မီဒီယာနယးပယးတျငး အမုနး့ပျာ့ေစသညးံ အသဵု့အႏႈနး့မ္ာ့ ေရြာငးရြာ့်ခငး့
အာဖရိက စာနယးဇငး့နယးပယးတျငး သေဘာထာ့ကျဲလျဲမ္ာ့အေပၐ နာ့လညးမႈရြိေစရနးႀကိဳ့ပမး့မႈ

အမုနး့ပျာ့ေစသညးံ အသဵု့အႏႈနး့
စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့က စစးေဆ့အကဲ်ဖစးရမညးအခ္ကး
ံ
ငါ့ခ္ကး
ယေန႔ေခတးသတငး့ခနး့သညး စိနးေခၐမႈမ္ာ့ရြိေနသညးံ ေနရာတစးခု်ဖစးလာသညး။ ယြဥးၿပိဳငးမႈမ္ာ့ရြိလာ
သညးံ မီဒီယာေလာကတျငး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး အရြိနးအဟုနး်ပငး့စျာ စီ့ဆငး့ေနၿပီ့
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ်ပနးလညးစစးေဆ့ရနး အခ္ိနးအနညး့ငယးသာရြိေသားလညး့
သတငး့ေရ့သာ့်ခငး့ဆုိငးရာ က္ငးံွတးမ္ာ့ကို လိုကးနာက္ငးံသဵု့ရမညး်ဖစးသညး။
သို႔ေသား အမုနး့ပျာ့ေစမညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ကို ၾကဵဳေတျ႔လာရေသာအခါတျငး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ႏြငးံ
အယးဒီတာမ္ာ့ အေန်ဖငးံ မလိုလာ့အပးေသာအေၾကာငး့တရာ့မ္ာ့ႏြငးံ
်ပႆာနာ်ဖစးေပၐေစမညးံအေ်ခအေနမ္ာ့ ်ဖစးလာႏိုငးဖျယး ရြိ၊မရြိ ကို အခ္ိနးယူ ဆဵု့်ဖတးရမညး။
လျနးခဲံသညးံ ႏြစးအမ္ာ့အတျငး့က အာဖရိကတိုကးႏုိငးငဵမ္ာ့မြ မီဒီယာအဖျဲ႔အစညး့အခ္ဳိ႕သညး မိမိတို႔၏
မီဒီယာလုပးပုိငးချငးံကိုအသဵု့ခ္ၿပီ့ မတညးၿငိမးသညးံအေ်ခအေနမ္ာ့တျငး
ွါဒ်ဖနး႔ခ္ိေရ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အ်ဖစး လုပးေဆာငးလာၾကသညး။ ေဒသတျငး့်ဖစးပျာ့သညးံ
်ပႆနာမ္ာ့တျငး စို့ရိမးထိတးလနး႔ဖျယးရာေကာငး့သညးအထိ ပါွငးခဲံၾကသညး။ ဥပမာ ရွမးဒါႏြငးံ
ကငးညာႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး ်ဖစးပျာ့သညးံ အစျနး့ေရာကး်ပႆနာ မ္ာ့တျငး အဆိုပါမီဒီယာမ္ာ့က
မသငးံ်မတးသညးံ အဖျဲ႔မ္ာ့အၾကာ့တျငး ဆို့ရျာ့လျနး့သညးံ ်ပႆနာမ္ာ့ကို ်ဖစးေပၐေစရနး
လုပးေဆာငးခဲံသညး။
ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ ်ပညးံႏြကးေနသညးံ ကမၻာႀကီ့တျငး ႏိုငးငဵေရ့သမာ့မ္ာ့ႏြငးံ စစးတပး၊ ယဥးေက့္မႈ၊
ဘာသာေရ့ႏြငးံ လူမ္ဳိ့ေရ့ဆုိငးရာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ အချငးံအေရ့ကိုေခ္ာငး့ေနသူမ္ာ့က မီဒီယာအာ့
အသဵု့ခ္ေနၾကသညး။ ထို႔ေၾကာငးံ အေၾကာငး့အရာပိုငး့ဆုိငးရာ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာမ္ာ့်ဖစးသညးံ သတငး့
ေရ့သာ့မႈမ္ာ့တျငး အေတားဆဵု့သတငး့သမာ့မ္ာ့သညးပငးလ္ ငး ၎တုိ႔၏ ေထာငးေခ္ာကးအတျငး့
အမြာ့အယျငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးသျာ့မိတတးသညး။
