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ရွမ္း-ထိုင္းနယ္စပ္ရိွဒုကၡသည္စခန္း ေနရာက်ဥ္းၾကပ္လာခါ လုံျခဳေံရးအား ၿခိမ္းေျခာက္မွမု်ားရိွ

နိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားရဲ့  စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ေပးမွ(ု၁)ႏွစ္ေက်ာ္ျဖတ္ေတာက္ခံရသည့္ ရွမ္း-ထိုင္းနယ္စပ္တေလၽွက္ရွ ိ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ရြာသူ ရြာသား 
(၆,၀၀၀)ေ က်ာ္ကို ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)တို႔၏ လုံျခဳေံရးၿခိမ္းေျခာက္မ်ား တိုးျမႇင့္ေနေၾကာင္းကို  
ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ (ထိုင္းနယ္စပ္)မွ အစီရင္ခံစာသစ္ထုတ္ေဖာ္လိုက္ပါသည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(RCSS/SSA)ႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲတည္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရ တပ္ကက 
ရွမ္းဒုကၡသည္မ်ား ခိုလုံရာစခန္း(၅)ခုတဝိုက္တြင္ အင္အားျဖည့္တင္းျခင္း၊ လမ္းသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဒ႐ုန္းလြတ္ တင္ျခင္း၊ ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
၂၀၁၉တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ေျပးေရွာင္မ်ားတည္ေနရာစခန္း(၂)ခုကို ၁၂၀ မမ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ (၆)ႀကိမ္တိတိ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားလည္း 
ထပ္မံပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွမုွ ကင္းလြတ္ရန္ ဗံုးခိုက်င္းမ်ားနဲ႔  ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားေနဆဲျဖစ္သည္။

ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္္ မေတာ္ (UWSA)သည္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းမ်ားအနီးတဝိုက္တြင္ နယ္ေျမတိုးခ်႕ဲမွမု်ား 
ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ “ဝ“ တပ္က ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(RCSS/SSA)ႏွင့္ 
နယ္နိမိတ္သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ် ိဳးဖ်က္ၿပီး လြ ိဳင္ေကာ္ဝမ္းစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းအနီးရွ ိ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းသည္။  
စစ္ေျပးေရွာင္မ်ားလည္း  စိုက္ပ် ိဳးေျမရွားပါး၍ ၀မ္းစာ ရွာရခက္ခဲခါ ပိတ္ပင္တားဆီးခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းမ်ားအနီးတဝိုက္တြင္ ရာႏွင့္ခ်ထီူထပ္ရွေိနသည့္ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ “ဝ“ စစ္တပ္ရွရိာကို စစ္အင္အား ျဖည့္သျဖင့္ 
ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္ရဲ့ ေျမပုံ၌ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္းပိုင္းအတြင္း စစ္အင္အားႀကီးထြားေနျခင္း၏ အတိုင္းအတာပမာဏကို 
မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။ 

 လြန္ခဲ့ေသာ (၂၀) ႏွစ္က ယခင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ေသြးခြစဲိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မွေုအာက္တြင္ ေျမာက္အရပ္မွ“ဝ”တိုင္းရင္းသား (၁၂၀,၀၀၀)ေက်ာ္ 
အတင္းေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေစခါ မူလေနထုိင္ၾကေသာ ရွမ္း၊ အားခါ ႏွင့္ လားဟူ တိုင္းရင္းသားကို  ၀ တို႔က တြန္းထုတ္ဖယ္ရွားၿပီး ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း 
နယ္နိမိတ္မ်ားကို ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)က အခိုင္အမာ ထိန္းခ်ဳပ္စိုးမိုးထားသည့္ အက်ယ္အဝန္းကို ေျမပုံ၌လည္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေက်းလက္တြင္ ဝမ္းစာစိုက္ပ် ိဳး သည့္ သူမ်ားသူ၏ ေျမကို သိမ္း၍ စစ္တပ္မ်ားက ႀကီးၾကပ္ခါ ေရာ္ဘာပင္စိုက္ခင္းအျဖစ္သို႔ 
အစားထိုးစိုက္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္။

အမ်ားသိျမင္ၾကသည့္ လြန္ခဲ့ေသာလက တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)၏ ၃၀ ႏွစ္ျပည့္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအခမ္းအနားတြင္ ထိုင္းနယ္စပ္မွ ၁၀ ကီလိုမီတာသာ ကြာေဝးေသာ မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ ေဟြေအာရွ ိ ၄င္းတို႔၏ 
”ဝ”ေတာင္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ အလားတူ ႀကီးမားေသာ ေထာင္နဲ႔ခ် ီ စစ္အင္အားျပသျခင္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္မျပန္နိုင္ခင္ 
နယ္ေျမျပႆနာေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္ သတိေပးခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ (ထိုင္းနယ္စပ္)မွ ႏိုင္ငံျခားအလွဴရွင္အစိုးရမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း 
ေတာင္းဆိုပါသည္။

 ၁။  တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအားလုံးအတြင္း စစ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တိုက္ခိုက္မွမု်ားမွ ရပ္တန႔ရ္န္ အစိုးရတပ္အား ဖိအားေပးရန္၊   
  သို႔မွသာလၽွင္ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ သစ္ကို စတင္နိုင္မည္။

 ၂။   ရွမ္းျပည္ ထိုင္းနယ္စပ္တေလၽွာက္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား မူလေနရပ္သို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္, ေဘးကင္းလုံျခဳစံြာႏွင့္   
  ေနရပ္အိမ္သို႔ စိတ္ခ်လက္ခ် မ ျပန္ႏိုင္ မီ္ ၄င္းတို႔အား အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို    
  ျပန္လည္ကူညီေပးရန္။

ေမလ ၂၃ရက္ေန႔  ၂၀၁၉ခုႏွစ္
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2.  လမ္းသစ္မ်ား ေဖါက္၍ စခန္းအား ဝန္းရံပိတ္ဆို႔လာသည္။

3.  မၾကာေသးမီက ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏  ထိုးစစ္ပုံစံမ်ား

6.  နိဂုံးႏွင့္ အၾကဳ ံျပဳခ်က္မ်ား

5.  နိုင္ငံတကာေအဂ်င္စီမ်ား၏ေျမပုံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစိုးရိမ္ပူပန္မွမု်ား

4.  ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) က ရွမ္း-ထိုင္းနယ္စပ္ေတာင္ပိုင္း နယ္ေျမဧရိ  
     ယာတြင္တပ္စြ၍ဲဝန္းရံပိတ္ဆို႔

မိုင္းထားအတြင္း  ဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစီမံကိန္း က်ရွ ု ံးခဲ့ျခင္း

မိုင္းဆတ္အတြင္းရွရိာ လြ ိဳင္ေကာ္ဝမ္း စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္က ဒ႐ုန္းလြတ္တင္ျခင္း 

ရွမ္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ေျမပုံမွ ဖယ္ရွားျခင္း

မိုင္းတုံအတြင္း အထြတ္ျမတ္ထားေသာ ေနရာရွဗိုဒၶေစတီပုထိုးေတာ္ေဆာက္လုပ္ေရးကို ပိတ္ပင္ရန္ ဝျပည္ 
ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ႀကိဳးစား

လြ ိဳင္တိုင္းလ်န္းႏွင့္ လြ ိဳင္လမ္ စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္က အေျမာက္္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း

