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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ကမာ့စာပုိတုိက် န့ အထိမ်းအမှတ်အတွက် ကမာ့စာပုိတုိက်သမဂ 

န်ကား ရးမှးချပ်မှ ပးပုိလာ သာ သဝဏ်လာ 

“ ကမာ မအတွက်စာပုိတုိက် ” 

ကု်ပ်တုိအ နနဲ့ ရာသီဥတုအ ရး ပအ ခအ နကုိ လျစ်လျလုိမရ တာ့ပါဘူး။ ကု်ပ်တုိ နထုိင် 
ရာပတ်ဝန်းကျငတွ်င် ပင်းထန် သာရာသီဥတု ပာင်းလဲမများ ုတ်တရတ်ဆုိသလုိ ဖစ် ပလာ 
ခငး်သည် က်ုပ်တို၏ န့စဘ်ဝ ှင့် အသက် မွးဝမ်း ကာင်း လုပ်ငန်း ဆာင်တာများတွင ်
အကျိးသက် ရာက်မများကို စတင် ဖစ် ပလာ စပါတယ်။  

သိပံဆိုင်ရာ သ ဘာတူညီချက်အ နနဲ့က တာ့ ရှင်းလင်းမရှိပါတယ်။ ဒါက တာ့ လူသားများ၏ 
လုပ် ဆာင်မများကသာ ရာသီဥတု ပာင်းလဲမကုိ တွန်းအား ပး နတယ်ဆုိတာပဲ ဖစ်ပါတယ်။ 
ဒါ ကာင့်လည်း ုိင်ငံတကာအဖဲွအစည်းများ၊ အစုိးရများ ှင့် လူမအဖဲွအစည်း တွအ နနဲ့လည်း 
ဒီလုိရာသဦတု ပာင်းလဲမရဲ အဆုိးရွားဆံုး သာ သက် ရာက်မများမှ ရှာင်ရှားုိင်ဖုိအတွက် 
ကအားလံုးမှ အ ရးတကီး ပါဝင် ဆာင်ရက်ွရန် တာင်းဆုိ နကတာဖစ်ပါတယ်။  

စာပုိတုိက်ကဟာ ုိင်ငံ ပါင်း (၁၉၂) ုိင်ငံမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတ့ဲ စာတုိက်ံုး ပါင်း (၆) သိန်း ကျာ် 
မှာ အလုပ်လုပ်ကုိင် နသူ (၅) သန်း ကျာ်အတွက် အလုပ်အကုိင် ထာက်ပ့ံ ပးထားတာဖစ ်
ပါတယ်။ စာပုိတုိက်ကအ နဖင့် တစ်ှစ်လင် ဘီလီယံရာှင့်ချ ီ သာ ပစည်းများကုိ ပုိ ဆာင် ပး 
လျက်ရိှပါတယ်။ ဒါ ကာင့်လည်း စာပုိတုိက်ကအပင် ယင်းှင့်ပူး ပါင်းမိတ်ဖက်များအ နဖင့် 
၎င်းတိုရဲလုပ်ငန်းမှ ကာဗွနထု်တ်လတမ်ကုိ လျာ့ချိုင်ရန်အတွက ် တိကျ သချာတ့ဲ အ ရးယူ 
ဆာင်ရွက်မများပလုပ်ရန် တာဝန်ရိှ နသည်မှာ သံသယဖစ်ဖွယ်မရိှပါ။ ကု်ပ်တုိအ နနဲ့စာပုိတုိက် 

ကအတွင်း ပာင်းလဲမများ ဆာင်ရွက်ိုင်ဖိုကို တန်ွးအား ပးရမှာ ဖစ်ပါတယ်။ 

ယခုှစ်အတွက ်  ကမာ့စာပိုတိုက် န့အထိမ်းအမှတ ် ဆာင်ပုဒ်ကို တာ့  " Post for Planet " 
(ကမာ မအတွက ်စာပိုတိုက)် ကုိ ရးွချယ်ထားပါတယ်။ ကုန်ပစည်းများ ပးပို ခင်းှင့် မရိှမ ဖစ် 
လုိအပ် သာ ဝန် ဆာင်မများကုိ ဖည့်ဆည်း ပးလျက်ရှိ သာ ကမာလုံးဆိုင်ရာဝန် ဆာင်မ ပး 
သူတစဦ်းအ နနဲ့ စာပိုတိုက်များဟာ ကမာလုံးဆိုင်ရာ ထာက်ပံ့မကွင်းဆက ် (Global Supply 
Chain) တစ်ခုလုံးတွင ်၎င်းတုိ၏ပူး ပါင်းမိတ်ဖက်များကုိ ဦး ဆာင်လမ်းပ ပးုိင်တ့ဲအဓိက အ န 
အထားမှာ ရိှ နတာဖစ်ပါတယ်။ ၎င်းတုိသည် အခားကများအတွင်းတွင် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ 
သည့် ရာသီဥတု ပာင်းလဲမဒဏ်မ ှ လျာ့ပါးသက်သာ ရး၊ လိုက် လျာညီ ထွ ဖစ် စ ရးှင့် ခံိုင် 
ရည်ရှိ ရးတိုကို မင့်တင် ဆာင်ရွက် ပးုိင်တဲ့ ရှတန်းမှဦး ဆာင်သူတစ်ဦးအဖစ် ဆာင်ရွက ်
ိုင်မည့် အ ခအ နမှာရိှပါတယ်။ 
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ရာသီဥတု ဖာက် ပန်မကို တိုက်ဖျက်ရန်မှာ သးငယ် သာ အလုပ်မဟုတ် ပ။ မှန်ကန် သာ 
လုပ် ဆာင်ချက်များကုိ ဆာင်ရွက်ုိင်ရန်အတွက် စစ်မှန် သာ ရင်းီှး မပ်ံှမကုိ လုိအပ်မှာဖစ်ပီး 
ဒီရင်းှီး မပ်ှံမများဟာ က်ုပ်တိုရဲ အနာဂတ်အတွက် အကျိး ကျးဇူးများ ပး ဆာင်ုိင်မာှ 
ဖစ်ပါတယ်။ 

