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ျမန္မာျပည္မွစာ

အားလပ္ရက္ - ၃

ပုဂံမွာ တတိယေျမာက္သြားဖူးခဲ့တ့ဲဘုရားကေတာ့ သဗၺၫုေစတီျဖစ္ပါတယ္။ ေစတီေတာ္ရ႕ဲ သဟဇာတမွ်တဲ့

အခ်ဳိးအစားနဲ႔ ေလွခါးထစ္အထပ္အလြာမ်ားျဖင့္ ေ႐ွးေဟာင္းဘာသာေရး အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အျမင့္မား

ဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ အသပၸါယ္ဆံုးေစတီမ်ားအနက္ ေစတီတဆူလဲျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအထိ ဘုရားဖူး

မ်ားကို ေစတီေတာ္ရ႕ဲအထပ္အလႊာမ်ားေပၚတက္ကာ အတုမ႐ိွတည္ၿငိမ္မႈ ျဖန္႔က်က္ထားတဲ့ ပုဂံရ႕ဲၿငိမ္းေအး

သာယာျခင္းကို ငံု႔ၾကည့္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။

‘ဒီေနရာကိုေရာက္ခဲ့ဘူးၿပီ’လုိ႔ေဖာ္ျပႏုိင္တ့ဲဓါတ္ပုံမ်ားအတြက္ တိက်တဲ့ေနရာတခုပါပ။ဲ ကၽြန္မႏုစဥ္အခ်ိန္ေတြ

တုန္းက ဒီအလႊာအထပ္မ်ားရ႕ဲအဆင့္တခုေပၚမွာ ေမာင္ႏွမဝမ္းကြဲတေယာက္နဲ႔ ဦးေလးတေယာက္နဲ႔အတူ

ထိုင္ရင္း ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔အားလံုးဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိနဲ႔ဘဝကုိ ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ၾကည့္ျမင္ခဲ့ၾက

ပါတယ္။

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ဘို႔အလို႔ငွာ ဒီအထပ္အလႊာမ်ားေပၚ တက္ခြင့္ပိတ္ပင္လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွစၿပီး သဗၺၫု

ေစတီေတာ္ကို လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္သူ အေရအတြက္ သိသိသာသာေလ်ာ့က်သြားခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္တြင္

ေစတီေတာ္မွာ ဥပကၡာအျပဳခံေနရၿပီး လွပသပၸါယ္ျခင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္လာရန္အတြက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရ

တဲ့ ေၾကကြဲတမ္းတေနပံု ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

အတြင္းနံရံမ်ားအေပၚ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းသုတ္ထားတ့ဲထံုးရည္မ်ားေအာက္မွာ ေ႐ွးေရေဆးပန္းခ်ီမ်ား႐ိွေနပါတယ္။

ဒီဟာေတြကုိ အႏုပညာျပန္လည္မြမ္းမံမႈကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းဟာ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ သမုိင္းဆိုင္ရာ အထင္ကရျဖစ္တ့ဲ

အေဆာက္အဦးတခုအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဘြယ္ရာ အေျခအေနမ်ဳိးပါပ။ဲ
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ပုဂံနဲ႔သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျပဳျပင္မြမ္းမံထိန္းသိမ္းမႈေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္လ်က္႐ိွေနပါတယ္။ သမုိင္းဝင္

အေဆာက္အဦးေတြကပဲ စေျပာရမွာပါပ။ဲ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျပန္လည္မြမ္းမံေရးလုပ္ခဲ့ၾကတာေတြဟာ

အထူးကၽြမ္းက်င္သူအႀကံေပးခ်က္ရ႕ဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားမပါ႐ွိပ ဲ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကတာပါ။ အေကာင္းဆံုး

ျဖစ္မႈထက္ အျမန္ဆံုးၿပီးစီးမႈကို ေ႐ွ႕႐ႈလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂံကုိ အခုအေနအထားနဲ႔ေတြ႕ျမင္

ရတိုင္း မ်က္ရည္စုိ႔ရတ့ဲ ငုိယိုခဲ့ၾကရတဲ့ အႏုပညာနဲ႔ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသန ကုိသူျမတ္ႏိုးသူမ်ား႐ွိေနေၾကာင္းကို

ကၽြန္မသိခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေပမင့္ ေစတီပုထိုးလြင္ျပင္ကို ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ဘို႔ အေလာတႀကီးလုပ္ေဆာင္မႈရ႕ဲ

ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုခံေနရတ့ဲ ျမတ္ႏိုးဘြယ္ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားရဲ႕ မူရင္းစစ္မွန္မႈကုိ ဂ႐ုစိုက္မႈနဲ႔ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

ျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရႏိုင္ေျခ႐ွိေနပါေသးတယ္။ ေစတီငယ္မ်ားစြာဟာ တာ႐ွည္ပစ္ထားခံရတဲ့ ယုိယြင္းမႈရ႕ဲ

ကံေကာင္းတ့ဲအေျခအေနမွာပ ဲ႐ွိေနေသးတယ္လုိ႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒါေတြကိုလဲ မူလအေျခအေနအတိုင္း နီးနီးစပ္စပ္

