
ရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင် ေန ကဆ်ံုးရ သတင်းထုတြ်ပနခ်ျက ်

စကတ်င်ဘာလ (၂၉) ရက၊် ၂၀၂၁ ခုစှ ်

တာချလိီတတ်င်ွ ပတဝ်နး်ကျင်ညစည်မ်းေစမည့် စက်ံုကးီများတည်ေဆာကရ်န ်UWSA ‘ဝ’ တပ်ဖဲွ လုပ်သား 

များက ေကျးရာသားတိုပုိင် စိုကခ်င်းများ ရင်ှးလင်းသုတသ်င်ေန 

စကတ်င်ဘာလ ၆ ရက ်မှစ၍ တာချလိီတ်မိြပင် အေရှဖကတ်င်ွ စကစ စစတ်ပ်မှ သိမ်းဆည်းထားေသာ ေကျးရာ 

သားတိုပုိင် ဧက 10 ခန်ကျယ်ဝနး်သည့် ေြမယာကို ‘ဝ’ တပ်ဖဲွပုိင် ဟုနပ်နး်ကမုဏ ီအလုပ်သမား 60 ေကျာတ်ိုက 

စကုံ်များတည်ေဆာကဖုိ် စတင်ရန ်ရင်ှးလင်းလုိကသ်ည်။  

ဟုနပ်နက်မုဏ ီ လကေ်အာကခ် ံ လိွင်ဆမ်ေဆာင်းကမုဏကီ ထုိင်းိုင်ငံ နယ်နမိိတ်င့်ှ ၁ ကလုိီမီတာခန်သာ ြခား 

သည့် နမ့်ဟုတြ်မစက်မ်းနေံဘးရှိ ေြမယာဧက ၁၀၀ အကယ်အဝနး် အကကွတ်င်ွ မနး်ဂနစိသ်န်စင်စကုံ် င့်ှ ေရာ် 

ဘာသန်စင်စကုံ် တည်ေဆာကရ်န ်စစစ်ေ်နသည်။ ယင်းေြမေနရာတင်ွ ေဆစွမ်ျိးဆက ်သီးှံစိုကပ်ျိးခဲ့ကသည့် 

ေဒသခလူံထုက ယင်းတည်ေဆာကမ်ည့် စကုံ်မှ ေလထု ေရထုညစည်မ်းမြဖစလ်ာမှာ စိုးရမ်ိေနတာေကာင့် 

ြပင်းြပင်းထနထ်န ်ကန်ကကွ်ထားသည်။  

ဒီစှ ် ေမလ င့်ှ ဇွနလ် က ကမုဏဘီကမှ် အဆိုပါေြမကကွက်ို ခစံည်းုိးခတရ်န်ကိးစားခဲ့ရာ ေဒသခလူံထုက 

ဖိဖျက်ိုင်ခဲ့သည်သာမက ေဆာကလု်ပ်ေရးများလည်း ရပ်တန်ေစိုင်ခဲ့သည်။ ဒတီခါမှာေတာ ့ ‘ဝ’ တပ်ဖဲွ အလုပ် 

သမား အများအြပား ေရာကလ်ာကပီး ရာသားများအား တတုဓ်ားကိုင်ေဆာင်ကာ ခမ်ိးေြခာကသ်ည်။ အလုပ်သ 

မားတိုက ရာသားတိုစိုကပ်ျိးထားေသာ မယ်ဇလီပင်များ ဟင်းသီးဟင်းရက ်စိုကပ်ျိးထားသည့် ခမံျား ေြမတးူစက် 

ကးီများြဖင့် ဖျကဆ်းီရင်ှးလင်းလုိကသ်ည်။  

စကတ်င်ဘာလ ၇ ရကေ်နစွဲြဖင့် ေကျးရာသားများက တာချလိီတရ်ဌဲာနသုိ ၎င်းတိုပုိင်ဆိုင်သည့်ေြမယာများ ကျး 

