အီီးစီအပ
ိ ခ
္ ်္အိို အာရွ မွတတ
္ မ္ီးမ်ာီး
အမွတစ
္ ဥ္ ၃၆
ေအာက္တဘ
ိို ာ ၂၀၁၈

မ်ိ ီးေစ့တစ္ေစ့၏တန္ ီးိို
အေရွ႔ေတာင္အာရွတင
ြ ္ လူထအ
ို ေျချပ အဆင့္ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္မ်ာီးကြနယ
္ က္ကႀကီးိို ကီးီ ထြာီးလာရန္ျပ လိုပျ္ ခင္ီး
ပက္ထရစ္ ထေရီးလ္(အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အာရွမွ စိိုက္ပ်ိ ီးေရီးဆိိုင္ရာ ၀န္ထမ္ီးအ ႔၀
ြြဲ င္)

လူသာီးမ်ာီးအာီး စိိုက္ပ်ိ ီးေရီးဆိိုင္ရာ ရင္ီးျမစ္မ်ာီး်ားႏွင့္ ကၽြမ္ီးက်င္ီးမႈမ်ာီးေပီးေဆာင္ရန္အခြင့အ
္ လမ္ီးကိို ရွာေ ြ သည့္
အ ႔အ
ြြဲ စည္ီးတစ္ခအ
ို ေနျ င့္ ကၽြန္ပတ
္ ႔သ
ိို ည္ မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးဘက္သ႔ိို မၾကာခဏျပန္လွည့ရ
္ သည္ကိို မိမတ
ိ ႔က
ိို ိိုယက
္ ိို ေတြ႔
ျမင္ရပါသည္။ ကၽြန္ပတ
္ ႔သ
ိို ည္ သဘာ၀အေလ်ာက္၀တ္မႈန္ကူီးေသာမ်ိ ီးေစ့၊ ေဒသ်ားႏွင့္ ကိိုကည
္ ီရန္ျပ ျပင္ထာီး၍
မ်ာီးစြာအသိုီးမျပ ေသီးသည့္ တန္ ိိုီးရွိအပင္မ်ာီးအေပၚတြင္ အလင္ီးေရာင္ျ န္႔ေပီးျခင္ီး်ားႏွင့္ ဆန္ီးသစ္သည့္ တန္ ိိုီးနည္ီး
မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိသ
ို ိိုေလွာင္သည့္နည္ီးပညာမ်ာီးကိိုသေ
ို တသနျပ ျခင္ီးတိ႔၏
ို တန္ ီးိို ကိိုသက္ေသအျ စ္ အႀကီးကိမ္မ်ာီးစြာေတြ႔
ရွိခြဲ့ရသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ာီးသည္ ကမၻာတခြငရ
္ ွိ စာီးနပ္ရိကၡာ်ားႏွင့္ စိိုက္ပ်ိ ီးေရီးစနစ္မ်ာီးတိိုီးတက္လာေစေရီး အတြက္
ႀကီးကိ ီးစာီးစြမီး္ ေဆာင္မတ
ႈ ြင္ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို၏စြမ္ီးအာီးအိုတ္ျမစ္ခ်ေပီးသည့္ အစီအစဥ္မ်ာီးျ စ္သည္။
အီီးစီအိပ္ခ်္အိို သည္ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္လိုပ္ငန္ီးလည္ပတ္မသ
ႈ မိိုင္ီးကိတ
ို ည္ေဆာက္၍ ပထမဦီးစြာ

ေလာ္ရီဒါ ်ားႏွင့္ ယခိုအ

ခါ အာရွ်ားႏွင့္အာ ရိကတြင္ေဆာင္ရက
ြ လ
္ ်က္ရသ
ွိ ည္။ အီီးစီအိပ္ခ်္အိိုမွ လိိုအပ္ေသာသူမ်ာီး၏ လက္ထြဲသ႔မ
ိို ်ိ ီးေစ့မ်ာီး
ေရာက္ရေ
ွိ စရန္အတြက္

