
ငါးငါးငါးငါး    ငသေလာက္ပမာ ေၾကာက္စရာအ႐ုိးမ်ားနဲ႔ အုိဘယ့္ မီဒီယာငသေလာက္ပမာ ေၾကာက္စရာအ႐ုိးမ်ားနဲ႔ အုိဘယ့္ မီဒီယာငသေလာက္ပမာ ေၾကာက္စရာအ႐ုိးမ်ားနဲ႔ အုိဘယ့္ မီဒီယာငသေလာက္ပမာ ေၾကာက္စရာအ႐ုိးမ်ားနဲ႔ အုိဘယ့္ မီဒီယာ    
 
 

က်ဳပ္တုိ႔ မီဒီယာေတြအေၾကာင္း ေျပာမလုိ႔ပါ။ ေျပာေရးရိွလုိ႔သာေျပာရတယ္ 
ေၾကာက္ေတာ့ ခပ္ေၾကာက္ေၾကာက္ပဲ။ မေၾကာက္လို႔လည္း မျဖစ္ဘူးေလ။ 
သတင္းမီဒီယာဆုိတာက နတ္ဆုိး လုိပဲ။ ေန႔စဥ္ပူေဇာ္ပသေနလဲ မမမမ ခ်င္မွ မမမမ တာ။ 
သူစိတ္ဆုိးလုိ႔ ေႏွာက္ယွက္ရင္လဲ မလြယ္သလုိ စိတ္ေပ်ာ္လုိ႔ က်ီစယ္ရင္လည္း မေခ်ာင္ဘူး။ 
တခါတေလ သူစိတ္႐ူးေပါက္လုိ႔ မမမမ    စစစစ ရင္ေတာ့ ေကာင္းစားေပေတာ့ေပါ့။ မမမမ    
တယ္ဆုိတာကလည္း ဆယ္ခါရံတခါပါ။ ဒါေပမယ့္ ေၾကာက္ေန ပူေဇာ္ေနၾကရတာပဲေလ။ 
ဒီေန႔ေခတ္ႀကီးမွာ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ထက္ျမက္မႈကလည္း ျငင္းစရာမရိွတဲ့ အခ်က္ပဲ။ 
အေမရိကန္သမတႀကီး မစၥတာရစ္ခ်တ္နစ္ဆင္ (Richard Nixon) ေတာင္ ဝါးတားဂိတ္ 
အေရးေတာ္ပံုနဲ႔ သတင္းစာသမားေတြ ဝုိင္းႀကိတ္လုိက္ၾကတာ သမၼတထုိင္ခံုက 
ဆင္းေျပးခ့ဲရဘူးတယ္။ 
    
သုစိပုဘာ၊ ဝိလိသိဓာသုစိပုဘာ၊ ဝိလိသိဓာသုစိပုဘာ၊ ဝိလိသိဓာသုစိပုဘာ၊ ဝိလိသိဓာ    
အကၡရာ စြဲသံုး၊ ဤရွစ္လံုးကုိအကၡရာ စြဲသံုး၊ ဤရွစ္လံုးကုိအကၡရာ စြဲသံုး၊ ဤရွစ္လံုးကုိအကၡရာ စြဲသံုး၊ ဤရွစ္လံုးကုိ    
သီကံုးပန္းသြင္၊ ေန႔တုိင္းဆင္ေသီကံုးပန္းသြင္၊ ေန႔တုိင္းဆင္ေသီကံုးပန္းသြင္၊ ေန႔တုိင္းဆင္ေသီကံုးပန္းသြင္၊ ေန႔တုိင္းဆင္ေလာ့လာ့လာ့လာ့…………။။။။ လုိ႔ ငယ္ငယ္က က်က္မွတ္ခ့ဲရဖူးတယ္။ အဓိပၸါယ္က 
အသိပညာရရာရေၾကာင္း အေျခခံအေၾကာင္းတရား (၈) ပါးကုိ ဆုိလုိတာပါ။ အဲဒီထကဲ ““““ဘာဘာဘာဘာ””””    
ဆုိတာ ဘာေသယ် ၾကားနာျခင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရိွတယ္။ ၾကားနာေလ့လာ ဆည္းပူးျခင္းေပါ့။ 
လူလုိသိ၊ လူလိုေတြး၊ လူလုိက်င့္ႀကံ ေနထုိင္ဖုိ႔ရာအတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ အသိပညာရရာ 
ရေၾကာင္း ျမတ္ဗုဒၶညြန္ၾကားခ့ဲတဲ့ တရားေတြပဲ။ 
 
က်ဳပ္တုိ႔ဗမာလူမ်ဳိးေတြ ဘာေသယ်ကပ္သင့္ေနတာ ၾကာခ့ဲၿပီ။ ၾကားခ်င္တာ မၾကားရ၊ 
သိခ်င္တာ မသိရ၊ ေျပာခ်င္တာမေျပာရ၊ မွန္တာမၾကားရ၊ မမွန္တာ ၾကားရ၊ မသိခ်င္တာ သိရ၊ 
မေျပာခ်င္တာ ေျပာရ။ မၾကားခ်င္တာ ၾကားေနရတာ ရာစုႏွစ္ဝက္မက ၾကာခ့ဲၿပီ။ ျပည္ဖ်က္ 
ဗုိလ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းခ့ဲတဲ့ (၆၂) ႏွစ္ခုက စေရရမွာေပါ့။ ဒ့ီအရင္ကလည္း ၾကားနာခြင့္နဲ႔ 
ပတ္သက္လို႔ အေႏွာက္ယွက္မရိွဘူးလားဆုိေတာ့ ရိွသင့္သေလာက္ရိွခ့ဲတယ္။ ပါလီမန္ 
ဒီမိုကေရစီဆုိတဲ့ ဦးႏု ပဆဖလ အစုိးရက ျပည္သူေတြကုိ အသိပညာေပးေနတဲ့ သတင္းသမား 
ဆရာလူထုဦးလွ၊ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း၊ ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေအာင္တုိ႔လုိ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိေတာင္ 
စာေပေရးသားျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခ့ဲတာေတြ ရိွခ့ဲတယ္။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းရဲ႕ ေတာင္သူ 
လယ္သမားသမဂၢအမည္ခံ စစ္သားေတြက သူတုိ႔ဝန္ႀကီး မီးခြက္မႈတ္သတင္းကုိ ေဖာ္ျပလုိ႔ 
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလးရဲ႕ ဟစ္တုိင္သတင္းစာတုိက္ကုိ ႐ုိက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးခ့ဲဖူးတယ္။ 