ေကျာမ် မြပပါရန ်တိုင်တနး်စာ ေပးပုိခဲ့ေသာလ်ည်း အေကာင်းမထူးခဲ့ပါ။  

စကတ်င်ဘာ ၁၁ ရကေ်နတင်ွ ကမုဏ ီ ဘကက် လယ်သမားတို၏ ကိုယ်စားလှယ်များကို ရစဲခနး်သုိ ေခေတွရာ 

ေြမကကွတ်စဧ်ကလင် ဘတ ်300,000 (ကျပ်ေငွ သိနး် 148.5 / အေမရကိန ်ေဒလာ 9,000 ခန်) ေပးမည်ဟု အဆို 

ြပရာ ယင်းနး်သည် လကရ်ှိေြမကကွ ်ေပါကေ်ဈးထက ်များစာွေလျာန့ည်းေနပါသည်။ ယင်းအဆိုကို လယ်သမား 

များက လကမ်ခပံါ။ သူတိုက ကမုဏကီို 50 ဧကသာယူပီး ကျနရ်ှိသည့် ဧက 50 ကို လယ်သမားတိုအား ြပနေ်ပး ရန ်

ေတာင်းဆိုသည်။ သုိေသာ ် ကမုဏကီ လကမ်ခပံါ။ ၎င်းအစည်းအေဝး၌ ပါဝင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာ အပ်ုချပ်ေရး 

မှးက လယ်သမားတိုဘကတ်င်ွ ဘာမကညီူေြပာဆိုြခင်း မရှိပါ။ 



ေဒသခ ံလယ်သမားများ၏ အခင့်ွအေရးကို ချိးေဖါကမ်၊ ထုိင်း-ြမနမ်ာ စှဖ်က်ိုင်ငံ ပတဝ်နး်ကျင်ညစည်မ်းမ ဆိုင် 

ရာ ခမ်ိးေြခာကမ် ရှိေနလင့်ကစား အရာရှိများသည် ‘ဝ’ တပ်ဖဲွဘကသုိ် လုိကပ်ါရပ်တည်ေပးေနသည်ကိုမူ ထင်ရာှး 

လှေပသည်။ ကနေ်တာတ်ိုရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင်က ၎င်းစကုံ် တည်ေဆာကမ်စမံီချကမ်ျားအားလုံး ချကခ်ျင်း 

စနွ်လတ်ပီး ေြမယာများကို ပုိင်ဆိုင်သင့် ပုိင်ဆိုင်ထုိကသူ်/ပုိင်ရင်ှအမှနြ်ဖစသူ်များထံ ြပနလ်ည်ေပးအပ်ရန ် ထပ်မံ 

ေတာင်းဆိုသည်။ 

 



 

အေသးစတိ ်ြဖစစ်် 

6 စကတ်င်ဘာလ 2021 

မနက ်9.00 ခန် အချနိတ်င်ွ ဟုနပ်နး်ကမုဏမှီ အလုပ်သမား ၆၀ ေကျာ် 

တိုက တာချလိီတ ်အေရှပုိင်း ေဟာင်လိတ ်စိုကခ်င်း ေြမယာသုိ ထရပ် 

ကားများြဖင့် ေရာကလ်ာကသည်။ ေြမညိစက်ကးီများ အသုံး ြပကာ 

မယ်ဇလီစိုက ်ခင်း များင့်ှ သီးှံစိုကခ်င်းများကို ဖယ်ရာှးလုိက်ကသည်။ 

‘ဝ’ တပ်ဖဲွ လုပ်သားများက တတု ်ဓား ကိုင်ေဆာင်ပီး သူတို အား တား 

ဆးီရန်ကိးစားေနကေသာ လယ်သမားများကို ေဝှရမ်း ခမ်ိးေြခာက ်ေန 

ေလသည်။ ထုိလုပ်သားများက သူတိုချင်း ‘ဝ’ ဘာသာစကား ေြပာဆိုေန 

ကကာ အရပ်သားဝတ ်‘ဝ’တပ်သားများ ြဖစဟ်နတ်ပူါသည်။  

လယ်သမားများက “မည်သူက ေြမေနရာေတ ွရင်ှးလင်းဖုိ ေစခိုင်းသလဲ” 

