ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင် ေန က်ဆံုးရ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
ေကာဇာသကရာဇ် ၁၃၈၂ ခုှစ်၊ တေပါင်းလြပည့်ေကျာ် ၁၃ ရက် ေသာ ကာေန ့
ဧပီလ (၉) ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်

မိုင်းပန်မိနယ်၊ ရှမ်း/ေတာင်တွင် ရာသူ/သားများအား အတင်းအဓမ ေရေြပာင်းြခင်း
ထိပ်လှန်ဖွယ် ြဖစ်ရပ်များ တေကာ့ြပန်
မတ်လ 14, 2021 ေနတွင် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပင
ို ်း လင်းေခးခိုင် မိုငး် ပန်မိနယ် ဝိုးလိုင်းေကျးရာအုပ်စု
၃မိုင်ေကျးရာမှ လူဦးေရ 300 ခနရ
် ှိ ရာသူ/သားများအား အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီက အတင်းအဓမ ေရ
ေြပာင်းေစခဲ့သည်။
ခိုလမ်အေြခစိုက် အေရှအလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ် လက်ေအာက်ခံ မိုငး် ပန်အေြခစိုက် စစ်ဆင်ေရး
ကွပ်ကဲမဌာနချပ်-၁၇ (စကခ-၁၇) က ေြပာင်းေရရန် န်ကားတာြဖစ်ပီး တပ်မေတာ်၏ ေြမပိုင်နက်
တွင် ရာသားများက တရားမဝင် ေနထိုင်တာြဖစ်ေကာင်း စစ်ေကာင်စီက ဆိုပါသည်။
၃မိုင်ေကျးရာ (ေခ) ဝမ်ေကျာင်းထမ်ရာသည် သံလင
ွ ်ြမစ်ကို ေကျာ်ြဖတ်တည်ေဆာက်ထားသည့် တာ
ဆန်းတံတား ဆီသိုဦးတည်သည့် လမ်းမကီးတေလာက် မိင
ု ်းပန်မိ၏ အေရှဖက် ၃ မိုင်ခန်အကွာတွင်
လမ်းမ အေပခွ၍တည်ရှိသြဖင့် လမ်းမကီး၏ ေတာင်ဖက်ြခမ်းရှိ လူေနအိမ်ေြခ ၄၅ လံုး ေရေြပာင်းခိင
ု ်း
ြခင်းြဖစ်သည်။ အိမ်ေြခ ၁၂ လံုးမှာ ဗမာအမျိးသားတိ၏
ု ေနအိမ်များြဖစ်ပီး ကျန်ရှိသည့် ၃၃ လံုးမှာ လီဆူး
တိုင်းရင်းသားများ ေနအိမ်ြဖစ်သည်။
၃မိုင်ေကျးရာ ကို လီဆူးမိသားစု ၈ ဦး မှ 2001 ခုှစ်တွင် စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ စစ်တပ်က
သူတိုအား မိုင်းပန်မိနယ် ဝိုးလိုင်းေကျးရာအုပ်စု လွိ င်လွန်းေကျးရာ ှင့် ေတာင်ကွိ င်းေကျးရာအုပ်စု
ခိုဟတ် ေကျးရာ တိမ
ု ှ 1996-1998 ှစ်များတွင် ရှမ်းြပည်အလယ်ပိုင်းှင့် ေတာင်ပင
ို ်းေဒသေတွမှာ တပ်မ
ေတာ်၏ အစုလိုက်အ ပံလိုက် ေကျးရာများအား ေရေြပာင်းေစခဲ့သည့် အချိန်က ေရာက်လာ ြခင်း
ြဖစ်သည်။ ထိုစဥ်က မိုင်းပန်မိနယ်အတွင်း ေကျးရာေပါင်း ၆၁ ရာမှ လူဦးေရ ၁၀,၀၀၀ ခန် ၎င်းတို ေန
အိမ်များမှ အတင်းေရေြပာင်းြခင်းခံခဲ့ရပီး၊ ေြပာင်းေရခံရသူများသည် မိပတ်ပတ် လည်တွင် တဲေလး

