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တုိက်ဳိ။ ။ ျပင္းအားျပင္း ငလ်င္ႀကီးနဲ႔ ဆူနာမီျဖစ္ေပၚလာၿပီး ၂ ပတ္အၾကာတြင္ အႏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖို 
တခုမွာ ျပႆနာေပၚလာေနပါတယ္။ အႏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖိုတခုမွာ အႏုျမဴေရာင္ျခည္ စြမ့္ထြက္ေန 
ေၾကာင္း သံသယျဖစ္ရတယ္လို႔ ဂ်ပန္အစိုးရက ၂၀၁၁ခု မတ္လ ၂၅ ေသာၾကာ ေန႔က ေျပာဆိုလိုက္ 
ပါတယ္။ တခ်ိန္ကယူဆေတြးထင္ထားတာထက္ ဓါတ္ေပါင္းဖိုမွာ အႏုျမဴစိမ့္ထြက္မႈဟာ ပိုမိုစိုးရိမ္စရာ 
ျပႆနာအျဖစ္ေကာက္ခ်က္ခ်ရမဲ့ အဓိပၸါယ္ပါ။ 
 
အႏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖိုမွ ပိုမိုေဝးကြာတ့ဲအရပ္ကို လူေတြမေ႐ႊ႕ေျပာင္းေသးဘုိ႔၊ အျပင္မထြက္ပဲ အိမ္တြင္း 
မွာေနၾကရင္ပဲ အႏၱရာယ္မ႐ိွႏုိင္ပါဘူးလို႔ ဂ်ပန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေျပာခ့ဲၾကပါတယ္။ အခုေတာ့ 
သက္ဆိုင္ရာေတြက ဓါတ္ေပါင္းဖိုဝန္းက်င္မွာေနထိုင္သူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ပိုမိုသင့္ 
တင့္ေကာင္းမြန္မ့ဲအရပ္မ်ားဆီ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္လိုက ေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏုိင္ေၾကာင္းလဲ ေျပာလာၾကပါ 
တယ္။ ဆူနာမီသင့္ေဒသမွာ ရိကၡာမ်ားလျဲပတ္လပ္လာလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ငလ်င္န႔ဲ ဆူနာမီေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ တေသာင္းေက်ာ္႐ိွေနၿပီဆိုတ့ဲ ေသာၾကာေန႔စာရင္းမ်ားအရ 
အႏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖို ျပႆနာဟာ အ႐ိွန္ျမင့္လာပါတယ္။ ထိခိုက္ခံခ့ဲရတ့ဲ အေ႐ွ႕ေျမာက္ကမ္း႐ုိးတန္း 
တေလွ်ာက္ အိမ္ေတြအဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရတဲ့ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ႐ိွတ့ဲလူမ်ားဟာ လွ်ပ္စစ္မီးလဲမ႐ိွ၊ ပူေႏြး 
တဲ့အစားအစမ်ားလဲ မသုံုးေဆာင္ရ၊ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၁၄ ရက္လံုးလုံး ေရလမဲခ်ဳိးၾကရပါဘူး။ 
 
မေရရာတဲ့ အႏုျမဴအေျခအေနဟာ ဖူခူ႐ီွမ ဒိုင္အိခ်ိ ပရဝဏ္ရဲ႕အလုပ္ေတြကို ရပ္ဆိုင္းေစခ့ဲပါတယ္။ 
အႏၱရာယ္႐ိွမ့ဲဓါတ္ေရာင္ျခည္ယိုစိမ့္မႈက ကာကြယ္ဘို႔ ဓါတ္ေပါင္းဖုိ အပူလြန္ကဲမႈမ႐ိွရေအာင္ အာဏာ 
ပိုင္မ်ားက အလုအယက္ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါတယ္။ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ကစလို႔ အဆင့္နိမ့္ အႏုျမဴေရာင္ 
ျခည္စိမ့္ထြက္မႈ ျဖစ္ေပၚေနခ့ဲတာပါ။ ဆူနာမီက ဓါတ္ေပါင္းဖိုရဲ႕ အေအးေပးလုပ္ငန္းကို ၿဖိဳခ်ပစ္ခ့ဲပါ 
တယ္။ အခု က်ဳိးပ့ဲထြက္႐ိွတယ္ဆိုတာကေတာ့ ဓါတ္ေရာင္ျခည္မ်ား ႀကိီးမားတ့ဲပမာဏ စိမ့္ယိုျခင္းလို႔ 
ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ၾကမ္းျပင္ေရမ်ားအတြင္း ပ်ံ႕ႏံွ႕ကူးစက္မႈရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ႐ိွပါတယ္။ 
 
