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3လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

 စဉ် အလကကာင်းအရာ စာမျက်နှာ

	 ၁။	 အမှာစာ	 ၅	 -	၆

	 ၂။	 ကချင်ပြည်နယ်သို့သွားရောက်ခဲ့သည့်	ခေီးစဉ်များ	 ၈	 	-		၅၉

	 ၃။	 ကယားပြည်နယ်သို့သွားရောက်ခဲ့သည့်	ခေီးစဉ်များ	 ၆၀	 -	၁၀၁

	 ၄။	 ကေင်ပြည်နယ်သို့သွားရောက်ခဲ့သည့်	ခေီးစဉ်များ	 	၁၀၂	 -	၁၄၉

	 ၅။	 ချင်းပြည်နယ်သို့သွားရောက်ခဲ့သည့်	ခေီးစဉ်များ	 ၁၅၀	 -	၁၈၅

	 ၆။	 စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီးသို့သွားရောက်ခဲ့သည့်	ခေီးစဉ်များ	 ၁၈၆	 -	၂၁၉

	 ၇။	 တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးသို့သွားရောက်ခဲ့သည့်	ခေီးစဉ်များ	 ၂၂၀	 -	၂၄၅

	 ၈။	 ြဲခူးတိုင်းရေသကကီးသို့သွားရောက်ခဲ့သည့်	ခေီးစဉ်များ	 ၂၄၆	 -	၂၆၃

	 ၉။	 မရကွးတိုင်းရေသကကီးသို့သွားရောက်ခဲ့သည့်	ခေီးစဉ်များ	 ၂၆၄	 -	၂၉၃

	 ၁၀။	 မန္တရေးတိုင်းရေသကကီးသို့သွားရောက်ခဲ့သည့်	ခေီးစဉ်များ	 ၂၉၄	 -	၃၄၉

	 ၁၁။	 မွန်ပြည်နယ်သို့သွားရောက်ခဲ့သည့်	ခေီးစဉ်များ	 ၃၅၀	 -	၃၉၁

	 ၁၂။	 ေခိုင်ပြည်နယ်သို့သွားရောက်ခဲ့သည့်	ခေီးစဉ်များ	 ၃၉၂	 -	၄၁၃

	 ၁၃။	 ေန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးသို့သွားရောက်ခဲ့သည့်	ခေီးစဉ်များ	 ၄၁၂	 -	၄၁၉

	 ၁၄။	 ေှမ်းပြည်နယ်သို့သွားရောက်ခဲ့သည့်	ခေီးစဉ်များ	 ၄၂၀	 -	၄၈၉

	 ၁၅။	 ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီးသို့သွားရောက်ခဲ့သည့်	ခေီးစဉ်များ	 ၄၉၀		-	၅၃၁

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်
လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း

(၂၀၁၆-၂၀၂၀)

မာေိကာ



4 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်



5လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

အမှာစာ

	 ပမန်မာနိုင်ငံသည်	 ကချင်၊	 ကယား၊	 ကေင်၊	 ချင်း၊	 ဗမာ၊	 မွန်၊	 ေခိုင်၊	 ေှမ်း	 စသည့်	

တုိင်းေင်းသားများ	 စုရြါင်းရနထုိင်ကကသည့်	 ပြည်ရထာင်စုနုိင်ငံရတာ်ကကီးပြစ်သည်။	 ၂၀	 ောစု	

ရခတ်တွင်	 မိမိတို့	 မိဘဘိုးဘွားများ	 ရမှော်မှန်းခဲ့သည့်	 ပြည်ရထာင်စုတည်ရောက်ရေး	

ြန်းတုိင်သည်	ေံုးခန်းမတုိင်ခ့ဲဘဲ	ကံမရကာင်းအရကကာင်းမေှစွာပြင့်	ပြည်တွင်းေက်နက်ကုိင်	

