ျ္မန္မာ့သမာဝပနာမန္း

ကနငက
္ဆ ရ
န မ အလဆဝ
ဆ အ
န ဖ႕ြဲ Burma Environmental Working Group (BEWG)

သတင္းထတ္္ ျ္န္ေ္ငာခ
ေအမ
အ့စနစ

စ
န

နပ္ဆသမ ၂၄၊ ၂၀၁၇

အ
န စီရကနခစ
ံ မ - ပ္က
ဆ ္းန ရကန္း့မ္းအေျချဝချဝပနမပန္ မ္းရရ္ ့သမာအရကန္းအျ္စနအေျချဝခ စီ္ံ

အေ

မကနအထပနေဖမန္္ မ္း

ဝဋ္ဝ

ၡ္ မ္း

ု္ဆ အငံဆ္း့ပနသက
္ဆ ရ
န မနု

ပ
င ေ
ီ ဝ္းဝကလ္္ာ္
န ပနါလိမ့္မည္။
ျဝပနေထမကနစုဆ က္္န္းခ ္န္းေရ္း့ေသမပငစမခ ခဝန

ဖ႕ြဲ စပန္းဝံဆ အေျခခံံဝေဒအ့စန
ပ္ဆကန္းရကန္း့မ္း

အေျချဝခ

မ
္ ္းန ္ မ္း

ု္ဆ ပမပီပမ္းျ္စနထမ္းျခကန္း့ပနပက
္ဆ ္းန ရကန္း့မ္း္ မ္းသရကာျန ဖစနဝမ္းေမ့ပနာု

ပေမ႔့ပကန္းစမရရကန္းလကန္းဝပ
ြဲ ကန

္္ မ္း

န

္ဆ

္ဆ

လ

ကနာ့ံဆ္း္ ္ျဝခသ္ဆကနေ့္း့ပနာအခ ္မနအထ္ ဝဋ္ဝ

ျဝပနမပန္ မ္းပကန

့သမာအရကန္းအျဖစနအေျချဝခ

္ဆရဝနင္ဆကန္းထမ္းရမန ျ္မန္မာ့သမာဝပနာမန္း

စီ္ံ

န္ရပနေရ္းထ္ဆ္းုဝီ္း

ဖ

ၡ္ မ္းသရကာန ျဝပနာသရ

္မန္း္ မ္း

အေ

နဒရပန

နေမ့ပနာ

မကနအထပနေဖမန

ကနင္ဆကနရမ အလဆဆဝနအဖ႕ြဲ (BWEG)္ရ ငသၵျဝခဖ္ပနေခခလ္ဆ

နဝက့ပနါလိမ့္မည္။

“့သမာအရကန္းအျ္စနသရကာန ဖပနဒရပနစမစန” အစီရကနခစ
ံ မထြဲပကနုျ္မန္မသ္ဆကက
န အ
ံ ပကန္းုငပနစသ
ဆ ရစ္
န မ္းစမ
ၾ

မျ္ကနာခ့
ြဲာ ပနာုပ္က
ဆ ္းန ရကန္း့မ္းအေျချဝခ ဝဋ္ဝ

အရကန္းအျ္စနုစီ္ခ
ံ မန႔ခ္
ြဲ င္က
ဆ ရ
န မလ္န္းျဝေျ္ဝံဆ”

ၡ္ မ္း

ု္ဆ ေျဖရရက္းန သ္က
ဆ ္
န ပနာု“ေရရရပပ
န ပနပ္
ံာ

္ဆ ဝံဆေဖမနထမ္း့ပနါလိမ့္မည္။ုရဝနရမေဒ့အေျချဝခုေလာလမ္ ျဖစနရဝန္ မ္း

အ့ံဆ္းျဝခုဝီ္း့စနေပမ၊ေျ္ပမ၊ေရအရကန္းအျ္စန၊့ပအခပကန္းထ
ေရမံသရကန ာ့သမာဝမပနေက႔စ့ပနာအဝ္

