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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက
တပ်မေတာ်ကာကွယေ် ရးဦးစီးချပ် ဗိလ
ု ခ် ျပ်မှ းကီးမင်းေအာင်လင် အား
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့ မတိုင်ငံ Phoenix ုပ်သံမီဒီယာက
ေတွဆုံေမးြမန်းစ် အေမးအေြဖ

ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာနက စီစ်ထုတ်ေဝသည်။
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ပုံှိပ်မှတ်တမ်း
----------

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန
စာအုပ်အမှတ်စ် (

/၂၀၂၁ )

ထုတ်ေဝသည့်ခုှစ်
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇွန်လ

ထုတ်ေဝသည့်အကိမ်
ပထမအကိမ်

အုပ်ေရ
၁၀၀၀၀၀ အုပ်

ပုံှိပ်
ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန

ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာနက စီစ်ထုတ်ေဝသည်။
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ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ
ဦးတည်ချက် (၉) ရပ်
၁။ ိုင်ငံေရး
(က) စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမတမအြပည့်
ကျင့် သုံး ပီး ဒီ မို က ေရစီ ှ င့် ဖက် ဒ ရယ် စ နစ် ကို အ ေြခခံ သ ည့် ြပည် ေထာင် စု ကို
တည်ေဆာက်ိုင်ေရး၊
( ခ ) တစ်င
ို င
် လ
ံ ုံး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှေ
ိ ရးအတွက် တစ်င
ို င
် လ
ံ ုံး ပစ်ခတ်တက
ို ခ
် က
ို မ
် 
ရပ်စဲေရး သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထား လုပ်ေဆာင်ေရး၊
( ဂ ) လွတ်လပ်၍ တက်ကပီး ဘက်မလိုက်ေသာ ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒကို ကျင့်သုံးပီး
ိင
ု င
် မ
ံ ျားအကား ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယ
ှ တ
် ေ
ွဲ နထိင
ု ေ
် ရး “မူ”ကို ဆက်လက် လိက
ု န
် ာ
ကျင့်သုံးေရး၊
၂။

စီးပွားေရး
(က) စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကို အေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မကိ
 ု ေခတ်မန
ီ ည်းစနစ်
များြဖင့် ပိမ
ု ဖ
ုိ ံွ ဖိးတိးု တက်ေအာင် ေဆာင်ရက
ွ ် ပီး အြခားစီးပွားေရး ကများကိလ
ု ည်း
ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး၊
( ခ ) ေစျးကွကစ
် ီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမေ
် အာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး ိင
ု င
် တ
ံ ကာ ရင်းှီးြမပ်မ
ှံ 
များကို ဖိတေ
် ခ၍ တိင
ု း် ရင်းသားြပည်သတ
ူ စ်ရပ်လးံု ၏ စီးပွားေရးဖွံ ဖိးတိးု တက်ေအာင်
တည်ေဆာက်ေရး၊
( ဂ ) ြပည်တင
ွ ်းစီးပွားေရးလုပင
် န်းများကို အားေပးကူညီ ပီး ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်၏ ထုတက
် န
ု မ
် ျားစွာ
ထုတ်လုပ်ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရွက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး၊

၃။ လူမေရး
(က) စစ်မန
ှ ေ
် သာ မျ ိးချစ်စတ
ိ ဓ
် ာတ်ြဖစ်သည့် ြပည်ေထာင်စစ
ု တ
ိ ဓ
် ာတ် ရှငသ
် န်ထက်ြမက်ေရး၊
( ခ ) တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးအေပါင်းတို၏ ဓေလ့ထုံးတမ်းအစ်အလာများကို ေလးစား
လိက
ု န
် ာပီး အမျ ိးသားယ်ေကျးမ စိက
ု လ
် ကဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိနး် သိမး်
ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊
( ဂ ) တစ်မျ ိးသားလုံး ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်ေရးှင့် ပညာရည်ြမင့်မားေရး။
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ေမး။

။

အခုလတ်တေလာမှာပဲ ဗိုလ်ချပ်မှးကီးကို မီဒီယာများမှာ ြမင်ရတာ လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့

ကျန်းကျန်းမာမာရှိတာ ေတွရပါတယ်။
ေြဖ။

။

ေနေကာင်းပါတယ်။ ခရီးလည်းသွားေနတာြဖစ်တဲ့အတွက်ေကာင့် ေနာက်တစ်ခုက ြပည်သူနဲ့

ထိေတွမရှိတာလည်း ပိုေကာင်းတယ်လို ယူဆတဲ့အတွက်ေကာင့် ကန်ေတာ်ကလည်း ေြပာစရာရှိတာေြပာ၊
သွားစရာရှိတာသွား၊ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ေနပါတယ်။
ေမး။

။

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လင်
 မဂလာပါရှင်။ အခုကမာ့ အြပင်ဘက်မှာေြပာဆိုေနကတဲ့

အတိုင်း ြမန်မာြပည်ဟာ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှာ ြဖစ်ေပေြပာင်းလဲမေတွ

ကို သူတိုအေနနဲ့ သတိထားမိပါတယ်။
အဲ့ဒီအေပမှာ အြပင်ကလူေတွဟာ ေြပာကားေန တာကေတာ့ စစ်အာဏာသိမ်းမလို ေြပာဆိုေနကတာရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီအေပမှာ အေဆွေတာ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးအေနနဲ့ ဘယ်လိုများ တုံြပန်ေြပာဆိုချင်ပါသလဲ။
ေြဖ။

။

ဒါသူတိုအြမင်ေြပာတာပါ။

ေသချာတာက

ြမန်မာိုင်ငံရဲ

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို

နားမလည်ဘူးဆိုတာေတာ့ ထင်ရှားပါတယ်။ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို နားမလည်ဘူးဆိုတာ တစ်ချက်ေပါ့။
ေနာက် ကန်ေတာ်တိုမှာ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒက ေပးအပ်ထားတဲ့ အခွင့်အေရးေတွရှိတယ်။ အဲ့ဒီအခွင့်အေရး
ေတွက လုပ်လိုရတာေတွ အများကီးရှိပါတယ်။
ေနာက်တစ်ခုက အာဏာသိမ်းတာနဲ့ အာဏာထိန်းသိမ်းတာ မတူဘူးဆိုတာ ကန်ေတာ်ခွဲြခားပီး
ေြပာချင်တယ်။ ကန်ေတာ်တိုရဲ အေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၄၁၇ မှာ ြပာန်းထားတဲ့ တစ်ချက်ရှိတယ်။ အဲ့ဒီမှာ
အေရးေပအေြခအေနြဖစ်ေပလာရင်

တပ်မေတာ်ကေန

ိုင်ငံေတာ်ကို

ထိန်းသိမ်းေပးဖိုအတွက်

တာဝန်

ရှိတဲ့ တစ်ချက်ပါပါတယ်။ ဒီတာဝန်အရ ကန်ေတာ်တိုက ိုင်ငံေတာ်ရဲ တာဝန်ကိုယူရတာပါ။ ဒါကိုြပန်ပီး
အေသးစိတ်ေြပာရရင် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၆ မှာ

တပ်မေတာ်သည် အမျ ိးသားိုင်ငံေရးတာဝန်ကို
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ထမ်းေဆာင်ရမယ်ဆိုတဲ့ တစ်ချက်ေဖာ်ြပထားတယ်။ ပုဒ်မ ၂၀ မှာ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ရမယ်ဆိုပီး ေဖာ်ြပထားတာ တစ်ချက်ရှိတယ်။ ပုဒ်မ ၄၁၇ မှာ ိုင်ငံေတာ်မှာ အေရးေပအေြခအေန
ြဖစ်ေပလာရင် တပ်မေတာ်က ဝင်ေရာက်ထိန်းသိမ်းိုင်တဲ့ အခွင့်အေရးရှိတယ်ဆိုတာ ေဖာ်ြပထားတယ်။
ဒီအချက်ေကာင့် ကန်ေတာ်တိုက အာဏာသိမ်းစရာမလိုဘဲနဲ့ တိုင်းြပည်ကို ဝင်ေရာက်ထိန်းသိမ်းေပးတာြဖစ်
တယ်ဆိုတာကို ကန်ေတာ် ကနဦး ရှင်းြပလိုပါတယ်။
အေရးေပအေြခအေနေကညာပီး

တိုင်းြပည်ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမှာ

တပ်မေတာ်က

ထိန်းသိမ်းတဲ့

အစိုးရတစ်ခုဖွဲစည်းထားပါတယ်။ အဲ့အစိုးရထဲမှာ တပ်မေတာ်ကလည်းပါတယ်၊ အရပ်ဘက် ကမ်းကျင်တဲ့
ပုဂိလ်ေတွ၊ သဇာအာဏာရှိတဲ့ ပုဂိလ်ေတွလည်း ပါပါတယ်။ တပ်မေတာ်သားချည်းအားလုံးက တာဝန်
ယူထားတာ မဟုတ်ဘူး။ နံပါတ် (၁) အချက်အေနြဖင့် ခင်ဗျားေတွရလိမ့်မယ်။ ဒုတိယအချက်အေနနဲ့ ဖွဲစည်းပုံ
အေြခခံဥပေဒအတိုင်းပဲ ကန်ေတာ်တို သွားပါတယ်။ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို မပယ်ဖျက်ဘူး ဥပေဒကီး
ရှိေနတယ်။
ေမး။

။

အခုေမးချင်တဲ့ ေမးခွန်းအတိုေလးက အခုလိုမျ ိးတာဝန်ယူရတယ်ဆိုတာ ြမန်မာြပည်ရဲ

အေြခခံဥပေဒကို ကာကွယ်ဖိုအတွက် ေဆာင်ရွက်တယ်လို ဆိုလိုချင်တာလား။
ေြဖ။

။

ဟုတ်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။

ေမး။

။

အဲ့လိုမျ ိး အချပ်အြခာအာဏာကို ခိမ်းေြခာက်မပု
 ံစံမျ ိး ြဖစ်လာတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုအေြခ

အေနမျ ိးေတွကို ေြပာလိုပါသလဲ။ အဲ့အေြခအေနေတွေကာင့် အေြခခံဥပေဒကို ကာကွယ်တယ်လို ဆိုလိုြခင်း
ြဖစ်ပါသလား။
ေြဖ။

။

ဟုတ်တယ်။ ိုင်ငံေတာ်၏အာဏာကို အဓမနည်းနဲ့ ယူတယ်ဆိုတာလည်း ခိမ်းေြခာက်မ

တစ်ခုပါ။ ကန်ေတာ်တိုက ေရွးေကာက်ပွဲမှာြဖစ်လာတဲ့ ရလဒ်ေတွအရ ဒါေတွဟာ ဥပေဒနဲ့မညီဘူးဆိုတာ
ြဖစ်ေပလာတဲ့အတွက်ေကာင့် ဒါကို ဥပေဒနဲ့အညီ ရှင်းဖိုလုပ်တဲ့အချ ိန်မှာ အိုင်ရတဲ့ပါတီက ဒီဟာကို ရှင်းလင်းဖို
မကိးစားဘဲနဲ့ လတ်ေတာ်ေခပီးေတာ့မှ အာဏာကိုဆက်ပီး တည်မဲေအာင်လုပ်ဖို ကိးစားတဲ့အတွက်ေကာင့်
အဓမနည်းနဲ့ အာဏာယူဖို ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်တယ်။ ဒါကို ကန်ေတာ်တိုက ကာကွယ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။
ေမး။

။

ပီးခဲ့တဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲမှာ NLD အစိုးရအေနနဲ့ သူတိုဘက်က ေကညာတာက ၈၀ ရာခိုင်န်း

ေလာက်အထိက
ို င
ို တ
် ယ်လို ေြပာပါတယ်။ အဲေ
့ တာ့ တပ်မေတာ်ဘက်ကဘယ်လက
ို န
ိ ်းဂဏန်းေတွအရ သူတသ
ို ည်
မဲမသမာမလုပ်သွားတယ်လို ေြပာဆိုိုင်ပါသလဲ။
ေြဖ။

။

သူတေ
ို ြပာတာကေတာ့ ၈၀ ရာခိင
ု 
် န်
 း နီးပါးအထိ ိင
ု တ
် ယ်လို ေြပာတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ သူတရ
ို ဲ

