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ေဆးလိပ္၊ စီးကရက္ေၾကာင့္ အဆုတ္ေရာဂါအျပင္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားနဲ႔ လူအေျမာက္အျမားဟာ ေန႔စဥ္
ေသဆံုးေနၾကရပါတယ္။ ကိုယ္တုိင္မေသာက္ေသာ္လည္း အနီးအနားမွာ ေသာက္ေနတဲ့ လူဆီက
အခိုးအေငြ႔ကို ႐ႉ႐ႈိက္မိရင္လည္း ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေတြ၊ စစ္ရဲ႕အနိ႒ာ႐ံုေတြ၊ ဗံုးေတြၾကဲခ်လို႔ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့ၾကရသလို၊
စီးကရက္၊ ေဆးလိပ္ မီးခိုးေငြ႔မ်ားရဲ႕ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသရတဲ့လူေတြလည္း နည္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
‘နစ္ခ္ေနလာ’ (Aaron Eckhart) မွာ American Tobacco Studies အဖြဲ႔အစည္းမွ
ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူတေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔အဖြဲ႔ကို အဓိကေထာက္ပံ့ေပးေနတာက
စီးကရက္ကုမၸဏီၾကီးတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ‘နစ္ခ္’ မွာ အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္ေဆြ ၂ ဦးရွိၿပီး တဦးက အရက္ကုမၸဏီမွ
ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ‘ေပၚလီ’ (Maria Bello) ပါ၊ ေနာက္တဦးကေတာ့ ေသနတ္မ်ားကို ေရာင္းအားျမႇင့္သူ
‘ေဘာ္ဘီ’ (David Koechner) တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အပတ္စဥ္ သူတုိ႔သူငယ္ခ်င္း ၃ ေယာက္ ဆံုၾကၿပီး ဘယ္သူက
လူမ်ားမ်ား ပိုသတ္ႏုိင္သလဲဆိုတာကို ၿပိဳင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ကိုယ္ သူတုိ႔လည္း Merchants of Death
(MOD) လို႔ နာမည္ေပးထားၾကပါတယ္။
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အေမရိကန္မွာ စီးကရက္ေၾကာင့္ လူေသရတာ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္။ ေန႔စဥ္ စီးကရက္ေၾကာင့္ လူ ၁၂ဝဝ
ေသဆံုးမႈရွိၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ဆိုရင္ ၅ သန္းနီးပါး ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အရက္ေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူကေတာ့ ေန႔စဥ္
၂၇ဝ သာ ရွိၿပီး၊ ေသနတ္ေၾကာင့္ ေသရသူမွာ တႏွစ္ကိုမွ တေသာင္းေက်ာ္ပဲ ရွိတယ္လုိ႔ ဆိုတယ္။
ဗာေမာင့္ျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ‘ဖီနစ္စတာ’ (William Macy) က စီးကရက္မ်ားကို
အလြန္မုန္းသူတေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးကရက္ဘူးခြံမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ စာတန္းကပ္မယ့္အစား
အ႐ိုးေခါင္းပံုတပ္ျခင္းက လူေတြကို ပိုၿပီး သတိေပးရာေရာက္တယ္လုိ႔ အစုိးရကို အၾကံျပဳပါတယ္။ ဖီနစ္စတာရဲ႕
အၾကံေပးခ်က္ေၾကာင့္ ‘နစ္ခ္’ ရဲ႕ သူေ႒း ‘ဘီအာ’ (J Simmons) မွာ အလြန္စိတ္ပ်က္ေနပါတယ္။
တဖက္ကလည္း နစ္ခ္က သူရဲ့သူေ႒းကို လူေတြစီးကရက္ မ်ားမ်ားေသာက္ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ဖို႔လိုေၾကာင္း
အၾကံတမ်ဳိးေပးပါတယ္။ ဒီလိုလူမ်ား ပိုၿပီး သိေအာင္ ဆြဲေဆာင္ရာမွာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားထဲတြင္
သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကို စီးကရက္ေသာက္ခိုင္းရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ နစ္ခ္က အၾကံေပးပါတယ္။ နစ္ခ္ရဲ႕
အၾကံေပးခ်က္ကို ဘီအာ သေဘာက်သြားပါတယ္။
နစ္ခ္ကို ကယ္လီဖုိးနီးယားရွိ ႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီအၾကီးအကဲ ‘ဂ်က္ဖရီ’ (Rob Lowe) နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး
ေဆြးေႏြးေစပါတယ္။ ဂ်က္ဖရီက အေရွ႕တုိင္း အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ႏွစ္သက္ၿပီး ေငြရရင္ ဘာမဆိုလုပ္မယ့္
အလြန္ခ်မ္းသာတဲ့ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ လူတေယာက္ပါ။
အနာဂတ္ အာကာသအေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္တကား ႐ိုက္မွာျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီ႐ုပ္ရွင္မွာ ဘရက္ဒ္ပစ္နဲ႔ ကတ္သရင္း
ဇီတာဂ်ဳံးစ္တုိ႔ကို စီးကရက္ေသာက္ခိုင္းမယ့္အခန္း ထည့္႐ိုက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ဂ်က္ဖရီက
