စိန္ေခၚေနသည့္ အနာဂတ္မ်ား ၊သို႔မဟုတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းလာသည္ႏွင့္ အမွ်ကြယ္ေပ်ာက္သြားေတာ့မည့္ လူမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားအတ
သတင္းရင္းျမစ္ >
ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၉ နာရီ ၅၁ မိနစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႂကြယ္၀ေထြျပားလွသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေၾကာင္းျပပြဲတစ္ခုေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားအၾကား အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားထားရွိစရာ
ျဖစ္လာရသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း လက္ေတြ႕ျဖစ္ေနသည့္ အမွန္တရားကတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး
အုပ္စုငယ္မ်ားႏွင့္ယင္းတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနၾကရသည့္ အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ လူမ်ဳိးစုမ်ား (The Vanishing Tribes of Burma) ဟူသည့္ျပပြဲကို
ယခုအခါ အင္းလ်ားလိပ္ဟိုတယ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိက်င္းပေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္
ရန္ကုန္ရွိ အမ်ဳိးသားျပတိုက္၌ အၿမဲတမ္းျပသထားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုဓာတ္ပံုျပပြဲတြင္ ရစ္ခ်တ္ ေကဒိုင္ရန္
(Richard K. Diran) ဆိုသူရိုက္ကူးထားသည့္ ပံုေပါင္း ၇၀ ကို ျပသထားသည္။ သူသည္ဤ ဓါတ္ပံုမ်ားကို
မတူကြဲျပားသည့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စု ၄၀ တို႔အၾကား ၁၇ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာအခ်ိန္ယူ၍
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားဆိုလွ်င္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ မထိမေတြ႕ခဲ့
သလိုေနခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ပင္ ရွိေတာ့မည္
ျဖစ္သည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ စာအုပ္ျဖစ္သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္လူမ်ဳိးစုမ်ား” (The Vanishing
Tribes of Burma) ကို လန္ဒန္ရွိ ကုလသမဂၢ႐ံုးတြင္စတင္၍ လူသိရွင္ၾကားျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ၎စာအုပ္ကို
အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔တြင္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဤစာအုပ္ကို လူ အမ်ားကတန္ဖိုးထားၾကသည္။
အတိတ္ ကာလ ဆာေဂ်ာ့စေကာ့ (Sir George Scott) ၏ မွတ္တမ္းတြဲ မ်ား ၁၉၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ခ်ိန္မွ
စ၍ၾကည့္လွ်င္ ယင္းကုသမဂၢ႐ံုးတြင္ ျဖန္႔ခိ်ခဲ့ေသာစာအုပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ ငံရွိတိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ
အျပည့္စံု အကုန္အလံု ဆံုးေသာေလ့လာမႈဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။
ဒိုင္ရန္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ပတၱျမားႏွင့္ျမရွာေဖြရန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏
အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။
“တကယ့္ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ေနတဲ့ဌာေန တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြ၊ ေျပာက္က်ား ေျပာက္က်ား
တည္ရွိေနတာကို သတိျပဳမိလာတယ္” ဟု ေက်ာက္ေဗဒပညာရွင္က အင္းယားလိပ္ဟိုတယ္ျပပြဲအဖြင့္တြင္
ေျပာဆိုခဲ့သည္။
“ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၃၃ ႏွစ္ကလာေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဘယ္လို
အခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္ေနတယ္ဆိုတာ လံုး၀မသိရွိခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြကို
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တယ္။ ခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒါေတြအားလံုးေပ်ာက္သုဥ္းလုနီးပါး ေျပာင္းလဲကုန္ၾကပါၿပီ” ဟု သူက
မဇၥ်ိမဘိဇနက္ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာသည္။
႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားေပ်ာက္ကြယ္ေစရသည့္အခ်က္မ်ားမွာမ်ားစြာရွိသည္ဟု ဒိုင္ရန္က ရွင္းျပ
သည္။
သူက နာဂေဒသသို႔ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္အစိုးရက စတင္ဖြင့္ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သြားျဖစ္ခဲ့သည့္ ခရီးကို
ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပသည္။
“တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြက လံွေတြကိုင္လို႔ေအာ္ၿပီး ေတာင္ေတြေပၚက ေျပးဆင္းလာၾကတယ္။ သူတို႔က
ႏြားၿမီး၊
ေမ်ာက္ေရခြံ၊ လူ႔ဆံပင္၊ ႏြားေနာက္ခ်ဳိေတြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ အ၀တ္အစားေတြကို ၀တ္ဆင္ထားၾကတယ္။ အဲဒါက
