
နေကာ္လဲ ေခၚ အပင္ရုိင္းသည္ လားဟူဆုိရုိး “ဘိန္းမိတ္ေဆြေကာင္း” ဟု 
သိထားၾကသည္။ ထုိအပင္သည္ ဘိန္းပင္မ်ားေပါက္ႏုိင္သည့္ အျမင့္ေပ ၃,၀၀၀ 
အထက္တြင္သာေပါက္သည္။ ထုိအပင္ကုိ ေတြ႕ပါက လားဟူေတာင္သူတုိ႔သည္ 

၎ေနရာ၌ ဘိန္းစုိက္ရန္သင့္ေတာ္ေၾကာင္း သိၾကသည္။

လားဟူ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕ မွ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀သည္။

မူးယစ္ေဆးမွ မူးယစ္ေဆးမွ 
အာဏာအာဏာ
ေရႊတရိဂံတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က်င့္သုံးသည့္ ေရႊတရိဂံတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က်င့္သုံးသည့္ 
မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မႈ ဗ်ဴဟာမူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မႈ ဗ်ဴဟာ

3 367 x 262 mm





မူးယစ္ေဆးမွ အာဏာမူးယစ္ေဆးမွ အာဏာ
ေရႊတရိဂံတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က်င့္သုံးသည့္ ေရႊတရိဂံတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က်င့္သုံးသည့္ 
မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မႈ ဗ်ဴဟာမူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မႈ ဗ်ဴဟာ



လားဟူ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕(LNDO) လားဟူ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕(LNDO) 
အေၾကာင္းအေၾကာင္း
လားဟူ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕(LNDO)ကုိ ၁၉၉၇ ခု မတ္လက ထုိင္းႏုိင္ငံ 
ခ်င္းမယ္ၿမိဳ႕တြင္ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူ ေခါင္းေဆာင္တစုက ထူေထာင္ခဲ့သည္။ 
ဘိန္းအစားထုိးသီးႏံွ စုိက္ပ်ိဳးေရး အပါအ၀င္ လားဟူ အေရးႏွင့္ ဘ၀တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရး 
အတြက္ျဖစ္သည္။

LNDO ၏ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ 
• ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အားေပးရန္ အထူးသျဖင့္ 
လားဟူလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္။

• လားဟူ၊ အခါ၊ အန္၊ ပေလာင္၊ ၀ ၊ရွမ္း၊ ကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ား နားလည္မႈ ပုိမုိရိွေရး၊ 
ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဖက္ဒရာယ္စံနစ္အေရး၊ ရပ္ရြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အားေပးရန္

• ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ လားဟူႏွင့္ ေတာင္ေပၚေနအျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား ညီညြတ္ေစရန္၊ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္စုမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးရန္။

LNDO မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာတမ္းမ်ားမွာ - Unsettlling Moves = ရွမ္းျပည္နယ္ 
အေရွ႕ပုိင္းတြင္ ၀တုိ႔အား အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းသည့္ စီမံခ်က္ (၂၀၀၂)။ Aftershocks 
ျမန္မာ့မဲေခါင္ တေလွ်ာက္ တုန္လႈပ္စရာမ်ား = ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း 
သႏၵာေက်ာက္တန္းမ်ားကုိ မိုင္းခြဲသည့္ စစ္တပ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ဟန္ (၂၀၀၃)။ 
Undercurrents ေရစီးေၾကာင္းေအာက္၀ယ္။ = ျမန္မာ့ မဲေခါင္ျမစ္တေလွ်ာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။ (အမွတ္ ၁၊ ၂၀၀၅၊ အမွတ္ ၂၊ ၂၀၀၆။ အမွတ္ ၃၊ ၂၀၀၉ ။)

ဆက္သြယ္ရန္ - lndoess@gmail.com

မ်က္ႏႇာဖံုး ပံု - ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္းမွ “အင္က်ီရွည္” လားဟူ၀ါ အမ်ဳိးသမီး
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လားဟူအမ်ိဳးသားဖြ႕ံၿဖိဳးေရး အဖြ႕ဲ(LNDO)၏ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ထူးျခားသည္ ေျမျပင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ရွမ္းျပည္နယ္
အေရွ႕ပုိင္း မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္ေရးမွ 
ျမန္မာစစ္တပ္က မည္သုိ႔ တုိက္ရုိက္ အက်ိဳး 
အျမတ္ရသည္ကုိ ဆန္းစစ္ေဖၚျပထား
သည္။ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားက တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္မႈနက္နဲစြာဆက္စပ္ေန
သည္ကုိေဖၚျပသည္။ႏုိင္ငံေရးေျဖရွင္းမႈမ်ား
ကသာဆယ္စုမ်ားစြာ ျဖစ္ ေနသည့္လူမ်ိဳးစု
ပဋိပကၡကုိေျဖရွင္းခါျမန္မာျပည္ရိွမူးယစ္ေဆး
ျပႆနာကုိကုိင္တြယ္ႏုိင္လိမ့္မည္။

အပစ္ရပ္ ထားၾကေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား
မ်ားေတာင္းဆုိသည့္ ဖက္ဒရာယ္ စံနစ္က်င့္သုံး
ရန္အ ခ်က္ကုိ အစုိးရက ျငင္းပယ္ထားျခင္းက 
ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္းရိွ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ ကုိင္အုပ္စုတုိ႕ၾကား 
စစ္ေရးတုိးတည္ေဆာက္မႈကုိ တေျဖးေျဖး 
ျဖစ္ေစသည္။ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ႏွစ္က 
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုတြင္ 
ျပည္သူ႔စစ္အပါအ၀င္ စစ္အင္အား ၁၀,၀၀၀ မွ 
၁၄,၀၀၀ အထိတုိးလာသည္။ ျပည္သူ႕စစ္တုိ႔ 
၂၃၀၀ မွ ၃၄၀၀ ျဖစ္လာသည္။ ေ၀းလံသီ
ေခါင္ေသာ ေဒသ ကုိ ဗဟုိအစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ႏုိင္ေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္ သူတုိ႔ကုိ 
အသုံးခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာစစ္တပ္၏ျပည္သူစစ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္
ေဒသတုိ႔မွာရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပုိင္းရိွ ဘိန္း 
အမ်ားဆုံးစုိက္ပ်ိဳးရာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ 
ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ား
ဆုိင္ရာရုံး (UNODC) ၏ေျမပံုတြင္ ေဖၚျပထား
သည္။ ဤေဒသမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး 
ဘိန္းျဖဴမ်ားစြာႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားကုိထုတ္
သည္ မူးယစ္ေဆး ခ်က္စက္ရုံ ဆယ္တခ်ိဳ႕
ခန္႔တည္ရွိသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔ကဘိန္းခ်က္
စက္ရုံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ေရာင္းဂုိဏ္းမ်ားကုိအ
ကာအကြယ္ေပး သည္။ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔သည္
ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားထံမွေစ်းႏိွမ္၀ယ္ၿပီး
ဘိန္းခ်က္စက္ရုံပုိင္သူမ်ားကုိ ျပန္ေရာင္းခ် 
သည္။ဘိန္းခ်က္လုပ္ငန္းတြင္လည္းအရင္းအ
ႏီွးပါ၀င္ထားသည္၊ျဖန္႔ေ၀မည့္ေနရာသုိ႕ပုိ႔
ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္လည္း 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသျဖင့္ အျမတ္မ်ားစြာရရိွၾက
သည္။ ထုိအျမတ္မ်ာ:က ျပည္သူ႔စစ္မ်ား 
ေထာက္ပ့ံယုံသာမက ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားကုိလည္း ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ ေစသည္။ 
ဤ အခ်က္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ သစၥာကုိ 
ခံေစသည့္ အဓိကဆြဲေဆာင္မႈ ျဖစ္ၿပီး 
တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ခုခံေရး အင္အားစုမ်ား
အား ဆန္႔က်င္သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ 
မူ၀ါဒကုိ ဆက္လက္ ရွင္သန္ ေစသည္။
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တုိင္းရင္းသားအေရးကုိ မေျဖရွင္းျခင္း၊ 
အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ စစ္တပ္
အဖြဲ႕အစည္း မရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ 
ရွမ္းျပည္ နယ္အေရွ႕ပုိင္း တြင္ မူးယစ္ေဆး
ေရာင္း၀ယ္မႈမွာ အစုိးရက ေၾကညာထား 
သည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လွ်က္ ပုံမွန္အတုိင္း ျဖစ္
ေနသည္။ျမန္မာစစ္တပ္ကနယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္
ႏုိင္ေရး အတြက္ ျပည္သူ႔စစ္သည္မဟာမိတ္
အျဖစ္ရိွေနသမွ်၊ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားအေပၚ 
မူးယစ္ေဆး တုိက္ဖ်က္ရန္ မည္သည့္ အခါမွ 
တားျမစ္မည္ မဟုတ္ေပ။ မူးယစ္ေဆး
တုိက္ဖ်က္ေရးထက္ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ေရး
ကသူတုိ႔အတြက္ ပုိ၍ အေရးပါ ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခု LNDO ေလ့လာခ်က္အရ ရွမ္းျပည္
နယ္အေရွ႕ပုိင္း သုံးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳး
ေသာ လားဟူရြာ ၃၃ ရြာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၾကေသာ္
လည္း ရြားသားအမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲၿမဲ ဆင္းရဲ
ေနၾကသည္။ ဘိန္းကုိ အေထာက္အကူ 
သီႏံွအျဖစ္ အားကုိးေနရသည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳး
မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပုိတုိးလာသည္။ ျပည္သူ႔
စစ္ေတြႀကီးစုိးသည့္ေနရာတြင္ ဘိန္းခ်က္ရုံမ်ား 
အတားအဆီးမဲ့ ခ်က္ေနၾကသည္။ ေစ်းေပါ
သည့္ မူးယစ္ေဆးတုိ႔က လားဟူ အသုိင္း
အ၀ုိင္းရိွ လူငယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ ေဆးစြဲ
သူမ်ား ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ တုိးပြါးလာသည္။ 

မူးယစ္ေဆးထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ ေလွ်ာ့ရဲၿပီး 
ထိေရာက္မႈမရိွျဖစ္ေနစဲ ။ ဤႏွစ္တြင္ မူးယစ္
ေဆးမ်ားဖမ္းဆီမႈ သတင္းမ်ားရိွေသာ္လည္း 
လက္လီေရာင္းသူမ်ားကုိသာ စြဲခ်က္တင္ႏုိင္
သည္။ မုိင္းဆတ္မွ အစုိးရျပည္သူ႔စစ္ ေခါင္း
ေဆာင္ကုိ စိတ္ၾကြေဆး အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ 
၂၀၁၆ မတ္လတြင္ ဖမ္းဆီးမိေသာ္လည္း 
၆ လအၾကာတြင္ အျပစ္မေပးဘဲ 
လႊတ္လုိက္သည္။

ဘိန္းတုိက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းဟန္ျပလုပ္
ေဆာင္ခ်က္သည္ ေတာင္ေပၚရွိ ေတာင္သူ 
ဆင္းရဲသား တုိ႔ကုိ ဖိအားေပးေသာ္လည္း 
ဘိန္းေရာင္း၀ယ္မႈကုိ ထိခုိက္ျခင္းမရိွေခ်။ 
ေဒသခံလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ သာအလြန္ထိ 
ခုိက္ေစပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၅ခုႏွစ္အၾကား 
တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လုပ္ေဆာင္ေသာ 
ဘိန္းတုိက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ လားဟူ 
အႏြယ္၀င္ တခုျဖစ္သည့္ “အင္က်ီရွည္” 
လားဟူ အ၀ါ လူဦးေရကုိ ထိခုိက္ပ်က္ဆီး
ေစခဲ့ပါသည္။ က်ိဳင္းတံုႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ရိွ 
ျမင့္မားေသာ ေတာင္ေပၚမွေမာင္းခ်ခ့ဲသည္။ 
ေျမနိမ့္ရာသီဥတုႏွင့္ငွက္ဖ်ားတုိ႔ေၾကာင့္ရာခ်ီ
ေသဆုံးရသည္။တခ်ိဳ႕ကသူတုိ႔ေနရင္း 
ေတာင္ေပၚသုိ႔ျပန္သြားခဲ့ သည္။ တခ်ိဳ႕က 
ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးသည္ ေနရာတြင္ 
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ဆက္ေနၾကသည္။သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ လူဦးေရမွာ 
မူလ ၁,၈၀၀ မွ ၁,၁၀၀ သုိ႔ေလွ်ာ့က်သြား
သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းရိွမူးယစ္ေဆး ျပႆနာကုိ 
လူအမ်ားေရွ႕မွ ေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း 
စစ္ပြဲေတြႏွင့္ ဆက္စပ္ေနမႈကုိ အနည္းငယ္
ေလာက္ကသာ ေျပာေနၾကသည္။ ဗဟုိအစုိး
ရအက်ိဳး အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္က နယ္န
မိတ္ကုိ ကာကြယ္ရာတြင္ မူးယစ္ေဆးေရာင္း
၀ယ္မႈအေပၚ မီွခုိေနရေၾကာင္း သိပ္မေျပာ
ဆုိၾကေပ။ တုိက္ပြဲမ်ားကုိရည္ညႊန္းရာတြင္
လည္း တုိင္းရင္းသားခုခံေရး အင္အားမ်ား
ကုိသာ မူးယစ္ေဆးမွရေသာ ၀င္ေငြျဖင့္ 
စစ္ဆင္ေရးလုပ္သည္ဟုသာ ခြဲျခားအျပစ္
တင္ၾကသည္။

ေျမျပင္ေပၚမွ အေထာက္အထားမ်ားကုိ 
ျငင္းပယ္လွ်က္ UNODC အပါအ၀င္ 
ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္ တုိ႔၏လုပ္ရပ္သည္
အက်ိဳမရိွသလုိ အ ႏၱရာယ္မ်ားလွသည္။ 
တုိက္ပြဲမ်ားရိွေနစဥ္ ျမန္မာအစုိးရကုိ 
အကူအညီမ်ား တုိး၍ပုံၾသေပးျခင္းသည္ 
မူးယစ္ေဆး ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရး အပါအ၀င္ 
လုံၿခံဳေရး အပုိင္းကုိ အားေပးရာေရာက္
သည္။ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မႈကုိလည္း
အားေပးရာက်သည္။ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္းရိွလူ

အဖြဲ႕အစည္းကုိ ဆုိးက်ိဳးမ်ားတုိး ပြါး 
ေစပါသည္။

LNDO အေနႏွင့္ NLD အစုိးရႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ 
အလွဴရွင္မ်ားကုိ တုိက္တြန္းလုိသည္မွာ 
ျမန္မာျပည္တြင္ မူးယစ္ေဆး ျပႆနာကုိ 
ေျဖရွင္းလုိပါက ႏုိင္ငံေရး အရ အေျဖရွာ
ျခင္းကုိ ဦးစားေပး အာရုံစုိက္ အား ထုတ္ 
ေစခ်င္ပါသည္။

ဖက္ဒရာယ္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းခါ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ေအာက္အဆင့္တုိ႔ကုိ ထိေရာက္သည့္
အာဏာ ခြဲေ၀မႈ ျပဳရပါမည္။ သက္ဆုိင္ရာ 
တုိင္းရင္းသားအစုတုိ႔က ေတာင္းဆုိသည္႕ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးၿပီး ေျဖရွင္း ရပါမည္။
ဤအခ်က္က စစ္တပ္ကုိ အရပ္သား 
အစုိးရေအာက္ ထားရိွရန္လည္း 
အျမန္လုိအပ္ပါသည္။

ေဒသခံေခါင္းေဆာင္တုိ႔ကုိေသနတ္ျဖင့္မဟုတ္
ဘဲဆႏၵမဲျဖင့္ေရြးၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ 
ဖက္ဒရာယ္ဒီမုိကေရစီ စံနစ္အရလုပ္ကုိင္
ႏုိင္ခ်ိန္က်မွသာလူထုမ်ားပါ၀င္လာၿပီးတည္
ၿမဲသည္ မူးယစ္ေဆးတုိက္ဖ်က္ေရး 
စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚ
ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။
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နိဒါန္းႏွင့္ ဤစာတမ္းျဖစ္ေပၚလာရျခင္း အေၾကာင္းနိဒါန္းႏွင့္ ဤစာတမ္းျဖစ္ေပၚလာရျခင္း အေၾကာင္း

