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ေကာင္းကင္ယံတြင္ ၾကယ္မ်ား လင္းလက္ေနၾကသည္။ ၾကယ္ေရာင္စံု လင္းလက္ေနေသာ ညတြင္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အာဆီယံ အေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ မိန္းမလွကၽြန္းသည္ ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားကို ဖက္တြယ္၍
နတ္သမီးတစ္ပါး အသြင္ျဖင့္ တိတ္ဆိတ္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္။ မိန္းမလွကၽြန္းဆီသို႔
ခပ္သုတ္သုတ္ေလွာ္ခတ္ေနေသာ ငွက္ခတ္ေလွ တစ္စီးေပၚတြင္ လူႏွစ္ေယာက္ စကားတီးတိုး
ေျပာဆိုေနၾကသည္။
“မနက္ျဖန္စားဖို႔အတြက္ ေလွတစ္စီးေတာ့ ရေအာင္ခုတ္ရမယ္။ ညအခ်ိန္ဆိုေတာ့ ေႁမြအႏၱရာယ္လည္း
သတိထားၿပီး ခုတ္ရမယ္” ဦးျမေမာင္က သားျဖစ္သူကို ေလသံတိုးတိုးျဖင့္ ေျပာလိုက္သည္။
ဦးျမေမာင္တို႔မိသားစုသည္ ဧရာ၀တီတိုင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းၿဗဲႀကီးေက်းရြာတြင္ မိသားစုငါးဦးႏွင့္အတူ
ေနထိုင္ၾကၿပီး ဂဏန္းေထာင္၍ ေရာင္းခ်စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳခဲ့ၾကသည္။
ဂဏန္းမ်ား ရွားပါးလာ၍ ထင္းခုတ္ေရာင္းခ် ၀မ္းစာရွာေဖြရျပန္သည္။
“ေရလုပ္ငန္းလုပ္ရတာ အဆင္မေျပဘူး။ အရင္လို အထိမိမရွိေတာ့ဘူး။ ဂဏန္းေတြ ရွားလာၾကၿပီ။ အဆင္ေျပ
သလို ေဗာက္လုပ္ (ႀကံဳရာအလုပ္) ကို လုပ္စားရျပန္ေတာ့လည္း အဆင္မေျပဘူး” ဦးျမေမာင္ ပင္လယ္ႀကီးကို
မ်က္ႏွာျပဳထိုင္ရင္း ေတြးလာခဲ့သည္။
ဦးျမေမာင္တို႔ မိသားစုနည္းတူ ဂဏန္းရွာ၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳရေသာ ေရလုပ္သားမိသားစုမ်ား မွာ
မိန္းမလွကၽြန္း၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ေက်းရြာ စုစုေပါင္း ၂၂ ရြာရွိၿပီး အဆိုပါရြာမ်ားသည္
ေရလုပ္ငန္းျဖင့္ အဓိကထား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ရြာတစ္ရြာတြင္ လယ္လုပ္
ငန္းလုပ္ကိုင္သူ လယ္ပိုင္ရွင္ မ်ား သံုးပံုပံုတစ္ပံုခန္႔သာရွိ၍ အမ်ားစုမွာ ဂဏန္းမ်ား ရွားပါးလာ၍ ထင္းခုတ္
ေရာင္းခ်ျခင္း အလုပ္ကို လုပ္ၾကရ သည္။
နာဂစ္မတိုင္မီ ဂဏန္းေတြေပါတဲ့အခ်ိန္တုန္းက ဂဏန္းေထာင္ျခင္းက အထိမိ ေကာင္းခဲ့သည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁
ေသာင္းခြဲဖိုးေလာက္ ရခဲ့ၾကသည္။ အခုေတာ့ ဂဏန္းေတြရွား၊ အလုပ္အကိုင္ေတြ အဆင္မေျပ ၾကေတာ့။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အာဆီယံ အေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခါကာဘိုရာဇီ၊ အင္းေတာ္ႀကီး၊
ရွမ္းျပည္နယ္
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ အင္းေလးကန္၊ မံုရြာခ႐ိုင္ အေလာင္းေတာ္ကႆပ၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ဘိုကေလး ၿမိဳ႕နယ္
မိန္းမလွကၽြန္း၊ တနသာၤရီတိုင္း လန္ပိကၽြန္းဟူေသာ အာဆီယံအေမြအႏွစ္ ခုနစ္ခုရွိသည့္အနက္တြင္
မိန္းမလွကၽြန္းက တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ သားရဲတိရိစၦာန္ႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ား ေပါက္ေရာက္မႈတြင္
တစ္ခိ်န္က နာမည္ႀကီးခဲ႔ေသာ မိန္းမလွကၽြန္း ေဘးမဲ့ေတာသည္ ၃၃,၇၇၉ ဧကရွိၿပီး ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္အလ်ား
၁၆ မိုင္၊ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ၆ မိုင္ ရွည္လ်ားသည္။ ရွားပါးသစ္ခြမ်ဳိးစိတ္၊ ေရခ်ဳိေရငန္ စပ္ မိေက်ာင္းမ်ား၊
ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ား၊ ေတာ၀က္၊ ေမ်ာက္၊ ဖ်ံ၊ ေတာေၾကာင္၊ ေတာေခြးအပါ၀င္ ေတာ ႐ိုင္းတိရိစာၦန္ ၁၄ မ်ဳိးႏွင့္
ငွက္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၁၁၇ မ်ဳိး၊ ငါးမ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၅၁ မ်ဳိး၊ ပုစြန္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၁၂မ်ဳိး၊ ဂဏန္းမ်ဳိးစိတ္ ၉ မ်ဳိး၊
ဒီေရေတာမ်ဳိးစိတ္ ၂၉ မ်ဳိး ေပါက္ေရာက္ေၾကာင္း မိန္းမလွကၽြန္း ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
သားရဲတိရိစၦာန္ႏွင့္ သဘာ၀ ဒီေရေတာမ်ား ေပါက္ေရာက္ေသာ မိန္းမလွကၽြန္းကို အစိုးရက ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္
ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခဲ့စဥ္က ဒီေရ ေတာမ်ား ၅၀
ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ထိ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း မိန္းမလွကၽြန္း ေတာအုပ္ႀကီး ဦးေဇာ္ထူးေအာင္က မိန္းမလွကၽြန္း
ပ်က္စီးမႈစာရင္းမ်ားကို ရွင္းျပသည္။
“နာဂစ္ၿပီးလို႔ ဒီေရေတာေတြကို အစိုးရက ျပန္ၿပီး ထိန္းသိမ္းမႈေတြ လုပ္ေပးတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီေရ
ေတာေတြ
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ျပန္ၿပီး အေျခအေန ေကာင္းလာတယ္။ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ျပန္ၿပီး ရွိလာတယ္။ သစ္ခုတ္တာေတြ ရွိေနတဲ့
အတြက္ မိန္းမလွကန္းက ပ်က္စီးလာရျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု ဆိုသည္။
ဒီေရေတာမ်ား ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးၿပီး၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္က်
ေရာက္ႏုိင္ျခင္း၊ ကုန္းေန၊ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ ရွားပါးသတၱ၀ါမ်ား မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္ေၾကာင္း
ဇီ၀မ်ဳိးစံု၊ မ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း (BANCA) မွ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေဇာ္လြန္းက
ဒီေရေတာမ်ား ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အက်ဳိးဆက္ကို သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။
“ဒီေရေတာေတြဟာ သဘာ၀ေဘးနဲ႔ သက္ရွိသက္မဲ့ေတြရဲ႕ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းဖို႔
လိုတယ္။ ဒီေရေတာေတြ မရွိေတာ့ရင္ ဒီေရေတာေတြမွာေနတဲ့ ဂဏန္းေတြ၊ ငါးေတြ ရွားပါးၿပီး သဘာ၀ေဘး
အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ရင္ ပိုၿပီး အေျခေနဆိုးသြားနိုင္တယ္”ဟု ဒီေရေတာမ်ား၏ အေရးပါမႈမ်ား အေၾကာင္းကို
ရွင္းျပသည္။
မိန္းမလွကၽြန္းအနီးရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေရလုပ္သားမ်ားသည္ ထင္းခုတ္ျခင္းကို အိမ္သံုးထင္းအျဖစ္ မဟုတ္ဘဲ
မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ထင္ေရာင္းျခင္းျဖင့္ ၀မ္းစာရွာေဖြရၿပီး အလ်ားေပ၂၀ ရွည္ေသာ ငွက္ ခတ္ေလွ
တစ္စီးသည္ ၅၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ရရွိ၍ ဂဏန္းဖမ္းျခင္းထက္ ပို၍ အဆင္ေျပၾကသျဖင့္ ထင္းခုတ္ ေရာင္းခ်
စားေသာက္ အသက္ေမြး ၀မ္းက်ာင္းျပဳရျခင္း ျဖစ္သည္။
