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ကျာက်စိမ်းတူး ဖာ်ြခင်းအစ
သန်းသန်းနှစ်(ဝိဇ္ဇာ)
ြမန်မာ့ ကျာက်စိမ်းသည် အရည်အ သွး ကာင်းလှသြဖင့် ကမ္ဘာ့ စျးကွက်တွင် မျက်နှာပန်းလှလျက်
ရှိ ပသည်။ ြမန်မာနိင်င ကျာက်စိမ်းတူး ဖာ် ရးရာဇဝင်မှာ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကာင်းလှ၏။ ြမန်မာနိင်
င၌

ကျာက်စိမ်းများ မ တွ ရှ့ ိရ သးမီ လွန်ခဲ့ သာနှစ် ပါင်းများစွာအခါက " ခ တဲန"် နှင့်"ဗဟိအာရှ"တွင်

တာက်ပ၍ အြဖူနှစ် ရာင်ရှိ သာ အဖိးတန် ကျာက်တစ်မျိုးကိ တွ ရှ့ ိရ၏။
ယင်းကိ တရတ်သူ ဌး ကီးများက တန်ဖိးြမင့်မားစွာ ပး၍ ဝယ်ယူသးစွဲ က လသည်။ ယင်း ကျာက်
မျိုးထဲမှ အစိမ်း သွးရှိ သာ
ရာ၍

ကျာက်သည် ပိ၍ရှားပါး၏။ အချို ့လူများကမူ

ကျာက်ြဖူနှင့် ကးသတ္တ ုကိ

ြမ၌ အ တာ် ကာ အာင် ြမုပ်ထား ပီး စိမ်း အာင် လပ်ယူ က လသည်။ ြမန်မာနိင်င ြမာက်ပိင်း၌

ကျာက်စိမ်း တွ ရြခင်
့
းသည် အမှတ်မထင်

တွ ရြခင်
့
းြဖစ်၏။ ယူနန်နယ်မှ ကန်သည်က လးတစ်ဦးသည်

ြမန်မာနိင်ငဘက်မှအြပန် ကန်တင်လား၌ ကန်ချိန်မညီမမ ြဖစ် နသြဖင့် အ လးတင်းသည့်သ ဘာနှင့်နီးရာ
ကျာက်ခဲတစ်လးကိ

ကာက်တင်လာ၏။ ယင်း ကျာက်ခဲမှာ အလွန်အဖိးတန် သာ

ကျာက်စိမ်းြဖစ် ပ

သည်။ ယင်းအြဖစ်အပျက်သည် ၁၃ ရာစ လာက်မှ ြဖစ်သည်ဟဆိ ကသည်။
အထက်ပါကန်သည်

ကာက်ယူလာ သာ ကျာက်စိမ်းကိ အ ကာင်းြပု၍

တွက် တရတ်လူမျိုးအများအြပား

ရာက်လာ က လသည်။ သိ ့ သာ်

ကျာက်စိမ်းရှာရန်အ

နာက်ထပ် လးဝရှာမ တွ ကရ
့
ပ။

တိင်းရင်းသားများထဲမှလည်း မည်သူမ သဲလွန်စ မ ပးနိင် က။ ၁၄ ရာစနှစ်တွင် ယူနန်ဘက်မှ

နာက်တစ်

ကိမ် လာ ရာက်ရှာ ဖွ သာ်လည်း မ အာင်ြမင် က ပ။ တိင်းရင်းသားများက မ ကည်ြဖူ ကသည့်အြပင် ငှက်
ဖျား ရာဂါအား ကီးသြဖင့် အားလး သဆးသွား ကရ လသည်။ ယင်း နာက်ပိင်းတွင်ကား ရှာ ဖွရန် မ ကိုး
စား က တာ့ ပ။ တရတ်ြပည်ဘက်တွင် ရဖန်ရခါ အနည်းအကျဉ်း ရာင်းဝယ် က၏။ သိ ့ သာ် ယင်း ကျာက်
တးမျိုးကိ မည်သည့် နရာမှ မည်သူရရှိ ကာင်းကိမူ အစအန ရှာမရခဲ့ က ပ။ ၁၇၈၄ ခနှစ်တွင် တရတ်-ြမန်
မာဆက်ဆ ရး

