ကွနဟ
် န
ိ း် ရာသားတိ၏
ု သတင်းထုတြ် ပန်ချက်
မတ်လ ၅ ရက်ေန ၂၀၂၀ ခု ှစ်
ရာ င
ှ ခ
့် ျီေသာကွနဟ
် န
ိ း် ရာသားများက သံလင
ွ ြ် မစ် င
ှ ့် သမိင
ု း် ဝင်ဟလ
ို န
ိ း် ေစတီပထ
ု းို ေတာ်အတွက် ဆုေတာင်းပွဲ
အခမ်းအနားြပ လုပ်
ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းကွန်ဟိန်း မိ နယ်ရှိ ရာေပါင်းများစွာေသာရာသူရာသားများသည် သံလွင်ြမစ်ကမ်းတွင် ဆုေတာင်းပွဲ
အခမ်း အနားတစ်ရပ်ြပ လုပ် ပီ ၎င်းြမစ်အား ထာဝရလွတ်လပ်စွာ စီးဆင်း င
ို ်ရန်အတွက် င
ှ ့် လူသိများေသာ ေမွေတာ်
ဟိုလိန်း ေစတီပုထိုးရှိရာေနတွင် ေကာင်းမကုသိုလ်ြပ လုပ်၍ အဆိုပါဘုရားေစတီအား ေရရှည်တည် မဲေစရန်အတွက်လည်း
ဆုေတာင်း ပွဲကို သိုက် မိ က်စွာ ကျင်းပ ကသည်။ ဤသည်မှာ မတ်လ ၁၄ ရက်တွင် အြပည်ြပည်ဆင
ို ်ရာြမစ်ေချာင်းများေန
(International Day of Action for Rivers) အြဖစ် အသိအမှတ်ြပ ရန် ြဖစ်သည်။
ဟိုပန်၊ ဖန်လန်း၊ ကျ ိင်းလွန်း၊ ဝမ်တုံ၊ ဆိုင်မိန်း၊ ဝိန်းေဖွး၊ ဝမ်ပန်၊ ဝမ်ေလာ ှင့် ဝမ်ဖိုင်အစရှိေသာ ေကျးရာအုပ်စုတို မှ လူ
ငယ်များ၊ ေတာင်သူလယ်သမားများ ှင့်သံဃာေတာ်များအပါအ၀င် ေဒသခံရာသူရာသား ၄၀၀ ခန်သည် ယေနတွင် တာ
ေကာ် တံတားေြမာက်ပိုင်းရှိ တာဟိုေကာ် တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် င
ှ ့် ြမစ်များကို ကာကွယ်ရန် နဖူးစည်းစာန်များ ှင့် ပိုစ
တာပါ ဝါးေဖာင်ေမျာရန် အတူစု ုံး ကသည်။
ထိုေနာက် ၎င်းဖွဲ သည် လွန်ခဲ့ေသာ

