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ခမ်းတီးလ ဒသသမိင်း
မီမီလွင်
(သ တသနအရာရှိ၊ တက္က သိလ်များသမိင်းသ တသနဦးစီးဌာန)

ြမန်မာသမိင်းသ တသနစာ စာင်၊ ၂ဝဝ၁ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ အမှတ် ၈၊ နှာ ၁၁၁-၁၂၃ ထိ။
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အာရှအ နာက်ပိင်းမှ ြပာင်း ရ ့လာ သာ တရတ်လူမျိုးများက ဟာင်ဟိ(Hwang Ho)နှင့်ယန်စီ(Yangtze)
ြမစ်ဝှမ်းတွင် ၄င်းတိ ့နှင့်အတူတကွ စတင်ဝင် ရာက်အ ြခချ နထိင်ချိန်မှစ၍ အိက် လာဝ်(AILAOS)ဟ လူသိများခဲ့
သာ သ ာမ်းတိ ့သည် တိင်း(Tai)ဟူ သာအမည်ကိ စတင် ခ ဝ သးစွဲလာခဲ့သည်။1 တိင်း (သိ ့မဟတ်) ထိင်းဟူ သာ
စကားလး၏အဓိပ္ပါယ်မှာ လွတ်လပ်မကိ ြမတ်နိး သာ၊ ကီးြမတ် သာလူမျိုးဟ အဓိပ္ပါယ်ရသည်။2 မည်သည့်အရပ် ဒသ
တွင် အ ြခချ နထိင်သည်ြဖစ် စ တိင်းမျိုးနွယ်များသည် မိမိတိ ့ကိယ်ကိ တိင်းဟ ခ ဝ ကသည်။3 သ တသနပညာရှင်
များအ နြဖင့်လည်း တိင်းလူမျိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ ၄င်းတိ ့၏ဓ လ့ထးစ၊ ယဉ် ကျးမ၊ စာ ပ စသည်တိ ့ကိ လ့လာ န
ကဆဲပင် ြဖစ်သည်။ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငတွင် အြခား သာတိင်းရင်းသားလူမျိုးများက တိင်းလူမျိုးများကိ သ ာမ်း
(ရှမ်း)ဟအသိများ ကသည်။ ြမန်မာနိင်ငအတွင်းရှိ ရှမ်းမျိုးနွယ်စအမျိုးမျိုးထဲတွင် တိင်းခမ်းတီး ခ ခမ်းတီးရှမ်းတိ ့
လည်း ပါဝင်ပါသည်။ ခမ်းတီးဆိ သာ ဝါဟာရမှာ ရ ဒသဟအဓိပ္ပါယ်ရရှိပါသည်။ ခမ်းတီးလဆိသည်မှာလည်း ရ ဒ
သ ကီးဟအဓိပ္ပါယ်ရရှိပါသည်။ ြမန်မာတိ ့က ခမ်းတီးရှမ်းဟ အသိအမှတ်ြပုကာ ခ ဝ က သာ တိင်းခမ်းတီး ခ ခမ်း
တီးရှမ်းတိ ့သည် ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င ကချင်ြပည်နယ် ြမာက်ဖျားပိင်း ပူတာအိ မို ့နယ်အတွင်းရှိ ခမ်းတီးလ ြမြပန် ့
ဒသတွင် အများဆး နထိင် က သာ ရှမ်းလူမျိုးတစ်မျိုး ြဖစ်သည်။ ရှးယခင်က ခမ်းတီးလဟူ၍လည်း ကာင်း၊ ဆင်က
လိန်ခန္တီး(ခမ်းတီး)ဟူ၍လည်း ကာင်း အမည်ခွဲြခား၍ မရှိခဲ့ ပ။ သိ ့ရာတွင် ဗိတိသ အစိးရအပ်ချုပ် ရး ခတ်သိ ့ ရာက်ရှိ
သည့်အချိန်မှစ၍ အပ်ချုပ် ရးအတွက် လွယ်ကူထင်ရှား စြခင်းငှာ ချင်းတွင်းြမစ်ဝှမ်း ဆင်ကလိန် ဒသတွင် နထိင် က
သာ ရှမ်းလူမျိုးများသည်လည်း ခမ်းတီးရှမ်းမျိုးနွယ်များသာ ြဖစ် သာ ကာင့် ချင်းတွင်းြမစ်ဝှမ်းလိင်းဆိင် ခ ဆင်က
လိန် ဒသကိ ခမ်းတီးက လး(သိ ့မဟတ်)ဆင်ကလိန်ခန္တီး(ခမ်းတီး)ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ ယခ ကချင်ြပည်နယ်၊ ပူတာအိ မို ့
နယ် ခမ်းတီး ြမြပန် ့ ဒသကိ ခမ်းတီးလ(ခန္တီးလ) သိ ့မဟတ် ခမ်းတီး ကီးဟူ၍လည်း ကာင်း ခွဲြခားအသိအမှတ်ြပုထားခဲ့
ြခင်း ြဖစ်သည်။ ထိ ့ ကာင့် အဂလိပ်အစိးရလက်ထက်မှစတင်၍ မူလခမ်းတီး ဒသကိ ခမ်းတီးလ ဒသဟ စတင် ခ ဝ
ခဲ့သည်။ ယခအခါတွင် ထိရှမ်းမျိုးနွယ်များကိ ပူတာအိခမ်းတီးရှမ်းနှင့်ဆင်ကလိန်ခန္တီး(ခမ်းတီး)ရှမ်းဟ အများက ခ
ဝ ကသည်။ ခမ်းတီးလ ဒသနှင့်ခမ်းတီးရှမ်းလူမျိုးများ၏အ ကာင်းအရာများကိ ြမန်မာ့သမိင်း၊ မိး ကာင်းသမိင်း၊
အာသသမိင်းနှင့်ပဂ ကျာက်စာများတွင် တွ ့ရှိရသည်။4

