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004 box Office ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုး ဇာတ္ကားအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ Amazing Spiderman 2 

006 ကင္ညီဝက္စ္ႏွင့္ ကင္မ္ကာဒက္ရွီယန္တုိ႔ လက္ထပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာ

006 Me Gala အခမ္းအနားတြင္ လူအမ်ားကိုဖမ္းစားႏုိင္ခဲ့သည့္ လူပီတာေငါင္ဂူ၏ ဖက္ရွင္

007 အယ္လ္ဘမ္သစ္ မ်က္ႏွာဖံုးကို မိတ္ဆက္ျပသလုိက္သည့္ ဂ်နီဖာလိုပက္ဇ ္

 cover
008 ပိုလီယိုေရာဂါပိုး ကမာၻႀကီးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏုိင္ေၾကာင္း WHO သတိေပး
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010 လီဗာပူးလ္၏ သေရရလဒ္ေၾကာင့္ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းသားမ်ား ေအာင္ပြဲခံ

010 အိုးလ္ထရက္ဖို႔ဒ္တြင္ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ပြဲအျဖစ္ ဂစ္ပါဝင္ကစားဖြယ္ရွ ိ

011 အသင္းေဟာင္းပရိသတ္မ်ား၏ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ဇာဟာ 
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 world
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Amazing Spiderman 2

ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္ အေမရိကန္၏ ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားစာရင္း box-Office တြင္ Amazing Spiderman 2 

က ဦးေဆာင္ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Marvel ၏ဇာတ္ကားသစ္သည္ ေျမာက္အေမရိကတလႊားတြင္ အဖြင့္သီတင္းပတ္ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၉၂ သန္းထိ သိမ္းက်ံဳးရရွိခဲ့သည္။ 

Sony Film က တာဝန္ယူဖန္တီးသည့္ ဇာတ္ကားသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယေျမာက္ အဖြင့္သီတင္းပတ္အလွဆံုး စူပါဟီး႐ိုး႐ုပ္ရွင္ 

ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းမတိုင္မီက Marvel ၏ဇာတ္လမ္းပင္ျဖစ္ၿပီး Disney က တာဝန္ယူဖန္တီးသည့္ captain America: The Winter 

Soldier က အဖြင့္သီတင္းပတ္ ေဒၚလာ ၉၆ သန္းထိ ႐ံုဝင္ေၾကးရရွိထားခဲ့ဖူးသည္။

Amazing Spiderman သည္ ႐ံုတင္သီတင္းပတ္တြင္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေဒသမ်ားမွ ေဒၚလာ ၁၁၆ သန္းထိရရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန ္

တြင္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွ ထုိဇာတ္ကားကို ႐ံုတင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔ကတည္းက စတင္ျပသေနခဲ့သည္။ 

ယခုအခါ Amazing Spiderman 2 ၏စုစုေပါင္းဝင္ေငြသည္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၇၀ အထက္ထိ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းဇာတ္ကားကို 

႐ိုက္ကူးရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ဘတ္ဂ်တ္ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ မွ ၂၅၅ သန္းၾကား က်သင့္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ Sony အေန 

ျဖင့္ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေနာက္ထပ္ Amazing Spiderman ဇာတ္ကားသစ္မ်ား ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း 

လည္း သတင္းမ်ားကဆိုသည္။

box Office ၏ ယခုသီတင္းပတ္စာရင္းမ်ားအရ နာမည္ေက်ာ္မင္းသမီး ကင္မရြန္ဒိုင္ယက္ဇ္ႏွင့္ စူပါေမာ္ဒယ္လ္ ကိတ္အပ္တန္တို႔ ပါ 

ဝင္သည့္ The Other Woman က ေဒၚလာ ၁၄.၂ သန္းျဖင့္ ဒုတိယေနရာတြင္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းဇာတ္ကား ေနာက္တြင္မူ 

Heaven Is for Real၊ captain America: The Winter Soldier ႏွင့္ Rio 2 တို႔က ထိပ္ဆံုး ၅ ေနရာစာရင္းဝင္ ဇာတ္ကားမ်ားအျဖစ္ ရပ ္

တည္ေနၾကသည္။

box Office
ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုး

ဦးေဆာင္ေနသည့္
ဇာတ္ကားအျဖစ္
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ကင္ညီဝက္စ္ႏွင့္ ကင္မ္ကာဒက္ရွ ီ

ယန္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ယခုအခါ လက္ထပ ္

ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ 

လာခဲ့သည္။

ကင္မ္ႏွင့္ ကင္ညီတို႔ ႏွစ္ဦးသည္ 

မဂၤလာပြဲအတြက္ စီစဥ္ေနသည္ဟု 

သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း 

အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ကိုမူ မေၾကညာ 

ခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္လည္းၿပီးခဲ့သည့္သီတင္း 

ပတ္အတြင္းကမူ ၎တို႔ႏွစ္ဦး ေလာ့စ ္

အန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕၌ လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း 

သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ ့

သည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလက ေစ့စပ ္

ျဖစ္ခဲ့ေသာ စံုတြဲသည္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ ္

တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သ ိ

ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မဂၤလာပြဲ အခမ္း 

အနားကိုမူ ေမလကုန္တြင္ သီးျခား 

က်င္းပျဖစ္ဖြယ္ရွိေနသည္။

နာမည္ေက်ာ္စံုတြဲ၏ အတြင္းစည္းမွ  

လူတစ္ဦးက life & Style မဂၢဇင္းႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုရာတြင္ “ကင္မ္နဲ႔ ကင္ညီတို႔က 

ခုဆိုရင္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ ္

ေရးထိုးျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ မၾကာေသးခင္ ရက ္

ပိုင္းက သူတို႔ရဲ႕ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ 

စာရြက္စာတမ္းေတြ အတည္ျပဳ ရရွိခဲ့ပါ 

တယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ Rap ဂီတ  

အဆိုေတာ္ ကင္ညီႏွင့္ Reality Tv အစ ီ

အစဥ္မွဴး ကင္မ္တုိ႔သည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ 

ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မိသားစုမ်ား၊ မိတ ္

ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကို ဖိတ္ၾကား 

ၿပီး မဂၤလာဧည့္ခံပြဲ က်င္းပဖြယ္ ရွိေန 

ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 

အသက္ ၃၆ ႏွစ္ရွိ ကင္ညီႏွင့္ ၎ 

ထက္ ၃ ႏွစ္ငယ္ေသာ ကင္မ္တို႔သည္ 

၁၀ လအရြယ္ သမီးေလး ေနာ့သ္ဝက္စ ္

ကိုလည္း ဖြားျမင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။  

အဆိုပါ နာမည္ေက်ာ္ စံုတြဲသည္ လက ္

ထပ္ၿပီးေနာက္ ဟန္းနီးမြန္းထြက္မည့္ 

ခရီးစဥ္ လားရာကိုလည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ထား 

ဆဲျဖစ္သည္။

Met Gala အခမ္းအနားသို႔ တက ္

ေရာက္လာသည့္ နာမည္ေက်ာ္မ်ား 

အနက္ ေဟာလီးဝုဒ္ တက္သစ္စ အာဖ 

ရိကန္ႏြယ္ဖြား မင္းသမီးေလး လူပီတာ 

ေငါင္ဂူ၏ ဖက္ရွင္က လူအမ်ား၏ အာ႐ံ ု

ကို အဖမ္းစားႏုိင္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕ရွိ မက္ထ႐ိုပိုလီတန္ 