တကယ့္အေတြ႕အႀကံဳပဲ” သို႔ေသာ္ ေနာက္သံုးႏွစ္ၾကာသည့္အခါ ဒိုင္ရန္က ထိုေဒသတြင္း ရွိေလဆိပ္သို႔
ေနာက္တစ္ေခါက္ပ်ံသန္းေရာက္ရွိသြားသည့္အခါ လံုး၀ကြဲျပားေသာျမင္ကြင္းက ဆီးႀကိဳေနသည္ဟု
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စိန္ေခၚေနသည့္ အနာဂတ္မ်ား ၊သို႔မဟုတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းလာသည္ႏွင့္ အမွ်ကြယ္ေပ်ာက္သြားေတာ့မည့္ လူမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားအတ
သတင္းရင္းျမစ္ >
ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၉ နာရီ ၅၁ မိနစ္

ေျပာျပသည္။
“နာဂေတြကို (အစိုးရက) ေဘာင္းဘီတို ေတြ၀တ္ဖို႔အမိန္႔ေပးထားတယ္။ စင္တစ္ခုလည္း သူတို႔ကိုျပဖို႔
ေဆာက္ထား
ေသးတယ္” ဟု သူက ေျပာျပသည္။
သူယခင္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအမ်ားစုမွာ ယခုအခါေပ်ာက္ကြယ္
လြင့္ပါးကုန္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဒိုင္ရန္ကယခုသူ၏ျပပြဲက အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို
အေထာက္အကူျဖစ္ေစ လိမ့္မည္၊ ကာလၾကာျမင့္ စြာ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရေသာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားကို
ပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳလာ ေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည္။
အတိတ္ကာလျဖစ္သည့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္းရွိ အဓိကက်ေသာ တိုင္းရင္းသား
အုပ္စုႀကီး မ်ားက ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ေပါင္းစည္းေနထိုင္ၾကရန္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္
ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ၎သေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳထားခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ေျခာက္လအၾကာတြင္ပင္ လုပ္ႀကံခံရ၍ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎သေဘာတူညီခ်က္ပါအခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့ၾကသည္။
ဤသို႔ျဖင့္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအၾကား ကာလၾကာရွည္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ ပဋိပကၡမ်ားလည္း
ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ အတူ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ လူေထာင္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ သူတို႔ဌာေနအိမ္ရာမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ထြက္ေျပးရမႈမ်ားလည္း
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထို႔အတူ သူတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း စြန္႔ ပစ္ထားခဲ့ၾကရသည္။
“ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးေကာင္းဖို႔ လူတိုင္းကလက္ခ်င္းတြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကဖို႔ သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္)
ေအာင္ဆန္းလည္း လုပ္ႀကံခံရေရာ၊ အိပ္မက္ေတြအားလံုး ၿပိဳကြဲရကုန္တယ္” ဒိုင္ရန္က ေျပာသည္။
သူက ကရင္ျပည္နယ္မွ ပေဒါင္လူမ်ဳိးတို႔၏အေၾကာင္းကို ဥပမာေပး၍ ေျပာသည္။
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မေရမတြက္ႏိုင္သည့္သူမ်ား ထိုင္းနယ္စပ္သို႔ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား၊ ၁၉၉၀
ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ထြက္ ေျပးခဲ့ၾကရသည္ဟု
ေျပာျပသည္။
ဒိုင္ရန္က ရွင္းျပရာတြင္ “ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ စစ္ပြဲေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ပေဒါင္ေတြက
ထိုင္း (နယ္စပ္) ကို ထြက္ေျပးၿပီး၊ အဲဒီမွာပဲ ေနၾကရတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ယခုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူသားဆပ္ကပ္ ျပပြဲသဖြယ္သူတို႔ကိုျပစားသည္ကို ခံေနၾကရသည္ဟု ဒိုင္ရန္က
ေျပာျပ သည္။ သူကလည္ပင္းရွည္ေၾကးကြင္းစြပ္ ပေဒါင္လူမ်ဳိးမ်ားကို မဲေဟာင္ေဆာင္ၿမိဳ႕အနီး ဒုကၡသည္
စခန္းမ်ားတြင္
ျပသေနၾကသည္ကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈ
ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လူသားတို႔အတြက္ တန္ဖိုးမွာမူေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ပေဒါင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔က
သူတို႔လည္ပင္းမ်ားတြင္
ေၾကးကြင္းမ်ားကိုစြပ္ထားၾကၿပီး၊ ၃၀ စင္ တီမီတာအထိ ျမင့္မားကာ၊ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္လည္း ၂၂ ကီလိုဂရမ္
အေလးခ်ိန္ရွိသည့္ ယင္းေၾကးကြင္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ထား ၾကရသည္။ ဤသို႔ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားက
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြယ္ေပ်ာက္စျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခား သားခရီးသြားမ်ားမွရသည့္
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၀င္ေငြေၾကာင့္ဤဓေလ့မွာဆက္၍ သက္တမ္းရွည္ေနရျပန္သည္။
“အဲဒီလူမ်ဳိးစုေတြကို ကၽြန္ေတာ္မွတ္တမ္းယူေနတုန္းက ထိုင္းႏိုင္ငံထဲမွာ ေၾကးကြင္းစြပ္ထားတဲ့ ပေဒါင္
အမ်ဳိးသမီးေတြ မရွိေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ဓာတ္ပံုေတြက သူတို႔ရြာေတြအထိ သြားၿပီး႐ိုက္ယူထားတာ” ဟု သူက
ေျပာျပသည္။
ဒိုင္ရန္အေနျဖင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားမွတ္တမ္းတင္ေနသည့္အခ်ိန္က ကရင္ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ သူ႔ အတြက္
အသက္အႏၱရာယ္ ရွိေနႏိုင္ေသးသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ သူကဤသို႔ေျပာေသာ္ျငားလည္းပဲ သူ၏
မွတ္တမ္းတင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုမူ မည္သည့္အခါမွ် မႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ရပါ။
“ကၽြန္ေတာ္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေနတုန္း ၈၀ မမ ေမာ္တာသီး သိပ္မေ၀းတဲ့အနားမွာ က်လာၿပီးကြဲတယ္။ ကၽြန္ေတာ္
သုံးရက္
ေလာက္ နားမၾကားဘူး ျဖစ္သြားရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတမင္ရည္ရြယ္ၿပီး တိုက္ ခိုက္တာေတာ့
မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကပဲ မေရာက္သင့္တဲ့ေနရာမွာမေရာက္သင့္တဲ့အခ်ိန္ ေရာက္ ေနတာမို႔ပါ” ဟု
သူက၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား ကာလတိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ေနစဥ္ႀကံဳခဲ့ရသည့္ အေျခအေနကို မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာျပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မသိရွိရေသးသည့္ လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားက်န္ရွိေနႏိုင္ေသးပါ၏ေလာဟု ေမးျမန္းၾကည့္သည့္အခါ
ဒိုင္ရန္က “ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ မထင္ပါဘူး။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဆာေဂ်ာ့စေကာ့ (Sir George Scott) က ေနရာတိုင္း
ေရာက္ခဲ့ၿပီးသားပဲ။ သူက ျပတင္းေပါက္တိုင္းကို ဖြင့္သြားခဲ့တယ္။ တကယ့္ကိုမယံုၾကည္ႏိုင္ ေလာက္စရာ
အံ့မခန္းတဲ့ သူပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔ကိုသိပ္ေလးစားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲသည္ ဓေလ့ထံုးစံ
ေတြဆက္လက္က်င့္သံုးေနေသး သလား ေမးရင္ေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ထားတာေတြ မရွိသေလာက္ပါပဲ။
ခင္ဗ်ားတို႔ နာဂေဒသကတခ်ဳိ႕ေတာင္ေပၚေတြ တက္သြားၾကည့္ပါ။ က်န္ေကာင္း က်န္ေနႏိုင္ပါေသး တယ္” ဟု
ေျပာျပသည္။
သူခရီးသြားလာစဥ္ကာလတြင္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾကသည့္ လူအမ်ားအတြက္ေက်းဇူးေႂကြးတင္ရွိေနေၾကာင္း ဒိုင္ရန္က
ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ဤကူညီခဲ့သူမ်ားကို သူကထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက
ျပင္ပကမၻာသို႔ တံခါးမဖြင့္ေသးမီအထိ သူသြားလာခဲ့ရသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ေထာက္ပံ့ေရး အခက္ အခဲ
ျပႆနာမ်ားစြာ ဒိုင္ရန္အဖို႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ အေစာပိုင္းကာလ သူ၏ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ
ခရီးသြား တိုးရစ္မ်ားအတြက္ ျပည္၀င္ခြင့္မွာအလြန္အကန္႔အသတ္ ရွိေနေသးၿပီးခုနစ္ရက္သာ ခြင့္ျပဳသည့္
အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
“ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ပထမျမန္မာျပည္ကို၀င္ ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြက္လိုအပ္တာေတြ အကုန္ျပင္ဆင္၊
ထိုင္းႏိုင္ငံကို
ျပန္ထြက္၊ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ဗီဇာယူ၊ ၿပီးေတာ့မွ ျမန္မာျပည္ထဲ ျပန္၀င္လာၿပီးေတာ့ ကၽြန္
ေတာ္လုပ္ခ်င္တာေတြ အဲဒီအေခါက္က်မွ အၿပီးစီးလုပ္ေဆာင္ရတယ္။ သိပ္ၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားပါ တယ္”
ဟု သူက ေျပာျပသည္။
အခုလို ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အနည္းငယ္မွ်သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း “ႏိုင္ငံအဖို႔ အလြန္အမင္း
အထီးက်န္ တံခါးပိတ္ ကာလၾကာရွည္ ျဖစ္ေနခဲ့ရလို႔လည္း “အစိုးရ” က အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေန
ရသည့္ ျပႆနာ အမ်ားကိုၾကည့္ သင္ခန္းစာယူႏိုင္၍ ျပႆနာအမ်ားစုကို ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ပါသည္”
ဟုဒိုင္ရန္ကဆိုသည္။ “ဥပမာေရအရင္းအျမစ္ေတြနားမွာ ေရညစ္ညမ္းေစမယ့္ခဲသန္႔စင္စက္႐ံုေတြ