သတင္းသမားတခ်ဳိ႕ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတာလည္း ရိွခ့ဲဖူးတာေပါ့။ ျပည္ဖ်က္ 
ဗုိလ္ေနဝင္းေခတ္ကေတာ့ ျပည္သူေတြ လံုးဝ မ်က္စိကန္း နားပိတ္ျဖစ္ေတာ့တာပဲ။ 
 
ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ေနာက္ပုိင္းကာလတြင္းမွာ ဒီလုိမ်က္ကန္း နားပိတ္ဘဝကေန 
ဗမာျပည္သူေတြအတြက္ အသက္႐ႈေပါက္ကေလးတခု ပြင့္လာခ့ဲတယ္။ ဒါက ျပည္ပေရဒီယုိ 
ျဖစ္တဲ့ BBC, VOA တုိ႔ကေန ျပည္သူေတြ ၾကားခ်င္တာ၊ ၾကားသင့္တာေတြကုိ ပုိၿပီး 
အေလးေပး ထုတ္လြင့္လာသလုိ DVB တုိ႔ RFA တုိ႔ဆုိတာေတြလည္း ေပၚလာတယ္။ 
အဲဒီေရဒီယိုေတြ ေပၚစတုန္းကဆုိ မိတ္ေဆြတေယာက္က က်ဳပ္တုိ႔ေတာ္လွန္ေရး တဝက္ 
ေအာင္ၿပီလုိ႔ေတာင္ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသးတယ္။ ကုိယ္လည္းေထာက္ခံမိတယ္။ လုပ္ေနၾကသူမ်ား 
ကလည္း လူထုဘဝကုိ စာနာသူေတြ၊ ႏုိင္ငံလႈပ္ရွားမႈေတြထကဲ သြားၾကသူေတြဆုိေတာ့ 
ယံုၾကည္အားတက္ ျဖစ္မိတယ္။ 
 
သိပ္မၾကာပါဘူး။ အႏီွပုဂၢဳိလ္မ်ား ေရဒီယိုမ်ားက သမၺဳေဒၶတဂါထာနဲ႔ အရိယာဂုိက္ဖမ္းၿပီး 
ပီဘိသတင္းသမားႀကီးေတြလုိ၊ တရားသူႀကီးေနရာ၊ ဒုိင္လူႀကီးေနရာေရာက္ကုန္ေရာ။ မီဒီယာ 
ဆုိတာ ဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္၊ ဘက္မလိုက္ရဘူးတုိ႔၊ ျပႆနာျဖစ္ရင္ ႏွစ္ဖက္အသံ 
ပါရမယ္ ျဖစ္ကုန္ေရာ။ ျပည္တြင္းမွာ တဖက္သတ္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္၊ ေျပာခ်င္ရာေျပာ၊ 
လိမ္ခ်င္သလုိ လိမ္ေနသူေတြရဲ႕ သေဘာထားအသံကလည္း သူတုိ႔ စံေတြထဲမွာ မျဖစ္မေန 
ထည့္စဥ္းစားေပးစရာေတြ ျဖစ္လာပါေရာ။ ပီဘိသတင္းသမားႀကီးေတြအတြက္ေတာ့ 
တရြာလံုးက မုဒိမ္းသမား၊ လူသတ္သမားလုိ႔ သိထားတဲ့ ရာဇဝတ္သားရဲ႕ မုဒိမ္းက်င့္ရ၊ 
လူသတ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတုိ႔၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔၊ ရည္မွန္းခ်က္တုိ႔ စတဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္ပါမွ 
သတင္းျဖစ္တယ္ ျဖစ္ကုန္ေရာ။ က်ဳပ္တုိ႔ ဗမာျပည္သူေတြရဲ႕ အျဖစ္က စိတ္ခ် 
ယံုၾကည္ေလာက္တဲ့ ကုိယ့္ဇနီးမယားက သူခုိးကုိ ဓား႐ုိးကမ္းတာ ခံလုိက္ရတဲ့ ပဒုမမင္းသားရဲ႕ 
အျဖစ္မ်ားလုိပါပဲ။ 
 

ႏုိင္ငံတခု၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတခုမွာ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိတဲ့ 
မ႑ဳိင္သံုးရပ္ၿပီးရင္ သတင္းမီဒီယာ ဒါမွမဟုတ္ စာနယ္ဇင္းေတြဟာ အေရးအႀကီးဆံုး အေရး 
အရာ စတုတၳမ႑ဳိင္လုိ႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ (သို႔) ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ လူထုၾကားက 
ဆက္သြယ္ေရး ေပါင္းကူးျဖစ္သလုိ လူထုျခင္းအၾကား ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ပညာေပးေရး 
ယႏၱယားႀကီးလည္းျဖစ္တယ္။ မူလအဓိက မ႑ဳိင္ သံုးရပ္ကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပုိင္ 
လက္ထမွဲာရိွတဲ့ အရာေတြသာျဖစ္ေတာ့ စတၳဳမ႑ိဳင္သာလွ်င္ လူထုရဲ႕ 
အားကုိးရာျဖစ္ေတာ့တယ္။  
 



