လိၵ်ႈပိ ၼ်ၽၢဝ်ႇၸမ် းတင်ႇဝင်းၵၼ်းတႆး
ဝၼ်းထိ 23/08/2016
ၸမ် းတင်ႇဝင်းတႆးယိၼ်ႈထိင်လင်ပွငၸ
် င်
ိ ႈမၢၼ်ႈ- ၼမ် ႉၶင်းၼႆႉဢမ် ႇၸႂႉ် တႃႇၶၢႆ
ၸမ်းတင်ႇဝင်းၵၼ်းတႆးၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅငႈ် ၶၢဝ်ႇၼႂး် မိင်းၵွၵ်ႇၸိင်ႈထႆးမိဝ်ႈၼႆႉပိဝ်ႈတႃႇပိတ်ႇဢၵ်းလၢတ်ႈႄၼ
တၢင်းမႆႈဢၵ်းၸႂ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼး် လပ်ႉလပ်ႉတႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼဝ်
ိ ႄမႈၼမ်ႉၶင်းတီႈတိၵ်ႉပဵၼပ
် ၢင်တိၵ်းသိၵ်း
သိဝ်ၼးႂ် ၸိင်ႈတႆးပွတ်းႁင်ႇတႃႇဢဝ်ၾးႆ ၾႃႉႁႅငး် ၼမ်ႉသင်ႇဢွၵ်ႇၸးမိင်းႄၶႇ။
လၢႆလိၼ်ပၼ်ႉမႃးၼႆႉၶွမ်ႊပၼီႊႁႆၢႊတ ဝ်ႊၶျၢႆႊၼႃႉဢၼ်လင်ပွငၸ
် ိင်ႈမိင်းႄၶႇပဵၼၸ
် ဝ်ႈၶွငၶ
် တ်းၸႂ်ၶိင်သၢင်ႈၸွမ်း
ၼင်ႇၽႅၼၵ
် ၢၼ်တႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼင
ွ ၽ
် ႃဢၼ်ႁႅငး် ၾႆးၾႃႉမီး 1,200 မီႊၵႃႊဝတ်ႊေသယႇၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈႁိမ်ၸိငး် ပဵၼ ်
ဢွငႈ် တီႈဢၼ်တိၵ်ႉမီးပၢင်တိၵ်းသိၵ်းသိဝ်ၼးႂ် ႄၵႈသိၵ်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈႄလႈၸမ်းယိပ်းၵွငႈ် ၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိဝ်းလၢႆ
လၢႆၸမ်းယႇၼႃႈတၢင်းတၵ်းေသဢွငႈ် တီႈေတသၢင်ႈၽၢႆၼႉႆ ၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇသမ်ႉမီးၸမ်းၵိတ်းယိဝ်းဢဵၼႁ
် ႅငး် ယႂ်ႇ
လင်တပ်ႉသိၵ်းမိင်းဝၽွမ်ႉႁ မ်ႈ UWSA ဢၼ်ၵၢၼ်ၵိတ်းယိဝ်းၸၢင်ႈတႅၵ်ႇႄလႈပိတ်းယိဝ်းၵၼ်လႆႈ။
ၼႂး် ႄၵႈပၢင်တိၵ်းသိၵ်းသိဝ်လင်ၼႉႆ ၶွမ်ႊပၼီႊသၼဝ်ႊဝီႊမွင်ႊထဵၼႊ် ဢိၼႊ် ၵျိၼႊ် ၼီႊယိဝ်ႊရိငႊ် ေၶႃႊပဝ်ႊေလႊ
သျိၼႊ် မိင်းေဢႃႊသေ တးရီႊယႃႊAustralia’s Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC)
ၶဝ်သမ်ႉၶိင်လင်းထတ်းတၺ်းလွငႈ် တမ်ႉတိဝ်ႉတၢင်းသၽႃဝႄလႈတင်ႇဝင်းၵၼ်း(ESIA)တွၼႈ် တႃႇၽၢႆၼင
ွ ၽ
် ႃ
လပ်ႉလပ်ႉ၊ တိၼ်းၸႅငႈ် လႅငး် ဝႃႈပိဝ်ႈတႃႇငိင်ႉႄဝႈလွငႈ် ၵၼ်းမိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ သၢၼ်ၶတ်းႄလႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၵၢၼ်
ESIA ၶဝ်ပီၵၢႆ၊ ၼင်ႇႁိ ဝ်ၽၢႆၼမ်ႉၶင်းဢၼ်ႄၶႇယႇပႃႈလင်တၢင်ႇဢၼ်ေပႃးၸၢင်ႈၶိပ်ႈၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၽၢႆဢၼ်
ယႂ်ႇ သတ်းပဵၼၽ
် ၢႆမိင်းတၼ်ၸိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။
ပီၼႉႆ ၸမ်းSMECၶဝ်ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁ ပ်ႉထပ်းၵၼ်းမိင်းယႂ်ႇလင် မိၼ်တီႈတၼ်ႈတီးေသဢမ်ႇၵႃးမိဝ်ႈ ႁဵတ်း
တီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵိင်ႉၵၢင်ႉႁင်ႉၵၼ်း မႃးၶိၼ်ႈပၢင်ၵမ် ဢွၼတ
် ၢင်း (2-3) ၸဝ်ႈမင်းၵၺ်း။
ယွၼႉ် ပိၼ်ႈမီးၶၢဝ်ႇၵဵဝ်ႇလၺ်ႈ ပၢင်ယင်ႇၵၢင်ၸ်ၵ
ႂ ၼ်းမိင်း လွငႈ် ၽၢႆၼင
ွ ၽ
် ႃဢၼ်ၸမ်း SMEC ၶဝ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉ
ႁ ဝ်ႇဢွၵ်ႇယဝ်ႉေၵႃႈ ၵၼ်းမိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ ၶွၼႈ် တမ်ၵၼ် တႃႇသၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 05/08/2016 ၼၼ်ႉၵၼ်းမိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ (9)ဢိင်ႇ ၼႂး် တင်ႇဝဵငး် တၢင်ႉယၢၼ်း ဢဵၼႁ
် ႅငး် မွၵ်ႈ 250
ႁ မ်ႈတင်းတႅၼး် ၽွငး် /ၽွငး် တႅၼး် ပႃႇတီႇႁ ဝ်သဝ်
ိ ေသ ဢွၼႄ
် ၼၵၢင်ၸ်ႂ သၢၼ်ၶတ်းၽၢႆယႇယဝ်ႉ။

မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/08/2016 ၼၼ်ႉေၵႃႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸၼ်ႉၽႈၼမ်းမွၵ်ႈ 60 ေၵႃႉ ၸိဝ်းလၵ်ႉမႃးတီႈႁ ဝ်ပၢင်ႇ၊
ၵၼ်လင်၊တၢင်ႉယၢၼ်း၊သႅၼဝ
် ီႄလႈလႃႈသဵဝ်ႈပႃးၸဵမ်ၽင
ွ း် တႅၼး် ပႃႇတီႇႁ ဝ်သဝ်
ိ သၢမ်ေၵႃႉၸတ်းပၢင်သၢၼ်ၶတ်း
ၽၢႆထႅငႈ် ၼႂး် သႅၼဝ
် ီယႇယဝ်ႉ။
ၼွၵ်ႈေသလႆႈမႆႈၸႂ်လွငႈ် ၽၢႆေတသၢင်ႈႁ်ႈႂမီးပၢင်တိၵ်းသိၵ်းသိဝ်ႄလႈႁဵတ်းႁ်ႈႂၵၼ်းမိင်းလႆႈႁၢမ်းႁိ ၼ်းေယးတီႈယႇ
တၼ်းသဝ်းယဝ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းမိင်းယင်းလႆႈလွမ်ၵဝ်လွငႈ် ၽၢႆေတတႅၵ်ႇယႇၵွပ်ႈဝႃႈယႇၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈဢိငႇ် သၼ်ႇ
(ၽႅၼႇ် လိၼဝ
် ႆ)ႄလႈၼမ်ႉၼွငး် ။ႁ ဝ်ပၢင်ႇဝဵငး် ဝၼႆႉတိၼ်းေတၺႃးလွငႈ် တမ်ႉတိဝ်ႉယွၼႉ် ၽၢႆၼင
ွ ၽ
် ႃေသပၼ်ႉမႃး
ပႆႇႁိ င်ၼႉႆ ေၵႃႈၸင်ႇႁႃလႆႈႁ ပ်ႉထပ်းၺႃးေၽးၼမ်ႉထမ်ႈႄလႈဢိငႇ် သၼ်ႇလၢႆလၢႆပွၵ်ႈ လၢႆဝင်ႈပၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ ႁ ဝ်
ပၢင်ႇၼႆႉယႇၼိဝ်သၼ
ဵ ႈ် သၢႆဢိငႇ် သၼ်ႇၼမ်ႉတိငၼ
် ၼ်ႉယဝ်ႉ။
ႄၶႇလႆႈၵိတ်းယိတ်းပႅတ်ႈၽႅၼၵ
် ၢၼ်တႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼဝ်
ိ ႄမႈၼမ်ႉၶင်း/ၼၼႂး် ယႊၼၼ်ႊၵွပ်ႈဝႃႈမီးေၽးဢိငႇ် သၼ်ႇ
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၼႂး် ၶၢဝ်းတၢင်းဢွၼၼ
် ႃႈၼၢင်းဢွငႇ် သၢၼ်းသၵျီႇေတၵႂႃႇေလႇယဵမ်ႈမိင်းႄၶႇဝင်ႈပၼ်ႉၼႆႉၵၺ်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈမ
ၼ်းၼၢင်းသမ်ႉေပႃးပိၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈေတသိပ်ႇသၢင်ႈၽၢႆၼဝ်
ိ ႄမႈၼမ်ႉၶင်းပိဝ်ႈတႃႇႁ်ႈၵၼ်
ႂ
းမိင်းေပႃးလႆႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆ
ယဝ်ႉ။ၵၺ်းၵႃႈႁႅငး် ၾႆးၾႃႉၵမ်ႈၼမ်ဢၼ်ေတဢိတႇ် ဢွၵ်ႇတီႈၽႅၼၵ
် ၢၼ်ၽၢႆႁႃႈဢၼ်၊တင်းမတ်းပဵၼၶ
် မ
ွ ်ႊပၼီႊႄၶႇ
သၢင်ႈၸိဝ်းၼၼ်ႉတိၼ်းေတသင်ႇဢွၵ်ႇၸးမိင်းႁိမ်းႁမ်းၵၺ်း။
ၸၢႆးၶိဝ်းသႅငၽ
် ႈတင်ႉတိၼ်ႇၾႆၢႇၶဝ်းၾိငႈ် တိၼ်းသၽႃဝလၢတ်ႈဝႃႈ“

