
ကပ္ဆုိးႀကီး ခံရပုံခ်င္း တူေပမယ့္ ကယ္တင္ ေစာင့္ေရွာက္ပုံခ်င္း ကြာျခား 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ နာဂစ္စ ္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း တုိက္ခတ္သြားလုိ႔၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ 

ေျမငလ်င္ႀကီး လႈပ္ခတ္ခဲ့လုိ႔ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ဟာ ဝမ္းနည္းေၾကကြဖဲြယ္ရာေတြ ခံစားေနၾကရဆ ဲ
ပါပဲ။ ဒီလုိ အျဖစ္ဆုိးေတြကုိ ဘယ္လုိမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရတယ္ဆုိတာ ကမာၻနဲ႔အဝွမ္း ထုတ္လႊင့္ျပသေနတဲ့ 

တီဗီ ဖန္သားျပင္ေတြေပၚမွာ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ျမင္ရသူအဖို႔ ကုိယ္နဲ႔ တုိက္ရုိက္ မသက္ဆုိင္ေသးသေရြ႔ နဲန ဲ
ပါးပါးေလာက္ပဲ စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ ရွိခ်င္ရွိေနပါမယ္။ ေဘးဒုကၡဆုိးႀကီးနဲ႔ တုိက္ရုိက္ ၾကံဳေတြ႔လိုက္ရသူေတြအဖုိ႔ 

မွာေတာ့ ေရတေပါက္ေလာက္ ေသာက္ရဖုိ႔အေရး၊ တနပ္စာေလာက္ စားေသာက္ရဖုိ႔အေရး၊ အမုိးအကာ 
ေအာက္ ခဏေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ ခုိလံႈႏိုင္ဖို႔အေရးကုိ အရင္ဆံုး ဦးစားေပးရပါတယ္။ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူေတြ၊ 
နာမက်န္းျဖစ္သူေတြအတြက္လည္း ေဆးဝါးေတြ အခ်ိန္မီရရိွ ကုသခံရဖုိ႔ သိပကုိ္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ 

  ဒါေပမယ့္လည္း ဒီကပ္ဆိုးေတြအေၾကာင္းကိ ု မီဒီယာေတြက ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းမွာပဲ 

ျမန္ျမန္ဆန္ဆန ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သတင္းေပးပုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိေပးႏုိင္လို႔ အေတာ့္ကုိ ေကာင္းေအာင္ ကာကြယ ္
ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေပးႏုိင္တ့ဲ သေဘာလည္း ရိွပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာဆိုရင္ ေျမငလ်င္ဒုကၡသည္ေတြ 

အတြက္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အလွ်ံပယ္ ေပးကမ္းေထာက္ပံ့ေနၾကပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ ့
တရုတ္စီးပြားေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတ့ဲ အသုိင္းအဝုိင္းေတြက လွဴဒါန္းၾကတာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေလေဘးဒုကၡ 

သည္ေတြအတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံေနတာေတြကေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံေလာက္ မေအာင္ျမင္ 
လွပါဘူး။ 

တရုတ္ႏုိင္ငံရ႕ဲေျမငလ်င္အေၾကာင္း သတင္းပုိ႔တာေတြက အေတာ့္ကုိ အားေကာင္း 

လုိ႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ကယ္တင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာေတာ့ တရုတ္လိုမ်ဳိး  
လုိက္လုပ္ေပးႏုိင္ပုံ မရပါဘူး။ တေန႔တာသာ ကုန္သြားမယ္။ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့တာေတြဟာ တကယ္တမ္း 

လုိအပ္ေနတ့ဲသူေတြဆီကုိ ေရာက္မသြားႏုိင္ေသးပါဘူး။ ရန္ပံုေငြ စုေဆာင္းေကာက္ခံေနတ့ဲ သတင္းေတြ 
ထြက္ေနတာေလာက္ပ ဲရိွေနပါတယ္လုိ႔ မာ့ခ္အက္စ္ထရီတာ (Mark Astarita)က ေျပာျပပါတယ္။ သူဟာ 
ၿဗိတိသွ် ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔က ရန္ပုံေငြ စုေဆာင္းေကာက္ယူေရးမွာ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သူပါ။ 

ငလ်င္ဒဏ္ အႀကီးအက်ယ္ ခံလိုက္ရတ့ဲ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ အစုိးရက ကမာၻကုိ ေမတၱာ 

