
ရမွး္ျပညျ္မစေ္ခ်ာငး္မ်ားအတြက ္လႈပရ္ာွးမႈ - မ ွထတုျ္ပနခ္်က ္- 

ေမလ - ၁၁ရက၊္ ၂၀၁၈ခုနွစ။္ 

အရပသ္ားလိကုပ္ါလာေသာေလတွစ္စင္းကိ ု ရမွး္ျပညေ္တာငပ္ိငုး္တြင ္ ပစ္ခတမ္ႈုျဖစပ္ြားခဲျ့ခင္းသည ္ 
သလံြင္ ေရဂါတာမ်ား လုၿံခဳေံရးကငး္မဲျ့ခင္းကိ ုေဖၚျပသည။္ 

၁၀ ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ႀကီးမားေသာ မိုင္းတံု 
ေရကာတာအတြက္ ေျမတိုင္းထြာေနတဲ့တ႐ုတ္အငဂ္်င္နီယာတို႔ရ္ိွရာ အလုပ္ခြင္အနီးတြင္ သလံြင္ျမစ္တေလွ်ာက ္ ခရီးသြား 
ေနတဲ့ စက္ေလတွစ္စင္း အပစ္ခံရသျဖင့္ လူတစ္ဦးေသဆံုးရသည္သာမက အသက္(၉)ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးတစ္ဦးပါ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာခဲပ့ါတယ္။ 

ဧၿပီလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ မုိင္းတံၿုမိဳ႕နယ္၊ ၀မ္ဆာလား႐ြာ ေနထိုင္သ(ူ၉)ဦး-(က်ား-ေလးဦး၊ မ-ေလးဥးီႏွင့္ကေလးတစ္ဦး)တို႔သည္ 
႐ြာမွသစ္ထတု္လုပ္ေရးစခန္းသို႔ သံလြင္ျမစ္တေလွ်ာက္ ေရဆန္ခရီးကို စက္ေလွျဖင့္သြားခ့ဲရာ ၎စခန္းတြင္ 
တစ္ညတည္းခ့ဲၾကတယ။္ ေနာက္တစ္ေန႔မွာပင္ ၎တို႔အနက္ ၅ ဦးသည္ ျမစ္တေလွ်ာက္  စက္ေလွျဖင့္ ျပန္လာခ့ဲၾကသည္။ 
မြန္းလြဲ(၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ၀မ္ဆာလား႐ြာမွအထက္ (၆)မုိင္ခန္႔၌ အေနာက္ဘက္ကမး္ပါးက ေသနတ္ ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခ့ဲတယ္။ 
အသက္ (၄၂)ႏွစ္ ေလွခရီးသည္ေယာက္်ားတစ္ဦး၏ တင္ပါးဆုံ႐ုိးကို ထိမွန္ခ့ဲရာႏွင့္ (၉)ႏွစ္အ႐ြယ္ရိွ 
ေလွေမာင္းသစူိုင္းထြနး္ေငြ၏သား စုိင္းဟိုလုံရဲ႕  ညာဘကေ္ျခသလုံးကိုပါ ထိမွန္ခ့ဲသည္။ 

ေလွေမာင္းသူသည္  ေၾကာက္လန္႔ခါ ေလွကို ခ်က္ခ်င္းစက္ရပ္လိုက္ၿပီး ဒဏ္ရာရသူေတြကို မုိင္းတုံေဆး႐ံုးသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ 
ကားစီစဥ္ႏုိင္သည့္ ေနရပ္၀မ္ဆာလား႐ြာေရာက္သည့္တိင္ုေအာင္ ေလွကို ေရစုန္ေမ်ာလာခ့ဲၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

စုိင္းေပတသိည္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ ကားေပၚ 
မေရာက္ခင္ အသက္ဆုးံရႈံးခ့ဲရသည္။ ေျခေထာက္တြင္ 
ဒဏ္ရာရတဲ့ ၎ကေလးသည္ မုိင္းတုံေဆး႐ုးံတြင္ 
ပုိ႔ေဆာင္ကသုခဲ့သည္မွာ ယခုတိုင္ ဆက္လက္၍ ကုသမႈ 
ကို ခံယူေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ 

