“မုန္တုိင္း အႏၲရာယ္ကုိ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ ေလွ်ာ့တြက္လုိ႔ မရဘူး”
သတင္းရင္းျမစ္ > သစ္ၿငိမ္း
ေသာၾကာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၀၉ မိနစ္

ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္
(မုိးေလဝသပညာရွင္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း
ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ) ။
။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္၊ မုိးေလဝသ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အျခားႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူ
ထူးျခား
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရိွေနသည္။ မုိးႀကိဳကာလမွ စတင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပုိင္းေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း အထက္ပုိင္းမ်ား၌ မုိးရြာသြန္းမႈမွာ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ အားေကာင္းလ်က္
ရွိေနသည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။
ထို႔ျပင္ ႏွစ္စဥ္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ဝင္ေနက် မုန္တိုင္းမ်ားတည္း ယခုႏွစ္တြင္ တလံုးမွ် ဝင္ေရာက္လာျခင္း
မရွိေသးေပ။ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း အႏၲရာယ္မ်ားကလည္း ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လက္က်န္ မုိးရာသီ ကာလတြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ မုန္တိုင္း အေျခအေနႏွင့္ ေရႀကီးမႈ
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မုိးေလဝသ ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ႏွင့္ မဇၥ်ိမ
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည့္အထဲမွ အခ်ိဳ႕ကုိ ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပလုိက္သည္။