သတငး့ခနး့အတျငး့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ လျဲေခ္ားသျာ့်ခငး့၊ စကာ့လဵု့မ္ာ့၏
ေနာကးဆကးတျဲရလာဒးမ္ာ့ကို ေကာငး့စျာနာ့မလညး်ခငး့ႏြငးံ အသဵု့်ပဳလုိကးသညးံ ဓာတးပဵုမ္ာ့ေၾကာငးံ
အမုနး့တရာ့ႏြငးံဆူပူမႈမ္ာ့ကို ်ဖစးေစသညးံ မီဒီယာအဖျဲ႔အစညး့တစးခု ်ဖစးသျာ့ေစႏုိးငးသညး။

သတငး့သမာ့အမ္ာ့စုအေန်ဖငးံ အမြနးတရာ့ကို ေဖား်ပရနး၊ သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့က ေ်ပာဆိုသညးံ
အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံ မညးသူက ေ်ပာဆိုသညးတို႔ကို တငး်ပရနး တာွနးရြိေၾကာငး့ နာ့လညးသညး။
သို႔ေသား ထိခုိကးမႈအနညး့ဆဵု့်ဖစးေစရနး မီဒီယာနယးပယးတျငး လကးခဵက္ငးံသဵု့ေနသညးံ အေရ့ႀကီ့ၿပီ့
အေ်ခခဵက္ေသာစညး့မ္ညး့မ္ာ့တျငး ခ္ိနးညြိမႈကို ရဵဖနးရဵခါ တိက္စျာ ေဆာငးရျကးမႈမရြိဘဲ ်ဖစးတတး
သညး။
သို႔ေသား မညးသညးံအရာသညး လကးခဵႏုိငးဖျယးရြိ်ခငး့ႏြငးံ မညးသညးံအရာသညး လကးခဵႏိုးငးဖျယးမရြိ်ခငး့
ဆိုသညးကို ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ မညးကဲံသုိ႔ ဆဵု့်ဖတးရမညးနညး့။ မညးသညးံအေၾကာငး့အရာက
်ပႆနာကို ်ဖစးပျာ့ေစႏိုငးေၾကာငး့ အကဲ်ဖတးမႈကို ေန႔စဥး လုပးငနး့တာွနးတျငး မညးကဲံသို႔
လုိကးနာက္ငးံသဵု့ႏုိငးမညးနညး့။
မီဒီယာက႑အသီ့သီ့အေန်ဖငးံ အမုနး့စကာ့ကို်ဖစးေစသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို
တိတိက္က္ဆဵု့်ဖတးရာတျငး အခကးအခဲမ္ာ့ ၾကဵဳေတျ႔ရတတးသညး။ အမုနး့တရာ့်ဖစးေစသညးံ
ေရ့သာ့မႈဆိုသညးံ အဓိပၸါယးသတးမြတးခ္ကးႏြငးံပတးသကး၍ တစးႏိုငးငဵႏြငးံ တစးႏိုးငးငဵ သတးမြတးခ္ကး
ကျာ်ခာ့ႏိုငးသညး။
အဆိုပါ အခကးအခဲ်ပႆနာမ္ာ့ကို ေက္ားလျႊာ့်ဖတးေက္ားႏိုးငးရနး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ
သကးဆုိးငးရာ နယးပယးအသီ့သီ့မြ လူမ္ာ့က ၎တုိ႔၏ အေၾကာငး့မ္ာ့ကို ေ်ပာဆိုမႈႏြငးံပတးသကး ၍
က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနး လိုအပးမညး။ ၎တို႔ေ်ပာသညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကိုသာ
စဥး့စာ့ရနးမကဘဲ ရညးရျယးခ္ကးကိုပါ စဥး့စာ့ရနးလိုအပးသညး။ ဥပေဒေၾကာငး့အရ သာမက
လူမႈေရ့အရပါ ယငး့ကဲံသို႔ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနး လိုအပး်ခငး့်ဖစးသညး။ ယငး့သို႔ လုပးေဆာငး်ခငး့သညး
က္ငးံွတးပိုငး့အရ လိုကးနာရမညးံ ွတၱရာ့်ဖစးသညး။
အေၾကာငး့အရာတစးခုႏြငးံပတးသကး၍ စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့ စမး့သပး အကဲ်ဖစးရာတျငး အသဵု့်ပဳႏုိငး
