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ေရကာတာေဆာက်လုပ်ြခင်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ှင့် လူအသိုင်းအဝိုင်းကို ထိခိုက် ေစသည့်အြပင်
စစ်ပဋိပကနယ်ေြမအတွင်း ေဆာက်လုပ်ေနြခင်းသည်လည်း စစ်ေရး ြပဿနာ များ ပို၍အဓွန်ရှည်ေစ ိုင်
ေသာေ ကာင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းအတွင်းရှိ အထက်ရဲရာေရကာတာ

ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း

အတွင်းရှိ အထက်ကျိ င်းေတာင်း ေရကာတာေဆာက်လုပ်ြခင်းတိုမှ ရပ်တန်ရန် ဒီကေန ရန်ကုန် မိ တွင်
ရှမ်းလူအသိုင်း အဝိုင်းများ ှင့် ပါလီမန်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များက စုစည်း ပီး သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲ
တစ်ရပ်ကို ြပ လုပ် ကပါသည်။
ဤေရကာတာ ကီး ှစ်ခုသည် ြမန်မာစစ်အစိုးရ(နအဖ)လက်ထက်၌ စတင်ခဲ့ေသာ ယခုလက်ရှိ တည်
ေဆာက် ဆဲဆည်ြဖစ် ပီး ၄င်း ှင့်ပတ်သက်၍ ေဒသခံြပည်သူများက ဘာမ သိခွင့် မရရှိခဲ့သည့်အြပင်
စစ်ေရးပဋိပကနယ်ေြမအတွင်းတည်ေဆာက်တဲ့ ေရကာတာလည်း ြဖစ်ေနပါသည်။ စစ်ေရးြပဿနာ
အတွင်းကျေရာက်ဆဲြဖစ်တဲ့ သီေပါြပည်သြူ ပည်သားများလည်း နမတူြမစ်ေပ ေရကာတာတည် ေဆာက်
ြခင်းမှ ရပ်တန်ေပးရန် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ှင့်အတူ အတန်တန် ေတာင်းဆိုခဲ့ ေသာ်လည်း
ေနြပည်ေတာ် လတ်ေတာ်ရဲ မဲခွဲဆုံးြဖတ် ပီး ေရကာတာဆက်၍ တည်ေဆာက်ရန်သာ အားေပးအား
ေြမာက်ြပ ခဲ့ ကသည်။
ရှမ်းြပည်ေတာင်းပိုင်း မိုးနဲ မိ နယ်အတွင်း ကျိ င်းေတာင်း မိ ရှိ နမ့တ
် ိန်းေပ ေရကာတာ စီမံကိန်း ေတွ
ေ ကာင့် ေဒသခံြပည်သူလူထုများ သုေတသနြပ က ပီး အစီရင်ခံစာ အသစ် ြဖစ်တဲ့ “ စစ်တလင်းေြမမှ
ေြခာက်ေသွ ေြမအြဖစ်သို “ ဟု အမည်ရှိေသာ မှတ်တမ်း သစ်ကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ြဖန်ြဖ းမှာ
ြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၉၆-၁၉၉၈ခု ှစ်တွင် ရှမ်းြပည် ေတာင်းပိုင်း အတွင်း ြမန်မာစစ်အစိုးရ၏ အဓမရာ ေရ ရာ
ေြပာင်းြပ ြခင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အ ကမ်းဖက်ြခင်း၊ ညင်းပန်း ှိပ်စက်သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ နမ့်တန
ိ ်းေချာင်း တ
ေလ ာက်ေနထိုင် သူများအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘဝအြဖစ်သို ေမာင်းေရ ြခင်းများြပ လုပ် ပီး ၄င်းေနရာအစား တပ်
ရင်း အြဖစ် အခိုငအ
် မာတည်ေဆာက်တင် ုံမက ေရကာတာေဆာက်လုပ်ြခင်းကို ၄င်းမှတ် တမ်းစာ တွင်
အြပည့အ
် စုံေဖာ်ြပထားပါသည်။
ေရတံခွန် ကီးရဲ အထက်ဘက်တွင် ၂၀၀၉ ခု ှစ်က စစ်အင်အားသုံး၍ ေဆာက်လုပ် ပီး စီးခဲ့သည့် ယခင်က
ေရကာတာသည် ေရတံခွန်၏အလှတရားများ ှင့် ေရေနငါးသတဝါ ကျက်စားရာေနရာလည်း ေပျာက်
ကွယ်ပျက်ဆီးေစခဲ့ပါသည်။ ထိုြပင် ေဆာက်လုပ်ေရး အင်ဂျင်နီယာတို၏ နည်းစနစ်မှားယွန်းမ ေ ကာင့်
တာဘိုင်စက် (၃) ခုရှိရာ (၁) ခုတည်းသာ လည်ပတ် ိုင် ေ ကာင်းသိရသည်။ ထိုနည်းတူစွာ အထက် ကျိ င်း
ေတာင်းေရကာတာ သည် လည်း ကီးမားတဲ့ဆိုးကျိ းသက်ေရာက်မများရှိသည့်အြပင် မိုးနဲ ှင့် လင်းေခးတို
တွငေ
် ထာင် နဲချီ ပီးေနထိုင် ကေသာေဒသခံများရဲ ကျန်းမာေရးကို ထိခိုက်ေစ ပီး လုပ်ကိုင်စား ေသာက်
အသက်ေမွးဝမ်းေ ကာက်းြပ ရန် အခက် က ေတွ ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
နမ့်တိန်းေချာင်း ှင့် နမတူြမစ်သည် ရှမ်းလူမျိ းအတွက် တွင်ကျယ်တဲ့သမိုင်း ှင့် အဖိုးမ ြဖတ် ိုင်တဲ့ ိုးရာ
ဓေလ့များလည်းရှိပါသည်။

