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စာ - 1

ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

အ��ုသောကာကး စာလံ��မှီုာ�

CF ကော���ရ�ာဘား�ပ်�ုင််သုစာ်ကောတိုာ

CRPH မြပ်ည်း်ကောထိာင််စာ�လုံးတှို်ကောတိုာ် ��ုယံ်စာာ�မြပ်�ကော�ာ်များတိုီ

EROs တို�ုင််�ရင််�သုာ� ကောတိုာ်လုံးနှိ်ကောရ�အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ� (ယံခံင်် တိုု�င််�ရင််�သုာ� လုံး�်နိ�်�ု�င််အဖွဲ့ွဲ�
များ�ာ�)

IDPs မြပ်ည်း်တိုငွ််�ကောရ��ကောမြပ်ာင််�ကောနိထို�င််သုမူျား�ာ�

KEC ကော�ာ်သု�ူကောလုံးစာ�ီပ်ာွ�ကောရ�ကော�ာ်များတိုီ

KFD ကော�ာ်သု�ူကောလုံးသုစာ်ကောတိုာဌာာနိ

KMD ကော�ာ်သု�ူကောလုံး သုတိုု�တိုငွ််�ဌာာနိ

KNDO �ရင််အများ��ု�သုာ��ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််ဖွဲ့ွဲ�

KNLA �ရင််အများ��ု�သုာ�လုံးတွို်ကောမြများာ�်ကောရ�တိုပ််များကောတိုာ်

KNU-MTD �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်၊ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် (တိုပ််များဟာာ ၄)

KNU C �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ု

LDF ကောဒါသု�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််ဖွဲ့ွဲ�

MEHCL မြများနိ်များာစ်ာီ�ပ်ာွ�ကောရ�ဦး�ပ်ု�င််လုံးမီျားတုို�်

NMSP များနွိ်မြပ်ည်း်သုစာ်ပ်ါတိုီ

NUG အများ��ု�သုာ�ည်းညီွတွို်ကောရ�အစာု��ရ

PDF မြပ်ည်း်သု�ူ�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များကောတိုာ် (အများ��ု�သုာ�ည်းညီွတှို်ကောရ�အစာု��ရလုံး�်ကောအာ�်ခံး)

SAC နှ�ုင််င်းကောတိုာ်စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�ကော�ာင််စာီ

TNC တိုနိသုာာရလီုံးမူျား��ု�ကောပ်ါင််�စား��နွိ်ဂုံးရ�်



စာ - 2

ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

အစ�ရင်းးခိုံစာ အကုဥ်းး�ခိုု�ပ်း

မြများနိ်များာနှ�ုင််င်းသုည်း် ကြွ�ယွံ်ဝကောသုာ သုယံးဇာာတို အရင််�အမြများစာ်များ�ာ� မြဖွဲ့စာ်သုည်း်် ��ယံ်မြပ်နိ််ကောသုာ သုစာ်ကောတိုာကြီး��ီများ�ာ�၊ 
ကြီး��ီများာ�ကောသုာ ကော��ာ�်စာမုျား်�၊ ကော��ာ�်များ��် ရတိုနိာများ�ာ�တိုည်း်ရှရုာကောနိရာ၊ ကောရ�၊ ကော��ာ�်များ�ီကောသု�ွ၊ သုးသုတိုု� 
နှငှ််် သုတိုု�ရုံး�ုင််�များ�ာ�၊ ကောရနိးနှငှ််် သုဘာာဝ ဓါါတို်ကောင်�ွများ�ာ� စာသုမြဖွဲ့င်််ပ်�ုင််ဆ�ုင််ထိာ�ကောသုာ နှ�ုင််င်းမြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ သုဘာာဝ 
သုယံးဇာာတို အရင််�အမြများစာ်များ�ာ� နှငှ််် ၎င််�တိုု�်အာ�စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များသုုည်း် မြများနိ်များာနှ�ုင််င်း၏ စာ�ီပ်ာွ�ကောရ� နှငှ််် နှ�ုင််င်းကောရ�ဆု�င််ရာ 
အ���ု�ဆ�် သု�်ကောရာ�်များမုျား�ာ�အကောနိမြဖွဲ့င််် ��ာရညှ်း် ကောသုာပ်ဋိပု်�ခများ�ာ� များသှုည်း် (၄၅) သုနိ်�ကောသုာ တိုု�င််�မြပ်ည်း်
လုံးဦူး�ကောရ၏ အသု�်ကောများ�ွ ဝများ်�ကော��ာင််�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ��ု�လုံးည်း်� သု�်ကောရာ�်များမုျား�ာ� မြဖွဲ့စာ်ကောစာပ်ါသုည်း်။ 

၂၀၂၁ စာစာ်တိုပ်် အာဏာာသုမုျား်�များသုုည်း် မြများနိ်များာနှ�ုင််င်း၏ လုံးမူျားကုောရ�၊ စာ�ီပ်ာွ�ကောရ� နှငှ်််နှ�ုင််င်းကောရ� အကောပ်် ဆု��ရ�ာ�ကောသုာ
အ���ု�ဆ�်များ�ာ�မြဖွဲ့စာ်ကောပ်် ကောစာသုည်း််အမြပ်င်် ယံခံင််� တိုု��တို�် ခံဲက်ောသုာ အ�ပ််ခံ��ပ််စာမီျားးများမုျား�ာ���ုလုံးည်း်�ကော�ာင််�၊ 
ပ်ဋိပု်�ခ များ�ီပ်ာွ�များ�ာ� မြဖွဲ့စာ်သုည်း်် စာစာ်တိုပ််၊ ကောတိုာ်လုံးနှိ်ကောရ�အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ� နှငှ််် မြပ်ည်း်သု�ူ�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ� 
အများ�ာ�အမြပ်ာ� ကောပ််ထိ�ွ်လုံးာကောစာသုည်း်အထိ ုသု�်ကောရာ�်များမုျားာှ မြပ်င််�ထိနိ်သုည်း်။      ယံခံ� ကောရ�သုာ�တိုင််မြပ် သုည်း်် 
စာာတိုများ်�သုည်း် ၂၀၂၁ စာစာ်တိုပ််အာဏာာသုမုျား်�များ ုနှှင််် တိုစာ်တို�ုင််�မြပ်ည်း်လုံးး�� ကောတိုာ်လုံးနှိ်မြခံင််�၏  အ���ု�ဆ�်များ�ာ�
အကောနိမြဖွဲ့င််် မြများနိ်များာနှ�ုင််င်း ကောတိုာင််ပ်ု�င််�အစာနွိ်တိုွင်် ရှုသုည်း်် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုွင််�ရှု သုဘာာဝသုယံးဇာာတို
ဆ�ုင််ရာ စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ်် များ�ုဏ္ဍအကောပ်် အ���ု�သု�်ကောရာ�်များမုျား�ာ���ု ကောလုံးလ်ုံးာဆနိ်�စာစာ် ထိာ�မြခံင််�မြဖွဲ့စာ်ပ်ါသုည်း်။ 

တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီသုည်း် မြများနိ်များာနှ�ုင််င်းတိုငွ််မြဖွဲ့စာ်ပ်ာွ�ကောသုာ သုဘာာဝသုယံးဇာာတို ဆ�ုင််ရာ ပ်ဋိပု်�ခများ�ာ�
��ု ဥ်းပ်များာအကောနိမြဖွဲ့င််် ကောဖွဲ့ာ်ညွနှိ်�ကောနိသု�ဲသ်ု�ု်ရှုသုည်း်။ တိုနိသုာာရတီို�ုင််� ကောဒါသုကြီး��ီသုည်း် အကောရ�ှကောတိုာင်် အာရတှိုငွ််  
ကြွ�ယွံ်ဝကောသုာ သုယံးဇာာတို အရင််�အမြများစာ်များ�ာ� မြဖွဲ့စာ်သုည်း်် ��ယံ်မြပ်နိ််ကောသုာ အပြိုများဲစာမုျား်�သုစာ်ကောတိုာကြီး��ီများ�ာ�အပ်ါအဝင်် 
ကောဒါသုတိုငွ််�သုတိုု� ရုံးု�င််�များ�ာ�၊ ကောရ� အရင််�အမြများစာ်များ�ာ�၊ ကော��ာ�်များ�ီကောသု�ွ နှငှ််် တိုွင််�ထိ�ွ် ဓါါတို်ကောင်�ွ တိုငွ််�များ�ာ�စာာွ ရှု
သုည်း်် သုတိုု�သု�ု�်ဟာ�ပ်င်် ကောခံ်ဆု�နှ�ုင််သုည်း်် ကောဒါသုမြဖွဲ့စာ်ပ်ါသုည်း်။ ထို�ကောဒါသုသုည်း် စာမီျားးခံနိ််ခံွဲများ ုအာ�နိည်း်�ကောသုာ မြများနိ်များာ 
အစာ�ု�ရနှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်၊ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် တို�ု်၏ နှစှာ်ဘာ�်အ�ပ််ခံ��ပ််များကုောအာ�်တိုငွ််ရှုသုမြဖွဲ့င််် 
နှစှာ်ကောပ်ါင််� (၇၀) ကော��ာ် ပ်ဋိပု်�ခနှှင််် အပ်စာ်အခံတို်ရပ််စာဲကောရ� စာသုည်း််မြဖွဲ့စာ်စာဉ််များ�ာ��ု� ကောတို�ွကြံ�း�ရသုည်း်် ကောဒါသုလုံးည်း်�
မြဖွဲ့စာ်ကောပ် သုည်း်။  

ဒါမီျား�ု�ကောရစာနီှှင််် လုံးတွို်လုံးပ််ကောသုာ အကောတို�ွအကောခံ် (လုံးစာ်ဘာရယံ်ဝါဒါ) စာတိုင််ထိနွိ်��ာ�သုည်း်် ၂၀၁၂ ခံ�နှစှာ် အပ်စာ်
အခံတို်ရပ််စာဲကောရ� ကောနိာ�်ပ်ု�င််�အခံ�နုိ်များ�ာ�တိုွင်် သုဘာာဝ သုယံးဇာာတို ဆ�ုင််ရာ အမြများတို်ထိ�တို် ဖွဲ့��်ဆ�ီခံးရများမုျား�ာ� 
သုသုုသုုာသုာ ခံးစာာ�ခံဲ်ရပ်ါသုည်း်။ ဆအီ�နိ်� စာ�ု�်ပ်��ု�ကောရ� တိုု��ခံ�ဲ�များအုကောနိမြဖွဲ့င််် ကောမြများဧရယုံာ (၁.၉) သုနိ်� ဧ� ကော��ာ် 
(၇၆၈,၉၀၂ ဟာ�်တိုာ)၊ ကြီး��ီများာ���ယံ်မြပ်နိ််ကောသုာ တိုငွ််�ထိ�ွ်များ�ုင််�ခံွဲများ/ုသုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်များမုျား�ာ�၊ စာ�်များဇုာ�နိ်နှှင််် စာမွျား်�အင််
ဆ�ုင််ရာ အကောဆာ�်အအး�တိုည်း်ကောဆာ�်တိုု��ခံ�ဲ�များစုာမီျားး�နုိ်�များ�ာ� လုံး�ပ််ကောဆာင််  ရနိ်လုံး�ာထိာ�မြခံင််�ခံး ခံဲရ်သုည်း်။1 
ထိ�ု သုဘာာဝသုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံသူုး��စာွဲများမုျား�ာ�၏ ကောနိာ�်ဆ�်တိုွဲဆ�ု����ု�များ�ာ�မြဖွဲ့စာ်ကောသုာ ကောဒါသုခံး မြပ်ည်း်သုလူုံးထူိ�
များ�ာ�သုည်း် ကောမြများယံာများ�ာ� သုမုျား်�ဆည်း်�ခံးရများ၊ု သုစာ်ကောတိုာမြပ်နိ်�တို�ီများနုှှင််် သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င်် ထိခုံ�ု�်များမုျား�ာ�၏ ဒါဏာ်
��ု အလုံးူ�အလုံးဲခံး��ရသုည်း်။ ထို�နိည်း်�တို ူလုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ� အာ�ကော�ာင််�လုံးာများသုုည်း် လုံး�်နိ�်�ု�င်် 
ပ်ဋိပု်�ခ မြဖွဲ့စာ်စာဉ််များ�ာ��ု� ကောလုံး�ာ�်�လုံးာကောစာပြိုပ်�ီ ကောဒါသုတိုငွ််� လုံးထူိ�ပ်ါဝင််ကောသုာ ကောမြများယံာစာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များစုာနိစာ်မြဖွဲ့င််် ၎င််�
တို�ု်၏ ကောမြများယံာများ�ာ��ု� မြပ်နိ်လုံးည်း် ထိနုိ်�သုုများ်�နှ�ုင််ရနိ်အလုံး�ု်င်ှာ တိုင််မြပ်ကောတိုာင််�ဆု�လုံးာ နှ�ုင််ခံဲ�်�သုည်း်။2  

သု�ု်ကောသုာ်လုံးည်း်� ၂၀၂၁ စာစာ်တိုပ််အာဏာာသုမုျား်�များ ုသုည်း် တိုနိသုာာရတီို�ုင််� ကောဒါသု တိုစာ်ခံ�လုံးး��၏ အကောမြခံအကောနိများ�ာ�

1 Woods, K. 2015. Commercial agriculture expansion in Myanmar: links to deforestation, conversion timber and land 
conflicts. Forest Trends. Accessed at: https://www.forest-trends.org/wpcontent/uploads/2015/03/Conversion_Tim-
ber_in_Myanmar_Exec_Summary-1.pdf 
2 TRIPNET., 2016. We will manage our own resources: Karen indigenous people in Kamoethway demonstrate the 
importance of local solutions and community driven conservation. Accessed at: https://www.iccaconsortium.org/
wpcontent/uploads/2018/05/We_Will_Manage_Our_Own_Natural_Resources_-_English.pdf 



စာ - 3

ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

��ု ကောမြပ်ာင််�လုံးဲကောစာခံဲသ်ုည်း်။ လုံးနွိ်ခံဲ်ကောသုာ ဆယံ်စာ�နှစှာ်အတိုွင််� ရရှုခံးစာာ�ခံဲ်ရကောသုာ နှ�ုင််င်းသုာ�အခံငွ်််အကောရ�များ�ာ�
ဆး��ရုံးး�ု�ာ အသုစာ်ကောသုာ လုံး�်နိ�်�ု�င််အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�နှငှ််် စာင််ပြိုပ်�ုင််အ�ပ််ခံ��ပ််များမုျား�ာ� ကောပ််ထိ�ွ်လုံးာပြိုပ်�ီ ကောဒါသု
တိုငွ််� မြပ်ည်း်တိုငွ််�စာစာ်များ�ာ�လုံးည်း်� ကောပ််ကောပ်ါ�်လုံးာသုည်း်။  ကောမြပ်ာင််�လုံးဲလုံးာကောသုာ အခံင််�အ��င််�သုစာ်တိုငွ်် သုဘာာ
ဝသုယံးဇာာတို ရင််�မြများစာ်များ�ာ�သုည်း် လုံး�်နိ�်�ု�င််အဖွဲ့ွဲ�များ�ာ�အတို�ွ် ဝင််ကောင်ရွရာ အခံငွ်််အလုံးများ်�မြဖွဲ့စာ်လုံးာသု�ဲသ်ု�ု် 
ကောမြများယံာနှငှ််် အသု�်ကောများ�ွဝများ်�ကော��ာင််�မြပ်�ကောသုာ ဌာာကောနိတိုု�င််�ရင််�သုာ�များ�ာ�နှငှ််် ကောဒါသုခံးများ�ာ�အတို�ွ် သုး��စာွဲရနိ် အရင််�
မြများစာ်မြဖွဲ့စာ်လုံးာသုည်း်။ 

အာဏာာသုုများ်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််� သုယံးဇာာတိုများ�ာ�အာ� အမြများတို်ထိ�တို်သုး��စာွဲများမုျား�ာ� ကောဒါသုတိုငွ််�တိုငွ်် ပ်�ုများ�ုကြီး�ီ�ထိာွ�လုံးာ
သုည်း်။ ထိ�ုသု�ု် အကြီး��ီစာာ� စာမီျားး�နုိ်�အကော�ာင််အထိည်း်ကောဖွဲ့ာ်များမုျား�ာ� ကောဒါသုတိုငွ််�များ ှထိ�ွ်ခံာွသုာွ�ကောသုာ်လုံးည်း်�၊ စာစာ်
ကော�ာင််စာနီှှင််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််တို�ု်၏ အကောသု�စာာ�နှငှ််် အလုံးတို်စာာ� သုတိုု�တို�ူ
ကောဖွဲ့ာ်ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� ပ်�ုများ�ုခံ�ဲ�ထိငွ််လုံး�ပ််��ုင််လုံးာသုည်း်။ 

ထိ�ုသု�ု် တို�ု�ပ်ာွ���ယံ်မြပ်နိ််လုံးာများ ုမြဖွဲ့စာ်ကောစာသုည်း််အကော��ာင််�အရာများ�ာ�များာှ ၁) ပ်ဋိပု်�ခ အရင််�မြပ်�ပြိုပ်�ီ �ာ�ယွံ်ကောရ�
ဆ�ုင််ရာ သုး��စာွဲများမုျား�ာ�အတိုွ�် စာစာ်ကော�ာင််စာနီှှင််် - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် ခံ�ဲ�ထိငွ််လုံးာကောသုာ စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� 
များ�ာ�မြပ်ာ�လုံးာမြခံင််�၊ ၂) လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၏ နှ�ုင််င်းသုာ�အခံငွ်််အကောရ� ပြိုပ်�ု��ပ်��်စာ�ီမြခံင််�နှှင််် အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�
စာည်း်�များ�ဉ််�များ�ာ� ပ်��်စာ�ီမြခံင််�ကော��ာင််် မြဖွဲ့စာ်လုံးာကောသုာ ထိနုိ်�ခံ��ပ််များမုျားဲ် အမြများတို်ထိ�တို်သုး��စာွဲများမုျား�ာ�၊ ၃) ဆင််�ရဲများ ုပ်�ုများ�ုမြများင်််
များာ�လုံးာမြခံင််�သုည်း်လုံးည်း်� အလုံး�ပ််သုများာ�များ�ာ��ု� သုတိုု�တိုူ�ကောဖွဲ့ာ်ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�သုု�် တိုနွိ်�ပ်�ု်မြခံင််� နှငှ််် ၄) သုတိုု�နှငှ််် 
ကောရ� တိုနိ်�ဖွဲ့�ု� မြများင်််တို�်လုံးာမြခံင််�ကော��ာင််် သုယံးဇာာတိုများ�ာ���ု ပ်�ုများ�ုတို�ူကောဖွဲ့ာ်လုံး�ပ််��ုင််လုံးာမြခံင််� စာသုည်း်တိုု�်မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ 
ထိ�ု်အမြပ်င်် အ�နိ််အသုတို်မြဖွဲ့င်််သုာ မြဖွဲ့စာ်ပ်ာွ�ကောနိသုည်း်် စာစာ်ကောရ�ဆု�င််ရာပ်တွို်တို�ု�်များမုျား�ာ�နှှင််် ပ်ဋိပု်�ခ များ�ာ�များာှလုံးည်း်� 
ထိ�ုစာစာ်ကော�ာင််စာနီှှင််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် တို�ု်အ��ာ�တိုငွ််ရှုကောသုာ အခံနွိ်ကောတိုာ်ကောင် ွ
ကော�ာ�်ခံးမြခံင််� ဘား� အ���ု�အမြများတို်နှငှ်််လုံးည်း်� သု�်ဆု�င််ကောနိသုည်း်။  ပြိုများတုို်ဆုပ််�များ်�နှှင််် နိယံ်စာပ််ကောဒါသုတိုငွ်် �ွနိ်�
သုစာ်များ�ာ�နှငှ််် သုတိုု�ရုံး�ုင််�များ�ာ��ု� များကောလုံး�ရာှ�၊ ထိ�ုင််� နှငှ််် တိုရုံး�တို်နှ�ုင််င်းများ�ာ�သုု�် တိုင််ပ်�ု်ကောရာင််�ခံ�သုည်း်။ ထို�သုယံးဇာာတို
များ�ာ� နှ�ုင််င်းတို�ာကော����ွ်သု�ု် များည်း်သု�ု် ကောရာ�်ရှသုုည်း်��ု ရငှ််�ရငှ််�လုံးင််�လုံးင််� များသုနုှ�ုင််ကောသုာ်လုံးည်း်� စာစာ်ကော�ာင််စာီ
သုည်း် �ွနိ်�သုစာ် အကောများရ�ုနိ်ကောဒါ်လုံးာ သုနိ်� (၁၉၀) ကော��ာ် ကောရာင််�ခံ�ခံဲရ်ာ အကောများရ�ုနိ်ကောဒါ်လုံးာ (၃၁) သုနိ်� �ု�များ ူ
�ွနိ်�သုစာ် တိုရာ�များဝင််ပ်တုို်ပ်င််ထိာ�သုည်း်် နှ�ုင််င်းများ�ာ�သုု�် တိုင််ပ်�ု်ကောရာင််�ခံ�ခံဲက်ော��ာင််�ကောတို�ွရှုရသုည်း်။3  

သုယံးဇာာတိုဆ�ုင််ရာ အမြများတို်ထိ�တို်ဖွဲ့��်ဆ�ီခံးရများမုျား�ာ�၏  အဓါ�ုအကော��ာင််�အရင််�များာှ စာီများးအ�ပ််ခံ��ပ််များ ုပြိုပ်�ုလုံးဲပ်��်စာ�ီ
မြခံင််�ကော��ာင်််ဟာ� ဆ�ုရများည်း်မြဖွဲ့စာ်သု�ဲသ်ု�ု်  တိုနိသုာာရီ တို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုွင််� သုဘာာဝသုယံးဇာာတိုအရင််�အမြများစာ်
များ�ာ� စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များ ုဆ�ု�ရ�ာ�ပ်��်စာ�ီလုံးာကောနိမြခံင််�သုည်း်လုံးည်း်� နှု�င််င်းသုာ�အခံငွ်််အကောရ� ကောလုံး�ာပ််ါ�လုံးာမြခံင််�နှငှ််် စာပ််ဆ�ုင််
ကောနိသုည်း်။ ကောဒါသုခံးလုံးထူိ�များ�ာ�သုည်း် ကောရအရင််�အမြများစာ်များ�ာ� ကောသုာ�်သုး��ရနိ် များသုင်််ကောတိုာ်သုည်း်အထိ ုည်းစာ်ည်းများ်�
လုံးာမြခံင််�နှငှ််် စာ�ု�်ပ်��ု�ကောမြများများ�ာ� ပ်��်စာ�ီလုံးာမြခံင််� စာသုည်း်် များကော��နိပ််များမုျား�ာ���ု ထိ�တို်ကောဖွဲ့ာ်မြပ်လုံးာ��သုည်း်။ သုတိုု�
တို�ူကောဖွဲ့ာ်များမုျား�ာ� လုံး�ပ််ကောဆာင််ခံဲက်ောသုာ ကောမြများများ��်နှာှမြပ်င််များ�ာ�သုည်း် မြပ်နိ်လုံးည်း်��စာာ�မြခံင််� များရှမုြခံင််�ကောသုာကော��ာင်််  
ကောမြခံာ�်ကောသု�ွကောသုာကောတိုာင််�တိုး��များ�ာ� မြဖွဲ့စာ်လုံးာကောနိသုည်း်�ု� အင််တိုာဗ�း� ကောမြဖွဲ့ဆု�သုတူိုစာ်ဦး�� “လုံးများ��်နှာှမြပ်င်် 
�ဲသ်ု�ု်ပ်င််” မြဖွဲ့စာ်ကောနိသုည်း်ဟာ� တိုင််စာာ�ပ်း�ကောဖွဲ့ာ်သုာွ�ခံဲ်သုည်း်။ 

တို�ု�ပ်ာွ�လုံးာကောသုာ ပ်ဋိပု်�ခများ�ာ�နှငှ််် အာဏာာရငှ််ဆနိ်စာွာ ထိနုိ်�ခံ��ပ််များမုျား�ာ�ကော��ာင််် သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််နှငှ််် ကောမြများယံာ
အကောရ� �ာ�ယွံ်လုံး�ပ််ကောဆာင််သု ူများ�ာ�အတို�ွ် အခံ�်အခံဲများ�ာ�မြဖွဲ့စာ်လုံးာသုည်း်။ ကောဒါသုခံးလုံးထူိ�များ�ာ�နှငှ််် ကောဒါသု
အကောမြခံမြပ်� အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် ယံခံင််� သုဘာာဝသုယံးဇာာတို အရင််�အမြများစာ်များ�ာ� စာမီျားးခံနိ််ခံွဲများမုျား�ာ�တိုငွ်် အဓါ�ု
အခံနိ်��ဏ္ဍများ ှလုံး�ပ််ကောဆာင််ခံဲက်ောသုာ်လုံးည်း်� အာဏာာပ်ု�င််အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၏ အမြပ်စာ်ကောပ်�လုံးာများ�ု�ု ကော��ာ�်ရ�း�လုံးာ
��သုည်း်။ ထို�်ကော��ာင််် ကောဒါသုခံးလုံးထူိ�များ�ာ� သုစာ်ကောတိုာစာမီျားးများ ုလုံး�ပ််င်နိ်�စာဉ်် လုံး�ပ််ကောဆာင််များမုျား�ာ� ကောလုံး�ာန်ိည်း်�၊ ရပ််တိုနိ််
လုံးာ��ပြိုပ်�ီ များမုျားတုို�ု် ရပ််ရ�ာတိုငွ််���များပဏာ ီနှငှ််် အာဏာာပ်�ုင််အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၏ လုံး�ပ််ကောဆာင််များမုျား�ာ�အကောပ်် များကော��နိပ်် 

3 Forest Trends. 2022. Myanmar’s Timber Trade One Year Since the Coup. Accessed at: https://www.foresttrends.org/
wp-content/uploads/2022/03/Forest-Trends_Myanmars-Timber-Trade-One-Year-Since-the-Coup.pdf 



စာ - 4

ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

ခံ��်များ�ာ�ရှကုောသုာ်လုံးည်း်� တိုင််မြပ်ရနိ်ခံ�်ခံဲလုံးာ��သုည်း်။ ထို�်နိည်း်�တိုူ ရပ််ရ�ာအကောမြခံမြပ်�အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၏ သုဘာာဝ
နိယံ်ကောမြများများ�ာ��ု�  ��ုယံ်တို�ုင််စာမီျားးခံနိ််ခံွဲ ထိနုိ်�ကော��ာင််�ကောနိမြခံင််�များ�ာ��ု� �ညူ်းကီောဆာ�်ရ��်ကောပ်�ကောသုာ အရပ််ဖွဲ့�်အဖွဲ့ွဲ�
အစာည်း်�များ�ာ�များာှလုံးည်း်� ကြီး��ီများာ�ကောသုာ စာနုိ်ကောခံ်များမုျား�ာ�နှှင််် ကြံ�း�ကောတို�ွရပြိုပ်�ီ များ�ာ�ကောသုာအာ�မြဖွဲ့င််် လုံး့�ု�ဝ�ှ်စာာွ လုံး�ပ််��ုင််
ကောဆာင််ရ��်သုည်း်် အကောမြခံအကောနိများ�ာ�သုု�် ဆ�ု�်ကောရာ�်လုံးာ��သုည်း်။ ပ်ု�ဆ�ုရ�ာ�လုံးာကောသုာ အကောမြခံအကောနိများ�ာ�သုည်း် 
သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််ဆု�င််ရာ �ာ�ယွံ်ကောစာာင်််ကောရာှ�်သုမူျား�ာ�များ ှ ��များပဏာမီျား�ာ�နှှင််် လုံး�်နိ�်�ု�င််အဖွဲ့ွဲ�များ�ာ�၏ 
သုဘာာဝ သုယံးဇာာတို အရင််�အမြများစာ်များ�ာ��ု� အကောရ�ယံမူြခံင််�များ ှ�င််�လုံးတွို်ခံွင်််ရသု�ဲသ်ု�ု် လုံးတွို်လုံးပ််စာာွ ထိ�တို်ယံူ
သုး��စာွဲ အမြများတို်ထိ�တို်ကောနိများအုကောပ်် တိုာ�ဆ�ီနှ�ုင််စာမွျား်�များရှကုောတိုာသ်ု�ဲသ်ု�ု် မြပ်နိ်လုံးည်း်��စာာ�ရနိ်ပ်င်် များစာမွျား်�နှ�ုင််ကောတိုာသ်ုည်း်် 
ပ်တို်ဝနိ်���င််ပ်��်စာ�ီများု��ုလုံးည်း်� မြဖွဲ့စာ်ကောပ််ကောစာသုည်း်။ 

တိုနိသုာာရတီို�ုင််�တိုငွ်် စာစာ်တိုပ်် အာဏာာသုမုျား်�မြခံင််�နှငှ််် ခံ�ခံးတို�ု�်ခံ�ု�်မြခံင််�များ�ာ�၏ အ���ု�ဆ�်ကော��ာင််် သုဘာာဝ
သုယံးဇာာတိုအရင််�အမြများစာ် စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များအုကောမြခံအကောနိ ယံု�ယံငွ််�လုံးာသုည်း်�ု� တိုစာ်နှ�ုင််င်းလုံးး��အတို�ုင််�အတိုာတိုငွ်် ကောတို�ွ
နှ�ုင််ပ်ါသုည်း်။ စာစာ်ကော�ာင််စာနီှှင်််  အသုစာ်ကောပ််ထိ�ွ်လုံးာကောသုာ ကောဒါသု�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ� (LDF) အ��ာ� ပ်ဋိပု်�ခ
များ�ာ� မြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာမြခံင််�တိုု�်နှှင််် တိုစာ်ပြိုပ်�ုင််တိုည်း်� �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်သုည်း် လုံး�်နိ�်ခံဲ
ယံများ်� လုံး�ုအပ််များမုျား�ာ�လုံးာမြခံင််�ကော��ာင််် သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်မြခံင််�နှငှ််် သုစာ်ထိ�တို်လုံး�ပ််များမုျား�ာ� ခံ�ဲ�ထိငွ််လုံး�ပ််��ုင််လုံးာသုည်း်
��ု ကောတို�ွရသုည်း်။ များတိုည်း်ပြိုင်မုျား်ကောသု�ကောသုာ�ာလုံးအတိုငွ််� သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� တိုု��ခံ�ဲ�လုံး�ပ််��ုင််လုံးာ
မြခံင််�တိုု�်ကော��ာင််် ဆ�ု�ရ�ာ�ကောသုာ သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််ဆု�င််ရာ ထိခုံ�ု�်များမုျား�ာ�မြဖွဲ့စာ်သုည်း်် သုစာ်ကောတိုာမြပ်�နိ်�တို�ီမြခံင််�၊ 
ကောရအရင််�အမြများစာ်များ�ာ� ည်းစာ်ည်းများ်�လုံးာမြခံင််�နှငှ််် စာ�ု�်ပ်��ု�ကောမြများများ�ာ� ပ်��်စာ�ီလုံးာမြခံင််�များ�ာ� အတိုု�င််�အဆများဲ် မြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာ
ကောစာသုည်း်။ �ခံ�င််နှငှ််် စာစာ်��ုင််� များ ှစာာတိုများ်�တိုင််မြပ်ခံ��်များ�ာ�သုည်း် တိုညူ်းကီောသုာထိခုံ�ု�်များမုျား�ာ���ု ကောဖွဲ့ာ်မြပ်ကောနိပြိုပ်�ီ စာစာ်
ကော�ာင််စာနီှှင််် တို�ုင််�ရင််�သုာ�လုံး�်နိ�်�ု�င်် ကောတိုာ်လုံးနှိ်ကောရ�အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၏ သုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲကောနိ
မြခံင််�၊ လုံးယံ်သုများာ�များ�ာ�နှငှ််် ကောရ��ကောမြပ်ာင််�ဒါ��ခသုည်း်များ�ာ�သုည်း် သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�တိုငွ်် ဝများ်�စာာရာှကောဖွဲ့ကွောရ�
အတို�ွ် ဝင််ကောရာ�်လုံး�ပ််��ုင််မြခံင််� စာသုမြဖွဲ့င်််ကောတို�ွမြများင််နှ�ုင််သုည်း်။4

သုဘာာဝသုယံးဇာာတိုအရင််�အမြများစာ်များ�ာ�သုည်း် မြများနိ်များာနှု�င််င်း၏ နှ�ုင််င်းကောရ�ကောဘာာဂုံးကောဗဒါဆု�င််ရာ မြဖွဲ့စာ်စာဉ််�ု� ပ်း�ကောဖွဲ့်
ရာတိုငွ်် အကောရ�ကြီး��ီကောသုာ အခံနိ်��ဏ္ဍအမြဖွဲ့စာ် ပ်ါဝင််ပ်ါသုည်း်။ နှု�င််င်း၏ ၇၀% ကော��ာ်ကောသုာ မြပ်ည်း်သုမူျား�ာ�အတို�ွ်5 
စာ�ု�်ပ်��ု�ကောမြများများ�ာ�၊ သုစာ်ကောတိုာများ�ာ�၊ စာများ်�ကောခံ�ာင််�များ�ာ�နှငှ််် မြများစာ်ကောခံ�ာင််�များ�ာ�သုည်း် ကြွ�ယွံ်ဝကောသုာ အသု�်ကောများ�ွဝများ်�
ကော��ာင််�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�၊ အစာာ�အကောသုာ�်ဖွဲ့လူုံးး�များနုှှင််် ရုံး�ု�ရာဓါကောလုံးမ်ျား�ာ� မြဖွဲ့စာ်ထိနွိ်�လုံးာကောစာပြိုပ်�ီ လုံးး�ကောလုံးာ�်ကောသုာ ဝင််ကောင်ွ
ရာှကောဖွဲ့မွျားမုျား�ာ�အတိုွ�် လုံး�ုအပ််ခံ��်များ�ာ��ု� ��ုယံ်စာာ�မြပ်�သုည်း်။ အကောရ�ကြီး��ီကောသုာ အခံ��်တိုစာ်ခံ��်များာှ မြပ်ည်း်တိုငွ််� 
နှငှ််် နှ�ုင််င်းတို�ာ အသုု�င််�အဝနိ်�များ�ာ�၏ သုဘာာဝ သုယံးဇာာတိုနှငှ််် သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််ဆု�င််ရာ မြဖွဲ့စာ်စာဉ််များ�ာ�အကောပ်် 
စာတုို်ဝင််စာာ� လုံး�ပ််ကောဆာင််များမုျား�ာ�များာှ ယံကောနိ်ထိ�်တို�ုင်် နိည်း်�ပ်ါ�ကောနိကောသု�သုည်း်ဟာ�ဆ�ုရများည်း်။ ဤစာာတိုများ်� တိုင််မြပ်ခံ��်
တိုငွ်် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုငွ််� သုဘာာဝသုယံးဇာာတို စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များနုှှင််် များများှနိ်များ�နိ် ထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲများတုို�ု်နှှင််် 
သု�်ဆ�ုင််သုည်း်် လုံး�ုအပ််ကောသုာ အကောသု�စာတုို်အခံ��်အလုံး�်များ�ာ��ု� ကောဖွဲ့ာ်မြပ်ပ်ါသုည်း်။

4 Global Witness. 2022. Myanmar’s poisoned hills. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/natural-re-
source-governance/myanmars-poisoned-mountains/ 
5 FAO.2022. Myanmar Response Overview 2022. Available at: https://www.fao.org/3/cc0700en/cc0700en.pdf 



စာ - 5

ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

နုေါနး�

သုယံးဇာာတိုအရင််�အမြများစာ်များ�ာ�သုည်း် မြများနိ်များာနှု�င််င်း၏ စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�အတို�ွ် အကောရ�ကြီး��ီဆး��ကောသုာ အစာတုို်အပ်�ုင််�တိုစာ်ခံ�
မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ များ�ာ�မြပ်ာ�ကောသုာ ကောရနိးနှငှ််် သုဘာာဝ ဓါါတို်ကောင်�ွများ�ာ�၊ ကော��ာ�်စာမုျား်�၊ သုစာ်များာ၊ ပ်ယံင််�၊ ကော��ာ�်များ��်ရတိုနိာ
များ�ာ�၊ ကောရ�၊ ကော��ာ�်များ�ီကောသု�ွ၊ သုးနှငှ််် ကောမြများရာှ�သုတိုု� စာသုည်း်တို�ု်သုည်း် မြများနိ်များာစ်ာီ�ပ်ာွ�ကောရ� မြပ်ည်း်တိုငွ််�အသုာ�တိုင်် 
ထိ�တို်လုံး�ပ််များတုိုနိ်ဖွဲ့�ု�၏ (၆%) ကော��ာ်၊ နှု�င််င်းအခံနွိ်ဘာဏ္ဍာကောင်၏ွ (၂၃.၆%)၊ နှု�င််င်းတိုင််ပ်ု�်��နိ်၏ (၃၈.၅%) နှငှ််် 
အမြခံာ� ကြီး��ီများာ�ကောသုာ ကော����ွ်စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�တိုငွ််လုံးည်း်� ပ်ါဝင််ပ်ါသုည်း်။6 သုယံးဇာာတို အရင််�အမြများစာ်များ�ာ� သုည်း် 
စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�၏ အကောရ�ပ်ါများ ုမြဖွဲ့စာ်သုည်း်နှငှ်််အည်း ီမြများနိ်များာနှ�ုင််င်း၏ လုံးမူျားကုောရ�၊ နှ�ုင််င်းကောရ�နှငှ််် နှစှာ်ကောပ်ါင််� (၇၀) ကော��ာ်��ာ 
လုံး�်နိ�်��ုင်် ပ်ဋိပု်�ခတိုု�် မြဖွဲ့င််် တို�ု�်ရုံး�ု�်ဆ�်နှယွံ်ကောနိပ်ါသုည်း်။  