သညးံ အခ္ကးငါ့ခ္ကးကို EIN အၾကဵေပ့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့က စုစညး့ထာ့ၿပီ့ ႏိုငးငဵတကာစဵႏႈနး့မ္ာ့ေပၐတျငး
အေ်ခခဵထာ့သညး။ က္ငးံွတးပုိငး့ဆိုငးရာလိုကးနာရမညးံ အေၾကာငး့အရာတစးခုတျငး
ေ်ပာဆိုသညးံအေၾကာငး့အရာႏြငးံ ေ်ပာဆိုသူႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ႏြငးံ အယးဒီတာမ္ာ့အာ့
အေထာကးအပဵံ်ဖစးေစႏုိငးမညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို စုေဆာငး့်ခငး့၊ ်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငးံ
်ဖနး႔ေွ်ခငး့တို႔တျငး မညးကဲံသုိ႔ လုပးေဆာငးရမညးကို ယခုအခ္ကးမ္ာ့က သိရြိေစႏုိငးမညး်ဖစးသညး။

ပထမအခ္ကး
အေၾကာငး့အရာႏြငေ်ပာဆိ
းံ
ုသညးံပဵုစဵ
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ေ်ပာဆိုလာသညးံအေၾကာငး့အရာတစးရပးသညး ေဒါသသငးံမသငးံ၊
ရညးရျယးခ္ကး ႏြငးံ ေ်ပာဆိုလာသညးံ ပဵုစဵကုိ ဆဵု့်ဖတးရမညး။ စိတးလႈပးရြာ့ ဆူပူလျယးေသာ
နာ့ေထာငးသူမ္ာ့အာ့ ေ်ပာဆိုရာတျငး ကေဖ့တစးခု သို႔မဟုတး အရကးဆိုငးတစးခု အတျငး့မြ
လူတစးဦ့ႏြငးံ အဖျဲ႔အစညး့ငယးတစးခုအတျငး့၊ လူအမ္ာ့အာ့ ေ်ပာဆိုရသူတစးဦ့၏ ေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့
ကျာ်ခငး့ႏိုငးမညး်ဖစးသညး။
လူအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး တစးဖကးသာ့ကုို စိတးဆို့စိတးပ္ကးေစႏို ငးေသာ အယူအဆ၊
အေတျ့အေခၐမ္ာ့ရြိေနတတးသညး။ အဆိုပါ ေတျ့ေခၐယူဆမႈ မ္ာ့သညး ရာဇွတးမႈ
တစးခုမဟုတးသကဲံသို႔ ယငး့ကဲံသို႔ ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ ်ခငး့သညးလညး့ ရာဇွတးမႈတစးခုမဟုတးေပ။
(ယငး့ကဲံသို႔ ထုတးေဖားေ်ပာဆို်ခငး့သညး အငးတာနကးႏြငးံ လူမႈကျနးရကးမီဒီယာမ္ာ့တျငး မၾကာမခဏ
ေတျ႔ရတတးသညး ) သို႔ေသား ၎တို႔ သဵု့ႏႈနး့သညးံ စကာ့လဵု့မ္ာ့ႏြငးံ ပဵုမ္ာ့သညး အၾကမး့ဖကးမႈလုပးရနး
ေသျ့ထို့လႈဵ႔ေဆားမႈမ္ာ့ ပါွငးပါက အဖ္ကးသေဘာေဆာငးသညးံ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့်ဖစးသညး။
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိတို႔ကိုယးတိုငး ေမ့်မနး့ရမညးမြာ ေ်ပာဆိုလာသညးံ အေၾကာငး့အရာသညး
အႏၱရာယးရြိႏုိငးသလာ့၊ ဥပေဒအရ အေရ့ယူခဵရႏုိငးသလာ့၊ အ်ခာ့သူမ္ာ့အတျကး
အမုနး့တရာ့သို႔မဟုတး အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးလာႏုိငးသလာ့၊ ရဲမ္ာ့ႏြငးံ ်ပႆနာ်ဖစးလာႏိုငးသညးံ
အေၾကာငး့အရာကို တစးစဵုတစးဦ့က ေ်ပာဆို်ခငး့သညး သတငး့တစးခု်ဖစးလာႏိုငးသညး။ သို႔ေသား
အဆိုပါအေၾကာငး့အရာကို မိမိကကို့ကာ့ေရ့သာ့ပါက တရာ့စျဲဆိုမႈခဵရ ႏိုငးဖျယးရြိမႈကို
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ သတိ်ပဳရမညး။
