
Sheet 19 May 2014 Monday ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထုတ္ေဝသည္။

PG - 008

အားနည္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့သည္ ့
ေတာင္ကိုရီးယား ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ကိ ု
ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု သမၼတေၾကညာ



planet evening

MESSAGE FROM
THE EDITOR

PlAnET MyAnMAR nETwORk ၏သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္မည့္ AnDROID APP ကို မြမ္းမ ံ
အဆင့္ျမွင့္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ လႊင့္တင္ေပးထားလိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ PlAnET nEwS APP အေဟာင္းမွာ နည္းပညာ အခက္အခ ဲ
အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အသံုးျပဳရာတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ယခု APP အသစ္ကို ေျပာင္းလဲ လႊင့္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ APP အသစ္ကို InSTAll မျပဳလုပ္မီ ယခင္ PlAnET nEwS APP အေဟာင္းကို UnInSTAll ျပဳလုပ္ 
ဖယ္ရွားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ယခုလႊင့္တင္လိုက္ေသာ APP အသစ္ကို GOOGlE PlAy တြင္ အခမဲ့ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး AnDROID OS သံုး မည္သည့္ 
DEvIcE အတြက္မဆို အဆင္ေျပေျပ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ APP အသစ္မွာ ဖုန္းျဖင့္ သံုးစြဲလုိသူမ်ားအတြက္ 
PHOnE အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ lAyOUT၊ TAblET ျဖင့္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ TAblET ႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ lAyOUT 
ကို အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ညွိေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ PlAnET nEwS APP အသစ္ကို ေအာက္ပါ lInk မွ အလြယ္တကူ 
DOwnlOAD ျပဳလုပ္ ရယူႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

HTTPS://PlAy.GOOGlE.cOM/STORE/APPS/DETAIlS?ID=cOM.PPSHEIn.PlAnETMyAnMARnEwS

w. www.planet.com.mm          s. www.facebook.com/planetmyanmar          m. HTC BlinkFeed(Planet Myanmar)

editors & contributors
Planet evening newssheet team
Planetmyanmarevening@gmail.com

design 
Planet evening newssheet team
Planetmyanmarevening@gmail.com

advertising
 
Ph : 01-512 887 
 subscripition
www.Planet.com.mm/Pdf.cfm

our links
www.planet.com.mm
www.facebook.com/planetmyan-
mar
www.twitter.com/planetnewsdaily 
 published by

contact



SHEET 19 cOnTEnTS  
MAy 2014
 entertainment
004 အရက္စြဲေနသည့္ ခင္ပြန္းေဟာင္းကို အားေပးစကားေျပာခဲ့သည့္ အက္ဗရာလက္ဂ္ဗင္း 

006 ေအာင္သြယ္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ခ်စ္သူသစ္ရေနၿပီျဖစ္သည့္ ကင္မရြန္ဒိုင္ယက္ဇ ္

006 မိသားစုထဲတြင္ စူပါဟီး႐ိုးျဖစ္ခြင့္မရသည့္ ဟုဂ်္ဂ်က္မန္း

007 ညႇိဳ႕မင္းသမီးမ်ားကို တန္းတူယွဥ္ႏိုင္သည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မေလး ဘယ္လာသြန္း 

 cover
008 အားနည္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု သမၼတေၾကညာ

 sport
010 ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လာလီဂါဆုဖလားကို ကိုင္ေျမႇာက္ခြင့္မရေသးသည့္ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္

010 ဗံုးတုေၾကာင့္ ဗ်ာမ်ားခဲ့ရသည့္ ဝုလ္ဗ္အသင္း တန္းတက္ေအာင္ပြဲအခမ္းအနား 

011 အသင္း၏ စပြန္ဆာေၾကာ္ျငာအတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ယူႏုိက္တက္ကစားသမားမ်ား 

 health
012 ကမာၻ႕ပ်မ္းမွ် အသက္အရွည္ဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းကို ဂ်ပန္ႏွင့္ အိုက္စ္လန္တို႔ဦးေဆာင္ေန
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 science
015 ကမာၻ႕သမုိင္းတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ိဳးစိတ္သစ္၏ ႐ုပ္ၾကြင္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

 nature
016 ဆစ္ဒနီကမ္းလြန္သို႔ အခ်ိန္ေစာေရာက္ရွိလာသည့္ ဧရာမဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ား

003
WELCOMECONTENTS



အရက္စြဲေနသည့္

အက္ဗရာလက္ဂ္ဗင္း
အားေပးစကားေျပာခဲ့သည့္

ခင္ပြန္းေဟာင္းကို

အရက္စြဲသည့္ အေျခအေနတြင္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ ခင္ပြန္းေဟာင္းကို အက္ဗရာလက္ဂ္ဗင္းက အားေပးစကားေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Here’s To never Growing Up စတားအဆိုေတာ္သည္ Sum41 ဂီတအဖြဲ႕မွ ဒရက္ခ္ဝွစ္ဘေလအား Twitter မွတစ္ဆင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ပံ့ပိုးအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ ့

ျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ရွိ အက္ဗရာသည္ လတ္တေလာတြင္ nickelback အဖဲြ႕မွ ဦးေဆာင္အဆိုေတာ္ ခ်တ္ဒ္ခရိုဂါႏွင့္ လက္ထပ္ထားသည့္တိုင္ ဒရက္ခ္ႏွင့္ ေႏြး 

ေထြးခင္မင္ေသာဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ခဲ့သည္။ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ရွိ ဒရက္ခ္က ၎၏အရက္ႏြံနစ္ေနမႈကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ Post တစ္ခုေရးသားၿပီး ပရိသတ ္

မ်ားထံ ဖြင့္ဟဝန္ခံခဲ့သည္။

အရက္အလြန္အကၽြ ံ စြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ၿပီး ကုသမႈခံယူခဲ့ရသည့္ ဒရက္ခ္က “အရက္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စြဲလမ္းလာတဲ့ေနာက္ ကၽြ န္ေတာ့္ကို အရက္က အႏုိင ္
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ယူသြားတာပါပဲ။ ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း အရက္ကို ကၽြ န္ေတာ္ အရမ္းကာေရာ ေသာက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီည မတုိင္ခင္ထိ ဆိုပါေတာ့။ ညသန္းေခါင္ေလာက္မွာ ကၽြ န္ေတာ္ အိမ္ထဲမွာ 

တစ္ေယာက္တည္းထုိင္ရင္း ခြက္ကိုငွဲ႔ေနတယ္။ Tv ၾကည့္ရင္း ႐ုတ္တရက္ပဲ ေနရထိုင္ရတာ ပံုမွန္မဟုတ္သလိုခံစားမိလာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ လဲက်သြားၿပီး တစ္ခါတည္း 

သတိပါေမ့သြားတယ္” ဟု ၎၏အေတြ႕အႀကံဳကို ေဖာက္သည္ခ်ခဲ့သည္။

အက္ဗရာက ဒရက္ခ္၏သတင္းကို ၾကားသိၿပီးေနာက္ “ကၽြ န္မက သူ႔အတြက္ အရမ္းဂုဏ္ယူခဲ့တာပါ။ သူက ခုခ်ိန္ထိ ကၽြ န္မအတြက္ မိသားစုလိုပါပဲ။ အၿမဲတမ္းလည္း ဒ ီ

အတိုင္း ျဖစ္ေနမွာပါ။ အားတင္းထားစမ္းပါ ဒရက္ခ္” ဟု Twitter တြင္ေရးသားခဲ့သည္။ ဒရက္ခ္ႏွင့္ အက္ဗရာတို႔သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၎တို႔၏ ၄ ႏွစ္ၾကာ အိမ္ေထာင ္

