အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊
အမွတ္စဥ္ ၂၅
ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၅

အပူပိုင္းေဒသ ကၽြႏ
ဲ ာြ းတိ
ိ ၧာန္
ာန္အစာအတြက္အသုံးျပဳသည့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားဟန္
ွင့္
းတိရစ
်ားဟန္ခ်က္ညီေစရန္ႏင္
သတိျပဳလာ
ြ ္ျခင္း
ပဳလာရန္
လာရန္ေဆာင္ရက
ေဒးဗစ္ အက္စ္ ဖရိုက္စ္ - ဇူလိုင္ ၂၀၁၅
ေဒးဗစ္ ဖရိုက္စ္ သည္ အယ္လ္အီးေအဒီ(LEAD) အာရွ၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အႀကီးတန္းအႀကံျပဳသူျဖစ္၍
အာရွတခြင္တင
ြ ္ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ - ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊

ေဂဟစနစ္ျပန္

လည္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ႏွင့္ အရည္အေသြးနိမ့္သည့္ေျမမ်ားကိုကုစားျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ေရျပဳျပင္ျခင္း၊ တိုက္စားမႈကိုထိန္းျခင္း၊
ဒီေရေတာျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ားအားျဖင့္ေရရွည္တည္တံ့ျခင္း - စသည့္
အခက္အခဲမ်ားအပါအ၀င္တ႔ႏ
ို ွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳသူျဖစ္သည္။ သူႏွင့္သူ၏ဇနီးျဖစ္သူ တယ္န(ီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အက္စ္အိုင္အယ္လ္(SIL)အဖြ၀
႔ဲ င္)တို႔သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ပါပူအာတြင္၂၅ႏွစ္ထက္မက ဘာသာေဗဒပညာရွင/္
ဘာသာျပန္ဆိုသူမ်ားအျဖစ္ အလုပ္ လုပ္ခ့သ
ဲ ည္။ ေဒးဗစ္သည္ဤအခ်ိန္ကာလ၏ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ၏လက္ရွိလုပ္ငန္း
သို႔ကူးေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခ့သ
ဲ ည္။ ေဒးဗစ္သည္ ဘီအက္စ္စီဘြဲ႔(သတၲေဗဒ)၊ ပီဂ်ီဒီအက္စ္စီဘ(ြဲ႔ ဇီ၀ ထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္မ)ႈ မ်ားကိုရရွိခ့သ
ဲ ည္။ သူသည္ ယခုအခါတြင္ အမ္အက္စ္စီဘြဲ႔အတြက္ သတေဗဒႏွ
ၲေဗဒႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္စီမံမႈကို
ေဆာင္ရက
ြ ္လ်က္ရွိသည္။
အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္း#၂၃တြ
တြင္ပါသည့္ အာရွတုိက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အသက္ေမြးမႈတိုးတက္လာရန္အတြက္

အပူပိုင္းေဒသ
၂၀၁၅)

ကၽြႏ
ဲ ာြ းတိရိစၧာန္
ာန္အစာမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္
ျ
း-

ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေရးသားသည့္ေဆာင္းပါးကို

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေပၚ

ဦးတည္ျခင္း(ဘေရာင္း

စိတ၀
္ င္စားမႈမ်ားစြာျဖင့္ဖတ္ခဲ့ပါသည္။

မစၥတာဘေရာင္းသည္

မၾကာမီက ကေမၻာဒီးယားႏိင
ု ္ငံတင
ြ ္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအႀကံေပးအျဖစ္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ေဆာင္းပါးအထဲ
တြငသ
္ သ
ူ ည္ ကၽြႏ
ဲ ာြ းတိရစၧ
စ
ိ ာၧ န္အစာမ်ားျဖစ္သည့္ မ်က္ႏွင့္ပဲ အခ်ိဳ ႔တို႔ကိုမိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။(ကၽြဲႏြားတိရစၧာန္အစာ
မ်ားမွာ"စားက်က္တင
ြ ္ ေကၽြးသည္အပင္
အ
့ ပင္ အပင္သို႔မဟုတ္ၿခံေမြးတိရစၧာန္မ်ားကိုေကၽြးသည့္အပင္ႏွင့္အပင္ပစၥည္းမ်ား")
မ်ား
ျဖစ္ သည္။ ထို႔ျပင္ အေရွ ႔ေတာင္
င္အာရွတင
ြ ္ရွိသည့္ အေသးစားေက်းလက္
က်းလက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား၎တို႔ကို ပိုမိုေကၽြးရန္
တိုိက္တန
ြ ္းခဲ့သည္။
ဆက္လက္ဖတ္ရႈခ့ရ
ဲ င္း ကၽြန္ပ္သည္ မစၥတာ ဘေရာင္း၏အႀကံေပးမႈမ်ားအေပၚ စိတ္တထင့္ထင့္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ေဆာင္း
ပါးထဲတင
ြ ္ အႀကံျပဳထားသည့္ ဇီ၀ဆုိင္ရာအပင္အမ်ားစုသည္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားလာသည္ရပ္
ရ
့ ပ္ျခားမွ
ခား မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္သည္၊
ေနရာသစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုစမ္းသပ္အကဲျဖတ္မႈမျပဳဘဲ မိတ္ဆက္မေပးသင္(့ ကၽြန္ပ္ယုံ
ၾကည္)ပါ။

တုံ႔ျပန္မႈျပဳသည့္ဤေဆာင္းပါးတြင္

ကၽြန္ပ္သည္ထိုးေဖါက္လာသည္
ည့္အပင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္အ
့ ေတြ႔

1

အႀကဳံကိုမွ်ေ၀ပါမည္၊ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းလာသည္ရပ္ျခားမွမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ေယဘုယ်ျပႆနာမ်ား၊ ဘေရာင္းမွအႀကံျပဳ
သည့္ျမက္မ်ားႏွင့္ပပ
ဲ င္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွမည္သုိ႔ဆိုထားသည္မ်ားကိုေဖၚျပပါမည္၊ ေဘးအ
ႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုနည္းႏိုင္သမွ်နည္းေစမည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္းေပးပါမည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္ နယူဇီလန္ႏိုင္ငံတင
ြ ္ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္၊ ၎သည္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားလာသည့္ ရပ္ျခားမွမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ကၽြန္ပ္၏အျမင္မ်ားအေပၚတြင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသည္
ကမၻာေပၚရွိအျခားေသာမည္သည့္ေနရာမ်ားထက္မဆို အလြန္အမင္းအႏၱရာယ္ရွိသည့္တိုင္းျခားမွ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းလာ
ေသာသက္ရွိမ်ား၏ဖ်က္ဆီးမႈကိုခံခ့ရ
ဲ သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံက"ို ေရွးေဟာင္းႏိုင္င"ံ (ၿဗိတိန္ႏိုင္င)ံ ကဲ့သို႔

ျပဳလုပ္မည္ဟူေသာ ေက်ာ္ၾကားမႈမရွိသည့္ သူတို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ မူလအပင္မ်ားႏွင့္တိရစၧာန္မ်ားနည္းပါးျခင္းကို
ကုစားရန္အတြက္ ကၽြန္ပ္တို႔၏ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ခဲ့သူမ်ားတို႔သည္ အထင္ႀကီးစရာေကာင္းသည့္ မ်ားစြာေသာ အပင္
မ်ားႏွင့္တိရစၧာန္မ်ိဳးစိတ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္ - ေျမာက္အေမရိက၊ ဥေရာပႏွင့္ အာရွမွသမင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ယူေရး
ရွားမွ ရွမာြ ေခၚ ေတာင္ဆိတ္ႏွင့္တာရ္(ဆိတ္ႏွင့္တူသည့္အေကာင္)၊ ၾသစေတ်းလ်မွ အပင္မ်ား၊ အာရွမွ ရစ္ငွက္မ်ား-အစရွိသည္ျဖင့္။

ယုန္မ်ားကိုအမဲလိုက္ရန္အတြက္မိတ္ဆက္အသုံးျပဳခဲ့၍

မၾကာမီအခ်ိန္တင
ြ ္

ညံ့ဖ်င္းသည့္ေျမမ်ား

ႏွင့္တိုက္စားမႈမ်ားအတြက္ အဓိကက်သည့္ကရိယာျဖစ္လာသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ေျမြပါမ်ိဳးတိရစၧာန္မ်ား၊
ဖ်ံမ်ိဳးရင္းသားစားတိရစၧာန္မ်ား၊ ၀ီဇယ္ဖ်ံမ်ိဳးရင္း တို႔က"ို ထိန္းခ်ဳပ္"ရန္အတြက္စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္ (ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါ
မ်ား- ေျမြပါမ်ိဳးတိရစၧာန္မ်ား၊ ဖ်ံမ်ိဳးရင္းသားစားတိရစၧာန္မ်ား၊

၀ီဇယ္ဖ်ံမ်ိဳးရင္းမ်ားအပါအ၀င္-တို႔ သည္ ေဒသခံ

ငွက္မ်ားကိုအမဲအျဖစ္လိုက္၍၊ ျပဳန္းတီးလုနီးပါးအေျခအေနသို႔ေရာက္ေစသည္။ တိုင္းတပါးမွလာသည့္ တိရိစာၦ န္မ်ိဳး
စိတ္မ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးျခင္းတြင္ အကန္႔အသတ္္မရွိပါ၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတင
ြ ္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားလႊမ္း
မိုးေနသည့္ မူရင္းေတာမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ(သိ)ု႔ စားက်က္ေျမမ်ားအျဖစ္သို႔လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲသြားသည္။ အ၀ါ
ေရာင္ပန္းမ်ားပြင့္၍ပါးလႊာခ်ြန္ထက္သည့္အရြက္ရွိသည့္ခ်ဳံပင္မ်ားတို႔ကို အဆင္တန္ဆါျပဳလုပ္ရန္ ခ်ံဳဳတန္းစည္းရိုးႏွင့္
စေကာ့တံမ်က္စီးလုပ္ရန္

စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္၊

ထိုႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွာ

ယခုအခါတြင္

တစ္ခုတည္းေသာရိုးရာ

အျဖစ္ေနရာမ်ားစြာတြင္ရွိေန၍ ၎တုိ႔ကိုထိန္းရန္ရာစုေပါင္းမ်ားစြာႀကံ ႔ၾကာသည္။ အပင္မ်ိဳးစိတ္ ၂၅၀၀၀ ထက္မက
မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္(ဒန္ကင္ ႏွင၀
့္ ီလ်ံ ၂၀၀၂) - အၾကမ္းအားျဖင့္ နယူးဇီလန္၏ ေဒသခံအပင္မ်ိဳးစိတ္ ၇၀၀၀
ႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ - ၂၅၀၀သည္ ေတာထဲတင
ြ ္ေဒသခံပင္မ်ားအျဖစ္ရွိေန၍ ၃၀၀ထက္မကတို႔မွာထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည့္မ်ိဳး
စိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။
ကၽြန္ပ္၏ အင္ဒိုနးီ ရွားႏိုင္ငံတင
ြ ္ ရွည္လ်ားသည့္အေတြ႔အႀကဳံမ်ားသည္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားလာသည္ရပ္ျခားမွမ်ိဳးစိတ္မ်ား
စြာ-အပင္မ်ားႏွင့္တိရစၦာန္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး-တို႔၏ ပထမဆုံးမိတ္ဆက္ေရာက္ရွိလာပုံကို ေလ့လာႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း
ကိုေပးခဲသ
့ ည္။ ကၽြန္ပ္၏ ေဂဟေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ သဘာ၀ေလာကပညာရွင-္ ေနာက္ခံပညာသည္ ကၽြန္ပ္အားဤမ်ိဳး
စိတ္ မ်ား၏ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ပုံႏွင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတို႔ကို ထိုးထြင္း
သိျမင္ႏိုင္စမ
ြ ္းေပးခဲ့သည္။
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ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းလာသည္ရပ္
့ရပ္ျခားမွ
တမ
္ ်ား
ခားမွမ်ိဳးစိတ္
"ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းလာသည့္

ရပ္ျခား/
ခား/တိုင္းတပါးမွမ်ိဳးစိတ္မ်ားတို႔သည္

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈ၊

ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွငအသက္
့္အသက္ရွင္သန္မ-ႈ အထာက္အကူျပဳစနစ္မ်ားပ်က္စီျခင္းျဖင္အဆင္
့အဆင့္နိမ့္လာျခင္းတို႔အတြက္
အဓိကၿခိမ္းေျခာက္မႈထမ
ဲ ွတစ္ခုျဖစ္သည္။"
ပရက္စတန္ ႏွင့္ ၀ီလ်ံ (၂၀၀၃)
ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းလာသည့္ ရပ္ျခားမွမ်ိဳးစိတ္မ်ား(Invasive alien species - စာေပအေရးအသားမ်ားတြင္ IAS ဟုသုံး
တတ္သည္) တို႔သည္ သူတို႔၏သာမန္သဘာ၀ သို႔မဟုတ္မူလအေနအထားအျပင္ဘက္ေဒသမ်ားမွ မိတ္ဆက္ေရာက္
ရွိလာသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္သည္၊

