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ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္ပန္းခ်ီေလာကအတြက္ ေသြးသစ္လူငယ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးေနတဲ့ New Zero Art Gallery
သို႔ ဒီတစ္ေခါက္ လာေရာက္ လည္ပတ္တဲ့သူကေတာ့ မစၥတာေရာ္ဂ်ာကိုလိုဘတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ
အေမရိကန္
ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ TEXAS State University ရဲ႕ အႏုပညာ ဆရာ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သလို ကိုယ္တိုင္လည္း ပန္းပုနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္ေန သူပါ။ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ မစၥတာေရာ္ဂ်ာဟာ
ေက်ာင္းသားေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကို အႏု ပညာရပ္မ်ားအေၾကာင္း ပို႔ခ်ေပးေနသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာ ေရာက္ခိုက္ခဏတာအတြင္း လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ သူဘာေတြ
လုပ္ကိုင္ခဲ့တယ္။ သူ႔ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြ
လုပ္ဦး မယ္ဆိုတာကို သူက အခုလိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာနုိင္ငံမွာရွိတဲ့ New Zero Gallery နဲ႔ ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္မိသြားတာလဲ။ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာ
ေလ့လာမယ္လို႔ စိတ္ကူးထားလဲ။
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေအးကိိုတို႔ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ ေတြ႕တယ္။ အႏုပညာအေၾကာင္းေတြ ေျပာျဖစ္ၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့
ေအးကိုရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ ေလ့လာမိတာပါ။ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္က ေရာက္
တယ္။ တစ္လၾကာ ေလ့လာမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ ေလ့လာတာလည္း ဒီတစ္ခါ
ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ အခြင့္အေရးရွိေသးရင္ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ထပ္လာ ခ်င္ပါေသးတယ္။
မစၥတာေရာ္ဂ်ာကိုလိုဘတ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘယ္လိုေၾကာင့္ လာေရာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာလဲ။
New Zero မွ ပန္းခ်ီေအးကိုကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖိတ္ၾကားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာရွိ အႏုပညာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
အေၾကာင္းေတြကို
ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီမွာ ရႊံ႕နဲ႔ပန္းပုထုမယ္။ ဒီကလူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုခု
လုပ္ခ်င္တယ္။
ျမန္မာလူငယ္ေတြကို တုိးတက္ေစခ်င္တယ္။ Social Network တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခ်င္ပါတယ္။
အေမရိကန္မွာက ဘယ္လို အႏုပညာရပ္ေတြကို ပို႔ခ်ေပးေနတာလဲ။
ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ Media art ၊ Installation၊ သမိုင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အႏုပညာ၊ Computer Design Video Art ၊
ဓာတ္ပံု စတဲ့အႏုပညာရပ္ေတြကို သင္ေပးေနပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ၁၀ ရက္တာအတြင္းမွာ ဘာေတြကို ေလ့လာၿပီးၿပီလဲ။
ပန္းခ်ီေအးကိုတို႔ရွိတဲ့ ၂၉ လမ္းက လူမ်ဳိးစံုနဲ႔ စကားေျပာၾကည့္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းအေၾကာင္း၊
ဘ၀အေၾကာင္း
ေတြေပါ့။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္ တျခားႏိုင္ငံေတြသြားတုန္းက စုေဆာင္းထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး
အင္တာဗ်ဴးစာအုပ္ ထုတ္ဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကေတာ့ တစ္ကမၻာလံုးကို ျဖန္႔မွာပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလို တျခားဘယ္ႏုိင္ငံေတြကို ေလ့လာၿပီးၿပီလဲ။
ကၽြန္ေတာ္သြားခဲ့တာကေတာ့ ႏုိင္ငံေပါင္း ေလးႏုိင္ငံ သြားၿပီးပါၿပီ။ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ လူသား Social Project နဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးနဲ႔ အတူတူ လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိတဲ့ရက္ေတြမွာ ဘယ္ေနရာေတြကို သြားေရာက္ေလ့လာဖို႔ရွိလဲ၊ ဘာေတြ
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ဆက္လုပ္ဖုိ႔ရွိလဲ။
ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၂၉ လမ္းမွာေတာ့ ေလ့လာၿပီးပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီး အင္းေလးကိုလည္း သြားေရာက္
ေလ့လာ ပါေသးတယ္။ အဲဒီမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ
ပလတ္စတစ္ အမႈိက္ေတြ ကို ေရထဲပစ္ခ်တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့
လူသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ ခံစားခ်က္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းခ်င္တယ္။
ကိုယ္သိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို မွ်ေ၀ခ်င္တယ္၊ ပူးေပါင္းခ်င္တယ္။ ေခတ္သစ္အႏုပညာကို ေလ့လာ
ခ်င္တယ္။ အရင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေခတ္တုန္းက ျဖစ္ခ်င္တာသိတယ္။ လက္ေတြ႕လုပ္ဖုိ႔က ခဲယဥ္းတယ္။
အခုေခတ္က က်ေတာ့ မီဒီယာဆုိလည္း က်ယ္ျပန္႔တယ္။ တစ္ခုခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ မသိတာ ရိွ ရင္
အင္တာနက္မွာ ရွာလုိ႔ရ တယ္။ က်ယ္ျပန္႔လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုေခတ္လူငယ္ေတြကို ပိုၿပီးေတာ့
ျဖစ္ေစခ်င္တယ္၊ တုိးတက္ ေစခ်င္ တယ္။ အခုေခတ္က ဘာလုပ္လုပ္ လြယ္ကူပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနစဥ္အတြင္းမွာ ဘယ္လို အမွတ္တရ အေၾကာင္းအရာေတြ ရွိခဲ့လဲ။
မ်က္စိမႈန္ေနတဲ့ အဘြားအိုႀကီးတစ္ေယာက္နဲ႔ သူရဲ႕ေျမးတုိ႔ ပိုက္ဆံ ေတာင္းစားေနတာကို ေတြ႕တယ္။
အဘြားႀကီး က မ်က္စိေတာ္ေတာ္မႈန္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အဘြားနဲ႔ စကားေတြေျပာတယ္။ ေနာက္ၿပီး
ကၽြန္ေတာ္ တတ္ႏုိင္ သေလာက္ ကူညီမယ္ဆုိၿပီး သူ႔ကို မ်က္စိေဆး သြား၀ယ္ေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆးခန္း က
ေဆးစာရြက္ပါမွ
ေရာင္းမယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူး။ သူ႔ကိုကူညီရေအာင္လည္း ကၽြန္ေတာ္က
ခ်မ္းသာတဲ့ လူ မဟုတ္ဘူး။ သာမန္ လူတစ္ေယာက္ပါ။ အဲဒါ ေၾကာင့္ အဲဒီအဘြားနဲ႔ေျမးကို မုန္႔ပဲ၀ယ္ၿပီး ေပး
လိုက္တယ္။ အဲဒါကေတာ့ အမွတ္တရေပါ့။ (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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