ရွမး္ ျပည္နယ္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားကြနယ
္ က္မွ သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္ ( တန္႔ယန္း )
ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၇ ခု။
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႔ပို္င္း၊ ေတာင္ပိုင္း နွင့္ ေျမာက္ဘက္ပိင
ု ္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကြန္ယက္ မွ သံလြင္
ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေနာင္ဖာ ေရကာတာနွင့္ တျခားတည္ေဆာက္မည္႔ ေရအားလ်ွပ္စစ္စီ မံကိန္း
ရပ္ဆိုင္းရန္ေတာင္းဆို။
ဒီဇင္ဘာ လ ၂၃ ရက္ ၂၀၁၇ ခု ရွမ္းျပည္နယ္ ျမိဳ ႔နယ္အသီးသီးမွ ၁၇ ျမိဳ႔နယ္ လူအင္အား ၃၀၀ ျဖင့္ သံလြင္ျမစ္
အေပၚတည္ေဆာက္မည့္ ေနာင္ဖာေရ ကာတာႏွင့္ တျခားေရကာတာစီမက
ံ ိန္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္း တန္႔ယန္းျမိဳ ႔နယ္ ထဲတြင္ အစည္းအေ၀းက်င္းပသည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၂၁-၂၂ ရက္ ၂၀၁၇ တြင္ တန္႔ယန္း၊ လားရွႈိး၊ သိႏၷီ၊ ဟိုပန္၊ ကြတ္ခိုင္၊ နမ့္ခမ္း၊ သီေပါ ၊ ေက်ာက္မဲ၊
လဲခ်ား၊ က်ိဳင္းတုံ၊ တာေလ၊ မိုင္းခတ္၊ မိုင္းေနာင္ ၊ မိုင္းေယာင္း၊ ေက်းသီး၊ မိုးနဲ နွင့္ နမ့္ဆန္ ျမိဳ႔နယ္ ရွမ္းျပည္န
ယ္ ေတာင္ပိုင္း အေရွ႔ပိုင္းနွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိ႔မ
ု ွ အင္အား ၃၀၀ ခန္႔သည္ နွစ္စဥ္ အစည္းအေဝးကို ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္း တန္႔ယန္းျမိဳ႔နယ္ ေဟြက်န္းေက်း ရြာအုပ္စတ
ု င
ြ ္ က်င္းပသည္။
လယ္သမားမ်ား ကို အခက္ခဲမ်ားစြာျဖစ္ေစသည့္ လယ္ယာေျမသိမ္းစည္းမႈ၊ ေရႊတူးေဖာ္မႈ၊ သတၱဳတူးေဖာ္မႈ နွင့္
ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္း ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈမ်ား အပါအဝင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အသီသီး၏
လယ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေဟြက်န္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တြင္ ေဆြးေႏြးက်င္းပလ်က္ရွိျပီး နွစ္စဥ္အ
စည္း အေဝးကို ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တန္႔ယန္းျမိဳ႔နယ္ ဟိုမိန္းေက်းရြာအုပ္စု ဟိုမိုင္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္း တြင္
၂၃ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၇ တြင္ က်င္းပရာ သံလြင္ျမစ္အေပၚတည္ေဆာက္မည္႔ ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံ ကိ္န္း
အား လုံးကို ရပ္တန္႔ရန္ေတာင္းဆိုသည္။
က်င္းပေနေသာ အခန္းအနားဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သူ ႏွင့္ ေဒသခံရြာသူရြာသား မ်ားမွ စိုင္းဘ က ”တန့္ယန္းျမို့

နယ္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေျမအသိမ္းခံရျခင္းႏွင့္ တန့္ယန္းျမို့ေျမာင္ဘက္ မိုင္ ၃၀ အကြာ တာဆိုင္း
လိုင္၌ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေနာင္ဖ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာစီမံကိန္း စေသာ ျပ သသနာ
အသီးသီးတို့ကို ျကံုေတြ့ေနရေျကာင္း။ ယခုအခာတြင္ ထို ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာစီမက
ံ ိန္းၾကီးအတြက္သြား
လာေရး လမ္းတြင္ ေတာင္သူ လယ္သ မားတို့၏ လယ္ယာေျမမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးမွုမ်ားရွိလာေျကာင္း။ ထို့ျပင္
တရုတ္ျပည္သို့ တင္ပို့ေရာင္းခ်မည္ ့ တိုင္ေဆာက္ရန္ ေနာက္ေဖာက္လပ
ု ္မည့္လမ္းသည္ ေတာေတာင္ေရေျမ
သဘာ၀မ်ားနွင့္ လမ္းပမ္းဆ က္သြယ္ ေရးမ်ားကိုလည္းထိခုိက္ ပ်က္စီးေစမည္ ျဖစ္သည္။ တန့္ယန္း ျမို့ ့
ျပည္သူျပည္သားမ်ား ေတြးေသာပူေဆြး ေနရေသာအေျကာင္းမွာ နိုင္ငံေရးအေျခေန တည္ျငိမ္ျခင္း မရွိေသး
ေသာေျကာင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားနွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာစီမက
ံ ိန္း လွုံျခံုေရး ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္
အဖြဲ့အျကား မေမွ်ာ္လင့္ေသာ တိုက္ပြဲျကီး မ်ားျဖစ္လာနိုင္ေျကာင္း ”ဟု၎က ဆိုသည္။
စိုင္းထမ္းအိုက္ အဖြ႔စ
ဲ ည္း ေခါင္းေဆာင္္ကလည္း “အစိုးရအဖြဲ့သည္ တိုင္းသူ ျပည္သားတို့၏အသံမ်ားကို
နားေထာ င္သင့္ေျကာင္း၊ ေနာင္ဖ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာ စီမံကိန္းနွင့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္တည္

ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာစီမံကိန္း မ်ားအားလုံး ကန့္ကြကတ
္ ားဆီး ပိတ္ပင္္ျခင္းတြင္ ပာ၀င္

ကူညီ သင့္ ေျကာင္း၊ ဘာျဖစ္လိ့လ
ု ည္းဆိုေတာ့ ေဒသ အဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အဆင့္ေသာ္
လည္း ေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းက်ိုး မရွိပာဘူး၊ တရုတ္နိုင္ငံ နွင့္ ထိုင္း
နိုင္ငံ တို့သာ ေကာင္းက်ိုးရရွိမွာ၊ နယ္ခံ ျပည္သူျပည္သားေတြ အတြက္ကေတာ့ အိုးအိမ္ လယ္ယာ ေျမေတြ
ေရလွြမ္းျခင္းခံရျပီး ေျပာင္းေရြ့ရမယ္ျဖစ္တယ္” ဟု၎ကေျပာသည္။
လက္ရွိ ေရအားလွွ်ပ္စစ္ ၅ ခု ကို သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ စီမံကိန္း ခ်ထားသည္။ ထိုအထဲမွ ၁ ခုမွာ ကရင္ျပည္နယ္
တြင္ႏွင့္ တျခား တခုမွာ ကရင္နီျပည္နယ္တင
ြ ္ ျဖစ္ၿပီးရွမ္း ျပည္နယ္ ေနာင္ဖာ ေရကာထာ အပါအဝင္ စီမံကိန္း
၃ ခုခ်ထားလ်က္ရွိသည္။
ေနာင္ဖာ ေရကာတာသည္ တရုတ္နိင
ု ္ငံ၏အစိုးရပိုင္ ျဖစ္ေသာ Hydrochina Corporation မွတည္ေဆာက္မ
ည္ ။ ထိုေနရာသည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ေရကာထာအေရွ႕ ပိုင္းသည္
ဝျပည္ေသြး စည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA)၏ နယ္ေျမ ျဖစ္သည္ ။ထိုေရကာထာ ၏အေနာက္ဘ
က္ျခမ္း ၊ ေရေလွာင္တံမံ စီမံကိန္း ၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္း၌ အစိုးရစစ္တပ္ နွင့္ ျပည္သူ႔ စစ္တို႔သည္ ထိုေနရာ
တစ္ဝိုက္ တြင္ ရွိေသာ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) ၊ ကခ်င္လြတလ
္ ပ္
ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊ တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမွာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တိ႔၏
ု နယ္ေျမ ျဖစ္၍
ေဒသရွိသဘာဝ သံယံဇာတ ကို သိမ္းပို္က္အုပ္စိုးလိုေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ေလ႔ရွိသည္။
ထိုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ တစ္နိုင္ငလ
ံ ုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA လက္မတ
ွ ္ေရးထိုး ထားျခင္းမရွိပါ။
ေနာင္ဖာေရကာတာမွ ၁၂၀၀ မဂၢါဝပ္ွရွိ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မည္ဆိုပါက ေရကာတာ ၏ လွ်ပ္စစ္ ၉၀
ရာခိုင္နႈန္းသည္ တရုတ္နိုငင
္ ံသ႔ို တင္ပို႔ မည္ျဖစ္ျပီး ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားက အက်ိဳးခံစားခြင့္ မရသည့္အျပင္
ေရကာတာက်ိဳးေပါက္ႏိုင္မည့္အျပင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသာ ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္။
စိုင္းဘ (တန္႔ယန္း)

+၉၅ (၀) ၉၄၀-၃၇၆-၇၈၃၆

နန္းႏြန္းဟြမ္

+၉၅ (၀) ၉၇၉-၂၉၈-၉၇၁၄

စိုင္းကြန္းရွဲန္

+၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀

+၉၅ (၀) ၉၄၂-၅၄၀-၈၈၃၁