ိေျခမ

ံဝေဒအရသရကာုန ံဝေဒျဝခေရ္း္ငေသမကန္ မ္းအရု
ပ္က
ဆ ္းန ရကန္း့မ္းလ

မ
န

န

လဆဆဝနေငမကနေမ္္ မ္း
ခ ထမ္းေဝ္းေ့မ

္ဆ

နသရကနာ

စ္ဆ

နဝ ခ္္း-စီ္းဝမ္း

ဗဟ္ဆအစ္ဆ္းရ္ရ

့သမာအရကန္းအျ္စန္ မ္း

္ဆ ႀ

ပနာ့ပနာ

္ဆ အလမနအ

ျ္မန္မသ္ဆကနကံေျ္မ

အမ္းလံဆ္းဝကာကနပြဲာ

န

အေ

မကန

အထပနေဖမန

္ဆကနအကနအမ္းစဆဆ္ မ္းျဖကနာ

ေမျဝပနေပမန႔၏

သ္ဆကနကံေရ္း၊

လံဆုခံခေရ္း

စီ္းဝမ္းေရ္းသရကနာ

မ့ပနအထ္

ခ ကနေဒ့ အဝစနရဝန

င

နလ

နျဖစနဝမ္း

မ

့္မန္းေဝကကန္း္ မ္းစမေ့မ

္ျဝီ္းေ့္းခကန

ျဝခလဆဆဝနေမျခကန္းဟမ
နေမဝကပပနါလိမ့္မည္။ အႀ

ေဖမ

္င္း႐ွဴးရ ္းထ္ဆ္း
နထကန္းလဆဆပ

အလ ကနစလ္ဆမြဲ႔

နေမ့လ္ဆျဖစနုဝီ္းေပမာ

ီ္းစမ္း ့သမာအရကန္းအျ္စနအေျချဝခစီ္ံ

္မန္းေပမြဲ႔

နေပ ထဆဆပနျဝမနုဝီ္း ရဝနင္ဆကန္းထမ္းသ္ဆကန္ရ့မ အဝမန႔ရရပနုဝီ္း ေရရရပနပပနပံာေ့မ
န

မကန္း္ေပအပ

ဝအ္ဆာန္းလငကပနအဖ႕ြဲ ္ရ ခမနံီ္း

ပကန္း့္ဆ႔

နမ

မကနာ (၁၇) သရစနၾ

သ္ဆကနကံေရ္းေင္းေသ္း္ေပ

နရကန ပမပီပမ္းျ္စနခ
နေ္္းာ္န္းေ

ၽံ ထဆဆပနပင့ံဆ္းစ္
ြဲ ္ မ္း၊ အထင္း့ျဖကနာ

နေျဝ္းပ္္န္းေရရမကနခရ
ြဲာ ့ပနါလိမ့္မည္။

္ဆလပန္း ုခ္္န္းေျခမ

အ့

လ

္မန္း္ မ္း့ပန

နဝက
္ဆ န္းေဒ့္ မ္းပကန

ုက္္န္းခ ္န္းေရ္းျဖစနစံနပစနခဆလဆ္းံ

ဖံ႔ုဖ္ခ္းေရ္းအပ

စီ္ံ

ရရ္ေမဝက့ပနါလိမ့္မည္။

ပနာေ့မ

နျဝပန့မ္းခြဲာုဝီ္း စစနေရ္းအရ အလံဆ္းအရကန္းသရကနာ ထ္ဆ္းစစနငကန္္ မ္း ့ပံဇမပ

ရကန္းသရီ္းျ္ရခဝနသ္
ရံ ေပ

ုက္္န္းခ ္န္းေရ္းမြဲ႔

ခ
္ဆ ျြဲ ခ္န္းစ္ဝျန ဖမု့ံဆ္း့ဝနထမ္းဝက့ပနါလိမ့္မည္။

္န္း္ြဲာ အလမနအ

၄ကန္းပ္ဆ႔႔၏

ၽံထဆပနပင့ံဆ္းစြဲျခကန္းေၾ

ပ္ဆကန္းရကန္း့မ္းေဒ့ေပ္ရမ
ဝပန့

ရ
န ဖ
ရ္ ႕ြဲ စပန္းဝံဆအေျခခံ

ီ္းထမ္းေစဝက့ပနါလိမ့္မည္။

ျဝပန့ငလငထဆ္ မ္း ္ရမလပန္း ေမရဝနစမနာခမထ
“ုဝီ္းျဝပနာစံဆုဝီ္း

္ဆ စပန္း္ြဲာ

္ဆ

ပ
န မမ္ မ္း၊

န့ေသမပင အဝစနရဝနထမ္း့ပနာ ့ပံဇမပ ေဝကၾ

ထ္မန္းခ ခဝနထမ္းုဝီ္း

ထမ္းသ္ဆကန့္ပနလပန္း ၂၀၁၁ ခဆသ
ဆ ရစနပကန ဝ
ေဝကၾ

္
န

င
န က
္ဆ ့
န ပနာလ

ိပ္ဆာပကန

့သမာအရကန္းအျ္စနအေျချဝခ

စစနေရ္းင္ဆကနရမ အဆဆဝနစ္ဆ္းလႊ္န္း္္ဆ္း္