ရပ္ခံ အကူအညီေတာင္းေတာ့ ႏုိင္ငံစုံက ရက္ရက္ေရာေရာ ေထာက္ပ့ံၾကပါတယ္။ HSBC, Glaxo, 
Unilever စတ့ဲ ကုမၸဏီေတြဆုိရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ $1.5 million စီ ေပးကမ္းလုိက္ၾကပါတယ္။ BP, 

Diageo, Citigroup, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Pfizer တုိ႔ကလည္း အမ်ားႀကီး ေထာက္ပံ ့
ကူညီၾကပါတယ္။ လွဴဒါန္းေထာက္ပ့ံသမွ်အားလုံးဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြထကုိဲ စနစ္တက် 
ေရာက္ရိွမွ သုံးစြဲရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အမွန္ေတာ ့ အခုလိ ု ေထာက္ပ့ံလွဴဒါန္းကူညီၾကတာေတြဟာ လူသားခ်င္း စာနာ 
ေထာက္ထားလိုတ့ဲသေဘာမ်ဳိး အျပည့္အဝရိွလုိ႔ ေပးကမ္းတာ မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ ကုမၸဏီ အႀကီးအကဲေတြက 
ဝန္ခံၾကပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံထမွဲာ သူတုိ႔စီးပြားေရး လုပ္ရတာ ေျပလည္ဖုိ႔ လုိအပ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံ ေလေဘးဒုကၡအတြက္လည္း ေပးကမ္း ေထာက္ပ့ံ 

ၾကပါတယ္။ Merrill Lynch ဆုိရင ္တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကိ ုေဒၚလာ တသန္းစ ီေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံက ေလေဘးဒုကၡသည္ေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာက ဝုိင္းဝန္း ေပးကမ္းေထာက္ပ့ံႏိုင္ဖုိ႔အေရးကေတာ့ 
ျမန္မာအာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ သေဘာတူႏုိင္ဖုိ႔ အခက္အခေဲတြ အမ်ားႀကီး ရိွေနတုန္းပါပဲ။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ နာဂစ္စ္ ေလမုန္တုိင္း တိုက္ခတ္ၿပီးသြားတာ လြန္ခ့ဲတဲ ့ႏွစ္ပါတ္နီးပါး 
ေလာက္ရွိေနပါၿပီ။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ေလမုန္တုိင္း ေထာက္ပ့ံရန္ပုံေငြကုိ အဒဲီကတည္းကေန ေကာက္ခံေန 



လုိက္တာ ေပါင္စတာလင ္(၈)သန္းပ ဲရပါေသးတယ္။ 

တရုတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ တျခားစီပါပဲ။ တရုတ္ႏုိင္ငံရ႕ဲၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔က 
ေဒၚလာ သန္း(၄ဝဝ)ေက်ာ ္ ေကာက္ခံရရိွၿပီးေနပါၿပီ။ တရုတ္အစုိးရက အေရးေပၚ ေထာက္ပ့ံကူညီေငြ 
ကလည္း ေဒၚလာ သန္း (၅ဝဝ) ေက်ာ ္ရိွေနပါတယ္။ 

ကပ္ေဘးဒုကၡဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူေတြ ေျပာျပတာကေတာ ့ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူေပါင္း 

တသိန္း သုံးေသာင္း ေလးေထာင္ (၁၃၄ဝဝဝ)ေလာက ္အေသအေပ်ာက္ စာရင္းရိွေနၿပီး အိမ္ေျခမ့ဲ ျဖစ္ရသူ 
ေတြက (၂.၄)သန္းေလာက္ ရိွေနပါတယ္။ အသက္မေသပဲ က်န္ရစ္သ ူ အမ်ားအျပားဟာ သစ္ပင္ေတြ၊ 

ပလတ္စတစ္ အမုိးအကာေတြေအာက္မွာ ေနရင္း ဆုိးဝါးတ့ဲ ရာသီဥတုဒဏ္ကုိ ခံေနၾကရပါတယ္။ တရုတ္ 
ေျမငလ်င္ထက္စာရင္ ျမန္မာေလေဘးဒုကၡသည္ေတြက ပိုမုိႀကီးမားတ့ဲ ဆုံးရံွဳးနစ္နာတယ္လို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ျပ 
ပါတယ္။  

