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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

ရမွ္းျပည္ေတာငပ္ိငု္း နမ္တ့နိ္းျမစ္ေပၚတြင ္ဆညႀ္ကီးတစခ္ုေဆာကလ္ပုက္ာ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရးအတြက္ လမ္းရွင္းသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္က စစ္ေရး 
အၾကမ္းဖက ္လွဳပရ္ွားမွဳမ်ား၊ ျပညသ္လူထူအုား အတင္းအဓမၼေမာင္းထတ္ု ရပရ္ြာေရႊ႕ေျပာင္း 
မွဳမ်ားတို႔ကို မည္သို႔မည္ပံု ျပဳလုပ္ၾကေနလ်က္ရွိသည့္ အေၾကာင္းတို႔ကို ထုတ္ေဖၚလွစ္ဟ 
တင္ျပရန္ႏွင့္ ေရရွည္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္ေစၿပီး ဒကုၡေဘးအႏၲရာယ္ 
ပိမုိႀုကီးမားလာေစမည္ ့စိုးရမိဖ္ြယ္ရာ အလားအလာရွိေနသည္ ့အထက ္က်ိဳင္းေတာင္းဆည ္
ေဆာက္လုပ္ေရးစမီကံနိ္းအား ျပနလ္ညပ္ယဖ္်က ္ရပဆ္ိငု္းေရးကုိ တိကုတ္ြန္းေတာင္းဆိရုန ္
ရည္ရြယ္၍ ဤအစီရင္ခံစာအား  ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နမ့္တိန္းျမစ္သည္ သံလြင္ျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္ေပါင္းမ်ားစြာအနက္မွ အဓိကက် 
သည့္ ျမစ္လက္တက္တခုျဖစ္သည္ သာမက ရွမ္းျပည္သူလူထုတုိ႔၏ ရာဇ၀င္ သမ္ုိင္းေၾကာင္း 
ႏွင့္ အစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမွဳအတြက္လည္း အထူးအေရးပါစြာ ဆက္စပ္မွဳရိွေနသည့္ ျမစ္ 
တခု ျဖစ္ပါသည္။ မိုင္းကိုင္၊ လဲခ်ား၊ မိုးနဲ ႏွင့္ လင္းေခး အစရွိသည့္ သမိုင္း၀င္ၿမိဳ႕နယ္ေျမ 
ေဒသတို႔ကိ ုျဖတသ္န္းစီးဆင္းေနေသာ နမ္တ့နိ္းျမစ၏္ ကမ္းေဘး၀ဲယာတို႔တြင ္ေရွးေဟာင္း 
ဘုရားေက်ာင္းကန္ ေစတီ ပုထိုး စေသာ ဘာသာယဥ္ေက်းမွဳ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ 
အေဆာက္အဦေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ တည္ရွိေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရွမ္းရိုမီယို ႏွင့္ ဂ်ဴးလီး 
ယက္ဟု တင္စားႏိွဳင္းယွဥ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးတိုင္းတို႔၏ အသဲစြဲ ခြန္ဆမ္ေလာ 
ႏွင့္နန္းဦးျပင္ အမည္ရွိ ရွမ္းေရွးေဟာင္း အခ်စ္ဒ႑ာရီပုံျပင္ တပုဒ္သည္လည္း ထိုတိန္းျမစ္ 
ေဒသတြင ္ျမစဖ္်ားခ ံေပၚေပါကလ္ာခဲရ့ျခင္းျဖစၿ္ပီး မိုးနဲအေရ႕ွဖက္ရွ ိက်ိဳင္းေတာင္းေရတံခြန ္
တည္ရွိရာ အရပ္သည္လည္း ခြန္ဆမ္ေလာ၏ ေမြးရပ္ဇာတိေဒသအျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာ 
ခဲ့ပါသည္။ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းေဒသမွ ထိုင္းနယ္စပ္အထိ ဆက္စပ္စီးဆင္းေနသည့္ နမ့္ 
တိန္းျမစ္သည္ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ပင္မ အသက္ေသြး 
ေၾကာအျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္အသံုးေတာ္ခံ အလုပ္အေကြၽးျပဳခဲ့ေသာ ျပဳ 
ေနဆဲ ျမစ္တစင္းလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ခြန္ဆာ၏ မိန္းတုိင္းအာမီ(MTA) လက္နက္ခ် 
အညံ့ခံခဲ့သည့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) သည္ ထုိနမ့္တိန္းျမစ္တေလွ်ာက္ရွိ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
ျပန္လည္စုဖြဲ႕ အင္အားစုေဆာင္း ထူေထာင္တည္ေဆာက္လာႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ၁၉၉၆ ႏွင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ကာလအေတာအတြင္းတြင္ အစိုးရ 
စစ္တပ္က ေျခာက္ေသြ႕နယ္ေျမေဒသအျဖစ္ ဖန္တီးေရး လွဳပ္ရွားမွဳျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕ 
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စည္းခဲ့ေသာ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕အား ထိုးစစ္ဆင္ 
တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ၌ နမ့္တိန္းျမစ္တေလွ်ာက္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူလူထုအ
သုိက္အ၀န္းတုိ႔သည္ အစုိးရစစ္တပ္၏ အဓိကပစ္မွတ္မ်ားဘ၀သုိ႔ သက္ဆင္းက်ေရာက္ 
ခဲ့ရပါေတာ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာမွ ရြာသား 
၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ၎င္းတုိ႔ ေနထုိင္ေနရာရြာမ်ားမွ ေမာင္းႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ၾကရၿပီး ၿမိဳ႕မ်ား 
လမ္းမႀကီးမ်ားအနီး တည္ေဆာက္ထားေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစခန္းမ်ားသုိ႔ အ 
တင္း အၾကပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ေက်းရြာသား ျပည္သူလူထု ရာေပါင္းမ်ားစြာ 
တို႔မွာ အႏုိငက္်င္ ့ဖိႏွပိမ္ွဳ၊ အေၾကာင္းမဲ ့ညဥ္းပမ္း ဖမ္းဆီး ရိကု္ႏကွမ္ွဳ၊ တရားမဲ ့သတ္ျဖတမ္ွဳႏငွ္ ့
အမ်ိဳးသမီးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔မွာ အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သားမ်ားတို႔၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မွဳ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မွဳတို႔ကို ခံခဲ့ၾကရပါေတာ့သည္။ က်ိဳင္းေတာင္းေဒသတခုတည္း 
တြင္ပင္ အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ ခေလးငယ္တဦး အပါအ၀င္ ေက်းရြာသူ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း 
၇၀ ေယာက္တို႔မွာ အစိုးရစစ္သားမ်ားတို႔၏ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရသည္ဟု သတင္း 
မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ 

ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္း လက္ေက်းေတာရြာမ်ားတို႔တြင္ ေနထိုင္သူလူဦးေရ က်ဆင္း 
နည္းပါးသြားေစရန္ ေျခာက္ေသြ႕နယ္ေျမေဒသအျဖစ္ တမင္ဖန္တီးျခင္း အပါအ၀င္ အစိုးရ 
စစ္တပ္က နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ် ရွင္းလင္းေရး ျပဳရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရွမ္း 
အမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား အင္အားက်ဆင္း နည္းပါးသြားေစေရးႏွင့္ နမ့္စန္ 
ၿမိဳ႕တြင္ အေရွကအလယ္ပုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္အသစ္တစ္ခုကုိ အေျခစုိက္ကာ ထုိနယ္ေျမအတြင္း 
အစိုးရစစ္တပ္၏ စစ္တပ္အင္အားကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ အေျခခ် ထူေထာင္ၿပီး နယ္ေျမစိုးမိုးမွဳ 
ျပဳသြားႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ နမ့္တိန္းျမစ္အေပၚ ဆည္တည္ေဆာက္၍ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္လမ္းထြင္ ရွင္းလင္း 
ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

က်ိဳင္းေတာင္းေဒသနယ္ေျမအတြင္း နမ့္တိန္းျမစ္ေပၚတြင္ ၅၄ မီဂါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ 
ႏုိင္သည့္ ပထမဦးဆုံး အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတခုကုိ ၂၀၀၅ - ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ 
အတြင္း ေဆာကလ္ပုၿ္ပီးစီးခဲခ့်နိတ္ြင ္ထိနုယ္ေျမအတြင္းမ ွရြာအမ်ားစတုို႔မွာ ထိငု္းႏိငုင္ဖံက္သို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ရာ မူလရွိရင္းစြဲ ေက်းရြာ ၅၀ အနက္ ရြာ ၁၀ ရြာသာ က်န္ရွိေန 
သည္ဟု သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထုိကာလအေတာအတြင္း အစိုးရစစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားက 
ေက်းရြာသူ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးတို႔အား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့မွဳ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္ဟု သတင္း 
ရရွိခဲ့ပါသည္။ 
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အဆိုပါ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုမွာ က်ိဳင္းေတာင္းေရတံခြန္ေပၚတြင္ ေရစီးေၾကာင္း 
တခုလုံးအား ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔ကာ တိုက္ရိုက္တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ေႏြရာသီေရ 
နည္းခ်ိန္တြင္ ေရတံခြန္မွေရစီးက်ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေတာ့ဘဲ က်ိဳင္းေတာင္းေရတံခြန္၏ 
သဘာ၀အလွကုိ လုံး၀ထိခုိက္ ပ်က္စီးေနေစသည့္အျပင္ အရင္တခ်ိန္က ေရတံခြန္၏ 
အထက္ႏွင့္ေအာက္ဖက္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾက၍ ျမစ္ေခ်ာင္းေရ ေရေနသတၱ၀ါႏွင့္ 
ငါးမ်ားတို႔ကိ ုဖမ္းဆီးစားသံုး မွခီိရုငွသ္န္ေနရသူ ရြာသားမ်ားတို႔မွာ တခ်ိဳ႕ေသာငါးမ်ိဳးစတိမ္်ား 
သဘာ၀အရ ပံုမွန္ ဆက္လက္မ်ိဳးမပြါးႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ၾက 
ကာ ငါးဖမ္းဆီးရမမိွဳ နည္းပါးက်ဆင္းသြားသျဖင္ ့ရြာသားအမ်ားစတုို႔မွာ ၀မ္းစာေရး အသက ္
ေမြး၀မ္းမွဳအတြက္ အခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကရၿပီဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
ထိုစီမံကိန္းမွာ ရရွိမည့္အက်ိဳးရလဒ္ႏွင့္ နစ္နာ ေပးဆပ္ရမွဳတို႔ကိုသာမက ေရစီးပမာဏစြမ္း 
အားကုိပါ အေသအခ်ာထည္သ့ြင္း ခ်နိဆ္တြကခ္်ကထ္ားခဲ့ျခင္းမ်ိဳး မရွသိည္အ့တြက္ေၾကာင္ ့
တာဘိငုစ္က္ ၃ လုံး တပဆ္ငတ္ည္ေဆာကထ္ားသည္အ့နက ္တလုံးကိသုာ အႏိငု္ႏိငု ္လည ္
ပတ္၍ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေနရသည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။ 

ထိုပထမ ေရအားလ်ွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္း၏ အထက္ဖက္ ၄၀ ကီ 
လိုမီတာကြာေ၀းေသာ ေနရာတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ထပ္မံတည္ေဆာက္ထားေသာ အထက္ 
က်ိဳင္းေတာင္းဆည ္ဒတုယိ ေရအားလွ်ပစ္စထ္တုလု္ပ္ေရး စမီကံနိ္းႀကီးသည ္အရြယ္အစား 
ပမာဏအားျဖင့္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ထို႔ထက္ပိုမိုႀကီးမားမ်ား 
ျပားေသာ ဆိုးက်ိဳးဆက္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္မွာ ေသခ်ာ မုခ်ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ကို 
အမီွျပဳၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကရေသာ က်ိဳင္းေတာင္း ႏွင့္ လင္းေခးမွ 
ေထာငခ္်တီဲ ့ရြာသားတို႔က အထူးသျဖင္ ့ရာသီဥတ ုသသိသိာသာ ေျပာင္းလသဲြားသျဖင္ ့ေရ 
ျပတ္မွာကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ လာအိုႏုိင္ငံနဲ႔ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းရွိဆည္မ်ား မၾကာမီက 
ပ်က္စီးခဲ့တာေၾကာင့္ နမ့္တိန္းဆည္က်ိဳးမွာကိုလည္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။

နမ့္တိန္းျမစ္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ထိုစီမံကိန္း ၂ ခုစလံုးတို႔သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို စစ္တပ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ ေဖါက္ဖ်က္ 
ျခင္း၊ လက္နက္ကိငုစ္စသ္ားအငအ္ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ေဒသခဌံာေနျပညသ္လူူထ ုရြာသားမ်ား 
အေပၚ ဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္မွဳ မတရားအၾကမ္းဖက္မွဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဒသတြင္းေနထိုင္လ်က္ရွိ 
ေသာ ရြာသားမ်ားအား မလူရပရ္ြာမ်ားမွေမာင္းႏငွထု္တက္ာ ေက်းရြာမ်ားကိအုတင္းအၾကပ ္
ေရႊ႕ေျပာင္းပစ္ျခင္း စသည္တို႔ကို အစိုးရစစ္တပ္က အေတာမသတ္ က်ဴးလြန္မွဳမ်ားတို႔ကို 
ျဖစပ္ြါးေပၚေပါက္ေစခဲပ့ါသည။္ နမ္တ့နိ္းျမစ္ေပၚတည္ေဆာကထ္ားေသာ ထိဆုညအ္သစသ္ည ္
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နယ္ေျမေဒသအတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဓိကက်သည့္ျမစ္ 
ေခ်ာင္းတခု၏ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေဂဟစနစ္ကို အၿပီးတိုင္ ပ်က္ 
သုန္းဆံုးရွံဳးသြားသည့္အထိ  ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ  ထင္ရွားေနပါသည္။ 