ကုိလုိနီႏိုင္ငံေဟာင္းေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကုိေလ့လာရင္ သတင္းမီဒီယာေတြ၊ စာနယ္ဇင္း 
ေတြဟာ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲေတြမွာ အဓိကအခန္းက ပါဝင္ခ့ဲၾကတယ္။ ဗမာ့ 
လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲမွာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္း စာနယ္ဇင္းေတြ လူထုကုိ အလုပ္ 
အေကြ် းျပဳခ့ဲၾကတယ္။ သမုိင္းတာဝန္ ေက်ပြန္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလုိသမုိင္းတာဝန္ ေက်ခဲ့ၾကတဲ့ 
စာနယ္ဇင္းနဲ႔ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ ရိွခ့ဲသလုိ အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ လက္ကုိင္တုတ္ 
အလုိေတာ္ရိ သတင္းမီဒီယာသမားေတြလဲ ရိွခ့ဲတာပဲ။ ဥပမာ ဗမာျပည္ကုိ ေဝလမင္းသား 
အလည္လာစဥ္က ဆုေတာ္ေငြ ငါးေထာင္ထုပ္ကုိ မမက္ပဲ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ေရးဖုိ႔ ျငင္းဆန္ခ့ဲတဲ့ 
ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းလုိ သတင္းသမားရိွခ့ဲသလုိ ကုိလုိနီအရွင္သခင္ရဲ႕ 
ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ေရးရတာကုိပဲ ဧရာမဂုဏ္ႀကီးလုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးေရး ေပးခ့ဲသူေတြ 
လည္းရိွခ့ဲတယ္။ အဆံုးသတ္မွာတာ့ စာနယ္ဇင္း၊ သတင္းသမားေတြ ေက်းဇူး ေၾကာင့္ 
အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲ အရိွန္အဟုန္ ျမင့္မားလာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အလုိေတာ္ရိ 
သတင္းသမားေတြ သတင္းစာေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားရသလုိ လူထု အက်ဳိး 
လူထုဆႏၵကုိ ဦးထိပ္ထားတဲ့ စာနယ္ဇင္းေတြ ေအာင္လံထူၿပီး လူထုေမတၱာ ခံယူ 
ႏိုင္ခ့ဲၾကတယ္။ 
 

သတင္းမီဒီယာဆုိတာ လူထုအတြက္ အားကုိးရာ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္သလုိ ၾသဇာလည္း 
စူးေရာက္တဲ့အတြက္ အာဏာပုိင္ေတြဘက္ကေရာ၊ အာဏာမ့ဲေတြဘက္ကေရာ အၿပိဳင္အဆုိင္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳစားၾကတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ နားမ်က္စိလို သတင္းမီဒီယာ ေတြက္ုိ အုပ္စုိးသူ 
အာဏာပုိင္ အဆက္ဆက္ကလည္း သတင္းမီဒီယာေတြကုိ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ခ်ဳပ္ကုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစား 
ခ့ဲတယ္။ ေဖာက္ျပန္တဲ့ သတင္းသမားေတြကုိ မက္လံုးေပးစည္း႐ံုးသလို တိတ္တဆိတ္ 
ေငြထုတ္ေပးၿပီး ခါးပုိက္ေဆာင္ သတင္းတုိက္ေတြ ေထာင္တာေတြလည္း လုပ္ခ့ဲၾကတယ္။ 
ကုိယ္လုိရာကုိ ေရးသားျဖန္႔ခ်ီထုတ္လႊင့္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာနယ္ဇင္း သတင္းစာေတြထဲမွာ 
တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမ့ဲ အရာေတြ ပါသလုိ၊ အဆုိးအပ်က္ေတြ 
ျဖစ္ေစမ့ဲ အဆိပ္အေတာက္ေတြလည္းပါႏုိင္တယ္။ ဥပမာ ေဆာင္ရရင္ 
သတင္းစာမီဒီယာဆုိတာ လူထုအတြက္ ငသားေလာက္ကုိ စားရသလုိပါပဲ။ အရသာ ထူးကဲ့တဲ့ 
အာဟာရျဖစ္ေပမယ့္ အစားမတတ္ရင္ အရုိးလည္း စူးမ်က္ႏိုင္သလုိ အစာမေၾက၊ 
အေက်ာတက္ၿပီးလည္း ဖ်ားနာႏိုင္ပါတယ္။ 
 
ျပည္သူေတြရဲ႕ နားမ်က္စိေတြျဖစ္တဲ့ သတင္းစာမီဒီယာေတြ ေဖါက္ျပန္ရင္၊ တာဝန္မ့ဲလာ 
ရင္ေတာ့ အဲဒ့ီလူ႔အဖြဲ႕အစည္း (ဝါ) ႏိုင္ငံျပည္သူေတြရဲ႕ အနာဂါတ္ဘဝဟာ အႏၱရယ္က်ေရာက္ 
ေတာ့တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သတင္းစာ မီဒီယာေတြရဲ႕ တာဝန္ဟာ လူ႔ေဘာင္ေလာကအတြင္းက 
အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ေဖာ္ထုတ္ၾက႐ံုနဲ႔ မလံုေလာက္ပဲ ေလာကလူ႔ရြာ 
အတြက္ဆိုးက်ဳိး အႏၱရာယ္ကုိ ျဖစ္ေစမ့ဲ အေတြးအျမင္မ်ားကုိလည္း သုတ္သင္ဖယ္ရွား 



ရမွာျဖစ္သလုိ ေလာကလူ႔ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစမ့ဲ အေတြး 
အျမင္ေတြ ျပန္႔ပြားေစဖို႔လည္း တာဝန္ရိွပါတယ္။  
 

