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မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုပုဂၢိဳလ္အားလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိသကဲ့သို႔ ထိုသူ
တို႔၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ဤစာအုပ္အတြင္း မွန္ကန္စြာ ထင္ဟပ္မွတ္တမ္း
တင္ထားႏိုင္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ တစ္ခုခုက်န္ရစ္ခဲ့ပါက သို႔မဟုတ္ လြဲမွား
ေဖာ္ျပမိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

မာတိကာ
၁။

ေျမဆိုတာဘာလဲ…. ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးသလဲ။ ၁

၂။

ေျမအေရးဟာ ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေခါင္းစားရတဲ့ ကိစၥရပ္
ျဖစ္ေနသလဲ။ ၁၁

၃။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ ေျမက
ဘယ္လိုပါ၀င္ဆက္စပ္ေနသလဲ။ ၂၃

၄။

ေျမနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးရွိသလား။ ၃၀

၅။

ကိုယ့္ရဲ႕ေျမနဲ႔ စပ္ဆိုင္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား
ေတြဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ႀကိဳးစားေဖာ္ထုတ္ေနၾကသလဲ။ ၄၁

၁။ ေျမဆိုတာဘာလဲ…. ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးသလဲ။
ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္း (FAO) ၏ ေျမႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ “ကပ္လ်က္ေျမမ်က္ႏွာျပင္အထက္ရွိ ဇီ၀၀န္းက်င္
သို႔မဟုတ္ ကပ္လ်က္ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ရွိ ေျမဆီလႊာ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ေျမေနရာ
အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ေရခံ၀န္းက်င္ (ကန္ေရတိမ္မ်ား၊ ျမစ္
ေခ်ာင္းမ်ား၊ ရႊံ႕ေျမမ်ားႏွင့္ စိမ့္ေျမမ်ားအပါအ၀င္)၊ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ႏုန္းတင္ေျမႏု
မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေျမေအာက္ေရ ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ၊ အပင္ႏွင့္ တိရိစာၦန္ဦးေရ၊
လူမ်ားအေျခခ်ေနထိုင္သည့္ပံုစံ၊ ယခင္ႏွင့္ ယခုလက္ရွိ လူသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ား (ေလွကားထစ္
ေဘာင္ေဖာ္ျခင္း၊ ေရသိုေလွာင္ကန္ သိမ
႔ု ဟုတ္ တူးေျမာင္းတည္ေဆာက္မမ
ႈ ်ား၊ လမ္းမ်ား၊
အေဆာက္အအံုမ်ား စသည္ျဖင့္)၁ အားလံုး ဆက္စပ္အက်ံဳး၀င္လ်က္ရွိသည့္ ေျမကမာၻ
မ်က္ႏွာျပင္အထက္ နယ္ပယ္အ၀န္းအ၀ိုင္းတစ္ခု၏ ေရးဆြဲပံုေဖာ္ႏိုင္ေသာ နယ္ေျမ
တစ္ခုျဖစ္သည္။”
“လူ႔အခြင့္အေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့
ခိုင္ၿမဲသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရးတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ အိုးအိမ္
လံုျခံဳေရး၊

ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊

လူမႈေရးႏွင့္

စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

တို႔ကို အမွန္တကယ္ အသက္သြင္းရုပ္လံုးေဖာ္ရာ၌ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာ
တို႔သည္ အဓိကက်သည့္ မ႑ိဳင္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ တာ၀န္ယူမႈရွိရွိျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္သည္။”
ကုလသမဂၢ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ေကာ္မတီ၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားမွ စာပိုဒ္အမွတ္(၄-၁)

၄

ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ပါ အဆိုမ်ားႏွင့္ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
ေၾကာင္းက်ိဳးခိုင္လံုမႈ သေဘာတရားမ်ားအရ ေျမသည္ လူသားတစ္ဦးအတြက္အသက္
တမွ်အေရးပါလ်က္ရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာျပဆိုေနပါသည္။ လူသားမ်ား၏ ျဖစ္တည္မႈ
သည္ေျမႏွင့္ ခြဲျခားမရ ဆက္စပ္ေနသၿဖင့္ လူသားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ကမာၻ
ေပၚရွိ လူသားျဖစ္တည္မႈ သမိုင္းေၾကာင္းတို႔ကို ခြဲျခားဖယ္ထုတ္၍ ေျမအေၾကာင္း
သက္သက္ေျပာဆိုပါက ေၾကာင္းက်ိဳးျပည့္စံုႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
လူမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလိုက္ပါက ပိုမိုရွင္းလင္းျပည့္စံုႏိုင္သကဲ့သို႔ ပိုမို
ရႈပ္ေထြးသြားမႈလည္း ရွိလာႏိုင္သည္။ မတူျခားနားသည့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေန
အထားမ်ား၏ အေရးပါမႈမ်ားက (ဥပမာ တစ္ေတာင္ေပၚတစ္ေတာင္ဆင့္ေနသည့္
ေတာင္တန္းမ်ား၊ ေတာင္ၾကားလြင္ျပင္မ်ား၊ ထူထပ္သိပ္သည္းသည့္ သစ္ေတာမ်ား၊
ေက်ာက္စိုင္ေက်ာက္သား တင္းၾကမ္းျပည့္ေနသည့္ ေတာင္တန္းမ်ား) တစ္ေနရာႏွင့္
တစ္ေနရာ ကြဲျပားလ်က္ရွိသည့္ ေျမႏွင့္လူ၏ ဆက္စပ္မႈကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။
ေျမႀကီးႏွင့္ လူ၏ဆက္စပ္မႈသည္ ရာသီစက္၀န္းမ်ား (ဥပမာ မိုးရာသီႏွင့္ ေႏြရာသီ)
သို႔မဟုတ္ ကာလတာပိုမိုရွည္လားသည့္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ဘူမိေဗဒအေျပာင္းအလဲ
မ်ား (ဥပမာ အယ္လ္နီညိုရာသီစက္၀န္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ား)
ေၾကာင့္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။

“ေျမဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀ျဖစ္သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာလည္း
ျဖစ္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုအပ္တဲ့

စားစရာေတြေပးတယ္။

ေနထိုင္စရာ

အိမ္လည္းျဖစ္တယ္။ မိသားစုေတြ စည္းစည္းလံုးလံုး ေနထိုင္ႏိုင္ေစတဲ့ ေနရာ
လည္းျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေျမႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကား
အေမြဆက္ခံလာခဲ့တဲ့ တန္ဖိုးအရွိဆံုး အေမြလည္းျဖစ္တယ္။”
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဖာင္ေတာ္ႀကီးေက်းရြာမွ ေတာင္သူတစ္ဦး

လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းသည္လည္း အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ေျပာင္းလဲ
လ်က္ရွိသျဖင့္

အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္

အယူအဆတစ္ခုတည္းသို႔
၅

ဦးတည္သြားေနျခင္း

မဟုတ္ဘဲ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အယူအဆေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္။
ေျမသည္ ကမာၻေပၚ၌ လူသားတို႔ ရွင္သန္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး တိက်ခိုင္မာသည့္
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအရ အေရးပါလ်က္ရွိၿပီး ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျမကြက္မ်ားသက္သက္
ထက္ပိုလြန္သည့္ အဓိပၸာယ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
ေျမသည္ မတူကြဲျပားသည့္ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းမ်ားကို တည္ေဆာက္
ျခင္းႏွင့္ လူသားတို႔၏ အေလ့အထအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည့္ အရာျဖစ္
သည္။ ေျမသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ (ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈအပါအ၀င္)
ကဲ့သို႔ေသာ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုအျပင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားအရလည္း လူ႔ေဘာင္
အသိုက္အ၀န္းႀကီးကို ပံုေဖာ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေတာႀကီးဂႏိုင္မ်ား၊
သစ္ေတာမ်ား၊ ေတာင္တန္းမ်ား၊ သဲကႏၱာရမ်ား၊ ေတာင္စြန္းမ်ား၊ စိမ့္ေျမမ်ား၊ ရႊံ႕ႏြံ
ေတာမ်ား၊ ကမ္းရိုးတန္းဒီေရေတာမ်ား၊ ဟင္းလင္းပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ၀င္ရိုးစြန္းေဒသမ်ား
ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါနယ္ေျမေဒသမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား
အတြက္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမွ ေသြဖယ္လ်က္ရွိၿပီး သြားလာရအင္မတန္ခက္ခဲ၍
ေႏြးေထြးပ်ဴငွာျခင္းမရွိသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အျခားသူမ်ားအတြက္
ယင္းနယ္ေျမမ်ားသည္ ရာစုႏစ
ွ ္ေပါင္းမ်ား စြာ ႏိင
ု င
္ အ
ံ ာဏာပိင
ု မ
္ ်ား၏ လႊမ္းမိုးအုပခ
္ ်ဳပ္မႈမွ
ေရွာင္ဖယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားေခတ္မီတိုးတက္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပင္ပ
သူစိမ္းသူရံမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အသစ္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အကာ
အကြယ္ယူ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားျဖစ္သည္။
ေျမဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း …. မည္သို႔အဓိပၸာယ္ရွိသနည္းဟူမူကား ကာလ
အပိုင္းအျခားအလိုက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေနရာေဒသမ်ားရွိ အျခားသက္ရွိ
ပံုစံမ်ားႏွင့္ လူမ်ား၏ဆက္ဆံေရးကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လူသားတို႔ တည္ေဆာက္လာခဲ့
သည့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားအရ ကြဲျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤကဲ့
သို႔ေသာ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားက ေျမကမာၻေပၚရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေနထိုင္ရာအရပ္၊
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ စပ္ဆိုင္လ်က္ရွိသည့္ သီးျခားအသိပညာဗဟုသုတမ်ား၊
အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ေပၚလြင္ထင္ဟပ္မႈရွိေစသည္။ “ေျမႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာရပ္” ဟူသည့္ စကားစု
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သည္ လူသားမ်ားအတြက္ ေျမ၏အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေျမ၏အဓိပၸာယ္ကို
လူမ်ား အနက္ဖြင့္ဆိုမႈပံုစံမ်ားအားလံုးကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။
လူသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ထိေတြ႔ေနရသည့္ ေျမႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္
အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ထား
သည္။ ဥပမာ ေျမသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေျခခ်ေနထိုင္မည့္ ေနရာကိုေရြးခ်ယ္ရာ၌
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္ေမြ၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ လုုပ္ကုိင္ေသာ နည္း
လမ္းမ်ားအေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေနအိမ္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ရန္
အိမ္ေဆာက္ ပစၥည္းမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္
ကိုးကြယ္မႈအေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလထုတြင္းရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားလည္လက္ခံ
ထားသည့္ မကၽြတ္မလြတ္ေသးေသာ ၀ိဉာဥ္မ်ားအေပၚတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း သက္
ေရာက္လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔လာရာအရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သမိုင္းေၾကာင္း
ေနာက္ခံႏွင့္ လက္ရွိအရပ္၌ ေနထိုင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလည္း ထင္ဟပ္
ေပၚလြင္ေစလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကခ်င္၊ လီဆူ၊ အခါႏွင့္ လားဟူ
ကဲ့သို႔ေသာ ေတာင္တန္းေနလူထုအခ်ိဳ႕၌ “ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္း၍
အမ်ိဳးသား-အမ်ိဳးသမီး လကၡဏာႏွစ္ရပ္စလံုး ဒြန္တြဲေနသည့္ ဒ႑ာရီလာ ဖန္ဆင္းရွင္
ဘုရားရွိေၾကာင္း” လက္ခံယံုၾကည္လာခဲ့ၾကသျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာ
ဆရာမ်ား သို႔မဟုတ္ သူေတာ္စင္မ်ားဦးေဆာင္သည့္ “ေတာင္ၾကားလြင္ျပင္အစိုးရ
မ်ား၏ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ခံယူျခင္းမျပဳရန္”၂ တိုက္တြန္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
မၾကာခဏ ေပၚေပါက္လာေစရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္လည္း မွန္ကန္လ်က္ရွိသည္။ လူသားမ်ား
အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ထိေတြ႔ေနရသည့္ ေျမႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္သည့္
စြမ္းရည္ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားလ်က္ရွိသည္။ မၾကာခဏ ဆိုသလို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္
မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေပၚလိုက္၍ လိုခ်င္သည့္ပံုစံအတိုင္း ျပဳျပင္ႏိုင္
မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေလ့ရွိသည္။ ေျမသည္ကမာၻေျမ၏ အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္
သက္သက္သာမဟုတ္ဘဲ

လူ႔ေဘာင္ေလာကကို

ပံုသြင္းရာ၌ျဖစ္ေစ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာ၌ျဖစ္ေစ ေနာက္ကြယ္မွ ေမာင္းႏွင္
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လ်က္ရွိသည့္ တြန္းအားတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းသည္လည္း
ဤေျမကမာၻ၏ အေပၚယံေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကို ပံုသြင္းျခင္းႏွင့္ တဖန္ျပန္လည္ပံုသြင္း
ရာ၌ အခရာက်လ်က္ရွိသည္။

လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းႏွင့္ ေျမႏွင့္ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္
အေနအထားတို႔ အျပန္အလွန္ ပံုသြင္းလ်က္ရွိသည္။
ေအာက္ပါသာဓကမ်ားသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ လူသား
တို႔၏ ေျမႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အေနအထားမ်ားကို အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည့္ နည္းလမ္း
မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး
ဖားကန္႔သည္ ျမန္မာေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဒုစရိုက္နယ္တစ္ျဖစ္
လည္း ေျမတူးလြန္ေဖာက္စက္ ယႏၱရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ကပ္ဆိုက္လ်က္ရွိသည့္ေဒသျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမၿပိဳမႈ ၇ ႀကိမ္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရာ၌ လူေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ကို ေသဆံုးေစ
ခဲ့သည့္ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုၿပိဳက်မႈသည္ လူေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။၃ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုက္
ေသဆံုးမႈမ်ားအျပင္ ယင္းေဒသအတြင္း ကေသာင္းကနင္းျဖစ္သည့္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ား
တစ္ရွိန္ထိုးျမင့္မားလာခဲ့ၿပီး တစ္ဆက္တည္း သစ္ေတာျပဳန္းတီး၍ ဥရုျမစ္ညစ္ညမ္းလာ
ျခင္းေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ား စြာေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။၄
လက္ပံေတာင္းေၾကးနီသတၱဳတြင္း
လက္ပံေတာင္းေၾကးနီသတၱဳတြင္းသည္ သင္တင့္မွ်တမႈမရွိသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံ
ခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျခံခတ္
ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈမ်ားျဖင့္ ေဒသတြင္း
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားအား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဖိစီးႏွိပ္စက္
လ်က္ရွိသည္။၅ ဤကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအတြင္း အနီး
၀န္းက်င္ရွိ နယ္ခံမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ‘ကာကြယ္ရန္’အတြက္ တားဆီးျဖိဳခြဲေရး
ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အင္မတန္အဆိပ္အေတာက္ျပင္းထန္သည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဖက္

၈

ဆိုင္ရာလက္နက္အမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳမႈသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။၆
ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇံု (SEZ)
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တံခါးႀကီးဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္ တရုတ္တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား
မ်ားအတြက္ ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇံု၌ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရးအသိုက္အၿမံဳမ်ား
အေျခတည္လာမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၌လည္း တန္ခ်ိန္ေပါင္းသိန္းခ်ီရွိသည့္ ေရနံ
တင္သေဘၤာမ်ား ကမ္းကပ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာရပ္ရြာ
လူထုမ်ား ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ အနီး၀န္းက်င္ရြာေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ကို ေျမလွန္ ဖ်က္ဆီးပစ္
ခဲ့ရံုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္အႀကီးဆံုး ဒီေရေတာကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္၍
လယ္ယာေျမႏွင့္ ငါးဖမ္းနယ္ေျမမ်ားကိုပါ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးသြားေစခဲ့သည္။၇ လူသားတို႔၏
က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္တစ္ခုလံုးကို ယိုယြင္းပ်က္စီး
ေစၿပီး အဆိပအ
္ ေတာက္မ်ားျဖင့္ ညစ္ညမ္းသြားေစႏိင
ု သ
္ ည့္ အလားအလာသည္ နယ္ေျမေဒသ
ေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္ေက်ာ္သြယ္တန္းထားသည့္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္း
ခ်ိတ္ဆက္မိသြားပါက ပိုမိုဆိုးရြားလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇံု(SEZ)
သင္ပုန္းေက်ာက္တို႔ျဖင့္ အတိၿပီးသည့္ ကမ္းရိုးတန္းေျမ ၁၉၆ စတုရန္းကီလိုမီတာ
အရွည္ရွိသည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇံုသည္ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္
မည့္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ကာ သံမဏိစက္ရံုမ်ားႏွင့္ ေရနံ/သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕
အေျခခံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အႀကီးစားစက္ရံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္
သြားမည္ျဖစ္သည္။၈ အထူးစီးပြားေရးဇံုသည္ လူဦးေရေပါင္း ၂၂၀၀၀ မွ ၄၃၀၀၀ ခန္႔၏
ဘ၀မ်ားကို ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္သြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ လယ္ယာေျမ
ေပါင္းမ်ားစြာကို

ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အျပင္

ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္

အဆိပ္

အေတာက္ျပင္းထန္သည့္သတၱဳမ်ား ေပ်ာ္၀င္မႈေၾကာင့္ ေရရင္းျမစ္မ်ား ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္
ပ်က္စီးေစလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ အေသးစားတံငါသည္မ်ားကို ကမ္းရိုးတန္းအနီး၀န္းက်င္၌ သားငါး
ရွာေဖြမႈမျပဳႏိုင္ေအာင္ ဟန္႔တားပိတ္ပင္၍ ေဒသတြင္း ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကိုလည္း
သံုးဆခန္႔ျမင့္တက္သြားေစခဲ့သည္။၉ ပင္လယ္ကမ္းစပ္နားရွိ တံငါသည္ ေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာ
ကို၀ါးၿမိဳခဲ့သည့္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဇံုအျဖစ္ ခ်ဲ႕ထြင္သြားရန္ ရည္မွန္းထားၾကသည္။

၉

ျမစ္ဆံုေရကာတာ
ႏိုင္ငံေရးအရအကဲဆတ္မႈ၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲစံုလင္မ်ားျပားမႈ၊ ငလ်င္အႏၱရာယ္ရွိမႈတို႔
ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းပင္မငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ေၾကာင္းႏွင့္ ၆၂ မိုင္အကြာတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္
ရွိသည့္ ကမာၻ႔ (၁၅) ခုေျမာက္ အႀကီးဆံုးေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ လူဦးေရသံုးသိန္းခန္႔၏ ဘ၀မ်ားကို
ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ျဖစ္သြားေစႏိင
ု ၿ္ ပီး “ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ ပင္မျမစ္ေၾကာင္းစနစ္ကို ထာ၀ရပ်က္သန
ု ္း
သြားေစမည္ျဖစ္သည္။”၁၀ ထို႔ျပင္ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရေနသတၱ၀ါတို႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္း
က်က္စားမႈ ပံုစံမ်ားသာမက ျမစ္၏ဆားငံဓာတ္ပါ၀င္မႈကိုပါ ထိန္းေက်ာင္းေပးလ်က္ရွိသည့္
ျမစ္ေအာက္ပိုင္း

စုန္ေရစီးဆင္းမႈ

ပံုစံကိုပါ

ေျပာင္းလဲသြားေစမည္ျဖစ္သည္။၁၁

ခန္႔မွန္း

ေရလႊမ္းေျမဧရိယာေပါင္း ၇၆၆ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိသျဖင့္ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
လကၡဏာတို႔ ေပါင္းစုစည္းလ်က္ရွိသည့္ ျမစ္ဆံုကို ခိုးယူသြားသကဲ့သို႔ ကခ်င္ တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ
အေမြအႏွစ္နယ္ေျမအတြင္း

ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္

လူေပါင္း

၁၂၀၀၀

ေက်ာ္ကိုလည္း

အတင္း အက်ပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၁၂

ဟတ္ႀကီးေရကာတာ
ျမစ္ဆံုေရကာတာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရပါက ဟတ္ႀကီးေရကာတာ၏ တည္ေနရာတြင္
လည္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုရွိေနၿပီး သားရဲတိရိစာၦန္မ်ားေပါၾကြယ္၀ကာ ငလ်င္ေၾကာ
ေပၚတြင္ က်ေရာက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္
ဖြတ္ဖြတ္ေၾကေနသည့္ နယ္ေျမေဒသျဖစ္သျဖင့္ ေရကာတာတည္ေဆာက္၍ သက္ရွိေျမျပင္
အေနအထားကို ရက္ရက္စက္စက္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ မီးထိုးေပးေနသည္။၁၃ ေရကာတာလံုျခံဳ
ေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အစိုးရတပ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေနရာယူလာျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားပိုမိုျပင္း
ထန္ေစခဲ့ၿပီး စစ္ေဘးဒုကၡသည္အေျမာက္အမ်ားကိုလည္း ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္
ေရေနသတၱ၀ါမ်ား၏

ေနထိုင္စရာ၀န္းက်င္မ်ား၊

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊

လယ္ယာေျမမ်ား

ေရျမွဳပ္သြားျခင္း၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားေပ်ာက္ဆံုးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
စိုးရိမ္ဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္လာသည့္

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမရွိေသးေပ။

၁၄

၁၀

ငလ်င္ေၾကာလႈပ္ရွားမႈတို႔ကို

အလ်ဥ္း

၂။ ေျမအေရးဟာ ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေခါင္းစားရတဲ့
ကိစၥရပ္ျဖစ္ေနသလဲ။
ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆိုးရြားသည့္ ေျမယာျပႆနာရပ္ႀကီးကို ေတြ႔ႀကံဳရ
လ်က္ရွိသည္။ ေျမယာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေခါင္းစားရသည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္ေနရ
သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရွိပါသည္။
ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ လက္ရွိေျမယာျပႆနာသည္ တိင
ု ္းရင္းသားပဋိပကၡႏင
ွ ့္
ဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
စံုလင္ကြဲျပားမႈ
၃၀-၄၀

အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ား၌

တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္၍

စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏

ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား

(အမ်ားစုသည္ဆင္းရဲ၍ အၿမဲတမ္းလိုလို ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု
မ်ားျဖစ္ၾကသည္) သည္ ႏိုင္ငံ၏နယ္ေျမေဒသ စုစုေပါင္း၏ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို
လႊမ္းမိုးေနရာယူလ်က္ရွိသည္။
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အပယ္ခံရမႈမ်ားကို
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခါးစည္းခံစားခဲ့ ရေသာေၾကာင့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ ဗမာတိုင္းရင္းသား
အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားတစ္စု ႀကီးစိုးျခယ္လွယ္လ်က္ ရွိသည့္ ဗဟိုအစိုးရကို ဆန္႔က်င္၍
မိမိတို႔၏ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေစရန္ လက္ နက္
စြဲကင
ို ္ေတာ္လန
ွ သ
္ ည့္ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္ အဖြအ
ဲ႔ စည္းေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္
လာခဲ့သည္။ ဗဟိုအစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားမွ သဘာ၀သယံဇာတအရင္း
အျမစ္မ်ားကို စနစ္တက်အျမတ္ထုတ္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရဆံုးရႈံး
နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အေတာမသတ္ႏိုင္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ဆက္လက္
ေတာက္ေလာင္ႏိုင္ေအာင္ မီးထိုးေပးလ်က္ရွိသည္။၁၅
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္မွ် ဆိုးရြားသည့္ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို
ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔လာခဲ့ရသည္။ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ မြစာက်ဲလ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသ
မ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းက်င့္သံုး လာခဲ့သည့္ မိရိုးဖလာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေတာင္ေစာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္
လ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု၀င္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ရွင္သန္ေနထိုင္ရာ
ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လူနည္းစု၀င္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမအၾကား
တြင္ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးအရ အခိုင္အမာဆက္ႏြယ္ပတ္သက္
မႈမ်ားလည္ရွိသည္။
၁၁

‘ေျမဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အရမ္းကို တန္ဖိုးရွိၿပီး ေလးနက္တဲ့
အဓိပၸာယ္ေဆာင္တယ္။ ေျမႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တရ
႔ို ႕ဲ ဘ၀ ကၽြန္ေတာ္တရ
႔ို ႕ဲ အေသြး
အသားထဲစီးဆင္းေနတဲ့ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တယ္။ ေျမႀကီးမရွိေတာ့တဲ့
တစ္ေန႔က်ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမ်ိဳးေရးလကၡဏာရပ္ေတြလည္း ကြယ္ေပ်ာက္
သြားပါလိမ့္မယ္။ ေျမႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာပါပဲ။’
ကယားျပည္နယ္၊ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါဆိုေရွ႕ေက်းရြာမွ
ကယားေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦး
ေျမယာလုယူမႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းအျမစ္တြယ္
လ်က္ရွိၿပီး မိသားစုေပါင္းမ်ားစြာကို ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေစခဲ့ရံုမွ်မက လူေပါင္းမ်ားစြာကို
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) သို႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္မ်ား
အျဖစ္ ယုိင္ႏွဲ႔ၿပိဳလဲေနသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ေသခ်ာေရရာမႈမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခ
အေနမ်ားမွ

မျဖစ္မေနစြန္႔ခြာ

ထြက္ေျပးရေစခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏွင့္

ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္

တစ္ေၾကာရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ဘ၀ဆံုးေစလ်က္ရွိသည္။
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရ၊ သစ္ေတာမ်ား၊ သားငါးႏွင့္
ေျမႀကီးေအာက္ရွိ ေရနံႏွင့္ သတၱဳကဲ့သို႔ေသာ အျခားသဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္
မ်ားႏွင့္ ေျမကို ေမာင္ပိုင္စီးထိန္းခ်ဳပ္လိုသည့္ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားေသာ စီးပြားေရး
သမားမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာတန္ဖိုးသည္ သိသိသာသာျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔
ေသာေျပာင္းလဲမႈပံုစံသည္ ေျမယာ၊ ေရ၊ သတၱဳ၊ သစ္ေတာ၊

သားငါးအရင္းအျမစ္

မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အာဏာလက္၀ယ္ရွိ
ေရေပၚဆီႏင
ို င
္ ံေရးသမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ အထိန္းအကြပမ
္ ဲ့ ရွာေဖြငွားရမ္း
မႈပံုစံမ်ား၊ တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ သရဲမရဲအျမတ္ႀကီးစားသည့္ စီးပြားေရးအေလ့အထမ်ား
ေၾကာင့္ တြန္းအားေပးခံရၿပီး အဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳးတည္းသက္ေရာက္သည့္ ေျမယာ
အျဖစ္သို႔ ဦးတည္သြားေစသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးကို ေျမယာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ
ဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားျဖင့္ တရား၀င္
အသိအမွတ္ျပဳ၍ အားေပးတိုက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။ ေျမယာဥပေဒ အမ်ားအျပား
ကိုတံခါးပိတ္ေရးဆြဲ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေျမယာအသံုးျပဳမႈ
အခြင့္အေရးအတြက္ တရား၀င္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္
ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၌ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ေျမယာရင္းႏွီး
၁၂

ျမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရန္ တရား၀င္ေျမယာေစ်းကြက္မ်ားကို ထူေထာင္
လ်က္ရွိသည္။
လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ေျမယာအသံုးျပဳမႈမွတ္ပံုတင္ (LUCs) ျဖင့္ ေျမကြက္
မ်ားကို တရား၀င္အေရာင္း အ၀ယ္ျပဳလုပ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပုဂၢလိက
(တစ္ဦးခ်င္း) ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးအေပၚ အေျချပဳထားသည့္ ေျမယာ
ေစ်းကြက္ကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူလူထုအတြက္ အကာအကြယ္ေပး
ေသာ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ေဘးဆီးရန္ကာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ
ေျမယာေစ်းကြက္ကို စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ေနာင္လာမည့္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္
ျပႆနာရပ္မ်ားကို

လက္ယပ္ေခၚေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစသည္။

“ဒီဥပေဒသစ္အရ

ဒီေျမေပၚမွာ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္စိုက္ပ်ိဳး စားေသာက္လာခဲ့ၾကတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ
အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ေျမကို တရား၀င္မွတ္ပံုတင္မွသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး
ျဖစ္ေနတယ္။ ေက်းလက္ေနလူထုအတြက္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အလြယ္တကူ
လက္လွမ္းမီႏိုင္တဲ့အရာ မဟုတ္ေတာ့ ေျမယာမူ၀ါဒေတြက သူတို႔ကို အႏၱရာယ္တြင္း
ထဲတြန္းပို႔သလိုျဖစ္ေနတယ္။

အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့

သူတို႔ဟာ

ကူရာမဲ့ေနသူေတြ

ျဖစ္တယ္။”

၁၆

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း (VFV) ဥပေဒအရ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခုတပ္၍
လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနျခင္းမရွိသည့္ေျမကို ‘ျပဳန္းတီးဥစၥာဓန’ အျဖစ္ သေဘာထားသည္။
ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားၿခင္းမရွိေသာ သစ္ေတာေျမမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမ
မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ကုန္းျမင့္ေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ
ေျမမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ပလပ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေျမနိမ့္ေဒသရွိေျမမ်ားကို
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ သို႔မဟုတ္ ေျမရိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ျပန္လည္ခ်ေပးႏိုင္သည္။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ေက်းရြာအစု
အဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ား၊ ေရခံ၀န္းက်င္မ်ား၊ ငါးကန္မ်ားႏွင့္ စားက်က္ေျမကဲ့သို႔ေသာ
ေက်းရြာလူထမ
ု ွ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲလ်က္ရသ
ွိ ည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြကလ
္ ည္း အက်ံဳး၀င္လ်က္
ရွိသျဖင့္

ေဒသခံမ်ား၏

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

စားနပ္ရိကၡာ

ဖူလံုေရးအတြက္ မျဖစ္မေနအေရးပါေနေသာ္လည္း လိုသလိုဆြဲ၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ သိမ္း
ဆည္းႏိုင္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ ဥပေဒအရ စက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္
အမ်ားဆံုး ဧက ၅၀၀၀၀ အထိ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ ငွားရမ္းရယူ၍

ျပန္လည္

သက္တမ္းတိုးႏိုင္ေခ်ကိုလည္း ခြင့္ျပဳထားသည္။
အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားအတြင္း

ေနထိုင္၍
၁၃

လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ့ၾကၿပီး

ေနာင္အနာဂတ္တြင္လည္း ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ရည္မွန္းထားသူမ်ား
အတြက္ ၎တို႔၏ေျမယာမ်ားကို ‘ေျမလြတ္ေျမ’ အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ လုယူျခင္းသည္
အေျခအျမစ္မရွိ ထိပါးေစာ္ကားျခင္းသက္သက္သာျဖစ္သည္။ ေျမလြတ္ဟု ၎တို႔
ေခၚဆိုလ်က္ရွိသည့္ ေျမမ်ိဳးဘယ္ေသာအခါကမွ် ရွိခဲ့ဖူးျခင္းမရွိသျဖင့္အဓိပၸာယ္မရွိ
ဟုဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

‘“ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နဲ႔ ေျမရိုင္း” ဆိုၿပီးေတာ့ ေျမအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္
တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသား
ေဒသေတြမွာ “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နဲ႔ ေျမရိုင္း”ဆိုတာ မရွိလို႔ပါ။’
- ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့
သည့္တိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာလူထုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးညီလာခံႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း
ဆိုင္ရာ ေျမယာအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၆
ရက္၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕။
ဤေျမယာဥပေဒသစ္မ်ားေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားစြာ၏ ေျမယာမ်ား လက္
လႊြတ္ဆံုးရံႈးသြားေစရန္ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး နယ္ေျမအမ်ားအျပားသည္လည္း
သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူမႈ၊ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
ႏွင့္ အႀကီးစားအေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပစ္မွတ္
ထားခံရလ်က္ရွိသည္။ ဤဥပေဒသစ္မ်ားသည္ ယင္းနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္လ်က္
ရွိသူမ်ား၏ သစ္ေတာေျမမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္
အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအပါအ၀င္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားေပးျခင္းမရွိ

အားေပ်ာ့ေအာင္လုပ္ထားသကဲ့သို႔

၎တို႔၏

အစားအစာႏွင့္

ေရအပါအ၀င္ အျခားရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ဥေပကၡာျပဳလ်က္ရွိသည္။
တစ္ဆက္တည္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ယခင္က ေနထိုင္လုပ္ကိုင္
စားေသာက္ခဲ့ၾကသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္း
ေရွာင္သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး
အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ဟန္႔တား ပိတ္ပင္လ်က္ရွိသည္။
တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ တအံုေႏြးေႏြး မီးခဲျပာဖံုးျဖစ္ေနသည့္ ေျမယာ
ျပႆနာသည္ အျခားေသာေျမယာလုယူမႈ လိႈင္းဂယက္ပံုစံအသစ္မ်ား စတင္လာၿပီး
၁၄

ေနာက္ အရွန
ိ အ
္ ဟုနျ္ ဖင့္ေလာင္ကၽြမ္းေပါက္ကြဲရန္ တာစူသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာ
ခဲ့သည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယခင္အခ်ိန္က အဓိကအားျဖင့္ ထိခိုက္
လြယ္သည့္ ဆင္းရဲသားႏွင္းျပားမ်ားႏွင့္ အေျခခံလူထုလူတန္းမ်ားေနထိုင္အသံုးျပဳခဲ့
သည့္ ေျမယာမ်ားကို အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည့္
ျပင္ပဇာတ္ေကာင္မ်ားလက္သို႔

လႊဲေျပာင္းေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

၂၀၁၀

ခုႏွစ္မွ

စတင္ခဲ့သည့္ ေျမယာလုယူမႈလိႈင္းသစ္မွာ ယခင္အခ်ိန္က ေျမယာလုယူမႈပံုစံမ်ားျဖင့္
တစ္နည္းတဖံုဆက္စပ္ေနၿပီး

ထပ္ေဆာင္းျဖစ္ပြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေထာက္

အထားမ်ားအရ ယခင္လိႈင္းမ်ား၌ အသိမ္းဆည္း ခံခဲ့ရသည့္ ေျမပမာဏသည္ အလြန္
ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔၍

လက္ရွိေျမယာသိမ္းဆည္းမႈလိႈင္းေအာက္တြင္

ဆံုးရံႈးခဲ့သည့္

ပမာဏထက္ မ်ားစြာပိုလြန္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ရွိသည္။
ရလဒ္အေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမ်ား ဆံုးရႈံးရလ်က္ရွိသနည္း။ ဆံုးရႈံးမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆိုႏိုင္ၿပီး ေျမကို က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ စီးပြားေရးအရ
သာေဘာင္ကြပ္ထားသည့္ရႈေထာင့္မ်ား၏ အျခားတစ္ဖက္၌ ေျမအသံုးျပဳမႈပံုစံအမ်ိဳး
မ်ိဳးႏွင့္

ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား

အတြက္ အဓိပၸာယ္ေလးနက္သည့္ ေျမကို စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ ရႈေထာင့္တစ္ခု
တည္းအျဖစ္ ေလွ်ာ့ခ်၍မရႏိုင္ေပ။ ယေန႔ေခတ္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမူ၀ါဒ
ခ်မွတ္သူမ်ားမွ ပို၍ဥေပကၡာျပဳလာသည့္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ကြယ္ျပဳ လာသည့္အခ်က္မွာ
ေျမႀကီးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေႏွာင္ဖြဲ႔ထားသည့္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ ပါ၀င္သည့္ ရိုးရိုး
သာမန္ျပည္သမ
ူ ်ား၏ ေျမေပၚတြင္ ေနထိင
ု ၿ္ ခင္း (သိ)႔ု ေနရပ္ျပန္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ သေဘာထား
မ်ားျဖစ္သည္။

ေျမႏွင့္

၎တို႔၏ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈဆိုင္ရာ

ေလးနက္သည့္

သေဘာတရားမ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည့္ ၎တို႔၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ားသည္
အလြန္အေရးပါၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာအတိျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ အဆိုပါအျမင္
သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အသံအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေျမသည္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ ဘ၀၏ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္သည္။
ေျမမရွိျခင္းသည္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိၿခင္း၊
ကၽြန္ျပဳခံရျခင္း၊ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရျခင္း၊ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ
အသက္ရွင္ေနထိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

၁၅

“ကၽြန္ေတာ္က

ပညာမတတ္တဲ့

သာမန္လယ္သမားတစ္ဦးပါ။

ဒါေပမယ့္

လယ္သမားတစ္ဦးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုစိုက္ပ်ိဳးၿပီး ဘယ္လိုေျမႀကီးေပၚမွာ လုပ္ကိုင္
စားေသာက္ရမလဲဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ေျမႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔
ရဲ႕ဘ၀ပါပဲ။ လူေတြ (အာဏာပိုင္မ်ား) က ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး ညွိႏိႈင္း
တိုင္ပင္တာေတြ

မလုပ္ဘဲနဲ႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေျမေတြကို

သိမ္းၿပီးေတာ့

အေဆာက္အဦးႀကီးေတြ ေဆာက္ပစ္လိုက္ၾကတယ္။ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔

ေျမႀကီးလဲမရွိေတာ့ဘူးဆိုေတာ့

တစ္ျခားေနရာမွာ

ဘယ္လလ
ို ပ
ု ္ ကိင
ု စ
္ ားေသာက္ရမွန္းလည္း မသိေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တအ
႔ို တြက္
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ ေျမႀကီးမရွိဘဲနဲ႔ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖို႔ အင္မတန္
ခက္ခဲပါတယ္။” ေတာင္သူတစ္ဦး၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔

ျခံထဲမွာ

ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔

ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြစိုက္သလို

ေတာင္ယာလည္းလုပ္ပါတယ္။ ေျမဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ တန္ဘုိးမျဖတ္
ႏိုင္သလို မိသားစုရွင္သန္ေနထိုင္ဖို႔လည္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာျဖစ္တယ္။”
ေတာင္သူတစ္ဦး၊ မီးေသြးေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ေတာင္ပိုင္း။
“ေျမဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွင္သန္ေနထိုင္
ဖို႔အတြက္

အသက္တမွ်အေရးပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

ေျမသိမ္းခံရၿပီး

ေနာက္ပိုင္းမွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဖို႔ ဘာဆက္လုပ္ရမွန္းကို မသိေတာ့
ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အရမ္းကို ခက္ခဲက်ပ္တည္းလာပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေလာက္ကတည္းက ဒီေျမေပၚမွာပဲ လုပ္ကိုင္စား
ေသာက္လာခဲ့ၿပီး ႏွစ္ရွည္ပင္ေတြလည္း စိုက္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့
အသိမ္းခံလိုက္ရၿပီ။” ေတာင္သူတစ္ဦး၊ နန္းေကြ႕ေက်းရြာ၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊
ကခ်င္ျပည္နယ္္။
ေျမသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ ကၽြန္ျပဳခိုင္းေစမႈမွ လြတ္လပ္ေစ
သည့္အရာျဖစ္သည္။ ေျမသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္လယ္ယာေျမ
ရွိျခင္းအားျဖင့္ ယင္းေျမေပၚ၌ မည္သည့္စားပင္သီးႏွံအမ်ိဳးအစားကို မည္သို႔စိုက္ပ်ိဳး
ထြန္ယက္မည္၊

အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားကို
၁၆

မည္သည့္ေနရာ၌

စားက်က္လႊတ္မည္၊

ေသဆံုးသူမ်ားကို မည္သည့္အရပ္၌ ေျမျမွဳပ္သၿဂႍဳလ္မည္၊ ေရရွည္အနာဂတ္အတြက္
မည္ကဲ့သို႔ေသာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

ျပဳလုပ္မည္

စသည္ျဖင့္

ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္

ရရွိေစသည္။
ေျမကို ေအာက္ေမ့သတိရျခင္းျဖင့္ အေမြဆက္ခံမႈ
“ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္

