
ကနွဟ်နိး်ရာသားတိ၏ု သတငး်ထတုြ်ပနခ်ျက ်

မတ်လ  ၅ ရက်ေန   ၂၀၂၀ ခု ှစ ်

ရာ ငှ်ခ့ျေီသာကနွဟ်နိး်ရာသားများက သလံငွြ်မစ် ငှ် ့သမိငုး်ဝငဟ်ိလုနိး်ေစတပီထုိးုေတာအ်တကွ ်ဆေုတာငး်ပွ ဲ
အခမး်အနားြပလပု ်

ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပုိင်းကွန်ဟိန်း မိ နယ်ရိှ ရာေပါင်းများစာွေသာရာသူရာသားများသည ်သံလွင်ြမစ်ကမ်းတွင ်ဆုေတာင်းပဲွ 
အခမ်း အနားတစ်ရပ်ြပ လုပ် ပီ ၎င်းြမစ်အား ထာဝရလွတ်လပ်စွာ စီးဆင်း ိငု်ရန်အတွက် ငှ် ့ လူသိများေသာ ေမွေတာ ်
ဟိုလိန်း ေစတီပုထိုးရိှရာေနတွင ်ေကာင်းမကုသုိလ်ြပ လုပ်၍ အဆိုပါဘုရားေစတီအား ေရရှည်တည် မဲေစရန်အတွက်လည်း 
ဆုေတာင်း ပဲွကို သုိက် မိ က်စွာ ကျင်းပ ကသည်။ ဤသည်မှာ မတ်လ ၁၄ ရက်တွင ်အြပည်ြပည်ဆိငု်ရာြမစ်ေချာင်းများေန 
(International Day of Action for Rivers) အြဖစ ်အသိအမှတ်ြပ ရန ်ြဖစသ်ည်။ 

ဟိုပန်၊ ဖန်လန်း၊ ကျ ငိ်းလွန်း၊ ဝမ်တံု၊ ဆိုင်မိန်း၊ ဝိန်းေဖွး၊ ဝမ်ပန်၊ ဝမ်ေလာ ှင် ့ဝမ်ဖိုင်အစရိှေသာ ေကျးရာအုပ်စုတုိ မှ လူ 
ငယ်များ၊ ေတာင်သူလယ်သမားများ ှင့်သံဃာေတာ်များအပါအ၀င ် ေဒသခံရာသူရာသား ၄၀၀ ခန်သည ် ယေနတွင ် တာ 
ေကာ် တံတားေြမာက်ပုိင်းရိှ တာဟိုေကာ် တွင ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ငှ့ ်ြမစ်များကိ ုကာကယွ်ရန ်နဖူးစည်းစာနမ်ျား ှင် ့ပုိစ 
တာပါ ဝါးေဖာင်ေမျာရန ်အတူစု ုံး ကသည်။ 

ထိုေနာက ် ၎င်းဖွဲသည် လွန်ခဲ့ေသာ ှစ်ေပါင်း (၇၀၀) ေကျာ်ကတည်ထားခဲ့ေသာ ေြမာက်ဘက်အရပ်တွင်ရိှ ေရှးေဟာင်း 
ဟိုလိန်း ေစတီေတာ်ဘုရားဆီသုိ စက်ေလှြဖင့ ်ဦးတည်ထွက်ခွာမညြ်ဖစ်၍ မတ်လတွင ်ကျေရာက ်ေသာ ရှမ်း ိုးရာြပကဒိန်ရဲ  
တေပါင်းလြပည့်ေနေရာက်တုိင်း ၎င်းေစတီပုထိုးေတာ်ရိှရာတံခါးသည ်အလုိ အေလျာက်ဖွင့်ပိတ်ေတာ်မူသည် ့ဖူးေြမာ် ကည ်
ညိ ကရေသာအ့ံဖယွ်တစ်ရပ်ေ ကာင် ့ေကျာ် ကားခဲသ့ည်။ အဆိုပါ အဖွဲသည် ထိုေစတီပုထိုးေတာ်တွင ်ေကာင်းမကုသုိလ် ြပ  
ပီး ၎င်းေစတီဘုရာအား တည် မဲေစြခင်းအတွက ်ဆုေတာင်းေပးမည့်အြပင် ဤအခမ်းအနားသုိ တက်ေရာက်လာမည် ့ ိုငင် ံ
တစ်ဝန်းရိှေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ ဘုရားဖူးများသုိ လက်ကမ်းစာေစာင်များြဖနေ်ဝသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