တူေအာင္ ျပန္လည္မြမ္းမံရမွာပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ဖ်က္ဆီးမႈဒဏ္ခံစားခ့ဲရတဲ့အခ်ိန္ရ႕ဲ မ်က္ျမင္သမုိင္းအသြင္ ပ်က္စီး

မႈအဆင့္ဆင့္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းေပၚမွာ ပုံေဖာ္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းရမွာပါ။

အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ ကိစၥရပ္မ်ား႐ိွေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမင့္ သူတို႔လုပ္ငန္းမ်ားမစခင္မွာ ပုဂံကို

ကာကြယ္ရန္နဲ႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ဘို႔လိုအပ္ေၾကာင္း လႈံ႔ေဆာ္သတိေပးေရးကုိ ကၽြန္မတို႔ ႁမွင့္တင္

လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ႏိုင္ငံသမုိင္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့အထင္ကရသမုိင္းမွတ္တုိင္ျဖစ္႐ံုမက

ကမၻာ႕ရ႕ဲ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တစိတ္တပုိင္းျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကိုေပါ့။ ေ႐ွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားသာ

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ခံမႈနဲ႔ကာကြယ္မႈရယူဘို႔လိုအပ္တာမဟုတ္ပါ။ ပုဂံတဝုိက္႐ွိေဒဟတခုလုံးက အခ်စ္အခင္

အျမတ္အနိုးခံဘို႔ အထိန္းသိမ္း အေစာင့္အေ႐ွာက္ခံဘို႔ ငုိေႂကြး တမ္းတေနၾကတာပါ။

တနာရီ ကားစီးသြားေတာ့ ေဒသရဲ႕ေနာက္ဆံုးအႂကြင္းအက်န္ျဖစ္တ့ဲ အင္ၾကင္းေတာကုိေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သူ႔ရ႕ဲပတ္ဝန္းက်င္ၾကမ္းတမ္းမႈအလယ္မွာေတာ့ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတ့ဲ ‘အုိေအစစ္ေပါ့။’ အင္ၾကင္း(Pentacme-

siamensis)ဟာ ထူးျခားဆံုးသစ္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ သက္တမ္းရင့္ခ်ိန္မွာ ေသဆံုးသြားေပမင့္ သူ႔ရ႕ဲအသားဟာ

ေဆြးေျမ့သြားရမဲ့အစား ေက်ာက္သားျပင္လုိအရာဝတၳဳအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။
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သဘာဝဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းဥပေဒက ထိုေဒသမွာ သစ္ခုတ္လဲွျခင္းကိုတားျမစ္ထားပါတယ္။

ဒါေပမင့္ သစ္ပင္မ်ားဟာ အာမခံခ်က္နည္းပါးလ်က္ပိန္လီွေနတ့ဲအသြင္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ သန္မာတ့ဲ ပင္ပ်ဳိ

မ်ားေပါက္ေရာက္တ့ဲအေထာက္အထားလဲ မ႐ွိသေလာက္ပါပ။ဲ

သစ္ေတာသစ္ပင္အုပ္ကိုေလ့လာတ့ဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႕မွာ စာနယ္ဇင္းသမား အေယာက္ ၂၀ ခန္႔ပါဝင္ပါတယ္။

ပုဂံကိုလာခ့ဲတဲ့အားလပ္ရက္မွာ သီးသီးသန္႔သန္႔ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မေျမာ္လင့္မိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမင့္ ဒီလို

ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ လက္႐ွိအေျခအေနရဲ႕အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္အတြက္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကိုလ ဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔

အုပ္စုရ႕ဲ တိုးခ်႕ဲအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ကၽြန္မ သတ္မွတ္လုိက္ပါတယ္။ ဒီလိုသေဘာထားလိုက္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔တ

ေတြဟာ ခင္မင္ရင္းႏွီးကာ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လာၾကပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရ႕ဲအႀကံအစည္က သစ္ေတာအတြင္း ေခ်ာင္က်က်တေနရာမွာ ေအးေဆးစြာ ေန႔လည္ေပ်ာ္ပြဲစားတခု

တည္ခင္းဘို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမင့္ ကၽြန္မတို႔ အဲဒီေနရာကိုေရာက္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကိုေတြ႕ဘို႔လာတ့ဲ ႐ြာနီးခ်ဳပ္စပ္

ကလာတ့ဲ လူအုပ္ႀကီးကိုေတြ႕ျမင္လိုက္ရပါတယ္။ အဲဒိ႐ြာကေလးဟာ ကဗ်ာဆန္တဲ့ "ဇီးအို-သစ္လွ-နတ္ထိန္း-

အင္ၾကင္းေတာ" အမည္ကို ေဆာင္ထားပါတယ္။ အဲဒါဟာ ‘ဟိုက္ခု’ကဗ်ာေလးလိုပါပ။ဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဒီ႐ြာေလး