ပဋိပကၡကို အထင္ျမင္မွားေစေသာေျမပုံ

မိုင္းဆတ္အတြင္းရွ ိ စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္ရဲ့ စိုက္ပ် ိဳးေျမမ်ားအေပၚ  က်ဴးေက်ာ္

ေတာင္ပိုင္း UWSA အဖြ ဲ႕ဌာနခ်ဳပ္၌ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ပြအဲခမ္းအနားတြင္ စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ စစ္အင္အား 

ေထာင္ဂဏန္းျပသ

ပစ္ခတ္မွ ုၿပီးေနာက္ပိုင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားထပ္မံေရာက္ရွ ိ
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နိဒါန္း
တိုင္းရင္းသားလက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ယခု 
ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္မ်ား ခံစားေနၾကရၿပီ စစ္ေျပးခိုလွ ုသံူမ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္နိုင္ၿပီး ဖြ ံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကိုလည္း 
လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္ - ဆိုသည့္ျမန္မာအစိုးရရဲ့  ေျပာဆိုခ်က္ကို ႏိုင္င့တကာ အလွဴရွင္မ်ားကလိုက္၍ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇အတြင္း 
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၌ ရွမ္းအိုးမဲ့အိမ္မဲ့စစ္ေဘးေရွာင္ရွမ္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စာနပ္ရိကၡာအကူအညီေထာက္ပံ့ေနမွကုို ျဖတ္ေတာက္ရန္ 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့့္္တကယ့္အျဖစ္မွန္မွာ လုံးဝ ကြ ဲျပားျခားနားေနၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္လည္း ခိုင္မာမွမုရွသိည့္အျပင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ ရပ္တန္႔ေနၿပီး ျမန္မာအစိုးရတပ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔ တိုက္ပြမဲ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္မွမု်ားလ
ည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွသိည္။ ဤအေတာအတြင္း၌ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းအတြင္းမွာ မေျဖရွင္းနိုင္ေသးသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ခုမွာ 
၁၉၉၆-၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရးေပါင္း ၃၀၀,၀၀၀ေက်ာ္ အဓမၼေျပာင္းခံရသည့္ ျမန္မာ အစိုးရစစ္ ႀကီးမားေသာ ေျမလွန္မီးရႈ ိ႕ွလုုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
၁၉၉၉-၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာ ေနထိုင္ၾကေသာ ေထာင္ခ်ဌီာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား တြန္းထုတ္ဖယ္ရွားၿပီး ဝျပည္ 
ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ UWSAက ယခင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ေသြးခြေဲရးမဟာဗ်ဴဟာစိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မွေုအာက္တြင္ေနထိုင္ေသာ 
“ဝ“တိုင္းရင္းသား ၁၂၆,၀၀၀ေက်ာ္အား အတင္းေနရာခ်ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္တေလၽွာက္တြင္ (၆,၀၀၀) ေက်ာ္ရွ ိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္း (၆)ခု၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွ ု
အက်ပ္အတည္းရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာျဖတ္ေတာက္လိုက္သည့္ အလွရူွင္တို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ရန္တိုက္တြန္းသည့္  
“ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြမဲ်ားဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ရွမ္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ရွ ိ ဒုကၡသည္ မ်ားကို အကူအညီ မျဖတ္ေတာက္သင့္ 
“(http://www.burmese.shanhumanrights.org/index.php/332-2017-08-31-08-11-49 ) အစီရင္ခံစာတစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

တစ္ႏွစ္ခြခဲန္႔ၾကာၿပီးေနာက္ ပိုမိုဆိုးရြားလာေသာလုံျခဳေံရးအေျခအေနမွာပိုဆိုးလာေသာ္လည္္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းအတြက္ 
အလွဴရွင္တို႔၏ မူဝါဒေျပာင္းလဲျခင္းမရွပိါ။ ယခု အဆိုပါခိုလွ ုရံာစခန္းသည္ UN ႏွင့္ INGOတို႔၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ ေျမပုံ၌ အေရးတ
ႀကီးအမွတ္အသားသကၤတျပထားျခင္းမရွေိတာ့ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္း-ထိုင္းနယ္စပ္တေလၽွာက္တြင္ရွေိသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္သို႔ မျပန္နိုင္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွ ိ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းအတြင္း 
လုံျခဳေံရးအေျခအေနကို ေဖာ္ျပသည့္ ဤအစီရင္ခံစာသစ္ကို ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ(ထိုင္းနယ္စ
ပ္) တို႔မွ စုေဆာင္းေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတေလၽွာက္တြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ (UWSA)တို႔၏ အေသးစိတ္ ေျမပုံအေနအထားကို 
ေဒသခံသတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ ေန႔စြအဲား အသုံးျပဳၿပီး ျပန္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/
SSA)သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္စတင္ေရးထိုးၿပီး ၄င္းနယ္စပ္ေဒသရွ ိ အစိုးရတပ္ စစ္အင္အားျပန္လည္႐ုပ္သိ
မ္းျခင္းမရွေိၾကာင္းကို ၄င္းေျမပုံတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားခိုလွ ုလံ်က္ရွေိသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမကို 
ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ၿပီး နယ္စပ္အနီး နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး  အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ဝျပည္ 
ေသြးစည္ညီညြတ္ေရးတပ္္ (UWSA) တို႔၏ စစ္အင္အားက်ယ္ျပန္႔စြာ တည္ေဆာက္ေနျခင္းရွေိနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါေျမပုံသည္ တစ္ဖက္တြင္ရွေိသာ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕(၃)ႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္ရွ ိ ထိုင္းစစ္တပ္တို႔အၾကား မေရရာမေသခ်ာေသာ 
စစ္ေျပးဒုကၡသည္တို႔၏ အေျခအေနကို ရွင္းလင္းစြာ မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း နယ္စပ္တေလၽွာက္တြင္ ေနရာအႏွ ံ့ စစ္အင္အားတည္ေဆာ
က္ျဖန္႔က်က္ထားျခင္း၁။
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လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အေတာအတြင္း၌ ေကာင္းမုန္မိုင္းဒုကၡသည္စခန္း အနီးအနားတဝိုက္တြင္ ေရွ႕တန္းအစိုးရ စစ္တပ္ တပ္စခန္း၏ ေဆာင္ရြက္မွ ုျဖင့္ 
မယ္ေဟာင္ဆြန္၏ ေျမာက္ဘက္အရပ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွ ိ လင္းေခး၏ေတာင္ဘက္အရပ္မ်က္ႏွာတြင္ လမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္မွမု်ား ရွပိါသည္။ 
အဆိုပါလမ္းသည္  စစ္အင္အားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္နိုင္ရန္သာ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