ဒီေန႔ သတင္းမီဒီယာတခ်ဳိ႕ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ လုပ္ဟန္တခ်ဳိ႕ဟာ တာဝန္မဲ့လြန္းပါတယ္။ 
တခ်ဳိ႕သတင္းသမားေတြ စည္းမေစာင့္ဘဲ ကုိယ္သတင္းရဖို႔ဘဲ မညွာမတာ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ 
အထကဲလူေတြ အဖမ္းခံၾကရ ဒုကၡေရာက္ၾကတာေတြလည္းရိွသလုိ အခ်င္းခ်င္းအေပၚ 
စည္းမေစာင့္တာေတြ တရားမ့ဲတာေတြလည္း ၾကားေနရတယ္။ ဒါေတြက ထားပါေတာ့။ 
ဒီေနရာမွာ အဓိကေျပာခ်င္တာက သတင္းသမားေတြရဲ႕ အဓိကရပ္တည္ခ်က္ ျပႆနာပါ။ 
သတင္းေတြကုိ အျဖစ္အပ်က္တုိင္းပဲ ေျပာရမယ္။ အမွားအမွန္ ေဝဘန္သံုးသပ္ခ်က္ မထည့္ရ။ 
မည္သည့္ ႐ႈေထာင့္ အျမင္နဲ႔မွ မတင္ျပရ။ ဘက္မလုိက္ ၾကားေနရမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ 
အမွန္တရားအေပၚ သုိ႔မဟုတ္ အကာကြယ္မ့ဲ အဖိႏိွပ္ခံ ဗမာျပည္သူေတြအေပၚ ေက်ာခုိင္း 
လုိက္တဲ့ အေတြးအျမင္ပဲျဖစ္တယ္။ ေဒၚစုေျပာခ့ဲတဲ့ မတရားတာေတြ႕ရင္ ဒါ မတရားဘူးလို႔ 
ေျပာရမယ္။ ဒီလုိမေျပာရင္ ဒီမတရားမႈဟာ တေန႔ ကုိယ့္ဆီေရာက္လာလိမ့္မယ္ဆုိတ့ဲ စကား 
ကုိ ေမ့ထားၾကၿပီထင္တယ္။ ဒီအျမင္ ဒီအယူအဆေတြဟာ အျမင္အားျဖင့္ေတာ့ အလြန္လွ 
အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ အေနာက္တိုင္းနဲ႔ လူမႈႏုိင္ငံေရး (Socio-Politic) ဘဝ ပံုမွန္စနစ္ 
ထမွဲာေတာ့ အဓိပၸါယ္ရိွႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒ့ီမွာ ရိွတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပါတီတုိင္းမွာ 
ကုိယ္ပုိင္အျမင္ အယူအဆေတြကုိ လြတ္လပ္စြာ ပံုႏိွပ္ျဖန္႔ခ်ီ စည္း႐ံုးႏုိင္ခြင့္ရိွၿပီး စြပ္စြဲခ်က္ေတြ 
ရိွခ့ဲရင္လည္း လြတ္လပ္စြာ ခုခံႏိုင္ခြင့္ ရိွေနၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ 
ဘက္လုိက္စရာ မရိွပါဘူး။ လုိက္စရာအမွန္တရားမ်က္ႏွာ တခုသာရိွတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ဗမာျပည္လုိ လူထုဆက္သြယ္ေရး ယႏၱယားတခုလံုးကုိ ေရပက္မဝင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး 
တဖက္သတ္ဝါဒျဖန္႔၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြကုိ အပုပ္ခ်ေနတဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ 
ဗမာျပည္သူေတြရဲ႕ တုိက္ပြဲပဲဆုိဆုိ ပဋိပကၡပဲဆုိဆုိ ျပႆနာအေပၚမွာ ဘယ္ဘက္မွ မလုိက္ 
ဘူးဆုိတာဟာ အမွန္တရားနဲ႔ တရားမွ်တျခင္းဆုိတဲ့ ေလာကပါလတရားကုိ ေက်ာခိုင္း 
လုိက္ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။  
 

အထက္မွာဆုိခ့ဲသလုိ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ဆိတ္သုဥ္းၿပီး အေမွာင္ေခတ္ထကဲ 
ဗမာျပည္သူေတြအတြက္ အသက္႐ႈေပါက္ကေလးတခုလုိ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္ပေရဒီယုိေတြနဲ႔ 
ေနာက္ေပၚ အြန္လုိင္းသတင္း႒ာနေတြက ပီဘိသတင္းသမားႀကီးေတြ ဂုိက္ဖမ္းၿပီး ဘယ္ဘက္ 
မွ မလိုက္ရဘူးဆုိတဲ့ မူအေပၚမွာ ရပ္လုိက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ရိွတဲ့ေကာက္ရုိးတမွ်င္ လဲ ဆံုး႐ႈံးသြား 
ရေတာ့တယ္။ တုိက္ဆုိင္ခ်င္ေတာ့ ရန္သူစစ္အုပ္စုက လုပ္လာတဲ့ မီဒီယာကုိ မီဒီယာနဲ႔ 
တုိက္ဆုိတဲ့ ဗ်ဴဟာကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ အခ်ိန္ကုိက္ျဖစ္သြားတယ္။ 
 