ေျမဟာအရမ္းကို

အဓိပၸာယ္ေလးနက္ပါတယ္။

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဖို႔ သက္သက္ အတြက္သာမက မ်ိဳးဆက္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု
မွီခိုအားထားၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေစတဲ့ အေမြအႏွစ္ဆိုလည္း မမွားပါဘူး။”
ေတာင္သူတစ္ဦး၊ တာမိုးညဲၿမိဳ႕ ၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း။
“ေျမဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖို႔နဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဖို႔
သဘာ၀တရားကေပးထားတဲ့ မွီခိုအားထားရာ လက္ေဆာင္မြန္ေတြထဲက အရင္း
အျမစ္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ သူတို႔ကိုအေမြေပးဖို႔ ေျမမရွိတဲ့အတြက္
လာမဲ့ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္အရမ္းစိုးရိမ္မိတယ္။ ေရရွည္မွာ
ေျမႀကီးကပဲ သူတို႔ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြကို အာမခံေပးႏိုင္
တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။” ေတာင္သူတစ္ဦး၊ မီးေတာက္ေက်းရြာ၊
ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။
“ေျမဟာ ကၽြန္မနဲ႔ ကၽြန္မရဲ႕မိသားစုအတြက္ အရမ္းအေရးပါၿပီး တန္ဖိုးရွိတယ္။
ကၽြန္မေယာကၤ်ား ကြယ္လြန္ သြားတဲ့ႏွစ္မွာပဲ ကၽြန္မတို႔ေျမ အသိမ္းခံလိုက္ရတယ္။
ကၽြန္မေယာကၤ်ားက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ေလာက္ ကတည္းက ကၽြန္မတို႔
ျခံထဲမွာ ၀ါးပင္ေတြစိုက္လာခဲ့တဲ့အတြက္ အခုဆိုရင္ ၀ါးပင္ေတြေတာင္ ေတာ္ေတာ္
ႀကီးေနၿပီ။ ဒီေျမကို ကၽြန္မအဖြားဆီကေန အေမအေမြရၿပီး အဲဒီကေန ကၽြန္မဆီ
အဆင့္ဆင့္ဆင္းသက္လာခဲ့တာပါ။ ကၽြန္မရဲ႕ ေျမေပၚမွာ ျပန္ၿပီးလုပ္ကိုင္စား
ေသာက္ခ်င္ပါတယ္။”

အမ်ိဳးသမီးေတာင္သူတစ္ဦး၊

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။

၁၇

ေရႊျပည္သာရပ္ကြက္၊

ေျမသည္ မိသားစု၏ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္ၿပီး မိသားစုကို အတူတကြရွိေစသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘိုးဘြားေတြက ဒီေျမေပၚမွာပဲ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ၾကၿပီးေတာ့
ေနာက္မ်ိဳးဆက္ (ကၽြန္ေတာ္တို႔) ေတြအတြက္ အေမြအျဖစ္ လက္ဆင့္ကမ္းေပး
ခဲ့ၾကတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မိသားစုတစ္ခုအေနနဲ႔ စည္းစည္းလံုးလံုး လုပ္ကိုင္
စားေသာက္လာခဲ့ၾကေပမဲ့

အခုေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

မိသားစု၀င္ေတြ

တစ္ေယာက္တစ္ကြဲတစ္ျပားစီ ခြဲၿပီးလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကရၿပီ။ အခုေတာ့
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ ေျမလည္းမရွိေတာ့ဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕
ကေတာ့ႏိုင္ငံရပ္ျခားကို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ေနၿပီး အျခားသူေတြကေတာ့
ၿမိဳ႕ထဲမွာ တစ္ေနရာစီ ေန႔႔စားလိုက္လုပ္ေနရတယ္။” ေတာင္သူတစ္ဦး၊ လြယ္စန႔္
ေက်းရြာ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။
“ေျမက ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုကို စည္းလံုးညီညြတ္ေစတယ္။ အရင္တုန္းက ေျမႀကီး
ရွိခဲ့တုန္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုေတြ အလုပ္တူတူလုပ္ၿပီး အဲဒီေျမကို
စိက
ု ပ
္ ်ိဳးထြနယ
္ က္ခဲၾ့ ကတယ္။ ေျမႀကီးအေပၚမွခ
ီ ၿို ပီး ကၽြန္ေတာ္တမ
႔ို သ
ိ ားစု အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းခဲ့ၾကတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀နဲ႔ မိသားစုလိုပဲ ေျမႀကီးအေပၚ
ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ခင္တြယ္တာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီေျမႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔
မိသားစု အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီေျမ
ေတြကိုသာ ျပန္မရေတာ့ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ မေတြးရဲ
စရာပဲ။” ေတာင္သူတစ္ဦး၊ မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ေတာင္ပိုင္း။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေျမေတြ မရွိေတာ့ဘူး။
ကၽြန္ေတာ့္သားသမီးေတြက တစ္ျခားႏိုင္ငံမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ေနရေတာ့
သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္၀န္းက်င္ကို ကၽြန္ေတာ္စိတ္ပူေနရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သူတို႔နဲ႔
အတူေနခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သားသမီးေတြ ျပန္လာၿပီး တစ္ေနရာထဲမွာ
မိသားစု စုစုစည္းစည္းနဲ႔ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေျမေတြကို
ျပန္လိုခ်င္ပါတယ္။” ေတာင္သူတစ္ဦး၊ ပိန္းေညာင္ေက်းရြာ၊ လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္၊
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း။

၁၈

ေျမႀကီးသည္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွ တစ္ခုသ႔ဆ
ို င္းသက္လာသည့္ မိသားစုဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ျဖစ္
သည္။ ေျမသည္မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွ ေနာက္မ်ိဳးဆက္တစ္ခုသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းဆင္းသက္
လာသည့္ အသိပညာျဖစ္သည္။
“ေမြးကတည္းက ဒီေျမေပၚေနၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစု အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖို႔
အတြက္မွီခိုအားထားလာရတဲ့ ထမင္းအိုးမို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အရမ္း
တန္ဖိုးရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထမင္းအိုးအေပ်ာက္ မခံခ်င္သလို ဟိုးေရွးဘိုးေဘး
ေတြဆီက အဆက္ဆက္အေမြဆက္ခံလာခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေျမကိုလည္း
အရမ္းတန္ဖိုးထားတယ္။ ဒီေျမသာမရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြ
အေနနဲ႔ ရွင္သန္ေနထိုင္ဖို႔အတြက္ ေသခ်ာေရ ရာမႈမရွိတဲ့ အလုပ္ေတြမွာ ကၽြန္သာ
သာခိုင္းဖက္ေတြျဖစ္ကုန္မွာကို အရမ္းစိုးရိမ္တယ္။” ေတာင္သူတစ္ဦး၊ တာပတ္
(အေရွ႕) ေက်းရြာ၊ မအူပင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေျမကို တန္ဖိုးျဖတ္လို႔မရဘူး။ ေျမက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္
အရမ္းအဓိပၸာယ္ေလးနက္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

ဘိုးေဘးေတြလက္ထက္

ကတည္းက အစဥ္အဆက္ ဒီေျမေပၚမွာ ရိုးရာအစဥ္အလာအတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးစား
ေသာက္လာခဲၾ့ ကတာပါ။ ဒီေျမေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တ႔ို စပါးစိက
ု ၿ္ ပီးေတာ့ ေႏြရာသီမွာ
က်ေတာ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ စိုက္ပ်ိဳးတယ္။ မိသားစု၀င္အားလံုးရဲ႕ လိုအပ္
ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္တဲ့ ၀င္ေငြအလံုအေလာက္ရၿပီး အစားအစာအတြက္
လည္းပူပန္စရာမလိုဘူး။” ေတာင္သူတစ္ဦး၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္၊
တနသၤာရီတိုင္း။
ေျမသည္ လူသားတို႔၏ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္
ကြင္းဆက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အတိတ္ကာလႏွင့္ လက္ရွိပစၥဳပၸန္သာမက ေနာင္လာမည့္
အနာဂတ္ဘ၀မ်ားကိုပါ ဆက္စပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။
“ေျမႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဘ၀လိုပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုရဲ႕
စား၀တ္ေနေရးကလည္း ေျမႀကီးေပၚမွာ မွခ
ီ ိုေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တရ
႔ို ႕ဲ
အရင္လို

ဘ၀မ်ိဳးနဲ႔

အနာဂတ္ကို

ျပန္လိုခ်င္ပါတယ္။”

ပမၼတီးရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
၁၉

ေတာင္သူတစ္ဦး၊

“ေျမႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမိုင္းကို သယ္ေဆာင္လာေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ဘိုးဘြားေတြေခတ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတုန္းက သူတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ တိုက္ပြဲ
၀င္ခဲ့ၿပီး ကိုယ့္ေျမကိုရယူခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီေနာက္ သူတို႔ေတြ ဒီေျမေပၚမွာေန
ဒီေျမေပၚမွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၿပီး ဒီေျမေတြကို သားစဥ္ေျမးဆက္အဆင့္ဆင့္
အေမြအေနနဲ႔ လက္ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့ၾကတယ္။ ေျမက သူတို႔ကို သတိရေအာက္ေမ့
စရာလည္းျဖစ္တယ္။” ေတာင္သူတစ္ဦး၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ထဲမွာ ေျမရွိတုန္းက ဒီေျမေပၚမွာ မိသားစုအတူတကြ
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ၾကၿပီး ကေလးသူငယ္ေတြကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ခဲ့သလို သူတို႔နားမွာ လိုအပ္တာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေျမအသိမ္းခံလိုက္ရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ေနထိုင္
စားေသာက္ဖို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ရုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး ေန႔႔စားအလုပ္ေတြ လိုက္ရွာလုပ္ရင္း
မိသားစုေတြ

တကြဲတျပားျဖစ္ကုန္တယ္။

ကေလးေတြကိုလည္း

အနီးကပ္

မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေတာ့သလို သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း မေထာက္ပံ့ႏိုင္
ေတာ့ဘူး။ ရြာထဲမွာဆိုရင္ ကေလးေတြနဲ႔ လူငယ္ေလးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား
ေက်ာင္းထြက္လိုက္ၾကရသလို လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ေျမႀကီးလည္း မရွိေတာ့
ဘူး။ အဲဒီမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလူငယ္ေတြက မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ စသံုးတတ္လာ
ၿပီးေတာ့ ရပ္ရြာထဲမွာ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈေတြ စလုပ္လာၾကတယ္။ ေျမႀကီးဟာ
အနာဂတ္လူငယ္ေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။”
ေတာင္သူတစ္ဦး၊ ပမၼတီးရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
ေျမသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာရပ္ျဖစ္သည္။
“ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေျမမရွိလို႔မျဖစ္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စား၀တ္
ေနေရးက ဒီေျမအေပၚမွာ မွီတည္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က လယ္သမားတစ္ဦး
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျမမရွိဘဲ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးလို႔ မရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေမြး
ကတည္းက ဒီေျမကိုပဲ ထြန္ယက္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္လာခဲ့ၾကတဲ့အတြက္
ေျမႀကီးမရွိဘဲတစ္ျခားဘာမွ မလုပ္တတ္သလိုျဖစ္ေနတယ္။”
ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦး၊ ၀ါးမရမ္းေက်းရြာ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း။
၂၀

ေျမသည္ တိုင္းရင္းသားလကၡဏာရပ္ - ေျမသည္ပင္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းျဖစ္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေျမကအရမ္းကို ေလးနက္တဲ့ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္။ ဒီေျမကို
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရမ္းတန္ဖိုးထားသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘ၀နဲ႔ အသက္ေသြး
ေၾကာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ပိုင္ေျမမရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ (ကယား)လူမ်ိဳးလည္း
ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္။ ေျမဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာပါပဲ။”
ေတာင္သူတစ္ဦး၊ ေဒါဆုိေရွ႔ေက်းရြာ၊ ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ကယားျပည္နယ္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရပ္ရြာထဲမွာ အမ်ားပိုင္ေျမရွိသင့္တယ္။ အဲဒီမွာ ေဆးေပးခန္း၊
မူႀကိဳနဲ႔ ရပ္ကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရံုးခန္း တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ လ်ာထားခဲ့
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ားပိုင္ေျမေနရာ အသိမ္းခံ လိုက္ရတဲ့အတြက္
ျပန္ေပးဖို႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္။”

ေတာင္သူတစ္ဦး၊

ထန္းတပင္ေက်းရြာ၊ မုိးညွင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
ေျမသည္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးျဖစ္သည္။
“မိသားစုအတြက္ အစားအစာနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔
ဒီေျမအေပၚမွာပဲ မွီခိုေနရတယ္။ ကိုယ့္ေျမေပၚမွာပဲ ထြန္ယက္စားေသာက္လို႔
ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ စိတ္ပူစရာမလိုဘူး။ မိသားစု
အတြက္

စားဖို႔လံုေလာက္သလို

မိသားစုအတြက္

ေျမဟာအရာရာပါပဲ။”

အမ်ိဳးသမီး ေတာင္သတ
ူ စ္ဥးီ ၊ ထန္းတပင္ေက်းရြာ၊ မိးု ညွငး္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
“ဒီေျမေပၚမွာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အလုပ္လုပ္ၿပီးရင္ ေနာက္ႏွစ္မွာ
ဘာမွလုပ္စရာမရွိခဲ့ရင္ေတာင္
အစားအစာကို

မိသားစုအတြက္

ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္တယ္။

ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္စားလို႔ရတဲ့

အခုေတာ့

လုပ္ကိုင္စားေသာက္

စရာေျမႀကီးလည္းမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ
ရုန္းကန္ေနရတယ္။

စားဖို႔ေသာက္ဖို႔

အၿမဲစိတ္ပူေနရသလို

မိသားစုထဲက

ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ဖို႔လည္း အာမခံ
ခ်က္မရွိေတာ့ဘူး။”

ေတာင္သူတစ္ဦး၊

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း။
၂၁

ေခးနင္းေက်းရြာ၊

လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္၊

ေျမသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ အာမခံျဖစ္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔

ဒီေျမေပၚမွာ

ေနထိုင္လာတာ

ႏွစ္ေပါင္းမနည္းေတာ့ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀နဲ႔ စား၀တ္ေနေရးက ဒီေျမေပၚမွာ မွီတည္ေနတယ္။ ကိုယ့္
ေျမေပၚမွာ ေနထိုင္ၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရတာ လံုျခံဳမႈရွိတယ္လို႔ ခံစားရ
တယ္။ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ ေျမရွိမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုလိုအပ္တဲ့
အစားအစာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊ ေငြနဲ႔ အျခားအရာေတြအားလံုး အာမခံ
ခ်က္ရွိတယ္။

ဒါေပမဲ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ေျမကိုဆံုးရႈံးလိုက္ရၿပီး

ေနာက္ပိုင္း

အနာဂတ္အတြက္ အၿမဲေတြးပူေနရတယ္။” ေတာင္သူတစ္ဦး၊ ေဒါေလာခူ
ေက်းရြာ၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ကယားျပည္နယ္။
“ေျမက ကၽြန္မတို႔ မိသားစုကို အာမခံခ်က္ေပးတယ္။ အခုေတာ့ လုပ္ကိုင္စား
ေသာက္စရာ ေျမမရွိေတာ့တဲ့ အတြက္ မိသားစု၀င္ေတြအေနနဲ႔ တစ္ျခားႏိုင္ငံမွာ
သြားၿပီးအလုပ္လုပ္ၾကရတယ္။”

အမ်ိဳးသမီးေတာင္သူတစ္ဦး၊

ကေၿမာကင္း

ေက်းရြာ၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း။
“ေက်းရြာထဲမွာ ရြာပိုင္စားက်က္ေျမဆိုတာရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကၽြဲႏြားေတြ
အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြကို ဒီေနရာမွာ စားက်က္လႊတ္ထိန္းေက်ာင္းလို႔ရတယ္။
စားက်က္ေျမမရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကၽြဲႏြားေတြကို ဘယ္ေနရာမွာ
သြားထိန္းမလဲ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေနရာမွာ စားပင္သီးႏွံေတြကလည္း သဘာ၀
အတိုင္းေပါက္ေနတဲ့အတြက္ ဘယ္သူမဆို အဲဒီေျမက ဟင္းသီးဟင္းရြက္
ေတြကို ခူးစားလိရ
႔ု တယ္။” ေတာင္သတ
ူ စ္ဦး၊ ပါေဂ်ာင္ေက်းရြာ၊ ကြတခ
္ င
ို ၿ္ မိဳ႕နယ္မွ
၃၈ မိုင္အကြာ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း။
“ေျမဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေမြးဖြားၿပီး ေကၽြးေမြးျပဳစုတဲ့ မိခင္ဆိုလည္းမမွား
ပါဘူး။ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ကိုယ္ပိုင္ေျမဆိုတာလည္း မရွိေတာ့တဲ့အတြက္
ႀကံဳရာက်ပန္း ေန႔စားအလုပ္လုပ္ေနရတယ္။” ေတာင္သူတစ္ဦး၊ ေရႊျပည္သာ
(၂) ရပ္ကြက္၊ ၿမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရြယ္ေရာက္လာတာနဲ႔ ဒီေျမေပၚမွာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေတာ့
၂၂

မိသားစုစား၀တ္ေနေရးနဲ႔ လို အပ္တဲ့ အစားအစာေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိင
ု တ
္ ယ္။
ဒီေျမကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိဘေတြဆီက အေမြရထားတဲ့အတြက္ မရွိမျဖစ္အေရး
ပါေနတယ္။ ဒီေျမကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ပါဘူး။” ေတာင္သူတစ္ဦး၊
၀ါးမရမ္းေက်းရြာ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း။
ေျမကို တန္ဖိုးျဖတ္၍ မရႏိုင္ေပ။ ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ရသည့္ ေျမအတြက္ ေပးအပ္သည့္
ေလ်ာ္ေၾကးသည္ ဘယ္ေသာ အခါမွ် လံုေလာက္မည္မဟုတ္ေပ။
“ေျမဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာလိုျဖစ္ေနတာမို႔ အဲဒါမရွိဘဲ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ရွင္သန္လို႔မ ရဘူး။ သစ္ပင္တစ္ပင္ရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ကို
ျဖတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီအပင္က ဆက္မႀကီးထြားေတာ့ပဲနဲ႔ အေႏွးနဲ႔ အျမန္
ဆိုသလို ေသဆံုးသြားပါလိမ့္မယ္။ ေျမမရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀ကလည္း
အဲဒလ
ီ ပ
ို ါပဲ။” ေတာင္သတ
ူ စ္ဦး၊ ပမၼတီးရပ္ကြက၊္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္။
ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း၌ ေျမတစ္ကြက္ခ်င္းစီ၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္
သက္လ်က္ရွိသည့္ လူမ်ားစြာရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေျမအေပၚ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံု၍
လူမႈေရးအရ ပိုမိုအဓိပၸာယ္ျပည့္၀သည့္ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားထဲ၌ အသက္ေသြးေၾကာ၊
သမိင
ု ္း၊ အထြဋအ
္ ျမတ္ထား ကိုးကြယယ
္ ၾံု ကည္မမ
ႈ ်ား၊ အိမယ
္ ာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊
ေဘးမဲ့ႀကိဳး၀ိုင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ ေန႔စဥ္ရွင္သန္ရာ၀န္းက်င္၊ အထြဋ္
အျမတ္ထားရာ၊ ေရေ၀ေရလဲ၊ အေမြအႏွစ္၊ ဘ၀ဂုဏသ
္ က
ိ ၡာႏွင့္ ေနာက္ဆံုး အေရးအႀကီး
ဆံုးတစ္ခ်က္မွာ သဘာ၀ကေပးေသာ လက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္သည္။

၃။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ ေျမက
ဘယ္လိုပါ၀င္ဆက္စပ္ေနသလဲ။
ကမာၻအႏွံ႔ရွိ ေျမယာတိုင္း အဖိုးတန္လ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ေျမကမာၻ၏
သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီး ဆက္စပ္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္သူမ်ား
အတြက္ ပို၍အဖိုးတန္သည္။ ကမာၻအႏွံ႔ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ မိသားစု သန္ေပါင္းမ်ားစြာ
၂၃

သည္ ေျမႏွင့္ ယင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားျဖစ္ေသာ ေရ၊ ေျမဆီလႊာ၊ သစ္ေတာမ်ား၊
သားငါး၊ ရုကၡေလာကႏွင့္ သတၱေလာက၀န္းက်င္တို႔ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ႏြယ္
ပတ္သက္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္လ်က္ရွိမႈကို သာမန္ကာလွ်ံကာၾကည့္ရံုမွ်ျဖင့္
ခ်က္ျခင္းျမင္သာရန္ မလြယ္ကူေပ။
သိရ
႔ု ာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ား၊ တံငါသည္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ
အေပၚမွီခိုရွင္သန္ေနသူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔အေျခအေနသည္ အေျခခံအား
ျဖင့္ဟပ္စပ္မႈမရွိေပ။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔ကို တစ္စံုတစ္ဦး၏ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ အာဏာၾသဇာ
အတြက္