မိုင္တုံႏွင့္ မိုင္းပန္တို႔အၾကား တာဆန္းတြင္ရွ ိ သံလြင္ျမစ္ေပၚ တြင္ တံတားသစ္တစ္စင္းကိုလည္း စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါတံတားသည္ 
ယခုလက္ရွတိံတားထက္ ပိုမိုႀကံ့ခိုင္မွရုွမိည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရတပ္မွ ူးမ်ားျပဳလုပ္သည့္ 
တံတားသစ္ဖြင့္ပြအဲခမ္းအနားကို နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢ ိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ ကိုယ္တိုင္ သဘာပတိအျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါတံတားသစ္ျဖင့္ လက္နက္ႀကီးသယ္ေဆာင္္မည္မွာကို ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ ထိုတံတားတိုးျမႇင့္ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ 
သံလြင္ျမစ္ေပၚ ရွ ိ မိုင္းတုံေရကာတာေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္လိမ့္မည္ ဟုလည္း သံသယရွပိါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ Three Gorges Corporation ကုမၸဏီမွ ႀကီးမားေသာ လုံျခဳေံရးျဖင့္ မိုင္းတုံေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးဆိုက္သို႔ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာစမ္းသပ္ရန္ တ႐ုတ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထိုင္းႏွင့္တ႐ုတ္သို႔  (၉၀) ရာခိုင္ႏွနု္း ပိုေဆာင္မည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား 
(၇၀၀၀) မဂၢါဝပ္ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ၄င္းေရကာတာသည္ ၁၉၉၆-၁၉၉၈ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရတပ္၏ ႀကီးမားေသာ ေျမလွန္မွးရႈ ိ႕စံနစ္ျဖင့့္ 
လူဦးေရေလ်ာ့နည္းသြားသည့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတြင္ရွ ိ က်ယ္ျပန္႔ေသာေျမျပန္႔အား ေရလႊမ္းေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အဆိုပါေရကာတာေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးပါက ေသာင္းခ်အီိုးမဲ့အိမ္မဲ့ရြာသားမ်ား ေနရပ္အိမ္သို႔ ျပန္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

လမ္းသစ္မ်ား ေဖါက္၍ စခန္းအား ဝန္းရံပိတ္ဆို႔လာသည္။  ၂။
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မိုင္းထားအတြင္း  ဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစီမံကိန္း က်ရွ ု ံးခဲ့ျခင္း

ျမန္မာ့အာဏာပိုင္ရဲ့ လုပ္ရပ္တို႔က ေနရပ္သို႔ျပန္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေစသည္။  ေနရပ္ျပန္မည့္ ခိုလုံသူမ်ားအတြက္ မိုင္းထားအတြင္း 
စမ္းသပ္အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခုကို  ေဆာက္လုပ္ထားေသာလည္း ျမန္မာအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကသိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွ ိ ထိုင္းနယ္စပ္မွ (၂၀) ကီလိုမီတာေဝးေသာ မိုင္းထားသည္   ယခင္က ထိုင္းနယ္စပ္ျဖတ္လမ္းႏွင့္ 
သံလြင္ျမစ္အၾကားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ရွေိသာ မိန္းတိုင္းတပ္ (MTA) နယ္ေျမအတြင္း တည္ရွေိနေသာ ရွမ္းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္။

၁၉၉၅ခုႏွစ္အကုန္တြင္ မိန္းတိုင္းတပ္ (MTA) လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္ မူလေနထိုင္သူအမ်ားဆုံး ထြက္ေျပးရန္ မိုင္းထားကို အစိုးရစစ္တပ္က ေနရာအႏွ ံ့ 
အေျခစိုက္ခဲ့သည္။ နယ္စပ္နယ္ေျမတေလၽွာက္တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) 
အေျခစိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ မိုင္းထားသည္ (RCSS/SSA) အား တိုက္ခိုက္ရန္ အစိုးရတပ္၏ အေရးပါေသာ ေရွးတန္းဗဟိုဌာနတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဟိုမိန္းၿမိဳ႕နယ္ခြႏဲွင့္ မိုင္းထားၿမိဳ႕နယ္ခြအဲတြင္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) အေျခစိုက္ခြင့္ျပဳရန္ 
ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ RCSS/SSA၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ အတိအလင္း 
ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့ပါသည္။ (ဟိုမိန္းသည္ မိုင္းထား၏အေနာက္အရပ္ (၆၀)ကီလိုမီတာအကြာတြင္တည္ရွ ိၿပီး ယခင္က မိန္းတိုင္းတပ္ 
MTA၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။)

သို႔ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ကို အေလးထားျခင္းမရွသိည့္အျပင္ မိုင္းထားအတြင္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) အား ဆက္သြယ္ေရး႐ုးံတစ္ခုသာ အေျခစိုက္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ႏွင့္ မိုင္းထား (သို႔မဟုတ္) ဟိုမိန္းမွ အစိုးရစစ္တပ္ဆု
တ္ခြာျခင္းမရွခိဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ထုိင္းနိုင္ငံအတြင္း ခိုလံုသူမ်ားအား ေနရပ္မိုင္းထားသို႔ ျပန္လာခဲ့ရန္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ႀကိဳးစားၿပီး အယုံသြင္းေနခဲ့ပါသည္။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ Myanmar Peace Support Initiative ေအာက္မွ Norwegian Refugee Council  ခ်င္းမိုင္ ေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္တြင္ရွ ိ 
ကုန္းေက်ာ္စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္အျပင္ မိုင္းထားသို႔ျပန္သြားရန္ ဒုကၡသည္ (၉၀) ဦးအတြက္ ေဆာက္ခဲ့ေသာအိမ္
ရာခ်ေပးေရးစီမံကိန္းရန္ပုံေငြ စီစဥ္ေနခဲ့ေၾကာင္း ဒုကၡသည္စခန္းေခါင္းေဆာင္ကို အသိေပးခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၌ မိုင္းထားအတြင္း 
ျပန္လာမည့္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အိမ္ရာသစ္ေဆာက္လုပ္ေနသည္ ဟု မိုင္းေတာ့အတြင္း တပ္မွ ူးက ဒုကၡသည္စခန္းေခါင္းေဆာင္ကို 
အသိေပးအေၾကာင္းခဲ့သည္။ မၾကာမီေနာက္ တာခ်လီိတ္မွ ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖြ ဲ႕တခ် ိဳ႕က မိုင္းထားသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လိုေသာစိတ္ဆႏၵရွလိား ဟု 
လာေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းဌာနမွ ပုံ
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ထိုကတည္းက မိုင္းထားအတြင္း ေနအိမ္(၂၀)ခန္႔၊ စာသင္ေက်ာင္း(၁)ခုႏွင့္ ေဆး႐ုးံ(၁)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနရပ္သို႔ 
မည့္သည့္ဒုကၡသည္တစ္စုံတစ္ေယာက္ မျပန္ဝ့ံပါ။ အိမ္ရာသစ္ခ်ေပးရာေနရာမွ ကိုက္ (၄၀၀)ခန္႔ အကြာတြင္ စခန္းခ်ေနေသာ အစိုးရ စစ္တပ္ ခမရ 
244 ႏွင့္ အဆိုပါ ေနရာတဝိုက္ ေျမျမဳပ္ဗုံးမ်ား ျဖန္႔က်ေဲသာေၾကာင့္ မျပန္ဝံံ့ၾကပါ။

ယခု ဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစီမံကိန္းကို မိုင္းထားအတြင္း ျမန္မာအစိုးရ အလုပ္ဝန္ထမ္းမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

မိုင္းထားအတြင္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစီမံကိန္း
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စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါ ေဒသသို႔ ႀတိဂံတိုင္းတိုင္းမွ ူး၏ခရီးစဥ္အတြင္း လြ ိဳင္လမ္ဒုကၡသည္စခန္းေပၚသို႔ ျမန္မာ့စစ္အစိုးရက 
ပထမအႀကိမ္ ဒ႐ုန္းလြတ္တင္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာကို  လူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ မိုင္းဆတ္-ခ်င္းလိုင္းနယ္စပ္ရွ ိ လြ ိဳင္ေကာ္ဝမ္းဒုကၡသည္စခန္းအေပၚ  အစိုးရစစ္တပ္က ေတာင္ကုန္းထိပ္မွ (၅)
ႀကိမ္ေျမာက္ျဖင့္ လြတ္တင္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြ ဲျဖစ္ပြားရန္ အခ်က္ျပေနသည့္ အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္အျဖစ္ ဒုကၡသည္မ်ားကစိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾကသည္။

