ကာလိ၊ ကြနဟ
္ န
ိ း္ ေဒသခံလမ
ူ ်ားထံမွ SMEC သုိ႔ အိတဖ
္ င
ြ ႔ေ
္ ပးစာ
စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
သုိ႕- ၾသစေၾတးလွ် ကုမၸဏီ စႏုိးဝီးေမာင္းတိနး္ အင္ဂ်င္နယ
ီ ာေကာ္ပိေ
ု ရးရွငး္ (SMEC)
ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခေနကုိ ကြ်ႏု္ပ္တ႔ို ကာလိ၊ ကြနဟ
္ ိန္းမွျပည္သူလူထုမ်ားမွ သိေစလုိသည္မွာ ျမန္မာ
စစ္အစုိးရႏွင္႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တ႔ိအ
ု ၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲသေဘာတူစာခ်ဳပ္
လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္မွာပင္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင္႔ ကခ်င္ျပည္
နယ္တိ႔တ
ု ြင္ မၾကာခဏဆုိသလုိ ပစ္ခတ္တိက
ု ္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြါးေနပါသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားသည္
ကြ်ႏု္ပ္တိ႔ု ကြန္ဟိန္းဘက္တြင္ စစ္အင္အား ပုိမုိ္ျဖန္႔က်က္ ျဖည့္တင္းထားပါသည္။
အဓိကစစ္ေျမျပင္ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင႔က
္ ခ်င္ျပည္နယ္တိ႔တ
ု ြင္ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံျပည္သူလူထိ႔၏
ု ဘဝမ်ားစြာ
မွာ အသက္ကိဖ
ု က္နွင့ထ
္ ုပ္ထားေနရသည့္ဘ၀တြင္ၾကံဳေနရပါသည္။
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားမွာဆယ္စုႏွစ္ကတည္းက တန္းတူအခြင႔အ
္ ေရးႏွင္႔တရားမွ်တမႈတိ႔က
ု ုိ မရရွိပဲ
ယမ္းေငြ႕မ်ားၾကား ရုန္းကန္ေနထိုင္ေနရသည္မွာယေန႕တုိင္ျဖစ္ပါသည္။စစ္ေျမျပင္မွေဒသခံလူထုဘ၀မွာ
ထိခုိက္ေသဆုံးမွဳမ်ား ခံခဲ့ရပါသည္။
ထုိ႕အတြက္ ယခုလတ္တေလာ ခုိင္မာေသာႏုိင္ငံေရးအာမခံခ်က္ မရရွိေသးသည္႔ကာလအတြင္း သံလြင္ျမစ္
ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ မည္သည္႔ စီမံကိန္းကုိမဆုိရပ္တန္႔ထားရန္ေတာင္းဆိုလိပ
ု ါသည္။
သဘာဝသယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝေသာနယ္နိမတ
ိ ္တိ႔တ
ု ြင္ ျပည္ပ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံစီမံကိန္းသည္ မိမိတိ႕ု အတြက္ သာ
ေရွးရႈျပီး စစ္အာဏာရွင္နွင့္ အစုိးရတုိ႕၏ အာဏာကုိအသုံးျပဳကာ ေဒသခံတိင
ု ္းသူျပည္သားတုိ႔၏ သေဘာထား
ကုိ ရယူျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အေပၚ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔မွာ စုိးရိမ္ပူပန္ေနရသည္။
ထုိအခ်က္ကိအ
ု ေျခခံ၍ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ ကုမၸဏီစီမံကိန္းတုိ႕အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္
နယ္ေျမလုံျခံဳေရးအေၾကာင္းျပကာ စစ္အင္အားတုိးျဖည့္ ေနပါသည္။
ဤကိစၥသည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင္႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိင
ု ္တပ္ဖ႔တ
ြဲ ုိ႔အၾကား ႏုိင္ငံေရး အာမခံခ်က္ တည္
ေဆာက္ မႈမရွိေသးသျဖင္႔ စစ္ပြဲကိပ
ု ုိမုိျဖစ္ေပၚေစသည္။
က်ားျဖဴပါတီ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိယ
ု ္စားလွယ္ နန္းဝါႏုက - ေရကာတာတည္ေဆာက္ရန္ ေဒသခံ ျပည္သူ
လူထုက သေဘာမတူ၊ တည္ေဆာက္ခြင့မ
္ ျပဳ သျဖင့္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအားလုံး ရပ္ဆုိင္း
သင့္သည္ ဟုေျပာဆုိသည္။
သူမက - ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးစီမက
ံ န
ိ း္ ကုိ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ က
ု ခြင့မ
္ ျပဳပါဘူး။ ရွမး္ ျပည္နယ္ထက
ဲ ရွမး္ လူ မွဳ
အဖြအ
ဲ့ စည္းေတြေရာ၊ ရွမး္ နုိငင
္ ေ
ံ ရးပါတီေတြကပါ လက္မခံပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရးနဲ့
ပတ္သတ္တာေတြအားလုးံ လည္း ရပ္သင့္ပါျပီ - ဟုဆိပ
ု ါသည္။
အကယ္၍သံလြင္ျမစ္ေပၚက (မုိင္းတုံ)ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည္ဆိပ
ု ါက ရရွိမည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားမွာ ေဒသခံ
လူထု ခုိလွဳံေနထုိင္ေသာျမိဳ့နယ္၊ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ား သဘာဝပတ္၀န္းက်င္မ်ား သမုိ္င္းဝင္အေမြအနွစ္
ေစတီပုထိုးမ်ားမွာ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေထာင္ေသာင္းေပါင္းမ်ား