ဖူခူ႐ီွမ ဒိုင္အိခ်ိဓါတ္ေပါင္းဖိုရဲ႕ ယေန႔အေျခအေနဟာ လြန္စြာစိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔တ 
ေတြ ႏုိးႏုိးၾကားၾကားနဲ႔ သတိဝိရိယ႐ိွေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ အေကာင္းျမင္ေနႏုိင္မဲ့ 
အေျခအေနမွာမ႐ိွပါဘူး။ သတိႀကီးစြာနဲ႔ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈတိုင္းအတြက္  က်ေနာ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေန 
ရမွာျဖစ္ပါတယ္ လို႔ ဝမ္းနည္းၫႇဳိးငယ္ေနတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာအိုတို ခန္ ကေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ 
 
ဓါတ္ေပါင္းဖို အမွတ္ ၃ ရဲ႕ ေပါက္ၿပကဲြဲအက္မႈက ဓါတ္ေပါင္းဖိုအူတိုင္ရဲ႕ သံမဏိခန္းမွာ ဒါမွမဟုတ္ 
ကြန္ကရိ အားျဖည့္မံထားတ့ဲ သုံးၿပီးသားေလာင္စာကန္မွာ အက္ကြဲေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အေပါက္ 
ျဖစ္ထြန္းတာေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေလာင္စာေခ်ာင္းမ်ားကိုထိန္းထားတ့ဲ အူတိုင္အတြင္းရဲ႕ အပူခ်ိန္ 
နဲ႔ ဖိအားကေတာ့ တည္ၿငိမ္လ်က္႐ိွေနပါတယ္။ အူတုိင္ကို အရည္ေပ်ာ္ေစမ့ဲအဆင့္ထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့ 



က်ေနတုန္းပါ။ 
 
ဓါတ္ေပါင္းဖိုထဲ သုိ႔မဟုတ္ အနီးအနား႐ိွ သာမန္ထက္ ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာပိုမ်ားေနတ့ဲ ဓါတ္ေရာင္ 
ျခည္ ပမာဏ႐ိွေနတ့ဲေရမ်ားထဲေလွ်ာက္ေနရလို႔ အေရျပားေတြေလာင္ကၽြမ္းသြားတ့ဲ လုပ္သား ၂ ဦးကုိ 
ေတြ႕လိုက္ရလို႔ ဓါတ္ေပါင္းဖိုအတြင္းေပါက္ၿပဲျခင္းကို သံသယေတြ ပိုခ့ဲရတာလို႔ အႏုျမဴနဲ႔စက္မႈဆိုင္ 
ရာလံုၿခံဳေရးေအဂ်င္စီက ေျပာပါတယ္။ ယူနစ္ အမွတ္(၁)ဓါတ္ေပါင္းဖိုအေဆာက္အဦးမွာ ဓါတ္ေရာင္ 
ျခည္ပမာဏျမင့္ေနတဲ့ ေရမ်ားကို ေတြ႕႐ိွရေၾကာင္း တိုက်ဳိလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီအရာ႐ိွမ်ားကေျပာပါတယ္။ 
 
ယူနစ္(၂)နဲ႔(၄)မ်ားမွာလဲ ေရမ်ားကိုေတြ႕ရၿပီး၊ ဒီ ေရမ်ားတြင္လဲ ဓါတ္ေရာင္ျခည္မ်ားစိမ့္ဝင္ေနတယ္လို႔ 
သံသယျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ယူနစ္တခုစီမွေရမ်ားဟာ မူလပင္မတခုတည္းမွ စီးဆင္းလာတယ္ မလာ 
တယ္ကို အေသအခ်ာမသိရေသးဘူး၊ ဒါေပမင့္ ဓါတ္ေပါင္းဖိုအတြင္း ျပဳေဆာင္ေနရတ့ဲအလုပ္မ်ားကို 
ေႏွာင့္ေႏွးေစတာကိုေတြ႕ရပါတယ္လို႔ အရာ႐ိွမ်ားကေျပာပါတယ္။ 
 
