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ကျာက်စိမ်းတွငး်
ရဂူစိးြမင့်ခင်
ြမန်မာြပည်သည် သယဇာတ ပါ ကယ်ဝ သာနိင်င ြဖစ် သာ ကာင့် အရင်းရှင်နိင်ငြခားသားများ
လွန်စွာ မျက်စိကျသည့်လွန်ခဲ့ သာနှစ် ပါင်း တစ်ရာ ကျာ်ခန် ့က ဗိတိသ တိ ့ မသိမ်းပိက်မီ ြပင်သစ်တိ ့က
လည်း မျက်စိကျသည်။ ဗိတိသ တိ ့ မခနိင်မရပ်နိင်ြဖစ်ကာ ြမန်မာဘရင်ကိပင် စစ် ကြငာြခင်း မြပုဘဲ မတ
ရားသြဖင့် ဖမ်းဆီး ခ ဆာင်သွား ကသည်။ ြမန်မာြပည်ကိ နိင်ငြခားသား အဘယ် ကာင့် မျက်စိကျ ကသ
နည်း။
ြမန်မာြပည်သည်

ရှးဘရင်များ ရွတ်ဆိသည့်တိင်း

ရတွင်း ငွတွင်း ပယင်း ဒတ္ထ ာ ရတနာ ၇ ပါး

အတိြဖင့် ြပည့်စလှ၏။ ထိရတနာ ြမများကိ ြမန်မာဘရင်က ပိင်ဆိင်သည်။ ြမန်မာြပည် ြမာက်ပိင်းတွင် ပတ္တ
ြမား ြမ ကျာက်စိမ်း ြမဟူ၍ပင် တင်စား သာ အဖိးတန် ြမများရှိရာ မိးကတ် မို ့သည် ပတ္တ ြမားြဖစ်၏။ မိး
ကာင်းနယ်သည် ကျာက်စိမ်း ြမြဖစ်သည်။
အထူးသြဖင့် ကျာက်စိမ်း ြမတွင် အဖိးတန် ကျာက်စိမ်းများ ထွက်သည်ဟူ၍ပင် ြမန်မာဘရင်များ
ကိယ်တိင်ပင် မသိခဲ့ပါ ချ။
လွန်ခဲ့ သာ ၁၄ ရာစနှစ်အတွင်းက ယူနန်လူမျိုး ကန်သည်တစ်ဦးသည် ြမန်မာြပည် ြမာက်ဖျားကိ
ြဖတ် ကျာ်၍ မိမိနိင်ငသိ ့ ြပန်သွားစဉ် မိမိ၏ဝန်တင်လားမှာ အ လးချိန် မမ တသြဖင့် လား ပ မှဝန်များမှာ
တစ်ဖက် စာင်းနင်း ြဖစ်၍ နရာ ဝန်များမ တရန်အတွက်

ကျာက်တးတစ်တး

ကာက်ယူ၍ ထည့်ခဲ့သည်။

ယူနန်သိ ့ ရာက်၍ ဝန်စည်များကိ ချရာမှ ထိ ကျာက်တးမှာ အာက်သိ ့ကျ၍ အမာခတစ်ခနှင့်တိက်မိ ပီး ကွဲ
သွားရာ အလွန်လှပ၍ အးြမ သာ အ ရာင်ရှိသည့် ကျာက်စိမ်းကိ တွ ရသည်
့
။ ထိအချိန်တွင် တရတ်ြပည်၌
အြဖူ ရာင်ရှိ သာ ကျာက်များကိ အြမတ်တနိး အသးြပု၍ န ကသည်ြဖစ်ရာ အစိမ်း ရာင် ကျာက်မှာ အ
လွန်ရှား၍ လွန်စွာမှ တန်ဖိးရှိလှသည်။ ထိကန်သည်မှာလည်း

ကျာက်စိမ်းတစ်တး ကာင့်

န ့ချင်းညချင်း

သူ ဌးြဖစ်သွား တာ့၏။
ထိအချိန်မှစ၍ ြမန်မာြပည် ြမာက်ပိင်းတွင် ကျာက်စိမ်းများ ရှိ ကာင်း ယူနန်လူမျိုးများက သိသွား
ကသြဖင့် ကန်သည်အချို ့သည်