အႏုပညာျပတိုက္အတြက္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပ 

ၿမဲျဖစ္ေသာ ရန္ပံုေငြပြဲႀကီးတြင္ ေအာ္စ 

ကာဆုရွင္ လူပီတာက ငွက္ေမြးႏွင့္ ျမ 

ရတနာမ်ား စီျခယ္ထားသည့္ ဝတ္စံုျဖင့္  

တက္ေရာက္လာခဲ့သည္။ 12 years A 

Slave ဇာတ္ကားျဖင့္ ကမာၻသိ ထင္ရွား 

လာသည့္ ကင္ညာႏုိင္ငံသူ မင္းသမီး 

ေလးသည္ အညိဳေရာင္ ေအာက္ခံဝတ္စံ ု

ေပၚတြင္ ပိုက္ကြန္သဖြယ္ ၿခံဳလႊာတစ္ခ ု

ကိုထပ္ထားၿပီး ငွက္ေမြးမ်ားႏွင့္ ျမမ်ား 

ကို ထည့္သြင္းစီျခယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

ထို႔အျပင္ အာဖရိက ႐ိုးရာဆန္ဆန္ 

ပုတီးေစ့မ်ားကိုလည္း သူမ၏ ဝတ္စံု၌ 

တပ္ဆင္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားခဲ့သည္။

လူပီတာ၏ ဖက္ရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  

ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ားေရာ၊ ေဝဖန္မႈမ်ားပါ ရွိခဲ ့

သည္။ Grazia မဂၢဇင္းက စာဖတ္ပရ ိ

သတ္မ်ားအား လူပီတာ၏ ဝတ္စံုအေပၚ 

မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ရလဒ ္

မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။  

အခ်ိဳ႕ပရိသတ္မ်ားက စိတ္ကူးဆန္းသစ ္

သည့္ ဖန္တီးမႈအျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ ့

ေသာ္လည္း ပရိသတ္အခ်ိဳ႕ကမူ ဆိုးရြား 

လြန္းေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ လတ ္

တေလာတြင္ လူပီတာသည္ စကား 

လက္ဂ်ိဳဟန္ဆန္ႏွင့္အတူ The Jungle 

book ဇာတ္လမ္းသစ္တြင္ ပါဝင္ရန္ 

ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္း 

ထြက္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။

The Jungle book သည္ Disney 

၏ ကာတြန္း႐ုပ္ရွင္တစ္ခုအျဖစ္ ေအာင ္

ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းကို အသြင္သစ ္

ျဖင့္ ျပန္လည္ဖန္တီးရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိရာ 

စကားလက္ႏွင့္ လူပီတာတို႔မွာ အသံျဖင့္  

သ႐ုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခံထားရ 

ျခင္းဟု သိရွိရသည္။

ကင္ညီဝက္စ္ႏွင့္ ကင္မ္ကာဒက္ရွီယန္တုိ႔ 
လက္ထပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာ

Me Gala အခမ္းအနားတြင္ လူအမ်ားကိုဖမ္းစားႏုိင္ခဲ့သည္ ့
လူပီတာေငါင္ဂူ၏ ဖက္ရွင္
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ဂ်နီဖာလိုပက္ဇ္က သူမ၏ အယ္လ္ဘမ္သစ္အတြက္ 

မ်က္ႏွာဖံုးကို မိတ္ဆက္ျပသလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၄၄ ႏွစ္ရွိ ဂီတၾကယ္ပြင့္သည္ သူမ၏ နာမည ္

ေက်ာ္ ႐ိႈက္ဖိုႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ကို ထင္ရွားေနေစသည့္ 

အသားကပ္ဝတ္စံုကို ဒႆမေျမာက္ စတူဒီယို အယ္လ္ဘမ္ 

မ်က္ႏွာဖံုးအတြက္ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။ အဆိုပါ အယ္လ ္

ဘမ္ကို A.k.A ဟုအမည္ေပးထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ 

ဂ်နီဖာသည္ နီရဲေတာက္ပၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈျပင္းျပသည့္ ဖက္ရွင ္

မ်ိဳးကို အနီေရာင္ေနာက္ခံ၊ ေရႊေရာင္စာလံုးမ်ားႏွင့္ လုိက္ဖက္ 

ပနံရစြာ ဖန္တီးထားသည့္ အယ္လ္ဘမ္မ်က္ႏွာဖံုးအား 

ပရိသတ္မ်ားထံ ဂုဏ္ယူစြာမိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်နီဖာက “A.k.A၊ ဒႆမေျမာက္ အယ္လ္ဘမ္၊ မၾကာခင္ 

ထြက္ရွိလာပါမယ္” ဟု Twitter တြင္ ေရးသားထားကာ ယင္း 

ဓာတ္ပံုကို လႊင့္တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်နီဖာသည္ အဆုိပါ  

ဓာတ္ပံုကို ထုတ္ေဖာ္မျပမီ တစ္ခ်ိန္လံုးလိုလုိ အယ္လ္ဘမ ္

သစ္၏အမည္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားခဲ့သည္။ အယ္လ္ဘမ္သစ္တြင္ 

ပါရွိေသာ သီခ်င္းမ်ားသည္ ဂ်နီဖာ၏ ယခင္ခ်စ္သူေဟာင္းမ်ား 

ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း တစ္စြန္းတစ္စ ထင္ဟပ္ေနမည ္

ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။ ဂ်နီဖာသည္ ယခင္က အိမ ္

ေထာင္ ၃ ဆက္က်ခဲ့ဖူးၿပီး လတ္တေလာတြင္မူ အကသမား 

ကက္စ္ပါစမတ္ႏွင့္ တြဲေနသည္မွာ ၃ ႏွစ္မွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ ္

သည္။

ဂ်နီဖာအေနျဖင့္ ဂီတအလုပ္မ်ားျဖင့္ မအားမလပ္ ရွိေနသ 

လိုတစ္ဖက္တြင္လည္း American Idol အစီအစဥ္အတြက္  

ဒိုင္လူႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကား 

နယ္ပယ္တြင္ပါ အခ်ိန္ေပးေနရဆဲျဖစ္သည္။

အယ္လ္ဘမ္သစ္ မ်က္ႏွာဖံုးကိ ု
မိတ္ဆက္ျပသလုိက္သည္ ့ 

ဂ်နီဖာလိုပက္ဇ္
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ပိုလီယိုေရာဂါပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာသည့္ အေျခအေနသည္ တစ ္

ကမာၻလံုး သတိျပဳသင့္သည့္ က်န္းမာေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ကမာၻ႕က်န္းမာ 

ေရးအဖြဲ႕ႀကီး (WHO) က သတိေပးခဲ့သည္။

အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ပိုလီယိုေရာဂါ ျပန္လည္ 

ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ မ်က္ကြယ္မျပဳသင့္သည့္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္း 

မ်ိဳးျဖင့္ တံု႔ျပန္ကိုင္တြယ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း WHO ကဆိုသည္။ WHO က ၎တို႔ 

ေၾကညာသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ ခရီးသြား 

ရာတြင္ ပိုလီယိုေရာဂါပိုးကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ယူၿပီးမွ သြားလာသင္ ့

ေၾကာင္းလည္း အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပိုလီယို၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ ္

ကို အႀကီးဆံုးႀကံဳေနရသည့္ ၃ ႏိုင္ငံမွာ ပါကစၥတန္ ကင္မရြန္းႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔ ျဖစ ္

ေၾကာင္း WHO ကေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ပိုလီယိုျဖစ္ပြားမႈ ၄၁၇ ခုရွိခဲ့သည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ စာရင္းအရ ပိုလီယိုကူးစက္မႈ ၆၈ ခုကို မွတ ္