တရုတ္ႏုိင္ငံမွာေတာ ့ လူေပါင္း (၇၄ဝဝဝ) ေလာက္ အေသအေပ်ာက္ ရိွေနခ့ဲပါ 
တယ္။ လူ ငါးသန္းေလာက ္အိမ္ေျခမ့ဲ ျဖစ္ခ့ဲရေပမယ့္ တရုတ္အစိုးရက အိမ္ေျခအေဆာက္အဦနဲ႔ အျခား 
လုိအပ္တ့ဲ အကူအညီေတြေပးတာ ျမန္မာအစုိးရထက္ အမ်ားႀကီး သာလြန္ေနပါတယ္။  

နာဂစ္စ္ ေလမုန္တုိင္း ဒုကၡအတြက္ ေထာက္ပ့ံကူညီတာေတြ ရိွတယ္ ဆုိေပမယ့္ 

အဒီဲလုိ ေထာက္ပံ့ကူညီတာေတြကို ျမန္မာအာဏာပုိင္ေတြက တားဆီးပိတ္ဆို႔ေနတယ္ဆုိတ့ဲ သတင္းေတြ 
ထြက္ေပၚေနလုိ႔ လုိအပ္သေလာက္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရႏုိင္ဖုိ႔ ခက္ခသဲြားရပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒီလုိ ကပ္ဆုိးမ်ဳိး 

ေတြ ၾကံဳလာရၿပီဆုိရင္ သတင္းမီဒီယာကုိ လြတ္လပ္ခြင္ ့ေပးလုိက္ရပါတယ္။ ေဘးဒုကၡေတြ ဘယ္လုိ ၾကံဳ 
ေတြ႔ေနရပါၿပီ ဆုိတ့ဲအေၾကာင္းေတြကုိ မီဒီယာသမားေတြက ကုိယ္တိုင္ကြင္းဆင္း ရုိက္ကူးတင္ျပလာမွသာ 

အလွဴရွင္ေတြက သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူေတြ ဘယ္လုိမ်ဳိး ကူညီေနၾကၿပီ ဆုိတာလည္း မီဒီယာက 
တဆင့္သာ သိရိွျမင္ေတြ႔ႏုိင္ရတာျဖစ္လုိ႔ သဒၶါေပါက္ၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့လုိစိတ္ေတြ တဖြားဖြား ျဖစ္ေပၚလာ 
ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာကေတာ့ အာဏာပုိင္ေတြဟာ သတင္းမီဒီယာေတြကုိ ပိတ္ဆို႔ 
ဟန္႔တားထားတာေတြရွိေနလို႔ ကပ္ဆုိးႀကီးရဲ႕ဒုကၡေတြကိ ုအျဖစ္မွန္အတုိင္း အကုန္အစင္ ျမင္ေတြ႔ခြင္ ့မရ 

ပါဘူး။ ဒါကုိ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပက အလွဴရွင္ေတြပါ မေက်မနပ္ အားမလုိ အားမရ ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။ 
ေလမုန္တုိင္းတုိက္ခတ္အၿပီး ရက္ေပါင္း(၂ဝ)အၾကာထိ ႏုိင္ငံတကာက ေထာက္ပ့ံပစၥည္းေတြကိ ု

ေလယာဥ္နဲ႔ ေပးပုိ႔ေနရာမွာ ကမာၻ႔ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔က အႀကိမ္ (၂ဝ)၊ ခေလး သူငယ္မ်ား ကယ္တင္ေရး 
(Save the Children)အဖြဲ႔က (၆)ႀကိမ္ပ ဲ ရိွပါေသးတယ္။ ခေလးသူငယ္မ်ား ကယ္တင္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ 

ဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ မုန္တုိင္းဒဏ္ အႀကီးအက်ယ္ ခံလုိက္ရတ့ဲ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသရဲ႕ 
အေနာက္ဖက္ အစြန္အဖ်ားထိ ေရာက္ေအာင္ သြားေရာက္ကူညီႏိုင္တာေတာ့ ရိွေနပါတယ္။ 

 တရုတ္ေျမငလ်င္ႀကီး လႈပ္ခတ္တ့ဲေနရာေဒသေတြကုိ သတင္းေထာက္ေတြက 
အတားအဆီးမရိွ သြားေရာက္သတင္းယူႏုိင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လည္း သတင္းေပးပုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိ 

ႏုိင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမာၻတလႊားက သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေနသူေတြကိ ု
အပ်က္အစီးေတြၾကားထဲက သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ဆြဲထုတ္ ကယ္ဆယ္ေနတာေတြ၊ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာ 

