
ရမွး္ျပညဒ္ကုၡသညမ္်ားေကာ္မတမီ ွႏုငိင္တံကာအဖဲြ႕အစညး္သုိ႕ အေရးေပၚေမတာၱရပခ္ခံ်က ္

ဩဂုတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၇ ခု 

ရွမ္းျပညန္ယ္ အတြင္း နွင့္ထိုင္း -ရွမ္းနယ္စပရ္ွIိDPsႏငွ့္ဒုကၡသည္မ်ားအားဆက္လက္၍ကူညီေထာက္ပံ့ရနႏ္ုိငင္တံကာအဖဲြ႕ 
အစည္းသို႕ အေရးေပၚ ေမတၱာရပ္ခခံ်က္ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ရမွ္းျပည္ဒကုၡသည္မ်ားေကာ္မတီမ ွရမွ္းျပည္နယ္အတြင္းထိုငး္ - ရွမ္းျပညန္ယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွ ိဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 
ျပည္တြင္းမေွနရပ္စြန္႕ခြာရသည့္ျပည္သူမ်ား (IDPs) အားအေျခခစံားနပ္ရိကၡာမ်ား ဆက္လက္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန ္  
ႏုိငင္ံတကာ အဖဲြ႕အစည္းသို႕  ေမတၱာရပခ္အံပပ္ါသည္။  

၁၉၉၉ ခုႏွစမ္ွစ၍ တည္ရွိလာေသာ ဒုကၡသည္စခန္း ၆ ခု တြင ္ ဒုကၡသည ္ ႏွင္ ့ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႕ခြာ ျပည္သူလူထု 
စုစေုပါင္း ၆၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး သံုးပုံႏွစ္ပုံမွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။  

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင္ ့ျပည္တြင္းေနရပစ္ြန္႕ခြာျပည္သူမ်ားသည ္အစိုးရစစ္တပ္္၏  ညွင္းပမ္းႏွပိစ္က္မႈႏွင္ ့တိုက္ပဲြ မ်ားျဖစ္ပြား 
မႈေၾကာင္ ့ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရျခင္း၊ ေက်းလက္ျပည္သူလူထုအား ရပ္ရြာမ ွအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ ေစျခင္း ၊ 
ေသနတ္ေထာက္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေနရပမ္ ွေမာင္းထုတ္ျခင္း၊ ေက်းရြာအား မီးရွဳိ႕ျခင္းတ့ုိေၾကာင္ ့၁၉၉၆ မ ွ၁၉၉၈ ခႏွုစ ္
အတြင္း ရွမ္းျပညအ္လယ္ပုိင္းရွ ိေက်းရြာေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္၊ ျပည္သူလူထုအေယာက္ ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ေနရပမ္ ွ
စြန့္ခြါခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးသမီး  ရာဂဏန္းအား အစိုးမဒုိန္းက်င့္ျခင္း၊ ေဒသခ ံရွမ္းျပည္သူလူထုအား ညွင္းပမ္းႏွိပစ္က္ျခင္းႏွင္ ့
လူမဆနစ္ြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား အလူးအလိမ့္ခခံဲ့ရသည္။  

ေနရပ္မ ွအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ျခငး္ခံခဲရ့ေသာ ေက်းလက္လူထု (ကေလးႏွင္ ့အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားအပါအဝင)္ အမ်ားစုမွာ 
ထိုင္းႏုငိ္ငံသို႕ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာငခ္ဲ့ၾကေသာ္လည္း UNHCR ၏ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ ္အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင္ ့ကာကြယ္ေစာင္ ့
ေရွာက္မႈမ်ား မရရွခိဲေ့ပ။  

တဖက္တြင္လည္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားမွာ ရွမ္းျပညန္ယ္တြင္းရွ ိလူမႈအသိုင္းအဝုိင္းတ့ုိႏွင္ ့ကင္းကြာေနထုိင္လိုျခင္း 
ဆႏၵမရွိေသာေၾကာင္ ့ထိုင္း-ရွမ္းျပညန္ယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္သာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုငခ္ဲ့ၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ေန ထိုငေ္သာ 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွာ ေတာငမ္်ားေပၚတြင္တညရ္ွိၿပီး သီးႏံွပငမ္်ားစုိက္ပ်ိဳးရနခ္က္ခလွဲသည္။ ထို႕ေၾကာင္ ့ကြ်ႏု္ပ္တို႕ 
အသက္ရငွ္ေနထိုင္ရန ္ႏုိငင္ံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမ ွေထာက္ပံေ့သာ ဆန၊္ ဆီ၊ ဆားမ်ားျဖင္ ့ေနထိုင္အသက္ရွင ္
လာခဲ့ၾကသည္။  

ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း လူမႈအသိုင္းအဝန္းအျဖစရ္ငွ္သနေ္နထိုင္ႏုငိေ္ရးအတြက္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင္ ့
ၾကည္ညိုကုိးကြယ္ရာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာငး္အား စားနပရ္ိကၡာမ်ား ပံ့ပုိးခဲမ့ႈမ်ားအတြက္လည္း ကြ်ႏုပ္္တို႕ အထူးဂုဏ္ 
ယူဝမ္းသာမိပါသည္။  