ပထဝီ၊ ြမမျက်နာှ သွငြ် ပင်၊ ရာသီဥတ
ယခင်က ပူတာအိခရိင်တစ်ခလးကိ ခမ်းတီးလ ဒသဟ ခ ဆိသည်။ ပူတာအိ ဒသကိ ခမ်းတီးရှမး် တိင်းရင်း
သားများက ပူ တာင်း(Pu-Taung)ဟ ခ ဆိသည်။ ပူ တာင်းရွာတွင် နခဲ့ သာ အများ ကည်ညို လးစားြခင်းခခဲ့ရ
သည့်အဖိးအိတစ်ဦး၏အမည် ြဖစ်ပါသည်။ ပူ တာင်းကိ အစွဲြပု၍ ထိရွာကိလည်း ပူ တာင်းရွာဟ ခ စမှတ်ြပုလာ
က၏။ ပူ တာင်းကိ အဂလိပ်ဘာသာအားြဖင့် (Putao)ဟ ရးသား ဖာ်ြပ ပီး နာင်ြမန်မာတိင်းရင်းသားတိ ့က ပူတာအိ
(Puta-O)ဟ ခ ဆိ ကသည်။ ၁၉၁၄ ခနှစ်၊ ဗိတိသ အစိးရ၏ခရိင်ဝန်ရးစိက်ရာ အရပ်ကိ ပူ တာင်းအမည်ကိ ယူ၍
(Putao)ဟ ခ ဝ ခဲ့ ပီး ၁၉၁၈ ခနှစ်တွင် ပူ တာင်းကိ ဟတ်ဇခ
် တပ်5ဟ ြပာင်းလဲ ခ ဝ ခဲ့သည်။ ပူတာအိခမ်းတီးလ
ဒသသည် ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်၏ ြမာက်အဖျားစွန်းတွင် တည်ရိှ ပီး ြမာက်လတ္တီတွဒ် ၂၆o ၄၂o နှင့် ၂၈o ၅၅o၊
အ ရှ ့ လာင်ဂျီတွဒ် ၉၆o ၅၃o နှင့် ၉၈o ၂၆o အတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။6 ခမ်းတီးလ ဒသနယ်တစ်ခလး၏အကျယ်အဝန်း
စတရန်းမိင် ပါင်းသည် စတရန်းမိင် ၂၁ဝ၅.၅၉၉ ရှိ ပီး ပင်လယ် ရမျက်နှာြပင်အြမင့် ၁၃၇၉ ပ ကျာ်တွင် ရှိသည်။
နယ်နိမိတ်အားြဖင့် အ ရှ ့ဘက်တွင် မို ့နယ် အရ မချမ်း ဘာ မို ့နယ်၊ တာင်ဘက်တွင် ဆွမ်ပရာဘွမ် မို ့နယ်၊
အ နာက်ဘက်တွင် တနိင်း မို ့နယ်၊ ထိ ့အြပင် ြမာက် ဘက်တွင် အိန္ဒိယြပည်၊ အ ရှ ့ဘက်တင
ွ ် တရတ်နိင်င
ယူနန်ြပည်နယ်၊ အ နာက်ဘက်နှင့် ြမာက်ဘက်တွင် တိဘက်ြပည် နယ်တိ ့နှင့်ဆက်စပ်တည်ရှိလျက်ရှိသည်။ ၁၉၆၇ ခနှစ်၊
လူဦး ရသန်း ခါင်စာရင်းအရ လူဦး ရ ရှစ် သာင်း ကျာ် ရှိပါသည်။ ခမ်းတီးလ ြမြပန် ့ ဒသသည် ပူတာအိနယ်
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် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့၊ ပူတာအိ မို ့နယ်၏သမိင်းမှတ်တမ်း၊ ၁၉၉၅၊ စာ-၁။