တမ္းတင္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ ယမန္ႏွစ္က ပထမဆံုး ၄ လအတြင္း ပိုလီယို ျဖစ္ပြားမႈ 

သည္ ၂၄ ခုသာရွိခဲ့သည္။ ပိုလီယိုေရာဂါပိုးသည္ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး 

ငယ္မ်ားကို အဓိက ထိခုိက္ကူးစက္ေစတတ္သည္။ အစားအစာႏွင့္ ေရတို႔မွတစ္ဆင့္ 

ကူးစက္ႏုိင္ေသာ အဆိုပါေရာဂါပိုးသည္ လူတစ္ဦး၏ အာ႐ံုေၾကာစနစ္ကို ထိုးေဖာက ္

ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ကူးစက္ခံရသူသည္ ခ်ိနဲ႔မႈ၊ မသန္စြမ္းမႈမ်ား ျဖစ ္

ေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ အပံု ၂၀၀ တြင္ ၁ ပံုမွ်သာ သက ္

ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပိုလီယိုေရာဂါပိုး ျပင္းထန္ပါက အသက ္

အႏၱရာယ္ကိုပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

WHO ၏ လက္ေထာက္အေထြေထြဒါ႐ိုက္တာ ဘ႐ုစ္ေအးလ္ဝါ့ဒ္က “လက္ရွိ  

အေျခအေနေတြအရ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးက႑အတြက္ အေရးေပၚအေနအထားလို႔ 

ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာနယ္ပယ္အထိ သတိထားသင့္တဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးပါ” ဟု 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎က “၂၀၁၄ ခုႏွစ္ရဲ႕ ပိုလီယိုေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ႏႈန္းထားဟာ 

သာမန္ထက္ ထူးကဲတဲ့ျဖစ္ရပ္လုိ႔ သတ္မွတ္လုိ႔ ရေနပါၿပီ။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကေန 

တျခားတစ္ႏုိင္ငံကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ၿခိမ္းေျခာက္လာႏုိင္တဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္င ံ

တကာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ အေျဖရွာဖို႔လိုအပ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္” 

ပိုလီယိုေရာဂါပိုး ကမာၻႀကီးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏုိင္ေၾကာင္း 
WHO သတိေပး

cOvER STORy
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WHO ၏သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ 
အဆိုပါ ေၾကညာမႈမ်ိဳး ဒုတိယ 
အႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္းက ဝက ္
တုပ္ေကြး ပ်ံ႕ႏွ႔ံကူးစက္စဥ္ 
အလားတူ ေဆာ္ဩမႈရွိခဲ့သည္

ဟု WHO ၏ ႏုိင္ငံတကာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ အေရးေပၚေကာ္မတီအစည္းအေဝး 

တြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ WHO က အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီေကြတိုရီရယ္လ္ဂီနီရာ၊ အီသ ီ

ယိုးပီးယား၊ အီရတ္၊ အစၥေရး၊ ဆိုမာလီယာႏွင့္ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံမ်ားအား ၂၀၁၄  

ခုႏွစ္အတြင္း ပိုလီယိုေရာဂါ၏ ျပင္းထန္ေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ႀကံဳရႏုိင္သည့္ အေျခ 

အေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။ WHO ၏သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အဆိ ု

ပါ ေၾကညာမႈမ်ိဳး ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္းက ဝက ္

တုပ္ေကြး ပ်ံ႕ႏွ႔ံကူးစက္စဥ္ အလားတူ ေဆာ္ဩမႈရွိခဲ့သည္။ ပိုလီယိုကင္းစင္သည့္ 

နယ္ေျမအျဖစ္ ၁၄ ႏွစ္တာရပ္တည္ခဲ့သည့္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံတြင္လည္း ေရာဂါပိုး ျပန ္

လည္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ အရိပ္နိမိတ္မ်ားရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆီးရီးယား ျပည္တြင္း 

စစ္ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးျဖည့္တင္းေပးရန္ ျပႆနာမ်ားစြာရွိေနျခင္းက ပိုလီယိုကို 

ဖိႏွိပ္ရန္ ျပႆနာႀကီးတစ္ခုႀကံဳေနရေၾကာင္း သိရသည္။

WHO က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ပိုလီယိုေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ ႀကံဳေနရသည့္ ႏုိင္င ံ

မ်ားစာရင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အာဖဂန္နစၥတန္

ကင္မရြန္း

အီေကြတိုရီရယ္လ္ဂီနီရာ

အီသီယိုးပီးယား

အီရတ္

အစၥေရး

ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား

ပါကစၥတန္

ဆိုမာလီယာ

ဆီးရီးယား
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အိုးလ္ထရက္ဖို႔ဒ္တြင္ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ပြဲအျဖစ ္

ဂစ္ပါဝင္ကစားဖြယ္ရွိ
မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္အတြက္ 

ႏႈတ္ဆက္ပဲြအေနျဖင့္ အသင္း၏ ယာယ ီ

မန္ေနဂ်ာ ႐ိုင္ယန္ဂစ္အေနျဖင့္ ပေရာ ္

ဖက္ရွင္နယ္ဘဝ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 

ေဘာလံုးကန္ဖိနပ္မ်ားကို စီးနင္းဖြယ္ ရွ ိ

ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒးဗစ္မုိယက္စ္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ ္

