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တိင်းရင်းသားစည်းလးညီညတ် ရးနှင့်ပတ်သက်၍

တာ်လှန် ရး ကာင်စီ၏ခယူချက်ကိ ထတ်ြပန်

ကညာခဲ့သည်။ ယင်း ကညာချက်အရ တိင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီး၏ထူးြခား သာ အ ြခအ နအရ သီး
ြခားလွတ်လပ်စွာ လပ် ဆာင်ခွင့်ရမည့်အချက်များ ရှိ လသည်။
ထိသိ ့ဆိရာဝယ် တိင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီးသည် မိမိတိ ့ြမတ်နိးချစ်ခင်သည့်စကား၊ စာ ပ၊ ယဉ်
ကျးမ၊

ကိးကွယ်သည့်ဘာသာနှင့် စာင့်ထိန်းအပ်သည့်ဓ လ့ထးတမ်းများကိ

သီးြခား ဆာင်ရွက်ခွင့်

ရှိ

ကာင်းထင်ရှား လသည်။ ထိခယူချက်သ ဘာထားကိ အ ြခခ၍ တိင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ယဉ် ကျးမ
ဖွ ဖ
့ ိုး ရးလပ်ငန်းများကိ ြမန်မာ့ဆိရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီနှင့် တာ်လှန် ရး ကာင်စီတိ ့၏ဦး ဆာင်လမ်းညန်
မြဖင့် တိင်းရင်းသားလူမျိုးတိင်းက မိမိတိ ့၏ရိးရာယဉ် ကျးမ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးလပ်ငန်းများကိ

ခတ်

ြပာင်း တာ်လှန် ရးနှင့်အညီ ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ တိင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီးသည် မိမိတိ ့၏
မတူညီ သာ ရိးရာယဉ် ကျးမဓ လ့ထးစတိ ့ကိ အမျိုးသားယဉ် ကျးမ ဘာင်အတွင်းမှ ရိးရာလည်းမပျက်
ခတ်နှင့်လည်း ဆီ လျာ်ကိက်ညီ အာင် ြပုြပင်မများ

ပါင်းစပ်ကာ တနှစ်တခါ

သွးချင်းများဆရာ ြပည်

ထာင်စ န ့အခမ်းအနားများတွင် တင်ဆက်ြပသဖလှယ်ခွင့်ရခဲ့ က ပသည်။
ယခနှစ် ၁၉၇၅-ခနှစ်၊ ၂၈ နှစ် ြမာက် ြပည် ထာင်စ န ့အခမ်းအနားတွင် တင်ဆက်ကြပသည့်တိင်း
ရင်းသားရိးရာယဉ် ကျးမကပွဲကိ ကည့်ရ လ့လာခွင့်ရခဲ့သြဖင့် ထပ်ဆင့်တင်ြပလိက်ရ ပသည်။
ချင်းြပည်နယ် ဒသပါတီ ကာ်မတီမှ

ဘွိုင်သဲဘွိုင်အက၊

ဖန်ဇအိက်အက၊

ခါင်က ဲအကဟူ သာ

ယိမ်းသးမျိုး တင်ဆက်သွားသည်။ စိန် ရာင် ရ ရာင် မ ပိုး ြပာင်လင့်ကစား ရိးသားမသရပ်ကိ ဆာင်သည့်
အြဖူ ရာင်၊ အနီ ရာင်၊ အနက် ရာင်အကျ၊ ခါင်း ပါင်း၊ ြခုသင်တိင်းများကိ ဆင်ြမန်းလျက် အမျိုးသားများ
က ဘာင်းဘီ၊ အမျိုးသမီးများက ထမီတိတိ ဝတ်ဆင်လျက် စည်းချက် ဝါးချက်ညီညီြဖင့် စ ပါင်းညီညာစွာ
ကြပသွား ကသည်။ ခါင်က ဲဆိသည့်အထွဋ်အထိပ် မဂလာအကကိ ငွခါးပတ်ပတ်၍ အနီ ရာင်ြခုသင်တိင်း
ကိ ဝတ်ဆင်ထားသည့်ချင်းပျိုြဖူ ၈ ဦး၊ အနက် ရာင် ဘာင်းဘီ၊ အြဖူ ရာင်အကျဝတ်ဆင်၍

