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“ေၿမယာ လုယက္သိမ္းယူမႈမ်ားအားၿဖင့္
ၿပည္သူ႕ဘ၀မ်ားကို ဖ်က္ဆီးၾကၿခင္း”
ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

ဒို႔ေၿမကြန္ရက္မွ ေရးသားထုတ္ေ၀သည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။
ေရွ့မ်က္ႏွာဖံုး။ 		
။ ဒို႔ေၿမကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေဒသခံရြာသားမွ ထား၀ယ္ ၿမိဳ႔ၿပစီမံကိန္းအတြက္
ထား၀ယ္ၿမိဳ႔၊ ကမ္းနားလမ္းေဘး၊အစိုးရမွ သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေဒသခံမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးလယ္ေၿမမ်ားအား
မွတ္တမ္းတင္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ေန႔စြဲ- ၂၂ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅

				

ဤစာအုပ္သည္ ေရာင္းရန္ မဟုတ္ပါ။
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အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
•
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ေျမသိမ္းျခင္း ျပႆနာသည္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႕လာၿပီး ကာလတာရွည္စြာ
တည္ရွိလ်က္ရွိသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ (ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း (ေတာင္
ႏွင့္ေျမာက္) ျပည္နယ္ ေျခာက္ခု ႏွင့္ (ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြးႏွင့္ တနသၤာရီ) တုိင္းေဒသႀကီး
ေျခာက္ခု တြင္ တည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၂ ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ဦးခ်င္းေၿဖဆိုသူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ထံမွ ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္
ေလးပံု သံုးပံု မွာ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ၂၀၁၀ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္လည္း
ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကိစၥအားလံုးမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိၿပီး မည္သည့္သိမ္းယူၿခင္း ကိစၥရပ္တစ္ခုမွ
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ တရားမွ်တစြာၿဖင့္ ေၿဖရွင္းေပးၿပီး ၿပီးဆံုးသြားၿခင္း မရွိေသးေပ ။ လယ္ယာေျမျပႆနာသည္
စုပံုျဖစ္ပြားေနၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် က်ယ္ျပန္႔လာလ်က္ရွိသည္။
•
ေျမသိမ္းမႈ ပံုစံ အမ်ိဳးအမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားအတြင္း မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မူလ ေၿမပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ားမွာ ၎တို႔၏ ေျမေပၚမွ လံုးဝ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ ကိစၥရပ္
မ်ားတြင္မူ ၎တို႔၏ ေျမယာမ်ား သိမ္းခံရေသာ္လည္း ေျမသိမ္းသူမ်ားအား ငွါးရမ္းခ (သို႔) သီးစားခ ေပးျခင္းျဖင့္
ထိုေျမမ်ားေပၚတြင္ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ ရၾကသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ ေျမကို ပိုင္ဆိုင္ခ်ဳပ္ထိန္းခြင့္ ဆံုးရံႈးခဲ့ၾကၿပီး
ေျမသိမ္းသူအား ထိုေျမကို အသံုးျပဳပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေပးလုိက္ရသည္။) ေျမသိမ္းမႈ အခ်ိန္ကာလမ်ားမွာ ျခားနားလ်က္ရွိသကဲ့သို႔
အခက္အခဲ မ်ိဳးစံုကိုလည္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ ယူေဆာင္လာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း ျဖစ္ပြား
ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေျမသိမ္းျခင္းပံုစံမ်ားကိုမူ လိမ္လည္လွည့္စားမႈမ်ားႏွင့္ ျဖည္းညွင္းစြာ ေဖာ္ေဆာင္သြားၾကသည္။
•
ေမးခြန္း ေျဖဆိုသူ အမ်ားစု (၇၆.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း)မွာ ၎တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေျမယာ ဧက ၁၀ အထိ ဆံုးရံႈးၾကရသည္။
အမ်ားစု၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တို႔ ေျမယာမ်ား သိမ္းယူျခင္း မခံခဲ့ရစဥ္အခါက မိမိတို႔ မိသားစု၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
(စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အေမြမ်ား) အတြက္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ
ႀကီးမားသည့္ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနၾကရသည္။
•
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ကာလမ်ားျဖစ္ေစ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားျဖစ္ေစ ဒို႔ေျမ ကြန္ရက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား
အတြက္မူ
တရားဝင္
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊
လုပ္ပိုင္ခြင့္
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား
ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း ေျမသိမ္းမႈအား ခုခံတားဆီးႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ၿခင္း မရွိသည္ကို
ေဖာ္ျပေနသည္။ ေမးခြန္း ေျဖၾကားသူ ေၿမယာဆံုးရံႈးခဲ့သည့္ ၁၁၂၉ ဦး (၄၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တို႔၏
ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခံရစဥ္က တရားဝင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး၊ ၁၀၅၈ ဦး
(၃၉.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) မွာမူ ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိေခ်။ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ မပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွာ
အေရအတြက္ အတူတူနီးပါးပင္ ျဖစ္သည္။
•
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ကာလမ်ားျဖစ္ေစ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားျဖစ္ေစ ဒို႔ေျမကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအား လံုးဝ လိုက္နာျခင္းမရွိသည္
ကိုေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ ခံစားရမႈမ်ားကို ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အရ ေျမသိမ္းမႈ မတိုင္မီကာလ၊ သိမ္းဆည္းစဥ္ ကာလ၊ ႏွင့္ သိမ္းယူၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလတြင္
ျဖစ္သင့္သည့္ အေၿခခံစံႏႈန္းမ်ားၿဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ထိုစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားမွာ လံုးဝ လ်စ္လ်ဴရႈ ခံထားရေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။

•
ေျမသိမ္းမႈ ကိစၥရပ္ တစ္ဝက္နီးပါးတြင္ စစ္တပ္တစ္ခုတည္းမွ တိုက္ရိုက္ ပါဝင္သိမ္းယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခား
ေျမသိမ္းသူမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ား၊ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ရံုးမ်ား၊ ေဒသတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

3

ဒို႔ေျမကြန္ရက္

•
ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ျပင္းထန္ၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသး သည္။
ထိုသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားမွာ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိႈက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားေနၾကရသည္။
ထိုသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ
အေျခအေနတစ္ရပ္
(ဥပမာအားျဖင့္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း)
သို႔မဟုတ္
အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု သာ (ဥပမာအားျဖင့္ ေျမသိမ္းခံရစဥ္ကာလ) သို႔မဟုတ္ ေနရာေဒသတစ္ခု (ဥပမာ သိမ္းဆည္းခံ
ေျမေနရာ) သို႔မဟုတ္ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူလယ္သမားတစ္ရပ္အတြက္သာ မဟုတ္ေပ။ ထိုသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္
တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိုပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိခိုက္ ေစလ်က္ရွိၿပီး မ်ားစြာေသာ
ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ားတြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုပါ ထိခိုက္ေစလ်က္ ေျမသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္
ဘဝအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုပါ ကြယ္ေပ်ာက္ေစခဲ့သည္။
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စကားဦး
ေၿမဟာ
ဘိုးဘြားဘီဘင္တို႕
လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့တဲ႕အေမြ၊
ေနာင္မ်ိဳးဆက္တို႕အတြက္
သယ္ေဆာင္တဲ႕အရင္းအႏီွး ၊ ေငြေၾကးစီးပြားစနစ္နဲ႕ တန္ဖိုးမျဖတ္အပ္တဲ႕ အမ်ားဆိုင္ ျဖစ္တယ္။

အဓိပၸါယ္မ်ားစြာ

လူသားမ်ားနဲ႕ ဇိီဝ ရုကၡ ပတ္ဝန္းက်င္ မိသားစုတို႕ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္တို႕ေပါက္ဖြားထိ္န္းသိမ္းရာ မီွခိုေနထိုင္ရာေနရာ၊
ရိကၡာထုတ္လုပ္ရာ၊ ေလ့လာသင္ယူရာ၊ လံုျခံဳမႈအတြက္ခိုလံွဳရာ၊ လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳတို႕ရွင္သန္ရာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာ
အမ်ားဆိုင္ျဖစ္တယ္။
လူနဲ႕သူ႕ဝန္းက်င္တို႕ အားလံုးရဲ႕ သမိုင္းျဖစ္တယ္။
လူသားတဦးခ်င္း၊ အိမ္ေထာင္တစုခ်င္း၊ ရပ္ရြာတခုခ်င္း နဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ျဖစ္တယ္။
ယံုၾကည္မႈေရးရာ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ ျဖစ္တယ္။
ဘိုးဘြားဘီဘင္တုိ႕ရဲ႕ သမိုင္းကို သယ္ေဆာင္တဲ႕ သခ်ိဳင္းေျမျဖစ္တယ္။
ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕
ဥပေဒ နည္းလမ္းေတြတီထြင္ျပီး ေျမယာကို သိမ္းယူဖို႕ ၾကိဳးပမ္းျခင္းဟာ လူသားမ်ားနဲ႕ ဇိီဝ ရုကၡ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားရဲ႕
ျငိမ္းခ်မ္းလံုျခံဳတဲ႕ ေဂဟစနစ္ကို ပ်က္စီးေစတယ္ဆိုတာ ဒီအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပေနပါတယ္။
အခုအစီရင္ခံစာဟာ ေျမရဲ႕ အျခားတန္ဖိုးမ်ားကို မစဥး္စားဘဲ ေရာင္းကုန္အျဖစ္ အျမတ္အစြန္းကိုသာၾကည့္တဲ႕
စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားရဲ႕ သက္ေရာက္မွဳကို ေျမယာဆံုးရွဳံးသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေျမသည္ ေရာင္းကုန္မဟုတ္ပါ။
										

ေဒါက္တာ ေက်ာ္သူ (ေပါင္းကူး)

ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ အတြက္ အေရးအၾကီးဆံုးလို႔ ဆိုႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြထဲမွာ ေျမ၊ ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ ကိစၥေတြ ပါပါတယ္။ သဘာ၀သယံဇာတလို႔ေျပာလိုက္ရင္ ဒီအေရးအရာ သံုးခုစလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္
ဆိုတာကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေတြအေပၚ ဒီေရးရာေတြရဲ႕ ေကာင္းေမြဆိုးေမြေတြက်န္ရစ္ခဲ့မွာပါပဲ။
ေျမယာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္သူ႔ဘ၀လံုျခံဳမႈကို မစဥ္းစားရင္ ေျမသယံဇာတေတြဟာ ေငြအမ်ားဆံုးေပး၀ယ္ႏိုင္တဲ့ ေလလံ
ေအာင္သူေတြရဲ႕ လက္ထဲကိုခ်ည္းပဲေရာက္သြားမွာပါ။ ရပ္ရြာေဒသခံေတြဟာ တရားသျဖင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္
တရားရုံးကို သြားၿပီး တရားေရးအဆံုးအျဖတ္ကို မခံယူႏုိင္ခင္မွာဘဲ ဒီ သယံဇာတေတြဟာ ေငြပိုေပးႏုိင္သူေတြရဲ႕ လက္ထဲ
မွာ
ေမႊေႏွာက္တူးေဖာ္
ခံဘ၀ကိုက်ေရာက္ၿပီး
ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကမွာပါ။
မ်ားစြာေသာ
သယံဇာတေတြဟာ
လည္းတိုင္းရင္းသားေတြေနထိုင္ရာ ေဒသေတြမွာရွိၾကၿပီး ဒီေဒသေတြဟာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြၾကာရွည္ၾကာမ်ားျဖ
စ္ေပၚေနခဲ့တဲ့ေနရာေတြလည္းျဖစ္ၾကပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ့ပါးလာတဲ့ ေဒသေတြမွာဆိုရင္လည္း
ေျမသိမ္းမႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီးမႈေတြ မ်ားသထက္ မ်ားလာေနပါတယ္။
ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြေၾကာင့္ပဲ နယ္စပ္ေဒသမွာေနထိုင္တဲ့ ေဒသခံေတြနဲ႔ ျပည္မက အုပ္စုိးသူ အီလစ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားက
အၾကိတ္အခဲေတြဟာ မေျပႏုိင္ဘဲ ရွိေနၾကတုန္းပါပဲ။ ဒီအေျခအေနက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလွမ္းေ၀းေစပါေတာ့တယ္။
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ျပည္သူ႔ဘ၀ေလ့လာခ်က္ေတြဘာ့ေၾကာင့္လိုအပ္ေနတာလဲ
ႏိုင္ငံရဲ႕
အေရးအရာေတြကို
စီမခန္႔ခြဲၾကတဲ့အခါ
စိတ္ေစတနာေကာင္းအျပင္ဘယ္လိုပိုေကာင္းေအာင္
လုပ္ၾကမလဲဆိုတဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြလည္းလိုအပ္တာကိုး။ အေတြးအျမင္ေကာင္းေတြ၊ နည္းလမ္းေကာင္းေတြ
ရလာဖို႔ဆိုတာကလည္း ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနကို စူးစမ္းဆင္ျခင္ ေဆြးေႏြးၾကမွျဖစ္ႏုိင္တာကိုး။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း
လက္ရွိအေျခအေနေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ၊ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈေတြဆီကို ဦးတည္ေစမယ့္ေဖာ္ထုတ္
ခ်က္ေတြလိုအပ္ေနတာေပါ့။
ျပည္သူေတြ၊ ျပည္သူ႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္ကေန တတ္ႏိုင္သေလာက္စုစည္းတင္ျပခဲ့ၿပီ။ လိုအပ္ေနတဲ့
အေျပာင္းအလဲေတြ တကယ္ျဖစ္လာေအာင္ဘာေတြမ်ားဆက္လုပ္ၾကရမလဲ။ေလ့လာခ်က္ေတြကို
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးလာေအာင္ ဘာေတြမ်ားလုပ္ၾကရမွာပါလိမ့္။
(၁) ဂရုျပဳ ေဆြးေႏြးလာေအာင္
အလႊာအသီးသီး၊ ေနာက္ခံအသီးသီးကလူေတြဆီေရာက္ဖို႔ လိုအပ္သလို
ထုတ္ပိုးျပင္ဆင္တာမ်ိဳး လိုအပ္တတ္ပါတယ္။အႏုပညာအားျဖင့္ စိတ္ကူးဥာဏ္အားျဖင့္ တင္ျပတာမ်ိဳးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
(၂) ေျမယာကိစၥ၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ကိစၥ၊ ပညာရည္ျမင့္တက္ဖို႔ ကိစၥ၊လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အားရွိဖို႔ ကိစၥ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔
ေနေပ်ာ္တဲ့ဘ၀ေတြျဖစ္ဖို႔ကိစၥ စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းအရာေတြအားလံုးဟာဆက္စပ္ေနတာကိုး။ ခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္ေနမႈကို
ျပႏုိင္မွက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္လာၿပီး ခရီးေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။
(၃)
ဘယ္ေလာက္အေရးၾကီးတဲ့ကိစၥုျဖစ္ျဖစ္
တစ္ၾကိမ္တည္းနဲ႔ေတာ့လူအမ်ားစိတ္ထဲမေရာက္ႏုိင္ပဲကိုး။
အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳး၊
ေန႔ရက္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ပံုသဏၭာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ထပ္ေက်ာ့ေျပာဆိုေနၾကရမွာပဲတဲ့။ျပည္သူ႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္ကေတာ့
ဟုတ္ပါၿပီ၊
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ၊မူ၀ါဒေရးဆြဲသူေတြဘက္ကေရာ
ဘယ္လိုစဥ္းစားၾကရမွာလဲ။
ျပည္သူ႔ဘ၀ကို
မထင္ဟပ္တဲ့မူ၀ါဒေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈနဲ႔ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနတဲ့မိမိတို႔ရဲ႕ တရား၀င္မႈ(စီမံ
ပိုင္ခြင့္) ကိုထိခိုက္ေစမွာပဲလို႔ဆင္ျခင္ၾကရမွာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ျပည္သူ႔ဘ၀အေရးေလ့လာခ်က္ေတြနဲ႔
ကင္းကြာလို႔ မျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့။
															
												
ေမာင္ျမင့္ေဇာ္
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အစီရင္ခံစာတြင္း အစဥ္လိုက္ေဖာ္ၿပထားေသာ ၿဖစ္စဥ္မ်ား၊ ပံုမ်ား ႏွင့္ ဇယားမ်ား စာရင္း
အပိုင္း ၃
ပံု (၁)။ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးအလိုက္ စစ္တမ္းေမးခြန္းေျဖၾကားသူ အေရအတြက္
အပိုင္း ၄
ပံု ၂။ သုေတသနျပဳထားေသာ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေၿဖဆိုသူဦးေရ ပမာဏ
အပိုင္း ၅
အပိိုင္း ၅.၁
ျဖစ္စဥ္ ၁ ။ ျမန္မာ ဂိုးလ္စတား ကုမၸဏီ
ျဖစ္စဥ္ ၂။ နမ့္ေတာင္း ေက်းရြာ၊ ပန္ဆိုင္း (ၾကဳကုတ္) ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)။
အပိိုင္း ၅.၂
ဇယား ၁။ ေၿဖဆိုသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ အလိုက္ သိမ္းဆည္းခံရေသာ စုစုေပါင္း ေျမယာ ပမာဏ
ဇယား ၂။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း တစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ တစ္ဦးခ်င္း ေျမယာ အသိမ္းခံရသည့္ ပမာဏ
ဇယား ၃။ ေၿဖဆိုသူ တစ္ဦးခ်င္း ႏွစ္အလိုက္ ေျမယာသိမ္းခံရမႈမ်ား
ပံု-၃။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဆင့္ပြားႏႈန္း တက္လာမႈအား တင္ၿပထားသည့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ား
ဇယား ၄။ ႏွစ္အလိုက္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေၿဖဆိုသူ တစ္ဦးခ်င္း၏ ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ား
ျဖစ္စဥ္ ၃။ ေဒါဆိုေရွ႔ ေက်းရြာ ဒီေမာဆို ျမိဳ႕နယ္၊ ကယားျပည္နယ္
အပိုင္း ၅.၃
ဇယား ၅။ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အသိမ္းခံရေသာ ေျမယာ ႏွင့္ အသံုးခ်လုပ္ပိုင္ခြင့္
ဇယား ၆။ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အလိုက္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အသိမ္းခံရေသာ ေျမယာ ႏွင့္ အသံုးခ်လုပ္ပိုင္ခြင့္
ဇယား ၇။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အလိုက္ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ
ပံု ၄။ ေျဖဆိုသူ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ
အပိုင္း ၅.၄
ၿဖစ္စဥ္ ၄။ ေျမသိမ္းမႈ မစတင္မီ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ပံု ၅ ။ ေျမသိမ္းျခင္း မျပဳလုပ္မီ ေျမသိမ္းခံရေတာ့မည္ဆိုသည္ကို ေျဖဆိုသူအား ၾကိဳတင္ အသိေပးခဲ့ပါသလား။
ၿဖစ္စဥ္ ၅။ ထားဝယ္ ျမိဳ႕ျပ စီမံကိန္း ၊ထားဝယ္ ျမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း။
ျဖစ္စဥ္ ၆။ မုန္း ေရအားလ်ပ္စစ္ ဆည္၊ ေစတုတၱရာ ျမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္း။
ပံု - ၆။ ေျမသိမ္းျခင္း မျပဳလုပ္မွီ ေျမသိမ္းရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ၾကိဳတင္ေျပာၾကားခဲ့ပါသလား။
ပံု - ၇ ေျမသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဥပေဒ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ျဖစ္ခဲ့ပါသလား။
ၿဖစ္စဥ္ ၇။ ခ်င္း ခရစ္ယာန္ သာသနာပိုင္ သခၤ်ဳိင္းေၿမ အား သိမ္းယူျခင္း
ၿဖစ္စဥ္ ၈။ ေျမသိမ္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ၿဖစ္စဥ္ ၉။ ေျမသိမ္းျပီးေနာက္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ပံု - ၈ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိခဲ့သည္ဟု ေျဖဆိုသူ အေရအတြက္
အပိုင္း ၅.၅
ဇယား ၈။ ေမးခြန္းေျဖဆိုသူမ်ားအရ ၎တို႔၏ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိသနည္း။
ပံု ၉။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ား အရ ၎တို႔၏ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိသနည္း။
အပိုင္း ၅.၆
ဇယား (၉)။ ။ ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ လယ္ယာဆက္လက္လုပ္ကုိင္ႏိုင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ နစ္နာမႈ
ၿဖစ္စဥ္ ၁၀။ မန္ေနာင္ ႏွင့္ မန္တံုေက်းရြာ၊ အင္မိန္း ဟိုက်န္႔ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း။
အပိုင္း ၅.၇
ၿဖစ္စဥ္ ၁၁။ ကခ်င္ၿပည္နယ္ ယုဇန ကုမၸဏီမွ ေျမသိမ္းျခင္း
ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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၁။ နိဒါန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ႏိုင္ငံေရး
ေျပာင္းလဲျခင္းသည္
မ်ားစြာေသာ
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ထိုအထဲမွ ဂတိကဝတ္ျပဳထားေသာ က႑တစ္ခုမွာ လူတိုင္း
၎တို႔၏ ဘဝမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အဓိပၸါယ္ၿပည့္၀စြာ ပါဝင္မႈရွိၿခင္း
ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရး ၿဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္
အစဥ္အလာအရ ဖယ္က်ဥ္ျခင္း ခံရၾကသည့္ အလႊာအသီးသီး
မွ အဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသခံ လူထုအတြက္ပါ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ဖြင့္ေပးျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ထိုအထဲတြင္ ယခင္ကသာမက
ယခုအခ်ိန္တြင္ပါ
ခံစားေနၾကရေသာ
မမွ်တမႈမ်ားကို
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အထူးအေလးထားရမည့္ အဆင့္မ်ား
လည္းပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္ ဤအရာသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ရန္အတြက္ အေရးပါေသာ တြန္းအား တစ္ရပ္ျဖစ္
သည္။ အဓိပၸါယ္ၿပည့္၀သည့္ ပါဝင္မႈမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊
တာဝန္ခံမႈမ်ားသည္
လူသားတိုင္းႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ
အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား ၿဖစ္ၿပီး အာဏာႏွင့္ ေငြေၾကး
ၾကြယ္ဝသူမ်ားအတြက္ အထူး အခြင့္အေရး မဟုတ္ပါ။
ေျမယာႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး
မ်ားအား လက္ခံရရွိမႈ လြန္စြာနည္းပါးသည္။ ယေန႔ မ်က္
ေမွာက္ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာ၊ ေရ အရင္းအၿမစ္၊
ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ကမ္းရိုးတမ္းေဒသရွိ သစ္ေတာမ်ား၊
ငါးေမြးကန္မ်ား၊ ေရနံ၊ ေလာင္စာဆီ ႏွင့္ ေျမေအာက္၊
သမုဒၵရာ ေအာက္တြင္ရွိေသာ သယံဇာတမ်ားအား အသံုး
ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူအဆမ်ား ဆက္လက္၍
နက္နက္နဲနဲ ကြဲျပားေနၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားမွာ ဤသယံဇာတမ်ားအား မည္သူ
ပိုင္ဆိုင္သည္ကို လည္းေကာင္း မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳၿခင္းအား
လက္ခံႏိုင္သည္ လက္မခံႏိုင္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူ
အဆမ်ား အလြန္ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ ဤသဘာဝ သယံ
ဇာတမ်ားအား
မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္
မည္သူက
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္ သာမက ေနာင္အနာဂတ္တြင္ မည္သို႕
အသံုးၿပဳမည္
မည္သူမွအက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိမည္
စသည့္
ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္လည္း အလႊာအသီးသီးမွ လူမ်ား
အတြက္ႀကီးမားသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ရွိေန
သည္။
ဤအခက္အခဲသည္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။
အနာဂတ္အား ႀကိဳတင္ေတြးစရာတြင္ ေျမ၊ ေရ၊ အင္းအိုင္
ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ မပါမျဖစ္
အေရးႀကီးသည့္အရာျဖစ္သည္။ အျခား ေၿမ ႏွင့္ ဆက္စပ္
လ်က္ရွိသည့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား ဥပမာ-သစ္ေတာ
မ်ားႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား အားလည္း တစ္ခါတစ္ရံ ရယူ
ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေျမအား
ပိုင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္

အရာျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျမအား ထိန္းခ်ဳပ္ ပိုင္ဆိုင္ထား
ျခင္းသည္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္
၎တို႔၏ လူမႈဘဝ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံအားျဖင့္
အဓိကက်သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာ အရင္းခံမွာ
တိုင္းျပည္၏
ပံုေဖာ္ထားေသာ
အနာဂတ္တစ္ခုအား
လူအားလံုးမွ သေဘာတူညီစြာႏွင့္ လက္ခံႏိုင္မႈ မရွိျခင္း
ပင္ျဖစ္သည္။ အဓိက ျပႆနာမွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး
ေျမႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားအား မည္သူမွ မည္သည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္
သူမွာအဘယ္သူနည္းဟူသည့္
ေမးခြန္းျဖစ္သည္။
ဤ
ေမးခြန္း၏ အေျဖသည္ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။
မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ လူအမ်ားစုသည္ ေျမသိမ္း
ယူမႈမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္မွာ အင္မတန္
ေကာင္းသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္၊
လူမ်ိဳး
သတ္မွတ္ခ်က္၊
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ရာတြင္ ထိုေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ၿပီး မွီခိုလုပ္ကိုင္
ေနလ်က္ရွိေသာ ထိုေျမႏွင့္ တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္သည့္
ေဒသခံ ရြာသူ ရြာသားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု၏
အသံမ်ားအား အထူးတလည္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
မရွိေသးသကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ခံစားရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
ဘ၀မ်ားႏွင့္ အၿခား ဘဝတူမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ဦး၏
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အသံုးခ်ခံ တန္ဆာပလာမ်ားကဲ့သို႔
ဆက္လက္ ဆက္ဆံၿခင္းခံေနရသည္။
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
“ဒို႔ေျမကြန္ရက္”၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေတြ႔ႀကံဳခံစားခဲ့ရမႈမ်ား
ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ ဆက္လက္၍
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္နယ္ ၆ ခု
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၂ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာေပါင္း
၃၂၉ ရြာမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား
ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေဒသခံ ရြာသား၂၆၅၇ ဦး၏ အေတြ႔
အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေျမယာသိမ္း
ဆည္းျခင္းသည္ ေနရာေဒသ တစ္ခု ႏွစ္ခုတြင္သာ ျဖစ္ေန
ျခင္းမဟုတ္ပဲ တိုင္းျပည္ တစ္ခုလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္
ရွိေၾကာင္းကို အတည္ျပဳလ်က္ရွိသည္။
ဤအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “အေပၚ
ယံေၾကာ” မွ်သာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစီရင္
ခံစာတြင္ ပါဝင္ ေျဖၾကားထားသူ အမ်ားစုသည္ ေျမသိမ္းမႈ
ေၾကာင့္ အျခား ခံစားေနရသူမ်ားကိုပါ သိရွိၾကေသာ္လည္း
ေငြေၾကးႏွင့္ အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္းက ဤအစီရင္ခံ
စာတြင္ ထိုကိစၥအားလံုးကို ေလ့လာ ထည့္သြင္း ေရးသားရန္