ခံရၿပီးေနာက္ ေဝလသား ကြင္းလယ ္

ကစားသမားႀကီး ဂစ္သည္ ယူႏုိက္တက ္

၏ ယာယီမန္ေနဂ်ာအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ ့

သည္။ ၎သည္ ေနာဝွစ္ခ်္စီးတီး၊ ဆန္း 

ဒါးလန္းတို႔ႏွင့္ ပြဲစဥ္မ်ားတြင္ အသင္းကို 

ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဂၤါေန႔ည ဟူးလ ္

စီးတီးႏွင့္ပြဲတြင္ ပါဝင္ကစားဖြယ္ ရွိေန 

သည္။ ယခင္ႏွစ္ပြဲကမူ ဂစ္အေနျဖင့္  

မန္ေနဂ်ာအျဖစ္သာ သီးသန္႔တာဝန္ယ ူ

ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုရာသီ၏ 

အိမ္ကြင္းေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္တြင္မူ ကစား 

သမားဘဝ ႏႈတ္ဆက္မႈအျဖစ္ ပရိသတ ္

မ်ားေရွ႕ေမွာက္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 

ကစားရန္ ဂစ္က စီစဥ္ထားေၾကာင္း 

သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။

ဂစ္ႏွင့္အတူ လာမည့္ရာသီ အင္တာ 

မီလန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေတာ့မည့္ နီမန ္

ယာဗီဒစ္၊ အသင္းမွ ထြက္ခြာေတာ့မည ္

ဟု သတင္းႀကီးေနသည့္ ပက္ထရစ္  

အီဗရာတို႔သည္လည္း ယူႏုိက္တက ္

အတြက္ ပါဝင္ကစားရန္ အသင့္ရွိေနၾက 

သည္။ အဆိုပါ ပြဲစဥ္တြင္ ဒဏ္ရာ 

ျပႆနာရွိေနသည့္ ယူႏုိက္တက္ တုိက ္

စစ္မွဴး ဝိန္းရြန္နီမွာမူ လြဲေခ်ာ္ဖြယ္ ရွိေန 

ေၾကာင္း သိရသည္။ အီဗရာက “ဗီဒစ္  

အသင္းက ထြက္ေတာ့မယ့္ အေၾကာင္း 

ကို ေျပာရတိုင္း ကၽြ န္ေတာ့္ကိုယ္ကၽြ န္ 

ေတာ္ ရည္စူးရသလိုပဲ။ ဝမ္းနည္းစိတ္ 

ျဖစ္မိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္က အသင္းကို 

အတူေရာက္လာၾကတာေလ” ဟု 

ဆိုသည္။

၎က “မွတ္မိပါေသးတယ္။ ယူႏုိက ္

တက္ကို ေရာက္စက ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

အရန္အသင္း ပြဲစဥ္တစ္ခုမွာ အရင္ဆံုး  

ကစားရတယ္။ အေျခအေနက ၾကမ္း 

တမ္းလြန္းတယ္။ အဲဒီတုန္းက ရင္းန္ျမဴ 

လန္စတင္းက အရန္အသင္း နည္းျပ 

အျဖစ္ တာဝန္ယူထားပါတယ္။ ကၽြ န္ 

ေတာ္တုိ႔ ပြဲၿပီးတဲ့အခ်ိန္ အဝတ္လဲခန္း 

ထဲမွာ ထိုင္ေနရင္း ေျပာျဖစ္ၾကတယ္။ 

‘ဘုရားေရ။ ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ေတာ့ 

ဘယ္လိုေၾကာင့္မ်ား ယူႏုိက္တက္ကို 

ေျပာင္းလာမိပါလိမ့္။ ကိုယ့္အသင္း 

ေဟာင္းကိုယ္ အျမန္ျပန္သြားၾကရင္ 

ေကာင္းမယ္’ ဆုိၿပီးေတာ့ပါ။ ခက္ခဲတဲ့  

အခ်ိန္ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြ န္ 

ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ အတူတြဲ ေက်ာ ္

ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ဟိုတယ ္

တစ္ခုမွာ အတူတည္းျဖစ္ခဲ့သလို ေလ ့

က်င့္ရင္လည္း တူတူပါပဲ။ တူညီတဲ့ 

ဆုဖလား အေရအတြက္မ်ိဳးနဲ႔ ကၽြ န္ေတာ ္

တုိ႔ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကတယ္။ ခုေတာ့ ကၽြ န္ 

ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးကို ဆံုး 

႐ံႈးရေတာ့မယ့္အတြက္ တကယ္ပဲ စိတ ္

မေကာင္း ျဖစ္မိတယ္” ဟု အမွတ္တရ 

ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

လီဗာပူးလ္၏ သေရရလဒ္ေၾကာင္ ့
မန္ခ်က္စတာစီးတီး အသင္းသားမ်ား 
ေအာင္ပြဲခံ

လီဗာပူးလ္အသင္း၏ အမွတ္မထင္ 

သေရပြဲရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ 

မန္ခ်က္စတာစီးတီး အသင္းသားမ်ား 

ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကေၾကာင္း သ ိ

ရွိရသည္။

ယခုရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ္ ခ်န္ပီယ ံ

ဆုအတြက္ ႏွစ္သင္းအၿပိဳင္ ျဖစ္ေနခ်ိန ္

တြင္ လီဗာပူးလ္ကခရစၥတယ္လ္ပဲေလ့စ ္

၏ အိမ္ကြင္းတြင္ ၃ ဂိုးစီ သေရက်သြား 

ခဲ့သည္။ လီဗာပူးလ္သည္ ၇၉ မိနစ္ထိ 

ပြဲကို ၃ ဂိုးျပတ္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီးမွ ပဲေလ့စ ္

က ၃ ဂိုးဆက္တိုက္ ျပန္ေခ်သြားျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ပရီးမီးယားလိဂ ္

တြင္ လီဗာပူးလ္က တစ္ပြဲသာ ကစားရန္  

က်န္ေနၿပီး ၈၁ မွတ္ ရထားကာ စီးတီး 

ကမူ ၂ ပြဲလက္က်န္၌ ရမွတ္ ၈၀ ပိုင ္

ဆုိင္ထားၿပီ ျဖစ္သည္။ စီးတီး၏ လက ္

က်န္ႏွစ္ပြဲလံုးသည္ အိမ္ကြင္းတြင္ျဖစ္ရာ 

မန္ခ်က္စတာၿမိဳ႕သားမ်ား ဆုဖလား 

သိမ္းပိုက္ရန္ အလားအလာ အလြန ္

ေကာင္းလာခဲ့သည္။

စီးတီး၏ ျပင္သစ္လက္ေရြးစင္ ကြင္း 

လယ္လူ ဆမ္မီနာဆရီက “တကယ့္ပြ ဲ

ေကာင္း၊ တကယ့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုပါပဲ။  

ကၽြ န္ေတာ္ေတာ့ ခရစၥတယ္လ္ပဲေလ့စ ္

ကို အရမ္းခ်စ္သြားၿပီ။ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ 

အေကာင္းဆံုး လုပ္ျပဖို႔ပဲ က်န္ေတာ ့

တယ္” ဟု Twitter တြင္ ေရးသားခဲ ့

သည္။ ယခုရာသီ စီးတီးအတြက္ ၂၄  

ဂိုး သြင္းထားသည့္ တိုက္စစ္မွဴး အီဒင ္

ဒီဇက္ကိုက “ယံုၾကည္မႈနဲ႔ အတူတကြ 

ျပင္ဆင္ၾကစို႔ မန္ခ်က္စတာစီးတီး” ဟု  

Twitter တြင္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ 

ေနာက္ခံလူ အလက္ဇႏၵား ကိုလာေရာ့ဗ ္

ကလည္း “ကမာၻေပၚမွာ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 

အေကာင္းဆံုး ၿပိဳင္ပြဲပါပဲ။ come On  

စီးတီး” ဟုေရးသားခဲ့သည္။ စီးတီးသည္ 

အက္စ္တန္ဗီလာအသင္းကို ဗုဒၶဟူးေန႔ 

ညတြင္ လက္ခံယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး 

အႏုိင္ရခဲ့ပါက လီဗာပူးလ္ထက္ ၂ မွတ ္

သာသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ပဲေလ့စ္ကို သေရက်ခဲ့သည့္ေနာက္ 

လီဗာပူးလ္ တိုက္စစ္မွဴး လူးဝစ္ဆြာ 

ရက္ဇ္အေနျဖင့္ ကြင္းထဲတြင္ ေဆာက ္

တည္ရာမရ ငိုေၾကြးခဲ့သည္။ ယင္းႏွင္ ့

ပတ္သက္ၿပီး စတုတ္ခ္စီးတီး ခံစစ္မွဴး 

ေရာဘတ္ဟုသ္က ကြင္းထဲတြင္ ေအာ ္

ငိုျပေနသည့္ ကစားသမားမ်ားကို ၃ ပြ ဲ

ပယ္သင့္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေရးသားသြား 

ခဲ့သည္။
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အသင္းေဟာင္းပရိသတ္မ်ား၏ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ဇာဟာ
မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ ေတာင္ပံတိုက္စစ္သမားေလး ဝီလ္ဖ႐ိုက္ဒ္ဇာဟာ 

အေနျဖင့္ အသင္းေဟာင္း၏အရိပ္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနဟန္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားက 

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အဂၤလန္လူငယ္ေျခတက္ ကစားသမားေလးကို 