ြပြပစ်သြဖင့် ြမန်မာနိင်ငဘက်သိ ့ တရတ်လူမျိုးများ လာ ရာက်၍

ကျာက်စိမ်းရှာ ကြပန်

သည်။ စွန် ့စား သာတရတ်အမျိုးသားတစ်စ ကာင့် ဥရြမစ်ညာဘက်ကမ်းတစ် လ ာက်၌

ကျာက်စိမ်းထွက်

ရှိ ကာင်း သိရရ
ိှ ၏။ (အမှန်စင်စစ်မှာမူ ြမာက်လတ္တ က
ီ ျူ ၂၅-ဒီဂရီနှင့်၂၆ ဒီဂရီအ ကား အ ရှ ဥရြမစ်
့
ရိးမှအ
နာက်ချင်းတွင်းြမစ်ရိးအတွင်းသည် ကျာက်စိမ်းနယ်ြဖစ်သည်) ထိအချိန်မှစ၍ ယူနန်နယ်ဘက်သိ ့ ကျာက်
စိမ်းအပိ ့အထတ် ရှိလာ သာ်လည်း အ ရအတွက် မများလှ ပ။ အ ကာင်းမှာ ခရီးလမ်း ကမ်းတမ်း၍ ဆိးရွား
သာငှက်ဖျား ကာင့် ြဖစ်၏။ အမရပူရ၌ ရှိ သာ တရတ်ဘရား ကျာင်းတွင် ၁၉ ရာစနှစ်ဦးမှစ၍ ကျာက်
စိမ်းရှာ ဖွရင်း သဆး သာ တရတ်အမျိုးသားဦး ရမှာ ၆ဝဝဝ ကျာ်ရှိသည်။
ြမန်မာဘရင်ကလည်း ကျာက်စိမ်းလပ်ငန်း၏အရာ ရာက်ပကိ သတိြပုမိသြဖင့် ၁၈ဝ၆ ခနှစ်မှစ၍
မိး ကာင်း မို ့ နရာတွင် တပ်သားသးဆယ်နှင့်အ ကာက်အရာရှိတစ်ဦး ချထားသည်။

ကျာက်စိမ်းတူး ဖာ်

ရးတွင် ကချင်အမျိုးသားများ အများဆးပါဝင် က၏။ တူး ဖာ်ရရှိ သာ ကျာက်စိမ်းများကိ မိး ကာင်းတစ်
ဖက်ကမ်း

ရတးြခုတွင် လာ ရာက် ရာင်းချ ကသည်။ ြမန်မာအ ကာက်အရာရှိက ြပည်ပသိ ့ ရာင်းသည့်

ကျာက်စိမ်းတန်ဖိး၏၃၃ ရာနန်း အ ကာက်ခွန်ယူသည်။ ထိအခါက အ ကာက်ခွန် ပးရသည်မှာ

ငွ ကး

မဟတ်ဘဲ ကျာက်စိမ်းတးကိ ထခွဲ၍ အချိန်နှင့် ပးအပ်ရြခင်းြဖစ်သည်။ အ ကာက်တန်ဖိးကိ အ ကာက်ရာ
ြဖတ်အရာရှိက တန်ဖိးသတ်မှတ် ပး၏။
ကျာက်စိမ်းတွင်းများသည် ကချင်ြပည်နယ်တွင် ရှိသည့်အတွက် ကချင်များကိ မူလပိင်ရှင်အြဖစ်
သ ဘာထား ကသည်။ ၁၈၃၁ မှ ၄ဝ ကာလအတွင်းသည် ကျာက်စိမ်းလပ်ငန်း အ ကီးပွားဆးအချိန်ြဖစ် လ
သည်။ ယင်းအချိန်က ကျာက်စိမ်းလပ်ငန်းတွင် တရတ်လပ်သား ၈ဝဝ ခန် ့နှင့်ရှမ်းလပ်သား ၆ဝဝ ခန် ့ပါဝင်
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ကာင်း သိရှိရ ပသည်။ လပ်ငန်းက မ်းကျင်သူများမှာ

ကာင်းတတရတ်များသာ ြဖစ် ကသြဖင့် ထွက်သမ

ကျာက်များသည် ကာင်းတသိ ့ ရာက် ပီး ထိမှတစ်ဆင့် ကန် ချာထတ်လပ် ရာင်းချ ကသည်။ ၁၈၄၁ ခနှစ်
တွင် အဂလိပ်နှင့်တရတ် စစ်ြဖစ် ကသည့်အတွက်