စုိင္းေပတိရဲ႕အေလာင္းကို သူ႔၏ေနအိမ္ဆီ ယူေဆာင္ခ့ဲ 
ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ ေန႔ခင္းအခ်ိန္တြင္ တာဆန္းတံတား 
လုံၿခဳံေရးေပးေနေသာ အစိုးရစစသ္ားသုးံေယာက္သည္ 
၎၏ေနအိမ္ကို လာေရာက္ၿပီး မႈခင္းျဖစ္ရပ္မ်ား 
ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ၎၏အေလာင္းကို အိမ္တြင္ 
ႏွစ္ညထားၿပီး ဧၿပီလ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္ မုိင္းတုံရဲက 
ထို႔အေလာင္းကို မုိင္းတုံေဆး႐ုးံသို႔ ယူေဆာင္ခြဲစိတ ္
စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ရာ  စုိင္းေပတိ၏ ေဆြမ်ိဳ းမ်ားက 
လက္မခံေပ၊ သို႔ေသာ္ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 
အေလာင္းကို မုိင္းတံုသို႔ ယူေဆာင္သြားေစခ့ဲပါသည္။ 
ခြဲစိတစ္စ္ေဆးၿပီးတဲ့ေနာက ္၎၏ေဆြမ်ိဳးအားအေလာင္း 
ကို ထိုေန႔တြင္ မိုင္းတုံသသုာန္မွာ မီးသင္းၿဂိဳလ္ေစခ့ဲ 
သည္။  



စုိင္းေပတသိည္ မုိင္းတုံေတာင္ဘက္ မယ္ခန္း 
တြင္ အေျခစုိက္ေနေသာ ဦးတင္၀င္း ဦးေဆာင္ 
သည့္ မုိင္းကန္ဌာေန ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ 
လက္ေအာကခ္ံ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး 
ျဖစ္ပါတယ္။ စုိင္းေပတိသည္ နန္းနိမ္းႏွင့္ 
လက္ထပ္ခဲ့ၿပးီ နန္းခမ္းခင္ေခၚ သမီးတစ္ 
ေယာက္ထြန္းကားခ့ဲပါတယ္။ သူသည္ ေဒသခံ 
လုပ္သားမ်ား အလုပ္ခန္႔ၿပီး ေသးငယ္တဲသ့စ္ 
ထုတ္လုပ္ေရးလပု္ငန္းကို လည္ပတ္ေနခ့ဲသည္။ 
အပစ္ခံရတဲ့ေန႔မွာ 

သူသည္အစိမ္းေရာင္ျပည္သူ႔စစ္ယူနီေဖာင္းရွပ္အင္က် ီ ၀တ္ခ့ဲတယ္။ ယခင္က သသူစ္ထုတလ္ုပ္ရန္ ေတာထသဲြားအခါ 
ထိုယူနီေဖာင္းကို ၀တ္မသြားခဲေ့သာ္လည္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ မုိင္းတုံေရဂါတာအတြက္ 
ေျမတိုင္းေျမထြာမႈစစ္ေဆးရန္ေဒသအတြင္း ေရာက္လာခ့ဲသည္စ၍ ၎ယူနီေဖာင္းကို ၀တလ္ာခ့ဲတာလို႔ သိရပါတယ္။ 
အျခား႐ြာသားေတြရ႕ဲ ေျပာဆိခု်က္အရ တ႐တု္ေတြ ေရာက္ခ့ဲၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ လုံၿခဳံေရးတင္းက်ပ္လာသျဖင့္ 
သူ႔ရဲ႕ျမန္မာျပည္သူ႔စစ္ယူနီေဖာင္းက စိတထ္ပဲိုလုံၿခဳံတယလ္ို႔ မွတ္ယူခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုပစ္ခတ္မႈကို တာ၀န္ယသူူမရိွေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္။ ၀မ္ဆာလား႐ြာတြင္ အိမ္ေထာင္(၅၀)ခန္႔ 
ရိွၿပီး အမ်ားစုမွာ ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြျဖစ္ပါသည္။ 