ဒါမီျား�ု�ကောရစာနီိဲ် လုံးွတို်လုံးပ််ကောသုာ အကောတို�ွအကောခံ် (လုံးစာ်ဘာရယံ်ဝါဒါ) ထိနွိ်��ာ�များစုာတိုင််သုည်း်် ဆယံ်စာ�နှစှာ်တိုငွ်် 
(၂၀၁၁ - ၂၀၂၁) မြများနိ်များာ ်သုယံးဇာာတိုဆ�ုင််ရာလုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� ကြီး��ီများာ�ကောသုာကောမြပ်ာင််�လုံးဲများနုှှင််် ကောတို�ွကြံ�း�ရသုည်း်။ မြများနိ်
များာ ်သုယံးဇာာတိုဆ�ုင််ရာလုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�နှငှ်််  စာမီျားးခံနိ််ခံွဲများုဆ�ုင််ရာ�စုာစရပ််များ�ာ�တိုငွ်် လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ� ဝင််ကောရာ�်
စာ�ွ်ဖွဲ့�်များမုျား�ာ�၊ ပ်ါဝင််ခံငွ်််များ�ာ� တို�ု�တို�်လုံးာမြခံင််�� ယံခံင်် ပ်ငွ််�လုံးင််�မြများင််သုာများမုျားရှုမြခံင််�နှငှ််် အ��င်််ပ်��် မြခံစာာ�များု
များ�ာ� ရှုကောနိသုည်း််အကောနိအထိာ�များသှုည်း် ပ်ငွ်််လုံးင််�မြများင််သုာများရုှုလုံးာကောစာရနိ် အတို�ုင််�အတိုာတိုစာ်ခံ�အထိ ုလုံး�ပ််ကောဆာင််နှ�ုင််
ခံဲ်သုည်း်။7 ထိ�ု်အကောမြခံအကောနိတိုငွ်် နှ�ုင််င်းတို�ာ ��များပဏာမီျား�ာ�သုည်း် သုယံးဇာာတိုဆ�ုင််ရာ လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�တိုငွ်် ရင််�နှှီ�မြများ�ပ််
နှးှလုံးာ��သုည်း်။ တိုု��တို�်များတုိုခံ��ု� ရှုခံဲ်ကောသုာ်လုံးည်း်� ကောမြများယံာကော����ွ်များ�ာ��ု� လုံးတွို်လုံးပ််များကုောပ်�မြခံင််�၊ မြပ်ည်း်တိုငွ််�
နှငှ််် နှ�ုင််င်းတို�ာအကောမြခံမြပ်� ကောမြများယံာရင််�နှှ�ီမြများ�ပ််နှးှများမုျား�ာ�မြပ်ာ�လုံးာမြခံင််� စာသုည်း်တိုု�်သုည်း် တို�ု�တို�်များမုျား�ာ�အမြဖွဲ့စာ် ကောတို�ွ
မြများင််ရကောသုာ်လုံးည်း်� အထိ�ူသုမြဖွဲ့င််် ဆယံ်စာ�နှစှာ်များ�ာ�စာာွ��ာ မြပ်ည်း်တိုငွ််�စာစာ် မြဖွဲ့စာ်ပ်ာွ�ခံဲ်သုည်း်် အပ်စာ်အခံတို်ရပ််စာဲကောရ�
ကောဒါသုများ�ာ�တိုငွ်် ကောမြများယံာဆး��ရုံးး�ုများ ုပ်း�စားအသုစာ်များ�ာ�မြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာသုည်း်�ု�ကောတို�ွရသုည်း်။8 ဤ သုယံးဇာာတိုဆ�ုင််ရာ
လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�သုည်း် နှ�ုင််င်း၏ စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�ဖွဲ့ွး�ပြိုဖွဲ့�ု�တို�ု�တို�်များ၊ု လုံး�်နိ�်��ုင်် ပ်ဋိပု်�ခများ�ာ�နှငှ််် နှှီ�နှယွံ်ကောနိသုည်း်။ မြများနိ်များာ်
စာစာ်တိုပ််သုည်း် ကောမြများယံာနှငှ််် သုယံးဇာာတို အရင််�အမြများစာ်ဆု�င််ရာလုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ��ု� လုံး�်နိ�်��ုင််အဖွဲ့ွဲ�များ�ာ�အာ� ကောပ်�ပြိုပ်�ီ 
မြပ်ည်း်တိုငွ််�နှငှ််် နှ�ုင််င်းတို�ာ ရင််�နှှ�ီမြများ�ပ််နှးှများမုျား�ာ� ကောဒါသုတိုငွ််�သု�ု် ဝင််ကောရာ�်လုံးာကောစာရနိ် ကောဆာင််ရ��်ခံဲမ်ြခံင််�ကော��ာင်််
မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ 

မြများနိ်များာနှ�ုင််င်း ကောတိုာင််ပ်ု�င််�အစာနွိ်တိုွင််ရှုသုည်း်် တိုနိသုာာရတီို�ုင််� ကောဒါသုကြီး��ီသုည်း် သုဘာာဝ သုယံးဇာာတိုဆ�ုင််ရာ ပ်ဋိပု်�ခ
ပ်း�ဥ်းပ်များာများ�ာ�ရှသုုည်း်် ကောဒါသုမြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ ထို�ကောဒါသုတိုငွ်် ကြွ�ယွံ်ဝကောသုာ သုယံးဇာာတိုအရင််�အမြများစာ်များ�ာ�မြဖွဲ့စာ်သုည်း်် သုစာ်
များ�ာ�၊ ကော��ာ�်များ��်ရတိုနိာများ�ာ�၊ ကောရ�နှှင််် ပ်�လုံးဲများ�ာ�၊ ကော��ာ�်များ�ီကောသု�ွ၊ သုးသုတိုု� နှှင််် သုတိုု�ရုံး�ုင််�များ�ာ�၊ သုဘာာ
ဝ ဓါါတို်ကောင်�ွများ�ာ�အမြပ်င်် မြများနိ်များာစာစာ်တိုပ််နှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး��အဖွဲ့ွဲ���ာ� အပ်စာ်အခံတို် ရပ််စာဲကောရ�နှငှ််် 
ပ်ဋိပု်�ခများ�ာ� နှစှာ်ကောပ်ါင််� (၇၀) ကော��ာ်��ာတိုည်း်ရှခုံဲ်သုည်း်။  

အပ်စာ်အခံတို်ရပ််စာဲကောရ��ာလုံး (၂၀၁၁-၂၀၂၁) အတိုငွ််�တိုငွ်် ကောမြများယံာနှငှ််် သုယံးဇာာတိုအကောမြခံမြပ်� ရင််�နှှီ�မြများ�ပ််နှးှ
များမုျား�ာ� မြဖွဲ့စာ်သုည်း်် ဆအီ�နိ်�စာ�ု�်ပ်��ု�ကောရ� တိုု��ခံ�ဲ�များအုကောနိမြဖွဲ့င််် ကြီး��ီများာ���ယံ်မြပ်နိ််ကောသုာ အကောမြခံခံးအကောဆာ�်အအး� 
တိုည်း်ကောဆာ�်များနုှငှ််် သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� လုံး�ပ််ကောဆာင််ခံငွ်််ရလုံးာခံဲသ်ုည်း်။ တိုစာ်ပြိုပ်�ုင််နိ�်တိုည်း်� ထို�ကောဒါသု
တိုငွ်် သုဘာာဝထိနုိ်�သုုများ်�ကောရ�နှငှ််် �ာ�ယွံ်ကောတိုာဧရယုံာများ�ာ� ခံ�ဲ�ထိငွ််သုတို်များတှို်လုံးာများမုျား�ာ���ု ဆင်််�ဲကောဆာင််ရ��်
လုံးာ��သုည်း်။  စာ�ီပ်ာွ�မြဖွဲ့စာ် စာမီျားး�နုိ်�ကြီး�ီ�များ�ာ�နှှင််် �ာ�ယွံ်ထိနုိ်�သုုများ်�ကောရ� လုံး�ပ််င်နိ်�ကြီး�ီ�များ�ာ�သုည်း် များတိုည်း်ပြိုင်မုျား်
ကောသုာ အပ်စာ်အခံတို်ရပ််စာဲကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�အကောပ်် ဖွဲ့အုာ�သု�်ကောရာ�်များ ုများ�ာ�လုံးာသုည်း်နှငှ်််တိုစာ်ပြိုပ်�ုင််နိ�် တိုနိသုာာရ ီ
တို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုငွ််� ကောဒါသုခံးလုံးထူိ�များ�ာ�သုည်း် ကောမြများယံာနှငှ််် သုစာ်ကောတိုာများ�ာ� ဆး��ရုံးး�ုများမုျား�ာ���ု ကြံ�း�ကောတို�ွလုံးာခံဲ်
6 Open Development Myanmar. 2016. Extractive Indistries. Available at: https://opendevelopmentmyanmar.net/top-
ics/extractive-industries/  
7 Vijge, M.J., Metcalfe, R., Wallbott, L. and Oberlack, C., 2019. Transforming institutional quality in resource curse con-
texts: The Extractive Industries Transparency Initiative in Myanmar. Resources policy, 61, pp.200-209. 
8 Suhardiman, D., Kenney-Lazar, M. and Meinzen-Dick, R., 2019. The contested terrain of land governance reform in 
Myanmar. Critical Asian Studies, 51(3), pp.368-385 



စာ - 6

ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

သုည်း်။9 စာစာ်တိုပ််အာဏာာသုုများ်�များပုြိုပ်�ီကောနိာ�် သုဘာာဝသုယံးဇာာတို စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များနုှှင်််သု�်ဆ�ုင််သုည်း်် နှ�ုင််င်းကောရ�
ကောဘာာဂုံးကောဗဒါနှငှ််် သုယံးဇာာတိုထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲသုည်း်် �စုာစများ�ာ�များာှ ထိင််ရာှ�သုည်း််အကောမြပ်ာင််�အလုံးဲ မြဖွဲ့စာ်လုံးာကောလုံးသုည်း်။ 

မြများနိ်များာနှ�ုင််င်းအတိုငွ််�မြပ်�လုံး�ပ််ကောသုာ သု�ကောတိုသုနိစာာတိုများ်�များ�ာ�သုည်း်  မြများနိ်များာစ်ာစာ်တိုပ််နှှင််် လုံး�်နိ�်��ုင််အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�
များ�ာ� တိုာ�မြများစာ်ထိာ�သုည်း်် အကောသု�စာာ�နှငှ််် အလုံးတို်စာာ� သုယံးဇာာတိုတိုူ�ကောဖွဲ့ာ်ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� များ�ာ�မြပ်ာ���ယံ်မြပ်နိ််
လုံးာများ�ု�ု ကောဖွဲ့ာ်မြပ်ကောနိသုည်း်။ အဘာယံ်ကော��ာင်််ဆ�ုကောသုာ် ပ်��်စာ�ီယံ�ုယံငွ််�လုံးာကောသုာ စာည်း်�များ�ဥ်း်�ဥ်းပ်ကောဒါများ�ာ� သုည်း် 
သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််၊ ကောမြများယံာနှငှ််် လုံး�ူအခံငွ်််အကောရ� ခံ��ု�ကောဖွဲ့ာ�်များမုျား�ာ�စာာွ��ု မြဖွဲ့စာ်ကောပ််ကောစာသုည်း််အမြပ်င််သု�်ဆု�င််ရာ
ကောဒါသုတိုငွ််� ကောမြများယံာနှငှ််် သုယံးဇာာတိုများ�ာ���ု ထိနုိ်�သုုများ်��ာ�ယွံ်ကောပ်�သုည်း်် သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င်် ထိနုိ်�သုုများ်�
သုမူျား�ာ�နှှင််် လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�အကောပ်် လုံး�ူအခံငွ်််အကောရ�ခံ��ု�ကောဖွဲ့ာ�်များမုျား�ာ�လုံးည်း်� မြများင်််များာ�လုံးာသုည်း်။10 

ဤစာာတိုများ်�သုည်း် စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီ�ာလုံး နှ�ုင််င်းကောရ�နှငှ််် စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�ဆ�ုင််ရာ ကောမြပ်ာင််�လုံးဲလုံးာများသုုည်း်       
တိုနိသုာာရ ီတို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုငွ််� သုဘာာဝသုယံးဇာာတိုလုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�အကောပ်် အ���ု�သု�်ကောရာ�်များရုှုသုည်း်��ု 
ကောလုံးလ်ုံးာတိုင််မြပ်ထိာ�သုည်း်။ ပ်ထိများပ်ု�င််�တိုငွ်် စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််� ကောမြပ်ာင််�လုံးဲလုံးာကောသုာ စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််
များ၊ု ပ်ဋိပု်�ခနှှင််် လုံးး�ခြုံခံး�ကောရ� နှငှ််် သုယံးဇာာတို အရင််�အမြများစာ်များ�ာ� စာမီျားးခံနိ််ခံွဲများအုခံနိ်��ဏ္ဍတိုွင်် ပ်တို်သု�်ဆ�်နှယွံ်
သုည်း်် အ�ပ််စာ�များ�ာ�အကော��ာင််�၊ ထို�်ကောနိာ�် ဤစာာတိုများ်�သုည်း် ပ်ဋိပု်�ခများ�ာ�နှငှ််် တိုရာ�ဥ်းပ်ကောဒါယံု�ယံငွ််�များ�ု�ာ�များ ှသုဘာာ
ဝသုယံးဇာာတိုအရင််�အမြများစာ်များ�ာ� စာည်း်��များ်�များဲထ်ိ�တို်ယံသူုး��စာွဲများ၊ု စာမီျားးများနုှှင််် ထိ�တို်��နိ်တိုနိ်ဖွဲ့ု���ငွ််�ဆ�်များ�ာ�၏ 
အကောမြခံအကောနိများ�ာ��ု� ကောလုံးလ်ုံးာတိုင််မြပ်ထိာ�သုည်း်။ 

ထိ�ု်မြပ်င်် ဤစာာတိုများ်�သုည်း် စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််� ထိနုိ်�ကော��ာင််�များ�ုင််�များဲက်ောသုာ သုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံူ
သုး��စာွဲများကုော��ာင််် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုငွ််� မြပ်ည်း်သုလူုံးထူိ�များ�ာ�၏ သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််နှငှ််် လုံးမူျားကုောရ�
ထိခုံ�ု�်များမုျား�ာ� တို�ု�ပ်ာွ�ခံးစာာ�လုံးာရမြခံင််�များ�ာ��ု� တိုင််မြပ်ထိာ�သုည်း်။ မြများနိ်များာနှု�င််င်း၏ အမြခံာ�ကောသုာကောဒါသုများ�ာ�တိုငွ်် 
သုဘာာဝသုယံးဇာာတို စာမီျားးခံနိ််ခံွဲများနုိည်း်�လုံးများ်�များ�ာ�နှှင််် အဆ�ုမြပ်�ကောထိာ�်ခံးခံ��်များ�ာ��ု� တိုင််မြပ်ထိာ�ပ်ါသုည်း်။

9 See reports by Tanintharyi civil society organisations – included in bibliography 
10 Global Witness. 2022. Myanmar’s poisoned mountains. Available at: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/
natural-resource-governance/myanmars-poisoned-mountains/   



စာ - 7

ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

���သော�န နည့်း�နာ

ဤစာာတိုများ်�အတို�ွ် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီတိုငွ်် ကောမြများယံာနှငှ််် သုဘာာဝသုယံးဇာာတို ထိနုိ်�သုုများ်�မြခံင််�လုံး�ပ််င်နိ်�
များ�ာ� လုံး�ပ််ကောဆာင််ကောသုာ အရပ််ဖွဲ့�်အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်� (၅) ဖွဲ့ွဲ�နှှင််် ကောတို�ွဆး�ကောဆ�ွကောနှ�ွခံဲ�်�ပ်ါသုည်း်။ ကောဆကွောနှွ�များအုတိုွင််�တိုငွ်် 
သုဘာာဝသုယံးဇာာတို အရင််�အမြများစာ်များ�ာ� စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များနုှှင်််သု�်ဆ�ုင််ကောသုာ အကောရ�ကြီး��ီကောသုာ အကော��ာင််�အရာများ�ာ� 
ပ်ါဝင််ပ်ါသုည်း်။ ထို�်မြပ်င်် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုွင််� တိုစာ်ဦး�ခံ�င််� ကောများ�မြများနိ်�မြခံင််�အတို�ွ် (၉) ဦး�၊ အ�ပ််စာ�လုံး�ု�်
ကောများ�မြများနိ်�မြခံင််�အတို�ွ် (၄) အ�ပ််စာ�တို�ု်��ု လုံးကူောတိုွ�ကောများ�မြများနိ်�ပြိုပ်�ီ တို�်ကြွ�ပွ်ါဝင််သု ူ(၂၃) ဦး�အာ� များု�ဘာ�ုင််�လုံး်ဖွဲ့�နိ်�မြဖွဲ့င််် 
ကောများ�မြများနိ်� ကောဆ�ွကောနှ�ွထိာ�ပ်ါသုည်း်။ များတိုညူ်းကီောသုာ ပြိုများ�ု�နိယံ်သုး��ပြိုများ�ု�နိယံ်များ ှကော���ရ�ာ (၆) ရ�ာတိုွင််ရှုကောသုာ ကောဒါသုခံးများ�ာ�၊ 
�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ု များ ှတိုာဝနိ်ရှုသုမူျား�ာ�နှှင််် ပ်တို်ဝနိ်���င်် �ာ�ယွံ်ထိနုိ်�သုုများ်�ကောရ�လုံး�ပ််ကောဆာင််
သုည်း်် အစာ�ု�ရများဟာ�တို်ကောသုာအဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ� ပ်ါဝင််ပ်ါသုည်း်။ 

ထိ�ုကောနိာ�် Global Forest Watch နိည်း်�လုံးများ်�မြဖွဲ့င််် ပြိုဂုံး�ုလုံး်တို�ပ်း�ရပု််များ�ာ���ု အသုး��မြပ်�ပြိုပ်�ီ ရရှလုုံးာကောသုာ အခံ��် 
အလုံး�်များ�ာ��ု� ဆနိ်�စာစာ်သုး��သုပ််ပြိုပ်�ီ သုစာ်ကောတိုာမြပ်�နိ်�တို�ီကောသုာ ဧရယုံာများ�ာ���ု ကောလုံးလ်ုံးာပ်ါသုည်း်။ ဆ�်လုံး�်
ပြိုပ်�ီ ထိ�တို်ကောဝထိာ�ကောသုာစာာတိုများ်�များ�ာ�အာ� ကောလုံးလ်ုံးာဆနိ်�စာစာ်သုည်း််နိည်း်�လုံးများ်�မြဖွဲ့င််် မြများနိ်များာနှ�ုင််င်းနှှင််် ��ု�်ည်းကီောသုာ 
ကောမြများယံာ၊ သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််နှငှ််် သုဘာာဝသုယံးဇာာတို စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များစုာာတိုများ်�များ�ာ�နှငှ််် ကောဆာင််�ပ်ါ�များ�ာ��ု� 
ကောလုံးလ်ုံးာသုး��သုပ််ထိာ�သုည်း်။ 

မြများနိ်များာနှ�ုင််င်း၏ ဆု��ရ�ာ�လုံးာကောသုာ လုံးး�ခြုံခံး�ကောရ�အကောမြခံအကောနိများ�ာ�သုည်း် သု�ကောတိုသုနိလုံး�ပ််င်နိ်�စာဉ််အတိုွ�် �နိ််သုတို်
များမုျား�ာ���ု မြဖွဲ့စာ်ကောပ််ကောစာပ်ါသုည်း်။ ပ်ထိများဆး��အကောနိမြဖွဲ့င််် သု�ကောတိုသုနိအဖွဲ့ွဲ�သုည်း် ကောနိရာ (၄) ကောနိရာတိုငွ်် �ငွ််�ဆင််�
မြပ်�စာ�ရနိ် စာစီာဉ််ထိာ�ကောသုာ်လုံးည်း်� (၁) ကောနိရာတိုငွ််သုာ �ငွ််�ဆင််�မြပ်�စာ�နှ�ုင််ခံဲပ််ါသုည်း်။ အခံ��ု�ကောနိရာများ�ာ�တိုငွ်် ဖွဲ့�နိ်�
မြဖွဲ့င်််သုာ ကောများ�မြများနိ်�ကောဆ�ွကောနှ�ွခံငွ်််ရခံဲပ်ြိုပ်�ီ အခံ��ု�ကောသုာ လုံးကူောတို�ွကောဆ�ွကောနှ�ွများမုျား�ာ�များာှ ကောများ�မြများနိ်�သုနူှငှ််် ကောမြဖွဲ့ဆု�သုတူို�ု်သုည်း် 
လုံးများ်�ခံ�လုံးတို်တိုငွ်် ကောတို�ွဆး�ရပြိုပ်�ီ အခံ��်အလုံး�်ကော�ာ�်ယံမူြခံင််��ု� မြပ်�လုံး�ပ််ရသုည်း်အထိ ု�နိ််သုတို်များုများ�ာ� 
ကြံ�း�ကောတို�ွခံဲ်ရပ်ါသုည်း်။ ဒါ�တိုုယံအကောနိမြဖွဲ့င််် ယံခံ��ာလုံးတိုငွ်် ခံ�ုင််လုံးး�ကောသုာ တိုရာ�ဝင််သုတိုင််�အခံ��်အလုံး�်များ�ာ� ရရှု
များနုှှင််် စာ�ကောဆာင််�နှ�ုင််များမုျား�ာ�သုည်း် ခံ�်ခံဲခံဲပ်ြိုပ်�ီ အနှတရာယံ်ကောတို�ွကြံ�း�ရနှ�ုင််ကောမြခံ များ�ာ�ပ်ါသုည်း်။ လုံးး�ခြုံခံး�ကောရ�အခံ�်အခံဲများ�ာ�
ကော��ာင််် စာစာ်ကော�ာင််စာ၏ီ တိုာဝနိ်ရှုကောသုာသုမူျား�ာ�နှှင််် ကောများ�မြများနိ်�ကောဆ�ွကောနှ�ွနှ�ုင််မြခံင််� များရှကုောသုာကော��ာင််် ၎င််�တိုု�်ကောပ််လုံးစာီ
နှငှ််် လုံး�ပ််ကောဆာင််များမုျား�ာ�အာ� သုရုှုနှ�ုင််များမုျားာှ အ�နိ််အသုတို်ရှုပ်ါသုည်း်။



စာ - 8

ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

အပ်ု�င်းး� (၁) 
�န�ာာရ� ��ုင်းး�သောေ�ကြီးက��အ�ငွ်းး� ��ာဝါ�ယံံဇာာ� 
အရင်းး�အမြမှီစးမှီုာ� စ�မှီံအ�ပ်းခိုု�ပ်းမှီု



စာ - 9

ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

စစး�ပ်းအာဏာာမှီ�မုှီး�မှီ� �ယံံဇာာ� စ�မှီံခိုန်းခိုွဲအ�ပ်းခိုု�ပ်းမှီု

အကောရ�ှကောတိုာင််အာရ၏ှ အကြီး��ီများာ�ဆး��နှှင််် အ��ယံ်မြပ်နိ််ဆး��ကောသုာ အပြိုများဲစာမုျား်�သုစာ်ကောတိုာရှသုုည်း်် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�
ကောဒါသုကြီး��ီသုည်း် များ��ု�တို�နိ်�ကောပ်�ာ�်�ွဲနှ�ုင််သုည်း်် �များ့ာဇ်ာီဝများ��ု��ွဲ သု�်ရှမုျား�ာ�အတိုွ�် အကောရ�ကြီး��ီကောသုာ ဇာဝီကောဂုံးဟာ 
စာနိစာ်ကြီး��ီ��ု ပ်�ုင််ဆ�ုင််ထိာ�သုည်း်။ ထို�်အမြပ်င်် အများ��ု�အစာာ�စား�လုံးင််ကောသုာ သုစာ်များာသုစာ်ကောတိုာများ�ာ�နှငှ််် ဓါါတို်သုတိုု�
များ�ာ�သုည်း် ကောခံတို်အဆ�်ဆ�် �ု�လုံး�ုနိီအစာ�ု�ရ၊ စာစာ်အစာု��ရနှငှ််် အရပ််သုာ�အစာု��ရ လုံး�်ထိ�်များ�ာ�တိုငွ်် စာည်း်��များ်�
များဲ ်ထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲ�ာ ဖွဲ့��်ဆ�ီမြခံင််��ု�ခံးခံဲ်ရသုည်း်။11 ထိ�ုကောဒါသုသုည််း စာမီျားးခံနိ််ခံွဲအ�ပ််ခံ��ပ််များ ုအာ�နိည်း်�ကောသုာ မြများနိ်များာ 
အစာ�ု�ရနှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး��တို�ု်၏ နှစှာ်ဖွဲ့�်ကောသုာ အ�ပ််ခံ��ပ််များကုောအာ�်တိုငွ်် တိုည်း်ရှကုောနိပြိုပ်�ီ သုဘာာဝ 
သုယံးဇာာတို စာမီျားးခံနိ််ခံွဲများမုျားာှလုံးည်း်� ပ်း�စားအများ��ု�များ��ု� မြဖွဲ့င်််ရှုကောနိပ်ါသုည်း်။  

တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီသုည်း် သုများ�ုင််�အစာဉ််အလုံးာအရ သုယံးဇာာတိုအရင််�အမြများစာ်များ�ာ� ထိ�တို်ယံသူုး��စာွဲမြခံင််� ခံးရ
သုည်း်် ကောနိရာတိုစာ်ခံ�မြဖွဲ့စာ်ပ်ါသုည်း်။ ပြိုဗတုိုသုု့အင််ပ်ါယံာ၏ တိုု��်ခံ�ု�်သုမုျား်�သုငွ််�များ�ု�ု ၁၈၂၆ ခံ�နှစှာ်တိုငွ်် ခံးခံဲ်ရပြိုပ်�ီ ထိ�ု
ကောဒါသုသုည်း် �ွနိ်�သုစာ်များ�ာ� ထိ�တို်လုံး�ပ််ရနိ်နှငှ််် တိုင််ပ်ု�်ရနိ်၊ အင််ပ်ါယံာ၏ သုကောဘာာာများ�ာ� တိုည်း်ကောဆာ�်ရနိ်အတို�ွ် 
သုစာ်များာများ�ာ�၊ အမြခံာ�အကောရ�ပ်ါကောသုာ သုတိုု�များ�ာ�နှငှ််် အပြိုဖွဲ့�ု�်နိ�်များ�ာ� ထိ�တို်ယံသူုး��စာွဲရနိ် အကောမြခံစာု��်သုည်း််ကောနိရာ
လုံးည်း်�မြဖွဲ့စာ်ခံဲပ််ါကောသု�သုည်း်။12 ��ုလုံး�ုနိအီ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�ကောအာ�်တိုငွ်် သုစာ်ကောတိုာများ�ာ� လုံး့င််မြများနိ်စာာွ ခံ�တို်ယံအူသုး��မြပ်�
လုံးာမြခံင််�များ�ာ�ကော��ာင််် ဌာာနိဆု�င််ရာများ�ာ�၊ များဝူါဒါများ�ာ� နှငှ််် ဥ်းပ်ကောဒါများ�ာ� ခံ�များတှို်�ာ သုဘာာဝသုယံးဇာာတိုအရင််�အမြများစာ် 
ထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲများ ုနှှင််် အ�ပ််ခံ��ပ််စာမီျားးကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�စာဉ််များ�ာ� ကောရ�ဆွဲခံဲ်ပြိုပ်�ီ ထိ�ုအ�ပ််ခံ��ပ််စာမီျားးကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�စာဉ််များ�ာ� များာှယံကောနိ်
ထိတုို�ုင်် တိုည်း်ရှကုောနိကောသု�သုည်း်။13

၁၉၄၇ ခံ�နှစှာ် ဒါဇီာင််ဘာာလုံးတိုငွ်် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီကောဒါသုဆ�ုင််ရာ အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�နှငှ််် ဗဟာ�ုလုံး�်နိ�်��ုင််
တိုပ််များ�ာ�အ��ာ� ပ်ဋိပု်�ခများ�ာ� မြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာခံဲပ်ြိုပ်�ီ၊ ထိ�ုကောနိရာတိုငွ််ပ်င်် ပ်ဋိပု်�ခနှှင််် အပ်စာ်အခံတို်ရပ််စာဲကောရ� စာသုည်း်် 
�စုာစရပ််များ�ာ� မြဖွဲ့စာ်ပ်ာွ�လုံးာခံဲ်သုည်း်များာှလုံးည်း်� ယံခံ�ထိမုြဖွဲ့စာ်သုည်း်။14 ၁၉၉၀ နှငှ််် ၂၀၀၀ မြပ်ည်း််နှစှာ်များ�ာ�တိုငွ်် စာစာ်တိုပ််၏ 
စာစာ်ဆင််ကောရ�များ�ာ� ခံးရပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််� တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီသုည်း် ကောမြများယံာနှငှ််် သုယံးဇာာတို အကောမြခံမြပ်�ရင််�နှှီ� 
မြများ�ပ််နှးှကောရ�အတို�ွ် မြပ်ည်း်တိုငွ််�၊ မြပ်ည်း်ပ်၏ စာတုို်ဝင််စာာ�မြခံင််��ု�ခံးခံဲ်ရသုည်း်။ ထို�အစာအီစာဉ််များ�ာ�ထိဲတိုငွ်် (၁၉၆) 
စာတို�ရနိ်��လီုံး�ုများတီိုာ ��ယံ်ကောသုာ အထိ�ူစာ�ီပ်ာွ�ကောရ�စာ�်များဇုာ�နိ်၊ မြပ်င််သုစာ်နှငှ််် အကောများရ�ုနိ် ��များပဏာကီြီး��ီများ�ာ�၏ 
ကောရနိးနှငှ််် ဓါါတို်ကောင်�ွ ထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲများမုျား�ာ�၊ ကြီး��ီများာကောသုာ စာ�ီပ်ာွ�မြဖွဲ့စာ်စာ�ု�်ပ်��ု�ကောရ�၊ ပ်�လုံးဲကောများ�ွမြများးကောရ�၊ သုး သုတိုု�နှငှ််် 
သုတိုု�ရုံး�ုင််�များ�ာ�၊ ကောရ�တို�ူကောဖွဲ့ာ်များမုျား�ာ�၊ သုစာ်ခံ�တို်ယံူများမုျား�ာ� နှှင််် ကြီး��ီများာ�ကောသုာ ထိနုိ်�သုုများ်�ကောရ�ဧရယုံာများ�ာ� စာသုည်း်တိုု�်
��ု အကော�ာင််အထိည်း်ကောဖွဲ့ာ်များမုျား�ာ� များ�ာ�မြပ်ာ�လုံးာသုည်း်။15 အပ်စာ်အခံတို်ရပ််စာဲကောရ�ကောနိရာကောဒါသုတိုငွ်် ကောမြများယံာအကောမြခံမြပ်�
ရင််�နှှီ�မြများ�ပ််နှးှကောရ� မြပ်�လုံး�ပ််ကောဆာင််ရ��်မြခံင််�သုည်း် အပ်စာ်အခံတို်ရပ််စာဲအရင််�ရငှ််စာနိစာ် မြဖွဲ့စာ်ကောပ််ကောစာပြိုပ်�ီ အမြင်င််�ပ်ာွ�ရာ
နိယံ်ကောမြများတိုငွ်် စာစာ်တိုပ််၏ နိယံ်ကောမြများခံ�ဲထိငွ််စာ�ု�များ�ု�များ�ု�ု မြဖွဲ့စာ်ကောပ််ကောစာသုည်း်။16 

၁၉၉၉ ခံ�နှစှာ်တိုငွ်် နှ�ုင််င်းကောတိုာ်ကောအ�ခံ�များ်�သုာယံာကောရ�နှငှ််် ဖွဲ့းွ�ပြိုဖွဲ့�ု�ကောရ�ကော�ာင််စာအီစာ�ု�ရများ ှကောအာ�်မြများနိ်များာမြပ်ည်း်အာ� 
မြများနိ်များာမြပ်ည်း်၏ ဆနိ်အု��ကြီး�ီ�အမြဖွဲ့စာ် ကော��ည်းာအာ�ထိာ�သု�ဲသ်ု�ု် တိုနိသုာာရီတို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအာ� မြများနိ်များာမြပ်ည်း်၏ ဆီ
အ�ု�ကြီး��ီ အမြဖွဲ့စာ် ရည်း်များနှိ်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�် ၂၀၁၃ ခံ�နှစှာ်တိုငွ်် (၁.၉) သုနိ်�၊ ကောမြများဧ� (၇၆၈,၉၀၂ ဟာ�်တိုာ)�ု� ဆအီ�နိ်� 
စာ�ု�်ပ်��ု�ထိ�တို်လုံး�ပ််ရနိ်အတို�ွ် မြပ်ည်း်တိုငွ််���များပဏာကီောပ်ါင််� (၄၀) နှငှ််် နှ�ုင််င်းမြခံာ���များပဏာမီျား�ာ� (၄) ခံ���ု လုံး�ပ််ပ်�ုင််ခံငွ်််

11 Aung, S.S., Shwe, N.M., Frechette, J., Grindley, M. and Connette, G., 2017. Surveys in southern Myanmar indicate 
global importance for tigers and biodiversity. Oryx, 51(1), p.13. 
12 Bryant, R.L., 1994. From laissez-faire to scientific forestry: Forest management in early colonial Burma, 1826– 85. 
Forest and Conservation history, 38(4), pp.160-170 
13 Bryant, R.L., 1997. The Political Ecology of Forestry in Burma, 1824-1994: 1824-1994. University of Hawaii 
Press 
14 Smith, M., 2007. State of strife: The dynamics of ethnic conflict in Burma (Vol. 36). Institute of Southeast Asian 
Studies. 
15 Please see extensive reports from civil society organisations, including Tarkapaw, DDA, TRIPNET, Southern Youth, 
Candlelight, Earthrights international. References are included in bibliography 
16 Woods, K., 2013. Ceasefire capitalism: military–private partnerships, resource concessions, and military–state 
building in the Burma–China borderlands. In New Frontiers of Land Control (pp. 87-110). Routledge. 
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ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

ကောပ်�ခံဲသ်ုည်း်။17 ကောဒါသုတိုငွ််� လုံး�င််မြများနိ်��ယံ်မြပ်နိ််စာာွ ကောမြများယံာသုမုျား်�ဆည်း်�များမုျား�ာ� မြဖွဲ့စာ်ကောပ််ခံဲက်ောသုာ်လုံးည်း်� (၃၄%) 
သုာ ဆအီ�နိ်�စာ�ု�်ပ်��ု�ခံဲပ်ြိုပ်�ီ များ�ာ�မြပ်ာ�လုံးကှောသုာ သုစာ်ကောတိုာကောမြများယံာများ�ာ�သုည်း် သုစာ်ထိ�တို်လုံး�ပ််များအုတိုွ�် မြဖွဲ့စာ်လုံးာခံဲ်
သုည်း်။18 ထိ�ုအခံ�နုိ်တိုွင်် သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်� တို�ု�ခံ�ဲ�များမုျား�ာ�လုံးည်း်�ရှလုုံးာခံဲပ်ြိုပ်�ီ မြများနိ်များာ၊ ထိ�ုင််� နှငှ််် တိုရုံး�တို် 
��များပဏာမီျား�ာ� သုည်း် လုံး�ပ််ပ်�ုင််ခံငွ်််များ�ာ���ု မြများနိ်များာအစာ�ု�ရ(ဗဟာု�) နှှင််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး��ထိးများ ှရရှုခံဲ်ပြိုပ်�ီ 
ကောဒါသုတိုငွ််�တိုငွ်် တိုငွ််�ထိ�ွ်သုတိုု� တို�ူကောဖွဲ့ာ်မြခံင််�များ�ာ�၊ ကော��ာ�်များ�ီကောသု�ွများ�ာ�နှငှ််် ကောရ�တို�ူကောဖွဲ့ာ်မြခံင််�များ�ာ� လုံး�ပ််ကောဆာင််
ခံဲ်��သုည်း်။ ယံု�ယံငွ််�ကောနိကောသုာ သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််ဆု�င််ရာထိနုိ်�သုုများ်�များ ုဥ်းပ်ကောဒါစာည်း်�များ�ဉ််�များ�ာ�ကော��ာင််် ကောဒါသုခံး
မြပ်ည်း်သုလူုံးထူိ�များ�ာ�သုည်း် ကောမြများယံာဆး��ရုံးး�ုများမုျား�ာ�၊ သုစာ်ကောတိုာဆး��ရုံးးု�များမုျား�ာ�နှှင််် ကောရအရင််�အမြများစာ် ည်းစာ်ည်းများ်�များမုျား�ာ���ု 
ကြံ�း�ကောတို�ွ��ရသုည်း်။19 

တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီ၏ သုစာ်ကောတိုာကောနိရာများ�ာ�သုည်း် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး��နှှင််် မြများနိ်များာအစာ�ု�ရ 
(ဗဟာ�ု) တို�ု်၏ နှစှာ်ဖွဲ့�်အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�သု�်ကောရာ�်ကောသုာ နိယံ်ကောမြများများ�ာ�တိုငွ််တိုည်း်ရှသုုည်း်။ နှစှာ်ဖွဲ့�်စာလုံးး��၏ အ�ပ််ခံ��ပ််
ကောရ�ယံနှတရာ�သုည်း် သုယံးဇာာတိုများ�ာ��ု� ထိ�တို်ယံသူုး��စာွဲသုည်း််နိည်း်�တို ူဇာီဝများ��ု�စား�၊ များ��ု��ွဲ ထိနုိ်�သုုများ်�ကောရ�နိယံ်ကောမြများ
များ�ာ� အပြိုပ်�ုင်် ကောဖွဲ့ာ်ကောဆာင််လုံးာ��သုည်း်။ မြများနိ်များာအစာု��ရစာမီျားးခံ��်သုည်း် ဧ� (၃.၅) သုနိ်���ယံ်ကောသုာ ထိနုိ်�သုုများ်�
ကောရ�ဧရယုံာ ကောဖွဲ့ာ်ကောဆာင််ရနိ်ရှပုြိုပ်�ီ ကော�ာ်သု�ူကောလုံး သုစာ်ကောတိုာဌာာနိ20သုည်း် (၁၀၄,၀၀၀) ဧ� ��ယံ်ဝနိ်�ကောသုာ 
ကော���ရ�ာ ဘား�ပ်�ုင််သုစာ်ကောတိုာ (၄၁) ခံ���ုကောဖွဲ့ာ်ကောဆာင််ခံဲသ်ုည်း်။ အာ�ကော�ာင််�ကောသုာ အရပ််ဖွဲ့�်လုံးမူျား ုအဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်��နွိ်
ယံ�်များ�ာ�နှငှ််် ရပ််ရ�ာအကောမြခံမြပ်�အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် ဓါကောလုံးထ်ိး��တိုများ်�ဆ�ုင််ရာ ထိနုိ်�သုုများ်�ကောရ�နှငှ််် အကောလုံးအ်��င််် 
များ�ာ�အကောပ််အကောမြခံတိုည်း်ကောသုာ ကော���ရ�ာလုံးထူိ�ပ်ူ�ကောပ်ါင််�ပ်ါဝင််သုည်း်် ထိနုိ်�သုုများ်�ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ��ု� ဖွဲ့နိ်တို�ီကောဖွဲ့ာ်
ကောဆာင််လုံးာခံဲသ်ုည်း်။ 

တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီသုည်း် တိုစာ်ဖွဲ့�်တိုငွ်် စာ�ီပ်ာွ�မြဖွဲ့စာ်လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� ခံ�ဲ�ထိငွ််ကောဆာင််ရ��်လုံးာများအုာ� �ာ
�ယွံ်ရနိ် ကောဒါသုခံးလုံးထူိ�များ�ာ�၏ ကောမြများယံာနှငှ်််သုစာ်ကောတိုာ ထိနုိ်�သုုများ်�ကောရ�အကောပ်် ကြီး��ုစာာ�အာ�ထိ�တို်များ ုအာ�ကော�ာင််�
ကောသုာ်လုံးည်း်� အမြခံာ�တိုစာ်ဖွဲ့�်တိုငွ်် မြများနိ်များာနှ�ုင််င်း၏ သုစာ်ကောတိုာမြပ်�နိ်�တို�ီများအုမြများင်််ဆး�� ကောနိရာကောဒါသုတိုစာ်ခံ�လုံးည်း်� 
မြဖွဲ့စာ်မြပ်နိ်သုည်း်။ ၂၀၂၁ စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််� မြများနိ်များာနှ�ုင််င်း၏ နှ�ုင််င်းကောရ�ကောဘာာဂုံးကောဗဒါဆု�င််ရာ သုဘာာဝ
သုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲများအုသုငွ််သု�ု် ကောမြပ်ာင််�လုံးဲခံဲသ်ုည်း်။ ပ်ဋိပု်�ခများ�ာ� တို�ု�များ�ာ�လုံးာ�မြခံင််�၊ အ�ပ််ခံ��ပ််များယုံနှတရာ�
များ�ာ� ပြိုပ်�ုလုံးဲလုံးာမြခံင််�နှငှ််် စာ�ကောပ်ါင််�လုံး�ပ််ဆာင််နှ�ုင််များမုျား�ာ�အတို�ွ် ကောနိရာ��ဉ််�ကောမြများာင််�လုံးာမြခံင််�တိုု�်သုည်း် သုဘာာဝ
ပ်တို်ဝနိ်���င်် စာမီျားးခံနိ််ခံွဲကောရ��စုာစရပ််များ�ာ� ပ်ု�များ�ုခံ�်ခံဲ��ပ််တိုည်း်�လုံးာများည်း်�ု� ညွှနိ်မြပ်ကောနိသုည်း်။

��ာဝါ�ယံံဇာာ� အရင်းး�အမြမှီစးမှီုာ�နိုငီ်းး်�ကးဆို�ုင်းး�ည့််း သောမြပ်ာင်းး�လဲလာသော�ာ အ�ွဲ�အစည့်း�မှီုာ�၊ စ�မှီံ
အ�ပ်းခိုု�ပ်းမှီနုိုီင်းး် ပ်ဋိပု်ကခ မြ�စးစဉ်းမှီုာ�

