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ၽိၼ်တၢမ် းငဝ်းလႆၢး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး
ဝၼ်းထိ 17/09/2015
သိၵ် းမၢၼ်ႈတဵၵ်းဢဝ်ၵၼ်းမိ င်းမွၵ်ႈ 30 ႁဵ တး် ႁ ဝ်ႉႄၶတဝ် ၽွငး် ပဵ ၼပ
် ၢင်တၵ်
ိ းၼႂး် ၵၼ်ႁဵင်
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/08/2015 ၼၼ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 30 ေၵႃႉ ၼႂး် ႄၸႈဝဵငး် ၵၼ်ႁဵင် ၸိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈထၵ်ႇ
သိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းဢဝ်ႁဵတ်းႁ ဝ်ႉႄၶတဝ်ၶဝ် ၽွငး် ပဵၼပ
် ၢင်တိၵ်းၵၼ် တင်းၶွငႇ် သီႇဢဝ်ၶိၼ်းၸိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိၵ်း
ၸိင်ႈတႆး (RCSS/SSA)။
ပၢင်တိၵ်းၵိတ်ႇပဵၼမ
် ိဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/08/2015 သွငတ
် ီႈၼႂး် ႄၸႈဝဵငး် ၵၼ်ႁဵငပ
် ွတ်းၸၢၼ်း ဢွငႈ် တီႈဢၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈ
လႅပ်ႈပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းေသ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉတပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၵ်ႇၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈဢၼ်တိၼ်းပဵၼၼ
် ႃႈ
လိၼ ် RCSS/SSA ၵမ်းၵမ်မႃးၸဵမ်လႆၢပၢၼ်ေသ လႆႈၵိတ်းယိဝ်းၵၼ်ဝႆႉတင်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈ။
ပၢင်တိၵ်းၼႆႉလႅပ်ႈမီးသႆၢငႆၢဢၼ်ၵင
ွ ႉ် ၵႆၢႇတင်းၽႅၼၵ
် ၢၼ်ၽၢႆၼမ်ႉၶင်း ဢၼ်ၶမ
ွ ်ႊပၼီႊႄၶႇႄလႈထႆး ၶဝ်ၶိင်ဢၢင်ႈ
ဢၢၼ်းေၵႃႇသၢင်ႈေသ ပဵၼၽ
် ၢႆ ဢၼ်ေတႁဵတ်းႁ်ႈၼမ်
ႂ
ႉလပ်ႇထမ်ႈပိၼ်ႉတီႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၼးႂ် ၵၼ်ႁဵငၼ
် ၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၼ်း
မိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈလႆႈႄၼၵၢင်ၸ်သ
ႂ ၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး် ေတႃႇၶင်းၵၢၼ်ၽၢႆ ၼႆႉေသ မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/08/2015 ဝၼ်း
လဵဝ်ၵၼ်တင်းဝၼ်းပဵၼပ
် ၢင်တိၵ်းၼၼ်ႉ တဝ်တႅၼး် ၵၼ်းမိင်းလႆႈဢဝ်ၽၼ်
ိ လင်းလၢႆးမိဝ်း ၵၼ်းမိင်း 27,000 ပၢႆ
သၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼဝ်
ိ ႄမႈၼမ်ႉၶင်း ယိၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်တီႈၶွမ်ႊပၼီႊမိင်းဢွတ်ႊေ တးလီႊယႃႊ Australian company,
Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC) ဢၼ်တိၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်း ပိဝ်ႈတႃႇလင်းၵဵပ်း ေၶႃႈ
မၼ်းဢၼ်ၽၢႆၸၢင်ႈတမ်ႉတိဝ်ႉၼၼ်ႉယႇ။
ၽွငး် သိၵ်းမၢၼ်ႈေႁႃႈလိပ်ႈၶၢႆႉပႅတ်ႈၵၼ်းမိင်း 300,000 ပၢႆၼးႂ် 11 ႄၸႈဝဵငး် ၸိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1996-1998
ၼၼ်ႉဝဵငး် ၵၼ်ႁဵင် ပဵၼဝ
် ဵငး် ဢၼ်လႆႈတမ်ႉတိဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅငး် ႄလႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်လိဝ်ပိၼ်ႈဝဵငး် ၼိင်ႈယႇယဝ်ႉ။ ၼႂး် ဝဵငး် ၵၼ်

