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နယူးေဒလီ (မဇၩိမ) ။
။ ဧရာဝတီ ျမစ္ဖ်ားခံရာ အရပ္ရွိ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းအား ‘ေလးနက္စြာ
ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း’ အသက္ ၉၄ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ စာေရးဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္ၾကားလႊာ
အမွတ္ ၃ ကို ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။
တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အဆိုပါ ပန္ၾကားလႊာတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးမွာ လူ႔ပေယာဂမ်ားေၾကာင့္
မ်ားစြာ ပ်က္စီးေနၿပီး ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ “ျမန္မာ့ရ႒ ျမန္မာ့သဘာဝ ျမန္မာ့ဘဝကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည္
သာမက
ျမန္မာႏွင့္ အာရွေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပါ ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ေရွးဦးျမန္မာမ်ား လက္ထက္ကတည္းက ဧရာဝတီမွာ ပထဝီသဘာဝအရ တည္ရွိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး
ျမန္မာတျပည္
လံုးက ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း “ဧရာဝတီျမစ္ဆိုတာ ျမန္မာျပည္လို႔ ေပၚတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ရွိတာ။ ရွည္လည္းရွည္တယ္။
သိပ္ႀကီးက်ယ္တယ္ေလ။ တျပည္လံုးနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ဆိုင္တာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဒဂုန္တာရာက မဇၥ်ိမကို
ေျပာသည္။

1/2

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ ဒဂုန္တာရာ ေလးနက္စြာ ကန္႔ကြက္
သတင္းရင္းျမစ္ > ကိုေပါက္
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၃၂ မိနစ္

ယင္းအျပင္ ျမစ္ဆံုဆည္ အေရးသည္ ျပည္တြင္းစစ္အထိ ဦးတည္သြားႏိုင္သျဖင့္ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းထားပါရန္
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO က တ႐ုတ္သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္ထံ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္
အိတ္ဖြင့္ေပးစာ
ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ဖူးၿပီး အစိုးရႏွင့္ KIO အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားလည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ပန္ၾကားခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး
ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး တြင္ ျပႆနာေပါင္းစံု ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ျခင္းကို
ျမတ္ႏိုးသူမ်ား အားလံုး တို႔အား အာရွတိုက္၏ အေရးအပါဆုံး ျမစ္တခုျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီကို
ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား ကမၻာတဝွမ္းမွ သိရွိနားလည္ၾကေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ
ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
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ထို႔ျပင္ “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ အတတ္ပညာ ဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
ျပႆနာအားလံုး ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကပါမည္” ဟုလည္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ပန္ၾကားထားသည္။
ဤျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႀကီးအား ဆက္လုပ္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သူ လွ်ပ္စစ္ ၁ ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းကမူ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္
အစိုးရအဖြဲ႔၏ မူဝါဒ အဆံုးအျဖတ္အတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က
က်င္းပခဲ့ေသာ “ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္
အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ဆိုင္ရာ” အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ဤစီမံကိန္းအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္မသင့္ကို လႊတ္ေတာ္တခုတည္းျဖင့္
ဆံုးျဖတ္မည္ဆိုပါက မွ်တသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္
ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ RNDP မွ အေထြေထြ အတြင္းေတရးမႉး ဦးလွေစာက
“လႊတ္ေတာ္တခုတည္းနဲ႔ ဆံုးျဖတ္မယ္ဆိုရင္ မွ်တမယ္လို႔ မထင္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာ ႀကီးစိုးထားတာက
ပါတီႀကီး ဆိုေတာ့ အဲဒီပါတီႀကီးမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တဦးခ်င္း လြတ္လပ္မႈ အေနအထားကို
ဘယ္လိုမွ အာမခံႏိုင္တဲ့ အေနအထားမရွိဘူး” ဟု မဇၥ်ိမႏွင့္ ေတြ႔ဆံု
ေမးျမန္းခန္း တခုတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။
ဧရာဝတီ၏ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းႀကီးကို ‘အၿပီးအပိုင္ အႏိုင္အထက္’ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းအား
ကန္႔ကြက္မႈမ်ား အား ေျဖရွင္းရန္မွာ ဝန္ႀကီးတဦးတေယာက္၏ စကားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္၍ မရေၾကာင္းလည္း
ဒဂုန္တာရာက ဆိုသည္။
“စတည္တာကလည္း အေရးႀကီးတယ္ေလ။ ဘယ္သူ စတည္တာလဲ” ဟု ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသြားသည္။
ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ဦးေဆာင္သည့္ နအဖ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၂ဝဝ၉
ဒီဇင္ဘာလမွ စ၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထြက္ရွိမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ မီဂါဝပ္ ၆,ဝဝဝ မွ
၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အမွတ္ ၁ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး ဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ China
Power Investment Corporation –CPI တို႔ အက်ိဳးတူ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
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