ေရွးေကာက်ပွဲရလဒ်ကို ေြပာတာ။ ဒါေပမယ့် ေရွးေကာက်ပွဲလုပ်တဲ့အချ ိန်မှာ မဲေပးခဲ့တဲ့ မဲစာရင်းေတွဟာ

‘‘မဲစာရင်းေတွဟာ

လုံးဝမှားယွင်းေနတာကို ေတွရတယ်။

ြမန်မာိုင်ငံမှာ မဲေပးခွင့်ရှိတဲ့သူဟာ UEC လိုေခတဲ့ Union Election
Commission ေကညာတဲ့ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူသည် ၃၈ ဒသမ
၂၇ သန်း ရှိတယ်။ ဒါေပမယ့် အဲ့လူေတွကို စာရင်းစစ်ကည့်တဲ့အခါမှာ

၁၀ ဒသမ ၄၈ သန်းက စာရင်းမှားေနတာကို ေတွရတယ်။’’
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တုတ်ြပည်သူသ
့ မတိုင်ငံ၊ Phoenix ုပ်သံမီဒီယာက ေတွဆုံေမးြမန်းြခင်း

လုံးဝမှားယွင်းေနတာကို ေတွရတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံမှာ မဲေပးခွင့်ရှိတဲ့သူဟာ UEC လိုေခတဲ့ Union Election
Commission ေကညာတဲ့ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူသည် ၃၈ ဒသမ ၂၇ သန်း ရှိတယ်။ ဒါေပမယ့် အဲ့လူေတွကို
စာရင်းစစ်ကည့်တဲ့အခါမှာ ၁၀ ဒသမ ၄၈ သန်းက စာရင်းမှားေနတာကို ေတွရတယ်။
ဒီမိုကေရစီမှာ ေရွးေကာက်ပွဲသည် တကယ့်အေရးကီးတဲ့ စနစ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီတင်မဟုတ်ဘူး
တစ်ပါတီ ဆိရ
ု ယ
ှ လ
် စ်စနစ်မှာလည်း ေရွးေကာက်ပန
ွဲ ဲ့သွားတယ်။ ပါတီစစ
ုံ နစ်မှာလည်း ေရွးေကာက်ပွဲနဲ့သွားတယ်။
ေရွးေကာက်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာ မဲစာရင်းေတွမှန်ကန်ဖိုက သိပ်အေရးကီးတယ်။ မဲစာရင်းေတွမမှန်မကန်ဘဲနဲ့
ေရွးေကာက်ပွဲကို လုပ်လိုက်ရင် ရလဒ်ေတွက ဘယ်လိုမှကို အှစ်သာရြပည့်ဝတဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲတစ်ခု မြဖစ်
ိုင်ဘူးဆိုတာ ိုင်ငံတိုင်းက လက်ခံထားတယ်။
ေမး။

။

အခုလိုမျ ိး ဗိုလ်ချပ်မှးကီးဘက်က ြပန်ေြဖတာကိုလည်းနားလည်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း

ေြပာရရင် NLD ဘက်ကေနပီးေတာ့ မဲစာရင်းေတွကို တမင်တကာ ဒီလိုမျ ိး လုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ သေဘာမျ ိး
ေြပာလိုပါသလား။
ေြဖ။

။

မဲစာရင်းအမှားေတွကို အများကီးြပစုထားတာ ရှိတယ်။ မဲစာရင်းကို စစ်တဲ့အခါမှာ ၁၀ ဒသမ

၄၈ သန်း မဲစာရင်းမှားတယ်။ အဲ့မှာ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်တစ်ခုတည်းမှာ နာမည်ေတွ မျ ိးစုံထပ်ေနတာရှိတယ်။
အေဖတူတယ် အေမမတူဘူး။ အေမတူတယ် အေဖမတူဘူး စသည်ြဖင့် ဒီလိုဟာေတွက ၅ သန်းေကျာ်
ရှတ
ိ ယ်။ ေနာက်တစ်ခါ အသက် ၁၀၀ ေကျာ်ေနတဲ့ ပုဂိ လ်ေတွပါတယ်။ မှတပ
် တ
ံု င် မရှတ
ိ သ
့ဲ ေ
ူ တွပါတယ်။ ဒါေတွက
၄ သန်းေကျာ်ရှိတယ်။ ေပါင်းလိုက်ရင် ၁၀ ဒသမ ၄၈ သန်းရှိတယ်။ ဒီလူေတွရဲ စာရင်းဇယား မမှန်ကန်မက
ဘယ်လိုလုပ် မဲစာရင်းမှန်ကန်မ ြဖစ်ိုင်မလဲ ခင်ဗျားတို စ်းစားကည့်လိုရတယ်။
ေမး။

။

ပီးခဲ့တဲ့ ိုင်ငံေရးြဖစ်စ်အပီးမှာေတာ့ ြပည်သူေတွရဲ တုံြပန်မေတွက နည်းနည်းေလး

ြပင်းထန်လာတာမျ ိးေတွ ေတွရပါတယ်။ အဲအ
့ တွကေ
် ရာ အေဆွေတာ်ဘက်က မှနး် ဆခဲတ
့ ာမျ ိး၊ ကိတင်ပီးေတာ့
ေမာ်မှန်းခဲ့တဲ့ အေြခအေနမျ ိးေရာ ရှိခဲ့ပါသလား။
ေြဖ။

။

ေြပာရရင် အဲ့ေလာက်ထိေတာ့ များလိမ့်မယ်လိုမထင်ခဲ့ဘူး။ ခံစားချက်ေတာ့ရှိပါလိမ့်မယ်။

အဲ့လိုမျ ိးြဖစ်စ်တစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပီး ြမန်မာိုင်ငံမှာြဖစ်ခဲ့တဲ့ ြဖစ်စ်တစ်ခုရှိခဲ့ဖူးတာကို ကန်ေတာ် ဥပမာတစ်ခု
ေြပာချင်တယ်။
၁၉၅၆ ခုစ
ှ က
် ကန်ေတာ်တဆ
ုိ မ
ီ ာှ အစိးု ရကလုပတ
် စ
့ဲ ာေမးပွဲတစ်ခရ
ု တ
ိှ ယ်။ ၇တန်းစာေမးပွ။ဲ ေမးခွနး် ေတွ
ေပါက်တဲ့အတွက်ေကာင့် စာေမးပွဲမှာ ြပဿနာေတွတက်ပီးေတာ့ စာေမးပွဲေြဖတဲ့အတွင်းမှာပဲ အစိုးရက
ဒီစာေမးပွဲကို ေရဆိုင်းခဲ့တယ်။ ေရဆိုင်းလိုက်တယ်။ ေရဆိုင်းလိုက်ေတာ့ စာေမးပွဲေြဖတဲ့ ေကျာင်းသား
ေတွမှာြပဿနာတက်ကတယ်။ တစ်စ
ှ လ
် ုံးစာကိးစားလာခဲတ
့ ဲ့ကေလးေတွက စာေမးပွက
ဲ ိုဖျက်လက
ို တ
် ဲ့အခါမှာ
သူတိုမေကျနပ်လို

ဆြပတာရှိတယ်။

ဘာေကာင့်စာေမးပွဲေရလဲဆိုရင်

ေမးခွန်းေပါက်တဲ့အတွက်ေကာင့်

ေရလိုက်တာ။ ေမးခွန်းမတရားနည်းနဲ့ ရလိုက်တဲ့ လူေတွကျေတာ့၊ ပိုက်ဆံေပးပီး ယူထားတဲ့ ေမးခွန်း
ရတဲ့လူေတွကလည်း သူတိုပိုက်ဆံအကုန်အကျခံပီးေတာ့ စာေမးပွဲေြဖတဲ့အချ ိန်မှာ စာေမးပွဲပယ်ဖျက်ြခင်း
ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ေကာင့် မေကျနပ်ဘူး။ အဲ့ေတာ့ ိုးိုးသားသား ေြဖတဲ့သူကလည်း မေကျနပ်ဘူး။ မိုး
မသားနဲ့ လုပ်ပီးယူတဲ့လူကလည်း မေကျနပ်ဘူး။ အစိုးရကို ဆြပလို ရဲကှိမ်နင်းတဲ့အခါမှာ ေကျာင်းသား
တစ်ေယာက် ေသသွားခဲ့ဖူးတဲ့ ြဖစ်စ်ရှိတယ်။ ဒီြဖစ်စ်လည်း ဒီလိုပဲ ိုးိုးသားသားေြဖတဲ့ ေထာက်ခံတဲ့သူေတွ
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ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဥက၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင်

ကလည်း သူတို ိုးိုးသားေြဖတဲ့ ေထာက်ခံတဲ့ဟာေတွကို ကန်ေတာ်တိုက ဒါေတွမဟုတ်ဘူးဆိုပီးေတာ့
မမှန်ဘူးလိုေြပာတဲ့အချ ိန်မှာ သူတိုမေကျနပ်လို ဆြပတာလည်း ရှိလိမ့်မယ်။ မိုးမသားလုပ်တဲ့သူေတွကလည်း
မိုးမသားလုပ်တာေတွကို

မဟုတ်ဘူးလို

ေြပာတဲ့အချ ိန်မှာ

သက်ေသမြပိုင်ရင်

သူတိုတရားစွဲခံရမယ်။

ဒါကိုေပျာက်ေအာင်ဆိုပီး ဆြပတဲ့ ြဖစ်စ်မျ ိးေတွ ြဖစ်တယ်။ ဒါေကာင့် ဒါဟာ အင်အားအင်မတန်ကီးမား
လာတာ ြဖစ်ပါတယ်။
ေမး။

။

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ေြပာသလိုပါပဲ။ ဆြပတဲ့သူထဲမှာ ှစ်ပိုင်းခွဲပီး ြမင်ရ

မယ်လို မိမိအေနနဲ့ မျက်လုံးထဲေပပါတယ်။ တစ်ခုကေတာ့ သူတို ိုးိုးသားသားနဲ့ မဲေပးပီးေတာ့ ဒီလို ြဖစ်ရပ်
ြဖစ်သွားတာကို မေကျနပ်လို ဆြပတဲ့လူရှိသလို တချ ိကေတာ့ သူတိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လုပ်ေပမယ့်
မေအာင်ြမင်လို ဆြပတာ ဒီလိုပဲ နားလည်တယ်လို ြပန်ေြပာလိုပါတယ်။
ေြဖ။

။

ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ။

ေမး။

။

ကန်မတိုသတိြပမိတာက ဒီိုင်ငံေရးြဖစ်စ်မှာ မီဒီယာေတွေြပာကားမအရေတာ့ ေသဆုံး

ရသူေပါင်း ၇၀၀ ေကျာ်ရှိတယ်လို ေြပာပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ဘယ်လိုအဖွဲအစည်းအေနနဲ့ တာဝန်ရှိပါသလဲ၊
ေနာင်ေရာ ဒီလိုမျ ိးေသေကျမေတွကို ေရှာင်ရှားိုင်ဖိုအတွက် ဘယ်လိုများ ေဆာင်ရွက်သွားမယ်လို ယူဆပါသလဲ။
ေြဖ။

။

၇၀၀ ေကျာ်လို ေြပာတယ်၊ သူတိုေြပာတဲ့စာရင်းက ဘယ်ဟာကို အေထာက်အထားယူပီးေတာ့

အတည်ြပပီး ေြပာသလဲ ြပန်ပီးေမးလိုရပါတယ်။ ခင်ဗျားတိုကလည်း ဒီ ၇၀၀ ကိုဘယ်လိုမျ ိးအတည်ြပလို
ရမလဲ။ ကန်ေတာ်တို လုံးဝအတည်ြပလို မရဘူး။ တကယ်ေသတာကေတာ့ ၃၀၀ နီးပါးေလာက်ေတာ့ရှိ
ပါတယ်။ အားလုံးလည်းေကညာထားပါတယ်။ အကမ်းဖက်လို ေသတာေတွ ရှိပါတယ်။ အကမ်းဖက်မှာလည်း
စတဲ့အချ ိန်တုန်းက ငိမ်းငိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဆြပတာရှိတယ်။ ဒါကို ကန်ေတာ်တို ဘာမှြပန်မလုပ်ဘူး။ ေဘးကေနပဲ
ကည့်ေနတယ်။ အဲဒီကေန လူစုလူေဝးနဲ့ ဆြပတာေတွ ြဖစ်လာတယ်။ နည်းနည်း Riot အဆင့်ကို
ေြပာင်းလာတယ်။ အဲ့ကေန အကမ်းဖက်တဲ့ အဆင့်ကို ေြပာင်းလာတယ်။ Anarchy Mob လိုြဖစ်လာ
ကတယ်။ အဲ့ဒီကေန ဘာြဖစ်လာလဲဆိုေတာ့ လက်နက်နဲ့ တိုက်ခိုက်လာတယ်။ အဲဒီေတာ့ Terrorism
အဆင့်ကို ေရာက်လာတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ လက်နက်နဲ့တိုက်လာတဲ့လူ၊ အကမ်းဖက်ဆူပူဆြပမနဲ့ြဖစ်လာ
တယ်ဆိုရင်

