
ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမ ိ င်၏ ထုတ်ြပန်ေ ကညာချက် 

၄ ရက် ေအာက်တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခု ှစ် 

အစိးုရစစတ်ပ၏်ဒ နုး်များပျြံခငး်၊ လမး်သစေ်ဖာကလ်ပုြ်ခငး်တိေု ကာင့ရ်မှး်-ထိငုး်နယစ်ပတ်ေလ ာကရ်ှ ိ
ြပညတ်ငွး်ဒကုသည ်များကိ ု ေ ကာကရ်ံထ့တိလ်နေ်စသည။် 

ထိုင်း ိုင်ငံေြမာက်ပိုင်း ချင်းမုိင်အနီး ြမန်မာနယ်စပ် လွယ်လမ်၌ စစ်ေဘးေရှာင်ဒုကသည်စခန်းတခု ရှိ 
သည်။ မုိင်းထားမှ သံလွင်ြမစ်အထိ လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ပီးစီးေတာ့မည်ြဖစ်ရာ ြမန်မာအစုိးရတပ ် မှ 
ဒ ုန်းြဖင့် ၄င်းအနီးတဝုိက်တွင်ပျံသန်းမြပ လုပ်ခ့ဲေသာေ ကာင့် စစ်ေဘးေရှာင်ဒုကသည်များအား စုိးရိမ် 
ထိတ ်လန်မ ြဖစ်ေစခ့ဲ သည်။ 



၁၆.၀၉.၂၀၁၈ ရက်ေနတွင် အစုိးရစစ်တပ် ခလရ (၂၉၃) မှ ဒ ုန်းြဖင့် နယ်စပ်တေလ ာက် လွတ်တင်ခ့ဲ 
သည်။ ၂၃.၀၉.၂၀၁၈ ရက်ေနတွင် ၄င်း ခလရ (၂၉၃) သည် ဒုတိယအ ကိမ် နယ်စပတ်ေလ ာက် ဒ ုန်းကုိ 
ထပ်မံလတ ်တင် ပီး စစ်ကား(၇) စီးြဖင့် တိဂံတိုင်းစစ်ဌာနချ ပ် တိုင်းမှ း ဗိုလ်မှ းချ ပ် ခင်လင် ဦးေဆာင် 
ေသာ အဖဲွ သည်မုိင်း ေတာ့ကုိ  ခလရ (၂၉၃) တပ်ရှိရာ မှေရာက်ရှိလာခ့ဲသည်။ 

အစုိးရစစ်တပ် လတ်တင်ေသာ ဒ ုန်း ယာ ်သည် ရှမ်းြပည်ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရးေကာင်စီ ရှမ်းြပည် 
တပ်မေတာ ်(RCSS/SSA)တို ထိန်းချ ပ်ရာနယ်ေြမြဖစ် ပီး၊ လွယ်လမ်စစ်ေဘးေရှာင်ဒုကသည် အ ေယာက် 
(၂၀၀) ေကျာ်ကုိ လံု ခ ေရးေပးေနေသာေနရာလည်းြဖစ်သည်။ 

၄င်းနယ်ေြမများသည် မုိင်းထားနယ်များြဖစ် ပီး မုိင်းတုံ မိ နယ်ခဲွြဖစ်သည်။ ထိုနယ်ေြမများတွင် အစုိးရ 
တပ ် ှင့် UWSA ဝတပ်ဖဲွ တို စစ်အင်အားြဖည့တ်င်းထား ပီး တပ်စဲွထား ကေသာေဒသလည်းြဖစ်သည်။ 
သ မ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ(RCSS/SSA)သည် ၂၀၁၁ ခု ှစ် ှစ်ဖက်သတူစာချ ပ် လက် 
မှတ ်ေရးထိုး ပီး  ၂၀၁၅ ခု တွင် တ ိုင်ငံလံုးအပစ် ခတ်ရပ်စဲေရး (NCA) လက်မှတ်ေရးထိုးထားေသာ အဖဲွ  
အစည်းြဖစ်သည်။ ှစ်ဖက် သေဘာ တူလက်မှတ်ေရးထိုးထားရာတွင် မုိင်းထား ှင့် ဟုိမိန်းသည ် (RCSS/ 
SSA)တို ထိန်းချ ပ်ရာနယ်ေြမအြဖစ် ထည့်သွင်းထားေသာ်လည်း ၄င်းနယ်ေြမအတွင်း၌တပ်စဲွထားေသာ 
အစုိးရတပ်များ ဆုတ်ခွာေပးြခင်း မရှိသည့်အတွက် ဘာမ  အေကာင်အထည်မေဖာ် ိုင်ပါ။ ၄င်းနယ်ေြမ 
ေဒသများတွင် အစုိးရတပ် ှင့် UWSA တပ်တို တ ပိ င်နက်တည်း စစ်အင်အားြဖည့်တင်းြခင်း တပ်စခန်း 
ငယ်များတိုးချဲ ကြခင်းြဖင့် ယခုဆုိလ င် လိွ င်လမ်ရဲ  အေရှ ြဖတ်၍ ပိန်းလံု၊ လတတ်ျန် ှင့် အေနာက် ဘက် 
ရှိ RCSS/SSA လိွ င်တိုင်းလျန်းရဲ  ဌာနချ ပ်တို ကားြဖစ်တဲ့ နယ်စပ် (၄၀) မီတာတ ေလ ာက်တွင် UWSA 
တပ်စခန်း စုစုေပါင်း (၄၀) ပင်ေကျာ်လာခ့ဲပါ ပီ။  