ခါင်း ပါင်း

အြဖူ ပါင်းထား သာ ချင်းအမျိုးသား ၈ ဦးတိ ့ စ ပါင်း၍ ကခန် ကသည်။
ကယားြပည်နယ်
လ့ ခ

ဒသပါတီ ကာ်မတီမှ ကူထိးဘိ ခ တခွန်တိင်အကကိလည်း ကာင်း၊ ဒီကူးအီး

ကာက်ညင်းထပ်ပွဲအကကိလည်း ကာင်း တင်ဆက်သွားသည်။ အနီ ရာင်ဝတ်စ ဆင်ြမန်းထား

သာ ကယားပျိုြဖူ ၉ ဦး၊ ကယားအမျိုးသား ၉ ဦးတိ ့ ပါဝင်ကြပသည့်ဒီကူးအီး လ့ ခ

ကာက်ညင်းထပ်ပဲွ

အကမှာ သီးနှ အာင်ြမင်ြခင်းအထိမ်းအမှတ်အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ရာဂါဘယကင်းရှငး် စရန် ဆမွန် တာင်း
ြခင်းအ နြဖင့်လည်း ကာင်း ကြပသည့်အကြဖစ် ကာင်း သိရ ပသည်။ တီးမတ် သာ တူရိယာပစ္စည်းမှာ
မာင်း၊ လင်းကွင်း၊ ဗရှည်နှင့်ပ လွများ ြဖစ်သည်။ ကူထိးဘိတခွန်တိင်ပွဲအကတွင် ကြပသည့် နရာအလယ်
ဗဟိ၌ တိင်တတိင်ကိ စိက်ထူထား ပီး တိင်၏ထိပ်တွင် တခွန်နှင့်ထီးလင့်ထူထားသည်။ ဗ၊ ပ လွ၊ ဓားများကိ
ကိင် ဆာင် ပီး ကယားအမျိုးသား ၁၁ ယာက် တခွန်တိင်ကိ ဝိင်း၍ ပတ်၍ က သာအကြဖစ်သည်။
ကချင်ြပည်နယ် ဒသပါတီ ကာ်မတီမှ
ထာင်ကာအကနှင့်လီဆူးတာ ဂ အကများြဖင့်

ပဒမ်မ နာက၊

လတ်လိင်း ထာင်ကာအက၊

ကချင်ရိးရာ

ဖျာ် ြဖသွားသည်။ လယ်ယာစိက်ပျိုး ရး အာင်ြမင်ြခင်း၊

ထိမ်းြမားြခင်း၊ အိမ်တက်ြခင်း၊ နှစ်ကူးြခင်းတွင် လက်ကိင်ပဝါြဖူကိင်ကာ ထာင်ကာအကကိ က လ့ရှိသည်
ကချင်တိ ့တွင် မ နာအက ၅ မျိုးရှိသည်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာတိးြခင်း၊ စစ်မက် ရး၌ အာင်ပွဲခြခင်း၊ အိမ်တက်မဂ
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လာြပုလပ်ြခင်း၊ တဦးနှင့်တဦး ခွဲခွာြခင်းအထိမ်းအမှတ်နှင့်အသဘကိစ္စများတွင် မ နာအကများကိ ကြပ လ့
ရှိ ကသည်။ ြပည် ထာင်စ န ့က ကြပသွားသည့်ပဒမ်မ နာအကမှာ စစ်မက် အာင် ပီး ရိးရာနတ်ကိ ပသသည့်
အကြဖစ်သည်။ နာ်ရာ(Naura) ခ သည့်မ နာကြပသည့် နရာ "ကခွင်"တွင် မ နာအက ခါင်း ဆာင်များ
က ဦး ဆာင်ကာ ြပည်ပရန်ကိ စ ပါင်းကာကွယ်ရမည့် သွးချင်းများဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရသည့် တးသွားအလိက်
ကြပဟန်မှာ ဇာတိမာန်တက် ကဖွယ်ပင်။
ရှမ်းြပည်နယ် ဒသပါတီ ကာ်မတီမှလည်း တ ပါင်း၊ သီတင်းက တ်၊ တန် ဆာင်တိင်ပွဲ တာ်များတွင်
ရမ ငီးဖွယ် ကြပ လ့ရှိသည့်ကိန္နရီကိန္နရာ မာင်နှအကနှင့်ကာလိင်းယန် ခ ရှမ်းအမျိုးသမီးသိင်းယိမ်း၊ လပ်
လဲ့လပ်လီ ယိမ်းနွဲ ့ဟန်ချီကာ ကြပသွားသည့်ပန်း ရ ကာအကတိ ့ကိ တင်ဆက်သွားသည်။ ကာလိင်းယန်သိင်း
ယိမ်းတွင် အြပာနနှင့်လိမ် မာ် ရာင် အန ရာယှက်ထား သာရှမ်းရိးရာဝတ်စကိ ဆင်ြမန်းထားသည့်ရှမ်းပျို
ြဖူ ၃၆ ဦးသည် ဗရှည်၊ လင်းကွင်း၊ တူရိယာများကိ နာက်ခြပု၍ အမျိုးသမီးသိင်းပညာ ၁၆ ကွက်ကိ သရပ်
ဖာ်သွားသည်။
မွန်ြပည်နယ် ဒသပါတီ ကာ်မတီမှ တင်ဆက်သည့်အစီအစဉ်များမှာ မွန်နှစ်ပါးသွားအက၊ ကဆန်
ညာင် ရသွန်းယိမ်း၊ လင့်ကွိန်းမ ငး ခ အာင်ပွဲ တာ်ခယိမ်းများ ြဖစ်သည်။ မွန်ဘာသာြဖင့် စမားဂွက် ခ
နှစ်ပါးသွားအကသည် ဘရင့် ရှ ့ မှာက်၌