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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အတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္
ဤအစီရင္ခံစာမွ ယခင္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေျမသိမ္းမႈမ်ား
သည္ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ က်ြႏု္ပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ား
အား မည္ကဲ့သို႔ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္၊
အနာဂတ္အားလည္း မည္ကဲ့သို႔ ထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ား
ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကိုလည္း အတည္ျပဳ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။
မိမိေျမေပၚမွ ယခင္က ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသူမ်ားအပါ
အဝင္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ
ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားသည္
ထိုေျမေပၚတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ရရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္
ေသာ အနာဂတ္သစ္တစ္ရပ္ ရရွိရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြ
ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ အင္မတန္ နက္နဲလွၿပီး
ရွင္သန္ေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အျခား
သူတစ္ဦး၏ အက်ိဳးအျမတ္ အတြက္ ဖိအားေပးခံရ၍
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေျမေပၚက ဖယ္ခဲ့ရျခင္းမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ရန္ ဟု ဆိုေသာ အျခားတစ္စံုတစ္ဦး ၏ အၿမင္မ်ား၊
ခ်မွတ္ၿပီးလမ္းစဥ္မ်ားကို လက္ခံရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေသာ္
လည္း ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔
ေခတ္ကာလတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသံမ်ား သည္ အားၿပင္း
ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ တစ္
ဖက္သတ္ဆန္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆို ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ဖြံ႕ျဖိဳး
တိုးတက္မႈ ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအၾကား တစ္စတစ္စ
နစ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ လ်က္ရွိသည္။
ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကဲ့သို႔ ထိုေျမ၊
ထိုေရ အင္းအိုင္ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား အား မွီခိုေနထိုင္ၿပီး
လုပ္ကိုင္စားေသာက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း
ခံရသူမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အသံမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း
မရွိေသးေပ။ ဤသည္မွာ မ်က္ေမွာက္ကာလ ၿပဳၿပင္ေျပာင္း
လဲမႈ၏ ႏွလံုးသားတြင္ ကုစားမႈမရွိေသး အနာမ်ားရွိ သကဲ့သို႔
အင္မတန္ အက်ည္းတန္သည့္ အမွန္တရားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာသည္
ထိုအေျခအေနမ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္
ပါသည္။

၂။ ေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္း
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေနထိုင္
လာသူမ်ားသည္ ၎တို႔ေနထိုင္ရာ ေဒသ၏ ပထဝီ အေန
အထားမ်ား၊ မတူကြဲျပားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ
မ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ
ေျမ၊ ေရ၊ အင္းအိုင္ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲကာ
ရွင္းလင္း ေနထုိင္အသံုးျပဳၿပီး ကာကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို
အထဲတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ သစ္ေတာမ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၊
စားက်က္ေျမမ်ား၊ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္း ငါးေမြးျမဴ
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးျခံမ်ား၊ တစ္သီး
ပုဂၢလပိုင္ႏွင့္ ေဒသပိုင္ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္
ယာစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ လယ္ေျမ ယာေျမႏွင့္ (သန္႔ရွင္းေသာ
အထြဋ္အၿမတ္ထားရာ သစ္ေတာ၊ သခ်ၤိဳင္းေျမႏွင့္ ဓေလ့
ထံုးတမ္းမ်ား အရ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေျမေနရာမ်ားကဲ့သို႔)
ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအတြက္ ထားရွိထားေသာ ေျမေနရာမ်ား
ပါဝင္သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး
လွ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လုပ္
ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္
တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အသီးသီးႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေရးထိုးေရးကိုပါ စတင္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးအရ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား
ရွိလာသကဲ့သို႔၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေထာက္
အကူျပဳ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ
ႏိုင္ငံတကာ ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာ စက္ရံုလုပ္ငန္းမ်ား၊ အၾကီးစား
စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း၊ အၾကီးစား စြမ္းအင္
ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာ အေျခခံ အေဆာက္
အအံု ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္
တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တြင္ ရင္းႏွီး
ၿမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအားဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္
ရွိသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒႏွင့္
ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒ မ်ားအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး
ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားအား ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ လယ္ယာေျမ
ဥပေဒသည္ ေျမယာေစ်းကြက္တြင္ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ
အေထာက္အထားျပ၍ ေျမဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းျခင္းႏွင့္
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္
ေျမယာထြန္ယက္လုပ္ကိုင္ေနသူ လူအမ်ားစုသည္ လုိအပ္
ေသာ အေထာက္အထား စာရြက္မ်ား မရွိၿခင္း၊ ရရွိရန္အတြက္
ႀကိဳးပမ္းရင္း ရံဖန္ရံခါ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳ
ေနၾကရသည္။

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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ဒုတိယ ဥပေဒျဖစ္သည့္ ေျမလြတ္
ေျမလပ္ႏွင့္
ေျမရိုင္း ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အစိုးရအေနႏွင့္
မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသာ ေျမမ်ားကို ေဒသတြင္းႏွင့္
ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသို႔ ခြဲေဝေပးႏိုင္သည္။ ထိုဥပေဒ
ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာ
ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားျခင္း
မရွိသည့္အျပင္ ေျမ၊ ေရ၊ အင္းအိုင္ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအား
ဘံုပိုင္ စနစ္ ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း အရ စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိေပ။ ရလဒ္အေနႏွင့္
တိုင္းျပည္အတြင္းတြင္ ရွိေသာ ေတာင္ေပၚေဒသရွိ တုိင္းရင္း
သားမ်ားအပါအဝင္တိုင္းျပည္အတြင္းလယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္
သူ အမ်ားစုသည္ ဤဥပေဒမ်ား ေအာက္တြင္ “က်ဴးေက်ာ္
ေနထိုင္သူမ်ား” အျဖစ္ ခ်က္ျခင္းပင္ သတ္မွတ္ ခံၾကရသည္။
ယခင္က တပ္မေတာ္၊ တစ္ခါတစ္ရံ တပ္မေတာ္ႏွင့္
နီးစပ္မႈ ရွိသူမ်ားသည္ ေျမဧကေပါင္း မ်ားစြာကို အဓမၼ
သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ လူမ်ားသည္
၎တို႔၏ ေျမေပၚမွ ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရၿပီး ၎တို႔ ေနထိုင္ရာ
သစ္ေတာမ်ား၊ ငါးေမြးျမဴေရး ေနရာမ်ားႏွင့္ အစဥ္အလာအရ
သံုးစြဲခဲ့ေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၏ ေဝးရာေနရာမ်ားသို႔
ေမာင္းထုတ္ခံရၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပည္တြင္း ေနရပ္
ေပ်ာက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ဆိုးရြားေသာ
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔ၿပင္ တိုင္းရင္း
သား နယ္စပ္ ေဒသမ်ား အပါအဝင္ အျခား ေနရာမ်ားတြင္မူ
အလြန္ဆိုးရြားသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ေအာက္တြင္ ေျမယာစာရြက္စာတမ္း
အေထာက္အထားမရွိပဲ အသံုးၿပဳေနထိုင္ၾကသည္။ ယေန႔
ေခတ္ကာလတြင္မူ ယခင္က အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူမ်ား
အပါအဝင္ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္သူ အသစ္မ်ားသည္လည္း
အႀကီးစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္
တိုင္းျပည္၏
ေျမေနရာေပါင္းမ်ားစြာကို
သိမ္းယူၾကၿပီး
ေဒသတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားကို ေမာင္းထုတ္လ်က္ရွိသည္။
က်ြႏ္ုပ္တို႔၊
လယ္ယာေျမ
အနည္းစုသာ
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ
ရိုးရာ အစဥ္အလာအရ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ထိန္းသိမ္း
ခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားအား ဆံုးရံႈးလ်က္ရွိၿပီး ဆိုးရြားေသာ
အေျခအေနမ်ားသို႔ တြန္းပို႔ခံရလ်က္ရွိသည္။ ေပါင္းလာင္း
ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေဒသခံ ရြာသား
မ်ားအား ၎တို႔ေျမအားစြန္႔ခြါေစၿပီး ေနရပ္မွ ေမာင္းထုတ္
ေၿပာင္းေရြ႕ခံရျခင္းမွာ
ဥပမာျပႏိုင္သည့္
ျဖစ္ရပ္တစ္ခု
ျဖစ္သည္။
ဥပေဒ အသစ္မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ စီးပြားေရး
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္အတြက္သာ ျဖစ္ေနၿပီး ထိုအတြက္

ေျမသိမ္းမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစသည္။
ဤကဲ့သုိ႔
သိမ္းဆည္းရာတြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ရြာသားမ်ား ထြန္ယက္
စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ ေျမကိုပင္ သိမ္းယူျခင္း မဟုတ္ေတာ့ပဲ
ေဒသခံမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့အရ အသံုးျပဳခဲ့ ေသာ သစ္ေတာ
မ်ား၊ အင္းအိုင္မ်ားႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား အပါအဝင္
အစားေသာက္ႏွင့္
ေဆးဝါးပင္မ်ား
စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္
ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား၊ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အထြဋ္
အျမတ္ထားရာ သန္႔ရွင္းေသာ ေျမမ်ား ပါဝင္သည္။ ယေန႔
ေခတ္ကာလတြင္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ေျမသိမ္းမႈမ်ားသည္
ယခင္ကျဖစ္ခဲ့ေသာ ေျမႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား
အေပၚ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ထပ္ေလာင္း က်ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး
ျပႆနာမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
ဤကဲ့သို႔ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနကို တြန္းလွန္ရန္
အတြက္ “ဒို႔ေျမကြန္ရက္” အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ
တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ “ဒို႔ေျမကြန္ရက္” သည္ မတူကြဲျပား
သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး
ၿပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး (၁၄)ခုမွ ေတာင္သူငယ္မ်ား၊
ေဒသခံ ေတာင္သူ လယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထု
အေၿခၿပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔ေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေၿမယာ အေရးလႈပ္ရွားေသာ ကြန္ရက္
တစ္ခု ၿဖစ္သည္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊
ရွမ္းေတာင္၊ ရွမ္းေျမာက္၊ မႏၱေလး၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း၊
ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီႏွင့္ တနသၤာရီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅
ဦးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
တုိင္းျပည္အတြင္း ခိုင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
စစ္မွန္၍ တရားမွ်တၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
မႈအတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္
ယံုၾကည္မႈရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနႏွင့္ လက္ရွိ ဒီမိုကရက္
တစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု
သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားေရး
အဖြဲ႕အစည္းတို႔သည္ အေသးစား လယ္ေျမမ်ား ပိုင္ဆိုင္
သည့္ လယ္သမားမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္
ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးစု
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ကာကြယ္၊
ၿမွင့္တင္၊ ေလးစားၿပီး ျဖည့္ဆည္း အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္
သြားရမည္ကို ယံုၾကည္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္
ထိုေျမေပၚတြင္
ေနထိုင္ၿပီး
လုပ္ကိုင္မွီခိုသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္သာ ထိုေျမကို
ပိုင္သင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး ေၿမယာအမ်ားအၿပား စုစည္း
ၿခင္း ႏွင့္ ေၿမယာ ေစ်းကစားၿခင္းမ်ားကို ဆန္႕က်င္ သည္။
ယခင္က ထိုေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး လက္နက္

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သဘာဝေဘး
ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုကဲ့သို႔ အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ား
ေၾကာင့္ ေျမကို စြန္႔ခြာခဲ့ရသူမ်ားအား ေၿမ ၿပန္လည္အစား
ထိုးေပးၿခင္း ႏွင့္ ေၿမမဲ့ယာမဲ့မ်ားအား ၿပန္လည္ ခြဲေ၀ေပးၿခင္း
မွာ က်ြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခား
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား က်င့္သံုးေသာ ေဒသမ်ား၏ မတူကြဲျပား
သည့္ ရိုးရာ ဓေလ့မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ
နည္းလမ္းက်ၿပီး
လူတုိင္းအတြက္
တရားမွ်တေသာ
ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ
တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္သည္။
“ဒို႔ေျမကြန္ရက္” အေနႏွင့္ ဤအရာမ်ားအား ရရွိရန္အတြက္
အဆင့္ အသီးသီးမွ အစိုးရ၊ လြတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ၿခင္း တြန္းအား
ေပးၿခင္း မ်ားကို ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ကို ၂၀၁၅
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အစိုးရထံ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးျပဳမႈ မူဝါဒ ၿဖစ္စဥ္ အျပင္ အျခား
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သဘာဝသယံဇာတ ဆိုင္ရာ
ျပႆနာမ်ားမွာ ေျဖရွင္းမႈမရွိပဲ ေျမယာျပႆနာ အသစ္မ်ား
သည္သာ ႏိုင္ငံအဝွမ္းတြင္ ထပ္မံ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။
ဤအစီရင္ခံစာ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒို႔ေျမကြန္ရက္
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေျမသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ ေတြ႔ၾကံဳ
ခံစားခဲ့ရၿပီး မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ ခံစားေနရသည္မ်ားကို
ေဝမွ်ေပးရန္ႏွင့္ အစိုးရအေနၿဖင့္ ထိေရာက္မႈ ရွိရွိ ေျဖရွင္းႏိုင္
မႈမရွိေသးေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။
၃။ အစီရင္ခံစာ လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခ်ိတ္ဆက္ အဖြဲ႔ဝင္ ေတာင္သူလယ္
သမားမ်ား လုိအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားေပးအပ္ရန္အတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊
ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ကၽြမ္းက်င္
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္
ေျမသိမ္းခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ
အေထာက္အပံ့မ်ားလည္းတတ္စြမ္းသမွ်
ခ်ိတ္ဆက္
ပံ့ပိုးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ဤ အဓိက
ျဖစ္လာသည့္ ေျမယာျပႆနာအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္
အတြက္ အားလံုးပါဝင္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ အစံု
အလင္ရရွိေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လို
အပ္ေသာ
စြမ္းရည္မ်ားအား
ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္
အျခား
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အတူ
ေျမယာဆိုင္ရာ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၾကိဳးစား ပံုေဖာ္လ်က္ရွိသည္။

ဤသုေတသန ျပဳစုျခင္း၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ
ဒို႔ေျမကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား
အေနႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မည္ကဲ့သို႔ ၾကံဳေတြ႔ ခံစား
ေနရသည္ကို ျပန္လည္အာရံုစိုက္ လာရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
ထိုအရာမွလြဲ၍ အျခား မည္သည့္ ကိစၥရပ္မွ ပါဝင္မႈ မရွိပါ။
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေျမသိမ္းမႈကို အမွန္တကယ္ ေတြ႔ၾကံဳ
ခဲ့ရသူမ်ားအေနႏွင့္ ထိုေျမသိမ္းမႈအား မည္ကဲ့သို႔ ရင္ဆိုင္
ခဲ့ၾက ရသည္ႏွင့္ မည္သည့္အရာမ်ား ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက
ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စုစည္း
အသံုးျပဳခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ (၁) စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာ
ေရးသားျခင္း (၂) ေဒသခံ သုေတသနျပဳစုသူမ်ားကိုယ္တိုင္
ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ လက္ေတြ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း၊ (၃)
အဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ (၄) အဓိက
တစ္ဦးခ်င္းစီအား ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ (၅)
ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားၿပဳလုပ္ျခင္းတို႔
ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးျပဳမႈ မူဝါဒ
ေရးဆြဲျခင္းအား စတင္ခဲ့စဥ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ပါဝင္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ကို ၾကိဳဆိုခဲ့သည္။ မွ်တမႈမရွိေသာ အေျခ
အေနမ်ား ရွိေသာ္လည္း အစိုးရမွ တရားဝင္ လူထုခ်ျပ
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မျပဳလုပ္မွီ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ထိုဥပေဒ
မူၾကမ္းကို အလ်င္အၿမင္ ေလ့လာၿခင္း၊ သံုးသပ္ၿခင္း၊
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿခင္းႏွင့္
တုန္႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္
အၾကံ
ျပဳခ်က္မ်ား
ေပးပို႔ၿခင္းမ်ားအား
ဆံုးၿဖတ္လုပ္ေဆာင္
ခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ လူထု၏ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္
မတူျခားနားေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အသံမ်ားကို ၾကားႏိုင္ရန္
အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း မတူညီေသာ ေနရာမ်ားတြင္
ေဆြးေႏြးပြဲ ရွစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ ကိုယ္တိုင္ စီစဥ္ခဲ့
ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ သင့္ေတာ္သည့္ အေျခအေနတြင္
ျဖစ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပဲ အခက္အခဲၾကားမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿခင္း

ဤသုေတသနျပဳစုျခင္းကို
ဒို႔ေျမကြန္ရက္
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ (ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊
မြန္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္း စသည့္)
ျပည္နယ္ ေျခာက္ ခုႏွင့္ (ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ မႏၱေလး၊
စစ္ကိုင္း၊ မေကြးႏွင့္ တနသၤာရီ စသည့္) တိုင္းေဒသႀကီး
ခုႏွစ္ခု တို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၂
ခုတြင္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သတင္းခ်က္အလက္
ေကာက္ယူရန္အတြက္ ဦးတည္ထားသည့္ ေနရာမ်ားကို
စံႏႈန္းသံုးခုေပၚ အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ၁) ထိုေနရာမ်ား
အားလံုးတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ ခံစား
ေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၂) စစ္တပ္တည္ရွိေနမႈႏွင့္ လံုျခံဳေရး
အတြက္ စိုးရိမ္စရာ အနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း ေဒသခံ
သုေတသနၿပဳ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းသူမ်ား အေနႏွင့္
ထိုေနရာမ်ား တြင္ လံုျခံဳစြာျဖင့္ သတင္းရယူႏိုင္ရန္

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု ခံစားရသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ၃)
ထိုေနရာမ်ား သည္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔
က်ေသာ အေျဖရွာမႈမ်ား ခ်က္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အမွန္
တကယ္ပင္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
ဤသုေတသနျပဳစုျခင္း၏ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္း၊
ပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သုေတသန
ျပဳစုရာ အရပ္တြင္ ေနထိုင္ၿပီး ဒို႔ေျမကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၁၆ ဖြဲ႔ ႏွင့္ အခြင့္အေရးအတြက္
တက္ၾကြလႈပ္ရွားေသာ
ေတာင္သူမ်ားလယ္သမားမ်ား
ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဓိကခ်ိတ္ဆက္ အားထားသည့္
ေဒသတြင္းေနထိုင္သူ ၂၆ ဦး၊ ေဒသတြင္း ေမးခြန္း
ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသူ ၇၉ ဦး၊ ဒို႔ေျမကြန္ရက္မွ
ဝန္ထမ္း ၂ ဦးႏွင့္ ၿပည္တြင္း အႀကံေပး ၂ဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။
ကြင္းဆင္း သုေတသန ျပဳစုသူမ်ားကို ၎တို႔၏ ေဒသပိုင္း
ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတရွိျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္
ေကာက္ယူျခင္း
ႏွင့္ဆိုင္သည့္
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို
အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြင္းဆင္း သုေတသန
ျပဳသူမ်ားသည္ သုေတသနျပဳသည့္ ေဒသမ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး
ဒို႔ေျမကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ
ယံုၾကည္အားထားရသူမ်ား
ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းရွိ ေျမယာအေရးအတြက္ ပါဝင္သူမ်ား
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားၿဖစ္သၿဖင့္ မိမိေဒသတ၀ိုက္
ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္လ်ဥ္း၍
အတြင္းက်က်
နားလည္မႈမ်ားရွိသည္။
ထိုအရာသည္
ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားအေနႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာ
ေျဖၾကားမႈ
မရွိျခင္း၊
ေမးခြန္းေမးသူမ်ားၾကားခ်င္မည့္
အရာမ်ားကိုသာ ေျဖၾကားျခင္း မ်ားကို ကာကြယ္ေပးၿပီး
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏
အရည္အေသြးကို
ပိုမို
ျမွင့္တင္ႏိုင္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္
ကြင္းပိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား
မစခင္
ရန္ကုန္တြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ သံုးခု က်င္းပခဲ့သည္။
ပထမ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကို ဇူလိုင္လ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္
က်င္းပခဲ့ၿပီး ကြန္ရက္အတြင္းရွိ ေဒသခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ
ဤသုေတသန
လုပ္ငန္း၏
ရည္ရြယ္ခ်က္၊
လုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္ရန္ ပံုစံႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္မည့္ ေဒသမ်ားကို
တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို
ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒို႔ေျမကြန္ရက္
စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ကြင္းဆင္း ေမးခြန္း ေမးျမန္း
မည့္သူမ်ားသည္ ၿပည္တြင္း အၾကံေပး ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ
သုေတသန
စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားႏွင့္
ေမးခြန္းေမးရန္
ၿဖစ္စဥ္မ်ားကို ပံုေဖာ္ ေရးသားျခင္း၊ ဦးတည္ထားသည့္
သုေတသနလုပ္မည့္ ေဒသမ်ား အေၾကာင္း ေလ့လာျခင္းႏွင့္
သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ ေတြ႔ၾကံဳရမည့္ အတားအဆီး
မ်ားႏွင့္ ထိုအရာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ မ်ားကို

ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ
ေနာက္ဆံုးပိုင္း တြင္ စမ္းသပ္ ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းတစ္ရပ္
ပါဝင္သည္။
ထိုစမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းအတြက္
ေဒသခံ
ကြင္းဆင္း ေမးၿမန္းမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သီလဝါ စီးပြား
ေရးဇံုေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ ဆံုးရံႈးခဲ့ရေသာ ေက်ာက္တန္း၊
သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ရြာေျခာက္ရြာ
(အလြမ္းစု၊
ေရတြင္းကုန္း၊
ဖလမ္းရြာ၊
သီတာၿမိဳင္၊
ေအးျမသီတာႏွင့္ ၿမိဳင္သာယာရြာ) တြင္ ေနထိုင္ေသာ
ေတာင္သူ ၃၂ ဦးကို ေမးခြန္းမ်ားေမးခဲ့သည္။ ဤအေတြ႔
အႀကံဳကို အေျခခံ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သတင္းအခ်က္အလက္
ေကာက္ယူရာတြင္ ေတြ႔ၾကံဳလာႏိုင္သည့္ အတားအဆီး
မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး စစ္တမ္း ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္တြင္
က်င္းပသည့္
တတိယေျမာက္
အလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယခင္ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား ျပန္လည္
ေတြ႔ဆံုၿပီး စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားကို အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကသည္။
ေမးၿမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အခ်က္
အလက္မ်ားကို အားလံုးျခံဳငံုမိရန္ ေရးဆြဲထားသည္။
(၁) မည္သူ၏ ေျမယာမ်ား အသိမ္းခံရသနညး္။
ပမာဏ မည္မွ်နည္း။ မည္သည့္ ပံုစံျဖင့္ သိမ္းယူသနည္း။
(ထိုအထဲတြင္
ေျမပိုင္ရွင္မ်ားမွ
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ
စာရြက္စာတမ္း
အေထာက္အထားရွိမရွိ
ဆိုသည္ပါ
ပါဝင္သည္။)
(၂)
မည္သူ
(သို႔)
မည္သည့္အဖြဲ႔က
သိမ္းယူခဲ့သနည္း။ မည္သည့္အတြက္ သိမ္းယူခဲ့သနည္း။ 		
(၃) ေျမသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္မွာ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့
သနည္း။ (ထိုအထဲတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ၾကိဳတင္အေၾကာင္း
ၾကားမႈရွိေသာ၊ သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္းရွိေသာ စသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း
ပါဝင္သည္။)
(၄) ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္
၎တို႔၏ အိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ား မည္ကဲ့သို႔ နစ္နာမႈမ်ာ
းရွိသနည္း။
(၅)
ေျမသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္
နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ
၎တို႔အေနႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သနည္း။ 		
(၆) ေမးခြန္းမ်ားေျဖၾကားေပးသူမ်ားအေနႏွင့္ ထိုျပ
ႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အရာ
မ်ား ၄င္းတို႔ၿဖစ္ေစခ်င္သည့္ သေဘာထားမ်ား ကို ေမးၿမန္း
ၿခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
ကနဦး၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနႏွင့္ တစ္ရက္လွ်င္
ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူ ၃ ဦးမွ ၅ ဦးအထိ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရန္
အတြက္ လ်ာထားေသာ္လည္း အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ႏွင့္
ကြင္းပိုင္း အေျခအေန အခက္အခဲမ်ား (ဥပမာ အထူးသျဖင့္
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ကုန္းျမင့္ ေဒသမ်ားရွိ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ား)ေၾကာင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္သူမ်ားအား မူလ
စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ခက္ခဲၿပီး အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ အစီအစဥ္ဆြဲထား သည့္
အခ်ိန္ထက္ ပိုမိုၾကာရွည္စြာ ေနေစရန္အတြက္ တြန္းအား ေပးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ (ထိုအရာသည္ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း
လုပ္ကိုင္ရမည့္ က်န္ရွိေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုပါ မ်ားစြာ ထိခိုက္မႈရွိေစသည္။) ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈ ခံစား
ရသူမ်ားစြာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ သုေတသနျပဳစုသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္း
ေမးခြန္းေမးျမန္းသူမ်ားႏွင့္ ေျဖၾကားသူမ်ားသည္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို ခံစားခဲ့ၾကရသည္။
ေမးခြန္းေမးသူမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စစ္တပ္၏ ေမးျမန္းစစ္ေဆးမႈမ်ား
ခံခဲ့ရၿပီး သူတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းေနစဥ္ အခ်ိန္ အတြင္း
အခ်ိဳ႔ေဒသမ်ားတြင္ ၎တို႔အား အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ
အေျခအေနတြင္
ေမးခြန္းေမးျမန္းသူသာမက
ေျဖၾကားသူပါ
သုေတသန
ျပဳေနသည့္
အေၾကာင္းအရာအေပၚ ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြး ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဝမွ်ရန္အတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕ ခဲ့ၾကသည္။
သုေတသနျပဳသူတစ္ဦး၏ ျပန္လည္ေျပာျပခ်က္ အရ “ကၽြန္မ လယ္သမားေတြကို လယ္ထဲမွာ ေမးခြန္းေမး ေနတုန္း
အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္က ဓါတ္ပံုရိုက္ သြားတယ္။ အဲဒီေနာက္ ကၽြန္မတို႔ အဖမ္းခံရႏိုင္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည္။”
(အမ်ိဳးသမီး သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။)
ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနတြင္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ေတာင္သူ ၂၆၅၇
ဦးအား စစ္တမ္းေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ (ပံု ၁)