ဒ႐ုန္းလြတ္တင္ခဲ့ျခင္းကို ေတြ႕ရွသိည့္အခ်နိ္မ်ား

ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ ၂၀၁၉။       ညေန  ၅း ၄၅  နာရီ

ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ ၂၀၁၉။       မနက္ ၆ နာရီ

ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ ၂၀၁၉။       ည  ၈း ၃၅ နာရီ

ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၉။     မနက္ ၅  နာရီ

ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၉။     ည  ၇း ၂၈ နာရီ

မိုင္းဆတ္အတြင္းရွရိာ လြ ိဳင္ေကာ္ဝမ္း စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ အစိုးရစစ္တပ္က 
ဒ႐ုန္းလြတ္တင္ျခင္း 

မၾကာေသးမီက အစိုးစစ္တပ္ ထိုးစစ္ ပုံစံမ်ား၃။
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လြ ိဳင္တိုင္းလ်န္းႏွင့္ လြ ိဳင္လမ္ စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို အစိုးရစစ္တပ္က အေျမာက္ျဖင့္ 
ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ကို ဒီဇင္ဘာလ 
၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္း-ထိုင္းနယ္စပ္ရွ ိ RCSS/SSAတပ္စခန္း (၂) ခုကို လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပထမ 
ဆံုးအၾကိမ္ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ေဒသအတြင္း ဒုကၡသည္မ်ား ထိတ္လန္႔ၾကသည္။ 

သီးျခားတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(၂)ခုျဖစ္ေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႔ လက္ေအာက္ခံ တပ္စခန္းမွ 
လြ ိဳင္တိုင္းလ်န္းႏွင့္ လြ ိဳင္လမ္ဆီသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ (၆)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား

ေန႔လယ္ မြန္းလြ ဲ ၂ နာရီ ၄၀မိနစ္အခ်နိ္တြင္ ခမရ ၃၆၃မွ စစ္သားမ်ားသည္ ( အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္) ၄င္းတို႔၏တပ္စခန္းမွ 
၁၂၀ မမ လက္နက္ျဖင့္ လြ ိဳင္တိုင္းလ်န္းဆီသို႔ရွ ိ နမ့္ေမကြန္းကို (၁၀)ကီလိုမီတာအေဝးတြင္ ပထမႀကိမ္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ည ၆နာရီထိုးၿပီေနာက္ 
လြ ိဳင္တိုင္းလ်န္းဆီသို႔  ၄င္းတပ္သည္ပင္   ၁၂၀ မမ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ (၂)ထပ္မံ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။



12

ထိုရက္အတြင္း ညေန (၅)နာရီ ၃၀မိနစ္အခ်နိ္အေတာအတြင္း၌ မိုင္းေတာ့တပ္စခန္း(ႀတိဂံတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ ခမရ ၃၈၆ )မွ 
လြ ိဳင္လမ္ဒုကၡသည္စခန္းဆီသို႔ ၁၂၀ မမ ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။
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ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္း၏ အျပင္တေနရာေတာထဲတြင္ က်ကြခဲဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ မရရွေိသာ္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားထိတ္လန္႔ၾကသည္။

ရက္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္  ဗုံးခိုက်င္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ဖက္တစ္ခ်က္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရန္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ 
ထားခဲ့ၾကသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းေကာ္မတီမ်ားလည္း တိမ္းေရွာင္နိုင္ရန္ အစမ္းေလ့က်င္မွမု်ား စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ပစ္ခတ္ျခင္းဟာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအတြက္ ရိုက္တိုက္လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) တပ္သားမ်ားက အစိုးရစစ္တပ္အမွထုမ္းမွ ပစၥည္းကို မိုင္ ၁၀၀ အကြာရွ ိ 
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းပ်ဥ္းအတြင္း လုံျခဳေံရးဂိတ္၌ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ အဆိုပါထိုျမန္မာစစ္အမွထုမ္းသည္ အရပ္သားအဝတ္ဝတ္ဆင္ၿပီး 
လက္ေမာင္းပခုံးတြင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) မွ 
ယာယီသိမ္းဆည္းထားၿပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ လက္နက္ႏွင့္ တျခားပစၥည္းတို႔ကိုျပန္လည္အပ္ႏွရံန္ က် ိဳင္းတုံအတြင္းရွ ိ RCSS / SSA 
ဆက္သြယ္ေရး႐ုးံကေနတဆင့္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းႏွင့္ ႀတိဂံတိုင္းေဒသစစ္ဌာနခ်ဳပ္အပါအဝင္ တိုင္း(၅)တိုင္းတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ စတင္၍ တဖက္သတ္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾကျငာၿပီးမွ  အစိုးရတပ္အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ ခ် ိဳးေဖာက္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ လြ ိဳင္တိုင္းလ်န္းအတြင္း ဒုကၡသည္မ်ား ဗုံးခိုက်င္း ျပင္ဆင္ျခင္း
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ပစ္ခတ္မွ ုၿပီးေနာက္ပိုင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူထပ္မံေရာက္ရွ ိ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္  ပစ္ခတ္မွတုစ္ပတ္အၾကာတြင္ လြ ိဳင္လမ္ခိုလုံရာဒုကၡသည္စခန္းသို႔  ဒုကၡသည္မိသားစု(၇)စု ထပ္မံေရာက္ရွလိာခဲ့သည္။ 
၄င္းမိသားစုတို႔ဟာ နယ္စပ္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္တို႔ၾကားတြင္ရွေိသာ အစိုးရတပ္ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမျဖစ္သည့္ က်ဴေခၚ ႏွင့္ မိုင္းနန္တို႔မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာ
င္ခဲ့ၾကသည္။ထိုသို႔ လက္နက္ပစ္ခတ္သံျဖင့္ တိုက္ပြ ဲျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြ ံ့ၿပီး ၄င္းတို႔သည္ (၁၉)ဦး၊ အသက္(၁၈)ႏွစ္ကေလး(၅)ဦးႏွင့္ (၇)
ရက္သားကေလး(၁)ဦးအပါအဝင္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ရြာတြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ က်န္ေနျခင္းမရွဟို ဆိုပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ လြ ိဳင္တိုင္းတြင္ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရန္ ေလ့က်င့္စဥ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ လြ ိဳင္လမ္သို႔ ေရာက္ရွခိိုလုံသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္သစ္
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၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕ကို ဝလူမ် ိဳးဦးေရ (၁၂၆၀၀၀) ေက်ာ္တို႔အား ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ 
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းေစသည္။ UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၌ နယ္ေျမခ်႕ဲထြင္ရာမွာ ထိုင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္အထိပင္ 
ျဖစ္သည္။ ၄င္းတပ္ဖြ ဲ႕ကို UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕က စစ္ေဒသ(၁၇၁)ဟု သတ္မွတ္ေခၚေဝၚခဲ့သည္။

