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ucsifvlr+zGHå _zdK;a7;uGef,uftzGJå (KDNG)

ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႕ KDNG ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကခ်င္ 
ျပည္နယ္အတြင္း ရည္ရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး၊ တန္းတူညီတူရိွေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးကုိ 
ျမွင့္တင္ေပးႏိုုင္ရန္ အလိုု႔ငွာ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေ၀သည္။ အညႊန္းပါေသာပံုမ်ားမွအပ က်န္ဓာတ္ပံု 
အားလံုးမွာ KDNG မွ ႐ိုုက္ကူးထားသည္။

ဤအစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ သူမ်ား 
အားလံုးကို KDNG မွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ ရွိပါသည္။

အေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံု။ ေငၚခ်မ္းချမစ္ကမ္းေပၚတြင္ ရပ္ေနေသာ ေဒသခံတစ္ဦး
အေနာက္ဘက္မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံု။ လာခ်ိတ္အထည္ရက္ကြက္ (ဓာတ္ပံု KWAT)
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စိတ္ကိုု ညိဳ႕ယူဖမ္းစားႏိုုင္သည့္ အလွတရားမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးကြဲ စုံလင္ၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ား 
စြာေသာ ကခ်င္ဌာေန တုုိင္းရင္းသားဘုုိးေဘးတုုိ႔၏ ဌာနစံေပ်ာ္ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႕ 
ဘက္ျခမ္းႏွင့္ တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ေင့ၚခ်မ္းခလြင္ျပင္သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အစိုုးရႏွင့္ တ႐ုုတ္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ားတုုိ႔မွ စီမံခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
ထုတ္ေရ ကာတာေလးခု၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။

အဆိုုပါ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကိုု တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံ၏ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ စြမ္းအင္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာ္ပိုုေရးရွင္း(International Coorperation and Development 
Corporation - YEIG) အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား 
မီဂါဝပ္ ၁၂၀၀ ထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္ေရးအတြက္ ဧရာဝတီျမစ္၏ အဓိက ျမစ္လက္တက္ တစ္ခုု 
ျဖစ္ေသာ ေမချမစ္၏ လက္တက္တစ္ခုုျဖစ္သည့္ ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ကိုု ပိတ္ဆိုု႔ရန္ စီစဥ္ေန 
ၾကသည္။ ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ကိုု အေျခတည္ကာ ျဖစ္ေပၚေသာ ေငၚ့ခ်မ္းခလြင္ျပင္သည္ ခ်ီေဖြႏွင့္ 
ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ(၁၇)ရြာမွ  ေင့ၚခ်မ္း၊ လာခ်ိတ္၊ ေလာ္ေဝၚႏွင့္ လီဆူ 
ဌာေနတုုိင္းရင္းသား စုစုေပါင္း ၄၅၀၀ ေက်ာ္၏ ဘဝေနထုုိင္မႈမ်ားကုုိ အက်ဳိးျပဳ ေထာက္ပ့ံထား 
သည္။ အထက္ပါ ေက်းရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အတည္းက 
ေရရွည္တည္တံ့စြာ ေနထိုုင္ခဲ့ၾကၿပီး ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္တစ္ေလွ်ာက္ မတ္ေစာက္လွေသာ 
ေတာင္တန္းမ်ားၾကားရွိ လြင္ျပင္ထဲတြင္ စိုုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴကာ လုုပ္ကိုုင္စားေသာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိုု႔၏ အသိဥာဏ္ဗဟုုသုုတအရ(သိုု႔) သေဘာတူညီမႈ 
မရိွဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကုုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ 
ၾကသည္။ ၎တိုု႔သည္ ဘိုုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနထိုုင္လာခဲ့ေသာ လူေနအိမ္မ်ား၊ ေျမယာမ်ား 
ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေပ်ာက္ဆံုုးပ်က္စီးသြားမည္ကိုုလည္းေကာင္း၊ ျမစ္ဝွမ္းတေလွ်ာက္ 
ေပါမ်ားစြာ ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ေဆးဘက္ဝင္ ပရေဆးပင္မ်ားအပါအဝင္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကိုု ျပန္လည္ျပဳျပင္၍မရေအာင္ ပ်က္စီးထိခိုုက္သြားမည္ကိုုလည္းေကာင္း 
ေၾကာက္႐ြံ႕စိုုးရိမ္ေနၾကသည္။ ေမာ္လစ္ဒီနမ္ဟုုေခၚသည့္ သတၱဳ (အလြိဳင္းစတီးမ်ားျပဳလုုပ္ 
ႏိုုင္သည္)တစ္မ်ဳိးကိုု ေငၚ့ခ်မ္းခေဒသ၏ အထက္ဘက္တြင္ တူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေရမွာ 
အဆိပ္သင့္ညစ္ညမ္းၿပီး ငါးမ်ဳိးစိပ္မ်ားကိုု ေလ်ာ့က်ပ်က္သုုဥ္းေစသည္။  ေရကာတာ တည္ 
ေဆာက္လွ်င္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားမွ ထြက္ေသာ ေဘးထြက္ဆုုိးက်ဳိးမ်ားသည္ ဆည္ေရဝပ္ 
ဧရိယာမ်ားအတြင္းသိုု႔ ေရာက္ရွိၿပီး ပိုုမိုုေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ေရထုုညစ္ညမ္းမႈကိုု 
ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ အတိတ္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖစ္ေသာ ႐ုုတ္တရက္ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းႏွင့္ 
ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေရကာတာက်ဳိးေပါက္ႏုုိင္ေျခရိွျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကိုု ေၾကာက္ရြံ႕စိုုးရိမ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္း 
ျဖစ္ပါသည္။
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ႏူဇြန္ေဘာင္ေက်းရြာမွ ျမင္ရေသာ ေငၚ့ခ်မ္းခလြင္ျပင္႐ႈေမွ်ာ္ခင္းအလွ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ China Power Investment(CPI) မွ ၎ေဒသႏွင့္ အနီးအနားရွိ ခ်ီေဖြငယ္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ လုုပ္သည့္ ေရကာတာႀကီးကိုု  ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး အႀကီးစား 
ေရကာတာႀကီးမ်ား၏ အဖ်က္သေဘာရွိေသာဆိုုးက်ဳိးမ်ားကိုု မ်က္ဝါးထင္ထင္သင္ခန္းစာ 
ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အဖိုုးမျဖတ္ႏိုုင္ေသာ စိုုက္ပ်ဳိးေျမယာမ်ားသည္ တိက်ထိုုက္တန္ေသာ 
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား မရရွိဘဲ ဖ်က္စီးခံခဲ့ရၿပီး ျမစ္ေအာက္ပိုုင္းတြင္ ႀကိဳတင္မခန္႔မွန္းႏိုုင္ေသာ 
ရႊံ႕ရည္မ်ား၊ ဆည္ေရကာတာထဲမွ ညစ္ညမ္းသည့္ ေရမ်ားသည္ ျမစ္ဝွမ္းတေလွ်ာက္တြင္ 
စိုုက္ပ်ဳိးသည့္သီးႏွံမ်ား၊ ငါးမ်ားကုုိ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုုက္သည္။ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ေရခ်ဳိးေပးလိုုက္ 
သကဲ့သိုု႔ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ေရကာတာမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကိုု 
အခမဲ့ရရွိေစမည္ဟုု ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ယခုုအခ်ိန္ 
တြင္ မႏၱေလး (သိုု႔) ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ ေနထိုုင္သူမ်ားထက္ မီတာခ သံုုးဆေက်ာ္ ပိုုေပးေန 
ရသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းမႈဆိုုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုုမ်ား မရွိေသာ 
ေၾကာင့္  ေရအားလွ်ပ္စစ္လုုပ္ ငန္းမွ ထြက္ရွိေသာ ဓာတ္အား သံုးပံုတစ္ပံု ပမာဏကိုုသာ 
ယခုလက္ရွိတြင္ အသံုးျပဳေနရသည္။ 

ေငၚ့ခ်မ္းခေဒသရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေရကာတာမ်ား ေဆာက္လုုပ္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္ အႀကိဳကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈမ်ား လာေရာက္ျပဳလုုပ္သည့္ ကုုမၺဏီဝန္ထမ္းမ်ားကိုု 
တားဆီးဟန္႔တားမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး သမၼတႀကီးထံသိုု႔လည္း ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကိုု 
ရပ္တန္႔ေပးရန္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာျဖင့္ ေပးပိုု႔ေတာင္းဆိုုျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ ဆႏၵ 
ထုုတ္ေဖာ္ကန္႔ ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ သိုု႔ေသာ္ ဆိုုခဲ့ပါေရကာတာ(၄)ခုုမွာ လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အား မီဂါဝပ္ (၃၀၀၀) မွ (၄၆၀၀၀) အထိ ထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္ 
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သည့္ ေရကာတာစီမံကိန္း အသစ္ စုုစုုေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ ေဆာက္လုုပ္ရန္ႏွင့္ ထုုတ္လုုပ္မႈ 
အမ်ားစုုကိုု အျခားႏိုုင္ငံသိုု႔တင္ပုုိ႔ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားေသာ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဌာန 
၏ စီမံကိန္းအစီအမံထဲတြင္ ပါဝင္ေနဆဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

ခ်ီေဖြႏွင့္ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမႇာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအိုုင္ေအ) ႏွင့္ 
အစိုုးရ တပ္မေတာ္မ်ား အၾကားရွိ လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားဆဲဧရိယာတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ေနအိမ္မ်ားကိုု စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရ 
ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပဋိပကၡကိုု အရင္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား 
ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈအေပၚ အျငင္းပြားသည့္ ကိစၥေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ
တိုုင္းရင္းသားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ေငၚ့ခ်မ္းခ 
ေရကာတာမ်ားကုုိ ၿပီးစီးေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
ရန္ ထပ္မံမီးေမႊး ေပးလိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကခ်င္ လူမႈဖြ႕ံၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြ႕ဲ(Kachin Development Networking Group - KDNG)မွ 
ဦးေဆာင္ၿပီး ေငၚ့ခ်မ္းခေရအား လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အႀကီးစား 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုုတ္လုုပ္သည့္ေရကာတာမ်ားကိုု ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုုင္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ KDNG သည္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိေသာ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ 
အစီအမံအရ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္ပိုု႔ေရာင္းခ်မႈအတြက္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို စြန္႔လြတ္ 
ပယ္ဖ်က္ရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။ အနာဂတ္ လွ်ပ္စစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို အေျခခံေသာ ဗဟိုုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းေရးႏွင့္ လိုုက္ေလ်ာညီေထြမႈ 
ရွိသင့္ၿပီး ျပည္နယ္တိုင္းေဒသ တစ္ခုုခ်င္းစီ၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ဦးစားေပး စဥ္းစားသင့္ 
သည္။ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ဆဲ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ  လွ်ပ္စစ္ 
စြမ္းအင္ကို ေဒသခံလူထုအက်ိဳးအတြက္ အဓိကထားၿပီးအသံုုးျပဳေနျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ကိုု 
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု ေရွ႕သိုု႔ေရြ႕ေအာင္ တြန္းျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
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လာခ်ိတ္ရိုးရာ၀တ္စံုျဖင့္ ကျပေနပံု

ai:hcsrf;ca'o. orkdif;ajumif;

ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္သည္ အေရွ႕ဘက္ကခ်င္နယ္စပ္ေဒသရွိ ေတာင္တန္းမ်ားအၾကားတြင္ အေရွ႕ 
မွ အေနာက္ဘက္သိုု႔ စီးဆင္းေနၿပီး  ေတာင္ဘက္ေမခႏွင့္ မလိချမစ္ဆံု(သိုု႔) ဧရာဝတီ 
ျမစ္ဆံု အနီးသိုု႔ မေရာက္ခင္တြင္ ေမချမစ္ထဲသိုု႔ စီးဝင္ေပါင္းစပ္သြားသည္။ ယင္းနယ္စပ္ 
ေဒသသည္ ဟိမဝႏၱာေတာင္တန္းႀကီး၏ အေရွ႕ျခမ္း ေဂဟဝန္းက်င္ေဒသႏွင့္ ကခ်င္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာ ဗဟိုခ်က္မေဒသ၏ နယ္နိမိတ္အျဖစ္ တည္ရွိေနၿပီး ကမၻာသိထင္ရွား 
ေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ မ်ားႏွင့္ ေရွးလူသားတိုု႔၏ အေျခခ်ေနထိုုင္မႈေဒသတစ္ခုုလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 

သမိုုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ေလာ္ေဝၚႏွင့္ လာခ်ိတ္မ်ဳိးႏြယ္တိုု႔သည္ ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ဝွမ္း၏ 
ေအာက္ပိုုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုုင္းတိုု႔တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကတည္းက 
ပထမဆံုုး အေျခခ်ေနထိုုင္ခဲ့ၾကသည္။ လာခ်ိတ္မ်ဳိး႐ိုုးမွ ဆင္းသက္သည္ဟုု ယူဆၾကေသာ 
ေငၚ့ခ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္သည္လည္း ေင့ၚခ်မ္းချမစ္၏ အထက္ဘက္သို႔ ေရၾကည္ရာ မ်က္ႏုရာရွာရင္း 
အေျခခ်ေနထိုုင္ခဲ့သည္မွာလည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀၀ ခန္႔ကတည္းကျဖစ္သည္။ 
လီဆူလူမ်ဳိးမ်ားမွာမူ ေနာက္ပိုုင္းမွသာလွ်င္ လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုုင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုုပါ 
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႐ိုုးရာဓေလ့ထံုုးတမ္းအရ အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ဳိး႐ိုုးရွိေသာ မ်ဳိးႏြယ္ 
အႀကီးအကဲမ်ား(သိုု႔) ဒူဝါမ်ားအားျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ၾကသည္။
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ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတိုု႔၏ဌာေနေဒသႏၱာရဗဟုုသုတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚ မူတည္ သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကိုု 
ေဖာ္ထုုတ္က်င့္သံုုးကာ အစဥ္အလာအရ ေျမကိုုအုုပ္ထိန္းသူမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ ၎တိုု႔သည္ 
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကိုု မွီခိုၿပီး စပါးသီးႏွံႏွင့္ သစ္ၾကားသီးအပါအဝင္ ရာသီသီးႏွံမ်ား စိုုက္ပ်ဳိးျခင္း
လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု လုုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 
 
၁၉၆၀ ခုုႏွစ္၊ နယ္ေျမပိုုင္းျခားမႈသေဘာတူညီခ်က္အရ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အိမ္ေစာင့္အစိုုးရ 
ေခတ္တြင္ ေငၚ့ခ်မ္းခေဒသ၏ အထက္ဘက္ ေက်းရြာသံုုးရြာျဖစ္ေသာ ဖီေမွာ္၊ ေဂၚလမ္ႏွင့္ 
ကမ္ဖန္တိုု႔ကိုု ဗန္းေမာ္အေရွ႕ေတာင္ေဒသအတြက္ အစားထိုုးျပန္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ 
တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံသိုု႔ ေပးအပ္လိုုက္ရသည္။ ထိုအခ်က္ကို ႏိုုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုုးရွိ ကခ်င္မ်ား (ရန္ကုန္ 
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တကၠသိုုလ္မွ ကခ်င္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ “ဖီေမွာ္လႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ”ကိုု ဖြဲ႕စည္း 
ထူေထာင္ခဲ့သည္။) အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းမေက်နပ္ခ်က္သည္ အျခား 
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ(္Kachin 
Independence Army - KIA) ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရန္ ဦးတည္သြားေစခဲ့ 
သည္။ အဆိုုပါ ေက်းရြာသံုုးရြာမွ မိသားစု (၅၀၀)ေက်ာ္တိုု႔ကိုု ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသ 
(တႏိုုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း) သိုု႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားလိုုက္ၾက 
ၿပီး ဗိုလ္မူးေအာင္ေက်းရြာအမည္ျဖင့္ အေျခခ်ေနထိုုင္ေစခဲ့ၾကသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္ရာ ေနရာသစ္တြင္ ပူေႏြးေသာ ရာသီဥတုုႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ မျဖစ္သည့္ 
အတြက္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ အျခားေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးေသာ 
ေက်းရြာတြင္ ေနထိုုင္ၾကေသာ တခ်ဳိ႕မိသားစုုဝင္မ်ားအားလံုုး အသက္ဆံုုး႐ႈံးခဲ့ၾကရသည္။   
ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးျခင္း ခံရေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ ကံတရားစီရင္ခံရမႈမ်ားကိုု 
ေအာက္ေမ့သတိရမႈမ်ားသည္ အတင္းအဓမၼေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကိုု ရင္ဆိုုင္ၾကံဳေတြ႕မႈ မရွိ 
ေစရန္ သစၥာဆိုုထားခဲ့ၾကေသာ ေငၚ့ခ်မ္းခေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ ေၾကာက္စိတ္ 
မ်ားအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းစိမ့္ဝင္လာ ေစပါသည္။
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ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ စစ္ပဲြႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ အျမတ္ထုတ္ယူျခင္းကုိ ဆႏၵျပေနပုုံ
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ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္သည္ ျမန္မာအစိုုးရ-မဟာမိတ္တပ္မ်ားႏွင့္ ေကအိုုင္ေအတိုု႔အၾကား လက္နက္ကိုုင္ 
တုုိက္ခုုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ ခ်ီေဖြႏွင့္ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္တုုိ႔ကုုိ ျဖတ္သန္း စီးဆင္းေနသည္။ 
ေင့ၚခ်မ္းချမစ္ဝွမ္းတေလွ်ာက္ရိွ ေက်းရြာမ်ားကုုိ အစုုိးရႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (သုုိ႔) ဇခုုန္တိန္႔ယိန္း 
ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြ႕ဲတုုိ႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ေငၚ့ခ်မ္းခ ျမစ္တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္ 
ရွိ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကိုုမူ ေကအိုင္ေအမွ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ လ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ 
တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ႏွစ္ ၾကာခ့ဲေသာ ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ ေကအုုိင္ေအ တုုိ႔အၾကားရိွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ 
ပ်က္ျပားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား လက္နက္ ကိုုင္တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြား 
လာခဲ့သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူ (Internally 
Displaced Person) မ်ား အေရအတြက္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး ခ်ီေဖြၿမိဳ႕တြင္ ဒုုကၡသည္စခန္း (၂) ခုု၊ 
ပန္ဝါအနီးရွိ တ႐ုတ္ႏိုုင္ငံနယ္စပ္တြင္ (၄) ခုု ထိုေဒသတြင္ရွိေနၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာ၀သံယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲႏိုုင္သည့္ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုုင္သည့္အာဏာမွာ ေဒသခံျပည္သူတိုု႔၏ လက္တြင္မရွိျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား 
အေနျဖင့္ မိမိတိုု႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိရန္ အခြင့္ အေရးမရွိျခင္းအျပင္ 
ဗဟိုုအစိုုးရႏွင့္ ၄င္း၏စစ္တပ္မွ ဗဟိုုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုုးစား ျပဳလုုပ္ေနျခင္းတို႔သည္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡမ်ားကိုု ျဖစ္ေစသည့္ အဓိကေမာင္းႏွင္မႈပင္ 
ျဖစ္သည္ဟုု KDNG မွ ယံုုၾကည္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈ 
က႑ကုုိ ဖက္ဒရယ္ဒီမုုိကေရစီျပည္ေထာင္စုုအတြင္းရိွ ကခ်င္ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္တြင္ထားရိွျခင္း 
သည္ ပဋိပကၡကုိ ေျဖရွင္းသည့္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္ဟု KDNG မွ အႀကံျပဳေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 
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ေငၚ့ခ်မ္းခ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္သည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္းကိုု ျမန္မာ့စစ္ 
အစိုးရႏွင့္ တရုတ္ႏိုုင္ငံမွ International Energy Cooperation and Development Corporation 
- YEIG) တိုု႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုုးသည့္ ၂၀၀၉  ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 
ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရားဝင္ေၾကညာခဲ့သည္။ ေရကာတာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စူးစမ္း 
ေလ့လာမႈမ်ားကိုု ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္မ်ားအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ထို႕ေနာက္ တမံအျမင့္ ၄၇ မွ ၄၉  မီတာရွိေသာ ေရကာတာေလးခုုကိုု တည္ေဆာက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟုဆိုုကာ သေဘာတူညီမႈစာခၽြန္လႊာကိုု ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး 
၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ၾကသည္။ သေဘာတူညီမႈစာခၽြန္လႊာထဲတြင္ ပါဝင္ 
သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ခ်ျပရွင္းလင္းျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေခ်။ 
ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတိုု႔၏ ေရကာတာမ်ားကိုု ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာထားမ်ားမွာ 
ခိုုင္မာအားေကာင္းခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ အထက္ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ 
ေနရာတြင္ စူးစမ္း ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေနစဥ္ ေဒသခံရြာသူ ရြာသားမ်ားက ပိတ္ဆိုု႔ 
တားဆီးခဲ့ၾကသည္။ သိုု႕ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ရွိေသာ အစိုုးရ
သက္ဆိုုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္အသက္ 
သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္း၍ စီမံကိန္းေဒသသိုု႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿခံဳေစာင္မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့သည့္အျပင္ 
ေရကာတာ စီမံကိန္းကိုု ဆန္႕က်င့္သူမ်ား၏ ကိုုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားကိုု ေတာင္းခံသည့္ 
စာကိုုလည္း ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  

ဆိုုခဲ့ပါ ေရကာတာစီမံကိန္းေလးခုုမွာ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုုတ္ လုုပ္မည့္ ေရကာတာ(၅၀)၏ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ဆဲျဖစ္သည္ဟုု 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပၿပီး International Finance Corporation(IFC)ကူညီ 
ပံ့ပိုုးသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အလုုပ္ရံုု 
ေဆြးေႏြးပြဲ (ရန္ကုုန္)တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွတင္ျပခဲ့သည္။၁ 
ထုိအႀကီးစား ေရကာတာအသစ္မ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မီဂါဝပ္ ၃၀၀၀ မွ ၄၅၀၀၀ အထိ 
တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး  ရရွိလာေသာ စြမ္းအင္အမ်ားဆံုုး အစိတ္အပိုုင္းကိုလည္း 
ျပည္ပသို႔ တင္ပို႕ရန္ ဦးတည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