ပံု (၁)။ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးအလိုက္ စစ္တမ္းေမးခြန္းေျဖၾကားသူ အေရအတြက္
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သတင္းအခ်က္အလက္
ျပန္လည္ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာ
ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ ပါဝင္သည္။ ပထမဆံုး
အေနႏွင့္ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားကို ဇယားထဲတြင္ ထည့္ၿပီး
အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္ျဖင့္ အားလံုးပါဝင္ျပည့္စံု ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္စံုရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းရာ တြင္ ၿပည္တြင္း
သုေတသနအၾကံေပး ႏွစ္ဦး မွ အခ်က္အလက္သြင္းသည့္သူ
သံုးဦးမွာ ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႔ ထည့္သြင္းေရးသားစဥ္တြင္
လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ားအား ၾကီးၾကပ္ခဲ့သည္။ ရရွိလာေသာ
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအား အိုင္တီ ပညာရွင္ တစ္ဦး
အကူအညီရယူ၍ စနစ္တက် ထည့္သြင္းခဲ့ဲၿပီး တင္ျပမႈ
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအဆင့္အၿဖစ္
ေမးခြန္းေမးျမန္းသူမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ ေနရာေဒသမ်ားမွ
ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ား ပါဝင္သည့္ ဦးတည္အုပ္စု အလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထိုရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ားအား ၿဖည့္စြက္
ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္
အခ်က္အလက္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္အတည္ၿပဳ
သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ေျခာက္ခုအား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထို
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုခ်င္းစီတုိင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္
ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းသူမ်ား ႏွင့္ ေမးခြန္း
ေျဖၾကားသူအခ်ိဳ႕တို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။
ထို အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ၁) ရန္ကုန္ (၂ဦး)၊
ပဲခူး (၅ ဦး) ႏွင့္ ဧရာဝတီ (၈ ဦး) တို႔ ပါဝင္ေသာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ၿပဳလုပ္သည့္
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
(၂)
ကယားျပည္နယ္မွ တက္ေရာက္သူ ၁၂ ဦးပါဝင္သည့္
လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၃) တနသၤာရီ တိုင္း
ေဒသႀကီးမွ တက္ေရာက္သူ ၄၄ ဦး ပါဝင္သည့္ ေမာင္းမကန္
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၄) ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ
တက္ေရာက္သူ ၂၇ ဦးပါဝင္သည့္ ေအာင္ပန္း အလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပြဲ (၅) ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ တက္ေရာက္သူ
၃၀ ဦး ပါဝင္သည့္ လားရိႈး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၆) ကခ်င္
ျပည္နယ္မွ တက္ေရာက္သူ ၃၅ ဦး ပါဝင္သည့္ ျမစ္ႀကီးနား
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တို႔ၿဖစ္သည္။
ေဖာ္ၿပပါအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ပြဲစီတြင္
(၁) သမိုင္းေၾကာင္း၊ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာ၊
ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ သုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္အား ျပန္လည္
ဆန္းစစ္ျခင္း
(၂) သုေတသန စာတမ္းပံုစံ ႏွင့္ သတင္း အခ်က္
အလက္ မွန္ကန္မႈ၏ အေရးပါမႈအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း
(၃) သုေတသန စာတမ္း မူၾကမ္းအား တင္ျပျခင္း၊ 		
(၄) မတူကြဲျပားသည့္ သုေတသနျပဳစုရာ ေဒသ
မ်ားမွ တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ပဏာမ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္
မ်ားအား အတည္ျပဳျခင္း၊ (၅) ယခင္က စုေဆာင္းထားခဲ့သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား နက္နဲမႈရွိေစရန္ အေသး
စိတ္ေဆြးေႏြးၿခင္းႏွင့္ ကနဦးရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား

အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေဆာင္ ေဆြးေႏြးၿခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနၿဖင့္ ေျမသိမ္းခံရမႈ ကိစၥ တစ္ခုခ်င္း
စီအတြက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သက္ေသခံ ထြက္ဆိုမႈမ်ားမွစ၍
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား အတည္ျပဳျခင္း အေသးစိတ္
ေလ့လာၿခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ၿပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ၾသဂုတ္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလမ်ားၾကားတြင္ ကြင္းပိုင္း
ဦးတည္ထားရွိသူ ၁၅ ဦးႏွင့္ တယ္လီဖုန္း အားျဖင့္ ၿဖည့္စြက္
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
အတည္ျပဳေဆြး
ေႏြးသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ
၇၈ ဦးအား (၆၁ ဦးအား ဗီဒီယိုကင္မရာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္
ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ၁၇ ဦးအား အသံဖမ္းေမးၿမန္းၿခင္း) ၿဖည့္စြက္
ေမးခြန္းမ်ားလည္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမးခြန္း
ေမးျမန္းခဲ့သူ စုစုေပါင္း ၉၃ ဦးပါဝင္သည္။
၄။ သုေတသန ေလ့လာသည့္ ေနရာ ႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း အသီးသီးရွိ ဒို႔ေျမကြန္ရက္မွ
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနၿဖင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
မည္ကဲ့သို႔ ေတြ႔ၾကံဳခံစားေနၾကရသည္ကို သိရွိေစရန္ႏွင့္
လူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) အရပ္ေဒသ တစ္ခုတြင္ ၾကံဳေတြ႔
ခံစားေနရမႈမ်ားသည္ အျခား သူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္)
ေနရာေဒသတြင္
ခံစားေနရသည္မ်ားႏွင့္
တူညီမႈမ်ား
(သို႔မဟုတ္)
ျခားနားခ်က္မ်ားကို
သိရွိေစရန္အတြက္
ကြန္ရက္
ခ်ိတ္ဆက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားရွိသည့္
ျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔
အေနႏွင့္
ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားကို
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္
လက္ရွိ ကြန္ရက္တြင္း အဓိက ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေဒသခံ
ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္ေရြးခ်ယ္မႈကို အေျခခံ
ထားခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ စံသတ္မွတ္၍ ေရြးခ်ယ္
သြားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားသည့္
ေဒသရွိ လူဦးေရကို အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ ဤေလ့လာမႈတြင္
သေဘာတူညီ၍ ပါ၀င္ထားသည့္ ေဒသခံမ်ား ၏ အေတြ႔
အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုထက္ မပို
သလို ထိုထက္လည္း မနည္းပါ။ ေဒသတစ္ခုစီတုိင္းတြင္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ေျမသိမ္းမႈအား တိုက္ရိုက္ ခံစားရသည့္သူမ်ားကို
ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေျမသိမ္းမႈ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္၊ ေျမယာမ်ား
မည္ကဲ့သို႔
အသိမ္းခံခဲ့ရသည္၊
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္
မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္၊ ေျမမည္မွ် အသိမ္းခံရၿပီး မည္သူမွ
သိမ္းခဲ့သည္၊ ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ ၎တို႔အေနႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔
နစ္နာခံစားခဲ့ရသည္ႏွင့္ ထိုအေျခအေနကို ၎တို႔အေနၿဖင့္
မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္မ်ား ကိုေမးျမန္း
ခဲ့သည္။ ထိုအေတြ႔အႀကံဳတစ္ခုစီမွ မည္သည့္အရာမ်ား
ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး မည္သည့္အရာမ်ား မျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေဖာ္ထုတ္
ထားပါသည္။
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ပံု ၂။ သုေတသနၿပဳထားေသာ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေၿဖဆိုသူဦးေရ ပမာဏ

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

16

ဒို႔ေျမကြန္ရက္

၅။ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

၅.၁။ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေျမသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ မတရားမႈမ်ား
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
ေျမသိမ္းမႈမ်ားသည္
ပံုစံတစ္ခုတည္း
မဟုတ္ဘဲ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႕
အေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ပံုစံ သံုးရပ္ကို ရွာေဖြ
ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။
အမ်ိဳးအစား ပံုစံ ၁။
ေၿမသိမ္းယူၿခင္း၊ လုပ္အား မပါ
အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမသိမ္းမႈတြင္ ေဒသခံမ်ားအား
၄င္းတို႕
ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမမွ လံုးဝ ႏွင္ထုတ္လိုက္သည့္ ပံုစံ ျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပရလ်ွင္
ရြာသားတစ္ဦးက
ေျပာၾကားသကဲ့သို႕ “သူတို႕ က ေဟြခုတ္ ေက်းရြာမွ ေၿမကို
သိမ္းျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးေတြ လုပ္တယ္။ တိုင္ပင္တာေတြ
ေဆြးေႏြးတာေတြ ဘာမွ မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကၽြဲေတြ
ႏြားေတြ က သူတို႕ သိမ္းထားတဲ့ ေျမထဲဝင္မိရင္ေတာင္
သူတို႕ က ျပန္ျပီးေတာ့ ဒဏ္ရိုက္ေသးတယ္။” (လယ္သမား
တစ္ဦး၊ ေဟြးခုတ္ေက်းရြာ၊ အင္မိန္းဟိုက်န္႔ ေက်းရြာအုပ္စု၊
ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႔နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္။ ၂၅ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၅
ေတြ႕ဆံုေမးၿမန္းခ်က္)
ထိုကဲ့သို႕
ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္
လယ္သမားမ်ားမွာ လံုးဝ လယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ
၄င္းတို႕
၏
အနာဂတ္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားလည္း
ေပ်ာက္ဆံုးသြားရသည္။
ေနာက္ထပ္ တူညီေသာ ဥပမာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ
ကယားျပည္နယ္ ဖရူဆို ျမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄
ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္က ျမိဳ႕မေက်းရြာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမမ်ား
အပါအဝင္ ေျမဧက ၄၀၀ ကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
တြင္ စစ္တပ္မွ ဆိုလ်ားကူး ရြာသားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား
အပါအဝင္ ေက်းရြာပိုင္ေျမ ဧက ၅၀၀ အား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႔
သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထပ္မံသိမ္းယူလိုက္ေသာ လယ္ေျမမ်ား
အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ စစ္တပ္ အရာရွိက ထိုေျမမ်ားသည္
လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ ေက်ာ္၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက
သိမ္းယူထားေသာ
ေျမမ်ားျဖစ္သည္ဟု
ေျပာၾကား
လိုက္ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားပင္ အံအားသင့္ခဲ့ရသည္။
အဆိုပါ သိမ္းယူမႈသည္ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း
ႏွင့္ ေဒသတြင္း စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္လာသည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀
ခန္႕ ရင္းႏွီးထားရေသာ လုပ္အားမ်ား အသိပညာမ်ား
အခ်ိန္မ်ား၊ ေငြမ်ား ႏွင့္ ခြန္အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ား အစရွိသည္
တို႕ကိုပါ ခိုးယူလိုက္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။
ေနာက္ထပ္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုမွာ စားက်က္ေျမျဖစ္
ထားရွိေသာ ရြာသားမ်ားမွီခိုေနသည့္ ၊ ေနာင္တခ်ိန္တြင္

ရြာကိုခ်ဲ႕ထြင္ေရးတြင္ သံုးနိုင္ေသာ ေျမမ်ားကို သိမ္းယူ
သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ “လက္ရွိ ခုေနထုိင္ေနတဲ့ ရြာမွာ အိမ္သာ
ေဆာက္ဖို႕ အတြက္ေတာင္ ေျမမရွိေတာ့ဘူး။ ေရတြင္း
ေဆာက္ဖို႕လည္း မရွိေတာ့ဘူး၊ မိသားစု ၃ စု က တစ္အိမ္
တည္းမွာ စုျပီးေနရတယ္။ ခြဲျပီးေနလို႕ မရဘူး။ ရြာက
တည္ရွိခဲ့တာ ၄၈ ႏွစ္ေလာက္ ရွိေနျပီ။ စားက်က္ေျမက
က်ြန္ေတာ္တို႔အတြက္ စားစရာရွာဖို႕ အဓိက ေနရာတစ္ခု
ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝအတိုင္း ေပါက္ေနတဲ့ ရာသီပင္ ၁၄ မ်ိဳး
ေလာက္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ့ အပင္ေတြကို ဘယ္သူကမွ စိုက္ပ်ိဳး
စရာ မလိုပါဘူး။ ခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ တို႕ စားက်က္ေျမထဲကို
ဝင္လို႕ မရေတာ့ပါဘူး ျခံစည္းရိုးေတြ ခတ္လိုက္လို႕
ျဖစ္တယ္။” (ဦး ---------၊ (က်ား)၊ ကဗြီး ႏွစ္ပင္ေက်းရြာ၊
ေမာင္းမကန္
၅
ရပ္ကြက္၊
ေလာင္းလံုျမိဳ႕နယ္၊
တနသၤာရီတိုင္း။
၁၉
ရက္
ၾသဂုတ္လ
၂၀၁၅
ေတြ႕ဆံုေမးၿမန္းခ်က္) ရြာသားမ်ားအတြက္ အစားအစာ
လံုေလာက္မႈႏွင့္ ေဒသတြင္း အနာဂတ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အတြက္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အားလံုးဟာ ေျမသိမ္းခံရမႈ ႏွင့္ အတူတူ
လြင့္ပါသြားခဲ့သည္။
အမ်ိဳးအစား ပံုစံ ၂။ ေျမယာ ႏွင့္ လုပ္အားကို သိမ္းယူျခင္း
အခ်ိဳ႔ေသာ ေၿမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း
သာမက
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား
အသစ္ေသာ
စီးပြားေရး အၿမတ္ထုတ္မႈမ်ားၿဖင့္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ မူလ
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အား ေၿမ
သိမ္းယူၿပီးေနာက္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိေစၿပီး ငွားရမ္းခ
(သို႔မဟုတ္) သီးစားခ အား သိမ္းယူေသာ ေၿမ တြင္
လုပ္ကိုင္သည့္အတြက္ ေပးေစခဲ့သည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားၿဖင့္
ေၿမသိမ္းယူသူမ်ားအား မိမိအသိမ္းခံရသည့္ ေၿမေပၚတြင္
လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရသည့္အၿပင္ မူလ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္
ေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ လုပ္အားခမရေသာ
ေၿမငွား ဘ၀ သို႔ေရာက္သည့္အၿပင္ မိမိေၿမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္
ရန္ သီးစားခပင္ ၿပန္လည္ ေပးရသည္။ ၿမန္မာ ဂိုးလ္စတား
ကုမၸဏီ
ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္အေၿခအေန
(ၿဖစ္စဥ္-၁)
ေဖာ္ၿပထားပါသည္။ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေထာက္ခံ
အားေပးမႈျဖင့္ ကုမၸဏီမွ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူသည့္ အျပင္
ယခင္က လြတ္လပ္ေသာ လယ္သမားမ်ားကို ပါ အက်ိဳး
အျမတ္ခြဲယူရေသာ
လယ္လုပ္
သူရင္းငွားဘဝ
သို႕
ေျပာင္းလဲလိုက္ပါသည္။
ျဖစ္စဥ္ ၁ ။ ျမန္မာ ဂိုးလ္စတား ကုမၸဏီ
၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၉ အတြင္း ျမန္မာ ဂိုးလ္စတား
ကုမၸဏီသည္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ မအူပင္ ျမိဳ႕နယ္၊ ထိန္ငူေက်းရြာ၊
က၀က္ကင္း ႏွင့္ အေရွ႕တာပတ္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတို႕ရွိ
ေျမဧက ၅၁၉၅ ခန္႔အား စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္၊

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ မွ ထုိလယ္
ေျမမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေဒသခံ လုပ္ကိုင္ေနေသာ
လယ္သမားမ်ား အား တဧကလွ်င္ စပါး (၇) တင္း ေပးေစၿပီး
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ျပန္လည္ အငွားခ်ထားခဲ့သည္။ ထို႕
ေနာက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီမွ သီးစားေပးေခ်ရန္
ပ်က္ကြက္သည့္ အတြက္ ရြာသား ၃၀ ကို ကုမၸဏီ က တရား
စြဲဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ - ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ မည္သည့္ စီမံကိန္းမွ
မစတင္နိုင္သည့္ အတြက္ ေျမဧက ၂၂၀၉ ဧကကို ျပန္လည္
ေပးအပ္ခဲ့သည္ ဆိုသည္။

ဟူေသာ သေဘာႏွင့္ ကြာျခားလ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္
ရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသခံ
ေျမယာ
အျငင္းပြားမႈ
ကူညီေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ က သိရွိခဲ့ရသည္မွာ ကုမၸဏီကို
ေမးျမန္းေသာ အခါမွ အခ်ိဳ႕ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္
ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒသခံ ေကာ္မတီမွ အစိုးရ
ဌာနမ်ားကို ေမးျမန္းေသာ အခါ ၄င္းဌာနမ်ားက မည္သည့္
ေျမေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းအား မသိရွိဘဲ
ျပန္္လည္စစ္ေဆးေပးမည္ ဟုသာ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္

ရွမ္းျပည္နယ္
ေတာင္ပိုင္း
တြင္ျဖစ္ပြားခဲေသာ
ကိစၥရပ္တစ္ခုတြင္ (ေတာင္ၾကီး ခရိုင္၊ ဟိုပံုး ျမိဳ႕နယ္၊
ျမိဳ႕ဦးကြက္သစ္ နယ္ေၿမ ၃ ႏွင့္ ၄၊ ေတာင္ရပ္ကြက္မွ
ကုလားကုန္းရွိ နယ္ေၿမ ၅) ေၿမယာ ႏွင့္ လုပ္အားကို
သိမ္းယူေသာ ျဖစ္ရပ္မွ ေန၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေၿမသိမ္းမႈ
လံုးလံုး အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္
ရြာသား မ်ား၏ လယ္ေၿမ ၈၅ ဧက ခန႔္အား စစ္တပ္က
သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထို႔ၿပင္ အသိမ္းခံလိုက္ရေသာ ေျမမ်ား
ထဲတြင္ ရြာသားမ်ား ေသာက္သံုးေရ ရယူသည့္ သဘာဝ
စမ္းေရတြင္း တစ္ခုလည္း ပါသြားခဲ့သည္။ ထံုးစံအတိုင္း

ေဒသတာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ
ကုမၸဏီက ငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္
၆၄၄.၃၀ ဧကသာ သိမ္းယူမည္ ျဖစ္ျပီး က်န္ေျမမ်ားကို
ျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္
လည္း သိမ္းထားသည့္ မည္သည့္လယ္ေျမ မည္သူ႕
လယ္ေျမမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည္
ဆိုေသာအခ်က္ကို
ရွင္းလင္းစြာ
ေျပာဆိုသြားခဲ့ျခင္း
မရွိေခ်။#
ေဖာ္ၿပပါ အေၿခအေနမ်ားသည္ ေျမယာ သိမ္းယူ
ခံရသည့္အျပင္
အသိမ္းခံရေသာ
လယ္သမားမ်ားမွာ
လြတ္လပ္မႈ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ
“ေၿမရွင္-ေၿမငွား”
အစီအစဥ္မ်ား ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိ သြားၿခင္းၿဖစ္သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္
အသိမ္းခံလိုက္ရေသာ
လယ္ေျမတြင္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အတြက္ သီးစားခ မေပးနိုင္ေသာ လယ္သမား
မ်ားကို ျပန္လည္ တရားစြဲဆိုသည့္ အခါတြင္ တတိယေျမာက္
တရားမွ်တၿခင္းမရွိသည္ကို
ဆက္လက္ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။
ကုမၸဏီက ရြာသားမ်ား ၏ ဖိအားေပး ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္
အခ်ိဳ႕ေျမမ်ားကို
ျပန္ေပးရန္
ေျပာဆုိလာေသာ္လည္း
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူ႕၏ လယ္ေျမမ်ားကို မည္သည့္
ပံုစံ နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ျပန္ေပးမည္ ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း
မရွိေသာအခါ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၏ တိက်ခိုင္လံုမႈ
မရွိျခင္းသည္ ပို၍ ေပၚလြင္လာသည္။ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳး
စီးပြားအတြက္ ကုမၸဏီမွ လိုသလိုသံုးနိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို
အသက္သြင္းလာျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ နုိင္ငံမ်ားရွိ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

အမ်ိဳးအစား ပံုစံ ၃။
ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ပံုစံ

အမ်ိဳးအစား

၁

ႏွင့္

၂

ကို

တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ
ေၿမသိမ္းမႈ
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
အထက္ေဖာ္ၿပပါ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေျမသိမ္းမႈပံုစံနွစ္မ်ိဳးကို
ေပါင္းစပ္ထားသည္။

စစ္တပ္ဘက္မွ
ရြာသားမ်ား အား ထိုလယ္ေျမမ်ားတြင္
ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လိုပါ ႏွစ္စဥ္ သီးစားခ ေပးမွွသာ
ခြင့္ၿပဳသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၂ ခု မတ္လ၌ တပ္မေတာ္
ကြန္ပ်ဴတာနွင့္ နည္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္း မွ ရြာသား
မ်ားကို အဆိုပါ ေျမမ်ားတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ေနာက္ ဥပမာ တစ္ခုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း
တြင္ ၂၀၀၁ -၂၀၀၂ ခုႏွစ္၌ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔နယ္ တာမုိးညဲၿမိဳ႔
ရပ္ကြက္ ၆ ရွိ ေတာင္ေပၚေဒသ လက္ဖက္ စိုက္ခင္း ဧက
၃၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္တပ္ပိုင္ေၿမ အၿဖစ္ သိမ္းယူခဲ့သည္။
၄င္းတို႕ပိုင္ေျမျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိေသာ္လည္း အဆိုပါ
ေဒသတြင္ စစ္တပ္ မ်ား မေရာက္လာမီ အခ်ိန္ကတည္းကပင္
ရြာသားမ်ားက ထိုေျမမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္မွာ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ အစပိုင္းတြင္ မူလ
ေတာင္သူမ်ားအား သိမ္းယူထားေသာ ေၿမ ေပၚတြင္
သီးစားခ သတ္မွတ္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။
သို႕ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္မွ သိမ္းထားေသာ
ေၿမေနရာမ်ားတြင္
ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လံုး၀
လုပ္ကိုင္ခြင့္မေပးပဲ
ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး
ေတာင္သူမ်ားအစား
လက္ဖက္ၿခံ စိုက္ပ်ိဳးေရး အလုပ္မ်ား အား ေအာက္ေျခစစ္သား
မိသားစုမ်ား အား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္း
အသစ္ကို ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ဖိအားေပးမႈမ်ား ျဖင့္

