
မီဒီယာနယးပယးတျငး အမုနး့ပျာ့ေစသညး ံအသဵု့အႏႈနး့မ္ာ  ့ေရြာငးရြာ့်ခငး  ့

အာဖရိက စာနယးဇငး့နယးပယးတျငး သေဘာထာက့ျဲလျဲမ္ာ့အေပၐ နာ့လညးမႈရြိေစရနး ႀကိဳ့ပမး့မႈ 

 

အမုနး့ပျာ့ေစသညး ံအသဵု့အႏႈနး  ့

စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာက့ စစးေဆ့အကဲ်ဖစးရမညးံ အခ္ကးငါ့ခ္ကး 

ယေန႔ေခတးသတငး့ခနး့သညး  စိနးေခၐမႈမ္ာ့ရြိေနသညးံ ေနရာတစးခု်ဖစးလာသညး။ ယြဥးၿပိဳငးမႈမ္ာ့ရြိလာ 
သညးံ မီဒီယာေလာကတျငး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး အရြိနးအဟုနး်ပငး့စျာ စီ့ဆငး့ေနၿပီ့ 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညးစစးေဆ့ရနး အခ္ိနးအနညး့ငယးသာရြိေသားလညး့  
သတငး့ေရ့သာ့်ခငး့ဆိုငးရာ က္ငးံွတးမ္ာ့ကုိ  လုိကးနာက္ငးံသုဵ့ရမညး်ဖစးသညး။ 

သုိ႔ေသား အမုနး့ပျာ့ေစမညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ ၾကဵဳေတျ႔လာရေသာအခါတျငး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ႏြငးံ 
အယးဒီတာမ္ာ့ အေန်ဖငးံ မလုိလာ့အပးေသာအေၾကာငး့တရာ့မ္ာ့ႏြငးံ  
်ပႆာနာ်ဖစးေပၐေစမညးံအေ်ခအေနမ္ာ့  ်ဖစးလာႏုိငးဖျယး ရြိ၊မရြိ ကုိ အခ္ိနးယူ ဆုဵ့်ဖတးရမညး။ 

လျနးခံဲသညးံ ႏြစးအမ္ာ့အတျငး့က အာဖရိကတုိကးႏိုငးငဵမ္ာ့မြ မီဒီယာအဖျဲ႔အစညး့အခ္ဳိ႕သညး မိမိတုိ႔၏ 
မီဒီယာလုပးပိုငးချငးံကုိအသုဵ့ခ္ၿပီ့ မတညးၿငိမးသညးံအေ်ခအေနမ္ာ့တျငး 
ွါဒ်ဖနး႔ခ္ိေရ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အ်ဖစး  လုပးေဆာငးလာၾကသညး။ ေဒသတျငး့်ဖစးပျာ့သညးံ 
်ပႆနာမ္ာ့တျငး စုိ့ရိမးထိတးလနး႔ဖျယးရာေကာငး့သညးအထိ  ပါွငးခံဲၾကသညး။ ဥပမာ ရွမးဒါႏြငးံ 
ကငးညာႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး ်ဖစးပျာ့သညးံ အစျနး့ေရာကး်ပႆနာ မ္ာ့တျငး အဆုိပါမီဒီယာမ္ာ့က 
မသငးံ်မတးသညးံ အဖျဲ႔မ္ာ့အၾကာ့တျငး ဆုိ့ရျာ့လျနး့သညးံ ်ပႆနာမ္ာ့ကုိ  ်ဖစးေပၐေစရနး 
လုပးေဆာငးခံဲသညး။  

ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ ်ပညးံႏြကးေနသညးံ ကမၻာႀကီ့တျငး ႏုိငးငဵေရ့သမာ့မ္ာ့ႏြငးံ စစးတပး၊ ယဥးေက့္မႈ၊ 
ဘာသာေရ့ႏြငးံ လူမ္ဳိ့ေရ့ဆိုငးရာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ အချငးံအေရ့ကုိေခ္ာငး့ေနသူမ္ာ့က  မီဒီယာအာ့ 
အသုဵ့ခ္ေနၾကသညး။ ထုိ႔ေၾကာငးံ အေၾကာငး့အရာပုိငး့ဆိုငးရာ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာမ္ာ့်ဖစးသညးံ  သတငး့ 
ေရ့သာ့မႈမ္ာ့တျငး အေတားဆုဵ့သတငး့သမာ့မ္ာ့သညးပငးလ္ငး ၎တို႔၏ ေထာငးေခ္ာကးအတျငး့ 
အမြာ့အယျငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးသျာ့မိတတးသညး။  