ရည္ရယ
ြ ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

မေတာ္တဆေသာ္လည္းေကာင္းေရာက္ရွိလာ၍

အလြန္သိသာ ထင္ရွားသည့္ ေဘးဒုကၡျဖစ္ေစသည့္နယ္ခ်ဲ ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမ်ိဳးစိတ္တို႔သည္လူသားမ်ားႏွင့္သဘာ၀
ေဂဟစနစ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ား၊ မူလေဂဟစနစ္မ်ား၊ ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာကြဲျပားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လူသားမ်ားတို႔၏
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စာြ အသက္ရွင္မႈတို႔

အပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ေပါင္းပင္မ်ား၊

ဖ်က္ပိုးမ်ား

သို႔မဟုတ္

ေရာဂါျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္ (ပဲရင္း et al. ၂၀၀၂၊ ယူအန
ဲ ္အီးပီ၊ စီဘီဒီ)။ ထင္ရွားသည့္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔
ပြားလာသည့္ရပ္ျခားမွမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ဥပမာမ်ားမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတင
ြ ္ ခုဇ(ု Kudzu)၊ အပူပင
ို ္းေဒသတခြင္လုံးတြင္
ဟိုင္ယာဆင့္ေဗဒါပင္မ်ိဳး၊ ဂရိတ္လိပ္ခ္တင
ြ ္ ျမင္းက်ား ကမာ/ေယာက္သြားမ်ားႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကတြင္ဥေရာပကၽြဲ
၊ဆရက ္၊ငွက္ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္မ်ိဳးစိတ္အားလုံးတို႔မွာ
၎တို႔မရွိပါက

ညံံ့ဖ်င္းဆိုးယုတ္သည္မဟုတ္ပါ။

ျဖစ္ေပၚလာစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ

အမွန္အားျဖင့္

အစားအစာစနစ္၏

လူမႈတိုးတက္မႈသည္

၉၈%၊

တန္ဖိုးအားျဖင့္

US$ဘီလီယ်ံ ၈၀၀ သည္ မိတ္ဆက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ံဳ၊ စပါး၊ ေျပာင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ၿခံေမြးတိရိစာၦ န္တို႔မွ
ရရွိသည္ (ပီမင္တယ္ et al.၂၀၀၁-၁၊ ပီမင္တယ္ et al.၂၀၀၅-၂၇၃)။ ႏိုင္ငံျခားမ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ခံယူေသာ(မူလ
ေဒသခံမဟုတသ
္ ည့္လူသားမ်ား၏ထပ္မံပံ့ပိုးမႈမရရွိဘဲ

ဆက္လက္ရွင္သန္ေနသည့္ဦးေရ)မ်ားသည္ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ း

ျခင္းမရွိပါ(ရက္မာနက္၂၀၀၀-၄၉၇)၊ႏွင့္အခ်ိဳ႔ေသာထုိးေဖါက္ျပန္႔ပြားလာသည့္အရာမ်ားပင္လွ်င္ ေနာက္ဆုံးတြင္အက်ိဳး
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထင္ရွားသိသာသည့္အေရအတြက္မွာမူအႏၱရာယ္ျဖစ္လာေစသည္။ ဥေရာပတြင္မူရင္းေဒသ
ခံအပင္အေရအတြက္ ၁၀၀၀၀၏ ၁၁%သည္ ေရတြက္၍မရႏိုင္သည့္ ေဂဟစနစ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေစ
သည္ကိုသိလာၾကသည္ (ဗီလာ et al. ၂၀၁၀။
ရပ္ျခားမ်ိဳးစိတ္မ်ားထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းလာျခင္းသည္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာမႈတင
ြ ္ အေရးပါ
ဆုံးႏွင့္ေနရာတကာတြင္ပ်ံ ႔ႏွံ႔မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေစသည့္တြန္းအားဟုအသိအမွတ္ျပဳၾကသည္(မက္နီးလီ et al.

၂၀၀၁၊

စင္ဘာေလာ့ et al. ၂၀၁၃)(ဇယား ၁)။ ေထာင္စုႏွစ္ ေဂဟစနစ္အကဲျဖတ္ျခင္း(၂၀၀၅-၉၆-၉၉) တြင္ သက္ရွိမ်ားပူး
တြတ
ဲ ည္ရွိျခင္းကိုဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ေစသည့္တန
ြ ္းအားငါးမ်ိဳးတြင္ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းလာသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္းစရင္းျပဳခဲ့
သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတင
ြ ္မ်ိဳးစိတ၄
္ ၂%သည္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေဘးသင့္ေန၍ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အဓိက
အားျဖင့္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းလာသည့္ရပ္ျခားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္ (ပီမင္တယ္ et al. ၂၀၀၅)။
မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ထားသည့္ မ်ိဳးသုဥ္းသြားသည့္ တိရိစာၦ န္မ်ိဳးစိတ္ ၇၀၀နီပါးတို႔တင
ြ ္ ၂၀%သည္ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းလာ
သည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားေၾက႕င္ျဖစ္သည္ (ခလာဗီရို ႏွင့္ ဂေရစီယာ-ဘာသို ၂၀၀၅)။ကမၻာေပၚတြင္ ျပင္းထန္သည့္မ်ိဳးစိတ္
ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းမႈအမ်ားဆုံး၁၀၀ထဲမွ

၅၆မ်ိဳးခန္႔သည္

အပူပိုင္းေဒသတြင္ေတြ႔ရွိရ၍

(အိုင္

အက္စ္

အက္စ္ဂ်ီ

၂၀၀၇)အာရွ သည္ အထင္ရွားဆုံးေဒသျဖစ္သည္။ ခ်င္းမိုင္၏ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးသုေတသန ယူနစ္(အက္ဖ အို
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အာရ္ ယူ) မွ စတီဖင္ အီလိေယာ့ သည္အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ား၏ေဂဟစနစ္ထိန္းသိမ္းမႈတင
ြ အ
္ ႀကီးဆံုးဟန္႔တားမႈမွာ
အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္လာျခင္း၊
မူလအပင္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုဖုံးအုပ္လာျခင္းႏွင့္ေနရာအႏွံ႔ၾကာရွည္စြာေလာင္တတ္သည့္ေတာမီးမ်ား၊
ေပၚ

သည့္အႀကိမ္ႏွင့္ျပင္းထန္မႈမ်ားေျပာင္းလာျခင္းတုိ႔သည္ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည့္

ခ်ဳံမီးမ်ား၏ပုံစံ၊

ျဖစ္

မ်ိဳးစိတ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္

ဟုဆိုသည္(ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ခ်က္)။
ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားေၾကာင့္ကုန္က်သည့္လူမႈစီးပြားစရိတ္မ်ားကို

အလုပ္လက္မဲ့၊

ပ်က္စီးသည့္ကုန/္

ကရိယာတန္ဆာပလာ၊ အင္အားက်ဆုံးမႈ၊ အစာႏွင့္ေရမလုံေလာက္မႈမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအဆင့္နိမ့္က်မႈ၊ သက္
ရွိမ်ားတည္ရွိ ျခင္းဆုံးရႈံးမႈ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၊ ေရာဂါကပ္ႏွင့္အသက္ဆုံးရႈံးမႈတို႔၏ ျပင္းထန္မႈႏႈန္းတိုးျမင့္လာျခင္းတို႔ျဖင့္တိုင္းတာ သည္။
ထိုသို႔ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ညီမွ်သည့္ေငြေၾကးကိုသတ္မွတ္ရန္မွာ အလြန္႔အလြန္ပင္ခက္ခဲပါသည္။ သိ႔ု
ေသာ္

ပီမင္တယ္ႏွင့္

မိတ္ေဆြမ်ား(၂၀၀၀)မွ(သမားရိုးက်ဆန္စြာ)

"အေမရိကန္ႏိုင္ငံတင
ြ ္

ရပ္ျခားမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏

ထိုးေဖါက္ျပန္႔ႏွံမႈစရိတ္သည္ႏွစ္စဥ္ US$100ဘီလ်ံအထက္တင
ြ ္ရွိသည္" ဟုခန္႔မွန္းခဲ့၍ ႏွစ္စဥ္တကမၻာလုံးတြင္ US$
၃၁၅ ဘီလ်ံ(ပီမင္တယ္ et al. ၂၀၀၁)။တကမၻာလုံးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာဆုံးရႈံးမႈမ်ားသည္ တႏွစ္လွ်င္ US$၅၅မွ
၂၅၀

ဘီလ်ံၾကားတြင္ရွိသည္ဟုခန္႔မွန္းသည္(ဘရိုက္

ေပါင္းမ်ားစြာဆုံးရႈံးေစႏိုင္သည္။

လက္တင္အေမရိက

၁၉၉၉)။အပင္မ်ိဳးစိတ္တစ္စိတ္သည္ပင္

လွ်င္ေဒၚလာသန္း

ေရႊေရာင္ပန္းသီးခရု ပိုမာစီအာ ကာနာလိကူလာတာ ကို

၁၉၈၀ႏွစ္မ်ားတြင"္ အသားဓါတ္ျမင့္သည့္ အစာရင္းျမစ္" အျဖစ္ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံသို႔မိတ္ဆက္တင္ပို႔ခဲ့၍ ေနာက္ပို္င္းတြင္
စပါးသီးႏွံမ်ားအတြက္ႏွစ္စဥ္ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၁ဘီလ်ံဆုံးရႈံးေစခဲ့သည္(ေနလာ ၁၉၉၆)။ တရုတ္ကၽြန္းမႀကီးတြင္ယခု
အခါတြင္ တႏွစ္ လွ်င္ခန္႔မွန္းအားျဖင့္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၁၄.၅ဘီလ်ံကုန္က်ေစသည့္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားလာသည့္မ်ိဳး
စိတ္ အနည္းဆုံး ၄၀၀ခန္႔ရွိသည္(အာရိုရာမူသီး ႏွင့္ဟုစ္ ၂၀၀၇)။
ထိုးေဖါက္လာျခင္းကို က်ယ္္ျပန္႔သည့္အတိုင္းအတာတစ္ခုအျဖစ္မရွာေဖြႏိုင္ေသးပါ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္-ျပဳျပင္
ေပး သည့္အပင္မ်ားတို႔မွသက္ရွိပတ္၀န္းက်င္အဖြ(ဲ႔ ေဂဟစနစ္)အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအဆင့္ဆင္(့ ဗီတိုစက္ et

al.

၁၉၈၇)။

သက္ရွိပတ္၀န္းက်င္အဖြ(႔ဲ ေဂဟစနစ္)၏

ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည္-့

အထူးသျဖင့္လူထုေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ၾသဇာဓါတ္ျပဳျပင္လည္ပတ္မရ
ႈ ွိသည္အ
့ ပင္မ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးျခင္းအားျဖင့္

သက္

ရွိပတ္၀န္းက်င္အဖြ(႔ဲ ေဂဟစနစ္)မ်ားသည္ ေျမျပင္ ေအာက္-ႏွင့္အထက္တို႔တင
ြ ္ျပဳျပင္မႈမ်ားျဖစ္နိုင္သည္ (သင္ဘာေလာ့