နမ့္တိန္းျမစ္၀ွမ္းတေလွ်ာက္ရွိ ေဒသတခုလံုးတို ႔သည္ အားၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္မွဳ 
အလြန္ျမင့္မားေသာ စစ္ဇံုနယ္ေျမတခုအျဖစ္ ဆက္လက္က်ေရာက္ တည္ရွိေနဦးမည္သာ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္
လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္ 
တပ္မေတာ္(RCSS/SSA)အား အစိုးရစစ္တပ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ 
ေနဦးမည ္ျဖစသ္ည္အ့ျပင ္ရမွ္းျပည္ျပညသူ္လထူဌုာေန ေဒသခရံြာသားမ်ားအေပၚတြငလ္ည္း 
မနွက္န ္ရိုးသားေသာ သေဘာထားႏငွ္ ့စတိရ္င္းေစတနာ အလ်ဥ္းမရွသိည္ ့အစိုးရစစတ္ပက္ 
မတရားဖိႏွိပ္ အႏိုင္က်င့္မွဳ၊ အေၾကာင္းမဲ့ ညဥ္းပမ္းမွဳ၊ သတ္ျဖတ္မွဳႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖါက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနဦးမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခအေနမ်ား ေအာက္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ဒုကၡ 
ႀကီးမား မ်ားျပားလွေသာ ဆုိးက်ိဳးဆကရ္လဒမ္်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိငုဖ္ြယရ္ာ အလားအလာရွိေန 
သည့္ အထက္က်ိဳင္းေတာင္းဆည္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအား ဆက္လက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မွဳျပဳျခင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား 
အေပၚ ေဒသခံျပည္သူလူထုတို႔၏ မေက်နပ္မွဳမ်ားကို တိုးပြါးျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေလာင္စာ 
ေလာင္းထည့္ေပးလုိကရ္ာက်ေနမည္ျဖစသ္ည္အ့ျပင ္ဆယစ္ုေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရညွ္ျဖစတ္ည ္
လာခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအား ထပ္မံမီးထိုးေပးလိုက္သည့္ သေဘာသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ဟု  
ေထာက္ျပအပပ္ါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့အထက္ က်ိဳင္းေတာင္းဆညတ္ည္ေဆာက္ေရး စမီကံနိ္း 
ႀကီးအား ခ်ကခ္်င္းရပတ္န္႔ပါရန ္ကြၽႏ္ပုတုိ္႔အေနျဖင္ ့ျမနမ္ာအစိုးရအား တိကုတ္ြန္း ေတာင္းဆိ ု
လိက္ုပါသည။္ လက္ရွ ိပဋပိကၡမ်ားအား ၿငမိ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင္ ့ႏိငုင္ံေရးအရ ေဆြးေႏြး 
ညႇိႏွိဳင္းအေျဖရွာကာ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး စစ္မွန္ပီျပင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေဖာ္ 
ေဆာင္က်င့္သံုးလာႏိုင္ပါမည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထု အသိုက္အ၀န္းအား သူတို႔ပိုင္ဆိုင္ၾက 
သည့္ သူတို႔ႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္သည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ 
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရရွိလာသည့္ အခ်ိန္ကာလ 
သို႔ ေရာက္ရွိလာမွသာလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အႀကီးစား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို  ဆံုးျဖတ္ 
အေကာင္အထည္ေဖၚမွဳ ျပဳေစသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း အၾကံေပးလိုပါသည္။ 
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အထက ္က်ိဳင္းေတာင္းဆညတ္ည္ေဆာက္ေရး စမီကံနိ္းတြင ္နည္းပညာဆိငုရ္ာ အ 
ေထာကအ္ကူႏငွ္ ့ေငြေၾကးေထာကပ္ံမ့ွဳမ်ား ေပးအပ္ေနလ်ကရ္ွသိည္ ့ေနာ္ေ၀းႏိငုင္အံပါအ၀င ္
ႏိငုင္အံခ်ိဳ႕ႏငွ္ ့ႏိငုင္ံျခားရပ္ျခားအကအူည ီေစတနာရငွ ္ေငြေၾကး အေထာက္အပံ ့ဒါနရငွမ္်ား 
တို႔အား အေလးအနက္ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆို ေမတၱာရပ္ခံလိုသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ ပဋိပကၡမ်ားအၾကား အားၿပိဳင္မွဳႀကီးမား မ်ားျပားေသာ နယ္ေျမေဒသအတြင္း ႀကီးမား 
ေသာဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတို႔အတြက္ နည္းပညာအဆင့္ျမင့္တင္ 
ေပးမွဳ အကအူညီႏငွ္ ့ေငြေၾကးထည္၀့င ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံွဳ မနွသ္မွ်တို႔အား ရပဆ္ိငု္းထားၾကပါရန ္
ဟ၍ူ ျဖစပ္ါသည။္ ကြၽႏုပ္တုိ္႔၏ တိက္ုတြန္းေတာင္းဆိခု်ကက္ိ ုလ်စလ္်ဴရွဳကာ ျပညသ္လူထူတုို႔ 
၏ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးေသာ အစိုးရ၏ဆည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ေနျခင္းသည္ ရွိရင္းစြဲ ပဋိပကၡမ်ားကို ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ ေလာင္စာ 
ဆီ ထပ္မံေလာင္းေပးရာက်ေနမည့္အျပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း အေျဖ 
ရွာေနမွဳ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အထင္အျမင္ေသးသည့္ သေဘာထားကို တိုက္ရိုက္ လွစ္ဟ 
ေဖၚထုတ္ ျပသမွဳျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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စစ္ေရးယွဥ္ၿပိဳင္မွဳျမင့္မားေနသည့္နယ္ေျမအတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ 
နမ့္တိန္းျမစ္၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ စဥ္လာယဥ္ေက်းမွဳဆိုင္ရာ အေရးပါမွဳ

ရွမ္းျပည္တြင္း ျဖတ္သန္း စီးဆင္းေနသည့္ သံလြင္ျမစ္၏ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ 
ျမစ္လက္တက္မ်ားအနက္ နမ့္တိန္းျမစ္သည္ အဓိကက်ေသာ ျမစ္လက္တက္ႀကီးတခု ျဖစ္ 
သည။္ နမ္တိ့န္းျမစသ္ည ္မိငု္းကိငုၿ္မိဳ႕နယတ္ြင ္စတင္ျမစဖ္်ားခကံာ ရမွ္းျပည္ေတာငပ္ိငု္း ရမွ္း 
ကနု္းျပင္ျမင္တ့ေၾကာရွ ိလခဲ်ား၊ နမ္စ့န၊္ မိုးန ဲႏငွ္ ့လင္းေခးၿမိဳ႕နယ ္နယ္ေျမေဒသတေလွ်ာက ္
ကီလိုမီတာေပါင္း ၅၆၀ အထိ ရွည္လ်ားစြာ ျဖတ္သန္း စီးဆင္းေနလ်က္ရွိၿပီး တာဆြပ္တိန္း 
ဟု ေခၚတြင္ေသာ ေနရာတြင္ သံလြင္ျမစ္အတြင္းသို ့ေပါင္းဆံု စီး၀င္ပါသည္။
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လြန္ခဲ့ေသာရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းကပင္လွ်င္ ရွမ္းျပည္သူလူထုတုိ႔သည္ 
နမ့္တိန္းျမစ္တေလွ်ာက္ရိွ ျမစ္၀ွမ္း ေတာင္ၾကားတုိ႔တြင္ အေျခခ် ေနထုိင္ခဲ့ၾကကာ လယ္ 
ကြင္းမ်ားအတြင္း စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေတာင္ယာျခံႏွင့္ ဥယ်ာဥ္မ်ားအတြင္း အျခားသီးႏွံႏွင့္ 
သစ္သီး၀လံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေျမျမင့္မ်က္ခင္းျပင္မ်ားအတြင္း အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္္မ်ား ေမြး 
ျမဴျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ အသက္ေမြးခဲ့ၾကပါသည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးတခ်ိဳ႕တို႔သည္ ကုန္စည္ 
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပင္န္းမ်ားကုိလည္း လပုက္ိငုခ္ဲၾ့ကသည္အ့ေလ်ာက္ စီးပြါးျဖစထ္ြန္း 
ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာၾကကာ ဘုရားေက်ာင္းကန္ ေစတီပုထိုး ေျမာက္မ်ားစြာတို႔ကုိ တည္ 

က်ိဳင္းေတာင္းၿမိဳ႕၊ နမ့္တုမ္ေက်းရြာတြင္ရွိ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထုိးမ်ား
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ေဆာကမ္ွဳ ျပဳႏိငုခ္ဲၾ့ကပါသည။္ နမ္တိ့န္းျမစ ္တေလွ်ာက္ မွတီင္းေနထိငုခ္ဲၾ့ကေသာ ရမွ္းလမူ်ိဳး 
ျပည္သူမ်ား လူထုအသုိက္အ၀န္းမ်ားတုိ႔၏ နယ္ပယ္အထဲတြင္ ေရွးေခတ္ကာလ ကနဦး 
ရွမ္းေစာ္ဘြား အႏြယ္ေတာ္မ်ား အစဥ္အဆက္ အုပ္စိုးခဲ့ၾကသည့္ မိုင္းကိုင္၊ လဲခ်ား၊ မိုးနဲ ႏွင့္ 
ေမာက္မယ္ အစရွိေသာ ရွမ္းေစာ္ဘြားနယ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 

- ရွမ္း ရိုမီယို ႏွင့္ ဂ်ဴးလီးယက္ တို႔၏ ေမြးရပ္ေျမ 

ရမွ္းလမူ်ိဳးတိငု္းတို႔၏ အသဲစြဲ ခြနဆ္မ္ေလာ ႏငွ္ ့နန္းဦးျပင ္အမညရ္ွ ိရမွ္းေရွးေဟာင္း 
အခ်စ္ဒ႑ာရီ ပုံျပင္တပုဒ္သည္လည္း ထိုတိန္းေခ်ာင္းေဒသကို အေျခခံကာ နန္းခမ္းကူ 
အမည္ရွိ အမ်ိဳးသမီး ရွမ္းစာဆိုေတာ္တဦးက ၁၈၈၀ ခုႏွစ္ ကာလတ၀ိုက္တြင္ ေရးသားခဲ့ 
ျခင္းျဖစၿ္ပီး နမ္တ့နိ္းေခ်ာင္း ႏငွ္အ့တူ အစဥထ္ာ၀ရ ထငရ္ွားေက်ာၾ္ကားခဲပ့ါသည။္ (နန္းခမ္းက ူ
သည ္အစဥအ္လာရွခိဲသ့ည္ ့ရမွ္းစာေပ ရမွ္းစာဆိုေတာမ္်ားတို႔ကုိ ခူးေမာတ္ိငု္း ဟ ုဂဏု္ျပဳေခၚ 
ဆိုေလရ့ွၾိကသည္ ့ေရွးေခတ ္ရမွ္းစာဆုိေတာႀ္ကီးမ်ားအထတဲြင ္တဦးတည္းေသာ အမ်ိဳးသမီး 
ရွမ္းစာဆိုေတာ္တဦး ျဖစ္ပါသည္။) 

ထိ ုခြနဆ္မ္ေလာႏငွ္န့န္းဦးျပင ္အမညရ္ွ ိရမွ္းေရွးေဟာင္း အခ်စဒ္႑ာရပီုံျပငအ္က်ဥ္း 
ခ်ဳပ္မွာ ေရွးသေရာအခါက မိုးနဲေစာ္ဘြားနယ္အပိုင္ က်ိဳင္းေတာင္းၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕စားႀကီး၏ တူ 
ေတာ္စပ္သူ ခြန္ဆမ္ေလာ အမည္ရွိ လုလင္ပ်ိဳ ကုန္သည္တဦးသည္ ၀န္တင္ႏြားမ်ားျဖင့္ 

လဲခ်ားေစာ္ဘြား၏ေဟာ္နန္း
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ကုန္စည္မ်ားတင္ေဆာင္ကာ ရွမ္းျပည္ 
ေတာင္ပိုင္း နမ့္တိန္းေခ်ာင္း ျမစ္ေၾကာင္း 
တေလွ်ာက္ တၿမိဳ႕၀င္ တရြာထြက္ လွည့္ 
လည ္ေရာင္း၀ယ္ေဖါကက္ား ကနုက္ူးေလ့ 
ရွိပါသည္။ သို႔ႏွင့္ နမ့္တိန္းျမစ္ စတင္ျမစ္ 
ဖ်ားခရံာ မိငု္းကိငုၿ္မိဳ႕တြင ္မတ္လန္းရြာသ ူ
တဦးျဖစသ္ည္ ့ေခ်ာေမာလပွေသာ နန္းဦး 
ျပင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်စ္ႀကိဳက္မိခဲ့ၾကပါေတာ့
သည္။ မ ၾကာမီွတြင္  နန္း ဦးျပင္အား 
ေတာင္းရမ္းလက္ထပ္ ထိမ္းျမားယူကာ 
က်ိဳင္းေတာင္းၿမိဳ႕သိ႕ု ေခၚေဆာငလ္ာခဲပ့ါ 
သည။္ သို႔ပါေသာလ္ည္း ခြနဆ္မ္ေလာ၏ 
မိုးနဲေစာ္ဘြားမ်ိဳးရိုး ၿမိဳ႕စားအမ်ိဳးအႏြယ္ 
ျဖစ္သည့္ မိခင္ျဖစ္သူက ခြန္ဆမ္ေလာ 
တေယာက္ ရိုးရိုးအရပ္သူတေယာက္ 
သာျဖစ္သည့္ နန္းဦျပင္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳသည္ကုိ လုံး၀သေဘာမတူႏိုင္သည့္အတြက္ 
မိမိအိမ္သို ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ နန္းဦးျပင္အား မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္အေလ်ာက္ ခြန္ဆမ္ေလာ 
ကုန္အေရာင္းအ၀ယ္ ခရီးထြက္သြားေနခိုက္ အိမ္၌ရွိမေနစဥ္ ေခြၽးမ နန္းဦးျပင္အေပၚ အၿမဲ 
တမ္း ျငဴစူ အျပစ္ရွာကာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွိပ္စက္ညဥ္းပမ္းမွဳ ျပဳပါေလေတာ့သည္။ ထိုဒဏ္ကို 
မခံႏိုင္ေတာ့သည့္အဆံုးတြင္ ကိုယ္၀န္အရင့္အမာရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ နန္းဦးျပင္တေယာက္ 
က်ိဳင္းေတာင္းၿမိဳ႕ရွိ ခြန္ဆမ္ေလာတို႔၏ ေနအိမ္မွ စြန္႔ခြါ၍ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕သို႔ ဦးတည္ထြက္ေျပး 
လာခဲ့ရာ အျပန္လမ္းေပၚတြင္ပင္ ကေလးတေယာက္ ေမြးဖြါးခဲ့ၿပီး ကေလးေလးသည္လည္း 
အသက္မရွင္ခဲ့သျဖင့္ နန္းဦးျပင္တေယာက္ ရင္ကြဲနာက်ကာ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါေတာ့သည္။ 
ထိုသတင္းကို ၾကားသိလိုက္ၿပီးေနာက္ ခြန္ဆမ္ေလာသည္လည္း မိုင္းကိုင္ရိွ နန္းဦးျပင္၏ 
ေနအိမ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းလိုက္လာၿပီး နန္းဦးျပင္၏ ရုပ္အေလာင္းျပင္ထားရာႏွင့္ ကပ္ရက္တြင္ 
၀င္ေရာက္လဲေလ်ာင္းကာ မိမိကိုယ္မိမိ ဓါးျဖင့္ ထိုးသတ္ကာ လိုက္ပါေသဆံုးသြားပါေတာ့ 
သည္။ 