ြဖ ဖျာ်ရသည့်အက ြဖစ်သည်။

ခတ်အဆက်ဆက်

ြပာင်းသည်

နှင့် ယင်းအကသည် နန်းတွင်းမှ ကျးလက်သိ ့ ရာက်လာခဲ့ ပီြဖစ်၏။ စကားထာဝှက်၍ အ လးအနက်သီဆိ
ကြပ ကရာမှ

ကျးလက်အ ကိုက် အရန်းအ သာ နှာကာ ချစ်စကား ကိုက်စကားများ ပါဝင် န ပ ပီ။ သီ

ချင်းများြဖင့် စကားနိင်လဟန်များ ထည့်သွင်း၍ ယ န ့ ကြပလျက်ရှိသည်။ ြမူး က သာ ဒိးပတ်အကနှင့်စ ပီး
မွန်လှပျိုြဖူ ၃၂ ဦးတင်ဆက်သည်က
့ ဆန် ညာင် ရသွန်းယိမ်းတွင် ဗဒ္ဓဘာသာမွန်ပျိုြဖူတိ ့ ညာင် ရသဘင်
ဆင်နဲပကိ အနပညာ ြပာင် ြမာက်စွာြဖင့် ပီြပင်စွာ သရပ် ဖာ်ထားသည်။ ယင်း ညာင် ရသဘင်တွင် လလင်
ငယ်နှင့်လမငယ်တိ ့ အတီးအမတ်အကအခန်နှင့် အ မွးအထန ့သာ ရအိးကိယ်စီြဖင့် ညာင် ရသွန်းသွားဟန်
ကိ အနသခမရသြပည့်ဝစွာြဖင့် သရပ် ဖာ်ထားသည်။ ပ ဒသရာဇ်တိ ့အာဏာပိင်စိး ရးအတွက် တိင်းရင်း
သား သွးချင်းများအချင်းချင်း စစ်ခင်း ကစဉ်က မွန်အမျိုးသားတိ ့ စစ် အာင်နိင် သာအခါ အာင်ပွဲခအခမ်း
အနား၌ ယိမ်းအကြဖင့် ဖျာ် ြဖ လ့ရှိခဲ့သည်။
ယင်း အာင်ပွဲတွင် အာင်စည် အာင် မာင်းကိ ဗာတ်တိင် ခ လြခမ်းစစ်ခရာနှင့်အတူ တီးမတ်ကြပ
ကာင်း