ႁဵငပ
် ွတ်းၸၢၼ်းၵၺ်း ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ 47,000 ပၢႆလႆႈထၵ်ႇတင်းသိၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵင
ွ ႈ် ငႃေသ လိပ်ႈေႁႃႈဢွၵ်ႇ ႁိ ၼ်း
ေယးၶဝ်၊ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ 300 ပၢႆလႆႈထၵ်ႇၶႃႈတၢႆ ၸိဝ်းၼႆႉပဵၼၼ
် းႂ် ၽႅၼၵ
် ၢၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢၢၼ်းၵႂၢတ်ႇ လၢင်ႉ
ၽဵဝ်ႈမၺ်ႉသိၵ်းတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းလဵဝ်ၵၺ်း ၼႂး် ဝၼ်းထိ 16/06/1997 ၼၼ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းမိင်း 56 ေၵႃႉလႆႈ
ထၵ်ႇၶႃႈတၢႆပဵၼၵ
် င
ွ သ
် ွငတ
် ီႈ။ (ၶဝ်ႈတၺ်းၼႂး် ၽိၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၵဝ်ႉ ငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး “ၽႈႁၢမ်း သၼ်ႇ
ၵၼ်း”ေၵႃႈလႆႈယႇ။
http://shanhumanrights.org/old_version/index.php?option=com_content&view=article&id=192:
dispossessed&catid=36:reports&Itemid=56) .
ၵၼ်းမိင်းၵၼ်ႁဵငၵ
် မ်ႈၼမ်ၸိဝ်းလႆႈႁၢမ်းႁိ ၼ်းႄယးတီႈယႇတင်ႈႄတႇ 1996 မႃးတိၼ်းဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိၼ်းမိဝ်းယႇ
ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိင်းလင်ေသ သိပ်ႇယႇပဵၼႁ
် ႅငး် ၵၢၼ်ယၢၼ်မိင်း/ၵၼ်းပႆၢႈေၽးယႇၼႂး် မိင်းထႆးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၼ်းၸိဝ်း
ပွၵ်ႈ ၶိၼ်းမိဝ်းေသဢၼ်ဢၢင်ႈဢၢၼ်းႁႃတင်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်မ်ႇႂ ၸိဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ပၢင်တိၵ်းဢၼ်ပၼ်ႉမႃး ပႆႇႁိ င်ၼႉႆ
ၶိၼ်းၽိမ်ႉထႅမ်တၢင်းၵဝ်ႄႁ

ဢၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈေတၶိင်ႁၢင်ႈႁႅၼး် လႆၢးတိၵ်းတၢင်းလိၼ ် ၼႂး် ၸိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ထႅငႈ် ပဵၵ်ႉသမ်ႉ မီးၵၢၼ်ၵိတ်းယိဝ်းေၵႃႈယဝ်ႉ။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/09/2015 ၼႆႉေၵႃႈ မီးပၢင်တိၵ်းၵိတ်ႇပဵၼထ
် ႅငႈ် တီႈပွတ်းၸၢၼ်းဝဵငး် ၵၼ်ႁဵငၼ
် င်ႇၵဝ်ႇ သိၵ်းမၢၼ်ႈ
မိင်းသႈတပ်ႉ 149 ထႅမ်ႁႅငး် ၶဝ်ႈၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈေသလႆႈပဵၼပ
် ၢင်တိၵ်းၵၼ် တင်းတပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆးတီႈၶင်ႈသၢႆး ႁၢင်ႇ
ၵႆ ဝၢၼ်ႈလဝ်း 13 လၵ်း။
ႁ ဝ်ယွႆႈလွငႈ် ပၼ်ႉပႅ ၼပ
် ႆ ႇႁိ င်ၼႉႆ တၢမ် ပႃႈတႂႈ် ၼႆႉ
1. ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်လႆႈထၵ် ႇပဵ ၼႁ
် ဝ်ႉႄၶတဝ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈ
ဝၼ်းထိ 25/08/2015 ဝႆၢးပဵၼပ
် ၢင်တိၵ်းသိၵ်းမၢၼ်ႈပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉၸမ်းလင် 99 လၢင်းၶိဝ်း တင်းသိၵ်းတႆးမွၵ်ႈ
ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:00 မင်းၵၢင်ၼႁ
ႂ် ိမ်းသၢႆးၶၢဝ်ပွတ်းၸၢၼ်းဝဵငး် ၵၼ်ႁဵင် ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်ႁဵငမ
် ွၵ်ႈ 25 လၵ်း။ သိၵ်းမၢၼ်ႈ
ၶဝ်ႈမိဝ်းၼႂး် ဝၢၼ်ႈ သၢႆးၶၢဝ်ေသၵိတ်းလိဝ်ႈ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉ/ၵ င်းေတႃႇ ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈပိဝ်ႈတႃႇယတ်းယႃၵၼ်း မၢတ်ႇ
ၸဵပ်းၶဝ်။
မိဝ်ႈၶဝ်ႁတ်ႈထိင်ၵႃႂ ႇတီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉ မီးၵၼ်းဝၢၼ်ႈယႇဝႆႉတီႈၼၼ်ႈမွၵ်ႈ 15 ေၵႃႉ ႁ မ်ႈပႃးၼၢင်းယိငး် သိပ်းေၵႃႉ
ၽွငး် ႁၢင်ႈႁႅၼး် ႁ ဝ်သၼ
ိ တ
် ႃႇလႇၼႂး် ဝႃႇ။

