
  

  NEWSLETTER 

HR ၏  Motivation Program တစ္ခုအေနျဖင့္ STCL ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Annual Staff Trip ကိုေငြေဆာင္ကမ္းေျခသို႔ 

(၁၆.၁.၂၀၁၆ - စေနေန႔) က အပန္းေျဖခရီးထြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ခရီးစဥ္သို႔လိုက္ပါသူစုစုေပါင္း (၆၄) ဦးရွိၿပီး SGC ၏ တြဖဲက္ဥကၠ႒ 

ေဒၚျမတ္သႏၱာႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ႏိုင္သိန္းတို႔မွ ဦးေဆာင္တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 

Motivation Program ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အရ Team Sprit ရေစမည့္ Games မ်ားကစားျခင္း၊ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား 

လဲလွယ္ျခင္း ၊ သီခ်င္းဆုိျပိဳင္ပြဲက်င္းပျခင္း ႏွင့္  January Born မ်ားအတြက္ Birthday Party ျပဳလုပ္ျခင္းအပါအ၀င္ အစီအစဥ္ေပါင္း 

ေျမာက္ျမားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ (၁၇.၁.၂၀၁၆) နံနက္ပုိင္းတြင္ 

ခ်စ္သူမ်ားကၽြန္းသုိ႔ သြားေရာက္ျပီး အမွတ္တရ ဓါတ္ပုံမ်ား ရိုက္ကူးကာ ၊ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ထြက္ခြာကာ ည ၇ နာရတီြင္ 

ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ 
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့ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနေသာ ၾသစေၾတးလ်ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရးကုမၸဏီ Woodside က ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ 

ေတြ႕ရွိေသာေနရာမွာရခိုင္ကမ္းလြန္ေရနက္ပုိင္းအကြက္ အမွတ္ A-6 ရွိေရႊရည္ထြန္းစမ္းသပ္ရွာေဖြေရးတြင္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအစုစပ္ကို 

Woodside က ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Total က ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်န္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ MPRL E&P က ပိုင္ဆုိင္ပါသည္။ 

Woodside က ဓာတ္ေငြ႕ခုိေအာင္းလႊာတစ္ခုကိုေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းဓာတ္ေငြ႕သိုက္၏ ပမာဏကိုအျပည့္အ၀သိရွိႏိုင္ရန္ ဆက္လက္

စမ္းသပ္သြားရန္ လိုအပ္ေသးေၾကာင္း ၊ သို႔ေသာ္ ဤေတြ႕ရွိမႈကယခုအခါ လုပ္သက္ရလာၿပီျဖစ္ေသာလုပ္ငန္း၏ ဦးေဆာင္မႈအေပၚ 

စိတ္ခ်ရေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ Woodside ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိ ပီတာကိုးလမင္း က ဤေတြ႕ရွိမႈကေရွ႕ဆက္ 

လက္ရွာေဖြမႈမ်ားအတြက္ အားတက္ဖြယ္ေကာင္း ေသာရလဒ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဧရိယာအတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားတက္ၾကြမႈအေပၚ 

ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ Woodside သည္ ရခိုင္ကမ္းေျခရွိအျခားလုပ္ကြက္ငါးခုတြင္လည္း BG, MPEP ႏွင့္ 

Daewoo တို႔ႏွင့္ အက်ဳိးတူေပါင္းစပ္၍ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

 

Woodside ကုမၸဏီကကမ္းလြန္အတြက္ A.6 တြင္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားရွာေဖြေတြ႕ရိွျခင္း 
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ေႏြရာသီတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမျပတ္ေတာက္ေစရန္ လုိအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ 

အေမရိကန္ႏွင့္ စင္ကာပူကုမၸဏီတုိ႔ထံမွ ဂက္စ္အင္ဂ်င္မ်ားငွားရမ္းၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ဟုဆုိ 

 

ေႏြရာသီတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမျပတ္ေတာက္ေစရန္အတြက္ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ စင္ကာပူကုမၸဏီႏွင့္ 

APR အေမရိကန္ကုမၸဏီတို႔ထံမွ ဂက္စ္အင္ဂ်င္မ်ားငွားရမ္းၿပီး မီဂါ၀ပ္ (၂၀၀) နီးပါး ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနကေျပာၾကားပါသည္။ ဂက္စ္ရေသာ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ျမင္းၿခံႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္လိုေနရာမ်ားတြင္ 

ထားရွိေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ 

World Bank ႏွင့္ Asia Development Bank (ADB) ႏွင့္ JICA တို႔မွ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား  

တိုးျမွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း။  

ယခင္ကအိမ္ေထာင္စု (၂.၂) သန္းသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲႏုိင္ခဲ့ရာမွ ယခုလက္ရွိတြင္ အိမ္ေထာင္စု (၃.၄) သန္း သုံးစြဲႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး 

အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၇.၄၇) သန္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမရရွိေသးေၾကာင္းသိရွိရပါ သည္။ 
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Images of Staffs Enjoying in Ngwe Saung Beach
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သူတပါးကိုပဲလက္ညိႈးထိုးခ်င္သူ !  

ေအာင္ျမင္ျခင္းရႈံးနိမ့္ျခင္းတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္၌သာတည္၏။

(ေလာင္းဖဲလိုး)

တခ်ဳိ႕လူကပ်င္းသည္။ 

တခ်ဳိ႕ ၀ီရိယေကာင္းသည္။ 

၀ီရီယ ရွိမရွိမွာပင္ကိုသေဘာပါသလုိမုဆိုးနားနီးမုဆိုး၊ တံငါနားနီး

တံငါ သေဘာ လည္းလႊမ္းမိုးသည္။ 

အလုပ္ကိုတန္ဖိုးထားေသာ၊ ပတ၀္န္းက်င္၌ ပင္ကုိပ်င္းရိသူတို႔ပင္ 

တျဖည္းျဖည္းလုံ႔လ ထုတ္ေသာအက်င့္ ရလာတတ္သည္။ 

အလုပ္ကို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးဟု သေဘာထားသူ၊ ဘာမွမလုပ္ဘဲရ

သည့္အရာမွ တကယ္ “တန္” သည္ဟုမွတ္ယူသူတို႔ ၀န္းက်င္၌

ထၾကြလုံ႔လသမားသည္ ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာစရာ၊ ေလာဘႀကီး

သူဟူ၍ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်စရာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သည္ပတ္၀န္း

က်င္မ်ဳိးမွာအေနၾကာေသာ္ ပင္ကို၀ီရိယသမားသည္ တစတစ

လုံ႔လေလ်ာ့သြားတတ္သည္။ 

‘အလုပ္’ သို႔မဟုတ္ လုံ႔လ၀ီရိယအေပၚထားရွိသည့္ သေဘာထား

ခ်င္းမတူေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွစ္ခုအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ 

ဆုံစည္းမိသည့္အခါ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ နားမလည္ႏုိင္

စရာအေၾကာင္းမ်ဳိး ႀကံဳရတတ္သည္။ 

ေကာ္စတာရီကာသို႔ ထိုင္၀မ္မွ တရုတ္စိုက္ပ်ဳိးေရးပါရဂူ

ူအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ေရာက္ရွိကာအထူးအထြက္တိုးစပါးစိုက္ခင္းတစ္ခင္း

သရုပ္ျပစိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။  

လူေတြကစိုက္ခင္းကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၿပီးသေဘာက်ၾက သည္။ 

စပါးေတြကေအာင္ျမင္လွသည္။ သူတို႔ဆီကပုံမွန္ႏႈန္းထားႏွင့္ 

ႏႈိင္းစာလွ်င္ အဆမတန္အထြက္ေကာင္းလွသည္။ 
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တစ္ေယာက္ကတရုတ္စိုက္ပ်ဳိးေရးသမားအားတစ္ရက္မွာဘယ္ႏွနာ

ရီအလုပ္လုပ္ရသလဟဲူ၍။ 

တရုတ္လယ္သမားကသူတို႔တစ္ေန႔မွာ ၁၂ နာရီအလုပ္လုပ္

ေၾကာင္းေျဖသည့္အခါ ေကာ္စတာရီကာလယ္သမား ကေလွာင္

သလိုၿပံဳးကာ၊ ‘ဟား၊ အဲဒီေလာက္လုပ္မွေတာ့ အဲဒီေလာက္

ထြက္ေတာ့မွာ ေပါ့ဗ်’ ဟုဆိုသည္တဲ့။ 

သူကတရုတ္ေတြမွာဘယ္လိုထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္နည္းလမ္းေတြ 