ဒီေသာၾကာေန႔ဟာ ျပင္းအား ၉ ႐ိွ ငလ်င္နဲ႔ အေ႐ွ႕ေျမာက္ကမ္း႐ုိးတန္းၿမိဳ႕မ်ားကို ၿပိဳျပားေစခ့ဲတ့ဲ ဆူနာ 
မီတို႔ျဖစ္ခ့ဲၿပီး ၂ ပတ္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ွင္းလင္းျခင္းနဲ႔ နလံထူေအာင္ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈေတြ 
ဆက္လုပ္ေနရင္း ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ားဟာ ၁၇,၄၀၀ ဦးနဲ႔ ေသဆံုးသူ ၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါ 
တယ္။ 
 
ဓါတ္ေရာင္ျခည္ပ်ံ႕ႏံွ႕ျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ဘဝသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ထိခုိက္သြားရတဲ့အ 
တြက္ လယ္သမားမ်ားနဲ႔လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္ က ေတာင္းပန္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
ႏုိ႔အစိမ္း၊ ပင္လယ္ေရနဲ႔ ဘေရာ့ကလီ၊ ေဂၚဖီပန္းပြင့္၊ တ႐ုတ္မံုလာအပါအဝင္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ ၁၁ 
မ်ဳိးမွာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ပမာဏမ်ားစြာပါဝင္ေနေၾကာင္း သိရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဓါတ္ေပါင္းဖိုအနီးဝန္း 
က်င္ေဒသမွ စားေသာက္ကုန္တင္ပို႔မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပိတ္ပင္ခ့ဲပါတယ္။ 
 
ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႔စစ္ဘက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ပူေလာင္ေန 
တဲ့ ဓါတ္ေပါင္းဖိုကို ၿငိမ္းေအးေအာင္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
က ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။ 
 
ႏ်ဴကလီယာျပႆနာဟာ လူသားခ်င္းစာနာဘြယ္ေဘးကပ္ဆိုးႀကီးဆုိက္ေနတ့ဲ ႏုိင္ငံကို စိန္ေခၚမႈေတြ 
အမ်ားႀကီး ေပါင္းထည့္ေပးေနပါတယ္။ ခ်မ္းေအးေနတဲ့ ဂ်ပန္႔အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္ဟာ ေျမာ္လင့္ခ်က္မဲ့ 
ျခင္းနဲ႔ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးျခင္းျမင္ကြင္းတို႔အျပင္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အိမ္မ့ဲယာမ့ဲ သက္႐ွင္က်န္႐ိွသူ 
မ်ားကို ေကၽြးေမြးေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္နဲ႔ အမိႈက္မ်ား႐ွင္းေရးနဲ႔အေလာင္းမ်ားႁမႇဳပ္ႏံွေရးတို႔ကို  ႀကိဳးပမ္းလုပ္ 
ေဆာင္ရမွာေတြ က်န္႐ိွေနပါတယ္။  
 
ပ်က္စီးသြားတ့ဲကမ္း႐ုိးတန္း အိုနဂါဝ ၿမိဳ႕မွ အသက္ ၄၅ ႏွစ္႐ြယ ္ မကၠင္းနစ္ တိုမိုဟိခို အာဘ့ဲ က 
“က်ေနာ္ အိပ္မက္မက္ေနတုန္းပဲလုိ႔ ထင္ေနဆဲပါ” လုိ႔ သူ႔ကားပ်က္ထဲက သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ႐ွာေဖြ 



ယူေနရင္းေျပာပါတယ္။ “လူေတြကေတာ့႐ုပ္႐ွင္ထဲကလိုပဲလို႔ ေျပာၾကပါတယ္၊ ဒါေပမင့္  က်ေနာ္ 
ၾကည့္ရတ့ဲ႐ုပ္႐ွင္ေတြထဲကထက္ ပိုဆိုးပါတယ္”လို႔ သူကဆက္ေျပာပါတယ္။ 
 