၁၉၉၇ တြင္ လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအဖြ႕ဲ 
(LNDO) ကုိစတင္တည္ေဆာင္စဥ္ကပင္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္တခုမွာ လားဟူျပည္သူမ်ား 
ဘိန္းကုိအစားထုိး စုိက္မ်ိဳးႏုိင္ေရး ျဖစ္သည္္။ 
သုိ႔ေသာ္ ဘိန္းစုိက္ျခင္းသည္ ဘ၀ရပ္တည္
ေရးအတြက္ အဓိက အလုပ္အျဖစ္ လားဟူ 
လယ္သမား အမ်ားစု အတြက္ ျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေန
သည္။ “ေရႊတရိဂံ” ဟုေခၚေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ 
အေရွ႕ပုိင္းသည္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ေဒသတြင္ 
ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးမ်ား အဓိက ထြက္ရာ 
ေနရာ ျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနသည္။

လက္ရိွ ျမန္မာျပည္တြင္ မူးယစ္ေဆး 
အေျမာက္အမ်ား ထြက္ရိွေနျခင္းက 
မူးယစ္ေဆး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး က်ိဳး ပမ္းမႈမွာ 
အရာမထင္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ႏုိင္ငံေရး
ျပႆနာသည္ မူးယစ္ေဆး ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ 
အားေပးေနေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ေဆြးေႏြးျခင္းကုိလည္း မလုပ္ၾကေပ။ 
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က မူးယစ္ေဆး 
ေရာင္း၀ယ္မႈက ဘယ္လုိ အျမတ္ထြက္
သည္ကုိ လည္း မေျပာၾက။ ျမန္မာျပည္ထဲတြင္ 
တရား၀င္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ UNODC ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရး သုံးသပ္သူေတြကလည္း လွ်ာလႊဲ
ေနၾကသည္။ မူးယစ္ေဆး ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျမျပင္ ေအာက္ေျခထု၏ 
အသံမွာ ၾကားရခဲလွေပသည္။

မူးယစ္ေဆးျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ NLD 
အစုိးရက ကတိက၀တ္အသစ္ေတြ ေပးသျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး မူ၀ါဒ ေဆြးေႏြးရာတြင္ 
LNDO အေနျဖင့္ေျမျပင္သတင္းမ်ား ေပး
ရန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္းရိွ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ တုိက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း 
ပြင့္ပြင့္လင္လင္း သုံးသပ္ျပရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္
ပါသည္။ 

ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္း ၿမိဳ႕နယ္၄ ခုရိွ 
ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ရြာ ၃၃ ရြာသုိ႔ LNDO 
၀န္ထမ္းမ်ား ၂၀၁၆ ခု ဧၿပီလမွ ဇြန္လအထိ 
ကြင္းဆင္း ေလ့လာခဲ့သည္။
က်ိဳင္းတုံ - ေက်းရြာအုပ္စု ၁၁ ခုမွ ၁၈ ရြာ
မုိင္းဆတ္ - ေက်းရြာအုပ္စု ၂ ခုမွ ၆ ရြာ
တာခ်ီလိတ္ - ေက်းရြာအုပ္စု ၄ ခုမွ ၈ ရြာ
မုိင္းျဖတ္ - ၁ ရြာ

LNDO ၀န္ထမ္းတုိ႔သည္ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ား၊ 
တရားေဟာဆရာမ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕
၀င္မ်ားႏွင့္ ထုိေဒသရိွရြာသားမ်ားႏွင့္ေတြ႕
ဆုံခါဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊သူတုိ႔ေဒသတြင္း 
မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္ျခင္းအေၾကာင္း တုိ႔ကုိ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၀န္ထမ္းတုိ႔က 
တုိက္ပြဲအေျခအေန၊အစုိးရ၏ မူယစ္ေဆး 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အေျခအေန တုိ႔ကုိလည္း 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးမႈ၏ရလာဒ္ကုိ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၆ခု ဇူလုိင္ႏွင့္ 
ၾသဂုတ္ လမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။



8

မုိင္းကုတ္မွလားဟူျပည္သူ႕စစ္

ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

၁) ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းတြင္ စစ္ေရး ၁) ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းတြင္ စစ္ေရး 
အရိွန္ျမင့္တက္လာျခင္းအရိွန္ျမင့္တက္လာျခင္း

ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အင္အားစုတုိ႔ 
ၾကား အပစ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ထားေသာ္လည္း 
ညီညြတ္ေသာ၀ ျပည္နယ္ တပ္မေတာ္ 
(UWSA)၊ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္ 
မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (NDAA)၊ ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ / 
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) 
တုိ႔သည္ ဘက္အားလုံးတြင္ စစ္ရိွန္ျမွင့္တင္
ထားသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း 
ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုတြင္ လက္နက္ကုိင္အင္အား 
၁၇,၀၀၀ ခန္႔ (ျမန္မာစစ္ သားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ 
၁၀,၀၀၀၊ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ခုခံေတာ္လွန္ေရး
အင္အား ၆,၀၀၀) ရိွခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ 
လက္နက္ကုိင္အင္အား ၂၄,၀၀၀ ခန္႔ 
(အစုိးရစစ္တပ္ ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္၊ ႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသား ခုခံေတာ္လွန္ေရး အင္အား 
၁၀,၀၀၀ ခန္႔) ရိွသည္။ ဤေဒသတြင္ 
လက္နက္ကုိင္အင္အား ၇,၀၀၀ တုိးလာျခင္း
ျဖစ္သည္။
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၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလမွာ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလမွာ 

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း

စစ္အင္အားစစ္အင္အား

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း-ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း-
လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုလက္နက္ကုိင္ အင္အားစု
(ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခု)(ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခု)

 ၂၀၀၆ ၂၀၀၆ ၂၀၁၆၂၀၁၆

တပ္ရင္း အေရ တပ္ရင္း အေရ 
အတြက္အတြက္

ခန္႔မွန္း ခန္႔မွန္း 
အင္အားအင္အား

တပ္ရင္း တပ္ရင္း 
အေရအတြက္အေရအတြက္

ခန္႔မွန္းခန္႔မွန္း
အင္အားအင္အား

ျမန္မာစစ္တပ္အင္အားျမန္မာစစ္တပ္အင္အား

ေျခလွွ်င္တပ္ ၄၁ ရင္း ၈,၂၀၀ ၄၉ ရင္း ၉,၈၀၀

အေျမာက္တပ္ ၃ ရင္း ၂၁၀ ၈ ရင္း ၆၄၀

ပုံမွန္ျပည္သူ႔စစ္ ၆၁ စု ၁,၈၀၀ ၈၆ စု ၃,၀၀၀

လားဟူ “အထူးကြန္မန္ဒို” 
ျပည္သူ႔စစ္

၅ စု ၁၀၀ - -

ယခင္ MTA ျပည္သူ႔စစ္ ၂ စု ၄၀၀ ၂ စု ၄၀၀

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ - - ၃ ရင္း ၂၁၀

စုစုေပါင္း (အခြဲ)စုစုေပါင္း (အခြဲ) ၁၀,၇၁၀၁၀,၇၁၀ ၁၄,၀၅၀၁၄,၀၅၀

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ခုခံေရး အင္အားစုတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ခုခံေရး အင္အားစု

ေတာင္ပုိင္းUWSA ၇ ရင္း + တပ္မ တခု ၃,၀၀၀ ၇ ရင္း + တပ္မ တခု ၄,၀၀၀

RCSS/SSA ၃ ရင္း + တပ္မ တခု ၂၀၀ ၃ ရင္း + တပ္မ တခု ၇၀၀

NDAA (မုိင္းလား) ၇ ရင္း ၃,၀၀၀ ၇ ရင္း ၅,၀၀၀

စုစုေပါင္း (အခြဲ)စုစုေပါင္း (အခြဲ) ၆,၂၀၀၆,၂၀၀ ၉,၇၀၀၉,၇၀၀

အားလုံးစုစုေပါင္းအားလုံးစုစုေပါင္း ၁၆,၉၁၀၁၆,၉၁၀ ၂၃,၈၅၀၂၃,၈၅၀
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၂၀၀၆-၂၀၁၆ ႏွစ္အတြင္း ၂၀၀၆-၂၀၁၆ ႏွစ္အတြင္း 

အေရွ႕ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ အေရွ႕ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ 

ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုတြင္ 

ျမန္မာစစ္တပ္တုိးခ်ဲ႕ပံုျမန္မာစစ္တပ္တုိးခ်ဲ႕ပံု

၂၀၀၆၂၀၀၆

တာခ်ီလိတ္တာခ်ီလိတ္ မုိင္းျဖတ္မုိင္းျဖတ္ မုိင္းေယာင္းမုိင္းေယာင္း မုိင္းျပင္းမုိင္းျပင္း က်ိဳင္းတုံက်ိဳင္းတုံ မုိင္းဆတ္မုိင္းဆတ္ မုိင္တုံမုိင္တုံ

ျမန္မာစစ္တပ္ - ျမန္မာစစ္တပ္ - 
တပ္ရင္းမ်ားတပ္ရင္းမ်ား

ခမရ ၅၂၆၊
၃၅၉၊ ၃၃၁၊
၃၁၆၊ ၅၇၁၊ 
၅၇၂၊
အေျမာက္
တပ္ရင္း ၃၈၇။

စကခ ၁၈၊
ခမရ ၅၀၇၊ ၅၇၀၊
၃၂၉၊ ၂၂၁၊ 
၃၃၀။ ၅၇၉

ခမရ ၃၄၅၊
၃၃၅၊ ၃၁၁၊ 
၃၃၄။

ဒကခ၊ ခလရ 
၄၃၊ ခမရ ၃၆၀၊
၃၅၀၊ ၅၂၈၊
၅၃၉၊
အေျမာက္တပ္

ခလရ ၃၁၄၊ ခမရ 
၅၂၉၊ ၂၄၄၊ ၂၄၅၊ 
၂၂၄၊ ၂၂၆၊ ၂၂၈၊ 
၅၉၈၊ ၄၁၀၊ 
ေထာက္ပုိ႔ ၂၂၂၊ 
ေဆာက္ 
လုပ္ေရးရင္း ၆၊
ေျမျပင္ေဆး
တပ္ ရင္း ၁၂၊ 
၉၀၉ 
အေျမာက္တပ္ 
ဌာနခ်ဳပ္၊ 
အေထြေထြ 
ေဆာက္
လုပ္ေရး တပ္။

စကခ ၁၄၊ 
ခလရ ၄၉၊ ခမရ 
၂၇၈၊ ၅၂၇၊ ၃၃၃

ဒကစ၊ ခလရ 
၆၅၊ ၂၇၇၊ ၂၂၅၊
ခမရ ၅၁၉၊ ၃၂၈

ျမန္မာစစ္တပ္ ျမန္မာစစ္တပ္ 
ျပည္သူ႔စစ္ျပည္သူ႔စစ္

၁၁ စု ၅ စု + အထူး
ျပည္သူ႔စစ္ ၅ စု

၄ စု ၅ စု ၂၂ စု ၁၀ စု ၄ စု

၂၀၁၆ စစ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕ျခင္း၂၀၁၆ စစ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕ျခင္း

ျမန္မာစစ္တပ္ ျမန္မာစစ္တပ္ 
တပ္ရင္း တပ္ရင္း 
အသစ္မ်ားအသစ္မ်ား

ခမရ ၃၃၆၊
အေျမာက္တပ္ရင္း၊ 
နယ္ျခား
ေစာင့္တပ္ 
၁၀၀၉။

ခမရ ၅၄၉၊ ၂၂၇၊ 
(ေနရာ ေရႊ႕ 
တပ္ရင္း ၂ရင္း)

နယ္ျခားေစာင့္
တပ္၁၀၀၈။

ခမရ ၃၃၂၊ 
၅၂၀။ 
ေျမာက္တပ္စု

အေျမွာ
က္တပ္ရင္း ၃၂၈

ခမရ ၅၅၃၊ ၅၅၄၊ 
၅၇၉၊ ၅၈၀၊ 
တင့္ကား 
တပ္ရင္း ၂၂၂

ခလရ ၆၆၊ ခမရ 
၄၈၆၊ ၁၃၃၊
၃၃၀၊ ၇၄၁ အ 
ေျမွာက္တပ္၊ 
နယ္ျခားေစာင့္ 
တပ္ ၁၀၀၇

ျမန္မာ ျမန္မာ 
စစ္တပ္၏ျပည္စစ္တပ္၏ျပည္
သူ႔စစ္အဖြဲ႕ သူ႔စစ္အဖြဲ႕ 
အသစ္အသစ္

၂ စု ပုံမွန္ျပည္သူ႔
စစ္ ၅ စု၊ႏွင့္ 
ျပည္သူ႔စစ္ 
၅စုကုိ ေပါင္း 
ထားသည့္ 
ျပည္သူ႔စစ္
အစုႀကီး -၁ စု)

၂၂ စု ၂ စု ၊ 
အထူးျပည္သူ႔စစ္ 
၁ စု

၂ စု ၁ စု

ျပည္သူ႔စစ္

ျမန္မာစစ္သား
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ျမန္မာစစ္တပ္ တုိးခ်ဲ႕မႈျမန္မာစစ္တပ္ တုိးခ်ဲ႕မႈ
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္
သည္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း တပ္ရင္း ၄၄ ခုမွ ၅၇ 
ခုအထိတုိးလာသည္။ ဤသည္မွာ ၁၉၈၈ 
ကထက္ ၁၀ ဆေလာက္ တုိးလာျခင္းျဖစ္
သည္။ ၁၉၈၈ က ဤေဒသတြင္ တပ္ရင္း 
၆ ခုသာရိွခ့ဲသည္။ ေျခလ်ွင္ တပ္ရင္း အသစ္ 
၈ ခုကုိ ၀ နယ္စပ္ႏွင့္ ကပ္ေနသည့္ မုိင္း 
ဆတ္ႏွင့္ မုိင္းတုံ ေဒသ တြင္ ခ်ထားသည္။ 
အေျမာက္တပ္ရင္း အသစ္ ၅ ခုကုိ 
က်ိဳင္းတုံ၊ မုိင္းျပင္းႏွင့္ တာခ်ီလိတ္တြင္ 
အေျခစုိက္ထားသည္။ မုိင္းဆတ္ၿမိဳ႕ 
အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရိွ မုိင္းကုတ္တြင္ 
စစ္အေျခခံ အျဖစ္ထားခါ ခံတပ္ 
ေဆာက္ထားသည္။ ရဟတ္ယာဥ္ 
ဆင္းတက္ရန္ ကြင္း ၂၀ ကုိ ၂၀၁၅ ခုမွ 
စ၍အသင့္ ျပင္ထားသည္။

