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ႏစ္ွေပါင္း  ၇၀ ေက်ာၾ္ကာမွ
ျပန္ေတြ႕ခဲ့သည့္  ေပ်ာက္ဆံုးငွက္

ႏိုင္လင္း (WCS)

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ေက်ာ္ၾကာ ေတြ႕ရွိ 
မတွတ္မ္းတင္ႏုငိ္ျခင္းမရွိေသာ ငကွမ္်ဳိးစတိတ္စမ္်ဳိး 
ကု ိမၾကာေသးမကီ ပခဲူးတုငိ္း ဥတုအိနီးရွ ိျမကခ္င္း 
မ်ားအတြင္း မထင္မွတ္ဘဲ ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိ 
ခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္မွ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိေသာ Jerdon's Babbler ငွက္တစ္ေကာင္

ခရီးဆုံးၿပီလား တြင္းေတာင္

‘‘သမၼတရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဴဟာကို 
ဝိုင္းလုပ္ေပးတဲ့လူကေတာ့ ရွိေနမွာေပါ့။ 
ဝိုင္းမလုပ္ေပးတဲ့လူကေတာ့ရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး’’
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကြက္က်ားမိုး ဘာေၾကာင့္ရြာ

မ်ိဳးမင္းဦး၊ ညီညီေဇာ္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ စိမ္းျပာေရညႇိႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ တြင္းပုိးမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ေသာ တြင္းေတာင္တြင္ ယခုႏွစ္တြင္မူ အဆုိပါအရင္းအျမစ္ 
ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး မထြက္ေတာ့ပါ။ အဖုိးတန္သဘာ၀အရင္းအျမစ္တစ္ခု မထြက္ေတာ့ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားစြာရွိလာ
သည္။

ေအာင္သူရ၊ ျပည္သိမ္း
 စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရး 
ႏငွ့ ္ပတသ္က္ေသာ ထတုက္နုမ္်ားတြင ္ႏုငိင္ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွသံမူ်ားအား 
ကနုသ္ြယခ္ြင္ ့ခြင့မ္ျပဳထားေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့ ္စုကိပ္်ဳိးေရးႏငွ့ဆ္ကစ္ပ္ေသာ 
ကနုထ္တုလ္ပုင္န္းမ်ားတြင ္ျပညပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈအလြနန္ည္းၿပီး လပုင္န္း 
မ်ား မဖြံ႕ၿဖိဳး၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္လုိလာသည္။

မဟာသႏိသၲခုပုငိဆ္ိငုမ္ႈ အ႐ႈပ္ေတာပ္ံု
မင္းဟိန္းေက်ာ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ ထြန္းခုိင္
မဟာသႏိၲသုခေက်ာင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံဃာေတာ္မ်ား၊ 
အစိုးရအဖဲြ႕မွ အဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ား၊ ႏုိင္ငံတြင္း လူသိမ်ားသည့္သူမ်ား  
၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲလြဲေနၿပီး မည္သူက အမွန္ကို  
ဖံုးကြယ္ထားသလဲဆုိသည့္အခ်က္မွာ  စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ 
အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၈ 
စာမ်က္ႏွာ ၁၃ စာမ်က္ႏွာ ၈ 

အခ်ပ္ပုိ A2 
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အားကိုးရာရွာမေတြ႕ေသးေသာ လူဦးေရသံုးသန္းေက်ာ္

ျမန္မာႏုိင္ငံငယ္ဟု တင္စားေခၚ 
ေဝၚၾကသည့္ မဟာခ်ိဳင္ရိွ ျမန္မာ  
ႏုင္ိငံသားမ်ားအနက္ လူ ၄၀၀ ေက်ာ္ 

ကို အာဏာသိမ္းထိုင္းစစ္အစိုးရ 
က ၁၅ ရကအ္တြင္းဖမ္းဆီးခဲ့သည။္
 ဧရိယာ ၈၇၂ ကီလိုမီတာ 
က်ယ္ဝန္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ငါး  
သိန္းေက်ာ္ေနထိုင္ေသာ ထိုင္း   

ႏိငုင္မံဟာခ်ိဳငရ္ွ ိယင္းျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
သား ၄၀၀ ေက်ာက္ိ ုထုငိ္းစစအ္စိုး 
ရက ဇြန္လ ၃ ရက္မွ ၁၈ ရက္အ 
တြင္း ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ျမနမ္ာႏုငိင္ံသားမ်ားကိ ုဖမ္း 

ဆီးျခင္းမရိွဟု ထိုင္းစစ္အစိုးရႏွင့္ 
ထုိင္းႏုိင္ငံ ျမန္မာသံအမတ္တုိ႔က 
ေျပာထားသည့္ရက္မ်ားတြင္ပင္ 
မဟာခ်ိဳင္ရွိ  တရားဝင္ေနထုိင္  
ေသာ ျမန္မာမ်ားဖမ္းဆီးခံခဲ့ ရ 

သည။္ ထုိသို႔ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းသည ္
ျမနမ္ာအစိုးရႏငွ္ ့ထုငိ္းႏုငိင္ံျမနမ္ာ 
သံ႐ံုးရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဂ႐ု 
မစိကုဘ္ ဲပစပ္ယထ္ားျခင္းေၾကာင္ ့
ျဖစ္ေၾကာင္း မဟာခ်ိဳင္ရွိ ျမန္မာ 
မ်ားက ေျပာသည္။
 ‘‘အစိုးရက ပစ္မထားဘူးဆို 
ရင ္ကြၽန္ေတာတ္ို႔ ဒလီိမု်ိဳးအဖမ္းခ ံ
ရမွာမဟုတ္ဘူး ’ ’  မဟာခ်ိိဳင္ရွိ  
ျမနမ္ာႏုငိ္ငံသားမ်ား ဖမ္းဆီးခရံမႈ 
ႏငွ္ပ့တ္သက၍္ ဇြန္လ ၁၇ ရကက္ 
ထုိင္းႏုိင္ငံ ျမန္မာသံ႐ံုးေရွ႕တြင္ 
တစက္ိယ္ုေတာ္ဆႏၵျပကန္႔ကြကခ္ဲ့ 
သူ ကိုေစာေမာင္က ေျပာသည္။
 မဟာခ်ိဳငတ္ြငသ္ာမက ထုငိ္း 
ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ  ၿမိဳ ႕နယ္မ်ား 
တြင္ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာအခ်ိဳ႕ 
လည္း ဖမ္းဆီးခံရသည္။ ဇြန္လ 
၃ ရကတ္ြင ္မဲေဆာကၿ္မိဳ႕၌ တရား 
မဝင္ျမနမ္ာႏုငိင္သံားမ်ားကိ ုထုငိ္း 
စစ္တပ္ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 
တုိ ႔က    ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးရာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၆၃ ဦး ဖမ္းဆီး 
ခံခဲ့ရသည္။ ထုိဖမ္းဆီးခံရမႈတြင္ 
ကေလးငယ္ ၅၅ ဦးပါဝင္ခဲ့သည္။
 ထုိ႔အျပင ္ဇြန္လ ၁၁ ရကက္ 
ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာလုပ္သား 

၃၀ ဦးဖမ္းဆီးခံရသည္။ ဇြန္လ 
၃ ရက္ကလည္း မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရိွ 
ျမန္မာလုပ္သား ၁၈၀ ဦး ဖမ္းဆီး 
ခံရၿပီး ဇြန္လ ၁၈ ရက္တြင္လည္း 
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႔ ခိုးဝင္လာေသာ 
ျမန္မာ ၁၈ ဦးဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ 
စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ 
ျပည္ပလုပ္သားမ်ား ပထမဆံုး  
အႀကိမ္ စီမံခ်က္ကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးရာ 
တြင ္ရကပ္ိငု္းအတြင္း ျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
သား ၈၀၀ နီးပါးဖမ္းဆီးခံရျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ဇြန္လ ၃ ရက္က ဖမ္းဆီးခံရ 
ေသာ ၁၆၃ ဦးကိ ုေန႔ခ်င္းျပန္ပုိ႔ေပး 
ခဲၿ့ပီး ေနာကရ္ကမ္်ားတြင ္ဖမ္းဆီး 
ခံရသူမ်ားကိုလည္း ျပန္လႊတ္ေပး 
ခဲ့သည္။ 
 ျမနမ္ာႏုငိင္သံားမ်ား ဖမ္းဆီး 
ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိင္း   
ႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္  
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာင္စီ  
ဥကၠ႒ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္က 
ဇြန္လ ၁၆ ရကတ္ြင ္ေၾကညာခ်က ္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူေမွာင္ခိုကုန္

Nidrf;csrf;

စာမ်က္ႏွာ A7 

တရားဝင္ေနထိုင္ေသာသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာလုပ္သား ၁၀၀၀ ေက်ာ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံသို႔ ထိုင္းစစ္တပ္က လာေရာက္ရွင္းျပစဥ္

ဓာတ္ပံု − ဥကၠာဦး
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သမီးေကာင္းတစဥ္ီး ဆံုး႐ံႈးျခင္း
ႏုိင္လင္းေအာင္
 အသက(္၂၃)ႏစွ ္အရြယ္သာ 
ရွိေသးေသာ မမုိးမုိး(ခ)မမုိးမုိးသ၏ူ 
႐ုပ္အေလာင္း မီးသၿဂႋဳဟ္စကခ္န္း  
အတြင္း သြင္းမည့္အခ်ိန္တြင္ ၎၏ 
မိဘႏွစ္ဦး ေဆာက္တည္ရာမရ 
ျဖစ္ေနသည္။ 
 မိဘမ်ားႏွင့္ခြဲကာ တစ္နယ္ 
တစ္ေက်းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရ 
ေသာ သမီးေလးႏငွ္ ့ထာ၀ရခြခဲြာရ 
မည္ ့အေရးအတြက ္သတိုူ႔အဆင ္
သင့္မျဖစ္ေသး။
 ေဘးနားမွလူမ်ားက အခ်ိန္ 
ၾကာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ၍ မီး 
သၿဂႋဳဟ္စက္ခန္းအတြင္း ထည့္ 
ေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ မိဘႏွစ္ဦးစ 
လုံးက သမီး၏႐ုပ္အေလာင္းကို 
ႏႈတ္ဆက္အနမ္းမ်ား ေပးသည္။
 သမီး၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို 
ၾကည္၍့မ၀ေသးေသာ္လည္း၊ ႏႈတ္  
ဆက္အနမ္းမ်ား ဆက္ေပးလုိ 
ေသာလ္ည္း၊ သတူုိ႔ႏငွ္မ့ခြလဲုိေသး 
ေသာ္လည္း ဆႏၵမျပည္၀့ခဲ့ၾကပါ။
 ‘‘မိဘကို လုပ္ေကြၽးေနတဲ့ 
အရမ္းအားကုိးရတဲ့ သမီးတစ္ 
ေယာက္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကို 
ပုိက္ဆံေလးေတြ ပံုမွန္ပုိ ႔ေပးေန 
တယ္။ အခုလိ ုအရမ္းအားကုိးရတဲ ့

သမီးမရွိေတာ့ စားေရးေနေရး 
လည္းက်ပ္ၿပီ။ သူမရွိေတာ့ ကြၽန္ 
ေတာ္ လက္ေမာင္းတစ္ဖက္ျပဳတ္ 

သြားၿပီ’’ဟု မမုိးမုိး၏ ဖခင္ဦးႂကြာ 
ႀကီးက ငုိ႐ႈိက္ရင္းေျပာသည္။
 ဇြန္လ ၂၃ ရက္ မြန္းလြ ဲ၃ နာရီ 

တြင ္အသက(္၂၃)ႏစွအ္ရြယ္ကြယ္ 
လြန္သြားေသာ မမုိးမုိး၏နာေရး 
တြင္ မိဘမ်ား ပူေလာင္ေနမႈ ျမင္ 

ကြင္းျဖစ္သည္။
 ထိန္ပင္သုသာန္တြင္ အ 
ေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကြယ္လြန္ 

သမူ်ား၏ နာေရးမ်ားစြာကိ ုေန႔စဥ ္
ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ္လည္း မမုိးမုိး 
သ၏ူ နာေရးကေတာ ့အျခားသမူ်ား  
၏နာေရးႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲျပား 
ေနသည္။ 
 မမုိးမုိးသည ္မဘိမ်ားႏငွ္ခ့ြ၍ဲ 
လညွ္းတန္းေစ်းအနီး ေပ ၅၀လမ္း 
ေဘးတြင္ ေျပာင္းဖူးႏွင့္ ကုန္စိမ္း 
ေရာင္းေနသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ 
ေစ်းေရာင္း၍ရသည့္ ေငြမ်ားကိုစု 
ၿပီး ပဂုံေညာငဥ္ီးမ ွမဘိမ်ားထ ံလ 
စဥ္ေပးပုိ႔ေနသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
သမူရွိေတာသ့ည္အ့တြက ္မဘိမ်ား  
၏ ေနထုိင္စားေသာက္ေရးမွာအ 
ခကအ္ခ ဲႀကဳံေတြ႕ရေတာ့မည္ျဖစ ္
ေၾကာင္း အစ္ကုိ၀မ္းကြဲေတာ္စပ္ 
သူ ကုိဟိန္းသူက ပူေဆြးစြာေျပာ 
သည္။
 ‘‘သူ႔မိဘေတြက နယ္မွာပဲေန 
တာ။ ရန္ကန္ုကိတုစခ္ါမွမေရာက ္
ဖူးဘူး။ သူကပဲ ေထာက္ပံ့ေပးေန 
တာ။ သူမရွိေတာ့ ဘယ္လုိဆက္ 
လုပ္ရမလဲ။ ရြာမွာ သူ႔ညီမေတြရွိ 
ေနေပမယ့္ သူက ပုံမွန္ေငြပုိ႔ေန 
ေတာ့ အဆငေ္ျပတယ္ေလ’’ဟု 
ကိုဟိန္းသူက ၀မ္းနည္းစြာေျပာ 
သည္။

စာမ်က္ႏွာ (၆) သို႔

ေစ်းေရာင္းေနရင္း ဓာတ္ႀကိဳးျပတ္က်၍ ဓာတ္လိုက္ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ မမိုးမိုးကို ဖခင္ျဖစ္သူက ႏႈတ္ဆတ္အနမ္းေျခြေနစဥ္ ဓာတ္ပံု - နစ္ကီ
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ႀကိဳ႕သီး ငါး ငါးပိခ်က္
 ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ နယ္က မိတ္ေဆြေတြဆီက လက္ေဆာင္ရထားတဲ့ ႀကိဳ႕သီးေလးေတြနဲ႔ ငါးငါးပိ 
ခ်က္ေလး ခ်က္ထားပါတယ္။
 ႀကိဳ႕သီး ႏို႔ဆဘီူးတစဘ္ူး၊ ငါးခ ူ၁၅ က်ပသ္ားပ ဲလိပုါတယ။္ ပထမဆံုး ႀကိဳ႕သီးေလးေတြကိ ုအခံြႏႊာၿပီး 
ျပဳတ္ပါမယ္။ ႀကိဳ႕သီးေလးေတြ ႏူးသြားရင္ ညႇစ္ၿပီး အေစ့ထုတ္ပစ္လိုက္ပါ။ 
 ၿပီးရင ္ၾကကသ္ြန္ျဖဴနီ ဆသီတ္ပါ။ ငါးပိလကတ္စဆ္စစ္ာထည့ၿ္ပီး သတ္ပါမယ္။ ခဏေနရင ္ဆား၊ နႏြင္း 
နယ္ထားတဲ့ ငါးခူကုိ ထည့္။ ငါးနံ႔ေပ်ာက္သြားၿပီဆုိရင္ ႀကိဳ႕သီးျပဳတ္ၿပီးသား အႏွစ္ေလးေတြထည့္ပါ။
 ေရနည္းနည္းထည့္ၿပီး ပြက္လာတဲ့အထိ တည္ပါမယ္။ င႐ုတ္သီးစိမ္း ထက္ျခမ္းခဲြၿပီး အုပ္လိုက္ပါ။

 မမုိးမုိးသည္ ရန္ကုန္၌ ေစ်း 
ေရာင္းေနသည္မွာ ၂ ႏွစ္ခန္႔ရိွၿပီ 
ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းဖူးႏွင့္ကုန္စိမ္း 
ေရာင္းရာတြင ္တစရ္ကလ္ွ်င ္က်ပ ္
တစ္ေသာင္းေက်ာခ္န္႔ အျမတ္က်န္ 
ၿပီး တစ္လလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္သိန္း၀န္း 
က်င္ မိဘမ်ားထံသို႔ ပုိ ႔ေပးေန 
သည္။
 ပညာမတတ္ေသာ္လည္း မိဘ 
ကို ပံုမွန္ေထာက္ပံ့ေပးေနသူ ျဖစ္ 
ေသာေၾကာင္ ့၎ေသဆံုးမႈမွာ သူ႔ 
မဘိမ်ားအတြက ္ႀကီးမားေသာ ဆံုး 
႐ံႈးမႈတစခ္ုျဖစ္ေၾကာင္း ကိဟုနိ္းသ ူ
က ဖြင့္ဟသည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွည္းတန္းေစ်း 
အနီး ေပ ၅၀ လမ္းထဲတြင္ ဇြန္လ  
၂၁ ရက္ ညေန၌ ဓာတ္ႀကိဳးျပတ ္
က်ရာ လူေလးဦး ဓာတ္လိုက္ကာ 
မမိုးမိုးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးတို ႔ 
ေသဆံုးခဲ့သည္။
  ‘‘ဓာတ္ႀကိဳးျပတ္က်ေတာ့ 
ေစ်းသည္ေတြအကနုလ္ံုးက ဖနိပ ္
ဆုိင္ထဲကို ဝင္ေျပးၾကတယ္။ မမိုး 
မိုးက ေနာက္ဆံုးမွာ ေရာက္ေန 
ေတာ့ ဆုိင္ေရွ႕မွာ ဖိနပ္ခ်ေနတဲ့ 
ကားနဲ႔ မလြတ္တာေၾကာင့္ ဆက္ 
မေျပးႏုိင္ေတာ့ဘဲ လဲက်သြား 
တယ္။ ျပန္လွည့္ၾကည့္မိေတာ့ မ 
မိုးမိုးနဲ႔ ဝုိင္ယာႀကိဳးက ပတ္မိေန 
တယ္’’ဟု အဆိုပါလမ္းထဲတြင္ 
ကုန္စိမ္းေရာင္းေနသည့္ မသီခုိင္ 
က ႀကံဳေတြ႕ခဲရ့သည္ ့အျဖစဆ္ိုးအ 

ေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည။္
 လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးမွာ ဖိနပ္လာ 
ခ်သည္ ့ကားေပၚသို႔ ျပတ္က်ခဲ့ျခငး္ 
ျဖစ္ၿပီး ဖိနပ္ဆုိင္ထဲသို႔ ဝင္ေျပးရာ 
ကားႏွင့္မလြတ္ဘဲ လဲက်သြား 
သည့္ မမိုးမိုးမွာ ပထမဆံုး ကံဆိုး 
သူျဖစသ္ြားေၾကာင္း ေစ်းသည ္အ 
ခ်ိဳ႕က သူတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳကို 
ေျပာျပသည္။
 ‘‘အရင္တုန္းကလည္း ဒီမီး 
ႀကိဳးက ခဏခဏ ရဲေနတယ္။ အဲ 
ဒီေတာ့ ႀကိဳၿပီးေရွာင္လုိ ႔ရေသး 
တယ္။ အခုက မီးျပတ္ၿပီး ျပန္လာ 
တဲ့အခ်ိန္မွာ တန္းျဖစ္သြားတာ။ 
႐တုတ္ရကႀ္ကီးျဖစသ္ြားေတာ ့ဘာ 
မွ မသလိိကုဘ္ူး’’ဟု မသခိုီငက္ဆိ ု
သည္။
 ဓာတ္လိုက္ခံရသူ ေလးဦး 
တြင္ မမိုးမိုးႏွင့္ ဖိနပ္ဆုိင္သို႔ ေစ်း 
လာဝယ္ေသာ အမ်ိဳးသားတို႔မွာ 
ေသဆံုးခဲၿ့ပီး က်န္ႏစွဥ္ီးမွာ ရနက္နု ္
ေဆး႐ံုႀကီး၌ အေရးေပၚအေျခအ 
ေနအျဖစ ္ကသုမႈခံယူေနရသည။္ 
ဒဏရ္ာရေနသ ူအမ်ိဳးသမီးတစဦ္း 
မွာ ေလျဖန္းသလုိျဖစ္ေနေၾကာင္း 
အမ်ိဳးသမီး၏မိခင္ (ဖိနပ္ဆုိင္ပုိင္ 
ရွင)္ ေဒၚေမဘကီ ေျပာသည။္ ဒဏ ္
ရာရသူတစ္ဦးမွာလည္း သတိရ 
လိုက္၊ မရလိုက္ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ 
သည္။
 ‘ ‘ဓာတ္ ႀကိဳးျပတ္က်ေတာ့  
ေစ်းသည္ေတြက ေၾကာကၿ္ပီး ဆုငိ ္

ထဲကုိ ဝင္ေျပးလာၾကတယ္။ 
ေျပာင္းဖူးေရာင္းတဲ ့ေကာငမ္ေလး 
က ဓာတ္ႀကိဳးနဲ႔ ပတ္မိေနတဲ့အ 
တြက ္ဖနိပလ္ာဝယတ္ဲ ့အမ်ိဳးသား 
က ကယ္မလုိ႔ထင္တယ္။ ဝင္ဆြဲ 
လိုက္ေတာ့ သူပါ ဓာတ္လုိက္ၿပီး 
ဆံုးသြားတယ္’’ဟု ေဒၚေမဘီက 
၎ျမငခ္ဲ့ရသညက္ု ိစတ္ိမေကာင္း 
စြာျဖင္ ့ေျပာျပသည။္ ဖနိပ္လာ၀ယ္ 
ရင္း ဓာတ္လိုက္ေသဆံုးခဲ့ေသာ 
အသက ္၄၀ အရြယ္ ဦးေက်ာ္တင္ ့
၏ နာေရးမွာလည္း မမိုးမိုး၏ နာ 
ေရးႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရ 
ေ၀းသုသာန္၌ ျပဳလုပ္ေနသည္။
 ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူအ 
မ်ားစကု ရနက္နုၿ္မိဳ႕ေတာ ္လွ်ပစ္စ ္
ဓာတ္အားေပးေရးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ 
လွ်ပ္စစ္႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ 
တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈအေပၚ 
ေမးခြန္းထုတ္ေနသည္။ အားလံုး 
နီးပါးက လွ်ပ္စစဌ္ာနတြင ္တာဝန္ 
ရွိၿပီး သက္ဆုိင္သူကို အေရးယူ 
ေစလုိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးၾက 
သည။္ ထိုျဖစစ္ဥ္ သတင္းကု ိ7Day 
Daily ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ ေဖာ္ျပရာ 
သတင္းဖတ္ၿပီး 7Day ေဖစ့ဘ္ြတ္ခ္ 
တြင ္မတွခ္်က္ေပးသ ူတစ္ေထာင ္
ေက်ာရ္ွၿိပီး အမ်ားစကု မတီာခတိုး 
ေကာကထ္ားေသာ အစုိးရက ယခ ု
ကဲ့သုိ႔ျဖစ္စဥ္တြင္ တာဝန္ရွိသူကို 
အျပစ္ေပးသင့္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ 

သမီးေကာင္းတစ္ဦး ဆံုး႐ံႈးျခင္း
စာမ်က္ႏွာ (၅) မွ

စာမ်က္ႏွာ (၇) သို႔
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ေပးၾကသည္။
  ‘‘တာဝန္အရွိဆံုးကေတာ့ 
သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္က လွ်ပ္စစ္ 
အဖြ႕ဲေတြပ။ဲ ကိယ့္ုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 
မွာ ခဏခဏျဖစေ္နၿပီဆို ႀကိဳး 
ေတြ လဲေပးသင့တ္ယ္။ ျပတ္လုကိ ္
ျပန္ဆက္လိုက္နဲ႔ ေနာက္ဆုံးေတာ့ 
ျပည္သူေတြပဲ ဓားစာခံျဖစ္ရတယ္။ 
လူေသ (သို႔မဟုတ္) ဒဏရ္ာရၿပီးမွ 
အဲဒႀီကိဳးလဲလမိ့မ္ယ။္ တာဝန္ေပါ ့
ဆမႈ၊ အလြဲသံုးစားမႈ၊ လူသတ္မႈ၊ 
ျပညသ္မူ်ား ထိတ္လန္႔ေစမႈ၊ စာနာ 
စိတ္ကင္းမဲ့မႈ၊ ႀကိဳ တင္ႀကံစည္မႈ 
စသည္စသည္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲ 
သင့တ္ယ’္’ဟ ုကိထုြန္းထြန္းဆိသု ူ
က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္ကဲ့သို ႔ 
ဓာတ္ႀကိဳးျပတ္က်၍ စားဝတ္ေန 
ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ 
ျပညသ္မူ်ား မေတာတ္ဆေသလွ်င ္
တာဝန္ယူမည့္သူမရိွပါ။ ေရလွ်ံ 
စဥ္ သြားလာရင္း ေျမာင္းေပါက္ 
ကြၽံၾကကာ ေရနစ္ေသပါက စည္ 
ပင္က တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။
 စစ္အစိုးရလက္ထက္မွ ဒီမုိ 
ကေရစစီနစ ္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ 
အရပ္သားအစိုးရ လက္ထက္သုိ႔ 
ေျပာင္းလလဲာေသာလ္ည္း အစုိးရ 

ဌာနအဆင့ဆ္င့တ္ြင ္တာဝန္ယူမႈ၊ 
တာဝန္ခံမႈကေတာ့ ယခင္ထက္ 
မ်ားစြာ မေျပာင္းလဲလာေသး။
 မီးႀကိဳးျပတက္်ေသာေၾကာင္ ့
ေသဆံုးသြားသူႏွစ္ဦးအတြက္ က 
မာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစဌ္ာနက လု ိ
အပ္သညမ္်ား ေဆာငရ္ြက္ေပးရာ 

တြင္ နာေရးအတြက္ ေရေဝးႏွင့္ 
ထိန္ပင္သုသာန္တုိ႔ကုိ ပို႔ေပးျခင္း 
ႏငွ့ ္ရကလ္ညဆ္ြမ္းကပ္ျခင္းတုိ႔ကု ိ
သာ ေဆာငရ္ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ ္
ၿပီး အျခားတာဝနယ္မူႈမရွိေၾကာင္း 
ေစ်းသူေစ်းသားအခ်ိဳ႕က ေျပာ 
သည္။

 ‘‘အဲဒီေန႔က မုိးအရမ္းရြာ 
တယ္။ ေလတုိကတ္ယ္။ ဓာတ္ ႀကိဳး 
က ေလ်ာ့ေနေတာ့ ေအာက္က ခံ 
ထားတဲ့ သံဆန္ခါနဲ႔ ထိၿပီးေတာ့ 
ေရွာ့ခ္ျဖစ္တာပါ။ မေတာ္တဆမႈ 
ျဖစသ္ြားတာပါ’’ဟ ုဓာတႀ္ကိဳးျပတ ္
က်မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 

ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး 
အဖြ႕ဲ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴး ဦးေအာင္မိုးညိဳက ေျပာ 
သည။္သုိ႔ေသာ ္အဆိပုါလွ်ပစ္စမ္ီး 
ႀကိဳးမွာ ေရွာခ့္ျဖစၿ္ပီး လမူ်ားအေပၚ 
သို႔ မီးပြားက်သည့္အတြက္ ထြက္ 
ေျပးရသည္ကို မၾကာခဏ ႀကံဳ 
ေတြ႕ရၿပီး ယခုျဖစ္စဥ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ 
လွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ားေပးေရးအဖြ႕ဲ၏ 
ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း 
ေစ်းသူေစ်းသားအခ်ိဳ႕က ေျပာ 
သည္။
 ‘‘အဲဒီ မီးႀကိဳးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
ရပ္ကြက္လူႀကီးနဲ႔ တာဝန္ရိွတဲ့လူ 
ေတြကို ေျပာေပမယ့္လည္း ဘာမွ 
ထူးမလာဘူး။ တကယ္ဆိရုင ္ေသ 
ခ်ာလုပ္ေပးသင့္တယ္။ ဒါက ေပါ့ 
ဆမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သြားတာ။ အခု 
ဆုိရင္ ရပ္ကြက္ထဲကလူေတြက 
ဝုိင္ယာႀကိဳးဆုိရင္ ေၾကာက္လန္႔ 
ေနၾကၿပီ’’ဟု ဖနိပ္ဆုငိပို္ငရွ္င ္ေဒၚ 
ေမဘီက ဆုိသည္။
 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ႀကိဳးမ်ားကို  
ေကာင္းေအာငလ္ပုရ္မည္ ့တာဝန ္
မွာ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစဌ္ာန 
တြင ္တာဝန္ရိွၿပီး ယခုကစိၥမွာ တာ 
ဝနရ္ွသိ၏ူ ေပါဆ့မႈေၾကာင္ ့လူေသ  
မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ 
ပုဒမ္ ၃၀၄(က)အရ ဥပေဒႏငွ့အ္ည ီ
အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း 

တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေဇာ္ 
(မရမ္းကုန္း)က ေျပာသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္က ၿမိဳ႕နယ္ဓာတ္ 
အားေပးေရးအဖြ႕ဲက အပုခ္်ဳပ္ေရး 
မွဴးဆိုေတာ့ မေတာ္တဆမႈပဲျဖစ္ 
ျဖစ္ တျခားတစ္ခုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဌာန 
က အေရးယူမယ္ဆုိရင္ တာဝန္ရွိ 
တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ကိုပဲ အေရးယူရမွာ 
ပါ’’ဟု ဦးေအာင္မိုးညိဳက ယခု 
ျဖစစ္ဥ္ႏငွ့ ္ပတသ္က၍္ ထပမ္ံေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။
 ယခုျဖစ္စဥ္အတြက္ တာဝန္  
အရွိဆံုးမွာ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္  
လွ်ပ္စစ္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဝုိင္ 
ယာေရွာ့ခ္ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေန 
ျခင္းကို ႀကိဳးအသစ္ျပန္လဲေပးရန္ 
လုိအပ္ၿပီး ယခုကိစၥမွာ တာဝန္ရွိ 
သူ၏ ေပါ့ဆမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း 
လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ဓာတ္ႀကိဳး 
ျပတ္က် ၍ အသက္မေသခဲ့ေသာ 
အမ်ိဳးသမီး၏ခင္ပြန္းကေျပာသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ့္ အမ်ိဳးသမီး 
ေတာင္ ကံေကာင္းလို႔ အသက္မ 
ေသတာ။ အဒဲီေတာ့မွပ ဲခဏခဏ 
ျပတ္ေနတဲ့ ဓာတ္ႀကိဳးကို လာၿပီး 
ေတာ့ လဲေပးတယ္။ တကယ္ျဖစ္ 
ရင ္ျပညသ္ူေတြပခံဲရမွာ။ သတုိူ႔က 
အျပည္အ့ဝ တာဝန္ယူဖုိ႔လုတိယ္’’ 
ဟု လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ 
တစ္ဦးက ေျပာသည္။        ။

သမီးေကာင္းတစ္ဦး ဆံုး႐ံႈးျခင္း
စာမ်က္ႏွာ (၆) မွ

ေပငါးဆယ္လမ္းအတြင္း ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားအား ျပန္လည္ျပငဆ္င္ေနသညက္ိ ုဇြန္ ၂၂ ရကက္ ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု - နစ္ကီ
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ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကြက္က်ားမိုး ဘာေၾကာင့္ရြာသမၼတဦးသနိ္းစနိ ္ဦးေဆာင္ေသာ 
အစိုးရ သကတ္မ္းသံုးႏစွ္ေက်ာအ္ 
ခ်နိတ္ြင ္ႏုငိင္ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမွာ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ကုိးဘီလီယံ 
ေက်ာ္ တုိးလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
တိုးလာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈအမ်ား 
စုမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑တို႔တြင္ 
ျဖစ္သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရႏွင့္ 
အမ်ားဆံုး ဆကစ္ပ္ေနေသာ လယ ္
ယာစိကုပ္်ိဳးေရးလပုင္န္းတြငမ္ ူႏုငိ ္
ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနည္းငယ္ 
သာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အထူး 
သျဖင့ ္စိကုပ္်ိဳးေရးအေျခခ ံစကမ္ႈ 
လပုင္န္းမ်ားတြင ္ျပညပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ ္
ႏွံမႈ အလြန္နည္းပါးေနသည္။
 ထိုကဲ့သို႔ နည္းပါးေနျခင္းမွာ 
သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအ 
ေနျဖင့ ္မဝူါဒမ်ားခ်မတွရ္ာတြင ္အ 
မ်ားအက်ိဳးထက္ မိမိတို႔ႏွင့္ရင္းႏွီး 
ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအက်ိဳးကုိ 
ကာကြယ္ေပးေန၍ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သကဆ္ုငိရ္ာနယ္ပယ္မွ ကြၽမ္းက်င ္
သူမ်ားက ေဝဖန္ေထာက္ျပၾက 
သည္။
 အထူးသျဖင့ ္ကနုသ္ြယမ္ႈႏငွ့ ္
ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး 
သန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန 
၏ ရပ္တညမ္ႈ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေန 
မႈမ်ားကိ ုခုငိမ္ာေသာမဝူါဒတစရ္ပ ္
ခ်မွတ္ ေျဖရွင္းရန္ လုိေနၿပီျဖစ္ 
ေၾကာင္း ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ဆို 
သည္။
 ‘‘ျပည္တြင္းက လုပ္ငန္းရွင္ 
ေတြ ကာကြယ္ဖို႔ဆိုၿပီး လူနည္းစု 
မ်က္ႏွာၾကည့္ၿပီး ကုန္သြယ္ခြင့္ 
(Permit to Trade)ကိ ုခြင့မ္ျပဳရင ္
ဘယ္ႏုငိင္ံျခားကမုၸဏကီမ ွစက႐္ံ ု
က ထုတ္တာကို လြတ္လြတ္လပ္ 
လပ္ ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္လို႔မရ 
ဘဲ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ 
မရင္းႏွီးဘူး’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္ 
စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအ 
တြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က 
ေျပာသည္။
 စိကုပ္်ိဳးေရးကိ ုအေျခခံေသာ 
စကမ္ႈထတုက္နုမ္်ားႏငွ့ ္ေမြးျမဴေရး 
ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထုတ္ကုန္ 
မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ 
မ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္အား ခြင့္မ 
ျပဳထားေပ။
 ကန္ုသညစ္ကမ္ႈအသင္းခ်ဳပ္ 
ဥကၠ႒မွ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း 
ေရာငး္ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ 
လာေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးအေနျဖင့ ္ကန္ုသညစ္ကမ္ႈ 
အသင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အား 
နာ၍ ကန္ုသြယ္ခြင့္ျပဳရန္ ကန္႔သတ္ 
ထားျခင္း ျဖစ္ႏုငိ္ေၾကာင္း ပညာရငွ ္
အခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ၾကသည္။
 ‘‘စီးပြားေရးက႑မွာ အခ်ိဳ႕ 
ဟာေတြကို ခပ္မာမာပဲ တားထား 
တယ္။ ျပည္တြင္းက လုပ္ငန္းရွင္  

ေတြကုိ ကာကြယ္ေပးလုိတဲ့အ 
တြက ္တားဆီးထားတာပါ’’ဟု ျပည ္
ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က 
လည္း ေျပာသည္။
 ဦးဝင္းျမင့္ တာဝန္ယူသည့္ 
သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပည္ 
တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္ 
သြယ္ေရးႏငွ့ ္ပတ္သက၍္ အခက ္
အခဲမ်ားစြာကုိ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္  
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဝင္  
ေရာက္ရန္အတြက္မူ အဓိကက် 
ေသာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား မေပးေသး  
ေပ။ ထုိအထဲတြင္ ကုန္သြယ္ခြင့္ 
သည္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။
 စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး 
သူမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳျခင္း 
ကုိ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ 
က ကန္႔ကြကသ္ျဖင္ ့တားျမစထ္ား 
ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝနႀ္ကီးဌာ 
န ကနုသ္ြယမ္ႈၫႊနၾ္ကားမႈဦးစီးဌာန 
ၫႊနၾ္ကားေရးမွဴးခ်ဳပ ္ဦးတိုးေအာင ္
ျမင့္ကဆုိသည္။
 သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးဌာနအေန 
ျဖင့္ ကုန္သြယ္ခြင့့္္ျပဳရန္ ေဆာင္ 
ရြက္ေနၿပီး ယခုႏစွအ္တြင္း စိကုပ္်ိဳး 
ေရးကို အေျခခံသည့္ ထုတ္ကုန္ 
မ်ားကု ိခြင့္ျပဳရန ္စတင္ျပငဆ္င္ေန 
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ 
က ေျပာပါသည္။
 ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန 
(WTO)၏ မူဝါဒတြင္လည္း ကုန္ 
သြယ္ခြင့္ကုိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
သမူ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးထားသည။္

 ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေန 
ျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ 
မ်ားအား ကနုသ္ြယခ္ြင့က္ု ိခြင့္ျပဳခဲ ့
ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည္ ့၁၀ ႏစွခ္န္႔ 
မွစ၍ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အက်ိဳးငွာ ကန္႔သတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။
 သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ 
လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရးမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။
 အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း 
ျပညပ္မွ အတတ္ပညာႏငွ့ ္အရင္း 
အႏွီးမ်ား ဖိတ္ေခၚၿပီး စီးပြားေရး 
တိုးတက္ေအာင ္လပုမ္ညဟ္ ုေျပာ 
ဆုိခဲ့သည္။ အရပ္သားမွ ဝန္ႀကီး 
ျဖစ္လာေသာ စီးပြားကူးသန္းဝန္ 
ႀကီး အေနျဖင့္လည္း ကုန္သြယ္မႈ 
တုိးတက္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။
 သို႔ေသာ္ တုိင္းျပည္၏ ၆၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ 
ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွး 
ျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ကုန္သြယ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားသ 
ျဖင့ ္ျပညပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ား မဝင ္
ေရာက္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။
 ကမၻာ့ဘဏ္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
တြင ္ထုတ္ျပန္သည္ ့Doing Busi- 
ness အစီရင္ခံစာတြင္ ကမၻာေပၚ 
ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ရန္ ခက္ခဲ 
ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၅ ႏုိင္ငံတြင္ 
ျမန္မာႏုငိင္မွံာ အဆင့(္၁၈၁)တြင ္
ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
 လယယ္ာစိကုပ္်ိဳးေရးႏငွ့ ္ေမြး 

ျမဴေရးကိ ုအေျခခံေသာ ထတုက္နု ္
ပစၥည္းမ်ားမွ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ 
ကန္ုၾကမ္းအဆင္သ့ာ တငပုိ္႔ေနၾက 
ရသည္။ ထို႔အျပင္ ႏွစ္စဥ္ကုန္ 
သြယ္မႈ ပမာဏတြင္လည္း ပို႔ကုန္ 
ထက ္သြင္းကန္ုပမာဏ မ်ားေနၿပီး 
ကုန္သြယ္မႈပမာဏတြင္ ကန္ေဒၚ 
လာ ႏွစ္ဘီလီယံခန္႔ လုိေငြျပေန 
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားအ 
ရန္ေငြမွာ ခုနစဘ္လီယံီသာရိွသည ္
ဟု အစုိးရက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ 
ထားသျဖင့ ္ထုကိဲသ့ို႔ ႏစွစ္ဥလ္ုိေငြ 
ျပေနပါက ထုိအရန္ေငြမွာ ေနာက ္
သံုးႏွစ္ခန္႔တြင္ ကုန္သြားမည္ျဖစ္ 
သည္။
 စိုက္ပ်ိဳးေရးႏုိင္ငံဟု ေႂကြး 
ေၾကာထ္ားၿပီး စိကုပ္်ိဳးေရးအတြက ္
ေရေျမရာသဦတ ုအေျခခံေကာင္း 
မ်ား ရွိေသာလ္ည္း စိကုပ္်ိဳးေရးႏငွ့ ္
ပတ္သက္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား 
မထုတ္လုပ္ႏုိင္သျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အ 
ေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းႏွင့္ခ်ီ တန္ 
ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ား ျပည္ပမွ 
တင္သြင္းရသည္။
 ျပညတ္ြင္းေစ်းကြကတ္ြင ္စား 
သံုးဆီႏွင့္ သၾကား မဖူလံုသျဖင့္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးခန္႔ ျပည္ 
ပမွ တင္သြင္းေနရသည္။
 ‘‘FDI မရွိရင္ မြန္၊ ကရင္က 
ေရာ ဘာလုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လုိ 
လုပ္တိုးတက္မွာလဲ။ ရခုိင္ျပည္ 
နယ္မွာ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း စုိက္ 
တာတို႔ ႀက၊ံ ေနၾကာ စတာေတြကိ ု
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚၿပီး ကုန္ 

သြယ္ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ရင္ အမ်ား 
ႀကီး အက်ိဳးရွိမွာ’’ဟု ျပည္တြင္း 
လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆုိသည္။
 သို႔ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ မ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သျဖင့္ ျပည္နယ္ 
မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံ 
ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အ 
လုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မ 
ဖန္တီးႏုိင္ဘဲ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ 
သံုးႏွစ္ကာလ စီးပြားေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမွာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
တုိးတက္မႈနည္းပါးေနခဲ့သည္။
 ထို႔အျပင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ 
လကထ္ကတ္ြင ္ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္း 
ခံရေသာ အဆင့္ျမင့္ဝန္ထမ္းမ်ား 
မွာလည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား မ 
လြန္ဆန္ႏုိင္သည္မ်ား ရွိေၾကာင္း 
လည္း သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘ဒအီစိုးရလကထ္ကမွ္ာ ျဖစ ္
လာတဲ့ ၫႊန္ခ်ဳပ္တို႔၊ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္တို႔ 
ဆုတိာ သတိုူ႔အရာရိွငယ္ဘဝတုန္း 
က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ 
မကင္းၾကဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ တ 
ခ်ိဳ႕ ကစိၥေတြမွာ သတုိူ႔အေနနဲ႔ လပ္ု 
ဖုိ႔ ကုငိဖ္ုိ႔ ခက္ေနတာေတြရွတိယ’္’ 
ဟုလည္း လပ္ုငန္းရွငတ္စဦ္းကဆု ိ
သည္။
 ထုိ႔ေၾကာင္လ့ည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ ္
ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မွ 
ျပ႒ာန္းလုကိ္ေသာ ဥပေဒမ်ားအား 
နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ လႊတ္ေတာ္ 
မ ွသတမ္တွထ္ားေသာ ရက္ေပါင္း 
၉၀ ေက်ာလ္ြန၍္ အခ်နိဆ္ိငု္းထား 
ခဲ့သည္။ ေတာင္သူလယ္သမား 
အက်ိဳး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက္ေသာ ဥပေဒကုိ လႊႊတ္ေတာ ္

မ ွျပ႒ာန္းခဲသ့ညမ္ွာ တစ္ႏစွ္ေက်ာ ္
ရွၿိပီျဖစ္ေသာလ္ည္း ယခအုခ်နိထ္ ိ
နည္းဥပေဒ မထြကလ္ာဘ ဲအလား 
တူ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။
  ‘‘ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက 
အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္ခ်င္ေပ 
မယ့္ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ 
အျဖစ္ တာဝန္ယူထားတဲ့ လူေတြ 
က မ်က္ကြယ္ျပဳထားတာ မ 
ေကာင္းဘူး’’ဟု စီးပြားေရးပညာ 
ရွင္ ဦးလွေမာင္ကဆိုသည္။
 ထုိကဲ့သို႔ လူနည္းစုလုပ္ငန္း 
ရငွမ္်ားအက်ိဳး အကာအကြယ္ေပး 
ေနသည္မွာ အစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီး 
မ်ားသာ မဟုတ္ေပ။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္တစ္ပုိင္း လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္မ်ားကလည္း ျပည္တြင္း 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအက်ိဳး ကာကြယ္ 
ရန္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ကာ မိမိတို႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ကာကြယ္သည့္ 
ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။
 ဆနစ္ပါး၊ ပမဲ်ိဳးစံုႏငွ့ ္ဆထီြက ္
သီးႏွ၊ံ ႏစွရ္ညွသ္ီးႏွ ံဟင္းသီးဟင္း 
ရြက္ အပါအဝင္ လယ္ယာထြက္ 
ကုန္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းတြင္ မ်ား 
မ်ားထုတ္ၿပီး ျပည္ပသို႔ ေရာင္းခ် 
ႏုိင္မွသာ ေက်းလက္ေဒသ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဒသအသီးသီး 
တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆုိသည္။
 ‘‘စုိက္ပ်ိဳးေရးႏုိင္ငံလုိ႔ ေႂကြး 
ေၾကာ္ၿပီး ျပညပ္ကေန သၾကားလု ိ
ဟာမ်ိဳးေတာင ္တငသ္ြင္းေနရတာ 
အေတာ္ခံရခက္တယ္’’ဟု စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက မွတ္ 
ခ်က္ျပဳသည္။          ။

ေအာင္သူရ၊ ျပည္သိမ္း

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ထန္းတပင္တီဘီေဆး႐ံုကုိ 
ေထြ/ကအုျဖစ္  အဆင့္ျမႇင့္ၿပီးေသာ္လည္း
ဆရာ၀န္အခက္အခဲရွိေနဆဲျဖစ္
ရဲႏုိင္

ရန္ကုန္၊ 
ဇြန္−၂၂

ထန္းတစ္ပင္တီဘီကုေဆး႐ံု ႀကီး 
ကုိ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံု 
ႀကီးအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထား 
ေသာလ္ည္း ဆရာ၀နမ္ရရိွျခင္းႏငွ္ ့
ေဆး၀ါးအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္  
ေဆးကုသေပးႏုိ င္ျ ခင္းမရိွေသး 
ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္ 
အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။
 ‘ ‘က်န္းမာေရး၀န္ ႀကီးဌာန  
ကုိလည္း ဆရာ၀န္ေတာင္းထား 
တာအခုထိမရေသးဘူး။ ေဆး႐ုံ 
မွာ တပ္ဆင္ဖို႔နဲ႔ ေဆးပစၥည္းေတြ 
က တငဒ္ါေခၚယူထားၿပီး ေရြးခ်ယ္ 
ဖို႔ က်န္ေနေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ၾကန္႔ၾကာေနတာပါ’’ဟု ယင္းဌာန 
မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးယုလြင္ 
ေအာင္ကေျပာသည္။
 ျပင္ပလူနာမ်ားကုိမူ ဇူလိုင္ 
လဆန္းတြင္ စတင္ကုသေပးႏုိင္ 
မည္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းလူနာမ်ားကုိ   
အထက္ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္စံု 
မွာ လက္ခံကုသေပးႏုိင္မည္ျဖစ္  
ေၾကာင္း ဦးယလုြင္ေအာငက္ေျပာ 
သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ကုသေပးႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ေနာက္အက်ဆံုးအခ်ိန္ 

သံုး လသတမ္တွထ္ားၿပီး အျမနဆ္ံုး 
ကသုေပးႏုငိရ္န္အတြက ္ဆရာ၀န္ 
ရရိွရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန 
ကု ိအျမနဆ္ံုးေတာင္းဆုသိြား မည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
 အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ 
အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံု ႀကီး 
တြင္ ခဲြစိတ္ခန္းမ်ား၊ ေမြးခန္းမ်ား 
ပါထည့္သြင္းထားၿပီး အျခားအ 
ေထြေထြေရာဂါကုအေဆာင္မ်ား 
ကုိလည္း ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ေဆာက္ 
လပ္ုထားသည။္ အလပ္ုသမားအင ္
အားမ်ားေသာ ေရႊျပည္သာႏွင့္ 
လိႈင္သာယာရိွ လူမႈဖူလံုေရး အာ 
မခံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဖြင့္ 
လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘ေဆး႐ံုေတြကုိ အဆင့္ျမႇင့္ 
တင္တာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပ 
မဲ့ အလုပ္သမားေတြ အမ်ားဆံုး 
သြားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္က လူမႈဖူလံုေရး 
ေဆးခန္းေတြကုိ အရင္ျပည့္စံု 
ေအာင္ လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္’’ဟု 
လိႈင္သာယာမွ အလုပ္သမားတစ္ 
ဦးကေျပာသည္။
 ထန္းတပင္တီဘီေရာဂါကု 
ေဆး႐ံုႀကီးသည္ ခုတင္  ၁၀၀ ဆံ့ 
ေဆး႐ုံျဖစၿ္ပီး လကရ္ိတွြင၀္နထ္မ္း 
အင္အားစုစုေပါင္း ၅၀ ရိွေၾကာင္း 
သတင္းရရိွသည္။

ေလသင္တုန္းေရာဂါခံစားေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီး 
ကုိယ္တုိင္႐ုိက္ ဗီဒီယိုအကူအညီျဖင့္ ေဆးကုသခြင့္ရ

တိုရန္တို၊ ဇြန္− ၁၈
ကိယုတ္ုငိ္႐္ိကုဓ္ာတပ္ံ၊ု ဗဒီယီိမု်ား 
သည ္လသူားမ်ိဳးႏြယ္ေသဆံုးမႈကိ ု
အခ်က္ျပႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ သို ႔ 
ေသာ ္ကိယုတ္ိငု႐္ိကုဗ္ဒီယီိုေၾကာင္ ့ 
ကေနဒါအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေလ 
သင္တုန္းျဖတ္ျခင္း အႏၲရာယ္မွ 
ခ်မ္းသာရာရခဲ့သည္။
 ကေနဒါႏုငိင္ ံတုရိနတ္ိၿုမိဳ႕ေန 
အသက ္(၄၉)ႏစွအ္ရြယ္ရိွ စတက ္
စယီပီကစ္ဆ္ိသု ူအမ်ိဳးသမီးသည ္
ေလသင္တုန္းျဖတ္သည့္ ေရာဂါ 

လကၡဏာမ်ားကိ ုခစံားရ၍ အေရး 
ေပၚဌာနသို႔ သြားျပခဲ့ေသာ္လည္း 
ဆရာဝနမ္်ားက စတိဖ္စိီးမႈေၾကာင္ ့
ျဖစ္သည္ဟု ေရာဂါအမည္မ်ား 
တပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ 
တြင ္စတကစ္ယီီယကစ္သ္ည ္ကား 
ေမာင္းေနခ်ိန္၌ ခႏၶာကိုယ္ဘယ္ 
ဘ က္ အျ ခ မ္း ထုံ က် င္ သ ည္ ကို  
ထပ္မံခံစား၍ ကားေမာင္းရပ္ခဲ့ 
ၿပီး ၎၏ မိုဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ေလ 
သင္တုန္းျဖတ္သည္ကို မွတ္တမ္း 
တင္ ဗီဒီယို႐ိုက္ခဲ့သည္။

 စ တ က္ စီ ယီ ပ က္ စ္ သ ည္  
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဗီဒီယို႐ိုက္၍ 
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယမန္ 
ေန႔က ျပသခဲ့ေသာ ဆရာဝန္မ်ား 
အား ၎၏ ဗီဒီယိုကိုသြားေရာက္ 
ျပသခဲ့ရာ စတက္စီယီပက္စ္မွာ 
အေသးစားေလသင္တုန္းျ ဖတ္  
ျခင္းေဝဒနာကိ ုခံစားေနရသည ္ဟု  
ဆရာဝန္မ်ားက အတည္ျပဳ ေပးခဲ ့
သည္။ 
 ‘‘ကြၽန္မဘာျဖစ္ေနတယ္ဆုိ 
တာ တစ္ေယာက္ေယာကက္ိ ုအတ ိ

အက်ျပႏုိင္ရင္ သူတို႔ေတြ ပိုနား 
လညသ္ြားလမိ္မ့ယလ္ို႔ ေတြးေတာ 
ခဲၿ့ပီး ကုယိ္က့ိယုက္ိယု ္ဗဒီယီိ႐ုိကုခ္ဲ ့
တာပါ’’ဟု စတက္စီယီပက္စ္က 
CBC သတင္းသို႔ ေျပာသည္။
 သို႔ရာတြင္ ‘‘ဗီဒီယို႐ိုက္ကူး 
မႈမွာ အခ်ိန္မျဖဳန္းပါနဲ႔။ ေလသင္ 
တုန္းျဖတ္တယ္လို ႔ ခံစားရရင္၊ 
သံသယရိွေနရင္ အေရးေပၚဌာန 
ကိုသာ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ’’ 
ဟု ကမၻာ့ေလသင္တုန္းေရာဂါ 
ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာ 

မာ့ခ္ကူးကက္တီက ေျပာသည္။
 ယင္းကို မစၥစ္စတက္စီက 
လည္း သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားၿပီး အေရးေပၚဌာနသို႔ ဖုန္း 

ဆက္ၿပီးမွသာ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ဗီဒီ 
ယို႐ိုက္ပါဟု အႀကံေပးသည္။

—Ref: UPI
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ကေလးငယ္မ်ားကို မယ္လမင္းပစၥည္းျဖင့္ ေကြၽးေမြးပါက ဆုိးက်ဳိးကို ဂ႐ုျပဳသင့္
ယမင္း

ရန္ကုန္၊ဇြန္-၂၁
ကေလးသူငယ္မ်ားအား မယ္လ 
မင္းအသုံးအေဆာင္ပန္းကန္ခြက္ 
ေယာက္မ်ားျဖင့္ ေကြၽးေမြးလွ်င္ 
က်န္းမာေရးအရ ဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာ 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဂ႐ုျပဳ 
ဆင္ျခင္သင့္ေၾကာင္း ေဆးပညာ 
အသုိင္းအ၀ိုင္းထံမွ အႀကံျပဳေျပာ 
ဆုိၾကသည္။
 ‘‘ႏုငိင္တံကာမွာဆုရိင္ႏုိ႔စုိ႔က 
ေလးေတြနဲ႔ ကေလးသငူယ္ေတြကု ိ

ေကြၽးေမြးတဲ့အခါမွာ မယ္လမင္း 
ခြက္ေတြနဲ႔ မေကြၽးေမြးရဘူးဆုိၿပီး 
ကန္႔သကခ္်က္ေတြရိွတယ္။ေကာ္ 
ေစးေတြကိုအသုံးျပဳထားလုိ႔ အႏၲ 
ရာယ္ရိွတယ္ဗ်။ ဒါေၾကာင္က့ေလး   
ေတြအေနနဲ႔ မသုံးစြဲဖုိ႔ အႀကံျပဳလုိ 
ပါတယ္’’ဟု လႈငိသ္ာယာၿမိဳ႕နယ္မွ 
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကဆိုသည္။
 ႏို႔စို ႔အရြယ္ကေလးငယ္မ်ား 
အဆပိအ္ေတာက ္ျဖစ္ေစႏုငိ္ေသာ 
မယ္လမင္းပါ၀င္ႏႈန္း အဆင့္ 
(2500ppb)ရိွလွ်င္ ကေလးသူ 

တစ္ခါသုံးေဖာ့ဘူးမ်ား အသုံးမ်ားလာျခင္းက 
ကင္ဆာေရာဂါပုိမုိျဖစ္ပြားႏုိင္
ယမင္း

ရန္ကုန္၊ဇြန္-၂၁
တစခ္ါသုံးေဖာဘ့ူးမ်ားအား သုံးစြမဲႈ  
မ်ားလာျခင္းေၾကာင္ ့ကငဆ္ာေရာ 
ဂါမ်ားပုိမုိျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည္ဟု 
ေဆးပညာအသုငိ္းအ၀န္းမ ွဆရာ 
၀နႀ္ကီးအခ်ဳ႕ိမ ွသုံးသပ္ေျပာဆုၾိက 
သည္။
 ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး 
၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ကင္ဆာ 
ေရာဂါအျဖစ္အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံ ၁၀ 
ႏုငိင္ထံတဲြင ္နပံါတ ္၂ေနရာ၌ရွိေန 
ၿပီး ကငဆ္ာေရာဂါျဖစ္ေစႏုငိသ္ည္ ့
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲ၌ ပါ 
ဆယထ္ပုပ္ုိးသည္ ့ႂကြပ္ႂကြပအ္တိ ္
အမ်ဳိးမ်ဳိးႏငွ္ ့ေဖာဘ့ူးမ်ားလည္းပါ 
၀င္ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။
 ‘‘ထမင္းဆုငိတို္႔ ဒံေပါကဆ္ုငိ ္
တုိ႔ စားေသာကဆ္ုငိ္ေတြမွာ အသုံး 
ျပဳတဲ ့တစခ္ါသုံးေဖာဘ့ူးေတြမွာ စ 
တုိင္းရင္းဓာတ္ေတြပါတယ္။အဲဒီ 
ဓာတက္ ကငဆ္ာျဖစပ္ြားေစႏုငိတ္ဲ ့
အ တြ က္ အ ရ မ္းေ ၾ ကာ က္ စ ရာ  
ေကာင္းတယ။္ ၿပီးေတာလ့ည္း အ 
စားအေသာက္ေတြထည္တ့ဲ့ေနရာ 
မွာ အသုံးျပ ၾဳကတယဆ္ုိေတာ ့ေဖာ ့ 
ဘူးနဲ႔ အပူနဲ႔ ထိေတြ႕ပါမ်ားေလ 
က်န္းမာေရးဆုိးက်ဳိးအမ်ား ႀကီး  
ျဖစ္ႏုငိ္ေလပ’ဲ’ဟ ုလႈငိၿ္မိဳ႕နယမ္အွ 
ေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္တစ္ 
ဦးကေျပာသည္။

 အဆုိပါေဖာ့ဘူးမ်ား၌ပါ၀င္ 
ေသာ စတိုင္းရင္း(Styrene)ဟူ 
သည့္ ဓာတုပစၥည္းအမ်ဳိးအစား 
သည္ အပူဓာတ္ႏွင့္အပူပါ၀င္ 
ေသာ အစားအစာမ်ား၊ ဆမီ်ားႏငွ္ ့
ထိေတြ႕ပါက လ်င္ျမနစ္ြာဓာတ္ျပဳ 
ၿပီး ၎အစားအစာမ်ားထသဲုိ႔ ေပ်ာ ္ 
၀င္သြးသည္။ ၎အစားအစာကို 
စားသုံးမိပါက အူလမ္းေၾကာင္း 
တစ္ေလွ်ာက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ကင္ 
ဆာေ ရာ ဂါ မ်ားျ ဖ စ္ ပြားေ စႏုိ င္  
သည္အ့ျပင ္ထခိုကိပ္်ကစ္ီးေစကာ 
ဗဇီအေျပာင္းအလကဲိ ုျဖစ္ေပၚေစ 
ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။
 ‘‘ေအးတဲ့အစားအေသာက္ 
ဆုရိင္ေတာ ့ဘာမအွေရးမႀကီးဘူး 
။ နဂုအိစားအစာပူတာကုမွိအဒဲအီ 
ပူခ်ိန္ေၾကာင့္ေဖာ့မွာရွိတဲ့ ကမ္မီ 
ကယ္ေတြက  အသားထဲကုိစိမ့္ 
၀ငၿ္ပီး ေဘးထြကဆ္ုိးက်ဳိးေတြျဖစ ္
ႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပူပူေႏြးေႏြး 
အစားအေသာက္ေတြကို ႂကြပ္ 
ႂကြပ္အိတ္တုိ႔ ေဖာ့ဘူးတုိ႔နဲ႔ မထုပ္ 
တာအေကာင္းဆုံးပါပဲ’’ဟု ရန္ 
ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိအေထြေထြေရာဂါ 
အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးေဒါက္တာ 
စုိးမင္းကအႀကံျပဳေျပာဆုိသည္။
  ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ 
(WHO)မွ အဆုပိါစတိုင္းရင္းဓာတု 
ပစၥည္းကိ ု(2B)ပလတ္စတစအု္ပ္ 
စ၀ုငဟု္ဆုကိာ ကငဆ္ာေရာဂါျဖစ ္
ေစသညဟု္ အတည္ျပဳထားသည။္

ငယ္မ်ား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး 
အက္ဆစ္သဘာ၀(ခ်ဥ္) ရိွေသာ 
အစားအစာမ်ားကိုအပူခ်ိန္္ ၁၆၀ 
ဒဂီရီဖာရငဟို္ကအ္ထကတ္ြင ္မယ္ 
လမင္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထိ ေတြ႕ေစ 
ပါက ပလတ္စတစ္မွ မယ္လမင္း 
ပမာဏပိုမုိထြက္လာ၍ အစားအ 
ေသာက္ထဲသို႔ ထိေတြ႕၀င္ေရာက္ 
ေစႏုိင္သည္။
 မယ္လမင္း(ဖိုက္ဘာ)ပစၥည္း 
မ်ားသည္ အပူႏွင့္ထိေတြ႕လွ်င္ 
ဓာတ္ျပဳ၍ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္ဆီး 

ျခင္းႏငွ္ ့ကငဆ္ာေရာဂါမ်ားကိ ုျဖစ ္
ပြားေစႏုိင္သည့္အျပင္ ေက်ာက္ 
ကပ္အားနည္းသူမ်ား၊ ေက်ာက္ 
ကပ၌္ ေက်ာကတ္ည္ေနသမူ်ားသုံး 
စြပဲါက က်န္းမာေရးဆုိး က်ဳိးမ်ားစြာ 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။
 မယ္လမင္းအဆပ္ိသင္လ့ကၡ 
ဏာမ်ားမွာ စိတ္တုိလြယ္ျခင္း၊အ 
သားအေရယားယံေစျခင္း၊ ဆီးထ ဲ
တြင္ ေသြးပါျခင္း၊ ဆီးနည္းျခင္း၊ 
ဆီးမသြားျခင္း၊ ေက်ာကက္ပတ္ြင ္
ပုိး၀င္ျခင္းအျပင ္ေသြးဖအိားတက ္

ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္းသိရ 
သည္။
 ထုိ႔ေၾကာင္ ့ပူေႏြးေသာအစား 
အစာ၊ ေသာက္စရာမ်ားထည့္၍ 
မယ္လမင္းခြက္မ်ားသုံးစြဲျခင္းမွ 
ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ မုိက္ခ႐ုိေ၀့ဖ္မီး 
ဖုိမ်ား၌ မယလ္မင္းသုံးစြဲျခင္းတုိ႔မွ 
ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Micro 
Wave-safe အသုံးအေဆာင္မ်ဳိး 
ကိုသာ အသံုံးျပဳသင့္သည္ဟု 
ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရိွ အေထြေထြ 
ေရာဂါကုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ 
ေအာငက္ အႀကံျပဳေျပာဆုသိည။္
 မယ္လမင္းအသုံးအေဆာင္ 
မ်ားသည္ ၁၉၅၀ခုႏွစ္မွစ၍ ေစ်း 

ကြက္တြင္း၀င္ေရာက္လာခဲ့ ၿ ပီး  
ေရာင္စုံဒီဇုိင္းမ်ားျပားျခင္း၊ သုံးစြဲ 
ရာ၌ ေလးလံမႈမရွိဘဲ ေပါ့ပါးျခင္း 
တို႔အျပင္ လြတ္က်ေသာ္လည္း မ 
ကြဲႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယခုေခတ္ 
တြင္ ပုိ၍ သုံးစြဲသူမ်ားျပားလာခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ယူအက္စ္(US) အစားအ 
ေသာက္ႏငွ္ ့ေဆး၀ါးကြပက္ဲေရးဌာ 
န(FDA)၏အဆုိအရ မယ္လမင္း 
အသုံးအေဆာငမ္်ား၌ မယလ္မင္း 
- ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ေကာ္ေစးကုိပါ၀င္ 
အသံုးျပဳထားသည္ဟုဆိုေၾကာင္း 
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။
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သီေပါသတံတံားေဟာင္းထပိတ္ြင ္ေတြ႕ရွခိဲ့ေသာ နင္းမိငု္းႏစွလ္ံုး မဖယရ္ွားရေသး
ကံသာ
လား႐ႈိး − သီေပါၿမိဳ႕၊ ပန္းတိမ္ 
ေတာင္ရပ္ကြက္၊ သီေပါသံတံ 
တားေဟာင္းအေနာက္ေျမာက္  
ဘက္ထိပ္တြင္ ဧၿပီ ၁၄ ရက္က 
ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ နင္းမိုင္းႏွစ္လံုးကို 
ယခုအခ်ိန္ထိ ဖယ္ရွားေပးျခင္း 
မရွိေသးေၾကာင္း သီေပါၿမိဳ႕ေဒသ 
ခံမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။
 နင္းမုိင္းႏွစ္လံုးမွာ ယခင္ 

နာဂေဒသတြင္ ဆုိလာခ်ပ္ေပါင္း ၂,၈၀၀ ေက်ာ္ အခမဲ့တပ္ဆင္ေပးမည္
နန္းေအာင္
ရန္ကုန္− ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ 
အတြင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာနမွ  နာဂ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၿမိဳ႕ 
နယ္သံုးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာေပါင္း 
၂၉ ရြာအတြက ္ဆိလုာခ်ပ္ေပါင္း 
၂,၈၀၀ ေက်ာ္ အခမဲ့တပ္ဆင္ေပး 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နာဂကိုယ္ 
ပိငုအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ေဒသ ဦးစီးအဖြ႕ဲ 
႐ံုးမွ သတင္းရရွိသည္။
 ဆုိလာခ်ပ္ေပါင္း ၂,၈၀၀ 
ေက်ာက္ိ ုနာဂၿမိဳ႕နယသ္ံုးၿမိဳ႕နယ ္
ျဖစ္သည့္ ေလရွီးၿမိဳ႕ရွိ ေက်းရြာ 
၁၀ ရြာတြင ္ဆိလုာခ်ပ္ ၅၉၂ ခ်ပ္၊ 
လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာ ၁၀ 
ရြာတြင္ ၁,၁၇၁ ခ်ပ္၊ နန္းယြန္း 
ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ကိုးရြာတြင္ 
၁,၁၁၇ ခ်ပ္ကိ ုအခမဲ့ တပ္ဆင္ေပး 
သြားမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
  ‘‘ေက်းရြာ အမိ္ေျခေတြေပၚ 
မူတည္ ၿပီးေတာ့  တပ္ဆင္ေပး 
သြားမွာပါ။ တပ္ဆင္ေပးတာက 
ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကုမၸဏီ 
ေတြကို တင္ဒါေခၚၿပီးေတာ့ တင္ 
ဒါေအာင္တဲ့ကုမၸဏီကေန အခမဲ့ 

အစိုးရလက္ထက္ သံတံတားလံု 
ၿခံဳေရး  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့  
ေသာ သီေပါအေျခစိုက္ ခလရ 
(၂၃)တပ္ရင္းက တံတားလံၿုခံဳရန္  
တံတားအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
 ‘‘အရင္သံတံတားတုန္းက 
ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဒီဘက္အျခမ္းသံတံတား 
ထိပ္မွာ ခလရ(၂၃)တပ္က ကင္း 

ေစာင့္တယ္။ ၿမိဳ႕အထြက္ဘက္ 
ပိုင္းက်ေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ကင္း 
ေစာင္တ့ယ။္ သတံတံားလံၿုခံဳေရး 
အတြက ္စစတ္ပ္က ဝါးခြၽန္ေတြနဲ႔ 
စည္းလပုၿ္ပီး မုငိ္းေတြျမႇဳပခ္ဲတ့ာရွ ိ
တယ။္ တပ္ေတြျပန႐္ပုသ္ြားေတာ ့
မုိင္းေတြေဖာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီမိုင္း 
ႏွစ္လံုးက က်န္ေနတာျဖစ္မယ္’’ 
ဟု သံတံတားထိပ္အနီးေနထိုင္ 

သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ေတြ႕ရိွေသာ မိုင္းအမ်ိဳးအ 
စားမွာ တပ္မေတာ္သံုး ပဖန (၁)
အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အခ်င္းလံုး 
ပတ္ ၅ လက္မခန္႔၊ အရွည္ ၆ 
လက္မခန္႔ရွိသည့္ နင္းမုိင္းအမ်ိဳး 
အစားျဖစက္ာ သံေခ်းတက္ေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။
 ‘ ‘ေဒသခံေတြ  မစိုးရိမ္ရ 

ေအာင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေန မုိင္းကို 
ေစာင့္ဖို ႔ လံုၿခံဳေရးအေစာင့္ ႏွစ္ 
ေယာ က္  ပံု မွ န္ ထားေ ပး ထား  
တယ္။ မုိင္းကိုေတာ့ ခလရ(၂၃) 
တပ္က ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲမွဴး ဗိုလ္ 
ႀကီးသန္းေဇာ္မင္းနဲ ႔အဖြဲ႕ကလာ 
ၿပီး စစ္ေဆးသြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
လား႐ႈိးက ဘအီီးတပက္ိ ုသတင္း 
ပို႔ထားေပးတယလ္ို႔ေျပာပါတယ။္ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း အႀကမ္ိႀကမ္ိ 
တင္ျပေပးထားပါတယ္’’ဟု သီ 
ေပါ ၿမိဳ ႕မရဲစခန္းမွ  ဒုရဲမွဴးက 
ေျပာသည္။
 အဆိပုါ မိငု္းႏစွလ္ံုးကိ ုဖီးလ ္
ဟုိတယ္က ဒု႒ဝတီျမစ္ သံတံ 
တားအနီးဟိုတယ္အတြက္ ေျမ 
ထိန္းနံရံတည္ေဆာကရ္န္ ေျမတူး 
ေဖာ္စဥ္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္ဆင္ေပးသြားမွာပါ’’ဟု ေဒသ 
ဦးစီးအဖြဲ႕႐ံုးမွ အတြင္းေရးမွဴးဦး 
တင့္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။
 နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 

ေဒသတြင ္ေက်းလကမီ္းလင္းေရး 
အတြက္ ဆုိလာလွ်ပ္စစ္မီးမ်ား 
ကို ၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ 
တပ္ဆင္ေပးခဲ့ ၿပီး လဟယ္ၿမိဳ႕ 

နယ္တြင္ ၁၈ ဒသမ ၅၅ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္း၊ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၈  
ဒသမ ၅၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ နန္းယြန္း 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၇ ဒသမ ၃၅ ရာ 

ခိုင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။
 လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး  
ခက္ခဲၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ 

သည့္ နာဂေဒသတြင္ ေက်းရြာ 
ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္၊ အိမ္ေျခ 
ေပါင္း ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းသာ မီးရရွိသည္။

ဓာတ္ပံု − က်င္းေဆာင္နာဂေဒသမွ တစ္ေန႔တာအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား
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သိန္းေဖျမင့္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ 
႐ုပ္တုႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ ဖြင့္ပဲြျပဳလုပ္မည္
မ်ဳိးမင္းဦး

မုံရြာ၊ ဇြန္- ၂၁
စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ 
ဦးသိန္းေဖျမင့္၏ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ 
အထိမ္းအမွတ္ ပုံတူ႐ုပ္တုႏွင့္ စာ 
ၾကည့္တိုက္ဖြင့္ပဲြကုိ ဘုတလင္ၿမိဳ႕၊ 
မဟာဗႏၶဳလရပ္ကြက္၊ ရန္ေအာင ္
ျမင္ျမတ္စြာဘုရားလမ္းရွိ  ျမတ္ 
သဒၶါလူမႈကူညီေရး႐ုံးတြင္ ဇူလုိင္ 
၁၀ ရက ္နံနက၌္ ျပဳလပ္ုသြားမည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာ 
ဆရာ ဦးသိန္းေဖျမင့္အား ၁၉၁၄ 
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ဘုတ 
လင္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ဦးသိန္း 
ေဖျမင့္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္း 
အမွတ္ပဲြေတာ္ကို ဘုတလင္ၿမိဳ႕၌ 
က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ပဲြတြင္ ဘု 
တလင္ၿမိဳ႕ေပၚမွ ပင့္သံဃာဆယ္ 
ပါးအား ဆြမ္းကပ္လွဴျခင္း၊ ရန္ 
ေအာင္ျမင့္ျမတစ္ြာဘရုား ပရ၀ဏ ္
အတြင္း အလ်ားေပ ၄၀× အနံ 
ေပ ၂၀ ရိွအာရ္စီအုတ္ညႇပ္တစ္ 
ထပ ္ဆြမ္းစားေဆာငသ္စလ္ွဴဒါန္း 

ေရးတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပး 
စက္႐ံုစီမံကိန္း မြန္အမ်ိဳးသားပါတီကန္႔ကြက္စာတင္မည္
နန္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္- ၂၁
မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရိွ အံ 
ဒင္းေက်းရြာ အနီးတြင္ Toyo 
Thai ကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္ရန္ 
စီစဥ္ေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး 
သံုး ဓာတအ္ားေပးစက႐္ံ ုစမီကံနိ္း 
ကို မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက ကန္႔ 
ကြကစ္ာ တငသ္ြားမညဟု္သတင္း 
ရရွိသည္။
  ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓာတ္ 
အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ 
ေဒသခမံ်ား ဆုိးက်ိဳးအႏရၲာယမ္်ား 
ႏငွ္ ့ႀကံဳေတြ႕ႏုငိသ္ည္ ့အေျခအေန 
မ်ားရွိေနျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္မ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးသြားႏုိင္ 
ျခင္းတုိ ႔ေၾကာင့္  မြန္အမ်ိဳးသား 
ပါတီအေနျဖင့္လည္း ကန္႔ကြက္ 
စာတငသ္ြားမညဟု္ ပါတီ ဒဥုက႒ၠ 
ႏိုင္တင္ေအာင္က  ေျပာၾကား 
သည္။

