ျမစ္ေတြဘယ္ေရာက္သြားလဲ
သတင္းရင္းျမစ္ > ေအာင္မင္း ဘာသာျပန္ဆုိသည္
ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၁၂ မိနစ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရလိုအပ္ခ်က္အလ်င္အျမန္ႀကီးထြားလာျခင္းက ၎ရဲ႕ျမစ္ေခ်ာင္းေတြအေပၚမွာ ႀကီးမားတဲ့
အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေနပါၿပီ။
ျမစ္တစ္စင္း ဘယ္လိုဆံုး႐ံႈးသြားသလဲလို႔ ေမးလာခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ အေျဖေပးႏိုင္မွာပါ။
လြန္ခဲ့တဲ့
ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းမွာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျမစ္ေခ်ာင္းေပါင္း ၂၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ျမစ္၀ွမ္းအက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၀၀ အထက္ရွိတဲ့ ျမစ္ေပါင္း ၅၀,၀၀၀ ရွိ တယ္လို႔
၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္းနဲ႔ ေနာင္ ႏွစ္သံုးဆယ္အၾကာမွာ ၂၃,၀၀၀ ေအာက္သာ
ရွိေတာ့တယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ စာရင္းအင္း၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ စစ္တမ္းတစ္
ခုမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒီကိန္းဂဏန္းေတြဟာ ရွန္ဟိုင္းျပည္နယ္အတြင္းက ေနရာအမ်ားစုကို ေရေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ ဟူအန္ပူ
ျမစ္ထဲမွာ ယခုႏွစ္မတ္လအေစာပိုင္းက ၀က္ေသေကာင္ ၁၆၀,၀၀၀ ေလာက္ေပါေလာေမ်ာပါေနတာကို
အစိုးရမွရွင္းျပဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီကိန္းဂဏန္းေတြ ေပၚလာတာပါ။ ထို႔အတူ ၎လအတြင္းမွာပဲ
စီခမ္းျပည္နယ္ထဲက နန္ဟီျမစ္ထဲမွာ ဘဲအေသေကာင္ ၁၀၀၀ ေလာက္ေမ်ာပါလာတာကို ေတြ႕ခဲ့ရျပန္ ပါတယ္။
ယခုလို ျမစ္ေခ်ာင္းပမာဏ ကြာျခားသြားတာကို တရား၀င္ရွင္းလင္းခဲ့တာေတြမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ ျခင္းနဲ႔
အေစာပိုင္းမွတ္တမ္းမွတ္ သူေတြရဲ႕အမွားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
အတြင္း ျမစ္ေခ်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခန္းေျခာက္သြားခဲ့တယ္ဆိုတာနဲ႔ ေရျပတ္လတ္ျခင္းဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အဓိကျပႆနာတစ္ခုဆိုတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။
ထို႔အျပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာေရျပတ္လတ္မႈ အခံရဆံုး ႏိုင္ငံ ၁၃ ႏိုင္ငံထဲက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို
ကုလသမၼဂႏိုင္ငံမ်ားအဖဲြ႕ အဆိုအရ သိရပါတယ္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ခုကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕စုစုေပါင္းရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုက
ေရျပတ္လတ္မႈနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ၎တို႔အနက္မွ ၿမိဳ႕ ၁၁၀ ဟာဆိုရင္ ဆိုးရြားတဲ့ေသာက္သုံးေရ
ျပတ္ေတာက္မႈနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေက်းလက္ေဒသက လူေတြအတြက္ကေတာ့ ပိုဆိုးပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ေဖာ္ျပခ်က္
တစ္ခုမွာ
ေက်းလက္ေဒသမွာ ေနထိုင္ေနသူ သန္း ၃၀၀ ေလာက္ဟာ သန္႔ရွင္းတဲ့ေသာက္သံုးေရကိုမရ ရွိၾကဘူးလို႔
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ယခုလို အေျခအေနေတြကို ပိုဆိုးသြားေစတာကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေနတဲ့
စီးပြားေရးအျပင္ စက္႐ံုေတြနဲ႔စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ေရလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာျခင္းတို႔ပါပဲ။ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ
ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းက
ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတစ္ရပ္လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ အေရးဆိုင္ရာအဖဲြ႕မွ Ma Jun က ဆိုပါတယ္။
“ျမစ္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတယ္ဆိုတာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနတာပါ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ျမစ္ေတြယခုလို
အမွန္တကယ္
ေပ်ာက္ဆံုးေနရျခင္းဟာ ေရအရင္းအျမစ္ေတြကို အလြန္အကၽြံအသံုးခ်ျခင္းေၾကာင့္ပါ။ အဓိကအက်ဆံုး
