ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်းရှိြမစ်ေချာင်းများအေရးလပ်ရှားမကွနယ
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ရက်စွဲ 27/10/2020
ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံ Stucky ကုမဏီမှ အထက်ရဲရာေရကာတာေဆာက်လုပ်ေရးမှတ
 ်ထွက်ြခင်းကို ေဒသခံ ြပည်သူ
လူထုများမှဝမ်းေြမာက်ြခင်း။
နမတူြမစ်ကိုအမီြပပီး အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းြပကေသာ ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းရှိ ေဒသခံြပည်သူလူထုများ
သည် အထက်ရရ
ဲ ာေရကာတာစီမံကိနး် တွင် ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံ Stucky ကုမဏ
 ီမှ တ်ထက
ွ ်သည့်အေပ လွန်စွာဝမ်း
ေြမာက်မိပါသည်။
၂၆၊ ၈၊ ၂၀၂၀ တွင် Stucky SA ကုမဏီမှ Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) အဖွဲထံသို
ေရကာတာေဆာက်လုပ်မတွင် တ်ထက
ွ ်ေကာင်းကိုစာေပးပိုခဲ့သည်။ ယင်းေပးပိုစာထဲတွင် “ မိမိတို Stucky SA မှ
အထက်ရရ
ဲ ာေရကာတာေဆာက်လုပ်မတ
 ွင် ဆက်ွယ်မရေ
ှိ တာ့မည်မဟုတ်ေကာင်း” ထည့်သွင်းေရးသားခဲ့သည်။
အစိုးရစစ်တပ်မှ အထက်ရရ
ဲ ာေရကာတာစီမက
ံ ိန်းအနီးတွင် ေရကာတာေဆာက်လုပ်ေရးကို လံု ခံေရး ယူေပး ရန်
အတွက် RCSS/SSA ကို စစ်ဆင်တက
ို ်ခက
ို ်ရင်း ေဒသခံြပည်သူလူထုများကို ညင်းပန်းှိပ်စက်ပစ်ခတ်ေကာင်း ကို
ရှမ်းြပည်နယ်လူအခွင့်အေရးမိင်မှ ၉၊ ၇၊ ၂၀၂၀ တွင် ေရကာတာေဆာက်လုပ်ေရးတွင် သတင်းထုတ်ြပန်ပီး
ေန က် ပိုင်း BHRRC အဖွဲမှ အထက်ရဲရာေရကာတာှင့် ပတ်သက်ဆက်ွယ်မရေ
ှိ နေသာ ိုင်ငံြခားကုမဏီများ
ထံသို ရင်းှးီ ြမပ်ှံထားမက
ို တထ
် က
ွ ်ေပးရန် တိုကတ
် ွန်းစာေပးပိခ
ု ဲ့သည်။
ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင်၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင် အမည်နင့်တကွ ထည့်သွင်းေရးသားခဲ့ေသာ ကုမဏ
 ီများ
ကိုလည်း BHRRC မှေမးြမန်းပီး ြပန်လည်ေြဖဆိုေပးပါရန်ေရးသားခဲေ
့ သးသည်။ ၄င်းကုမဏီတိုမာှ High Tech
Concrete Technology Co.,ltd; IPGRB (RAZEL-BEC’s joint venture in Burma); Stucky SA; Toshiba;
Yunnan Machinery Import and Export Co.Ltd.; and Zhejian Orient Engineering. တိုပါဝင်သည်။
Stucky SA ကုမဏအ
ီ ြပင် Toshiba ကုမဏီသာ ၇၊၈၊၂၀၂၀ BHRRC ကို ြပန်လည်ေြဖဆိုေပးခဲ့သည်။ ၄င်းကုမဏက
ီ
တုတ် ကုမဏအ
ီ ခွေ
ဲ လးများသာ China’s Zhejiang Orient Engineering တုတ်ကုမဏီ ပူးေပါင်းပီး အထက်
ရဲရာ ေရကာတာှင့် ဆက်သွယ်ေနေသးေကာင်း ေရးသားခဲ့သည်။

