စာ့နပးရိကၡာ ဖူလုဵေရ့ႏြငးံ ်မနးမာံ စုိကးပ္ဳိ့၊ ေမျ့်မဴ့ေရက႑
ဦ့ၿငိမး့ခ္မး့
ကမၻာံလူဦ့ေရတုိ့တကးလာသညးႏြငးံ အမြ္ စာ့နပးရိကၡာဖူလုဵေရ့ လုိအပးခ္ကးသညး လုိကးပါ်မငးံတကးလာ ခဲံသညး။ထုိ႔အတူ အစာ့အစာမ္ာ့
ေဘ့ကငး့လုဵၿခဳဵေရ့ႏြငးံ အစာ့အစာမ္ာ့ ထုတးလုပးရာတျငး ေဘ့ထျကး ဆုိ့က္ဳိ့

မ္ာ့ နညး့ပါ့ၿပီ့ သဘာဝ ပတးဝနး့က္ငး ထိခုိကးမႈ

ေလြ္ာံခ္ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကးရနး လုိအပးလာသညး။

ကမၻာံလူဦ့ေရ တုိ့တကးလာမႈ အတျကး စာ့နပးရိကၡာ ဖူလုဵေရ့မြာ အေ်ခခဵ အက္ဆုဵ့ ်ဖစးၿပီ့ ကုလသမဂၢ စာ့နပးရိကၡာႏြငးံ
လယးယာစုိကးပ္ဳိ့ေရ့အဖျဲ႕ (FAO) ၏ အစီရငးခဵစာ အရ ၂ဝ၅ဝ ်ပညးံႏြစးတျငး ကမၻာံ စာ့နပးရိကၡာ ထုတးလုပးမႈ ခနး႔မြနး့ေ်ခအာ့်ဖငးံ

၆ဝ

ရာခုိငးႏႈနး့ခနး႔ တုိ့တကး ထုတးလုပးရနး လုိအပးမညး ်ဖစးၿပီ့ စိနးေခၐမႈေပါငး့ မ္ာ့စျာ ရြိေနသညးဟု ဆုိသညး။ ရာသီဥတု ေ်ပာငး့လဲလာမႈႏြငးံ
ကမၻာႀကီ့ ပူေႏျ့လာမႈေၾကာငးံ ကမၻာံ စာ့နပးရိကၡာ ရငး့်မစးမ္ာ့မြာ ၿခိမး့ေ်ခာကးခဵ ေနရၿပီ့ တိရစၧာနးေ မျ့်မဴမႈမ္ာ့၊ သီ့ႏြဵ အထျကးႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ
ရာသီဥတုႏြငးံ လုိကးဖကးညီသညးံ

စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ ထူေထာငးရနး လုိအပး လာသညး။ထုိ႔ေၾကာငးံ စကးမႈဖျဵ႕ၿဖိဳ့ၿပီ့

ႏုိငးငဵမ္ာ့သညး စာ့နပးရိကၡာ ထုတးလုပးမႈ အလာ့အလာ
ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵရနး ်ပငးဆငး လာခဲံၾကသညး။

ေကာငး့မ္ာ့ရြိသညးံ စုိကးပ္ဳိ့ေရ့ ၊ေမျ့်မဴ့ေရ့

ႏုိငးငဵမ္ာ့၌ ဝငးေရာကး

်မနးမာႏုိငးငဵ၏ စီ့ပျာ့ေရ့တို့တကး မႈမြာလညး့ လယးယာက႑၊ သာ့ငါ့ က႑အေပၐမြာ

အဓိကတညးရြိေနတာ ကိုလညး့ ေတျ႕ရြိရ်ခငး့ ်ဖစး သညး။
စုိကးပ္ဳိ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့ႏုိငးငဵ ် ဖစးသညးံ ်မနးမာႏုိငးငဵအေန်ဖငးံ ဆနးစပါ့ကုိ အဓိက စုိကးပ္ဳိ့ၿပီ့ အ်ခာ့ သီ့ႏြဵမ္ဳိ့မ္ာ့ကိုလညး့ စုိကးပ္ဳိ့

၊ေမျ့်မဴ

ထုတးလုပးကာ စာ့နပးရိကၡာ ဖူလုဵမႈ အေတာငးံတငး့ဆုဵ့ ႏုိငးငဵတစးႏုိငးငဵ ်ဖစးသညး။ အစာ့အစာ ဖူလုဵေရ့တျငး ဆနးစပါ့ တစးခုတညး့သာ
မဟုတးဘဲ သာ့ငါ့ က႑အေန ်ဖငးံ

ေဆ့ဝါ့ႏြငးံ အာဟာရ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့မႈ ဆုိငးရာ

က႑အာ့လုဵ့ ပါဝငးၿပီ့ ေ မျ့်မဴ့ေရ့ က႑ၻ၌ အေ်ခခဵ

အက္ဆုဵ့ ်ဖစးသညး။ ထုိ႔ေၾကာငးံ အာရြေဒသရြိ စကးမႈဖျဵ႕ၿဖိဳ့ၿပီ့ ႏုိငးငဵမ္ာ့သညး ယငး့တုိ႔ႏုိငးငဵ
စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့