ြဋိြက္ခများပြင့်	ေင်ေိုင်ခဲ့ေသည်။

	 ယင်းသို့ရသာ	 အရပခအရနတွင်	 မိမိတို့	 မိဘဘိုးဘွားများ	 ရမှော်ေင့်ခဲ့ကကသည့်	

ပြည်ရထာင်စုအိြ်မက်ကို	အရကာင်အထည်ရြာ်နိုင်ေန်အတွက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	 ၂၁	 ောစု	 ြင်ေုံညီောခံကို	 ကျင်းြ၍	 မပြီးေုံး	

ရသးရသာ	ပြည်ရထာင်စုတည်ရောက်ရေးခေီးကို	ဦးရောင်ရေှောက်ေှမ်းေျက်ေှိသည်။

	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 ေွတ်ေြ်ရေးေပြီး	 နှစ်ရြါင်း	 (၇၀)ရကျာ်	

ကာေ	 ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်	 အေှမ်းရဝးခဲ့သည့်	 တိုင်းရေသကကီး/ပြည်နယ်အသီးသီးမှ	

တိုင်းေင်းသားညီအစ်ကို	 ရမာင်နှမများထံ	 ေှည့်ေည်သွားရောက်၍	 ြက်ေေယ်	

ပြည်ရထာင်စုကကီး	 တည်ရောက်နိုင်ေန်	 အားသွန်ခွန်စိုက်ကကိုးြမ်းခဲ့သည်။	 တစ်နည်း	

ေိုရသာ်	 ပြည်ရထာင်စုတိုင်းေင်းသား	 ေူမျ ိုးအချင်းချင်းကကား	 မတူကွဲပြားမှုများကို	

စည်းေုံးမှုအင်အားတစ်ေြ်အပြစ်	 ရပြာင်းေဲကာ	 ပြည်ရထာင်စုအကျ ိုးအတွက်	 စုစည်း	

ရောင်ေွက်နိုင်ေန်	အားထုတ်ကကိုးြမ်းရနပခင်းပြစ်သည်။
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	 စင်စစ်	ေီမိုကရေစီြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စု	ထူရထာင်ရေး	ေမ်းခေီးသည်	အေင်	

ရပြရချာရမွ့သည်ဟု	မေိုနိုင်ဘဲ	အတားအေီး၊	အရနှာင့်အယှက်များစွာ	ေင်ေိုင်ရကျာ်ေွှား	

သွားေဦးမည်ကို	ပြည်သူအားေုံးက	နားေည်ေက်ခံထားကကပြီးပြစ်သည်။

	 သို့ောတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်၏	 နိုင်ငံရေး	

ယုံကကည်ချက်၊	 နိုင်ငံရေးေည်မှန်းချက်များနှင့်	 ပြည်သူများ၏	အားရြးချစ်ခင်မှု	 ြူးရြါင်း	

ြါဝင်မှုများရကကာင့်	 ပြည်ရထာင်စုခေီး၊	 ပြည်ရထာင်စုြန်းတိုင်၊	 ပြည်ရထာင်စုအိြ်မက်	

များသည်	 တစ်ရန့တပခား	 ြိုမိုေှုြ်ေှား	 အသက်ဝင်ကာ	 ရေှ့သို့တိုးတက်ေျက်ေှိမည်ဟု	

ယုံကကည်ြါသည်။

	 ဤစာအုြ်တွင်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်၏	၂၀၁၆	

ခုနှစ်မှ	 ၂၀၂၀	 ပြည့်နှစ်အတွင်း	 တိုင်းရေသကကီး/ပြည်နယ်များသို့	 သွားရောက်ခဲ့သည့်	

ခေီးသွားမှတ်တမ်းများ၊	သွားရောက်ခဲ့သည့်ရနောများ၊	 ရပြာကကားခဲ့သည့်	 မိန့်ခွန်းများကို	