 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ မၾကာမီ ဗဟုိ 
ေကာ္မတီအစည္းအေဝးထုိင္ၿပီး 
ေတာ ့ေကာမ္တရီ႕ဲ ဆံုးျဖတခ္်က ္
နဲ႔ စာတင္သြားဖို႔ရိွပါတယ္။ သမၼ 
တအဆင့္ထိ တင္သင့္ရင္လည္း 
တင္သြားမယ။္ ဘယလ္ိ ုတငသ္ြား 
မယ္ဆိုတာကေတာ့ ဗဟိုေကာ္မ 
တီကေန ဆံုးျဖတ္သြားမယ္’’ဟု 
ႏုိင္တင္ေအာင္ကေျပာသည္။
 ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အား 
ေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ စက႐ုံ္တည္ေဆာကမ္ည့္ေနရာ 
သို႔ ဇြန္လ ၁၅ ရကတ္ြင ္မြန္အမ်ိဳ း 
သားပါတီ MNP၊ ကိုေဌးႂကြယ္ 
ႏငွ္ ့၈၈ မ်ိဳးဆကပ္ြင္လ့င္းလူ႔အဖြ႕ဲ 
အစည္း၊ EITI အဖြဲ႕တို႔က သြား 
ေရာက္ေလ့လာကာ ေဒသခံမ်ား 
ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ေဒသခံမ်ား၏ သ 
ေဘာထားဆႏၵမ်ား ရယူခ့ဲေၾကာင္း 
သိရသည္။
 ‘‘ဒီစီမံကိန္းက အႏၲရာယ္ 

သိပ္မ်ားတယ္။ စက္႐ံုသာျဖစ္ 
သြားမယ္ဆုိရင္  ဒီေဒသခံေတြ 
အတြက္ ဆုိုးက်ိဳးေတြအမ်ားႀကီး 
ျဖစ္လာႏုိ င္တယ္။  လူေတြရဲ ႕ 
က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြး 
ျမဴေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ေတြလည္း ထိခိုက္ႏုိင္၊ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ 
တယ္’’ဟုလည္း ၎က ဆုသိည။္
  ယင္းစီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္း  
ေရးအတြက္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ 
ႏွင့္အတူ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ပြင့္လင္း 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။ 
ထုိ ႔အျပင္ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အ 
စည္းမ်ား၊ မြန္လူငယ္ကြန္ရက္ 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား 
ကလည္း ယင္းစီမံကိန္းကို ရပ္ 
ဆုိင္းသည္အထိ ကန္႔ကြက္သြား 
မည္ဟု သိရသည္။
 အဆိုပါ ေက်ာက္မီးေသြး 
ဓာတ္အားေပးသံုးစက္႐ံုစီမံကိန္း 

သည္ Toyo Thai ကုမၸဏီက 
မဂၢါဝပ္ ၁၂၈၀ လွ်ပ္စစဓ္ာတ္အား 
ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီမံ  
ကနိ္းအား အေကာငအ္ထည္ေဖာ ္
သြားရန္ စစီဥ္ေနျခင္းျဖစၿ္ပီး ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျပည္နယ္အစိုး 
ရႏငွ္ ့ပဏာမအႀကိဳေလလ့ာဆန္း 
စစ္မႈအဆင့္ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာ 
တူညထီားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း 
ရရွိသည္။
 ယင္းစီမံကိန္းအား ၂၀၁၄  
ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္ 
အစိုးရႏွင့္  သေဘာတူညီခ်က္ 
စာခ်ဳပ္ (MOA) လကမွ္တ္ေရးထုိး 
မႈ ျပဳလပ္ုသြားရန္ႏငွ္ ့ပထမအဆင္ ့
အေနျဖင္ ့၂၀၁၆ ခုႏစွတ္ြင ္ ၆၄၀  
မဂၢါဝပ္ ထုတ္လပ္ုသြားမည္ျဖစၿ္ပီး 
ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္တြင္ ၆၄၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္ 
လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု သ 
တင္းရရွိသည္။

ျခင္း၊ ဦးသနိ္းေဖျမင္ပ့ုတံ႐ူပုတ္ဖုြင္ ့
ပဲြႏွင့္  ျမတ္သဒ ၶါလူမႈကူညီေရး 
အသင္း႐ုံးရွ ိသနိ္းေဖျမင္စ့ာၾကည္ ့
တုကိဖ္ြင္ပ့ဲြအခမ္းအနားမ်ား က်င္း 
ပသြားမည္။ ‘‘ဦးသိန္းေဖျမင့္ ႏွစ္ 
တစ္ရာျပည့္ပဲြေတာ္ကို  စာေရး 
ဆရာေတြနဲ ႔  စာေပေဟာေျပာပဲြ 
က်င္းပဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။။ ဦး
သိန္းေဖျမင့္မိသားစုေတြနဲ႔စာေပ 
ေဟာေျပာပဲြကိစၥ ေဆြးေႏြးေနဆဲ 
ျဖစပ္ါ တယ’္’ ဟ ုဦးသနိ္းေဖျမင့္ႏစွ ္
တစ္ရာျပည့္ ပဲြေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ 
ေရးေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ ျမတ္သဒၶါ 
လူမႈကူညီေရးအသင္းဥကၠ႒ ကို 
ျမတ္မင္းေက်ာ္က ေျပာသည္။
 သိန္းေဖျမင့္ စာၾကည့္တ္ုိက္  
တြင္ ဦးသိန္းေဖျမင့္ ေရးသားျပဳစ ု
ခ့ဲေသာ စာအုပ္မ်ားသာမကဦးသိန္း 
ေဖျမင္၏့ ပုတံ႐ူပုတ္၊ု လက္ေရးစာ 
မူမ်ား၊ အသုံးအေဆာင္ႏွင့္  ဆု 
လက္မွတ္မ်ား၊ဓာတ္ပုံမ်ားကို သ 
မိုင္းျပတိုကသ္ဖြယ္ ျပသသြားမည ္
ျဖစသ္ည။္ အဆုပိါ စာၾကည္တို့က ္
တြင ္သတုရသစာအုပ္တစ္ေထာင ္
ေက်ာ္ကို  ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္ရန္ 
စီစဥ္ထားရွိမည္ ျဖစ္သည္။ 
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မဟာသႏိၲသုခပုိင္ဆိုင္မႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု
မင္းဟိန္းေက်ာ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ 
ထြန္းခုိင္

 ပုိင္ဆိုင္မႈအတြက္ လေပါင္း 
မ်ားစြာ အျငင္းပြားေနခဲ့သည့္ ရန္ 
ကုန္ ၿမိဳ႕၊ တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္ နတ္ 
ေခ်ာင္းရပ္ကြက္အတြင္းရိွ မဟာ 
သႏၲိ သု ခေ က်ာ င္းေ တာ္ ႀ ကီးႏွ င့္  
ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား အ 
ဆံုးသတ္ေရးအတြက္ သံဃာမ်ား 
ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားပါ၀င္သည့္ 
အဖဲြ႕တစဖ္ြ႕ဲက ဇြန္လ ၁၀ ရက ္ည 
ပုငိ္းတြင ္လႈပရ္ွားမႈတစခ္ုျပဳလပုခ္ဲ ့
သည္။
 သုိ ႔ေသာ္ထိုသုိ ႔ျပႆနာမ်ား 
အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း 
မႈသည္ ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ ျပႆ 
နာမ်ား၏ အစတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ 
သည္။   ညဥ့္သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္ 
တြင ္ေက်ာင္းတိကုက္ုခိ်ပိပ္တိခ္ဲၿ့ပီး 
သတီင္းသံုးေနသည္ ့သဃံာေတာ ္
အခ်ိဳ႕ကုိ လူ၀တ္လဲ ထိန္းသိမ္း 
လိုက္သည့္ လုပ္ရပ္သည္ ႏုိင္ငံ 
အတြင္းရိွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအ 
တြက္ အ့ံၾသထိတ္လန္႔စရာကိစၥ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။
 ထိုမွစ၍ ျပႆနာမ်ားသည္ 
မီးခိုးႂကြက္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
ေနာကဆ္ံုးတြင ္သမၼတဦးသနိ္းစနိ ္
က သူ၏ အစိုးရအဖဲြ႕အတြင္းမွ 
သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ 
ေထာငစ္၀ုနႀ္ကီး ဦးဆန္းဆင္အ့ား 
ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ကာ ထိန္းသိမ္း 
လိုက္သည္။
 မဟာသႏိသၲခုေက်ာင္းေတာ ္
ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါ၀င္ပတ္ 

သက္ေနသမူ်ားအၾကားေျပာၾကား 
ခ်က္မ်ားက ကြဲလြဲလ်က္ရိွသည္။
 သံဃာေတာ္မ်ား၊ အစိုးရအ 
ဖဲြ႕မွ အဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ား၊ ႏုိင္ငံ 
တြင္း လူသိမ်ားသည့္ သူမ်ား၏ 
ေက်ာင္းေတာႀ္ကီးႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ 
ေျပာၾကားမႈမ်ားသည ္ကြလဲြဲေနၿပီး 
မည္သူက အမွန္ကို ဖံုးကြယ္ထား 
သလဲဆုိသည့္အခ်က္သည္ စိတ္ 
၀င္စားစရာေကာင္းသည့္အခ်က္ 
ပင္ျဖစ္သည္။
 ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးကုိ  ၀င္  
ေရာကခ္်ပိပ္တိ္ျခင္းမျပဳမ ီတစလ္ 
ခန္ ႔အလိုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
လုပ္ငန္း ဗဟိုဌာန (MPC)မွ ဦး 
ညိဳအုန္းျမင့္အား မဟာသႏိၲသုခ 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသို ႔ သမၼတက 
ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ဦးသိန္းစိန္က ပီနန ္
ဆရာေတာ္ႀကီးထံ ေအးခ်မ္းစြာ 
သီတင္းသံုး ေနထုိင္ႏုိင္ေၾကာင္း 
သတင္းစကားပါးခဲ့ေၾကာင္း ထုိ 
စဥ္က ပီနန္ဆရာေတာ္ႏွင့္ အတူ 
ရိွေနသည့္ သံဃာေတာ္အခ်ိဳ႕က 
မိန္႔ၾကားသည္။
 ‘ ‘ပီနန္ ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ  
ေက်ာင္းက မထြက္ရင္ အင္အား 
သံုးဖယ္ရွားမယ္ဆိုၿပီး စာပုိ ႔တာ 
ဟာ မသင့္ေလ်ာဘ္ူးဆိတုာ ရငွ္းျပ 
ေနတနု္း MPC က ဦးညိဳအနု္းျမင္ဆ့ိ ု
တဲ့ ဒကာေရာက္လာၿပီး သမၼတ 
ႀကီးရ႕ဲ ေမတၱာရပ္ခံခ်ကန္ဲ႔ သတီင္း 
သံုးေနထုိင္ႏုိင္ပါတယ္ဆုိၿပီး လာ 
ေလွ်ာကတ္ယ္’’ဟု ထုိစဥ္က ပီနန္ 
ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ ရိွေနသည့္ 
ေရႊ၀ါေရာင္ ပညာဒါနေက်ာင္းမွ 

ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲပ႑၀ံသ(ျပည္ 
ေက်ာ္)ကမိန္႔သည္။
 ေအးခ်မ္းစြာ  သီတင္းသံုး  
ေနထိုင္ရန္ သမၼတထံမွ သတင္း 
စကားလာပုိ႔သည့္ ဦးညိဳအုန္းျမင့္ 
ျပန္သြားၿပီး တစလ္ခန္႔အၾကာတြင ္ 
ေတာ့ မဟာသႏၲိသုခ ေက်ာင္းလည္း  
ခ်ိပ္ပိတ္ခံခဲ့ရၿပီး ေက်ာင္းေနသံ 
ဃာေတာ္မ်ားလည္း လူ ၀တ္လဲကာ 
ထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရေတာ့သည္။
 သုိ ႔ေသာ္လည္း သမၼတ၏ 
ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရိွသူကေတာ့ ဦး 
ညိဳအုန္းျမင့္အား သမၼတက ေစ 
လႊတ္ခဲ့သည္ဆုိသည့္ သတင္းကုိ 
ျငင္းဆုိခဲ့ျပန္သည္။ ကာယကံရွင္ 
ဦးညိဳအုန္းျမင့္ကလည္း အဆိုပါ 
သတင္းမ်ားႏငွ္ ့ပတသ္ကၿ္ပီး ႏႈတ ္
ဆိတ္ေနခဲ့သည္။ ဦးညိဳအုန္းျမင့္ 
ထံ 7 Day က ေဖစ့ဘ္ြတ္လမူႈ ကြန္ 
ရကမွ္ တစဆ္င္ဆ့ကသ္ြယ္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း 
မရိွခဲ့ေပ။
 ေက်ာင္းတုကိက္ု ိ၀င္ေရာက ္
စီးနင္းခဲ့အၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ 
အၾကာတြင ္ျပဳလပ္ုသည္ ့သတင္း 
စာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္လည္း တာ 
၀န္ခံ ရွင္းလင္းသည့္ ဦးအံ့ေမာင ္
၏ ရာထူးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း 
အျငင္းပြားလ်က္ရိွသည္။ အဆုိ 
ပါသတင္းစာရငွ္းလင္းပြတဲြင ္ဦးအံ ့
ေမာင္က ၎သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတ႐ုံး၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ဟု 
ဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဦးအံ ့
ေမာင္သည္ သမၼတ၏ အႀကံေပး 
မဟုတ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးက တုံ႔ 
ျပန္ခဲ့ျပန္သည္။ သမၼတ ေျပာေရး 

ဆိခုြင္ရ့ိသွ ူဦးရထဲြဋက္ ဦးအံ့ေမာင ္
မွာ သမၼတအႀကံေပး မဟုတ္ဘဲ  
သမၼတ႐ုံးအႀကံေပး တစ္ဦးသာ 
ျဖစ္သည္ဆုိသည္။ ယခုေဆာင္း 
ပါးေရးေနစဥ္တြင္  ဦးအံ့ေမာင္  
ကို သက္ဆုိင္ရာက ေခၚယူစစ္ 
ေဆးေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ 
ေပၚေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။
 ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အျငင္းပြားေနခဲ့သည့္  ႏွစ္ဖက္  
အၾကားတြငလ္ည္း ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားေနၿပီး  ကုိယ္စီကုိယ္စီအ 
ေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားခုိင္ခိုင္လံုလံုရိွ 
ေနခဲ့သည္။
  ပုိင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားေန 
ေသာ တာေမြၿမိဳ႕နယ၊္ နတ္ေခ်ာင္း 
ရပက္ြကရ္ိ ွမဟာသႏိသၲခု ေက်ာင္း 
ေတာႀ္ကီးကစိၥရပ္ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ 
ေလ့လာစံုစမ္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ 
ပိုင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထားျဖစ္ 
ေသာ ေျမဂရန္အမည္ေပါက္စာ 
ရင္းတြင္ပင္ ကြဲလဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ကာ အျငင္းပြားေနေၾကာင္း ေတြ႕ 
ရိွရသည္။
  ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္  
ေပါင္း ၃၀ ခန္႔သြားေရာကသ္တီင္း 
သံုး သာသနာျပဳေနေသာ ပီနန္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးပညာ၀သံသည ္
ဘဲြ႕တံဆိပ္ေတာ္ခံယူရန္ ၁၉၉၄ 
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ႂကြ 
ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထိုသို ႔  ႂကြ 
ေရာက္လာခ်ိန္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သီတင္းသံုးေနထုိင ္
ရန္ တပည့္ဒါယကာမ်ားကေက်ာင္း 
ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းလုိေၾကာင္း  
ဆရာေတာႀ္ကီးအား ေလွ်ာကထ္ား 

ခဲ့သည္။
 ဆရာေတာႀ္ကီးက မမိအိေန 
ျဖင္ ့ေက်ာင္းမလုဘိ ဲျပညပ္သာသ 
နာျပဳရဟန္းေတာ္မ်ား ေမြးထုတ္ 
ရနသ္ငတ္န္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း 
သာလိုအပ္သည္ဟု မိန္႔ၾကားသ 
ျဖင့္ မဟာသႏိၲသုခ ေက်ာင္းေပၚ 
ထြန္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ 
သည္ကို ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာျမင့္(ၿငိမ္း) 
က ရန္ကုန္တုိင္း ေအးခ်မ္းသာ 
ယာေရးႏွင့္  ဖြံ ႕ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ  
ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြထံ ၂၀၀၄  
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ရက္စဲြျဖင့္ 
ေပးပုိ ႔သည့္ စာတြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည္။
 ‘‘ဘုန္း ႀကီးနာမည္နဲ ႔  ဂရန္ 
ေပးထားတာရွိပါတယ္။ စငက္ာပူ 
ပီနန္ေက်ာင္းလုိ ႔ ေပးထားေတာ့ 
ဆရာေတာ္ပဲေပါ့။ စင္ကာပူပီနန္ 
ဆရာေတာ္ေက်ာင္းလုိ႔ ေပးထား 
ေတာ့ ဒီတစ္ပါးတည္းရိွတာေလ။ 
ဆရာေတာ္ႏွ စ္ ပါး  ရိွ ရင္ေတာ့  
ဟုတ္တာေပါ့’’ ဟု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ 
ေရာကရ္ိွေနသည္ ့ပနီနဆ္ရာေတာ ္
ႀကီးက မိန္႔ၾကားသည္။
  အဆိုပါေက်ာင္း ေျမဂရန္ 
ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ပုိင္ 
ဆိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကေသာ္ 
လည္း အဆိပုါေက်ာင္းေျမပုငိဆ္ုငိ ္
မႈဂရန္အမည္ေပါကတ္ြင ္ဦးပညာ 
၀ံသနာမည္ျဖင့္ ေရးထိုးထားျခင္း 
မဟုတ္ဘ ဲမဟာသႏိသၲခု(စငက္ာ 
ပူ ပီနန္ေက်ာင္းတုိက္) အမည္ 
ေပါက္ျဖင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ 
(ၿငမိ္း)က လကမ္တွ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 ‘‘ဒီလုိဂရန္ေတြမွာ ေက်ာင္း 
တုိက္အမည္ေပါက္ဆိုရင္ ပုဂၢလိ 
က တစ္စံုတစ္ဦးနဲ ႔  မဆိုင္ဘူး။ 
ေက်ာင္းနဲ႔ပဲ ဆုိင္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ 
သူ ဘုန္းႀကီးနဲ ႔ မဆုိင္ဘူး’’ ဟု 
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနတစ္ဦး 
ျဖစသ္ ူဦးခင္ေဇာ(္မရမ္းကနု္း) က 
ေျပာသည္။
 ေျမငွားဂရန္စာခ်ဳပ္ကို ေလ့ 
လာရာတြင္ ေျမပံုဂရန္ႏွစ္ခုရိွေန 
ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ 
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ 
ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ 
ထုတ္ေပးသည့္ ဂရန္တြင္ အမည္ 
ေပါက္အျဖစ္  စင္ကာပူ ပီနန္ 
ေက်ာင္းအျဖစ ္ေရးသြင္းခဲၿ့ပီး ဒတု ိ
ယအႀကိမ္ ထုတ္ေပးသည့္ဂရန္ 
တြင ္မဟာသႏၲသိခုစငက္ာပူပီနန္ 
ေက်ာင္းဟူ၍ ေရးသြင္းခဲ့သည္။
 ရန္ကန္ုၿမိဳ႕ေတာ္စညပ္ငသ္ာ 
ယာေရးေကာ္မတီက ေျမငွားစာ 
ခ်ဳပ္ကုိ ၁၉၉၅ ေအာက္တိုဘာ 
၃၁ ရက္ ရက္စဲြျဖင့္  ထုတ္ျပန္ 
ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းတုိက္တည္ရိရွာ 
လကရွိ္ေျမေနရာ ႏစွဧ္ကအား စင ္
ကာပူပီနန္ေက်ာင္းတိုက္အမည္ 
ေပါက္ျဖင္ ့ေပးအပထ္ားကာ အငွား 
စာခ်ဳပ္ရသူလက္မွတ္ေရးထိုးရ 
မည့္ေနရာတြင္ တိပိဋကနိကာယ 
သာသနာျပဳဥပ႒ာက ျပည္ပသာ 
သနာျပဳအဖဲြ႕ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီး 
ေစာျမင္(့ၿငမိ္း)မလွကမ္တွ္ေရးထိုး 
ရယူခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ဂရန္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။
  ေဖာ္ျပပါ ေျမေနရာေပၚ 
တြင ္မဟာသႏိသၲခုဗဒုၶသာသနာျပဳ 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကုိ ၁၉၉၉ ခု 
ႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မည့္ 
သိမ္ေက်ာင္းေနရာအတြက္ တုိး 
ခ်ဲ႕ေျမဧရိယာအပါအ၀င္ ေျမႏွစ္ 
ဧကေက်ာ္ကု ိ၂၀၀၀ ျပည့္ႏစွတ္ြင ္
အမည္ေပါက္အျဖစ္ မဟာသႏိၲ 
သုခ (စင္ကာပူ ပီနန္ေက်ာင္း 
တိုက)္ အမည္ေပါက္ျဖင္ ့ေပးအပ္ 
ခဲၿ့ပီး အငွားစာခ်ဳပရ္သူေနရာတြင ္
မဟာသႏိၲသုခ ဗုဒ ၶသာသနာျပဳ 
စင္ကာပူပီိနန္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး 
ဥပ႒ာကအဖဲြ႕ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီး 
ေစာျမင့္(ၿငိမ္း)ကပင္ လက္မွတ္ 
ေရးထိုးရယူခဲ့သည္။
 ထုိကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးတည္ေဆာက္လုိ 
ေသာေက်ာင္းမွာ ထုိေခတက္ာလ 
တန္ဖိုးအရ လြန္စြာျမင့္မားလွ  
သျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္း မရိွ 
ေသာေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ ဗုိလ္ 
ခ်ဳပမ္ွဴးႀကီးသန္းေရႊထသံုိ႔ အကအူ 
ညီေတာင္းခံေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ 
၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေတာ္ 
ႀကီးကု ိအမ်ားျပညသ္စူုေပါင္း လွဴ 
ဒါန္းေငြျဖင္ ့ေဆာကလ္ပုခ္ဲရ့ာ သံုး 
ႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ခဲ့သ 
ျဖင့္ သံဃိကေရစက္ခ်လွဴဒါန္းမႈ 
ျပဳခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါစာတြင္ 
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

စာမ်က္ႏွာ(၁၄) သို႔

ဓာတ္ပံု − နစ္ကီခ်ိတ္ပိတ္ခံထားရေသာ မဟာသႏိၲသုခေက်ာင္းတိုက္ကို ေတြ႕ရစဥ္
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မဟာသႏၲိသုခခ်ိပ္ပိတ္ခံရၿပီးေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္ရပ္မ်ား

ဇြန္ ၁၀ မဟာသႏိၲသုခေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ခ်ိပ္ပိတ္
ဇြန္ ၁၁ သမၼတ႐ုံးအႀကံေပးဦးအ့ံေမာင္အပါအ၀င္ သာသနာေရး 

၀န္ႀကီးဌာနအရာရိွမ်ားက ေက်ာင္းတုိက္အတြင္း က်ဴး 
ေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ေျပာၾကား။

ဇြန္ ၁၃ မဟာသႏိၲသုခမွ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရအပါအ၀င္ သံဃာ 
ငါးပါးအား လူ၀တ္လဲကာ အင္းစိန္ေထာင္သုိ႔ ပုိ႔။

ဇြန္ ၁၄ ဦးအံ့ေမာင္သည္ သမၼတအႀကံေပးမဟုတ္ဟု သမၼတ႐ံုးက 
တုန္႔ျပန္။

ဇြန္ ၁၈ သာသနာေရး၀နႀ္ကီးေဟာင္း သရူဦးျမင့္ေမာငအ္ား သမၼတ 
၏ သာသနာေရးအႀကံေပးအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ႏငွ္အ့ၿငမိ္းစား 
သအံမတ္ႀကီး ဦးစန္ိ၀င္းေအာငအ္ား ယင္းအဖဲြ႕၏ အဖဲြ႕၀င ္
အျဖစ္ ခန္႔အပ္။

ဇြန္ ၁၉ သာသနာေရး၀န္ႀကးီဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္း 
ဆင့္အား ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ကာ ထိန္းသိမ္း။

ဇြန္ ၂၀ - ထိန္းသိမ္းခံ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရႏွင့္ သံဃာမ်ားအား ႐ံုး 
ထုတ္စစ္ေဆး။ အာမခံျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပး။
- ထနိ္းသမိ္းခံေနရသည္ ့ဦးဆန္းဆင္က့ု ိရမည္းသင္းေထာင ္
ပုိ႔။ မိသားစုကုိ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်။
- ဦးဆန္းဆင့္ေနရာကိ ုသာသနာေရးဒ၀ုနႀ္ကီးဦးစုိး၀င္းျဖင္ ့
အစားထိုးရန္ သမၼတက ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ္သုိ႔ အမည ္
စာရင္းတင္သြင္း

ဇြန္ ၂၂ ေ၀ဖန္ခံေနရသည့္ ဦးအံ့ေမာင္ကုိ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ။

 ‘‘၂၀၀၄ ခုႏစွက္်ေတာ့ ဦးခင ္
ၫြန္႔က ဘုန္းႀကီးဆီစာေရးတယ္။ 
ဒီေက်ာင္းဟာ အရငွ္ဘုရားမရိလွုိ႔ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင္မေျပလုိ ႔ သံ 
ဃနာယကကုိ  ခဏတစ္ျဖဳတ္ 
အပထ္ားတာပါတဲ။့ ၿပီးေတာ ့အစိုး 
ရ အေနနဲ႔လည္း အၿပီးသိမ္းတာ  
မဟုတ္ပါဘူးတဲ့’’ဟု ပီနန္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးက မိန္႔ၾကားသည္။
 ထုိေက်ာင္းတုိက္ႀကီးတည္ 
ေဆာက္စဥ္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၉ 
ခုႏစွအ္ထ ိကာလေပါက္ေစ်းက်ပ ္
သန္ိးေပါင္း ၈၅၀၀ ခန္႔ကန္ုက်ခဲ့ၿပီး 
ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသႏွင့္ 
အလွဴရငွမ္်ားလွဴဒါန္းေငြမွာ သနိ္း 
တစ္ေထာငရွိ္ခဲ့သည။္ ၀န္ႀကီးဌာန 
အခ်ိဳ႕၊ အမ်ားျပည္သူလွဴဒါန္းမႈ 
ႏွင့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီတုိ ႔မွ 
လွဴဒါန္းေငြမွာ သိန္း ၅၅၀၀ ရိွခဲ့ 
ေသာ္လည္း ေလာက္ငမႈမရိွသ 
ျဖင့္ စည္ပင္ဘဏ္မွ သိန္းေပါင္း 
ႏစွ္ေထာင္ေခ်းယူေဆာကလ္ပုခ့္ရဲ 
သျဖင္ ့ေက်ာင္းတုကိႀ္ကီးၿပီးစီးခ်နိ ္
တြင ္သနိ္းႏစွ္ေထာငအ္ေႂကြးတင ္
က်န္ရိွခဲ့ေၾကာင္း သာသနာေရး 
၀နႀ္ကီးဌာနမ ွစာရင္းမ်ားတြင ္ေဖာ ္
ျပထားသည္။
 ‘‘ဒီကုန္က်ေငြအေပၚ တခ်ိဳ ႕ 
ေတြက သံသယရွိတယ္။ ဒါေပ 
မဲ့ ဒီေက်ာင္းတုိက္ဟာ အဲဒီတုန္း 
က အတြင္းေရးမွဴး  (၁) ဗုိလ္  
ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္ ႔ေကာ္္မတီဥကၠ႒ 
အေနနဲ႔ စမံီၿပီး ႏုငိင္ံေတာ္က တည ္
ေဆာက္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္းျဖစ္တဲ့အ 
တြက ္ဒစီာရင္းအရ ကန္ုက်မႈေတြ 
ဟာ အစုိးရကပ ဲတာ၀န္ယူ ေဆာင ္
ရြက္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု သာ 
သနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အႀကီး 
တန္းအရာရိွတစ္ဦးကဆုိသည္။
 ‘ ‘ အ လွဴေ ငြေ တြ က လ ည္း  
ဘုန္းႀကီးလွဴတာဆိုရင္ ဘယ္သူ 
ကပဲလွဴလွဴ အတူတူပဲေလ။ ခုမွ 
ဒါေတြလာၿပီးခဲြေနတာလား’’ဟု 
ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔သည။္
 ေက်ာင္းတိုက္၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေလ်ာ့ရဲလာသျဖင့္ စနစ္တက်ရိွ 
ေစရန္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိ 

ဘာ ၈ ရက္ ရက္စဲြျဖင့္ ေက်ာင္း 
ေတာ္ႀကီး၏ ၾသ၀ါဒစရိယဆရာ 
ေတာႀ္ကီးမ်ားအဖဲြ႕ကု ိဖဲြ႕စည္းကာ 
ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ အတြင္းေရးမွဴး 
(၁) ကႏုိငုင္ံေတာသ္ဃံမဟာနာယ 
ကအဖဲြ ႕သုိ ႔  ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီး  
၏ အုပ္ခ်ဳပ္၊ စီမံကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္ သက္၍ ေလွ်ာက္ထားမႈျပဳခဲ့ 
သည္။
 ‘‘ဒီေက်ာင္းႀကီးကု ိႏုငိင္ံေတာ ္
အစိုးရကုိယ္တုိုင္က သံဃမဟာ 
နာယကအဖဲြ႕ကို လႊဲအပ္လွဴဒါန္း 
ၿပီးသားျဖစပ္ါတယ္။ အစိုးရလည္း
ဒါကိ ုအဓမၼသမ္ိးခဲ့သလိ ုမဟနက  
လည္း အဓမၼအလွဴခခံဲ့တာမဟုတ္ 
ပါ ဘူး။ ဒါဟာ သဃံကိေက်ာင္းျဖစ ္
ပါတယ္။ သံဃိကပစၥည္းကုိ ပုဂၢ 
လိက လုပ္ရင္ ပါရာဇိက အာ 
ပတ္သင္တ့ဲ့အထိ ဒဏထိ္ပါတယ္’’ 
ဟု သဃံမဟာနာကအဖဲြ႕မွ ဆရာ 
ေတာ္တစ္ပါးက မိန႔္ၾကားသည္။
 ထိုကဲ့သုိ႔ သံဃိက လွဴဒါန္း 
ထားေသာ  ေက်ာင္းကုိ  ပီ နန္  
ဆရာေတာ္ ႀကီး၏ တပည့္ျဖစ္  
သူ ဦးဉာဏုတၱရႏွင့္  အဖဲြ ႕၀င္  
ေရာက္ေနထုိင္ေနသျဖင့္ ၂၀၀၃ 
ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ ရက္ 
စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ မဟနဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္အရ ေက်ာင္းတိုက္မွ 
ထြက္ခြာသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ေၾကာင္ ့ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက ္တြင ္
ေက်ာင္းတုိက္မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ 
ေၾကာင္း မဟန၏ မွတ္တမ္းမ်ား 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 ‘‘၂၀၀၄ ခုႏွစ္က်ေတာ့ ဗုိလ္ 
ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္ ႔က ဘုန္းႀကီးကုိ 
စာ ေပးတယ္။ ဒီေက်ာင္းက အရွင ္
ဘုရားမရိွတဲ့အခါ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အ 
ဆင္မေျပတဲ့အတြက္ သံဃနာယ 
ကုိ အပ္ထားတာပါတဲ့။ အဲဒီအ 
ခ်နိမ္ွာလည္းပ ဲဘနု္းႀကီးရ႕ဲ တပည္ ့
ေတြနဲ႔ ဘနု္းႀကီးရ႕ဲ ဆရာေတာႀ္ကီး 
အသက ္(၉၆) ႏစွရွိ္တဲ့ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးကုိ အခုလုိပဲ ႏွင္ခ်ခဲ့တယ္’’ဟု 
ပီနန္ဆရာေတာ္က ျပညပ္သတင္း 
ဌာနတစ္ခုႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ 
ထည့္သြင္းမိန္႔ၾကားသည္။
 အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပြား 
ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီး 
အေနျဖင္ ့၂၀၁၂ ခုႏစွတ္ြင ္ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ႂကြေရာက္လာ 

ခဲက့ာ သႏိသၲခုေက်ာင္းတြင ္ဆရာ 
ေတာ္တစ္ပါးတည္းကုိသာ အာ 
ဂႏၲဳပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ 
ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာ 
နာယကအဖဲြ႕ ၄၇ ပါးစံုညီ ဆ႒မ 
အႀကိမ္အစည္းအေ၀းမွ ဆံုးျဖတ္ 
မႈျပဳခဲ့သည္။
 ဆရာေတာ္ႀကီး ျပန္လည္ 
ေရာက္ရွိၿပီး မၾကာမီကာလျဖစ္ 
ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဒါယကာတစ္ 
ဦးျဖစ္သူ စာေရးဆရာ ခ်စ္စံ၀င္း 
က ႏုငိင္ံေတာ္သဃံမဟာနာယက 
အဖဲြ ႕ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ႀကီးထံ 
လပိမ္၍ူ ေလွ်ာကထ္ားေတာင္းဆု ိ
ခဲသ့ည။္ အဆုပိါေက်ာင္းတိကု ္ျပန ္
လည္ရရိွလိုမႈအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတ၊ သာသနာေရးျပည္ေထာင ္
စ၀ုန္ႀကီးတုိ႔ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကား 
စာေပးပုိ႔ခဲ့ေသာလ္ည္း သဃံာကစိၥ 
ျဖစသ္ျဖင္ ့ႏုငိင္ ံေတာ္သဃံမဟာ 
နာယကအဖဲြ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို 
သာ ခံယူပါရန္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ 
သည္။
 ၎ကိစၥရပ္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
မတ္လ ၁၇ ရကတ္ြင ္ျပဳလပ္ုေသာ 
မဟန ၄၇ ပါးစံုညီအစည္းအေ၀း 
က ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား 
အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာ 
နာယကအဖဲြ႕အား ေရစက္ခ်လွဴ  
ဒါန္းၿပီးျဖစ္၍ ေပးခြင့္မရိွေၾကာင္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။
 ထုိကဲ့သုိ ႔ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၀ိ၀ါဒ 
အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာသ 
ျဖင့္ မဟနမွ ၫႊန္ၾကားစာေလး 
ေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ပီနန္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး အပါအ၀င္ ေက်ာင္း  
တိုက္သုိ ႔  ၀င္ေရာက္ေနထုိင္သူ 
မ်ားကုိ ေက်ာင္းတိုက္မွ ထြက္ခြာ 
ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကား 
စာမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 ‘‘ဘုန္းႀကီးအေနနဲ ႔က ၫႊန္ 
ၾကားလႊာ ေလးေစာင္အထိ ထုတ္  
ၿပီးအသိေပးခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္ဇန္န၀ါ 
ရီလကတည္းကစၿပီး ထုတ္တာ။  
ဧၿပီလ ၃၁ ရက္က ေနာက္ဆံုး 
ထားၿပီး ေလးေစာင္ေျမာက္ကုိ ပုိ႔ 
ခဲတ့ယ။္ ဒါေပမဲ ့ေက်ာင္းတုကိက္  
ဖယ္ရွားမေပးဘူး ’ ’ဟု မဟနမွ  
ဆရာေတာ္တစ္ပါးက မိန္ ႔ ၾကား 
သည္။

 ထုိကဲ့သုိ ႔  ကိစ ၥရပ္မ်ားျဖစ္ 
ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုလ ၁၀ ရက္ 
ညတြင္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ 
မ်ားက ေက်ာင္းတုိက္အတြင္းရွိ 
သဃံာမ်ား၊ လပူဂုၢိဳလမ္်ားကု ိေခၚ 
ေဆာင္ကာ ေက်ာင္းတုိက္ကို ခ်ိပ္ 
ပိတ္ခဲ့သည္။
 အဆုပိါျဖစရ္ပ္ႏငွ္ ့ပတ္သက ္
၍ ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီးက ‘‘ဘုန္း 
ႀကီးက ဘာမွ အာဏာမရိွေတာ့ 
လပု္ေနလည္းအပုပိ။ဲ အာဏာရိတွဲ ့ 
သူေတြ ယပူါေစ။ ဒီေက်ာင္းတုကိ ္
ႀကီး ျပန္ရေအာင္ ဘာမွမလုပ္ 
ေတာ့ပါဘူး’’ဟု မိန္႔ဆုိသည္။
 ပုိင္ဆုိင္မႈ  အျငင္းပြားေန 
သည့္ မဟာသႏိၲသုခအေရးကုိင္ 
တြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သာသ 
နာေရး၀န္ႀကီးကုိပင္ အစိုးရအဖဲြ႕ 
အတြင္းမွ ထုတ္ပယ္ကာ အက်ဥ္း 
ခ်ခဲ့သည္။
 သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ 
သူ ဦးရဲထြဋ္က ဦးဆန္းဆင့္အား 
အေရးယူခဲ့ျခင္းသည္ သႏိၱသုခ 
ကိစၥကလည္း အေၾကာင္းတစ္ခု 
ပါ၀ငခ္ဲၿ့ပီး ၀န္ႀကီးသည ္သမၼတ၏ 
မွာၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ 
လပု္ေဆာငခ္ဲ့ေၾကာင္းေျပာသည။္
 သုိ ႔ေသာ္လည္း ေ၀ဖန္သူ 
မ်ားကေတာ့ ဦးဆန္းဆင့္အေရး 
ယူခံရျခင္းတြင္ သႏိၲသုခ ကိစၥ 
သည ္အဓကိ်သည္ ့ကစိၥဟု မထင ္
ေၾကာင္း ေျပာသည္။
 အျငင္းပြားေနသည့္ မဟာ 
သႏိၲ သု ခေ က်ာ င္းေ တာ္ ႀ ကီးႏွ င့္  

စာမ်က္ႏွာ(၁၃) မွ

မဟာသႏိၲသုခပုိင္ဆိုင္မႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု

ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာသည္ 
အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ပါ၀င္ပတ္ 
သက္သူမ်ားအၾကားအခ်ိန္ၾကာ 
လာသည္ႏွင့္အမွ် ႐ႈပ္ေထြးလာခဲ့ 
သည္။
 ‘‘ဒီေနာက္ကြယ္မွာ လူေတြ 

မသိတဲ့ကိစၥတစ္ခုခုရိွႏုိင္တယ္။ 
သႏိၲသုခကိစၥသည္ အဓိကမက် 
ဘူးလို ႔ထင္တယ္’’ဟုေရႊ၀ါေရာင္ 
ပညာဒါနေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ 
ဘဒၵႏၲပ႑၀ံသ(ျပည္ေက်ာ္)က 
မိန္႔သည္။        ။
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ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္စာအုပ္မ်ား စက္တင္ဘာတြင္ ထုတ္ေ၀ဖြယ္ရိွ
ေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၂၁
ယ ခုႏွ စ္ တ ကၠ သုိ လ္ ၀ င္ တ န္း  
ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသုိလ္၀င္ 
ခြင့္လမ္းၫႊန္စာအုပ္မ်ားကုိ စက္ 
တငဘ္ာအတြင္း ထတု္ေ၀ႏုငိဖ္ြယ ္
ရိွေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး 
ဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္)မွ သ 
တင္းရရိွသည္။
 ‘‘စကတ္ငဘ္ာလထဲေလာက ္
မွာ ထုတ္ေ၀ေပးႏုိင္မယ္။ အခုက  
၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္အတြက္ အမွတ္ 
စာရင္းေတြကုိ ျပဳစုေနတုန္းပဲရိွ  
ေသးတယ္’’ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ 
ဦးစီးဌာန(ေအာက္ျမန္မာျပည္)မွ 
အဆင့္ျမင္အ့ရာရွိတစဦ္းက ေျပာ 
သည္။
 ယခုႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္၀င္ 
တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမငသ္မူ်ား၏ 
အမွတ္စာရင္းမ်ားကုိ ဇြန္လ ၁၁ 
ရက္မွစတင္၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိ 

စာစစ္ဦးစီးဌာန႐ံုးႏွင့္ လိႈင္တကၠ 
သုိလ္အတြင္းရိွ ေမခႏွင့္ ဇြဲကပင္ 
အေဆာငမ္်ားတြင ္ထတုယ္ူႏုငိၿ္ပီး 
တကၠသုိလ္၀င္တန္းက်႐ံႈးသူမ်ား 
၏  အမွတ္စာရင္းမ်ားကုိလည္း 

ယမန္ႏွစ္မ်ားထက္ေစာ၍ ထုတ္ 
ယူႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။
 ၂၀၁၃-၁၄ တကၠသုိလ္၀င္ 
တန္းစာေမးပြကဲု ိ၂၀၁၄ ခုႏစွမ္တ္ 
၁၂ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ က်င္းပ 

ျပဳလပုခ္ဲက့ာ  ငါးသနိ္းေလးေသာင္း 
ေက်ာ ္၀င ္ေရာက္ေျဖဆုခိဲရ့ာတြင ္
တစ္သိန္း  ခု နစ္ေသာင္းေက်ာ္  
ေအာင္ျမင္ခဲ့ ၿပီး ေအာင္ခ်က္ရာ 
ခုငိ္ႏႈန္း ၃၁ ဒသမ ၆၇ ရာခုငိ္ႏႈန္းရိ ွ

ခဲ့သည္။
 ယမန္ႏွစ္တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ 
မ်ားတြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ ရန္ 
ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠ 
သိုလ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားဘာသာသင္ 

တကၠသုိလ္မ်ားသုိ ႔   ၀င္ခြင့္အ 
မတွမ္်ား မ်ားျပားခဲၿ့ပီး ယခုႏစွတ္ြင ္
နည္းပညာတကသၠုလိမ္်ား၌  လဥူီး 
ေရေလွ်ာ့ခ်ေခၚယူသြားမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
  ‘‘ကေလးေတြက အလြတ္ 
က်က္ေျဖရတဲ့ ပညာေရးစနစ္က 
လာတယ္။ တကသၠုလိက္ု ိေရာက ္
လာေတာ့ တစ္ခါအမွတ္နဲ႔ ျဖတ္ 
ၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္လိုက္တာ။ က 
ေလးေတြ တကယ္၀ါသနာပါတဲ့ 
ဘာသာရပ္ကု ိ မတကရ္သလု၊ိ ဥပ 
မာ ေဆးေက်ာင္းေပါ့။ ေဆးေက်ာင္း 
ကုိ တကယ္၀ါသနာပါတဲ့ကေလး 
က အမွတ္မမီရင ္မတကရ္သလု၊ိ 
ေဆးကို ၀ါသနာမပါဘဲ မိဘက 
ဖိအားေပးလို႔ တက္ေနရတ့ဲ ကေလး 
ေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနတယ္။ ဒါမ်ဳိး 
ေတြဟာ ကေလးေတြအတြက ္ေရ 
ရွည္မွာ ေကာင္းမလာႏုိင္ဘူး’’ ဟု 
တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အ 
သင္းမွ ဆရာတစဦ္းကေျပာသည။္

ျပည္ပတြင္ ပညာသင္လုိသူမ်ားႏွင့္ စေကာ္လာငါးမွ်ားခ်ိတ္
ယခုႏွစ္
■ ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္

အတြက္တကၠသိုလ္ 
၀င္ တန္းေအာင္စာ 
ရင္းမ်ားကိ ုဇြနလ္  ၇ 

ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး 
ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္ ့မမိတိုိ႔ 
ရရိွခဲ့သည္ ့တကသၠိလု၀္ငတ္န္း အ 
မတွစ္ာရင္းမ်ားကိ ုထတုယ္ၾူကည့ ္
႐ႈကာ မိမိတက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ 
တကၠသိုလ္မ်ားကိုလည္း ခန္႔မွန္း 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။
 ထုိ႔အတ ူႏုငိင္ရံပ္ျခားရွတိက ၠ
သိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသို ႔သြား 
ေရာကပ္ညာသငၾ္ကားရန္ျပငဆ္င ္

ေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္း 
သားမ်ားအေနျဖင္လ့ည္း မမိတိက ္
ေရာက္လုိသည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ 
ႏုိင္ငံမ်ားကိုေရြးခ်ယ္၍ ၀င္ခြင့္ရရွိ 
ရႏ္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
 ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ တကၠသိုလ္ 
မ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ရရွိရန္ အဂၤလိပ္စာ 
အရညအ္ခ်င္းစစစ္ာေမးပြမဲ်ားျဖစ ္
ေသာ TOEFL(Test of English as 
a Foreign Language)၊IELTS( I 
-nternational English Languag 
-e Testing Systemစာေမးပြမဲ်ား၊ 
LCCI(The London Chamber of  
Commerce & Industy)၊ ACCA 
(The Association of Chartered 

Certified Accountants)၊ IGCSE 
(International General Certific 
-ate of Secondary Education) 
ႏငွ္ ့အေမရိကန္တကသၠိလု၀္ငခ္ြင္ ့
အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲျဖစ္ 
ေသာSAT(Scholastic Aptitude  
Test)၊ACT(American College  
Test)စသည့္စာေမးပြဲမ်ားကိုေျဖ 
ဆုရိန္ႏငွ္ ့အျခားလုအိပသ္ည္သ့င ္
တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနၾကၿပီ 
ျဖစ္သည္။
 သတိထားရမည္အ့ခ်ကတ္စ ္
ခမုွာ ႏုငိင္တံကာေက်ာင္းမ်ားတြင ္
အခမဲ့ပညာသင္ၾကားႏုိင္မည့္ ပ 
ညာေတာသ္ငဆ္(ုစေကာလားရစွ ္

)ပင္ျဖစသ္ည။္ အဆုပိါပညာေတာ္ 
သင္ဆုမ်ားတြင္ ပညာေတာ္သင္ 
ဆုႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 
မ်ားကြ ဲျပားေလရ့ွသိည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့
စေကာလားရွစ္ရရွိၿပီး ေက်ာင္း 
တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္အ့ျခား 
ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားကို ထပ္မံေပး 
ေဆာင္ေနရသည္။ 
 ျပည္တြင္းတြင္ ပညာေတာ္ 
သငဆ္စုာေမးပြ ဲ၀င္ေရာက္ေျဖဆု ိ
ခဲ့ၿပီး ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရရွိကာ 
ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္အပ္ႏွံရာ 
တြင္ ၇၅ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ စာသင္စ 
ရိတ္(Tution Fee)ကုသိာ ေပးျခင္း 

ျဖစၿ္ပီး အျခားေသာေက်ာင္းစရတိ ္
ဘတ္ေျခာက္ေသာင္းေက်ာက္ိုေပး 
သြင္းရမညဟ္ ုေတာင္းခံျခင္းခခံဲရ့ 
ေၾကာင္း ထုငိ္းႏုငိင္ရံွ ိရနက္မဟ္မ ္
တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ 
သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက သူ႔ 
အေတြ႕အႀကဳံကုိေျပာျပသည္။
 ျပည္တြင္းရွိ ပညာေရးေအ 
ဂ်င္စီအခ်ဳိ႕မွာပညာေတာ္သင္ဆု 
(Scholarship)ကို ေစ်းကြက္ရွာ 
ေဖြသည့္ မက္လုံးတစ္ခုအေနျဖင့္ 
အသုံးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။
 ‘ ‘စေကာ္လာေပးတယ္ဆုိ  
တာက ကိုယ္ကိုယ့္ကိုယ္ၾကည့္သင့္ 
တယ္။ မထူးခြၽန္ဘ ဲစေကာ္လာေပး 

မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ငါးမွ်ားခ်ိတ္ေနာက္ 
ပါသြားမယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
မွန္မွန္ကန္ကန္ေအဂ်င္စီႀကီးႀကီး 
မားမားေတြက အေသအခ်ာရွင္း 
ျပၾကတာမ်ားတယ္။ ေအဂ်င္စီအ 
ေသးေတြကသာ အဆင္မေျပျဖစ္ 
ၾကတာ။ တစ္ခါတေလ စေကာ 
လားရွစ္ေပးမယ္။ မားကက္တင္း 
သေဘာအရ သံုးၾကတာမ်ားတယ္’’ 
ဟု ျပည္တြင္းေအဂ်င္စီတစ္ခုမွ ပ 
ညာေရးအႀကံေပး တစ္ဦးကေျပာ 
သည္။

ဓာတ္ပံု - နစ္ကီတကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္စာရင္းၾကည့္ေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္

စာမ်က္ႏွာ ၁၉ 
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ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္
ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၂၁

အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္၊ 
ေကာလပ္ိမ်ားတြင ္၀ငခ္ြငရ္ရန္ ေျဖ 
ဆိုရသည့္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာ 
ေမးပဲြတစ္ခုျဖစ္သည့္ ACT (A- 
merican College Test) ကိ ုျမန္မာ 
ႏုငိင္တံြင ္ပထမဆုံးအႀကမ္ိအျဖစ ္
ေျဖဆိုႏုိင္သည့္ စင္တာတစ္ခုကို 
လာမည့္စက္တင္ဘာလအတြင္း 
ဖြင္လ့စွသ္ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း CR- 
OWN Education မွ သတင္းရ 
ရွိသည္။
  ‘ ‘ခုေအာက္တုိဘာကေန 
စေျဖလုိ႔ရၿပီ။ ACT က အရငတု္န္း 
က Session မရိွလို ႔မလာတာ။ 
အုဘိာမားလာၿပီးေတာမ့ ွခ်ကခ္်င္း 
Discussion ေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ 
မွ ႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္။ TEST သီးသန္႔ 
ရယ္၊ TEST အတြက္ ျပင္ဆင္တဲ့ 
Training ရယ္ရိွတယ္။ အဲ Test 

နဲ ႔ စေကာလားရွစ္ေလွ်ာက္လို ႔ရ 
တယ္’’ ဟု CROWN Education မွ 
ပညာေရးအတုိင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ 
ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာသည္။
 ACT(American College 
Test) စာေမးပဲြတြင္ အဂၤလိပ္စာ 
Writing တစ္ဘာသာႏွင့္ (Rea- 
ding, Listening) တစ္ဘာသာ၊ 
သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံစသည့္ ေလးဘာ 
သာာကို ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။
 ACT(American College 
Test) စာေမးပဲြကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
ခုနစ္ႀကိမ္အထိ ေျဖဆိုႏုိင္ၿပီး စာ 
ေမးပဲြေၾကးအေနျဖင္ ့ဘာသာစုံေျဖ 
ဆုိလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀  

အေမရိကန္တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား ၀င္ခြင့္ရမည့္
ACT စာေမးပဲြ ျပည္တြင္းတြင္ ေျဖဆိုႏုိင္

ႏွင့္ သုံးဘာသာေျဖဆုိလွ်င္ အေမ 
ရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ေပးသြင္းရမည ္
ျဖစ္သည္။
 အရငက္ အေမရိကန္ႏုငိင္ရိွံ 
တကၠသိုလ္မ်ားသို ႔  သြားေရာက္ 
သင္ၾကားလုိသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္  တ 
ကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရရွိရန္ ေျဖဆိုရ 
သည့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြ 
ျဖစ္သည့္ SAT(Scholastic Ap- 
titude Test) ကိုသာ ေျဖဆိုရ 
ၿပီး အခုအခါတြင ္ACT(American 
College Test)ကိပုါ ေျဖဆုခိြင္ရ့ရိွ 
ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိ 
ကန္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပဲြ 
ျဖစ္သည့္ SAT စာေမးပဲြကို ကမၻာ 
တစ္၀န္းမွ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁  
ဒသမ ၆ သန္းခန္႔ႏငွ္ ့ACT စာေမးပဲြ 
ကိ ု ၁ဒသမ၇ သန္းခန္႔ ၀င္ေရာက ္
ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

နယ္ေျပာင္းရမည့္ တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕ 
ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၂၁
တကၠသုိလ္အသီးသီးရိွ ဆရာ၊ ဆ 
ရာမမ်ားကုိ  ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ 
ခ်ထားျခင္းအမိန္႔စာထုတ္ျပန္ၿပီး 
ေနာက္ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းေရႊ႕တာ 
၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ၫႊန္ၾကားမႈ 
မ်ားရွိေန၍ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အ 
ခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း သ 
တင္းရရိွသည္။
   တကၠသုိလ္အသီးသီးမွ  
ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ခ်ထားခံရေသာ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ၎တုိ႔ 
၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို လဲႊ  
ေျပာင္းေပးရန္ လုိအပ္ျခင္း၊ မိမိ 
တုိ ႔၏ ရင္ေသြးမ်ား   ေက်ာင္း  
ေျပာင္းေရႊ႕ေရးအတြက္ ေက်ာင္း 
ထြကလ္ကမွ္တ္စစီဥ္ရျခင္း၊ မိသား 
စုကိစၥစီမံရျခင္းႏွင့္  ခရီးစရိတ္၊ မိ 
သားစုစရိတ္အတြက္  ေငြေၾကး 
အခက္အခဲရိွေနျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕ 
ၾကေၾကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕မိန႔္က်သ ူ

မ်ားကေျပာသည္။
 ‘‘ေအာ္ဒါ(အမိန္႔စာ)မွာ ေရး 
ထားတာ ခ်က္ခ်င္းသြားရမယ့္ အ 
ေနအထားျဖစ္ေနတယ္။ ေက်ာင္း 
ဖြင့္ရက္ ႀကီးအျမန္သြားဆုိတဲ့ပံု  
ပဲ။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတာ့ ထြက္ 
မေပးပနဲဲ႔။ ဟိုက ဆရာ ဒလီာ၊ ဒကီ 
ဆရာဟုိသြားနဲ႔ ၾကားက ေက်ာင္း 
သားေတြ နစ္နာတယ္။ အခုသူတို႔ 
ေနာက္က်တဲ့အတြက္  ေနာက္  
ဆကတ္ြဲျပႆနာေတြ ေပၚ တာပါ’’ 
ဟု ေျပာင္းေရႊ႕မိန္ ႔က်ထားေသာ 
ဆရာတစ္ဦးကေျပာသည္။
 တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမ 
မ်ားအေနျဖင္ ့တာ၀န္က်ရာ တက ၠ
သုိလ္အသီးသီးသုိ ႔  ေျပာင္းေရႊ ႕ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လို 
အပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ 
ရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲေျပ 
လည္ေစရန္ လံုေလာက္ေသာ အ 
ခ်ိန္ေပးရန္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္း 
တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 
အသင္းက ေတာင္းဆိထုားသည။္

 ‘‘အခုေတာ့ အဆင္ေျပသြား 
ပါၿပီ။ တခ်ိဳ႕အေ၀းႀကီးသြားရမယ့္ 
သူေတြရိွတယ္။ မိသားစုနဲ႔ သြားရ 
မယ့္သူေတြရွိတယ္’’ဟု တကသၠိလု ္
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေျပာင္းအ 
ေရႊ႕ကာလတိုးျမႇင့္ေပးရန ္ေတာင္း 
ဆုိခဲ့သည့္  ရန္ကုန္အေရွ ႕ပုိင္း  
တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အ 
သင္းတာ၀န္ရိွသူကေျပာသည္။
   ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠ 
သုိလ္မွ ဆရာမတစ္ဦးက ေနရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈအတြက္ ခ်က္ခ်င္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္းမရိွ 
ေၾကာင္း၊ ရန္ကန္ုတကသၠုလိတ္ြင ္
အခကအ္ခဲျဖစ္ေပၚေသာ သတင္း 
ၾကားရေၾကာင္း ဆိုသည္။
 ယခင္က တကၠသုိလ္ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရာ 
တြင ္နီးစပရ္ာတကသၠုလိ္ျဖစပ္ါက 
ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္ တစ္ပတ္ႏွင့္ အ 
လမွ္းေ၀းပါက ေျပာင္းေရႊ႕ခ်နိ ္ႏစွ ္
ပတ္သတ္မွတ္ေပးေၾကာင္း သိရ 
သည္။
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၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္
စာအုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ၀န္ 
ထမ္း မ(၁) ဦး အျမန္အလိုရွိသည္။
အသက္ (၁၈)ႏွစ္မွ(၂၅)ႏွစ္ၾကား၊ ရန္ 
ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၊ ကၽြမ္းက်င္စြာ သြားလာ 
ႏုိင္သူ၊ ႐ိုးသားႀကိဳးစားသူ ျဖစ္ရမည္။ 
အလုပ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာသူမ်ား ေလွ်ာက္ 
ထားႏိုင္ပါသည္။ အမွတ္(170-172)၊  
လမ္း(၅၀) အထက၊္ ပုဇြန္ေတာငၿ္မိဳ႕နယ္၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

ဖုန္း−၀၉ ၃၁၉၀၆၁၀၇
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္
ျမင့္ျမတ္ၾကယ္ကုမၸဏီလီမိတက္
အေရာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး 
က်ား (၁) ဦး မ(၂) ဦး
အေရာင္း၀န္ထမ္း  
က်ား (၁၀) ဦး မ (၅) ဦး
အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး၀န္ထမ္း  မ (၇) ဦး
အေရာင္းအကူ၀န္ထမ္း       က်ား (၅) ဦး
Email-toewaitint@gmail.com

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၁၆၃၂၈
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္
စာရင္းစစ္လုပ္ငန္း
Secretary                F (1) Post
Admin Assistant       F (3) Posts
ကြၽမ္းက်င္ယာဥ္ေမာင္း M (2) Posts
အမွတ္-၂(က)၊ ျပည္ေတာ္ေအးရိပ္သာ၊ 
ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ရန္ကင္း။

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

၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္
Geen Wood Co.,Ltd
Site Engineer (BE(Civil),AGTI (Civil)

M (1) Post 
လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ သံုးႏွစ္။
Email:enquiry@greenwoodmyan-
mar.com

PH:-95-1-500675
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ေရႊဆုိင္စာရင္းကုိင္       က်ား/မ (၅) ဦး
ေရႊဆုိင္အေရာင္း၀န္ထမ္း 
က်ား/မ (၁၀) ဦး
လံုၿခံဳေရး                  က်ား (၃) ဦး
အမွတ္-၁၈၊ Junction Square Shop 
House အျပင္ဘက္တန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕  
နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း-၀၁ ၂၃၀၄၃၄၄
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Admin Manager       M (1) Post
Project Architect      M/F (2) Posts
Dirver                     M (5) Posts
Operation  Manager  M (1) Post
Accountant              F (1) Post
Email-hr@beavergroup.net

PH:01 664851
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ဆိုင္အကူ၀န္ထမ္း  မ (၁) ဦး
နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ။ 
အေျခခံလစာ- ငါးေသာင္း။ 

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၇၇၈၁၇
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း    (၅) ဦး
သန္႔ရွင္းေရး  က်ား (၁) ဦး
သန္႔ရွင္းေရး       မ (၂) ဦး
ဖုန္း-၀၉ ၄၉၃၁၅၄၆၃

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 
တတ္သ။ူ ဖန္ုး-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
လကသ္ည္း၊ ေျခသည္းကြၽမ္းက်င ္(၁) ဦး
ေခါင္းေလွ်ာ္၊ ႏွိပ္ကြၽမ္းက်င္       (၁) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၀၁၈၀၀
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

အလိုရိွသည္
ပညာသင္၀န္ထမ္း မ (၁၀) ဦးအလိုရွိ 
သည္။ အသက္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၃၅) ႏွစ္ 
ၾကား ပညာအရည္အခ်င္းမလို၊ ဓာတ္ပံု 
ပညာကုိ အမွန္တကယ္စိတ္၀င္စားသူ။ 
ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၅၅၇၉၃၊ ၃၀၂၈၅၃၃၅

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
႐ံုး၀န္ထမ္း                    က်ား/မ (၁၀) ဦး
အေရာင္း၀န္ထမ္း        က်ား/မ (၁၀) ဦး
စကားျပန္ (က) အဂၤလပ္ိ က်ား/မ (၁၀) ဦး 
ကုိရီးယား                   က်ား/မ (၁၀) ဦး
တ႐ုတ္                    က်ား/မ (၁၀) ဦး
Export /Import       က်ား/မ (၁၀) ဦး
LED လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္း က်ား (၁၀) ဦး
ယာဥ္ေမာင္း             က်ား (၅) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၈၄၂၀၈
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
Receptionist      M/F (1) Post
Waiter/Waitress M/F (2) Posts
Security            M (2) Posts
Steward            M (1) Post
Housekeeping    M (3) F (1) Post
Driver               M (2) Posts
Email-sakuraresidence.hr@gmail.
com     PH:01 525001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Research & Marketing Staff

၁၀ တန္းေအာင္ႏွင့္အထက္၊ လုပ္ငန္း 
အေတြ႕အႀကံဳ ၁ ႏွစ္ႏွင့္အထက္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၄၈၀၂၇၆၇၇
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

အလိုရိွသည္
AutoCAD,3ds Max,Revit Full Time/ 
Part Time သင္ၾကားျပသႏုိင္သူ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားအလိုရိွသည္။
Email:ctmyanmar@gmail.com

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ျမ၀တီၿမိဳ႕ရွိ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တြင္ 
လုပ္ကိုင္ရန္ ကြၽမ္းက်င္စားပြဲထိုး အလိုရိွ 
သည္။ တစ္လ-ရွစ္ေသာင္း။

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

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
စားပြဲထိုးအလိုရိွသည္။ ေနစားၿငိမ္း။ 
လစာ-ေလးေသာင္း။ 

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၀၅၁၇၈
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္   မ (၁) ဦး
CVႏွင့္ တကြ ၃၀.၆.၂၀၁၄ ေနာက္ဆံုး 
ေလွ်ာက္ရန္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၅၈၇၄၄
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၉၉၄၁၀

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
မင္းဇာနည္ေရလုပ္ငန္းကုမၸဏီ
လီမိတက္
စာရင္းကုိင္(ရန္ကုန္/စစ္ေတြ/ၿမိတ္) 
က်ား/မ (၄) ဦး
ေစ်းကြက္ႏွင့္ အေရာင္းဌာန  
က်ား/မ (၂) ဦး
Email-mznintl@gmail.com

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

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

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sale and Marketing  F (2) Posts
Sale and Marketing  M (2) Posts
ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ အလံုတြင္ 
ေနထိုင္သူ ဦးစားေပးမည္။ 

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

၀န္ထမ္းအလိုိရိွသည္
Driver အလိုရိွသည္
လစာ ႏွစ္သိန္း+ OT ပါေပးမည္။ 

ဖုန္း-၀၁ ၂၀၄၀၂၀
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Photo Shop ကြၽမ္းက်င္     မ (၂) ဦး
Video Editing  ကြၽမ္းက်င္  မ (၂) ဦး
အလုပ္သင္၀န္ထမ္း           မ (၁၀) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၃၀၂၈၅၃၃၅
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ဂ်ပန္ အလုပ္သမားေရးရာသင္တန္းတက္ရန္ ျမန္မာအလုပ္သမား ဆယ္ဦးအား ဒုတိယအသုတ္ ေစလႊတ္
ေအးျမတ္သူ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္−၂၃
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားေရးရာ 
သင္တန္းသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမား 
၁၀ ဦး ဒတိုယအႀကမ္ိ သြားေရာက ္
သင္ၾကား ေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  
ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢ 
မ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (FTUM)မွ အေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမွဴး    ဦးေမာင္ 
ေမာင္ကေျပာသည္။
 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာ အ 
လပ္ုသမားေဖာင္ေဒးရွင္း (JILAF)  
မွ ကမ္းလွမ္းခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာအ 
လုပ္သမား ၁၀ ဦးသည္ ဇြန္လ 
၂၂ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁ ရက္အထိ 
၁၀ ရကၾ္ကာ အလပ္ုသမားေရးရာ 
သငတ္န္း သြားေရာကသ္ငယ္ူေလ ့
လာမည္ျဖစ္သည္။   အဆုိပါ  
သင္တန္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ  အ 
လုပ္သမားေရးရာ  ဥပေဒမ်ား၊ 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သမဂၢမ်ား၏ ဒီမုိကေရ 
စီလႈပ္ရွားမႈ လက္ရွိအေျခအေန၊ 
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဆိုင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စုေပါင္းညိႇ 
ႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈပံုစံ၊ သမဂၢမ်ား 

အခ်င္းခ်င္း သတင္းအခ်က္အ 
လက္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ဖလွယ္ျခင္း 
ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ စက္႐ံု လုပ္ငန္း 
ခြင္အေျခအေနတို႔ကို လက္ေတြ႕ 
ကြင္းဆင္း ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ 

သည္။
 ‘‘အခုလက္ရိွျမန္မာျပည္က 
စက႐္ံုေတြမွာ လံၿုခံဳမႈပိငု္းက်န္းမာ 
ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈပိုင္း 
ေတြ ဆံုး႐ံႈးေနေသးတယ္။ ဂ်ပန္ 

ႏိငုင္မံွာ အမ်ိဳးသားအဆင့အ္ေနနဲ႔ 
ဘာေတြလုပ္ထားလဲေလ့လာၿပီး 
ျပန္ေရာက္လာရင္ သမဂၢေတြ အ 
ေနနဲ ႔  ဘယ္လိုေျပာင္းလဲလို ႔ရမ 
လဲ။ ဆကၿ္ပီးလပ္ုမွာေပါ့။ ေနာက ္

အလုပ္သမားအဖဲြ ႕အစည္းေတြ 
အားေကာင္းလာဖို႔ ပိစုည္း႐ံုးမယ။္ 
ေနာက္အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥ 
ေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာ ထိေရာက္ 
စြာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ အဲဒါေတြ လုပ္ 

သြားမွာပါ’’ ဟု လႈိင္သာယာစက္ 
မႈဇုန္ရိွ ေရႊမိပလတ္စတစစ္က႐ုံ္မွ 
အလုပသ္မားေခါင္းေဆာင္ ဦးမ်ိဳး 
ျမင့္က ေျပာသည္။
  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေစလႊတ္ရန္ 
ေရြးခ်ယခ္ခံဲရ့သည့ ္အလပုသ္မား 
၁၀ ဦးသည္ ယင္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တြင္ 
လႈပ္ရွားျခင္း၊ လုပ္သားအဖဲြ႕အ 
စည္း အားေကာင္းလာရန္ စည္း 
႐ံုးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း စသည့္အခ်က္ 
မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီးေနာက္ 
ေစလႊြတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ၿပီးခဲ့ 
သည့ ္၂၀၁၃ ခုႏစွ ္စကတ္ငဘ္ာလ 
က ျမန္မာအလပ္ုသမား ၁၀ ဦး ေစ 
လႊတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
 ယင္းသို ႔  သြားေရာက္ေလ့ 
လာခဲ့ၿပီးေသာ လုပ္သား ၁၀ ဦး 
သည ္အလပုသ္မားေရးရာ ညိႇႏိႈင္း  
ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို   ေကာင္းစြာ  
ေဆာငရ္ြကလ္ာႏိငုခ္ဲၿ့ပီး ယခသုြား 
ေရာက္ေလ့လာသည့္ လုပ္သားမ်ား 
သည ္အထညခ္်ဳပ္၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ 
သတၱဳႏွင့္  လူသံုးကုန္က႑တို ႔ 
မွ  သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ သင္တန္းသားလုပ္သားတစ္ဦး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ဓာတ္ပံု - ajw.asahi.com
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‘‘သမၼတရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ဝိုင္းလုပ္ေပးတဲ့လူကေတာ့ ရွိေနမွာေပါ့။ ဝိုင္း မလုပ္ေပးတဲ့လူကေတာ့ရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး’’

ယခုရကပုိ္င္း အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း 
အေျပာင္းအလမဲ်ားထပမ္ ံျပဳလပု ္
မညဟု္ သတင္းမ်ားထြက ္ေပၚေန 
သည္။ ထို႔အျပင္ တုိင္းရင္းသား 
ေဒသမ်ားတြငလ္ည္း တုကိပ္ြအဲခ်ိဳ႕ 
ျဖစ္ပြားေနသည္။ အဆိုပါ ကိစၥ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင ္
စဝုနႀ္ကီးဦးေအာငမ္င္းႏငွ္ ့ေတြ႕ဆံ ု
ေမးျမန္းခဲသ့ညမ္်ားမ ွေကာက္ႏတု ္
ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ခတုတယိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိေတာ့ 
ႏတ္ုထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီး။ ေနာက္ တ 
ျခား နာမည္ႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ 
ကိုေရာ အနားေပးဖို႔ရွိလား။
 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ကို 
လဲဖို ႔က အေတာ္ခက္ခဲတယ္။ 
ေတာ္ေတာခ္ကတ္ယဆ္ုတိာ နယ ္
ေျမလူထုအေျခအေန၊ အဲဒီ မွာ 
ျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန 
အရပ္ရ ပ္ကို ၾကည့္ ရတာေပါ့ ။ 
အတတ္ႏုိင္ဆံုးတည္ၿငိမ္ေနရင္ 
ေတာ့ လဲစရာမရွိဘူး။ မတည္ၿငိမ္ 
ရင္ေတာ့ တည္ၿငိမ္ေအာင္ နည္း 
ေပါင္းမ်ိဳး စံု ႀကိဳးစားရတာေပါ့ ။ 
ျပည္နယ္အတြက္၊ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးအတြက ္စတ္ိပူေနရရင ္သူ႔ကိ ု
ဒုကၡေပးသလိုျဖစ္တာေပါ့။
ဒါဆိ ုရခုငိ္ျပညန္ယဝ္နႀ္ကီးခ်ဳပက္ 
သမၼတႀကီးကို ဒုကၡေပးလို ႔ႏုတ္ 
ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္တာလား။
 သူ ႔ကို  ဒုက ၡေပးတာေတာ့  
မဟုတ္ဘူး။ ရခိုင္ျပညန္ယ္အေရး 
အခင္းကို  ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္မကိုင္  
တြယ္ႏိုင္ဘူးေပါ့။ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
မွာျဖစ္တဲ့ျပႆနာေတြက ခုထိ 
မၿပီးေသးဘူး။ မၿပီးေသးတာကို 
ျပည္နယ္အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိတာ 
ေပါ။့ ဗဟိအုစိုးရမွာလည္း တာဝန ္
ရွိတာေပါ့။ ျပည္နယ္အစိုးရက 
မေျဖရွင္းႏုိင္ဘူးေလ။
အခုေနာက္ပိုင္းအစိုးရရဲ႕ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးေတြက အရွနိ္ေလ်ာ ့
သြားတယ္လို ႔  ပညာရွင္ေတြက 
ေဝဖန္တာေတြရိွပါတယ္။ ဘာျဖစ ္
လို႔ အဲဒီလိုျဖစ္သြားတာလဲ။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

 အဓိက,ကေတာ့  ျ ပဳျ ပင္  
ေျပာင္းလဲေရးဆုိတာ အားလံုး  
အစစအရာရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရ 
မွာပဲ။ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက 
မခိုင္မာဘူး။ အရင္တုန္းက အင္ 
စတီက်ဴးရွင္းေတြက ဗဟိုဦးစီး  
စနစ္ကို  အေထာက္အကူျပဳတဲ့  
အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြေပါ့။ အင္ 
စတီက်ဴးရွင္းေတြ မခိုင္မာေတာ့ 
အေပၚက ဘယ္ေလာက္ေျပာင္း 
ေျပာင္း ေနာက္က အင္စတီက်ဴး 
ရွင္းေတြက မလိုက္တဲ့အခါက် 
ေတာ့ ေနာက္ကလူေတြက မပါ 
ဘူး။
တခ်ိဳ႕ျပဳတ္သင့္တဲ့ ဝန္ႀကီးေတြ 
မျပဳတ္ဘူးလို႔ သမၼတကိုေဝဖန္တဲ့ 
အေပၚမွာေကာ။
 ဒါက ႏွစ္ဖက္အျမင္ေပါ့။ 
သမၼတလည္း ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက ္
ကို ျဖဳတ္ဖို႔ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္စဥ္း 
စားမွာေပါ့။ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ 
လည္း ေကာင္းကြက္ေတြ၊ ဆုိး 
ကြက္ေတြ ယွဥ္ၿပီးစဥ္စားမွာေပါ့။ 
ေကာင္းကြက္ေတြက ဆုိးကြက္ 
ေတြကို ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္ ရင္ 
ဆက္ရွိေ နမွာေပါ့ ။  ဆုိးကြက္  
ေတြမ်ားၿပီး ေကာင္းကြက္မရွိရင္ 
လည္း ပါသြားမွာေပါ့။
သမၼတရဲ႕ တတိယျပဳျပင္ေျပာငး္ 
လဲေရးမွာ ဘာေတြလုပ္မွာလဲ။
 သူရဲ ႕  မဟာဗ်ဴဟာလံုး ဝ 
မေျပာင္းဘူးဗ်။ သူက ႏုိင္ငံေရး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈလပုမ္ယ၊္ စီးပြား 
ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္  
မယ္။ ပုဂၢလိကပုိင္းကို  ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးလုပ္မယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး။ ဒီ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေလးခုက 
ေတာ့ သူရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာပဲ။ ဒါကို 
လံုးဝမေျပာင္းဘူး။ ပထမအဆင့္ 
မွာ အရွိန္ျမႇင့္မယ္။ အရွိန္ေလ်ာ့ 
သြားရင ္ဒတိုယအႀကမ္ိ အရိွန္ထပ္ 
ျမႇင္မ့ယ္။ ဒတိုယအဆင္မွ့ာ အရိွန္ 
ေလ်ာ့သြားရင္ တတိယအဆင့္ကို 
အရိွန္ထပ္ျမႇင့္တာပဲ။ သူရဲ႕မဟာ 
ဗ်ဴဟာက လံုးဝမေျပာင္းဘူး။ ဒါ 
ေတြအားလံုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္မွာပဲ။
နည္းနည္းအေသးစတိ္ေျပာျပေပး 
ပါလား။ တတယိျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲ
ေရးနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး ဘာေတြ အဓကိ 
လုပ္မလဲ။
 အဓကိ,ကေတာ့ သမၼတႀကီး 
ေျပာေျပာေနတာကေတာ့ ျပညသ္ ူ
လူထုဆင္းရဲေနတာကို သူဒါကို 
ဝိုင္းလုပ္ေပးခ်င္တယ္လို ႔  အၿမဲ 
တမ္းေျပာေနမယ္။ ျပည္သူလူထု 
ဆင္းရဲေနတာကို နည္းလမ္းႏွစ္ခု 
လပ္ုလို႔ရတာေပါ့။ တစခု္ကေတာ့ 
သူတုိ ႔  ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ေပး 
တာ။ ေနာက္တစ္ခုက ခ်မ္းသာ 
ေအာင္မလုပ္ေပးႏုိင္ရင္ေတာင္မွ 
သူတုိ ႔ကို  ဒုကၡမေရာက္ေအာင္ 
လုပ္ေပးတာ။