ေရးကို အဆံုးသတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
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ကင္မရြန္ဒိုင္ယက္ဇ္ အေနျဖင့္  

သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ၏ ေအာင္သြယ ္

ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ခ်စ္သူသစ္ ရေနၿပီဟု 

သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

The Other woman စတား မင္း 

သမီးသည္ Good carlotte အဖဲြ႕မွ 

Rock ဂီတသမား ဘန္ဂ်ီမက္ဒန္ႏွင့္ တြ ဲ

ေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ကင္မရြန္သည္  

ယခင္က ခ်စ္သူေဟာင္း ဂ်က္စတင္  

တင္းဘားလိတ္ခ္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျခင္း 

ေၾကာင့္ ဘန္ဂ်ီႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ ရွိႏွင့္ခဲ့ၿပီး  

ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ 

တြင္မူ ကင္မရြန္၏ သူငယ္ခ်င္းလည္း 

ျဖစ္၊ ဘန္ဂ်ီ၏ ခယ္မလည္းျဖစ္သည့္ 

နစ္ကိုးလ္ရစ္ခ်ီ၏ ၾကားဝင္ဖန္တီးေပး 

မႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ ဆက္ဆ ံ

ေရးသည္ မိတ္ေဆြအဆင့္ကိုေက်ာ္လြန္  

တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း နီးစပ္သူမ်ားက 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘန္ဂ်ီသည္ယခင္က  

ပဲရစ္ဟီလ္တန္ႏွင့္လည္း တြဲခဲ့ဖူးသည္။

ကင္မရြန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ တစ္ဦးက 

“ဒီသတင္းက လံုးဝအသစ္ပဲ။ သူတို႔ 

ႏွစ္ေယာက္ ခုဆိုရင္ တကယ္တြဲျဖစ္ေန 

ၿပီ။ နစ္ကိုးလ္ကေတာ့ ၾကားထဲကဝင္ၿပီး  

ပံ့ပိုးေပးတဲ့သူေပါ့” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ ့

သည္။ အသက္ ၄၁ ႏွစ္ရွိ ကင္မရြန ္

သည္ သူမထက္ ၆ ႏွစ္ငယ္သည့္ ဂီတ 

သမားႏွင့္ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္တြင္ တပူး 

တြဲတြဲရွိေနသည္ကို ပရိသတ္ အခ်ိဳ႕က 

လည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ေသးေၾကာင္း သိရ 

သည္။ ကင္မရြန္သည္ ယခင္က  

အဲလက္စ္ ႐ိုဒရီဂြတ္ဇ္၊ ဂ်ရတ္လီတိုတို႔ 

ႏွင့္ တြဲခဲ့ဖူးသလို အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ 

လိင္တူခ်စ္ႀကိဳက္ ပတ္သက္မႈ ရွိခဲ့ဖူး 

ေၾကာင္းလည္း ကိုယ္တိုင္ဝန္ခံထား 

သည္။

႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ အဖ်က ္

သမားမ်ားကို လက္ခံုမွ ထိုးထြက္လာ 

သည့္ သံမဏိစူးခၽြ န္ႀကီးမ်ားျဖင့္ လိုက ္

လံတုိက္ခိုက္ေလ့ရွိသည့္ စူပါဟီး႐ိုးတစ ္

ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိ၏ ေနအိမ္တြင္မူ 

စူပါဟီး႐ိုးလံုးဝမျဖစ္ႏုိင္ဟု ဟုဂ်္ဂ်က္မန္း 

က ဖြင့္ဟခဲ့သည္။

မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အေရျပားကင္ဆာ 

ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အစက္အေျပာက္ 

တစ္ခုကို ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အတြင္း 

က ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဟုဂ် ္

သည္ ႏွာေခါင္းတဝိုက္တြင္ ပလာစတာ  

ကပ္ထားရဆဲ ျဖစ္သည္။ X-Men ဇာတ ္

လမ္းတြဲမ်ားတြင္ သိပၸံလူစြမ္းေကာင္း 

wolverine အေနျဖင့္ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင ္

ေလ့ရွိသည့္ ဟုဂ်္သည္မိသားစုဘဝတြင ္

မူ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွ အေျခအေနႏွင့္ ကြာျခား 

လြန္းေၾကာင္း ဆိုသည္။ အသက္ ၄၅  

ႏွစ္အရြယ္ မင္းသားသည္ ဇနီးျဖစ္သူ  

ဒီဘိုရာလီ ဖာနက္စ္ႏွင့္ လက္ထပ္ၿပီး 

ေနာက္ သားသမီးမရႏုိင္မွန္း သိရွိလာ 

ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကေလးႏွစ္ဦး 

ကို ဟုဂ်္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံက ေမြးစားထား 

ခဲ့သည္။

ဟုဂ်္တို႔၏ ကေလးႏွစ္ဦးမွာ အာဖရ ိ

ကန္၊ အေမရိကန္၊ ေကာ္ေကးရွန္၊ ဟာ 

ဝိုင္ယီ၊ ခ်ီ႐ိုကီ ေသြးေႏွာသည့္ သားျဖစ ္

သူ ေအာ္စကာမက္စီမီလီယန္ႏွင့္ မက ၠ

စီကန္၊ ဂ်ာမန္ကျပား သမီးျဖစ္သူေအဗာ 

အီလီေယာ့တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ “႐ုပ္ရွင္ထ ဲ

မွာထက္စာရင္ ကၽြ န္ေတာ့္ တကယ့္ဘဝ 

က နည္းနည္း ပ်င္းဖုိ႔ေကာင္းတယ္ဗ်။ 

ဒါကလည္း ကၽြ န္ေတာ္က အလြန္အကၽြ ံ  

ထူးထူးကဲကဲ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ဇာတ ္

႐ုပ္ေတြမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ရလုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါ 

တယ္။ ေအာ္စကာက သူ႔သူငယ္ခ်င္း 

တစ္ေယာက္ကို ေျပာေနတာ ၾကားဖူး 

တယ္။ ‘ငါ့အေဖအေၾကာင္း ထပ္မေမးနဲ႔ 

ေတာ့ကြာ။ တကယ္တမ္းဆို သူက  

wolverine နဲ႔ ဘာတစ္ခုမွ မတူဘူး။  

သိပ္လည္းမမိုက္ဘူး။ ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ခုိင ္

လည္း မဟုတ္ဘူး။ တစ္ခုမွကို မတူတာ 

ကြ’ ဆိုၿပီးေတာ့ပါ” ဟု ဟုဂ်္က ရယ္ရယ ္

ေမာေမာ ဖြင့္ဟခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ပိတ္ကားထက ္

တြင္မူ ပရိသတ္က ဟုဂ်္ကို wolverine 

ႏွင့္ တစ္သားတည္း က်ေနဆဲျဖစ္ၿပီး  

ေနာက္ဆံုး႐ံုတင္မည့္ X-Men ဇာတ ္

ကားသစ္ Days of Future Past သည္  

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရွိမည္ဟု ထင္ေၾကး 

ေပး ခံထားရသည္။ ေပါင္စတာလင္ 

သန္း ၂၅၀ မွ် အကုန္အက်ခံ ႐ိုက္ကူး 

ထားသည့္ အဆိုပါဇာတ္ကားကို ယခ ု

သီတင္းပတ္အတြင္း ႐ံုတင္မည္ဟု သ ိ

ရွိရသည္။

ေအာင္သြယ္ေကာင္းမႈေၾကာင္ ့
ခ်စ္သူသစ္ ရေနၿပီျဖစ္သည့္ 
ကင္မရြန္ဒိုင္ယက္ဇ္

မိသားစုထဲတြင္ စူပါဟီး႐ိုး ျဖစ္ခြင့္မရသည္ ့
ဟုဂ်္ဂ်က္မန္း
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ဆယ္ေက်ာ္သက္ မင္းသမီးေလး တစ္လက ္

