တိမ္ေတြေပ်ာ္တဲ့ ၿမိဳ႕ကေလး
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ၾကာသပေတးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၃၆ မိနစ္

(က)
ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ကေလး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္,ႏွစ္ကပဲ ၿမိဳ႕ခံထုိင္းလူမ်ဳိးတခ်ဳိ႕က ဒီၿမိဳ႕ကေလးရဲ႕ ၿမိဳ႕သက္တမ္းႏွစ္
(၂၀၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ အခမ္းအနားတခ်ဳိ႕က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက အညာသူ
အညာသား ႐ုပ္ရည္မ်ဳိးရိွတဲ့ အဲဒီနယ္ခံ၊ ၿမိဳ႕ခံထုိင္းလူမ်ဳိးတခ်ဳိ႕က မိသားစုလိုက္အရက္ခြက္ ကိုယ္စီေျမႇာက္ၿပီး
ဒီၿမိဳ႕ကေလးရဲ႕ ဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္ခ်ီးက်ဴးလိုက္ၾကပါတယ္။
အခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပခ်င္တဲ့ “မဲေဆာက္” ၿမိဳ႕ဆိုတာက ၿမိဳ႕ရယ္လုိ႔တည္ကာစက “မန္ေခ်ာ့ဒ္” လို႔ေခၚခဲ့
ၾကတာပါ။ အဓိပၸါယ္က “လ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္တဲ့ၿမိဳ႕” လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါသတဲ့။ ေနာင္အခါက်ေတာ့မွ “မယ့္
ေဆာ့ဒ္”ဆိုတဲ့ အမည္
ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အဓိပၸါယ္ကလည္း အစြန္အဖ်ားက်တဲ့ၿမိဳ႕ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို ေျပာင္းလာခဲ့တာပါ။
အခု ဒီေဆာင္းပါးကိုေရးတဲ့အခ်ိန္မွာ။ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ကေလးရဲ႕ ရာဇ၀င္ဟာထုိင္းႏိုင္ငံထဲက တျခားဘယ္ ၿမိဳ႕နဲ႔မွ
မတူတဲ့ လကၡဏာရပ္ေတြရိွခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕အျဖစ္ ရာဇ၀င္တြင္ဦးေတာ့မယ္ထင္ပါရဲ႕။ အဲဒီလကၡဏာရပ္ေတြဟာ
ထာ၀စဥ္ တည္ၿမဲမွာ မဟုတ္သည့္တိုင္ဘယ္ေခတ္၊ ဘယ္ကာလတုန္းကျဖင့္ ေဟာဒီမဲေဆာက္ ၿမိဳ႕ကေလးဟာ
ဒီလုိ၀ိေသသ လကၡဏာေတြအမွန္တကယ္ရိွခဲ့ျဖစ္ခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕ဆုိတဲ့ သမိုင္း၀င္အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့
ဘယ္သူမွဖံုးလို႔၊ ဖ်က္လို႔ မရေအာင္ ရိွေကာင္းရိွေလဦးမွာလား။ ကၽြန္ေတာ္ သက္ျပင္းခ်မိတယ္။
(ခ)
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ထိုင္းလူမ်ဳိး ၿမိဳ႕ခံလူဦးေရဟာ (ရွစ္ေသာင္း) ရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီၿမိဳ႕မွာ လာေရာက္ေန ထုိင္တဲ့
ျမန္မာႏိုင္ငံသားဦးေရ (တစ္သိန္းခြဲ) ၀န္းက်င္းနဲ႔ေပါင္းရင္ ဒီကေန႔ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕လူဦးေရဟာ (ႏွစ္ သိန္း) ေက်ာ္
ရိွတယ္လုိ႔ ဆိုရမွာပါ။ ထူးျခားတဲ့လကၡဏာကေတာ့ အဲဒီျမန္မာႏိုင္ငံက လာေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား
(တစ္သိန္းခြဲ) ၀န္းက်င္အနက္က ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ တရားမ၀င္လာေရာက္ေန ထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး
လာေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားလူဦးေရ အေျခအေနအရဆိုရင္သည့္ထက္ေတာင္မွ ပိုၿပီးမ်ားစရာ အေၾကာင္း
ရိွတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ထင္ပါရဲ႕။ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုး ဘယ္ေနရာ သြားသြား
ျမန္မာေစ်းဆိုင္အႏွံ႔။
ျမန္မာသီခ်င္းသံမၾကားရတဲ့ လမ္းေစ်းဆိုင္ဆိုတာလည္း မရိွသေလာက္ပါပဲ။ မဲေဆာက္ေစ်းႀကီး တစ္ခုလံုးရဲ႕
ေစ်းဆိုင္ခန္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ဟာ ျမန္မာေစ်းဆုိင္ေတြခ်ည္းပါပဲ။ တိုးပြားလာေနတဲ့ လူဦးေရနဲ႔ကာမိေအာင္
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွာလူေနအေဆာက္အအုံေတြကလည္း တစ္ဟုန္ ထုိးတိုးလာေနပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္လက္စ