သံလွင်ြမစ်ေပ   စီစ ်ထားသည့ ်မုိင်းတံုေရေလှာင်တံမံသည ်ကနွ်ဟိန်း မိ နယ်၏ကီးမာကျယ်ြပနသ်ည့် ဧရိယာ အား ေရနစ ်
ြမ ပ်ေစ မည်အ့ြပင ် ကွန်ဟိန် (ေခ ) က န်းတစ်ေထာင ် အမည်တွင်သည် ့ နမ့်ပန်ြမစ်လက်တက်တွင်း များြပားစာွရိှေသာ 
က န်းတုိ အပါအဝင ်ေရလွမ်းေစမည်ြဖစ်သည။် မုိင်းပျဥ မိ နယ်တွင်ရိှ ေရှေဟာင်းသမုိင်းဝင ်ဟိုလိန်းေစတီပုထိုးေတာ ်
ကိုလည်း ေရေအာက်နစ်ြမ ပ်ေစမည ်ြဖစ်သည်။ 

“ကျေနာ်တုိ ချစ်ြမတ် ိုးရတ့ဲသံလွင်ြမစ်ကိ ု ထာဝရလွတ်လပ်စွာ စီးဆင်း ိုငဖ်ိုန ဲ ကျေနာ်တုိရဲ  ေြမယာ၊ အသက်ေမွး ဝမ်း 
ေကျာင်း ှင် ့ယဥ ေကျးမအေမွအ ှစ်များ ဆက်လက် ပီး ြပည်ဝ့ေစဖိ ုကျေနာ်တုိ စု ုံးေန ကတာပါ”  ဟု ဦးေဆာငစ်ီစ ်သူ 
တစ်ဦးြဖစ်သူ နန်းစိန်ခမ်းက ေြပာသည်။ 

မုိင်းတံုေရကာတာသည ် ြမန်မာအစိုးရ၊ ထိုင်း ိုင်င၏ံ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရး (Electricity Generating 
Authority of Thailand ) ှင့်တ ုတ် ိုင်င၏ံ (Three Gorges Corporation)တုိ၏ ပူးတဲွစီမံကိန်း တစ်ခုြဖစ်သည။် 
၎င်းေရကာတာသည် ၇,၀၀၀ မဂါဝပ်ထုတ်လုပ်ရန် စီစ ်ထား ပီး အများစုမှာ အိမ်နီးချင်း ိုင်ငံများသုိ ပုိရန်ြဖစ်သည်။ 

“အစိုးရအေနန ဲငါတုိရဲ  အဖိုးတန်ြမစ်ေတွကိ ုေရာင်းစားေနတာ ရပ်တန်ရမယ်။ ဒီလုိရာသီဥတု အကျပ်အတည်း ြဖစေ်နတ့ဲ 
ကာလမှာ က ်ုပ်တုိ သဘာဝသယံဇာတ ေတွကိ ုမဖျက်ဆီးဘ ဲထိန်းသိမ်းထားသင့်တယ”် လုိ အခမ်းအနားစီစ ေ်သာ လူ 
ငယ်တစ်ဦးက ေြပာသည်။  

 



ဆကသ်ယွေ်မးြမနး်ရန ်

စိုင်းေအာငေ်ကျာဦ်း  +95 942 837 5113  (ြမန်မာ) 

စိုင်းထွန်းေအာင ်   +95  978 175 2576  (ြမန်မာ) 

နန်းလှယဥ    +95 925 319 0536  (ရှမ်း) 

နန်းစိန်ခမ်း   +95 944 447 0883  (ရှမ်း) 

စိုင်းေခးဆိငု ်   +95 926 436 2973  (ြမန်မာ၊ အ လိပ်) 

နန်းချမ်ေတာင်း   +66 816 036 655  (ထိုင်း၊ အ လိပ်) 

စိုင်းေဟာ်ရဲှန ်   +66 947 286 696  (ရှမ်း၊ အ လိပ်) 

 


