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မြနြ်ာန ိုငင်ံ ရေအာားလျှပ်စစက်ဏ္ဍ၏

ြဟာဗ ျူဟာရမြာက် ပတ်ဝနာ်းက ငဆ် ိုငေ်ာဆနာ်းစစြ်ှု 

အကျဥ ်းချျုပ  
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ဤစာတြာ်းတငွပ်ါဝငရ်သာ အရ ကာငာ်းအောြ ာားက ို ြပူ ိုငခ်ငွ့်် မပြုလိုပ်ထာားပါသည။် ဤစာတြာ်းတငွပ်ါဝငရ်သာ အရ ကာငာ်းအော 

တစစ် တတ်စပ် ိုငာ်း သ ို ့်ြဟိုတ ် အာားလံိုားက ို ြ တတ ျူကူားယမူခငာ်း သ ို ့်ြဟိုတ ် မြန် ့်ရဝမခငာ်း သ ို ့်ြဟိုတ ် ြ တတ ျူကာူးယပူပ ား မြန် ့်ရဝမခငာ်းသည် 

သကဆ် ိုငေ်ာဥပရေက ို ခ  ြုားရြာကြ်ှု မြစလ်ာန ိုငပ်ါသည။်  သည ် ၎ငာ်းမပြုစိုထာားရသာ စာတြာ်းြ ာား မြန် ့်မြျူားမခငာ်းက ို အာားရပားပပ ား 

ပံိုြနှအ်ာားမြင့်် ၎ငာ်း၏ စာတြာ်းြ ာား တစစ် တတ်စပ် ိုငာ်း မပနလ်ည်ကာူးယမူခငာ်းသည ် ပညာရေားက စစအတကွ ် နငှ့်် စ ားပာွားရေားနငှ့်် 

ြဆ ိုငရ်သာက စစြ ာားအတကွ ်မြစပ်ါကအခရ ကားရင ွရကာကခ်မံခငာ်းြမပြုဘ ဲြဆ ိုငာ်းြတ ွခငွ့််မပြုခ ကရ်ပားြည ်မြစသ်ည။် ထ ိုကဲ့်သ ို ့်ရသာ 

ေညေွ်ယခ် ကအ်ရ ကာငာ်းအော နငှ့်် အသ ရပားြှုြ ာားက ို ကျွန်ိုပ်တ ို ့်ဘကြ် ှ ေရှ ေန ်လ ိုအပ်န ိုငပ်ါသည။်    

 သည ်ဤစာတြာ်းအတငွာ်းပါဝငရ်သာ အရ ကာငာ်းအော၏ တ က ြှု ၊ ယံို ကညစ် တခ် ေြှု သ ို ့်ြဟိုတ ် မပညစ်ံိုြှုတ ို ့်က ို အာြ ြခပံါ။ 

သ ို ့်ြဟိုတ ်ဤရနောတငွ ်ရြာ်မပထာားသည့်် န ဂံိုားခ ြုပ်ရကာကခ် က ်သ ို ့်ြဟိုတ ်ပ ိုငာ်းမြတြ်ှုတ ို ့်အတကွ ်အာြ ြခသံလ ို အရ ကာငာ်းအော 

အတငွာ်း ကကငာ်းက နြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ ် အြာှားြ ာား  ( အမခာားအရ ကာငာ်းြ ာားအမပင ် စာစ စာရ ိုက် အြာှားြ ာား နငှ့်် နညာ်းပညာပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ 

အြာှားြ ာား ) အတကွ ် သ ို ့်ြဟိုတ ် ၎ငာ်းတ ို ့်အရပေါ် ြှ ခ ိုအာားထာားြှုရ ကာင့်် မြစလ်ာသည့်် အက  ြုားဆကတ် ို ့်အတကွ ် ြညသ်ည့်် 

အရ ကာငာ်းနငှ့််ြျှ တာဝနယ်ြူညြ်ဟိုတပ်ါ။ ဤ စာတြာ်းအတငွာ်း ြညသ်ည့််ရမြပံိုအရပေါ်တငွြ်ဆ ိုပါဝငသ်ည့်် နယန် ြ တြ် ဉားြ ာား ၊ 

အရောငြ် ာား ၊ အြ  ြုားအစာားခွမဲခာားြှုြ ာား နငှ့်် အမခာား သတငာ်းအခ ကအ်လကြ် ာားသည ် နယရ်မြ၏ တောားဝငမ်ြစြ်ှု အရမခအရန 

သ ို ့်ြဟိုတ ် ထ ိုကဲ့်သ ို ့်ရသာ နယန် ြ တြ် ဉားက ို ရထာကခ်ခံ ကရ်ပားြှု သ ို ့်ြဟိုတ ် လကခ်ြံှုတ ို ့်မြင့်် ပတ်သက၍် ကြာ့္်ဘဏဘ်က်ြှ 

ြညသ်ည့်် အဆံိုားအမြတရ်ပားမခငာ်းက ိုြ ှ ေညည်ွှနာ်းမခငာ်းြရှ ပါ။ ဤ ရလ့်လာြှုအတငွာ်း ရြာ်မပထာားသည့်် ရှာရြွရတွွေ့ ရှ ခ ကြ် ာား ၊ 

မပနဆ် ိုရှငာ်းမပြှုြ ာား နငှ့်် န ဂံိုားခ ြုပ်ရကာကခ် ကတ် ို ့်သည ်ကြာ့္်ဘဏ ်၏ အြှုရဆာင ်ေါရ ိုကတ်ာြ ာား သ ို ့်ြဟိုတ ်၎ငာ်းတ ို ့် က ိုယစ်ာားမပြုသည့်် 

အစ ိုားေြ ာား၏ အမြငြ် ာားက ို ထငဟ်ပ်ထာားမခငာ်းမြစသ်ညဟ်ို ပံိုရသ သတြ်တှ၍် ြေပါ။  

ဤ စာတြာ်း၏ အရ ကာငာ်းအောြ ာားသည ် အရထရွထ ွ သတငာ်းအခ ကအ်လကရ်ပားေန ် က စစအတကွသ်ာ ေညေွ်ယထ်ာားသည။် 

ဥပရေဆ ိုငေ်ာ ၊ စရတာ့်ရှယယ်ာ နငှ့်် ရငရွခ ားသကရ်သခလံကြ်တှြ် ာား သ ို ့်ြဟိုတ ် ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှုဆ ိုငေ်ာ အ ကဉံာဏြ် ာားရပားေန ် ၊ 

ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှုအတကွ ် သင့််ရတာ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ ် အြ  ြုားအစာားတစခ်ို အတကွ ် ဆွရဲဆာငြ်ှုမပြုေန ် တ ို ့်မြင့်် ပတသ်ကပ်ပ ား 

ထငမ်ြငယ်ခူ ကြ် ာားရပားေန ် ေညေွ်ယြ်ထာားပါ။  သ ို ့်ြဟိုတ ် ၎ငာ်း၏ အရပါငာ်းပါ အြွဲွေ့ဝငြ် ာားသည ် အခ  ြု ွေ့ရသာ ကိုြပဏ ြ ာား နငှ့်် 

အြွဲွေ့အစညာ်းြ ာားတငွ ် ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှု ရှ န ိုငသ်လ ို ၎ငာ်းတ ို ့်က ို အမခာားအ ကဉံာဏ ် သ ို ့်ြဟိုတ ် ဝနရ်ဆာငြ်ှုြ ာား ရထာကပံ့််ရပားန ိုငသ်ည။် 

သ ို ့်ြဟိုတ ်၎ငာ်းတ ို ့်နငှ့်ပ်တသ်ကပ်ပ ား ရငရွ ကားဆ ိုငေ်ာ အက  ြုားစ ားပာွားရှ န ိုငသ်ည။် 

ကိုြပဏ ခွြဲ ာား၏ အခငွ့််အရေားြ ာား အပါအဝင ် သံိုားစွခဲငွ ့််ြ ာား နငှ့်် လ ိုငစ်ငတ် ို ့်အတကွ ် အမခာားရသာ စံိုစြာ်းြှုြ ာားအာားလံိုားက ို  ၏ 

သ ို ့် ေညည်ွှနာ်း 

ဆကသ်ယွသ်င့််ပါသည။်  

အမပညမ်ပညဆ် ိုငေ်ာ ဘဏ္ဍာရေား ရကာ်ပ ိုရေားရှငာ်း သည ် ၎ငာ်း၏ အြွဲွေ့ဝငန် ိုငင်ြံ ာားအ ကာား သရဘာတညူ ခ က် စာခ ြုပ်ြ ာား မြင့်် 

ထရူထာငထ်ာားရသာ န ိုငင်တံကာ အြွဲွေ့အစညာ်းတစခ်ိုမြစပ်ပ ား ကြာ့္်ဘဏအ်ိုပ်စို၏ အြွဲွေ့ဝငတ်စခ်ိုမြစသ်ည်။ အြညြ် ာား ၊ လ ိုဂ ိုြ ာား နငှ့်် 

အြတှတ်ဆံ ပ်ြ ာား အာားလံိုားသည ်  ၏ က ိုယပ် ိုငပ်စစညာ်းြ ာားမြစပ်ပ ား  ထြံ ှ စာမြင့်် ရေားသာားရြာမ်ပထာားသည့်် သရဘာတူ 

လကခ်ြံှုြပါဘ ဲ ထ ို ပစစညာ်းြ ာားအာား အသံိုားမပြုန ိုငြ်ညြ်ဟိုတပ်ါ ။ ထ ို ့်မပင ် “ ” နငှ့်် “ ” 

တ ို ့်သည ်  ၏ ြတှပံ်ိုတငထ်ာားပပ ား အြတှတ်ံဆ ပ် မြစပ်ပ ား အမပညမ်ပညဆ် ိုငေ်ာ ဥပရေမြင့်် အကာအကယွရ်ပားထာားပါသည။်  
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အကျဥ ်းချျုပ 

မြနြ်ာန ိုငင် ံ ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေားကဏ္ဍသည ် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ကနဦားအဆင့်တ်ွငသ်ာ ရှ ရန 

ရသားသည့်အ်တွက် လျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ြှုက ို ပတ်ဝနာ်းက င ်နငှ့် ်လူြှုရေားအရပေါ် သက်ရောက်ြှုြ ာားမြင့်် ဟနခ် က်ည ရစပပ ား 

ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရသာနညာ်းမြင့် ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်အခွင့်အ်ရေား ေရှ ထာားပါသည။် မြနြ်ာန ိုငင်သံည ်လက်ရှ တွင ်

သြာားရ ို ားက  ရေအာားလျှပ်စစ ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု လိုပ်ငနာ်းစဉအတ ိုငာ်းသာ လိုပ်ရဆာငလ် က်ရှ ပပ ား  မြစ်ဝှြ်ားအရပေါ် 

တပပ ြုငတ်ညာ်း ရဆာငေွ်က်သည့်် စ ြံက နာ်းြ ာားစာွ နငှ့် ် အမခာားြ စ ားြှုေဏြ် ာား အာားလံိုား၏ စိုရပါငာ်း ထပ်ဆင့်ထ် ခ ိုက်ြှုက ို 

ထည့်သ်ွငာ်းစဉားစာားမခငာ်းြမပြုဘ ဲ စ ြံက နာ်းတစခ်ိုခ ငာ်းစ အလ ိုက်သာ ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ပပ ား အတည်မပြု ရပားလ က်ရှ သည။် 

န ိုငင်ြံ ာားစာွတွင ် ဤကဲ့်သ ို ့်ရသာ လိုပ်ငနာ်းစဉ၏ အက  ြုားဆက်ရ ကာင့် ် ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ေန ် သင့်ရ်တာ်ရသာ 

အဓ ကမြစက်က ားြ ာား နငှ့် ် မြစလ်က်တက်အြ ာားစိုတွင ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြ ာား လိုပ်ရဆာငလ် က် ရှ ရနကာ 

အဆ ိုပါရေလြ်ားရ ကာငာ်းြ ာားအရပေါ် နစှရ်ပါငာ်း ၅၀ - ၁၀၀ ြှရန၍ ထ ို ့်ထက် ရှည ်ကာ န ိုငသ်ည့် ် ကာလတာအတွက် 

ထ နာ်းည  ြှုြ ာား မြစလ်ာရစသည။် မြစဝ်ှြ်ား၏သနစ်ွြ်ားအာားရကာငာ်းြှု နငှ့် ် ယငာ်းနငှ့် ် ဆက်န ွှယ်ော ရဂဟစနစ်အရပေါ် 

ကက ားြာားသည့် ် စိုရပါငာ်းထပ်ဆင့်ထ် ခ ိုက်ြှုြ ာား မြစရ်ပေါ်လာရစကာ ဤထ ခ ိုက်ြှုြ ာားက ို ရလ ာ့်ပါားသက်သာရစေန ်

ကက ြုတငစ်ဉားစာားစ ြံန ိုငသ်ည့် ်အခွင့်အ်လြ်ားြ ာားလညာ်း ဆံိုားရှု ံားသွာားေပါသည။်

