အငင်္ဂ လလိ ပပဘာသာက တနပဖဖလိးအမများကကကြီ းရလိရှိ တာပပါါ့။
ကကျွနနတတောန Facebook တပေါမမှာပပေပြီ း Newsfeed ကက ကို ဖတေနရငနး သသူ ငယနခချငနးတေစနတယာကနက ကကျွနနတတောနာ့်ကက ကို link
တေစနခကတဝေတေယန။ အအဒပြီ link က ဒပြီ ဓာတေနပေက ပ ကက ကို ညညွှနနတေယန။

ဒပြီ ဓာတေနပေက ပ ကက ကို တတေတ ာ့်တတောာ့် မယပက နက ကို ငနခာ့်အဘသူး။ အထသူ းသဖဖငနာ့် ဖမနနမာလက ကို တဖပောတေတေနတော့်အ အတမရကို ကနနးလသူ မချိကိုးဖဖစနမကကို ာ့်လကကို ာ့်
ကကျွနနတတောနအတေတ ကန ဒပြီဓာတေနပေက ပ က ထသူ းဖခားဖဖစနပေါတေယန။ ဘာဖဖစနလကကို ာ့်လအဆကကိုတတောာ့် ဒပြီ ပေက ပ ရအ စာ့် ကားတတေတ ဟာ
မမမှနနဘသူးလက ကို ာ့်ထငနတေယနတကကာငနာ့်။
Comment တတေတ ကကကိုကကညနာ့်ရငန "မမှနနလကကိုကနတောတပေါာ့်”လက ကို ာ့်တဖပောတော့်အ ဖမနနမာလသူ မချိကိုးတတေတ ကကကိုတတေတ ာ့်မယန။ ပပေပြီ းတတောာ့်လညနး "Imm,
bcuz english is internationel language lay!!”လက ကို ာ့်တဖပောတော့်အလသူမချားစတ ာကက ကို လညနးတတေတ ာ့်မယန။ ဒါတပေမယနာ့် သသူ တေက ကို ာ့်က
ကကျွနနတတောနာ့် ရ ာ့်အ ဘတလာဂနကကကိုမလာဖသူ းဘသူ းလက ကို တ
ာ့် သခချာတောတပေါာ့်။ ကမမ္ဘာလပက းမမှာ “_____လသူ မချိကိုးဟာ
______ဘာသာစကားလက ကို မတဖပောတေတေနဘသူး”လက ကို ာ့်ထငနတော့်အလသူမချိကိုးအမချားကကပြီ းရကိုမှ တေယန။ အာ့်အဒပြီအယသူ အဆ ရက ကို းရာပေါတေယန။
ဘာဖဖစနလကကို ာ့်လအဆကကိုတတောာ့် လသူ မချိကိုးစပက ထငနတောက သသူ တေက ကို ာ့်ရက
ာ့်အ က ကို ယနပေကကိုငနဖဖစနတော့်အ ဘာသာစကားဟာ အခကနခအဆက ပ းဖဖစနတေယန။
ဒါတပေမယနာ့် တေကယနလကကိုမဟက တေနပေါဘသူ း။ ဘယနဘာသာစကားမဆက ကို မမှာ ခကနခအဖခငနးတတေတ နာ့်အ ရက ကို းဖခငနးတတေတ ရကိုမှမယန။

တနပဖဖလိးရရ အ
ါ့ ပကကာငပးအရာကပတာါ့ ...

လသူ တေစနခချိကို ာ့်ရစာ့်အ ကားတတေတ ဟာ မမှ နနတောတပေါာ့်။ အဂင်္ဂ လကို ပေနစကား... ကက ကို ယနာ့်ရမာ့်အ ကို ခငနဘာသာစကားက
အဖပေညနဖပေညနဆကကိုငနရာဖဖစနတော့်အဘာသာစကားပေါ။ နက ကို ငနငပတရး၊ စပြီ းပေတ ားတရး၊ တဆးအတေတေနပေညာ၊ ဘာသာတရး၊
နညနးနာအတေတေနပေညာ၊ ပပေပြီ းတတောာ့် အထသူ းသဖဖငနာ့် အငနတောနကနတေတငန အဂင်္ဂလကို ပေနဘာသာဟာ အမချားကကပြီ းသပက းဖဖစနပေါတေယန။
ဒါတကကာငနာ့် ကမမ္ဘာလပက းမမှာ ဒပြီ ပေညာနာ့်အအတရးတတေတ အတကကာငနး နားလညနတစခချငနတေယနဆကကိုရငန
အဂင်္ဂ လကို ပေနဘာသာကက ကို တလာ့် လာသငနာ့်တပေါာ့်။ ပပေပြီ းတတောာ့် အဂင်္ဂ လကို ပေနကကကို တလာ့် လာဖက ကို ာ့် ဘာသာစကားအားလပက းလမှ နပြီးပေါးလက ကို အဂင်္ဂ လကို ပေနစာ