စာစာ်တိုပ််အာဏာာသုမုျား်�မြခံင််�ကော��ာင််် မြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာသုည်း်် အခံင််�အ��င််�တိုစာ်ခံ�သုည်း် အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�အခံ��ု�၏ လုံး�ပ််င်နိ်�
များ�ာ���ု ရပ််တိုနိ််ကောစာကောသုာ်လုံးည်း်� အမြခံာ�ကောသုာအဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�အတို�ွ်များ�ူာ� လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�ဖွဲ့ငွ်််ကောပ်�လုံးု��်သု�ဲသ်ု�ု် 
မြဖွဲ့စာ်ကောနိခံဲသ်ုည်း်။ ပ်ဋိပု်�ခအရှုနိ်မြများင်််လုံးာမြခံင််�သုည်း် သုယံးဇာာတိုစာမီျားးခံနိ််ခံွဲများမုျား�ာ�အကောပ်် စာစာ်ကောရ�နှငှ််် လုံး�်နိ�်
အင််အာ�များ�ာ� တိုု�်ခံ�ဲ�များ�ု�ုမြဖွဲ့စာ်လုံးာကောစာပြိုပ်�ီ လုံး�်နိ�်ရှုအဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�အတို�ွ် သုယံးဇာာတိုအကောပ်် အမြများတို်ထိ�တို်
ရနိ် လုံး�်နိ�်များဲ ်အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�ထိ�်  အခံငွ်််အကောရ�ပ်ု�ရလုံးာသုည်း်။ တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုွင််� သုဘာာဝ
သုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲများတုိုငွ်် ဦး�စာာွပ်ါဝင််ပ်တို်သု�်ကောသုာအဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�များာှ တို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီစာစာ်အစာ�ု�ရ၊ ဗဟာု�
စာစာ်အစာ�ု�ရနှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်၊ ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််တို�ု် မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။

17 ALARM, et.al. Green Desert: Communities in Tanintharyi Region Renounce the MSPP Oil Palm Concession. At: 
https://eia-international.org/wp-content/uploads/Green-Desert-FINAL.pdf 
18 Onemap, 2020. Regional Oil Palm Assessment. Unviersity of Bern. 
19 Tarkapaw., 2016. We used to fear bullets, now we fear bulldozers. Dawei, Myanmar. 
20 The Kawthoolei Forest Department (KFD) is the forest department administered under the KNU 
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ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

နို�ုင်းးင်းံသော�ားစ�မှီံအ�ပ်းခိုု�ပ်းသောရ�သောကာင်းးစ� (စကစ)

ပ်ဋိပု်�ခ အရှနုိ်အဟာ�နိ်မြများင်််လုံးာသုည်း်နှငှ်််အများ့ တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုွင််� စာ�စာ ၏ အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�နိယံ်ကောမြများ 
အများ�ာ�အမြပ်ာ� ကောလုံး�ာန်ိည်း်�လုံးာသုည်း်။ သု�ု်ကောသုာ်လုံးည်း်� စာစာ်တိုပ််သုည်း် သုဘာာဝသုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲများတုိုငွ်် 
အဓါ�ု ပ်ါဝင််ပ်တို်သု�်ကောနိပြိုပ်�ီ သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်မြခံင််�နှငှ််် အထိူ�စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�လုံး�ပ််��ွ်အာ� လုံး�ပ််ပ်�ုင််ခံငွ်််ခံ�ထိာ�ကောပ်�
မြခံင််��ု�များ ူဆ�်လုံး�်လုံး�ပ််ကောဆာင််လုံး��်ရှသုုည်း်။ တိုစာ်ခံ��ု�ကောသုာလုံး�ပ််ပ်�ုင််ခံငွ်််များ�ာ���ု တို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီစာစာ်အစာ�ု�ရ 
ထိာ�ဝယံ်နှှင််် ဗဟာ�ု စာစာ်အစာ�ု�ရကောနိမြပ်ည်း်ကောတိုာ်များ ှခံငွ်််မြပ်�ကောပ်�ကောသုာ်လုံးည်း်� လုံး�ပ််ပ်�ုင််ခံငွ်််အများ�ာ�အမြပ်ာ��ု� စာ�စာ တိုပ််
ပ်�ုင််�ဆ�ုင််ရာများလှုံးည်း်� တိုရာ�များဝင်် လုံး�ပ််ပ်�ုင််ခံငွ်််ကောပ်�လုံး��်ရှသုုည်း်။ ပ်ဋိပု်�ခအရှနုိ်မြများင်််လုံးာမြခံင််�နှငှ််် အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�
ယံနှတရာ� အရည်း်အကောသု�ွများ�ာ� ပြိုပ်�ုလုံးဲ��ဆင််�လုံးာများမုျား�ာ�ကော��ာင််် စာ�စာ တိုရာ�ဝင််ဝနိ်ထိများ်�များ�ာ� ကောမြများမြပ်င််ကောပ််တိုငွ်် 
အ�ပ််ခံ��ပ််နှ�ုင််များ ုနိည်း်�ပ်ါ�ပြိုပ်�ီ စာစာ်တိုပ််နှငှ််် ရင််�နှှီ�ကောသုာ ခံရုံး�ုနိ�ီ�များပဏာမီျား�ာ�အာ� အ���ု�အမြများတို်များ�ာ�စာာွမြဖွဲ့င််် သုမုျား်�သုငွ််�
�ာ လုံး�ပ််ပ်�ုင််ခံငွ်််များ�ာ� ခံ�ကောပ်�လုံး��်ရှသုုည်း်။ တိုစာ်ခံ��ု�ကောသုာအကောမြခံအကောနိများ�ာ�တိုငွ်် စာစာ်တိုပ််နှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ�
အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််တို�ု်သုည်း် သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်မြခံင််�နှငှ််် သုစာ်ထိ�တို်လုံး�ပ််များမုျား�ာ���ု နိာ�လုံးည်း်များုမြဖွဲ့င််် 
ပ်�ူကောပ်ါင််�လုံး�ပ််ကောဆာင််သုည်း်�ု�လုံးည်း်� ကောတို�ွရှုရသုည်း်။ 

ကရင်းးအမှီု�ု��ာ�အစည့်း�အရိုံ�� - ပြီးမှီ�ုးထားာ�ဝါယံးခိုရိုု�င်းး (ကရင်းးအမှီု�ု��ာ�အစည့်း�အရိုံ�� �ပ်းမှီဟာာ ၄)21

�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််သုည်း် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီတိုငွ်် သုဘာာဝ သုယံးဇာာတို 
အရင််�အမြများစာ်များ�ာ� စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များတုိုငွ်် အဓါ�ုပ်ါဝင််ကောသုာ အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ သုယံးဇာာတို အရင််�အမြများစာ်များ�ာ� 
စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များနုှှင်််သု�်ဆ�ုင််ကောသုာ များဝူါဒါများ�ာ�နှှင််် ဥ်းပ်ကောဒါများ�ာ�စာာွ��ု လုံး�်��ုင််ထိာ�ရှလုုံး��် ပြိုများ�ု�နိယံ်နှှင််် ခံရုံး�ုင်် စာ
သုမြဖွဲ့င််် အဆင်််ဆင််် စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််မြခံင််�ရှသုု�ဲသ်ု�ု် ပ်�ဂုံးဂလုံး�ု အ���ု�စာ�ီပ်ာွ�ရရှုကောရ�အတို�ွ် သုတိုု�များု�င််�ခံွဲမြခံင််�နှငှ််် သုစာ်
ထိ�တို်လုံး�ပ််များတုို�ု်��ု လုံး�ပ််ကောဆာင််ကောနိသုည်း်�ု�လုံးည်း်� ကောတို�ွရှုရသုည်း်။ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ် 
ခံရုံး�ုင််သုည်း် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ုများ ှ��ုယံ်ပ်�ုင််အ�ပ််ခံ��ပ််စာမီျားးပ်�ုင််ခံငွ််် အတို�ုင််�အတိုာတိုစာ်ခံ�အထိရုှုပြိုပ်�ီ 
ခံရုံး�ုင််နှှင််် ပြိုများ�ု�နိယံ်အဆင််် ကောခံါင််�ကောဆာင််များ�ာ�သုည်း် အာ�နိည်း်�လုံးသှုည်း်် ဗဟာ�ု၏ ကြီး��ီ��ပ််များကုောအာ�်တိုငွ်် သုယံးဇာာတို 
ထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲမြခံင််�နှငှ််် သုစာ်ထိ�တို်လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ��ု� လုံး�ပ််ကောဆာင််လုံး��်ရှသုုည်း်။ 

�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််သုည်း် တို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုွင််� စာ�စာ နှငှ််် ဆ�်သုယွံ်
ဆ�်ဆးကောရ� အာ�များကော�ာင််�လုံးကှောသုာ်လုံးည်း်� စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�နှငှ််် အကော�ာ�်ခံနွိ်လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� လုံး�ပ််ကောဆာင််လုံး��်ရှပုြိုပ်�ီ 
ကောဒါသုတိုငွ််�ပ်ဋိပု်�ခ အနိည်း်�အင်ယံ်များ့သုာရှသုုည်း်။ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််သုည်း် 
စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီ ကောနိာ�်တိုစာ်ရ�်တိုငွ်် ဗဟာ�ုများ ှထိ�တို်မြပ်နိ်လုံး�ု�်ကောသုာ ထိ�တို်မြပ်နိ်စာာအရ ပြိုများ�ု�နိယံ်အဆင်််တိုငွ်် 
အမြခံာ�ကောသုာ ခံး�ခံးကောတိုာ်လုံးနှိ်ကောရ� လုံး�်နိ�်�ု�င််အဖွဲ့ွဲ�များ�ာ�အတို�ွ် လုံးး�ခြုံခံး�ကောသုာလုံးများ်�ကော��ာင််�ကောနိရာများ�ာ� ဖွဲ့နိ်တို�ီကောပ်�
ပြိုပ်�ီ လုံးသူုာ�ခံ�င််�စာာနိာကောထိာ�်ထိာ�များ ုအ�အူည်းမီျား�ာ�နှငှ််် ကောရ��ကောမြပ်ာင််�စာစာ်ကောဘာ� ဒါ��ခသုည်း်များ�ာ�အတို�ွ် �ညူ်းပီ်ါဝင််
လုံး�ပ််ကောဆာင််ကောပ်�ခံဲသ်ုည်း်။ ခံရုံး�ုင််အဆင််် ရုံးး��သုည်း် စာ�စာ နှငှ််် ဆ�်ဆးကောရ�ရှကုောနိပြိုပ်�ီ  များည်း်သုည်း်် ခံး�ခံးကောတိုာ်လုံးှနိ်ကောရ� 
လုံး�်နိ�်��ုင််အဖွဲ့ွဲ���ုများ့ လုံး�်ခံးမြခံင််�များမြပ်�လုံး�ပ််ခံဲပ််ါ။ 

က�မှီပဏာ�မှီုာ� 

စာစာ်တိုပ််အာဏာာများသုမုျား်�များ ီတိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီသုည်း် ကောမြများယံာနှငှ််် သုယံးဇာာတိုအကောမြခံမြပ်� ရင််�နှှီ�မြများ�ပ််နှးှများု
များ�ာ���ု မြပ်ည်း်တိုငွ််�နှငှ််် နှ�ုင််င်းတို�ာ��များပဏာကီြီး��ီများ�ာ�မြဖွဲ့စာ်သုည်း်် ထိ�ုင််�၊ များကောလုံး�ရာှ�နှှင််် ��ုရ�ီယံာ� ��များပဏာမီျား�ာ�အာ� 
လုံး�ပ််��ုင််ခံငွ်််ကောပ်�ခံဲသ်ုည်း်။ စာစာ်တိုပ််အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််� စာစာ်ကော�ာင််စာ ီနှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� 
- ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ် ခံရုံး�ုင််တို�ု်၏ ကော��ာကောထိာ�်ကောနိာ�်ခံးကောပ်�များမုြဖွဲ့င်််လုံးည်း်�ကော�ာင််� ၎င််�တိုု�်��ုယံ်တို�ုင်် ပ်�ုင််ဆ�ုင််သုည်း်် 
��များပဏာမီျား�ာ�သုည်း် တို�ုင််�ကောဒါသုများ�ာ�အတိုငွ််�ရှု သုတိုု�နှှင််် ကောရ� များ�ုင််�ခံွဲတိုူ�ကောဖွဲ့ာ်များမုျား�ာ� သုသုုသုုာသုာ လုံး�ပ််ကောဆာင််
လုံးာသုည်း်။ အင််အာ�ကြီး��ီများာ�ကောသုာ ခံရုံးု�နိီများ�ာ�နှငှ််် အထိ�ူသုမြဖွဲ့င််် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုွင််�ရှု ခံရုံး�ုနိီ

21 For the purposes of this report KNU-MTD refers to administrative body of KNU, and KNU 4th Brigade refers to it’s 
military wing 
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ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

များ�ာ�သုည်း် အ���ု�အမြများတို် စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ��ု�စား���ု စာတုို်ပ်ါဝင််စာာ�မြခံင််�ကြီး��ီစာာွမြဖွဲ့င််် လုံး�ပ််ကောဆာင််��သုည်း်။ စာစာ်
အာဏာာသုုများ်�ပြိုပ်�ီ�တိုည်း်�� ကောဒါသုတိုငွ််� တိုရုံး�တို်စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�လုံးည်း်� တိုစာ်ဟာ�နိ်ထိ�ု� များ�ာ�မြပ်ာ�လုံးာသုည်း်။ 

�န�ာာရ� အမှီု�ု��ာ�မှီုာ�ကနွးဂရကး

တိုနိသုာာရ ီအများ��ု�သုာ�များ�ာ��နွိ်ဂုံးရ�်�ု� များတို်လုံး ၂၀၂၁ တိုငွ်် စာတိုင််တိုည်း်ကောထိာင််ခံဲပ်ြိုပ်�ီ ဆနှဒမြပ်ဦး�ကောဆာင််ကော�ာ်များတို ီ
အဖွဲ့ွဲ�ဝင််များ�ာ�၊ တို�်ကြွ�လွုံး�ပ််ရာှ�သုမူျား�ာ�နှငှ််် ကောဒါသုခံး ကောခံါင််�ကောဆာင််များ�ာ�မြဖွဲ့င််် ဖွဲ့ွဲ�စာည်း်�ခံဲသ်ုည်း်။ ထိ�ု�နွိ်ဂုံးရ�်သုည်း် များ
တိုညူ်းကီောသုာ အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�အတို�ွ် ဖွဲ့�်ဒါရယံ်နှငှ််် ��ုယံ်ပ်�ုင််အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�အတို�ွ် စာကြီး�ာနိ် (ပ်လုံး�်ကောဖွဲ့ာင််�) 
တိုစာ်ခံ� ဖွဲ့နိ်တို�ီကောပ်�ရနိ်ရည်း်ရ�ယံ်ပြိုပ်�ီ အကောရ�ကောပ်် လုံးသူုာ�ခံ�င််�စာာနိာကောထိာ�်ထိာ�ကောရ� အကောထိာ�််အပ်း်များ�ာ� �ညူ်းကီောပ်�
ရနိ်အတိုွ�်လုံးည်း်� ဦး�တိုည်း်ခံ��်ထိာ�ရှုသုည်း်။ တိုနိသုာာရ ီအများ��ု�သုာ�များ�ာ��နွိ်ဂုံးရ�်သုည်း် အများ��ု�သုာ�ည်းညီွတွို်ကောရ�
အစာ�ု�ရ၊ မြပ်ည်း်ကောထိာင််စာ�လုံးှတို်ကောတိုာ် ��ုယံ်စာာ�မြပ်�ကော�ာ်များတိုတီို�ု်နှှင််် တို�ု�်ရုံး�ု�်ဆ�်သုယွံ်ကောဆာင််ရ��်မြခံင််� များရှု
ကောသုာ်လုံးည်း်� တိုစာ်ခံ��ု�ကောသုာလုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�တိုငွ်် ပ်�ူကောပ်ါင််��ညူ်းလီုံး�ပ််ကောဆာင််သုည်း်။ 

အမှီု�ု��ာ�ည့်�ညွ�ွးသောရ�အစု��ရ (NUG)

စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�် နှ�ုင််င်းတိုစာ်ဝနိ်� ဖွဲ့ယံ်ဒါရယံ်ဒါမီျား�ု�ကောရစာကီောများ့ာ်များနှိ်�ခံ��်များ�ာ� တို�ု�တို�်လုံးာကောစာရနိ်
အတို�ွ် စာင််ပြိုပ်�ုင််အစာ�ု�ရတိုစာ်ရပ်် တိုည်း်ကောဆာ�်ခံဲသ်ုည်း်။ အများ��ု�သုာ�ည်းညီွတွို်ကောရ�အစာု��ရ (NUG) သုည်း် သုဘာာ
ဝ သုယံးဇာာတို စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များနုှှင်််ပ်တို်သု�်သုည်း်် များဝူါဒါနှငှ််် စာာတိုများ်�များ�ာ�စာာွ ထိ�တို်မြပ်နိ်ခံဲက်ောသုာ်လုံးည်း်� သုယံးဇာာတို 
နှငှ််် သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််ထိနုိ်�သုုများ်�ကောရ� ဝနိ်ကြီး��ီဌာာနိသုည်း် အကော�ာင််အထိည်း်ကောဖွဲ့ာ် ကောဆာင််ရ��်နှ�ုင််ခံဲမ်ြခံင််� များရှု
ပ်ါ။ သု�ု်ကောသုာ်လုံးည်း်� မြပ်ည်း်သု�ူအ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�အဖွဲ့ွဲ�များ�ာ�သု�ု် အများ��ု�သုာ�ည်းညီွတွို်ကောရ�အစာု��ရ (NUG) ၏ လုံးများ်�ညွနှိ်ခံ��်
များ�ာ�သုည်း် ကောရရညှ်း်တိုည်း်တိုးမ်ျားမုျားရှုကောသုာ၊ တိုရာ�များဝင််ကောသုာ အရင််�အမြများစာ်များထှိ�တို်ယံူကောသုာ အထိနုိ်�အ�ပွ််များဲ ်သုစာ်
ထိ�တို်လုံး�ပ််များမုျား�ာ�များ ှအခံနွိ်ဘာဏ္ဍာကော�ာ�်ယံမူြခံင််��ု� တိုာ�မြများစာ်ထိာ�သုည်း်။  

သောေ�ခိုံကာကယွံးသောရ��ပ်းမှီုာ�နိုငီ်းး် မြပ်ည့်း�း�ကာကယွံးသောရ��ပ်းမှီုာ�

တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီတိုငွ်် ကောဒါသုခံး�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ�နှငှ််် မြပ်ည်း်သု�ူ�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ� (၃၂) ဖွဲ့ွဲ� 
လုံးပု််ရာှ�လုံး��် ရှကုောနိပ်ါသုည်း်။22 ထိ�ုတိုပ််များ�ာ�သုည်း် သုတူို�ု်အာ� ကောနိရာထိ�ုင််ခံင််�နှငှ််် စာစာ်သုင််တိုနိ်�ကောပ်�သုည်း်် 
အထိ�ူသုမြဖွဲ့င််် �ရင််အများ��ု�သုာ� �ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််ဖွဲ့ွဲ� (KNDO) နှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ� လုံးတွို်ကောမြများာ�်ကောရ�
တိုပ််များ ကောတိုာ် (KNLA) တိုပ််များ�ာ� ထိနုိ်�ခံ��ပ််ရာကောနိရာများ�ာ�တိုငွ််သုာ လုံးပု််ရာှ�လုံး��်ရှသုုည်း်။ မြပ်ည်း်သု�ူ�ာ�ယွံ်ကောရ�
တိုပ််များ�ာ�သုည်း် အများ��ု�သုာ�ည်းညီွတွို်ကောရ�အစာု��ရ (NUG) ၏ အများနုိ််ကောပ်�စာနိစာ်ကောအာ�်တိုငွ်် လုံးပု််ရာှ�ကောဆာင််ရ��်
ကောနိကောသုာ်လုံးည်း်� ကောဒါသုခံး�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ်် အများ�ာ�အမြပ်ာ�သုည်း် တိုု��်ခံ�ု�်ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ��ု�လုံးတွို်လုံးပ််စာာွ 
ကောဆာင််ရ��်လုံး��်ရှသုုည်း်။ ကောဒါသုခံး�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ�နှငှ််် မြပ်ည်း်သု�ူ�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ� သုည်း် စာစာ်ကော�ာင််စာီ
အာ� တို�ု�်ခံ�ု�်လုံး့�်ရှ�ုာ တို�ု�်ပ်ွဲအကြီး�မုျား်ကောရကောပ်ါင််� (၅၀၀) ခံနိ်် ရှပုြိုပ်မီြဖွဲ့စာ်ပြိုပ်�ီ နိယံ်ကောမြများစာု��များ�ု�နှ�ုင််များမုျားရှုကောသုာ်လုံးည်း်� 
သုယံးဇာာတို စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များတုိုငွ်် ပ်ါဝင််ကောဆာ�်ရ��်နှ�ုင််သုည်း်် အခံနိ်��ဏ္ဍအနိည်း်�င်ယံ်ရှုသုည်း်။ 

အရပ်း�ကးလးမှီအု�ွဲ�အစည့်း�မှီုာ�နိုငီ်းး် သောေ�ခိုံ လးမှီအု�ွဲ�အစည့်း�မှီုာ�

တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီတိုငွ်် အရပ််ဖွဲ့�်လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�နှငှ််် ကောဒါသုခံးလုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၏ သုယံးဇာာတို 
စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များအုကောပ်် အကောရ�ကြီး��ီကောသုာအခံနိ်��ဏ္ဍတိုငွ်် ပ်ါဝင််ပ်ါသုည်း်။ ကောဒါသုခံးလုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် 
၎င််�တိုု�်ကောနိထိ�ုင််ရာ ကောဒါသုအတိုငွ််�ရှု သုယံးဇာာတိုများ�ာ���ု စာမီျားးခံနိ််ခံွဲရာတိုငွ််လုံးည်း်�ကော�ာင််�၊ သုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံူ
သုး��စာွဲသုည်း််�စုာစများ�ာ�အပ်ါအဝင်် ကောဒါသုတိုငွ််�တိုငွ််မြဖွဲ့စာ်ပ်ာွ�ကောသုာ �စုာစရပ််များ�ာ��ု� ကောမြဖွဲ့ရငှ််�ရာတိုငွ််လုံးည်း်�ကော�ာင််� 
ပ်ါဝင််ကောဆာင််ရ��်နှ�ုင််ရနိ်အလုံး�ု်င်ှာ ဖွဲ့ွဲ�စာည်း်�ထိာ�မြခံင််�မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ အရပ််ဖွဲ့�်လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် ရှနုှငှ်််
ပြိုပ်�ီသုာ� ကောဒါသုအ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�စာနိစာ်များ�ာ��ု� အကောမြခံမြပ်�ပြိုပ်�ီ ကောဒါသုခံးလုံးထူိ�များ�ာ� စာမွျား်�ကောဆာင််ရည်း် မြများင်််တို�်လုံးာကောစာ
22 Southern Monitor. 2022. Accessed at: https://reliefweb.int/organization/southern-monitor Note: People’s Defense 
Forces refer to armed units that sit under the NUG’s command structure, while Local Defense Forces are ostensibly 
independent groups that are not part of the NUG structure. 



စာ - 13

ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

ရနိ် တိုည်း်ကောဆာ�်ကောပ်�မြခံင််�နှငှ််် လုံးထူိ�လုံးပု််ရာှ�များမုျား�ာ�အတိုွ�် �ညူ်းလီုံး�ပ််ကောဆာင််ကောပ်�သုည်း်။ စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီ 
ကောနိာ�်ပ်�ုင််��တိုည်း်�� အရပ််ဖွဲ့�်လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်� အများ�ာ�အမြပ်ာ�သုည်း် လုံး့�ု�ဝ�ှ် အလုံး�ပ််လုံး�ပ််��ုင််��ရပြိုပ်�ီ 
ကောဒါသုခံးလုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�အတို�ွ်လုံးည်း်� အလုံး�ပ််လုံး�ပ််��ုင််ရနိ် ခံ�်ခံဲကောသုာအကောမြခံအကောနိများ�ာ�.ကောတို�ွကြံ�း�ရသုည်း်။ 
အရပ််ဖွဲ့�်လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် �နွိ်ယံ�်များ�ာ� ခံ�တုို်ဆ�်မြခံင််�မြဖွဲ့င််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ုနှှင််် 
များဒီါယီံာများ�ာ�သုု�် သုတိုင််�ကောပ်�ပ်ု�်ကောဆာင််ရ��်လုံး့�်ရှသုုည်း်။ 

ကရင်းးအမှီု�ု��ာ�အစည့်း�အရိုံ�� (�ဟာု�)

�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ု အလုံး�ပ််အများကုောဆာင််ကော�ာ်များတိုသီုည်း် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဌာာနိခံ��ပ််
တိုငွ်် တိုည်း်ရှသုုည်း်။ စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ� ဌာာနိများ�ာ�စာာွမြဖွဲ့င််် ဖွဲ့ွဲ�စာည်း်�ထိာ�ပြိုပ်�ီ ကော�အဲနိ်ယံအူာ� နှ�ုင််င်းကောရ�ဦး�ကောဆာင််များနုှငှ််် များူ
ဝါဒါခံ�များှတို်များမုျား�ာ� လုံး�ပ််ကောဆာင််ကောပ်�သုည်း်။ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််သုည်း် ထို�များဝူါဒါများ�ာ�
အာ� လုံး�ု�်နိာ��င်််သုး��ကောသုာ်လုံးည်း်� �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ု အလုံး�ပ််အများုကောဆာင််ကော�ာ်များတိုအီကောနိမြဖွဲ့င််် 
ခံရုံး�ုင််အာ� ထိနုိ်�ခံ��ပ််နှ�ုင််ရနိ် အခံ�်အခံဲများ�ာ�ရှကုောနိသုည်း်။ လုံးနွိ်ခံဲ်ကောသုာနှစှာ်များ�ာ�တိုငွ်် ရပ််ရ�ာနှှင််် ကောဒါသုခံးလုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�
အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုွင််� �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််နှှင််် 
သု�်ဆ�ုင််ကောသုာ များကော��နိပ််ခံ��်များ�ာ��ု� �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ု အလုံး�ပ််အများုကောဆာင််ကော�ာ်များတိုသီု�ု် 
ဆ�်သုွယံ်တို�ုင််��ာ�ကောနိ��သုည်း်။

ပ်ဋိပု်ကခနိုငီ်းး် ထားနုး�ခိုု�ပ်းမှီုမှီုာ� 

၂၀၂၁ ခံ�နှစှာ် တိုငွ်် နှ�ုင််င်း၏အမြခံာ�ကောဒါသုများ�ာ�နိည်း်�တို ူတိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီတိုငွ််လုံးည်း်� လုံး�်နိ�်�ု�င်် ပ်ဋိပု်�ခ 
များ�ာ� မြပ်နိ်လုံးည်း်မြဖွဲ့စာ်ပ်ာွ�လုံးာသုည်း်။  ၂၀၂၁ ခံ�နှစှာ် ဧပြိုပ်လီုံးတိုငွ်် လုံးထူိ�ဆနှဒမြပ်ပ်ွဲများ�ာ���ု စာစာ်တိုပ််များ ှအ��များ်�ဖွဲ့�်        
ပြိုဖွဲ့�ုခံွဲများမုျား�ာ�ကော��ာင််် မြပ်ည်း်သုမူျား�ာ� အများ�ာ�အမြပ်ာ� ကောဒါသုခံး�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ�နှငှ််် မြပ်ည်း်သု�ူ�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ� 
ဖွဲ့ွဲ�စာည်း်�ပြိုပ်�ီ စာစာ်တိုပ််�ု� မြပ်နိ်လုံးည်း်ရင််ဆု�င်် တို�ု�်ခံ�ု�်��သုည်း်။ လုံး�်ရှုအခံ�နုိ်ထို တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီတိုငွ်် 
ကောဒါသုခံး�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ� (၃၂) ဖွဲ့ွဲ�ခံနိ််ရှပုြိုပ်�ီ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး��နှှင််် �ရင််အများ��ု�သုာ��ာ�ယွံ်ကောရ�
တိုပ််ဖွဲ့ွဲ� (KNDO)23 ထိနုိ်�ခံ��ပ််ရာ သုစာ်ကောတိုာနိယံ်ကောမြများများ�ာ�တိုငွ်် လုံးပု််ရာှ�လုံး��်ရှသုုည်း်။ ၂၀၂၂ ခံ�နှစှာ် �သုဂုံး�တို်လုံးအထို
ရရှုကောသုာ အခံ��်အလုံး�်များ�ာ�အရ ပ်စာ်ခံတို်ထိကုောတို�ွများကုောပ်ါင််� (၅၅၅) ကြီး�မုျား်ကော��ာ် မြဖွဲ့စာ်ပ်ာွ�ခံဲ်ပြိုပ်�ီ ကောဒါသုတိုငွ််� စာစာ်ကောဘာ�
ကောရာှင််ဒါ��ခသုည်း်ကောပ်ါင််� (၄,၆၀၀) ကော��ာ် ရှလုုံးာသုည်း်။ ကောဒါသုခံး�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ�နှငှ််် စာစာ်ကော�ာင််စာတီိုပ််များ�ာ� 
ပ်စာ်ခံတို်ထိကုောတို�ွများမုျား�ာ� အများ�ာ�ဆး��မြဖွဲ့စာ်ခံဲရ်ာတိုငွ်် စာစာ်တိုပ်် ကော��ာကောထိာ�်ကောနိာ�်ခံးကောပ်�ထိာ� သုည်း်် မြပ်ည်း်သု�ူစာစာ် 
နှငှ််် ပ်�းကောစာာထိ�ီ အဖွဲ့ွဲ�များ�ာ�နှှင်််လုံးည်း်� ထိကုောတို�ွများမုျား�ာ�ရှုခံဲ်သုည်း်။ စာစာ်ကော�ာင််စာ ီနှှင််် �ရင််အများ��ု�သုာ�လုံးတွို်ကောမြများာ�်ကောရ�
တိုပ််များကောတိုာ် တိုု�်အ��ာ� ထိကုောတို�ွပ်စာ်ခံတို်များမုျား�ာ� အနိည်း်�င်ယံ်သုာ ရှခုံဲ်သုည်း်။24 သု�ကောတိုသုနိမြပ်�စာ�ရာတိုငွ်် ပ်ါဝင််
ကောသုာသုမူျား�ာ�၏ အမြများင််များ�ာ�အရ အ���ု�အမြများတို်စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�ဆ�်ဆးများ ုနိ�်ရုံးုုင််�များသုုည်း် စာစာ်ကော�ာင််စာ ီနှှင််် �ရင််
အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််��ာ� တိုည်း်ပြိုင်မုျား်ကောသုာဆ�်ဆးကောရ��ု� ထိနုိ်�သုုများ်�ထိာ� ကောပ်�မြခံင််�
မြဖွဲ့စာ်သုည်း်ဟာ� ကော�ာ�်ခံ��်ခံ���ပ်ါသုည်း်။

ကရင်းးအမှီု�ု��ာ�အစည့်း�အရိုံ�� �ယံံဇာာ� စ�မှီံအ�ပ်းခိုု�ပ်းမှီု

�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ��ု ၁၉၄၇ ခံ�နှစှာ်တိုငွ်် �ရင်် နှု�င််င်းကောရ�လုံးပု််ရာှ�သုမူျား�ာ�၊ ကောရ�ှကောနိများ�ာ�နှငှ််် တိုတို်သုု 
ပ်ည်းာရငှ််များ�ာ�� ပြိုဗတုိုသုု့ ��ုလုံး�ုနိလီုံး�်ကောအာ�်များ ှလုံးတွို်လုံးပ််ကောရ�ရရှုရနိ်ကြီး��ု�ပ်များ်�လုံးာခံဲက်ောသုာ ဗများာမြပ်ည်း်တိုငွ််
23 �ရင််အများ��ု�သုာ��ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််ဖွဲ့ွဲ�(KNDO) သုည်း် ၁၉၄၉ ခံ�နှစှာ် �ရင််အများ��ု�သုာ�လုံးတွို်ကောမြများာ�်ကောရ�တိုပ််များကောတိုာ် (KNLA) တိုရာ�ဝင်် 
များဖွဲ့ွဲ�စာည်း်�များ�ီ KNU ၏ လုံး�်နိ�်�ု�င််အဖွဲ့ွဲ�ခံွဲတိုစာ်ခံ�မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ ထို�အခံ�နုိ်များစှာတိုင််၍ နှစှာ်ဖွဲ့ွဲ�စာလုံးး�� KNU ကောအာ�်တိုငွ်် တိုာဝနိ်ထိများ်�ကောဆာင်် ခံဲ်
��သုည်း်။ 
24 Southern Monitor. 2022. Myanmar: Tanintharyi Region Monthly Situation Update (31 August, 2022). Accessed at: 
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-tanintharyi-region-monthly-situation-update-31-august-2022 
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ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

ပ်ံ� ၂ - �န�ာာရ���ုင်းး�သောေ�ကြီးက��အ�ငွ်းး� မြပ်င်းး�ထားနးသော�ာပ်စးခို�းမှီ ုမြ�စးပ်ာွ��ည့်း် သောနရာမြပ်သောမြမှီပ်ံ�၊ ရင်းး�မြမှီစး: Dawei Watch

�ရင််လုံးမူျား��ု�များ�ာ�အတို�ွ် နိယံ်ကောမြများနှငှ််် ပ်�ုများ�ုကော�ာင််�များနွိ်ကောသုာ ��ုယံ်ပ်�ုင််အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�အတို�ွ် ကောတိုာင််�ဆု�ရနိ် 
ဖွဲ့ွဲ�စာည်း်�ခံဲသ်ုည်း်။25 �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး��၊ �ရင််အများ��ု�သုာ��ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််ဖွဲ့ွဲ� (KNDO) နှငှ််် မြများနိ်များာ
စာစာ်တိုပ််တို�ု် လုံးတွို်လုံးပ််ကောရ�များရခံင်် ၁၉၄၇ တိုငွ်် စာစာ်များ�ီပ်ာွ� စာတိုင််မြဖွဲ့စာ်ပ်ာွ�လုံးာခံဲသ်ုည်း် များာှ ယံကောနိ်ထိုတို�ုင်် မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ 
�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� သုည်း် မြများနိ်များာနှ�ုင််င်းကောတိုာင််ပ်ု�င််�နှငှ််် အကောရ�ှကောတိုာင််ပ်�ုင််� ကောဒါသုတိုစာ်ခံငွ််တိုငွ်် 
အကောရ�ကြီး��ီကောသုာ စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များလုုံး�ပ််နှ�ုင််သုည်း်် အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�တိုစာ်ခံ� မြဖွဲ့စာ်လုံးာခံဲသ်ုည်း်။ စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များ ုနိယံ်ကောမြများကောဒါသု
များ�ာ���ု ခံရုံး�ုင်် (၇) ခံ� မြဖွဲ့စာ်သုည်း်် ဒါူ�သုထိ၊ူ ဘာာ�အး၊ ကောတိုာင််င်၊ူ ကောည်းာင််ကောလုံး�ပ်င််၊ ပြိုများတုို်-ထိာ�ဝယံ်၊ များကူော�တိုာ် နှငှ််် ဒါ�ူ
ပ်လုံးာယံာ စာသုည်း်တိုု�်မြဖွဲ့င််် ဖွဲ့ွဲ�စာည်း်�သုည်း်။ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�ကောအာ�်တိုငွ်် လုံးဦူး�ကောရ (၈) 
သုနုိ်�ခံနိ်် ကောနိထို�င််��သုည်း်။ လုံးဦူး�ကောရ (၁) သုနုိ်�ခံနိ််သုည်း် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး��၏ တို�ု�်ရုံး�ု�်အ�ပ််ခံ��ပ််
များကုောအာ�်တိုငွ်် ရှုကောနိပြိုပ်�ီ အမြခံာ�ကောသုာကောဒါသုများ�ာ�တိုငွ်် မြများနိ်များာအစာ�ု�ရနှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� နှှစာ်ဘာ�်
အ�ပ််ခံ��ပ််သုည်း််ကောနိရာတိုငွ်် တိုည်း်ရှကုောနိထိ�ုင််��သုည်း်။26 

�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� သုည်း် ၎င််�တိုု�် ထိုနိ်�ခံ��ပ််ရာနိယံ်ကောမြများတိုငွ်် ကောမြများမြပ်င််အာဏာာသု�်ကောရာ�်များ ုရှုကောသုာ 
အစာ�ု�ရတိုစာ်ရပ််အကောနိမြဖွဲ့င််် အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ��ု� ��င်််သုး��ကောနိပြိုပ်�ီ အကောရ�ပ်ါကောသုာ အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�ယံနှတရာ�များ�ာ�မြဖွဲ့စာ်သုည်း်် 
အခံနွိ်ကော�ာ�်ခံးမြခံင််�၊ ကောမြများယံာပ်ု�င််ဆ�ုင််များ ုအကောထိာ�်အထိာ�များ�ာ�ကောပ်�အပ််မြခံင််� အပ်ါအဝင်် ကောမြများယံာနှငှ််် သုယံးဇာာတို
များ�ာ� စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််မြခံင််�၊ သုစာ်ကောတိုာနှငှ််် ထိနုိ်�သုုများ်��ာ�ယွံ်ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�၊ အကောမြခံခံးပ်ည်းာကောရ�နှငှ််် ��နိ်�များာကောရ� 
ဝနိ်ကောဆာင််များမုျား�ာ���ု ဗဟာ�ု၊ ခံရုံး�ုင်် နှငှ််် ပြိုများ�ု�နိယံ်အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�ရုံးး��များ�ာ� အဆင်််ဆင်််မြဖွဲ့င််် စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််လုံး့�်ရှသုုည်း်။ 
ယံခံင်် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�သုည်း် ဗဟာု�ထိနုိ်�ခံ��ပ််များ ုအာ�ကော�ာင််�ခံဲပ်ြိုပ်�ီ ၁၉၉၅ ခံ�နှစှာ်        
များာနိယံ်ပ်ကောလုံးာ ဌာာနိခံ��ပ်် အကောရ�နိမုျား််ပြိုပ်�ီ ခံွဲထိ�ွ်အဖွဲ့ွဲ�များ�ာ�စာာွ မြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာခံဲသ်ုည်း််ကောနိာ�်ပ်�ုင််� ဗဟာု�ခံ��ပ််��ုင််များမုျားာှ 
အလုံးနွိ်ပ်င်် အာ�နိည်း်�လုံးာပြိုပ်�ီ အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ� အပ်ု�င််�ပ်�ုင််�အစာစာ မြဖွဲ့စာ်လုံးာခံဲသ်ုည်း်။ ပြိုများတုို်၊ထိာ�ဝယံ် ခံရုံး�ုင််သုည်း် �ရင််
အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ုအလုံး�ပ််များုကောဆာင်် ကော�ာ်များတိုအီတိုွ�် ထိနုိ်�ခံ��ပ််ရနိ်အခံ�်ခံဲဆး�� ခံရုံး�ုင််မြဖွဲ့စာ်ခံဲသ်ုည်း်များာှ 
ယံကောနိ်ထိတုို�ုင််မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။27

25 San C Po. 1928. Burma and the Karens. London. 
26 Jolliffe, K., 2015. Ethnic armed conflict and territorial administration in Myanmar. The Asia Foundation, 89 
27 Smith, M. Burma: Insurgency and the politics of ethnicity. Zed Books. London. 
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ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