သတငး့ခနး့အတျငး့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ လျဲေခ္ားသျာ့်ခငး့၊ စကာ့လုဵ့မ္ာ့၏ 
ေနာကးဆကးတျဲရလာဒးမ္ာ့ကုိ ေကာငး့စျာနာ့မလညး်ခငး့ႏြငးံ  အသုဵ့်ပဳလိုကးသညးံ ဓာတးပုဵမ္ာ့ေၾကာငးံ 
အမုနး့တရာ့ႏြငးံဆူပူမႈမ္ာ့ကုိ ်ဖစးေစသညးံ မီဒီယာအဖျဲ႔အစညး့တစးခု ်ဖစးသျာ့ေစႏိုးငးသညး။ 



သတငး့သမာ့အမ္ာ့စုအေန်ဖငးံ  အမြနးတရာ့ကုိ ေဖား်ပရနး၊ သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့က ေ်ပာဆုိသညးံ 
အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံ မညးသူက ေ်ပာဆုိသညးတုိ႔ကုိ တငး်ပရနး တာွနးရြိေၾကာငး့ နာ့လညးသညး။ 
သုိ႔ေသား ထိခိုကးမႈအနညး့ဆုဵ့်ဖစးေစရနး  မီဒီယာနယးပယးတျငး လကးခဵက္ငးံသုဵ့ေနသညးံ အေရ့ႀကီ့ၿပီ့ 
အေ်ခခဵက္ေသာစညး့မ္ညး့မ္ာ့တျငး  ခ္ိနးညြိမႈကုိ ရဵဖနးရဵခါ တိက္စျာ ေဆာငးရျကးမႈမရြိဘဲ ်ဖစးတတး 
သညး။  

သုိ႔ေသား မညးသညးံအရာသညး လကးခဵႏိုငးဖျယးရြိ်ခငး့ႏြငးံ  မညးသညးံအရာသညး လကးခဵႏုိးငးဖျယးမရြိ်ခငး့ 
ဆုိသညးကုိ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ မညးကံဲသို႔ ဆုဵ့်ဖတးရမညးနညး့။ မညးသညးံအေၾကာငး့အရာက 
်ပႆနာကုိ ်ဖစးပျာ့ေစႏုိငးေၾကာငး့  အကဲ်ဖတးမႈကုိ ေန႔စဥး လုပးငနး့တာွနးတျငး မညးကံဲသုိ႔ 
လိုကးနာက္ငးံသုဵ့ႏိုငးမညးနညး့။   

မီဒီယာက႑အသီ့သီ့အေန်ဖငးံ အမုနး့စကာ့ကုိ်ဖစးေစသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ 
တိတိက္က္ဆုဵ့်ဖတးရာတျငး အခကးအခဲမ္ာ့ ၾကဵဳေတျ႔ရတတးသညး။ အမုနး့တရာ့်ဖစးေစသညးံ 
ေရ့သာ့မႈဆုိသညးံ အဓိပၸါယးသတးမြတးခ္ကးႏြငးံပတးသကး၍ တစးႏုိငးငဵႏြငးံ တစးႏုိးငးငဵ သတးမြတးခ္ကး 
ကျာ်ခာ့ႏုိငးသညး။  

အဆုိပါ အခကးအခဲ်ပႆနာမ္ာ့ကုိ ေက္ားလျႊာ့်ဖတးေက္ားႏုိးငးရနး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ 
သကးဆိုးငးရာ နယးပယးအသီ့သီ့မြ လူမ္ာ့က ၎တို႔၏ အေၾကာငး့မ္ာ့ကုိ ေ်ပာဆုိမႈႏြငးံပတးသကး ၍ 
က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနး  လုိအပးမညး။  ၎တုိ႔ေ်ပာသညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိသာ  
စဥး့စာ့ရနးမကဘဲ ရညးရျယးခ္ကးကုိပါ စဥး့စာ့ရနးလုိအပးသညး။ ဥပေဒေၾကာငး့အရ သာမက 
လူမႈေရ့အရပါ ယငး့ကံဲသုိ႔ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနး လုိအပး်ခငး့်ဖစးသညး။ ယငး့သုိ႔ လုပးေဆာငး်ခငး့သညး 
က္ငးံွတးပုိငး့အရ လုိကးနာရမညးံွတၱရာ့်ဖစးသညး။ 