ျပင္ပ မီဒီယာေပါင္းစံုတုိ႔ မ်က္ကန္းနားပိတ္ ဗမာလူထုကုိ ေက်ာခုိင္းတဲ့ ထုတ္လႊင့္မႈေတြ 
ထင္သာျမင္သာျဖစ္လာတာဟာ  လြန္ခ့ဲတဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ သံုးႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲ အသံေတြ 
ထြက္လာခ်ိန္က စတယ္လုိ႔ဆုိရမွာပါ။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအဝင္ အဓိက 
ဦးေဆာင္ပါတီေတြကုိ မသိမသာေဝဘန္ရင္း ၾကြက္မဟုတ္ ငွက္မဟုတ္ ပညာရွင္ေျပာလုိက္ 
တတိယအုပ္စုေျပာလုိက္ လင္းႏုိ႔လုိလုိ လူေတြကုိ ဇန္းတင္လာတယ္။ လက္ေတြ႕ ႏုိင္ငံေရး 
ဆုိတဲ့ အသံေတြ ထုတ္လာတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးခန္းေတြမွာ 
ေထာက္ခံသူေတြနဲ႔ မယွဥ္ႏုိင္တဲ့ အားနဲတဲ့ ဆန္႔က်င္သူေတြနဲ႔ ပြဲတည္ေပးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို 
မသိမသာ ေဇာင္းေပးတယ္။ မ်က္ကန္းနားပိတ္ဘဝ လူထုကုိ ေရြးေကာက္ပြဲမွ တပါး 
အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရိွဆုိတဲ့ အျမင္ေတြျဖစ္ေပၚေအာင္ ဖန္တီးထုတ္လႊင့္ၾကတယ္။ ပုိၿပီး 
ထင္ရွား၊ ပုိၿပီး ေဖာက္ျပန္တဲ့ လုပ္ရပ္ကေတာ့ ျမန္မာသတင္းသမားသမဂၢနဲ႔ VOA တုိ႔ 
ေပါင္း႐ုိက္တဲ့ ပြဲပဲ။ နအဖ စစ္အုပ္စုက ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ လႊတ္ေပးလုိက္တ့ဲ ဦးသုေဝတို႔ 
ခင္ေဇာ္ဝင္းတုိ႔လုိ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ ခ်င္းမုိင္ဖိတ္ စင္တင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကာ္ျငာပြဲ 
ႀကီးလုပ္ၾကတယ္။ ေနာက္ထပ္ ေဖာက္ျပန္မႈကေတာ့ RFA ပဲ ျဖစ္တယ္။ RFA ရဲ႕ 
လူငယ္အျမင္က႑ကေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေထာက္ခံေရး မဲေပးေရး အာေဘာ္ေတြကို 
မ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းဆုိသူကုိ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ အပတ္စဥ္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတယ္။ 
ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္ မင္းကုိႏိုင္၊ ကုိကုိႀကီးတုိ႔လုိ ပုဂၢိဳလ္ေတြရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္ မင္းကုိႏိုင္၊ ကုိကုိႀကီးတုိ႔လုိ ပုဂၢိဳလ္ေတြရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္ မင္းကုိႏိုင္၊ ကုိကုိႀကီးတုိ႔လုိ ပုဂၢိဳလ္ေတြရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္ မင္းကုိႏိုင္၊ ကုိကုိႀကီးတုိ႔လုိ ပုဂၢိဳလ္ေတြ    အက်ဥ္းေထာင္ေတြအက်ဥ္းေထာင္ေတြအက်ဥ္းေထာင္ေတြအက်ဥ္းေထာင္ေတြ    
ထဲမွာ ဆက္ၿပီးထိမ္းသိမ္းခံေနရစဥ္ ထူးကဲစြာ လြတ္ေျမာက္ထဲမွာ ဆက္ၿပီးထိမ္းသိမ္းခံေနရစဥ္ ထူးကဲစြာ လြတ္ေျမာက္ထဲမွာ ဆက္ၿပီးထိမ္းသိမ္းခံေနရစဥ္ ထူးကဲစြာ လြတ္ေျမာက္ထဲမွာ ဆက္ၿပီးထိမ္းသိမ္းခံေနရစဥ္ ထူးကဲစြာ လြတ္ေျမာက္လာတ့ဲ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္လာတ့ဲ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္လာတ့ဲ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္လာတ့ဲ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္    
အမည္ခံ မ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းရဲ႕အမည္ခံ မ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းရဲ႕အမည္ခံ မ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းရဲ႕အမည္ခံ မ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းရဲ႕ အျမင္ေတြကုိ ယေန႔ဗမာလူငယ္တုိ႔ရဲ႕ အျမင္ေတြ ျဖစ္ေလဟန္ 
ထုတ္လြင့္ခ်က္ဟာ အလြန္ကုိ ေအာ့ႏွလံုးနာစရာေကာင္းပါတယ္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
အက်ဥ္းက်လူငယ္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ရက္စက္မႈေအာက္မွာ လႈပ္ရွား 
တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့ ဗမာလူငယ္ထုကုိ ေစာ္ကားလုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ 
ထုတ္လြင့္သူဟာ အဖိႏိွပ္ခံလူထုအတြက္ ေစတနာထားစရာမလုုိုိပဲ တကယ္တမ္း ဘက္မလုိက္ 
ဘူးဆုိရင္ေတာင္ တျခားလူငယ္ေတြရဲ႕ အျမင္ေတြကုိပါ အလွည့္က် ထုတ္လႊင့္ေပးရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အျမင္ကုိပဲ ဆက္တုိက္လႊင့္ေပးေန ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေထာက္ခံေရးအျမင္ကုိပဲ ေဖာ္ထုတ္ေပးေနျခင္းဟာ ဗမာလူငယ္ထုအေပၚ RFA ရဲ႕ မတရားတဲ့ 
အျပဳအမူ၊ ေစာ္ကားတဲ့ အျပဳအမူပဲျဖစ္တယ္။ ဒီထုတ္လႊင့္ခ်က္ေတြဟာ ေသြး႐ုိးသား႐ုိး 
လုပ္ရပ္အျဖစ္ ယူဆစရာ အေၾကာင္းမရိွပါဘူး။ (ဒီစာကုိ ၾသဂုတ္လဆန္းက ေရးခ့ဲေပမဲ့ 
မအားလပ္တာေၾကာင့္ အေခ်ာမသတ္ပဲ အခုမွ ေနာက္က်ၿပီး အစသတ္ႏုိင္ပါတယ္။ 
တခ်ဳိ႕စာပါအခ်က္အလက္ေတြက ေျပာဖို႔လုိအပ္တယ္ ယူဆလုိ႔ ေနာက္က်မွ 
ျဖန္႔ခ်ီလုိက္တယ္။ အခုေနာက္ဆံုးအေျခအေနအရ RFA က လူငယ္က႑မွာ မျဖဴျဖဴသင္းရဲ႕ 
အျမင္ေတြကုိလည္း ၾကားညွပ္ ထုတ္လြင့္ေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ မ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းရဲ႕ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေထာက္ခံေရးအျမင္ေတြကုိလည္း ဆက္လက္ထုတ္လႊင့္ေနဆဲလုိ႔ 
သိရပါတယ္။) 