စြာေသာ ေဒသခံျပည္သလ
ူ ူထုတိ႔မ
ု ွာ ေနရပ္မွ စြန္႕ခြါေရႊ ႔ေျပာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ
အစုိးရကုိယ္တုိင္အပါအ၀င္ မည္သည္႔အဖြဲ႕မွတာဝန္ယူေပးျခင္းမရွိေပ။
ထုိ႔ေၾကာင္႔(မုိင္းတုံ)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္႔ကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္
အစုိးရဝန္ၾကီးဌာန၊ လုပ္ငန္းရွင္ကုမၸဏီၾကီးမ်ားအသီးသီးမွ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
တုိက္ရိက
ု ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ စည္းရုံးျခင္း၊ ေငြေၾကးမတည္ေထာက္ပ႔ျံ ခင္း (သုမ
ိ႔ ဟုတ္)
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းစသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ကြန္ဟိန္း၊ ကာလိမွေဒသခံျပည္သူလထ
ူ ု
အပါအဝင္ ရွမ္းလူငယ္မ်ားအသင္းႏွင႔္ SNDP က်ားျဖဴပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ နန္းဝါႏု တုိ႔မွ အျပင္း
အထန္ကန္႔ကြက္ရံွႈ ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တိ႔သ
ု ည္ မုိင္းတုံေရကာတာတည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းကုိ လက္မခံသျဖင္႔ စီမံကိန္းနွင့္ပတ္
သက္သည့္ တည္ေဆာက္မမ
ႈ ွန္သမွ်ကုိ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေဒသခံလထ
ူ ု၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ
မ်ားကုိ ကုမၸဏီမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမည္ဟုယုံၾကည္ကာ EIA/SIA အဆင္႔ဆင္႔ ေဆာင္ရြက္ေနမွဳအျပင္
ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈအားလုံးကုိပါ ရပ္ဆိင
ု ္းေပးမည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တိ႔ယ
ု ုံၾကည္ပါသည္။
ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင္႔
ကာလိ-ကြန္ဟိန္းေဒသခံျပည္သူလထ
ူ ုမ်ား
ဆက္သယ
ြ ္ရန္
နန္းဝါႏု

(+၉၅) ၀၉၅၂၂၈၄၆၈

လုံးထြန္းၾကည္

(+၉၅) ၀၉၄၉၃၆၆၈၃၆

လုံးေစာပိန္န

(+၉၅) ၀၉၄၂၈၃၆၇၇၈၉

နန္းခမ္းေခါင္

(+၉၅) ၀၉၂၅၀၃၄၂၈၈၀

နန္းခမ္းႏြံ

(+၉၅) ၀၉၂၅၀၈၄၄၅၃၇

စိုင္းသီဟ

(+၉၅) ၀၉၄၂၈၃၆၇၉၅၆

နန္းခမ္းေနာင္႔

(+၉၅) ၀၉၄၂၈၃၆၇၈၄၉

နန္းခမ္းမုိင္

(+၉၅) ၀၉၂၆၀၁၈၅၀၀၁