အရာ႐ိွေတြက ဌာေနေတြကို ဓါတ္ေပါင္းဖိုမွ ၁၂ မုိင္(ကီလိုမီတာ ၂၀)သုိ႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးခဲ့ပါတယ္။ 
ဓါတ္ေရာင္ျခည္ထိေတြ႕မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၁၉ မိုင္(ကီလိုမီတာ ၃၀)ေဝးေဝးမွာ အိမ္တံခါးေတြ 
ပိတ္ၿပီးေနထိုင္ရန္ အႀကံေပးခ့ဲပါတယ္။ အေမရိကန္ကေတာ့ ဓါတ္ေပါင္းဖိုမွ မိုင္ ၅၀(ကီလိုမီတာ ၈၀) 
အေဝးတြင္ လူမ်ားေနၾကရန္ အႀကံျပဳခ့ဲပါတယ္။ 
 
ဂ်ပန္အစိုးရေျပာေရးဆုိခြင့္႐ိွသူ ယူခိအို အဲဒါႏုိ က လူေတြကို ဓါတ္ေပါင္းဖိုကေန ၁၂ မိုင္မွ မုိင္ ၂၀ 
အေဝးမွာ အိမ္အတြင္းမွာ တံခါးပိတ္ေနရင္ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ရန္မွ စိတ္ခ်ေစႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုခ့ဲပါတယ္။ 
ဒါေပမင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားပို႔ေဆာင္မႈက လံုေလာက္ေအာင္ အျမန္မရႏုိင္တာေၾကာင့္ ဌာေနမ်ားအေနနဲ႔ 
မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မဲ့အရပ္မ်ားဆီ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားလိုက သြားႏုိင္ပါေၾကာင္း သူက 
ဆက္ေျပာပါတယ္။ လက္ငင္းအေျခအေနကေန က်ဥ္းက်ပ္ၿပီး ပိုမိုဆိုးလာရင္ေတာ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေျခကုိေတာ့ ျငင္းဆန္မည္မဟုတ္ပါဟု သူကေျပာပါတယ္။ အစိုးရအေန 
နဲ႔ ဒီ အခ်က္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈအဆက္မျပတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ လိုအပ္သလို အႀကံဉာဏ္မ်ား 
ေပးသြားပါ့မယ္၊ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈဟာ ဦးစားေပးျဖစ္ပါတယ္လို႔ အဲဒါႏုိ ကေျပာသြားခ့ဲပါတယ္။ 
 
ဓါတ္ေပါင္းဖုိကို တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္တဲ့ တိုက်ဳိလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမွ လံုၿခံဳေရးထိခုိက္မႈ႐ိွေနေၾကာင္း ျပင္း 
ထန္တဲ့ သတိေပးခ်က္နဲ႔ အေျခအေနတည္ၿငိမ္သြားလွ်င္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္စစ္ေဆးမွာျဖစ္ 
ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ့ဲတယ္လို႔ အႏုျမဴနဲ႔စက္မႈဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရးေအဂ်င္စီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ိွသူ ဟိဒ့ဲဟီခို 
နိ႐ိွယာမ ကေျပာပါတယ္။ 
 
မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ဓါတ္ေပါင္းဖိုအမွတ္ ၃ မွာဟုိက္ၿဒိဳဂ်င္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခ့ဲၿပီးမွစကာ ခ်ဳိးပ့ဲေပါက္ၿပဲ 
ျခင္းေၾကာင့္ ရက္အတန္ၾကာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ယိုစိမ့္ထြက္ေနခ့ဲပံု ရပါတယ္။ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ထိေတြ႕ 
စိမ့္ဝင္ေနတ့ဲေရေတြဟာ ေျမႀကီးထဲဝင္ေရာက္သြား မသြားဆိုတာ မေသခ်ာပါ။  ေလထုထဲမွာ ဓါတ္ 
ေရာင္ျခည္ပမာဏကို ၂၅ ရက္ ေသာၾကာေန႔က တိုင္းတာလို႔မရခ့ဲပါ။ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းေတာ့ 
ေလထု တုိင္းတာမႈအရ တိုးျမင့္လာတာမေတြ႕ရပါ။ 
 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ေနရာေတာ္ေတာမ်ားမ်ားရဲ႕ ဘံုဘိုင္ေရေတြမွာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ျမင့္မားစြာ ပါဝင္ေနတာေတြ႕ 
ရပါတယ္။ ကေလးမ်ားအတြက္ အစိုးရသတ္မွတ္စံႏႈန္းထက ္ႏွစ္ဆပိုမ်ားေနတာကို တိုက်ဳိ ဘံုဘိုင္ေရ 
မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစမ့ဲ ေရဒီယိုအိုင္အိုဒင္းကို ခုခံႏုိင္စြမ္း 
မ႐ိွလွတ့ဲသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ အရာ႐ိွေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒီစိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ တိုက်ဳိမွာ  ေရသန္႔ဗူး 
ေတြ ဝိုင္းဝယ္ၾကလို႔ ျပတ္လပ္သြားခ့ဲပါတယ္။ တုိက်ဳိျမဴနီစီပါယ္မွ အရာ႐ိွမ်ားက ကေလးငယ္႐ိွ 
မိသားစုမ်ားကို ေရသန္႔ဗူးမ်ား ေဝေပးခ့ဲပါတယ္။ 
 