သို႕ေသာ္ စားနပရ္ိကၡာ အေထာက္အပံမ့်ားမွာ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ခ်လာသည့္အျပင ္၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ေအာက္တိုဘာလမ ွစ၍ 
ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားအားလုံးကုိ ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ဆုိသည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာ ခံစားရပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ ္မတည္ၿငမိ္မႈျဖစ္ေနစဥ္ကာလ နွင္ ့စိတ္ခ် လုံျခံဳစြာ မိမရိပရ္ြာျပန္လည္ေနရာခ် ေနထုိင္သည့္အထိ 
ႏုိငင္ံတကာအလွဴရငွမ္်ားအေနျဖင္ ့က်ြႏု္ပ္တ့ုိ ရွမ္းဒုကၡသည္စခနး္မ်ားအား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးပါရန ္ အႏူးအညႊတ္ 
ေမတၱာရပ္ခအံပပ္ါသည္။  



လက္ရွိတြင ္ကြ်ႏု္ပ္တို႕ စိတ္ခ်လုံျခံုစြာ ရပရ္ြာျပနန္ုိင္ရန ္အေျခအေနမရွိေသးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရြာမ်ားပ်က္စီး 
ဆံုးရႈံးျခင္းမ်ား၊ ဗမာ့တပမ္ေတာ္ ႏငွ္ ့ျပည္သူ႕စစမ္်ား၊ UWSA တပ္ဖြဲ၀့င္မ်ား မ ွကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ေနထုိငရ္ာ က်က္စားရာ ေျမ 
ေနရာ နွင္ ့အိုးအမိ္ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားအား သိမ္းယူထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လက္ရွ ိၿငမိ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာငမ္ႈျဖစ္စဥ္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ္လည္း ဗမာ့တပ္မေတာ္မ ွထိုးစစ္ဆငမ္ႈမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာငေ္နျခင္း၊ စစ္တပမ္်ားတိုးခ်႕ဲျခင္း၊ 
တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစပ္ြားျခင္း ႏွင္ ့ ျပည္သူမ်ား ဆက္လက္ဖမ္းဆီး၊ ညွင္းဆဲ၊ သတ္ျဖတ္ခံေနရျခင္းမွာ ေနရပ္ျပနရ္န ္
လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ လုံး၀ မရွေိသးေပ။ 

ထို႕ေၾကာင္ ့ကြ်ႏုပ္္တို႕၏ ဒုကၡသည္အခြင့္အေရးမ်ားကို ရုိေသေလးစားရန၊္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈ အကူအညမီ်ားေပးရန၊္ ရွမ္းျပညန္ယ္အတြင္း ႏုိငင္ံေရးတည္ၿငိမၿ္ပီး စစမ္နွ္ေသာ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးရရွိ၍ 
လ့ူဂုဏ္သိကၡာ နငွ့္အည ီေအးခ်မ္းလုံျခံဳစိတ္ခ် ေနရပ္ျပနန္ိုင္သည္အထိ ကူညီေထာက္ပံ့မွမု်ား ဆက္လက္ 
ေထာက္ပံေ့ပးပါရန ္ေလးနက္စြာ ေမတၱာရပခ္ံအပပ္ါသည္။   

ရွမ္းျပညဒ္ကုၡသည္စခန္းမ်ားေကာ္မတီ  

ရွမ္းဒုကၡသည္မ်ား- 

- ေကာင္းမုနမ္နု္းဒုကၡသည္ေကာ္မတီ 
- လြိဳင္တိုင္းလ်န္း ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ 
- လြိဳင္လမ ္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ 
- ကုန္းေက်ာ္ ဒုကၡသည ္ေကာ္မတီ  
- လြိဳင္ဆမ္ဆစ ္ဒုကၡသည ္ေကာ္မတီ 
- လြိဳင္ေကာ္ဝမ္း ဒုကၡသည ္ေကာ္မတီ မ်ားျဖင္ ့ဖဲြ႕စည္းထားသည္။  

 

ဆက္သြယ္ရန ္ 

Contact persons: 

လုံးစိုင္းလင္း + 66: (0) 86-188-9827 

လံုးစိုင္းပိန္း + 66: (0) 82-181-4891 

လံုးစံစိုင္း        + 66: (0) 97-939-8350  +95 (0) 94-232-88790 

နန္းဆိုင္အိမ ္ + 66: (0) 97-968-9572 

 

ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳင ္

နန္းစံေတာင္း         +66: (0) 81-603-6655  

စိုင္းေဟာ္ရွနဲ ္          +66: (0) 62-941-9600 



           စိုင္းကြန္းေလ်ာင္း      +66: (0) 94-643-4230 

ထိုင္း-ရွမ္းျပညန္ယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွ ိျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႕ခြာသူမ်ား ႏွင္ ့ဒုကၡသည္မ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနအား 
ဆက္လက္ၾကည့္ရွုနုိငရ္န ္ရမွ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳငမ္ျွပဳစတုင္ျပထားသည္။  
http://shanhumanrights.org/eng/index.php/333-as-conflict-escalates-in-shan-state-aid-must-not-be-cut-
off-to-shan-thai-border-refugees 

 