သူတိုအားေမးြမနး်ရာ ‘အထကက်အရာရှိ အမိန်အတိုင်း န ခလုံပ် 

ေဆာင်သာြဖစေ်ကာင်း’ ြပနေ်ြဖသည်။ 

ကမုဏမီ ှေြမေနရာများကို ဘဒူိုဇာြဖင့် ဖျကဆ်းီေနစဥ် 



ေနလည်ပုိင်းတင်ွ အလုပ်သမားတို၏ ေဘာစ့ ် လုိထင်ရသည့် တုတ ်

စကားေြပာ နခီနး် ဆိုသူက စာရကတ်စ ်ရက်င့်ှ ေရာကလ်ာပီး အစိုးရ 

ထံမှ စမံီချက ်စတင်ရန ်ခင့်ွြပချကရ်ထားပီး ြဖစေ်ကာင်း လယ်သမား 

တိုအား ြပေလသည်။ လယ်သမားတိုဖတ်ကည့်ရာ 1999 ခုစှရ်က် 

စွဲြဖင့် ဟုနပ်နး်ကမုဏမှီ အစိုးရထံသုိ ေြမယာကို အသုံးြပခင့်ွေပးရန ်

တင်ထား သည့် ေလာကလ်ာပုံစသံာြဖစေ်ကာင်း သိရသည်။   

ဤကာလအတင်ွး ရကဲားြဖင့် ေရာကလ်ာသည့် ရသဲား ၂ ေယာကက် 

အနးီအန းတင်ွ ကားထုိးရပ်လျက ်ကမုဏ ီလုပ်သားများ ေြမေနရာကို 

ရင်ှးလင်းသုတသ်င် ေနတာကို ကည့်ေနကသည်။ ကားေပမှ မဆင်းပဲ 

၅ မိနစခ်န် အ ကာတင်ွ ကားေမာင်းထွကခ်ါွသွားသည်။  

ေနခင်း 1.00 န ရခီန်တင်ွ လယ်သမားများက ကမုဏ၏ီ လုပ်ရပ်ကို 

ေဟာင်လိတ ် ရစဲခနး်သုိ တိုင်ကားသည်။ ရစဲခနး်တင်ွ တာဝနရ်ှိ ရအဲရာရှိက ၎င်း၏ရာထူးကို လာ 

ေရာကထ်မ်းေဆာင်တာ မကာေသးေကာင်း သူအေနြဖင့် ယင်းကစိတင်ွ တစစ်ံုတစရ်ာ သိထားြခင်းမရှိေကာင်း 

ေြပာပါသည်။ ရမှဲးက အေြခအေနစံုလင်စာွရင်ှးြပရန ်ေြပာေသာလ်ည်း ေန ကဆ်ံုးေတာ ့ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် 

အစိုးရုံးေတ ွပိတထ်ားတာမုိလုိ သူအေနြဖင့် ဘာမှ မတတ်ိုင်ေကာင်း ေြပာသည်။  

ကမုဏ၏ီ လုပ်သမားများက ညေန 6.00 န ရအီထိ စိုကခ်င်းများကို သုတသ်င်ရင်ှးလင်းပီး ြပနသွ်ားကသည်။ 

7 စကတ်င်ဘာလ 2021 

 ‘ဝ’ တပ်ဖဲွအလုပ်သမားများ စိုကခ်င်းသုိ ထပ်မံေရာကလ်ာကာ ေနစရ်ကဆ်က ်ရင်ှးလင်းေနေလသည်။  

လယ်သမား ၄၅ ဦး တိုက တာချလိီတ်မိနယ်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာ အစိုးရအပ်ုချပ်ေရးမှးများ (ေကျးရာအပ်ုစ၊ု မိနယ်၊ 

ခုိင်အဆင့် ေြမယာဦးစးီဌာန င့်ှ ေဒသဆိုင်ရာ ရစဲခနး် အပါအဝင်) ထံသုိ ဟုနပ်နး်ကမုဏ၏ီ ေြမယာကျးေကျာမ် 