ေတာင္ပိုင္းUWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕၏ ဌာနခ်ဳပ္သည္ ထိုင္းနယ္စပ္မွ ၁၀ ကီလိုမီတာ ခန္႔အကြာ မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ဘက္ အရပ္တြင္ ရွေိသာ 
ဝမ္ေဟြ႕ေအာ့ရြာတြင္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္မွ လမ္းမႀကီး မွတ္တိုင္၁ ေနာင္အုတ္(ခ်င္းမိုင္ခရိုင္)မွ မိုင္းတုံအထိ ယခင္က ဤလမ္းသည္ 
ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၏ ျဖတ္လမ္းသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၉ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ေျမျပန္႔ေတာင္ၾကားလမ္းမွ ထိုင္းနယ္စပ္အထိ လမ္းေဘးဝဲယာတေလၽွာက္တြင္ အေျခခ်ၿပီး လယ္ ယာအလုပ္ႏွင့္ 
ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္အလုပ္မ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳကာ ေနထိုင္ၾကသည့္လူမ် ိဳးအမ်ားစုမွာ ရွမ္းလူမ် ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခုအခါ 
၄င္းေျမေနရာမ်ားသည္ UWSA ဝတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားတို႔က က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာၿပီး သစ္ပင္ ပန္းပင္မ်ားစိုက္ပ် ိဳးပစ္ကာ မူလပိုင္ရွင္မ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာ
က္ခြင့္မရၾကေတာ့ပဲ ၿခံစည္းရိုးမ်ားျဖင့္ ခတ္ထားလိုက္ေတာ့သည္။ ၄င္းေျမေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွေိနသည့္ ေခ်ာင္း ေျမာင္းအသြယ္သြယ္မွ 
စီးဆင္းေနေသာ ေရမ်ားမွအစ ဤေတာ ဤေတာင္မွ ထြက္ေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကိုပင္ ယူငင္စားေသာက္ခြင့္ပင္ မေပးေတာ့ပဲ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တားဆီး ပိတ္ပင္ထားပါေတာ့သည္။ ၄င္းေနရာမ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြးစားေသာက္မိၾကေသာ ရွမ္းလူမ် ိဳးမ်ားအား 
ဖမ္းဆီးခံၾကရၿပီး ျပစ္ဒဏ္အမ် ိဳးမ် ိဳးေပးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုေနရာမ်ားကို UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားသည္ သဘာဝအေလၽွာက္ျဖစ္တည္လ်က္ရွသိည္ ေတာ ေတာင္သစ္ပင္မ်ားအား ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္ၿပီး 
ေရာ္ဘာပင္မ်ားအား အစားထိုးစိုက္ပ် ိဳးၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ(၄)ႏွစ္က UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕တို႔သည္ ေဟြ႕ေအာ့ အနီးဝန္းက်င္တဝိုက္ ေျမေနရာမ်ားကို ခုတ္သင္ရွင္းလင္းၿပီး ယခုလကရွ ိ္  လမ္းမႏွင့္အၿပိဳင္  
ထိုင္းနယ္စပ္သို႔  (၈) ကီလိုမီတာရွည္လ်ားေသာ အျမန္လမ္းမေဖာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ (UWSA) က ရွမ္း-

ထိုင္းနယ္စပ္ေတာင္ပိုင္းဧရိယာအား တပ္စြထဲား
၄။



16



17

UWSA ဝတပ္ဖြ ဲ႕တို႔ နယ္ေျမခ်႕ဲထြင္မွႏုွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ား စိတ္ပူေနသည္မွာ UWSA တို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ခါးပတ္တကြင္း 
လမ္းတစင္းဆိုသည့္အတိုင္း တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းအား ေထာက္ခံရန္ျဖစ္သည္။

24.5.2017 ခုႏွစ္တြင္က ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြ ဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကျငာစာတေစာင္တြင္အရင္းအႏွ ီးစိုက္ထုတ္ေပးသည္ 
ျပည္ပစီးပြားေရးရွင္မ်ားအား ဦးစြာလုံျခဳမံွေုပးရန္ ဟုဆိုသည္။

မိုင္းတုံတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ရွေိသာ ေရကာတာအတြက္ အစိုးရစစ္တပ္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔က အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳေနသည့္အတြက္ 
ေဒသခံမ်ားက စိတ္ပူေနၾကသည္မွာ မိုင္းတုံတဘက္ကမ္းမွ သံလြင္ျမစ္ေရကာတာ တည္ေတာက္ရန္အတြက္ လုံျခဳေံရးယူရန္ဟုဆိုကာ 
UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕ အင္အားမ်ား အဆမတန္ ျဖည့္သြင္းေနျခင္းကိစၥျဖစ္သည္။

2011 ခုႏွစ္တြင္ မိုင္းတုံတဘက္ကမ္းရွ ိ သံလြင္ျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္မည့္ေရကာတာေနရာအား လာေရာက္ေလ့လာၾကေသာ Three Gorges 
Corporationမွအင္ဂ်င္နီယာ (၃) ဦးႏွင့္အတူ စကားျပန္(၁)ဦးတို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုစဥ္ တည္ေဆာက္မည့္ေရကာတာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္လ်က္ရွတိာေၾကာင့္ အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕တဖြ ဲ႕မွ ၄င္းတို႔(၄)ဦးတို႔အားဖမ္းဆီးေခၚေဆာ
င္သြားျခင္း ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ (၃)လ ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ ၄င္တို႔(၄)ဦးတို႔ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၾကပါသည္။

၁၀.၄.၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း China Three Gorges Corporation (CTG) ကုမၼဏီမွ အင္ဂ်င္နီယာအဖြ ဲ႕တို႔အား ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြ ဲ႕မွ 
လွ ု ံျခဳေံရးယူေပးစဥ္မွာ အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕ တဖြ ဲ႕က လာေရာက္ပစ္ခတ္မွေုၾကာင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြ ဲ႕မွ တပ္သား ေသဆုံးခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္လည္း 
ရွခိဲ့သည္။
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မ်ားမၾကာမီအခ်နိ္ကလည္းေဒသခံ ရွမ္းမ်ားႏွင့္ UWSA ဝတပ္ဖြ ဲ႕တို႔ အေခ်အတင္တခုျဖစ္ခဲ့ၾကေသးသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ (၁၆၀၅)ခုႏွစ္က ထိုင္း
တို႔ဘုရင္တပါးျဖစ္သည့္”နေရဆြန္” နတ္ရြာစံခဲ့သည့္ ေျမျမတ္မဟာေနရာ၌ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရား၏လမ္းညြန္ခ်က္ျဖင့္ 
ေစတီတဆူတည္ထားရန္ကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းခြင္ကို UWSA ဝတပ္ဖြ ဲ႕က အမိန္႔အာဏာသုံးၿပီး ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။

မိုင္းတုံၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားရန္အလို႔ငွာတည္ထားကိုးကြယ္မည့္ 
ေစတီတဆူကိုလည္း UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕တို႔က တည္ေဆာက္ခြင့္မျပဳပဲ ပိတ္ပင္တားဆီးရန္ 
ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ 

၄င္ေျမေနရာသည္ ေဟြ႕ေအာ့ရြာ၏အေရွ႕ဘက္တြင္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္က UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမသို႔ သြားရာလမ္းမႀကီးရဲ့ေဘးတြင္ 
တည္ရွပိါသည္။ ယခင္က ၄င္းေနရာတြင္ ေရွ႕ေဟာင္း ေစတီပ်က္တဆူ ရွသိည္။ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရားမွ ၄င္းေနရာသို႔ ႂကြေရာက္လာၿပီး 
ေစတီအသစ္တဆူ တည္ေဆာက္ျခင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တည္ေထာင္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။