ထိုရွမ္းေရွးေဟာင္း အခ်စ္ဒ႑ာရီပုံျပင္သည္ ေရွးကာလ ၁၇၀၀ ခုႏွစ္ တ၀ိုက္တြင္ 
ျဖစပ္ြါးခဲသ့ည္ ့တကယ့္ျဖစရ္ပမ္နွတ္ခကုို အေျခခကံာ ေရးသားထားျခင္းျဖစသ္ည ္ဟ ုဆိၾုက 
ပါသည။္ ေရွးေခတ္ကာလက မိငု္းကိငုၿ္မိဳ႕ႏငွ္ ့က်ိဳင္းေတာင္းၿမိဳ႕တို႔ၾကား နမ္တ့နိ္းျမစတ္ေလွ်ာက ္
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ကနုစ္ညမ္်ား ကူးသန္းေရာင္း၀ယမ္ွဳ ျပဳခဲၾ့ကသည္ ့ကုနသ္ြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတခ ုအမနွပ္င ္
ရိွခဲ့သည္ ဟု ရွမ္းသမုိင္းပညာရွင္ သုေတသီတုိ႔က အတည္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕ 
နမ္တ့နိ္းေခ်ာင္း တဖကက္မ္း မတလ္န္းရြာအနီး ကနု္းျမင္တ့ခထုကတ္ြင ္ရမွ္းအခ်စဒ္႑ာရထီမဲ ွ
ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္  ၂ ဦးျဖစ္သည့္  ခြန္ဆမ္ေလာႏွင့္နန္းဦးျပင္တို ႔  လဲေလ်ာင္းေနရာ 
သခ်ဳႋင္းဗိမာန္ဟု ယံုၾကည္ ဆိုစမွတ္ျပဳၾကသည့္ အုတ္ဂူျဖဴျဖဴေလး ၂ လံုးတို႔ကို အတူယွဥ္ 
တြဲလ်က္ ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၾကပါေသးသည္။ မိုးနဲေစာ္ဘြား မ်ိဳးရိုး ၿမိဳ႕စားအ 
ဆက္အႏြယ္တဦးျဖစ္သည့္ ခြန္ဆမ္ေလာ၏ မိခင္ျဖစ္သူက သူမ၏သားအား ရိုးရိုးသာမာန္ 
အရပ္သူတဦးႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ျခင္းကို သေဘာမတူ မၾကည္ျဖဴႏိုင္ 
ခဲ့သည့္ အခ်က္မွာလည္း ယခင္ေရွးေခတ္ ရွမ္းပေဒသရာဇ္စနစ္ႏွင့္ လူတန္းစားတို႔၏ သရုပ္ 
မနွကုိ္ ထငဟ္ပ ္မီးေမာင္းထိုးျပသေနလ်က္ရွပိါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ထိရုမွ္းေရွးေဟာင္း အခ်စ ္
ဒ႑ာရီသည္ စိတ္ကူးယဥ္ ပံုျပင္ေပေလာ တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းေပေလာ ဟု ေတြး 
ေတာ စဥ္းစားစရာတရပ္ ျဖစ္ေနဆဲပင္ ရွိပါသည္။ 

ရွမ္းစာဆုိေတာ္ (ခူးေမာ္တုိင္း) ၈ ဦး
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w ရွမ္းအမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၏ ပင္မ အသက္ေသြးေၾကာ 

ရွမ္းအမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ နမ့္တိန္းျမစ္တ 
ေလွ်ာကရ္ွ ိလွ်ိဳေျမာင ္ခ်ိဳင္၀့မွ္း ေတာငတ္န္း ေတာနကမ္်ားအတြင္း အေျခခ်ကာ စစ္ေရးလွဳပ ္
ရွားမွဳမ်ား ျပဳလပုလ္ာခဲသ့ညမ္ွာ ဆယ္စုႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမႇင္ခ့ဲၿ့ပ ီျဖစပ္ါသည။္ ရမွ္းလက ္
နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕၏ လွဳပ္ရွားရာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမွ ရွမ္းျပည္ 
ေတာင္ပိုင္း အလယ္ပိုင္း နယ္ေျမေဒသမ်ားအထိ ရွည္လ်ားစြာ ျဖတ္သန္း စီးဆင္းေနေသာ 
နမ္တ့နိ္းျမစသ္ည ္ရမွ္းတပဖ္ြ႕ဲမ်ားအတြက ္အေရးပါစြာ ဆကစ္ပ္ေပးျခင္းအားျဖင္ ့ႀကီးမားစြာ 
အလုပ္အေကြၽးျပဳေနေသာ ပဓါနက်သည့္ ပင္မ အသက္ေသြးေၾကာ တခုပင္ျဖစ္သည္ ဟု 
ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေျခစိုက္လွဳပ္ရွားခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္
တပ္ဖြဲ႕မ်ားတုိ႔သည္ ထိုင္းနယ္စပ္နယ္ေျမေဒသရွိ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ 
ႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလက နမ့္တိန္းျမစ္ 
လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း တႏစွန္ီးပါးၾကာသည္အ့ထ ိအခ်နိယ္ ူေရႊ႕ေျပာင္း ခ်တီကမ္ွဳ ျပဳခဲၾ့ကရာ 
တြင္လည္း လမ္းခရီးတ၀က္ရွိ က်ိဳင္းေတာင္းေဒသအတြင္း ယာယီရပ္နား ခိုေအာင္းခဲ့ၾက 

နမ့္တိန္းေရ၏ သန္႔စင္မႈေၾကာင့္ လူသိမ်ားသည္။

နမ့္တိန္းေခ်ာင္းတေလွ်ာက္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကသည့္ 
လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလူထု ရပ္သူရြာသားမ်ားတို႔သည္ သူတို႔ 
အတြက္ ေသာက္သုံးေရအပါအ၀င္ သူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ ဘ၀လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
အသက္ရွင္သန္မွဳတုိ႔အတြက္ အစဥ္အဆက္အားျဖင့္ နမ့္တိန္းျမစ္ေရ 
အေပၚတြင္ ႀကီးမားစြာ အမွီသဟဲ ျပဳေနၾကရလ်က္ ရွိပါသည္။ သက္ 
ႀကီးရြယအ္ိမု်ားတို႔သည ္ထိုျမစ္ေရ၏ အရသာကိ ုမ်ားစြာ ဂဏုယ္ူေနၾက 
လ်က္ရွိသျဖင့္ သူတုိ႔ခရီးထြက္သြားလာေလရာတြင္ နမ့္တိန္းျမစ္ေရ 
အား ပုလင္းမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းကာ ကိုယ္ႏွင့္မကြာ အတူသယ္ 
ေဆာငသ္ြားၾကေလ့ရွသိည။္ ထိုျပင ္သူတို႔က နမ္တ့နိ္းျမစ္ေရအတြင္း 
တြင္ ေဆးဖက္၀င္ အထူးဓါတ္ ပစၥည္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ 
ေရာဂါဘယမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္ ဟု ယံုၾကည္ေနၾကပါ 
သည္။
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ရဖူးပါသည္။ (၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းခုခံေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ေပါင္းစည္းကာ မိန္းတိုင္းအာမီ(MTA) ကို ထူေထာင္လိုက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။) 

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ခြန္ဆာဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ မိန္းတိုင္းအာမီ 
(MTA) ရွမ္းတပ္ဖြ႕ဲက န၀တ စစ္အစုိးရ စစ္တပ္ထံ တရား၀င္ လက္နက္ခ်လုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း 
လက္နက္မခ်လုိၾကသည့္ ရွမ္းတပ္သားအင္အား ၃၀၀ ခန္႔ကုိ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္ 
ဆစ္က လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ဦးေဆာင္ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီး ထိုင္းနယ္စပ္မွ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းသို႔ ဦးတည္ 
ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သူတုိ႕တပ္ဖြ႕ဲသည္ က်ိဳင္းေတာင္းအနီးတြင္ အစုိးရစစ္တပ္၏ 
၀ိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔မွဳကို ခံခဲ့ရရာတြင္ လက္နက္ခ်ဟန္ေဆာင္ ပရိရာယ္သံုးလွည့္စားကာ နမ့္ 
တိန္းျမစ္ကို ျဖတ္ကူးၿပီး ေျမာက္ဖက္သုိ႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေရႊ႕ 
ေျပာင္းခ်တီကမ္ွဳ လမ္းခရီးတေလွ်ာကတ္ြင ္သတူို႔သည ္ရမွ္းျပည္ေတာငပ္ိငု္းႏငွ္ ့အလယ္ပိငု္း 
နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ မိန္းတိုင္းအာမီ(MTA) တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕တို႔၏ အကူအညီကို ရယူႏိုင္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ သို႔ႏွင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ညီညြတ္ေသာ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးတပ္ 
မေတာ္ (SURA) အျဖစ္ အသစ္ျပန္လည္ဖြ႕ဲစည္း ထူေထာင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ 
ခဲပ့ါသည။္ သတုိူ႔သည ္ခြနဆ္ာႏငွ္ ့ပူးေပါင္းကာ မနိ္းတိငု္းအာမ(ီMTA)ကိ ုထူေထာငခ္ဲဖ့ူးေသာ 
ဗုိလ္မုိးဟိန္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ယခင္ SURA ရွမ္းတပ္ဖြဲ႕၏နာမည္ကုိ ယာယီျပန္လည္ 
အသံုးျပဳခဲ့ ၿပီးေနာက္ မၾကာမွီတြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္ 

က်ိဳင္းေတာင္းေရတံခြန္အလွကို အမွတ္တရဓာတ္ပံုရိုက္ခဲ့သည့္ ရွမ္းလက္နက္ကုိင္မ်ား
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တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခံယူ ထူေထာင္လိုက္ၾကပါေတာ့သည္။ 
ထိုေနာက္ ထိုင္းနယ္စပ္ဖက္သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်ကာ လြိဳင္တိုင္းလ်ဲန္းစခန္းကို 
ဗဟိစုစဌ္ာနခ်ဳပအ္ျဖစ ္အသံုးျပဳခဲၿ့ပီး ထိအုခ်နိမ္စွ၍ အဓကိက် အငအ္ားအႀကီးမားဆံုးေသာ 
ရွမ္းခုခံေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕တခုအျဖစ္ ယေန႔ကာလအထိတုိင္ ရပ္တည္ 
လွဳပ္ရွားေနလ်က္ရွိပါသည္။ 

w ၁၉၉၆ - ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ နမ့္တိန္းျမစ္တေလွ်ာက္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္း ေန 
ထိုင္ၾကသည့္ ရွမ္းျပည္သူမ်ားအား အစိုးရစစ္တပ္က  အဓမၼ ရပ္ရြာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ျခင္း 

ျပနလ္ညအ္ငအ္ားစစုည္းမွဳျပဳကာ အသစ္ေမြးဖြါး ထူေထာငလုိ္က္ေသာ ရမွ္းခခုံေတာ ္
လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕တခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) အား ရွမ္းျပည္သူလူထုက ေထာက္ပံ့ေနျခင္းကို ျဖတ္ 
ေတာက္ပစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ အစုိးရစစ္တပ္က ေျခာက္ 
ေသြ႕နယ္ေျမေဒသအျဖစ္ ဖန္တီးမွဳ စစ္ဆင္ေရး (ျဖတ္ ၄ ျဖတ္ႏွင့္ဆင္တူရိုးမွားျဖစ္ေသာ) 
တရပ္အား စတင္ေဖၚေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ သို႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း 
ေျမာက္မ်ားစြာမွ ရြာသား ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ၎င္းတို႔ မူလေနထိုင္ေနခဲ့ရာရြာမ်ားမွ 
ေမာင္းႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ၾကရၿပီး ၿမိဳ႕မ်ား လမ္းမႀကီးမ်ားအနီး တည္ေဆာက္ထားေသာ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရး စခန္းမ်ားသုိ႔အတင္းအၾကပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲၾ့ကရပါသည္ ၁ ။ ေနထုိင္ရာ 
ရပ္ရြာမ်ားမွ စြန္႔ခြါထြက္ေျပးကာ နီးစပ္ရာ ေတာေတာင္လွ်ဳိေျမာင္မ်ားအတြင္း ပုန္းခိုေနထိုင္ 
ေနၾကရေသာ ခိကုိုးရာမဲ ့ေက်းရြာသား ျပညသ္လူထူ ုရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွာ အစိုးရစစတ္ပ၏္ 
အႏိုင္က်င့္ ဖိႏွိပ္မွဳ၊ အေၾကာင္းမဲ့ ညဥ္းပမ္း ဖမ္းဆီး ရိုက္ႏွက္မွဳ၊ တရားမဲ့ သတ္ျဖတ္မွဳႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာတို႔မွာ အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သားမ်ားတို႔၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မွဳ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မွဳတုိ႔ကို ခံခဲ့ၾကရပါေတာ့သည္။ ရြာသားမ်ားတို႔မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ 
အတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးခိုွလႈံမွဳျပဳေနရေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိၾကရပါ 
ေသာ္လည္း ကရင္ ကရင္နီ မြန္ တုိ႔ကဲသုိ့႔ စစ္ေျပးဒကုၡသည္မ်ားအျဖစ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ 
ျပဳမွဳ ေထာက္ပံက့ညူမီွဳမ်ားတို႔ကိ ုအလ်ဥ္းမရရွခိဲပ့ါေခ်။ တခ်ိဴ႕မွာ ထိငု္းႏိငုင္တံြင ္တရားမ၀င ္
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဘ၀သို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကပါသည္။ ေထာင္ဂဏန္း 
ခန္႔ရွိသည့္ ရွမ္းစစ္ေျပးဒုကၡသည္အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ထိုင္း - ရွမ္း နယ္စပ္ရွိ တရားမ၀င္ စစ္ေျပး
ဒုကၡသည္စခန္းအခ်ိဳ႕တုိ႔တြင္ ယခုထိတုိင္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ ေသာင္တင္ေနၾကလ်က္ရိွ 
ပါသည္။ 