ဒီႏွစ္မုိးရာသီမွာ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ေတြ ရိွေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဆရာ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိထားတာေတြကုိ
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ေျပာျပေပး ပါဦး။
ဦးထြန္းလြင္။
။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ရဲ႕ မုိးရာသီက ထူးျခားမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ မုတ္သံု ဝင္တဲ့အခါမွာ မုတ္သံု
ေလဦး ဆုိတာ ရွိတယ္။ အဲဒီ့ မုတ္သံုေလဦး က ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ေဒသကုိ ေမလကုန္၊ ဇြန္လဆန္းမွာ
ေရာက္တယ္။ အဲဒီကတည္းက ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ထဲကုိ ျပန္မဆင္းေတာ့ဘူး။ အဲဒီမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ
ထူးျခားျဖစ္စဥ္ေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာတယ္။ ေျမာက္ဘက္မွာရွိတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ စစ္ကုိင္းတုိင္း
အထက္ပုိင္းေတြမွာ ဒီကေန႔အထိ
ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ မုိးေကာင္းေနတယ္။
အဲဒီလုိအထက္ပုိင္းေဒသေတြမွာ မုိးေကာင္းတာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေနာက္ ဆက္တြဲ
သက္ေရာက္မႈေတြကုိ လည္း ရွင္းျပေပးပါဦးဆရာ။
ဦးထြန္းလြင္။
။ ၿဂိဳဟ္တုကေန ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာျပည္မွာ ေရႀကီးဖုိ႔ အလားအလာ
ျမင့္မားတဲ့ဧရိယာေတြ ရွိေနတယ္။ ဆုိလုိတာက အခ်ိန္မေရြး ေရႀကီးမႈေတြ ၾကံဳေတြ႔ႏုိင္တယ္။
ဘယ္ေဒသေတြကုိ ေတြ႔ႏုိင္သလဲဆုိေတာ့ ကခ်င္၊ စစ္ကုိင္း အထက္ပိုင္း၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚျဖစ္တဲ့ ဧရာဝတီ၊
ရန္ကုန္၊ ပဲခူး ေဒသေတြမွာ ေရႀကီးမႈ အလားအလာ
ေတြ ျမင့္မားေနတယ္။ အဲဒါက နာဆာက ေျပာထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီစကားလည္း မွန္ပါလိမ့္မယ္။ မုိး ခုထက္
ပုိေကာင္း လာရင္ေတာ့ ေရႀကီးတယ္ဆုိတဲ့ အဆင့္ ေရာက္ေတာ့မွာေပါ့။ အခုေတာ့
ေရလႊမ္းတယ္ဆုိတဲ့အဆင့္ကုိ ေရာက္ေနၿပီ။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရႀကီးကာလ သံုးႀကိမ္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အခုလက္က်န္ မိုးကာလမွာ ၾကံဳေတြ႔ရႏုိင္တဲ့
ေရႀကီးမႈ အေျခအေနကုိ သံုးသပ္ေပးပါဦး။
ဦးထြန္းလြင္။
။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႀကီးကာလ သံုးခု ရွိတဲ့အနက္က ဇူလုိင္၊ ၾသဂုတ္က ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္
ေရႀကီး ကာလျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ကေတာ့ စက္တဘၤာ၊ ေအာက္တုိဘာမွာ လာမယ္။
ေၾကာက္စရာေကာင္းတာက စက္တဘၤာ၊ ေအာက္တုိဘာပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေရႀကီးတာက အစဥ္အလာအရ
အႀကီးဆံုးပဲ။ အဲဒီတခ်ိန္ကုိေတာ့ တထိတ္ထိတ္နဲ႔ ေစာင့္ရေတာ့မယ္။
ဒီႏွစ္မွာ မုန္တုိင္းက တလံုးမွ မျဖစ္ေသးဘူးဆုိေတာ့ အဲဒီ့အေပၚမွာေရာ ဆရာ ဘယ္လုိ သံုးသပ္ထားပါသလဲ။
ဦးထြန္းလြင္။
။ ဒီႏွစ္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာက မုန္တုိင္းပဲ။ မုန္တုိင္းက တလံုးမွ မျဖစ္ေသးဘူး။
နည္းနည္း စိတ္ပူစရာေလးေတြလည္း ရွိလာတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၃၅ ႏွစ္မွာ မုန္တုိင္း မျဖစ္တဲ့ႏွစ္ရယ္လုိ႔ တႏွစ္မွ
မရွိဘူး။ တႏွစ္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီဆုိရင္ မုန္တိုင္း အနည္းဆံုး ေလးလံုးေတာ့ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္
ဒီႏွစ္လည္း မုန္တုိင္း
ေလးလံုးေတာ့ ျဖစ္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ တလံုးမွ မျဖစ္ေသးဘူး။ တလံုးမွ မျဖစ္ေသးေတာ့
က်န္တဲ့ ကာလကုိ တြက္လုိက္ရင္ မုိးတြင္းရွိမယ္။ မုိးလြန္ရွိမယ္။ ႏွစ္ပုိင္း ရွိတယ္။ မုန္တုိင္း ျဖစ္မယ္ဆုိရင္
ျဖစ္လုိ႔ရတယ္။
အဲဒီ မုိးတြင္းနဲ႔ မုိးလြန္ ႏွစ္ပုိင္းမွာ ဘယ္အပုိင္းက မုန္တုိင္းျဖစ္ဖုိ႔ ပုိၿပီးအလားအလာ ရွိပါသလဲ။
ဦးထြန္းလြင္။
။ မုန္တုိင္းေတြက အခုေနာက္ပုိင္း ဘယ္မွာသြားျဖစ္သလဲဆုိေတာ့ မုိးတြင္းရဲ႕ ျပင္ပမွာပဲ
ျဖစ္တယ္။
ျပင္ပဆုိတာ ေရွ႕ဆုိရင္ မုိးႀကိဳ၊ ေနာက္ဆုိရင္ မုိးလြန္။ မုိးႀကိဳနဲ႔ မုိးလြန္မွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ မုိးႀကိဳမွာ
မုန္တုိင္း လံုးဝ မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ အခု မုန္တုိင္းျဖစ္ဖုိ႔ က်န္တာ မုိးတြင္း က်န္တယ္။ မုိးလြန္ က်န္တယ္။ ဒီႏွစ္ခုမွာ
ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲ မႈေၾကာင့္ မုိးတြင္းမွာ မျဖစ္ဖုိ႔က မ်ားတယ္။ ဒီေတာ့ ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ မုိးလြန္မွာပဲ
ျဖစ္ေတာ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ျဖစ္မယ္ ဆုိတဲ့ မုန္တုိင္း အနည္းဆံုး သံုးလံုး၊ ေလးလံုး ဆုိတာဟာ မုိးလြန္မွာပဲ

2/3

“မုန္တုိင္း အႏၲရာယ္ကုိ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ ေလွ်ာ့တြက္လုိ႔ မရဘူး”
သတင္းရင္းျမစ္ > သစ္ၿငိမ္း
ေသာၾကာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၀၉ မိနစ္

