
ရွမ္း လူထုAေျချပဳ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 

စက္တင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၄ 

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စU္Aတြင္း သံယံဇာတ ထုတ္ယူမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ AေရးေပၚလုိAပ္မႈကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ 

ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္Aတြင္းရိွ လယ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈက မီးေမာင္းထုိးျပလ်က္ ရိွသည္။  

၂၀၁၄ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕၌ လယ္သမား ၃၀၀၀ ေက်ာ္က 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္က သတၱဳတူးေဖာ္ေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 

လာေသာ ဆုိးက်ိဳးမွ AကာAကြယ္မေပးႏိုင္ျခင္းကုိ မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ ထုိ႔Aျပင္ ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံAတြင္း စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရသေရြ႕ တုိင္းရင္းသား 

ေဒသမ်ားတြင္ သံယံဇာတ ထုတ္ယူမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရန္ AေရးေပၚလုိAပ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွား 

ေစသည္။   

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ Aေစာပုိင္းကတည္းက နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ Aေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚ၌ 

ဆီလီကြန္ သတၱဳကုိ ကုမၸဏီ ၆ ခုက တူးေဖာ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔ခဲ့ၾကသည္။ သတဳၱတူးေဖာ္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားမွ Aေျမာက္Aမ်ားထြက္ရွိလာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ 

ေသာက္သုံးေရ Aရင္းAျမစ္Aတြက္ ေဒသခံရြာ ၉ ရြာက မီွခို Aားထားေနသည့္ နမ့္ဆီးရီးေခ်ာင္း 

Aတြင္း စုပံုေနခဲ့သည္။  စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရသည္ ညစ္ညမ္းလာၿပီး ေရစီးေရလာကုိ 

ပိတ္ဆို႔ေစသည့္Aတြက္ Aနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ေရလႊမ္းျခင္း၊ သီးႏွံႏွင့္ ေရစီး 

ေရလာကုိ ပ်က္စီးေစသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ Aနည္းဆုံး Eက ၁၀၀ ခန္႔ 

ပ်က္စီးခဲ့သည္။ 

သတၱဳတြင္းထြက္မ်ားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေန႔ညမနား သယ္ယူေနသည့္ ၁၀ ဘီးကားမ်ားက လူေန 

A ိမ္မ်ားကုိ ျဖတ္သန္းသြားသည့္Aတြက္ လမ္းမ်ားကုိ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ဖုန္္ေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္း 

ျခင္း၊ ယာU္တုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ Aသက္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ဆံုးရႈံးေစသည့္ ျဖစ္ 

ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။  

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လယ္သမား ၅၉၀၀ခန္႔က Aစုိးရရံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သက္ဆိုင္ရာ 

Aစုိးရဌာနမ်ားသုိ႔ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ရပ္တန္႔ေပးရန္ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီး စုိင္းA ိုက္ေပါ၀္းက ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ လာေရာက္ 



စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း 

ကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။  

ထုိေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ နမ့္ခမ္း ရွမ္းလယ္သမားမ်ားAဖြဲ႔က ဆႏၵျပေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး 

သတၱဳတူးေဖာ္မႈကို Aျမန္ဆံုးရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔Aျပင္ ပ်က္စီးသြားေသာ 

လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားAတြက္ ထုိက္တန္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္၊ ေခ်ာင္းႏွင့္ ပတ္၀န္း 

က်င္လယ္ကြင္းမ်ားကုိ နဂိုမႈလAေနAထားသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးAတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 

ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရွမ္းလယ္သမားမ်ားကြန္ယက္ Aဖြဲ႔၀င္မ်ားက ဆႏၵျပမႈကုိ 

ပူးေပါင္းခဲ့ၾကၿပီး နမ့္ခမ္းလယ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈကို ေထာက္ခံခဲၾ့ကသည္။  

နမ့္ခမ္းျမဳိ႕သည္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသတခုလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာAစိုးရက ကခ်င္၊ 