လုပ်ရပ်ကို တိုင်တနး်စာေပးပုိထားသည်။ အေရးယူေပးပါရန ် ေတာင်းဆိုထားေသာလ်ည်း ယခခုျနိထိ်ေတာ ့ အ 

ေကာင်းြပန်ကားြခင်း မရှိေသးပါ။ 

 

 

 

 

 

နီခန်း 

ရာသားများတိုပိုင်ဆိုင်သည့်ေြမေနရာေပတွင် ထမင်းစားေနကတဲ့ ဝတပဖ်ွဲတိုအလုပသ်မားများကို ေတွရစဥ် 



8 စကတ်င်ဘာလ 2021 

‘ဝ’ တပ်ဖဲွအလုပ်သမားများက စိုကခ်င်းများကို ဆကလ်ကရ်င်ှးလင်းေနလျကရ်ှိပီး ခတုလဲှ်ထားသည့် သစပ်င်များ 

ကိုလည်း ရင်ှးပစလုိ်ကသ်ည်။ 

9 စကတ်င်ဘာလ 2021 

မွနး်လဲပုိင်းအချနိတ်င်ွ စိုင်းေန ခ်မ်းဆိုသူ ဟုနပ်နး်ကမုဏ၏ီ မနေ်နဂျာ တစေ်ယာကသ်ည် ေြမေနရာသုိေရာက် 

ရှိလာပီး လယ်ယာပုိင်ရင်ှတိုအား-- “ခင်ဗျားတိုက ေြမပုိင်ရင်ှတကယ် ဟုတမ်ဟုတ ် စာရကစ်ာတမ်းနဲ သကေ်သ 

ြပပါ။ ရစဲခနး်ကိုလာပီး ကန ်ေတာတ်ိုနဲ လာစကားေြပာပါ။ စကတ်င်ဘာ ၁၁ ရကေ်နကျရင် ေြမတိုင်းအရာရှိပါ 

ေခလာခဲ့။ ကမုဏ ီနဲ ေြမယာပုိင်ရင်ှတိုကား သေဘာတညီူချက ်လုပ်ရမယ်။ ပုိင်ဆိုင်ခင့်ွ မရှိတဲ့သူအစည်းအေဝး သုိ 

လာစရာမလုိဘူး” ဟု ေြပာေလသည်။ 

11 စကတ်င်ဘာလ 2021 

မနက ်9.00 မှ 10.00 န ရအီချနိ ်- ေကျးရာအပ်ုစဥုက၊ တာချလိီတ ်ေထွအပ်ု၊ လယ်သမား ကိုယ်စားလှယ် ၄ ဦး၊ 

ဟုနပ်နး်ကမုဏ ီ မနေ်နဂျာ ၃ ဦးတို ေဟာင်လိတရ်စဲခနး် ေဆခမ်းရပ်ကကွအ်ပ်ုချပ်ေရးမှးုံးတင်ွ အစည်းအေဝး 

ြပလုပ်သည်။ ကိုဗစ-်၁၉ ကန်သတခ်ျကေ်ကာင့် လယ်သမားတိုဘကက် ၄ ဦးသာ တကေ်ရာက်ိုင်သည်။ ေကျးရာ 

အပ်ုစဥုကက ေလးဦးထကပုိ် တကေ်ရာကလ်ျင် ဒဏတ်ပ်မည်ဆိုသည့်အတကွေ်ကာင့် လယ်သမား ၁၀ ဦးတိုက 

ရစဲခနး်အြပင်ဘကတ်င်ွသာ ေစာင့်ဆိုင်းေနရသည်။  

ယင်းအစည်းအေဝးတင်ွ ဟုနပ်နး်ကမုဏမီနေ်နဂျာက ေြမယာ တစဧ်ကကို ပုိင်ဆိုင်မစာရကစ်ာတမ်းရှိသူ အဦးဆံုး 

ေြမပုိင်ရင်ှကို ဘတေ်ငွ 300,000 ေပးမည်ြဖစေ်ကာင်း ေြပာသည်။ လယ်သမားတိုက သူတိုပုိင် ေြမယာများ ေရာင်း 