အနာတရျဖစ္သြားရတ့ဲသူေတြကုိ ဘယ္လို ကယ္ဆယ္ကုသေပးေနၾကသလဲဆုိတာေတြ၊ အိမ္ေျခမ့ဲ-မိဘမ့ဲ- 
ခုိကုိးရာမ့ဲ ျဖစ္သြားရသူေတြကုိ ဘယ္လုိ ေစာင့္ေရွာက္ေကြၽးေမြး ကူညီေနၾကသလဲဆုိတာေတြကုိ ရႏုိင္ 

သမွ် ျပသေနတာ ေတြ႔ေနရတုန္းပါပဲ။ ဆုိးဝါးလြန္းလွတ့ဲ ေဘးဒုကၡဆုိးႀကီးကုိ လူသားခ်င္း စာနာစိတ ္
အျပည့္အဝနဲ႔ စုေပါင္းတြန္းလွန ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကတာပါ။ 

မစၥတာ အက္စ္ထရီတာက အခုလုိ ဆက္ေျပာျပပါတယ္။ “ညတုိင္းညတုိင္း တီဗ ီ



သတင္းမွာ သဘာဝေဘးဒုကၡေၾကာင္ ့ အကူအညီေတြ သိသိသာသာ လုိအပ္ေနတာကုိ ထင္ထင္ရွားရွား 
ျပသေနပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြကို ဘယ္လုိ ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေကြၽးေမြးေနတာေတြ ျမင္ေနရပါတယ္။ 
ဒီေတာ ့အလွဴရွင္ေတြက ေပးကမ္းေထာက္ပ့ံၾကတာေပါ့။” 

တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီးကုိပ ဲက်ယ္ျပန္႔လာေနေတာ ့အခုလိ ု
သဘာဝေဘးဆုိးႀကီးမ်ဳိးကုိ ကူညီဖုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြရင္းျမွဳပ္ႏွံတ့ဲ အလွဴရွင္ေတြကုိ ဆြဲေဆာင္ေနတာလည္း 

ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံစံ ုစီးပြားေရး လုပ္ေနတ့ဲ ကုမၸဏီေတြ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ အေျခစုိက္ေန 
ၾကတာပါ။ အဒီဲကုမၸဏီေတြမွာ ႏုိင္ငံသား ဝန္ထမ္းအေရအတြက္က အမ်ားအျပားရိွေနပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ 

ေဖာက္သည္ေတြဆိုရင္လည္း သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရိွေနၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ဒီေျမငလ်င္ 
ေဘးဒုကၡမွာ သူတုိ႔လည္း ၾကံဳတုန္းၾကံဳခုိက္ ပါဝင္ကူညီေပးကမ္း ေထာက္ပ့ံႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

လာမယ့္ ေဘးဂ်င္းအုိလံပစ္အတြက္ မီးရွဴးတုိင္ကုိ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းမွာ လက္ဆင့္ကမ္း 
သယ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာပဲ ေျမငလ်င္ႀကီး လႈပ္ခတ္သြားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အုိလံပစ္ကုိ ေထာက္ခံတ့ဲ ႏုိင္ငံျခား 

ကုမၸဏီေတြကုိ ဆန္႔က်င္ေနခ်ိန္နဲ႔ ငလ်င္ဒဏ္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းဟာ အလုိလုိ တုိက္တုိက္ဆိုင္ဆုိင ္
ျဖစ္သြားရပါေတာ့တယ္။ တရုတ္ျပည္တြင္းက ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြဟာ ငလ်င္ေဘးအတြက္ ေထာက္ပံ ့

ကူညီေပးတ့ဲ အခြင့္ေကာင္းကုိ အသုံးခ်ရင္း  သူတုိ႔ရ႕ဲေဖာက္သည္ေတြကုိ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ ေနၾက 
ပါတယ္။ အခ်ဳိ႔ေဖာက္သည္ေတြဆုိရင္ ႏိုင္ငံျခားကုန္ပစၥည္းေတြကုိ သပိတ္ေမွာက္ေနၾကသူေတြပါ။ 

GSK ကုမၸဏီရ႕ဲေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသ ူအမ်ဳိးသမီးတဦးကေတာ ့သူတုိ႔ကုမၸဏီဟာ ဒီႏွစ ္  