အေၾကာငး့အရာတစးခုႏြငးံပတးသကး၍ စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့ စမး့သပး အကဲ်ဖစးရာတျငး အသုဵ့်ပဳႏိုငး 
သညးံ အခ္ကးငါ့ခ္ကးကုိ EIN အၾကဵေပ့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့က စုစညး့ထာ့ၿပီ့ ႏုိငးငဵတကာစဵႏႈနး့မ္ာ့ေပၐတျငး 
အေ်ခခဵထာ့သညး။ က္ငးံွတးပိုငး့ဆုိငးရာလုိကးနာရမညးံ  အေၾကာငး့အရာတစးခုတျငး 
ေ်ပာဆုိသညးံအေၾကာငး့အရာႏြငးံ ေ်ပာဆုိသူႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ႏြငးံ အယးဒီတာမ္ာ့အာ့ 
အေထာကးအပံဵ်ဖစးေစႏိုငးမညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ စုေဆာငး့်ခငး့၊ ်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငးံ 
်ဖနး႔ေွ်ခငး့တုိ႔တျငး မညးကံဲသို႔ လုပးေဆာငးရမညးကုိ ယခုအခ္ကးမ္ာ့က သိရြိေစႏိုငးမညး်ဖစးသညး။ 

 

 

 



ပထမအခ္ကး 

အေၾကာငး့အရာႏြငးံ ေ်ပာဆိုသညးံပဵုစ ဵ

ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ေ်ပာဆုိလာသညးံအေၾကာငး့အရာတစးရပးသညး  ေဒါသသငးံမသငးံ၊ 
ရညးရျယးခ္ကးႏြငးံ ေ်ပာဆုိလာသညးံ ပုဵစဵကို ဆုဵ့်ဖတးရမညး။ စိတးလႈပးရြာ့ ဆူပူလျယးေသာ 
နာ့ေထာငးသူမ္ာ့အာ့ ေ်ပာဆုိရာတျငး ကေဖ့တစးခု သုိ႔မဟုတး အရကးဆုိငးတစးခု အတျငး့မြ 
လူတစးဦ့ႏြငးံ အဖျဲ႔အစညး့ငယးတစးခုအတျငး့၊  လူအမ္ာ့အာ့ ေ်ပာဆုိရသူတစးဦ့၏ ေ်ပာဆုိမႈမ္ာ့ 
ကျာ်ခငး့ႏုိငးမညး်ဖစးသညး။  

လူအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး တစးဖကးသာ့ကုို စိတးဆုိ့စိတးပ္ကးေစႏုိငးေသာ အယူအဆ၊ 
အေတျ့ အေခၐမ္ာ့ရြိေနတတးသညး။ အဆုိပါ ေတျ့ ေခၐယူဆမႈမ္ာ့သညး ရာဇွတးမႈ 
တစးခုမဟုတးသကံဲသုိ႔ ယငး့ကံဲသုိ႔ ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ ်ခငး့သညးလညး့ ရာဇွတးမႈတစးခုမဟုတးေပ။ 
(ယငး့ကံဲသုိ႔ ထုတးေဖားေ်ပာဆုိ်ခငး့သညး အငးတာနကးႏြငးံ လူမႈကျနးရကးမီဒီယာမ္ာ့တျငး မၾကာမခဏ 
ေတျ႔ရတတးသညး) သုိ႔ေသား ၎တုိ႔ သုဵ့ႏႈနး့သညးံ စကာ့လုဵ့မ္ာ့ႏြငးံ ပုဵမ္ာ့သညး အၾကမး့ဖကးမႈလုပးရနး 
ေသျ့ ထုိ့လႈဵ႔ေဆားမႈမ္ာ့ ပါွငးပါက အဖ္ကးသေဘာေဆာငးသညးံ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့်ဖစးသညး။   

ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိတုိ႔ကုိယးတုိငး ေမ့်မနး့ရမညးမြာ ေ်ပာဆုိလာသညးံ အေၾကာငး့အရာသညး 
အႏၱရာယးရြိႏိုငးသလာ့၊ ဥပေဒအရ အေရ့ယူခဵရႏိုငးသလာ့၊ အ်ခာ့သူမ္ာ့အတျကး 
အမုနး့တရာ့သုိ႔မဟုတး အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးလာႏိုငးသလာ့၊  ရဲမ္ာ့ႏြငးံ ်ပႆနာ်ဖစးလာႏုိငးသညးံ 
အေၾကာငး့အရာကုိ တစးစုဵတစးဦ့က ေ်ပာဆုိ်ခငး့သညး သတငး့တစးခု်ဖစးလာႏုိငးသညး။ သုိ႔ေသား  
အဆုိပါအေၾကာငး့အရာကုိ မိမိကကုိ့ကာ့ေရ့သာ့ပါက တရာ့စျဲဆုိမႈခဵရ ႏုိငးဖျယးရြိမႈကုိ 
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ သတိ်ပဳရမညး။ 