ေက်ာက္မီးေသြးသံုးႏွင့္ ေရအားမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည့္  လက္ရွိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား စြမ္းအင္အစီအစဥ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုျပည္နယ္မ်ာမွ 
စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုုင္ငံမ်ားသိုု႔ ေရာင္းခ်ၿပီး ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္ 
အတြက္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားရရွိလည္ပတ္ေစသည့္ ျပည္ပတင္ပိုု႔မႈ အေျချပဳစနစ္အေပၚတြင္ 
သာ အေျခခံထားသည္။ ျပည္တြင္းလိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ျဖည့္ဆည္းရန္ ကိစၥမွာမူ ဒုုတိယ 
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ဦးစားေပးသာ ျဖစ္ေနၿပီး ၿပီးစီးရန္ ေႏွးေကြးၿပီး တည္ေဆာက္မႈ ကုုန္က်စရိတ္ႀကီးမားၿပီး 
ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ အလယ္ပိုုင္းေဒသရွိၿမိဳ႕မ်ားကိုုသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ျဖန္႕ေဝေပးသည့္ မဟာဓာတ္အားလိုုင္းအေပၚတြင္သာ မွီခိုုေနရေသးသည္။ တည္ေဆာက္ 
ရန္ ပိုမိုလွ်င္ျမန္ၿပီး ကုုန္က်စရိတ္ သက္သာသည့္ မဟာဓာတ္အားလိုုင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္သည့္ 
off-grid စနစ္ျဖင့္ ေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းမ်ားမွာ အဓိကဦးစား 
ေပးတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိပါ။ လက္ရွိတြင္ IFC သည္ ကမာၻ႕တစ္လႊား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း
မ်ားဆိုုင္ရာ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ တိုုးခ်ဲ႕ထုုတ္လုုပ္ 
ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုုင္ေသာ တိုုက္႐ိုုက္အက်ဳိးခံစားရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္ေလရာ 
ႏိုုင္ငံျခားတင္ပိုု႔ေရာင္းခ်မႈ အေျချပဳ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အဓိကေမာင္းႏွင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ 
အျခားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္လည္း ထိုုနည္းတူ အပါ 
အဝင္ျဖစ္ပါသည္။

wnfaqmufrnfh a7umwmwnfae7mESifh xdckdufepfemrnfh &Gmrsm;
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လွ်ပ္စစ္ထုုတ္ 
ေရကာတာမ်ား

အျမင့္ႏွင့္ 
အလ်ား

ထုုတ္လုုပ္မႈ 
(မီဂါဝပ္)

ထိခိုုက္ခံရမည့္ ေက်းရြာမ်ား အိမ္ 
ေထာင္စုု

လူဦးေရ

ေလာင္ဒင္း 
(Long Din)

၇၉  မီတာ၊ 
၂၁၅ မီတာ

၆၀၀ ေလာင္ဒင္း (အထက္ပိုင္း) ၃၀ ၁၀၅

ေမ်ာ္ေဂ်ာင္ (အထက္ပိုုင္း) ၂၂ ၁၆၀

မန္ေဗ်ာ (အထက္ပိုုင္း) ၅၄ ၂၂၇

တံုုရွင္းေခ်ာင္း 
(Tongxinqiao)

၆၃ မီတာ၊  
၁၄၅ မီတာ 

၃၄၀ ဘြိဳင္လတ္ (အထက္ပိုုင္း) ၂၈ ၁၇၅

ေဆာလန္ (အထက္ပိုုင္း) ၂၂ ၁၇၀

ခန္းကန္ (Khan 
Kang)

၅၆ မီတာ၊ 
၁၉၂ မီတာ 

၁၄၀ ဂန္ခြန္ (အထက္ပိုုင္း) ၅၈ ၄၈၀

ဂ်ိတ္ေဂ်ာ္ (အထက္ပိုုင္း) ၂၁ ၈၇

ထြန္းရွိန္ (အထက္ပိုုင္း) ၉၂ ၅၅၀

ႏူဇြန္ေဘာင္ (အထက္ပိုုင္း) ၂၄ ၁၂၀

ေဂါယြမ္ (အထက္ပိုုင္း)  ၁၀၇ ၆၀၈

ခ်ိေဂၚ (အထက္ပိုုင္း) ၅၆ ၄၀၀

ေဂၚလန္ 
(Gaw Lang)

၄၇ မီတာ၊ 
၁၁၉  မီတာ

၁၂၀ ကၽြန္းရွန္ (ေအာက္ပိုုင္း) ၁၁၆ ၇၃၀

ထန္ဒံုုး (အထက္ပိုုင္း) 

ဖိုုမိုုဂ်န္ (အထက္ပိုုင္း) 

ဝါဇြပ္ဂ်န္ (အထက္ပိုုင္း) 

လာေငၚေခၚ (အထက္ပိုုင္း) ၈၆ ၆၂၀

စုုစုေပါင္း ၁၂၀၀ ၇၁၆ ၄၄၃၂

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ JICA မွထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အစီအစဥ္
(မူၾကမ္း) အရ ေငၚ့ခ်မ္းခေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအင္ ၅၀% အား 
ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ရန္ ဦးတည္ရည္မွန္းထားသည္။  



16

taumiftxnfazmfr+umvrsm;
3

၂၀၀၉  ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ - YEIG, IGE ႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနတိုု႔ 
အၾကား ေရကာတာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုုိးခ့ဲသည္။

၂၀၁၀ ခုုႏွစ္ ဇူလိုုင ္- ေငၚ့ခ်မ္းခေဒသတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ ေရကာတာ (၄) ခု တည္ 
ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္  သေဘာတူညီမႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့သည္။

၂၀၁၀ - ၂၀၁၃ ခုုႏွစ ္- ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈဆိုုင္ရာ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ် ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
လုုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုုက္နစ္နာမႈဆိုုင္ရာ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈ(EIA/SIAs)မ်ားကို တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံမွ Power China Kunming Engineering Corpora-
tion (KHID) ကုမၸဏီ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ Resource and Environment Myanmar (REM) 
စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ဧၿပ-ီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ေရကာတာႀကီး(၄)ခုုတည္ေဆာက္ၿပီး မီဂါဝပ္ ၁၂၀၀ 
ထုုတ္လုုပ္ရန္ သေဘာတူညီမႈ စာခၽြန္လႊာကိုု ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ 
စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့သည္။ 

၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ-ဒီဇင္ဘာ - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ထိခုုိက္မႈ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာကိုု သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသိုု႔  
တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ေမ - ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ ဖီေမွာ္တြင္ ေရကာတာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံ ရြာသူ 
ရြာသား ၁၀၀ ေက်ာ္ ဖိတ္ေခၚၿပီး လူထုု ေတြ႕ဆံုုပြဲျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ေမ - YEIG ကုမၺဏီဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေရကာတာအထက္ပိုုင္းေဒသျဖစ္ေသာ 
ထန္ဒံုုးႏွင့္ ထြန္းရွိန္ေက်းရြာမ်ားတြင္ စမ္းသပ္မႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ 
အဆိုုပါ ကုုမၺဏီဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုု ခံခဲ့ရၿပီး 
ထိုုအခ်ိန္ကတည္းက ျပန္ေရာက္မလာေတာ့ပါ။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂၁ ရက ္- ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ စြမ္းအင္ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ႏူဇြန္ေဘာင္ေက်းရြာ 
(ေငၚ့ခ်န္းခေခ်ာင္းနံေဘး၊ ခန္ကန္းေရကာတာအထက္) သို႔ေရာက္ ရွိလာၿပီး ေက်းရြာဥကၠဌ 
(ရြာသူႀကီး)၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေရကာတာစီမံကိန္းတည္ေနရာ အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္မွ 
ရြာသူရြာသားမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆိုုပါ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာ 
သူတိုင္းအား ေစာင္တစ္ထည္စီ ေပးေဝ  ခဲ့သည္။ သိုု႔ေသာ္ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရြာသူ 
ရြာသားမ်ားက စီမံကိန္းမ်ားကို မည္သူမွ်လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ၾကေသာအခါ 
ထိုုအစည္း အေဝးကို ဆိုုင္းငံ့လိုက္ရသည္။
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၁။ တရုုတ္ႏိုုင္ငံ၏ YEIG International Development Company Ltd. (YEIG) ကုုမၺဏီ၊ 
၎ကုုမၺဏီသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ စြမ္းအင္ဆိုုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစုုအဖြဲ႕ (Yunan 
Provincial Energy Investment Group)၏ လက္ေအာက္ခံ ကုုမၺဏီ တစ္ခုု ျဖစ္ၿပီး ယူနန္ 
ျပည္နယ္အစိုုးရမွ 
အျပည့္အဝ ပိုုင္ဆိုုင္ေသာ 
ကုုမၺဏီလည္းျဖစ္သည္။

၂။ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ International 
Group of  Entrepreneurs 
Co.Ltd.(IGE) ကုုမၺဏီ၊ 
၎ ကုုမၺဏီသည္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုုး 
အက်ဳိးတူ 
ေပါင္းစပ္လုုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ 
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခင္ ျမန္မာ့ 
စစ္အစိုုးရေခတ္တြင္ ၁၉၉၇ မွ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ အထိ စက္မႈဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ေအာင္ေသာင္း (ယခု ကြယ္လြန္) ၏ သားမ်ားျဖစ္ေသာ ေနေအာင္ႏွင့္ ျပည္ေအာင္တို႔က 
ပိုုင္ဆိုုင္သည္။ Eleven မီဒီယာ၏ ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္အရ YEIG 
အေနျဖင့္ စီမံကိန္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (၈၃) ရာခိုုင္ႏႈန္း ကိုု ပိုုင္ဆိုုင္ၿပီး ျမန္မာအစိုုးရမွ 
(၁၅) ရာခိုုင္ႏႈန္း၊ IGE ကုုမၺဏီမွ (၂) ရာခိုုင္ႏႈန္း ပိုုင္ဆိုုင္ သည္ဟုု သိခဲ့ရသည္။

ထြန္းရိွန္ေက်းရြာမွ ျမင္ရေသာ ေငၚခ်မ္းချမစ္ရႈခင္းအလွ  

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက ္- ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ ထြန္းရွိန္ေက်းရြာ 
ဥကၠဌ ထံသို႔ စာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ၿပီး၊ ၎အေနျဖင့္ ေရကာတာစီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ရျခင္း 
အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုု ေမးျမန္းၿပီး ေရကာတာစီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္သူအားလံုး၏ ကိုယ္ေရး 
ရာဇဝင္မ်ားကိုု တင္ျပေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ 

၂၀၂၆ - ၂၀၂၇ ခုုႏွစ္ - ျမန္မာႏိုုင္ငံလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ 
ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာ (၄) ခုစလံုးၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ရည္မွန္းသည့္ ေန႔စြဲျဖစ္သည္။ 
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“ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးကာလေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ မူးေဂါ့ေက်းရြာသားေတြရဲ႕ 
ဥယ်ာဥ္ၿခံေတြ၊ စိုုက္ပ်ဳိးေျမေတြ၊ ေတာင္ေစာင္းမွာရွိတဲ့ စပါးခင္းေတြ၊ အနီးအနား 
ေက်းရြာေတြ၊ ဖ်က္ဆီးခံရတယ္။ သခၤ်ဳိင္းကုုန္းေတြဆိုုရင္ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္း 
ခံရတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြရွိခဲ့တယ္။ အစိုုးရစစ္တပ္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ 
ရြာသားေတြ အလုုပ္လုုပ္တဲ့ေနရာမွာ အၾကမ္းဖက္ နည္းသံုုးၿပီးေတာ့ ေတာင္ေစာင္း 
စိုုက္ပ်ဳိးေရးေတြ မလုုပ္ဖိုု႔ အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္။ အခုုေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုုက ကၽြန္ေတာ္ 
တုုိ႔ ရြာနဲ႔ဆုုိရင္ တစ္မိုုင္ေလာက္ေတာင္ မေဝးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အတြက္ 
ဘာအက်ဳိးအျမတ္ တစ္ခုုမွမရဘူး။ အဲဒီအစား ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ ပိုုင္ဆိုုင္မႈေတြပဲ 
ဆုုံး႐ႈံးလုုိက္ရတယ္။ ဒုုကၡခံစားခဲ့ရတယ္။” 
(ေရကာတာ၏ ေအာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေသာ မူးေဂါ့ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦး)

၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ ခ်ီေဖြငယ္ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ ေရကာတာေၾကာင့္ 
ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ရင္ဆိုုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ခါးသီးေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ 
ေငၚ့ခ်မ္းခေဒသမွ ေဒသခံရြာသားမ်ားအတြက္ အႀကီးစား ေရကာတာႀကီးမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကုုိ 
ရွင္းလင္းစြာ သိေစသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုုိ ေပးထားခ့ဲသည္။ ထိခုုိက္ခံစားရမႈမ်ားတြင္ တည္ 

ခ်ီေဖြဆည္တြင္ ဆိတ္သုုဥ္းသြားခဲ့ရေသာ တစ္ခ်ိန္က လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းခဲ့သည့္ ျမစ္ေရ
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ေဆာက္ေရး ကာလ ျမန္မာစစ္တပ္တုုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ တန္ဖုုိးမျဖတ္ႏုုိင္ေသာ 
စုုိက္ပ်ဳိးေျမဆုုံး႐ံႈးမႈမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အခမ့ဲျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္ ဂတိကဝတ္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
စိုုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုု ေသေၾကပ်က္စီးေစႏိုုင္သည့္ ေရကာတာမွ 
ႀကိဳတင္မွန္းဆ၍ မရေသာ ေရထုုတ္လြတ္မႈအႏၱရာယ္မ်ားစသည္တိုု႔ ပါဝင္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၉၉  မီဂါဝပ္ လည္ပတ္ထုုတ္လုုပ္ေသာ ခ်ီေဖြငယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ 
ေရကာတာကိုု ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္၏ ေတာင္ဘက္၊ ေမချမစ္၏ ျမစ္လက္တက္တစ္ခုုျဖစ္ေသာ 
ခ်ီေဖြေခ်ာင္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး China Power Investment Corporation (CPI) မွ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၎၏ မူလအစီအစဥ္မွာ ျမစ္ဆံုေရကာတာ 
တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ လုုိအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရိွတြင္ ျမစ္ဆုံေဒသခံ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ား ေနထုုိင္သည့္ 
စခန္းမ်ား၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလုုိင္းထဲသုုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကုုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပး 
လ်က္ရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္ဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ ေျပာဆို 
ခ်က္အရ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသယ္ယူ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုုမ်ား မရွိျခင္း 
ေၾကာင့္ ခ်ီေဖြေရအားလွ်ပ္စစ္မွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ပမာဏ ၃၃ မီဂါ၀ပ္သာ အသံုးျပဳ ေနရျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟုု ဆိုုသည္။၄

ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ ေရကာတာႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စစ္အစိုုးရ၏ အဆင့္ျမင့္ ကိုုယ္စားလွယ္မွ ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာႏွင့္ နီးသည့္ 
(၁၁) မိုုင္ေက်းရြာသိုု႔ တရုုတ္ႏိုုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ သံတမန္၊ CPI ကုုမၺဏီ၏ ဥကၠဌႏွင့္ 
ေအးရွားေဝါ ကုုမၺဏီ၏ ဥကၠဌအဓိပတိျဖစ္သူ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုုင္ (စတီဗင္ေလာဟုုလည္း 
ေခၚသည္) တုုိ႔ႏွင့္အတူ ေရာက္ရိွလာသည့္ ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပထမဆုံး တရားဝင္ 
အသိေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ခ်ီေဖြငယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ ေရကာတာကိုု တည္ေဆာက္ၿပီး 
ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားလည္း ေရဝပ္ဧရိယာေအာက္တြင္ နစ္ျမႇဳပ္သြားလိမ့္ 
မည္ဟုု တက္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားကိုု အသိေပးခဲ့ 
သည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေဆြးမႈ မရွိခဲ့ေခ်။ 

တည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ ႏိုုဝင္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ေကအိုုင္ေအႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ အၾကား ျပင္းထန္ေသာ လက္နက္ကိုုင္တိုုက္ခိုုက္မႈမ်ား 
ခ်ီေဖြတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေရကာတာလုုပ္ငန္းခြင္သည္လည္း တိုုက္ခိုုက္ခံရသည့္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ 
တြင္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရသည္။ ကုုမၺဏီအလုုပ္သမားမ်ားကိုု ယာယီ ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ ေနရာသိုု႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း အစိုုးရစစ္တပ္မွ နယ္ေျမမ်ားအား ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္သည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကျပန္သည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု 
စစ္တပ္၏ တင္းၾကပ္ေသာ လံုုၿခံဳေရးမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးသြားခဲ့သည္။ 
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ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီး အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ 
ျခင္းႏွင့္ ေရဝပ္ဧရိယာအတြင္းသုုိ႔  ေရမ်ားဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီေဖြျမစ္ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ေဒသခံ ရြာသားတိုု႔၏ အဓိက အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈျဖစ္ေသာ ဆန္စပါး၊ သစ္ၾကားသီး 
ႏွင့္ လိေမၼာ္သီးစုုိက္ပ်ဳိးသည့္ ေျမၾသဇာၾကြယ္ဝေသာ စုုိက္ပ်ဳိးေျမဧက စုုစုုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကုုိ 
ဆံုး႐ႈံးပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ စိုုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ဆံုုး႐ံႈးရျခင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ 
မိသားစုုေျခာက္စုလွ်င္ ေငြက်ပ္ စုုစုုေပါင္း ၅၀၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀) က်ပ္သာ 
ေပးၿပီး အခ်င္းခ်င္း ခြဲေဝေစခဲ့သည္။ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
ထိုုထက္မကက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမျပင္ဧရိယာမ်ားမွာ ထိခိုုက္နစ္ျမႇဳပ္ပ်က္စီး သြားခဲ့ရသည္။

"စီမံကိန္း စစခ်င္းမွာေတာ့ (ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ကုုိ ေျပာပါတယ္) ၃၅ ဧကေလာက္ပဲ ျမႇဳပ္မယ္လုုိ႔ 
ေျပာေပမယ့္ တကယ့္တကယ္ စီမံကိန္းၿပီးသြားတ့ဲအခါမွာ ဧက ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ စီမံကိန္း 
လြမ္းျခံဳဧရိယာျဖစ္သြားခဲ့တယ္။" ဟုု မူးေဂါ့ရြာသားတစ္ဦးမွ ရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ားအား ေရအား 
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ အခမဲ့ လွ်ပ္စစ္မီး ေပးမည္ဟုု ကတိေပးခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုုင္းတိုုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တုုိင္းမွဴး ဗုုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇယ်ာေအာင္မွ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ႏုုိဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ 
လည္ပတ္ရင္း အထက္ပါကိစၥကိုု ထပ္မံကတိေပးခဲ့သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ခ်ီေဖြၿမိဳ႕တြင္ 
ေနထိုုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေနထိုုင္သူမ်ားထက္ မီတာခ 
သံုုးဆေက်ာ္ေပးေနရၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု 
ဆံုုး႐ံႈးလိုုက္ရေသာ မူးေဂါ့ေက်းရြာမွ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုုပ္ငန္းမွ 
မည္သည့္ လွ်ပ္စစ္မီးမွ် မရရွိဘဲ မီးလင္းရန္အတြက္ မိမိတိုု႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္ေနေရာင္ျခည္သံုုး 
ဆိုုလာျပားမ်ားအေပၚတြင္သာ ဆက္လက္ မွီခိုုေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။

“ခ်ီေဖြမွာ လွ်ပ္စစ္မီးအလကားမရပါဘူး။ မီတာခကုုိ ျမစ္ႀကီးနားမွာ တစ္ယူနစ္ ၁၂၀ က်ပ္၊ 
ရန္ကုုန္နဲ႔မႏၱေလးမွာ ၅၀ က်ပ္ ေပးေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်ီေဖြမွာေတာ့ တစ္ယူနစ္ ၁၇၀ 
က်ပ္ေပးေနရတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးေတြကုုိ ဆန္းလင္းကုုမၺဏီက ဝယ္သြားတယ္လုုိ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ ေျပာျပတယ္။ ေဒသခံအလုုပ္သမားေတြကုုိ တစ္ေန႔ ၅၀၀၀ က်ပ္ 
(ယြမ္ ၃၀)(ေန႔လည္စာမပါ)ပဲေပးၿပီး တရုုတ္ အလုုပ္သမားေတြကုုိေတာ့ တစ္ေန႔ကုုိ 
ယြမ္ ၈၀၊ ၁၀၀ ဒါမွမဟုုတ္ ၁၂၀ ယြမ္(ေန႕လည္စာပါတယ္) ေပးတယ္လုုိ႔ သူတုုိ႔ 
ေျပာျပတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ဥယ်ာဥ္ျခံထဲက သစ္သီးပင္ေတြကလည္း အေလး 
မထားတဲ့ လမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးကုုန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 
တုုိ႔ရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကုုိ ခ်ီေဖြ မရက(ခ်ီေဖြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ) ဥကၠဌကုုိ 
ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက ဒါေတြလုုပ္ေနတာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ပဲလိုု႔ 
ေျပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔လည္း ပါးစပ္ပိတ္ေနလုုိက္ရတယ္။”  ဟုု ခ်ီေဖြမွ ရပ္ရြာ 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွ ရွင္းျပခဲ့သည္။
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ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးၿပီးသည့္ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ေရကာတာ 
ေအာက္ပိုုင္း ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔၏  အဓိက ေသာက္သံုုးေရ အရင္း 
အျမစ္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ေရမွာ ေရကာတာႀကီးေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းသြားခဲ့ၿပီး တန္ဖိုုး မျဖတ္ႏိုုင္ 
ေသာ ငါးမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု အဆံုုးသတ္လိုုက္ရျခင္း၊ သဘာဝေရစီးေၾကာင္းမ်ား 
ပိတ္ဆို႔ခံရျခင္းႏွင့္ အာဟာရ ျပည့္ဝေသာ ျမစ္ေရမ်ား စိုုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားအထိ မေရာက္ရွိႏိုုင္ 
ျခင္းစသည့္ ျပႆနာမ်ားကိုု ေတြ႕ျမင္လာရသည္။ ႀကိဳတင္မေျပာႏိုင္ေသာ ဆည္ေရပိုုလႊဲမွ 
ေရထုုတ္လြတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအတြင္း ေရခ်ဳိးေနေသာ (သိုု႔) ငါးဖမ္းေနေသာ 
ေဒသခံရြာသူ ရြာသားမ်ားအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။ ဆည္ေရလြတ္မည့္ 
အေၾကာင္းကိုု ႀကိဳတင္သတိေပးထားျခင္းမ်ဳိးလည္း မရွိေခ်။