ဒရီကပ္ိငု္းမွာ အစိုးရအဖြ႕ဲတခ်ိဳ႕ အ 
ေျပာင္းအလဲျဖစ္မယ္လုိ႔ သတင္း 
ေတြထြက္ေနပါတယ္။ ဘယ္လိလု ူ
မ်ိဳးေတြျဖစ္ႏိုင္လဲ။
 သမၼတႀကီးေျပာခဲ့တာရွိတာ 
ပဲ။ သူျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ 
မယ္ ပထမအဆင့္လုပ္ ၿ ပီး ၿ ပီ။ 
ဒုတိယအဆင့္လုပ္ ၿပီး ၿပီ။ အခု 
တတိယအဆင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးလုပ္တာေပါ့။ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရးလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း သ႔ူ 
ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဴ 
ဟာကိ ုဝိငု္းလပု္ေပးတဲလ့ကူေတာ ့
ရွိေနမွာေပါ့။ ဝိုင္းမလုပ္ေပးတဲ့ 
လကူေတာရ့ွမိွာမဟတု္ေတာဘ့ူး။ 
ဒါက ရွင္းရွင္းေလးပဲ။  ပထမ 
အဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုန္း 
ကလည္း သူလက္တြဲလို႔ရတဲ့ လူ 
တြဲတာပဲ။ မရတဲ့လူျဖဳတ္ခဲ့တာ 
ေပါ့။ ဒုတိယအဆင့္ ဒီလိုပဲလုပ္ 
တာေပါ့။ တတိယအဆင္မွ့ာလည္း 
လုပ္ႏုိ င္တာေပါ့ ။  သူရဲဲ ႕ျပဳျပင္  
ေျပာင္းလဲေရးကို အားေပးတဲ့လူ 
ေတြကို ခိုင္းရမွာပဲ။ သူရဲ႕ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးေအာင္ျမင္ဖို ႔  အ 
တြက္။
ဘယသ္ူေတြပါသြားႏုငိလ္။ဲ က်န္း 
မာေရးဝနႀ္ကီးပါတယလ္ို႔ ၾကားေန 
လို႔။
 ကြၽန္ေတာ္လည္း မသိဘူး။ 
ကြၽန္ေတာ္က ေလွ်ာက္သြားေနရ 
တာ။ ဒီတစ္ပတ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ 

သြားတာေတြကို အပ္က်မပ္က် 
မသိဘူး။
ဦးဆန္းဆင့္ကိုေကာ အဓိကဘာ 
ျဖစ္လို႔ အေရးယူလိုက္တာလဲ။
 သူ႔ကို အေထာက္အပံ့မျဖစ္ 
လို႔ပဲျဖစမ္ွာေပါ။့ သူ႔ကိ ုအေထာက ္
အပံ့မျဖစ္တဲ့လူကေတာ့ သူထား 
မွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ကြၽန္္ေတာ္ 
တုိ ႔လည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ကြၽန္ 
ေတာ္တုိ ႔လည္း အေထာက္အပံ့ 
ဒီေန႔မျဖစ္ရင္ ဒီေန႔သြားရမွာပဲ။ 
ဒါကေတာ့ မဆန္းဘူး။ သမၼတက 
သူခို င္းတဲ့အလုပ္ကို မလုပ္ ရင္  
သကူ ဝန္ႀကီးကိ ုလပဲစလ္ို႔ရတယ္။ 
ဝန္ႀကီးတစ္ဦးကလည္း သူလုပ္ 
ခ်င္လို႔ မဟာဗ်ဴဟာကိုတင္ျပလုိ႔ 
သမၼတက ဒါကိုခြင့္မျပဳရင္လည္း 
သူ႔ဘာသာသူ ႏုတ္ထြက္ရမယ္။ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ  ခို င္ မာ  
ေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အဲဒီ 
လိုလုပ္ႏုိင္မွပဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးျဖစ္မွာပဲ။
သမၼတႀကီးရဲ႕ ႏွလံုးထဲမွာ ထည့္ 
ထားတဲ့စက္ လဲလိုက္ၿပီလို ႔ၾကား 
တယ္ဟုတ္လား။
 သူ ႔အခ်ိ န္ နဲ ႔သူေျ ခာက္လ 
တစ္ ႀကိမ္၊  တစ္ႏွစ္တစ္ ႀကိမ္ 
ေဆးစစ္ခံပါတယ္။ ေဆးစစ္ခံတဲ့ 
အခါမွာလည္း က်န္းမာေရးေကာင္း 
ေနတယ္ဆုိတာ သိရတယ္။
KNU နဲ႔ တုိက္ပြဲျပန္ျဖစ္တာေတြရွိ 
တယ္။ NCCT နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲက 

လည္း ရပဆ္ိငု္းထားတယဆ္ုိေတာ ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဘယ္လိုျဖစ္သြား 
တာလဲ။
 ကရင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္တဲ့  
ကိစၥက ဒါတိုက္ပြဲလို ႔ မေခၚသင့္ 
ဘူး ။  တပ္ခ် င္း မွားတယ္လို ႔ ပဲ  
ေခၚတယ္။ ႏစွဖ္က္ေျပာၾကဆိၾုက 
တာလည္း တပ္ခ်င္းမွားတယ္လို႔ 
ဒီလိုေျပာၾကတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ျဖစ္တာကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆို 
တာဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ၿပီးတဲ့အခါမွာလုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္း 
စဥ္ေတြအမ်ားႀကီးရိွတယ္။ နယ္ 
ေျမသတ္မွတ္တာ၊ စစ္ေျမျပင္ 
လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းဒါေတြ 
မလုပ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ဒါေတြမလုပ္ 
ႏုိင္ေသးတဲ့ကာလမွာ ဒီလိုပဲျဖစ္ 
မွာပဲ။ ဒီေန႔လက္မွတ္ထိုးတာနဲ ႔ 
မနက္ျဖန္ေသနတ္သ ံလံုးဝစသဲြား 
ၿပီလို႔ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဒအီေျခအ 
ေနကိ ုထနိ္းသမိ္းႏုငိဖ္ို႔လိတုာေပါ။့
တပ္မေတာ္သားေတြကို ဘာျဖစ္ 
လို႔ေတာင္းပန္တာလဲ။
 ကြၽန္ေတာ္က တပ္မေတာ္ 
သား တ စ္ေ ယာ က္ျ ဖ စ္ တ ယ္ ။ 
ကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့စကားကို တပ္ 
မေတာ္သားေတြက စိတ္ဆုိးၾက 
တယ္။ စိ တ္မေကာင္းျဖစ္ ၾက 
တယ္။ ကြ ၽ န္ေတာ့္အေနနဲ ႔  ဒါ  
ေတာငး္ပန္သင့္တယ္လို႔ထင္တာ 
ေပါ့ေနာ္။ ႀကီးတယ္၊ ငယ္တယ္ 
သေဘာမထားပါဘူး။ ဒါက ဒီမို 
ကေရစီက်င့္စဥ္မွာ ေတာင္းပန္ 
တယ္ဆုိတာ က်င့္စဥ္တစ္ခုပါ။
ဘာမ်ားျဖည္စ့ြက္ေျပာၾကားခ်ငပ္ါ 
ေသးလဲ။
 ဒီ အ ခ်ိ န္ မွာေ တာ့  ကို ယ္  
လည္း သပိမ္်ားမ်ားမေျပာခ်ငဘ္ူး။ 
ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ဦးလွေဆြေျပာ 
သလိုပဲ ‘ဦးေအာင္မင္းက ဆႏၵ 
ေစာေနတဲ ့ပံုေပၚတယ။္ ဦးေအာင ္
မင္းက စားလည္းဒီစိတ္။ အိပ္ 
လည္းဒီစိတ္ ဒီလိုျဖစ္ေနတယ္’ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ကိုသူေျပာ 
တာ တကယ္မွန္တယ္။ ကိုယ့္ 
ဆမီွာစားလည္းဒစီတိ၊္သြားလည္း 
ဒီစိတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲအဓိကထား 
ပါတယ္။ ဒါကိုပဲအၿမဲတမ္းၾကည့္ 
ေနတယ္။
 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။      ။

ေအာင္သူရ

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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 အမွန္တကယ္ထူးခြၽန္သည့္ 
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
သာ ႏိုင္ငံတကာအစုိးရမ်ားႏွင့္ 
ျပငပ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ႏုငိင္ံျခား  
တကသၠိလုမ္်ားတြင ္ေလလ့ာသင ္
ယူႏုငိရ္န ္ပညာေတာသ္င္ေထာက ္
ပံ့ေၾကးဆုမ်ားကို ေပးအပ္ေလ့ရွိ 
ၿပီး သာမန္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပ 
ညာေတာ္သင္ဆုစေကာ္လာေပး 
အပ္မညဆ္ုပိါက သတိထားရန္လု ိ
အပ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ 
ေျပာျပသည္။
 အခ်ဳ႕ိပညာေတာသ္ငဆ္မု်ား 
တြင္ ပညာေတာ္သင္ဆုရယူ၍ 
ေက်ာင္းၿပီးဆုံးသြားသည္ႏငွ္အ့ဆု ိ
ပါႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္ျပန္လည္ 
လုပ္ကိုင္ေပးရမည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား 
ခ်ဳပ္ရေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
 ‘‘သူနာျပဳတကၠသုိလ္တစ္ခု 
မွာ သတူုိ႔ကစေကာလ္ာေပးတယ။္ 
ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းၿပီးသြားရင္ သူတုိ႔ 
ေဆး႐ုံမွာ ေလးႏွစ္ျပန္ၿပီးအလုပ္ 
လုပ္ေပးရမယ္လုိ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရ 
တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကေလးတစ္ 
ေယာကအ္ေနနဲ႔ ဆယ္ႏစွ္ေလာက ္
ကိ ုအခ်နိ္ေပးရေတာမ့ယ။္ အဒဲလီု ိ
အစား တျခားစေကာ္လာမရတဲ့ 
တကသၠိလုတ္စခု္ခုကု ိေရြးခ်ယ္ၿပီး 
တက္တာမ်ဳိးလုပ္သင့္တယ္’’ဟု 
ျပည္တြင္းရွိ ပညာေရးေအဂ်င္စီ 
တစ္ခုမွ  ပညာေရးအႀကံေပးတစ္ 
ဦးကေျပာျပသည္။
 ျပညပ္ႏုငိင္မံ်ားရွ ိတကသၠိလု ္ 
မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ပညာသင္ 
ၾကားရန္ ပညာသင္စရိတ္ႏွင့္ေန 
ထုိင္မႈစရိတ္မွာ မိမိတက္ေရာက္  
မည့္ေက်ာင္းအမ်ဳိးအစား၊ ဘာသာ  
ရပ္အေပၚမူတည္၍ ေငြကုန္က်မႈ 
အနည္းအမ်ားကြာျခားမည္ျဖစၿ္ပီး 
အၾကမ္းအားျဖင္အ့ေမရကိန္ႏုငိင္ ံ
ရွိတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ 
ၾကားစရိတ္ႏွင့္ ေနထိုင္စရိတ္မ်ား 
မွာ တစ္ႏစွလ္ွ်င္ေငြက်ပသ္နိ္း၁၅၀  
မွ သိန္း ၅၀၀ အတြင္း၊ၾသစေၾတး 
လ်ႏုငိင္တံြင ္ေငြက်ပ္သန္ိး ၃၅၀မွ 
သိန္း၄၀၀အတြင္း၊ စင္ကာပူ 
ႏိုင္ငံတြင္ ေငြက်ပ္သိန္း၂၀၀ႏွင့္ 
သိန္း ၂၅၀ၾကားကုန္က်မည္ျဖစ္ 
သည္။ 
 ပညာသင္ႏစွမ္်ားမွာ အငဂ္်င ္ 
နယီာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘာသာ 
ရပမ္်ားမွာ ငါးႏစွ္ႏငွ္က့်နဘ္ာသာ 
ရပ္မ်ားမွာ သုံးႏွစ္မွေလးႏွစ္အထိ 
ပညာသင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏုိင္ငံရပ္ျခားရွိ  
တကၠသိုလ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ပ 
ညာသငၾ္ကားရာတြင ္အဓကိေတြ႕ 
ႀကဳရံသည္အ့ခကအ္ခမွဲာ ေနထိုင ္
မႈပုံစံ မတူညီျခင္း၊သင္ၾကားေရး 
နည္းစနစ္မ်ားမတူညီျခင္း၊ အုပ္စု 
ဖြဲ႕သင္ၾကားျခင္းမ်ားတြင္ အား 
နည္းျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ႀကဳံရတတ္ 
သည္။

 ‘‘အဓိအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားမွာ 
ေက်ာင္းသြားတကတ္ဲသ့ူေတြ အဓ ိ
က ႀကဳရံတာက Corporative လပ္ု  
ရမယ့္ Assignmentေတြမွာ ပူး 
ေပါင္းမေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ၾကဘူး။ 
အ ရငသ္ငလ္ာရတာက ဒါသင၊္ဒါ 
ေမး၊ ဒါေျဖပုစံမံ်ဳိးနဲ႔ အလြတက္်က ္
ၿပီး ေျဖလာတာမ်ဳိးဆုိေတာ ့အဒဲလီု ိ  
အခကအ္ခဲေတြက ေတြ႕တတ္ၾက 
တယ္’’ဟု စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ပုိလီ 
တကၠသိုလ္တြင္ သြားေရာက္သင္ 
ၾကားခဲသ့ည္ ့ကုိျပည္ၿ့ဖဳိးကေျပာျပ 
သည္။
 အဆုိပါကေလးမ်ားအေန 
ျဖင့္ ျပည္ပတကၠသုိလ္မ်ားသို ႔ 
မတက္မီ လုိအပ္သည့္ျပင္ဆင္ 
ခ်ိန္ကို တစ္ႏွစ္ခြဲအထိ အခ်ိန္ယူ 
ျပငဆ္ငၿ္ပီးမွ တက္ေရာကလ္ုသိည္ ့
ေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာကသ္ငၾ္ကား 
သင့္ေၾကာင္းပညာေရးအႀကံေပး 
မ်ားက အႀကံျပဳထားသည္။
  ‘‘ကေလးေတြကဘာကို၀ါ 
သနာပါလဲဆုိတာကို သိဖုိ ႔လုိ 
တယ္။ ၀ါသနာပါတာကိုသိရင္ 
ေတာငမ္ ွလပု္ႏုငိမ္ႈစြမ္းရညရ္ွ၊ိမရွ ိ
ကုပိါ ထည့စ္ဥ္းစားသင္တ့ယ္။ျမန္ 
မာျပညမ္ွာအလပုအ္ကိငုအ္ခြင္အ့ 
ေရးရွိ၊မရွိကို ၾကည့္ၿပီးေရြးခ်ယ္ 
တယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ကုိယ္သြားမယ့္ 
ႏိုင္ငံ၊ ကုိယ္သင္မယ့္ဘာသာရပ္ 
ကို ေရြးၿပီးေတာ့မွအတိအက်ျပင္ 
ဆင္ဖုိ႔ အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္’’ဟု 
CROWN Education မွ ပညာေရး 
အတုိင္ပင္ခံဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္း 
ကေျပာသည္။
 ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ တကၠသိုလ္ 
မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားလုိသည့္ 
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအ 
ေနျဖင့္ မိမိ၀ါသနာပါသည့္၊ အ 
သက္ေမြးလုိသည့္ဘာသာရပ္ကို 
ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ 
ႏွင့္ႏုိင္ငံကို ကုန္က်စရိတ္၊ ၾကာ 
ျမင္ခ့်နိတ္ို႔ႏငွ္ ့ခ်နိည္ိႇ၍ ေရြးခ်ယရ္ 
မည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘သမီးက ခု ဆယ္တန္းအမွတ္  
က ၅၈၁မွတ္ရထားတယ္။ စီးပြား 
ေရးတကၠသိုလ္တစ္ခုခုတက္ၿပီး 
ေတာ့ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ 
ေယာက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခ်င္တယ္ ’’ 
ဟု ပညာေရးျပပြဲတစ္ခုသို႔ တက္ 
ေရာက္နားေထာင္ခဲ့သူ မသီရိမြန္ 
ကေျပာျပသည္။
 ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ ႔ သြား 
ေရာကသ္ငၾ္ကားလုသိည္ ့ေက်ာင္း  
သ၊ူ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္အ့ 
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလပုမ္ည္ ့
မိမိစိတ္၀င္စားသည့္ဘာသာရပ္ 
မ်ားကိ ုေရြးခ်ယသ္ငယ္၍ူ ပူးေပါင္း  
ေဆာင္ရြက္လုိစိတ္၊ ကုိယ့္အား 
ကုယိက္ိုးသည္စ့တိဓ္ာတ၊္ စဥ္းစား 
ေတြးေခၚဉာဏပ္ညာတုိ႔ကိ ုအသံုး 
ခ ၿ်ပီး  ၿပီးေျမာကသ္ညအ္ထိ ေဆာင ္ 
ရြက္ႏုငိသ္ည္ ့ဇြလဲုံ႔လျဖင္ ့ႀကဳိးစား 
သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ပတြင္ ပညာသင္လုိသူမ်ားႏွင့္ စေကာ္လာငါးမွ်ားခ်ိတ္
စာမ်က္ႏွာ (၁၅) မွ

ဇြန္လ (၂၁) ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္သည္။

အထကပ္ါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဇြနလ္ (၂၁) ရကတ္ြင ္ေကာကယ္ထူားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ ္
ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရိွႏုိင္ပါသည္။

 အမ်ဳိးအမည ္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း
 ဘိလပ္ေျမ(ယုိးဒယားဆင္တံဆိပ္) တစ္အိတ္ ၅,၄၀၀
 ဘိလပ္ေျမ (ယိုးဒယား INSee) တစ္အိတ္ ၅,၃၀၀
 ဘိလပ္ေျမ (ႀကံ) တစ္အိတ္ ၄,၇၅၀
 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 ၈၅၀

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 (၂၁)  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 (25) 815 940 920 950
Jun (26) 815 940 920 950
Jun (27) 815 940 920 950
Jun (28) 815 940 920 950
Jun (29) 815 940 920 950
Jun (30) 815 940 920 950
Jul  (1) 815 940 920 950

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဇြန္လ (၂၁)   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) 235,000
Galaxy S3 327,000
Galaxy S4 Mini 348,000
Galaxy S4 485,000
Galaxy Mega 5.8 320,000
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) 670,000
iPhone 5s(16GB) 670,000
iPhone 5 (32 GB) 758,000
iPhone 5 (16 GB) 658,000

Model Price
Y 300 90,000
G 510 120,000
C 8813D 133,000
G 520 125,000
G 610s  125,000
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 ၁,၀၀၀-၁,၇၀၀
ဆန္ (ေတာင္ပ်ံ) တစ္ျပည္ ၁,၀၀၀-၁,၃၀၀
ဆန္ (ဇီယာ) တစ္ျပည္ ၇၀၀-၈၀၀
ဆီ (ပဲဆီရွယ္) တစ္ပိႆာ ၃,၀၀၀
ဆီ (စားအုန္းဆီ) တစ္ပိႆာ ၁,၆၀၀
ဆီ (ရန္ကုန္ပဲဆီ) တစ္ပိႆာ ၃,၆၀၀
ဆား (အိုင္အိုဒင္း) တစ္ထုပ္ ၁၀၀
ၾကက္သြန္နီ တစ္ပိႆာ ၆၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာ ၁,၅၀၀
သၾကား တစ္ပိႆာ ၁,၀၀၀
မန္က်ည္းမွည့္(အေစ့လြတ္) တစ္ပိႆာ ၁,၃၀၀
အာလူး တစ္ပိႆာ ၈၀၀
ႏို႔ဆီ တစ္ဘူး ၅၅၀-၈၀၀
ႏို႔စိမ္း တစ္ဘူး ၆၀၀-၈၀၀
ၾကက္ဥ/ဘဲဥ တစ္လံုး ၁၂၀-၁၃၀
ကုလားပဲျခမ္း တစ္ပိႆာ ၁,၂၀၀
ၾကက္သား(ေမြးျမဴေရး) တစ္ပိႆာ ၆,၀၀၀
ၾကက္သား(ဗမာ) တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀
၀က္သား တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀
အမဲသား တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
ခရမ္းခ်ဥ္သီး(အင္းသီး) တစ္ပိႆာ ၁,၄၀၀
ေဂၚဖီထုပ္ ၁ ထုပ္ ၈၀၀
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
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မဟာသႏၲိသုခမွသည္ မီးခိုးႂကြက္ေလွ်ာက္

 သည္ရက္ထဲမွာ သာသနာ 
ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ 
ႀကီးတစ္ဦး ရာထူးခ်ဖမ္းဆီးစစ္ 
ေဆးအေရးယူခံရသည့္သတင္း 
ၾကားရသည္။ ဝန္ႀကီးကိုဖမ္းဆီး 
သည္မွ်မက မိသားစုကိုပါ ေန 
အိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားျပန္ 
ေသးသည္ဆိုေတာ့ သည္ကိစၥက 
ေသးေသးအမႈေတာ့ျဖင့္မဟုတ္ 
ေလဘူးလားေတြးမိ၏။ ေငြအလဲြ 
သံုးစားမႈဟု ေခါင္းစဥ္တပ္တာ 
ၾကားရသည။္ ႏိငုင္ံေတာ္သမၼတ႐ုံ း 
ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက တရားဝင္ 
ေျပာသည္ကေတာ့လည္း ထိုဝန္ 
ႀကီးအေနႏွင့္  သမၼတၫႊန္ ၾကား 
သည္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီးလုပ္တာ 
မ်ဳိးရွိသည့္  အေၾကာင္း၊ သံဃ 
မဟာနာယက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို 
ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း  အေကာင္  
အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ ဟုိဘက္သည္ဘက္ 
ႏွစ္ဖက္အၾကား နားလည္မႈျဖစ္ 
ေစသည္ထက္ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈ 
ျဖစ္ေစခ့ဲတ့ဲ အေၾကာင္းကုိသာ ဘယ္ 
အေၾကာင္းအရာတြင္ဟု ေခါင္း 
စဥ္မတပ္ဘဲ ျပားခ်၍ မသဲမကြဲ 
ေျပာသည။္ ထားေတာ့။ က်န္သည့္ 
ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သ 
ဖြယ္မင္းေရက်ယ္သည့္ သူတို႔အ 
တြင္းမွာ ဘာေတြျဖစ္ၾကသလဲကို 
ေတာ့ျဖင့္ ထားေတာ့။
 ေငြအလြဲသံုးမႈ ဆိုသည္က 
ေတာ့လည္း ကမၻာ့ႏွင့္ခ်ီလ်က္ပင္ 
ထိပ္တန္းမွာ နာမည္ရေနသည့္ 
ကိယုတ္ို႔ႏိငုင္ံေပပမဲို႔ ဆန္းလသွည ္
ဟုမထင္မိ။ သို ႔ေသာ္ သူလုပ္မိ 
သည့္အလြဲသံုးစားက သိန္း ၇၀ 
ေလာက္ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ့ကို 
ည့သံည္ဖ့ြတက္လဒိဂၤါးဝနႀ္ကီးေပ 
ပဲဟုေတြးမိသည္။
 တကယ္ေတာ့လည္း သည္ 
လိအုလြသဲံုးမႈမ်ဳိးဆိသုညက္ ကိယု ္
တို ႔တိုင္းျပည္မွာျဖင့္  ေဝသာလီ 
ျပည္ဘီလူးဝင္ဆိုသလိုမ်ဳိး ဝါးခ်င္ 
တိုင္းဝါး၊ စားခ်င္တိုင္းစား လာခဲ့ 
ၾကသည္ ့ႏစွ္ေပါင္းကပင ္ႏစွဆ္ယ့္ 
ငါးႏစွ္ေလာက္ႏငွ္ ့ျခစားမႈေငြရတ ု
ပင္ ဆင္ယင္ရေတာ့မည့္ကာလ 
ေရာက္ေနခဲ့ၿပီပဲ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႐ိုး 
ေနၿပီျဖစ္သည့္ သည္ကိစၥေၾကာင့္ 
သက္သက္ေတာ့ျဖင့္လည္း  မ 
ဟုတ္ေလတန္ဘူးထင္သည္။
  ျပည္သူအမ်ား  စိတ္ဝင္ 
တစားရွိေနၾကသည့္ မဟာသႏၲိ 
သုခေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးျပႆနာ 
တြင္ သမၼတက ၫႊန္ၾကားသည္ 
ထက္ ေဘာင္ေက်ာ္ကာေဆာင္ 
ရြကခ္ဲ့ေသာေၾကာင္ ့ဆိလုွ်င္ေတာ ့
ျဖင့္  ယုတၱိအတန္ငယ္ေရးေတး 
ေတးရွိ၏ဟု ထင္စရာရွိ၏။ ဟို 
ဘက္ႏွင့္သည္ ဘက္အၾကားသာ 
သနာေရးဝန္ ႀကီးအေနႏွင့္ေရာ၊  
ဆရာဒကာ အေနႏွင့္ေရာ ဝင္ 
ေရာက္ေျဖရွင္းဖို႔ သမၼတက ၫႊန ္

ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း  ပါဝင္ပတ္ 
သက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရသူမ်ား အ 
ၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈျဖစ္ေစခဲ့ 
သည့္အတြက္ ထုိဝန္ႀကီးကို အ 
ေရးယူရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းဟု 
သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရိွသူ 
က ေျပာသံလည္း ၾကားလိုက္ရ 
သညက္ိုး။ မဟာသႏၲသိခုေက်ာင္း 
ေတာ္ႀကီးကိစၥတြင္ေတာ့ ပါဝင္ 
ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ၾကသူေတြ 
အၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲ၊ မကြဲေတာ့ 
မသိ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုျဖစ္ 
သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွ ျပည္ 
သူမ်ားအၾကား သံဃာထုအၾကား 
တြင္ မေက်မလည္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ 
ေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္၏။ ဘာသာ 
ေရးကိစ ၥဆိုသည္က အလြန္ထိ 
လြယ္ရွလြယ္ရွိတတ္သည့္ကိစၥ။
 သည္ႏွစ္ေတြထဲမွာ အလြန္ 
ထိလြယ္ရွလြယ္  ရွိတတ္လြန္း  
ေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ 
သည္က့စိၥေတြက ကိယုတ္ို႔ႏိငုင္ရံ႕ဲ 
ဟိုေနရာ၊ သည္ေနရာမွ ဟိုကိစၥ၊ 
သည္ကိစၥေတြမွာ သူ႔မီးႂကြင္းႏွင့္ 
သူ အကင္းမေသႏုိင္ဘဲရွိေနၾက 
ေသးသည္ေလ။ သည္ေတာ့ သည ္
ကစိၥက အလြန္သတိႀကီးႀကီးထား 
ၿပီး ကိုင္တြယ္ရမည့္ကိစၥ။ ယခု 
ေတာ့ မဟာသႏၲိသုခ ေက်ာင္း  
ေတာ္ႀကီး ျပႆနာတြင္ လုပ္ပုံ 

ကိငုပ္ံုေတြက ဒမီုကိေရစ႐ီႈေထာင္ ့
ေဝးလို ႔ ဘယ္႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ 
ၾကည့္ ဘာစည္း၊ ဘာကမ္း၊ ဘာ 
စနစ္မွမရိွ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ၾက 
ေလသည္ဟုေျပာရေလာက္ေအာင္  
လပ္ုခဲ့ၾကသညမ္်ဳိးပဲျဖစ္ေန၏။ ည 
ႀကီးအခ်ိန္မေတာ္ ေက်ာင္းတိုက္ 
ဝင္စီးတာ၊ ေက်ာင္းမွ  ရဟန္း  
ေတာ္ေတြကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ 
သကၤန္းဆြခဲြၽတၿ္ပီး အင္းစနိ္ေထာင ္
ထဲထည့္ခဲ့တာေတြက တစ္တိုင္း 
တစ္ျပည္လံုးကိုပင္ ၾကားရနားဝ 
မခ်မ္းသာဆိုသလုိ လႈပ္လႈပ္ခတ္ 
ခတ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္ပဲ။
 သည္ၾကားထဲ ကိုယ့္ကိုယ္ 
ကုိယ္ သမၼတအႀကံေပးဟု စည္း 
မဲ့ကမ္းမဲ့၊ ဥပေဒမဲ့အရွကမ္ရိွ ထင ္
တိုင္းအေယာင္ေဆာင္ နာမည္ 
တပထ္ားသည္ ့သာသနာေရးဦးစီး 
ဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳ ပ္အၿငိမ္း
စားဆိုသည့္လူကလည္း  သည္ 
ေလာက္အေရးႀကီးျဖစ္ေနသည့္ 
ကမၻာသိ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ 
မ်ဳိးမွာ ၿမိဳ႕အစြန္အဖ်ားဆင္ေျခဖံုး 
ရပ္ကြက္ အရက္ပုန္းဆိုင္ထဲက 
မိုက္ကန္းကန္း  အေကာင္တစ္ 
ေကာင္လို လူမိုက္စကားလံုးေတြ 
သံုးၿပီးထငသ္လု ိေျပာျပန္ေသးဆု ိ
သည့္အခါ ဗုဒ ၶဘာသာဝင္မ်ား 
ဦးထိပ္ထားၾကသည့္ ဘာသာေရး 

ကိစၥတြင္ သည္ေလာက္ေတာင္မွ 
စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ေတြ ျဖစ္ေနၾကရ 
ေလေရာသ့လားဟ ုေခါင္းနားပန္း 
ႀကီးမိသည္ထိျဖစ္ရသည္။
 ၿပီး အဲ့သည္ေက်ာင္းတိုက္ 
ႀကီးကို ဝင္စီးသည့္ ညတုန္းက 
တုိင္းသံဃနာယကအမိန္႔ျဖင့္ဟု 
ဆုိကာ ေခ်ာဆြဲေခၚေဆာင္လာ 
ျခင္းခံရသည့္  ရန္ကုန္တိုင္းထဲ 
မွ သံဃာေတာ္ေတြကို အဲ့သည္ 
သႏၲိသုခေက်ာင္းႀကီးထဲမွာ နယ္ 
စပ္မွဝင္ေရာက္လာၿပီး ဒုလႅဘ 
ရဟန္းဝတ္ေနၾကသူေတြ ရွိေန 
သည္အ့ေၾကာင္း၊ အဲ့သညဒ္လုဘႅ 
ရဟန္းေတြႏွင့္အတူ လက္နက္ 
ေတြ ရွိေနႏိုင္ေ ၾကာင္း စသည္ 
ျဖင့္ ဗေလာင္းဗလဲေတြ မဟုတ္မ 
ဟတ္ေျပာကာ ေခၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္ဟု ေခ်ာဆြဲခံရသည့္ သံဃာ 
ေတာ္တစ္ပါး၏ အင္တာဗ်ဴးတြင ္
နားေထာင္ရသည့္အခါ အဲ့သည္ 
ေလာကလ္ူ႔ေပါကပ္န္း ၾကမ္းပိုးသ ူ
ခိုးဆန္လြန္းသည့္ ကလိန္ေစ့ျငမ္း 
ဆင္စကားလံုးေတြကို ေထရဝါဒ 
ဗဒုၶဘာသာႏငွ္ ့ပတ္သက္ေနသည္ ့
သည္လိုကိစၥမ်ဳိးတြင္ မဆင္မျခင္ 
မိကုမ္စဲြာျဖင္ ့အသံုးျပဳျခင္းမွာ သာ 
သနာေတာ္ကိုနင္းေခ်ဖ်က္ဆီးရာ 
ပင္ေရာက္၏ဟု ဗုဒၶဝါဒကိုု ဂုဏ္ 
ယူစြာ ခံယူက်င့္သံုးလာခဲ့သူတစ္ 

ေယာက္အေနျဖင့္ စိတ္မေကာင္း 
ျခင္းႀကီးစြာျဖစ္မိရသည္။
  ၿပီး,သည္ကိစၥက ျမန္မာ 
ျပည္ အစြန္အဖ်ားမွ လူမသိသူ 
မသ ိေတာဘနု္းႀကီးေက်ာင္းေလး 
ကိစၥမဟုတ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ကိစၥ။ ကမၻာသိကိစၥ ျဖစ္သည္။ 
တကယ္ေတာ့လည္း လမူသ ိသမူ 
သိကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကမၻာသိကိစၥပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာ 
ေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ဳိး 
မ်ားတြင္ သူတစ္ဗိုလ္ငါတစ္မင္း 
စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့  ထင္တိုင္း ႀကဲေန 
ၾကသညမ္်ားကမူ သာသနာေတာ္ 
ကိုထြန္းပက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ႀကိဳး 
ပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ႏွင့္  
ဆန္႔က်င္စြာသာသနာေတာ္ ညစ္ 
ႏြမ္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသ 
ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္၏ဟုျမင္သည္။
 သည္ေလး၊ ငါးေျခာက္လ 
အတြင္း တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး မ႐ိုး 
ေအာင္ဆုိသလို ၾကားၾကားေနခဲ့ရ 
သည့္ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ 
ေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားက လည္း 
ဗုဒၶ၏အဆံုးအမေတာ္မ်ားႏွင့္ ညီ 
မွညပီါေလစ။ မည႐ုံီမွ်မက ဗဒုၶ၏ 
အဆံုးအမေတာ္မ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ 
ဖီလာမ်ားပင္ျဖစ္ေနၾကသည္မ်ား 
လား ေတြးမိရသညထိ္ျဖစရ္သည။္ 
ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြ 

မထိန္းႏိုင္မသိမ္းႏိုင္အထိပင္ျဖစ္ 
ကုန္ၾကၿပီလားဟု ေတြးမိျမင္မိရ 
သည္။
 မၾကာေသးခင္ကၾကားလုိက္ 
ရသည္ ့သတင္းစကားေတြထ ဲတြင ္
မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို မေထာက္ခံ 
သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အမ်ဳိး 
သမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကို ဘာ 
လုပ္မည္၊ ညာလုပ္မည္ႏွင့္ တယ္ 
လီဖုန္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္လာၾက 
သည္ဆုိျခင္းက ဘယ္အဖြ႕ဲအစည္း 
၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္လုပ္လာၾက 
သညလ္။ဲ မ်ဳိးေစာင္ဥ့ပေဒဆိသုည ္
က ဘာသာေရးတြင္ လံုးဝအေျခ 
ခံသည့္ဥပေဒျဖစ္သည္။ ဘာသာ 
ေရးဟုဆိုရာ၌ပင္ ေထရဝါဒဗုဒၶ 
ဘာသာသာသနာပင္ျဖစ္သည္။ 
ဗုဒၶရွင္ေတာ္က ငါနဲ႔မတူ ငါ့ရန္သူ 
ဟု သင္ၾကားဆံုးမေတာ္မူခဲ့ဖူးပါ 
သလားဟုေတြးေတာ့ အေတာ္ခြ 
က်သည္။ သည္မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ 
ဆိုသည္ကလည္း ယခုတစ္ႏွစ္၊ 
၂ႏွစ္အတြင္းတြင္မွ အရွိန္အဟုန္ 
ျဖင့္ ေရွ႕တန္းသုိ႔တိုးထြက္လာေသာ 
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ထိန္း 
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ႀကီး 
မွ ဆင္းသကလ္ာသည္ ့ဥပေဒျဖစ ္
သည္။
 သို ႔ေသာ္ ၂၀၁၄  ႏွစ္ ဦး  
ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ မႏၲေလး 
ၿမိဳ႕အတုမရွိသံဃာ့ညီလာခံေတာ္ 
ႀကီးမွ ခ်မွတ္သည့္သေဘာထား 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  ‘မိမိႏွင့္သူ  
တစ္ပါး၏အမ်ဳိးဘာသာထိခိုက္ 
ေစမည့္ ေဟာေျပာမႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈ 
ႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္’ 
ဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ခဲ့ 
သည္ကို အမွတ္ရမိသည္။ သို႔ဆို 
လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ငါႏွင့္မတူ 
ငါ့ရန္သူ  အေတြးအေခၚမ်ဳိးက 
မညသ္ည့္ေနရာမွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ 
ပါသနည္းဆိုသည္က စဥ္းစား 
စရာျဖစ္လာသည္။
 အလားတပူင ္အမ်ဳိးဘာသာ 
သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အ 
သင္း ႀကီး၏ ထိပ္တန္း  ဆရာ 
ေတာမ္်ားတြင ္တစပ္ါးအပါအဝင ္
ျဖစ္ေသာဆရာေတာ္က တယ္လီ 
ဖုန္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ 
‘အူရီးဒူးကုမၸဏီသည္ မြတ္စလင္ 
တိုင္းျပည္မွလာေသာ မြတ္စလင္ 
ကုမၸဏီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိး 
သားေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဝုိင္းဝန္း 
ဆန္႔က်င္ၾကရန္။ ရပ္ကြက္ထဲမွ 
အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ေတြပုိင္  
ေသာ ေစ်းဆိုင္မ်ားကိုလည္း ဝယ ္
ယူအားေပျခင္း မျပဳရန္ဆိုသည့္ 
လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားကို တရား 
ဝင္လုပ္ကိုင္လာျခင္းမွာ ထုိဆရာ 
ေတာ္၏သေဘာဆႏၵတစခု္တည္း 
ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္လား။ 
သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသ 
နာေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႀကီး 
၏ အစီအစဥ္ ၫႊ န္ ၾကားခ်က္  
ျဖင့္ ေဟာေျပာလႈံ ႔ေဆာ္ေနသည္ 
လား။

သင္းရီ

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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မိုက္က႐ုိေဆာ့ဖ္က အုိင္တီလုပ္ငန္းငယ္မ်ားအား ေဆာ့ဖ္၀ဲေထာက္ပံ့မည္
ႏုိင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၂၁
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အုိင္တီက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေစရန္ႏွင့္  နည္းပညာနယ္ပယ္ 
တြင ္အလပ္ုအကုငိအ္ခြင္အ့လမ္း 
မ်ားေပၚေပါကလ္ာေစရန ္ႏိငုင္တံ 
ကာထိပ္တန္းနည္းပညာကုမၸဏီ 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ မိုက္က႐ုိေဆာ့ဖ္ 
က ျပည္တြင္း ရွိ SME အုိင္တီ 
လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအား  ေဆာ့ဖ္၀ဲ 

မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။
 ‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ICT က႑ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ကူညီ 
ေပးတဲ့ သေဘာပါ။ သူတို႔ ကိုယ္ 
တိုင္လုပ္တာထက္ အိုင္တီလုပ္ငန္း 
ငယ္ေလးေတြ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတကလ္ာ 
ေအာင ္ေထာကပ္ံ့ေပးၿပီးေတာ ့အ 
လုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြ  
ေပၚေပါက္လာေအာင္ ကူညီေပး 

သြားမွာပါ’’ဟု မိုက္က႐ုိေဆာ့ဖ္ 
ကုမၸဏီ၏ ျပည္တြင္း Partner 
ေဆာ့ဖ္၀ဲကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
MIT  အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ 
ဦးထြန္းသူရသက္ကေျပာသည္။
 မိုက္က႐ုိေဆာ့ဖ္က အုိင္တီ 
လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ားအား Par- 
tner အေနျဖင့္ လက္တြဲ၍ ကူညီ 
ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း(ကန္ေဒၚ 

လာ တစ္သန္း) ေအာက္ ၀င္ေငြ 
ရိွေသာ အုိင္တီလုပ္ငန္းငယ္ေလး 
မ်ားအေနျဖင့္ ယခုအစီအစဥ္ကုိ 
ေလွ်ာကထ္ားႏုငိၿ္ပီး ေဆာဖ့၀္ဲမ်ား 
အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘လက္ရိွျပည္တြင္းမွာ သံုး 
ေနတဲ့ မုိကက္႐ိုေဆာ့ဖ ္Software 
ေတြရဲ႕ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က 
လိုင္စင္မရွိဘဲနဲ႔ သုံးေနၾကတာ။ အခု 

လိ ုလုငိစ္ငဗ္ားရငွ္းေတြကု ိေထာက ္
ပံ့ေပးမယ္ဆုိေတာ့ လုပ္ငန္းငယ္ 
ေလးေတြအတြက္ ေကာင္းတာ 
ေပါ့။ ေနာက္ပုိင္းက်သက္သာတဲ့ 
ေစ်းႏႈန္းနဲ႕ ေရာင္းေပးမယ္ဆုိရင္ 
လည္း တရား၀င ္အသံုးျပဳသူေတြ ပုိ
မ်ားလာႏုိင္ပါတယ္’’ဟုျမန္မာႏုိင္ 
ငံကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ 
သင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးျမင့္ 
ထြန္းကေျပာသည္။

 မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္အေနျဖင့္  
Window OS ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား 
အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကုိ အိုင္ 
တလီပုင္န္းငယ္ေလးမ်ားအတြက္ 
သာမကမ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ ကုိး 
လကမ္ႏငွ္ ့ေအာကရွိ္ေသာ Win- 
dow Tablet မ်ားႏွင့္ Window 
ဖနု္းမ်ားတြငလ္ည္း အခမဲ့ေထာက ္
ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သ 
တင္းရရိွသည္။

က်ပ္ ၁,၅၀၀ တန္ဆင္းမ္ကတ္ ဇြန္လခြဲတမ္းတြင္ ရန္ကုန္အတြက္ စီဒီအမ္ေအဆင္းမ္ကတ္မ်ားသာေရာင္းမည္
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၂၁
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း  
က လစဥ္ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ 
၁,၅၀၀ က်ပ္တန္ဆင္းမ္ကတ္မ်ား 
ကို ဇြန္လအတြက္ ကတ္ေရေလး 
သနိ္းေရာင္းခ်ေပးသြား မည္ျဖစရ္ာ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ CD- 
MA 800MHz မ်ားကုိသာေရာင္း 
ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း 
ရရွိသည္။
 ၁,၅၀၀ က်ပ္တန္ တန္ဖိုး နညး္ 
မိုဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေရာင္းခ် 
ရာတြင္ လက္ရွိတပ္ဆင္ေပးထား 
သည့္ ေရဒီယုိစခန္းမ်ား၏ လိုင္း 
အင္အားႏွင့္သံုးစြဲေနသည့္ အေျခ 
အေနမ်ားအေပၚမူတည္၍ အခ်ိဳး 
က်ခြဲေဝေရာင္းခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္ 
ၿပီး ယခုလတြင ္MECTel အမွတ္တံ 
ဆိပ္ CDMA 800MHz ကတ္ေရ 
ႏွစ္သိန္းခြဲကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ 
ႀကီးတြငသ္ာ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ ္
ေၾကာင္း  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ 
ငန္းမွ  သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည။္
  ေရာင္းခ်ေပးမည့္ ဆင္းမ္ 
ကတ္ေလးသိန္းတြင္ GSM ကတ္ 

ေရတစ္သိန္းကို အျခားျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးသို႔ 
သံုးစြဲမႈအေပၚမူတည္၍ အခ်ိဳးက် 
ခြဲေဝေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားယူသြား သည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ WCDMA 
ဆင္းမက္တင္ါးေသာင္းကိ ုေရာင္း 

ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  ေဖာ္ျပထား 
သည္။
 လက္ရိွတြင္ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ 
နယ္အမ်ားစု၌ ၁,၅၀၀ က်ပ္ တန ္
ဆင္းမ္ကတ္မ်ား  လာေရာက္ေလွ်ာက္ 
ထားမႈေလ်ာန့ည္းသြားၿပီး လာမည္ ့

ႏစွလ္ေက်ာအ္တြင္း ေရာင္းခ်ေပး 
မည္ ့  ျပညပ္ဆကသ္ြယ္ေရးေအာ္ 
ေပရတာကုမ ၸဏီမ်ားမွ  မိုဘုိင္း  
ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကိုသာ ေစာင့္  
ဆိုင္းေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘ေလွ်ာက္လည္း မဲႏႈိက္ေရြး 

တာနဲ႔ ၿပီးေတာ့ ရတဲ့ဖုန္းကလည္း 
CDMA ဆုိေတာ့  သိပ္ၿပီးမလိုခ်င္ 
ေတာ့ဘူး။  ကိုယ့္အိမ္မွာ သံုးဖို ႔ 
ေလာက္ဖုန္းရွိထားၿပီပဲ။ ေနာက္ 
ကုမ ၸဏီေတြကေရာင္း မွပဲဝယ္  
ေတာ့မယ္။ ျပန္ေရာင္းရင္ေတာင္ 
CDMA ဖုန္းေတြက ေဈးသိပ္မရ 
ဘူး’’ဟု သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ေနထုိင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ 

ငန္းက က်ပ္ ၁,၅၀၀ တန္ ဆင္းမ္ 
ကတ္မ်ားကို  စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ 
သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ 
ကတ္ေရေပါင္း ၅ ဒသမ ၀၅ သန္း 
ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္ 
သြယ္ေရးမွ GSM ႏွင့္ WCDMA ၊ 
ျမနမ္ာစ့ီးပြားေရး ေကာပ္ိုေရးရငွ္းမ ွ
MECTel အမွတ္တံဆပ္ိပါ CDMA 
800MHz မ်ားကိ ုေရာငး္ခ်ေပးေန 
ျခင္းျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္းတန္ဖိုးနည္းဖုန္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားအား ကေလးငယ္မ်ားျဖင့္ မဲႏိႈက္ေနစဥ္
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အေမရိကန္တြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ 
ျမန္ဆန္ေသာ္လည္း ကြာဟမႈမ်ားရွိေနဆဲ

ဝါရွင္တန၊္ ဇြန္ - ၂၂
အဆင့္ျ မင့္အင္တာနက္ဆက္  
သြယ္မႈမ်ားကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံ 
သားမ်ား ယမန္ႏွစ္က အသံုးျပဳ 
ႏုငိခ္ဲ့ေသာလ္ည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အင ္
တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ား 
သည္ ၎တို႔ ေၾကညာထားသည့္ 
အျမန္ႏႈန္းမ်ားအတုိင္း ဝန္ေဆာင္ 
မႈေပးႏုငိ္ျခင္းမရွ ိ(သို႔မဟတု)္ ျမန ္
ႏႈန္းေလ်ာ့က်မႈမ်ားရိွသည္ဟု အေမ 
ရိကန္ဆက္သြယ္ေရးစည္းကမ္း 
ထိန္းသမ္ိးေရးအဖြ႕ဲက ေျပာသည။္
  မိမိတုိ ႔၏ ႏွစ္စဥ္စတုတၳ 
ေျမာက္တိုင္းတာမႈအရ အင္တာ 
နက္အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ယင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အဆင့္ျမင့္ေသာ 
အပိငု္းကိ ုဆကလ္ကအ္သံုးျပဳခြင္ ့
ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ 
စကၠန္႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၂၁ ဒသမ ၂ 
megabit အသံုးျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း 
ေၾကညာထားေသာ အျမန္ႏႈန္း  
မ်ားကိ ုအေျခခံ၍ ဖကဒ္ရယ္ဆက ္
သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ (FCC)က 
ေျပာသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ အင္တာ 
နက္အျမန္ႏႈ န္းတစ္စကၠန္ ႔လွ်င္  
၁၅ ဒသမ ၆ megabit ႏႈန္းျဖင့္ 
အသံုးျပဳႏုငိခ္ဲ့ေၾကာင္း သရိသည။္
 သို႔ေသာ္ အျမန္ႏႈန္းမွာ အင္ 
တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ား 

ေၾကညာထားသည့္   ႏႈန္းထား 
အတုိင္းျပည့္မီျခင္းမရွိဟု FCC 
က ေျပာသည။္ စစုုေပါင္း ကမုၸဏ ီ
မ်ား၏ ထက္ဝက္ခန္႔သာ ၎တုိ႔ 
ေၾကညာထားသည့္ အျမန္ႏႈန္း၏ 
၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း (သို႔မဟုတ္) ယင္း 
ထက္ပိုေကာင္းေအာင္ဝန္ေဆာင္ 
မႈေပးႏုိင္ ၿပီး  ကုမ ၸဏီမ်ားစြာမွာ 
၎တုိ႔ကတိျပဳထားသည့္ အျမန္ 
ႏႈန္း၏ ၆၀ ရာခိငု္ႏႈန္းေအာကသ္ာ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေၾကာင္း သိရ 
သည္။
 သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎ 
တို ႔ေပးေဆာင္ရသည့္ အဖိုးအခ 
အတုိင္း အသံုးျပဳခြင့္ရသင့္သည္ 
ဟု FCC ဥက႒ၠတြမ္ဝႈလီာက ေျပာ 
သည္။
 ယင္းကဲ့သို ႔  ေၾကညာထား 
ေသာ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္း  
ထက္ေလွ်ာ၍့ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးေန 
ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎ 
တို ႔၏ဝ န္ေဆာင္မႈ  မည္သည့္  
အတြက္ေၾကာင့္  ယင္းသို ႔ျဖစ္ရ 
ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥကိုေျဖရွင္း 
ေရး ၎တုိ ႔ မည္သုိ ႔လုပ္ေဆာင္ 
မည္ဆိုသည္ကို ေမးျမန္းရန္ မိမိ 
၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စာေရးပို႔ရန္ 
ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု မစၥတာ 
ဝီႈလာက ေျပာသည္။

—Ref: AFP

အက္ပဲလ္စမတ္နာရီမ်ား တိုင္ေပကုမၸဏီ ဇူလုိင္လအတြင္း အေျမာက္အျမားထုတ္မည္
တုိင္ေပ၊ ဇြန္ - ၂၂

ၿပိဳငဘ္ကဆ္မ္ေဆာင္း ကမုၸဏီႏငွ္ ့
ယွဥ္၍ တီထြင္ဆန္းသစ္ထုတ္ 
လပု္ႏုငိ္ေသးေၾကာင္း သက္ေသျပ 
ရန္ အေမရိကန္နည္း ပညာကမုၸဏ ီ
အကပ္လဲက္ႀကိဳးစားေနစဥ္ အက ္
ပဲလ္ကုမၸဏီ၏ ပထမဆံုးစမတ္ 
နာရီအေျမာက္အျမားကို တ႐ုတ္ 
တုိင္ေပရွိ ကြန္တာကုမၸဏီက ဇူ 
လုငိအ္တြင္း စတငထု္တ္လပ္ုမည ္
ဟု သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုကေျပာ 
သည္။
 အက္ပဲလ္ပရိသတ္မ်ားက 
iWatch ဟုေခၚေသာ ယင္းအမည ္

မသတ္မွတ္ရေသးသည့္ စမတ္ 
နာရီမ်ားသည္ အက္ပဲလ္ကုမၸဏီ 
၏ ပထမဆံုးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် 
ေသာ စမတ္နာရီမ်ားျဖစလ္ာမည ္
ျဖစ္သည္။
 ယင္းစမတ္နာရီမ်ားထြက္ရွိ 
မည္ဟု အမ်ားကေမွ်ာ္လင့္ထား 
စဥ္ ယင္းနာရီမ်ားစတငထု္တ္လပ္ု 
မည့္ရက္စြဲႏွင့္ ကြန္တာကုမၸဏီ 
မည္သို ႔  ဆက္လက္ပါဝင္ပတ္ 
သက္မည္ကို ယခုအခ်ိန္မသိရ 
ေသးေပ။
 စမတ္နာရီအေျမာကအ္ျမား 
ထုတ္လုပ္မႈကို  ဇူလုိင္အတြင္း 

စစ္ကိုင္းတုိုင္းအတြင္း e-Government 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးမည္
ႏုိင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ဇြန္-၂၂
စစက္ုငိ္းတုငိ္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ 
EGovernment လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာငရ္ြက္ႏုငိရ္န္ ဇြန္လ ၂၃ ရက ္
တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖဲြ႕ 
မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန ္
မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားအသင္း  အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳး 
ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။
 ‘‘ပထမတစႀ္ကမ္ိလည္း သြား 
ထားပါတယ္။  ဒီတစ္ ႀကိ မ္က 
ေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
အပါအ၀င္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ေတြနဲ႔ 
E-Government လပ္ုငန္းေတြကု ိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္  
ရြက္ႏုငိဖ္ို႔အတြက ္သြားၿပီးေတြ႕မွာ 
ပါ’’ဟ ုဦးမ်ိဳးျမင္ထ့ြန္းကဆိသုည။္
             လကရွိ္တြင ္E-Government 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒ 
ဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသ 
ႀကီးတို ႔တြင္ စတင္အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ေနၿပီး အျခားေသာ ေဒ 
သမ်ားတြင္လည္း လုပ္ငန္းမ်ား 
စတင္ႏုငိရ္န္အတြက ္ေဆာငရ္ြက ္

လ်က္ရိွေသာ္လည္း ဌာနဆုိင္ရာ 
မ်ားတြင ္အုငိတ္ကီြၽမ္းက်ငသ္ ူနည္း 
ပါးေနသည္အ့ျပင ္၀နထ္မ္းအမ်ား 
စမုွာလည္း နည္းပညာႏငွ္ ့အလမွ္း 
ကြာေနသည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္ 
ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးျမင့္ 
ထြန္းကဆုိသည္။
 ‘‘E-Government လုပ္ငန္း 
ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္  
၀န္ထမ္းေတြကုိလည္း သင္တန္း 
ေပးဖို႔ လုိအပ္ေနတယ္။ ဌာနတစ္ 
ခုလံုးမွာ အုိင္တီတာ၀န္ခံက ႏွစ္ 
ေယာက္ေလာက္ပဲရိွတယ္ဆုိရင္ 
အဆင္မေျပဘူး။ ၀န္ႀကီးကေနစ 
ၿပီး ႐ံုးစာေရးအထိကုိ အုိင္တီကုိ 
အသံုးျပဳတတ္ေနမွရမယ္’’ဟု ဦး 
မ်ိဳးျမင့္ထြန္းကေျပာသည္။
 လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 
အုငိတ္ပီုငိ္းႏငွ္ ့ပတသ္ကၿ္ပီး ကြၽမ္း 
က်င္သူဦးေရနည္းပါးေနျခင္းကုိ 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္သာမကဘဲ 
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားတြင္လညး္ 
နည္းပညာကြ ၽမ္းက်င္သူဦးေရ 
နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း  ကြန္  
ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ 
သတင္းရရိွသည္။

စတင္မည္ျဖစ္ကာ  ေအာက္တုိ 
ဘာလအေစာဆံုးေရာင္းခ်မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းရင္း 
ျမစ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရ 
သည္။ မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ ၂ 
ဒသမ ၅ လက္မျဖစ္ဖြယ္ရိွေသာ 
စတုရန္းပံုစံကဲ့သို႔ စမတ္နာရီတစ္ 
မ်ိဳးကို  အက္ပဲလ္ကုမ ၸဏီက စ 
တင္မိတ္ဆက္မည္ဟု သတင္း 
ရင္းျမစ္တစ္ခုက ေျပာသည္။
 နာရီမ်က္ႏွာျပင္မွာ လက္ 
ပတ္မွ အနည္းငယ္ခုံးထြက္ေန 
မည္ျဖစ္ကာ အမိုးခံုးပံုစံကဲ့သို႔ ဖန္ 
တီးထားၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ထိေတြ႕ 

အသံုးျပဳႏုငိ္ေသာပံစုံျဖစက္ာ ႀကိဳး 
မဲ့အားသြင္းစနစ္ပါဝင္သည္ ဟု 
အမည္မေဖာ္လိုေသာ ယင္းသ 
တင္းရင္းျမစ္က ေျပာသည္။
 ယင္းစမတ္နာရီမ်ား စတင္ 
ထုတ္လုပ္သည့္ ပထမဆံုးႏွစ္အ 
တြင္း အက္ပဲလ္ကုမၸဏီက အလံုး 
ေရ သန္း ၅၀ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု ယင္းသ 
တင္းရင္းျမစ္က ေျပာသည္။ 
 ယင္းစမတန္ာရမီ်ားကိ ုကြန ္
တာကမုၸဏတီြင ္အစမ္းထုတ္လပ္ု 
ေနၿပီး ကြန္တာကမုၸဏသီည ္အဓ ိ
ကထုတ္လပ္ုသည္က့မုၸဏ ီျဖစလ္ာ 
မည္ျဖစ္သည္။  —Ref: Reuters
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တနဖ္ိုးနည္းအမိရ္ာ ေရာင္းေသာအခါ

 မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ တန္ဖိုးနည္း 
အိမ္ရာက တစခ္န္းလွ်င ္က်ပ္သန္ိး 
၁၀၀ ေအာက္ရေပမယ့္ ရန္ကုန္ 
မွာေတာ့ သိန္း ၁၂၀ အနည္းဆံုး 
ျဖစသ္ြားပါၿပီ။ မႏၲေလးၿမိဳ႕က တန္ 
ဖိုးနည္းအိမ္ရာက အခန္းဖဲြ႕ထား 
ေပမယ့္ ရန္ကုန္က အခန္းမဖဲြ႕ 
ထားပါဘူး။ ၀ယ္ယူသူက အခန္း 
ဖဲြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအတြက္ ကုန္ 
က်စရိတ္ ထပ္ၿပီး အကုန္အက်ခံ 
ရဦးမွာပါ။ တုိက္ပံုစံခ်င္းယွဥ္ရင္ 
ရန္ကုန္က ပို ၿပီး ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ 
နည္းရမယ့္အစား ဘာေၾကာင့္  
ေစ်းပိမု်ားေနရပါသလ။ဲ ပညာရငွ ္
ေတြ ေလ့လာႏႈိင္းယဥွၿ္ပီး သံုးသပ ္
ခ်က္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳစုထားသင့္ 
ပါတယ္။ ပညာရွငဆ္ိတုဲ့ေနရာမွာ 
အင္ဂ်င္နီယာေတြခ်ည္း သက္ 
သက္မဆိုလိုပါဘူး။ အိမ္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခဲြေရးပညာရွင္ေတြလည္း ပါမွ 
ျဖစ္ပါမယ္။ ဘယ္စီမံကိန္းမဆို 
အငဂ္်ငနီ္ယာေတြပ ဲတြကခ္်ကရ္င ္
စရိတ္ပို ႀကီးမားတတ္ပါတယ္။ 
ကိုယ့္ဘက္ကို Safe Side ဆိုၿပီး 
အရမ္းအသာယူေလ့ရိွလို႔ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ အိမ္ရာစီမံခန္႔ခဲြေရး ပညာ 
ရွင္က အိမ္ရာသံုးစဲြေနထိုင္ရမယ့္ 
သူေတြအတြက္ စိစစ္တဲ့အျမင္နဲ႔ 
ခ်ဥ္းကပ္႐ႈျမင္ေလ့ရွိေအာင္ ေလ့ 
က်င့္ထားသူေတြမို ႔  သူတို ႔ကိုပါ 
ၫႊန္းဆုိရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒုတိယဒီမိုက 
ေရစီေခတ္မွာ ပဲြဦးထြက္ တန္ဖိုး 
နည္းအမညသ္ံုးၿပီး ေပၚေပါကလ္ာ 
တဲ့ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ 
တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာ ႏႈိင္းယွဥ္ 
ၿပီး အျပန္အလွန္ သင္ခန္းစာယူ 
သင့တ္ာေတြ ယူႏိငုဖ္ုိ႔ (Plan Eva- 
luation) မွတ္တမ္းကို ေရရွည္ 
အတြက ္ရယူထားရမွာျဖစတ္ယ္။

ျမင့္မိုရ္ေဆြ  ယခုအခါ ရန္ကန္ုတုိင္းေဒသ 
ႀကီးက လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊ 
လင္ပန္းမွာ ပထမဆံုးပန္း၀င္လာ 
တဲ ့တနဖ္ိုးနည္းအမိရ္ာကိ ုျပညသ္ ူ
ေတြက ႀကိဳဆိုေနၾကတာ ေတြ႕ရွိ 
ရပါတယ္။ တန္ဖိုးနည္းစံခ်ိန္ မမီ 
ေသာ္လည္း ‘‘တစစ္ံတုစရ္ာက သ ု
ညထက ္သာစၿမ’ဲ’ (Something is 
better than nothing) ဆိုတာလို 
တစခ္န္းလွ်င ္သန္ိး ၁၂၀ နဲ႔ စတင ္
ေရာင္းခ်မယ့္ အပိုင္း (၁) ကိုပဲ 
၀ယ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါၿပီ။
   တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ 
ေရာင္းေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ အေရး 
အႀကီးဆံုးအခ်က္ေလးခ်က္ကို  
ေခတ္သစ္စနစ္သစ္နဲ႔အညီ တာ 
ထြက္ေကာင္းေကာင္း ေဆာငရ္ြက ္
ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ပထမဆံုးအ 
ခ်က္က အမွန္တကယ္ လိုအပ္ 
တဲ့ ျပည္သူေတြလက္ထဲကိုသာ 
ေရာက္ရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ၀ယ္ 
မည့သ္တူစဥ္ီးခ်င္းအတြက ္အေျခ 
ခံအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ 
(Criteria) ေတြ စနစ္တက် ျပဳစု 
ထားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖုိးနည္း 
အမိရ္ာ စမီကံနိ္းဆိတုဲအ့တိငု္း စမီ ံ
ကိန္းရဲ႕ အက်ိဳးကို ခံစားရမယ့္ 
ရည္မွန္းအုပ္စု (Target Group) 
ဟာ ၀င္ေငြနည္းျပညသ္မူ်ား (Low 
income group) ျဖစရ္မယ္ဆိတုာ  
အထူးေျပာဖို ႔ မလိုပါဘူး။ လက္ 
ေတြ႕မွာ ဘယ္အတိုင္းအတာအ 
ထုိ ၀ငေ္ငြရိွရမယ္။ မိသားစု၀င္ 
ေငြ၊ မိသားစဦုးေရ၊ အလပ္ုအကိငု ္
ရွိသူဦးေရ၊ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳး 
အစား၊ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းျဖစ္ 
လွ်င္ မည္သည့္အဆင့္ အစရွိတဲ့ 
အခ်က္ေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ 
ျပန္႔စဥ္းစားၿပီး သတမ္တွ္ေပးဖို႔ လိ ု
အပ္ပါတယ္။ 
 ပထမ ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာ 
NHB လို႔ေခၚတဲ့ ျပညသ္ူ႔အုိးအိမ္အ 
ဖဲြ႕ရဲ႕ အိမ္ခန္းေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံ 

ေတြဟာ အခ်က္အလက္စံုလင္ 
တာ၊ အမွတ္ေပးစနစ္ က်င့္သံုး 
တာ အလြန္ပင္စနစ္က်ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွရပါတယ္။ ေနာကပုုိ္င္းကာ 
လ အထူးသျဖင့္ မ.ဆ.လေခတ္ 
ကစၿပီး လက္သင့္ရာ ခ်ထားေပး 
ရင္း စနစ္ေတြ ပ်က္ကုန္တာပါပဲ။ 
ဘယ္အထိ ပ်က္သလဲဆိုရင္ ၀န္ 
ႀကီးအဆင့က္ ‘‘ယခုေလွ်ာကထ္ား 
သူသည္ အမွန္လိုအပ္၍ ခ်ထား 
ပါ’’ လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ လကမွ္တ္ထိုး 
ထားတဲ့ စာရြက္တိုေလးကို ၀န္ 
ႀကီး႐ံုးက ေလွ်ာကလ္ႊာတစ္ေစာင ္
နဲ႔တဲြၿပီး ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ 
ေလွ်ာက္လႊာရွင္ကို အခန္းခ်ထား 
ေပးၿပီးတဲ့ေနာက ္၀နႀ္ကီးမတွခ္်က ္
ပါတဲ့ စာရြက္ကို ႐ံုးအဖဲြ႕က ျဖဳတ္ 
ယ ူအျခားေလွ်ာကလ္ႊာတစ္ေစာင ္
နဲ႔ကပ္တင္ၿပီး ဌာနအတြင္းက ခ် 
ထားေရး အမိန္႔ယူလိုက္ပါတယ္။ 
ေနာကၿ္ပီး ၀န္ႀကီးမွတ္ခ်ကစ္ာရြက ္
ကို ျပန္ျဖဳတ္ၿပီး ေနာက္ထပ္အ 
လားတူ ေလွ်ာက္လႊာမွာကပ္ၿပီး 
ခ်ထားမိန္႔ ယူျပန္ပါတယ္။ ဒီလို 
နဲ ႔  ၀န္ ႀကီးကေပးတာ တစ္ဦး၊ 
ေအာက္ကေပးတာ ၁၀ ဦးျဖစ္ 
သြားတာ ၀န္ႀကီး မသိလိုက္ရွာပါ 
ဘူး။ န.အ.ဖ ေခတ္ေရာက္ေတာ့ 
၀န္ႀကီးက မွင္ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ မွတ္ခ်က္ 
ေပးတယ္။ စာသားက ‘‘ေလွ်ာက္ 
ထားသအူား မူႏငွ္ည့လီွ်င ္ေဆာင ္
ရြက္ေပးပါ’’ လို ႔ အတူတူေရးပါ 
တယ္။ ‘‘မူ’’ ဆိလုို႔ တျခားမထငပ္ါ 
နဲ ႔။ ၀န္ႀကီးက မင္အနက္ဆိုရင္ 
မေပးနဲ႔၊ မင္အနီဆိုေပးလို ႔ဆိုၿပီး 
ေအာက္ကို မွာထားပါတယ္။ မင္ 
အေရာင္မတူတာက ‘‘မူ’’ ျဖစ္ 
ေနပါတယ္။ အလြန္ပင္ တရား 
က်ဖို႔ ေကာင္းလွတဲ့စနစ္ကို ၾကား 
သိခဲ့ရျပန္ပါတယ္။
 ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တန္ဖိုးနည္း 
အိမ္ရာကို ေရာင္းခ်တဲ့ေနရာမွာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူေတြက 

၀င္ၿပီး လက္သင့္ရာကုိ ေရာင္းမ 
ေပးၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်ငပ္ါတယ္။ 
ဒါေလးတစ္ခုေတာ့ ခ်မ္းသာေပး 
ၾကဖို႔ သင္ပ့ါတယ္။ တုိကခ္န္းေစ်း၊ 
ေျမေစ်းေတြက အလြန္ ႔အလြန္ 
ေကာင္းေနတာ မုိ ႔  စနစ္တက်  
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ဖို ႔  အုတ္ေရာေရာ၊ 
ေက်ာက္ ေရာေရာ မျဖစ္ဖို႔ ရသင့္ 
တဲ့ျပညသ္ူေတြ မနစန္ာဖို႔၊ အေျခခံ 
အရည္အခ်ငး္သတ္မွတ္ခ်က္ကို 
စနစ္တက်ျပဳစုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 ဒတိုယအေရးႀကီးတဲအ့ခ်က ္
က ၀ယ္ယူခြင့္ရၿပီးသူက လံုး၀ 
မေနထုိငဘ္ ဲအျမတ္တင္ေရာင္းခ် 
မႈ၊ စတိသေဘာမွ် ေနထိုင္ၿပီး အ 
ျမတ္တင္ေရာင္းခ်မႈစတာေတြကို 
ထိထိေရာက္ေရာက္ တားျမစ္ဖို ႔ 
အတြက ္လဲႊေျပာင္းေရာင္းခ်မႈဆိငု ္
ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို 
ျပ႒ာန္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ၿပီး 
စလြယ္ေရးသားသတ္မွတ္႐ံႈမွ်နဲ ႔ 
မလံုေလာက္ပါဘူး။ တိတိက်က် 
အေရးယူမယ့္ အခ်က္အလက္ 
ေတြကို လက္ေတြ႕က်က် အျဖစ္ 
ႏိုင္ဆံုး စဥ္းစားၿပီး သတ္မွတ္ဖုိ႔ 
လုိအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ေငြနဲ႔ အိမ္ 
ခန္းေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ၿ ပီး  
ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္မယ့္ အ 
နာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားပါ ‘‘အေဟာ 
သကိ’ံ’ မျဖစဖ္ို႔ ဒအီခ်ကက္ိ ုအေရး 
ႀကီးအခ်ကအ္ျဖစ ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ ္
ပါတယ္။ တစ္ဆင့္ျပန္ေရာင္းၿပီး 
အျမတယ္ခူ်ငသ္ူေတြက တာစူေန 
ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို မထိန္းႏိုင္ 
ရင ္ျပညန္ယ္နဲ႔တုိင္းေဒသႀကီးေတြ 
မွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာအေရာင္း 
အ၀ယ္ေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ 
ေပၚလာမယ့္ အလားအလာက 
၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေနပါတယ္။ မ. 
ဆ.လေခတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ 
မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားျပန္တ႐ုတ္၊ ကု 
လားေတြဆီက ျပည္သူပိုင္သိမ္း 
တုိက္ခန္းေတြမွာ တိုင္းရင္းသား 

ေတြ ေနဖို႔ဆိုၿပီး ေနရာခ်ထားေပး 
ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမွန္တကယ္ 
ေနေရးကို  ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စနစ္က 
လံုး၀မထိေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ အခ်ိန္ 
တိုအတြင္းမွာပဲ လက္လဲႊေရာင္း 
စားသြားေတာ့ တ႐ုတ္၊ ကုလား 
လကထ္ဲျပန္ေရာကၿ္ပီး ျမန္မာေတြ 
က ၿမိဳ႕စြနမ္ွာ ဒံရုင္းဒံရုင္း ျဖစသ္ြား 
ေတာ့တာပါပဲ။ တန္ဖိုးနည္းအိမ္  
ရာေတြကုိ လြယ္လြယ္ေရာင္းၿပီး က်ဴ း 
ဘ၀ေရာက္သြားသူေတြ ႏိုင္ငံတ 
ကာမွာ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။
  တတိယ အေရးႀကီးဆံုးက 
အရစ္က်ေငြေပးသြင္းမႈစနစ္ကို  
က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ျပန္ ႔ေဆာင္ရြက္ 
ေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ 
တစလ္လွ်င ္ျမနမ္ာေငြ ငါးေသာင္း 
ထက္မပိုဘဲ အႏွစ္ ၂၀ မွ ၃၀ အ 
ထိ အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်တာ 
ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ၀ယ္ယူသလူစာ 
ရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ ေပး 
သြင္းေစတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္ 
ကို အိမ္ခန္းအပ္ႏွံ ၿပီး ေခ်းေငြနဲ ႔ 
၀ယ္ယူေစတဲ့ စနစ္လည္းျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒစီနစက္ိ ုတန္ဖိုးနည္းအိမ္ 
ရာဘ႑ာေငြစနစ္ (Financing 
Mechanism) အျဖစ္ တျခားအာ 
ဆီယံႏိုင္ငံေတြမွာပါ ေအာင္ျမင္ 
စြာ က်င့္သံုးေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 
အဲဒီစနစ္ေၾကာင့္ပဲ ထပ္ျမင့္တိုက္ 
ေတြေဆာကၿ္ပီး ေရာင္းႏုငိ၀္ယ္ႏိငု ္
တာ၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာအဆင့္ျမႇင့တ္င ္
ျခင္း (urban redevelopment) 
လုပ္ႏိုင္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္ 
မာႏိုင္ငံမွာ မၾကာမီက ေဆာက္ 
လုပ္ေရးႏွင့္  အိမ္ရာဖံြ ႕ ၿဖိဳးေရး  
ဘဏ္ (C.H.D Bank) ဆိုတာ 
ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ယေန႔ 
အထိ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲဆိုတာလို 
ဘဏ္ထဲက ဘဏ္ျဖစ္ၿပီး ထူးမ 
ျခားနားဘဏ္ျဖစပ္ါတယ။္ တနဖ္ိုး 
နည္းအိမ္ရာအတြက္ ဘ႑ာေငြ 
စနစ္ကို လံုး၀မလုပ္ေပးႏိုင္ရွာတဲ့ 