ၾကိဳတင္ဆံုးၿဖတ္ထားေသာ

လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ

အဖ်က္အေမွာင့္မ်ား

သို႔မဟုတ္ စိတ္ရႈပ္စရာအတားအဆီးမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ခံရလ်က္ရွိသည္။ ထိုသူမ်ားက
အင္မတန္လွပသည့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လြန္းသည့္ သေဘာတရား
မ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားယူ ေဆာင္လာေပးမည္ဟု ေျပာဆိုေလ့ရွိ
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရး၊ စားနပ္ရိကၡာ
ဖူလံုေရး ကဲ့သို႔ေသာ စကားလံုးမ်ားကို တြင္တြင္သံုးေလ့ရွိသည္။ လက္ေတြ႔မက်ေသာ
ဤကဲ့သို႔ အဓိပၸာယ္မရွိသည့္ သေဘာတရားသည္ အရာအားလံုးကို ၀ါးၿမိဳသြားခဲ့ၿပီး
အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ဘ၀မ်ားအျပင္ ေမြးဖြားမလာေသးသည့္ အနာဂတ္ဘ၀မ်ားကိုပါ
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစလ်က္ရွိသည္။ ေနထိုင္ရွင္သန္ရာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၀န္းက်င္မ်ား
ကိုေဘာင္ခတ္ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ေပၚလီဂြန္မ်ားျဖင့္
ေရးဆြဲထားသည့္ ေျမပံုတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်၍ အသံုးမတည့္ေတာ့သည့္အခ်ိန္ထိ
အလြန္အကၽြံအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ယခင္က အဆိုပါေျမေနရာမ်ားကို ထြန္ယက္စိုက္
ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည့္ ဘ၀မ်ားကို လွည္းက်င္းဖယ္ရွား၍ လူမ်ားအား မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္
ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ေနသားတက်ျဖစ္ေအာင္ အလိုက္သင့္ေနထိုင္ရန္
အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ စကား၀ိုင္းမ်ားႏွင့္
ေျမ၏ဆက္စပ္မႈပံုစံကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မတူညီသည့္ လူအမ်ိဳး
မ်ိဳး၌ မည္သည္က
့ စ
ိ ရ
ၥ ပ္မ်ားရွိေနျပ လက္ရလ
ွိ မ္းေၾကာင္းအတိင
ု ္း ထိေရာက္စြာကိင
ု တ
္ ြယ္
ေျဖရွင္းမႈမျပဳဘဲထားပါက မည္သည့္အရာမ်ား ဆက္လက္က်န္ရွိေနမည္ကို ေလ့လာ
ၾကည့္ရႈရန္ လိုအပ္သည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား၌ ေျမႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား
အျပင္ ဆက္စပ္သယံဇာတအရင္း အျမစ္မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံႏိုင္ရန္အတြက္ အၿပိဳင္
အဆိုင္ျဖစ္ေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္
၂၄

ရွိသည္။ လက္ေတြ႔ေျမျပင္အေနအထားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ရွိသည့္ (အျမင္)
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၌ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ၾကြယ္၀မႈဖန္တီးေရးဆိုင္ရာ ယုတိၱသေဘာတရား
အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဦးစားေပးက႑ရပ္မ်ားႏွင့္ တိက်ေသာ ေျမယာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေနေပ်ာ္ထိုင္ေပ်ာ္ရွိသည့္ ေကာင္းမြန္
ေသာ လူေနမႈဘ၀မ်ား၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈတို႔အတြက္ မတူကြဲျပားသည့္ စမွတ္
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနၿခင္း စသည္တို႔ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏

စိတ္သေဘာဆႏၵအေပၚ

ထင္ဟပ္စရာ

သို႔မဟုတ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုအပ္ဟုဆိုသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ
ေယဘုယ်အျမင္ရႈ ေထာင့္တစ္ခုတည္းမွ ဆင္းသက္လာေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳး
အျမတ္အသားေပး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအမ်ားအျပားက ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
ေနရာေဒသ အသီးသီးကို ရိုက္ခတ္လ်က္ရွိသည္။ အေစာပိုင္း၌ သာဓကျပခဲ့သည့္
အတိုင္း ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီသတၱဳ
တြင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇံု၊ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း
ႏွင့္

အထူးစီးပြားေရးဇံု၊

ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာႏွင့္

ဟတ္ႀကီးေရအား

လွ်ပ္စစ္စမ
ီ က
ံ န
ိ ္းတိသ
႔ု ည္ ျမင္သာထင္သာရွသ
ိ ည့္ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏမ
ွံ မ
ႈ ်ား၊ သေဘာ
တရားအရ သယံဇာတျပဳန္းတီးေစသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌သာမက ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေရျခံဳ၍
အလဲမ်ိဳးသည္

၀င္လာေလ့ရွိသည့္

စိုက္ပ်ိဳးေမြးၿမဴးေရးက႑ႏွင့္

အျခားေသာအေျပာင္း

ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

အတိတ္ႏွင့္

ယေန႔ေခတ္ ကမာၻ႔ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ မတူကြဲျပားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးစနစ္မ်ား
ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အထမ်ားကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္ ေျမလိုအပ္ခ်က္
ႀကီးမားမႈသည္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အေပၚ အႀကီးအက်ယ္သက္ေရာက္ထိခိုက္
လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ကမာၻ႔ေနရာေဒသအမ်ားအျပားရွိ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး
ပံုစံမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစလ်က္ရွိသည္။ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ပံုစံမွာ ၿခံဳငံုၿပီး ဦးတည္ရာ
တစ္ခုတည္းသို႔ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းအား ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္း
ေဒသရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ အေလ့အထမ်ား၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ငါးဖမ္း
လုပ္ငန္း၊

မိသားစုအသံုးျပဳရန္ႏွင့္

ေဒသတြင္းေစ်းကြက္မ်ား၌

တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္

အတြက္ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ား ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ စားက်က္လႊတ္ျခင္းတို႔
အပါအ၀င္ လုပ္အားစိုက္ထုတ္ရမႈႀကီးမားသည့္ အေသးစား တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္စိုက္ပ်ိဳး
ထြန္ယက္မႈပံုစံမွသည္ ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္လ်က္
၂၅

ရွိေသာအရင္းအႏွီးစိက
ု ထ
္ တ
ု ရ
္ မႈႀကီးမားေသာ၊ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပဳန္းတီး
သြားေစေသာ စက္မႈသီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းစိုက္သည့္ အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီး
မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားေစလ်က္ရွိသည္။
စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေရးစီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားသည္ ပံစ
ု ႏ
ံ စ
ွ မ
္ ်ိဳးျဖင့္ ေျမျပင္ကို ရိက
ု ခ
္ တ္လ်က္ရသ
ွိ ည္။
ပထမပံစ
ု မ
ံ ွာ ေက်းလက္ေဒသ၌ လုပက
္ င
ို စ
္ ားေသာက္လ်က္ရသ
ွိ မ
ူ ်ားကို ၎တိ၏
႔ု ေျမႏွင့္
လုပ္အားႏွစ္ခုစလံုး လိုအပ္လာခ်ိန္တြင္ စီစဥ္ေနရာခ်ထားမႈ ပံုစံအသစ္မ်ားအတြင္းသို႔
သြတ္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္စားေသာက္လ်က္ရွိသူမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လယ္
ယာေျမမ်ားကို ဦးစြာလက္လႊတ္ဆံုးရံႈးခဲ့ၾကရၿပီး ယင္းေျမေပၚ၌ပင္ သူရင္းငွားမ်ား
အျဖစ္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ယင္းေျမေပၚ၌ပင္ ပိုင္ရွင္အသစ္အား သီးစားခ
(ေငြေၾကးျဖစ္ေစ သီးႏွံျဖစ္ေစ) ေပး၍ ဆက္လက္ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္
ရန္ ကမ္းလွမ္းခံရေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အထိ
ျမန္မာဂိုးလ္စတားကုမၸဏီသည္ ဧရာ၀တီတိုင္း မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ထိန္ငူ၊ က၀က္ကင္း
ႏွင့္အေရွ႔တာပတ္ ေက်းရြာအုုပ္စုမ်ား၌ ေျမဧက ၅၁၉၅ ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ဤကုမၸဏီသည္ အဆိုပါေျမယာမ်ားကို ၂၀၁၃
ခုႏွစ္အထိ တစ္ဧကလွ်င္ ၇ တင္းႏႈန္းေပးသြင္း၍ သီးစားမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း သီးစားခ်ခေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ လယ္သမား
စုစုေပါင္း ၃၀ ဦးအား တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။၁၇
ဒုတိယပံုစံသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ၎တို႔၏
ေျမေပၚမွ လံုး၀ေမာင္းထုတ္လိုက္သည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေအာက္္တြင္ဥပမာေဖာ္ျပ
ထားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ခရိုင္ရွိ ပန္ဆိုင္း (ၾကဴကုတ္) ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွ
နမ့္ေတာင္းေက်းရြာ၏ အျဖစ္အပ်က္အရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားသည္ မူရင္း
ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသူမ်ား၏ လုပ္အားမ်ားကို လိုအပ္ျခင္းမရွိဘဲ ယင္း
ေတာင္သူတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမယာမ်ားကိုသာ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

“၁၉၉၆၊ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ေဒသအာဏာပိုင္တို႔၏ အကူအညီျဖင့္
ခရိုနီစီးပြားေရးသမားေလးဦးမွ ေျမဧက ၃၃၈ ေက်ာ္ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ေဒသခံ
တိင
ု ္းရင္းသားမ်ားမွာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကတည္းက ထိုေျမေပၚမွာတြင္ ေနထိင
ု ္
ၿပီးလုပက
္ င
ုိ စ
္ ားေသာက္လာခဲၾ့ ကသည္အ
့ တြက္ စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေရးလုပင
္ န္းမွာ ၎တိ၏
႔ု
၂၆

အဓိကအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျဖစ္သည္။

ေျမသိမ္းခဲ့စဥ္က

ထုုိေျမမ်ားကို

အစိုးရ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ အသံုးျပဳရန္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။
သိမ္းသြားေသာေျမမ်ားထဲတြင္ ေက်းရြာ၏ အေကာင္းဆံုး စိုက္ပ်ိဳးေျမ (ျပန္႔ျပဴး
ကာ ေျမဆီၾသဇာေကာင္းေသာေျမ) ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပါသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္
သိမ္းယူေသာ ေျမအခ်ိဳ႔ကို ႀကံစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ တရုတ္အလုုပ္သမား
မ်ားကို အငွားခ်ေပးခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေသာေျမမ်ားကို ၎တို႔ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္သူ
မ်ားအားခြဲ၍ အငွားခ်ေပးခဲ့သည္။ သိမ္းယူေသာေျမမ်ားထဲမွ အစိုးရ ဘိလပ္ေျမ
စက္ရံု ေဆာက္ရန္အတြက္ဟု ေျပာကာ သိမ္းခဲ့သည့္ ေျမ ၄၄ ဧက ကိုမူ
စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ အဆိုပါေျမမ်ားမွာ
ေက်းရြာ၏ ေရအရင္းအျမစ္ ေရထြက္ေပါက္ ၿဖင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး
ခရိန
ု မ
ီ ်ား၏ စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးၿမဴေရးအတြကသ
္ ံုးေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္
ေရမ်ား ညစ္ညမ္းသြားမည္ကို ရြာသားမ်ားစိုးရိမလ
္ ်က္ရသ
ွိ ည္။ ထိျ႔ု ပင္ သိမ္းဆည္း
ေျမဧရိယာမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာ၏ ေရအရင္းအျမစ္အား ကာကြယ္ေပး
ေနသည့္ သစ္ေတာမ်ားသည္ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးၿဖစ္ၿပီး ေရထြက္ေပါက္မွ
ေရစီးဆင္းလာမႈသည္လည္း ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ေျမသိမ္းခံရခ်ိန္မွစ၍ ေျမ
ယာဆံုးရႈံးခဲ့ၾကသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားအခ်ိဳ႕မွာ သြားရလာရခက္ခဲသည့္
နယ္ေျမမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ကိုင္စားေသာက္ရျခင္းမ်ား၊ အခ်ိဳ႔မွာ တရုတ္
ျပည္နယ္စပ္တြင္ ဖိအားမ်ားသည့္အေၿခအေနမ်ားျဖင့္္ ၾကံဳရာက်ပန္းအလုပ္မ်ား
ကိုလုပ္ကိုင္ၾကရသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ ရြာလူဦးေရႏွင့္ ၎တို႔စိုက္ပ်ိဳး

စားေသာက္ႏိုင္ေသာ ေျမေနရာမ်ား မွာ မ်ွတမႈမရွိပဲ ေလာက္ငွမႈ မရွိေသာေၾကာင့္
ရြာသားမ်ားမွာ ဆင္းရဲတြင္းနက္သည္ထက္ နက္လာၾကသည္။”၁၈
ျခံဳငံုေျပာရမည္ဆိုပါက ဤကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ
ပံုစံမ်ိဳးစံုေၾကာင့္ ေျမႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ား (ေရႏွင့္ ေရခံ၀န္းက်င္မ်ား) မွာ
ဦးတည္ခ်က္တစ္ခတ
ု ည္းေအာက္သ႔ို ေျပာင္းလဲသြားခဲၾ့ ကၿပီး ေျပာင္းလဲမျႈ ဖစ္စဥ္အတြင္း
နယ္ခံလူထုႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းမ်ား၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ကူး
အိပ္မက္မ်ား စေတးခံရလ်က္ရွိသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုတာဘာလဲ သို႔မဟုတ္
မည္ကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈမ်ိဳးျဖစ္သင့္သနည္းဟူသည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ တြင္း လတ္တေလာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုနရ
္ ာ၌ တစ္ခႏ
ု င
ွ တ
့္ စ္ခု အႀကီးအက်ယ္
ကြဲလြဲဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည့္ အျမင္ရႈေထာင့္ႏွစ္မ်ိဳးေပၚထြက္လာသည္။ ပထမတစ္ခု
၂၇

မွွာေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္

ေဒသတြင္းေဂဟစနစ္မ်ားအတြက္

ျပင္းထန္သည့္

ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထားမ်ား
ကိုရုတ္တရက္

အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲသြားေစေသာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမင့္မား၍

သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပဳန္းတီးေစသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္
ရာစီမံကိန္းမ်ားကို

ဦးစားေပးရမည္ဟူသည့္

အျမင္သေဘာထားမ်ိဳးရွိေနသည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ အျခားတစ္ဖက္၌ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ျခင္း၊ အေသးစား
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ တိရိစာၦန္ထိန္းေက်ာင္းေမြးျမဴေရးအျပင္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ သစ္ေတာ
လုပ္ငန္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အပါအ၀င္ လုပ္အားစိုက္ထုတ္ရမႈျပင္းထန္ေသာ အေသးစား
အသံုးျပဳမႈ အေလ့အထမ်ိဳးကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္း၍ အသိအမွတ္ျပဳ အကာအကြယ္ေပး
ၿပီးအားေပးျမွင့္တင္ေပးသင့္သည္ဟူသည့္အျမင္ သေဘာထားမ်ိဳး ရွိေနသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ိဳးကို

ႀကံဳေတြ႔ေနရသူမ်ားအေနျဖင့္

မည္ကဲ့သို႔

ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ဖူးသည့္
သေဘာထားမည္နည္း။

သို႔မဟုတ္
ေအာက္တြင္

အျခားသူမ်ားအတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားက မည္ကဲ့သို႔
အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း

သာဓကအနည္းအက်ဥ္းခန္႔

ေဖာ္ျပထား

ပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြက ေျမနဲ႔ ေရအေပၚမွာ မွီခို
ေနရတာပါ။ ေျမႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀လို ျဖစ္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တန္ဖိုးထား
တာ မမွားပါဘူး။ စစ္တပ္က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေျမကိုသိမ္းသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ကိုယ့္
ေျမေပၚမွာ ကိုယ္ကေန႔တြက္လုပ္ခရဖို႔အတြက္ ျပန္အလုပ္လုပ္ရေတာ့ ကိုယ့္ေျမ
ေပၚမွာ ကိယ
ု က
္ ၽြနျ္ ပန္ခေ
ံ နရသလို ခံစားေနရတယ္။” ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားတစ္ဥးီ ၊
ထ၀ါဒမ္းေက်းရြာ၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
“ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဒီေျမေပၚမွာ ဟိုးအစဥ္အဆက္ကတည္းက ေနထိုင္လာခဲ့
ၾကၿပီး မ်ိဳးဆက္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ထံုးတမ္းဓေလ့အရ လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့ၾက
တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေမြအႏွစ္ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုက
စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားေတြျဖစ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီေျမေပၚမွာပဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ
လုပတ
္ ာပါ။ ဒီေျမကို ကၽြန္ေတာ္တ႔ို တန္ဖိုးျဖတ္လမ
႔ို ရသလို ကၽြန္ေတာ္တအ
႔ို တြက္
အဓိပာၸ ယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွတ
ိ ယ္။ အခုေတာ့ ေျမလည္း မရွေ
ိ တာ့ဘးူ ဆိေ
ု တာ့ ကၽြနေ
္ တာ္တ႔ုိ
မကၽြမ္းက်င္တဲ့ က်ပန္းလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ မလုပ္ခ်င္သည္
၂၈

ျဖစ္ေစ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္ ႀကံဳရာက်ပန္း လိက
ု လ
္ ပ
ု ရ
္ ေတာ့တာေပါ့။”
ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦး၊

ေတာင္ေခါင္းပြါ

ေက်းရြာ၊

ရြာငံၿမိဳ႕နယ္၊

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုအတြက္ ဒီေျမကအရမ္းတန္ဖိုးရွိတယ္။ ဒီေျမကေန
စားစရာေတြရသလို ဒီေျမေပၚမွာပဲ မိသားစုေတြ အတူတကြ လုပ္ကိုင္စား
ေသာက္ၾကတာပါ။ ဒီေျမအသိမ္းခံလိုက္ရၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း မိသားစု၀င္ေငြနဲ႔
စား၀တ္ေနေရးအတြက္ မိသားစုေတြ တစ္ေနရာစီ တစ္ကြဲတစ္ျပားနဲ႔ အလုပ္လုပ္
လာရတယ္။” ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦး၊ ၀ကၤေဘာ္ေက်းရြာ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊
ပဲခူးတိုင္း။

မည္သူ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစား ျဖည့္ဆည္းေပးမည္နည္း။
ေျမယာလုယူမႈ ပံုစံသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္နည္းတူ ယင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္
ဆန္႔က်င္မႈမ်ားလည္း

ႀကီးထြားလာလ်က္ရွိသည္။

ေျမႏွင့္

ဆက္စပ္သယံဇာတ

အရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္ ယင္းတို႔အား မည္သို႔မည္ပံု အသံုးျပဳသင့္သည္ ဆိုသည့္
အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ သိသိသာသာကြဲလြဲဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည့္ အယူ
အဆမ်ားက ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပဋိပကၡမ်ားကို ဆက္လက္သက္ဆိုးရွည္ေစ
သည့္ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေနာက္ဆံုးတြင္
မည္သူ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္နည္း
ဟုအပူတျပင္း ေမးစရာရွိလာသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ က႑စံု
ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ပိုမိုဒီမိုကေရစီက်သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေမွ်ာ္မွန္း
ခ်က္ကို လက္ခံယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ မည္သို႔ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္ရမည္နည္း။
လက္ေတြ႔ေျမျပင္၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသူမ်ား၏ ဘ၀မ်ား၊ အမ်ိဳးသားလကၡဏာ
ရပ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြားသက္ေရာက္
ထိခိုက္မႈမ်ားကို

ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္

အလားအလာျမင့္မားလ်က္ရွိသည္

သို႔မဟုတ္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေၿခအေနတြင္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္
သင့္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ

၎တို႔၏ အေလ့အထမ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ဘ၀

သာယာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို

လက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
၂၉

အေျခခံသေဘာ

တရားမ်ား၊

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ အသိအျမင္ဖြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအပါအ၀င္ လူသား
အားလံုးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးကို တည္ေဆာက္ရန္
အတြက္ အေရးပါသည့္ စမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ ပံ့ပိုးထားသည္။