အစုိးရတပ်သည် ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ (RCSS/SSA) ှင့်အပစ်ခတရ်ပ်စဲထား ပီး 
ေနာက် မုိင်းထား မှသံလွင်ြမစ်၏တဘက်ကမ်းအထိ လမ်းတိုး ချဲ ေဖာက်လုပ်ေန ပီး ၄င်းလမ်း ပီး ပါက 
မုိင်းပန်အထိ ဆက်သွယ်သွားလာ ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ၄င်းတိုရညရ်ယ်ချက်မှာ မုိင်းပန်တွင် အေြခ စုိက် တပ် 
စဲွထားေသာ စကခ (၁၇) မှ စစ်လက်နက်ခဲယမ်းများ သယ်ေဆာင်ရာတွင် လွယ်ကူသွားခါ ၄င်းတပ်ကုိ 
လည်း တပ်ရင်း တပ်မအြဖစ် တိုး ချဲေြပာင်းလဲရန်သာြဖစ်သည်။  

ယခုအခါ အစုိးရတပေ်ဖာက်လုပ်လျက်ရှိေသာ ၄င်းလမ်းသည် မ ကာခင်အချိန် တွင် ပီးစီး ေတာ့မည ်
ြဖစ်ရာ အစုိးရတပတ်ိုစီမံထားသည့အ်တိုင်း စစ်လက်နက်ခဲယမ်း သယ်ေဆာင်ရာတွင် အလွန်လွယ ် ကူ 
သွား ပီး စစ်အင်အားလည်း ထပ်မံြဖည့တ်င်းလာမည်ြဖစ်ရာ ထိုနယ်စပ်တေလ ာက်တွင် အစုိးရတပ် ှင့် 
သ မ်း ြပည ်ြပန်လည် ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ (RCSS/SSA) တိ ုကီးမားေသာစစ်ပွဲများ မလဲွမေသွ ြဖစ်လာ 
ဖွယရ်ှိ ိုင်သည်။ ဒီလမ်း သစ်သည် အရင်းအ ှီးြမ ပ် ှမံကုိ ကာကွယ်ေပးရန်ြဖစ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် သံ 
လွင်ြမစ်ေပ တွင် တည်ေဆာက် ရန် စီမံထားသည့် မုိင်းတုံ ေရကာတာေဆာက်လုပ်ေရးအတွက် ၂၀၁၈ ှစ် 
အေစာပိုင်းကတည်းကလ ိ ဝှက် ေလ့လာေရးလုပ်ေနသည့် (Three Gorges Corporation) မှတ ုတ ်အင် 
ဂျင်နီယာများကုိ လံု ခ ေရးေပး ပုံမျိ းြဖစ်သည်။ 

ရှမ်းြပည်ြပန်လည်းထူေထာင်ေရးေကာင်စီ (RCSS/SSA) သည် တ ိုင်ငံလံုးအပစ်ခတရ်ပ်စဲ ေရး (NCA) 
လက်မှတ ်ေရး ထိုးထားေသာ်လည်း အစုိးရတပ် ှင့်မ ကာခဏ တိုက်ပွဲများြဖစ်ေန ကဆဲြဖစ်သည်။ ၂၆၊ ၉၊ 
၂၀၁၈ ခု ှစ်တွင် ကွန်ဟိန်း မိ နယ်၊ ကျိ င်းလံုးေကျးရာအုပ်စု တွင် အစုိးရတပ် ခမရ (၃၃၂)သည် အင်အား 
(၈၀) ေကျာလ်က်နက် ကီး များြဖင့် ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ(RCSS/SSA)အား စတင် 
တိုက် ခုိက်ခ့ဲေသးေ ကာင်းသိရသည်။ ထိုေဒသသည ် မုိင်းတုံေရကာတာ ေဆာက်ပါက ေရေအာက်သုိ 
ေရာက်မည့် ေဒသြဖစ်သည်။ ကွန်းဟိန်းဆုိသည်မှာ က န်းတေထာင်ဟု အဓိပါယရ်ှိသည်။ သံလွင်ြမစ်ထဲ စီး 
ဝင်ေသာ နမ့်ပန်ြမစ်တွင် က န်းများစွာရှိသည်။   



