ရွမး္ လူ႔အခြင႔ေ
္ ရးမ႑ိဳင္မွ ထုတျ္ ပန္ခ်က္ စာအမွတ္ ၆/၂၀၁၆
စက္တင္ဘာလ ၈ ၊ ၂၀၁၆
ရွမး္ ျပည္နယ္အလယ္ပင
ို း္ တြင္ SSPP/SSA အေျခစိက
ု သ
္ ည့္ ဗ်ဴဟာ ေတာင္ကန
ု း္ ကို အစိးု ရတပ္မေတာ္၏
ေနာက္ဆုးံ တိက
ု ခ
္ က
ို မ
္ ႈ က စစ္ပႀြဲ ကီးျဖစ္ ခါ အိးု အိမမ
္ မ
ဲ့ ်ား မ်ားျပားလာမည္ကို စိးု ရိမရ
္ သည္။
ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ( SSPP/SSA ) တပ္စခန္းရွိရာ တန္႔ယန္းျမိဳ ႔နယ္ကို
မၾကာေသးမွီ

အခ်ိန္က

အစိုးရတပ္မေတာ္၏

ထိုးစစ္ဆင္မႈကို

ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္မွ

ျပင္းထန္စြာ

ရႈံ ႔ခ်လိုက္သည္။ထိတ
ု က
ို ္ပြဲအတြင္း ရြာသူ၊ ရြာသားေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ သည္ သူတ႔၏
ို အိုးအိမ္မ်ား စြန္႔လြတ္ျပီး
လံုျခံဳရာေနရာသိ႔ထ
ု ြက္ေျပး

တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။

မၾကာမီ

ျဖစ္လာမည့္

စစ္ပြဲၾကီးေၾကာင့္

တိမ္းေရွာင္

ေျပာင္းေရႊ႕ရသူမ်ားပိုမ်ား ျပားလာမည္ကို စိုးရိမ္ဖြယ္ ပူပန္ေနၾကရသည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ SSPP/SSA ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနေျမျဖစ္ေသာ
လိြဳင္ေစး ေတာင္တန္းကို စတင္ထိုးစစ္ဆင္ခသ
ဲ့ ည္။ ထိုေတာင္တန္းသည္ တစ္ခုေသာ ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း
ကို ၾကည့္ရႈနိုင္သည့္ အျမင့္ဆုးံ ေတာင္တခုလည္း ျဖစ္ရံုမက ထိုေနရာကေန သံလြင္အေနာက္ ဘက္ပိုင္းရွိ
ရွမ္းျပည္တိုးတက္ ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA ၏ နယ္ေျမကို တိုက္ရက
ို ္ျမင္ရသည္။ သံလြင္
အေရွ႕ပိုင္း

ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္

UWSA

နွင့္

သံလြင္ျမစ္ကို

ကိုျဖတ္ကူးသည့္ေနရာမ်ားကိုပါ အထက္စီးမွ ျမင္ႏိုင္သည္။ ထိုေတာင္တန္းသည္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

SSPP/SSA အတြကလ
္ ြန္စြာ အေရးပါ သည့္အျပင္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး

တပ္မေတာ္ (UWSA) အတြကလ
္ ည္း အေရးပါေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ခုခံတိုက္ခိုက္ၾကလိမ့မ
္ ည့္။
အစိုးရစစ္တပ္သည္ ေတာင္ေပၚသိ႔ထ
ု ိုးစစ္မတိုင္ခင္ တရက္အလိတ
ု ြင္

ေဒသခံရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားကို

အေၾကာင္းၾကားသည္။ ထိုေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားသည့္ စစ္ပြဲ ျဖစ္ေပသည္။ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္း
၄း၁၅ မိနစ္ တြင္ တန္႔ယန္း အေျခစိုက္ ခမရ ၅၂၃ ျဖစ္ေသာ အစိုးရတပ္မေတာ္ ၊ အထူးတိုက္ခ္က
ို ္ေရးုျပည္သူ႔စစ္
အဖြဲ႔နွင့္ မိုင္းေကာင္းအေျခစိုက္ခလရ ၃၃ တို႔ ပါ၀င္သည့္ ၇၅ ဦးခန္႔သည္ SSPP/SSA အေျခစိုက္တပ္ရွိရာ
ေတာင္ေပၚသိ႔ု တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ အစိုးရတပ္မေတာ္ ခမရ ၁၄၇ က ေတာင္ေျခတြင္တပ္စြဲျပီး SSPP/SSA
ရွိရာသိ႔ု ေမာ္တာဗံုး အလံုး၂၀ခန္႔ ျဖင့္ ပစ္သည္။

ထိုညတြင္

အစိုးရတပ္မေတာ္ကို

SSPP/SSA

ဗံုးသံမ်ားေၾကာင့္ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား

မွ

တြန္းလွန္လက
ို ္ေသာ္လည္း

ထိုတက
ို ္ပြဲ၏

ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြ႔၍
ံ ထြက္ေျပးသိမ္းေရွာင္

ၾကရသည္။

ဝမ္လိြဳင္လင္ရြာႏွင့္ ခိုတုမ္းရြာကေန မိုင္းေကာင္းျမိဳ႕ထဲသို႕ သက္ၾကီးရြယအ
္ ိုမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား နွင့္
မိန္းခေလးမ်ားအပါအ၀င္

ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားနွင့္

လီဆူး

လူမ်ိဳး၁၀၀ခန္႔

ရွိသည္။လီဆူးရြာသူ၊

ရြာသားမ်ား

မိုင္းေကာင္းျမိဳ ႔ေစ်းအနီး တစ္ေနရာတြင္ စခန္းခ်ျပီးေနထိုင္ကာ စစ္ေဘးေရွာင္ေသာရွမ္းရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား သည္
မို္းေကာင္းျမိဳ

႔ထဲရွိ

အမ်ိုဳးအိမ္မ်ားတြင္

ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

ထုိေနရာ၌

၂

ရက္

ခိုလႈံ

ခဲ့ျပီး

ေသနတ္သံျငိမသ
္ ြားေသာအခါ စစ္ေရွာင္မ်ားေနရပ္ ဆီသို႔ ျပန္လည္ထြကခ
္ ြာသည္။
၂၀၁၃ ခုနွစ္က အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ ဤနယ္ေျမတြင္

SSPP/SSA ကိုျပင္း ထန္ စြာထိုးစစ္

ဆင္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုသ႔ထ
ို ပ္ ျဖစ္မည္ကို ေဒသခံရြာသားတိ႔ု ခုခ်ိန္ထိ ေၾကာက္ရြံ ႔ေနသည္။ ထိုအခ်ိ္န္တြင္ အစိုးရ
တပ္မွ ေထာင္ဂဏန္းရွိေသာ တပ္အင္အားမ်ားကိုျဖန္႔က်ဲျခင္း၊ ရြာသားမ်ားကို ရက္စက္စြာ ညွဥ္းပန္းနွိပ္စက္ျခင္း၊
လူသားဒိုင္းအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း နွင့္ ေဒသခံရြာသူရြာသား မ်ားရွိရာ ေနရာသိ႔ု ပစ္ခတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တအာင္း
လူမ်ိဳး၊

ရွမ္းလူမ်ိဳးနွင့္

ဝ

လူမ်ိဳး

ရြာသူရြာသားေပါင္း၂၀၀၀

ထြက္ေျပးသိမ္းေရွာင္ၾကရသည္။

ေက်ာ္တ႔ို

တန္႔ယန္းျမိဳ

(http://www.shanhumanrights.org/index.php?option=

com_content&view=article&id=171:august-2009&catid=35:2009&Itemid=77
ကည့္ရႈနိုင္သည္)