“ရြာသူရြာသားေတြ၊ ကေလးေရာ လူႀကီးေရာ၊ ေနာက္ၿပီး တံငါသည္ေတြက ေရကာတာရဲ႕ 
ေအာက္ပိုုင္းမွာရွိတဲ့ မူးေဂါ့၊ ေငၚ့ခ်ိဒ္၊ ခ်ီေဖြ စတဲ့ေက်းရြာေတြမွာ ေရခ်ဳိးဖိုု႔ ငါးဖမ္းဖိုု႔ 
စိတ္မခ်ရ ေတာ့ဘူးလိုု႔ ခံစားမိလာတယ္။ ဘာျဖစ္လိုု႔လဲဆိုုေတာ့ တာဝန္ရွိသူေတြက 
ေရလႊတ္မယ့္အခ်ိန္ကိုု တိတိက်က် အခ်ိန္ဇယားမဆြဲထားဘူး။ မေျပာထားဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ ပံုုမွန္မဟုုတ္တဲ့ ပံုုစံနဲ႔ ဖြင့္လိုုက္ပိတ္လုုိက္လုုပ္တယ္။ ဆည္ထဲက မသန္႔ရွင္း 
တဲ့ ေရနဲ႔ အနံ႔ဆိုုးေတြက ငါးေတြကိုု မ်ဳိးတုုန္းသြားေစၿပီး ေဒသခံျပည္သူနဲ႔ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ မေကာင္းတဲ့ က်န္းမာေရးအက်ဳိးဆက္ေတြကိုုပဲ ရရွိေစတယ္။” 

(ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕)

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဆည္ထဲက ေရေတြကိုု သံုုးလတစ္ခါ လြတ္တယ္။ ေဒသခံ 
ေတြ ဖမ္းယူစားသံုုးဖိုု႔အတြက္ ငါးနဲ႔ ေရသတၱဝါေတြဟာ ေရႀကီးမႈနဲ႔အတူ ပါလာတဲ့ သဲ၊ 
ႏႈန္း၊ ရႊံ႕ေတြေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုုးကုုန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ လယ္ကြင္းေတြလည္း 
ပ်က္စီးကုုန္တယ္။ စိုုက္လက္စ စပါးခင္းေတြကိုုလည္း ပစ္ထားလိုုက္ရတယ္။ 
အဲဒီဆံုုး႐ံႈးမႈေတြအတြက္ ဘာေလ်ာ္ေၾကးမွ မရဘူး။” 

(ရြာသားတစ္ဦး၊ မူးေဂါ့ေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္) 
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၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၇ မတ္လအတြင္း KDNG သည္ ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာ္ႏွင့္ 
တႏုုိင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ေက်းရြာေပါင္း (၁၆)ရြာမွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္း 
မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ား အပါအဝင္ လူဦးေရ ၃၆ ဦး (က်ား 
- ၂၉ ဦး၊ မ - ၇ ဦး) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ ေငၚ့ခ်မ္းခေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဒသခံရြာသူရြာသားတုုိ႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားမွာ 
ေအာက္ပါအတုုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ (အမည္နာမမ်ားကုုိမူ ကာယကံရွင္၏ လုုံၿခံဳေရးအတြက္ 
လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရျခင္းျဖစ္သည္။) 

1? qkH;-zwfcsufcsrSwf7ef tcGifhta7;rsm; r7Sd-cif;

“အစုုိးရအေနနဲ႔ ဘယ္စီမံကိန္းကုုိမဆုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မယ္ဆုုိရင္ ေဒသခံ 
ျပည္သူေတြနဲ႔ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြး သင့္တယ္။ အဲဒီလိုုပဲ မိသားစုုထဲမွာလည္း တစ္ခုုခုုကိုု 
မဆံုုးျဖတ္ခင္မွာ မိသားစုုဝင္အားလံုုးနဲ႔ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္တယ္။”

(ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ ခ်ီေဖြ)

ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားသည္ 
ေရကာတာႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စနစ္က်စြာအသိေပးခံရျခင္း(သုိ႔) တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး 
သေဘာထားေမးျမန္းခံရျခင္းမ်ား မရိွခ့ဲသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။ ေရကာတာ ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ 
ထိခုုိက္မႈ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ယခုခ်ိန္ထိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားဆဲျဖစ္သည္။ 
ေရနစ္ျမဳပ္ႏုိင္ ေခ်ရိွေသာ ဧရိယာကုုိျပသေသာ ေျမပုုံ(သုိ႔) သတင္းအခ်က္အလက္မရိွသက့ဲသုုိ႔ 
ထိခုိက္ခံစားရမည့္ လူဦးေရစာရင္းမ်ားကုုိလည္း အမ်ားသိေအာင္ အသိေပးထားျခင္း မရိွေခ်။ 
ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ ေျမယာမ်ား(သုုိ႔) ေနအိမ္မ်ားကုိ ဆုံး႐ံႈးခ့ဲ 
ရသည္ရိွေသာ္ မည္သုုိ႔ ျပဳလုုပ္ ရမည္ကုုိပင္ မသိဟုု ရြာသူရြာသားအမ်ားစုက ေျပာခ့ဲသည္။

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုုိ လက္မွတ္ေရးထုုိးၿပီးသည့္ေနာက္ပုုိင္း ေျခာက္ 
ႏွစ္ေက်ာ္ကာလႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ထိခုုိက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (EIA) 
အစီရင္ခံစာ မတင္သြင္းခင္ ႏွစ္လအလုိတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းဆုုိင္ရာ လူထုုေတြ႕ဆုုံပြဲ 
ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ၌ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပခ့ဲသည္။ YEIG ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစုုိးရ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တရုုတ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ႏွင့္နီးေသာ ဖီေမွာ္ေက်းရြာတြင္ ေဒသခံ လူထုလူဦးေရ 
(၁၀၀) ေက်ာ္ကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ ေဂၚလန္ (Gaw Lang) 
ေရကာတာ၏ အထက္ပုုိင္းရိွ ထန္ဒုန္း (Htang Dung) ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္သည္ 
ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ စီမံကိန္းကုုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တင္ျပေျပာဆုိခ့ဲသည္။ သုုိ႔ေသာ္ 
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အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ခ့ဲေသာ ဖီေမွာ္မွ ေဒသခံ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦး၏ အဆုိအရ ကုုမၺဏီတာဝန္ရိွသူမ်ားသည္ ေရကာတာကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တင္ျပ 
ေျပာဆုုိခ်က္မ်ားကုုိ မသိက်ဳိးကၽြဥံေပကၡာျပဳၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားစာရင္းျဖင့္ ေရကာတာ 
စီမံကိန္းမ်ားကုုိ ေထာက္ခံသည့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုုအျဖစ္ အလႊသုုံဲးစားျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ 

“ ဖီေမွာ္မွာလုုပ္ခဲ့တဲ့ လူထုုအစည္းအေဝးတုုန္းက ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ဘာတစ္ခုုမွ 
တင္ျပညိႇႏႈင္ိးခြင့္ မရခ့ဲဘူး။ တက္ေရာက္လာသူေတြက တက္ေရာက္ေၾကာင္း 
လက္မွတ္ထိုုးရတယ္။ တက္လာသူေတြကိုု တရုုတ္ေငြ ယြမ္ ၅၀ နဲ႔ ေစာင္တစ္ထည္ 
ေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေၾကာင္း သက္ေသလက္မွတ္ 
ေတြကို စီမံကိန္းေတြကိုု သေဘာတူတဲ့ပံုုစံ လုုပ္လိုုက္ ၾကတယ္။” 

(အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္၊ ဖီေမွာ္၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္) 

ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ေပၚတြင္ မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုုိင္လာခ့ဲေသာ ေဒသခံမ်ား၏ အသိဥာဏ္ 
ဗဟုသုုတအေပၚ(သုုိ႔) သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခမခံဘဲ ၄င္းေဒသရိွ  အရင္းအျမစ္ 
မ်ားကုိ မည္သို႕အသုုံးျပဳမည္၊ မည္သည့္အတြက္ အသုံးျပဳမည္၊ မည္သူ႔အတြက္ အသုံးျပဳမည္ 
စသည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားကုုိ ယူနန္ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ အာဏာပုိင္ 
မ်ားက ခ်မွတ္ခ့ဲၾကသည္။

2? bkd;pOfabmifquf aexkdifvmcJhaom aetdrfrsm;/ a-r,mrsm;ESifh 

,Ofaus;r+ 0daoovuQ%mrsm; aysmufqkH;-cif;

“တစ္ရြာလုုံး ေရႊ႕ေျပာင္းရမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ႏွလုုံးေၾကကြမဲတတ္ ခံစားရမွာပဲ။ ထြန္းရိွန္ရြာ 
ဆုုိတာရိွလုုိ႔ ထြန္းရိွန္အမ်ိုးဆုုိတာ ရိွလာတာပါ။ တကယ္လုုိ႔ ထြန္းရိွန္ရြာကုုိ ဖယ္ရွားလုုိက္ 
မယ္ဆိုုရင္ ထြန္းရွိန္မ်ဳိးႏြယ္စုုရဲ႕ မူရင္းဇစ္ျမစ္ ေက်းရြာက ေပ်ာက္ဆံုုး သြားလိမ့္မယ္။” 

(လယ္သမားတစ္ဦး၊ ထြန္းရွိန္ေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္။)

ေဒသခံဌာေနတိုုင္းရင္းသား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေရရွည္ 
တည္တံ့စြာ ေနထိုုင္က်က္စား လာခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းလ်က္ အာဟာရျပည့္ဝသည့္ 
ေငၚ့ခ်မ္းခ ျမစ္ေရ၏ ပါရမီျဖည့္တင္းမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ဝေသာ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေျမယာ 
မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ သမိုုင္းေၾကာင္းရာမ်ားအေပၚတြင္ နက္ရိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိ 
ၾကသည္။ ၎တိုု႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ျမစ္ေခ်ာင္း(သိုု႔) “အသက္ေသြးေၾကာ”(ရြာသားတစ္ဦး၏ 
ေဖာ္ျပခ်က္အရ) ကိုု ပိတ္ဆိုု႔ၿပီး လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေျမယာမ်ားကိုု ေရေအာက္သိုု႔ နစ္ျမဳပ္ 
ေစျခင္းသည္ ၎တိုု႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ သက္ရွင္ေနထိုုင္မႈမ်ားအေပၚ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္သာမက ယဥ္ေက်းမႈဝိေသသမ်ားႏွင့္ ျဖစ္တည္မႈမ်ားကိုု 
ပင္ ဆံုုး႐ႈံးပ်က္စီးေစမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုု ျဖစ္သည္။
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ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ယခုုက့ဲသုုိ႔ ခုုိင္မာေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆုုိင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈကုုိ ရင္ထဲမွ 
နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းခံစားမႈ မ်ားကိုု ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကိုု ဆန္႔က်င္ၿပီး မိမိတိုု႔၏ ေျမယာ 
မ်ားကိုု ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းလိုသည့္ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြမႈမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုုင္ပါသည္။ 
“တကယ္လိုု႔ အစိုုးရက ဒီစီမံကိန္းကိုု ဆက္လုုပ္မယ္ဆိုုရင္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ကေတာ့ ရရာ 
လက္နက္နဲ႔ ျပန္တိုုက္ရမွာပဲ” ဟုု ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္ဒုန္းေက်းရြာမွ သက္ႀကီးပိုုင္းတစ္ဦးက 
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ရြာမွ အမ်ဳိးသမီး လယ္သမားတစ္ဦးကလည္း “ဒီေနရာ 
ေဒသကိုု ဘယ္လိုုမွ အဆံုုးရႈံးမခံႏိုုင္ဘူး။ ဒီစီမံကိန္းကိုု အဆံုုးထိ ျပန္ၿပီးတိုုက္ယူရလိမ့္မယ္။” 
ဟုု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေငၚ့ခ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္စုုမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား တ႐ုုတ္ျပည္ဘက္သုုိ႔ ဆုုံးရႈးံသြားရျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼ 
ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ ၁၉၆၀ ခုုႏွစ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုု အမွတ္ရမႈမ်ားက ေဒသခံရြာသူ 
ရြာသားမ်ား၏ ေၾကာက္စိတ္ကိုု တြန္းအားေပးေနဆဲျဖစ္သည္။