ရဲက

ဒီအတိုင်းေတာ့

ကည့်ေနလို

မရေတာ့ဘူး

လိုအပ်တဲ့တုံြပန်မေတာ့

လုပ်ရမယ်။

လိုအပ်တဲ့ တုံြပန်မလုပ်တဲ့အခါကျေတာ့ ထိခိုက်ေသဆုံးမေတာ့ ရှိမှာပါ။ ရဲမှာလည်း ေသတဲ့သူေတွ အများကီး
ရှိတယ်။ ရဲမှာလည်း ၄၇ ေယာက်ေသခဲ့တယ်။ ၂၀၀ ေကျာ် ဒဏ်ရာရတယ်။ ဒီလူစုလူေဝးေတွ၊ ဆူပူဆြပမေတွ၊
အကမ်းဖက်မေတွ

ကို တုံြပန်ရင်း ရဲေတွေသသွားတယ်။ ရဲေတွအသက်ေပးပီး ကာကွယ်တာကျေတာ့ ဘာမှ
မေြပာဘဲ စာရင်းမရှိ အင်းမရှိေြပာကတဲ့ ၇၀၀ ေလာက်ေသတဲ့ကိစကိ
 ု မီဒီယာေတွက ထည့်ေြပာတာက
မတမမရှိဘူးလို ေြပာလိုတယ်။ ေြပာချင်တာက ဒီအကမ်းဖက်မနဲ
 ့ကိစနဲ့ေြပာရရင် လူေသဆုံးမ မြဖစ်ေအာင်
ဆိုရင် တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်၊ တစ်ဖက်ကလည်း အကမ်းဖက်မ မလုပ်ဖိုေတာ့လိုတယ်။ ဥပမာ- အကမ်းဖက်မ
လုပ်ရင် အကမ်းဖက်မနဲ
 ့ ေလျာ်ညီတဲ့ တုံြပန်မ၊ ထိန်းသိမ်းမေတာ့ ရှိမှာေပါ့။ တစ်ဖက်ကအကမ်းဖက်မ
မလုပ်ဘူး၊ ဗုံးေတွမခွဲဘူး၊ မီးေတွမဘူး၊ လူအရာယ် မြပဘူးဆိုရင် ကန်ေတာ်တို ဒီဘက်ကလည်း
ထိန်းသိမ်းတဲ့ အဖွဲ ေတွကလည်း ဥပေဒနဲ့အညီ ထိန်းသိမ်းတဲအ
့ ခါမှာလည်း ဘယ်လမ
ို ှ လွနလ
် န
ွ က
် ျးကျးလုပစ
် ရာ
အေကာင်းမရှိဘူး၊ တုံြပန်စရာအေကာင်းမရှိဘူး။ တစ်ဖက်ကလည်း ဒါေတွ မလုပ်ဖိုလည်း လိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင်
ေသဆုံးမေတွက ေရှဆက်ြဖစ်လာစရာ အေကာင်းမရှိဘူးလို ကန်ေတာ်ေြပာချင်တယ်။
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တုတ်ြပည်သူသ
့ မတိုင်ငံ၊ Phoenix ုပ်သံမီဒီယာက ေတွဆုံေမးြမန်းြခင်း
ေမး။

။

ဒါ့အြပင် ေမးခွန်းေမးချင်တာေတာ့ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့သူအားလုံးေပါင်းက ၃၀၀၀ ေကျာ်

တာေတွရပါတယ်။ တချ ိကျေတာ့ အရင်တုန်းက အမတ်ေဟာင်းေတွ၊ ိုင်ငံေရးသမားေဟာင်းေတွပါတယ်။
တချ ိကျေတာ့လည်း

အုပညာရှင်တို၊

သာမန်ြပည်သူေတွပါပါတယ်။

အဲ့ဒီသူေတွအတွက်ေရာ

ေရရှည်

ဘယ်လိုများ စ်းစားမ၊ ဘယ်လိုများ ကိုင်တွယ်မရှ
 ိိုင်မလဲ သိလိုပါတယ်။
ေြဖ။

။

ကန်ေတာ်က နည်းနည်းခွဲေတာ့ ခွဲြခားထားတယ်။ ဒီမိုကေရစီမှာေတာ့ အစိုးရတစ်ရပ်ကို

မေကျနပ်ရင် ဆြပရမှာေတာ့ သူ့သဘာဝပဲ။ ိုးိုးဆြပတာေတာ့ ကန်ေတာ် ဘာမှေြပာစရာ အေကာင်းမရှိဘူး။
သိုေသာ် ဆူပူမြဖစ်လာေအာင်၊ အကမ်းဖက်မ ြဖစ်လာေအာင် လံ့ေဆာ်တာကျေတာ့ ရာဇဝတ်မ၊ ြပစ်မများ
လာတယ်၊ ြပစ်မကျးလွန်လာတယ်။ ဒါကျေတာ့ လိုအပ်တဲ့ အေရးယူမေတွ လုပ်ရမှာေပါ့။ ကန်ေတာ် အေရး
ယူမကလည်း ှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်။ သာမန်ေလး လံ့ေဆာ်တာတို၊ ဝန်ထမ်းဆိုလည်း သတိေပးတာေလာက်
လုပ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သာမန်ြပည်သူထဲကဆိုရင် ဆိုဆုံးမမေတွ ြပလုပ်တယ်။ သူတိုရဲ ြပစ်မကျးလွန်မ
အေပမူတည်ပီး ဥပေဒအရ အေရးယူတာေတွရှိတယ်။ တိုင်းြပည်ကို ထိန်းသိမ်းလိုမရေအာင် ဆူပူဆြပမ
ေတွြဖစ်လာေအာင် လံ့ေဆာ်တာကို ကန်ေတာ်တိုက ဒီအတိုင်းေတာ့ ခွင့်လတ်လိုေတာ့မရဘူး။ အတိုင်း
အတာတစ်ခုေတာ့ အေရးယူရမှာရှိတယ်။ သိုေသာ် အရမ်းကာေရာ တစ်ဖက်သတ်ကီး ေကာက်သွားေအာင်
လုပ်တာမျ ိးေတာ့ ကန်ေတာ်တို မလုပ်ပါဘူး။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်တာကို ေြပာလိုပါတယ်။ အခုချ ိန်က
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသည့် ကာလြဖစ်တယ်။ ကန်ေတာ်တိုက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်ပတ်သက်လို
ကန့်သတ်ချက်အများကီး

ေပးထားပါတယ်။

လူဘယ်ှေယာက်ထက်

ပိုပီးမစုရဘူး။

တစ်ေယာက်ှင့်

တစ်ေယာက် ဘယ်ေလာက်အကွာအေဝးမှာ ရှိရမယ်။ Social distancing စနစ်နဲ့ ေပးထားတယ်။ ဒါေတွ
အကုန်လုံးချ ိးေဖာက်ေနတယ်။ ဒါေတွ ချ ိးေဖာက်တဲ့အချ ိန်မှာ သည်းခံေနရတယ်။ ဒီလိုချ ိးေဖာက်တာေတွကို
အေရးယူမည်ဆိုလင် အများကီးရှိပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ကန်ေတာ်ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
ေမး။

။

ြမန်မာိုင်ငံမှာ ကိးမဲ့အင်တာနက်တို၊ မိုဘိုင်းစနစ်ေတွ ြဖတ်ေတာက်ခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။

အဲဒီအေြခအေန ဘယ်လိုများရှိေနပါသလဲ၊ ပုံမှန်အေနအထားကို ေရာက်ေနပီလို ေြပာိုင်ပါသလား။
ေြဖ။

။

စြဖစ်တဲ့အချ ိန်မှာ Social media ကေနပီး သတင်းမှားများကို ြဖန့်တယ်။ ဒါေတွကို

ကန်ေတာ်တို ထိန်းဖိုအတွက် Media ြဖတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ Media က ြပည်သူ့အတွက် ြဖစ်ရမယ်လို
ကန်ေတာ်တိုခံယူထားတယ်။ ကန်ေတာ့်၏ ခံယူချက်တစ်ခုကို ေြပာရရင် ြပည်သူရယ်၊ အစိုးရရယ်၊ လတ်ေတာ်က
မိင်သုံးရပ် ရှိတယ်။ ဒါကိုထိန်းတာက Media ကထိန်းေပးတယ်။ ဒါေကာင့် မီဒီယာကို ကန်ေတာ်က
စတုတမိင်လို အမဲသတ်မှတ်တယ်။ မီဒီယာနဲ့ ပတ်သက်လို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ေပးထားပါတယ်။ သိုေသာ်
မီဒီယာက တလွဲလုပ်လာရင်ေတာ့ တိုင်းြပည်အတွက် ေတာ်ေတာ်ေလးကိုြပင်းထန်တဲ့ သက်ေရာက်မေတွ

ရှပ
ိ ါတယ်။ ဒါေကာင့် ကန်ေတာ်က မီဒယ
ီ ာကိထ
ု န
ိ ်းလိက
ု တ
် ာြဖစ်တယ်။ မီဒယ
ီ ာကို ထိန်းဖိအ
ု တွက် အင်တာနက်ကို
ကန်ေတာ်ရေအာင် ထိန်းလိုက်တာြဖစ်တယ်။ ခင်ဗျားတိုလည်း အင်တာနက်မှာ အများကီးအေတွအ ကံ
ရှိပါတယ်။

Facebook ေပမှာ မဟုတ်တဲ့သတင်းေတွ လူမကွန်ရက်ေပမှာ အများကီးလံ့ေဆာ်မေတွ

အများကီးေတွရတယ်။

ခုနကေြပာတဲ့

အေရးယူမ

ြဖစ်စ်ေတွအေပမှာ

Facebook

ကေနပီးေတာ့

မဟုတ်တဲ့ ဝါဒြဖန့်ေဝတဲ့လူေတွကို အေရးယူတဲ့လူေတွအများကီးရှိတယ်။ အခု အေြခအေနက တည်ငိမ်တဲ့
အေြခအေနြဖစ်လာတဲ့အတွက်ေကာင့် တချ ိလိုက်ေလျာမေတွလည်း အများကီး ေြဖေလာ့ေပးတာြဖစ်ပီး
ပုံမှန်နီးပါးေလာက် ြဖစ်ေနပီလို ေြပာချင်ပါတယ်။
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ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဥက၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင်

‘‘ကန်ေတာ်တိုတပ်မေတာ်က

လက်ခံထားတာသည် ပါတီစုံ

ဒီမိုကေရစီစနစ်ှင့် ဖက်ဒရယ်ကို အေြခခံတဲ့ ြပည်ေထာင်စုကိုသွားဖိုပါ။
ဒီစနစ်ကို

သွားိုင်ဖိုအတွက်

စိတ်ချရတဲ့အေြခအေနရှိတယ်ဆိုရင်

ကန်ေတာ်တို လုပ်မှာပါ။ တကယ်လို တစ်ှစ်အတွင်းမှာရသွားရင်
တစ်ှစ်အတွင်းေပါ့၊ ေနာက်ထပ်ေြခာက်လတိုးပီး ေြခာက်လအတွင်းမှ
ရရင်လည်းရေပါ့။ ဒါေပမယ့် လက်ရှိအေြခအေနအရဆိုရင် တစ်ှစ်
တွင်းမှာ ြပင်းြပင်းထန်ထန် လုပ်ရမယ့်အေနအထားရှိတယ်။ ေနာက်ထပ်
ေြခာက်လေတာ့ ကန်ေတာ်မေြပာိုင်ဘူး။ ြပည်သူလူထုရဲ ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်မ၊ ိုင်ငံေရးပါတီေတွရဲ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ၊ ိုင်ငံတကာရဲ
နားလည်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မအေပ