ဘဏ္ႀကီးျဖစ္ေနတာ အလြန္၀မ္း 
နည္းဖြယ္ ေကာင္းပါတယ္။ ၁၃ 
က်ပ္အတုိးႏႈန္းနဲ ႔  သံုးႏွစ္မွ်သာ 
အရစ္က်ေပး ခြင့္ျပဳႏိုင္တဲ့ ဘဏ္ 
ေလာကဟာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ 
အတြက္ဆိုရင္ ထိေရာက္တဲ့အ 
ေရာင္းစနစ္ (Effective Delivery 
System) ကို လံုး၀မ်က္ကြယ္ျပဳ 
ထားၾကသလိုပါပဲ။ လက္ေတြ႕မွာ 
သိန္း ၁၂၀ ေပးရမယ့္ အိမ္ခန္းကို 
၀ယယ္တူဲအ့ခါ ၁၀ ရာခိငု္ႏႈန္းကိပု ဲ
ပထမအရစ ္Down Payment အ 
ျဖစ္ လက္ငင္းေပးရမယ္ဆုိတာ 
ေတာင္ ေငြ ၁၂ သိန္းကို ၀င္ေငြ 
နည္းျပည္သူေတြက ဘယ္လိုမွ မ 
တတ္ႏိုင္ရွာပါဘူး။ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ 
 ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ထူေထာင္တဲ့ 
ဘဏ္က ပုဂၢလိကနဲ႔ ဖက္စပ္မ 
လုပ္ပါဘူး ။  ေဆာက္လုပ္ေရး  
(Construction) နဲ႔လည္း မေရာ 
ေႏွာပါဘူး။ တနဖ္ိုးနည္းအမိရ္ာအ 
တြက္ အစိုးရက သီးျခားေထာက္ 
ပံ့ခ်င္လြန္းလို ႔ ‘‘အစိုးရ အိမ္ရာ 
ဘဏ္’’ (Govt;Housing Bank) 
လို႔ ပီပီျပင္ျပင္ ထူေထာင္ၿပီး ေစ်း 
ကြက္စီးပြားေရးစနစ္ရဲ႕ ေငြေၾကး 
ေစ်းကြက္ထဲကိုပါ ထိုးေဖာက္၀င္ 
ေရာက္လာတာပါ။ တန္ဖိုးနည္း 
အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္သူနဲ႔ အိမ္ရာ 
၀ယ္သူႏွစ္ဦးလံုးကို  ေငြေခ်းပါ  
တယ္။ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာကို  
တျခားကိစၥ ေခ်းေငြဘဏ္တုိးႏႈန္း 
ထက္ တမင္ေလွ်ာ့ၿပီး ေခ်းပါတယ္။ 
အတိုးႏႈန္းအတူတူ မယူပါဘူး။ အ 
ရစ္ကိုလည္း ပိုမိုဆန္႔ထုတ္ေပးပါ 
တယ္။ ပုဂၢလိက တစ္ဦးခ်င္း အိမ္ 
ေဆာက္ေခ်းေငြကိုလည္း  အဲဒီ  
ဘဏက္ ထုတ္ေခ်းပါတယ္။ အဲဒ ီ
လိဘုဏမ္်ိဳး ျမနမ္ာႏိငုင္မံွာ အေႏွး 
နဲ႔အျမန္ ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစား 
ၾကေစခ်င္ပါတယ္။

ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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အခန္း (၄၀)
စစ္တပ္ဋီကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊
ဇြန္လ ၁၅ ရက္

ထိုေန႔က ဖူးခက္မွာ နံနက္ေစာ 
ေစာကတည္းကပင ္မိုးသည္းထန္ 
စြာ ရြာသည္။ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာ 
ေက်ာ္ေက်ာ္ခုိင္  (ေခၚ) ဂ်ဳိးႏွင့္  
ကိုသက္ခိုင္ပါ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္သို႔ 
ေရာက္ေနၾက၏။ ဂ်ဳိးကားကိသုက ္
ခိုင္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ သီးစုံ 
ပဲကုလားဟင္းခ်က္ရန္ ေရခဲေသ 
တၱာတြင္းမွ အသီးအရြက္မ်ဳိးစုံကို 
ထတုက္ာ မီးဖုိေခ်ာငမ္ွာ အလပု႐္ႈပ ္
ေန၏။ ဂ်ဳိးထက္အရင္ေရာက္ႏွင့္ 
ေနေသာ ကိသုကခ္ုငိ၏္ လကစ္ြမ္း 
ျပလကရ္ာ ၾကကသ္ားႏငွ္ ့ခ်ဥ္ေစာ ္
ခါးသီးဟင္းလ်ာကား ထမင္းစားပဲြ 
ေပၚတြင္ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိကာ 
ပဲကုလားဟင္းကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ 
ရွိ၏။
  ဇာတိေျမႏွင့္  ေ၀းကြာေန 
ရေသာ  ကာ လ မ်ားကားေသြ ႕ 
ေျခာက္ပ်င္းရိဖြယ္ေကာင္းေသာ 
ဘ၀ရက္စဲြမ်ား ျဖစ္ေလသျဖင့္  
စတိထ္ြက္ေပါကအ္ေနျဖင္ ့အာသ ီ
သရွိရာ ဟင္းမ်ဳိးစုံကို လက္တည့္ 
စမ္းခ်က္ျပဳတ္ေနၾကျခင္း  ျဖစ္  
သည္။ တစိမ့္စိမ့္ေစြေနေသာ မိုး 
ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ခပ္ပ်င္းပ်င္းရွိ 
သည္ႏငွ္ ့စာအပုစ္င္ေရ႕ွမွာေတာင ္
ၾကည့္ေျမာက္ၾကည့္လုပ္ေနေသာ 
ကိုသက္ခုိင္ကို  လွမ္း၍ေနာက္ 
လုိက္မိသည္။
 ‘‘ဒီတစ္ခါေတာ့ ဖူးခက္ကို 
ေရာက္ေနရတာ ဟန္က်ၿပီ ထင္  
တယ္။ ဗမာမယ္စၾက၀ဠာေလာင္း 
ေတြ ဖူးခက္မွာလာၿပီး စခန္းသြင္း 
ေလ့က်င့္ၾကမယ္ဆိုပဲ ကုိသက္ခိုင္’’ 
ကြၽန္ေတာ့္စကားအဆုံးတြင ္သကူ 
မဲ့ၿပံဳးၿပံဳးရင္း ခြန္းတုံ႔ျပန္သည္။
 ‘ ‘ေအးေပါ့ဗ်ာ။ မယ္စၾက 
၀ဠာေလာင္းေတြအတြက္ေတာ့  
စပြန္ဆာေကာင္းေကာင္း ရွိ ၾက 
တယ္ထငပ္ါရ႕ဲ။ ကြၽန္ေတာ္ၾကားမိ 
သေလာက္ ဘရာဇီးမွာ က်င္းပ 
ေနတဲ့ ကမၻာ့ဖလားေဘာလုံးပဲြအ 
တြက္ ဖိတ္ေခၚထားတဲ့ ျမန္မာ 
ျခင္းလုံးအဖဲြ႕အတြက္ေတာ့ ေငြ 
ကုန္ခံမယ့္သူ မရွိေသးဘူး ၾကား 
မိတယ္။ ဗမာ႐ုပ္ေသးအဖဲြ႕ ကမၻာ 
လွည့္ႏုိင္ဖို ႔လည္း ထိုနည္းလည္း 
ေကာင္းပဲတဲ့။ မဂၤလာဦး ပ်ားရည ္
ဆမ္းခရီးကို လကမၻာအထိ သြား 
ႏုငိတ္ဲ ့သူေဌးေတြေနတဲ ့တုငိ္းျပည ္
တဲ့ဗ်ာ။ ေနဦး၊ ခင္ဗ်ား မယ္စၾက 

မင္းဒင္ရဲ႕  
သက္ခိုင(္၂)
မင္းဒင္

၀ဠာကစိၥအသာထား၊ ခငဗ္်ားဆုငိ ္
နားက ၀ထစ္အပုိင္မွာ ေဆာက္ 
လက္စတိုက္ၿပိဳက်လုိ ႔  မြန္ဗမာ 
မေလး သုံးေယာက္အုတ္နံရံပိၿပီး 
ပဲြခ်င္းၿပီး ေသတာၾကားလုကိ္ေသး 
လား’’
 ‘ ‘ေအးဗ်ာ။ မေန႔က ဆိုင္  
ကိုလာတဲ့  မြန္အမ်ဳိးသမီးတစ္  
ေယာက္ေျပာလို႔ သလိုကိရ္တယ။္ 
အျဖစ္ဆုိးလုိက္တာဗ်ာ။ ကေလး 
မေလးေတြက အသက(္၁၇)ႏစွက္ 
ေန (၂၀) ၀န္းက်င္ပဲရိွၾကေသး 
တာ။ အမွန္က နံရံပိတာ မိန္းက 
ေလးခ်ည္း ေျခာက္ေယာက္တဲ့။ 
သုံးေယာက္ေသတယဆ္ိပုါေတာ။့ 
ေတာ္ေတာက့ိ ုစတိမ္ေကာင္းစရာ 
သတင္းပါပဲ’’
  ‘‘ခင္ဗ်ားမသိတာ ရွိေသး 
တယ္။ အဒဲမီြန္ဗမာမေလးေတြမွာ 
တစ္ေယာက္မွ ပတ္စ္ပုိ႔၊ ေ၀ါ့ခ္ပါမစ္ 
မရိွၾကဘူးတ့ဲဗ်ာ။ သူတို႔ ဖူးခက္ 
ကုိေရာက္တာ လပိုင္းပဲရွိေသး 
တယတ္ဲဗ့်။ ထုငိ္းႏုငိင္ံေရးမတည ္
ၿငိမ္တာေၾကာင့္ ပတ္စ္ပို ႔လုပ္ဖို ႔ 
လည္း အခြင္မ့သာဘူး။ ရငန္ာစရာ 
ေကာင္းတာက အဒဲကီေလးမေလး 
ေတြရ႕ဲ မဘိေတြလည္း အနီးနား မွာ 
ရိွေနၾကေပမယ့္ ပတ္စပုိ္႔၊ ေ၀ါ့ခပ္ါ 
မစ္မရွိၾကတာေၾကာင့္ ကိုယ့္သမီး 
အေလာင္းနားေတာင ္ကိယုမ္သရီ ဲ
တဲ့အျဖစ။္ အလပ္ုရွငက္ေတာ့ အမႈ 
မဖြင္ဖ့ို႔၊ အေလာင္းေတြကိ ုေျမက် 
တဲ့အထိ တာ၀န္ယူေၾကာင္း ေျပာ 
သတဲ့ဗ်ာ။ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ 
ဗ်ာ။ ဒကီေန႔ လႊတ္ေတာမ္ွာတငတ္ဲ ့
ႏိုင္ငံျခားေရာက္ အလုပ္သမား 
ေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို ႔  အထူး 
ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးအဆိဟုာ လႊတ္ 
ေတာ္မွာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သတဲ့။ တကယ့္ 
ကို  အံ့ ၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္ပါပဲဗ်ာ။ 

ထုိင္းနဲ႔ မေလးရွားေရာက္ ဗမာအ 
လုပ္သမားေတြကေတာ့ အဲဒီအ 
ဆို႐ႈံးနိမ့္တဲ့အတြက္ ဆႏၵျပ႐ႈတ္ခ် 
ပဲြေတြ လုပ္ၾကဦးမတဲ့’’
 ဖူးခကမွ္ာေနသညမုိ္႔ မြန္ဗမာ 
အလုပ္သမားတို႔၏ ရင္နာစရာအ 
ျဖစ္တို ႔ကို ႀကံဳဖူး ၾကားဖူးေပါင္း 
မ်ားလွသျဖင့္ထိုအေၾကာင္းတု႔ိကို 
ဆက္၍ မစဥ္းစားခ်င္ေသာ ကြၽန္ 
ေတာ္သည္ စကားလမ္းေၾကာင္း  
ေျပာင္းရန္ အားထုတ္မိျပန္သည။္
 ‘‘ကိုသက္ခုိင္၊ အခုထုိင္းမွာ 
စစတ္ပ္က အာဏာသမ္ိးထားတာ 
ေနာက္ဆက္တဲြဘာထူးေသးတုံး 
ဗ်။ အနီေတြ၊ အ၀ါေတြ အသတိံတ္ 
ေနတယ္ ထင္မိတယ္’’
 ‘‘အင္း၊ စစတ္ပထ္ုံးစံေပါဗ့်ာ။ 
အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္က 
အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ေတြ ႐ုံးထုိင္ခဲ့တဲ့ 
၀နႀ္ကီးဌာန႐ုံးေတြမွာ မထုငိ္ေတာ ့
ဘဲ စစ္႐ုံးခ်ဳပ္မွာပဲထုိင္ၿပီး တစ္ 
တုိင္းျပည္လုံးကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ စိုင္း 
ျပင္းေနၾကေလရဲ႕။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ 
အာဏာသမိ္းတာကိ ုကန္႔ကြကတ္ဲ ့
ဆႏၵျပသမားေတြၾကားမွာ လက္ 
သုံးေခ်ာင္းေထာင္တဲ့ သေကၤတ 
ေတြ ေခတ္စားေနတယ္။ အဲဒီ  
သေကၤတက The Hunger 
Games ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားထဲက 
ပုံစံမ်ဳိး အတုခိုး ၿပီး စစ္အာဏာ 
သမ္ိးမႈကိ ုအမႈအရာနဲ႔ အသတိံတ္ 
အေလးျပ ဳဆႏၵျပတာတ့ဲဗ်။ တကယ္ 
တမ္း ၀တၳဳထဲက အဓိပၸာယ္ကေတာ့ 
ခ်စ္ခင္တဲ့ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို 
ေက်းဇူးတင္မႈ၊ ေလးစားမႈနဲ႔ ႏႈတ္ 
ဆက္တဲ့  အဓိပ ၸာယ္သုံး မ်ဳိးကို  
ကိုယ္စားျပဳတာပါ။ ခင္ဗ်ားအိမ္ 
အျပငထ္ြကရ္င ္ေယာငလ္ို႔ေတာင ္
လကသ္ုံးေခ်ာင္း မေထာငမ္ိေစနဲ႔။ 
ဖမ္းမယ္လို႔ အမိန္႔ထုတ္လုိက္ၿပီ။ 

ထိုင္းစစတ္ပ္ဟာ ေခတ္ေနာက္ျပန္ 
ဆဲြေနတယ္လုိ႔ ထင္မိတယ္။ စစ္ 
သားဆုိတာ ဘာမဆုိလုပ္တတ္ 
တယ္ဆိုတ့ဲ အယူအဆအမွားႀကီးကုိ 
ဗမာစစ္တပ္ဆီကေနမ်ား အတု 
ခုိးေလေရာသ့လား မဆိုႏုငိဘ္ူးဗ်ာ’’
 ‘‘ဒီအတုိင္းဆို ထုိင္းစစ္တပ္ 
က အခ်ိန္အၾကာႀကီး အာဏာ 
သိမ္းထားမယ့္ သေဘာလား’’
 ‘‘ဟုတ္တယ္ဗ်။ အနည္းဆုံး 
လာမယ့္ ၂၀၁၅ ခုႏစွ ္ေမလအ ထိ 
သက္တမ္းရွိေနမယ္လို႔ ဆုိတယ္။ 
တကယ္ေတာ့ဗ်ာ စစ္တပ္ဆိုတာ 
မရွိမေကာင္း၊ ရွိမေကာင္းဗ်။ စစ္ 
တပ္နဲ႔ဆက္ဆံရတာ လူမိုက္အိမ္ 
မွာ ဖဲ႐ိုက္ရတာနဲ႔ တူတယ္’’
 ‘ ‘ ခ င္ ဗ်ားေျ ပာ လုိ က္ ရ င္  
အဆန္းခ်ည္းပဲ။ ကြ ၽန္ေတာ္က 
ခပ္ၿပိန္းၿပိန္းမုိ ႔ လူၿပိန္းနားလည္ 
ေအာင္ရွင္းပါဦးဆရာရယ္’’
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္ငယ္ငယ္က ႀကံဳ 
ခဲ့ရတဲ့အျဖစ္ေလး တစ္ခုဆိုပါ  
ေတာဗ့်ာ။ ကြၽန္ေတာဆ္ိတုဲ့ေကာင ္
က ၾကက၀္ိငု္းဆုပိါလုကိ၊္ ဖ၀ဲိငု္းဆု ိ
၀င္ကစားလုိက္ အတတ္ေကာင္း 
ေတြသင္ေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ ဖဲက 
လည္း ႐ုိက္တတ္ခါစဆိုေတာ့ ဖဲ 
၀ိုင္းလုိက္ရွာရတာေပါ့ဗ်ာ။ ခ်ာ 
တိတ္အရြယ္ဆိုေတာ့ ရပ္ကြက္ 
ထဲက အသုဘအိမ္ေတြမွာ ခုနစ္ 
ရက္၊ ခုနစ္လီ ဒိုင္ခံတဲ့ ဖဲ၀ုိင္းေတြ 
ဆီလည္း အေဖ့ရန္ေၾကာက္ၿပီး 
သြားလို႔မျဖစ္ျပန္တာေၾကာင့္ တုိး 
တုိးတိတ္တိတ္  က်ိတ္၀ိုင္းေတြ 
လုကိရ္ွာရတာေပါ။့ ဒလီုနိဲ႔ တစ္ေန႔ 
က်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ လမ္းရဲ႕ 
အဆုံး ဓနိေတာနားက ကိုေအာင္ 
စိုးတုိ႔အမိမ္ွာ က်တိ၀္ိငု္းလပုပ္ါေလ 
ေရာဗ်ာ။ ေအာင္စိုးရဲ႕အေမႀကီး 
က ပဲျပဳတ္ေရာင္းတယ္။ သူ႔အစ္ 

ကိုအႀကီးဆုံးက ဦးတင္ဦးတဲ့ ။ 
ကြၽန္ေတာတ္ို႔ ေက်ာင္းက ေက်ာင္း 
ဆရာဗ်။ ဆရာဦးတင္ဦးက အင္း 
လ်ားကန္မွာ ေရသြားကူးရင္း ေရ 
နစလ္ုိ႔ေသသြားတာ။ ေအာငစ္ိုးက 
ေတာ့သူ႔အစ္ကို ဆရာဦးတင္ဦးနဲ႔ 
အတန္းပညာေရာ၊ အက်င္စ့ာရိတၱ 
ပါ ညံ့တဲ့ေကာင္။ ထားပါေတာ့ 
ဗ်ာ။ အဒဲ၀ီိငု္းကိ ုကြၽန္ေတာန္ဲ႔ ရြယ ္
တူ၀ါသနာတူ  သူငယ္ခ်င္းသုံး  
ေယာက္လည္း ပါသြားေလရဲ႕။ 
သိပ္အၾကာႀကီးေတာင္ မကစား 
လုိက္ရပါဘူးဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ့္အ 
ေဖာ္ေတြပါသမွ် တက္တက္စင္ 
ေအာင ္ေျပာငတ္ာပါပ။ဲ ေျပာငမ္ွာ 
ေပါဗ့်ာ။ က်တိ၀္ုငိ္းဒုငိခ္တံဲ့ေအာင ္
စိုးက ဖလဲမိ႐္ိကုၿ္ပီး အခ်ဥ္ေဖာက ္
ေနတာကိုး။ ျဖစခ္်င္ေတာ ့သလူမိ ္
႐ုိက္ေနေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ့္ဖဲက 
စြတ္ေကာင္း ၿပီး  တစ္၀ိုင္းလုံးရွိ  
သမွ် ပိုက္ဆံေတြ ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕ 
မွာ ပုံေနတယ္။ ဒါကိုေအာင္စုိးက 
မင္းအႏုိင္နဲ႔ ပိုင္းလုိ႔မရဘူး။ မင္းနဲ႔ 
ငါ ႏွစ္ေယာက္တည္း ဆက္႐ိုက္ 
ရမယ္ဆုိၿပီး အက်ပ္ကိုင္ျပန္ေရာ 
ဗ်။ ဒီေကာင္က ကြၽန္ေတာ္တို ႔ 
ထက္ေလး၊ ငါးႏွစ္ပိုႀကီးေနေတာ့ 
ေၾကာက္ေၾကာကန္ဲ႔ပ ဲဆကက္စား  
ရတာေပါ့။ တစ္ခါတစ္ခါ ကံသ 
မားကို ဉာဏ္သမားက မယွဥ္ႏုိင္ 
ဘူးဆိုတာ အမွန္ပဲဗ်။ ေအာင္စိုး 
လိမ္ေနရင္း တန္းလန္းက ကြၽန္ 
ေတာ့္ဖဲဟာ ဆက္ေကာင္းေနတာ 
မို ႔  ေအာင္စိုးရဲ႕လိမ္နည္းလည္း 
ကနု၊္ ရွသိမွ်ေငြလည္း ကနုပ္ါေလ 
ေရာ။ အမွန္က ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဖဲ 
႐ိုက္ရၿပီးေရာဆိုၿပီး ဖဲကိုသာမဲေန 
တာ ကြၽန္ေတာ့္အေဖာ္ေတြ တစ္ 
ေယာက္မက်န္ အိမ္ျပန္ၾကတာမို႔ 
ေအာငစ္ုိးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ႏစွ္ေယာက ္

တည္းက်န္ခဲ့တာဗ်။ ဒီမွာတင္ 
ေအာင္စုိးဟာ လူမုိက္ဇာတိျပ 
ေတာ့တာပါပဲဗ်ာ။ သူ႔ခါးၾကားထဲ 
က အသြားေျခာကလ္ကမ္ေလာက ္
ရွိတဲ့  ဓားေျမာင္တစ္ေခ်ာင္းကို  
ထုတ္၊ ကြၽန္ေတာ့္ရင္၀ကိုေတ့ၿပီး 
ကြၽန္ေတာ့မ္ွာရွသိမွ် ေငြကိဇုြတလ္ ု
ယူေတာ့တာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္က 
ဆယ္င့ါးႏစွသ္ားေလာကဆ္ိုေတာ ့
လူမုိက္ေအာင္စိုးကို ဘယ္မွာလာ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ပါ့မတုံးဗ်ာ။ ငိုမဲ့မဲ့နဲ ႔ 
ျပန္ လာရတာေပါ့။ က်ိတ္၀ိုင္းမွာ 
ဖဲ လိမ္ခံရတာ ဘယ္သူ႔သြားတုိင္ 
မတုံးဗ်ာ။ အေဖ့တုငိဖ္ို႔ေနေန သာ 
သာ သူသိမွာေတာင္စိုးရေသး။ 
အလုခံရတ့ဲပိုက္ဆံက ဟိုေခတ္ 
က ေလးငါးဆယ္ေပါဗ့်ာ။ ဒါေပမဲ ့
ေအာင္စိုးလည္း သက္ဆုိးမရွည္ 
ရွာပါဘူး။ အသကသ္ုံးဆယ္ေက်ာ ္
ေလာက္အရြယ္ ဖဲ၀ုိင္းမွာ ဓားထုိး 
ခံရၿပီး ေသတာပါပဲ’’
  ‘ ‘ခင္ဗ်ားအျဖစ္ကလည္း 
ပုိကဆ္အံလခံုရတာေတာင ္က်ယ္ 
က်ယ္ မငုိ၀ံ့တဲ့အျဖစ္ပါလားဗ်ာ။ 
ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ အေၾကာင္းအရာ 
က အခုထုိင္းမွာ စစ္တပ္အာဏာ 
သိမ္းတဲ့ကိစၥနဲ႔ ဘယ္လိုပတ္သက္ 
သတုံးဗ်ာ’’
 ‘‘ခင္ဗ်ားဗ်ာ က်ားကိုက္ပါ 
တယ္ဆုိေနမွ အေပါက္ကေလးနဲ႔ 
လား ေမးေနသလိုပဲ။ အရင္ဆုံး 
ကြ ၽန္ေတာ္တို ႔  ဗမာ့တပ္မေတာ္ 
ႀကီးကို ၾကည့္ေလ။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ 
ကတည္းက တုိင္းျပည္ေခ်ာက္ 
ကမ္းပါးထ ဲမေရာက္ေအာငဆ္ိၿုပီး 
အာဏာသမိ္းလုကိတ္ာ တစတ္ုငိ္း 
ျပညလ္ုံးဆင္းရဲမဲြေတၿပီး ဖဲ၀ိုင္းမွာ 
ဓားေထာက္အလုခံရတာထက္ 
ေတာင္ ဆုိးကုန္ပါေရာလား။

အခ်ပ္ပို (A8) သုိ႔
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ထမင္းငတလ္ို႔ေသတဲမ့သာမရွိေသာ ႏုငိင္ံေတာ္
(တစ္)

 ေခတ္အဆကဆ္ကလ္ထုူကိ ု
မ်ကက္ြယ္ျပဳကာ အပုစ္ိုးသအူစိုးရ 
မင္းမ်ား၏ဘက္ကေန အၿမဲတမ္း 
ပင္း ၿပီးရပ္ခံလ်က္ စကားေျပာ 
တတ္ ၾကသူတို ႔  ဆိုေလ့ဆိုထရွိ  
ေသာ စကားတစ္ခြန္းရွိပါသည္။ 
‘‘ေဟ.့. ျမနမ္ာျပညမ္ွာ ထမင္းငတ ္
လို ႔ေသတဲ့မသာမရိွဘူးကြ’’ ဟူ 
ေသာ စကားပဲျဖစ္ပါသည္။ ခင္ 
ဗ်ားတုိ႔ ထငသ္ေလာကမ္ဆုိးပါဘူး 
ဟူေသာ အနက္အဓိပၸာယ္။
 ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မွစ၍ ဘက္ 
ေပါင္းစံုက ယိုယြင္းပ်က္စီးလာခဲ့ 
ေသာ ႏုငိင္ံေတာက္ိၾုကည္က့ာ စာ 
တတ္ေပတတ္ မ်က္စိႀကီးနားႀကီး 
အသြားအလာအဝင္အထြက္ေျခ 
ဆံလက္ဆံရွည္သူတုိ ႔က ႏုိင္ငံ့  
အေျခအေနကို မခ်ိတင္ကဲျဖင့္  
ညည္းေလ့ရွိသည့္အခါတုိင္းတြင္ 
ထုိသူတုိ႔သည္ ‘‘လမ္းျဖတ္ကူးတဲ့ 
အခါ၊ မ်က္ေမွာငမ္ၾကဳတ္ဘကဲူးတဲ့ 
လူဟာ၊ မိတ္ေဆြေတြရဲ႕ဒုကၡနဲ ႔ 
ကင္းကြာေနတဲ့သပူဲျဖစရ္မယ္’’ဟူ 
သည္ ့ဂ်ာမန္ကဗ်ာဆရာႀကီး ဘား 
တုိးဘရက္ခ်္ (Bertolt Brecht) 
၏ ကဗ်ာစာသားထကဲအတိုင္း လ ူ
ထုကို မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ေျပာေလ့ရွိ 
ပါသည္။ ခုနက ေရးျပခဲ့သည့္ 
အတိုင္း ျမန္မာျပည္မွာ ထမင္း 
ငတ္လို ႔ေသတဲ့မသာမရွိပါဘူးပဲ 
ေပါ့။
 ႐ုတ္တရက္ေတာ့  ဟုတ္  
သေယာင္ေယာင္ႀကီး။ စားစရာ 
ထမင္းမရိွ။ ဗုန္းခနဲပစ္လဲက်။ 
ဆန္႔ငင္ဆန႔္ငင္ျဖစ္။ ေသ။ ဒါမ်ိဳး 
မရွိပါဘူးဆုိတာမ်ိဳး ။  တကယ့္  
တကယ္က ငတ္သည္ဆိုေသာ 
အေျခအေနသည္ ထိုသူတုိ ႔ေတြး 
ထင္သေလာက္ ႐ိုးစင္းလွေသာ 
ကိစၥမဟုတ္ပါ။
 ၂၀၁၁ က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ 
စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံ
သား တုိ ႔၏ သက္တမ္း  (L i fe 
expectancy)မွာ ၆၅ ဒသမ ၁၅ 
ႏွစျ္ဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္က ၈၁ 
ဒသမ ၃ ႏွစ္၊ ဆြီဒင္က ၇၉ ဒသမ 
၉ ႏွစ္၊ ကေနဒါက ၇၉ ဒသမ ၂ 
ႏစွ၊္ စပိန္က ၇၉ ဒသမ ၁ ႏစွ၊္ ဆြစ ္
ဇာလန္က ၇၉ ႏွစ္၊ ဩစေၾတးလ် 
က ၇၉ ႏစွ၊္ အစၥေရးက ၇၈ ဒသမ 
၉ ႏွစ္၊ ေနာ္ေဝးက ၇၈ ဒသမ ၇  
ႏွစ္၊ ျပင္သစ္က ၇၈ ဒသမ ၇ ႏွစ္၊ 
အီတလီက ၇၈ ဒသမ ၆ ႏွစ္၊ ယူ 
ေကက ၇၇ ဒသမ ၉ ႏစွ၊္ ယူအကစ္ ္

ေမာင္သာခ်ိဳ

ေအက ၇၆ ဒသမ ၉ ႏွစ္စသည္ 
စသညမ္်ားႏငွ္ ့ႏိႈင္းယဥွလ္ိကု္ေသာ 
အခါ ျမန္မာတို႔ အသကတုိ္ေၾကာင္း 
ေပၚလြင္ေနပါၿပီ။
 ဘာေၾကာင့္ အသက္တို သ 
လဲ။ အလြယ္ဆံုးေျပာရရင္ ငတ္ 
လို႔ပါပဲ။

(ႏွစ္)
 အရြ ယ္ေရာက္ ၿ ပီးသူတစ္  
ေယာက္ ေန႔စဥ္စားသုံးရန္ ကိုယ္ 
ခႏၶာအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ (Body 
need)မ်ားကို က်န္းမာေရးပညာ 
ရငွမ္်ားက ထတု္ျပနထ္ားၿပီးျဖစပ္ါ 
သည္။
 Protein (အသားဓာတ္) 
50 grams, Fat (အဆီ) 70 
grams, Carbohydrats (ကစီ) 
310 grams, Sugar (သၾကား) 
90 grams, Sodium (ဆား) 2.3 
grams, Dietary Fibre (အမွ်င္) 
30 grams.
 ဒါက အေျခခံျဖစ္ပါသည္။ 
ေန ႔တိုင္းေန ႔စဥ္လူတစ္ေယာက္ 
ခ်င္း လူတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ လို 
အပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ မျဖစ္မေန 
စားကိုစားရမည့္ကိစၥ။
 အသားက ၅၀ ဂရမ္ဆုိေတာ့ 
က်ပ္သားႏွင့္တြက္ေသာ္ သံုးက်ပ္ 
သားေက်ာ္ေက်ာ္၊ ေလးက်ပ္သား 

ဆုပိါေတာ့။ လငူါးေယာကရ္ိွေသာ 
မိသားစုတစ္စုအဖို ႔  ၂၀ သား 
ေလာက္ ေန႔တုိင္းစားရန္လိုအပ္ 
ပါသည္။ ေန႔တိုင္းပါ။ ၁၅ က်ပ္ 
သားေလာက္ဝယ္ကာ အာလူးႏွင့္ 
ေရာၿပီး သံုးရကတ္စခ္ါ၊ ေလးရက ္
တစ္ခါစားၿပီး ၾကက္သားနဲ႔ကြဟူ 
ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဆိုလို 
ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စား 
သံုး ခဲ့ ၾကပါသလား။  ထုိ ႔အတူ 
သၾကား၊ ဆား၊ အမွ်င္ႏွင့္ ကစီ 
ဓာတ္ႂကြယ္ဝသည့္ဆန္မ်ား။
 ထမင္းၾကမ္းတစပ္န္းကန္ကိ ု
ဗယာေၾကာ္ကေလးမွ်ႏွင့္ ၿပီးခဲ့ရ 
ေသာရက္မ်ား၊ လက္ဖက္သုပ္ 
ကေလးမွ်ႏွင့္  ၿပီးခဲ့ရေသာရက္ 
မ်ား၊ ဘဥဲတစ္ျခမ္းႏငွ္ၿ့ပီးခဲရ့ေသာ 
ရကမ္်ား၊ ထန္းလ်ကတ္စခ္၊ဲ ေျမပ ဲ
ဆန္နည္းနည္းႏွင့္  ၿပီးခဲ့ရေသာ 
ရက္မ်ား၊ ငါးပိေထာင္းကေလး 
ငါပဖိတုဆ္ဆီမ္းကေလးတို႔ႏငွ္ ့ၿပီး 
ခဲ့ရေသာရကမ္်ား၊ မညသ္ည္ဟ့င္း 
ခတ္မွမပါသည့္ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္း 
ကေလး ဟင္းခ်ိဳကေလးမွ်ႏွ င့္  
ေခါက္ေသာက္ခဲ့ရေသာရက္မ်ား 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြမွာ အနည္းႏွင့္ 
အမ်ားေတာ့  ရွိထား ၾကသူေတြ 
ခ်ည္းပဲျဖစ္ပါသည္။ 
 ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငတ္ခဲ့ၾကပါ 

သည္။
(သံုး)

 ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ခႏၶာကိုယ္ႀကီး 
က ကစဓီာတ္ကိုေပးေသာ ထမင္း 
ႏွင့္ ပ႐ိုတိန္းကိုေပးေသာ အသား 
မွ်ကိသုာ လိအုပ္ေနတာမ်ိဳးမဟတု ္
ပါ။
 သတၱဳဓာတ္ေတြကိုလည္း  
လိုအပ္ပါသည္။ ကယ္လ္စီယမ္၊ 
မဂၢနီစီယမ္၊ ခ႐ိုမီယမ္၊ သံဓာတ္။ 
ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းေတြ၊ ပဲပိစပ္ေတြ၊ 
ဆယ္လ္မြန္ငါးေတြ၊ ဆာဒင္းငါး 
ေတြ၊ ေနၾကာ၊ ေျမပဲ၊ ဂ်ံဳ၊ အသီး 
အရြက္စိမ္းစိမ္း၊ ဥေတြ၊ ပင္လယ္ 
စာေတြ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွန္မွန္စား 
သံုးခဲ့ၾကပါရဲ႕လား။
 ဗီတာမင္ေအတုိ ႔ ၊  ဘီတုိ ႔ ၊ 
စတိုီ႔၊ ဒတုိီ႔၊ အီးတုိ႔၊ ေကတုိ႔ကိုေရာ 
ကြ ၽန္ေတာ္တုိ ႔  ႏုိင္ငံသားအမ်ား 
မွန္မွန္စားျဖစ္ ၾကပါစ။ ႏို ႔ေတြ၊ 
အသည္းေတြ၊ မုန္လာဥအနီေတြ၊ 
ငါးႀကီးဆီေတြ၊ အဝါေရာငရ္ႊမ္းတဲ ့
အသီးေတြ၊ ငါးေတြ၊ ဒိန္ခဲေတြ၊ 
ခရမ္း ခ် ဥ္ေတြ ၊  သံပရာေတြ ၊ 
ေရွာက္ေတြ၊ သစသ္ီးအဆန္ေတြ၊ 
ပန္းေဂၚဖီေတြ၊ ဟင္းႏုနယ္ေတြ၊ 
အ႐ိုးပါဝါးစားႏုိင္တဲ့ငါးေတြ၊ ေရႊ 
ဖ႐ံုသီးေတြ။ အမ်ိဳးအစားစံုစံုလင္ 
လင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ တစ္ႏုိင္ငံလံုး 

စားသံုးေနၾကပါစ။
 မည္ကာ မတၱထမင္းကို က 
ျပက္ကေခ်ာ္ဟင္းကေလးေတြနဲ ႔ 
အသက္ရွင္ေနတယ္ဆို႐ံုကေလး 
စားသံုးေနခဲ့ ၾကတာ မဟုတ္ဘူး 
လား။
 ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ဆံပင္ 
ကေလးေတြျဖဴလုိ ႔ ။  ဆံပင္အ 
ေရာင္ေတြက နကၿ္ပီးေတာ ့ေမွာင ္
မေနၾကေတာဘ့ူး။ မ်ကလ္ံုးေတြက 
ေတာက္ေတာက္ပပမရွိ။ အ႐ိုး 
အဆစ္ေတြက ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေခြေခြ။ 
အသားအေရေတြက ေလ်ာ့ ရိ  
ေလ်ာ့ရဲ။ လူကေလးေတြက ေသး 
ေသးညႇကည္ႇက။္ ႏႈတ္ခမ္းကေလး 
ေတြျဖဴေဖြးလုိ႔။ မ်ကတ္ြင္းကေလး 
ေတြက်လုိ႔။ ရငဘ္တ္ကေလးေတြ 
က ႐ႈ႕ံလို႔က်ံဳ႕လို႔။ လက္ျပငက္ေလး 
ေတြကကုန္းလုိ႔။ အ႐ိုးေပၚအေရ 
တင္ နားထင္နားရင္းကေလးေတြ 
ခ်ိဳင့္လို႔ခြက္လို႔။ သည္လိုနဲ႔ပဲ တစ္ 
မ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ သက္တမ္း (Life 
expectancy)က က်ဆင္းသြား 
လိုက္တာ။
 ေၾကကြဲစရာေကာင္းတာက 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြဟာ ကိုယ္ 
ခႏၶာအတြက ္လိအုပ္တဲအ့ရာေတြ 
ကို စားပါလုိ႔ လမ္းၫႊန္ထားသည္ 
မ်ားကိ ုမစားႏုငိ႐္ံမုွ်သာမက မစား 

ပါနဲ ႔ဆုိသည္မ်ားကို စားေနရရွာ 
တာ အမ်ားအသိပါ။ Monoum 
Saturated Oil လုိ႔ေခၚေသာ ပဆဲ၊ီ 
သံလြင္ဆီကိုစားပါ၊ မတတ္ႏုိင္ပါ 
က အသင့္အတင့္ေကာင္းေသာ 
Polyum Saturated Oil ေခၚ 
ေျပာင္းဖူးဆ၊ီ ႏမ္ွးဆ၊ီ ေနၾကာဆ၊ီ 
ပဲပိစပ္ဆီကို  စားပါဟုဆုိေသာ္ 
လည္း  ကြ ၽန္ေတာ္တို ႔တစ္ေတြ  
Saturated Oil ေခၚ ေဘးအႏရၲာယ္ 
အလြန္ႀကီးသည့္ စားအုန္းဆီကို 
စားသံုးေနၾကဆပဲါ။ ငတတ္ာကိုး။ 
ပိုက္ဆံမွမရွိိတာ။ ေသြးတုိးတိုး  
ေလျဖတ္ျဖတ ္ႏလွံုးေရာဂါျဖစ္ျဖစ ္
စားၾကရရွာတာပဲေပါ့။
 အရက္ေသာက္ခ်င္ရင္ အ 
မ်ိဳးအစားေကာင္းတာေလးေရြး  
ေသာကလ္ို႔ လမ္းၫႊန္ေသာလ္ည္း 
တစ္ပုလင္းသိန္းႏွစ္ဆယ္၊ သိန္း 
သံုးဆယ္ အတန္းအစားေတြကို 
အသာထားလို႔ တစ္ေသာင္းခြ၊ဲ ႏစွ ္
ေသာင္းတန္၊ သံုး၊ ေလးေသာင္း 
တန္ေတြ အနားကိုေတာငမ္ ွရစသ္ ီ
ရစ္သီမလုပ္ႏုိင္တဲ့အခါ ငါးဆယ္ 
ဖိုးေပးပါဦး တစ္ခြက္ေမာ့ခ်၊ တစ္ 
ရာဖိုးေပးပါဦး တစခ္ြက္ေမာခ့်လပု ္
ၾကရတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကလူ 
ေတြပါ။
 ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ကုန္ေဈး 
ႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံကာ လူတစ္ 
ေယာကစ္ားဖို႔အတြက ္တစ္ေန႔ေငြ 
မည္မွ်သံုးစြဲသင့္သနည္းဆိုေသာ 
စာရင္းဇယားကိ ုကြၽန္ေတာၾ္ကည္ ့
ဖူးပါသည။္ ၇၆၃ က်ပ္တဲ။့ ဝတ္ဖို႔၊ 
ေနဖို ႔၊ ပညာသင္ဖို ႔၊ ေဆးကုဖို ႔၊ 
အလွျပင္ဖို ႔၊ အပန္းေျဖဖို ႔၊ လွဴဖို ႔ 
တန္းဖို ႔မပါ။ စားဖို ႔သက္သက္ 
၇၆၃ က်ပ္။ သို႔ဆုိလွ်င္ မိသားစု 
ငါးေယာက္ရွိေသာ္ ၃,၈၁၅ က်ပ္ 
လိုမည္ေပါ့။ ဝင္ေငြ ၃,၀၀၀ ပဲရိွ 
ေသာ္ ဘယ္လိုလုပ္ရပါ့။ အခုထိ 
တစ္ေန႔လုပ္ခ ၁,၀၀၀၊ ၁,၅၀၀ 
သာရရွိေသာ အလုပ္မ်ားရွိေနပါ 
ေသးသည္ဆုိလွ်င္ စာဖတ္သူယံု 
ၾကည္ႏိုင္ပါစ။

(ေလး)
 ျမန္မာတို႔ အသက္တိုၾကရွာ 
ပါသည္။ ရွင္စဥ္မွာလည္း စြမ္း 
ေဆာင္ရည္တုိ ႔  က်ဆင္း ၾကပါ 
သည္။ ျမန္မာျပည္မွာ ထမင္း 
ငတ္္လို ႔ေသတဲ့မသာမရွိပါဘူးဟု 
ဆုိေသာ သူတုိ ႔  မည္သို ႔ေသာ 
အခ်က္အလက္ စာရင္းဇယား 
မ်ားႏွင့္ ေျပာရဲဆုိရဲရွိခဲ့ ၾကသလဲ 
ဆိုသည္ကို ကြၽန္ေတာ္သိလိုလွပါ 
သည္။ ။ 
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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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ျပင္ေပးပါ မညာပါနဲ႔ ပညာေရးရယ္
ျမန္မာ့ပညာေရးကိ ုကမၻာ့အဆင့မီ္ 
ေအာင ္ျပဳျပင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပင ္
စရာမ်ားတဲ့ ျမန္မာ့ပညာေရးရဲ႕ 
အားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပ 
ခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈေတြ  လုပ္ေနပါတယ္ 
ေျပာေျပာ မျပင္ေသးတာေတြ အ 
မ်ားႀကီးရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒီ 
ထမွဲာမွ အဆင့္ျမင့ပ္ညာမွာ ပညာ 
သင္ၾကားေပးေနတဲ့ တကၠသုိလ္ 
ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ပါရဂူဘြဲ႕ 
ဆက္လက္သင္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္ 
ၿပီး တကၠသိုလ္တစ္ခုက ကထိက 
တစ္ေယာကရ္႕ဲ ရငဖ္ြင့သ္ကံိ ုခစံား 
ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
 အဲဒီဆရာမက အရင္က အ 
ေျခခံပညာမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင ္
ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္ 
က နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပ ရာထူးေခၚ 
တဲ့အခါ တရားဝင္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ 
တယ္။ အဲဒီတုန္းက ဝန္ထမ္းဆို 
ရင ္အသက(္၄၀)ႏစွ္ေအာက ္ေခၚ 
တာမို႔ နည္းျပအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္တဲ့အခါမွာ အသက္က 
(၃၅)ႏွစ္ ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 
သူက မႏၲေလးတကၠသိုလ္က 
ေက်ာင္းၿပီးတာမို ႔ ပါရဂူဘြဲ႕ကို 
မႏၲေလးတကၠသိုလ္မွာ တက္ခ်င္ 
ေပမယ့္ အဲဒီတုန္းက ရန္ကုန္ 
တကၠသိုလ္မွာပဲ ရတာဆုိေတာ့ 
ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ မ 
တက္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ မႏၲေလးတကၠ 
သိုလ္က ဖြင့္တဲ့အခါမွာေတာ့ သူ႔ 
ရ႕ဲအသကက္ (၄၅)ႏစွ္ျပည့သ္ြားၿပီ 
ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ တက္ 
ခြင့္မရေတာ့ပါ။ ‘‘ဆရာဆုိတာ 
ထာဝရေက်ာင္းသားႀကီးပါ’’ဆုတိဲ ့
စကားနဲ႔အည ီပညာဆကသ္ငခ္်င ္
ေပမယ့္ အဆင့္ျမင္ပ့ညာရ႕ဲ ေခတ္ 
နဲ႔မညတီဲ ့သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ မျပင ္
ေပးတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားခ်င္းအ 
တူတူ လြတ္လပ္စြာ ပညာသငခ္ြင့ ္
မရွိတာကို ရင္ဖြင့္လာတဲ့အတြက္ 
ကုိယ္စား ေဆြးေႏြးတင္ျပရျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။
 အဆင့္ျမင္ပ့ညာဦးစီးဌာနရ႕ဲ 
သတ္မွတ္ခ်ကအ္ရ အသက(္၄၅) 
ႏွစ္ေက်ာ္ရင္ ပါရဂူဘြဲ႕ ဝင္ခြင့္ေျဖ 
လို႔ မရေပမယ့္ ဝါရင့္ပါရဂူဘြဲ႕ယူ 
လုိ႔ရပါေသးတယ္။ ဒါကေတာ့ ဘာ 
သာရပ္ဆုငိရ္ာ သုေတသနလပ္ုၿပီး 
ပညာေရးေကာမ္တကီိ ုက်မ္းတင ္
ျပၿပီး ဘြဲ႕ယူရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ 
ေပမဲ့ အဒဲမွီာလညး္ ကန္႔သတ္ခ်က ္
ေတြက တြဲဖက္ပါေမာကၡဆုိရင္ 
လုပ္သက္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိေပ 
မယ့္ ကထိကဆုရိင ္လကရိွ္ရာထူး 
မွာ လုပ္သက္ ၁၀ ႏွစ္ရွိရမယ္လုိ႔ 

ျမသီတာ

သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ 
အဲဒီ ဆရာမက အခုမွ ကထိက 
လုပ္သက္ အနည္းငယ္ပဲ ရိွေသး 
တာမုိ႔ ေမွ်ာ္လင့ခ္်ကမ္ရိွ ျဖစ္ေနပါ 
တယ္တဲ့။ ကထိကလုပ္သက္ ၁၀ 
ႏစွဆ္ိရုင ္သကူ ပငစ္ငယ္တူဲအ့ခ်နိ ္
ေရာက္ေနပါၿပတီဲ။့ သတူို႔ရ႕ဲ ရာထူး 
တုိးကလည္း ကမံေကာင္းစြာ ဘက ္
လိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ပံုမွန္ထက္ 
ေနာကက္်ခဲပ့ါတယ။္ သတူုိ႔ရ႕ဲေရ႕ွ 
အသုတ္က VIP ရဲ႕ သားသမီးပါ 
ေတာ့ ရွားပါးေမဂ်ာဆုိၿပီး နည္းျပ 
ကေန လ/ထ ကထိကရာထူးကုိ 
လုပ္သက္သံုးႏွစ္ ျပည့္တဲ့သူေတြ 
ကို တိုးေပးခဲ့တာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူ 
တုိ႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ဝင္တဲ့ အသုတ္က 
ေတာ့ VIP ရဲ႕ သားသမီးေဆြမ်ိဳး 
မပါတာရယ္၊ အရင္ စစ္အာဏာ 
ရွင ္အစိုးရ အလိကု် ကပ္ဖားတတ္ 
တဲ ့ဝနႀ္ကီးရ႕ဲ ႏုငိင္ံေတာဘ္တဂ္်က ္
ေလွ်ာ့ခ်မယ္ဆိုတဲ့ ႐ိုက္ခ်က္ေတြ 
ေၾကာင့္ နည္းျပကေန လ/ထ 
ကထိကကုိ ပံုမွန္ဆုိရင္ ခုနစ္ႏွစ္ 
မွာ တိုးေပးရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ရွစ္ 
ႏစွခ္ြဲေက်ာ ္ကိုးႏစွန္ီးပါးၾကာမ ွတုိး 
ေပးပါတယ။္ အဒဲီေနာကက္်ေတာ ့
၂၀၀၂ ခုႏစွ ္အသတ္ုမွာေတာ့ VIP 
ရ႕ဲ သားသမီး ျပန္ပါလာေတာ့ ခုနစ ္
ႏွစ္ မျပည့္ခင္ ရာထူးတုိးတင္ခုိင္း 
ၿပီး ရာထူးတုိးအမိန္႔ကလည္း သပ္ိ 
မၾကာခင္မွာ ထြက္လာပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင္ ့ပညာေရးမွာလည္း ခ႐ိနု ီ
ေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ဆရာ၊ 
ဆရာမေတြထဲမွာ မညီမွ်မႈေတြရွိ 
ေနတဲ့အတြက္ ဒါေတြ မျပင္ႏုိင္ 
ေသးသမွ် ပညာေရးတုိးတကမ္ႈက 
ေဝးေနဦးမွာပါ။ စာေရးသူရဲ႕ သူ 
ငယ္ခ်င္းအသုတ္ကေတာ့ လ/ထ 
ကထိကကေန ကထိကရာထူး တုိး 
ေတာ့လည္း ေလးႏွစ္ျပည့္ သတ္ 

မတွ္ေပမယ္ ့ငါးႏစွတ္င္းတင္းျပည့ ္
မွ ရာထူးတင္ခုိင္းပါတယ္တဲ့။ အ 
ေျခခံပညာက ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ 
ထမ္းေဆာငတ္ဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ အ 
ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသက္ကႀကီး 
ေနၿပီး ရာထူးတုိး ေနာက္က်ေနပါ 
တယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ အေျခခံ 
က ဆရာမလည္း ႏုငိင္ရံ႕ဲအေရးပါ 
တဲ ့တာဝနက္ု ိထမ္းေဆာငခ္ဲတ့ာမို႔ 
ေလးစားစြာ ဆကဆ္ၿံပီး ေနရာေပး 
သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီ 
ေတာ့ ဝါရင့္ပါရဂူဘြဲ႕ တက္ခြင့္ရ 
ေအာင ္ကထိကလပ္ုသက ္၁၀ ႏစွ ္
သတ္မွတ္ထားမႈကို ျပင္ဆင္ေပး 
ၿပီး စုစုေပါင္းလုပ္သက္ ၁၅ ႏွစ္ 
ေက်ာ္လုိ႔ သတ္မွတ္ေပးေစခ်င္ပါ 
တယ္။
 ကြၽန္မရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းက 
ေတာ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒအရ အ 
ေရအတြက ္ဦးစားေပးထတု္ေနတဲ ့
ျပညတ္ြင္းက ပါရဂဘူြဲ႕ကိ ုအထင ္
ႀကီးလို႔ မဟုတ္ေပမယ့္ ဒီေလာက 
မွာေနရင ္ဒဘီြ႕ဲကုယိမူ ွကိယုလ္ည္း 
မညံ့ဘူးဆိုတာကို ျပခ်င္လုိ႔ပါတဲ့။ 
သကူ ေက်ာင္းသားေတြကု ိစာသင ္
တဲ့အခါ ေဒါကတ္ာမဟုတ္ေပမယ့္ 
ကုိယ္သင္ရမယ့္ ဘာသာရပ္ကုိ 
ကြၽမ္းက်င္ေအာင္ အၿမဲတမ္းႀကိဳး 
ပမ္း ေလ့လာေနသလုိ ကိုယ္တုိင္ 
သုေတသနလုပ္ေနကာ စာတမ္း 
ေတြလည္း ဖတ္ေနၿပီး ေက်ာင္း 
သားေတြရ႕ဲ သုေတသနက်မ္းေတြ 
ကိလုည္း က်မ္းႀကီးၾကပ္သအူျဖစ ္
ေစတနာထား ေဆာင္ရြက္ေနပါ 
တယ္တဲ့။ သကူ ေလးစားၾကညည္ိဳ 
ရတဲ့ ပါေမာကၡ(အၿငမ္ိးစား) ဆရာ 
ႀကီးတစ္ဦးက မွာသြားတယ္တဲ့။ 
ျပည္တြင္းပါရဂူဘြဲ႕ မရေပမယ့္ 
ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင္း သက္ေသျပ 
တဲ့အေနနဲ႔ စာကို အဆက္မျပတ္ 

ဖတ္ဖို႔လုိသလို အဂၤလိပ္ကုိလည္း 
‘‘အၾကား၊ အဖတ္၊ အေျပာ၊ အ 
ေရး’’ဆုိတဲ့ 4Skills ကို ကြၽမ္းက်င္ 
ေအာင္ ေလ့လာပါလုိ႔ မွာၾကားခဲ့ 
ပါတယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာႀကီး 
စကားကိ ုနာခခံဲတ့ဲအ့တြက ္သတူုိ႔ 
ဌာနမွာဆုိရင္ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရၿပီး 
သူနဲ႔ယွဥ္ရင္ သူက မညံ့တဲ့အျပင္ 
တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ သူက ပုိသာ 
ေနတာကို တျခားသူေတြရဲ႕ မွတ္ 
ခ်က္ခ်မႈက သက္ေသျပေနပါ 
တယ္တဲ့။ တခ်ိဳ႕ဆိရုင ္ေဒါကတ္ာ 
သာဆုတိယ္ အဂၤလပ္ိမကြၽမ္းက်င ္
တာေတြ၊ သင္ရမယ့္ ဘာသာရပ္ 
ကို မကြၽမ္းက်င္တာေတြ၊ သူတစ္ပါး 
ရဲ႕ အိမ္ေထာင္နဲ႔ လူမႈေရးေဖာက္ 
ျပန္တာေတြ၊ ေက်ာင္းက အတန္း 
ကို မွန္မွန္မဝင္ဘဲ ေငြရမယ့္ အ 
ျပငက္်ဴရွငက္ိတုကဖ္ုိ႔ ဆရာ့သကိၡာ 
မရိွ လပ္ုေဆာငတ္ာေတြ ေတြ႕ျမင ္
ေနရေတာ့ အတန္းထမွဲာ ေစတနာ 
ထားကာ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ သူ႔ 
ရဲ႕ ဆရာမဘဝကုိ လိပ္ျပာသန္႔ 
သန္႔နဲ႔ ေနႏုိင္လို႔ ေက်နပ္တယ္လုိ႔ 
ဆိပုါတယ္။ ဒါေၾကာင့ ္သူ႔အတြက ္
ကေတာ့ ပါရဂူဘြဲ႕ကို မတက္ရ 
လည္း အေရးမႀကီးေပမယ့္ သူနဲ႔ 
ဘဝတူ ဆရာ၊ ဆရာမေတြထဲက 
တက္ခ်င္တဲ့သူေတြ ရွိႏုိင္တာ 
ေၾကာင့္ ကထိကလုပ္သက္ စုစု 
ေပါင္း ၁၀ ႏွစ္ဆုိတာကို ျပင္ေပး 
ေစခ်ငပ္ါတယ္။ ဘာေၾကာင့လ္ဆဲု ိ
ေတာ ့ကထကိလပုသ္က ္ငါးႏစွဆ္ု ိ
ရင္ တြဲဖက္ပါေမာကၡရာထူးတုိး 
တငခ္ြင့ရ္ၿပီး ပါရဂဘူြ႕ဲရသသူာ ျဖစ ္
ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားခ်က္ရိွ 
တာေၾကာင္ ့ဆရာ၊ ဆရာမ အခ်ငး္ 
ခ်င္း မညီမွ်တဲ့ ဘဝေတြရွိေနလို႔ 
တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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 ypönf; ,lepf aps;EIef; 
   (uefa':vm)
 ေရႊ ေအာင္စ ၁,၃၁၄.၈၀
 ေရနံစိမ္း စည္ ၁၁၄.၇၃
 ေငြ ေအာင္စ ၂၀.၈၆
 ေၾကးနီ ေပါင္ ၃.၁၂
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ mmbtu ၄.၅၅

2014 ZGef  21 &uf aygufaps;EIef;jzpfonf/

,lepf 0,f a&mif;

1 a':vm (tar&duef) 972 980 usyf
1 a':vm (pifumyl) 773 783 usyf
1 ,l½dk (Oa&myor*¾) 1315 1333 usyf
1 bwf (xdkif;) 30.1 30.4 usyf
1 ,Grf (w½kwf) 155 158 usyf

၁ ေဒၚလာ ၀.၅၈၇၇ ေပါင္ (ၿဗိတိန္)
၁ ေဒၚလာ ၀.၇၃၅ ယူ႐ုိ    (ဥေရာပသမဂၢ)
၁ ေဒၚလာ ၁၀၂.၀၆ ယန္း (ဂ်ပန္)
၁ ေဒၚလာ ၆.၂၂၄ ယြမ္ (တ႐ုတ္)
၁ ေဒၚလာ ၆၀.၁၆ ႐ူပီး (အိႏိၵယ)
၁ ေဒၚလာ ၁.၂၄၈၇ ေဒၚလာ (စင္ကာပူ)
၁ ေဒၚလာ   ၁,၀၂၀.၈၁ ၀မ္ (ကုိရီးယား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၂၂၂၅ ရင္းဂစ္  (မေလးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃၂.၄၅ ဘတ္  (ထုိင္း)
၁ ေဒၚလာ ၁၁,၉၇၂.၀၀ ႐ူပီးယား  (အင္ဒုိနီးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၂၁,၂၈၀.၀၀ ေဒါင္ (ဗီယက္နမ္)
၁ ေဒၚလာ ၄၃.၈၇ ပီဆုိ  (ဖိလစ္ပုိင္)
၁ ေဒၚလာ ၇.၇၅၁၅ ေဒၚလာ (ေဟာင္ေကာင္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၆၄၇ ေဒၚလာ  (ၾသစေၾတးလ်)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၄၉၈ ေဒၚလာ  (နယူးဇီလန္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၇၅၅ ေဒၚလာ (ကေနဒါ) 
၁ ေဒၚလာ ၃၄.၄၄၂၅ ႐ူဘယ္  (႐ုရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၆၇၂၉ ဒါရမ္ (UAE)
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ဟန္းဆက္အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္စီစဥ္
ျပည္သိမ္း

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၂၃
 ျပည္ပမွ  ဟန္းဆက္မ်ား 
အလံုးေရသန္းႏွင့္ခ်ီ ေမွာင္ခိုတင္ 
သြင္းေနျခင္းေၾကာင့္ တရားဝင္ 
တင္သြင္းႏိုင္ရန္အခြန္ႏႈန္းထား 
မ်ားေ လွ်ာ့ ခ်ေ ပး ရ န္  စီ စ ဥ္ေ န 
ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန 
မွ သတင္းရရွိသည္။
 ‘ ‘ဟန္းဆက္ကို  ေဖာင္ဒီနဲ ႔ 
သြင္းမယဆ္ုရိင ္အေကာကခ္ြနက္ 
သညုရာခိငု္ႏႈန္းပ။ဲ ဒအီတိငု္းသြင္း 
မယ္ဆိုရင္ေတာ့ငါးရာခိုင္ႏႈန္း အ 
ခြန္ေကာက္ပါတယ္’’ ဟု အေကာက္ 
ခြန္ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး 

သိန္းေဖကေျပာၾကားသည္။
 အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ၌ ဟန္း 
ဆကမ္်ားကိ ုျပညပ္မွတငသ္ြင္းရာ 
တြင္ ေျခာက္ႏုိင္ငံမွာ အခြန္ေကာက္ 
ယူျခင္းမရွိေသာလ္ည္း ျမနမ္ာ၊ လာ 
အိ၊ု ဘ႐ူႏိငု္းႏိငုင္တံို႔က အေကာက ္
ခြနင္ါးရာခိငု္ႏႈန္းႏငွ့ ္ကေမၻာဒီးယား 
ႏိင္ုငံက ဆယ့္ငါးရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္  
ယူေၾကာင္းသိရသည္။
 ‘ ‘အခြ န္ႏႈ န္းထားကိုေလွ်ာ့  
ေပးမယ္ဆိုရင္ တရားဝင္အခြန္ 
ေဆာင္ဖို ႔အတြက္ စည္း႐ံုးေပးပါ့ 
မယ္’ ’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီ 
ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ တာဝန္ 
ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

 လက္ရိွတြင္ ျပည္ပမွဟန္း 
ဆက္မ်ားတင္သြင္းရာ၌ တရား 
မဝင္ေမွာင္ခိုက ကိုးဆယ့္ခုနစ္ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အလံုးေရ ၁၀ သန္း 
ေက်ာ္တြင္ ႏွစ္သိန္းဝန္းက်င္သာ 
အခြန္ေဆာင္ေနေၾကာင္း စီးပြား 
ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္ 
စုဝန္ႀကီးဦးဝင္းျမင့္ကေျပာသည္။
 တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ား 
ကို ေရြ႕လ်ားအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖမ္း 
ဆီးမိမႈမွာ ခုနစ္လအတြင္း ဟန္း 
ဆက္အလံုးေရကိုးေထာင္ေက်ာ္ 
ႏငွ့္ က်ပသ္န္းႏစွ္ရာေက်ာဖ္မ္းမခိဲ ့
ၿပီး ကိယုပ္ိငုယ္ာဥမ္်ား၊ ေမာ္ေတာ ္
ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ အငွားယာဥ္မ်ား၊ 

ခရီးသည္ယာဥ္မ်ားတြင္ အမ်ား 
ဆံုး ဖမ္းဆီးမိသည္ဟုဆိုသည္။
 ျမန္မာႏို င္ ငံတြင္  မိုဘို င္း  
ဆင္းမ္ကတ္မ်ားေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာ 
လာျခင္း၊ ဆကသ္ြယ္ေရးလပ္ုငန္း 
တြင္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားလာ 
ေရာက္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္
မိဘုိငု္းဟန္းဆကလ္ိအုပခ္်ကမ္်ား 
ၿပီး သံုးစြဲမႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္ 
လာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အခြန္ 
ႏႈန္းထားမ်ား အျမန္ေလွ်ာခ့်ေပးမ ွ
သာ ႏိငုင္ံေတာအ္တြက ္အခြန္ေငြ 
ရရိွႏိငုမ္ည္ဟု္ ျပညပ္မွဟန္းဆက ္
တင္သြင္းသူမ်ားက ေျပာသည္။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ေရႊေစ်းရက္ပိုင္းအတြင္း တစ္က်ပ္သား 
က်ပ္သံုးေသာင္းေက်ာ္ေစ်းျမင့္

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္
ဇြန္လအတြင္း လုပ္ငန္း၁၂ ခုကုိ ခြင့္ျပဳေပး
သိမ့္သိမ့္စိုး

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၂၃
 ျမန္မာႏုိ င္ငံ  ရင္းႏွီးျ မႇဳ ပ္ႏွံ  
မႈ ေကာ္မတီက ဇြန္လအတြင္း 
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း 
၁၀ ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈလပုင္န္းႏစွခ္ကုိ ုခြင့္ျပဳေပးလိကု ္
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိပုါ ေကာ္မတီ 
မွ သတင္းရရွိသည္။

 ယခု ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံ 
ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
အေနျဖင့္  ရရွိေသာ လုပ္ငန္း  
ေျခာက္ခုပါ၀င္ၿပီး က်န္လုပ္ငန္း 
ေလးခုမွာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား 
ႏငွ္ ့ပူးေပါင္းကာ ဖကစ္ပလ္ပုင္န္း 
အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပး 
လိကု္ေၾကာင္း အဆိပုါ ေကာမ္ရငွ ္

မွ သိရသည္။
 အဆိုပါ  လုပ္ငန္းမ်ားကို  
ထိုင္၀မ္ကုမၸဏီသံုးခု၊ ထိုင္းကုမၸ 
ဏီတစ္ခု၊ စင္ကာပူကုမၸဏီ သံုး 
ခု၊ ၿဗိတိန္ကြၽန္းစုႏွင့္ မက္ကာအို 
ႏုိင္ငံတို ႔မွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္း 
ႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိ 
သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ယခု ခ်ထားေပးလိုက္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ 
ခ်ထားေပးလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံျခား 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၉၀ 
ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ 
အထိ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

သိမ့္သိမ့္စိုး
ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၂၃

   ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမွာ ရက္ 
ပိုင္းအတြင္း တစ္က်ပ္သားလွ်င္ 
က်ပ္သံုးေသာင္းေက်ာ္အထိ ေစ်း 
ႏႈ န္းျ မင့္တက္လာသျဖင့္  ယခု  
ရက္ပိုင္း၌ အပိုင္းေစ်းကြက္တြင္ 
အရပ္ဘက္မွ ၀ယ္စုထားသူမ်ား 
ျပန္ထုတ္ေရာင္းေသာ ေစ်းကြက္ 
မ်ားခဲ့ေၾကာင္း အပိုင္းေစ်းကြက္မွ 
ေရႊကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။
 ဇြန္လ ၁၆ ရကတ္ြင ္အေခါက ္
ေရႊတစက္်ပ္သားလွ်င ္၆၄၇,၀၀၀ 
က်ပ္ခန္ ႔  ရွိေနရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္  
တစ္ပတ္အတြငး္ မွ  စတင္ကာ 
ဆက္တုိက္ျမင့္တက္လာၿပီး တစ္ 
က်ပ္သားလွ်င ္၆၇၆၀၀၀ က်ပ္ထိ  
အျမင့္ဆံုး ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။
 ‘ ‘၀ယ္စုထားတဲ့သူေတြအ 
မ်ားစုက ေတာက္ေလွ်ာက္ ေစ်း 
အနိမ့္ပိုင္းနဲ ႔ ေနခဲ့ရတာဆုိေတာ့ 
၆၇၄,၀၀၀ က်ပ္ေလာကက္တည္း 
က ထုတ္ေရာင္းတာ ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားလာတယ္။ ဒီရက္ပိုင္း ေစ်း 
ကြကက္ အရပ္ဘကက္ ျပန္ထုတ္ 
ေရာင္းတာမ်ားတဲ့ ေစ်းကြက္လို ႔ 
ေျပာလို ႔ရတယ္’’ ဟု ေရႊအပုိင္း 
ကုန္သည္တစ္ဦးက ေရႊဘံုသာ 
လမ္းရွိ ေစ်းကြက္အေျခအေနကို 
ေျပာသည္။
 ယင္းသို ႔ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ 
ကမၻာ့ေရႊေစ်းမွာ တစ္ေအာင္စ 
လွ်င္ ေဒၚလာ ၄၀ ခန္႔ ျမင့္တက္ 
လာသည့္အျပင္  အေမရိကန္ 
ေဒၚလာေစ်း၊ တ႐ုတ္ေငြေစ်းႏွင့္ 

ဟြန္ဒီေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ျမင့္ 
တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ 
ဟု ေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူ ေရႊ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာ 
သည္။
 ကမၻာ့ေရႊေစ်းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ 
တစ္ပတ္အတြင္း တစ္ေအာင္စ 
လွ်င္ ၁၂၇၅ ေဒၚလာခန္႔ ရွိေနရာ 
မွ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာရာ 
ယခုႏွစ္  ဇြ န္လ ၂၃ ရက္တြင္  
၁၃၁၄ ေဒၚလာထိ ေရာကရိွ္လာခဲ့ 
သည္။
 လက္ရွိေစ်းကြက္ အေနအ 
ထားအရ ေရႊေစ်းမွာ ဆက္လက္ 
ျမင့္တက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး အေခါက္ 
ေရႊတစက္်ပ္သားလွ်င ္၆၈၀,၀၀၀ 
က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ခန္႔မွန္းထားၾက 
သည္။
 ‘ ‘အခု ကမၻာ့ေစ်းအေနအ 
ထားအရ တစ္ေအာင္စကို ၁၃၂၄ 
ေဒၚလာေလာကထ္ ိတကသ္ြားႏိငု ္
တယ္။ အဲဒီထိေရာက္သြားရင္  
၁၃၃၉ ေဒၚလာေလာက္ထိ ဆက္ 
တက္ႏုိင္တယ္လို ႔  ခန္ ႔မွန္းထား 
တယ္’’ဟု အပုိင္းေစ်းကြကမွ္ လပ္ု  
ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 နယ္စပ္ေရႊေစ်းမ်ားထက္  
ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမ်ားသည္ က်ပ္ 
ေသာင္းဂဏန္းအထိ ေစ်းတက္ 
ေနသည့အ္တြက ္တ႐တု္ႏငွ့ ္ထိငု္း 
နယ္စပ္တို႔မွ ေရႊ၀င္ေရာက္မႈမ်ား 
မွာလည္း ဆက္တိုက္နီးပါး၀င္  
ေရာက္ေနေၾကာင္း ေရႊကုန္သည္ 
မ်ားက ဆိုသည္။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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အြန္လိုင္းစီးပြားေရး 
လုပ္ၾကမလား
ၾကည္ေနဝင္းမင္း

လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံ ကန္သံ႐ံုးတိုက္ခုိက္မႈ သံသယတရားခံ ရာဇဝတ္မႈစြဲခ်က္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္
နယူးေယာက္၊ဇြန္-၂၁

အေမရကိနတ္ပဖ္ြ႕ဲမ်ားကု ိဖမ္းဆီး 
ကာ ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕ရိွ အေမရိကန္  
အေဆာက္အအံုဝင္း တုိက္ခုိက္မႈ 
၏ ေခါင္းေဆာင္ဟု သံသယရွိသူ 
အား အေမရကိန္ႏုငိင္သံို႔ ေရာကရ္ွ ိ
ၿပီး နာရီပုိင္းအတြင္း ရာဇဝတ္မႈ 
ဆုငိရ္ာတရား႐ံုး၌ ႐ံုးတငစ္စ္ေဆး 
မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ႐ိုက္ 
တာသတင္းက ေဖာ္ျပသည္။
 ဇြန္လ ၁၅ ရက္က စီးနင္းမႈ 

တစ္ခုအတြင္း ဖမ္းမိခဲ့သည့္ 
လစဗ္်ားစစ္ေသြးႂကြ အာမကအ္ဘ ူ
ခါတာလာသည္ ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕ရိွ 
စီအုိ င္ေအအေျခစိုက္စခန္းႏွင့္  
အေမရိကန္သံတမန္ အေဆာက္ 
အအုံတစ္ခုကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က 
တုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕၏ ေခါင္း 
ေဆာင္ဟု သံသယရွိေနသူျဖစ္ 
သည္။
 အဘူခါတာလာကို ယူ 
အက္စ္အက္စ္ နယူးေယာက္ 

သေဘၤာျဖင့ ္တင္ေဆာငက္ာ ႏုငိင္ ံ
သုိ႔ ပံုမွန္အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ 
၍ ေခၚေဆာင္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
အမည္မေဖာ္လိုသူ ကန္အရာရွိ 
တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕ တုိက္ခုိက္မႈအ 
တြင္း အေမရိကန္သအံမတ္ ခရစၥ 
တုိဖာစတီဗန္ႏွင့္ အျခား အေမရိ 
ကန္ႏုိင္ငံသားသံုးဦး ေသဆံုးခဲ့ 
သည္။
 အဘူခါတာလာမွာ အေမရိ 

ကန္ပုိင္ အေဆာက္အအံုတြင္ လူ 
တစဦ္းကု ိသတ္ျဖတ္မႈ၊ လကန္က ္
ခဲယမ္းဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အ 
ၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ပစၥည္း 
ကိရိယာ ေထာက္ပ့ံေပးအပ္မႈ စြဲ 
ခ်က္မ်ားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံထားရ 
သည္။
 ယင္းစြဲခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၃ 
ဇလူုိင္လအတြင္း စြဲခ်က္တင္ထား 
ျခင္း ျဖစ္ေသာလ္ည္း ယင္းအမႈကု ိ
တရား႐ံုးက ဇြန္လ ၁၇ ရက္အထိ  

ခ်ိပ္ပိတ္ထားခဲ့သည္။
 ၎ကိ ုအေမရိကန္ ဂ်ဴရအီဖြ႕ဲ 
တစ္ဖြဲ႕က တရားဝင္ တရားစြဲဆို 
မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။
 အဘခူါတာလာအေပၚ စံစုမ္း 
စစ္ေဆးျခင္းကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ 
ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရေရွ႕ေန႐ံုး 
က တာဝန္ယူထားၿပီး ယင္းအမႈမွာ 
ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕၌ပင္ ရွိေနဦးမည္ဟု 
ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက 
ေျပာသည္။

 အကယ္၍ အဘူခါတာလာ 
အေနျဖင့ ္ေသဒဏက္်ခရံႏုငိသ္ည္ ့
ရာဇဝတ္မႈ စြဲခ်က္ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ 
ခံရပါက အစုိးရေရွ႕ေနမ်ား ေသ 
ဒဏခ္်မွတ္ေစလိ၊ု မလု ိဆုသိညက္ိ ု 
အေမရိကန္အစိုးရ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ 
အရဲစဟုိ္လဒ္ါက ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ ္
သည္။

—Ref: Reuters

 မၾကာေသးမီရကမ္်ားက အြန္  
လိုင္းစီးပြားေရး စတင္လုပ္ကိုင္ 
ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းငယ္ေလးအမ်ား 
အျပားကို ေငြေၾကးထူေထာင္ေပး 
ခဲ့ေသာ ဂ်ာမနီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸ 
ဏီ Rocket Internet  ကို တည္ 
ေထာင္သူ အိုလီဗာဆမ္၀ါက အီ 
လက္ထရြန္နစ္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 
စမတ္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ 
အမ်ားအျပားမွ ေပၚထြက္လာ 
ေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ သာမန္ 
စတိုးဆိုင္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္ 
မ ရိွသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္ဟု 
လက္လီေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္း 
အား သတိေပးစကား ေျပာၾကား 
လိုက္သည္။
 ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၀ မွ လက္လီ 
ေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီေပါင္း 
၄၀၀ ႏွင့္ နာမည္ႀကီး အမွတ္တံ 
ဆိပ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ 
စားသံုးသကူန္ုပစၥည္းဖိရုမ္ (EGF) 
၏ ႏွစ္စဥ္ညီလာခံတြင္ အီလက္ 
ထရြန္နစ္စီးပြားေရး အရွိန္ရလာ 
သည္ႏွင့္အမွ် လက္လီကုမၸဏီအ 
ခ်ိဳ႕ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့လိမ့္မည္ 
ဟု အိုလီဗာက ေျပာသည္။
 ‘‘အငတ္ာနကမ္ရိွခဲလ့ို႔ လႀူကီး 
မင္းတို ႔ရဲ႕ စတိုင္းဆိုင္ေတြရွိေန  
တာပါ’’ ဟု အိုလဗီာက ေျပာၾကား 
ၿပီး အစဥ္အလာအတုိင္း ေရာင္းခ် 
ေသာ လက္လီကုမၸဏီမ်ားမွာ လူ 
ႀကီးေစ်း၀ယ္ပရိသတ္အေပၚတြင္ 
သာ အာ႐ံစုိကုလ္ြန္းၿပီး စမတဖ္နု္း 
မ်ားႏငွ့ ္ပိမုိကုြၽမ္း၀င္ေသာ လငူယ ္
မ်ားအေပၚ လံုေလာက္ေသာ အာ 
႐ံဥုီးစားေပးမႈ မရွဟိ ု၎က  ေျပာ 
သည္။ 
 ‘‘လူႀကီးမင္းတို႔ စိုးရိမ္ထိတ္ 
လန္႔ ေနတာေတြ ပုိၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ 
ဆန္ျဖစလ္ာလမ့္ိမယ္’’ ဟူ၍လည္း 