ပထမစိမ့္ထြက္လာတ့ဲ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ဟာ အူတိုင္မ်ားေဖါင္းႂကြေပါက္ထြက္မႈမွကာကြယ္ရန္ အဆုိ႔႐ွင္ 



မ်ားအတြင္း ေရေႏြးေငြ႕မ်ားသြတ္သြင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာတာပါ။ ဒါေပမင့္ က်ဳိးပ့ဲယုိထြက္မႈေၾကာင့္ 
ထြက္လာတ့ဲ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ပမာဏဟာ ထိန္းမႏုိင္တ့ဲအေရအတြက္ျဖစ္လာကာ ပတ္ဝန္းက်င္ေျမထု 
ေလထုသို႔ ထိေတြ႕ပ်ံ႕ႏံွ႕သြားပါတယ္။  
 
စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈအတြက္လုပ္ေဆာင္ေရးဟာ လံုေလာက္ခ်င္မွလံုေလာက္ပါလိမ့္မယ္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကို 
ဘယ္လိုဘယ္ပံုကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလဲလို႔ ျပည္သူမ်ားမွာ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ပိုမိုေနၾကပါလိမ့္ 
မယ္လို႔ အဲဒါႏုိ ကေျပာပါတယ္။ ျဖစ္ပ်က္ရာေဒသမွာ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို 
က်ေနာ္တုိ႔ ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ က်ေနာ္တို႔တာဝန္လို႔ အမွန္တကယ္ယံုၾကည္ပါ 
တယ္ လို႔ ကက္ဘိနက္အႀကီးအကဲကေျပာသြားပါတယ္။ 
 
အခုအခ်ိန္မွာ စက္႐ုံမ်ားရဲ႕နစ္နာပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈက တတိယစီးပြါးေရးအင္အားႀကီးႏုိင္ငံကို ထိခိုက္ေစ 
ၿပီး ကမၻာတလႊားကိုပါ စီးပြါးေရးးဂယက္ ႐ုိက္ခတ္ေစေနပါတယ္။ စက္႐ုံပ်က္စီးသြားတ့ဲအတြက္ နစ္ 
ဆန္းေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီက အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းစက္႐ုံကို အေမရိကဘက္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေကာင္း 
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 
 
ငလ်င္န႔ဲဆူနာမီဟာ ကမၻာ႕စရိတ္အႀကီးဆံုးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရတာေၾကာင့္ အခု 
ေဘးဆိုးႀကီးေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၀ ဘီလ်ံအထိ ဆံုး႐ႈံးပ်က္စီးမႈ ႐ိွမွာလို႔ ဂ်ပန္အစိုးရက 
ဆုိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔တေတြ အႀကီးအက်ယ္ ဆံုး႐ႈံးၾကရမွာကေတာ့ သံသယျဖစ္စရာ မ႐ိွပါ။ အပ်က္ 
အစီးေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရမွာက က်ေနာ္တုိ႔တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဘ႑ာရးဝန္ႀကီး ယို႐ိွ ဟိခို 
ႏုိဒ ကေျပာပါတယ္။ 
 