တုိက္ခန္း၊ အိမ္မရွိတဲ့လမ္းရယ္လုိ႔လည္း မရိွသေလာက္ပါ ပဲ။ ထိုင္းလူမ်ဳိး မိသားစုတိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား
အိမ္ေစ မရိွတဲ့အိမ္ မရိွပါဘူး။ တရား၀င္အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္နဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ ဘာလက္မွတ္မွမရိွတဲ့
ျမန္မာစက္႐ံု အလုပ္႐ံု အလုပ္သမား (ရွစ္ေသာင္း) မိသား စုနဲ႔အတူ လာေရာက္ေနထုိင္ၾကတဲ့
ျမန္မာႏိုင္ငံသားကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ စာသင္ ေက်ာင္းက (၅၄)ေက်ာင္းရိွပါတယ္။ ဒါဟာ
မူလတန္းေက်ာင္းကစၿပီး အထက္တန္းအထိ ရိွတဲ့ ေက်ာင္း အားလံုးအေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး
ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းနဲ႔ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားေက်ာင္းေတြ မပါေသးပါဘူး။ ဒီအထဲက တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြဟာ
ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားေက်ာင္းသား လက္ခံထားတဲ့
ေက်ာင္းေတြပါ။ အခမဲ့ပညာေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက သိလ်က္နဲ႔
မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး
ေနၾကလို႔ တရား၀င္မဟုတ္သည့္တိုင္ ဒီစာသင္ေက်ာင္းေတြဟာ စနစ္တက်ဖြင့္လွစ္ထားရိွ ေနႏိုင္ၾကပါတယ္။
မနက္မိုးလင္းတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေလးေတြကိုတင္ေဆာင္ၿပီး ဥပေဒကို သြားလာေန ၾကတဲ့
ေက်ာင္းႀကိဳကားေတြထက္ေတာင္မွ မ်ားျပားေနပါေသးတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရဲ႕
လမ္းမမ်ားေပၚ မွာ ရပ္ကြက္ေတြထဲက အိမ္ႀကိဳအိမ္ၾကားေတြထဲမွာ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ကေစ်းႀကီးေတြထဲမွာ
ဆာလာအိတ္ကို ကိုယ္စီ ထမ္းၿပီး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေကာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း
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ေနရာအႏွံ႔ေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။
(ဂ)
မဲေဆာက္ခ႐ိုင္မွာ ထုိင္းကတရား၀င္ ေၾကညာတဲ့စာရင္းအရေျပာရရင္ အိမ္႐ံု၊ စက္႐ံု (၄၀၀)ေက်ာ္ရိွပါတယ္။
ျမန္မာ အလုပ္သမားဦးေရ ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္၊ စက္႐ံုအမ်ဳိးအစားေတြက စက္ခ်ဳပ္၊ စက္္ဆြဲ၊ အမ်ားစုက
စက္ခ်ဳပ္႐ံုေတြပါ။ အိမ္႐ံုေတြက်ေတာ့ အလုပ္သမား ေျခာက္ေယာက္ခန္႔ကေနၿပီး ၂၀- ၃၀ အထိ၊
စက္႐ံုႀကီးေတြမွာက်ေတာ့ အလုပ္ သမား ၄၀၀ ခန္႔ကေနၿပီး ၃၀၀၀ ေက်ာ္ အထိရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
အဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းတာကေတာ့ အလုပ္သမား တစ္သိန္းေက်ာ္ရိွမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္
သမားအေရအတြက္က ပိုမ်ားပါတယ္။
ခင္ဗ်ားတို့က လက္ငင္းလိုက္လံကူညီေပးေနတဲ့ လုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ရဲ႕အေျခအေန ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ကအခုဆိုရင္
စက္႐ံုကုိး႐ံုက အလုပ္သမားေတြ တရား႐ံုးမွာတရားရင္ဆိုင္ေနတဲ့ကိစ္ၥ၊ ဆာ၀ါဒီကန္လို႔ေခၚတဲ့
ထုိင္းအလုပ္သမား ၀န္ႀကီး လက္ေအာက္အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး႐ံုးမွာ စက္႐ံုပိုင္ရွင္နဲ႔
အလုပ္သမား ညိႇႏိႈင္းေစ့စပ္တဲ့ ကိစၥ ၀င္ကူေပးေနတာက စက္႐ံုေလး႐ံုရိွပါတယ္။ ဒါကေတာ့ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွာ
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားအဖြဲ႕၊ တာ
၀န္ရိွသူတစ္ဦးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ဆုိခဲ့ၾကတဲ့ စကားေတြပါ။ သူတုိ႔အဖြဲ႕နည္းတူတျခား ျမန္မာအလုပ္
