ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင် ေန က်ဆံုးရ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
စက်တင်ဘာလ (၂၉) ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်
တာချီလိတတ
် ွင် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းေစမည့် စက်ံုကီးများတည်ေဆာက်ရန် UWSA ‘ဝ’ တပ်ဖွဲ လုပ်သား
များက ေကျးရာသားတိုပိုင် စိုကခ
် င်းများ ရှင်းလင်းသုတ်သင်ေန
စက်တင်ဘာလ ၆ ရက် မှစ၍ တာချီလိတ်မိြပင် အေရှဖက်တွင် စကစ စစ်တပ်မှ သိမး် ဆည်းထားေသာ ေကျးရာ
သားတိုပိုင် ဧက 10 ခန်ကျယ်ဝန်းသည့် ေြမယာကို ‘ဝ’ တပ်ဖွဲပိုင် ဟုန်ပန်းကုမဏီ အလုပ်သမား 60 ေကျာ်တက
ို
စက်ံုများတည်ေဆာက်ဖို စတင်ရန် ရှင်းလင်းလိုက်သည်။
ဟုန်ပန်ကုမဏီ လက်ေအာက်ခံ လွိင်ဆမ်ေဆာင်းကုမဏ
 က
ီ ထိုငး် ိုင်ငံ နယ်နိမိတ်ှင့် ၁ ကီလိုမီတာခန်သာ ြခား
သည့် နမ့်ဟုတ်ြမစ်ကမ်းနံေဘးရှိ ေြမယာဧက ၁၀၀ အကယ်အဝန်း အကွက်တွင် မန်းဂနိစ်သန်စင်စက်ံု ှင့် ေရာ်
ဘာသန်စင်စက်ံု တည်ေဆာက်ရန် စစ်စ်ေနသည်။ ယင်းေြမေနရာတွင် ေဆွစ်မျိးဆက် သီးှံစက
ို ်ပျိးခဲ့ကသည့်
ေဒသခံလူထက
ု
ယင်းတည်ေဆာက်မည့် စက်ံုမှ ေလထု ေရထုညစ်ညမ်းမြဖစ်လာမှာ စိုးရိမ်ေနတာေကာင့်
ြပင်းြပင်းထန်ထန် ကန်ကက
ွ ်ထားသည်။
ဒီှစ် ေမလ ှင့် ဇွန်လ က ကုမဏီဘက်မှ အဆိုပါေြမကွက်ကို ခံစည်းိုးခတ်ရန်ကိးစားခဲရ
့ ာ ေဒသခံလူထက
ု
ဖိဖျက်ိုင်ခဲ့သည်သာမက ေဆာက်လုပ်ေရးများလည်း ရပ်တန်ေစိုင်ခဲ့သည်။ ဒီတခါမှာေတာ့ ‘ဝ’ တပ်ဖွဲ အလုပ်
သမား အများအြပား ေရာက်လာကပီး ရာသားများအား တုတ်ဓားကိုင်ေဆာင်ကာ ခိမး် ေြခာက်သည်။ အလုပ်သ
မားတိက
ု ရာသားတိုစက
ို ်ပျိးထားေသာ မယ်ဇလီပင်များ ဟင်းသီးဟင်းရက် စိက
ု ်ပျိးထားသည့် ခံများ ေြမတူးစက်
ကီးများြဖင့် ဖျက်ဆးီ ရှင်းလင်းလိက
ု ်သည်။
စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်ေနစွဲြဖင့် ေကျးရာသားများက တာချီလိတ်ရဌ
ဲ ာနသို ၎င်းတိုပိုင်ဆိုင်သည့်ေြမယာများ ကျး
ေကျာ်မ မြပပါရန် တိုင်တန်းစာ ေပးပိုခဲ့ေသာ်လည်း အေကာင်းမထူးခဲ့ပါ။
စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်ေနတွင် ကုမဏီ ဘက်က လယ်သမားတိ၏
ု ကိုယ်စားလှယ်များကို ရဲစခန်းသို ေခေတွရာ
ေြမကွကတ
် စ်ဧကလင် ဘတ် 300,000 (ကျပ်ေငွ သိနး် 148.5 / အေမရိကန် ေဒလာ 9,000 ခန်) ေပးမည်ဟု အဆို
ြပရာ ယင်းန်းသည် လက်ရှိေြမကွက် ေပါက်ေဈးထက် များစွာေလျာ့နည်းေနပါသည်။ ယင်းအဆိက
ု ို လယ်သမား
များက လက်မခံပါ။ သူတက
ို ကုမဏက
ီ ို 50 ဧကသာယူပီး ကျန်ရှိသည့် ဧက 50 ကို လယ်သမားတိုအား ြပန်ေပး ရန်
ေတာင်းဆိုသည်။ သိုေသာ် ကုမဏ
 ီက လက်မခံပါ။ ၎င်းအစည်းအေဝး၌ ပါဝင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာ အုပခ
် ျပ်ေရး
မှးက လယ်သမားတိုဘက်တွင် ဘာမကူညီေြပာဆိုြခင်း မရှိပါ။