၁ http://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/shrf-archives/shrf-english-newslet-
ter/327-dispossessed
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အစုိးရစစ္တပ္၏ ထုိေျခာက္ေသြ႕နယ္ေျမေဒသအျဖစ္ ဖန္တီးမွဳ စစ္ဆင္ေရးကာလ 
အတြင္း သူတို႔၏ မူလေနရင္းေက်းရြာမ်ားမွ အတင္းေမာင္းႏွင္ထုတ္မွဳ ရပ္ရြာေရႊ႕ေျပာင္းမွဳ 
ေဘးဒဏကုိ္ ခခံဲၾ့ကရတဲ ့ရမွ္းျပညသ္ ူေက်းရြာလူထ ုေထာင္ေပါင္းရာေပါင္းမ်ားအနက ္တ၀က ္
ေက်ာ္ေက်ာတုိ္႔သည ္နမ္တိ့န္းျမစတ္ေလွ်ာက္တ္ြင ္တညရ္ွသိည္ ့ေက်းရြာမ်ားမ ွရပသ္ရူြာသား 
မ်ားပင္ ျဖစ္ေနၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ အစိုးရစစ္တပ္၏ မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးမွဳကို 
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ခံခဲ့ရေသာ ေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာအနက္ ရြာတရြာမွာ က်ိဳင္းေတာင္းနယ္ေျမအတြင္းက 
ပါဆာရြာ (နာမည္ေက်ာ ္ရမွ္းေရွးေဟာင္း အခ်စဒ္႑ာရပီုံျပငထ္မဲ ွဇာတလုိ္က ္ခြနဆ္မ္ေလာ 
၏ ေမြးရပ္ဇာတိရြာ) ျဖစ္ပါသည္။ မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးမွဳကို ခံခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာလည္း 
အဆိုပါ ပါဆာရြာသည္ အစိုးရစစ္တပ္၏ ၀ိုင္း၀န္းပိတ္ဆုိ႔မွဳကုိ ခံခဲ့ရစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ယြက္ဆစ္၏ ခြဲထြက္ရွမ္းစစ္တပ္သည္ ထိုရြာအနီးမွ နမ့္တိန္းျမစ္ကို ကူးျဖတ္ကာ ရွမ္းျပည္ 
အလယ္ပိုင္း နယ္ေျမေဒသအတြင္းသို ႔ လြတ္ေျမာက္ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရစစ္တပ္၏ နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ တပ္မ ၉၉ အပါအ၀င္ တပ္ 
ရင္းေပါင္း ၆ ရင္းတုိ႔က ပါဆာရြာအား ၀ိုင္း၀န္းကာ ေနအိမ္အားလံုးအား မီးတင္ရွိဳ႕ဖ်က္ဆီး 
ပစ္လိုက္ၿပီး ရြာသား ၄၀ ေယာက္တို႔ကို ေပၚတာအထမ္းသမားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ဖမ္းဆီး 
ေခၚေဆာင္သြားခဲသ့ည္ ဟု သိရိွရပါသည္။ ထုိအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ အထူးထိတ္လန္႔ေၾကာက္ 
ရြ႕ံမၾိကေသာ အမ်ိဳးသမီး လအူိုႏငွ္ ့ခေလး သူငယအ္ားလံုးတုိ႔သည ္ရြာအနီးရွ ိေတာနက္ေဒသ 
အတြင္းသို႔ လက္လြတ္ထြက္ေျပး ပုန္းေရွာင္မွဳ ျပဳေနၾကရသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အမ်ိဳးသမီး လအူိ ုခေလးသူငယတုိ္႔မွာ အစာေရစာ ငတ္ျပတမ္ွဳေၾကာင္ ့အသက္ေသဆံုးခဲၾ့က 
ရသည္ ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။ 

w ရွမ္းျပည္ အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္က စစ္အင္အားတည္ေဆာက္ 
ျခင္း 

အစုိးရစစ္တပ္၏ ေျခာက္ေသြ႕နယ္ေျမေဒသအျဖစ္ ဖန္တီးမွဳ စစ္ဆင္ေရးကာလ 
၁၉၉၆ - ၁၉၉၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ နမ့္တိန္းျမစ္တေလွ်ာက္ရွိ ေဒသမ်ားအပါအ၀င္ ထိုနယ္ေျမ 
ေဒသ အႏွံ႔အျပားအတြင္းသို႔ အစိုးရစစ္တပ္သည္ စစ္သားအင္အား ပိုမိုပို႔လြတ္ျခင္း ၀င္ 
ေရာက္ အေျခခ်တပစ္ြဲျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလပုလ္ာခဲသ့ည ္ဟူေသာ သတင္းမ်ားရရွခိဲပ့ါသည။္ ရမွ္း 
ျပည္နယ္ေျမေဒသအားလံုးတို႔သို႔ ကူးသန္းသြားလာရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ဗဟိုက်သည့္ 
လမ္းဆံုေဒသတခုျဖစ္ေသာ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ ခိုလမ္ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၏ အစိုးရစစ္ 
တပ္က ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အသစ္တခုကို ထူေထာင္အေျခခ်လာခဲ့ပါ 
သည္။ ခိုလမ္ေက်းရြာသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေျခာက္ေသြ႕နယ္ေျမေဒသအျဖစ္ ဖန္တီးမွဳ စစ္ 
ဆင္ေရးကာလအတြင္း အစိုးရစစ္တပ္က ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ရြာသားမ်ား သူတို႔၏ 
မလူေနရင္းေက်းရြာမ်ားမ ွအတင္းေမာင္းႏငွထု္တမ္ွဳ ရပရ္ြာေရႊ႕ေျပာင္းမွဳ  ဒဏကုိ္ ခခံဲရ့ေသာ 
ေဒသတခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက အဆိုပါ ခိုလမ္ေက်းရြာနယ္ေျမေဒသသည္ အစိုးရ 
စစတ္ပ၏္ ရမ္းကား ရကစ္ကစ္ြာ အေၾကာင္းမဲ ့ဖမ္းဆီး ရိကု္ႏကွမ္ွဳ တရားမဲ ့ဖိႏွပိ ္အၾကမ္းဖက ္
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သတ္ျဖတ္မွဳ ဒဏတ္ို႔ကိ ုအျပင္းအထန ္ခစံားခဲၾ့ကရဖူးေၾကာင္းႏငွ္ ့၁၉၉၇ ခုႏစွ ္ေဖေဖာ၀္ါရလီ 
မ ွစကတ္ငဘ္ာလအတြင္းက သံဃာေတာမ္်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခေလးသူငယ္မ်ား အပါအ၀င ္
ရပ္သူရြာသားေပါင္း ၁၅၉ ေယာက္တိတိတုိ႔သည္ အစုိးရစစ္တပ္၏ သတ္ျဖတ္မွဳကုိ ခံခဲ့ 
ၾကရသည္ ဟူေသာ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားရိွပါသည္။ သူတုိ႔အထမွဲ အခ်ိဳ႕တုိ႔မွာ အစုိးရစစ္တပ္ 
ခိလုမတ္ပစ္ခန္းအတြင္းသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာငလ္ာျခင္း ခခံဲရ့ၿပီး အစိုးရစစတ္ပ ္စစသ္ားမ်ားက 

၂၁.၂.၁၉၉၇ ခုနွစ္ ခိုလမ္တြင္ ဒုကၡသည္စခန္းအား အစိုးရစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္လြတ္ခဲ့ရာ 
ကေလးငယ္ ၂ ဦး အပါအဝင္ ရြာသား ၅ ဦး ထိမွန္ေသဆုံးခဲ့သည့္ ဖ်ာလိပ္ထားသည့္ရုပ္အေလာင္းမ်ား

၁၉၉၇ ခုနွစ္ မတ္လတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ ခမရ ၅၂၄ စစ္တပ္မွ ပစ္သတ္ခဲ့သည့္ ခိုလမ္ေက်ာင္းထိုင္ 
ဘုန္းႀကီး ဆရာေတာ္ဦးဣႏၵက - သက္ေတာ္ ၃၈ နွစ္
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လူမဆန္စြာ အျပင္းအထန္ ရက္ရက္စက္စက္ ရိုက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္မွဳေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုး 
သြားခဲ့ၾကရသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ 

ခိုလမ္ အေျခစိုက္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သည္ ရွမ္းျပည္ 
အတြင္း အေျခခ် ရံုးစိုက္ထားေသာ အစိုးရစစ္တပ္၏ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၄ ခုအနက္ တခု 
ျဖစ္ၿပီး အျခား ၃ ခုတို႔မွာ လားရွိဳးၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ 
ေတာငႀ္ကီးၿမိဳ႕ အေျခစိကု ္အေရ႕ွပိငု္းတုငိ္းစစဌ္ာနခ်ဳပ္ႏငွ္ ့က်ိဳင္းတံၿုမိဳ႕အေျခစိကု ္ႀတဂိတံိငု္း 
စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ခိလုမ ္အေျခစိကု ္ရမွ္းျပည ္အေရ႕ွအလယပ္ိငု္းတုိင္း စစဌ္ာနခ်ဳပလ္က္ေအာကတ္ြင ္
အနည္းဆံုး တပ္ရင္းေပါင္း  ၂၆ တပ္ရင္း ပါ၀င္ေနၿပီး ထိုတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ေဆာက္အ 
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ေျခခ်ရန္အတြက္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ရြာသားမ်ားတုိ႔၏ လယ္ယာၿခံေျမ ဧကရာေပါင္းမ်ား 
စြာကို အတင္းသိမ္းပိုက္ရယူခဲ့ၾကသည္ ဟုလည္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ 

ခိုလမ္က အစိုးရစစ္တပ္၏ ျခံစည္းရိုးအုတ္တံတုိင္း

ခိုလမ္အတြင္း အေျခစိုက္သည့္ အစိုးရစစ္တပ္ တည္ေနရာေျမပံု
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ရွမ္းျပည္အလယ္ပုိင္း နယ္ေျမေဒသအတြင္း အစုိးရစစ္တပ္က ေျခာက္ေသြ႕နယ္ေျမ 
ေဒသအျဖစ္ ဖန္တီးမွဳ စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏြဲေနမွဳႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္၏ စစ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕ 
အေျခခ် လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ဆက္လက္ရွိေနပါေသာ္လည္း နမ့္တိန္းျမစ္တေလွ်ာက္ရွိ နယ္ေျမ 
ေဒသမ်ားအပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္း နယ္ေျမေဒသ အႏွံ႔အျပားတို႔တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္
လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) တပ္ဖြ႕ဲမ်ားတုိ႔သည္လည္း 
စစ္ေရးလွဳပရ္ွားမွဳမ်ား စစဆ္င္ေရးမ်ားတို႔ကိ ုအရွနိမ္ပ်က ္ဆကလ္ကလ္ပု္ေဆာင္ေနႏိငုဆ္ပဲင ္
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္း 
ျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ထိေတြ႕ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ား မၾကာခဏ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးေနလ်က္ရွိၿပီး အစိုးရစစ္တပ္ကလည္း ရွမ္းခုခံေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ 
ကိငုတ္ပဖ္ြ႕ဲမ်ားအား ေထာကပ္ံက့ညူမီွဳမ်ား ျပဳလပု္ေနသည ္ဟ ုသသံယရွသိည္ ့ရမွ္းျပညသ္ ူ
လူထုႏွင့္ ရွမ္းရပ္သူရြာသားမ်ားအေပၚ လယ္ယာ ၿခံေျမမ်ား သိမ္းပိုက္မွဳ၊ ေရႊေငြ ပစၥည္းဥစၥာ 
မ်ား အိမ္ေမြးတရိစိၦာနမ္်ား အစားအေသာကမ္်ား လယုက္ယငူငမ္ွဳ၊ အဓမၼ လပုအ္ားေစခိငု္းမွဳ၊ 
ရမ္းကား ရကစ္က္စြာ အေၾကာင္းမဲ ့ဖမ္းဆီးရိကု္ႏက္ွမွဳ၊ တရားမဲ ့ဖိႏွပိ ္အၾကမ္းဖက ္သတ္ျဖတ ္
မွဳ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လငိပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ အၾကမ္းဖက ္မဒုမိ္းျပဳက်င္မ့ွဳ မ်ားတို႔ ဆကလ္က္ျဖစပ္ြါး 
ေပၚေပါက္ေနလ်က္ရွိပါသည္။ 

အပစအ္ခတ ္ရပစ္ဲေရးစာခ်ဳပ ္လကမ္တွ္ေရးထိုးၿပီးေနာကပ္ိငု္း ရမွ္းျပည္ျပနလ္ညထ္ူေထာင ္
ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(RCSS/SSA)တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အစ္ုိးရစစ္တပ္က ထုိးစစ္ 
ဆင္ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ေဖါက္ဖ်က္ေနမွဳမ်ား

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) တပ္ 
ဖြ႕ဲသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အစုိးရစစ္တပ္ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားတို႔သည္ ရွမ္းျပည္အတြင္းမွ ျပန္လည္ေနာက္ဆုတ္ ထြက္ခြါသြားျခင္းမရွိသည္ 
သာမက ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(RCSS/SSA) 
တပဖ္ြ႕ဲမ်ားတို႔အား ထိုးစစဆ္င ္တုိကခ္ိက္ုမွဳမ်ား ဆကလ္က္ျပဳလပု္ေနလ်က္ရွသိည့္ျပင ္ေဒသ 
ခရံမွ္းျပညသ္လူူထုႏငွ္ ့ေက်းရြာသားမ်ားအေပၚလည္း စတိထ္ငသ္လိ ုမတရားဖိႏွပိ ္ရမ္းကား 
မွဳ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား ဆက္လက္က်ဴးလြန္ ျပဳလုပ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕အၾကား အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ 
တုိက္ခုိက္မွဳတခု ျဖစ္ပြါးခဲ့ပါသည္။ အစုိးရစစ္တပ္မွ လက္နက္အျပည့္အစုံ တပ္ဆင္ကုိင္ 
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ေဆာင္ထားေသာ စစ္ေၾကာင္းတခုက ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္ 
တပ္မေတာ္(RCSS/SSA)တပ္ဖြဲ႕ အေျခစိုက္ လွဳပ္ရွားေနေသာ က်ိဳင္းေတာင္း အေရွ႕ဖက္ရွိ 
နယ္ေျမေဒသတခုအတြင္းသုိ႔ တစုံတရာ ႀကိဳတင္သတင္းပုိ႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွဘ ဲခ်ဥ္း 
နင္း ၀င္ေရာက္လာျခင္းသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အား ခ်ိဳးေဖါက္ရာ 
ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

က်ိဳင္းေတာင္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း 

က်ိဳင္းေတာင္းသည ္ေရွးေခတ ္ရမွ္းေစာဘ္ြား မရူင္းနယ္ေျမတခုျဖစ္ေသာ မိုးနနဲယ္၏ 
လက္ေအာက္ခံၿမိဳ႕နယ္တခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ က်ိဳင္းေတာင္းသည္ မိုးနဲ 
ၿမိဳ႕နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ခြတဲခုျဖစ္ေနပါသည္။ က်ိဳင္းေတာင္းနယ္ေျမေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားမွာ 
ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျမင့္မားေသာေတာင္တန္းႏွင့္ ထူထပ္ေသာသစ္ေတာႀကီးမ်ား ၀န္း 
ရံေနသည့္ နမ့္တိန္းေခ်ာင္းျမစ္၀ွမ္း ေတာင္ၾကားရွိ ေက်းရြာမ်ားတို႔တြင္ ေနထိုင္ေနၾကလ်က္ 
ရွိပါသည္။ 