မှာလည်း
ေမး။

။

ကန်ေတာ် ေြပာလိုပါတယ်။’’

တည်လိမ့်မယ်လို

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီလိုပဲေြပာေြပာ တပ်မေတာ်က တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းထား

တယ်လိုပဲေြပာေြပာ အခုလို အာဏာထိန်းသိမ်းထားမ အေြခအေန ဘယ်ေလာက်ထိကာြမင့်ိုင်မယ်လို မှန်းဆ
ပါသလဲ။
ေြဖ။

။

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ ေြပာရရင်ေတာ့ အေရးေပအေြခအေနက တစ်ှစ်ပဲလုပ်လို

ရတယ်။ တကယ်လိုအေရးေပ အေြခအေနအတွင်းမှာ တာဝန်မပီးဆုံးေသးဘူးဆိုရင် သမတ (သိုမဟုတ်)
ယာယီသမတကေန ေြခာက်လတစ်ကိမ်၊ ေြခာက်လတစ်ကိမ်၊ ှစ်ကိမ်ခွင့်ြပေပးတယ်။ ှစ်ှစ်ထက်ပိုပီးလုပ်
လိုမရဘူး။ ဒါေကာင့် ကန်ေတာ်တိုသည် အများဆုံးက ှစ်ှစ်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ှစ်ှစ်ထက်ပိုလုပ်လို မရပါဘူး။
ေမး။

။

အကယ်၍ ဒီကားထဲမှာ ေထာက်ခံလာသူေတွက တိုးတက်လာတယ်၊ အေြခအေနက တည်ငိမ်

လာတယ်ဆိုရင် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးအေနနဲ့ တြခားေြပာင်းလဲချင်တဲ့ အေြခအေနများ စ်းစားထားမ ရှိပါသလား။
ေြဖ။

။

ကန်ေတာ်တိုတပ်မေတာ်က လက်ခံထားတာသည် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ှင့် ဖက်ဒရယ်ကို

အေြခခံတဲ့ ြပည်ေထာင်စုကိုသွားဖိုပါ။ ဒီစနစ်ကို သွားိုင်ဖိုအတွက် စိတ်ချရတဲ့ အေြခအေနရှိတယ်ဆိုရင်
ကန်ေတာ်တို လုပ်မှာပါ။ တကယ်လို တစ်ှစ်အတွင်းမှာရသွားရင် တစ်ှစ်အတွင်းေပါ့၊ ေနာက်ထပ်ေြခာက်လ
တိုးပီး ေြခာက်လအတွင်းမှ ရရင်လည်းရေပါ့။ ဒါေပမယ့် လက်ရှိအေြခအေနအရဆိုရင် တစ်ှစ်တွင်းမှာ
ြပင်းြပင်းထန်ထန် လုပရ
် မယ့အ
် ေနအထားရှတ
ိ ယ်။ ေနာက်ထပ်ေြခာက်လေတာ့ ကန်ေတာ်မေြပာိုင်ဘူး။ ြပည်သူ
လူထုရဲပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ၊ ိုင်ငံေရးပါတီေတွရဲပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ၊ ိုင်ငံတကာရဲ နားလည်ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်မအေပ

မှာလည်း တည်လိမ့်မယ်လို ကန်ေတာ်ေြပာလိုပါတယ်။
ေမး။

။

အကယ်၍ ှစ်ှစ် ပီးေြမာက်သွားရင်ေရာ ဗိုလ်ချပ်မှးကီး စ်းစားထားတာမျ ိး ရှိေသးလား။

ဒါမှမဟုတ် တြခားအစီအစ်များ ရှိပါသလား။
ေြဖ။

။

ကန်ေတာ်ကေတာ့ တိုင်းြပည်ကို ေကာင်းေအာင်လုပ်ေပးဖို၊ တိုင်းြပည်ကို ဒီမိုကေရစီစနစ်အရ

မှန်မှန်ကန်ကန် တည်တည်ငိမ်ငိမ် ေအးေအးချမ်းချမ်းနဲ့ တိုးတက်ဖိုပဲ။ ကန်ေတာ့်ရဲ လိုလားချက်ကေတာ့
ိုးသားတဲ့ ိုင်ငံေရး၊ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ကန်ေတာ်လိုချင်တယ်။ ဒါက ကန်ေတာ်ေရွးတာ မဟုတ်ဘူး။
ြပည်သူက ေရွးချယ်ထားတဲ့ လမ်းေကာင်းေပါ့ေနာ်။ ြပည်သူကေန ၁၉၈၈ ခုှစ် အေရးအခင်း ြဖစ်တဲ့အချ ိန်မှာ
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ပါတီစုံလမ်းေကာင်းကို သွားမယ်ဆိုပီး ေရွးချယ်တဲ့အတွက်ေကာင့် တပ်မေတာ်က ဒီလမ်းေကာင်းအေပမှာ
ေရာက်ေအာင် တင်ေပးထားခဲ့တာ။ ြပည်သူေတွ ေရွးချယ်တဲ့အတွက်ေကာင့် ကန်ေတာ် ဖျက်လိုမရဘူး။
ြပည်သူရဲ ဆအတိုင်းပဲြဖစ်ရမယ်။ ဒါေကာင့်လည်း ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ကန်ေတာ် မဖျက်ဘဲနဲ့
ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအတိုင်းပဲ ကန်ေတာ် သွားြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒါကို ကည့်မယ်ဆိုရင် ကန်ေတာ်တိုသည်
ြမန်မာိုင်ငံသူ၊ ိုင်ငံသားေတွရဲ ေရွးချယ်တဲ့လမ်းေကာင်းမှာ ကန်ေတာ်တို ရပ်တည်တယ်ဆိုတာကိုလည်း
ခင်ဗျား သတိြပိုင်ပါတယ်။
ေမး။

။

ဒီတစ်ှစ် ှစ်ှစ်အတွင်းမှာေရာ Constitution ကို ေြပာင်းမယ့် အပိုင်းမှာေရာ စ်းစား

ထားတာမျ ိး ရှိပါသလား။ ြပင်ဆင်ဖို ရှိပါသလား။
ေြဖ။

။

ကန်ေတာ်တို ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုှစ်ကတည်းက Constitution ြပင်ဖို လိုတဲ့အချက်ေတွ

ြပင်ဖိုကိးစားခဲ့တယ်ဗျ။ ၂၀၁၁ ခုှစ် ကေန ၂၀၁၅ အထိလည်း ြပင်ခဲ့တယ်။ အချက်ေတွ ေတာ်ေတာ် များများလည်း
ြပင်ေပးိုင်ခဲ့တယ်။ တချ ိကလည်း referendum လုပ်ရမယ့်ကိစေတွ

ြဖစ်တယ်။ referendum မလုပ်ိုင်ေသးလို
အတည်မြပရေသးတာေတွ ရှိတာေပါ့။ ကန်ေတာ်တို အရမ်းြပင် လိုမရပါဘူး။ အေြခခံဥပေဒထဲမှာ အခန်း (၁၂) မှာ
ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ဘယ်လိုြပင်ရမလဲဆိုတာ သူ့ရဲြပာန်းချက်ေတွရှိတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ သွားလိုရတယ်။
အဲ့ဒါေတွက

လတ်ေတာ်လမ်းေကာင်းကေနပဲ

သွားလိုရတယ်။

လတ်ေတာ်လမ်းေကာင်းမှာပဲသွားလိုရတဲ့

အတွက်ေကာင့် ကန်ေတာ်က သွားြပင်လို မရဘူး။ ေရွးေကာက်ပွဲပီးမှပဲ ဒီဟာကို ြပင်ရမယ့်သေဘာကိုေတာ့
အေြခခံဥပေဒအရ ြပာန်းထားတယ်ဆိုတာေလးကိုေတာ့ နားလည်ေစချင်တယ်။
ေမး။

။

အကယ်၍ ဒီဟာအားလုံး ေရွးေကာက်ပွဲပီးသွားမယ်၊ ပီးေတာ့ လတ်ေတာ်ေနာက်တစ်ရပ်

ေပလာလို အေြခခံဥပေဒကို ြပင်ဆင်လိုတဲ့ သူတိုဆေတွေပလာရင်ေရာ တပ်မေတာ်ရဲ ရပ်တည်ချက်အေန
အထားက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ေြဖ။

။

ြပည်သူရဲဆအတိုင်းပဲ ြပင်ဖိုရှိတဲ့အချက်ေတွ ကန်ေတာ်တို ြပင်မယ်။ ြပင်ဖိုလိုတဲ့အချက်

ေတွလည်း ကန်ေတာ်ေတွတယ်။
ေမး။

။

တပ်မေတာ်က ိုင်ငံအတွက် အေရးကီးတဲ့အဖွဲအစည်း ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ အခုလက်ရှိ

ြမန်မာြပည်ရဲအေြခအေနနဲ့ေြပာရင် ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရးက နံပါတ် (၁) လို ေြပာိုင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်
အေြခခံဥပေဒကို ကာကွယ်ဖိုက နံပါတ် (၁) လို ေြပာိုင်ပါသလား။ ဘယ်ဟာက ပိုအေရးကီးပါသလဲ။
အခုေမးချင်တဲ့ ေမးခွန်းကေတာ့ အဓိကကေတာ့ ိုင်ငံေတာ်ကို ကာကွယ်မယ်၊ ြပည်သူကို ကာကွယ်မယ်
ဆိုတဲ့ မူရင်းတာဝန်အြပင်ကို အေြခခံဥပေဒကို ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်လည်းရှိပါတယ်။ ဘယ်ဟာက
ပိုပီးအေရးကီးတယ်လို ယူဆပါသလဲ။
ေြဖ။

။

ိုင်ငံေရးအရေြပာရမယ်ဆိုရင်ေတာ့ အေြခခံဥပေဒကို ကာကွယ်ေရးက ပိုပီးအေရးကီး

တာေပါ့။ ိုင်ငံနဲ့ေြပာမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ဖိုက ပိုပီးအေရးကီးတယ်လိုပဲ ေြပာရမယ်။
ေမး။

။

အခု NLD ဘက်ကလည်း အမျ ိးသားစည်းုံးေရး အစိုးရအေနနဲ့ ဖွဲစည်းတာေတွလည်း

ရှိသလို လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းေတွလည်း ဖွဲစည်းမယ်ဆိုတဲ့ ေြပာဆိုချက်ေတွလည်း ကားေနရပါတယ်။
အဲ့ဒီေတာ့ ိုင်ငံရဲ တရားဝင်တပ်မေတာ်အေနနဲ့ ဘယ်လိုထင်ြမင်ယူဆချက်ရှိပါသလဲ။
ေြဖ။

။

သူတိုကေတာ့

တကယ်တမ်းေြပာရရင်ေတာ့

မတရားအသင်းပါဘဲ။

မတရားအသင်း

ေကညာထားတယ်။ အကမ်းဖက်အဖွဲလိုလည်း ေကညာထားတယ်။ ပထမေတာ့ ိုင်ငံေရးအရ လုပ်လာတဲ့
အခါမှာ မတရားအသင်းလို ေကညာတယ်။ ေနာက်ေတာ့ လက်နက်ကိုင်ပီးေတာ့ ဆန့်ကျင်တာေတွြဖစ်လာတဲ့
အတွက်ေကာင့်၊ အဖျက်လုပ်ငန်းေတွ ပါလာတဲ့အတွက်ေကာင့် အကမ်းဖက်အဖွဲလို ေကညာထားတယ်။
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ေြဖ။

။

သူလည်းသူ့ရဲအသက်အရွယ်၊ သူ့ရဲအေတွအ ကံ၊ တတ်စွမ်းသမ လုပ်တယ်လိုပဲကန်ေတာ်

ေြပာလိုပါတယ်။

ကန်ေတာ်တိုတာဝန်ယူပီး

ေလးလေလာက်ရှိပါပီ။

ကန်ေတာ်တို

ပီးခဲ့သည့်အစိုးရ

လုပ်ေဆာင်ချက်ေတွကို အကုန်လုံး ဆန်းစစ်ကည့်လိုက်ရင်ေတာ့ ခုနကကန်ေတာ်ေြပာတဲ့အတိုင်းပဲ သူ့ရဲ
အေတွအ ကံ၊ သူ့ရဲအသက်အရွယ်အရ သူတတ်စွမ်းသမ၊ တတ်ိုင်သမ သူလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကန်ေတာ်
ေတွပါတယ်။
ေမး။