ယူႏိုက္တက္မန္ေနဂ်ာေဟာင္း ဆာအဲလက္စ္ဖာဂူဆန္လက္ထက္က ခရစၥတယ္လ္ 

ပဲေလ့စ္ထံမွ ေပါင္စတာလင္ ၁၅ သန္းျဖင့္ ဝယ္ယူထားခဲ့သည္။ ယူႏိုက္တက္ကို 

မန္ေနဂ်ာသစ္ ေဒးဗစ္မိုယက္စ္ကိုင္တြယ္ခ်ိန္၌ ဇာဟာကို ပြဲထုတ္အသံုးျပဳျခင္း မရွိခဲ ့

သလို ဇန္နဝါရီေစ်းကြက္ကာလတြင္ ကားဒစ္ဖ္စီးတီးထံ အငွားခ်ထားခဲ့သည္။ မု ိ

ယက္စ္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရၿပီျဖစ္သည့္တိုင္ လာမည့္ရာသီ ယူႏုိက္တက ္

တြင္ ဇာဟာ၏အနာဂတ္မွာ မေရရာလွေသးေခ်။

ယူႏုိက္တက္တြင္ ေအးခဲေသာဆက္ဆံမႈမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရသည့္တိုင္ ပဲေလ့စ္ ပရ ိ

သတ္မ်ားကမူ ၎ကို ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုေနေၾကာင္း ဇာဟအေနျဖင့္ ၾကည္ႏူးဖြယ္  

သိရွိခဲ့ရသည္။ ပဲေလ့စ္အသင္း၏ ဆဲလ္ဟာ့စ္ပါ့ခ္ကြင္းႀကီးတြင္ လီဗာပူးလ္ႏွင့္ကစား 

သည့္ တနလၤာေန႔ည ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္ကို ဇာဟာ လာေရာက္အားေပးခဲ့ရာ ပရ ိ

သတ္မ်ားက ၎ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႀကိဳဆိုခဲ့သလို အမွတ္တရဓာတ္ပံုမ်ားလည္း  

အတူတြဲ အ႐ိုက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ဇာဟာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ရာသီက ပဲေလ့စ္အသင္း ပရီး 

မီးယားလိဂ္သို႔ တန္းတက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိက ဦးေဆာင္အားထုတ္ခဲ့သူ တစ္ဦး 

လည္း ျဖစ္သည္။

ပဲေလ့စ္ဥကၠ႒ စတိဗ္ပါရစ္ရွ္ကိုယ္တုိင္ကလည္း ဇာဟာကို ျပန္လည္ေခၚယူႏုိင္ရန္ 

အစဥ္လိုလားေနေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ဖူးသည္။ “ဇာဟာက တကယ့္ကို အရည္အခ်င္းရွ ိ

တဲ့ ကစားသမားတစ္ေယာက္ပါ။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ သူ႔ကို အၿမဲတမ္း စိတ္ဝင္စားေန 

ေၾကာင္း ဝန္ခံပါတယ္။ ယူႏုိက္တက္ကေတာ့ သူနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဘာကိုမွ တရားဝင္  

ေျပာဆိုထားတာ မရွိပါဘူး။ ခုခ်ိန္မွာ ဇာဟာက သူတို႔ရဲ႕ကစားသမားပါ။ ဒါေပမဲ့  

တကယ္လို႔ သူ႔ကိုေခၚႏုိင္မယ့္ အလားအလာ အေျခအေနတစ္ခုခု ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္  

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာေပါက္ စိတ္ဝင္စားပါတယ္” ဟု ပါရစ္ရွ္ကေျပာၾကားထားသည္။

ဥေရာပလိဂ္ ေဘာလံုးပြဲစဥ္မ်ား၏ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ပြဲက်န္ရလဒ္မ်ား

ပရီးမီးယားလိဂ္
ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ ၃ - ၃ လီဗာပူးလ္

ေမ ၇၊ ဗုဒၶဟူး
မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္ vs ဟားလ္စီးတီး    (နံနက္ ၁း၁၅)

အီတလီစီးရီးေအ
လာဇီယို ၃ - ၃ ဗီ႐ိုနာ 
ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ ၁ - ၀ အတၱလႏၱာ

ေမ ၆၊ အဂၤါ
ဖီအိုရင္တီးနား vs ဆက္ဆူအိုလိ ု
(ည ၁၁း၃၀)

ေမ ၇၊ ဗုဒၶဟူး
နာပိုလီ vs ကက္ဂလီယာရီ           (နံနက္ ၁း၃၀)

စပိန္လာလီဂါ
ရီးရဲလ္ဆိုစီဒက္ ၁ - ၁ ဂရာနာဒါ
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ယေန႔ေခတ္ လူေနမႈဘဝတြင္ Touchscreen နည္းပညာသံုး စမတ္ကိရိယာမ်ား 

သည္ ကေလးမ်ားအမက္ေမာဆံုး ကစားစရာေလးမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ တစ္ဖက ္

တြင္လည္း ယင္းအေျခအေနသည္ ကေလးမ်ား၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ အတန္ငယ္ ထိခုိက ္

သက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကသတိေပးခဲ့သည္။

အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္ထိ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ သင္ယူမႈအရည္အေသြး 

ကို အေထာက္အပံ့မျပဳသည့္ ကစားစရာမ်ားျဖင့္ ေဆာ့ကစားျခင္းက ဘာသာစကား 

မွတ္သားႏိုင္မႈအပိုင္းတြင္ အတန္ငယ္ အားနည္းသြားေစတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

Tablet ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကဲ့သို႔ ကစားစရာမ်ားသည္ ယခုအခါ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 

အလြန္နီးစပ္မႈ ရွိလာခဲ့သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ကေလး 

ငယ္အသက္ ၁၁ လမွ်အရြယ္တြင္ ယင္းပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ထိေတြ႕ကၽြ မ္းဝင္မႈ 

ရွိလာၿပီဟု ဆိုသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕ရွိ ကိုဟန္ ကေလးေဆးပညာစင္တာမွ သုေတ 

သီအဖြဲ႕သည္ Touchscreen နည္းပညာႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ ဉာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဆက ္

စပ္ပံုကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ Angry birds ႏွင့္ Fruit ninja 

တုိ႔ကဲ့သို႔ ဂိမ္းမ်ားကို ေဆာ့ကစားေလ့ရွိၿပီး ယင္းတို႔တြင္ သင္ယူမွတ္သားႏိုင္ရန္ လံႈ႕ 

ေဆာ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ အဆင့္သုညသာရွိသည္။ ကေလးမ်ားသည္ Touchscreen 

ေပၚတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့ လက္ျဖင့္ထိေတြ႕ေဆာ့ကစားေနၿပီး ထိုအေတာအတြင္း 

၎တို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ သင္ယူမႈအရည္အခ်င္းကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေပၚေနေစ 

ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေထာက္ျပခဲ့သည္။

“မိဘေတြအေနနဲ႔ ပံုျပင္စာအုပ္ေလးေတြ၊ သာမန္ ကေလးကစားစရာေလးေတြ 

အစား စမတ္ဖုန္းလိုပစၥည္းေတြကို လက္လႊဲေပးလုိက္တာဟာ ေကာင္းတဲ့ကိစၥေတာ့ 

မဟုတ္ဘူး။ မိဘေတြအေနနဲ႔ Touchscreen နည္းပညာပစၥည္းေတြကေန ကေလး 

ေတြရဲ႕ သင္ယူမႈအာရံုကို ပ်က္ျပားသြားေစႏုိင္တာ သတိျပဳမိေလ့မရွိဘူးေလ” ဟု 

ဦးေဆာင္သုေတသီ ႐ုသ္မီလန္ေန႔ခ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုေတသီမ်ားသည္ 