က်ိဳင္းေတာင္းသည္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအၾကားတြင္ ခြန္ဆမ္ေလာ၏ ေမြးရပ္ဇာတိေျမ 
အျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ နမ့္တိန္းျမစ္အနီးရွိ 
ခြန္ဆမ္ေလာ၏ေမြးရပ္ဇာတိရြာ ပါဆာရြာ၏ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ 
ခြနဆ္မ္ေလာ၏ ေမြးေန႔အခန္းအနားသို႔ ရမွ္းျပညသ္လူူထ ုရြာသားမ်ားစြာ ပါ၀ငတ္က္ေရာက ္
ဆင္ႏြဲေလ့ရိွၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မတ္လတြင္ နမ့္တိန္းျမစ္တေလွ်ာက္တည္ရိွေသာ ဖတ္လစ္ 
ႏွင့္ ၀မ္နမ့္တုမ္ရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရား ေစတီတို႔၏ ဘာသာေရး အခန္းအနား ပြဲေတာ္မ်ားကို  
အစဥ္အလာမပ်က္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

က်ိဳင္းေတာင္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာင္ဖက္ ၂၀ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ တည္ရွိသည့္ နမ့္ 
တိန္းေခ်ာင္း၏ ဇုန္အန္ ေရတံခြန္ႀကီး (ရွမ္းဘာသာစကားအရ ေျမြေဟာက္ ဟု အနက္ 
အဓိပၸာယ္ရသည္။) ေၾကာင့္လည္း အထူးထင္ရွားေက်ာ္ေဇာပါသည္။ ရွမ္းျပည္တြင္ အလွပ 
ဆံုး ေရတံခြန္အျဖစ္ အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းခံရသည့္ ဆြဲေဆာင္မွဳရွိလွေသာ 
ရွဳခင္းသာေနရာ တခုလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ၁၉၉၆ - ၁၉၉၈ ကာလတြင္ ရွမ္းျပည္အလယ္ပုိင္း 
နယ္ေျမေဒသအတြင္း အစုိးရစစ္တပ္က ေျခာက္ေသြ႕နယ္ေျမေဒသအျဖစ္ ဖန္တီးမွဳ စစ္ဆင္ 
ေရး ဆင္ႏြဲခဲ့မွဳေၾကာင့္ က်ိဳင္းေတာင္း နယ္ေျမေဒသသည္လည္း ထိခိုက္ ဆုတ္ယုတ္မွဳမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ က်ိဳင္းေတာင္း နယ္ေျမေဒသအတြင္း မူလ ရွိရင္းစြဲ ေက်းရြာမ်ားမွ ရြာ 
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သားမ်ားတုိ႔အား အတင္းေမာင္းႏငွထ္တုက္ာ အလယဗ္ဟုိက်သည္ ့တနုဟု္န္းရြာတြင ္(ယခ ု
ၿမိဳ႕နယ္ခြတဲခုျဖစ္ေနသည္။) တည္ေဆာက္ထားေသာ ေနရာခ်ထားေရးစခန္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ 
အေျခခ်ေစမွဳ ရြာမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းေစမွဳ တို႔ကို အစိုးရစစ္တပ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို 
အထဲတြင္ ခြန္ဆမ္ေလာ၏ ေမြးရပ္ဇာတိ ရြာျဖစ္ေသာ ပါဆာရြာသည္လည္း အတင္းေရႊ႕ 
ေျပာင္းခံရသည့္ ရြာမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ 

ထုိမွ်သာမက အစုိးရစစ္တပ္က ေက်းရြာသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္း 
ဖကမ္ွဳမ်ား မဒုမိ္းျပဳက်င္မ့ွဳမ်ား က်ဴးလြနခ္ဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚျပန္႔ႏွံ႔ေနခဲပ့ါသည။္ 
အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ ခေလးငယ္တေယာက္ အပါအ၀င္ အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး ၇၀ ဦး 
တို႔သည္ အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သားမ်ား၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား မုဒိမ္းျပဳက်င့္မွဳမ်ား ခံခဲ့ၾက 
ရေၾကာင္း မတွတ္မ္းတငထ္ားႏိငုခ္ဲပ့ါသည ္၂ ။ ထို႔ျပင ္ရမွ္းခခုံေတာလ္နွ္ေရး လက္နကကုိ္ငတ္ပ ္
ဖြ႕ဲမ်ားအား ေထာကပ္ံအ့ားေပးကညူခီဲသ့ည ္ဟ ုသသံယ ရွိေသာ ရြာသားအခ်ိဳ႕တို႔သညလ္ည္း 
အစိုးရစစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီး ရိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္မွဳ တရားမဲ့ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မွဳဒဏ္တို႔ကို 
ခခံဲၾ့ကရသည ္ဟု သရိွရိပါသည။္ ထိုျဖစရ္ပတ္ို႔သည ္စစ္ေဘးဒဏသ္င္ ့ရမွ္းရြာသားမ်ားစြာတို႔ 
အား ထုိင္းႏိငုင္ဖံက္သုိ႔ ထြက္ေျပး ခိလံွုဳၾကေစရန ္တြန္းအားေပးလိက္ုျခင္းပင ္ျဖစ္ေနပါေတာ ့
သည္။ 

ေက်းရြာရွိ သူ၏ေနအိမ္ကို အစိုးရစစ္တပ္က မီးတင္ရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရၿပီးသည့္ 
ေနာက္ လုန္းမိင္း အသက္ ၆၅ ႏွစ္သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ပါဆာရြာမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ 
ေျပးလာခဲ့ရသူ တဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ဇင္းမယ္ခရိုင္ ဖန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သစ္သီးၿခံတခုအတြင္း 
ခိုလွံဳမွဳျပဳၿပီး ၿခံစိုက္ပ်ိဳးေရး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတဦးအျဖစ္ ယေန႔ထိတိုင္ လုပ္ကိုင္ 
အသက္ေမြးေနလ်က္ရွိပါသည္။ "ငါ အရာရာကုိ ဆုံးရွံဳး လက္လြတ္ခဲ့ရတယ္ - ငါ့ေနအိမ္ 
ငါၿ့ခ ံငါအိ့မ္ေမြးတရိစိာၦန္ေတြ အားလံုးဘ ဲ- ရမွ္းျပညက္ ငါရ့ြာမွာ အစိုးရစစတ္ပ္ေတြ ရွိေနေသး 
သမွ်ကာလပါတ္လုံး ငါျပန္သြားလိမ့္မွာ မဟုတ္ဘူး - ငါ့အေနနဲ႔ ေနာက္တခါထပ္မံၿပီး အား 
လုံးဆုံးရွံဳးဦးမွာကုိ စြန္႔စားျပဳလုပဖ္ို႔ မစဥ္းစားခ်င္ေတာ့ဘူး" ဟ ုလငု္းမငိ္းက ေျပာျပခဲပ့ါသည။္ 

ယခင္တခ်ိန္က ရြာေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ဖူးသည့္ က်ိဳင္းေတာင္း နယ္ေျမေဒသအ 
တြင္း ယခုအခါ ရြာေပါင္း ၁၀ ရြာသာ က်န္ရွိေနပါ ေတာ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
ေသာ ျမန္မာစစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ က်ိဳင္းေတာင္း 

၂  Shan Human Rights Foundation and Shan Women’s Action Network, 2002 report, 
Licence to Rape
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ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ လူဦးေရ ၁၀၇၉၆ ဦးအနက္ ၉၂.၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းတို႔သည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသအတြင္း ေန 
ထိုင္လ်က္ရွိၾကၿပီး လူဦးေရ ၈၀၅ ေယာက္သာလ်င္ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေန 
လ်က္ရွိၾကသည္ ဟု သိရွိရပါသည္ ၃ ။ 

က်ိဳင္းေတာင္းနယ္ေျမအတြင္း အစိုးရစစ္တပ္၏ စစ္အင္အားတည္ေဆာက္မွဳ 

၁၉၉၆ ခုႏစွ ္မတိငုမ္ကီာလတြင ္က်ိဳင္းေတာင္း နယ္ေျမေဒသအတြင္း အေျခခ်တပစ္ြ ဲ
ထားခဲ့ေသာ အစိုးရစစ္တပ္၏ စစ္စခန္းငယ္ ၃ ခု သာလွ်င္ ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ 
က်ိဳင္းေတာင္း နယ္ေျမေဒသအတြင္း၏ မိုင္းပန္အေျခစိုက္ စစ္ဆင္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ အမွတ္ ၁၇ 
လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ ၅၆၉၊ ၅၇၆ ႏွင့္ ၅၇၉ 
တုိ႔အေျခခ် တပ္စြဲထားလ်က္ရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိမွ်သာမက ၿမိဳ႕၏အေနာက္ဖက္တြင္ 
အစိုးရစစ္တပ္ ေလ့က်င့္ေရးတပ္စခန္း (ေဒသဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ေရး စစ္စခန္း အမွတ္ ၃) 
တခုလည္း ရွိေသးသည္။   

၃  The 2014 Myanmar Housing and Population Census, Shan State Linkhe district, 
Kengtaung Sub-township report, October 2017 presentation by Department of Pop-
ulation, Ministry of Labour, Immigration and Population
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သုိ႔ျဖစ္ရာ ၆ လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ စစ္ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းတက္ေနေသာ တပ္သားရာ 
ေပါင္းမ်ားစြာ အပါအ၀င္ က်ိဳင္းေတာင္း နယ္ေျမေဒသအတြင္း၏ ခန္႔မွန္းေခ်အားျဖင့္ စုစု 
ေပါင္းအစိုးရတပ္သား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနပါသည္။ ထိုသို႔ စစ္သားအေရအတြက္ အေျမာက္ 
အမ်ား ေရာက္ရွိအေျခခ်ေနျခင္းသည္ ေဒသအတြင္း က်ား/မအခ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲမွဳကို 
ထင္ဟပ္ျပသေနလ်က္ရိွရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္တမ္းေကာက္ 
ယူမွတ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ အမ်ိဳးသား ၁၂၂ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ အခ်ိဳးရွိေန 
ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ ၄ ။ 

က်ိဳင္းေတာင္း နယ္ေျမေဒသအတြင္း အစိုးရစစတ္ပက္ စစ္ေရးတိုးခ် ့ဲ တည္ေဆာကမ္ွဳ 
ျပဳေနျခင္းသည္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကုိ အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ စစ္တပ္ 
၏မဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စစ္တပ္၏ အေပါင္းအပါ ခရိုနီ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕တို႔ကို 
အစိုးရစစ္တပ္က အာဏာသံုးကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေနျခင္းႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ေနလ်က္ 
ရွိေနသည္ဟုလည္း သတင္းရရွိပါသည္ ၅ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၂ - ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း က်ိဳင္း 
ေတာင္း နယ္ေျမေဒသအတြင္းရွိ ကြၽန္းသစ္ သစ္ေတာ ဧရိယာ ဧကေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ 
သစ္ခုတ္ ထုတ္လုပ္မွဳေၾကာင့္ ထိခိုက္ ပ်က္သုန္းကုန္ၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနာက္ နမ့္ 
တိန္းျမစ္ေပၚတြင္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေတာ့သည္။ 

က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း 

၁၉၉၆ - ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း အစိုးရစစ္တပ္က ေျခာက္ေသြ႕နယ္ေျမေဒသ 
အျဖစ္ ဖန္တီးမွဳ စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏြဲခဲ့ၿပီးေနာက္  ပထမဦးဆံုး အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကုိ အစုိးရစစ္တပ္က နမ့္တိန္းျမစ္ေပၚရိွ ဇုန္အန္ ေရတံခြန္ ေနရာတြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖၚ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ 

ထို ပထမ စီမံကိန္းကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ကာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ 
ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ထုိကာလတြင္ ထိုစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ က်ိဳင္းေတာင္းနယ္ေျမေဒသ 
ပတ၀္န္းက်ငတ္၀ိက္ု၌ ရမွ္းခခုံေတာလွ္န္ေရး လက္နကကုိ္ငတ္ပဖ္ြ႕ဲလွဳပရ္ွားမွဳမ်ား ဆက္လက ္
ရွိေနဆပဲင ္ျဖစသ္ျဖင္ ့စမီကံနိ္း၏ ေဆာကလ္ပု္ေရး လပုင္န္းမ်ားကိ ုတင္းၾကပ္ေသာ လံၿုခံဳေရး 
အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၄  ibid

၅  Shan Sapawa Environmental Organisation, 2006 report, Warning Signs: An update 
on plans to dam the Salween in Burma’s Shan State
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ထိုစီမံကိန္း တည္ေဆာက္မွဳ ျပဳေနဆဲကာလ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ ၂၀၀၇ 
ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ အနီးတ၀ုိက္တြင္ အစိုးရ 
စစ္တပ္ တပ္သားမ်ားက ေဒသခံ ရွမ္းရြာသူ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးတို႔အား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ သတ္ 
ျဖတ္မွဳ ၃ မွဳ ျဖစ္ပြါးခဲ့ပါသည္။ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္မွဳခံရသည့္ သားေကာင္ ၂ ဦးမွာ ဗမာ 
ျပညမ္ ွလာေရာက္ အလပုလ္ပုက္ိငုသ္ည္ ့စမီကံနိ္းလပုသ္ား ၂ ဦးႏငွ္ ့အမိ္ေထာင္ျပဳထားသည္ ့
ေဒသခံရွမ္းရြာသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အျခား သားေကာင္တဦးမွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ 
တြင ္မလူဇာတရိြာမ ွအတင္းေမာင္းႏငွထ္တုခ္ခံဲရ့သျဖင္ ့ထိနုယ္ေျမေဒသသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာ 
ခဲ့သည့္ အသက္ ၄၀ အရြယ္ရွိ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးတဦး ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီး 
သည္ နမ့္တိန္းေခ်ာင္း ျမစ္ကမ္းေဘးစားက်က္ထဲတြင္ သူမမိသားစုပိုင္ ႏြားမ်ားကို ထိန္း 
ေက်ာင္းေနစဥ္ အစိုးရစစ္တပ္ တပ္သားအုပ္စုတစုက သူမ၏ႏြားတေကာင္အား သတ္ျဖတ္ 
စားေသာက္ရန္ ဖမ္းဆီးဆြဲေခၚသြားေနသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရသျဖင့္ လိုက္လံတားဆီးစဥ္ 
အဆိပုါ အစိုးရစစတ္ပ ္တပသ္ားမ်ားက သမူအား အပုစ္လုိကု ္၀ိငု္း၀န္း မဒုမိ္းျပဳက်င္ခ့ဲၾ့ကၿပီး 
သူမကိုပါ သတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္သည္ ဟု သိရွိရပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ ရုပ္အေလာင္းအား 
ႏြားအေသေကာင္တေကာင္ အနီးတြင္ ေတြ႕ရိွခဲၾ့ကပါေသာ္လည္း ထုိျဖစ္ရပ္ကုိ မည္သူကမွ 
အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ တိုင္ၾကား၀ံ့ျခင္းမရွိခဲ့ ဟု သတင္းရရွိပါသည္။ 