များထိုးကာ ြဖစ်သလိုသာ ေနခဲ့ရသည်။ ၄င်းတဲထိုးရာေနရာတွင် ေြပာင်းေရခံရသူများအတွက်လည်း
စစ်တပ်ဘက်မှ ကူညမ
ီ တစ်စံုတစ်ရာ မေပးခဲ့ပါ။ ၄င်းရာသားများက မိမိတိုေနအိမ် ြပန်ပီး လိုအပ်သည့်
ပစည်း စားှပ်ရိကာ စသည် ရယူစဥ် ှိပ်စက်ညင်းပန်းြခင်းှင့် အချိဆိုလင် သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရေကာင်း
သိရသည်။ 1997 ခုှစ်အတွင်း ကပင် ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင်က မိုငး် ပန်မိနယ် ေကျးရာများမှ ရာသူ/
သား စုစုေပါင်း 37 ေယာက် မတရားအသတ်ခံရေကာင်း သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ များေသာ
အားြဖင့် ြမန်မာ့တပ်မေတာ် ခမရ-331, ခမရ-332 ှင့် ခမရ-520 အြမန်တပ်ရင်းများမှ ဖိှိပ် ညင်းပန်း
အိုက်ခံရသည့် ဒဏ်ြဖင့် ေသဆံးု ကေကာင်း ဆိုပါသည်။ ဝိးု လိုင်းေကျးရာမှ သက်ကီး အမျိးသမီး တဦး
ဆိုလင် အရှင်လတ်လတ် မီးိသတ်ြဖတ်ခံရသည်။
လီဆူးတိုင်းရင်း ရာသားများသည် စစ်တပ်ကသတ်မတ
ှ ်ေပးထားသည့် ေနရာတွင် ှစ်ေပါင်းများစွာ ေန
ထိုင်ခဲ့ရသည်။ 2001 ခုှစ်အထိ ၎င်းတိုေနထိုင်ရာ ေကျးရာသို ြပန်ိုင်ြခင်း မရှိေသးပဲ ၃မိုင် ေကျးရာ၏
ပင်မ လမ်းေဘး တေလာက်တွင် ရာသစ်တည်ေစခဲ့သည်။
ဒီတကိမ်ှင့်ဆိုလင် လီဆူးတိုင်းရင်း ရာသားများ ေြပာင်းေရပီး ရာသစ်တည် ေနထိုင်ရသည်မာှ ၃ ကိမ်
ရှိပီြဖစ်သည်။ ယခု ေြပာင်းေရြခင်းခံရသည့် ေနရာသစ်မှာ ၃မိုင်ေကျးရာ၏ အေရှေြမာက်ဖက် ½ ကီလို
မီတာ ခန်အကွာ လမ်းမေဘး တေလာက်တွင် တည်ရှိသည်။ ေတာင်ထူထပ်ရာေဒသြဖစ်သြဖင့် ေရအ
ခက်ခဲှင့် စိုက်ပျိးရာေြမ ညံ့ဖျင်းမေကာင့် လီဆးူ တိုင်းရင်းသားတိုက ထိုေနရာသို မေြပာင်းေရလိုကပါ။
မတ်လ ၁၄ ရက်ေနက ၃မိုငရ
် ာသားများအား ေရေြပာင်းေပးဖို န်ကားလာမှာ ယင်းရာသားတို ေနထိုင်
လျက်ရှိသည့် ေြမေနရာသည် စစ်တပ်ပိုငေ
် ြမယာဟု ေဖြပပီး ၎င်းတိုဆအရ ေြပာင်းေရလိုကေကာင်း
သေဘာတူညီချက်ကို ဖိအားေပးလက်မှတ် ေရးထိုးေစခဲ့သည်။ သိုေသာ်လည်းပဲ အိမ်ေထာင်စု ၁၄ ခုသာ
လက်မှတ်ေရးထိုးကာ ကျန်ရှိသည့် ၃၁ စု လီဆူးတိင
ု ်းရင်းသားတိုက မထိုးခဲ့ပါ။
မတ်လ 19 ရက်ေနတွင် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း မရှသ
ိ ည့် ၃မိုင်ရာသားများအား စကခ-၁၇ ဌာနချပ်သို
ဆင့်ေခကာ ဒု-ဗိုလ်ချပ်ကီး မျိးမင်းသန်းက ရာသားများ ေနထိုင်ေနသည့်ရာသည် စကခ-၁၇ ပိုင်
တပ်နယ်ေြမများြဖစ်ေကာင်း အတင်းအကပ် ထပ်မလ
ံ က်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ေစသည်။ ဒု-ဗိုလ်ချပ်ကီး ဆက်
ေြပာသည်မှာ သူ စကခ-၁၇ ဌာနချပ်၌ ၅ ှစ်တာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပီး ယခုဆိုလင် ၂ ှစ်
ြပည့်ပီ၊ ေန က်ထပ် ၃ ှစ်ပဲ ကျန်ရှိေတာ့ကာ ဒီကာလအတွင်း ေရေြပာင်းေပးရမည်ဟု ဆိုသည်။ သို
ေသာ် ရာသားများက လက်မှတ်ထိုးေပးရန် ြငင်းဆန်လျက်ရှိခဲ့သည်။