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ ရြာသားတစ္ဦးမွ ၿပန္လည္ ေၿပာၿပခ်က္
အရ “၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မွာ သူတို႕က လက္ဖက္စိုက္ခင္းေတြထဲကို
ထပ္မလာေတာ့ဖို႕နဲ႕ လက္ဖက္ရြက္ေတြကို ထပ္မခူးေတာ့ဖို႕
ျခိမ္းေျခာက္ျပီး ေျပာတယ္။ ဒီစိုက္ခင္းေတြကို ထပ္မငွား
ေတာ့ဘူး၊
ထပ္လာျပီး
လက္ဖက္ခူးရင္
ျပႆနာ
ျဖစ္မယ္ဆိုျပီး ျခိမ္းေျခာက္တယ္။ မွားယြင္း ပစ္ခတ္မိရင္
အားလံုးအတြက္ မေကာင္းဘူး။ အခုဆို ေဒသခံ ေတာင္သူ
ေတြက ၾကံဳရာ အလုပ္ပဲ လုပ္ေနၾကရတယ္။ ( ေၿမသိမ္း
ခံရြာသားတစ္ဦး၊ ရပ္ကြက္ ၆ တာမိုးညဲ ၿမိဳ႔၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔နယ္။
၂၅ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၅ ေတြ႔ဆံုေမးၿမန္းခ်က္)
တခါတရံတြင္ ေၿမသိမ္းခံ ေတာင္သူလယ္သမား
မ်ားမွာ ငွားရမ္းသူအျဖစ္ ထိုေျမေပၚတြင္ ဆက္လက္
ေနထုိင္ခြင့္ ရသည္။ သို႕ေသာ္ ငွားရမ္းခ (သို႔) သီးစားခ
မေပးနိုင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ ေၿမမွ ဖယ္ရွား
ခံခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သုိ႕ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ တနသၤာရီတိုင္း၊
ထားဝယ္ ျမိဳ႕နယ္ရွိ သေျပေခ်ာင္းရြာ ႏွင့္ ဇဟာ ရြာမ်ားတြင္
၁၉၉၀ ခု ႏွင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ စစ္တပ္က ရြာေျမမ်ားကုိ
အဓမၼ သိမ္းယူခဲ့ျပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားက
ေျပာၾကားသည္မွာ စစ္တပ္က ၄င္းတို႕ ကို ၾကိဳတင္
အသိေပးျခင္း
မရွိ၊
မည္သည့္
စာရြက္စာတမ္း
အေထာက္အထားမွ မပါဘဲ သိမ္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေၿပာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းအေၾကာင္းၿပ သိမ္းယူခဲ့
ေသာ္လည္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ၿခင္းမရွိပဲ၊ ထို
သိမ္းယူထား ေသာ လယ္ေျမမ်ားကို ငွားရမ္းခ ေပးႏိုင္ေသာ
ရြာသားမ်ားသို႕သာ
ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးၿခင္းႏွင့္
ထုိရြာမွ မဟုတ္ေသာ အၿခားသူမ်ားကို ေၿမအငွားခ် လုပ္ကိုင္
ေစမႈမ်ားသာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေၿမငွားခ မေပးႏိုင္ေသာ
လယ္သိမ္းခံရြာသားမ်ားမွာ အတင္းအဓမၼ ဖယ္ရွား ခံခဲ့ရ
သည္။ တခ်ိဳ႕ မွာ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႔၊ တစ္ခ်ိဳ႔မွာ ထုိင္းနိုင္ငံ ႏွင့္
တခ်ိဳ႕ မွာ အလုပ္အကိုင္ ရနိုင္ေသာ ေနရာမ်ားသို႕ အလုပ္
ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ခဲ့ရသည္။
ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ နမ္းဆီး ေက်းရြာအုပ္စုတြင္
၂၀၀၄ ခုႏွစ္၌ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရုရွားကုမၸဏီ
တစ္ခုတို႕က ပင္းပက္ သံမဏိ စက္ရံု ေဆာက္လုပ္ရန္
စတင္ခဲ့ေၾကာင္းရြာသားမ်ားမွ ေယဘူယ် သိရွိၾကသည္။
ထိုအတြက္ အစိုးရ က ဧက ၄၀၀၀ ခန္႕ ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္
တြင္ သိမ္းယူခဲ့ျပီး ေက်ာင္းႏွင့္ ေရတြင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္
ေပးမည္ လ်ပ္စစ္မီး ရရွိေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္
သာမက စက္ရံုတည္ေဆာက္ျပီးပါကလည္း အလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ဟုလည္း ၄င္း
တို႔အားေၿပာၾကားခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။
သို႕ေသာ္လည္း
တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ ရြာသား ၅၀၀ အတြက္ ေရတြင္း
ႏွစ္တြင္းသာ တူးေပးခဲ့ျပီး ေရမွာလည္း သန္႕စင္မႈ မရွိေခ်။
ေဒသတစ္ခုလံုးအတြက္ ေနေရာင္သံုး ဆိုလာျပား ႏွစ္ခုသာ

ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အလုပ္အကိုင္ အသစ္တြက္မူ လယ္သမား
တစ္ဦးက ၄င္း၏ သမီးျဖစ္သူအတြက္ အလုပ္ရရွိရန္ စက္ရံု
အရာရွိမ်ားအား
ေၿပာၾကားသည့္
အခါ
စက္ရံုတြင္
အလုပ္ရရန္အတြက္ ဘြဲ႕ရေအာင္အရင္လုပ္ပါဟု ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေျမယာသိမ္းခံရေသာ ေဒသခံ
ရြာသားမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ရန္ ေၿမမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္
၄င္းတို႕၏ သားသမီးမ်ား ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ျခင္း
မရွိေတာ့ေခ်။
ျဖစ္စဥ္ ၂။ နမ့္ေတာင္း ေက်းရြာ၊ ပန္ဆိုင္း (ၾကဳကုတ္)
ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)။
၁၉၉၆၊ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တို႕တြင္ ေဒသတြင္း
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္း၍
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္
ခရိုနီေလးဦး တို႕သည္ ေျမ ၃၃၈ ဧကအား သိမ္းယူခဲ့သည္။
ေဒသခံ
တိုင္းရင္းသား
ျပည္သူမ်ားမွာ
ဘိုးဘြားစဥ္
ဆက္လက္ထပ္ ကတည္းက ထိုေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္လာ
ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး ေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္
၄င္းတို႕၏ အဓိက စားဝတ္ေနေရး အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္း
ေက်ာင္းလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ေျမသိမ္းရသည့္ အေၾကာင္း
ျပခ်က္မွာ အစိုးရ ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္း အတြက္ ေျမကို
အသံုးျပဳရန္ဟု ျဖစ္သည္။ သိမ္းယူလိုက္ေသာ ေျမမ်ားမွာ
ေဒသတြင္း
ရြာသားမ်ား၏
စိုက္ပ်ိဳးရန္ေကာင္းေသာ
လယ္ေျမမ်ား (ေကာင္းမြန္၊ ေျမဆီေကာင္း၊ ေျမျပန္႕ ၿဖစ္ )
၅၀% ပါဝင္သည္။ သိမ္းေျမမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ ကို ၾကံစိုက္ပ်ိဳးရန္
အတြက္
တရုတ္အလုပ္သမားမ်ားကို
ငွားရမ္းခဲ့သည္။
အျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုမူ ၄င္းတို႔ ႏွင့္ ဆက္စပ္
သည့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံကို အငွားခ်ေပးခဲ့သည္။
ထိုထဲမွ အစိုးရ ဘိလပ္ေျမ စက္ရံု အတြက္
ဟုသိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမ ၄၄ ဧကမူ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္
တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရး အတြက္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ အဆိုပါ
သိမ္းယူေသာ
ေျမမ်ားသည္
ရြာ၏
ေရအရင္းအျမစ္
ေရထြက္ေပါက္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္ လ်က္ရွိျပီး စိုက္ပ်ိဳးရး
ႏွင့္
ေမြးၿမဴေရးအတြက္သံုးေသာ
ဓာတုေဗဒ
ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေရ ညစ္ညမ္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္
ရွိၾကသည္။
ထို႕ျပင္
ထိုေရအရင္းအျမစ္ကို
အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ သစ္ေတာမ်ားသည္ ေျမသိမ္း
ဧရိယာ တိုးခ်ဲ႕လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္လု နီးပါး
ၿဖစ္ၿပီး ေက်းရြာ၏ ေရထြက္ေပါက္မွ ေရ စီးဆင္းလာမႈသည္
လည္း ေလ်ာ့နည္းလာ သည္။ ေၿမသိမ္းခံရမႈေၾကာင့္
အလုပ္အကိုင္ ဆံုးရႈံးျပီး ေၿမတြင္ ၿပန္လည္လုပ္ကိုင္
ရန္မွာလည္း ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ေဒသခံရြာသား
မ်ားမွာမူ ေၿမသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ တရုတ္နယ္စပ္တြင္ ၄င္းတို႕
လုပ္ေလ့လုပ္ထ မရွိေသာ ၾကံဳရာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရ
လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ ရြာလူဦးေရ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး
ရနိုင္ေသာ ေျမေနရာလြတ္မ်ားမွာ ေလာက္ငွမႈ မရွိေတာ့ေသာ
ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွာ ပို၍ ပို၍ ဆင္းရဲလ်က္ရွိလာသည္။#
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ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေျမသိမ္းမႈ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မူလ တရားမမွ်တမႈ မွာ ေျမသိမ္းျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ
ေတြ႔ရသည္။ ေနာက္ထပ္ မမွ်တမႈမ်ားမွာ သိမ္းယူေသာေျမကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ ထိုေျမမွတဆင့္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းမႈတို႕
အား ကန္႕သတ္ျခင္းတို႕ ျဖစ္သည္။
၅.၂။ သိမ္းခံရေသာ ေျမယာ ပမာဏႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ
အသိမ္းခံရေသာေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးသြားရေသာ ေျမယာ ပမာဏ မွာ ေျဖၾကားသူတစ္ဦးလွ်င္ ၁ ဧက မွ ၂၄၄ ဧက အထိ ရွိသည္။
ဇယား ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႕ ေျဖၾကားသူ အမ်ားစု (၇၆.၄ ရာခိုင္နႈန္း) မွာ တစ္ဦးလွ်င္ လယ္ေျမ ၁၀ ဧက အထိ
ဆံုးရံႈးခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။

ဇယား ၂ တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႕ ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႕မွ လြဲလွ်င္ က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း အားလံုးတြင္ ေၿဖဆိုသူ
အမ်ားစုမွာ ၁၀ ဧက ထက္နည္းေသာ ေၿမယာသိမ္းခံရမႈမ်ား ၿဖစ္ေၾကာင္း တင္ၿပခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႕တြင္မူ
ေၿမယာသိမ္းခံရေသာ ပမာဏမ်ား မွာ ျပည္နယ္/တိုင္း အတြင္း မွ်တစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိနုိင္သည္။

တင္ၿပခဲ့ေသာ ေျမသိမ္းမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုနွစ္ အထိ ႏွစ္မ်ား အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
(ဇယား ၃ တြင္ ၾကည့္ပါ)။ ေျမသိမ္းမႈမ်ား ၏ ထက္ဝက္ခန္႕ ( ၅၀.၇ ရာခိုင္နႈန္း) မွာ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၁၉၉၉ ၾကား တြင္ စတင္ခဲ့ျပီး
၂၄.၈ ရာခိုင္နႈန္းမွာ ၂၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၉
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ေျမသိမ္းမႈ အမ်ားစုမွာ ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္၊ခ်င္း၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊
စစ္ကိုင္း၊ မႏၱေလး၊ တနသၤာရီ တို႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္း ေျမသိမ္းမႈ ကာလတြင္ အမ်ားစုမွာ
မြန္ႏွင့္ မေကြး ေဒသတို႕တြင္ ျဖစ္သည္။ တင္ၿပထားေသာ ေျမသိမ္းမႈအားလံုး၏ ၇၅.၅ ရာခုိင္နႈန္းမွာ အဆိုပါ ႏွစ္ ၂၀
ကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇယား ၃။ ေၿဖဆိုသူ တစ္ဦးခ်င္း ႏွစ္အလိုက္ ေျမယာသိမ္းခံရမႈမ်ား

ဇယား-၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေျမသိမ္းမႈမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် ဆင့္ပြားလာေသာ
ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိနိုင္သည္။ အဆိုပါ ေၿမသိမ္း ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုးတြင္ စစ္မွန္ေသာ တရားမ်ွတမႈ ျဖင့္
ေျဖရွင္းနိုင္ခဲ့ျခင္း အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား မရွိခဲ့ပဲေပ။ ေၿမယာအသိမ္းခံခဲ့ရျပီးေနာက္တြင္ လယ္ယာ ေျမအေရး
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦးျဖစ္လာသူ တစ္ဦး ၏ ေအာက္ပါ စကားရပ္က ထိုအခ်က္ကို ျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“ ...ကၽြန္မ အေဖက ဘယ္သူမွ အသံုးမျပဳထားတဲ့ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းကို ရွင္းလင္းျပီး ဒီေျမေပၚမွာ ကာလ အေတာ္ၾကာမိသားစု
အတြက္ ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ဒီလယ္ေျမသိမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ေဒသခံ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ရဲေတြက
လယ္ထဲကို လာျပီး ကၽြန္မ အေဖကို ဖမ္းေခၚသြားခဲ့တယ္။ သူတို႕ က ပုဒ္မမ်ိဳးစံုတပ္ျပီး တရားစြဲဆိုပါတယ္။ ေထာင္တစ္ႏွစ္
က်ခဲ့ပါတယ္။ အေဖ ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနစဥ္မွာ ရြာသူၾကီးက က်မတို႔လယ္ေျမကို သိမ္းျပီး ေရာင္းစားလိုက္ပါတယ္။
သူၾကီးကို အဲလို မလုပ္ဖို႕ ကၽြန္မ က ေတာင္းပန္ခဲ့ေပမယ့္ မရခဲ့ပါဘူး။ လယ္ေျမကို ဇြတ္ အဓမၼ သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။
အေဖကလည္း ေထာင္က်ေနတယ္။ လယ္ကလည္း အသိမ္းခံလိုက္ရေတာ့ ကၽြန္မတို႕ ညီအမေတြ ေက်ာင္းကေန
အားလံုးထြက္လိုက္ ရပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ဖိနိုပ္မႈေတြကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။"
(မ-------၊ ၉ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၅၊ ဖ်ာပံုျမိဳ႕နယ္ ဧရာဝတီတိုင္း။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္)
မတရားမႈမ်ား မွာ ေျဖရွင္းျခင္းမရွိဘဲ ေနာက္ထပ္ ပိုမ်ားေသာ မတရားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ၾကျပီး စုစုေပါင္း
ပမာဏမွာ ပို၍ မ်ားျပားစုပံုလာသည္။ ဒီလိုနည္းနဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေျမသိမ္းမ်ားမွာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် ပိုမို
မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။မတရားမႈမ်ား မွာလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာျပီး ထုိျဖစ္စဥ္ကို ေျဖရွင္းေလွ်ာ့ခ်ဖို႕
ေနေနသာသာ တိုးပြားလာျခင္းကိုေတာင္ ဘာမွ တားဆီးျခင္း မ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။
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ဇယား ၄။ ႏွစ္အလိုက္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေၿဖဆိုသူ တစ္ဦးခ်င္း၏ ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ား

ေျမသိမ္းမႈ နႈန္းသည္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကြာျခားမႈ ရွိေၾကာင္း သိနိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္
ေျမသိမ္းယူမႈသည္ အေႏွး အၿမန္ ဆိုသလို ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္ေပၚသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္မွ ေျမသိမ္း
အမိန္႕စာသည္ ကယားျပည္နယ္ ဖရူဆိုေက်းရြာ၊ မာခေရာ္ေရွ႔ေက်းရြာအုပ္စု ရွိ လယ္သမားမ်ားထံသို႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။
စာမွာ ရြာသားမ်ား သေဘာတူသည္ ျဖစ္ေစ မတူသည္ ျဖစ္ေစ စိုက္ခင္းထဲမွဖယ္ရွားေပးရမည္ ျဖစ္ျပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြ
လက္ခံရမည္ ဟုအသိေပးထားၿခင္းၿဖစ္ သည္။ ရြာသားမ်ားက ေလ်ာေၾကးေငြကို လက္မခံဘဲ ေၿမမွ ဖယ္ေပးရန္လည္း
ျငင္းဆန္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္
အတြက္ ရြာသားမ်ား၏ လယ္မ်ား ကို ခ်က္ခ်င္း သိမ္းယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္က အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့ပါသည္။
ထို႕ေနာက္ စစ္တပ္က စက္ ယႏၱရားၾကီးမ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာျပီး ေျမကိုရွင္းလင္းကာ စစ္တပ္ အေဆာက္အဦးမ်ား
ေဆာက္္ျပီး ထိုေျမေနရာကို ျခံစည္းရိုးခတ္ခဲ့ပါသည္။
အျခားေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ ေျမသိမ္းျခင္း သည္လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ
ရြာသားတစ္ဦးမွ
“သူတို႕က ေျမကို ဆက္လုပ္ခြင့္မေပးေတာ့ဘူးလို႕ ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ပိုင္လယ္ေျမကေန ဖယ္ရွားဖို႕
ေျပာပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ရဲစခန္းကို သြားခဲ့ပါ တယ္။ ရဲေတြက စစ္တပ္နဲ႕ ေဆြးေႏြးပါဆိုျပီး ျပန္ေျပာပါ တယ္။
စစ္တပ္နဲ႕ သြားေဆြးေႏြးတဲ့ အခါက်ေတာ့ ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းေတြ ဆက္မလုပ္ၾကဖို႕ လူေတြဝင္လာရင္ ေျခ ေထာက္ကို
ေသနတ္နဲ႕ ပစ္မယ္လို႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ တိရစာၦန္ေတြ ၀င္ရင္လည္း ေျမျမွပ္မုိင္းေတြ ေထာင္ ထားမယ္လို႕ လည္း
ျခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္း နဲ႕ ခ်က္ခ်င္း ဖယ္ရွားခိုင္းတဲ့အတြက္ က်ႊန္ေတာ္တို႕လည္း ေၾကာက္ရြံ႕ျပီး လယ္ေတြပစ္ျပီး
သံုးရက္အတြင္း ထြက္ခဲ့ ရပါတယ္။" (ေျမသိမ္းခံရေသာ လယ္သမား တစ္ဦး၊ ၀ကၤေဘာ္ ေက်းရြာ၊ ပဲခူးတိုင္း။ ၉ ရက္
ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၅ ခု၊ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္)
ျဖစ္စဥ္ ၃။ ေဒါဆိုေရွ႔ ေက်းရြာ ဒီေမာဆို ျမိဳ႕နယ္၊
ကယားျပည္နယ္
ကယားျပည္နယ္မွ ေနာက္ထပ္ ဥပမာ တစ္ခုမွာ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္က ကယားျပည္နယ္၊ ဒီေမာဆို ျမိဳ႕နယ္၊
ေဒါဆိုေရွ႔
ေက်းရြာရွိ
ရြာသားမ်ားကို
၄င္းတို႕၏
လယ္ေျမမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းက
စစ္တပ္ပိုင္ေျမမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။
ရြာသားမ်ားမွာ ၄င္းတို႕ ဘိုးဘြားမ်ား လပ္ထပ္ကတည္းက
ထိုေျမမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ျပီး
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေရာက္ေသာ အခါမွ ၄င္းတို႕ အေနျဖင့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း စစ္တပ္က အေၾကာင္းၾကား
လာျခင္း ျဖစ္သည္။
စစ္တပ္မွ
ရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ လယ္ေျမမ်ား
ျပန္ရလိုပါက ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အေထာက္အထား စာရြက္
စာတမ္းမ်ားကို ျပသရမည္ဟု ေတာင္းဆိုသည္။ သို႕ေသာ္
လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ လယ္သမားအမ်ားစုမွာ
ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ အသံုးခ်မႈစနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးက်
သည့္အတြက္ အစိုးရ လက္သင့္ခံေသာ စာရြက္စာတမ္း
မ်ားကို အေျခခံျခင္း မဟုတ္ေခ်။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တုန္းက ေျမသိမ္းခဲ့သည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း
ရြာသားမ်ားအား အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ေရာက္မွ သိမ္းထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း လာေရာက္
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ အၾကာတြင္ စစ္တပ္က
ရြာသားမ်ားသည္
စစ္တပ္ပိုင္ေျမအား
က်ဴးေက်ာ္
ဝင္ေရာက္သည္ဟု စြပ္စြဲျပီး ေသနတ္ ႏွစ္ၾကီမ္ ေဖာက္ကာ
ၿခိမ္းေၿခာက္ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ရြာသားမ်ားကို
ရဲစခန္းသို႕ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။
ထို႔ၿပင္ရြာသား
ခုႏွစ္ဦးကို ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။
လယ္သမား တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္မွာ…
“၂၀၁၄ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႕က စစ္တပ္က လူေတြလာျပီး
ကၽြန္ေတာ္တို႕
ဘိုးဘြားမ်ား
လက္ထပ္ကတည္းက
လုပ္လာခဲ့တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက
စစ္တပ္က ပိုင္ဆိုင္ထားျပီး ျဖစ္တယ္ဆိုျပီး ေျပာလာပါတယ္။
ဒီလယ္ေျမေပၚမွာ အလုပ္ ဆက္မလုပ္ရန္နဲ႔ ရြာသားေတြကို
တားျမစ္ခဲ့ျပီး ဖယ္ရွားေပးရန္ ေၿပာပါတယ္။
ဒီလယ္
မလုပ္ရေတာ့ရင္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ အသက္ဆက္ရွင္ရမလဲ
ဆိုျပီး စစ္သားေတြကို ေမးေတာ့ အထက္အရာရွိမ်ားကို
သြားေမးလို႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ က ဆက္ၿပီး
လယ္ထဲမွာ လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႕က ဖမ္းရ
လိမ့္မယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။” (လယ္သိမ္းခံရေသာ ေၿမပိုင္ရွင္
လယ္သမားတစ္ဦး၊ ေဒါဆိုေရွ႔ေက်းရြာ၊ ဒီေမာဆို ၿမိဳ႔နယ္၊
ကယားျပည္နယ္။ ၁၆ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၅ ေတြ႔ဆံု

ေမးျမန္းခ်က္)။ ရြာသားမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား
ျပန္ရရန္၊ ေျမမ်ားျပန္ရရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္
စစ္တပ္မွ ျခိမ္းေျခာက္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ မည္သူ႕ ထံသို႕
တိုင္ၾကားမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ရမည္ နွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္
မည္သို႕ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္း
စြာ သိရွိမႈမရွိေပ။.#
တစ္ခါတစ္ရံ ေျမသိမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္
မထားေသာ
အလွည့္အပတ္
အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖင့္
ေျဖးေျဖးခ်င္း ျဖစ္ေပၚျပီး ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိသည္။ သို႕ေသာ္
လည္း တရားမွ်တမႈမရွိ အဓမၼ ေျမသိမ္းခံရျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရ
ေသာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားမွာ အတားအဆီးမ်ား၊ မေသခ်ာ
မေရရာမႈမ်ားျဖင့္ ထပ္မံ၍ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ အခါ စိတ္ဖိစီးမႈ
မ်ား တိုးပြားလာပါသည္။ ၄င္းတို႕၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ျပန္ရရန္ ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြရျခင္း၊ အကူ
အညီမရေသာ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံရျခင္းတို႕
က ေတာင္သူလယ္သမားတို႕ ခံစားေနရေသာ ျပႆနာ
မ်ားကို ပိုမို ဆိုးရြားေစပါသည္။
ဥပမာ အားျဖင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ တာမိုးညဲ ျမိဳ႕၊
ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႔နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တြင္ စစ္တပ္မွ
ရြာသားမ်ား စားက်က္ေျမ ႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ
လုပ္ရန္ ထားေသာ ေျမ ဧက ၃၀၀ ေက်ာ္ကို သိမ္းယူခဲ့သည္။
ေျမမ်ားကို သိမ္းယူျပီးေနာက္ စစ္တပ္သည္ ေျပာင္းဖူးနွင့္
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို
စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။
ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားမွာ
အသက္ရွင္
ရပ္တည္ေရး
အတြက္
အလုပ္အကုိင္ ေပါင္းစံု ရွာၾကံလုပ္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္
စစ္တပ္မွ မည္သည့္ သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွ မၿပဳလုပ္ပဲ
စြန္႕ပစ္ထားခဲ့သည္။ ထိုအခါ ရြာသားမ်ားက ၄င္းတို႔
ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ ရယူလုပ္ကိုင္လိုေၾကာင္း
စစ္တပ္ထံမွ ေတာင္းဆိုသည့္အခါ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္စစ္တပ္မွ
ျပန္ေပးခဲ့သည္ဆိုသည္။ သို႕ေသာ္ ရြာသားမ်ားမွ ေဒသခံ
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို ေမးျမန္းေသာ
အခါတြင္ ထိုေျမမ်ားကို စစ္တပ္က သိမ္းထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း
ျပန္မေပးရေသးေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ေဒသခံ
ရြာသားမ်ားမွာ ၄င္းတို႕၏ ေျမေပၚတြင္ ျပန္လည္လုပ္ပိုင္ခြင့္
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ
လ်က္ရွိသည္။
အျခားေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုမွာ ခ်က္ခ်င္းလည္းမဟုတ္
ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလည္း
မဟုတ္ဘဲ
ဘယ္အခ်ိန္မွာ
ဘာျဖစ္မည္ဆိုတာကို ၾကိဳတင္သိရွိနိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားေပၚတြင္ စိတ္ဖိအားမ်ား စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ၿဖင့္
လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ေနရသည္။ ဥပမာ ပဲခူးျမိဳ႕ရွိ ဟံသာဝတီ
ေလဆိပ္ စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ၾကည့္လ်ွင္

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ထိုေလဆိပ္ ေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္
ေျမဧက ၉၄၀၀ ကို သိမ္းယူေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ရြာသားမ်ားက သိရွိခဲ့ရသည္။ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက
ဝါးမရမ္း
ေက်းရြာ
ႏွင့္
အလိုင္နီေက်းရြာ
မ်ားကို
ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ဖယ္ရွားခံရသည့္ ရြာသား
၇၀ ၏ လယ္ယာေၿမမ်ားမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မရရွိသလို
ၿဖစ္စဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍လည္း
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
မရွိခဲ့ေပ။
ေနာက္ဆံုးတြင္ အၿခားေနရာသို႔ ေၿပာင္းေရြ႔ခံရေသာ္
လည္း လုပ္ကိုင္စရာ လယ္ေျမမ်ား မရွိေတာ့ ေသာေၾကာင့္
သိမ္းထားခံရေသာ မိမိတို႔ လယ္ေၿမမ်ားသို႕ ျပန္သြားျပီ
အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ား ေနထိုင္သည့္ေနရာႏွင့္
လယ္ေျမမ်ား
တည္ရွိရာ
ေနရာသည္
တေနရာစီ
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ လယ္သမားမ်ားက လယ္ထဲ
တြင္ပင္ ေနထုိင္လာၾကသည္။ ၄င္းတို႔ လယ္ေၿမ မ်ားအား
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေၿမ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားစာရြက္
စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံ
ထုတ္ေပးျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ ယခုအခါတြင္ ေလဆိပ္စီမံကိန္း
မွာစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လယ္
သမားမ်ားမွာ ထိုေျမမ်ားေပၚတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္လ်က္
ရွိၾကသည္။ အစိုးရ မွ လယ္ေၿမ ဧက ၉၀၀ (သိမ္းထားေသာ
ဧက ၉၄၀၀ ထဲမွ) ကို ျပန္လည္ေပးအပ္သည္ဟု ရြာသား
မ်ားက ၾကားသိရေသာ္လည္း မည္သူ႕၏ လယ္ေၿမမ်ားကို
ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့သည္ကုိ မသိရွိရေပ။ ၂၀၁၅ ႏွစ္လယ္
ပိုင္းတြင္ အစိုးရ မွ ေလဆိပ္စီမံကိန္းကို ဘ႑ာေရး အေျခ
အေနေၾကာင့္ ၄ ႏွစ္ ထိ ေရြ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့
သည္ ဟု ေဒသခံမ်ားမွ ေယဘူယ် သိရွိခဲ့ရသည္ ။ အဆိုပါ
သတင္းသည္ ရြာသားမ်ား အတြက္ ၄င္းတို႕၏ စားဝတ္ေနေရး
ျပႆနာ ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရရွိလာခဲ့သည္။
သို႕ေသာ္လည္း
ရြာသားမ်ားမွာ
ေန႕စဥ္
မည္သည့္
အခ်ိန္တြင္ ၄င္းတို႔၏ လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္အသိမ္းခံရျပီး
လယ္ထဲတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့မွာကို
စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိၾကသည္။
၅.၃။ ေျမသိမ္းရန္ ပစ္မွတ္ထားခံရေသာ
၄င္းတို႕ႏွင့္ ေျမ ဆက္စပ္မႈ