၎က ေျပာၾကားသည္။
 Rocket Internet ကုမၸဏီ 
သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ 
ႏုငိင္ံျပငပ္တြင ္အႀကီးမားဆံုး အင ္
တာနက္စီးပြားေရး အင္ပါယာ 
ကို ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားေန 
သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ အေမ 
ဇုန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အလီဘာ 
တို႔ကဲ့သုိ႔ အင္တာနက္စီးပြားေရး 
ကုမၸဏီႀကီးမ်ား မစိုးမိုးရေသး 
ေသာ အာဖရိက၊ လကတ္ငအ္ေမ 
ရိကႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံမ်ား၏ ေစ်း 
ကြက္တြင္ ယင္းကုမၸဏီႀကီးမ်ား 
ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ရန္ Rocket 
Internet က ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
 မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ 
တြင္ အိုလီဗာသည္ ကြၽမ္းက်င္သူ 
မ်ား ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္တြင္ ၿဗိတိ 
သွ် လက္လီေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸ 
ဏီ Waitrose အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္ 
တာ မကပ္႐ုိကစ္္ႏငွ့ ္အျပန္အလန္ွ 
အျငင္းပြားခဲ့ ၾကသည္။ 
 မက္ပ႐ုိက္စ္က ၎ကိုယ္ 
၎မိတ္ဆက္ရာတြင္ပင္ ‘‘ဟုိင္း 
ကြၽန္ေတာ္ မက္ပ႐ိုက္စ္ပါ။ ဒိုင္ႏို 
ေဆာတစ္ေကာင္ပါ’’ ဟု စတင္ 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
 အုိလဗီာဆမ္၀ါသည ္Rocket  
Intrnet ကုမၸဏီကို ၎၏ညီအစ္ 
ကိုမ်ားျဖစ္ေသာ မာ့ခ္၊ အလက္ 
ဇန္းဒါးတို႔ႏွင့္အတူ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ 
တြင ္တည္ေထာငခ္ဲၿ့ပီး ႏုငိင္ံေပါင္း 
၁၀၂ ႏိငုင္တံြင ္လပ္ုငန္းလညပ္တ္ 
ေနၿပီျဖစ္သည္။
 ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ Lamoda ၊ 
လက္တင္အေမရိကတြင္ Dafiti 
အြန္လို င္းဖက္ရွင္စတိုးမ်ားႏွင့္  
အာဖရိကတြင္ Junmia ဟူေသာ 
အေထြေထြပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး 
အြန္လိုင္းစတိုးမ်ား အပါအ၀င္ 
ေရာ့ကကအ္ငတ္ာနက ္ကမုၸဏကီ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြ ကန္ 

ေဒၚလာ တစဘ္လီယံီ ရရိွခဲ့သည။္ 
 ေရာ့ကက္အင္တာနက္ကုမၸ 
ဏီသည္ ယခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ 
ဖရန္႔ဖတ္ၿမိဳ႕ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်း 
ကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္၍ ရွယ္ယာ 
မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ စစီဥ္ေနသညဟု္ 
ဆုိသည္။ ယင္းမွေန၍ ကုမၸဏီ၏ 
တန္ဖိုးမွာ ယူ႐ို ၅ ဘီလီယံခန္႔ ရွိ 
လာႏိငုမ္ည္ျဖစသ္ည။္ ယင္းမွာ အ 
လီဘာဘာကဲ့သို႔ အြန္လိုင္းစီးပြား 
ေရးလပုင္န္းမ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ ္
ႏံွမႈေစ်းကြက္က စိတ္အားထက္ 
သန္ေနျခင္းအေပၚ အခြင့္ေကာင္း 
ယူျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
 အေမဇုန္ႏွင့္ အလီဘာဘာ 
ကုမၸဏီတုိ႔၏ စေတာ့ရွယ္ယာ 
ေစ်းကြက္တန္ဖိုးမွာ မၾကာမီကာ 
လအတြင္း ကမၻာ့အႀကီးဆံုး လက ္
လီကုမၸဏီႀကီး Wal-Mart ထက္ 
အဆမ်ားစြာ သာလြနသ္ြားမညဟ္ ု
လည္း အိလုဗီာဆမ၀္ါ ဆိပုါသည။္ 
 ‘‘လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ သားသမီး 
ေတြအတြက္ ဘာေတြ ၀ယ္ေပးမ 
လ။ဲ ကြၽန္ေတာဆ္ိရုင္ေတာ ့အေမ 
ဇုန္နဲ႔ ေရာ့ကကအ္ငတ္ာနက ္ရွယ္ 
ယာေတြ ၀ယ္ေပးမွာပဲ’’ ဟု အုိလီ 
ဗာက ေျပာၾကားၿပီး ျပငသ္စလ္က ္
လီအေရာင္းကုမၸဏီ Carvefour 

အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စတိုး 
ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ ႀကိဳးစားမည့္ 
အစား အလီဘာဘာကုမၸဏီတြင္ 
တစစ္တိတ္စပ္ိငု္း ပါ၀ငလ္ုကိ္ျခင္း 
က ပိုေကာင္းလိမ့္မည္ဟုလည္း 
အိုလီဗာဆမ္၀ါက ေျပာသည္။ 
 Rocket ကုမၸဏီက ပစ္မွတ္ 
ထားေနေသာ ေစ်းကြက္တြင္ 
ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေနထိုင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳရင္း 
အီလက္ထရြန္နစ္ကုန္သြယ္ေရး 
မွာ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိငုင္မံ်ားထက ္အသစ ္ 
ေပၚထြန္းလာေသာ ေစ်းကြကမ္်ား 
တြင္ အလားအလာေကာင္းမ်ား 
ရိွသညဟု္ အုိလဗီာဆမ္၀ါက မွတ္  
ခ်က္ျပဳသည။္ အေၾကာင္းမွာ အြန္  
လိငု္းဆိကုမ္်ားမွာ ယင္းထူေထာင ္
ၿပီးေသာ စတိုးမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ 
စရာ မလိုေသာေၾကာင့ ္ျဖစသ္ည။္
 ‘‘ျပင္ပစတိုးဆိုင္ေတြနဲ႔ ေစ်း 
ကြက္ေ၀စု မယွဥ္ၿပိဳင္ရဘူးဆိုရင္ 
အျမတ္ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားႀကီး ပို 
ျမင့္တယ္’’ ဟု အိုလီဗာက ေျပာ 
ၾကားၿပီး ယင္းစတိုးမ်ားအားလံုး 
အြန္လိုင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းလာ 
သူမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ က်န္ 
ရွိႏိုင္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ 

ေျပာသည္။ 
 ကမၻာတစ္၀န္း Rocket 
Internet က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား 
ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ေဖ့စ္ 
ဘြတ္ခ္ပရိသတ္ေပါင္း ၄၄ သန္း 
ရိွၿပီး ယင္းမွာ Nike ႏွင့္ Apple  
ကမုၸဏီႏစွခု္ေပါင္း ပရိသတ္ထက ္
ပိုမ်ားသည္ဟု ဆမ္၀ါက ေျပာ 
ၾကားသည္။ လူမႈ၀က္ဘ္ဆုိက္ ေဖ့စ္ 
ဘြတ္ခ္ သံုးစဲြမႈအမ်ားဆံုး ၿမိဳ႕ႀကီး 
မ်ားမွာ ဘန္ေကာက္၊ ဂ်ကာတာ 
ႏွင့္ အစၥတန္ဘူလ္ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ၿပီး 
ထိပ္တန္းၿမိဳ႕ႀကီး ဆယ္ၿမိဳ႕တြင ္အ 
ေမရကိန္ႏိငုင္မံ ွၿမိဳ႕မ်ားမပါ၀ငဟ္ ု
မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ 
 အြန္လိုင္း လက္လီကုမၸဏီ 
မ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရင္း 
အက်ိဳးအျမတမ္်ားစြာ ရရွိေနေသာ 
ကမၻာ့အႀကီးဆံုး စာတုိက္ႏွင့္ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ 
Deutsche Post ကလည္း ၂၀၂၅ 
ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံ 
မ်ား၏ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈ ၄၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အီလက္ထရြန္နစ္ 
ကန္ုသြယ္ေရး (e-commerce) မွ 
ျဖစ္မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ထား 
သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ဖံြ႕ 
ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ 

e-commerce ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ 
ပါ၀င္ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲေစ်းကြက္မ်ား 
တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းအလြန္ နည္းပါး 
သည္။
 ဆမ္၀ါ ညီအစ္ကိုမ်ားသည္ 
Rocket Internet ကမုၸဏအီတြက ္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိ ုဆြဒီငရ္င္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူ ကင္နီဗစ္၊ အေမရိကန္ 
ဘီလ်ံနာ လီယိုနာ့ဒ္ ဆလာဗက္ 
နစ္၊ JP Morgan Asset Mana-
gement ႏငွ္ ့လကလ္ကီမုၸဏမီ်ား 
ျဖစ္ေသာ Tesco ႏွင့္ ဂ်ာမနီ 
Tengelmann ႏွင့္ Rave ကုမၸဏီ 
တုိ႔ထံမွ ရရွိေနခဲ့သည္။
 ဂူးဂလဲက္မုၸဏကီလည္း ခရီး 
သြားလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား အသံုးျပဳ 
ႏုငိ္ေသာ တန္ဆာပလာမ်ားပါ၀င ္
သည့္ Google My Business ဟူ 
ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈကို မၾကာေသး 
မီကပင္ မိတ္ဆက္ထားသည္။ 
 ယင္းတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးသ 
တင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား ျမႇင့တ္င ္
ျခင္း၊ ဓာတ္ပံုမ်ားထပ္ျဖည့္ျခင္း၊ 
မွတ္ခ်က္မ်ား ဖတ္႐ႈျခင္းႏွင့္ 
Google+ အသံုးျပဳျမႇင့္တင္ျခင္း 
မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

—Ref: Reuters
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ျပႆနာ၊ အထငမ္ွားမႈမ်ားအား အခ်နိ္ေပးၿပီးေျဖရငွ္းမေနပါႏငွ္။့ အလိအုေလ်ာကအ္မနွက္ိ ုသိျမငလ္ာပါလမိ္ ့
မည္။ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူမိတ္ေဆြတို႔၏မိုက္မဲ၊ မ႐ိုးသားမႈေၾကာင့္ မိမိတြင္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တတ္ 
သည။္ သတူစပ္ါးေရးရာကစိၥဝင္ေရာကပ္ါဝင္ျခငး္ငွာ စတ္ိဆႏၵမရိွလင္က့စား မတတ္သာ၍ပါဝင္ေျဖရွင္းရျခငး္ 
ႀကံဳမည။္ တစပ္ါးသအူား ေစတနာႏငွ္မိ့မိလွ်ဳ႕ိဝကွခ္်က၊္ မိမိအတတ္ပညာမ်ားကိ ုလြယ္လင္တ့ကူေပးမိသည။္

ဇြန္ ၂၅ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁ ရက္အထိ

ARIES
တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ေနသည့္အရာမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္အဆံုးသတ္ႏိုင္မည္။ လက္လြန္ထားသည္မ်ား 
လကဝ္ယ္ျပန္ရမည။္ ရန္အတုိကအ္ခံၾကားမွ တိုးတကမ္ည။္ အေျပာင္းအလရိွဲမည။္ ခရီးကစိၥအဆင္ေျပမည။္ 
ခက္ခဲမည္ဟုေတြးထင္တြက္ဆထားျခင္းမ်ားအားလံုး အဆင္ေျပစြာေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္မည္။ မိမိကိုယ္မိမိ 
ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ အလိုရွိသည္မ်ားေရွ႕တိုးႏုိင္မည္။ က်န္းမာေရးအညံ့ရွိမည္။

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁-ဧၿပီ ၂၀)

TAuRuS ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၁-ေမ ၂၁)
အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ၿပီးမွ အရာရာအဆင္ေျပမည္။ စဥ္းလဲေကာက္က်စ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေနရ 
တတ္သည္။ တစ္ပါးသူအတြက္ေပးဆပ္အနစ္နာခံရျခင္းမ်ားရိွမည္။ ကာလအတန္ၾကာျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
ျပႆနာမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ရပ္ေဝးမွ အဆက္အသြယ္မ်ားျပန္ပြင့္မည္။ ပိတ္ေနေသာ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား ျပန္ပြင့္မည္။ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းရရွိမည္။ 

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၂-ဇြန္ ၂၁)GEmInI
မလုပ္မျဖစ္လုပ္ရျခင္း၊ မေျပာင္းမျဖစ္ေျပာင္းရျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ၊ မထင္မွတ္ထားေသာ 
အေႏွာင့္အယွက္မ်ားဝန္းက်င္၌ျပည့္ေနမည္။ နာမည္အလြဲသံုးစားလုပ္သူမ်ား၊ မိမိအားခုတံုးလုပ္သူမ်ား 
ႏွင့္ေတြ႕ရမည္။ ေငြမည္မွ်ဝင္ေစ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ျပန္ထြက္မည္။ ကိုယ့္ကိစၥသာမက တစ္ပါးသူကိစၥ 
မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ 

ကရာကုဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၂-ဇူလုိင္ ၂၂)
ဘဝရညရ္ြယ္ခ်ကလ္ပ္ုငန္းပညာ ရညမွ္န္းခ်ကမ္်ားအတြက ္ေရွ႕တိုးေဆာငရ္ြက္ႏိငုမ္ည။္ ကာလအတန္ၾကာ 
ဆႏၵျပင္းျပသည္က့စိၥမ်ားကိ ုလက္ေတြ႕က်က် လပ္ုကိငု၍္ အက်ဳိးဆက္ေကာင္းရရိွမည။္ မိမိကမွန္ကန္ေသာ 
ေစတနာႏငွ္ ့တိက်စြာစနစတ္က်ေဆာငရ္ြကထ္ားသညမ္်ားအေပၚ အသအိမွတ္ျပဳသူေတြ႕မည။္ မိဘ၊ မိသားစ ု
အႀကီးအကဲမ်ား၏က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရေသာကာလျဖစ္သည္။

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)

အရာရာသတရိွရိမည။္ ေကာင္းမေယာင္ႏငွ္ဆ့ုိးသည။္ အထငအ္ျမငလ္ြမဲွားမႈမ်ား၊ တစမ္်ဳိးၿပီးတစမ္်ဳိး ေျဖရငွ္း 
ရမည။္ အမိတ္ြင္းေရး၊ မသိားစုေရးအတြက ္စတိပ္ငပ္န္းျခင္းႏငွ္ ့ေသာကမ်ားျခင္းႀကံဳႏိငုသ္ည။္ လပုင္န္းရငွ ္
မ်ားအဖို႔ စာရင္းလိမ္၊ ေငြလိမ္ခံရျခင္းမ်ားအတြက္ စိတ္ေသာကေရာက္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ားတြင္ 
စာရြက္စာတမ္း၊ ေငြေၾကးလက္လႊဲလက္ေျပာင္းမ်ားတြင္ အထူးသတိရွိရမည္။ 

မိုက္မိုက္မဲမဲ အရဲစြန္႔ၿပီးလုပ္ေသာကိစၥမ်ား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ႀကံဳမည္။ တစ္ပါးသူတိုက္တြန္းမႈမပါဘဲ 
ကိယုတ္ိငုက္ အမွားအယြင္းမ်ားေဆာငရ္ြက္ေနမည။္ စကားမတည္ေသာသမူ်ား၊ သစၥာမခိငုၿ္မသဲမူ်ားႏငွ္ ့ႀကံဳ 
ေတြ႕ရတတ္သည္။ စီစဥ္ထားမႈမ်ားပ်က္ယြင္းမည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ရွိရင္းစြဲအေျခအေနထက္ ပိုလြန္ကဲေသာ 
မာန္မာနထားမႈေၾကာင့္ အမွားအယြင္းမ်ားႀကံဳမည္။

စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စရာမ်ားျဖစ္လာမည္။ အခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ရည္မွန္းခ်က္သစ္မ်ား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ ထြန္းေတာက္ျခင္း၊ ဆႏၵျပည့္ဝျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္ေပၚမည္။ ဤ 
ကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ရမည္။ အလုပ္တိုးတက္ျခင္း၊ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ 
ေငြအစုလိုက္ဝင္ျခင္းႀကံဳႏုိင္သည္။ အတိုက္အခံ၊ ပဋိပကၡရွိလင့္ကစား အားလံုးကိုေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။

မနွ္းသည္ႏငွ္လ့က္ေတြ႕ကြာဟမည။္ အခကအ္ခမဲ်ားႀကံဳႏိငုသ္ည။္ က်န္းမာေရးအညံရ့ွသိည။္ အျမတတ္ႏိုး 
ထားရွိသည့္ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ရွပ်က္စီးတတ္သည္။  ကိုယ့္ထက္နိမ့္ေသာသူမ်ား၊ ဝါႏုသူမ်ား၊ အရည္ 
အေသြးနည္းပါးသမူ်ားမ ွေႏွာင္ယ့ကွတ္ိကုခ္ိကုတ္တသ္ည။္ ခြင္လ့ႊတရ္အခက၊္ ရငဆ္ိငုအ္ႏိငုယ္ရူနလ္ည္း 
အခက္ျဖစ္ရတတ္သည္။ စီမံကိန္းခ်၊ ပံုစံခ်လုပ္ကိုင္၍ မရျဖစ္မည္။

အဘက္ဘက္မွေကာင္းမည္။ လမ္းသစ္ထြင္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေအာင္ျမင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးကို 
ေက်ာလ္ႊားႏိငုမ္ည။္ ဦးတညခ္်ကသ္စ၊္ ရညရ္ြယခ္်ကသ္စမ္်ားကိ ုလက္ေတြ႕အေကာငအ္ထည္ေဖာသ္င္သ့ည။္ 
မမိိႏငွ္ဆ့က္ႏႊယ္ေနေသာဝန္းက်ငတ္ြင ္အဆင္ေျပျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚမည။္ ေပၚေပါကလ္ာသည္ ့အခြင္အ့ေရး 
သစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရန္အခါေကာင္းျဖစ္သည္။ 

ေတြေဝဒြိဟျဖစ္စရာမ်ားႀကံဳမည္။ တစ္ခုထက္မကေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းရရိွမည္။ 
ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ကိစၥအလံုးစံုသည္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္နည္းလင့္ကစား အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ 
မည။္ ခကခ္ၾဲကန္႔ၾကာေနသည္ ့အလပ္ုကစိၥမွန္သမွ် ၿပီးေျမာကမ္ည။္ ခရီးကစိၥ၊ အေျပာင္းအလကဲစိၥအတြက ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအဆင္ေျပမည္။ အမွားအယြင္းျဖစ္ၿပီး ျပႆနာတက္ေတာ့မည့္ကိန္းမွလြတ္ကင္းမည္။

အဘက္ဘက္မွ တိုးတက္မည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္မည္။ ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ား 
အတြက ္ေဆာငရ္ြကေ္ပးရငး္ လမုူန္းခံရတတ္သည။္ ေဆာငရ္ြကသ္မွ်ကစိၥအထငအ္ရွားျဖစမ္ည။္ လွ်ဳ႕ိဝကွ၍္ 
မရ။ ပညာသင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျပည့္အဝေအာင္ျမင္မည္။ မေတာ္တဆ 
ထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္ဂ႐ုစိုက္ပါ။ နာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီရတတ္သည္။ ေငြလာေခ်းသူေပၚမည္။

                                                          

 အယလ္ဇ္ုငိ္းမားေရာဂါကု ိဦးေႏွာကမ္တွဉ္ာဏမ္်ားေပ်ာကဆ္ံုးသည္ ့ေရာဂါတစခ္အုျဖစ ္သတမ္တွထ္ား 
သည္။ ထိုေရာဂါမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏုိင္သည့္ ေဆးမရိွေပ။ ေရာဂါတိုးလာသည္ 
ႏငွ္အ့မွ် မတွဉ္ာဏပ္ုငိ္း ပုဆိုိးလာၿပီး ေနာကပ္ုငိ္းတြင ္ေသဆံုးသညအ္ထ ိဦးတညသ္ြားႏုငိသ္ည။္ အယလ္ဇ္ုငိ္း 
မားေရာဂါမွာ အျခားေသာ ႐ုကၡေဗဒႏွင့္ သတၱေဗဒဆုိင္ရာ အမည္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထုိေရာဂါကို ရွာေတြ႕ 
သည့္ ဂ်ာမန္ပညာရွင္အလိုအစ္စ္အယ္ဇုိင္းမား(၁၈၆၄-၁၉၁၅)ကို အစြဲျပဳကာ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
၎သည ္ထုိေရာဂါကု ိ၁၉၀၆ ခုႏစွတ္ြင ္ေတြ႕ရိခွဲသ့ည။္ ကမၻာတြင ္အယလ္ဇ္ုငိ္းမားေရာဂါျဖစပ္ြားမႈႏႈန္းမွာ 
၂၀၀၆ ခုႏစွတ္ြင ္၂၆ ဒသမ ၆ သန္းခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၅၀ တြင ္တစက္မၻာလံုး၌ လ ူ၈၅ ဦးလွ်င ္တစဦ္း ထုိေရာဂါ 
ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။              Ref:Wiki

အယ္လ္ဇုိင္းမားေရာဂါဆိုတဲ့ နာမည္ ဘယ္ကရရိွတာလဲ

ျမရည္ဆည္းဆာ၀တၳဳတုိမ်ား
(ခင္ႏွင္းယု)

 စာေရးဆရာမႀကီးခင္ႏငွ္းယမုကြယလ္ြနမ္ီေရးခဲ ့ 
ေသာ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခဲသ့ည္၀့တၳဳတုစိစုည္းမႈ  
စာအုပ္ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း၀တၳဳတို(၄၄)ပုဒ္ပါ၀င္ 
သည။္ စတိက္ူးခ်ဳခိ်ဳစိာအပုတ္ုကိက္ စစီဥထ္တု္ေ၀ၿပီး 
(ေဒၚ)ခင္ႏငွ္းယုေရးသားခဲသ့ည္ ့မဂၢဇင္းမ်ားတြင ္ျပန္႔ 
က်ဲေနေသာ ၀တၳဳတုမိ်ားကိစုစုည္းထတု္ေ၀ျခင္းျဖစ၍္  
ႏစွ္ေပါင္းသုံးေလးဆယအ္ၾကာက ၀တၳဳတုမိ်ားပါ၀င ္
သလုိ ၎မကြယ္လြန္မီ ေနာက္ဆုံးေရးသားခဲ့သည့္ 
၀တၳဳတုိမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။
 ‘ခင္ႏွင္းယု’ဟုဆုိလွ်င္ နာမည္ေက်ာ္‘ေမႊး’၀တၳဳ 
ႏငွ္ ့တြဖဲက္ျမငရ္ေလရ့ွသိည္ ့စာေရးဆရာသည္ႏုငိင္ ံ
ေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္(ေဟာင္း)ဦးႏု၏ ႏွမ၀မ္းကြဲျဖစ္  
သလုိ ဦးႏုတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကိုယ္ေရးအတြင္း 
၀န္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူပီပီ ႏုိင္ငံေရးအသိအျမင္  
ႂကြယ္၀သူျဖစ၏္။ သုိ႔ေသာ္ (ေဒၚ)ခင္ႏငွ္းယုသည ္ သူ႔ 
ဘ၀ကိ ုႏုငိ္င္ံေရးထဲျမႇဳပ္ႏွမံထား။ ရသစာေရးဆရာျဖစ ္
လုသိပူပီ ီ၀တၳဳတု၊ိ ရညွမ္်ားမျပတ္ေရးဖြ႕ဲခဲရ့ာ ခင္ႏငွ္း 
ယုဆုိသည့္ကေလာင္မွာ စာေပနယ္တြင္ ၾကယ္တစ္ 
ပြင့္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စာေရးျဖစ္ျခင္း၏ တြန္းအားတစ္ 
ရပမ္ွာ စာေရးဆရာသန္းေဆြ၏ ပံပ့ုိးမႈေၾကာင္လ့ည္း 
ျဖစ္သည္။ ခင္ႏွင္းယုသည္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး 
၀တၳဳတု၊ိ ရညွမ္်ားႏငွ္ ့ေဆာင္းပါးအခ်ဳ႕ိသာ စြစဲြၿဲမၿဲမဲေရး  
သြားေသာ ရသစာေရးဆရာတစဦ္းျဖစ၍္ ယခုသူ႔၀တၳဳ 
မ်ား ဖတ္ရသည့္အခါစိတ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ားမွ 

bOOK7 R  E  V  I  E  WDAY
အနည္းဆုံးေတာ့လြတ္ေျမာက္သြားပါမည္။ ၀တၳဳတို 
ေရးရာ၌ (ေဒၚ)ခင္ႏငွ္းယုသည ္အၿမလဲုလိုအိေတြးရွင္း 
အျမငရ္ငွ္းေရးေလရ့ွၿိပီး ရငွ္းလင္းေသာစကားလုံးမ်ား 
ျဖင့္ ဒႆနတစ္ရပ္ တင္ျပေလ့ရွိရာ သူ႔၀တၳဳတုိမ်ား 
ဖတ္ရသည္မွာ ရသခံစားမႈသာမက အေတြးတစ္ခုခ ု
ပါ အၿမဲခ်န္ထားေလ့ရွိသည္။ 
 ယခုစာအုပ္တြင္ပါ၀င္သည့္ ၀တၳဳတိုအမည္မ်ား  
ကုိ တေစ့တေစာင္းၾကည့္ပါက ‘မုိးကိုရြာေစခ်င္ပါ 
သည၊္ ျမရညဆ္ည္းဆာ၊ ပငတ္ုငိ္ေတာဥ္ီး၊ ဘြားဘြား 
၏အရိပ္၊ ကြၽန္မသာ ဒိငုယ္ာနာျဖစခ္ဲ့လွ်င၊္ ကလငတ္န္ 
ႏွင့္ ကုိဖုိးမွန္၊ ႏွစ္ေျမာခ်စ္ၾကင္နာ၊ အိပ္မက္ေလာ ပုံ 
ျပင္ေလာ၊ ဆယ္ျပည္ေထာင္ေခ်ာ့ေတာမ့ၿပံဳး၊ ငယသ္ ူ
ကိမုခ်စန္ဲ႔’ စသည္ျဖင္ ့႐ုိးရငွ္းေသာစကားအသုံးအႏႈန္း 
တုိ႔ျဖင္ ့ေခါင္းစဥ္ေပးေရးထားသညက္ိ ုသတထိားမိေပ 
မည။္ ဘ၀၏ ေနာကဆ္ုံးအခ်နိမ္်ားကိ ုခ်မ္းေျမ႕ရပိသ္ာ 
ဆရာေတာ္ႀကီးအပါး  အနီးကပ္ေန၍  ၀ပိႆနာတရား 
အားထတုသ္ြားေသာ စာေရးသသူည ္ေနာကပ္ိငု္းေရး 
သားခဲ့သည့္၀တၳဳမ်ား၌ ဓမၼသေဘာသက္၀င္ေနျခင္း 
ကို ဖတ္႐ႈရပါမည္။ စာအုပ္အမည္ေပးထားေသာ 
‘ျမရည္ဆည္းဆာ’၀တၳဳတြင္ ေသြးသားမေတာ္စပ္ 
ေသာ ပင္စင္စားအဘုိး၊အဘြားႏွစ္ဦးေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ ္
တြင္းရွိ ရြာေလးတစ္ရြာ၌ အိမ္နီးခ်င္းသြားျဖစ္ရာမွ 
တစဦ္းကိတုစဦ္းေဖးေဖးမမၾကငၾ္ကငန္ာနာရိွလာၾက 
ပုံ၊ တဏွာရာဂမပါဘဲ ေမတၱာတရားသက္သက္ျဖင့္ 
ေန၀ငခ္်နိဘ္၀ ဆည္းဆာကိ ုျဖတ္ေက်ာသ္ြားသည္အ့ 
ေၾကာင္းဖတ႐္ႈရပါမည။္ သား၊ သမီးမ်ားတစန္ယတ္စ ္
ေက်းေရာက္၍ လြတ္လပ္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း 
ထားရွိမိသည့္ သံေယာဇဥ္ကို အစြန္းအထင္းမခံဘဲ  
ေမတၱာတရားျဖင္သ့ာ သီးျခားစီေနထုငိသ္ြားပုကံိ ုရခ ဲ
ေသာ ဒလုဘႅတရားတစခု္အျဖစ ္၀တၳဳက အေတြးစကိ ု
ခ်န္ထားခဲ့သည္။   ၀ထၳဳအဆံုးတြင္ ‘ေဖ်ာ့ေတာ့ေတာ့ 
ေရႊေရာင္ေနျခညမ္်ားသည ္၀ါးရြကမ္်ားေပၚမ ွေလွ်ာ 
ဆင္း၍ ျမက္ခင္းျမလႊာျပင္ကို နမ္း႐ႈပ္ႏႈတ္ဆက္ေန 
သည္။ မၾကာခင္ သူတို႔လည္း သြားၾကရေတာ့မည္။ 
အိမ္အျပန္လမ္းကို ေရွး႐ႈလာၾကေသာ ဗ်ိဳင္းျဖဴမ်ား 
သည ္ေကာင္းကင္ျပာတြင ္ေငြပန္းပြင္မ့်ား သြယတ္န္း 
ေနသလိ ုေပါေလာေမ်ာေနသည။္ ေဆာင္းေလေအး 
သည္ ညေနခင္းကို ႏွင္းဆီရနံ႔မ်ားႏွင့္ ထံုမႊမ္းေအာင္  
ပကဖ္်န္းေနသည။္ ေနာက္ႏစွန္ာရီေလာကၾ္ကာလွ်င ္
ေတာ ့ဤအလမွ်ား ေမွာငထ္တဲြင ္ကြယ္ေပ်ာကသ္ြား 
မည္။ ဒါေပမဲ့ ေနမ၀င္ခင္ သည္ဆည္းဆာလို ေအး 
ျမခ်မ္းၿငမိ္းျခင္းကေတာ ့ႀကံဳေတာင့ႀ္ကံဳခပဲါဘသိည။္’ 
ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ထုိ၀တၳဳတုိကဲ့သုိ႔ပင္ က်န္၀တၳဳ 
တိုမ်ားတြင္လည္း သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာဘ၀အသိအ 
ျမင္မ်ားကို စာေရးသူ၏ ဖန္တီးမႈကေလာင္စြမ္းရည ္
ျဖင့္ ျခယ္မႈန္းေရးသားထားပါသည္။ စာအုပ္ကို စိတ္ 
ကူးခ်ဳခိ်ဳစိာအပုတ္ုကိက္ တနဖ္ုိး ၄၀၀၀က်ပ္ျဖင္ ့ထတု ္
ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည္။
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ျပဳျပင္ေပးသည္

ကြန္ပ်ဴတာ အိမ္အေရာက္ ျပဳျပင္ေပး 

သည္။

ဖုန္း-၀၉-၂၅၀၂၃၂၄၄၆၊ ၇၃၀၁၂၄၆၉

ေရာင္းမည္

သမာဓလိမ္း၊ သဃၤန္းကြၽန္း၊ မွန္ခန္း၊ ေပ 

(၁၂x၄၅)၊ သိန္း (၂၂၀)။

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၀၇၆၅၂၂

Beauty Queen Beauty Sloon

သင္တန္းသူလက္ခံသည္။ ဘာသာစံု 

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

စီစဥ္ေပးမည္။

ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၄၉၂၉၅

ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကြၽန္း၊ ေပ(၁၅x၅၀)၊ ပထပ္၊ ဗိလု ္

ကံၫြန္႔၊ သိန္း (၄၀၀)။

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၀၇၆၅၂၂

Study and Guide အိမ္လိုက္သင္သည္

တကသၠုလိဝ္ငတ္န္း တစဘ္ာသာခ်င္း သီး 

သန္႔၊ ဘာသာစံု Study and Guide အိမ္ 

လိုက္သင္သည္။ အိမ္ဝိုင္းမ်ား သီးသန္႔ 

ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္တကြ လိုက္သင္ေပး 

သည္။

ဖုန္း-၀၉-၄၂၂၂၀၅၇၉၈

ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကြၽန္း၊ ေပ(၁၆x၆၂)၊ ဒထုပ္၊ လမ္း 

က်ယ္၊ ဗိုလ္ကံၫြန္႔၊ သိန္း(၃၆၀)။

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၀၇၆၅၂၂

သင္ၾကားေပးသည္

အ႒မတန္းမွစ၍ ၁၀ တန္းအထိ အိမ္အ 

ေရာက္ Study Guide သင္ၾကားေပး  

သည္။  ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၆၀၅၅၄

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

၁၀ တန္းသီးသန္႔ ဆရာမကိုယ္တုိင္ 

Home Special Teacing & Study Guide 

အထူးတာ၀န္ယူသင္ၾကားေပးေနသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၁၀၄၉၄

သင္ၾကားေပးသည္

အေျခခံပညာ(မူလတန္းမွ အထကတ္န္း) 

အထိႏွင့္ International School (Pri- 

maryမွSecondary) ထိ ဘာသာစံု အိမ္ 

တိုင ္ရာေရာက ္Guide လပ္ုေပးပါသည။္ 

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၄၁၀၉၈၈၄

၀န္ေဆာင္မႈ

သင့္ဘ၀၏ လက္တြဲေဖာ္ကုိ ၀ုိင္း၀န္း 

ကူညီရွာေဖြေပးပါမည္။

ဖုန္း-၀၁ ၂၂၇၁၉၉

သဇင္(Design Group)

ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္းပန္းခ်ီပံုမ်ား(ေမာ္ဒယ္၊ မဂၢ 

ဇင္းမ်ားအတြက္) Pattern မ်ားေရးဆြဲ 

ျခင္း(ခ်ဳပ္ထည္လုပ္ငန္းမ်ား)၊ Simple 

အထည္မ်ား လက္ခံခ်ဳပ္ေပးျခင္းတို႔ကုိ 

ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ေဆာငရ္ြက္ေပးသည။္

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၅၁၃၅၁

႐ိုက္ကူးေပးပါသည္

အလွဴ၊ မဂၤလာပဲြ၊ ေမြးေန႔၊ တရားပဲြ၊ 

စာေပေဟာေျပာပဲြစသည္မ်ားကို ဓာတ္ 

ပုံ၊ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ ႐ိုက္ကူးေပးပါ 

သည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၄၅၆၂၇

ေရာင္းမည္

Samsung Tab 3,7'' 8GB, 99% new, 

GSM/WCDMA,3G network, White 

colour, no error, with all accessories, 

flip cover new & screen gust free 

gitf, 17500/

PH:09 425022633

ငွားရန္ရိွသည္

TOYOTA PASSO ကားသစ္၊ 2/H . . . .  

ပုလဲေရာင္ စေပၚ၊ အံုနာေၾကးညိႇႏႈိင္း၊ 

တစ္လက္ကုိင္ေန႔ေမာင္း၊ အိမ္ေပး၊ 

ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ၉ ရပ္ကြက္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၉၃၂၈၉၁၀

ေရာင္းမည္

SHAN, လား႐ႈိးလုငိစ္င ္Wing Road 1.8, 

1.5, smart key, 3TV (သန္ိး ၉၀)၊ Tiida 

Latio SHN (Ayy-သိန္း (၈၅))။

ဖုန္း-၀၉ ၈၅၇၀၆၀၀

ငွားမည္

Foreigner မ်ား ေနထုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ၿပီး 

တုိက္ခန္းမ်ား အျမန္ငွားလိုပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၁၁၈၇၈၇

ငွားမည္

ဒဂံု၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ တိုက္ခန္း၊ 

ကြန္ဒုိမ်ားအျမန္ငွားရမ္းလုိသည္။

ဖုန္း-၀၁ ၅၁၂၀၂၉

ငွားမည္

လမ္း ၅၀၊ ပုဇြန္ေတာငၿ္မိဳ႕နယ္၊ ေပ (၂၅× 

၆၀)၊ အခန္းတစခ္န္းဖြ႕ဲၿပီး၊ ငါးလႊာ၊ ဖန္ုး၊ 

အဲကြန္း ႏွစ္လံုး၊ ကုိရီးယားပါေကးခင္း 

ၿပီး။  ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၁၃၆၆၉၅

အခ်ိန္ပုိင္းစာရင္းစစ္ေပးသည္

C.P.A,B.A,R.A,F.B.S.A ရအေတြ႕အ 

ႀကံဳရင့္ေသာ ဆရာဦးစီး၍ Financial 

Statement (အ႐ႈံးအျမတ္စာရင္း၊ လက္ 

က်န္ရွင္းတမ္း) ေရးဆဲြေပးျခင္း၊ စာရင္း 

ပံုစံမ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ ႐ံုးတြင္းစာရင္း 

စစ္ေဆးေပးျခင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၄၀၈၄၁၂၈

အၿမဲတမ္းစံအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္

တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒုိ၊ လံုးခ်င္း၊ ေျမကြက္ 

မ်ားကုိ စိတ္တုိင္းက် ေရာင္း၀ယ္၊ ငွား 

အက်ဳိးေဆာင္ေပးေနပါသည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၆၇၁၁၈

အိမ္အေရာက္ျပင္သည္(ကြန္ပ်ဴတာ)

WINDOWS တင္သည္။ GAME သြင္း 

သည။္ VIRUS သတ္သည။္ SOFTWARE 

သြင္းသည္။ NETWORK ခ်ိတ္သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၆၃၉၉၇၆

Guide လုပ္ေပးသည္

ဘာသာစံုအိမ္တိုင္ရာေရာက္ ဂိုက္လုပ္ 

ေပးပါသည္။ ဆရာေဇာ္မုိင္

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၄၁၀၉၈၈၄

သင္ၾကားေပးသည္

ေလးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(ဇီ၀-99 မွတ္) 

ရသူ၊ ေဆးေက်ာင္းသူကုိယ္တုိင္ ဆယ္ 

တန္းဘာသာစံု/ တစ္ဘာသာခ်င္း အိမ္ 

အေရာက္သင္ၾကားေပးသည္။ ေငြေၾကး 

အခက္အခဲရိွသူမ်ား ပညာဒါန၀ုိင္းစံုစမ္း 

ႏုိင္သည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၇၄၅၂၂၉

သင္ၾကားေပးသည္

တ႐ုတ္ေက်ာင္းတက္ခဲ့သူ ေဆးေက်ာင္း 

သူကုိယ္တုိင္ တ႐ုတ္စာ အိမ္တုိင္ရာ 

ေရာက္သင္ၾကားသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၇၄၅၂၂၉

သင္ၾကားေပးသည္

Android phone Software Course 

ရက္တိုသင္ၾကားေပးသည္။ အမွန္တ 

ကယ္ျပဳျပင္တတ္ေစရန္ အာမခံသည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၀၂၀၃၀

ဓာတ္ပံုမ်ားရမည္

၂၀၁၅ ျပကၡဒိန္ႏွင့္ ပုိစတာ၊ ပုိ႔စကတ္အ 

တြက္ ေဆးေရာင္စံုဓာတ္ပံုမ်ားလိုသ 

ေလာက္ရႏုိင္ပါသည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၈၀၂၁၈၃၇

Queen Fashion (ေဒၚတင့္တင့္)

ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္း(တစ္ဘာသာ) တစ္ပတ္၊ 

အေျခခံမွစ၍ ဘာသာစံုအထူးသင္တန္း 

(တစ္လ)။ အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္း။

အမွတ္-၃၇၊ ၃လႊာ၊ ေရေက်ာ္လမ္းမ၊ 

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း- ၀၉ ၅၁၃၂၃၇၃

ပညာဒါန

ကိတ္မုန္႔ ေပါင္မုန္႔၊ ပီဇာ၊ ဘာဂါ၊ ေရခဲ 

မုန္႔၊ အခ်ိဳရညမ္်ိဳးစံ၊ု တ႐ုတ္အစားအစာ၊ 

ေကာ္ရွည္၊ ေၾကးအုိး၊ ကုန္းေဘာင္ႀကီး 

ေၾကာ္၊ ခ်ိဳခ်ဥ္ေၾကာ္၊ ငါးကင္၊ ဒံေပါက္ 

(အစိမ္းေဖာက္) . . . . ..။

ဖုန္း-၀၁ ၄၀၀၁၆၃

ေရာင္းမည္

Migun အပူေပးအေၾကာေျဖေလွ်ာ့စက္ 

ေရာင္းမည္။(ညိႇႏႈိင္း)

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၅၈၀၃၄၆

ငွားမည္

စာသငခ္န္းမ အခ်နိပ္ုငိ္းငွားရနရ္ိပွါသည။္ 

ကြၽန္းေတာလမ္းမႀကီးေပၚ။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၇၂၁၈၀

ေရာင္းခ်ေပးသည္

အိမ္(သုိ႔) ႐ံုးခန္းမ်ားမွ ၀ယ္ယူလိုေသာ 

ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းႏွင့္ Desktop မ်ားကုိ 

လိုက္လံတပ္ဆင္ေရာင္းခ်ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၀၉၀၅၀

ေဆာက္လုိသည္

လွည္းတန္းလမ္းဆံုရိွ  စတုရန္းေပ 

၁၁,၁၀၀ ေျမကြက္ေပၚတြင္ အခန္းေပး၊ 

အခန္းယူေဆာကလ္ုသိည။္ ေဆာကလ္ပ္ု 

ေရးကုမၸဏီမ်ားသာ ဆက္သြယ္ပါ။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၈၃၇၈၁

ငွားမည္

တ/ဒဂံု၊ ၁၀၄ ရပ္ကြက္၊ မီးဒံုးလမ္း၊ ပ်ဥ္ 

ေထာင္အိမ္၊ ေရမီးပါ၊ 

တစ္လ- ငါးေသာင္းက်ပ္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၉၄၂၈၅

ငွားမည္

ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း၊ ေျမညီတိုက္ 

ခန္း၊  အဲကြန္း၊ ေရမီး၊ စာသင္ခန္းမ၊ 

အခ်ိန္ပုိင္းငွားမည္။ ညိႇႏႈိင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၇၄၅၂၂၉

ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္

ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္ယာဥ္ေမာင္းအလိုရိွပါက 

ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၄၉၉၅၁၁

ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္

အခ်နိပ္ုငိ္းစာရင္းေရးဆဲြေပးျခင္း၊ စာရင္း 

စစ္ေဆးျခင္း၊ စာရင္းပံုစံခ်မွတ္ေပးျခင္း 

တုိ႔ကုိ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၂၁၂၅၈၄၀

အရပ္ျမင့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း

အရပ္ျမင့္မားလုိသူ က်ား၊ မမ်ား အ 

တြက္ ေဆး၀ါး၊ ေလ့က်င့္ခန္း၊ အစားအ 

စာတို႔ျဖင့္ လမ္းၫႊန္ပုိ႔ခ်ေပးပါမည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၄၃၂၀၃



Vol.13, No.16  JuNe 25 , 2014

32

Article

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေရာင္းေသာအခါ
စာမ်က္ႏွာ(၂၃) မွ

‘‘ေၾကာင္းတူ သံကဲြ’’ ဘဏ္ထဲက 
ဘဏ္ဆိုရင္ ဘာလုပ္မွာလဲ။ ဒီ 
ၾကားထဲ အိမ္ေဆာက္တဲ့လူကပဲ 
အိမ္၀ယ္မယ့္သူအတြက္ ကာလ 
တို ေခ်းေငြကို တာ၀န္ယူေပးရ 
ဦးမယ္ဆိုေတာ့ မလြယ္ပါလား။ 
ထပ္ ၿပီး  မေဆာက္ခ်င္ေအာင္  
အားေပးေနသလိုပါပဲ။ ေနာက္ 
ဆံုးေတာ့ ကိုယ္တိုင္အာမခံေပး 
ႏုိင္တဲ့ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ 
ေၾကာင္းေတြကိုပဲ ေရာင္းခ်ေပး 
တဲ့ မူတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာၿပီး 
Target group ခမ်ာ အေ၀းတစ္ 
ေနရာက ေရာင္းကားေရာင္း၏ 
မရလို႔ ငိုခ်င္းခ်ရမယ္ထင္ပါရဲ႕။ 
  စတုတၳအေရး ႀကီးဆံုးအ 
ခ်က္ကေတာ့ ဆက္လက္ထိန္း  
သိမ္းေရးကိစၥပါပဲ။ တန္ဖိုးနည္း 
အိမ္ရာေတြ အစအုေ၀းနဲ႔ ျဖစ္ေပၚ 
လာတဲ့အခါ အိမ္ရာစခန္းသစမ္်ား 

(New Housing Estate) အျဖစ္ 
ေဒသအသီးသးီမွာ ေပၚထြန္းလာ 
မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္မွာ အိမ္ 
ေထာင္စုဦးေရ ေထာင္ဂဏန္းအ 
ထ ိမွခီိရုာ အမိရ္ာစခန္းႀကီးမ်ားပါ 
ေပၚေပါကလ္ာႏိငုပ္ါတယ္။ ေလာ 
ေလာဆယ္မွာ အိမ္ခန္း ရာဂဏန္း 
မွ်ရွိရင္ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ သီးျခား 
အိမ္ရာစခန္းတစ္ခုအျဖစ္  ထူ 
ေထာင္ေပးရမွာျဖစပ္ါတယ္။ အိမ္ 
ရာစခန္းရဲ ႕  ဂုဏ္အဂၤါေတြက 
လည္း Master Plan မွာ ပါ၀င္ၿပီး 
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ လူေတြ ေနရာခ် 
ထားၿပီးလို ႔  အိမ္ရာစခန္းတစ္ခု 
ျဖစ္လာရင္ အခန္းအတြင္းရွိ ေရ၊ 
မီး၊ လမ္း၊ မိလႅာစနစ္၊ အမိႈက္ 
သမ္ိးစနစစ္တဲ ့အေျခခံအေဆာက ္
အအံုျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးစတဲ့ 
လပုင္န္းေတြကိ ုအမ်ားစုေပါင္းၿပီး 
ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ လုိက္နာရ 

မယ့္ စည္းကမ္းေတြ၊ လုပ္ငန္း 
နည္းစနစ္ေတြ ျပ႒ာန္းေပးရန္ လို 
အပ္ပါတယ္။
  အမ်ားပိုင္ မေရႊ႕မေျပာင္း 
ႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ား၀ိုင္း 
၀န္းထိန္းသိမ္းရာမွာ ျမန္မာျပည္ 
သားေတြ  အလြန္အားနည္းေန 
ေသးတာကို ေနရာအႏွံ႔မွာ ေတြ႕ 
ႏိငုပ္ါတယ္။ ပုဂၢလကိ ကန္ထ႐ုိက ္
တိုကက္အစ အစိုးရတည္ေဆာက ္
ေရာင္းခ်တဲ့ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုး 
မ်ား အိမ္ရာေတြအဆုံး တိုက္ခန္း 
ကို ေဆးျပန္သုတ္ရင္ တစ္ခန္းနဲ႔ 
တစ္ခန္း မတူေအာင္ သီးျခားအ 
ေရာငခ္ဲြၿပီး သတ္ုၾကပါတယ္။ ဘာ 
ေဆးမွ်မသုတ္ဘဲ ေရညိႇအထပ္ 
ထပ္တက္ၿပီး  ေညာင္ပင္ေတြ 
ေပါက္ရင္လည္း  ပစ္ထားေလ့ရွိ 
ၾကပါတယ္။ ေျမညီထပ္က ေရွ႕နဲ႔ 
ေနာက္ကို ခ်ဲ႕ခ်င္ခ်ဲ႕ၾကပါတယ္။ 
ေျမပိုေတြမွာ ဆိုင္ေဆာက္တဲ့လူ 
က အတင္း၀င္ ၿ ပီး  ေဆာက္ပါ 
တယ။္ ေရေျမာင္းေတြ က်ိဳးေပါက ္
ပိတ္ဆို ႔ေနရင္ မျမင္ခ်င္ေယာင္ 
ေဆာင္ေလရိွ့ၾကပါတယ္။ ေနာက ္

ေဖးလမ္းၾကားကို အေပၚထပ္က 
လူေတြအားလံုးက အမိႈကပ္စခ္်ရာ 
ေနရာအျဖစ္ ညီၫြတ္စြာ လက္ခံ 
ထားၾကပါတယ္။
  ဒါေတြမျဖစ္ေအာင္ ကာ 
ကြယ္ဖို႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အိမ္ရာ 
စခန္းမ်ားကို Town Council Act 
ဆိုတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းၿပီး 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစပါတယ္။ 
စည္းကမ္းခ်မွတ္႐ံုနဲ ႔ လူေတြက 
မလိုက္နာၾကပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
မွာလည္း တနဖ္ိုးနည္းအမိရ္ာေတြ 
စခန္းေတြ ေရရွညတ္ညတ့ံ္ေရးအ 
တြက္ ထိမ္းသိန္းေရးဆိုင္ရာ ဥပ 
ေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ စဥ္းစား 
ေဆာငရ္ြကသ္င့ပ္ါၿပီ။ ယခင ္တည ္
ေဆာက္ခဲ့တဲ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ 
စခန္းမ်ားဟာလည္း တန္ဖိုးပ်က္ 
အိမ္ရာေတြ ျဖစ္ကုန္ပါ ၿပီ။ ဒါ 
ေၾကာင့္မို႔ စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔ပဲ ပစ္ 
ထားရင္ေတာ့ အခ်ိန္တိုကာလအ 
တြင္း Low cost slums ေခၚတဲ ့တန္ 
ဖိုးနည္း အဆင့နိ္မ့္ရပ္ကြက ္အသစ ္
ေတြသာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔တုိးပြားလာမွာ 
အလြန္ပင္ ေသခ်ာလွပါတယ္။

ပုိရွင္းတယ္

ဒုကၡပါပဲ

လူနာတစ္ဦးမ်က္စိဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည္။
 ‘‘ဆရာ၊ ကြၽန္ေတာ့္မ်က္လံုးထဲမွာ အစက္အေျပာက္ေတြ 
အၿမဲတမ္းျမင္ေနရတယ္’’
 ‘‘မ်က္မွန္အသစ္က အေထာက္အကူမျဖစ္ဘူးလား’’ဟု 
ဆရာ၀န္ကျပန္ေမးရာ လနူာက ‘‘အေထာကအ္ကူျဖစပ္ါတယ္။ 
အစကအ္ေျပာက္ေတြကု ိပိုၿပီး ရွင္းရွင္းလငး္လင္းျမငရ္တယ္’’ဟု 
ျပန္ေျပာပါသည္။

ေကာလပ္ိေက်ာင္းစတက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ သမီးငယ္က ဖခင္ျဖစ ္
သူထံ ငုိယုိၿပီး အေျပးေရာက္လာသည္။
 ‘‘ေဖေဖ၊ ေဖေဖက သမီးကု ိဆုိးဆုိးရြားရြားအႀကံေပးလုကိ ္
တာပဲ’’ဟု ေျပာရာ ဖခင္က ‘‘ဟင္ ဟုတ္လား၊ ေဖေဖဘာမ်ား 
ေျပာလုိက္လို႔လဲ’’ဟု ေမးသည္။
 ‘‘ေဖေဖပဲေျပာတယ္ေလ။ အဲဒီဘဏ္ႀကီးမွာ သမီးပုိက္ဆံ 
ေတြ စုထားဖို႔။ အခု အဲဒီဘဏ္ႀကီး ဒုကၡေရာက္ေနၿပီ’’
 ‘‘သမီးဘာေတြေျပာေနတာလဲ။ အဲဒါႏုိင္ငံမွာ အႀကီးဆံုး 
ဘဏႀ္ကီးတစခု္ေလ။ တစခု္ခုေတာ့ မွားေနၿပီနဲ႔တူတယ္’’ဟု ဖခင ္
ျဖစ္သူက ေျပာရာ သမီးငယ္က ‘‘သမီးေတာ့ အဲလိုမထင္ဘူး 
ေဖေဖ။ ဒီမွာၾကည့္ပါလား။ သမီးရဲ႕ ခ်က္လက္မွတ္မွာ ေငြ 
ေၾကးပမာဏမလံုေလာကပ္ါလုိ႔ မွတ္ခ်က္ေရးေပးလိကုတ္ယ္’’ ဟု 
ေျပာပါေတာ့သည္။

မဟာသႏၲိသုခမွသည္ မီးခိုးႂကြက္ေလွ်ာက္
စာမ်က္ႏွာ(၂၀) မွ

ထုိသို ႔  လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားကို 
ေပၚေပၚတင္တင္ ေၾကညာလ်က္ 
ေဟာေျပာ လႈံ႔ေဆာ္ေနသညက္ိ ုထု ိ
အူရီးဒူး ကုမၸဏီကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ် 
ေပးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက 
ေကာ အဘယ္ေၾကာင္ ့မသိေယာင ္
ေဆာင္ကာ မ်က္စိမွိတ္ေနပါသ 
နည္း။ ဘာသာေရးပဋိပကၡ မ်ားပင ္
ျဖစ္ေပၚလာႏိငု္ေသာ အမနု္းစကား 
မ်ားကိ ုျဖန္႔ခ်ိေနသည္ ့ဤအေျခအ 
ေနမ်ဳိးကို တာဝန္ရွိအစိုးရက တ 
မင္တဆင္ပင္ မ်က္ႏွာလႊဲကာ မီး 
စမိ္းျပေပးေနတာလားဟပုင ္ထင ္
ျမင္စရာ ရွိလာသည္။
 ဘာသာေရးတြငသ္ာမက ႏုိင္ 
ငံေရးတြင္လည္း ထုိဆရာေတာ္ 
ကပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ သံဃာ 
ေတာ္မ်ားမဲေပးခြင့္ရရိွေရးေတာင္း 
ဆိမုညဟ္လုံႈ႔ေဆာသ္ည္အ့သ ံတစ ္
သထံြကလ္ာေသးသည။္ ထို ဆရာ 
ေတာ္၏အသံႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း 
မွာပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ သံဃာ 
ေတာ္မ်ားမဲေပးခြင့္ရရိွေရး အဆုိမွာ 
အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေစာင့္  
ေရွာက္ေရးအသင္း၏ သေဘာ 
ဆႏၵဆုံးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ ပါေၾကာင္း 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္ကိုလည္း 
ၾကားလိုက္ရသည္။ မဟာပါသာ 
ဏလိဏုဂ္ူေတာႀ္ကီးတြငက္်င္းပခဲ ့
သည့္ ဂုိဏ္းေပါင္းစံု  သံဃာ့အ 
စည္းအေဝးႀကီးမွလည္း သံဃာ 
မ်ားမဲမေပးရဆိုသည့္  ဆံုးျဖတ္ 
ခ်ကက္ိ ုထုအိစည္းအေဝး ႀကီးတြင ္
ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။
   သည္ႏွယ္ဆုိသည့္အခါ 
သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာ 
ပင္ သူတစ္ဗုိလ္၊ ငါတစ္မင္း ကုိယ္ထင္ 

ရာကိုယ္ေျပာၾကစတမ္းစည္းလြတ္ 
ေဘာင္လြတ္စနစ္ထြန္းကားေန 
ေရာ့သလား စဥ္းစားမိရေတာ့၏။
 အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး သံဃာ့အစည္း 
အေဝးႀကီး  က်င္းပစဥ္အခါက 
ဆရာေတာ္အရွင္ဉာဏိႆရက 
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႕ခ်ဳပ္  
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကည္ကိုမဲမေပးဖို ႔ ဦးသိန္းစိန္ကို 
သာ မဲေပးသင့္သည့္အေၾကာင္း 
မိ န္ ႔ ၾကားသည္ဆုိသည့္သတင္း 
တစ္ပုဒ္   မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ 
မ်က္ႏွာဖံုးျပည့္သတင္းအျဖစ္ပါ 
လာစဥ္ကလည္း တစ္ျပည္လံုးမွာ 
လႈ ပ္လႈ ပ္ရြရြေတြ ၊  သုိ ႔ေလာသုိ႔ 
ေလာေတြျဖစ္လုိက္ၾကေသးသည္။
 ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း မြန္း 
တည့္ေနဂ်ာနယက္ မွားယြင္း ေဖာ ္
ျပမိသည့္အတြက္  ဆရာေတာ္ 
အရွင္ဉာဏိႆရကို ေတာင္းပန္ 
လိုက္ရသည္။  ဆရာေတာ္ႀကီး 
လည္း  ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လို ႔ 
မေျပာမိေၾကာင္း သကၤာရငွ္း လိကု ္

ရေသးသည္။ တကယ္ေတာ့ ထုိ 
စ ကား ကို  ဆ ရာေ တာ္ ႀ ကီး က 
ေျပာသည္မဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးဘာ 
သာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အဖြဲ႕ ႀကီးထဲမွ အျခားထိပ္တန္း 
ဆရာေတာ္တစ္ပါးက သူ႔စကား 
ကို  ဆရာေတာ္ ႀကီးစကားလုပ္  
လ်က္  ဆရာေတာ္ ႀကီးေျပာသ 
ေယာင္ေျပာခဲ့ျခင္းသာျဖစ္၏ဟု 
သရိေတာ့ အလြန္အ့ံၾသမိရသည။္
  ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္  
ေတြထဲမွာလည္း သည္ႏွယ္ေျပာ 
တတ္သည့္ဆရာေတာ္မ်ဳိးပါေပ 
ေသးသကိုးဟု စိတ္မေကာင္းျဖစ္ 
မိရသည္။ ဆရာေတာ္တစ္ပါးမိန္႔ 
သည့္  စကားတစ္ခြ န္းထဲတြင္  
‘ သံ ဃာေ တာ္ မ်ား ဆို သ ည္ က 
သာသနာေတာ္ကစိၥမ်ား၌သာ ေမြ႕ 
ေလ်ာ္ကြၽမ္းက်ငၾ္ကသမူ်ား ျဖစၾ္က 
ေသာေၾကာင့္ အလြန္႐ိုးသားျဖဴ 
စင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး 
သမားတို႔ကလည္း လကက္ိငုတု္တ္ 
အျဖစ္ အသံုးမခ်ၾကဖို႔ ႏွင့္ သံဃာ 
ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံ 

ေရးသမားမ်ား၏ လကက္ိငုတ္တု ္
အျဖစ ္အသံုးခ်မခံမိၾကဖို႔’ဆိသုည္ ့
စကားကို  မွတ္သားထားမိခဲ့ဖူး  
သည္။
 ယခုေတာ ့အခ်ဳ႕ိဆရာေတာ ္
သံ ဃာေတာ္ မ်ားက  ႏို င္ ငံေ ရး  
သမားမ်ား၏လက္ကိုင္တုတ္ အ 
ျဖစ္  အသံုးခ်ခံရျခင္းပင္မဟုတ္ 
ဘ ဲ ထုသိဃံာေတာမ္်ားကိယုတ္ိငု ္
ကပင္ ကိုယ့္ျမင္းကိုယ္စိုင္း စစ္ 
ကိုင္းေရာက္ေရာက္ သူတစ္ဗိုလ္ 
ငါတစ္မင္း ထင္ရာကိုစစ္ခင္းေန 
ၾကတာလားပင္ထင္မိသည္။
 ယခုလက္ရွိမွာတြင္ပင္ ဘာ 
သာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ မ်ဳိးေစာင့္ 
ဥပေဒေရးဆြဲေပၚေပါက္ေရး၊ ႏိငုင္ ံ
ေတာ္ဖြ႕ဲစည္းပုံျပင္ဆင္ေရး စသည့္ 
ကိစ ၥမ်ားတြင္  သံဃာေတာ္မ်ား 
အတြင္း အျမင္မတူကြဲျပားမႈမ်ား 
သိသိသာသာ  ႀကီးမားစြာရွိေန 
ေၾကာင္း ျမင္ေန၊ ၾကားေနရသည။္ 
အခ်ဳိ႕သံဃာေတာ္မ်ားက သံဃာ့ 
အဖြ႕ဲအစည္းတစခု္ခကုိ ု ကိယ္ုစား 
ျပဳသည္မဟုတ္ဘဲ  ကိုယ့္ျမင္း 
ကိုယ္စိုင္းေနၾကသည္ကိုလည္း 
ျမင္ေနေတြ႕ေနၾကရသည္။ ထုိသို႔ 
သာ ကိုယ္ထင္ရာကိုယ္စိုင္းေန 
ၾကလွ်င္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား 
၏ စကားဦးထိပ္ထားတတ္သည့္ 
ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအတြင္းတြင္ 
လည္း ႀကီးစြာေသာမညီၫႊတ္မႈ 
မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္လ်က္ သာ 
သနာ့အေရး၊ ႏိငုင့္အံေရးကစိၥမ်ား 
တြငလ္ည္း မညမီၫြတ္ ဝါးအစည္း 
ေျပသလိုႏယွသ္ာ အလြလဲြအဲေခ်ာ ္
ေခ်ာ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသျဖင့္ 
ကာယကံ၊ ဝစီကံအားျဖင့္ ဆင္ 
ျခင္ထိန္းသိမ္းေတာ္မူၾကပါကုန္ 
ဘုရားဟု ဘုန္းႀကီးစာခ်မဟုတ္မူ 
ဘဲ  ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ရ 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား။  

ျပင္ေပးပါ မညာပါနဲ႔ ပညာေရးရယ္
စာမ်က္ႏွာ(၂၆) မွ

 သငူယ္ခ်င္းဆရာမက မၾကာ 
ခင္က သူတို ႔ဌာနမွာ အမ်ိဳးသား 
ပညာေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း)ကု ိဖတ္ 
ရပါတယ္တဲ့။ အဲဒီထဲမွာ ‘‘ပညာ 
ေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အ 
ေရးမ်ား’’ဆုတိဲ ့ေခါင္းစဥ္ေအာက ္
မွာ ‘‘ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ပညာေရး 
ဆုိင္ရာတာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အေရး 
မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္  
သည္။ (က) အရည္အေသြးျပည့္ 
ဝေသာ ပညာေရးကို သင္ယူရန္ 
တန္းတူအခြင့္အေရးရွိျခင္း။ (ခ) 
မိမိ သင္ယူလိုသမွ် ပညာရပ္မ်ား 
ကိ ုဘဝတစ္ေလွ်ာကလ္ံုးတြင ္သင ္
ယူႏုငိခ္ြင့ရ္ွိျခင္း။’’ဆုတိဲအ့ခ်ကက္ိ ု
ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္တဲ့။
 ဒီေတာ ့တကသၠုလိမ္ွာ လက ္
ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ 
ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုေတာ့ တ 
ကယ္ လိအုပ္လို႔ တကရ္မယ့္ ပါရဂ ူ
ဘြ႕ဲကိ ုအမ်ိဳးမ်ိဳးကန္႔သတခ္ထံားရ 
ေပမယ့္ ျပငပ္ကလူေတြ၊ စစဘ္က ္
ဆုငိရ္ာ အရာရွိေတြ၊ အစိုးရစက႐္ံ ု

က VIP ရဲ႕ တူ၊ တူမ အရာရွိေတြ 
ကေတာ့ ပါရဂူဘြဲ႕ လာတက္ေန 
တာကို ေတြ႕ရတာေၾကာင့္ ေနာင္ 
တစခ္်နိမ္ွာ ေဒါကတ္ာဘြ႕ဲေတြ ဗန္း 
ျပၿပီး ႏုငိင္ရံ႕ဲ အေရးပါတဲ ့ပညာရငွ ္
ေနရာေတြမွာ ခ႐ိုနီေတြ ေနရာယူ 
ၾကဦးမယ့္အေရး ႀကိဳေတြးကာ ရင ္
ေလးမိပါတယ္။ ဒမုိီကေရစ ီေရာင ္
ျခည္သန္းေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ 
ေရာင္ျခည္ေတြ ျပန္လည္ေပ်ာက္ 
ကြယ္  မသြားရေအာင္  ဆရာ၊ 
ဆရာမေတြအေပၚမွာ ကန္႔သတ္ 
ထားတဲ့၊ ေခတ္မမီေတာ့တဲ့၊ ကန္႔ 
သတခ္်က္ေတြကိ ုေျဖေလွ်ာ့ျပဳျပင ္
ေပးကာ လြတ္လပ္စြာ ပညာဆက္ 
လက္ သင္ယူခြင့္ကုိ ႏိုင္ငံသားတိုင္း 
တန္းတူရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး 
ေစခ်င္ပါတယ္။ ျပင္လုိက္ ညာ 
လုကိ ္လပု္ေနတဲ ့ပညာေရးျဖစ္ေန 
သမွ် ႏုငိင္တံုိးတကဖ္ုိ႔က ေဝးေနဦး 
မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္တာေတြ 
ျပင္ေပးပါ။ အမ်ားျပညသ္ကူုိေတာ ့ 
မညာပါနဲ႔ ပညာေရးရယ္။      ။
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ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၾကာမွ ျပန္ေတြ႕ခဲ့သည့္ ေပ်ာက္ဆံုးငွက္
ပခဲူးတုငိ္းအတြင္းရွ ိဥတိတုစဝ္ိကုမ္ ွ
ျမက္ခင္းေတာမ်ားတြင္ ေပ်ာက္ 
ဆံုးငွက္ရွာေဖြေနေသာ ေလ့လာ 
ေရးပညာရွင္အဖြဲ႕အတြက္ ေမလ 
ေနာကဆ္ံုးပတ္၏ ညေနခငး္တစခု္ 
သည္ အဖိုးျဖတ္မရေသာ ညေန 
ခင္းတစခု္ျဖစခ္ဲ့သည။္ ျမန္မာႏုငိင္ ံ
တြင္ (၇၃)ႏွစ္ၾကာ ေတြ႕ရွိျခင္းမရွိ 
ေသာ ျမကခ္င္းေတာမ်ားတြငသ္ာ 
က်က္စားသည့္ Jerdon's Babbler 
ငကွမ္်ိဳးစတိက္ိ ုရွာေဖြေတြ႕ရွခိဲ့ျခင္း 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန 
လက္ေအာက္ရွိ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ထိန္း 
သိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွ ေတာအုပ္ 
ေဒၚနလီာပြင္၊့ စငက္ာပအူမ်ိဳးသား 
တကၠသိုလ္မွ Mr.Frank Erwin 
Rheindt ၊ သားငကွထိ္န္းသမ္ိးေရး 
အဖြဲ႕ (WCS) ျမန္မာႏုိင္ငံ အစီ 
အစဥ္မွ Mr.Robert John Tizard 
ႏွင့္ ဦးႏုိင္လင္းတုိ႔ပါဝင္ေသာ သု 
ေတသနအဖြ႕ဲသည ္ေမလေနာက ္
ဆံုးပတ္မွ ဇြန္လပထမပတ္အထိ 
ပခဲူးၿမိဳ႕နယတ္စဝ္ိကု္ႏငွ္ ့တိကုႀ္ကီး 
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ဝိုက္တြင္ ငွက္သုေတ 
သနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ 
ထိုသို႔ရွာေဖြေတြ႕ရွိကာ မွတ္တမ္း 
တင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အတြင္း 
ေျခာက္ေကာင္ေတြ႕ရွိ မွတ္တမ္း 
တင္ႏုငိခ္ဲသ့ျဖင္ ့ထိငုကွထ္နိ္းသမိ္း 
ေရးအတြက ္ေမွ်ာလ္င္ခ့်က ္ေရာင ္
ျခညမ္်ားပ်သံန္းလာၿပဟီ ုဆုိႏုငိပ္ါ 
သည္။ ထုိငွက္ကို ျမန္မာအမည္ 
နာမမညွ့္ေခၚထားျခင္းမရွိေသးပါ။ 
 ထုိသို ႔  ျပန္လည္ေတြ႕ရိွမႈ 
သည ္ျမန္မာႏိငုင္အံတြကသ္ာမက 

ႏိုင္လင္း (WCS)

ကမၻာအတြက္ပါ အေရးပါေသာ 
ေတြ႕ရိွမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ Jerdon's 
Babbler သည္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ 
ျမစ္က်ိဳးအင္း၊ ေရလႊမ္းလြင္ျပင္ 
အစရွိသည့္ေနရာအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ 
ျမက္ခင္းေတာ႐ိုင္းမ်ားတြင္ ေန 
ထိုင္က်က္စားေလ့ရွိေသာ ငွက္ 
တစမ္်ိဳးျဖစသ္ည။္ ယခငက္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း ေဒသ 
ဗန္းေမာ္မွ ပဲခူးတစ္ဝိုက္ႏွင့္ စစ္ 
ေတာင္းျမစ္ဝွမ္းလြင့္ျပင္ေဒသတြင္ 
ပ်ံ႕ႏံွ႔က်က္စားခ့ဲသည့္ မွတ္တမ္း 
မ်ားရွိခဲ့သည္။
 ေနာက္ဆံုး မွတ္တမ္းအေန 
ျဖင္ ့၁၉၄၁ ခုႏစွတ္ြင ္ေဝါၿမိဳ႕အနီး 
ရွိ ျမစ္က်ိဳးတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ 
ယခု ျပန္လည္ေတြ႕ရိွ မွတ္တမ္း 
တင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ယင္းငွက္မ်ိဳးစိတ္ 
ကို  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  မ်ိဳးသုဥ္း  
ေပ်ာကက္ြယသ္ြားၿပဟီ ုငကွပ္ညာ 
ရွင္အမ်ားစုက ယူဆထားသည္။

 သုေတသန၏ အဓိကရည္ 
ရြယခ္်ကမ္ွာ ျမနမ္ာႏုငိင္ံႏငွ္ ့ကမၻာ 
အတြက္ အလားအလာရွိေသာ 
ငွက္မ်ိဳးစိတ္အသစ္မ်ားကို မ်ဳိး႐ုိး 
ဗီဇခဲြေပးရန္၊ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ရန္ႏွင့္အျခားရွားပါးငွက္မ်ိဳးစိတ္
တစခု္ျဖစ္ေသာ Jerdon's Babbler 
(Chrysomma altirostre)ကို 
ရွာေဖြေဖာထ္တုရ္နအ္တြက ္ျဖစပ္ါ 
သည္။ 
 သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ပဲခူး 
ၿမိဳ႕တစဝ္ိကုရ္ွ ိျမကခ္င္းေတာမ်ား၊ 
မုိးယြန္းႀကီး၊ တုိက္ႀကီး၊ ဥတုိတစ္ 
ဝိကုရ္ွ ိျမကခ္င္းေတာမ်ားႏငွ္ ့ေလွာ ္
ကားဥယ်ာဥ ္အစရွသိည္ ့ေနရာမ်ား 
တြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
 ပခဲူးပတဝ္န္းက်ငတ္စဝ္ိကုရ္ွ ိ
ျမက္ခ္င္းေတာမ်ားကိ ုေလလ့ာရာ 
၌ အျခားျမက္ခင္းေတာငွက္မ်ိဳး 
စိတ္မ်ားကိုသာ ေတြ႕ရွိရၿပီး Jer−

don's Babbler ကို မေတြ႕ခဲ့ရ 
ေပ။ 
  ယခု ေတြ႕ရွိေသာ ငွက္မ်ိဳး 
စိတ္သည္ Jerdon's Babbler 
ငကွမ္်ိဳးစတိ၏္ တစဆ္င္ခ့မံ်ိဳးစတိ ္
(Subspecies)ျဖစၿ္ပီး ျမန္မာႏုငိင္ ံ
အတြက္ ေဒသရင္းမ်ိဳးစိတ္ (En- 
demic Species)ျဖစ္ရန္ အလား 
အလာရွိေသာ ငကွမ္်ိဳးစတိမ္်ားထ ဲ
တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ျပန္ 
လည္ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ထိုငွက္၏ 
မ်ိဳး႐ိုးဗီဇခြဲျခားရန္ ေလ့လာဆန္း 
စစ္မႈမ်ား [DNA Survey (Test)] 
ျပဳလုပ္ေလ့လာလ်က္ရွိသည္။
 Jerdon's Babbler ငွက္မ်ိဳး 
စတိမ္်ား ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ေပ်ာက ္
ကြယ္လုနီးပါး အေနအထားသို ႔ 
ေရာက္ရွိလာခဲ့ရျခင္းမွာ ယင္းတုိ႔ 
ေနထိငုက္်ကစ္ားရာ ျမငခ္င္းေတာ 
မ်ားကို  စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအျဖစ္  
ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴ 