တပ္ရင္းတရင္းတြင္ အင္အား ၃၀၀ 
ေလာက္ရိွသင့္ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ 
အင္အား ၂၀၀ စီသာရိွၿပီး အေျမာက္တပ္ 
တပ္ရင္းတြင္ အင္အား ၇၀ - ၈၀ 
သာရိွေၾကာင္း LNDO က ခန္႔မွန္းသည္။ 
ဤတြက္ခ်က္မႈကုိ အေျခခံ၍ 
ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုတြင္ 
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၈,၄၀၀ မွ ၁၀,၆၀၀ 
တုိးလာျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ခုမွစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ၃ ခုကုိ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ 
ျပည္သူ႔စစ္ အေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကုိ ထုိင္းနယ္စပ္ 
မုိင္းတုံႏွင့္ တာခ်ီလိတ္တြင္၎၊ 
လာအုိနယ္စပ္တြင္ မဲေခါင္ျမစ္ေပၚရွိ 
မုိင္းေယာင္းတြင္၎ ဖြဲ႕ထားသည္။ 
၂၀၀၈ခုက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ 
လက္နက္အင္အား အားလုံးကုိ 
သူ႔လက္ေအာက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား
အျဖစ္ ထားရန္ မူလႀကံရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းတြင္ နယ္ျခား
ေစာင့္တပ္ အေရအတြက္မွာ နည္းပါးသျဖင့္ 
မူလအႀကံ ပ်က္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း တရင္းတြင္ ၃၂၅ 
ေယာက္ရိွရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူ ၁၀၀ 
ခန္႔သာရိွသည္၊ အခုအခါ နယ္ျခားေစာင့္ 
တပ္ရင္း ၃ ရင္းေပါင္းပါက လူ ၂၀၀ 
ခန္႔သာရိွသည္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္သည္ ၀င္ေငြရလမ္း
နည္းပါးေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ယခင္ 
ျပည္သူ႔စစ္ဘ၀တြင္ ပုိ၍ ၀င္ေငြရလြယ္သည္။ 
မလုံေလာက္ေသာ လစာ က်ပ္ ၂၀,၀၀၀၊ 
ျမန္မာစစ္သားလစာႏွင့္ ညီတူစြာ 
သာရေသာေၾကာင့္ စြန္႔ခြါသြားၾကသည္။
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ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕တုိးခ်ဲ႕ျခင္းျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕တုိးခ်ဲ႕ျခင္း
ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားတုိးလာသကဲ့သုိ႔ 
ေ၀းလံေသာ ေတာင္ထူထပ္သည့္ 
ေဒသတုိ႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အရံ 
တပ္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္ကုိလည္း 
တုိးခ်ဲ႕သည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ကုိ အမ်ား
အားျဖင့္ေက်းရြာအုပ္စုတုိင္းတြင္ ဖြဲ႕သည္။ 
ထုိေဒသရိွ ရြာတရြာစီ မွ လူတခ်ိဳ႕စီပါ
၀င္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ကုိ ျမန္မာ စစ္တပ္မွ 
ခန္႔ၿပီး ၾသဇာေတာ္ေတာ္ရိွသည္။ ေဒသရိွ 
ရြာလူႀကီးကုိပင္ လႊမ္းမုိးသည္။ 
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းရိွ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္း 
ေဆာင္ အမ်ားစုမွာ လားဟူမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ဆယ္စုႏွင့္ခ်ီ၍ လုပ္ၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္က ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ ၆၈ 
ခုတြင္လူ ၂,၃၀၀ ခန္႔သာရိွသည္။ ယခုအခါ 
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ ၈၈ ခုရိွခါ လူ ၃,၄၀၀ 
ရိွသည္။ အဓိက တုိးပြါးသည့္ေနရာ 
မုိင္းျဖတ္တြင္ၿပီး တည္ရိွစဲ ပုံမွန္ျပည္သူ႔စစ္ 
၅ ခုကုိ “အထူးကြန္မန္ဒို” ၅ ဖြဲ႕ႏွင့္ေပါင္းခါ 
ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕ႀကီးအျဖစ္ဖြဲ႕လုိက္သည္။ 
မူလက အင္အား ၂၅၀ ခန္႔ရိွသည္။ 
အသစ္ထပ္ဖြဲ႕လုိက္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္မွာ 
အင္အား ၇၀၀ ခန္႔ရိွၿပီး ေခါင္းေဆာင္မွာ 
လားဟူလူမ်ိဳး က်ာဆုဘုိ ျဖစ္သည္။ 
ထုိအုပ္စုသည္ မုိင္းျဖတ္ရိွ ေတာင္ေပၚ
ေဒသသာမက တာခ်ီလိတ္၊က်ိဳင္းတံု အပုိင္း 
တခ်ိဳ႕တြင္လည္း လႈပ္ရွားသည္။ 
က်ာဆုဘုိသည္ ယခင္က ျပည္သူ႔စစ္ 
“အထူးကြန္မန္ဒို” အဖြဲ႕ကုိ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအး အမိန္႔ျဖင့္၂၀၀၃ 
ခုႏွစ္က ေထာင္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္လွ်ဳပ္ရွား
ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

တျခားႀကီးႀကီးမားမား တုိးပြါးသည့္ေနရာမွာ 
မုိင္းျပင္း တြင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ 
၅ ခုရိွရာမွ ၂၂ ခုျဖစ္လာသည္။ ထုိေၾကာင့္ 
ျမန္မာစစ္တပ္က UWSA ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ 
ေျမာက္ပုိင္းနယ္နိမိတ္တုိ႔ ဆက္သြယ္ရာ 
လမ္းေပၚရိွ ဗ်ဴဟာက်သည့္ ေနရာတုိ႔ကုိ 
ပုိခ်ဳပ္ကုိင္လာႏုိင္သည္။ 

UWSA ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေဒသ အနီးရိွ 
မုိင္းဆတ္ႏွင့္ မုိင္းတုံတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ 
အသစ္ ၃ ဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕လုိက္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ဧၿပီလက က်ိဳင္းတုံရိွတရိဂံေဒသတုိင္းမွဴးက 
မုိင္းဆတ္ျပည္ သူ႔စစ္ တုိ႔ကုိ UWSA 
အားတုိက္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားရန္ ေျပာသည္။

က်ဳိင္းတုံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕
သစ္ႏွစ္ခုထပ္ဖြဲ႕သည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကရစ္ 
မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (NDAA – မုိင္းလ 
အဖြဲ႕လည္းေခၚသည္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမ
ႏွင္ ကပ္လွ်က္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ 
NDAA တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ရွမ္းႏွင့္ အခါ 
မ်ားပါ၀င္သည္။) တျခား ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕
ႏွစ္ဖြဲ႕မွာ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တာေလတြင္ 
ဖြဲ႕သည္။ ေဒသတြင္းရိွ တျခားျပည္သူ႔စစ္
အဖြဲ႕ငယ္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ရန္ျဖစ္သည္။
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တာခ်ီလိတ္ ခရုိင္တြင္ရိွသည့္ ယခင္ 
မိန္းတုိင္းတပ္မေတာ္ (MTA) 
အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕ထားေသာ 
ျပည္သူ႔စစ္ႏွစ္ဖြဲ႕မွာ ယခင္အတုိင္း
သာရိွသည္။ စုစုေပါင္း အင္အား ၄၀၀ 
ခန္႔ရိွသည္။ ထုိအဖြဲ႕ကုိယခင္ MTA 
ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ားက ဦးေဆာင္သည္။ MTA 
သည္ ၁၉၉၆ တြင္ လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။ 
MTA ေကာင္းစားစဥ္က ရရိွထားသည္ 
စီးပြါးေရး အဆက္အသြယ္ေၾကာင့္ 
ဤအဖြဲ႕ႏွစ္ခုသည္ ပုံမွန္လားဟူ 
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားထက္ ခ်မ္းသာခါ 
ၾသဇာရိွၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ေဒသရိွ 
ျမန္မာစစ္တပ္အရာရိွမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ 
အဆက္အသြယ္ရိွၾကသည္။ထုိျပည္သူ႔စစ္
အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ရီရွဲသည္ 
သမတေဟာင္း သိိန္းစိန္ (ယခင္ 
တရိဂံတုိင္းမွဴး အျဖစ္ က်ိဳင္းတုံတြင္ ၁၉၉၆ 
မွ ၂၀၀၁ အထိေနခဲ့သည္။) ႏွင့္ 
အလြန္ရငး္ႏီွး ၾကသည္။ သမတျဖစ္ၿပီး
သည့္ေနာက္ သိန္းစိန္သည္ က်ိဳင္းတုံတြင္
ေရာက္တုိင္း ရီရွဲႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ 
အၿမဲစီစဥ္ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား 
တုိးခ်ဲ႕ျခင္းတုိးခ်ဲ႕ျခင္း
တဖက္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေတြကလည္း 
အင္အားသိသိသာသာ တုိးလာၾကသည္။ 
၁၉၈၉ က အပစ္ရပ္ခဲ့သည့္ NDAA သည္ 
လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အင္အား 
၃,၀၀၀ မွ ၅,၀၀၀ သုိ႔တုိးလာသည္။ 
ဤသုိ႔တုိးလာမႈမွာ ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပုံက 
NDAA ၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ယခင္က 
အထူးေဒသ ၄ အျဖစ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
ေဒသကုိ အသိအမွတ္ မျပဳသည့္အတြက္ 
မေက်နပ္၍ ျဖစ္ဖြယ္ရာရိွသည္။ NDAA 
သည္ မုိင္းလား ခရုိင္တခုလုံး၊ မုိင္းယန္း 
တစိတ္တပုိင္း၊ တရုတ္ႏွင့္ လာအုိနယ္စပ္တ
ေလွ်ာက္ မုိင္းေယာင္းခရုိင္ ကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ ဤနယ္ေျမမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ NDAA သည္ 
သူ႔တပ္အင္အားကုိ တုိးခ်ဲ႕သည္ 
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ 
နယ္စပ္တြင္ ျဖစ္သည္။ 

၁၉၈၉ မွစ၍ အပစ္ရပ္ထားသည့္ UWSA 
ကလည္း သူ႔စစ္အင္အားကုိ ေတာင္ပုိင္း
တြင္ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ၃,၀၀၀ ရိွရာမွ ၄,၀၀၀ 
အထိတုိးခဲ့သည္။ ၀ ေတာင္ပုိင္းေဒသကုိ 
တေျဖးေျဖး တုိးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ယခုအခါ မုိင္းတုံ 
ခရုိင္တ၀က္ေလာက္ကုိ သိမ္းထားသည္။ 
အင္အားအသစ္တုိ႔ကုိ ေျမာက္ပုိင္း ဧရိယာမွ 
ေအာက္ဘက္တြင္ ခ်ထားသည္။
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္ညပျတ္ုရတ

ံင္ငုိႏာလေ

ံင္ငုိႏး္ငုိထ

း္ငပျး္ငုိမ

တ္ဆး္ငုိမ

ံတုး္ငုိမ

ံုတး္ငဳုိ်က
း္ငာယေး္ငုိမ

တ္ိလီ်ခာတ

းာလး္ငုိမ

စ္မျ္ငါခေဲမ

္စမျ္ငြ
လံ

သ

္စမျ္ငြလ့္မန

္စ
မျး္င

ဆ့မ္
န

္စမျ
တ္ုခ့္မန

္ယန္ညပျး္မွရ႕ွရေအ - ၆၀၀၂
ာသေးာနးာချ း္ငြတအ္ယန႕ဳိမၿ၈

ႈမ္ပဳ်ခး္နိထ ုစ္ပုအ္စစ

တ္ဖျး္ငုိမ

္ငာ်ခေးာ
လ့္မန

  ာ္တေမ္ပတ တ္ိမာဟမ ္စရကုိမဒီ းာသးဳိ်မအ

 ္ာတေမ္ပတ ္ယနည္ပျ ၀ာသေ္တြညီည
 ္ာတေမ္ပတ္ညပျး္မွရ / ီစ္ငာကေ းရေ္ငာထေူထည္လ္နပျ ္ညပျး္မွရ

  ္စစ႕ူသ္ညပျ ့္ငွႏ္ပတ္စစာမ္နမျ

Nam sim river

 း္ငပျးင္ုိမ

တ္ဆးင္ုိမ

ံုတးင္ုမိ

ံုတးင္ဳုိ်က းင္ာယေး္ငုမိ

္တိလီ်ခာတ

းာလး္ငုိမ

္စမျင္ါခေဲမ

္စမျ္ငြ
လံ

သ

္စမျ္
ငြလ့္

မန

္စမျး္
ငဆ့

မ္န

္စ
မျ္

တခု့္
မန

္တဖျးင္ုိမ

္ညပျတ္ုရတ

ငံ္ငုႏိာလေ

ငံင္ုိႏး္ငုထိ

 ္ာတေမ္ပတ ္တမိာဟမ ္စရကုိမီဒ းာသးဳိ်မအ

 ္ာတေမ္ပတ ္ယနည္ပျ ၀ာသေ္တြညီည
္ာတေမ္ပတည္ပျး္မွရ / ီစင္ာကေ းရေ္ငာထေူထည္လ္နပျ ည္ပျး္မွရ

  ္စစ႕ူသည္ပျ ့္ငွႏ္ပတ္စစာမ္နမျ

္ယနည္ပျး္မွရ႕ွရေအ - ၆၁၀၂
ာသေးာနးာချ း္ငြတအ္ယန႕ဳိမၿ ၈

ႈမ္ပဳ်ခး္နထိ ုစ္ပုအ္စစ

း္ငာ်ခေးာ
လ့္မန

၂၀၀၆ ခုမွ ၂၀၁၆ အတြင္း လက္နက္ကုိင္အင္အားစုတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာ အေျပာင္းအလဲကုိ ျပ သည့္ေျမပုံ။

၂၀၀၆  ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ 
အတြင္းရိွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
စစ္အုပ္စုထိန္းခ်ဳပ္မႈျပ ေျမပုံ။

၂၀၁၆  ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ 
အတြင္းရိွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
စစ္အုပ္စုထိန္းခ်ဳပ္မႈျပ ေျမပုံ။
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(3)

(4)

SHAN
(EAST)

ေျမပုံတြင္ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႕စည္းပုံက 
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းရိွ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဇုံ/ 
တုိင္း ကုိျပသထားသည္။ 
(မူရင္း - ျမန္မာ့ သတင္းႀကီး
ၾကပ္ေရး ဌာန)

Kokang

Wa

UWSA သည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္ေရး 
အရဖိလာမည္ကုိ ခုခံရန္ ျပင္ဆင္ပုံရသည္။ 
ျမန္မာစစ္တပ္ကလည္း လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ 
ႏွစ္အတြင္းတြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းရိွ ၀ 
တပ္တုိ႔ကုိ ေျမာက္ပုိင္းရိွ ၀တုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာ
ေဒသသုိ႔ ဆုတ္ခြါရန္ ထပ္ခါတလဲလဲ 
အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္ 
ေျမာက္ပုိင္းရိွ UWSA ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမွာ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အရသတ္မွတ္ေပး
သည္ထက္ ပုိ၍ႀကီးမားေနသည္။

UWSA ကုိ ေျမာက္ပုိင္း ျပန္ရန္ ေပးထား
သည့္အမိန္႔ကုိ ၁၉၉၉ - ၂၀၀၁ ခုတြင္ 
ေျပာင္းျပန္လွန္လုိက္သည္။ UWSA 
ေျမာက္မွ လူ ၁၂၆၀၀၀ ဦးကုိ ရွမ္းျပည္
ေတာင္ပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားရန္ 
ျမန္မာစစ္အစုိးရက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 
(“မူးယစ္ေဆး တုိက္ဖ်က္ေရး” အစီအစဥ္ဟု 
ဆုိေသာ္ လည္း ေတာင္ပုိင္းရွမ္းနယ္စပ္ရိွ 
MTA ၏ၾသဇာကုိ ထိန္းညွိ ရန္အတြက္ 
ျဖစ္သည္။) ေနရာခ်ထား မႈသည္ ၀ 
လူထုကုိအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းသျဖင့္ 
အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္ေစသည္။ 
၄,၀၀၀ ခန္႔မွာ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ တျခားေရာဂါ
ေၾကာင့္ေသဆုံးရသည္။ (၀ တုိ႔သည္ မၾကံဳဘူး
ေသးသည့္ ေတာင္ပုိင္းရိွ ပူေႏြးေသာ ရာသီဥတု 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။) ထုိ႔အတူ ေတာင္ပုိင္းရိွ 
ေဒသခံ ရွမ္း၊လားဟူႏွင့္ အခါ ရြာသား 
၅၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ 
ေထာင္ခ်ီေသာလူမ်ားလည္း သူတုိ႔ ေနရပ္မွ 
ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည္။

ထုိင္းနယ္စပ္အနီးမုိင္းတုံတြင္ ၂၀၁၅ 
အလည္က ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ UWSA 
အၾကား တင္းမားမႈျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္။ UWSA 
ႏွင့္ႏီွႏြယ္္သည့္ သစ္လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား ကုိ 
ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ တင္းမာမႈ အရိွန္ျမင့္လာသည္
ႏွင့္အမွ် UWSA က မုိင္းဆတ္ၿမိဳ႕ကုိ 
တုိက္ရန္ ၀ုိင္းလုိက္သည္။ တရိဂံတုိင္းမွဴးက 
UWSA ႏွင့္ ပုဂၢိုလ္ေရး အရေတြ႕သည္သုိ႔
ေသာ္ ျပႆနာက မၿငိမ္း။ ေနျပည္ေတာ္မွ 
အဆင့္ျမင့္ စစ္တပ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား 
ေလယာဥ္ႏွင့္လာခါ ညိွႏႈိင္း မွ သေဘာ
တူညီခ်က္ရခါ စစ္ေရးတင္းမာမႈကုိ 
ေျပေပ်ာက္ေစ ခဲ့ရသည္။ 
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၁၉၉၉ ခု မွ - ၂၀၀၁ ခု အတြင္း ၀ မ်ား အဓမၼ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရပုံ ျပ ေျမပုံ 

(LNDO ၏ ၂၀၀၂ ခုအစီရင္ခံစာ - Unsettling Moves 
“အတည္မက်သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား” - မွ)

ေတာင္ပုိင္းတြင္ UWSA ၏ စစ္အင္အား
တည္ေဆာက္မႈမွာ မုိင္းထ ေဒသ 
(မုိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ ေတာင္ဘက္)
အတြင္း RCSS ႏွင့္ နယ္ေျမ အျငင္းပြါး
မႈႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ ၂၀၁၂ ခု 
ဇန္န၀ါရီလတြင္ RCSS က ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ အစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထုိး
ေသာအခါ RCSS၏ ဌာနခ်ဳပ္ကုိ 
နယ္စပ္ေဒသရိွ မုိင္းထ ႏွင့္ (မုိင္းထ 
အေနာက္ဘက္) ဟုိမိန္းတြင္ထားရန္ 
ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ မုိင္းထတြင္ အေျချပဳေသာ 
UWSA ေနရာကုိ တုိက္ရုိက္ ယွဥ္လုိက္ျခင္း