ေဒသခံ လယ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးကို ချိးေဖါက်မ၊ ထိုင်း-ြမန်မာ ှစ်ဖက်ိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ ဆိုင်
ရာ ခိမး် ေြခာက်မ ရှေ
ိ နလင့်ကစား အရာရှိများသည် ‘ဝ’ တပ်ဖွဲဘက်သို လိက
ု ်ပါရပ်တည်ေပးေနသည်ကိုမူ ထင်ရာှ း
လှေပသည်။ ကန်ေတာ်တရ
ို ှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင်က ၎င်းစက်ံု တည်ေဆာက်မစီမံချက်များအားလံုး ချက်ချင်း
စွန်လတ်ပီး ေြမယာများကို ပိုင်ဆိုင်သင့် ပိုင်ဆိုင်ထက
ို ်သ/ူ ပိုင်ရှင်အမှန်ြဖစ်သူများထံ ြပန်လည်ေပးအပ်ရန် ထပ်မံ
ေတာင်းဆိုသည်။

အေသးစိတ် ြဖစ်စ်
6 စက်တင်ဘာလ 2021
မနက် 9.00 ခန် အချိန်တွင် ဟုန်ပန်းကုမဏီမှ အလုပ်သမား ၆၀ ေကျာ်
တိုက တာချီလိတ် အေရှပိုင်း ေဟာင်လိတ် စိက
ု ခ
် င်း ေြမယာသို ထရပ်
ကားများြဖင့် ေရာက်လာကသည်။ ေြမညိစက်ကီးများ အသံုး ြပကာ
မယ်ဇလီစိုက် ခင်း များှင့် သီးှံစက
ို ခ
် င်းများကို ဖယ်ရှားလိက
ု ်ကသည်။
‘ဝ’ တပ်ဖွဲ လုပ်သားများက တုတ် ဓား ကိုင်ေဆာင်ပီး သူတို အား တား
ဆီးရန်ကိးစားေနကေသာ လယ်သမားများကို ေဝှရမ်း ခိမး် ေြခာက် ေန
ေလသည်။ ထိုလုပ်သားများက သူတိုချင်း ‘ဝ’ ဘာသာစကား ေြပာဆိေ
ု န
ကကာ အရပ်သားဝတ် ‘ဝ’တပ်သားများ ြဖစ်ဟန်တူပါသည်။
လယ်သမားများက “မည်သူက ေြမေနရာေတွ ရှင်းလင်းဖို ေစခိုင်းသလဲ”
သူတိုအားေမးြမန်းရာ

‘အထက်ကအရာရှိ အမိန်အတိုင်း

ေဆာင်သာြဖစ်ေကာင်း’ ြပန်ေြဖသည်။

န ခံလုပ်

ကုမဏီမှ ေြမေနရာများကို ဘူဒိုဇာြဖင့် ဖျက်ဆီးေနစဥ်

ေနလည်ပိုင်းတွင် အလုပ်သမားတို၏ ေဘာ့စ် လိုထင်ရသည့် တုတ်
စကားေြပာ နီခန်း ဆိုသူက စာရက်တစ် ရက်ှင့် ေရာက်လာပီး အစိုးရ
ထံမှ စီမံချက် စတင်ရန် ခွင့်ြပချက်ရထားပီး ြဖစ်ေကာင်း လယ်သမား
တိုအား ြပေလသည်။ လယ်သမားတိုဖတ်ကည့ရ
် ာ 1999 ခုှစ်ရက်
စွဲြဖင့် ဟုန်ပန်းကုမဏီမှ အစိးု ရထံသို ေြမယာကို အသံုးြပခွင့်ေပးရန်
တင်ထား သည့် ေလာက်လာ ပံုစံသာြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။
ဤကာလအတွင်း ရဲကားြဖင့် ေရာက်လာသည့် ရဲသား ၂ ေယာက်က
အနီးအန းတွင် ကားထိုးရပ်လျက် ကုမဏီ လုပ်သားများ ေြမေနရာကို
ရှင်းလင်းသုတ်သင် ေနတာကို ကည့်ေနကသည်။ ကားေပမှ မဆင်းပဲ
၅ မိနစ်ခန် အ ကာတွင် ကားေမာင်းထွကခ
် ွါသွားသည်။
နီခန်း