et al. ၂၀၁၃)။ ေျမဆီေျပာင္းလဲဓါတ္ျပဳျခင္း၊ ေရထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေနရာအႏွံ႔ ၾကာရွည္စြာ ေလာင္တတ္သည့္ ေတာမီးမ်ား၊
ခ်ဳံမီးမ်ား၏ပုံစံ၊ ျဖစ္ေပၚသည့္အႀကိမ္ႏွင့္ျပင္းထန္မႈမ်ားတိသ
ု႔ ည္ကြဲျပားႏိုင္သည္ (ခေရာ့ ႏွင့္ဖူလာ ၁၉၉၅)။ တိုက္စား
မႈစနစ္မ်ားသည္ေျပာင္းလဲႏိုင္၍ ရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား(ဥပမာ-သဲေတာင္ပူစာ/သဲခုံမ်ား)ထပ္ဆင့္ေပၚလာႏိုင္သည္
(စင္ဘာေလာ့ ၂၀၁၁)။ သာမန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ ေယဘုယ် ကုနး္ ေျမပ်က္သုဥ္းျခင္းျဖစ္၍ ၎သည္ဆင္းရဲႏမ
ြ ္း
ပါးျခင္းကိုကနဦးကပင္ျဖစ္ေစသည့္အရာျဖစ္သည္။
ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ သိသာထင္ရွားစြာသိႏိုင္ရန္အတြက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ဆယ္စုႏွစ္
မ်ားစြာၾကာႏိုင္ပါသည္၊ မ်ိဳးသုဥ္းသြားသည့္အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္လည္း ေဒသေပါက္အပင္မ်ားအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲသာြ း
သည့္ႏွစ္မ်ားစြာေနာက္ပိုင္းတြင"္ ေဖါက္ထင
ြ ္း"မႈျဖစ္မည္မဟုတ(္ အီးအက္စ္အက္စ္ et al. ၂၀၁၁)။ ဖေလာ္ရီးဒါျပည္နယ္
တြင္ ဘရာဇီးျငဳပ္မ်ားသည္ ရာစုတစ္စုမွ်အလြန္ကန္႔သတ္မႈရွိခ့သ
ဲ ည္၊ သို႔ေသာ္ က်ယ္၀န္းေသာဧရိယာနယ္ပယ္မ်ားသို႔
လွ်င္ျမန္စာြ တိုးခ်ဲ ႔သာြ းသည္(ခရြတ္စ္ ၂၀၁၁)။ ဥေရာပသို႔မိတ္ဆက္ေရာက္လာသည့္ ဒုကၡေပးသည့္အပင္မ်ားတို႔သည္
ေဒသတ၀ွမ္း အျပည့္လႊမ္းရန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း၁၅၀ႏွင၄
့္ ၀၀ၾကားၾကာျမင့္သည္(ဂတ္စို et al. ၂၀၁၀)၊ ၎သည္
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မိတ္ဆက္၀င္ေရာက္လာသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားတို႔၏အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ မည္မွ်က်ယ္၀န္းလာမည္ကို လူသားမ်ားသည္
ထင္ရွားစြာမသိခ့ၾဲ ကပါ။
ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းသည့္ျပႆနာသည္ အလြန္ႀကီးမား၍ ကမၻာတခြင္တင
ြ ္လႊမ္းလ်က္ရွိသည္၊(ကၽြန္ပ္တို႔၏ ၾကား၀င္မႈ
မပါ) ၎၏ဧကန္ျဖစ္မည့္အက်ိဳးဆက္ကိုပင္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္အေခၚအေ၀ၚထြင္ခဲ့သည္။ "မ်ိဳးတူျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း"
သည္ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္တို႔ဆက္စပ္(ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ) လူထုအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သက္ရွိ သတၱ၀ါမ်ား
ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္တို႔ဆက္စပ္သည့္ စနစ္ (ေဂဟစနစ္)မ်ားတို႔သည္ လူသားတို႔မွ လိုက္ဖက္မႈရွိရန္ျပဳလုပ္ သည့္မ်ိဳးစိတ္
မ်ားလႊမ္းမိုးလာျခင္းျဖစ္သည္(ေထာင္စုႏွစ္ ေဂဟစနစ္ အကဲျဖတ္မႈ ၂၀၀၅-၇၉)။ မ်ိဳးတူျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ ျခင္းသည္
ထိုသ႔ို ေသာထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းမႈမ်ားႏွင့္မိတ္ဆက္ ျခင္းမ်ားတို႔မွေဂဟစနစ္မ်ားကို ပို၍လြယ္ကူစြာ၊ ပိုမိုမ်ား ျပားျဖစ္ထန
ြ ္း
လာသည့္အေျခအေနမ်ားနွင့္ ကြျဲ ပားသည့္လူထုအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအား မ်ိဳးစိတ္အနည္းငယ္တို႔၏လြယ္ ကူစာြ အလြန္
အမင္းက်ယ္ျပန္႔လာျခင္းသို႔ေျပာင္းလဲေပးသည္။ အဆုံးသတ္္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ မူလေဂဟစနစ္ႏွင့္မ တူသည့္
စနစ္ မ်ားျဖစ္၍ ၎သည္ လူသားမ်ားတို႔အသက္ရွင္ရန္ႏွင့္ႀကီးထြားရန္လိုအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
မ်ားတို႔ကိုမ်ားစြာမေပးနိုင္ပါ။ ယခုအခါတြင္ ဤအရာသည္ကမၻာတခြင္လုံးတြင္လွ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

"အစဥ္အဆက္အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္၊ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုလက္လွမ္းမမွီႏိုင္သည့္
ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းျခင္
ြ ့္ျပဳမိန္႔ေပးရာတြင္မ်ားစြာသတိျပဳရန္
းျခင္းမ်ားသည္ စတင္မိတ္ဆက္ရန္ခင
လိုအပ္သည္ကိ
ကုိ တိုက္တန
ြ ္းျခင္းျဖစ္သည္"
(စင္ဘာေလာ့ et al. ၂၀၁၃)
ဇယား ၁။ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းလာသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ သာမန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္

ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းလာသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားလာသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏အက်ိဳးဆက္မ်ား

မူလသက္ရွိအပင္ႏွင့္သတၱ၀ါမ်ားကိုပ်က္သုဥ္းေစသည္။

သက္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳးပူးတြဲတည္ရွိမႈကိုျခိမ္းေျခာက္သည္။

သက္မ့ပ
ဲ တ္၀န္းက်င္ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည။

ေျမဆီတည္ေဆာက္ပုံ႔၊ ၾသဇာလည္ပတ္ပုံ၊ ေရတည္ရွိမႈနွင့္
ေနရာအႏွံ႔ ၾကာရွည္စြာ ေလာင္တတ္သည့္ ေတာမီးမ်ား၊
ခ်ဳံမီးမ်ား၏ပုံစံ၊ ျဖစ္ေပၚသည့္အႀကိမ္ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈမ်ားကို
ေျပာင္းလဲသည္။

ေဂဟစနစ္ကိုလယ
ြ ္ကူေစသည။္

အေရးႀကီးသည့္ ေဂဟစနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ျဖန္႔ေ၀မႈကိုၿခိမ္းေျခာက္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာေပါင္းပင္မ်ားျဖစ္လာသည္။

ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားႏွင့္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားလာျခင္းႏွင့္ေျမျပဳန္းတီးျခင္း

လူသားမ်ားႏွင့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားကိုအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည္။

ေသေစႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ားကို လူႏွင့္ေကာက္ပဲ သီးႏွံ မ်ားသို႔
ကူးစက္ေစရန္အေထာက္အကူျပဳသည္။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား(ဘေရာ့ေရွာ et al. ၂၀၀၉ ေနာက္ပိုင္း)
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သီးျခားမ်ိဳးစိတ္တစ္မ်ိဳးကိုထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းမႈသို႔ေရွ႔ရႈရန္မည္သည့္အရာကျဖစ္ေစသနည္း။ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည့္မ်ိဳး
စိတ္မ်ားတြင္ မူလရွိေနသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ထင္ရွားသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာသို႔မဟုတ္ေပၚလြင္
သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားရွိသည္၊ သို႔မဟုတ္ နယ္ခ်ဲ ႔ရန္ႏွင့္ရွိေနသည့္အရာမ်ားကို အေႏွွာက္အယွက္ေပးႏိုင္သည့္
အရည္အေသြးတိုးလာသည္။

ဤထင္ရွားေသာလကၡဏာမ်ားတြင္

ျပန္လည္ထုတ္

လုပ္ႏိုင္သည့္အရည္အေသြး၊

လွ်င္ျမန္စာြ ႀကီးထြား ျပန္႔ပာြ းျခင္း၊ ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ေရ၊ ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ေနရာမ်ားကိုအၿပိဳင္အဆိုင္ရယူႏိုင္ျခင္း၊
ပတ္၀န္းက်င္အသစ္တင
ြ ္သ ဘာ၀ရန္သူနည္းျခင္းတို႔ျဖစ္ သည္။ ထုိးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည့္မ်ိဳးစိတ္တို႔သည္အမ်ားအားျဖင့္
အစျပဳသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္၍ ရွင္သန္ရန္အတြက္လို အပ္မႈမွာ ေယဘုယ်သာျဖစ္သည္။

ကၽြဲႏြားအစာေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံႏွင့္ဆက္ႏယ
ြ ္မႈ
စားက်က္ပင္အသစ္မ်ားကိုဖံ႔ၿြ ဖိဳးတိုးတက္လာရန္ျပဳလုပ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ေရရွည္
တည္ တံ့သည့္ျပဳျပင္မႈျဖစ္သည္။ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားလာသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အလြန္ျပင္း
ထန္သည့္ အဟန္႔အတားျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ ရန္အတြက္
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုျမင့္တက္ေစသည္ (ဒရစ္ကိုးလ္ ႏွင့္ ကက္ေဖါ့ ၂၀၁၄)။ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္
ေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္
မ်ိဳးစိတ္အသစ္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ရန္မ်ားစြာအားထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္၊
သားမ်ားတို႔သည္

ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းမည့္အႏၱရာယ္ကိုတားျမစ္ရန္

သို႔ေသာ္

စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္

တိုးခ်ဲ႔လုပ္

စိတ္ကူးစိတ္သန္းအနည္းငယ္မွ်ကိုသာအားစိုက္၍

၎အတြက္ေငြအနည္းငယ္ကိုသာသုံးၾကသည္ (ဒရစ္စယ္ et al. ၂၀၁၄)။ ပတ္၀န္းက်င္အႏၱရာယ္ ျဖစ္မဆ
ႈ ိုင္ရာအကဲ
ျဖတ္မႈမ်ားကိုမလုပ္သေလာက္ပင္ျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစိတ္တေဒသအားျဖင့္ ၎ကိုထူေထာင္သည့္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္သူမ်ားတို႔သည္ ထိုကဲ႔သို႔ေသာအပင္မ်ား၏ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည့္အခက္အခဲ
ႏွင၀
့္ န္ထုပ္မ်ားအတြက္

ဥပေဒေရးရာ

သို႔မဟုတ္

ေငြေၾကးမ်ားအတြက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။
အသစ္ေသာစားက်က္ပင္မ်ား၏ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳလုပ္သည့္အမ်ားစုမွာ
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈသိပၸံဆိုင္ရာလူစုမ်ားမွျပဳလုပ္ၾကသည္။
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာအထင္ႀကီးေလာက္ပါသည္ - စားက်က္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံပင္အသစ္မ်ားသည္ အလြန္အမင္းထိုးေဖါက္
ျပန္႔ပာြ းသည့္အထုံပါ၍လႊမ္းမိုးမႈမ်ားျဖစ္မည္ကိုေတြ႔ရသည္။

စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားမွ

ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ျပဳလုပ္သည့္

စားက်က္မ်ိဳး

စိတ္အသစ္ ၉၀%
၉၀%တို႔သည္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းသည့္အပင္မ်ားျဖစ္လာသည္ (ဒရစ္ကို ႏွင့္ကက္ေဖါ့ ၂၀၁၄)။ေရြးခ်ယ္မႈ
ျပဳရန္အတြက္အဂၤါ လကၡဏာမ်ားမွာ - လွ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ျပန္႔ပြားရန္အတြက္လုံ
ေလာက္ျခင္း၊က်ယ္ျပန္႔သည့္ပတ္၀န္းက်င္အ ေျခအေနမ်ားကိုခံႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ သည့္အပင္မ်ား၏သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္(ibid)။မ်ိဳးစပ္ျခင္းႏွင့္

၎တုိ႔မွာ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ း

အယ္လိုပိုလီပလြိဳက္ဒီ

(ဂ်ဳံကိုရခဲ့သည့္နည္း

တူ)ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဇီ၀ရုပ္၏မ်ိဳးရိုးဗီဇဆိုင္ရာကြဲျပားမႈကိုတိုးေစ၍ အေျခအေနအမ်ိုးမ်ိဳးတို႔တင
ြ ္ ရွင္သန္
ရန္စမ
ြ ္းရည္ကိုတိုးျမင့္ေစသည္ (ဒရစ္ကိုးလ္et al. ၂၀၁၄)။ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ိဳးစိတ္အသစ္တို႔သည္ လက္ရွိေပါင္းပင္မ်ိဳး
စိတ္မ်ားႏွင့္မ်ိဳးစပ္သာြ းႏိုင္သည္၊ ၎သည္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကိုပို၍ျပင္းထန္ေစသည္။ ထိုးေဖါက္ျပန္႔
ပြားျခင္းသည္

ေအာင္ျမင္သည့္အသစ္ေသာစားက်က္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားတြင္

အေရးႀကီးသည့္လကၡဏာဟုအသိ

အမွတ္ျပဳၾကသည္။ ၎တို႔သည္ အေထာက္အကူမရွိဘအ
ဲ သက္ရွင္သန္၍ျပန္႔ပြားႏိုင္ရမည္(မီလာ et al. ၁၉၉၇)။
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ဘေရာင္းမွေထာက္ခံသည့္ ကၽြႏ
ဲ ာြ းတိရစၦာန္စာေကာက္ပဲ
ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း
လူသိမ်ားသည့္ သို႔မဟုတ္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းသည္ဟုသံသယရွိသည့္အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အြန္လို္င္း
တြင္ အသုံး၀င္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားစြာတို႔ကိုရႏိုင္သည္။ အနည္းဆုံး-ဆိုက(္ ၀က္ဘ္ဆိုက)္ တစ္ခုမွ စြန္႔စားမႈအတြက္
အပင္မ်ား၏ တန္ဖိုးနႈန္းထားမ်ားကိုေဖၚျပသည္ - ၁ ထက္နည္းသည္ = စြန္႔စားမႈနည္းသည္၊ လြတ္လပ္စာြ တင္
ပို႔နိုငသ
္ ည္။