မိမိတ႔၏
ိို လိုပ္ငန္ီးပမာဏကိဆ
ို က္လက္တိိုီးျမွွင့္ေဆာင္ရက
ြ လ
္ ်က္ရသ
ွိ ည္။

၂၀၀၉ခို်ားႏွစ္တြင္

အာရွေဒသတြင္ီး အက်ိ ီးသက္ေရာက္မႈစင္တာ်ားႏွင့္ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္ကတ
ိို ည္ေထာင္ျခင္ီးျ င့္ အိမ္မ်ာီးတြငအ
္ သိုီးျပ ေန
သည့္ နယ္ပယ္ေဒသတြငီး္ တန္ ိိုီးရွိမ်ိ ီးေစ့မ်ာီး်ားႏွင့္ ေဒသအလိက
ို အ
္ ေရီးႀကီးကီီးမႈအေပၚတြင္မတ
ူ ည္၍ ျပ လိုပ္ေပီးသည့္
လက္ရွိအစီအစဥ္ျ င့္ ပထမေျခလွမီး္ ကိစ
ို တင္ခသ
့ြဲ ည္။ ယေန႔အထိ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို၏ ပထမဦီးဆိုီးေသာ နယ္ပယ္ေဒ
သဆိိုင္ရာ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္သည္လိိုအပ္မႈႀကီးကီီးမာီးလာသည့္ ေဒသတြင္ီး-လိိုက္ က္ေစမည့္ ျပ ျပင္ထာီးေသာမ်ိ ီးေစ့မ်ာီး၊
ကၽြန္ပတ
္ ႔၏
ိို ကြနယ
္ က္အတြငီး္ မွ သဘာ၀အေလ်ာက္၀တ္မႈန္ကူီးသည့္မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးတိ႔က
ို ိို လိအ
ို ပ္သေလာက္ေပီး်ားႏိိုင၍
္
၎၏ေအာင္ျမင္မသ
ႈ ည္ အသိပညာၾကြယ္၀ေၾကာင္ီးခိိုငမ
္ ာေစေသာအေထာက္အထာီးျ စ္ေစသည္။ ၂၀၁၇ခို်ားႏွစ္ တြင္
ေရြီးခ်ယ္ထာီးသည့္မတူညီေသာမ်ိ ီးစိတ္ ၁၇၅မ်ိ ီးမွ - ်ားႏိင
ို င
္ ၂၉်ားႏိိုင္ငအတြင္ီးရွိ အာရွမ်ိ ီး ေစ့ဘဏ္်ားႏွင့ဆ
္ က္ ်ားႏြြယ္ေဆာင္
ရြက္ေနသည့္ကြနယ
္ က္မတ
ိ ဘ
္ က္မ်ာီး - အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္စက
ိို ၍
္ ထိုတလ
္ ိုပသ
္ ည့္မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးျ င့္ - စမ္ီးသပ္မ်ိ ီး
ေစ့အထိုတ္ ၄၆၀၀ထက္မကျ န္႔ေ၀်ားႏိိုင္ခ့သ
ြဲ ည္!

ဤသိ႔ေ
ို သာေအာင္ျမင္မႈမ်ာီးကိိုရရွိေသာ္လည္ီး

အာရွ

တြင္ရသ
ွိ ည့္ မ်ာီးျပာီးလွွေသာပရိသတ္မ်ာီး၏ လိအ
ို ပ္မႈ
မ်ာီးကိို ျ ည့္စြက္ေပီးရန္အတြက္ လိုေလာက္မႈ မရွပ
ိ ါ။
ထိ႔ေ
ို ၾကာင့္ ဆက္လက္ႀကီးကီီးထြာီးလာေသာ လိိုအပ္မက
ႈ ိို
ျ ည့္ဆည္ီး်ားႏိိုင္ရန္ အတြကက
္ ၽြန္ပတ
္ ႔၏
ိို ကိိုယတ
္ ိိုင္ရွာေ ြ
ေ ၚထိုတ္မႈမ်ာီးလိိုအပ္ေနပါသည္။ ဤအရာသည္ ႀကီးကီီး
ထြာီးလာသည့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ာီးျ စ္သည့္ မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိို
နယ္ျခာီးစည္ီးျ တ္၍ယူေဆာင္ျခင္ီး၊ တင္ီးက်ပ္သည့္မ်ိ ီး
ပို၁။ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အာရွပင္မရိုီးရွသ
ိ ည့္ ခ်င္ီးမိိုင္ေျမာက္ပိိုင္ီးမွ
၄နာရီခန္႔ေ၀ီးသည့္ မြဲအိိုင္ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အာရွမ်ိ ီး်ိိုီးေစ့ဘဏ္။

ေစ့ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ မူလမ်ိ ီးစိတဆ
္ ိိုင္ ရာပစၥည္ီးမ်ာီးပိိုငဆ
္ ိိုင္
မႈ်ားႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္အျငင္ီးပြာီးမႈမ်ာီး

စသည္တ႔သ
ိို ည္

ကၽြန္ပတ
္ ႔အ
ိို ာီး အနာဂတ္မ်ိ ီးေစ့ ဘဏ္လိုပ္ငန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္ီး၍ တိက်ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာီးထာီးရွက
ိ ာ ေတြီးေတာဆင္ျခင္္ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ တြန္ီးအာီးေပီးေနပါသည္။
ဤေမီးခြန္ီးမ်ာီးသည္အက်ပ္အတည္ီး်ားႏွင့္ရင္ဆိိုငေ
္ နရေသာ ကၽြန္ပတ
္ ႔၏
ိို ကြနယ
္ က္နယ္ပယ္မ်ာီးတြင္ ကၽြန္ပတ
္ ႔ိို မည္သိုိ႔
ဆက္လက္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပီးရမည့္နည္ီးလမ္ီးမ်ာီးကိို စဥ္ီးစာီးရန္အတြက္ တြနီး္ ပိ႔လ
ို ်က္ရသ
ွိ ည္။

အီီးစီအပ
ိ ခ
္ ်္အ၏
ိို တို႔ျပန္မႈ
အထက္တြင္ေ ၚျပထာီးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ာီးသည္ အီီးစီအိပ္ခ်္
အိိုအာီး ်ားႏွစခ
္ -ို ခြြဲျခာီးသည့္ခ်ဥ္ီးကပ္နည္ီးကိိုအသိုီးျပ ရန္ အေျခ
ခအာီးျ င့္ပိုေ ၚေပီး၍ (၁) ကၽြန္ပတ
္ ႔၏
ိို နယ္ပယ္ေဒသ ဆိိုင္ရာ
မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္ကတ
ိို ိိုီးခ်ြဲ ႔ျခင္ီး ်ားႏွင့္ (၂) လူထအ
ို ဆင့္ မ်ိ ီး ေစ့ဘဏ္
မ်ာီး(community level seed banks (CLSB’s) ၏ ေဒသ
ဆိိုင္ရာကြနယ
္ က္မ်ာီး