ေရးကနမ္်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ 
လူေနအိမ္ အသံုးအေဆာင္မ်ား 
အတြက ္ျမကမ္်ားကိ ုအလြန္အကြၽ ံ
သံုးစြဲျခင္း၊ ျမကခ္င္းေတာမ်ားတြင ္
လူမ်ားအေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း၊ ကြၽဲ၊ 
ႏြားစားက်က္ေျမမ်ားအျဖစ္ အလြန္ 
အကြၽသံံုးစြဲျခင္း၊ ဆည၊္ တာ၊ တမံ 
မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္  လူ 
မ်ားဖမ္းဆီးစားေသာက္ျခင္း တုိ ႔ 
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
 အဆိုပါ ငွက္မ်ိဳးစိတ္သည္ 
ႏုငိင္တံကာ သဘာဝက်ငဝ္န္းက်င ္
ထိန္းသမ္ိးေရးအဖြ႕ဲအစည္း IUCN  
က သတ္မွတ္ထားေသာ အနီေရာင ္ 
စာရင္း (Red List)အရ ရွားပါး 
ငွက္မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္႐ံုသာမက ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္လည္း အလြန္ရွားပါးၿပီး 
မ်ိဳးသဥု္းေပ်ာကက္ြယလ္နုီးပါးျဖစ ္
ေနပါသည္။
 မ်ိဳးသဥု္းေပ်ာကက္ြယမ္သြား 
ေအာင ္ထနိ္းသမိ္းေရးလပုင္န္းမ်ား 

ကို အလ်င္အျမန္လုပ္ကိုင္ရန္ လို 
အပ္ေနသည္။ 
 ယင္းငကွမ္်ိဳးစတိသ္ည ္ကမၻာ 
ငွက္ပညာရွင္မ်ား၊ ငွက္ဝါသနာ 
အိုးမ်ား၏ အထူးစတိဝ္ငစ္ားေသာ  
မ်ိဳးစိတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အဆိုပါ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ 
ေသာေနရာမ်ားကိ ုသဘာဝ အေျခ 
ခံခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ တစ္ခုအ 
ပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ငွက္ၾကည့္ခရီး 
သြားလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ႏုငိမ္ည္ျဖစက္ာ ႏုငိင္ ံ
ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ တစ္ဖက္ 
တစ္လမ္းမွ ဝင္ေငြရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ 
ပါသည္။ 
  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ 
ေတာငအ္ာရတွြင ္ဇဝီမ်ိဳးစံအုလြန ္
ေပါႂကြယ္ဝေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ  
အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ဇီဝမ်ိဳးစံု  
မ်ိဳးကြဲ ေျမာက္ျမားစြာရွိသည့္အ 
နက္မွ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း တစ္ 
ေထာင္ေက်ာ္ က်က္စားရာေနရာ 
လည္း ျဖစ္သည္။
 ကမၻာေပၚတြင္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ 
တစ္ေသာင္းခန္ ႔ ရိွသည့္အနက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ငွက္မ်ိဳ းစိတ္ေပါင္း 
၁,၁၁၀ ရိွေသာေၾကာင္ ့ကမၻာ့ငကွ ္
မ်ိဳးစတိမ္်ား၏ ဆယပ္ံတုစပ္ံုေက်ာ ္
ခန္႔ရိွသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။  
 ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ယင္း 
ငွက္မ်ိဳးစိတ္ရွိႏုိင္ေသာေနရာမ်ား 
တြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား တိုး 
ျမႇင့္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ 
တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ 
ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္ 
မ်ား၊ ဝါသနာရွငမ္်ား၊ ေဒသခံမ်ား 
ပူးေပါင္းၿပီး ပညာေပးလပုင္န္းမ်ား 
ႏငွ္ ့ထနိ္းသမိ္းေရးလပုင္န္းမ်ားကိ ု
ထိေရာက္ေအာင္ျမငစ္ြာ လပုက္ိငု ္
ျခင္းျဖင့္ Jerdon's Babbler ငွက္ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ား  ထာဝရမေပ်ာက္  
ကြယ္ေရး အခ်နိမ္ီေဆာငရ္ြကသ္င္ ့
ပါသည္။  ။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္မွ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိေသာ Jerdon's Babbler ငွက္တစ္ေကာင္
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ခန္႔ထက္
ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၂၁

ျမနမ္ာႏုငိင္ခံရီးသြား လပုင္န္းမ်ား 
အသင္း (UMTA) ႏွင့္ ဂ်ပန္-
ျမန္မာအသင္းတုိ ႔  ပူးေပါင္း ၿပီး  
ဂ်ပန္ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအား လူ႔စြမ္း 
အားအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ 
သင္တန္းေပးမည္ဟု သတင္းရရွိ 
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ 
ေသာ ဂ်ပန္ လူမ်ဳိးမ်ားကို  ၀န္ 
ေဆာင္မႈေပးေသာ ဂ်ပန္ဘာသာ 
စကားကြၽမ္းက်င္ဧည့္လမ္းၫႊန္ 
မ်ားအား ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ 
ေက်းမႈမ်ားကို သိရွိနားလည္ရန္ 
ႏွင့္ ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈ 
အျပင္ အျခားဗဟုသုတမ်ား ရရွိ 
ေစရန္ ရညရ္ြယ္ၿပီး သငၾ္ကားသြား 
မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ 
ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုဥကၠ႒ ဦး 
ေက်ာ္မင္းထင္က  ေျပာ ၾကား 
သည္။
 ‘‘ဥပမာေျပာရရင ္ဘရုားရိွခုိး 
ရင္ ထိျခင္းငါးပါးကို  ဂ်ပန္လို  
ဘယ္လိုေျပာရသလဲ။ ဂ်ပန္ေတြ 
ဘယ္လို  ျပဳမူသလဲဆိုတာေတြ 
ဂ်ပနလ္မူ်ဳိးေတြရ႕ဲ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းေတြက ဘယ္လိုဆုိတာေတြ 
ကို ဗဟုသုတရေအာင္ သင္ေပး 
မွာပါ’’ ဟု ဦးေက်ာ္မင္းထင္က 
ေျပာသည္။
 အဆုိပါသင္တန္းကို ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား အသင္း 
ႏွင့္ ဂ်ပန္-ျမန္မာလူ႔စြမ္းအားရင္း 
ျမစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဗဟုိဌာန၊ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္း 
မ်ားအသင္းတုိ႔မွ ပူးေပါင္းၿပီး ဇြန္ 
လ ၁ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ဖြင့္ 
လွစ္သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး သင္တန္း 

သားဦးေရ ၃၀ သာ လက္ခံမည္ 
ျဖစ္သည္။
 သငတ္န္းတြင ္ဧည္လ့မ္းညႊန္ 
တစဥ္ီးအေနျဖင္ ့အေရးေပၚအေျခ 
အေနေပၚေပါက္လာပါက ျပဳမူ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို 
ပါ လက္ေတြ႕သင္ၾကားသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။
 ဧည့္လမ္းၫႊန္လုိင္စင္ရွိ ၿပီး 
ဂ်ပန္ဘာသာစကား ဧည့္လမ္း 
ၫႊန္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ 
လုိင္စင္ရွိေသာ္လည္း ဂ်ပန္ဧည့္  
လမ္းၫႊန္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ျခင္းမရိွ 
သူမ်ားႏွင့္  ဂ်ပန္ဘာသာစကား 
အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ 
N2 ႏွင့္ အထက္အဆင့္ရွိသူမ်ား 
တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္ 
တန္းသားတစ္ဦးလွ်င္ သင္တန္း 
ေၾကး က်ပ္ ၅၀၀၀ သတ္မွတ္ထား 
သည္။
 စေန၊ တနဂၤေႏြ ႐ုံးပိတ္ရက္ 
မ်ားတြင္ တက္ေရာက္လုိသူမ်ား 
ကိုလည္း ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္မွ ၾသ 
ဂုတ္ ၁၀ ရက္အထိ သင္တန္းဖြင့္ 
လွစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
 လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 
ဟုိတယ္/ခရီး၀န္ႀကီးဌာနမွ ခ်ထား 
ေပးေသာ တရား၀င္လုိင္စင္ ကိုင္ 
ေဆာငၿ္ပီး လပုင္န္းေဆာငရ္ြက္ေန 
ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာစကား ကြၽမ္း 
က်င္ဧည့္လမ္းၫႊန္ ၄၀၃ ဦး ရွိေန 
ခဲ့သည္။
 ထို႔အတူ ၂၀၁၃ တြင ္ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသို႔ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး ၀င္ေရာက္မႈ 
မွာ ခုနစ္ေသာင္းနီးပါးရွိေနၿပီး လူ 
မ်ဳိးအလုိက္ ၀င္ေရာက္ေသာ စာ 
ရင္း၏ တတိယအမ်ားဆုံး ေနရာ 
တြင္ရွိေနေၾကာင္း ဟိုတယ္/ခရီး 
၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ 

ဂ်ပန္ဘာသာဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအား
ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
ဗဟုသုတမ်ား သင္တန္းေပးမည္

အင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္
အိျဖဴမြန္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္−၂၁
အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ 
ေဘးမ့ဲေတာတြင္ ထိန္းသိမ္းေရး 
အေ ထာ က္ အ ကူျ ပဳေ စေ သာ  
ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု 
ဟုိတယ္ႏွ င့္  ခ ရီးသြားလာေရး  
၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။
 အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ 
သစ္ပင္ႏွင့္ ပန္းမန္ထိန္းသိမ္းေရး 
ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕ (FFI) က အဆုိ 
ပါအစီအစဥ္ကုိ ေထာက္ပ့ံကူညီ 
မည္ ျဖစ္သည္။ အင္းေတာ္ႀကီး 
ကန္ရိွ ေဒသခံမ်ားအား ကန္ႏွင့္ 
ကန္ကုိ ၀န္းရံထားေသာ သစ္ 
ေတာမ်ား၏ သဘာ၀ အလွအပ 
မ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပး 
သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံ 
မ်ားက ဦးစီး၍ ကမၻာလွည့္ခရီး 
သြားမ်ား ငွားရမ္းႏုိင္မည့္ ကယက္ 

ေလွ၊ လမ္းၾကမ္းစီးစက္ဘီးမ်ားကုိ 
ေထာ က္ ပ့ံ ကူ ညီေ ပး မ ည္ျ ဖ စ္  
ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘ေရရွည္တည္တ့ံေစမယ့္ သ 
ဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ 
ပ့ံပုိးကူညီေပးေနပါတယ္။ ဒီလုပ္ 
ငန္းစဥ္ဟာ ေဒသခံေတြကုိ ၀င္ 
ေငြရရိွဖုိ႔ ဖန္တီးေပးပါလိမ့္မယ္။ 
အင္းေတာ္ႀကီးကန္ဟာ ျမန္မာ 
ႏုင္ိငံမွာ ခရီးသည္ အမ်ားအဆံုးလာ 
ေရာက္တ့ဲ အင္းေလးကန္ထက္  
ဆူညံတာ၊ လူ႐ႈပ္တာမရိွေတာ့  
စက္ေလွစီးတာေတြ၊ ကယက္ 
ေလွလုပ္ငန္းေတြဟာ အေတြ႕အ 
ႀကံဳသစ္တစ္ခုပါပဲ’’ ဟု FFI ျမန္မာ 
မွ ဒါ႐ုိက္တာ ဖရန္႔မြန္ဘာ့ခ္က 
ေျပာသည္။
  အဆုိပါ အဖဲြ႕က ရပ္ရြာ 
အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၀န္ 
ေဆာင္မႈအဖဲြ႕(အင္းခ်စ္သူ) ကုိ ဖဲြ႕ 
စည္းေပးခ့ဲသည္။ အင္းခ်စ္သူအ 

ဖဲြ႕မွ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကုိ 
ကယက္ေလွမ်ား၊ စက္ဘီးမ်ားႏွင့္ 
ေျခလ်င္ခရီးသြားလုိသူမ်ားကုိ ၀န္ 
ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘ဒီအစီအစဥ္က အင္းေတာ္ 
ႀကီးေဒသမွာ ေနထုိင္သူတုိင္းကုိ 
ေထာက္ပံ့ကူညီႏုိင္တယ္။ အျခား 
ေဒသခံအဖဲြ႕စည္းေတြ၊ ေဒသတြင္း 
က အျခားႏုိင္ငံေတြအတြက္ အ 
မွန္တကယ္ေကာင္းမြန္တ့ဲ စံနမူ 
နာေကာင္းတစ္ခုပါ’’ ဟု ဟုိတယ္ 
ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန 
မွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစ္ုိင္း 
ေက်ာ္အုန္းက ေျပာသည္။
  အင္းေတာ္ႀကီးကန္သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ တည္ 
ရိွၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္းခုိငွက္မ်ား 
က်က္စားလ်က္ရိွသည္။ ႏုိ၀င္ဘာ 
လမွ မတ္လကုန္အထိ အင္းေတာ္ 
ႀကီးကန္တြင္ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ 
က်က္စားသည့္ ေဆာင္းခုိငွက္အ 

ေကာင္ေရ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရိွ 
သည္။
 ကန္၏ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ အ 
ေနာက္ပုိင္းရိွ ျမက္ခင္းျပင္တြင္ 
ႀကိဳးၾကာ၊ ငွက္က်ား၊ ငွက္ကုလား 
ႏင့္ွ လင္းတငွက္မ်ား က်က္စားၾက 
သည္။ 
 ထုိ ႔အျပင္ အင္းေတာ္ႀကီး 
ကန္၏ ေရေ၀ေရလဲ သစ္ေတာ 
မ်ားတြင္ ေအာက္ခ်င္းငွက္ မ်ိဳး 
စိတ္ငါးမ်ိဳးကုိ ေတြ႕ရိွရမည္ ျဖစ္ 
သည္။
 ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ေသာ 
ႏႈတ္သီးရွည္လင္းတ၊ ၀န္ပုိ၊ သိမ္း 
ငွက္၊ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီ၊ ငွက္ႀကီး 
၀န္ပုိ၊ ဥပန္းႏွင့္ ငွက္ကုလားအပါ 
အ၀င္ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ိဳးစိတ္ စုစု 
ေပါင္း ၉၇ မ်ိဳးေက်ာ္ ေတြ႕ရိွရေသာ 
ေၾကာင့္ အာဆီယံ အေမြအႏွစ္ 
ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရ 
ေသာ ေဒသလည္းျဖစ္သည္။ 

ဓာတ္ပံု − အိျဖဴမြန္အင္းေတာ္ႀကီးကန္ကို ေတြ႕ရစဥ္
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‘‘ကြၽန္ေတာတို္႔ ေမြးကတည္းက လမူ်ိဳးေရးဝါဒီေတြအျဖစ္ ေမြးလာတာမဟုတ္ပါဘူး’’
ေက်ာ္မ်ိဳး

လလီရီမသ္ရူမက္ိ ုကမၻာ့ေဘာလံုး 
ပရိသတ္မ်ားကေတာ့ ေကာင္း 
ေကာင္းသိၾကပါတယ္။ သူဟာ 
ျပင္သစ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ဆံုး မ်ိဳး 
ဆက္ျဖစတ္ဲ့ ၁၉၉၈ ကမၻာ့ဖလားနဲ႔ 
ယူ႐ုိ ၂၀၀၀ ဖလားတုိ႔ကို ရခဲ့တဲ့ 
ခ်နပ္ယီမံ်ိဳးဆကမ္ွာ နာမည္ေက်ာ ္
ေနာကခ္လံတူစဦ္း ျဖစခ္ဲ့ပါတယ္။ 
၂၀၀၈ မွာ ႏွလံုးအားနည္းေရာဂါ 
ေၾကာင့ ္ေဘာလံုးကစားျခင္းမ ွအ 
နားယၿူပီးတဲ့ေနာက ္သရူမဟ္ာ သူ႔ 
နာမည္နဲ႔ လီလီယန္သူရမ္ေဖာင္ 
ေဒးရွင္း (လူမ်ိဳးေရးဝါဒ ဆန္႔က်င္ 
မႈ ပညာေရး)ကု ိတည္ေထာငခ္ဲၿ့ပီး 
လူမ်ိဳးေရးဝါဒ တုိက္ဖ်က္မႈေတြ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 
သူရမ္ဟာ ကုိယ္တုိင္ေရး My 
Black Stars နဲ႔ ယန္းခရစၥတိုဖီက 
မူး၊ ဆမ္ဂါစီယာတုိ႔နဲ႔ တြဲဖက္ကာ 
Our History ဆိုတဲ့ ႐ုပ္ျပစာအုပ္ 
မ်ားကုိလည္း ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝထား 
ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယူ႐ိုသတင္း 
ဌာနဟာ ယခုလိုကမၻာ့ဖလား 
ေဘာလံုးပြကဲာလမွာ သရူမန္ဲ႔ ေတြ႕ 
ဆုံခ့ဲၿပီး ေဘာလုံးအေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳ း 
ေရးခြဲျခားမူဝါဒ တုိက္ဖ်က္ေရး 
ေတြအေၾကာင္း ေမးျမန္းထားတာ 
ေတြကို ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ 
ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ သူရမ္ 
ကုိ ေမးျမန္းသူက ယူ႐ိုသတင္းမွ 
အစၥလဘယ္ကူးမား ျဖစပ္ါတယ္။
၁၉၉၈ မွာ ကမၻာ့ဖလားကို ျပင္ 
သစ္ေတြ ရခဲတ့ာဟာ အမနွ္ေတာ ့
အားကစားေအာင္ျမငမ္ႈတစခ္သုာ 
မကဘဲ လူမႈေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု 
လည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္မဟုတ္လား။ 
ရွင္တို႔ရဲ႕ ျပင္သစ္အသင္းဟာ အ 
သားအေရာငစ္ံ ုလမူ်ိဳးစံပုါတဲ ့သက ္
တံေရာင္ အသင္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ အ 
ခုေတာ့ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီးတဲ့ 
ေနာက္ အခုေရာ ဘယ္လုိျဖစ္ေန 
ပါၿပီလဲ။
 အရင္ဆံုးေျပာရရင္ ၁၉၉၈ 
မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကမၻာ့ဖလားရခဲ့ 
တာဟာ ျပင္သစ္မွာ လူမႈေပါင္း 
စည္းမႈရဖုိ႔အတြက္ အေရးပါခဲ့ပါ 
တယ္။ အရင္က မေမးဖူးတဲ့ ေမး 
ခြန္းေတြကုိ ေမးဖို႔အတြက္ အေရး 
ပါခဲ့ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက အတူ 
တကြ ေနထိုင္ၾကဖို႔ေပါ့။ အမွန္ 
ကလည္း ျပင္သစ္ဟာ အေရာင္ 
အေသြးစံု ေနထုိင္တဲ့ တုိင္းျပည္ 
တစခု္ ျဖစပ္ါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ကုိ 
လိုနီစနစ္၊ ကြၽန္စနစ္တုိ႔ အေၾကာင္း 
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးဖို႔ ေကာင္းတဲ့အ 
ခ်ိန္ ျဖစခ္ဲ့ပါတယ္။ အဒဲလီိပု ဲ၁၉၉၈ 
ဟာ ျပငသ္စမွ္ာ ေငြဝယ္ကြၽန္စနစ ္
ဖ်ကသ္မ္ိးႏုငိခ္ဲ့တာ ႏစွ(္၁၅၀) ျပည္ ့

တဲ့ႏွစ္လည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ 
ေၾကာင့္ ဒီေမးခြန္းေတြအားလံုးကုိ 
ဖြင့္ေမးၾကဖို႔ ကမၻာ့ဖလားက ယူ 
ေဆာင္လာခဲ့တယ္ ထင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အခု ဥေရာပပါလမီန္ ေရြး 
ေကာကပ္ြဲေတြ ၿပီးသြားတဲ့ေနာက ္
ကြၽန္မတို႔ ျပင္သစ္မွာ အလြန္ 
ကြဲျပားျခားနားတဲ ့လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း 
တစ္ရပ္ကုိ ေတြ႕ေနရတယ္။ ရွင္ 
ေရာ မေတြ႕မိဘူးလား။
 ဟုတ္ကဲ့။ ဒါေပမဲ့ ဒါက စီး 
ပြားေရး အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ 
ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး စီးပြား 
ေရး အက်ပ္တစ္ခု ႀကံဳလာရရင္ 
နည္းနည္္းေတာ ့ဦးတညရ္ာမဲ ့ျဖစ ္
လာတတ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္လ့ ဲ
ဆုိေတာ့ အနာဂတ္က မေရမရာ 
ေထြျပားေနသေယာင ္ျဖစ္ေနတာ 
ကုိး။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕လူေတြက 
တခ်ိဳ႕အခ်နိ္ေတြမွာ လကယ္ာစြန္း 
ဘကက္ု ိေရာကသ္ြားတတတ္ာပါ။ 
ဒါေပမဲ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေျပာရ 
ရင္ ၁၉၉၈ က အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ 
ဒီေန႔အေျခအေနကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ဖုိ ႔ 
ခက္သြားပါၿပီ။ ၁၉၉၈ က လူေတြ 
ဟာ အတူတကြ ေနထိုငရ္င္း အျပဳ 
သေဘာေဆာငစ္ြာနဲ႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုး 
ႏိုင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ေန 
ဆဲပါ။
ရွငအ္ေနနဲ႔ အာဖရိကကု ိခရီးထြက ္
ခဲ့ရာက ျပန္ေရာကအ္ၿပီး အာဖရိက 
တိုက္အေၾကာင္းကို ‘My Black 
Stars’ဆုတိဲ့ စာအုပ္သစတ္စအု္ပ္ 
ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့တယ္။ အာဖ 
ရိက ကေလးငယ္ေတြအေၾကာင္း 
ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါေသးလဲရွင့္။
 ကြၽန္ေတာ္ သူတို႔ကုိ ေျပာျပ 
ခ်ငပ္ါတယ္။ သတုိူ႔ဟာ အာဖရိက 
တုိက္ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္တိုက္က 
ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေမြး 
ကတည္းက လမူ်ိဳးေရးဝါဒီေတြအ 
ျဖစ ္ေမြးလာတာမဟတုပ္ါဘူးလုိ႔။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳးေရးဝါဒီေတြ 
ျဖစ္လာတယ္ဆုိတာ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆုိင္ရာကိစၥပါ။ ဆိုလုိတာက 
သမုငိ္းတစ္ေလွ်ာကမ္ွာ ကြၽန္ေတာ ္
တို႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသားအ 
ေရာင္နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္လို႔ အေပၚနဲ႔ 
ေအာက္ ဖိစီးထားမႈေတြထဲမွာ 
အၿမဲ ပိတ္မိေနခဲ့တယ္ဆိုတာပါ။ 
ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး 
မွာရွိတဲ့ အဲဒီဖိႏွိပ္မႈေတြကုိ လြန္ 
ေျမာက္ႏုိင္ဖို ႔ ေမးခြန္းထုတ္ရပါ 
မယ္။
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားစိတ္ဟာ လူသား 
ေတြရဲ႕ ပင္ကုိသဘာဝမဟုတ္ဘူး 
လို႔ ရွင္ တကယ္ထင္ပါသလား။ 
ဒါက အျခားလူေတြကို ေၾကာက္ 
တဲ့အေၾကာက္တရား မဟုတ္ဘူး 
လား။

 ဟတုက္ဲ။့ ခငဗ္်ားေမးခြန္းကိ ု
ကြၽန္ေတာ္ ေျဖရမယ္ဆုိရင္ လိင္ 
ဝါဒဟာ လသူားသဘာဝရ႕ဲ အစတ္ိ 
အပုငိ္းလားလုိ႔ ခငဗ္်ားကိ ုျပန္ေမး 
ရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ မထင္ပါ 
ဘူး။ ဒါက အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ အမ်ိဳး 
သမီးေတြၾကားမွာ တည္ရွိေနတဲ့ 
ဖိႏွိပ္ထားမႈေတြထဲက အုိမင္းမႈ 
အမ်ားဆုံး အျမင္တစ္ခုပဲ။ ၿပီးေတာ့ 
ဒါ တည္ေဆာက္ထားမႈတစ္ခုပဲ။ 
လူမ်ိဳးေရးဝါဒဆုိတာလည္း ဒီလို 
တစ္ပံုစံတည္းပဲ။ သမုိင္းကာလ 
တစ္ခုမွာ လူျဖဴမဟုတ္တဲ့သူေတြ 
ကို အျမတ္ထုတ္ႏုိင္ဖို႔ သူတို႔က 
ပိုႀကီးျမတ္သာလြန္ပါေၾကာင္းကို 
တည္ေဆာက္ရမွာပဲေလ။
အာဖရိကတိုကက္ ကေလးေတြနဲ႔ 
ရွင္ စကားေျပာျဖစ္ေတာ့ေရာ။ ဒီ 
လို အသိေပးခ်င္တာမ်ိဳးက သူတို႔ 
ဆီ ေရာက္ရဲ႕လား။
 ေရာကပ္ါတယ္။ ဘာေၾကာင္ ့
လဆဲုိေတာ ့ကြၽန္ေတာက္ သတူို႔ကိ ု
ငါတုိ႔ဟာ ဒဦပမာကုပိ ဲအတခုုိးေန 
တာလုိ႔ ျပသဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့လုိ႔ပါ။ 
ဘာေၾကာင္လ့ဆဲိုေတာ ့ကြၽန္ေတာ ္
တုိ႔ဟာ တစ္ခါတေလမွာ ကိုယ့္ 
အသားအေရာင္၊ ကိုယ့္ဘာသာ 
ေရးေတြ၊ ကိုယ့္ေတြးေခၚပံုေတြ 
အျပငဘ္ကမ္ွာ ကုယိ့ဘ္ာသာ ပတိ ္
ထားတတ္တာမ်ိဳးရွိလုိ႔ပါ။ ကြၽန္ 
ေတာ္ ကေလးေတြကို ကြၽန္ေတာ္ 
တုိ႔ အသားအေရာင္ေတြနဲ႔ ပတ္ 
သက္လို႔ ဟာသေတြလုပ္ၿပီး ေျပာ 
တယ္။ သူတုိ႔ကုိ ‘‘ကဲ.. မင္းတို႔ အ 
သားအေရာင္ေတြက ဘာေတြလဲ 
လို႔ ေမးလုိက္တယ္။ တခ်ိဳ႕က လူ 
မည္း၊ တခ်ိဳ႕က အျဖဴပါလို႔ ေျဖ 
ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က 
ျပန္ေျပာတယ္။ အျဖဴနဲ႔ အမည္း 

ဆိုတာ တကယ္ေတာ့မရွိဘူး။ ဒါ 
က အသားအေရာင္ကို ခြဲေျပာျပ 
တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲလုိ႔။ ကြၽန္ 
ေတာ့္ ကေလးဆီကလည္း ကိုယ္ 
တုိင္သင္ယူေလ့လာမိတာ ရွိပါ 
တယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ ေလးႏွစ္ 
အရြယ္ ကြၽန္ေတာ့္သားကုိ ‘‘သား 
ေရ မင္းက အတန္းထဲမွာ တစ္ဦး 
တည္းေသာ လူမည္းလား’’လို႔ဆို 
ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သားက အနက္ 
မဟုတ္ပါဘူး အေဖ။ အညိဳပါလို႔ 
ျပန္ေျဖတယ္။ ေကာင္းၿပီ။ ဒါဆုိ 
အတန္းထဲက အျခားကေလးေတြ 
ရဲ႕ အေရာင္ကေရာ ဘယ္လုိလဲ 
လုိ႔ ကြၽန္ ေတာ္ ေမးေတာ့ သူက 
‘‘သူတုိ႔က ပန္းေရာင္ေတြ’’လို ႔ 
ျပန္ေျဖတယ္။ ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ား 
ျမင္ရမွာက ျဖဴတယ္၊ မည္းတယ္  
ေျပာတာေတြဟာ အေျခအေနအ 
လုကိ ္ျဖစ္ေနတာေတြ သကသ္က ္
ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာေလာကနဲ႔ 
ပတ္သက္လုိ ႔ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ရဲ႕ 
စဥ္းစားပံအုေၾကာင္း ကေလးေတြ 
ကို ေမးခြန္းထုတ္တာပါ။ လူမ်ိဳး  
ေရးခြဲျခားမႈဝါဒဆိုတာ ေလာက 
အေၾကာင္းကို ေတြးျမင္ပံုနဲ ႔ 
တကယ္ပဲ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။
ရွင္က ေဘာလံုးသမားဘဝအ 
ေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့တယ္။ ကြၽန္ 
မတုိ႔ရဲ႕ လူမႈမီဒီယာက ပရိသတ္ 
ေတြကို ရွင့္ကိုေမးဖို႔ ေမးခြန္းေတြ 
ပို႔ထားေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုလုိက္ 
ေတာ ့ဂလိဒုမီိရုနီယီိဆုုတိဲ ့လတူစ ္
ဦးက ရွင့္အေနနဲ႔ ျပင္သစ္အသင္း 
အတြက ္ကစားခဲတ့ဲအ့ခါမွာ လမူ်ိဳး 
ေရး ခြဲျခားႏွိမ္ခ်တာေတြ ခံစားရ 
ဖူးလားတဲ့။ ေမးပါတယ္။
 ကြၽန္ေတာ္ ျပင္သစ္အတြက္ 
ကစားတုန္းကေတာ့ မခံစားရဖူး 

ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အီတလီမွာ ကစား 
ေတာ ့အဒဲါကိ ုခစံားရတာ တကယ ္
ပါ။ တစ္ခါတေလမွာ ပရိသတ္ 
ေတြဟာ ေဘာလံုးကို ကြၽန္ေတာ္ 
ထလိိကုတ္ုငိ္းမွာ ေမ်ာကလ္ိုေအာ ္
သံ ဆူညံသံေတြ လုပ္တတ္ၾကပါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္ 
နားလည္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ 
ကြၽန္ေတာတ္ို႔ ေမ်ာက္ေအာသ္ံေတြ 
ပဲလုပ္ၿပီး ေခြးေဟာင္သံမ်ိဳးေတြ 
မလပ္ုရသလ။ဲ ဒါက ရွင္းရွင္းေလး 
ပါပဲ။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ 
ေအာင္ ေမ်ာက္ကေန လူျဖဴေတြ 
ျဖစလ္ာတဲ ့ကြင္းဆကၾ္ကားမွာ လ ူ
မည္းေတြဆုိတာ အဲဒီကြင္းဆက္ 
က လြဲေနတဲ့ အခ်တ္ိအဆကတ္စခု္ 
လုိ႔ လူေတြကို သင္ၾကားလာတာ 
ခခံဲရ့လုိ႔ပါ။ ေက်ာင္းစာအပု္ေတြထ ဲ
မွာေတာင္မွ သူတုိ႔က လူျဖဴေတြ 
ဟာ ပိုႀကီးျမတ္သာလြန္တဲ့ လူမ်ိဳး 
ႏြယ္ေတြ ျဖစတ္ယ္လုိ႔ သငခ္ဲ့ၾကပါ 
တယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏစွ၊္ ၁၅ ႏစွ္ေလာကက္ 
ထကစ္ာရင ္အခုအခါမွာ ေဘာလံုး 
ကြင္းေတြထမဲွာ လမူ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ 
ေတြ ပုိမ်ားလာတယ္လုိ႔ေရာ ရွင္ 
မထင္ဘူးလား။
 ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာက 
ေဘာလံုးကြင္းေတြထဲမွာ လူမ်ိဳး 
ေရးဝါဒဟာ တည္ရွိေနခဲ့တာ အ 
မွန္ပါ။ ရပ္တန္႔ႏုငိမ္ယ့္ပုံမေပၚဘူး။ 
ဘရာဇီးေနာက္ခံလူ ဒန္နီအဲလ္ 
ဗက္စ္ ႀကံဳခဲ့ရတာမ်ိဳးကုိ ဆန္းစစ္ 
ရင္ လူတုိင္းက အဲလ္ဗက္စ္လုပ္ 
တာကုိ သေဘာက်ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ 
ေပမဲ့ သူလုပ္တာဟာ အေရးႀကီး 
တဲ့ အရာတစခု္ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ကြၽန္ 
ေတာ္ ထင္ေနဆဲပါ။
ဒန္နီအလဲဗ္ကစ္က္ ေဘာလံုးကြင္း 
ထမဲွာ သူ႔ကု ိတစ္ေယာက္ေယာက ္
က ပစ္ေပါက္လုိက္တဲ့ ငွက္ေပ်ာ 
သီးကို ေကာက္ၿပီး ႏႊာစားျပခဲ့ 
တယ္မဟုတ္လား။
 ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါက 
အေရးပါတဲ့အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒုိင္ေတြက ဘာ 
မွ မလုပ္ခဲ့တာကုိ ၾကည့္ရပါမယ္။ 
အျခား ကစားသမားေတြလည္း 
ဘာမွ မလပ္ုခဲ့တာကိ ုဆန္းစစရ္ပါ 
မယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားတဲ့ 
အျပဳအမူကို လုပ္တဲ့သူမ်ိဳးဟာ 
ေနာကဆ္ကတ္ြ ဲအက်ိဳးဆက္ေတြ 
ရင္ဆုိင္ရပါမယ္။
ဒါကုိ ဘယ္လုိေျပာမလဲ။ ေဘာ 
လံုးဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အ 
စည္းတြင္းမွာ အလြန္ၾသဇာႀကီး 
မားပါတယဆ္ုတိဲ ့အေျပာကုိေလ။
 ဟင္အ့င္း။ အဒဲလီိမုဟုတ္ပါ 
ဘူး။ ေဘာလံုးသမားေတြ ရွိေနၿပီး 
ကုိယ္ကလည္း လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ 

ဝါဒကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေန 
တာေၾကာင့္ လက္ရွိမွာ ဘာေတြ 
ျဖစ္ေနလဲဆုိတာ တိတိက်က်ကို 
သပိါတယ္။ တစစ္ံတုစ္ေယာကက္ 
ေမ်ာက္အူသံလုိ ဆူညံသံေတြ 
ကြၽန္ေတာ့္ကိ ုရညရ္ြယၿ္ပီး ေလွာင ္
ေျပာင္လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ သူ 
တုိ႔က ေျပာမယ္။ ‘‘အိုေက။ ေကာင္း 
ၿပီ။ ခင္ဗ်ားက ေဘာလံုးသမားပဲ 
ဗ်ာ။ နာမည္ႀကီးတယ္။ ပုိက္ဆံ 
ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ခငဗ္်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္ထ့က္ေတာ ့
အဆင့န္မိ့္ေနဆပဲ။ဲ ဘာေၾကာင္ဆ့ိ ု
ကြၽန္ေတာ္ဟာ လူျဖဴျဖစ္ေနလို႔ပ’ဲ’ 
လို႔ ေျပာမွာ။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ျပႆ 
နာမရွိေပမယ့္ ဒီလူေတြမွာ ျပႆ 
နာရွိေနတာကိုေတာ့ ခင္ဗ်ား ျမင္ 
ရၿပီ။ ဒါေပမဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲ 
မွာ ခင္ဗ်ား လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈဝါဒ 
ကို ခံစားရခ်ိန္၊ သူတို႔က အလုပ္ 
မေပးခ်င္တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳး၊ အိမ္ခန္း 
ငွားလုိ႔ မရတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳး၊ လူေတြ 
ဆီမွာလည္း အျပဳသေဘာမ 
ေဆာင္တဲ့ အစြဲေတြနဲ႔ဆုိရင္ ခင္ 
ဗ်ား ေလွကားေပၚကို မတက္ႏုိင္ 
ပါဘူး။ ဒါဟာ တကယ့္ အၾကမ္း 
ဖက္မႈ စစ္စစ္ပါ။
ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းပါ။ ပရိသတ္ 
တစ္ဦးက ေမးထားတယ္။ ရွင္ 
ကေလးတုန္းက အႀကိဳက္ဆံုး 
ေဘာလံုးသမားဟာ ဘယသ္ပူါလ ဲ
တဲ့။ ကြၽန္မကလည္း ဒီေမးခြန္းကို 
ထပ္ျဖည္ၿ့ပီး ေမးခ်ငပ္ါတယ္။ ဒီေန႔ 
ကာလမွာေရာ ဘယ္သူက ရွင့္အ 
ႀကိဳက္ဆုံး ကစားသမားလည္း ရွင့္။
 ကြၽန္ေတာ ္ငယင္ယတ္နု္းက 
အႀကိဳကဆ္ံုး ကစားသမားက ယန္း 
တဂီါနာပ။ဲ ဘာလုိ႔လဆဲုိေတာ ့ကြၽန ္
ေတာ္က အလယ္တန္းကစားသလိ ု
သူ႔ကုိလည္း ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး 
လုိ႔ ထင္ခဲ့လုိ႔ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔မွာ 
ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္မွာ အႀကိဳက္ဆံုး 
ကစားသမားရယ္လို႔ မရွိေတာ့ပါ 
ဘူး။ ဆုိလုိတာက ခင္ဗ်ားလည္း 
မက္ဆီ၊ ေရာ္နယ္ဒို၊ ယာယာတုိ 
ေရးတို႔လု ိကစားသမားေတြကိ ုျမင ္
မိမွာပဲ။ သူတုိ႔ေတြက အလြန္ထူး 
ျခားတဲ့ ကစားသမားေတြပါ။ ဒီ 
ေတာ ့အႀကိဳကဆ္ံုးတစ္ေယာကက္ု ိ
ေရြးရင္ ကေလးတုန္းကေတာ့ရ 
မယ္။ နည္းနည္းႀကီးလာေတာ့ 
ကြၽန္ေတာ့္မွာ ေနာက္ထပ္ အ 
ႀကိဳက္ဆံုး ကစားသမားတစ္ဦး 
တည္းဆိုတာ ထပ္မရွိႏုိင္ေတာ့ပါ 
ဘူး။

—Ref: Lilian Thuram on 
tackling racism, politics, 

slavery and the World Cup, 
euronews: 6th June. 2014

 ျပင္သစ္လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုးသမားေဟာင္း လီလီရမ္သူရမ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
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အင္ဒေရးကစ္စကာသည္ စလုိ 
ဗက္ကီးယားႏုိင္ငံ၏ စတုတၳ 
ေျမာက္ သမၼတျဖစ္သည္။
 စီးပြားေရးလပုင္န္းရငွတ္စဥ္ီး 
ျဖစၿ္ပီး စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းမႈ ရက္ေရာ 
သူ ကစ္စကာသည္ ၂၀၁၄ စလို 
ဗက္ကီးယားႏုိင္ငံ သမၼတေရြး 
ေကာက္ပြဲတြင္ တစ္သီးပုဂၢလ 
အျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။
 သမၼတေရြးေကာကပ္ြ ဲပထမ 
အေက်ာ့တြင္ ကစ္စကာသည္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေရာဘတ္ဖီကို ရရွိ 
ေသာ ေထာက္ခံမႈ ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္း 

ထက္ နည္းပါးခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံမႈ 
၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယေနရာ 
သာ ရရွိခဲ့သည္။
 မည္သည့္သမၼတေလာင္းမွ် 
ေထာက္ခံမႈ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ 
မရ၍ ၎တုိ႔ႏစွဦ္း ဒတိုယအႀကမ္ိ 
ထိပ္တိုက္မဲခြဲခဲ့သည္။
 ယင္းမခဲြမဲႈတြင ္ကစစ္ကာက 
ေထာက္ခံမႈ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး 
ျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္။
 အင္ဒေရး ကစ္စကာကုိ 
၁၉၆၃ ခုႏစွ ္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရကတ္ြင ္
ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယား ႏုိင္ငံ 

ေပါ့ရက္ေဒသ၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ 
 စလိုဗက္ နည္းပညာ 
တကသၠိလုတ္ြင ္တက္ေရာကခ္ဲၿ့ပီး 
လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ 
သည။္ ကတီၱပါေတာ္လန္ွေရးအၿပီး 
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ 
ႏုိင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့သည္။
 ယင္းေနာက ္ကစစ္ကာသည ္
စလုဗိကက္ီးယားႏုငိင္သံို႔ ျပနလ္ာ 
ၿပီး အရစက္်ေရာင္းခ်ေရး ကမုၸဏ ီ
ႏွစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
 ထိုကုမၸဏီမ်ား၏ ေက်းဇူး 
ေၾကာင့္ စလုိဗက္ကီးယားႏိုင္ငံသား 

မ်ားအေနျဖင့ ္ကနုပ္စၥည္းမ်ား ဝယ ္
ယူရာတြင ္တစႀ္ကမ္ိတည္းႏငွ့ ္ေငြ 
ေၾကး အေက်ေပးေခ်စရာ မလို 
ဘ ဲအရစက္်ေပးသြင္းေရးစနစ္ျဖင့ ္
ေပးသြင္းလာႏုိင္ခဲ့သည္။
 ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ကစ္စကာ 
သည္ Good Angel ဟူေသာ အ 
က်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ ပရဟိတ 
အဖြ႕ဲအစည္းကု ိပူးတြထဲူေထာငခ္ဲ ့
သည။္ ယင္းအဖြ႕ဲအစည္းက မိသား  
စုဝင္တစ္ဦးဦး ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါ 
(ဥပမာ-ကင္ဆာ)မ်ား စြဲကပ္၍ 
ေငြေရးေၾကးေရး အက်ပအ္တည္း 

ျဖစ္ေနသူမ်ားကို အဓိကထား၍ 
အကူအညီေပးခဲ့သည္။
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိလူေပါင္း 
၁၄၀,၀၀၀ အထိ Good Angel 
အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ ၾက 
သည္။ ၎သည္ ကိုဆိုဗိုေဒသ၏ 
လြတ္လပ္ေရးကို ေထာက္ခံၿပီး 
စလုိဗက္ကီးယားႏုိင္ငံက ကုိဆုိဗို 
ေဒသကုိ လြတ္လပ္ေသာအခ်ဳပ္ 
အျခာအာဏာပုိင္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုလားသူျဖစ္ 
သည္။
 ကစ္စကာသည္ ၎၏ 

သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို 
ပြမဲွာပင ္အမိရ္ာမဲမ့်ားကု ိဖတိၾ္ကား 
၍ လႊတ္ေတာအ္မတမ္်ားႏငွ့အ္တ ူ
ေဘးခ်င္းယွဥ္ထိုင္ကာ ေန႔လယ္ 
စာ စားသံုးေစခဲ့သည္။
 သမၼတသက္တမ္းငါးႏွစ္အ 
တြင္း ရရွိေသာ လစာအားလံုးကုိ 
လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ 
ကတိျပဳထားေသာ စလိုဗက္ကီး 
ယား သမၼတသည္ ဇနီးျဖစ္သူ မာ 
တနီာကစက္ုဗိာႏငွ့ ္သားသမီးေလး 
ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။

—Ref: Wikipedia

စလိုဗက္ကီးယားသမၼတ
အင္ဒေရးကစ္စကာ

ရဲမင္း
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တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ၂ ႏွစ္ၾကာ သြန္းလုပ္ထားေသာ 
မာရီလင္မြန္႐ိုး႐ုပ္တု ေျမျပင္သို႔လွဲခ်ခံရ

တ႐ုတ္ေလေၾကာင္းလုိင္း ေလယာဥ္မွဴးမ်ား ကမၻာ့ဖလားပြဲမၾကည့္ရန္ တားျမစ္ခံရ

လူကုန္ကူးမႈမ်ား တုိက္ဖ်က္သြားမည္ဟု ထုိင္းစစ္အစိုးရ ေျပာၾကား

အစၥလာမာဘတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ 
ဗံုးေပါက္ကြဲၿပီး အနည္းဆံုး
လူ ၄၁ ဦး ဒဏ္ရာရ

ကြမ္ရွီးကြၽမ္း ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ကီြကန္းၿမိဳ႕ရွိ အမႈိက္သိမ္းကုမၸဏီတစ္ခု၏ အမႈိက္ပံုတြင္ေတြ႕ျမင္ရေသာ မာရီလင္မြန္႐ိုးပံု 
႐ုပ္တုကို ေတြ႕ရစဥ္

REUTERS

ေဘဂ်င္း၊ဇြန္-၂၁
တ႐ုတ္ေလေၾကာင္းလိုင္းအခ်ိဳ ႕ 
သည ္လံၿုခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က ္
မ်ားေၾကာင္ ့ကမၻာဖ့လားေဘာလံုး 
ပြဲမ်ားကို ၎တုိ႔၏ ေလယာဥ္မွဴး 
မ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ 
ထားသည္။
 ‘‘ကမၻာ့ဖလားပြကဲု ိၾကည့တ္ာ 
ဟာ အလုပ္ကုိေရာ လံုၿခံဳစိတ္ခ် 
ရမႈကိုပါ ထိခုိကေ္စပါတယ္’’ဟု 
ေတာင္တ႐ုတ္ေလေၾကာင္းလုိင္း 
က ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သတိေပးစာ 

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 ထိုေလေၾကာင္းလုငိ္းမွာ ႏုငိင္ ံ 
တြင္း ေလေၾကာင္းခရီးစဥမ္်ားေျပး 
ဆြမဲႈတြင ္အႀကီးမားဆံုးျဖစသ္ည။္
 ထို႔အျပင ္ေလေၾကာင္းလုငိ္း 
သည္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ 
လုိက္ပါရသည့္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား 
အပါအဝင ္အျခားဝန္ထမ္းမ်ားကိ ု
လည္း ကမၻာ့ဖလားၾကည့္႐ႈျခင္း၊ 
အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပိဳင္ပြဲအ 
ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို 
မလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။
 ေလယာဥ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း 

မ်ား ေဘာလံုးပြၾဲကည့္ျခင္းေၾကာင္ ့ 
အေမာေဖာက္ျခင္းႏွင့္ အရက္ 
ေသာက္ျခင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား 
မႀကံဳေတြ႕ေစရန္ တားျမစ္ျခင္းျဖစ ္
ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းလုိင္းက 
ေျပာသည္။
 ေတာင္တ႐ုတ္ေလေၾကာင္း 
လိငု္းအျပင ္တ႐တု္ႏုငိင္၏ံ စရတိ ္
နည္း ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားထဲ 
တြင္ အႀကီးဆံုးလုိင္းျဖစ္သည့္ 
Spring Airlines ကလည္း ထုိကဲ့ 
သို႔ တားျမစခ္်ကမ္်ားကိ ုေလယာဥ ္
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ထုတ္ျပန္ထား 

သည။္ Spring Airlines မွ ေျပာခြင့ ္
ရ ပဂုၢိဳလက္လည္း ထုသိို႔ တားျမစ ္
ျခင္းအျပင ္ကမၻာ့ဖလားကာလအ 
တြင္း ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ား 
အေမာေဖာကမ္ႈ ရွ၊ိ မရွ ိေသြးဖအိား  
တုိင္းတာစစ္ေဆးျခင္းမ်ားလည္း 
ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။
 အျခားအမညမ္ေဖာလ္ုသိည္ ့
ျပညတ္ြင္းေလေၾကာင္းလုငိ္းတစခ္ ု
မွ ယာဥ္မွဴးတစ္ဦးကမူ ၎ကို 
ေလေၾကာင္းက ထုိသုိ႔ တားျမစ္ 
ျခင္းမ်ား မရွိေသာလ္ည္း ဝနထ္မ္း 
မ်ားကို ညည့္နက္သည္အထိ 

ေဘာလံုးပြဲမ်ား မၾကည့္ရန္ သတိ 
ေပးထားသည့္ အီးလ္ေမးမ်ား 
ကုမၸဏီက ေပးပို႔ထားေၾကာင္းဆို 
သည္။ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲကာလ 
တြင္ ဂ်ာမန္ေလေၾကာင္းလိုင္း 
တစခု္ျဖစသ္ည္ ့လဖုသ္န္ဆာကမူ 
၎၏ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနေသာ 
ေလယာဥမ္ွဴးမ်ားအတြက ္ေျမျပင ္
မ ွေဘာလံုးပြ ဲဂိုးရလဒမ္်ားကိ ုေပးပုိ႔ 
ျခင္းမ်ား ေဆာငရ္ြက္ေပးေနသည ္
ဟု သတင္းကဆုိသည္။

—Ref: China Daily/Asia 
News Network

အစၥလာမာဘတ္၊ဇြန္-၂၁
ပါကစၥတန္ႏုငိင္ ံၿမိဳ႕ေတာ္အစၥလာ 
မာဘတ္ရွိ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခု 
တြင္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ ညေနက ဗံုး 
ေပါကက္ြမဲႈျဖစပ္ြားခဲရ့ာ ေသဆံုးသ ူ
မရွိေသာလ္ည္း အနည္းဆံုး ၄၁ ဦး 
ခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိသြားသည္။
 ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက 
ဒဏရ္ာရသ ူ၂၈ ဦးအား ပါကစၥတန္ 
ေဆးပညာသိပ ၸံေဆး႐ံုသို ႔  ေရႊ ႕ 
ေျပာင္းေပးခဲၿ့ပီး က်န္ေျခာကဥ္ီးကိ ု
အစၥလာမာဘတ္ေဆး႐ုံသို႔လည္း 
ေကာင္း၊ ခုနစ္ဦးကုိ ရာဝယ္ပင္ဒီ 
ၿမိဳ႕ရွိ ဘနာဇီယာဘူတိုေဆး႐ံုသုိ႔ 
လည္းေကာင္း တငပ္ုိ႔ေပးခဲသ့ည။္
 ဗံုးေပါကက္ြဲမႈမွာ ၿမိဳ႕ေတာရ္ွ ိ
ပင္ဒိုရီယန္ဧရိယာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားက ဘုရား 
ေက်ာင္းတြင ္စုေဝးေနစဥ ္ညဘက ္
၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ခ်ိန္တြင္ လူ 
၂၀၀ ခန္႔မွာ ဘာသာေရးအခမ္း 
အနားတစခု္အတြက ္စုေဝးေနခ်ိန္ 
လည္းျဖစ္သည္။
 ယခု တုိက္ခုိက္မႈအတြက္ 
မည္သည့္အဖြဲ႕ကမွ် ၎တို႔လက္ 
ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ 
ျခင္း မရွိေသးေပ။

—Ref: Xinhua

ေဘဂ်င္း၊ဇြန္-၂၁
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္ရွီးကြၽမ္း ကိုယ္ 
ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ ကြီကန္း 
ၿမိဳ႕တြင္ ထားရွိေသာ အေမရိကန္ 
ေဟာလဝိဒုမ္င္းသမီး မာရီလငမ္ြန္ 
႐ိုး ႐ုပ္တုမွာ ေျမျပင္သို ႔လွဲခ်ၿပီး 
အမိႈကပ္ံတုစခ္သုို႔ ပို႔ထားျခင္းခခံဲရ့ 
သည္။
 အျမင့္ ၈ ဒသမ ၁၈ မီတာရွိ 
သည့္ သံမဏိျဖင့္ ထုလုပ္ထား 
သည္ ့ထု႐ိပုတ္မုွာ အေလးခ်နိ ္ရစွ ္
တန္ရွိကာ ေဆာက္ခ်ိဳင္းနားေနာ္ 
မယ္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡမ်ား 
ဦးေဆာင၍္ ၂ ႏစွ ္ခန္႔ၾကာေအာင ္ 

ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ သြန္းလုပ္ထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 မြန္႐ိုးအ႐ုပ္ပံုစံမွာ ၎၏ 
နာမည္ေက်ာ္ The Seven Year 
Itch ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ Forever Marilyn 
႐ုပ္တုမွ ပံုစံမ်ားကုိ မီွျငမ္းကာ ထု 
လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
 ထုိ႐ုပ္တုမွာ ရွီကာဂိုၿမိဳ႕တြင္ 
ထားရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ တြင္ ဖယ္ရွား 
ခဲ့သည့္ မြန္႐ိုး႐ုပ္တုထက္လည္း 
ပုိမိုႀကီးမားသည္ဟု သိရသည္။
 ႐ုပ္တုမွာ ၿမိဳ႕တြင ္အထငက္ 
ရ လကရ္ာတစခု္ျဖစၿ္ပီး လကထ္ပ္ 
ၿပီးစ စံတုြမဲ်ားအတြက ္အလဓွာတ ္

ပံု ႐ိုက္ကူးရာေနရာတစ္ခုလည္း 
ျဖစ္သည္။
 ယခုအခါ အမိႈက္ပံုတြင္ လဲ 

က်ေနေသာ ထုိ႐ုပ္တုကို မည္သူ 
က ဆြဲလွဲခဲ့သည္ဆိုသည့္အခ်က္ 
ႏငွ့ ္အာဏာပိုငမ္်ားက မညသ္ုိ႔ ျပန္ 

လပု္ေပးမညဆ္ုသိည္ ့အခ်ကမ္်ား 
ကို သတင္းက ေဖာ္ျပမထားေပ။

—Ref:Asiaone/China Daily

ဘန္ေကာက္၊ဇြန္-၂၁
ထုငိ္းစစအ္စုိးရသည ္လကူနုက္ူးမႈ 
မ်ား တုိက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ကေမၻာဒီး 
ယား လုပ္သားမ်ားအပါအဝင္ အ 
ျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ လုပ္သားမ်ားအ 
တြက ္အလပုအ္ကုငိဆ္ုငိရ္ာ စံႏႈန္း  
မ်ား သတမ္တွ္ေပးျခင္း ျပဳလပု္ေပး 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား 

လုိက္သည္။
 ထုိင္းစစတ္ပ္အႀကးီအကကဲ 
အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ယခုအခါ 
ႏုငိင္တံြင္းမ ွျပညပ္ေရႊ႕ေျပာင္းလပု ္
သားမ်ား ဆက္လက္ထားရွိႏုိင္  
မည့္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို 
ျပ႒ာန္းေနေၾကာင္း၊ ထုိ ႔အျပင္ 
လုပ္သားမ်ားကို  လူကုန္ကူးသူ 

မ်ားႏငွ့ ္ျခစားသည္ ့အစုိးရအရာရွ ိ
မ်ားက အျမတ္ထုတ္ေနျခင္းအ 
ေပၚ ထနိ္းခ်ဳပ္ႏုငိသ္ည္ ့ဥပေဒမ်ား 
လပု္ေဆာငမ္ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားသည္။
 စစ္တပ္အႀကီးအကဲက စစ္ 
အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ တရား 
မဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကုိ 

ဖမ္းဆီးၿဖိဳခြရဲန ္စစီဥထ္ားသညဆ္ု ိ
ေသာ သတင္းမ်ားအေပၚ ပယ္ခ်ခဲ့ 
သည္။
 ‘‘ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ 
ဟာ အမ်ိဳးသားၿငမိ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ၿငမိ ္
ဝပ္ပိျပားေရးေကာင္စီက ဖမ္းဆီး 
ၿဖိဳခြတဲာ ခရံေတာမ့ယဆ္ိတုဲ ့ေကာ 
လာဟလေတြေၾကာင့္ ထြက္ေျပး 

ကုန္ၾကတယ္။ ဒါဟာ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လပုသ္ားေတြကိ ုႏုငိင္တံြင္း ျပန္ေခၚ 
ဖုိ႔ ခုိးသြင္းေပးတဲ့အခါမွာ ပိုက္ဆံ 
လုိခ်င္တဲ့ လူေမွာင္ခုိသမားေတြ 
ေၾကာင္ ့ျဖစပ္ါတယ္’’ ဟု ဗိလုခ္်ဳပ္ 
ႀကီး ပရာယြတ္က ေျပာသည္။
 ယခအုခါ ထုငိ္းႏုငိင္တံြင ္ေန  
ရပသ္ို႔ စုိးရမိ၍္ ျပနသ္ြားခဲသ့ ူကေမၻာ 

ဒီးယား လပုသ္ားဦးေရ ႏစွသ္နိ္းခန္႔ 
ရွိသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
 ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ 
ေျပာင္းလပုသ္ားဦးေရ ႏွစ္သန္းခန္႔ 
ႏင့္ွ လာအိုလုပ္သားဦးေရ တစ္သိန္း 
ခန္႔မွာ တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ 
ပုံစံမ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

—Ref: Xinhua
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‘‘ေကာလာဟလဆုိတာ မမွန္ဘူးေလ။ 
ဘယ္အႏုပညာရွင္မွ လိုက္မရွင္းဘူး’’

ဇြဲဉာဏ္
 အြန္လိုင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ ႔လာခဲ့ 
ေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနသည့္ 
ပံုေၾကာင့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ပင္ 
မျပည့္ေသးေသာ မင္းသမီးငယ္ 
ေရႊမံႈရတီမွာ ပရိသတ္၏ ေ၀ဖန္မႈ 
ခံေနရသည။္ ထိဓုာတပ္ံကုိ ုလြနခ္ဲ ့
သည့္ ေျခာက္လက ႐ိုက္ကူးထား 
ခဲ့ျခင္းျဖစၿ္ပီး ဓာတပ္ံအုထူးျပဳလပု ္
ခ်က္ျဖင့္ ေျပာင္းဖူးဖက္ထည့္ကာ 
ေရွးေခတ္ဟန္ျဖစ္ရန္ စီးကရက္ 
ေသာက္ဟန္ အစားထိုး႐ိုက္ကူး 
ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း မိခင္ျဖစ္ 
သူက ေျဖရွင္းထားသည္။ ဘ၀အ 
တြက ္အေရးႀကီးေသာ တကသၠိလု ္
၀င္တန္းစာေမးပဲြ မေအာင္ျမင္ခဲ့ 
ေသာ္လည္း အႏုပညာပ်ိဳးခင္းအ 
လယ္တြင ္ေအာင္ျမငမ္ႈတစ္ေနရာ 
ရရွိထားသူလည္းျဖစ္သည္။ ႐ိုက္ 
ကြင္းတြင္ မူးလဲခဲ့ၿပီး မၾကာမီက 
မွ ဘန္ေကာက္တြင္ ေဆးကုသမႈ 
ခယံခူဲရ့ေသာ ေရႊမံႈရတီႏငွ့ ္ေတြ႕ဆံ ု
ကာ ၎၏ အႏုပညာ၊ က်န္းမာ 
ေရးႏငွ့ ္ေရ႕ွဆကမ္ည့ ္ခရီးလမ္းႏငွ့ ္
ပတ္သက္၍  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ 
သည္မ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္ 
ပါသည္။
ေမွာ္ေက်ာကစ္ာ႐ပုရ္ငွဇ္ာတက္ား 
ႀကီးမွာ ႏွစ္ကုိယ္ခြဲသ႐ုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ 
ဘယ္ေလာက္ျပင္ဆင္ၿပီးသြားၿပီ 
လဲ။ 

ဒုတိယေျမာက္ေၾကာ္ျငာကို
ေနတိုးနဲ႔ ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ ေမျမတ္ႏိုး
ဇဲြဉာဏ္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၂၁
အာရွပစိဖိတ္ အလွမယ္ဆု ပူပူ 
ေႏြးေႏြး ရရွိထားေသာ ေမျမတ္ႏိုး 
က ၎၏ ဒုတိယေျမာက္ ႐ုပ္သံ 
ေၾကာ္ျငာကို ေနတိုးႏွင့္ ႐ုိက္ကူး 
ေနသည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ 
ႏွာမွတစ္ဆင့္ အသိေပးထားသည္။
 ‘‘အခ႐ုိကု္ေနတာက တုိးပြား 
ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေၾကာ္ျငာပါ။ ကို 
ေနတိုးနဲ႔ ႐ိုက္တာပါ’’ ဟု ၎က 
ေျပာသည္။
 ယင္းေၾကာ္ျငာကို မႏၲေလး 

ၿမိဳ႕တြင္ ႐ိုက္ကူးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး 
လယ္ကြင္းမ်ားသုိ႔   သြားေရာက္ 
႐ိုက္ကူးခဲ့ေၾကာင္း  ေမျမတ္ႏိုးက 
ေျပာသည္။
 ၎ႏွင့္ ေနတိုး တဲြဖက္႐ိုက္ 
ကူးေနေသာ ေၾကာ္ျငာဓာတပ္ံမု်ား 
ကိုလည္း ပရိသတ္မ်ားအတြက္ 
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္  မွ်ေ၀ေပးထား 
သည္။ ၎၏ ပထမဆံုးေၾကာ္ျငာ 
အျဖစ ္ေရႊနဂါးမင္းလက၀္တ္ရတ 
နာဆိုင္ ေၾကာ္ျငာကို ဒါ႐ိုက္တာ 
စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္ႏငွ့ ္႐ိကုက္ူးခဲ ့
ေၾကာင္း ေမျမတ္ႏိုးက ေျပာသည။္

ဓာတ္ပုံ−နစ္ကီ

ေရႊမႈံရတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

စာမ်က္ႏွာ ၄၁ 
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အယ္လ္ဘမ္ကို အားေပးတဲ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ 
ေပြ႕ဖက္ပဲြေလး က်င္းပေပးမယ့္ ထယ္ယန္း

ဆိုးလ္၊ ဇြန္-၂၁
ေတာင္ကိုရီးယားနာမည္ေက်ာ္  
အဆိုရွင္မ်ားအဖဲြ ႕ Big Bang  
အဖဲြ႕၀င္ ထယ္ယန္းသည္ ၎၏ 
ဒုတိယေျမာက္ေတးစီးရီးအယ္လ္ 
ဘမ္သစ္ Rise ကို အားေပးသည့္ 
ပရိသတ္မ်ားအား ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ 
ေသာအေနျဖင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေပြ႕ 
ဖက္သည့္ပဲြကို ဇြန္လ ၂၇ ရက္ 
တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
 ဇြန္လ ၂၀ ရကမွ္ ၂၃ ရကအ္ 
တြင္း ၎၏ အယ္လ္ဘမ္သစ္ကို 
၀ယ္ယူခဲ့သူမ်ားထဲမွ  ပရိသတ္ 
၁၈၀ ဦးႏငွ့ ္Big Bang ပရိသတ္အ 
ဖဲြ႕ VIP အစီအစဥ္အတြက္ ေလွ်ာက္ 
ထားခဲ့သူမ်ားထဲမွ ပရိသတ္ ၂၀ 
ဦးတုိ႔ကိ ုေရြးခ်ယ္၍ ေပြ႕ဖကပ္ဲြ ျပဳ 
လုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
 ထယ္ယန္းသည္ ဇြန္လ ၁၈ 
ရက္ကတည္းက ပရိသတ္မ်ား 
ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ တိုက္႐ိုက္ 
ေဖ်ာ္ေျဖပဲြတစ္ပဲြ  ျပဳလုပ္ေပးခဲ့  
သည္။ 
 ဇြန္လ ၂ ရက္က ထြက္ရွိခဲ့ 
ေသာ ထယ္ယန္း၏ Eyes, Nose, 
Lip သီခ်င္းသည္ ေတာင္ကိုရီး 

ယားေတးဂီတ အယ္လ္ဘမ္မ်ား 
စာရင္းတြင ္နံပါတ္တစ္ေနရာ ရရိွ 

ဟီလာရီကလင္တန္ရဲ႕ စာအုပ္ကို တန္းစီ၀ယ္ယူတဲ့ Glee မင္းသားေခ်ာ
ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္၊ ဇြန္-၂၁

နာမည္ေက်ာ္ Glee ႐ုပ္သံဇာတ္ 
လမ္း၏ လူငယ္မင္းသား ခရစ္ 
ေကာ္လ္ဖာသည္ အယ္လ္ေအရွိ 
Barnes & Noble စာအုပ္ဆိုင္ 
တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း 
ဟီလာရီကလင္တန္၏ စာအုပ္ 
သစ ္Hard Choices ကိ ုလကမွ္တ္ 
ထိုးေရာင္းခ်သည့္ပဲြတြင္ စာဖတ္ 
ပရိသတ္မ်ားႏွင့္အတူ   တန္းစီ 
ေစာင့ဆ္ိငု္းကာ မစၥကလငတ္န္၏ 
လက္မွတ္ကို ရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရ 
သည္။
 အသက္ (၂၄) ႏွစ္အရြယ္ရွိ 
စတားမင္းသား ေကာ္လ္ဖာသည္ 
ဟလီာရ၏ီ စာအပုက္ိ ုအမ်ားနည္း 
တူ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၿပီးမွ အ 
မွတ္တရဓာတ္ပံုလည္း    ႐ိုက္ခဲ့ 
သည္။
 ဟီလာရီ၏ စာဖတ္ပရိသတ္ 
တစဦ္းျဖစ္ေသာ ေကာ္လဖ္ာသည ္
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္းေရွ႕ 
ေရာက္ေသာအခါ    မစၥကလင္ 
တန္ကလည္း ၎ကိုျမင္၍ အံ့ၾသ 
သြားေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ဆို 
သည္။
 ေကာလ္ဖ္ာသည ္ပဲြတြင ္မစၥ 
ကလင္တန္လက္မွတ္ကို ရယူခဲ့ 
ၿပီးေနာက္ ထိုပဲြသို႔ သြားေသာအ 

ေၾကာင္းကို တြစ္တာတြင္လည္း 
ေရးသားခဲ့သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္ ဟီလာရီကို ဒီ 
ေန႔ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ 
ကိုယ့္ကိုယ္ ရွက္ေနလားေတာင္ 
မမွတ္မိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ (သမူနဲ႔) 
ဘာေျပာခဲ့မွန္းေတာင္   မမွတ္မိ ခဲ့သည္။

—Ref: ENews World

ေတာ့ပါဘူး’’ ဟု ေကာ္လ္ဖာက 
ေရးသားထားသည္။ 
 ေကာ္လ္ဖာသည္ တြစ္တာ 
တြင္ ဟီလာရီ၏ စာအုပ္၌ သူမ၏ 
လကမ္တွ ္ေရးထိုးထားပံကုိလုည္း 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

—Ref: WashingtonPost/MTV



Vol.13, No.16  JuNe 25 , 2014 entertainment
41

10Top
Movies 
in AMericA

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

,ckwpfywftwGif;
tar&duefwGif0ifaiGtaumif;qHk; 

½kyf&Sifum;rsm;

pOf Zmwfum;trnf     jzefYcsdonfhukrÜPD pkpkaygif;0ifaiG jyoonfh 
   (uefa':vm) &ufowåywfaygif;

၁။ 22 Jump Street Sony Pictures & MGM 57,071,400 1
၂။ How to Train  20th Century Fox 49,451,300 1
 Your Dragon 2
၃။ Maleficent Walt Disney Pictures 163,022,000 3
၄။ Edge Of Tomorrow Warner Bros.Pictures 57,001,700 2
 
၅။ The Fault In Our Stars 20th Century Fox 80,767,200 2
 
၆။ X-Men:Days of Future 20th Century Fox 206,257,000 4
 Past
၇။ Godzilla Warner Bros.Pictures 191,457,000 5
  Distribution
၈။ A Million Ways to Die Universal Pictures 37,107,000 3
 in the West
၉။ Neighbors Universal Pictures 143,022,000 6
၁၀။ Chef  Open Road Films 13,988,000 6

 ဒီကားက ႐ုပ္ရွင္လည္းျဖစ္ 
တယ္။ ႏစွက္ိယ္ုခြဇဲာတ္႐ုပ္လည္း  
ျဖစ္တယ္ဆုိေတာ့ ေရႊမႈံရတီအ 
တြက္ ခက္ခဲမႈေတြရွိႏုိင္မလား။
 ႏွစ္ကုိယ္ခြဲေတာ့မဟုတ္ပါ 
ဘူး။ ႏစွဘ္၀အေနနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင ္
ရမွာပါ။ နည္းနည္းေတာ့ ႀကဳိးစား 
ရမွာေပါ့။ အက ႌ်အ၀တ္အစားေတြ  
ျပငဆ္င္ေနသလု ိအုကိတ္င္ေတြအ 
တြကလ္ည္း ေလလ့ာေနပါတယ္။ 
ဇာတ္႐ုပ္ပီျပင္ဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ 
ဆရာေတြသင္ေပးတဲ့အတုိင္း သ 
႐ုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။
ကိုလူမင္းနဲ႔ ႐ုိက္ခဲ့တဲ့ ႏုိ႔ဘီလူး႐ုပ္ 
ရွင္မွာေရာ ဘယ္လုိဇာတ္ေကာင္ 
စ႐ိုက္နဲ႔ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ 
လဲ။ ေရႊမႈံရတီအတြက္ေရာဘယ္ 
ေလာကလ္ပုက္ြကရ္တဲ ့႐ပုရ္ငွလ္ုိ႔ 
ေျပာလုိ႔ရလဲ။
 ႏို႔ဘီလူးမွာက်ေတာ့ ေဇရဲ 
ထက္ရဲ႕ ခ်စ္သူေနရာက သ႐ုပ္ 
ေဆာငထ္ားပါတယ ္အဒဲ႐ီပုရ္ငွက္ 
ေတာ့ ဒရာမာကားေလးပါ။ လုပ္ 
ကြက္ေတြလည္းရပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့လက ျပင္ဦးလြင္က ႐ုိက္ 
ကြင္းတစ္ခုမွာမူးလဲလုိ႔ ကိုေျပတီ 
ဦးတုိ႔ ေဆး႐ုံကိုလုိက္ပို႔ရတယ္ဆုိ 
ေတာ ့အဒဲအီေၾကာင္းကိုေရာ ျပန ္
ေျပာျပေပးပါလား။
 ေဆး႐ံုလုကိပို္႔ၾကတာ ႐ႈတင ္
ကလူေတြအကုန္လုံးလုိက္ပုိ ႔ ၾက 
တာပါ။ ေရွ႕မွာ ႐ုိက္ခဲ့တဲ့႐ုပ္ရွင္ 
ေတြေၾကာင့္ အားနည္းေနတာ။ 
ျပင္ဦးလြင္စေရာက္ကတည္းက 
ေနမေကာင္းတာ။ အဲဒီေန႔က 
လည္း ေနမေကာင္းလို႔ဆုိၿပီး ႐ႈ 
တင္မွာ မ႐ုိက္ခင္ေခါင္းမူးလို႔ ဟုိ 
တယ္မွာ ခဏျပန္နားမယ္ဆုိၿပီး 
အပိရ္င္းျဖစသ္ြားတာ။ဘယလ္ုိျဖစ ္
သြားတာလဲဆုိတာ  ကုိယ့္ဟာ 
ကုိယ္ေတာင္မသိဘူး။
က်န္းမာေရးေၾကာင့္ေနာက္တစ္ 
ကားကို ဆက္မ႐ိုက္ျဖစ္ဘူးဆုိ 

ေတာ ့ေနာက႐္ိကုမ္ယ္ဇ့ာတက္ား 
ကေရာ ဘယ္လုိဇာတ္႐ုပ္မ်ဳိးလဲ။ 
အဲဒီကားလက္လႊတ္လုိက္ရတာ 
ကေရာ ေရႊမႈရံတီအတြကန္စန္ာမႈ 
ေတြရွိခဲ့လား။
 အိပ္ရာထဲမွာ သတိလစ္ၿပီး 
ေရာဂါက ျပန္ေဖာက္လာတာ။ 
ေနာက္ၿပီး ႏွလုံးေရာဂါပါ ျပန္ျဖစ္ 
လာတာဆုိေတာ့ မျဖစ္ေတာ့ဘူး 
ဆုိၿပီး ေဆးခန္းျပဖုိ႔ အေလာတ  
ႀကီးျပန္လာခဲ့ရတာ။ လုးံ၀မထင္ 
မတွဘ္ဲျဖစသ္ြားတာ။ ေနာကက္ား 
အတြကလ္ည္းအက ႌ်အ၀တ္အစား 
ေတြျပင္ဆင္ၿပီးသား။ မိတ္ကပ္ 
ေတြဆုလိည္းလပုၿ္ပီးသားဆုိေတာ ့
အဲဒီအတြက္လည္းအားနာတယ္။  
ကိုယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာဆုိေတာ့ 
႐ုိက္ကြင္းကလူေတြအားလုံးကို  
ေတာင္းပနခ္ဲတ့ယ။္ ဒကီားမ႐ုကိရ္ 
လုိ႔ နစ္နာမႈအေနနဲ႔ကေတာ့ ႐ုိက္ 
ကြင္းကလူေတြ လပု္ေဖာက္ိငုဖ္က ္
ေတြ ေရႊမႈံ႔ကို စိတ္ခုသြားရင္ေတာ့ 
အဲဒါက နစ္နာမႈပဲ။
လက္လႊတ္ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ္ကားမွာ 
အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္  ပါ၀င္သ႐ုပ္ 
ေဆာင္ေပးခဲ့လုိ႔ အဆင္ေျပသြား 
တယ္လုိ႔သိရတယ္။ ၀ါရင့္သ႐ုပ္ 
ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ 
ကုယိ့္ေနရာမွာ ပါ၀ငသ္႐ပု္ေဆာင ္
ေပးတဲ ့အႁိႏၵာေက်ာဇ္ငက္ိဘုယလ္ု ိ
ေက်းဇူးတင္စကားေျပာခ်င္လဲ။

 ႐ုတ္တရက္ျဖစ္သြားတာကို 
မအ၀ူကဲုယိတ္ုငိက္ လႈကိလ္ႈကိလ္ွ ဲ
လွကဲညူီေပးခ်ငပ္ါတယဆ္ုတိာကိ ု
ေရႊမႈံေမွ်ာ္လည္းမေမွ်ာ္လင့္ထား 
ဘူး။ ထင္လည္းမထင္ထားဘူး။ 
ဒါေပမဲ ့ကညူီေပးတဲအ့တြက ္မအ၀ူ ဲ
ကို အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ဘန္ေကာက္ကို ေဆးကုသြား 
ခဲ့တာဆုိေတာ့ ေရႊမႈံခံစားေနရတဲ့  
ေရာဂါေရာ သက္သာသြားၿပီ 
လား။
 ေဆးသြားစစ္ေတာ့ ေရႊမႈံ႕ဦး 
ေႏွာက္မွာက ျပႆနာနည္းနည္း 
ရွိေနတယ။္ ရွိေနတဲအ့ခါက်ေတာ ့
ေနမေကာင္းတဲအ့ခ်နိ ္အပိ္ေနရင္း 
နဲ႔ သတိေတြဘာေတြလစ္တတ္ 
တယ္။ ေရာဂါေတာ့မဟုတ္ဘူး။အ 
ရမ္းစဥ္းစားတဲ့လူေတြဆုိရင္ျဖစ္ 
တတ္တယ္လုိ႔ ဆရာ၀န္ေတြက 
ေတာ့ ေျပာတယ္။ ျပငဦ္းလြငတု္န္း 
ကလည္း အဲဒီလုိပဲျဖစ္ခဲ့တာဆုိ 
ေတာ့ ခုေဆးစစ္ခ်က္အေျဖအရ 
ေသခ်ာသြားၿပီ။ ခဏခဏကေတာ့ 
ျဖစ္မွာလုိ႔ေျပာတယ္။ အဓိကက 
ေရႊ မႈံ အ စာ မ စား တာ လ ည္း ပါ  
တယ္။ အစားမစားေတာ့ အား 
နည္းၿပီးျဖစတ္ာ။ အဒဲီေတာ ့အစား 
ေတြလည္းပုံမွန္ျပန္စား ၿပီးေဆး 
ေတြလည္း ပုံမွန္ေသာက္ေနပါ 
တယ္။
အႏုပညာကခံစားခ်က္နဲ႔ သ႐ုပ္ 
ေဆာငရ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရႊမႈရံတီ 
မွာက ႏွလုံးေရာဂါရိွေတာ့ ဇာတ္ 
ကား႐ုကိက္ူးေရးပုငိ္းမွာအခကအ္ 
ခဲႀကဳံရတာမ်ဳိးေရာရွိလား။