ရွိသလဲသိခ်င္၍ လာၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သည္ေလာက္လုပ္ၿပီးမွ 

ရတာကေတာ့ ဘာလုပ္ရမွာလဲဟုသူသေဘာထားသည္။ 

ေလာကႀကီးမွာအေခ်ာင္ရေသာအရာရွားပါးလွသည္။ ထူးျခား

ထိေရာက္သည့္ နည္းပညာေတြဆိုတာကလည္းတန္ခိုးဣဒိၶၶပါဒ္

ေတြမဟုတ္။ လိုတရဆုေတြမဟုတ္။   

အေထာက္အကူျပဳေသာအရာ၊ နဂိုထက္ပို၍ တပန္းသာေစေသာ 

အရာမ်ားသာျဖစ္သည္။ သူတို႔ကိုသုံးၿပီးအလုပ္လုပ္ဖို႔ေတာ့ 

လိုေသးသည္။ 

ေလာက၌တုိးတက္ႀကီးပြားေနသူေတြသည္ နည္းနာလည္းသိ၊ 

၀ီရိယလည္း ရွိၾကသူေတြျဖစ္သည္။ 

တခ်ဳိ႕ကနည္းလမ္းလည္းမရွာ၊ ႀကိဳးလည္းမႀကိဳးစား၊ သူတစ္ပါး 

ႀကီးပြားသည့္အခါ အမနာပေျပာၾကသည္။ ကိုယ္မႀကီးပြားသည့္ 

ကိစၥအတြက္ ကံကိုယုိးမယ္ဖြဲ႕ၾကသည္။ 

တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္းကိစၥတစ္ခုမျဖစ္ေျမာက္လွ်င္ အဲဒါဘာေၾကာင့္ 

လဲမစဥ္းစား၊ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကိုေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ မႀကိဳးစား၊ 

နီးရာလူကိုလက္ညႈိးထိုးကားအျပစ္ပုံခ်တတ္သည္။ 

ေတာင္အေမရိကတိုက္ ေျမာက္ဖ်ားရိွကိုလံဘီယာျပည္တြင္ 

ပိုက္ဆံအိတ္၊ လက္ကိုင္အိတ္ စသည့္ သားေရထည္ပစၥည္း မ်ား 

ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ကမၻာ့ေစ်းကြက္သို႔ တိုးမေပါက္ႏိုင္ ျဖစ္ေန

သည္။ ကၽြမ္းက်င္သူ Company တခုအား အေၾကာင္းအရင္းကုိ 

ရွာေဖြတင္ျပရန္ ႏွင့္ အႀကံေပးရန္ ဌားရမ္းခဲ့သည္။ 

ကုမၸဏီသည္ ၾကားသိရသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ ္

ထုတ္ၾကည့္သည္အ့ခါ အဓိကအခ်က္ ႏွစ္ရပ္ ထြက္လာသည္။  

၁) ကိုလံဘီယာသားေရပစၥည္းမ်ား ေစ်းအလြန္ႀကီးသည္။  

၂) ကိုလံဘီယာသားေရပစၥည္းမ်ား Quality အလြန္ည့ံသည္။ 
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ဘာေၾကာင့္ အရည္အေသြးညံ့ရသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္စံခ်ိန္မမီသည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုေစ်းအလြန္အကၽြံ တင္ထားရသလဲေမးျမန္းသည္။ 

အေျဖကခ်က္ခ်င္းထြက္သည္။ သည္ကိစၥသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပစ္ မဟုတ္ သားေရစက္ရုံသမားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရေၾကာင္းသူတို႔က 

ေထာက္ျပၾကသည္။ သားေရကုန္ၾကမ္းမ်ားမ်ား ထြက္ သည့္ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံရွိသည္။ ပစၥည္းအရည္အေသြးလည္း ျမင့္သည္။ 

ကိုလံဘီယာ သားေရသမားမ်ားမထိခိုက္ ရေအာင္ အစိုးရကသားေရသြင္းကုန္ကိုအခြန္အတုတ္ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံထားသည္။ 

အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔မွာသားေရညံ့ညံ့ကိုေစ်းႀကီးေပးၿပီးသံုးစြေဲနရသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ႏွင့္ သားေရစက္ရုံသမားမ်ားထ ံဆက္လိုက္ၾကသည္။ 