ၽွငး် ပိၼ်ႈဢွၼၵ
် ၼ်ပၵ်းတႃၸးၽၢႆမျိတ်ႉ

ၸင်ႇ ယႇၼၼ်ႉမၢၼ်ႈသမ်ႉလၵ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၶင်းပၼ်ႄၶႇလပ်ႉလပ်ႉ” ႁဝ်းၶႃႈလွမ်ၵဝ်ဝႃႈမၼ်းမီးလွငႈ် ေတႃႇၵႃႈ ေတႃႇ
ႁ ဝ် ၵၼ် ႄတႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/08/2016 ၼၼ်ႉတင်ႇဝင်းၵၼ်းတႆးလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိၼ်ႈထိင်ၼၢင်းဢွငႇ် သၢၼ်းသၵျီႇေသ တိၵ်း
သၼ်း မၼ်းၼၢင်းႁ်ႈႂယႃႉပႅတႈ် ၽႅၼၵ
် ၢၼ်ၽၢႆၼဝ်
ိ ႄမႈၼမ်ႉၶင်း။ၶဝ်ၾၢင်ႉတိၼ်းဝႃႈလွငႈ် ယႇတီႈၽၢႆႇလဵဝ် ေသၶၢႆ
ႄမႈၼမ်ႉၶင်းဢၼ်ပဵၼသ
် ၢႆလိတ်ႈၵၼ်းၵိၵ်းမိင်းၼပ်ႉလၢၼ်ႉၼႂး် မိင်းႁ မ်ႈတမ်မၢၼ်ႈပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉေတႁဵတ်းႁ်ႈႂ
ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွငႈ် ငမ်းယဵၼဢ
် မ်ႇၵႅၼႇ် ၶႅငၼ
် ၼ်ႉၵၺ်းၼႆယဝ်ႉ။
ၸၢႆးၶိဝ်းသႅငလ
် ၢတ်ႈဝႃႈ ”သင်ဝႃႈႄၶႇၶႂ်ႈယႇႁ မ်ႈသဝ်းၸွမ်းမိင်းႁ မ်ႈတမ်မၢၼ်ႈၵတ်းၵတ်းယဵၼယ
် ဵၼယ
် ႇၸိင် ၵွပ်ႈ
သင်

ႄၶႇသမ်ႉေတသိပ်ႇပၼ်ႁႅငး် သၼ်းဢီးႁ်ႈႁဵ
ႂ တ်းၽၢႆဢၼ်ၵၼ်းမိင်းဢမ်ႇႁ မ်ၸမ်းတွၼႈ် ႄလႈဢၼ်ေတပဵၼ ်

ၵၢၼ်သၼ်းၾႆးသိၵ်းသိဝ်ၼၼ်ႉယႇႁဵတ်းသင်?” ဝႃႈၼႆ။

(ပိၼ်းၵႅပ်ႈ ”ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽၢႆၼင
ွ ၽ
် ႃ” ႄလႈလိၵ်ႈၸမ်းတင်ႇဝင်းၵၼ်းတႆး 26 ၸမ်းယိၼ်ႈထိင်ၼၢင်းဢွငႇ် သၢၼ်းသၵျီႇ
ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတၺ်းလႆႈတီႈဝႅပ်ႊသၢႆႊ www.shanhumanrights.org)
ၵပ် းသိပ် ႇတွငႈ် ထၢမ်
ၸၢႆးၶိဝ်းသႅင်

+6681-6722-031

ၼၢင်းၸၢမ်တွငး် +6681-630-6655
ၸၢႆးေႁႃသႅင်

+66 62- 941-9600

+95 92 6436 2973

