ဧၿပီ ၅ ၊ ၂၀၁၃။
ရွမ္းလူထု အေျချပဳ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္
ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ၎တို႔ေျမယာေပၚရွိ တရုတ္ပိုက္လိုင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္
ေတာင္းဆိုခ်က္။
အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးရျခင္း၊ တည္ေဆာက္ပံု ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ လံုၿခံဳမႈအတြက္ စိုးရိမ္ရျခင္း စေသာ
ခိင
ု မ
္ ာသည့္ အခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ၎တို႔ေျမယာေပၚရွိ တရုတ္ေရနံ
ႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း လုပ္ငန္းႀကီးအား အျမန္ဆံုး ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရကုိ ယေန႔ ေတာင္းဆို
တင္ျပလိုက္ သည္။
ေနာက္လတြင္ စတင္၍ လုပ္ငန္း မလည္ပတ္မွီ ျမန္မာျပည္ကို ျဖတ္သန္းသြားေသာ ပိုက္လိုင္းမ်ား
ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေတာင္သူလယ္သမား ၁၀၀၀၀ အား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေျမာက္ပိုင္း
ရွမ္းေတာင္သူလယ္သမား ေကာ္မီတီမွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရသို႔ ယေန႔ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
မိင
ု ္ ၈၀၀ ရွည္လွ်ားသည့္ပိုက္လိုင္းမ်ား၏ သံုးပံု တပံုသည္ ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လယ္ယာနဲ႔
သစ္ေတာ ဧက ၂၀၀၀ ခန္႔ ကို ျဖတ္သြားသည္။ ၂၀၁၁ ခုမစ
ွ ၍ က်ယ္ေျပာေသာ စပါးစိုက္ခင္းမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ
မ်ားသည္ ေျမထိုးစက္ျဖင့္ အထိုးခံရသည္။ ေျမမ်ားပံုျခင္း၊ ေရစီးေရလာပိတ္ဆို႔ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္
သန္းရာ ေပ ၁၀၀ ပတ္၀န္းက်င္မွ အျပင္ပရွိ သီးႏွံပင္မ်ား ထိခိုက္ ပ်က္စီးရသည္။ ရြာမ်ားသံုးစြသ
ဲ ည့္ေရမ်ား
ျပတ္ေတာက္သြားရသည္။ ပိုက္လိုင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းမ်ားပ်က္စီးေစသည့္အျပင္ မေတာ္တဆ
ထိခိုက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုမွ ရွမ္းလယ္သမားမ်ားသည္လည္း မတန္မရာ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား အတင္း အဓမၼ
လက္ခံခိုင္းခံရသည္။

သီေဗါမွလယ္သမားတို႔ရရွိေသာ

လယ္ေျမေလွ်ာ္ေၾကးမွာ

နမ္ခ
့ မ္းမွလယ္သမားမ်ား

ရရွိေသာေလွ်ာ္ေၾကး၏ ေလးပံုတပံုသာ ျဖစ္သည္။
ေဆာက္လုပ္ပံုညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ႏွင့္ ေျမဆီလႊာထိခိုက္မည္ကလ
ို ည္း လယ္သမားမ်ား က
ပူပန္ၾကသည္။ သီေဗါတြင္ ပိုက္လိုင္းကို လႈိက္စားတတ္ေသာ ဆားေပါက္ေျမမ်ားေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းယိုစမ
ိ ့္
ေပါက္ကမ
ြဲ ႈမ်ားသည္ ၎တို႔အိမ္အနီးျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ ပိုက္လိုင္းရွိ အေပါက္မ်ားကို ပါးလႊာသည့္
ေရာ္ဘာအဖတ္မ်ားျဖင့္သာ ကပ္ဖါထားေသာေၾကာင့္ ကုဗမီတာ ဘီလီယံခ်ီသည့္ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ ဖိအားကို
ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွေ
ိ ပ။ ေဒသခံ လူထုကိုလည္း က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ အေၾကာင္းႀကိဳတင္အသိမေပးထား
ျခင္းမရွိ။

နမ့္ခမ္းမွ နန္းေမြဆုိင္က “ က်မတို႔ အိမ္ေအာက္မွာ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးတလံုး လာျမဳပ္ထားသလို ခံစား
ေနရတယ္။

က်မတို႔

ေျမကို

က်မတို႔

သေဘာမတူဘဲ

သိမ္းယူျခင္းခံရတာတင္္မကဘူး

ကြ်န္မတုိ႕ရဲ႕အသက္အႏၱရာယ္ကုိေတာင္ ၿခိမ္းေျခာက္တာခံေနရတယ္။” ဟုေျပာသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ

ပိုက္လိုင္းတေလွ်ာက္တြင္

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္

ကခ်င္၊

တအန္း၊

ရွမ္းလက္နက္ကုိငအ
္ ဖြ႕ဲ မ်ား ဆက္လက္တိုက္ပြဲျဖစ္ေနပါသည္၊ ထုိ႕အတူ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕ စတင္ပုိ႕ေဆာင္ပါက
ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္အင္အားတုိ႕ခ်ဲ႕လာျခင္း လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းမ်ား တိုးလာမည္ကို ရြာသူရြာသားမ်ား
စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
တရုတ္အစိုးရပိုင္ (CNPC) ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္း၀ယ္ေရး (MOGE) တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္
ဤပိုက္လိုင္းသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေရနံကို ယူနန္သို႔ သယ္
ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရမွတရုတ္အစိုးရသို႔ အႏွစ္ ၃၀ ဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္းခ်မႈအတြက္ ခန္မ
႔ န
ွ း္ ေျခ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလီယံ ရရွိမည္။
အစီရင္ခံစာ အသစ္ျဖစ္သည့္ “ ရွမ္းလယ္သမားမ်ား ေရႊဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကို ဆန္႔က်င္သည္။” ကို
www.shanhumanrights.org ၊ ရွမ္းလူထုအေျချပဳ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းသဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရး အဖြ႕ဲ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဖါင္ေတးရွင္း၊ႏွင့္ ရွမ္းလူငယ္ကြန္ယက္ အုပ္စု တို႔တြင္
ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ၎အဖြ႕ဲ တို႔သည္ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဤ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို
ဇင္းမယ္ၿမိဳ႕ရွိ တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္ထံ ယေန႔သြားေရာက္ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္ ပုဂၢိဳလ္ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေကာ္မီတီ ေျပာခြင့္ရ စိုင္းဆန္ေအး + ၉၅ ၉၄ ၀၃၇ ၆၄၈၄၀ ( ျမန္မာ ဘာသာ ႏွင့္ ရွမ္းဘာသာ)
ရွမ္းလူထုအေျချပဳ အဖြ႕ဲ အစည္း ေျပာခြင့္ရ နန္းေမြဆုိင္ + ၆၆ ၉၀ ၀၅၁ ၆၉၉၄
ယိင္းဟန္ဖ + ၆၆ ၈၉ ၂၆၂ ၇၈၄၈
စိုင္းေခးဆုိင္ + ၆၆ ၈၀ ၈၄၇ ၆၅၃၈