ျဖစ္ဖုိ႔မ်ားတယ္။ လနဲ႔ေျပာရင္ေတာ့
ေအာက္တုိဘာ၊ ႏုိဝင္ဘာမွာ ျဖစ္ဖုိ႔ မ်ားတယ္။
အဲဒီ လေတြမွာ မုန္တုိင္း ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနေတြမ်ား ရွိပါသလား။
ဦးထြန္းလြင္။
။ ေအာက္တုိဘာ၊ ႏုိဝင္ဘာမွာ မုန္တုိင္းျဖစ္မယ္ဆုိရင္ စုိးရိမ္စရာ ႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္။ ပထမ
တခ်က္က
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တႏွစ္မွာ ေရႀကီးခ်ိန္ သံုးခ်ိန္ ရွိတဲ့ထဲမွာ ေအာက္တုိဘာ၊ ႏုိဝင္ဘာဟာ တတိယနဲ႔ ေနာက္ဆံုး
ေရႀကီး ကာလ။ အဲဒီ ကာလမွာ ေရ အျမဲ ႀကီးတတ္တယ္။ သံုးႀကိမ္မွာ အဲဒီ တတိယ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္က
အဆုိးဆံုး ျဖစ္တတ္ တယ္။ အဲဒီ အဆုိးဆံုးျဖစ္မယ့္ ကာလမွာ မုန္တုိင္းေတြကလည္း ျဖစ္ဖုိ႔ ရွိေနတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေရႀကီးဖုိ႔ အလားအလာ ဟာ ပုိၿပီးေတာ့ အႏၲရာယ္ရွိလာတယ္။ ႏွစ္အခ်က္က အဲဒီ ေအာက္တုိဘာ၊
ႏုိဝင္ဘာမွာ ျဖစ္တဲ့ မုန္တုိင္းေတြက
ျမန္မာျပည္ကုိ ဝင္တတ္တယ္။ အခု မုန္တုိင္းေတြကလည္း ေအာက္တုိဘာ၊ ႏုိ္ဝင္ဘာမွာ သံုးေလးလံုး ျဖစ္ဖုိ႔
ရွိေနတယ္ ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္ကုိ ဝင္ဖုိ႔ အႏၲရာယ္ကလည္း ရွိလာတယ္။
အဲဒီ ႏွစ္လထဲက ျဖစ္ႏုိင္ေျခရာခုိင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ ဘယ္လကပုိျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ။
ဦးထြန္းလြင္။
။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ကို ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ ႏွစ္ႏွစ္ ဆက္တုိက္ ျမန္မာျပည္ မုန္တုိင္း ဝင္တယ္။
၂ဝ၁ဝ မွာတုန္းက ဂီရိမုန္တုိင္း ဝင္တယ္။ ၂ဝ၁၁ မွာက အုိတူးဘီ ဆုိတဲ့ မုန္တုိင္း ဝင္တယ္။ အဲဒီ ႏွစ္လံုးလံုးဟာ
ေအာက္တုိဘာမွာ ဝင္တယ္။ ဒီေတာ့ ေအာက္တုိဘာဝင္ တာေလးက ေလာေလာဆယ္မွာ ေခတ္စားေနတယ္။
ဒါဆုိရင္ ဒီႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ မုန္တုိင္းအႏၲရာယ္ကုိ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ ေလွ်ာ့တြက္လုိ႔ မရဘူး။
မုန္တုိင္း ျဖစ္လာမယ့္ အေျခအေနကုိ ႀကိဳတင္သံုးသပ္ခ်က္အေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားပါသလား။
ဘယ္ေလာက္အတုိင္း အတာထိ တြက္ခ်က္ေလ့လာႏုိင္ပါၿပီလဲခင္ဗ်။
ဦးထြန္းလြင္။
။ မုန္တုိင္းေတြအေၾကာင္း ေျပာရင္ေတာ့ အဆင့္သံုးဆင့္ထား ေျပာရတယ္။ ပထမဦးဆံုး
အဆင့္က
ေတာ့ သံသယရွိလုိ႔ ဒီလုိ သတိထားဖုိ႔ လုိၿပီလုိ႔ ေျပာလုိက္ရင္ အဲဒါက ေစာင့္ၾကည့္ေခၚတယ္။ Close Watch
ေပါ့။ ဒါကုိ ေန႔တုိင္း အျမဲသတိနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနမယ္။ ၾကည့္လာၿပီး အေျခအေနေလးက ထင္ထားတဲ့အတုိင္း
ျဖစ္ဖုိ႔ နီးစပ္လာၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ေနာက္တဆင့္ တုိးလုိက္တာေပါ့။ အဂၤလိပ္လုိကေတာ့ Alert ေခၚတာေပါ့။
ျမန္မာလုိေတာ့
ႏုိးဆာ္လုိက္တာေပါ့။ ေနာက္ဆံုးတဆင့္က်ေတာ့ ျဖစ္ေနၿပီဆုိရင္ေတာ့ warning ေပါ့။ သတိေပးတာေပါ့။
ဒီသံုးဆင့္ ရွိတယ္။ အခုအခ်ိန္ ကေတာ့ Close Watch အဆင့္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အနီးကပ္ကုိ
ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္
ေနပါတယ္။
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