တAာင္းႏွင့္ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရး Aင္Aားစုမ်ားကုိ ယင္းေဒသတြင္ ထုိးစစ္ဆင္ေနမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ား ယခုႏွစ္Aတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ ေဒသခံAစုိးရလုိလားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ 

AကာAကြယ္ကို ရယူကာ ဆီလီကြန္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ထုိေဒသ၌ 

ျပည္သူစစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ျမန္မာ့ျမႇားU ီး၊ ေငြြကမာၻ 

ေက်ာ္ ႏွင့္ ပန္းသစၥာ ကုမၸဏီတုိ႔ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ 

Aမတ္ Uီးေက်ာ္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ပန္းေဆး ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ ပန္းသစၥာ ကုမၸဏီတို႔သည္ 

ဆက္ႏြယ္မႈရိွသည္။ ၀န္ႀကီးေဟာင္း U ီးေAာင္ေသာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ ႏြယ္ေနသည့္ ဂ်ီAက္စ္Aမ္ 

ကုမၸဏီက ထုိေဒသ၌ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ပထမဆံုး စတင္ခဲ့သည္။  

သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား 

Aတြက္ ေဒသခံလူထုကုိ AကာAကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔ေနသည့္ 

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေရနံပိုက္လုိင္းAပါA၀င္ ဤေဒသAတြင္းရိွ သံယံဇာတ တူးေဖာ္ေရး 

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လံုၿခဳံေရးမ်ားAတြက္ စစ္Aင္Aားမ်ား တုိးခ်ဲ႕ခ်ထားျခင္းမ်ား၊ 

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ကုိ ရွမ္းလူထုAေျချပဳAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားက Aထူး စိုးရိမ္ 

လ်က္ရွိသည္။  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္Aရ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေနသည့္ကာလAတြင္း သဘာ၀ သံယံဇာတမ်ား 

စီမံခန္႔ခြ ဲ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား မစတင္မီ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆုိးက်ိဳးကို ရွမ္းျပည္တ၀န္းလံုး 

ထိခုိက္ခံစားေနရသည္။ 



“ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးတဲ့ စားပြဲ၀ုိင္းေပၚကို မေရာက္ခင္ က်မတုိ႔ရဲ႕ Aဖုိးတန္တဲ့ သံယံဇာတေတြကုိ 

ေနျပည္ေတာ္က ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။ Aဘက္ဘက္က သေဘာတူညီခ်က္ရတဲ့ Aခ်ိန္ေရာက္ရင္ 

ဘာမွက်န္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ရွမ္းလူထုAေျချပဳAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ေျပာခြင့္ရ ေမြႏြမ္ဟြမ္က 

ေျပာသည္။ 

နမ့္ခမ္း လယ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္Aတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ရွမ္းလူထုAေျချပဳ 

Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားက ထပ္မံေတာင္းဆုိသည္။ ယင္းAျပင္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေဒသခံ 

လူထု၏ Aခြင့္Aေရးမ်ားကုိ ခုိင္မာစြာ AကာAကြယ္ေပးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ၿပီးသည့္Aခ်ိန္ထိ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွ သံယံဇာတ ထုတ္ယူမႈမ်ားကုိ Aျမန္ဆံုး 

ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည္။   

ပါ၀င္သည့္ ရွမ္းလူထုAေျချပဳAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား  

Shan Human Rights Foundation,  
Shan Sapawa Environmental Organisation,  
Shan State Development Foundation,  
Shan Students’ Union (Thailand), 
 Shan Women’s Action Network, 
 Shan Youth Network Group, 
 Shan Youth Organisation (Taunggyi),  
Shan Youth Power, 
 Tai Literature and Culture Society, 
 Tai Youth Network, 
 Workers’ Solidarity Association,   
 

ဆက္သြယ္ရန္   

နန္းေမြႏြမ္ဟြမ္ +၆၆ ၈၁ ၉၉၂ ၈၆၈၃ (ျမန္မာ) 
ေဟာ္ရွဲန္- +၆၆ ၉၃ ၂၆၄ ၉၄၈၇ (A ဂၤလိပ္၊ ရွမ္း) 
Website: www.shanhumanrights.org, www.shanwomen.org 
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