
သတင်းေ ကညာချက် 

စစေ်ရးပဋပိကနယေ်ြမအတငွး် ေရကာတာေဆာကလ်ပုြ်ခငး်မ ှရပတ်နေ်ပးရန ်ရမှး်လအူသိငုး်အဝိငုး် 
များ ငှ့ ်လတေ်တာအ်ဖွဲဝငက်ိယုစ်ားလယှမ်ျား ေတာငး်ဆိ ု

ရက်စဲွ။ ၅ . ၁၂ . ၂၀၁၈ 

ေရကာတာေဆာက်လုပ်ြခင်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ှင့် လူအသုိင်းအဝုိင်းကုိ ထိခုိက် ေစသည့်အြပင် 
စစ်ပဋိပကနယ်ေြမအတွင်း ေဆာက်လုပ်ေနြခင်းသည်လည်း စစ်ေရး ြပဿနာ များ ပို၍အဓွန်ရှည်ေစ ိုင် 
ေသာေ ကာင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းအတွင်းရှိ အထက်ရဲရာေရကာတာ ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း 
အတွင်းရှိ အထက်ကျိ င်းေတာင်း ေရကာတာေဆာက်လုပ်ြခင်းတိုမှ ရပ်တန်ရန်  ဒီကေန ရန်ကုန် မိ တွင် 
ရှမ်းလူအသုိင်း အဝုိင်းများ ှင့် ပါလီမန်လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များက စုစည်း ပီး သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲ 
တစ်ရပ်ကုိ ြပ လုပ် ကပါသည်။ 

ဤေရကာတာ ကီး ှစ်ခုသည် ြမန်မာစစ်အစုိးရ(နအဖ)လက်ထက်၌ စတင်ခ့ဲေသာ ယခုလက်ရှိ တည ်
ေဆာက် ဆဲဆည်ြဖစ် ပီး ၄င်း ှင့်ပတ်သက်၍ ေဒသခံြပည်သူများက ဘာမ  သိခွင့် မရရှိခ့ဲသည့်အြပင် 
စစ်ေရးပဋိပကနယ်ေြမအတွင်းတည်ေဆာက်တဲ့ ေရကာတာလည်း ြဖစ်ေနပါသည်။ စစ်ေရးြပဿနာ 
အတွင်းကျေရာက်ဆဲြဖစ်တဲ့ သီေပါြပည်သူြပည်သားများလည်း နမတူြမစ်ေပ  ေရကာတာတည် ေဆာက် 
ြခင်းမှ ရပ်တန်ေပးရန် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ ှင့်အတူ အတနတ်န် ေတာင်းဆုိခ့ဲ ေသာ်လည်း 
ေနြပည်ေတာ ် လတ်ေတာရ်ဲ  မဲခဲွဆံုးြဖတ် ပီး ေရကာတာဆက်၍ တည်ေဆာက်ရန်သာ အားေပးအား 
ေြမာက်ြပ ခ့ဲ ကသည်။ 

ရှမ်းြပည်ေတာင်းပိုင်း မုိးနဲ မိ နယအ်တွင်း ကျိ င်းေတာင်း မိ ရှိ နမ့်တိန်းေပ  ေရကာတာ စီမံကိန်း ေတွ 
ေ ကာင့် ေဒသခံြပည်သူလူထုများ သုေတသနြပ က ပးီ အစီရင်ခံစာ အသစ် ြဖစ်တဲ့ “ စစ်တလင်းေြမမှ 
ေြခာက်ေသွ ေြမအြဖစ်သုိ “ ဟု အမည်ရှိေသာ မှတ်တမ်း သစ်ကုိ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ြဖန်ြဖ းမှာ 
ြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၉၆-၁၉၉၈ခု ှစ်တွင် ရှမ်းြပည ်ေတာင်းပိုင်း အတွင်း ြမန်မာစစ်အစုိးရ၏ အဓမရာ ေရ ရာ 
ေြပာင်းြပ ြခင်း၊ လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာ အ ကမ်းဖက်ြခင်း၊ ညင်းပန်း ှိပ်စက်သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ နမ့်တနိ်းေချာင်း တ 
ေလ ာက်ေနထိုင် သူများအိုးမ့ဲအိမ်မ့ဲဘဝအြဖစ်သုိ ေမာင်းေရ ြခင်းများြပ လုပ် ပီး ၄င်းေနရာအစား တပ် 
ရင်း အြဖစ် အခုိင်အမာတည်ေဆာက်တင် ုံမက ေရကာတာေဆာက်လုပ်ြခင်းကုိ ၄င်းမှတ ် တမ်းစာ တွင် 
အြပည့အ်စံုေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ေရတံခွန် ကီးရဲအထက်ဘက်တွင် ၂၀၀၉ ခု ှစ်က စစ်အင်အားသံုး၍ ေဆာက်လုပ် ပီး စီးခ့ဲသည့် ယခင်က 
ေရကာတာသည် ေရတံခွန်၏အလှတရားများ ှင့် ေရေနငါးသတဝါ ကျက်စားရာေနရာလည်း ေပျာက် 
ကွယ်ပျက်ဆီးေစခ့ဲပါသည်။ ထိုြပင် ေဆာက်လုပ်ေရး အင်ဂျင်နီယာတို၏ နည်းစနစ်မှားယနွ်းမ ေ ကာင့် 
တာဘုိင်စက် (၃) ခုရှိရာ (၁) ခုတည်းသာ လည်ပတ် ိုင် ေ ကာင်းသိရသည်။ ထိုနည်းတူစွာ အထက် ကျိ င်း 
ေတာင်းေရကာတာ သည ်လည်း ကီးမားတဲ့ဆုိးကျိ းသက်ေရာက်မများရှိသည့်အြပင် မုိးနဲ ှင့် လင်းေခးတို 
တွင်ေထာင် နဲချီ ပီးေနထိုင် ကေသာေဒသခံများရဲ  ကျန်းမာေရးကုိ ထိခုိက်ေစ ပီး လုပ်ကုိင်စား ေသာက် 
အသက်ေမွးဝမ်းေ ကာက်းြပ ရန် အခက် က ေတွ ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