ျပည္သူမ်ား၊

ေျဖဆိုသူ အားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ၅၇.၄
ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႕မွာ ၄င္းတို႕ အသိမ္းခံရေသာ ေျမမ်ားအား
ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္ကိုင္ၿခင္း
ၿဖစ္သည္။ (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယား - ၅)
ဥပမာ၂၀၀၂
ခုႏွစ္၌
သံေတာင္ၾကီး
ျမိဳ႕နယ္
(ကရင္ျပည္နယ္)တြင္ အာနႏၵာ ကုမၸဏီမွ ငွက္ေပ်ာေတာ
ေအာက္ရြာ၊ သူေဌးကုန္း၊ ပ်ားစခန္းရြာတုိ႕ ပါဝင္သည့္
ရြာၾကီး ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေျမ ၆၂ ဧက ကုိ သိမ္းယူခဲ့သည္။

ရြာသားမ်ားမွာ ထိုေျမမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားအရ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းကပင္ အသံုးျပဳလုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကျ
ခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေျမမ်ားကို စိုက္ပိ်ဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္
ဆိုကာ
သိမ္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း
ေခ်ာကလက္
ထုတ္ကုန္ အတြက္ ကိုကိုး ၆ ဧက ခန္႕သာ စိုက္ပ်ိဳးေနသည္ကို
ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုအေျခအေနကို ေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္
ရြာသားမ်ားက
အဆိုပါ
ေျမမ်ားတြင္
ျပန္ဝင္ေရာက္
လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခါ ကုမၸဏီမွ ေျမအခ်ိဳ႕ကို
(၂၂ဧက) ျပန္ေပးအပ္ခဲ့သည္ဆိုသည္။ သို႕ေသာ္လည္း
ရြာသားမ်ားကမူ တရားမွ်တမႈမရွိ သိမ္းယူခဲ့ေသာ ၄င္းတို႕၏
ေၿမမ်ား (၆၂ ဧက) အားလံုးကို ျပန္ရယူလိုၾကၿပီး
တတ္ႏိုင္သမ်ွ ၿပန္လည္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

အျခားေသာ ၃၀.၃ ရာခိုင္နႈန္းမွာမူ ေၿမမ်ားအား ကို
ယ္ပိုင္ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္မႈကို
အေၿခခံ၍
ေရရွည္
အသံုးျပဳေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဥပမာတစ္ခုမွာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္
ဧရာ၀တီတိုင္း၊ မအူပင္ျမိဳ႕နယ္၊ ဖိုးစံ ေက်းရြာ မွ ေဒသခံ
အာဏာပိုင္မ်ားမွ သံုးခြကၽြန္းရွိ ေၿမမ်ားအား ေဒသခံရြာသား
မ်ား
လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္
ခ်ိန္ထိုး၍
ေၿမမ်ားအား
ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္။ ၁၀ ႏွစ္ ခန္႕ ၾကာသည္ အထိ ရြာသားမ်ားမွာ
အျငင္းပြားမႈ
တစ္စံုတစ္ရာ
မရွိဘဲ
မိမိသက္ဆိုင္ရာ
ေျမမ်ားတြင္
ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။
မည္သည့္
လယ္ကြင္းမ်ားမွာ မည္သူ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနသည္
ကိုလည္း အသိအမွတ္ၿပဳ သိရွိၾကသည္။
ရြာလူၾကီးမ်ား
ကလည္း သူတို႕၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။
တခ်ိဳ႕မွာ အစိုးရထံမွ အခြန္ လက္ခံျဖတ္ပိုင္း ကို ရ၇ွိၾကျပီး
အခ်ိဳ႕ လယ္သမားမ်ားကေတာ့ မရရွိၾကေခ်။ ၁၉၉၉-၂၀၀၀
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ဂိုးလ္စတား ကုမၸဏီမွ
ထိုေဒသသို႕
ဝင္ေရာက္လာျပီး ထိုေျမမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရေသာ ေၿမမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း
ေျပာဆိုကာ
သိမ္းယူမႈမ်ားၿပဳခဲ့သည္။
ရြာသားမ်ားကမူ
ကုမၸဏီ ၀င္ေရာက္ မသိမ္းဆည္းခင္ကပင္ မိမိတို႔ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ ကိုယ္တိုင္ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကုိင္ၿပီး ေၿမလုပ္ပိုင္ခြင့္
အား အေၿခခံ၍ ၄င္းတို႕ပိုင္ေျမျဖစ္သည္ဟု အခိုင္အမာ
ေၿပာဆိုၾကသည္။
ေျမသိမ္းခံရသည့္
ေျဖဆိုသူအားလံုး၏
၈၇.၇
ရာခိုင္နႈန္းမွာ တင္ၿပခဲ့ေသာ ေျမသိမ္းမႈမ်ား ၿဖစ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္
အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အသိအမွတ္ၿပဳ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ေဒသခံ
အမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အေၿခခံထားခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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က်န္သည့္ ေျဖဆိုသူမ်ား (စုစုေပါင္း ၂၁၇ ဦး၊ သို႕မဟုတ္ ၈.၂ ရာခိုင္နႈန္း) မွာမူ ၄င္းတို႕ ဝယ္ယူထားေသာ သို႕မဟုတ္
ငွားထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

25

ဒို႔ေျမကြန္ရက္

ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခ်က္ တစ္ခုမွာ သက္ဆိုင္ရာ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္း ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိျခင္း
မရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေျဖဆိုသူ ၁၁၂၉ ဦး (၄၂.၅ ရာခိုင္နႈန္း) မွာ အစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ တရားဝင္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား
ပိုင္ဆိုင္ၾကျပီး ၁၀၅၈ ဦး ( ၃၉.၈ ရာခိုင္နႈန္း) မွာ ထိုကဲ့သို႕ စာရြက္စာတမ္း မ်ား မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ ရပါသည္။ ဇယား ၇
တြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ တစ္ခုစီ အလိုက္ စာရြက္စာတမ္း ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိၿခင္း မရွိၿခင္းကို ခြဲျခမ္း ျပထားပါသည္။
တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား ရွိသည္ဟု ေျဖဆိုသူအမ်ားစု မွာ သီးႏွံခြန္ေၿပစာ (၇၁၈ ဦး)
ရွိသူျဖစ္သည္။ က်န္သည့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားမွာ ပံုစံ ၁၀၅ (၈၀ ဦး)၊ ပံုစံ ၁၀၆ ( ၃၂ ဦး)၊ ပံုစံ ၇ (၁၁ ဦး) တို႕ ျဖစ္ၾကပါသည္။
(ေအာက္တြင္ပါရွိသည့္ ပံု ၄ တြင္ ၾကည့္ပါ။) အျခားေသာ စာရြက္စာတမ္းမွာ အေရာင္း အဝယ္ စာခ်ဳပ္မ်ား၊
ဘဏ္ေငြေခ်းစာအုပ္မ်ား တို႔ ျဖစ္သည္ဟု ေၿဖဆိုၾကသည္။
က်န္သည့္ ေျဖဆိုသူ ( ၄၇၀ ဦး သို႕မဟုတ္ ၁၇.၇ % ) မွာ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္း
မရွိပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားၿပန္လည္ဆန္းစစ္ၿခင္းႏွင့္ ၿဖည့္စြက္ အတည္ျပဳျခင္း အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ
ေျဖဆိုသူမ်ားက ၄င္းတို႕သည္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိပါဟု ေျဖဆိုလိုက္ပါက အေျခ အေနပို ဆိုးသြားျပီး
၄င္းတို႕၏ ျပန္လည္ရယူနိုင္ခြင့္ ဆံုးရံႈး သြားလိမ့္မည္ ဟု ယူဆၿပီး မေၿဖဆိုလိုၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ တရား ရံုးမ်ားအေပၚ သံသယမ်ားရွိေနၾကျပီး တရားရံုးမ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား
သြားေရာက္အေရးဆိုနိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုအၿဖစ္ မွတ္ယူျခင္း မရွိၾကေပ။
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တရားဝင္
စာရြက္စာတမ္းမ်ားရွိၿခင္း
ဆိုရာတြင္
အမွန္တကယ္ရွိသည္ ျဖစ္ေစ မရွိသည္ ျဖစ္ေစ အဓိက
က်သည့္ ေမးခြန္းမွာ ၄င္းတို႕ လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကို ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသလား ဟူေသာ
ေမးခြန္းသာ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႕ ရွာေဖြေတြ႕ရွိရသည္မွာ
ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္သြင္း
ခဲ့ေသာ္လည္း လူတိုင္း ရယူနိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။
ဥပမာ ၁၉၉၄- ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း
စစ္ဌာနခ်ဳပ္သည္ ပဲခူးတိုင္း ထန္းတပင္ ျမိဳ႕နယ္ ရွိ ပ်ဥ္ဂန္း၊
ဆိပ္ၾကီး၊ ဆီးျဖဴကုန္း၊ ေရလွ်ံ ရြာတို႕မွ ေျမဧက ၇၀၀ ကို
သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္မူလပိုင္ရွင္ အခ်ိဳ႕ အား ၄င္းတို႕၏
လယ္ေျမမ်ားတြင္ ဆက္လက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း
အခ်ဳိ႔ ေျမေနရာမ်ားကိုမူ အျခား အရပ္ေဒသမွ ေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ားအား သီးစားခၿဖင့္ အငွားခ်ထားျခင္း၊ႏွင့္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕အား ငွားရမ္းခဲ့သည္။ ဆိပ္ၾကီး
ေက်းရြာမွ လယ္သမား ၁၀ ဦးခန္႕မွာ ၄င္းတို႕၏ လယ္ေျမမ်ား
ေပၚတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္နိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။
ဆက္လက္လုပ္ကို္င္ခြင့္ရွိေသာ ရြာသားမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရ ဌာနေပါင္းစံုသို႕ သြားေရာက္ျပီး ၄င္းတို႔ ေၿမေနရာမ်ား
အား ၿပန္လည္လုပ္ပုိင္ခြင့္ အၿပည့္အ၀ ရရွိရန္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့
သမွ်ကို ဆက္သြယ္တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္
ပ်ဥ္ဂန္း ေက်းရြာမွ လယ္သမား အခ်ိဳ႕သည္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ
လယ္ေျမ ဧက ၂၀၀ အတြက္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့
ၾကသည္။ သို႕ေသာ္လည္း က်န္ရွိသည့္ လယ္သမားမ်ားမွာ
ထိုကဲ့သို႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိခဲ့ေပ။ လယ္သမားမ်ားက
ေျမစာရင္း မွတ္ပံုတင္ ဦးစီး ဌာနကို ေမးျမန္းသည့္ အခါတြင္
ထိုေျမမ်ားမွာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ထိန္းခ်ဳပ္
ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

ပဲခူးတိုင္း အုတ္တြင္း ျမိဳ႕နယ္၊ ေခါင္ရမ္းရြာတြင္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အာဏာ
ပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႕ မိမိတို႔လယ္ယာေျမမ်ား အတြက္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားတရား၀င္ ရရွိရန္ ေတာင္းခံ
ေရးသားခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားသာ ခြင့္ၿပဳခ်က္
စာရြက္စာတမ္း ရခဲ့ျပီး အျခားသူမ်ားမွာ မရခဲ့ေပ။ ထို႕ျပင္
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ မွာ ရရွိျပီး အခ်ိဳ႕ က
မရရွိသနည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း မသိရွိရေပ။
ထို႕ျပင္ စာရြက္စာတမ္း ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
တိက်ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း မသိရွိရေပ။
ရလဒ္အေနၿဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ မည္သည့္
အခ်ိန္တြင္မဆို မိမိတို႔ေၿမယာမ်ားသိမ္းခံရနိုင္ေသာ အေျခ
အေန ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး စိုးရိမ္လ်က္ရွိေန သည္။
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ အေရးၾကီးပံုသည္ ေလွ်ာ့ခ်
ထားၿခင္းခံရသည္။ ပထမ အခ်က္မွာ တရားဝင္ စာရြက္
စာတမ္းမ်ား ခ်ေပးပါကလည္း ခန္႕မွန္း၍ မရနိုင္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၾကံဳရာက်ပမ္း ခ်ေပးသည္။ ဒုတိယ
အခ်က္မွာ
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားတြင္
တရားဝင္
စာရြက္စာတမ္းမ်ားရွိလ်ွင္လည္း ၄င္းတို႕၏ ေျမယာမ်ား
သိမ္းယူျခင္းခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ အခ်က္မ်ားအားၾကည့္လ်ွင္
ေျမသိမ္းခံရသူမ်ားတြင္ စာရြက္စာတမ္း ရွိသူနွင့္ မရွိသူ
အေရအတြက္မွာညီမွ်လ်က္ရွိသည္။
၄၂.၅
ရာခိုင္ႏႈန္း
(၁၁၂၉ ဦး) က ၄င္းတို႕တြင္ အစိုးရ က ထုတ္ေပးထားေသာ
တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုျပီး ၃၉.၈
ရာခိုင္နႈန္း (၁၀၅၈ ဦး) မွာ ၄င္းတို႕၌ မည္သည့္
စာရြက္စာတမ္းမွ မရွိေၾကာင္း တင္ၿပေျပာဆိုခဲ့သည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ပိုင္ဆိုင္ျခင္း သက္သက္ျဖင့္လည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိ၊
မည္သူ႕၏ ေျမမွာ အသိမ္းမခံရနိုင္ဆိုေသာ အခ်က္ကို
ဆံုးျဖတ္ေပးနိုင္ေသာအခ်က္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း
ဒို႔ေၿမကြန္ရက္အတြင္းရွိ
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္
ေျမသိမ္းမခံရေစရန္
ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ ေပးနိုင္ၿခင္း မရွိေပ။
၅.၄။ ေျမသိမ္းမႈၿဖစ္စဥ္မ်ား၊
အဂၤါရပ္ ပံုစံမ်ား

ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏

ေျဖဆိုသူမ်ား တင္ျပၾကသည့္ ေျမသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္
မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ၄င္းတို႕သည္ နိုင္ငံတကာ
လူ႕အခြင့္အေရး
စံနႈန္းမ်ားျဖင့္
တစ္ခုမွ
ကိုက္ညီမႈ
မရွိ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနရပ္
ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
အရ
မတိုင္ခင္၊
လုပ္ငန္းစဥ္ကာလအတြင္း
ႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးေနာက္
အေၿခအေန
သံုးရပ္သည္
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ရမည့္
အခ်က္မ်ား ၿဖစ္သည္။

ဒို႔ေၿမကြန္ရက္ အတြင္းရွိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာ
ေျမသိမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္ အမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႕အား လံုေလာက္ေသာ
အခ်ိန္ကာလ ၿဖင့္ ၾကိဳတင္ အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ (ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ပံု ၅ ၾကည့္ပါ)။ ဥပမာ အားျဖင့္
၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ၾကီး ျမိဳ႕နယ္၊
ပသိ ေရေလွွာင္တမံကို ေဆာက္လုပ္သည့္ အခါတြင္ အစိုးရ
မွ မည္သို႕ေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ိဳးမွ မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမည့္ ရြာသားမ်ား အတြက္လည္း ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေပးရမည့္ ေနရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားျခင္း
မရွိေခ်။ မည္သုိ႕ေသာ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိုမွ
ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းလည္းမရွိပါ။ ေရေလွာင္တမံ ေဆာက္လုပ္မႈ
ေၾကာင့္ ရြာၾကီး ေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၅၃ စု ႏွင့္
နန္႕သာကုန္း ေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၄၉ စု၊ စုစုေပါင္း
အိမ္ေျခ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၂ စု ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ၿပင္
ျဖစ္စဥ္အတြင္း
ခန္႕မွန္းေျခအားျဖင့္
ရြာသားမ်ား၏
လယ္ယာေၿမဧက ၅၀၀ ခန္႕ သိမ္းယူၿခင္းခံခဲ့ရသည္။
ရြာသားမ်ားမွာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အနီးအနားရွိ ေျမလြတ္
ေနရာမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္
စက္မႈ ဝန္ၾကီးဌာနမွ သိမ္းယူထားေသာ ေျမေနရာ အခ်ိဳ႕တြင္
ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ စစ္တပ္မွ ၄င္းတုိ႕၏
တပ္စခန္းမ်ား
တိုးခ်ဲ႕ရန္
အတြက္
အခ်ိဳ႕ေျမမ်ားကို
အသံုးၿပဳခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ ခရိုနီ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႔ မွလည္း
ရြာသားမ်ား၏ ေျမအခ်ိဳ႕ကို သိမ္းယူခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ရန္အတြက္
ေဒသခံရြာသားမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ သိမ္းယူခဲ့ျပီး
ယခုအခါ
တြင္
စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ
ေျမေနရာမ်ားကို

ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျပီး သီးႏွံမ်ား စတင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။
တရား၀င္ ေျမသိမ္းယူမႈ ျဖစ္ေစရန္ အတြက္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၏ အနိမ့္ဆံုး ထားရွိရမည့္ ၿဖစ္စဥ္၏
ေသးငယ္ေသာအစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ၿဖစ္သည့္ အစိုးရ
အာဏာပိုင္မ်ားမွ မသိမ္းယူမွီ ၾကိဳတင္ အသိေပးျခင္း
ဟူေသာ အခ်က္မွာ ကိုပင္ ေကာင္းမြန္စြာ ၿပဳလုပ္
ေဆာင္ရြက္ၿခင္းမရွိေပ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
ေျမသိမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားမွ ေဖာ္ျပထားေသာ ေၿမသိမ္းယူၿခင္းမၿပဳမွီ ျဖစ္သင့္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား
(ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ
ၿဖစ္စဥ္-၄
တြင္ၾကည့္ပါ) ကို နႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ေလးစားလိုက္နာမႈ
လံုးဝ ကင္းမဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ အထက္ေဖာ္ၿပပါ ဥပမာ ကိစၥရပ္
ကိုၾကည့္လွ်င္လည္း ေတြ႔ရွိ နိုင္ပါသည္။

ၿဖစ္စဥ္ ၄။ ေျမသိမ္းမႈ မစတင္မီ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အရ ေျမသိမ္းမႈ
မစတင္မီွ အစိုးရ အေနျဖင့္ အနည္းဆံုး အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ၿဖစ္သည္။
•
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆိုၿပဳေသာ အစီအစဥ္
မ်ားႏွင့္ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို ျပည္သူလူထု
ၾကားနာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိရပါမည္။
ေျမသိမ္းျခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္လာမည့္
သက္ေရာက္
မႈမ်ားကို ခံစားရနိုင္သည့္ ျပည္သူအားလံုးအား ၾကိဳတင္၍
သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတိေပးစာ ထုတ္ျပန္ေပးရပါမည္။
•
အထူးသၿဖင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စ
အဖြဲ႔မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အေၿခခံက်သည့္ ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားၿခင္းဆိုင္ရာ လ်ာထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္
ေျမယာမွတ္တမ္းမ်ား
အပါအ၀င္
လိုအပ္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကိဳတင္၍ ထိေရာက္စြာ
ျဖန္႕ခ်ီထားရမည္။
•
အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဆန္႕က်င္ကန္႔ကြက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊
ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္နုိင္ရန္ ျပည္သူလူထုကို
သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုေပးအပ္ရမည္။
•
၄င္းတို႕၏

သက္ေရာက္မႈ ရွိမည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္
အခြင့္အေရးႏွင့္
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအား

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ နည္းပညာပုိင္းအရ ႏွင့္ အျခားေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးနိုင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရပါမည္။
•
သက္ေရာက္မႈ ခံစားရမည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕အား အားေပးေထာက္ခံသူမ်ားကို ေျမသိမ္းျခင္း
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား စိန္ေခၚနိုင္ရန္ ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ အျခားေသာ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို ခ်ျပျပီး ၄င္းတို႕၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား
ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပနိုင္ရန္ အတြက္ ၾကားနာပြဲမ်ား စီစဥ္ၿပဳလုပ္ေပးရပါမည္။
•
ေျမသိမ္းျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ေရွာင္ကြင္းနိုင္မည့္ ျဖစ္နိုင္ေခ် ရွိေသာ နည္းလမ္းအားလံုးကို အျပည့္အဝ
ရွာေဖြရပါမည္။#
အရင္းအၿမစ္-http://www.hic-sarp.org/documents/Handbook%20on%20UN%20Guidelines _2011. pdf
ပံု ၅ ။ ေျမသိမ္းျခင္း မျပဳလုပ္မီ ေျမသိမ္းခံရေတာ့ မည္ဆိုသည္ကို ေျဖဆိုသူအား ၾကိဳတင္ အသိေပးခဲ့ပါသလား။

ၿဖစ္စဥ္ ၅။ ထားဝယ္ ျမိဳ႕ျပ စီမံကိန္း ၊ထားဝယ္ ျမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွင္းျပျခင္းပင္ မရွိဘဲ အစိုးရမွ ထားဝယ္ျမိဳ႔ျပ စီမံကိန္းအား
လယ္ယာေျမမ်ားကို ဖ်က္ျပီး အိမ္ယာမ်ား အေဆာက္အဦး မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ထိုလယ္ေျမမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ရြာသားမ်ားမွာ ၄င္းတို႕၏ လယ္ေျမမ်ားသည္ စီမံကိန္းထဲ ပါမပါကိုလည္း မသိရ၊
၄င္းတို႔ေရြ႕ေျပာင္းရန္ လိုမလိုကိုလည္း ၾကိဳတင္ မသိခဲ့ရေပ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ မွ ေနာက္ထပ္ လယ္ေျမ ဧက ၃၀၀
ကို အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ ထပ္မံ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႔ေၿမေနရာမ်ားတြင္ အစိုးရရံုးမ်ား ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား စတင္
ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ သိမ္းယူမည့္ေၿမမ်ား တိုင္း တာစဥ္ကာလတြင္ ရြာသား ၆၄ ဦး၏ စိုက္ပ်ိဳးေၿမမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။
ေနာက္ထပ္ ၃ ႏွစ္ၾကာသည္အထိ လယ္သမား မ်ားမွာ ၄င္းတို႕ အသက္ရွင္သန္ေရး အတြက္ လယ္လုပ္ေနရ ေသာ္လည္း
ထိတ္လန္႕ေသာ ႏွလံုးသားမ်ားျဖင့္ ေၾကာက္ရြ႔ံ စြာ လုပ္ကိုင္ေနရသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ အာဏာပိုင္ မ်ားမွ လယ္ေျမဧက ၃၀၀ ေပၚတြင္ စီမံကိန္းအား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာက္လုပ္မည္ၿဖစ္ၿပီး ထားဝယ္ျမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ အစည္းအေဝးပြဲ က်င္းပေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေၾကျငာခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ၄င္းတို႕က ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ စာခ်ဳပ္ ရွိသူမ်ားသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပမည့္
အစည္းအေဝးပြဲကို တက္ေရာက္နိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ မရွိသူနွင့္ အျခားေသာ မသက္ဆိုင္သူမ်ား
တက္ေရာက္ခြင့္မရွိဟုလည္း ေျပာၾကားသည္။
သိမ္းယူသည့္ေၿမတြင္ မိမိတို႔လယ္ေၿမမ်ား ပါ၀င္ ေသာ လယ္သမား ၆၄ ဦး ထဲမွ ထက္ဝက္ခန္႕မွာ မည္သည့္
ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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ျပႆနာမွ မရွိဘဲ ထုိလယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
လုပ္ကိုင္လာေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္း
မ်ွလည္း မရွိေပ။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ အစိုးရ အာဏာပိုင္
မ်ားမွ စာရြက္စာတမ္းရွိၿပီး အသိမ္းခံရေသာ လယ္ေၿမ ၃
ဧက အတြက္ ေပ ၄၀x ေပ ၆၀ ေျမကြက္ တစ္ကြက္
ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ထို ေလ်ာ္ေၾကးကုိ
လက္မခံပါက တရားရံုးတြင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား
ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုအခ်ိန္က တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည့္
လယ္သမား
၆
ဦးသာ
သေဘာတူေၾကာင္း
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
ဇြန္လ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ လယ္သမားမ်ားမွ ၄င္းတို႕
လယ္ေျမေပၚတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ ေတာင္းခံခဲ့
ေသာေၾကာင့္
လယ္သိမ္းခံ
ေတာင္သူလယ္သမား
အေယာက္ ၂၀ ခန္႕မွာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ပ်က္ျပား
ေစျခင္းႏွင့္ ဆဲဆိုမႈအတြက္ တရားစြဲဆို ခံခဲ့ရသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ လယ္သမား တစ္ဦးမွာ အစိုးရ
ေပးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကို လက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမႈမွ
လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ က်န္သည့္ လယ္သမား ၁၉ ဦးမွာ
လက္မွတ္ထိုးရန္
ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္
အမႈမ်ားႏွင့္
ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ၄င္းတို႔ထဲမွ လယ္သမား တစ္ဦးမွာ ၆ လ
ႏွင့္ ၁၅ ရက္ ေထာင္က်ခဲ့ျပီး အခ်ိဳ႔လယ္သမားမ်ားမွာ ေထာင္
၃ လစီ က်ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ဒဏ္ေငြ ေပးခဲ့ရသည္။
ထို႔ေနာက္ အခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားမွာ ေနရာ မဖယ္ေပးဘဲ
ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း ထို ေျမဧက ၃၀၀
ေပၚတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ား စတင္ ေဆာက္လုပ္ေနျပီ
ျဖစ္သည္။ လယ္သမားမ်ားမွာ ထိုေျမေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား
စြာလုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ျပီး
အစိုးရမွလည္း
ညိႈႏိႈင္းေပးၿခင္း၊
ထိုက္တန္ေသာ
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား
ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ပို၍ အေရးၾကီးသည္မွာ အဆိုပါ
ေျမမ်ားကို ဆံုးရႈံးသြားပါက ၄င္းတို႕တြင္ အသက္ရွင္
ရပ္တည္စရာ ေနရာ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ လယ္လုပ္ျခင္း
သည္ ၄င္းတို႔ဘဝႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ လယ္ထဲတြင္ လုပ္ကိုင္သြားၿခင္းၿဖင့္ လယ္ယာ
ေၿမသိမ္းမႈ ကို ဆက္လက္ ဆန္႕က်င္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း
ေတြ႔ရသည္။#