၁၁.၁၂.၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ UWSA ဝတပ္ဖြ ဲ႕က ေစတီတည္ရန္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပြေဲတာ္က်င္းပစဥ္ကလည္းမိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္ ႀတိဂံေဒသ 
စစ္တိုင္းမွ ူး ဗိုလ္မွ ူးခ်ဳပ္ခင္လွ ိငု္တို႔ ႂကြေရာက္ခ်းီျမင့္ၾကေသးသည္။

မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္ႀတိဂံေဒသစစ္တိုင္းမွ ူး ဗိုလ္မွ ူးခ်ဳပ္ခင္လွ ိငု္တို႔ ျပန္သြားၾကၿပီးေနာက္ UWSA “ဝ“ေတာင္ပိုင္းတပ္မဟာ (၁၇၁) 
မွအရာရွတိဦးက အင္အား(၅၀)ဦးတို႔က ေရာက္ရွလိာၾကၿပီး ေစတီေတာ္ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို ဆက္မလုပ္ရန္ တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့႐ုမံကပဲ 
backhoe စက္တစီးျဖင့္ တည္ေဆာက္လ်က္စေစတီေတာ္ကို ရွင္းလင္းပစ္ျခင္း ယာယီေက်ာင္းေဆာင္မ်ား၊ အျခားေသာ 
ယာယီသာသနိကအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရား၏ ႐ုပ္တုေတာ္တို႔ကိုလည္း ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျပာင္းေစခဲ့သည္။

ေစတီတည္မည့္လုပ္ငန္ခြင္အား UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕တို႔က backhoeျဖင့္ ရွင္းလင္းလိုက္သည့္ ဓာတ္ပုံ၊ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရား၏ ႐ုပ္တုေတာ္ကို 
ကားေပၚတင္ၿပီး ေရြ႕ေျပာင္းေစပုံ ယာယီတဲေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးသည့္ပုံမ်ားသည္ လူမွကုြန္ယက္ေပၚသို႔ တမုတ္ခ်င္း ျပန္႔ႏွ ံသ့ြားသျဖင့္ ရွမ္း
လူမ် ိဳးမ်ားႏွင့္ထိုင္လူမ် ိဳးမ်ားတို႔အား တုန္လွပု္ေခ်ာက္ျခားမွ ုျဖစ္ေစခဲ့သည္။
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ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မိုင္းတုံအတြင္း UWSA ဝ စစ္သားမ်ား ေစတီပုထိုးေတာ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းအား ၿဖိဳဖ်က္စဥ္

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မိုင္းတုံအတြင္း UWSA ဝ စစ္သားမ်ားက မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္၏ ႐ုပ္ထုေတာ္အား ဖယ္ရွားစဥ္

၄င္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ပိုင္းUWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ကို အိပ္မက္ဆိုးမက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ထိုအိပ္မက္တြင္ 
ေတာင္ပိုင္းUWSAဝတပ္ ဌာနခ်ဳပ္တခုလုံး မီးေလာင္ ျပာက်သြားေၾကာင္း အိပ္မက္တြင္ ျမင္မက္ခဲ့သည္ ဆိုသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေနာက္တရက္တြင္ 
UWSAထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ “ယန္ေကာ္က်ဴးံ”ႏွင့္ “ေဝစူးယင့္”တို႔သည္ ေစတီေတာ္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွလိာၾကၿပီး 
ေဒသအတြင္းရွ ိ သံဃာေတာ္မ်ားအစုံအလင္ ပင့္ဖိတ္ၿပီး တည္ေဆာက္မည့္ေစတီေတာ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားသည့္ စီမံကိန္းအတိုင္း 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေလၽွာက္ထားေတာင္းပန္ၿပီး လုပ္ငန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားကိုပါ ျဖည့္သြင္းေပးခဲ့ေသးေၾကာင္းသိရသည္။ 

သို႔ေသာ္ ေစတီေတာ္၏ ေလးဘက္ေလးတန္ပတ္လည္ကို ေပေပါင္း(၁၇၁)သာ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး UWSAေတာင္ပိုင္းဝတပ္ဖြ ဲ႕၏ တပ္အမွတ္(၁၇၁)ကို 
ကိုယ္စားျပဳသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါေစတီေတာ္၏ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ၅၀%ရာခိုင္ႏွနု္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။ 
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မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား၏ စိုက္ခင္းယာခင္းမ်ားကို UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕တို႔ 
က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္

၁၉၉၉ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း မိုင္းဆတ္တြင္UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕တို႔ သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားမွာ(၁၆၀၀၀)ဦးရွေိၾကာင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ေပးအပ္အခ်နိ္မွာ ဝလူမ် ိဳးအမ်ားဆုံးသာ ျပန္လည္ရရွ ိၾကသည္။ UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕တို႔ သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားမွာ 
ရွမ္းလူမ် ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းတို႔ကို အစုိးရစစ္တပ္ကလည္း ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕ေတြ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနသည္ဟု စြပ္စြခဲ်က္မ်ားျဖင့္ 
ညႇင္းပန္ႏွပိ္စက္မွမု်ားေၾကာင့္ ေဒသခံရွမ္းလူမ် ိဳးမ်ား မေနရဲၾကေတာပဲ ထိုင္းနယ္စပ္အနီး လြယ္ေကာ္ဝမ္းသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသည့္လူဦးေရ
မွာ(၂၅၀၀)ဦးအထိ ရွသိည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္(၂၀)ခန္႔က UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕တို႔သည္ ရွမ္းလူမ် ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ မိုင္းကန္း-ထလိုင္းသို႔ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာၿပီး ရွမ္းလူမ် ိဳးမ်ား 
ေရွးအစ္အဆက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာၾကေသာ ေျမေနရာမ်ားအား အတင္းအဓမၼသိမ္းယူၿပီး တပ္စိုက္ျခင္း အနီးနားဝန္းက်င္ရွ ိ 
ေတာင္ကုန္းမ်ားကိုလည္း ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီးေရာ္ဘာအပင္မ်ားအဓိက စိုက္ပ် ိဳးလိုက္ပါေတာ့သည္။

လြယ္ေကာ္ဝမ္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ေျမေနရာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကဳေံတြ႕ေန႐ုမံကေသးပဲ 
UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕တို႔ကလည္း ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္တို႔ေနထိုင္ရာအနီး ေတာင္ေၾကာတဝိုက္ရွ ိ ေျမေနရာမ်ားကိုလည္း 
ေျခကုပ္သိမ္းယူေနေသာေၾကာင့္ ဗူးေလးရာ ဖရံုဆင့္  အပူေပၚအပူဆင့္အျဖစ္ ၾကဳေံတြ႕ေနၾကရပါသည္။

RCSS/SSA အဖြ ဲ႕သည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး  လက္မွတ္ကို ဒီဇင္ဘာ.၂၀၁၁ခုႏွစ္က ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၄င္းဒုကၡသည္စခန္းမွ 
စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားကလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သည္သူတို႔အတြက္ အကာအကြယ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ 
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရာမွာလည္း အရင္ကထက္မ်ားစြာ လြယ္ကူလိမ့္မည္ ယုံၾကည္လ်က္ရွ ိၾကသည္။ စိုက္ပ် ိဳးေရးကို ခ်႕ဲထြင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕အေနျဖင့္ လက္မခံေပ။
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ဇြန္လ.၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာ UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕မွအင္အား(50)ခန္႔ truckကားျဖင့္ ေဟြ႕ေအာ့ရြာေရာက္ရွ ိၿပီး လြယ္ေကာ္ဝမ္းတ၀ိုက္တြင္လည္း 
အင္အား(၇၀၀)ျဖင့္ အေျခစိုက္ေနခဲ့ၾကသည္။