တ႐ုတ္ေျမတိငုး္စစ္ေဆးအဖြဲ႕အတြက္  လုၿံခဳံေရးတင္းၾကပ ္ 

၂၆ေန႔ရက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ မိငု္းတုံေရအားလွ်ပ္ 
စစ္စီ မံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ဧရိယာသို႔ 
ခရီးဆိကု္ေရာက္လာၾကတဲ့ (China Three Gorges 
Corporation) တ႐ုတ္ကုမၸဏီမွ ကြၽမ္းက်င္သ(ူ၁၀) 
ေယာက္ကို စစ္လုံၿခဳံေရးအစီအစဥ္ခ်ေပးရန္ သမၼတ႐ံုး 
အေထြေထြၫႊန္းၾကားေရးမႉးခ်ဳ ပ္ ဦးႏုိင္ေဆြဦးက လွ်ပ္စစ္စြမ္း 
အင္၀န္ႀကီးဌာန(MOEE)သို႔ လွ်ိဳ ႕၀ွက္စာတစ္ေစာင္ပို႔ခဲသ့ည္။ 
၎တ႐ုတ္ေတြကို လုံၿခဳံေရးခ်ေပးေရးအစီအစဥ္အေပၚ  
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြကရ္န္ အထူးေတာင္းဆိုခံရသည့္ ကာကြယ ္
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တပ္မႉး႐ံုး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထ ဲ
ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ မိတၱဴျဖင့္ ေပးပုိ႔ခ့ဲသည္။ အဆိုပါစာတြင္ 
"တ႐ုတ္တို႔ ရန္ကုန္မွ တာခ်ီလိတႏွ္င့္ မုိင္းတုံမတွဆင့္ 
၀မ္ဆာလား႐ြာသို႔ သြားလာမယ"္လို႔ ေရးထားပါတယ္။ 

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ႐ြာသားမ်ားက 
တ႐ုတ္လူမ်ိဳ းအေယာက(္၂၀) ကားမ်ားျဖင့္ ၀မ္ဆာလား႐ြာ 

ပံု - သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ရွ ိမိုင္းတံု ၿမိဳ႕နယ ္၀မ္ဆာလား ရြာ 

ပံု - သမတ ရံုးမွာ စာ 



ကိုျဖတ္ၿပီး ၀မ္ဆာလား႐ြာမွ (၁၂)မုိင္ခန္႔ကြာေ၀းသည့္ 
မယ္ပါ့အလုပ္ခြင္ဆီသို႔ ေမာင္းႏွင္သြားခဲ့တာကို ေတြ႕ 
ျမင္ခ့ဲပါတယ္။ တာခ်ီလိတ္မွ SURF ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ 
လာခ့ဲတာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အနက္ အခ်ိဳ ႕ေမာ္ေတာ္ကား 
မ်ားသည္ မုိင္တုံေရကာတာစီမံကိန္းအတြက္ ရငး္ႏီွး 
ျမႇဳပ္ႏံွထားတဲ ့ ျမန္မာကုမၸဏီ IGOEC (International 
Group of Entrepreneurs Company) 
ပုိင္ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

လုံၿခဳံေရးအတြက္ကိုလည္း ခုိင္ခုိင္မာမာ ခ်ထားၿပီး 
အဆိပုါတ႐ုတ္တို႔သညလ္ည္း ၎အလုပ္ခြင္မွလြဲ၍ 
၀မ္ဆာလား႐ြာဘက္ကိလုည္း လာေရာက္ျခင္းမျပဳ 
ခ့ဲသည္သာမက သူတို႔ကိ ု မုိငး္ဆတတ္ြင္ အေျခစုိက ္
စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကမဲႈ ဌာနခ်ဳ ပ္ ၁၄ ၏လက္ေအာက္ခံ 
ခမရ(၅၈၀)စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္( မုိင္းကန္ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၁၀၀၇)တို႔ လုံၿခဳံေရးေပးေနပါတယ္။  
ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလပ္ုလုပ္ရန္ တရုတ္တေယာက ္ ထြက္သည့္အခါ တိုင္းျမန္မာအစိုးရစစ္သားႏွစ္ေယာက္လိုက္ၿပီး 
လုံၿခဳံေရးေပးေနတာကိလုည္း ေတြ႕ရတယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ 