ေနခင်း 1.00 န ရီခန်တွင် လယ်သမားများက ကုမဏ
 ီ၏ လုပ်ရပ်ကို
ေဟာင်လိတ်

ရဲစခန်းသို

တိုင်ကားသည်။

ရဲစခန်းတွင်

တာဝန်ရှိ

ရဲအရာရှက
ိ

၎င်း၏ရာထူးကို

လာ

ေရာက်ထမ်းေဆာင်တာ မကာေသးေကာင်း သူအေနြဖင့် ယင်းကိစတွင် တစ်စံုတစ်ရာ သိထားြခင်းမရှေ
ိ ကာင်း
ေြပာပါသည်။ ရဲမှးက အေြခအေနစံုလင်စွာရှင်းြပရန် ေြပာေသာ်လည်း ေန က်ဆံုးေတာ့ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်
အစိုးရံုးေတွ ပိတ်ထားတာမိုလို သူအေနြဖင့် ဘာမှ မတတ်ိုင်ေကာင်း ေြပာသည်။
ကုမဏ၏
ီ လုပ်သမားများက ညေန 6.00 န ရီအထိ စိက
ု ်ခင်းများကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပီး ြပန်သွားကသည်။
7 စက်တင်ဘာလ 2021
‘ဝ’ တပ်ဖွဲအလုပ်သမားများ စိက
ု ်ခင်းသို ထပ်မံေရာက်လာကာ ေနစ်ရက်ဆက် ရှင်းလင်းေနေလသည်။
လယ်သမား ၄၅ ဦး တိက
ု တာချီလတ
ိ ်မိနယ်ရှိ ဌာနဆိုငရ
် ာ အစိုးရအုပခ
် ျပ်ေရးမှးများ (ေကျးရာအုပစ
် ု၊ မိနယ်၊
ခိုင်အဆင့် ေြမယာဦးစီးဌာန ှင့် ေဒသဆိုငရ
် ာ ရဲစခန်း အပါအဝင်) ထံသို ဟုန်ပန်းကုမဏ
 ီ၏ ေြမယာကျးေကျာ်မ
လုပ်ရပ်ကို တိုင်တန်းစာေပးပိုထားသည်။ အေရးယူေပးပါရန် ေတာင်းဆိုထားေသာ်လည်း ယခုချိန်ထေ
ိ တာ့ အ
ေကာင်းြပန်ကားြခင်း မရှိေသးပါ။

ရာသားများတိုပိုင်ဆိုင်သည့်ေြမေနရာေပတွ င် ထမင်းစားေနကတဲ့ ဝတပ်ဖွဲတိုအလုပ်သမားများကို ေတွရစဥ်