ြြဲ႔စည္ီးေပီးျခင္ီးတိ႔ပ
ို ါ၀င္သည္။ မ်ိ ီးေစ့

ဘဏ္မ်ာီး(community level seed banks (CLSB’s) ၏
ေဒသဆိိုင္ရာကြန္ယက္မ်ာီး ႔ြြဲ စည္ီး ေပီးျခင္ီးတိ႔ပ
ို ါ ၀င္သည္။
ဤခ်ဥ္ီးကပ္နည္ီးကိိုမၾကာခင္ကစတင္ခ့ၿြဲ ပီျ စ္ၿပီီး

ပို၂။ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အာရွမိ် ီး််ိိုီးေစ့ဘဏ္တင
ြ ္စိိုက္ပ်ိ ီး
ထိုတ္လိုပ္သည့္ ေဒသေျပာင္ီးမ်ိ ီး။

မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္အသစ္တစ္ခက
ို ယ
ိို ခိုအခါတြငတ
္ ိိုီးခ်ြဲ႔
လ်က္ရွိပါသည္။ မၾကာမီကရရွိထာီး ေသာ ခ်င္ီးမိိုင္ၿမိ ႔ျပင္ရွိေျမသည္(ရိုီးခ် ပ္်ားႏွင့္ ၂၅မိနစ္သာေ၀ီးသည္) ကၽြန္ပတ
္ ႔အ
ိို ာီး
လက္ရွိလည္ပတ္ေနသည့္မြဲအိိုင္မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္ (ရိုီးခ် ပ္မွ ၄နာရီကာြ ေ၀ီးသည့္ေနရာတြင္ရွိသည္) မွတိိုီးခ်ြဲ႔ေဆာင္ရက
ြ ္
်ားႏိင
ို ရ
္ န္အခြငအ
့္ လမ္ီး ်ားႏွင့္ သင္တန္ီး်ားႏွင့္ သိုေတသနျပ လိုပ္ရန္အတြက္အသိုီးျပ ရန္ အေသီးစာီး လယ္ယာ ရင္ီးျမစ္ စင္
တာ (Small Farm Resource Center (SFRC) တစ္ခိုကိို တည္ေထာင္်ားႏိိုင္သည့္အခြင့အ
္ လမ္ီးေပီးသည္။ အသစ္
ျ စ္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည့္ ဤအာီးထိုတ္မသ
ႈ ည္ မ်ိ ီးေစ့ထိုတလ
္ ိုပ္မက
ႈ ထ
ိို င္ရွာီးစြာတိိုီးတက္ေစ၍ ကၽြန္ပ္

တိ႔၏
ို နယ္ပယ္ေဒသ ဆိိုင္ရာမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္၏ေယဘိုယ် ပမာဏသည္ကြနယ
္ က္အတြင္ီးလိိုအပ္ေသာမ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိို ေပီး
်ားႏိိုင္ပါသည္။ မ်ိ ီးေစ့ ဘဏ္တစ္ခိုကတ
ိို ိိုီးခ်ြဲ႔ သည့္အေဆာက္အဦီးတစ္ခအ
ို ေနျ င့္သာမက ဤေနရာသည္ ထပ္ေဆာင္ီး
စိိုက္ပ်ိ ီးေရီးဆိိုငရ
္ ာသရိုပ္ေ ၚျခင္ီး၊အသစ္တ္ထ
ီ ြင္ျခင္ီး်ားႏွင့္ကၽြန္ပ္တ႔မ
ိို ွ်ေ၀မည့္လိုပ္ငန္ီးမ်ာီးကိိုစီစစ္အတည္ျပ ရန္အတြက္
ထင္ရွာီးစြာ အေထာက္အကူျ စ္ေစမည္။

ပို၃။ ထိိုင္ီး်ားႏိိုင္င ခ်င္ီးမိိုင္ၿမိ ႔ အျပင္ဘက္၂၅မိနစ္သာေ၀ီးေသာ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အာရွအေသီးစာီးလယ္ယာ ရင္ီးျမစ္စင္တာအသစ္။
မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးပ်ိ ီးရန္ပ်ိ ီးခင္ီးထိုတ္လိုပ္မႈျပ လိုပ္ေနဆြဲ။

မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးအတြက္ က်ယ္၀န္ီးသည့္ အေအီး-သိိုေလွာင္ခန္ီးကိတ
ို ည္ေဆာက္ေပီးျခင္ီးျ င့္ မ်ိ ီးေစ့ထတ
ို လ
္ ိုပ္ရန္အတြက္
ေျမေနရာဧကပမာဏကိတ
ို ီးိုိ ေစ၍ ၿမိ ႔်ားႏွင့္ပိို၍နီီးစပ္ေစသည္။ ဤေနရာသည္ ကၽြန္ပတ
္ ႔၏
ိို ေဒသဆိိုင္ရာကြနယ
္ က္ကိို
ေဒသ်ားႏွင့က
္ ိိုက္ညီရန္ျပ ျပင္ထာီးသည့္မ်ိ ီးေစ့အမ်ိ ီးမ်ိ ီးရ်ားႏိိုင္သည့္ေနရာအျ စ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပီးမည္ျ စ္သည္။
ဤမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္ပမာဏႀကီးကီးီ လာသည္်ားႏွင့္အမွ်