႐ြာသားေတြက သူတို႔စေရာက္ကတည္းက ဘာအက်ိဳ းအျမတ္တစ္ခုမွ သူတို႔ဆကီ မရခဲပ့ါဘူး။ ဘယ္႐ြာသူ႐ြာသားတစ္ဦး 
တစ္ေယာကက္ိုမွ် ထိုအလုပ္ခြင္တြင္ အလုပ္၀န္ထမ္းအျဖစ္လည္း မခန္႔အပ္သလို ေမာ္ေတာ္ကား အခေပးငွားရမ္းတာလည္း 
မရွိပါဘူး။ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေတာင္မွ တာခ်ီလိတ္ကေန ၀ယ္လာတာ ၀မဆ္ာလား႐ြာကိလုာေရာက၀္ယ္ယအူားေပးျခင္း လုးံ၀ 
မရွိပါဘူး။ ႐ြာသူ႐ြာသားေတြရတာက သူတို႔႐ြာဘက္ကိ ု ကားနဲ႔လာခ့ဲရင္ ကားေနာက္ကပ္ပါလာတဲ့ တေထာင္းေထာင္း 
ထေနတဲ့ဖုန္မႈန္႔ေတြပ ဲရတယ္လို႔ ႐ြာသားတစ္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ထိုတ႐ုတ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြ ေျပာဆိုျခင္း၊ စပ္စုျခင္းရိွခဲ့ရင္ ရဲေတြ မၾကာခဏ လာေရာက္စစ္ေဆး 
ေမးျမန္းတာရိွတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

မိငုတ္ုေံရဂါတာ၏ ေနာကခ္သံမိငုး္ 

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ေရဂါတာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသုးံခုအနက ္  မုိငး္တုံေရဂါတာစီမကံိန္း 
တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဤေရဂါတာမူလက လွ်ပ္စစ္အား (၇၀၀၀) မဂၢဝပ္ ထြက္ရိွမည္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ေပ(၂၃၁) 
မီတာျမင့္ကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ အႀကးီဆုးံေရအားလွ်ပ္စစ္တစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေရေလွာင္တမံ၏ အက်ယ္အ၀န္း 
မွာလည္း စင္ကာပူႏုိင္ငံေလာက္ က်ယ္၀န္းမွာျဖစ္ၿပီး အရွည္မွာရမွ္းျပည္နယ္ သုံးပုံႏွစ္ပုံစာ ေနရာယူသြားမွာျဖစ္သည္။ 
အနီး၀န္းက်င္ရိွေဒသခံ႐ြာႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား၏ အိုးအိမ္မ်ား ေသာင္းဂဏန္းနီးပါး ေရေအာက္ေရာက္သြားေစမွာျဖစသ္ည္။ 
ကြန္ဟိနး္ၿမိဳ႕နယ ္ နမ့္ပန္ေခ်ာင္း အနီးအနား၀န္းက်င္ရွ ိ သဘာ၀ရႈခင္း၏အလတွရားမ်ားလည္း ပ်က္စီးဆုးံရွဴးံသြားမွာ 
မည္ျဖစ္သည္။  ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕ဟု ေခၚတြင္လာရျခင္မွာ ကၽြန္းတေထာင္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ထိုကၽြန္းတို႔မွာေပ်ာက္ဆံုးသြား 
ေပမည္။ 

ဤေရဂါတာသည္ တ႐ုတ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကုမၸဏီသုံးခုတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ China Three Gorges 
Corporation, Sinohydro ႏွင့္ China Southern Grid က 56% ပုိင္ၾကသည္။Electricity Generating Authority of 
Thailand International Company-EGATiက 30%။ 

ပံု - တရုတ္ အငဂ္်င္နီယာမ်ားေနသည့္ မယ္ပါ့ စခန္း 



 Myanmar Department of Hydropower Planning(DHPP)က10%။ International Group of Entrepreneurs- 
(IGOEC)က 4% ပုိင္ထားသည္။ IGOEC ကို စက္မႈ၀န္ႀကီးေဟာင္းဦးေအာင္ေသာငး္(ကြယလ္ြန္)၏ မိသားစု ကပိုင္သည္။ 
ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ၂၀၁၂ ဥးီသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရွမး္ျပည္နယ္ရွိ သံလြင္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရိွ 
ေသာ တိုင္းရငး္လက္နကက္ိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးရာတြင္ ေစ့စပ္ေပးသူအျဖစ္ေဆာင္႐ြကသ္တူစ္ဦး 
ျဖစ္သည္။ 