မ

ကနာ့ဆ္းံ လဆဝ
ဆ ေ
န ငမကနေမ္္ မ္း

က
္ဆ အ
န ဖ႕ြဲ အစပန္း္ မ္းသရကာန သရစနဖ

ပကန္းထ

၊န ေ

ခ
န သ
ဆ ရကန့
ာ

ပ္ဆကန္းရကန္း့မ္းေဒ့္ မ္းပကန ့သမာအရကန္းအျ္စန္ မ္း
ေရအမ္းလ ရဝနစစန၊

ု္ဆ ေရရ္းရေ့မ ့သမာ

အေျခခံ
န

ေျဝမ့ပနါလိမ့္မည္။

အ

အဝ္
မအ

လ္ဆအဝနခ

နျဖစနေမပြဲာ

ပနေဝ္း္င္ဆကနရမေပ္ရမ

ရဝနရမေဒ့ခံေပရြဲ႕
အေထမ

နအ

ေျ္ပမမြဲ႔

ငျဖစနဝကလ္္ာ္
န ပန”

ဟဆဆ

အင္ဆဝက

စီ္ံ

လငာအခကနာအေရ္းခ ္္းဆ ေဖမ

္မန္း္ မ္းေၾ

မကနာ

နခံရျခကန္းသရကနာ

ပ္ဆကန္းရကန္း့မ္းေဒ့္ မ္းပကန
အ့

နေ္္းာ္န္းေ

မကန္း္င္ဆကနရမ္ မ္း

ေျ္ပမ့္္န္းငပန္းခံရျခကန္း၊
ေဝ မ

နငံဆ္းျခကန္းပ္ဆာ

္ဆ

ခံစမ္းေမရုဝီ္း

ေျ္မ

န္ မ္းစမေ့မ အ့မမ္းခံစမ္ မ္းသရကနာ ငသၵထဆပနေဖမန္္ မ္းျဖကနာ စပန္း႐ွဴးံဆ္းလံ႕ေငမန္္ မ္းရရခ
္ ြဲာေ့မနလပန္း အစ္ဆ္းရ္ရ

ံေဝ

ၡမျဝခလ

ထ္ခ္ဆ

နမစနမမ္ငမန္းစစနခ

“လ

နရရ္ ့သမာဝပနာမန္း

ဒီ္္ဆ

ေရစီငမနပြဲာ

န

ေလ္းေလ္းမ

နမ

ဆ္ၼဏီ္ မ္း္ရ
န္ မ္း

္ဆ့မ ္

့ေသမ့မ့မ

အေ

အခကနာအေရ္းေပ

မကနအထပနေဖမနေငမကနရ

န့ပနာ

နသရမ့မေဝ္း ခြဲာ့ပနါလိမ့္မည္။

ကနင္ဆကနရမ စပန္း္ ံန္းံဝေဒေပဟမ ရဝနရမေပသ
္ဆ

အမ္ခံခ

န္ေဝ္းထမ္းသင္းါလိမ့္မည္။

ထ္ခ္ဆ

န

စီ္ံ

နမစနမမ္

္မန္းေပ

္ဆ ရဝနပမန႔မန္ဆကနဖ္ဆ႔

ငမန္းစစနခ

နေပ

လပန္း

န စံန္းစမ္းေဝ္း္ေပ္ရရ္ပြဲာ ရကန္းသရီ္းျ္ရခဝနသရံ္ေပ လဆဆဝနသ္ဆကနဖ႔ဝ
္ဆ ြဲ အ့ံဆ္းျဝခေမပမ ျဖစနပပနါလိမ့္မည္။” ဟဆဆ BEWG

အဖ႔ာ
ြဲ ကနျဖစနပြဲာ BRIDGE အဖ႕ြဲ ္ရ ေ
့သမာအရကန္းအျ္စန္ မ္း
့ဆဆပအငကနာ္ရ

အေဝခပံ

္ဆ

မေလ

ေျဝမၾ

မ္း့ပနါလိမ့္မည္။ ျ္မန္မသ္ဆကနကံအေမျဖကနာ ေရရရပနပပနပံာစမျဖကနာ ေျ္ပမသရကနာ

စီ္ံအဆဝနခ ခဝနသက
္ဆ န့ပနာ

ျဝမနလပနစပကနရမန

ဖ

နဒရပနငမန့ပနာ

္လ္ဆဝကါလိမ့္မည္။

စီ္ံအဆဝနခ ခဝန္ဝံဆစံ္ မ္း

ေဒ့ခံရဝနရမလငာအဖ႕ြဲ အစပန္း္ မ္းသရကနာ

္ဆ

ေဖမနထဆပနရမန

ပ္ဆကန္းရကန္း့မ္း္ မ္း

အဆဆဝနခ ခဝနစီ္ံ့ပနာေမရမေဒ့္ မ္းပကန အင္ဆဝက ့ေသမပရမ္း္ မ္းဝကာကန့ပနာ စမစန္ မ္းသရကနာ ံဝေဒ္ မ္း ရရ္သရကနာေမုဝီ္း
၄ကန္းပ္ဆ႔႔၏ ့သမာဝပနာမန္း
“