သားေရေတြညံ့ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကုိေမးသည့္အခါ သားေရစက္ရုံသမားေတြကသားသတ္ရုံကလူေတြေပးတဲ့ သားေရေတြကိုက 

အရည္အေသြးညံ့ တယ္ေလဗ်ာ၊ အသားကေစ်းေကာင္းရတယ္မဟုတ္လား၊ အဲဒီေတာ့ သားေရခြာတဲ့ကိစၥမွာသိပ္အပင္ပန္းခံမေနၾကဘူး၊ 

ပ်က္စီးတာဘာညာသိပ္ဂရုမစိုက္ၾကဘူး။ သို႔ႏွင့္ သားသတ္ရုံေတြဆီဆက္သြားၾကျပန္သည္။ ေစာေစာကေမးခြန္းေမးေတာ့ ႏြားၿခံပိုင္ရွင္ 

ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တာတဲ့။ ႏြားၿခံပိုင္ရွင္ေတြကတံဆိပ္ကိုတစ္ေနရာတည္းမရိုက္၊ ႏွစ္ေနရာသံုးေနရာရုိက္ၾကသည္။ တံဆပိ္မ်ားသည့္အခါ 

အေရျပားပ်က္စီးေလသည္။ ႏြားၿခံေတြဆီေရာက္ေတာ့ ႏြားေတြကိုကအသုံးမက်တာတဲ့။ မွက္ကိုက္လို႔ယားလွ်င္ ႏြားၿခံနယ္နိမိတ္ 

သံဆူးႀကိဳးမွာတိုးတိုက္ၿပီးအယားေဖ်ာက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ အေရျပားမွာ ျခစ္ရာေတြ ေပၚသည္ ႏြားေတြ၊ ႏြားသားေရေတြ 

အနာအဆာကင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္တဲ့။  

လမ္းကဆံုးသြားၿပီ။ 

ကိုလံဘီယာကသားေရအိတ္ေတြ ႏုိင္ငံျခားေစ်းကြကမ္ွာ မ၀င္ဆံရ့ျခင္းသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္မွ 

မဟုတ္၊ ကိုလံဘီယာႏြားေတြကိုယ္တိုင္ကတုံးလြန္းေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေနသည္။ 

သည္ႏြားေတြ စဥ္းစားဥာဏ္ရွိလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမည္လဲ။ 

သည္ကိစၥဘယ္သူမွ် ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ကိုယ့္ကိုကုိယ္ မကယ္ဆယ္ေသာသူအားမည္သူမွ် ကယ္ဆယ္ (ကူညီ) ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ ဟူေသာစကားရွိသည္။ 

ျပႆနာကိုေရွာင္တိမ္းေနျခင္းသည္ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ မကယ္ဆယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ မိမိအက်ဳိးစီးပြားကုိ 

မိမိမ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပႆနာကိုရဲရဲၾကည့္ကာအေျဖရွာဖုိ႔ လိုေပမည္။ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကဘာလ၊ဲ ငါဘယ္လိုေျဖရွင္းမည္ 

လဲစဥ္းစားရွာေဖြကာလုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သမွ်ကိုအားထုတ္ေဆာင္ရြက္မွသာေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ခိုင္မာျပင္းျပေသာသင့္အလိုဆႏၵမ်ားအတိုင္းပင္ သင္ျဖစ္ရ၏။ အေၾကာင္းမူ၊ အလိုဆႏၵရွိသေလာက္  သင္၌ ထက္သန္မႈ ရွိ၏။ 

ထက္သန္မႈရွိသေလာက္ သင္လုပ္ေဆာင္ျဖစ္၏။ သင္လုပ္ေဆာင္သေလာက္ ပင္ သင့္ဘ၀ကံၾကမၼာမ်ား ဖန္တီးျဖစ္ေပၚရေပသည္။

(ဥပနိသွ်ဒ္က်မ္း) 

လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားပင္ စာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္အားေျပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္၊ ‘စာေရးဆရာျဖစ္ျခင္း’ ႏွင့္ 

စာေရးျခင္းၾကားမွာ ႀကီးမားေသာကြာဟမႈႀကီးတစ္ခုရွိေသးေၾကာင္းလည္း ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပေလ့ရွိသည္။ အမ်ားစုကေအာင္ျမင္တာ

ေက်ာ္ၾကားတာေငြေၾကးရရွ ိ တာေတြကိုသာ ျမင္ေယာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ႏွိပ္စက္မွာနာရီေပါင္းမ်ားစြာတစ္ကိုယ္တည္းထိုင္ရသည့္ 