လာဘသားများပီပီ။ လူအင်အားများစွာြဖင့် ြမန်မာြပည် ြမာက်ပိင်းသိ ့လာ

ရာက်၍ ကျာက်စိမ်းများ ရှာ ဖွ ကသည်။ သိ ့ သာ် ကျာက်စိမ်းရှာ ဖွ ရးအဖွဲ ့မှာ သက်ဇိးမရှည် ကပါ။ အ
ချို ့မှာ

တာရိင်းသား ကာင်များ ကိက်၍၊ အချို ့မှာ ငှက်ဖျား ရာဂါများ ဖိစီးသြဖင့်

သဆးကန် ကသည်။

ကန်သည်များမှာ ထင်သလိ ခရီးမ ရာက်သြဖင့် စိတ်ပျက်ကာ ကျန်ရှိ သာသူများနှင့်တရတ်ြပည်သိ ့ ြပန်သွား
ကသည်။ ကျာက်စိမ်းထွက်သည့် နရာကိမူ တိတိကျကျ မသိ က ချ။
ြမန်မာသက္က ရာဇ် ၁၁၅ဝ-ခနှစ်၊ အမရပူရ မို ့တည်နန်းတည် ဘိး တာ်မင်းတရားလက်ထက်တွင် ြမန်
မာနှင့်ယူနန်တိ ့သည် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးလမ်း ဖွင့်ခဲ့ ကသည်။ မ ကာမီ စွန် ့စွန် ့စားစား သွားလာ က သာ
တရတ်ကန်သည်တိ ့သည် စွန် ့စွန် ့စားစား သွားလာရှာ ဖွ ကရာတွင် ဥရ ချာင်း၏လက်ျာဖက်ကမ်း ြခ ဒသ
တွင်

ကျာက်စိမ်းများ တူး ဖာ် တွ ရှ့ ိသည်။ ထိအချိန်မှစ၍ ယူနန်ြပည်သိ ့ ကျာက်စိမ်းများကိ တူး ဖာ်၍

တင်ပိ ့ကသည်။ သိ ့ သာ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်သွားလာမခက်ခဲြခင်း၊ ငှက်ဖျား ရာဂါထူထပ်သြဖင့်

ကျာက်

စိမ်းတူး ဖာ်ရှာ ဖွသည့်တရတ်များ သဆးြခင်းများ ြဖစ်ြပန်ရာ အမရပူရ မို ့ တရတ်တန်းရှိ ဘ ကျာင်း၌ တ
ရတ်လူမျိုးသး ထာင် ကျာ်သည်

ကျာက်စိမ်းရှာ ဖွ ရးနှင့်ပတ်သက်၍

တမ်းတင်ထား လသည်။
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သဆးရသည်ဟယ န ့တိင် မှတ်
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တရတ် ကျာက်စိမ်းကန်သည်များ ရှးဦးစွာ အသးြပု သာလမ်းမှာ ယူနန်ြပည်မှ နယ်ြခားြဖစ် သာ
ကယလင်နှင့်ချန်စီသိ ့သွား သာ လမ်းြဖစ်သည်။ ထိမှတစ်ဖန် ကချင် တာင်တန်းများကိ ြဖတ်၍ ဆင်းလာ
သာအခါ ဧရာဝတီြမစ်ကမ်း တာ လာ ကီးသိ ့ ရာက်သည်။ ထိမှတစ်ဖန် ြမစ်ကိ ြဖတ်၍ တာ တာင်အထပ်
ထပ်ကိ

ကျာ်သွား သာအခါ ဥရ ချာင်းကမ်း ြခရှိစီမှ

ကျာက်စိမ်းတွင်းသိ ့ ရာက်သည်။ ထိ ကျာက်စိမ်း

တွင်းကိ ခရစ်သက္က ရာဇ် ၁၇၁ဝ-ခန် ့က တွ သည်
့
ဟ မှတ်တမ်းအချို ့တွင် တွ ရ့ ပသည်။
သက္က ရာဇ် ၁၇၉၉ ခနှစ်၊ အင်းဝ မို ့ ဘ ကီး တာ်ဘရားလက်ထက်တွင် တရတ်ကန်သည်များသည်
ြမန်မာအစိးရ၏အကူအညီြဖင့် ကျာက်စိမ်းတွင်းသိ ့ လမ်းသစ်တစ်ခ ဖွင့်လှစ်သည်။ ထိလမ်းမှာ အင်းဝမှ မ
ရွာ၊ ထိမှတစ်ဖန် ဥရြမစ်နှင့်ချင်းတွင်းြမစ်ကိ ဆန်တက်၍ ဆယ်ရွာသိ ့သွားရ၏။ ထိဆယ်ရွာမှတစ်ဖန် ခရီး ၂
ရက်ခန် ့သွား သာ်