သိၵ်းမၢၼ်ႈၸိသင်ႇၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်းယႇတီႈၼၼ်ႈႁ်ႈႂယႇၼႂး် ဝတ်ႉေသ

သိပ်ႇႁင်ႉ ဢဝ် ၵၼ်းၸၢႆးၼႂး် ဝၢၼ်ႈမႃးထႅငႈ် သိပ်းေၵႃႉ ႁ်ႈႂမႃးယႇၼႂး် ဝတ်ႉထႅငႈ် “မိၼ်ပဵၼႁ
် ဝ်ႉႄၶတဝ်” ၶဝ်ၼင်ႇ
ႁိ ဝ် သိၵ်းတႆး ေတဢမ်ႇၸၢင်ႈယိဝ်းၶဝ်ၼယ
ႆ ဝ်ႉ။ ၽွငး် ယႇတီႈၼၼ်ႈသိၵ်းမၢၼ်ႈေၼးၵၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈႁင်ႉ
သိၵ်းတႆးမႃးယိဝ်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။
ဝၼ်းၼၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 5:00 မင်းသိၵ်းမၢၼ်ႈၸိသင်ႇႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 ေၵႃႉပႃးတင်းႁ ဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်
ေသပဵၼႁ
် ဝ်ႉႄၶတဝ်

ၵဝ်သၵ်
ိ းတႆးယိဝ်းၶဝ်

ၽွငး် တိၵ်ႉၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼွငၶ
် မ်း

(ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတဢၢင်း/ပလွငႈ် )

ဢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 12 လၵ်း။ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈထၵ်ႇၸိသင်ႇႁ်ႈႂတဵငႇ် ၶိင်ႈၶွငသ
် ၵ်
ိ းမၢၼ်ႈၶဝ်၊ မီးႁ ဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈၵၺ်း
ဢၼ်လႆႈၶီႇေလႃႉဝဝ်းၵႂႃႇၸွမ်း။

ၽွငး် တိၵ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉၶဝ်ၸိသင်ႇႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တိၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယႇၼွၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈထႅငႈ် 3 ေၵႃႉႄလႈ
ၵၼ်းၸၢဝ်းယၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႆႉေၵႃႉၼိင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းထႅငႈ် ပိဝ်ႈတႃႇပဵၼႁ
် ဝ်ႉၶဝ်။
ၸိဝ်ႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆးသိပ်းေၵႃႉၼၼ်ႉႄတႉ
1. လင်းၼၼ်ႇတႃႇ (ႁ ဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်)
2. ၸႆၢးၼၼ်ႇတိယ
3. ၸႆၢးၺႃႇၼိ
4. လင်းၺႃႇလိငႇ် တ
5. ၸႆၢးဢွငႇ် ယွတ်ႈ
6. ၸႆၢးေသႃးလိယ
7. လင်းေဢႃးလိငႇ်
8. လင်းေၵႃးလိငႇ်
9. လင်းယၼ်ႇၼ
10. ၸၢႆးဝိလိငႇ်
ၽွငး် ၶဝ်ၽဝ
ႅ ်ၵႃႂ ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼွငၶ
် မ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 10.30 ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈၸိသင်ႇၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်းၵႂႃႇ
ၸွမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉႁ်ႈႂႁႃၵႃးႁႃထဝ်ႈပၼ်ၶဝ်ၼးႂ် ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ

ၵၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးထဝ်ႈမီးၵႃးၽႂမ
် ႃးပၼ်။

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်

ေၵႃႈ ၼွၼး် ၼႂး် ဝၢၼ်ႈၼွငၶ
် မ်းၶိၼ်းၼၼ်ႉေသ ထိင်ၵၢင်မိင်းလႅငး် မႃးၶဝ်ၸင်ႇပွႆႇၵၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈၶိၼ်း ဝၢၼ်ႈၶဝ်ယႇ
ယဝ်ႉ။
2. ၵၼ်းဝၢၼ်ႈလဝ်းလႆႈထၵ် ႇတဵၵ်းႁ် ႈၼမ်
ႂ
းတၢင်း ႁိ မ်းဝၢၼ်ႈလဝ်း ေၵႃႉၼိင်ႈၺႃးတပ် းၶီႈမႅ ပ်ႉ ႄလႈ ပိ တႉ်
ၵွပ်ႈဢမ် ႇပွငႇ် ၵႂၢမ် းမၢၼ်ႈ
ဝၼ်းထိ 25/08/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 07:00 ၵၢင်ၼ ႂ် သိၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 246 ၵၼ်ႁဵင် ဢဵၼႁ
် ႅငး် မွၵ်ႈ 35 တဵၵ်း
ၸႂ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈလဝ်းပွတ်းၸၢၼ်းၵၼ်ႁဵင် ယၢၼ်ၵၼ်မွၵ်ႈ 17 လၵ်း၊ ပိဝ်ႈတႃႇႁ်ႈႂၼမ်း တၢင်းၵႂႃႇ ၸွမ်း
ၶဝ်တီႈဝၢၼ်ႈပဵငး် ၶၢၼ် ဢၼ်ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 2-3 လၵ်း။
ၸိဝ်ႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉၼၼ်ႉ
1. လင်းေလႃး
2. ၸႆၢးၵႃလိငႇ်
ၽွငး် ၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ

ၸမ်းသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵိင်ႉၵၢင်ႉၽႃႇၺႃးၵၼ်တင်းၶွငႇ် သီႇဢဝ်ၶိၼ်းၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်း

ၸိင်ႈတႆးေသလႆႈပဵၼပ
် ၢင်တိၵ်းၵၼ်။ ဝႆၢးပဵၼပ
် ၢင်တိၵ်းယဝ်ႉ ၸမ်းသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သပ်
ိ ႇၶၢဝ်းတၢင်းထိင်ပဵငး် ၶၢၼ်ေသ
တီႈၼၼ်ႈ လင်းေလႃးလႆႈထၵ်ႇသိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တိၼပ
် ိတ်ႉ ပၢပ်းၶီႈမႅပ်ႉ ယဝ်ႉထၵ်ႇၸီႉႄၼးဝႃႈ ၼမ်းတၢင်းၶဝ်ၶဝ်ႈ
ၼႂး် တင်ႇႁဵဝ်ႉ RCSS/SSA ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉၼႆႉေၵႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ်းပွႆႇပၼ်ပွၵ်ႈႁိ ၼ်းၶိၼ်းမိဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 03:30 ဝႆၢးဝၼ်း ၼႂး် ဝၼ်း လဵဝ်
ၵၼ်ၼၼ်ႉယႇယဝ်ႉ။
ၵပ် းသိပ် ႇတွငႈ် ထၢမ်
ၸႆၢးေႁႃသႅင်

+66 (0) 62- 941-9600 (ဢင်းၵိတ်း-တႆး)

ၸႆၢးၶိၼ်းမႂ်ႇ

+66 (0) 94-638-6759 (ဢင်းၵိတ်း-မၢၼ်ႈ)