၄။ ေျမ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးရွိသလား။
“ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာစနစ္ေတြက ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔
ငတ္မတ
ြ ေ
္ ခါင္းပါးမႈေတြကုိ တိက
ု ဖ
္ ်က္ႏင
ုိ တ
္ ့ဲ စြမး္ ရည္မ်ိဳးမရွခ
ိ ဖ
့ဲ းူ ဘူး။ ကၽြနေ
္ တာ္တ႔ုိ
အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕အစိုးရေတြ၊ FAO နဲ႔ ကုလသမဂၢေအာက္က တစ္ျခားအဖြဲ႔အစည္း
ေတြ၊ ICARRD မွာ တက္ေရာက္ပါ၀င္ၾကမယ့္ တစ္ျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔
ကိယ
ု ရ
့္ ႕ဲ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ လူေ
႔ ဘာင္အသိက
ု အ
္ ၀န္းေတြကုိ ကၽြနေ
္ တာ္တလ
႔ ုိ ုိ ေတာင္သူ
ငယ္ေလးေတြနဲ႔ မိသားစုေတြ၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြ၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ငါးဖမ္း
လုပ္ငန္းလုပ္ေနတဲ့

ရပ္ရြာလူထုေတြ၊

တိရိစာၦန္ထိန္းေက်ာင္းေမြးျမဴသူေတြ၊

ေျမယာမဲ့ေတြ၊ ေက်းလက္အလုပ္သမားေတြ၊ အာဖရိကႏြယ္ဖြားေတြ၊ အလုပ္
လက္မဲ့ေနသူေတြ၊ ဇာတ္နိမ့္ရပ္ရြာလူထုေတြနဲ႔ တစ္ျခားေက်းလက္ရပ္ရြာလူထု
ေတြအတြက္ စားနပ္ရိကၡာဆိုင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာ၊ နယ္ေျမေဒသနဲ႔ လူေတြရဲ႕
ဂုဏသ
္ က
ိ ာၡ အေပၚ အေျခခံထားတဲ့ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံ စိက
ု ပ
္ ်ိ ဳးေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးလုပ္ငန္းအသစ္တစ္ခုကို သံဓိ႒ာန္အခိုင္အမာခ်ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀
အမွန္တကယ္နားလည္က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ သဘာ၀ႏွင့္ ထုုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း
ရွိတဲ့ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြကို ထိေရာက္စြာရရွိသံုးစြဲႏိုင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္စီမံ
ႏိုင္ေအာင္အာမခံေပးဖို႔ ထပ္ေလာင္းေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။”
အရပ္ဘက္လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းမွ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးႏွင့ ္ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိဳး တိးု တက္ေရး (ICARRD) ဆိင
ု ရ
္ ာ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာညီလာခံႏွင့္
စင္ၿပိဳင္ စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုျဖစ္ေသာ “ေျမယာ၊ နယ္ေျမေဒသႏွင့္
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ” ဆိုင္ရာဖိုရမ္၏ အၿပီးသတ္ေၾကညာစာတမ္းမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္

၃၀

ပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၆-၁၀ ရက္ေန႔အတြင္း ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၊ ေပၚတိုအလီဂေရ၌
လာ ဗီယာ ကမ္ပက္ဆီနာ (La Via Campesina)၊ တံငါသည္မ်ား၏ ကမာၻ႔ဖိုရမ္ (World
Forum of Fisher Peoples) ႏွင့္ ကမာၻ႔ FF တို႔အပါအ၀င္ အျခားလူထုလႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ
ကမာၻ႔ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ စားနပ္ရိကၡာဆိုင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအတြက္ အျပည္ျပည္
ဆိင
ု ရ
္ ာ စီမေ
ံ ရးရာေကာ္မတီ(IPC) မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားအနာဂတ္ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို
စိတ္ကူးပံုေဖာ္ရဲသည့္သတၱိ
ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ လက္ခံ
ယံုၾကည္မႈသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာစဥ္တြင္ ေျမယာႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးရွိမရွိဟူသည့္ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖသည္ ေ၀၀ါးေနဆဲ
ပင္ျဖစ္သည္။ အေျဖမွာ ရွိလည္းရွိသည္ (သို႔) ရွိလည္းမရွိပါ ဟူ၍သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ေရ သို႔မဟုတ္ စားနပ္ရိကၡာအတြက္ ကြဲျပားသည့္အခ်က္မွာ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
လူ႔အခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံတကာအရ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားမႈ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ခြဲ (၁၇) ၌ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ
အခြင့္အေရးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ဆိုင္ရာအခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ
တရား၀င္စည္းၾကပ္ထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်င့္ထံုးမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ
ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ
ဤက်င့္ထံုးႏွစ္ခုအေပၚ ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္ရေသာ ကာလအေတာအတြင္းႏွင့္ ထိုအခ်ိန္
တြင္သေဘာထားကြဲလြဲမႈႏွင့္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ မရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အေခၚအေ၀ၚႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈမရွိျဖစ္ေနေသာ္ျငားလည္း ေျမယာ
သည္လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္သည္ဟူသည့္ စိတ္ကူးပံုေဖာ္မႈသည္ ကမာၻ႔အနယ္နယ္အရပ္
ရပ္ရွိ လူေပါင္းမ်ားစြာကို အထူးတလည္ စိတ္အားတက္ၾကြေစခဲ့သည္။ ေျမယာကို
အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္
ရႈျမင္သူမ်ားအတြက္ ေျမယာဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ မ်ားစြာအဓိပၸာယ္ေလးနက္မႈ
ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္
၃၁

ဖန္တီးပိင
ု ခ
္ င
ြ ၊့္ မိမတ
ိ ၏
႔ို ကိယ
ု ပ
္ င
ို ယ
္ ဥ္ေက်းမႈကို က်င္သ
့ ံုး၍ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္
ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္
သည့္လူေနမႈအဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ လံုေလာက္မွ်တသည့္ အစားအစာ
ႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ အိုးအိမ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္
ဆိုင္ရာအခြင့္အေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးတို႔အျပင္ အေရးအႀကီးဆံုးတစ္ခုမွာ
ေရႏွင့္ ပတ္သက္သည္အ
့ ခြငအ
့္ ေရး အစရွေ
ိ သာ အသိအမွတျ္ ပဳထားၿပီးျဖစ္သည့္ လူအ
႔ ခြင့္
အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ခံစားရာ၌ ေျမႀကီးႏွင့္ ခြဲျခားမရေအာင္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး၊ ကိုယ့္ၾကမၼာ
ကိုယ္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးသာမက တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္
ေက်းမႈအရ ေနထိုင္ရွင္သန္ခြင့္ အခြင့္အေရးစသည္တို႔ကို အသံုးျပဳ၍ ေျမယာလက္
၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ထားသူ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ေနဆဲျဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ ယခင္က ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ဖူး
ေသာ္လည္း အတင္းအက်ပ္ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္
လည္ရယူရန္ သို႔မဟုတ္ လံုၿခံဳမႈရွိရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္
သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သင့္တင့္မွ်တသည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ အခြင့္
အေရးအား သီးျခားျဖစ္ေစ၊ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ၍ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳ၍
ေျမယာလက္၀ယ္မရွိသူမ်ား၏ ေျမယာေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို အေထာက္
အကူျပဳသည့္ အေျခခံဥပေဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္ပံ့ပိုးေပးရန္ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
အက်ဥ္းခ်ဳံးေကာက္ႏတ
ု ေ
္ ဖာ္ျပရမည္ဆပ
ုိ ါက တကယ္လ
့ က္ေတြဘ
႔ ၀၌ ေျမႏွင့္
အျခားလူ႔အခြင့္အေရးတို႔၏ ဆက္စပ္မႈကြင္းဆက္မ်ားသည္ အေသးစားတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္

ကမာၻအႏွံ႔မွ

အစားအစာထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသူမ်ား၏

ေန႔စဥ္ဘ၀၌ အထင္အရွားပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာ
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေတာင္သူလယ္သမားအခ်ိဳ႕က ၎တို႔၏ ေျမယာအေပၚ
ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို က်င့္သံုးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ
အၾကား စစ္မွန္သည့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။
“ကၽြန္မရဲ႕ မိဘေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ဘ၀မွာ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္
အံတခ
ု ရ
ဲ့ ေပမယ့္ ဒီေျမေၾကာင့္ အသက္ဆက္ႏင
ို ခ
္ ၾဲ့ ကတာပါ။ ဒီေျမက ကၽြနမ
္ တိရ
႔ု ဲ႕
ပညာေရးအပါအ၀င္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးကို အၿမဲတမ္း ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သလို
မိသားစုရ႕ဲ လိအ
ု ပ္ခ်က္အားလံးု ကို ျဖည္ဆ
့ ည္းေပးေနတယ္။” အမ်ိဳးသမီးေတာင္သူ
လယ္သမား (ေျမယာအေရးလႈပရ
္ ာွ းတက္ၾကြသတ
ူ စ္ဥးီ ) ၊ ဖ်ာပံၿု မိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတင
ု ိ း္ ။
၃၂

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဟိုးအဖိုးတို႔ေခတ္ကတည္းက ဒီေျမေပၚမွာပဲ လုပ္ကိုင္စား
ေသာက္လာခဲ့ၿပီး သူတို႔ဆီက အေမြရထားတာပါ။ ဒီေျမေပၚမွာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳး
ခဲၿ့ ပီး ကၽြန္ေတာ္မ
့ သ
ိ ားစုရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးကို ေျဖရွင္းႏိင
ု ခ
္ တ
ဲ့ ာပါ။ စားဖိ႔ေ
ု သာက္ဖ႔ို
လံုေလာက္သလို ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။
ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေျမလည္းအသိမ္းခံလိုက္ရၿပီ။ မိသားစုထဲမွာလည္း
ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ႀကံဳေတြ႔လာရသလို ကၽြန္ေတာ့္ကေလး
တစ္ခ်ိဳ႕လည္း

ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရတယ္။”

ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦး၊

ဆလ္ခမ္ဒမ္းေက်းရြာ၊ ပူတာအို ၿမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးေတြအားလံုး ဒီေျမ
ေပၚမွာ မွီတည္ေနတယ္။ ေျမက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘ၀ေတြအတြက္ လိုအပ္တာ
မွန္သမွ်ရေအာင္ အာမခံေပးတယ္။” ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦး၊ အမွတ္ (၅)
ရပ္ကြက္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။
ျခံဳငံုသံုးသပ္ရမည္ဆိုပါက ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား
ေရးမူေဘာင္အမ်ားအျပား၌ အထူးသျဖင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အျခား
၀င္ေငြရႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စိတ္ကူး
စိတ္သန္းအေပၚ အေထာက္အကူျပဳ အားျဖည့္ေပးလ်က္ရွိၿပီး အထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို
အဓိကက်သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ အသားေပးထားပါ
သည္။ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)

ဤကဲ့သို႔ေသာ တည္ဆဲႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး

ဆိုင္ရာ ဥပေဒသအမ်ားအျပား၌ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္ၿပန္႔ေသာက႑
ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုအား ေဖာ္ျပထားသလို ေျမယာထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈကို ပိုမိုဒီမိုကေရစီက်
သည့္ရႈေထာင့္မွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ တရား၀င္အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ လူထုမွ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည့္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ သေဘာတရားအမ်ားအျပားကို ႏိုင္ငံ
တကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒက တရား၀င္အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။

ICESCR (၁၉၆၆/၇၆) ပါ ပုဒ္မ (၁၁)
“၁။ လက္ရွိ ပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္ပါ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေရအတြက္
ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုအတြက္ျဖစ္ေစ လံုေလာက္မွ်တသည့္ အစာအာဟာရ၊
၃၃

အ၀တ္အစားႏွင့္ အိုးအိမ္အပါအ၀င္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သင့္တင္မွ်တ
သည့္ လူေနမႈအဆင္အ
့ တန္းဆိင
ု ရ
္ ာ အခြငအ
့္ ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖ႕ြံ ၿဖိဳး
တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္။ အဖြဲ႔
၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္

ဤအခြင့္အေရးကို

အမွန္တကယ္က်င့္သံုးႏိုင္

ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပး၍လြတ္
လပ္သည့္ သေဘာတူခင
ြ ျ့္ ပဳခ်က္အေပၚ အေျခခံသည့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈ၏

မျဖစ္အေနအေရးပါမႈကို

သက္ေရာက္မႈရွိေစေသာ

ပံုစံျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္။
၂။

လက္ရွိပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္ပါ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ငတ္
မြတ္ေခါင္းပါးမႈမွ ကင္းလြတ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေျခခံအခြင့္အေရးကို အသိ
အမွတျ္ ပဳၿပီး လိအ
ု ပ္ေသာ၊ တိက်ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအပါအ၀င္ တစ္ကယ
ို ္
တည္းျဖစ္ေစ

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစအေရးယူ

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
က။ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အထိေရာက္ဆံုးအသံုးခ်ရန္ႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာႏွင့္ သိပၸံဆိုင္ရာ
အသိပညာဗဟုသတ
ု မ်ားကို အျပည္အ
့ ၀အသံးု ခ်၍ျဖစ္ေစ၊ အစာအာဟာရ
ဆိုင္ရာအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာမ်ားကို
ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမစနစ္မ်ားကို

ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲ၍ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ
အစရွိေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ အစားအစာထုတ္လုပ္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္
ျဖန္႔ျဖဴးမႈတို႔အား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
ခ။

ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈအား လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ သာတူညီမွ်
ရွိရွိျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အစားအစာတင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားကို
ကူညီကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္။”
၁၉၉၉ ခုႏွစ္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ
ေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၁၂

“၂၆။ (ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္) မဟာဗ်ဴဟာသည္ စားနပ္ရက
ိ ာၡ သိမ
႔ု ဟုတ္ စားနပ္ရက
ိ ာၡ ဆိင
ု ရ
္ ာ
၃၄

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရယူသံုးစြဲရာ၌ ခြဲျခားဆက္ဆမ
ံ မ
ႈ ရွိေအာင္ ကာကြယတ
္ ားဆီး
ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အထူးဂရုျပဳ အာရံုစိုက္သင့္သည္။ ဤေနရာ၌
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္၊ ေျမယာႏွင့္ အျခား
ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဆိုင္းငံ့ေခ်းေငြ၊ သဘာ၀၀ယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္
သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းပညာ

အခြင့္အေရးတို႔

အပါအ၀င္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အျပည့္အ၀ တန္းတူရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ အာမခံခ်က္မ်ား၊
ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားအတြက္ သင့္တင္မွ်တစြာ
ေနထိင
ု စ
္ ားေသာက္ႏင
ုိ ရ
္ န္အတြက္၀င္ေငြရရွေ
ိ သာအလုပမ
္ ်ားႏွင့္ ကိယ
ု ထ
္ က
ူ ယ
ုိ ထ
္
လုပ္ငန္းတို႔ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ၍ ကာကြယ္ေပးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ား (ပဋိဉာဥ္မူ၏ ပုဒ္မ ၇(က-၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔)၊ သစ္ေတာမ်ား
အပါအ၀င္ေျမယာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား တရား၀င္မွတ္ပံုတင္မႈမ်ားကို ဆက္
လက္ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ တို႔ပါ၀င္သင့္သည္။”
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္း (FAO)၏ ေကာင္စီမွ
ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္ စားနပ္ရိကၡာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ဆႏၵအေလ်ာက္လမ္းညႊန္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (၂၀၀၄)
“လမ္းညႊန္ခ်က္ ၈(ခ)

ေျမယာ
၈-၁၀။ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္၍ အားေပးျမွင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရ
မည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အသိုက္
အ၀န္းမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္နည္းပါးသူမ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ၍ အေမြ
ဆက္ခံပိုင္ခြင့္အပါအ၀င္ ေျမႏွင့္ အျခားပစၥည္းဥစၥာမ်ားအေပၚ တန္းတူညီမွ်
အျပည့္အ၀ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပး
ရမည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ဆင္းရဲသားနင္းျပားမ်ား၏ ေျမယာရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ကို
အားေပးျမွင့္တင္ေပရန္ ေျမယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အစိုးရမ်ား
အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆင
ုိ ရ
္ ာ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးတာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ေၾကာင္းက်ိဳး
ညီညြတ္၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ တရားေရးႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ
ယႏၱရားမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သကဲ့သို႕ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။
၃၅

အဆိုပါယႏၱရားမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈရွိ
သည့္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈျဖစ္ေစရန္ အားေပးတိုက္တြန္းသင့္သည္။ ထို႔ျပင္ ဌာေန
တိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးတလည္
ဦးစားေပးစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။”

ဤအေျခခံမမ
ူ ်ားႏွင့္ လက္ရအ
ိွ ျပည္ျပည္ဆင
ုိ ရ
္ ာ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ားအျပင္ေနာက္ပိုင္း၌

ေျမယာကို

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္သက္သက္

မဟုတ္ဘဲ က်ိန္းေသေပါက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ တိုး၍ တျဖည္း
ျဖည္းအသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းလိုလို၌

ေျမယာႏွင့္

သဘာ၀

သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို စီးပြားေရးအျမင္သက္သက္ျဖင့္
စည္းၾကပ္ေရးဆြဲေလ့ရွိေနသလို လူ႔အခြင့္အေရးဦးတည္ခ်က္သို႔ ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲ
လာသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား တိုးတက္ေပၚထြန္းလာလ်က္ရွိသည္။
ထူးျခားသည့္ နည္းလမ္းကိရိယာတစ္ခုမွာ “အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး
အခင္းအက်င္းအရ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္အား စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္
ရာ၌ လိုက္နာရမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား” ျဖစ္သည္။ (“TGs” သို႔မဟုတ္ အတိုေကာက္
အေနျဖင့္ “လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား”ဟုလည္း သိထားၾကသည္) ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား
မ်ားအတြက္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ယႏၱရားေပါင္းမ်ား
စြာကို TGs ၌ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။
TGs ကို ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးေကာ္မတီ (CFS) ဟုေခၚသည့္ အစိုးရ
ေပါင္းစံပ
ု ါ၀င္ေသာ ကုလသမဂၢဌာနတစ္ ခုမွ ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ အ
္ တြင္း ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲျ့ ခင္း
ျဖစ္သည္။ TGs ၏ထူးျခားခ်က္မွာ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရာ၌ ကမာၻအႏွံ႔အျပားရွိ လူမႈေရး
တရားမွ်တမႈကို အေျခခံသည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔
အစည္းေပါင္းမ်ားစြာမွ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားအားလံုး

သေဘာတူလက္ခံသည့္

စံႏႈန္းစည္းမ်ဥ္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတည္ဆဲေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္
ဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
TGs သည္ အေပ်ာ့စားဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚ သီးျခားစံခ်ိန္
စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ မျဖစ္မေန
လိုက္နာရန္ ဥပေဒအရစည္းၾကပ္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက မိမိတို႔၏
၃၆

အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုရာ၌ ထိေရာက္မႈမရွိမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိသည္။
TGs သည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား (ESCR)
အေပၚအေလးေပးအာရံစိုက္သည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေပ်ာ့စား
ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအေပၚ မည္သို႔စည္းၾကပ္
အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည္နည္းဟူ၍ ေမးစရာရွိလာသည္။
အေပ်ာ့စားဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္၌
ဥပေဒေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေပါင္းစပ္စည္းၾကပ္ႏိုင္ေသာ ေရွ႕ေျပးျပင္ဆင္ခ်က္ျဖစ္
လာႏိုင္သည္။ TGs အေနျဖင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္
မူေဘာင္မ်ားအေပၚ၌ အခိုင္အမာအေျခခံထားၿပီး CFS မွ အတည္ျပဳသေဘာတူလက္ခံ
ထားျခင္းျဖင့္ ေျမယာဆုိင္ရာအခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ေအာင္ တံုးခုေပးသည့္
ၾကားခံအျဖစ္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို၍ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အလားအလာတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚေပါက္
လာေစခဲ့သည္။

TGs အတြင္း ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ဆုပ္ကိုင္၍ ေျမႏွင့္ ဒြန္တြဲလ်က္
ရွိသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚအစိုးရမ်ားမွ ေလးစားအသိအမွတ္
ျပဳလာေအာင္ေတာင္းဆိရ
ု ာ၌ အေထာက္အကူျပဳႏိင
ု သ
္ ည့္ အေရးပါေသာျပ႒ာန္း
ခ်က္အေျမာက္အမ်ားပါရွိသည္။

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊
ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ အားေပးျမွင့္တင္ေပးရမည္။
•