ကျာက်စိမ်းတွင်းသိ ့ ရာက်သည်။ ထိအချိန်က ဆယ်ရာွ သည်

ကျာက်စိမ်းအ ရာင်းအ

ဝယ်ြဖစ်မ ကာင့် အ တာ်ပင်စည်ကားသည်။ သိ ့ သာ် ချင်းဓားြပများ၏တိက်ခိက်လယက်မ ကာင့် အြခား
လမ်းသစ်တစ်ခကိ ရှာ ဖွရသည်။ ထိလမ်းသစ်မှာ မာ်လူး မိးညင်း အင်း တာ်လမ်း ြဖစ်သည်။
ဘ ကီး တာ်ဘရားလက်ထက်မှာပင် ကျာက်စိမ်းအ ရာင်းအဝယ်လပ်ငန်းမှာ အခွန် တာ်များ ရဖွယ်
ရှိ ကာင်း သတိမူလာသြဖင့် ၁၈ဝ၈ ခနှစ်တွင် မိး ကာင်း မို ့ ဒသ၌ အမတ်တစ်ဦး ခန် ့ထား ပီးလ င် ြမန်မာ
တပ်တစ်တပ်နှင့်အ ကာက် တာ်ဌာနတစ်ခ ဖွင့် လသည်။ ထိအချိန်မှစ၍ မိး ကာင်းသည် မို ့အြဖစ်စည်ကား
လာ ပီး

ကျာက်စိမ်းအ ရာင်းအဝယ်ြပုလပ်ရာ အချက်အချာဌာန ကီး ြဖစ်လာ တာ့၏။ ြမန်မာ့အ ကာက်

တာ်ဌာနသည် ကျာက်စိမ်းများ နယ်ြခားသိ ့ ထတ်ယူသွားမည့်အချိန်တွင် ကျာက်၏တန်ဖိးသးပတစ်ပ အ
ကာက် တာ်ယူ ပီး ထတ်ယူခွင့်အမိန် ့ထတ် ပးသည်။ နယ်ြခားသိ ့ ထတ်ယူခွင့်ြပု သာ ကျာက်စိမ်း၏တန်ဖိး
ကိ ြမန်မာအစိးရ ရာြဖတ်က တန်ဖိးြဖတ်သည်။ အ ကာက်ခွန်ကိလည်း ငွသားြဖင့် ပး ဆာင် ကရ၏။
ထိအချိန်ဝယ် ကချင်ဒူဝါ ကီးများကလည်း
ပီြဖစ်ရာ ဒူဝါ ကီးများ ရရှိ သာ