က႑ကိုသူတို႔မစဥ္းစားၾက။ “ခင္ဗ်ားတုိ႔မွာရွိဖို႔လိုတာစာေရးခ်င္တဲ့စိတ္ဗ်၊ စာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္စိတ္ မဟုတ္ဘူး၊” ဟူ၍ ကၽြန္ေတာ္ေျပာရ

ေလ့ရွိသည္။ 

တကယ္လက္ေတြ႕မွာလည္းစာေရးျခင္းဟူသည္ကတစ္ကုိယ္တည္းအထီးက်န္စြာလုပ္ရသေလာက္ ေငြေၾကးခံစားခြင့္ နည္းပါးလွသည့္ 

အလုပ္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာသြားခ်ိန္တြင္၊ ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြ လုံး၀ျဖစ္မလာသည့္ 

စာေရးဆရာေပါင္းကေထာင္ခ်ီ၍ ရိွေနသည္။ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီဆိုေသာပုဂိၢဳလမ္်ားထမဲွာပင္ မထင္မရွားဘ၀ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား

ဆင္းရဲဒုကၡခံခဲ့ရသူေတြ မ်ားလွသည္။ အဲသည္အထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္လည္း တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ျဖစ္ သည္။ 

အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္လုံးလုံးလုပ္ခဲ့သည့္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ကိုစြန္႔ခြာကာစာေရးဆရာလုပ္ရန္ နယူးေယာက္သို႔ ထြက္လာခဲ့သည့္အခ်ိန္က 

ကၽြန္ေတာ့္မွာဘာတစ္ခုမွ် ေရေရရာရာအေနအထားမရိွခဲ့။တင္နက္ဆီျပည္နယ ္ ဟင္းနင္းၿမိဳ႕ကေလးမွာအတူႀကီးျပင္းခဲ့သည့္ ငယ္သူငယ္ခ်င္း

ေဂ်ာ့ခ်္က ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေနစရာအိမ္ကို ဂရင္း၀စ္ရြာဟု ေခၚသည့္ စာေပအႏုပညာရပ္ကြက္ မွာရွာေပးသည္။ 

စတိုခန္းတစ္ခုကိုရွင္းေပးထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ လက္ႏွိပ္စက္ အေဟာင္းတစ္လုံးသာ အျမန္ဆုံး၀ယ္လိုက္သည္။ အဲသည္ေနာက္

တြငမ္ူဘယ္သူေတြ ဘာေျပာေျပာကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေတာ့ စာေရးဆရာစစ္စစ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သြားေပၿပီ။ 

တစ္ႏွစ ္ ၊ တစ္ႏွစ္သာသာေလာက္ၾကာၿပီးသည့္တိုင္ ဘာမွျဖစ္ေျမာက္မလာ။ သို႔ေသာ္ ဘာေျပာေျပာကုိယ္ တကယ္စာေရးခ်င္၍ 

သည္အလုပ္ထဲ ႏွစ္ျမွဳပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုတာေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာယုံၾကည္ေနသည္။ စာေရးဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစိတ္ကူး

ယဥ္အိပ္မက္မက္ခဲ့ၿပီးၿပီး။ ကၽြန္ေတာ့္ အိပ္မက္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လက္ ေတြ႕ စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟူ၍ ပိုင္းျဖတ္ထားခဲ့သည္။ 

ဤသည္ကေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၏ အရိပ္ကမၻာျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္တစ္ခုစြဲကုိင္မိသူတုိင္းပင္ အဲသည္ အေမွာင္ရိပ္ထဲမွာရပ္တည္ 

ေနထုိင္တတ္ဖုိ႔ လုိေပသည္။ 

တစ္ေန႔မွာေတာ့ တယ္လီဖုန္းတစ္ခု၀င္လာသည္။ဖုန္းဆက္သူကကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕တုန္းကရင္းႏွီးခဲ့သည့္ အေပါင္း အသင္းေဟာင္းတစ္ 

ေယာက္ျဖစ္သည္။ “ေဟ့ တို႔ဆီမွာလက္ေထာက္ျပန္ၾကားေရးမွဴး အသစ္တစ္ေယာက္လိုေနတယ္၊ တစ္ႏွစ္ကိုေဒၚလာ ၆၀၀၀ ေပးမယ္၊