္ဆ

မ

ပနထမ္းၾ

့ပနါလိမ့္မည္။

ၽမနေပမနပ္ဆ႔အေမမြဲ႔ ေျ္ပမမြဲ႔ ့သမာအရကန္းအျ္စနင္ဆကနရမ ဝ္ဆကနင္ဆကန္၊ ထ္မန္းခ ခဝန္မြဲ႔ စီ္ံခမန႔ခ္
ြဲ င္ဆကနရမ အခကနာအမဏမ

ေပ
လ

ကန

္ဆ

ထ္ခ္ဆ

နထြဲ္ရမ
မနပ

နခံစမ္းရပြဲာ ရဝနရမေဒ့ခံျဝပန့ငေပအပ

အဝနသရကန္းထမ္းပြဲာ

န အဖ႕ြဲ ္ရ စမဂ ီ

ဖ

ေျဝမၾ

နဒရပနဖ႕ြဲ စပန္းဝံဆအေျခခံံဝေဒ့စန

ပ္ဆကန္းရကန္း့မ္း ေဒ့္ မ္းပကန အဝ္
ဝပနာမန္း

ကန

မ

မနပ

လ္ဆအဝနေမပပနါလိမ့္မည္။”

နပစနခဆျဖစနုဝီ္း ဝဋ္ဝ

ထမ္းလဆဆဝနေငမကန့ပနာ အရဝနဖ

ရဝနရမလင႔အဖ႕ြဲ အစပန္း္ မ္း႔၏
္ဆ

္ဆ

ဟဆဆ

ခ ကနဖံ႕ုဖ္ခ္းေရ္း

မကနာ ထ္ခ္ဆ

နခံစမ္းရေ့မ

မ္း့ပနါလိမ့္မည္။

Burma Environmental Working Group(BEWG)့ပန
ခံစမ္းရ့ပနာ

န ပမာမနခံေဝ္းသ္ဆကနပြဲာ ျဝပနမပနမြဲ႔ ေဒ့ခံအစ္ဆ္းရေပရြဲ႕

ပနထ္မန္း့္္န္း

နလင္အဖ႕ြဲ အစပန္းပစနခဆျဖစနဝက့ပနါလိမ့္မည္။

အ့

နေ္္းာ္န္းေ

ေစမကနာေရရမ

န့ပနာ

္ငာကဒ္ မ္း

အမ္းေ

မကန္းလမေစရမန

ခ ္ရပန္ျဖစနစံန္ မ္းပကန

ဝင္းေဝကကန္းဝကာကန္္ မ္း

ေဖမနထဆပနေဝ္းရမနသရကနာ

ပ္ဆ

နပမန္းလံ႕ေငမနေဝ္းရမန

မကန္း္္ မ္း၊

၄ကန္း

ၡေၾ

့သမာအရကန္းအျ္စန္ မ္းသရကာန
ေဝခေဝက

မနပ

နလမေစရမနသရကာန

ထ္ခ္ဆ
့သမာ

ငံဆ္းျဖပနခ

ျ္ရကာပ
န ကနေဝ္းျခကန္းလဆဆဝနကမန္း္ မ္း
န

္ဆ

၂၀၀၅

န့ပနရမန


ခမနံီ္း ( အေထအေထအပကန္းေရ္း္ရ ္း - Pa O Youth Organization PYO) 09420558047,
0933522490



Saw Alex (ပဖ
ြဲ

န ဒကရဆ္ပနပမ- Karen Environmental Social Action Network (KESAN)

+66967656615


Tsi Ji (အေထအေထအပကန္းေရ္း္ရ ္း - Kachin Development Networking Group(KDNG)
09401538249



Jockai (ဒကရဆ္ပနပမ- Arakan Oil Watch (AOW) 09250734821

အီ္းေ္္းလန- info@bewg.org
အစီရကနခံစမ(စမအဆဆဝန)သရကာန အသရစခ
န ခဝန
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