သောမြမှီယံာ နိုငီ်းး် �ယံံဇာာ� စ�မှီံခိုန်းခိုွဲမှီု

ကောမြများယံာနှငှ််် သုယံးဇာာတို စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များစုာနိစာ်နှှင််် ထိး��တိုများ်�များ�ာသုည်း် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�
ကောအာ�်တိုငွ်် ဖွဲ့းွ�ပြိုဖွဲ့�ု�လုံးာပြိုပ်�ီ ကောမြများယံာ၊ သုစာ်ကောတိုာ၊ သုတိုု�၊ သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င်် ထိနုိ်�သုုများ်�မြခံင််�နှငှ််် ရင််နှှီ�မြများု�ပ််နှးှ
များ ုများူဝါဒါနှှင််် ဥ်းပ်ကောဒါများ�ာ�အာ� ဗဟာု�နှှင််် ခံရုံး�ုင်် သု�်ဆ�ုင််ရာဌာာနိဆ�ုင််ရာများ�ာ�� ဝနိ်ထိများ်�များ�ာ�စာာွမြဖွဲ့င််် စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််လုံး့
�်ရှုသုည်း်။ ကောမြများယံာနှငှ််် သုယံးဇာာတိုများ�ာ���ု စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််သုည်း်် အဓါ�ု��ကောသုာ ဌာာနိများ�ာ�သုည်း် စာု��်ပ်��ု�ကောရ�ဌာာနိ၊ 
သုစာ်ကောတိုာဦး�စာ�ီဌာာနိ နှှင််် သုတိုု�တိုငွ််�ဌာာနိတို�ု် မြဖွဲ့စာ်��သုည်း်။ ကောနိာ�်ဆး��အခံ��်အလုံး�်များ�ာ�အရ စာု��်ပ်��ု�ကောရ�ဌာာနိ
သုည်း် ခံရုံး�ုင်် (၇) ခံ�အတိုငွ််� ကောမြများယံာများတှို်ပ်း�တိုင််လုံး�်များတှို်ကောပ်ါင််� (၁၀၃,၆၀၅) (41,001F/62,614M) ခံ���ု ကောပ်�အပ််
ထိာ�ပြိုပ်�ီ ကောမြများဧရယုံာကောပ်ါင််� (၈၈၆,၁၆၉ ဧ�) (၃၅၈,၆၁၉ ဟာ�်တိုာ) ��ယံ်မြပ်နိ််သုည်း်။ ထို�်မြပ်င်် �ရင််အများ��ု�သုာ�
အစာည်း်�အရုံးး�� သုည်း် ကော�ာ်သု�ူကောလုံး အသုအုများတှို်မြပ်� များတှို်ပ်း�တိုင််လုံး�်များတှို် (၁၉၅) ခံ�အာ� သု�်ဆ�ုင််ရာခံရုံး�ုင််များ�ာ�
တိုငွ်် ကောပ်�အပ််ထိာ�ပြိုပ်�ီ (၁.၅) သုနိ်� ဧ� (၆၀၇,၀၂၈ ဟာ�်တိုာ) အ��ယံ်အဝနိ်�ရှသုုည်း်။28 

ကော�ာ်သု�ူကောလုံး သုစာ်ကောတိုာဌာာနိသုည်း် အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�နိယံ်ကောမြများအတိုငွ််� ဧ� (၄) သုနိ်�ကော��ာ်ကောသုာ သုစာ်ကောတိုာကောမြများ
များ�ာ���ု အ�ပ််ခံ��ပ််စာမီျားးလုံး��်ရှသုုည်း်။ ထိ�ုသုစာ်ကောတိုာကောမြများတိုငွ်် ထိနုိ်�သုုများ်�သုစာ်ကောတိုာ (၈၅) ခံ� (၃,၀၂၅,၇၄၀ ဧ�/ 
၁,၂၂၄,၄၇၃ ဟာ�်တိုာ)၊ ကောတိုာရုံးု�င််� တိုရုစုာာာနိ်ကောဘာ�များဲက်ောတိုာ (၂၄) ခံ� (၆၆၈,၉၃၀ ဧ�/၂၇၀,၇၆၀ ဟာ�်တိုာ)၊ 
အများ�ာ�ပ်�ုင်် ဘား�သုစာ်ကောတိုာ (၁၉၀) ခံ� (၃၂၃,၉၅၂ ဧ�/၁၃၁,၀၉၈ ဟာ�်တိုာ) နှငှ််် ပ်ရကောဆ�ကောတိုာ (၁၄) ခံ�တို�ု် ပ်ါဝင််
သုည်း်။ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� သုစာ်ကောတိုာရုံးး��ဝနိ်ထိများ်�များ�ာ�နှှင််် ကောဒါသုခံးမြပ်ည်း်သုတူို�ု်သုည်း် အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�
နိယံ်ကောမြများအတိုငွ််�ရှု သုစာ်ကောတိုာများ�ာ�အာ� စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််�ာ အတိုတူိုစာ်� ွကောစာာင်််��ပ််��ည်း််ရုံးုမြခံင််�၊ စာမီျားးခံနိ််ခံွဲမြခံင််�
တို�ု်��ု ပ်�ူကောပ်ါင််�လုံး�ပ််ကောဆာင််��သုည်း်။ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� အ�ပ််ခံ��ပ််နိယံ်ကောမြများအတိုငွ််�ရှု သုစာ်ကောတိုာ
များ�ာ�သုည်း် အကောရ�ှကောတိုာင််အာရတှိုငွ်် အကြီး��ီများာ�အ��ယံ်မြပ်နိ််ဆး��နှှင််် ဇာဝီများ��ု��ွဲများ�ာ�စား�လုံးင််ကောသုာ သုစာ်ကောတိုာအ�ပ််ကြီး�ီ�
တိုစာ်ခံ�မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ 

ကရင်းးအမှီု�ု��ာ�အစည့်း�အရိုံ�� - သောေ�ခိုံမြပ်ည့်း�း��ု်၏ �ယံံဇာာ� စ�မှီံအ�ပ်းခိုု�ပ်းသောရ�ဆိုု�င်းးရာ ��ထားငွ်းး
�နး���မှီမုှီုာ�

�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� သုည်း် လုံးနွိ်ခံဲ်ကောသုာနှစှာ်များ�ာ�တိုငွ်် ကောမြများယံာနှငှ််် သုယံးဇာာတို စာီများးအ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�ဆု�င််ရာ
ပ်�ူကောပ်ါင််�ကောဆာင််ရ��်များ ုနိည်း်�လုံးများ်�သုစာ်များ�ာ��ု� ရာှကောဖွဲ့�ွကောတို�ွရှုလုံးာသုည်း်။ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� သုည်း် 
�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�၊ ဌာာကောနိတိုု�င််�ရင််�သုာ�များ�ာ�၊ ကောဒါသုခံးမြပ်ည်း်သုမူျား�ာ�နှှင််် ပ်�ူကောပ်ါင််��ာ 
စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�လုံးများ်�စာဉ််များ�ာ��ု� ကြီး��ု�စာာ�တိုည်း်ကောဆာ�်ခံဲသ်ုည်း်။ ထိ�ုတိုထီိငွ််ဖွဲ့နိ်တိုီ�များတုိုငွ်် သုးလုံးငွ််ပြိုင်မုျား်�ခံ�များ်�
ကောရ�ဥ်းယံ�ာဉ်် (ကောခံ်) ဌာာကောနိတိုု�င််�ရင််�သုာ�များ�ာ�ဥ်းယံ�ာဉ်် ပ်ါဝင််ပြိုပ်�ီ (၆,၀၀၀) စာတို�နိ်�ရနိ်��လီုံး�ုများတီိုာ ��ယံ်မြပ်နိ််
သုည်း်။  ကောဒါသု (၂၅) ခံ�များ ှ��ုယံ်စာာ�လုံးယှံ်များ�ာ�၊ အရပ််ဖွဲ့�်လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်� ��ုယံ်စာာ�လုံးယှံ် (၁၂) ဦး�နှငှ််် �ရင််
အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး��များ ှ��ုယံ်စာာ�လုံးယှံ် (၄၂) ဦး� ပ်�ူကောပ်ါင််�ပ်ါဝင်် စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််��သုည်း်။29 ထိ�ုဖွဲ့နိ်တိုီ�များ၏ု 
�နိဦး� ရည်း်ရ�ယံ်ခံ��်သုည်း် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� များူကော�တိုာ်ခံရုံးု�င််ရှု  ကောမြများယံာနှငှ််် သုစာ်ကောတိုာများ�ာ��ု� ဌာာကောနိ
တို�ုင််�ရင််�သုာ�တိုု�်၏ ��ုယံ်ပ်�ုင်် ဗဟာ�သု�တို၊ ဓါကောလုံး ်ထိး��တိုများ်�များ�ာ�နှငှ််် အာ�လုံးး��ပ်ါဝင််ကောသုာ ဒါမီျား�ု�ကောရစာ ီအ�ပ််ခံ��ပ််
ကောရ�စာနိစာ်တိုု�်မြဖွဲ့င််် �ာ�ယွံ်ထိနုိ်�သုုများ်� ကောစာာင်််ကောရာှ�်ရနိ်မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ ထို�နိည်း်�လုံးများ်���ုအသုး��မြပ်�ပြိုပ်�ီ များမုျားတုို�ု် ကောမြများယံာ
နှငှ််် သုယံးဇာာတို စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ��ု� တိုည်း်ကောဆာ�်နှ�ုင််ရနိ်အတို�ွ် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး��နှှင််် အမြခံာ� 
ကောတိုာ်လုံးှနိ်ကောရ�အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�တို�ု် အ�ပ််ခံ��ပ််ရာနိယံ်ကောမြများများ�ာ�တိုငွ်် ကြီး��ုစာာ�လုံး�ပ််ကောဆာင််လုံးာ��သုည်း်�ု� ကောတို�ွရသုည်း်။ 
ဥ်းပ်များာအကောနိမြဖွဲ့င််် �ရင််နိ ီမြပ်ည်း်နိယံ်နှငှ််် နိယံ်ကောမြများထိစုာပ််ကောနိကောသုာ ကောတိုာင််င်ခူံရုံး�ုင််တိုငွ်် တိုည်း်ရှကုောသုာ ကောသုာသုကီောတိုာ
အ�ူ ဌာာကောနိတို�ုင််�ရင််�သုာ�များ�ာ� ဥ်းယံ�ာဉ််အာ� ကောတို�ွနှ�ုင််ပ်ါသုည်း်။30

28 KESAN. 2019. Kaw Policy Briefer. Available at http:// kesan.asia/wp-content/uploads/2019/05/FINAL-Kaw-Brief-
er-KESAN-Eng.pdf 
29 KESAN. 2020. Salween Peace Park Programme. Available at: https://kesan.asia/salween-peace-park-pro-
gram-3936/ 
30 KESAN. 2022. Thawthi Taw Oo Indigenous Park. Accessed at: https://kesan.asia/wp-content/uploads/2021/09/
Thawthi-Taung-Oo-briefer_English-version-web.pdf 



စာ - 16

ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

�န�ာာရ���ုင်းး�သောေ�ကြီးက��အ�ငွ်းး� �ယံံဇာာ� စ�မှီံအ�ပ်းခိုု�ပ်းသောရ�

စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််� စာစာ်ကော�ာင််စာသီုည်း် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီ နိယံ်ကောမြများများ�ာ�အာ�လုံးး����ု ထိနုိ်�ခံ��ပ််
နှ�ုင််စာမွျား်�များရှ ုမြဖွဲ့စာ်ခံဲပ်ြိုပ်�ီ သုယံးဇာာတို စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�နှငှ််် အမြခံာ�ကောသုာ အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�ယံနှတရာ�များ�ာ�များာှလုံးည်း်� ယံ�ုယံငွ််�
ပြိုပ်�ီ အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�တိုငွ်် လုံးွဲကောခံ�ာ်များမုျား�ာ�မြဖွဲ့စာ်လုံးာသုည်း်။ ထို�ကော��ာင််် လုံးး�ခြုံခံး�ကောရ�အကောမြခံအကောနိများ�ာ� ��
ဆင််�လုံးာပြိုပ်�ီ တိုရာ�ဥ်းပ်ကောဒါစာု��များ�ု�များမုျား�ာ� �င််�လုံးာမြခံင််�၊ အ��များ်�ဖွဲ့�်များမုျား�ာ�လုံးာမြခံင််�နှငှ််် အသု�်ကောများ�ွဝများ်�ကော��ာင််� 
အလုံး�ပ််အ��ုင််များ�ာ�အာ� ထိခုံ�ု�်လုံးာမြခံင််� တိုု�်ကြံ�း�ကောတိုွ�လုံးာခံဲ်ရသုည်း်။ စာစာ်ကော�ာင််စာသီုည်း် တိုစာ်ခံ��ု�ကောသုာလုံး�ပ််င်နိ်�
များ�ာ���ု လုံး�ပ််ပ်�ုင််ခံငွ်််ခံ�များတှို်ကောပ်�ထိာ�ခံဲက်ောသုာ်လုံးည်း်� သုယံးဇာာတိုတို�ူကောဖွဲ့ာ်ထိ�တို်လုံး�ပ််ရာကောနိရာများ�ာ�သုု�် သုွာ�ကောရာ�်
ကြီး��ီ��ပ််နှ�ုင််မြခံင််� များရှပု်ါ။ ထိ�ု်ကော��ာင််် စာစာ်ကော�ာင််စာတီို�ု်သုည်း် အခံွနိ်ကော�ာ�်ခံးမြခံင််�နှငှ််် သုယံးဇာာတို တိုူ�ကောဖွဲ့ာ်ထိ�တို်ယံူ
မြခံင််�များ�ာ��ု�သုာ ဦး�စာာ�ကောပ်�ကောဆာင််ရ��်ခံဲပ်ြိုပ်�ီ သုယံးဇာာတို တိုူ�ကောဖွဲ့ာ်ထိ�တို်ယံမူြခံင််�များ�ာ�နှငှ်််ပ်တို်သု�်သုည်း်် စာည်း်�များ�ဉ််�
စာည်း်��များ်�တိုု�်မြဖွဲ့င််် ကြီး�ီ���ပ််မြခံင််�များ�ာ��ု� များမြပ်�လုံး�ပ််နှ�ုင််ကောတိုာပ််ါ။ သု�်ကောသုသုာဓါ�များ�ာ�အရ စာစာ်တိုပ််အာဏာာသုမုျား်� 
ပြိုပ်�ီ�တိုည်း်�� ထိာ�ဝယံ်ပြိုများ�ု�နိယံ်အတိုငွ််�တိုငွ်် ကောဂုံး်ဒါနိ်ကော��ာ�်များု�င််� တိုစာ်ခံ�သုာရှုကောသုာ်လုံးည်း်� အမြခံာ�ကောသုာ
တိုရာ�ဝင်် ခံငွ်််မြပ်�များနုိ််များမြပ်နှ�ုင််သုည်း်် သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်များအုသုစာ် ကောမြများာ�်မြများာ�စာာွ��ုကောတို�ွနှ�ုင််သုည်း်။ 

စာစာ်ကော�ာင််စာ ီခံွင်််မြပ်�ခံဲက်ောသုာ ကောဂုံး်ဒါနိ်ကော��ာ�် များု�င််�တိုွင််� (ထိာ�ဝယံ် ပြိုများ�ု�နိယံ်) သုတိုု�တိုူ�ကောဖွဲ့ာ်မြခံင််� တိုစာ်ခံ�သုာ ရှုခံဲ်
ကောသုာ်လုံးည်း်� အမြခံာ� တိုရာ�များဝင််သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်မြခံင််�များ�ာ��ု� ကောတိုွ�ရပ်ါသုည်း်။ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်
ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််သုည်း် ကောယံ�ဘာ�ယံ�အာ�မြဖွဲ့င််် သုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံသူုး��စာွဲများမုျား�ာ���ု �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး��၏ 
ရင််�နှှီ�မြများ�ပ််နှးှများမုျား�ာ�ဆ�ုင််ရာ များဝူါဒါများ�ာ�မြဖွဲ့စာ်သုည်း်် ကော�ာ်သု�ူကောလုံး သုစာ်ကောတိုာဦး�စာဌီာာနိ၏ များဝူါဒါများ�ာ�၊ ကော�ာ်သု�ူကောလုံး 
သုတိုု�ဌာာနိ၏ များူဝါဒါများ�ာ�နှှင််် သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င်် ထိနုိ်�သုုများ်�သုမုျား်�ကောရ�ကော�ာ်များတို၏ီ များဝူါဒါများ�ာ���ု လုံး�ု�်နိာရ
များည်း် မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ု စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�ကော�ာ်များတိုသီုည်း် ခံရုံး�ုင််များ�ာ�အတိုငွ််�ရှု ��များပဏာီ
များ�ာ� အာ�လုံးး��အာ� စာာရင််�သုငွ််�များတှို်ပ်း�တိုင််ကောပ်�ရနိ် လုံးု�အပ််ကောသုာ်လုံးည်း်� တိုပ််များဟာာ (၄) သုည်း် ထို�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ��ု� 
��ုယံ်တို�ုင််စာမီျားးပြိုပ်�ီ လုံး�ပ််ပ်�ုင််ခံငွ်််များ�ာ���ု ခံရုံး�ုင််အဆင်််မြဖွဲ့င််် ခံ�ကောပ်�သုည်း်။ စာာရင််�သုငွ််�များတှို်ပ်း�တိုင််ကောပ်�မြခံင််� လုံး�ပ််င်နိ်�စာဉ််
တိုငွ်် စာီ�ပ်ာွ�ကောရ�ကော�ာ်များတိုနီှှင််် သုတိုု�ဌာာနိတို�ု်သုည်း် သုတိုု�များ�ုင််���များပဏာမီျား�ာ�၏ ကောနိာ�်ကော��ာင််� ရာဇာဝင််များ�ာ�အာ� 
စာစာ်ကောဆ�မြခံင််�နှငှ််် လုံး�ာထိာ�ကောသုာ တို�ူကောဖွဲ့ာ်ကောရ�ကောနိရာများ�ာ��ု� အမြခံာ�ကောသုာကောမြများယံာအသုး��မြပ်�များမုျား�ာ�နှငှ််် တို�ု�်ဆ�ုင််
စာစာ်ကောဆ�များမုျား�ာ� မြပ်�လုံး�ပ််ကောပ်�သုည်း်။   

ခံရုံး�ုင််အဆင်််နှငှ််် ပြိုများ�ု�နိယံ်အဆင်််များ�ာ�တိုငွ်် အကောသု�စာာ�နှငှ််် အလုံးတို်စာာ� လုံး�ပ််င်နိ်�လုံး�ပ််ပ်�ုင််ခံငွ်််များ�ာ���ု ခံရုံး�ုင််အဆင််် 
ဌာာနိများ�ာ�နှှင််် ပြိုများ�ု�နိယံ်အဆင်််ရုံးး��များ�ာ�များ ှကောဆာင််ရ��်ကောပ်�သုည်း်။ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်
ခံရုံး�ုင််သုည်း် တိုွဲဘာ�်�နိ်ထိရုံးု��်အမြဖွဲ့စာ် စာစာ်ကော�ာင််စာခီံငွ်််မြပ်�ကောပ်�ခံဲသ်ုည်း်် ��များပဏာမီျား�ာ�ထိးများ ှအခံွနိ်များ�ာ�ကော�ာ�်ခံးပြိုပ်�ီ 
ကောဒါသုတိုငွ််�လုံး�ပ််��ုင််နှ�ုင််ရနိ် လုံး�ပ််င်နိ်�ခံငွ်််မြပ်�များနုိ််ကောပ်�မြခံင််�အာ�မြဖွဲ့င််် လုံး�ပ််င်နိ်�လုံး�ုင််စာင််များ�ာ� ထိ�တို်ကောပ်�သုည်း်။ �ရင််
အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ုအလုံး�ပ််များုကောဆာင််ကော�ာ်များတိုသီုည်း် အကြီး��ီစာာ� ကောမြများယံာအကောမြခံမြပ်� ရင််�နှှီ�မြများ�ပ််နှးှများမုျား�ာ� 
အာ� ကော�ာ်သု�ူကောလုံး နိယံ်ကောမြများအတိုငွ််� လုံး�ပ််ပ်�ုင််ခံငွ်််ခံ�ကောပ်�ရနိ် များဝူါဒါများရှုကောသုာ်လုံးည်း်� ပြိုများတုို်-ထိာ�ဝယံ်ခံရုံးု�င််သုည်း် 
လုံး�ု�်နိာကောဆာင််ရ��်များ ုအာ�နိည်း်�သုည်း်။ 

များတိုညူ်းကီောသုာ အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�ယံနှတရာ�များ�ာ�နှငှ််် အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�အ��ာ� ဆ�်ဆးကောဆာင််ရ��်များမုျား�ာ�တိုငွ်် ကောဒါသု
တိုငွ််� အကောမြခံအကောနိအခံင််�အ��င််�များ�ာ�� အဓါ�ု��သုည်း်။ တိုခံါတိုရး ည်းင််သုာတိုည်း်ပြိုင်မုျား်ပြိုပ်�ီ တိုခံါတိုရး အခံ�နုိ်
နှငှ််် အများ့အကောမြပ်ာင််�အလုံးဲရှသုုည်း်။  ကောအာ�်ပ်ါပ်း�သုည်း် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုွင််�ရှု အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၏ 
ဆ�်သုွယံ်ဆ�်ဆးကောရ� ပ်း�စားများ�ာ�အာ� ပ်း�ကောဖွဲ့ာ်ထိာ�သု�ဲသ်ု�ု် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ် ခံရုံး�ုင််
သုည်း် များတိုညူ်းကီောသုာ အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�အတို�ွ် အဓါ�ု��ကောသုာ၊ တိုည်း်ပြိုင်မုျား်ပြိုပ်�ီအင််အာ�ရှုကောသုာ အစာ�အဖွဲ့ွဲ�တိုစာ်ခံ�
အကောနိမြဖွဲ့င််် တိုည်း်ရှုကောနိကော��ာင််��ု� �ငွ််�ဆင််�အင််တိုာဗ�း�မြခံင််�များ ှရရှလုုံးာကောသုာ အခံ��်အလုံး�်များ�ာ��ု� အကောမြခံခံးပြိုပ်�ီ 
ကောဖွဲ့ာ်မြပ်သုည်း်။ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််သုည်း် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီ စာစာ်ကော�ာင််စာ ီ
နှငှ််် ပ်�ူကောပ်ါင််��ာ သုယံးဇာာတိုထိ�တို်လုံး�ပ််ကောရ� လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�နှှင််် စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�အရ အတိုု�င််�အတိုာ
တိုစာ်ခံ�ထိ ုဆ�်သုယွံ်ဆ�်ဆးကောရ�ရှုကောနိသုည်း်��ု ကောတို�ွရှုရသုည်း်။ အမြခံာ�တိုစာ်ဖွဲ့�်တိုငွ််လုံးည်း်� အရပ််ဖွဲ့�်လုံးမူျား ု
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ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�နှှင််် ကောဒါသုခံး�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််ဖွဲ့ွဲ�များ�ာ� တို�ုင််�ကောဒါသုတိုငွ််� လုံးပု််ရာှ�နှ�ုင််ရနိ်အတို�ွ် လုံးး�ခြုံခံး�ကောသုာ
ကောနိရာထိ�ုင််ခံင််� အ�အူည်းမီျား�ာ���ု ကောဆာင််ရ��်ကောပ်�လုံး��်ရှသုုည်း်။ ထိ�ု်မြပ်င်် ကောအာ�်ပ်ါပ်း�သုည်း် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�
ကောဒါသုကြီး��ီ အကောမြခံမြပ်�အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ� အခံ�င််�ခံ�င််�အ��ာ� လုံးး�ခြုံခံး�ကောရ�နှငှ််် စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�သုည်း် ကောဒါသုတိုငွ််�
အကောမြခံအကောနိနှှင််် အခံင််�အ��င််�အကောပ်် များ�ာ�စာာွများူတိုည်း်ကောနိပ်ါကောသုာ်လုံးည်း်� နှု�င််င်းကောတိုာ်အဆင််် အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�မြဖွဲ့စာ်
သုည်း်် အများ��ု�သုာ�ည်းညီွတွို်ကောရ�အစာု��ရ နှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ုအလုံး�ပ််များုကောဆာင််ကော�ာ်များတို ီအ��ာ�
ဆ�်ဆးကောရ�သုည်း် အာ�ရစာရာအကောမြခံအကောနိများဟာ�တို်ကော��ာင််� သုရုှုနှ�ုင််များည်း်မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။

ပ်ံ� ၃ - �န�ာာရ���ုင်းး�သောေ�ကြီးက��အ�ငွ်းး�ရီု အစ�အ�ွဲ�မှီုာ�အာ� သောလလ်ာ�ည့်း်သောမြမှီပ်ံ�

��င်းး�အခိုုကးအလကး ရယံးမြခိုင်းး�နိုငီ်းး် �င်းးမြပ်မြခိုင်းး�ဆိုု�င်းးရာ အခိုကးအခိုဲအ�ာ�အဆို��မှီုာ� 

�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� နိယံ်ကောမြများစာု��များ�ု�ရာကောဒါသုသုည်း် လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၊ သုတိုင််�များဒီါယီံာများ�ာ�နှငှ််် 
ကောဒါသုခံး�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ�အတို�ွ် လုံးး�ခြုံခံး�သုည်း်် ခံ�ုလုံးးရုာကောနိရာမြဖွဲ့စာ်ကောသုာ်လုံးည်း်� လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�နှငှ််် 
သုတိုင််�များဒီါယီံာများ�ာ�၏ အခံနိ်��ဏ္ဍသုည်း် ပ်ု�များ�ုခံ�်ခံဲလုံးာသုည်း်။ သုတိုင််�များဒီါယီံာများ�ာ�နှငှ််် လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ� � 
၎င််�တိုု�်၏ လုံးး�ခြုံခံး�ကောရ�အတို�ွ် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််သု�ု် သုဘာာဝသုယံးဇာာတိုများ�ာ� 
စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များအုကောပ်် များကော��နိပ််ခံ��်များ�ာ� တိုင််မြပ်မြခံင််�နှငှ််် တိုာဝနိ်ခံးများုများ�ာ�ရှုကောစာရနိ်အတို�ွ် တိုင််မြပ်ရနိ် အခံ�်အခံဲ
ရှုသုည်း်။ ထိ�ု်အတိုူ �ရင််အများ��ု�သုာ�လုံးတွို်ကောမြများာ�်ကောရ�တိုပ််များကောတိုာ် နိယံ်ကောမြများနှငှ််် တိုပ််များ�ာ�ထိးများ ှသုင််တိုနိ်�များ�ာ� 
တို�်ကောရာ�်ခံဲရ်သုမြဖွဲ့င်််လုံးည်း်�ကော�ာင််�၊ ၎င််�တိုု�် များ��ာခံဏာ စာစာ်ကောရ�လုံးပု််ရာှ�သုည်း််နိယံ်ကောမြများမြဖွဲ့စာ်ကောသုာကော��ာင်််
လုံးည်း်�ကော�ာင််� ကောဒါသုခံး�ာ�ယွံ်ကောရ�နှငှ််် လုံးထူိ��ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ�၏ စာစာ်ကောရ�လုံးပု််ရာှ�များမုျား�ာ�သုည်း် �နိ််သုတို်
မြခံင််�ခံးရသုည်း်။ ကောမြများယံာနှငှ််် သုယံးဇာာတို�စုာစများ�ာ� မြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာလုံး့င်် ကောဒါသုအကောမြခံမြပ်�အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် �ရင််
အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ုအလုံး�ပ််များုကောဆာင်် ကော�ာ်များတိုထီိးသု�ု် တိုင််မြပ်ကောသုာ်လုံးည်း်� စာ�ာ�ကောမြပ်ာဆု�ဆ�်သုယွံ်ကောရ� 
အခံ�်အခံဲများ�ာ�ကော��ာင််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ုအလုံး�ပ််များုကောဆာင််ကော�ာ်များတိုသီုည်း် တို�ု�်ရုံး�ု�်ပ်ါဝင်် 
ပ်တို်သု�်ခံငွ်််ရရနိ် အခံ�်အခံဲရှသုုည်း်။ 

�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် သုည်း် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ုအလုံး�ပ််များုကောဆာင်် 
ကော�ာ်များတိုမီျား ှဝင််ကောရာ�်စာ�ွ်ဖွဲ့�်မြခံင််�များမြပ်�နှု�င််ဘာဲ လုံးတွို်လုံးပ််စာာွ လုံး�ပ််င်နိ်�ကောဆာင််ရ��်လုံး့�်ရှပုြိုပ်�ီ ဗဟာ�ုအဆင်််သု�ု် 
တိုင််မြပ်ကောတိုာင််�ဆု�မြခံင််�ထိ�် �ု�ယံ်ပ်�ုင််ဆး��မြဖွဲ့တို်ခံ��်များ�ာ� ခံ�များတှို်လုံး�ပ််ကောဆာင််လုံး့�်ရှသုုည်း်။ �ရင််အများ��ု�သုာ�



စာ - 18

ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််သုည်း် ကောဒါသုအကောမြခံအကောနိအကောပ်် များတူိုည်း်ပြိုပ်�ီ ကောဒါသုတိုငွ််�အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�နှငှ််် 
အ���ု�အမြများတို်အတို�ွ် လုံး�ပ််ကောဆာင််လုံးာသုည်း်�ု�ကောတို�ွရသုည်း်။ ဥ်းပ်များာအာ�မြဖွဲ့င််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� 
- ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််ရှု တိုစာ်ဦး�ခံ�င််�တိုာဝနိ်ရှုသုမူျား�ာ�နှငှ််် စာစာ်ကော�ာင််စာတီို�ု်၏ အ���ု�တိုူစာ�ီပ်ာွ�ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�
များ�ာ�ရှုကောနိမြခံင််�� ထိပု််တို�ု�်ရင််ဆု�င််ရများည်း်် အကောရ��စုာစများ�ာ�အာ� ကောရာှင််ရာှ�နှ�ုင််သုည်း်် ဆ�်သုယွံ်ကောရ�  စာကြီး�ာနိ် 
(ပ်လုံး�်ကောဖွဲ့ာင််�)များ�ာ� နှငှ််် ဘား�အ���ု�စာ�ီပ်ာွ�များ�ာ���ု ဖွဲ့နိ်တို�ီကောပ်�သုည်း်။ သုယံးဇာာတို တို�ူကောဖွဲ့ာ်ကောရ�နှငှ််် ပ်တို်သု�်
ပြိုပ်�ီ စာစာ်ကော�ာင််စာနီှှင််် ဘား�အ���ု�စာ�ီပ်ာွ�များ�ာ� ရှုကောနိကောသုာ်လုံးည်း်� �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််
သုည်း် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ုအလုံး�ပ််အများုကောဆာင််ကော�ာ်များတို၏ီ ရပ််တိုည်း်များအုရ ကောတိုာ်လုံးနှိ်ကောရ� အဖွဲ့ွဲ�
အစာည်း်�များ�ာ�အတို�ွ် လုံးး�ခြုံခံး�ရာကောနိရာများ�ာ� ဖွဲ့နိ်တို�ီကောပ်�ထိာ�မြခံင််��လုံးည်း်� တိုင််�များာခံ�်ခံဲကောသုာအကောမြခံအကောနိ�ု� မြဖွဲ့စာ်
ကောပ််ကောစာသုည်း်။

အမြင်းင်းး�ပ်ာွ�ခိုုကးမှီုာ�အာ���ုင်းးကြားကာ�မှီနုိုီင်းး် အသောရ�ယံးသောဆိုာင်းးရာကးမြခိုင်းး� ယံနိုတရာ�

ပ်ဋိပု်�ခများ�ာ�နှငှ််် တိုာဝနိ်ခံးများမုျားရှုသုည်း်် အကောမြခံအကောနိများ�ာ�ကော��ာင််် သုယံးဇာာတိုစာီများးအ�ပ််ခံ��ပ််များ ုအကောလုံးအ်��င်််များ�ာ� 
အာ�နိည်း်� ည်းးဖ်ွဲ့�င််�လုံးာသုည်း်။ ထို�်ကော��ာင််် ကောဒါသုခံးလုံးထူိ�များ�ာ�သုည်း် ကောမြများယံာနှငှ််် သုစာ်ကောတိုာများ�ာ�အာ� ရယံသူုး��စာွဲခံွင််် 
များ�ာ� ဆး��ရုံးး�ုရမြခံင််�၊ သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််များ�ာ� ပ်��်စာ�ီမြခံင််�၊ ကောမြများယံာနှငှ်််သုယံးဇာာတိုများ�ာ� ထိနုိ်�သုုများ်�ဖွဲ့များ်�ဆ�ီခံးရ
သုမူျား�ာ�အကောပ်် လုံး�ူအခံငွ်််အကောရ� ခံ��ု�ကောဖွဲ့ာ�်များမုျား�ာ�မြဖွဲ့စာ်ကောပ််ခံဲ ်သုည်း်။ ကောဒါသုခံးလုံးထူိ�များ�ာ�သုည်း် မြပ်ဿနိာကောမြဖွဲ့ရငှ််�ကောရ�
အတို�ွ် လုံးး�ကောလုံးာ�်ကောသုာအင််အာ�များရှမုြခံင််�နှှင််် များကော��နိပ််များတုို�ုင််��ာ�ခံ��်များ�ာ�လုံးည်း်� ထိကုောရာ�်များမုျားရှုမြဖွဲ့စာ်လုံးာ
မြခံင််�တိုု�်အမြပ်င်် နှတုို်မြဖွဲ့င်််တို�ုင််��ာ�မြခံင််��လုံးည်း်� သု�်ဆု�င််ရာအာဏာာပ်�ုင််များ�ာ�၏ အများ��်ကောတိုာ်ရ၍ှ အမြပ်စာ်ကောပ်�
မြခံင််�ခံးရများည်း်�ု� စာ�ု�ရမုျား်ထိတုို်လုံးနိ််ကောနိရသုည်း်။ ပြိုများ�ု�နိယံ်အဆင်််နှငှ််် ခံရုံး�ုင််အဆင်််တိုငွ်် ကော�ာင််�များနွိ်စာွာလုံးည်း်ပ်တို်ကောနိ
ကောသုာ အမြင်င််�ပ်ာွ�များမုျား�ာ�အာ�တို�ုင််��ာ�သုည်း်် ယံနှတရာ�များရှသုုည်း််အမြပ်င်် အကောရ�ယံကူောဆာင််ရ��်မြခံင််�များ�ာ�သုည်း်လုံးည်း်� 
ကောဒါသုတိုငွ််�များတိုည်း်ပြိုင်မုျား်များနုှငှ််် အ���ု�စာ�ီပ်ာွ�အာ�ပြိုပ်�ုင််များမုျား�ာ�ကော��ာင််် ထိ�ုအမြင်င််�ပ်ာွ�များမုျား�ာ���ု ���ု�ကော��ာင််�ဆကီောလုံး�ာ်များု
ရှုစာာွ ��ုင််တိုယွံ်ကောမြဖွဲ့ရငှ််�ကောပ်�နှ�ုင််မြခံင််� များရှပု်ါ။ 

လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် မြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာကောသုာ မြပ်ဿနိာ�စုာစရပ််များ�ာ�အာ� �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ု
အလုံး�ပ််များကုောဆာင််ကော�ာ်များတိုထီိးသု�ု် ကောပ်�ပ်ု�်တိုင််မြပ်ရနိ် ကြီး��ု�စာာ�ကောသုာ်လုံးည်း်� ကောမြပ်ာဆု�ဆ�်သုယွံ်ကောရ� အ�နိ််အသုတို်
များ�ာ�� အခံ�်ခံဲများမုျား�ာ���ု မြဖွဲ့စာ်ကောပ််ကောစာပြိုပ်�ီ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ု အလုံး�ပ််များုကောဆာင််ကော�ာ်များတို ီ
များ ှတို�ု�်ရုံး�ု�်ပ်ါဝင်် ကောမြဖွဲ့ရငှ််�နှ�ုင််မြခံင််�များရှသုုည်း်��ု ကောတို�ွရသုည်း်။ အခံ��ု�ကောသုာ�စုာစရပ််များ�ာ�တိုငွ်် ပြိုများ�ု�နိယံ်အဆင််် 
အာဏာာပ်�ုင််များ�ာ�များ ှသု�်ဆ�ုင််ရာတိုာဝနိ်ရှုသုမူျား�ာ�မြဖွဲ့စာ်သုည်း်် ��များပဏာမီျား�ာ�နှငှ််် ကောဒါသုခံးများ�ာ�အာ� အစာည်း်�အကောဝ� ဖွဲ့တုို်
ကောခံ်ပြိုပ်�ီ လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�အာ� ကောစာာင်််��ည်း််ကောလုံးလ်ုံးာသုမူျား�ာ�အမြဖွဲ့စာ် ပ်ါဝင််ကောစာာင်််��ည်း််ကောစာသုည်း်် �စုာစရပ််များ�ာ�
လုံးည်း်�ရှသုုည်း်။

အများ��ု�သုာ�ည်းညီွတွို်ကောရ�အစာု��ရ နှငှ််် အမြခံာ�ကောသုာ ပ်း�စားအသုစာ်မြဖွဲ့င်််မြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာသုည်း်် အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�
များ�ာ�သုည်း် ကောမြများမြပ်င််နိယံ်ကောမြများစာု��များ�ု�နှ�ုင််များနုှှင််် အ�ပ််ခံ��ပ််နှ�ုင််များမုျား�ာ� များရှကုောသု�ကောသုာကော��ာင််် ထိ�ုလုံး�ပ််င်နိ်�စာဉ််များ�ာ�တိုငွ်် ထို
ကောရာ�်အဓါပု်ပါယံ်ရှုကောသုာ အခံနိ်��ဏ္ဍများ�ာ�များရှပု်ါ။ လုံးူများအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်� ကောခံါင််�ကောဆာင််တိုစာ်ဦး�များှ

“ဒါအီသုး��များဝင််တိုဲ ်များူဝါဒါကောဟာာင််�နှငှ််် လုံး�ပ််ထိး��လုံး�ပ််နိည်း်�ကောတို�ွ�ု ��ာ��ာလုံးအစာု��ရ� ဘာယံ်သုု�်
ဘာယံ်ပ်း� ဆ�်သုး��ကောနိလုံးဲဆ�ုတိုာနိဲ် သုယံးဇာာတိုနှှင််် သု�်ဆ�ုင််တိုဲ�်ဏ္ဍများာှ ဘာယံ်လုံး�ုပ်ါဝင််ကောနိလုံးဲ 
ဆ�ုတိုာကောတို�ွ များရငှ််�လုံးင််�ဘာ�ူမြဖွဲ့စာ်ကောနိတိုယံ်။ အကောမြခံအကောနိကောတို�ွ ကောမြပ်ာင််�လုံးာကောနိတိုာကောလုံး ဒါလီုံး�ု
အကောမြခံအကောနိ�ု� ဘာယံ်လုံး�ုခံ�ဉ််��ပ််ပြိုပ်�ီ ��ုင််တိုယွံ်ကောမြဖွဲ့ရငှ််�များယံ်ဆ�ုတိုာလုံးဲ များရငှ််�လုံးင််�ကောသု�ဘာ�ူ… 
NUG � သုဘာာဝသုယံးဇာာတို စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ��ဏ္ဍအတို�ွ် အခံ�ထိ�်ပ်�ုများ�ုကော�ာင််�များနွိ်တိုဲ်
အစာအီစာဉ်် ရှုသုင်််တိုယံ်”  

ဟာ� ထိင််မြများင််ခံ��်ကောပ်�ခံဲသ်ုည်း်။
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ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

အပ်ု�င်းး� (၂)
စ�မှီံခိုန်းခိုွဲအ�ပ်းခိုု�ပ်းမှီ ုပြီးပ်�ုလဲပ်ုကးစ��ပြီးပ်�� �ယံံဇာာ�ထား��းယံး�ံ��စွဲမှီု



စာ - 20

ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

လုင်းးမြမှီနးစာွ��ု�ပ်ာွ�လာသော�ာ ��ု��း�သော�ားသောရ�လ�ပ်းင်းနး�မှီုာ�

“င်ါတို�ု်ကောတို ွကောင်ကွော���အင််အာ� ကောတိုာင်််တိုင််�ပြိုပ်�ီ အာဏာာသုမုျား်�စာစာ်တိုပ််�ု� တိုွနိ်�လုံးနှိ်တို�ု�်ခံ�ု�်
နှ�ုင််ဖွဲ့�ု်အတို�ွ် သုယံးဇာာတိုကောတို�ွ�ု ထိ�တို်ယံသူုး��စာွဲဖွဲ့�ု် လုံး�ုအပ််တိုယံ်”  

�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� အရာထိများ်�တိုစာ်ဦး�

စာစာ်ကော�ာင််စာ ီနှှင််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် နှှစာ်ဖွဲ့ွဲ�လုံးး��သုည်း် ကောဒါသုတိုငွ််� သုးနှငှ််် ကောရ� 
များ�ုင််�တိုငွ််� တို�ူကောဖွဲ့ာ်သုည်း််လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ��ု� ထိနုိ်�ခံ��ပ််�ာ တို�ု�ခံ�ဲ�လုံး�ပ််ကောဆာင််လုံးာသုည်း််နိည်း်�တို ူသုစာ်ထိ�တို်လုံး�ပ််
သုည်း်် လုံး�ပ််င်နိ်�အကောရအတို�ွ်များ�ာ�လုံးည်း်� တိုု��လုံးာသုည်း်။ ယံခံင််သုတို်များတှို်ထိာ�ကောသုာ သုတိုု�များု�င််�တိုွင််�များ�ာ��ု� စာစာ်
ကော�ာင််စာ ီနှှင််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််တို�ု်� လုံး�ပ််ပ်�ုင််ခံငွ်််များ�ာ�ခံ�ကောပ်�ထိာ�ပြိုပ်�ီ၊ စာစာ်
အာဏာာသုုများ်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််� သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်များလုုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�များာှ ပ်�ုများ�ုကြီး�ီ�များာ���ယံ်မြပ်နိ််လုံးာသုည်း်။ ခံရုံးု�င််သုး��ခံ�တိုငွ််
ကော�ာ�်ယံခူံဲ်ကောသုာ အင််တိုာဗ�း�ကောများ�မြများနိ်�ခံ��်များ�ာ�အရ စာစာ်တိုပ််အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််� ရာခံ�သီုည်း်် ကောမြများတို�ူ
စာ�်နှငှ််် ယံနှတရာ�ကြီး��ီများ�ာ� သုတိုု�များု�င််�တိုငွ််�ကြီး��ီများ�ာ�သုု�် ဝင််ကောရာ�်တို�ူကောဖွဲ့ာ်လုံး�ပ််��ုင််ကောနိသုည်း်�ု� ကောတို�ွရသုည်း်။ 
တို�ူကောဖွဲ့ာ်လုံး�်စာ များု�င််�တိုငွ််�များ�ာ�တိုငွ်် သုးသုတိုု�နှငှ််် ကောရ�ထိ�ွ်ရှုများနုှနုိ်� ��ဆင််�လုံးာပ်ါ� အမြခံာ�ကောသုာသုတိုု� များု�င််�
တိုငွ််�အသုစာ်များ�ာ�သုု�် ကောရ��ကောမြပ်ာင််�တို�ူကောဖွဲ့ာ်လုံး�ပ််��ုင််ရနိ် အသုင်််မြဖွဲ့စာ်ကောနိ��သုည်း်။ 

��များပဏာမီျား�ာ�သုည်း် စာစာ်ကော�ာင််စာနီှှင််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် နှှစာ်ဖွဲ့ွဲ�လုံးး����ု အခံနွိ်များ�ာ� 
ကောပ်�ကောဆာင််ကောသုာ်လုံးည်း်� စာစာ်ကော�ာင််စာ ီတိုပ််ဖွဲ့ွဲ�ဝင််များ�ာ��ု� ကောမြများမြပ်င််တိုငွ်် များကောတို�ွရသုကောလုံးာ�်ရာှ�ပ်ါ�သုည်း်။ ပြိုများ�ု�နိယံ်
နှငှ််် လုံး�ပ််င်နိ်�အဆင်််လုံး�ု�် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် သု�ု် အခံနွိ်ကောပ်�ကောဆာင််များ ုများတိုူည်းီ
ပ်ါ။ ဥ်းပ်များာ ပ်�ကောလုံးာပြိုများ�ု�နိယံ်ရှု ��များပဏာမီျား�ာ�သုည်း် ဘာ�်ဟာု��စာ�်ယံနှတရာ�နှငှ််် ကောမြများတို�ူစာ�်ကြီး��ီများ�ာ�အတိုွ�် တိုစာ်စာ�ီ
လုံး့င်် မြများနိ်များာကောင် ွ��ပ်် (၅၀,၀၀၀) ကောပ်�ကောဆာင််ရကောသုာ်လုံးည်း်� တိုနိသုာာရပီြိုများ�ု�နိယံ်တိုွင်် အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််� 
ထိ�ုအခံွနိ်ထိ�် ဆယံ်ဆကော��ာ် ကောပ်�ကောဆာင််ကောနိရမြခံင််�များာှ များည်း်သုည်း််���ု�ကော��ာင််�အကောပ်် များတူိုည်း်ကောနိမြခံင််��လုံးည်း်� 
ရငှ််�လုံးင််�များမုျားရှုပ်ါ။ ကောယံဘာ�ယံ�အာ�မြဖွဲ့င််် အခံနွိ်ကောင် ွ(၂၀%) ခံနိ််��ု �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ု ထိးသု�ု် ကောပ်�
ကောဆာင််ရပြိုပ်�ီ (၈၀%) �ု� ခံရုံး�ုင််အဆင်််များ ှထိနုိ်�သုုများ်�ထိာ�ခံငွ်််ရှုပြိုပ်�ီ ထိ�ုအခံ�င််�အရာများာှ လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�အာ�လုံးး��အတို�ွ် 
ကောပ်�ကောဆာင််ကောနိရမြခံင််� မြဖွဲ့စာ်သုည်း်၊ များမြဖွဲ့စာ်သုည်း်များာှလုံးည်း်� ရငှ််�လုံးင််�များမုျားရှု မြဖွဲ့စာ်ကောနိပ်ါသုည်း်။

ပ်ံ� ၄ - �န�ာာရ�ပြီးမှီ�ု�နယံးရီု �သော�ာလ်ပု်း သောကု�ရာာ၏ ပြီးဂ�ုလး��ဓါါ�းပ်ံ�။ မြမှီနးမှီာအစ�ု�ရမှီ ီသောဝါ က�မှီပဏာ�က�ု လ�ပ်းပ်�ုင်းးခိုငွ်းး်လ�ုင်းးစင်းး
  ထား��းသောပ်�ပြီးပ်�� က�မှီပဏာ� (၁၀) ခို�သောကုားက�ု �ဆိုင်းး်ခိုံကနးထားရို�ုကးသောပ်�မြခိုင်းး�မြ�င်း်း လ�ပ်းက�ုင်းးပြီးပ်�� ကရင်းးအမှီု�ု��ာ�အစည့်း�အရိုံ��   

  - ပြီးမှီ�ုးထားာ�ဝါယံးခိုရိုု�င်းးနိုီင်းး် စစးသောကာင်းးစ�က�ု အခိုနွးသောပ်�သောဆိုာင်းး�ည့်း။ ၂၀၂၁ စစး�ပ်းအာဏာာ�မုှီး�ပြီးပ်��သောနာကးပ်�ုင်းး��ငွ်းး 
ထား�ု��ု�မှီ�ုင်းး��ငွ်းး� �း�သော�ားမှီ ုခိုုဲ�ထားွင်းးလာ�ည့်း။
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ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

ပ်ံ� ၅ - ဤ သောရေ�း�သော�ား�ငွ်းး��ည့်း ၂၀၀၅ �ငွ်းး စ�င်းးခိုဲ�်ည့်း် �န�ာာရ� ��ာဝါထားနုး��မုှီး�နယံးသောမြမှီ�ငွ်းး �ည့်းရီ�ုည့်း။ 
လနွးခိုဲသ်ော�ာ (၂) နိုီစးအ�ငွ်းး� ထားု��း�သော�ား�ည့််း��ု��ငွ်းး� သောမြမှီသောနရာအရာယံးအစာ�ကြီးက��လာပြီးပ်�� သောကု�လကးသောခိုုာင်းး�မှီုာ�နိုငီ်းး် 

��ာဝါပ်�းဝါနး�ကုင်းးကု� မှီုာ�စာွထားခုို�ုကးလာပြီးပ်�� ကုာ�မှီုာ�၊ ကမှီ့ာ�်နး��ု�ကြီးက�� အပ်င်းးနိုငီ်းး် �မှီင်းးေရယံးမှီုာ�၊ �င်းး�သောခိုခွိုုပ်းမှီုာ�
နိုီင်းး် ကြံ့ကံ�်းသော�ားမှီုာ�အပ်ါအဝါင်းး ��ုဝါါမှီု�ု�စ�ုးမှီုာ�က�ုလည့်း� ထားခုို�ုကးလာ�ည့်း။ ထားု�က�မှီပဏာ�၏ နာမှီည့်းက�ု မှီ�ရု၊ 

�ရာ�ဝါင်းး လု�င်းးစင်းးမှီရီသုော�ားလည့်း� ကရင်းးအမှီု�ု��ာ�အစည့်း�အရိုံ�� - ပြီးမှီ�ုးထားာ�ဝါယံးခိုရိုု�င်းး သောကုာသောထားာကးသောနာကးခိုံသောပ်�ထားာ�
�ည့်း် �ရို��းစ��ပ်ာွ�သောရ�လ�ပ်းင်းနး� မြ�စးနိုု�င်းး�ည့််း �င်းးမြပ်ခိုုကးမှီုာ�ရီ�ုည့်း။

ပ်ံ� ၆ - မှီသောေါ ��ု�မှီု�င်းး�အမြ�စး �ရုပြီးပ်�� လ�ုင်းးစင်းးမှီရီုသော�ာ ဇာာေ�ဝါင်းး�/မှီသောေါ သောကု�ရာာရီု ��ု�ရို�ုင်းး�မှီု�င်းး��ငွ်းး�။ �း�သော�ားမြခိုင်းး�
လ�ပ်းင်းနး� ကု� ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခို�နိုီစး�ွင်းး စ�င်းးခိုဲက်ာ လုင်းးမြမှီနးစာွ��ု�ခိုုဲ�လာပြီးပ်�� စ��ပ်ာွ�သောရ�လ�ပ်းင်းနး�ရငီ်းးအမှီုာ�အမြပ်ာ� ပ်ါဝါင်းး
ပ်�း�ကးလာ�ည့်း။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခို�နိုီစး�ငွ်းး စကးယံနိုတရာ�ကြီးက��မှီုာ� အစ��သောရ (၁၀၅) စ��မြ�င်း်း လ�ပ်းသောဆိုာင်းးပြီးပ်�� ��ု�ရိုု�င်းး�

အထားွကးနိုနုး� သောလုာက်ုလာ�ည့်း် ၂၀၂၁ ခို�နိုီစး�ငွ်းး အစ��သောရ (၇၃) စ�� မြ�င်း်းဆိုကးလကး�း�သော�ား�ည့်း။ ထားု� �ယံံဇာာ�
�း�သော�ားမှီ�ုငွ်းး ပ်ါဝါင်းးသော�ာက�မှီပဏာ�မှီုာ�နိုီင်းး် စ��ပ်ာွ�သောရ�လ�ပ်းင်းနး�ရငီ်းးမှီုာ��ည့်း စစးသောကာင်းးစ�နိုီင်းး် ကရင်းးအမှီု�ု��ာ�အစည့်း�အရိုံ�� 

- ပြီးမှီ�ုးထားာ�ဝါယံးခိုရိုု�င်းး နိုစီး�ွဲ�လံ��အာ� အခိုနွးသောပ်�သောဆိုာင်းးကြားက�ည့်း။



စာ - 22

ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

ထိ�ုသုတိုု�များ�ုင််�တို�ူကောဖွဲ့ာ်ကောရ� လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ��ု� ပ်း�များနှိ်အာ�မြဖွဲ့င််် ခံရုံး�ုင််အဆင််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� သုတိုု�တိုွင််� 
ဌာာနိများှ တိုာ�မြများစာ်ထိာ�ကောသုာ်လုံးည်း်�၊ ပြိုများ�ု�နိယံ်အဆင်််ဝနိ်ထိများ်�သုည်း် သုတိုု�များု�င််�တိုူ�ကောဖွဲ့ာ်မြခံင််�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� တိုု��များ�ာ�
လုံးာများ�ု�ု ပ်တုို်ပ်င််ထိာ�ကောသုာ်လုံးည်း်� ထို� သုတိုု�များ�ုင််�တိုူ�ကောဖွဲ့ာ်မြခံင််�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�တိုငွ်် ��ုယံ်တို�ုင််ပ်ါဝင််ကောနိမြခံင််�များ�ာ� 
ကောတို�ွရသုည်း်။ သုတိုမုျားများမူြခံင််�ကော��ာင််် သုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံသူုး��စာွဲများမုျား�ာ���ု “လုံး�်ဦး�သု ူရယံမူြခံင််�” ပ်း�စားများ�ာ�မြဖွဲ့စာ်လုံးာ
သုည်း်။

အထိ�်ပ်ါ ပြိုဂုံး�ုလုံး်တို�ဓါါတို်ပ်း�များ�ာ�သုည်း် သုတိုု�များု�င််�တိုွင််�များ�ာ� လုံး�င််မြများနိ်စာာွ များ�ာ�မြပ်ာ�လုံးာကော��ာင််��ု�လုံးည်း်�ကော�ာင််�၊ 
ကောဒါသုခံးလုံးထူိ�များ�ာ�များ ှအင််တိုာဗ�း�ကောများ�မြများနိ်�ထိာ�ခံ��်များ�ာ�� သုတိုု�များု�င််�တိုူ�ကောဖွဲ့ာ်သုည်း်် စာ�်ယံနှတရာ�ကြီး��ီများ�ာ� များ�ုင််�
တိုငွ််�သု�ု် ဝင််ကောရာ�်လုံး�ပ််��ုင််ကောနိ��ကော��ာင််��ု�လုံးည်း်�ကော�ာင််� ပ်း�ကောဖွဲ့ာ်ကောနိ��သုည်း်။ စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီ အခံ�နုိ်တို�ု
အတိုငွ််� အနိီ�အနိာ�ပ်တို်ဝနိ်���င််ရှု မြများစာ်ကောခံ�ာင််�၊ စာများ်�ကောခံ�ာင််�များ�ာ� ည်းစာ်ည်းများ်�လုံးာပြိုပ်�ီ သုစာ်ကောတိုာများ�ာ� မြပ်�နိ်�တိုီ�လုံးာများု
များ�ာ�� သုတိုု�များု�င််�တို�ူကောဖွဲ့ာ်သုည်း်် လုံး�ပ််င်နိ်�အကောရအတို�ွ် သုသုုသုုာသုာ များ�ာ�လုံးာကော��ာင််�၏ အကောမြဖွဲ့ပ်င််မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ 
သုတိုု�များ�ုင််�တို�ူကောဖွဲ့ာ်သုည်း်် လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� တိုု��များ�ာ�ကြီး��ီများာ�လုံးာသုည်း်် အကော��ာင််�ရင််�များ�ာ�များာှ လုံး�်နိ�်��ုင်် အဖွဲ့ွဲ�
အစာည်း်�များ�ာ�များ ှအခံနွိ်ဘာဏ္ဍာကောင်ရွာှကောဖွဲ့မွြခံင််�၊ ဥ်းပ်ကောဒါများ�ာ� သု�်ကောရာ�်များမုျားရှုကောသုာကော��ာင််် အ��င်််ပ်��်မြခံစာာ�များမုျား�ာ�
များ�ာ�လုံးာမြခံင််�၊ ဆင််�ရဲများွဲကောတိုများ ုမြများင်််တို�်လုံးာမြခံင််�၊ တိုည်း်ပြိုင်မုျား်များုပ်��်မြပ်ာ�လုံးာမြခံင််�နှငှ််် အကောမြခံခံး��နိ်ကော��နှုနိ်�များ�ာ� မြများင်််
များာ�လုံးာမြခံင််� တိုု�်ကော��ာင်််မြဖွဲ့စာ်ကော��ာင််��ု� ကောအာ�်တိုငွ်် ထိပ််များးကောဖွဲ့ာ်မြပ်ထိာ�သုည်း်။ အကော��ာင််�အရာများ�ာ�များာှ - 

လကးနကးက�ုင်းး အ�ွဲ�အစည့်း�မှီုာ�မှီ ီအခိုနွး�ဏ္ဍာာမှီုာ�ရာီသော�သွောကာကးခိုံလာမြခိုင်းး�

သုတိုု�များ�ုင််�တိုငွ််�များ�ာ� ကြီး��ီများာ�လုံးာမြခံင််�အကော��ာင််�ရင််�၏ များလူုံးဇာစာ်မြများစာ်များာှ လုံး�်နိ�်��ုင််အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် 
စာစာ်ပ်ွဲ ပ်ဋိပု်�ခ �ာလုံးအတိုငွ််� လုံး�်နိ�်နှငှ််် �ာ�ယွံ်ကောရ�အတို�ွ် ကောင်ကွော���များ�ာ�စာာွ လုံး�ုအပ််လုံးာ၍ အခံနွိ်ကောင်မွျား�ာ� 
ကော�ာ�်ခံးရာှကောဖွဲ့လွုံးာကောသုာကော��ာင်််မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ သုု�်ကောသုာ်လုံးည်း်� �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်
ခံရုံး�ုင််နှှင််် စာစာ်ကော�ာင််စာ ီတို�ု်သုာလုံး့င်် ထိ�ုသုယံးဇာာတိုများ�ာ���ု တို�ူကောဖွဲ့ာ်ထိ�တို်ယံနူှ�ုင််ရနိ် နိယံ်ကောမြများစာု��များ�ု�များ ုရှုကောနိသုည်း်။ 

ဥ်းပ်သောေမှီုာ� �ကးသောရာကးမှီ ုမှီရီုမြခိုင်းး� 

လုံး�င််မြများနိ်စာာွ သုယံးဇာာတို တို�ူကောဖွဲ့ာ်ထိ�တို်ယံမူျားမုျား�ာ� မြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာရမြခံင််�များာှ ဥ်းပ်ကောဒါများ�ာ� သု�်ကောရာ�်များမုျားရှုမြခံင််�၊နှစှာ်
ဘာ�်အာဏာာပ်�ုင််များ�ာ�၏ စာည်း်�များ�ဉ််များ�ာ�နှငှ််် ကောစာာင်််��ည်း််နှ�ုင််များမုျား�ာ� များလုံး�ပ််ကောဆာင််နှ�ုင််မြခံင််�တို�ု်ကော��ာင််် မြဖွဲ့စာ်သု�ဲသ်ု�ု် 
ကောအာ�်အဆင််် အာဏာာပ်�ုင််များ�ာ�နှှင််် ကောဒါသုတိုငွ််�အာဏာာရှု လုံးကူြီး�ီ�များ�ာ�/ကောရကောပ််ဆလီုံးတူိုနိ်�စာာ�များ�ာ�နှှင််် စာ�ီပ်ာွ�ကောရ� 
လုံး�ပ််င်နိ်�ရငှ််များ�ာ�၏ အခံငွ်််အကောရ� အ���ု�အမြများတို်ယံမူြခံင််�တိုု�်ကော��ာင်််မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။  ထို�တို�ူကောဖွဲ့ာ်များမုျား�ာ�တိုငွ်် ကော���ရ�ာ
သုကူြီး�ီ�များ�ာ�၊ ပြိုများ�ု�နိယံ်အဆင််် အာဏာာပ်�ုင််များ�ာ�နှှင််် အကောသု�စာာ� စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�ရငှ််များ�ာ�ပ်င်် ပ်ါဝင််သုည်း်။ ထို�
အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် သုယံးဇာာတိုတို�ူကောဖွဲ့ာ်ထိ�တို်ယံသူုည်း်် လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�နှှင််် သု�်ဆ�ုင််သုည်း်် တိုာဝနိ်ယံူများနုှှင််် 
ဗဟာ�သု�တို အလုံးွနိ်နိည်း်�ပ်ါ�များုများ�ာ�� သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််ဆု�င််ရာ မြပ်ဿနိာများ�ာ��ု� ပ်�ုများ�ုကြီး�ီ�ထိာွ�လုံးာကောစာသုည်း်။ 

ဆိုင်းး�ရဲမှီွဲသော�မှီ ုမြမှီင်း်း�ကးလာမြခိုင်းး�နိုငီ်းး် �ည့်းပြီးင်းမုှီးမှီုပ်ုကးမြပ်ာ�မြခိုင်းး�

စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�များကုော��ာင််် တိုည်း်ပြိုင်မုျား်များုပ်��်မြပ်ာ�ပြိုပ်�ီ ပ်ဋိပု်�ခနှှင််် ကောင်ကွောရ�ကော���ကောရ� အခံ�်အခံဲများ�ာ�သုည်း် ကောဒါသုခံး
မြပ်ည်း်သုလူုံးထူိ�များ�ာ�၏ အသု�်ကောများ�ွဝများ်�ကော��ာင််�လုံး�ပ််င်နိ်�နှငှ််် ဝင််ကောင်မွျား�ာ�အကောပ်် ဆု��ရ�ာ�စာာွ သု�်ကောရာ�်များရုှုသုည်း်။ 
�မွျား်�သု�ီစာ�ု�်ပ်��ု�ကောသုာ ကောတိုာင််သုမူျား�ာ�သုည်း်လုံးည်း်� ကောင်ကွော���ကောဖွဲ့ာင််�ပ်မွျားနုှှင််် အဓါ�ုအာ�မြဖွဲ့င််် စာ�်သုး��ဆကီော��နှနုိ်�
မြများင်််တို�်မြခံင််�ကော��ာင််် ရင််�နှှီ�ကောင်ကွော���မြများင်််တို�်လုံးာမြခံင််�၊ ��နိ်သုည်း်များ�ာ� စာ�ု�်ပ်��ု�သု�ီနှးှများ�ာ�အတို�ွ် ရင််�နှှီ�ကောင်ွ
များထိ�တို်နှ�ုင််သုမြဖွဲ့င််် ကြီး��ုတိုင််ကောပ်�ကောခံ�မြခံင််�များ�ာ� မြပ်�လုံး�ပ််လုံးာရကောသုာကော��ာင််် ကော��ကော�ာင််�များ�ာ�များရမြခံင််�စာသုည်း်တိုု�်��ု 
ကောတို�ွကြံ�း�ရသုည်း်။ အမုျား်ကောထိာင််စာ�အများ�ာ�အမြပ်ာ�သုည်း် ကောတိုာင််ယံာ၊ လုံးယံ်ကောတိုာများ�ာ�များ ှအစာာ�အစာာလုံးး�ကောလုံးာ�်များမုျား�ာ� 
များရရှနုှ�ုင််မြခံင််�တိုု�်ကော��ာင််် အမုျား်တိုငွ်် သုာ�သုများ�ီများ�ာ�အာ� လုံးး�ကောလုံးာ�်စာာွများကော�ွ�ကောများ�ွနှ�ုင််သုမြဖွဲ့င််် ပြိုများ�ု�ကောပ််ရှု ကောဘာာ်ဒါါ
ကော��ာင််�များ�ာ�သုု�် ပ်�ု်��သုည်း်။ ဆင််�ရဲတိုငွ််� နိ�်လုံးာမြခံင််�သုည်း်လုံးည်း်� အမုျား်ကောထိာင််စာ�များ�ာ�အတိုွ�် ဝင််ကောင်ရွရှုရနိ် 
တိုစာ်ခံ�တိုည်း်�ကောသုာနိည်း်�လုံးများ်�များာှ သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်၊ များု�င််�တိုွင််�တိုူ�ကောဖွဲ့ာ်သုည်း်် လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�သုာရှကုောတိုာသ်ုည်း်။ 
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ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

အသောမြခိုခိုံက�နးသော��နိုနုး�မှီုာ� မြမှီင်း်းမှီာ�လာမြခိုင်းး�

တိုည်း်ပြိုင်မုျား်များမုျား�ာ� ပ်��်မြပ်ာ�လုံးာမြခံင််�နှငှ််် ဘာဏ္ဍာကောင်ရွာှကောဖွဲ့ရွနိ် လုံး�ုအပ််ခံ��်များ�ာ�လုံးာမြခံင််�၊ ကောရ� နှငှ််် သုးသုတိုု� စာသုည်း်် 
��နိ်စာည်း်များ�ာ� အဝယံ်လုံးု��်လုံးာကောသုာကော��ာင််် ကောရ�နှငှ််် သုးသုတိုု�တိုူ�ကောဖွဲ့ာ်မြခံင််�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� တိုစာ်ဟာ�နိ်ထိ�ု� တို�ူကောဖွဲ့ာ်
လုံးာ��သုည်း်။  ဥ်းပ်များာအာ�မြဖွဲ့င််် များတို်လုံး ၂၀၂၀ ခံ�နှစှာ် များ ှများတို်လုံး ၂၀၂၂ ခံ�နှစှာ် အတိုွင််�တိုငွ်် သုးသုတိုု�တိုစာ်တိုနိ်၏ 
ကော��နှုနိ်�များှာ ကောဒါ်လုံးာ (၁၅၀,၀၀၀ - ၄၅၀,၀၀၀) မြဖွဲ့င််် (၂၀၀ %) အထိ ုမြများင်််တို�်လုံးာခံဲသ်ုည်း်။31 ထိ�ု်မြပ်င်် ကောရ�ကော�နှနုိ်� 
သုည်း်လုံးည်း်� လုံးနွိ်ခံဲ်ကောသုာသုး��နှှစာ်အတိုငွ််�  ၂၀၁၉ တိုငွ်် တိုစာ်ကောအာင််စာလုံး့င်် (၁,၂၀၀) ကောဒါ်လုံးာများ ှ(၂,၀၀၀) ကောဒါ်လုံးာ 
အထိ ု(၆၀ %) ခံနိ်် ကော��တို�်ခံဲသ်ုည်း်။32 တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီတိုငွ်် ကောမြများမြပ်င််အကောမြခံအကောနိတိုငွ််လုံးည်း်� ယံခံင်် 
၂၀၁၈ ခံ�နှစှာ်တိုငွ်် များ�ုင််�တိုငွ််�လုံး�ပ််သုာ�တိုစာ်ကောယံာ�်အတို�ွ် သုးသုတိုု�တိုစာ်ပ်ဿုာ (၁.၆ �လီုံး�ု)လုံး့င်် (၁၈,၀၀၀) 
��ပ််ခံနိ်် ရရှုကောသုာ်လုံးည်း်�  ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခံ�နှစှာ်တိုငွ်် (၃၀,၀၀၀ - ၇၀,၀၀၀) ��ပ််ဝနိ်��င််�နှငှ််် ၂၀၂၂ ခံ�နှစှာ်
တိုငွ်် ��ပ်် (၂၀,၀၀၀ - ၂၂,၀၀၀) ဝနိ်���င််ခံနိ််အထိရုှုခံဲ်သုည်း်။ အကောမြခံခံး��နိ်ကော��နှနုိ်�များ�ာ� မြများင်််များာ�လုံးာမြခံင််�သုည်း် 
တိုနိသုာာရ ီကောဒါသုတိုငွ််� ကောရ� နှှင််် သုးမြဖွဲ့း တိုစာ်ဟာ�နိ်ထိ�ု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်မြခံင််�များ�ာ� မြဖွဲ့စာ်ကောပ််ကောစာခံဲပ်ြိုပ်�ီ ဝင််ကောင်မွျား�ာ�ကောသုာ သုတိုု�
များ�ုင််�တို�ူကောဖွဲ့ာ်မြခံင််�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�သုု�် ��များပဏာမီျား�ာ�နှှင််် လုံး�ပ််သုာ�များ�ာ�စာာွ ဝင််ကောရာ�်လုံးာသုည်း်။ စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီ
ကောနိာ�် ကောနိရာအကောမြများာ�်အများ�ာ�တိုငွ်် သုးယံးဇာာတိုတို�ူကောဖွဲ့ာ်မြခံင််� ပ်း�စားများ��ု�စား� ကောမြပ်ာင််�လုံးဲလုံးာသုည်း်။ ကောဒါသုအာဏာာပ်ု�င််
များ�ာ�များ ှဦး�စာ�ီကောသုာ အကောသု�စာာ� သုတိုု�များု�င််�တို�ူကောဖွဲ့ာ်မြခံင််�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�နှှင််် သုစာ်ထိ�တို်လုံး�ပ််များမုျား�ာ� များ�ာ�မြပ်ာ�လုံးာ
ကောသုာ်လုံးည်း်� အခံ��ု�ကောသုာလုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� ဆ�်လုံး�်လုံး�ပ််��ုင််ကောနိ��သုမူျား�ာ�ရှုသု�ဲသ်ု�ု် မြပ်နိ်လုံးည်း်ထိ�ွ်ခံာွသုာွ�ကောသုာ 
လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�လုံးည်း်�ရှသုုည်း်။ ထိ�ု်မြပ်င်် အမြခံာ�ကြီး��ီများာ�ကောသုာလုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�သုည်း် တိုည်း်ပြိုင်မုျား်များ ုမြပ်နိ်လုံးည်း်တိုည်း်ကောဆာ�်
လုံးာနှ�ုင််ကောသုာ အခံ�နုိ်တိုွင်် အနိာဂုံးတို် စာီများး�နုိ်�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� လုံး�ပ််��ုင််နှ�ုင််ရနိ်အတို�ွ် အစာအီစာဉ််များ�ာ� ခံ�များတှို်ထိာ�
လုံး��်ရှသုုည်း်။။

ပ်ံ� ၇ - �ံ��ု�သော��နိုနုး� အညွနှး�ကနုး�

သောမြပ်ာင်းး�လဲလာသော�ာ ရင်းး�နိုီ��မြမှီ�ပ်းနိုီံမှီုမှီုာ� 

စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�် ကောနိရာအကောတိုာ်များ�ာ�များ�ာ�တိုငွ်် သုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံသူုည်း််ပ်း�စားများ�ာ� ကောမြပ်ာင််�လုံးဲလုံးာသုည်း်။ 

31 https://tradingeconomics.com/commodity/tin 
32 https://goldprice.org/gold-price-history.html 
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ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

ကောဒါသုအာဏာာပ်�ုင််များ�ာ�လုံး�ပ််ကောဆာင််ကောသုာ တိုရာ�များဝင််သုစာ်ထိ�တို်များနုှှင််် အကောသု�စာာ� သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်များမုျား�ာ�
တိုစာ်ဟာ�နိ်ထိ�ု� များ�ာ�မြပ်ာ�ကောနိကောသုာ်လုံးည်း်� အမြခံာ�ကောသုာ ရှုနှငှ်််ကောနိပြိုပ်�ီသုာ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�များာှ ယံာယံကီောသုာ်လုံးည်း်�ကော�ာင််�၊ 
အပြိုပ်�ီတို�ုင််ကောသုာ်လုံးည်း်�ကော�ာင််� ကောဒါသုတိုငွ််�များ ှထိ�ွ်ခံာွသုာွ���သုည်း်။ အမြခံာ�ကြီး��ီများာ�ကောသုာ လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�များာှများ ူ
ကောမြခံလုံးမှျား်�သုစာ်များ�ာ�များစာများ ီကောမြခံတိုစာ်လုံးမှျား်�ဆ�တို်ထိာ�သု�ဲသ်ု�ု် ဆ�်လုံး�်အကော�ာင််အထိည်း်ကောဖွဲ့ာ်ကောနိကောသုာ လုံး�ပ််င်နိ်�
များ�ာ�နှငှ််် အနိာဂုံးတို်တိုွင်် အကောမြခံအကောနိတိုည်း်ပြိုင်မုျား်လုံးာကောသုာအခံါ လုံး�ပ််��ုင််နှ�ုင််ရနိ် ရည်း်ရ�ယံ်ခံ��်များ�ာ�မြဖွဲ့င််် အစာအီစာဉ််
များ�ာ� ခံ�ထိာ�လုံး�ပ််ကောဆာင််ကောနိသုည်း်�ု� ကောတို�ွရသုည်း်။ 

လ�ပ်းင်းနး�အမှီု�ု�အစာ� သော�ားမြပ်ခိုုကး ဥ်းပ်မှီာမှီုာ�

ကောင်သွုာ�လုံး�င််မြများနိ်စာာွ ရရှု
ကောသုာ လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�

စာစာ်ကော�ာင််စာနီှှင််် �ရင််အများ��ု�သုာ�
အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် 
တို�ု်သုည်း် �ာ�ယွံ်ကောရ��စုာစများ�ာ�အတို�ွ်
မြဖွဲ့စာ်ကောစာ၊ အခံ��ု�ကောသုာ �စုာစရပ််များ�ာ�တိုငွ်် 
��ုယံ်���ု�အတို�ွ်မြဖွဲ့စာ်ကောစာ  အကောသု�စာာ� 
သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ် ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�နှှင််် သုစာ်
ထိ�တို်လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�များ ှအ���ု�အမြများတို် 
လုံး�င််မြများနိ်စာာွ ရရှုနှ�ုင််အတို�ွ် ၎င််�တိုု�်
��ုယံ်တို�ုင််ပ်ါဝင််�ာ များ��ာခံဏာ
လုံး�ပ််ကောဆာင််��သုည်း်။

သုကောဘာာလ်ုံးပု််သုတိုု�များ�ုင််�၊
တိုနိသုာာရ ီသုဘာာဝထိနုိ်�သုုများ်� 
ကောရ�ဧရယုံာရှု ကောရ�တို�ူကောဖွဲ့ာ်သုည်း်် 
များ�ုင််�တိုွင််�များ�ာ�နှငှ််် ခံ�တုို်ဆ�်ထိာ�
ကောသုာ တိုရာ�များဝင််သုတိုု�များု�င််�များ�ာ�။

ထိ�ွ်ခံာွသုာွ�ကောသုာ လုံး�ပ််င်နိ်�
များ�ာ�

ကောဒါသုတိုငွ််�ပ်ဋိပု်�ခများ�ာ� တို�ု�လုံးာမြခံင််�၊ 
ကောင်ကွော���များတိုည်း်ပြိုင်မုျား်များမုျား�ာ�နှှင််် များကောရရာ
ကောသုာ အနိာဂုံးတို်အကောမြခံအကောနိတိုု�်ကော��ာင််် 
အခံ��ု�ကောသုာ အကြီး��ီစာာ�ရင််�နှှီ�မြများု�ပ််နှးှများု
များ�ာ�သုည်း် ကောဒါသုတိုငွ််�များ ှထိ�ွ်ခံာွသုာွ���
သုည်း်။ အခံ��ု�ကောသုာ �နိ်ထိရုံးု��်များ�ာ�သုည်း် 
ဖွဲ့��်သုမုျား်�ပြိုပ်�ီ အခံ��ု��နိ်ထိရုံး�ု�်များ�ာ�ထိးသုု�် 
လုံး�်ဆင်််�များ်� လုံးှဲကောမြပ်ာင််���သုည်း်။

ဟာနုိ်�ဒါါ�သုတိုု�များ�ုင််�၊ ထိာ�ဝယံ်
အထိ�ူစာ�ီပ်ာွ�ကောရ�ဇား� (အတိုည်း်မြပ်�
နှ�ုင််မြခံင််�များရှကုောသု�ပ်ါ)

ရှုကောနိပြိုပ်�ီသုာ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� အကောမြခံအကောနိကော�ာင််�လုံးာလုံး့င်် ဆ�်လုံး�်
လုံး�ပ််��ုင််ရနိ် စာတုို်ဝင််စာာ�များရုှုပြိုပ်�ီ 
လုံးတို်တိုကောလုံးာ အကောမြခံအကောနိအခံ�်အခံဲ 
များ�ာ�ကော��ာင််် ယံာယံရီပ််ဆ�ုင််�ထိာ�ရကောသုာ 
လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�လုံးည်း်�ရှသုုည်း်။

ဆအီ�နိ်�စာ�ု�်ပ်��ု�ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�၊ 
ဘာနိ်�ကောခံ�ာင််� ကော��ာ�်များ�ီကောသု�ွ
များ�ုင််�

ဆ�်လုံး�်အကော�ာင်် 
အထိည်း်ကောဖွဲ့ာ်ကောနိကောသုာ 
လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�နှငှ််် လုံး�ပ််င်နိ်�
အသုစာ်များ�ာ� (ခံရုံးု�နိီ အသုစာ်
များ�ာ�)

စာစာ်အာဏာာများသုမုျား်�များနီှှင််် သုမုျား်�ပြိုပ်�ီ များ��ာများှီ 
စာတိုင််ခံဲက်ောသုာ အကြီး��ီစာာ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�နှှင််် 
ဆ�်လုံး�်လုံး�ပ််��ုင််လုံး�ုကောသုာ လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�၊ 
နှစှာ်ဖွဲ့�်ကောသုာအ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�များ ှလုံး�ပ််ပ်�ုင််ခံငွ်််ရ 
ရှုပြိုပ်�ီ ကောတိုာင်််တိုင််�ခံ�ုင််များာကောသုာ 
အခံ�တုို်အဆ�်များ�ာ�ရှုသုည်း်။

၂၄ နိာရ ီသုတိုု���များပဏာီအ�ပ််စာ�၊ ဝ
ဇာ�နိ်ကောခံ�ာင််� ကောရ�ာတိုာ စာသုည်း်် 
လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�



စာ - 25

ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

�နိဦး� စာများ်�သုပ််ရင််�နှှီ�မြများု�ပ််နှးှ 
များလုုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�

�နိဦး�စာများ်�သုပ််ရင််�နှှီ�မြများု�ပ််နှးှများလုုံး�ပ််င်နိ်�
များ�ာ�သုည်း် တိုည်း်ပြိုင်မုျား်များရုှုလုံးာသုည်း််အခံါတိုွင်် 
အနိာဂုံးတို်စာမီျားး�နုိ်�များ�ာ� လုံး�ပ််ကောဆာင််ရနိ်
အကြံ�းရှုသုည်း်။ ထိ�ုလုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�တိုငွ်် ဆည်း်
များ�ာ�၊ အမြခံာ�အကြီး��ီစာာ� စာမွျား်�အင််ထိ�တို်လုံး�ပ််
သုည်း်် စာမီျားး�နုိ်�များ�ာ�နှှင််် အကောမြခံခံး
အကောဆာ�်အအး� စာမီျားး�နုိ်�များ�ာ� ပ်ါဝင််သုည်း်။

အကြီး��ီစာာ� ဆည်း်တိုာတိုများး 
စာမီျားး�နုိ်�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�။