ဤ မြနြ်ာန ိုငင် ံ ရေအာားလျှပ်စစက်ဏ္ဍ၏ ြဟာဗ ျူဟာရမြာက် ပတ်ဝနာ်းက ငဆ် ိုငေ်ာဆနာ်းစစြ်ှု (

အစ ေငခ်ံစာသည ် မြစဝ်ှြ်ားအဆင့် ် ပတ်ဝနာ်းက င ် နငှ့် ်လူြှုရေား တနြ် ိုားြ ာားက ို 

ထည့်သ်ွငာ်းစဉားစာားထာားပပ ား ၎ငာ်းတနြ် ိုားြ ာား ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရသာနညာ်းမြင့် ် ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှု အရကာင်

အထညရ်ြာ်န ိုငေ်န ် ခ ဉားကပ်နညာ်းတစခ်ိုက ို အ ကံမပြုထာားပါသည။်  က ကနဦားစ ြံခ က်ရေားဆွမဲခငာ်းက ို စ ြံက နာ်း

တစခ်ိုခ ငာ်းစ အရပေါ် အရလားရပားအာရံိုစ ိုက်မခငာ်းြ ှရရှာငရ်ှာားရစပပ ား ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရသာ ရေအာားလျှပ်စစ ်ထိုတ်လိုပ်ရေား

ကဏ္ဍ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေား စ ြံခ က်ရေားဆွနဲ ိုငရ်ေားအတွက် မြစ်ဝြ်ှား၏က နာ်းြာသနစ်ွြ်ားြှုအရပေါ်  အရလားထာားေန ်

အ ကံမပြုထာားသည။်  

၁။ န ောက ခံအန ကောင ်းအရော

မြနြ်ာန ိုငင်သံည ် လျှပ်စစစ်ွြ်ားအာားက ို ပြာဏကက ားြာားစာွလ ိုအပ်လ က်ရှ သည။် မြနြ်ာန ိုငင်သံည ်  အရရှ ွေ့ရတာငအ်ာရှ 

အတွငာ်း ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းမြင့် ်ဆက်သွယ်ထာားသည့် ်လျှပ်စစဓ်ာတ်အာားေရှ ြှုနှုနာ်း အနညာ်းဆံိုား အဆင့်တ်ွငရ်ှ ပပ ား လူဦား

ရေ၏ ၄၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားရထာက်ပံ့်ြှုက ို ေရှ ထာားသည။် မပညတ်ွငာ်းလ ိုအပ်ခ က်က ို မပည့််ြ ေန ် ၂၀၃၀ 

မပည့်န်စှအ်ထ   နစှစ်ဉ အပ ိုထပ်ရဆာငာ်း လျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏ အနညာ်းဆံိုား ၅၀၀ ြ ဂါဝပ် မြည့်တ်ငာ်း ရပားန ိုငေ်န ်

လ ိုအပ်သညဟ်ို ခန ့်ြ်ှနာ်းထာားသည။် ထ ို ့်မပင ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားပ ို ့်လွှတ်ရေား ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းသည် 

လ ိုအပ်ခ က်က ို မပည့််ြ ေန ်ကက ားြာားရသာ ခ ဲွေ့ထွငြ်ှုနငှ့် ်အဆင့်မ်ြ င့်တ်ငြ်ှုြ ာား လ ိုအပ်လ က် ရှ သည်။ 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း အဆ ိုမပြုထာားသည့် ် စွြ်ားအငေ်ငာ်းမြစအ်ခ  ြုားအစာားအလ ိုက်ရောစပ်အသံိုားမပြုြှုက ို သံိုားသပ်လ က်ရှ ပပ ား 

အြ  ြုားသာားလျှပ်စစက်ဏ္ဍြဟာဗ ျူဟာအတွငာ်း သြာားရ ို ားက  နငှ့် ် မပနလ်ညမ်ပည့်ပ်ြ ြုားပြဲစြ်ွားအာားေငာ်းမြစြ် ာား အရ ကာငာ်း 

ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာလ က်ရှ သည။် စွြ်ားအငေ်ငာ်းမြစ ် အခ  ြုားအစာားအလ ိုက်ရောစပ်အသံိုားမပြုြှုတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ ် သည် 

အရေားကက ားသည့် ် အခနာ်းကဏ္ဍြှပါဝငန် ိုငြ်ွယ်ောရှ သည။် ၎ငာ်းသည ် ကိုနက် စေ တ်သက်သာသည့် ် အကက ားစာား စရကား 

မပနလ်ညမ်ပည့်ပ်ြ ြုားပြဲစြ်ွားအငက် ို ထိုတ်လိုပ်ရပားန ိုငပ်ပ ား ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းက ို တညပ်င ြ်ရစေန ် ကူည ရပားန ိုငသ်ည။် 



 

အထာူးသမြင့် ် အမခာားမပနလ်ညမ်ပည့်ပ်ြ ြုားပြဲစြ်ွားအငေ်ငာ်းမြစ်ြ ာားထံြ ှ မပတ်ရတာငာ်းမပတ်ရတာငာ်းသာထကွ်ရှ သည့် ် လျှပ်စစ်

ထိုတ်လိုပ်ြှုက ို ရခ ာရြွွေ့ရစေန ်ကူည မြည့်တ်ငာ်းရပားန ိုငသ်ည။် 

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှုသည ် န ိုငင်အံတွငာ်း ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ပပ ားမြစရ်သာ အလာားအလာရှ သည့်် 

စိုစိုရပါငာ်းထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏ နငှ့် ် နှု ငာ်းစာလျှင ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ပပ ားစ ားြှုြာှ အကန ့်အ်သတ်မြင့်သ်ာရှ သညက် ို 

 ကံြုရတွွေ့ ခဲ့်ေသည။် ၁၀ ြ ဂါဝပ် နငှ့် ်၎ငာ်းထက်ပ ိုကက ားရသာ စ ြံက နာ်းြ ာား ( စ ြံက နာ်း ၂၉ ခို ) ၏ စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငအ်ငအ်ာား 

ြာှ ၃ ၂၉၈ ြ ဂါဝပ် မြစပ်ပ ား ၂၀၁၈ ခိုနစှအ်ရစာပ ိုငာ်းတွင ် တစန် ိုငင်လံံိုား စွြ်ားအငရ်ထာက်ပံ့်ြှု၏ ၅၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်းရှ သည။် 

ရနာက်ထပ် တပ်ဆငအ်ငအ်ာား ၁ ၅၆၄ ြ ဂါဝပ်ရှ သည့် ် စ ြံက နာ်း ရမခာက်ခိုက ို တညရ်ဆာက်လ က် ရှ သည။် သ ို ့်ရသာ် 

ထ ိုစ ြံက နာ်းြ ာားထဲြ ှအြ ာားစိုြှာ ေပ်ဆ ိုငာ်းလ က်ရှ သည၊် သ ို ့်ြဟိုတ် ပပ ားစ ားေန ်သတ်ြတှ်လ ာထာားခ  နထ်က် ပ ို၍ရှည ်ကာ

ရနသည။် လက်ရှ တွင ်တစန် ိုငင်လံံိုားအဆင့်၌် စိုစိုရပါငာ်း စက်တပ်ဆငအ်ငအ်ာား ၄၃ ၈၄၈ ြ ဂါဝပ် ရှ သည့် ်စ ြံက နာ်း ၆၉ ခိုက ို 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်အဆ ိုမပြုထာားသည။် ၎ငာ်းတ ို ့်အထတဲွင ်တစခ်ိုလျှင ်တပ်ဆငအ်ငအ်ာား ၂ ၀၀၀ ြ ဂါဝပ် ရှ သည့်် 

စ ြံက နာ်း ၆ ခို နငှ့် ်တပ်ဆငအ်ငအ်ာား ၁ ၀၀၀ ြှ၂ ၀၀၀ ြ ဂါဝပ် ကာားရှ သည့် ်စ ြံက နာ်း ၇ ခိုပါဝငသ်ည။် ယရန ့်ထ  ရေအာား

လျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၈၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို မြစဝ်ှြ်ားရေသခွဲြ ာားအတွငာ်း ဆင့်က်ဲထပ်ဆင့်ပံ်ိုစမံြင့် ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ခဲ့်

ပပ ားမြစသ်ည။် ဤကဲ့်သ ို ့် ပထဝ ဝင ်အေပ်ရေသဆ ိုငေ်ာ ပ ံွေ့ နှံ ့်ြှုက ို လျှပ်စစသ်ံိုားစွြဲှုဝန ်ဗဟ ိုမပြုတည်ရနောြ ာား နငှ့် ်လျှပ်စစ်

ဓာတ်အာားပ ို ့်လွှတ်ရေား ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းြ ာား အကန ့်အ်သတ် ရှ ြှုအမပင ်သင့်ရ်တာ်သည့် ် မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲ ဇလရဗေ ၊ 

ရမြြ က်နာှသွငမ်ပင ်အရနအထာား နငှ့် ်ဘူြ ရဗေဆ ိုငေ်ာ တ ို ့်က တွနာ်းအာားရပား ရြာငာ်းနငှပ်ါသည်။ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

အြ ာားစိုသည ်ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား အတွငာ်းတွငရ်ှ ပပ ား စိုစိုရပါငာ်း စက်တပ်ဆငအ်ငအ်ာား၏ ၆၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်းတညရ်ှ သည။် ၂၅ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်းြာှ စစရ်တာငာ်းမြစဝ်ှြ်ားအတွငာ်းတွင ်ရှ ပါသည။်

ဧေ ယာအက ယ်အဝနာ်း ၆၇၁ ၇၀၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာက ို လွှြ်ားမခံြုထာားသည့် ် မြနြ်ာန ိုငင်သံည ် ရပါြ ာားကကယ်ဝသည့်် 

ရေခ  ြုအေငာ်းအမြစ ် ရှ ပါသည။် အဓ က မြစဝ်ှြ်ားြ ာားြာှ န ိုငင်၏ံ ၅၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို လွှြ်ားမခံြုထာားသည့် ် ဧောဝတ မြစဝ်ှြ်ား  

(အဆ ိုပါမြစ်ဝှြ်ား၏ ၉၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းြာှ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းတွင ်တညရ်ှ သည။်) န ိုငင်၏ံ ၁၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို လွှြ်ားမခံြုထာားသည့်် 

သလံွငမ်ြစဝ်ှြ်ား (အဆ ိုပါ မြစဝ်ှြ်ား၏ ၄၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းြာှ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းတွင ်တညရ်ှ သည။်) တ ို ့်မြစသ်ည။် မြနြ်ာန ိုငင်ံ

လူဥ ားရေ၏ ၇၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းခန် ့်သည ်ရက ားလက်ရေသတွငရ်နထ ိုငပ်ပ ား အြ ာားစို၏ သက်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြ ာားသည ်မြစ်ဝနာ်းက င်

နငှ့် ်အမခာားသဘာဝသယံဇာတြ ာားအရပေါ် အြှ မပြုလ က်ရှ သည။် 

မြနြ်ာန ိုငင် ံမြစအ်ြွဲ ွေ့အစညာ်းြ ာား၏ က နာ်းြာသနစ်ွြ်ားြှုသည ်သဘာဝမြစ်စဉြ ာားက ို ထ နာ်းသ ြ်ားထာားမခငာ်းအရပေါ် ြတူညရ်န

ပါသည။် ရေခ  ြုရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုြ ာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့်ပါဝငသ်ည-် 

ရထာက်ပံ့်ရပားမခငာ်း - ငါားထိုတ်လိုပ်ြှု ၊ ရေသွငာ်းစ ိုက်ပ  ြုားရေား နငှ့် ်အ ြ်သံိုားရေရထာက်ပံ့်ြှု

ထ နာ်းည  ရပားမခငာ်း - ရေစ ားဆငာ်းြှုထ နာ်းည  မခငာ်း၊ ရေသန် ့်စငမ်ခငာ်း၊ သဘာဝရဘားအနတောယ်(ရေကက ားရေလျံှမခငာ်း) ထ နာ်း

ည  ရပားမခငာ်း ၊ ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ရမြြ က်နာှသွငမ်ပင ်ထ နာ်းသ ြ်ားမခငာ်း နငှ့် ်သြိုေဒော အာဟာေ ရထာက်ပံ့်ရပားမခငာ်း နငှ့်် 

ယဉရက ားြှု - ယဉရက ားြှုဆ ိုငေ်ာ ရမြြ က်နာှသွငမ်ပငလ်ကခဏာြ ာား ၊ အပနာ်းရမြစော နငှ့် ်ခေ ားသွာားလိုပ်ငနာ်း

မြနြ်ာန ိုငင်ရံေသယံဇာတ၏ အရေားပါြှုက ို ငါားထိုတ်လိုပ်ြှုမြင့် ် ပံိုရြာ်မပသန ိုငသ်ည။် ခန ့်ြ်ှနာ်းရမခ လူဦားရေ ၃.၂ သနာ်းက ို 

ရေခ  ြု နငှ့် ် ပငလ်ယ် ငါားြြ်ားလိုပ်ငနာ်းကဏ္ဍြ ာားတွင ် အလိုပ်အက ိုင ် ရထာက်ပံ့်ရပားထာားပပ ား အခ  နမ်ပည့် ် အလိုပ်ရနော 