က႑မ္ာ့တျငး ဝငးေရာကး ရငး့

ေတာငးကုိရီ့ယာ့ ႏုိငးငဵ

တုိ႕သညး ်မနးမာံ

ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵရနး ်ပငးဆငး လာၾက

စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့

၏ဵ စာ့နပးရိကၡာ ဖူလုဵေရ့ အတျကး ်မနးမာံ
သညး။

အာရြႏုိငးငဵမ္ာ့ ်ဖစးသညးံ ဂ္ပနးႏြငးံ

က႑တျငး စိတးဝငးစာ့မႈ အ်မငးံဆုဵ့ ႏုိငးငဵမ္ာ့ ်ဖစးၿပီ့

စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့ ဆုိငးရာ ေငျေၾက့ႏြငးံ နညး့ပညာ ပဵံပုိ့မႈ အမ္ာ့ဆုဵ့ ႏုိငးငဵမ္ာ့လညး့ ်ဖစးသညး။
ယခငးက အက္ဳိ့အ်မတး ်မနး်မနးမရရြိႏုိငးခဲံ၍ ်မနးမာံ စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့ က႑တျငး ႏုိငးငဵ်ခာ့ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ စီ့ဝငးမႈ အာ့နညး့ခဲံၿပီ့
လကးရြိတျငး စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့သညးံ ႏုိငးငဵမ္ာ့ ဝငးေရာကးလာ်ခငး့ေၾကာငးံ

စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့

ကုနးထုတး လုပးမႈက႑

ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တုိ့တကးရနး အလာ့အလာေကာငး့ မ္ာ့စျာ ရြိေနၿပီ ်ဖစးသညး။ ်မနးမာ ေတာငးသူ လယးသမာ့မ္ာ့ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ လူဦ့ေရ စုစုေပါငး့
၅၁ သနး့ေက္ား ရြိသညးံအနကး စုိကးပ္ဳိ့ ၊ ေမျ့်မဴ့ေရ့ လုပးငနး့ လုပးကိုငးသူမြာ လူဦ့ေရ စု စုေပါငး့၏ ၇ဝ ရာခုိငးႏ ႈနး့ေက္ား်ဖစးၿပီ့ ႏုိငးငဵေတား
ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တုိ့တကးရနး အေရ့ပါဆုဵ့ လုပးအာ့မ္ာ့ ်ဖစးသညး။ ႏုိငးငဵ်ခာ့ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ ဝငးေရာကး လာပါက

စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့ က႑

အေ်ခခဵ အေဆာကးအအုဵႏြငးံ စုိကးပ္ဳိ့ ၊ေမျ့်မဴ့ေရ့ ေရ့ နညး့ပညာမ္ာ့ တုိ့တကး ်ပနး႔ပျာ့လာမညး ်ဖစးသညး။
တစးခ္ိနးတညး့တျငး ေက့္လကးေန အေ်ခခဵ ်ပညးသူမ္ာ့ အတျကး အလုပးအကုိငး အချငးံအလမး့မ္ာ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ တုိ့တကးလာမညး ်ဖစးၿပီ့
၎တုိ႔၏ တစးဦ့ခ္ငး့ ပ္မး့မြ္ဝငးေငျမြာလညး့ ပုိမုိ ်မငးံတကး လာႏုိငးသညး။ လကးရြိတျငး စကးမႈလယးယာ ကူ့ေ်ပာငး့ေရ့၊ ကုနးထုတးလမး့မ္ာ့
ေကာငး့မျနးေရ့ အတျကး ႏုိငးငဵေတားမြ အေကာငးအထညး ေဖားေနၿပီ ်ဖစး၍ ေက့္လကးေဒသ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့မႈ အရြိနးအဟုနးမ္ာ့ ်မငးံမာ့ လာႏုိငးမညး
်ဖစးသညး။စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့ က႑ အဆငးံ ်မႇငးံတငးမႈ လကးရြိတျငး ်မနးမာံ
စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့

စရိတး ေ

ခ့္ေငျမ္ာ့ တုိ့်မႇငးံ ထုတးေပ့်ခငး့ႏြငးံ

အကူအညီေပ့ေရ့အဖဲျံမ္ာ့လညး့ စနစးတက္စီမဵ ေဆာငးရျကး ရနးလုိပါသညး။

စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့ က႑ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တုိ့တကးရနး
စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့အတျကး

ႏုိငးငဵတကာ

2
ေစ့္ကျကးႏြငးံ အနာဂတး အလာ့အလာေ

ကာငး့ေသာ

စုိကးပ္ဳိ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့

မြသညး ဖျဵ႕ၿဖိဳ့မႈဆီသုိ႔ ်မနးမာႏုိငးငဵသညး သဘာဝ

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ေပါၾကျယးဝၿပီ့ စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ အတျကး ရာသီဥတုႏြငံး စုိကးပ္ဳိ့ေရ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ေပါမ္ာ့သညးံ
ႏုိငးငဵ ်ဖစးသညး။ ကမၻာံ ကုနးသျယးေရ့ အဖျဲ႕အစညး့ (World Trade Organization -WTO) ၏ ကုနးသျယးေရ့ဆုိငးရာ မူဝါဒ ဆနး့စစး်ခငး့
အစီရငးခဵစာတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵ၏ ဆငး့ရဲမႈ ေလြ္ာံခ္ႏုိငးရနး

စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့ ေ ရ့ က႑သညး အေရ့ႀကီ့ၿပီ့ ေခ့္ေငျႏြငးံ လုပးအာ့

ထုတးလုပးမႈ အာ့နညး့်ခငး့ တုိ႔ကုိ ်ဖညးံဆညး့ႏုိငးရနး လုိအပးသညး။

စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့ ႏုိငးငဵ ်ဖစးသညးံ အေလ္ာကး စာ့နပးရိကၡာ

ဖူလုဵေရ့မြာ ေတာငးံတငး့ခုိငးမာေအာငး စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့ ထုတးလုပးမႈမြ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့မႈ အေရျ႕ကုိ ပုဵေဖား ရနး လုိအပးပါသညး။
်မနးမာံႏိုငးငဵ

အတျငး့

ရြာ့ပါ့လာ်ခငး့ေၾကာငးံ

ေမျ့်မဴေရ့

အစာကုနးၾကမး့မ္ာ့

တိရစၧာနးအစာ

ထုတးလုပးႏိုငးမႈ

ေစ့္်မငးံတကး
နညး့လာေၾကာငး့၊

လာရ်ခငး့သညး
ယငး့အတျကး

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ေဘ့ထျကးပစၥညး့မ္ာ့
ေမျ့်မဴေရ့

လုပးငနး့မ္ာ့

ဖျဵ႕ၿဖိဳ့

တို့တကးေရ့အတျကး အခကးအခဲ ်ဖစးေပၐေနၿပီ့ အဓိက မြီခိုေနရသညးံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ လုပးငနး့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ လုပးေဆာငးရနး လိုအပး
လာေၾကာငး့၊ ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ ေမျ့်မဴေရ့ အစာကုနးၾကမး့ ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့မြာ အိမးနီ့ခ္ငး့ ႏိုငးငဵမ္ာ့ထကး ႀကီ့်မငးံလ္ကးရြိသညး။
ေမျ့်မဴေရ့ အစာ သုေတသန အရ ်

ပညးတျငး့ ေမျ့်မဴေရ့ အစာထုတးလုပးမႈတျငး

၆ဝ ရာခိုငးႏႈနး့သညး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ ထုတးကုနး

ေဘ့ထျကးကုနးမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳၿပီ့ ေရာစပးအစာ ၃၃ ရာခိုငးႏႈနး့၊ ကိုယးပိုငး ေမျ့်မဴေရ့ ၿခဵမြထျကးသညးံ ေဘ့ ထျကးစာ ၂၁ ရာခိုငးႏႈနး့ ႏြငးံ
အ်ခာ့အစာကုနးၾကမး့ တစးမ္ဳိ့ခ္ငး့ အသဵု့်ပဳမႈ
ေမျ့်မဴေရ့ အစာက႑တျငး ႏိုငးငဵ ေတားမြ

၄၆ ရာခိုငးႏႈနး့ ပါဝငး်ခငး့ေၾကာငးံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ရနး လိုအပးေၾကာငး့၊
ႏိုငးငဵတကာ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈမ္ာ့

အတျကး အစာစပး စကး႐ဵု

မ္ာ့ႏြငးံ မ္ဳိ့ထုတး

လုပးမႈအပိုငး့မ္ာ့တျငး ရာႏႈနး့်ပညးံ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵချငးံ ေပ့ထာ့ေသားလညး့ လုပးကိုငးမႈ နညး့ပါ့ေၾကာငး့ သိရသညး။
ပညာရြငးမ္ာ့၏ အဆုိအရ ်မနးမာႏုိငးငဵရြိ

်မာ့ေ်မာငးလြသညးံ ေ်မယာမ္ာ့ကုိ တစးကျငး့ တစးစပးတညး့ ဟကးတာကျကး စုိကးခငး့မ္ာ့

ေဖားထုတးပါက အနာဂတး ႏြစးမ္ာ့စျာ အတျငး့ တုိ့တကးလာမညးံ လူဦ့ေရ ၁ဝ ရာခုိငးႏႈနး့ ခနး႔၏ စာ့နပးရိကၡာကုိ ဖူလုဵႏုိငးသညးဟု ဆုိသညး။
ထုိ႔ေၾကာငးံ လယးယာက႑ ဘကးစဵု ဖျဵ႕ၿဖိဳ့မႈ အစီအမဵမ္ာ့်ဖငးံ လယးယာ ကုနးထုတးလုပးမႈမြ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့မႈကုိ တျနး့တငးႏုိငးမညး ်ဖစး
ကမၻာံ စာ့နပးရိကၡာ ထုတးလုပးမႈ ႏုိငးငဵ တစးႏုိငးငဵ အ်ဖစး ရပးတညး လာႏုိငးမညး ်ဖစးေ ၾကာငး့ ေရ့သာ့ လိုကးရ ပါသညး။

ၿပီ့