ထို႔ခ်ိန္ေနာက္

အင္အားတိုးခ်ခဲ႔သည္။

႔ထဲသို႔

ပို္င္း

တပ္အင္အား

အစိုးရတပ္မေတာ္သည္

ထိုနယ္ေျမထဲတြင္

၁၀၀၀

စခန္းသစ္

ေက်ာ္

နွင့္

ေတာင္ေျခတစ္ဝိုကက
္ ိုတပ္ျဖန္႔ခဲ႔ျခင္း နွင့္ ဒီနွစ္ ဧၿပီလအ တြင္းတြင္

၁၅

တြင္ဝင္ေရာက္ၾ
အရင္တုန္းကထက္
စခန္းကို

လြိဳင္ေစး

ေတာင္ေပၚရွိ SSPP/SSA ကိုဆုတ္ခြာဖို႔

အမိန႔ေ
္ ပးလိုက္သည္။
ဤေဒသသည္ ျမန္မာနို္င္ငံ ဗဟုိအစိုးရ၏ အဓိကအေရးၾကီးေသာစီပြားေရးျဖစ္သည့္ တန္႔ယန္း ျမိဳ ႔၏
ေျမာက္ဘက္ရွိ သံလြင္ျမစ္အေပၚ ျပဳလုပ္ရန္ရာထားေသာ ေနာင္ဖ ေရအားလ်ွပ္စစ္ စီမံကိန္းတည္ရွိ သည္။
ထိုေရကာတာကို

နုိဝင္ဘာ၂၀၁၅ တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၌ ဤေဒသမွအနိုငရ
္ ပါတီျဖစ္ ေသာ

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ရွမ္းနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင့္ အဓိကရွမ္းလက္နက္ကိုင္မ်ား က
ဆန္႔က်င္ၾကေသာ္လည္း

ေရကာတာကို

အစိုးရတပ္မေတာ္အေျခခ်

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ျဖစ္ျပီး

ျခင္းကိုလက္ခံျခင္းမရွိေခ်။

သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္တြင္အေခ်ခ်

ေနာင္ဖ

လ်က္ရွိေသာ

အမ်ားျပည္သူ

ေရကာတာကို

SSPP/SSA

ကို

လံုၿခံဳရန္

က

အတြက္

အစိုးရတပ္မေတာ္က

တိုက္ခိုက္ရွင္းလင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။
အစိုးရတပ္မေတာ္မ၏ ၾကီးမားေသာ ထိုးစစ္ေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ီေသာ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားျဖစ္လာ ျခင္း နွင့္
လူမဆန္စြာနွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္လာမည္ကို က်ေနာ္တ႔ို ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္သည္ လြန္စြာစိုးရိမ္
ေနသည္။

အကယ္၍

ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး

တပ္မေတာ္

အပါအဝင္

တိုက္ပြဲတြင္

ဝင္ေရာက္

တိုက္ခိုက္မည္ဆိုပါက

ၾကီးမားေသာ

အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္လာျခင္း

နွင့္

စစ္ေရွာင္မ်ားပိုမိုတိုးပြားလာ

ျခင္းျဖစ္

လာလိမ့မ
္ ည္။
အစိုးရစစ္တပ္
မႈကိုတားဆီးေရးအတြက္

ထိုးစစ္ဆင္မက
ႈ ို

ရပ္တန္႔ေရး၊

အေရးယူေဆာင္ရက
ြ ္ေပးရန္

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း
က်ေနာ္တ႔ို

ထိုးစစ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ပြါး

ရွမ္းလူ႔အခြင့အ
္ ေရးမ႑ိဳင္

နို္င္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံသို႔ ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္း ပါသည္။

မွ

ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ စိုင္းေဟာ္ရွဲန္

+ ၆၆(၀) ၆၂ - ၉၄၁-၉၆၀၀ ( အဂၤလိပ္၊ ရွမ္း)

နန္းလြန္႔လင္း

+ ၆၆(၀) ၆၃ - ၈၃၈-၉၀၂၉ ( အဂၤလိပ္၊ ဗမာ)