ှစ်ေပါင်း (၇၀၀) ေကျာ်ကတည်ထားခဲ့ေသာ ေြမာက်ဘက်အရပ်တွင်ရှိ ေရှးေဟာင်း

ဟိုလိန်း ေစတီေတာ်ဘုရားဆီသို စက်ေလှြဖင့် ဦးတည်ထွက်ခွာမည်ြဖစ်၍ မတ်လတွင် ကျေရာက် ေသာ ရှမ်း ိုးရာြပကဒိန်ရဲ
တေပါင်းလြပည့်ေနေရာက်တိုင်း ၎င်းေစတီပုထိုးေတာ်ရှိရာတံခါးသည် အလို အေလျာက်ဖွင့်ပိတေ
် တာ်မသ
ူ ည့် ဖူးေြမာ် ကည်
ညိ ကရေသာအံ့ဖယ
ွ ်တစ်ရပ်ေ ကာင့် ေကျာ် ကားခဲသ
့ ည်။ အဆိုပါ အဖွဲ သည် ထိုေစတီပုထိုးေတာ်တွင် ေကာင်းမကုသိုလ် ြပ
ပီး ၎င်းေစတီဘုရာအား တည် မဲေစြခင်းအတွက် ဆုေတာင်းေပးမည့်အြပင် ဤအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာမည့် ိုငင
် ံ
တစ်ဝန်းရှိေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ ဘုရားဖူးများသို လက်ကမ်းစာေစာင်များြဖန်ေဝသွားမည်ြဖစ်သည်။
သံလွင်ြမစ်ေပ စီစ ်ထားသည့် မိင
ု ်းတုံေရေလှာင်တံမံသည် ကွန်ဟိန်း မိ နယ်၏ ကီးမာကျယ်ြပန်သည့် ဧရိယာ အား ေရနစ်
ြမ ပ်ေစ မည်အ
့ ြပင် ကွန်ဟိန် (ေခ ) က န်းတစ်ေထာင် အမည်တွင်သည့် နမ့်ပန်ြမစ်လက်တက်တွင်း များြပားစွာရှိေသာ
က န်းတို အပါအဝင် ေရလွမ်းေစမည်ြဖစ်သည်။ မိုင်းပျဥ

မိ နယ်တွင်ရှိ ေရှ ေဟာင်းသမိုင်းဝင် ဟိုလိန်းေစတီပုထိုးေတာ်

ကိုလည်း ေရေအာက်နစ်ြမ ပ်ေစမည် ြဖစ်သည်။
“ကျေနာ်တို ချစ်ြမတ် ိုးရတဲ့သံလွင်ြမစ်ကို ထာဝရလွတ်လပ်စွာ စီးဆင်း ိုငဖ
် ိုနဲ ကျေနာ်တိုရဲ ေြမယာ၊ အသက်ေမွး ဝမ်း
ေကျာင်း ှင့် ယဥ ေကျးမအေမွအ ှစ်များ ဆက်လက် ပီး ြပည်ဝ
့ ေစဖို ကျေနာ်တို စု ုံးေန ကတာပါ” ဟု ဦးေဆာင်စီစ ်သူ
တစ်ဦးြဖစ်သူ နန်းစိန်ခမ်းက ေြပာသည်။
မိုင်းတုံေရကာတာသည် ြမန်မာအစိုးရ၊ ထိုင်း ိုင်င၏
ံ
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရး (Electricity Generating
Authority of Thailand ) ှင့်တ ုတ် ိုင်င၏
ံ (Three Gorges Corporation)တိ၏
ု ပူးတွဲစီမံကိန်း တစ်ခုြဖစ်သည်။
၎င်းေရကာတာသည် ၇,၀၀၀ မဂါဝပ်ထုတ်လုပ်ရန် စီစ ်ထား ပီး အများစုမှာ အိမ်နီးချင်း ိုင်ငံများသို ပိုရန်ြဖစ်သည်။
“အစိုးရအေနနဲ ငါတိုရဲ အဖိုးတန်ြမစ်ေတွကို ေရာင်းစားေနတာ ရပ်တန်ရမယ်။ ဒီလိုရာသီဥတု အကျပ်အတည်း ြဖစ်ေနတဲ့
ကာလမှာ က ်ုပ်တို သဘာဝသယံဇာတ ေတွကို မဖျက်ဆီးဘဲ ထိန်းသိမ်းထားသင့်တယ်” လို အခမ်းအနားစီစ ေ
် သာ လူ
ငယ်တစ်ဦးက ေြပာသည်။

ဆက်သယ
ွ ေ
် မးြမန်းရန်
စိုင်းေအာင်ေကျာ်ဦး

+95 942 837 5113

(ြမန်မာ)

စိုင်းထွန်းေအာင်

+95 978 175 2576

(ြမန်မာ)

နန်းလှယဥ

+95 925 319 0536

(ရှမ်း)

နန်းစိန်ခမ်း

+95 944 447 0883

(ရှမ်း)

စိုင်းေခးဆိင
ု ်

+95 926 436 2973

(ြမန်မာ၊ အ လိပ)်

နန်းချမ်ေတာင်း

+66 816 036 655

(ထိုင်း၊ အ လိပ်)

စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 947 286 696

(ရှမ်း၊ အ လိပ်)