ဟာ ဆက္ႏြယ္မႈ႐ွိေနတာကို္ မေျမာ္လင့္ပေဲတြ႕ရပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို သူတုိ႔႐ြာရ႕ဲအလိုခ်င္ဆံုးအရာဟာ ဘာပါလဲလို႔ကၽြန္မေမးၾကည့္လုိက္ေတာ့ သူတို႔က "ေရ"လို႔

ျပန္ေျဖၾကပါတယ္။ လြန္ခဲ့တ့ဲႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာက Bridge Asia Japan ကုမၸဏီက သူတို႔အတြက္ အဝီစိ

တြင္းတခု တူးေပးခ့ဲေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ယခင္ကထက္ေကာင္းမြန္အဆင္ေျပေနၾကာင္း သူတို႔က ဆက္ေျပာျပ

ၾကပါတယ္။ ဒါေပမင့္ ေရတြင္းအနီးဝန္းက်င္မွာမေနထိုင္သူတုိ႔ကေတာ့ အေတာ္အလွမ္းကြာကြာ လမ္းေလွ်ာက္

ၿပီး ေန႔စဥ္ ေရလာခပ္ ေနရေၾကာင္းလဲ ေျပာျပၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရစုတ္တင္စက္အတြက္လိုအပ္တဲ့ ဒီဇယ္ဆီ

ဘိုးကိုလ ဲ သူတို႔ေပးၾကရေၾကာင္း၊ အဘိုးအခမွာ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေပမင့္၊ ထန္းပင္ကုိမီွခုိအသက္ေမြး

ဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနၾကရတ့ဲ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအဘို႔ေတာ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနရေၾကာင္းလ ဲေျပာျပၾကပါတယ္။

ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းရ႕ဲ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕တ့ဲ ရာသီဥတုမွာ ထန္းပင္မ်ား ႐ွင္သန္ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ ဖ်ာမ်ား၊
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ျခင္းေတာင္းမ်ားယက္လုပ္ႏိုင္တ့ဲ ယပ္ေတာင္ပုံအရြက္မ်ားနဲ႔ စားေသာက္ႏိုင္တ့ဲထန္းသီးမ်ား ထန္းပင္ကရ႐ိွၾက

ပါတယ္။ ဒါေပမင့္ ထန္းပင္ရ႕ဲ အေရးႀကီးဆံုးထြက္ကုန္ကေတာ့ သူ႔ရ႕ဲခ်ဳိျမတ့ဲ “ထန္းရည္”ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းကို

လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္လဲ ေသာက္သုံးႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ဥ္ေဖာက္ၿပီးလဲ ေက်းလက္ အရက္ျဖစ္တ့ဲ “ထန္းရည္”

အျဖစ္ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ က်ဳိခ်က္ၿပီးလဲ ႏွစ္လို႔ဘြယ္ေကာင္းတဲ့ ထန္းလ်က္မ်ားအျဖစ္လ ဲထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသူဘဝတုန္းကသင္ခဲ့ရတ့ဲ ထန္းတက္သမားမ်ားရ႕ဲ ႀကမ္းတမး္တ့ဲဘဝအေၾကာင္းစပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ထင္႐ွားတ့ဲ

၁၂ ရာစုက ကဗ်ာတပုဒ္ကုိ ကၽြန္မတို႔ အမွတ္ရလိုက္ပါတယ္။ သူတို႔ရ႕ဲအႏၱရယ္မ်ားၿပီးပင္ပန္းတ့ဲအလုပ္ကို

နံနက္ခင္းျမဴခိုးေဝခ်ိန္မွစခဲ့ၾကရတဲ့ ေန႔စဥ္က်င္လည္ရတဲ့သ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္ကုိ ျပတ္သားထင္႐ွားစြာ ယေန႔အခ်ိန္

အထိသက္ဝင္က်န္႐ိွေနပုံမ်ားကုိ ႐ြာမွအမ်ဳိးသားမ်ားနဲ႔စကားေျပာခ့ဲရ လို႔ ကၽြန္မသိ႐ိွခဲ့ရပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္မ်ားစြာက သူတို႔ဘုိးေဘးမ်ား လွမ္းေလွ်ာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့အတုိင္း သူတို႔တေတြဟာလြဲ မဆုတ္

မနစ္တဲ့ ဇြဲလံုလနဲ႔ အလုပ္စက္ဝန္းကို က်င္လည္လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ိွေနၾကပါတယ္။

ဒါေပမင့္ ထင္႐ွားတ့ဲျခားနားမႈတခုကေတာ့႐ွိေနပါၿပီ။

ဒီကေန႔မွာေတာ့ "ဇီးအုိ-သစ္လွ-နတ္ထိန္း-အင္ၾကင္းေတာ"႐ြာက ထန္းတက္သမားေတြထဲမွာ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ

မ်ား ႐ွိေနပါၿပီ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

မုိင္အိနိခ်ိသတင္းစာ - ဂ်ပန္

၂၀၁၁ ခု စက္တင္ဘာလ ၂၆

(၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မိုင္အိနိခ်ိ ေန႔စဥ္သတင္းစာပါ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ရ႕ဲ HOLIDAY-3 ကိုျမန္မာျပန္ဆိုပါသည္)

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္

၂၀၁၁ ခုစက္တင္ဘာ ၂၆