သငနတပေးစာအက ပေနတတေတ ၊ သငနတပေးဗပြီတ ဒပြီယကကိုတတေတ ၊ အတေနနးတတေတ ၊ ကချနနရကိုမှရာ... ဖနနးတေပြီ းဖဖစနခာ့်အကကတေယန။
ဖမနနမာဘာသာအတနနာ့်အတတောာ့် အတဖခအတနက ခအတဖခားပေါတေယန။

မမနပမာဘာသာရရ တ
ါ့ နပဖဖလိးဘယပမရှိာလဟ
ရ ငပါ့

အဂင်္ဂ လကို ပေနလသူမချိကိုးတတေတ ဖမနနမာဖပေညနကကကိုတရာကနကတေညနးက အတနာကနဘကနလက ပ းဟာ ဗမာနက ကို ငနငပအတကကာငနးနညနးနညနးသကို ပေါပေအ ။
ဒါတပေမယနာ့် ဖမနနမာနက ကို ငနငပဟာ အရမနးငယနတော့်အနကကိုငနငပဖဖစနမကကို ာ့်လကကို ာ့် တေရက ပေနနကကိုငနငပမမှာထကန၊ အကို နန္ဒီပြီယာနက ကို ငနငပမမှာထကန၊ ထက ကို ငနးနက ကို ငနငပမမှာထကန
ဖမနနမာနက ကို ငနငပမမှာ စပြီ းဝေငနဖခငနးတလလျှောနကကပြီ းပေါတေယန။ (အတနာကနအဘကနအတေတ ကနလကကို ာ့်တဖပောတနတေယနတနာန။) ဖဖစနနကကိုငနတောက
တေရက ပေနနကကိုငနငပ (သက ကို ာ့်) ထက ကို ငနးနက ကို ငနငပ (သက ကို ာ့်) ရသူ းရမှာနက ကို ငနငပ မမှာ လသူ တေစနခချိကို ာ့်တတေတ စပြီ းပေတ ားတရးအတေတ ကန သက ကို ာ့်မဟက တေန နက ကို ငနငပတရးအတေတ ကနမကကို ာ့် လကကို ာ့်
ဖမနနမာဘာသာကက ကို တလာ့် လာကကတေယန။ ဒါတပေမယနာ့် အဂင်္ဂ လနနနကကိုငနငပက ဗမာဖပေညနကကကို ကက ကို လကကိုနပြီနယနတဖမ ထသူ တထာငနကတေညနးက
ဖမနနမာလသူ မချိကိုးမချားစတ ာ အဂင်္ဂလကို ပေနဘာသာကက ကို တလာ့် လာခာ့်အပပေပြီ မကကို ာ့်လကကို ာ့် နက ကို ငနငပမချားစတ ာအတေတ ကန
ဖမနနမာဘာသာကက ကို တလာ့် လာတောမလက ကို အပေနဘသူး။ ဘာဖဖစနလကကို ာ့်လအဆကကိုတတောာ့် တလာတလာဆယန ကမမ္ဘာလပက းဟာ
အဂင်္ဂ လကို ပေနစာကက ကို သငနတနတေယန။ ကကျွနနတတောနအတေတ ကနတတောာ့် မတကာငနးဘသူ းတပေါာ့်။
ကကျွနနတတောန ဖမနနမာဘာသာကက ကို တလာ့် လာတနတော့်အ အတမရကို ကနနးလသူ မချိကိုးအတနနာ့်အ ဒပြီ ဘာသာလက ကို ကက ကို ယနာ့်ရ ာ့်အ
မကို ခငနဘာသာစကားဖဖစနသလက ကို တဖပောခချငနပေါတေယန။ ဒါတပေမယနာ့် ဖမနနမာလသူ မချိကိုးသသူ ငယနခချငနးအမချားကကပြီ းရကိုမှ တပေမယနာ့် ၊
ဗမာဘာသာအဘကို ဓာနနတေခချိကို ာ့်ရကိုမှတေယနတပေမယနာ့် ၊ ဖမနနမာသပြီ ခချငနးတတေတ ကကကိုနားတထာငနတပေမယနာ့် ၊ ဖမနနမာသတေငနးစာကက ကို ဖတေနတပေမယနာ့် ၊
မဖပေညနာ့်ပေါဘသူ း။ အတမရပြီ ကနနးနက ကို ငနငပမမှာ ဂချာမနနဘာသာ၊ စပေကို နနဘာသာ၊ တေရက ပေနဘာသာ၊ (သက ကို ာ့်) ဂချာပေနနးဘာသာကက ကို တတောငန
သငနယသူခချငနတေယနဆကကိုရငန ဘယနစာအက ပေနဆကကိုငနမဆက ကို ကကကိုသတားပပေပြီ းတတောာ့် သငနယသူစလက ကို ာ့်ရတေယနကတာ။ ကကျွနနတတောနအတေတ ကနကတတောာ့်
လတ နနးခာ့်အတော့်အ၃နမှ စနကတေညနးက ဗမာစာအက ပေန၊ ဗမာသပြီ ခချငနး၊ ဗမာအဘကို ဓာနန၊ ဗမာဗပြီတ ဒပြီယကကို၊ နာ့်အ ဗမာသသူ ငယနခချငနးမချားစတ ာကက ကို
စက တဆာငနးပပေပြီ ။ ဖမနနမာဘာသာကက ကို တလာ့် လာခချငနတေယနဆကကိုရငန စာအက ပေနဆကကိုငနမမှာ ဘာမမှမရကိုမှ ဘသူ းကတ ာ။ ထားပေါတတောာ့်
အရမနးလတ ယနတော့်အစကားပေကကိုဒနစာအက ပေနတေစနအကပေနရကိုမှနက ကို ငနမယန။ ဒါတပေမယနာ့် အာ့်အလကကိုဘအ။ ကကျွနနတတောနထငနတောက ဖမနနမာစကားက
အဂင်္ဂ လကို ပေနစကားထကန တေနနဖကကိုးတေကယနပေကကိုကကပြီ းတေယနဆကကိုရငန တေဖခားနက ကို ငနငပကလသူ တတေတ အတေတ ကန ဖမနနမာစကားကက ကို တလာ့် လာတအာငန
အားထားရာ ပေကကိုမချားရကိုမှ အပေနတေယန။