ဒုတိယအခ္ကး 

စီ့ပျာ့ေရ့၊ လူမႈေရ့ႏြငး ံႏိုငးငဵေရ့အေ်ခအေန 

အႏၱရာယးမ္ာ့ၿပီ့ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ ေ်ပာဆုိမႈမ္ာ့သညး အခကးအခဲၾကဵဳေတျ႔ေနသညးံ အခ္ိနးမ္ာ့၊ 
လူမႈအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ တငး့မာမႈ်ဖစးေပၐေနခ္ိနးႏြ ငးံ ႏုိငးငဵေရ့သမာ့အခ္ငး့ခ္ငး့  တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ 
တုိကးခုိကးေနသညးံအခ္ိနးမ္ာ့တျငး ်ဖစးေပၐတတးသညး။ 

ေ်ပာဆုိတငး်ပမႈတစးခုကုိ လုပးေဆာငးမညးံအခါတျငး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ်ပညးသူမ္ာ့အၾကာ့ 
်ဖစးေပၐေနသညံး အေ်ခအေနကုိ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရမညး။  ႏုိငးငဵေရ့အုပးစုတစးဖျဲ႔ႏြငးံအၾကာ့  
အ်ပနးအလြနး စိနးေခၐမႈမ္ာ့်ဖစးေပၐတတးသညးံ ေရျ့ ေကာကးပျဲ မဲဆျယးစညး့႐ုဵ့မႈႏြငးံ အမ္ာ့၏ 



စိတးွငးစာ့မႈကုိ ရရြိေအာငး ႀကိဳ့ပမး့ၾကစဥးတျငး တစးဖကးႏြငးံတစးဖကး အမ္ကးေဒါသသငးံေစသညးံ 
ေနာကးေၾကာငး့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ မြတးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပဳတတးၾကသညး။ အဆုိပါ မြတးခ္ကးမ္ာ့ သညး 
မြ္တမႈရြိ မရြိ၊ အခ္ကးအလကးေပၐ အေ်ခခဵမခဵႏြငးံ ်ဖစးေပၐေနသညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၍ 
က္ဳိ့ေၾကာငး့ဆီေလ္ားမႈ ရြိမရြိကုိ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဆုဵ့်ဖတးရမညး။ 

အမုနး့ပျာ့ေစသညးံ အေၾကာငး့အရာတစးခုကုိ တုိကး႐ုိကးကုိ့ကာ့်ခငး့ႏြငးံပတးသကး၍ မိမိတုိ႔အေန်ဖငးံ 
သဵသယရြိေနပါက ေစားကာ့မႈ်ဖစးေစသညးံ မြတးခ္ကးမ္ာ့ကို အတိအက္ တုိကး႐ိုကး်ပနးလညးေဖား်ပ်ခငး့  
မ်ပဳသငးံေပ။  

ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အာ့လုဵ့ သတိထာ့ရမညးံအခ္ကးမြာ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့စုမ္ာ့  
ႏြငးံလူမ္ဳိ့ႏျယးႏြငးံလူနညး့စုမ္ာ့အေပၐ ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈ်ဖစးေစသညးံ ေ်ပာဆုိတငး်ပမႈမ္ာ့ မလုပးမိေစရနး 
သတိ်ပဳရမညး။ 

ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ အာ့လုဵ့၏ အချငးံအေရ့ကုိ ေလ့စာ့ရေသာေၾကာငးံ ၎တုိ႔အာ့ 
အသုဵ့ခ္ကာ မိမိတုိ႔မီဒီယာအေပၐ စိတးွငးစာ့လာေအာငး မလုပးေဆာငးရေပ။  