ကျာက်စိမ်းတူး ဖာ်မလပ်ငန်းကိ စတင်၍ လပ်ကိင် က

ကျာက်စိမ်းများကိ ြမန်မာအစိးရက အ ကာက် တာ်

ကာက်ယူြခင်းမရှိ၊

အဘယ် ကာင့်ဆိ သာ် ၄င်းတိ ့နယ်မှထွက် သာ ပစ္စည်းကိ ၄င်းတိ ့သာ ပိင်ဆိင်သည်ဟသတ်မှတ်ထားြခင်း
ကာင့် ြဖစ်သည်။ ကချင်ဒူဝါများကလည်း မိမိတိ ့ရရှိ သာ ကျာက်စိမ်းများကိ အြခားလူသိ ့ မ ရာင်းဘဲ ြမန်
မာအစိးရကိသာ ြပန်၍ ရာင်းသည်။
ကျာက်စိမ်းအ ရာင်းအဝယ်လပ်ငန်းမှာ သက္က ရာဇ် ၁၈၃ဝ မှ ၁၈၄ဝ အတွင်း များစွာတိးတက်ခဲ့သည်
ြဖစ်ရာ ထိအချိန်က တရတ်ကန်သည်များသည် တရတ်အလပ်သမား ရှမ်းအလပ်သမားကိ ခ ယူငှားရမ်းကာ
ကျာက်စိမ်းတူး ဖာ်မလပ်ငန်းကိ ကျယ်ြပန် ့စွာ တူး ဖာ် က တာ့၏။ ရရှိ သာ ကျာက်များကိလည်း မိမတ
ိ ိ့
ရာင်းဝယ် ရးဌာနဗဟိြဖစ် သာယူနန်သိ ့ ပိ ့ကသည်။ ယူနန်မှ ကန်တသိ ့တစ်ဆင့်ပိ ့ပီး ၄င်းကန်တ မို ့မှာပင်
ကျာက်များကိ သွး၍ အ ရာင်းအဝယ်လပ် က၏။
သက္က ရာဇ် ၁၈၄၂ ခနှစ်တွင် တရတ်နှင့် ဗိတိသ တိ ့သည် နယ် ြမသတ်မှတ်မနှင့်ပတ်သက်၍ ကန်တ
နယ်တွင် တိက်ခိက်မြဖစ်ပွားရာ ထိနယ်ရှိ

ကျာက်စိမ်း ရာင်းဝယ်မလပ်ငန်းမှာ ထိခိက် လ တာ့သည်။ ထိ ့

ကာင့် တရတ်ကန်သည်များမှာ ြမန်မာြပည်သိ ့ မလာ ရာက် က တာ့ ချ။ သိ ့နှင့် ကချင်များသည် မိမိတိ ့လပ်
ငန်းများ ရပ်ဆိင်းသွားရသြဖင့် မိး ကာင်းရှိ ြမန်မာအရာရှိထ အကူအညီ တာင်း က တာ့သည်။ ဤတွင် ြမန်
မာအ ကာက်ဝန် နမျိုးဝသသည် မိး ကာင်းမှ မိးဟိန်းသိ ့ သွား ရာက် ပီး တရတ်ကန်သည်များနှင့် ဆွး နွး
ရ တာ့သည်။
၁၈၄၈ ခနှစ်တွင် ကျာက်စိမ်းလပ်ငန်း ြပန်လည် ကာင်းမွန်လာြပန်သည်။ သိ ့ သာ် ၁၈၅ဝ ခနှစ်တွင်
တရတ်ြပည် တပင်သူပန်အ ရးအခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မဖွ ဖ
့ ိုးနိင်ရှိရာမှ ၁၈၅၄ ခနှစ်တွင် ပန်း သးသူပန်ထ
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ြပန်ရာ ယူနန်ဖူးသိ ့ သွား သာလမ်းများအားလး ပိတ်ဆိ ့ထား ကသြဖင့်

ကျာက်စိမ်း ရာင်းဝယ်မမှာ ပိတ်

ထားရြပန်သည်။
၁၈၆၆ ခနှစ်တွင် ကန်တ မို ့မှ တရတ်ကန်သည်တစ်ဦးသည် မန္တ လး နြပည် တာ်သိ ့ ရာက်လာ ပီး
ကျာက်စိမ်းများကိ ဝယ်ယူ ပီးလ င် အန္တရာယ်များလှ သာ ကန်းလမ်းခရီးြဖင့် မသွား တာ့ဘဲ ပင်လယ်ခရီး
ြဖင့် တရတ်ြပည်သိ ့သယ်ယူ ရာင်းချရာ များစွာမှပင် ြမတ်စွန်းသည်။ ထိအခါတွင် တရတ်ြပည်မှ အြခားကန်
သည်များသည် မျက်စိပွင့်လာကာ ြမန်မာြပည်မှ ကျာက်စိမ်းများကိ ပင်လယ်ခရီးြဖင့် တင်ပိ ့ ရာင်းချြပန်ရာ
ရာင်းဝယ်မမှာ ြပန်လည်၍ ဖွ ဖ
့ ိုးလာသည်သာမက ထိစဉ်က