 
ေလာကႀကီးမွာ အႀကီးဆံုးရန္သူ ဒုကၡအေပးႏုိင္ဆံုး အႏၱရာယ္ဟာ မိတ္ေဆြ 

ေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ ရန္သူျဖစ္တယ္။ တည္ၾကည္တဲ့ ရန္သူထက္ မိတ္ေဆြေယာင္ေဆာင္ 
ထားတဲ့ ေကာက္က်စ္သူက အႏၱရာယ္ပုိႀကီးတယ္ဆုိတဲ့ စကားလည္းရိွတယ္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ် 
မႈေၾကာင့္ မေကာင္းအႀကံကုိလည္း လက္ခံမိသလုိ အဆိပ္ကုိလည္း သံုးစားမိတတ္ပါတယ္။ 
ဆရာသမားအေပၚမွာ ေလးစားၾကည္ညိဳစိတ္နဲ႔ ယံုၾကည္မိတဲ့ အဂၤုလိမာလဟာ ဆရာသမားရဲ႕ 
အေကာက္ႀကံမႈေၾကာင့္ ေတာပုန္းလူဆုိးႀကီးျဖစ္ရတယ္။ ရာဇဝတ္သားျဖစ္ရတယ္။ သံသရာ 
ဝန္ေလးတဲ့ အလုပ္ေတြကုိ မွားမွားယြင္းယြင္း လုပ္မိခ့ဲရရွာတယ္။  
 
အခုကြ် န္ေတာ္တုိ႔ မီဒီယာေတြဟာ မ်က္ကန္းနားပိတ္ ဗမာလူထုအတြက္ နားမ်က္စိ 
ျဖစ္ရမည့္အစား တရားသူႀကီးလုိလုိ၊ ဒုိင္လူႀကီးလုိလုိ ဂုိက္ဖမ္းလာတာဟာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ 
ထားသူရဲ႕ ေဖာက္ျပန္မႈကုိ ခံရသလုိပါပဲ။ ကုိယ့္နားမ်က္စိေတြရဲ႕ ေဖာက္ျပားလွည့္စားတာကို 
ခံရသလုိပါပဲ။ အားႀကီးသူနဲ႔ အားနည္းသူတုိ႔ ၾကားက ပဋိပကၡ၊ လက္နက္ကုိင္နဲ႔ လက္နက္ 
မ့ဲေတြရဲ႕ၾကားက တုိက္ပြဲမွာ ဘက္မလုိက္ဘဲ ၾကားေနဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာဟာ ဘယ္လို 
သေဘာထား၊ ဘယ္လုိလူစားေတြလည္းဆုိတာ စဥ္းစားသာၾကည့္ေပေတာ့။ ဒီလုိမမွ်တတဲ့ 
တုိက္ပြဲေတြၾကားမွာ ၾကားေနတယ္ဆုိတာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအားျဖင့္ေတာ့ အားႀကီးသူကို 
ဗုိလ္က်အႏိုင္ယူခြင့္ ေပးလုိက္တာ၊ သြယ္ဝုိက္ေသာအားျဖင့္ မတရားမႈကုိ အားေပးေထာက္ခံ 
တာပဲျဖစ္တယ္။ ပုိၿပီး ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာက ဒီေန႔ဗမာလူထုက အားကုိးယံုၾကည္ေနတဲ့ 
မီဒီယာေတြမွာ လုပ္ကုိင္ေနသူအမ်ားစုဟာ တခ်ိန္က အမွန္တရားဖက္က တုိက္ပြဝဲင္ခ့ဲသူေတြ၊ 
ျပည္သူကုိ အလုပ္အေကြ် းျပဳဖို႔ အားထုတ္ခ့ဲၾကဘူးတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေဟာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး 
သမားေဟာင္းေတြ ျဖစ္ေနတာပဲ။ ဘယ္လုိျဖစ္သြားၾကတာလဲ။ ျပည္သူလူထု မ်က္ႏွာထက္ 
ထမင္းထုပ္မ်က္ႏွာက ပုိႀကီးသြားတာလား။ အလုပ္ရွင္မ်က္ႏွာက ပုိႀကီးသြားတာလား။ 
ဒါမွမဟုတ္ မိစၦာစစ္အုပ္စု မ်က္ႏွာက ပုိႀကီးသြားတာလား။ 
 
ဗမာသတင္း ဂ်ာနယ္ေလာကရဲ႕ စံျပဳပုဂၢဳိလ္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ခ်စ္ေမာင္ရဲ႕    “ “ “ “ မေၾကာက္မရြံ႕၊ မေၾကာက္မရြံ႕၊ မေၾကာက္မရြံ႕၊ မေၾကာက္မရြံ႕၊ 
မဟုတ္မခံ၊ မ်က္ႏွာမေရြး၊ မွန္တုိင္းေရးပိမ့္မဟုတ္မခံ၊ မ်က္ႏွာမေရြး၊ မွန္တုိင္းေရးပိမ့္မဟုတ္မခံ၊ မ်က္ႏွာမေရြး၊ မွန္တုိင္းေရးပိမ့္မဟုတ္မခံ၊ မ်က္ႏွာမေရြး၊ မွန္တုိင္းေရးပိမ့္”””” ဆုိတဲ့ သတင္းသမားက်င့္ဝတ္နဲ႔ေတာ့ အေတာ္ 
ဖီလာျဖစ္တာပဲ။ ေျပာမည့္သာေျပာရတာပါ။ ဒီေန႔သတင္းသမားဆုိသူ အေတာ္မ်ားမ်ား 
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ေမာင္ရဲ႕ နာမည္ကုိ ၾကားေတာင္မွ ၾကားဖူးရဲ႕လားမသိဘူး။ မၾကားဖူး 
ၾကေသးရင္လည္း ရွာေဖြေလ့လာၾကပါဦး။ သတင္းသမားလုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ လူထုဦးလွရဲ႕ 
က်ေနာ္သတင္းသမားဆုိတဲ့ စာအုပ္တို႔ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္းရဲ႕ တသက္တာမွတ္တမ္းတို႔ 
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ေမာင္အေၾကာင္း ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလးေရး ထားတဲ့ သူလုိလူဆုိတဲ့ 
စာအုပ္ေတြေလာက္ေတာ့ ဖတ္ဖူးထားသင့္ပါတယ္။ ဝရဇိန္လက္နက္ႀကီးကုိင္ထားၿပီး အစြမ္းမ 