။

သူကငိမ်းချမ်းေရးကိုတကယ်လုပ်ိုင်ခဲ့သလား။ မလုပ်ိုင်ခဲ့ဘူးလား။

ေြဖ။

။

ခုနကကန်ေတာ်

ေြပာသလိုပဲ။

သူ့ရဲအေတွအ ကံ၊

သူတတ်စွမ်းသမ

တတ်ိုင်သမ

လုပ်ခဲ့တာကို ကန်ေတာ်ေတွပါတယ်။
ေမး။

။

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးအေနနဲ့ ေြပာချင်တာက သူတတ်ိုင်သမ လုပ်ခဲ့တယ်လိုပဲ ဆိုလိုတာေပါ့။

ေြဖ။

။

ဟုတ်ပါတယ်။

ေမး။

။

အစိုးရအေနနဲ့အာဆီယံအထူးအစည်းအေဝးကို တက်ေရာက်ခဲ့တယ်။ အာဆီယံရဲဘုံသေဘာ

တူညီချက် အချက် ငါးချက်ကိုလည်း ချမှတ်ိုင်ခဲ့တာကိုလည်း ေတွရပါတယ်။ အဓိက ကေတာ့ ြပဿနာ
ေတွအဆုံးသတ်ဖို သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းေတွကားမှာ ေဆွးေွးမေတွေပထွက်ဖို အာဆီယံရဲ အထူး
ကိုယ်စားလှယ် ေစလတ်ဖိုနဲ့ သူနဲ့ေဆွးေွးဖို၊ အကူအညီေပးဖိုဆိုတဲ့ ဒီအချက်ေတွပါဝင်တယ် ဆိုတဲ့အေကာင်း
သူတိုအေနနဲ့

ေလ့လာသိရှိရပါတယ်။

အဲဒီေတာ့

ဒီအချက်ငါးချက်ကို

လက်ေတွတိတိကျကျအေကာင်

အထည်ေဖာ်ဖိုအတွက် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးအေနနဲ့ ဒီဟာကိုခက်ခဲတယ်လိုယူဆိုင်ပါသလား။
ေြဖ။

။

တကယ်ေတာ့ ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ရတာေတာ့ မရှိပါဘူး။ သိုေသာ် အေြခအေန အချ ိန်အခါ

ေပမှာေတာ့ ကည့်ပီးလုပ်ရမှာရှိတယ်။ ချက်ချင်းကီး လုပ်ရမယ့်ကိစ မဟုတ်ဘူး။ အချ ိန်ယူပီးေတာ့မှ
တိုင်းြပည် အေြခအေန၊ အာဆီယံ၏ အေြခအေန၊ ိုင်ငံတကာရဲအေြခအေနကိုမူတည်ပီး ေြပာဆိုလုပ်ကိုင်တဲ့အခါ
ဘာမှ ခက်ခဲတာမရှိပါဘူး။ ဒါေကာင့် ကန်ေတာ်ေြပာခဲ့တယ်။ သူတိုေြပာတဲ့ အ ကံြပချက်များက ေကာင်းမွန်
တဲ့အ ကံြပချက်များ ြဖစ်ပါတယ်။ သိုေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံရဲ လတ်တေလာြဖစ်ပျက်ေနတဲ့အေြခအေန
အေပမှာ အေလးထားစ်းစား ေဆာင်ရွက်သွားမယ်လို ကန်ေတာ်ေြပာခဲ့တာရှိပါတယ်။ ိုင်ငံအတွင်းမှာ
တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ရှိဖိုလိုတယ်။ ိုင်ငံေရးတည်ငိမ်ေအးချမ်းမမရှိဘဲ ြပင်ပကေန လာေရာက်ပီး ေြပာဆို
လုပ်ကိုင်လာရင်

ေကာင်းတာြဖစ်ိုင်သလို၊

မေကာင်းတာလည်း

ြဖစ်ိုင်တယ်။

ကန်ေတာ်တိုကလည်း

အေြခအေနအချ ိန်အခါေပမှာမူတည်ပီး၊ တိုင်းြပည်တည်ငိမ်ေအးချမ်းမကို မူတည်ပီး ေဆာင်ရွက်သွားမယ်လို
ေြပာခဲတ
့ ာရှပ
ိ ါတယ်။ အာဆီယံ Charters, အာဆီယံ Ways, အာဆီယံ spirits ဒီသးံု ခုရှပ
ိ ါတယ်။ ဒီအေပမှာအေြခခံပီး
လုပ်ဖိုလည်း လိုပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ တြခားလမ်းေကာင်းေရွးပီးလုပ်ရင်ေတာ့ အခက်အခဲရှိတယ်။ ဒါေကာင့်
ကန်ေတာ်တိုဘက်က ြပန်ကည့်ရင် ခက်ခဲတာမရှိပါဘူး။ ှစ်ဖက်လုံးကေနပီး ဒီအေပမှာ နားလည်မရှိရှိနဲ့
လုပ်မယ်ဆိုရင် လုပ်လိုရတဲ့အပိုင်းေတွ ရှိပါတယ်။
ေမး။

။

ဆိလ
ု ခ
ုိ ျင်တာက ဒီငါးချက်ကလ
ုိ ပ
ု ဖ
် အ
ုိ တွက် ြမန်မာြပည်၏ ိင
ု င
် ေ
ံ ရးအေြခအေနတည်ငိမမ
် က


အေရးကီးဆုံးလို ေြပာချင်တာပါလား။
ေြဖ။

။

မှန်ပါတယ်။

ေမး။

။

အခုလက်ရှိြမန်မာိုင်ငံြဖစ်ေပေနသည့်အေြခအေနကို ဗိုလ်ချပ်မှးကီးအေနနဲ့ ထိန်းချပ်

ိုင်မေအာက်မှာ ရှိတယ်လိုဆိုလိုချင်တာပါလား။
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ေြဖ။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဥက၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင်
။

၁၀၀ ရာခိုင်န်းထိန်းချပ်ိုင်ပီလို မေြပာိုင်ဘူး။ တချ ိေနရာေတွမှာ အဖျက်လုပ်ငန်းေတွ

ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါတယ်။
ေမး။

။

အခုအေနအထားေြပာရရင် တည်ငိမ်မတစ်

ရာရာခိုင်န်း မရှိေသးဘူး ဆိုတဲ့အတွက် ဒီအချက်

ငါးချက်ကို စပီးအေကာင်အထည်ေဖာ်ဖိုအတွက် အသင့်မြဖစ်ေသးဘူးလိုဆိုိုင်ပါသလား။
ေြဖ။

။

မှန်ပါတယ်။

ေမး။

။

အဲဒီေတာ့အြခားိုင်ငံေတွ၏ ယူဆချက်ေတွကို ဗိုလ်ချပ်မှးကီးအေနြဖင့် ဘယ်လိုများ

ထင်ြမင်ချက်ေတွရှိပါသလဲ။
ေြဖ။

။

သူတိုလည်း သူတိုဘက်ကအြမင်ေပါ့။ သူတိုိုင်ငံဘက်က အြမင်၊ သူတို ကျင့်သုံးတဲ့

ိုင်ငံေရးလမ်းေကာင်းေပမှာ အြမင်အမျ ိးမျ ိး ရှိကပါတယ်။ တစ်ိုင်ငံှင့် တစ်ိုင်ငံမတူကပါဘူး။ အဓိက
ကေတာ့

သူတိုလိုချင်တာက

ဒီမိုကေရစီ

နည်းလမ်းတကျ

အစိုးရတစ်ရပ်ကို

ြဖစ်ေစချင်တဲ့သေဘာပါ။

ပထမဦးဆုံး ခင်ဗျား ကန်ေတာ့်ကို စေမးတဲ့ အာဏာသိမ်းတဲ့ြဖစ်စ်ကို ေမးတဲ့အချ ိန်မှာ သူတို အေြခခံဥပေဒကို
နားမလည်ဘူးလို ကန်ေတာ်ေြပာခဲ့တာရှိတယ်။ ဒီလိုအေြခအေနေပမှာ မူတည်ပီး ိုင်ငံကီးေတွရဲ အြမင်
ကလည်း ဒီလိုြဖစ်ေနတယ်လို ကန်ေတာ် ေြပာလိုပါတယ်။
ေမး။

။

အကယ်၍ အာဆီယံပဲေြပာရင် အာဆီယံက ြမန်မာြပည်ကို ြဖစ်ေစချင်တဲ့ ဆကေရာ ခုနက

သေဘာထဲမှာ ပါဝင်ပါသလား။
ေြဖ။

။

ပါပါတယ်။

အာဆီယံိုင်ငံေတွက ြမန်မာိုင်ငံ၏ တည်ငိမ်ေအးချမ်းမကို လိုချင်တယ်။

ြပည်သြူ ပည်သားေတွ စည်းစည်းလုံးလုံးရှတ
ိ ာကိုလိခ
ု ျင်တယ်။ သူတိုေခါင်းေဆာင်ေတွေြပာတဲစ
့ ကားထဲမှာဒီလပ
ို ဲ
ြမင်ပါတယ်။
ေမး။

။

အာဆီယံရဲ ငိမ်းချမ်းမအဆိုြပချက်များကို သေဘာတူပါသလား။

ေြဖ။

။

မူအားြဖင့် သေဘာတူပါတယ်။ ကန်ေတာ်က သေဘာမတူစရာ အေကာင်းမရှိပါဘူး။ ြမန်မာ

ိုင်ငံရဲတည်ငိမ်ေအးချမ်းမကို မူတည်ပီးေတာ့ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ဖို ကန်ေတာ်ေြပာခဲ့တာပါ။
ေမး။

။

ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်နဲ့ တုတ်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မစတာဝမ်ယိကလည်း ြမန်မာြပည်ကို

ေထာက်ခံမသုံးခုှင့် ေရှာင်ရှားမ အချက်သုံးချက်ကို အဆိုြပ အ ကံြပခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ အေဆွေတာ်အေနနဲ့
ဘယ်လိုများ အြမင်ရှိပါသလဲ။
ေြဖ။

။

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး

မစတာဝမ်ယိေြပာခဲ့တာကလည်း

အြပသေဘာေဆာင်တဲ့ဟာေတွ

ြဖစ်ပါတယ်။ တကယ်လည်း ေကာင်းမွန်တဲ့အချက်ေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ့ ဒါေတွကို လက်ခံ
ပါတယ်။ သဘာဝလည်းကျပါတယ်။ လက်ေတွလည်းကျပါတယ်။
ေမး။

။

တုတ်ကုမဏီေတွအေနနဲ့ ြမန်မာိုင်ငံမှာြဖစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကိစကိုလည်း သူတိုအေနနဲ့ ေတွရှိ

ရပါတယ်။ အေဆွေတာ်အေနနဲ့ ဒီကုမဏီအေပမှာ လုံြခံမကိစကို ဘယ်လိုများ စီမံေဆာင်ရွက်ေပးမလဲ၊
ဘယ်လိုများအေလးထားလဲ၊ ဘယ်လိုများ အြမင်ရှိပါသလဲ အဲဒါေတွကို ေဆွးေွးေပးဖို ဖိတ်ေခပါတယ်။
ေြဖ။

။

တုတ်ိုင်ငံက ကုမဏီရင်းှီးြမပ်ှံမ အားလုံးေပါင်း လုပ်ငန်းေပါင်း ငါးရာေကျာ်ေလာက်ရှိ

ပါတယ်။ အကမ်းဖျင်းအားြဖင့် ေဒလာ ၂၁ ဘီလီယံေကျာ်ေလာက်ရှိပါတယ်။ ပီးခဲ့သည့် ြဖစ်စ်ကာလမှာ
တုတ်လုပ်ငန်း စက်ုံ၊ အလုပ်ုံ ၁၃ ခု၊ ၁၄ ခု ေလာက်ပါတယ်။ အားလုံးေပါင်း မီးခံရတာ ၂၁ ခုေလာက်
ရှိပါတယ်။ တုတ်ိုင်ငံသားေတွှင့် လုပ်ေနတာ ၁၃ ခု၊ ၁၄ ခုေလာက်ရှိပါတယ်။ တုတ်ိုင်ငံတင် မဟုတ်ဘူး။
တြခားိုင်ငံနဲ့လည်း ြမန်မာိုင်ငံမှာ ရင်းှီးြမပ်ှံမေတွ