2

ebook is created by www.ShanYoma.Org

ဘးပတ်ပတ်လည် လွင်ြပင်ကျယ် ကီးြဖစ် ပီး အလျားမိင်(၂ဝ)ခန် ့၊ အကျယ်(၁၄)မိင်ခန် ့ ရှိသည်။ ဤပူတာအိလွင်ြပင်
သည် အပ်ချုပ် ရးအားြဖင့်လည်း ကာင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရးအားြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ခမ်းတီးလ ဒသ၏အချက်
အချာ ဒသပင် ြဖစ်သည်။ ြမင်းခွာပသဏ္ဌာန်ရှိ သာ တာင်တန်းများသည် ြမာက်မှ တာင်သိ ့ ဝိင်းရလျက်ရှိ ပီး
ြမဧရိယာအများစမှာ ကျာက်များ ရာ ပမ်းတည်ရသ
ိှ ည်။
ဟိမဝန္တာ တာင်တန်း ကီး၏အစွယ်အပွားများ ြဖစ် က သာ တာင်တန်းအထပ်ထပ်သည် ပူတာအိနယ်အား ဖး
လမ်း၍ထား လသည်။ ထိြပင် ခမ်းတီးလ ဒသသည် ဧရာဝတီြမစ်ဖျား၏အ နာက်ဖက် ြမစ်လက်တက်ြဖစ် သာ မလိခ
နှင့်ထိြမစ်လက်တက်များ ြဖတ်စီးဆင်းရာ ြမြပန် ့ ဒသြဖစ်သည်။ ထင်ရှား သာ ြမစ် ချာင်းများမှာ မလိခြမစ်၊ မူလာရှီးဒီ
ချာင်း၊ နမ့်ပလပ် ချာင်း၊ ခါးလန် ချာင်းတိ ့ြဖစ်သည်။ မလိခြမစ်ကိ ခမ်းတီးရှမ်းဘာသာြဖင့် နမ့် ကိုဟ ခ ဆိ၍ ၄င်း၏
ြမစ်လက်တက် ကီး(၄)ခမှာ
(၁)နမ့်ပလပ်
(၂)နမ့်လန်း
(၃)နမ့်ယပ်နှင့်(၄)နမ့်တီဆန်းများြဖစ် ကသည်။
ပူတာအိ ြမြပန် ့ ဒသကိ ကွ ့ပတ်ြဖတ်သန်းစီးဆင်း သာ နမ့်ပလပ် ချာင်းနှင့်အရပ် လးမျက်နှာတွင် ြမင့်မား
လှ သာ တာင်စွယ် တာင်တန်းများ ကာရလျက်ရှိသည်။ ခမ်းတီးလ ဒသရှိ တာင်အြမင့်များမှာ ပ ၁ဝဝဝဝ ကျာ်မှ
၁၉ဝဝဝ ကျာ်အသီးသီးရှိ ပီး တာင်တန်းများတွင် ဆီးနှင်းများ ကျ နသည်သာမက အချို ့ ဒသများတွင် ရခဲြပင်များရှိ
သည်။ အြမင့် ပ ၁၅ဝဝဝ အထက်ရှိ သာ တာင်တန်းများမှာ တစ်နှစ်ပတ်လး ရခဲများ ထာဝစဉ်ဖးလမ်းလျက်ရှိသည်။
ထိ ့ ကာင့် ပူတာအိခမ်းတီးလ ဒသသည် ြမန်မာနိင်င၏အြမင့်ဆး ဒသြဖစ်၍ တစ်နည်းအားြဖင့်လည်း ြမန်မာြပည်၏
ခါင်မိး ဒသဟတင်စား ခ ဆိနိင်သည်။ ြမန်မာနိင်င၌ အြမင့်ဆး တာင်ထွဋ်ြဖစ် သာ အြမင့် ပ ၁၉၃၁၅ ရှိ အထန်ဘွန်
ခ ခါကာဘိရာဇီ တာင်ကိ ခမ်းတီးရှမ်းတိ ့က လွိုင်(နွယ်)စွမ်ဟ ခ ဝ ကသည်။
ခမ်းတီးလ ဒသ၏ရာသီဥတမှာ အများအားြဖင့် အ မဲစွတ်စိထိင်းမင်းလျက် ရှိသည်။ ြခု၍ ကည့်မည်ဆိပါက
ခမ်းတီးလ ဒသ၏ရာသီဥတမှာ အးြမစွတ်စိ သာ ရာသီဥတ7ပင်ြဖစ်သည်။ နွရာသီသည် အလွန်တိ တာင်း ပီး
မိးရာသီ နှင့် ဆာင်းရာသီက ပိများသည်။ ဆာင်းရာသီတွင် ရခဲဖး နသည့် တာင်တန်းများ ဝိင်းရလျက်ရှိသည်။
မိးတွင်းကာလ အစမှာ တပိ ့တွဲလပင် ြဖစ်သည်။ "မိးချိန် က တပိ ့တွဲလ၊ မိးချိန်ြပန် ဝါ ခါင်ရ" ဟူ၍ ဒသအဆိပင်
ရှိသည်။ နှစ်စဉ်မိး ရ ချိန်မှာ ၁၅ဝ ရွာသွန်း မဲ ြဖစ်သည်။ မိး ရချိန်အများဆးအ နြဖင့် ၁၉၉၁ ခနှစ်တွင် ၁၈၄၇၆ ြဖစ် ပီး
မိးအနည်းဆးနှစ်မှာ ၁၉၈၆ ခနှစ်ြဖစ် ပီး ၁၂၇၃၂ ရွာသွန်းခဲ့သည်။8 သီတင်းက တ်သည်နှင့် ဆာင်းဝင်လာသည်။
နိဝင်ဘာလမှ ဖ ဖ ဝါရီလအတွင်း အပူချိန်မှာ ၄၂ ဒီဂရီဖာရင်ဟိက်မှ ၇၃ ဒီဂရီဖာရင်ဟိက်အထိ ြဖစ် ပီး အပူချိန်
အြမင့်ဆးမှာ ဇွန်လမှ ဩဂတ်လ အထိ ၅၂ ဒီဂရီဖာရင်ဟိက်မှ ၉၂ ဒီဂရီဖာရင်ဟိက်အထိ ရှိသည်။ ခမ်းတီးလ ဒသသည်
တရတ်နိင်ငတိဘက်ြပည်နယ်၊ အိန္ဒိယနိင်င အာသြပည်နယ်များနှင့်နယ် ြမချင်း ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ခမ်းတီးလ
ဒသနှင့် ရှးယခင်ထဲမှပင် ဆက်သွယ်သွားလာနိင် သာလမ်းခရီးများမှာ ြမစ် ကီးနား-အာသနယ် ြဗဟ္မပတ္တရြမစ်ဝှမ်း
ဒသ၊ တိဘက် ဒသနှင့်တရတ်နိင်င ယူနန်ြပည်နယ်များ ြဖစ်သည်။
အထူးသြဖင့် တိင်းခမ်းတီးတိ ့၏ခမ်းတီးလ ဒသနှင့်အိန္ဒိယနိင်င အာသြပည်နယ်တိ ့ ကူးလူးဆက်ဆမအများအ
ြပား ရှိခဲ့သည်။ ခမ်းတီးလမှ အာသြပည်နယ် ရိမ မို 9့ သည် နီးကပ်စွာ တည်ရှသ
ိ ည့်အတွက် ခမ်းတီးရှမ်းတိ ့နှင့်တိဘက်အာ
သကန်သည်များ ကူးလူးဆက်ဆမများ ရှိခဲ့သည်။ ခမ်းတီးလ ဒသမှ အာသြပည်နယ်သိ ့ ဖွန်ဂန် တာင် ကားနှင့်ခ ရာက်
ဂျာင် တာင် ကားတိ ့မှလည်း သွား ရာက်နိင်သည်။ အာသြပည်နယ်သည် ထိအချိန်က ဗိတိသ ပိင်နက် နယ် ြမြဖစ်၍
အတားအဆီးမရှိ ပ။ ယခအခါတွင် အထက် ဖာ်ြပပါ ခရီးလမ်းများကိ အသးြပုရြခင်း မရှိ တာ့ပဲ နိင်င တာ်အစိးရက
ြမစ် ကီးနား-ဘူတာအိကားလမ်းကိ ဆက်သွယ် ဖာက်လပ် ပးခဲ့သြဖင့် ပူတာအိခမ်းတီးလ ဒသနှင့်ြမန်မာြပည်မတိ ့ ကူး
လူးဆက်ဆမ ပိမိရရှိလာခဲ့ ပီြဖစ်သည်။ မိးတွင်းအခါတွင် မိးရွာသွန်းမ များြပားြခင်း ကာင့် ဖာက်လပ် ပီးလမ်းများ
မ ကာခဏ ပျက်စီးြခင်း၊ ရတိက်စားြခင်း၊ တာင် ပို၍ သစ်ပင်များလဲြခင်း မ ကာခဏ ြဖစ်ပွားြခင်း ကာင့် ကားလမ်း
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များ မ ကာခဏပျက်စီးသည်ကိ တွ ့ရသည်။ ယခအခါတွင် ပူတာအိ ဒသနှင့်ကူးလူးဆက်ဆမ ြပုရာတွင် လယာဉ်လမ်း
ကိ ပိမိအသးြပုလာသည်ကိ တွ ့ရသည်။
ခမ်းတီးလ ဒသတွင် ခမ်းတီးရှမ်းတိင်းရင်းသားများသည် ကာလ ကာရှည်စွာ နထိင်ခဲ့ ပီး ယခအခါ အြခား
တိင်းရင်းသားများ ဝင် ရာက် နထိင်လာ ကသြဖင့် လူဦး ရ များြပားလာ သာ ကာင့် ရ ကည်ရာ ြမက်နရာသိ ့ ြပာင်း
ရ ့ နထိင် ကသည်က တစ် ကာင်း၊ အချို ့မှာ အာသြပည်နယ်ဖက်၌ လည်း ကာင်း၊ ချင်းတွင်းြမစ်ဝှမ်း ဆင်ကလိန်ခန္တီး
ဒသ၊ ြမစ် ကီးနား၊ ဝိင်း မာ်၊ မိး ကာင်း၊ မိးညင်းနှင့်အြခား သာ ဒသများသိ ့ ရ ့ ြပာင်း နထိင် ကသည်။ ခမ်းတီးလ
ဒသတွင် ခမ်းတီးရှမ်းတိင်းရင်းသားများအြပင် ကချင်၊ ဂျိန်း ဖာ၊ ရဝမ်၊ လီဆူး၊ ဒ လာင်(တိဘက်)၊ ထရစသည့်လူမျိုး
များ နထိင် ကသည်။ ခမ်းတီးလ ဒသနှင့်တိဘက်တရတ်အစပ် ဒသြဖစ် သာ အ ရှ ့ဘက် တာင်တန်းများနှင့် ြမာက်
ဘက် တာင် ပ ဒသတိ ့တွင် ရဝမ်နှင့် ယာရင်လီဆူးများ နထိင် ကသည်။