မမနပမာလလူ မမျိလိး“ပတတွေ ” အငင်္ဂ လလိ ပပလဖလိပကာငပးပကာငပးပမပာတတပကကလား။

ကကျွနနတတောနာ့် ကက ကို နားလညနကကဦပြီ း ကကျွနနတတောနထငနတောက ဖမနနမာလသူ မချိကိုးတတေတ ဟာ အဂင်္ဂ လကို ပေနလကကို တကာငနးတကာငနး
မတဖပောတေတေနကကတော မဟဖ တပပါဘလူ း။ ဦပေမာ တဒါ်တအာငနဆနနးစက ကကညနက ကကျွနနတတောနထကန အဂင်္ဂလကို ပေနလကကိုတဖပောတော
ပေကကိုယဦနးတကချးတေယနလကကို ထ
ာ့် ငနတေယန။ တနာကနပပေပြီ းတတောာ့် အစနမ ခချမနးတဖမာ့်ကက ကို ငန ကကျွနနတတောနထကန အဂင်္ဂ လကို ပေနလကကိုတရးတော
အကက နနအစငန ပေကကိုတကာငနးတောတပေါာ့်။ ဒါတပေမယနာ့် ဖမနနမာလသူ မချိကိုးတေက ကို ငနး အဂင်္ဂ လကို ပေနလကကိုတဖပောတေတေနလား။
http://www.youtube.com/watch?v=WNSgT4GQTjg
မတဖပောတေတေနကကပေါတပေါာ့်။ ဒါတပေမယနာ့် အအ ဒါာ့်ဟာ သကို ပေနမဆက ကို းဘသူ း။ ဘာလက ကို ာ့်လအဆကကိုတတောာ့် တနာ့်စဦနတနာ့်တေကကိုငနးရဘ
ာ့်အ ဝေမမှာ
အဂင်္ဂ လကို ပေနဘာသာ မလက ကို အပေနပေါဘသူ း။ ကက ကို ယနာ့်တေက ကို ာ့်ရမာ့်အ မကို တေ
ာ့် တငနတတောငန အဂင်္ဂလကို ပေနလကကိုလက ပ းဝေမတဖပောတေတေနတော့်အလသူတတေတ ရကိုမှတေယန။
(အထသူ းသဖဖငနာ့် အတမရကို ကနနးနက ကို ငနငပမမှာတနကကမက ကို ာ့်လကကို ာ့် သသူ တေက ကို ာ့်ရမာ့်အ သကို ဖခငနးဟာ အာ့်ပကသစရာဘအ။)