ကၽြန္ပတ
္ ႔စ
ိို ိိုက္ပ်ိ ီး်ားႏိိုင္သည့္

မ်ိ ီးေစ့တိိုီးပြာလာၿပီီးပိိုမိိုျ န္႔ျ ီး်ားႏိိုင္မည္မွာ

ဧကန္အမွန္ပင္ျ စ္သည္။ ကၽြန္ပ္တ႔သ
ိို ည္ ေဒသတြငီး္ မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိိုေရႊ ႔သည့္အခါ ျ စ္လာမည့္စိန္ေခၚမႈ်ားႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္ီး
ရွေ
ိ ဒသမ်ာီးတြင္ေရြီးခ်ယ္ရန္ထပ္ေဆာင္ီးမ်ိ ီးေစ့မ်ာီးလိအ
ို ပ္မည္ကိိုစဥ္ီး္ီးစာီးမိၾကပါသည္။

ထိ႔ေ
ို ၾကာင့္

ေဒသဆိင
ို ္ရာ

ျ န္႔ျ ီးမႈဗဟိိုအျ စ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသျ င့္ ဤအသစ္ေသာအာရွမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္သည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ်ားႏွင့္အျခာီးေသာ
လူထိုအဆင့္မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္မ်ာီး (စီအယ္လအ
္ က္စ္အ)ီ ကိစ
ို ိုစည္ီးထာီးသည့္ ကြနယ
္ က္ကိိုအေထာက္အပ့ေပီးပါမည္။
ပရက္စ္ပေတီးရီီးယန္ ဆာေလာင္မတ
ြ သ
္ ိပ္ျခင္ီး စီမခ်က္၊ အေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ အဂရိအ
ို ီကေ
ိို လာ္ဂ်ီ လန္ီးနင္ီး အလိိုင္ီး
ယန္႔(Agroecology Learning Alliance of SE Asia ALiSEA)၊ စတီီး၀ပ္ရစ
ွ ္ ေ ါင္ေဒီးရွင္ီး ်ားႏွင့္ တစ္ဦီးခ်င္ီးအလွ ရွင္
မ်ာီးတိ႔၏
ို ရက္ေရာစြာပ့ပိိုီးမႈေၾကာင့္ဤကြနယ
္ က္သည္

စတင္ႀကီးကီီးထြာီး

က်ယ္ျပန္႔လာၿပီျ စ္ပါသည္။

တႀကီးကိမလ
္ ွ်င္

မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္တစ္ခိုျ င့္စတင္ေနပါသည္။
အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အာရွသည္ ညြန္ၾကာီးသည့္သင္တန္ီးတစ္ခိုတြင္၀န္ေဆာင္မႈေပီးေန၍ စြမ္ီးရည္ျမွင့တ
္ င္ေရီးတာ၀န္ ်ားႏွင့္
မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္၀န္ထမ္ီးမ်ာီး၏ၾကိ ီးပမ္ီး္ီးမႈမ်ာီးကိအ
ို ဆင့္သတ္မတ
ွ ္တြြဲ က္္ကာ (စီအယ္လ္အက္စအ
္ )ီ အင္အာီး ပိမ
ို ျိုိ မင့္လာ
ရန္ျပ လိုပ္မည္။ ထိိုသ႔ေ
ိို အာင္ျမင္စာြ ျပ လိုပ္ျခင္ီးျ င့္ ေအာက္ပါတိ႔၌
ို အက်ိ ီးသက္ေရာက္မႈရွိမည္။ (၁) ကၽြန္ပတ
္ ႔၏
ိို မ်ိ ီး
ေစ့မ်ာီးကိို ရ်ားႏိိုင္သည့္အခါ နယ္ပယ္ေဒသတြင္ီးရွိ မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိို ကာကြယတ
္ ာီးဆီီး်ားႏိိုင္မည္။ (၂)ကြနယ
္ က္အတြင္ီး
အက်ိ ီး ျ စ္ေစမည့္မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိို ပိို၍မွ်ေ၀်ားႏိိုင္မည္။ (၃) ေဒသတြငီး္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ မ်ိ ီးေစ့ ဘဏ္ တစ္ခိုတင
ြ ္ မ်ိ ီးစိတ္

မ်ာီးပ်က္စီီးသည့္ ကပ္ဆက
ိို ္ေရာက္ပါက ကာကြယ္ေပီး်ားႏိိုင္မည္။

(၄)