ျဖစ္သည္။ UWSA ကလည္း သူတုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ 
ရာနယ္ေျမကုိ အခုိင္အမာခံကတုတ္ 
ေဆာက္ လူအင္အားတုိး၍ ထားေတာ့သည္။

အမွန္တကယ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ 
မုိင္းထေဒသ( ႏွင့္ ဟုိမိန္းေဒသ) ကို RCSS 
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအျဖစ္ အပစ္ရပ္သ
ေဘာတူညီခ်က္တြင္ ကတိအတုိင္း 
ဘယ္အခါကမွ မေပးအပ္ခဲ့ ေပ။ထုိ ေၾကာင့္ 
RCSS ကလည္း မုိင္းတုံထဲသုိ႔ မ၀င္ခဲ့ေခ်၊ 
သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ခု ႏွစ္လည္ေလာက္ကစၿပီး 
ေျမာက္ဘက္ရိွ မုိင္းျပင္းဘက္သုိ႔ 
တုိးခ်ဲ႕လာသည္။ RCSS စစ္သား ၅၀၀ ခန္႔ 
သံလြင္ကုိျဖတ္ၿပီး မုိင္းျပင္းဘက္ကုိ 
ေရႊ႕လာသည္။ မုိင္းျပင္းႏွင့္ က်ိဳင္းတုံအၾကားရိွ 
တုံတာ တြင္ စခန္းတခုတည္သည္။ 
တုံတာမွာ ေျမာက္ႏွင့္ေတာင္ နယ္နမိတ္ကုိ 
သြားလာရာတြင္ UWSA တပ္မ်ား 
အသုံးျပဳသည့္ အခ်က္အျခာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ 
ဤသုိ႔ေသာေနရာကုိ RCSS အား တုိးခ်ဲ႕ရန္ 
ခြင့္ျပဳလုိက္သည္မွာ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္
သည့္နည္းသုံး၍ RCSS ကုိ UWSA နွင့္ 
တုိက္ေပးျခင္း သာျဖစ္ေပသည္။
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Nam sim river

 း္ငပျး္ငုိမ

္တဆး္ငုိမ

ံတုး္ငုမိ

ံုတးင္ဳုိ်က းင္ာယေး္ငုိမ

္တလိီ်ခာတ

းာလး္ငုိမ

စ္မျင္ါခေဲမ

္စမျင္ြ
လ

သံ

စ္မျ္ငြ
လ့မ္န

္စမျး္
ငဆ့္

မန

္စ
မျ

တ္ုခ့္
မန

္တဖျးင္ုိမ

္ညပျတ္ုရတ

ံင္ငုႏိာလေ

ံငင္ုိႏး္ငုထိ

 ္ာတေမပ္တ ္တမိာဟမ စ္ရကုမိီဒ းာသးဳိ်မအ

 ္ာတေမပ္တ ယ္န္ညပျ ၀ာသေတ္ြညညီ
္ာတေမပ္တည္ပျးမ္ရွ / စီင္ာကေ းရေ္ငာထေထူည္လန္ပျ ည္ပျးမ္ရွ

  ္စစ႕သူည္ပျ ္င့ႏွ္ပတစ္စာမန္မျ

္ယန္ညပျး္မွရ႕ွရေအ - ၆၁၀၂
ာသေးာနးာချ း္ငြတအ္ယန႕ဳိမၿ ၈

ႈမ္ပဳ်ခး္နိထ ုစ္ပုအ္စစ

း္ငာ်ခေးာ
လ့္မန

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း UNODC ျပဘိန္းစုိက္ေဒသေျမပုံႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္ပုံျပ ေျမပုံ။

ဘိန္းအမ်ားဆုံးထြက္ရာျပ UNODC ေျမပုံ 
(မူရင္း -၂၀၁၅ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဘိန္း ေလ့လာခ်က္)

၂) မူးယစ္ေဆးႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ၂) မူးယစ္ေဆးႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား 
အဆက္အစပ္အဆက္အစပ္

ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္းတြင္ စစ္ရိွန္ျမွင့္တင္ျခင္း
သည္ အကုန္အက် အလြန္မ်ားပါသည္။ 
ရိွၿပီးစစ္သားမ်ား၊ စစ္သားသစ္မ်ား အားလုံး 
ေထာင္ခ်ီကုိေကၽြးရန္၊ ၀တ္ဆင္ရန္၊ 
လက္နက္တပ္ဆင္ရန္ မ်ားစြာေငြလုိအပ္ပါ
သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ အမ်ိဳးသား 
ဘတ္ဂ်က္က ေထာက္ပ့ံေနေသာ္လည္း 
ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔မွာ ကုိယ္၀င္ေငြကုိရွာ 
ေနရေသာေၾကာင့္ ကုန္ကူးျခင္း၊ 
အခြန္ေကာက္ျခင္းမ်ားလုပ္ရသည္။ 
ဤလူေခါင္သည့္ ေတာေတာင္ထဲတြင္ 
အျမတ္အမ်ားဆုံး ကုန္သြယ္မႈမွာ 
မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္ေရး ျဖစ္သည္။

ေအာက္တြင္ ေဖၚျပေသာ ေျမပုံမွာ ၂၀၁၅ 
UNODC မွ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးေနရာျပ ေျမပုံ 
(UNODC ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
ဘိန္းေလ့လာမႈ မွ)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ေရွ႕ပုိင္း 
ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခု တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ပုံျပ ေျမပုံကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျပသထားသည္။ 
ဘိန္းအစုိက္ဆုံးေဒသမွာ (အေရာင္ႏွင့္
ခ်ယ္ျပထားသည္) အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
စစ္တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေနရာျဖစ္သည္ကုိ 
အထင္အရွားျမင္ႏုိင္သည္။

၂၀၁၆  ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ 
အတြင္းရိွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
စစ္အုပ္စုထိန္းခ်ဳပ္မႈျပ ေျမပုံ။
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၃) ျမန္မာ့စစ္တပ္က မူးယစ္ေဆး ၃) ျမန္မာ့စစ္တပ္က မူးယစ္ေဆး 
ေရာင္း၀ယ္မႈကုိ မီွခုိေနျခင္းေရာင္း၀ယ္မႈကုိ မီွခုိေနျခင္း

ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မႈကုိမိွ
ခုိျခင္းစဖြဲ႕စည္းစဥ္ကေသနတ္ႏွင့္က်ည္ဆံ 
တခ်ိဳ႕ေပးသည္မွအပ ျမန္မာ စစ္တပ္ျပည္
သူ႔စစ္တုိ႔သည္ လစာမရၾက ေပ၊အစုိးရမွ 
ေထာက္ပ့ံမႈမေပးေပ။ သူတုိ႔ဘာသာ 
သူတုိ႔အဖြဲ႕၀င္တုိ႔အတြက္ လက္နက္ႏွင့္ 
က်ည္ဆံ ျဖည့္စည္း ႏုိင္ရန္၀င္ေငြရွာရသည္။

တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ သစ္လုပ္ငန္း၊ 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ ကၽြဲႏြားေမွာင္ခုိ 
ခုိးထုတ္ျခင္းလုပ္မွ အခြန္ ေကာက္ ၍ 
၀င္ေငြရွာသည္။ ဒါေပမဲ့ ေဒသအားလုံး
ရိွျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အဓိက၀င္ေငြမွာ 
မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္
သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကၽြဲႏြားေမွာင္ခုိေရာင္း
၀ယ္ျခင္းတုိ႔မွာတရား မ၀င္ လုပ္ငန္းမ်ား
သာျဖစ္သည့္တုိင္ ဤ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီပတ္သက္
ေနမႈကုိ သိေသာ္လည္း လုံၿခံဳ ရည္မွန္းခ်က္
ေၾကာင့္ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနခဲ့ၾက
သည္။ ထုိလုပ္ငန္း အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆး
လုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြသည္ ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔အတြက္ 
ေန႔စဥ္ သုံး စားရိတ္သာမက ျပည္သူ႔စစ္ 
ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ အတြက္ ႀကီးမားေသာ၀င္
ေငြကုိ ရေစသည္။ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ 

ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိမႈကုိ 
ခုိင္မာေစသည္

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက မူးယစ္ေဆးခ်က္ရုံမ်ားကုိ 
တုိက္ရုိက္ မလုပ္ကုိင္ေပ၊ မူးယစ္ေဆး 
ထုတ္သူမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္သည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္ တရုတ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက မူးယစ္ေဆး ခ်က္ရုံမ်ား 
အတြက္ လက္ခံထားျခင္း၊ လုံၿခံဳေရးယူေပး
ျခင္းကုိလုပ္ေပးသည္။ မူးယစ္ေဆး 
ေရာင္း၀ယ္မႈမွ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ 
အျမတ္ရၾကသည္။ 

ဘိန္းထြက္ရိွမႈအေပၚ အခြန္ေကာက္ ခံျခင္း။ဘိန္းထြက္ရိွမႈအေပၚ အခြန္ေကာက္ ခံျခင္း။
ဘိန္းစုိက္သူအားလုံးလုိလုိက ထြက္ရိွသည္ 
ဘိန္းအလုိက္ သူတုိ႔ေဒသရိွ ျပည္သူ႔စစ္ကုိ 
အခြန္ေပး ရသည္။ ေက်းရြာအုပ္စု 
အနည္းစုသာ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးမ်ားကုိ ယခုအခါ ဘိန္းခြန္ေပးရသည္။ 
(ေနာက္ဆုံးအပုိင္း)ရြာတုိင္းတြင္ေပးရသည့္
ဘိန္းခြန္နႈန္းမွာအတူတူပင္ျဖစ္ သည္။ 
ဘိန္းစုိက္ ဧရိယာေပၚ မူမတည္ေပ။ 
ဘိန္းစုိက္သည္ အိမ္ေထာင္စုသည္ 
အခြန္အျဖစ္ ပင္ေပါင္ ေဘာ့လုံးခန္႔ 
ဘိန္းစိမ္း တလုံး ေပးရသည္။ (ခန္႔မွန္းေျခ 
၃၀၀၀၀ က်ပ္၊ ေဒၚလာ-၃၀) ထုိဘိန္းတုိ႔ကုိ
စု၍ျပည္သ႔ူစစ္ကယူခါမူးယစ္ေဆးခ်က္မည့္
သူတုိ႔ကုိေရာင္းေပးလုိက္ သည္။
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ဖမ္းမိ မူးယစ္ေဆးမ်ားကုိ ဖမ္းမိ မူးယစ္ေဆးမ်ားကုိ 
ေရာင္းရာတြင္ ခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ျခင္းေရာင္းရာတြင္ ခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ျခင္း
ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔သည္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ 
ဖမ္းမိေသာ ဘိန္း သုိ႔မဟုတ္ 
စိတ္ၾကြေဆးမ်ားကုိ ေရာင္းရာတြင္
လည္း အပုိ ၀င္ေငြရရိွသည္။ 
မူးယစ္ေဆးမ်ားကုိ ဖမ္းမိေသာအခါ 
ျမန္မာစစ္တပ္မွ လူေတြသည္ 
ကုိယ္ပုိင္၀င္ေငြ ရေပါက္ရလမ္း 
အခြင့္အေရး အျဖစ္ ျပန္ေရာင္း
ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေရာင္းရာတြင္ 
ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔ကုိ အားကုိးၿပီး 
၀ယ္လက္ကုိရွာရသည္။ 
ျပည္သူ႔စစ္က ေရာင္းရလွ်င္ 
သူတုိ႔အတြက္ ၁၀% ယူသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္ 
ဖမ္းဆီးမိေသာ မွဴးယစ္ေဆးထုပ္မ်ားကုိ 
စစ္ေဆးေနပံုေဖဖါဝါရီလ ၂၀၁၂ ပံု

ဘိန္းေရာင္းျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွ ရသည့္ ဘိန္းေရာင္းျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွ ရသည့္ 
အျမတ္အျမတ္
ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔ႀကီးစုိးရာေဒသရိွ 
ဘိန္းစုိက္သူမ်ားဘိန္းေရာင္၀ယ္မႈကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ တခ်ိဳ႕ ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔က 
ထြက္သမွ်ဘိန္းစိမ္းကုိ သူတုိ႔ထံေရာင္းရန္ 
တင္းၾကပ္ထားသည္။ ထုိမွ တဆင့္ 
အျမတ္တင္ခါ သူတုိ႔နယ္ေျမရိွ မူးယစ္ေဆး 
ခ်က္လုပ္သူတုိ႔ထံ ျပန္ေရာင္းသည္။ 
ခ်က္လုပ္ သူမ်ား သူတုိ႔ေဒသတြင္ မရွိပါက 
တျခားေဒသရိွ ခ်က္လုပ္သူေတြထံေရာင္း
သည္။ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြ႕ဲ ၈၆ ဖြ႕ဲရိွသည့္အနက္ 
၁၀ ဖြဲ႕မွာ မူးယစ္ေဆး ခ်က္ စက္ရုံမ်ားရိွၾက
သည္။ တေနရာတည္းတြင္ မူးယစ္ေဆး
ခ်က္စက္ရုံ ၁၀ မွ် ရိွႏုိင္သည္။

ဘိန္းခ်က္စက္ရုံသုိ႔ေရာင္း၍ ရေသာ 
အျမတ္မွ တပိႆလွ်င္ ၁,၀၀၀ မွ ၂,၀၀၀ 
ဘတ္ (ေဒၚလာ ၃၀-၆၀) ရသည္။ 
ဘိန္းတခါလွ်င္ ပိႆာ ၁၀၀,၀၀၀ 
ထက္မေလွ်ာ့ေပ။ ဘိန္းတခါခ်က္ ပါက 
ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔က ဘတ္ ၂၀၀,၀၀၀ (USD 
၆,၀၀၀) ရသည္။ 

တခ်ိဳ႕ ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔က ဘိန္းစုိက္သူတုိ႔ကုိ 
ဘိန္းေရာင္းေပးရန္မေျပာေခ်။ ဘိန္း 
၀ယ္သူတုိ႔ထံမွ အခြန္ေကာက္သည္။ 
ထုိအခြန္မွာ တပိႆလွ်င္ ဘတ္ ၁,၀၀၀ 
(USD ၃၀) ျဖစ္သည္။
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ဘိန္းခ်က္ရုံတြင္ အရင္းအႏီွးစုိက္ ျခင္းဘိန္းခ်က္ရုံတြင္ အရင္းအႏီွးစုိက္ ျခင္း
ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔က ဘိန္းခ်က္ရုံမ်ားကုိ 
တုိက္ရုိက္ မလုပ္ကုိင္ေသာ္လည္း 
ဘိန္းခ်က္သူေတြက သူတုိ႔ ဘိန္ခ်က္ရုံကုိ 
ေစာင့္ေပးရန္ ေျပာၾကသည္။ ဘိန္းကုိ 
ခ်က္၍ ထုတ္လုပ္သည့္ စိတ္ၾကြေဆး 
တခါထြက္ ရိွလာမႈအေပၚ အရင္းအႏီွးျမဳတ္ရန္ 
လည္းေခၚၾကသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ 
အရင္းအႏီွးအားလုံးေပါင္း ဘတ္ ၁၀ သန္း 
(USD ၃၀၀,၀၀၀) ဆုိပါက ျပည္သူ႔စစ္ကုိ 
ဘတ္ တသန္း (USD ၃၀,၀၀၀) တည့္ရန္ 
ေျပာဆုိတတ္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ 
ဘိန္းခ်က္ရာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔၏ 
သစၥာရိွမႈကုိရယူျခင္းျဖစ္သည္။ အရာရာကုိ 
လုံၿခံဳေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား 
ေကာင္းေကာင္းလုပ္ၾကသည္။ 
ဘတ္တသန္း အရင္းအႏီွးထည့္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျပည္သူစစ္က အျမတ္ ဘတ္ ၂၀၀,၀၀၀ 
(USD ၆,၀၀၀) ခန္႔ရလိမ့္မည္။

ဘိန္းခ်က္ရုံမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနသည္။ 
ေ၀းလံသီေခါင္သည့္ လူမေရာက္ေသာ 
ေနရာ၊ ေရရႏုိင္မည့္ ေနရာတြင္ ယာယီတဲ
ေဆာက္၍ခ်က္ၾကသည္။ ဘိန္းခ်က္ရာတြင္ 
သုံးသည့္ကရိ ယာမ်ား၊ အစပ်ိဳး အသုံးခ်သည့္ 
ဓါတုေဗဒ ေဆးမ်ား၊ ဓါတ္ေငြ႕မီးဖုိမ်ားကုိ 
ဘိန္းခ်က္မည့္ေနရာသုိ႔ သယ္ေဆာင္သြားရခါ 
ဘိန္းခ်က္ရာတြင္ အသုံျပဳၾကသည္။ 
တေနရာတြင္ တပတ္ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ထက္ ပုိ 
မၾကာေပ။ ၿပီးေနာက္ ခ်က္ရုံကုိ ျဖဳတ္၍ 
ေျပာင္းေရႊ႕သြားျပန္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္ 
အနည္းငယ္ေလာက္သာ တၾကိမ္ဘိန္း