Touchscreen ႏွင့္ ပံုမွန္ထိေတြ႕နီးစပ္ေနေသာ ကေလးမ်ားကို သာမန္အ႐ုပ္မ်ားႏွင့္ 

ကစားသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ Touchscreen ကစား 

စရာမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ကေလးမ်ားက ႏႈတ္မႈစြမ္းရည္ အတန္ငယ္ အားနည္းတတ ္

သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေလ့လာမႈမ်ားအရ Touchscreen ပစၥည္းမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္  

သင္ယူမႈက႑တြင္ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္မည့္ App မ်ားႏွင့္နီးစပ္ေစသည့္ မိဘမ်ား 

လည္းရွိေသာ္လည္း Touchscreen တြင္ေပၚေနသည့္ အ႐ုပ္မ်ား၊ ခလုတ္မ်ားကို 

ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့ ေလွ်ာက္ႏွိပ္ေနသည့္ ကေလးအေရအတြက္ႏွင့္ သင္ယူမႈက႑တြင္ 

အေထာက္အပံ့မျဖစ္သည့္ ဂိမ္းမ်ားကို ေဆာ့ကစားသည့္ ကေလးအေရအတြက္က 

ပိုမ်ားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Touchscreen ကိရိယာမ်ားက ကေလးမ်ား၏ ဘာသာစကားသင္ယူမႈကို ထိခိုက္ေစႏုိင္
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ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ 

ကူးတို႔ေရယာဥ္မွ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို 

ဆယ္ယူရန္ ႀကိဳးစားရင္း ေရငုပ္သမား 

တစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဂၤါေန႔က အသက္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္  

ေရငုပ္သမားတစ္ဦးသည္ အဆိုပါေနရာ 

တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ငုပ္လွ်ိဳးခဲ့ၿပီး 

ေနာက္ အသက္႐ွဴျပႆနာမ်ား ခံစားရ 

ကာ ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရအနက္  

၂၅ မီတာတြင္ အဆိုပါ ျပႆနာ ေပၚ 

ေပါက္ခဲ့သည့္ေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 

ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ လံုၿခံဳေရး စံႏႈန္း 

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာ 

မ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကမ္းေျခေစာင့္ 

တပ္ဖြဲ႕မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရအရာရွိ ခိ ု

ေျမာင္ဆြတ္ခ္ ေရငုပ္သမားတစ္ဦး ေသ 

ဆံုးေၾကာင္း သတင္းကို အတည္ျပဳခ်က္ 

ေပးခဲ့သည္။

သတင္းမ်ားက လီဟုသာ အမည ္

ေဖာ္ျပသည့္ ေရငုပ္သမားကို ပင္လယ ္

ထဲမွ ဆယ္တင္လာခ်ိန္၌ အသိမဲ့ ေမ ့

ေမ်ာေနခဲ့ၿပီး ေဆး႐ံုအေရာက္တြင္ 

ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ကမ္းေျခေစာင့္ 

တပ္ဖြဲ႕က ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

မေၾကညာေသးေခ်။ လီသည္ စြန္႔စားရ 

လြန္းသည့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းတြင္ ပထမ 

ဆံုး အသက္ေပးလိုက္ရသည့္ ေရငုပ ္

သမားလည္း ျဖစ္လာသည္။ ပင္လယ ္

ေရေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ 

သေဘၤာကုိယ္ထည္ထဲမွ ႐ုပ္အေလာင္း 

မ်ားကို ဆြဲထုတ္ရသည့္ လုပ္ငန္းသည္ 

ေျခာက္ျခားစရာ အတိျဖစ္ေနၿပီး အခက ္

အခဲ အမ်ားအျပားလည္း ရွိေနခဲ့သည္။

Sewol သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီးသည္မွာ  

ရက္ေပါင္း ၂၀ မွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ထိ ု

အေတာအတြင္းကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေရငုပ္သမား ၁၀ ဦး 

မွ်သည္ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ျခင္း၊ 

ဖိအားဒဏ္ေၾကာင့္ ေနထိုင္မေကာင္း 

ျဖစ္ျခင္း အစရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား 

အတြက္ ကုသမႈမ်ား ခံယူခဲ့ရသည္။  

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈ 

အတြင္းမွ အေလာင္း ၂၆၃ ေလာင္းကို 

ျပန္လည္ဆယ္ယူထားၿပီး ၃၉ ဦးေပ်ာက ္

ဆံုးေနဆဲဟုလည္း သိရွိရသည္။
ေျမာက္ကိုရီးယား အဓိပတိ ကင္မ ္

ဂ်ံဳအန္းအေနျဖင့္ ၎၏ဦးေလးကို ေသ 

ဒဏ္ေပးခဲ့သည္ဆိုျခင္းမွာ သတင္းမွား 

သာျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဘတ္စ 

ကက္ေဘာ ကစားသမားေဟာင္း ဒင္း 

နစ္ေရာ့ဒ္မန္းက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ေရာ့ဒ္မန္းသည္ အေမရိကန္ ႏုိင္င ံ

သားမ်ားအနက္ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံအတြင္း  

တရားဝင္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ရ 

သည့္ ရွားရွားပါးပါး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ ္

သည္။ ၎သည္ ကင္မ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ 

ဆက္ဆံေရးရွိေနၿပီး မၾကာေသးမီက 

ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 

ကင္မ္သည္ ဦးေလးျဖစ္သူ စစ္ဘက္  

ထိပ္တန္း အရာရွိ ဂ်န္ဆြန္သိုက္ခ္အား 

ေသဒဏ္ေပးကာ ေခြးစာေကၽြ း သတ ္

ျဖတ္ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ 

အေနာက္ႏုိင္ငံ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ ့

ေသာ္လည္း ေရာ့ဒ္မန္းကမူ ယင္းကို 

ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

၎က မိမိသည္ ဂ်န္ကို မ်က္ျမင ္

ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း DuJour မဂၢဇင္းသို႔ 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒီႏုိင္ငံကေန 

ေျမာက္ကိုရီးယားအေၾကာင္း ဘာမဆို 

ေလွ်ာက္ေျပာေနလုိ႔ရတယ္။ လူေတြက 

ယံုၾကမွာပဲေလ” ဟု ေရာ့ဒ္မန္းက ဆိ ု

သည္။ ၎က “ကၽြ န္ေတာ္ အဲဒီကို 

ေနာက္ဆံုးေရာက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တုန္းက 

ကင္မ္ဟာ သူ႔ရည္းစားေဟာင္းကို ေသ 

ဒဏ္ေပးထားတယ္လုိ႔ လူေတြေျပာေန 

ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ဦးေလးကိုလည္း 

သတ္ပစ္ခဲ့တယ္တဲ့။ ေခြးစာေကၽြ းခံရ 

တယ္ ဆိုတာလည္း ပါေသးတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး ကၽြ န္ေတာ္ ့

ေနာက္နားမွာ ရပ္ေနတာ ေတြ႕ခဲ့တယ္” 

ဟုလည္း ေရာ့ဒ္မန္းက ေျပာဆိုသြား 

သည္။

ဂ်န္ကို ေသဒဏ္ေပးသည့္ သတင္း 

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာက 

ထပ္မံအတည္ျပဳ ေမးျမန္းသည့္အခါ 

ေရာ့ဒ္မန္းက “အဲဒီတုန္းက သူဟာ ကၽြ န္ 

ေတာ့္ေနာက္မွာ တကယ္ပဲရွိေနပါတယ္” 

ဟု အခုိင္အမာ ေျဖၾကားသြားသည္။

ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း 
ေတာင္ကိုရီးယား ေရငုပ္သမားတစ္ဦးေသဆံုး