အျဖစ္ ေဟာလီးဝုဒ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ္

လည္း ဘယ္လာသြန္းအေနျဖင့္ လူငယ္ၾကယ ္

ပြင့္ေလးဆိုသည့္အဆင့္ထက္ မ်ားစြာ လူလား 

ေျမာက္ေနၿပီဆိုသည္ကို ျပသခဲ့သည္။

အသက္ ၁၆ ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ္လည္း 

ေဟာလီးဝုဒ္၏ နာမည္အႀကီးဆံုး ညႇိဳ႕မင္းသမီး 

မ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ျပင္းျပေန 

ေၾကာင္းကို မီယာမီတြင္ ေအးေအးလူလူ အပန္း 

ေျဖ အနားယူေနရင္း ဘယ္လာက ပရိသတ္မ်ား 

ကို လွစ္ဟျပခဲ့သည္။ ဘယ္လာသည္႐ိုက္ကြင္း 

မ်ားမွ ေခတၱအနားယူေနစဥ္ အေတာအတြင္း 

မီယာမီသို႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ ေရာက္ရွ ိ

ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ ္

ကုန္က အျဖဴေရာင္ဝမ္းဆက္ ဘီကနီႏွင့္ မိန္းမ 

ေခ်ာေလးတစ္ဦး ပင္လယ္ကမ္းစပ္တြင္ အပ ူ

အပင္ကင္းကင္း ျမဴးၾကြေပ်ာ္ရႊင္လွ်က္ ရွိသည ္

ကို လူအမ်ားကေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။

Disney channel ၏ ၾကယ္ပြင့္သစ္ေလး 

သည္ အရြယ္အစားခပ္ႀကီးႀကီး မ်က္မွန္ကို 

တပ္ဆင္ၿပီး ေနပူစာလံႈေနခဲ့သည္။ အဆိုေတာ္၊ 

မင္းသမီးေခ်ာေလးက Follower ေပါင္း  

၅.၃၁ သန္းထိရွိေနသည့္ သူမ၏ Insta-

gram Account တြင္ မီယာမီကမ္းေျခမွ 

သူမ၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း လႊင့္တင္ခဲ့ၿပီး 

“ကမ္းေျခမွာ ကၽြ န္မစိတ္ႀကိဳက္ ႐ိုက္ထားတဲ့ 

ဓာတ္ပံုေတြပါ” ဟုလည္း ပံုညႊန္းစာ ေရးထိုး 

ထားခဲ့သည္။ ဘယ္လာသည္ အဒမ္ဆန္းဒလား 

႐ိုက္ကူးသည့္ အခ်စ္ဇာတ္ျမဴး႐ုပ္ရွင္ blended 

တြင္ပါဝင္ထားၿပီး အဆိုပါ ဇာတ္ကားကို ေမလ 

၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ႐ံုတင္မည္ဟု သိရွိရသည္။

ညႇိဳ႕မင္းသမီးမ်ားကိ ု
တန္းတူယွဥ္ႏိုင္သည္ ့ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္မေလး  

ဘယ္လာသြန္း
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ကူးတို႔ေရယာဥ္နစ္ျမဳပ္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္ လူငယ္လူရြယ္ အမ်ားအျပား 

အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည့္ျဖစ္ရပ္တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ 

မရွိခဲ့သည့္ေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းေတာ့မည္ 

ျဖစ္သည္။

စိတ္ႏွလံုးထိခိုက္စြာျဖင့္ မ်က္ရည္က်ေနေသာ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ပါ့ခ္ဂြမ ္

ေဟးက တနလၤာေန႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ကို ပယ္ဖ်က္မည့္ 

အစီအစဥ္အား အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ 

ေၾကညာသြားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လက Sewol ကူးတို႔ယာဥ္ နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ အစိုးရ၏ 

ကိုင္တြယ္မႈအားနည္းပံုမ်ား ရွိေနခဲ့သည္ဆိုေသာ ေထာက္ျပမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခ ံ

ပါေၾကာင္း ပါ့ခ္ကဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ႀကီးႀကီးမားမားေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ႀကံဳခဲ့သည့္ 

ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ျပည္သူမ်ားထံ 

ကတိျပဳ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

“ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းေတြမွာ အမ်ားႀကီးအားနည္းခဲ့တဲ့အတြက္  

ကၽြ န္မဟာ သမၼတအေနနဲ႔ တာဝန္ခံထိုက္ပါတယ္” ဟု ပါ့ခ္ကဆိုသည္။ သူမက  

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အမ်ားစုအပါအဝင္ လူေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည့္  

ကိစၥ၌ ယခုထက္ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သင့္ေၾကာင္းလည္း 

ဝန္ခံခဲ့သည္။ “ကြယ္လြန္သူေတြရဲ႕ က်န္ရစ္သူမိဘေဆြမ်ိဳးေတြက ဒီျဖစ္ရပ္မွာ 

အသက္ေတြ ခုေလာက္ထိ မဆံုး႐ံႈးသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း 

ကၽြ န္မ လက္ခံပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ကို ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ ကၽြ န္မ 

ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါၿပီ” ဟု သမၼတကေၾကညာခဲ့သည္။

အစီအစဥ္အရ Sewol သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား စံုစမ္းေနမႈ 

ကို ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ထံမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ လက္လႊဲေပးမည္ျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္  

၎တုိ႔၏လက္ေအာက္ခံ ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္အဖြဲ႕တို႔သည္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထား 

သည့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုသိရသည္။  

ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ျဖစ္ရပ္ဆိုးႀကီးေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ပါ့ခ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ 

အေပၚ လူႀကိဳက္မ်ားမႈမွာလည္း သိသိသာသာ ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ 

အားနည္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့သည့္ 
ေတာင္ကိုရီးယား ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ကိ ု
ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု သမၼတေၾကညာ

cOvER STORy
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ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ 
သမၼတအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ 
အသက္အိုးအိမ္နဲ႔ လံုၿခံဳေရး 
အတြက္ ကၽြ န္မမွာ တာဝန္ရွိပါ 
တယ္။ ဒီလို ထိခိုက္နာက်င္မႈေတြ 
အတြက္ ကၽြ န္မ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း 
ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္

ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း သမၼတက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆိုဖူး 

ေသာ္လည္း တနလၤာေန႔ေၾကညာခ်က္ကမူ သူမ၏ တုိက္႐ိုက္တာဝန္ခံမႈကို ပြင့္ပြင္ ့

လင္းလင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင့္ဟလာျခင္းျဖစ္သည္။

“ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ သမၼတအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္နဲ႔ 

လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကၽြ န္မမွာတာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒီလို ထိခုိက္နာက်င္မႈေတြအတြက္ 

ကၽြ န္မ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္” ဟုလည္း ပါ့ခ္က ေျပာဆိုသြား 

သည္။ ၆၈၂၅ တန္အေလးခ်ိန္ရွိ သေဘၤာသည္ လူေပါင္း ၄၇၆ ဦး လိုက္ပါသြားခဲ့ၿပီး 

ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခတြင္ တိမ္းေမွာက္နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့သည္။ တနလၤာေန႔ 