ျဖစ္စဥ္ ၆။ မုန္း ေရအားလ်ပ္စစ္ ဆည္၊ ေစတုတၱရာ ျမိဳ႕နယ္၊
မေကြးတိုင္း။
မုန္းေရအားလ်ပ္စစ္ဆည္ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္
စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပီးစီးခဲ့သည္။
ျပီးစီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆည္အထက္ပိုင္းရွိ လယ္ေျမမ်ား

ဧရိယာအား ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားထားၿခင္းမရွိပဲ ညသန္း
ေခါင္ယံ အခ်ိန္တြင္ ေရတက္လာၿပီး ရြာသားမ်ားမွာ ခ်က္
ခ်င္း
ေဘးလြတ္ရာ
ေတာင္ေပၚသို႕
ထြက္ေျပး
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။
ေရလႊမ္းမိုးခံရေသာ ရြာမ်ားမွ ရြာသားမ်ားအား
အစိုးရမွ ေခၚယူျပီး မုန္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ဆည္ေအာက္
ဘက္တြင္ ေရၿမွဳပ္သြားေသာ ရြာမ်ား ကို စု စည္းကာ
သံဆယ္ ၿမိဳ႔သစ္ စီမံကိန္း အားတည္ မည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း
ရြာသားမ်ားအား မေရြ႔မေနရ ေၿပာင္းခိုင္းခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္
ထိုရြာသားမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ ေနရာမွာမူလ သံဆယ္
ရြာသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ေျမမ်ား ေပၚတြင္ျဖစ္ေန
သည္။ အစိုးရ မွ အိမ္ျပန္ေဆာက္ရန္ တစ္ဦးလွ်င္ ၅၀၀၀ မွ
၃၀၀၀၀ က်ပ္အထိ ဆံုးရံႈးေသာအိမ္အေနအထားအလိုက္
ေပးအပ္ခဲ့ျပီး ေၿပာင္းေရြ႔ခိုင္းၿပီးေနာက္ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း
လုံးဝမရွိ၊ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ိဳးလည္း
မရွိခဲ့ေပ။ ၂၀၀၄ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကတိေပးထားေသာ
သံဆယ္ ၿမိဳ႔သစ္ စီမံကိန္း ပ်က္ ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းခံ ေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ားမွာ ရြာသားမ်ားအေနၿဖင့္ သံဆယ္ရြာ
ေတာင္သူမ်ား၏ ေၿမေနရာတြင္ ေနထိုင္ရၿခင္း၊ လုပ္ကိုင္ရန္
ေၿမမရွိၿခင္း ႏွင့္ အခက္ခဲမ်ားၾကံဳခဲ့ၾကသည္။
ထိုကဲ့သို႕ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ သံဆယ္
သို႕ ဇြတ္အတင္းေရြ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရေသာ ရြာေပါင္း ၁၃ ရြာမွ
ရြာသားမ်ားသည္ ေရလြမ္းမိုးခံရေသာ မိမိတို႔ ေနထိုင္
ခဲ့ေသာေနရာ
အနီးရွိ
ေတာင္ေပၚေဒသသို႕
မိမိတို႔
ကိုယ္တိုင္ပင္ ျပန္လည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့သည္။ ေရက်
သြားခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ ေျမေနရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳး
ျခင္း၊ ဝါးခုတ္ျခင္း၊ သစ္ခုတ္ျခင္း ႏွင့္ အလုပ္ေပါင္းစံု လုပ္၍
အသက္ေမြးၾကသည္။
ေရလႊမ္းမိုးခံရေသာရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားမွာ သက္
ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿခင္း၊ ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား အေၾကာင္း
ေမးျမန္းေသာအခါ ထိုေၿမေနရာမ်ားသည္ အစိုးရမွ သိမ္းၿခင္း
မဟုတ္၊
ေရၿမွဳပ္သြားၿခင္းသာၿဖစ္ၿပီး
အစိုးရအေနၿဖင့္
တာ၀န္မရွိေၾကာင္းေၿပာၾကားခဲ့သည္။
ဤနည္းလမ္းျဖင့္
အစိုးရ မွ ျပည္သူလူထု ၏ ဆင္းရဲဒုကၡ အတြက္ တာဝန္ယူမႈ
မရွိေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွာ နားလည္သေဘာ ေပါက္ခဲ့ရ
သည္။ ရြာသားမ်ားမွာ မုန္းတမံ မွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ မည္မွ်
ထြက္ရွိေၾကာင္း မသိရွိသလို မည္သည့္ေနရာအားေပးေၾကာ
င္းမသိရွိရပါ။ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားမွာ ေစတုတၱရာျမိဳ႕သို႕
ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း
ၾကားသိရရံုကလြဲျပီး
အျခား
ေကာင္းက်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာအားမခံစားခဲ့ဘဲ ေနာက္ဆက္တြဲ
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သာ ခံစားခဲ့ရသည္။ #

အပါအဝင္ ရြာေပါင္း ၁၃ ရြာလံုး ေရလြမ္းမိုးသြားခဲ့သည္။
ျဖစ္ပြားခဲ့ပံုမွာ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွသည္။ ေရ၀ပ္
ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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ပံု - ၆။ ေျမသိမ္းျခင္း မျပဳလုပ္မွီ ေျမသိမ္းရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ၾကိဳတင္ေျပာၾကားခဲ့ပါသလား။

ပံု - ၇ ေျမသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဥပေဒ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ျဖစ္ခဲ့ပါသလား။

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

31

ဒို႔ေျမကြန္ရက္

ေျဖဆိုသူ အမ်ားစုအၾကား ၄င္းတို႔ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ေျမသိမ္း
မႈသည္ တရားဥပေဒ နည္းလမ္းအတိုင္း (ဥပမာ- ၁၈၉၄
ေျမသိမ္းျခင္း အက္ဥပေဒ) ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း
ယံုၾကည္ၾကသည္။(အထက္ရွိ ပံု - ၇ တြင္ၾကည့္ပါ။)
ေဖာ္ၿပခဲ့ၿပီးေသာ ဥပမာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာအရ မည္ကဲ့သို႔
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
မလိုက္နာရသလဲဆိုသည္ကို
ျပသခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ရွိ တရား
ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားမွာ ေရွ႕ေနာက္ မညီညြတ္
မႈမ်ား ျဖင့္ ျပည့္နွက္ေနသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
အစိုးရအာဏာရွိသူမ်ားနွင့္ စစ္တပ္ဘက္မွ ဥပေဒအား
လိုသလို ဆြဲသံုးၿခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ေဆာင္ေနၿခင္းမ်ား ၊
အခြင့္အာဏာ
ရွိသူမ်ားမွ
တရားမွ်တမႈ
မရွိဘဲ
လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားက
ထင္ရွားစြာ
သက္ေသျပ
လ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာအခ်ိဳ႔ထပ္မံေဖာ္ၿပႏိုင္ၿပီး
ျပည္သူလူထုမွာ မည္ကဲ့သို႔ ဆိုးရြားစြာ ခံစားေနရေၾကာင္းႏွင့္
အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ထင္ဟပ္ ျမင္ေတြ႕နိုင္ေစမည္
ၿဖစ္သည္။
ဥပမာ တစ္ခုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္ေလာင္း ျမိဳ႕နယ္မွ
ျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေၿမေနရာမ်ား
အပါအ၀င္ ေၿမမ်ား သိမ္းယူျပီး အစိုးရမွ အကြက္မ်ားရိုက္ကာ
ေနာင္တရား
ျမိဳ႕နယ္ခြဲ
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ေဒသခံ
အခ်က္အလက္စုေဆာင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ
ေမးၿမန္းသူ
ၿပန္လည္ ေၿပာၾကားခ်က္အရ “အသိမ္းခံရတဲ့ ေျမမ်ား
ေပၚတြင္ အစိုးရမွ ေၿမစာရင္းရံုး၊ စည္ပင္သာယာရံုး
အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ငွာန ရံုးမ်ား၊ ၀န္ထမ္း
အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာကိုေတြ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့
လုပ္ငန္းစဥ္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈ မရွိခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒီၿပင္ အခ်ိဳ႕သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမ
ေနရာမ်ားကို မူလ ရြာသားမ်ားကို ျပန္လည္ ငွားရမ္းၿပီး
လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ေျမသိမ္းယူၿခင္းသာမက ရြာသား
မ်ားအား
လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးတဲ့အခါ
ေၿမငွားစာခ်ဳပ္မွာ
လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ
လုပ္ကိုင္ၾကရတယ္။
အကယ္လို႔
သိမ္းဆည္းထားတဲ့ေၿမေနရာက ရဲစခန္း ပိုင္ အကြက္ခ်ေသာ
ဧရိယာ တြင္းၿဖစ္လ်ွင္ ရဲစခန္းသို႕ သီးစားခ ေပးရၿပီး အစိုးရ
ငွာန ဧရိယာ အကြက္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါက သက္ဆိုင္
ရာ ငွာန သို႔ သီးစားခ ေပးၿပီး လုပ္ကိုင္ၾကရတယ္။ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္မွာ သီးစားခ ေပးစရာ မလိုေတာ့ဘူးလို႔ သိရတယ္။
ဒါေပမဲ့ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားေတြက သူတို႔ရဲ႔ ေၿမေနရာကေန
ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဖယ္ရွားခံရမလဲဆိုတာကို စိုးရိမ္ ပူပန္ေနၾက
ရတယ္” ေဒသခံ (အမ်ိဳးသမီး) အခ်က္အလက္စုေဆာင္း
ေကာက္ယူသူ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ၂၂ ရက္
ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၅ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။

ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ၀ိုင္းေမာ္ ၿမိဳ႔နယ္၊
လၿမန္ ေက်းရြာအပါအ၀င္ ၀ူယန္ ေက်းရြာအုပ္စု တြင္
ရြာသားမ်ား ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ခန္႕ လုပ္ကိုင္လာေသာ
လယ္ယာေျမမ်ားကို သစ္ေတာေျမ အျဖစ္ သိမ္းယူခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိေသာ
နယ္ၿခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔၊ ေဒသတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္ ခရိုနီမ်ားမွ ထိုေျမေနရာမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳ
ခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသလို တရား
မွ်တမႈမရွိဘဲ ခရိုနီနွင့္ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ားက ထိုသိမ္းယူေသာ
ေျမမ်ားေပၚတြင္ စီမံကိန္းမ်ား စတင္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ခဲ့သည္။ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္
အစိုးရ ရံုးမ်ားသို႕ စာမ်ား ေရးသားျပီး ကန္႕ကြက္ၾကသည္။
လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ငွက္ေပ်ာပင္မ်ား
စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေနွာင္းပိုင္းတြင္
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေျမယာ ေကာ္မတီမွ သိမ္းဆည္းခံထား
ရေသာ
ေျမေနရာမ်ားတြင္
ေဒသခံမ်ား
ျပန္လည္
လုပ္ကိုင္နိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳစာ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း
ေဒသတြင္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ
ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္
လုပ္ေဆာင္ရန္
ပ်က္ကြက္
လ်က္ရွိသည္။
ေနာက္ထပ္ ဥပမာ တစ္ခုမွာ ဥပေဒမွ ကာကြယ္ေပး
ရမည့္ သူမ်ားကို ဖိနိုပ္၍ အာဏာအလြဲသံုးစား လုပ္သူမ်ားကို
ကာကြယ္ေပးထားၿပီး “တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး” ဟူသည့္
စကားလံုးအား ဆန္႔က်င္ အသံုးခ်မႈ မ်ား ကို မီးေမွာင္
ထိုးၿပၿခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၁- ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ နမ့္စန္
ျမိဳ႕နယ္ (အမွတ္ ၅ အုပ္စု၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း) တြင္
စစ္တပ္မွ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေက်းရြာ အပါအဝင္ ေျမဧက
၂၀၀၀ ခန္႕ကို စစ္တပ္ပိုင္ေၿမ ဟု ေၿပာၾကားကာ
သိမ္းယူခဲ့သည္။ ေျမသိမ္းခံရျပီးေနာက္ ရြာသားမ်ားမွာ
တစ္ဖက္နိုင္ငံ
ျဖစ္ေသာ
ထုိင္းနိုင္ငံသို႕
ေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမား
အျဖစ္လည္းေကာင္း
ျမန္မာနိုင္ငံ
အျခားေနရာမ်ားသို႕ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ လည္းေကာင္း
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားခဲ့ရသည္။ က်န္ရစ္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕မွာ မိမိတို႔
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေျမပမာဏေပၚ မူတည္၍ စစ္တပ္အား
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ သီးစားခေပးေဆာင္ရသည္။ ေဒသခံ
ရြာသားမ်ားမွ မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္ေသာ ေျမမ်ား ျပန္ရရန္
ၾကိဳးပမ္းေသာ အခါ စစ္တပ္ ၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။
ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးမွ
“ေၿမသိမ္းခံရတဲ့
ရြာသားေတြ အေနနဲ႔ ၁၉၉၁ မတိုင္ခင္ကတည္း က အဲ့ဒီမွာ
ပဲ ႏွစ္ကာလၾကာၿပီ လုပ္ကိုင္လာတာ... သူတို႔(စစ္တပ္) ကို
ေၿမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ၿပန္ေတာင္းေတာ့လည္း တိုင္ခ်င္ရာတိုင္
ၿပန္မေပးႏိုင္ဘူး။ စစ္တပ္ကိုတိုင္ရင္ေတာင္ ေတာင္သူေတြ

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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ကို ေၿမမွာ က်ဴးေက်ာ္မႈ နဲ႔ၿပန္ တရားစြဲလို႔ ရတယ္
လို႔ေၿပာတယ္....'
ေၿမသိမ္းခံေတာင္သူ၊ အမွတ္ (၅) အုပ္စု၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႔နယ္၊
ရွမ္းၿပည္နယ္။
(၂၂
ရက္
ၾသဂုတ္လ
၂၀၁၅
ေတြ႔ဆံုေမးၿမန္းခ်က္)
၂၀၁၄
ခုႏွစ္
မွစ၍
ေတာင္သူမ်ား
သီးစားခ
ေပးရန္မလိုေတာ့ေသာ္လည္း အနာဂတ္ တြင္ ျဖစ္လာမည့္
ကိစၥမ်ားကုိ
စိုးရိမ္လ်က္ရွိျပီး
မေသခ်ာ
မေရရာမႈ
တိမ္တိုက္ေအာက္ ဘဝကို ဆက္လက္ ရုန္းကန္ေနရသည္။

ၿဖစ္စဥ္ ၇။ ခ်င္း ခရစ္ယာန္ သာသနာပိုင္ သခၤ်ဳိင္းေၿမ အား
သိမ္းယူျခင္း
မတ္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး အတြက္
ဟု ဆိုကာ ကေလးၿမိဳ႔နယ္ စည္ပင္သာယာ ေရး ေကာ္မတီမွ
ကေလးျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဖီလာ ရပ္ကြက္ရွိ ခ်င္းခရစ္ယာန္
သာသနာပိုင္ သခ်ိၤဳင္းေၿမကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ပိတ္သိမ္း
ေၾကာင္းႏွင့္
တစ္လအတြင္းတြင္
အၿပီးေၿပာင္းေရြရန္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာစာထုတ္ ခဲ့သည္။ ထို သခၤ်ဳိင္းမွာ ၁၉၁၄
ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား မွာ
ထိုေၾကျငာခ်က္ေၾကာင့္ အံအားသင့္ခဲ့ရျပီး ရြာသားမ်ားမွာ
ထုိစီမံကိန္းကို အဆိုပါ ေၾကျငာခ်က္ ထြက္ေပၚလာေသာ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ သိရွိရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒသရြာသားမ်ား၊
ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္မူ ထို အႏွစ္ ၁၀၀
သက္တမ္း ရွိျပီ ျဖစ္ေသာ သခၤ်ဳိင္းမွာ ၄င္းတို႕၏ ဓေလ့ထံုး
တမ္းစဥ္လာမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ တန္ဖိုးထားၿပီး မ်ားစြာ
အေရးပါေသာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားမွ မိမိတို႔၏
အစဥ္အလာအတိုင္း
ဆက္လက္
ထိန္းသိမ္းသြားရန္
ရည္ရြယ္သည္။
ရြာသားမ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ဌာန
ေပါင္းစံုသို႕စာမ်ား ပို႕ျပီး ကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဘာသာေရး
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီးေနာက္တြင္
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေျမ ၂.၆ ဧကလံုးအား
မေပးနိုင္လွ်င္ေတာင္ ေျမအခ်ိဳ႕အားခြဲ၍ လႈဒါန္းရန္ ေတာင္း
ဆိုခ့ဲသည္။ ေဒသခံမ်ားအား အေနၿဖင့္ သေဘာတူညီမႈ
မရွိခဲ့ေပ။ ထို႕ေနာက္ ဇြန္လ ၂၀၁၅ တြင္ ၾကိဳတင္
အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ ရြာသားမ်ား အိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္ နံနက္ ၂
နာရီတြင္ ေကာ္မတီမွ ဘူဒိုဇာ ကားမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ျပီး
အုတ္ဂူမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားအားလံုးကို ထိုးဆြ ရွင္းလင္းျခင္း
မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႕ လုပ္ေဆာင္
ေနစဥ္တြင္ ရဲအင္အား အေျမာက္အျမားမွ ဘူဒိုဇာကားမ်ားကို
ကာကြယ္ေပးထားၾကသည္။
ထို႔ၿပင္သခၤ်ဳိင္းတစ္ခုလံုး
ရွင္းလင္းဖ်က္ဆီးျပီးေသာအခါမွ ေဒသခံမ်ားအားဝင္ေရာက္
အရိုးေကာက္နိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိ္န္တြင္ အရိုးမ်ား

မွာ ေရာေထြးလ်က္ ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။
ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန
သည့္ ၾကားကပင္ ၾကိဳတင္ေျပာဆိုျခင္း မရွိဘဲ သခၤ်ဳိင္းတစ္ခု
လံုးမွာ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္ဟု ရြာသားမ်ား ေၿပာဆိုေဆြးေႏြးမႈ
အရ သိရွိရသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားျပီးခ်င္း ေဒသခံရြာသား
မ်ားမွ စစ္ကုိင္းတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရံုး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႔ဆံုခြင့္မရခဲ့ေပ။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရံုးမွ
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက
ေျပာၾကားသည္မွာ
ေျမသိမ္းရန္ႏွင့္
ဘူဒိုဇာၿဖင့္ဖ်က္ဆီးရန္ အမိန္႕မွာ အထက္က လာျခင္း
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႕ တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိခဲ့ေၾကာင္း
အေၾကာင္းျပန္ၾကသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သခၤ်ဳိင္းတစ္ခု
လံုးမွာ ရွင္းလင္းေနျပီး (မည္သည့္ စီမံကိန္းမွ စတင္ျခင္း
မရွိေသးပါ) ၊ ရြာသားမ်ားမွ မတရားမႈအတြက္ ဆန္႕က်င္
လ်က္ရွိျပီး ေျမျပန္ရရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ ရွိသည္။#

ၿဖစ္စဥ္
၈။
ေျမသိမ္းျခင္း
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ကုလ
သမဂၢ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အရ ေျမသိမ္းမႈ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္
တြင္ အစိုးရ အေနျဖင့္ အနည္းဆံုး အခ်က္ ေလးခ်က္အား
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ၿဖစ္သည္။
•
သိမ္းယူမည့္
ေျမေနရာတြင္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အစိုးရ အရာရွိမ်ား သို႕မဟုတ္ ၄င္းတို႕၏
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မျဖစ္မေန ရွိေနရမည္။
•
အျပဳအမူမ်ားမွာလည္း
သက္ေရာက္မႈ
ရွိသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လံုၿခံဳမႈ ႏွင့္
အသက္၊ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
မရွိသင့္ပါ။
•
ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတု အေျခအေန၊
ညအခ်ိန္၊ ဘာသာေရး အားလပ္ရက္မ်ား ႏွင့္ ပြဲေတာ္ရက္မ်ား
အတြင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳကာလ (သို႔) ကာလအတြင္း၊
ႏွင့္ ေက်ာင္းစာေမးပြဲမ်ား မတိုင္မီႏွင့္ ၿပဳလုပ္ေနခ်ိန္တို႕တြင္
ေျမသိမ္းမႈမ်ား၊ ေၿပာင္းေရြ႔မႈမ်ားကို လံုးဝ မျပဳလုပ္ရပါ။
•
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ တိုက္ခိုက္ခံရ
ျခင္း သို႕မဟုတ္ အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿခင္း
မခံရေစရန္ သတိျပဳရမည္။

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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ၿဖစ္စဥ္ ၉။ ေျမသိမ္းျပီးေနာက္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနရာ ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ
ကုလသမဂၢ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အရ ေျမသိမ္းမႈ ေဆာင္ရြက္
ျပီးေနာက္တြင္ အစိုးရ အေနျဖင့္ အနည္းဆံုး အခ်က္
ရွစ္ခ်က္ ကို ေျမသိမ္းမႈ ျပီးျပီးခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရမည္
ၿဖစ္သည္။
•
အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္
မည္သုိ႕ေသာ
အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေစ ခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ အရည္အခ်င္းႏွင့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ားမွ က်ိန္းေသ
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာမ်ားမွာ
•
လိုအပ္ေသာ
အေၿခခံ
အစားအစာ၊
ေသာက္သံုးေရ ႏွင့္ အိမ္သာ
•
အေျခခံ အေဆာက္အဦးႏွင့္ အိမ္ယာ
•
သင့္ေတာ္ေသာ အဝတ္အစားမ်ား
•
လိုအပ္ေသာ
အေျခခံ
က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား
•
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အရင္းအျမစ္မ်ား
•
ကၽြဲ၊ႏြားမ်ား အတြက္ အစာမ်ား ယခင္က
မီွခိုခဲ့ေသာ ဘံု ပိုင္ဆိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရယူပိုင္ခြင့္
•
ကေလးမ်ားအတြက္
ပညာေရး
ႏွင့္
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနမ်ား
•
တူညီေသာ
မိသားစု
ႏွင့္
လူမႈအသိုင္းအဝန္းမွ ျပည္သူမ်ား ခြဲခြာရမႈ မရွိေစရန္
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

ယူဆခ်က္၊ တြက္ခ်က္မႈႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကိုပါ သက္ေရာက္
မႈ ရွိေစသည္။ ေျမသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္း သည္အဖ်က္စြမ္းအား
ၾကီးမားျပီး တရားဝင္မႈ မရွိေၾကာင္းကို ပထမဦးစြာ နားလည္
ထားဖို႕လုိပါသည္။ အဆိုပါကိစၥသည္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ကိစၥတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ျပီး သာမန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု
မဟုတ္ေၾကာင္းလည္းသိရန္လိုအပ္သည္။
အဆိုပါ
လူ႕အခြင့္အေရး
ရႈေထာင့္မွေန၍
မည္သည့္နည္းျဖင့္
သက္ေရာက္သူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္မလဲ ဆိုေသာ
အခ်က္ကို စဥ္းစားရပါမည္။ ေျဖဆိုသူ အမ်ားစုက ေျပာၾကား
သည္မွာ ၄င္းတို႕သည္ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး မရရွိေၾကာင္း
ေျပာၾကားျပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိေၾကာင္း
ေျပာၾကားသည္။
ရရွိသည့္ အနည္းငယ္ေသာ အခ်ိဳ႕
ေနရာမ်ားမွာထဲတြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရွမ္းေတာင္
ေနရာမ်ိဳးမွာ သိသာထင္ရွားမႈရွိသည္။ (ပံု - ၈ တြင္ၾကည့္ပါ။)

