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ရြာသားမ်ားေတာင္းဆိုသည့္ ေရႊတူးသည့္လုပ္ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ေျမဆီလႊာ ထိန္းသိမ္းျခင္းကို မလုပ္ဘဲ
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ေရႊတူးလုပ္ငန္းမွ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အဆိပ္သင့္သည့္ရြာသားမ်ားကို ႏႈတ္ပိတ္
ထားရန္

ကုမၸဏီမ်ားကေငြေပး၍

ထပ္မံႀကိဳးစားသည့္လုပ္ရပ္အား

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္သလ
ူ ယ္

သမားမ်ားကြန္ယက္ႏွင့္ ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္ မွရႈတ္ခ်လိုက္သည္။
တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္

နားဟိုင္းလံုေက်းရြာရွိရြာသားမ်ားသည္

ရြာအနီးရွိ

လြယ္ခမ္းေတာင္ကုန္းေပၚတြင္

ေရႊတူးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာေနသည္မာွ ဆယ္စုႏွစ္ ခန္႔ရွိေပသည္။ ရြာသားမ်ား အဓိက
အသံုးျပဳသည့္ေရအရင္းအျမစ္မွာတားဆီးခံရခါ

ဆိုင္းႏိက
ု ္(cyanide)

အဆိပ္မ်ားျဖင့္

ညစ္ညမ္းေနသည္။

လယ္ေျမဧက ၃၀၀ ေလာက္မွာလည္း သံုးမရျဖစ္ကုန္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ရြာသားမ်ား၏
အသနားခံမႈကို တုန႔္ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ သတၱဳတြင္းႏွင့္ သစ္ေတာ္၀န္ႀကီး စိုင္းအိုက္ေပါင္းက
ေရႊတူးျခင္း

ကိုရပ္တန္႔ရန္

အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ေနျပည္ေတာ္မွ

ပယ္လွနသ
္ ျဖင့္

ေရႊတူးျခင္းသည္

ယေန႔တိုင္ ဆက္လက္ လုပ္ေနၾကသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖဖ၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ စိုင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရႊေတာင္၊ လြယ္ခမ္းလံု ကုမၸဏီသုးံ ခုမွ ထရပ္ကား ၄
စီးသည္ ရြာသား ၃၀ ကို တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေခၚကာ ပ်က္စီးသြားသည့္ အဆိပ္သင့္လယ္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာ္
ေၾကးေပးသည္။ ကုမၸဏီမ်ားက ၇ ဧကအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ ၁၂၀၀၀ ဘတ္ႏႈန္းျဖင့္ေပးသည္။ တစ္ရြာလံုး
အတြက္ ဘတ္ ၃ သန္းအထိေပးမည္ဟု ကတိေပးသည္။
ေလွ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံျခင္းအတြက္ ရြာလူႀကီးႏွင့္ တျခားရြာသားမ်ားက မည္သည့္ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္
မွ် မရွိၾကေပ။ ထိုသ႔ေ
ို ငြေပးျခင္းသည္ ရြာသားမ်ားကို ႏႈတပ
္ ိတ္ေစရန္ရည္ရယ
ြ ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။
“ ကုမၸဏီေတြက အခုဆို လယ္ထဲကို သူတ႔စ
ို ြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြ အရင္ကထက္ ပိုသြန္ခ်ေနတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔
လယ္ကို ဖ်က္ဖို႔ သူတ႔ို ဆီက ဘယ္လိုလုပ္ေငြယူလ႔ရ
ို မွာလဲ။” လိ႔ု နားဟိုင္းလံုရြာသားတဦးကေျပာသည္။
လြယ္ခမ္းကုန္းရွိ ေရႊတြင္းမွာ ၂၀၁၅ မွစ၍ တိုးခ်ဲ႕ေနသည္၊ ေနာက္ကုမၸဏီတခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းေရႊလီကလည္း
စတူးေနသည္။ေရႊတြင္းမ်ားကို ျမန္မာ အစိုးရစစ္တပ္မွ ေစာင့္ေပးသည္။ လြန္ခဲ့သည္႔ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃
တြင္ ေရႊတူးေနသည့္ လုပ္ငန္းကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ နားဟိုင္းလံုရြာသား အသက္ ၅၄ ႏွစ္ရွိ လုံးဆမ္သည္
တျခားရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ ကုန္းေပၚသို႔ တက္သြားစဥ္ ပစ္သတ္ခံရသည္။

လုံးဆမ္၏မိသားစုက

စစ္တပ္ကိုတရားစြဲရန္ႀကိဳးစားသည္။
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တာခ်ီလိတတ
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တရားရံုးခ်ိန္းစေခၚသည္။ စစ္သား ၃ ေယာက္တိ႔မ
ု ွာ လံုးဆမ္ကို ပစ္သတ္ေၾကာင္း၀န္ခံသည္။ သို႔ေသာ္သူ႕ကို
ရြာသားမ်ားက စတိုက္ခက
ို ္သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုစဥ္က လုံးဆမ္ႏွင့္ တျခားရြာသားတိ႔မ
ု ွာ မည္သည့္လက္နက္မွ်
မပါေခ်၊
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ို ည္
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ကုန္းေပၚမွ

ဆင္းလာခ်ိန္

ပစ္သတ္ခံရျခင္း

ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထက္ရုံးခ်ိန္းကို ရက္စြဲမသိရေပ။
ေနျပည္ေတာ္က တဖက္သတ္အာဏာက်င့္သုးံ ျခင္းကိုရပ္တန္႔ၿပီး ဖက္ဒရယ္စံနစ္က်င့္သုးံ ခါ တိုင္းရင္းသားနယ္
ေျမမ်ား တြင္ သတၱဳတြင္းထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္ကို ေပးရန္ ေနာက္တက္လာမည့္ အန္အယ္ဒ(ီ NLD) အစိုးရ ကို
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ကြန္ယက္ႏွင့္ ရွမ္းလူ႔အခြင့အ
္ ေရးမ႑ိဳင္မွ တိုက္တြန္းလိုကသ
္ ည္။
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