အများကီးရှိပါတယ်။ တချ ိလည်း ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ အထဲမှာ
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တုတ်ြပည်သူသ
့ မတိုင်ငံ၊ Phoenix ုပ်သံမီဒီယာက ေတွဆုံေမးြမန်းြခင်း

‘‘ြမန်မာိုင်ငံမှာ

ရင်းှီးြမပ်ှံမေတွ


အများကီးရှိပါတယ်။

ကန်ေတာ်တိုကေတာ့ ြပင်ပရင်းှီးြမပ်ှံမေတွ

အကုန်လုံးကို ကာကွယ်
ေပးထားပါတယ်။ လက်ရှိ ကန်ေတာ်ကိုယ်တိုင်လည်း သွားေရာက်
ကည့်ပီ
 းေတာ့မှ
လည်ပတ်ိုင်ဖို

လိုအပ်တာေတွကို
ကူညီေဆာင်ရွက်ိုင်ဖို

အြမန်ဆုံးြပန်ပီး

လုပ်ငန်း

ေဆာင်ရွက်ေပးပါတယ်။

လိုအပ်တဲ့ လုံြခံမေတွကို ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။’’

ပါတာေတွလည်း ရှတ
ိ ယ်။ ကန်ေတာ်တက
ုိ ေတာ့ ြပင်ပရင်းှးီ ြမပ်မ
ံှ ေတွ

အကုနလ
် းံု ကို ကာကွယေ
် ပးထားပါတယ်။
လက်ရှိကန်ေတာ်ကိုယ်တိုင်လည်း သွားေရာက်ကည့်ပီ
 းေတာ့မှ လိုအပ်တာေတွကို အြမန်ဆုံးြပန်ပီး လုပ်ငန်း
လည်ပတ်ိုင်ဖို ကူညီေဆာင်ရွက်ိုင်ဖို ေဆာင်ရွက်ေပးပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့လုံြခံမေတွကို ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်
ရှိပါတယ်။
ေမး။

။

တချ ိြမန်မာလူမျ ိးေတွအေနနဲ့ တုတ်ရင်းှီးြမပ်ှံမမှ
 ာ အြမင်နည်းနည်းေစာင်းေနတာေတွ

ရတယ်။ အဲဒီအေပမှာ ဘယ်လိုများ မှတ်ချက်ြပလိုပါသလဲ။
ေြဖ။

။

အဲဒါကေတာ့ ိုင်ငံေရးပါပါတယ်။ လံ့ေဆာ်မေကာင့်ြဖစ်တယ်။ ြမန်မာိုင်ငံမှာ တုတ်

ိုင်ငံသားတင်

မကဘူး။

တြခားိုင်ငံသား

ရင်းှီးြမပ်ှံမေတွ

လည်း

မဟုတ်ဘူး။ ဟိုးအရင်လွတ်လပ်ေရးရကတည်းက တုတ်ိုင်ငံသားေတွရဲ

အများကီးရှိပါတယ်။

အခုမှရှိတာ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေတွရှိတယ်။

အိယ
ိ ိင
ု င
် သ
ံ ားေတွရဲ စီးပွားေရးလုပင
် န်းေတွ မျ ိးစုရ
ံ ိှ ကတယ်။ အရင်တန
ု း် က အိယ
ိ ရင်းှးီ ြမပ်မ
ံှ ေတွ

လုပထ
် ားတဲ့
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှာ အဓိကုဏ်းေတွြဖစ်ခဲ့တဲ့ သာဓကေတွရှိတယ်။ ဟိုအရင်တုန်းကလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
ဒီဘက်မှာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ိုင်ငံေရးလိုပဲ ကန်ေတာ်ကြမင်တယ်။ ိုင်ငံသားေတွက တုတ်မုန်းတီးေရး
လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ိုင်ငံေရးအရ မုန်းတီးေအာင် လုပ်လာတဲ့ ကိစရပ်ေတွသာြဖစ်တယ်။ အခံမှာေတာ့ ဘာမှ
မရှိဘူး။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် တုတ်ိုင်ငံက အခုမှရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း မဟုတ်ဘဲ ြမန်မာိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ြမန်မာိုင်ငံသား/
တုတ်ေတွရှိတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံမှာ ေမွးဖွားတဲ့ တုတ်ေတွရှိတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံသား/တုတ်ရှိတယ်။ သူတို
ရင်းှီးြမပ်ှံတဲ့ လုပ်ငန်းေတွက ဟိုးအရင်ကတည်းက ရှိခဲ့တယ်။ အခုလည်း အများကီးရှိတယ်။ သူတို ဘာမှ
မြဖစ်ပါဘူး။ လက်ရှိမှာ စီးပွားလုပ်ကိုင်ေနကတယ်။ ိုင်ငံေရးအရ လုပ်တာ ြဖစ်ပါတယ်။
ေမး။

။

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး ေြပာတာကို နားလည်ပါတယ်။ ိုင်ငံေရးအရ လံ့ေဆာ်တဲ့ဟာကို နည်းနည်း

ေပလွင်ေစတဲ့အချက်ကို ေြပာြပေပးလိုရိုင်မလား။
ေြဖ။

။

လံ့ေဆာ်တယ်ဆိုတာဟာ

ဥပမာအားြဖင့်

ဒီလူေတွရဲ

လုပ်ငန်းေတွကို

ပျက်စီးေအာင်

လိုက်လုပ်တယ်။ တြခားလုပ်ငန်းေတွကို မလုပ်ဘူး။ တုတ်ိုင်ငံက ရင်းှီးြမပ်ှံမ ၅၀၀ ေကျာ်ေလာက်
ရှိတာကို

၅၀၀

ေကျာ်လုံးဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ဘဲ

ဆယ်ဂဏန်းေလာက်သာ

ဖျက်ဆီးတာ

ြဖစ်တယ်။

ဒါကိုကည့်လိုက်လင် ိုင်ငံေရးအရ လုပ်တယ်လို ေြပာလိုရတယ်။ စီးပွားေရးအရ လုပ်ချင်လိုရှိရင် အကုန်လုံးကို
ရေအာင်တိုက်မှာေပါ့။
ေမး။

။

အဲဒီေတာ့ ိုင်ငံေရးအရ လံ့ေဆာ်တဲ့ တုတ်စက်ုံေတွအေပမှာ လုပ်သွားတဲ့လုပ်ရပ်ေတွက

ြမန်မာြပည်ထဲကလူေတွပဲလား။ အြခားေသာ ြပင်ပက ဆက်သွယ်ပီး လုပ်ေနတဲ့ အဖွဲအစည်းေတွ ရှိိုင်လား။
ေြဖ။

။

ခိုင်မာတဲ့သက်ေသေတာ့ မြပိုင်ေသးပါဘူး။

12
ေမး။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဥက၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင်
။

ေနာင်အချ ိန်ကျရင်ေတာ့ အြပင်ကေန လံ့ေဆာ်မေကာင့်ြဖစ်တဲ့ အချက်အလက်ေတွကို

ထုတ်ြပန်ိုင်တဲ့အချ ိန်ကျရင် ထုတ်ြပန်ေပးိုင်မလား။
ေြဖ။

။

အသိေပးသင့်တဲ့ကိစဆိ
 ုရင် ကန်ေတာ်တို အသိေပးမှာပါ။ တကယ်ေတာ့ အခုလုပ်တဲ့ကိစကို

ကည့်လိုက်လင် တိုင်းြပည်စီးပွားပျက်ေအာင် လုပ်တာပါ။ တုတ်ိုင်ငံသားစက်ုံကို ဖျက်တာက တုတ်ေတွ
ြမန်မာိုင်ငံမှာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေနာက်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါေကာင့် ိုင်ငံေရးအရ လုပ်တာြဖစ်တယ်။ အခုဆိုရင်
ြမန်မာိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တချ ိစက်ုံေတွက တြခားိုင်ငံကိုေရဖို ကံစည်ေနတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းေတွကို အွန်လိုင်းက
ြဖန့်ေနကတာ ရှိတယ်။ ဒါေတွက ိုင်ငံေရးပါ။
ေမး။

။

ြဖစ်ပါတယ်။

အခုထပ်ေမးလိုတာကေတာ့

ရခိုင်ြပည်နယ်က ိုဟင်ဂျာလို ေြပာေနတဲ့ ဒုကသည်ကိစပဲ

အဲဒီမှာရှိတဲ့ မူဆလင်ဘာသာဝင်ေတွ

ိုင်ငံသားမရေသးတဲ့ သူေတွလည်း ရှိေနပါတယ်။

ြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ့ သူတိုကို ဘယ်လိုများ သုံးန်းေခဆိုပါသလဲ။ သူတိုကို သူတိုကေတာ့ ိုဟင်ဂျာလို
ေြပာေနတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအေပမှာ ဗိုလ်ချပ်မှးကီးရဲအြမင်ေလးကို ေြပာြပေပးဖို ဖိတ်ေခပါတယ်။
ေြဖ။

။

ေြပာရရင် ိုဟင်ဂျာဆိုတာ မရှိဘူး။ စိတ်ကူးယ်ပီးေြပာတဲ့ နာမည်တစ်ခုပဲ။ တကယ်ေတာ့

အေရှဘဂလားနယ်ရဲ စစ်တေကာင်းေဒသက လာတဲ့သူေတွကို သူတိုကိုသူတို ိုဟင်ဂျာလို ေြပာေနကတာ
ြဖစ်တယ်။ ဘယ်ေခတ် အဆက်ဆက်မှ ိုဟင်ဂျာလို မေခခဲ့ဘူး။ ကန်ေတာ်တိုက အဂလိပ်ရဲကိုလိုနီလက်ေအာက်
ေရာက်ခဲ့ ပါတယ်။ အဂလိပ်အုပ်ချပ်မေအာက်မှာ ေနခဲ့ရတယ်။ အဲဒီေတာ့ အဂလိပ် ေတွေခတ်က သန်းေခါင်စာရင်း
ေကာက်တယ်။ ၁၉၁၁ ခုှစ်၊ ၁၉၂၁ ခုှစ်၊ ၁၉၃၁ ခုှစ် ေကာက်ခဲ့တဲ့ သန်းေခါင်စာရင်းေတွမှာ ဘဂလီဆိုတဲ့စကား၊
စစ်တေကာင်းသားဆိုတဲ့စကားေတွပဲ ေတွတယ်။ ိုဟင်ဂျာလို မေတွဘူး။ လွတ်လပ်ေရးရပီးတဲ့ေနာက်ပိုင်း
ေကာက်ခဲ့တဲ့စာရင်းမှ ဘဂလီဆိုတဲ့ စကားရယ်၊ ပါကစတန်ဆိုတဲ့စကားရယ်၊ ေနာက်တစ်ခါ စစ်တေကာင်း
သားဆိုတဲ့စကားပဲ ကန်ေတာ်တိုေတွတယ်။ ိုဟင်ဂျာဆိုတာမရှိဘူး။
လက်လည်း လက်မခံဘူး။