ဒုတိယအခ္ကး
စီ့ပျာ့ေရ့၊ လူမႈေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့အေ်ခအေန
အႏၱရာယးမ္ာ့ၿပီ့ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ ေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့သညး အခကးအခဲၾကဵဳေတျ႔ေနသညးံ အခ္ိနးမ္ာ့၊
လူမႈအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ တငး့မာမႈ်ဖစးေပၐေနခ္ိနးႏြ ငးံ ႏိုငးငဵေရ့သမာ့အခ္ငး့ခ္ငး့ တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့
တိုကးခိုကးေနသညးံအခ္ိနးမ္ာ့တျငး ်ဖစးေပၐတတးသညး။
ေ်ပာဆိုတငး်ပမႈတစးခုကို လုပးေဆာငးမညးံအခါတျငး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ်ပညးသူမ္ာ့အၾကာ့
်ဖစးေပၐေနသညံး အေ်ခအေနကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရမညး။ ႏိုငးငဵေရ့အုပးစုတစးဖျဲ႔ႏြငးံအၾကာ့
အ်ပနးအလြနး စိနးေခၐမႈမ္ာ့်ဖစးေပၐတတးသညးံ ေရျ့ေကာကးပျဲ မဲဆျယးစညး့႐ဵု့မႈႏြငးံ အမ္ာ့၏

စိတးွငးစာ့မႈကို ရရြိေအာငး ႀကိဳ့ပမး့ၾကစဥးတျငး တစးဖကးႏြငးံတစးဖကး အမ္ကးေဒါသသငးံေစသညးံ
ေနာကးေၾကာငး့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ မြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ပဳတတးၾကသညး။ အဆိုပါ မြတးခ္ကးမ္ာ့ သညး
မြ္တမႈရြိ မရြိ၊ အခ္ကးအလကးေပၐ အေ်ခခဵမခဵႏြငးံ ်ဖစးေပၐေနသညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၍
က္ဳိ့ေၾကာငး့ဆီေလ္ားမႈ ရြိမရြိကို ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဆဵု့်ဖတးရမညး။
အမုနး့ပျာ့ေစသညးံ အေၾကာငး့အရာတစးခုကို တိုကး႐ိုကးကို့ကာ့်ခငး့ႏြငးံပတးသကး၍ မိမိတို႔အေန်ဖငးံ
သဵသယရြိေနပါက ေစားကာ့မႈ်ဖစးေစသညးံ မြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ အတိအက္ တိုကး႐ုိကး်ပနးလညးေဖား်ပ်ခငး့
မ်ပဳသငးံေပ။
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အာ့လဵု့ သတိထာ့ရမညးံအခ္ကးမြာ တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့စုမ္ာ့
ႏြငးံလူမ္ဳိ့ႏျယးႏြငးံလူနညး့စုမ္ာ့အေပၐ ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈ်ဖစးေစသညးံ ေ်ပာဆိုတငး်ပမႈမ္ာ့ မလုပးမိေစရနး
သတိ်ပဳရမညး။
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ အာ့လဵု့၏ အချငးံအေရ့ကို ေလ့စာ့ရေသာေၾကာငးံ ၎တို႔အာ့
အသဵု့ခ္ကာ မိမိတို႔မီဒီယာအေပၐ စိတးွငးစာ့လာေအာငး မလုပးေဆာငးရေပ။
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အေခ္်ခမႈဆိုငးရာ သုေတသနေဆာငးရျကးခ္ကးႏြငးံ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့အေပၐ