EGAT၀က္ဆိဒ္ုတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္မွာ ဤစီမံကိန္းသည္ ယခုအခါကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားၿပီး သဘာ၀ေဘး 
ဒဏ္မ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳ းစီးပြားမ်ားအား ထိခုိကေ္စမႈကို ပို၍ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက ္ ယခအုခ်ိန္တြင္ ၃၀၀၀မဂၢဝပ္ 
ထြက္ရိွမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစစ္ီမံကိန္းကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း။ မိုင္းတံုေရဂါတာမွ ထြကရ္ွလိာမည့္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုု 
ထိုင္းႏုိင္ငသံို႔ တင္သြငး္ေပးသြားဖြယရိွ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ (https://www.egati.co.th/en/investment/en-
mongton.html)။ 

ေဒသခံအတြင္းရိွ မဘိျပည္သူမ်ားႏွင့္တကြ ရွမ္းျပည္နယအ္ရပ္ရပ္ရိွ မိဘျပည္သူမ်ားက ၎စီမံကိနး္ကို ျပငး္ျပင္းထန္ထန္ 
ကန္႔ကြကလ္ွ်က္ရိွၿပီး ၎စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေစရန္ လက္မွတ္မ်ား ခဏခဏစုေဆာင္းတင္ျပၿပီး ကန္႔ကြကသ္ြားခ့ဲသည္။ 
ရွမ္းျပညနယ္ညီ္ၫြတ္ေရးေကာ္မီတီျဖစ္သည့္ (CSSU)သည္ ရွမ္းလက္နကက္ိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရွမ္းပါတီမ်ားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၎အဖြဲ႕ႀကီးသည္လည္း ၂၉ .၀၈. ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ဤစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ကန္႔ကြက္စာထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဒီစီမံကိန္းမ်ားဟာ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္၊ ႐ုိးရာအေမြအႏွစ္၊ သဘာသ 
ေဂဟစံနစ္ကိ ု ထိခုိက္ေစမွာျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီစီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္လပု္ေဆာင္ပါက တိုက္ပြဲေတြ ဖန္တီးေပးရာ 
က်ပါသည္။  

ေရဂါတာ တည္ေဆာကသ္ည့္ေနရာႏွင့္ ေရေလွာင္တမံတည္ေဆာက္မည့္ေနရာမ်ားသည္  ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ား 
ျဖစ္သည့္အျပင္ လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္(၂၀)အတြင္း အစိုးရတပ္ေျမလနွ္မီးရႈိ႕စနစ္ကိ ု က်င့္သံုးခ့ဲသည္။ တို႔ဘက္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အား အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား လမူဆန္စြာ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ၿပီး အစုလိုကအ္ၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခ့ဲေသာ 
ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 

ရွမ္းျပည္နယေ္တာင္ပုိင္းရိွ သံလြင္ျမစ္ကို ျဖတ္ကးူသည့္ တံတားမ်ားႏွင့္တခ်ိ ႕ဳ စခန္းမ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရးယူေပးထားသည့္ 
အစိုးရတပ္မ်ားရွသိည္ဆိုေသာ္လည္း ေတာေတာငေ္ဒသမ်ားကို မစုိးမုိးႏိုင္ေပ။  ဤသံလြင္ျမစ္သည္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ေရးေကာင္စီ ရွမ္းျပည္တပမ္ေတာ္(RCSS/SSA)တပ္ႏွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နကက္ိုင္အဖြဲ႕မ်ားလည္း 
လႈပ္ရွားလ်ကရ္ွိသည္။ 

တႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကိ ု၂၀၁၅ ခုတြင္ ႏွစ္ဖက္လက္မွတ္ေရး ထိုးထားေသာ္လည္း မၾကာေသးခင္လက ၀မ္ဆာလားရြာ 
ေျမာက္ဖက ္ မုိင္းပ်ဥ္းတြင ္  အစိုးရစစ္တပ္ႏွင္ ့ RCSS/SSA တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ RCSS/SSA  ကိ ု အားေပးသည္ ဆိုကာ 
ေဒသခံရြာသားမ်ားကိ ု အစိုးရစစ္တပ္က ဖမ္းဆးီႏိွပ္စကသ္ည္။  