ေရႊ႕ေ်ပာငး့အေခ္်ခမႈဆုိငးရာ  သုေတသနေဆာငးရျကးခ္ကးႏြငးံ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့အေပၐ 
အေ်ခခဵထာ့သညးံ ပညာရြငးမ္ာ့၏ ေဆျ့ ေႏျ့ ်ငငး့ခုဵပျဲတစးခုသညး  သူတစးပါ့ကုိ 
ထိပါ့ပုတးခတး်ခငး့မရြိေစဘဲ မြ္တမႈရြိႏုိငးေသားလညး့ လူအမ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိတုိ႔၏ လုဵ်ခဵဳမႈႏြငးံ 
အနာဂတးေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့အေပၐ မေသခ္ာစုိ့ရိမးမႈမ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့သညး  အႏၱရာယး 
ရြိေစႏိုငးသညး။  

ထုိ႔ေၾကာငးံ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိတုိ႔ကုိယးတိုငး ေမ့်မနး့ရနး လုိသညးံအခ္ကးမြာ မိမိတုိ႔၏ 
ေဖား်ပေရ့သာ့ခ္ကးေၾကာငးံ ်ပညးသူမ္ာ့အေပၐ မညးကံဲသုိ႔ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ 
ခ္ကး်ခငး့်ဖစးလာႏိုငးမညးနညး့။  ယငး့ကံဲသုိ႔ ေရ့သာ့ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့သညး  လုဵ်ခဵဳမႈကုိ ်ဖစးေစႏုိငးသလာ့။ 
ေရ့သာ့တငးဆကးမႈပုဵစဵႏြငးံ  ရညးရျယးခ္ကးသညး အေ်ခအေနကုိ ပုိမုိဆုိ့ရျာ့ေစသလာ့၊ 
ပုိမုိေကာငး့မျနးလာေစႏိုးငးသလာ့။  ယငး့ကဲံသုိ႔ ေရ့သာ့ေဖား်ပခ္ကးေၾကာငးံ  မညးသူတုိ႔အေပၐ 
ဆုိ့က္ဳိ့မ္ာ့ သကးေရာကးသျာ့ေစႏိုငးသနညး့။  

 

===- 

တတိယအခ္ကး 

ေ်ပာဆုိသူ၏ ရာထူ့ သုိ႔မဟုတး အဆငးံ 



ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့သညး အမုနး့ တရာ့်ဖစးပျာ့ေစသညးံ  အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ ေရ့သာ့သူမ္ာ့အ်ဖစး 
စျပးစျဲခဵရတတးသညး။ သတငး့သုဵ့သပးအခ္ကးေၾကညာသူအခ္ဳိ႕သညး အချငးံသငးံပါက အမ္ကးသငးံေစၿပီ့ 
ၾကမး့တမး့ေသာ ေ်ပာဆုိမႈမ္ာ့ကုိ ေ်ပာမိတတးေသားလညး့ အေၾကာငး့အရာအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ဂ္ာနယး 
လစးမ္ာ့ႏြငးံ မီဒီယာမ္ာ့သညး အ်ခာ့သူမ္ာ့က ႐ုနး႔ရငး့ၾကမး့တမး့စျာ ေ်ပာဆုိထာ့သညးမ္ာ့ကုိ 
်ပနးလညးေဖား်ပေသာအခါတျငး အ်ပစးရြိႏုိငးသညး။  

အထူ့သ်ဖငးံ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ႏြငးံ မီဒီယာမ္ာ့သညး မီဒီယာတုိ႔၏ အထာကုိ ေကာငး့စျာနာ့လညးၿပီ့ 
ကိုယးက္ငးံမေစာငးံထိနး့ေသာ ႏုိငးငဵေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံအစုအဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး  မီဒီယာမ္ာ့ 
ကုိ လြညးံစာ့အသုဵ့ခ္တတးသညး။ ၎တုိ႔က ်ပႆနာမ္ာ့ကုိ ပုိမုိႀကီ့ထျာ့ေစၿပီ့ က္ဳိ့ေၾကာငး့ ဆီေလ္ား 
မႈမရြိေသာ သုဵ့သပးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ အယူအဆမ္ာ့အတျကး မီဒီယာကုိ အသုဵ့ခ္ကာ သူတစးပါ့တုိ႔၏ 
စိတးကုိ လႈပးရြာ့ေစသညးံ ေ်ပာဆုိမႈမ္ာ့ ႏြငးံ အယူအဆမ္ာ့သညး မညးမြ္ပငး ်ပႆနာ်ဖစးႏုိငးေစကာမူ   
အမ္ာ့်ပညးသူသုိ႔ ထုတးေဖားႏုိးငးရနး မီဒီယာမ္ာ့ကုိ အာ့ထာ့ၾကသညး။  

ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ႏြငးံ အယးဒီတာမ္ာ့ အေန်ဖငးံ တစးစုဵတစးဦ့က တုနးလႈပးမႈ်ဖစးႏိုငးဖျယးရာ ေ်ပာဆုိလာမႈ 
အာ့လုဵ့သညး သတငး့မဟုတးေပ။ သတငး့အ်ဖစးေဖား်ပမညးံ အေၾကာငး့အရာႏြငးံ ေ်ပာဆုိလာသူ၏ 
အဆငးံအတနး့ႏြငးံဂုဏးသတငး့တုိ႔ကုိလညး့  ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရမညး။  

စာဖတးပရိတးသတးကုိ လြညးံစာ့အသုဵ့ခ္ႏုိငးစျမး့ရြိၿပီ့  ်ပႆနာရြာတတးေသာ ႏုိးငးငဵေရ့သမာ့သညး 
အဆုိ့်ဖစးေစမညးံ အေ်ခအေနသုိ႔မဟုတး အရညးအေသျ့ မ်ပညးံွဘဲ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ သုဵ့သတးခ္ကး 
မ္ာ့ကုိ ေပ့ေသာေၾကာငးံ ၎တုိ႔အာ့ မီဒီယာမ္ာ့တျငး မေဖား်ပသငးံေပ။ 

ထငးရြာ့လူသိမ္ာ့်ခငး့ မရြိေသာသူမ္ာ့က အမုနး့ပျာ့ေစမညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ  ေ်ပာဆုိလာပါ 
ကလညး့ ၎တုိ႔၏ ေ်ပာဆုိခ္ကးမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ခ္နးလြပးထာ့ခံဲရမညး။ 

 

စတုတၳအခ္ကး 

စကာ့လုဵ့မ္ာ့၏ သကးေရာကးမႈ 

အထကးတျငး ေဖား်ပထာ့သညးံအတိုငး့ သီ့်ခာ့ေတျ႔ဆုဵေ်ပာရမႈမ္ာ့အာ့  အမ္ာ့ေရြ႕တျငး 
ေ်ပာဆုိေသာအခါ ထုတးေဖားမတငး်ပသငးံသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ ပါွငးႏိုငးသညး။ သုိ႔ေသား 
သူတစးပါ့အာ့ ထိိခုိကးမႈအနညး့ဆုဵ့်ဖစးေစရနး  လုိအပးၿပီ့ အမုနး့ပျာ့ေစမညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ 
မပါွငးေစရနး ေစာငးံထိနး့ရမညးံ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ မခ္ဳိ့ေဖာကးရေသားလညး့ ယငး့သတးမြတး 



ခ္ကးမ္ာ့သညး  ယခုေခတးေပၐ ဒီယာမ္ာ့ႏြငးံ အငးတာနကးမ္ာ့ေပၐတျငး ေရ့သာ့ေ်ပာဆုိေသာအခါ 
ေ်ပာငး့လဲသျာ့တတးသညး။  

ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိတုိ႔ ေရ့သာ့ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့၏  သကးေရာကးမႈအတိုးငး့အတာကုိ ထညးံ 
သျငး့စဥး့စာ့ရမညး။ မိမိတုိ႔ေရ့သာ့သညးံအေၾကာငး့အရာတစးခုသညး  အခုိကးအတနး႔်ဖစးပျာ့်ခငး့လာ့၊  
ၾကမး့တမး့မုနး့တီ့မႈပါသညးံ အသုဵ့အႏႈနး့မ္ာ့ကုိ အထိနး့အကျပးမဲ သုဵ့ႏႈနး့်ခငး့လာ့၊ တမငးတကာၾကဵ 
ရျယးကာ ထပးမဵေဖား်ပေနသလာ့ ဆုိသညးတုိ႔ကုိ စဥး့စာ့ရနး လုိအပးသညး။  

သတငး့်ဖစးေစေလာကးၿပီ့ ရညးရျယးထာ့ေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ့အာ့ ေ်ဖဆုိရာတျငး လုပးေလံလုပးထရြိသညးံ 
ပုဵစဵ ်ဖစးႏိုငးသကံဲသုိ႔ တမငးၾကဵရျယး ေ်ဖဆုိ်ခငး့်ဖစးႏိုငးေၾကာငး့ကုိလညး့  ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရမညး။  
လူမ္ဳိ့ေရ့၊ ဘာသာေရ့သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈ ပုဵစဵတစးမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ အေ်ခခဵကာ အ်ခာ့သူမ္ာ့ 
အာ့ ရနးလုိမႈ်ဖစးေပၐလာေစရနး  တမငးၾကဵရျယးကာ ထပးခါတလဲလဲ ေ်ပာဆုိမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငး 
တတးေၾကာငး့ကိုလညး့ သိရြိရမညး။  