အေၾကာင္း အရင္းကေတာ့ ေျမေအာက္မွာတည္ရွိေနတဲ့ ေရသယံဇာတေတြကို အလြန္
အကၽြံသံုးစဲြျခင္းေၾကာင့္ပါ။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္းကလည္း အဓိကက်တဲ့အျခား အေၾကာင္း
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ျမစ္ေတြဘယ္ေရာက္သြားလဲ
သတင္းရင္းျမစ္ > ေအာင္မင္း ဘာသာျပန္ဆုိသည္
ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၁၂ မိနစ္

အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သစ္ေတာေတြျပဳန္းတီးသြားျခင္းက ေတာင္ေပၚေဒသေတြ မွာ
မိုးရြာသြန္းမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေစလို႔ပါ” ဟု ၎ကရွင္းျပ ခဲ့သည္။
မိုးေခါင္ျခင္းႏွင့္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း ျပႆနာမ်ားအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ရင္ဆိုင္ေျဖ
ရွင္းခဲ့ရၿပီး
ျဖစ္သည္။
၁၉၃၁ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းက ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ လူေပါင္းတစ္သိန္းခြဲနဲ႔
ေလးသန္းအၾကား
ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။
ဆိုးဆိုးရြားရြား မိုးေခါင္ရာမွတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ၁၉၅၈-၁၉၆၁ အငတ္ေဘးကပ္ႀကီးအတြင္းမွာလည္း
လူေပါင္း ၁၅ သန္းေလာက္ ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။
ကမၻာ့အႀကီးဆံုးဆည္ႀကီးျဖစ္တဲ့ “ျမစ္က်ဥ္းသံုးသြယ္” ကို ရန္ဇီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၂၀၀၈
ခုႏွစ္ မွာ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ဒီဆည္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရာသီဥတုအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို
ထိန္းခ်ဳပ္ မွ်တေစလိုတဲ့ စိတ္ဆႏၵအတြက္ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကမၻာ့
အႀကီးဆံုးေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကေန တရိတ္ရိတ္ျမင့္တက္လာတဲ့ စက္မႈက႑လိုအပ္ခ်က္ကို
ျပည့္မီေစခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း ရလဒ္ကေတာ့ ဆုတ္လည္းစူးစားလည္း႐ူးပါပဲ။ တာဘိုင္ေတြလည္ပတ္ဖို႔အတြက္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း
ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ရတယ္။ ယခင္ျမစ္ေၾကာင္းေတြက ေျခာက္ခန္းသြားျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေရစီးေၾကာင္းက်ဥ္းသြားျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။
တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒီကိစၥကိုသတိထားမိပံုရပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္က လူမႈေရးမၿငိမ္သက္မႈေတြ အတြက္
ႏိုင္ငံေရး ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္မွာကိုလည္း ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ပံုရပါတယ္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ျဖစ္လာတဲ့ Li Keqiang က ၎ရဲ႕မိန္းခြန္းတစ္ခုမွာ “ဒီကိစၥေတြဟာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း
တစ္ခုကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနတဲ့အခါမွာ ၎တို႔ကိုအေစာတလ်င္ ေျဖရွင္းေနမယ့္အစား ကၽြန္ေတာ္
တို႔အေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ လွမ္းဖို႔ကိုပဲ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္အတြင္းမွာ ယူနန္၊ ဂန္ဆူနဲ႔ ဆီခၽြမ္း ျပည္နယ္ေတြမွာ မိုးေခါင္ျခင္းေၾကာင့္ လူေပါင္းသန္း ၂၀ ေက်ာ္
ဒုကၡေရာက္ ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေတြ ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းကို စီမံခံ့ခဲြဖို႔ဆုိ
တာဟာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ လာမည့္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ဆက္ရွိေနဦးမွာပါပဲ။
ဤေဆာင္းပါးမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ အယ္လ္ဂ်ာဇီယာ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ
Richard Angwin ၏ ''Where have all the rivers gone'' အား တိုက္႐ုိက္ ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if
(d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =
"//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
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