အားလံုးေသာ
အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ
ေဖာ္ျပေန
သည္မွာ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနရာ ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ
ကုလသမဂၢ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သို႕ပင္ တင္းက်ပ္
ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား
ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း အစဥ္အျမဲ လ်စ္လ်ဴရႈခံခဲ့ရသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။
ေျမသိမ္းျခင္းမွာ
လူ႕အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ၏ ပထမ အဆင့္ (ဥပမာ ေျမသိမ္းမႈ
မျပဳလုပ္မီ အခ်ိန္) တြင္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျပီး ေရွ႕ဆက္၍
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္း
ရွိေနၿခင္းက
ထိုေျမသိမ္းမႈကို
လူ႕အခြင့္အေရး စံခိ်န္စံနႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု ေခၚဆို၍
မရနိုင္ေပ။ ဤ သုေတသန ေလ့လာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထား
ေသာ ေျမသိမ္းမႈ အားလံုးမွာ ယခုအဆင့္တြင္ လူ႕အခြင့္
အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ လံုးဝ ကိုက္ညီမႈ မရွိသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။
ပထမ အဆင့္တြင္ပင္ လူ႕အခြင့္အေရး စည္းမ်ဥ္း
မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ ေနာက္အဆင့္မ်ား
( ဥပမာ ေျမသိမ္းမႈ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ႏွင့္ သိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္း
ေရႊ႔ေျပာင္းရမႈ) တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေနအေပၚ
ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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ပံု - ၈ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိခဲ့သည္ဟု ေျဖဆိုသူ အေရအတြက္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံရရွိသူမ်ား ၾကားတြင္လည္း
၄င္းတို႕ ရရွိေသာ ေလ်ာ္ေၾကးအား ေက်နပ္မႈ မရွိၾကေပ။
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ “လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္း”၊ “မိမိတို႕
ေျမကို သိမ္းယူသြားျခင္း” (ဆိုလိုသည္မွာ ပမာဏ မည္မွ်
ျဖစ္ပါေစ လံုေလာက္မည္ မဟုတ္)၊ “ေျမေပၚတြင္ ၄င္းတို႕၏
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမွာ မွီခိုေနရသည္။” ေပးေသာ
ေလ်ာ္ေၾကးမွာ “မွ်တမႈ မရွိျခင္း” တို႕ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဥပမာ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေစတုတၱရာ
ျမိဳ႕နယ္၊ ၂ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ရြာသစ္ ေက်းရြာႏွင့္
ေတာင္ေခတၱရာ ေက်းရြာတို႔တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး
ပစၥည္းစက္ရံု (ကပစ ၂၀) မွ စစ္တပ္ စက္ရံု၀င္း
ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက
၁၀၀ ခန္႔ကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ ေၿမပိုင္ရွင္ေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ားအား သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရး
ထိုးခိုင္းခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားမွာ ေပးလာေသာ ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြကုိ မျဖစ္မေန လက္ခံရေတာ့မည္ ဟု ခံစားရသည္။
တဧကလွ်င္ ၃၆ က်ပ္ ႏွင့္ လူတစ္ဦးစီလွ်င္နစ္နာေၾကး
၅၀၀၀ က်ပ္ ေပးအပ္သည္။
စစ္တပ္အရာရွိမ်ားက
ေျပာၾကားသည္မွာ အားလံုးသည္ ဥပေဒအတိုင္းသာ ျဖစ္ျပီး
လက္ရွိအေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ေပးသည္ ဟု ဆိုသည္။
ထိုျဖစ္ရပ္ေနာက္ပိုင္း
ရြာသားမ်ားမွာ
လုပ္ကိုင္စရာ
လယ္မရွိေတာ့ဘဲ အသက္ရွင္သန္ ရပ္တည္နုိင္ေရး အတြက္

ၾကံဳရာ အလုပ္ေပါင္းစံုကုိ လုပ္ကိုင္ေနရသည္။
ေျဖဆိုသူ အမ်ားစုမွာ မိမိတို႔သည္ “စစ္တပ္အား
ေၾကာက္ရြံ႕ေနရ”ျပီး ညိွဳနႈိင္းေျပာဆိုမႈ ဘာမွ မရွိေၾကာင္း
ျငင္းဆန္ရန္ သို႕မဟုတ္ သေဘာမတူရန္ မည္သည့္
အခြင့္အေရး ေရြးခ်ယ္မႈ မွ် မရခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ေဖာ္ျပရလွ်င္ မႏၱေလးတိုင္း မိထၳီလာ ျမိဳ႕နယ္ ဆည္ကုန္း၊
ဆင္မီး၊
ခ်ံဳစြန္းႏွင့္
ထေနာင္းကန္
ေက်းရြာမ်ားတြင္
ရြာသားမ်ား၏ လယ္ယာေၿမဧက ၅၀၀၀ ခန္႕အား စစ္တပ္မွ
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းယူခဲ့သည္။ သိမ္းခံရေသာ ေျမေနရာ
မ်ားမွာ တစ္ဦးခ်င္းစီ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ ရြာဘံုပိုင္ေျမမ်ား၊
စုေပါင္း စားက်က္ေျမ၊ ကန္ေၿမ ႏွင့္ ထင္းရွဴးစိုက္ခင္းတို႕
ပါဝင္သည္။ ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမား ခန္႔မွန္းေၿခ ၁၀၀
ေက်ာ္အား တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း
တြင္ စစ္တပ္မွ လယ္တစ္ဧက လွ်င္ ေငြ၁၀ သိန္းႏွင့္ ယာေၿမ
၁ ဧက လွ်င္ ၅ သိန္းနႈန္းျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးခဲ့သည္။
ရြာသားမ်ားမွာ သေဘာတူညီေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္
ဖိအားေပးခံရျပီး ေလ်ာ္ေၾကး ယူသည္ျဖစ္ေစ မယူသည္
ျဖစ္ေစ ေျမကို သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လက္မခံပါက
ဒုကၡ
ေရာက္မည္ကို
ေတြးေၾကာက္
ရေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွာ လက္ခံခဲ့ရသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ဒို႔ေၿမ ကြန္ရက္အတြင္း
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားခဲ့ရေသာ ေျမသိမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္
အမ်ားစုမွာ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ခ်မွတ္ထားေသာ
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အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ လံုးဝ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိနိုင္သည္။ လက္ေတြ႔တြင္ အမွန္တကယ္
ေျမသိမ္းမႈ မစတင္မီွ အေျခအေန၌ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈမ်ားမွာ ေနာက္ပိုင္း အဆင့္မ်ား ( ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ႏွင့္
ေၿမသိမ္းျပီးေနာက္) တြင္ ျပန္လည္ ကုစား၍ မရနိုင္ေပ။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ တစ္ခုတည္းျဖင့္ အစိုးရ ေျမသိမ္းမႈ မေဆာင္ရြက္မွီ၊
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ႏွင့္ ေျမသိမ္းျပီးေနာက္ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ကုစား၍
မရနိုင္ေပ။ ေျမသိမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုသည္ အနည္းဆံုး လိုက္နာရမည့္ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရး မ်ားကို ပင္ လိုက္နာရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးရျခင္း၊ ေျမသိမ္းျခင္းမွာ မည္သည့္ တရားဝင္မႈမ်ားမွ မပါ၀င္ပဲ လံုးဝ
ေပ်ာက္ဆံုးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
၅.၅။ ေျမသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေသာ မတရားမႈမ်ားအတြက္ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိသနည္း။
ေျမသိမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ဝက္ခန္႔တြင္ စစ္တပ္တစ္ခုထဲမွ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခား ေျမသိမ္းသူမ်ား ႏွင့္ အတူတကြ
ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ ရွိသည္။(ဇယား ၈ တြင္ၾကည့္ပါ) အျခား တစ္ဝက္မွာမူ အထူးသျဖင့္ကြဲၿပားေသာ
အစိုးရဌာနမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အထူးသၿဖင့္ ေဒသတြင္း ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ အာဏာပိုင္မ်ား
ပါဝင္ပတ္သက္ၾကသည္။
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ပံု ၉။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ား အရ ၎တို႔၏ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိသနည္း။

၅.၆။ ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား
အခ်ိဳ႕
ဥပမာမ်ားတြင္
ေဖာ္ျပၿပီးသည့္အတိုင္း
ေျမသိမ္းခံျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀တြင္ ခံစားေနရသည့္ ေျမသိမ္း
မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားမွာ ျပင္းထန္
သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ားမွာ ရႈေထာင့္ တစ္ခု
(ဥပမာအားျဖင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း) သုိ႔မဟုတ္
အခ်ိန္အတိုင္း အတာတစ္ခု (ဥပမာအားျဖင့္ ေျမသိမ္း
ခံစဥ္ကာလ) သို႔မဟုတ္ ေနရာေဒသတစ္ခု (ဥပမာအားျဖင့္
သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမဧကတစ္ကြက္) တည္းအေပၚ၌သာ
က်ေရာက္သည္ မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေပၚသာမက ျပည္သူမ်ား၏
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကိုပါ ထိခိုက္နစ္နာ
ေစလ်က္ရွိသည္။

“ဦးေလးလုပ္ကိုင္စားေသာက္တဲ့ေၿမကို ၁၉၉၆ မွာ
ေဒသတြင္း အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ တရုတ္ စီးပြားေရး
သမားေတြက သိမ္းတယ္။ ႏို္င္ငံေတာ္ စီမံကိန္း

ဓာတ္ေၿမၾသဇာ ေဆာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းၿပခ်က္
ေပးၿပီး အဓမၼသိမ္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘာမွ မလုပ္ဘူး
တစ္ဆင့္ၿပန္ေရာင္းစားၾကတယ္။
ဦးတို႔က
ေ၀းလံၿပီး
သြားလာဖို႔ ခက္တဲ့ ေတာင္ေပၚေတြမွာ သြားလုပ္ကိုင္ရတယ္။
နယ္ေၿမခံ လံုၿခံဳေရးဆိုၿပီး မိုင္းေထာင္တာေတြ ရွိတယ္။
ေဒသခံ ၂ ဦး မိုင္းထိ ခဲ့ေသးတယ္။ အဲ့ဒါေတြကို
ေၾကာက္ေနရတယ္။ သိမ္းထားတဲ့ေၿမ ေတြမွာ ၿပန္လုပ္ကိုင္
စားရရင္ အရမ္းေကာင္းမွာ.....”
ေျမသိမ္းခံ ေတာင္သူတစ္ဦး။ နမ့္ေတာင္းေက်းရြာ၊ ပန္ဆိုင္း
(ၾကဴကုတ္) ၿမိဳ႔နယ္ခြဲ၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ ရွမ္းၿပည္နယ္။ (၂၅
ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၅ ေတြ႔ဆံုေမးၿမန္းခ်က္)

ေျမသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပည္သူမ်ားအေပၚ
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားသည္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ျပန္႔ႏွံ႕
လ်က္ရွိၿပီး ထိုနစ္နာမႈမ်ားသည္ ေျမသိမ္းမခံရေသာ္လည္း
ထိုေျမအနီးအနားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ
တြင္ပါ သက္ေရာက္မႈ ရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနႏွင့္
မုန္းေရအား လ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ေရကာတာေၾကာင့္
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ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရႀကီးမႈတြင္ ေျမယာဆံုးရံႈးခဲ့ရသည့္ မိသားစုမ်ားျဖစ္သည္။
(အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၿဖစ္စဥ္ ၆ ကို ၾကည့္ပါ။)

\

ေျမသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ ထိုေျမအား မည္ကဲ့သို႔ မွီခို လုပ္ကိုင္သည္ေပၚမူတည္၍ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ပိုမို
က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဆယ္ဆိပ္၊ ဝါးသိခၤႏွင့္ ေမွာ္ေတာ ေက်းရြာမ်ား တြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ကိစၥရပ္ကို ေလ့လာလွ်င္ ရြာသားမ်ားထံမွ စစ္တပ္သိမ္းယူထားေသာ စားက်က္ေျမမ်ားကို ငါးကန္မ်ား အျဖစ္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ခရိုနီမ်ားမွ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳၾကၿပီး ရြာသားမ်ား၏ ကၽြဲႏြားမ်ားမွာ ငါးကန္ ေဘာင္
အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ျမက္မ်ားကို စားသံုးရာတြင္ အဆိပ္ သင့္ေသဆံုးခဲ့ရၿခင္းမ်ားရွိခဲ့ သည္။

ထိုနည္းတူစြာ ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခု ထက္ပိုၿပီး
ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ရွိေစႏိုင္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
သုေတသန ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မွ အတည္ျပဳထားသည္မွာ ယခင္က လယ္ယာေျမ စိုက္ပ်ိဳး ေရးျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
ျပဳခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူ ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ၎တုိ႔၏ ဆႏၵအား ဆန္႔က်င္လ်က္ ေၿမယာ စိုက္ပ်ိဳးၿခင္းမ်ားမွ အျပီးတိုင္
ေမာင္းထုတ္ျခင္းကို ခံၾကရၿပီး ေသခ်ာမႈမရွိ၊ တည္ျမဲမႈမရွိေသာ ေန႔စား ၾကံဳရာ က်ဘမ္း အလုပ္သမား ဘဝသို႔ တြန္းပို႔ျခင္း
ခံၾကရသည္။ (အထက္ပါ ဇယား ၉ ကို ၾကည့္ပါ။) ေဖာ္ၿပပါကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္ မ်ားသည္ ေနာက္ကြယ္ရွိ ျပည္သူမ်ား၏
စိတ္ဆႏၵမ်ား ခ်ိဳးဖ်က္ခံရသည့္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ အနာဂတ္မ်ားအား ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားအရ လူအမ်ားစုမွာ လယ္ယာေျမ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို စြန္႔လႊတ္လိုျခင္းမရွိပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ၎တို႔အေနႏွင့္ ထိုေနရာ မ်ားတြင္
ျပန္လည္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကိုင္လိုၾကသည္။
လယ္ယာေၿမ တြင္ အေၿခၿပဳေသာအသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေၿမမ်ားအား ဖယ္ရွား လိုက္ျခင္း
ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားမွာ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ အျခားေနရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမ်ား တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရသျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ား ေဝးကြာၾကရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရသည့္အခါ
ေသခ်ာမႈမရွိ၊ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေန ေအာက္တြင္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ စြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
၁၉၉၀-၁၉၉၁ ခုႏွစ္အတြင္းက ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ လြိဳင္လြီးေက်းရြာရွိ ရြာသားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာအတြက္
အသံုးျပဳသည့္ ေျမဧကေပါင္း ၃၀၀ အတြင္းတြင္ စစ္တပ္မွ တပ္စခန္းလာေရာက္ ေဆာက္လုပ္ ခဲ့မႈေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအေနႏွင့္
လံုးဝ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ခြင့္မရွိေတာ့ပါ။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တပ္စခန္း နယ္ေျမ ခ်ဲ႕ရန္အတြက္
တက္လြီးေက်းရြာရွိ ေနာက္ထပ္ စိုက္ပ်ိဳးေၿမ ဧက ၁၀၀ ကို ထပ္မံ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ား အတြက္ေတာင္ယာ
လုပ္ကိုင္ရန္ ေျမေနရာ အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိၿပီး ရြာသားအမ်ားစုမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔
သြားေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္၊ ေခးနင္း ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ရြာသား အမ်ားစုမွာလည္း တူညီေသာ အေျခအေနကို
ခံစားေနရၾကသည္။ ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္တပ္မွ လယ္ယာေျမမ်ား၊ အိမ္ေနရာမ်ား၊ ေက်းရြာပိုင္ ေျမမ်ားကို
သိမ္းယူခဲ့ၾကၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားကို ထိုေျမအမ်ားစုတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားအေနၿဖင့္အသ
က္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာ လယ္ေျမမ်ားကို ဆံုးရံႈးမခံႏိုင္သည့္အတြက္ ထိုေျမမ်ားေပၚတြင္ ငွါးရမ္းခ
ေပးၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ အတြက္ အခ်ိဳ႔ေသာ ေျမသိမ္းခံ ေတာင္သူမ်ားမွာ တရုတ္ျပည္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရၿပီး
အခက္အခဲမ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ၾကသည္။
ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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ၿဖစ္စဥ္ ၁၀။ မန္ေနာင္ ႏွင့္ မန္တံုေက်းရြာ၊ အင္မိန္း ဟိုက်န္႔
ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း။
ဤျဖစ္ရပ္တြင္ ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႔နယ္ ေၿမအသံုးခ်စီမံခန္႔ခြဲေ
ရးေကာ္မတီမွ ၿမိဳ႔ကြက္သစ္ တိုးခ်ဲ႔ေရး စီမံကိန္း အတြက္
ရြာသားမ်ား၏ လယ္ယာေျမ ၂၃၆ ဧက အားသိမ္းယူခဲ့သည္။
မန္ေနာင္ႏွင့္
မန္တံု
ေက်းရြာရွိ
ေတာင္သူမ်ားမွာ
ထိုေျမမ်ားေပၚတြင္ ၎တို႔ ဘိုးဘြားမ်ား လက္ထပ္မွစ၍
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေျမအား
စစ္တပ္မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ သိမ္းယူခဲ့
ေသာ္လည္း ေျမအား အသံုးျပဳျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္
ေဒသခံ ရြာသားမ်ားမွာ က်ေရာက္လာႏိုင္သည့္ ေဘး
အႏၱရာယ္ၾကားမွပင္ ၀င္ေရာက္၍ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္
ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ
ထိုေျမမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္အတြက္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး
ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ မူလ ေတာင္သူမ်ားအေနၿဖင့္ ထိုသိမ္း
ဆည္းေျမမ်ားေပၚတြင္ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ေျမသိမ္းခံ ေတာင္သူမ်ားမွ ပံုစံစာရြက္မ်ား ျဖည့္ခဲ့ ၾကၿပီး
ေက်းရြာေၿမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ သို႔တင္ျပခဲ့
ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔မွ မည္သည့္
ျပန္ၾကားခ်က္မွ
မလာသည့္အျပင္
မည္သည့္ေျမယာ
ကိုမွလည္း ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႔ကြက္သစ္ တိုးခ်ဲ႔ေရး စီမံကိန္း ေရးဆြဲၿပီး
ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္အတြက္
ရြာသားမ်ားအား အခ်ိန္ တစ္လ ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
ထိုစီမံကိန္းအား ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏
ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ရြာသားမ်ားမွာ
လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းကိုသာခံၾကရၿပီး
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အား
ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ရြာသားမ်ား
သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။
“ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းလုပ္မယ္ဆိုေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို႔ ဟိုးအရင္
ႏွစ္ေတြထဲက လုပ္တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေၿမေတြသိမ္းတယ္ ေတာင္သူ
တစ္ဦးကို ေၿမ ဘယ္ေလာက္ လုပ္လုပ္ တစ္ကြက္ဆီပဲ ေပး
မယ္ေၿပာတယ္ က်ြန္ေတာ္တို႔က ေတာင္သူေလ၊ စိုက္ပိ်ဳးေရး
နဲ႔ပဲ လုပ္တတ္တယ္ ေၿမတစ္ကြက္နဲ႔ ဘယ္လို လုပ္ကိုင္
စားေသာက္မလဲ..."
ေၿမသိမ္းခံေတာင္သူ၊
အင္မိန္း
ဟိုက်န္႔
ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရွမ္းၿပည္နယ္။ (၂၅ ၾသဂုတ္
၂၀၁၅ ေတြ႔ဆံုေမးၿမန္းခ်က္။)

၅.၇ ။ ေျမသိမ္းမႈအား ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ျခင္း
ေနာက္ဆံုးအေနၿဖင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
သုေတသန
အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပခဲ့သည္မွာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ား
အေနႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈအေပၚ ၿပန္လည္တုန္႔ၿပန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေၿဖဆိုသူ ၁၅၂၇ ဦး (၅၇. ၅
ရာခိုင္ႏႈန္း)
မွ
တင္ျပထားသည္မွာ
၎တို႔အေနႏွင့္
ဤအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈ
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တစ္ႀကိမ္ထက္မကႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။
ထိုအထဲတြင္ (ေၿဖဆိုသူ ၁၃၃၂ ဦး)မွ အသနားခံစာ
တင္ျခင္း၊ (၃၅၃ ဦး)မွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ (၅၃၀ ဦးမွ)
အတူတကြ
စုေပါင္း
စာတင္ျခင္း၊
မီဒီယာမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ၿခင္း (၇၇၆ ဦးမွ) ၊ (၄၉၉ ဦး)မွ ေတာင္သူလယ္
သမားမ်ား စုစည္း ခ်ိတ္ဆက္၍ အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ၿခင္း၊ (၁၆၃ ဦး)မွ
ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္း၊ (၂၄၃၇ မွ) ေစ့စပ္
ညွိႏႈိင္းမႈကို ေရွာင္ဖယ္ျခင္းႏွင့္ (၂၃၀ ဦးမွ) အျခားေသာ
ေတာင္းဆိုသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
အျခား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေနၿဖင့္ လယ္ယာေၿမ
သိမ္းခံ
ျပည္သူအခ်ိဳ႕မွာ
၎တို႔၏
ခံၿပင္းမႈမ်ားအား
ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ၎တို႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို
အာရံုစိုက္မႈရွိလာရန္အတြက္ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၾကသည္။
တစ္ခုေသာ ထြန္တံုးတုိက္ပြဲမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကန္႔ဘလူ
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး
ကုမၸဏီမွ ႀကံစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကုိင္ရန္ႏွင့္ သၾကားစက္ရံု
တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ငွက္ေပ်ာတိုင္း၊ ေထာက္ရွာအိုင္၊
ေပၾကီး ႏွင့္ ခအံုးသာ အပါအ၀င္ အနီးနားရြာမ်ားရွိ ေဒသခံ
ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေၿမမ်ား ဧက ၁၃၀၀၀ ခန္႔အား
သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ကုမၸဏီမ်ားအား သီးစခၿဖင့္
စာခ်ုဳပ္ခ်ဳပ္ကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားမွစိုက္ပ်ိဳးမႈ
အားအေကာင္ထည္မေဖာ္ႏိုင္ပဲ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားအား
သီးစားခ တစ္ဆင့္ ခ်ကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ေတာင္
သူမ်ား ကနဦးက စိုးရိမ္သကဲ့သို႔ ၎တို႔ မူလက ပိုင္ဆိုင္ခဲ့
ေသာ ေျမယာမ်ားမွာ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီပဲ သိမ္းယူျခင္း
ခံခဲ့ရသည္။
တျဖည္းျဖည္း
ႏွင့္
ေတာင္သူမ်ားသည္
အတူတကြ စုေဝးကာ ၎တို႔ ေျမေနရာသို႔
ျပန္လည္
ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး
ထိုေျမေပၚတြင္
လယ္ထြန္ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ကာ
ေၿမအား
ျပန္လည္ေတာင္းဆိုရန္အတြက္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
ျပန္လည္
တုန္႔ျပန္မႈအေနႏွင့္
စစ္တပ္မွ လယ္သမား ၅၆ ဦးကို က်ဴးေက်ာ္အမႈျဖင့္
တရားစြဲကာ ေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ ရြာသား ၂၀၀ ေက်ာ္မွာလည္း
တရားရံုးတြင္
အမႈ
ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။
သို႔ေသာ္
ရြာသားမ်ားသည္သိမ္းခံထားရေသာ ေျမျပန္ရရန္ႏွင့္ မိမိတို႔
ေျမမ်ားအတြက္ ေၿဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိရန္အတြက္
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ စာတင္ခဲ့ၾက

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ရြာသားမ်ားအေနႏွင့္
သိမ္းဆည္းခံ ေျမမ်ားထဲမွ ေျမဧက ၁၅၂၄
ေပၚတြင္
ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ေျမမ်ားမွာမူ စစ္တပ္
မွ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားအား သီးစားခ ခ်ထားကာ လုပ္ကိုင္
လ်က္ရွိသည္။
ၿဖစ္စဥ္ ၁၁။ ကခ်င္ၿပည္နယ္ ယုဇန ကုမၸဏီမွ ေျမသိမ္းျခင္း
ယုဇနကုမၸဏီသည္
ကခ်င္ျပည္နယ္
ဖားကန္႔ႏွင့္
တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေဒသခံမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္
ေက်းရြာမ်ား အပါအ၀င္ ေျမဧက ၂၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္အား
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရသည္ဟု ဆိုကာ သိမ္းယူခဲ့သည္။
၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုေျမမ်ားကို စတင္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး
ရြာသားမ်ားအား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ဟု ေၿပာလ်က္
လမ္းမ်ားစတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရြာသားမ်ား
၏ အေတြးမွာ ထိုလမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ကားမ်ား
သြားလာရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။
ထိုသို႔
ကားလမ္း
ေဖာက္ၿပီးေနာက္တြင္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ ဝါရာဇြပ္
ေက်းရြာအုပ္စု ရွိ ေက်းရြာ တစ္ခုလံုး အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း
ခံခဲ့ရသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေအာင္ရာ ေက်းရြာရွိ
ရြာသားမ်ား၏
စိုက္ပ်ိဳးေၿမမ်ားကို
တစ္ညတည္းမွာပင္
ဘူဒိုဇာႀကီးမ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးခဲ့ၾကၿပီး ေျမတိုင္းတာမႈမ်ားၿဖင့္
အကြက္ရိုက္ခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ၿပင္ဆင္ၿပီး ေၿမကြက္ မ်ားကို
ေၿပာင္းေရြ႔ခံရသည့္ ၀ါရာစြပ္ေက်းရြာသားမ်ားအား ၿပန္လည္
ေနရာခ်ေပးခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔ ေက်းရြာတြင္
ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ား၌ ဥယ်ာဥ္ျခံ လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခု ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္
ေနရာတြင္မူ ၎တို႔အား အိမ္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာ
တစ္ကြက္ႏွင့္ ၆ ေပသြပ္ အခ်ပ္ ၅၀ သာေပးထားသည္။
မိမိေနအိမ္အား ေနရာသစ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ ေဆာက္လုပ္ေစၿပီး
တစ္ခ်ိဳ႔မုဆိုးမ မ်ားမွာ အိမ္အား ၿဖစ္သလို သာ ေဆာက္
လုပ္ႏိုင္ကာ ယေန႔တိုင္ အိမ္မ်ား ေဆာက္ဆဲ ပ်က္စီးယိုယြင္း
ဆဲဟုလည္း ေဖာ္ၿပခဲ့ၾကသည္။ ရြာသားမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္း
ေပးစဥ္က ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားျခင္း
မရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ ရြာသားမ်ားသည္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္
ျငင္းဆိုျခင္းႏွင့္ မူလအိမ္ေနရာမ်ားအား မဖယ္ရွားေပးျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ခံစားလ်က္ရွိသည္။ ကုမၸဏီ၊
ေဒသတြင္းရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားအၾကား
အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ရြာသားမ်ားမွာ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားႏွင့္
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒသတြင္း
ပဋိပကၡမ်ားၿဖစ္ပြားကာ ၂၀၁၀ ႏွစ္ဦးပိုင္း ေဒသခံရြာသား
(၂လ သား အရြယ္သာ) ကေလးအေမ တစ္ဦး၊ အသက္
(၅၀) ေက်ာ္ အဖြားၾကီး (၂) ဦး ႏွင့္ အဖိုးၾကီး (၂) ဦးတို႔အား
ရဲစခန္းတြင္ (၃) ပတ္ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္ ဆိုသည္။
ထို႔ေနာက္ ေဒသတြင္းေၿမယာအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ မ်ား