ရှး ဟာင်းစာ ပအ ထာက်အထား ရှသ
ိ ည်။ ယ န ့ ခတ်တွင်ကား မွန်လူမျိုးတိ ့၏ရာမညဌာနီကိ

မွန်ြပည်နယ်အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခရ ပီြဖစ်၍ မွန်ြပည်နယ် ရရှိြခင်းမဂလာအထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ယင်း အာင်
ပွဲ တာ်ခအကကိ ြပည် ထာင်စ န ့၌ တင်ဆက်ကြပသွားြခင်း ြဖစ်သည်။ သူငယ်ချင်းတိ ့ လာ က လဟအဓိ
ပ္ပါယ်ရသည့်အား မ တာ့ ကလန် မွန်အာလပ်စကားြဖင့် အစချီကာ အြပာ ရာင်ထဘီကိ ဆင်ြမန်း၊ အြဖူ
ရာင်ပဝါရှည်များကိ ြခုလမ်း ပီး ကြပ ကသည်။ သွယ်လျနွဲ ့ ပျာင်းသည့်ရိးရာက ကိုးများတွင် ကမြဒာ ကာင
ကာဖူးတိ ့ ငရာမှ ပွင့်အာလာသည့်နှယ် လက်ချိုးဟန်မြဒများ တွ ရသည်
့
။ အနသခမပညာရပ်အဆင့်ြမင့်မား
ရမက၊ "မွန"် ကိ ရည်ညန်း၍ "မ"အက္ခရာပ ဖာ်ရာ၌ ယ န ့ကမ္ဘာတွင် လက်ခအသးများ နသည့်ပစအမျိုးမျိုး
ြဖင့် ယိမ်းသူများ တန်း ြပာင်းတန်းလဲ တန်းစီသည့်ကကွက်ပညာ(Choreography)ကိ အသးြပုတင်ြပသွား
သည်။ လမ်းရိး ဟာင်းတွင် ဆင့်ကာထွင်ရင်း တိးတက်ဖွ ဖ
့ ိုးလာသည့်မွန်အနသခမပညာရပ်ဟူ၍ ဆိရချိမ့်
မည်။
ရခိင် ဒသပါတီ ကာ်မတီမှ

လှပျိုြဖူရခိင့်တန် ဆာင်များ၏ငါးသဲ့(ငါးဖမ်း)ယိမ်းနှင့်ရခိင်လှီ ပိုင်ပွဲ

အကမှာ ြမူး က မိုင်ဆိင် သာ အကြမင်ကွင်းကျယ်များြဖစ် လသည်။ ထင်း ခွ၊ ရခပ်၊ ငါးသဲ့(ငါးဖမ်း)ြခင်း
စသည့်ရခိင်သူ လးများ၏တ န ့တာ လပ်ငန်းခွင်ဓ လ့များကိ ငါးသဲ့ယိမ်းတွင် ဖာ်ညန်းထားသည်။ ြမန်မာ
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သက္က ရာဇ် ၉၁၈ ခနှစ်က နန်းတက် သာ ရခိင်ဘရင်မင်း စာလှလက်ထက်တွင် ရခိင်ြပည်၌ လှပွဲ(ရခိင်သြဖင့်
လှီပွဲ)သဘင် စတင် ပ ပါက်ခဲ့သည်ဟသိရ ပသည်။
ရမ္မာဝတီ ရမ်း ဗဲ မို ့တွင်ကား လှီ ပိုင်ပွဲကိ သက္က ရာဇ် ၉၃၃ ခနှစ်တွင် ြမာက်ဦး မို ့၌ နန်းတက် သာ
မင်းဖ လာင်းလက်ထက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ကျင်းပရသည့်အ ကာင်းမှာ ရမ်း ဗဲနယ် ရွာရင်းရွာမှ