ဓာတ်ြုံများနှင့်တကွ	စုစည်းရြာ်ပြထားြါသည်။

	 အချု ြ်အားပြင့်ရပြာေရသာ်	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	

မိမိတို့	 တိုင်းေင်းသားညီအစ်ကိုရမာင်နှမများ၏	 မိဘဘိုးဘွားများ	 စတင်ရမှော်မှန်းခဲ့	

ကကသည့်	ပြည်ရထာင်စုတည်ရောက်မှု	ြန်းတိုင်သို့	မရောက်ရောက်ရအာင်	ရေှောက်ေှမ်း	

ခဲ့ရသာ	ခေီးေမ်း	တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကိုေည်းရကာင်း၊	နှစ်ရြါင်းများစွာ	ပြည်ရထာင်စုကကီး	

အတွက်	 မက်ခဲ့ကကရသာ	 ေီမိုကရေစီြက်ေေယ်	 ပြည်ရထာင်စုအိြ်မက်ကိုေည်းရကာင်း	

ဤစာအုြ်တွင်	မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း	ရေးစားစွာတင်ပြအြ်ြါသည်။	

(ပြန်ကကားလရးဝန်ကကီးဌာန)
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10 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	အြဲွ့ဝင်များနှင့်	
အတ	ူ	၂၀၁၇	ခနှုစ်၊	မတ်ေ	၂၈ေက်ရန့တွင်	ကချင်ပြည်နယ်	
ပမစ်ကကီးနားပမို့သို့	သွားရောက်ပြီး	 ပမစ်ကကီးနားပမို့ေှိ	
ကချင်ေထူအုြဲွ့အစည်း	ရခါင်းရောင်များ၊	ပငိမ်းချမ်းရေး	
ရေွးရနွးရေးအကျ ိုးရောင်အြွဲ့တို့နှင့်	သီးပခားစီရတွ့	
ေုံပြီး	ခတ်ချ ို	တိုက်ြွဲရေှာင်စခန်း၊	KBC	မိုင်းနားတိုက်ြွဲ	
ရေှာင်စခန်း၊	ေန်ေယ်	ရေရဘးကယ်ေယ်ရေးစခန်းနှင့်	
ပြည်ေုံးချမ်းသာြေဟိတရဂဟာတို့ကို	သွားရောက	်
ကကည့်ရှု	အားရြးသည်။
	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	အြွဲ့ဝင်များ	
ပြစ်ကကရသာ	ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	ေတုယိဗိေ်ုချုြ်ကကီး	
ရကျာ်ရေွ၊	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီး	 ေဲရအာင်၊	 ရေါက်တာ	
ဝင်းပမတ်ရအး၊	ရေါက်တာ	တင်မျ ိုးဝင်း၊	ေုတိယဝန်ကကီး	
ဦးမင်းသူနှင့်	တာဝန်ေှိသူများနှင့်အတူ	မတ်ေ	၂၈	ေက်	
နံနက်ြိုင်းတွင်	 ရနပြည်ရတာ်မှ	 ရေရကကာင်းခေီးပြင့်	
ထွက်ခွာော	ပမစ်ကကီးနားပမို့သို့	ရောက်ေှိကကသည်။
	 ထို့ရနာက်	ပမစ်ကကီးနားပမို့	Palm	Spring	Hotel	၌	
ပမစ်ကကီးနားပမို့ေှိ	 ကချင်ေူထုအြွဲ့အစည်းများမှ	
ရခါင်းရောင်များနှင့်	ရတွ့ေုံရေွးရနွးသည်။
	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	
ပမစ်ကကီးနားကို	ောရောက်ပခင်းသည်	အရကကာင်းေင်း	
နှစ်ေြ်ေှိြါရကကာင်း၊	 ပြီးခဲ့သည့်	 ပြည်ရထာင်စုရန့က	
ောရောက်ေန်စီစဉ်ခဲ့ရသာ်ေည်း	အရကကာင်းအမျ ိုးမျ ိုး	
ရကကာင့်	မောရောက်ပြစ်ခဲြ့ါရကကာင်း၊	ောရောက်ေသည့်	
အရကကာင်းေင်းမှာ	ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်	စစ်ရဘးရောှင်စခန်း	
များသို	့သွားရောက်၍	ေိအုြ်သည်များကိ	ုရောင်ေွက်ရြး	
ပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	ပမန်မာနိင်ုင	ံေွတ်ေြ်ရေးေေိှသည်မှာ	
နှစ်	၇၀	နီးြါးေှိခဲ့ပြီပြစ်ြါရကကာင်း၊	နှစ်	၇၀	ေိုသည်မှာ	
သမိုင်းေှည်ကာေနှင့်	 နှိုင်းေေှေင်	အများကကီးမဟုတ်	
ြါရကကာင်း၊	နှစ်	၇၀	အတွင်း	 ပငိမ်းချမ်းရေးကကိုးြမ်းမှု၌	
အရကကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကကာင့်	 တိုးတက်မှုနည်းြါးခဲ့	
ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့အစိုးေမှာ	တစ်နှစ်သာေှိရသးရသာ်	
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ေည်း	တစ်နှစ်ချင်း	တိုးတက်မှုေှိရနရအာင်	 ကကိုးြမ်း
ရောင်ေွက်ေျက်ေှိြါရကကာင်း။
	 ခေစ်ယာန်ဘာသာပြစ်ရစ၊	 ဗုေ္ဓဘာသာပြစ်ရစ	
ရမတ္တာတေားကို	အရပခခံထားြါရကကာင်း၊	 ခေစ်ယာန်	
ဘာသာတွင်	အကကင်းမဲရ့မတ္တာသည်	အရကကာက်တေားကိ	ု
ရအာင်နိုင်ော၏ဟု	ေိုထားြါရကကာင်း၊	ဗုေ္ဓဘာသာတွင်	
ရေါသပြစ်ရစရသာ	မီးကိရုမတ္တာတေားပြင့်သာ	ပငမ်ိးသတ်	
ရအာင်နိုင်ော၏ဟု	ေိုထားြါရကကာင်း။
	 အမှန်တကယ်ေန္ဒေှိေှေင်	 ပငိမ်းချမ်းရေးကကိုးြမ်းမှု	