သူ႔ရဲ႕ ဇာတ္ကားထဲမွာ စီးကရက္ေသာက္တဲ့ ဇာတ္ဝင္ခန္းေတြ ထည့္သံုးရတဲ့အတြက္ ေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာ
ေတာင္းပါတယ္။
ကယ္လီးဖိုးနီးယား ေရာက္ေနခိုက္မွာပဲ နစ္ခ္ဟာ Talk Show Host ဒင္းစနစ္ခ္ေမလာနဲ႔လည္း ေတြ႔တယ္။
အဲဒီလို show လုပ္ေနခ်ိန္မွာ ပရိသတ္တေယာက္က show ကုိ ဖုန္းဆက္လာတယ္။ နစ္ခ္က လူေတြအမ်ားၾကီး
ေသေစေနတဲ့ စီးကရက္ေရာင္းအား ျမႇင့္တင္ေပးေနသူျဖစ္တာမုိ႔ သူ႔အား ေခ်ာင္းသတ္ဖုိ႔ ၾကံစည္ထားေၾကာင္း
ဖုန္းဆက္လာတာပါ။ ကုမၸဏီက သူ႔အတြက္ သက္ေတာ္ေစာင့္မ်ား ထားေပးေသာ္လည္း သူက လက္မခံပါဘူး။
ဝါရွင္တန္ဒီစီမွာ သတင္းေထာက္မေလး ‘ဟတ္သာ’ (Katie Holmes) က သူ႔ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းပါတယ္။
သူမက အခြင့္အေရး ေပးတဲ့အတြက္ သူတို႔ တညအတူ အိပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ‘ဟတ္သာ’ က ေခ်ာ့ေမာ့ၿပီး
ေမးတာေၾကာင့္ ကယ္လီဖုိးနီးယားမွာ သူၾကံဳခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ သူ႔ရဲ႕အျမင္ေတြကို
ေျပာျပလိုက္မိပါတယ္။
တေန႔ နစ္ခ္ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း လူတေယာက္က သူ႔ကုိ အတင္းဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး ဗင္န္ကားထဲ
ဖမ္းေခၚသြားပါတယ္။ သူသတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဆး႐ံုေပၚ ေရာက္ေနပါတယ္။ သူအဖမ္းခံရၿပီးေနာက္
သူ႔တကိုယ္လံုးကို နစ္ကိုတင္း Patch ေတြ အမ်ားအျပား ကပ္ေပးလုိက္ၾကပါတယ္။
နစ္ကိုတင္း Patch ဆိုတာက ေဆးလိပ္ျဖတ္ခ်င္သူတုိင္း တျဖည္းျဖည္း ျဖတ္ႏုိင္ရန္ တေန႔တခု ကပ္ေပးရတဲ့
Patch ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက အမ်ားၾကီး အကပ္ခံရေတာ့ ေဆး႐ံုကို ေရာက္သြားခဲ့တာပါ။ စီးကရက္
အမ်ားအျပား ေသာက္ခဲ့သူမုိ႔ ဒီလုိအမ်ားၾကီး အကပ္ခံရေပမယ့္ မေသခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ သူက
စီးကရက္ကိုေတာင္ ေက်းဇူးတင္ေနပံုရပါေသးတယ္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဖီနစ္စတာက နစ္ခ္ ဒီလိုျဖစ္တဲ့အေပၚ ဝမ္းမသာႏုိင္ရွာပါဘူး။ လူေတြက နစ္ခ္ကို Victim
အျဖစ္ ျမင္သြားၾကမွာကို စိုးရိမ္ေနတယ္။ နစ္ခ္ရဲ႕ သူေ႒း ဘီအာကေတာ့ နစ္ခ္ရဲ႕ အေျခအေနကို
အသံုးခ်ႏိုင္မွာမို႔ ဝမ္းသာေနပါတယ္။
ေနာက္မၾကာမီမွာပဲ သတင္းေထာက္မေလး ဟတ္သာက နစ္ခ္ ေျပာခဲ့သမွ်ေတြကို ေဆာင္းပါးထဲမွာ
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ထည့္ေရးလုိက္ပါတယ္။ ကယ္လီးဖိုးနီးယားမွာ ျဖစ္ခဲ့တာေတြ၊ ေငြရဖို႔အတြက္ စီးကရက္ဘက္က
ရပ္တည္ရတာပါ ဆိုတာေတြ ထည့္ေရးလိုက္တယ္။ အဲဒီအတြက္ နစ္ခ္ရဲ႕ သူေ႒း ဘီအာက နစ္ခ္ကို
အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္လုိက္ပါတယ္။
နစ္ခ္ဘက္ကလည္း သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ေတြ႔ၿပီး ဟတ္သာမွာ သူနဲ႔အိပ္ၿပီး သူ႔ကို
အသံုးခ်သြားတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္သူ႔မွာ အလုပ္မရွိေတာ့ေပမယ့္ ဖီနစ္စတာကို ေရွာင္ေနမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း
ဖြင့္ခ်လိုက္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဖီနစ္စတာက စီးကရက္ဘူးခြံမ်ားတြင္ အ႐ိုးေခါင္းပံုကပ္တဲ့ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုပါတယ္။
ဒါဟာ အဂၤလိပ္စာ မတတ္သူေတြအတြက္ပါ အက်ဳံးဝင္ေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးဥပေဒအျဖစ္
ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္။ နစ္ခ္ကလည္း ဒီဥပေဒနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ျပန္လည္ေခ်ပပါတယ္။ လူေတြကို
ေသေစႏုိင္တဲ့ ဘိုအင္း ဂ်က္ေလယာဥ္ပ်ံေတြမွာလည္း အ႐ိုးေခါင္းပံုကပ္ဖုိ႔ ျပန္ၿပီး ေဆြးေႏြးပါတယ္။
သူရဲ႕ေဆြးေႏြးခ်က္ကို သူ႔သူေ႒း ဘီအာက သေဘာက်ၿပီး သူ႔ကို အလုပ္ျပန္ခန္႔ဖို႔ ကမ္းလွမ္းလာပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ သူက လက္မခံေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆံုးမွာ လူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားကို အၾကံေပးတဲ့ ကုမၸဏီတခုကို
ကိုယ္ပိုင္ဖြင့္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္တာနဲ႔ ဇာတ္လမ္းကို အဆံုးသတ္ထားပါတယ္။
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