ျမန္မာ ဆိုင္ကလုန္း ေလမုန္တိုင္းနဲ႔ ၿပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္ စက္တင္ဘာတုန္းက ဘဂၤလာဒက္ရွ္ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္း 
အတြက္ ေပါင္စတာလင္ ငါးေသာင္းစီ ေထာက္ပံ့ကူညီခ့ဲတယ္လုိ႔ ေျပာျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရုတ ္
ေျမငလ်င္အတြက္ အမ်ားႀကီး ပိုၿပီး ရက္ရက္ေရာေရာ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့လုိက္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ 

“GSK ကုမၸဏီဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံထဲမွာ ကာကြယ္ေဆးေတြ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ 

ပစၥည္းေတြကုိ အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္လုိ႔ ေဘးဒုကၡအတြက္ သူတို႔ေထာက္ပ့ံ လွဴဒါန္း 
တာေတြနဲ႔ တရုတ္ျပည္သူေတြကုိ ကူညီရတာေတြကေန အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းရပါတယ္”လို႔ သူမက 
ဆက္ေျပာသြားပါတယ္။ 

“က်မတုိ႔ကုမၸဏီက ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြအတြက္ နည္းနည္းပ ဲေပးကမ္း ေထာက္ပ့ံႏုိင ္
ခ့ဲပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက က်မတုိ႔ ေစ်းကြက္ မဟုတ္တာနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ 

ကယ္ဆယ ္ေထာက္ပံ့ေရးေတြကုိ ခက္ခက္ခဲခ ဲလုပ္ေနရတ့ဲ အျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြ အေပၚမွာ မလႊမ္းမုိးခ်င္ 
လုိ႔သာ ျဖစ္ပါတယ္”လုိ႔ သူမက အေၾကာင္းျပသြားခဲ့ပါတယ္။ 

HSBC ကုမၸဏီက ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူကေတာ့ သူတုိ႔ဟာ တရုတ္ျပည္ကုိ ရက္ရက္ 
ေရာေရာ ဘာေၾကာင့္လွဴဒါန္းရတယ္ဆုိတာကုိ ရွင္းျပဖုိ႔ ျငင္းဆိုသြားပါတယ္။ သူတုိ႔ ကုမၸဏီဟာ တရုတ္ 

ႏုိင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ရွည္ၾကာခုိင္မာတ့ဲအေၾကာင္းကုိပဲ ေျပာသြားပါတယ္။ HSBC ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ေလေဘးအတြက္ အခုအခ်ိန္ထ ိ ေဒၚလာ ၆၂၈ဝဝ ေထာက္ပ့ံခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤလာဒက္ရွ ္
ေလေဘးတုန္းက ေဒၚလာ ၁၄၅ဝဝ လွဴဒါန္းခ့ဲဖူးပါတယ္။ 

တရုတ္ႏိုင္ငံကေန ႏိုင္ငံစံ ု စီးပြားေရးလုပ္ေနတ့ဲ ေနာက္ထပ္ ကုမၸဏီတခုကေတာ ့  
တရုတ ္ ငလ်င္ေဘးဒုကၡအတြက္ ေဒၚလာ တသန္း လွဴဒန္းခ့ဲပါတယ္။ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ျဖစ္တဲ့ 
Brendan Gormley က အျခားသူေတြထက္ ပိုၿပီး ရိုးရုိးသားသား ရွင္းျပသြားပါတယ္။ 

“တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ လုပ္ရတ့ဲ စီးပြားေရးေတြက လုပ္ငန္းႀကီးေတြပါ။ ဒီေတာ ့ ကုမၸဏ ီ

ေတြဟာ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာ လုပ္ေနတာပဲလုိ႔ တရုတ္အစုိးရက သေဘာေပါက္ နားလည္သြားႏိုင္ဖုိ႔က 
အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုမၸဏီတုိင္း ဒီလုိပဲ လုပ္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ လာေရာက ္



စီးပြားေရး လုပ္ရတဲ့အခါမွာ တရုတ္အစုိးရက ေမတၱာ မရပ္ခံမီ အကူအညီ အရင္ေပးထားဖုိ႔ အေရးႀကီး 
ပါတယ္။ ဒါဟာ ယဥ္ေက်းမႈတရပ္ ပါပဲ။ တရုတ္ဟာ အကူအညီေပးပါလုိ႔ မရမက ေတာင္းခ်င္တ့ဲ ႏုိင္ငံ 
မဟုတ္ပါဘူး။” 