မင္းလုပ္ခ်င္ရင္ ရမယ္ကြာ” တဲ့၊ သူကဆိုသည္။ 

၁၉၆၀ တုန္းကေဒၚလာ ၆၀၀၀ မွာနည္းနည္းေနာေနာမဟုတ္။ သည္အလုပ္လုပ္ရင္းတစ္ဖက္ကလည္းစာေရး၍ ရႏုိင္မည္။ သည့္ထက္

ေကာင္းတာ ဘာရွိေသးလဲ။ 

ရုတ္တရက္ တစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲမွာအားလုံးရွင္း၍သြားသည္။ အလြန္ေခါင္းမာျပတ္သားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ 

ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲက ၾကြတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္စာေရးဆရာလုပ္မည္၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမဟုတ္၊ အခ်ိန္ျပည့ ္ လုပ္မည္ဆို

တာခံယူထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ မဟုတ္လား။ ဒါကိုမျပင္ႏိုင္။ ျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္မည္။ အဲသည္ဆုံးျဖတ္ခ်က္။ 

“ေက်းဇူးပဲသူငယ္ခ်င္း၊ ဒါေပမဲ့ ငါမလုပ္ႏုိင္ဘူးကြာ၊ ငါဒီအတိုင္းဆက္ေနၿပီးစာေရးဦးမယ္ ကြာ၊” အဲသည္လို ကၽြန္ေတာ္ေျပာျဖစ္လိုက္သည္။ 

လိေမၼာ္သီးေသတၱာခြံကိုသံႏွင့္ရိုက္၍ တြထဲားသည့္ နံရံကပ္ဗီရိုထဲသိမ္းဆည္းထားသမွ်စုစုေပါင္းမွ ငါးေသတၱာဘူး ႏွစ္ဘူးပဲရိွ

တာေတြ႕ရသည္။အိတ္ေတြအားလုံး ႏႈိက္စမ္းသည့္အခါ ပိုက္ဆံ ၁၈ ဆင့္ရသည္။ ငါးေသတၱာဘူးေတြရယ္ အေၾကြေစ့ေတြရယ္ ကိုတြန္႔ 

ေၾကေနသည့္ စကၠဴအိတ္ေဟာင္းတစ္လုံးထဲထိုးထည့္ၿပီး၊ ကဲ၊ အဲလက(္စ)၊ မင္းဒီေန႔အထိ ႀကိဳးစားရွာေဖြလို႔ရသမွ်က အဲဒါပဲရွိေသးတယ္ဗ်ား၊ 

လို႔ ကိုယ့္ကုိကိုယ္ ေျပာလိုက္မိသည္။ ဘယ္တုန္းကမွ အဲဒီေန႔ကေလာက္အထိ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ဓာတ္က်ဖူးမည္မထင္။ 

ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ေဘးက်ပ္ နံက်ပ္ျဖစ္သည့္အခါမ်ားတြင္ ကူညီဖို႔ ေဂ်ာ့ခ်္တစ္ေယာက္ရွိေနသည့္အတြက္သာေတာ္ေပေတာ့သည္။ 

               Continued on Next Page - 

 

The Shadowland of Dreams 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continued from Previous Page – 

 

သူ႔ကိုအေၾကာင္းျပဳကာအျခားႀကိဳးပမ္းရုန္းကန္ဆဲအႏုပညာသမားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သိ ကၽြမ္းခြင့္ရခဲ့သည္။ ဥပမာ၊ ဂ်ဳိးဒယ္လာေန။ 

ဂ်ဳိးကတင္နက္ဆီျပည္နယ္ ေနာ့က္(စ) ဗီးလ္ၿမိဳ႕က လာသည့္ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ 

ဂရင္း၀စ္ရြာမွ ကၽြန္ေတာ္ေနာက္ထပ္ အိမ္နီးနားခ်င္းတစ္ဦးကရုပ္အေတာ္ေျဖာင့္သည့္အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူ႔မွာစားေသာက္

ဆိုင္ကေလးတစ္ဆိုင္ မတတ္ႏုိင္တတ္ႏိုင္ ဖြင့္ထားသည္။ ဆိုင္မွာပစၥည္းျပည့္ျပည့္စုံစုံမရွိ။ အဲသည္အဆိုနာမည္ကဟယ္ရီဘယ္လဖြန္ေတ။ 