ကင္မ္ဂ်ံဳအန္း၏ဦးေလး 
ေသဒဏ္ေပးခံရသည္ ဆိုျခင္းကို 

ေရာ့ဒ္မန္းျငင္းဆို
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တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ မီးရထားဘူတာ တစ္ခ ု

တြင္ ဓားျဖင့္ ရမ္းကားတိုက္ခိုက္မႈမ်ား 

ျဖစ္ပြားၿပီး အနည္းဆံုး လူ ၆ ဦး ဒဏ္ရာ 

ရသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အုပ္စုဖြဲ႕ တိုက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္သူမ်ား 

အနက္ တစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ပစ္ခတ ္

ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဂြမ္ဇူးၿမိဳ႕ေတာ္ 

လံုၿခံဳေရးျဗဴရိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

တိုက္ခုိက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ 

လံႈ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ဆိုသည္ကို တိတ ိ

က်က် မသိရေသးေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း  

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းရွိ ရွီဂ်ီအန္း 

ေဒသတြင္ ခြဲထြက္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွား 

ေနသည့္ မြတ္ဆလင္ အြိဳင္ဂါလူမ်ိဳးစုမ်ား 

ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနဖြယ္ရွိေၾကာင္း 

သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မတ္လ 

အတြင္းက ကူမင္းတြင္ အလားတူ တိုက ္

ခုိက္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ လူ ၂၉ ဦး ေသ 

ဆံုးခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကလည္း 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းေဒသရွိ အ ူ

ရမ္ကီမွ ဘူတာတစ္ခုတြင္ ဓားျဖင့္ရမ္း 

ကားတိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသးသည္။ 

တ႐ုတ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ယင္း 

ကဲ့သို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ 

အဓိက တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ ရွိဂ်ီအန္းမွ 

အြိဳင္ဂါမ်ားဟု စြပ္စြဲထားသည္။ ယခ ု

တိုက္ခုိက္မႈတြင္ ပါဝင္သူ အေရအတြက ္

မွာ ၄ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက 

မ်က္ျမင္အခ်ိဳ႕၏ အဆိုကို ကိုးကားေရး 

သားခဲ့ၾကသည္။ ကူမင္းမွ ဆိုက္ေရာက ္

လာသည့္ ရထားတစ္စင္း ဘူတာတြင္  

ရပ္နားၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ဓားသမားမ်ား 

က တိုက္ခုိက္ၾကျခင္းဟုဆိုသည္။

ဒဏ္ရာရရွိသူ ၆ ဦးကို ရဲမ်ားက  

ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ထပ္စံုစမ္း 

မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဓားကိုင ္

ေဆာင္ထားသည့္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးမွာ  

သတိေပးမႈကို မလုိက္နာဘဲ ထြက္ေျပး 

သည့္ေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၎ကို ပစ ္

ခတ္ခဲ့ျခင္းဟုလည္း သိရွိရသည္။

တ႐ုတ္ဘူတာ႐ံုတစ္ခုတြင ္ 
ဓားျဖင့္ရမ္းကားတိုက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြား

မြတ္ဆလင္ ညီအစ္ကိုေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ကို 

အၿပီးသတ္ ရွင္းလင္းလုိေၾကာင္း 
အီဂ်စ္စစ္တပ္အႀကီးအကဲေဟာင္းေျပာၾကား

မိမိသာ အီဂ်စ္သမၼတ ျဖစ္လာပါက 

မြတ္ဆလင္ ညီအစ္ကိုေတာ္မ်ား အဖဲြ႕ 

သည္ ႏုိင္ငံအတြင္းမွ လံုးဝ ပေပ်ာက ္

သြားေစရမည္ဟု စစ္ဘက္အႀကီးအက ဲ

ေဟာင္း အက္ဘ္ဒယ္လ္ဖာတား 

အယ္လ္ဆီဆီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎သည္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဘာ 

သာေရးႏွင့္ ေရာယွက္ၿပီး ဩဇာႀကီးမား 

သည့္ ညီအစ္ကိုေတာ္မ်ား အဖြဲ႕အား 

အင္အားသံုးၿဖိဳခြဲၿပီး စစ္တပ္ကၾကားျဖတ ္

အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ 

အဓိက ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ျပည ္

သူလူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းလာသည့္ 

ညီအစ္ကိုေတာ္မ်ားအဖြဲ႕အား ဖယ္ရွား 

ၿပီးေနာက္ အယ္လ္ဆီဆီသည္ ရာထူးမွ  

ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး သမၼတအျဖစ္ တာဝန ္

ယူခြင့္ရရန္ အလားအလာ အေကာင္း 

ဆံုး ျဖစ္ေနသည္။ အယ္လ္ဆီဆီက ည ီ

အစ္ကိုေတာ္မ်ားအဖဲြ႕၏ ေထာက္ခံမႈကို 

ရရွိထားသည့္ သမၼတေဟာင္း မိုဟာ 

မက္ေမာ္စီသည္ အီဂ်စ္မွ ႏွင္ထုတ္ခံရၿပီး 

ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ လံုးဝျပန္လာခြင့္ မရ 

ေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳႏုိင ္

ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၊ ဇူလုိင္လက ျဖစ္ပြား 

ခဲ့သည့္ အာဏာသိမ္းယူမႈတြင္ ညီအစ ္

ကိုေတာ္မ်ား အဖဲြ႕ကို ေထာက္ခံသူ  

အမ်ားစု ပါဝင္သည့္ လူေပါင္း ၁၄၀၀ 

ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ “ဒီကိစၥကို ကၽြ န္ 

ေတာ္ အဆံုးသတ္လုိ႔မရဘူး။ ခင္ဗ်ား 

တို႔ အီဂ်စ္ျပည္သူအားလံုးက အဆံုး 

သတ္ေပးရလိမ့္မယ္” ဟု အယ္လ္ဆီဆ ီ

က ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အင္တာဗ်ဴး တစ္ခ ု

တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ကို ေမးျမန္း 

သူက အဆံုးသတ္သည္ဆုိေသာ စကား 

သည္ မြတ္ဆလင္ ညီအစ္ကိုေတာ္မ်ား 

အဖဲြ႕ကို ရည္ညႊန္းျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ 

ေမးျမန္းရာ အယ္လ္ဆီဆီက “ဟုတ္ပါ 

တယ္” ဟုေျဖၾကားခဲ့သည္။ ယင္းစကား 

အရ အယ္လ္ဆီဆီသည္ အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္ 

ရပါက မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ညီအစ္ကိ ု

ေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ကို အပူးေပါင္းခံမည္ 

မဟုတ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစခဲ့သည္။

သမၼတေဟာင္း ေမာ္စီ၏ အစိုးရကို 

အီဂ်စ္ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာက 

ဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အယ္လ္ဆီဆီက 

အာဏာသိမ္းယူခဲ့ရာ ၎သည္ ညီအစ ္

ကိုေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ကို ေထာက္ခံသူမ်ားမ ွ

အပ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ သူရဲေကာင္း ျဖစ ္

လာခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္တြင္  

အယ္လ္ဆီဆီက မိမိသည္ လုပ္ႀကံရန္  

အားထုတ္မႈႏွစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ၿပီး ျဖစ ္

ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
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အျငင္းပြားဖြယ ္
ပါဝင္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကိ ု
ဖယ္ရွားရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္ ့
coca cola