  ေဘးဒုကၡ အေရးေပၚ ေကာ္မတီကေတာ ့ျမန္မာ့ေလေဘး ဒုကၡအတြက ္အကူအည ီ
မေပးေသးပဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ့ေလေဘးဒုကၡကုိ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား စိတ္ဝင္စားလာ 
တ့ဲအေပၚ မူတည္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အားမနာတမ္း၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ပါပဲ။ 

ျမန္မာ့ေလေဘးဒုကၡအတြက္ ေပးကမ္းေထာက္ပ့ံလုိက္တာေတြဟာ ဒုကၡသည္ေတြ 

ဆီကုိ အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိသြားပါ့မလား ဆုိတာ သိႏုိင္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းတယ္လုိ႔လည္း Brendan Gormley 
က ဝန္ခံေျပာဆိုသြားပါတယ္။ 

“ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရ ဆံုးရံွဳးရတာေတြ၊ 

အကူအညီေတြ ဘယ္လိုရေနၾကသလဲ ဆုိတာေတြကုိ သက္ေသျပႏုိင္မယ့္ ဓါတ္ပံုေတြက မရိွေတာ ့အခု 
ထိကုိ ေပးကမ္းေထာက္ပ့ံဖုိ႔ ခက္ခဲေနရပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာ့ေဘးဒုကၡမွာ ႏုိင္ငံေရးက လႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ ္

ေနလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ရိွေနတယ္၊ ေနာက္ထပ္လည္း အမ်ားႀကီး ေထာက္ပံ ့
ေပးကမ္းႏုိင္ေသးတယ္ ဆိုတာကို ဆက္ေျပာေနပါမယ္။ ဒါဟာ (ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔) က်ေနာ္တို႔ 
လုပ္ေပးႏုိင္သမွ် ျဖစ္ပါတယ္။” 

ျမန္မာ့ေလေဘးဒုကၡႏွင့္ျမန္မာ့ေလေဘးဒုကၡႏွင့္ျမန္မာ့ေလေဘးဒုကၡႏွင့္ျမန္မာ့ေလေဘးဒုကၡႏွင့္    တရုတ္ေျမငလ်င္တရုတ္ေျမငလ်င္တရုတ္ေျမငလ်င္တရုတ္ေျမငလ်င္    ကပ္ဆုိးႀကီးမ်ားအေပၚကပ္ဆုိးႀကီးမ်ားအေပၚကပ္ဆုိးႀကီးမ်ားအေပၚကပ္ဆုိးႀကီးမ်ားအေပၚ    တုန္႔ျ့ပန္မႈမ်ားအားတုန္႔ျ့ပန္မႈမ်ားအားတုန္႔ျ့ပန္မႈမ်ားအားတုန္႔ျ့ပန္မႈမ်ားအား    ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း    

 တရုတ္ ျမန္မာ 

ကပ္ဆိုးႀကီး အမ်ဳိးအစား ေျမငလ်င္ ေလမုန္တုိင္း 

ျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ 

လူအေသအေပ်ာက္ႏွင့္ 
အိမ္ေျခမ့ဲ၊  

လူအေသအေပ်ာက္ ၇၄ဝဝဝ ။ 
အိမ္ေျခမ့ဲ ၅သန္း  

လူအေသအေပ်ာက္ ၁၃၄ဝဝဝ ။ အိမ္ေျခ 

အပါအဝင္ ပစၥည္းဥစၥာ အားလုံး ဆုံးရွံဳးသူ 
၂.၄ သန္း 

ႏုိင္ငံျခား သတင္းမီဒီယာ အတားအဆီးမရိွ လြတ္လပ္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခံရ 

ေထာက္ပံ ့ေငြေၾကး တရုတ္အစိုးရမွ ေဒၚလာ သန္း 
၅ဝဝ ႏွင့္ တရုတ္ ၾကက္ေျခနီမွ 

ေဒၚလာ သန္း ၄ဝဝ၊ ကုလ 
သမဂၢ မ ွေဒၚလာ ၈ သန္း 

ျမန္မာအစုိးရက ေလေဘးဒုကၡအတြက္ 
ေဒၚလာ ၂ သန္း သုံးစြဲၿပီးဟုေျပာ။ 

ေဘးဒုကၡ အေရးေပၚ ေကာ္မတီမွ ေပါင္ 
စတာလင္ ၈ သန္း၊ ၿဗိတိန္မွ ေဒၚလာ ၁ဝ 

သန္း၊ ကုလသမဂၢမွ ေဒၚလာ ၁ဝ သန္း၊ 
ဂ်ပန္မ ွေဒၚလာ ၁ဝ သန္း၊ အေမရိကန္မွ 

ေဒၚလာ ၃ သန္း၊ ျပင္သစ္မွ ေဒၚလာ ၃ 
သန္း၊ ၾသစေၾတလ်မွ ေဒၚလာ ၂.၈ သန္း 
ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းၾကမည္ဟု ကတိျပဳထား  