မရအာင်ပမင်စောအရကကာင်း	 မေှိြါရကကာင်း၊	ယခင်က	
ြက်ေေယ်ဟုေိုေှေင်	 ရေှာင်ေှားရေ့ေှိြါရကကာင်း၊	
ြက်ေေယ်ေိုသည်ကို	အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ေုိေန်	 ေိုအြ်ြါ	
ရကကာင်း၊	ြက်ေေယ်သည်	ခွဲထွက်ေန်	မဟုတ်ရကကာင်း၊	
ကမ္ဘာရြါ်တွင်	 ြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စုနိုင်ငံ	အများ	
အပြားေှိြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့အရနပြင့်	 ြက်ေေယ်	
ပြည်ရထာင်စု	တည်ရောက်နိုင်မည့်	အရပခခံမူများကို	
ချမှတ်ရြးေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။
	 ၂၁	ောစ	ုြင်ေုညံေီာခသံည်	ေမီိကုရေစ	ီြက်ေေယ်	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းေှိ	IDP		စခန်းမှ	မိသားစုများသို့	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်မှ																					ရထာက်ြံ့ေှူေါန်းပခင်းအခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်စဉ်။
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ပြည်ရထာင်စ	ုတည်ရောက်ရေးအတွက်	အရေးကကီးသည့်	
နိုင်ငံရေးရေွးရနွးြွဲ	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 တစ်နိုင်ငံေုံး	
ြစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မှု	သရဘာတူစာချုြ်	(NCA)	ကုိ	အားေံုး	
ေက်မှတ်ရေးထိုးရစေိုရကကာင်း၊	NCA	ရေွးရနွးစဉ်က	
အမျ ိုးသားေမီိကုရေစအီြဲွ့ချုြ်	(NLD)	ြါဝင်ပခင်း	မေိှခဲြ့ါ	
ရကကာင်း၊	သို့ောတွင်	အစိုးေပြစ်ောပြီးရနာက်	တာဝန်	
ယမူှုေိှေမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	NCA	ကိ	ုရေေ့ာကကည့်ောတွင်	
နိုင်ငံရေးရေွးရနွးမှုနှင့်	အြစ်ေြ်ရစာင့်ကကည့်မှု	အာမခံ	
ချက်များေိှရံုသာမက	 ြဲွ့စည်းြံုအရပခခံဥြရေပြင်ေင်ရေး