၈၀၀ ၀၀၀ နငှ့် ် အခ  နပ် ိုငာ်း အလိုပ်ရနော ၂.၄ သနာ်း ပါဝငသ်ည။် (



 

ဤ စ ားပွာားရေားကဏ္ဍသည ်မြနြ်ာန ိုငင် ံစိုစိုရပါငာ်း မပညတ်ွငာ်းထိုတ်ကိုနတ်နြ် ိုား ( တွင ်စတိုတထ  

အကက ားဆံိုားအမြစ ်ပါဝငမ်ြည့်ဆ်ညာ်းရပားလ က်ရှ ပပ ား န ိုငင်မံခာားရငရွ ကားဝငရ်ငအွတွက် စတိုတထ အကက ားဆံိုား ေငာ်းမြစ ် မြစက်ာ 

အရေားပါသည့် ် ပရ ိုတငာ်းဓာတ်ေငာ်းမြစက် ို လညာ်းရထာက်ပံ့်ရပားသည။် ( တစန်စှလ်ျှင ် လူတစဦ်ားက  ခန ့်ြ်နှာ်းရမခ ၃၀ 

က လ ိုဂေြ်) 

ရေအာားလျှပ်စစက် န ိုငင်၏ံ လူြှု-စ ားပာွားြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားတွင ် ကက ားြာားသည့် ်ကူည မြည့်ဆ်ညာ်းြှု မပြုလိုပ်ရပားေန ်အလာားအလာ 

ရှ ရသာ်လညာ်း ြ ကာရသားြ အတွငာ်း ကက ားြာားသည့််စ ြံက နာ်းြ ာားအရပေါ် အြ ာားမပညသ်ူ၏ဆန ့်က် ငြ်ှုရ ကာင့် ်ဤကဏ္ဍသည ်

စ နရ်ခေါ်ြှုြ ာားမြင့် ်  ကံြုရတွွေ့ ခဲ့်ေသည။် ဆန ့်က် ငြ်ှုသည ် အရ ကာငာ်းေငာ်းတစ်ပ ိုငာ်းအရနမြင့် ် စ ြံက နာ်းအရ ကာငာ်း ပွင့်လ်ငာ်း

မြငသ်ာြှု၊ ပါဝငသ်င့်ပ်ါဝငထ် ိုက်သူြ ာားမြင့် ် ထ ရတွွေ့ဆက်ဆြံှု နငှ့် ် ပါဝငလ်ိုပ်ရဆာငြ်ှုတ ို ့် လံိုရလာက်ြှု ြရှ သည့်အ်မပင ်

န ိုငင်ရံေား အရမပာငာ်းအလဲတ ို ့်ရ ကာင့် ် မြစရ်ပေါ်လာေပါသည။် အဓ ကမြစက်က ားြ ာားအရပေါ်တွင ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်

အဆ ိုမပြုထာားသည့် ်  စ ြံက နာ်းြ ာားသည ် ဆန် ့်က ငက်န ့်က်ွက်ြှုြ ာား အြ ာားဆံိုား ကံြုေပပ ား အစ ိုားေက မြစဆ်ံို ၊ထြံသ  နငှ့် ်

တနသသာေ ရေအာားလျှပ်စစစ် ြံက နာ်းြ ာားက ို ဆ ိုငာ်းငံ့်ခဲ့်ေပပ ား၎ငာ်းတ ို ့်၏ စိုစိုရပါငာ်း ထိုတ်လိုပ်ြှု စြ်ွားေညြ်ာှ ၇ ၈၀၀ ြ ဂါဝပ် 

ရှ သည။် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေား စ ြံက နာ်းရေားဆွမဲခငာ်းသည ် ပဋ ပကခေဏခ်ံစာားရနေသည့်် 

ဧေ ယာြ ာား ရရှာငရ်ှာားေမခငာ်း ၊ သဘာဝသယံဇာတအရ ကာငာ်း အခ က်အလက် နငှ့် ် (မြစ်၏ ဇလရဗေ၊ ဘူြ ရိုပ်သွငရ်ဗေ၊ 

ရေရနဂရဟစနစ ်၊ လူြှုရေားနငှ့် ်သက်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြ ာားအရ ကာငာ်း) သတငာ်း အခ က်အလက်ြ ာား အကန ့်အ်သတ် မြင့်သ်ာ

ရှ မခငာ်း ၊ အစ ိုားေ၏ စြ်ွားရဆာငေ်ညန်ငှ့် ်အေငာ်းအမြစ ်အကန ့်အ်သတ်မြင့်သ်ာ ရှ မခငာ်း စသည့် ်အခက်အခဲြ ာားက ို ေငဆ် ိုင်

ေြညမ်ြစသ်ည။် 

၂။ ပပျုလပု န ကျလပု င  ်းပုံစအံတ ငု ်း ( အနကောင အထည န ော ပခင ်း 

ဆ ငု ရော အက   အသတ မျော်း 

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ လက်ရှ ရေအာားလျှပ်စစအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေား လိုပ်ငနာ်းစဉ (“ သည ် န ိုငင်ံ

အြ ာားစိုအတွငာ်း သြာားရ ို ားက ရေအာားလျှပ်စစ ်စ ြံခ က်ရေားဆွမဲခငာ်းပံိုစမံြင့် ်ဆငတ်ူပပ ား မြစ်ဝြ်ှား နငှ့် ်မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲ တစခ်ို

လံိုားအဆင့် ် စ ြံခ က်ရေားဆွမဲခငာ်းအစာား စ ြံက နာ်းတစခ်ိုခ ငာ်းအရပေါ် အရလားရပားအာရံိုစ ိုက်သည်။ စ ြံက နာ်း တညရ်နော

တစခ်ိုက ို ရေွားခ ယ်ေန ် မြစရ်မြာက်န ိုငစ်ွြ်ားခွဲမခြ်ားစ တ်မြာြှုသည် အဓ ကအာားမြင့် ် အငဂ် ငန် ယာ ပညာေပ် ဆ ိုငေ်ာ နငှ့် ်

စ ားပာွားရေားအရ ကာငာ်းေငာ်းြ ာား အရပေါ်သာအရမခခံသည။် ဤသ ို ့်မြင့် ် စ ြံက နာ်းအဆ ိုမပြုြှုြ ာားသည ် မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲ 

သ ို ့်ြဟိုတ် မြစဝ်ှြ်ား တစခ်ိုလံိုားအရပေါ် ပတ်ဝနာ်းက င ် နငှ့် ် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ စိုရပါငာ်းထပ်ဆင့် ် ထ ခ ိုက်ြှု ြ ာားက ို 

ထည့်သ်ွငာ်းစဉားစာားမခငာ်းြရှ သည့် ်အရမခအရနသ ို ့် ဆ ိုက်ရောက်သွာားရစသည။် 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း မပြုလိုပ်ရနက လိုပ်ငနာ်းပံိုစအံတ ိုငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုတွင ်

လက်ရှ အဆ ိုမပြုထာားသည့် ် လာြည့် ် နစှရ်ပါငာ်း ၃၀ ကာလအတွက် တပ်ဆငလ်ည်ပတ်ြည့်် စ ြံက နာ်းြ ာား အာားလံိုား 

ပါဝငသ်ညဟ်ို ယူဆထာားပါက  မြစ်ဝှြ်ား ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှုက ို မြညဆ်ညာ်းရပားန ိုငလ် ြ့််ြည်ြဟိုတ်ရခ ။ ဧောဝတ  ၊ 

ခ ငာ်းတွငာ်း နငှ့် ် သလံွင ် ပငြ်မြစရ် ကာငာ်းြ ာားအရပေါ် အကက ားစာားစရကား စ ြံက နာ်းြ ာား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းက 

မြစအ်ြွဲ ွေ့ အစညာ်းအတွငာ်းဆက်သွယ်န ိုငစ်ြ်ွား ၊ မြစ်ဝြ်ှားလိုပ်ရဆာငခ် က်ြ ာား နငှ့် ် ရဂဟစနစဝ်နရ်ဆာငြ်ှုြ ာားအရပေါ် 

ထ ခ ိုက်ြှုြ ာား သ သ သာသာ မြစ်ရပေါ်လာရစန ိုငသ်ည။် ဤပငြ်မြစရ် ကာငာ်းအရပေါ်ြ ှစ ြံက နာ်းြ ာားအမပင ် မြစဝ်ှြ်ားရေသခွဲ 

ြ ာားအတွငာ်း မပြုလိုပ်ရနက လိုပ်ငနာ်းပံိုစအံတ ိုငာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ် 



 

ထိုတ်လိုပ်ြှုရ ကာင့် ် ထ နာ်းည  မခငာ်းခံေြည့် ် စိုစိုရပါငာ်း ရေရဝရေလဲရေြြ်ားဧေ ယာက ို လက်ရှ  ၁၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်းရှ ောြ ှ ၄၅ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်းအထ  မြင့်တ်က်လာရစြညမ်ြစက်ာ ရတာငက်ိုနာ်း နငှ့် ်ရတာငတ်နာ်း ရေရဝရေလဲရေြြ်ားဧေ ယာ အြ ာားစိုအရပေါ် 

ထ နာ်းည  ြှုြ ာား ရှ လာြည ် မြစ်သည။် ဤအက  ြုားဆက်ရ ကာင့် ် မြစ်ဝှြ်ား၏ က နာ်းြာသနစ်ြ်ွားြှု တမြညာ်းမြညာ်းန ြ့််က  

လာရစပပ ား မြနြ်ာန ိုငင်အံပ ိုငာ်းအြ ာားစိုတွင ် အရေားပါသည့် ် သဘာဝ နငှ့် ် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ တနြ် ိုားြ ာား ဆံိုားရှု ံားြှုက ို 

 ကံြုရတွွေ့ေြညမ်ြစသ်ည။် 

၃။ နမ ော မှ  ်းချက အပမင  နငှ   ရည မှ  ်းချက မျော်း

လျှပ်စစ်နငှ့်စ်ြ်ွားအငဝ်နက်က ားဌာန ( နငှ့် ် သယံဇာတနငှ့် ် သဘာဝပတ်ဝနာ်းက င ် ထနာ်းသ ြ်ားရေားဝနက်က ားဌာန 

( သည် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားက ို သဘာဝသယံဇာတထ နာ်းသ ြ်ားရစာင့်ရ်ရှာက်ြှုနငှ့်ဟ်နခ် က်ည ရစေန ် ရေရှညတ်ညတ်ံ့်

ရသာ ရေအာားလျှပ်စစ ်ထိုတ်လိုပ်ရေားကဏ္ဍ လ ိုအပ်သည့်အ်ခ က်က ို အသ အြတှ်မပြုလက်ခံထာားပါသည။် ဝနက်က ားဌာနြ ာား

သည ်အမပညမ်ပညဆ် ိုငေ်ာဘဏ္ဍာရေားရကာ်ပ ိုရေားရှငာ်း( မြင့် ် က ိုမပြုစိုရေားဆွပဲပ ား ရအာက်ပါ ပာူးတွဲရြျှာ်ြှနာ်းခ က်

အမြငက် ိုခ ြတှ်ထာားပါသည ်။

စ ားပာွားရေားြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှု၊ ပတ်ဝနာ်းက ငဆ် ိုငေ်ာ ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှု နငှ့်် လူြှုရေားည ြျှြှုတ ို ့် ေရှ န ိုငရ်ေားအတွက် အြ  ြုားြ  ြုားရသာ 

သဘာဝသယံဇာတ သံိုားစွဲြှုြ ာားက ို ဦားစာားရပားအစ အစဉြ ာားနငှ့် ်ဟနခ် က်ည ရစကာ ရေ၊ ရမြ  နငှ့်် ရဂဟစနစ ် ရပါငာ်းစညာ်း

၍ စ ြံခ က်ရေားဆွမဲခငာ်းအရပေါ် အရမခခံထာားသည့် ်ဘက်စံိုရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရသာ ရေအာားလျှပ်စစြ်ွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားက ို အရကာင်

အထညရ်ြာ်ေနမ်ြစသ်ည။်

ဤရြျှာ်ြနှာ်းခ က်အမြငက် ို ေည်ြနှာ်းခ က်ရမခာက်ခိုက အရထာက်အပံ့်ရပားထာားပါသည။်

မြစ်ဝြ်ှားက နာ်းြာသနစ်ွြ်ားြှုနငှ့်ရ်ဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုြ ာားက ို ထ နာ်းည  ကာ မပြုမပငထ် နာ်းသ ြ်ားရပားသည့် ် သဘာဝ 

မြစ်ဝြ်ှား မြစ်စဉြ ာားနငှ့် ်လိုပ်ရဆာငခ် က်ြ ာားက ို ထ နာ်းသ ြ်ားထာားေန်

တစြ်ထူာူးမခာားပပ ားအရေားကက ားသည့် ် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာနငှ့် ် ယဉရက ားြှုဆ ိုငေ်ာ တညရ်နောြ ာား နငှ့် ် တနြ် ိုားြ ာား 