ရာသီဥတု ပာင်းလဲမဆိုင်ရာ လပရ်ာှးမသည် လူမ ရးှင့် စီးပွား ရး ဖွံဖိးတိုးတက် ရး 
ရည်မှန်းချက် တုိးတက် စ ရးကုိ တွန်းအား ပးမည်ဖစ်ပါတယ်။ ကု်ပ်တုိရဲ ံုးများ၊ ဆက်သွယ်မ 
ကနွ်ရက်များ ှင့် နယ်နိမိတ်များကို ကျာ်လွန်၍ သက် ရာက်လာိုင်မကိုလည်း စ်းစားရမှာ 
ဖစ်ပါတယ်။ ဒီတုိက်ပွဲမာှ ကမာ ပရိှ လူတိုင်း၊ စီးပွား ရးလုပ်ငန်းတိုင်းှင့် ိုင်ငံတိုင်းက 
တာဝန်ရှိတာ ဖစ်ပါတယ်။ နာင်လာမည့် မျိးဆက်များအတွက ်ပိုမို ကာင်းမွန် သာ အနာဂတ် 
ကုိရရိှရန် က်ုပ်တိုအားလုံး အတူတကွ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွားကရမှာ ဖစ်ပါတယ်။ 

ယူပီယူအဖဲွဝင်ုိင်ငံများ၏ အစုိးရအဖဲွအစည်းများအ နနဲ့ စာပုိတုိက်ကအတွက် လံုခံစိတ်ချ 
ရ သာ ရာသီဥတုဆုိင်ရာ ရင်းီှး မပ်ံှမများရိှ စရန်အတွက် အစုိးရှင့်ပုဂလိကမိတ်ဖက်များလက် 
တဲွ ဆာင်ရွက်သွားရန် ကု်ပအ် နနဲ့ တုိက်တွန်းအပ်ပါသည်။ 

စာတုိက်လုပ်ငန်းများကုိလည်း ကုိဗစ်-၁၉ ကမာ့ကပ် ရာဂါကာလတစ် လာက် စာတိုက်လုပ်ငန်း 
အသုိက်အဝန်းများအတွက်  အကူအညီဖစ် စခ့ဲသည့် တီထွင်ဆန်းသစ်မစိတ်ဓာတ်ကုိ ပန်လည် 
အသက်သွင်း လုပ် ဆာင်သွားရန်ကုိ ကု်ပ်အ နနဲ့ တုိက်တွန်းလုိပါတယ်။ ဤအ တွအကံကုိ 
အသံုးပ၍ စာတုိက်လုပ်ငန်းများမှ လထုထဲသုိ ကာဗွန်ထုတ်လတ်မကုိ လာ့ချ ပးမည့်ဆန်း 
သစ် သာ ဖရှင်းနည်းများကုိရှာ ဖွရန်  ှင့်  စာတုိက်လုပ်ငန်းအသုိက်အဝန်းများအတွက် ပံ့ပိုး ပး 
ိုင်မည့် သင့် လျာ်ပးီထိ ရာက်မရိှ သာ တုံ ပန်မများကုိ ရှာ ဖွ ခငး်အတွက ် စံသတ်မှတ်ချက် 
တစ်ခုအဖစ် သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်သွားရမည် ဖစ်ပါတယ်။ 

နာက်ဆံုးအ နနဲ့ န့စ်စာပုိဝန် ဆာင်မကုိအသံုး ပ နတ့ဲ သန်း ပါင်းများစွာ သာ ပည်သမူျား 
အ နနဲ့ ပုိမုိ ကာင်းမွန်တ့ဲ တာက်ပတ့ဲအနာဂတ်တစ်ခုကုိ တည် ဆာက်ဖုိ ကု်ပ်တုိလုပ် ဆာင် 
နချန်ိမှာ က်ုပ်တိုရဲ ကိးပမ်းမများကို ပံ့ပိုးကူညီ ပးပါလို တာင်းဆုိလုိပါတယ်။ 

အာင် မင် သာ ကမာ့စာပိုတိုက် န့အခမး်အနား ဖစ်ပါ စ ကာင်း ဆုမွန် ကာင်း တာင်းအပ် 
ပါတယ်။ 