ထိ စာရင္းမ်ားအရ အေလာင္းေပါင္း ၂၈၆ ေလာင္းကို ဆယ္ယူရရွိထားၿပီး ၁၈ ဦးမွာ 

မူ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲဟု သိရွိရသည္။
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ဗံုးတုေၾကာင့္ ဗ်ာမ်ားခဲ့ရသည္ ့
ဝုလ္ဗ္အသင္း တန္းတက္ေအာင္ပြဲ အခမ္းအနား

ဝုလ္ဗ္ဗာဟမ္ပတန္ အသင္းအေန 

ျဖင့္ အဂၤလန္ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲသို႔ တန္း 

တက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း 

အတြက္ ေအာင္ပြဲခံ အခမ္းအနားမွာမူ 

ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ 

မျဖစ္ခဲ့ေခ်။

ဝုလ္ဗ္အသင္းသည္ ယခုရာသီ 

ပထမတန္းအဆင့္မွ ခ်န္ပီယံရွစ္ အဆင္ ့

သို႔ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမာစြာ တက္လွမ္း 

ခဲ့သည့္ေနာက္ တန္းတက္အခမ္းအနား 

ကို ပရိသတ္မ်ားႏွင့္အတူဆင္ႏႊဲရန္ စီစဥ ္

ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗံုးတုတစ ္

လံုးေၾကာင့္ စီစဥ္ထားသကဲ့သို႔ မျဖစ္ဘဲ 

႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ အေနအထားမ်ိဳး ႀကံဳခဲ့ရ 

ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းက မည္သ ူ

မည္ဝါ ထားရွိခဲ့မွန္းမသိသည့္ ဗံုးတ ု

ေၾကာင့္ ဝုလ္ဗ္၏ ေအာင္ပြဲခံ အခမ္း 

အနားမွာ ဖ်က္သိမ္းရလုနီးပါး အေျခ 

အေနထိ ဆိုးရြားသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း 

မ်ားက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းဗံုးတုသည္ ရ ဲ

မ်ား ေမ့က်န္ခဲ့မွန္းသိရွိၿပီးမွသာ အသင္း 

တာဝန္ခံမ်ား သက္ျပင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

အခမ္းအနားမတုိင္ခင္ တစ္ရက္တြင္ ရ ဲ

တပ္ဖဲြ႕သည္ ဝုလ္ဗ္အသင္း၏ အိမ္ကြင္း 

၌ ဗံုးရွင္းလင္းေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳ 

လုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ပရ ိ

သတ္ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ စု႐ံုးလာခ်ိန္၌  

ရဲမ်ားက်န္ခဲ့သည့္ ဗံုးအတုတစ္လံုးက  

အႀကီးအက်ယ္ ျပႆနာျဖစ္လာခဲ ့

သည္။ စတိဗ္လ္ဘူးလ္ ပြဲၾကည့္စင္မွ  

ပရိသတ္မ်ားကို အေရးေပၚ ေရႊ႕ဆိုင္း 

ေပးခဲ့ရၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္မွ ယခုကိစၥ 

သည္ ရယ္ေမာစရာ အလြဲတစ္ခုျဖစ ္

ေၾကာင္း အေျဖထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းဟု သိရ 

သည္။

ဝုလ္ဗ္အသင္း၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ 

ဂ်က္ဇ္ေမာ့ဇ္ေဆးက မိမိတို႔သည္ ဝက္စ ္

မစ္ဒ္လန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အေရးဆိုထား 

ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ “ဒီျဖစ္ရပ ္

ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ စိုးရိမ္တႀကီး ျဖစ ္

ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ 

ကို ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔က အေရးဆိုထားတာ 

ပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။ ရဲမ်ားက ဝုလ္ဗ ္

အသင္းကို ျပန္ေတာင္းပန္ခဲ့သလို ေပါ ့

ေလ်ာ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေလးအနက္ 

စံုစမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ ့

သည္။

ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း 

လာလီဂါ ဆုဖလားကိ ု
ကိုင္ေျမႇာက္ခြင့္ မရေသးသည့္ 

အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္
လာလီဂါ အမွတ္ေပး ခ်န္ပီယံဆုကို 

တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္ အက္သ 

လက္တီကို မက္ဒရစ္ အသင္းအေနျဖင့္ 

၁၈ ႏွစ္ၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ သို႔ 

ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ဆြတ္ခူးလာ 

ႏုိင္သည့္ အခါတြင္လည္း ေစာင့္ရသည္ ့

ဝဋ္မကုန္ေသးဘဲ ဆုဖလားကို လက္ခ ံ

ယူရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲျဖစ္သည္။

စေနေန႔က အက္သလက္တီကို 

အသင္းသည္ အမွတ္ေပးဇယား ဒုတိယ 

ေနရာမွ ဘာစီလိုနာကို အေဝးကြင္း  

ႏူးကမ့္တြင္ ၁ ဂိုးစီ သေရကစားၿပီး 

ေနာက္ စပိန္အမွတ္ေပးၿပိဳင္ပြဲ လာလီဂါ 

၏ ခ်န္ပီယံအျဖစ္ ထုိက္တန္စြာ မွတ ္

ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္ခဲ့သည္။ ပြဲအၿပီးတြင္ 

အက္သလက္တီကို အသင္းသားမ်ား 

ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေအာင္ပြဲခံၾကေသာ္လည္း 

ဆုဖလားႀကီးကိုမူ ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ျခင္း 

မခံရေသးေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

စပိန္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသ ူ

မ်ား ခရီးလြန္ေနၾက၍ျဖစ္သည္။

စပိန္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ 

အိန္ဂ်ယ္လ္မာရီယာ ဗီလားသည္ စပိန ္

တြင္ လတ္တေလာမရွိသျဖင့္ အက္သ 

လက္တီကိုအသင္း ဆုဖလားကို လက္ခ ံ

ရယူႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း Antena  

3Tv ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အက္သလက ္

တီကို ကစားသမားမ်ားအေနျဖင့္  

လတ္တေလာတြင္ ခ်န္ပီယံဆုဖလား 

ကို ကိုင္ေျမႇာက္ခြင့္ မရွိေသးသျဖင့္ 

အမွတ္တရ စုေပါင္း ဓာတ္ပံုအ႐ိုက္ခ ံ

ျခင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနျဖင့္သာ ေအာင ္

ပြဲခံခြင့္ ရခဲ့သည္။ အက္သလက္တီကို 

အေနျဖင့္ ပရိသတ္မ်ားေရွ႕တြင္ ဆ ု

ဖလားကို ဂုဏ္ယူစြာ ကိုင္ေျမႇာက္ရယ ူ

ႏုိင္ရန္ လာမည့္ရာသီ အဖြင့္ပြဲစဥ္ေန႔ထိ 

ေစာင့္ရဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း 

သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

နည္းျပ ဒီေယဂို ဆီျမြန္ေနးက အဆိ ု

ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္အေႏွာင္ ့

အယွက္ ျဖစ္ဟန္မရွိဘဲ “ကိစၥမရွိပါဘူး 

ေလ။ သိပ္မၾကာခင္ ဒီဆုဖလားကို 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ေျမႇာက္ခြင့္ရမွာပဲဟာ။ 

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ လက္ထဲက ဖလားကို 

တျခားဘယ္သူမွ လာလုလို႔ မရပါဘူး” 