၆

ထက္မ်ားသည္=

စြန္႔စားရမႈျမင္သ
့ ည္၊

ကန္႔ကြက္ႏိုငသ
္ ည္။

၁ႏွင၆
့္ ၾကား

=

စီစစ္အကဲျဖတ္မႈ

ထပ္မံလိုအပ္၊ သတိႏွင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည္။

ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ

ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းသည့္မ်ိဳးစိတ္စာရင္းဇယားမ်ား(Global

Invasive

Species

Database(GISD))http://www.issg.org/database/welcome/
ပစၥိဖိတ္ကၽြန္း

ေဂဟစနစ္မ်ားအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ျခင္း(Pacific

Island

Ecosystems

at

Risk

(PIER)

http://www.hear.org/pier/index.html
စီေအဘီအိုင္ ထုိးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းမ်ိဳးစိတ္မ်ားစုေပါင္းပါ၀င္ျခင္း(CABI Invasive Species Compendium (CABI)
http://www.cabi.org/isc/)
အိုင္ယူစီအန
ဲ ္

မ်ိဳးစိတ္မ်ား

သက္ရွင္တည္ရွိေရးေကာ္မရွင(္ IUCN

Species

Survival

Commission)

ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားဆိုင္ရာပညာရွင္အဖြh
ဲ႔ ttp://www.issg.org/
ကၽြန္းရွသ
ိ က္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳးပူးတြတ
ဲ ည္ရွိမႈႏွင့္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားIsland Biodiversity and Invasive
Specieshttp://ibis.fos.auckland.ac.nz/
အပူပုင္းေဒသကၽြႏ
ဲ ာြ းတိရစၦာန္အစာမ်ား(TropicalForages

(TF)http://www.tropicalforages.info/index.htm

သည္ ထိုးေဖါက္ႏိုင္သည့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကိုလည္းစာရင္းျပဳထားသည္။
ေအာက္ပါတို႔သည္ ဘေရာင္း၏ေဆာင္ပါးတြင္ စာရင္းျပဳထားသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏။ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားမႈႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ရွိသည့္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းမႈအေျခအေနအက်ဥ္းျဖစ္သည္။ သက္ရွိမ်ားကိုသိပၸံနည္းက်အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္း၊ ကြဲျပား ေန၍
ေသာ္လည္း

ေကာင္းရႈပ္ေထြးေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း

ကၽြန္ပ္သည္သက္ရွိမ်ားကိုသိပၸံနည္းက်အမ်ိဳးအစား

ခြျဲ ခင္း

သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (http://www.itis.gov/ ) ကိုလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသူအေနျဖင့္ထားရွိသည္။

မီဂါသီစပ္
စပ္စ္ မက္စီမတ္စ္ (syn. ယူရိခ်လိုအာ မက္ဆီမာ၊ ပါနီကမ္ မက္ဆီမ)ံ - ဂူအီနီအာ ျမက္
ဂ်ီအိုင္အက္စ္ဒီ "---သည္ ဆိုမာအို ႏွင့္တန
ြ ္ဂါတြင္ျပန္႔ႏွံ႔လာသည္---ဂြမ္ ႏွင့္ဟာ၀ါရီတင
ြ ္ျပႆနာမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္လာသည္--အေထာင္လိုက္ထူထပ္စာြ တည္ရွိႏိုင္၍

မူလမ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုေပ်ာက္ေစႏိုင္သည္---စားက်က္မ်ားတြင္အေထာင္လိုက္

ထူထပ္စာြ ေပါက္၍ ထိုေဒသကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္---ေျမဆီေကာင္းသည့္ စားက်က္မ်ားတြင္မူလအပင္မ်ား
ထက္

ေက်ာ္လန
ြ ္

သို႔မဟုတ္

ေနရာ၀င္ယူသည္---မိုးေခါင္ေရရွားသည့္ဒါဏ္ကိုခံႏိုင္၍

၎သည္မီးေလာင္သည့္

အခါတြင္ေလာင္စာ အျဖစ္စုပုံေနသည့္အႏၱရာယ္ေပးသည့္အပင္ျဖစ္ေစသည္၊ ထုိအခါမ်ိဳးတြင္ မီလွ်ံသည္ျပင္းထန္၍
မီးဒဏ္မခံႏို္င္သည့္

ေဒသရွိ

ေနာက္ထိုေနရာကိုႀကီးစိုးႏိုင္သည္---

မူလအပင္မ်ားပ်က္သုဥ္းသည္---မီးဒါဏ္ခံႏိုင္သည္
ငံက်ိက်ိိအေရမ်ားကိုခံႏိုင္ရည္ရွိ၍

တတ္သည့္သဘာ၀ျဖင့္အေႏွာက္အယွက္ေပးတတ္ သည္"။
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(ထို႔ေၾကာင္)့ မီးေလာင္ၿပီး

ေခ်ာင္းစီးဆင္းမႈကိုမိမိတို႔၏ထိုးေဖါက္ျပန္႔ႏွ႔ံ

ပီအိုင္အီးအာရ္ - မ်ိဳးစိတ္ကို ၆ ေပးျခင္း၏အဓိပၸါယ္မွာ"အႏၱရာယ္ျမင့္သည္"ႏွင"့္ ျငင္းပယ္သည္"တို႔ျဖစ္သည္။ "အပူပိုင္း
ေဒသ ႏွင့္အပူေလ်ာ့ပိုင္းေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ားအတြက္ အလြန္ျပင္းထန္သည့္ ေပါင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေႏွာက္
ယွက္မႈကင္းသည့္ သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမရိုင္းမ်ား၊ ႏွင့္လမ္းေဘးမ်ား--- အစိုဓါတ္နည္းသည္႔ေနရာမွ စိုစြတ္သည့္ေျမနိမ့္
ပိုင္းထိေတြ႔ေနက်ျဖစ္သည္။ ရွည္လ်ားစြာ- ေဒါင္လိုက္ထူထပ္စြာ-မူလေဒသပင္မ်ားကိုအစားထိုး၀င္ေရာက္၍ ေျခာက္
ေသြရ
႔ ာသီတင
ြ ္မီး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည္။ ဟာ၀ါရီတင
ြ ္ ေဒသအပင္အျဖစ္ခံယူ၍ ေနရာတိုင္းတြင္ေတြ႔ရသည္၊ ၀-၈၅၀
m --- ဖီဂ်ီ တြင္ ႀကံပင္ငုတ္ကင
ြ ္းမ်ား---ၾသစေၾတးလ်တြင္လမ္းေဘးႏွင့္ျမစ္ကမ္းမ်ားရွိေပါင္းပင္မ်ား--- ထူထပ္သည့္အ
ပင္ရုံမ်ားျဖစ္၍ မူလေပါက္ေဒသပင္မ်ား မပါပါ၊ အထူးသျဖင့္အပြင့္မ်ားေစာပြင့္သည့္ျမက္မ်ား---နယူးကာလီဒိုနီယာ၊
ယခုအခါတြင္အလြန္အမင္း ျပန္႔ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။"
စီေအဘီအိုင္ - "အပူပိုင္းေဒသႏွင့္ ပူေႏြးသည့္အပူခ်ိန္ရွိေဒသမ်ားတြင္ တိရိစာၦ န္အစာအျဖစ္မိတ္ဆက္ေပးၿပီးေနာက္

အလြန္အမင္းေအာင္ျမင့္သည့္ထိုးေဖါက္ပ်ံ့ႏွံ႔ပင္ျဖစ္သည္။၎သည္အေစ့မွျပန္႔ႏွံ႔ႏုိင္သည္။

ေဒသ၏မူလပင္မ်ားႏွင့္

အၿပိဳင္အ ဆုင
ိ ္ျပဳသည္၊ မီးေလာင္ဒါဏ္ကိုအလြန္အမင္းခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္မီးေလာင္ၿပီးသည့္အခါတြင္သဘာ၀ေပါက္ပင္
မ်ားအေပၚ လွ်င္ျမန္စာြ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ႏွံ႔သည္။"
တီအက္(ဖ) -"ျဖတ္ရိတ္ျခင္းမျပဳသည့္ေဒသမ်ားတြင္အလြန္ထိေရာက္မႈရွိသည့္က်ဴးေက်ာ္ပင္မ်ားျဖစ္သည္၊ အထူးသ
ျဖင့္ ေျမဆီေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚသည္႔ေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္သည္---ေရေၾကာင္းတေလ်ာက္၊ ျဖတ္ရိတ္ျခင္းမျပဳသည့္
လမ္းနံေဘးမ်ားတြင္ျပန္႔ပာြ းသည္၊

ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တင
ြ ္

ေပါင္းပင္ဟုသတ္မွတ္စာရင္းသြင္းသည္---ႀကံခင္းမ်ားတြင္

အဓိကေပါင္းပင္ျဖစ္သည္၊ အရိပ္ေအာက္တင
ြ ္ႀကီးျပင္ႏိုင္သည့္အရည္အေသြးေၾကာင့္ျဖစ္သည္---"

ဘရာခ်ီရီအာ မ်ိဳးစပ္ထားသည့္မ်ိဳးစိတ္ (စီဗြီ မူလာတို II ၊ ေကးမင္)
အထက္ပါမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္အလြန္နီးစပ္သည္။

ဤအပင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည့္အေၾကာင္းအရာ

မ်ားကို ရွာမေတြ႔ပါ၊ သို႔ေသာ္ တီအက္(ဖ) ရႈေထာင့္မွ " ဘီ၊ ဘရီဇာသာ ႏွင့္ဆင္တူသေယာင္ရွိသည္([ယူရိုခ်ာလိအ
ု ာ

ဘရီဇန္သာႏွင့္သံတူေၾကာင္းကြျဲ ဖစ္သည္]၊

အေႏွာက္အယွက္ျပဳေဒသမ်ားကိုလႊမ္းမိုးႏိုင္သည္။"ပီအုိင္အီးအာရ္သည္

စံႏႈန္း၄ အတန္းအစားျဖစ္သည္ ။ ထပ္ေဆာင္းစီစစ္အကဲျဖတ္မႈလိုအပ္သည္။

ပါစ္ပါလမ္ အာထရာထမ္
အနည္းဆုံးအျခားေသာပါစ္ပါလမ္သုံးမ်ိဳးတို႔တင
ြ ္ ထုိးေဖါက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအျဖစ္အက်ိုးသက္ေရာက္မႈရွိ၍ တေနရာရာတြင္
အဆိပ္အေတာက္ရွိသည္/့ အနံ႔ဆိုးသည့္ေပါင္းပင္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဤမ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ ပီ၊ ပလီကာတူလမ္၊ စြန္႔စားရမႈနိမ့္
သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားတို႔ၾကားတြင္ သိပၸံပညာအရအမ်ိဳးအစားခြသ
ဲ ည့္ရႈပ္ေထြးမႈရွိပုံရသည္။ နယူး ကာလီဒိုးနီးယား ႏွင့္က်ဴး
ဘားတို႔တင
ြ ္ ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ ပီ၊ ပတ္ပါလြိဳက္ သို႔မဟုတ္ အထုံးရွိသည့္ျမက္မ်ားတို႔သည္ ဥေရာပတြင္

ထိုးေဖါက္ျပန္႔ႏွံ႔သည္(ဒီေအအိုင္အက္စ္အိုင္အီး
(Chrysopogon

zizanioides)-

၂၀၀၉)။

သတိျပဳရန္အေၾကာင္းခိုင္လုံပါသည္။

ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားမႈ-မရွိသည့္

အပင္မ်ားအားၿပိဳင္ဆိုင္မႈနည္းသည့္အပင္ဟုဆိုၾကသည္။

အိႏၵိယ

ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္

မူလေပါက္ပင္ကို

ဗီတာဗာ

ျမက္

မ်ိဳးမပြား၍မူလေဒသ

ဆင္တူသည့္တိရိစာၦ န္အစာတန္ဖိုးရွိ၍

ကန္႔သတ္မႈရွိသည္(ရြက္ႏုမ်ားသာလွ်င္အရသာရွိသည္) သို႔ေသာ္ဗာတီဗာျမက္မ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ရည္ရွည္တည္တံ့
မႈအတြက္ရည္ညႊန္းသည့္အသုံး၀င္သည့္ထပ္ေဆာငး္အ ခ်က္အလက္မ်ားစြာရွိသည္။
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ပင္နီစီတမ္ ပါပါရီယမ္။ ဆင္ငိုျမက္ သို႔မဟုတ္ နာပီအာျမက္
တိုင္းျပည္အေတာ္မ်ားမ်ားတို႔တင
ြ ္ "ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည္"ဟုသတ္မွတ္၍ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကင့္မဆို အားေပး
မိတဆ
္ က္ျခင္း

မျပဳသင့္ဟုဤမ်ိဳးစိတ္မ်ားဟုသိရွိထားၾကသည္။ အေရွ႔ေတာင္အာရွတင
ြ ္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္

