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စည္းအတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖို႔၊ လူတိုင္း ပါ၀င္
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ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ ေဖ့စဘ
္ ုတ္
စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“What’s the impact of Climate Change?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက
ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.no ကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလပိုင္းေတြဟာ လာနီညာ ျဖစ္စဥ္ကို ကူးေျပာင္းေနၿပီ အားေကာင္းတဲ့ လာနီညာ ျဖစ္လာရင္လာမယ့္

ဒီတစ္ပတ္မာွ “ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ စိနေ
္ ခၚခ်က္မ်ား” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဒီဗဘ
ီြ ဒ
ီ ဘ
ီ ိတက
္ ို
ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲနဲ႔ အတူ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္းရဲ႕
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈက လူေတြရဲ႕ေန႔စဥ္ လူမႈဘ၀ေတြအေပၚ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္း အပါအ၀င္
တျခားစီးပြားေရး က႑ေတြကို ထိခိုက္ေနတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ျမင္သာတဲ့ ရာသီဥတု
အေျပာင္းအလဲေတြကို ၾကံဳေနရသလို၊ ေနာက္ထပ္ အေျခအေန ပိုဆုိးႏိုင္တယ္ဆုိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ
သုေတသန စစ္တမ္းေတြမွာေဖာ္ျပထားတယ္။ ကုလသမဂၢဖ႔ံၿြ ဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (UNDP)
စစ္တမ္းတခုမွာလည္း သဘာဝအႏၲရာယ္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈတို႔ဟာ ျမန္မာျပည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
တည္ေဆာက္ေရးကို စိန္ေခၚေနတဲ့ က႑ႀကီးတရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပပါတယ္။
မုိးေခါင္ျခင္းႏွင့္ မိုးမ်ားျခင္း ။ ။ ျမန္မာျပည္မွာ မိုးေခါင္ေရရွားမႈကို ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ
သိသိသာသာ ၾကံဳလာရၿပီး အခုေနာက္ပိုင္းနွစ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း မိုးေခါင္ ေရရွားပါးမႈအေျခ အေန
ပိုဆုိးလာေနတယ္။ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ၊ ေရျပတ္လပ္မႈဟာ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းကိုလည္း သိသိသာသာ
ထိခိုက္လာတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ မုိးရြာသြန္းတဲ့ ပံုစံမွာလည္း အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ပံုမွန္မဟုတ္တ့ဲ
မုိးရြာသြန္းမႈေတြေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈေတြ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကံဳရတယ္။ တခ်ဳိ႔ ေဒသေတြမွာ ဆယ္စု
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း စံခ်ိန္တင္ မိုးရြာသြန္းမႈကိုလည္း ဒီႏွစ္ေတြမွာ ေတြ႔လာရပါတယ္၊ ၂၀၁၁ ခုနွစ္
ဇူလုိင္ကေန ေအာက္တုိဘာအတြင္း ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ မြန္၊ ရခုိင္ ေဒသေတြမွာ မုိးရြာသြန္းမႈ၊
ေရႀကီးမႈေတြေၾကာင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ဒသမ ၇ သန္းေလာက္ ဆံုးရွံုးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က
ေရႀကီးမႈမွာ စိုက္ပ်ဳိးေျမ ဧက ၇၇၃၀၀၀ ကို ထိခိုက္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ဆုိငက
္ လုန္းနဲ႔ ေလျပင္း ။ ။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မတုိင္ခင္က ျမန္မာျပည္မွာ ဆုိင္ကလုန္းဒဏ္ ၾကံဳရတဲ့
အၾကိမ္အေရအတြက္ဟာ သံုးႏွစ္တၾကိမ္ ျဖစ္ခ့ဲတယ္။ ၁၈၈၇ ကေန ၂၀၀၅ ခုနွစ္အတြင္း
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ မုတ္သုန္ မုန္တုိင္းျဖစ္ေပၚတဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္က ၁၂၄၈ ရွိခ့ဲတယ္။
ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းကို ၀င္ေရာက္တ့ဲ အႀကိမ္က ၈၀ (၆ ဒသမ ၄ ) ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရွိခ့ဲတယ္။ အနီးဆံုး
ႏွစ္ေတြမွာ မာလာ (၂၀၀၆)၊ နာဂစ္ (၂၀၀၈)၊ ဂီရိ (၂၀၁၀) တို႔ ၾကံဳခဲ့ရတယ္။ ၂၀၀၈ ေမလမွာၾကံဳရတဲ့
နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္းက ျမန္မာျပည္သမုိင္းမွာ အျပင္းထန္ဆံုး ျဖစ္ခ့ဲတယ္။ ဧရာဝတီ ျမစ္၀ကြ်န္ေပၚေဒသနဲ႔
ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသေတြမွာ နာဂစ္ဒဏ္ကို ၾကံဳခဲ့ရတယ္။ လူေပါင္း ၁၃၈၃၇၃ ေသဆံုးခဲ့ျပီး