“ဦးႏုုေခတ္တုုန္းက အထက္ ဖီေမွာ္၊ ဝါဇုုပ္က်န္းနဲ႔ ေဖာင္ရွင္းေခါင္ေဒသကိုု နယ္နိမိတ္ 
ေရးဆြသဲတ္မွတ္ၿပီး တရုုတ္ျပည္ကုုိ ေရာင္းလုုိက္တယ္။ ဒီေဒသဟာ အရင္ကတည္းက 
ေငၚ့ခ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္ေတြ ေနထိုုင္က်က္စားတဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္။ ေငၚ့ခ်မ္းေဒသခံေတြ 
ဟူးေကာင္းခ်ဳိင္းဝွမ္းကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရၿပီး ေငၚ့ခ်မ္းအေယာက္ (၇၀) ေလာက္ဟာ 
အဲဒီက ပူတဲ့ရာသီဥတုုကိုု မခံႏိုုင္လိုု႔ ေသဆံုုးခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေရကာတာ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ထပ္ၿပီးေနရာမေရႊ႕ခ်င္ေတာ့ဘူး။”

(ရြာလူႀကီးတစ္ဦး၊ ထန္ဒုန္းေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္)

“ ဒီေဒသဟာ ေငၚ့ခ်မ္းလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ခ်က္ျမဳပ္ေနထိုုင္ရာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ 
အတြက္ အဖုုိးမျဖတ္ႏုုိင္တ့ဲ သမုုိင္းဝင္ ေနရာ လည္း ျဖစ္တယ္။ လန္ေငၚ့ေခၚ (ေဂၚလန္) 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ ေရကာတာတည္ေဆာက္မယ့္ေနရာဟာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း 
(၉၀) ေက်ာ္နဲ႔ လူဦးေရ (၆၀၀) ေက်ာ္ ေနထုုိင္တ့ဲ ရြာေနရာ ျဖစ္တယ္။ လန္ေငၚ့ေခၚရြာရဲ႕ 
ေအာက္ဘက္ပိုုင္း ဧရိယာကေတာ့ ေရကာတာေၾကာင့္ ေရျမဳပ္မည့္ ေနရာျဖစ္တယ္။ 
ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေက်ာ္ လုုပ္ကိုုင္စားေသာက္လာတဲ့ စိုုက္ပ်ဳိးေျမေတြ၊ ေနထိုင္လာတဲ့ 
အေဆာက္အဦးေတြ၊ ေနအိမ္ေတြ အဖ်က္ဆီးခံရမယ္ဆိုုတာကိုုေတာ့ ဘယ္လိုုမွ 
လက္ခံလိုု႔မရဘူး။ ေနရာသစ္ကိုု ျပန္ေပးေနမယ္ ဆိုုရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔လက္ခံ
မွာမဟုုတ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လိုု႔လဲဆိုုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ေနရာက ေငၚ့ခ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္စုုရဲ႕ 
ဌာေန ေမြးရပ္ျဖစ္တယ္။ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ေနထိုင္လာတဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ဒီေနရာမွာ အေျခခ်ၿပီး ေနထိုုင္က်က္စားလာတာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၂၀၀) ေက်ာ္ 
ရွိၿပီး မ်ဳိးဆက္ေပါင္း (၂၁) ဆက္ရွိၿပီ။ ဟိုုးေရွးေရွးတုုန္းကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ 
ေျမေတြ၊ လယ္ေတြယာေတြနဲ႔ ဒီစမ္းေခ်ာင္းေလးေတြကိုု ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ပိုင္တယ္။” 

(ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ ထန္ဒုန္းေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္) 
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ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္တေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုုင္ၾကေသာ ေက်းရြာမ်ားမွာ စိုုက္ပ်ဳိးေရးအေျချပဳ 
ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည္။ ေငၚ့ခ်မ္းခ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ဘက္တစ္ခ်က္ရွိ မတ္ေစာက္လွေသာ 
ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ စိုုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားအတြက္ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းလြင္ျပင္ တေလွ်ာက္ေပၚေပါက္ 
ေသာ အဖိုုးတန္ေသာ ကိုုင္းေျမ၊ ကၽြန္းေျမမ်ားကိုုသာ အားကိုုးအားထားျပဳေနရသည္။ ရြာသူ 
ရြာသားမ်ားသည္ ဆန္စပါးႏွင့္ အျခားေသာ ႏွံစားသီးႏွံမ်ားကိုု ကိုုယ္ပိုုင္စားရန္ စိုုက္ပ်ဳိးၾကၿပီး 
ဝင္ေငြအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တရုုတ္ေငြ ယြမ္ ၁၀၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀) ခန္႔ 
ဝင္ေသာ သစ္ၾကားသီးဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားအေပၚတြင္ အဓိက မွီခိုုေနရသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ရြာသူ 
ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔ ပံုုမွန္ ႏွစ္စဥ္ ရရွိလ်က္ရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားကိုု ဆံုုးရံႈးရမည္ကိုု 
အလြန္ စိုုးရိမ္ေနၾကသည္။

“တကယ္လုုိ႔ စီမံကိန္းစတင္ျဖစ္မယ္ဆုုိရင္ စုုိက္ပ်ဳိးေျမဧက (၅၀)ေက်ာ္နဲ႔ သစ္ၾကားသီးပင္ 
ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ပ်က္စီးသြားမွာ ျဖစ္လိုု႔ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
မႈအတြက္ အရမ္းကိုု ခက္ခဲသြားမယ္။ သစ္ၾကားသီးေရာင္းရေငြက တစ္ႏွစ္ကို တရုုတ္ 
ေငြ ၂၀၀၀၀ ကေန ၁၀၀၀၀၀ အထိ ဝင္ေငြရတယ္။ အဲဒါက ရြာသားေတြအတြက္ 
အရမ္းကိုု အဆင္ေျပေစပါတယ္။ စပါးစိုုက္တဲ့လယ္ကြက္ေတြ၊ ေလွကားထစ္စိုုက္ခင္း 
ေတြက ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လံုုေလာက္မႈရွိတယ္။” 

(ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္၊ ထန္ဒုန္းေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္)

ေဒသခံေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔၏ စိုုက္ပ်ဳိးေျမေနရာမ်ား ေရဝပ္ဧရိယာ 
ေအာက္သိုု႔ ေရာက္ရွိသြားလွ်င္ သီးႏွံမ်ားကိုု စိုုက္ပ်ဳိးရန္ ေျမေနရာမ်ား မရွိေတာ့မည္ကိုု 
စိုုးရိမ္ေနၾကသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ လခ်ိတ္ေဒသမွာလည္း ဒီစီမံကိန္းကိုု ကၽြန္ေတာ္တိုု႔လက္မခံႏိုုင္ဘူး။ 
ေခ်ာင္းရဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွာ ေက်ာက္ေတာင္ကမ္းပါးေတြရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ 
က ေခ်ာင္းကမ္းနံေဘး ေျမကြက္လပ္ေတြမွာပဲ စိုုက္ပ်ဳိးစားေသာက္ေနရတာ။ 
တကယ္လိုု႔ အဲဒီေနရာေတြက ဆည္ေရေအာက္ ျမဳပ္ကုုန္မယ္ဆိုုရင္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ 
ဒုုကၡေရာက္ကုုန္မွာေပါ့။” (လယ္သမားတစ္ဦး၊ ေဂၚယြမ္ေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္) 

“ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္တေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ ရြာေတြက တျခား အသက္ေမြး 
လုုပ္ငန္းေတြ လုုပ္တာမရွိဘူး။ ေလွကားထစ္ စိုုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္နဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ 
ေတြ စားဖုုိ႔ စုုိက္ပ်ဳိးၿပီး သစ္ၾကားသီးကုိေတာ့ ဝင္ေငြအတြက္ စုုိက္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ 
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ေစ်းကြက္သုိ႔တင္ပို႔ရန္ သစ္ၾကားသီးအခြံစိမ္းခြာေနပံု

ထန္းဒံုးေက်းရြာ ေငၚခ်မ္းချမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ သစ္ၾကားသီးစိုက္ခင္း

ရြာေတြက ေခ်ာင္းနဲ႔ (၁၀) မီတာေလာက္ေတာင္ မေဝးဘူး။ လယ္ကြက္ေတြကလည္း 
ေခ်ာင္းနားမွာပဲ ရွိတယ္။ ေခ်ာင္းကမ္းပါးနံရံႏွစ္ဖက္ကေတာ့ ေက်ာက္ေတာင္ေတြပဲ 
ရွိတယ္။ တကယ္လိုု႔ ေရကာတာေဆာက္ရင္ ဘယ္ေနရာမွာမွ စိုုက္စရာမရွိေတာ့ဘူး။"

(ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ ထြန္းရွိန္ေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္)
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ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သစ္ေတာဖံုုးလႊမ္းသည့္ ေတာင္ 
တန္းမ်ားသည္ ဇီဝမ်ဳိးစံုုမ်ဳိးကြဲမ်ား ၾကြယ္ဝသည့္ 
ကမာၻသိ ေနရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုုအပါအဝင္အျဖစ္ 
ေက်ာ္ၾကားသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေငၚ့ခ်မ္းခ 
ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရွားပါးစြာ ေပါက္ ေရာက္သည့္ 
ေဆးဘက္ဝင္ အပင္မ်ား အေပၚတြင္ မီွခိုစားသံုုးခဲ့ 
သည္မွာ မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ျဖစ္သည္။ 
ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အထူးစုုိးရိမ္သည္မွာ 
အဖုုိးတန္ရွားပါးလွသည့္ အဆုုိပါ ေဆးဘက္ဝင္ 
အပင္မ်ား ေပ်ာက္ဆုုံးသြားမည္ကုုိ စုိးရိမ္ေနၾကသည္။

“ခ်င္းမူနဲ႔ ခင္းကူး ေဆးဘက္ဝင္အပင္ေတြဟာ 
ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ ဘိုုးေဘးေတြသံုုးခဲ့ၿပီး မ်ဳိးဆက္ 
တစ္ခုုၿပီးတစ္ခုု လက္ဆင့္ကမ္း လာခဲ့တယ္။ 
အဲဒီေဆးပင္ေတြက ေငၚ့ခ်မ္းခ ေခ်ာင္းေဘးမွာပဲ 
ေပါက္ေလ့ရွိတယ္။ ခ်င္းမူက ဒဏ္ရာအနာတရနဲ႔ 
ေသနတ္ထိတဲ့ ဒဏ္ရာေတြအတြက္ အရမ္းအစြမ္း 
ထက္တဲ့ အပင္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအပင္ကိုု ျပဳတ္ၿပီး 
ေသာက္ရတယ္။ ခင္းကူးပင္ကေတာ့ အရြက္နဲ႔ 
အေခါက္ေတြကိုု ငွက္ဖ်ားအတြက္ အဓိက အသံုုးျပဳၾကတယ္။ အရြက္နဲ႔ အေခါက္ကိုု 
ျပဳတ္(သိုု႔)ေထာင္းၿပီး ေသာက္သံုုး လိုု႔ရတယ္။ အဲဒီလိုု ေဆးဘက္ဝင္အပင္ေတြကိုု 
မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္ၿပီး တစ္ဆက္ အသံုုးျပဳလာခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုုအပင္ေတြ 
ေပ်ာက္သြားမွာကိုု မလိုုလားဘူး။” 

(ရြာသားတစ္ဦး၊ ထြန္းရွိန္ေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္)