ကို	အာမခံထားသည်ကို	 ရတွ့ေှိနိုင်ရကကာင်း၊	 NCA	နှင့်	
၂၁	ောစ	ုြင်ေုညံေီာခေံမ်းရကကာင်းသည်	တိင်ုးပြည်နှင့်	
ေထူ	ုမနာသည့်	ေမ်းရကကာင်းပြစ်၍	ရေွးချယ်ရောင်ေွက်	
ခဲပ့ခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	NCA	သည်	ြန်းတိင်ုမဟတ်ုရကကာင်း၊	
တိုင်းေင်းသားများ	ေိုေားေျက်ေှိသည့်	 ြက်ေေယ်	
ပြည်ရထာင်စ	ုတည်ရောက်ရေးအတွက်	အေင့်တစ်ေင့်	
သာပြစ်ြါရကကာင်း၊	ညီောခံသို့	ဝင်ရောက်၍	ေုံးပြတ်	
ချက်များချရစေုိရကကာင်း၊	 NCA	ရအာင်ပမင်ပခင်းသည်	
ပငမ်ိးချမ်းရေးပြစ်ရစေန်	ရအာင်ပမင်	ပခင်းပြစ်ပြီး	ေမီိကုရေစ	ီ

ြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စုတည်ရောက်ေန်	အတူတကွ	
သန္နိဋ္ဌာန်ချေိုက်ပခင်း	ပြစ်ရကကာင်း။
	 တက်ရောက်ောကကသူများက	 တြ်မရတာ်နှင့်	
ရကအိုင်ရအအကကား	တိုက်ြွဲများပြစ်ြွားရနမှု၊	အကျ ိုး	
ေက်အရနပြင့်	 ရနေြ်စွန့်ခွာ	 တိမ်းရေှာင်ေသူများ	
များပြားောမှု၊	 ၎င်းတို့အတွက်	 စားနြ်ေိက္ခာနှင့်	
ေူသားချင်း	 စာနာရထာက်ထားမှုေိုင်ော	 ရထာက်ြံ့	
ကူညီမှုများ	ေိုအြ်ရနမှု၊	၁၉၄၇	ခုနှစ်	ြင်ေုံစာချုြ်နှင့်	
စစ်မှန်ရသာ	ြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စ	ုတည်ရောက်နိင်ု	
မည့်	ြဲွ့စည်းြုအံရပခခဥံြရေ	ပြင်ေင်နိင်ုရေး	ကစိ္စေြ်များ၊	
ေက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခများ၏	 ကကီးမားရသာ	ေိုးကျ ိုး	
တစ်ခုပြစ်သည့်	 မူးယစ်ရေးဝါး	 ပြဿနာထိထိရောက်	
ရောက်	နိှမ်နင်းနိင်ုရေးကစိ္စ၊	ဘာသာရေးေွတ်ေြ်ခွင့်နှင့်	
ဘာသာရေးခွဲပခားေက်ေံမှုများ	 ြရြျာက်ရေးကိစ္စ၊	
ပငမ်ိးချမ်းရေးပြစ်စဉ်နှင့်	ကချင်ေထူ၏ုြါဝင်ရောင်ေွက်	