RCSS/SSAႏွင့္UWSA တို႔ နယ္ေျမအျငင္းပြားမွအုေရး ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ခါ ႏွစ္ဖက္စလုံးေျပလည္သြားၾကသည္ဟု သိရသည္။ 
စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ ပိုေနျမဲက်ားေနျမဲ ေဒသအတြင္းရွ ိ ပန္ကြဟဲုေခၚ ပန္ေဆာဝ္၏ေျမာက္ဘက္ရွ ိ လြယ္ေကာ္ဝမ္းႏွင့္ 
ကီလိုမီတာသိပ္မေဝးေသာ ေျမေနရာေပၚမွ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၃ႏွင့္၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕ က ကတိက၀တ္ကိုဖ်က္၍  စစ္ေဘးေရွာင္သူမ်ားကို တားဆီးခဲ့သည္။္26.2.2019ခုႏွစ္မွာေတာ့ 
UWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕တို႔က ယာခင္းသြားလာျခင္းကို ပိတ္ပင္တာဆီးခဲ့သည့္အတြက္  ေဒသခံတို႔ စိုက္ပ် ိဳးထားသည့္ဆန္(၁၀၀၀)  ကီလို ဆံုးရႈ ံး ခဲ့သည္။ 
စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ ပုံမွန္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အစားအေသာက္မ်ားရပ္နားခံထားရသျဖင့္ လြယ္ေကာ္၀မ္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္ သူတို႔က  
းUWSAဝတပ္ဖြ ဲ႕တို႔ တားျမစ္ထားသည့္ေျမေနရာအနီးအနားအထိသို႔ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနခဲ့ရသည္။
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ေတာင္ပိုင္း UWSA အဖြ ဲ႕ဌာနခ်ဳပ္၌ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ပြအဲခမ္းအနားတြင္ စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ 
စစ္အင္အား ေထာင္ဂဏန္းျပသ

၁၇.၄.၂၀၁၉ခုႏွစ္ ‘ဝ’ေဒသတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွစ္ ၃၀ျပည့္ပြကဲို ‘ဝ’ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပန္ဆန္းမွာ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ မီဒီယာမ်ားက ၀ ေျမာက္ပိုင္းကိုသာ အာရံုစိုက္ ခဲ့ၾကသည္။၊ ေတာင္ပိုင္းအေျခစိုက္ UWSA ဝရဲ့ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ 
ဝမ္ေဟြ႕ေအာမွာလည္း ၄င္းနည္းတူ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားကို စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပၿပီး စစ္အင္အားကိုလည္း ေထာင္ခ် ီျဖင့္ 
ခ်းီတက္ျပသခဲ့ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပန္ဆန္းအတြင္း UWSA “ဝ“စစ္တပ္ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအခမ္းအနားတြင္ 
စစ္အင္အားျပသစဥ္
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UWSAပိုင္ Channelတခုျဖစ္တဲ့WSTVမွာလည္းUWSA ‘ဝ’ေတာင္ပိုင္းရဲ့ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပခဲ့သလို (၁၇၁) ရဲ့ ဒုတိယစစ္ဦး
စီးေခါင္းေဆာင္”ေဝဆူးယင္”ကိုလည္း အမွာစကားတရုတ္လို တက္ေရာက္ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေတာင္ပိုင္း’ဝ’UWSAရဲ့ 
စစ္အင္အားမွာ တေသာင္း ရွေိၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ WSTV Channelမွာ ေျပာသညိ။

၄င္း ‘ဝ’အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွစ္၃၀ျပည့္အခမ္းနားပြမဲွာ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွသိည့္အျပင္ 
ရွမ္းေဒသခံမ်ားလည္း မတက္ၾကေပ။ထိုက့ဲသို႔’UWSA’ဝတို႔မွ စစ္အင္အားကို အမ်ားအျပား ထုတ္ျပလိုက္ျခင္းမွာ UWSAတို႔သည္ ၄င္းတို႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္
ခ်ဳပ္ခြင့္ရႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာေဒသမ်ားကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ျပန္လည္ လက္လြတ္ခံေတာ့မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဝမ္ေဟြ႕ေအာတြင္ ေတာင္ပိုင္း UWSA ဝ တပ္ဖြ ဲ႕ ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္အခမ္းအနားကို WSTV 
႐ုပ္ျမင္အသံလႊင့္လိုင္းမွ ျမင္ရပုံ
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ရွမ္း-ထိုင္းနယ္စပ္ရွ ိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဆုိုင္ရာေျမပုံစာရင္းမွ 
ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း

စာနပ္ရိကၡာမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီး၃လအၾကာမွာ The Border Consortium (TBC) တုိ႔ကလည္း ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ရွ ိ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားရဲ့ 
စခန္းမ်ားကို  လစဥ္ေဖၚျပသည့္ ဒုကၡသည္စခန္း ေျမပံုတြင္ မေဖၚျပေတာ့ေပ။   

ထိုင္းနယ္စပ္ရွ ိ စစ္ေဘးေရွာင္ ရွမ္းဒုကၡသည္စခန္းကိုလည္း ရွမ္းျပည္ဒု 
ကၡသည္စခန္းစာရင္း (UNOCHA) မွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း၊ ဥပမာ-Myanmar: IDP 
sites in Shan State ( 28 February 2019) မွာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွဒုကၡ 
onfစခန္းတခုတည္းကိုသာ စာရင္းထုတ္ျပန္ထားသည္ကိုေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္
သည္။
 
ေျမပံုတြင္ ပယ္ဖ်က္မႈသည္ အင္မတန္စိုးရိမ္စရာျဖစ္ သည္။ ရွမ္းျပည္ရွ ိ စစ္ေဘးေရွာင္ 
ပံုရိပ္ကို မွားယြင္းစြာေဖၚျပထားသည္။ အလွဴရွင္တို႔ ေထာက္ပံ့မႈ 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ ထိုစစ္ေဘးေရွာင္လူထု တည္ရွ ိ မႈကို မဖံုးကြယ္သင့္ေပ။ 

နိုင္ငံတကာေအဂ်င္စီမ်ား၏ေျမပုံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစိုးရိမ္ပူပန္မွမု်ား၅။

   ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ TBC ဒုကၡသည္စခန္း ေျမပံု။

UNOCHA: ရွမ္းျပည္စစ္ေဘးေရွာင္ 
ဒုကၡသည္စခန္း(အျပာေရာင္)

ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ TBC ဒုကၡသည္စခန္း ေျမပံု။
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ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပေသာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွ ိ နယ္စပ္တေလၽွာက္ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ရာ အေျချပေျမပုံႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ “၂၀၁၈ခုႏွစ္  January ကUNODC Myanmar Opium Survey“တို႔ ေဖာ္ၿပ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာျပေျမပုံတို႔သည္ 
ကြလဲြေဲနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ား၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘိန္းစိုက္ရာသီေျမပုံမွာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ 
(RCSS/SSA) သည္  လြ ိဳင္တိုင္းလ်န္းႏွင့္ လြ ိဳင္လမ္ မွ သံလြင္ျဖစ္အထိ၊ သံလြင္ေျမာက္ဘက္ မွာ မိန္းပန္အထိ တဆက္ထည္းထိန္းခ်ဳပ္ရာေျမဧရိယာ 
အျဖစ္ UNODC  ေျမပုံတြင္ ေဖၚျပ ေနပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေျမပုံတြင္ ၄င္းနယ္ေျမကို အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး 
တပ္္ UWSA တို႔ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔စ္ြာ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမျဖစ္ေနပါသည္။ ကြ ဲျပားေနငည္။