မုိင်းတုံေရကာတာသည် တ ုတ် ှင့်ထိုင်းတို ပူးေပါင်း ပးီ ရှမ်းြပည်ရှိ သံလွင်ြမစ်ေပ တွင် တည်ေဆာက်ရန် 
စီမံ လျက် ရှိေသာ  ေရကာတာသံုးခုအနက်အ ကီးဆံုးေရကာတာြဖစ်သည်။ လ ပ်စစ်အားမဂဝပ ်၉၀% န်း 
ကုိ ထိုင်း ိုင်ငံသုိပိုေဆာင်မှာြဖစ်သည်။ ြမန်မာ ိုင်ငံ၏အာဏာရ NLD ပါတီ၏ ဗဟုိေကာ်မတီဝင် ၁၈ ဦး 
သည် ပီးခ့ဲသည့်လက ဖိတ် ကားချက်အရ တ ုတ် ိုင်ငံသုိသွား၍ Three Gorges ေရကာတာသုိ သွားခ့ဲ 
သည်။ 

ဗိုလ်မှ းချ ပ ်ခင်လင်သည်  တိဂံေဒသ တိုင်းမှ းအြဖစ် ေြပာင်းေရ  
လာခ့ဲသည်မှာ ၂၀၁၈ ခု ဧ ပီလအတွင်းက ြဖစ်သည်။ သူသည် တိဂ ံ
ေဒ သ စစ်တိုင်းမှ းအြဖစ် ေရာက်မလာမီှ နံမည်ဆုိးသည့် တပ်မ 
၉၉ တွင် တပ ်မမှ း၊ အေရှ  ေြမာက် ပိုင်းတိုင်းမှ းအြဖစ် တာဝနယ်ူ 
ခ့ဲ သည်။ 

ဗိုလ်မှ းချ ပ ်ခင်လင်သည် ၂၀၁၆ ခု ိုဝင်ဘာ တွင် ရှမ်းြပည ်နယ ်
ေြမာက်ပိုင်းရှိ မုိင်းကုိး၌တာဝန ် ထမ်း စ ် သူအမိန်ြဖင့် စစ်ရာဇ 
ဝတမ် ချိ းေဖာက်ခ့ဲသည့်အတွက် ၁၇၊ ၈၊၂၀၁၈ တွင်အေမရိကန ်
မှ၄င်း အား နံမည ် ပျက် စာရင်းသွင်းထားြခင်း ခံရသည်။  ၄င်းအ 
သံုးြပ  ေသာ Facebook အေကာင့်သည် ြပဿနာ ဖန်တီး ေသာ 
အမုန်း စကား အေကာင့် ြဖစ်သြဖင့် Facebook စည်းမျ ်း ှင့်မ ည ီ
သည့ ် အတွက် Facebook ကုမဏီ မှဖျက်သိမ်းလုိက်ေသာ 
အေကာင့် ၁၈ ေကာင့်တွင် ဗိုလ်မှ းချ ပ ် ခင်လင်အသံုးြပ ေသာ 
Facebook  အ ေကာင့်အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ 

လွယ်လမ်စစ်ေဘးေရှာင်ဒုကသည်စခန်းသည် ရှမ်းြပည်တွင်းတိုက်ပွဲများေ ကာင့် ထွက်ေြပးတိမ်း ေရှာင် 
လာေသာ ဒုကသည်စခန်းများထဲကတခုြဖစ်သည်။  ထိုင်း-ြမန်မာနယ်စပ် ဒုကသည်စခန်းေပါင်း ၆ ခုရှိ 
သည်။ ဒုကသည်ဦး ေရမှာ (၆၀၀၀)ေကျာ်ရှိသည်။ အများဆံုးမှာ အမျိ းသမီးများ ှင့်ကေလး သူငယ်များ 
ြဖစ် ကသည်။ စစ်ေဘးေရှာင် ဒုကသည်များအား ကူညေီထာက်ပံ့ေန ကေသာ ြပည်ပ ိုင်ငံများမှ အလှ ရှင် 
များသည် ေအာက်တိုဘာလ ၂၀၁ရ ခု ှစ် တွင်အကူအညီ ရပ်ဆုိင်းထားခ့ဲသည်။  အစုိးရတပ် ဖန်တီးေသာ 
စစ်ပွဲများေ ကာင့် ရှမ်းြပည်နယတ်ွင် စစ်ပွဲများ မ ငိမ်သက် ိုင်ေသးပါ။ ထိုေ ကာင့် ဤဒုကသည်စခန်းမှ 
စစ်ေဘးေရှာင်ဒုကသည်များသည် မိမိတိုေနရပ်သုိ မြပန် ိုင် ကေသးဘဲ ေသာင်တင်လျက်ရှိေနပါသည်။ 

 

ဗုိလ်မှ းချ ပ် ခငလ်င ်

လွယ်လမ်ဒုကသညစ်ခန်း လွယ်လမ်ဒုကသညစ်ခန်းစာသင်ေကျာင်း 



ဆကသ်ယွရ်န ်

နန်းစံေတာင်း          +66: 81-603-6655 (ရှမ်း၊ ထိုင်း၊ အ လိပ်) 

စုိင်းေဟာ်ရှဲန ်  +66: 62- 941-9600       (ရှမ်း၊ အ လိပ်) 

စုိင်းရက်လွင်  +66: 97- 173-1530 (ရှမ်း၊ ြမန်မာ) 

စုိင်းရှဲန်တိုင်း  +66: 81- 474-5604 (ရှမ်း၊ ြမန်မာ) 