အကောသု�စာာ�နှငှ််် အလုံးတို်စာာ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� များ�ာ�မြပ်ာ�လုံးာသုည်း်နှငှ်််အများ့ အကြီး��ီစာာ� နှ�ုင််င်းတို�ာရင််�နှှီ�မြများ�ပ််နှးှများ ု
လုံး�ပ််င်နိ်�ကြီး��ီများ�ာ� ထိ�ွ်ခံာွသုာွ���သုည်း်။ ဥ်းပ်များာ မြပ်င််သုစာ် စာမွျား်�အင််��များပဏာကီြီး�ီ�မြဖွဲ့စာ်သုည်း်် TOTAL သုည်း် ကောရ
မြဖွဲ့းပြိုများ�ု�နိယံ်ရှု သုဘာာဝဓါါတို်ကောင်�ွ လုံး�ပ််င်နိ်�စာမီျားး�နုိ်�များ�ာ�များ ှထိ�ွ်ခံာွပြိုပ်�ီ ထိာ�ဝယံ်အထိ�ူစာ�ီပ်ာွ�ကောရ�ဇား�သုည်း်လုံးည်း်� 
ယံခံ� နှ�ုင််င်းကောရ� အ��ပ််အတိုည်း်��ာလုံးအတိုငွ််� လုံးး�ကောလုံးာ�်ကောသုာ ရင််�နှှ�ီမြများု�ပ််နှးှများလုုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ��ု� ဆွဲကောဆာင််နှ�ုင််
များည်း်များဟာ�တို်ပ်ါ။ ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််ရှု သုးမြဖွဲ့းသုတိုု�များု�င််�လုံး�ပ််င်နိ်�ကြီး�ီ�များ�ာ� မြဖွဲ့စာ်သုည်း်် ဟာနုိ်�ဒါါ� နှှင််် ဘာဝပ်င်် များု�င််�တိုွင််�
များ�ာ�သုည်း်လုံးည်း်� လုံးး�ခြုံခံး�ကောရ�စာု��ရမုျား်များမုျား�ာ�နှငှ််် မြများနိ်ဆနိ်ကောသုာ ကောင်ကွော���ကောဖွဲ့ာင််�ပ်မွျားမုျား�ာ�ကော��ာင််် တိုူ�ကောဖွဲ့ာ်မြခံင််�လုံး�ပ််င်နိ်�
များ�ာ���ု ယံာယံရီပ််ဆ�ုင််�ထိာ�ရသုည်း်။ စာစာ်တိုပ်် (သုု�်များဟာ�တို်) စာစာ်တိုပ််နှှင်််ပ်တို်သု�်ကောသုာ ��များပဏာမီျား�ာ�� ထိ�ွ်
ခံွာသုာွ�ကောသုာ အကြီး��ီစာာ�လုံး�ပ််င်နိ်�ကြီး��ီကောနိရာများ�ာ�သုု�် အစာာ�ထိ�ု�ဝင််ကောရာ�်လုံးာသုည်း်။ ဥ်းပ်များာအာ�မြဖွဲ့င််် ထိာ�ဝယံ်
ခံရုံး�ုင််တိုငွ်် လုံး�ပ််��ုင််ကောနိကောသုာ မြများနိ်များာပ်နွိ်ပ်ပီ်�်��များပဏာ၏ီ ဟာနုိ်�ဒါါ� သုတိုု�များ�ုင််�စာာခံ��ပ််�ု� မြများနိ်များာဦ်း�ပ်�ုင််စာ�ီပ်ာွ�ကောရ� 
��များပဏာထီိးသု�ု် တိုုတို်တိုဆုတို် လုံး�်ကောမြပ်ာင််�လုံး�်လုံးွဲ လုံး�ပ််ခံဲ�်�သုည်း်။ 

စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီ�တိုည်း်��  တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုွင််�ရှု အလုံးတို်စာာ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� ကြီး��ီစာ�ု�လုံးာပြိုပ်�ီ 
၎င််�တိုု�်၏ စာမီျားး�နုိ်�ပ်း�စား��ု ကောမြပ်ာင််�လုံးဲမြခံင််� သုု�်များဟာ�တို် စာီများး�နုိ်�အရ�ယံ်အစာာ� ကောလုံး့ာခ်ံ�မြခံင််�များ�ာ� မြပ်�လုံး�ပ််လုံးာမြခံင််�
သုည်း် တိုည်း်ပြိုင်မုျား်များရုရှုလုံးာကောသုာအခံါ လုံး�ပ််င်နိ်�မြပ်နိ်လုံးည်း်စာတိုင််နှု�င််ရနိ်အတို�ွ် မြဖွဲ့စာ်နှ�ုင််သုည်း်။ ဥ်းပ်များာအာ�မြဖွဲ့င််် ဘာနိ်�
ကောခံ�ာင််� ကော��ာ�်များ�ီကောသု�ွများ�ုင််�တိုငွ််�သုည်း် အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််�များ ှယံခံ��ာလုံးအထိ ုများည်း််သုည်း််��များပဏာမီျား ှ
လုံး�ပ််င်နိ်�မြပ်နိ်လုံးည်း်စာတိုင််ရနိ် ကြီး��ုစာာ�မြခံင််� များမြပ်���ကောသု�ပ်ါ။ ထို�်အတိုူ ကောဒါသုတိုငွ််�၏ ကြီး��ီများာ���ယံ်မြပ်နိ််ကောသုာ 
ကောမြများကောနိရာများ�ာ��ု� အသုး��မြပ်�ထိာ�ကောသုာ ဆအီ�နိ်�စာ�ု�်ပ်��ု�ကောရ� လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�သုည်း် တိုု��ခံ�ဲ�စာ�ု�်ပ်��ု�များုများရှုဘာဲ ယံာယံီ
ရပ််ဆ�ုင််�ထိာ���သုည်း်။ စာု��်ပ်��ု�ကောမြများအများ�ာ�အမြပ်ာ�သုည်း် ဆအီ�နိ်� စာ�ု�်ပ်��ု�မြခံင််�များ�ာ� များလုံး�ပ််��ုင််��ကောတိုာပ််ဲ ��များပဏာီ
အလုံး�ပ််သုများာ�များ�ာ�သုည်း် �မွျား်�သု�ီနှငှ််် အသု�ီအနှးှများ�ာ�အာ� ခံ�ဲ�ထိငွ််ကောမြများများ�ာ�တိုငွ်် စာ�ု�်ပ်��ု�လုံးာ��သုည်း်။ ထို�သု�ု်
ကောမြပ်ာင််�လုံးဲလုံးာမြခံင််�များာှ လုံး့ပ််စာစာ်ဓါါတို်အာ�များ�ာ� များလုံးး�ကောလုံးာ�်မြခံင််�ကော��ာင််် လုံး�ပ််င်နိ်� များလုံးည်း်ပ်တို်နှ�ုင််မြခံင််�နှငှ််် 
လုံးး�ခြုံခံး�ကောရ�အကောမြခံအကောနိများ�ာ� ဆု��ရ�ာ�လုံးာမြခံင််�တိုု�်ကော��ာင််် ��များပဏာမီျား�ာ�သုည်း် စာု��်ပ်��ု�ကောရ� လုံး�ပ််င်နိ်�စာမီျားး�နုိ်�များ�ာ�တိုငွ််
ကောရရှညှ်း်ရင််�နှှီ�မြများု�ပ််နှးှများမုျား�ာ�အတို�ွ် စာစီာဉ််ထိာ�မြခံင််�များရှသုုည်း်��ုကောတို�ွရသုည်း်။ 

နှ�ုင််င်းကောရ�များတိုည်း်ပြိုင်မုျား်များမုျား�ာ� ရှုကောသုာ်လုံးည်း်� များ�ာ�စာာွကောသုာ အလုံးတို်စာာ�နှငှ််် အကြီး�ီ�စာာ�စာမီျားး�နုိ်�များ�ာ� ဆ�်လုံး�်
လုံး�ပ််��ုင််ကောနိသုည်း်�ု� ကောတို�ွရသုည်း်။ ဘာ�တို်မြပ်င််�ပြိုများ�ု�နိယံ်တိုွင်် ၂၄ နိာရ ီသုတိုု�များ�ုင််���များပဏာသီုည်း် ထိး��ကော��ာ�်များ�ာ� 
နှငှ််် ဘာလုုံးပ််ကောမြများ ထိ�တို်လုံး�ပ််ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� လုံး�ပ််��ုင််ကောနိသုည်း်။ ထို�လုံး�ပ််င်နိ်�သုည်း် ၂၀၁၉ ခံ�နှစှာ်တိုငွ်် မြများနိ်များာအစာု��ရ 
နှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် တို�ု် နှှစာ်ဖွဲ့ွဲ�လုံးး�� ခံငွ်််မြပ်�ကောပ်�ခံဲသ်ုည်း်် လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ 
စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််�  ��များပဏာသီုည်း် ကောဆကွောနှ�ွတို�ုင််ပ်င််မြခံင််�များ�ာ�မြပ်�လုံး�ပ််ပြိုပ်�ီ ဘာလုုံးပ််ကောမြများ စာ�်ရုံးး�လုံး�ပ််င်နိ်�
��ု �များ်�ရုံးု�တိုနိ်�ကောနိရာတိုငွ်် ဆ�်လုံး�်လုံး�ပ််��ုင််ရနိ် အစာအီစာဉ််ကောရ�ဆွဲခံဲ်သုည်း်။ အဆ�ု�ဘာ�်သုု�် ကောမြပ်ာင််�လုံးဲများမုျား�ာ�
လုံး�င််မြများနိ်စာာွမြဖွဲ့စာ်ကောပ််ကောနိကောသုာ်လုံးည်း်� မြများနိ်များာအစာု��ရနှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် တို�ု် 
နှစှာ်ဖွဲ့ွဲ�လုံးး��၏ ကောထိာ�်ခံးအာ�ကောပ်�များမုြဖွဲ့င််် အခံ��ု�ကောသုာ��များပဏာမီျား�ာ�များာှ ကောရ�ှဆ�်ရနိ် ကောမြခံလုံးမှျား်�မြပ်င််ကောနိ��သုည်း်။ 

ထိ�ု်အတိုူ တိုနိသုာာရတီို�ုင််� စာစာ်ကော�ာင််စာ ီနှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် နှှစာ်ဖွဲ့ွဲ�တို�ု် 
များ��ာခံဏာ စာည်း်�ကောဝ�တိုု�င််ပ်င််များမုျား�ာ�မြပ်�လုံး�ပ််ပြိုပ်�ီ အကြီး�ီ�စာာ� ဆည်း်တိုာတိုများး လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ��ု� ကောရ�ှတို�ု� လုံး�ပ််ကောဆာင််
လုံးာ��သုည်း်။ တိုရုံး�တို်နှ�ုင််င်းပ်�ုင်် ပ်ါဝါခံ��ုင််�နိာ� ��များပဏာမီျား ှကော��ာကောထိာ�်ကောနိာ�်ခံးကောပ်�ကောသုာ အမြခံာ���များပဏာီ
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ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

င်ယံ်များ�ာ�များလှုံးည်း်� အကြီး��ီစာာ� ဆည်း်တိုာတိုများး တိုည်း်ကောဆာ�်ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�လုံး�ပ််ကောဆာင််ရနိ် တိုနိသုာာရ ီမြများစာ်
တိုစာ်ကောလုံး့ာ�် ကောနိရာများ�ာ�နှငှ််် မြများစာ်လုံး�်တို�်ကောနိရာများ�ာ�တိုငွ်် အသု�ီသု�ီကောနိရာယံထူိာ�ပြိုပ်�ီမြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ ယံခံ�နှ�ုင််င်းကောရ� 
အကောမြခံအကောနိများ�ာ�ကော��ာင််် ထိ�ုစာမီျားး�နုိ်�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�သုည်း် ကောရ�ှတို�ု� များလုံး�ပ််ကောဆာင််နှ�ုင််ကောသုာ်လုံးည်း်� တိုည်း်ပြိုင်မုျား်လုံးာ
ကောသုာအခံ�နုိ်တိုွင်် လုံး�ပ််ကောဆာင််နှ�ုင််ရနိ် အစာအီစာဉ််များ�ာ�ကောရ�ဆွဲလုံး��် ကောစာာင်််ဆ�ုင််�ကောနိဟာနိ်ရှုသုည်း်။ 

ထား��းက�နးကငွ်းး�ဆိုကးမှီုာ�နိုငီ်းး် အခိုွနးသောကာကးခိုံမှီု

ထား��းက�နးကငွ်းး�ဆိုကးမှီုာ�

အဓါ�ု သုယံးဇာာတို အကောမြခံမြပ်� ထိ�တို်��နိ်�ငွ််�ဆ�်များ�ာ� လုံး�ပ််��ုင််သုမူျား�ာ�များာှ မြပ်ည်း်တိုငွ််�၊ မြပ်ည်း်ပ် ��များပဏာမီျား�ာ�
မြဖွဲ့စာ်ပြိုပ်�ီ မြပ်င််�ထိနိ်လုံးာကောသုာ အ��များ်�ဖွဲ့�်များမုျား�ာ�နှှင််် များတိုည်း်ပြိုင်မုျား်များမုျား�ာ�ကော��ာင််် စာစာ်ကော�ာင််စာ ီနှှင််် �ရင််အများ��ု�သုာ�
အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် တို�ု်ကောအာ�်များ ှအာ�နိည်း်�ကောသုာ သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််ဆု�င််ရာ စာည်း်�များ�ဉ််�များ�ာ�
မြဖွဲ့င််် လုံး�ပ််��ုင််��သုည်း်။ ယံခံင််� ရှထုိာ�နှှင်််ပြိုပ်�ီကောသုာ သုတိုု�များု�င််�တိုွင််�များ�ာ�သုည်း် ယံခံင်် အများ��ု�သုာ�ဒါမီျား�ု�ကောရစာအီ
ဖွဲ့ွဲ�ခံ���ပ်် အစာ�ု�ရလုံး�်ထိ�်များ ှမြဖွဲ့စာ်ကောစာ၊ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် များမှြဖွဲ့စာ်ကောစာ၊ လုံး�ပ််��ုင််ခံငွ်််
ပ်ါများစာ် ရရှထုိာ�ကောသုာ်လုံးည်း်� များ�ာ�စာာွကောသုာလုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�သုည်း် လုံး�ပ််��ုင််ခံငွ်််ပ်ါများစာ်များရှပု်ဲ တိုရာ�များဝင်် လုံး�ပ််��ုင််ပြိုပ်�ီ ရှု
ပြိုပ်�ီသုာ�များ�ုင််�တိုငွ််�များ�ာ�တိုငွ်် တိုဆင်််ခံး�နိ်ထိရုံး�ု�်များ�ာ�မြဖွဲ့င််် လုံး�ပ််��ုင််��မြခံင််�များ�ာ�လုံးည်း်�ရှသုုည်း်။  စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်� 
ရငှ််များ�ာ�မြဖွဲ့စာ်ကောစာ၊ ��များပဏာမီျား�ာ�မြဖွဲ့စာ်ကောစာ သုတိုု�များု�င််�တိုငွ််�များ�ာ�သုု�် စာ�်ယံနှတရာ�များ�ာ��ု� ��ုယံ်ပ်�ုင််ကောသုာ်လုံးည်း်�ကော�ာင််�၊ 
နိ�ီစာပ််ရာပြိုများ�ု�များ�ာ�များ ှကောသုာ်လုံးည်း်�ကော�ာင််� င်ာှ�ရများ်��ာ တို�ူကောဖွဲ့ာ်��သုည်း်။ 

အကောသု�စာာ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� လုံး�ပ််��ုင််သုည်း်် များ�ုင််�တိုငွ််�ပ်�ုင််ရငှ််များ�ာ�သုည်း် သုတိုု�နှငှ််် ကောရ�များ�ာ���ု အနိီ�ဆး�� ပြိုများ�ု�နိယံ်များ�ာ�
တိုငွ်် ကောရာင််�ခံ���ပြိုပ်�ီ အကြီး�ီ�စာာ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�နှငှ််် ရင််�နှှီ�မြများု�ပ််နှးှသုမူျား�ာ�သုည်း် များု�င််�တိုွင််�ရှုရာသု�ု် သုွာ�ကောရာ�် ဝယံ်ယံူ
���ာ ��နိ်�လုံးများ်�နှှင််် ကောရလုံးများ်�များ�ာ�များတှိုဆင််် �များ်�ရုံးု��တိုနိ်�ပြိုများု��များ�ာ�သု�ု် သုယံ်ကောဆာင််ကောရာင််�ခံ���သုည်း်။ ယံခံင််
� �ွနိ်�သုစာ်များ�ာ�နှငှ််် သုယံးဇာာတိုများ�ာ�သုည်း် ထို�င််�နိယံ်စာပ််သုု�် တိုင််ပ်�ု်��ကောသုာ်လုံးည်း်� ယံခံ�တိုွင်် များ�ာ�မြပ်ာ�လုံးကှောသုာ 
သုယံးဇာာတိုများ�ာ���ု ပြိုများတုို်ဆုပ််�များ်�များတှိုစာ်ဆင််် နှ�ုင််င်းတို�ာသုု�် သုကောဘာာာမြဖွဲ့င််် �များ့ာက်ော����ွ်သု�ု် တိုင််ပ်�ု်သုည်း်။ 

လုံးနွိ်ခံဲ်ကောသုာနှစှာ်များ�ာ�တိုငွ်် မြများနိ်များာသုည်း် �များ့ာသ်ုးမြဖွဲ့း သုတိုု�ကော����ွ်တိုငွ်် တိုင််ပ်�ု်များုအများ�ာ�ဆး�� နှ�ုင််င်းတိုစာ်နှ�ုင််င်းမြဖွဲ့စာ်
ခံဲ်ပြိုပ်�ီ တိုရုံး�တို်နှှင််် များကောလုံး�ရာှ�ကော����ွ်သု�ု် အများ�ာ�ဆး�� တိုင််ပ်�ု်ကောရာင််�ခံ�သုည်း်။ တိုရုံး�တို်နှ�ုင််င်းသုည်း် အထိ�ူသုမြဖွဲ့င််် ဝ
ကောဒါသုတိုငွ်3်3 သုတိုု�များ�ုင််�တိုငွ််�များ�ာ� လုံး�ပ််��ုင််လုံးာပြိုပ်ီ�ကောနိာ�်  မြများနိ်များာအ်ကြီး��ီများာ�ဆး�� သုးမြဖွဲ့းကော����ွ်မြဖွဲ့စာ်လုံးာပြိုပ်�ီ 
၂၀၁၇ ခံ�နှစှာ်တိုငွ်် တိုနိ်ဖွဲ့�ု� ကောဒါ်လုံးာ (၉၁၉) သုနိ်� ရှကုောသုာ သုးမြဖွဲ့းပ်များာဏာ �လီုံး�ု (၂၉၂) သုနိ်� တိုင််ပ်ု�်ခံဲ်ပြိုပ်�ီ၊ ၂၀၂၁ 
အာဏာာသုုများ်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�် ကောဒါ်လုံးာ (၇၆၁) သုနုိ်� တိုနိ်ဖွဲ့�ု�ရှုကောသုာ သုးမြဖွဲ့းပ်များာဏာ �လီုံး�ု (၁၄၇) သုနိ်��ု� တိုင််
ပ်�ု်ခံဲ်သုည်း်။ အများ�ာ�အာ�မြဖွဲ့င််် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုထိ�ွ် တိုနိ်ဖွဲ့�ု� ကောဒါ်လုံးာ (၈.၁) သုနိ်� ရှကုောသုာ သုးမြဖွဲ့းသုတိုု� 
(၃၅၃,၀၀၀) �ီလုံး�ု��ု များကောလုံး�ရာှ�သု�ု် တိုင််ပ်�ု်ခံဲ်သုည်း်။34 ထိ�ုင််�နှ�ုင််င်းသု�ု် သုးမြဖွဲ့းသုတိုု� တိုင််ပ်ု�်များုများ�ာ�ရှုကောသုာ်လုံးည်း်� 
ပ်များာဏာ အနိည်း်�င်ယံ်သုာမြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ 

သုများ�ုင််�ကော��ာင််�အစာဉ််အလုံးာအရ သုစာ်ထိ�တို်လုံး�ပ််များုသုည်း် များတိုည်း်ပြိုင်မုျား်များ�ုာလုံးများ�ာ�တိုငွ်် စာစာ်တိုပ််ဝင််ကောင်ရွရှုကောရ�
အတို�ွ် အကောရ�ကြီး��ီကောသုာ အရင််�အမြများစာ်မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််� အကောများရ�ုနိ်၊ ပြိုဗတုိုနုိ်နှှင််် ဥ်းကောရာ
ပ် နှ�ုင််င်းတို�ု်များှ သုစာ်ဝယံ်ယံမူျား�ု�ု ပ်တုို်ပ်တုို်တိုာ�မြများစာ်ထိာ�ကောသုာ်လုံးည်း်� နှု�င််င်းတို�ာကော����ွ်သု�ု် သုစာ်တိုင််ပ်�ု်များုများ�ာ� 
ဆ�်လုံး�်တိုု��လုံးာကောနိသုည်း်။35 Forest Trends များတှိုင််မြပ်သုည်း််အစာရီင််ခံးစာာတိုများ်�အရ ၂၀၂၁ ခံ�နှစှာ် ကောဖွဲ့ကောဖွဲ့ာ်ဝါရလီုံး 

33 https://news.metal.com/newscontent/100086938/Myanmar-tin-exports-to-China-hit-all-time-high-during-Janu-
ary/ 
34 UN comtrade. 2022. Accessed at: https://comtrade.un.org/ 
35 Environmental Investigation Agency. 2021. The Italian Job: how Myanmar timber is trafficked through Italy to the 
rest of Europe despite EU laws. Accessed at: https://eia-international.org/report/the-italian-job-how-myanmar-timber-
is-trafficked-through-italy-to-the-rest-of-europe-despite-eu-laws/ 
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ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

နှငှ််် ၂၀၂၁ ခံ�နှစှာ် နှ�ုဝင််ဘာာလုံးအတိုငွ််� အကောများရ�ုနိ်ကောဒါ်လုံးာသုနိ်� (၁၉၀) ကော��ာ်တိုနိ်ဖွဲ့ု��ရှုကောသုာ သုစာ်များ�ာ��ု� တိုင််
ပ်�ု်ခံဲ်ရာ ပ်တုို်ပ်င််တိုာ�မြများစာ်များ ုကော��မြင်ာထိာ�ကောသုာ နှု�င််င်းများ�ာ�သုု�် (၃၁) သုနိ်�ဖွဲ့�ု���ု တိုင််ပ်�ု်ခံဲ်သုည်း်။36 တိုနိသုာာရတီို�ုင််�
ကောဒါသုကြီး��ီအတိုငွ််� သု�ကောတိုသုနိကောမြဖွဲ့��ာ�ခံ��်များ�ာ�အရ သုစာ်အများ�ာ�အမြပ်ာ�သုည်း် ထို�င််�နှ�ုင််င်းနိယံ်စာပ််ထိ�် ပြိုများတုို် 
သု�ု်များဟာ�တို် သုရ�်ကောခံ�ာင််�သုု�် ပ်�ု်ကောဆာင််ပြိုပ်�ီ များကောလုံး�ရာှ�သု�ု်တိုင််ပ်�ု်မြခံင််� မြဖွဲ့စာ်ကော�ာင််�မြဖွဲ့စာ်နှု�င််သုည်း်။

ပ်ံ� ၈ - အခိုုကးအလကး - UN Comtrade

အခိုနွးသောကာကးခိုံမြခိုင်းး�

“ဘာယံ်အာဏာာပ်�ုင််အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ ှတိုာဝနိ်ယံူလုံး�ပ််ကောဆာင််တိုာများရှဘုာူ�. သုတူို�ု်ကောတို ွထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲ
ပြိုပ်�ီ ကောမြများကြီး��ီနိဲ် သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််��ု ဖွဲ့��်ဆ�ီပြိုပ်�ီ တိုာဝနိ်ယံူစာတုို်လုံးဲများရှုဘာ�ူ. ဘာယံ် အဖွဲ့ွဲ�
အစာည်း်�များ ှကြီး��ီ��ပ််ကောစာာင်််��ည်း််တိုာလုံးဲ များရှု၊ တိုင််မြပ်တိုာလုံးဲ များရှ ုနိဲ်… သုတူို�ု် အခံနွိ်ပ်ဲကော�ာ�်ယံူ
��တိုယံ်” – ကောဒါသုခံးတိုစာ်ဦး�၊ ပြိုများတုို်ခံရုံး�ုင််။ 

များတိုည်း်ပြိုင်မုျား်ကောသုာ�ာလုံးတိုငွ်် လုံး�်နိ�်�ု�င််အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် ဘာဏ္ဍာကောင်ရွာှကောဖွဲ့ွရနိ်အတိုွ�် သုယံးဇာာတို 
ထိ�တို်ယံူမြခံင််�များ�ာ�နှငှ််် ပ်တို်သု�်၍ အခံနွိ်ကော�ာ�်ခံးမြခံင််�နှငှ််် ဆ�်ကော���ကောင်ကွော�ာ�်ခံးမြခံင််�များ�ာ��ု� ပ်�ုများ�ု
လုံး�ပ််ကောဆာင််လုံးာသုည်း်။ အခံနွိ်ကော�ာ�်ခံးမြခံင််�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�သုည်း် များကောလုံး့ာ်ည်းပီ်ဲ အတိုင််�အ��ပ််ကော�ာ�်ခံးများမုျား�ာ�
ရှုပြိုပ်�ီ သုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံသူုမူျား�ာ�သုည်း်လုံးည်း်� လုံး�်နိ�်�ု�င််အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�စာာွသု�ု် ကောပ်�ကောဆာင််ရသုည်း်။ ထို�်
အမြပ်င်် သုတိုု�များု�င််�တိုငွ််�များ�ာ�တိုငွ်် လုံး�်နိ�်�ု�င််များ�ာ�များ ှဆ�်ကော���ကောင်ကွော�ာ�်ခံးများမုျား�ာ�နှှင််် ပ်တို်သု�်ကောသုာ�စုာစ
ရပ််များ�ာ�လုံးည်း်� များ�ာ�မြပ်ာ�လုံးာသုည်း်။ စာစာ်ကော�ာင််စာသီုည်း် အဲနိ်အယံ်လုံး်ဒါအီစာ�ု�ရလုံး�်ထိ�် လုံးု�င််စာင််ခံ�များတှို်ထိာ�
ကောသုာ များ�ုင််�တိုငွ််�များ�ာ��ု� အခံွနိ်များ�ာ�ကော�ာ�်ခံးရနိ် ၂၀၁၅ ခံ�နှစှာ် သုတိုု�များ�ုင််�ဥ်းပ်ကောဒါ�ု� ဆ�်လုံး�်အသုး��မြပ်�သုည်း်။ 
များ�ာ�ကောသုာအာ�မြဖွဲ့င််် (၃၀ - ၇၀%) မြဖွဲ့င််် တို�ူကောဖွဲ့ာ်ပ်စာစည်း်�များ�ာ�အာ� ကောပ်�ယံမူျား့ကောဝ��ရပြိုပ်�ီ သုးသုတိုု�နှှင််် ကောရ�များ�ာ�
��ု  (၄ - ၅ %) မြဖွဲ့င််် အခံနွိ်ကော�ာ�်ခံးသုည်း်။37 အခံ��ု�ကောသုာ�စုာစရပ််များ�ာ�တိုငွ်် စာစာ်ကော�ာင််စာ ီဝနိ်ထိများ်�များ�ာ�သုည်း် 
သုတိုု�တိုူ�ကောဖွဲ့ာ်များမုျား�ာ�အာ� များ�ုင််�တိုငွ််�ကောနိရာများ�ာ�အထိသုုာွ�ကောရာ�်�ာ ကောင်ကွော���များ�ာ�လုံးု�အပ််သုလုံး�ု အတိုင််�အ��ပ်် 
ကော�ာ�်ခံး��သုည်း်။ 

�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််တိုငွ်် အခံွနိ်ကော�ာ�်ခံးများ ုနိည်း်�လုံးများ်�များ�ာ�စာာွရှုသုည်း်။ ပ်ထိများ
ဆး�� အကောနိမြဖွဲ့င််် အခံနွိ်ကော�ာ�်ခံးသုည်း််ဂုံးတုို်များ�ာ�ထိာ�ရှပုြိုပ်�ီ စာည်း်���ပ််ခံနွိ်များ�ာ� ကော�ာ�်ခံးမြခံင််�အာ�မြဖွဲ့င််် �ရင််
အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််၏ အခံွနိ်ဘာဏ္ဍာ��ု မြဖွဲ့ည်း််တိုင််�သုည်း်။ ကောမြဖွဲ့��ာ�ကောပ်�သုမူျား�ာ� ကောမြပ်ာ
��ာ�ခံ��်အရ စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််� များ�ုင််�တိုွင််�ဝနိ်���င််တိုငွ်် အခံွနိ်ကော�ာ�်ခံးသုည်း််ဂုံးတုို်များ�ာ� သုသုုု

36 Forest Trends. 2022. Myanmar’s Timber Trade One Year Since the Coup. Accessed at: https://www.forest-trends.
org/wp-content/uploads/2022/03/Forest-Trends_Myanmars-Timber-Trade-One-Year-Since-the-Coup.pdf 
37 Government of Myanmar. Pyitaungsu Hluttaw Law No.72/2015: Law amending the Myanmar mining law. Available 
at: https://myanmar-law-library.org/law-library/laws-and-regulations/laws/myanmar-laws-1988-until-now/union-sol-
idarity-and-development-party-laws-2012-2016/myanmar-laws-2015/pyidaungsu-hluttaw-law-no72-2015-law-amend-
ing-the-myanmar-mining-law-burmese.html 
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ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

သုာသုာ များ�ာ�လုံးာသုည်း်။ အာဏာာပ်�ုင််များ�ာ�သုည်း် စာ�်ယံနှတရာ� တိုစာ်ခံ�ခံ�င််�စာတီိုငွ််လုံးည်း်�ကော�ာင််�၊ လုံး�ပ််င်နိ်�တိုစာ်ခံ�စာီ
အတို�ွ် ��နိ်ပ်စာစည်း်� ပ်များာဏာအကောပ််များတူိုည်း်၍ကောသုာ်လုံးည်း်�ကော�ာင််� ကော�ာ�်ခံးလုံး့�်ရှသုုည်း်။ အခံ��ု�အကောမြခံအကောနိ
များ�ာ�တိုငွ်် ကော���ရ�ာသုကူြီး�ီ�များ�ာ�သုည်း်လုံးည်း်� လုံး�ပ််င်နိ်�ကောဖွဲ့ာ်ကောဆာင််ကောနိများမုျား�ာ�တိုငွ်် ကော���ရ�ာဖွဲ့းွ�ပြိုဖွဲ့�ု�ကောရ�အတို�ွ် အခံနွိ်
ကောင်ကွော�ာ�်ခံးပြိုပ်�ီ များ�ာ�ကောသုာအာ�မြဖွဲ့င််် ��ုယံ်���ု�အတိုွ�် သုး��စာွဲ��သုည်း်။ အခံနွိ်ကောပ်�ကောဆာင််ရသုည်း်် ပ်များာဏာသုည်း် 
သုတို်သုတို်များတှို်များတှို် များရှုသု�ဲသ်ု�ု် မြဖွဲ့စာ်ကောနိပ်ါသုည်း်။ ဥ်းပ်များာအာ�မြဖွဲ့င််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး��သုည်း် အခံ��ု�များ�ုင််�
တိုငွ််�များ�ာ�တိုငွ်် စာ�်ယံနှတရာ� တိုစာ်စာ�ီ��ု (၅၀,၀၀၀) ��ပ်် ကော�ာ�်ခံးပြိုပ်�ီ အခံ��ု�များ�ုင််�တိုွင််�များ�ာ�တိုငွ်် (၅၀၀,၀၀၀ - 
၁,၂၀၀,၀၀၀) ��ပ်် ကော�ာ�်ခံးသုည်း်။ 

ပြိုများ�ု�နိယံ်နှှင််် ခံရုံး�ုင််အဆင််် ကော�ာ�်ခံးရရှကုောသုာ အခံနွိ်ကောင်မွျား�ာ���ု �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ဗဟာ�ုသု�ု် ယံခံင််� 
(၅၀%) ကောပ်�ကောဆာင််ရပြိုပ်�ီ ယံခံ�တိုငွ်် (၁၄%) ထိ ုကောပ်�ကောဆာင််ရများည်း် မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။38 �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� 
သုည်း် ဗဟာု�ခံ��ပ််��ုင််များ ုအာ�ကော�ာင််�စာဉ််�ာလုံးတိုငွ်် ခံရုံး�ုင််အာ�လုံးး��အာ� သုယံးဇာာတို အ���ု�အမြများတို်များ�ာ��ု� ကောလုံး့ာ်
ည်းစီာာွ ခံွဲကောဝကောပ်�ခံဲပ်ြိုပ်�ီ သုယံးဇာာတို နိည်း်�ပ်ါ�ကောသုာနိယံ်ကောမြများများ�ာ�အတို�ွ် အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�လုံးု�အပ််ခံ��်နှငှ််် သု�်ဆ�ုင််
သုည်း်် ဘာတို်ဂုံး��်များ�ာ��ု� များ့ကောဝကောပ်�သုည်း်။ ခံရုံးု�င််အခံွနိ်ကောင်မွျား�ာ���ု (၆၅/၃၅) အခံ��ု�မြဖွဲ့င််် စာစာ်ကောရ�အသုး��စာရတုို်
နှငှ််် အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�ဌာာနိ အသုး��စာရတုို်များ�ာ�အမြဖွဲ့စာ် သုး��စာွဲခံွင်််ရ��သုည်း်။ ဤ�ဲသ်ု�ု် စာည်း်�များ�ဉ််�၊ စာည်း်��များ်�များ�ာ�နှငှ််် 
လုံး�ပ််င်နိ်�စာဉ််များ�ာ� ရှုကောသုာ်လုံးည်း်� လုံး�်ကောတို�ွတိုွင်် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််သုည်း် 
��င်််သုး��နှ�ုင််မြခံင််� များရှကုောတိုာဘ်ာဲ ခံရုံး�ုင််ရုံးး��သုည်း် စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ ှဝင််ကောင်မွျား�ာ���ု တိုင််မြပ်မြခံင််�နိည်း်�ပ်ါ�လုံးသှုည်း်။ 

လုံးထူိ��ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ�၊ ကောဒါသုခံး�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ�နှငှ််် အမြခံာ� ကောတိုာ်လုံးနှိ်ကောရ� လုံး�်နိ�်�ု�င််တိုပ််များ�ာ�
နှငှ််် အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�ပ်း�စားများ�ာ�သုည်း် ဘာဏ္ဍာကောင်မွျား�ာ� လုံး�ုအပ််ခံ��်မြများင်််များာ�လုံးာသုည်း်။ အများ��ု�သုာ�ည်းညီွတွို်ကောရ�အစာု��ရ 
(NUG) သုည်း် တိုု�င််�ကောဒါသုကြီး��ီနှငှ််် မြပ်ည်း်နိယံ်များ�ာ�တိုငွ်် သုယံးဇာာတိုလုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�နှှင််် ပ်တို်သု�်ကောသုာ အခံနွိ်ကော�ာ�်
ခံးများမုျား�ာ���ု လုံး�ပ််င်နိ်�လုံး�ပ််ကောဆာင််မြခံင််� စားသုတို်များတှို်ခံ��်စာနိစာ်များ�ာ� မြဖွဲ့နိ််ကောဝခံဲက်ောသုာ်လုံးည်း်� တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီ
အတိုငွ််�တိုငွ်် ဝင််ကောင်ခွံနွိ်များ�ာ� များကော�ာ�်ခံးနှ�ုင််ကောသု�ပ်ါ။ လုံးထူိ��ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််များ�ာ�နှငှ််် ကောဒါသုခံး�ာ�ယွံ်ကောရ�တိုပ််
များ�ာ�သုည်း် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ် ခံရုံး�ုင််၏ ဟာနိ််တိုာ�မြခံင််�ကော��ာင််် များည်း်သုည်း်် အခံွနိ်ဂုံးတုို်
များ ှထိာ�ပ်�ုင််ခံငွ်််များရှုပ်ါ။ ထိ�ု်ကော��ာင််် ၎င််�တိုု�်သုည်း် ကောဒါသုတိုငွ််�မြပ်ည်း်သုလူုံးထူိ�တို�ု်၏ အလုံးးှကောင်မွျား�ာ�နှငှ််် နှ�ုင််င်းတို�ာ 
ကောရာ�်ရှကုောနိကောသုာ မြပ်ည်း်သုမူျား�ာ�၏ အလုံးးှကောင်မွျား�ာ�မြဖွဲ့င််် ရပ််တိုည်း်လုံး့�်ရှသုုည်း်။

မြ�စးစဉ်း သောလလ်ာမှီ ု- ေ�သောရသော�ာအ�ငွ်းး� မှီ��သော��ွထား��းလ�ပ်းမြခိုင်းး� မြ�စးရပ်း 

မြများနိ်များာနှ�ုင််င်းသုည်း် နှ�ုင််င်းကောတိုာ်များဝူါဒါအရ ကော��ာ�်များ�ီကောသု�ွ တိုင််ပ်ု�်ကောရာင််�ခံ�မြခံင််��ု� ပ်တုို်ပ်င််တိုာ�မြများစာ်ထိာ�
ကောသုာ်လုံးည်း်� �များ့ာ ်ကော��ာ�်များ�ီကောသု�ွအများ�ာ�ဆး�� တိုင််ပ်�ု်သုည်း်် နှ�ုင််င်းများ�ာ�ထိဲများ ှတိုစာ်နှ�ုင််င်းမြဖွဲ့စာ်ကောနိသုည်း်။ အထိင််ရာှ�
ဆး��ကောသုာ များ�ီကောသု�ွထိ�တို်လုံး�ပ််သုည်း်် ကောနိရာနှစှာ်ကောနိရာများာှ �များ်�ရုံးု��တိုနိ်�ကောဒါသုနှငှ််် �ခံ�င််မြပ်ည်း်နိယံ် ကောမြများာ�်ပ်ု�င််�
ကောဒါသုတိုု�်မြဖွဲ့စာ်��သုည်း်။ �များ်�ရုံးု��တိုနိ်�ကောဒါသုတိုငွ်် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီသုည်း် ထိ�ုင််� ကော����ွ်သု�ု် များ�ီကောသု�ွ
တိုင််ပ်�ု်ပြိုပ်�ီ �ခံ�င််မြပ်ည်း်နိယံ် လုံး�ပ််င်နိ်�သုည်း် တိုရုံး�တို်ကော����ွ်သု�ု် တိုင််ပ်�ု်သုည်း်။ များ�ီကောသု�ွသုည်း် လုံး့ပ််စာစာ်ပ်စာစည်း်�များ�ာ�
အတို�ွ် ဆလီုံး�ီနွိ် ခံ�ပ််စာ်မြပ်ာ�နှငှ််် ဆ�ုလုံးာမြပ်ာ�များ�ာ�အတို�ွ်၊ များ�ာ�မြပ်ာ�ကောသုာ ဆလီုံး�ီနွိ်သုတိုု�များ�ာ�ထိ�တို်လုံး�ပ််ကောရ�
အတို�ွ် အသုး��မြပ်�သုည်း်။ 

ဒါကီောရကောတိုာ သုစာ်ပ်င််များ�ာ�သုည်း် တိုာရညှ်း်ကောလုံးာင််�ွများ်�နှု�င််ပြိုပ်�ီ �ယံ်လုံးု�ရသီုတိုု�များ�ာ� ပ်ါဝင််ကောသုာကော��ာင််် များ�ီကောသု�ွ 
ထိ�တို်လုံး�ပ််ရနိ်အတို�ွ် ကောတိုာင််�ဆု�များလုုံး�ုအပ််ခံ��် များ�ာ�မြပ်ာ�လုံးသှုည်း်။ ဒါကီောရကောတိုာမြပ်�နိ်�တို�ီရမြခံင််�သုည်း် များ�ီကောသု�ွ 
ထိ�တို်လုံး�ပ််မြခံင််�ကော��င်််မြဖွဲ့စာ်ပြိုပ်�ီ ကောဒါသုတိုငွ််� မြပ်ည်း်သုလူုံးထူိ� စာမွျား်�အင််လုံး�ုအပ််ခံ��်များ�ာ�၏ ၈၅ % သုည်း် များ�ီကောသု�ွ 
ထိ�တို်လုံး�ပ််မြခံင််�များ ှရရှုသုည်း်။ ၁၉၉၀ ခံ�နှစှာ်ကောနိာ�်ပ်�ုင််� ထိ�ုင််�အစာ�ု�ရ၏ များ�ီကောသု�ွထိ�တို်လုံး�ပ််မြခံင််��ု� ပ်တုို်ပ်င််
တိုာ�မြများစာ်လုံး�ု�်သုည်း်် အခံ�နုိ်များှစာတိုင််ပြိုပ်�ီ မြများနိ်များာမြပ်ည်း်၏ များ�ီကောသု�ွထိ�တို်လုံး�ပ််များ ုမြများင်််များာ�လုံးာသုည်း်။

38 The districts have to share remaining taxes to the service delivery departments for development. 
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ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

ထိ�ုင််� ��နိ်သုည်း်များ�ာ�သုည်း် လုံးု�အပ််ကောသုာအရင််�အနှှ�ီများ�ာ���ု ထိ�တို်ကောပ်�သုည်း်သုာများ� ပ်ု�များ�ုကော�ာင််�များနွိ်ကောသုာ 
အရည်း်အကောသု�ွနှငှ််် ကော����ွ်ဝင််ကောရာ�်ရနိ်အတို�ွ် ပ်ည်းာရပ််ပ်ု�င််�ဆ�ုင််ရာများ�ာ��ု�လုံးည်း်� ကောထိာ�်ပ်းက်ောပ်�သုည်း်။ 
မြများနိ်များာစာစာ်တိုပ််နှငှ််် ပ်တို်သု�်ကောသုာ လုံး�်နိ�်�ု�င််တိုပ််များ�ာ�သုည်း် အင််အာ�ကြီး��ီကောသုာ  များ�ီကောသု�ွထိ�တို်လုံး�ပ််
မြခံင််� လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ��ု� သုသုုာထိင််ရာှ�စာာွ လုံး�ပ််��ုင််��သုည်း်။ ဒါမီျား�ု�ကောရစာ ီအသုငွ််ကောမြပ်ာင််��ာလုံးတိုငွ်် လုံးမူျားု
အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�နှှင််် ကောဒါသုခံး အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် သုစာ်ကောတိုာမြပ်�နိ်�တို�ီမြခံင််�နှှင််် ပ်တို်သု�်ပြိုပ်�ီ တိုရာ�များဝင််
ထိ�တို်လုံး�ပ််မြခံင််�များ�ာ�အတို�ွ် များကော��နိပ််ခံ��်များ�ာ� တိုု�င််��ာ�နှ�ုင််ပြိုပ်�ီ တိုရာ�များဝင်် သုစာ်ထိ�တို်လုံး�ပ််များမုျား�ာ���ု ကောဒါသုခံး
များ�ာ� စာ�ကောပ်ါင််�၍ ပ်း�များနှိ် �င််�လုံးညှ်း််စာစာ်ကောဆ�ခံဲ�်�သုည်း်။ သုု�်ကောသုာ်လုံးည်း်� ၂၀၂၁ ခံ�နှစှာ်စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�် 
ထိ�ု �င််�လုံးညှ်း််မြခံင််�များ�ာ�အာ� များလုံး�ပ််ကောဆာင််နှ�ုင််ကောတိုာပ််ါ။ တို�ု�ပ်ာွ�လုံးာကောသုာ ထိ�တို်လုံး�ပ််ကောရာင််�ခံ�များမုျား�ာ�ကော��ာင််် 
နှစှာ်ကောပ်ါင််� (၂၀) အတိုငွ််� ဒါကီောရကောတိုာလုံးမှျား်�များ�ု�များ၏ု ၆၀ % ��ဆင််�ခံဲသ်ုည်း်။ 

ကောနိ်စာာ� အများ��ု�သုများ�ီတိုစာ်ဦး� သုည်း် ဒါကီောရကောတိုာ ပ်��်စာ�ီမြပ်�နိ်�တို�ီမြခံင််�နှှင််် ပ်တို်သု�်ပြိုပ်�ီ အစာာ�အစာာဖွဲ့လူုံးး�ကောရ��ု� 
ပြိုခံမုျား်�ကောမြခံာ�်များမုျား�ာ�မြဖွဲ့စာ်သုည်း်�ု� “ယံခံ�အခံါ င်ါ�၊ ပ်�ဇာနွိ်များ�ာ� နိည်း်�ပ်ါ�လုံးာပြိုပ်�ီ ဒါကီောရကောတိုာသုစာ်ပ်င််များ�ာ�သုည်း်လုံးည်း်� 
နိည်း်�လုံးာသုည်း်။ ဘာာလုံးု�်လုံးဲဆ�ုကောတိုာ ်ဒါကီောရကောတိုာကောတိုဟွာာ အဲ် င်ါ�၊ ပ်�ဇာွနိ် ကောပ်ါ�်ဖွဲ့ာွ�ရာ အမုျား်ကောတိုပွ်ဲကောလုံး.. ��များ
တို�ု်လုံး�ု ဆင််�ရဲတိုဲအ်ုများ်ကောထိာင််များသုုာ�စာ�ကောတိုဟွာာ ဒါကီောရကောတိုာထိဲ� င်ါ�ကောတို၊ွ ပ်�ဇာွနိ်ကောတို၊ွ ဂုံးး�� ကော�ာင််ကောတို ွရာှကောဖွဲ့စွာာ�
ကောသုာ�်ခံဲပ်ြိုပ်�ီ အမုျား်ကောထိာင််မြပ်�တိုဲအ်ခံ�နုိ်ထိ ုအစာာ�အစာာအတိုွ�် ပ်�ု�်ဆး သုး��စာရာများလုံးု�ခံဲ်ဘာ�ူ.. ဒါါကောပ်များဲ ်အခံ�ကောတိုာ ်
��များ များသုုာ�စာ� စာာ�ကောသုာ�်ကောရ�အတို�ွ် ကောနိ်တို�ုင််� ဝယံ်မြခံများ်�ကောနိရတိုယံ်.” 