ေဒသတြင္ီး သိ႔မ
ို ဟိုတ္ နယ္ပယ္ေဒသ

၀န္ီးက်င္အတြငီး္ ေကာက္ပြဲ သီီး်ားႏွဇီ၀ေျပာင္ီးလြဲမက
ႈ ေ
ိုိ ်ားႏွီးေကြီးေစမည္။

ျမန္္မာ်ားႏိိုငင
္ မွအျပင္သ႔က
ိို န
ြ ယ
္ က္တစ္ခတ
ို ီးိို လာျခင္ီး
ြ႔ၿ ိ ီးမႈ်ားႏွင့္ ဆန္ီးျပာီးေသာနယ္ပယ္ေဒသတစ္ခတ
ို ြင္ လြယက
္ ူ၍ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္တစ္ခသ
ို ည္ အေျခအေန
်ားႏွင့္ ၎၏လည္ပတ္လသ
ိို ည့္ဆ်ားႏၵအေပၚတြင္မတ
ူ ည္ၿပီီးအလြန္ျခာီးနာီးပါသည္။ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို၏ကမၻာ လိုီးဆိိုငရ
္ ာ
လယ္ ယာစိက
ို ္ပ်ိ ီးေရီးတြင္ ကၽြန္ပတ
္ ႔သ
ိို ည္မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္တစ္ခက
ို ိို ထူီးျခာီးေသာ လူတစ္ကိိုယစ
္ ာ၀င္ေပါက္ရွိေသာ အ
ေအီး ေပီး -သိိုေလွာင္ခန္ီးယူနစ္ ျ င့္စီမေဆာင္ရြကသ
္ ည္။ ၎သည္ အပူခ်ိန္်ားႏွင့္စိိုထင
ိို ္ီးမႈကတ
ိို က
ိ ်စြာထိနီး္ ခ် ပ္ ်ားႏိိုင္၍
တစ္ခ်ိန္တည္ီးတြင္ မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိို ်ားႏွစ္ေပါင္ီးမ်ာီးစြာသိိုေလွာင္ရန္အတြက္သင့္ေလ်ာ္သည္။ ထိိုင္ီး်ားႏိိုင္ငရွိ ကၽြန္ပတ
္ ိို႔
၏နယ္ပယ္ ေဒသဆိိုင္ရာ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္တြင္ ရႈပ္ေထြီးမႈပိိုနည္ီးေသာမ်ိ ီးေစ့သေ
ိို လွာင္ခန္ီးျ င့္လိုပ္ ေဆာင္သည္။ ၎မွာ
အခန္ီးငယ္မ်ာီး ခြြဲကာ အေအီးေပီးသည့္ စနစ္ -“ ခူီး-ေဘာ့” ကရိယာ်ားႏွင့္ စပေရီး စနစ္ျ စ္သည္။

ကၽြန္ပတ
္ ိ႔ို

ကြန္ယက္အတြင္ီးရွိ

မိတဘ
္ က္အ ႔အ
ြြဲ စည္ီးမ်ာီးမွ

ြန္ီးထည့္ထာီးေသာ အခန္ီး

ပိုစတူျပ လိုပ္်ားႏိိုင္၍

အကိုနအ
္ က်

ခ်ားႏိင
ို သ
္ ည့္ ဒီဇိိုင္ီးပိုစျ င့္ျပ လိုပ္ထာီး ျခင္ီးျ စ္သည္။ သိို႔ေသာ္လည္ီး ေငြေၾကီးမတတ္်ားႏိိုင္သူမ်ာီး်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
နည္ီးပညာမ်ာီးနည္ီးပါီးသည့္ေဒသမ်ာီး၊ အာီးထာီးေလာက္သည့္ လွ်ပ္စစ္မရွသ
ိ ည့္ေနရာမ်ာီးအတြက္ ကၽြန္ပတ
္ ႔သ
ိို ည္
နယ္ပယ္ေဒသတြင္ီးရွိ ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္ မ်ာီးထပ္ေဆာင္ီးရွာေ ၊ြ စစ္ေဆီး၍ စမ္ီးသပ္မႈမ်ာီးျပ လိုပရ
္
သည္။ ဤသိ႔ိုျပ လိုပရ
္ ာတြင္ အပူခ်ိန္တည္ၿငိမ္မႈ ရွိရန္အတြက္ ေျမ-အိတ္ တည္ေဆာက္စနစ္မ်ာီး်ားႏွင့္ ရႊ႔ေစီးေရစ
လာီးျမ ပ္ျခင္ီး၊ တြနီး္ အာီးရွသ
ိ ည့္ ေလဟာနယ္ကိို ပတ္သည့္နည္ီးပညာမ်ာီး်ားႏွင့္ မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိို ေျခာက္ေသြ႔ေစရန္
ေဒသတြင္ရရွိ်ားႏိိုင္သည့္အေျခာက္ခပစၥည္ီး စသည္တ႔ပ
ိို ါ ၀င္သည္။
လက္ရွိအခ်ိနအ
္ ထိ အေျခခက်သည့္မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္မ်ာီးအလိုပလ
္ ိုပ္်ားႏိိုင္မည့္ လမ္ီးေၾကာင္ီးကိို ႔်ားႏ
ြြဲ ိိုင္သည့္ နယ္ပယ္တစ္
ေၾကာတြင္ ဒိုတိယ်ားႏွင့္တတိယေရြီးခ်ယ္မႈတ႔က
ိို ိိုေပါင္ီးစပ္အသိုီးျပ လ်က္ရသ
ွိ ည္။ ျမန္မာ်ားႏိိုင္ငရွိ ဧရာ၀တီတင
ိို ္ီးေဒသႀကီးကီီး
တြင္ ျမန္မာ်ားႏိိုင္င်ားႏွစ္ျခင္ီးအသင္ီးခ် ပ္်ားႏွင့္ တြြဲ က္္၍ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္ကြနယ
္ က္ပဏာမ အဆင့္မ်ာီးစတင္ခြဲ့ၿပီီးျ စ္သည္။
၂၀၁၇ ခို်ားႏွစ္မွစ၍ အလာီးအလာေကာင္ီးသည့္ မ်ာီးစြာေသာမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္မန္ေနဂ်ာမ်ာီးကိို ထိိုင္ီး်ားႏိိုင္ငရွိ အီီးစီ အိပ္ခ်္အိို
အာရွမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္တြငထ
္ ာီးရွ၍
ိ လူထအ
ို ဆင့္မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္ တည္ေထာင္ျခင္ီး၊ လိုပ္ငန္ီးလည္ပတ္ျခင္ီး၊ ေထာက္ပျခင္
့ ီး၊
်ားႏွင့္ထိနီး္ သိမ္ီးျခင္ီးတိ႔က
ို ိို ေလ့က်င့္သင္ၾကာီးေပီးသည္။ သက္ဆိိုင္ရာေဒသအသီီးသီီးသိ႔ျို ပန္သည့္ အခါတြင္ ကြနယ
္ က္
၏ ပထမဦီးဆိုီးေသာမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္ကိိုတည္ေထာင္သည္။ ထိိုသ႔ျိို ပ လိုပ္ရာတြင္ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို မွကမ္ီးလွမ္ီးသည့္ဆန္ီး
သစ္ေသာသီီးျခာီးတြဘ
ြဲ က္မမ
ႈ ်ာီးကိိုအေျခအေနအရ ထူီးျခာီး သည့္ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာအစီအ စဥ္မ်ာီးျ င့္ျပ လိုပသ
္ ည္။