 အခက္အခဲေတာ့မရွိပါဘူး။ 
အလုပ္လုပ္ရင္ဘာမွ မသေိတာ့ 
ဘူး။ ေရာဂါျဖစ္ခါမွသာျဖစ္တာ။
ေအာင္ျမင္မႈကိုအသက္ငယ္ငယ္ 
နဲ႔ ရခဲ့တဲ့အတြက ္ေရႊမႈရံတီရ႕ဲဘ၀ 
မွာ ရြယ္တူေတြနဲ႔ယွဥ္ရင ္ဘယ္အ 
ရာေတြကို လက္လႊတ္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရ 
လဲ။
 သပိၿ္ပီးႀကီးႀကီးမားမားေတာ ့
မရွိပါဘူး။ မိသားစုနဲ႔ ေနခ်ိန္နည္း 
သြားတာတစ္ခုပါပဲ။ တျခားေတာ့  
မရိွပါဘူး။ အရငက္တည္းက ေရႊမႈ ံ 
က တစ္ေယာက္တည္းပဲေနတတ္ 
တယ္။
အရင္ထြက္ထားတဲ့ ဇာတ္ကား 
ေတြမွာအ၀တ္အစားပုိင္းနဲ ႔ပတ္ 
သက္ၿပီး ပရိသတ္ကေ၀ဖန္တာ 
ေတြရွိေတာ့ ခုေနာက္ပုိင္း႐ုိက္တဲ့ 
ဇာတ္ကားေတြမွာ ဆင္ျခင္ျဖစ္ 
တာမ်ဳိးေရာရွိလား။
 ဆ င္ျ ခ င္ ၿ ပီး ၀ တ္ျ ဖ စ္ တာ  
ေတာ့ မရွိပါဘူး။ အဓိကက ကာ 
႐ိုကတ္ာနဲ႔ လုကိဖ္က္ေအာငပ္၀ဲတ္ 
ျဖစ္ပါတယ္။
အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ဇာတ္လမ္းေတြနဲ႔ 
ပတ္သကၿ္ပီး ပရိသတ္ေတြက ပြင္ ့

ေရႊမႈံရတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း
စာ၃၉ မွ ပြင့္လင္းလင္းေ၀ဖန္လာၾကတာ 

ဆုိေတာ့ ေရႊမႈံရတီအေနနဲ႔ ဇာတ္  
ကား႐ုိက္ကူးမႈေတြကို ဘယ္လုိ 
ေရြးခ်ယ္ၿပီး႐ုိက္ကူးျဖစ္လဲ။
 ပရိတ္ေတြႀကဳိက္တဲ့ အ 
ႀကိဳကက္ိလုည္း ႐ုကိက္ူးျဖစသ္လု ိ
ရ သ မ်ဳိး စုံေ အာ င္ ႐ုိ က္ ကူးျ ဖ စ္  
တယ္။ အဓကိက ပရိသတ္ေတြအ 
ျမင္မ႐ုိးသြားဖုိ႔ဘဲ။
အႏပုညာရငွတ္ုငိ္းလုလိုိေကာလာ 
ဟလႀကဳရံတာဆုိေတာ့ ေရႊမႈရံတီ 
အေနနဲ႔ ေကာလာဟလေတြႀကဳံ 
လာရင္ ဘယ္လုိေျဖရွင္းျဖစ္လဲ။
 ေကာလာဟလဆုိတာက မ 
မွန္ဘူးေလ။ ဒါေတြက မနာလုိလုိ႔ 
ေျပာၾကတာေတြရိွသလု၊ိ အျမငမ္ 
ၾကည္လုိ ႔ေျပာၾကတာဆုိေတာ့သူ 
တုိ႔ေျပာလည္းပဲ ဘယ္အႏုပညာ 
ရငွက္မလွုကိၿ္ပီးမေျဖရငွ္းၾကဘူး။ 
ေရႊမႈံလည္းမရွင္းဘူး။
ပညာေရးအတြကဘ္ယ္လုအိစအီ 
စဥ္ေတြဆြဲထားလဲ။ ဒီႏွစ္ဆယ္ 
တန္းေရာ ျပန္ေျဖမွာလား။
 စဥ္းစားေနပါတယ္။
အႏုပညာပ်ဳိးခင္းနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ 
ကိငုဖ္ုိ႔ကေရာအခ်နိဘ္ယ္ေလာက ္

က်န္ေသးလ။ဲ အႏပုညာပ်ဳိးခင္းက 
ေရႊမႈံရတီအတြက္ဘယ္ေလာက္ 
အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္ခဲ့လဲ။
 အဒဲလီုိေတာမ့ရွပိါဘူး။ ေရႊမႈ ံ
တုိ႔အေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတာ 
ေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာခ်ဳပ္ၿပီး 
သြားရင္လည္း ဒီေမာင္ႏွမေတြက 
ဆက္ၿပီးလက္တြဲသြားမွာပဲ။ ေရႊမႈံ 
ရတီျဖစ္လာတာက အႏုပညာပ်ဳိး 
ခင္းေၾကာင့္ပါ။ အဲဒါအျပင္အႏုပ 
ညာေလာကက တုကိပ္ိငုရ္ငွ္ေတြ၊ 
ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံေတြ၊မင္းသား၊မင္း 
သမီးေတြလက္တဲြကူညီလုိ ႔ဒီလုိ  
ျဖစ္လာတာပါ။ေနာက္ၿပီး ပရိ 
သတ္ေတြရ႕ဲ အားေပးမႈလည္းပါပါ 
တယ္။
ဒီႏွစ္ထဲမွာ ႐ုပ္ရွင္ဘယ္ႏွကား 
ေလာက႐္ုကိၿ္ပီးသြားၿပလီ။ဲ ေနာက ္ 
ထပ္ဇာတ္ကားေတြလက္ခံထား 
တာေရာရွိလား။
 ဒီႏွစ္ထဲမွာ ႐ုိက္ထားတာ 
ေတာ ့သုံးကားရွပိါတယ။္ ေနာက္ 
ထပ္လက္ခံထားတဲ့ကားလည္း  
ငါး ကားေလာက္္ရွိပါတယ္။ ေမွာ္ 
ေက်ာက္စာကေတာ့ ဇူလုိင္လထဲ 
မွစ႐ုိက္မွာပါ။
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မိနစ္ ၉၀ ကစားႏုိင္ေသာ ေဘာလုံးသမားရွားပါးေနျခင္း
cspf0dkif;

ဆုေၾကးစားစနစအ္ျပည္အ့၀က်င္ ့
သုံးေနေသာ ျမန္မာေနရွငန္ယ္လဂိ ္
စတငသ္ညမွ္ာ ေျခာက္ႏစွရိွ္ၿပီျဖစ ္
ေသာ္လည္း ေဘာလုံးအသင္းႏွင့္ 
ကစားသမားမ်ားအဓိကႀကဳံေတြ႕ 
ေနရေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို 
ယေန႔တုိင္ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးပါ။ 
ျပႆနာမွာ ျမနမ္ာေဘာလုံးသမား 
မ်ား ပြဲခ်ိန္ျပည့္ေဘာလုံးမကစား 
ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘ျမန္မာကစားသမားေတြက 
ပြဲခ်ိန္ျပည့္ကစားႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ 
က မိနစ္ ၇၀ေလာက္ပဲကစားႏိုင္ 
တယ္။ ကစားသမားေတြရဲ႕ ကြင္း 
ျပင္ပေနထုိင္မႈ၊ စားေသာက္တာ 
ေတြကို ျပင္ရမယ္’’ဟု ေဆာက္ 
သမ္းအသင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ ဦးျမင့္ 
ၾကဴးကေျပာသည္။
 ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္က 

လပ္အသင္းမ်ားတြင္ လက္ရွိက 
စားလ်ကရ္ွသိည္ ့ကစားသမားမ်ား 
မွာ ပြဲခ်ိန္ျပည့္ကစားႏုိင္သည့္ႀကံ႕ 
ခုိင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ကလပ္အ 
သင္းမ်ားသည ္ျပညတ္ြင္းကစားသ 
မားမ်ားထက ္ျပညပ္ကစားသမား 
အေပၚတြင္သာ မီွခုိေနရသည္။
 ကစားသမားမ်ားအေနျဖင့္ 
ေနရွငန္ယ္လဂိၿ္ပိဳငပ္ြမဲေပၚေပါက ္
မီအခ်ိန္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက 
မ်ားစြာတုိးတကလ္ာခဲ့ေသာလ္ည္း 
ပြခဲ်နိ္ျပည္က့စားႏုငိသ္ည္ ့စြမ္းအင ္
မ်ဳိးမရွိေသးေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ 
ျပည္ပကစားသမားမ်ားအေပၚ 
တြင္ အားျပဳကစားေနရျခင္းေၾကာင့္ 
ျပညတ္ြင္းကစားသမားမ်ား၏ စြမ္း 
ေဆာငရ္ညပ္ုငိ္းတြင ္တုိးတကသ္င္ ့
သေလာက္မတုိးတက္ေၾကာင္း၊  
ယခုလက္ရိွတြင္ ကလပ္အသင္း  
မ်ားႀက႕ံခုငိ္ေရး နည္းျပမ်ားငွားရမ္း 
အသုံးျပဳလာျခင္းေၾကာင့္ ေနာက ္

ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာကစား 
သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပြဲခ်ိန္ျပည့္ 
ကစားလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း  
ရနက္နုယ္ူႏုကိတ္ကက္စားသမား 
ေက်ာ္ဒြန္းက ေျပာသည္။
 ‘‘ျပညတ္ြင္း ကစားသမားေတြ 
က ပြဲခ်ိန္ျပည့္ကစားႏုိင္တဲ့သူဆုိ 
တာ အရမ္းနည္းတယ္။ အခု 
ေနာကပ္ိငု္းၿပိဳငပ္ြဲေတြက ကုယိ္ဆ့ ီ
မွာရွတိဲ ့ခြနအ္ားေတြကိအုသုံးခ ၿ်ပီး 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရေတာ့ ကစားသမား 
တစ္ေယာကအ္ေနနဲ႔ ပြခဲ်နိ္ျပည္က့ 
စားႏုငိဖ္ုိ႔ဆုရိင ္သကလ္ုံေကာင္းဖို႔ 
လုအိပသ္လု ိႀက႕ံခုငိမ္ႈျပည္၀့ေနဖုိ႔ 
လည္း လုအိပ္တယ္’’ဟု ေက်ာ္ဒြန္း 
ကေျပာသည္။
 ကစားသမားမ်ား ကြင္းအတြင္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးတက္လာ 
ေစရန္အတြက္ ကစားသမားမ်ား 
ကုိယ္တုိင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရ 
မည္ျဖစ္ၿပီး ကလပ္အသင္းမ်ားမွ 

ႀက႕ံခုငိ္ေရးနည္းျပမ်ားငွားရမ္းေပး 
ထားမႈကိ ုအသုံးခ်တတရ္န္ႏငွ္ႀ့က႕ံ 
ခိုငမ္ႈကိ ု၎တုိ႔ဆမွီ ရယူသင္သ့ည္ ့
နည္းစနစ္မ်ားေလ့က်င့္ခန္းအစီ 
အစဥ္မ်ားကို မပ်က္မကြက္လုပ္ 
ေဆာင္သြားရန္လုိအပ္သည္။
 ‘‘ကစားသမားေတြ ကြင္းထဲ 
မွာ မိနစ္ ၉၀လုံးကန္ႏုိင္တဲ့သူက 
ရွားတယ္။ ဒါဟာ ကစားသမား 
တစ္ေယာကရ္႕ဲ ကြင္းျပင္ေနထုငိမ္ႈ 
ေတြေၾကာင္န့ဲ႔လည္းဆုငိတ္ယ။္အ 
စားအေသာက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးက 
စားသမားေတြ ဘယ္လုိအားရွိ 
ေအာငလ္ပ္ုရမလဆဲုတိာလည္းသ ိ
ထားဖုိလုိအပ္တယ္’’ဟု ဧရာ၀တီ  
ကြင္းလယ္ကစားသမားေကာင္း 
ျမတ္ဟန္က ေျပာသည္။
 ျမန္မာေနရွငန္ယ္လဂိၿ္ပိဳငပ္ြဲ 
၀င္ေရာကယ္ဥွၿ္ပိဳင္ေနသည္ ့ၿပိဳငပ္ြ ဲ 
၀င္အသင္းမ်ားအားလုံးမွာႏုိင္ငံ 
ျခားသားကစားသမားမ်ားကိုအဓိ 

က အားျပဳကစားေနျခင္းေၾကာင့္ 
ျပည္တြင္းကစားသမားမ်ားအေန 
ျဖင္ ့ကြင္းတြင္းစြမ္းေဆာငရ္ညမ္ွာ 
သိသာစြာတုိးတက္လာျခင္းမရွိ  
ေသးေၾကာင္း၊ ျပညတ္ြင္းကစားသ 
မားမ်ားမွာ နည္းစနစ္ပုိင္းတြင္ 
လည္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသး 
ေၾကာင္း ကင္ေဒၚ၀န္ကသူ၏ အ 
ျမင္ကိုေျပာသည္။ 
 ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တြင္ 
ကစားလ်ကရ္ွိေသာ ကစားသမား 
အမ်ားစမုွာ မနိစ ္၉၀ပြခဲ်နိ္ျပည္က့ 
စားႏုိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိ 
ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပကစားသမား 
မ်ားအေပၚတြင္သာ မီွခုိေနရၿပီး 
ျပည္တြင္းကစားသမားမ်ားမွာေန 
ရာမရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင္ ့
ႏိုင္ငံျခားကစားသမားမ်ားကိုသာ 
ကလပ္အသင္းမ်ားက အဓကိထား 
ေခၚယူေနၾကၿပီး ျပည္တြင္းကစား 
သမားမ်ားကိုေခၚယူရန္ စိတ္၀င္ 
စားမႈနည္းပါးေနၾကေၾကာင္း ၎ 
ကေျပာသည္။
 ျပည္တြင္းကစားသမားအ 
မ်ားစ ုႀက႕ံခုငိမ္ႈအားနည္းေနသည္ ့
အျပင ္လငူယက္စားသမားမ်ားအ 
ေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈနည္းပါးေန 
ျခင္းေၾကာင့္ လူငယ္ကစားသမား 
အခ်ဳ႕ိမွာ ပြထဲြကခ္ြင္မ့ရရွဘိ ဲအရန ္
ခံုတြငသ္ာ ထိုင္ေနခဲ့ရသည။္ ထို႔အ 
ျပင ္ျပညတ္ြင္းကစားသမားအမ်ား 
စမုွာ ကလပအ္သင္းမ်ားႏငွ္ ့ကာလ  
ရွည္စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ 
ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကစားသမားေခၚ 
ယူရန္အတြက ္မလြယ္ကေူၾကာင္း 
အသင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ေျပာ 
သည္။ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္က 
လပ္အသင္းမ်ားတြင္ လက္ရွိက 
စားလ်ကရ္ွသိည္ ့ကစားသမားမ်ား 
မွာ ပြခဲ်နိ္ျပည္က့စားႏုငိသ္ည္ ့ႀက႕ံ 
ခုိင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ကလပ္အ 
သင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းကစား 
သမားမ်ားထက္ ျပည္ပကစားသ 
မားမ်ားအေပၚတြငသ္ာ မီခွုိေနရၿပီး  
ရာသီ၀က္အေျပာင္းအေရႊ႕တြင္ 
ျပညပ္ကစားသမားမ်ားကိသုာပိမုု ိ

ေခၚယူခဲ့ၾကသည္။
 ေနရွငန္ယ္လဂိၿ္ပိဳငပ္ြ၀ဲင ္က  
လပ္အသင္းမ်ားတြင္ လက္ရွိက  
စားေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းကစား  
သမားမ်ား၏ စြမ္းေဆာငရ္ညမ္ွာပြ ဲ 
ခ်နိ္ျပည္က့စားႏုငိ္ျခင္းမရွသိည္အ့  
တြက္ ကလပ္အသင္းမ်ားအေနျဖင့္  
ႏုငိ ္ငံျခားသားကစားသမားကိသုာ 
အားျပဳကစားေနရၿပီး လက္ေရြးစင ္ 
အသင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရိွခဲ့ 
သည္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာျမင့္ 
ေနၿပီျဖစ္သည္။
 ျမန္မာေနရွငန္ယ္လဂိ ္ပထမ  
အေက်ာရ့ပန္ားခ်နိတ္ြင ္အေျပာင္း 
အေရႊ႕ေစ်းကြကက္ု ိတစလ္ခန္႔ဖြင္ ့
လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား၁၀ဦး 
ႏွင့္ ျပည္တြင္းကစားသမားသုံးဦး 
စုစုေပါင္းကစားသမား ၁၃ဦး အ 
ေျပာင္းအေရႊ႕ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။အ 
ဆုိပါ ၁၃ဦးထဲတြင္ ျပည္ပကစား 
သမား ၁၀ဦးထိပါ၀င္ေနသည္။
 ျပည္တြင္းကစားသမားရွား 
ပါးမႈေၾကာင့္ ကလပ္အသင္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းကစားသမား 
မ်ားျဖည့္တင္းလုိၾကေသာ္လည္း 
ကစားသမားေခၚယူရာတြင္ အ 
ခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္။
 ေဆာက္သမ္းအသင္းသည္ 
ျပညပ္ကစားသမားမ်ားကိယုခုႏစွ ္
မွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေခၚယူခဲ့ျခင္း 
ျဖစၿ္ပီး အသင္း၏ ရလဒ္မ်ားဆိုး၀ါး 
ေနမႈကုိ အဆံုးသတ္လိုျခင္းေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံျခားကစားသမား ေခၚယူရ 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းအသင္း၏ ေပၚလ 
စီအရ ေခၚယူလုိျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္ 
လည္း နည္းျပ၏ေတာင္းဆုိမႈ 
ေၾကာင္ ့ေခၚယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
အသင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူဦးျမင့္ၾကဴးက 
ေျပာသည္။
 ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တြင္ 
ျပည္တြင္းကစားသမားမ်ားျဖင့္  
သာ အသုံးျပဳယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ 
ေဆာကသ္မ္းအသင္းမွာ ေဘာလုံး 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္  
(၃+၁)စနစ္ျဖင့္ ႏုိင္ငျံခားသား 

စာမ်က္ႏွာ ၄၄ 
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ကစားသမားေလးဦးကိ ုရာသ၀ီက ္
အေျပာင္းအေရႊ႕တြင္ ေခၚယူခဲ့ 
သည။္  ျပညပ္ကစားသမားေလးဦး 
ေခၚယူရာတြင္ အာရွမွတစ္ဦး ရွိရ 
မည္ျဖစ္သည္။
 ႏိုင္ငံျခားသားကစားသမား 
မ်ားကို အဓိကထား၀ယ္ယူရျခင္း 
မွာ ပြဲတစ္ပြဲ၏ အေျဖကိုအလွည့္ 
အေျပာင္းျဖစ္ႏုိင္သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံ 
ျခားသားကစားသမားျဖစ္ေၾကာင္း 
ျပညတ္ြင္းကစားသမားမ်ားမွာ ႏုငိ ္
ငံျခားကစားသမားမ်ားႏငွ့္ႏႈငိ္းယဥွ ္ 
ၾကည့္ပါက အရြယ္အစားကြာ 
လြန္းျခင္း၊ ႀကံ႕ခုိင္မႈကြာျခားျခင္း 
ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကစားသမား 
မ်ားထက္ ႏုိင္ငံျခားသားကစားသ  
မားမ်ားကုိ ေခၚယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဆာကသ္မ္းအသင္း နည္းျပခ်ဳပ ္
ကင္ေ၀ၚဒန္ကေျပာသည္။
 ‘‘ျပညတ္ြင္းကစားသမားေတြ 
က စိတ္ဓာတ္ေကာင္းတယ္။ႏုိင္ 
လုိစိတ္ျပင္းျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ႏုိင္ငံ 
ျခားသားကစားသမားေတြနဲ ႔ယွဥ္ 

လုိက္ရင္လူေကာင္ေသးတယ္။ 
ေျပးအားကြာတယ္။ ႀက႕ံခိုငမ္ႈကြာ 
တယ္။ ပြဲခ်ိန္အတြင္းမွာ ပြဲကိုအ 
လညွ္အ့ေျပာင္းျဖစ္ေစႏုငိတ္ဲ့ျပည ္
တြင္းကစားသမားေတြရွားတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားကစားသမား 
ေခၚယူရတာပါ’’ဟု ၎ကေျပာ 
သည။္ကလပ္အသင္းမ်ားသညလ္ ူ
ငယ္ကစားသမားမ်ားထက္ အ 
သင္း၏ စီနီယာကစားသမားမ်ား 
ကိသုာ ပုမိုအိသုံးျပဳေနျခင္းေၾကာင္ ့
လငူယက္စားသမားအမ်ားစမုွာ ပြ ဲ
ထြကခ္ြင္မ့ရရိွဘ ဲအရန္ခံုတြငသ္ာ 
ထိုင္ေနရသည။္ ထို႔ေၾကာင္လ့ငူယ္ 
ကစားသမားေကာင္းမ်ား ေပၚ 
ထြကလ္ာမႈမွာ အားနည္းေနသည။္ 
လက္ေရြးစင္အသင္းတြင္လည္း 
လူေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကစားသမား 
သစမ္်ားထြက္ေပၚလာမႈမရိွဘ ဲက 
စားသမားအေဟာင္းမ်ားကိုသာ 
ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံေနရသည္။
 ‘‘ကလပ္အသင္းေတြက စီနီ 
ယာကစားသမားေတြေနရာမွာ လ ူ

ငယ္ေတြနဲ႔ အစားထုိးဖုိ႔ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့မ 
လုပ္ရဲၾကဘူး။ စီနီယာကစားသ 
မားေတြကလည္း ကိုယ္ရထားတဲ့ 
ေနရာတစ္ခုကုိလက္မလႊတ္ခ်င္ 
ၾကဘူး။ အဲဒီေတာ့ လူငယ္ကစား 
သမားေတြအတြကအ္ခြင္အ့ေရးမ 
ရွိေတာ့ဘူး’’ဟု အားကစားက 
ေလာငရ္ငွက္ိုေနကိကုေျပာသည။္
 ရာသ၀ီကရ္ပန္ားခ်နိတ္ြငအ္ 
သင္းမ်ားအေနျဖင္ ့ရာသကီနုတ္ြင ္
အဆင့္တစ္ခုထိေရာက္ရွိရန္အ 
တြက္ အသင္းကိုျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳ 
လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဧရာ၀တီ၊ ေန 
ျပည္ေတာ္မွာ ရာသီ၀က္လူ၀ယ္ 
ခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
 ‘‘ႏုိင္ငံျခားကစားသမားေတြ 
အားကိုးၿပီး ကစားလာတဲအ့တြက ္
ေနရွင္နယ္လိဂ္မွာ ဂုိးသြင္းအမ်ား 
ဆုံးကစားသမားစာရင္းမွာ ႏုိင္ငံ 
ျခားကစားသမားေတြပဲ ဦးေဆာင္ 
ထားတယ္။ ျမန္မာတိုကစ္စမွ္ဴးထ ဲ
ဆုိလုိ႔ စုိးမင္းဦးတစ္ေယာက္ပဲပါ 
တယ္။ ဒါဟာ ကလပ္အသင္းေတြ 
အတြက္ ေကာင္းေပမယ့္ ႏုိင္ငံအ 
သင္းမွာ ထိခုိက္လာႏုိင္တယ္’’ဟု 
ကိုေနကိုကေျပာသည္။

 ယခုလက္ရိွတြင္ ျမန္မာေန 
ရွင္နယ္လိဂ္ကလပ္အသင္းမ်ား 
တြင ္အသင္းအားလုံးမွာ ႏုငိင္ံျခား 
သားကစားသမားမ်ားကိ ုအသံုးျပဳ 
ယဥွၿ္ပိဳင္ေနရၿပီး ဂိုးသြင္းအမ်ားဆုံး 
စာရင္းတြင္လည္း ျပည္တြင္းက 
စားသမားကေမၻာဇအသင္းတိုက္ 
စစ္မွဴးစုိးမင္းဦးမွလြဲ၍ ႏုိင္ငံျခား 
ကစားသမားမ်ားကသာ ဦးေဆာင ္
ေနသည္။ 
 ‘‘ျပညတ္ြင္းကစားသမားေတြ  
က ကြင္းအတြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ 
မွာ သသိာစြာတုိးတကလ္ာျခင္းမရွ ိ
ေပ မယ့္ ကြင္းျပင္ပစြမ္းေဆာင္ရည္ 
ေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီတယ္။ 
ကုိယ္က ဒီအလုပ္နဲ႔အသကေ္မြး 
၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနတဲ့သူေတြဆို  
ေတာ့ ဒီအလုပ္ကိုအၿမဲတမ္းႀကဳိး 
စားေနရမယ္။ ျမန္မာကစားသမား 
ေတြထဲမွာ ကုိယ့္ဘက္ကလုိအပ္ 
ေနတဲ ့စြမ္းေဆာငရ္ည္ေတြကိုျဖည္ ့
ဆည္းဖုိ ႔အသင္းနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္း 
ဆင္းၿပီးတုိင္းတစ္ေယာက္တည္း 
ေလ့က်င့္တာ ဘယ္သူရွိလဲ။တ 
တယ္ဆုရိင ္ကစားသမားေတြဟာ 
ေျခစြမ္းတိုးတက္လာဖုိ ႔အတြက္ 

တစ္ေယာက္တည္းေလ့က်င့္သင့္ 
ရင္လည္း ေလ့က်င့္ရမယ္’’ဟု 
ေဆာက္သမ္းအသင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ 
ဦးျမင့္ၾကဴးကေျပာသည္။
 ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္က 
လပအ္သင္းမ်ားသည ္ႏုငိင္ံျခားက 
စားသမားမ်ားကိုအားျပဳအသုံးျပဳ 
ေနရသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းလူ 
ငယက္စားသမားမ်ားမွာေနရာမရ 
ရွိျခင္းေၾကာင့္ လက္ေရြးစင္အ 
သင္းတြင္း ထခိုကိမ္ႈမ်ားရွိေနေသာ ္
လည္း ကလပ္အသင္းမ်ားအတြက ္
ေအာင္ျမင္မႈရရွွိရန္ႏုိင္ငံျခားသား 
ကစားသမားမ်ားကို လုိအပ္ေန 
ေၾကာင္း အားကစားကေလာငရ္ငွ ္
ကိုေနကိုကေျပာသည္။
 ‘‘ႏုိင္ငံျခားကစားသမားေခၚ 
တယ္ဆိုတာက ကလပ္အသင္းေတြ 
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ၿပဳိင္ဆုိင္မႈ 
ျပင္းထန္လာတဲ့အတြက္ ေကာင္း 
တယ္။ ဒါေပမ့ဲ ႏိုင္ငံအသင္းအတြက္ 
ေတာ ့မေကာင္းဘူး။ တုကိစ္စမ္ွဴး  
ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိရင္ ျပည္တြင္း 
ကစားသမားဘယ္ႏွေယာကရ္ွလိ။ဲ 
ေနာက္တန္းမွာလည္း ေဒါင္ေဒါင္ 
ျမည္ကစားႏုိင္တဲ့ ကစားသမား 

ဘယ္ႏွေယာက္ရွိလဲ။ ဒါေတြကို 
တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ျပန္သုံး 
သပ္ဖုိ ႔လုိေနၿပီ’’ဟု ကိုေနကိုက 
ေျပာသည္။
 ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္း 
ေအာင္ျမင္မႈမရရွိျခင္းမွာ ေနာက္ 
တန္းကစားသမားႏွင့္ အေထာင္ 
တုိက္စစ္မွဴးမ်ားရွားပါးျခင္းႏွင့္က 
လပ္အသင္းမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏အ 
သင္းေအာင္ျမင္မႈရရိွရန္အတြက္ 
သာ အာ႐ုစံုကိ္ေနၾကျခင္းေၾကာင္ ့
လူငယ္ကစားသမားမ်ားကို နာ 
မည္ႀကီးကစားသမားမ်ားႏွင့္အ 
စားထုိးမႈ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့မျပဳလုပ္ၾက 
ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း 
တြင္ ကစားသမားရွားပါးမႈႀကံဳ 
ေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ 
အျမင္ကုိေျပာသည္။
  လက္ေရြးစင္အသင္းအ 
တြက္လည္း လူငယ္ကစားသမား 
မ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ လူငယ္ 
ကစားသမားမ်ားကုိေနရာေပးသင့္ 
ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ကစားသမား 
မ်ဳိးဆကသ္စမ္်ားကိ ုစနီယီာ ကစား 
သမားမ်ားက ေနရာေပးသင့္ 
ေၾကာင္း ကုိေနကုိကသံုးသပ္သည္။

မိနစ္ ၉၀ ကစားႏုိင္ေသာ ေဘာလုံးသမားရွားပါးေနျခင္း
စာမ်က္ႏွာ ၄၂ မွ
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ေပ်ာက္ဆံုးေက်ာင္းသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွာေဖြမႈ 
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားအစုိးရ ရပ္ဆုိင္း

တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ ႐ုရွားတုိင္
ေမာ္စကို၊ဇြန္-၂၁

ယူကရိန္းႏုိင္ငံ အေရးႏွင့္  ပတ္ 
သက္၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ပိတ္ 
ဆို႔တားဆီးမႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းကို 
႐ရုွားႏုငိင္ကံ ကမၻာက့နုသ္ြယ္ေရး 
အဖြဲ႕ (WTO)တြင္ တုိင္ထားသည္ 
ဟု ႐ုရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒီမီထရီမက္ 
ဗီဒက္က ေျပာၾကားသည္။
 ဝါရွင္တန္က မိမိတို႔ႏုိင္ငံအ 
ေပၚ ခ်မတွထ္ားေသာ တားဆီးပတိ ္
ဆို ႔မႈမ်ားမွာ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ 
ႀကီး၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
အရ တရားမဝငဟု္ ယူဆေၾကာင္း 

အေမရိကန္အစိုးရအား ေျပာၾကား 
ထားၿပီး ျဖစ္သည္။
 ယူကရိန္းႏုိင္ငံ၏ ခ႐ိုင္းမီး 
ယား ေဒသကုိ ႐ုရွားႏုိင္ငံအတြင္း 
သို႔ သြတသ္ြင္းခဲၿ့ပီးေနာက ္အေမရ ိ
ကန၏္ ပတိဆ္ို႔တားဆီးမႈမ်ား ထြက ္
ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံျခား 
ကုန္သြယ္မႈကို ဆုိးရြားတဲ့ သက္ 
ေရာက္မႈရွိေစခဲ့တဲ့ တားဆီးပိတ္ 
ဆို႔မႈေတြ အေမရိကန္က ခ်မွတ္ခဲ ့
တာကို ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕ 
ႀကီးမွာ စိန္ေခၚဖို ႔  ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါ 

တယ္’’ဟု ႐ုရွားႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း 
စန္ိ႔ပီတာစဘာ့ဂၿ္မိဳ႕၌ ျပဳလပ္ုေသာ  
ဥပေဒဆုိင္ရာ ညီလာခံတစ္ရပ္ 
တြင္  မက္ဗီဒက္က ေျပာၾကား 
သည္။
 အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရး 
ဌာန ေျပာေရးဆိခုြင့ရ္ွသိကူမ ူ႐ရုွား 
ႏုငိင္အံေပၚ ပတိဆ္ို႔တားဆီးမႈမ်ား 
မခ်မွတ္မီ WTO တြင ္၎တုိ႔လုကိ ္
နာရမည္ ့စည္းကမ္းမ်ားကိ ုဂ႐တု 
စုကိ ္ေလလ့ာခဲသ့ညဟ္ ုေျပာၾကား 
သည္။

—Ref: Reuters

အဘူဂ်ာ၊ဇြန္-၂၀
ႏုငိဂ္်ီးရီးယားအစုိးရသည ္ေက်ာင္း 
သ ူ၂၀၀ ေက်ာ္အား ဘိကုုဟိာရမ္ 
စစ္ေသြးႂကြမ်ား ဖမ္းဆီးေခၚ 
ေဆာင္သြားေသာ ကိစၥအေပၚ  
စံစုမ္းစစ္ေဆးမႈကု ိဇြန္လ ၂၀ ရက ္
တြင္ အဆံုးသတ္လုိက္သည္။
 ဘုိကုိဟာရမ္ စစ္ေသြးႂကြ  
မ်ားသည ္ဧၿပီ ၁၄ ရကတ္ြင ္ေဘာ္ 
ႏုိျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရိွ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
အား စီးနင္းတုကိခ္ုကိခ္ဲၿ့ပီး ေက်ာင္း 
သ ူ၂၇၆ ဦးကု ိဖမ္းဆီးေခၚေဆာင ္
သြားခဲ့သည္။
 ေက်ာင္းသ ူ၂၁၉ ဦးမွာ ဘိကုု ိ
ဟာရမ္စစ္ေသြးႂကြမ်ားလက္တြင္ 
ဖမ္းဆီးခထံားရဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏငွ့ ္
ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာေသာ 
ေက်ာင္းသူ ၅၇ ဦးမွာ ၎တုိ႔၏ 
မိသားစုမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္း 
စည္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ဂ်ီးရီး 
ယား စစတ္ပ ္ဗိလုမ္ွဴးခ်ဳပ ္အဘီရာ 
ဟမ္ဆာဘုိက ေျပာသည္။
 ‘‘ေက်ာင္းသူေလးေတြ ဆက ္

လက ္အဖမ္းခံထားရဆဲျဖစလ္ုိ႔ နာ 
က်ငရ္ပါတယ္။ ဒ ီျပန္ေပးဆြ ဲေခၚ 
ေဆာင္သြားတဲ့ အေျခအေနဟာ 
တကယ္ပဲ ပရိယာယ္ႂကြယ္ဝပါ 
တယ္’’ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ဆာဘုိက 
ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာတြင္ ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားအစုိးရအေန 
ျဖင့္ ေက်ာင္းသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ 
မကယ္ဆယ္ႏုိင္မႈႏွင့္ မကာကြယ္ 
ႏုငိမ္ႈတို႔သည ္၂၀၁၅ ခုႏစွ ္သမၼတ 
ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ သမၼတ 
ဂြတ္လပ္ဂြၽန္နသန္အတြက္ ႏုိင္ငံ 
ေရး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ခု ျဖစ္ေစ 
သည္။
 ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ ေျမာက္ 
ပုိင္းတြင္ ဆူပူေသာင္းက်န္းလ်က္ 
ရိွေသာ ဘုကိုဟိာရမ္အဖြ႕ဲ၏ ရက ္
စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို လူအ 
မ်ားက မၾကာခဏ ၾကားသိေနၿပီး 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူ ၂၀၀  
ေက်ာ္ ျပန္ေပးဆြဲမႈမွာ တစ္ကမၻာ 
လံုးကိ ုတနုလ္ႈပ္ေစခဲၿ့ပီး နာၾကည္း 
ေစခဲ့သည္။

 ဘုကိုဟိာရမ္အဖြ႕ဲက ၎တုိ႔ 
လက္တြင္း၌ရွိေနေသာ ေက်ာင္း 
သူမ်ားကုိ ကြၽန္အျဖစ္ ေရာင္းစား 
မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားၿပီး ၎ 
တို႔ကုိ အစၥလာမ္မစ္ဘာသာသို႔ 
အတင္းအက်ပ္ သြတ္သြင္းၿပီးျဖစ္ 
ေၾကာင္း ၿပီးခ့ဲသည့္လက ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

—Ref: Reuters

က်ည္ကာအက်ႌမ်ားတြင္သံုးသည့္ ကီဗလာတီထြင္သူ 
အမ်ိဳးသမီးဓာတုေဗဒပညာရငွ ္ေကဝိလုက္ ကြယလ္ြန္

ဝါရွင္တန္၊ဇြန္-၂၁
ခႏၶာကုိယ္အကာအကြယ္ႏွင့္ အ 
ျခားေသာ က်ည္ကာပစၥည္းမ်ား 
တြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကီဗလာဟု 
ေခၚေသာ ဖုိက္ဘာကုိ တီထြင္ခဲ့ 
ေသာ အေမရိကန္ဓာတုေဗဒ ပညာ 
ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မစၥစ္စတီဖင္ 
နီေကဝိုလက္သည္ အသက္ 
(၉၀)အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္သြား  
ေၾကာင္း ၎၏အလပ္ုရွင္ေဟာင္း 
က ဇြန္လ ၂၀ ရကတ္ြင္ေျပာသည။္
 ကီဗလာကို တီထြင္ခ်ိန္က 
ဒပူြန္ကမုၸဏတီြင ္အလပ္ုလပ္ုေနခဲ့ 
သည္ ့မစၥစ္ေကဝိလုကသ္ည ္လအုိူ 
႐ံုတစ္ခု၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္ဟု ၎၏မိတ္ေဆြႏွင့္ လုပ္  
ေဖာက္ုငိဖ္က္ေဟာင္း ရတီာဗကစ္  
တာကိ ုကိုးကား၍ သတင္းဌာနမ်ား  
က ေဖာ္ျပသည္။
 မစၥစ္ေကဝိလုက ္ကြယ္လြန္ရ 
သည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိမူ မသိရ 
ေပ။
 အလြနခ္ုငိခ္ံၿ့ပီး အထူူးေပါပ့ါး 
သည့္ ဖုိက္ဘာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ 
ကီဗလာကို မစၥစ္ေကဝုိလက္က 
၁၉၆၀ ျပည့္ႏစွမ္်ားအတြင္း တီထြင ္
ခဲ့ၿပီး တန္ဖုိးရိွေသာ ပစၥည္းတစ္ခု 
ဟု ၎က ေခၚေဝၚခ့ဲေၾကာင္း ဝါရွင ္
တန္ပုိ႔စ္သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ 
သည္။

 ကားတာယာမ်ားတြင ္ယခင ္
က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ သတၱဳမွ်ငမ္်ား 
ထက္ ပုိမိုေပ့ါပါးၿပီး ေလာင္စာဆီ 
တြက္ေျခကိကု္ႏုငိ္ေသာ ကားတာ 
ယာမ်ား၌ အသံုးျပဳႏုငိမ္ည္ ့ပစၥည္း 
တစမ္်ိဳးကု ိမစၥစ္ေကဝိလုကက္ ရွာ 
ေဖြေတြ႕ရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။
 ၎ဖန္တီးခဲ့ေသာ ခရစၥတယ္ 
ျဒပ္ေပါင္းအရည္မွာ ကီဗလာျဖစ္ 
လာၿပီး ယင္းဖုိက္ဘာမွာ သံမဏိ 
ထက္ ငါးဆပို၍ခုိင္ခံ့ၿပီး အလြန္  
တရာ ေပါ့ပါးေၾကာင္း ဒပူြန္ကမုၸဏ ီ
၏ ဝကဘ္ဆ္ုကိတ္ြင ္ေဖာ္ျပသည။္
 ယေန႔ေခတ္တြင္ ဖုိက္ဘာ 
မ်ား၌ ကိုယ္ခႏၶာကာကြယ္ေရး 
ပစၥည္းမ်ား၊ အားကစားပစၥည္း 
မ်ား၊ ေလွမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းခံတာ 
ယာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ 
သည္။
 မစၥစ္ေကဝုလိကသ္ည ္ကမၻာ 
တစဝ္န္း လသူားမ်ား အက်ိဳးေက်း 
ဇူးျဖစ္ေစၿပီး အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ကယ္တင္ႏုိင္ေသာ ထုတ္ကုန္ 
ပစၥည္းသစမ္်ား ထုတ္လပ္ုရာတြင ္
သံုးသည့္ စြမ္းရည္ျမင့္ဖုိက္ဘာကုိ 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္း၊ တီထြင္ဖန္တီး 
ျခင္းတုိ႔အတြက္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က 
အေမရိကန္အမ်ိဳးသားနညး္ပညာ 
ႏငွ့ ္တီထြငဆ္န္းသစမ္ႈဆ ုေပးအပ္ 
ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။     —Ref: AFP
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အကူအညီ အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနေသာ ဆီးရီးယားျပည္သူ ၁၀ ဒသမ ၈ သန္းရွိ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ဟြန္ဒါကားအစီးေရ 

ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း
တုိက်ိဳ၊ဇြန္-၂၃

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ကားႏွင့္ ဆုိင္ကယ္ 
ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ဟြန္ဒါ 
ေမာ္တာသည္ မီးအႏၲရာယ္ျဖစ္ 
ေစႏုငိ္ေသာ ကားေလအတိ္ျပႆ 
နာေၾကာင့္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္တြင္ 
ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ကားအစီးေရႏွစ္ 
သန္းေက်ာ္ ျပန္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။
 ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္ႏွင့္ 
၂၀၀၅ ဒဇီငဘ္ာလၾကားတြင ္ထုတ္ 
လုပ္ခဲ့ေသာ ကားအစီးေရ 
၂,၀၃၃,၀၀၀ စီးခန္႔ ျပန္လည္ ႐ုပ္ 
သမိ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟြနဒ္ါ 
ကုမၸဏီက ေျပာသည္။
 ျပနလ္ည႐္ပုသ္မိ္းေသာ ကား 
မ်ားတြင ္ေျမာကအ္ေမရကိမ ွကား 
အစီးေရတစ္သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ 
ႏုငိင္မွံ ၆၆၈,၀၀၀ စီး ပါဝငသ္ည။္
 နာမည္ေက်ာ္ Honda Fit ႏငွ့ ္
Honda Accord ကားေမာ္ဒယ္မ်ား 
အပါအဝင္ ကားအမ်ိဳးအစား ၁၃ 
မ်ိဳးကိ ုျပနလ္ည႐္ပုသ္မိ္းခဲ့ျခင္းျဖစ ္
သည္။ ကားေရွ႕ခန္းရွိ ေလအိတ္ 
ေလျဖည့က္ရိယိာမ်ားတြင ္အရည ္
အေသြးမေကာင္းေသာ ဓာတ္ေငြ႕ 

မ်ား ပါဝင္ေနသည္ဟု ယူဆ 
ေၾကာင္း ဟြန္ဒါကုမၸဏီက ေျပာ 
သည္။
 ယင္းဓာတ္ေငြ႕သည္ ယာဥ္ 
တိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ေလျဖည့္ 
ကိရိယာဘူးကုိ အက္ကြဲေစႏုိင္ 
ေၾကာင္းႏငွ့ ္ေလျဖည္က့ရိယိာဘူး 
အက္ကြဲျခင္းျဖင့္ မီးေလာင္ျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) ခရီးသညမ္်ား ထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရရိွျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း  
ဟြန္ဒါကမုၸဏ ီတာဝန္ရိွသကူ ေျပာ 
သည္။
 တိုယိုတာကားမ်ား၏ ကား 
ေလအတိ ္ေလျဖည္က့ရိယိာမ်ား၌ 
အလားတူ ျပႆနာမ်ားစြာရွိ၍ 
ကားကုမၸဏီသည္ ကမၻာတစ္ဝန္း 
မ ွကားအစီးေရ သန္းႏငွ့ခ္်၍ီ ျပန႐္ပု ္
သိမ္းခဲ့သည္။
 တိုယုိတာကားကမုၸဏသီည ္
ကားဝယ္သတူစဦ္းထံမွ ေလအိတ္ 
ျပႆနာႏငွ့ ္ပတသ္က၍္ တုငိၾ္ကား 
စာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။
 ဟြန္ဒါကမုၸဏကီမူ မည္သည့္  
တိုင္ၾကားစာမွ် မရရိွဟုေျပာသည္။

—Ref: AFP

ကုလသမဂၢ၊ဇြန္-၂၁
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
အကူအညီ အေရးတႀကီး လုိအပ္ 
ေနေသာ ဆီးရီးယားလဥူီးေရမွာ ၁၀  
ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ရိွေၾကာင္း၊ ယင္း 
မွာ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ 
ထက္ဝက္ခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလ 
သမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္ ဘန္ကမီြန္းက ဇြန္လ ၂၀ ရက ္
တြင္ ေျပာသည္။
 ဆီးရီးယားႏုငိင္သံား ၄ ဒသမ 
၇ သန္းသည္ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားသည့္ အလုပ္သမား 
မ်ား ေရာကရ္ွရိန ္ခကခ္ဲေသာ (သို႔ 
မဟုတ္) ေရာက္ရိွရန္ မျဖစ္ႏုိင္ 
ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနသည္ 
ဟု ဘန္ကီမြန္းက ကုလသမဂၢ 
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသို႔ တင္သြင္း 
သည္ ့လစဥ္အစရီငခံ္စာတြင ္ေျပာ 
ၾကားသည္။
 အီရတ္ႏုိင္ငံတြင္ ISIL စစ္ 
ေသြးႂကြမ်ား ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္မႈ 
မ်ားမွာလည္း ဆီးရီးယားႏုငိင္တံြင္း 
အေျခအေနကု ိပိ၍ုဆုိးေစ႐ံသုာရွ ိ
လိမ့္မည္ဟု ဘန္ကီမြန္း၏ အစီ 
ရင္ခံစာက သတိေပးထားသည္။
 အေရးတႀကီး အကအူည ီလိ ု

အပ္ေနသူ ၁၀ ဒသမ ၈ သန္းတြင္  
၆ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔မွာ ဆီးရီးယား 
ႏုိင္ငံတြင္း အုိးအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။
 ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္အ 
တြင္း လူေပါင္း ၁၆၀,၀၀၀ ခန္႔ 
ေသဆံုးခဲ့သည္။
 အေနာကအ္ငအ္ားႀကီးႏုငိင္ ံ
မ်ားသည္ ဆီးရီးယားျပည္သူမ်ား 

ထံသို႔ အကူအညီမ်ား အလ်င္အ 
ျမန္ ေရာက္ရွိေစရန္ လံုၿခံဳေရး 
ေကာင္စီတြင္း၌ အစီအစဥ္သစ္ 
တစရ္ပ္ ေရးဆြဲေနစဥ္ ဘန္ကမီြန္း 
၏ အစီရင္ခံစာ ထြက္ရိွလာျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ဇြန္လ ၁၈ ရက္စြဲျဖင့္ ဆီးရီး 
ယား အစိုးရက ကုလသမဂၢလံုၿခံဳ 
ေရးေကာင္စီသို ႔ ေပးပုိ ႔ေသာစာ 

တြင ္ဆီးရီးယားအစုိးရ၏ သေဘာ 
တူညီခ်က္မရိွဘဲ နယ္စပ္ျဖတ္ 
ေက်ာ္၍ အကူအညီေပးပို ႔ျခင္း 
သည ္ဆီးရီးယားႏုငိင္အံေပၚ တုကိ ္
ခုိက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆီးရီးယားအထူး 
သံတမန္အဖြဲ႕က သတိေပးခဲ့ 
သည္။

—Ref: AFP

ဆီးရီးယားသမၼတအာဆတ္၏တပ္မ်ားက ႀကဲခ်သည္ဟု တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကေျပာသည့္ ဆလင္ဒါဗံုးေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ 
ရေသာေနရာမ်ားကို စစ္ေဆးေနစဥ္

ASMAA WAGUIH/FILES/REUTERS
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ဝတ္ဆင္ႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး အပလီေကးရွင္းမ်ား ထည့္သြင္းရန္ ကုမၸဏီမ်ား ႀကိဳးစားေန

အေမရိကန္ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္ စမ္းသပ္မႈေအာင္ျမင္ ဂရိႏုိင္ငံတြင္ ဘိန္းျဖဴႏွစ္တန္ေက်ာ္ ဖမ္းမိ

ဆန္ဖရန္စစၥကုိ၊ဇြန္-၂၃
ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏငွ့ဆ္ုငိ္ေသာ ေသြးထ ဲ
သၾကားပါဝင္မႈ အလြယ္တကူ 
စစ္ေဆးႏုငိရ္န ္ေဆးဘကဆ္ုငိရ္ာ 
နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားက နည္း 
လမ္းရွာေဖြေနၾကသညမွ္ာ ဆယ္စ ု
ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ျပည့္စံုေကာင္းမြန္သည့္ 
ေအာင္ျမငမ္ႈမ်ိဳး ရရွိျခင္းမရွခိဲ့ေပ။
 ယခုအခါ ယင္းနည္းလမ္း 
မ်ား ရွာေဖြရာတြင္ ကမၻာ့အႀကီး 
က်ယ္ဆံုး မုိဘုိင္းနည္းပညာ လုပ္ 
ငန္းမ်ား ပါဝငလ္ာၾကၿပီျဖစသ္ည။္
 စမတန္ာရမီ်ားႏငွ့ ္လကပ္တ ္
မ်ားကဲ့သုိ ႔ ေရပန္းစားစျပဳလာ 
သည့္ ဝတ္ဆင္ႏုိင္ေသာ နည္း 
ပညာပစၥည္းမ်ားကုိ စူးစမ္းလို႐ံု 
သကသ္က ္အသံုးျပဳျခင္းထက ္မရွ ိ
မျဖစ ္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ ္ေျပာင္းလ ဲ
ႏုိင္မည့္ အပလီေကးရွင္းမ်ား ရွာ 
ေဖြေနေသာ အက္ပဲလ္၊ ဆမ္ 
ေဆာင္းႏွင့္ ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီတုိ ႔ 
သည္ ေသြးထဲသၾကားပါဝင္မႈကို 
ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းကိရိ 

ယာမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ အားလံုး 
ျပင္ဆင္ထားၾကေၾကာင္း ယင္း 
အစအီစဥမ္်ားႏငွ့ ္ရင္းႏွီးေသာ လ ူ
မ်ားစြာက ေျပာၾကားသည္။
 အနာဂတ္ ဝတ္ဆင္ႏုငိ္ေသာ 
ပစၥညး္ကရိိယာမ်ားတြင ္ဂလူးကို႔စ ္
တုိင္းတာႏုိင္ေသာ စနစ္မ်ား ဖန္ 

တီးထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ 
တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ 
ဥပေဒထိန္းသမ္ိးေရးအဖြ႕ဲထံ တင ္
ျပထားေသာ ယင္းလပုင္န္းမ်ားက 
ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ သိပၸံပညာရွင္ 
မ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကုိ ငွား 
ရမ္းထားေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ ္

မ်ားက ေျပာသည္။
 ယင္းနည္းပညာတီထြင္ဖန္ 
တီးမႈ၏ ပထမဆံုးအသုတ္မွာ အ 
ကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိႏုိင္ေသာ္ 
လည္း ၂၀၁၇ ခုႏစွတ္ြင ္ေစ်းကြက ္
တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာႏွစ္ဘီလီယံ 
ရိွလာမည္ ့ေသြးထသဲၾကားပါဝငမ္ႈ 

ကိ ုေျခရာခံႏုငိမ္ည္ ့ပစၥည္းကရိယိာ 
မ်ား ေစ်းကြက္တြင္ ကုမၸဏီမ်ား 
အၿပိဳငအ္ဆုငိ ္ျဖစလ္ာႏုငိသ္ညဟု္ 
သုေတသနလပ္ုငန္း Global Data 
၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
 အေမရကိန္ႏုငိင္တံြင ္ဆီးခ်ိဳ 
ေရာဂါ ခံစားေနရသူ ၂၉ သန္းရွိ 

ၿပီး ငါးႏွစ္အတြင္း ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ျမင့္တက္လာကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အ 
တြင္း ယင္းေရာဂါေၾကာင့္ ကန္ 
ေဒၚလာ ၂၄၅ ဘီလီယံ ကုန္က်ခဲ့ 
သည္။
 ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွင္မ်ားစြာမွာ 
ဂလူးကို႔စ္ဟုေခၚေသာ သၾကား 
ဓာတတ္စမ္်ိဳး ေသြးထပဲါဝငမ္ႈ တုငိ္း 
တာရန္ ေန႔စဥ္ဆိုသလုိ လက္ေခ်ာင္း 
မ်ားကို ၁၀ ႀကိမ္ခန္႔အထိ ေဖာက္ 
၍ စစ္ေဆးမႈခံယူၾကရသည္။
 ယင္းသို႔ အသားအေရေဖာက္ 
စရာမလုဘိ ဲေသြးထ ဲသၾကားပါဝင ္
မႈ တုိင္းတာႏုိင္ေသာ နည္းပညာ 
ကို မုိဘိုင္းပစၥည္း ကိရိယာမ်ား 
တြင ္ထည္သ့ြင္းလုကိပ္ါက အလြန ္
တရာ အဆင္ေျပလမ့္ိမညဟု္ အေမ 
ရိကန္ေဆးဝါးႏွင့္  အစားအ 
ေသာက္စီမံခန္႔ခြေဲရးဌာန (FDA)၏  
ဓာတုေဗဒႏွင့္ အဆိပ္အေတာက ္
ပညာဆုိင္ရာဌာန ၫႊန္ၾကားေရး 
မွဴး ေကာ္တေနလိုက္ယက္စ္က 
႐ိုက္တာသတင္းဌာနအား ေျပာ 
ၾကားသည္။      —Ref: Reuters

ဝါရွင္တန္၊ဇြန္-၂၃
ပစဖိတ္ိသမုဒၵရာမွ ဝင္ေရာကလ္ာ 
သည့္ဟန္ ပံုေဖာ္ထားေသာ 
ဒံုးက်ညတ္စစ္င္းကိ ုေျမျပငအ္ေျခ 
စိကု ္ဒံုးက်ညက္ာကြယ္ေရး ဒံုးခြင္း  
ဒံုးက ပစ္ခ်ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ 
ႏုိင္ငံက တာေဝးပစ္ဒံုးခြင္းဒံုး ကာ 
ကြယ္ေရးစနစ္ကုိ ပထမဆံုးအ 
ႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ႏုိင္ခဲ ့
သည္။
 ကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၄၀ 
ကုန္က်၍ ဘုိးရင္းကုမၸဏီက စီမံ 
ခန္႔ခြဲေသာ ေျမျပင္အေျခစိုက္ (ဒံုး 
က်ည္) ၾကားျဖတ္ကာကြယ္ေရး 
(GMD)စနစမွ္ာ တာေဝးပစပ္ဲ့ထိန္း 
ဒံုးက်ညမ္်ားကိ ုကာကြယရ္န ္ရည ္
ရြယ္ထားသည္။
 ထို႔အျပင္ အျခားပဲ့ထိန္းဒံုး 
က်ည ္ကာကြယ္ေရးစနစ ္(BMDS) 
အမ်ားအျပားအတြက္ လိုအပ္ 

ေသာ ေဒတာအခ်ကအ္လကမ္်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမိေျမ 
ပဲထ့နိ္းဒံုးက်ညက္ာကြယ္ေရးစနစ ္
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ တုိးတက္ေရး၊ 
ပိမုိုေကာင္းမြန္ေရး ဆကလ္ကႀ္ကိဳး 
ပမ္းမႈေတြမွာ ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ ့
အဆင့္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု 
ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးေအဂ်င္စီ 
(MDA)၏ ဒါ႐ုိက္တာ ဒုတိယ 
ေရတပဗ္ိလုခ္်ဳပ ္ဂ်မိ္းစဆ္ုငိရ္ငက္ 
ေျပာသည္။
 ေျမျပင္အေျခစိုက္ ဒံုးခြင္းဒံုး 
မ်ားႏငွ့ ္အမိေျမကာကြယ္ေရးစနစ ္
တစ္ခုလံုး၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ အား 
ကိုးအားထားျပဳႏုငိမ္ႈ ပုိေကာင္းရန ္
MDA က ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 
သြားမညဟ္ ုကန္ေရတပဗ္ုလိခ္်ဳပ ္
က ေျပာသည္။
 ေျမာက္ကုိ ရီးယားႏုိ င္ ငံ၏ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၄ 
ခုႏစွတ္ြင ္သမၼတဘရ္ွုအစုိးရက အ 
လ်င္စလို ခ်ထားခဲ့ေသာ ဒံုးက်ည္ 
ကာကြယ္ေရးစနစမွ္ာ ယခငက္ ျပဳ 

လပ္ုခဲ့ေသာ စမ္းသပ္မႈ ရွစႀ္ကမ္ိအ 
နက္ ငါးႀကိမ္မွာ ပစ္မွတ္ႏွင့္ လြဲ 
ေခ်ာ္ခဲ့သည္။

—Ref: Reuters

ေအသင္၊ဇြန္-၂၃
ဂရိႏုိင္ငံတြင္ သီတင္းႏွစ္ပတ္အ 
တြင္း ဘိန္းျဖဴအေျမာက္အျမား 
ဖမ္းဆီးရမိရာ၌ ၿမိဳ႕ေတာ္ေအသင ္
ရွိ သိုေလွာင္႐ံုမ်ားမွ ဘိန္းျဖဴႏွစ္ 
တန္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။
 ယင္းမွာ ဥေရာပတြင္ ဖမ္းမိ 
သမွ်ထဲ၌ စံခ်ိန္တင္ အမ်ားဆံုး 
ပမာဏဟု အာဏာပိုင္မ်ားက 
ေျပာသည္။
 ဇြန္လ ၂၂ ရက္က ေအသင္ 
ၿမိဳ႕အနီးရွိ သိုေလွာင္႐ံုတစ္ခုတြင္  
ဘိန္းျဖဴတစ္တန္နီးပါး ဖမ္းဆီးရ 
မိခဲ့သည္။
 ယခင္သီတင္းပတ္အတြင္း 
ဇြန္လ ၁၂ ရကက္လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ 
ေအသငရ္ွ ိအျခားသိုေလွာင႐္ံတုစ ္
ခုမွ ဘိန္းျဖဴ ၁ ဒသမ ၁၁၃ တန္ 
ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။
 ဇြန္လ ၂၂ ရက္က ဖမ္းမိ 

ေသာ ဘိန္းျဖဴမ်ားကို ေရနံတင္ 
သေဘၤာတစ္စီးႏွင့္ သယ္ေဆာင္ 
လာျခင္းျဖစၿ္ပီး ေရနံတငသ္ေဘၤာ 
တြင ္လုကိပ္ါလာသ ူသေဘၤာသား  
၁၀ ဦး၊ သေဘၤာကုမၸဏီအႀကီးအ 
ကဲႏွင့္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ အျခားလူပုဂၢိဳလ္သံုးဦး၊ စုစု 
ေပါင္း ၁၄ ဦးကိ ုဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း 
ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က 
ဘနိ္းျဖဴတစတ္န္ေက်ာ ္ဖမ္းမမိႈႏငွ့ ္
ပတ္သက၍္လည္း သေဘၤာပိုငရွ္င ္
တစ္ဦး အပါအဝင္ လူ ၁၁ ဦးကို 
ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
 ယခုစီးနင္းမႈမ်ားမွာ အေမ 
ရိကန္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ 
ေရးအဖြ႕ဲႏငွ့ ္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက ္
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု  ဂရိကမ္းေျခ  
ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ 
ေျပာၾကားသည္။     —Ref: AFP

ေျမျပင္အေျခစိုက္(ဒံုးက်ည္)ၾကားျဖတ္ကာကြယ္ေရး(GMD)စနစ္ စမ္းသပ္ေနစဥ္
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ပုပၸားေတာင္
ေျမာက္ဘက္တြင္
ဗံုးသီးေဟာင္း
ႏွစ္ရာေက်ာ္ေတြ႕
    ပုပၸားေတာင္ေျမာက္ဘက္ရိွ 
စိတၱိ န္းေက်းရြာတြင္  ေဆးခန္း  
အေဆာကအ္အုံတည္ေဆာကရ္န္ 
အတြက္ ေျမက်င္းတူးရာ ဗံုးသီး 
၂၀၀ ေက်ာ္ေတြ႕ရိ၍ွ မတိီလၳာမုငိ္း 
ရငွ္းလင္းေရးတပလ္ာေရာက ္ရငွ္း 
လင္းေပးခဲ့ရသည္။ ဇြန္လ ၂၀ 
ရကတ္ြင ္ေက်ာကပ္န္းေတာင္း ၿမိဳ႕ 
နယ္၊ ပုပၸားၿမိဳ႕၊ စိတိၳန္းေက်းရြာရိ ွ
ေဆးခန္းတြင္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ အ 
ေဆာကအ္အုံေဆာကရ္န္အတြက ္
ေျမက်င္းတူးရာမ ွဗံုးသီးမ်ားေတြ႕ရိ ွ
ေသာေၾကာင္ ့ၿမိဳ႕နယရ္တဲပဖ္ဲြ႕ႏငွ္ ့
တပ္မ ၇၈ တပ္ရင္းသုိ႔ အေၾကာင္း 
ၾကားၿပီး မတိီလၳာမိငု္းရငွ္းလင္းေရး 
တပ္ကုိ ေခၚေဆာင္၍ တူးေဖာ္ရာ 
ဗံုးသီး ၂၅၇ လံုး ေတြ႕ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည။္ အဆိပုါ ဗံုးသီးမ်ားသည ္ဒတု ိ
ယကမၻာစစအ္တြင္းက ဗံုးေဟာင္း 
မ်ားျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ခႏၲီးၿမိဳ႕ 
အထကပ္ိငု္း၊ သုံးမိငုခ္န္႔အနီး ခ်င္း 
တြင္းျမစ္ကမ္းနံေဘးရွိ  ေညာင္ 
တေရွာက္ရြာတြင္ ဖြင့္ထားသည့္ 
ေစ်းဆုိင္တစ္ဆုိင္သို ႔ ဇြန္လ ၂၁ 
ရက္ နံနက္ ၂ နာရီက မ်က္ႏွာဖုံး 
စြပ္ထားသည့္ အမ်ဳိးသားေလးဦး 
ေရာက္လာၿပီး ဆိုင္ရွင္ကို ၀ါးရင္း 
တုတ္ျဖင့္ ႐ုိက္ကာ ေသနတ္ေလး 
ခ်က္ပစ္ေဖာက္၍ ေရႊတစ္ဆယ္ 
သားႏငွ္ ့ေငြက်ပ ္၁၈ သနိ္းကိ ုဓားျပ 
တုိက္ယူမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ဓားျပမ်ားသည္ ဆုိင္ရွင္အ 
မညက္ိ ုေခၚကာ ၎တုိ႔မွာ ငါးဖမ္း  
ျပန္လာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အရက္လို 
ခ်င္၍ အရက္ေရာင္းရန္ရွိသလား 
ဟု ေမးကာ အရက္မရွိဟုေျပာဆုိ 
စဥ ္ဆုငိရ္ငွ၏္ ဦးေခါင္းကိ ု၀ါးရင္း 
တုတ္ျဖင့္႐ိုက္၍ ေရႊႏွင့္ေငြမ်ား 
ယူသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆုိင္ရွင္ 
ကိ ုခႏၲီးေဆး႐ုသံို႔ ပို႔ေဆာငထ္ားၿပီး 
မိုးမလင္းမီျဖစ္ခဲ့၍ ဓားျပမ်ားကို 
မမွတ္မိေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးႏုိင္ 
ျခင္းမရွိေသးေပ။ 

ခႏီၲးတြင္ ဓားျပတုိက္မႈျဖစ္

wpfywftwGif; owif;aumufEkwfcsuf
ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ အထင္ကရျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႕ကို စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္စုစည္း၍ သတင္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္အျဖစ္ တင္ဆက္လုိက္ပါသည္။  

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လွည္းတန္းေစ်းအနီး 
ေပ ၅၀ လမ္းထဲရွိ ဖိနပ္ဆိုင္သို ႔ 
ဖိနပ္လာပို႔ေသာ ကားေပၚ ဇြန္လ 
၁၂ ရက ္ညေနက ဓာတ္ႀကိဳးျပတ္ 
က်ရာ အနီး၀န္းက်င္ရွိ  လူမ်ား 
ထဲမွ ဓာတ္လုိက္၍ ႏွစ္ဦးေသဆုံး 
ၿပီး ႏစွဦ္းဒဏရ္ာရရိွခဲ့သည။္‘‘ဖနိပ္ 
လာပို႔တဲ ့ကားေပၚကိ ုက်သြားတာ 
ကံေကာင္းသြားတာ။ အဲဒီကား 

ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္ ေဘာလုံး  
ကလပ္အသင္းမွ ျမန္မာ့လက္ေရြး 
စင္ကြင္းလယ္ကစားသမားၾကည္ 
လင္းသည္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္က 
၎ကိုအမႈဖြင့္တုိင္ ၾကားခဲ့ေသာ 
မိန္းကေလးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္မိဘေရွ႕ 
ေမွာက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာထုံးတမ္း 
စဥ္လာႏွင့္အညီ ထိမ္းျမားလက္ 
ထပ္ခဲ့သည္။ လက္ထပ္ပဲြမတိုင္ 

ႏုငိင္ံေတာ္သမၼတ၏ အႀကံေပး အ 
ျဖစ ္အဖဲြ႕သုံးဖဲြ႕ကိ ုထပမ္တံုိးခ်႕ဲဖဲြ႕ 
စည္းလုိက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတ႐ံုးက ဇြန္လ ၁၈ ရကစ္ဲြျဖင္ ့
ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ယခင္ 
ႏုငိင္ံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒတို႔အ 
တြက္သာ အႀကံေပးမ်ားရွိရာမွ 
သာသနာေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာ 
ေရးသုံးဖဲြ ႕ကိုထပ္မံဖဲြ ႕စည္း ၿပီး  
လူပုဂၢိဳလ္ေျခာက္ဦးကို ခန္႔အပ္ခဲ့ 
ျခင္း ျဖစသ္ည။္ အၿငမ္ိးစားသာသ 
နာေရး၀န္ႀကီး သူရဦးျမင့္ေမာင္ 
အား သာသနာေရးအႀကံေပးအဖဲြ႕ 
ေခါင္းေဆာငအ္ျဖစ ္ခန္႔အပ္သည။္ 

ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ 
အေစာဆုံးထြန္းကားခဲ့ေသာ ပ်ဴ ၿမိဳ႕ 
ေဟာင္းေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဟန္ 
လင္း၊ သေရေခတၱရာ၊ ဗိႆႏုိး 
စေသာ ၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕ကို ယူနက္စကို 
က ကမၻာ႔ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ ္
စာရင္း၀င္ (World Heritage 
List) အျဖစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္၌ 
(၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အေမြအ 
ႏစွ္ေကာ္မတီ ညလီာခံတြင ္ေကာ္ 
မတီအဖဲြ႕၀င ္၂၁ ႏုငိင္၏ံ ေထာက ္
ခံမႈျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။
 ဟန္လင္း၊ သေရေခတၱရာ၊ 
ဗိႆႏုိးတုိ ႔မွာ ပထမဆုံး ကမၻာ့ 
အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ျမန္မာၿမိဳ႕ 

သာ မရွရိင ္မုိးကရြာေနေတာ ့လမ္း 
ထမဲွာ ေစ်းေရာင္းတဲ ့လူေတြ အား 
လုံးတစသ္ႀီကီးေသသြားႏုငိတ္ယ’္’ 
ဟု ဓာတ္လုိက္သူမ်ားကို ရန္ကုန ္
ေဆး႐ုံ ႀကီးသို ႔  လုိက္ပို ႔ခဲ့သူ ဦး  
ဉာဏ္ျမင္က့ ဆုသိည။္အဆုပိါ ေန 
ရာတြင္  မၾကာေသးမီကလည္း 
ဓာတ္ႀကိဳး တစ္ခါျပတ္က်ခဲ့ဖူးၿပီး 
မၾကာခဏ ျပတ္က်ေလ့ရွိသည္။  

မီ ဇြန္လ ၁၆ ရက္က ေဘာလုံးသ 
မားၾကည္လင္းအား ဇနီးေလာင္း 
၏ အုပ္ထိန္းသူမ်ားက နားလည ္
မႈလဲြၿပီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း 
တြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ပုဒ္မ-၃၆၆ အ 
ရ အရြယမ္ေရာက္ေသးသကူိ ုခိုးယ ူ
လက္ထပ္ျခင္းျဖင့္ အမႈဖြင့္တုိင္ 
ၾကားခဲ့သည္။ 

အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး ဦးစိန္ 
၀င္းေအာငက္ိလုည္း သာသနာေရး 
အႀကံေပးအဖဲြ႕  အဖဲြ႕၀ငအ္ျဖစခ္န္႔ 
အပ္ခဲ့သည္။ပညာေရးအႀကံေပး 
အဖဲြ႕၏ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာငအ္ျဖစ ္
ေဒါက္တာေဒၚရင္ရင္ႏြယ္ကို ခန္႔ 
အပ္ခ့ဲၿပီး အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ ေဒါက္ 
တာေက်ာ္ရင္လႈိင္ကို ခန္ ႔အပ္ခဲ့ 
သည။္က်န္းမာေရးအႀကံေပးအဖဲြ႕ 
တြင ္ေဒါကတ္ာေဒၚႏုႏသုာကိ ုခန္႔ 
အပခ္ဲၿ့ပီး စီးပြားေရးအႀကံေပးအဖဲြ႕ 
တြင္ အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ ဦးတင္ထြဋ္ 
ဦးကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 

ေဟာင္းသုံးၿမိဳ႕ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
ယူနက္စကိုက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ 
စာရင္း၀င္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားအျဖစ္ 
သတမ္တွလ္ုကိ္ေသာေၾကာင္ ့ျမန ္
မာႏုိင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ ႕မ်ား 
ထိန္းသိမ္းရန္ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္း 

လွည္းတန္းေစ်းအနီး ဓာတ္ႀကိဳးျပတ္က်ရာ 
ဓာတ္လုိက္၍ ႏွစ္ဦးေသ၊ ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရ

ေဘာလုံးသမားၾကည္လင္း၏ လက္ထပ္ပဲြ

သမၼတအႀကံေပးအဖဲြ႕မ်ား ထပ္မံဖဲြ႕စည္း ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းသုံးၿမိဳ႕ ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္

အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ရာထူးအေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ျပဳလုပ္

 မဟာသႏိသၲခုေက်ာင္းတိကု ္
ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံ 
ထားရေသာ အဂၤလန္ဆရာေတာ္ 
ဦးဥတၱရအပါအ၀င္ သံဃာေတာ္ 
ငါးပါးကု ိတာေမြၿမိဳ႕နယ ္တရား႐ံုး 
က ဇြန္လ ၂၀ ရက္တြင္ အာမခံ 

ျဖင့္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီး 
ယင္းေန႔ညေနပိုင္းတြငပ္င ္ဇြကဲပင ္
ေတာငဆ္ရာေတာႀ္ကီးက သကၤန္း 
ျပန္လည္ဆီးေပးခဲ့သည္။ မဟာ 
သႏိၲသုခေက်ာင္းတုိက္တြင္ သီ 
တင္းသံုးေနေသာ အဂၤလန္ဆရာ 

ဖမ္းဆီးခံရေသာ ဆရာေတာ္ငါးပါး ဆယ္ရက္အၾကာတြင္ အာမခံျဖင့္ ျပန္လႊတ္
ေတာ္အပါအ၀င္ သံဃာေတာ္ငါး 
ပါးကုိ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ညတြင္ဖမ္း 
ဆီးၿပီး ဇြန္လ ၁၃ ရကတ္ြငလ္၀ူတ္ 
လ၍ဲ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင ္
႐ံုးထုတ္ကာ အင္းစိန္ေထာင္သုိ ႔ 
ပုိ ႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၀ ရက္ 

အၾကာတြင္ အာမခံရကာ ျပန္ 
လြတလ္ာျခင္းျဖစသ္ည။္ သုိ႔ေသာ ္
ေနာက႐္ံုးခ်နိမ္်ားတြင ္ရဟန္း၀တ ္
ျဖင္ ့အမႈဆကလ္ကရ္ငဆ္ုငိရ္မည ္
ျဖစ္သည္။

ပညာအကူအညီမ်ား ပိုမိုရရွိလာ 
ႏိုင္မည့္အျပင္ စီးပြားေရးအခြင့္ 
အလမ္းေကာင္းမ်ား၊ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ား 
ရရွိလာႏုိင္မည္ဟု သက္ဆုိင္ရာ 
ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္သည္။ 

သာသနာေရးဝန္ႀကီး ဦးဆန္းဆင္ ့
ကိ ုရာထူးမရွပစ္၍ဲ ႏုငိင္ပံိငု္ေငြအ 
လြဲသံုးစားမႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့ ၿပီး 
ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္  
ပညာေရးဒုဝန္ ႀကီးတုိ ႔ကိုလည္း 
၎တို႔ဆႏၵျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ 
သည္။ သာသနာေရးဒုဝန္ႀကီးဦး 
စိုးဝင္းကိ ုျပည္ေထာငစ္ဝုနႀ္ကီးအ 
ျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သမၼတက လႊတ္ 