ခမ်းတီးလ ဒသသမိင်းအကျဉ်း
ခမ်းတီးလ ဒသသမိင်းသည် ခမ်းတီးရှမ်းတိင်းရင်းသားတိ ့၏သမိင်းပင် ြဖစ်သည်။ ခမ်းတီးလ ဒသတွင် ခမ်း
တီးရှမး် တိ ့ နထိင်လာ ကသည်မှာ နှစ် ပါင်းများစွာ ကာြမင့် ပီြဖစ် သာ ကာင့် ယင်းတိ ့ကိ ထိ ဒသ၏မူလ နထိင်သူ
များဟ ခ ဝ ရမည်ြဖစ်သည်။ သိ ့ရာတွင် ခမ်းတီးရှမ်းတိ ့ ဤ ဒသတွင် ဝင် ရာက် နထိင် သာနှစ်အပိင်းအြခားကိ တိ
ကျ အာင် ြပာဆိရန် ခက်ခဲပါသည်။10 ဒသခသမိင်းသ ာရီများအဆိအရ ခမ်းတီးရှမ်းတိ ့ ယ ကည်သည်မှာ ပထမ
ဦးဆး ခမ်းတီးလနယ်ကိ တည် ထာင်သူ (၄)ဦး ရှ၍
ိ ၄င်းတိ ့မှာ အိက်စလမန်၊11 ၄င်း၏ညီ တာ်များြဖစ် က သာ စလန်
ဆမ်ပါလ12၊ စလန်ပတ်ကန်13နှင့်စလန်စကျန်14တိ ့သည် နမ့် ကို ခ မလိခြမစ်၏ တာင်ဘက်တွင် မို ့ရွာတည်၍ န
သည်။ ထိသိ ့ ၄င်းတိ ့ နထိင်ရာ ဒသကိ ခမ်းတီးရှမ်းဘာသာအားြဖင့် ခမ်းတီးလ(သိ ့) ရ ဒသ ကီး (သိ ့) ရတနာ ြမဟ
ခ ဆိသည်။ ထိညီ နာင် လးပါးသည် ခမ်းတီးလ ဒသကိ မိင်းကျိုးနှင်မ
့ ိင်းလန်းဟူ၍ (၂)ပိင်းခွဲကာ (၂)ဦးစီ အပ်ချုပ် က
သည်။ ထိကဲ့သိ ့ အပ်ချုပ်စဉ်ကာလအတွင်း ဖန်တရတ်တိ ့က လာ ရာက်ကျူး ကျာ်တိက်ခိက် ပီး အခွန်ဘ ာ ဆက်သ
ရမည်ဟ တာင်းခသြဖင့် ခမ်းတီးရှမ်းတိ ့ တရတ်လက် အာက်သိ ့ ကျ ရာက်ခဲ့သည်။ ကာလအတန် ကာ သာအခါ စလန်
စကျန်သည် တရတ်တိ ့ကိ အာင်ြမင်စွာ တိက်ထတ်နိင်သြဖင့် ခမ်းတီးရှမး် တိ ့ တရတ်လက် အာက်မှ လွတ် ြမာက် ပီး
စလန်စကျန် ပီး နာက် နာက်ထပ်မင်းဆက်(၆)ဆက် ဆက်လက်စိးစခဲ့သည်။
ခမ်းတီးလ ဒသကိ တရတ်နှင့်တိဘက်တိ ့ မ ကာခဏ ကျူး ကျာ်မများ ကာင့် အကာအကွယ် ပးရန် ခမ်းတီး
ရှမ်းတိ ့က မိး ကာင်းအရှင်စဝ်ဆမ်လအား အကူအညီ တာင်းခခဲ့သည်။15 စဝ်ဆမ်လသည် ခမ်းတီးလနယ် ြမကိ အပ်ချုပ်
ရန် နယ်(၇)နယ်ခွဲ၍ စာ်ဘွား(၇)ဦး ခန် ့ထားခဲ့သည်။ ၄င်းတိ ့မှာ
(၁)လပ်ခွန် စာ်ဘွားပိင်နယ်၊
(၂)မန် စ စာ်ဘွားပိင်နယ်၊
(၃)မန် စခွန် စာ်ဘွားပိင်နယ်၊
(၄)လန်း တာင် စာ်ဘွားပိင်နယ်၊
(၅)လန်း န စာ်ဘွားပိင်နယ်၊
(၆)မန် န စာ်ဘွားပိင်နယ်နှင့်
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(၇)မိင်းယတ် စာ်ဘွားပိင်နယ်တိ ့ြဖစ်သည်။16 စဝ်ဆမ်လလက်ထက်တွင် ရခိင်ြပည်နယ် ြမာက်ပိင်း၊ မဏိပူရနှင့်အာသ
ြပည်နယ်များကိ တိက်ခိက်သိမ်းသွင်းခဲ့သည်။ ၄င်းနှင့်အတူပါသွား သာ ခမ်းတီးရှမ်းအများအြပားသည် ြဗဟ္မပတ္တရြမစ်
ကာင်းတစ် လ ာက် အာသနှင့်မဏိပူရြပည်နယ်များတွင် ကျန်ရစ်သြဖင့် ယခတိင် ခမ်းတီးရှမ်းအဆက်အနယ်များ န
ထိင်လျက်ရှသ
ိ ည်။17 ထိ ့ ကာင့် အာသမဏိပူရဖက်တွင် အဟမ်ရှမ်း ခ သည့်ရှမ်းမျိုးနွယ်စများသည် ခမ်းတီးရှမး် တိ ့၏
အဆက်အနယ်များပင် ြဖစ်သည်။18 မိး ကာင်းဘရင် စဝ်ဆမ်လ၏လက်ထက်တွင် ခမ်းတီးရှမ်းတိ ့အား နယ်သစ်ပယ်သစ်
ရှာ ဖွ နထိင်ရန် စလတ်ခဲ့သည်ဟဆိ ကသည်။
မိး ကာင်းအင်အား ယိမ်းယိင် ပီး နာက် ခမ်းတီးရှမ်း စာ်ဘွားများသည် ြမန်မာဘရင်များထတွင် သစ္စာရှိစွာ
အမထမ်းခဲ့ ကသည်။ ဘ ကီး တာ်ဘရား(၁၈၁၉-၁၈၃၇)လက်ထက်နှင့်ပဂမင်း(၁၈၄၆-၁၈၅၈)လက်ထက်တွင် ခမ်းတီးလ
ဒသသိ ့ ြမန်မာတပ်များ စလတ်၍ ြမန်မာမင်း၏ဩဇာကိ ဆက်လက်နာခ စခဲ့သည်။ အစဉ်အလာအရ မိးညင်း၊ မိး
ကာင်းစ သာ စာ်ဘွားနယ်များသည် ြမန်မာမင်း၏သစ္စာ တာ်ခများြဖစ် က၍ ခမ်းတီးရှမ်းများကိ ြမန်မာမင်းများ မိး
ကာင်း စာ်ဘွားမှတစ်ဆင့် အပ်ချုပ်ခဲ့ ကသည်။19 သီ ပါမင်းလက်ထက် ရှမ်းနယ်အပ်ချုပ် ရးနှင့်ပတ်သက်၍ သိန္နီ