ပို ၄။ ေစာမူီး လာီး(ခါီးဟြဲလူ စိိုက္ကြင္ီးမွ မ်ိိုီးေစ့ဘဏ္မွ၀န္ထန္ီး) မွ

လူ

ေျမအိတ္ျ င့္မၾကာမီကေဆာက္လိုပ္ထာီးသည့္ မ်ိ ီးေစ့သိိုေလွာင္ခန္ီး

ပို ၅။ ခါီးဟြဲလူ စိိုက္ကြင္ီးရွိမ်ိ ီးေစ့ထိုတ္လိုပ္သည့္စိိုက္ကြက္မ်ာီး။

ကိိုျပသေနပို။

ပို ၆။ ေနာ္ေဒါရစ္ (ခါီးဟြဲလူ စိိုက္ကြင္ီးမွမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္၀န္ထမ္ီး)
အသစ္ေဆာက္ထာီးသည့္ ဆိိုလာ မ်ိ ီးေစ့အေျခာက္လွမ္ီးစင္ေဘီး
တြင္မတ္တတ္ရပ္ေနပို။

လူထအ
ို ေျချပ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္အတြငီး္ ၾကည့္ရျႈ ခင္ီး
ထိိုင္ီး်ားႏိိုင္ငတြင္ ကၽြန္ပတ
္ ႔၏
ိို မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္မ်ာီးၿပီီးဆိုီးမႈ်ားႏွင့္ အထြကမ
္ ်ာီးကိို ်ားႏွစ္လတာၾကည့္ရႈၿပီီးေနာက္ ျမန္မာ်ားႏိိုင္င၊
ပိုသိမ္ေျမာင္ီးျမ အ ႔မ
ြြဲ ွ ေဒသခမန္ေနဂ်ာမ်ာီးျ စ္ၾကသည့္ ေစာမူီး လာီး်ားႏွင့္ ေနာ္ေဒါရစ္တ႔သ
ိို ည္ ခါီးဟြဲလူ စိိုကက
္ ြင္ီး
ရင္ီးျမစ္ဌာနသိ႔ျို ပန္လာခြဲသ
့ ည္၊ ထိိုေနရာသည္ သူတ႔အ
ိို လိုပလ
္ ိုပ္ခသ
့ြဲ ည့္ေနရာျ စ္၍ လူထိုအဆင့္မ်ိိုီး ေစ့ဘဏ္ကမ
ိို ိမိ

တိ႔ို ဘာသာထူေထာင္ထာီးသည့္ေနရာျ စ္သည္။ ဤမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္သည္ ပတ္၀န္ီးက်င္ရွိလထ
ူ ိုတရပ္ လိုီးအာီးအရည္အ
ေသြီးရွေ
ိ သာမ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိိုေပီး်ားႏိိုင္ရန္ရည္ရယ
ြ ္ပါသည္။
ထိိုင္ီး်ားႏိိုင္ငရွသ
ိ င္တန္ီးတြင္မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္္၀န္ထမ္ီးမ်ာီးထမွရခြဲသ
့ ည့္နည္ီးပညာမ်ာီးကိျို ပန္လည္ီးအသိုီးျပ ၍

မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္

“အေအီးခန္ီး”ကို ေျမ-အတ္ တည္ေဆာက္ျခင္းနည္းျဖင့္တည္ေဆာက္ခခ့ရာတြင္ နမ့္၍တည္ၿငမ္မႈရသည့္အပူခ န္ကို အ
သိုးျပဳခခ့သည္။ ျမင့္ထားသည့္ထတ
ို ္လိုပမ
္ ႈစက
ို ္ကက
ြ ္မ ားတြင္ မ ဳးေစ့မ ားကိုပ ဳးရန္ႏင့္မ ဳးေစ့ဘဏ္မ ားသ႔ေ
ို ပးပ႔ရ
ို န္ စိုက္
ပ ဳးမႈမ ားျပဳလိုပသ
္ ည္၊ ကြျခ ပားေသာမ ဳးစတ္အမ ဳးမ ဳးကိုစက
ို ္ပ ဳးရာတြင္ ေဒသခမတ္ဘက္လယ္သမားမ ားအား အသိုး
ျပဳရန္ အစီအစဥ္မ ားဆြလ
ခ က္ရသည္။ ဤစိိုက္ကင
ြ ္ီးသည္ ဇ်ားႏၷ၀ါရီလတြင္ အီီးစီအပ
ိ ခ
္ ်္အိို အာရွမွ မ်ိ ီးေစ့စေ
ို ဆာင္ီးျခင္ီး
အလိုပ္ရိုေဆြီးေ်ားႏြီးပြြဲျပ လိုပသ
္ ည့္ေနရာျ စ္၍ ဒါဇင္မ်ာီးစြာေသာေဒသခလယ္သမာီးမ်ာီး်ားႏွင့္ျပည္တင
ြ ္ီး ႔ၿြ ိ ီးေရီးလိုပသ
္ ာီး
မ်ာီးတိ႔အ
ို ာီး လိုပင
္ န္ီးခြငအ
္ တြင္ီး ေလ့က်င့္သင္ယူေစျခင္ီး်ားႏွင့္ မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးသန္႔စင္သည့္နည္ီးစနစ္မ်ာီး၊ သိိုေလွာင္သည့္
နည္ီးပညာမ်ာီး်ားႏွင့္မ်ိ ီးေစ့ဆိိုငရ
္ ာဇီ၀ေဗဒတိ႔က
ို ိို သင္ယူရရွခ
ိ ြဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ေျခာက္လမွ်သာၾကာၿပီီးေနာက္ခါီးဟြဲလူ
သိ႔ေ
ို နာက္ဆက္တၾြြဲ ကည့္ရႈစစ္ေဆီးမႈအတြက္ျပန္လာသည့္အခ်ိနတ
္ ြင္

ဤမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္္၏တိိုီးတက္မႈရလဒ္

ေၾကာင့္

မ်ာီးစြာအ့ၾသၾကသည္။ ေကာင္ီးေသာမိတ္ဘက္်ားႏွင့္ အလိုပလ
္ ိုပ္ရသည့္ အင္အာီးကိိုျပန္လည္သတိရလာၾကသည္။
အက်ိ ီးရလဒ္ကသ
ိို တိျပ မိေသာ စိိုကက
္ ြင္ီးမ်ာီးတြငအ
္ လိုပ္လိုပသ
္ ည့္ အလိုပ္သမာီးမ်ာီး၊ လူထတ
ို စ္ခိုအတြင္ီး၊ ဆက္
သြယ္ေဆာင္ရက
ြ ္မတ
ႈ ႔သ
ိို ည္ ကြနယ
္ က္လိုပင
္ န္ီးမ်ာီးတြင္ ကၽြန္ပတ
္ ႔လ
ိို ိုပ္ငန္ီး သင္ၾကာီးေပီးရန္ရွာေ သ
ြ ည့္လူအမ်ိ ီးအ
စာီးမ်ာီးျ စ္သည္။
ခါီးဟြဲလူမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္မ၀
ွ န္ထမ္ီးမ်ာီးသည္သိုေတသန်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္ီးေဆာင္ရြက္ၾကၿပီီးကၽြနပ
္ ္တ႔တ
ိို ိိုီးခ်ြဲ

႔ေဆာင္

ရြကလ
္ ်က္ရသ
ွိ ည့္က်င့္စဥ္အခ်ိ ႔တိို႔ကအ
ိို တည္ျပ စစ္ေဆီးရန္်ားႏွင့္ ကြင္ီးဆင္ီးစမ္ီးသပ္မႈျပ ရန္ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို ကိက
ို ည
ူ ီ
လ်က္ရသ
ွိ ည္။ ေျမအိတ္မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္မ်ာီး၊ျမ ပ္ထ
္ ာီးေသာေျမတိိုငက
္ ီမ်ာီး်ားႏွင့္ ေတာင္ေစာင္ီးမ်ိ ီးေစ့က်င္ီးမ်ာီး တိ႔၏
ို သိို
ေလွာင္မအ
ႈ ေျခအေနမ်ာီးစစ္ေဆီးအကြဲျ တ္ရန္ ေဒသဆိိုင္ရာအေသီးစာီးလက္ေတြ႔စမ္ီးသပ္မတ
ႈ စ္ချို ပ လိုပလ
္ ်က္ရွိ
သည္။ အာီးလိုီးတိ႔သ
ို ည္ ခ်ိတ္ပတ
ိ ္ထာီးျခင္ီးမရွသ
ိ ည့္မ်ိ ီးေစ့မ်ာီး်ားႏွင့္ ေလအလိုပတ္ထာီးသည့္မ်ိ ီးေစ့မ်ာီး ကိို ျပ ျပင္စီမ
ထာီးသည့္

စက္ဘီီးဘမ္ဘာေလစိုပစ
္ က္ျ င့္ခ်ိတ္ပတ
ိ ္ျခင္ီးကိအ
ို သိုီးျပ ်ားႏိႈင္ယွဥ္ထာီးေသာမ်ိ ီးေစ့မ်ာီးျ စ္သည္။

ဤ

“စိုေပါင္ီးေရာေ်ားႏွာထာီးျခင္ီးမရွိသည့္ သိုေတသနသည္” ကၽြန္ပတ
္ ႔၏
ိို ကြနယ
္ က္သ႔ိို ေခတ္မ၍
ွီ ေရြီးခ်ယ္်ားႏိိုင္မႈမ်ာီးကိေ
ို ပီး
်ားႏိိုင္သည့္ အီီးစီအပ
ိ ္ခ်္အိို၏ တတ္စြမ္ီးမႈတြင္ အလြနအ
္ ေရီးပါသည့္ အစိတ္အပိိုင္ီးျ စ္သည္။