ပုဒ္မ (၃-၁-၁)။ (အစိုးရအေနျဖင့္) “တရား၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔
၏အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားလိုက္နာရမည္။”

•

ပုဒ္မ (၃-၁-၂)။ (အစိုးရအေနျဖင့္) “တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး
မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈရန္မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ေပးရမည္။”

•

ပုဒမ
္ (၃-၁-၃)။ (အစိုးရအေနျဖင္)့ “တရား၀င္လပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ့္ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို
ရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳကာ အားေပးျမွင့္တင္ေပးရမည္။”

•

ပုဒ္မ (၄-၅)။ “အစိုးရအေနျဖင့္ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးၿပီး ျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ေျမမွ အတင္း
၃၇

အဓမၼေမာင္းထုတ္ခံရမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္
အေရးမ်ားကို

တစ္နည္းတည္းျဖင့္

ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ

သို႔မဟုတ္

ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေအာင္ ေသခ်ာ
စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။”
•

ပုဒ္မ (၁၂-၆)။ “အစိုးရအေနျဖင့္ အႀကီးစားေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းမႈ
မ်ားေၾကာင့္ ထြကေ
္ ပၚလာႏိင
ု သ
္ ည့္ ျခိမး္ ေျခာက္မအ
ႈ ႏၱရာယ္မ်ားမွ တရား၀င္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔ကို

ကာကြယ္ေစာင့္

ေရွာက္ရန္အတြက္ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈရွိေစသည့္နည္းလမ္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေပး
သင့္မည္။”

ေျမယာႏွင့္ ဒြန္တြဲလ်က္ရွိသည့္ ကြဲျပားေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ရႈေထာင့္
က႑ေပါင္းစံုမွ လကၡဏာရပ္တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။
•

ပုဒ္မ (၉-၁)။ “အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား
အေနျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို က်င့္သံုးေနဆဲ
ျဖစ္သည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္
ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား၌ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယံုၾကည္
ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္ဖိုး
ထားမႈမ်ားရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။”

အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားအတြင္း ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကြဲျပားေသာ
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ပါ၀င္ေစသင့္သည္။
•

ပုဒ္မ (၅-၃)။ “မူေဘာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား၏
လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအရ
အေရးပါမႈကို ထင္ဟပ္ပါ၀င္ေစသင့္သည့္္ မူေဘာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာ၊
သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား အသံုးျပဳရာတြင္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္
အလွန္ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိေနမႈကို ထင္ဟပ္အက်ံဳး၀င္ေစၿပီး ၎တို႔အား
စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲရာတြင္ ဘက္စခ
ံု ်ိတဆ
္ က္ခ်ဥ္းကပ္လပ
ု ္ေဆာင္မပ
ႈ စ
ံု မ
ံ ်ိဳး ေပၚေပါက္
လာရန္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။”
၃၈

•

ပုဒ္မ (၁၈-၂)။ “တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
ဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ရာျဖတ္ စနစ္အတြင္း လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊
ဘာသာေရး၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တန္ဖိုး
မ်ားကဲသ
့ ေ
႔ ု ိ သာ ေစ်းကြကျ္ ပင္ပရွိ အျခားတန္ဖးု ိ ထားမႈမ်ားကိလ
ု ည္း ထည္သ
့ င
ြ း္
စဥ္းစားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။”
ေက်းလက္ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္

ႏွငပ
့္ ူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ပံုေဖာ္ေရးဆြရ
ဲ ာ၌ ဤလမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ား
ကိုအသံုးျပဳ၍ မိမိတို႔၏ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို
ခိုင္မာအားေကာင္းလာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး လက္ရွိၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လ်က္
ရွသ
ိ ည့္ ေျမႏွင့္ အျခားသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ေအာက္ေျခမွအထက္ အဆင့္
ဆင့္တာ၀န္ခံမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ TGs ၌ အထူးသျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္
သက္လ်က္ရွိသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ပါရွိရံုသက္သက္သာမက အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ ဆန္းစစ္သံုး
သပ္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ နည္းလမ္းကိရိယာတစ္ခုအေနျဖင့္အသံုးျပဳ၍
မည္ကဲ့သို႔

ထိုစံခ်ိန္စံညႊန္းတို႔ကို

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္

ဆိုသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးထားသျဖင့္ အလြန္အသံုး၀င္သည္။
TGs သည္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေျမယာ၊ သားငါး
ႏွင့္သစ္ေတာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရာ၌ တာ၀န္ယူမႈ
ရွိေစသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ တိက်ေသာ
အေရးကိစၥမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေအာက္ေျခမွအထက္ အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ခံမႈ
ရွိေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ဖိအားေပးႏိုင္သည့္ စံစည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။ သေဘာတရားအရဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔
ေသာစည္းရံုးလႈ႔ံေဆာ္မႈသည္ ပိုမိုတာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္သြားေစ
ေလ့ရသ
ွိ ည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ မည္သည္ဥ
့ ပေဒ သိမ
႔ု ဟုတ္ စံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ ္းမွ် မိမဘ
ိ ာသာ သိမ
႔ု ဟုတ္
ကိုယ္တိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေလ့မရွိဘဲ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား
ထိပ္တိုက္အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္သည့္ အလားအလာမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္
စံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္္စဥ္မ်ားတြင္
ပတ္သက္မႈရွိေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ အေလးအနက္
ထားထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း လိုအပ္သည္။
၃၉

အခြင့္အေရးအားလံုး၏ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမွာ
အခြင့္အေရးမ်ားအား ရရွိပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

အမာစားႏွင့္

အေပ်ာ့စားဥပေဒ

မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ စမွတ္သက္သက္သာျဖစ္သည္။ အဆံုး၌ လူထု
သည္သာလွ်င္ လူ႔မႈအသိုက္အ၀န္းအတြင္း လက္ေတြ႔က်သည့္ ဥပေဒေကာင္းမ်ားကို
ေရးဆြဲဖန္တီးရမည္။

မည္သည့္ဥပေဒသည္

သယံဇာတအရင္းအျမစ္လုယူႏိုင္ရန္

မည္သက
႔ူ မ
ုိ ်ွ ကာကြယေ
္ ပးျခင္းမျပဳရေပ။ ကမာၻတစ္လာႊ းႏွင့္ သမိင
ု း္ ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္
သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုင္စိုးမႈ၊ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္
တရား၀င္အခြင့္အေရး လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည့္ လူထုမ်ားသည္ပင္လွ်င္ အလု
ယူခံရလ်က္ရွိသည္။ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေျမယာ၊ သားငါး သို႔မဟုတ္
သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားကို လုယူခံရျခင္းမရွိေအာင္ တရား၀င္အခြင့္အေရးရွိရံုသက္
သက္ျဖင့္ အာမခံေပးထားႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၌
ံ တရား၀င္အခြငအ
့္ ေရးရွပ
ိ ါကအဆိပ
ု ါအခြငအ
့္ ေရးမ်ားကိုလက္ေတြ႕
ေအာက္ေျခတြင္ပါ ေလးစားလိုက္နာမႈရွိသည္ဟု တိုက္ရိုက္တိက်စြာမေျပာႏိုင္ေပ။
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ရာ၌ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မတိုင္မီႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ားအတြက္ တရား၀င္အေထာက္အထားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း
ေျမယာလုယူမႈမွ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ရန္ သိသာထင္ရွားေသာ
အကူအညီရရွိခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ေျဖဆိုသူ ၁၁၂၉ ဦး (၄၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)
မွေျမယာသိမ္းဆည္းခဲ့စဥ္က ၎တို႔၏ လက္၀ယ္၌ အစိုးရမွ တရား၀င္ထုတ္ေပးထား
သည့္စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အျခား
၁၀၅၈ ဦး (၃၉.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) က မိမိတို႔၏ လက္၀ယ္၌ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္း
အေထာက္အထားမွ် ပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ
အတူတူပင္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။၁၉
အဆံုး၌ ေက်းလက္ေနရပ္ရြာလူထုမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမွန္
တကယ္လူထုမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္၌ပါ တစ္သား
တည္းျဖစ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖစ္လာေအာင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႕
ဘ၀ႏွင့္ ပိုမိုအပ္စပ္သည့္ပံုစံတြင္ ဥပေဒအား လူ႔အခြင့္အေရးအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အမွန္တကယ္လူထုသည္
မိမိတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို လက္ေတြ႕က်က်က်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈအပါ
၄၀

အ၀င္ဥပေဒကို မည္သည့္ေနရာ မည္သည့္အေျခအေန၌မဆို တစ္သားတည္းျဖစ္လာ
ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သင့္ သူမ်ားၿဖစ္သည္။

၅။ ကိုယ့္ရဲ႕ေျမနဲ႔ စပ္ဆိုင္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို
ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔
ႀကိဳးစားေဖာ္ထုတ္ေနၾကသလဲ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၁) လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ ေလးစား
လိုက္နာရန္၊ (၂) လူ႔အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ အားေပးျမွင့္တင္ရန္ (၃) လူထု
တစ္ရပ္လံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏
ဖမ္းဆုပ္မရသည့္ အိပ္မက္ႏွင့္ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးခံရျခင္း
မရွိေသးပဲ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမယာႏွင့္ အျခားဆက္စပ္သယံဇာတ
အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံ
ပိုင္ခြင့္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအား
ထုတ္မႈမ်ားမွ သီးျခားခြဲကာ ဖယ္ထုတ္၍ မရႏိုင္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွ႔ံအျပားရွိ လူထု၏
ရုုန္းကန္အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ေျမယာရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူထုကို
ကိုယ္စားျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေျမယာဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္

တက္တက္ၾကြၾကြလုပ္ကိုင္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရႈေထာင့္တစ္ခုတည္းႏွင့္ စီးပြားေရးအတြက္သာ အေျခခံထားသည့္ ေျမယာအဓိပၸာယ္
ဖြငဆ
့္ ခ
ို ်က္ကို လူထလ
ု ပ
ႈ ရ
္ ွားမႈဆန္သည့္ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ကြနရ
္ က္ခ်ိတဆ
္ က္ျခင္းႏွင့္
မဟာမိတ္ တည္ေဆာက္ျခင္းတိအ
႔ု ားျဖင့္ ေအာက္ေျခအဆင္၊့ တရားစီရင္ေရးအဆင္ႏ
့ င
ွ ့္
မူ၀ါဒေရးရာအဆင့္မ်ား၌

သေဘာတရားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အရေသာ္လည္းေကာင္း ျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္လ်က္ရွိသည္။

ေအာက္ေျခေျမျပင္မွ ျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္မႈ
ေျမယာသိမး္ ဆည္းမႈဒဏ္ကုိ မခ်ိမဆံခ
့ စ
ံ ားခဲၾ့ ကရသည့္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမား
ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာက မိမိတို႔၏ ေျမ၊ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
၄၁

ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ေျမယာရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ ရုပ္သိမ္းမႈကို တြန္းလွန္
အာခံရန္အတြက္

ျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္ေရးနည္းလမ္းတစ္ခုကို

စုစည္းေဖာ္ထုတ္

ခဲ့ၾကသည္။
အသိမ္းခံရသည့္ေျမ၌ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ အတူတကြစုရံုးကာ
ေျမယာရွင္းလင္းေဖာ္ထတ
ု ျ္ ခင္းမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ ျပန္လည္ထန
ြ ယ
္ က္စက
ို ပ
္ ်ိဳးမႈ ကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ
နည္းလမ္းမ်ိဳးကို ဧရာ၀တီတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔ရွိ ေတာင္သူလယ္
သမားမ်ား အသံုးျပဳခဲ့ဖူးသည္။၂၀ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ အျငင္းပြားေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိမိတို႔၏
ပိုင္ဆိုင္မႈကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။ ရလဒ္အေန
ျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ခြင့္
ျပဳခ်က္ရယူရန္ ပ်က္ကြက္မႈအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တရားမ၀င္က်ဴးေက်ာ္၀င္
ေရာက္မႈအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပုဒ္မတပ္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရသည္။၂၁
လက္ပံေတာင္းနယ္ေျမရွိ လူေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္၏ ဘ၀မ်ားသည္ ဧရာမေၾကးနီ
တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နာက်င္ရလ်က္ရွိသည္။ နယ္ခံေက်းရြာလူထုမ်ား
ကသတၱဳတြင္း ခ်ဲ႕ထြင္မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးရံုမွ်မက သတၱဳတူးေဖာ္ေရး
ကုမၸဏီ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကး၊ ဆာျဖဴရစ္အက္ဆစ္
ထုတလ
္ တ
ႊ မ
္ ႈေၾကာင့္ စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေျမႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားညစ္ညမ္းမႈအပါအ၀င္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ (၂၆) ရြာရွိ လူထုမ်ား၏ က်န္းမာေရး
ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈအေပၚ ကိုင္တြယ္သည့္ပံုစံကိုလည္း မဆုတ္မနစ္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္
လ်က္ရွိသည္။၂၂ ၎တို႔၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအတြင္း သတၱဳတြင္းတိုးခ်ဲ႕မည့္
အစီအစဥ္အေပၚ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူမ်ားအား ကုမၸဏီသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေအာင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အကူအညီျဖင့္လမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ၌ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားကို ၀င္ေရာက္စီးနင္းျဖိဳခြဲရာ၌ ရဲတပ္ဖြဲ႔
၀င္မ်ားမွ မီးေလာင္ဗံုးမ်ားအသံုးျပဳခဲ့သျဖင့္ လူေပါင္း (၁၅၀) ေက်ာ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့
သကဲ့သို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း၌လည္း အသိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားအတြက္
ေလ်ာ္ေၾကးယူရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို စည္းရိုးခတ္ခဲ့သျဖင့္ ဆန္႔က်င္
ဆႏၵျပရာ၌

ေတာင္သူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာလည္း

ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ျခင္းခံခဲ့ရ

သည္။

၂၃

ေဂဟေဗဒစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး စံုလင္သည္ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္း၏ ကီလိုမီတာ
(၂၈၀၀) ခန္႔တြင္ တည္ေဆာက္သြားရန္ အတည္ျပဳထားခဲ့သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္
၄၂

စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး ေရကာတာေျခာက္ခု (အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဟတ္ႀကီးေရ
ကာတာအပါအ၀င္) အေပၚကန္႔ကြက္သည့္ ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္
မိမိတို႔၏ ျမစ္ကို ေရာင္းခ်မႈသာမက ေရကာတာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ထြက္ေပၚလာေလ့ရွိ
သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုပါ ကန္႔ကြက္
ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။၂၄ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘး
ဒုကၡသည္အမ်ားစုပါ၀င္သည့္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သည္ ျမစ္၏
ႀကီးက်ယ္အေရးပါမႈကို ေဖာ္က်ဴးသည့္အေနျဖင့္ သံလြင္ျမစ္အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကို စီစဥ္
က်င္းပ၍ ကမာၻအႏွံ႔ရွိ ျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။၂၅
“ေရကာတာအလိုမရွိ …. သံလြင္သည္ေရာင္းရန္မဟုတ”္ ဟူသည့္ နဖူးစည္းေဆာင္ပုဒ္
အားျဖင့္

မိမိတို႔လိုလားခ်က္ကို

ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး

အဆိုပါနဖူးစည္းစာတန္းႏွင့္

ပတ္သက္၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္ထိခိုက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး
အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ သတင္းစကားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ျပ
ခဲ့သည္။၂၆
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ အလြန္
တရာရႈပ္ေထြးျပင္းထန္ေသာ ျမစ္ဆံုေရကာတာႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီအခ်ိန္ကတည္းက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္လာခဲ့ၾကသည္။”၂၇ ထို
အခ်ိန္မွစ၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ဆန္းသစ္
သည့္လႈပ္ရွားမႈပံုစံသစ္မ်ားႏွင့္ နယ္ခံတိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအဖြဲ႔မ်ားအား စုစည္းျခင္း
အားျဖင့္ သိသိသာသာ တစ္ရွိန္ထိုးအားေကာင္းလာခဲ့သည္။ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူမႈ
မီဒီယာမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ လက္ရွိရပ္ဆိုင္းထားသည့္ ေရကာတာကို အၿပီးအပိုင္ဖ်က္
သိမ္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ အသနားခံစာတင္သည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္
ကန္႔ကြက္သည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတိုမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖင့္ တစ္ကမာၻလံုး၏ အာရံုစိုက္မႈ
ရရွိခဲ့သည္။၂၈

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ
ေအာက္ေျခမွ ျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္မႈကို အားျဖည့္သည့္အေနျဖင့္ ဥပေဒကို
အသံုးျပဳကာ

မိမိတို႔၏ ေျမယာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားႏွင့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားကလည္း တရားရံုးမ်ားမွ
တစ္ဆင့္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္

အံတုဖက္ၿပိဳင္လ်က္ရွိသည္။
၄၃

ေျမယာက်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈမ်ားကို

ဤနည္းဗ်ဴဟာကို ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကားမွ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား
လည္း အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း၌ ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ရာ
ေက်ာ္ အတူတကြစစ
ု ည္း၍ အသနားခံစာတင္သြင္းခဲၿ့ ပီးေနာက္ ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကား
က်ားထိနး္ သိမး္ ေရးနယ္ေျမပတ္၀န္းက်င္၌ ယုဇနကုမဏ
ၸ မ
ီ ွ က်ဴးလြနခ
္ သ
့ဲ ည့္ ေျမယာသိမး္
ဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈမ်ားအတြက္ အစိုးရစစ္တပ္
ႏွငန
့္ ီးစပ္မရ
ႈ သ
ွိ ည့္ ရန္ကန
ု အ
္ ေျခစိက
ု ္ အရင္းရွငစ
္ ီးပြားေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေ႒းျမင့္
အေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူေစခဲ့သည္။၂၉ ယုဇနကုမၸဏီ၏ ပီေလာပီနံႏွင့္
ႀကံစိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာကို
အၿပီးအပိုင္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ခဲ့ၿပီး သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား ရွင္သန္
ေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္
သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္။၃၀ သို႔ရာတြင္ တရားရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္
သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ျပန္လည္အစားထိုးေပးရန္ တစ္ဧကလွ်င္ (ေျမယာ
မ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းမရွိ) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ ခန္႔ကိုသာ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာ
ေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေပါင္း (၁၇) ဦးက အဆိုပါ
ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။၃၁
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ေအာက္ေျခေျမျပင္အဆင့္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအဆင့္
စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ ရန္ကုန္
အထိလာေရာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ကာ အစိုးရဌာနႏွင့္ အာဏာပိုင္ အသီးသီးသို႔ အသနား
ခံစာမ်ား ေရးသားတင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ဦးေ႒းျမင့္ကလည္း ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကး
လက္ခံရယူျခင္းမရွိသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ေပး
အပ္ရန္ သေဘာတူခေ
့ဲ သာ္လည္း လက္ရေ
ိွ ျမယာသည္ ထြနယ
္ က္စက
ုိ ပ
္ ်ိဳးရန္ သင္ေ
့ လ်ာ္မႈ
မရွိေတာ့ေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ေျမယာမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္
သည့္ပံုစံျဖင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးရန္ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္အလိုက္
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိင
ု ရ
္ ာ ဆက္စပ္ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ားအတြကပ
္ ါ နစ္နာေၾကးေပး
ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။၃၂ ဆက္လက္အမႈရင္ဆိုင္ေနစဥ္အတြင္း အခြင့္အေရးမ်ား
ကို ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည့္ လူအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအားထိန္းသိမ္း
ကာကြယ္ရာ၌ တရားေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ၏ တန္ဖိုးကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစလ်က္ရွိသည္။

၄၄

လက္ေတြ႔လႈပ္ရွားမႈ သုေတသနျပဳျခင္း
လက္ေတြ႔လႈပ္ရွားမႈသုေတသနျပဳျခင္းသည္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ လူထုလူ
တန္းစားမ်ားမွ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားအား ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ စည္းရံုးလႈ႔ံေဆာ္သူမ်ား
ျဖစ္လာေစရန္၊ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္သုေတသနအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစရန္၊
မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လဲတင္ျပရာ၌ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ကူပစၥည္း
ကိရိယာမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ မီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳ၍ မိမိတို႔၏
အသိပညာမ်ားကို ျဖန္ေ
႔ ၀ႏိင
ု ေ
္ စရန္ အားျဖည္ေ
့ ထာက္ကေ
ူ ပးလ်က္ရၿိွ ပီး ၎တိက
႔ု ယ
ုိ စ
္ ား
ေျပာဆိုေပးသည့္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေတာင္းဆို
ေပးသူမ်ား၏