မေဆာက္ဘူး။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဒီကိစၥမ်ဳိး
ေတြႀကံဳခဲ့ဖူးၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္တာက ဒီႏိုင္ငံက ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိစၥ မွာသိပ္ကိုေနာက္က်လြန္းေနေတာ့ ခုအခါ
နည္းပညာအားျဖင့္ ေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ျပႆနာအမ်ားစု ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္” ဟု

3/4

စိန္ေခၚေနသည့္ အနာဂတ္မ်ား ၊သို႔မဟုတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းလာသည္ႏွင့္ အမွ်ကြယ္ေပ်ာက္သြားေတာ့မည့္ လူမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားအတ
သတင္းရင္းျမစ္ >
ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၉ နာရီ ၅၁ မိနစ္

ေျပာခဲ့ သည္။
အကယ္၍ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုသာ ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ “လက္ရွိ
အဆက္ဆက္
ေသာအစိုးရမ်ား” သည္ အလြန္အမင္းေအာင္ျမင္မႈ ရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဒိုင္ရန္က ယံုၾကည္ေနေသးသည္။
ထိုအခါ သူကယခုေပ်ာက္ကြယ္ တိမ္ျမဳပ္လုျဖစ္ေနသည့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားဟုဆိုသည့္ လူမ်ား အတြက္မူ
မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္မည္မွာ မေသခ်ာလွပါ။ သို႔ေသာ္လည္း သူကအိုးအိမ္စြန္႔ပစ္ ထြက္ေျပးေနၾကရ သူမ်ားအတြက္
ေခတ္သစ္ ကမၻာ့လမ္း
ေၾကာင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ၊ အေကာင္းျမင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ ျမင္လိုလွပါ ေသးသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္တာကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာသင့္ျမတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘံုရည္ မွန္းခ်က္တစ္ခုအတြက္
အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္က ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အခ်က္ပါ။
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အခုျပပြဲတစ္ခုလံုးကလည္း ဒီရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု သူက မဇၥ်ိမဘိဇနက္ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာျပသည္။
ဒိုင္ရန္၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သည္။ သူက
၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံေနရခ်ိန္တြင္ ဒိုင္ရန္ေရးသားသည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေပ်ာက္ကြယ္ ေတာ့မည့္
လူမ်ဳိးစုမ်ား” (The Vanishing Tribes of Burma) စာအုပ္တစ္အုပ္ကို လက္ခံရရွိခဲ့ေသးသည္။
ျပပြဲ ေန႔လယ္စာတည္ခင္းခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ဒိုင္ရန္ကို
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း သူကေျပာသည္။ “မေမွ်ာ္လင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မဘ၀ထဲကို ခုလိုအလွအပေတြ ယူေဆာင္
လာေပးတဲ့အတြက္ပါပဲ” ဟု ဆိုသည္။ ျပႆနာမ်ား၊ အကြဲအၿပဲမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံတစ္
ခုအေပၚတြင္မူ ေဒၚစုက အေကာင္းျမင္ ဘက္မွလွည့္၍ ေျပာသည္။ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအဖို႔ ထိ
ခိုက္နစ္နာခံစားခဲ့ၾကရၿပီး၊ တိုင္းျပည္ ပြင့္လင္းလာ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းသို႔ေလွ်ာက္သည့္တိုင္ ယင္း
လူမ်ဳိးစုငယ္မ်ားမွာဆက္၍ နစ္နာခံစားၾကရဦးမည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနေသးသည္ဟုဆိုသည္။ ကမၻာ့အျခား
ေနရာမ်ားရွိ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအုပ္စုမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသည့္ ျပႆနာစိန္ေခၚမႈ မ်ားက
ျမန္မာႏိုင္ငံအလားအလာအတြက္လည္း အေကာင္းဘက္ဥပမာဆို၍ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္ ဟု
ေျပာပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေအာင္ျမင္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္စရာကိစၥေတြ
အမ်ားႀကီး ရွိေနပါေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လမ္းဆံုလမ္းခြကို ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္
ေတာ္တို႔က အမ်ဳိးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမွာပါ” ဟု သူက ေျပာခဲ့ပါသည္။ ။
Ref: Jessica Mudditt ေရးသားသည့္ Challenging Future: Hopes and Concerns for the Vanishing
Tribes as Myanmar Opens Up ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပသည္။ (function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js =
d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
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