ကျာက်စိမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ အ ကာက် တာ်

ငွ တစ်နှစ်လ င် နှစ်သိန်း ကျာ် ရရှိသည်ဟမှတ်တမ်းတစ် စာင် ဖတ်ရရဖူးသည်။
အင်းဝ မို ့ ဘ ကီး တာ်မင်းတရားလက်ထက်တွင် ကျာက်စိမ်းတွင်းဆိင်ရာ အခွန် တာ်ဝန်တစ်ဦးကိ
ခန် ့ထား စလတ်ထားသည်။ သိ ့ သာ် အခွန် တာ်ဝန်မှာ ရရှိ သာ အခွန် ကာက်များကိ ရနန်း တာ်သိ ့ ပိ ့သင့်
သ လာက်သာ ပိ ့သြဖင့် ထိအ ကာင်းကိ ရနန်း တာ်မှ သတင်းသိ လလ င် အ ကာက်ဝန်အား ရာထူးမှချ
လိက်သည်။ ထိ နာက် ကျာက်စိမ်းတွင်းနယ်ပိင် ဒူဝါတစ်ဦးကိ ခန် ့ထားြပန်သည်။ သိ ့ သာ် ကျနပ်ဖွယ်ရာ
မရှိသြဖင့် ြမန်မာဘရင်က ထွက်သမ ကျာက်စိမ်းများကိ ကချင်အ ကီးအကဲများထမှဝယ်ယူရန် အမတ် ကီး
တစ်ဦးကိ

စလတ်ခန် ့ထားသည်။ ထိအချိန်ကစ၍ တရတ်ြပည်မှ

ကျာက်စိမ်းကန်သည်တိ ့သည်

ကျာက်

စိမ်းတွင်းသိ ့ အ ရာင်းအဝယ် အဝင်အထွက် မလပ် က တာ့ ချ။
ကျာက်စိမ်းများကိ ြပည်ပသိ ့ မထွက် စဘဲ ြပည်တွင်း၌ လှည့်လည်သး သာ ဘရင့်စနစ်ကိ ကချင်ဒူ
ဝါများက မ ကျနပ်သြဖင့် ကန် ့ကွက် ကသည်။ သိ ့ သာ် မ အာင်ြမင် ချ။ ထိ နာက် ကချင်တွင်းပိင်များက
အရည်အ သွး မ ကာင်း သာ ကျာက်များကိသာ ရာင်းချသြဖင့် အခွန် တာ် ငွမှာ ထင်သ လာက် မရရှိ၍
ထိစနစ်ကိ စွန် ့ရြပန်သည်။
မင်းတန်းဘရင်လက်ထက်တွင် ကျာက်စိမ်းတွင်း အခွန် တာ်တစ်နှစ်လ င် တစ် သာင်း ကျာ်မ ရရှိ
နချိန်ဝယ် ၁၈၇၂ ခနှစ်တွင် တရတ်အင်ပါယာဘရင်" တာင်ချီး"(Tung Chi)၏လက်ထပ်မဂလာအခမ်းအ
နားြပုလပ်ရန်အတွက် တရတ်အဝယ် တာ်များ ြမန်မာြပည်သိ ့ လာ ရာက်၍ ကျာက်စိမ်းများကိ ဝယ်ယူ က
သည်။ ထိအချိန်မှစ၍

ကျာက်စိမ်းအ ရာင်းအဝယ် သွက်၍လာြပန်ရာ သက္က ရာဇ် ၁၈၈ဝ ခနှစ်တွင် ြမန်မာ

ြပည်ဖွား တရတ်ကြပား ဝမ် ချာင်ဆိသူက တစ်နှစ်လ င် အခွန် တာ် ငွ ကျပ်ငါး သာင်းြဖင့် သးနှစ်အတွက်
အခွန် ဆာင်၍ ကျာက်စိမ်းများ ရှာ ဖွတူး ဖာ်ရာ ထိတရတ်မှာ ချမ်းသာသွား တာ့သည်။
ဝမ် ချာင် ကာင်းစားသွားသည်သ
့ တင်းကိ တရတ်ြပည်မှ သိလ င် ကန်တတရတ်အစစပ်ကမ္ပဏီတစ်
ခက ြမန်မာြပည်သိ ့ လာ ရာက် ပီး ြမန်မာဘရင်ထ ဝင် ရာက်ကာ မိမိတိ ့ကမ္ပဏီအတွက် ကျာက်စိမ်းတူး ဖာ်
ရး သးနှစ်တွက်ချ ပးပါရန် အခွန် တာ်ကိလည်း ပထမတူး ဖာ်သူ ဝမ် ချာင်ထက် ပိမိ၍ ပးဆပ်ပါမည်ဟ
လ ာက်ထားသြဖင့် ဘရင်က ချ ပးလိက်သည်။ သိ ့ သာ် ထိကမ္ပဏီမှာ အထက်ြမန်မာြပည်ကိ အဂလိပ်များ
သိမ်းပိက်သြဖင့် အရပ်ရပ်ဆူပူမများ ကာင့် အခွန် တာ်မ ဆာင်ရ တာ့ ချ။ အဂလိပ်များ ကျာက်စိမ်းတွင်း
နယ် ြမကိ သိမ်းပိက်မိ သာအခါ ထိကမ္ပဏီမှ ခါင်း ဆာင်