ဟု အရႊမ္းေဖာက္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ  

အက္သလက္တီကိုသည္ စေနေန႔တြင္  

မက္ဒရစ္ ၿမိဳ႕ခံၿပိဳင္ဘက္ ရီးယဲလ္မက ္

ဒရစ္ႏွင့္ ဥေရာပခ်န္ပီယံလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲ 

ကစားရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိသည္။
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အသင္း၏ စပြန္ဆာ ေၾကာ္ျငာအတြက ္
သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ ့
ယူႏုိက္တက္ ကစားသမားမ်ား

မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္ အသင္း 

မွ နာမည္ေက်ာ္ ကစားသမား ၃ ဦးတို႔ 

သည္ အသင္း၏စပြန္ဆာအျဖစ္ တာဝန ္

ယူထားသည့္ ေတာင္ကိုရီးယား စား 

ေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ 

ေၾကာ္ျငာ႐ုိက္ကူးေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ 

သည္။

တိုက္စစ္မွဴး ေရာ္ဘင္ဗန္ပါစီ၊ ဂိုး 

သမား ေဒးဗစ္ဒီဂီယာႏွင့္ ယခုရာသီ 

အသင္းတြင္ စတင္ေတာက္ပလာသည့္ 

ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေတာင္ပံသမားေလး 

အက္ဒန္နန္ ယာႏူဇက္ဂ်္တို႔ ၃ ဦးသည္  

ေတာင္ကိုရီးယား အသားလံုး ေၾကာ္ျငာ 

တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  

ယခုရာသီ အသင္း၏ရလဒ္ပိုင္း က်ဆင္း 

မႈမ်ား ႀကံဳခဲ့ရေသာ္လည္း ယူႏုိက္တက ္

သည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အာရွတိုက ္

တြင္ ပရိသတ္အင္အား အေတာင့္တင္း 

ဆံုး ေဘာလံုးအသင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက ္

လက္ရပ္တည္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ကစားသမား ၃ ဦးစလံုးသည္ ေၾကာ ္

ျငာ႐ိုက္ကူးမႈႏွင့္ အတန္ငယ္ အသား 

မက် ျဖစ္ေနဟန္ရွိၿပီး အဆံုးသတ္အပိုင္း 

တြင္ ကင္မရာဘက္လွည့္ကာ “we  

love Samboo” ဟု ၿပိဳင္တူေျပာလုိက ္

ခ်ိန္တြင္ အသိသာဆံုးဟု ပရိသတ္မ်ား 

က ေဝဖန္ေနၾကသည္။ ယူႏုိက္တက ္

သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ရာသီ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 

ကင္းကြာခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရး လုပ ္

ငန္းစုမ်ားစြာႏွင့္ စပြန္ဆာ သေဘာတူည ီ

မႈမ်ား ရရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ လတ္တ 

ေလာတြင္ ယူႏုိက္တက္သည္ Mister 

Potato၊ Aperol Spritz၊ kansai 

Paint၊ Zong၊ Apollo Tyres စသည့္ 

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း စပြန္ဆာ သေဘာ 

တူညီမႈမ်ား ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း တြက္ခ်က္မႈစာရင္းတြင္ အသက္အရွည ္

ဆံုးႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အိုက္စ္လန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔က ဦးေဆာင္ရပ္တည္ေနေၾကာင္း 

သိရွိရသည္။

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ႀကီး (wHO) က စုေဆာင္းေကာက္ခံသည့္ အခ်က ္

အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံေရးဆြဲထားသည့္ စစ္တမ္းတြင္ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 

ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၈၇ ႏွစ္ျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွရပ္တည္ေနသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအနက္ 

အသက္အရွည္ဆံုး ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ အိုက္စ္လန္မွျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ ပ်မ္းမွ်သက ္

တမ္းသည္ ၈၁.၂ ႏွစ္ထိရွိေနေၾကာင္း wHO ၏စာရင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ wHO ၏  

ခန္႔မွန္းမႈမ်ားတြင္ တစ္ကမာၻလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ သက္တမ္းရွည္မႈသည္ ယခင္က 

ထက္ ပိုမိုတိုးပြားလာေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

wHO က တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈအရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေမြး 

ဖြားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသည့္ ကေလး 

မ်ားထက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၆ ႏွစ္မွ် သက္တမ္းပိုရွည္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ လက ္

ရွိတြင္ ပ်မ္းမွ်အသက္အရွည္ဆံုး အမ်ိဳးသားမ်ားအျဖစ္ အုိက္စ္လန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ 

ဩစေၾတးလ်၊ အစၥေရး၊ စကၤာပူ၊ နယူးဇီလန္၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ လူဇင ္

ဘာ့ဂ္တို႔က အစဥ္လုိက္ရပ္တည္ေနၿပီး အသက္အရွည္ဆံုး အမ်ိဳးသမီးမ်ား စာရင္း 

၌ ဂ်ပန္၊ စပိန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ စကၤာပူ၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ ဩစေၾတးလ်၊ ေတာင ္

ကိုရီးယား၊ လူဇင္ဘာ့ဂ္၊ ေပၚတူဂီတို႔က တန္းစီေနၾကသည္။

အသက္ရွည္မႈသည္ ဝင္ေငြအနိမ့္အျမင့္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ကြာဟမည္ဟု wHO  

က ယူဆထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည့္ မိန္းကေလးမ်ား 

အနက္ ဝင္ေငြျမင့္မားေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းသည္ ၈၂ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြ 

နိမ့္ေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ၆၃ ႏွစ္ဟု wHO က ခန္႔မွန္းထားသည္။  

“ဝင္ေငြနိမ့္တဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါလုိ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြ 

ကို ကိုင္တြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိတတ္တယ္ေလ” ဟု wHO မွ 

ေဒါက္တာ တိုင္းစ္ဘိုရာမာကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက 

ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း တိုးတက္မႈအရွိဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ လိုက္ေဘးရီးယား၊ အီသီယိုး 

ပီးယား၊ ေမာ္လ္ဒိုက္ဗ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ အေရွ႕တီေမာႏွင့္ ရဝမ္ဒါတို႔က ရပ္တည္ေန 

သည္။

wHO ၏စာရင္းအရ ကမာၻေပၚတြင္ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း အတိုေတာင္းဆံုး ႏုိင္ငံမ်ား 

အျဖစ္ ဆာဟာရႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားက ရပ္တည္ေနၿပီး အန္ဂိ ု

လာ၊ အလယ္ပိုင္းအာဖရိကျပည္ေထာင္စု၊ ခ်တ္ဒ္၊ အိုင္ဗရီကို႔စ္၊ ကြန္ဂို၊ လီဆိုသို၊  

မိုဇင္ဘစ္၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ဆီရာလီယြန္တို႔က ဇယားေအာက္ေျခသို႔ ေရာက္ေန 

ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကမာၻ႕ပ်မ္းမွ် အသက္အရွည္ဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းကို ဂ်ပန္ႏွင့္ အိုက္စ္လန္တို႔ဦးေဆာင္ေန
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အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ လူေနအိမ္ ၿခ ံ