အငင်္ဂ လလိ ပပဘာသာကတနပဖဖလိးအကကကြီ းဆဆဖ းတါ့ ရဘာသာစကားမဖစပတယပ... အခဖ ...

ဟက ကို းအရငနတေကနနးက Latina ဘာသာစကားက နက ကို ငနငပတရးအတေတ ကန၊ (အတနာကနအဘကနမမှာရကိုမှ တော့်အ) ဘာသာတရးအတေတ ကန၊

အနက ပေညာအတေတ ကန၊ နာ့်အ သကို ပေပပ္ပံပေညာအတေတ ကန တေနနဖကကိုးအကကပြီ းဆပက းတော့်အ ဘာသာစကားဖဖစနခာ့်အတေယန။ အအ ဒါတနာကန ဘာဖဖစနမကိုလအ။
Latina ဘာသာက သတေနတော့်အဘာသာစကား (dead language) လက ကို ဖဖစနခာ့်အပပေပြီ ။ (ပေါဠကို ဘာသာလက ကို တပေါာ့်။)
အဂင်္ဂ လကို ပေနဘာသာနာ့်အလညနးဖဖစနမယနလကကို ာ့်မတဖပောတနဘသူ း။ ဘာဖဖစနမမှာလအဆကကိုတတောာ့် ဘယနသသူမမှမသကို နကကိုငနဘသူး
(တဗဒငနပေညာကက ကို ယက ပ ကကညနရငနတတောာ့် သကို နကကိုငနတေယန :P)။
တဆာနရပြီ ကက ကို တမာငနနပြီ။ ကကျွနနတတောနထငနတောက ခငနဗချားဟာ အရမနးမမှားသတ ားပေါပပေပြီ ။ အဂင်္ဂလကို ပေနဘာသာ အဖပေညနဖပေညနဆကကိုငနရာစတ ာ
တေကနတော့်အတကကာငနာ့် ဖမနနမာဘာသာထကန (အခက တတောာ့် ) တေနနဖကကိုးပေကကိုကကပြီ းတောတပေါာ့်။ ဒါတပေမယနာ့် ဖမနနမာဘာသာကက ကို ခချစနသသူတတေတ
(ကကျွနနတတောနလကကိုတပေါာ့်) အပမအ တေမနး ဖမနနမာဘာသာကက ကို တလးစားပေါမယန။ ဘာဖဖစနလကကို ာ့်လအဆကကိုတတောာ့် ဖမနနမာဘာသာဟာ
စကို တေနဝေငနစားဖတ ယနတကာငနးတေယနလကကို ာ့်ထငနကကပေါတေယန။ အဖပေညနဖပေညနဆကကိုငနရာဘာသာစကားမဖဖစနတပေမယနာ့်
ကကျွနနတတောနတေကကို ာ့်အတေတ ကန ဖမနနမဘာသာဟာ အပမအတေမနး အမမှနနထကနထသူးဖဖစနပေါမယန။
(ဣတဖနန္ဒီ ရရဖဖငနာ့် ... ဖမနနမာဘာသာကက ကို တလာ့် လာဖကကို ာ့် အားထားရာ ပေကကိုမချားလက ပေနကကပေါဦပြီ း)