ချရန ်ြငင်းဆနသ်ည်။ အကယ်၍ ကမုဏကီ ေြမယာဧက 50 ကို လယ်သမားတိုအား စိုကပ်ျိးခင့်ွေပးလင် လယ်သ 

မား ၆၉ ဦးတို ခွဲေဝကာ အသကေ်မွးဝမ်းေကာင်းလုပ်ိုင်သည်၊ ကျနရ်ှိသည့် ဧက 50 ကို ကမုဏအီားေပးမည်ဟု 

လယ်သမားတိုအချင်းချင်းကား သေဘာတေူကာင်း ေြပာသည်။  

သုိေသာလ်ည်း ကမုဏကီ လယ်သမားတို၏ အဆိုကို ပယ်ချသည်။ ကမုဏကီ ေြပာသည်မှာ တကယ်လုိ ေပးထား 

သည့် ပုိကဆ် ံ (တစဧ်က = ဘတ ် 300,000) လယ်သမားတိုက မယူလင်လည်း အစိုးရကထံမှ ခင့်ွြပချကရ်ထား 

ပီး ြဖစတ်ာေကာင့် ကမုဏကီ ေြမယာများ အားလုံးသိမ်းပီး ဘာမှ ေပးမည်မဟုတေ်ကာင်းေြပာသည်။  

လယ်သမားတိုဘကက်ေတာ ့ ေြမယာများေရာင်းချရန ် ြငင်းဆိုလျက ် ကမုဏ၏ီ စမံီချကလု်ပ်ငနး်များ အားလုံးရပ် 

ဆိုင်းရန်င့်ှ အစိုးရုံးများ ြပနဖွ်င့်ချနိထိ် ေစာင့်ဆိုင်းပီး တရားုံးတင်ွ ရင်ဆိုင်ေြဖရင်ှးမည်ဟု ေြပာသည်။ 

ထုိေနတင်ွ အေြဖမရပဲ အစည်းအေဝးပီးဆံုးသွားသည်။ အစည်းအေဝးတကေ်ရာကသ်ည့် အရာရှိများကလည်း 

ေြမယာအြငင်းပွါးမြပဿန ကို ေြဖရင်ှးဖုိ မကိးစားသလုိ လယ်သမားတိုဘကက်ိုလည်း မရပ်တည်ေပးခဲ့ပါ။ 

တာချလိီတ ် အပ်ုချပ်ေရးမှးက မရတိသိ်မ်းရေသးသည့် လယ်သမားတို၏ စပါးစိုကခ်င်းများကို မဖျကဆ်းီက 

ရနသ်ာေြပာသည်။  



ယခလုကရ်ှိ အချနိထိ်ေတာ ့ကမုဏအီလုပ်သမားများက ေနစေ်နတိုင်း မနက ်9.00 မှ ညေန 6.00 န ရထိီ လုပ် 

မဲလုပ်ေနသည်။ ေြမယာအကကွတ်င်ွညအပ်ိညေန မရှိပါ၊ အလုပ်သမားအားလုံးက တာချလိီတ်မိထဲ ဝိနး်ေကျာက ်

ရပ်ကကွတ်င်ွ ေနထုိင်ကသည်။ ေနစေ်နတိုင်း တတုဓ်ားကိုင်ေဆာင်ပီး အလုပ်ခင်ွလာဆင်း တာေကာင့် လယ်သ 

မားတိုက မရင်ဆိုင်ရပဲါ။ 

ဤေြမယာအြငင်းပွါးမကစိင့်ှ ပတသ်ကသ်ည့် ေန ကခ်သံမုိင်းကို ရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင်မှ “ေရတဂံိ နမ့်ဟုတ် 

ေချာင်းအား ကာကယ်ွပါ” ထုတြ်ပနခ်ျကတ်င်ွ ဖတ်ိုင်သည်။  

 

ဆကသွ်ယ်ရန် 

စုိငး်ေဟာရ်ှဲန်     +66 94-728-6696                         (ရမ်ှး၊ အဂလိပ်၊ ထုိငး်) 

စုိငး်ရကလွ်င ်    +66: 97-173-1530                        (ရမ်ှး၊ ြမန်မာ) 

 