အိမ္ေျခ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေသာ ေခ်ာင္းၿဗဲႀကီးေက်းရြာသည္ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ခဲ့စဥ္က တစ္အိမ္လွ်င္
တစ္ေယာက္ႏႈန္းျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဒီေရေတာမ်ား၏ အေရးပါမႈကို သိေသာ္လည္း ထင္းခုတ္ရျခင္း
အေၾကာင္းကို ယခုကဲ့သို႔ ရွင္းျပသည္။
“ဒီေရေတာေတြ အေရးပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးတယ္ဆိုတာကို သိပါတယ္။
သဘာ၀ေဘး က ေနာက္မွ စား၀တ္ေနေရးက အခုရင္ဆိုင္ေနရတာ။ စား၀တ္ေနေရးက ပိုၿပီး
အဓိကက်တဲ့အတြက္ ထင္းခုတ္ ရတာပါ”ဟု ဒီေရေတာမ်ား၏ ထ ဖအေရးပါမႈကို ေရလုပ္သားမ်ား
သိေသာ္လည္း လက္ရွိ မိသားစုရင္ဆိုင္ေနရေသာ ၀မ္းေရးအေၾကာင္းကို ေျပာသည္။
ေရလုပ္သားမ်ားသည္ ထင္းေရာင္းရန္အတြက္ ကဒံုကနိႀကိဳး၀ိုင္းႏွင့္ မိန္းမလွကၽြန္းတြင္ ထင္းခုတ္ျခင္းကို
တစ္လည္း စီေျပာင္းလည္း ခုတ္ယူေရာင္းခ်ၾကၿပီး ထင္းခုတ္ရာတြင္ သစ္ေတာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၿပီး
သစ္ေတာဥပေဒ အရ အေရးယူ ေထာင္ခ်ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း ကဒံုကနိေက်းရြာမွ
ကိုေအာင္ျမင့္ျမတ္က ဘ၀ႏွင့္ ရင္းၿပီး မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေျဖရွင္းရေသာ ေအာက္ေျခလူ
တန္းစားမ်ား၏ ဘ၀ၾကမ္းၾကမ္းကို ရင္ဖြင့္ေျပာျပသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ ထင္းခုတ္လို႔ေထာင္က်တဲ့လူ ငါးေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ တျခားရြာေတြကေထာင္က်တဲ့
လူေတြလည္းရွိခဲ့တယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ေတာေခါင္းနဲ႔ညႇိၿပီး အဆင္ေျပလို႔ ျပန္လြတ္လာတာလည္း ရွိတယ္။
ေထာင္ က်တဲ့လူေတြလည္း က်သြားၾကတယ္”ဟု ဆိုသည္။
မိန္းမလွကၽြန္း သားရဲတိရိစၦာန္ ေဘးမဲ့ေတာကို စတင္ထိန္းသိမ္းခ်ိန္မွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လံုေလာက္ေသာ
ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားမရွိခဲ့သျဖင့္ ကၽြန္းေပၚရွိ သားရဲတိရိစၦာန္မ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ား
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေတာအုပ္ႀကီး ဦးေဇာ္ထူးေအာင္က
ေျပာသည္။
ပ်က္စီးေနေသာ မိန္းမလွကၽြန္း ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ရွင္းျပသည္။
ဒီေရေတာမ်ား ခုတ္ျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ မိန္းမလွကၽြန္းအနီးရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀
ေက်ာ္မွာ ေရလုပ္ငန္း လုပ္ရာတြင္ ငါးမ်ားရွားပါးလာျခင္း၊ ဂဏန္းအထိအမိမ်ား နည္းပါးလာျခင္းတို႔ႏွင့္ႀကံဳ
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မိန္းမလွကၽြန္းေပၚက ထင္းခုတ္သမား
သတင္းရင္းျမစ္ > ဖိုးစိုးသူ(ကံမ)
ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၉ နာရီ ၂၅ မိနစ္

ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ ဒီေရေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ထိုေက်းရြာမ်ားတြင္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ေလာင္စာအျဖစ္
အသံုးျပဳ
ေသာ တစ္ေမာင္းသစ္မ်ဳိး၊ ကနစိုးသစ္မ်ဳိး၊ ေရသမန္းသစ္မ်ဳိး၊ မဒမသစ္မ်ဳိး၊ သေယာသစ္မ်ဳိးမ်ားကို
ထင္းေလာင္စာ