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က မိုင္းတံုေရဂါတာ အတြက ္ေလ့လာေရးလပ္ုေနသည့္ စကားျပန္ႏွင့္အတ ူတရုတအ္င္ဂ်င္နီယာ သံုးေယာက္ကိ ု 
(အမည္မသ)ိေဒသခံ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တခုကဖမး္ဆီးသြားခ့ဲသည္။ သံုးလၾကာဖမ္းထားၿပီးေနာက ္ ေကာင္းမြန္စြာ 
ျပန္လႊတ္ေပးလိုကသ္ည္။ (http://burmariversnetwork.org/news/china-asks-shan-army-to-chase-its-four-
missing-guys) 

ေရဂါတာအတြက ္အရငး္အႏီွးျမဳပႏဲွ္သတူို႔ အတြက ္သတေိပးခ်က ္

အရပ္သားမ်ားကိ ုသယ္ေဆာင္လာေသာ သေဘၤာအား ေန႔ခင္းမွာပင္ အတိုကခ္ံရျခင္းက အပစ္အခတ္ရပ္စထဲားေသာ္လည္း 
ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း သံလြင္ျမစ္တေလွွ်ာက္တြင္ လံုၿခံဳမႈမရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေစပါသည္။  

https://www.egati.co.th/en/investment/en-
http://burmariversnetwork.org/news/china-asks-shan-army-to-chase-its-four-


ထိုတိုက္ခုိက္မႈကိ ု မည္သူကလုပ္သည္ဆိုသည္မွာ မသိရေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပထ္ားသည္ၾကားမ ွ တရုတ ္
အင္ဂ်င္နီယာတို႔ရိွေနသည့္ ထိုေနရာတြင္ ျဖစ္ရသည္မွာ တိုက္ဆိုင္မႈ ဟု မဆိုႏုိင္ေပ။ 

ဤတိုက္ခုိက္မႈက ေရဂါတာကိ ု အရင္းအႏီွးျမဳတ္ႏံွသူတို႔ အတြက ္ သတိေပးခ်ကအ္ျဖစ္ယူဆႏုိင္သည္။ စစ္ျဖစ္ေနေသာ 
ေနရာတြင္ ႀကီးမားၿပီး အျငင္းပြါးဖြယရ္ာ စီမံကိန္ကိ ု ဆက္လုပ္ရနမွ္ာ အင္မတန္အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။ သဘာ၀အရင္း 
အျမစ္ကိ ုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္္ေရးမွာ ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းတခုျဖစ္ပါသည္။ 

 ျမန္မာျပည္ရိွ အျငင္းပြါး ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ  သံလြင္ျမစႏွ္င့္ ၎ထစဲီး၀င္သည္ ့ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ 
ေရဂါတာမ်ားကိ ု ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန ္ ရွမ္းျပည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြက ္ လႈပ္ရွားမႈ (ASSR)က အရင္းအႏီွျမဳတ္ႏံွသူမ်ားကိ ု
တိုက္တြန္းလိကု္ပါသည္။ ထိုေရဂါတာမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ရာစုႏွစ္ခ်ၾီကာေနသည့္ ပဋိပကၡကိ ု
မီးေမြးေပးရာက်ခါ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ဘ၀ကိ ုေဘးအႏၱရာယ ္ပုိက်ေရာက္ေစပါသည္။ 

 

ဆကသ္ြယရ္န ္ : 

စုိင္းေခးရဲွန္   +95: 926-436- 2973 (ရွမ္း, အဂၤလိပ္, ျမန္မာ) 

နန္းစံေတာင္း  +66: 81-603-6655   (ရွမ္း, ထိုင္း, အဂၤလိပ္) 

စုိင္းေဟာ္ရဲွန ္  +66: 62- 941-9600 (ရွမ္း, အဂၤလိပ္) 

စုိင္းရြကလ္ြင ္   +66: 97- 143-1530 (ရွမ္း, ျမန္မာ) 

 

 

 

 

 

 