ပ်က္စီးဆံုးရွံုးမႈဟာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ေရႀကီးမႈန႔ဲ အပူခ်ိန္လြန္ကဲျခင္း၊ ၁၉၁၀ ကေန ၂၀၀၀ အတြင္း ေရႀကီးမႈ ၁၂ ႀကိမ္ ၾကံဳခဲ့ရတယ္။ ၂၀၀၁
ဇြန္လ၊ ၂၀၀၆ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၀၇ ၊ ၂၀၁၀တို႔မွာ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတြမွာ
ေရၾကီးမႈေတြန႔ဲ ၾကံဳရျပီး စုိက္ခင္းေတြ ပ်က္စီးခဲ့တယ္။
အပူခ်ိန္ လြန္ကဲျခင္း၊ လြန္ခ့ဲတ့ဲ ဆယ္စုႏွစ္ ၆ ခုအတြင္း ျမန္မာျပည္မွာ အပူခ်ိန္
တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေႏြရာသီမွာ အပူခ်ိန္ လြန္ကဲတ့ဲ ဒဏ္ေတြကို ၾကံဳလာ ရတယ္။
ဒီႏွစ္ေႏြမွာလည္း အယ္နီညိဳ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ႏိုိင္ငံတ၀ွမ္း အပူခ်ိန္ စံခ်ိန္တင္ခ့ဲတယ္။

ေရႀကီးတာ၊ မုန္တုိင္းနဲ႔ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ ဖ်က္မိုးေတြကို သတိထားရမယ္လို႔ မုိးေလ၀သ ပညာရွင္
ဦးထြန္းလြင္က သတိေပးထားပါတယ္။
သုေတသန စစ္တမ္းတခုအရ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈကို
ဆုိးဆုိးရြားရြား ထိခုိက္ႏိုင္ျပီး ၂၀၅၀ မွာ လူ ၄၄၅၀ အထိ ေသဆံုးႏိုင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။
ၿဗိတိသွ်ေဆးပညာ ဂ်ာနယ္ (The Lancet) မွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာျပည္ဟာ ကမၻာမွာ ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္အမ်ားဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈက႑ကို ထိခိုက္ေစျပီး အငတ္ေဘးနဲ႔ ေရာဂါဘယေဘး
ေတြကို ဦးတည္ေစလိမ့္မယ္လု႔ိ သတိေပးထားပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈန႔ဲ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ မူလေနရာကုိ စြန္႔ခြာၿပီး
ေျပာင္းလဲေနထုိင္မယ့္ လူဦးေရဟာ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း လူဦးေရ ၅ သန္းခန္႔အထိ
ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက ဆုုိပါတယ္။
အာရွမွာ ျမန္မာလိုပဲ ရာသီဥတု ေျပာင္းအလဲမႈဒဏ္ အဆုိးဆံုး ခံစားရမယ့္ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ တရုတ္၊
ဗီယက္နမ္၊ အိႏၵိယတို႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ျမန္မာျပည္ဟာ ကမၻာမွာ ကာဗြန္ ထုတ္လႊတ္မႈ အမ်ားဆံုး
ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္တ့ဲ တရုတ္န႔ဲ အိႏိၵယ တို႔ ၾကားမွာ တည္ရွိေနတယ္။ တရုတ္က ကာဗြန္ ထုတ္လႊတ္မႈ
ထိပ္ဆံုးက ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး၊ အိႏၵိယကလည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုေနာက္က လိုက္တ့ဲ တတိယ
ႏို္င္ငံ ျဖစ္ေနတယ္၊ ၂၀၅၀ အေရာက္မွာ ျမန္မာျပည္ရဲ ့ အပူခ်ိန္ဟာ ၁ဒသမ ၄ ဒီဂရီ Celsius အထိ
ျမင့္တက္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္၊ ဒီအတုိင္း ျဖစ္လာရင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို သိသိသာသာ
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္၊
ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ေက်ာက္မးီ ေသြး စီမံကိန္းမ်ား
အေရး၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိက်တဲ့ စီမံကိန္း မရွိတ့ဲအေပၚ
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူေတြက စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ အေရွ႕အာရွမွာ သစ္ေတာ
ဖံုးလႊမ္းမႈ အမ်ားဆံုးရွိတ့ဲ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပမယ့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကလည္း အလ်င္အျမန္
ျဖစ္ေနလို႔ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနတယ္။
သူတ႔ို အျမင္
“ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေျဖရွင္းရမယ့္ ေမးခြန္းမဟုတ္ဘူး။ လူသားအားလံုးနဲ႔ ဆိုင္တ့ဲ ေမးခြန္းျဖစ္တ
ဆိုင္တ့ဲ ေမးခြန္းျဖစ္တယ္။ ဒီကမၻာႀကီးဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အိမ္ေဂဟာ ျဖစ္တယ္။ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ဖို ႔
ဘယ္ၿဂိဳဟ္မွ မရွိဘူး” (တိဘက္ ဘုနး္ ေတာ္ႀကီး ဒလိင
ု း္ လားမား)
"ဒီေန႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ေတြျဖစ္တ့ဲ
မုန္တိုင္း၊ ေရႀကီးေရလွ်ံ၊ ေျမၿပိဳတိုက္စား၊ ေတာမီးေလာင္၊ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔တယ္ ဆိုတာ လြန္ခ့ဲတ့ဲ ႏွစ္
၁၆၀ အတြင္း ကမၻာ့အပူခ်ိန္ တစ္ဒီဂရီ တက္တာရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ဘဲ ရိွေသးတယ္။ ခုထက္ကို ၂
ဒီဂရီအထက္ တက္ဦးမွာမို႔ စဥ္းစားသာၾကည့္ၾကပါေတာ့” (ဦးဝင္းမ်ဳိးသူ - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပညာရွင)္