ေလ်ာ့ခ်ရန္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ FFI အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သစ္ပင္ႏွင့္ သားရဲ တိရိစၦာန္မ်ား
ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ထင္းေလာင္စာ ေလ်ာ့ခ်သံုးစြဲရန္ အစီအစဥ္ကို Asean Centre for Biodiversity မွ ယူ႐ိုေဒၚလာ ငါးေသာင္းႏွင့္
အဂၤလန္အေျခစိုက္ Fauna and Flora International (FFI) မွ ယူ႐ိုေဒၚလာ ၂ ေသာင္း ၇ ေထာင္ စုစုေပါင္း
ယူ႐ို
ေဒၚလာ ၇ ေသာင္း ၇ ေထာင္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွစတင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္
ေနၾကေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတိရိစၦာန္ႏွင့္အပင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (FFI) မွ အစီအစဥ္
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္လြန္းက ဆိုသည္။
“မိန္းမလွကၽြန္းနဲ႔ ဒီေရေတာေတြ ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ ထင္းေလာင္စာ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖို႔အတြက္
ေလာင္စာေလ်ာ့ခ်တဲ့ မီးဖိုေတြ အသံုးျပဳခိုင္းၿပီး ေရလုပ္သားေတြအတြက္ ဂဏန္းေမြးဖို႔အတြက္
စီးပြားေရးအေျချပဳ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို လုပ္ေပးေနၿပီ”ဟု ဒီေရေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးေနေသာ
သဘာ၀ေဂဟစနစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းျပသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းႀကီး ေက်းရြာအုပ္စုျဖစ္ေသာ
ေခ်ာင္းၿဗဲႀကီးေက်းရြာ၊
ေဂြးေခ်ာင္းႀကီးေက်းရြာမ်ားသို႔ ႏွစ္,ႏွစ္ခန္႔ အၾကာအထိ ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ျပည္တြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕စည္းမ်ားက အကူညီမ်ား လာေရာက္ ေပးၾကေသာ္လည္း
ေရလုပ္သားတို႔၏ စား၀တ္ေန
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း မရွိေသးပါ။
သားရဲတိရိစၦာန္ ေဘးမဲ့ေတာျဖစ္ေသာ မိန္းမလွကၽြန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲမ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ား၊
ရွားပါး ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံု၍ ၎တို႔အား ထိေရာက္ေသာ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ၿပီး Eco Toursim
သဘာ၀ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာပါက ေဒသခံတို႔၏ လူမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား
ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း FFI မွ စီမံကိန္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သူ ဦးေဇာ္လြန္းက ရွင္းျပသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒသခံ ေရလုပ္သားမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးမွာ အခက္ခဲေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕စည္း ၁၀ ခုေက်ာ္မွ လာေရာက္၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေန
ၾကေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမရွိၾကဘဲ ေဒသခံတို႔၏ ဘ၀မ်ားမွာ မူလအေျခေနတိုင္းသာ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္း
ေနရဆဲသာ ျဖစ္ပါသည္။
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