တပ်ရး၊ မိး ဗဲတပ်ရး၊ မိးနဲတပ်ရး စသည့်ရး(၃)ရးတွင် ြမန်မာအရာရှိများထား ပီး သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်ရးတွင် သွား
ရာက် နထိင် အပ်ချုပ်ရသည်။ ရှမ်းပ ဒသရာဇ်များအ နြဖင့်လည်း ြမန်မာဘရင်၏သစ္စာ တာ်ခယူ ပီး တစ်နှစ်တစ် ကိမ်
မင်း နြပည် တာ်သိ ့ အခစားဝင် ရာက်ြခင်း၊ လက် ဆာင်ပ ာဆက်သရြခင်း၊ သမီးကညာ ဆက်သရြခင်းနှင့်အခွန်
တာ် ငွ ပး ဆာင်ရြခင်း စသည်တိ ့ကိ ြပုလပ်ခဲ့သည်မှအပ ြမန်မာမင်းများအ နြဖင့် ရှမ်းနယ်များ၏အပ်ချုပ် ရးကိ
တိက်ရိက်စွက်ဖက်မ အလျဉ်းမြပုခဲ့ ပ။20 သိန္နီတပ်ရး၊ မိးနဲတပ်ရးနှင့်မိး ဗဲတပ်ရး စသည့်ရး(၃)ရးတွင် မပါဝင် သာ
ြမန်မာနယ်များအ ကားရှိ မိးမိတ်၊ ဝန်းသိ၊ ကာလင်း၊ သာင်သွပ်၊ က လး၊ ဟမ္မလင်း အစရှိသည့်ရှမ်း မို ့များကိ သီး
ြခား စာ်ဘာွ းများထားလျက် ဦးတိက်ထမ်းရွက် စကာ သီးြခားအပ်ချုပ်ပါသည်။ ထိ ့ြပင် မိး ကာင်း၊ မိးညင်း၊ ဗန်း မာ်
အစရှိ သာ ရှမ်း မို ့ရွာများကိ အ ဝး မို ့ဝန်ထားကာ အပ်ချုပ်ပါသည်။21 ြမန်မာမင်းများလက်ထက် အပ်ချုပ် ရးတွင်
နိင်င တာ်အတွင်း ြမန်မာနယ် ကီးများ၌ ဘရင်ခထားရှိသည်။ ထိ ့အတူ ရှမ်းနယ်များတွင် နယ် ကီးများ၌ စာ်ဘွား၊
နယ်လတ်များတွင် မို ့စား၊ နယ်ငယ်များတွင် အမှူးများထားရှိသည်။ ရှမ်း မို ့စားနှင့်ြမန်မာ မို ့စားအဆင့်ချင်း တူသည်။
ထိ ့အြပင် ရှမ်း စာ်ဘွားများ၏သား တာ်များနှင့်ညီ တာ်များကိ ြမန်မာဘရင်၏နန်း တာ်သိ ့ စလတ်၍ အမ တာ်ထမ်း
စသည်။ ဤကဲ့သိ ့ အမ တာ်ထမ်းြခင်းြဖင့် ၄င်းတိ ့ကိ ြမန်မာ့နန်းတွင်းယဉ် ကျးမများကိ လ့လာသင် ကား စသည်။22
ခမ်းတီးရှမ်း စာ်ဘွားများသည် အဂလိပ်တိ ့ ြမန်မာတစ်နိင်ငလးကိ သိမ်းယူ ပီးသည်အထိ ြမန်မာမင်းကိ သစ္စာ စာင့်သိ
နာခလျက်ရှိသည်။
၁၈၈၆ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁)ရက် န ့တွင် အိန္ဒိယြပည်ဘရင်ခချုပ်က ြမန်မာတစ်နိင်ငလးအား သိမ်းပိက် ပီးြဖစ်
ကာင်း ကညာ ပီး နာက် ရှမ်းနယ်ပယ်များအားလးသည်လည်း ဗိတိသ အပ်ချုပ်မ အာက်သိ ့ ကျ ရာက်ခဲ့ရသည်။ ဗိ
တိသ တိ ့အ နြဖင့် အထက်ြမန်မာနိင်ငကိ သိမ်းပိက် ပီး နာက် အပ်ချုပ် ရး ပိမိထိ ရာက်လွယ်ကူ စရန် ၁၈၈၈ ခနှစ်၊
အာက်တိဘာလ(၂၆)ရက် န ့တွင် ၁၈၈၈ ရှမ်းြပည်နယ်များအက်ဥပ ဒ23ကိ ထတ်ြပန် ကညာခဲ့သည်။ သိ ့ရာတွင် ဗိတိ
သ တိ ့ အထက်ြမန်မာနိင်ငကိ သိမ်းပိက် ပီး နှစ်အတန် ကာမှ အဂလိပ်အစိးရသည် ယခပူတာအိ ခ ခမ်းတီးလနယ်
အပ်ချုပ် ရးကိစ္စကိ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဧရာဝတီြမစ်နှင့်သလွင်ြမစ်စပ် ကား တာင်ရိးမှ မခြမစ်အတွင်း စီးဝင်
သည့် လက်တက်များစီးဆင်းရာ ဒသကိ ဗိတိသ ပိင်နက်အြဖစ် ကညာခဲ့သည်။ ဗိတိသ တိ ့အ နြဖင့် ြမစ် ကီးနားအ
ထက် ြမာက်လတ္တီတွဒ် ၂၆ ဒီဂရီအထိသာ အစပထမ၌ အပ်ချုပ်နိင်ခဲ့သည်။ ထိအထက်ပိင်းကိ မအပ်ချုပ်နိင် သးသည့်
နယ် တိဂ24ဟ ခ ဆိခဲ့သည်။25 ၁၉ဝ၆ ခနှစ်တွင် ရှိဟာဟ26 ခါင်း ဆာင် သာ တရတ် ြမတိင်းအဖွဲ ့တစ်ဖွဲ ့သည် ခမ်းတီး
လ ဒသသိ ့ ရာက်ရှိ ပီး ဤ ဒသကိ ယူနန်ြပည်နယ်အတွင်း သွတ်သွင်းရန် အဆိြပုခဲ့သည်။ ထိ ့ြပင် ၁၉ဝ၆ ခနှစ်အတွင်း
မှာပင် ြမန်မာ-တရတ်နယ်စပ်တွင်ရှိ သာ လရှိ(La-Shi) ကျးရွာကိလည်း ကာင်း၊ ၁၉၁၁ ခနှစ်တွင် ဖီ မာ်ရွာကိလည်း
16
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ဦးမရစ် အာင်ဘ၊ ခမ်းတီးရှမး် သမိင်း(လက်နပ
ိှ ်စက်မူ) မိးညင်း၊ ၁၉၇၆၊ စာ-၅၈။