နယ္စပ္မွ ေနရပ္ရွမ္းျပည္အတြင္းသို႔ လြတ္လပ္စြာ ျပန္သြားဖို႔ မျဖစ္နိုင္သည့္အျပင္ တဖက္ႏွင့္တဖက္ တင္းမာမွ ုျဖစ္ေနၾကေသာ 
လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားတို႔က ဝန္းရံထားေနၾကသည္၊ ၄င္းစစ္ေျပးဒုကၡသည္ ရွရိာ နယ္စပ္တြင္ လုံျခဳေံရးအေျခအေနကို ႀကီးမားေသာမွားယြင္းစြာတင္ျ
ပခ်က္ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းအတြင္း UNODC ေျမပံု တြင္  ၀ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA ခ်ဳပ္ရာ  ေျမပုံသည္ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ 
ေျမပုံမ်ားထက္ေသးငယ္စြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသည္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္္ UWSA ၏ နယ္ေျမတိုးခ်႕ဲျခင္း
၏စိန္ေခၚမွကုို ေမွးမွနိ္ေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာမျဖစ္ေစသည္ကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစိန္ေခၚမွကုို လ်စ္လ်ဴရွေုနသည္ထက္ ေတြ႕ဆုံေ
ဆြးေႏြးေရးစားပြဝဲိုင္းတြင္ ရင္ဆိုင္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနပါသည္။

ပဋိပကၡကို အထင္ျမင္မွားေစေသာေျမပုံ

UNODC ၏ေျမပုံ၏က႑မ်ား - ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ား၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘိန္းစိုက္ရာသီ (p. 7 Myanmar Opium 
Survey 2018 မွ ပုံေျမ)
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ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ရွမ္း-ထိုင္းနယ္စပ္တေလၽွာက္တြင္ရွ ိ ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း အိုးမဲ့အိမ္မဲ့လူဦးေရအေျခအေနမွာ လုံျခဳေံရးကင္းမဲ့စြာ 
ပို၍တိုးပြားလာေနပါသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏ အနီးတဝိုက္တြင္ အစိုးရတပ္္ႏွင့္ ဝတပ္ဖြ ဲ႕ (UWSA) တို႔ စစ္ေရးတည္ေဆာက္မွရုွသိည့္အျပင္ 
အစိုးရတပ္္က ဆုတ္ခြါမွမုရွ ိ၊ တိုက္ခုိက္မွမု်ား ျဖန႔ခ္် ိၿပီး ဝတပ္ဖြ ဲ႕ UWSAတို႔သည္လည္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား၏ ေျမယာကို 
ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ေနပါသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား၏ ယခင္မူလေျမမ်ားအတြင္း အစိုးရတပ္ႏွင့္ ဝတပ္ဖြ ဲ႕ UWSA တို႔က ဆက္လက္ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမတိုးခ်႕ဲျခင္းသည္ 
နယ္စပ္တေလၽွာက္ရွ ိ ခိုလုံသူႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ယခု ေနရပ္အိမ္သို႔ျပန္ရန္ မျဖစ္နိုင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡတင္းမာေနမွကုို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ အစိုးရစစ္တပ္၏ 
ေသြးခြအဲုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ယႏၲရားႀကီးကို ရပ္တန႔ရ္န္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနပါသည္။ 

တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းရဲ့ၾကားကို သပ္လၽွွ ိဳေသြးခြေဲနသည့္  (NCA)လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေရွ႕တန္းတင္လုပ္ေဆာင္ေနမည့္အစား ပဋိပကၡ၏ 
အေၾကာင္းအရင္းအျမစ္ကို ေျဖရွင္းရန္ အားလုံးပါဝင္နိုင္သည့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြကဲို ခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ တနိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားအလွဴရွင္ ႏိုင္ငံမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း အႀကံျပဳလိုပါသည္။

 ၁။  တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအားလုံးအတြင္း စစ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တိုက္ခိုက္မွမု်ားမွ ရပ္တန႔ရ္န္ အစိုးရတပ္အား ဖိအားေပးရန္၊   
  သို႔မွသာလၽွင္ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ သစ္ကို စတင္နိုင္မည္။

 ၂။   ရွမ္းျပည္ ထိုင္းနယ္စပ္တေလၽွာက္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား မူလေနရပ္သို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္, ေဘးကင္းလုံျခဳစံြာႏွင့္   
  ေနရပ္အိမ္သို႔ စိတ္ခ်လက္ခ် မ ျပန္ႏိုင္ မီ္ ၄င္းတို႔အား အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို    
  ျပန္လည္ကူညီေပးရန္။

www.shanrefugees.org www.shanhumanrights.org

Shan State Refugee Committee (Thai Border) Shan Human Rights Foundation (SHRF)

နိဂုံးႏွင့္ အၾကဳ ံျပဳခ်က္မ်ား၆။
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ
၁၉၉၉ခုႏွစ္အတြင္း ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္္ UWSA  က အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မလုပ္ခင္ 
မိုင္းဆတ္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွ ိ မိုင္းကန္း-ထလ်န္းေတာင္ၾကားေျမျပန႔မ္ွ မူလေက်းရြာစာရင္း။

အမွတ္စဥ္ ေက်းရြာအုပ္စုအမည္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ

က မိုင္းကန္း ၂၅၂ ၁၅၁၂

ခ ထလ်န္း ၇၈ ၄၇၁

ဂ စတုန္း/နားေယာင္း ၈၃ ၄၉၈

စုစုေပါင္း ၄၁၃ ၂၄၈၁

အမွတ္စဥ္ ေက်းရြာအုပ္စုအမည္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ

၁ ဝမ္ကန္းႏြ ဲ႕ ၅၅ ၃၉၀

၂ ဝမ္ကန္းကန္ ၆၇ ၄၀၂

၃ ဝမ္လုံ ၇၂ ၄၃၂

၄ ဝမ္ပုံး ၂၅ ၁၅၀

၅ ဝမ္ပုံကိုင္း; ၂၃ ၁၃၈

စုစုေပါင္း ၂၄၂ ၁၅၁၂

အမွတ္စဥ္ ေက်းရြာအုပ္စုအမည္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ

၁ ဝမ္ဆတုန္း ၂၀ ၁၂၀

၂ ဝမ္မိုင္းဟြမ္ ၂၈ ၁၆၈

၃ ဝမ္နားေယာင္း ၃၅ ၂၁၀

စုစုေပါင္း ၈၃ ၄၉၈

အမွတ္စဥ္ ေက်းရြာအုပ္စုအမည္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ

၁ ဝမ္ထလန္း ၄၀ ၂၄၃

၂ ဝမ္ကုန္းမုံ ၃၈ ၂၂၈

စုစုေပါင္း ၇၈ ၄၇၁

က။ မိုင္းကန္းေက်းရြာအုပ္စု

ဂ။ ဆထုန္း/နားေယာင္းေက်းရြာအုပ္စု

ခ။ ထလန္းေက်းရြာအုပ္စု