အမပင ်သက်ဆ ိုငသ်ည့်် သဘာဝပတ်ဝနာ်းက ငဆ် ိုငေ်ာ တနြ် ိုားြ ာားက ိုလညာ်းနဂ ိုြလူအတ ိုငာ်း ထ နာ်းသ ြ်ားထာားေန်

လူြှုရေား၊ သက်ရြာွးလိုပ်ငနာ်း နငှ့် ် စ ားပွာားရေားဆ ိုငေ်ာတ ို ့်အရပေါ် လက်ခံန ိုငြ်ွယ်ော ြရှ ရသာ ထ ခ ိုက်ြှုြ ာားက ို 

ရရှာင ်ကဉေန်

ပဋ ပကခဆ ိုငေ်ာ ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခအနတောယ်ြ ာားက ို အသ အြတှ်မပြု ၊ သရဘာရပါက်နာားလညပ်ပ ား ရရှာငရ်ှာားေန ်

သ ို ့်ြဟိုတ် စ ြံခန ့်ခ်ွဲေန်

စ ြံက နာ်း၏သက်ရောက်ြှုခံစာားေသည့် ် မပညသ်ူလူထို၊ေပ်ေွာအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြ ာား နငှ့် ် ရေသြ ာားက ို ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား 

ဆ ိုငေ်ာ အက  ြုားခံစာားခွင့်ြ် ာား ရထာက်ပံ့်ရပားေန ်

မပညတ်ွငာ်းသံိုားစွဲြှုအတွက် လံိုရလာက်ပပ ား ယံို ကညအ်ာားထာားေကာ ရ ားသက်သာသည့် ် ရေအာားလျှပ်စစ ်

စြ်ွားအငထ်ိုတ်လိုပ်ေန်



 

၏နယ်ပယ်အတ ိုငာ်းအတာသည ်မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  စက်တပ်ဆငအ်ငအ်ာား ၁၀ ြ ဂါဝပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက် ပ ိုရသာ 

စ ြံက နာ်းြ ာားအာားလံိုားက ို မခံြုြ သည။် သက်ဆ ိုငေ်ာ အဓ ကစ ြံခ က်ရေားဆွဲမခငာ်း သရဘာတောားြ ာားတွင ် ရအာက်ပါတ ို ့်

ပါဝငသ်ည။်

ပမစ ဝှမ ်းတစ ခုလံ်ုးလွှမ ်းပခံျုသည  စီမံချက နရ်းဆ ွဲပခင ်း - စ ြံက နာ်းတညရ်နော ရြာ်ထိုတ်ရေွားခ ယ်မခငာ်းက ို 

လြ်ားညွှနေ်န ် မြစအ်ြွဲ ွေ့အစညာ်း၏ က နာ်းြာသနစ်ြ်ွားြှုက ို ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ စရကားအတ ိုငာ်းအတာအဆင့်တ်ွင ်

အရလားရပားအာရံိုစ ိုက်ေန ်

ဟ  ချက ညီနသောသဘောဝသယံဇောတအသံ်ုးချမှု - အမခာားမြစ်ြ ာား/မြစ်ဝှြ်ားရေသခွဲြ ာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ ်

ြွံပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၏ ထ ခ ိုက်ြှုြ ာားက ို ရထြ ရစရေားအတွက် ပကတ အတ ိုငာ်း ြထ ြခ ိုက် 

ရှ ရနရသားရသာ မြစ ် နငှ့် ် မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲ အခ  ြု ွေ့တ ို ့်၏ လိုပ်ရဆာငခ် က် နငှ့် ် တနြ် ိုားြ ာားက ို အမပည့်အ်ဝ 

ထ နာ်းသ ြ်ားထာားေန။် ဤနညာ်းအာားမြင့် ်မြစ်ဝှြ်ား၏ က နာ်းြာသနစ်ွြ်ားြှုက ို ထ နာ်းသ ြ်ားထာားန ိုငြ်ညမ်ြစသ်ည။်

သဘောဝသယဇံောတရင ်းပမစ ၏စ မ ်းအော်းအနပေါ်အနပခခံထော်းသည    ံ ွံ့ ဖ  ျု်းနရ်း - ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှုက ို 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ောတွင ်သဘာဝပတ်ဝနာ်းက ငဆ် ိုငေ်ာတနြ် ိုားြ ာား လွနက်ဲစာွ အဆင့်န် ြ့််က ရစမခငာ်း ြရှ ဘဲ 

သ ို ့်ြဟိုတ် ထ ို သယံဇာတြ ာားက ို အသံိုားမပြုသည့် ် ေပ်ေွာအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြ ာားအရပေါ် ကက ားြာားသည့် ်ထ ခ ိုက်ြှုြ ာား 

မြစရ်ပေါ်ရစမခငာ်းြရှ ဘ ဲ သဘာဝအြွဲွေ့အစညာ်း၏ စြ်ွားအာား (သ ို ့်ြဟိုတ် ထြ်ားရဆာငန် ိုငသ်ည့်စ်ွြ်ားေည်ပြာဏ) 

အတွငာ်းတွငသ်ာ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရဆာငေွ်က်ေန်

လက်ရှ ရေအာားလျှပ်စစအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု လိုပ်ငနာ်းစဉ နငှ့် ်ပါဝငသ်ည့််ပါဝငထ် ိုက်သူ အြ  ြုားြ  ြုားအတွက် အရေားကက ား

သည့် ် ပတ်ဝနာ်းက င ် နငှ့် ် လူြှုရေားတနြ် ိုားြ ာားက ို နာားလညေ်န ် နယ်ပယ်အတ ိုငာ်းအတာသတ်ြှတ်မခငာ်းက ို ရဆာငေွ်က်ခဲ့်

ပါသည။် က ိုလြ်ားညွှနေ်န ် ၊ ေန ိုငသ်ြျှ အရကာငာ်းဆံိုားသတငာ်းအခ က်အလက်က ိုခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ေန၊် ရတွွေ့ ရှ ခ က်

ြ ူကြ်ားက ိုသံိုားသပ်ေန ် နငှ့် ် ရြျှာ်ြှနာ်းခ က်အာား က ယ်က ယ်မပန ့်မ်ပန ့်န်ာားလည်ြှု နငှ့် ် အာားစ ိုက် ရဆာငေွ်က်ြှုတ ို ့်က ို 

ြနတ် ားမြစရ်ပေါ်လာရစေန ် အ ကံရပားအစို နငှ့် ် နညာ်းပညာပ ိုငာ်းကျွြ်ားက ငသ်ူြ ာားအစို ရမခာက်ြွဲ ွေ့တ ို ့်က စညာ်းရဝား

ရဆာငေွ်က်ခဲ့် ကပါသည။် ဤအြွဲွေ့ြ ာားတွင ် အစ ိုားေအြွဲွေ့အစည်ားြ ာား၊ အစ ိုားေြဟိုတ်ရသာ အြွဲွေ့အစညာ်းြ ာား ၊ ပိုဂဂလ က

ကဏ္ဍ၊ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားြ တ်ြက်အြွဲွေ့ြ ာား၊ နယ်ပယ်ရပါငာ်းစံိုြကှ ိုယ်စာားလှယ်ြ ာား၊ ပညာရေား အြွဲွေ့ အစညာ်းြ ာား၊ အစ ိုားေ အောရှ 

ရဟာငာ်းြ ာား နငှ့် ်သ ားမခာားလွတ်လပ်သည့် ်သိုရတသနပညာရှငြ် ာား အပါအဝင ်နညာ်းပညာ ဆ ိုငေ်ာ နယ်ပယ်အြ  ြုားြ  ြုားက ို 

လွှြ်ားမခံြုသည့် ်မပညတ်ွငာ်းမပညပ်ြ ှအထာူးကျွြ်ားက ငသ်ူြ ာား ပါဝငသ်ည။် 

ဤကဏ္ဍနငှ့် ် အရေားကက ားသည့် ် မပဿနာြ ာား၏ ဦားတညေ်ာလြ်ားရ ကာငာ်းအရပေါ် အြ ာားဆနဒေယူန ိုငေ်န ် ဆက်စပ် ပတ်

သက်ပပ ား ပါဝငသ်င့်ပ်ါဝငထ် ိုက်သူြ ာားနငှ့် ် က ယ်မပန ့်ရ်သာ ထ ရတွွေ့ရဆွားရနာွးြှုြ ာားက ို ရဆာငေွ်က်ခဲ့်ပပ ား မြနြ်ာန ိုငင်အံနှံ ့် 

ည  နှု ငာ်းရဆွားရနာွးပွဲ ၅၅ ခို ပါဝငခ်ဲ့်သည။် ထ ိုရဆွားရနာွးည  နှု ငာ်းပွဲြ ာားတွင ် အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲ ွေ့အစညာ်းြ ာားနငှ့် ် မပည်နယ်

/တ ိုငာ်းရေသကက ားအစ ိုားေြ ာားနငှ့် ် ရေသနတေမြစဝ်ှြ်ားဆ ိုငေ်ာ အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွဲြ ာား၊ ဘက်ရပါငာ်းစံိုြ ှ ပါဝငသ်င့်ပ်ါဝင်

ထ ိုက်သူြ ာားနငှ့် ်အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွဲြ ာား ၊ ရေသခံေပ်ေွာအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြ ာား၊န ိုငင်ရံေားပါတ ြ ာား၊ တ ိုငာ်းေငာ်းသာား လက်နက်

က ိုငအ်ြွဲ ွေ့အစညာ်းြ ာားနငှ့် ်တ ိုက်ရ ိုက် ည  နှု ငာ်းရဆွားရနာွးြှု နငှ့် ်  မြနြ်ာရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်

သူြ ာား၏လိုပ်ငနာ်းအြွဲွေ့ မြင့် ်ရဆွားရနာွးြှုတ ို ့်ပါဝငသ်ည။်



 

ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေားအတွက် ပထဝ ဝငဆ် ိုငေ်ာသတငာ်းအခ က်အလက်စနစ(် က ို ြနတ် ား ရြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပပ ား 

ရှ ေငာ်းစွ၊ဲတညရ်ဆာက်ဆ ဲနငှ့် ်အဆ ိုမပြုထာားသည့် ်တပ်ဆငအ်ငအ်ာား ၁၀ ြ ဂါဝပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက်ပ ိုရသာ စ ြံက နာ်းြ ာား

၏ ရမြပံို နငှ့် ်အခ က်အလက်ြ ာားစိုစညာ်းရေားဆွထဲာားပါသည။် န ိုငင်ကံ ိုြံိုားလွှြ်ားထာားရသာ မြစ်ဝြ်ှား အပ ိုငာ်းအမခာား ရှစခ်ိုက ို 

ပ ိုငာ်းမခာားသတ်ြတှ်ထာားပပ ား ဧောဝတ ၊ သလံွင၊် ြဲရခါင၊် စစရ်တာငာ်း၊ ပဲခူား နငှ့် ်ဘ လငာ်း မြစ်ဝှြ်ား ရမခာက်ခို နငှ့် ်ကြ်ားရ ို ားတနာ်း 

ရေရဝရေလဲရေသြ ာားက ို စိုစည်ားထာားသည့် ်တနသသာေ  နငှ့် ်ေခ ိုငဟ်ူသည့် ်ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ရေဆငာ်း မြစ်ဝြ်ှားနစှခ်ို ပါဝငသ်ည။်

ရှုပ်ရထာွးရသာ မြစဝ်ှြ်ားရေသပ ိုငာ်းမခာားြှုက ို က ိုငတ်ွယ်ေန ် ဆက်န ွှယ်လ က်ရှ ရသာ်လညာ်း သ သ သာသာကွဲမပာားသည့် ်

ရအာက်ပါ အဓ ကလိုပ်ရဆာငခ် က်ြ ာား နငှ့် ်အတူ သဘာဝစ ြံခန ့်ခ်ွဲြှု အပ ိုငာ်းနစှခ်ိုက ို သတ်ြတှ်ပ ိုငာ်းမခာားပပ ား ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာ

ထာားပါသည။် 

ပင မပမစ န ကောင ်းပမစ မျော်း - မြစဝ်ှြ်ားအတွငာ်း ဆက်သွယ်န ိုငစ်ွြ်ားက ို ရထာက်ပံ့်ရပားသည၊် 

ပမစ ဝှမ ်းနေသခ ွဲမျော်း- ရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ ၊ ဓာတို နငှ့် ်ဇ ဝရဗေဆ ိုငေ်ာ မြစစ်ဉြ ာားက မြစ်ဝြ်ှား၏ ရဂဟစနစဆ် ိုငေ်ာ 

လိုပ်ရဆာငခ် က်အရပေါ် လွှြ်ားြ ိုားသက်ရောက်ော ရနောမြစသ်ည ် ပငြ် ကိုနာ်း/ရေ  ကာားခံ ဆက်သွယ်ြှုက ို 