ဝင္းအတြင္းထဲထိ အလည္လြန္ က်ဴး 

ေက်ာ္လာသည့္ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင ္

အား သက္ဆိုုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက 

ဖမ္းဆီးခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကုန္က 

ဖေလာ္ရီဒါမွ ဂၽြ န္ဘန္ေတးႏွင့္ ရွရြန္ဘန ္

ေတးတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ နံနက္အ႐ုဏ ္

မတက္မီတြင္ ၿခံထဲရွိ ေရကူးကန္အတြင္း 

မွ ဆူဆူညံညံအသံမ်ားကို ၾကားခဲ့ရ 

သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသား 

ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔ သတိႀကီး 

ႀကီးျဖင့္ ထြက္ၾကည့္ၾကသည့္အခါ ဖိတ ္

ေခၚမထားသည့္ ၈ ေပ၊ ၃ လက္မ 

အရွည္ရွိ ဧည့္သည္ေတာ္ကို ေတြ႕ခဲ့ရ 

ျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ေနရာမွ 

ေရာက္လာမွန္း အေသအခ်ာ မသိရ 

ေသးသည့္ သားစားသတၱဝါႀကီးမွာ ေရ 

ကူးကန္ထဲတြင္ ေဆာ့ကစား ေပ်ာ္ျမဴး 

လွ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ေနာက္ ရွရြန္တို႔၏ ဖုန္းဆက္ 

သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ဖေလာ္ရီဒါ သား 

႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနမွ  

တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ယင္းမိေက်ာင္းမ 

ႀကီးကို လာေရာက္ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ 

၎သည္ မိေက်ာင္းေမြးျမဴေရး စခန္း 

တစ္ခုသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း ခံရမည္ ျဖစ ္

သည္။ “အိပ္ရာက ထၾကည့္ေတာ့ ေရ 

ကူးကန္ထဲမွာ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ အရာတစ ္

ခုခု ေပါေလာေပၚေနတာ သတိထားမ ိ

တယ္” ဟု ရွရြန္ကဆိုသည္။ သူမက 

ထုိအရာသည္ မိေက်ာင္းႀကီးမွန္း 

သိလုိက္သည္ႏွင့္ အိမ္ထဲျပန္မေရာက္မီ 

မိမိ အကိုက္ခံရေတာ့မည္ဟု ေတြး 

ေတာ ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ေၾကာင္းလည္း 

ဖြင့္ဟခဲ့သည္။

ဂၽြ န္က “ပထမေတာ့ ရွရြန္ပဲ ထၾကည္ ့

တာ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြ န္ေတာ့္ကို အသည္း 

အသန္ လာႏိႈးတယ္။ ေရကူးကန္ထဲ 

မိေက်ာင္းေရာက္ေနလုိ႔တဲ့။ ကၽြ န္ 

ေတာ္လည္း အိပ္တစ္ဝက္၊ ႏိုးတစ္ဝက ္

နဲ႔ ထလုိက္သြားၿပီး အဲဒီေကာင္ႀကီးကိ ု

ေတြ႕မွ မ်က္လံုးျပဴးသြားတာ” ဟု ေျပာ 

ၾကားခဲ့သည္။ မိေက်ာင္းႀကီး ေဖာက္ဝင ္

လာသည့္အတြက္ ေရကူးကန္ေဘးမွ 

အကာအကြယ္ ဖ်င္စမွာမူ ျပန္ခ်ဳပ္ရ 

ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ “ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ 

တန္ပါတယ္။ ဒါက ေျပာစရာဇာတ္လမ္း 

ေကာင္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္သြားၿပီေလ။ လ ူ

တိုင္းဒါမ်ိဳးႀကံဳဖူးဖုိ႔လြယ္တာမွမဟုတ္ဘဲ” 

ဟု ရွရြန္က ရယ္ရယ္ေမာေမာ မွတ္ခ်က ္

ျပဳသြားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံတြင္ 

အေဆာက္အအံုတစ္ခု ၿပိဳက်ၿပီးေနာက္ 

လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု 

ယူဆရေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသတင္းမ်ား 

ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ၿပံဳယမ္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တည္ေဆာက ္

ေနသည့္ ေမွ်ာ္စင္အေဆာက္အအံု 

တစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ရန္ ခက ္

ခဲလွသည့္ မေတာ္တဆမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ ္

ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းအတြက္ေျမာက္ကိုရီးယား  

အာဏာပိုင္မ်ားကိုယ္တုိင္ကပင္ ျပည္သ ူ

မ်ားကို ျပန္ေတာင္းပန္ခဲ့ရေၾကာင္း 

Daily Mail ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ kcnA  

သတင္းဌာနသည္ ယခုမေတာ္တဆမႈ 

ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ 

ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အေရးေပၚ ကယ ္

ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ 

ေၾကာင္း ဝန္ခံသြားသည္။ ကြန္ျမဴနစ ္

ႏုိင္ငံ၏ အစိုးရပိုင္ သတင္းဌာန အေန 

ျဖင့္ ျပည္တြင္းမေတာ္တဆမႈ တစ္ခုကို 

ယင္းကဲ့သို႔ အတည္ျပဳခ်က္ ေပးျခင္းမွာ 

ရွားပါးလြန္းေသာ အေျခအေန တစ္ရပ ္

လည္း ျဖစ္သည္။

ကိုးကားသတင္းမ်ားအရ ၂၃ ထပ္ 

အေဆာက္အအံုတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ဆဲ 

အဆင့္တြင္ ၿပိဳက်ၿပီး လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ 

ေသဆံုး ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ႀကံဳခဲ့ေၾကာင္း 

Daily Mail ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ 

အေဆာက္အအံုမွာ ေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ ္

ေသာ္လည္း အၿပီးသတ္ေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္  

မိသားစုအခ်ိဳ႕ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ် ေန 

ထုုိင္ေနၿပီဟုလည္း သိရွိရသည္။ အစိုးရ 

ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယား 

အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္မ္ဂ်ံဳ 

အန္းသည္ပင္ အဆိုပါ အေျခအေန 

ေၾကာင့္ ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္ေနၿပီး  

ညပငအ္ပိမ္ေပ်ာ္ႏုငိ္ေအာငပ္ပူန္ေသာက 

ေရာက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုအေတာအတြင္း အင္တာနက္တြင္ 

ထြက္ေပၚလာသည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု၌ စစ ္

တပ္ဝတ္စံုႏွင့္ အရာရွိတစ္ဦးက ၿပံဳယမ္း 

ၿမိဳ႕ခံမ်ားကို ေတာင္းပန္ေနသည္ကို 

ေတြ႕ရွိရသည္။ kcnA က အေဆာက ္

အအံုၿပိဳက်သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က ္

အလက္ကို ေၾကညာျခင္းမရွိေသာ္လည္း  

တာဝန္ရွိသူမ်ားက အေစာတလ်င္ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင ္

ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာသြားသည္။

လူေနအိမ္ ေရကူးကန္ထဲထ ိ

က်ဴးေက်ာ္ဝင္လာသည့္ မိေက်ာင္း အဖမ္းခံရ

ေျမာက္ကိုရီးယား အေဆာက္အအံုၿပိဳက်မႈ 

လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ေသဆံုးဖြယ္ရွိ
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ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ MH370 

ေလယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထင္ေၾကး 

ဆန္ဆန္ ေရးသားထားသည့္ စာအုပ ္

တစ္အုပ္ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ မိသားစ ု

မ်ား ေဒါသထြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက ္

ျဖစ္မည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳလာဖြယ္ 

ရွိေနသည္။

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က မေလးရွား 

ေလေၾကာင္းလုိင္းပိုင္ MH370 

ေလယာဥ္သည္ ကြာလာလမ္ပူမွ 

ေဘဂ်င္းသို႔ ပ်ံသန္းရင္း ထူးဆန္းစြာ 

ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီး ထိုစဥ္ကတည္းက 

ေလယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မည ္

သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အစအန 

မွ် ရွာမေတြ႕ေတာ့ေခ်။ ယခုထြက္ရွိလာ 

သည့္ HM370: The Mystery အမည ္

ရွိ စာအုပ္တြင္ စာေရးသူ နီဂယ္လ ္

ေကာ္သြန္းက ယင္းေလယာဥ္သည္ စစ ္

ေရးေလ့က်င့္မႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္တြင္ 

မွားယြင္းပစ္ခ်ခံရျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း 

ခန္႔မွန္းေရးသားထားခဲ့သည္။

MH370 ၏ျဖစ္ရပ္ကို အေျခခံ ေလ ့

လာၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ခန္႔မွန္းေရး 

သားထားသည့္ စာအုပ္အတြင္း၌ ေလ 

ယာဥ္ပ်ံသန္းေနစဥ္ အဆိုပါ ေဒသ 

အတြင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနသည့္ ထိုင္း 

ႏွင့္ အေမရိကန္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ 

ပစ္မွတ္ျဖစ္သြားျခင္းဟု ယူဆႏုိင ္

ေၾကာင္းပါရွိသည္။ ထို႔အျပင္ စာေရးသ ူ

က ေလယာဥ္တြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ 

Software စနစ္မ်ားမွာ ႐ိုးရွင္းၿပီး 

ေခတ္ေနာက္က်လြန္းေၾကာင္းလည္း 

စြပ္စြဲသံုးသပ္ထားသည္။ လတ္တေလာ 

တြင္ အဆိုပါစာအုပ္ ထြက္ရွိလာျခင္းမွာ 

သေဘာထားကြဲလြဲစရာ အေျခအေန 

အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ 

ေလယာဥ္ေပ်ာက္ဆံုးေသာ အခ်ိန္တြင္ 

အဆိုပါေဒသရွိ ေရျပင္ထက္၌ အေမရ ိ

ကန္ႏွင့္ ထိုင္းေလတပ္မွတိုက္ေလယာဥ ္

မ်ား ပူးေပါင္းေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ေန 

ေၾကာင္း စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဆိုပါ စာအုပ္တြင္ MH370 ႏွင့္  

ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ 

ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ စာေရးသူက “ေလ 

ယာဥ္ေပၚ ပါသြားသူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕  

ကံၾကမၼာကို အနာက်င္ အထိခုိက္မရွိ  

ရင္ဆိုင္သြားရသလား၊ ဘာမွမသိလုိက ္

ဘဲ ျဖစ္ပ်က္သြားတာလား။ ဒါမွမဟုတ္  

ဧရာမ မီးေတာင္ႀကီးထဲမွာ ေသဆံုးသြား 

တာလား။ အ႐ူးတစ္ေယာက္ေယာက ္

ေၾကာင့္ ပ်က္က်သြားတာလား” အစရွ ိ

သည့္ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ပါရွိေနရာ 

က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားအတြက္ စိတ ္

ေသာက ပိုမိုႀကီးမားေအာင္ ႏိႈးဆြေပး 

သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္ခံေနရ 

သည္။

MH370 ကို  
တိုက္ေလယာဥ္မ်ား မွားယြင္းပစ္ခ်ခဲ့ျခင္းဟ ု
စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ သံုးသပ္ထား

ကိုလံဘီယာတြင ္

ဘတ္စ္ကားမီးေလာင္ၿပီး  

ကေလး ၃၁ ဦးေသဆံုး

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္စ ္

ကား မေတာ္တဆမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားရာ  

ကေလးငယ္ ၃၁ ဦး မီးေလာင္ေသဆံုး 

ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တနဂၤေႏြေန႔က ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း 

တြင္ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ဘတ္စ္ကား 

သည္ မီးစြဲေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း 

ၾကက္ေျခနီဌာနက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

ေသဆံုးသူ ၃၁ ဦးအျပင္ လူႀကီးတစ္ဦး  

ပါဝင္သည့္ ေနာက္ထပ္ ၂၅ ဦးမွာ ျပင္း 

ထန္သည့္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ ့

ၾကသည္။ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈသည္ 

ဖြန္ဒါဆီယြန္ၿမိဳ႕အနီး ဘာသာေရး ခရီး 

စဥ္တစ္ခု၌ ျဖစ္ပြားျခင္းဟု ဆိုသည္။ 

“ဒဏ္ရာရသူအမ်ားစုက ဒုတိယနဲ႔ တတ ိ

ယအဆင့္ မီးေလာင္ကၽြ မ္းမႈမ်ိဳး ခံထားရ 

ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေရး 

ေပၚအေျခအေနမွာ ရွိေနတုန္းပဲ” ဟု  

ဆန္တာမာရာေဆး႐ံုမွ ဆီဆာအူရီနာက 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၁ ႏွစ္မွ  

၈ ႏွစ္ၾကားအရြယ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဘာသာ 

ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုမွ ေနအိမ္သို႔ ျပန ္

လာစဥ္ အျဖစ္ဆိုးႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ျခင္းဟု ဖြန ္

ဒါဆီယြန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ လုဇ္စတယ္လာ 

ဒူရန္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာဆိ ု

သြားသည္။ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက ္

လာသူမ်ား၏ အဆိုအရ ဘတ္စ္ကား 

ဒ႐ိုင္ဗာသည္ ကားေပၚတြင္ ဓာတ္ဆ ီ

တိုင္ကီတစ္ခုတင္လာၿပီး ယင္းမွတစ ္

ဆင့္ မီးေလာင္မႈစတင္ျခင္းဟု သိရ 

သည္။ ရဲမ်ားကမူ ဘတ္စ္ကား၏ စက ္

ပိုင္းဆိုင္ရာ ခၽြတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင ္

ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

အခင္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ ယာဥ္ေမာင္း 

မွာ တိမ္းေရွာင္ေနၿပီး ေဒါသထြက္ေန 

သည့္ ေဒသခံမ်ားက ၎၏ ေနအိမ္သို႔ 

သြားေရာက္ကာ ေက်ာက္တံုးမ်ားျဖင့္ 

ပစ္ေပါက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း လာဒူရန္က 

ေျပာဆိုသြားသည္။
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ကမာၻ႕သမုိင္းတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ ့

ဒိုင္ႏိုေဆာ မ်ိဳးစိတ္သစ္၏ ႐ုပ္ၾကြင္းမ်ား 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

ရွာေဖြေတြ႕ရွိဖူးသမွ် ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ိဳး 

စိတ္ အားလံုးထက္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ 

ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခု၏ ႐ုပ္ၾကြင္း 

မ်ားကို အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံတြင္ ရွာေဖြ 

ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

႐ုပ္ၾကြင္းသုေတသန ပညာရွင္မ်ား 

က စေနေန႔တြင္ေတြ႕ရွိရသည့္ ႐ုပ္ၾကြင္း 

အပိုင္းအစမ်ားအရ မိမိတို႔သည္ ကမာၻ႕ 

သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အႀကီးဆံုး ဒိုင္ႏိ ု

ေဆာ မ်ိဳးစိတ္သစ္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီဟု 

အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အာဂ်င္တီးနားရွိ 

ခ်ဴဘက္ေဒသတြင္ ဒိုင္ႏိုေဆာႀကီး ၇ 

ေကာင္၏ ႐ုပ္ၾကြင္းသိုက္ႀကီးကို ေတြ႕ရွ ိ

ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု႐ုပ္ၾကြင္း တစ္ခ ု

စီကို ေလ့လာမႈအရ အဆိုပါ ဒိုင္ႏိုေဆာ 

မ်ိဳးစိတ္သည္ အလ်ားမီတာ ၄၀ မွ်ရွိၿပီး  

အေလးခ်ိန္ တန္ခ်ိန္ ၈၀ မွ်ထိ ႀကီးထြား 

ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ယံုၾကည ္

ခဲ့သည္။ ထိုပမာဏသည္ ယခင္က  

ကမာၻ႕အႀကီးမားဆံုး ဒိုင္ႏိုေဆာအျဖစ္  

စံခ်ိန္တင္ထားသည့္ အာဂ်န္တီႏိုေဆာ 

ရပ္စ္ကို ေက်ာ္တက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုေတြ႕ရွိသည့္ ႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားသည္ 