တာင်

ယာဦး ကီးဦးြဖူသီး၏သမီး မမဲကျီသည် ငါးသဲ့(ငါးဖမ်း)ရာမှ ြပည်တန်ပတ္တ ြမား ရရှိသည်။ ထိသတင်းကိ
ဘရင်မင်းဖ လာင်း ကားသိသြဖင့် မင်းခမ်းမင်းနားြဖင့် လာ ရာက်သိမ်းပိက်သည်။ သက္က ရာဇ် ၉၄၅ ခ၊ က
ဆန်လဆန်း ၁ဝ ရက်တွင် ပတ္တ ြမား ဒဝီ စာမဲကျီအမည်ြဖင့် မိဖရား ြမာက်သည်။ ရမ်း ဗဲ မို ့စား နမျိုးသူရိ
ယက လှီ ပိုင်ပွဲအပါအဝင် ရပွဲကန်းပွဲသဘင်ြဖင့် ဘရင်အား ကိုဆိသည်။ ထိြဖစ်ရပ်ကိ အစွဲြပု၍ ရမ်း ဗဲ မို ့
တွင် ကဆန်လတိင်း လှီ ပိုင်ပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်မှာ ယ န ့တိင်ြဖစ်သည်။ လှီ ပိုင်ပွဲမှာ ရတက် ရကျကိ အတိ
အကျတွက်ချက် ပီး ကျင်းပ မဲြဖစ်၏။ ရ ကာင်းသွားလာမအတတ်ပညာ၏အ ြခခြဖစ် သာ ရတက် ရကျ
လှ လှာ် လှခတ်၊ ရစီး ရဆွဲ ရ ကာင်းစသည်တိ ့ကိ သိရှိနားလည်လာ စနိင်သည်။ စ ပါင်း ဆာင်ရွက်မ
ြဖင့် ချစ်ခင်ရင်းနှီးမ တိးပွား စြခင်း စသည့်အကျိုး ကျးဇူးများ ြဖစ် ပ စ ပသည်။ ယင်းလှီ ပိုင်ပွဲများအ
နက် ရမ်း ဗဲ မို ့နယ် လှီ ပိုင်ပွဲမှာ တမူထူးြခား ပီး နာမည် ကျာ်လှ ပသည်။ ၂၈ နှစ် ြမာက် ြပည် ထာင်စ န ့အ
ခမ်းအနားတွင် ြပ သာ လှီ ပိုင်ပွဲမှာ ရမ်း ဗဲ မို ့နယ်မှတင်ဆက်ြခင်း ြဖစ်သည်။ ပတ္တ လားသ အဓိကလမ်းမိး
သာ တးသသာကိ နာက်ခြပု၍ ပန်းန ရာင် ဆင်ြမန်းထား သာ ၂၈ ဦး သာ ရခိင်တန် ဆာင်များ၏ပက်
စပိးအလိက် "ရိးရာလှီ ပွး အ ြပး ပိုင် ဂတ် တကဆန်ြပည့် ပီး ဖျား လး ကီးခါ လး"ဟူ၍ သီကျူးရင်း
လှာ်တက်ခတ်ဟန် နက်တိင်းနက်တိင်း အာင်လယူ ပိုင်ဖက် မတူထူးတဲ့ လှမင်း"ဆိသည့်သချပ်တိင်ဟန်တိ ့
မှာ ဧည့်ပရိသတ်၏လက်ခပ်ဩဘာသများ ကပွဲခန်းမမှသည် ကျိုက္က ဆတကွင်းလးအနှ ့ ြပန် ့သွား လ ရာ့သ
လားဟပင် ထင်မှားမိရသည်။
ယဉ် ကျးမကဇာတ်ဌာနမှ တင်ဆက်သည့်နပန်းဆယိမ်း၊ ဦးဖိးစိန်၊ ကာလိပ်စိန်နှစ်ပါးသွားနှင့် အိး
စည်အကတိ ့ကိ ကိုး ကား ကိုး ကားညပ်လျက် ရြမင် ကရပါသည်။ "ယခ နာက်ဆး ကရင်ဒးအကကိ ရစား
ကရပါမယ်"ဟူ၍ အစီအစဉ်

ကညာချက်အဆး ဇာတ်ခမီးအမှိန် ဒးယိမ်းသူများ ပ ထွက်မလာမီကပင်

လက်ခပ်သတိ ့က သာင်း သာင်းဖျဖျ ကိုဆိအား ပးလျက် ရှသ
ိ ည်။ လ့က လာင် ခ ဝါးဒးပျကိ ပခး ပ
တင်၍ မာင်ရိ ့ မာင်ရိဟူ
့ ၍ အာ် က က ကသည်မှာ အစြပုခဲ့သည့်ကရင်ဒးယိမ်းများသည် နှစ်စဉ်နှစ်တိင်း ရ
လ လခမန်း လက်ခပ်သြဖင့် အား ပးမ ရခဲ့စ မဲသာ ြဖစ်သည်။
ယခနှစ်တွင်လည်း စည်းလးချစ် ကည် တည် ဆာက်မည်ဟ အဓိပ္ပါယ်ရသည့်ကရင်ဒးယိမ်းကိ ကရင်
ပျိုြဖူ ၃၆ ယာက်က အနီနှင့်အနက် သင်တိင်းကိ ဆင်ြမန်းလျက် လက်ကိင်ပဝါြဖူ လးများ လပ်ကာ ယမ်း
ကာ ြပုးပန်းတ ဝ ဝြဖင့် ကခန်သွားပ၊ ကျန်းမာရင်လန်းပါ စဟ ကရင်ဘာသာြဖင့် နတ်ခွန်းဆက်စကား
ြပာ ကားပတိ ့ ကာင့် နှစ်လိြမူးရင်ဖွယ် အကြမင်ကွင်းကျယ်ြဖင့် ြပည် ထာင်စ န ့ တိင်းရင်းသားရိးရာယဉ်
ကျးမသဘင်၏ြပည်ဖးကားလိပ်ကိ ချနိင်ခဲ့ ပသည်။

ဟမာလွင်

မှတ်ချက်။

။၁၉၇၅-ခနှစ်၊ မလ၊ အမှတ်(၁၇၉)ထတ် ငွတာရီမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၈၁-၈၃)ထိ၌ လာရှိ

သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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