စကခ-၁၇ ဌာနချပ်သည် တပ်ရင်း ၁၀ ခုြဖင့် ဖွဲစည်းထားတာြဖစ်ပီး 2000 ြပည့်ှစ်တွင် မိုငး် ပန်၌ အေြခ
ချခဲ့သည်။ မိုငး် ပန်သည် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပင
ို ်း၏ ကုန်းလမ်းသည်ယူပိုေဆာင်ေရးရာမှာ အဓိကတည် ေန
ရာြဖစ်သလို သံလွင်ြမစ်ကို ြဖတ်ေကျာ်သည့် တာဆန်းတံတား ရှိတာေကာင့် ရှမ်းြပည်အေရှပိုင်း မိင
ု ်းတံု
ှင့် ေပါင်းကူးေပးတာ ြဖစ်ေနသည့်အတွက် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်၏ စစ်ေရးဗျဟာ အဓိကကျသည့် မိြပ
ေနရာြဖစ်သည်။
စကခ-၁၇ ဌာနချပ်သည်လည်း မိုငး် ပန်မိ ှင့် ကားလမ်းမတိုအား အေပစီးမှ ြမင်ရသည့် အချက် အြခာ
ကျ ေတာင်ကုန်းေပတွင် ေနရာယူထားသည်။ သိုေသာ်လည်းပဲ ယခုလက်ရှိ စစ်စခန်းဌာနချပ်သည် ၃မိုင်
ေကျး ရာ၏ အေန က်ဖက် ြမင့မ
် ားေသာေတာင်ကုန်းများှင့် ဆက်စပ်မ မရှိေသးပါ။ ေရေြပာင်းြခင်း ခံရ
သည့် ၃မိုငေ
် ကျးရာသည် စကခ-၁၇ ၏ အေရှပိုင်း စစ်ခံတပ်အြဖစ် တိုးချဲမည်ြဖစ်ပီး တိုက်ခိုက်ြခင်းခံရမ
ြဖစ်လာိုင်သည့် အေနအထား ှင့် ဆက်စပ်လိမ့်မည်ဟု ခန်မှန်းကသည်။

ေဖေဖဝါရီ ၁ ရက်ေနက စစ်ေကာင်စီ အာဏာသိမ်းပီးေန က်ပိုငး် မိုငး် ပန်ေဒသ တဝိုက်တွင် လပ်ရှား
ေနသည့် ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ (RCSS) ှင့် ၎င်းစစ်တပ်တအ
ို ကား စစ်ေရးတင်းမာ
မ များ ကီးထွားလာသည်။
1996-1998 ှစ်များက ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း မိနယ်ေပါင်း ၁၁ မိနယ် ေကျးရာေပါင်းများစွာမှ လူဦး
ေရေပါင်း 300,000 ေကျာ် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်၏ အတင်းအကပ် ေြပာင်းေရြခင်းခံခဲ့ကရသည်။ ဤြဖစ်
ရပ်၏အဓိကရည်ရယ်ချက်မှာ ထိုစဥ်က RCSS/SSA သည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ အသစ် စတင်တည်
ေထာင်သည့် အချိန်အခါြဖစ်သည့် အေလျာက် ရှမ်းြပည်သူလူထု၏ ေထာက်ပံ့မများ မရရှိေစရန် ြဖတ်
ေတာက်လြို ခင်းပင်ြဖစ်သည်။

ဆက်သွယ်ရန်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696

(ရှမ်း၊ အဂလိပ်)

စိုင်းရက်လွင်

+66: 97-173-1530

(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

