မီ့ေလာငးၿပီ့ခ္ိနး – မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့၏
အႏၱရာယး
လူမႈအဖျဲ႕အစညး့အတျကး သိေကာငး့စရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့

ဤစာေစာငးကို ေတာမီ့ေလာငး်ခငး့ေၾကာငးံ sဆဵု့႐ဵႈ့မႈ႐ြိခဲံၾကေသာ ေနထိုငးသူမ္ာ့ႏြငးံ ပိုငးဆိုငးပစၥညး့ ဆဵု့႐ဵႈ့ခဲံၾကသူမ္ာ့အတျကး ထုတးေဝပါသညး။ စာေစာငးသညး
မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ အမြ္ငးမ္ာ့၏ စိတးပူပငးစရာမ္ာ့အေၾကာငး့ကို အသိေပ့ကူညီရနး ရညး႐ျယးထာ့ပါသညး၊ သိ႔်ု ဖစး၍ ဤစာေစာငး၏အဆဵု့တျငး ေဖၐ်ပထာ့ေသာ
မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ဆိုငးရာ အ်ခာ့ သိေကာငး့စရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံအတူ ဖတး႐ႈသငးံပါသညး။

မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ကို ကျ္ႏုးပး၏ ပိုငးဆိုငးမႈေနရာတျငး အသဵု့်ပဳခဲံ်ခငး့ ႐ြိ၊မ႐ြိ မညးကဲံသို႔ သိႏိုငးမညးနညး့။
မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ကို ှ၉၉ွ ခုႏြစးမတိုငးမီက ေဆာကးလုပးခဲံေသာ (အိမးမ္ာ့ႏြငးံ ဂိုေဒါငးမ္ာ့ အပါအဝငး) အေဆာကးအဦ အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့အာ့လဵု့တျငး
အသဵု့်ပဳေလံ႐ြိပါသညး။ ၎ကို (AC) ဟုေခၐၾကသညးံ မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ႏြငးံ အဂၤေတအေရာအ်ဖစး နဵရဵမ္ာ့၊ ေခါငးမို့မ္ာ့၊ ၾကမး့ေအာကးခဵမ္ာ့၊ တဵစကးၿမိတးမ္ာ့ႏြငးံ
မီ့ခို့ေခါငး့တိုငးမြ မီ့ခို့ထျကးေပါကးႏြငးံ အ်ခာ့ဓာတးေငျ႕ ထုတလ
း တ
ႊ ရ
း ာ အေပါကးမ္ာ့၊ ထို႔အ်ပငး ဗငးႏိုငး့လး (ပလတးစတစး) ၾကမး့ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ ဖေယာငး့ပုဆို့ခငး့ရနး
ၾကမး့၏ေအာကးခဵအ်ဖစး အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ သဵု့ခဲံၾကပါသညး။

မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့သညး အႏၱရာယး႐ြိပါသလာ့။
AC အေဆာကးအဦဆိုငးရာ ပစၥညး့မ္ာ့သညး အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ အေလ့ခ္ိနးအခ္ိဳ့အရ မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ ၅ ရာခိုငးႏႈနး့မြ ှ၅ ရာခိုငးႏႈနး့အထိ ထညးံၿပီ့
အသဵု့်ပဳခဲံၾကပါသညး။ ှ၉၈ွ ႏြစးမ္ာ့ အလညးပိုငး့မြစၿပီ့ ဩစေၾတ့လ္ာ့ႏိုငးငဵတျငး အဂၤေတအ်ပာ့မ္ာ့ကို မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ လဵု့ဝမပါဘဲ ထုတးလုပးခဲံပါသညး။
အကယး၍ ပစၥညး့သညး ှ၉၉ွ ထကးပိုၿပီ့ ေစာခဲံပါက ၎သညး မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ ပါဝငးသညးဟု ယူဆရနး အေၾကာငး့အက္ိဳ့သငးံၿပီ့ ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ စစးေဆ့ရနး
မလိုအပးပါ။ ဤပစၥညး့မ္ာ့တျငး ႐ြိေနေသာ မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့သညး အဂၤေတပါဝငးသညးံအ်ပငး ထုတးလုပးစဥးက ဖိႏြိပးသညးံအာ့်ဖငးံ ထုတးလုပးခဲံသ်ဖငးံ က္စးလစးစျာ
ပူ့တျေ
ဲ နပါသညး။
သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့စျာက ဤပစၥညး့မ္ာ့မြေန၍ လျတးလပးစျာလျငးံပါ့ရနး ထုတးလႊငးံေသာ အႏၱရာယးေပ့ႏိုငးသညးံ အမြ္ငးမ္ာ့၏ ပမာဏမြာ အလျနးနညး့ပါ့ေၾကာငး့
ေဖၐ်ပသညး။ သို႔ေသား အာ့်မငးံသညးံစကးႀကီ့်ဖငးံ လႊ်ဖတးသညးံအခါ၊ ေကားပတးစာ့သညးံအခါႏြငးံ အေပါကးမ္ာ့ေဖာကးသညးံအခါကဲံသို႔ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့တျငး
အသကး႐ြဴသျငး့ရာတျငး ပါႏိုငးေသာ အမြ္ငးမ္ာ့သညး လျငးံပါႏိုငးပါသညး။ ဤပစၥညး့မ္ာ့အာ့ ဤကဲံသို႔လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို ကျ္မး့က္ငးသူပညာ႐ြငး၏ အၾကဵၪာဏးမယူဘဲ
မညးသညးံအခါမြ မလုပးပါႏြငးံ။
မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ အမြ္ငးမ္ာ့သညး အဆုတးထဲသို႔ အသကး႐ြဴသျငး့သညးံအခါ က္နး့မာေရ့အတျကး အႏၱရာယး်ဖစးေစႏိုငးပါသညး။ မီ့ေလာငး်ခငး့ေၾကာငးံ အဂၤေတ
သို႔မဟုတး ်ပာပဵုႏြငးံ အပ္ကးအစီ့မ္ာ့ၾကာ့တျငး ကပးတျယးေနေသာ အမြ္ငးမ္ာ့သညး ၎တို႔ကို ဖျၿပီ့ အသကး႐ြဴသျငး့်ခငး့ မ်ပဳလုပးသမြ္ ထိုအေဆာကးအဦကို
လာၾကညးံသမ
ူ ္ာ့ သို႔မဟုတး အမ္ာ့်ပညးသူကို က္နး့မာေရ့ ထိခိုကးမႈ အႏၱရာယး မ်ဖစးေစပါ။