ရထာက်ပံ့်ရပားသည။်

န ိုငင်တံစခ်ိုလံိုားက ိုလွှြ်ားမခံြုထာားသည့် ် မြစဝ်ှြ်ားရေသခွဲ စိုစိုရပါငာ်း ၅၈ ခိုက ို သတ်ြတှ်ပ ိုငာ်းမခာားပပ ား တနြ် ိုားမြတ်တွက်ခ က် 

ခဲ့်သည။်ထ ိုရနာက် မပြုလိုပ်ရနက လိုပ်ငနာ်းပံိုစအံတ ိုငာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း၏ ထ ခ ိုက်ြှုက ို အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ ်ခဲ့်ပပ ား 

ဤ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုနညာ်းလြ်ား၏ မြစန် ိုငြ်ွယ်ောရှ ရသာ ေလေက် ို ဆံိုားမြတ်ခဲ့်သည။် ထ ိုရနာက်တွင ် အနာဂတ် 

ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ိုလြ်ားညွှနေ်န ်“ရေရှညတ်ည်တံ့်ရသာြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားြရူဘာင”် တစခ်ိုက ို ရေားဆွရဲြာ်ထိုတ်

ခဲ့်ပါသည။်

၄။ နရရှည တည တံ နသော   ံ ွံ့ ဖ  ျု်းနရ်းမူနဘောင  

ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရသာြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားြရူဘာင ်( က ို မြစ်ဝှြ်ား၏မြစစ်ဉြ ာားနငှ့်တ်နြ် ိုားြ ာားနငှ့် ်ရေအာားလျှပ်စစ ်ထိုတ်လိုပ်ြှု

၏ မြစန် ိုငြ်ွယ်ရှ ရသာထ ခ ိုက်ြှုြ ာား တနြ် ိုားမြတ်တွက်ခ က်မခငာ်းက ိုအရမခခံပပ ား အနာဂတ်ရေအာားလျှပ်စစ ်ထိုတ်လိုပ်ရေား 

ကဏ္ဍ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် ရြာ်ထိုတ်ရေားဆွခဲဲ့်ပါသည။် ဤ “ပထြြ”ူစ ြံခ က်က ရေရှညက်ာလ

အတွက် ဟနခ် က်ည ရသာ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို အ ကံမပြုထာားပပ ား စ ြံက နာ်းတညရ်နော ရေွားခ ယ်မခငာ်း

အတွက် ကနဦားစ ြံက နာ်းြရူဘာငက် ိုရထာက်ပံ့်ရပားထာားသည။် သည ် မြစဝ်ှြ်ား၏က နာ်းြာသနစ်ွြ်ားြှုနငှ့် ်အရေားကက ား

သည့် ်သဘာဝပတ်ဝနာ်းက င ်နငှ့် ်လူြှုရေားတနြ် ိုားြ ာား ထ နာ်းသ ြ်ားထာားမခငာ်းအရပေါ် အရလားရပားထာားပါသည။် ရေရှညတ်ည်

တံ့်ရသာ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို ရပားစြ်ွားန ိုငေ်န ် ရပါငာ်းစညာ်းထာားရသာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံခ က် ရေားဆွဲ

မခငာ်း၏ ရနာက်ဆက်တွဲ အဆင့်န်စှခ်ိုမြင့် ်ရထာက်ပံ့်ရပားထာားပါသည။်

စ ြံက နာ်းြ ာားစွာ သ ို ့်ြဟိုတ် တစခ်ိုတညာ်းမြစရ်သာ်လညာ်း ထာူးမခာားကက ားြာားသည့် ် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း က ို 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် အဆ ိုမပြုထာားသည့် ် မြစ်ဝှြ်ားရေသခွဲ သ ို ့်ြဟိုတ် ရေရဝရေလဲဧေ ယာအတွက် 

စိုရပါငာ်းထပ်ဆင့်် ထ ခ ိုက်ြှု အကဲမြတ်ဆနာ်းစစမ်ခငာ်း (

စ ြံက နာ်းအတညမ်ပြုခွင့်မ်ပြုခ က်ရပားမခငာ်းလိုပ်ငနာ်းစဉ တစစ် တ်တစပ် ိုငာ်းအမြစ ် မြနြ်ာန ိုငင်ဥံပရေအေ လ ိုအပ်

ခ က်မြစသ်ည့် ် တပ်ဆငအ်ငအ်ာား ၁ ြ ဂါဝပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက်ကက ားသည့် ် ရေအာားလျှပ်စစစ် ြံက နာ်း တစခ်ိုစ 



 

အတွက် စ ြံက နာ်းနငှ့်ပ်တ်သက်ရသာ ပတ်ဝနာ်းက ငန်ငှ့်လ်ူြှုရေားဆ ိုငေ်ာအကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ြှု (ပတ်ဝနာ်းက င ်

ထ ခ ိုက်ြှု ဆနာ်းစစမ်ခငာ်း “ မြစရ်စ ၊ ကနဦားပတ်ဝနာ်းက င ်ဆနာ်းစစမ်ခငာ်း “ မြစရ်စ)

၏ အဓ ကအပ ိုငာ်းြှာ မြစ်ဝြ်ှားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာားမခငာ်းအစ အြံြ ာား “ မြစပ်ပ ား ၎ငာ်းက ရအာက်ပါ 

အတ ိုငာ်းအ ကံမပြုထာားသည။် (၁) မြစ်ဝြ်ှား၏ဆက်သွယ်န ိုငြ်ှုက ို ထ နာ်းသ ြ်ားထာားန ိုငေ်န ် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းက ို နဂ ိုအတ ိုငာ်း 

ထာားရှ ေန(်၂) မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲြ ာားက ို ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေနအ်လာားအလာရှ ရသာအပ ိုငာ်းြ ာား နငှ့် ်ကာကွယ် 

ထ နာ်းသ ြ်ားထာားေြည့်အ်ပ ိုငာ်းြ ာားဟူ၍ ပ ိုငာ်းမခာားသတ်ြတှ်ေန။် ပငြ်မြစရ် ကာငာ်းသည ် မြစ်ဝြ်ှားတစခ်ိုလံိုားအတွက် 

ဆက်သွယ်န ိုငစ်ြ်ွားက ိုရထာက်ပံ့်ရပားသည။် ဆ ိုလ ိုသည်ြာှ ၎ငာ်းသည ် ရေ ၊ နိုနာ်းအနညအ်နစှ ် ၊ ငါား နငှ့် ် အမခာား ရေရန 

သက်ရှ ြ ာားက ို မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲြ ာား နငှ့် ် ပငလ်ယ်အ ကာား ရရွှွေ့ရမပာငာ်းန ိုငေ်န ် ပ တ်ဆ ားြထာားရသာ လြ်ားရ ကာငာ်းက ို 

ရထာက်ပံ့်ရပားထာားပပ ား ြရှ ြမြစ ် ရဂဟစနစဝ်နရ်ဆာငြ်ှုြ ာားက ို ထ နာ်းသ ြ်ားရပားထာားပါသည်။ ဆက်သွယ်န ိုငစ်ြ်ွားနငှ့် ်

သက်ဆ ိုငရ်သာ မြစ်ဝြ်ှားဆ ိုငေ်ာလိုပ်ရဆာငခ် က်ြ ာားတွင ် ရေသသံောလှည့်ပ်တ်မခငာ်းနငှ့် ် မြစရ်ေစ ားဆငာ်းြှုစရ ိုက် 

လကခဏာြ ာား (ောသ အလ ိုက်ရေစ ားဆငာ်းြှုရမပာငာ်းလဲမခငာ်း၊ ရေြ က်နာှမပငအ်မြင့်)်၊ မြစ၏်ရေလြ်ားရ ကာငာ်း ထ နာ်းသ ြ်ား

မခငာ်း၊ ရေရနရဂဟစနစ် အေ ပ်န ြ တ်လကခဏာြ ာား နငှ့် ် မြစ်စဉြ ာား (ဥပြာ ငါားြ ာားရရွှွေ့ရမပာငာ်းြှု အတွက်)၊  မြစ်ဝြ်ှား

သက်ရှ ြ ာားြှ တငာ်းရနထ ိုငက် က်စာားောဘံို ထ နာ်းသ ြ်ားမခငာ်း၊ ကိုနာ်းရမြြေှရှ သည့်အ်စာအာဟာေြ ာား ပငလ်ယ် အတွငာ်း

သယ်ရဆာငပ် ို ့်ခ မခငာ်း၊ ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ရမြြ က်နာှသွငမ်ပငက် ို ထ နာ်းသ ြ်ားရပားသည့်် ပငလ်ယ်ဧေ ယာအတွငာ်း နိုနာ်းအနည်

အနစှ် မြည့်တ်ငာ်းရပားမခငာ်း ၊ သဘာဝရဘားအနတောယ်ြ ာား ထ နာ်းည  ရပားမခငာ်း (ရေကက ားရေလျံှြှု နငှ့် ် ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ဧေ ယာ 

အကာအကွယ်ရပားမခငာ်း) နငှ့် ် မြစဝ်ကျွနာ်းရပေါ်ရေသြ ာားအတွငာ်း ရေငနဝ်ငရ်ောက်ြှုက ို ကာကွယ်တာားဆ ားမခငာ်း တ ို ့်ပါဝင်

သည။် မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲြ ာားသည် ရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ၊ ဓာတို နငှ့် ်ဇ ဝရဗေဆ ိုငေ်ာ မြစ်စဉြ ာားက မြစ်ဝှြ်ား၏ ရဂဟစနစ်ဆ ိုငေ်ာ 

လိုပ်ရဆာငခ် က်အရပေါ် လွှြ်ားြ ိုားသက်ရောက်ောရနောမြစသ်ည့်် ပငြ် ကိုနာ်း/ရေ  ကာားခံ ဆက်သွယ်ြှု က ို ရထာက်ပံ့်ရပား

သည။်

မြစ်ဝြ်ှားငါားခိုအတွငာ်းြ ှ ပငြ်မြစရ် ကာငာ်းြ ာားက ို အရေားကက ားသည့် ် မြစ်ဝြ်ှားဆ ိုငေ်ာ မြစ်စဉြ ာားအတွက် နဂ ိုအတ ိုငာ်း 

ထ နာ်းသ ြ်ားထာားေန ် ရြာ်ထိုတ်သတ်ြတှ်ထာားပပ ားမြစပ်ါသည။် ထ ို ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းတစခ်ိုစ သည ်  

သ ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက်ပ ိုကက ားသည့်် အဆင့်အ်တနာ်း သတ်ြတှ်ခ က်ရှ ပပ ား နစှစ်ဉပ ြ်ားြျှရေစ ားဆငာ်းနှုနာ်းြာှ တစ်စကက န ့်လ်ျှင ်

၁ ၀၀၀ ကိုဗြ တာ ရှ သည။် (စစရ်တာငာ်းပငြ်မြစရ် ကာငာ်းြလှွဲ၍) ပငြ်မြစရ် ကာငာ်း မြစအ်ပ ိုငာ်းအကန ့် ် ြ ာား၏ 

ခန ့်ြ်ှနာ်းရမခအရှည ် ၄ ၁၀၀ က လ ိုြ တာခန ့်က် ို ၎ငာ်း၏ဆက်သွယ်န ိုငြ်ှု တနြ် ိုားအေ သ ားသန ့်ြ်ယ်ထာားေန ်အ ကံမပြုထာားပပ ား 

ဧောဝတ မြစတ်ွင ်၁ ၅၀၀ က လ ိုြ တာ ၊ ခ ငာ်းတွငာ်းတွင ်၉၀၀ က လ ိုြ တာ ၊ သလံွငတ်ွင ်၁ ၂၀၀ က လ ိုြ တာ ၊ ြဲရခါငတ်ွင ်

၂၀၀ က လ ိုြ တာ နငှ့် ်စစရ်တာငာ်းတွင ်၃၀၀ က လ ိုြ တာ အသ ားသ ားရှ သည့် ်အပ ိုငာ်းြ ာား ပါဝငပ်ါသည။် 

မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲြ ာားက ို ဇ ဝရိုပ်သွငဆ် ိုငေ်ာ အရ ကာငာ်းေငာ်း သံိုားခို၏ ြလူအရမခခံတနြ် ိုားြ ာား အကဲမြတ်တွက်ခ က်မခငာ်း 

အရပေါ် အရမခခံပပ ား ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် အလာားလာရှ ရသာ ဇိုန ် သ ို ့်ြဟိုတ် ကာကွယ်ထ နာ်းသ ြ်ား 

ထာားေြည့်ဇ်ိုန ်အမြစ ်ပ ိုငာ်းမခာားသတ်ြတှ်ခဲ့်သည။် 

ဘမူ ရုပ သ င နေေ - မြစ၏်ဆက်သွယ်န ိုငစ်ြ်ွား နငှ့် ် မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ်/ကြ်ားရ ို ားတနာ်းတညပ်င ြ်ြှု။နိုနာ်းအနညအ်နစ် 

ထိုတ်လိုပ်ြှုအလာားအလာ။မြစရ်ေစ ားဆငာ်းြှု



 

နရန နေဟစ စ နငှ  င ်းလုပ င  ်း - မြစ်အပ ိုငာ်းအကန ့်ရ်ှာားပါားြှု ( ။ ရေသေငာ်းြ  ြုားစ တ်ြ ာား ၊ 