George Scott and J.E.Hardiman, Gazetteer of Upper Burma (Myanmar) and the Shan State, Part I, Vol.I, Rangoon(Yangon), The
Superintendent Govt Printing House, 1900, p. 187.
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့် ိး တာ်ဘရား ကီး၏ရာဇသတ်ဟ ခ သာ အမိန် ့ တာ်တမ်း ကီး၊ ဒတိယပိင်း၊ ရန်ကန်၊ ဗဟိပနှပ
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Ni Ni Myint: Burma's (Myanmar) Struggle Against the British Imperalism, University Press, Rangoon(Yangon), 1983, P. 109.
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ကာင်း၊ တရတ်တိ ့ ကျူး ကျာ်ဝင် ရာက်ခဲ့သြဖင့် ဗိတိသ စစ်တပ်ကိ စလတ်၍ နှိမ်နင်းခဲ့ရသည်။ စစ် ရးအရလည်း
ဖီ မာ်နယ်သည် အချက်အချာ ဒသြဖစ်သြဖင့် ၁၉၁၃ ခနှစ်တွင် ဗိတိသ တပ်ဖွဲ ့များသည် ဖီ မာ်နယ်ကိ အ ပီးအပိင်အပ်
ချုပ် ပီး ခတပ် အခိင်အမာ ဆာက်လပ်ခဲ့သည်။27 ထိကဲ့သိ ့ သာ အ ြခအ နများ ကာင့် အဂလိပ်အစိးရသည် ခမ်းတီး
လ ဒသကိ သိမ်းယူ၍ ဗိတိသ အပ်ချုပ် ရး အာက် ထားရှိရန်အချိန်တန် ပီဟသးသပ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၁၂ ခနှစ်တွင် မစ္စ
တာ ဂျ-တီ-အိဘားနဒ်28 ဦး ဆာင် သာ ဗိတိသ အရာရှိအဖွဲ ့တစ်ဖွဲ ့နှင့်ကပ္ပတိန်ဂျီ၊ အိ၊ ဖီးလ်29 ဦး ဆာင် သာ ဗိတိသ
လက်နက်ကိင် တပ်ဖွဲ ့တစ်ဖွဲ ့တိ ့သည် ခမ်းတီးလ ဒသသိ ့ ချီတက်သွား ပီး မခြမစ်ဝှမ်းတစ် လ ာက်ရှိ အကျန်ခ ဒသသိ ့
သွား ရာက် လ့လာခဲ့သည်။30 ခမ်းတီးလ ဒသသည် အာသမဏိပူရနှင့်တိဘက်တရတ် ဒသများသိ ့ ကန်ကူးသန်းသွား
လာလိလ င် တစ် ထာက်နား၍ သွားနိင် သာနယ်ြဖစ်သြဖင့် တရတ်တိ ့အတွက် အ ရးပါ သာ ဒသတစ်ခအြဖစ် ယူဆရ
ပါသည်။ တစ်ဖန် အာသရိမနှင့်ခမ်းတီးလ ဒသသည် ဆက်စပ် နသြဖင့် ဗိတိသ အစိးရအတွက် စီးပွား ရး တန်ဖိးအား
ြဖင့် အသင့်အတင့်ရှိြခင်း၊ စစ် ရးအရ အ ရးပါ သာ ဒသြဖစ်ြခင်း31 ကာင့် တရတ်စွက်ဖက်မကိ ကိုတင်ဟန် ့တား
လိြခင်းတိ ့အတွက် အဂလိပ်တိ ့ လက်ဦးမရရန် လိအပ်သည်ဟယူဆသည်။ ထိ ့ြပင် အ ကိမ် ကိမ် ပ ပါက်ခဲ့ သာ အ ရး
အခင်းများကိ ထာက်ရ၍ ဗိတိသ တိ ့အ နြဖင့် ခမ်းတီးလ ဒသနှင့်နယ် တိဂကိ ၁၉၁၄ ခနှစ်တွင် အ ပီးအပိင် သွတ်သွင်း
လိက်သည်။ ဤသိ ့ြဖင့် ခမ်းတီးလ ဒသအား ဗိတိသ အစိးရအ နြဖင့် ခိင် မဲ သာအပ်ချုပ်မကိ စတင်ခဲ့သည်။ ပထမဦး
ဆး ခမ်းတီးလ ဒသခရိင်ဝန်အြဖစ် ခန် ့ထားြခင်းခရသူမှာ မစ္စတာဟတ်ဇ်32 ြဖစ် ပီး ပူတာအိ မို ့နယ် နာင်ခိမ ကျးရွာ
အနီး၌ စခန်းချ နထိင်ခဲ့သည်။ ပူ တာင်းရွာအမည်ကိယူ၍ Putao ဟပင် ခ ခဲ့ ပီး ၁၉၁၈ ခနှစ်တွင် ဟတ်ဇခ
် တပ်အြဖစ်
ြပာင်းလဲ ခ ဝ ခဲ့သည်။33 မစ္စတာဟတ်ဇ် အ ငိမ်းစားယူသွား ပီး နာက် မစ္စတာ ဂျ-တီ-အိ ဘားနဒ်သည် ဒတိယ
ြမာက် ခရိင်ဝန်အြဖစ် ဆက်ခအပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၆ ခနှစ်တွင် ဗိတိသ ဘရင်ခက ခမ်းတီးလ ဒသအပ်ချုပ် ရးအမိန် ့
ကညာစာ34ကိ ထတ်ြပန် ကညာခဲ့သည်။ ခမ်းတီးလ ဒသသည် ြမစ် ကီးနားစီရင်စနှင့်အထက်ချင်းတွင်းစီရင်စများတွင်
ပါဝင် ပီး လက် ထာက် ကာ်မရှင်နာမင်း ကီးများက အပ်ချုပ် ကသည်။ နယ်ရှင် စာ်ဘွားများအား ဗိတိသ မဟာဝန်ရှင်
တာ်မင်း ကီးက ခန် ့အပ်စာ ပးအပ်သည်။35 ဗိတိသ အစိးရအ နြဖင့် စာ်ဘွားစနစ်ကိ ဖျက်သိမ်းြခင်းမြပုဘဲ ခမ်းတီးလ
နယ်(၇)နယ် စာ်ဘွားများအား ခန် ့အပ်လာ ပးအပ်၍ ဆက်လက်အသိအမှတ်ြပုကာ အပ်စိး နခဲ့သည်။ ၄င်းနယ်
(၇)နယ်မှာ (၁)လပ်ခွန်နယ်
(၂)မန်စီနယ်
(၃)မန်စီခွန်နယ်
(၄)မန်နနယ်
(၅)လန် ဒါင်နယ်
(၆)မိင်းယတ်နယ်နှင့်
(၇)လန်နနယ်များ ြဖစ် ကသည်။ ဤသိ ့ြဖင့် ြမန်မာဘရင်များလက်ထက် စာ်ဘွားအတည်ြပုခန် ့အပ်လာြဖင့် မိမိပိင်နက်
နယ် ြမများအတွင်း မူလအစဉ်အလာအတိင်း ခမ်းတီးရှမ်း စာ်ဘာွ းတိ ့ ဆက်လက်အပ်ချုပ်ခွင့်ရသည်။
၁၉၂၂ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ(၁)ရက် န ့တွင် ပ ဒသရာဇ်ရှမး် ြပည်36 ပ ပါက်သည်။ သိ ့ရာတွင် အထက်ချင်း
တွင်းစီရင်စနှင့်ြမစ် ကီးနားစီရင်စအတွင်းတွင်ရှိ သာ သာင်သွပ်၊ ဆင်ကလိန်ခန္တီးနှင့်ခမ်းတီးလ ဒသများကိ ခ င်းချန်
27
28
29
30
31
32
33
34