က်ိဳင္းေတာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းရဲ့ေျမပံု
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ပထမ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ပံုနည္းလမ္းမွာ ေရ 
တခံြနအ္ေပၚရွ ိေခ်ာင္းေရအား ျဖတ္ေတာက္ပတိဆုိ္႔ကာ ေရကိ ုေရလႊဲေျမာင္းျဖင္ ့ေရတခံြန၏္ 
အေနာက္ဖက္ ေအာက္ေျခတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ တာဘိုင္စက္မ်ားဆီသုိ႔ပို႔လြတ္ၿပီး တာ 
ဘိုင္ဘီးႀကီးမ်ားအား ေရအားျဖင့္ လည္ပတ္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။ စီမံကိန္း၏ 
မူလရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၅၄ မီဂါ၀ပ္ (၃ x ၁၈) ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ တာဘိုင္ 
စက္ ၃ လံုး တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ေရးပင္ ျဖစ္သည့္အတိုင္း တာဘိုင္စက္ ၃ လံုးအား တပ္ 
ဆင္တည္ေဆာက္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ တာဘိုင္စက္ 
တလံုးတည္းကိသုာ  လညပ္တ္ေစႏိငုက္ာ  လွ်ပစ္စအ္ားထတုလု္ပ္ႏိငုမ္ွဳမွာ စမီကံနိ္းရညမ္နွ္း 
ခ်က္အတိုင္း မျပည့္မီခဲ့ပါေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပထမ စီမံကိန္းမွာ ဒီဇိုင္းပံုစံညံ့ဖ်င္းမွဳေၾကာင့္ 
ျဖစသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့နမ္တ့နိ္းျမစ္ေပၚတြင ္ေနာကထ္ပ ္ေဆာက္လပုဥ္ီးမည္ ့ေရအားလွ်ပစ္စ ္
ထတုလ္ပု္ေရး ဆညစ္မီကံနိ္းမ်ားသည ္ဘာေၾကာင္လုိ့အပသ္လဆဲိသုညမ္ွာ  ေမးခြန္းထတ္ုစရာ 
ျဖစ္သည္။

က်ိဳင္းေတာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးရန္စနစ္ပံု
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က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမွ ထြက္ေပၚရရွိလာေသာ 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အား နမ့္စန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ပါ၀ါလိုင္း ၁၃၂ ေကဗြီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေပါင္းစပ္မွဳျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိပထမ စီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အစုိးရစစ္တပ္ပုိင္ ဖက္စပ္ 
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းတခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြါးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန 
ေသာ ေတာငႀ္ကီးၿမိဳ႕အနီး ဟုိပုံးၿမိဳ႕ရွ ိပင္းပကသ္မံဏစိကရ္ံသုို႔ လွ်ပစ္စဓ္ါတအ္ား ပို႔လြတ္ျဖန္႔ 
ေ၀ေပးရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပစ္စထ္တ္ုလပု္ေရး စမီကံနိ္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား 

w  ေရတံခြန္မ်ားအား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္း 

က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္း၏ ထင္ရွားျမင္သာဆုံးေသာ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳတခုမွာ ေႏြရာသီတြင္ ဇုန္အန္ ေရတံခြန္မွ ေရစီးဆင္းက်မွဳ လြန္စြာ 
ေလ်ာက့် နည္းပါးသြားျခင္းပင ္ျဖစသ္ည။္ ထိုေရတခံြနသ္ည ္ပံမုနွအ္ခ်နိတ္ြင ္အလြနထူ္းျခား 
လပွစြာ အၿပိဳငသ္ြယ္ျဖာက်ဆင္းေနေသာ ေရတခံြန ္၇ သြယ္ျဖင္ ့ရမွ္းျပညတ္ြင ္ဆြဲေဆာင္ႏိငု ္
မွဳ အရွိဆုံး ေရတံခြန္ႀကီးတခု ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး 
အတြက္ ေရတံခြန္အေပၚတြင္ ေရလြဆဲည္ေဆာက္လုပ္၍ ေရစီးေၾကာင္းကုိ တာဘုိင္စက္မ်ား 
ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲ ပို႔လြတ္ခဲ့သျဖင့္ မိုးရာသီတြင္ ေရတံခြန္ ၅ သြယ္သာ စီးက်ေနၿပီး ေႏြရာသီ 
ေရအားနည္းပါးခ်ိန္တြင္မူ ေရတံခြန္ ၂ သြယ္သာ ေရစီးက်ေနသည္ကုိ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ 
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေရအားလွ်ပစ္စထ္တ္ုလပု္ေရး စမီကံနိ္းေၾကာင္ ့နာမည္ေက်ာ ္ဇနုအ္န ္ေရတံခြနႀ္ကီး 
ထိသုို႔ ထခိိကုပ္်ကစ္ီးသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင္ ့နယ္ေျမေဒသခမံ်ား အပါအ၀င ္ရမွ္းျပညသ္လူူထကု 
စိတ္ေက်နပ္မွဳ မရိွသည္ကုိ သတိျပဳမိၾကေသာ အာဏာပုိင္မ်ားတုိ႔သည္ ေဖေဖၚ၀ါရီလေရာက္ 
တိငု္း ႏစွစ္ဥ ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ ခြနဆ္မ္ေလာေမြးေန႔ပြ ဲအခမ္းအနားျပဳလပုသ္ည္အ့ခ်နိတ္ြင ္
ေရတံခြန္အထက္ဖက္ရိွ ေရတံခါးမ်ားအားဖြင့္ကာ ေရတံခြန္၏ မူလအလွကုိ ျပန္လည္ထုတ္ 
ေဖာ္ျပသၿပီး ႏစွသ္မိ္ရ့န ္ႀကိဳးစားခဲၾ့ကပါသည။္ သို႔ေသာ ္ပြဲေတာ ္ၿပီးဆံုးသြားသည္ႏငွ္ ့ေရတခံါး 
မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ပိတ္လိုက္သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 
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w  ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ပ်က္စီး ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း 

က်ိဳင္းေတာင္း နယ္ေျမေဒသအတြင္း နမ္တ့နိ္းျမစ၀္ယဲာတေလွ်ာက ္ယခင္ေရွးကာလ 
ကတည္းက မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိငလ္ာခဲၾ့ကေသာ ရမွ္းရြာသားမ်ားတို႔၏ ဘ၀ရငွသ္န ္
ေရး စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အသက္ေမြးမွဳ ျပဳၾကရာတြင ္နမ္တ့နိ္းျမစအ္တြင္း ငါးႏငွ္ ့အျခား 
ေရေနသတၱ၀ါမ်ား ဖမ္းဆီးစားသံုးေနရျခင္းကုိ မ်ားစြာမွီခိုခဲ့ၾကရပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စီမံကိန္းအတြက္ ဆည္မတည္ေဆာက္မီအခ်ိန္က နမ့္တိန္းျမစ္အတြင္းမွ ပါကက္၊ ပါ၀ါ ဟတ္ 
လ်ဲန္ ႏွင့္ ပါေခါ၀္ခြန္း စေသာ ငါးႀကီးမ်ိဳးမ်ားအပါအ၀င္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၂၀ 

အထက္  - ယခင္က ေရတံခြန္ရဲ့ လွပပုံ                                                                                                                               
ေအာက္ - ယခု ေႏြရာသီအခ်ိန္တြင္ ျမင္ရေသာေရတံခြန္



33

ေက်ာ္ခန္႔တို႔ကို ဖမ္းဆီးရမိေလ့ရွိခဲ့သည္ ဟု ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ဆည္တည္ေဆာက္မွဳ ၿပီးစီးသြား 
ၿပီး ေနာကပ္ိငု္းကာလတြငမ္ ူသူတို႔ဖမ္းဆီးရမိေသာ ငါးမ်ိဳးစတိ ္အမ်ိဳးအစား အရြယအ္စားႏငွ္ ့
ငါးအေရအတြကအ္မ်ိဳးအစားတို႔မွာ  ၆ မ်ိဳးေလာကသ္ာရွၿိပီး ေကာငႀ္ကီးမ်ားရွားပါးကနုသ္ည ္
ဟု ရြာသားမ်ားက ၿငီးျငဴၾကသည္။ 

အထက္ က်ိဳင္းေတာင္းဆည္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း 

အထက ္က်ိဳင္းေတာင္းဆည ္ေဆာကလု္ပ္ေရးစမီကိံန္းကိ ုဒတုယိေျမာက ္စမီကိံန္း 
အျဖစ္ ပထမဆည္၏ အထက္ဖက္ ၄၀ ကီလုိမီတာတြင္ ထပ္မံတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 
ထိုအထက္ က်ိဳင္းေတာင္းဆည္သည္ အျမင့္ ၅၇ မီတာရွိသည့္ ေက်ာက္ျဖည့္ဆည္ အမ်ိဳး 
အစားျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ေရေ၀ဧရိယာ လက္တံသည္ ၁၅ ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားလိမ့္မည္။ 
အထက္ က်ိဳင္းေတာင္းဆည္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၅၁ မီဂါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ တာဘိုင္ 

နမ့္တိန္းျမစ္တြင္ ဖမ္းမိေသာ ငါးႀကီးတစ္ေကာင္ (ပံု - ထုိင္းဒီမီယာ)
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စက္မ်ား တပ္ဆင္တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပထမစီမံကိန္းကဲ့သို႔ပင္ အျပည့္အ၀ 
ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ခန္႔မွန္းမွဳ ျပဳေနၾကပါသည္။ 

ထိ ုအထက ္က်ိဳင္းေတာင္းဆညက္ိ ုႏိငုင္ံေတာၿ္ငမိ္းခ်မ္းမွဳႏငွ္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳးမွဳ တည္ေဆာက ္
ေရးအဖြ ဲ႕ (နအဖ)၏ ဦးစီးမွဳျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ထုိစီမံကိန္းကုိ 
လွ်ပစ္စ္ႏငွ္စ့ြမ္းအင ္၀နႀ္ကီးဌာန၏ ေငြေၾကးရပံံုေငြ အေထာကအ္ပံ့ျဖင္ ့တည္ေဆာကမ္ည္ျဖစ ္
သည္ ၆ ။ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံမွ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ညြန္ၾကားမွဳဌာန (NVE) က ဆည္ဒီ 
ဇိုင္းပံုစံေရးဆြဲေပးျခင္းျဖင့္ ေနာ္ေ၀းဂ်ီယံ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အေထြေထြအႀကံေပးလုပ္ငန္း 
(Multiconsult)မွတဆင့္ အေထာက္အကူျပဳသည္ ၇ ။ Multiconsult သည္ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္း 
ျပည္ အလယ္ရရဲြာ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းတြင္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ အေထာက္ 
အကူျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက နအဖ ႏွင့္ တရုတ္အစုိးရတုိ႔အၾကား 
ခ်ဳပ္ဆုိထားခဲ့ေသာ နားလည္မွဳစာခြၽန္လႊာ (MOU)အရ တရုတ္အစုိးရပုိင္ ကုမၸဏီတခုျဖစ္သည့္ 
တရုတ္အမ်ိဳးသား နည္းပညာတင္သြင္း တင္ပို႔ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CNTIC) က အထက္ 
က်ိဳင္းေတာင္းဆည္စီမံကိန္းအတြက္ တာဘိုင္ဘီးမ်ား လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာမ်ားႏွင့္ စက္ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတို႔ကို ေထာက္ပံ့ကူညီမွဳ ျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထုိစီမံကိန္းအတြက္ လုပ္သား ၁၈၀၀ ေယာက္ခန္႔အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ 
ေသာ လုပ္သားတို႔အား မင္းအေနာ္ရထာ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဒရာကြန္ အင္ပိုင္ယာအုပ္စု၊ 
ျမန္မာ ဖန္ခါးေျမ ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ ခ်န္ဆယ္လာ ကုမၸဏီတို႔က ျမန္မာျပည္မတြင္းမွ ရွာေဖြ 
ေခၚယူ စုေဆာင္းေပးလိမ့္မည္ဟု သိရွိရပါသည္။ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အနီးတြင္ အစုိးရစစ္တပ္စခန္းတခုရိွၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုံၿခံဳေရးကုိ တာ၀န္ 
ယူေပးသည္။ ထုိစီမံကိန္းႀကီးအား ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ အၿပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ 
လိမ့္မည္ ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္ ၈ ။ 

၆  https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f945c8bd-6e5a-4e79-a5c4-ff01d-
7274d6a/1d+SEA+Workshop+(Yangon,+Myitkyina+and+Loikaw)+MOEE.pdf?-
MOD=AJPERES

၇  www.multiconsultgroup.com/projects/tha-htay-upper-keng-tawng-hpp/

၈  http://www.moee.gov.mm/en/ignite/contentView/438
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က်ိဳင္းေတာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း နွင့္ ၄င္းအနီး အေျခစိုက္အစိုးရစစ္တပ္မ်ား

ယခုလက္ရွိတည္ေဆာက္ေနေသာ အထက္က်ိဳင္းေတာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္
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ထိတ္လန္႔ စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား 

အထက္က်ိဳင္းေတာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းနွင့္ ေရလႊမ္းမည့္ေျမဧရိယာ

လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္ ဝမ္ခိုအြတ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနွင့္ကပ္လ်က္ရွိေသာ ျမစ္ကမ္းပါးပ်ိဳက်ပံု
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နမ့္တိန္းျမစ္တေလွ်ာက္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကေသာ ရြာသားမ်ားတို႔သည္လည္း 
သစ္ေတာအလြနအ္မင္း ျပဳန္းတီးမွဳေၾကာင္ ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်ငကုိ္ ထိခိက္ုပ်ကစ္ီးေစကာ 
ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲလာသျဖင့္ နမ့္တိန္းျမစ္၏ အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုး၀ါးေစရန္ 
ၿခမိ္းေျခာက္ျခင္းခံေနရၿပီး မိုးရာသတီြင ္ေျမၿပိဳမွဳ ေရလြမ္းမိုးမွဳႏငွ္ ့ေႏြရာသီတြင ္ပူျပင္းေျခာက ္
ေသြ႕မွဳ ေဘးဒဏအ္ႏရၲာယမ္်ား ႀကိဳတငမ္ေမွ်ာမ္နွ္းႏိငုဘ္ ဲက်ေရာက္ျဖစပ္ြါးကာ ျပညသ္လူထူ ု
တုိ႔အား အႀကီးအက်ယ္ ဒကုၡႀကံဳေတြ႕ေစႏုိင္သည္္ကုိ ေကာင္းစြာဆင္ျခင္ သတိျပဳမိၾကပါသည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ပထမပါတ္ ကာလအတြင္း မိုးႀကီးသည္းထန္စြာ 
ရြာသြန္းရာမွ နမ့္တုမ္ေခ်ာင္း (နမ့္တိန္းျမစ္အတြင္း စီး၀င္ေသာေခ်ာင္းလက္တက္တခု) ေရ 
ႀကီး ေရလွ်မံွဳျဖစ္ေပၚကာ က်ိဳင္းေတာင္းနယ္ေျမ ေဒသအတြင္းရွ ိဟုိတာရ့ြာႏငွ္ ့နမ္တ့မုရ္ြာတုိ႔မ ွ
လယ္စပါးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သီးႏွံစိုက္ခင္း ဧက(၃၀၀)ေက်ာ္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆံုးရွံဳး
မွဳျဖစ္ပြါးေစခဲ့ပါသည္။ 