လျာင်ပင် ဆိသူကိ အငှားချထားလိက် တာ့

သည်။
ကျာက်စိမ်းထွက် သာ ဒသသည် လတ္တ တ
ီ ဒ
ွ ် ၂၅ နှင့် ၂၆ အတွင်းမှာတည်ရှိ၍ အ ရှ ဖက်
့ တွင် ဥရ
ြမစ်နှင့်အ နာက်ဖက်တွင် ချင်းတွင်းြမစ်အတွင်း၌ တည်ရသ
ိှ ည်။ ကျာက်စိမ်းအများဆး ထွက် သာ ဒသမှာ
စီမ၊ မစ၊ တမကန်၊ မိပင်နှင့်စကတိ ့ြဖစ် ကသည်။ ထိ ့ြပင် မိးညင်းနှင့်ကသာသွား လမ်း ပ တွင်လည်း တရတ်
များက တူး ဖာ်ရှာ ဖွခဲ့ က သးသည်။ အထူးသြဖင့် အထင်ရှားဆး သာ ကျာက်တွင်းမှာ နန်းတလြဖစ်၏။
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နန်းတလမှာ တရတ်များမှည့် ခ သာနာမည်ြဖစ်၍ ခက်ခဲ သာလမ်းဟ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ထိ ဒသမှာ ဥရ
ြမစ်ကမ်း ကျာက်ကမ်းပါး၌ ရှ၍
ိ ထူထပ် သာ တာ တာင်များကိ ခဲယဉ်းစွာ ြဖတ်သန်းသွားရသည်။
ဗိတိသ တိ ့သည် ကျာက်စိမ်းတွင်းနယ် ြမသိ ့ ပထမအ ကိမ် ရာက်ရှိြခင်းမှာ သက္က ရာဇ် ၁၈၈၈ ခနှစ်
တွင် ြဖစ်သည်။ ထိနှစ် ဖ ဖ ဝါရီလတွင် ကပ္ပတိန်အဒမ်ဆင်သည် စစ်တပ်တစ်တပ်နှင့်ချီတက်လာ ပီး ကန်စီ
နယ်အ ကီးအကဲြဖစ် သာ ဒူဝါကန်စီ နာင်နှင့်ကန်စီလတိ ့အား
ခခတိက်ခိက်ြခင်းမြပုရန်နှင့်အဂလိပ်သစ္စာ တာ်ကိ