အရည္အခ်င္းမ်ားကို

ေစ့ေစ့စပ္စပ္ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္ႏိုင္ေစၿပီး

မိမိတို႔

အေၾကာင္းကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုလာႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေပးသည္။
ဤသုေတသနကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမွသည္
ဒီမိုကေရစီအေျခခံသေဘာတရားမ်ားသို႔ ဦးတည္ေစသည့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈျဖင့္
ေပါင္းစပ္အားျဖည့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဒို႔ေျမကြန္ရက္ (LIOH သို႔မဟုတ္ ဒို႔ေျမ) အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အရပ္
ဘက္လူမႈ႔အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာသည္

ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ

လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ

တန္ဖိုးကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ ေျမယာသိမ္းယူမႈဆိုင္ရာ
အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲလူထုလူတန္းစားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
မွတ္တမ္းတင္ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႔လႈပ္ရွားမႈသုေတသနကို အသံုးျပဳလုုပ္
ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဒို႔ေျမကြန္ရက္၏ လတ္တေလာထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ “ေျမယာ
လုယက္သိမ္းယူမႈမ်ားအားျဖင့္

ျပည္သူ႔ဘ၀မ်ားကို

ဖ်က္ဆီးၾကျခင္း-

ျမန္မာျပည္

တစ္၀ွမ္း ေျမယာသိမ္းယူမႈအက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား အစီရင္ခံစာတြင္
တိုင္းခုႏွစ္တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေျခာက္ခုရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၃၂၉ ရြာမွ ရြာသားေပါင္း
၂၅၀၀ ေက်ာ္၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထား
သည္။

အစီရင္ခံစာအတြင္း

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

စနစ္တက်ေျမယာသိမ္းယူမ်ား

သည္ ၎တို႔၏ဘ၀မ်ားအေပၚ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈ
မ်ားကို ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူ
နည္းစုမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း
ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

၄၅

မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရး စည္းရံုးလႈ႔ံေဆာ္မႈ
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒ
ေျမယာရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေျမယာမူ၀ါဒ
ႏွင့္ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ စည္းၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ
ခဲ့သည့္အတိုင္း ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသည့္ ေရေပၚဆီ လူတန္းစားမ်ား (ျပည္တြင္းႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ) သည္ အဓိကအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက်သည့္ တန္ဖိုးမ်ား
အေပၚ အေျခတည္ထားသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတ
မ်ားကို အားေပ်ာ့သြားေစၿပီး ေျမယာစုစည္းရယူမႏ
ႈ င
ွ ့္ ၾသဇာႀကီးမားသူတ၏
႔ို အခြငအ
့္ ေရး
ကိုသာ ဦးစားေပးသည့္ စီးပြားေရးရႈေထာင့္မွ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
မ်ားႏွင့္

ေျမယာအသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားကို

တရား၀င္ပံုေဖာ္

မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တရား၀င္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေျမယာမူ၀ါဒကို အသံုးျပဳလာၾကသည္။၃၃
အလြန္အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရား၀င္ေျမယာမူ၀ါဒ ခ်မွတ္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈသည္ ေျမ၏ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုရွိ
သြင္ျပင္လကၡဏာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ အလြန္အေရးႀကီးသည္။
ေဒသခံ၊

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာအရပ္ဘက္လူမႈ႔အဖြဲ႔အစည္း

မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူ၀ါဒ (NLUP) ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ
၏ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ တက္တက္ၾကြၾကြႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ၌ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ မူၾကမ္းအား လူထုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ
အတြက္စတင္ခ်ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တစ္ဆက္တည္းတြင္

ေတာင္သူလယ္သမား

လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၎တို႔၏ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီက်၍ တရားမွ်တသည့္ ေျမယာမူ၀ါဒ
ျဖစ္ေစရန္ မူၾကမ္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခ်ျပအသိေပးကာ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ား
ကိုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ကြန္ရက္ေပါင္းမ်ားစြာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အႏွံ႔အျပား၌

ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အသီးသီးက်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအမ်ားအျပားမွ မိမိတို႔အတြက္ ေျမယာသည္ အဘယ္မွ်အေရးပါ၍
အစိုးရ၏ မူၾကမ္းပါ မည္သည့္အခ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႔အတြက္ ျပႆနာျဖစ္ေစလ်က္ရွိ
ေၾကာင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည့္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾက
၄၆

သည္။ ဒို႔ေျမကြန္ရက္သည္လည္း ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူ၀ါဒ - ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
သေဘာထားတုန္႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား’ ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစိုးရ
သို႔မိမိတို႔၏ သေဘာထားတုန္႔ျပန္ခ်က္ကို ေပးပို႔တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။၃၄
အမ်ိဳးသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႔ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
အလားတူပင္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းညွိႏိႈင္းေဆာင္
ရြက္၍ ျမန္မာျပည္သူလူထုထက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို တရား၀င္အကာအကြယ္ေပး
ထားသည့္ အစိုးရ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမူၾကမ္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။၃၅
ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္း၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ ပထမ
မူၾကမ္းအတြင္း၌ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆင
ို ္ရာ တရားစီရင္ေရးခံုရံုးသိ႔ု အမႈတင္သြင္း
ျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအား သက္ေရာက္ထိခိုက္လာေစႏိုင္သည့္ အစိုးရ၏ မည္သည့္
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အသစ္ကိုမဆို စိန္ေခၚမႈျပဳရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ
ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူႏွင့္ အစိုးရအၾကား အျငင္းပြားမႈဖ်န္ေျဖေရး (ISDS) သေဘာ
တူညီခ်ကိုအား အသံုးျပဳႏိုင္ေစသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ပါရွိသည္။ ISDS သေဘာတူ
ညီခ်က္ကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒသစ္မ်ား၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကို ဆိုးဆိုးရြားရြား က်ယ္ျပန္႔စြာသက္ေရာက္ထိခိုက္
ေစႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြား
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ိဳး၌ ပိုမိုထိခိုက္နစ္နာေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားေျမ
အသံုးခ်မူ၀ါဒအပါအ၀င္ ပိုမိုဒီမိုကေရစီ ထံုးနည္းစံက်ျဖစ္၍ လူမႈေရးအရ တရားမွ်တမႈ
ရွိေစေသာ အေျခခံမူမ်ားသို႔ ဦးတည္သည့္ ေျမယာဥပေဒသစ္မ်ားအား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္
ရာ၌ အစိုးရ၏ ၾသဇာအာဏာကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္လာမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း အရပ္ဖက္လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရး စည္းရံုးလႈ႔ံေဆာ္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ ဒုတိယေျမာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမူၾကမ္း၌ အမ်ားျပည္သူႏွစ္ျခိဳက္လို
လားျခင္းမရွိသည့္ ISDS သေဘာတူညီခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာပယ္ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းေပၚေပါက္လာေသာ ဥေရာပသမဂၢ-ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ
ပဋိဉာဥ္သေဘာတူညီခ်က္သည္လည္း ျမန္မာအရပ္ဖက္ လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆန္႔
က်င္ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့သည္။ အရပ္ဖက္လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၀၀
ေက်ာ္ပါ၀င္ ေထာက္ခံထားသည့္ မူ၀ါဒေရးရာ ေျပာင္းလဲေရးေၾကညာစာတမ္း၌လည္း
ယခုအခ်ိန္သည္ မိမိတို႔၏ လူထုလူတန္းစားမ်ားထက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို
၄၇

ပိုမိုအခြင့္အေရးေပးထားၿပီး

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လူထုအက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ

မည္သည့္အနာဂတ္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒကိုမဆို ပုဂၢလိက ႏိုင္ငံတကာ တရားစီရင္ေရး
ခံုရံုးမွတစ္ဆင့္ စိန္ေခၚလာႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို
အားေပးအားေျမွာက္ျပဳ

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးသင့္သည့္

အခ်ိန္ေကာင္း

မဟုတ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပ ထားသည္။

၃၆

ေျမႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင
္ န္းစဥ္အတြင္း ေျမယာဆိင
ု ရ
္ ာ အေရးကိစမ
ၥ ်ားကို ထည္သ
့ ြင္း
ေဆြးေႏြးရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အျခား
ေသာအဓိကမူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရး စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား
လူနည္းစုေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳးေက်ာ္ရွိရာ၌ အမ်ားစုသည္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေပါ
ၾကြယ္၀သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို ဆယ္စု
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခါးစည္းခံခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေျမယာရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံ
ပိုင္ခြင့္သည္ ျပည္တြင္းစစ္၏ အဓိကက်သည့္အခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ ဤအခ်က္ကို ေသခ်ာ
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမရွိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။
မည္သူက မည္သည့္ေနရာ၌ မည္သည့္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္လုပ္
ကိုင္စားေသာက္ပိုင္ခြင့္ရွိသနည္းဟူသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မည္သည့္လူ႔ေဘာင္
အသိုက္အ၀န္းအတြက္မဆို အသက္တမွ်အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။၃၇ တိုင္းရင္း
သားလူနည္းစု အမ်ားစုအတြက္ ေျမဆိုသည္မွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ စီးပြား
ေရးရပ္တည္ခ်က္သက္သက္ထက္မ်ားစြာေက်ာ္လြန္

အဓိပၸာယ္ေလးနက္မႈရွိသျဖင့္

အထူးတလည္ အေရးပါလ်က္ရွိသည္။ မတူညီသည့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈပံုစံအမ်ိဳး
မ်ိဳးကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ အနာဂတ္သာယာ၀ေျပာမႈကို ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္
အတြက္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးကို အမွန္တကယ္ အသိအမွတ္ျပဳ
အကာအကြယ္ေပး၍ အားေပးျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား ပါ၀င္မႈရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖန္တီးျခင္းသည္ စစ္မွန္သည့္
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ အားလံုး၏ပါ၀င္မႈကို ရရွိေစၿပီး မည္သူက မည္သည့္ေျမကို မည္သည့္
အခြင့္အေရးျဖင့္ မည္မွ်ၾကာၾကာ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သနည္း
ဟူသည့္

ခက္ခဲရႈပ္ေထြးသည့္

ေမးခြန္းအတြက္

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

၀ိုင္း၀န္းကူညီမႈ ရရွိေစႏိုင္သျဖင့္ အလြန္အေရးပါသည္။
၄၈

ယေန႔အခ်ိန္တိုင္ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္မ်ားမွ အရပ္ဖက္
လူအ
႔ ဖြအ
ဲ႔ စည္းမ်ားသည္ ေျမယာအခြငအ
့္ ေရးကို ေရွ႕ဆက္ႏင
ို ္ေစရန္ႏင
ွ ့္ မိမတ
ိ က
႔ို ယ
ို ပ
္ င
ို ္
သေဘာထားမ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္၍ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ မူ၀ါဒေရးရာအဆိုျပဳ
ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ သံုးသပ္တင္ျပရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္သာမက တိုင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs) ႏွင့္ပါ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္း
သားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ခိုင္မာေသခ်ာေစသည့္ ေျမယာမူ၀ါဒတစ္ခု၏
အေရးပါမႈကို အက်ယ္ခ်ဲ႕မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ္လည္း ေျမယာမဲ့ျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်
ထားခံရမႈ

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက

အဆိုပါအုပ္စုမ်ားကို

၎တို႔ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္း

မ်ားေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္၍ အေျဖရွာရန္ လမ္းညႊန္ေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကရင္၊
ကခ်င္ႏင
ွ ့္ ကရင္နအ
ီ ပါအ၀င္ တိင
ု း္ ရင္းသားအဖြမ
႔ဲ ်ားမွ ခိင
ု မ
္ ာအားေကာင္းသည့္ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ မ
္ ူ
၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။
လြနခ
္ ဲသ
့ ည့္ ႏွစအ
္ နည္းငယ္ခန္က
႔ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) သည္
KNU ေျမယာမူ၀ါဒဟုေခၚသည့္ မိမိတို႔၏ ေျမယာမူ၀ါဒအား ျပန္လည္သံုးသပ္မည့္
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္၍ ကရင္အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္

လူထုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို

စီစဥ္က်င္းပခဲ့

သည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ KNU ေျမယာမူ၀ါဒ၏ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မွာ
“ေျမႏွင့္ ေရသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက် ရယူသံုးစြဲပိုင္
ခြင့္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူ” ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အပယ္ခံႏွင့္ အထိခိုက္
လြယ္သည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးထားၿပီး
ယခင္အတိတ္ကာလ၌ မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ခံခဲ့ၾကရသမ်ား၏
မတရားခံရမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ေျဖရွင္းေစမႈမ်ားပါ၀င္သည္။ ၎တို႔၏ မတရား
ခံခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္
KNU အေနျဖင့္ အတိတ္ကာလမတရားမႈမ်ားမွ သင္ခန္းစာယူ၍ ကုစားေပးႏိုင္မည့္
ေရရွည္ေျမယာမူ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ေျမယာဆိုင္ရာ သီးျခားရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး၊ သမရိုးက်မဟုတ္ေသာ စုေပါင္းေျမယာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အမ်ားပိုင္ေျမဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးအျပင္ ေျမယာႏွင့္
ေရ၏ လူမႈေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သီးျခားအဓိပၸာယ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ အနာဂတ္အေျခခံအုတ္ျမစ္ကိုလည္း တည္ေဆာက္
ေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္ KNU ေျမယာမူ၀ါဒသည္ ေဂဟေဗဒစနစ္ႏွင့္ သဟဇာတ
ျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးမႈပံုစံကိုလည္း အထူးတလည္အေလးထား၍ မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း
၄၉

ေဆာင္တာအတြင္း ေျမ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစား
လိုက္နာ၍ အကာအကြယ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေျမႏွင့္ “အားလံုး၏ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ” အတြက္ ပံ့ပိုးလုုပ္ေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား
အားလံုးကိလ
ု ည္း ထူးထူးျခားျခား အသိအမွတျ္ ပဳထားသည္။၃၈ မူ၀ါဒသည္ အေျခခံမမ
ူ ်ား
ကိုစာရင္းျပဳစားထားျခင္း သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ယင္းအေျခခံမူမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္း
လဲမႈကိုလည္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤမူ၀ါဒကို “ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ၊
ေရႏွင့္

အျခားဆက္စပ္

ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာႏွင့္

သယံဇာတအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ

ႏိုင္ငံေရးအရႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ
ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္

လာေစသည့္ ရလဒ္ (မ်ား)” ထြက္ေပၚလာေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သင့္ေပသည္။၃၉

ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ မဟာမိတ္တည္ေထာင္ျခင္း
ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုရာ၌ ခိုင္မာအား
ေကာင္းသည့္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းသည္ အလြန္အေရး
ပါသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားက စုေပါင္းလုပ္
ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈကို အေထာက္အကူျပဳသည့္အျပင္ အသိပညာ
ဗဟုသုတ၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အျပန္အလွန္
မွ်ေ၀ေပးေစႏိုင္သည္သာမက အျပန္အလွန္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ အေရးကိစၥမ်ား
ကိုလည္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေစသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အဖြဲ႔ေပါင္းမ်ားစြာအား
ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ အသံတစ္ခုတည္းျဖင့္ တူညီသည့္အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
တစ္ရပ္ကို အတူတကြေဆာင္ရြက္လာေစႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ေျခေျမျပင္
၌ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ လူထုလူတန္းစားအလႊာလိုက္ တရားစြဲဆိုသည့္ လႈပ္ရွား
မႈမ်ား၊ လက္ေတြ႔သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ မူ၀ါေျပာင္းလဲ
ေရးစည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အတူတကြစုေပါင္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ေစသည္။
ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ သာဓကအေနျဖင့္ ဒို႔ေျမကြန္ရက္ (LIOH) ကို
ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီး ၎တို႔သည္ ကြန္ရက္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ပန္းတိုင္သို႔
အေရာက္ အတူတကြလွမ္းလ်က္ရွိသည္။ ဒို႔ေျမကြန္ရက္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ
အတြင္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ ကြန္ရက္
၅၀

တစ္ခုအေနျဖင့္ ဒို႔ေျမကြန္ရက္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုမွ ေတာင္သူ
လယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔
အစည္းေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေပါင္းမ်ားစြာ
ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ကြန္ရက္၏ အားသာခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုမွာ ကခ်င္၊
ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔အျပင္
မႏၱေလး၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ၁၅ ဦးအဖြဲ႔မွ ကြန္ရက္ကို ညွိႏိႈင္း လည္ပတ္လ်က္
ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

“တိုင္းျပည္အတြင္း ခိုင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္၍ တရားမွ်တ
ၿပီးေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ
ကၽြႏပ
္ု ္တို႔အေနႏွင့္ ယံုၾကည္မႈရွိသည္။ ကၽြႏပ
္ု တ
္ ႔အ
ို ေနႏွင့္ လက္ရွိ ဒီမက
ို ရက္တစ္
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ၊
လႊတ္ေတာ္ႏင
ွ ့္ တရားေရးအဖြအ
ဲ႔ စည္းတိသ
႔ု ည္ အေသးစားလယ္ေျမမ်ား ပိင
ု ဆ
္ င
ို ္
သည့္ လယ္သမားမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေန အမ်ိဳး
သမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္
မ်ား၏ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအားကာကြယ္၊ ျမွင့္တင္၊ ေလးစားၿပီး ျဖည့္ဆည္းအား
ထုတ္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ကို ယံုၾကည္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ထိုေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ၿပီး လုပ္ကိုင္မွီခိုသူမ်ား ေစာင့္
ေရွာက္သူမ်ားသည္သာ ထိုေျမကို ပိုင္သင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး ေျမယာအမ်ား
အျပား စုစည္းျခင္းႏွင့္ ေျမယာေစ်းကစားျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည္။ ယခင္က
ထိုေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္တိုင္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊

သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

ထိုကဲ့သို႔ေသာ

အလားတူကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေျမကိုစြန္႔ခြာခဲ့ရသူမ်ားအား ေျမျပန္လည္အစား
ထိုးေပးျခင္းႏွင့္

ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ားအား

ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးျခင္းအေပၚကၽြႏ္ုပ္တို႔

ယံုၾကည္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား က်င့္သံုးေသာ
ေဒသမ်ား၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာဓေလ့မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မရ
ႈ သ
ွိ ည့္ ဒီမက
ို ေရစီ
နည္းလမ္းက်ၿပီး လူတိုင္းအတြက္ တရားမွ်တေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခ
ခံသည့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္
၅၁

သည္။ “ဒိ႔ေ
ု ျမကြနရ
္ က္” အေနႏွင့္ ဤအရာမ်ားအား ရရွရ
ိ န္အတြက္ အဆင္အ
့ သီး
သီးမွ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္
ေဆာင္ျခင္း တြန္းအားေပးျခင္းမ်ားကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။”
ဒို႔ေျမကြန္ရက္၏ “ေျမယာလုယက္သိမ္းယူမႈမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀မ်ား
ကိုဖ်က္ဆီးၾကျခင္း” ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ အစီရင္ခံစာ၊ ရန္ကုန္၊
LIOH၊ စာ ၁၁-၁၂ မွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
“ေျမ၊ ေရႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားသည္ အမွနတ
္ ကယ္ ထိုေျမေပၚတြင္ ေနထိင
ု သ
္ ၊ူ
လုပက
္ င
ို သ
္ ၊ူ ထိအ
ု ရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ ၎တိ၏
႔ု ဘ၀၊ ဂုဏသ
္ က
ိ ၡာႏွင့္ အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္း မွီခိုတည္ရွိသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိကအေျခခံသည့္စည္းမ်ဥ္းအား ဆန္႔က်င္ၿပီး
လုပ္ကိုင္ေသာ မည္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (သို႔) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမဆို ျပန္လည္ရပ္တန္႔
သင့္သည္။ ထို႔ျပင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ားအားလံုးသည္
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအား လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည္။
ကြဲျပားမႈမ်ားစြာရွိေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား
ႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ေျမယာေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္စား
ေသာက္သူ၊ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုေျမႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ သဘာ၀
အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္
ပိုင္ခြင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မ်ားအား ေလးစားရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ အသိအမွတ္
ျပဳက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္သည္။
စစ္မွန္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈမ်ားျဖင့္ ေျမႏွင့္
သစ္ေတာမ်ား၊ ျမစ္မ်ားႏွင့္ အင္းအိုင္မ်ား၊ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ ဘ၀
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္
မဟုတ္ပါ။”
ဒို႔ေျမကြန္ရက္၏ “ေျမယာ လုယက္သိမ္းယူမႈမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀မ်ား
ကိုဖ်က္ဆီးၾကျခင္း” ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ အစီရင္ခံစာ၊ ရန္ကုန္၊
LIOH၊ ေနာက္ေက်ာဖံုးမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၅၂