ေထာက္ပံ့ပစၥည္းႏွင္ ့
အကူအညီ 

 နအဖ စစ္အစုိးရက ႏုိင္ငံျခား ကယ္ဆယ္ 

ေထာက္ပ့ံေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိတ္ပင္ 
တားျမစ္ထားျခင္းမွ ေလွ်ာ့ေပါ့ ခြင့္ျပဳၿပီး 

ေနာက္ပုိင္း ကုလသမဂၢ ရဟတ္ယာဥ ္



မ်ားျဖင့္ World Food Programme မွ 
စားစရာႏွင့္ ေသာက္ေရ ျပတ္လတ္ေန 

သည့္ လူေပါင္း ခုႏွစ္သိန္းခြဲအနက္ 
၂၁၂ဝဝဝ ထံသုိ႔သာ ေပးပုိ႔ႏုိင္ခ့ဲၿပီး။ 

ကမာၻ႔ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔မ ွ ကယ္ဆယ္ေရး 

ပစၥည္းမ်ားကုိ ေလယာဥ္ျဖင္ ့ အႀကိမ္ 
(၂ဝ) ႏွင္ ့ Save the Children အဖြဲ႔မွ 
(၆)ႀကိမ္ ေပးပုိ႔ခ့ဲၿပီး။ 

Save the Children အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက 
ဒုကၡသည္ ၁၆ဝဝဝဝ ထံ သြားေရာက္ 
ကူညီခ့ဲၿပီး။ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ယာယီအိုးအိမ္ ၂၅ဝဝဝဝ 

ေဆာက္လုပ္ေန။ ရြက္ဖ်င္တဲ 

၂၈ဝဝဝဝ ေပးပုိ႔ၿပီး။ ရြာေပါင္း 
၂၅ဝ သုိ႔ ကူးစက္ေရာဂါ 

တားဆီးေရး ဝန္ထမ္း ၅ဝဝဝ 
ေစလႊတ္ၿပီး။ 

 

ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ 

ကညီူေရး အလုပ္သမား  

ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေရာက္ရိွေန  

အေမရိကန္ အကူအညီ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံ၊ လမ္း 
ႏွင့္ တံတားမ်ားကုိ စစ္ေဆး 

ၾကည့္ရႈရန္ ၿဂိဳဟ္တုမွ ရိုက္ယူ 
သည္ ့ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ တရုတ္ 
အစုိးရသုိ႔ ေပးခ့ဲ 

ကယ္ဆယ္ေထာက္ပ့ံေရး ပစၥည္းမ်ား  
သယ္ေဆာင္လာသည့္ အေမရိကန ္

စစ္သေဘၤာအား ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္ 
အတြင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ 
ပယ္ခ်ခံရ  

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ပုဂၢလိက အေဆာက္အဦမ်ား 

ည့ံဖ်င္းစြာ တည္ေဆာက္ထား 
ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးေန 

 

မူရင္းေဆာင္းပါး - Burma victims lose aid battle as cash flows into China on a flood of 
sympathy 

ေဆာင္းပါးရွင္မ်ား - Rosemary Bennett and Jane Macartney in Chengdu  

ေဆာင္းပါး ျဖန္႔ခ်ိရာ မူရင္းႏွင့္ အခ်ိန္ - The Times,  May 22, 2008  

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ  
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article3981457.ece  

ျမန္မာဘာသာျပန္သူ - လြင္ေအာင္စုိး (၂၅ ေမလ ၂ဝဝ၈)   

မွတ္ခ်က္၊ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က ္ဇယားပါ လူအေသအေပ်ာက္၊ ေထာက္ပံ့သည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းစာရင္းတုိ႔မွာ 
မူရင္းစာေရးသူတုိ႔က ေမလ (၂၂)ရက္ မတုိင္မီအထိ သူတုိ႔ လက္လွမ္း မီသေလာက္ ေတြ႔ရိွေလ့လာ 
မွတ္သားမိသမွ်သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။  