အခ က်အခ ာက သည့်ဇ် ဝြ  ြုားစံိုြ  ြုားကွဲဧေ ယာ ၊  စာေငာ်းဝင ်စ ြ့််ရတာရမြ နငှ့် ်အရေားကက ားသည့် ်ရေဝပ် 

ဧေ ယာြ ာား ၊ မြစဆ်ံိုရေသြ ာား ၊ ထံိုားရက ာက် ဘူြ ရဗေြ ာား တညရ်ှ ြှု။ ြ  ြုားသိုဉားရတာ့်ြည့် ် ငါား နငှ့် ် ရေရန 

သက်ရှ ြ ာား နငှ့်် 

က ု ်းန ဇီဝမျ ျု်းစံုမျ ျု်းက ွဲ - အကာအကွယ်ရပားထာားသည့်ရ်ဘားြဲ့်ဧေ ယာ/ အခ က်အခ ာက သည့် ်ဇ ဝြ  ြုားစံို ြ  ြုားကွဲ

ဧေ ယာတညရ်ှ သည့် ် ောခ ိုငန်ှုနာ်း။ ပကတ အတ ိုငာ်းြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရသားရသာရတာအိုပ်ဧေ ယာ (

ဧေ ယာ ၈၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းရှ ရသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ပ ိုကက ားရသာ)

လူြှုရေား နငှ့် ်သက်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းဆ ိုငေ်ာ အဂသ ါေပ်ြ ာားက ိုလညာ်း အကဲမြတ်တွက်ခ က်ပပ ား လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်လွယ်ြှု၊ 

သဘာဝသယံဇာတအရပေါ် ြှ ခ ိုအာားထာားြှုနငှ့် ် ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှုတ ို ့်က ိုထည့်သ်ွငာ်းစဉားစာားခဲ့်သည။် သတငာ်း အခ က်အလက်

ြ ာားသည ် လူြှုရေား ထ ခ ိုက်လွယ်ြှုနငှ့် ် ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှုအတွက် အသံိုားမပြုသည့် ် သွယ်ဝ ိုက်အညွှနာ်းက နာ်း နငှ့်အ်တူ 

ပြ ြုွေ့နယ်အဆင့်အ်ထ  ၂၀၁၄ သနာ်းရခါငစ်ာေငာ်းအခ က်အလက်မြင့် ်ကန ့်သ်တ်ခံထာားေသည။် မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲ ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား

သတ်ြတှ်မခငာ်းက ို ပ ိုငာ်းမြတ်န ိုငရ်ေားအတွက် ဤ အကဲမြတ်တွက်ခ က်ြှုက ို ထည့််သွငာ်းေန ် ေညေွ်ယ်ခ က် ထာားရှ ခဲ့်ရသာ်

လညာ်း အခ က်အလက်ြ ာားသည ်မြစန် ိုငြ်ွယ်ောရှ ရသာ လူြှုရေားထ ခ ိုက်ြှုြ ာားအတွက် ရကာငာ်းြနွရ်သာ အညွှနာ်းက နာ်းက ို 

ရထာက်ပံ့်န ိုငမ်ခငာ်းြရှ သမြင့် ် ြမြစန် ိုငခ်ဲ့်ပါ။ ထ ို အညွှနာ်းက နာ်းြ ာားြာှ အပြဲအာားမြင့် ် မြစဝ်ှြ်ားရေသခွဲြ ာားအတွငာ်း သ ားသန ့််

တညရ်နောအလ ိုက် ရထမွပာားြှု မြင့်ြ်ာားရသာရ ကာင့် ်မြစသ်ည။် 

မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲတစခ်ိုခ ငာ်းစ အတွက် အစ ိုားေ လက်နက်က ိုငတ်ပ်ြွဲ ွေ့ြ ာားနငှ့် ်အစ ိုားေြဟိုတ်ရသာ လက်နက်က ိုင ်တပ်ြွဲ ွေ့ြ ာား

အ ကာားပဋ ပကခက ိုလညာ်း အကဲမြတ်တွက်ခ က်ခဲ့်ပပ ား စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေားအတွက် ကက ားြာားရသာ အတာား

အဆ ား သ ို ့်ြဟိုတ် ြရက ာ်လွှာားန ိုငရ်လာက်ရအာငက်က ားြာားသည့််အတာားအဆ ား က ရောက်ရစန ိုငြ်ည့် ် ပဋ ပကခ မြစပ်ွာား

န ိုငရ်မခအနတောယ်ြ ာားက ို ရြာ်ထိုတ်ထာားသည။်စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုရ ကာင့် ် ပ ိုြ ိုဆ ိုားဝါားသွာား ရစန ိုင် သည့်် 

ပဋ ပကခြ ာားက ိုလညာ်း ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ထာားသည။် အကဲမြတ်တွက်ခ က်ြှုသည ် လက်နက်က ိုင ် တပ်ြွဲ ွေ့ြ ာားတညရ်ှ ြှု ၊ 

သြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းအေ လူြ ာားအစိုအမပံြုလ ိုက်ရနေပ်စနွ် ့်ခွာြှု ၊ ြ ကာရသားြ ကာလအတွငာ်း ပဋ ပကခမြစပ်ာွားြှု နငှ့် ် တ ိုက်ပွဲ

ရ ကာင့် ် ရသဆံိုားသည့် ် ခန ့်ြ်နှာ်းလူဦားရေ တ ို ့်က ို ထည့်သ်ွငာ်းစဉားစာားပပ ား လက်ရှ  နငှ့် ် သြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းအေ လက်နက်က ိုင်

ပဋ ပကခတ ို ့်က ို အရမခခံထာားသည။် ၎ငာ်းသည် အဆ ိုမပြုထာားသည့် ် စ ြံက နာ်းြ ာား အတွက် စ စစရ်ေွားခ ယ်မခငာ်းဆ ိုငေ်ာ 

အပ ိုထပ်ရဆာငာ်းအဆင့််တစခ်ိုက ို ရထာက်ပံ့်ရပားပပ ား အရကာငအ်ထညရ်ြာ် တညရ်ဆာက်သူြ ာားအရနမြင့် ်စ ြံက နာ်းအာား

ရရှ ွေ့ဆက်သင့်သ်လာားဆ ိုသညက် ို ဆံိုားမြတ်ေန ်စ ြံက နာ်းမြစရ်မြာက်န ိုငစ်ြ်ွား ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာြှု အရစာပ ိုငာ်းအဆင့်က်တညာ်းက 

အသံိုားခ န ိုငြ်ညမ်ြစသ်ည။် ပဋ ပကခဆ ိုငေ်ာ ဆံိုားရှု ံားြှုမြစ်န ိုငရ်မခ အနတောယ်သည ် အခ  နန်ငှ့်အ်ြျှရမပာငာ်းလဲရနပပ ား 

ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခအဆင့်သ်ည ် မြစ်ဝှြ်ားရေသခွဲအလ ိုက် ရထမွပာားန ိုငသ်မြင့် ် ပဋ ပကခမြစ်ပာွားလွယ်ရသာ ဧေ ယာြ ာားအတွငာ်း 

စ ြံက နာ်းစ ြံခ က် ရေားဆွမဲခငာ်းသည ်တ ိုက်ရ ိုက်ထ ခ ိုက်ခံစာားေသည့် ်မပညသ်ူြ ာား ၊ သြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းအေ ရနေပ်စွန ့်ခ်ွာ ထကွ်

ရမပားေသူြ ာား ၊ တ ိုငာ်းေငာ်းသာားလက်နက်က ိုင ်အြွဲ ွေ့အစညာ်းြ ာား နငှ့် ်တ ိုငာ်းေငာ်းသာားန ိုငင်ရံေားပါတ ြ ာား နငှ့် ်က ယ်မပန ့်ရ်သာ 

ဆက်စပ်ပတ်သက် ပါဝငသ်င့်ပ်ါဝငထ် ိုက်သူြ ာား နငှ့် ် ထ ရတွွေ့ ရဆွားရနာွးြှု ရပါငာ်းစညာ်းပါဝငသ်ည့် ် ပဋ ပကခထ ရှလွယ်ြှု

ဆ ိုငေ်ာ ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာြှု ပါဝငသ်င့်သ်ည။် 

ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ အရ ကာငာ်းေငာ်းတစခ်ိုစ အတွက် အဆင့်သ်တ်ြတှ်ခ က်ြ ာား ရပားထာားပပ ား ရအာက်ပါ မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲ 

“ဇိုန”်သံိုားခို၏ ဇိုနတ်စခ်ိုအမြစ ်ပ ိုငာ်းမခာားသတ်ြတှ်ေန ်စိုစိုရပါငာ်းေလေတ်ွက်ခ က်ပပ ား အခ  ြုားက ည  ယူပါသည။် - 



 

တ    ု်းပမင  ဇု  - မြစဝ်ှြ်ားမြစစ်ဉြ ာားအတွက် အရေားကက ားရသာ ကူည မြည့်ဆ်ညာ်းရပားြှုြ ာား ရထာက်ပံ့် 

ရပားထာားသည် (မြင့်ြ်ာားရသာရေစ ားဆငာ်းြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ကက ားြာားနှုနာ်းအနညအ်နစ ် သယ်ရဆာငြ်ှု) သ ို ့်ြဟိုတ် 

အနညာ်းဆံိုား ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ အရ ကာငာ်းေငာ်း နစှခ်ိုအတွက် တစြ်ထူာူးသည့် ် သဘာဝတနြ် ိုားြ ာားရှ သည။် 

သ ို ့်ြဟိုတ် အထက်ပါ အဂသ ါေပ်နစှြ်  ြုားစလံိုားရှ သည။် 

တ   ု  ်းအလယ အလတ ရှ ဇု   -  သ သာကက ားြာားသည့် ်ဧေ ယာအရပေါ်တွင ်နစှခ်ိုအထ ရှ သည့် ်ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ 

အရ ကာငာ်းေငာ်းြ ာားအတွက် ထ နာ်းသ ြ်ားရစာင့်ရ်ရှာက်ေန ် တနြ် ိုားမြင့််ြာားသည့်် သွငမ်ပငလ်ကခဏာြ ာား ြရှ ပါ။ 

သ ို ့်ရသာ် အရ ကာငာ်းေငာ်းတစခ်ိုအတွက် သ သာကက ားြာားရသာ တနြ် ိုားရှ န ိုငသ်ည။် သ ို ့်ြဟိုတ် ထ ိုကဲ့်သ ို ့်ရသာ 

တနြ် ိုားရှ သည့် ်ရသားငယ်ရသာ ဧေ ယာ ရှ န ိုငသ်ည။် 

တ    ု်း  မ  ဇု   - သ သာကက ားြာားသည့် ်ဧေ ယာအရပေါ်တွင ်ြည်သည့်ဇ် ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာအရ ကာငာ်းေငာ်းအတွက်ြှ 

ထ နာ်းသ ြ်ားရစာင့်ရ်ရှာက်ေန ် တနြ် ိုားမြင့််ြာားသည့်် သွငမ်ပငလ်ကခဏာြ ာား ြရှ ပါ။ သ ို ့်ရသာ် တနြ် ိုားမြင့်ြ်ာားသည့်် 

ရသားငယ်ရသာဧေ ယာရှ န ိုငသ်ည်။

မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲ တစဆ်ယ်ခိုက ို တနြ် ိုားမြင့်ဇ်ိုနအ်မြစ ် ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပပ ားမြစက်ာ မြနြ်ာန ိုငင်၏ံဧေ ယာ ၂၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း 

က ိုလွှြ်ားမခံြုထာားပပ ား ဤရေရဝရေလဲဧေ ယာြ ာားအတွငာ်း ြရှ ြမြစ ် အရေားပါရသာ ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ မြစစ်ဉြ ာား နငှ့် ်

တနြ် ိုားြ ာားက ို   နဂ ိုအတ ိုငာ်း ထ နာ်းသ ြ်ားထာားန ိုငရ်ေားအတွက် ကာကွယ်ရစာင့်ရ်ရှာက်ထာားေန ် အ ကံမပြုထာားပါသည။် 

ဤမြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲြ ာားအတွငာ်း  ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို စိုရပါငာ်းသက်ရောက်ြှုအေ 

မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲတနြ် ိုားြ ာား လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင့်န် ြ့််က ြှု ြမြစရ်စဘ ဲပတ်ဝနာ်းက င ် နငှ့် ်လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခ 

အနတောယ်န ြ့််သည့် ်အရသားစာားစရကားစ ြံက နာ်းြ ာားမြင့်သ်ာ ကန ့်သ်တ်ထာားေန ်အ ကံမပြုထာားသည။် တနြ် ိုားမြင့် ် မြစ်ဝြ်ှား 

ရေသခွဲဇိုနြ် ာားအတွငာ်းြ ှ ငါားခိုသည ် ဧောဝတ မြစဝ်ှြ်ား၏ မြစြ် ာားရခ ာငာ်းြ ာားတွင ် တဆက်တစပ်တညာ်း တညရ်ှ ပပ ား 