သိ ေဆးလိပ္မီးညႈိလုိက္၊ ေရေႏြးက်ဳိလုိက္ေလာက္ပဲ သံုးမိေနရင္ ရင္နာစရာ။ ၿပီးေတာ့ ကုိယ္စီး 
တဲ့ျမင္း အထီမွန္းးအမမွန္းမသိရင္ ခက္မယ္။  
ကာလသားပံုျပင္ တခုပါ။ ကာလသားပံုျပင္ဆုိေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ညစ္ညမ္းတယ္။ သိသာ 
ေအာင္ေတာ့ ေျပာဦးမယ္။ တခါက လူေသးလူ႔ဗလံခရီးသည္တေယာက္ ျမင္တစီးနဲ႔ ညေန 
ေစာင္းမွာ ေတာအုပ္တခုထဲ ျဖတ္သြားတယ္။ ေတာအုပ္အလယ္ ေညာင္ပင္ႀကီးေရာက္ေတာ့ 
ခဏနားမယ္လုပ္တုန္း ဘီးလူးတေကာင္ေပၚလာၿပီး စားမယ္ဆုိဖမ္းေရာ။ ခရီးသြား 
လူဗလံေလးလဲ အသက္ေဘးဆုိေတာ့ ေၾကာက္အားလန္႔အားနဲ႔ ခုခံတာေပါ့။ အေၾကာင္း 
ေကာင္း ေထာက္မလုိ႔ လူ႔ဗလံေလးႏုိင္သြားတယ္။ ဒီေတာ့ ဘီလူးက အသက္ကို 
ခ်မ္းသာေပးပါ။ လုိရာဆုေပးပါ့မယ္လုိ႔ ကမ္းလွမ္းတယ္။ ဒီေတာ့ လူဗလံေလးလဲ တသက္လံုး 
သူတပါးျပက္ရယ္ျပဳခံလာရတဲ့ သူ႔ရဲ႕ေသးညွက္ညွက္ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ဗလငါးတန္နဲ႔ ျပည္စုံ 
ေအာင္ ဖန္ဆင္းေပးဖုိ႔ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည့္ေစဆုိၿပီး ျပည့္စံုသြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ 
ဗလငါးတန္ခႏၶာကုိယ္နဲ႔ လုိက္ဖက္ဖုိ႔ သူ႕ဖြားဘက္ေတာ္ကုိလည္း သူစီးလာတဲ့ ျမင္းေလာက္ 
ရိွပါေစဆုိၿပီး ေတာင္းဆုိျပန္တယ္။ ဒါလည္းျပည့္ေစေပါ့။ ဒီလုိနဲ႔ ခရီးသြား အိမ္ျပန္ေရာက္ 
လာတယ္။ ဇနီးသည္က မမွတ္မိဘူး။ အက်ဳိးအေၾကာင္းရွင္းျပမွ သေဘာေပါက္သြားတယ္။ 
မယားလုပ္သူလည္း ဝမ္းသာအားရ ေယာက္်ားျဖစ္သူရဲ႕ ဗလငါးတန္ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးကို 
အားရေက်နပ္စြာနဲ႔ ၾကည့္ၿပီး လက္ေမာင္း၊ ရင္အုပ္၊ ၾကြက္သားေတြကုိ စမ္းၾကည့္တယ္၊ 
ညွစ္ၾကည့္တယ္။ သေဘာအက်ႀကီးက်ေနတာေပါ့။ တျဖည္းျဖည္းေအာက္ဆင္းစမ္းလာလုိက္ 
တာ ဟုိေနရာလဲေရာက္ေရာ မိန္းမလုပ္သူက အလန္႔တၾကားနဲ႔ ေအာ္လုိက္တယ္။ “ “ “ “ ဟင့္ ဟင့္ ဟင့္ ဟင့္ 
အတူတူပဲဟာကုိအတူတူပဲဟာကုိအတူတူပဲဟာကုိအတူတူပဲဟာကုိ”””” တဲ့။ ဒီေတာ့မွ ေျပးၾကည့္ေတာ့ သူစီးခဲ့တဲ့ ျမင္းက အမႀကီးျဖစ္ေနသတဲ့။ 
ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္လုပ္တဲ့ အလုပ္အေၾကာင္း နဲ႔အဲ့ဒီ့ အလုပ္တန္ဘုိးကုိ သိဖို႔ အလြန္ေရးႀကီး 
ပါတယ္။ ကုိယ္စီးတဲ့ျမင္း အထီမွန္းးအမမွန္းမသိရင္ ““““အတူတူပဲဟာကုိအတူတူပဲဟာကုိအတူတူပဲဟာကုိအတူတူပဲဟာကုိ”””” ျဖစ္သြားမယ္။ 
 

ျပင္ပေရဒီယို သတင္း႒ာနေတြ အသစ္ေတြေပၚ၊ အားေတြေကာင္းလာခ်ိန္က 
အေရးေတာ္ပံုအတြက္ တအားတက္ခ့ဲသလုိ ႀကဳံတဲ့လူတုိင္းကုိလဲ ေရဒီယုိနားေထာင္ဖုိ႔နဲ႔ 
ဒါဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးအလုပ္တခုလုိ သေဘာထားဖုိ႔ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ့ဲမိတယ္။ အခုေတာ့ 
ဒီေရဒီယိုေတြ၊ သတင္း႒ာနေတြကုိလည္း မ်က္စိမိွတ္ နားမေထာင္ဘဲ ငါးစားသလုိ သတိ 
တရားနဲ႔ အ႐ုိးအသား ခြဲျခားစားၾကဖုိ႔ ေဝဘန္နားေထာင္ၾကဖုိ႔ ေျပာင္းၿပီး ႏႈိးေဆာ္ေနရတယ္။ 
အခုလုိ မ်က္ကန္းနားပိတ္ လူထုဘဝကုိ ေက်ာခုိင္းလာခ်ိန္မွာေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ မီဒီယာေတြကုိ 
ကာတြန္းကံခြ် န္ရဲ႕ မ်က္လွည့္ ဆရာပံုျပင္ထကဲ ေျမြေဆးေရာင္းသမား ေအာ္သလိုိုပဲ 
ေအာ္ရေတာ့မယ္ထင္တယ္။  
 