ေရွ ႔သ႔ဆ
ိို က္လမ
ွ ီး္ ျခင္ီး
ခါီးဟြဲလူမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္သည္ လူထိုအဆင့္မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္မ်ာီးကိို ေပါင္ီးစပ္
ထာီးသည့္ကြနယ
္ က္နမူနာတစ္ခိုျ စ္၍ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီီး ယာီး်ားႏွင့္ ိလိ
ပိိုင္်ားႏိိုင္ငရွိမ်ာီးစြာေသာ ဆိိုကမ
္ ်ာီးမွပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရက
ြ ္လ်က္ရွိ သည္။
နယ္ပယ္ေဒသ တ၀ွမ္ီး လိုီးတြင္ရွိေနၿပီီးျ စ္၍ ကၽြန္ပတ
္ ႔အ
ိို ေနျ င့္ တည္
ေထာင္မ၊ႈ ဆက္သြယမ
္ ႈမ်ာီးတိ႔တ
ို ြင္အကူအညီေပီးရန္ေမွ်ာ္ လင့္လ်က္ ရွိ
ၿပီီး ေနာက္ ထပ္ေျမာက္မ်ာီးစြာတိ႔၏
ို စြမ္ီးရည္ကတ
ိို ည္ေဆာက္ရာတြင္
ပို ၇။ ျမန္မာ်ားႏိိုင္င၊ ရန္ကိုန္ၿမိ ႔ျပင္ရွိ ရည္ရွည္တည္တ့
ေသာ စိိုက္ပ်ိ ီးေရီး သင္တန္ီး စင္တာ တြင္ရွိသည့္
လူထိုအဆင့္ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္အသစ္။

ကူညီရန္ျ စ္သည္။

ပို ၈။ ဘြန္ီးေဆာင္ (အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အာရွ၀န္
ထမ္ီး အ ႔၀
ြြဲ င္)မွရည္ရွည္တည္တ့ေသာ

စိိုက္ပ်ိ ီးေရီးသင္တန္ီး စင္တာ တြင္ရွိသည့္
ေျမေစီးဘေလာက္တိုီးမ်ာီးျ င့္
ေဆာက္ထာီးသည့္
မ်ိ ီးေစ့သိိုေလွာင္ခန္ီးအသစ္ကိို

ကၽြန္ပတ
္ ႔သ
ိို ည္ နယ္ပယ္ေဒသရွအ
ိ သစ္ေသာမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္်ားႏွင့္ အေသီးစာီးလယ္ယာရင္ီးျမစ္စင္တာကိအ
ို သိုီးျပ ၍ မိတ္
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆီးေနပို။

ဘက္အ ႔အ
ြြဲ စည္ီးမ်ာီးကိို သင္တန္ီးေပီးျခင္ီး၊ ဆန္ီးသစ္ေသာေရြီးခ်ယ္မႈမ်ာီးကိို လက္ေတြ႔သရိုပ္ေ ၚျပသျခင္ီး ်ားႏွင့္ ကိုန္
က်စရိတသ
္ က္သာသည့္ အသစ္ေသာနည္ီးပညာမ်ာီးစမ္ီးသပ္ျခင္ီးတိ႔က
ို ိိုျပ လိုပ္ျခင္ီးျ င့္ လြန္ခြဲ့ေသာတစ္်ားႏွစ္ တြင္ရခ
ွိ ြဲ့
ေသာစိတက
္ ူီးထက္သာလြန၍
္ ခ်ြဲ ႔ထြင္်ားႏိိုင္မည္ျ စ္သည္။ မိတဘ
္ က္မ်ာီးျ င့္ဆက္သယ
ြ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ ၍
္ ပိိုမိိုထိ ေရာက္
သည့္နည္ီးလမ္ီးမ်ာီးျ င့္ လိုပ္ပိိုင္ခင
ြ ့တ
္ ိိုီးတက္ေစျခင္ီးသည္ ကၽြန္ပ္တ႔ရ
ိို ွာေ ေ
ြ နေသာအရာျ စ္သည္။ ထိိုသ႔ျိို ပ လိုပ္
ေပီးျခင္ီးျ င့္ ကၽြန္ပတ
္ ႔၏
ိို ေက်ီးလက္ရွိမတ
ိ ဘ
္ က္အ ႔အ
ြြဲ စည္ီးမ်ာီး၏လူေနမႈဘ၀၊ ရိုပ္ပင
ိို ္ီးဆိိုငရ
္ ာ်ားႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရီး ဆိင
ို ္ရာ
တိ႔အ
ို ေပၚ ထာ၀ရအက်ိ ီးသက္ေရာက္မႈရမ
ွိ ည္ကက
ိို ၽြန္ပတ
္ ႔သ
ိို ိပါသည္။ အသစ္ေသာလိိုအပ္သည့္ ပစၥည္ီးအ ေဆာက္
အဦီးမ်ာီးကိိုတည္ေထာင္ရာတြင္ ထိိုမွ်ေလာက္တီးိို တက္မႈရွိေသာ္လည္ီး ေနာက္ထပ္လိုပ္စရာမ်ာီးစြာရွိေနပါ ေသီး
သည္! ကၽြနပ
္ ္တ႔သ
ိို ည္ အသစ္ေသာ ေျခလွမ္ီးတစ္ခိုစအ
ီ တြက္ဆိုေတာင္ီး၍ သင္တ႔သ
ိို ည္လည္ီးထိိုနည္ီးတူ ျပ လိုပ္ၾက
မည္ဟိုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အာရွ၏ အေသီးစာီးလယ္ယာရင္ီးျမစ္စင္တာ်ားႏွင့္ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္တ႔ိို သည္
မ်ာီးစြာအက်ိ ီးသက္ေရာက္မႈ ေပီး်ားႏိိုင္စမ
ြ ္ီးရွသ
ိ ည့္ေနရာတစ္ခိုျ စ္်ားႏိိုင္ရန္အတြက္ ကၽြနပ
္ ္တ႔၏
ိို ေက်ာေထာက္ ေနာက္
ခ်ားႏွင့္ ကၽြန္ပတ
္ ႔ိို ်ားႏွင့္အတူယွဥလ
္ ်က္ေလွ်ာက္လွမ္ီးကာ ပါ၀င္ၾကရန္ေတာင္ီးဆိိုပါသည္။