ေတာ္သို ႔ သဝဏ္လႊာေပးပို ႔ထား 
သည။္ ဦးဆန္းဆင္က့ိ ုရမည္းသင္း 
ေထာင္သို႔ ဇြန္လ ၂၀ ရက္တြင္ ပို႔ 
ေဆာင္လုိက္ၿပီး ၀န္ႀကီးေဟာင္း 
၏ မိသားစုကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ 
ခ်ဳပ္ထားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ဝန္ ႀကီးခ်ဳ ပ္အျဖစ္ ခန္ ႔အပ္ရန္ 
သတင္းထြက္ေပၚေနေသာ နယ္ 
စပ္ဒုဝန္ ႀကီးေဟာင္း  ဗိုလ္ခ်ဳပ္  

ေမာင္ေမာင္အုန္းကို  ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား 
ကိယ္ုစားလယ္ွအျဖစခ္န္႔အပ္ခဲၿ့ပီး 
ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ ရခုိင္ျပည္ 
နယ္ လႊတ္ေတာ္ကို အေရးေပၚ 
ေခၚယထူား၍ လႊတ္ေတာအ္စည္း 
အေ၀းမွာပင ္ဗိလုခ္်ဳပ္ေမာင္ေမာင ္
အုန္းကို ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အ 
ျဖစ္ ခန္႔အပ္ဖြယ္ ရွိသည္။

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ဓာတ္ပံု - ေဇာ္မင္းထိုက္

ဖမ္းဆီးခံရေသာ ဆရာေတာ္ငါးပါး သကၤန္းျပန္လည္ဆီးရန္ေရာက္လာရာ ႀကိဳဆုိသူမ်ားၾကားေတြ႕ရစဥ္
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ေရာက္တာၾကာၿပီျဖစ္ သည့္ 
တြင္းေတာင္သုိ႔ ၂၀၁၃တြင္ 

ျပန္ေရာကလ္ာေသာ တြင္းေတာင ္
ရြာသား   ဦးေငြေမာင္သိန္းတစ္ 
ေယာက္ တြင္းေတာင္အတြင္းမွ ေရ 
မ်ားကိုၾကည့္ကာအ့ံၾသသြားသည္။
 သူတအ့ံတၾသျဖစ္ေစသည့္ 
ျမင္ကြင္းက အျခားေတာ့မဟုတ္။ 
တစခ္်နိက္ စမိ္းျပာေရညိႇမ်ား လိႈင ္
လိႈင္ထြက္ခဲ့ၿပီး အစိမ္းပုပ္ေရာင္ 
သန္းေနသည္ ့ေရျပငက္ ယခုေတာ့ 
အေရာင္ေတြေလ်ာ့က်ကာ အ၀ါ 
ေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ဘကသ္ုိ႔ သန္းေန 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ 
၀န္းက်င္    ဦးေငြေမာင္သိန္းတုိ႔ 
တြင္းေတာင္အင္းေဘးတြင္ ေန 
ထိုင္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္က ကန္မ်က္ႏွာ 
ျပင္ေပၚ၌ စိမ္းျပာေရညိႇမ်ား ထူ 
ထပမ္်ားျပားစြာ ေပါက္ေရာက္ေန 
၍ ေလွေလွာ္၍ပင္ မရခဲ့ေသာ၊ 
ခဲတစ္လံုး  လွမ္းပစ္လွ်င္ပင္ ေရ 
ေအာက္သုိ႔ က်မသြားတတ္ေသာ 
တြင္းေတာင္အင္းေရျပင္မွာ အခု 
ေတာ ့စမိ္းျပာေရညိႇကေရျပင္ေပၚ 
မွာမေတြ႕ရသေလာက္ ျဖစ္ေန 
သည္။ 
 ဘုိး စဥ္ေဘာင္ဆက္တြင္း  
ေတာင္အင္းအတြင္းက   တြင္း 
ေတာင္ရြာတြင္ ဦးေငြေမာင္သိိန္း 
တုိ ႔  မိသားစုေနထိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္  
သည။္ ယခုအခါ အသက ္(၆၅) ႏစွ ္
အရြယ္ ဦးေငြေမာင္သိန္းသည္ 
တြင္းေတာငရ္ြာတြင ္(၅၉) ႏစွၾ္ကာ 
ေနထိုင္ခဲ့ ၿပီး  ကြမ္းစုိက္ပ်ိဳးေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးခဲ့ 
သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၌ စပီ႐ူလုိင္း 
နားေဆး၀ါးထတုလ္ပု္ေရးအတြက ္
ရြာလံုးကြၽတ္ေျပာင္းေရြ႕ခဲရ့သျဖင္ ့
တြင္းေတာင္အင္းအနီးမွ    အင္း 
ျပင္ပေတာင္ေပၚေက်းရြာသစ္သုိ႔  
ေျပာင္းေရႊ႕    ေနထုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 
 လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ 
ခန္႔က တြင္းေတာင္အင္းေရမ်က္ 
ႏွာျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကဲ့သုိ ႔ ျမင့္ 
တက္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း အင္းမ်က္ 
ႏွာျပင္မွ ေရညိႇမ်ားေပ်ာက္ကြယ္ 
သြားျခင္းမရိွခဲ့ေပ။
 စစ္ကုိ င္းတုိ င္းေဒသႀကီး ၊ 
ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တြင္းေတာင္ 
က အသြင္အျပင္သဏၭာန္တစ္ခု 
တည္းသာ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း  
မဟုတ္ပါ။ ယခငက္ တစ္ႏစွလ္ွ်င ္
စိမ္းျပာေရညိႇေပါင္း    တန္ခ်ိန္ 
ေထာင္ခ်ီထြက္ရိွခဲ့သည့္  တြင္း  
ေတာင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ 
ခန္႔မွစတင္ကာ စိမ္းျပာေရညိႇအ 
ထြက ္သသိသိာသာေလ်ာက့်လာ 
ခဲ့ ၿပီး  ယခုႏွစ္တြင္ေတာ့  လံုး၀ 
မထြက္ေတာ့ေၾကာင္း ပတ္၀န္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ား 
ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ‘‘ဒီႏွစ္မွာေတာ့ လုံး၀မထြက္ 
ေတာ့ဘူး ။  ရပ္သြား ၿပီ ။  တြင္း  
ေတာငမ္ွာ စပ႐ီလူုငိ္းနားမရွိေတာ ့
ဘ ဲတျခားအမ်ဳိးမတတူဲ ့ေရညိႇေတြ 
၀ငလ္ာတယ္။ အဒဲါက စပီ႐ူလုငိ္း 
နားမဟုတ္ဘူး’’ဟု တြင္းေတာင္ 
တြင ္စမိ္းျပာေရညႇမိ ွေဆး၀ါးထတု ္
လပ္ုေနသည့ ္ေဒါကတ္ာမင္းသမ္ိး 

ကလည္းေျပာသည္။
 ထုိ ႔အတြက္ သဘာ၀ပတ္ 
၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ 
မ်ား၊ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ ေရ 
ညိႇဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ား၊ ေဆး၀ါး 
ထုတ္လုပ္ေရးဆုိင္ရာပညာရွင္  
မ်ားက ဇြန္လ ၅ ရက္က ေနျပည္ 
ေတာ္တြင္  ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ကာ 
အေျဖထုတ္ခဲ့ၾကသည္။
 အေျဖထုတ္ရာတြင္ က႑ 
အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္၍ 
တစဦ္းႏငွ္ ့တစဦ္းအယူအဆမတူမႈ 
မ်ားလည္း ရိခွဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ ္ေသ 
ခ်ာသည္ကေတာ့ ႏွစ္ပါင္းမ်ားစြာ 
ေဆးဖက္၀င္စိမ္းျပာေရညိႇထုတ္ 
ေပးခဲ့ေသာ ေဒသခမံ်ား ၀င္ေငြတုိး 
ရန ္တြင္းပုိးထတု္ေပးခဲ့ေသာ တြင္း 
ေတာငမ္ွာ အခုေတာ့ အခကခ္ဆဲံုး 
အခ်ိန္မ်ားရင္ဆုိင္ေနရၿပီျဖစ္၏။
 စိမ္းျပာေရညိႇမထြက္ေတာ့ 
ျခင္းေၾကာင့္  ေဒသခံတုိ ႔အေပၚ 
႐ုိက္ခတ္မႈလည္း ရိွလာပါသည္။ 
တြင္းေတာင္စိမ္းျပာေရညိႇလုပ္  
ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေဒသ 
ခံ၀န္ထမ္း ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔မွာ ယခင ္
လု ိအုိးမကြာ၊ အမိမ္ကြာ လပုက္ုငိ ္
ခြင့္မရေတာ့ဘဲ စက္႐ုံ၏  အစီ 
အစဥ္ျဖင ့္အလပ္ုအကိငုရ္ရွိေစရန္ 
စစ္ကုိ င္းေရခါးအင္း စက္႐ံုသို ႔ 
အလွည့္က်ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ 
ေစခဲ့ေၾကာင္း တြင္းေတာင ္ေဆး၀ါး 
ထုတ္လပ္ုေရးစခန္းမွ တာ၀န္ခံ ဦး 
စည္သူကေျပာပါသည္။
 ‘‘အရင္တုန္းက လက္ရွိ၀န္ 
ထမ္းေတြအျပင္ ေန႔စား၀န္ထမ္း 
ေတြပါ ေခၚၿပီး အလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ 

တယ္။ ခုေတာ့ ရိွတဲ့၀န္ထမ္းေတြ 
ကုိေတာင ္စက႐္ံမုွာလိသုေလာက ္
ပ ဲထားခဲ့ၿပီး စစက္ုငိ္းက ပငမ္စက ္
႐ံကုု ိေျပာင္းေပးထားတယ’္’ဟ ုဦး 
စည္သူကေျပာသည္။
 စိမ္းျပာေရညိႇသည္ ကမၻာ 
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ခ်က္သမၼတ 
ႏိုင္ငံႏွင့္ ကြန္ဂုိႏုိင္ငံတုိ ႔တြင္သာ 
သဘာ၀နည္းလမ္းအတိုင္း ထြက္ 
ရိွၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေမြးျမဴ 
သည္န့ည္းလမ္းအတုငိ္းသာ ထြက ္
ရိွသည္။
 ျပည္တြင္း၌ စိမ္းျပာေရညိႇ 
ထြက္ေသာေနရာ ၁၀ ေနရာခန္႔ရိွ 
ၿပီး တြင္းေတာင္မွာ အမ်ားဆံုး 
ထြကသ္ည။္ ေရခါးအင္းမွာလညး္ 
အတန္႔အသင့္ထြက္ရိွၿပီး က်န္ေန 
ရာမ်ားမွာ အနည္းငယ္သာထြက္ 
သည။္တြင္းေတာငမ္ ွစမိ္းျပာေရညိႇ  
ထုတ္လုပ္ရန္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ 
သုေတသနျပဳၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ 
စတင္၍ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။
 ‘‘တစခ္်နိတ္နု္းက စမိ္းျပာေရ 
ညိႇကိ ုတြင္းေတာငရ္ြာက တရိစၧာန ္
အစာအျဖစပ္ ဲသံုးခဲတ့ယ။္ သုေတ  
သနလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္လာ 
တဲ့ေနာက္ပုိင္း  ေဆး၀ါးနဲ ႔  စား  
ေသာကက္နု္ေတြအထ ိထတုလ္ပု ္
ႏိုင္ခဲ့တယ္’’ဟု တြင္းေတာင္စိမ္း 
ျပာေရညိႇထုတ္လုပ္ေရးစခန္းတာ 
၀န္ခံ  ဦးစည္သူက သုေတသန 
လပ္ုငန္းမ်ားအစကု ိေျပာျပသည။္
 ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တြင္းေတာင္ 
စိမ္းျပာေရညိႇမွာ အထြက္ႏႈန္းအ 
ေကာင္းဆံုးအျပင ္အရညအ္ေသြး 
မွာလည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး 

ေဆးဖက္၀င္သည့္အတြက္ ေဆး 
၀ါးပစၥည္း၊ အလကွန္ု၊ စားေသာက ္
ကုန္တုိ ႔တြင္  အသံုးျပဳခဲ့သည္။ 
‘‘စိမ္းျပာေရညိႇေဆးကုိ တစုိက္ 
မတမ္တသ္ံုးေနတဲသ့ူေတြရိတွယ။္ 
ေရညိႇမထြက္ေတာဘ့ူးဆုရိင ္အဒဲ ီ
လိုစားသံုးသူေတြအတြက္ အခက္ 
အခဲျဖစ္မယ္’’ဟု မုံရြာတကၠသုိလ္ 
ဘမိူေဗဒဌာနပါေမာကၡမွဴး ေဒါက ္
တာေဇာ္ျမင့္နီကေျပာသည္။
 တြင္းေတာငတ္ြင ္စမိ္းျပာေရ 
ညိႇတစ္ခုတည္းတင္   ေပ်ာက္ 
ကြယ္သြားျခင္းမဟုတ္ပါ။ တြင္း 
ေတာင္၏ အျခားလူသိမ်ားသည့္ 
၀ိေသသတစ္ခုျဖစ္ေသာ တြင္းပုိး 
ေကာင္မ်ားလည္း မထြက္ေတာ့ 
ေၾကာင္း တြင္းေတာငအ္နီးရိ ွတြင္း 
ေတာ္ေက်း ရြာ  ေဒသခံ မ်ားက 
ေျပာသည။္ ရြာရွိလဦူးေရ၏ ေလးပုံ 
သံုးပံုခန္ ႔က တြင္းပုိးဖမ္းသည့္  
လုပ္ငန္းအား   ယခုလိုမုိးရာသီ 
ကာလတြင ္လပ္ုကုငိခ္ဲ့ၾကရာ ယခု 
ႏွစ္တြင္မူ တြင္းပုိးထြက္ရိွမႈ မရိွ 
ေတာ့ျခင္းေၾကာင္ ့အျခားလပုင္န္း 
မ်ားသုိ ႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္ေနရ  
ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ 
တြ င္းေ တာ္ ရြာ တြ င္  လူ ဦးေ ရ 
၁၂၀၀ ေက်ာရ္ိကွာ တြင္းပုိးေရာင္း 
ရေသာ ရကမ္်ားက တစရ္ကလ္ွ်င ္
တစ္အိမ္လွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္း 
၀န္းက်င္  ၀င္ေငြရေလ့ရိွသည္။ 
တြင္းေတာင္အင္းပတ္လည္တြင္ 
ေက်ာက္တန္းစီကာ ကြန္ကရစ္ 
ေလာင္းလုကိသ္ည္အ့တြက ္တြင္း 
ပုိးေအာင္းရန္  ေနရာမရိွေတာ့  
ေၾကာင္း   ေဒသခံမ်ားက   ေျပာ 

သည။္ ထို႔အျပင ္တြင္းေတာင ္အင္း 
အတြင္း ငါးမ်ားေပါမ်ားလာျခင္း 
က စိမ္းျပာေရညိႇအျပင္ တြင္းပုိး 
ကုိပါ ေပ်ာက္ကြယ္ေစခဲ့သည္ ဟု 
ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေဒသခံတို႔က 
ထင္ျမင္ယူဆေနသည္။ 
 ‘‘တြင္းထမွဲာ အရငက္ ငါးမရွိ 
ဘူး။ အခငုါးေတြေပါလာေတာ ့ငါး 
ေတြစားတာလည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္’’ 
ဟု ေဒသခံဦးဉာဏ္လင္းကေျပာ 
ပါသည္။
 တြင္းေတာင္အင္းအတြင္း  
ယခငက္ ငါးမ်ားေနထိငုက္်ကစ္ား 
ျခင္းမရိခွဲ့ေသာလ္ည္း တြင္းေတာင ္
အတြင္း တြင္းေတာ္ရြာတည္ရိွခဲ့ 
စဥ္အခ်ိန္က ကြမ္းစုိုက္ပ်ိဳးေရးအ 
တြက္ ေရခ်ိဳတြင္းမ်ားရိခွဲၿ့ပီး အဆိ ု
ပါေရခ်ိဳတြင္းမ်ားအတြင္း ငကွဖ္်ား 
ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ ငါး 
မ်ားေမြးျမဴခဲ့ရာမွ အင္းအတြင္း 
၀င္ေရာက္ေပါက္ဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္  
ေၾကာင္း ေဒသခမံ်ားႏငွ္ ့ပညာရငွ ္
မ်ားကေျပာသည္။ တြင္းေတာင္ 
အင္းအတြင္း ေပါက္ဖြားေနသည့္ 
ငါးအမ်ိဳးအစားမွာ တလီားဗီးယား 
ငါးမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး    အဆိုပါငါးမ်ား 
ေပါက္ဖြားမႈေလ်ာ့က်ေစရန္ ေရ 
လုပ္သား ငါးဦးမွဆယ္ဦးအထိ 
အသံုးျပဳကာ စတင္ဖမ္းဆီးေနၿပီး 
အင္းအတြင္း ငါးမ်ားမရွိေတာ့ေစ 
ရန္ စမံီကန္ိးေရးဆြ၍ဲ     ဆကလ္က ္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု   စခန္း 
တာ၀န္ခံ ဦးစညသ္ကူေျပာသည။္

တြင္းေတာင္ကုိ ဘယ္လုိျပန္အသက္သြင္းမလဲ
မ်ိဳးမင္းဦး၊ ညီညီေဇာ္
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 တီ လား ဗီး ယား ငါး မ်ား မွာ  
စိမ္းျပာေရညိႇမ်ားကုိ    ႀကိဳက္ႏွစ္ 
သက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရၿပီး အဆုိ 
ပါငါးမ်ားကုိ  တြင္းေတာင္အင္း 
အတြင္းမွ ပုိက္ကြက္အရြယ္စံုသံုး 
ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း 
ပါေမာကၡေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္နီက 
အႀကံျပဳသည္။
 စမိ္းျပာေရညိႇမထြကရ္ိွေတာ ့
ျခင္းမွာ ေရခ်ိဳႏွင့္ တီလားဗီးယား 
ငါးမ်ားေၾကာင္အ့ျပင ္  ရာသဦတ ု
ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊    ေဂဟစနစ္ 
ေျပာင္းလလဲာျခင္း၊ အလင္းေရာင ္
ႏွင့္ အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းအစရိွ 
သည့္  အခ်က္မ်ားလည္း  ပါ၀င္ 
ေၾကာင္း၊    စပီ႐ူလိုင္းနား   မ်ိဳး 
ဆကမ္်ား မကနုဆ္ံုးေစေရး၊ ေဂဟ 
စနစ္ေျပာင္းလဲပ်က္စီးျခင္းမရိွေစ 
ေရး  မူလသဘာ၀ပတ္၀န္းက်ငက္ု ိ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိ  
အပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မံုရြာတကၠ 
သုိလ္႐ုကၡေဗဒဌာန    တဲြဖက္ပါ 
ေမာကၡ  ေဒါကတ္ာအနု္းေမာငက္ 
လည္း ေျပာသည္။
 စမိ္းျပာေရညိႇအထြက္ေလ်ာ ့
ေစသည့္ ေရခ်ိဳ၀င္ေရာက္မႈ လမ္း 

ကူးမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေမရိကန္ 
က ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိ 
ရာ ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့သည့္ 
ေလးႏစွခ္န္႔က ေစာင္ၾ့ကည္အ့ဆင္ ့
နံပါတ္ (၂)အျဖစ္ ထည့္သြင္း  
သတ္မွတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ တရား 
မဝင္ေနထိုင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးေနျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
 ဖမ္းဆီးခံရေသာလုပ္သား 
မ်ား၏ ႏုိင္ငံအစိုးရက ထိုင္းစစ္ 
အစိုးရအေပၚ အျပစတ္ငမ္ႈကိ ုမလိ ု
လားသလို၊ စီးပြားေရးထိခုိက္မႈ 
မ်ားကို  မလိုလားေသာေၾကာင့္  
ဖမ္းဆီးမႈကို အလ်င္စလိုျပဳလုပ္ 
မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထုိင္းအာ 
ဏာသမိ္းစစတ္ပ္ေခါင္းေဆာငက္ 
ေၾကညာခ်က္တြင္  ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈ 
မ်ားႏွင့္ လက္နက္ေရာင္းဝယ္ေရး 
စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ 
ရန္အတြက ္တရားမဝင္ေနထုိငသ္ ူ
မ်ားကိ ုရငွ္းလင္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းယာယီအစိုးရ 
က ဆုိသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို သီး 
သန္႔ဖမ္းဆီးျခင္းမဟုတ္ဘ ဲတရား 
မဝင္ေနထုိင္ေသာ အျခားႏုိင္ငံမွ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားလည္း ဖမ္းဆီးခံရမႈ 
တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။
 ထုိင္းစစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီးမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ကေမၻာဒီးယားေရႊ႕ 

ေၾကာင္းတစခ္အုျဖစ ္တြင္းေတာင ္
အနီးရွိ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္း ေရ 
သြင္းေျမာင္းကုိ  လက္ညိႇဳးထိုးမႈ 
မ်ား ရိွေ န ၍  အ ဆို ပါေ ရ သြ င္း  
ေျမာင္းမွ စုိက္ပ်ိဳးေရမရရိွေတာ့ 
မည္ကုိ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက 
စုိးရိမ္လ်က္ရိွသည္။
 ‘ ‘လက္ရိွစိမ့္ေရထြက္ရိွတဲ့  
ေနရာက လြန္ခဲ့တဲ့  ႏွစ္ေပါင္း  
ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ကတည္းက 
ရိွ ခဲ့တာ။ ဆည္ေျမာင္းပိတ္မယ္၊ 
ေရပိတ္မယ္ဆိ ုအဆငမ္ေျပေတာ့ 
ဘူး။ ဒီျမစ္ေရတငစ္မီကံနိ္းေၾကာင္ ့
တစသ္ီးစားကေန သံုးသီးစားစုကိ ္
ႏုိင္တာ’’ဟု ေဒသခံေတာင္သူ ဦး 
ဉာဏလ္င္းကေျပာပါသည။္ အဆိ ု
ပါျမစ္ေရတငစ္မီကံနိ္းအား မွခီိုေန 
သူ ေက်းရြာေပါင္း သံုးဆယ္၀န္း 
က်င္ခန္ ႔ရိွ ၿပီး ယင္းေဒသမ်ားမွာ 
မုိးေခါင္ေရရွားေဒသျဖစ္သည့္အ 
တြက ္တစ္ႏစွပ္တလ္ံုး မွခီိစုုကိပ္်ိဳး 
ေနရေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူ 
မ်ားကေျပာသည္။
 ေရငန္တြင္  ထြက္ရွိသည့္  
စမ္ိးျပာေရညိႇသည ္PH အဆင့ ္၁၀  
တြင္ သဘာ၀အတုိင္းထြက္ရွိၿပီး 

ေျပာင္းလုပ္သားႏွစ္သိန္းေက်ာ္  
လည္း ေနရပ္သို ႔ျပန္သြားခဲ့ ၾက 
သည္။
 ကေမၻာဒီးယားႏုငိင္သံား ႏစွ ္
သိန္းေက်ာ္ျပန္သြားခဲ့ရာမွ ထိုင္း 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ 
ငန္းလည္ပတ္ရန္ လုပ္သားရွား 
ပါးမည္ကို  စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္  
ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရပ္တန္႔ရန္ အစိုးရ 
ကိုေတာင္းဆို ခဲ့သည္ ။  ထိုသို ႔ 
ေတာင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးမႈ 
မ်ားကို ရပ္တန္႔ခဲ့ရာ ျမန္မာလုပ္ 
သားမ်ား သက္သာရာရခဲ့သည္။
 ထိုင္းႏုိင္ငံသို ႔  သြားေရာက္ 
လုပ္ကိုင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား 
သုံးသန္းေက်ာ္၊ ေလးသန္းခန္ ႔ရွိ 
သည။္ အမ်ားစမွုာ တရားမဝငလ္ပ္ု 
သားမ်ားျဖစ္သည္။ ကေမ ၻာဒီး  
ယား၊ လာအို၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ 
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွ လုပ္သားမ်ား 
လည္း   လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾက 
သည္။
 ျမနမ္ာႏုငိင္သံားမ်ား ဖမ္းဆီး 
ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံ 
ျမန္မာသံ႐ံုးမွ သတိေပးထုတ္ျပန္ 
မႈႏွစ္ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  ျမန္ 
မာႏုိင္ငံသားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရမႈ  
မ်ားရွိပါက ျမန္မာသံ႐ံုးသို ႔ဆက္ 
သြယ္အေၾကာင္းၾကားရန္ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံျမန္မာသံ႐ံုးက ဖုန္းနံပါတ္ 
မ်ား ေၾကညာခဲ့သည။္ ျမန္မာအစိုး 
ရကလည္း ဖမ္းဆီးခံရမႈသတင္း 
မ်ားဟုတ္၊ မဟုတ္စံုစမ္းစစ္ေဆး 

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ကစတင္ 
ခဲ့ေသာ    ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္း  
ေၾကာင့္    ေရခ်ဳိ၀င္ေရာက္ကာ 
PH အဆင့္ ၈ဒသမ ၆သာရွိေတာ့ 
သည့္အတြက္ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ 
သြားရာမွ လုံး၀မထြက္ေတာ့ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေရးပညာရွင္ဦးညဳိေမာင္က 
ေျပာသည္။
 ထုိသို ႔အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က် 
လာသည့္အတြက္ စစ္ကုိင္းတုိင္း 
ေဒသႀကီးတြငရိွ္ေသာ ေရခါးအင္း 
မ ွစမိ္းျပာေရညိႇကိတုြင္းေတာငထ္ ဲ
သုိ႔ ထည့္၍ျပန္လည္ေမြးျမဴေသာ္ 
လည္း မရေတာ့ေၾကာင္း ၎က 
ဆက္လက္ေျပာသည္။ 
 ‘‘PH Level ျမင့္မွပဲရေတာ့ 
မယ။္ လာေလလ့ာသြားတဲ ့တ႐တု ္ 
ပညာရွင္ေတြကလည္း ေရခ်ဳိ၀င္ 
ေရာက္တာေၾကာင့္လုိ ႔ေျပာသြား 
တယ။္ မႏစွက္ႏစွဆ္ယရ္ာခုငိ္ႏႈန္း 
ထြကတ္ာကေန ၆လၾကာ ဒႏီစွမွ္ာ 
ေလလ့ာၾကည့္ေတာ ့လုံး၀မေပါက ္
ေတာ့ဘူး’’ဟု  ဦးညိဳေမာင္ကဆုိ 
သည္။
 တြင္းေတာင္စိမ္းျပာေရညိႇမွ 
ေဆး၀ါးႏငွ္ ့စားေသာကက္နုထ္တု ္
လပုင္န္းလပုက္ုငိ္ေနေသာ ေဒါက ္
တာမင္းသမိ္းက တြင္းေတာငတ္ြင ္
ေရခ်ိဳ၀င္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ 

ခဲ့သည္။
 လက္ေတြ႕တြင္ ျမန္မာသံ႐ံုး 
သို႔ ဆကသ္ြယ္အကအူညီေတာင္း 
ခံရန္  ဖုန္းနံပါတ္မ်ားထုတ္ျပန္  
ထားေသာလ္ည္း ဆကသ္ြယအ္က ူ
အညီေတာင္းခံသူအခ်ိဳ႕ကမူ အ 
ဆင္မေျပဟုဆုိသည္။ သံအမတ္ 
ႀကီးထံ ဖုန္းနံပါတ္ေတာင္းေသာ 
ကိုေစာေမာင္မွာ  သံအမတ္ႀကီး 
ႏွင့္ အေခ်အတင္  စကားမ်ားခဲ့ 
သည္။
 ‘ ‘ျ မန္ မာႏုိ င္ ငံသားေတြကို  
ပစ္မထားဖို႔နဲ႔ ကူညီဖို႔ကို ႏုိင္ငံျခား 
ေရးဝန္ႀကီးဌာနက    မွာထားပါ 
တယ။္ ဦးတို႔လည္း လိကုလ္စံံစုမ္း 
ၿပီးပါၿပီ။  ဖမ္းဆီးထားတာမရွိ  
ေတာ့ပါဘူး။ လက္ရွိဖမ္းဆီးေန 
တာနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး ထိုင္းစစတ္ပ္နဲ႔ 
လည္း ေတြ႕ၿပီးပါၿပီး။  ဖမ္းဆီးခံရ 
ရင ္ခ်ကခ္်င္းေျပာပါ။ ဖမ္းဆီးထား 
တဲသ့ူေတြရွရိင ္ဘယမ္ွာရွလိဲေျပာ 
ပါလို ႔ေတာင္ ေျပာပါတယ္’’ဟု 
ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ   ျမန္မာသံအ 
မတ္ႀကီး  ဦးဝင္းေမာင္က  ေျပာ 
သည္။ 
 ဦး၀င္းေမာင္က ထုိင္းစစ္အ 
စုိးရမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သြား 
ေရာက္ေတြ႕ဆုံေသာအခါ ျမန္မာ 
လုပ္သားမ်ားကုိ  ဖမ္းဆီးမည္မ  
ဟုတ္ဟု   ကတိေပးသည္ဟုဆုိ 
သည္။
 မဟာခ်ိဳင္မွ အလုပ္သမား 
မ်ားကေတာ ့ယခတုစႀ္ကမိဖ္မ္းဆီး 
မႈမွာ ယခင္ႏွင့္မတူဘဲ ပိုမိုၾကမ္း 
တမ္းခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။
 မဟာခ်ိဳင္ရွိ ျမန္မာမ်ားကို 
ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီး 
ရာတြင ္ပတ္စပုိ္႔ရိွပါက အိတ္ကပ္ 

PH Level က်ဆင္းလာၿပီး စိမ္း 
ျပာေရညိႇမ်ားပြားမ်ားလာမႈ   မရိွ 
ေတာ့ျခင္း၊ ထုိ႔အျပငတ္ြင္းအတြင္း 
ရိွ ငါးမ်ားကလည္း စိမ္းျပာေရညိႇ 
မ်ားကု ိစားသံုးသည္အ့တြက ္ေလ်ာ ့
နည္းရာမွ   လံုး၀မထြက္ရိွေတာ့ 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ၎၏အျမင္ကုိ 
ေျပာသည္။
 ထို ႔အျပင္တြင္းေတာင္တြင္ 
စိ မ္းျ ပာေ ရ ညိႇ မ်ိဳး ပြား တုိး တ က္  
ေရး ကု ိရညရ္ြယက္ာ ယရူီးယားႏငွ္ ့
ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းရာ 
တြင ္ယခငက္ာလမ်ားထက ္ငါးဆ 
ခန္႔ပုမိိသုံုးစြဲျခင္းကု ိသံုးသပ္ေတြ႕ရိ ွ
ခဲ့ရသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကေျပာ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓာတု ပစၥည္း 
မ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိ 
အထူးဂ႐ုျပဳသင့္ၿပီး ယင္းတုိ႔အား 
ထည့္သြင္းမႈကုိ   ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ 
ေၾကာင္း    သတိေပးေဆြးေႏြးခဲ့ 
သည္။
   ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္နီက 
ေတာ့ တြင္းေတာင္မွ   ေရညိႇ႐ုတ ္
တရက္ က်ဆင္းသြားရျခင္းသည္ 
ေရသြင္းေျမာင္းမွတစ္ဆင့္ ေရခ်ိဳ 
၀င္ေရာက္ႏုိင္သည့္     အက္ကဲြ 
ေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္း 
ပါးေၾကာင္းေျပာသည္။
 စိမ္းျပာေရညိႇကိုမူ မူလအ 
တုငိ္း အထြက္ႏႈန္းတုိးတက္ေစရန ္

အတြင္း ျမင္းေဆး(ရာဘ)ထည့္ 
ဖမ္းျခင္း၊ ကနိ္းဂဏန္းမ်ားပါသည္ ့
စာရြက္စာတမ္းမ်ားေတြ႕ရွိပါက 
ခ်ဲဂဏန္းမ်ားဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီး 
ျခင္း၊ ဒဏ္ေငြမေဆာငဘ္ ဲကြနပ္်ဴ 
တာအသံုးျပဳေသာ ျမနမ္ာမ်ားအား 
ဖမ္းဆီးျခင္းစသျဖင့္ အေၾကာင္း 
ျပခ်က္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖမ္းဆီးေနျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း မဟာခ်ိဳင္ရွိ ျမန္မာ 
မ်ားက ဆုိသည္။
 ‘‘ျမန္မာေတြဆို သူတုိ ႔လုပ္ 
ခ်င္သလို လုပ္လို ႔ရတယ္ဆုိ ၿပီး 
လုပ္ေနတာ။ ကြန္ပ်ဴတာသံုးတဲ့ 
သူဆိုရင္လည္း ဘာမွမေျပာဘဲ 
ဖမ္းတယ္။ အဖမ္းမခံခ်ငရ္င ္တစ ္
လကို ဘတ္ ၅၀၀ ေပးမွ သံုးလို႔ရ 
တယ္’’ဟု မဟာခ်ိဳင္ရွိေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားကေလးမ်ားကို  ပညာ 
သင္ေပးေနေသာ ေက်ာင္းဆရာ 
ကိုၿဖိဳးသစ္ဆန္းက ေျပာသည္။
 မဟာခ်ိဳငရ္ွ ိျမနမ္ာလပုသ္ား 
အမ်ားစုမွာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ေရ 
ထြက္ကုန္လုပ္ငန္းတို႔တြင္ အမ်ား 
ဆံုးလုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး တစ္ေန႔ဝင္ 
ေငြ မွာ ဘတ္ ၂၅၀ (က်ပ္ေငြ  
၇ , ၀ ၀ ၀ ) ဝ န္း က် င္ ရ ရိွ သ ည္ ။ 
အထညခ္်ဳပစ္က႐္ံုႏငွ္ ့ဖနိပစ္က႐္ံ ု
တုိ ႔တြင္လည္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားရွိ 
ၾကသည္။
 ျမနမ္ာလပုသ္ားမ်ားအား ဖမ္း 
ဆီးမႈသည္ ယခင္က အနည္းငယ ္
သာရိွေသာ္လည္းယခုစစတ္ပ္အာ 
ဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးခံရမႈ 
ပိုမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။
 ျမနမ္ာလပုသ္ားမ်ား အဓကိ 
ရင္ဆိုင္ရသည့္  ျပႆနာသည္ 
ထုိင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္  တန္းတူ 
အခြင့္အေရးမရရွိမႈႏွင့္  တရား 

ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းမွ စပါးစုိက္ 
ပ်ဳိးမႈကိ ုရပဆ္ုငိ္းျခင္းႏငွ္စ့ပါးစုကိ ္
ပ်ဳိးရန္  ေဖာက္လုပ္ထားသည့္  
ေျမာင္းကို   ကြန္ကရစ္ေျမာင္းအ 
ျဖစ္    ျပန္လည္ေျပာင္းလဲလုပ္ 
ေဆာငသ္င့္ေၾကာင္း ပတ၀္န္းက်င ္ 
ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ားကအ 
ႀကံျပဳထားသည္။
 တြင္းေတာင္အင္းတြင္ စိမ္း 
ျပာေရညိႇျပန္လညရွ္ငသ္န္လာရန္ 
ေရေအာက္ရွိ ေျမဆီလႊာကို ညစ္ 
ညမ္းေစျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္၊ 
အင္း အတြင္း ေပါကပ္ြားလာေသာ 
တီလားဗီးယားငါးမ်ား  ေပ်ာက္ 
ကြယသ္ြားေအာင ္ေဆာငရ္ြကရ္န၊္ 
စပ ီ႐လူုငိ္းနားေပါက္ေသာအင္းအ 
တြင္း သဘာ၀ေဂဟစနစ္မပ်က္ 
စီးရန္ အင္းပတ္၀န္းက်င္၌ ဓာတု 
ေျမၾသဇာမ်ား၊ ပုိးသတ္ေဆးႏွင့္  
ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားအလြန္အ 
မင္းသုံးစြဲျခင္းမျပဳရန္၊ စပီ႐ူလုိင္း 
နားမ်ဳိးဆက္မ်ားမကုန္ဆုံးေစရန္ 
အတြက ္ေဂဟစနစက္ိ ုေျပာင္းလ ဲ
ပ်ကစ္ီးျခင္းမရိွေစရန္ မူလသဘာ 
၀ပတ၀္န္းက်ငက္ိ ုထနိ္းသမိ္း ေစာင္ ့
ေရွာက္ေပးရန၊္ တြင္းေတာငအ္င္း 
အတြင္း မုိးေရ၀င္ေရာကၿ္ပီး ေရျမင္ ့
တက္ျခင္း ႏငွ္ ့PH ေျပာင္းလဲျခင္းမ ွ
ကာ ကြယရ္န၊္ တြင္းေတာငအ္င္း၏ 
ေဘးပတ္လည္   သဘာ၀ေျမဆီ 

ဥပေဒအကာအကြယ္မဲ့ေနသည္ 
က အဓိကရင္ဆုိင္ရသည့္ ျပႆ 
နာျဖစ္ေ ၾကာင္း  ၎တို ႔က ဆုိ  
သည္။
 ‘ ‘ကြ ၽန္ေတာ္တို ႔လိုအပ္ေန 
တာ ထိုင္းအလုပ္သမားေတြနဲ ႔ 
တန္းတူအခြင့္အေရးရဖို ႔၊ တရား 
ဥပေဒအကာအကြယ္နဲ ႔ ျမန္မာ 
အစိုးရရဲ႕ ရင္ဝယ္သားလို  ဂ႐ု 
တစိုက္နဲ ႔  ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေတြ  အရမ္းလိုအပ္ေနတယ္။ 
တ ရား မ ဝ င္ေ န တဲ့ သူေ တြ ကို  
တရားဝင္ျဖစ္ေအာငလ္ပု္ေပးရမွာ 
အစိုးရတာဝန္ပ’ဲ’ဟု ကိုေစာေမာင ္
က ေျပာသည္။
 ‘ ‘ ထို င္း ကို လႊ တ္ ထား တဲ့  
သံမွဴး၊ သံအမတ္နဲ႔ အလုပ္သမား 
သံအရာရွိဟာ အလုပ္သမားကိစၥ 
ေတြကို ဘယ္ကစလို႔ စရမွန္းမသိ 
ဘူး၊ နားမလည္ဘူး။ နားလည္ 
ေအာင္လည္း မႀကိဳးစားဘူး။ အဲဒီ 
လူေတြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကသူ 
ေတြက ျပန္ၾကည့္မေပးတာ မအံ့ 
ဩဘူး’’ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ေရႊ႕ 
ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေရးေဆာင္ 
ရြက္ေပးေနေသာ ဘန္ေကာက္ 
အေျ ခ စို က္ ထုိ င္းႏုိ င္ ငံေ ရာ က္  
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႕ MAT 
ဒါ ႐ိုက္တာဦးေက်ာ္ေသာင္းက 
ေျပာသည္။
 ျပ ည္ ပႏို င္ ငံ မ်ား သို ႔ သြား  
ေရာကလ္ပုက္ိငု္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအတြက္ ဖမ္း 
ဆီးခံရမႈႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး 
မရရွိမႈမ်ားမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံသို ႔သြား 
ေရာက္လုပ္ကုိင္ေသာ ျမန္မာမ်ား 
သာမက မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ သြား 
ေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာ ျမန္မာမ်ား 

လႊာတြင္ ေရစုပ္အားေကာင္းမြန္ 
ၿပီး ပင္ေငြ႕ျပန္ႏႈန္းမ်ားသည္ ့အပင ္
မ်ား    ခ်ိန္ဆစုိက္ပ်ဳိးေပးသင့္ 
ေၾကာင္း မုရံြာတကသၠိလုသ္တၱေဗ 
ဒဘာသာရပ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ 
အေပၚ အေျခခံ၍ အႀကံျပဳထား 
သည္။
 တြင္းေတာငအ္င္းစမိ္းျပာေရ 
ညိႇ(ေရခ်ိဳတြင္   ေပါက္ပြားေသာ 
ေရညိႇမ်ား)ႏွင့္    အင္းအတြင္း 
ေပါက္ဖြားေနေသာ ငါးမ်ား  ရွင္း 
လင္းဖယ္ရွားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား  
အား ကာလတို၊ ကာလရွည္စီမံ 
ကိန္းမ်ား ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ရန္ 
စီစဥ္ေနေၾကာင္း   ဦးစည္သူက 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
   တြင္းေတာင္အင္း ႀကီး  
ေၾကာင့္  အံ့ ၾသခဲ့ရသည့္ ဦးေငြ 
ေမာင္သိန္းတစ္ေယာက္ ေနာက္ 
ထပ္အ့ံၾသစရာေတြ ျဖစ္လာမွာ 
စိုးရိမ္ေနပံုရသည္။ သူက တြင္း 
ေတာင္အင္းဘက္ တစ္ခ်က္လွမ္း 
ၾကည့္ရင္းေျပာသည္။ ‘‘ျဖစ္ရပ္ 
အမွန္ကု ိေသခ်ာရွာေစခ်ငတ္ယ္။ 
စပီ႐ူလိုင္းနားထုတ္လုပ္တာကုိ  
လည္း မထိခိုက္ေစခ်င္ဘူး။ နည္း 
လဲြသြားၿပီး ေဒသခံေတာင္သူေတြ 
ကိုလည္း စနစ္နာေစခ်င္ဘူး’’ဟု 
ေဒသခံဦးေငြေမာင္သိန္းကေျပာ 
လိုက္ပါေတာ့သည္။

လည္း ခံစားေနရသည္။
 ၂၀၁၃ ခုႏစွအ္တြင္း မေလး  
ရွားႏုိင္ငံတြင္ေနထိုင္သည့္ တရား 
မဝင္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို အင္ 
အားသံုးဖမ္းဆီးရာ လူဦးေရတစ္ 
ေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံရသည္။ 
ထုိသို ႔  ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ 
မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေန 
ေသာ ျမနမ္ာႏုငိင္သံား သံုးေထာင ္
ေက်ာ္ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။
 ႏုငိင္ံျဖတ္ေက်ာသ္ြားေရာက ္
လုပ္ကိုင္ေနေသာ အိမ္ေဖာ္အိမ္ 
အကူမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ဘဝလံၿုခံဳမႈကိ ုအကာအကြယ္ေပး 
ႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာ 
အလုပ္သမားမ်ားဆုိင္ရာ အထူး 
ဥ ပေ ဒ တ စ္ ရ ပ္ အ လ် င္ အျ မ န္  
ျပ႒ာန္းေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု 
အ စိုး ရ အား  တုိ က္ တြ န္းေ သာ  
အ ဆို ကို  ျ ပ ည္ သူ ႔ လႊ တ္္ေ တာ္  
အမတ္ဦးသိန္းၫြန္ ႔က ဇြန္လ ၉ 
ရက္က အဆိုတင္ျပရာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ 
သည္။ ထိုအဆို႐ံႈးနိမ့္ျခင္းသည္ 
ျပည္ပေရာက္အလုပ္သမားကို  
ဖိႏွိပ္ခံရမႈ ဆက္ခံစားေနရမည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။
 ‘‘အခုအစိုးရလက္ထက္မွာ 
တရားမဝင္   ေနတဲ့သူေတြကို 
တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးရင္ 
ေက်နပ္ပါၿပီ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ 
မ ဟာ ခ်ိဳ င္ မွာေ န တဲ့ သူေ တြ က 
မေသခင္ ရသေလာက္စု။ ဘယ္ 
ေန႔ဘယ္သူအဖမ္းခံရမလဲဆုိတာ 
ေစာင့္ရင္း အသက္ရွင္ေနရတဲ့သူ 
ေတြပါ’ ’ဟု ကို ၿဖိဳးသစ္ဆန္းက 
ေျပာသည္။

တြင္းေတာင္ကုိ ဘယ္လုိျပန္အသက္သြင္းမလဲ

အားကိုးရာရွာမေတြ႕ေသးတဲ့ လူဦးေရသံုးသန္းေက်ာ္

အခ်ပ္ပုိ A2 မွ

စာမ်က္ႏွာ ၃ မွ
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စစ္တပ္ရဲ႕သေဘာဟာႏိုင္ဖုိ႔ အဓိက  
ဗ်။ မႏုငိ္ႏုငိ္ေအာင ္လပုတ္တတ္ာ 
စစ္တပ္၊ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ 
ေတြ ထငရ္ာစုငိ္းႏုငိ္ေအာင ္ျမနမ္ာ ့
ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီဆုိတာ 
ႀကီးကို ေထာင္တယ္။ တစ္ပါတီ 
အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ဉာဏ္အေျမာ္ 
အျမင္နည္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ 
ဘာတဲ့အဲဒေီခတ္က ၀န္ႀကီးတစ္ 
ပါးက အညာဘက္ေရာက္တုန္း 
ထန္းလ်က္ခဲ ျဖဴျဖဴေလးေတြကို 
လည္း ေတြ႕ေရာ တယ္..မ်ဳိး ေကာင္း 
ပါလား။ ေနာင္ႏွစ္အတြက္ မ်ဳိး 
ခ်န္ထားလုိက္ၾကဆိုၿပီး လမ္းၫႊန ္
မိန္ ႔ ၾကားသတဲ့ ။  ဒီတုိင္းျပည္မွ  
မမဲြရင ္ဘယတ္ုငိ္းျပညမ္ဲြမတုံးဗ်ာ။ 
နဖူးကေခြၽး ေျခမက်ေအာင ္ရွာေဖြ 
စုေဆာင္းထားရတဲ့  ေငြေတြကို  
တရားမ၀င္ေငြစကၠဴဆုိ ၿပီး ေၾက 
ညာတယ္။ အဒဲါျပညသ္လူထုူ ပုိက ္
ဆံကို  ဓားေထာက္လုတာေပါ့။ 
ေသနတ္ျပလုတာေပါ့ဗ်ာ။ လူထု 
က မေက်နပ္လုိ႔ ဆူမယ္ႀကံေတာ့ 
ေသနတ္ဆိုတာ မုိးေပၚေထာင္ 
မပစ္ဘူး။ တည့္တည့္ပစ္တယ္ 
လုပ္ျပန္ေရာ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ 
တစ္ျပည္လုံးအုံႂကြလာျပန္ေတာ့ 
ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ 
ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ဆို ၿပီး ဒိုင္း၀န္ 
ထက္ကဲတဲ့ ေမာင္ပုလဲေတြတက ္
လာျပန္တယ္။ စစ္သားဆုိတာ 
ဘာမဆို လုပ္တတ္တယ္ဆို ၿပီး 
ထငတို္င္းႀကလဲုကိၾ္ကတာ ေျမေပၚ 
ေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ 
သယံဇာတေတြ တက္တက္စင္ 
ေအာင္ေျပာငတ္ဲအ့ျပင ္ဗမာလထူ ု
ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြကိုပါ ညံ့ဖ်င္း 
ေသးသိမ္ေအာင္ လုပ္ပစ္ၾကျပန္ 
ေရာ။ အမယ္ေရႊကိုယ္ေတာ္ေတြ 
က ၿငိမ္ပိကေန ေအးခ်မ္းသာယာ 
ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဆုိၿပီး 
လူမေျပာင္းဘဲ ဆုိင္းဘုတ္ေျပာင္း 
ၾကျပန္တယ္။ ကိုသာဆုိးပါပဲ။ 
တည္ေဆာက္ျပဳျပင္  ျမန္ျပည္  
တစ္ခြင္တ့ဲ။ ေဆာက္လိုက္တ့ဲ လမ္း 
တံတားေတြ၊ အေဆာက္အအံုေတြ၊ 
ခ်လုိက္တဲ့စီမံကိန္း ဘာတစ္ခုမွ 
အရာမထင္ဘူး။ ဘယ္အရာထင္ 
မလဲဗ်ာ။ စစ္တပ္ဆိုတာ တုိင္း 
ျပည္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကိုသာ 
ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ထမ္းေဆာင္ေနရ 
မွာ။ တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး 
ထူေထာင္ေရးဆုိတာ တကယ္ 
တမ္းတတ္ကြၽမ္းနားလညတ္ဲ ့ပညာ 
ရွင္ေတြက ဦးေဆာင္ရမွာ။ ျဖစ္ပုံ 
မ်ား မီးရထားလက္မွတ္တန္းစီတဲ ့
ေနရာေတာင ္စစတ္ပ္ၾသဇာမကင္း 
ခဲ့ဘူး။ အဆုိးဆုံးအခ်က္ကေတာ့ 
တုငိ္းျပညတ္ုိးတကႀ္ကီးပြားေအာင ္
လုပ္ေနပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု 

ႀကီးမၿပိဳကဲြေရး၊ အခ်ဳပအ္ျခာ အာ 
ဏာတညတ္ံခ့ုငိၿ္မဲေရးဆိတုဲ ့ေခါင္း 
စဥ္ေတြတပ္ၿပီး ခါးေတာင္းက်ဳိက ္
တျခားဖင ္တျခားကိယုက္်ဳိးစီးပြား 
ခ်ည္းနင္းကန္ရွာခဲ့ ၾကပါပဲ။ အ 
မယ္၊ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကို ႏွိပ္ 
ကြပ္ဖို႔က်ေတာ့ ေမာင္နဲ႔ႏွမ၊ သား 
နဲ႔အမိ မၾကား၀ံ့ မနာသာဆဲဆိုသံ 
ေတြကို ျမန္မာ့အသံနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံ 
ၾကားေတြကေန ထုတ္လႊင့္တတ္ 
သဗ်ာ’’
 ကိုသက္ခိုင္ကား ဘယ္အ 
ခ်နိက္ မ်ဳသိပိထ္ားသည ္မသိေလ 
ေသာ ေအာင့္လုံးမ်ားဆက္တုိက္ 
ေပါကက္ဲြေနေလရာ ကြၽန္ေတာက္ 
သူစိတ္ေျပလို ေျပျငား ေလျပည္ 
ထုိးလုကိရ္ျပနသ္ည။္ သို႔ေသာ ္သ ူ
သည္တစ္စုံတစ္ခုကို မေက်မနပ္ 
ျဖစ္ေနေလဟန္ ဆကလ္က္ေပါက ္
ကဲြေနျပန္၏။ ကစိၥရပ္တစခု္ ေခါင္း 
စဥ္တစ္ခုေပၚတြင္ သူအာ႐ုံက်ၿပီ 
ဆိလုွ်င ္စကားအမွ်င ္မျပတတ္တ ္
ျခင္းသညပ္င ္ကိသုကခို္င၏္ စ႐ိုက ္
ျဖစ္ေလသည္။ 
 ‘‘အခု ေတာ့ ေခတ္ေျပာင္းေန 
ၿပီ မဟုတ္လားဗ်ာ။ ျပည္သူက 
ေရြးေကာက္တဲ့ သမၼတနဲ႔ လႊတ္ 
ေတာ္အဆင့္ဆင့္နဲ ႔ လုပ္ကိုင္ေန 
ၾကၿပီ မဟုတ္လား’’
 ‘‘ေတာ္ပါေတာ့ ကိုယ့္ဆရာ 
ရယ္။ အဒဲသီမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ဟာ 
ဘယ္ကလာသလ။ဲ တကယ္ေတာ့ 
ႀကံ႕ခုိင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတာ စစ္တပ္ 
က အခုိင္အမာေက်ာေထာက္  
ေနာကခ္ံေပးထားတဲ ့အဖဲြ႕။   အမတ ္
အမ်ားစုကလည္း စစ္တပ္ကေန 
အသြင္ေျပာင္းလာၾကတာ။ တုတိိ ု
ေျပာရရင္ ဗမာျပည္တစ္ျပည္လုံး 
မွာ စစတ္ပဟ္ာထငတ္ုငိ္းႀကဲေနႏုငိ ္
တုန္းပါပဲ။ လက္ရိွအေျခခံဥပေဒ 
ဟာ ျပညသ္လူထုူသန္ိးခ်ီေသရတဲ့ 
နာဂစ္ကာလမွာ ဇြတ္အတင္း  
အဓမၼျပ႒ာန္းခဲ့တာမုိ႔ နဂိကုတည္း 
က အတိတ္နိမိတ္ မေကာင္းခဲ့ပါ 
ဘူး။ 
  ကြၽန္ေတာဟ္ာ သေဘာထား 
တင္းမာသ ူအဆိုးျမငတ္တသ္ ူစာ 
ရင္းမွာ မပါပါဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
တို ႔တိုင္းျပည္ မၾကာခင္တစ္ေန႔ 
ေကာင္းစားလာေတာ့မွာလို ႔  ယုံ  
ၾကည္ေနတဲသ့ပူါ။ ဒရီကပ္ိငု္းေတာ ့
ဗမာျပည္ေရွ႕ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ကြၽန္ေတာ့္အေတြးအျမင္နဲ ႔ ခံယူ 
ခ်ကဟ္ာ အျဖဴဘကက္ေန အမည္း 
ဘက္ကို လုံးလုံးေျပာင္းသြားခဲ့ပါ 
ၿပီ။ ၅၉(စ)ကိ ုမျပငဖ္ို႔ ေသခ်ာသြား 
ၿပီ။ ဒမိုီကေရစဆီုတိာကိ ုလထုူက 
စာလုံးေပါင္း ေတာင္မွန္ေအာင္ 
မေပါင္းတတ္ ေသးခင္လႊတ္ေတာ္ 

မွာ ပီအာရ္စနစ္က်င့္သံုးဖုိ႔ မဲခဲြတာ 
အႏိုင္ရျပန္သတ့ဲ။ တုငိ္းတစပ္ါးမွာ 
မ်က္ႏွာ ငယ္ငယ္နဲ႔ အသကက္ိဖုက ္
နဲ ႔ထုပ္ ၿပီး ရင္တမမတေၾကာင့္  
တၾကေနရတဲ့ အလုပ္သမားေတြ 
ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ့္ 
ဥပေဒျပဳေရးအဆိုကို လႊတ္ေတာ ္
က ပယ္ခ်သတဲ့။ အုတ္နံရံပိၿပီး 
မ႐ႈမလေွသခဲ့ၾကေပမဲ့ အသထံြက ္
မငိရု၊ဲ နစန္ာေၾကးေလ်ာ္ေၾကးတစ ္
ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရတဲ့ ကေလးမ 
ေလးေတြရဲ႕ အျဖစ္ဆိုးမ်ဳိးေတြကို 
ခငဗ္်ားတုိ႔၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆကၿ္ပီး 
ၾကားေနျမင္ေနၾက ရဦးမွာပါပဲ။ 
ေနာကဆ္ုံးေက်ာမ္ေကာင္း၊ ၾကား 
မေကာင္းဗ်ာ။ တာေမြနတ္ေခ်ာင္း 
ရပ္ကြက္  မဟာသႏၲိသုခဘုန္း  
ေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းကို ညႀကီးအ 
ခ်ိန္မေတာ္၊ ႐ုပ္ပ်ကဆ္င္းပ်က၀္င ္
စီး ၿပီး ဘုန္း ႀကီးရဟန္းေတြေရာ 
လူေတြပါ စြတ္ဖမ္း၊ လူ၀တ္လဲ 
အင္းစိန္ေထာင္ ပို ႔ၾကျပန္သတဲ့။ 
ဒကီစိၥရပ္အားလုံးရ႕ဲ အဓကိလက ္
သည္ဟာ ဗမာျပည္မွာ ေခတ္စား 
ေနဆဲျဖစ္တဲ့ စစ္၀ါဒစနစ္ဆိုးႀကီး 
ပါပဲ။ ဗမာျပည္ေရွ႕ေရးကိုေတာ့ 
ကြၽန္ေတာ ္ေတာ္ေတာက့ိ ုရင္ေလး 
သြားၿပီ။ အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ အ 
ျမစ္တြယ္လာခဲ့တဲ့ ဒီစနစ္ဆုိးႀကီး 
ကုိ ေလး၊ ငါးႏွစ္အတြင္း ျဖတ္ေက်ာ္ 
ႏုငိမ္ယလ္ုိ႔ ေတြးမခိဲတ့ာ ကြၽန္ေတာ့ ္
ညံ့ခ်က္ပါပဲ။ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္ 
တုိင္းေ၀းခဲ့ၿပီဆုိပါေတာ့’’ 
 ‘ ‘ကဲပါ ကိုသက္ခိုင္ရယ္။ 
ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ စစ္တပ္ဘက္လွည့္  
ပါဦးဗ်ာ’’
   ‘‘ေၾသာ္ ခက္ပါဘိေတာ့ 
ကို မင္းဒင္ရယ္ ၊  အရိ ပ္ျပတာ 
ေတာင္  အေကာင္မထင္ပါက 
လား။ အခုထိုင္းစစ္တပ္က အာ 
ဏာသိမ္းၿပီး ဖဲြ႕စည္းလုိက္တဲ့ အ 
ဖဲြ႕နာမည္ေလးဘာေလး ေလ့လာ 
ပါဦးေတာ့လား။ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ 
၀ပပ္ိျပားေရးႏငွ္ ့ေအးခ်မ္းသာယာ 
ေရးေကာင္စီ (National Council 
For Peace and Order)တဲ့ခငဗ္်’’
 ‘‘အမယ္၊ နာမည္ကေတာ့ 
ဟုတ္ေနပါၿပီ။ လပ္ုပံုကိငုပံု္တူရင ္
ေတာ ့ကိယုက္်ဳိးနည္းၾကေတာမ့ယ ္
ထင္ပါရဲ႕’’
 ‘‘ထုိင္းစစ္တပ္ဟာ အာဏာ 
သိမ္းတဲ့ေနရာမွာ စံခ်ိန္ခ်ဳိးခဲ့တဲ့  
စစ္တပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယခင့္ယခင္ 
အာဏာသိမ္းမႈေတြမွာ ထုိင္းစစ္ 
တပ္ဟာ စစတ္ပ္အလပ္ုကိပု ဲလပ္ု 
ခဲတ့ာေတြ႕ရတယ္။ ဒါေပမဲ ့ဒတီစ ္
ခါေတာ့ နည္းနည္းဆန္းေနတယ္ 
ထင္မိတယ္။ ပထမဆုံး လူထု 
ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ေတြကို 
ပိတ္တယ္။ လူငါးေယာက္ထက္ 
ပိုမစုရဘူး။ ကာဖ်ဴးထုတ္တယ္။ 
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေတာင္ တစ္နာရီဆို 
လား ပိတ္ခဲ့ေသးတယ္။ ထုိင္းစစ္ 
တပ္ရဲ႕ ထုံးစံကေန ကဲြထြက္ၿပီး 
ဆန္းျပားတဲ ့လပုရ္ပတ္ခ်ဳ႕ိေၾကာင္ ့

ထုငိ္းျပညသ္အူေတာမ္်ားမ်ား နား 
ရြက္ေထာင္ကုန္တာေတာ့ အမွန္ 
ပဲဗ်ာ။ 
  ထုိင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္ 
အတည္းေၾကာင္ ့ဗမာေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားေတြ ပတ္စ္ပုိ႔သက္ 
တမ္းတိုးတဲ့ကိစၥေတြ မလုပ္သာ၊ 
မကိုင္သာ ျဖစ္ေနတာကို သိပါ 
လ်က္နဲ႔ မဲေဆာက္နဲ႔ ခ်င္းမုိင္အ 
ျပင္ ထုိင္းတစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ဗမာအ 
လုပ္သမားေတြကို  စစ္ဆင္ေရး 
တစ္ခုလိုလုပ္ၿပီး ဖမ္းတယ္’’
 ‘ ‘ေနပါဦး   ကိုသက္ခုိင္ ။ 
ပတၱယား၊ ဖူးခက္နဲ႔ ေကာ့စေမြလို 
ေနရာေတြမွာေတာ ့ကာဖ်ဴးကိလုုံး 
လုံး႐ုပ္ေပးလုိက္ၿပီ မဟုတ္လား’’
 ‘ ‘အဲဒါက ၀င္ေငြေသာက္ 
ေသာက္လဲရေနတဲ့ ေနရာေတြမို ႔ 
ပါဗ်ာ ။  ထုိ င္းတစ္ႏုိ င္ ငံလုံးကို  
လည္း ကာဖ်ဴးမိန္႔မၾကာခင္ ႐ုပ္ 
သိမ္းပါလိမ့္မယ္။ သိပ္လည္းအ 
ေကာင္းျမင္တာ မေစာပါနဲ ႔ဦး။ 
ကြ ၽ န္ေတာ့္အယူအဆကေတာ့  
ဘယ္တုိင္းျပည္မွာျဖစ္ျဖစ္ အာ 
ဏာသိမ္းတယ္ဆုိတဲ့  ကိစ ၥဟာ 
ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ဖုိ ႔ 
သာမ်ားပါတယ္။ အာဏာသိမ္း 
တဲစ့စတ္ပတ္ုငိ္းအေၾကာင္းျပတာ၊ 
အသံေကာင္းဟစ္တာကေတာ့  
အမ်ဳိးသားေရး၊ တုိင္းျပည္ တည္ 
ၿငိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ 
ဆက္တည္းဆိုသလုိ ကုိယ့္အုပ္ 
စုအက်ဳိးပါလာတယ္။ ကုိယ္က်ဳိး 
ပါလာတယ္။ စစ္တပ္ဆုိတာ  ဘာ 
မဆိုလုပ္တတ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ႏုိင္ 
ေၾကာင္းျပခ်င္ေတာ့ ထင္ရာျမင္ 
ရာ စီမံကိန္းမ်ဳိးစုံကို အေျမာ္အ 
ျမင္မရွိဘဲ ထင္ရာစိုင္းလုပ္တတ္  
တယ္။ 
   အခုပဲၾကည့္ဗ်ာ။ သက္ 
ဆင္ရဲ႕ညီမ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္လပ္ 
လက္ထက္က အက်ပ္႐ိုက္ခဲ့တဲ့ 
လယ္သမားေတြကိ ုေပးရမယ့္ စပါး 
ေႂကြးေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာ 
ေငြထဲကေန ရက္ပိုင္းအတြင္း ထိုး 
ဆပ္တယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အနာ 
ဂတ္အတြက္ အရန္ေလာင္စာ အ 
ျဖစ္ထားတ့ဲ ထိုင္းကမ္းလြန္ေရနံ 
လုပ္ကြက္ေတြအတြက္ ႏုိင္ငံတ 
ကာကို တင္ဒါေခၚၿပီး တူးေဖာ္ခြင္ ့
ေပးေတာ့မယ့္အသံေတြ ထြက္ 
လာတယ္။ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ 
ရင္ ဒီစီမံကိန္းေတြကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ဖို ႔ စိုင္းျပင္းလာတာ 
ဟာ တကယ္တမ္းထုိင္းႏုိင္ငံႀကီး 
ကိ ုစညပ္င၀္ေျပာေစခ်ငတ္ာလား။ 
သက္ဆင္ရွင္နာ၀ပ္တုိ႔ လက္၀ါး 
ႀကီးအုပ္ထားတ့ဲ ေပၚေထာ္ေထာ္ 
(PTT, Petroleum Au thority 
of Thailand) ကို အဓိကထားၿပီး  
ထိုးႏွက္ခ်င္တာလား မကဲြျပားလွ 
ဘူးဗ်ာ။ 
   ေပၚေထာ္ေထာ္ဟာ တစ္ 
ကမၻာလုံးမွာ အဆင္ ့၈၁ ရွတိဲ ့စြမ္း 
အင္ကုမၸဏီ၊ အစုရွယ္ယာအမ်ား 

စုကို သက္ဆင္အုပ္စုက ပိုင္ထား 
တာတဲ့။ 
  ထုိင္းႏုိင္ငံဟာ ဗမာျပည္ 
က ဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ေရနံကို အားထား 
ေနခဲ့တာမို႔ ဒီေျခလွမ္းအတုိင္းဆို 
ထုငိ္းႏုငိင္ရံ႕ဲ ႏုငိင္ံေရး အလညွ္အ့ 
ေျပာင္းဟာ ဗမာျပညက္ိတုစန္ည္း 
မဟတု ္တစန္ည္း ႐ုကိခ္တလ္ာႏုငိ ္
တာအမွန္ပဲ။
 ကဲ...ဒီေလာက္ဆိုခင္ဗ်ား 
လည္း နားၿငီးေလာက္ေရာေပါ့။ 
ကြၽန္ေတာ္လည္း ဗိုက္ဆာလွၿပီ’’ 
  တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပင္  
ထမင္းစားခန္းမွာ ေန႔လယ္စာျပင ္
ဆင္ေနေသာ ဂ်ဳိးတစ္ေယာက္လူ 
ႀကီး မင္း မ်ား  ေန ႔လယ္စာသုံး  
ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါ 
ေၾကာင္း မ်က္ႏွာရပိမ္်က္ႏွာကဲျဖင္ ့
အခ်ကလ္မ္ွးျပေနသည။္ အလိကု ္
သိေသာ၊ အားကိုးရေသာ ဂ်ဳိးေပ 
တကား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သုံးဦးသား 
ထမင္းစားပဲြ၌ ထုိင္ခ်ိန္တြင္ကား 
ၾကက္သားခ်ဥ္ေစာ္ခါး၊ သီးစုံပဲ 
ကုလားဟင္းႏွင့္ ဟင္းလက္က်န္ 
ဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္တုိ႔မွာ အလြန္ 
လိုက္ဖက္ညီလွေလရာ မေမ့ႏိုင္စရာ  
ထမင္းတစ္နပ္ျဖစ္ေလ၏။ ထမင္း 
၀ုိ င္းအစမွာပင္  ကြ ၽန္ေတာ္ႏွင့္  
ကိုသက္ခိုင္တို ႔၏ စကား၀ိုင္းမွ  
ေ၀းရာတြင္ စီးကရက္တစ္ဘူးႏွင့္ 
ဇိမ္က်ေနခဲ့ေသာ ဂ်ဳိးထံမွ အသံ 
ထြက္လာျပန္သည္။
 ‘‘ဟိုတစ္ေလာကတင္ ကြၽန္ 
ေတာ္ဟ့ိတုယက္ိ ုနရစြမ႐္ပုရ္ငွထ္ ဲ
က နရစြမ္ဘုရင္ႀကီးအျဖစ္ သ႐ုပ္ 
ေဆာင္တဲ့မင္းသား၊ သူ႔မိသားစုနဲ႔ 
လာတည္းသြားေသးတယ္ ကုိသက္ 
ခုိင္။ ကိုမင္းဒင္ နရစြမ္႐ုပ္ရွင္ 
ကို ၾကည့္ဖူးတယ္ မဟုတ္လား’’
 ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဇာတိဂုဏ္၊ 
လူမ်ဳိးဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ 
ရြယ္၍ ႐ုိက္ကူးထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ 
နရစြမ္ဘုရင္အေၾကာင္း (The 
Legend of King Naresuan 
ဇာတလ္မ္းတဲြ) ႐ပုရ္ငွက္ားႀကီးမွာ 
အလြန္ နာမည္ေက်ာ္ ပါသည္ ။ 
အဆုိပါ ဇာတ္ကားကုိ ထုိင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီဒါ႐ုိက္တာ 
မ်ားက အပုိင္းငါးပုိင္းခဲြ၍ ခုနစ္ႏွစ္ 
နီးပါး အခ်ိန္ယူ ႐ုိက္ကူး ဖန္တီးခ့ဲ 
သည္။ 
 ဗိရွႏုိးလြတ္ၿမိဳ႕အနီး ဧရာမ 
ေျမကြက္လပ္ႀကီးတြင္  ဒုတိယ 
ျမနမ္ာႏုငိင္ကံိ ုထူေထာငသ္ ူဘရုင္ ့
ေနာင ္မင္းတရားႀကီးလကထ္က၊္ 
ဟံသာ၀တီေခတ္ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ 
ပုံစံတူ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို 
ဆက္တင္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ 
ကာ ႀကီးက်ယခ္မ္းနားစြာ ႐ိကုက္ူး 
ထားေလရာ ဗမာဇ့ာတမိာန႐္ပုရ္ငွ ္
ကား က်န္စစ္မင္းႏွင့္ႏႈိင္းစာေသာ္ 
ဆီးေစ့ႏွင့္ ျမင့္မုိရ္ေတာင္ဟုပင္ 
လြန္လြန္ကဲကဲ ဆုိေလာက္သည္။ 
ထိုမွ်  ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေစရန္  
လည္း ထုိင္းတစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ဘဏ္ 

မ်ား၊ စီးပြားေရးကမုၸဏႀီကီးမ်ားႏငွ္ ့ 
အစိုးရကိုယ္တုိင္ေငြေၾကး အလုံး 
အရင္း ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကသည္။ ႐ုပ္ 
ရွင၏္သေဘာသဘာ၀အရ ဟုတ္ 
သညလ္ည္းရိွ၊ မဟုတ္သညလ္ည္း 
ရွိ၊ အမွန္အမွား မကဲြျပားေသာ 
ဇာတ္ကြက္တို႔သည္ ေငြကိုေရလို 
သုံး ကာ  ဖ န္ တီးႏုိ င္ေ လေ သာ  
ေၾကာင့္ ထုိ႐ုပ္ရွင္ကို ၾကည့္မိသ 
မွ်  ထုိင္းလူမ်ဳိးတုိ ႔၏ စိတ္တြင္  
ဇာတိမာန္ တလူလူျဖစ္ကာ ဗမာ 
လူမ်ဳိးတုိ ႔ကို နာၾကည္းမုန္းတီးမႈ 
ျဖစ္ေစခဲ့ေလသည္။ ႁခြင္းခ်က္အ 
ျဖစ ္ဘရုင့္ေနာငမ္င္းတရားႀကီးကိ ု
မူး စိတ္သေဘာထားႀကီးျမတ္သူ 
အျဖစ္  ပုံေဖာ္ထားေလသည္။ 
စင္စစ္ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ သမုိင္းတစ္ 
ေလွ်ာက ္ဗမာဘရုင၏္သစၥာေတာ ္
ခံ ပဏၰာဆက္ႏုငိင္ငံယ္ အဆင္သ့ာ 
ရွိခဲ့ေသာ္ျငား ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ 
ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္စီမံခန္႔ခဲြ 
မႈ အမွားမ်ားေၾကာင္ ့လကရ္ွကိာလ 
တြင္ မွန္ကင္းအစစ္မွ ထင္းျဖစ္ 
ေနရေလရာ ဗမာျပညတ္ြင ္စစ၀္ါဒ 
ႀကီး မခ်ဳပၿ္ငမိ္းႏုငိ္ေသးျခင္းအေပၚ 
ကိသုကခ္ိငု္ျပင္းထနစ္ြာ စတိပ္်က ္
စက္ဆုပ္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ကြၽန္တာ္အျပစ္မျမင္မိေခ်။
 ‘‘နရစြမ္႐ုပ္ရွင္အေၾကာင္း 
ေတာ ့မေျပာပါနဲ႔ေတာ ့ဂ်ဳိးရာ။ နဂိ ု
ကမွ ထုငိ္းပလုိပ္ေတြကို ေၾကာက္ 
ၿပီး ေနစရာမရိွရတဲ့အထဲ နရစြမ္ 
႐ုပ္ရွင္ေၾကာင့္ ဘယ္ထုိင္းလူမ်ဳိး 
ရဲ႕ မ်က္ႏွာကိုမွ မၾကည့္ရဲေအာင္ 
ျဖစ္ကုန္ပါၿပီေမာင္ရာ’’
 ‘‘အမွန္ပဲကိုမင္းဒင္၊ စကား 
မစပ္ အခုပါေတာင္ကမ္းေျခမွာ 
ဖြင့္ထားတဲ့ ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိးေတြ 
ရဲ႕ ဆုိင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပိတ္ 
ကုန္ၿပီ။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာလာၿပီး အ 
ေျခခ်စီးပြားရွာေနတဲ့ ဗီယက္နမ္ 
လမူ်ဳိး ေတာ္ေတာမ္်ားမ်ားကိ ုဗဇီာ 
သက္တမ္းတုိးမေပးေတာ့ဘူးတဲ့ 
ခင္ဗ်။ ဗီယက္နမ္ေတြၿပီးရင္ ဗမာ 
ေတြအလညွ္မ့်ား ေရာကလ္ာေလ 
မလားဗ်ာ’’
 ဂ်ဳိး၏  စကားအဆုံးတြ င္  
သက္ျပင္းရွည္ ႀကီးခ်ရင္း ကြ ၽန္ 
ေတာ္ညည္းတြားမိသည္။ အစပ္ 
အဟပ္လုိက္ဖက္လွ ပါသည္ဆုိ 
ေသာ ထမင္း၀ုိင္းသည္ အရသာ 
ေပါ့ပ်က္ပ်က္ျဖစ္သြားသေယာင္
ခံစားရသည္။ 
 ‘‘အင္း... ကိသုကခုိ္င္ေျပာတဲ ့
အမ်ဳိးသားေရး ေခါင္းစဥ္နဲ႔ေတာ့ 
ကြက္တိပါပဲဗ်ာ’’
  ကြၽန္ေတာ့္ညည္းညဴသံကို 
ကိုသက္ခုိင္က ခပ္ရႊင္ရႊင္မ်က္ႏွာ 
ေပးျဖင့္ တုံ႔ျပန္၏။ 
  ‘‘ပါေတာင္ကမ္းေျခဆုိလို ႔ 
ရယ္စရာတစခု္ေျပာရဦးမယ္။ ျဖစ ္
ရပုံမ်ား မွတ္သားေလာက္ပါရဲ႕။ 
ဒီလိုဗ်’’

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

စာမ်က္ႏွာ(၂၄) မွ

မင္းဒင္ရဲ႕ သက္ခုိင္ (၂)