“ငေရွာ႔စိတ္၊ ဂရုခ်ိတ္၊ လီရွင္းႏွင့္ လံုရန္ ေဆးပင္ေတြဟာဆိုရင္ ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ဝွမ္းေတြ 
မွာသာ ေပါက္ေရာက္တဲ့ ေဆးဖက္ဝင္ အပင္ ေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ မ်ဳိးဆက္ တစ္ဆက္ၿပီး 
တစ္ဆက္  အသံုးျပဳလာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ငေရွာ့စိတ္ကို သေႏၶတားေဆး အျဖစ္သံုးပါ 
တယ္။ ဂရုခ်ိတ္ဟာဆုိရင္ မီးဖြားခ်ိန္ကာလအတြင္း ေလထုုိးေလေအာင့္ မျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ 
သံုးတဲ့ ေဆးပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဥကိုုလည္း  ဝါးစားလိုု႔ရတယ္။ လီရွင္းဆိုရင္  
ဒဏ္ရာအနာေတြထဲ ေလမ၀င္၊ ေလမခံဖို႔အတြက္ က်ဳိေသာက္၊ ေပါင္းေသာက္ၿပီး 
အသံုးျပဳပါတယ္။ လံုရန္ေဆးပင္ကိုေတာ့ အားေဆးအျဖစ္သံုးျပီး က်ဳိခ်က္ေသာက္သံုုး 
တယ္။ ေထာင္းစားၿပီးေတာ့လည္း သံုုးပါတယ္။

(ရြာသားတစ္ဦး၊ ထြန္းရွိန္ေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္)
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ရွားပါးေသာ ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ားအား ေငၚခ်မ္းချမစ္လဗြင္ျပင္တြင္ ေတြ႕ရပံု။ ဂရုခ်ိတ္(အေပၚပံု) 
ခ်င္းမူ (၀ဲဘက္ပံု)၊ လုံရန္ (ယာပံု)ႏွင့္ ငေရွာ႔စိတ္ (စာမ်က္ႏွာ ၂၇ ပါပုံ)
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ခ်ီေဖြၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ေနရာ (ခ်ီေဖြၿမိဳ႕မွ ၂၅ မိုင္ခန္႔အကြာ)

5? qnfa70yf{7d,mwGif owWKwGif;pGefåypftr+dufrsm;-zifh pkykHa7muf7Sdvm-cif;

ေမာ္လစ္ဒီနမ္ဟုုေခၚသည့္ သတၱဳတစ္မ်ဳိးကိုုလည္း ၂၀၀၅ ခုုႏွစ္ကတည္းက တရုုတ္နယ္စပ္ 
အနီးအဝိႈက္တြင္ တူးေဖာ္ျခင္း ေၾကာင့္ ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္မွာ ကံမေကာင္းစြာပင္ ညစ္ညမ္းခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္သည္။ အဆိုုပါ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုုပ္ငန္းကိုု ကုုမၺဏီႏွစ္ခုုျဖစ္ေသာ ဆန္းလင္း 
ကုုမၺဏီႏွင့္ ျမန္မာအထြဋ္အထိပ္ကုုမၺဏီတိုု႔သည္ ဖီေမာ္၏ ေတာင္ဘက္ ၂၀ ကီလိုုမီတာ 
အကြာအေဝးခန္႔ရွိေသာ မူဂူးေခ်ာင္း၏ အထက္ပိုုင္းတြင္ တူးေဖာ္ေနၾကသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ 
ျခင္းမွ ထြက္လာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုုိ ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ထဲသုုိ႔ စီးဝင္ေသာ မူဂူးေခ်ာင္းထဲသုုိ႔ 
စြန္႔ပစ္ၾကသည္။ သတၱဳစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျမစ္ေခ်ာင္းထဲသုုိ႔ ေရာက္ရိွသြားျခင္းသည္ ျမစ္ေခ်ာင္း 
မ်ားထဲမွ ငါးႏွင့္ ေရသတၱဝါမ်ား၏ ေလ်ာ့နည္းသြားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

“ဒီေဒသက လူေတြဟာ ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ကိုု ေဆးကုဖိုု႔အတြက္လည္း အသံုုးျပဳေလ့ရွိၾက 
တယ္။ ယားနာေရာဂါေတြကုုဖုုိ႔ဆုုိရင္ ေခ်ာင္းထဲမွာ ၁၅ မိနစ္ေလာက္စိမ္ေပးၿပီး သုုံးရက္ 
ဆက္တုုိက္စိမ္ေပးရင္ သက္သာသြားတယ္။ အခုုေတာ့ သတၱဳတူးလုုိ႔ ေခ်ာင္းေရေတြ 
ညစ္ညမ္းၿပီး ေခ်ာင္းထဲက သတၱဝါေတြလည္း အဲဒီအဆိပ္ေတြေၾကာင့္ မရိွၾကေတာ့ဘူး။” 

(ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ ခပ္ပါတ္ ေက်းရြာ၊ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္)

ေရကာတာမ်ားအားျဖင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း၏ ေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးကုုန္မည္ကိုု ရြာသူရြာသားမ်ား 
ေၾကာက္ရြံ႕စိုုးရိမ္ၾကသည္။ ခ်ီေဖြငယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ ေရကာတာ၏ အေတြ႕အၾကံဳ 
မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေရကာတာအတြင္းရွိ ဆည္ေရသည္ စီးဆင္းျခင္းမရွိေတာ့ျခင္းႏွင့္ 
အနံ႔အသက္ဆိုုးမ်ားထြက္ျခင္း၊ ထိုုထက္မက သတၱဳစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အဆိုုပါ 
ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ပိုုမိုုျဖစ္ေပၚလာမည္ကိုုလည္း ၎တိုု႔သိထားၾကသည္။ 



30

၂၀၀၆ ဇူလိုင္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ ၁၀ ခန္႔ အကြာတြင္ တည္ရွိေသာ 
က်ိန္ခရန္ ေရကာတာ မိုးတည္းထန္စြာ ရြာၿပီး ေနာက္ ၿပိဳပ်က္ခဲ့ေသာ အၾကြင္းအက်န္ပံု။ 
ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း ေၾကာင့္ လူ (၅) ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

6? obm0ab;tEW7m,f}uHKawGåEkdifacs wkd;vm-cif;/ a7umwmusKd;ayguf 

Ekdifacs7Sd-cif; 

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုုႏွစ္ ႏွစ္ခုုအတြင္း  ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ 
ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ေခ်ာင္း တေလွ်ာက္ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းတိုု႔ကိုု ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ 
တြင္ ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ထဲသိုု႔ စီးဝင္ေသာ ေခ်ာင္းတိုုင္းတြင္ ႐ုုတ္တရက္ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး 
ေခ်ာင္းေရမ်က္ႏွာျပင္မွာ ေပ ၅၀ ခန္႔အထိ ျမႇင့္တက္ကာ တံတားငယ္ေပါင္းမ်ားစြာကုုိ ပ်က္စီး 
ေစခ့ဲသည္။ အကယ္၍ ေရကာတာမ်ားကုုိ တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္ရိွေသာ္ အလြန္ေၾကာက္စရာ 
ေကာင္းေသာ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေရကာတာမ်ား ေပါက္ထြက္ၿပီး ေအာက္ပိုုင္းတြင္ရွိေနေသာ
သက္ရွိမ်ားကိုု ထိခိုုက္ေစႏိုုင္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကိုု ေဒသခံရြာသူ 
ရြာသားမ်ားက ေၾကာက္ရြံ႕စိုုးရိမ္ေနၾကသည္။

ေငၚ့ခ်မ္းခေဒသသည္ ေျမငလ်င္လႈပ္ေလ့ရွိသည့္ေဒသျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုုင္း ေျမငလ်င္ 
အေသးစား တစ္ႀကိမ္ (သုုိ႔)ႏွစ္ႀကိမ္လႈပ္ေလ့ရိွသည္။ ေဒသခံရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျမငလ်င္ 
ေၾကာင့္ ေရကာတာမ်ား က်ဳိးေပါက္ႏိုုင္ေခ်ရွိၿပီး ေရထုုတ္ျပြန္မ်ားက်ဳိးေပါက္ကာ ေအာက္ပိုုင္း 
ေဒသရွိ သက္ရွိေျမာက္မ်ားစြာအတြက္ ဒုုကၡျဖစ္ေစမည္ကိုုလည္း စိုုးရိမ္ေနၾကသည္။
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a7umwmrsm;ajumifh a-rivsiftEW7m,f-zpfEkdifacs 

wkd;yGm;vm-cif; 

ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုုအရ ေရဝပ္ဧရိယာအတြင္း ရွိေနေသာ 
ေရပမာဏ၏ အေလးခ်ိန္သည္ ေျမငလ်င္ကိုု ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ခလုုတ္တစ္ခုု 
ျဖစ္သည္ဟုု ဆိုုပါသည္။၅ ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္ကတည္းက ႏုုက်န္းျမစ္/သံလြင္ျမစ္ 
ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ အႀကီးစား ေရကာတာစီမံကိန္း ၁၃ 
ခုုကိုု တရုုတ္ အစိုုးရမွ ရပ္ဆိုုင္းခဲ့သည္။ ထိုုသိုု႔ ရပ္ဆိုုင္းလိုုက္ရျခင္း၏ အဓိက 
အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုုမွာ အဆိုုပါ ႏုုက်န္းျမစ္သည္ အဓိက ေျမငလ်င္ေၾကာ 
တေလွ်ာက္တြင္ စီးဆင္းေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေငၚ့ခ်မ္းခ 
ျမစ္ေပၚတြင္ ေဂၚလန္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ေနရာသည္ 
ႏုုျမစ္စီးဆင္းရာႏွင့္ ငလ်င္ေၾကာတည္ရွိရာမွ ကီလိုုမီတာ ၃၀ သာေဝးပါသည္။

7? a&$åa-ymif;vkyfom;rsm; tpkvkduft_yHKvkdufa7muf7Sdvm-cif;ESifh trsKd;orD;rsm; 

tay: tjurf;zuf-cif;rsm;rS -zpfay:vmaom vlr+a7;qkd;usKd;rsm; 

ေဒသခံရြာသူရြာသားအမ်ားစုသည္ မိမိတိုု႔ေဒသတြင္းသိုု႔ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ 
အတြက္ ျပင္ပမွေရာက္ရိွလာမည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္သားေျမာက္မ်ားစြာ ေရာက္ရိွလာၿပီး မူးယစ္ 
ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ အလႊဲသံုုးစားျပဳျခင္း၊ လူကုုန္ကူးျခင္း၊ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
အႏိုုင္က်င့္ခံရျခင္း (သိုု႔) တရားမွ်တမႈအတြက္ အကူအညီမရဘဲ တိုုက္ခိုုက္ေစာ္ကားခံရျခင္း 
မ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ လူမႈေရးဆိုုင္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ကိုု စိုးရိမ္သည့္ 
သေဘာထားမ်ားကိုု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“ ေရကာတာ စီမံကိန္းလာရင္ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး 
ျဖစ္လာမယ္။ တရုုတ္နယ္စပ္ တေလွ်ာက္မွာ ဘာ(လဝက)ဂိတ္မွမရွိဘူး။ ၿပီးေတာ့ 
လူကုုန္ကူးတာတိုု႔ ျဖစ္မွာပဲ။ ေဒသခံလူငယ္ေတြက မူးယစ္ေဆးဝါးေတြေၾကာင့္ 
ပ်က္စီးကုုန္မယ္။ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေတြကေတာ့ လိင္ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုုင္ရလိမ့္ 
မည္။ အရင္တုုန္းက သစ္ထုုတ္၊ သတၱဳတူးတဲ့ ကာလေတြမွာ အလားတူ ျပႆနာ 
မ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာပဲ။” 

(ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ ထြန္းရွိန္ေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္)

အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာလည္း မိမိတိုု႔၏ တစ္ကုိယ္ေရလံုုၿခံဳမႈအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာမည္ကိုု 
စိုုးရိမ္ၾကသည္။
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“ ကၽြန္မတိုု႔ အမ်ဳိးသမီးထုုေတြကေတာ့ တရုုတ္အလုုပ္သမားေတြ ဒီကိုုေရာက္လာရင္ 
သူတိုု႔ရဲ႕ မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ရမွာပဲ။ အလုုပ္သမားေတြထဲမွာ ေကာင္းတဲ့ 
လူေရာ မေကာင္းတဲ့လူေရာ ပါမွာပဲ။ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ေဘးကင္း စိတ္ခ်မႈနဲ႔ 
လံုုၿခံဳေရးကေတာ့ စိုုးရိမ္စရာတစ္ခုုအျဖစ္ စဥ္းစားရလိမ့္မယ္။” 

(ဆရာမတစ္ဦး၊ ထြန္းရွိန္ေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြ ၿမိဳ႕နယ္)

8? a'ocH-ynfolvlxktwGuf tusKd;r&Sd-cif; 

ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားသည္ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ ေရကာတာမ်ားမွ 
လည္ပတ္ထုုတ္လုုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားမ်ားေၾကာင့္ပိုုမိုုၿပီး အက်ဳိးရွိလာမည္မဟုုတ္ဟုု 
ေျပာၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းတိုု႔တြင္ ေဒသအသံုုးျပဳရန္အတြက္ လံုုေလာက္ 
ေသာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ မီးစက္မ်ားႏွင့္ ေနေရာင္ ျခည္သံုုး ဆိုုလာစနစ္မ်ားကိုုအ
သံုုးျပဳျခင္း(သိုု႔) ပိုုမိုုေစ်းသက္သာေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုု တရုုတ္ႏိုုင္ငံဘက္ျခမ္းမွ 
ဝယ္ယူအသံုုး ျပဳႏိုုင္သည္ ဟုုလည္းဆိုုၾကပါသည္။

“ထန္ဒုန္းေက်းရြာအုုပ္စုုထဲမွာ ရြာေလးရြာရွိၿပီး လူဦးေရ(၇၃၀)၊ အိမ္ေထာင္စုု(၁၁၆)စုု 
ရွိတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးကိုု တရုုတ္ျပည္ဘက္ျခမ္းကေန ဝယ္သံုုးလိုု႔ရတယ္။ တစ္ယူနစ္မွ ၅ ေဂ်ာ့ 
(၀.၁ ယြမ္)ပဲ က်တယ္။ တစ္လကိုု ယြမ္ ၃၀(၄.၃ အေမရိကန္ေဒၚလာ)ပဲ ကုုန္က်တယ္။” 
(ေက်းရြာလူႀကီးတစ္ဦး၊ ထန္ဒံုုးေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္) 
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ေငၚခ်မ္းခ ျမစ္ေႀကာင္းတေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာလူထုမ်ား ေရကာတာအစီအစဥ္အား ဆန္႔က်င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပံု

a7umwmrsm;udk qefåusifonfh vlxkpnf;&kH;v+yf7Sm;r+rsm;

အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္အစီအစဥ္တြင္ ဆုုိခ့ဲပါ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္ေနေသးသည္ကုုိ 
ေဒသခံမ်ားက ေကာင္းစြာ အျမင္ပြင့္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ေရကာတာ ေဆာက္လုုပ္ 
ျခင္းကုုိ ဆန္႔က်င္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုုိ စည္း႐ုုံး လုုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုုံးျဖတ္ခ့ဲၾကသည္။

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႕တြင္ ခ်ီေဖြႏွင့္ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ 
ေခါင္းေဆာင္ (၄၅) ဦးတုုိ႔သည္ ေငၚ့ခ်မ္းခေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆုုံႏွင့္ 
အထက္ပုုိင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအားလုုံး ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္ 
ထံသုုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ကုုိ ကုုိယ္တုုိင္လက္မွတ္ေရးထုုိးၿပီး ေပးပုုိ႔ခ့ဲၾကသည္။ အဆုုိပါ 
အိတ္ဖြင့္ေပးစာကုုိ ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳ လ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
စြမ္းအင္ဆုုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီး ထံသုုိ႔လည္း မိတၱဴေပးပုုိ႔ခ့ဲၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း 
အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ တစ္စုုံတစ္ရာကုုိ ၎တုုိ႔ ျပန္လည္မရရိွခ့ဲၾကေခ်။

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ မတ္လ (၁၄) ရက္၊ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ 
တြင္ ခ်ီေဖြႏွင့္ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံရြာသူရြာသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္တုုိ႔သည္ ထြန္းရိွန္ေက်း
ရြာေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ကမ္းနေဘးရိွလယ္ကြင္းတြင္ စုုရုုံးၿပီး ေငၚ့ခ်မ္းခေဒသႏွင့္ ေမချမစ္ေပၚတြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ 
ဆန္႔က်င္သည့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ပြတဲစ္ရပ္ကုုိ က်င္းပခ့ဲၾကသည္။ ေရကာတာတည္ 
ေဆာက္ျခင္းကုုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ပုုိစတာမ်ား ကုုိ ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ရိွ ေက်းရြာ 
မ်ားတြင္လည္း တပ္ဆင္ခ်ိတ္ဆြခ့ဲဲၾကသည္။ 
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ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚရွိ 
မူလ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
ေရကာတာ စီမံကိန္း 
(ေျမပံု KDNG၊ ၂၀၀၇)

_cdrf;a-cmufr+rsm; qufvuf7SdaeqJ 

{7m0wD. a7umwmrsm;

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ္ 
ဌာနမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ တင္ျပခ့ဲသည့္ အခ်က္အလက္အရ ဧရာဝတီ 
ျမစ္ဖ်ားေဒသရိွ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေပၚတြင္ CPI မွ တည္ေဆာက္မည့္ ဧရာမ 
ေရကာတာႀကီး (၇) ခုမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံအစုိးရ၏ စြမ္းအင္တုိးခ်ဲ႕ျခင္း အစီအစဥ္တြင္ 
ဆက္လက္ က်န္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုုိ ဆုုိင္းင့ံခ့ဲေသာ္လည္း ဖ်က္သိမ္းသည့္ 
အဆင့္ မရိွေသးပါ။ ေဒသခံလူဦးေရ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ေနရပ္ေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနရာခ်ထားျခင္းခံရၿပီး မူရင္းေနရာသုုိ႔ ျပန္ရန္ တားျမစ္ခံထားရဆဲ ျဖစ္သည္။ 
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ေငၚ့ခ်မ္းခ ျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ 
ေရကာတာ မလိုလားေၾကာင္း ပိုစတာ

ed*kH;ESifh t}uH-yKcsuffrsm; 

ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ တည္ေဆာက္ရန္ 
လ်ာထားသည့္ ေရကာတာေလးခုုသည္ ျမစ္ဝွမ္း 
တေလွ်ာက္ေနထုုိင္ လုုပ္ကုုိင္စားေသာက္ၾကသည့္ 
ေဒသခံေက်းရြာမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ 
စုိးရိမ္စရာႀကီးမားၿပီး နဂုုိမူလအတုုိင္း ျပန္လည္မျဖစ္ႏုုိင္ 
သည့္ အက်ဳိးဆက္ ဆုုိးက်ဳိးမ်ားကုုိ ႀကံဳေတြ႕ခံစား 
ေစလိမ့္မည္။ ေငါ့ခ်န္းချမစ္၏ ထူးျခားသည့္ သဘာဝ 
ပတ္၀န္းက်င္ ေဂဟစနစ္တြင္ အေျခတည္ၿပီး မိမိတုိ႔၏ 
ဘဝအသက္ရွင္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အလွတရား၊ အထိန္း 
အမွတ္ကုိ ေမြးျမဴတည္ ေဆာက္လာခ့ဲၾကေသာ ဌာေနတုုိင္းရင္းသား ေဒသခံလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ 
ဘဝရွင္သန္မႈသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ကေမာက္ကမျဖစ္ကာ ဖ်က္ဆီးခံရ ဖြယ္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ မရိွ 
သည့္အျပင္ ၎တုိ႔၏ စုိးရိမ္မႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းလည္း မရိွသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။

ကခ်င္လူမႈဖြ႕ံၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြ႕ဲ (Kachin Development Networking Group) မွ 
ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္ အစုုိးရအား ေအာက္ပါအတုုိင္း ေတာင္းဆုုိအပ္ပါသည္။

• ထိခုုိက္ခံစားရမည့္ ေဒသခံတုုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုု၏ စိတ္ဆႏၵမ်ားကုုိ ေလးစားၿပီး 
ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စ
စ္စီမံကိန္းအားလုုံးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ အျခားေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္မ
ည့္စီမံကိန္းအားလုံးကုုိ ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္သိမ္းေပးရန္

• လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတင္ပုုိ႔မႈကုုိသာ ဦးစားေပးထားၿပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံတုုိင္းရင္းသားေဒသအမ်ား
စုုကုုိ ေနာင္မ်ဳိးဆက္ မ်ားထိတုုိင္ေအာင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈကုုိမေပးစြမ္းႏုုိင္သည့္ 
လက္ရိွဗဟုုိဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စြမ္းအင္ပင္မအစီအ စဥ္ကုုိ ပယ္ဖ်က္စြန္႔ပစ္ရန္ 
ေတာင္းဆုုိအပ္ပါသည္။ 

• ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း တုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းသည့္ 
အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုု အျဖစ္ ေနာင္လာမည့္ စြမ္းအင္ဆုုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဗဟုုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဖက္ဒရယ္ဆန္ဆန္ အာဏာခြေဲဝယူသည့္ပုုံစံမ်ဳိး ျဖစ္သင့္သည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ပထမဦးဆုုံး ဦးစားေပးၿပီး တုုိင္းရင္းသားေဒသတြင္း 
စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအတြက္ တုုိးျမႇင့္ေစေသာ သက္ဆုုိင္ရာျပည္နယ္တစ္ခုုခ်င္းအလုုိက္ စြမ္းအင္ 
ဆုုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကုုိ ေရးဆြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ေစရန္ ေတာင္းဆုိ အပ္ပါသည္။ 

• လက္ရိွတည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွေသာ စြမ္းအင္ဆုုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွ 
ထြက္ရိွလာေသာ စြမ္းအင္မ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ 
အမွန္တကယ္ အက်ဳိးျပဳျခင္းရိွမရိွကုုိ ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္သည္။
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၁။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ရွိၿပီးသား၊ လက္ရွိတည္ေဆာက္ေနေသာႏွင့္ တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေသာ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကန္းမ်ား။ 

၂။  YEIG မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖီေမာ္၏ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ တင္ျပဖလွယ္ေပးခဲ့သည့္ တာတမံ အျမင့္/
အလ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မီ မီကာ၀ပ္ ပမာဏ။ KDNG ၏  စစ္တမ္းသတင္းအခ်က္အလက္အရ ထိခုိက္မႈမ်ား 
ခံရမည့္ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ လူဦးေရ အေရအတြက္။

၃။ YEIG မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖီေမာ္၏ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ တင္ျပဖလွယ္ေပးခဲ့သည့္ တရား၀င္ 
သေဘာတူညီခ်က္၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္

၄။ Eleven Media မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ ေရးသားထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္း http://
news-eleven.com/local/37941 

၅။ Silenced Rivers: The Ecology and Politics of  Large Dams, Patrick McCully, Zed Books, 
 London, 1996.
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