စိုစိုရပါငာ်း ဧေ ယာ ၇၈ ၉၀၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာက ို လွှြ်ားမခံြုထာားသည။် (မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း မြစ်ဝြ်ှား၏၂၁ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) ဤ 

ဧေ ယာအတွငာ်း အရေားကက ားသည့်တ်နြ် ိုားြ ာားတွင ် စိုစိုရပါငာ်းမြစဝ်ှြ်ားရေထိုတ်လွှတ်ြှု၏  ၄၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်းဝနာ်းက င ် နငှ့် ်

ထိုထည်ပြာဏကက ားြာားရသာ နှုနာ်းအနညအ်နစ ် သယ်ရဆာငပ် ို ့်ခ ရပားြှုတ ို ့်က ို ထည့်ဝ်ငမ်ြည့်ဆ်ညာ်းရပားမခငာ်း ပါဝငသ်ည။် 

ဤ ဧေ ယာအတွငာ်းတွင ် တနြ် ိုားမြင့်ြ်ာားသည့် ် ရေရနသက်ရှ ြ ာားြှ တငာ်းရနထ ိုငက် က်စာားောဘံို နငှ့် ် ခါကာဘ ိုောဇ  

အြ  ြုားသာားဥယ ာဉ အတွငာ်း ထငရ်ှာားသည့်က်ိုနာ်းရနရဂဟစနစ်ြ ာား ၊ ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာန ် ရဘားြဲ့်ရတာ ရလားခို ၊ 

အခ က်အခ ာက သည့် ် ဇ ဝြ  ြုားစံိုြ  ြုားကွဲဧေ ယာ နငှ့် ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ပကတ အတ ိုငာ်း ြထ ြခ ိုက် ရှ ရနရသားသည့်် 

က နရ်ှ သြျှ ရတာအိုပ် ( ၈၀ောခ ိုငန်ှုနာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက်ပ ိုြ ာားသည့် ် ဧေ ယာ) အာားလံိုား၏၃၅ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်းလညာ်း ပါဝငသ်ည။် အမခာား တနြ် ိုားမြင့် ်မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲဇိုန ်နစှခ်ိုသည် တနသသာေ မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်းတွင ်တညရ်ှ ကာ 

က နတ်စခ်ိုစ သည ်သလံွင၊် ြဲရခါင ်နငှ့် ်ေခ ိုငမ်ြစ်ဝြ်ှားြ ာားအတွငာ်း အသ ားသ ား တညရ်ှ သည။် 

တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ရှ  မြစဝ်ှြ်ားရေသခွဲ ၂၁ ခို နငှ့် ် တနြ် ိုားန ြ့်် မြစဝ်ှြ်ားရေသခွဲ ၂၇ ခိုတ ို ့်က ို သင့်ရ်တာ်ရသာ ရေအာား 

လျှပ်စစြ်ွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် အလာားအလာရှ သည့် ် ဇိုနြ် ာားအမြစ ် ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပပ ားမြစက်ာ 

မြနြ်ာန ိုငင်ဧံေ ယာ၏ ၃၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း နငှ့် ်၃၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း အသ ားသ ားက ို လွှြ်ားမခံြုလ က်ရှ သည။် ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား သတ်ြတှ်မခငာ်း 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုကနဦားအဆင့်ြ် ာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေား အရကာငအ်ထည်ရြာ်ေန ် အလာား

အလာရှ ရသာရနောြ ာားအမြစ် အစ ိုားေက ဤမြစ်ဝှြ်ားရေသခွဲြ ာားက ို ထည့်သ်ွငာ်းစဉားစာားေန ် အ ကံမပြုထာားသည။်

အခ  န ်ကာလာသည်နငှ့်အ်ြျှ သဘာဝသယံဇာတ နငှ့် ် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာလကခဏာေပ်ြ ာားအရ ကာငာ်း သတငာ်းအခ က်



 

အလက်အသစ်ြ ာား ေရှ လာပပ ား မြစဝ်ှြ်ားပံိုစံငယ်တညရ်ဆာက်မခငာ်းသညလ်ညာ်း ပ ို၍အနိုစ တ် ရကာငာ်းြွနလ်ာကာ 

စ ြံက နာ်းြ ာားက ို ပ ို၍အတညမ်ပြုရပားလာန ိုငြ်ညမ်ြစသ်ည။် ထ ိုအခါ အစ ိုားေသည ် ဤမြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲအိုပ်စို အတွငာ်း 

ရေရဝရေလဲဧေ ယာြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေား နငှ့် ် အြွဲ ွေ့အစညာ်းတစခ်ိုလံိုား၏ က နာ်းြာသနစ်ြ်ွားြှု ၊ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုြ ာား နငှ့် ်

အမခာားအရေားကက ားရသာတနြ် ိုားြ ာား နဂ ိုအတ ိုငာ်း ထ နာ်းသ ြ်ားထာားန ိုငရ်ေားအတွက် ရေရဝရေလဲဧေ ယာအခ  ြုွေ့က ို သ ားသန ့်် ြယ်

ထာားြှုတ ို ့်အ ကာား ဟနခ် က်ည ြှုက ို ေရှ န ိုငရ်စေန ်သယံဇာတ အသံိုားခ ြှုဆ ိုငေ်ာ အရလျှာ့်အတငာ်း ခ  နည်  ယူြှုက ို စဉားစာား

သင့်ရ် ကာငာ်း အ ကံမပြုထာားပါသည။် 

မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲြ ာားစာွအနှံ ့် ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏ ြတ ြ်ားြယ ြ်ားရှ ရသာ စ ြံက နာ်းြ ာားစာွက ို မြန် ့်ကကဲပပ ား အရကာငအ်ထည ်

ရြာ်ြည့််အစာား မြစ်ဝှြ်ားရေသခွဲ တစခ်ိုအတွငာ်းတွငသ်ာ စ ြံက နာ်းြ ာား အထက်ရအာက် ဆင့်က်ဲခ ထာားပပ ား တစိုတစညာ်း

တညာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်သည့် ် နညာ်းလြ်ားက ို ရပါငာ်းစည်ားရဆာငေွ်က်ေန ် ရေရှညတ်ည်တံ့်ရသာ ရေအာားလျှပ်စစ်

ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုနညာ်းလြ်ားက အ ကံမပြုထာားပါသည။် မြစဝ်ှြ်ားရေသခွဲ သ ို ့်ြဟိုတ် ရေရဝရေလဲ

ဧေ ယာတစခ်ိုအတွငာ်း စ ြံက နာ်းြ ာားစွာအရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းက မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲြ ာားစာွအတွငာ်း စ ြံက နာ်းြ ာား မြန ့်က်ကဲ

ထာားရှ မခငာ်းထက် ပ ိုြ ိုသာလွနသ်ည့်အ်က  ြုားရက ားဇူားြာှ ထိုတ်လိုပ်သည့််စြ်ွားအငယ်ူနစတ်စခ်ိုအတွက် အလံိုားစံို ရသာ 

ထ ခ ိုက်ြှုပြာဏန ြ့််က မခငာ်း ၊ သ ိုရလှာငထ်ာားသည့်ရ်ေထိုသည ် လျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်သည့််စက်ရံိုြ ာားစာွက ို မြတ်သနာ်း

သွာားသမြင့် ် ထ နာ်းည  ခံေသည့်ရ်ေထိုပြာဏ တစယ်ူနစအ်တွက် လျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ြှု ပ ိုြ ိုမြင့်ြ်ာားလာမခငာ်း စသည့်် 

အခ က်ြ ာား ပါဝငန် ိုငသ်ည။် ဤ နညာ်းလြ်ားသည ် ြထ ြခ ိုက် ရှ ရနရသားသည့် ် မြစ်ြ ာားက ို နဂ ိုအတ ိုငာ်း ထ နာ်းသ ြ်ား 

ထာားခွင့်မ်ပြုပပ ား တစခ်  နတ်ညာ်းတွင ် မြစ်ဝြ်ှားတစခ်ိုထဲြရှန၍ အလာားတူပြာဏရှ ရသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ပ ိုကက ားရသာ ရေအာား

လျှပ်စစက် ို ထိုတ်လိုပ်ရပားန ိုငပ်ါသည။်တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့် ်တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုန ် မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲြ ာားအတွငာ်း ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုနညာ်းလြ်ားသည ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း  ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေားက ထ နာ်းည  ြှု မပြုလိုပ်ြည့်် 

ရေရဝရေလဲဧေ ယာ စိုစိုရပါငာ်းက ို ၁၄.၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ြ ှ ၂၃.၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းအထ  မြင့်တ်က်လာရစြညမ်ြစပ်ပ ား မပြုလိုပ်ရနက  

လိုပ်ငနာ်းပံိုစအံတ ိုငာ်း ရဆာငေွ်က်လျှင ် ထ နာ်းည  ခံေြည့်ပ်ြာဏ (ထ ိုပံိုစအံတ ိုငာ်း ရဆာငေွ်က်ြည့် ် စ ြံက နာ်း ြ ာားအာားလံိုား 

တပ်ဆငတ်ညရ်ဆာက်ြညဟ်ို ယူဆထာားပါက) မြစသ်ည့် ်၄၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းထက် ြ ာားစာွ ရလ ာ့်နညာ်းပါသည။် 

ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရသာ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ြရူဘာငန်ငှ့်အ်ည  အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့် ် အနာဂတ်

ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေားကဏ္ဍ၏ စိုစိုရပါငာ်း ထိုတ်လိုပ်ြှုစြ်ွားေညက် ို တ က စာွခန ့်ြ်နှာ်း၍ ြမြစန် ိုငပ်ါ။  သဇာလွှြ်ား ြ ိုား 

သက်ရောက်ြှုရှ န ိုငသ်ည့် ် အြ  ြုားြ  ြုားရသာ သဘာဝသယံဇာတ ၊ လူြှုရေား နငှ့် ် ရ ားကွက် က နာ်းရှငြ် ာားရ ကာင့် ် ထ ိုသ ို ့် 

တ က စာွခန ့်ြ်ှနာ်းေန ်ခက်ခဲေမခငာ်းမြစသ်ည။် သ ို ့်ရသာ် ခန ့်ြ်နှာ်းရမခ စရကားအတ ိုငာ်းအတာြာှ စက်ဆပ်ဆငအ်ငအ်ာား ၁၃ ၀၀၀ 

ြ ဂါဝပ် ဝနာ်းက င ်သ ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက်ပ ိုြညဟ်ို ခန ့်ြ်နှာ်းထာားသည။် ဤခန ့်ြ်ှနာ်းခ က်သည ်ရှ ေငာ်းစွ ဲ စ ြံက နာ်းြ ာား ( ၃ ၃၀၀ 

ြ ဂါဝပ်) အမပင ်တညရ်ဆာက်ဆ ဲစ ြံက နာ်းြ ာားြ ှထိုတ်လိုပ်ြှုအသစြ် ာား ( ၁ ၆၀၀ ြ ဂါဝပ်) ၊ တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုန ်

နငှ့် ်တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုနြ် ာား အတွငာ်း လက်ရှ အဆ ိုမပြုထာားရသာ စ ြံက နာ်းြ ာား ( ၇ ၃၀၀ ြ ဂါဝပ်) တနြ် ိုားမြင့်မ်ြစဝ်ှြ်ားရေသခွဲဇိုန်

ြ ာားအတွငာ်း ထ ခ ိုက်ြှုနညာ်းရသာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းအခ  ြုွေ့ ြ ှ ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏအခ  ြုွေ့အရပေါ် အရမခခံတွက်

ခ က်ထာားသည။် ရှ ေငာ်းစွလဲျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ရေားစက်ရံိုြ ာား မပငဆ်ငြ်ွြ်ားြံမခငာ်း နငှ့် ် ရေသွငာ်းစ ိုက်ပ  ြုားရေား 

စ ြံက နာ်းြ ာားတွင ်တာဘ ိုငြ် ာားတပ်ဆငမ်ခငာ်း ၊ တပ်ဆငအ်ငအ်ာား ၁၀ ြ ဂါဝပ်ထက် နညာ်းသည့် ်ရေအာားလျှပ်စစ ်စ ြံက နာ်း

အငယ်စာားြ ာား ထည့်တ်ွက်မခငာ်းပင ်ြမပြုေရသားရပ။ သ ို ့်ရသာ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်န ိုငေ်န ်အလာားအလာရှ သည့် ်ဦားစာား

ရပား မြစဝ်ှြ်ားရေသခွဲြ ာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ြှုအတွက် စံိုစြ်ားရလ့်လာြှု ရရှ ွေ့ဆက်ရဆာငေွ်က်သည့်် အခါ 

အပ ိုထပ်ရဆာငာ်း စိုစိုရပါငာ်း ထိုတ်လိုပ်ြှုစြ်ွားေည ်ရပေါ်ထကွ်လာန ိုငပ်ါသည။် 



 

မြစ်ဝြ်ှားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာားမခငာ်းအစ အြံြ ာားသည ် ရေအာားလျှပ်စစဆ် ိုငေ်ာ ရေတာရဘ့်စ ် ၊ မြစဝ်ှြ်ားရေသခွဲ အကဲမြတ် 