နမ့်တိန်းေချာင်း ှင့် နမတူြမစ်သည် ရှမ်းလူမျိ းအတက်ွ တွင်ကျယ်တဲ့သမုိင်း ှင့် အဖုိးမ ြဖတ် ိုင်တဲ့ ိုးရာ 
ဓေလ့များလည်းရှိပါသည်။ ေရှးေဟာင်းေစတီပုထိုးေတာ်များသည် ထိြုမစ်ေချာင်း ှစ်ခုရဲ နံေဘး တ 
ေလ ာက်တွင်တည်ရှိေန ပီး ကျိ င်းေတာင်း မိ သည် ရှမ်းလူမျိ းများ တို၏ ုတ်ဖျားတွင်ထင်ကျန်ေစတဲ့ အ 



ချစ် ဇာတ်လမ်းထဲက အချစ်သူရဲေကာင်း တစ်ဦးြဖစ်တဲ ့ခွန်ဆာမ်ေလာ၏ ဇာတိချက်ေခ ေမွးရပ်ေြမပဲ ြဖစ် 
ပါသည်။ 

"ဒီြမစ်ေတွဟာ က န်ေတာ်တိုေဒသခံအသုိင်းအဝုိင်းအတွက် အသက်ေသွးေ ကာပမာ ရာန ဲ ချီ ပီး ကာခ့ဲ 
ပါ ပီ။ အခုဆုိအစုိးရက ဒီြမစ်ေတွကုိေရကာတာတည်ေဆာက်ဖုိ ေရာင်းလုိက် ပီ။ ဒါေတွဟာ စစ်ေရး 
ပဋိပက ေတွကုိ ြဖစ်ပွားေစမှာ ြဖစ်တယ်။ အခုလက်ရှိတည ် ေဆာက်ေနတဲ့ အထက်ရဲေရကာတာ ှင့် အ 
ထက် ကျိ င်းေတာင်းေရကာတာအပါအဝင် ရှမ်းြပညတ် ခွင်လံုးမှာ တည်ေဆာက်ေနတဲ့ ေရကာတာ ေတ ွ
အားလံုးရပ်တန်ေပးဖုိ က နေ်တာ ် တိုေတာင်းဆုိပါတယ်" ဟု ရှမ်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖဲွ မှ စုိင်းေခး 
ဆုိင်က ေြပာပါ သည်။ 

ထိုအြပင် ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း ဆည်ေဆာက်လုပ်ြခင်းကုိ ေထာက်ခံအားမေပးရန် ရှမ်း လူ အသုိင်းအဝုိင်း 
အဖဲွ က ိုင်ငံြခားသံ ုံး ှင့် ရင်း ှီးြမ ပ် ှံသူတိုထံသုိ စာေပးပိုခ့ဲပါသည်။ 

နမတူြမစ် ှင့် နမ့်တိန်းြမစ်ေပ  ဆညတ်ည်ေဆာက်မတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ရင်း ှီးြမ ပ် ှ ံေသာ ကုမဏီများ 
မှာ ဆွစ်ဇလန်၊ ဂျာမနီ၊ ေနာ်ေဝး၊ ဂျပန် ှင့် တ ုတတ်ိုြဖစ်ပါသည်။ 

အစီရင်ခံမှတတ်မ်းစာ “စစ်တလင်းေြမမှ ေြခာက်ေသွ ေြမအြဖစ်သုိ“ ကုိ ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမ ိ င်၏ 
www.shanhumanrights.org ဝပ်ဆုိက်တွင် ဝင်ေရာက်ေလ့လာ ိုင်ပါသည်။ 

 

ဆကသ်ယွရ်န ်

စုိင်းေခးဆုိင်    +95 926-436- 2973 

နန်းေလာဝ်ခမ်း              +95 926- 210- 8062 

စုိင်းထမ်းအိုင်း    +95 997 -187- 9982 

စုိင်းေဟာ်ရှဲန်    +66  62- 941-9600 

 