အေြခအေနအရ လိုအပ်လင်သာ China’s

Zhejiang Orient Engineering ကုမဏက
ီ ိုေတာင်းဆို၍ ြမန်မာေရအား လပ်စစ်ဌာနကိေ
ု မးြမန်းပီး အေြခအေန
အရ အဆင်ေြပေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေြပာကားခဲ့သည်။
Stucky SA ကုမဏီသည် အထက်ရရ
ဲ ာေရကာတာေဆာက်လုပ်ေရးတွင် တ်ထက
ွ ်သည့် ဒုတိယေြမာက် ကုမဏ
 ီ
ြဖစ်ပီး ၂၁.၁.၂၀၂၀ တွင် ြပင်သစ်ကုမဏီ Engie မှ အဂလန်အေြခစိက
ု ်ြမန်မာအေရးလပ်ရှားသူများ အဖွဲ Burma
Campaign (BCUK)ထံသို မိမိတ၏
ို ကုမဏ
 ီခွဲြဖစ်ေသာ Lahmeyer ဂျာမနီသည် အထက်ရရ
ဲ ာ ေရကာတာေဆာက်
လုပ်ေရးှင့် ဆက်ွယ်မမရှိေတာ့ေသာေကာင့် ြမန်မာ့လူအခွင့်အေရးချိး ေဖာက်သူများ ၏စာရင်း အမည်ပျက်

စာရင်းထဲမှပယ်ဖျက်ေပးပါရန် အဂလန်အေြခစိက
ု ်ြမန်မာအေရးလပရ
် ှားသူများအဖွဲ Burma Campaign (BCUK)
အား ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။
အဂလန်အေြခစိုက်ြမန်မာအေရးလပ်ရှားသူများ အဖွဲ Burma Campaign (BCUK) မှ Stucky SA ကုမဏီသို တ်
ထွက်ရသည့်အေကာင်းအရင်းှင့်စပ်လျ်းပီးေမးြမန်းရာ Gruner/Stucky’s Head of Business Area Energy,
Stefan Muetzenberg စီးပွားေရးဆိုငရ
် ာဥကဌထံမှ ၁၂၊ ၁၀၊ ၂၀၂ဝ တွင် အေကာင်းြပန်စာရရှိခဲ့သည်။ ယင်း အ
ေကာင်းြပန်စာထဲတွင် မိမိတိုမှာအထက်ရရ
ဲ ာေရကာတာေဆာက်လုပေ
် ရးှင့် ပတ်သက်ပီးဆက်ွယ်မ မရှေ
ိ တာ့
ေသာ်လည်း “သတင်းအချက်အလက်အစစ်အမှန် ဟုတေ
် ကာင်းမဟုတ်ေကာင်းကိုတရားဝင်မေကြငာ ေသးေပ”
ေကာင်းြပန်ကားခဲ့သည်။
ေရကာတာေဆာက်လုပ်မေကာင့်ထိခက
ို ်ခရ
ံ မည့် ေဒသခံြပည်သူလူထုများမှ ိုင်ငံေတာ်အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒ
ေအာင်ဆန်းစုကည်ထံသို ေဒသခံလူဦးေရ ၂၀၀၀ ဦး၏ လက်မှတ်ှင့်အတူ နမတူြမစ်ေပတည်ေဆာက်မည့် ေရကာ
တာအားလံးု ကို ရပ်တန်သွားရန်အတွကက
် ူညီေပးပါရန်ှင့် ေဒသခံများ၏စကားသံကိုန းေထာင်ပီး ေဒသခံများ
ေတာင်းဆိုသည့်အတိုင်းြပစ်ဒဏ်များကိခ
ု ျမှတ်ေပးိုင်ပါရန်ေတာင်းဆိုစာေပးပိုခဲ့ကသည်။
မကာေသးမီဤလက ေကျာက်မဲမိေတာင်ဖက်တေကျာ အထက်ရရ
ဲ ာေရကာတာအနီးတဝိုကတ
် ွင် ြမန်မာ့ အစိုးရ
စစ်တပ်မှ ထိုးစစ်ဆင်ြခင်း၊ လက်နက်ကီးြဖင့် လက်လတ
ွ ်စပယ်ပစ်ခတ်ြခင်း၊ ေဒခံရာသားများအားညင်းပမ်းှိပ်
စက်ြခင်းှင့် ေဒသခံရာသားပိုင်အိမ်သံုးပစညး် များဖျက်ဆးီ ြခင်းတိုေကာင့် ေဒသခံ (၄၅၀၀)ေကျာ် စစ်ေဘး ေရှာင်ရ
ခဲ့ကသည်။
ဆက်သွယ်ရန်
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