္ခ်င္တယ္။ သူတုိ႔ေကာင္းေကာင္းမကစားလို႔ ငါတုိ႔ 
အသင္းဂုိးမရတာ’’ဟုဆိုသည္။  တတိယပရိသတ္တစ္ဦးကမူ 
‘‘ငါကေတာ့ ငါ့မိဘေတြကုိ အျပစ္တယ္။ သူတုိ႔က ငါ့ကုိ တျခား 
ၿမိဳ႕တစၿ္မိဳ႕မွာ ေမြးခဲရ့င ္ဒထီက္ေကာင္းတဲ ့အသင္းကု ိအားေပးရ 
မွာပဲ’’ဟုေျပာလိုက္သည္။

ကမၻာ့ဖလားပြဲမတိုင္မီ ေဘာလံုးပရိသတ္တစ္ဦးက ေဒသခံ 
သတင္းစာတြင္ ေအာက္ပါေၾကာ္ျငာကုိထည့္သြင္းလိုက္သည္။ 
‘‘ကမၻာ့ဖလားလက္မွတ္မ်ား လက္၀ယ္ရိွေသာ မည္သည့္ အမ်ိဳး 
သမီးကုမိဆိ ုလကထ္ပ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤၿမိဳ႕မွာပင ္ေနထုိုင ္
ေသာ အမ်ိဳးသားက ကမ္းလွမ္းလိုက္သည္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ား 
အေနျဖင့္ ကမၻာ့ဖလားလက္မွတ္မ်ားကုိ ဓာတ္ပံု႐ုိက္၍ ပုိ႔ေပးရ 
မည္’’ဟူ၍။
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