ိုဟင်ဂျာဆိုတာကို ကန်ေတာ်တို

ြမန်မာိုင်ငံရဲ တိုင်းရင်းသား တရားဝင်လက်ခံထားတာ ၁၃၅ မျ ိး ရှိပါတယ်။

သိုေသာ်လည်း ဒါကေတာ့ နည်းနည်းအေြပာင်းအလဲ ရှိိုင်ပါတယ်။

၁၃၅ မျ ိးထဲမှာ ိုဟင်ဂျာ မပါပါဘူး။

ဘဂလီလည်း မပါပါဘူး။ တရားဝင် တိုင်းရင်းသားလည်း မဟုတ်ပါဘူး။

သူတိုဘာသာ သူတိုစိတ်ကူးနဲ့

ေခထားတဲ့ နာမည်တစ်ခုြဖစ်တယ်။ ကန်ေတာ်တို ဒါကို အသိအမှတ် မြပပါဘူး။
ေမး။

။

ြမန်မာအစိုးရေတွအေနနဲ့

ိုဟင်ဂျာဆိုတာ တရားဝင် မရှိဘူး။ လက်ခံထားြခင်းလည်း

မရှိဘူးလို သူတိုနားလည်လိုက်ပါတယ်။ အေနာက်ိုင်ငံေတွအေနနဲ့ ဘဂလီရှင်သန်ေနထိုင်မအေပ စိတ်ဝင်စားမ
ြမင့်မားတယ်။ သူတိုက ိုဟင်ဂျာလို ေြပာကတယ်။ ေဒသခံနဲ့ သူတိုကားမှာ ြဖစ်တဲ့ြပဿနာအရင်းအခံကိုေရာ
အေဆွေတာ်အေနနဲ့ ဘယ်လိုများ ထင်ြမင်ယူဆချက် ရှိပါသလဲ။
ေြဖ။

။

သူတိုကေတာ့ ရခိုင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းမှာ ေနတဲ့သူေတွက သူတိုဘာသာ သူတိုေနတယ်။

ှစ်ေပါင်းများစွာလည်း ရှိေနပီး ဘာမှြပဿနာမရှိဘူး။

အဲဒီေဒသမှာရှိတဲ့ ရခိုင်ေတွလည်း ဘဂလီေတွနဲ့

အတူတူေနကတယ်။ ဘာမှြပဿနာမရှိဘူး။ ဘဂလီမှာလည်း ှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ ဘဂလီ/ဟိ၊ ဘဂလီ/အစလာမ်
ဆိုပီး ှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ ကန်ေတာ်တို ေမးခဲ့ပီး ဒီအရာေတွရှိတာကို ေတွခဲ့ပီးပီ။ ဒီလူေတွနဲ့ ေနကတဲ့
ေဒသခံတိုင်းရင်းသားေတွနဲ့ အတူတူေနကတာ ဘာမှြပဿနာမရှိပါဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ ေနကပါတယ်။ လံ့ေဆာ်လို
ြဖစ်လာတဲ့ ြပဿနာေတွေကာင့်သာ ေဒသမှာ ပဋိပကေတွ ြဖစ်လာတာ။ ေနာက်တစ်ခုက နဂိုမူလကတည်းက
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တုတ်ြပည်သူသ
့ မတိုင်ငံ၊ Phoenix ုပ်သံမီဒီယာက ေတွဆုံေမးြမန်းြခင်း

ေရာက်ေနတဲ့သူေတွရှိတယ်။ သူတိုက စူးအက်တူးေြမာင်းလုပ်တဲ့ အချ ိန်မှာ ဆန်စပါးေဈးေတွ ေကာင်းလာတဲ့အခါ
အေရှဘဂလားမှာ ရှိတဲ့ဘဂလီေတွကို ြမန်မာိုင်ငံကို ေခပီးေတာ့ အဂလိပ်ေတွက

လယ်စိုက်ခိုင်းတယ်။

အဲဒီအချ ိန်ကတည်းက မြပန်ေတာ့ဘဲ သူတိုေတွက ကျန်ခဲ့တဲ့အတွက် အခုလို အေြခအေနြဖစ်လာတယ်။
တြဖည်းြဖည်းနဲ့

များလာတဲ့လူေတွ

ြဖစ်တယ်။

ဒီလူေတွရှိေနတဲ့

အေြခအေနမှာလည်း

အရင်ကေတာ့

ပဋိပကေတာ့ ြဖစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သိုေသာ်လည်း ေနာက်ပိုင်းမှာ ပဋိပကေတွမရှိဘဲ ေအးေအးချမ်းချမ်းပဲေနကတယ်။
အထိုက်အေလျာက် ပဋိပကေတွ ရှိတယ်။ သိုေသာ်လည်း တကယ်ကို ြပင်းြပင်းထန်ထန်နဲ့ ြဖစ်တဲ့ြပဿနာ
မရှိဘူး။ ြဖစ်ခဲ့တဲ့ ြဖစ်စ် တစ်ခုပဲရှိတယ်။ ၁၉၄၂ ခုှစ်က အလယ်သံေကျာ် အေရးအခင်းဆိုတာ ြဖစ်ခဲ့တယ်။
၁၉၄၂ ခုှစ် အြဖစ်အပျက်က ေတာ်ေတာ်ေလး ဆိုးပါတယ်။ ဒီေနာက်ပိုင်းမှာ အဲဒီေလာက်ဆိုးတဲ့ ြဖစ်စ်မျ ိး
မရှိခဲ့ပါဘူး။
ေမး။

။

အခုက အေနာက်ိုင်ငံေတွက ဒီလူေတွကို ိုင်ငံသားအြဖစ် စ်းစားေပးဖို၊ ေနရာချထား

ေပးဖိုကို တစိုက်မတ်မတ် ေတာင်းဆိုေနတာရှိတယ်။ အကယ်၍ ဒီလူေတွကို လက်ခံမယ်ဆိုရင်
အစီအစ်ေရာ ရှိပါသလား။ အကယ်၍ လက်ခံမယ်ဆိုရင်

လက်ခံဖို

ဘယ်လိုအချက်အလက်ေတွအေပ အေြခခံပီး

လက်ခံမြပသွားမလဲ။
ေြဖ။

။

ဒီလူေတွနဲ့ ပတ်သက်ပီး ကန်ေတာ်တိုမှာ သူတိုတင် မဟုတ်ဘဲ အိမ်နီးနားချင်း ၅ ိုင်ငံ

ရှိတယ်။ အဂလိပ်ရဲ ကိုလိုနီ ြဖစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ေကာင့် ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံမှာ အေကာင်းအမျ ိးမျ ိးနဲ့ ေရာက်ေနတဲ့
ိုင်ငံြခားသားေတွ အများကီးရှိတယ်။ အဲဒီအတွက် ရည်ရွယ်ပီး ၁၉၈၂ ခုှစ် ြမန်မာိုင်ငံသားဥပေဒ ေရးခဲ့တာ
ရှိတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံသား ဥပေဒအရ ဘဂလားေဒ့ရိုင်ငံကို ထွက်ေြပးသွားတဲ့ ဘဂလီေတွနဲ့ ပတ်သက်ပီး
အကျံးဝင်တသ
့ဲ ေ
ူ တွကုိ သူ့စည်းကမ်းနဲ့အညီ ြပန်လက်ခဖ
ံ ုိ လုပထ
် ားတာရှတ
ိ ယ်။ ကန်ေတာ်တသ
ုိ ေဘာတူပါတယ်။
လက်မခံစရာ အေကာင်းမရှိပါဘူး။ ြမန်မာိုင်ငံမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်နဲ့အတူ ေနခဲ့ပီး ကိုက်ညီရင်
ြပန်လက်ခံဖို လုပ်ေနတာရှိတယ်။ ဒါလည်း သေဘာတူလို ေဆွးေွးေနတာရှိတယ်။ အေကာင်းအမျ ိးမျ ိးေကာင့်
ေှာင့ေ
် ှးေနတာေတွရတ
ိှ ယ်။ ကန်ေတာ်တအ
ုိ ေနနဲ့ လက်မခံစရာ အေကာင်းမရှဘ
ိ းူ လိုကန်ေတာ်ေြပာလိပ
ု ါတယ်။
ေမး။

။

အကယ်၍ ၁၉၈၂ ခုှစ် ြမန်မာိုင်ငံသားဥပေဒအရ ချမှတ်ထားတာ ရှင်းလင်းပါတယ်။ တချ ိ

ေသာအကျံးမဝင်တဲ့သူေတွေရာ ဘယ်လိုများ စ်းစားိုင်ပါသလဲ။
ေြဖ။

။

ကမာမှာရှိတဲ့ဘယ်ိုင်ငံမှ သူတိုလူဝင်မကီးကပ်ေရး ဥပေဒကို ေကျာ်လွန်ပီးေတာ့မလုပ်

ကဘူးလို ကန်ေတာ်ယုံကည်ပါတယ်။
ေမး။

။

ဥပေဒအတိုင်းပဲ လုပ်မယ်။ ိုင်ငံတကာ ေတာင်းဆိုမ ရှိလာရင်လည်း

ဒီဟာေတွကို

ရှင်းြပေပးသွားမယ်လို နားလည်ပါတယ်။ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ စပီးဖွဲစည်းတဲ့အချ ိန်ကတည်းက
ဥကအေနနဲ့ ြပင်ပမီဒယ
ီ ာကို လက်ခံ ပီး ေြဖကားေပးတာဒါပထမ ဦးဆုံးအကိမလ
် ို သိထားပါတယ်။ အဲဒါမှနတ
် ယ်
ဆိရ
ု င် ဘာေကာင့် တုတမ
် ဒ
ီ ယ
ီ ာကို ပထမဦးဆုးံ အကိမ် လက်ခေ
ံ ပးတဲအ
့ ေကာင်းကို ြဖည့စ
် က
ွ ် ပီး ေဆွးေွး
ေပးပါ။
ေြဖ။

။

အေမးရှိရင် အေြဖရှိပါတယ်။ ကန်ေတာ့်အေနနဲ့ကေတာ့ ကိုယ့်ရဲ ေြပာဆိုချက်ေတွကိုမှန်မှန်

ကန်ကန်နဲ့ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်မယ်လို ယုံကည်တဲ့အတွက်ေကာင့်

ေြဖကားေပးတာပါ။ ေနာက်တစ်ခုလည်း

ေြပာလိုတာ ရှိပါတယ်။ ခင်ဗျားတိုနဲ့ ေြဖတာက ပထမဦးဆုံးအကိမ်ေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ တြခားမီဒီယာနဲ့
ေြဖခဲ့တာေတွ ရှိတယ်။ အေကာင်းအမျ ိးမျ ိးေကာင့် မပါလာေသးတာဘဲ ြဖစ်မှာပါ။

14
ေမး။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဥက၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင်
။

ဆက်ေမးချင်တာက တုတ-် ြမန်မာဆက်ဆေ
ံ ရး အေပကို ဗိလ
ု ခ
် ျပ်မှ းကီးအေနနဲ့ဘယ်လမ
ုိ ျ ိး

ထင်ြမင်ချက် ရှိပါသလဲ။ ေရှေလာက်ပီးေတာ့ တုတ် - ြမန်မာ ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်ချစ်ကည်ေရးအေပကို
ဘယ်လိုမျ ိးြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ဖို ဆရှိပါသလဲ။
ေြဖ။

။

ြမန်မာိုင်ငံနဲ့

တုတ်ိုင်ငံဟာ

နယ်နိမိတ်ချင်း

ထိစပ်ေနတယ်။

ကီလိုမီတာေပါင်း

၂၂၀၀ ေကျာ်ေလာက် ထိစပ်ေနတဲ့ ိုင်ငံြဖစ်တယ်။ ေနာက်တစ်ခါ ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ် ချစ်ကည်ရင်းှီးမ
ရှိပီး နယ်စပ်မှာေနတဲ့ တိုင်းရင်းသားေတွကလည်း တူညီမရှိကတယ်။

ခင်ဗျားတိုဆီမှာ ဂျ ိန်းေဖာရှိမယ်၊

ကန်ေတာ်တိုဆီမှာ ကချင်ရှိမယ်။ ခင်ဗျားတိုဆီမှာ ‘ဝ’ ရှိမယ်။ ကန်ေတာ်တိုဆီမှာ ‘ဝ’ ရှိတယ်။ ခင်ဗျားတိုဆီမှာ
ရှမ်း ရှိတယ်။ ကန်ေတာ်တိုဆီမှာ ရှမ်း ရှိတယ်။ ခင်ဗျားတိုဆီမှာ လားဟူ ရှိတယ်။ ကန်ေတာ်တိုဆီမှာ လားဟူ
ရှိတယ်။ ေတာ်ေတာ်ေလးနီးစပ်မ လူေနမ တူညီကတယ်။ သမိုင်းေကာင်း ြပန်ကည့်ရင်လည်း ၁၉၄၅-၁၉၅၀
တုတ်ိုင်ငံရဲ ိုင်ငံေရးေြပာင်းလဲမ ြဖစ်စ်ေတွမှာ ြမန်မာနယ်စပ်နဲ့ ြမန်မာိုင်ငံမှာလည်း ိုက်ခတ်မေတွ
ရှိခဲ့တယ်။