ဧရာမ ဒိုင္ႏိုေဆာႀကီး အမ်ားစု၏ ထံုးစ ံ

အတိုင္း အသီးအရြက္စား သတၱဝါမ်ား 

သာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “႐ုပ္ၾကြင္း 

ေတြက ေတာ္ေတာ့္ကို ျပည့္စံုတယ္။  

အရြယ္အစား၊ အေလးခ်ိန္ကို တိတိက် 

က် ခန္႔မွန္းႏုိင္ေလာက္တဲ့ထိ အေျခ 

အေန ေကာင္းေနေသးတယ္” ဟု တူး 

ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္သည့္ သုေတ 

သီ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဟိုေဆးလူးဝစ္ ကာ 

ဘယ္လီဒိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခ ု

႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားအရ ယင္းဒိုင္ႏိုေဆာႀကီး 

တစ္ေကာင္သည္ မီနီထရပ္ကား ႏွစ္စင္း 

စာမွ်ရွည္လ်ားၿပီး အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ 

အာဖရိကဆင္ႀကီး ၁၄ ေကာင္စာမွ် ရွ ိ

လိမ့္မည္ဟုလည္း ကာဘယ္လီဒိုက 

ရွင္းျပခဲ့သည္။

ယခုေတြ႕ရွိသည့္ ဒိုင္ႏိုေဆာ မ်ိဳးစိတ ္

သစ္ကို ေခၚေဝၚမည့္ အမည္သတ္မွတ ္

ခ်က္ကို မေရြးခ်ယ္ရေသးေခ်။ ၎ဒိုင္ႏိ ု

ေဆာမ်ားသည္ ၇ ေကာင္ အုပ္စုလိုက္ 

သြားလာရင္း တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေသ 

ဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ဟန္ရွိေၾကာင္း သုေတသ ီ

မ်ားကယူဆထားသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က  

အဆိုပါေနရာကို ေက်းလက္ေဒသေန 

အလုပ္သမားတစ္ဦးက မေတာ္တဆ 

သတိျပဳ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္

မွစတင္ကာ ဒိုင္ႏုိေဆာ႐ုပ္ၾကြင္းမ်ား ရွာ 

ေဖြတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းကို အစျပဳခဲ့ျခင္းဟု 

သိရွိရသည္။

႐ုပ္ၾကြင္းေတြက ေတာ္ေတာ့္ကို ျပည့္စံုတယ္။ အရြယ္အစား၊  
အေလးခ်ိန္ကို တိတိက်က် ခန္႔မွန္းႏုိင္ေလာက္တဲ့ထိ အေျခအေန 
ေကာင္းေနေသးတယ္
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ဆစ္ဒနီကမ္းလြန္သို႔ အခ်ိန္ေစာေရာက္ရွိလာသည္ ့

ဧရာမ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ား
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ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ရွိ ဘြန္ဒီကမ္းေျခတြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ေစာစီး 

စြာေရာက္ရွိလာသည့္ ဧရာမဧည့္သည္ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ား လႈပ္လႈပ္ရွားရွား 

ျဖစ္ေနၾကသည္။

ေနျခည္ျဖာဆင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရႊေရာင္လႊမ္းေနေသာ ကမ္းေျခ၌ အပန္းေျဖ 

ေနေသာ လူအမ်ားသည္ သမုဒၵရာဘက္မွခ်ဥ္းကပ္လာသည့္ ေက်ာခံုးေဝလငါးႀကီး 

မ်ားကို အုပ္စုလိုက္ အေရအတြက္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

အနည္းဆံုး အေရအတြက္ ဆယ္ဂဏန္းမွ်ရွိမည့္ ေဝလငါးႀကီးမ်ားသည္ ဆစ္ဒနီ  

ကမ္းလြန္သို႔ အုပ္စုဖြဲ႕ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဝလငါးေစာင့္ၾကည့္ရာသီ အစျပဳၿပီျဖစ ္

ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ႏို႔တိုက္သတၱဝါႀကီးမ်ားကို ဘြန္ဒီကမ္းေျခႏွင့္ 

ဘိုတနီပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရာသီအလုိက္ ေဝလငါးမ်ား ဆစ္ဒနီကမ္းလြန္သို႔ ေရာက္ရွိလာတတ္ေသာ္လည္း 

ယခုႏွစ္မွာမူ သာမန္ထက္ေစာေနသျဖင့္ လူအမ်ား အံ့ဩေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ 

ေကာင္ေရ ၂၀၀၀၀ မွ်ရွိေသာ ေဝလငါးမ်ားသည္ ဆစ္ဒနီကမ္းေျခကို ျဖတ္သန္းကာ 

ကြင္းစ္လန္တစ္ေလွ်ာက္ ပိုမိုပူေႏြးေသာ ေရျပင္ဘက္သို႔ ကူးခတ္သြားေလ့ရွိသည္။ 

ထိုကာလမ်ိဳးတြင္ ေဝလငါးခ်စ္သူမ်ားက ၎တို႔ကို အနီးကပ္ခ်ဥ္းကပ္ ၾကည့္႐ႈေလ့  

ရွိၾကေၾကာင္း သိရသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သာမန္ထက္ အခ်ိန္ေစာၿပီး ေရာက္လာ 

သည့္ ေက်ာခံုးေဝလငါးမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္၊ ဆစ္ဒနီ၏ ေဝလငါးေစာင့္ၾကည့္ရာသီ 

အစျပဳၿပီဟု သတ္မွတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

“အခ်ိန္ေစာေသးတယ္ဗ်။ ေဝလငါးေတြ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ၾကတဲ့ ရာသီမွာ ခုလို  

အေစာပိုင္းကတည္းက အေရအတြက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျမင္ရတယ္ဆိုတာ ဆန္း 

တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္” ဟု ဆစ္ဒနီ ေဝလငါးေစာင့္ၾကည့္အသင္းမွ ယိုနက္စ္ 

လိဘ္စ္ရွနာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ကပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္၊ ၆ ႏွစ္အတြင္း အဆိ ု

ပါေဒသမွ ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ေဝလငါးမ်ားအေရအတြက္သည္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 

ဝန္းက်င္မွ်ထိ တျဖည္းျဖည္း တိုးပြားလာေနေၾကာင္းလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ “ဒ ီ

ႏွစ္မွာေတာ့ သားေပါက္ေလးေတြ အပါအဝင္ ၂၂၀၀၀ ေလာက္ထိ ေတြ႕ရဖို႔ 

ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ အရင္ကေတာ့ အေကာင္ေရ ၂၀၀၀၀ ေလာက္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ ္

မွာ ေနာက္ထပ္ ၂၀၀၀ ေလာက္ တိုးလာမယ္ထင္ပါတယ္” ဟုလည္း ၎က ေျပာဆု ိ

သြားသည္။