ေရှးေဟာင်းေစတီပုထိုးေတာ်များသည်

ထိြု မစ်ေချာင်း ှစ်ခုရဲ နံေဘး

တ

ေလ ာက်တွငတ
် ည်ရှိေန ပီး ကျိ င်းေတာင်း မိ သည် ရှမ်းလူမျိ းများ တို၏ ုတ်ဖျားတွင်ထင်ကျန်ေစတဲ့ အ

ချစ် ဇာတ်လမ်းထဲက အချစ်သူရဲေကာင်း တစ်ဦးြဖစ်တဲ့ ခွန်ဆာမ်ေလာ၏ ဇာတိချက်ေခ ေမွးရပ်ေြမပဲ ြဖစ်
ပါသည်။
"ဒီြမစ်ေတွဟာ က န်ေတာ်တိုေဒသခံအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အသက်ေသွးေ ကာပမာ ရာနဲ ချီ ပီး ကာခဲ့
ပါ ပီ။ အခုဆအ
ို စိုးရက ဒီြမစ်ေတွကေ
ို ရကာတာတည်ေဆာက်ဖို ေရာင်းလိုက် ပီ။ ဒါေတွဟာ စစ်ေရး
ပဋိပက ေတွကို ြဖစ်ပွားေစမှာ ြဖစ်တယ်။ အခုလက်ရှိတည် ေဆာက်ေနတဲ့ အထက်ရဲေရကာတာ ှင့် အ
ထက် ကျိ င်းေတာင်းေရကာတာအပါအဝင် ရှမ်းြပည်တ ခွင်လုံးမှာ တည်ေဆာက်ေနတဲ့ ေရကာတာ ေတွ
အားလုံးရပ်တန်ေပးဖို က န်ေတာ် တိုေတာင်းဆိုပါတယ်" ဟု ရှမ်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ မှ စိုင်းေခး
ဆိုင်က ေြပာပါ သည်။
ထိုအြပင် ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း ဆည်ေဆာက်လုပ်ြခင်းကို ေထာက်ခံအားမေပးရန် ရှမ်း လူ အသိုင်းအဝိုင်း
အဖွဲ က ိုင်ငံြခားသံ ုံး ှင့် ရင်း ှီးြမ ပ် ှံသတ
ူ ိုထံသို စာေပးပိုခဲ့ပါသည်။
နမတူြမစ် ှင့် နမ့တ
် ိန်းြမစ်ေပ ဆည်တည်ေဆာက်မတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ရင်း ှီးြမ ပ် ှံ ေသာ ကုမဏီများ
မှာ ဆွစ်ဇလန်၊ ဂျာမနီ၊ ေနာ်ေဝး၊ ဂျပန် ှင့် တ ုတတ
် ိုြဖစ်ပါသည်။
အစီရင်ခံမှတတ
် မ်းစာ “စစ်တလင်းေြမမှ ေြခာက်ေသွ ေြမအြဖစ်သ“ို ကို ရှမ်းလူအခွငအ
့် ေရးမ
www.shanhumanrights.org ဝပ်ဆိုက်တွင် ဝင်ေရာက်ေလ့လာ ိုင်ပါသည်။
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