ဆန္ဲဒိုင္ဆိပ္ကမ္းမွာေတာ့ တိုယိုတာ ကားသစ္မ်ားဟာ ပ်က္စီးၿပီး ပံုေနပါတယ္။ ဆူနာမီ တိုက္စားသြား 
တဲ့ ေလဆိပ္မွာေတာ့ အေမရိကန္မရိန္းတပ္သားမ်ားက လႊင့္ပစ္ထားတ့ဲ ကစားစရာအ႐ုပ္ေလးမ်ားလို 
ကားပ်က္မ်ားကို ဘူဒိုဇာမ်ား ေဂၚမ်ားနဲ႔ စုပံုေနၾကပါတယ္။ 
 
ေဒသတဝုိက္မွာ ဒဏ္ခံႏုိင္မႈ၊ စိတ္႐ွည္ႀကိဳးစားႏုိင္မႈနဲ႔ဇြဲ႐ိွမႈတို႔ရဲ႕ သ႐ုပ္သကန္ကို မ်ားစြာေတြ႕ျမင္ခ့ဲရ 
ပါတယ္။ ဖူခူ႐ီွမ ခ႐ုိင္ ကမ္း႐ုိးတန္းမွာ႐ိွ ျပင္းထန္စြာေဘးဒဏ္ခံလိုက္ရတဲ့ ဆိုမ ၿမိဳ႕မွာ တခ်ိန္က ဟိ႐ို႐ွိ 
ဆူဇူခီ ရဲ႕အိမ္တည္႐ိွရာေနရာမွာ အမႈိက္သ႐ုိက္ေတြစုၿပံဳေနခဲ့ပါတယ္။ စစ္သားမ်ား အဲဒီေနရာမွာ 
အေလာင္းမ်ား႐ွာေဖြဘို႔ တူးေဖာ္ေနတာကို သူျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အေလာင္း ၃ ေလာင္းကို 
တူးေဖာ္ႏုိင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ 
ဒီအေနအထားမ်ဳိးေရာက္လိမ့္မယ္၊ ေနရလိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္တုန္းကမွ က်ေနာ္ မထင္မွတ္ခ့ဲပါဘူးလို႔ 
ဆူဇူခီ ကဝမ္းနည္းေၾကကြဲစြာ ေျပာပါတယ္။ သူကေတာ့ ကံအမ်ားႀကီးေကာင္းေသးတ့ဲ ဆုိမ ၿမိဳ႕ေနသူ 
တေယာက္ပါ။ သူ႔ရဲ႕ ငါးနဲ႔ပင္လယ္ေရေမွာ္ေရာင္းတ့ဲဆိုင္ကိုေတာ့ ဆူနာမီက ဝါး မ်ဳိသြားခ့ဲပါတယ္။ 
က်ေနာ့္လုပ္ငန္းကေတာ့ သြားပါၿပီ၊ ျပန္နလံထူေအာင္စြမ္းႏုိင္မယ္လုိ႔ေတာ့ က်ေနာ္ မထင္ပါဘူး လို႔ 
အသက္ ၅၉ ႏွစ္႐ိွတ့ဲ ဆူဇူခီ ကေျပာပါတယ္။ သူကေတာ့ အေကာင္းဘက္ကို ေတြးျမင္ပါတယ္။ တခု 
ေကာင္းတာက အားလံုးက အတူတူဆြဲယူ တြဲယူသြားၾကတယ္၊ တဦးကိုတဦးလဲ ႐ုိင္းပင္းကူညီၾက 



တယ္၊ ခိုးတ့ဲ လုတ့ဲသူလဲမ႐ိွဘူး လို႔ သူကဆိုပါတယ္။ ဒါက က်ေနာ္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးျဖစ္ရတာကို ဂုဏ္ယူေစ 
ပါတယ္ လို႔လဲေျပာပါတယ္။ 
 
(ေအပီ သတင္းေထာက္ ႐ိွႏုိ ယူအဆ နဲ႔ ဂ်က္ဖ္ဒြန္ တို႔ရဲ႕ ၂၀၁၁ ခု မတ္လ ၂၆ ရက္ သတင္းေဆာင္းပါး 
ကုိ ဘာသာျပန္ပါတယ္။) 
 

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္    

တိုက်ဳိတိုက်ဳိတိုက်ဳိတိုက်ဳိ    

၂၀၁၁၂၀၁၁၂၀၁၁၂၀၁၁    မတ္လမတ္လမတ္လမတ္လ    ၂၆၂၆၂၆၂၆    

 

 