သို႔မဟုတ္ ထိုႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္၎တို႔သည္ အလြန္အႏၱရာယ္ရွိသည့္ေပါင္းပင္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ပီီအုိင္အီးအာရ္သည္
ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းျခင္းႏွင့္စန
ြ ္႔စားရျခင္းရာႏႈန္းအလြန္႔အလြန္ျမင့္မားသည္။
ပီအိုင္အီးအာရ္ - "ဂါလာပါဂိုစ္ ကၽြန္းမ်ားတြင္ အဓိကျပႆနာျဖစ္သည္။ ပါပူ၀ါနယူးဂီနီတင
ြ ္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းဆုံး
ေပါင္းပင္

မ်ားထဲတင
ြ ္တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္---

မန္ဂါအီအာေျခမႈန္းသုတ္သင္သည့္စီမံခ်က္တင
ြ ္ပါ၀င္သည္---

(ယူအက္စ)္ ဖေလာ္ရီ ဒါျပည္နယ္ မီယာမီ-ဒါဒီ ေကာင္တီတင
ြ ္ဤမ်ိဳးစိတ္ကိုစို္က္ပ်ိဳးရန္တာျမစ္ထားသည္---ထိုသို႔ဆိုေစ
ကာမူူ ၎သည္ တိရိစာၦ န္အစာအျဖစ္အသုံး၀င္သည္၊ ဆင္ငိုျမက္သည္ အပူပိုင္းေဒသတြင္ေပါင္းပင္မ်ားထဲ၌ အဆိုး

ဆုံးေပါင္းပင္ျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သီးႏွံစိုက္သည့္ေျမမ်ားႏွင့္ေျမနိမ့္ပိုင္းမ်ားတြင္ ၎ကိုထိန္းရန္ခက္ခဲ
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။"
စီေအဘီအိုင-္ --"ပီ၊

ပါပါရီယမ္

သည္ကမၻာေပၚတြင္

ေအာင္ျမင္မႈအရွိဆုံးေသာထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည့္ျမက္မ်ားဟု

သုံးသပ္ၾက သည္---ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ျမက္ေပါင္းခ်ဳပ္စာရင္းတြင္ပါ၀င္၍စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာေပါင္းျမက္
မ်ားႏွင့္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းသည့္ျမက္စာရင္းတြင္ပါ၀င္သည္---ခံႏိုင္ရည္ရွိ၍လွ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားသည္၊ ေနရာသစ္မ်ားကို
ခ်ဲ ႔ထင
ြ ္အုပ္စိုး၍ထူထပ္ သည့္သင
ြ ္ျဖင့္ႀကီးထြားသည္"။တည္ေဆာက္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေနရာအႏွံ႔ ၾကာရွည္စာြ
ေလာင္တတ္သည့္ ေတာမီးမ်ား၊ ခ်ဳံမီးမ်ား၏ပုံစံ၊ ျဖစ္ေပၚသည့္အႀကိမ္ႏွင့္ျပင္းထန္မႈမ်ား၊ ေရစီးဆင္းလည္ပတ္မႈ၊ ဇီ၀ရူပ
ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ၾသဇာဓါတ္ လည္ပတ္မႈမွားႏွင့္ လူထုဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားကိုကြဲျပားေစျခင္းျဖင့္ ေဂဟစနစ္လုပ္ငန္း
မ်ားကိုေျပာင္းလဲေစသည္---အႏၱရာယ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေျမေအာက္ျမစ္ေလွ်ာက္ပင္စီပြားမ်ားမွတဆင့္ အစို႔မ်ားလွ်င္ျမန္
စြာ ျပန္ထက
ြ ္လာႏိုင္၍ မူလေဒသပင္မ်ားကိုအၿပိဳင္ေက်ာ္လြန္ႏိုင္သည္။"
ဘေရာင္း၏စာတန္းတြင္
အိပ္ခ်္အို

အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္၌မ်ိဳးကြဲမ်ားေပါင္းစပ္ျခင္းကုိေဖၚျပထားသည္။

မွ၎၏ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းမႈကို

ႏွံ႔စပ္စြာစစ္ေဆးအကဲျဖတ္၍

စြာအႀကံျပဳလိုပါသည္[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္-

ထုတ္လုပ္သူမွ

ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္

ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးမည္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္

၎သည္ေရာဂါပိုးမႊားကင္းသည့္

အီးစီ

ျပင္းထန္

မ်ိဳးစပ္ထားေသာ

ဂ်ီအမ္အ-ို မဟုတ္ဟုအခိုင္အမာ ဆုိထားသည္]။ ဤမ်ိဳးစိတ္သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္နီးစပ္သည့္မ်ိဳးစိတ(္ ပီ၊ စီတာစီယမ္)
မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (အျခားေသာအာရွအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္လည္းျဖစ္ႏို္င္သည္) မ်ားကိုေပး
သည္၊

သို႔ေသာ္

အမ်ားအားျဖင့္အဆင္တန္ဆာမ်ား

အျဖစ္အသုံးျပဳသည္။

ေက်ာက္ဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္၎ကိုထပ္

ေဆာင္းထည့္ေပးျခင္းျဖင့္အံ့မခန္းေအာင္လွပေစသည္။ အခ်ိဳ ႔ေနရာမ်ားတြင"္ ခရမ္းေရာင္ ရနံ"႔ ဟု မဆီေလ်ာ္ေသာ
အမည္စကားလုံးျဖင့္ေခၚဆိုၾကသည္။

စတိုင္လိုစန္သီ ဂူအာနင္းစစ္- သာမန္စတိုင္လို
စတိုင္လိုစန္သီ ဂူအာနင္းစစ္တို႔သည္ မိမိတို႔အားမိတ္ဆက္ေပးသည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို အလြန္ထိုးေဖါက္ျပန္႔
ပြားသည့္ပုံေပၚသည္။

ပီအုိင္အီးအာရ္ မွ၎အားျမင့္မားသည့္ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည့္ႏႈန္းကိုေပးထား၍၎ကိုတင္

သြင္းမႈအတြက္တားျမစ္ရန္အႀကံျပဳထားသည္။ၾသစေၾတးလ်ႏို္င္ငံတင
ြ ္ သာမန္စတိုင္လိုသည္ ၾကယ္ျပန္႔သည့္သစ္ေတာ၊
ျမက္ခင္းျပင္မ်ား၊ ေရလွ်ံသည့္လင
ြ ္ျပင္မ်ား၊ တာေဘာင္းရိုးမ်ား၊ လမ္းနံေဘးမ်ား၊ အေႏွာက္အယွက္ျပဳသည့္ေနရာမ်ား၊
စြန္႔ေျမမ်ားႏွင့္အပူပိုင္းႏွင့္ပူေႏြးေသာေဒသမ်ားတြင္ရွိသည့္

ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားတို႔အတြက္ေပါင္းပင္မ်ားျဖစ္သည္။
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တိုင၀
္ မ္၊

ပစၥိဖိတ္ကၽြန္းမ်ား(ပီအိုင္အီးအာရ္)ႏွင့္

ဟာ၀ါရီတို႔တင
ြ ္

ထိုအပင္မ်ားကိုထိုးေဖါက္ျပန္႔

ပြားသည့္အပင္ႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ေပါင္းပင္မ်ားဟုေတြးေတာၾကသည္( ရွန-္ ဟူအာ ၀ူ et al. ၂၀၀၃)။အခ်ိဳ႔ေသာ စတိုင္လိုစန္သီ
မ်ိဳးစိတ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အက္စ္၊ ဂူအာနင္းစစ္ သည္စားက်က္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
ေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ဟုေတြးေတာဆင္ျခင္ၾကသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ၎သည္ၾကမ္း
ၾကဳတ္လန
ြ ္း၍

စားက်က္ေျမအျပင္ပိုင္းတို႔ကို

လြယ္ကူစြာထိုးေဖါက္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္(ေစာကင္စ္

၂၀၀၄)။

စတိုင္လိုစန္သမ
ီ ်ားသည္ စားက်က္မ်ားကိုလႊမ္းႏိုင္၍ ရည္ရွည္ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမဆီတင
ြ ္ အက္စစ္မ်ားလာျခင္း၊
သက္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳးပူးတြတ
ဲ ည္ရွိမႈႏွင့္ ေျမဆီတိုက္စားမႈတိုး တက္လာျခင္းစသည္တို႔ ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစသည္(ဂ်ံဳးစ္ et al.
၁၉၉၇)။ အျခားထိခိုက္နစ္နာေစသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားတြင္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္တည္ၿငိမ္မႈဆုံးရႈံးျခင္း၊ ၾသဇာဓါတ္ဆုတ္
ယုတ္ျခင္းႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားေျပာင္းလဲမ-ႈ ေပါင္းပင္မ်ား ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားျခင္း အပါအ၀င္တို႔ျဖစ္သည္( မားစ္ ႏွင့္
ေစာကင္စ္ ၂၀၀၄-၅၉)။

အာရာခ်ိစ္ ပင္တိုအီ - ပင္တို ေျမပဲ
ကဲ၊ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့! အနည္းဆုံးေတာ့ဤမ်ိဳးစိတ္သည္ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားပုံမရပါ။ ပီအိုင္အီးအာရ္ မွ၎အားႏႈန္း
ထား ၁ ေပးထားပါသည္၊ လုံၿခဳံသင့္သေလာက္ လုံၿခံဳပါသည္။ ဘေရာင္း ေဖၚျပသကဲ့သုိ႔ ၎တြင္အက်ိဳး ေက်းဇူး
မ်ားစြာရွိပါသည္၊ ထို႔ျပင္ မိုစက္မ်ာမွဖ်က္ဆီးသည့္ေျမဆီတိုက္စားမႈကိုကာကြယ္ႏိုင္သည့္ လွ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားသည့္
ေျမႀကီးကိုဖုံးေသာအပင္မ်ားေပါက္သည္။ ဤေကာက္ပင္ကိုအမ်ားအျပားစိုက္ပါ!

လီယူအာအဲနာ လီယူကိုစီဖါလာ
လီယူအာအဲနာ လီယူကိုစီဖါလာ သည္ အစိ္မ္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၏ အဓိကပံ့ပိုးသည့္အပိုင္းျဖစ္သည္။ အယ္ဒီတာမွ
ဘေရာင္း၏ေဆာင္းပါးထဲတင
ြ ္ လီယူအာအဲနာ လီယူကိုစီဖါလာ သည္အခ်ိဳ႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပင္းထန္စြာထိုးေဖါက္
သည့္

ဖ်က္ပိုးျဖစ္ေၾကာင္းမွန္ကန္စာြ မွတ္ခ်က္ေရးခဲ့ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ

အႏၱရာယ္ေပးသည့္ေပါင္းပင္ျဖစ္လာ၍

ေဒသတစ္ခုတင
ြ ္ စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္သည့္အပင္တစ္မ်ိဳးတည္းသာျဖစ္ေစသည္(မက္ နီးလီ ႏွင့္ စာခ်ယ္ ၂၀၀၃း၈၁)။
ပီအိုင္အီးအာရ္-မွ၎ကို "ျမင့္သည့္စန
ြ ္႔စားျခင္း"ဟုသတ္မွတ္၍ "တားျမစ္"ရမွတ္ေပးထားသည္။ "က်ယ္ျပန္႔၍ ထူထပ္
စြာ ေပါက္၍ မူလဟင္းသီးဟင္းရြက္အပင္မ်ား၏ေနရာကိုေနရာယူသည့္အပင္ျဖစ္၍ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ၾကြယ၀
္ မႈ ကိုနည္း
သြားေစ သည္--- ထူထပ္စာြ ဖြ႔စ
ဲ ည္းေပါက္ေရာက္၍ အျခားေသာအပင္မ်ားလုံး၀မပါပါ--- ကၽြဲႏြားတိရိစာၦ န္ေကၽြးရန္
စိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္အမင္းစားျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း တို႔ကိုျပဴလုပ္ရသည္၊ ကပ္လ်က္ရွိသည့္ေနရာ
မ်ားတြင္ သန္မာလြန္း၍ခုန္ ေက်ာျပန္႔ပာြ း၍ေပါက္သည္---ဟာဝါရီးတြင္ သဘာ၀အတိုင္းေပါက္၍ သာမန္အပင္မ်ား
ျဖစ္သည္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေျမနိမ့္ပိုင္၊ အပူပိုင္းမ်ားတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္မ်ားကိုဖုံးလႊမ္းသည္၊ လူေနမႈကိုအေႏွာက္
အယွက္ေပးသည္---- "
စီေအဘီအိုင္ - "ေျမရို္င္းမ်ားတြင္ ျပင္းထန္စာြ နယ္ခ်ဲ႔၍ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုဒုကၡေပးသည္--- ေတာင္အာဖရိကတြင္
အဆင့္ ၂အျဖစ္ေၾကျငာျခင္းခံရသည္--- ပူတို ရီကိုတင
ြ ္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းသည့္မ်ိဳးစိတ္ဟုစာရင္းသြင္း၍ ကၽြန္းမ်ား
အေပၚတြင္

ဒုကၡအေပးဆုံးေသာထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားမႈကိုျပဳသည္……

လုပ္ငန္းလုပ္ရန္အတြက္

ေျမေနယာနည္းသြား

ေစသည္-လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကဲ့သို႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္စားက်က္ေျမသို႔မဟုတ္စိုက္ပ်ိဳးမႈမျပဳဘဲပစ္ထားေသာ
ေျမမ်ား တြင္ ေပါင္းပင္မ်ားျဖစ္လာသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္---- အျခားေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္မ်ားကိုက်ဴးေက်ာ္
သျဖင့္

မ်ိဳးစိတ္ကျဲြ ပားျခင္းကိုနည္းေစသည္---မူလေနသူမ်ားကိုေရြ႔ေျပာင္းေစသူျဖစ္နို္င္သည္---ဟာ၀ါရီတင
ြ ္မူလသစ္

ေတာမ်ားကိုျပဳန္းေစသည္----
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မူလကနဦးအပင္မ်ားအားအရည္အေသြးက်သြားေစ၍အမ်ိဳးအစားတည္းမ်ိဳးတည္းျဖင့္သာထူထပ္

စြာေပါက္သည့္

အယ္လ္၊ လီအူကိုစီဖါလာ မ်ားအားနမူနာအျဖစ္ေတြ႔ႏိုင္သည္----ဂါနာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ရွားပါးစြာေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္မ်ိဳးစိတ္
မ်ားကို အၿပိဳင္ထိုးေဖါက္သည္----ဂြမ္ သို႔ ဗုံးက်ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္သစ္ေတာျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ေရးအတြက္
မိတ္ဆက္ခ့သ
ဲ ည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ မူလကနဦးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအားထူေထာင္ရန္အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္---မာရူရီတီယပ္စ္ တြင္ မူလသစ္ေတာဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္မ်ားအားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္အဟန္႔အတားျပဳသည္--- တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တိရိစာၦ န္အစာအျဖစ္မ်ားစြာအသုံး၀င္သည္၊ ေမြးျမဴေရးတိရိစာၦ န္မ်ားအတြက္ စားေနက်အစာမ်ား
တြငအ
္ လြန္အမင္းအသုံးျပဳပါက အဆိပ္ျဖစ္သည္"။
ဂ်ီအင
ို ္အက္စ္ဒီ - "‘ကမၻာ့အဆိုးဆုံး ရပ္ျခား/အျခားနိင္ငံမွ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ႏွံ႔လာသည့္မ်ိဳးစိတ၁
္ ၀၀’ အထဲတင
ြ ္စာရင္း၀င္
ပါသည္----အပင္မ်ိုဳးစိတ္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သိပ္သည္းထူထပ္သည့္ပုံစံဖြဲ႔ႏိုင္၍

တည္ေဆာက္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

၎အားဖ်က္ဆီးရန္ခက္ခသ
ဲ ည္---က်ယ္ျပန္႔သည့္ဧရိယာကိုအသုံးမ၀င္၊ မရႏိုင္သည့္အေျခအေနကိုျဖစ္ေစ၍ မူလေဒ
သပင္မ်ားကိုၿခိမ္းေျခာက္သည္---- အေႏွာက္အယွက္ကင္းသည့္ သစ္ေတာမ်ားတြင္ေနထိုင္သည့္ သက္ရွိတို႔ရွိသည့္
ေနရာကို က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္းကိုမသိရပါ--- ဥေရာပႏွင့္ အႏၱာတိကမွလ၍
ြဲ အျခားေသာတို္က္မ်ားရွိ တိုင္းျပည္
>၂၀

တို႔တင
ြ ္

ေပါင္းပင္ဟုတင္ျပၾကသည္---

လဟာျပင္၊

ကမ္းေျခႏွင့္

ျမစ္တေလ်ာက္ေနထို္င္သည့္ေနရာမ်ား၊

သဘာ၀မဟုတ္တဟုတ္ႏွင့္အျခားေသာအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္သည့္ေနရာသို႔မဟုတ္စြန္႔ပစ္ေျမမ်ား၊

စိုက္ပ်ိဴးေျမမ်ား

တြင္ေပါင္းပင္အျဖစ္ ရွိေနသည္---အပင္မ်ိုဳးစိတ္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သိပ္သည္းထူထပ္သည့္ပုံစံဖြဲ႔ႏိုင္၍ အခ်ိဳ႔ေသာေနရာ
မ်ားတြင္ မူလေဒသပင္မ်ား ကိုအစားထိုး၍ ေဒသတစ္ခုတင
ြ ္ေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား
ၿခိမ္းေျခာက္သည္ ----က်ယ္ျပန္႔သည့္ဧရိယာကိုအသုံးမ၀င္၊ မရႏိုင္သည့္အေျခအေနကိုျဖစ္ေစ၍ မူလေဒသပင္မ်ား
ကိုၿခိမ္းေျခာက္သည္။"

ဂလီရိစီဒီအာ စက္ပယမ္
ီယမ္
ဂ်ီအိုင္အက္စ္ဒီ ၏ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းသည့္စာရင္းတြင္မပါပါ။ ဤမ်ိဳးစိတ္သည္ အပူပိုင္းသစ္ေတာျပန္လည္ ထိန္းသိမ္း
ေရးတြင္ မူလေဒသပ်ိဳးပင္မ်ားကိုျပဳစုထိန္းသိမ္းရန္အလြန္အသုံး၀င္ပါသည္၊ ေရာေႏွာသစ္ေတာတြင္အလြန္ အသုံးျပဳ
ၾကသည္။
ပီအိုင္အီးအာရ္ -"ထုိးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းစြန္႔စားရျခင္းနည္းသည္---သီးသန္႔တစ္မ်ိဳးတည္းမတ္တပ္အသြင္ျဖင့္ႀကီးထြား ႏိုင္
သည္"[၎သည္ထိုသို႔ျပဳလုပ္သည္ကိုကၽြန္ပ္တစ္ခါမွ်မေတြ႔ဘူးပါ။]
စီေအဘီအိုင္

-

"ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းမႈ

အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုငသ
္ ည္၊

အတန္အသင့္

လွ်င္ျမန္စြာႀကီးသည့္

သို႔မဟုတ္

ျဖစ္ႏို္င္ေျခရွိသည့္မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည္----

သစ္ပင္-ပင္မႀကီးရွိသီးေတာင္မ်ားမွ

အေစ့မ်ားကို

၄၀

အမ္အထိျပန္႔လင
ြ ့္ေစႏိုင္သည္ ---ဂ်ာေမကာႏိို္င္ငံတင
ြ ္ အေႏွာက္အယွက္ေပးသည့္ ေျမႀကီးမ်ားအား နယ္ခ်ဲ႔ သည့္
ေပါင္းပင္ --- ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတင
ြ ္ေပါင္းပင္ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟုယူဆသည္။"

ဤေနရာမွ မည္သည့္ေနရာသို႔သာြ းမည္နည္း
လက္သုံးစကားျဖစ္ေသာ္လည္း

အသက္တာသည္

ညွိယူျခင္း

သို႔မဟုတ္

ညွိႏိႈင္းျခင္းမ်ားျဖစ္သည္

ဟူသည္မွာ

မွန္ပါသည္။ ကၽြႏ
ဲ ာြ းတိရစၦာန္စားေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားထိုးေဖါက္၀င္လာႏိုင္ေျခသည္ လက္ခံႏိုင္စရာမရွိပါ။ အေျခအေန
မ်ားစြာတို႔တင
ြ ္

ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းတတ္သည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုမိတ္ဆက္ျခင္းသည္

ကုန္က်မႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚ

ေစသည္၊

ဘေရာင္း၏စာဖတ္ပရိတ္သပ္မ်ားသည္ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ေနထိုင္လ်က္ရွိေကာင္းရွိမည္။ ေက်းလက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
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ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ဤထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည့္အပင္အမ်ား(အမ်ားဆံုးမဟုတ္ပါက)တို႔သည္တည္ေထာင္ၿပီး
သားျဖစ္ေနေသာ္လည္းမ်ားစြာအသုံးျပဳျခင္းမရွိေသးပါ။ ၎အားအသုံးျပဳျခင္းကို လူအမ်ားတို႔အားသိေစျခင္း သည္လို
အပ္မႈမရွိသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ျပန္႔သာြ းျခင္းကိုထိန္းႏိုင္ေကာင္းထိန္းႏိုင္မည္။ တဘက္တင
ြ ္ မၾကာခဏပင္မူလ ေဒသ
သတၱ၀ါမ်ားတို႔သည္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းလာနိုင္သည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိင
ု္ ္သည္၊ သို႔ေသာ္မူလ
ေဒသပင္မ်ားကိုသတိမမူၾကပါ၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အဓိကအသံုးျပဳရန္အတြက္တစ္ကမၻာလုံးတြင္ကၽြန္ပ္တို႔သည္ေ
ဒသထြက္မဟုတ္ သည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအားဘက္လိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မည္သည့္သက္ရွိကိုမဆို (တိရိစာၦ န္
အစာေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံပင္မ်ားသာမက)

မိတ္ဆက္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

ျပန္လည္မိတ္ဆက္ျခင္းျပဳ

သင့္မျပဳသင္သ
့ ည္

ကိုစဥ္းစားသည္အ
့ ခါ အခ်က္မ်ားစြာတို႔ကိုထည့္သင
ြ ္းစဥ္စားရမည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ရွိသည့္ သက္ရွိတို႔၏လမ္းေၾကာင္း ၎သည္ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းသည္ဟုလူသိမ်ားပါသလား၊ သို႔ျဖစ္ပါက မည္မွ်စြန္႔စားရမည္၊ မည္သုိ႔ထိန္းသိမ္းၾကသနည္း
(ဟူးမီ ၂၀၁၂)။ ရင္းျမစ္မ်ားရွိသည့္ အီးစီအိပ္ခ်္အိုကဲ့သို႔ေသာ အဲန္ဂ်ီအုိမ်ားတို႔သည္ သဂၤါမကင္းသည့္ေကာက္ပဲ
သီးႏွံမ်ားကို အားေပးမႈမျပဳမီ ေပါင္းပင္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေလ့လာသုံးသပ္မႈကို က်ယ္ျပန္႔စြာျပဳလုပ္သင့္သည္။ ထိုသ႔ို
စြန္႔စားမႈအကဲျဖတ္စီစစ္ေလ့လာသည့္ေဘာင္(ပုံစ)ံ မ်ားကိုရႏိုင္ပါသည္၊ ဒရစ္ကိုးလ္et al.

(၂၀၁၄-၁၆၆၂၅) တြင္က့ဲ

သို႔ျဖစ္၍ တိက်သည့္အ ေၾကာင္းအရာအျဖစ္လိုက္ေလ်ာ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ဇ၀
ီ ဆိုင္ရာလုံၿခံဳမႈမွ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အသစ္ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို မိတ္ဆက္
ရာတြင္ ေသခ်ာစြာဂရုစိုက္ျပဳလုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလြန္ေအာင္ျမင္၍ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ စီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈကို
သက္ေသ ျပႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္(စပရင္းဘြန္း et al. ၂၀၁၁)၊ သို႔ေသာ္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားတို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႔ၿပီး
ျဖစ္သျဖင့္ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ရန္ အလြန္နည္း၍ အလြန္ေနာက္က်ေနၿပီလား။ အမွန္အားျဖင့္ တင္းက်ပ္္သည္ဇ
့ ၀
ီ ဆိင
ု ္ရာ
လုံၿခံဳမႈသည္ ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုေပးႏိုင္သည္(စင္ဘာေလာ့ et al. ၂၀၁၃-၆၁၊ ကယ္လာ et

al. ၂၀၀၇)။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ပ္တို႔အမ်ားသည္ လုံေလာက္မႈမရွိ၍ ညံ့ဖ်င္းသည့္ ဇီ၀ဆိုင္ရာလုံၿခံဳေရးဖြဲ႔စည္းမႈျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ေနၾက၍ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအားလႊမ္းၿခံဳသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ေအာက္ေျခ၊ ေက်းရြာမ်ား
ႏွင့္စိုက္ကင
ြ း္ မ်ားတြင္

အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းမရွိပါ။

ထိုအေရးကိစၥမ်ိဳးတြင္

"လူတိုင္းသည္မိမိတို႔၏အျမင္ျဖင့္

မွန္သည္ဟုထင္သည့္အရာမ်ားကိုလုပ္ၾကသည္"ဟူသည့္ ဓေလ့လႊမ္းမိုးေနပုံရသည္။ အခ်ိဳ႔မွျပန္လည္ျငင္းဆိုပါသည္
"ကၽြန္ပ္သည္ပတ္၀န္းက်င္ကိုကာကြယ္ျခင္းထက္ လူထုမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကိုဦးစားေပးမည္" - သို႔ေသာ္ဤအရာသည္
သိသာစြာလမ္းလႊေ
ဲ န၍ ကိုယ္တိုင-္ ဆုံးရႈံးသည့္ျငင္းဆိုမႈျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသို႔ေသာဆန္႔က်င္သည္
သေဘာတရားမရွိ