ကျ္ႏုးပး၏အိမး မီ့ေလာငးပ္ကးစီ့သျာ့ပါသညး။ ကျ္ႏုးပးမြာ မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ အမြ္ငးမ္ာ့၏ အႏၱရာယး႐ြိပါသလာ့။
သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့က မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ ပါဝငးေသာ ပစၥညး့မ္ာ့ပါ မီ့ေလာငးခဵရသညးံအိမးမ္ာ့တျငး ပတးဝနး့က္ငး၌ မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ အမြ္ငးမ္ာ့သညး
က္နး့မာေရ့ကို အႏၱရာယး်ဖစးေစေလာကးေအာငး ပမာဏမ္ာ့စျာ မ်ဖစးေၾကာငး့ ေဖၐ်ပပါသညး။ ၎မြာ မီ့ေလာငးသညးံအခါတျငး ေလထဲသို႔ ထုတလ
း တ
ႊ ေ
း သာ
မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ အမြ္ငးမ္ာ့ ပမာဏသညး နညး့ပါ့ေသာေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညး။
သို႔ေသား မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ အတဵု့အခဲမ္ာ့ႏြငးံ အခ္ိဳ႕အမြ္ငးမ္ာ့သညး မီ့ေလာငးထာ့ေသာေနရာတျငး ႐ြိေနႏိုငးသ်ဖငးံ အကယး၍ ၎တို႔ကို ဖျၿပီ့ အသကး႐ြဴသျငး့်ခငး့
်ပဳခဲံပါက က္နး့မာေရ့ ထိခိုကးမႈ အႏၱရာယး ်ဖစးေစႏိုငးပါသညး။
အကယး၍ သငးသညး ပိုငးဆိုငးအိမး၊်ခဵကို သျာ့ၾကညးံ်ခငး့သာ်ဖစးၿပီ့ သနး႔႐ြငး့ေရ့ ်ပဳလုပး်ခငး့ မဟုတးပါက မီ့ေလာငးပ္ကးစီ့ေသာအိမးမ္ာ့မြာ ေလတျငးလျငးံပါသညးံ
အမဵႈအမႊာ့မ္ာ့ႏြငးံ အႏၱရာယး႐ြိေသာ အ်ခာ့အရာမ္ာ့ႏြငးံ ထိေတျ႕မႈကို နညး့ႏိုငးသမြ္ နညးေစရနးအတျကး အကာအကျယးေပ့ဝတးစဵုကို ဝတးႏိုငးပါသညး။
ေတာမီ့ေလာငး်ခငး့ဒဏး ခဵရေသာ အိမးပိုငး႐ြငးမ္ာ့အတျကး အကာအကျယးေပ့ဝတးစဵုမ္ာ့ကို သငးတို႔၏ ၿမိဳ႕နယးေကာငးစီမြာ ရႏိုငးပါသညး။
အကယး၍ အိမး၊အေဆာကးအဦတျငး မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ ပါဝငးသညးံပစၥညး့မ္ာ့ မီ့ေလာငးခဵရလြ္ငး သို႔မဟုတး သငးက မေသခ္ာလြ္ငး သနး႔႐ြငး့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့
လုပးေဆာငးရနးအတျကး လိုငးစငးရ မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့ ဖယး႐ြာ့သူကို စီစဥး အသဵု့်ပဳသငးံပါသညး။ ၎ကို သငးံ ၿမိဳ႕နယးေကာငးစီမြတဆငးံ စီစဥးႏိုငးပါသညး။
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