အေ်ခခဵထာ့သညးံ ပညာရြငးမ္ာ့၏ ေဆျ့ေႏျ့်ငငး့ခဵုပျဲတစးခုသညး သူတစးပါ့ကို
ထိပါ့ပုတးခတး်ခငး့မရြိေ စဘဲ မြ္တမႈရြိႏိုငးေသားလညး့ လူအမ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိတို႔၏ လဵု်ခဵဳမႈႏြငးံ
အနာဂတးေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့အေပၐ မေသခ္ာစို့ ရိမးမႈမ္ာ့ကို အေ်ခခဵေဆျ့ေႏျ့်ခငး့သညး အႏၱရာယး
ရြိေစႏုိငးသညး။
ထို႔ေၾကာငးံ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိတို႔ကိုယးတုိငး ေမ့်မနး့ရနး လိုသညးံအခ္ကးမြာ မိမိတို႔၏
ေဖား်ပေရ့သာ့ခ္ကးေၾကာငးံ ်ပညးသူမ္ာ့အေပၐ မညးကဲံသို႔ သကးေရာကးမႈမ္ာ့
ခ္ကး်ခငး့်ဖစးလာႏုိငးမညးနညး့။ ယငး့ကဲံသို႔ ေရ့သာ့ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့သညး လဵု်ခဵဳမႈကို ်ဖစးေစႏိုငးသလာ့။
ေရ့သာ့တငးဆကးမႈပဵုစဵႏြငးံ ရညးရျယးခ္ကး သညး အေ်ခအေနကို ပိုမိုဆို့ရျာ့ေစသလာ့၊
ပိုမိုေကာငး့မျနးလာေစႏုိးငးသလာ့။ ယငး့ကဲံသို႔ ေရ့သာ့ေဖား်ပခ္ကးေၾကာငးံ မညးသူတို႔အေပၐ
ဆို့က္ဳိ့မ္ာ့ သကးေရာကးသျာ့ေစႏုိငးသနညး့။

===တတိယအခ္ကး
ေ်ပာဆိုသူ၏ ရာထူ့ သို႔မဟုတး အဆငးံ

ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့သညး အမုနး့ တရာ့်ဖစးပျာ့ေစသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို ေရ့သာ့သူမ္ာ့အ်ဖစး
စျပးစျဲခဵရတတးသညး။ သတငး့သဵု့သပးအခ္ကးေၾကညာသူအခ္ဳိ႕သညး အချငးံသငးံပါက အမ္ကးသငးံေစၿပီ့
ၾကမး့တမး့ေသာ ေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့ကို ေ်ပာမိတတးေသားလညး့ အေၾကာငး့အရာအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ဂ္ာနယး
လစးမ္ာ့ႏြငးံ မီဒီယာမ္ာ့သညး အ်ခာ့သူမ္ာ့က ႐ုနး႔ရငး့ၾကမး့တမး့စျာ ေ်ပာဆိုထာ့သညးမ္ာ့ကို
်ပနးလညးေဖား်ပေသာအခါတျငး အ်ပစးရြိႏိုငးသညး။
အထူ့သ်ဖငးံ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ႏြငးံ မီဒီယာမ္ာ့သညး မီဒီယာတို႔၏ အထာကို ေကာငး့စျာနာ့လညးၿပီ့
ကုိယးက္ငးံမေစာငးံထိနး့ေသာ ႏိုငးငဵေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံအစုအဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး မီဒီယာမ္ာ့
ကို လြညးံစာ့အသဵု့ခ္တတးသညး။ ၎တို႔က ်ပႆနာမ္ာ့ကို ပိုမိုႀကီ့ထျာ့ေစၿပီ့ က္ဳိ့ေၾကာငး့ ဆီေလ္ား
မႈမရြိေသာ သဵု့သပးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ အယူအဆမ္ာ့အတျကး မီဒီယာကို အသဵု့ခ္ကာ သူတစးပါ့တို႔၏