ပံုျပင္က။ တခါတုန္းက ေျမြလပၸာယ္ျပၿပီး ေဆးေရာင္းတဲ့ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ရိွတယ္။ 
တေယာက္က ေျမြလပၸာယ္ျပတယ္၊ တေယာက္က အာေဘာင္အာရင္းသန္သန္နဲ႔ ေျမြေဆး 



ေရာင္းတယ္။ တခါေတာ့ ေျမြလပၸာယ္ျပတဲ့သူက ဖ်ားနာတယ္။ တရက္မေကာင္း၊ ႏွစ္ရက္ 
မေကာင္းနဲ႔ ရက္ၾကလာေတာ့ စားဝတ္ေနေရး မေျပလည္ေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ေျမြေဆး 
ေရာင္းသမားက မထူးဘူးဆုိၿပီး ေျမြပုျခဳပ္ထမ္းၿပီး ထြက္လာတယ္။ သိသေလာက္ တတ္သ 
ေလာက္နဲ႔ ေျမြလပၸာယ္ျပၿပီး ေဆးေရာင္းမယ္ေပါ့။  လူစည္းကားရာမွာ ခ်ၿပီး အရင္ဆံုး သိထား 
သေလာက္နဲ႔ ေျမြလပၸာယ္ျပတယ္။ အေတာ္ေလးၾကာေတာ့ ဘိန္းေကြ် းထားတဲ့ေျမြက 
ဘိန္းငုိက္ေျပၿပီး ႐ႈး႐ႈးွရွားရွားျဖစ္လာတယ္။ ေဆးေရာင္းသမားလည္း ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ 
ထိန္းဘို႔ႀကိဳးစားတယ္။ မရဘူး။ ဖမ္းလည္းမဖမ္းရဲေတာ့ဘူး။ ၾကည့္ေနတဲ့ ပရိတ္သက္ထကဲ 
တေယာက္ေယာက္ကုိ ကုိက္လုိက္ရင္ ဒုကၡႀကီးေတာ့မယ္။ ဒီေတာ့ ေျမြေဆးသမားလည္း 
ကုိယ္ထမင္း ရွာစားေနရတဲ့ ေျမြႀကီးကုိ မညွာႏုိင္ေတာ့ဘဲ မခ်ိတင္ကဲနဲ႔ ေအာ္လုိက္ရတယ္။ 
““““က်ဳပ္ေျမြႀကီးပါဗ်ာ ၾကည့္က်က္ၿပီးသာက်ဳပ္ေျမြႀကီးပါဗ်ာ ၾကည့္က်က္ၿပီးသာက်ဳပ္ေျမြႀကီးပါဗ်ာ ၾကည့္က်က္ၿပီးသာက်ဳပ္ေျမြႀကီးပါဗ်ာ ၾကည့္က်က္ၿပီးသာ    ႐ုိက္သတ္လုိက္ၾကပါေတာ႐ုိက္သတ္လုိက္ၾကပါေတာ႐ုိက္သတ္လုိက္ၾကပါေတာ႐ုိက္သတ္လုိက္ၾကပါေတာ့” တဲ့။  
 
မီဒီယာဆုိတာ ကြ် န္ေနာ္တုိ႔အတြက္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ အစြမ္းထက္လက္နက္ တခုပါ။ 
ကြ် န္ေနာ္တုိ႔ အဖိႏိွပ္ခံ ဗမာလူထုလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အားတခုအျဖစ္ 
ဆက္လက္ရပ္တည္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ေျမြသမားရဲ႕ က်ဳပ္ေျမြႀကီးပါ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ 
မီဒီယာသမားေတြအတြက္ လက္ေဆာင္ေအာက္က ကဗ်ာေလးကုိ ေရးမိပါတယ္။ 
 
မုိးႀကိဳးလက္နက္ ရိွန္ေစာ္ထက္ မုိးႀကိဳးလက္နက္ ရိွန္ေစာ္ထက္ မုိးႀကိဳးလက္နက္ ရိွန္ေစာ္ထက္ မုိးႀကိဳးလက္နက္ ရိွန္ေစာ္ထက္     
ေမ်ာက္လက္ေရာက္ရွာ ခြင့္မသာေမ်ာက္လက္ေရာက္ရွာ ခြင့္မသာေမ်ာက္လက္ေရာက္ရွာ ခြင့္မသာေမ်ာက္လက္ေရာက္ရွာ ခြင့္မသာ    
ေရာင္ဝါေမွးလွ်က္ အေၾကးတက္။ေရာင္ဝါေမွးလွ်က္ အေၾကးတက္။ေရာင္ဝါေမွးလွ်က္ အေၾကးတက္။ေရာင္ဝါေမွးလွ်က္ အေၾကးတက္။    
    
သတင္းထက္ျမက္ လူထုတြက္သတင္းထက္ျမက္ လူထုတြက္သတင္းထက္ျမက္ လူထုတြက္သတင္းထက္ျမက္ လူထုတြက္    
မ်က္စိနားႏွာ ပံုပမာမ်က္စိနားႏွာ ပံုပမာမ်က္စိနားႏွာ ပံုပမာမ်က္စိနားႏွာ ပံုပမာ    
သိကၡာကြယ္ဝွက္ တန္ခုိးပ်က္။သိကၡာကြယ္ဝွက္ တန္ခုိးပ်က္။သိကၡာကြယ္ဝွက္ တန္ခုိးပ်က္။သိကၡာကြယ္ဝွက္ တန္ခုိးပ်က္။    
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