နိုင်မှု	အရပခအရနများ၊	 	 စီမံကိန်းများနှင့်	 စံချနိ်စံညွှန်း	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းေှိ	IDP		စခန်းမှ	မိသားစုများသို့	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်မှ																					ရထာက်ြံ့ေှူေါန်းပခင်းအခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်စဉ်။
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အေည်အရသွးပြည့်မီေန်ေိုအြ်ချက်များ	 စသည်တို့ကို	
ေှင်းေင်းတင်ပြော	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	
ရေတိုရပြေှင်းနိုင်သည့်ကိစ္စေြ်များကို	 ပြည်ရထာင်စု	
အစိုးေ၊	 ပြည်နယ်အစိုးေတို့က	ချက်ချင်းရောင်ေွက	်
ရြးေန်၊	 ရေေှည်ရောင်ေွက်ေမည့်ကိစ္စေြ်များကို	
စနစ်တကျ	စမီရံောင်ေွက်ေန်	ရြါင်းစြ်ညိှနှိုင်းရြးသည်။
	 ယင်းရတွ့ေုြဲွံသို	့ကချင်	နှစ်ချင်းခေစ်ယာန်	အြဲွ့ချုြ်	
ဥက္ကဋ္ဌ	သိက္ခာရတာ်ေေောကကီး	ေရောက်ဂျုံးရခါင်၊	
အရထွရထွအတွင်းရေးမှူး	သိက္ခာရတာ်ေေောကကီး	
ရေါက်တာ	ခေမ်ေမ်ေွန်၊	 ပမစ်ကကီးနား	ကတ်သေစ်	
သာသနာြိင်ု	ဂိဏ်ုးချုြ်ေောရတာ်ကကီး	ြေန်ေစ်ရေါတ့န်၊	
ကတ်သေစ်အသင်းရတာ်	ဘုန်းရတာ်ကကီး	 ရေါက်တာ	
ဂျ ိုးဇက်ရဂါ့ေုယံုဝါ၊	အဂသေီကန်သာသနာြုိင်	ေောရတာ်ကကီး	
ရဇာ်ေ၊ီ	ေေီနှူစ်	ချင်းခေစ်ယာန်အြဲွ့ချုြ်	(ပမစ်ကကီးနား)	
အရထွရထွအတွင်းရေးမှူး	သိက္ခရတာ်ေ	ေောကကီး	
ဇီရေး၊	 ဧဝံရဂေိ	 အသင်းရတာ်	 ဘုန်းရတာ်ကကီး	
သိက္ခာရတာ်ေေောကကီး	 ရေါက်တာေခွမ်ရေးဗစ်၊	
ေွတ်ေြ်ရသာ	တိင်ုးေင်းသားများ	ခေစ်ယာန်ဂိဏ်ုးချုြ်	
ေရော်ရေှာင်၊	 ေူထုအရပခပြု	 မူးယစ်ရေးဝါး	
တိုက်ြျက်ရေးအြွဲ့	(Pat	Ja	San)	ပမစ်ကကီးနားပမို့နယ်	
ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးေုံဂျွန်တူးရော်၊	အတွင်းရေးမှူး	 ဦးအင်ခွမ်	
တန်ဂွန်း၊	ပမစ်ကကီးနားခေစ်	ယာန်ရကာင်စ	ီအတွင်းရေးမှူး	
သကိ္ခာရတာ်ေ	ေောကကီး	မဂျ	ီရဘာက်ော၊	ဥက္ကဋ္ဌ	ြာသာ	
ြီတာခါးရအာင်တူး၊	ကချင်	အတိုင်ြင်ခံအြွဲ့	 ဥက္ကဋ္ဌ	