ဦးတင် မာင်ရင်၊ ခတ်ြမန်မာတည်ဟန်၊ ရန်ကန်၊ ခါင်း ဆာင် ကီးစာ ပ၊ ၁၉၇၈၊ စာ-၅၇၃။

J.T.O Barnard
Captain G.Old Field
Mr. W.A. Hertz, Burma(Myanmar) Gazetteer, Myitkyina District, VOLA(Reprint) Rangoon(Yangon) Government Printing, 1960. P.76
ဦးတင် မာင်ရင်၊ ခတ်ြမန်မာတည်ဟန်၊ ရန်ကန်၊ ခါင်း ဆာင် ကီးစာ ပ၊ ၁၉၇၈၊ စာ-၅၁၉။

Mr. W.A. Hertz
J.T.O. Barnard, "History of Putao", The Journal of Burma(Myanmar) Research Society, Vol.XV, XV, PartII, 1925
The Hkhamti Long Administrative Order

35

The Kachin Hill Manual, Rangoon(Yangon), Superintendent Government Printing and Stationary, Union of Burma(Myanmar), 1959,
P.194.
36
Shan States Manual, Rangoon(Yangon) Government Printing and Stationary, Burma(Myanmar) 1933, P.5
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ထားခဲ့သည်။37 ဒတိယကမ္ဘာစစ်ြဖစ်ပာွ းသည့်ကာလအတွင်း ၁၉၄၂ မှ ၁၉၄၅ ခနှစ်တိင် အာင် ြမန်မာနိင်ငအထက်ပိင်း
ြမစ် ကီးနားအထက်ပိင်း ဆွမ်ပရာဘွမ် တာင်တန်းနယ်အဆး ြမာက်ဖက်နယ်သစ်ြဖစ် သာ အင်စီခြမစ် ချာင်းအထိ
ဖက်ဆစ်ဂျပန်တိ ့ အပ်ချုပ်ခဲ့ သာ်လည်း ခမ်းတီးလ(ပူတာအိ) မို ့နယ်၊ နာင်မွန်း မို ့နယ်နှင့် ခ ဘူဒဲ တာင်တန်း ဒသ
များကိမူ ဗိတိသ အစိးရကပင် စစ်အပ်ချုပ် ရးြဖင့်သာ အပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ထိ ့ ကာင့် ခမ်းတီးလ ဒသသည် ြမန်မာနိင်င
လွတ်လပ် ရးရသည့် ၁၉၄၈ ခနှစ်အချိန်အထိ ဗိတိသ တိ ့ြပဌာန်းထားသည့်ခမ်းတီးလအပ်ချုပ် ရးြဖင့်သာ အပ်ချုပ်ခဲ့
သည်။ ၁၉၄၈ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁ဝ)ရက် န ့တွင် စတင်ဖွဲ ့စည်းခဲ့ သာ ခမ်းတီးလ ဒသ၊ ခမ်းတီးရှမ်း စာ်ဘွားများဗဟိ
ရး38 တွင် လပ်ခွန် စာ်ဘွားစဝ်ဖမန်း(ပူ တာင်း)က ဥက္ကဌအြဖစ်လည်း ကာင်း၊ မန် စ စာ်ဘွားစဝ်ဖဆန်ဆိင်က အတွင်း
ရးမှူးအြဖစ်လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက် ပီး မန် စခွန်နယ်၊ မန်လန်း တာ်နယ်၊ မန် နနယ်၊ မိင်းယပ်နယ်၊ မန် ့လန်း န
ယဉ် စာ်ဘွားများက အဖွဲ ့ဝင်အြဖစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ ခနှစ်၊ အမျိုးသား ခါင်း ဆာင် ကီးဗိလ်ချုပ် အာင်ဆန်း ြမစ်
ကီးနား မို ့သိ ့ ရာက်ရှိစဉ် ခမ်းတီးရှမ်းများ စည်းလးညီညတ် ရးနှင့်အြခားရှမ်းမျိုးနွယစ
် များ အစည်းအရးကိ ခမ်းတီး
ရှမ်း ခါင်း ဆာင်များြဖင့် ဆွး နွးခဲ့သည်။
ခမ်းတီးရှမ်းအမျိုးသားများသည် နယ်ချဲ ့အဂလိပ်နှင့်ဖက်ဆစ်ဂျပန်တိ ့ကိ တွန်းလှန်ရာတွင် အြခား သာတိင်း
ရင်းသားများနှင့်အတူ ပါဝင်လက်တွဲခဲသ
့ ည်။ ဂျပန်တပ်များ ဆွမ်ပရာဘွမ်သိ ့ ဆတ်ခွာရာတွင် ဖန်အင်ဖန်ကျန်အရပ် ဒသ
များတွင် အဂလိပ်-ဂျပန်စစ်ပွဲများ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ နယ်ချဲ ့အဂလိပ်တိ ့ကိ တွန်းလှန်တိက်ခိက်ရာတွင် ရှမ်းအမျိုးသားများ
ြဖစ် သာ ဝန်းသိ စာ်ဘွားဦး အာင်ြမတ်၊ စဝ်အားခွန်၊ စဝ် ဆနမ်တိ ့ ထင်ရှားသည်။ ၁၉၄၈ ခနှစ် တိင်းြပုြပည်ြပုလတ်
တာ်ပါလီမန်အမတ်အြဖစ် ခမ်းတီးရှမ်းအမျိုးသား ဦးမရစ် အာင်ဘအား ရွးချယ်တင် ြမာက်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခနှစ်၊
ဗိလ်ချုပ် ကီး နဝင်း ဦး ဆာင်သည့် တာ်လှန် ရး ကာင်စီ တက် ရာက်လာချိန်မှစ၍ ခမ်းတီးလ ဒသမှ ခမ်းတီးရှမ်း
စာ်ဘွားများသည်လည်း အာဏာစွန် ့လတ်ခဲ့ရသည်။
ခမ်းတီးရှမ်းတိင်းရင်းသားတိ ့သည် ကိယ်ပိင်ဘာသာ၊ စာ ပ၊ စကား၊ ယဉ် ကျးမတိ ့ြဖင့် အဆင့်အတန်းြမင့်မား
စွာ ရပ်တည်ခဲ့သူများ ြဖစ် ကသည်။ စီးပွား ရးလပ်ငန်းအ နြဖင့် ခမ်းတီးရှမ်းအမျိုးသားများသည် အများအားြဖင့် လယ်
ယာစိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းကိ လပ်ကိင် ကသည်။ စိက်ပျိုး ရးမှာ အဓိကအသက် မွးဝမ်း ကျာင်းြဖစ် ပီး ဆန်ကိ အဓိက
ထားစိက်ပျိုးသည်။ အြခားစိက်ပျိုး သာသီးနှများမှာ ငှက် ပျာ၊ ဘူး၊ ဖရ၊ ငရတ်၊ အာလူး၊ ဆးတိ ့ကိ စိက်ပျိုး ကသည်။
ယခင်က ခမ်းတီးလ ဒသရှိ လယ်ယာများအားလးလိလိပင် ြမရှင် စာ်ဘွားများ ပိင်ဆိင် ကသည်။ လယ်ကိ ထွန်ယက်
စိက်ပျိုးရာတွင် က ဲနွား မလ လာက် သာအခါ ဆင်ကိလည်း အသးြပုသည်မှာ ထူးြခားချက်ပင်ြဖစ်သည်။39 ဆင်ဖမ်း
ြခင်းလပ်ငန်းသည် ခမ်းတီးရှမ်းအမျိုးသားများ၏စီးပွား ရးလပ်ငန်းတစ်ရပ်လည်း ြဖစ်သည်။ ကန်သွယ် ရးလပ်ငန်း
အ နြဖင့်လည်း ခမ်းတီးရှမ်းတိ ့ အားတက်သ ရာ လပ်ကိင်ြခင်း မ တွ ့ရ ပ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး သယ်ယူပိ ့ ဆာင်
ရး အခက်အခဲများ ရှိြခင်း ကာင့် ခမ်းတီးလ ဒသ၌ ကန်သွယ် ရးလပ်ငန်း မြဖစ် ြမာက်ဟဆိနိင် ပသည်။
ခမ်းတီးလ ဒသရှိ ခမ်းတီးရှမ်းအမျိုးသားများ၏ဝတ်စားဆင်ယင်မမှာ အြခား သာ ရှမ်းအမျိုးသားများနှင့်
မတူဘဲ ထူးြခားသည်ကိ တွ ့ရသည်။ အမျိုးသားတိ ့သည် ခါင်း ပါင်းြဖူကိ ပါင်း၍ အြဖူ ရာင်တိက်ပရင် စ့ကိ ဝတ်
ဆင် ပီး လက်ယက်ဖျဉ် ကမ်းလကွင်းကိ ဒူးအထက်ဝဲ၍ ဝတ်ဆင် လ့ရှိသည်။ ယခအခါတွင် ြမန်မာရှပ်အကျနှင့်လချည်
များကိ အများအြပား ဝတ်ဆင်လာခဲ့ ပီြဖစ်သည်။ ရှးအခါက ခမ်းတီးရှမ်းအမျိုးသားများသည် အြခား သာ တာင် ပ
သားများကဲ့သိ ့ နားကိ ဖာက်၍ ငွ(သိ ့မဟတ်)ပယင်းနား တာင်းများ ပန်ဆင် လ့ရှိသည်။40
ခမ်းတီးရှမ်းအမျိုးသမီးများမူကား ခါင်း ပါင်း ပါင်း ကသည်။ ခါင်း ပါင်းမှာ ကတ္တပ
ီ ါအနက် ရာင် ြဖစ်
သည်။ ခါင်း ပါင်း ခါင်းပတ် ရှ ့တွင် အနီစက်များ ထိးထား ပီး ငါးမူး စ့ြပားများြဖင့် ကပ်ထားပါသည်။ အမျိုးသမီး
များ ဝတ်ဆင် သာ အကျမှာ ရင်ခွဲအကျြဖစ်သည်။ အတွင်းခကိယ် ကပ်ရင် စ့အြဖူ ပ မှ ရင်ခွဲလည် တာင်ရှည်အကျကိ
ထပ်ကာ ဝတ်ဆင်သည်။ အမျိုးသမီးများအ နြဖင့် အနက် ရာင်ထမီကိ နှစ်သက်စွာ ဝတ်ဆင် ကသည်။ လက်ဝတ်ရတနာ
အြဖစ် ငွထည်လက်ဝတ်လက်စားများကိ ဝတ်ဆင် ကသည်။
ပူတာအိ ြမြပန် ့ ဒသတွင် နတ်ကိးကွယ်သမ
ူ ျားနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ကိးကွယ်သူများြပားသည်။ ပူတာအိ
41
နယ်သည် အ မရိကန်သာသနာြပု ဂျ၊ အာ၊ မာစ် ဦး ဆာင်သည့် ကဘီအမ် ခ Kachin Baptist Mission အဖွဲ ့၊
37
38
39
40
41