တွက်ခ က်မခငာ်းနငှ့် ် ရအာက်ပါတ ို ့်ပါဝငသ်ည့် ်သံိုားနစှ်ြရူဘာငအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေား စ ြံခ က်တစခ်ိုတ ို ့်၏ အရထာက်

အပံ့်ရပားြှုနငှ့် ်အတူ စ ြံက နာ်းတညရ်နောရေွားခ ယ်မခငာ်းအတွက် ကနဦား စ ြံခ က်ရေားဆွမဲခငာ်း က ေ ယာ နညာ်းလြ်ားတစခ်ိုက ို 

ရထာက်ပံ့်ရပားပါသည၊်

မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေ (လျှပ်စစ ်နငှ့် ်စြ်ွားအငဝ်နက်က ားဌာန နငှ့် ်သယံဇာတ နငှ့် ်သဘာဝပတ်ဝနာ်းက င ်ထ နာ်းသ ြ်ားရေား 

ဝနက်က ားဌာန) နငှ့် ်ပာူးတွဲစ ြံခ က်ရေားဆွရဲေား ရကာ်ြတ တစခ်ို ထူရထာငမ်ခငာ်း

အြ  ြုားသာား ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရသာ ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေား ြဝူါေ တစခ်ိုရြာ်ထိုတ်မခငာ်း

မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေ၏ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် မြစ်ဝြ်ှားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာားသတ်ြတှ်မခငာ်း လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်း 

တစခ်ို ရြာ်ထိုတ်မခငာ်း

ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရသာ စ ြံက နာ်း ေ ဇ ိုငာ်း စခံ  နစ်ံညွှနာ်းြ ာား အ ကံဉာဏရ်ပားမခငာ်း

ပတ်ဝနာ်းက င ် နငှ့် ် လူြှုရေား ထ ခ ိုက်ြှုဆနာ်းစစမ်ခငာ်း နငှ့် ် စ ြံခန ့်ခ်ွဲရေားအစ အစဉရေားဆွမဲခငာ်း တ ို ့် တ ိုားတက်

ရကာငာ်းြွနလ်ာရစေန ်အ ကံဉာဏရ်ပားမခငာ်း

အရမခခံအခ က်အလက် စိုရဆာငာ်းရကာက်ယူမခငာ်း နငှ့် ်သိုရတသနရဆာငေွ်က်မခငာ်း

ပထြြ ူစ ြံခ က် အရနမြင့် ်ြရူဘာငက် ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုစတငပ်ပ ားရနာင ်သံိုားနစှ်အ ကာတွင ်မပနလ်ညသ်ံိုားသပ်ေန ်

နငှ့် ်ပ ို၍ အရသားစ တ်က သည့် ်သတငာ်းအခ က်အလက် နငှ့် ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ောြ ှကံြုရတွွေ့ေသည့်ရ်တွွေ့ ရှ ခ က်ြ ာား နငှ့် ်

ေလေြ် ာားအရပေါ် အရမခခံပပ ား လ ိုအပ်သလ ို မပနလ်ညမ်ပငဆ်ငေ်န ်အ ကံမပြုထာားသည။်

၅။ အကျ ျု်းရလေ မျော်း

သည ် အရေားကက ားသည့် ် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာမြစစ်ဉြ ာား နငှ့် ် တနြ် ိုားြ ာား ၊ ြတူကွဲမပာားသည့် ် ဆက်စပ်ပတ်သက် 

ပါဝငသ်င့်ပ်ါဝငထ် ိုက်သူြ ာား၏ အမြငအ်ြ  ြုားြ  ြုား နငှ့် ် ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေားြ ှထြ်ားရဆာငရ်ပားန ိုငသ်ည့် ် န ိုငင်၏ံ 

လျှပ်စစ်စြ်ွားအာားလ ိုအပ်ခ က် တ ို ့်အရပေါ် အရမခခံပပ ား မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ဘက်စံိုရေရှညတ်ည်တံ့်ရသာ ရေအာားလျှပ်စစ ်

ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် ဟနခ် က်ည သည့် ် လြ်ားရ ကာငာ်းတစခ်ို ရထာက်ပံ့်ရပားေန ် ကက ြုားပြ်ား ထာားပါ

သည။် ၎ငာ်းက ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေားအတွက် ဘက်စံိုရေရှညတ်ညတ်ံ့်န ိုငြ်ှု နငှ့် ်ရေရှည်ဦားတညခ် က် အရ ကာငာ်း 

ပါဝငသ်င့်ပ်ါဝငထ် ိုက်သူြ ာားအ ကာား အရေားကက ားသည့်ရ်မပာဆ ိုရဆွားရနာွးြှုြ ာားက ို အာားရပားမြ င့်တ်ငပ်ပ ား မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း 

ရေအာားလျှပ်စစြ်ွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု နငှ့် ် ယငာ်းနငှ့်ဆ်က်န ွှယ်ော သဘာဝယံဇာတ တနြ် ိုားြ ာားအရ ကာငာ်း 

မြစ်ဝြ်ှားတစခ်ိုလံိုား မခံြုငံို ကည့်ရ်ှုရသာအမြငက် ို ပထြဆံိုားအမြစ ်ရထာက်ပံ့်ရပားပါသည။် 

ဘက်စံိုရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရသာြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားြရူဘာငသ်ည ် ရေအာားလျှပ်စစြ်ွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု နှင့် ် သဘာဝ 

သယံဇာတ ကာကွယ်ထ နာ်းသ ြ်ားမခငာ်းအ ကာား စ ြံခ က်ရေားဆွမဲခငာ်းဆ ိုငေ်ာ အဆက်အသွယ်နညာ်းလြ်ားအမြစ ် ရထာက်ပံ့် 

ရပားပပ ား မြစဝ်ှြ်ားတစ်ခိုလံိုားလွှြ်ားမခံြုစဉားစာားရသာ စ ြံခ က်ရေားဆွမဲခငာ်းနညာ်းလြ်ားမြင့် ် ထ ို ေညေွ်ယ်ခ က်နစှခ်ိုစလံိုားအာား 

ေရှ ရစန ိုငြ်ညမ်ြစသ်ည။်ကနဦားစ ြံခ က်ရေားဆွမဲခငာ်း၏ အာရံိုစ ိုက်ြှုက ို စ ြံက နာ်းတစခ်ိုခ ငာ်းစ  တွက်ခ က်စဉားစာားမခငာ်းြှ 

ရဝားောသ ို ့်ရရှာငခ်ွာပပ ား မြစဝ်ှြ်ား၏ရေရှညက် နာ်းြာသနစ်ွြ်ားြှုနငှ့် ် မြစအ်ြွဲ ွေ့အစညာ်းအရပေါ်အြှ မပြုရနရသာ ရဂဟစနစ် 



 

ဝနရ်ဆာငြ်ှုြ ာား မပြုမပငထ် နာ်းသ ြ်ားမခငာ်းသ ို ့် ဦားတညရ်ရွှွေ့ရမပာငာ်းမခငာ်းအာားမြင့် ်သဘာဝသယံဇာတနငှ့် ် မြစ်အြွဲွေ့ အစညာ်းက ို 

အြှ မပြုရနရသာ လူြှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြ ာားအရပေါ် ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေားြ ှ က ရောက်ရစြည့် ် ပတ်ဝနာ်းက င ် နငှ့် ်

လူြှုရေား ရဘားအနတောယ်ြ ာားအာား ကက ားြာားစာွရလျှာ့်ခ ရပားန ိုငြ်ညမ်ြစသ်ည။် ဤြရူဘာငက် လက်ရှ  စ ြံခ က် ရေားဆွမဲခငာ်း

ဆ ိုငေ်ာ အကန ့်အ်သတ်က ို အသ အြတှ်မပြုေငာ်း တပပ ြုငတ်ညာ်းတွင ်  မပြုလိုပ်ရနက လိုပ်ငနာ်းပံိုစ ံအတ ိုငာ်းအရကာငအ်ထည်

ရြာ်ြှုြ ာားရပေါ်ရပါက်လာမခငာ်းရ ကာင့်မ်ြစ်ဝြ်ှားရေစ ားဆငာ်းြှုအရပေါ် ကက ားြာားသည့် ်ထ နာ်းရက ာငာ်း မပြုမပငခ်ံေြှု နငှ့် ်အဆင့်န် ြ့််

က ြှုြ ာားမြစရ်ပေါ်ြလာခင ် ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေားကဏ္ဍက ို ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရသာ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထည်

ရြာ်ြှုဆ သ ို ့် ဦားတညရ်စပါသည။်

ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေားကဏ္ဍ စ ြံခ က်ရေားဆွမဲခငာ်းအတွက် ဤြရူဘာငက် ိုအသံိုားခ မခငာ်းသည ်ရအာက်ပါ အက  ြုား

ေလေြ် ာား ေရှ လာရစြညဟ်ို ရြျှာ်ြနှာ်းေပါသည။်

ပငြ်မြစရ် ကာငာ်းဆက်သွယ်န ိုငစ်ြ်ွား နငှ့် ် အရေားကက ားသည့် ် မြစ်ဝြ်ှားရေသခွဲ ပတ်ဝနာ်းက င ် နငှ့် ် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ 

တနြ် ိုားြ ာား ဆံိုားရှု ံားြှုရ ကာင့် ် သဘာဝသယံဇာတြ ာား ကက ားြာားစာွအဆင့်န် ြ့််က မခငာ်းက ိုရရှာငရ်ှာားမခငာ်းအာားမြင့် ်

ရနာငလ်ာြည့် ် နစှရ်ပါငာ်း ၁၀၀ နငှ့် ်ထ ို ့်ထက်ပ ိုလွနရ်သာ ကာလအတွက် မြစ်ဝှြ်ားြ ာား၏ က နာ်းြာသနစ်ွြ်ားြှုက ို 

နဂ ိုအတ ိုငာ်း ထ နာ်းသ ြ်ားရပားမခငာ်း

မြစက် ို အရမခခံရသာ ြရှ ြမြစ ်ရဂဟစနစ ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုြ ာားက ို ြပ က်ယွငာ်းေရအာင ်ထ နာ်းသ ြ်ားရပားမခငာ်း

စ ြံက နာ်းြ ာားအတွက် သင့်ရ်တာ်ရသာ တညရ်နောရေွားခ ယ်မခငာ်း နငှ့် ်ေ ဇ ိုငာ်းပံိုစတံ ို ့်နငှ့်ပ်တ်သက်ပပ ား ဆံိုားမြတ်ခ က် 

ခ ြတှ်သူြ ာား နငှ့် ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်သူြ ာားက ို ရှငာ်းလငာ်းရသာ လြ်ားညွှနခ် က်ရထာက်ပံ့်ရပားမခငာ်း

ဆက်စပ်ပတ်သက် ပါဝငသ်င့်ပ်ါဝငထ် ိုက်သူြ ာားနငှ့် ် အဓ ပပါယ်မပည့််ဝသည့် ် ထ ရတွွေ့ဆက်ဆရံဆွားရနာွးြှုြ ာားက ို 

ကြကထမပြု စ စဉရဆာငေွ်က်ရပားပပ ား စ ြံက နာ်းေ ဇ ိုငာ်းနငှ့် ်ရကာငာ်းစာွ စ ြံရေားဆွဲထာားရသာ စ ြံက နာ်းအာား အက  ြုား

စ ားပာွားဆက်စပ်ပတ်သက်သူြ ာား၏ လက်သင့်ခ်ံြှုက ို တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စမခငာ်း

မြစ်ဝြ်ှားတစခ်ိုလံိုားအရပေါ်သက်ရောက်ရသာ စိုရပါငာ်းထပ်ဆင့်ထ် ခ ိုက်ြှုြ ာား ရရှာငရ်ှာားမခငာ်း နငှ့် ် ရလျှာ့်ခ မခငာ်း 

အာားမြင့် ်အမပညမ်ပညဆ် ိုငေ်ာဘဏ္ဍာရေားရထာက်ပံ့်ေရှ ြှု နညာ်းလြ်ားက ို တ ိုားတက်ရကာငာ်းြနွရ်စမခငာ်း

အ ြ်ရထာငစ်ိုြ ာား ၊စ ားပာွားရေားလိုပ်ငနာ်းြ ာား နငှ့် ်ကိုနထ်ိုတ်စက်ြှုလိုပ်ငနာ်းြ ာားက ို ရပားသွငာ်းေန ် ရ ားသက်သာပပ ား 

ယံို ကညအ်ာားထာားေရသာမပနလ်ညမ်ပည့်ပ်ြ ြုားပြဲလျှပ်စစ်စြ်ွအာားထိုတ်လိုပ်ြှုက ိုြနတ် ားရထာက်ပံ့်ရပားြှုြတှစဆ်င့််

ရေသနတေ နငှ့် ်န ိုငင်ရံတာ်အဆင့် ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ြှုက ို အာားရပားမြ င့်တ်ငရ်ပားမခငာ်း
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