-

ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ဆိုးသြမ္းေသာအရာသည္

ထိုပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္ေနထိုင္သည့္လူထုမ်ား

အတြက္ လည္းဆိုးယုတ္ ပါမည္။
မသကၤာဖြယ္ရာစြန္႔စားမႈလုပ္ေဆာင္ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိခိုက္ေစသည္၊
သိပၸံနည္းက်သည့္ အမ်ားစုသေဘာတူညီမႈမရွိသည့္အခါတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာအေျခခံသေဘာတရားမ်ား
သည္

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေပၚ

သက္ေသျပရန္ႀကီးေလးေသာတာ၀န္ျဖစ္ေစသည္(လုပ္ငန္းလုပ္

ေဆာင္မသ
ႈ ို႔မဟုတ္မ၀
ူ ါဒသည္ထိခိုက္မႈမရွိဟူေသာ)။ထိုသူတ(ို႔ ကၽြန္ပ္တို႔အပါအ၀င္) စြန္႔စားရသည့္အစပ်ိဳးမႈမ်ားကိုလုပ္
ေဆာင္မည့္

သူမ်ားတို႔မွ

ထိုအရာမ်ားတို႔သည္အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစသည္ကို

ရမည္။

12

ေသခ်ာေစရန္ျပဳလုပ္ရမည့္တာ၀န္ကိုယူ

"လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုသည္ လူသားတို႔၏က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္တို႔ကိုထိခိုက္ေစမည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ
မ်ားျဖစ္ေစသည့္အခါ အခ်ိဳ ႔ေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတရားမ်ားတို႔၏ဆက္သြယ္မႈတို႔သည္ သိပၸံ
နည္းက်စြာအျပည့္အ၀တည္ေဆာက္မႈမရွိပါကလည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ
ေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ားကိုျပဳုလုပ္သင့္သည္။"
ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားအေပၚ ၀င္းစပရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ဇန္န၀ါရီလ ၁၉၉၈
ယခုအခါတြင္ လူထုမ်ားမွစားက်က္မ်ားမွလတ
ြ ္ေျမာက္လာသည့္ေပါင္းပင္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုက်ခံၾကရ သည္
(ဒရစ္ကိုးလ္ et al. ၂၀၁၄)။ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားလုပ္ငန္းမွ အပင္သစ္မ်ားကိုဆက္လက္ဖန္တီး၊ အားေပး၍ လႊတ္ေပး
ၾကသည္၊

ထုသ
ိ ို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္

အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုမစဥ္းစားၾကပါ၊

ဥပေဒေၾကာင္းမရွိ

သို႔မဟုတ္ ေငြေရးေၾကးေရးကင္းရွင္းမႈမရွိဘဲလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဒရစ္ကိုးလ္ ႏွင့္ကက္ေဖါဒ္(၂၀၁၄)တို႔မွ
အသစ္ေသာစာက်က္အ

မ်ိဳးအစားမ်ားကိုစီစစ္သည့္အခါတြင္

ပတ္၀န္းက်င္

ဆိုင္ရာပ်က္စီးမႈျဖစ္ႏို္င္ေျခမ်ားကို

ပါထည့္သင
ြ ္းရန္ ႏွင့္ "ညစ္ညမ္းေစေသာ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူ ေပးေငြ" ျပစ္ဒဏ္ေပးစနစ္ကိုစတင္ရန္ အစိုးရမ်ားအား
တိုက္တန
ြ ္းသည္။

အလြန္ေကာင္းသည့္

စိတ္ကူး

ႀကံဆမႈျဖစ္ေသာ္လည္း

ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္

မၾကာမီအခ်ိန္တင
ြ ္

ျဖစ္လာမည္ကိုမျမင္ပါ - စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားတြင္ အလြန္အားႀကီးသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပရ
္ န္စိတ၀
္ င္
စားသူမ်ားရွိေနပါသည္။
ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းႏုိင္ေျခရွိသည့္မ်ိဳးစိတ္ကိုအားေပးရန္သို႔မဟုတ္လႊတ္ေပးရန္သင့္မသင့္ဟူသည့္ ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္မခ်မီႏွင့္

ပထမဆုံးစြန္႔စားရျခင္းကိုစီစစ္အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္

ကၽြန္ပ္တို႔ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္သားႏွင့္

တိုးခ်ဲ ႔လုပ္သားမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုေမးရန္ေမးခြန္းတခုမွာ "ကၽြန္ပ္သည္ ဤမ်ိဳးစိတ္မ်ားထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းသည့္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေနပါကေပၚေပါက္လာသည့္ကုန္က်မႈမ်ားကို ဤနိုင္
ငံတင
ြ ရ
္ ွိသည့္လူမ်ားက်သင့္ခံစားရမည့္ကုန္က်စရိ္တ္ကိုလိုလားစြာတရားဥပေဒႏွင့္အညီတာ၀န္ယူလိုပါမည္လား"။
ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္မိမိတို႔ကိုယ္တို္င္ထိုသို႔ေသာ

စြန္႔စားမႈကိုျပဳလုပ္သည့္

စိုက္ပ်ိဳးစီပြားေရး၊

အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရး

လုပ္သားမ်ားတို႔သည္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ဥပေဒအရတာ၀န္ယူသင့္သည္ဟု ထင္ပါ
သည္၊ ထို႔ျပင္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးတင္လည္းေငြေၾကးကုန္က်မႈအတြက္ထိုသို႔ျပဳလုပသ
္ င့္ပါသည္။
စြန္႔စားရမႈနည္း၍ ဆင္တူေသာအက်ိဳးေက်းဇူးရႏိုင္သည့္ မူလေဒသပင္မ်ားႏွငအ
့္ ျခားေသာေဒသရွိအပင္မ်ားကို စဥ္း
စားၾက ပါစုိ႔။ အီးစီအိပ္ခ်္အအ
ို ာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္သည္ဤသို႔ျပဳလုပ္ရန္စတင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ထိုး ေဖါက္
ျပန္႔ပာြ းမႈမရွသ
ိ ည့္ ဗာတီဗာ ျမက္(ခရီစိုပိုဂန
ြ ္ ဇီဇာနီအြိဳက္မ်ား)သည္ တိရိစာၦ န္အစာသီးႏွံပင္အျဖစ္ အတန္အသင့္ျဖစ္ႏိုင္
ေျခရွိသည္၊ သို႔ေသာ္ အထက္တင
ြ ္ေဖၚျပသည့္စြန္႔စားမႈမ်ားကိုယူေဆာင္လာျခင္းမရွိပါ။ထိုမ်ိဳးစိတ္ႏွင့္နီးစပ္သည့္အပင္
မ်ားကိုအာဖရိက၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ေနရာမ်ားစြာတို႔ တြင္မ်ားစြာေတြ႔ရသည္။၎တို႔၏မူလေပးေ၀မႈအျပင္ ေျမၾသဇာႏွင့္
ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းျခင္းျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း

၎တို႔ကိုစတင္လုပ္ေဆာင္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္သာမန္အတိုင္းအတာအထိ

ထိေရာက္စာြ ႏွင့္လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာအသုံးျပဳၾကသည္(ဥပမာ - ဂါနာႏိုင္ငံတင
ြ ္ စီ၊ နီဂရီကင္မ်ား (C. nigricans)ႏွင့္ ထိုင္း
ႏိုင္ငံတင
ြ ္ စီ၊ ႏီမိုရာလစ္မ်ား(C. nemoralis)။ အျခားေသာဥပမာမွာ အင္ဒိုနီးရွား အာလီဇီအာ(ပါရာစီရီအန္သီ

ဖါကာတာရီအာ(Paraserianthes

falcataria))ကို

အင္ဒိုနီးရွားအေရွ႔ပိုင္းႏွင့္

ပါပူ၀ါ

နယူးဂီနီ

တြင္သဘာ၀

ေပးေ၀မႈအတိုင္းအတာအတြင္းအသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္တရား၀င္အျမန္ဆုံးႀကီးထြားသည့္သစ္ပင္၊ ဤမ်ိဳး
စိတ္မ်ားသည္ေနရာသစ္မ်ားသို႔ မိတ္ဆက္ေပးသည့္အခါ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားလာတတ္သည္(ဥပမာ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္င)ံ ၊
သို႔ေသာ္ လီယူအာအဲနာ လီယူကိုစီဖါလာအတြက္သဘာ၀အတိုင္းအတာ ျဖင့္အားထိုးအသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ
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အဆိပ္ျဖစ္ေစမည့္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းႏိုင္သည့္ မူလေဒသရွိဆင္တူရုိးမားအပင္မ်ားကိုေဖၚထုတ္ရန္ တိုးခ်ဲလုပ္သားမ်ား
အား ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွငအ
့္ ေကာင္းဆုံးတြဲလက္လုပ္ေဆာင္ေစသည္။
ေနာက္ဆုံးတြင္ကၽြန္ပ္ညႊန္ျပလိုသည့္အခ်က္မွာ ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈႏွင့္စီးပြားေရးအတြက၀
္ န္ထုပ၀
္ န္ပိုးျဖစ္ေနေစကာမူ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေနေသးသည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ေခ်မႈန္းဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္! ကြဲျပားျခားနား
သည့္ယံုၾကည္မႈက်ယ္ျပန္႔စာြ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း

ေခ်မႈန္းဖ်က္ျခင္းနည္းပညာမ်ားသည္

ေခ်မႈန္းရန္က်ိဳးစားအားထုတ္

ႏိုင္သည္အထိတိုးတက္လာၿပီးျဖစ္သည္။ (ဂ်ီႏိုဗီစ(ီ ၂၀၁၁)သည္အခ်ိဳ႔ေသာၾကာရွည္စြာထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားေနသည့္ အရာ
မ်ားအပါအ၀င္တို႔ကိုေခ်မႈန္းဖ်က္ဆီးသည့္က်ိဳးစားအားထုတ္မႈ ၁၀၀၀ထက္မက ျပန္လည္သုံးသပ္မႈျပဳခဲ့၍ ၈၆%သည္
ေအာင္ ျမင္သည္ကိုေတြ႔ရွိခ့ရ
ဲ သည္။ ေျခမႈန္းဖ်က္ဆီးျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးသည္အလြန္ႀကီးမာႏိုင္သည္။ အယ္လင္ႏွင့္
သူ၏မိတ္ေဆြမ်ား(၂၀၁၀) တို႔မွ အေမရိကန္နိုင္ငံတင
ြ ္ အလြန္အမင္းထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည္ပ်ားရည္ စုတ္ပန္းမ်ားကို
ဖ်က္ဆီးေျခမႈန္းျခင္းျဖင့္ မႊားမ်ားမွျပန္႔ပာြ းကူးစက္သည္ေရာဂါမ်ားကို သိသာစြာနည္းသြားေစသည္ကို ေတြရ
႔ ၍ ေအာက္
ပါအတိုင္းမွတ္ခ်က္ခ်သည္-"ဇီ၀ဆိုင္ရာထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားျခင္းကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္ အပင္ႏွင့္သတၱ၀ါမ်ား သည္ လူသား
တို႔၏ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစသည့္ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ေပၚမႈဒုကၡမွ ကူညီႏိုင္ေကာင္းကူညီႏိုင္မည္" ျဖစ္နိုင္သည့္ေနရာ
တြင္ ေခ်မႈန္းျခင္းသည္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းျခင္းကိုရည္ရွည္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းထက္ ကုန္က်မႈမ်ားစြာ သက္သာေစသည္။
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတင
ြ ္ မိတ္ဆက္ေပးသည့္အပင္မ်ားအားအေစာပိုင္းတြင္ပေပ်ာက္ေစျခင္းျဖင့္ ကုန္က်မႈမွာ ေနာက္ပိုင္း
ပေပ်ာက္ေစျခင္းထက္ အဆေပါင္း၄၀နည္းသည္ကိုေတြ႔ရသည္(စင္ဘာ ေလာ့ et al. ၂၀၁၃-၆၁)။ ေခ်မႈန္းဖ်က္
ဆီးျခင္း အထူးသျဖင့္ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းသည္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပာြ းမႈ
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ ေဂဟစနစ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုျပန္လည္ေနရာယူေစႏိုင္သည္။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားႏိုင္သည့္မ်ဳိးစိတ္အားလုံးကိုတာျမစ္ျခင္းႏွင့္အားေပးျခင္းမျပဳႏိုင္သ
ျဖင့္အခ်ိဳ ႔တို႔ကိုမူမိမိတို႔အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာတြင္တားျမစ္သင့္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္အနည္းဆုံး ကၽြန္ပ္တို႔၏မ်က္
ျမင္အတိုင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကိအ
ု ျပည့္အ၀အသိေပးျခင္းျဖင္ဆ
့ က္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ကၽြန္ပ္သည္