ကာင်းတအ ရာင်းအဝယ် ပျက်စီးကာ

ကျာက်စိမ်းလပ်

ငန်းလည်း ပျက်စီးသွား လသည်။
နာက်တစ်နှစ် ၁၈၄၂ ခနှစ်သိ ့ ရာက် သာအခါ ြမန်မာများသည် ြမန်မာအရာရှိတစ်ဦးအား ယူနန်
နယ်တွင်းသိ ့ စလတ်၍ မည်သည့်အ ကာင်း ကာင့် ကျာက်စိမ်း လာမဝယ်သည်ကိ စစမ်းခိင်း၏။ ြမန်မာအ
ရာရှသ
ိ ည် သွား ရာက်စစမ်း၍ လာ မဲလာဝယ် ကရန် တိက်တွန်း သွး ဆာင်ခဲ့ သာ်လည်း တရတ်များ လာ
ရာက်ဝယ်ယူြခင်း မြပု က ပ။ ၁၈၄၇ ခနှစ်တွင် အ ရာင်းအဝယ် ြပန်ြဖစ်လာြပန်သည်။ သိ ့ သာ် ၁၈၅ဝ
ြပည့်နှစ်တွင် တရတ်နယ်များ၌ တိင်ပင်အ ရး တာ် ပ လာြပန်သည့်အတွက် အ ရာင်းအဝယ် အနည်းငယ်
လပ်ရှားလာပါ သာ်လည်း ၁၈၅၇ ခတွင် ပန်း သးသူပန် ပ လာြပန်သည့်အတွက် ပျက်ရြပန်၏။
အ ကာက်ခွန်အ နနှင့်ကနဦးတွင် တစ်နှစ်လ င် ကျပ် ငွ ၆ဝဝဝ ခန် ့ ရရှိ၏။ ၁၈၃၆ ခနှစ် အ ရာင်း
အဝယ် အ ကာင်းဆးကာလတွင် ကျပ် ငွ ၂၁ဝဝဝ ခန် ့ရရှိ သာ်လည်း နာက်ပိင်းတွင်မူ တစ်နှစ်လ င် ကျပ် ငွ
၃ဝဝဝ ထက်မပိ တာ့ ပ။ ၁၈၆၁ ခနှစ်တွင် အ ရာင်းအဝယ် ြပန်လည်ြဖစ်ထွန်းလာ၍ ြမန်မာြပည်မှ ကျာက်
စိမ်းများကိ ကာင်းတသိ ့ ရ ကာင်းြဖင့် ပိ ့ လသည်။ ထိနှစ်တွင် ကျာက်စိမ်းကန်သည်တစ်ဦး ကာင်းတ
မှ မန္တ လးသိ ့ ရာက်ရှိလာသည်။ ရှိသမ

ကျာက်စိမ်းများကိ အကန်စဝယ်၍ ြပန်သွား လသည်။ ထိ ့ နာက်

ပိင်းတွင်ကား ကာင်းတသား ကျာက်စိမ်းကန်သည်များ မန္တ လးသိ ့ လာ ရာက်ဝယ်ယူ ကသြဖင့် ကျာက်
စိမ်း ရာင်းဝယ် ရး ြပန်လည်ထွန်းကားလာ ပီးလ င် တူး ဖာ်ရှာ ဖွ ရးအတွက် ယူနန်နယ်သား အများအြပား
ရာက်ရှိလာ က လသည်။ ြမန်မာဘရင်အတွက် အ ကာက်ခွန်လည်း ၂၇ဝဝဝ အထိ တိးတက်သွား လသည်။
၁၈၆၆ ခနှစ်တွင် ပထမဆးအ ကိမ်အြဖစ် အခွန် ကာက်ခွင့်ကိ ကျပ် ငွ ၆ဝဝဝဝ ြဖင့် သးနှစ်အတွက် ခွင့်ြပု
လိက်၏။ ယင်းအစီအစဉ်သည် မသင့် လျာ်ဟထင်ြမင်သြဖင့် ၃ နှစ် စ့ သာ ၁၈၆၉ ခနှစ်တွင် ဘရင်ကိယ်
တိင် မိး ကာင်း၌ ကိယ်စားလှယ်ထား၍ ကျာက်စိမ်းဝယ်ယူ လသည်။ သိ ့ သာ် ြမာ်မှန်းသကဲ့သိ ့ ဝင် ငွတိး
မလာသြဖင့် အ ကာက်ခွန်စနစ်ကိပင် ြပန်လည်အသးြပုရ လသည်။ ထိ ့ နာက်ပိင်းတွင် အ ကာက်ခွန် ငွ
သည် ကျပ် ၂ဝဝဝဝ မှ ၅ဝဝဝဝ ထိ တိးတက်ရရှိလာ ပသည်။ ၁၈၈၃ ခနှစ်တွင် ဟာ်ဆိင် ခါင်း ဆာင် သာ
ကချင်သူပန်များ မိး ကာင်းကိ တိက်ခိက် ကသည့်အတွက် ကျာက်စိမ်းလပ်ငန်း ပျက်စီးသွားရြပန် လသည်
၁၈၈၅ ခနှစ်၊ သီ ပါဘရင် ပါ တာ်မူ ပီးသည်၏ နာက်တွင်ကား နယ်ချဲ ့အဂလိပ်တိ ့က ဆက်လက်၍
တူး ဖာ်လပ်ကိင် က လသည်။ အထက်ပါတိ ့ကား ၁၃ ရာစမှ ၁၈၈၅ ခ၊ ကန်း ဘာင် ခတ်အထိ ကျာက်စိမ်း
တူး ဖာ်ြခင်းလပ်ငန်း ြဖစ်ပါသည်။
သန်းသန်းနှစ်(ဝိဇ္ဇာ)

မှတ်ချက်။

။၁၉၇၄ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ၊ အမှတ်(၆၁)ထတ် စန္ဒာရပ်စမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၁၇၅-၆)တိ ့၌လာရှိ

သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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