ခ်က္ေနစဥ္ အကူအညီေပးရသည္။ 
ျပည္သူ႔စစ္ ၂၀-၃၀ က ဘိန္းခ်က္ရုံရိွရာမွ 
ကိလုိမီတာ တ၀က္ခန္႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ 
ေစာင့္ေပးရသည္။ ထုိေနရာသုိ႔ ၀င္လာ 
သူတုိင္းကုိ သတ္သည္၊တခါတရံ 
ႏိွပ္စက္ၿပီးသတ္သည္။

ထြက္ရိွလာသည့္ ပစၥည္းကုိ သယ္ရာတြင္ ထြက္ရိွလာသည့္ ပစၥည္းကုိ သယ္ရာတြင္ 
လုံၿခံဳေရး ယူေပးရျခင္းလုံၿခံဳေရး ယူေပးရျခင္း
ထုတ္လုပ္လုိက္သည့္ မူးယစ္ေဆးကုိ 
ခ်က္လုပ္ရာေနရာမွ ျဖန္႔ေ၀မည့္ေနရာသုိ႔ 
ပုိ႔ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဤ 
အလုပ္အတြက္ မူးယစ္ေဆးေရာင္းသူေတြက 
ျပည္သူ႔စစ္ေတြကုိ ငွါးပါသည္။ သယ္ေဆာင္
ရမည့္ အရည္အတြက္ေပၚ လုိက္၍ 
ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္က သယ္ေဆာင္
ခအားလုံးအတြက္ ေငြရပါသည္။ သယ္ေဆာင္
ေပးသည့္ ျပည္သူစစ္ တဦးခ်င္းကုိလည္း 
စြန္စား ရေသာေၾကာင့္ အခေၾကးေငြ 
ေပးရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးကုိ 
ေျခလွ်င္ သယ္ရ သည့္အခါတြင္ ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၈၀,၀၀၀ 
ခန္႔ပါ ရိွေသာ ေက်ာပုိးအိတ္ တအိတ္ကုိ 
ထုိင္းနယ္ စပ္ကုိ ျဖတ္ပုိ႔သည္ ဆုိပါစုိ႔။ 
ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္က ၁၀,၀၀၀ ဘတ္ 
(USD 300) ရမည္။ သယ္ေပးမည့္ သူက 
ေဆးျပားတျပားအတြက္ ၁ ဘတ္ / ၂ 
ဘတ္ရမည္။ ထုိေၾကာင့္ ၈၀,၀၀၀ - 
၁၆၀,၀၀၀ ဘတ္ (USD ၂,၃၀၀ - ၄,၆၀၀)
ရမည္။ 



ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ 
ရလာဒ္

ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ 
ရလာဒ္

၂၀၁၅ ခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီက
 ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပုိင္းတြင္ အမ်ားစု အႏုိင္ရ

(ႀကံ႕ဖြံ႕ - အစိမ္း၊ NLD - အနီ) 
မူရင္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ - ျမန္မာ့သတင္း 

ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန။

၄) ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တျခား ဗဟုိအစုိးရ ၄) ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တျခား ဗဟုိအစုိးရ 
အရာရိွ တုိ႔ကုိ လာဒ္ေပးျခင္းအရာရိွ တုိ႔ကုိ လာဒ္ေပးျခင္း

ျပည္သူ႔စစ္ေတြကုိ အမ်ားအားျဖင့္ မူးယစ္
ေဆးလုပ္ငန္းတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
လုပ္ေစေသာ္ လည္း ဤလုပ္ငန္းသည္ 
တရား၀င္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မေရြး 
အဖမ္းခံရႏုိင္ သည္။ ထုိေၾကာင့္ ျပည္သူ႔စစ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒသခံ ျမန္မာစစ္တပ္ 
အရာရိွႀကီးမ်ားကုိ ေအာက္ေျခအရာရိွ 
ငယ္မ်ားမွ တဆင့္ ပုံမွန္ ေငြေၾကးႏွင့္ 
လက္ေဆာင္မ်ား ေပးေလ့ရိွသည္။ “ျမန္မာ 
စစ္တပ္က တပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ားက ပုံမွန္လာၿပီး 
ဟုိဟာလုိ႔၊ ဒီဟာလုိလုိ႔ ဆုိၿပီးလာ လာေတာင္း
တယ္။ ဒါကလည္း ၀ဋ္ႀကီးတခုဘဲ” လုိ႔ 
တာခ်ီလိတ္ရိွ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၀င္ တ 
ေယာက္ ကေျပာသည္။

ထုိေၾကာင့္ တျခားရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္
မဟုတ္ဘဲ ဘိန္းခြန္ေကာက္ေသာ 
ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔ကမူး
ယစ္ေဆးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္မႈကုိ မျမင္ေယာင္
ေဆာင္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပုိင္းအား လာဒ္ထုိး
ထားရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဆုိသူတုိ႔ 
မွာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ ၾသဇာရိွေသာ 
စီးပြါးေရးသမားမ်ားျဖစ္ခါ ျမန္မာစစ္အာ
ဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ေၾကာင့္ 
ထုိရာထူးကုိရေနျခင္းျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး
ေရာင္း၀ယ္မႈမွ ရသည့္ ၀င္ေငြေၾကာင့္ 
လိပ္ျပာ မလုံမျဖစ္ေတာ့ေပ။

ျပည္သူ႔စစ္၊ ျမန္မာစစ္တပ္၊ (အမ်ားအားျဖင့္
စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေသာ 
ႀကံ႕ ခုိင္ ဖြံ႕ ၿဖိဳး ေရးပါတီ ၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ) 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႕၏ ေပါင္းစည္း
လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခု ႏုိ၀င္ဘာလ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ႕ဖြံ႕ ပါတီက ရွမ္းျပည္ 
အေရွ႕ပုိင္းတြင္ အမ်ားစု အႏုိင္ရျခင္း
ျဖစ္သည္။
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၅) လက္ရိွ မူးယစ္ေဆးအေျခအေန- ၅) လက္ရိွ မူးယစ္ေဆးအေျခအေန- 
ေျမျပင္မွ အသံမ်ားေျမျပင္မွ အသံမ်ား

အတားအဆီးမဲ့ ဘိန္းပုိမုိထြက္ျခင္း၊အတားအဆီးမဲ့ ဘိန္းပုိမုိထြက္ျခင္း၊
ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္းတြင္ ဘိန္းကုိ 
ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္စုိက္ၾကသည္။ 
တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား ဥပမာ က်ိဳင္းတုံ နယ္ထဲရိွ 
လြယ္ဆန္ေဆာ့ ေတာင္တန္းတ၀ႈိက္တြင္ 
ဘိန္းစုိက္ရန္အလြန္ ေကာင္း သည္။ 
ဘိန္းကုိ ေအာက္တုိ၊ ႏုိ၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ 
သုံးႀကိမ္အထိ စုိက္ႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆုံး 
အသုတ္ကုိ ဧၿပီလတြင္ ျခစ္ယူႏုိင္သည္။ 
က်ိဳင္းတုံ ၊တာခ်ီလိတ္၊ မုိင္းဆတ္၊ 
မုိင္းျဖတ္ရိွ ဘိန္းစုိက္သူတုိ႔ကုိ ၂၀၁၆ ခု 
အေစာပုိင္းတြင္ ေမးၾကည့္ရာ ယခင္ႏွစ္က
ထက္ ဘိန္းပုိထြက္သည္ဟု ဆုိသည္။ 
မုိင္းဆတ္ရိွ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူက ၂၀၁၄ - 
၂၀၁၅ တြင္ ဘိန္းပင္မ်ား မသန္သျဖင့္ 
ဘိန္းသိပ္မထြက္ဟုဆုိသည္။
 
ဘယ္ဘိန္းခင္းကုိမွ ၂၀၁၆ ေစာပုိင္းတြင္ 
အာဏာပုိင္မ်ား၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားက 

လာမ ဖ်က္ၾက ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကေျပာ
သည္။ စုိက္ပ်ိဳးရာသီတြင္လည္း မည္သည့္ 
တားဆီးပိတ္ပင္ မႈမွ် မရိွေၾကာင္း သူတုိ႔က
ေျပာသည္။ ဤသည္မွာ မုိင္းဆတ္တြင္ စစ္
တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ 
ေဒသခံႀကံ႕ဖြံ႕ အဖြဲ႕၀င္တုိ႔ ၂၀၁၅ ေရြး
ေကာက္ပြဲတြင္ မဲရသည့္နည္း တနည္း 
ျဖစ္သည္ဟု ရြာသားတုိ႔က ဆုိသည္။ 
ၾကံ႕ဖြတ္ တုိ႕ က သူတုိ႔ကုိ မဲထည့္ပါက 
ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ မေနွာက္ယွက္ဘူး ဟု 
ကတိေပးခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္္တြင္ လူထုအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားက ဘိန္းခင္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးသည္ဟု 
ၾကားေၾကာင္း ရြာသား မ်ားကေျပာသည္။ 
ဘိန္းေတြထြက္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ ဖ်က္ဆီး
ခံရ၍ သူတုိ႔က ၀မ္းနည္းသည္ဟုဆုိသည္။ 
“အပင္ေပါက္စတုန္းက ဘာေၾကာင့္ 
မဖ်က္တာလဲ၊ ဘိန္းက စုိက္ရလြယ္တာ
မဟုတ္ဘူး၊ ဘိန္းျခစ္ခ်ိန္က စပါးထြက္ခ်ိန္န႔ဲ 
တခ်ိန္တည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ 
အလုပ္သိပ္ရႈပ္တယ္” လုိ႔ မုိင္းျဖတ္ရိွ 
ဘိန္းေတာင္ သူတဦးကဆုိသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္းတြင္ 
ဘိန္းခင္းမ်ား အဖ်က္မခံရေသာ္လည္း 
ဘိန္းခင္း နည္းနည္းကုိ သာမျမင္ႏုိင္သည့္
ေနရာ၌ စုိက္ရဲသည္ဟုဆုိသည္။ 
ဘိန္းစုိက္ျခင္းသည္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း 
သူတုိ႔သိၾကသည္။ က်ိဳင္းတုံရိွ 
ဘိန္းစုိက္သူတဦးက “ဘိန္းစုိက္တာ 
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တရားမ၀င္လုိ႔ တေနရာထည္းမွာ ဘိန္းခင္း
ႀကီး ႀကီး မစုိက္ပါဘူး။ဟုိေနရာတကြက္၊ 
ဒီေနရာတကြက္ ခုိးၿပီး ေသးေသးဘဲစုိက္
ရတာ၊ ခ်မ္းသာသြားတဲ့ လူေတြက ဘိန္း
၀ယ္သူေတြဘဲ။”

က်ိဳင္းတုံရိွ တျခားဘိန္းေတာင္သူတဦးက 
“ႏွစ္တုိင္း ဘိန္းခြန္ေပးရတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ဘာေစာင့္ေရွာက္မႈမွမရ ဘူး။” ဟု 
ၿငီးၿငဴသည္။

ဘိန္းေတာင္သူတုိ႔ အမ်ားသည္ေျပာသည္မွာ 
အသက္ရွင္ေနဖုိ႔ ဘိန္းစုိက္ျခင္းကလြဲ၍ 
တျခားစုိက္စရာ မရိွဟု ဆုိသည္။ 
မုိင္းဆတ္ရိွ ေတာင္သူတဦးက 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်းရြာအုပ္စုမွာ 
ဘိန္းစုိက္လာတာ ၾကာၿပီ၊ စပါးစုိက္ဖုိ႔ 
လယ္ နည္းနည္းေတာ့ရိွတယ္။ 
မိသားစုတုိင္း ေတာင္ယာစပါး
စုိက္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ 
တႏွစ္လုံး အတြက္ မေလာက္ဘူး၊ 
ဆန္၀ယ္စားဖုိ႔ တျခား အိမ္သုံး
ပစၥည္း၀ယ္ဖုိ႔ ဘိန္းစုိက္ရတယ္။” 
ဟုရွင္းျပသည္။

၂၀၁၆ ခု မတ္လတြင္ က်ိဳင္းတုံရိွ 
ဘိန္းေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္မွာ 
ဘိန္းစိမ္း တပိႆ လွ်င္္ ၈၅၀,၀၀၀ က်ပ္ 
ေရာင္းရသည္ဟု ဆုိသည္။ မႏွစ္ကမူ 

ဘိနး္ေစ်းက တပိႆ ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ 
သာရိွသည္ဟု ဆုိသည္။ 

မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား တုိးပြါးလာျခင္းမူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား တုိးပြါးလာျခင္း

“တႏွစ္ထက္တႏွစ္ ဘိန္းန႔ဲ 
စိတ္ၾကြေဆး စြဲသူ ပုိမ်ားလာတယ္။ 
ၿမိဳ႕ထဲမွာေရာ ၊ ေတာင္ေပၚမွာေရာ။ 
အိမ္တုိင္းအိမ္တုိင္း၊ လူႀကီးလူငယ္ ၊ 
ေယာက္်ားမိန္းမ ေဆးစြဲၾကတယ္။ 
သူခုိးေတြ ဒါးျပေတြ ပုိပုိမ်ား
လာတယ္။ အိမ္တုိင္း သူခုိးခုိးခံရမွာ 
ပူေနရတယ္။” 
ဟု က်ိဳင္းတုံမွ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူက 
ေျပာသည္။

ရြာတုိင္းကုိေရာက္တုိင္း LNDO ၀န္ထမ္းတုိ႔က 
မူးယစ္ေဆးစြဲသည့္ ျပႆနာကုိ 
ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရတယ္။ အထူးသျဖင့္ 
လူငယ္ေတြမွာ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ယခင္ေမး
ျမန္းခ်က္ေတြကုိ အေျခခံၿပီး ခန္႔မွန္း
ခ်က္အရ အိမ္ ေထာင္ ၇၀% မွာ ေဆးစြဲေန
သည္သူလူငယ္မ်ားရိွၾကသည္သည္။ 
လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္က ထက္ သုံးဆ 
ပုိမ်ားေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။ 

“ခ်မ္းသာသြားတဲ့ လူေတြက “ခ်မ္းသာသြားတဲ့ လူေတြက 
ဘိန္း၀ယ္သူေတြဘဲ။”ဘိန္း၀ယ္သူေတြဘဲ။”
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ဘိန္းစြဲသူမ်ား ပုိမ်ားသည္။တခ်ိဳ႕က 
စိတ္ၾကြေဆး ကုိသုံးသည္။ စိတ္ၾကြေဆးက 
ေဆးပုိႀကီးသည္။ ဘိန္းတေျပာင္းလွ်င္ 
ဘတ္ ၂၀-၃၀ (USD ၀.၆၀-၀. ၈၅) ျဖစ္ၿပီး 
စိတ္ၾကြေဆး တျပားက ဘတ္ ၃၀-၆၀ 
(USD ၀.၈၅-၁.၇) ျဖစ္သည္။ ေနရာႏွင့္ 
မူယစ္ေဆး၀ါးထုတ္ရာႏွင့္ အနီးအေ၀းေပၚ
မူတည္၍ ေဈးေပးရသည္။ မုိင္းဆတ္တြင္ 
ေဆးတျပား ကုိ ဘတ္ ၃၀ သာျဖစ္ေသာ္
လည္း က်ိဳင္းတုံတြင္ ဘတ္ ၅၀-၆၀ 
ျဖစ္သည္။ ေဆးစြဲသူအနည္းစုသာ 
ဘိန္းျဖဴကုိ သုံးၾကသည္။ ရွာရ မလြယ္တာ၊ 
လာဟူရြာသားေတြက အပ္ႏွင့္ ထုိးရတာကုိ 
မႀကိဳက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆးကရွာရပုိလြယ္ေသာေၾကာင့္ 
စြဲသူေတြမ်ားလာတယ္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
အစည္းေျပ လာ ေသာ ေၾကာင့္လည္းေဆး
စြဲသူမ်ားလာသည္ဟုရြာသားေတြကေျပာၾက
သည္။ ယခင္တုန္းကယဥ္ေက်းမႈေတြအား 
ေကာင္း ၿပီး၊ ဘာသာေရးက ထိန္းခ်ဳပ္ထား
သည္။ ယခုအခါတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ေတြက 
ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္ေတြထက္ အာဏာပုိရိွ
ၾကသည္ဟု လူႀကီးသူမမ်ားက ေျပာသည္။ 
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကလည္း သူတုိ႔၀င္
ေငြတုိးေစရန္ မူးယစ္ေဆးကုိ ေဒသတြင္ 
အေရာင္းသြက္ရန္ အားေပးအားေျမွာက္
လုပ္ၾကသည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက 
သူတုိ႔၀င္ေငြ နည္းမည္စုိး၍ ေဆးစြဲမႈ 
ျဖတ္ေရးကုိပင္မတားဆီးၾက။