လူသတၱဝါအတြက္ အလုပ္အေကြ်းျပဳသည့္ နမ့္တိန္းျမစ္
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ယခုႏစွ၏္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕လြန္းေသာ ေႏြရာသအီခ်နိ ္မတလ္မဧွၿပလီအတြင္းက 
ေရခန္းေျခာက္မွဳေၾကာင့္ နမ့္တိန္းျမစ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္သည္ ယခင္ႏွစ္ကာလမ်ားထက္ ပိုမို 
နမိ္ဆ့င္းေလ်ာက့်လာခဲသ့ျဖင္ ့ျမစအ္လယတ္ြင ္ကြၽန္းေျမႏငွ့္ေသာင္ျပငမ္်ား အေျမာကအ္မ်ား 
ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္ကို မႀကံဳစဖူး ေတြ႔ျမင္သိရွိခဲ့ၾကရပါသည္။ 

ယေန႔ကာလတြင ္လက္ရွိျဖစစ္ဥအ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏငွ္ ့အထက ္က်ိဳင္းေတာင္းဆညတ္ို႔၏ ဆိုး 
က်ိဳးဆက္ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ သူတို႔၏ တန္ဖိုးႀကီးမားလွၿပီး အကဲခတ္၍ က်ိဳးပဲ့လြယ္ေသာ 
ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆံုးရွံဳးသြားႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေနသည့္ အေျခ 
အေနကုိ နယ္ေျမေဒသခ ံရြာသားမ်ားတုိ႔သည ္လြနစ္ြာစိုးရမိ္ေၾကာင္ၾ့က ေနၾကလ်ကရ္ွပိါသည။္ 
ဆည္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ နမ့္တိန္းျမစ္တေလွ်ာက္ရွိ သဘာ၀ရွဳခင္း ျမင္ကြင္း 
အလွမ်ားကို အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္သြားေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္သာမက ဆည္ေအာက္ဖက္ရွိ 
လပွေသာ တတ္ေမာက္ေရတခံြနသ္ညလ္ည္း လံုး၀ဥသုံ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခခံဲရ့ၿပီးေနာက္ ဆည ္
တ၀ိက္ုရွ ိေခ်ာင္းေရၾကညလ္ဲလ့ဲ ့တို႔သညလ္ည္း ရႊ႕ံ ႏြမံ်ားေၾကာင္ ့ေနာက္က်ိေသာႏွံဳးေရမ်ား 
အျဖစ္သို ့ ေျပာင္းလဲသြားကုန္ခဲ့ရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခင္က ျမင္ေတြ႕ရေသာတတ္ေမာက္ေရတံခြန္ပံုရိပ္
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ေရကာတာေဆာက္လုပ္ရန္ တတ္ေမာက္ေရတံခြန္ကုိ စတင္ဖ်က္စီးသည့္ပံုရိပ္

ေရကာတာေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ တတ္ေမာက္ေရတံခြန္ လုံးဝဥသုံေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ပံုရိပ္
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ထိတ္လန္႔ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းလွသည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳႏွင့္ ရလဒ္မ်ား 

w  စိကုပ္်ိဳးေျမမ်ားအား ေျခာက္ေသြ႕ေစကာ  စိကုပ္်ိဳးေရးလပုင္န္းကိ ုထခိိကုပ္်က္စီးႏိငု္ျခင္း 

ဆည္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး၍ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္သည္ႏွင့္ 
လ်ွပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ေရစီးဆင္းမႈကို ဗဟိုအစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္မည္။ 

ေႏြရာသအီခ်နိတ္ြင ္နမ္တ့နိ္းျမစမ္ ွဆညသ္ို႔ ေရစီးဆင္းမွဳပမာဏမွာ ယတု္ေလ်ာက့် 
ဆင္း နည္းပါးသြားတတ္ေလရ့ွသိျဖင္ ့ထုိကာလတြင ္လွ်ပစ္စစ္ြမ္းအင ္ပံမုနွဆ္က္လကထ္တု ္
လပု္ႏိငု္ေရးအတြက္ ဆညအ္ာဏာပိငုတ္ို႔အေနျဖင္ ့ေရကုိ ႀကိဳတငသုိ္ေလွာငထ္ားရန ္လုိအပ ္
သည္မွာ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေႏြရာသီ ျမစ္ေရက်ဆင္းနည္းပါး 
ခ်နိတ္ြင ္ေဒသခရံြာသားမ်ားတို႔၏ သီးႏံွစိကုခ္င္းမ်ားအတြင္းသို႔သြင္းရန ္သို႔မဟတု ္စတ္ုတင ္
ရန္ လုိအပ္ေနသည့္ ေရမလုံမေလာက္မွဳကုိ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းေၾကာင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္ 
နီ ဗာဂ်ီးနီးယားေဆး စေသာ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံပင္မ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆံုးရွံဳးမွဳ ႀကံဳေတြ႕ၾကရ 
သည္မွာ အလြန္ဆိုး၀ါးလွေသာ ဆိုးက်ိဳးဆက္တခုပင္ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ 

စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံပင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဓါတ္ပစၥည္း ၾကြယ္၀ေသာ အနယ္အႏွစ္ 
ႏွဳံးေျမ ေျမမွဳနမ္်ားအား ေရစီးေၾကာင္းႏငွ္အ့တူ ေမွ်ာပါ စီးဆင္းကာ ျမစ္ေအာက္ပိငု္းမ ွစိက္ုပ်ိဳး 
ေျမမ်ားအား ေျမဆၾီသဇာမ်ား ျဖည္တ့င္းေပးေနမွဳျဖစစ္ဥက္ိ ုတည္ေဆာကလုိ္က္ေသာဆညက္ 
ပတိဆ္ို႔တားဆီးမွဳ ျပဳလိကုသ္ျဖင္ ့သီးႏံွမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးႀကီးထြား ျဖစထ္ြန္းမွဳကုိ သသိာစြာ ထခိိကု ္
ေစပါေတာ့သည္။ 

စိုက္ခင္းအတြင္းသုိ႔ ေရသြယ္ပို႔ေဆာင္သည့္ နမ့္တိန္းျမစ္အတြင္းက ေရဒလက္(ရစ္ေပါင္း)
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နမ့္တိန္းျမစ္နွင့္ ၄င္းျမစ္ကုိမွီသင္းရေသာ မ်ိဳးေစ့ပင္မ်ား
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w  ေရအရညအ္ေသြး က်ဆင္းျခင္းေၾကာင္ ့ ျပညသ္လူထူ ုက်န္းမာေရးအတြက ္ အႏရၲာယ ္
ျမင့္မားေစႏိုင္ျခင္း 

ဆည္ေရေလွာင္ဧရိယာအတြင္း ၾကာျမင့္စြာ သုိေလွာင္ထားေသာ ေရမ်ားထဲတြင္ 
ေဆြးေျမ့ပုတ္သိုးေနသည့္ ေရေအာက္ေပါက္ပင္ အစိပ္အပိုင္းမ်ား ပါ၀င္ေနေလ့ရွိသျဖင့္ ေရ 
အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းတတ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမစ္ေခ်ာင္းအထက္ပိုင္းမွ မိုးေရႏွင့္အတူ 
ေဆးေၾကာခ်လိကု္ေသာ ပိုးသတ္ေဆး ဓါတုေဗဒ ေပါင္းသတ္ေဆးတုိ႔မ ွအဆပိအ္ေတာက္မ်ား 
ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေနမွဳသည္ သိုေလွာင္ ေရ၏သန္႔စင္သည့္ သဘာ၀အေျခအေနကို ဆိုး၀ါးစြာ 
ေျပာင္းလဲေစေလ့ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အျခားေဒသရွိ ဆည္မ်ား၏ ေအာက္ဖက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ လူ 
ထအုသိက္ုအ၀န္းတို႔မ ွလမူ်ားက ဆညမ္်ားမ ွထတုလ္ႊတလ္ိကု္ေသာေရမ်ားသည ္ညစည္မ္း၍ 
အနံ႔ဆုိးမ်ားလည္း ရိွတတ္ၾကသည္ ဟု ဆုိတတ္ၾကပါသည္။ ထုိေရတုိ႔သည္ ငါးႏွင့္ ေရသတၱ၀ါ 
မ်ိဳးစိတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား အေရအတြက္မ်ားတို႔ကို ေပ်ာက္ကြယ္ ေလ်ာ့နည္းေစသည့္အျပင္ 
လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစသည္ ဟု ဆိုၾကပါသည္ ၉ ။

၉  Kachin Development Networking Group, Saving the Ngo Chang Hka Valley, 2017

ရြာသူရြာသားမ်ားအား အက်ိဳးေပးေနေသာ နမ့္တိန္းျမစ္
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အိမ္သို႔သုံးေဆာင္ရန္ နမ့္တိန္းျမစ္တြင္ ေရခပ္ဆင္းသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ပံုရိပ္

ခ်ိဳးေရနွင့္ ခ်က္ျပဳတ္သုံးေဆာင္ရန္ ၾကည္လင္ေသာ နမ့္တိန္းျမစ္
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နမ့္တိန္းျမစ္တေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကသည့္ရြာသားမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
တုိ႔သည္ ျမစ္ေရကုိ အစားအစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ရန္၊ အ၀တ္မ်ား ေလွ်ာ္ဖြတ္ရန္၊ အသုံးအေဆာင္ 
မ်ား ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရန္ႏွင့္ ခ်ိဳးရန္ ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳေနလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
သူတို႔သည္ ျမစ္ေရအရည္အေသြးက်ဆင္းမွဳေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ေဘး 
အႏၲရာယ္ကို ပိုမိုရင္ဆိုင္ေနၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

w  ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ ပိုမိုပ်က္စီး ဆံုးရံွဳး ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ကြယ္ေစျခင္း 

အထက္အပိုဒ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ပထမ က်ိဳင္းေတာင္းဆည္ 
စမီကံနိ္းသည ္နမ္တ့နိ္းျမစအ္တြင္းရွ ိငါးမ်ိဳးစတိ ္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏငွ္ ့ငါးအေရအတြကမ္်ားတို႔ကုိ 
သိသာထင္ရွားစြာ ေပ်ာက္ကြယ္ ေလ်ာ့နည္းေစခဲ့သည္မွာ မျငင္းႏိုင္ေသာ အခ်က္တခုပင္ 
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ျမစ္ေရအရည္အေသြး က်ဆင္းေစမွဳ၊ ငါးမ်ား၏ မ်ိဳးပြါးသားေပါက္ရာ 
ေနရာမ်ားအား ပ်က္စီးေစမွဳ၊ ငါးမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာက်က္စားေသာ သဘာ၀လမ္း 
ေၾကာင္းမ်ားအား ပိတ္ဆုိ႔မွဳမ်ားတုိ႔ကို အထက္ က်ိဳင္းေတာင္းဆည္က ေနာက္ထပ္တဖန္ 
ဆိုး၀ါးစြာ ထပ္မံျဖစ္ပြါးေစပါက ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ပိုမိုပ်က္စီး ဆံုးရွံဳးေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ 
ကြယ္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

w  ေရတံခြန္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးကာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစႏိုင္ျခင္း 

လက္ရွိ က်ိဳင္းေတာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ေရးစီမံကိန္း ပထမဆည္၏ ဆိုးက်ိဳးဆက္ 
မ်ားေၾကာင့္ နမ့္တိန္းျမစ္ေပၚရိွ ဇုန္အန္ ေရတံခြန္ႀကီး သိသာထင္ရွားစြာ အသက္ငင္ေနၿပီျဖစ္ 
သည့္ ရလဒ္ကို ျမင္ေတြ႕ေနၾကရေသာ က်ိဳင္းေတာင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ နယ္ေျမေဒသခံ ရြာ 
သားမ်ားက အကယ္၍သာ အထက္ က်ိဳင္းေတာင္းဆည ္ထပမ္တံည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားသည္ ့
ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူတို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားေသာ ေဒသအမွတ္သေကၤတ ေရတံခြန္ႀကီး 
အၿပီးအပိုင္ လံုး၀ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ကို အထူးစိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ပူပန္ေနၾကလ်က္ 
ရွိပါသည္။ 
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w  ႀကိဳတင္မသိႏိုင္ေသာ ေရထုတ္လႊတ္မွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း 

ဆည္မ်ားမွ ေရထုတ္လႊတ္မွဳႏွင့္ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္တို႔ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ 
ဆႏိုင္စြမ္း မရွိပါေခ်။ ေရပမာဏ မ်ားျပားစြာ ရုတ္တရက္ ထုတ္လႊတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ 
ေရတိုက္စားမွဳ ျမစ္ေရအတိမ္အနက္ ျမစ္ေခ်ာင္းေရစီးလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ျဖစ္ပြါး 
လာကာ ဆည္ေအာက္ဖက္ပိုင္းရွိ လမ္း တံတား ၿမိဳ႕ ရြာ ေနအိမ္မ်ား ျပည္သူမ်ားတို႔ကို ထိ 
ခိကုပ္်က္စီးေစႏိငုပ္ါသည။္ သာဓကအားျဖင္ ့တရတု္ျပညတ္ြင ္လံကု်နဆ္ည္ေဆာက္လပုၿ္ပီး 
စီးၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကာလ၌ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ေမာ၀္ (ေရႊလီျမစ္) ေအာက္ 
ဖက ္တေလွ်ာက ္ေနထုိင္ေနၾကေသာ ရြာသားမ်ားတို႔သည ္မေမွ်ာလ္င္ဘ့ ဲသူတုိ႔နယ္ေျမေဒသ 
မ်ား ေရလႊမ္းမိုးျခင္း သူတို႔၏ စက္ေလွမ်ား မၾကာခဏေသာင္တင္ျခင္းတို႔ကုိ ႀကံဳေတြ႕လာ 
ခဲ့ၾကရပါေတာ့သည္ ၁၀ ။ 