သမားအဖြဲ႕ ငါးဖြဲ႕ကလည္း အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကိစၥေတြကို အင္တိုက္အားတိုက္ပါ၀င္ကူညီေျဖရွင္း
ေနၾကတာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီျမန္မာအလုပ္သမား အဖြဲ႕ေတြဟာ ထုိင္းအစိုးရနဲ႔ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ နဲ႔
ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေနအထားေတာ့ မရိွၾကပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္မို႔ ျမန္မာအလုပ္အမားေတြရဲ႕အခက္အခဲကို ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကရတဲ့အေျခအေန အဆင့္ဆင့္တုိင္းမွာ
အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကုိ သူတို႔တစ္ေတြမလြဲမေသြ ျဖတ္သန္းၾကရပါတယ္။ ထုိင္းစက္႐ံု ပိုင္ရွင္ေတြက
ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအေပၚ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ သတင္းေတြက
မၾကားခ်င္အဆံုးပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း သူတစ္ပါးႏိုင္ငံမွာျဖစ္သည့္တုိင္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ေရႊ႔ေျပာင္း
အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ဥပေဒအရေတာင္းဆိုပုိင္ခြင့္ တစ္စံုတစ္ရာရရိွေနတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးဟာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ အရိပ္အေယာင္ေတာင္မွ်မရရိွႏိုင္တာကို ေတြးမိေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ့္မွာ
နည္းနည္းေတာ့ စိတ္ေျဖလို႔ ရပါတယ္။
(ဃ)
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ကေလးဆီကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဟာ အိပ္မက္ေတြကိုယ္စီနဲ႔ ေရာက္လာခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီ
ၿမိဳ႕ကေလးရဲ႕ ရင္ခုန္သံထဲမွာ သူတို႔အိမ္မက္ေတြကို ျမႇဳပ္ႏွံရင္းအိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔
ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာပါ။ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲသြားတက္တဲ့ ဒီၿမိဳ႕ေလးရဲ႕ရင္ခုန္သံထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေတြရဲ႕
အိပ္မက္ေတြဟာ အေရာင္မ်ဳိးစံုနဲ႔ ေနခဲ့ပါတယ္။ အသံမ်ဳိးစံုၾကားေနခဲ့ရပါတယ္။
ဆိုပါေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္ေလာက္ကဆိုရင္ ထြန္းထြန္းလို႔ေခၚတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ
ဥေရာပ တုိက္သား တစ္ေယာက္နဲ႔ ထုိင္းလူမ်ဳိးငါးေယာက္ကိုသတ္ၿပီး ေသနတ္နဲ႔ပိုက္ဆံေတြယူခဲ့ပါ တယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့သုံးႏွစ္
ေလာက္ကေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံသား အသက္(၁၄)ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးႏွစ္ဦးက ထုိင္းအိမ္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ (၈)
လ သား အရြယ္ ကေလးကိုသတ္ျဖတ္ၿပီး ပစၥည္းေတြယူခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ ဦးအနက္တစ္ဦးေသဒဏ္ တစ္ဦး
ေထာင္
တစ္သက္က်ခံရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္ေလာက္ကေတာ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ခုနစ္ေယာက္ကို
ထုိင္းလူမ်ဳိးေတြ က မီး႐ိႈ႕ၿပီးသတ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီလုိရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္မိခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ က်ဴးလြန္ခံခဲ့ၾကရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕
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တိမ္ေတြေပ်ာ္တဲ့ ၿမိဳ႕ကေလး
သတင္းရင္းျမစ္ > ေမာင္သစ္ဦး
ၾကာသပေတးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၃၆ မိနစ္

သတင္းဟာ ဒီၿမိဳ႕ကေလးမွာေတာ့ ေန႔စဥ္ၾကားေနရတဲ့ သတင္းေတြပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ တရားမ၀င္
လာေရာက္ေနထုိင္
ၾကရတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဟာ ထုိင္းေတြရဲ႕ မတရားအႏိုင္က်င့္မႈကို ခံၾကရတာမ်ားပါတယ္။
ဒီလုိ အနိ႒ာန႐ံုေတြၾကားထဲကပဲ လမ္းေဘးမွာထုိင္းေတြက ၀ိုင္း႐ိုက္ၿပီးပစ္ထားခဲ့ တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို
လမ္းသြားလမ္းလာထုိင္းလူမ်ဳိးေတြကပဲ ေဆး႐ံုအခ်ိန္မီ ပို႔ေပးလုိက္လို႔ အသက္ခ်မ္းသာရာရတဲ့ သတင္း၊ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသားေတြအေပၚ ေစတနာနဲ႔ လုိက္လံကူညီေပးေနတဲ့ ထုိင္း အဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕ရဲ႕ သတင္းေတြကိုလည္း
ၾကားရတတ္ပါတယ္။ ဘာလုိပဲျဖစ္ျဖစ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွာ အိပ္ မက္ေတြတစ္ေပြ႕တစ္ပိုက္နဲ႔ ေရာက္လာၾကတဲ့
ျမန္္မာႏိုင္ငံသားေတြဟာ အိမ္မက္ေတြထဲမွာဆက္ၿပီး အိပ္ မက္ေနေစဖုိ႔ဆိုရင္ သြားသတိ၊ လာသတိ၊ ေျပာသတိ
ရိွဖို႔လုိတယ္ဆိုတာကေတာ့ မျငင္းႏိုင္ၾကပါဘူး။ သတိလက္လြတ္ေနၾကသြားၾကရင္းက အိပ္မက္ေတြၿပိဳကြဲၿပီး
လမ္းခုလတ္မွာတင္ ငရဲဘံုေရာက္ၾကရသူ ေတြလည္း မနည္းေတာ့ပါဘူး။
မွန္ပါတယ္။ ဒီၿမိဳ႕ကေလးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အိပ္မက္ေတြဆက္ၿပီး မက္ခြင့္ရႏိုင္ပါ တယ္။
အစစအရာရာအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၀င္ေငြအေျခအေန ေနထုိင္မႈအစားအေသာက္ရာသီ ဥတုကအစ၊
ကိုယ့္တုိင္းျပည္ ကိုယ့္ရပ္ေဒသထက္ပိုၿပီး စိတ္ကူးယဥ္လို႔ေကာင္းတဲ့ အိမ္မက္ေတြ မက္ခြင့္ရိွတဲ့ ၿမိဳ႕ကေလး
ဆိုတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ လမ္းတကာလွည့္ၿပီး အမိႈက္ေကာက္ရတဲ့ ကေလးေတြ၊
ေတာင္းရမ္းစားေသာက္
ေနသူေတ၊ြ တရား၀င္ဖြင့္တာေရာ၊ ခုိးၿပီးဖြင့္တာေရာ ၃၀ ေက်ာ္ရိွတဲ့ ဇိမ္ခန္း ေတြထဲက
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးေတြ၊ စက္႐ံုတစ္ခုၿပီးတစ္ခုေျပာင္းၿပီး သစ္ရြက္ေတြလုိ လြင့္ပါးေနၾကရတဲ့ ျမန္မာ
ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ၊ တစ္ကမၻာ လံုးရဲ႕ မ်က္ကြက္ျပဳရာ ကူသူကယ္မဲ့စြာမ်က္ရည္နဲ႔ ဒူး သုတ္ေနၾကရတဲ့
အိမ္ေဖာ္ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ပံုရိပ္ေတြကို
ေတာ့ သူတို႔အိပ္မက္ေတြထဲမွာ မရွိေစခ်င္ပါ ဘူး။ ေနာင္ ႏွစ္ ၁၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့အခါ ေဟာဒီမဲေဆာက္ၿမိဳ႕
ကေလးရဲ႕ ရာဇ၀င္မွာ ဟိုတစ္ခိ်န္တုန္းက ျဖင့္ဒီၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ နိဗၺာန္ဘံု သို႔မဟုတ္ ငရဲဘံုတစ္ခု
ျဖစ္ခဲ့၊ ရွိခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတဲ့ ၀ိေသသ လကၡဏာကို ေျပာေနဆိုေနၾကဦးမွာလားဆိုတဲ့ အေတြးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္
ႏွလံုးသားကို နင္းေခ်ေနသလိုပါပဲ။
တစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ကေလးဆီကုိ တိမ္ေတြလိုေရာက္လာၾကၿပီး အိပ္မက္ေတြနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္
ေပ်ာ္ေမြ႕ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးဟာ တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုယ့္ေဒသ မွာ ျပန္လာ
ေနထိုင္ခြင့္ ရလာႏိုင္ၾကဦးမွာပါလို႔ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ (function(d, s, id) { var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id
= id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js,
fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
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