ေဆးစြဲသူတုိ႔က ေဆး၀ယ္သုံးရန္အတြက္ 
အစားအစာမ်ား၊ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားကုိ 
ခုိးယူသည္ အမႈ မၾကာခဏ တုိင္းၾကား
လာၾကသည္။ ေဆးစြဲသူတုိ႔သည္ သူ႔အိမ္ႏွင့္ 
တျခားသူအိမ္မွ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခုိးေရာင္း 
ၾကသည္။ “က်မသားပစၥည္းမခုိးႏုိင္ေအာင္
အိမ္ကုိေသာ့ခတ္ထားရတယ္။ဒါေပမဲ့သူက
နံရံကုိေက်ာ္တက္ၿပီး အသားေျခာက္ ေတြ 
ကုိ ခုိးတယ္။” ဟု က်ိဳင္းတုံမွ 
အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ တုိင္တယ္။

မူးယစ္ေဆးစြဲၿပီး ရန္ျဖစ္သည့္ကိစၥမ်ားလည္း 
ရိွသည္။ ဒီႏွစ္ က်ိဳင္းတုံက ရြာတရြာမွာ 
လားဟူလူငယ္တေယာက္က မူးယစ္ေဆး
၀ယ္ဖုိ႔ ပုိက္ဆံမေပးတဲ့ သူအေဖကုိ 
စိတ္ဆုိးၿပီး သူ႔အေဖ ဂုတ္ကုိ တံပုိးႏွင့္ 
ရုိက္ေသာေၾကာင့္ အေဖလုပ္သူေသဆုံး
ရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ မုိင္းျဖတ္ ၿမိဳ႕ နယ္ 
မုိင္းလြန္း ေက်းရြာအုပ္စု ဟုိမိန္းရြာတြင္ 
ရွမ္းအမ်ိဳးသားတ ေယာက္က စိတ္ၾကြေဆး
ေၾကာင္ၿပီး ဒါးႏွင့္ ေသနတ္တုိ႔ျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ခေလးအပါအ၀င္ 
လူေလးေယာက္ကုိ သတ္လုိက္သည္။

ေဆးစြဲသူေတြ တုိးပြါးမ်ားျပားလာ၍ 
ရပ္ရြာေတြမွာ မူးယစ္ေဆးစြမဲႈ ျဖတ္ေပးသည့္ 
စခန္းမ်ားကုိ ဖြင့္လာရ ေတာ့သည္။ ၂၀၁၅ 
ခုတြင္ မုိင္းဆတ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ မုိင္းကုတ္တြင္ 
နတ္ကုိးကြယ္သည့္ လားဟူရြာ ပူတ၌ 
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ေဒသခံ နတ္ဆရာတဦးက ေဆးျဖတ္စခန္း
ခုကုိ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ တခါကုသရာတြင္ 
တလၾကာသည္၊ လူ ၂၀-၃၀ ကုိကုသေပး
သည္။ ကုသရာတြင္ နတ္ပူေဇာ္ျခင္း၊ 
ဘယေဆးတုိက္ေကၽြးျခင္း၊ အားရိွသည့္ 
အစာေကၽြးျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။ ထုိစခန္းကုိ 
ပတ္၀န္းက်င္ရိွ နတ္စားရြာမ်ားက 
ေငြေၾကးျဖင့္ ကူညီၾကသည္။ ေဆးစြဲသည့္ 
ေယာက္္်ား၊မိန္းမ မ်ား ကုိယ္တုိင္ လာၾကသည္။ 
ကုသမႈမွာ ေအာင္ျမင္မႈရိွသည္။

ရပ္ရြာက တည္ေထာင္သည့္ ဘိန္းျဖတ္
စခန္းသည္ အစုိးရေထာက္ပ့ံသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပုိၿမဲ သည္။ 
ျမန္မာစစ္တပ္ တရိဂံ တုိင္းမွဴးကုိယ္တုိင္ 
က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မုိင္းပတ္ေက်းရြာအုပ္စု 
လားဟူရြာ ပန္ပဲ တြင္ ၂၀၁၆ မတ္လက 
မူးယစ္ေဆးျဖတ္သည္ စခန္းကုိ 
တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ အနီးအနားရိွ 
ေက်းရြာမ်ားကုိ မူးယစ္ ေဆးစြဲသူမ်ားရွိက 
ကုသခံရန္ ဘိန္းျဖတ္စခန္းပုိ႔ေပးဖုိ႔ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕က အမိန္႔ထုတ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး 
၃ ဦးအပါအ၀င္ ေဆးစြဲသူ ၅၃ ဦး ကုိ 
လက္ခံကုသေပးသည္။ ၂၈ ရက္ကုသရ
မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုသေရးစခန္းက 
ရံပုံေငြ ျပတ္ေသာေၾကာင့္ ရက္ ၂၀ တြင္ 
ပိတ္လုိက္ရသည္။ ခ်စားမႈမ်ားရိွသည္ဟု
သိရၿပီး စခန္းကုိ ျပန္မဖြင့္ေတာ့ေပ။

 

ဟန္ျပ တုိက္ဖ်က္ေရးမ်ားဟန္ျပ တုိက္ဖ်က္ေရးမ်ား
ရဲက မူးယစ္ေဆးအနည္းငယ္ လက္ကား
ေရာင္းသူမ်ားကုိ မၾကာခဏ ဖမ္းေသာ္လည္း 
ျပည္သူ႔စစ္၊ အစုိးရအရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေနသည့္ အႀကီးအက်ယ္ေရာင္း 
၀ယ္သူမ်ားကုိကားမိခဲသည္။ 
ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ မုိင္းကုတ္မွ လားဟူ 
ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးအုိက္ေထာ
သည္သူ႔ကားထဲတြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပား 
အေျမာက္္ အမ်ား၊ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ 
ခုမတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အဖမ္္းခံရသည္။ 
သူသည္ က်ိဳင္းတုံသုိ႔သြားေနစဥ္ မုိင္းခြန္ 
စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဤ အခ်က္က တက္လာသည့္ NLD 
အစုိးရသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုိ ပုိမုိတင္း
ၾကပ္ပုံေပၚပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ 
၅ လၾကာေသာအခါ ဦးအုိက္ေထာမွာ 
အျပစ္ေပးမခံရဘဲ ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္။
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ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမတဦး၏ အသံဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမတဦး၏ အသံ

ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာတုိ႔မွာ ရႈပ္ေထြးၿပီး၊ ပင္ပန္းလွေသာ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ 
က်ားမ ခြဲျခား၍ အလုပ္ခြဲေ၀ျခင္း၊ ဘိန္းထြက္ရိွရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ပုံ၊ တခါတရံ ဘိန္းရႈမိပုံႏွင့္ ဘိန္းေရာင္း ရာတြင္ ေဘးဖယ္ခံရပုံကုိ 
ေဖၚျပထားသည္။ ဤ အျဖစ္အပ်က္က ယေန႔လားဟူ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
အေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္ေဖၚျပသည္။ ေယာကၤ်ားတုိ႔က အိမ္ဦးနတ္အျဖစ္ ခံယူထားခါ 
အျပင္ေလာကတြင္ အရာရာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားပုံ ကုိလည္း ေဖၚျပသည္။ ထုိေဒသမွ 
အာဏာရိွ ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔၏ စိတ္ထားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔မွာ 
အားလုံးေယာက္်ားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

တပါ တည္းေပါက္ရပါတယ္။ အကြက္
ေကာင္းေျမေကာင္းပါကတဧကမွာဘိန္းတ
ပိသာေသခ်ာပါတယ္။ အတိအက်ေျပာလုိ႕
မရပါဘူး။ ထင္တာန႔ဲ မကုိက္ဒါမ်ားပါတယ္။

က်မတုိ႕မွာေတာင္ယာ၄ဧကရိွပါတယ္။ 
ႏွစ္တုိင္းဝက္စားဘုိ႕ေျပာင္း ၂ ဧကစုိက္
တယ္။ ၂ ဧကကုိစပါးစုိက္တယ္။ ဘိန္းခင္း
အတြက္ေျပာင္းဖူးခ်ဳိးၿပီးခ်က္ခ်င္းရွင္းပစ္ျခံ
ေပါက္ရပါတယ္။ ဘိန္းစုိက္ဘုိ႕ေျမေပါက္ 
သည္မွာစပါးစုိက္ဘုိ႕၊ ေျပာင္းစုိက္ဘုိ႕
ႏွင့္မတူပါ။ ေတာင္ယာရဲ႕အႏိွမ့္ပုိင္းကစစျခင္း
ေျမာင္းငယ္တေပါက္တူးစာအက်ယ္၊ မ်ဥ္း
ေျဖာင့္အနက္ေပါက္ထားရပါတယ္။ 
အဲဒီေျမာင္းထဲကုိအထက္ကတျခစ္စာေပါင္း 
ျမက္အားလံုးျခစ္ခ်ေျမျမဳပ္ရပါတယ္။ 
ဒီအတုိင္းတထစ္ၿပီးတထစ္ အထက္ကုိ
တက္သြားၿပီး တခင္းလံုးၿပီး ေအာင္
ေပါက္ရပါတယ္။ ေျမၾသဇာေကာင္းရေအာင္
ဒီအတုိင္းႏွစ္စဥ္လုပ္ပါတယ္။

က်မတုိ႔ရြာကဘိန္းစုိက္လာခဲ့သည္မွာဘိုး
ေဘးစဥ္ဆက္ကစျဖစ္ပါတယ္။ အခုက်မခင္
ပြန္းကမုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွရြာသူၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ 
ရြာအိမ္ေျခ ၂၇ အိမ္ရိွပါတယ္။တရြာလံုးဘိန္း
စုိက္ၾကပါတယ္။လယ္က ၂ အိမ္ဘဲရိွပါတယ္။ 
သူတုိ႔ ၂ အိမ္စာစားေလာက္ေအာင္ရ
ၾကတယ္။ က်န္ရြာသားမ်ားေတာင္ယာအ
နည္းအက်ဥ္းလုပ္ၾကတယ္စားမေလာက္ၾက
ဘူး။ ကြ်ဲ၊ႏြားတအိမ္၂-၃ ေကာင္ ရိွတယ္။ 
ေတာတြင္းမွာလႊတ္ေက်ာင္း ေတာ့ေတာင္
ယာကုိၿခံမခတ္ႏုိင္ရင္ႏွစ္တုိင္းေတာင္ယာစ
ပါးကၽြဲ၊ႏြားဝင္စားလုိ႕အမႈျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဘိန္းခင္းအတြက္ေအာက္တုိဘာလအတြင္း
အဆင္သင့္ျပင္ထားရပါတယ္။တခ်ဳိ႕ရြာ
သားက စုိက္ ခင္း အသစ္အတြက္ေႏြရာသီ
မွာေကာင္းမယ္ထင္တဲ့ေနရာမွသစ္ပင္ေတြ
ကုိခုတ္ျဖတ္ၾကတယ္။မီးရႈိ႕ရွင္းၿပီး ေျပာင္းဖူး
စုိက္ၾကတယ္။ေအာ္တုိဘာလမွာေျပာင္းဖူး
ခ်ဳိးၿပီးအပင္ကုိတခါတည္းရွင္းပစ္ကာေျမကုိ
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တကယ္ပင္ပန္းတဲ့အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဘိန္းခင္းအလုပ္စခ်ိန္မွာစပါးရိပ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္
သည့္အတြက္တ အိမ္သားလံုးအလုပ္အမ်ား
ဆံုးျဖစ္တယ္။ဘိန္းခင္းကုိစိတ္ေလာလုပ္ရ
တဲ့အတြက္တခ်ဳိ႕ယာသမားစပါးကုိၿပီး
ေအာင္မသိမ္းႏုိင္စပါးကုိပံုထားၿပီးဘိန္းခင္း
ၿပီးမွစပါးနယ္သိမ္းၾကပါတယ္။

က်မမွာသမီးၾကီး၁၃ႏွစ္၊အငယ္၁၁ႏွစ္၊ သား
ငယ္၉ႏွစ္တေယာက္မွေက်ာင္းမထားႏိုင္ရြာ
မွာေက်ာင္းမရိွ၊ ၿမိဳ႕ေက်ာင္းထားဘုိ႕စရိတ္မ
တတ္ႏုိင္ပါ။ အားလံုးေန႕တ္ုိင္းက်မနဲ႕အလုပ္
လုပ္ပါတယ္။ က်မခေလးအ လုပ္ၾကိဳးစား
လုပ္ၾကပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္သစ္ကူးအဝတ္
အစားအသစ္၀ယ္ႏုိင္ခ်င္တယ္လုိ႕ေျပာၾက
တယ္။

ခေလးအေဖကရြာအလုပ္နဲ႕ရႈပ္ေနေတာ့
အိမ္အလုပ္ကုိသိပ္မကူႏိုင္ဘူး။ မၾကာခဏ
အုပ္စုအစီးအေ၀း ဆုိတာ တက္ေနတာ။ 
အဲဒီကဘာမွရခဲ့ဒါမရိွဘူးဘူး။

ရြာမွာဘိန္းအၿမဲရႈတဲ့အိမ္ ၂ အိမ္ရိွတယ္။ 
ေက်းရြာအုပ္စုမွာျပည္သူ႕စစ္ရိွတယ္။ 
အုပ္စုအၾကီးအကဲလည္းရိွတယ္။ဘိန္းျဖတ္
ဘုိ႕အျမဲေျပာၾကေပမဲ့လက္ေတြ႕အေရးယူဒါ
မေတြ႕ရဘူး။ သူတုိ႕မ်က္ေၾကာမတဲ့ရင္တ 
ခါတေလတျခားရြာသားဘိန္းရူေနဒါေတြ႕ရင္
ရိုက္တယ္။ေငြဒါဏ္တပ္ၾကတယ္။

ဘိန္းရူတဲ့အိမ္မွာညတုိင္းလူၾကီးလူငယ္အၿမဲ
စည္ကားေနတယ္။ အလုပ္ပင္ပန္းလုိ႕၊ 
ခါးကုိက္လုိ႕၊ ဗုိင့္နာ လို႕၊ ေခ်ာင္းဆုိးလုိ႕၊ 
ငွက္ဖ်ားျဖစ္လုိ႕အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး
ရူၾကဒါလည္းရိွတယ္။က်မေယာက်ၤား
လည္းမ ၾကာခဏခါးကုိက္လုိ႕သြားရူဒါေတြ႕
ရတယ္။ ေပ်ာက္တယ္၊တက္သာတယ္လုိ႔
ေတာ့ေျပာတာဘဲ။

ႏုိဝင္ဘာလမွာမုိးကုန္ၿပီးမနက္မွာႏွင္းေတြ
က်ေတာ့ဘိန္းစုိက္ၾကရေတာ့မယ္။လူတုိင္း
ျပာယာခတ္အ လုပ္လုပ္ၾကတယ္။
 
တအိမ္ (သုိ႕) တဧကဘိန္းေစ့နဳိ႕ဆီတဘူး
မကုန္ဘူး။ မၾကဲတတ္ရင္ၾကဲတတ္တဲ့သူကုိ
ငွါးရတယ္။ အေန ေတာ္ၾကဲတတ္ဘုိ႕ကခက္
တယ္။ ျပန္႔ေအာင္ႀကဲရတယ္။ ဘိန္းေစ့ႏွင့္
အတူမုန္ညွင္းေစ့၊နံနံေစ့ပါအနည္း ငယ္ေရာ
ၾကဲရပါတယ္။ သဘာဝေၾကာင့္လားမသိဘူး
ဘိန္းပင္ကမုန္ညွင္း၊ နံနံေကာင္းရင္
အတူရွင္သန္ ေကာင္းလာဒါေတြ႕ရတယ္။ 
ဘိန္းေစ့ကတညထဲႏွင္းထိဒါနဲ႕အေညွာင့္
ေလးျမင္ရၿပီး။တပတ္အတြင္း လက္ညဳိး
တဆစ္တက္လာၿပီ။အဲဒီအခ်ိန္မုိးထိရင္အား