စာ - 30

ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

အပ်ု�င်းး� (၃)
��ာဝါပ်�းဝါနး�ကုင်းးနိုငီ်းး် လးမှီုသောရ�ဆိုု�င်းးရာထားခုို�ုကးမှီမုှီုာ�



စာ - 31

ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုငွ််� ကြီး��ီများာ���ယံ်မြပ်နိ််လုံးာကောသုာ ဥ်းပ်ကောဒါ ပ်��်စာ�ီယံ�ုယံငွ််�လုံးာများနုှှင််် စာစာ်ကောရ�အတို�ွ် 
သုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲများမုျား�ာ�တို�ု်ကော��ာင််် သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င်် ပ်��်စာ�ီမြခံင််�အ���ု�ဆ�်များ�ာ� ကြီး��ီများာ�
လုံးာသုည်း်။ ထို�်အမြပ်င်် ကောမြများမြပ်င််တိုငွ်် ��များ်�တိုများ်�လုံးာကောသုာ အကောမြခံအကောနိများ�ာ��လုံးည်း်� သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င်် 
ထိနုိ်�သုုများ်� သုမူျား�ာ�၏ ကောမြများယံာနှငှ််် သုစာ်ကောတိုာများ�ာ� ထိနုိ်�သုုများ်�ကောစာာင်််ကောရာှ�်ရနိ်အတို�ွ် ထိနုိ်�သုုများ်ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�
များ�ာ���ု လုံး�ပ််ကောဆာင််နှ�ုင််များ ုကောလုံး�ာပ််ါ�လုံးာကောစာသုည်း်။ ထို�်ကော��ာင််် သုစာ်ကောတိုာများ�ာ�မြပ်�နိ်�တို�ီမြခံင််�၊ ကောရ အရင််�အမြများစာ်များ�ာ� 
ည်းစာ်ည်းများ်�မြခံင််�နှငှ််် စာ�ု�်ပ်��ု�ကောမြများယံာများ�ာ� ပ်��်စာ�ီမြခံင််�တိုု�် မြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာရသုည်း်။ 

�ငွ်းး�ထားကွးမှီ�ုင်းး�ခိုွဲမှီုလ�ပ်းင်းနး�မှီုာ� �ု��ခိုုဲ�မှီုသောကြားကာင်း်းမြ�စးသောပ််ရသော�ာ ထားခုို�ုကးပ်ုကးစ��မှီမုှီုာ�

အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ� နှစှာ်ဖွဲ့�်လုံးး��တိုငွ်် တိုရာ�ဥ်းပ်ကောဒါ စာု��များ�ု�များမုျား�ာ�ပ်��်စာ�ီမြခံင််�နှှင််် အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�တိုာဝနိ်ရှသုုမူျား�ာ� တိုာဝနိ်
�င််�များဲမ်ြခံင််�ကော��ာင််် များ�ုင််�တိုငွ််���များပဏာမီျား�ာ�သုည်း် သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င်် ထိခုံ�ု�်များမုျား�ာ�အာ� ဆနိ်�စာစာ်မြခံင််� 
လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� များမြပ်�လုံး�ပ််ကောတိုာပ််ါ။ ထိ�ု်မြပ်င်် သုတိုု�များု�င််�တိုူ�ကောဖွဲ့ာ်မြခံင််� ဥ်းပ်ကောဒါများ�ာ�နှငှ််် သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င်် ထိနုိ်�သုုများ်�
မြခံင််� များဝူါဒါများ�ာ���ုလုံးည်း်� ကောမြများမြပ်င််တိုငွ်် လုံး�ု�်နိာမြခံင််�များရှကုောတိုာပ််ါ။ ထိ�ု်ကော��ာင််် ကောမြများနှငှ််် ကောရထိ� ည်းစာ်ည်းများ်�မြခံင််�များ�ာ�၊ 
ကောမြများယံာခံ�ဲ�ထိငွ််များမုျား�ာ�နှငှ််် ည်းးဖ်ွဲ့�င််�ကောသုာ များု�င််�တိုငွ််�ပ်တုို်သုမုျား်�များမုျား�ာ� တိုု��များ�ာ�လုံးာသုည်း်။ 

အင််တိုာဗ�း� ကောမြဖွဲ့ဆု�သုမူျား�ာ�၏ ကောမြပ်ာမြပ်ခံ��်များ�ာ�အရ တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုွင််�ရှု ပြိုများ�ု�နိယံ်များ�ာ�တိုငွ်် သုဘာာ
ဝပ်တို်ဝနိ်���င်် ထိခုံ�ု�်ပ်��်စာ�ီများမုျား�ာ���ု ကောဒါသုခံးများ�ာ� ပ်ု�များ�ုခံးစာာ�လုံးာ��ရသုည်း်။ ထို�အခံ��်များ�ာ�တိုငွ်် သုတိုု�တို�ူ
ကောဖွဲ့ာ်ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�၏ အည်းစာ်အကော���များ�ာ�၊ ကောမြများစာာပ်း�များ�ာ���ု အနိီ�အနိာ�ပ်တို်ဝနိ်���င််ရှ ုလုံးယံ်ယံာကောမြများများ�ာ�
သု�ု် စာနွိ််ပ်စာ်မြခံင််�နှငှ််် ကောဒါသုတိုငွ််� မြများစာ်ကောခံ�ာင််�များ�ာ�တိုငွ်် စာနွိ််ပ်စာ်မြခံင််�တို�ု်ကော��ာင််် ကောရအရင််�အမြများစာ် လုံးများ်�ကော��ာင််�များ�ာ� 
ည်းစာ်ည်းများ်�များ ုမြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာပြိုပ်�ီ င်ါ� ရာှ�ပ်ါ�လုံးာမြခံင််�နှငှ််် ကောသုာ�်သုး��ကောရ အရင််�အမြများစာ်များ�ာ�များာှ သုး��စာွဲရနိ်အတိုွ�် များ
သုင်််ကောတိုာ် မြဖွဲ့စာ်လုံးာသုည်း်။ ကောမြဖွဲ့ဆု�ခံ��်များ�ာ�အရ သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်ရာကောနိရာများ�ာ�တိုငွ်် စာ�ု�်ပ်��ု�ကောမြများများ�ာ�သုည်း် ခံ��ုင်််
��ွ်များ�ာ�မြဖွဲ့င််် ‘လုံး�များ့ာ များ��်နှာှမြပ်င််’ �ဲသ်ု�ု် မြဖွဲ့စာ်လုံးာပြိုပ်�ီ သုတိုု�တိုွင််�သုး�� စာ�်ဆမီျား�ာ�ကော��ာင်််လုံးည်း်� ကောမြများဆလီုံးာှ
အရည်း်အကောသု�ွ ��ဆင််�ပ်��်စာ�ီလုံးာသုည်း်။ မြများစာ်�များ်�နိာ�များ�ာ� တိုု��်စာာ�ပ်��်ဆ�ီမြခံင််�နှှင််် အများ�ာ�ပ်�ုင််သုစာ်ကောတိုာများ�ာ� 
မြပ်�နိ်�တို�ီလုံးာပြိုပ်�ီ သုစာ်များ�ာ�နှငှ််် သုာ�ရဲတိုရုစာာာနိ်များ�ာ� ကောလုံး�ာန်ိည်း်�လုံးာသုည်း်��ု မြများင််ကောတို�ွလုံးာရသုည်း်။

ပ်ံ� ၉ - ပြီးမှီ�ုးပြီးမှီ�ု�နယံးရီု သောကု�ရာာ�စးရာာမှီ ီ��ု��း�သော�ား�မြ�င်း်း မြ�စးသောပ််လာသော�ာ သောမြမှီစာပ်ံ�မှီုာ�



စာ - 32

ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

�စးသော�ာမြပ်�နး����မှီမုှီုာ� ��ု�လာမြခိုင်းး�

တိုနိသုာာရီသုည်း် အကောရ�ှကောတိုာင််အာရကှောဒါသုအတိုငွ််� အကြီး��ီများာ�အ��ယံ်မြပ်နိ််ဆး��ကောသုာ များ�ု�သုစာ်ကောတိုာကြီး��ီ��ု ပ်�ုင််ဆ�ုင််
ထိာ�ပြိုပ်�ီ မြများနိ်များာနှ�ုင််င်းတိုငွ်် ဒါ�တိုုယံအကြီး��ီဆး�� သုစာ်ကောတိုာမြပ်�နိ်�တို�ီသုည်း်် ကောဒါသုမြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ ပ်း� (၁၁) အရ ၂၀၀၁ ခံ�
နှစှာ် နှငှ််် ၂၀၂၁ ခံ�နှစှာ် အတိုငွ််�တိုငွ်် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီသုည်း် သုစာ်ကောတိုာ (၄၈၇၀) စာတို�ရနိ်��လီုံး�ုများတီိုာ 
ပ်��်စာ�ီဆး��ရုံးး�ုခံဲပ်ြိုပ်�ီ ကောဒါသုတိုငွ််�ကောမြများဧရယုံာ၏ (၁၁ %) ခံနိ််နှငှ််် ည်းီများ့သုည်း်။ ၂၀၁၄ ခံ�နှစှာ်၊ ၂၀၁၆ ခံ�နှစှာ်နှငှ််် ၂၀၂၀ ခံ�
နှစှာ်များ�ာ�တိုငွ်် သုစာ်ကောတိုာမြပ်�နိ်�တို�ီများ ုအများ�ာ�ဆး��မြဖွဲ့စာ်ရမြခံင််�များာှ စာ�ု�်ပ်��ု�စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�ကောမြများကောနိရာများ�ာ� တိုု��ခံ�ဲ�လုံးာမြခံင််�နှှင််် 
တိုနိ်ဖွဲ့�ု�ရှုကောသုာ သုစာ်များာများ�ာ� ထိ�တို်လုံး�ပ််လုံးာမြခံင််�တိုု�်ကော��ာင်််မြဖွဲ့စာ်ခံဲသ်ုည်း်။ 

စာ�ု�်ပ်��ု�ကောမြများများ�ာ� အဆများတိုနိ်ခံ�ဲ�ထိငွ််မြခံင််�များ�ာ��ု� တိုဖွဲ့�်များ ှကောဒါသုခံးများ�ာ��တိုု�င််��ာ�ကောသုာ်လုံးည်း်� အမြခံာ�တိုဖွဲ့�်
တိုငွ်် သုစာ်ထိ�တို်လုံး�ပ််ကောရ�နှငှ််် သုတိုု�များ�ုင််�တိုငွ််� ကောနိရာသုစာ်များ�ာ� ပ်ု�များ�ုများ�ာ�မြပ်ာ�လုံးာကောနိသုည်း်။ ကောဒါသုခံးလုံးထူိ�များ�ာ�နှငှ််် 
လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ� တိုင််မြပ်ခံ��်များ�ာ�အရ နိယံ်စာပ််ကောဒါသုများ�ာ�နှငှ််် ထိစုာပ််ကောနိကောသုာ ထိ�ီခံီ�၊ ကောများာကောတိုာင််လုံးများ်�
နှငှ််် ပ်�ကောလုံးာ ပြိုများ�ု�နိယံ်တို�ု်သုည်း် သုစာ်ကောတိုာများ�ာ�မြပ်�နိ်�တို�ီများ ုသုသုုာထိင််ရာှ�ကောသုာ ကောနိရာများ�ာ�မြဖွဲ့စာ်ပြိုပ်�ီ လုံး�်နိ�်�ု�င်် 
ပ်ဋိပု်�ခများ�ာ�လုံးည်း်� မြဖွဲ့စာ်ပ်ာွ�ကောနိသုည်း်။ ကောဒါသုတိုငွ််�တိုငွ်် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင််နှှင််် 
စာစာ်ကော�ာင််စာ ီတို�ု် နှှစာ်ဖွဲ့ွဲ�လုံးး��သုည်း် သုစာ်ထိ�တို်လုံး�ပ််မြခံင််� လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�အာ� တိုာ�မြများစာ်ပ်တုို်ပ်င််မြခံင််��ု�လုံး�ပ််ကောဆာင််ကောနိ
ပြိုပ်�ီ ၎င််�တိုု�်သုည်း်ပ်င်် ကောဒါသုခံးစာ�ီပ်ာွ�ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�ရငှ််များ�ာ�၊ သုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်သုည်း်် ��များပဏာမီျား�ာ�နှငှ််် ပ်�ူကောပ်ါင််��ာ သုစာ်
ထိ�တို်လုံး�ပ််ကောရ�တိုငွ်် ပ်ါဝင််ကောနိသုည်း်�ု�လုံးည်း်� ကောတို�ွရှုနှ�ုင််သုည်း်။  ထို�သုစာ်များ�ာ�သုည်း် ပြိုများတုို် သု�ု်များဟာ�တို် သုရ�်ကောခံ�ာင််� 
ပြိုများ�ု�နိယံ်များ�ာ�များှတိုဆင််် ပ်င််လုံးယံ်ထိဲသုု�် ဆ�်လုံး�်ပ်ု�်ကောဆာင််�ာ များကောလုံး�ရာှနှ�ုင််င်းသု�ု် တိုင််ပ်�ု်သုည်း်ဟာ� ကောမြပ်ာဆု� ��
ကောသုာ်လုံးည်း်� အတိုည်း်မြပ်�နှု�င််မြခံင််�များရှပု်ါ။ ယံခံင််အခံ��်အလုံး�်များ�ာ�အရ ထို�သုစာ်များ�ာ�အာ� တိုရုံး�တို်နှ�ုင််င်း သု�ု်များဟာ�တို် 
အနုှဒုယံ နှ�ုင််င်းများ�ာ�သုု�် တိုင််ပ်�ု်သုည်း်။39 သု�ု်ကောသုာ်လုံးည်း်� ယံခံ�တိုွင်် စာစာ်ပ်ွဲပ်ဋိပု်�ခများ�ာ�ကော��ာင််် လုံးများ်�များကြီး��ီများ�ာ� ပ်တုို်ဆ�ု်
မြခံင််�များ�ာ�ကော��ာင််် သုစာ်များ�ာ��ု�တိုင််ပ်�ု်နှု�င််မြခံင််�များရှပု်ဲ လုံးများ်�ကောဘာ�များ�ာ�တိုငွ််သုာ စာ�ပ်း�ထိာ�သုည်း်��ု ကောတို�ွရတိုတို်သုည်း်။

ပ်ံ� ၁၀ - Global Forest Watch မှီရီရီသုော�ာ ��င်းး�အခိုုကးအလကး

39 ALARM. 2018. Behind the oil palm: consequences of international oil palm. Accessed at: https://alarmmyanmar.
org/pdf/Behind%20the%20Oilpalm_English.pdf 
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ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

သောေ�ခိုံ �စးသော�ာအ�ပ်းခိုု�ပ်းစ�မှီံမှီမုှီုာ�အ�ကွး ��ု�လာသော�ာ အခိုကးအခိုဲမှီုာ�

တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုငွ််� ကောမြများဧ� (၁၀၄,၀၀၀) ဧ�ကော��ာ်ရှကုောသုာ ကော���ရ�ာပ်�ုင်် ဘား�သုစာ်ကောတိုာ (၄၁) ခံ�
အာ� ကော�ာ်သု�ူကောလုံး သုစာ်ကောတိုာဌာာနိများ ှစာတိုင််ဖွဲ့ွဲ�စာည်း်�ကောပ်�ခံဲသ်ုည်း်။ အများ�ာ�ပ်ု�င်် ဘား�သုစာ်ကောတိုာများ�ာ�သုည်း် ပြိုများ�ု�နိယံ်၊ 
ခံရုံး�ုင််နှှင််် ဗဟာ�ုအဆင််် သုစာ်ကောတိုာဌာာနိများ�ာ�များ ှအဆင်််ဆင််် အသုအုများတှို်မြပ်�ကောပ်�ပြိုပ်�ီ ကောဒါသုခံးများ�ာ�သုည်း် ကော���ရ�ာ ပ်�ုင််
ဘား�သုစာ်ကောတိုာ ကော�ာ်များတိုမီျား�ာ�ဖွဲ့ွဲ�စာည်း်�ပြိုပ်�ီ သုယံးဇာာတိုများ�ာ� ရယံသူုး��စာွဲမြခံင််� အ�ပ််ခံ��ပ််စာမီျားးကောရ� ဆး��မြဖွဲ့တို်ခံ��်များ�ာ�
အာ� ခံ�များတှို်သုည်း်။ ကောယံဘာ�ယံ�အာ�မြဖွဲ့င််် စာ�ု�်ပ်��ု�ကောမြများများ�ာ� ခံ�ဲ�ထိငွ််မြခံင််�၊ အများဲလုံးု��်မြခံင််�များ�ာ�နှငှ််် သုစာ်ထိ�တို်လုံး�ပ််မြခံင််�
များ�ာ�အာ� တိုာ�မြများစာ်ထိာ�သုည်း်။ ကောဒါသုခံးလုံးထူိ�များ�ာ�နှငှ််် ခံရုံး�ုင်် ကော�ာ်သု�ူကောလုံး သုစာ်ကောတိုာဌာာနိသုည်း် သုစာ်ကောတိုာများ�ာ� 
မြပ်�နိ်�တို�ီမြခံင််�နှငှ််် ��း�ကော��ာ်မြခံင််�များ�ာ�များ ှ�ာ�ယွံ်ရနိ်အတိုွ�် အများ�ာ�ပ်ု�င်် ဘား�သုစာ်ကောတိုာများ�ာ�အာ� စာမီျားးခံနိ််ခံွဲမြခံင််�၊ ပ်း�
များနှိ် �င််�လုံးညှ်း််မြခံင််�နှငှ််် �ငွ််�ဆင််�ကြီး��ီ��ပ််မြခံင််�များ�ာ� လုံး�ပ််ကောဆာင််သုည်း်။ 

၂၀၂၁ ခံ�နှစှာ် စာစာ်တိုပ််အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််� သုစာ်ကောတိုာများ�ာ��ု� ထိနုိ်�သုုများ်�စာမီျားးနှ�ုင််စာမွျား်� ကောလုံး�ာ�်�လုံးာကော��ာင််� 
ကောဒါသုခံးများ�ာ�� တိုင််မြပ်ခံဲသ်ုည်း်။ စာစာ်တိုပ််များ�ာ�၏ တိုု��်ခံ�ု�်များမုျား�ာ�နှှင််် အ��များ်�ဖွဲ့�်များမုျား�ာ���ု ကော��ာ�်လုံးနိ််��ရ
ကောသုာကော��ာင််် ကောဒါသုခံးများ�ာ�သုည်း် ပ်း�များနှိ်�ငွ််�ဆင််� �င််�လုံးညှ်း််��ည်း််ရုံးုစာစာ်ကောဆ�ရများည်း််အစာာ� အမုျား်များာှသုာ ကောနိ��ရ
သုည်း်။ ထို�်ကော��ာင််် ကောဒါသုခံးများ�ာ�သုည်း် ၎င််�တိုု�်၏သုစာ်ကောတိုာများ�ာ��ု� ထိနုိ်�သုုများ်�နှ�ုင််များ ု�င််�များဲလ်ုံးာပြိုပ်�ီ အများ�ာ�ပ်�ုင််ဘား�
သုစာ်ကောတိုာများ�ာ�တိုငွ်် သုယံးဇာာတိုများ�ာ� ထိ�တို်ယံသူုး��စာွဲမြခံင််�နှငှ််် သုစာ်ထိ�တို်မြခံင််�အခံ��ု� ပ်�ုများ�ုလုံး�ပ််ကောဆာင််လုံးာသုည်း်။ 

အရပ်း�ကးအ�ွဲ�အစည့်း�မှီုာ�အ�ကွး အခိုငွ်းး်အသောရ�သောနရာမှီုာ� နည့်း�ပ်ါ�လာမြခိုင်းး�နိုငီ်းး် ��ာဝါ
ပ်�းဝါနး�ကုင်းးနိုငီ်းး် သောမြမှီယံာကာကယွံး�းမှီုာ�အ�ွကး ��ု�လာသော�ာ အနိုတရာယံးမှီုာ� 

စာစာ်အာဏာာများသုမုျား်�များတီိုငွ်် ကောဒါသုခံးမြပ်ည်း်သုမူျား�ာ�သုည်း် လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၏ အ�အူည်းမီြဖွဲ့င််် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�
ကောဒါသုကြီး��ီ အတိုငွ််�ရှု ၎င််�တိုု�်၏ ကောမြများယံာများ�ာ�တိုငွ်် များ�ာ�မြပ်ာ�လုံးာကောသုာ သုယံးဇာာတိုထိ�တို်ယံသူုး��စာွဲသုည်း်် စာမီျားး�နုိ်�
များ�ာ�များ ှ�ာ�ယွံ်ရနိ်အတို�ွ် ကော�ာင််�များနွိ်ခံ�ုင််များာကောသုာ အကောလုံးအ်��င်််များ�ာ�နှှင််် စာနိစာ်များ�ာ� တိုည်း်ကောဆာ�်နှ�ုင််ခံဲသ်ုည်း်။ 
ကောဒါသုခံးများ�ာ�နှငှ််် လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် ကောဒါသုအတိုငွ််� ဆအီ�နိ်�စာ�ု�်ခံင််�များ�ာ�အာ� �နိ််��ွ်သုည်း််လုံးပု််ရာှ�များု
များ�ာ�၊ သုတိုု�များ�ုင််�တိုငွ််�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�၊ ထိနုိ်�သုုများ်�ကောရ� ဧရယုံာနှှင််် ဆည်း်တိုာတိုများး စာီများး�နုိ်�များ�ာ�နှှင််် ၎င််�တိုု�်��ုယံ်တို�ုင်် 

ပ်ံ� ၁၁ - ပြီးမှီ�ုးခိုရို�ုင်းးအ�ငွ်းး�ရီု ��ု��း�သော�ားရာသောေ��ငွ်းး မြမှီင်းးသော��ွရသော�ာ �စးထား��းလ�ပ်းမှီု
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ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

ကောဖွဲ့ာ်ကောဆာင််ထိာ�သုည်း်် ကောဒါသုအကောမြခံမြပ်� ထိနုိ်�သုုများ်�ကောရ�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� လုံး�ပ််ကောဆာင််ခံဲ�်�သုည်း်။ 

သု�ု်ကောသုာ်လုံးည်း်� စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�်ပ်�ုင််� ကောဒါသုအကောမြခံမြပ်� အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၊ သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င်် 
ထိနုိ်�သုုများ်�သုမူျား�ာ�နှှင််် လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် ဆ�ု�ရ�ာ�များနုှှင််် အ��များ်�ဖွဲ့�်များ ုအကောမြခံအကောနိများ�ာ�ကော��ာင််် 
လုံး�ပ််င်နိ်�စာဉ််များ�ာ� အလုံးနွိ်အများင််� �နိ််သုတို်မြခံင််�ခံးရသုည်း်။ ကောဒါသုခံးအများ�ာ�အမြပ်ာ�သုည်း် ယံခံင်် ဆယံ်စာ�နှစှာ်များ�ာ�စာာွ
� မြပ်ည်း်တိုငွ််�စာစာ်ကော��ာင််် မြဖွဲ့စာ်တိုည်း်ခံဲသ်ုည်း်် စာတုို်ဒါဏာ်ရာများ�ာ�ကော��ာင််် ၎င််�တိုု�်ပ်တို်ဝနိ်���င််တိုငွ်် မြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာကောသုာ 
�စုာစရပ််များ�ာ��ု� ပ်�ူကောပ်ါင််�ပ်ါဝင််လုံး�ပ််ကောဆာင််ရနိ် စာု��ရမုျား်ကော��ာ�်လုံးနိ််များမုျား�ာ� ခံးစာာ�ရသုည်း်။ အမြခံာ�ကောဒါသုအကောမြခံမြပ်�
အဖွဲ့ွဲ�ဝင််တိုစာ်ဦး�၏ ကောဖွဲ့ာ်မြပ်ခံ��်အရ ၎င််�တိုု�်သုည်း် ထိ�ုလုံး�ပ််င်နိ်�စာဉ််များ�ာ���ု လုံး�ပ််��ုင််ကောသုာကော��ာင််် အာဏာာပ်�ုင််
များ�ာ�၏ ပြိုခံမုျား်�ကောမြခံာ�်မြခံင််��ု�ခံးရသုည်း်။  အမြခံာ�တိုစာ်ကောယံာ�်များာှများ ူသုတိုု�တို�ူကောဖွဲ့ာ်များအုာ� များကော��နိပ််ကော��ာင််� 
ဆ�်လုံး�်ကောမြပ်ာဆု�ကောနိပ်ါ� ကောသုနိတို်မြဖွဲ့င််် အပ်စာ်ခံးရများည်း်ဟာ� ပြိုခံမုျား်�ကောမြခံာ�်ခံးခံဲရ်ပ်ါသုည်း်။ 

စာစာ်ကော�ာင််စာ ီနှှင််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် နှှစာ်ဖွဲ့ွဲ�လုံးး��သုည်း် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီ 
အတိုငွ််� သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််နှငှ််် ကောဒါသုတိုငွ််� ဖွဲ့းွ�ပြိုဖွဲ့�ု�တို�ု�်တို�်ကောရ�အတို�ွ် လုံး�ပ််ကောဆာင််ကောသုာ ကောဒါသုအကောမြခံမြပ်�
အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�နှှင််် အရပ််ဖွဲ့�်အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�အတို�ွ် ခံ�်ခံဲ��များ်�တိုများ်�ကောသုာ အကောမြခံအကောနိများ�ာ��ု� မြဖွဲ့စာ်လုံးာ
ကောစာသုည်း်။ ၂၀၂၁ ခံ�နှစှာ် ဇာနွိ်လုံး�ုင််လုံး၊ စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီ (၆) လုံး အ��ာတိုငွ်် စာစာ်ကော�ာင််စာသီုည်း် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�
ကောဒါသုကြီး��ီအတိုငွ််� နှ�ုင််င်းတို�ာအစာု��ရများဟာ�တို်သုည်း်် အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�အာ� ရုံးး��များ�ာ�နှှင််် လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�အာ� ရပ််ဆု�င််�
ထိာ�ရနိ် အကော��ာင််���ာ�ခံဲသ်ုည်း်။40 ကောဒါသုခံး လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�အတို�ွ်လုံးည်း်� အလုံးနွိ်ပ်င်် ခံ�်ခံဲကောသုာ
အကောမြခံအကောနိများ�ာ�၊ အခံင််�အ��င််�များ�ာ�မြဖွဲ့င််် ရင််ဆ�ုင််ရပြိုပ်�ီ စာစာ်ကော�ာင််စာမီျား ှရုံးး��ခံနိ်�များ�ာ�အာ� ဝင််ကောရာ�်စာ�ီနိင််�မြခံင််�တိုု�်
ကော��ာင််် အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�၏ အဖွဲ့ွဲ�ဝင််များ�ာ� အဖွဲ့များ်�ဆ�ီခံးရမြခံင််�၊ အခံ��ု�များာှ ကောမြများကောအာ�်ကောတိုာ်လုံးနှိ်ကောရ�သုု�် ဝင််ကောရာ�်မြခံင််�
နှငှ််် လုံးး�ခြုံခံး�ကောသုာကောနိရာများ�ာ�တိုငွ်် ခံ�ုလုံးးပုြိုပ်�ီ လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ��ု� ဆ�်လုံး�ပ််��ုင််��သုည်း်။ ထို�်အတိုူ အခံ��ု�ကောသုာ အရပ််
ဖွဲ့�်အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၏ တိုင််မြပ်ခံ��်များ�ာ�အရ ၎င််�တိုု�်သုည်း် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် 
၏ ပ်တုို်ပ်င််တိုာ�မြများစာ်များမုျား�ာ�ကော��ာင််် သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််ဆု�င််ရာ အသုပု်ည်းာကောပ်�အစာအီစာဉ်် ကောဆ�ွကောနှ�ွတို�ုင််ပ်င််
များမုျား�ာ�အာ� မြပ်�လုံး�ပ််နှ�ုင််မြခံင််�များရှကုောတိုာပ််ါ။ ရ�ာတိုစာ်ရ�ာတိုွင်် စာစာ်ကော�ာင််စာတီိုာဝနိ်ရှုသုမူျား�ာ�� ကောဒါသုခံးအဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်� 
များ�ာ�၏ လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�အာ�ရပ််တိုနိ််ရနိ် အများနုိ််ကောပ်�ထိ�တို်မြပ်နိ်ခံဲပ်ြိုပ်�ီ ဤကောနိရာတိုငွ်် များည်း်သုည်း်် ကောဒါသုအကောမြခံမြပ်�အဖွဲ့ွဲ�
အစာည်း်�များ�ာ�နှငှ််် အရပ််ဖွဲ့�်အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�များ ှလုံး�ပ််င်နိ်�လုံး�ပ််ကောဆာင််ရနိ် ကောနိရာများ�ာ�များဟာ�တို်ကော��ာင််�နှငှ််် အစာအီစာဉ််
များ�ာ� ဆ�်လုံး�်လုံး�ပ််ကောဆာင််သုမူျား�ာ���ု ဖွဲ့များ်�ဆ�ီထိနုိ်�သုုများ်�များည်း်မြဖွဲ့စာ်ကော��ာင််� ထိ�တို်မြပ်နိ်ကောမြပ်ာဆု�ခံဲ်သုည်း်။ 

များ�ာ�မြပ်ာ�လုံးာကောသုာ ဆု��ရ�ာ�များနုှှင််် အ��များ်�ဖွဲ့�်များအုကောမြခံအကောနိများ�ာ�ကော��ာင်််  ကောဒါသုအကောမြခံမြပ်� အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၊ 
သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င်် ထိနုိ်�သုုများ်�သုမူျား�ာ�နှှင််် အရပ််ဖွဲ့�်အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၏ ကောမြများယံာနှငှ််် သုယံးဇာာတို များ�ာ�
အကောပ်် ထိနုိ်�သုုများ်�ကောစာာင်််ကောရာှ�်နှ�ုင််များမုျား�ာ� ပ်�ုများ�ု နိည်း်�ပ်ါ�လုံးာမြခံင််�၊ စာည်း်��များ်�များဲ၊် ဥ်းပ်ကောဒါများဲ၊် အဆင််အမြခံင််များဲ ်
သုတိုု�ထိ�တို်လုံး�ပ််မြခံင််� စာသုည်း်တိုု�်ကော��ာင််် သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င််ဆု�င််ရာ မြပ်ဿနိာများ�ာ� ပ်ု�များ�ုကြံ�း�ကောတို�ွလုံးာရသုည်း်။ 
ကော���ရ�ာနှှစာ်ရ�ာများ ှကောဒါသုခံးများ�ာ� ကောမြဖွဲ့��ာ�ခံ��်များ�ာ�အရ ကောဒါသုခံးများ�ာ�သုည်း် ထိနုိ်�သုုများ်�ကောစာာင်််ကောရာှ�်ကောရ� လုံး�ပ််င်နိ်�စာဉ််
များ�ာ�အာ� ရပ််ဆ�ုင််�ထိာ�ရပြိုပ်�ီ ဘာ�ုဘာာွ�ပ်�ုင််ကောမြများယံာနှငှ််် သုစာ်ကောတိုာများ�ာ� ထိနုိ်�သုုများ်�စာီများးမြခံင််�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� ဖွဲ့ရုံးု�ဖွဲ့ရဲ 
မြဖွဲ့စာ်လုံးာသုည်း်။ ကောဒါသုခံးများ�ာ�သုည်း် သုစာ်ကောတိုာများ�ာ�အတိုငွ််�သု�ု် ဝင််ကောရာ�်ရနိ် (သုု�်များဟာ�တို်) ��များပဏာမီျား�ာ�နှငှ််် ရင််ဆ�ုင််
ကောတို�ွဆး�ရနိ် (သု�ု်များဟာ�တို်) အာဏာာပ်�ုင််များ�ာ� ၎င််�တိုု�် ကောမြများကောပ််တိုငွ်် သုယံးဇာာတိုများ�ာ� ထိ�တို်ယံသူုး��စာွဲကောနိသုည်း်နှှင််် 
ကောတို�ွကြံ�း�ရကောသုာအကောမြခံအကောနိများ��ု�အတို�ွ် ရင််ဆု�င််ရနိ် ကော��ာ�်လုံးနိ််ကောနိ��သုည်း်။ ထို�်အမြပ်င်် သုာ�ရဲတိုရုစုာာာနိ်များ�ာ�
အာ� ဥ်းပ်ကောဒါများဲ ်ဖွဲ့များ်�ဆီ�သုတို်မြဖွဲ့တို်မြခံင််�နှငှ််် သုစာ်ထိ�တို်လုံး�ပ််မြခံင််�များ�ာ�အာ� တို�နိ််မြပ်နိ်ရနိ်အတိုွ�် အလုံးနွိ်ခံ�်ခံဲကောသုာ 
အကောနိအထိာ�တိုငွ်် ရှုကောနိကောသု�ကော��ာင််� ကောဒါသုခံးများ�ာ�� တိုင််မြပ်��သုည်း်။ 

 