Shan States Manual, Rangoon(Yangon) Government Printing and Stationary, Burma(Myanmar), 1933, P.9
Central Judge of Saophas
ဦးစိင်း အာင်ထန
ွ း် နှငအ
့် ဖွဲ ့၊ ပူတာအိခမ်းတီးသ မ်းသမိင်း၊ လက်နပ
ိှ စ
် က်မ၊ူ ြမစ် ကီးနား၊ ြမစ် ကီးနား ကာလိပ်၊ ၁၉၇၄၊ စာ-၃။
ယဝတီဂျင်း ဖာမယ်၊ ြမာက်စန
ွ း် ဒသမှြမန်မာြပည်သားများ၊ ရန်ကန်၊ စာ ပဗိမာန်ပနှပ
ိ တ
် က်
ိ ၊ ၁၉၇၄၊ စာ-၄၂။
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ဂျ၊ စီ မာရစ်ဆင်42 ခါင်း ဆာင် သာ Assembly of God ခရစ်ယာန်သာသနာြပုတိ ့ အ ပိုင်အဆိင် သာသနာြပုရာ
ဒသြဖစ် လသည်။ ထိ ့ ကာင့် တိင်းရင်းသား ရဝမ်လီဆူးကချင်တိ ့သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ ြဖစ်လာ ကသည်။
သိ ့ရာတွင် ခမ်းတီးရှမ်းတိ ့သည် အြခား သာ ရှမ်းတိင်းရင်းသားများကဲ့သိ ့ပင် ဗဒ္ဓဘာသာဝင်များ ြဖစ် က ပီး ဘရားတရား
ကိ အထူးယ ကည်ကိးကွယ်သူများ ြဖစ်သည်။ ခမ်းတီးရှမ်းတိင်းရင်းသားတိ ့သည် မိမိတိ ့၏ဘာသာ၊ ယဉ် ကျးမ၊ ဓ လ့
ထးစများကိ မ ပျာက်မပျက် ထိန်းသိမ်းထားနိင်သည်မှာ လးစားြမတ်နိးဖွယ် ကာင်းလှ ပသည်။
အချုပ်အားြဖင့်ဆိ သာ် ခမ်းတီးလ ဒသမှ ခမ်းတီးရှမ်းများသည် ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငအတွင်းတွင် နထိင်
က သာ တိင်းရင်းသားများတွင် ရှးကျ သာ တိင်းရင်းသားများပင် ြဖစ်သည်။ ၄င်းတိ ့ နထိင်ရာ အရပ် ဒသသည် ပထ
ဝီအ နအထားအရ ကူးသန်းသွားလာရန် ခက်ခဲပါသည်။ တစ်ဖန် သမိင်းတစ် လ ာက်လးတွင် ပ ဒသရာဇ်စနစ်နှင့်နယ်ချဲ ့
အရင်းရှင်တိ ့၏ဖိနှိပ်အပ်ချုပ်မခရသြဖင့် နိင်င ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရး၊ ပညာ ရး အဖက်ဖက်တိ ့တွင် တိးတက်မ နှး
ကွးခဲ့သည်။ သိ ့ရာတွင် အြခား သာရှမ်းမျိုးနွယ်စများကဲ့သိ ့ပင် မိမိတိ ့ နထိင် ရာက်ရှိရာအရပ် ဒသတွင် ကိယ်ပိင်ယဉ်
ကျးမ၊ ဓ လ့ထးစ၊ စာ ပတိ ့ြဖင့် အဆင့်အတန်း ြမင့်မားစွာ ရပ်တည် နထိင်နိင်ခဲ့သည်။ ယ န ့ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င
တာ်တွင် ခမ်းတီးရှမ်းတိင်းရင်းသားတိ ့သည် စစ်ကိင်းတိင်း ဆင်ကလိန်ခန္တီး၊ ဟမ္မလင်း၊ သာင်သွပ်၊ ကာလင်း၊ ဝန်း
သိ၊ ပင်လည်ဘူး၊ ကသာ၊ အင်း တာ်၊ ကချင်ြပည်နယ် မိးညင်း၊ မိး ကာင်း၊ ပူတာအိ၊ ြမစ် ကီးနား၊ ဟိပင် စ သာ ဒသ
များတွင် အြခား သာ တိင်းရင်းသားများနှင့်အတူ အးချမ်းစွာ အတူတကွ နထိင်ရင်း ြပည် ထာင်စဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရး
နှင့်တည်တ့ခိင် မဲ ရး၊ အချုပ်အြခာတည်တ့ခိင် မဲ ရး၊ တိင်းရင်းသား စည်းလးညီညတ် ရး စသည့်အချက်များကိ အ ြခခ
ကာ နိင်င တာ်အကျိုး သယ်ပိး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
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တင်၊ ဦး

ြမန်မာမင်းအပ်ချုပ်ပစာတမ်းနှင့်ဘိး တာ်ဘရား ကီး၏ရာဇသတ်ဟ ခ သာ အမိန် ့ တာ်တမ်း ကီး၊
ဒတိယပိင်း၊ ရန်ကန်၊ ဗဟိပနှိပ်တိက်၊ ၁၉၆၅။

တင် မာင်၊ ရင်၊ ဦး ခတ်ြမန်မာတည်ဟန်၊ ရန်ကန်၊ ခါင်း ဆာင် ကီးစာ ပ၊ ၁၉၇၈။
ထွန်းြမင့်၊ ဦး

ရှမ်းြပည်နှင့် စာ်ဘွား၊ ရန်ကန်၊ သမ္မတပနှိပ်တိက်၊ ၁၉၅၃။

မို ့နယ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့၊ ပူတာအိ မို ့နယ်၏သမိင်းမှတ်တမ်း၊ ၁၉၉၅။
ယဝတီဂျင်း ဖာမယ်

ြမာက်စွန်း ဒသမှြမန်မာြပည်သားများ၊ ရန်ကန်၊ စာ ပဗိမာန်ပနှိပ်တိက်၊ ၁၉၇၄။

သန်းထွန်း၊ ဒါက်တာ

ခတ် ဟာင်းြမန်မာရာဇဝင်၊ ရန်ကန်၊ မဟာဒဂစာ ပထတ် ဝ ရး၊ ၁၉၆၄။

အာင်ထွန်း၊ စိင်း

ပူတာအိခမ်းတီးသ မ်းသမိင်း၊ လက်နှိပ်စက်မူ၊ ြမစ် ကီးနား၊ ြမစ် ကီးနား ကာလိပ်၊ ၁၉၇၄။

အာင်ဘ၊ မရစ်၊ ဦး

ခမ်းတီးရှမ်းသမိင်း၊ လက်နှိပ်စက်မူ၊ မိးညင်း၊ ၁၉၇၆။
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