ဘိန္းစုိက္ခင္းအတြက္မအားဘိန္းစုိက္ခင္းအတြက္မအား
မလတ္ၾကိဳးပမ္းမလတ္ၾကိဳးပမ္း
လုပ္ရဒါကက်မန႔ဲသမီးတုိ႕ပါ။လုပ္ရဒါကက်မန႔ဲသမီးတုိ႕ပါ။
ေရာင္းေတာ့ေယာက္်ားတုိ႕ဘဲ၊ေရာင္းေတာ့ေယာက္်ားတုိ႕ဘဲ၊
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လံုးပုတ္ေသကုန္တယ္။ ေနာက္ထပ္အ
သစ္အျမန ္ျပန္ၾကဲရတယ္။ ေရွးအစဥ္အလာ
အတုိင္းအာဥ၊အျမစ္စားဘုိ႕ဆုိလဆုတ္စုိက္။ 
အပြင့္အသီးအရြက္စားဘုိ႕ကလဆန္းစုိက္
လုိ႕ဆုိၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ကသိပ္ဂရုမထားဘူး
အားတဲ့အခါစုိက္ၾကတယ္။ ဒါလည္းျဖစ္ဒါဘဲ
ထူးထူးျခားျခားကြာဒါမေတြ႕ဘူး။

ေနာက္၂-၃ ပါတ္ၾကာရင္ဘိန္းပင္ေလးကတ
ထြာခန္႕ျမင့္လာၿပီ၊အဲဒီအခ်ိန္တခင္းလံုးေျပာင္
ေအာင္ေပါင္း ႏုတ္ရပါတယ္။ မိသားစုတ
ကြက္မၿပီးမခ်င္းနားလုိ႕မရဘူး။ 
ေနာက္ထပ္၁ပတ္ ၂ ပတ္ၾကာရင္ရွင္းမၿပီး
ခဲ့တဲ့ ေပါင္းပင္ကုိအၿပီးထပ္ရွင္းရပါတယ္။ 
ပထမတခါေပါင္းရွင္းရင္မိုညွင္း၊နံနံပါအထူ

အက်ဲကုိၾကည့္ၿပီးတခ်ဳိ႕ကုိရွင္းပစ္ရတယ္။ 
ဒုတိယတခါရွင္းရင္မုန္ညွင္း၊ နံနံစားႏုိင္၊အ
ခ်ဥ္တည္ႏိုင္သမွ်အားလံုးနဳတ္ယူရတယ္။ 
 
ေနာက္စားဘုိ႕တပင္ေလသာထားပါတယ္။ 
၂ လကုန္ဒါနဲ႕အပြင့္တခ်ဳိ႕စထြက္လာၿပီ။ 
တေန႕တျခားတခင္းလံုးအပြင့္ေရာင္စံုပြင့္တဲ့
အခါေလာကမွာအလွဆံုး၊အသာယာဆံုးျမင္
ရတယ္။ အပြင့္ျမင္ဒါနဲ႕အသီးအဖူး ေလးပါ
ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ထြက္လာတယ္။ 
၃လကုန္ဒါနဲ႕ေတြ႕ရတဲ့အသီးအရင့္ကိုအရင္
ျခစ္ရတယ္။ ျခစ္တံကေက်ာက္ေဆးထုိးအပ္
တံနဲ႕တူတယ္။တသီးကုိတဘက္မွာ ၁-၂ 
ခါအသီးေပၚမူ တည္ၿပီးျခစ္ ရတယ္။ အသီး

ဘိန္းကုိ မီွခိုရေသာဆန္းေဆာေတာင္ေျခ မွ ရြာသာယာ
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ရဲ႕အတြင္းေပါက္ေအာင္မျခစ္ရဘူး။ အေစး
အသီးရဲ႕အတြင္းဝင္သြားရင္မရေတာ့ဘူး။

အသီးျခစ္ခ်ိန္နံနက္ေစာေစာ၊ တခါေလမုိး
မလင္းခင္အသီးကုိမ်က္ႏုိင္ျမင္ဒါနဲ႕အလုပ္
စပါတယ္။ လုိအပ္ ရင္ဓါတ္မီးထုိးသင့္ရင္ထုိး
လုပ္ရပါတယ္။ေနထြက္ရင္အေစးထြက္ၿပီ။ 
အေစးေျမမက်မီွဒါးေကာက္ငယ္နဲ႕တူတဲ့အ
ထူးလုပ္ထားတဲ့ကရိယာနဲ႕အေစးကုတ္ယူရ
ပါတယ္။ ညေရာက္တဲ့အထိကုတ္ယူရပါ
တယ္။ ေနာက္မနက္ေနေရာင္ျမင္တာနဲ႔ဆက္
ျခစ္ယူရတယ္။ျခစ္ထားတဲ့အေစးကုိတ

ေနကုန္အၿပီးသိမ္းႏိုင္ဘုိ႕မစားမေသာက္
အားေလာက္ေအာင္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ရ
ပါတယ္။ ေလာကၾကီးမွာဒီအခ်ိန္ဟာအေရးအ 
ၾကီးဘဲ။ အားကုန္စုိက္လုပ္ရပါတယ္။ မေန႕
ကျခစ္ၿပီးသားအသီးတလံုးရဲ႕တဘက္ျခမ္း
ကုိေနာက္ထပ္၁ခါ၂ခါထပ္ျခစ္ရပါတယ္။ 
တေန႔လုံးသိမ္းလာတဲ့ဘိန္းေစးကုိသိမ္းတဲ့
အခါတေတြးနဲ႕အေစးကိုသုတ္ခ်ေတာ့တ
ခ်ိန္လံုးတေတြးေထြးယူရတယ္။ ဘိန္းမူးဒါ
ေျပေအာင္တေတြးမျပတ္ထြက္ႏုိင္ေအာင္
အာမေျခာက္ ေအာင္ ၾကံသကာအျမဲစား
ေနရတယ္။
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ဘိန္းျခစ္ယူရရိွတဲ့အခါၾကိဳတင္ခူးထားတဲ့
ဘိန္းပြင့္၊ ဘိန္းရြက္နဲ႕ေပါင္းထုတ္ၿပီးရွမ္း
စကၠဴနဲ႕ (တျခားဘာစကၠဴနဲ႕မွလံုးဝမျဖစ္)
အထပ္ထပ္တင္းတင္းရစ္ထုတ္ၿပီး (တပိသာ 
(သုိ႕) ၂ပိသာ) လုိအပ္တ့ဲအလံုးရရင္ ေနာက္
ဆံုးအလံုးေပၚကုန္ေလွွ်ာ္ၾကိဳးနဲ႕က်စ္က်စ္စိပ္
စိပ္ရစ္ခ်ည္ရပါတယ္။ အဲဒီအခါလုိသလုိ
သယ္ ေဆာင္ႏိုင္တယ္။ ဘိန္းထုတ္ဒါလူတုိင္း
မလုပ္တတ္ဘူး၊ လုပ္တတ္သူကုိအခေပး
လုပ္ခုိင္းေလ့ရိွတယ္။

ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူအမ်ားစုကဆင္းရဲတာမ်ား
တယ္။ အလုပ္ခုိင္းေစဘုိ႕အရင္းအႏွီးတတ္

ႏုိင္သူူ လူခ်မ္း သာက၁၀၀မွာ ၂ ေယာက္ 
၃ ေယာက္သာရိွတယ္။ (က်န္တဲ့လူေတြ 
ကကုိယ္ဘာသာ ကုိယ္ စုိက္သူမ်ား။) 
ဘိန္းေရာင္းသယ္သူေတြန႔ဲမတူဘူး၊ 
ေရာင္းဝယ္တတ္သူ ၁၀၀ မွာ ၆၀၊ ၇၀ 
ကသူေဌးျဖစ္ဘို႕ေသခ်ာတယ္။

လက္ကားလုိက္ဝယ္ႏိုင္သူကမ်ားေသာအား
ျဖင့္အေဝးကလာသူမ်ားတယ္။ တခါတေလ
ရြာကဝယ္ႏိုင္သူေတြကရြာသားေတြေပါင္း
ၿပီးေဈးေကာင္းရႏုိင္တဲ့ေနရာကုိသြားေရာင္း
ၾကရပါတယ္။ ရြာတြင္းနဲ႕နီးနားဘိန္းစားသူ
ကတခါတက်ပ္သား၊ ႏွစ္က်ပ္သားထက္ပိုမ
ဝယ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။

က်မအိမ္ေရာတျခားအိမ္ေရာမိန္းမကဘိန္း
ေရာင္းေလ့မရိွဘူး။ ဘိန္းကတျခားပစၥည္း
ခ်ိန္ဒါနဲ႕မတူဘူး။ ခ်ိန္ခြင္ကလည္းတရုတ္
ခ်ိန္ခြင္တဲ့၊ (အနည္းငယ္အတြက္) အေလး
ကထုိင္းေခါင္းကုိက္ေဆးအထုပ္နဲ႕ခ်ိန္ညိွယူ
ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္အေလးမွားမယ္ဆုိၿပီး 
မိန္းမကုိ မခ်ိန္ခုိင္းဘူး။
 
ဘိန္းစုိက္ခင္းအတြက္မအားမလတ္ၾကိဳးပမ္း
လုပ္ရဒါကက်မန႔ဲသမီးတုိ႕ပါ။ ေရာင္းေတာ့
ေယာက္်ားတုိ႕ဘဲ၊၊တခ်ိဳ႕မိန္းမဆုိေရာင္းရ
ေငြဘယ္ေလာက္ရမွန္းေတာင္မသိရွာဘူး။ 
ဘယ္လုိဘဲျဖစ္ျဖစ္ႏွစ္သစ္ကူးလုိ႕သမီးတုိ႕
သားတုိ႕အဝတ္အစားအသစ္တစံုရရင္မိ
သားစုတခုလံုးေပ်ာ္ၾကပါတယ္။
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၆) အတိတ္က မူးယစ္ေဆးတုိက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္မွ သင္ခန္းစာမ်ား ၆) အတိတ္က မူးယစ္ေဆးတုိက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္မွ သင္ခန္းစာမ်ား 

တရားမ၀င္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ အၿမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေပးေနျခင္း၊ ေဒသတြင္ ေဆးစြဲသူမ်ား တုိးပြါး
လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ ဘိန္းေတာင္သူမ်ားက အစားထုိးသီးႏံွစုိက္ျခင္းႏွင့္ ကူညီျခင္းကုိ 
ႀကိဳဆုိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘိန္းခင္းတုိက္ ဖ်က္ျခင္းကုိ တျခားသီးႏံွမွ ၀င္ေငြမရမီ 
မလုပ္ေစခ်င္ၾကေပ။ “အစုိးရက ဘိန္းစုိက္တာကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လုပ္ရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထိခုိက္မွာဘဲ။ ေနထုိင္မႈဘ၀ကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ဆုိရင္ အနည္းဆုံး ၅ ႏွစ္ ၁၀ 
ႏွစ္ေလာက္လုိမယ္။” ဟု မုိင္းဆတ္ရိွ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူတဦးကဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ ဘိန္းကလြဲ၍ တျခားသီးႏံွ မစုိက္လုိၾကေပ။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ဘိန္းမစုိက္ရင္ ဘယ္ လုိလုပ္ ေနထုိင္စားေသာက္ရမလဲ မစဥ္းစားတတ္ဘူး။” ဟု မုိင္းျဖတ္မွ 
ေတာင္သူတဦးက ဆုိတယ္။

မူးယစ္ေဆးတုိက္ဖ်က္ေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္ခံရမႈကုိ လားဟူရြာသားမ်ား 
အလူးအလဲခံစားရ ဘူးသည္။ လားဟူသီးသန္႔မ်ိဳးႏြယ္စု တခုျဖစ္ေသာ “အင္က်ီရွည္” 
လားဟူ၀ါ တုိ႔မွာ သူတုိ႔ေနထုိင္ရာ ေတာင္ေပၚမွ ေမာင္းခ်ခံရ၍ ပ်က္စီးမႈဒုကၡေရာက္မႈ 
မ်ားခံစားခဲ့ရသည္။

ျဖစ္ရပ္ကုိ ေလ့လာခ်က္ - လားဟူ၀ါတုိ႔ အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရ၍ ပ်က္စီးၾကရျခင္းျဖစ္ရပ္ကုိ ေလ့လာခ်က္ - လားဟူ၀ါတုိ႔ အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရ၍ ပ်က္စီးၾကရျခင္း

“ဘိန္းေၾကာင့္ ဘယ္သူ႔ကုိမွ 
မထိခုိက္ေစခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ 
ရာဇ၀တ္သားေတြမွ မဟုတ္တာ၊ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္က်ိဳးစားလုပ္တ့ဲလူ
ေတြဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
ေတာင္ေပၚမွာ မေနဖုိ႔လာတားတယ္။ 
ေတာ္ေတာ္စိတ္ထိခုိက္တယ္၊ 
အမ်ားအျပားလည္ေသၾကတယ္။” 
က်ိဳင္းတုံ လြယ္ဆမ္ေဆာ့ မွ 
လားဟူ၀ါ ေတာင္ သူ အဖုိးအုိ က 
ေျပာျပသည္။ 

“အင္က်ီရွည္” လားဟူ၀ါသည္ လားဟူမ်ိဳး
ႏြယ္စုမွ အငယ္ဆုံး လားဟူမ်ိဳးခြဲျဖစ္သည္။ 
သူတုိ႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္္အေရွ႕ပုိင္း 
ေတာင္ျမင့္မ်ားေပၚတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ 
အင္က်ီ အျဖဴရွည္မ်ား ၀တ္ေသာေၾကာင့္ 
တျခား အင္က်ီတုိ ၀တ္ေသာ လားဟူ၀ါႏွင့္ 
ျခားနားသည္။ အင္က်ီတုိလားဟူမ်ားက 
လူဦးေရမ်ားသည္။ သူတုိ႔ကုိ “ဂြီ” ဟု 
ေဒသခံ ရွမ္းတုိ႔က ေခၚသည္။
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ဂြီလားဟူတုိ႔၏ ေနထုိင္မႈစရုိက္ႏွင့္ ဓေလ့မွာ 
တျခားလားဟူမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားသည္။ 
သူတုိ႔သည္ တာအုိ၀ါဒကုိ ကုိးကြယ္ၾက
သည္၊ မည္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္ထဲကုိမွ 
မ၀င္ၾကေပ။

သူတုိ႔သည္တျခားလားဟူမ်ားထက္ ေတာင္
ပုိျမင့္ျမင့္ကုိႏွစ္သက္္ၾကသည္။ ေပ ၅,၀၀၀ 
အထက္ျဖစ္သည္။ ဘိန္းပင္တုိ႔သည္ 
ထုိအျမင့္တြင္ ျဖစ္ထြန္းသည္။ သူတုိ႔သည္ 
ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဘိန္းစုိက္ျခင္းေပၚ 
အမီွျပဳခဲ့ ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ေျမျပန္႔သုိ႔
ဆင္းခါ ေရာင္း၀ယ္ၾကသည္။ ရွမ္းစကားကုိ 
တတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမျပန္႔တြင္ 
ညမအိပ္ေပ။ ဒဏ္ခတ္ခံရမည္ကုိစုိး၍ 
ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ဖ်ားနာမႈကုိ နတ္က 
ဒဏ္ခတ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
ေတာင္ျမင့္ေပၚတြင္ ငွက္ဖ်ားမရိွ
ေသာေၾကာင့္ ငွက္ဖ်ားမဖ်ားၾကေပ။

LNDO၏ သုေတသနျပဳခ်က္အရ ၁၉၉၉ 
တြင္ က်ိဳင္းတုံအေနာက္ဘက္ 
လြယ္ဆမ္ေဆာ့ ေတာင္းတန္းေပၚရိွ 
ငါးအုပ္စု (ေက်းရြာ အုပ္စု ၅ ခု) တြင္ 
ဂြြီလူမ်ိဳး ၁,၈၀၀ ခန္႔ရိွခဲ့သည္။ တခ်ိဳ႕မွာ 
မုိင္းျဖတ္၊ တာခ်ီလိတ္၊ ႏွင့္ မုိင္းဆတ္ရိွ 
ေတာင္တန္းေဒသေတြမွာေနၾကသည္။ 
သူတုိ႔သည္ ျပန္႔က်ဲေနၾကၿပီး တရြာတြင္ 
အိမ္ေျခ ၁၀ ခုထက္မပုိေပ။

ေနရာက ေခါင္လြန္းသျဖင့္ သူပုန္ဆန္႔
က်င္ေရး လုပ္မည့္ အစုိးရတပ္မ်ား 
မေရာက္ေပါက္သည့္ ေနရာျဖစ္ 
သည္။သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၉ ႏွင့္ ၂၀၀၅ တြင္ 
သူတုိ႔သည္ စစ္အစုိးရ၏ “မူးယစ္ေဆး 
တုိက္ဖ်က္ေရး” ေၾကြးေၾကာ္ သံေအာက္တြင္ 
ပစ္မွတ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သူတုိ႔ဘိန္းမစုိက္
ႏုိင္ရန္ ဂြီရြာအားလုံးကုိ သူတုိ႔ေနထုိင္ ရာ 
ေတာင္ေပၚမွ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္း
ေတာ့သည္။ ေနရာအႏံွ႔သုိ႔ ျပန္က်ဲကုန္ၿပီး 
လက္ရိွတျခားလားဟူရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ 
အနီးနားတြင္ ေရႊ႕ေနၾကသည္။ ေျမျပင္မွာ 
မူလေတာင္မ်ားထက္ နိမ္႔ေနသည္။