စိတးကို လႈပးရြာ့ေစသညးံ ေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့ ႏြငးံ အယူအဆမ္ာ့သညး မညးမြ္ပငး ်ပႆနာ်ဖစးႏိုငးေစကာမူ
အမ္ာ့်ပညးသူသို ႔ ထုတးေဖားႏိုးငးရနး မီဒီယာမ္ာ့ကို အာ့ထာ့ၾကသညး။
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ႏြငးံ အယးဒီတာမ္ာ့ အေန်ဖငးံ တစးစဵုတစးဦ့က တုနးလႈပးမႈ်ဖစးႏုိငးဖျယးရာ ေ်ပာဆိုလာမႈ
အာ့လဵု့သညး သတငး့မဟုတးေပ။ သတငး့အ်ဖစးေဖား်ပမညးံ အေၾကာငး့အရာႏြငးံ ေ်ပာဆိုလာသူ၏
အဆငးံအတနး့ႏြငးံဂုဏးသတငး့တို႔ကိုလညး့ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရမညး။
စာဖတးပရိတးသတးကို လြညးံစာ့အသဵု့ခ္ႏိုငးစျမး့ရြိၿပီ့ ်ပႆနာရြာတတးေသာ ႏိုးငးငဵေရ့သမာ့သညး
အဆို့်ဖစးေစမညးံ အေ်ခအေနသို႔မဟုတး အရညးအေသျ့မ်ပညးံ ွဘဲ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ သဵု့သတးခ္ကး
မ္ာ့ကို ေပ့ေသာေၾကာငးံ ၎တို႔အာ့ မီဒီယာမ္ာ့တျငး မေဖား်ပသငးံေပ။
ထငးရြာ့လူသိမ္ာ့်ခငး့ မရြိေသာသူမ္ာ့က အမုနး့ပျာ့ေစမညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို ေ်ပာဆိုလာပါ
ကလညး့ ၎တို႔၏ ေ်ပာဆိုခ္ကးမ္ာ့အာ့လဵု့ကို ခ္နးလြပးထာ့ခဲံရမညး။

စတုတၳအခ္ကး
စကာ့လဵု့မ္ာ့၏ သကးေရာကးမႈ
အထကးတျငး ေဖား်ပထာ့သညးံအတုိငး့ သီ့်ခာ့ေတျ႔ဆဵုေ်ပာရမႈမ္ာ့အာ့ အမ္ာ့ေရြ႕တျငး
ေ်ပာဆိုေသာအခါ ထုတးေဖားမတငး်ပသငးံသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ ပါွငးႏုိငးသညး။ သို႔ေသား
သူတစးပါ့အာ့ ထိိခိုကးမႈအနညး့ဆဵု့်ဖစးေစရနး လိုအပးၿပီ့ အမုနး့ပျာ့ေစမညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့
မပါွငးေစရနး ေစာငးံထိနး့ရမညးံ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကို မခ္ဳိ့ေဖာကးရေသားလညး့ ယငး့သတးမြတး

ခ္ကးမ္ာ့သညး ယခုေခတးေပၐ ဒီယာမ္ာ့ႏြငးံ အငးတာနကးမ္ာ့ေပၐတျငး ေရ့သာ့ေ်ပာဆိုေသာအခါ
ေ်ပာငး့လဲသျာ့တတးသညး။
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိတို႔ ေရ့သာ့ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့၏ သကးေရာကးမႈအတုိးငး့အတာကို ထညးံ
သျငး့စဥး့စာ့ရမညး။ မိမိတို႔ေရ့သာ့သညးံအေၾကာငး့အရာတစးခုသညး အခိုကးအတနး႔်ဖစးပျာ့်ခငး့လာ့၊
ၾကမး့တမး့မုနး့ တီ့မႈပါသညးံ အသဵု့အႏႈနး့မ္ာ့ကို အထိနး့အကျပးမဲ သဵု့ႏႈနး့်ခငး့လာ့၊ တမငးတကာၾကဵ
ရျယးကာ ထပးမဵေဖား်ပေနသလာ့ ဆိုသညးတို႔ကို စဥး့စာ့ရနး လိုအပးသညး။
သတငး့်ဖစးေစေလာကးၿပီ့ ရညးရျယးထာ့ေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ့အာ့ ေ်ဖဆိုရာတျငး လုပးေလံလုပးထရြိသညးံ