ကမာၻေက်ာ္အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္း 

စုႀကီး coca cola အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 

ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ 

အျငင္းပြားဖြယ္ ပါဝင္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို 

အၿပီးသတ္ ဖယ္ရွားသြားေတာ့မည္ဟု 

အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဘ႐ိုမင္းဓာတ္ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ 

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆီ၊ တစ္နည္းအား 

ျဖင့္ bvO ကို coca cola ၏ ထုတ္ကုန ္

အခ်ိဳ႕တြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္းေတြ႕ 

ရွိသည့္ေနာက္ ယင္းအေျခအေနအေပၚ 

ေဝဖန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိလာသည္။ bvO ကို  

မီးေလာင္မႈကို တားဆီးသည့္ ဓာတ ္

ပစၥည္းမ်ား၊ ပလပ္စတစ္ ထုတ္လုပ ္

သည့္ လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ား 

တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေလ့ ရွိသည္။  

coca cola Fruit၊ Fanta ႏွင့္ Pow-

erade တို႔ကဲ့သို႔ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ 

bvO ပါဝင္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက 

ဆိုသည္။

bvO သည္ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားျခင္း  

မရွိေသာ္လည္း စားေသာက္ကုန္မ်ား 

တြင္ ထည့္သြင္းရန္မသင့္ေတာ္ဟု ယူဆ 

ျခင္းခံရသည့္ ဓာတ္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ ္

သည္။ မစၥစၥပီမွ ဆာရာ ကာဗာနာဆိ ု

ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလး 

တစ္ဦးက အားကစားသမားမ်ားေသာက ္

သံုးသည့္ ေဖ်ာ္ရည္အခ်ိဳ႕တြင္ bvO ပါ 

ဝင္ေနျခင္းမွာ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္းစတင ္

၍ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ခဲ့ၿပီး သူမကိုေထာက ္

ခံသူ အေျမာက္အျမား ရွိလာသည္။  

coca cola ၏ေျခလွမ္းသည္ အေဖ်ာ ္

ယမကာ လုပ္ငန္းစုႀကီး အမ်ားအျပားက 

bvO အေပၚ ဆန္႔က်င္မႈအား အေလး 

ထား အာ႐ံုစိုက္လာသည့္ အေထာက ္

အထားသစ္လည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။

coca cola သည္ ရနံ႔စြဲဆီသဖြယ္ 

အသံုးျပဳသည့္ bvO ေနရာတြင္ ထင္း႐ွဴး 

ဆီမွထုတ္လုပ္သည့္ ဂလိုင္စီေရာအက္စ ္

တာျဖင့္ အစားထိုးရန္ စတင္လုပ္ေဆာင ္

ေနၿပီဟု ဆိုသည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္က 

အေမရိကန္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး 

ဝါးစီမံကြပ္ကဲေရးဌာနသည္ bvO အား  

အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ျဖည့္သြင္း 

သည့္ ပစၥည္းစာရင္းမွ ကန္႔သတ္ခဲ ့

ေသာ္လည္း အေဖ်ာ္ယမကာ ထုတ္လုပ ္

မႈမ်ားတြင္ အရည္၏ အပံု ၁ သန္း၌  

bvO ၁၅ ပံုထည့္သြင္းရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ ့

သည္။ coca cola ၏ ၿပိဳင္ဘက္  

Pepsi သည္လည္း ၎တုိ႔၏ ထုတ္ကုန ္

ျဖစ္ေသာ Gatorade မွ bvO ထည္ ့

သြင္းမႈကို ယမန္ႏွစ္အတြင္း စတင္ရပ ္

ဆိုင္းခဲ့ၿပီး အျခားထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ပါ 

အသံုးမျပဳေတာ့ရန္ အစီအစဥ္ ေရးဆြ ဲ

ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

bvO သည္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားျခင္း မရွိေသာ္လည္း စားေသာက ္
ကုန္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္မသင့္ေတာ္ဟု ယူဆျခင္းခံရသည့္ 
ဓာတ္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
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လံုၿခံဳေရးစံႏႈန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ ့
ေလရဟတ္ယာဥ္ပ်ံငယ္ကို 

အေမရိကန္ကုမၸဏီတစ္ခု စမ္းသပ္ေန
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ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈက႑တြင္ လံုၿခံဳေရးပိုင္းအရ ပိုမိုစိတ္ခ်ရမည့္ အနာဂတ္  

ေလရဟတ္ယာဥ္ပ်ံ ဒီဇိုင္းသစ္ကို အေမရိကန္ကုမၸဏီတစ္ခုက မိတ္ဆက္ျပသခဲ ့

သည္။

S2 ဟု ယာယီအမည္ေပးထားသည့္ အဆုိပါယာဥ္၏ ဒီဇိုင္းပိုင္းကို ကယ္လီဖိုးနီး 

ယားျပည္နယ္၊ ဆန္တာခ႐ုဇ္တြင္အေျခစိုက္သည့္ Joby Aviation ကုမၸဏီက ေရး 

ဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေပါင္ခ်ိန္ ၁၇၀၀ ေလးလ ံ

သည့္ယာဥ္ကို ပံုစံအေသးထုတ္၍ စမ္းသပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ S2 သည္ ရဟတ္ယာဥ ္

ႏွင့္ ေလယာဥ္ပ်ံ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ နည္းပညာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ S2 သည္ ရဟတ ္

ယာဥ္ကဲ့သို႔ ေျပးလမ္းမလိုဘဲ ေဒါင္လိုက္ အတက္အဆင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိသည္။  

ထုိ႔အျပင္ ကိုယ္ထည္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ပန္ကာ ၁၂ ခုကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး 

ေလယာဥ္တစ္စင္းႏွယ္ ပ်ံသန္းႏုိင္မည္ဟုသိရသည္။

အဆိုပါ ေလယာဥ္သည္ လူအနည္းငယ္မွ် လုိက္ပါစီးနင္းႏိုင္သည့္ ေလယာဥ္ငယ ္

ေလးမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးႏိုင္မည့္ နည္းပညာသစ္အျဖစ္ ယူဆထားသည္။ 

ကုမၸဏီက လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ တစ္ကိုယ္ေရသံုး ေလယာဥ္ငယ္ေလးမ်ားထက္ 

S2 က အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေရာ၊ လံုၿခံဳမႈပါ ၅ ဆမွ်ပိုသာေၾကာင္း ေျပာၾကားထား 

သည္။ ေလယာဥ္၏စြမ္းအင္ကို မ်ိဳးစပ္နည္းပညာသံုး ဘက္ထရီျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး 

Joby Aviation က ဒီဇိုင္းပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိမရွိ စိစစ္စမ္းသပ္လွ်က္ ရွိသည္။  

အေသးစားပံုစံငယ္ စမ္းသပ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၅၅ ေပါင္ အေလးခ်ိန္ရွ ိ

သည့္ ပံုစံငယ္ျဖင့္ ဒုတိယအဆင့္ စမ္းသပ္ေနသည္။

အဆိုပါ ေလယာဥ္ငယ္မ်ားသည္ လူ ၂ ဦးထိတင္ေဆာင္ကာ မိုင္ ၂၀၀ မွ် အကြာ 

အေဝးကို ပ်ံသန္းႏုိင္မည္ဟု သိရသည္။ ေလယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ကြန္ပ်ဴ 

တာစနစ္က ေမာ္တာ၏လည္ပတ္ႏႈန္းကို ထိန္းညႇိေပးၿပီး ဆူညံသံကို ေလွ်ာ့ခ်ေပး 

ကာ ပ်ံသန္းခ်ိန္အတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ အရည္အေသြးကိုပါ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း 

လည္း သိရွိရသည္။