ဒယ္လာေနတို႔ ဘယ္လဖြန္ေတတို႔လိုပုဂိၢဳလ္ေတြက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အတုယူစရာပုဂိၢဳလ္ မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ကိုယ့္စိတ္ကူး အိပ္မက္ 

ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လိုလွ်င္ စြန္႔စားရမည္၊ ရွိသည့္ အေနအထားမွာရွင္သန္ေအာင္ ႀကံစည္ႀကိဳးစားေနထုိင္ႏုိင္ရမည္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ 

သေဘာေပါက္ လာခဲ့သည္။ ေမွာင္ရိပ္ကမၻာထဲမွာရပ္တည္ က်ငလ္ည္ရသည့္ဘ၀ဆိုတာ အဲဒါပဲျဖစ္သည္။ 

ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ေဆာင္းပါးေတြ စာနယဇ္င္းမ်ားက တစ္စတစ္စအသုံးျပဳလာခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ေရးသည္ကလူ႔အခြင့္အေရး၊ 

အေမရိကန္လူမည္းမ်ား၊ အာဖရိကစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားပဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ ကၽြန္ေတာ့္အေတြးမ်ားသည္ ကေလးဘ၀ဆီသို႔ 

တျဖည္းျဖည္းဦးတည္လာခဲ့မိသည္။ တိတ္ဆိတ္ေသာ ကၽြန္ေတာ့္အခန္းထဲမွာအဘြား၏ အသံ၊ ႏွမ၀မ္းကြဲ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၏အသံ၊ 

အန္တီပလပ္(စ)၊ အန္တီလစ္(ဇ) ႏွင့္ အန္တီတီးလ္တို႔၏ အသံမ်ား ျပန္ၾကားလာရသည္။ သူတို႔ေျပာေနၾကသည္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

မိသားစုေတြအေၾကာင္း၊ ေငြ၀ယ္ကၽြန္စနစ္ အေၾကာင္း။ 

 

အေမရိကန္လူမည္းေတြ မၾကားခ်င္ မေျပာခ်င္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ရိဒါး(စ) ဒိုင္ဂ်က္(စ) 

အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္အတူေန႔လယ္စာစားရင္း ကၽြန္ေတာ့္အဘြား၊ ကၽြန္ေတာ့္အေဒၚမ်ားႏွင့္ သားခ်င္းမ်ားေျပာေလ့ရွိသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းေတြကို ျပန္လည္ေျပာျပမိခ့ဲသည္။ ၿပီး စိတ္ထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစု၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ကို ဟိုးပထမဆုံး

အေမရိကသို႔ သံႀကိဳးတန္းလန္းျဖင့္ ေရာက္ခဲ့ရသည့္ အာဖရိကသားဘိုးေဘးအထိေျခရာလုိက္ေကာက္ခ်င္သည့္ ဆႏၵျပင္းျပသည့္ 

အေၾကာင္းမ်ားပါ ကၽြန္ေတာ္ဖြင့္ဟျဖစ္ခဲ့သည္။ 

အဲသည္ေန႔က ျပန္သည့္အခါ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ခုပါလာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းကုိးႏွစ္လုံးလံုး ျပဳလုပ္ရမည့္ သုေတသနအလုပ္ 

စာအုပ္ ေရးသားျပဳစုျခင္းအလုပ္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အားေထာက္ပံ့ကူညီမည့္ ကတိစာခ်ဳပ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ကမ္းေျခေစာင့္တပ္မွ ထြက္လာခဲ့ၿပီး၍ (၁၇) ႏွစ္အၾကာ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ စာအုပ္ “ဇာစ္ျမစ္”(Roots) 

ကိုပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းပင္ စာေရးဆရာလက္တစ္ဆုပ္စာမွ်သာခံစားခြင့္ရသည့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ဳိး

ရရွိလာခဲ့သည္။ ပတ္၀န္းက်င္က အေမွာင္ရိပ္ေတြသည္ အလြန္ေတာက္ပလင္းလက္ေသာအေရာင္ အ၀ါမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး။ 

ပထမဆုံးအႀကိမအ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ့္မွာေငြရွိလာသည္။ သြားေလရာမွာတံခါးေတြ ပြင့္လာသည္။ မိတ္ေဆြသစ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္ 