ပဵုစဵ ်ဖစးႏုိငးသကဲံသို႔ တမငးၾကဵရျယး ေ်ဖဆို်ခငး့်ဖစးႏုိငးေၾကာငး့ကိုလညး့ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရမညး။
လူမ္ဳိ့ေရ့၊ ဘာသာေရ့သို႔မဟုတး အ်ခာ့ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈ ပဵုစဵတစးမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို အေ်ခခဵကာ အ်ခာ့သူမ္ာ့
အာ့ ရနးလိုမႈ်ဖစးေပၐလာေစရနး တမငးၾကဵရျယးကာ ထပးခါတလဲလဲ ေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငး
တတးေၾကာငး့ကုိလညး့ သိရြိရမညး။
ပဥၥမအခ္ကး
ေ်ပာဆိုး်ခငး့၏ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့
ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ က္ငးံွတးေစာငးံထိနး့ေသာ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ႏြငးံ ဗဟုသုတၾကျယးွေသာ အယးဒီတာမ္ာ့
အေန်ဖငးံ တစးစဵုတစးဦ့က ေ်ပာဆိုလာေသာအေၾကာငး့အရာတစးခုသညး တစးဦ့တစးေယာကးခ္ငး့စီ
သို႔မဟုတး အုပးစုမ္ာ့ဒ လူ႔အချငးံအေရ့အေပၐ တုိကးခုိကးမႈ သို႔မဟုတး ထိခုိကးနစးနာေစမႈ ်ဖစးေစရနး
တမငးၾကဵရျယး ေ်ပာဆို်ခငး့ ဟုတးမဟုတးဆိုသညးကို လ္ငး်မနးစျာ ဆဵု့်ဖတးႏုိငးသညး။ အဆိုပါ
ေ်ပာစကာ့တစးခုသညး ်ပစးမႈတစးခုသို႔မဟုတး အ်ခာ့ထိခုိကးဆဵု့႐ႈဵု့မႈမ္ာ့ ်ဖစးေစႏုိငးမႈ ရြိမရြိကို သိထာ့
သငးံသညး။ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ရဵဖနးရဵခါတျငး လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ ေက္ားလျနးေဆာငးရျကးရ
ေသားလညး့ တစးစဵုတစးရာကို ေရ့သာ့ေဖား်ပေတာံမညးဟု ဆဵု့်ဖတးရာတျငး ်ဖစးလာႏုိငးသညးံ ်ပႆနာ
မ္ာ့ကုိ သတိ်ပဳရမညး်ဖစးသညး။
သတငး့ေရ့သာ့်ခငး့အဆငးံမ္ာ့အ်ပငး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ႏြငးံအယးဒီတာမ္ာ့အေန်ဖငးံ
ေ်ပာဆိုလာသညးံစကာ့တစးချနး့ ၏ ဆီေလ္ားမႈရြိမရြိကိုလညး့ သိရြိရနး တာွနးရြိသညး။ ေ်ပာဆိုလာသူ၏
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို သိရြိရနး ေဖားထုတးၿပီ့ ေရ့သာ့ရမညး်ဖစးသညး။ ထိုသို႔ လုပးေဆာငး်ခငး့သညး
မိမိတို႔ႏြငးံ သေဘာထာ့ကျဲလျဲသူမ္ာ့၏ လြ္ဴိ႕ွြကးခ္ကးကို ေဖားထုတးရနး သို႔မဟုတး ၎တို႔အာ့ ထိခိုကး
ေစရနး လုပးေဆာငး်ခငး့မဟုတးေပ။ သို႔ေသား သတိရြိၿပီ့ က္ငးံွတးႏြငံးကုိကးညီေသာ သတငး့
တငးဆကးမႈသညး အေၾကာငး့အရာတစးခုခု ႏြငးံ ပတးသကး၍ လူမ္ာ့ ပိုမိုနာ့လညးလာေစႏုိငးသညး။

အဓိက ေမ့ချနး့ထုတးရမညးံအခ္ကးမ္ာ့မြာ ေ်ပာဆိုလာသညးံအေၾကာငး့အရာတစးခုသညး ေ်ပာဆိုသူ
ႏြငးံ ၎ကိုယးစာ့်ပဳေသာ အဖျဲ႔အစညး့အာ့ မညးကဲံသို႔ အက္ိဳ့ရြာလာေစႏုိငးသနညး့။ ေ်ပာဆိုလာသညးံ
အေၾကာငး့အရာတစးခုေၾကာငးံ မညးသူမ္ာ့ ဒုကၡေရာကးႏုိးငးသနညး့။ ၎တို႔အေပၐတျငး