40 UNHCR. 2021. Weekly Briefing Note Southeastern Myanmar. https://data2.unhcr.org/en/documents/down-
load/87451 



စာ - 35

ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

အပ်ု�င်းး� (၄)
နုဂံ��



စာ - 36

ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

၂၀၂၁ စာစာ်တိုပ််အာဏာာသုမုျား်�မြခံင််�သုည်း် တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီတိုငွ််�သုာများ� မြများနိ်များာတိုစာ်နှု�င််င်းလုံးး����ု သုဘာာ
ဝသုယံးဇာာတို စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များမုျား�ာ���ု ဆ�ု�ရ�ာ�စာာွ ထိခုံ�ု�်ပ်��်စာ�ီကောစာသုည်း်။ လုံး�်နိ�်�ု�င််ပ်ဋိပု်�ခများ�ာ� တို�ု�များ�ာ�
လုံးာမြခံင််�နှငှ််် နှ�ုင််င်း၏ အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�ယံနှတရာ� ပ်��်စာ�ီလုံးာမြခံင််�တိုု�်ကော��ာင််် ဥ်းကောပ်ကောဒါမြပ်�အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�များ�ာ� တိုည်း်ပြိုင်မုျား်
များ ု�င််�များဲလ်ုံးာပြိုပ်�ီ လုံး�်နိ�်�ု�င််များ�ာ�၏ အခံနွိ်ဘာဏ္ဍာများ�ာ�အတိုွ�် သုယံးဇာာတိုာများ�ာ� ထိ�တို်လုံး�ပ််များမုျား�ာ�လုံးာသုည်း်။ 
ထိ�ု်အမြပ်င်် �များ့ာသ်ုတိုု�ကော����ွ် လုံး�ုအပ််ခံ��်များ�ာ�လုံးာမြခံင််�၊ မြပ်ည်း်တိုငွ််�ကောင်မွျား�ာ� များတိုည်း်ပြိုင်မုျား်မြခံင််�နှငှ််် ဆင််�ရဲများွဲကောတို
များမုျား�ာ� တို�ု�များ�ာ�လုံးာမြခံင််�တိုု�်သုည်း် သုယံးဇာာတိုများ�ာ�အကောပ်် အကောရ�ကောပ််ထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲများ ုမြဖွဲ့စာ်လုံးာကောစာပြိုပ်�ီ အကောသု�စာာ�
နှငှ််် အလုံးတို်စာာ� သုတိုု�များ�ုင််�တိုငွ််�လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� နှ�ုင််င်းအဝမှျား်� များ�ာ�မြပ်ာ�လုံးာသုည်း်။ ထို�်အတိုူ မြပ်ည်း်တိုငွ််� များတိုည်း်ပြိုင်မုျား်များု
များ�ာ� ကော��ာင််် အကြီး��ီစာာ�ရင််�နှှီ�မြများု�ပ််နှးှများမုျား�ာ�နှငှ််် ကောရရညှ်း်စာီများး�နုိ်�ကြီး�ီ�များ�ာ�လုံးည်း်� ထိ�ွ်ခံာွသုာွ�သုည်း်။ ထိ�ုကော��ာင််် 
ပ်ဋိပု်�ခနှငှ်််ဆ�်နှယွံ်သုည်း်် စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�များ�ာ� မြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာပြိုပ်�ီ ကောရရညှ်း်ရင််�နှှီ�မြများု�ပ််နှးှများလုုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� ထိ�ွ်ခံာွပြိုပ်�ီ 
လုံး�်နိ�်��ုင််အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ� ခံ�တုို်ဆ�်ပ်ါဝင််ကောနိကောသုာ အကောသု�စာာ� “ဦး�သု ူရယံသူုး��စာွဲမြခံင််�” လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ� တိုု��
လုံးာသုည်း်။ ယံခံ� တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီ��ု ကောလုံးလ်ုံးာသုည်း််  တိုင််မြပ်ခံ��်စာာတိုများ်�ကောတို�ွရှုခံ��်များ�ာ�အရ၊ အကောသု�
စာာ� ကောရ�တို�ူကောဖွဲ့ာ်များမုျား�ာ�သုည်း် �ခံ�င််မြပ်ည်း်နိယံ်တိုငွ်် တို�ု�ပ်ာွ�လုံးာသု�ဲသ်ု�ု် စာစာ်��ုင််� နှငှ််် များကော��ွတို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီများ�ာ�
တိုငွ်် လုံးည်း်�ကောတို�ွရှုရသုည်း်။  လုံး�်နိ�်�ု�င််အဖွဲ့ွဲ�များ�ာ�၊ ��များပဏာမီျား�ာ�နှငှ််် ဆာကောလုံးာင််ကောနိပြိုပ်မီြဖွဲ့စာ်ကောသုာ မြပ်ည်း်သုလူုံးထူိ�
စာသုည်း်တို�ု်အာ�လုံးး��သုည်း် စာည်း်�စာနိစာ်များရှကုောသုာ သုတိုု�များု�င််�တိုူ�ကောဖွဲ့ာ်များမုျား�ာ�သု�ု် အရှုနိ်အဟာ�နိ်မြဖွဲ့င််် ကောရာ�်ရှလုုံးာ��
သုည်း်။41 သုယံးဇာာတိုအကောမြခံမြပ်�စာ�ီပ်ာွ�ကောရ� ပ်ဋိပု်�ခကြီး��ီထိာွ�လုံးာသု�ဲသ်ု�ု် စာစာ်ကောရ�လုံးပု််ရာှ�များမုျား�ာ�လုံးည်း်� တိုု��လုံးာ
သုည်း်။ လုံး�်နိ�်�ု�င််အဖွဲ့ွဲ�များ�ာ�များာှလုံးည်း်� ဘာဏ္ဍာကောင် ွလုံး�င််မြများနိ်စာာွရရှုကောရ�အတို�ွ် ဖွဲ့နိ်တိုီ�နှ�ုင််ရနိ် သုယံးဇာာတို
များ�ာ�ရှုရာကောနိရာများ�ာ��ု� ရာှကောဖွဲ့လွုံးာ��သုည်း်။  �ခံ�င််မြပ်ည်း်နိယံ်၊ ရမှျား်�မြပ်ည်း်နိယံ်နှငှ််် စာစာ်��ုင််�တို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီများ�ာ�
တိုငွ််လုံးည်း်� စာစာ်ဘာ�်အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၏ သုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံသူုး��စာွဲဖွဲ့��်စာ�ီမြခံင််��ု� တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီရှု 
�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� - ပြိုများတုို်ထိာ�ဝယံ်ခံရုံး�ုင်် နှှင််် စာစာ်ကော�ာင််စာ ီအဖွဲ့ွဲ�များ�ာ�မြဖွဲ့စာ်သုည်း််နိည်း်�တို ူကောတိုွ�ကြံ�း�ကောနိ
��ရသုည်း်�ု� ကောတို�ွရပ်ါသုည်း်။ သုယံးဇာာတိုများ�ာ�အာ� ထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲဖွဲ့��်စာ�ီသုည်း် ဆနိ််��င််ဘာ�် လုံး�်နိ�်�ု�င််
အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�အ��ာ�တိုငွ်် ပ်ကူောပ်ါင််�လုံး�ပ််ကောဆာင််နှ�ုင််ကောသုာ စာကြီး�ာနိ် (ပ်လုံး�်ကောဖွဲ့ာင််�) တိုစာ်ခံ�အမြဖွဲ့စာ် ဖွဲ့နိ်တို�ီကောပ်�
ကောနိသုည်း်��ုလုံးည်း်� ကောတို�ွရများည်း်မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ ကောမြများယံာနှငှ််် သုစာ်ကောတိုာများ�ာ�အာ� �ာ�ယွံ်ထိနုိ်�သုုများ်�ရနိ် ကြီး��ု�ပ်များ်�
ကောနိစာဉ််အတိုွင််� သုယံးဇာာတို စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များအုာ� စာစာ်များ�်ခံင််�မြခံင််�မြဖွဲ့င််် သုမုျား်�ပ်�ု�်များမုျား�ာ�လုံးာမြခံင််�သုည်း် ကောမြများယံာနှငှ််် 
သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င်် ထိနုိ်�သုုများ်��ာ�ယွံ်သုမူျား�ာ�အာ� ပြိုခံမုျား်�ကောမြခံာ�်ခံးရမြခံင််�၊ ဖွဲ့များ်�ဆ�ီထိနုိ်�သုုများ်�ခံးရမြခံင််�နှငှ််် 
လုံး�်နိ�်��ုင််များ�ာ�၏ အ��များ်�ဖွဲ့�်ခံးရမြခံင််� စာသုည်း်် အနှတရာယံ်ရှုကောသုာအကောမြခံအကောနိများ�ာ��ု� မြဖွဲ့စာ်ကောပ််ကောစာသုည်း်။42 

သုယံးဇာာတိုရင််�မြများစာ်များ�ာ�ဆု�င််ရာ ပ်�ုများ�ုကြီး�ီ�များာ�ကောသုာ သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င်် ကောနိာ�်ဆ�်တိုွဲဆ�ု����ု�များ�ာ�သုည်း် 
များတိုည်း်ပြိုင်မုျား်များမုျား�ာ� ကြီး��ီထိာွ�လုံးာမြခံင််�၊ အ�ပ််ခံ��ပ််များအုလုံးွဲများ�ာ�နှငှ််် ပ်ဋိပု်�ခများ�ာ�ကော��ာင််် ပ်�ုများ�ုဆ�ု�ရ�ာ�လုံးာသုည်း်။ 
တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီအတိုငွ််� သုတိုု�များု�င််�တိုွင််�များ�ာ�ကော��ာင််် မြများစာ်ကောခံ�ာင််�များ�ာ� ည်းစာ်ည်းများ်�လုံးာမြခံင််�၊ ကောရတိုု��်စာာ�
များ ုများ�ာ�လုံးာမြခံင််�၊ စာု��်ပ်��ု�ကောမြများများ�ာ� ပ်��်စာ�ီလုံးာမြခံင််�နှငှ််် ပ်တို်ဝနိ်���င််တိုငွ်် သုစာ်ကောတိုာများ�ာ�မြပ်�နိ်�တို�ီမြခံင််� �ဲသ်ု�ု်ကောသုာ
အကောမြခံအကောနိများ�ာ��ု� စာာတိုများ်�မြပ်�စာ� ကောဖွဲ့ာ်မြပ်ထိာ�မြခံင််�များ�ာ�အရ မြများနိ်များာတိုစာ်နှု�င််င်းလုံးး��တိုငွ််မြဖွဲ့စာ်ပ်ာွ�ကောနိ��ာင််� ကောတို�ွရှုရ
သုည်း်။ ဥ်းပ်များာအာ�မြဖွဲ့င််် �ခံ�င််မြပ်ည်း်နိယံ်တိုငွ်် ကောရ�တို�ူကောဖွဲ့ာ်များကုော��ာင််် မြများစာ်ဝမှျား်�များ�ာ� ကောရတိုု��်စာာ�ပ်��်စာ�ီလုံးာမြခံင််�၊ များာ
��းရ ီသုတိုု�များ�ာ�မြဖွဲ့င််် ည်းစာ်ည်းများ်�လုံးာမြခံင််�၊ ကောရအရင််�အမြများစာ်များ�ာ� ခံများ်�ကောမြခံာ�်လုံးာမြခံင််�နှငှ််် သုစာ်ကောတိုာမြပ်�နိ်�တို�ီများမုျား�ာ� 
များ�ာ�မြပ်ာ�လုံးာမြခံင််� စာသုည်း််�စုာစရပ််များ�ာ�ကော��ာင််် စာစာ်ကောဘာ�ကောရာှင််ရ�ာများ�ာ�နှှင််် ကောရ��ကောမြပ်ာင််�ကောဒါသုခံးများ�ာ� မြဖွဲ့စာ်ကောပ််လုံးာ
သုည်း်။43 ထိ�ု�ဲသ်ု�ု် တိုညူ်းကီောသုာမြဖွဲ့စာ်ရပ််များ�ာ��ု� စာစာ်��ုင််�၊ ပ်ဲခံူ� နှငှ််် များကော��ွ တို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီများ�ာ�နှငှ််် ရမှျား်� မြပ်ည်း်နိယံ် 
တို�ု်တိုွင်် ကောတို�ွရှုရကော��ာင််� မြပ်�စာ�ထိာ�ကောသုာစာာတိုများ်�များ�ာ�အရ သုရုှုရသုည်း်။

41 Frontier. 2022. ‘Quick profits’: Activists fear for environment under military rule. Accessed at: https://www.frontier-
myanmar.net/en/quick-profits-activists-fear-for-environment-under-military-rule/ 
42 Wah, E., 2022. Loosing the freedom to protect: shattered dreams of environmental defenders. Accessed at: 
https://www.frontiermyanmar.net/en/losing-the-freedom-to-protect-the-shattered-dreams-of-environment-defend-
ers/ 
43 Fishbein, E., Hkawng, J.T., Lusan, N., Naw., J. 2022. In the wake of the coup, gold mining boom is ravaging Myan-
mar: e360Yale. Accessed at: https://e360.yale.edu/features/as-conflict-persists-gold-mining-boom-is-ravaging-myan-
mar 
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ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

 

အပ်ု�င်းး� (၅)
အကြံ့ကံမြပ်�ခိုုကးမှီုာ�
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ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

ကရင်းးအမှီု�ု��ာ� အစည့်း�အရိုံ�� (�ဟာု�)

1။	 များတိုည်း်ပြိုင်မုျား်များနုှှင််် ကောရရာများမုျားရှုကောသုာ�ာလုံးအတိုငွ််� အထိ�ူသုမြဖွဲ့င််် နှစှာ်ဖွဲ့�်အ�ပ််ခံ��ပ််များ ုအာဏာာ
သု�်ကောရာ�်ကောသုာနိယံ်ကောမြများများ�ာ�တိုငွ်် သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င်် �ာ�ယွံ်ထိနုိ်�သုုများ်�ကောရ�နှငှ််် တိုာဝနိ်
ယံမူျားရုှုကောသုာ သုယံးဇာာတို စာမီျားးခံနိ််ခံွဲများ�ု�ု လုံး�ပ််ကောဆာင််ပ်ါ� ��ာ��ာလုံး စာည်း်�များ�ဉ််�စာည်း်��များ်�များ�ာ�နှငှ််် 
လုံး�ပ််ထိး��လုံး�ပ််နိည်း်�များ�ာ��ု� အကော�ာင််အထိည်း်ကောဖွဲ့ာ်ကောဆာင််ရ��်နှ�ုင််ရနိ် ခံ�ုင််များာယံး���ည်း်ရကောသုာ �ငွ််�ဆင််�
ကြီး��ီ��ပ််မြခံင််� ယံနှတရာ�များ�ာ��ု� ကောဖွဲ့ာ်ကောဆာင််ရနိ်လုံးု�အပ််များည်း်။ ခံရုံး�ုင််နှငှ််် ပြိုများ�ု�နိယံ်အဆင်််များ�ာ�တိုငွ်် ယံး���ည်း်
စာတုို်ခံ�ရကောသုာ၊ �ငွ််�ဆင််�ကြီး��ီ��ပ််ရနိ် များမြဖွဲ့စာ်နှု�င််ကောသုာ အကောမြခံအကောနိများ�ာ� မြဖွဲ့စာ်ကောနိပ်ါ� ကောဒါသုခံးအဖွဲ့ွဲ�
အစာည်း်�များ�ာ�နှှင််် အရပ််ဖွဲ့�်အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�နှငှ််် နိ�ီ�ပ််စာာွလုံး�ပ််ကောဆာင််ပြိုပ်�ီ စာည်း်�များ�ဉ််�များ�ာ� ခံ��ု�ကောဖွဲ့ာ�်များု
များ�ာ�အတို�ွ် တိုာဝနိ်ရှုကောသုာဝနိ်ထိများ်�များ�ာ� တိုာဝနိ်ခံးလုံး�ပ််ကောဆာင််နှ�ုင််ကောစာရနိ် မြပ်�လုံး�ပ််ကောပ်�ရများည်း်။ 

2။	 ဗဟာ�ုအဆင်််တိုငွ်် အမြင်င််�ပ်ာွ�များတုို�ုင််��ာ�ကောရ�ယံနှတရာ�အာ� ခံု�င််များာစာာွတိုည်း်ကောဆာ�်ပြိုပ်�ီ တို�ုင််��ာ�စာာ
များ�ာ�အာ� လုံး�်ကောတို�ွ���� လုံး�်ခံးကောစာာင်််��ည်း််ရနိ်နှငှ််် ခံရုံး�ုင််နှှင််် ပြိုများ�ု�နိယံ်အဆင််် ရုံးး��ဝနိ်ထိများ်�များ�ာ�အာ� 
�ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး��များ ှခံ�များတှို်ထိာ�ကောသုာ များဝူါဒါများ�ာ�နှငှ််် လုံး�ပ််ထိး��တိုများ်�များ�ာ�အာ� များလုံးု��်နိာ
ပ်ါ� (သုု�်များဟာ�တို်) ကောဒါသုခံးလုံးထူိ�အ���ု�အတိုွ�် များလုံး�ပ််ကောဆာင််ပ်ါ� တိုာဝနိ်ခံးများရုှုရများည်း်် အကောလုံးအ်��င်််
ကော�ာင််�များ�ာ� တိုည်း်ကောဆာ�်ကောပ်�ရနိ်လုံးည်း်�လုံးု�အပ််သုည်း်။  

3။	 တိုနိသုာာရတီို�ုင််�ကောဒါသုကြီး��ီနှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ခံရုံး�ုင််များ�ာ�အတိုငွ််� ကောဒါသုခံးလုံးထူိ� အများ�ာ�
အမြပ်ာ�သုည်း် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး��၏ များဝူါဒါများ�ာ�နှငှ််် အ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�ယံနှတရာ�များ�ာ��ု� ကောသုခံ�ာစာာွ
သုရုှုနိာ�လုံးည်း်မြခံင််� များရှပု်ါ။ ခံရုံး�ုင််များ�ာ�အတိုငွ််�ရှု လုံးထူိ�များ�ာ�အာ�လုံးး��အတိုွ�် အသုပု်ည်းာကောပ်�ကောဟာာကောမြပ်ာ 
လုံးး�ုကောဆာ်များမုျား�ာ� လုံး�ပ််ကောဆာင််ရနိ်နှငှ််် ထိ�ုသု�ု်လုံး�ပ််ကောဆာင််ရာတိုငွ်် အရပ််ဖွဲ့�်လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�နှငှ််် 
အတိုတူို�လွုံး�ပ််ကောဆာင််ပ်ါ� ပ်ု�များ�ုထိကုောရာ�်နှ�ုင််များည်း်။ 

4။	 သုယံးဇာာတိုတို�ူကောဖွဲ့ာ်လုံး�ပ််��ုင််ခံငွ််် လုံး�ုင််စာင််ခံ�ကောပ်�မြခံင််�နှငှ််် ပ်တို်သု�်ပြိုပ်�ီ ဌာာနိများ�ာ�နှငှ််် ကော�ာ်များတိုမီျား�ာ� 
အ��ာ� ခံ�ုင််များာကောသုာလုံး�ပ််င်နိ်�စာဉ််များ�ာ� ကောဖွဲ့ာ်ကောဆာင််ကောပ်�ရနိ်နှငှ််် ခံ�ုင််များာကောသုာ လုံးတွို်လုံးပ််ပြိုပ်�ီ ကြီး��ုတိုင််
အသုကုောပ်�လုံး�ပ််ကောဆာင််သုည်း်် လုံး�ပ််င်နိ်�စာဉ််များ�ာ�အတို�ုင််� ကောဒါသုခံးအာ�လုံးး��အာ� အသုကုောပ်�ပြိုပ်�ီ မြင်င််�ဆု�ပ်�ုင််ခံွင်််
��ု ကောပ်�နှ�ုင််ရနိ် လုံး�ုအပ််သုည်း်။ သုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲများည်း်် လုံး�ပ််င်နိ်�စာဉ််များ�ာ�အာ� မြပ်ည်း်သုလူုံးထူိ�များ�ာ�နှှင််် 
လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�များ ှအ���ုအမြများတို်ခံးစာာ�ရများည်း်် စာမီျားး�နုိ်�များ�ာ�မြဖွဲ့စာ်သုည်း်၊ များမြဖွဲ့စာ်သုည်း်�ု�လုံးည်း်�ကော�ာင််�၊ 
လုံးတွို်လုံးပ််ပြိုပ်�ီ ကြီး��ုတိုင််အသုကုောပ်�လုံး�်ခံးမြခံင််� လုံး�ပ််ရုံး�ု�လုံး�ပ််စာဉ််များ�ာ� ရှုကော��ာင််�၊ များရှကုော��ာင််�နှငှ််် များနှိ်�နိ်များု 
ရှုကော��ာင််�၊ များရှကုော��ာင််� စာသုည်း်တိုု�်��ု ဆ�်လုံး�်ကောလုံးလ်ုံးာနှ�ုင််ရနိ် အသုကုောပ်� ခံ�မြပ်မြခံင််�များ�ာ� လုံး�ပ််ကောဆာင််
ရနိ်လုံး�ုအပ််သုည်း်။ 

5။	 �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� များ ှကောရတိုု�အ���ု�အမြများတို်အတို�ွ် သုယံးဇာာတိုများ�ာ� ထိ�တို်ယံူသုး��စာွဲမြခံင််�
အာ� ကောသုခံ�ာစာာွစာစုာစာ်ပြိုပ်�ီ ကောရရညှ်း်အမြများင််မြဖွဲ့င််် �ရင််မြပ်ည်း်သုတူို�ု်၏ အခံ��ပ််အမြခံာအာဏာာ၊ ပြိုင်မုျား်�ခံ�များ်�ကောရ�၊ 
တိုရာ�များ့တိုကောရ�နှငှ််် သုာတိုညူ်းမီျား့ရှုကောရ�တိုု�်��ု ဦး�ထိပု််ထိာ�ကောဆာင််ရ��်ရနိ်လုံး�ုအပ််သုည်း်။ ဤအကောမြခံအကောနိ
တိုငွ်် ဘာဏ္ဍာကောင်ရွာှကောဖွဲ့ ွရနိ်လုံး�ုအပ််ကောသုာ်လုံးည်း်� ကောရရညှ်း်တိုည်း်တိုးမ်ြခံင််�၊ တိုာဝနိ်ယံမူျားရုှုမြခံင််�၊ ကောဒါသုခံးလုံးထူိ�
များ�ာ�၏ ခံငွ်််မြပ်�ခံ��်�ု�ရယံမူြခံင််� စာသုည်း်် အကောလုံးအ်��င်််ကော�ာင််�များ�ာ�မြဖွဲ့င််် လုံး�ပ််ကောဆာင််နှ�ုင််ရနိ် တို�ု�်တိုနွိ်�
သုည်း်။ �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ၏ သုာတိုညူ်းမီျား့ ရှကုောရ�၊ ပြိုင်မုျား်�ခံ�များ်�ကောရ�နှငှ််် ဌာာကောနိတို�ုင််�ရင််�သုာ�
တို�ု်၏ နိယံ်ကောမြများများ�ာ�နှငှ််် ဇာဝီများ��ု��ွဲများ�ာ�အကောပ်် ကောလုံး�စာာ�မြခံင််� စာသုည်း််စားတိုနိ်ဖွဲ့�ု�များ�ာ�များာှ စာစာ်ကော�ာင််စာ ီနှငှ််် 
မြခံာ�နိာ�ကောနိကော��ာင််� မြပ်သုရများည်း်မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ 

6။	 သုးလုံးငွ််ပြိုင်မုျား်�ခံ�များ်�ကောရ� ဥ်းယံ�ာဉ််�ဲသ်ု�ု် ကောဒါသုခံးများ�ာ�နှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� တို�ု်အ��ာ� 
ခံ�ုင််များာကောသုာ ဆ�်ဆးကောရ�များ�ာ�အာ� ပ်ု�ကော�ာင််�များနွိ်လုံးာကောစာသု�ဲသ်ု�ု် ကောရရညှ်း်တိုည်း်တိုးက်ောသုာ သုယံးဇာာတို စာမီျားး
ခံနိ််ခံွဲများနုှှင််် နှ�ုင််င်းတို�ာ အသုအုများတှို်မြပ်�မြခံင််�နှငှ််် �ရင််အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး�� ကောမြများယံာနှငှ််် သုယံးဇာာတို 



စာ - 39

ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီလီ ၂၀၂၁ စစ်တပ််အာာဏာာသိမိ်း်�ပြီးပ်�ီဖေ�ာက််ပ်ိ�င်း်� မြမ်း�်မ်းာနိုိ�င်း်င်းံ တ�သိာာရီတီ�ိင်း်�ဖေေသိကြီးက်�ီအာတငွ်း်�

စာမီျားးခံနိ််ခံွဲမြခံင််�များ�ာ�အာ� ပ်ု�များ�ုလုံး�ပ််ကောဆာင််နှ�ုင််ရနိ်လုံး�ုအပ််သုည်း်။  ခံရုံး�ုင််များ�ာ�အာ�လုံးး��ရှု ဌာာကောနိတို�ုင််�ရင််�သုာ�၏ 
ဆနိ်�သုစာ်တိုထီိငွ််များမုျား�ာ�၊ ပ်�ူကောပ်ါင််�လုံး�ပ််ကောဆာင််၊ အတိုတူို� ွစာီများးခံနိ််ခံွဲစာသုည်း်် ခံ�ဉ််��ပ််နိည်း်�များ�ာ�အာ�မြဖွဲ့င််် 
ကောရရညှ်း်တိုည်း်တိုးက်ောသုာ သုယံးဇာာတိုစာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််များ�ု�ု �ညူ်းကီောထိာ�်ပ်းက်ောပ်�ရနိ်လုံးည်း်� လုံးု�အပ််သုည်း်။

အမှီု�ု��ာ�ည့်�ညွ�ွးသောရ� အစု��ရနိုငီ်းး် စင်းးပြီးပ်�ုင်းးအ�ပ်းခိုု�ပ်းသောရ�မှီုာ�

1။	 အလုံးးှရငှ််နှှင််် နှ�ုင််င်းတို�ာအသု�ုင််�အဝ�ုင််�အာ� သုဘာာဝသုယံးဇာာတိုနှှင််် ပ်တို်ဝနိ်���င််ထိနုိ်�သုုများ်�
ကောရ� ဆု�င််ရာ�စုာစရပ််များ�ာ�များာှ အကောရ�တိုကြီး��ီလုံး�ုအပ််ကောနိကော��ာင််� တိုု��်တိုနွိ်�ကောမြပ်ာ��ာ�ကောပ်�မြခံင််�
အာ�မြဖွဲ့င််် ထိနုိ်�ခံ��ပ််များ�ုင််�များဲပ်ြိုပ်�ီ မြများနိ်ဆနိ်စာာွကောမြပ်ာင််�လုံးဲကောနိကောသုာ သုယံးဇာာတိုအရင််�အမြများစာ်နှငှ််် သုဘာာဝ
ပ်တို်ဝနိ်���င်် အကောရ��စုာစများ�ာ�တိုငွ်် ဦး�ကောဆာင််များကုောပ်�ကောစာလုံးု�သုည်း်။ ထို�်အတိုူ ဒါမီျား�ု�ကောရစာလီုံးပု််ရာှ�များမုျား�ာ�
��ု ကောထိာ�်ခံးအာ�ကောပ်�သုည်း်် နှ�ုင််င်းများ�ာ�ရှု ��နိ်သုည်း်ကြီး��ီများ�ာ�အသုင််�ခံ��ပ််နှငှ််် ဆ�်သုယွံ်မြခံင််�အာ�မြဖွဲ့င််် 
ပ်ဋိပု်�ခမြဖွဲ့စာ်ပ်ာွ�ရာကောဒါသုများ�ာ�များ ှကောရရညှ်း်တိုည်း်တိုးမ်ျား�ု�ု ဂုံးရုံး�များစာ�ု�်ဘာဲ တိုူ�ကောဖွဲ့ာ်တိုင််ပ်ု�်လုံးာသုည်း်် ��နိ်��များ်�
ပ်စာစည်း်�များ�ာ��ု� ဟာနိ််တိုာ�နှု�င််ရနိ်လုံးည်း်� လုံး�ပ််ကောဆာင််ကောစာလုံးု�သုည်း်။ 

2။	 သုဘာာဝသုယံးဇာာတို အရင််�အမြများစာ်များ�ာ� စာမီျားးခံနိ််ခံွဲများုဆ�ုင််ရာ ရည်း်များနှိ်�ခံ��်ထိာ�ရှုမြခံင််�အာ�မြဖွဲ့င််် သုဘာာ
ဝသုယံးဇာာတိုများ�ာ�သုည်း် ဝင််ကောင်အွရင််�အမြများစာ်များ�ာ�ဟာ�သုာ မြများင််ရုံးး�သုာများ�ဘာဲ လုံးထူိ�အများ�ာ�အတိုွ�် 
အသု�်ကောများ�ွဝများ်�ကော��ာင််� လုံး�ပ််င်နိ်�များ�ာ�၊ ရာသုဦ်းတို�ကောမြပ်ာင််�လုံးဲမြခံင််�အတို�ွ် အ�ာအ�ယွံ်မြဖွဲ့စာ်မြခံင််�နှငှ််် 
နှ�ုင််င်း၏ သုဘာာဝတိုနိ်ဖွဲ့ု��ရှု အကောများအွနှစှာ်အရင််�အမြများစာ်များ�ာ�မြဖွဲ့စာ်ကော��ာင််��ု� အသုုအများတှို်မြပ်�ကောစာလုံးု�သုည်း်။ 

3။	 များဝူါဒါများ�ာ�၊ ဥ်းပ်ကောဒါများ�ာ�နှငှ််် လုံး�ပ််ထိး��တိုများ်�များ�ာ�သုည်း် ခံ�များတှို်ထိာ�ကောသုာရည်း်များနှိ်�ခံ��်��ု အကောထိာ�်အပ်း်
မြဖွဲ့စာ်ကောစာသု�ဲသ်ု�ု် လုံး�်လုံးမှျား်�များီလုံးမှျား်�ခြုံခံး�နှ�ုင််ရနိ်အလုံး�ု်င်ှာ အကြံ�းကောပ်�အဖွဲ့ွဲ�များ�ာ�နှငှ််် တိုတို်သုပု်ည်းာရငှ််များ�ာ�နှငှ််် 
သုာလုံး�င်် ကောဆ�ွကောနှ�ွမြခံင််�များဟာ�တို်ဘာဲ လုံး�်နိ�်�ု�င််ကောတိုာ်လုံးနှိ်ကောရ� အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၊ အရပ််ဖွဲ့�်လုံးမူျား ုအဖွဲ့ွဲ�
အစာည်း်�များ�ာ�၊ မြပ်ည်း်သုလူုံးထူိ�များ�ာ�နှငှ််် တို�ုင််ပ်င််ကောဆ�ွကောနှ�ွများမုျား�ာ���ု အကောသုအခံ�ာ မြပ်�လုံး�ပ််ကောစာလုံးု�သုည်း်။ ကောဒါသု
တိုငွ််�တိုငွ်် ထိနုိ်�ခံ��ပ််များမုျား�ာ���ုဆနိ််��င််သုည်း်် အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�ရှကုောနိကောသုာ်လုံးည်း်� ပ်ု�များ�ု ကောရရညှ်း်တိုည်း်တိုး်
ကောသုာ စာမီျားးခံနိ််ခံွဲများအုစာအီစာဉ််များ�ာ���ု အကော�ာင််အထိည်း်ကောဖွဲ့ာ်ကောဆာင််နှု�င််ရနိ် ယံး���ည်း်ခံ��်ထိာ�ရှကုောစာလုံး�ု
သုည်း်။ 

အလ�ီရငီ်းးမှီုာ�နိုငီ်းး် နို�ုင်းးင်းံ�ကာအ�ွဲ�အစည့်း�မှီုာ� 

1။	 လုံးနွိ်ခံဲ်ကောသုာ ဆယံ်စာ�နှစှာ်တိုငွ်် သုဘာာဝရင််�မြများစာ် စာမီျားးအ�ပ််ခံ��ပ််ကောရ�နှငှ်််ပ်တို်သု�်ပြိုပ်�ီ  အလုံးးှရငှ််များ�ာ�နှငှ််် 
နှ�ုင််င်းတို�ာ အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် သုယံးဇာာတိုနှငှ််် စာမွျား်�အင််အကောပ်် အာရုံးး�စာ�ု�်ခံဲက်ောသုာ်လုံးည်း်� စာစာ်
အာဏာာသုုများ်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�် ထိ�ု�ဏ္ဍများ�ာ�အာ�လုံးး�� ရပ််တိုနိ််သုာွ�ခံဲ်သုည်း်။ မြပ်ည်း်သုတူို�ု်သုည်း် ကောမြများယံာနှငှ််် 
သုယံးဇာာတို�ဏ္ဍတိုငွ်် စာ�ီပ်ာွ�ကောရ�ဆ�ုင််ရာ စာနုိ်ကောခံ်များကုြီး�ီ�များာ�စာာွ ကြံ�း�ကောနိရသုည်း််အတိုွ�် အလုံးးှရငှ််များ�ာ�
နှငှ််် နှ�ုင််င်းတို�ာအဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�� အထိ�်ပ်ါ အကော��ာင််�အရာများ�ာ��ု� မြပ်နိ်လုံးည်း် အာရုံးး�စာ�ု�်ကောပ်�ပ်ါရနိ်
လုံးည်း်� အကြံ�းမြပ်�သုည်း်။

2။	 တို�ုင််�ရင််�သုာ�ကောတိုာ်လုံးနှိ်ကောရ�အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�နှငှ််် ကောဒါသုအာဏာာပ်�ုင််များ�ာ�၏ များဝူါဒါကောရ�ဆွဲမြခံင််�၊ ပ်ု�များ�ု
အာ�ကော�ာင််�လုံးာကောစာရနိ် ကောဆာင််ရ��်မြခံင််�၊ ကောမြများယံာနှငှ််် သုဘာာဝသုယံးဇာာတို ထိနုိ်�သုုများ်��ာ�ယွံ်မြခံင််� 
နှငှ််် စာမီျားးခံနိ််ခံွဲမြခံင််�ဆ�ုင််ရာ နိည်း်�စာနိစာ်နှငှ််် များဝူါဒါများ�ာ� အာ�ကော�ာင််�ခံု�င််များာကောစာကောရ� စာသုည်း်တိုု�်��ု အကောထိာ�်
အပ်းက်ောပ်�ကောစာလုံးု�သုည်း်။ ထို�်အမြပ်င်် အလုံးးှရငှ််များ�ာ�နှငှ််် နှ�ုင််င်းတို�ာအဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�များ ှလုံးထူိ�ပ်ူ�ကောပ်ါင််�ပ်ါဝင်် 
သုည်း်် ကောဒါသုအကောမြခံမြပ်� သုယံးဇာာတိုစာမီျားးခံနိ််ခံွဲကောရ� လုံး�ပ််င်နိ်�စာဉ််များ�ာ���ု ကောထိာ�်ပ်း�်ညူ်းကီောပ်�နှ�ုင််ပ်ါရနိ်လုံးည်း်� 
ကောထိာ�်ခံးအကြံ�းမြပ်�လုံးု�သုည်း်။ 

3။	 စာာ�သုး��သုနူှှင််် ထိ�တို်��နိ်�ငွ််�ဆ�်အတို�ွ် ပ်ဋိပု်�ခမြဖွဲ့စာ်ပ်ာွ�ရာကောဒါသုများ ှကောရရညှ်း်တိုည်း်တိုးမ်ျား�ု�ု ဂုံးရုံး�များစာ�ု�်
ပ်ဲ တိုင််ပ်ု�်လုံးာသုည်း်် ထိ�တို်��နိ်များ�ာ���ု တိုာ�ဆ�ီနှ�ုင််ရနိ် မြများနိ်များာက်ောခံါင််�ကောဆာင််များ�ာ�၊ အရပ််ဖွဲ့�်အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�



စာ - 40

ပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာပြော�ာ နိုု�င်းးင်းံပြော��ပြော�ာဂပြောေဒဆိုု�င်းး�ာ ��ာဝ�ယံံဇာာတ စီမီံံအု��းချုု��းမံု

များ�ာ�နှငှ််် နှ�ုင််င်းမြခံာ�ရင််�နှှ�ီမြများု�ပ််နှးှများ ုများ�ာ�ပ်ါဝင််ကောသုာ ဆ�်သုယွံ်ကောရ�လုံးများ်�ကော��ာင််�များ�ာ��ု� ပ်းပ််�ု��ညူ်းကီောပ်�ကောစာ
လုံး�ုသုည်း်။ 

4။	 ကောဒါသုအတိုငွ််�တိုငွ်် မြပ်ည်း်သုလူုံးထူိ�နှငှ််် အာ�ကော�ာင််�ကောသုာဆ�်ဆးကောရ� တိုည်း်ကောဆာ�်ထိာ�နှု�င််သုည်း််
အကောမြခံမြပ်�အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�၊ အရပ််ဖွဲ့�်လုံးမူျားအုဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ��ု� ပ်�ုများ�ု ကောထိာ�်ပ်းက်ောပ်�ကောစာလုံးု�သုည်း်။ ထိ�ု
အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�သုည်း် ကောဒါသု၏အသုအုများတှို်မြပ်�များမုြဖွဲ့င််် တိုရာ�ဝင််များရုှုကောသုာ အဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�မြဖွဲ့စာ်သုည်း််
အမြပ်င်် ကောမြများမြပ်င််အကောမြခံအကောနိ�ု� အနိ�ီ�ပ််ကြီး��ီ��ပ််နှ�ုင််မြခံင််�နှငှ််် အကောမြခံအကောနိတိုု��တို�်ကော�ာင််�များနွိ်နှု�င််
ကောစာမြခံင််� ကောဆာင််ရ��်ကောရ�အတို�ွ် သုတိုင််�အရင််�မြများစာ်မြဖွဲ့စာ်ကောနိမြခံင််� စာသုည်း်တိုု�်ကော��ာင်််မြဖွဲ့စာ်သုည်း်။ ၎င််�
တို�ု်သုည်း် အင််အာ�အရ ခံ�ည်း််နိဲ်ကောသုာ်လုံးည်း်� မြပ်စာ်ဒါဏာ်�င််�လုံးတွို်ခံွင်််ရသုည်း််အ�ပ််စာ�များ�ာ���ုပ်င်် ယံဉှ််နှု�င််သုည်း်် 
လုံး�်��နိ်ခံးတိုပ််ကြီး��ီလုံးည်း်� မြဖွဲ့စာ်ကောသု�သုည်း်။ ထို�်အမြပ်င်် ကောဒါသုအတိုငွ််�တိုငွ်် တိုည်း်ပြိုင်မုျား်များမုျားရှုဘာဲ အလုံးနွိ်ပ်င််
အကောမြပ်ာင််�အလုံးဲများ�ာ�သုည်း်် အကောမြခံအကောနိများ�ာ�တိုငွ််ပ်င်် ကောမြများမြပ်င််အကောမြခံအကောနိများနှိ်��ု ကောထိာ�်လုံးမှျား်�နှ�ုင််သုည်း််
သုမူျား�ာ�လုံးည်း်� မြဖွဲ့စာ်ကောနိကောသု�သုည်း်။

5။	 ပ်�ုများ�ုပြိုပ်�ီ အနှတရာယံ်များ�ာ�လုံးာကောသုာ မြများနိ်များာနှု�င််င်းအတိုငွ််�ရှု သုဘာာဝပ်တို်ဝနိ်���င်် ထိနုိ်�သုုများ်��ာ�ယွံ်သုူ
များ�ာ�အာ� �ညူ်းကီောထိာ�်ပ်းက်ောပ်�ကောစာလုံးု�သုည်း်။ သုဘာာဝ ပ်တို်ဝနိ်���င််ဆု�င််ရာ�စုာစ၊ အကောရ�ကောပ်် 
�ယံ်ဆယံ်ကောရ� လုံးု�အပ််ကောသုာကောနိရာများ�ာ�၊ လုံးး�ခြုံခံး�ကောရ� ��နိ်��စာရတုို်များ�ာ�နှငှ်််အတိုူ နိည်း်�ပ်ည်းာပ်�ုင််�နှငှ််် 
ပ်တို်သု�်ကောသုာ ကောမြများပ်း�ကောရ�ဆွဲမြခံင််�များ�ာ�၊ �ငွ််�ဆင််�ကြီး��ီ��ပ််မြခံင််�နှငှ််် လုံးူထိ�လုံးပု််ရာှ�များမုျား�ာ�အာ� ကောထိာ�်ပ်း်
ကောပ်�ရနိ်လုံးည်း်� လုံးု�အပ််ပ်ါသုည်း်။ 

လးမှီအု�ွဲ�အစည့်း�မှီုာ�

1။	 စာစာ်အာဏာာသုမုျား်�ပြိုပ်�ီကောနိာ�် ကောမြများယံာနှငှ််် သုဘာာဝသုယံးဇာာတို ထိ�တို်ယံသူုး��စာွဲမြခံင််�များ�ာ�အာ� ကောမြများမြပ်င််
အခံ��်အလုံး�်များ�ာ�ရရှရုနိ် များလုံးး�ခြုံခံး�သုမြဖွဲ့င််် အကောဝ�များပှြိုဂုံး�ုဟာ်တို�ဆနိ်�စာစာ်မြခံင််� နိည်း်�လုံးများ်�များ�ာ� အသုး��မြပ်�
�ာ စာနိစာ်တို��ကြီး��ီ��ပ််နှ�ုင််ရနိ် အကြံ�းမြပ်�သုည်း်။ အထိ�ူသုမြဖွဲ့င််် စာာ�သုး��သု၊ူ ထိ�တို်��နိ်�ွင််�ဆ�်များ�ာ�
နှငှ််် သု�်ဆ�ုင််ကောသုာ�စုာစရပ််များ�ာ�တိုငွ်် ပ်ည်းာကောပ်�များမုျား�ာ�၊ ကောမြပ်ာင််�လုံးဲကောရ�လုံး�ပ််ကောဆာင််များမုျား�ာ�အတို�ွ် �ရင််
အများ��ု�သုာ�အစာည်း်�အရုံးး��၊ အများ��ု�သုာ�ည်းညီွတွို်ကောရ�အစာု��ရ၊ အလုံးးှရငှ််များ�ာ�၊ နှ�ုင််င်းတို�ာအဖွဲ့ွဲ�အစာည်း်�များ�ာ�
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