ဘ၀မ်ားပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ဘ၀မ်ားကို လြင့္ပါးေပ်ာက္ကြယ္သြားေစျခင္းႏွင့္
အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈပံုစံမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
မျဖစ္မေနဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ၿပီး ရပ္တန္႔ရမည္။
ဘ၀ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာေျမ၏ အဓိပၸာယ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရမည္။
ေျမသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာရန္မဟုတ္။

၅၃

ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ား
၁။ FAO ေျမႏွင့္ ေရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၊

ရွိေသး”,

၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ေျမႏွင့္ ေရဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္

Burmer

Partnership,

27

November 2015

ခ်က္ ၂ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲသည့္ေျမ

၆။ Amnesty International, “ျမန္မာ - ႏိုင္ငံ

သယံဇာတအရင္းအျမစ္ အသံးု ခ်မႈဆင
ုိ ရ
္ ာ

ျခားသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားမွ ဆိးု ရြား

ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈအသစ္ “အခန္း ၂

ျပင္းထန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္

- သေဘာတရားမ်ား၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို

မႈမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္မႈကို လိမ္လည္ရန္

ခ်က္မ်ားႏွင့္ လင့္ခ္မ်ား”

ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈ”, 10 February 2015

၂။ Scott, James C., 2009, The Art of Not

၇။ “အေရွ႕အလယ္ပင
ုိ း္ ေဒသမွ ေရနံမ်ား စတင္

Being Governed: အေရွ႕ေတာင္အာရွ

လက္ခရ
ံ န္ အဆင္သင္ျ့ ဖစ္ေနသည့္ ေက်ာက္

ကုန္းျမင့္ေဒသ၏ အုပ္စိုးမခံသည့္ သမိုင္း

ျဖဴ”, Ramree. com, 30 December 2014;

ေၾကာင္း., New Haven, CT. Yale

“တရုတ္စီမံကိန္းသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ား

University Press, စာ - ၂၉၁

စြာေသာ လူထုကိုအျမစ္ျဖဳတ္၍ ေက်ာက္

၃။ “ျမန္မာေျမစာပံု ၿပိဳခ်မႈအတြင္း ေရမေဆး

ျဖဴကမ္းရိုးတန္းကို ဖ်က္ဆီးပစ္လမ
ိ မ
့္ ည္ဟု

ရွာသူ ၅၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့”, RT Question

NGO မွ ေျပာဆို”, Ramre.com, 23

More, 26 December 2015; “ေက်ာက္

December

စိမး္ တြငး္ ေျမစာပံၿု ပိဳက်မႈအတြငး္ စံခ်ိနတ
္ င္

ေက်ာက္ျဖဴစီးပြားေရးဇံု အစီအမံကုိ ျပင္းထန္

ေသဆံုးမႈ”, Aljazeera America, 22

စြာေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္”,

November 2015

January 2016

2012;

“ရိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႔မွ
Mizzima,

6

၄။ Violet Cho, “လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားက

၈။ Foundation for Ecological Recovery,

ေက်ာက္ မ ်က္ ရ တနာတူးေဖာ္ေ ရးလု ပ္

“ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္

ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိ

ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း”။

ခိုက္ပ်က္စီးလ်က္ရွိဟု ေျပာၾကား”, The

၉။ TAVOYAN WOMEN’S UNION, 2015,

Irrawaddy, 25 June 2008

“ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ၀မ်ားသည္ ေရာင္းရန္

၅။ ဇင္မာ၀င္းႏွင့ ္ ေနရိနေ
္ က်ာ္၊ “လက္မေတာင္း

မဟုတ္ဟု ထား၀ယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ထား

ေၾကးနီသတၱဳတြင္း ျပန္လည္စတင္မႈကို

၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇံစ
ု မ
ီ က
ံ န
ိ း္ ကိုကန္က
႔ က
ြ ္

ေဒသခံမ်ား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈ”, Radio

ေျပာဆိုခဲ့”၊

Free Asia (FRA), 15 October 2013;

အထူးစီးပြား ေရးဇံုသည္ ကတိအထပ္ထပ္

Amnesty International, “ျမန္မာ -

ၾကားမွ စိုးရိမစ
္ ဖြယ္ မီးစပ်ိဳးခဲၿ့ ပီ”, Myanmar

လက္ပေတာင္း သတၱဳတြင္း ဆန္႔က်င္

Times, 3 December 2012

ဆႏၵျပသူမ်ား ယခုတိုင္ တရားမွ်တမႈမရ

အိအိတိုးလြင္၊

“ထား၀ယ္

၁၀။ International Rivers မွ ကိုးကာခ်က္၊

၅၄

Rivers, 14 March 2014

“ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံုေရကာတာ” 2015
၁၁။Peter Hadfield, “ေရကာတာ၏ ကံၾကမၼာ

၁၅။TNI ႏွင့္ BCN, ‘ရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ကို ျငင္း

သဲကြဲမႈ မရွိေသးေသာ္လည္း ျမန္မာေက်း

ပယ္ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာအခြင့္

ရြာသားမ်ားကို ၎တို႔ ဘိုးဘြားတို႔ေခါင္း

အေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡ’, ျမန္မာ

ခ်ခဲ့သည့္ ေနရပ္မွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့”, The

မူ၀ါဒဆိုင္ရာ

Guardian, 4 March 2014; Interna-

အမွတ္ ၁၁, May 2013, စာ ၁။

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အက်ဥ္း

tional Rivers, “ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚမွ ျမစ္ဆံု

၁၆။ Heinrich Boll Stiftung ၄ ေက်ာ္သူႏွင့္

ေရကာတာ၊ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အက်ဥ္း”

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ရႈေထာင့္မ်ား - ႏိုင္ငံေရး
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

၁၂။Rachel Harvey, “ျမန္မာေရကာတာ၊

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ဘာေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရ

အမွတ္စဥ္ ၂, January 2014, စာ ၆၁။

သနည္း”, BBC NEWs, 30 September

၁၇။ဒို႔ေျမကြန္ရက္ (LIOH), “ေျမယာ လုယက္

2011; ေစာရန္ႏိုင္, “ဧရာ၀တီေရကာတာ

သိမ္းယူမႈမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀မ်ားကို

ေဆာက္လပ
ု ေ
္ ရးစတင္သည္ႏင
ွ ့္ တစ္ၿပိဳင္

ဖ်က္ဆီးၾကျခင္း - ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္း ေျမ

နက္လိုလို

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္

ယာသိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္း

မႈမ်ား စတင္လာျခင္း”, The Irrawaddy,

စစ္ခ်က္မ်ား” December 2015, စာ ၁၄။

29 January 2008; ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

၁၈။ ဒို႔ေျမကြန္ရက္ (LIOH), “ေျမယာလုယက္

“ဧရာ၀တီ အသနားခံစာ”, 11 August

သိမ္းယူမႈမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀မ်ားကို

2011

ဖ်က္ဆီးၾကျခင္း - ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္း ေျမ

၁၃။Karen Rivers Watch, “ျမန္မာႏိုင္ငံ

ယာသိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္း

သမၼတႀကီး၏ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း

စစ္ခ်က္မ်ား” December 2015, စာ ၁၅-၁၆။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

၁၉။ဒို႔ေျမကြန္ရက္ (LIOH), “ေျမယာ လုယက္

ေထာက္ခံႀကိဳဆိုသည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

သိမ္းယူမႈမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀မ်ားကို

ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရိွ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ

ဖ်က္ဆီးၾကျခင္း - ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္း ေျမ

စီမံကိန္းကို

ယာသိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာဆန္း

ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္

ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္

စစ္ခ်က္မ်ား” December 2015။

ေတာင္းဆိုျခင္း”, 13 October 2011
၁၄။ Environmental Justice Atlas, 2014,

၂၀။“ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဆင္

“ဟတ္ႀကီးေရကာတာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ” ကို

ႏြ႕ဲ သူမ်ား၏ လြတလ
္ ပ္မႏ
ႈ င
ွ ့္ ေျမယာဆံးု ရႈးံ မႈ”,

http://ejatlas.org /conflict/hatgyi-

Al Jazeera, 12 November 2014,

dam-myanmar တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

Phoesan Chaung ႏွင့္ Dene-Hern

Salween Watch, “သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္း

Chen, “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

ေပၚရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား၏

သည္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အနာဂတ္သို႔ ဦး

ေနာက္ဆံုးအေျခအေန”, International

တည္လ်က္ရွိ”, Aljazeera, 12 November

၅၅

2014; Naw Noreen, “Democratic

၂၆။Tom

Fawthrop,

“သံလြင္ျမစ္သည္

Voice of Burma: မိတၳီလာ၌ ထြန္တံုး

ေရာင္းရန္မဟုတပ
္ ါ”, East By Southeast,

တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲမႈကို ေထာင္ဒဏ္ကိုးႏွစ္ခ်

7 August 2015။

မွတ္ျခင္း”, Burma Net News, 3 June

၂၇။Andrew Higgins, “တရုတ္၏ ေငြေၾကး

2015။

ေထာက္ပံ့ထားသည့္

၂၁။Vincent Masclaas, “ထြန္တံုးတိုက္ပြဲ
ဆင္ႏြဲသူမ်ားက

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

ကိအ
ု ၾံု ကြေစခဲ”့ , The Washington Post,

ေျမယာလုယူမႈေၾကာင့္ ဆံုးရံႈး နစ္နာမႈမ်ား

7 November 2011။

ကိုမီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိ”, South China

၂၈။Andrew

Morning Post, 6 April 2014။

Higgins,

“တရုတ္၏

ေငြ

ေၾကးေထာက္ပထ
့ံ ားသည့္ေရအားလွ်ပ္စစ္

၂၂။Echo Hui, “တရုတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး
လုပ္ငန္းစုက

ေရအားလွ်ပ္စစ္

စီမံကိန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ား၏ ေဒါသ

စီမံကိန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေဒါသ

လက္ပံေတာင္းေသဆံုးမႈ

ကိုအုံၾကြေစခဲ့”, The Washington Post,

သည္ အဓိပၸာယ္မရွိဟုဆို”၊ DVB News,
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23 December 2014; Jason Burke ႏွင့္

Bengali, “Goldman သဘာ၀ပတ္၀န္း

ေဆြ၀င္း၊ “ျမန္မာ - ေၾကးနီသတၱဳတြင္း

က်င္ဆိုင္ရာ ဂုဏ္ျပဳဆုျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

November

2011;

Shashank

ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္

တြငး္ ေရကာတာဆန္က
႔ ်င္ေရးလႈပရ
္ ာွ းမႈကုိ

ႏွိမ္ႏွင္းေရးတပ္ဖြဲ႔မွ ၀င္ေရာက္စီးႏွင္းျဖိဳခြဲ

ဂုဏ္ျပဳခဲ့”, LA Times, 19 April 2015;

မႈ”, The Guardian, 29 November 2012။

“ဧရာ၀တီ

ေရကာတာ

ဆန္႔က်င္ေရး

၂၃။Amnesty International, “ျမန္မာ - လက္ပံ

လႈပရ
္ ာွ းမႈ အရွန
ိ အ
္ ဟုနျ္ မင္လ
့ ာခဲ”့ , Kachin

ေတာင္းသတၱဳတြငး္ ဆန္က
႔ ်င္ဆႏၵျပသူမ်ား

News, 28 January 2010; Ye Mon

ယခုတိုင္

မရရွိေသး”၊

Clare Hammond, “ျမစ္ဆံုေရကာတာ

Burma Partnership, 27 November

ျပန္လည္စတင္ရန္ CPI တြန္းအားေပး”,

2015;ThomasFuller and Wai Moedec,

Myanmar Times, 5 June 2015; Qin

“ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တရုတ္ေၾကးနီ

Hui, “ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရပ္ဆိုင္းခံခဲ့ရသည့္

သတၱဳတြငး္ ကို ဆန္က
႔ ်င္ဆႏၵျပေနစဥ္ အမ်ိဳး

ေရကာတာ၏

သမီးတစ္ဦး အသတ္ခံရ”, NY Times,

Dialogue, 28 March 2012။

တရားမွ်တမႈ

22 December 2014။
၂၄။Tom

Fawthrop,

ေနာက္ကြယ္”,

China

၂၉။ဒိ႔ေ
ု ျမကြနရ
္ က္ (LIOH), “ေျမယာ လုယက္
“သံလြင္ျမစ္သည္

သိမ္းယူမႈမ်ားအားျဖင့္

ျပည္သူ႔ဘ၀မ်ား

ေရာင္းရန္မဟုတပ
္ ါ”, East By Southeast,

ကိုဖ်က္ဆီးၾကျခင္း - ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္း

7 August 2015။

ေျမယာသိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာ

၂၅။“သံလြင္ေရကာတာမ်ား၏

ကံၾကမၼာ

ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား” December 2015;

ေရရာမႈမရွိေသး”, Mizzima News, 18

“ကခ်င္ျပည္နယ္တရားရံးု မွ ယုဇနကုမဏ
ၸ ီ

March 2013။

၅၆

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ စီရင္ခ်က္

၃၄။ဒို႔ေျမကြန္ရက္

(LIOH),

“ျမန္မာႏိုင္ငံ

ခ်ခဲ့”, Mizzima News, 29 December

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူ၀ါဒ - ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

2010။

သေဘာထား တုန္႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳ

၃၀။ဒိေ
႔ု ျမကြနရ
္ က္ (LIOH), “ေျမယာ လုယက္

ေထာက္ခခ
ံ ်က္မ်ား”, 2015။ ပိမ
ု ဒ
ို မ
ီ က
ို ေရစီ

သိမ္းယူမႈမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀မ်ား

ထံုးနည္းစံက်ျဖစ္၍ လူမႈေရးအရ တရား

ကိုဖ်က္ဆီးၾကျခင္း - ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္း

မွ်တမႈရသ
ိွ ည့္ ေျမယာမူ၀ါဒျဖစ္ေစရန္ NLUP

ေျမယာသိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာ

မူၾကမ္းအဆင့္ဆင့္အေပၚ TNI ၏ သေဘာ

ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား” December 2015;

ထားတုနျ႔္ ပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳ ေထာက္

“ကခ်င္ျပည္နယ္တရားရံးု မွ ယုဇနကုမဏ
ၸ ီ

ခံခ်က္မ်ားကိုပါ

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ စီရင္ခ်က္

အသားေပးလား သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲသား

ခ်ခဲ့”, Mizzima News, 29 December

အသားေပးလား?: လတ္တေလာမွအမ်ား

2010။

ျပည္ သူ သေဘာထားမွ တ္ ခ ်က္ အ တြ က္

ၾကည့္ရႈပါ။

စီးပြားေရး

၃၁။ဒိေ
႔ု ျမကြနရ
္ က္ (LIOH), “ေျမယာ လုယက္

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈ

သိမ္းယူမႈမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀မ်ား

မူ၀ါဒေပၚေလ့လာတီးေခာက္ျခင္း; ‘ျမန္မာ

ကိုဖ်က္ဆီးၾကျခင္း - ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္း

ႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကရက္တစ္ဆန္၍ အား

ေျမယာသိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာ

လုံးပါ၀င္မႈရွိသည့္ေျမယာမူ၀ါဒခ်မွတ္ရန္

ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား” December 2015;

အတြက္စိန္ေခၚမႈ’;

Noe Noe Aung, “ကခ်င္ေတာင္သူ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေျမယာ၏ ဆက္ႏြယ္

လယ္သမားမ်ား ယုဇနဦးေ႒းျမင္က
့ ုိ တရား

ပတ္သက္မႈ - အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈ

စြဲဆို”, Myanmar Times, 2 June 2014။

မူ၀ါဒအတြင္း အမ်ဳိးသမီး/အမ်ဳိးသားေရး

၃၂။ဒိေ
႔ု ျမကြနရ
္ က္ (LIOH), “ေျမယာ လုယက္

ရာကိစရ
ၥ ပ္ကုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ အသိအမွတျ္ ပဳ

သိမ္းယူမႈမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀မ်ား

ျခင္း’; ‘ေျခာက္ႀကိမေ
္ ျမာက္ အမ်ဳိးသားေျမ

ကိုဖ်က္ဆီးၾကျခင္း - ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္း

အသုးံ ခ်မႈမ၀
ူ ါဒ (NLUP) အေပၚ ေလ့လာသုးံ

ေျမယာသိမ္းယူမႈ အက်ိဳးဆက္ ေလ့လာ

သပ္ခ်က္’။

‘ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ

ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား” December 2015;

၃၅။ Kevin Woods ႏွင့္ Daniel Aguirre,

Noe Noe Aung, “ကခ်င္ေတာင္သူ

“လူထက္ အက်ဳိ းစီးပြားမ်ားကိုအကာအကြယ္

လယ္သမားမ်ား ယုဇနဦးေ႒းျမင္က
့ ုိ တရား

ေပးျခင္း”,

စြဲဆို”, Myanmar Times, 2 June 2014။

25 November 2014; International
Commision

၃၃။Kevin Woods ႏွင့္ Daniel Aguirre,

Transnational
of

Jurists,

Institute,
“အလြန္

“လူထက္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အကာ

အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အေနအထားေရာက္

အကြယ္ေပးျခင္း”,

ေနသည့္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ံွ ႈ ဥပေဒ

Institute,

25

Transnational
November

မူၾကမ္းလုပ္ငန္းစဥ္”, 7 February 2015။

2014။

၅၇

၃၆။အရပ္ဖက္လအ
႔ူ ဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားမွ ဂၽြနလ
္ ၂၁

သေဘာတူ လ က္ မ ွ တ္ေ ရးထိုး လို က္ ပ ါက

ရက္ေန႔တင
ြ ္ ထုတျ္ ပန္ခသ
့ဲ ည့္သေဘာထား

တို င္း ရ င္း သား လူ ထု လူ တ န္း စား မ ်ား ၏

ေၾကညာခ်က္ကို “ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္

မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ေၾကညာ

မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးႏိုင္မည္

စာတမ္းအေပၚ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း

အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္

မဟုတ္ပါ။

မ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္” ဟု

စ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ

ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ဤကိစၥရပ္မ်ားကို မီး

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို သေဘာတူလက္

ေမာင္းထိုးျပထားသည္။

မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္မႈရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္

က။“ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္
ရန္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏

ရန္အတြက္ က႑ေပါင္းစံုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ

အခြင့္အေရး

ရွိသည့္ လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳ

မ်ားကို အာမခံေပးထားသည့္ အမ်ိဳးသား

လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေျမယာမူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ အခိုင္

အထက္ပါ သေဘာထားမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍

အမာမရွိပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ခ။ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌

ဆိင
ု ရ
္ ာ သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားကိမ
ု ်ွ သေဘာတူ

တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္

လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ မသင့္ေသးေၾကာင္း သံုး

အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးထား

သပ္တင္ျပပါသည္။” စာသားအျပည့္ အစံုကို

သည့္ ဥပေဒမ်ားမရွိပါ။

https://www.tni.org/en/declaration/cso-

ဂ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စီးပြားေရး

statement-myanmar-investment-treaties။

လုပ္ေဆာင္သည့္ပံုစံကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ လူ႔

၃၇။ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု

အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ပါက တရားစြဲဆို

မ်ား”, Oxford Burma Alliance။

ႏိုင္ရန္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲ

၃၈။ဤကိုးကားခ်က္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္

ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

တိုဘာလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ KNU

ဃ။ရွရ
ိ င္းစြဲ ႏိင
ု င
္ ျံ ခား ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ံွ မ
ႈ ်ားေၾကာင့္

ေျမယာမူ၀ါဒမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္

ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

သည္။ ျဖည့္စြက္သတင္းအခ်က္အလက္

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ကိုင္

မ်ားကို အဆိုပါမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွံ႔စပ္

တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း မရွိေသးပါ။ ဥပမာအား

ကၽြမ္းက်င္သူအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ

ျဖင့္ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ လက္

အတြင္း လူကိုယ္တိုင္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း

ပေတာင္းေၾကးနီသတၱဳတြငး္ ၊ သံလင
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