ဂီရိေၾကာင့္ ေျမပံုတြင္ ၃၅ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုး
သတင္းရင္းျမစ္ > ခိုင္စု၊ သိန္းေဇာ္
တနလၤာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၂ နာရီ ၀၅ မိနစ္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ) ။
။ ဂီရိ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းဒဏ္ကို ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားဆံုးခံခဲ့ရသည့္
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၌ အနည္းဆံုး ၃၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ
RNDP အဆိုအရ သိရသည္။
ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးရြီေတာင္၊ အမ်က္ထြက္၊ ၿပိဳင္ေခ်ာင္၊ ၾကိဳင္သာ၊ ျပင္ဝန္း၊ ေတာင္ဆိပ္၊ ၾကက္ဟင္းခါး၊
ၾကာအင္းေတာင္၊ ငါးပသုန္နဲ႔ ကြ်န္းသာယာတို႔မွ ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“တခ်ဳိ႕ရြာလံုးကြ်တ္ (ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္)ေပ်ာက္သြားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူအေရအတြက္
တိုးလာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္မည့္ RNDP ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က မဇၩိမကို
ေျပာသည္။
ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြ၊ မန္ေအာင္၊ ေျမပံု၊ ေပါက္ေတာ၊ မင္းျပားတြင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည္ဟု ရန္ကနု္ရွိ
ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေရးအဖဲြ႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ငါးရြီက်ဳိင္၊ ငါးရပြက္က်ဳိင္၊ ေမာင္းဆြဲ စသည္တို႔တြင္ ေရလႊမ္းမိုးသျဖင့္ ၉ ဦးထက္မနည္း
ေသဆံုးကာ တဦး ေပါင္က်ဳိးသြားသည္ဟု ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ဆိုသည္။
“ဒီမွာေတာ့ အိမ္ေတြ ေရျမဳပ္သြားလို႔ အိမ္အသုံးေဆာင္ ပစၥည္းေတြအားလုံး ပ်က္စီးတယ္။ ေတာ္ေတာ္
ဒုကၡေရာက္ေနၾကၿပီ။ ပုစြန္ကန္ေတြမွာ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ေပ်ာက္ေနတယ္။
လူအေသအေပ်ာက္ေတာ့ ၅ ေယာက္ပဲ ရေသးတယ္” ဟု ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းေထာင္းၾကီး တိုက္နယ္မွ ေဒသခံ
တဦးကလည္း မဇၥ်ိမကုိ ေျပာသည္။
ေျမပုံသည္ ေရလုပ္ငန္း အဓိကလုပ္ကုိင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ရာ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေရလုပ္ငန္း အမ်ားအျပား
ဆုံး႐ႈံးသျဖင့္ ယခုႏွစ္တြက္ ဝမ္းစာဖူလုံမႈ မရွိမည္ကုိ ေဒသခံမ်ားအၾကား စုိးရိမ္ေနၾကသည္။
ေလေဘးသင့္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ားသို႔
ဆားငန္ေရမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အေရးေပၚ အကူအညီ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
လူဦးေရ ၂ သိန္းေက်ာ္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား၌
ေလေဘးစခန္း ၃ ခု ဖြင့္ထားသည့္အျပင္ အကူအညီအျဖစ္ ရြက္ဖ်င္တဲ ၂ဝဝဝ ႏွင့္ ဆန္အိတ္ ၁ဝ၅ဝ
ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကနု္ရွိ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေရးအဖဲြ႔ OCHA ၏ ယခုလ ၂၃
ရက္ေန႔ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
၂၄ ရက္ေန႔ OCHA သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေက်ာက္ျဖဴမွ ရြာေပါင္း ၅ ရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၁၁ဝဝ (လူဦးေရ
၄၅ဝဝ) ခန္႔ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ကာ တဦး ေသဆံုးေၾကာင္းႏွင့္ မန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ ၇ဝဝ ခန္႔
မုန္တိုင္းသင့္ခဲ့ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အပ်က္အစီး စာရင္းကို မရရွိေသးဟု ဆိုသည္။ ရန္ကုန္ရွိ ကုလ
လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္း တခုသို႔ မဇၩိမက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံ
မရရွိေသးေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူက ေျဖၾကားသည္။
မေကြးတိုင္း ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ ၄၄ ဦးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ ရြာေပါင္း ၁၅ ရြာတြင္ ၂ဝ၅၅ ဦး
မုန္တိုင္းသင့္ခဲ့သည္ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ၊ ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ၾကီး
ဦးဘုန္းေဆြ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ေက်ာက္ျဖဳရွိ မုန္တုိင္းသင့္
ျပည္သူမ်ားကုိ ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အလႉေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္
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ေၾကးမံု သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။
ရန္ကုန္ရွိ ရခိုင္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ရခိုင္သဟာယ အသင္းကလည္း ’’ဂီရိေလေဘး
ကယ္ဆယ္ေရး မိသားစု’’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ႐ံုးခန္းဖြင့္ကာ မုန္တိုင္းသင့္မ်ားအတြက္ အလႉေငြ
ေကာက္ခံရာ က်ပ္သိန္း ၆ဝ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ရာ ယမန္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴသို႔ ဆန္အိတ္ ၁ဝဝ လႉဒါန္းလိုက္ေၾကာင္း
အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္စိုးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြရွိ နာေရးကူညီမႈအသင္း၊ ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနတို႔ကလည္း
ေလေဘးသင့္ ေဒသမ်ားသို႔ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ား သြားေရာက္လႉဒါန္းရန္ စီစဥ္ေနသည္။
ထို႔အျပင္ ဂီရိသင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္ အဆိုးရြားဆံုး ခံရသည့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဆန္အိတ္ မိုးေရကာဖ်င္စ၊
ေရသန္႔ဘူးစသည့္ အေရးေပၚ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား မနက္ျဖန္တြင္ RNDP က သြားေရာက္လႉဒါန္းမည္ဟု
ဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းကလည္း အဝတ္အထည္၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္း၊ မိုးကာစမ်ား ပါသည့္
အထုပ္အပိုး ၁၅ဝဝ ကို ယင္းေဒသမ်ားသို႔ ေပးပို႔ထားသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ကုလသမဂၢ
ကေလးသူငယ္မ်ား အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြအဖဲြ႔ UNICEF ကလည္း မိသားစုမ်ားအတြက္ အေရးေပၚသံုး ပစၥည္းမ်ား
ေပးပို႔ခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ ယခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ မိုးၾကီးေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၆၃ ဦး ေသဆံုးကာ လူေပါင္း
၇ဝဝဝဝ ေက်ာ္ အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး၊ အတည္တက် ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ဂီရိ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ ေသဆံုးမႈ စာရင္း အတိအက်ကို ယခုခ်ိန္ထိ အာဏာပိုင္မ်ားက
ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးပါ။
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