ရလာဒ္က ေတာ္ေတာ္ဆုိး၀ါးသည္။ 
ျခင္မ်ားရိွရာေနရာတြင္ ယခင္က မေနဘူး
ေသာေၾကာင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကုိ 
ခံႏုိင္ရည္မရိွေပ။ နခတ္ရြာမွ ျပန္႔လာခါ 
က်ိဳင္းတုံ အေရွ႕ဘက္ နမ့္လုံရန္းကယ္ 
ရြာတရြာထည္းတြင္ ရြာသား ၁၀၀ တြင္ ၇၀ 
ဦးမွာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းငွက္ဖ်ားေၾကာင့္ 
ေသဆုံးရသည္။ ထုိ႔အတူ တာခ်ီလိတ္ 
အေရွ႕ဘက္ မုိင္းဖြန္း ႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္နားရိွ 
ပါလွ်ိဳ က်င္းလပ္ရြာတြင္လာေနၾကေသာ 
ဂြီရြာသားမ်ားေသၾကရသည္။ 

မုိင္းဖြန္းတြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ရွမ္းဘုန္း
ေတာ္ႀကီး စ၀္၀ုန္ဂၽြမ္းက သူတုိ႔ကုိ သနား
ေသာေၾကာင့္ သူ႔၏ ေက်ာင္း အထက္ 
ေတာင္ေပၚတြင္ ေနေစခဲ့သည္။ ဂြီးမ်ားက 
ဗုဒၶဘာသာထဲ၀င္ၾကသည္။ ဖ်ားနာမႈႏွင့္ 
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“အင္က်ီရွည္” လားဟူ၀ါ တုိ႔ရြာ ၁၉၉၉ ခု 
မူလတည္ေနရာ

၂၀၁၆ လက္ရိွေျပာင္းေရြ႕ မီွခိုေနသည့္ရြာ

ဂြီလားဟူ ကုိးကြယ္ေသာ တရုတ္ဘာသာ 
(တာအုိ၀ါဒ) ဘုရားစင္
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ကံဆုိးမႈမ်ား မွ ကာကြယ္ေပးမည္ဟု 
ယုံၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္သူတုိ႔သည္ မူလဘာသာေရာ 
ဗုဒၶဘာသာ ကုိပါ ရိွခုိးၾကသည္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ရြာသားတခ်ိဳ႕သည္ 
မူလသူတုိ႔ေနရာ ေတာင္ထိပ္ဆီသုိ႔ 
ျပန္သြားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ားစုမွာ 
ကြဲကြာကုန္သည္။ အခုအခါ LNDO 
ေလ့လာခ်က္အရ မူလ ၁,၈၀၀ မွ ၁,၁၀၀ 
သာက်န္ေတာ့သည္။
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“အင္က်ီရွည္” လားဟူ၀ါရြာမ်ားမွ ၁၉၉၉ ခု မူလလူဦးေရ

No.No. Village Village HousesHouses PopulationPopulation Tract Tract Township Township 

၁ ကဲဘာ ၄ ၁၈ နအင္း က်ိဳင္းတုံ

၂ မုိင္းအင္း ၅ ၂၁ နခ က်ိဳင္းတုံ

၃ နမ့္ဘုိ ၈ ၂၅ မုိင္းခြန္ က်ိဳင္းတုံ

၄ အမူးေဒ ၆ ၂၃ အမူးေဒ က်ိဳင္းတုံ

၅ လဲေဒါ့ ၇ ၂၇ နမ့္ေပၚ က်ိဳင္းတုံ

၆ အီးမူပါ ၅ ၂၇ ပံုေခတ္ က်ိဳင္းတုံ

၇ နမ့္ဟက္ ၄ ၂၁ နမ့္ယြန္း က်ိဳင္းတုံ

၈ လြယ္ေက်း ၄ ၁၄ အမူးေဒ က်ိဳင္းတုံ

၉ နမ့္လင္းေတာင္း ၇ ၂၀ နမ့္လင္းေတာင္း က်ိဳင္းတုံ

၁၀ နခ(၁) ၂၅ ၁၇၅ နခ က်ိဳင္းတုံ

၁၁ နခ(၂) ၂၁ ၁၅၆ နခ က်ိဳင္းတုံ

၁၂ နခ(၃) ၁၆ ၉၉ နခ က်ိဳင္းတုံ

၁၃ နဖူး ၁၅ ၁၀၃ နမ့္အင္း က်ိဳင္းတုံ

၁၄ နမ့္ဆန္စု(၁) ၁၅ ၉၇ မုိင္းပတ္ က်ိဳင္းတုံ

၁၅ နမ့္ဆန္စု(၂) ၈ ၃၉ မုိင္းပတ္ က်ိဳင္းတုံ

၁၆ နမ့္ဆန္စု(၃) ၁၃ ၇၀ မုိင္းပတ္ က်ိဳင္းတုံ

၁၇ ကယ္ေဝါေလာ ၂၁ ၁၄၂ မုိင္းပတ္ က်ိဳင္းတုံ

၁၈ နမ့္ေမြ ၃ ၁၈ မုိင္းဟဲ မုိင္းျဖတ္

၁၉ ဦးၾကည္ပက္ ၅ ၁၈ မုိင္းဟဲ မုိင္းျဖတ္

၂၀ နဟက္ပူ ၅ ၁၃ နမ့္ယြန္း မုိင္းျဖတ္

၂၁ ေကာပက္ ၂၁ ၉၅ မုိင္းလူး မုိင္းျဖတ္

၂၂ နအယ္ ၁၁ ၄၇ မုိင္းလူး မုိင္းျဖတ္

၂၃ ပမုိဘုိ ၈ ၅၁ မုိင္းလူး မုိင္းျဖတ္

၂၄ နကုိင္ ၁၁  ၆၆ နမ့္လံု မုိင္းျဖတ္

၂၅ နလုံယားေကဝ္ ၈ ၅၉ နမ့္လုံ မုိင္းျဖတ္

၂၆ တာဆဲ ၁၁ ၄၇ တာဆဲ မုိင္းဆတ္

၂၇ ပူနားကုိ ၂၅ ၁၈၈ ပူနားကုိ မုိင္းဆတ္

၂၈ နတီ ၄ ၂၇ အာမ မုိင္းဆတ္

၂၉ နျဖဴ ၁၁ ၆၇ မုိင္းဟဲ တာခ်ီလိတ္

၃၀ နခူ ၈ ၃၇ မုိင္းဟဲ တာခ်ီလိတ္

  ၃၁၅၃၁၅ ၁,၈၁၀၁,၈၁၀   
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“အင္က်ီရွည္” လားဟူ၀ါတုိ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ တည္ေနရာျပ ဇယား

No.No. Village Village HousesHouses PopulationPopulation Tract Tract Township Township 

၁ နခ (၁) ၁၃ ၄၉ နခ က်ိဳင္းတုံ

၂ နခ (၂) ၁၇ ၇၆ နခ က်ိဳင္းတုံ

၃ နခ (၃) ၁၄ ၅၂ နခ က်ိဳင္းတုံ

၄ နဖူး ၁၁ ၅၀ မုိင္း ပတ္ က်ိဳင္းတုံ

၅ နမ့္ဆန္စု(၁) ၁၂ ၄၅ မုိင္း ပတ္ က်ိဳင္းတုံ

၆ နမ့္ဆန္စု(၂) ၈ ၃၉ မုိင္း ပတ္ က်ိဳင္းတုံ

၇ နမ့္ဆန္စု(၃) ၄ ၂၂ မုိင္း ပတ္ က်ိဳင္းတုံ

၈ ကယ္ေဝါေလာ ၁၃ ၅၂ မုိင္း ပတ္ က်ိဳင္းတုံ

၉ ပါေတာ္ေၾက ၁၃ ၅၇ ပန္လင္း က်ိဳင္းတုံ

၁၀ မုိင္းလူးနခ ၃၀ ၁၅၅ မုိင္းလူး မုိင္းျဖတ္

၁၁ ေကာဖက္ ၁၈ ၆၂ မုိင္းလူး မုိင္းျဖတ္

၁၂ နအယ္ ၅ ၂၃ မုိင္းလူး မုိင္းျဖတ္

၁၃ ပါမုိဘုိ ၁၃ ၅၈ မုိင္းလူး မုိင္းျဖတ္

၁၄ နကုိင္ ၁၄ ၆၆ နမ့္လံု မုိင္းျဖတ္

၁၅ နလံုရန္းေကဝ္ ၁၃ ၅၉ နမ့္လံု မုိင္းဆတ္

၁၆ ပူနားကုိ ၂၂ ၇၂ ပူနားကုိ မုိင္းဆတ္

၁၇ နတီ ၅ ၃၄ အာမ က်ိဳင္းတုံ

၁၈ နဝမ္ ၈ ၃၇ ပါလွွ်ဴိ က်ိဳင္းလပ္

၁၉ နဖူ ၁၈ ၆၇ မုိင္းဟဲ တာခ်ီလိတ္

၂၀ နခူ ၁၁ ၄၄ မုိင္းဟဲ တာခ်ီလိတ္

၂၁ မုိင္းဖြန္း ၁၁ ၄၉ မုိင္းဖြန္း တာခ်ီလိတ္

 ခန္႕မွန္းခန္႕မွန္း ၂၇၃၂၇၃ ၁,၁၆၈၁,၁၆၈   
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လက္ရိွ ၿငိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းတြင္ 
စစ္ရိွန္တက္ေနမႈကုိ မေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေပ။ 
အပစ္ရပ္ထားၾကေသာ္လည္းဆန္႕က်င္စြာ 
ဘက္အားလုံးတြင္ စစ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕
ေနၾကသည္၊ စစ္အတြက္ ျပင္ေနၾကသည္။

တခ်ိန္ထည္းမွာပင္ အစုိးရ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ အလုပ္မျဖစ္ေပ။ 
တခ်ိဳ႕ ေနရာ မ်ားတြင္ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိ မ်ားစြာထိခုိက္ႏွစ္နာေစ
သည္။ ေျမျပင္ေလ့လာခ်က္မ်ား အရ 
ဘိန္းစုိက္ျခင္းသည္ ေတာင္ေပၚရိွေတာင္
သူမ်ားအတြက္ အဓိက ၀င္ေငြျဖစ္ေနသည္။ 
ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျခင္းႏွင့္ 
ေစ်းေပါသည့္ေဆးျပားမ်ားကလည္း 
ေဒသတြင္း ေဆးစြသူဲမ်ား တုိးပြါးလာေစသည့္ 
ျပႆ နာရိွသည္။

အစုိးရ ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာေနရာ
သည္ မူးယစ္ေဆးမ်ား သိသိသာသာ 
ထြက္ရိွေသာေနရာျဖစ္ သျဖင့္ ျမန္မာ့စစ္
တပ္က သူ႔၏ ျပည္သူ႔စစ္ကုိ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ 
ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အတုိင္း ဆက္လက္လုပ္
ေဆာင္ေနသည္ မွာ ထင္ရွားသည္။ 
ဤမက္လုံးအား ျပည္သူ႔စစ္ကုိေပးခါ 
သူတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေ၀းလံသည့္ 
ေတာင္ ေပၚ ေဒသရိွ တုိင္းရင္းသား ခုခံေရး 
အင္အားစုကုိ ဆန္႔က်င္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
 

နိဂုံးခ်ဳပ္။ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားနိဂုံးခ်ဳပ္။ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ဤေတြ႕ရိွမႈသည္ NLD အစုိးရသစ္အတြက္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး မူ၀ါဒခ်ရာတြင္ အေရးပါ 
အသုံး၀င္ႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ NLD 
အစုိးရသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ျပႆနာကုိ အေလးထားေျဖရွင္းလုိပါက 
တုိက္ပြဲတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရန္ 
အားစုိက္သင့္ပါသည္။ ဖက္ဒရာယ္နည္းႏွင့္
ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ ႏွင့္ 
ေအာက္အဆင့္မ်ားသုိ႔ အာဏာခြဲေ၀ေပး
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိမွ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းပုိင္
ခြင့္ရိွေသာ ျပည္နယ္ မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ 
ျပႆနာကုိ သက္ဆုိင္ရာလူမ်ိဳးစုမ်ား 
ေျဖရွင္းႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ စစ္တပ္သည္လည္း 
အရပ္သားအစုိးရေအာက္တြင္ 
ထားရိွရပါမည္။

ဖက္ဒရာယ္စနစ္ အတုိင္း လည္ပတ္လႈပ္ရွား
ႏုိင္မွသာလွ်င္ ေဒသဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားကုိ ေသနတ္ႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ မဲျဖင့္ 
ေရြးခ်ယ္ခါ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ 
ခုိင္မာၿမဲျမန္သည့္ မူးယစ္ေဆး ဆန္႔က်င္ေရး 
စိမံခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ပါ
လိမ့္မည္။

ျမန္မာျပည္ရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာကုိ 
ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ LNDO မွ ေအာက္ပါ
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ကုိတင္ျပလုိက္ပါသည္။
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NLD ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစုိးရသုိ႔NLD ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစုိးရသုိ႔
၁. ဖက္ဒရာယ္စနစ္တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး

အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးမႈမ်ား
အျမန္လုပ္ေဆာင္ခါ စစ္တပ္ကုိ 
အရပ္သား အစုိးရေအာက္တြင္ 
ထားရိွရန္

၂. ဘိန္းဆန္႔က်င္ေရး စီမံခ်က္အတြက္ 
ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ
၀င္မႈ၊ တည္ၿငိမ္ၿပီး ခုိင္ၿမဲသည့္ အသက္
ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ ရိွမွသာ 
လုပ္ေဆာင္ရန္

၃. မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား ကုသေရးစီမံခ်က္ 
ကုိ ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထု ပူးေပါင္းပါ
၀င္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစရန္

ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားသုိ႔ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားသုိ႔
၁. တုိက္ပဲြမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၿပီးေျဖရွင္းမႈ 

မရိွပါက ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္ကုိေပး
ေနသည့္ မူးယစ္ေဆးထိန္း ခ်ဳပ္ေရးစီမံ
ခ်က္အတြက္အကူအညီအားလုံး 
ရပ္ဆုိင္းထားရန္။ ေဒသဆုိင္ရာတပ္ဖြဲ႕
မ်ားသည္ ဖက္ဒရာယ္စံနစ္အရဒီမုိက
ေရစီနည္းက်ေရြးခ်ယ္ခါသူတုိ႔ 
သက္ဆုိင္ရာ လူထုကုိတာ၀န္
ယူႏုိင္ရမည္၊ သူတုိ႔သည္ သူတုိ႔နယ္ 
ေျမ အတြင္း မူးယစ္ေဆး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
စီမံခ်က္ကုိ တာ၀န္ခံရမည္။

၂. ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ အကူအညီေပး
ေနျခင္းသည္ ျဖစ္ေနေသာတုိက္ပြဲတြင္ 
ဘက္လုိက္ခါ စစ္ရိွန္ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ေရး
အတြက္ မီးထုိးေပးရာက်ျခင္း၊ 
မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မႈကုိ 
အားေပးရာေရာက္ေစ သျဖင့္ 
စစ္တပ္အားစစ္ေရးအကူအညီေပး
မႈမ်ားရပ္ဆုိင္းရန္။ 



နေကာ္လဲ ေခၚ အပင္ရုိင္းသည္ လားဟူဆုိရုိး “ဘိန္းမိတ္ေဆြေကာင္း” ဟု 
သိထားၾကသည္။ ထုိအပင္သည္ ဘိန္းပင္မ်ားေပါက္ႏုိင္သည့္ အျမင့္ေပ ၃,၀၀၀ 
အထက္တြင္သာေပါက္သည္။ ထုိအပင္ကုိ ေတြ႕ပါက လားဟူေတာင္သူတုိ႔သည္ 

၎ေနရာ၌ ဘိန္းစုိက္ရန္သင့္ေတာ္ေၾကာင္း သိၾကသည္။

လားဟူ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕ မွ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀သည္။

မူးယစ္ေဆးမွ မူးယစ္ေဆးမွ 
အာဏာအာဏာ
ေရႊတရိဂံတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က်င့္သုံးသည့္ ေရႊတရိဂံတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က်င့္သုံးသည့္ 
မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မႈ ဗ်ဴဟာမူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မႈ ဗ်ဴဟာ

3 367 x 262 mm




