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င်ႈၵၢၼ်လင
ူ ၾ
် ႇၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇထုၵႇ် လီဝႉႆ မဝ် ၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ေယးယႂႃႇတွၼႈ် ၼိဝ
ူ ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶိၵ
ု ႉ် ၶႅမႉ် ၵႅၼႇ် ၶႅင်
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ၼႂးႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉႄလႈၵ ၵ်းႄမး တိၵ
ု ်းသူၼ်း ်ႈၽွင်းလူင်ၾ ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ႄလႈ ႁႅင်းထၢတ်ႈ
ၵိုတ်း ယိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း တၢင်းမႆႈဢူၵ်းၸႂ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢဝ်ဢုပ်ႇ လၢတ်ႈ ၼႂးသၽႃး ၵဵဝႇ် ၵပ်း လွင်ႈ
ၽ ေယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် - ပိူင်လူင်မၼ်း ယွၼ်ႉမီးသ င ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ၽ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိူင်ႇၶမ်ႉ ၵိုမ်းၵႅၼ်ႇ ႄလႈ တုၵ်း
ယွၼ်း ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/9/2018 ၼၼ်ႉ ၸ းၸိုၼ်ႈသႂ (ၸ းတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇ) တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇ ဝ်သိူဝ် သီႇေပႃႉ လႆႈ ဢဝ်တၢင်း
မႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိတ
ု ်ႇလၢတ်ႈၼႂးသၽႃး၊ တိုၵ်းသူၼ်း တုၵ်းယွၼ်း ်ႈၵိတ
ု ်းယိတ
ု ်းပႅတ်ႈၽ ေယးယႂႃႇ တွၼ်ႈ
ၼိူဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႄလႈ ၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃဝ ပႃးၸဵမ် လွင်ႈၽ ၸၢင်ႈတႅၵ်ႇ။
ၸ းၸိုၼ်ႈသႂ လႆႈသပ်းၸႅင်ႈႄၼပႃး လၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈေသႇ) ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈၽ ဢမ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ
ယွၼ်ႉ

ၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်းႄလႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ၵၢၼ်သိူဝ်ႇပူ (Foundation) တႃႇသၢင်ႈၽ ၼၼ်ႉ ၺႃးၼမ်ႉလုပ်ႇ လႆၵႂႃႇ

ပႅတ်ႈ။ ၼႂးပီၼႆႉေၵႃႈ တႅၼ်ႈၾႃ ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈမၼ်း ဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်ေသ တႅၵ်ႇယ ႈယူတ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈ။
ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾ ႇၾႆးၾႃႉ ၻွၵ်ႉၻိူဝ်ႇ ဢူးထုၼ်းၼ ႇ ဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း လွင်ႈမႆႈဢူၵ်းၸႂ ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈတွပ်ႇ
ပၼ် ၸ းၸိုၼ်ႈသႂ ၼႂးသၽႃးၶိုၼ်း ဝၼ်းထိ 6/9/2018။ မၼ်းယင်းပ ဝႃႈ ေတသိုပ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽ ၵႂႃႇ ၼႆေသလၢတ်ႈဝႃႈ
ၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ၼၼ်ႉေတ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ပၼ်ေၽးသၽႃဝ ၼမ်ႉၼွင်း ဢၼ်ေတ ထူမ်ႈႁိမ်း မ်း သၢပ်ႇႄမႈၼမ်ႉၵဵဝ် (ေဢႇ
ရႃႇဝတီႇ) တွၼ်ႈတၢင်းတႂႈၸိူဝ်း ၼၼ်ႉပႃးၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 11/9/2018 ၼႆႉ ႁဵတ်း ်ႈၼႂးသၽႃး ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်
သဵင် တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း ၵႃႈၸႂႉၸ ႇတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၽ ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသင်ဝႃႈၽ တႅၵ်ႇမႃးၸိုင် မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢၼ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾ ႇၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈ
ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းယႂႇလူင်သင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽ ၼမ်ႉသႂႃႇ (သႂႃႇၶ င်း) ေသ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁဵတ်း
်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁၢမ်း ၼ်းေယး 60,000 ပ ပဵၼ်ေၽးၼမ်ႉထူမ်ႈယႂႇလူင် ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈ ပ်ႉၺႃးမႃး ေသပွၵ်ႈ ၼႂး
မိူင်းမၢၼ်ႈ ။
ၵႅမ်ၽွင်းလူင် တၵ်းလႆႈၾၢင်ႉမႅၼ်ႈထိုင် ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈၶွင်မိူင်းၵျ ဝ်ႇမၼ်ႇၼီႇ (German engineering firm, Lahmeyer
International) ၼႆႉမီးလွင်ႈ မ်ႈပုၼ်ႈၸွမ်း တီႈၽ ေယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ေသပဵၼ် ၵိင်ႇႄၽ ၶွမ်ႇပၼီႇ ပႅဝ်းၵျီႇယၼ်ႇ
(Belgian company Tractebel ENGIE) ဢၼ်ပၼ် ပ းဝူၼ်ႉၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ေသႊပဵၼ်ႊ ေသႊၼမ်ႉၼွႆႉ ၽ ဢၼ်တၵ
ႅ ်ႇ
ၼႂးမိူင်းလၢဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်လၢတ်ႈဝႃႈ “သ င ဢၼ်ပၼ်ၾၢင်ႉမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းေပႃးတႅၵ်ႇလႅင်းလီ ၼႃႇယဝ်ႉ။
ေပႃး သၢင်ႈၽ ေယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ မိူၼ်တင်းသၢင်ႈပၼ်ေၽးၶဵၼ်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ်တၵ်း လႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်”
ဝႃႈၼႆ။
ၽ ေယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် တိၵ
ု ်ႉသိုပ်ႇသၢင်ႈဝႆႉယူႇၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉတူႈ ၼႂးႄၸႈတွၼ်ႈၵ ၵ်းႄမးၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း င်ႇ။ ဢၢင်ႇ
ၵဵပ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၽႅၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉတၢင်းယၢဝ်း ေတယိုင်ႈထိုင် 60 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိဝ
ူ ်ႇပ ႄလႈေတ လုပ်ႇထူမ်ႈပႅတ်ႈ
ဝၢၼ်ႈ တႃႈလူင် ဢၼ်မီးဢၼ်မီး ဝ်ၵူၼ်း 653 ေၵႃႉ၊ တီႈလိၼ် ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၸွၵ်း မၢၵ်ႇဝၢၼ် 637 ေဢႇၵႃႉ၊ တီႈလိၼ်ၼႃး
140 ေဢႇၵႃႉ၊ သူၼ်ႁႆႈတင်းၼမ် တင်းလ ပႃးၸဵမ်ဝတ်ႉ/ ၵ င်း၊ ၵွင်းမူး၊ င်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း။
တွငႈ် ထၢမ်ၵၼ
ူ း် ဝၢၼ်ႈၸိဝ
ူ း် ေတၺႃးေၽးတုမႉ် တိဝ
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