ခ ယူ တွ ဆ
့ ပီး မိမိတိ ့ဗိတိသ တပ်များအား

စာင့်သိရိ သလ င် ြမန်မာမင်းများ လက်ထက်ကကဲ့သိ ့

ပင် ဒူဝါ၏စား မဲနယ်ပယ်နှင့်မူလအခွင့်အ ရးများကိ

ပးမည်ြဖစ် ကာင်း ရှင်းလင်း ြပာြပရာ ဒူဝါများက

လည်း သ ဘာတူလက်ခလိက်သည်။
ထိအချိန်မှစ၍ ကန်စီဒူဝါသည် ( ကျာက်စိမ်း မှာ်) ကျာက်စိမ်းတွင်းများတွင် ဩဇာလမ်းမိးလာကာ
ကျာက်တူးသူတိ ့ထ အခွန် ကာက်ယူ တာ့၏။
ြမန်မာဘရင်များလက်ထက်က နယ်ပယ်ဆိင်ရာ ဒူဝါများသည် မိမိတိ ့နယ်ပယ်အတွင်း တူး ဖာ်ရရှိ
သည့် ကျာက်များအ ပ တွင် အခွန်များ မ ကာက် က ပ။ တူး ဖာ်ရရှိ သာ ကျာက်များထဲမှ မိမိတိ ့နှစ်သက်
ရာ ကျာက်တစ်လးစ နှစ်လးစ ရွးချယ်ယူသည်။ ြမန်မာအရာရှိများ ကျာက်တွင်းမှ ရပ်သိမ်းလိက် သာအ
ချိန်တွင် ကန်စီဒူဝါသည် ြမန်မာအရာရှိ၏အခွင့်အ ရးကိ သိမ်းပိက်လိက်၏။
ကန်စီဒူဝါအခွင့်အ ရးရရှိသည့်အချိန်ကစ၍ အခွန် တာ်အြဖစ် ကျာက်တးများ ပ တွင် ကည့်၍ ဝန်
တင်လား တစ်စီးလ င် လးကျပ်ခွဲ ကူလီတစ်ထမ်းလ င် တစ်ကျပ်ခွဲ ကာက်သည်။ မှာ်မှထွက် သာ ကျာက်
များ အ ရာင်းအဝယ်ြဖစ်လ င် သးပတစ်ပ ပးရ သးသည်။ ထိအချိန်က ကျာက်စိမ်းတွင်းတွင် အ တာ်စည
ကား ပီြဖစ်ရာ လပ်သားများ ပျာ်ရင်မအတွက် ကစားဝိင်းများကိလည်း တစ်နှစ်လိင်စင် ပး၍ အငှားချထား
သည်။
အဂလိပ်လက်ထက်သိ ့ ရာက် သာအခါ

ကျာက်စိမ်းတွင်းနယ် ြမကိ

နရာသတ်မှတ်၍ စစ်ကိင်း

တိင်းမင်း ကီးက နှစ်စဉ်နှစ်တိင်း လလတင် ရာင်းချ၍ အခွန် ကာက်သည်။ လလကိ အများအားြဖင့် ချမ်း
သာ ကယ်ဝ သာတရတ်သူ ဌးများက ဆွဲဝယ်၍ ၄င်းတိ ့ကတစ်ဖန် ကျာက်တူးလိသူတိ ့အား လက်ခွဲအငှားချ
သည်။
ကျာက်စိမ်းတွင်းမှထွက်သမ

ကျာက်များကိ အဆိပါလိင်စင်ဆီများကသာ လက်ဝါး ကီးအပ်၍

ဝယ်ယူ ပီး ၄င်းတိ ့ကမှတစ်ဆင့် နိင်ငြခားနှင့်ြပည်တွင်းအြခား ဒသများသိ ့ ရာင်းချသည်။
၁၉၄ဝ ခနှစ်ကစ၍ အစိးရက ကျာက်စိမ်းတွင်းနယ် ြမများကိ သိမ်းယူအပ်ချုပ် ပီး နယ်ရှင်ကန်စီဒူ
ဝါနှင့် ဝှခါဒူဝါတိ ့အား ၄င်းတိ ့ ကာက်ယူခဲ့ သာ အခွန်အ ကာက်ကိ ြပတ်စဲ စကာ
ထာက်ပ့ ကး ပးထားခဲ့ရာ ထိအချိန်ကစ၍ ယ န ့ထိ
ဥပ ဒအရ တိက်ရိက်အပ်ချုပ်ခဲ့သည်ြဖစ်၍

လျာ် ကးသ ဘာြဖင့်

ကျာက်တူး ဖာ်ြခင်းလပ်ငန်းကိ

ကျာက်စိမ်းတွင်း

တာ်လှန် ရးအစိးရတက်လာ ပီးသည့် နာက်ပိင်းတွင်

ကျာက်

စိမ်းတွင်းဌာနကိ သတ္တ ုတွင်းဌာနက တိက်ရိက်အပ်ချုပ် နပါသတည်း။

ရဂူစိးြမင့်ခင်
မှတ်ချက်။

။၁၉၇ဝ ခနှစ်၊

မလ၊ အမှတ်(၁၄)ထတ် စန္ဒာရပ်စမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၁၇၆ မှ ၁၇၉)ထိ၌

လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
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