 ပဥၥမအခ္ကး 

ေ်ပာဆုိး်ခငး့၏ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ 

ပုဵမြနးအာ့်ဖငးံ က္ငးံွတးေစာငးံထိနး့ေသာ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ႏြငးံ ဗဟုသုတၾကျယးွေသာ အယးဒီတာမ္ာ့ 
အေန်ဖငးံ တစးစုဵတစးဦ့က ေ်ပာဆုိလာေသာအေၾကာငး့အရာတစးခုသညး  တစးဦ့တစးေယာကးခ္ငး့စီ  
သုိ႔မဟုတး အုပးစုမ္ာ့ဒ လူ႔အချငးံအေရ့အေပၐ တိုကးခိုကးမႈ သုိ႔မဟုတး ထိခိုကးနစးနာေစမႈ ်ဖစးေစရနး 
တမငးၾကဵရျယး ေ်ပာဆုိ်ခငး့ ဟုတးမဟုတးဆုိသညးကုိ လ္ငး်မနးစျာ ဆုဵ့်ဖတးႏိုငးသညး။ အဆုိပါ 
ေ်ပာစကာ့တစးခုသညး ်ပစးမႈတစးခုသုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ထိခိုကးဆုဵ့႐ႈဵု့မႈမ္ာ့ ်ဖစးေစႏိုငးမႈ ရြိမရြိကုိ သိထာ့ 
သငးံသညး။ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ရဵဖနးရဵခါတျငး လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကို ေက္ားလျနးေဆာငးရျကးရ 
ေသားလညး့  တစးစုဵတစးရာကုိ ေရ့သာ့ေဖား်ပေတာံမညးဟု  ဆုဵ့်ဖတးရာတျငး ်ဖစးလာႏိုငးသညးံ ်ပႆနာ 
မ္ာ့ကို သတိ်ပဳရမညး်ဖစးသညး။  

သတငး့ေရ့သာ့်ခငး့အဆငးံမ္ာ့အ်ပငး  ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ႏြငးံအယးဒီတာမ္ာ့အေန်ဖငးံ  
ေ်ပာဆုိလာသညးံစကာ့တစးချနး့၏ ဆီေလ္ားမႈရြိမရြိကုိလညး့ သိရြိရနး တာွနးရြိသညး။ ေ်ပာဆုိလာသူ၏ 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ သိရြိရနး ေဖားထုတးၿပီ့ ေရ့သာ့ရမညး်ဖစးသညး။  ထုိသုိ႔ လုပးေဆာငး်ခငး့သညး 
မိမိတုိ႔ႏြငးံ သေဘာထာ့ကျဲလျဲသူမ္ာ့၏ လြ္ဴိ႕ ြွကးခ္ကးကုိ ေဖားထုတးရနး သုိ႔မဟုတး ၎တုိ႔အာ့ ထိခုိကး 
ေစရနး လုပးေဆာငး်ခငး့မဟုတးေပ။ သုိ႔ေသား သတိရြိၿပီ့ က္ငးံွတးႏြငံးကုိုကးညီေသာ သတငး့ 
တငးဆကးမႈသညး အေၾကာငး့အရာတစးခုခုႏြငးံ ပတးသကး၍ လူမ္ာ့ ပုိမုိနာ့လညးလာေစႏိုငးသညး။  



အဓိက ေမ့ချနး့ထုတးရမညးံအခ္ကးမ္ာ့မြာ  ေ်ပာဆုိလာသညးံအေၾကာငး့အရာတစးခုသညး  ေ်ပာဆုိသူ 
ႏြငးံ ၎ကုိယးစာ့်ပဳေသာ အဖျဲ႔အစညး့အာ့ မညးကံဲသုိ႔ အက္ိဳ့ရြာလာေစႏိုငးသနညး့။ ေ်ပာဆုိလာသညးံ 
အေၾကာငး့အရာတစးခုေၾကာငးံ မညးသူမ္ာ့ ဒုကၡေရာကးႏိုးငးသနညး့။ ၎တုိ႔အေပၐတျငး 
တစးဦ့ခ္ငး့စီေသားလညး့ေကာငး့၊  အသုိငး့အွုိငး့တစးခုလုဵ့ေပၐတျငးလညး့ေကာငး့  မညးသညးံ 
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ရြိလာႏိုငးသနညး့။  