8 စက်တင်ဘာလ 2021
‘ဝ’ တပ်ဖွဲအလုပ်သမားများက စိက
ု ်ခင်းများကို ဆက်လက်ရှင်းလင်းေနလျက်ရှိပီး ခုတ်လှဲထားသည့် သစ်ပင်များ
ကိုလည်း ရှင်းပစ်လက
ို ်သည်။
9 စက်တင်ဘာလ 2021
မွန်းလဲပိုင်းအချိနတ
် ွင် စိုင်းေန ်ခမ်းဆိုသူ ဟုန်ပန်းကုမဏ
 ၏
ီ
မန်ေနဂျာ တစ်ေယာက်သည် ေြမေနရာသိုေရာက်
ရှိလာပီး လယ်ယာပိုင်ရှင်တိုအား-- “ခင်ဗျားတိုက ေြမပိုင်ရှင်တကယ် ဟုတ်မဟုတ် စာရက်စာတမ်းနဲ သက်ေသ
ြပပါ။ ရဲစခန်းကိုလာပီး ကန်ေတာ်တိုနဲ လာစကားေြပာပါ။ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်ေနကျရင် ေြမတိုင်းအရာရှိပါ
ေခလာခဲ့။ ကုမဏ
 ီ နဲ ေြမယာပိုင်ရှင်တိုကား သေဘာတူညခ
ီ ျက် လုပ်ရမယ်။ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှတ
ိ ဲ့သူအစည်းအေဝး သို
လာစရာမလိုဘူး” ဟု ေြပာေလသည်။
11 စက်တင်ဘာလ 2021
မနက် 9.00 မှ 10.00 န ရီအချိန် - ေကျးရာအုပ်စုဥက၊ တာချီလတ
ိ ် ေထွအုပ်၊ လယ်သမား ကိုယ်စားလှယ် ၄ ဦး၊
ဟုန်ပန်းကုမဏီ မန်ေနဂျာ ၃ ဦးတို ေဟာင်လိတရ
် ဲစခန်း ေဆခမ်းရပ်ကက
ွ ်အုပ်ချပ်ေရးမှးံုးတွင် အစည်းအေဝး
ြပလုပ်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကန်သတ်ချက်ေကာင့် လယ်သမားတိုဘက်က ၄ ဦးသာ တက်ေရာက်ိုင်သည်။ ေကျးရာ
အုပ်စုဥကက ေလးဦးထက်ပို တက်ေရာက်လျင် ဒဏ်တပ်မည်ဆိုသည့်အတွက်ေကာင့် လယ်သမား ၁၀ ဦးတိုက
ရဲစခန်းအြပင်ဘက်တွင်သာ ေစာင့ဆ
် ိုင်းေနရသည်။
ယင်းအစည်းအေဝးတွင် ဟုန်ပန်းကုမဏ
 ီမန်ေနဂျာက ေြမယာ တစ်ဧကကို ပိုင်ဆိုင်မစာရက်စာတမ်းရှိသူ အဦးဆံးု
ေြမပိုင်ရှငက
် ို ဘတ်ေငွ 300,000 ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာသည်။ လယ်သမားတိက
ု သူတိုပိုင် ေြမယာများ ေရာင်း
ချရန် ြငင်းဆန်သည်။ အကယ်၍ ကုမဏ
 ီက ေြမယာဧက 50 ကို လယ်သမားတိုအား စိက
ု ်ပျိးခွင့်ေပးလင် လယ်သ
မား ၆၉ ဦးတို ခွေ
ဲ ဝကာ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းလုပ်ိုငသ
် ည်၊ ကျန်ရှိသည့် ဧက 50 ကို ကုမဏီအားေပးမည်ဟု
လယ်သမားတိုအချင်းချင်းကား သေဘာတူေကာင်း ေြပာသည်။
သိုေသာ်လည်း ကုမဏက
ီ လယ်သမားတိ၏
ု အဆိက
ု ို ပယ်ချသည်။ ကုမဏ
 ီက ေြပာသည်မှာ တကယ်လို ေပးထား
သည့် ပိုကဆ
် ံ (တစ်ဧက = ဘတ် 300,000) လယ်သမားတိုက မယူလင်လည်း အစိးု ရကထံမှ ခွင့်ြပချက်ရထား
ပီးြဖစ်တာေကာင့် ကုမဏက
ီ ေြမယာများ အားလံးု သိမ်းပီး ဘာမှ ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်းေြပာသည်။
လယ်သမားတိုဘက်ကေတာ့ ေြမယာများေရာင်းချရန် ြငင်းဆိုလျက် ကုမဏ၏
ီ စီမခ
ံ ျက်လုပ်ငန်းများ အားလံုးရပ်
ဆိုင်းရန်ှင့် အစိုးရံုးများ ြပန်ဖွင့်ချိန်ထိ ေစာင့်ဆိုငး် ပီး တရားံုးတွင် ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းမည်ဟု ေြပာသည်။
ထိုေနတွင် အေြဖမရပဲ အစည်းအေဝးပီးဆံုးသွားသည်။ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သည့် အရာရှိများကလည်း
ေြမယာအြငင်းပွါးမြပဿန ကို ေြဖရှင်းဖို မကိးစားသလို လယ်သမားတိုဘက်ကိုလည်း မရပ်တည်ေပးခဲ့ပါ။
တာချီလတ
ိ ် အုပ်ချပ်ေရးမှးက မရိတ်သိမ်းရေသးသည့် လယ်သမားတို၏ စပါးစိက
ု ်ခင်းများကို မဖျက်ဆီးက
ရန်သာေြပာသည်။

ယခုလက်ရှိ အချိန်ထိေတာ့ ကုမဏအ
ီ လုပ်သမားများက ေနစ်ေနတိုင်း မနက် 9.00 မှ ညေန 6.00 န ရီထိ လုပ်
မဲလုပ်ေနသည်။ ေြမယာအကွက်တွင်ညအိပ်ညေန မရှိပါ၊ အလုပ်သမားအားလံုးက တာချီလိတ်မိထဲ ဝိန်းေကျာက်
ရပ်ကက
ွ ်တွင် ေနထိုင်ကသည်။ ေနစ်ေနတိုင်း တုတ်ဓားကိုင်ေဆာင်ပီး အလုပ်ခွင်လာဆင်း တာေကာင့် လယ်သ
မားတိက
ု မရင်ဆိုင်ရဲပါ။
ဤေြမယာအြငင်းပွါးမကိစှင့် ပတ်သက်သည့် ေန က်ခံသမိုင်းကို ရှမး် လူအခွင့်အေရးမိင်မှ “ေရတိဂံ နမ့်ဟုတ်
ေချာင်းအား ကာကွယ်ပါ” ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ဖတ်ိုင်သည်။

ဆက်သွယ်ရန်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696

(ရှမ်း၊ အဂလိပ်၊ ထိုင်း)

စိုင်းရက်လွင်

+66: 97-173-1530

(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