ဆည္အထက္ပိုင္းေဒသ၌ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ ဆည္ေရေလွာင္ 
ဧရိယာတခုအတြင္း ေရမ်ားအလြန္မ်ားျပားလာလွ်င္ ဆည္ၿပိဳက် က်ိဳးပ်က္မွဳကို ကာကြယ္ 
ႏိငု္ေရးအတြက ္ႀကီးမားေသာ ေရပမာဏကိ ုခ်ကခ္်င္းဖြင္ထု့တပ္စလ္ိကုၾ္ကရေလရ့ွပိါသည။္ 
ဥပမာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်စ္၀ီငယ္ဆည္ ေရေလွာင္ဧရိယာအတြင္းမွ ေရပမာဏမ်ားျပားစြာတုိ႔ 
ကို ရုတ္တရက္ ဖြင့္ေဖါက္ ထုတ္လႊတ္လိုက္ရျခင္းေၾကာင့္ ဆည္ေအာက္ဖက္ပိုင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳး 
ခင္းမ်ား သီးႏွံပင္မ်ားတို႔ကို ေရလႊမ္းမိုးကာ ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆံုးရွံဳးေစခဲ့ဖူး ပါသည္ ၁၁ ။ 

w ဆည္ ၿပိဳက် က်ိဳးပ်က္မွဳရွိႏိုင္ျခင္း

၂၀၁၈ ခုႏစွ ္ဇလူိက္ုလက ေလာႏိုင္င္ံႏငွ္ ့ၾသဂတုလ္က ျမနမ္ာႏိငုင္ ံဆြာ တြင ္ျဖစပ္ြါးခဲ ့
သည္ ့ဆညက္်ိဳးေပါက္မွဳ ျဖစရ္ပတ္ို႔ေၾကာင္ ့နမ္တ့နိ္းေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ ေနထိငု္ေနၾကသည္ ့
နယ္ေျမေဒသခ ံရြာသားမ်ားတို႔အား စိုးရမိထိ္တလ္န္႔မွဳမ်ား ျမင္တ့က္ေစခဲၿ့ပီး အထက္ က်ိဳင္း 
ေတာင္းဆည္ ခိုင္ၿမဲတည္ၿငိမ္မွဳရွိေစေရးကို အာရံုစိုက္လာေစခဲ့ပါေတာ့သည္။ အကယ္၍ 
မိုးႀကီး သည္းထနစ္ြာရြာသြန္းျခင္းေၾကာင္ ့အထက္ က်ိဳင္းေတာင္းဆည ္က်ိဳးေပါက္ၿပိဳက်ခဲပ့ါလွ်င ္
ဆည္ေအာက္ဖက္ က်ိဳင္ေတာင္းနယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည့္ ရြာသား 
၈၀၀၀ ေက်ာ္တို႔အတြက္ ေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႕ရေစမည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ 

၁၀  https://burmariversnetwork.org/title/resources/publications/high-and-dry.html

၁၁  https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d31f99b4-4a2a-4fe3-a3c7-5c21a7904b18/
SDF+Main+Report_May+21_For+Stakeholder+Review_English.pdf?MOD=AJPERES
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အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ျပည္သူတုိ႔အတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကို ဦးစားေပး 
စဥ္းစားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘဲ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းတြင္သာ အာရံုစိုက္ စိတ္၀င္ 
စားမွဳ ရွိေနသည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ သိျမင္ေနၾကေသာ က်ိဳင္းေတာင္းနယ္ေျမ 
ေဒသခံ ရြာသားမ်ားတုိ႔သည္ ဆည္ေဆာက္လုပ္ေရး အဆင့္အတန္းအေပၚ ယုံၾကည္မွဳ 
အလြန္နည္းပါးေနၾကလ်က္ရွိသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဗဟိုျပဳစြမ္းအင္စီမံကိန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမွဳတို ႔က 
ပဋိပကၡ ပိုမိုႀကီးထြား က်ယ္ျပန္႔လာရန္ ေလာင္စာဆီ ေလာင္းထည့္ေနျခင္း 

အထက္ က်ိဳင္းေတာင္းဆည္စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ 
၀န္ႀကီးဌာန၏ ဆည္ႀကီးေပါင္း ၅၀ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားထဲမွ တခုျဖစ္ပါသည္။ 
ထို၀န္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးကို လက္ရွိ 
၃၀၀၀ မီဂါ၀ပ္မွ  ၄၅၀၀၀ မီဂါ၀ပ္သုိ႔ တုိးျမႇင့္၍ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေရးပင္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

ဆည္စီမံကိန္းအမ်ားစုတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡအေပၚ အေျချပဳ၍ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ 
တိငု္းရင္းသား ခခုံေတာလ္နွ္ေရး လကန္က္ကိငုတ္ပဖ္ြ႕ဲတို႔အၾကား တိကုခ္ိကု္ေနသည္ ့ဆယစ္ ု
ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရညွၾ္ကာခဲၿ့ပီျဖစ္ေသာ ျပညတ္ြင္းစစ္ျဖစပ္ြါးေနရာ နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္း 
တည္ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာဗဟိုအစိုးရက တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအတြင္းရွိ သဘာ၀ အရင္း 
အျမစ္ သယံဇာတမ်ားတို႔ကို ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ မတရားလုယူအသံုးခ်ေနျခင္းသည္ 
လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတို႔၏ မေက်မနပ္ျဖစ္မွဳကို ပိုမိုႀကီးမား လာေစေသာ အ 
ေၾကာင္းအခ်က္တခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသအတြင္း အစုိးရ 
က ဆည္မ်ား ဆက္ လက္တည္ေဆာက္မွဳ ျပဳေနျခင္းသည္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ပုိမုိ 
သက္တမ္းရွည္ၾကာေစရန္ တိုက္ရိုက္ေလာင္စာဆီေလာင္းေပးလိုက္သကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေနပါ 
ေတာ့သည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္း 
လပုင္န္းအတြက ္ေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွသံမူ်ား (ႏိငုင္အံစိုးရႏငွ္ ့ပဂုၢလိက ႏစွမ္်ိဳးစလံုး)တုိ႔က 
အခြင့္အလမ္းကို အမိအရ ဖမ္းဆုပ္၍ ျမန္မာအစိုးရ အစိုးရစစ္တပ္ အုပ္စုတို႔ႏွင့္ ပါတနာမ်ား 
အျဖစ္ လက္တြဲကာ ျပည္တြင္းစစ္ဇံုနယ္အတြင္း ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ေနျခင္းကို ထိထိ 
ေရာက္ေရာက ္တားဆီးမွဳ မျပဳႏိငု္ေသာ အခ်ကမ္ွာ အလြန၀္မ္းနည္းဖြယရ္ာပင ္ျဖစပ္ါသည။္ 
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လက္ရွိ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား 
အတြက ္ပိမုိတုိုးပြါးမ်ားျပားလာေနေသာ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွမံွဳ ျပဳေနၾကသူအမ်ားစတုို႔သည ္
ျမနမ္ာၿ့ငမိ္းခ်မ္းေရး လုပင္န္းစဥက္ိ ုေထာကပ္ံက့ညူမီွဳေပးေရးကုိ အေၾကာင္းျပဳ ၀င္ေရာကလ္ပု ္
ကိုင္လာေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္ေနၾကသည္ကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး ေကာ္ပိုေရးရွင္း(IFC) သည္ ပဋိပကၡတုိးပြါးေစ 
ႏိငုသ္ည္ ့အခ်ကက္ိ ုလ်စလ္်ဴရႈၿပီး နယ္ေျမေဒသခ ံလထူ ုအသုိကအ္၀န္းထက္ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွ ံ
သူမ်ား၏ အက်ိဳးျပဳေနသည္ကို ထင္ရွားျမင္သာစြာ ေထာက္ခံေနလ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အခန္းက႑ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ၾသစေတးလ် အစုိးရ၏ ရံပုံေငြအ 
ေထာက္အပ့ံျဖင့္(IFC)က မၾကာခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သဘာ၀ပတ္ 
၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ  အစီရင္ခံစာထဲတြင္ နမ့္တိန္းျမစ္၀ွမ္းေဒသသည္ 
"ပဋိပကၡစံႏွဳန္း အလြန္ျမင့္မားေသာေဒသ" ျဖစ္ေနပါေသာ္လည္း နမ့္တိန္းေခ်ာင္း ျမစ္၀ွမ္း 
ေဒသအား "ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္  ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ရမည့္ ျမစ္၀ွမ္း 
တခုအျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း" ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္ ၁၂ ။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံေပးအဆိုျပဳခ်က္မ်ား

အထက္က်ိဳင္းေတာင္းဆည္ေဆာက္မႈသည္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ျပန္ျပင္ 
၍မရေသာ ထိခိုက္မႈႀကီးကို ျဖစ္ေစမည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ နမ့္တိန္းေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ရွိ 
ေက်းရြာမ်ားတြင ္ေနထိငုလ္်ကရ္ွၾိကသည္ ့ရြာသားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔အေပၚ ထိခိကု္ႏိငု ္
သည။္ သို႔ေသာလ္ည္း ယေန႔ထတိိငု ္ထုိရြာသားမ်ားအေနျဖင္ ့ဆညတ္ည္ေဆာက္ေရး ကစိၥ 
ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ပါ၀င္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ တစံုတရာမွ မရရွိခဲ့ပါေခ်။

အျဖစမ္နွ္ႏငွ္ဆ့န္႔က်ငက္ြဲျပားစြာ တျခားစီျဖစ္ေနေသာ အခ်ကတ္ရပမ္ွာ အေစာပိငု္း 
က ပထမ က်ိဳင္းေတာင္းစမီကံနိ္းႏငွ္ ့ယခ ုဒတုယိေျမာက ္ဆညသ္စ ္ႏစွခ္စုလံုးတို႔အား က်ဴး 
ေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသည့္ အစုိးရစစ္တပ္က ရွမ္းျပည္အတြင္း ျပည္တြင္းစစ္ ဆက္လက္ဆင္ႏြ ဲ
တိုက္ခိုက္သြားေရးႏွင့္ ရွမ္းျပည္အတြင္း အတည္တက် အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားမ်ားတို႔ကို ႏွိပ္ကြပ္ေရးအတြက္ အသံုးခ်ရန္ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အတင္း 
အၾကပ္ျပဳ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၂ https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d31f99b4-4a2a-4fe3-a3c7-5c21a7904b18/
SDF+Main+Report_May+21_For+Stakeholder+Review_English.pdf?MOD=AJPERES
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ႀကီးမားေသာ ေဘးဒုကၡအႏၲရာယ္ဆိုးက်ိဳးဆက္မ်ား ႀကံဳရဖြယ္ အလားအလာရွိေန 
သည္ ့ဆညမ္်ားတည္ေဆာက္ေရးအား ဆကလ္က ္လပု္ေဆာင္ေနျခင္းသည ္ဗဟိအုစိုးရႏငွ္ ့
အစိုးရစစ္တပ္တို႔အေပၚ နယ္ေျမေဒသခံ လူထု၏ မေက်နပ္မွဳမ်ား ပိုမိုႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ 
လာေစရန္ စိမ္ေခၚလိုက္ရာက်ေနသည္သာမက ရွမ္းျပည္အတြင္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ရညွၾ္ကာခဲၿ့ပီးျဖစ္ေသာ ျပညတ္ြင္းစစ ္ပဋပိကၡအား ပိမုိုေလာငၿ္မိဳကရ္န ္မီးထိုးေပးလိကု္ျခင္းသာ 
ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း အႀကံျပဳလိုပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရ သို႔ -  

အထက္ က်ိဳင္းေတာင္းဆည္ႏငွ္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ျပညတ္ြင္းစစ ္ပဋပိကၡမ်ားျဖစပ္ြါးေန 
သည့္ နယ္ေျမေဒသအတြင္း အျခားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ဆည္ႀကီးမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းအား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္။ လက္ရွိ ပဋိပကၡမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိဳင္း အေျဖရွာကာ စစ္မွန္ ပီျပင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေဖၚေဆာင္က်င့္သံုးလာႏိုင္ကာ ေဒသခံျပည္သူလူထုအသိုက္အ၀န္း 
အား သူတုိ႔ပိုင္ဆိုင္ၾကသည့္ သူတို႔ႏွင့္တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္သည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား 
အား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ 
ရရွိလာသည့္ အခ်ိန္မွသာလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အႀကီးစား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ိဳးမ်ားတုိ႔ကို 
ဆံုးျဖတ ္အေကာငအ္ထည္ေဖၚေစသင္ပ့ါေၾကာင္း တိကုတ္ြန္း ေတာင္းဆိ ုအႀကံျပဳလုိပါသည။္

ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္၊ ေလစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ 
ထတုလု္ပ္ေရးစနစ္ႏငွ္ ့အေသးစား ေရအားသံုး လွ်ပစ္စထ္တုလ္ပု္ေရးစနစ ္စေသာ အျခားေရြး 
ခ်ယ္ႏိငုသ္ည္ ့နည္းလမ္းမ်ားကိ ုအစိုးရမ ွေထာကပ္ံအ့ားေပး၍ အသံုးျပဳသြားေစျခင္းအားျဖင္ ့
လူထုအသိုက္အ၀န္းမွ ပိုင္ဆိုင္၍ သူတို႔လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္အညီ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ 
ျပဳႏိုင္ေသာ စနစ္နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ဦးတည္ေျပာင္းလဲမွဳ ျပဳသြားရန္။ 

ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ား ေရအားလွ်စ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား သို႔ - 

အထက္ က်ိဳင္းေတာင္းဆည္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အ 
ေထာက္အကူႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳမ်ား ေပးအပ္ေနလ်က္ရွိသည့္ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံ အပါ 
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အ၀င္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရပ္ျခား အကူအညီ ေစတနာရွင္ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ 
ဒါနရွင္မ်ားတို႔အား အေလးအနက္ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆို ေမတၱာရပ္ခံလိုသည့္အခ်က္မွာ 
ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္အားၿပိဳငမ္ႈႀကီးမားကာ ပဋပိကၡမ်ားျပားေသာ နယ္ေျမေဒသအတြင္း ႀကီးမား 
ေသာဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတို႔အတြက္ နည္းပညာအဆင့္ျမႇင့္တင္ 
ေပးမွဳ အကူအညီႏငွ္ ့ေငြေၾကး ထည္၀့ငရ္င္းႏွီးျမဳတ္ႏွမံွဳ မနွသ္မွ်တို႔အား ခ်က္ခ်င္း ရပတ္န္႔ရန ္
ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴရွဳကာ ျပည္သူလူထုတို႔၏ 
ယံုၾကည္မႈနည္းပါးသည့္ ရိုးသားပြင့္လင္းျမင္သာမွဳမရိွေသာ အစိုးရႏွင့္အစိုးရစစ္တပ္တို႔၏ 
ဆည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားအား ေထာက္ခံအားေပးေနျခင္းသည္ ျဖစ္စဲ 
ပဋိပကၡမ်ားကုိ ပုိမုိႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ ေလာင္စာဆီေလာင္းသလုိျဖစ္ေနမည့္အျပင္ 
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအေျဖရွာေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ 
သေဘာထားကို တိုက္ရိုက္ေဖၚျပျခင္းသာ  ျဖစ္သည္။

 