ထိုအတူပဲ

ြမန်မာိုင်ငံရဲ

ိုင်ငံေရးြဖစ်ေပေြပာင်းလဲမ

ြဖစ်စ်ေတွမှာလည်း

ြမန်မာိုင်ငံ၊

တုတ်နယ်စပ်နဲ့ တုတ်ိုင်ငံမှာလည်း ိုက်ခတ်မေတွ ရှိခဲ့တယ်။ ဒါဟာထူးြခားတဲ့ဟာြဖစ်တယ်။ ကန်ေတာ်
တိုက ှစ်ိုင်ငံပူးေပါင်း ဆက်ဆံေရးကို ယုံကည်မနဲ
 ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင်ေနတာက အေကာင်းဆုံးလို ကန်ေတာ်က
ခံယူထားတယ်။ အိမ်နီးနားချင်းထက် စိတ်ချရတဲ့မိတ်ေဆွိုင်ငံဆိုတာမရှိဘူး။ အိမ်နီးချင်းဆိုတာ အရင်းှီးဆုံး
ိုင်ငံြဖစ်ရမယ်။ အိမ်နီးချင်းေကာင်းပဲ ြဖစ်ရမယ်။ ိုင်ငံအားလုံးနဲ့ အိမ်နီးနားချင်း ငါးိုင်ငံနဲ့ ချစ်ကည်ေအာင်
ေဆာင်ရွက်ပါတယ်။ တုတ်နဲ့ ြမန်မာကလည်း ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေရးမူ ငါးချက်ကို ကမာမှာ စပီး
လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ ိုင်ငံေတွြဖစ်တယ်။ ဒါကေတာ့ ထူးြခားတဲ့ဟာပါ။
ေမး။

။

ခုတုတ်ဘက်ကေန လုပ်ကိုင်ေနတဲ့ စီးပွားေရးရပ်ဝန်းနဲ့လမ်းေကာင်းအေပမှာေရာြမန်မာ

ဘက်ကေန ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ဖို အားြဖည့်ဖိုအတွက် စ်းစားထားမေလးရှိရင် အတိုချပ်မှတ်ချက်ြပေပးပါ။
ေြဖ။

။

မဟုတ်ဘူး။

တုတ်က အခုလုပ်ေနတဲ့ စီးပွားေရးစက လမ်းေကာင်းက အခုမှြမန်မာိုင်ငံနဲ့လုပ်တာ
ဟိုးေရှးကာလကတည်းက

ပူးေပါင်းပီးလုပ်လာခဲ့တယ်။

အဲဒီကတည်းက

ှစ်ိုင်ငံပူးေပါင်း

ေဆာင်ရွက်မက

ေပါင်းစုံ ရှိတယ်။ ခုကေတာ့ ပိုပီးေတာ့မှ တစ်ကမာလုံးနဲ့ ဆက်သွယ်ပီး လုပ်လာတဲ့ကိစေတွ

က
ပိုပီးေတာ့ ေလးနက်လာတဲ့ သေဘာရှိတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံကေတာ့ အခုမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ လုပ်လာတာ
ကာလှပီ။ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မကေတာ့

ဒီထက်ပိုပီး ေကာင်းေအာင် လုပ်ဖိုပဲရှိတယ်။ ြမန်မာြပည်သူ
ေတွရဲအကျ ိးရှိမယ်။ ြမန်မာိုင်ငံအတွက် အကျ ိးရှိမယ်ဆိုရင် ကန်ေတာ်တိုက ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မလု
 ပ်မှာပဲ
ြဖစ်တယ်လို ေြပာချင်တယ်။
ေမး။

။

ေမးခွန်းှစ်ခု ေပါင်းရမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ြမန်မာိုင်ငံနဲ့ တုတ်အကား နယ်စပ်တည်ငိမ်ေရးကို

အေဆွေတာ်အေနနဲ့

ဘယ်လိုဆက်လက်ပီး

ထိန်းသိမ်းမလဲ။

ြမင့်တင်မလဲဆိုတာ

ထင်ြမင်ချက်ရှိမလဲ။

ေနာက်တစ်ခုက နယ်စပ်ေဒသမှာ ကိုဗစ် ြပန့်ပွားမေတွအေပမှာေရာ ဘယ်လိုမျ ိးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မလဲ။
ေြဖ။

။

နယ်စပ်ေဒသ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကေတာ့ နယ်စပ်ေဒသမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်

အဖွဲအစည်းေတွ ြမန်မာိုင်ငံက ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ ငိမ်းချမ်းေရးလမ်းေကာင်းအေပမှာ အြပည့်အဝ ေဆာင်ရွက်
သွားမယ်ဆိုရင်ေတာ့ လုံးဝကို တည်ငိမ်ေအးချမ်းတဲ့ အေြခအေနေရာက်သာွ းမယ်။ တုတန
် ယ်စပ်ပဲ မဟုတပ
် ါဘူး။
ထိုင်းိုင်ငံနယ်စပ်ေတွမှာလည်းရှိပါတယ်။

လာအိုိုင်ငံနယ်စပ်ေတွမှာလည်း

ရှိပါတယ်။

အိိယနယ်စပ်မှာ

လည်းရှိပါတယ်။ အခုဘဂလားနယ်စပ်မှာလည်းရှိပါတယ်။ နယ်စပ်ေတွ တည်ငိမ်ဖိုကေတာ့ နယ်စပ်ေတွ
မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲအစည်းေတွ မရှိေအာင်သူတို ြမန်မာိုင်ငံရဲေလာက်လှမ်းေနတဲ့
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တုတ်ြပည်သူသ
့ မတိုင်ငံ၊ Phoenix ုပ်သံမီဒီယာက ေတွဆုံေမးြမန်းြခင်း

‘‘ကိုဗစ်-၁၉

ကေတာ့ ကန်ေတာ်တို ြမန်မာိုင်ငံမှာ ေဖေဖာ်ဝါရီ၊

မတ်၊ ဧပီမှာ ထိန်းိုင်ပီ။ ကန်ေတာ်တို ေတာ်ေတာ်ေလးထိန်းိုင်တဲ့
အေနအထားရှိပါတယ်။ Second Wave ကေတာ့ ကန်ေတာ်တို အများကီး
ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ Third Wave မှာြဖစ်စ် ေတာ်ေတာ်ေလးနည်းပါတယ်။
သိုေသာ်လည်း လုံးဝေပျာက်ပီေတာ့မဟုတ်ဘူး။ ကန်ေတာ်တို ကိးစားပီး

ထိန်းရလိမ့်မယ်။’’
ိုင်ငံေရးလမ်းေကာင်းေပမှာ

မှန်မှန်ကန်ကန်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ိုင်ေအာင်

ြဖစ်လာတယ်ဆိုရင်ေတာ့

ကန်ေတာ်တို နယ်စပ်ေဒသတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးနဲ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးကေတာ့ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်လို
ေြပာချင်ပါတယ်။ အဲဒ
့ ေ
ီ တာ့ ဒီမှာလည်းနယ်စပ်ေဒသမှာရှတ
ိ ဲ့တိင
ု ်းရင်းသားေတွရဲလူမစီ
 းပွားေရး တိုးတက်ေအာင်
ေဆာင်ရွက်ေပးရမယ်။ ဒါလည်းမြဖစ်မေနလုပ်ေပးရမယ်။ တုတ်ဘက်ကိုင်ငံေရးအေြခအေနနဲ့ကန်ေတာ်တို
ဘက်က ိုင်ငံေရးအေြခအေနနဲ့ ကွာဟေနလို မရဘူး။ အဲဒီလိုကွာဟေနတယ်ဆိုရင်ေတာ့ ြပဿနာရှိမယ်ေပါ့။
ကွာဟမမရှိေအာင်ေတာ့ ကန်ေတာ်တိုဘက်က ကိးစားရမယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း တည်ငိမ်ေအာင်ကိးစား
ရမယ်။ ဒီဘက်ကလည်း တိုးတက်ေအာင်ကိးစားရမယ်။ ဒီှစ်ခုရှိမှသာ ှစ်ိုင်ငံဆက်ဆံေရး အခိုင်အမာ
ရှိလိမ့်မယ်လို ကန်ေတာ်ေတာ့ြမင်တယ်။ ေနာက်တစ်ခုက ခင်ဗျားေမးတဲ့အထဲမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ပါတယ်ေနာ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကေတာ့ ကန်ေတာ်တို ြမန်မာိုင်ငံမှာ ေဖေဖာ်ဝါရီ၊ မတ်၊ ဧပီမှာ ထိန်းိုင်ပီ။ ကန်ေတာ်တို
ေတာ်ေတာ်ေလးထိန်းိုင်တဲ့ အေနအထားရှိပါတယ်။ Second Wave ကေတာ့ ကန်ေတာ်တို အများကီး
ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ Third Wave မှာြဖစ်စ်က ေတာ်ေတာ်ေလးနည်းပါတယ်။ သိုေသာ်လည်း လုံးဝေပျာက်ပီေတာ့
မဟုတ်ဘူး။ ကန်ေတာ်တို ကိးစားပီး ထိန်းရလိမ့်မယ်။ နယ်စပ်ေဒသမှာ ကိုဗစ်မြဖစ်ပွားေရးနဲ့ ပတ်သက်ရင်
သူ့စည်းကမ်းချက်ေတွကို တိတိကျကျလိုက်နာဖိုေတာ့လိုတယ်။ အားနာလိုေတာ့ မရဘူး။ ခင်ဗျားတိုဘက်က
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးအပိုင်းကလည်း

သူ့စည်းကမ်းနဲ့

ထိန်းဖိုလိုတယ်။

ကန်ေတာ်တိုဘက်ကလည်း

ထိန်းဖိုလိုပါတယ်။ သူ့ရဲသတ်မှတ်တဲ့ စည်းကမ်းချက်ေတွရှိတယ်။ ေနာက်တစ်ခုက လူေတွကဒါနဲ့ပတ်သက်ပီး
အသိရှိဖိုလိုတယ်။
ြပဿနာေတာ့

ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ်

ရှိလာဖိုြမင်တယ်။

မလိုက်နာဘူးဆိုရင်

တားလိုဆီးလိုမရတဲ့ေရာဂါြဖစ်တဲ့အတွက်

ှစ်ိုင်ငံပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးကလည်း

ေတာ်ေတာ်အေရးကီးတယ်

လိုြမင်တယ်။
ေမး။

။

ေနာက်ဆုံးအေနနဲ့

လွန်စွာပဲတန်ဖိုးထားပါတယ်။

ေြပာလိုတာကေတာ့

စိတ်ရှည်လက်ရှည်

အေလးအြမတ်ထားပါတယ်။

ေြဖကားေပးတဲ့အတွက်

ေနာက်တစ်ခုကေတာ့

ခုနကေြပာသလိုပဲ

ှစ်ိုင်ငံတည်ရှိေနတဲ့ သမိုင်းေကာင်း တည်ရှိေနတဲ့ Background ေတွအရ ှစ်ဖက်ကဦးစားေပးပီးေတာ့
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာ ယုံကည်ပါတယ်ဆိုတာ Phoenix က နိဂုံးချပ်ေြပာလိုပါတယ်။
ေြဖ။

။

ေကာင်းပါပီ။

ကန်ေတာ်ဦးေဆာင်တဲ့အဖွဲရဲ
ရတဲ့အတွက်

အများကီး

ြပည့်စုံပါတယ်။

ကန်ေတာ့်အေနနဲ့လည်း

ထားရှိတဲ့အေနအထား၊
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

ြမန်မာိုင်ငံရဲ

ထားရှိတဲ့သေဘာထားေတွကို
ကန်ေတာ်ေြပာတဲ့ဆိုတဲ့

အေြခအေနနဲ့

ကန်ေတာ်ေြပာခွင့်

အချက်ေတွေပမူတည်ပီး

ိုင်ငံတကာကိုလည်း အားလုံးသိရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်မယ်လို အြပည့်အဝယုံကည်ပါတယ်။