 

အ်မငးကျဲလျဲမႈအေပၐ နာ့လညးခ်ငး့အတျကး စစးေဆ့ရမညးံအခ္ကးမ္ာ ့

ှ။ ႏိုငးငဵေရ့အမုနး့ပျာ့ေစသညးံ  အသုဵ့အႏႈနး့မ္ာ့  ၾကဵဳေတျ႔လာရေသာအခါ စိတးလုိကးမာနးပါမေဆာငး 
ရျကးမိေစရနး အေရ့ႀကီ့သညး။ က္ငးံွတးေစာငးံထိနး့ေသာ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ 
အေၾကာငး့အရာတစးရပးႏြငးံပတးသကး၍  ေအာကးပါေမ့ချနး့တုိ႔ကုိ ေမ့ရလိမးံမညး။ 

အသုဵ့အႏႈနး့တစးခုသညး ်ပႆနာ်ဖစးပျာ့ႏိုငးေသားလညး့  သတငး့်ဖစးႏိုငးသလာ့၊ ေ်ပာဆုိသူ၏ 
ရညးရျယးခ္ကးက ဘာလဲ။ 

ေရ့သာ့ေဖား်ပမႈေၾကာငးံ ်ဖစးေပၐလာႏိုငးသညးံ သကးေရာကးမႈ။ 

ေရ့သာ့မႈသညး အၾကမး့ဖကးဆူမႈတစးခုကုိ ်ဖစးေပၐေစသညးံ ေသျ့ ထုိ့လႈဵ႔ေဆားမႈ ်ဖစးႏိုငးသလာ့။ 

အေ်ခခဵအခ္ကးအလကးႏြငးံ ေ်ပာဆုိခ္ကးတုိ႔ကုိ စစးေဆ့ၿပီ့်ဖစးသလာ့။  

 

ဿ။ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ တညး့်ဖတး်ခငး့တုိ႔ကုိ 
လုပးေဆာငးေသာအခါ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ အေလာတႀကီ့ ထုတး်ပနး်ခငး့ကုိ 
ေရြာငးရြာ့သငးံသညး။ ခဏဆိုငး့ငံဵထာ့ၿပီ့ သတငး့ႏြငးံပတးသကး၍ ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကုိကးညီ 
ေအာငး လုပးေဆာငးသငးံသညး။ 

 

မိမိတုိ႔အေန်ဖငးံ ေရြ့႐ုိ့စျဲေဟာငး့ႏျမး့ေနသညးံ  စကာ့လုဵ့မ္ာ့ကုိ ေရြာငးရြာ့ထာ့သလာ့။ 

ေမ့သငးံေမ့ထိုကးေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ ေမ့ထာ့သလာ့။ 

ဖတး႐ႈသူမ္ာ့စိတးွငးစာ့လာေအာငး ေရ့သာ့ထာ့သလာ့။ 

အစျနး့မေရာကးေသာ စကာ့လုဵ့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳထာ့သလာ့။ 



ဆူပူမႈမ္ာ့၊ ပုဂၢိဳလးေရ့မ္ာ့ မ်ဖစးေပၐေစသညးံ ပုဵမ္ာ့်ဖငးံ သတငး့ကုိ ေဖား်ပသလာ့။ 

သတငး့ရငး့်မစးအမ္ာ့အ်ပာ့ကုိ  အသုဵ့်ပဳထာ့သလာ့၊ သကးဆိုငးရာ လူနညး့စုမ္ာ့၏ 
ေ်ပာစကာ့ပါွငးသလာ့။ 

သတငး့သညး အယးဒီတာက္ငးံွတး၊ မီဒီယာက္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ ကုိကးညီမႈရြိသလာ့။ 

၀။ သတငး့အာ့ ေဖား်ပ်ခငး့မ်ပဳမီ ေနာကးဆုဵ့တစးႀကိမးအ်ဖစး ်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ ်ပဳလုပး်ခငး့ 

 

မိမိတုိ႔အေန်ဖငးံ ေသေသခ္ာခ္ာ လုပးေဆာငးၿပီ့ၿပီလာ့။ သတငး့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ သဵသယ်ဖစးစရာမ္ာ့ 
က္နးေနေသ့သလာ့၊ လုပးေဖားကုိငးဖကးတစးဦ့ဦ့ႏြငးံ  ေဆျ့ ေႏျ့ ေမ့်မနး့ရနး  လုိေသ့သလာ့။ 

 

 

 

 

 