တစးဦ့ခ္ငး့စီေသားလညး့ေကာငး့၊ အသိုငး့အွိုငး့တစးခုလဵု့ေပၐတျငးလညး့ေကာငး့ မညးသညးံ
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ရြိလာႏုိငးသနညး့။

အ်မငးကျဲလျဲမႈအေပၐနာ့လညးခ
် ငး့အတျကး စစးေဆ့ရမညးံအခ္ကးမ္ာ့
ှ။ ႏုိငးငဵေရ့အမုနး့ပျာ့ေစသညးံ အသဵု့အႏႈနး့မ္ာ့ ၾကဵဳေတျ႔လာရေသာအခါ စိတးလိုကးမာနးပါမေဆာငး
ရျကးမိေစရနး အေရ့ႀကီ့သညး။ က္ငးံွတးေစာငးံထိနး့ေသာ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ
အေၾကာငး့အရာတစးရပးႏြငးံပတးသကး၍ ေအာကးပါေမ့ချနး့တို႔ကို ေမ့ရလိမးံမညး။
အသဵု့အႏႈနး့တစးခုသညး ်ပႆနာ်ဖစးပျာ့ႏုိငးေသားလညး့ သတငး့်ဖစးႏုိငးသလာ့၊ ေ်ပာဆိုသူ၏
ရညးရျယးခ္ကးက ဘာလဲ။
ေရ့သာ့ေဖား်ပမႈေၾကာငးံ ်ဖစးေပၐလာႏုိငးသညးံ သကးေရာကးမႈ။
ေရ့သာ့မႈသညး အၾကမး့ဖကးဆူမႈတစးခုကို ်ဖစးေပၐေစသညးံ ေသျ့ထို့လႈဵ႔ေဆားမႈ ်ဖစးႏုိငးသလာ့။
အေ်ခခဵအခ္ကးအလကးႏြငးံ ေ်ပာဆိုခ္ကးတို႔ကို စစးေဆ့ၿပီ့်ဖစးသလာ့။

ဿ။ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ တညး့်ဖတး်ခငး့တို႔ကို
လုပးေဆာငးေသာအခါ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ အေလာတႀကီ့ ထုတး်ပနး်ခငး့ကို
ေရြာငးရြာ့သငးံသညး။ ခဏဆုိငး့ငဵံထာ့ၿပီ့ သတငး့ႏြငးံပတးသကး၍ ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ႏြ ငးံ ကိုကးညီ
ေအာငး လုပးေဆာငးသငးံသညး။

မိမိတို႔အေန်ဖငးံ ေရြ့႐ို့စျဲေဟာငး့ႏျမး့ေနသညးံ စကာ့လဵု့မ္ာ့ကို ေရြာငးရြာ့ထာ့သလာ့။
ေမ့သငးံေမ့ထုိကးေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကို ေမ့ထာ့သလာ့။
ဖတး႐ႈသူမ္ာ့စိတး ွငးစာ့လာေအာငး ေရ့သာ့ထာ့သလာ့။
အစျနး့မေရာကးေသာ စကာ့လဵု့မ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳထာ့သလာ့။

ဆူပူမႈမ္ာ့၊ ပုဂၢိဳလးေရ့မ္ာ့ မ်ဖစးေပၐေစသညးံ ပဵုမ္ာ့်ဖငးံ သတငး့ကို ေဖား်ပသလာ့။
သတငး့ရငး့်မစးအမ္ာ့အ်ပာ့ကို အသဵု့်ပဳထာ့သလာ့၊ သကးဆုိငးရာ လူနညး့စုမ္ာ့၏
ေ်ပာစကာ့ပါွငးသလာ့။
သတငး့သညး အယးဒီတာက္ငးံွတး၊ မီဒီယာက္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီမႈရြိသလာ့။
၀။ သတငး့အာ့ ေဖား်ပ်ခငး့ မ်ပဳမီ ေနာကးဆဵု့တစးႀကိမးအ်ဖစး ်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ ်ပဳလုပး်ခငး့

မိမိတို႔အေန်ဖငးံ ေသေသခ္ာခ္ာ လုပးေဆာငးၿပီ့ၿပီလာ့။ သတငး့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ သဵသယ်ဖစးစရာမ္ာ့
က္နးေနေသ့သလာ့၊ လုပးေဖားကိုငးဖကးတစးဦ့ဦ့ႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ေမ့်မနး့ရနး လိုေသ့သလာ့။