မည္

သူ႔ကိုမွ်အရွက္မရေစလိုပါ၊ သို႔ေသာ္သီးျခားတိရစၱာန္အစာသီးႏွံပင္မ်ားႏွင့္အျခားေသာထိုး ေဖါက္ျပန္႔ပြား သည့္မ်ိဳးစိတ္
မ်ားကို

မည္သို႔အသုံးမည္ကိုစဥ္းစား၍

တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ၾကြယ၀
္ သည့္ေတြးေတာႀကံဆမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ေစလိုပါသည္။

လူထုဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရးလုပ္သားမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အမွ်ရည္ရွည္ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ေစနိုင္မည့္မ်ိဳးစိတ္ မ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးသည့္အခါ
တြင္ကၽြန္ပ္တို႔၏တာ၀န္ကိုေသခ်ာစြာစဥ္းစားသင့္သည္။ သတိလက္လြတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္၊ ပ်က္စီးဆိုးယုတ္
သည့္ရလဒ္ေပးမည့္အပင္မ်ားကိုသတိျပဳပါ၊ အက်ိဳးျပဳမည့္ အပင္မ်ားကိအ
ု ႀကံျပဳပါ။ သို႔မဟုတ္ပါက ကၽြန္ပ္တို႔က်ိဳးပမ္း
သည့္ပန္းတိုင္ကိုဆုံးရႈံးရပါမည္၊ ဤအရာသည္ ဘေရာင္း၏စာေစာင္တင
ြ ္ပါပါသည္- အသက္ေမြးမႈတိုးတက္ျခင္း။

မွတ္ခ်က္ - ကၽြန္ပ္သည္ အယ္လ္အီးေအဒီအာရွႏွင့္ ၎၏မိတ္ဘက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္အဓိက အႀကံဥာဏ္
ေပးေသာ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား- အထူးသျဖင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ ငံမ်ားႏွင့္
အာရွတင
ြ -္ အခက္အခဲရသ
ွိ ူမ်ားအားလည္းကူညီလိုပါသည္။ anura@wbt.org ျဖင့္ကၽြန္ပ္ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ ပါသည္။
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[အယ္ဒီတာမ်ား၏မွတ္ခ်က္ - ေအာက္တင
ြ ္ေဖၚျပထားသည့္အရာသည္ အီးစီအိပ္ခ်္အိုမွ အပင္- မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ သတိေပးျခင္းႏွင့္အေထာက္အကူျဖစ္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္သည္၊]

အပင္မ်ားကိုမိတ္ဆက္ျခင္း၏သဘာ၀ - အခ်ိဳ ႔ေသာသတိေပးမႈမ်ား။ အီးစီိအိပ္ခ်္အို စမ္းသပ္မႈအတြက္
အေစ့ထုပ္မ်ားကိုထုတ္လုပ္သည္။ မိမိတို႔လူထုအဖြအ
ဲ႔ စည္းတြင္ရွိသည့္အဖြ၀
ဲ႔ င္မ်ားအားအႀကံျပဳျခင္းမျပဳလုပ္မီအပင္မ်ား
ကို

ပထမဦးဆုံးစမ္းသပ္ရမည္ကိုေက်းဇူးျပဳ၍သတိရပါ။

မ်ားစြာေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္သားမ်ားသည္

"အံ့ၾသဘြယ္ရာ

နည္းပညာ မ်ား" ႏွင့္ "အံ့ၾသဘြယ္ရာ အပင္မ်ား" ကို စိုက္မည့္ေနရာမ်ားတြင္ သူတို႔အားလုံေလာက္သည့္စမ္းသပ္မႈႏွင့္
လက္ေတြ႔စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားမလုပ္မီမိတ္ဆက္ေပးၾကသည္။ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္ျပဳလုပ္သည္
မ်ားသည္ပင္လွ်င္

လက္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈကအ
ို ာမမခံႏိုင္ပါ။

အေတြးအေခၚသစ္မ်ားႏွင့္အပင္မ်ားကို

ေလ့လာမႈ
အလွ်င္

စလိုမိတ္ ဆက္ေပးျခင္းသည္ ျပင္းထန္သည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ႀကံဳရဖြယ္ရွိသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ ျပႆနာေပၚ
လာသည့္အခါ၊ ဖ်က္ပိုးသို႔မဟုတ္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္မႈ သို႔မဟုတ္ ကရိယာတန္ဆာမ်ားတြင္မွားယြင္းမႈ သို႔မဟုတ္
ဆီေလ်ာ္မႈမရွိသည့္အခါတြင္ အပင္သစ္မ်ား ကိုစိုက္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ကရိယာအသစ္မ်ားအတြက္ အရင္းအႏွးီ ထည့္
ၿပီးၾကလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္

စိုက္ပ်ိဳးသည့္မိသားစု

မ်ားတို႔သည္သာခံစားရမည္ျဖစ္သည္၊

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအလုပ္

သမားမ်ားမွာလည္း ေနာက္လာမည့္အေတြးအေခၚသစ္ႏွင့္ ဆန္းသစ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳ လုပ္လိုသည့္အခါမ်ားတြင္
အလြန္ခက္ခသ
ဲ ည္ကိုနားလည္လာၾကလိမ့္မည္။ လူမ်ားတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ ႏွင့္စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈမ်ား
ေပ်ာက္ကယ
ြ ္သာြ းလိမ့္မည္။
မိမိ၏ကိုယ္တိုင္စမ္းသပ္မႈကို

မ်ိဳးေစ့မ်ားအားလူထုမ်ားထံသို႔

က်ယ္ျပန္႔စြာမျဖန္႔မီျပဳလုပ္ျခင္းတြင္

အက်ိဳးမ်ားစြာရွိပါ

သည္။ လယ္သမားမ်ားသည္မိမိတို႔၏လယ္ယာေျမႏွင့္အခ်ိန္တို႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္အကုန္မခံမီ သင္သည္ သင္၏ေဒသ
တြင္ထိုအပင္ျဖစ္ပာြ းႏိုင္မႈရွိမရွိသိထားရမည္။ စမ္းသပ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ရာသီတင
ြ ္
ယုံၾကည္စာြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္အ
့ ေကာင္းဆုံးေသာ "ျပတင္းေပါက္"ကိုရွာႏိုင္မည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အိုမွ မ်ိဳးေစ့အနည္းငယ္
ကိသ
ု ာရရွိသည္၊ အပင္မ်ားျဖစ္ထန
ြ ္းပါကသင္သည္အျခားသူမ်ားအား မွ်ေ၀ရန္အေစ့မ်ားစြာရရွိလိမ့္မည္။
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အပင္မ

ျဖစ္ထန
ြ ္း၍အေစ့မ်ားမရပါကသင္၏ေဒသႏွင့္ဆီေလ်ာ္မႈမရွိျခင္း
ထက္သန္စာြ လက္ခံပါက

အီးစီအိပ္ခ်္အိုမွသင္တို႔အား

ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

မ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုစိတ္အား

စီပြားျဖစ္လုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ေဒသတြင္ အပင္သည္မ်ားစြာအက်ိဳးရွိပါက အျခားေသာရင္းျမစ္မ်ားမွ အေစ့မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေျမပိုမို မၾကယ္လာမီ
ရယူထားသင့္သည္။ မ်ိဳးရိုးကြျဲ ပားမႈသည္အင္အားႀကီးေသာအပင္မ်ားကိုသိသာထင္ရွားေစသည္သာမက ေရာဂါမ်ားက်
ေရာက္ပါကကာ ကြယ္ႏိုငသ
္ ည္။
စိုက္ပ်ိဳးမႈလုံး၀ဆုံးရႈံးျခင္းကိုေရွာင္ရွားျခင္းအျပင္အေသးစားစမ္းသပ္မႈမ်ားတို႔သည္သင့္ေဒသတြင္မ်ိဳးစိ္တ္တစ္ခသ
ု ည္
သင္အ
့ ား "ေပါင္းပင္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ" ရွိမရွိအကဲျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ သင္အားဒုကၡေပးေသာအပင္ျဖစ္မလာေစရန္ ပထမရာ
သီမ်ားတြင္

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို

ေသခ်ာစြာေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ကံမေကာင္းသည္မွာ

ေပါင္းပင္တစ္မ်ိဳး၏လကၡဏာႏွစ္မ်ိဳး

ျဖစ္သည့္ အေစ့မ်ားစြာထုတ္ျခင္းႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ခံႏိုင္ရည္ ရွိျခင္းတိသ
ု႔ ည္ အီးစီအိပ္ခ်္အို၏
မ်ိဳးေစ့ဘဏ္

တြင္လည္းရွိသည္။

ကၽြန္ပ္တို႔သည္ဤစြန္႔စားမႈကိုအလြန္သိပါသည္၊

အမွန္အားျဖင့္ကၽြန္ပ္တို႔သည္

စြန္႔စားရမႈအလြန္ ႀကီးသည့္ေပါင္းပင္ျဖစ္လာသည့္အခါထိုမ်ိဳးစိတ္ကိုပယ္ဖ်က္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မာေၾကာ၍မိမိဖာသာ
ထူေထာင္ႏိုင္သည့္အပင္မ်ားသည္ အေျခအေနမ်ားစြာတို႔တင
ြ ္ႀကီးမားသည့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္ ဥပမာအာဖရိကႏွင့္ ေဟတီတို႔၏ေလာင္စာအလြန္ရွားေသာေနရာ အခ်ိဳ ႔တို႔တင
ြ ္ သစ္ပင္တစ္ပင္သည္ ဖ်က္ဆီးသည့္
အရာျဖစ္ေနသည္။

စမ္းသပ္မည့္အေစ့အထုပ္အနည္းငယ္ကိုသာေပး

ပို႔ျခင္းသည္

အျခားေသာစိတ္ခ်ရသည့္

ေပါင္းပင္ကိုမိတ္ဆက္ျခင္းနည္းျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႀကံ ခ
႔ ိုင္လြန္းသည့္အပင္မ်ားကိုသိႏိုင္၍ ငယ္ေသာ
ဧရိယာမ်ားတြင္ထိန္းႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အီးစီအိပ္ခ်္အို၏မ်ိဳးေစ့ဘဏ္သည္ ေဒသပင္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း
စားပင္မ်ားကိုကမၻာ၏တစ္ေနရာ တြင္လက္ခံေပးသည္ကိုသတိရပါ။
ကၽြန္ပ္တိုထံမွ စမ္းသပ္မႈမ်ားအတြက္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုေတာင္းသည့္ ကြန္ယက္အဖြ၀
ဲ႔ င္မ်ားအားကၽြန္ပ္တို႔၏ပူးေပါင္း ေဆာင္
ရြကသ
္ ူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ဤအရာသည္ အေသးစိတ္စီစဥ္လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ရမည္ဟုမဆို လုိပါ
သို႔ေသာ္ သင္တို႔သည္ ကၽြန္ပ္တို႔ထံသို႔ ရိတ္သိမ္းၿပီးသည့္အခါတြင္ စာေရးအေၾကာင္းၾကားမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါ သည္၊
သင္တို႔၏

ေဒသႏွင့္

ဓေလ့ထုံးစံမ်ားတို႔ႏွင့္

ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္အေပၚသင္တို႔၏အျမင္မ်ားကိုေရးသား

ေပးပို႔ေစလို

ပါသည္။ မိ်ဳးေစ့စမ္းသပ္မႈပုံစ(ံ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ ႏွင့္စပိန္ဘာသာစကား) တို႔ကိုသင္တို႔၏မ်ိဳးေစ့ႏွင့္အတူ ေပးပို႔ပါသည္။
သင္တို႔၏ရလဒ္မ်ားကို ကၽြန္ပ္တို႔၏ စရင္းဇယားမ်ားတြင္ထည့္၍ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားေသာ သူမ်ားပိုမို
ေကာင္းမြန္သည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္ႏွင့္စိတ၀
္ င္စားသည့္သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္မွ်ေ၀ရန္အသုံးျပဳပါသည္။
ဤတင္ျပခ်က္မ်ားသည္အေညွာက္ေပါက္ျခင္းႏွင့္ေပါင္းပင္ျဖစ္ျခင္းျပႆနာမ်ားကိုသိေစသည္၊

ထို႔ျပင္ေအာင္ျမင္မိတ္

ဆက္ျခင္းႏွင့္လူထုမ်ားမွအပင္ကိုလက္ခံျခင္းကိုလည္းနားလည္ ေစသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္မ်ိဳးေစ့စမ္းသပ္မႈတင္ျပျခင္း
မ်ားအတြက၀
္ မ္းေျမာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အပင္မ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပး သည့္ရည္ရွည္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အီးစီအိပခ
္ ်္အို
၏လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈအေျခအေနကိုအထူးစိတ၀
္ င္စားပါသည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အို မွအပင္မ်ားကိုရရွိ၍ သင္တို႔ေဒသရွိ
လယ္ယာမ်ားႏွင့္ဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ျပန္၍ဆီေလ်ာ္သလိုအသုံးျပဳပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြန္ပ္တို႔ကိုအသိေပးပါ။
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