ႏွင့္ ေဒသခံ ရြာသား (၁၄၀) ဦးမွ အဓမၼေနရပ္
ေရြ႔ေၿပာင္းခံရၿခင္း၊ တရားမွ်တမႈ မရွိ ေၿမသိမ္း ခံရၿခင္းမ်ား
ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ စတင္ ၍ ယုဇနကုမၸဏီ
အားၿပန္လည္ တရားစြဲရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
တြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ား စုေပါင္းကာ ယုဇန ကုမၸဏီ ရံုးေရွ႔၌
ဆႏၵၿပၿခင္းမ်ား၊
တရားမမ်ွတစြာ
ေၿမသိမ္းခံရၿခင္းႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရၿခင္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍
သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊
လြတ္ေတာ္မ်ား၊
ႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔လည္း စာတင္ၿခင္းမ်ား
ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္မွစ၍
ရြာသားမ်ား
တုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ကုမၸဏီမွ ေျမယာ ဆံုးရံႈးေသာ
ရြာသားမ်ားအား ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းမွ ရွစ္ေသာင္းက်ပ္
အထိ ေပးမႈမ်ားၿပဳလုပ္ၿပီး ရြာသားမ်ားအားသေဘာတူညီခ်က္
ရယူရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထုိးရန္ ေတာင္းဆို
ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔အား တရားစြဲဆိုမည့္ ရြာသားမ်ား
ကို တိုက္ရိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိႈက္၍ ေသာ္လည္း
ေကာင္း ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရြာသား
မ်ား မွ လက္ေလ်ာ့ကာ အခ်ိဳ႔မွာ ကုမၸဏီမွ ေပးသည့္
ေလ်ာ္ေၾကးအားလက္ခံခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္
ေဒသခံ
ရြာသား (၁၇) ဦးမွာ မူ ေလ်ာ္ေၾကးအားလက္မခံ ပဲ
ေဒသတြင္းေၿမယာအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း
ကာ ကုမၸဏီ အား တရားစြဲဆိုမႈ ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္
ကုမၸဏီအား တရားစြဲဆိုသည့္ရြာသားမ်ား၏ ေၿမ အားၿပန္ေပး
မည္ ဟု ကုမၸဏီ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္း တာ၀န္ရွိ
သူမ်ားမွ လာေရာက္ညိႈႏိႈင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသခံ
ရြာသားမ်ားအေနၿဖင့္ ၄င္းတို႔ မူလ လုပ္ကိုင္သည့္ေၿမအား
ယခင္အတိုင္းၿပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္မွာ
မ်ားစြာ
ၿပဳၿပင္
ရမည္ၿဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္
မူလေၿမ
အားယခင္
သိမ္းယူခဲ့သည့္ အခ်ိန္ ကကဲ့သို႔ ၿပန္လည္ ၿပဳၿပင္ မႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ သိမ္းယူသည့္အခ်ိန္မွ ယခု အခ်ိန္ထိ
(၉)
ႏွစ္ေက်ာ္
နစ္နာခဲ့မႈမ်ားအား
တရားမ်ွတစြာ
ၿပန္လည္ၿဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္
အျခားရြာသားမ်ားကိုလည္း ၎တို႔ေျမေပၚတြင္ အျပည့္အဝ
ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တရားမွ်တမႈ မရွိေသးပဲ
ရြာသားမ်ားမွာ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း
အတြက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္
ရွိေသးသည္။ ကုမၸဏီအား တရားစြဲဆိုထားေသာ အခ်ိဳ႕
ေျမသိမ္းခံ
ရြာသားမ်ားသည္လည္း
အခက္အခဲမ်ားစြာ
ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။
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၆။ နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
ေျမသိမ္းမႈသည္
အင္မတန္
စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိၿပီး လူအမ်ားစုကို ထိခိုက္နစ္နာေစလ်က္ရွိသည္။
ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားမွာ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပထားၿပီး ေျမသိမ္းမႈ
ပံုစံ အမ်ိဳးအမ်ိဳးႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေျမသိမ္းမႈကို
ခုခံတြန္းလွန္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္
သည့္ အကူအညီ ရယူရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္း မရွိေၾကာင္း
ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေျမသိမ္းမႈမ်ား
ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဘဝ ႏွင့္ အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္မ်ား ထိခိုက္ေနမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကြန္ရက္အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ား
ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေျမသိမ္းမႈမ်ားမွာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အတိတ္အားဖ်က္စီးေနၿပီး အနာဂတ္ကိုလည္း
ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ပါဝင္မႈ ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ
တာဝန္ခံမႈရွိျခင္းမ်ားသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ ေသ္ာ
လည္းေကာင္း
ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ
ျပည္သူမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ အေၿခခံအခြင့္အေရးပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္မူ အထူးသျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ
သယံဇာတမ်ားအား လုပ္ကိုင္ႏုိင္ခြင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ထိုအေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားအား ခံစားခြင့္
ရရွိရန္ဆိုသည္မွာ အင္မတန္ ရွားပါးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ယေန႔အခ်ိန္၌ ေျမသိမ္းဆည္းၿခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ပိုမိုစိုးရိမ္မႈမ်ား အာရံုစိုက္မႈမ်ား တိုးပြားလာေသာ္လည္း
ထိုေျမမ်ားေပၚတြင္
တိုက္ရိုက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ
ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
အလုပ္အကိုင္၊
အခြင့္အလမ္းမ်ား၊
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္
အနာဂတ္အတြက္
၄င္းတို႔၏
ေမ်ွာ္မွန္းထားမႈမ်ားႏွင့္
ဆိုင္သည့္ အသံမ်ားကို ေသခ်ာစြာ အေလးအနက္ထား
နားေထာင္ေပးမႈမ်ား မရွိေသးပါ။
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ဤကဲ့သို႔ ကြာဟမႈမ်ားရွိေသာ
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္
ၿပန္လည္ကုစားမႈမ်ား
ရွိရန္
ရည္ရြယ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေျမသိမ္းမႈမ်ားမွာ ပိုမို
က်ယ္ျပန္႕လာၿပီး ကာလတာရွည္စြာ တည္ရွိလ်က္ရွိသည္။
ေျမသိမ္းမႈမ်ားသည္
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္
ျပည္နယ္
အားလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး အမ်ားစုမွာ ၁၉၉၀-၂၀၀၉
ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ
၂၀၁၀
ခုႏွစ္
ေနာက္ပိုင္းတြင္
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။
ဒို႔ေျမကြန္ရက္အဖြဲ႔အတြင္းရွိ
ေတာင္သူလယ္သမား
မ်ားခံစားေနရေသာ ေျမသိမ္းမႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားမွာ
ပံုစံမေျပာင္းပဲ ဆက္လက္ တည္ရွိလ်က္ရွိသည္။

ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္
နစ္နာခံစားေနရေသာ
ေတာင္သူ
လယ္သမားအမ်ားစုသည္ ေျမသိမ္းမခံရခင္တြင္ ၎တို႔၏
ကိုယ္ပိုင္ လယ္ယာေျမ ၁၀ ဧက (အခ်ိဳ႕ ကိစၥမ်ားတြင္ ဧက
ပိုမို မ်ားျပား) ေပၚတြင္ ေအးခ်မ္းစြာ လယ္ယာေျမ
လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ၎တို႔၏ မိသားစု အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
(စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အေမြဥစၥာမ်ား
ခ်န္လွပ္ထားျခင္းမ်ား) ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ မူလ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားမွာ
၎တို႔ပိုင္ေျမမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္
မ်ားတြင္မူ ေျမသိမ္းျခင္း ခံရေသာ္လည္း ၎တို႔အား
ငွါးရမ္းခ သို႔မဟုတ္ သီးစားခ ေပးေစလ်က္ လုပ္ကိုင္ခြင့္
ေပးထားၾကသည္။
ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင္
စစ္တပ္အား
ေပးရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တင္ၿပထားေသာ
ေၿမသိမ္းမႈမ်ား ၏ တစ္၀က္ေက်ာ္မွာ စစ္တပ္တစ္ခုထဲမွ တို
က္ရိုက္ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္မွ
အျခား ေျမသိမ္းသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ား၊
ကြဲၿပားေသာ အစိုးရ ဌာနမ်ားႏွင့္ ရံုးမ်ား၊ ေဒသတြင္းရွိ
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား အစရွိသူမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းကာ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ားရွိၿခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ေျမမသိမ္းမွီ၊ ေျမသိမ္းစဥ္
ႏွင့္ ေျမသိမ္းခံရၿပီး ကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
မည္သည့္ ၿဖစ္စဥ္တစ္ခုမွ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး
စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီ ၿခင္း မရွိေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရွာေဖြ
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား လက္ဝယ္
ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းေသာ္လည္း ေျမသိမ္းမႈကို အကာအကြယ္
မေပးႏိုင္ေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိရသည္။
အၾကမ္းအားျဖင့္
ေျမသိမ္းခံၿပည္သူမ်ား
တစ္ဝက္မွာ
ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈ
အေထာက္အထား ရွိေသာ္လည္း အျခား တစ္ဝက္မွာမူ
ထိုအေထာက္အထား မရွိပါ။ အထူးသျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္
အျခား
ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္
က်င့္သံုးေနသူမ်ား
အား
ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးေနမႈမ်ားတြင္ ဤအခ်က္မွာ လူတိုင္း၏ ရင္ထဲ၌
ထည့္သြင္းထားရမည့္
အင္မတန္
အေရးႀကီးေသာ
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္ျဖစ္သည္။
အစိုးရ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒအား
ေရးဆြဲေနျခင္းအေပၚ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိေသာ္လည္း
ေျမသိမ္းမႈ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ မွ်တမႈရွိသည့္
ေျမယာ မူဝါဒအား ပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္ ထုိေျမယာမူဝါဒသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္
လိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တရားဝင္ ေျမ ဥပေဒ
မူေဘာင္မ်ား
တည္
ရွိေနသမွ်
ကာလပတ္လံုး
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာအေရးကို
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ေျဖရွင္းရန္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမား
မ်ား၏
အခြင့္အေရးအတြက္
ဆက္လက္
ရုန္းကန္
လုပ္ေဆာင္ေနရမည္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ ဤအစီရင္ခံ
စာထဲတြင္
ထည့္သြင္းေရးသားထားေသာ
ေျမသိမ္းမႈ
အားလံုးသည္ တရားမွ်တမႈ ရွိစြာၿဖင့္ ေၿဖရွင္းၿခင္းမ်ား မရွိေ
သးပါ။ ထုိ႔အျပင္ ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ ေျမဆံုးရံႈး သကဲ့သို႔
ဘဝမ်ားပါ တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္နစ္နာရေသာ ေျမသိမ္းခံ
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေျမတြင္ ျပန္လည္
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္အတြက္
စိတ္အားထက္သန္ကာ
တာစူ ေနၾကသည္။ ဤႏွစ္မ်ား အတြင္း မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာ
ခဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသံအား လ်စ္လ်ဴရႈၿခင္းၿဖင့္
အေ၀းသို႔တြန္းပို႔ကာ ေရွာင္ရွား ေနၿခင္းမွာ ၿပႆနာအား
ေျဖရွင္းျခင္း မဟုတ္ေပ။
ဤ အဓိက ျပႆနာကို ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ေကာင္းမြန္
ေသာ အေျဖကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ရွာေဖြခဲ့ရာတြင္
ေအာက္ပါ အၾကံၿပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို က်ြႏု္ပ္တို႔
ၿပဳလုပ္သည္။
အဓိကအေၿခခံ သေဘာတရား
ေၿမ၊ ေရ ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားသည္
အမွန္တကယ္
ထိုေၿမေပၚတြင္
ေနထိုင္သူ၊
လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူ၊
ထိုအရင္းအၿမစ္မ်ားေပၚတြင္ ၎တို႔၏ ဘ၀၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း မွီခိုတည္ရွိသူမ်ား အတြက္သာ
ၿဖစ္ရမည္။
ေျမယာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း
•
ကုမၸဏီမ်ားမွ ေျမသိမ္းျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေျမသိမ္းသည့္
ကုမၸဏီ၊ အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ေဒသခံ
ရြာသားမ်ား
အားလံုး
ပါဝင္ေသာ
အဓိပၸာယ္ၿပည့္၀သည့္ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားကို ၿပဳလုပ္ျပီး
ေျမယာ
ျပႆနာမ်ားကို
ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ
နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည္။ ေျမသိမ္းျခင္း ျဖစ္စဥ္၊ ေနာက္ခံ
သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ျပီး စိတ္ခ်ရေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
အစိုးရႏွင့္
ရြာသားမ်ား
ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
ျပင္ဆင္ျခင္းတို႕
ျပဳလုပ္ရပါမည္။
•
စစ္တပ္မွ
ေျမသိမ္းေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ရြာသားမ်ားကို
ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး မွ်တေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျမယာ
ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ကူညီေပးရမည္။
•
နိုင္ငံတကာႏွင့္ ၿပည္တြင္း အစိုးရ

မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသအေျချပဳ အဖြဲ႕မ်ား
သည္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျပီး
၄င္းတို႕ သိမ္းခံထားရေသာ ေျမမ်ားျပန္လည္ ရရွိေစရန္
ပံ့ပိုးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို အားေပ်ာ့မႈ မျဖစ္ေစရန္ ကြဲၿပား
ေသာ ေနရာ ေဒသ အသီးသီးတို႕၏ အေျခအေနေပၚမူတည္၍
ရြာသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ ဗ်ဴဟာမ်ား ကို
နားလည္မႈ ရွိရန္ အေရးၾကီးပါသည္။
ေၿမၿပန္လည္အစားထိုးေပးၿခင္း
•
လယ္ယာေျမမ်ားဆံုးရံႈးသြားေသာ တရား
မွ်တမႈမရွိပဲ
ဖိအားေပး
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း
ခံရသည့္
ရြာသားမ်ားအား ၄င္းတို႕လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ျပန္လည္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
•
သိမ္းဆည္းထားေသာေျမကို
မူလ
လုပ္ကိုင္သည့္သူထံသို႕ ျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္။ ထိုသို႕
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒသခံ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရွ႕တြင္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစြာ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျဖင့္ ခိုင္မာသည့္
စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္။
•
ေျမယာ ျပန္လည္အစားထိုးေပးၿခင္းေၾကာင့္
ေနာက္ထပ္ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစနိုင္သည့္
နည္းလမ္းျဖင့္ ေပးအပ္ရမည္။ မူလ လုပ္ကိုင္သူထံသို႕
ေျမျပန္လည္ ေပးအပ္ရာတြင္ လက္ရွိ
ထိုေၿမေပၚ၌
အျခားေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လုပ္ကိုင္ေနပါက
တိုက္ရိုက္
ျပန္ေပးအပ္ျခင္း
မျပဳလုပ္ရပါ။
အဆိုပါ
ကိစၥမ်ားတြင္ ေျမျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္းကို မည္ကဲ့သို႕
ေဆာင္ရြက္
သင့္သနည္းဆိုသည္ကို
ဆံုးျဖတ္နိုင္ရန္
အတြက္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လိုအပ္လာပါသည္။
မူလ ေျမပိုင္ရွင္ႏွင့္ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေတာင္သူ
လယ္္သမား
ႏွစ္ဦးစလံုး၏
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို
ေလးစားျပီး
ကာကြယ္ေပးရပါမည္။
ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ
ထိုရြာအနီးဝန္းက်င္တြင္
အရည္အေသြးေကာင္းေသာ
လယ္ေျမမ်ားကို ရရွိၾကျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္
အလုပ္လုပ္နိုင္ခြင့္ ရွိရပါမည္။
ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး
•
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ
စိုက္ပ်ိဳးေၿမမ်ား
သိမ္းခံထားရေသာ ရြာသားမ်ားကို ၄င္းတို႕ ဘဝ ျပန္လည္
စတင္နုိင္ရန္ အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား
ေပးအပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ကိစၥမ်ိဳးတြင္
နစ္နာေၾကး
ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို
တြက္ခ်က္ရာတြင္
ရြာသားမ်ား
စိုက္ပ်ိဳးေၿမ
ဆံုးရံုးၿပီးေနာက္
အလုပ္
မလုပ္နိုင္ေတာ့ေသာ အခ်ိန္မွ စတင္၍ တြက္ခ်က္ရပါမည္။
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•
မူလ လယ္ယာေျမပိုင္ရွင္သို႕ မူလ စိုက္ပ်ိဳး ေၿမမ်ား
အား ျပန္လည္ေပးအပ္နုိင္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား
တြင္ ဥပမာ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္သည့္ ျဖစ္စဥ္၊
အေဆာက္ အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီးသည့္ၿဖစ္စဥ္မ်ား တြင္
သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားအား
အျခားတေနရာတြင္ ေျမအစား ျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္
ျဖစ္သည္။
သို႕ေသာ္လည္း
ထိုသို႕
ေပးအပ္ရာတြင္
ထုိေျမသည္ အျခား ေတာင္သူ လယ္သမားတစ္ဦးမွ ပိုင္ဆိုင္
ေသာ အသံုးျပဳေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေၿမ မျဖစ္ေစရန္အတြက္
ေကာင္းမြန္ျပီး ရွင္းလင္း ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိရန္
အေရးၾကီးပါသည္။ အစားထိုး ျပန္ေပးေသာ ေျမသည္
အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျပီး ရြာအနီးအနား ဝန္းက်င္တြင္
ျဖစ္ရပါမည္။ တစ္နည္း အားၿဖင့္လည္း ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္း
ခံရေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ ဘဝႏွင့္ အသက္
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
•
ေျမအသစ္တြင္
အလုပ္ျပန္လည္စတင္
နိုင္ရန္ အတြက္ လံုေလာက္ေသာ နစ္နာေၾကး ေလ်ာ္ေၾကး
ပံ့ပိုးေပးရမည္။
နစ္နာေၾကးအား
ထိုရြာသားမ်ား
လယ္ေျမဆံုးရံႈးျပီး အလုပ္မလုပ္နိုင္ေတာ့ေသာ ႏွစ္မွ စ၍
ထိုေျမတြင္ ႏွစ္စဥ္ ထြက္ရွိနို္င္ေသာ သီးႏွံ ကာလတန္ဖိုးကို
အေျခခံျပီး တြက္ခ်က္နိင္ပါသည္။

ျမင္သာျပီး ဒီမိုကေရစီ ပိုဆန္ေသာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး
လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေရာက္ရွိေသာ ႏိုင္ငံၿဖစ္ရန္
တာဝန္
ရွိလာသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရ သစ္ အေနျဖင့္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
တရားမွ်တမႈမရွိ
ခံစားလာခဲ့ရေသာ
ၿပည္သူမ်ား၏ လက္ခံမႈ ရရွိေစရန္ တုန္႕ျပန္ေပးမႈမ်ား
လိုအပ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္
ခံစားခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ား၊ လူမႈ အသိုင္းအဝန္းမ်ား၏
အသံမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လ်ွင္
အစိုးရ ေဟာင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတိုင္း အစိုးရ သစ္မွာ
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႕ အႏၱရာယ္ ရွိေသာ စြန္႔စား
မႈမ်ားစြာၿဖစ္နိုင္ပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားမွာ
အတားအဆီးမဲ့ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျပည္သူလူထု၏
အနာဂတ္ဘဝမွာလည္း ေျခာက္လန္႕ခံေနရဆဲ ျဖစ္ေနပါ
ဦးမည္။

ဥပေဒ ေၾကာင္းရာ ကိစၥရပ္မ်ား
•
ဥပေဒမ်ား ေပၚလစီႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ား သည္ ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဒသခံ
ရြာသားမ်ားကို မွ်တစြာ ကာကြယ္ေပးဖို႕ လိုအပ္သည္။
ရြာသားမ်ားမွ ေျမသိမ္းသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုလိုပါက မွ်တျပီး
ရွင္းလင္းမႈ
ရွိေသာ
လမ္းေၾကာင္းေနရာ
တစ္ခု
ဖန္တီးေပးထားရမည္။
•
ေျမယာ ပဋိပကၡ တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္
ေနေသာေတာင္သူ လယ္သမား မ်ား သည္ လက္ရွိ
ျဖစ္ပြားေနသကဲ့သုိ႕
ရာဇဝတ္မႈမ်ားၿဖင့္
စြပ္စြဲခံရျခင္း
မျဖစ္ေစဘဲ
မွ်တျပီး
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ရိွေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ရယူနိုင္ေရး
အတြက္
အစိုးရမွ
အကာအကြယ္ ေပးမႈႏွင့္ ေထာက္ပ့ံမႈတို႕ ရွိရမည္။
•
ေျမယာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား
ေၾကာင့္ ေထာင္က်ေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ႏွင့္
အမႈအခင္း ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား
ေရွ႕ေနမ်ား (လုပ္အားေပး အခမဲ့) ၏ အကူအညီ
အေထာက္အပံ့ လိုအပ္သည္။
အစိုးရ
သစ္
သည္
ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ား
ခံစားေနရေသာ ေျမယာ ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အေတြ႕အၾကံဳဆိုးမ်ားကို အဆံုးသတ္ေပးရန္ ႏွင့္ ္ ္ ္ ္ ္ ပြင့္လင္း
ၿမန္မာၿပည္တစ္၀ွမ္း ေၿမယာ သိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
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ENDNOTES
“ၿမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းၿပည္နယ္တြင္းရွိ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပိုင္း အဓမၼ ေရြ႔ေၿပာင္းခံရမႈမ်ား ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခံဘ၀မ်ား”
အစီရင္ခံစာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ (PHR)၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅၊ ရန္ကုန္ တြင္ၾကည့္ပါ။
2
ေၿမယာ အခြင့္အေရး ႏွင့္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ၿခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ “ဒုိ႔ေၿမကြန္ရက္ ဖြဲ႔စည္းၿခင္း သေဘာထားထုတ္ၿပန္ခ်က္”
၂၈ ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄၊ ရန္ကုန္။
3
“ၿမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းၿပည္နယ္တြင္းရွိ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ အထက္ပိုင္း အဓမၼ ေရြ႔ေၿပာင္းခံရမႈမ်ား ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခံဘ၀မ်ား”
အစီရင္ခံစာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ (PHR)၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅၊ ရန္ကုန္ တြင္ၾကည့္ပါ။
ေၿမယာ အခြင့္အေရး ႏွင့္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ၿခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ “ဒုိ႔ေၿမကြန္ရက္ ဖြဲ႔စည္းၿခင္း သေဘာထားထုတ္ၿပန္ခ်က္”
၂၈ ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄၊ ရန္ကုန္။
1

ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း အခ်ိဳ႔

ဤဓာတ္ပံုသည္ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ မိမိတို႔
အသိမ္းခံရသည့္ေၿမေနရာမ်ားအပါအ၀င္ ေက်းရြာတြင္း
ေၿမအား မည္သူမွ ပိုင္ဆိုင္သည္၊ ေက်းရြာေၿမအား
မည္သို႔အသံုးၿပဳသည္မ်ားကို ေရးဆြဲ ထားေသာ
ေၿမပံု ၿဖစ္သည္။ (နမ့္ေတာင္း ေက်းရြာ၊ ပန္ဆိုင္း
(ၾကဴကုတ္) ၿမိဳ႔နယ္ခြဲ၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ ရွမ္းေၿမာက္)
		
ေန႔႔စြဲ။ ၂၅ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅

ဤဓာတ္ပံုသည္ ဒို႔ေၿမကြန္ရက္ ေဒသခံ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး မွ
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္ မွ ရြာသားမ်ား၏ လယ္ေၿမ မ်ားအား
သိမ္းၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ စက္မႈဇုန္ နယ္ေၿမမ်ား
ဟု မွတ္တိုင္မ်ားစိုက္ထားၿခင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္
ပံု ၿဖစ္သည္။ (ဆည္ကုန္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ မိတၳီလာၿမိဳ႔နယ္၊
မႏၱေလးတိုင္း)
ေန႔စြဲ။ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

ဤဓာတ္ပံုသည္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား မွ မိမိတို႔
ေဒသတြင္း စစ္တပ္သိမ္းေၿမမ်ားအား ေၿမပံု
ေရးဆြဲထားၿခင္းအားေဖာ္ၿပၿခင္းၿဖစ္သည္။
(ေခးနင္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ လားရိႈးၿမိဳ႔နယ္၊
ရွမ္းၿပည္ ေၿမာက္ပိုင္း။) ေန႔စြဲ၊ ၂၅ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅။

ဤဓာတ္ပံုသည္ ၁၉ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္
တနသၤာရီ တိုင္း၊ ေလာင္းလံု ၿမိဳ႔နယ္၊ ေမာင္းမကန္ ၌
ဒို႔ေၿမကြန္ရက္မွ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား
ေဆြးေႏြးအတည္ၿပဳသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲၿပဳလုပ္စဥ္
ေဒသခံ အစိုးရအာဏာပိုင္မွ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ား
အား လာေရာက္ ဓာတ္ပံုရိုက္ယူသည္ကို
မွတ္တမ္းတင္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။
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