အသစ္ေတြ တရစပ္တိုးလာကာတယ္လီဖုန္း ျမည္သံကစဲသည္မရွိေတာ့။ 

ထို႔ေနာက္တြင္ ‘ဇာစ္ျမစ’္ ကုိရုပ္ျမင္သံၾကားအတြက္ မီနီစီးရီးရိုက္ကူးရာ၌ကူညီေဆာင္ရြက္ ရန္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္သို႔ ကၽြန္ေတာ္ အထုပ္အပုိး

ႏွင့္တကြေျပာင္းေရႊ႕ရသည္။ သည္အခ်ိန္ကားအလြန္စိတ္လႈပ္ရွားစရာေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေကာင္းသလို အလြန္ လည္းမ်က္စိလည္စရာ

ေကာင္းသည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

 

သည္လိုႏွင့္ တစ္ေန႔၊ အိမ္မွာအထုပ္အပို္းေတြ ျဖည္စဥ္ ေသတၱာတစ္လုံးသြားေတြ႕သည္။ အဲသည္ေသတၱာ ထဲမွာစကၠဴညိဳအိတ္တစ္လုံး၊ 

အိတ္အထဲမွာသံေခ်းတက္ေနသည့္ ငါးေသတၱာႏွစ္ဘူး၊ ငါးဆင့္ ေစ့ တစ္ေစ့၊ ဆယ္ဆင့္ေစ့ တစ္ေစ့ႏွင့္ တစ္ဆင့္ေစ့သုံးေစ့။ “ဒီစကၠဴအိတ္ထဲ

ကပစၥည္းေတြဟာ ငါ့ရဲ႕ဇာတ္ျမစ္တစ္စိတ္တစ္ေဒသပဲ၊ ဒါေတြကိုေမ့ေဖ်ာက္ပစ္လုိ႔ မရႏုိင္ဘူး၊” ကိုယ့္ကိုကုိယ္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာမိသည္။ 

သည္ပစၥည္းေတြကုိေဘာင္သြင္းၿပီးပလတ္စတစ္ေလာင္းလုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ေန႔စဥ္ျမင္ႏုိင္သည့္ ေနရာတစ္ခုမွာထားရွိသည္။ ယေန႔ဆိုလွ်င္ 

သည္ပစၥည္းေတြသည္ ပူလစ္ဇာဆုတံဆိပ္၊ ဇာစ္ျမစရ္ုပ္ျမင္ဇာတ္ကား အတြက္ ရရွိသည့္ ပူလစ္ဇာ၊ အင္မီဆုတံဆိပ္ (၉) ခုစု၍ 

ရိုက္ထားသည့္ဓာတ္ပုံ၊ လူမည္းမ်ားတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NAACP) က အျမင့္ဆံုးခ်ီးျမွင့္သည့္ စပင္ဂန္းဆုတံဆိပ္တို႔ႏွင့္

အတူေနာ့က(္စ)ဗီးလ္ရွိ ကၽြန္ေတာ့္ရုံးခန္းထဲတြင္ ေနရာယူလ်က္ရွိခဲ့ၿပီ။ 

သည္အမွတ္တရပစၥည္းအားလုံးထဲတြင္ ဘယ္အရာကို ကၽြန္ေတာ္တန္ဖုိးအထားဆုံးလဲဟူ၍ ေျပာရန္ ခက္လွပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

အေမွာင္ရိပ္ကမၻာမွာ ျဖတ္သန္းက်င္လည္ရစဥ္ ဦးတည္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းဆီမွ ယိမ္းယိုင္ေသြဖည္မသြားေစဖို႔ သတၱိႏွင့္ ဇြဲနပဲမည္မွ်

လိုအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသတိေဖာ္ေပးႏိုင္သည့္ အရာကားပလတ္စတစ္အၾကည္ထဲရွိထိုပစၥည္းတစ္စုသာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤသည္ကစိတ္ကူးအိပ္မက္တစ္ခုကုိစြဲကိုင္ထားသူတိုင္းစြၿဲမဲမွတ္သားသင့္သည့္ သင္ခန္းစာတစ္ခုဟူ၍ ဆိုလိုက္ခ်င္ပါသည္။ 

မူရင္း။     ။ Alex Haley ၏ The Shandowland of Dreams
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Current Gold Price 

 
World Gold     –      1093   USD/Oz 
Myanmar Gold    - 759,000    Kyats 

 