ေူဝါေရထာ်ခွန်ေိုင်၊	အတွင်း	
ရေးမှူး	 ဦးေဘန်ဂမ်ရအာင်၊	
တစ်သီးြုဂ္ဂေ	အဂူးခဲန်၊	ဇုိင်ဝါး	
(Zaiwa)	 ရိုးောရကာ်မတီ	
ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ	ဦးေေှမ်းေနူး၊	
ရောင်ရဝါ်	 (Lhovo)	 ရိုးော	
ရကာ်မတီနာယက	ဦးရဟာင်းဇယ်၊	
ဗန်းရမာ်ရုိးော	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးေရဝါမ်၊	
စာရြတုိးတက်ရေး	ရကာ်မတီခဲွ	
အြဲွ့ဝင်	ဦးေိင်ုေွမ်း၊	ေားရှိုးပမို့	
တစ်သီးြုဂ္ဂေ	 ဦးေေှီးေ၊	
စာရြယဉ်ရကျးမှု	 ရကာ်မတီ	

(နမ့်ြတ်ကာ)	အတွင်းရေးမှူး	ဦးအေူားရနာ်၊	ပငမ်ိးချမ်းရေး	
ရေွးရနွးရေး	အကျ ိုးရောင်အြွဲ့	 (Peace	Creation	
Group	–	PCG)	အြဲွ့ဝင်	ဦးယွြ်ရဇာ်ရခါင်၊	ဦးေမိင်ုဂွမ်ဂျာ၊	
ဦးအင်ေှန်းေန်ရအာင်၊	 ဦးခြောခွန်းရအာင်၊	 ေှအစ်	
ေူမှုြွံ့ပြိုးရေးအသင်း	 ေါရိုက်တာ	 ရေါ်ရေါင်ညွယ်၊	
ထွယ်ဂျဲန်ေါအြွဲ့	ေါရိုက်တာ	ရေါ်နန်ြူ၊	ရမတ္တာြံွ့ပြိုးရေး
ရြာင်ရေးေှငး်တည်ရထာင်သူ	 ရေါ်ေြိုင်ေိုင်းရော်၊	
အမှုရောင်ေါရိုက်တာ	 စိုင်းေမ်ခမ်း၊	 JST	အြွဲ့ဝင်	
Wunpawng	Ninghtor	(WPN)	ရေါ်ရမေရီတာမ်၊	ရမတ္တာ	
ေင်ခွင်မဘိမဲရ့ဂဟာတည်ရထာင်သ	ူရေါ်အက်စ်ရခါန်နန်	
တို့	တက်ရောက်ကကသည်။
	 ရတွ့ေုြဲွံအပြီးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	
နှင့်	ကချင်ေူထုရခါင်းရောင်များသည်	အြွဲ့ေိုက်	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းေှိ	IDP		စခန်းမှ	
မိသားစုများသို့	ရထာက်ြံ့ြစ္စည်းများ	ရြးအြ်စဉ်။	

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းေှိ	IDP		စခန်းမှ	မိသားစုများအား	
ေင်းေင်းနှီးနှီး	နှုတ်ေက်စဉ်။
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စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်ကကသည်။
	 ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	
ဗိုေ်ချုြ်ရအာင်ေန်းနှင့်အတူ	ဓာတ်ြုံတွဲရိုက်ြူးသည့်	
ကချင်အမျ ိုးသမီးအြွား	 ရေါ်မရဂါင်ရခါန်ရော်နှင့်	
ဗိုေ်ချုြ်ရအာင်ေန်း	ကချင်ပြည်နယ်ရောက်	ေှိခဲ့စဉ်က	
ြန်းကုံးစွြ်ကကိုေိုခဲ့သူ	အြွားရေါ်ေွယ်ရနာင်းတို့အား	
သမိင်ုးဝင်ဓာတ်ြုမှံတ်တမ်းများ	ရြးအြ်ခဲပ့ြီး	မှတ်တမ်း	
တင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။
	 မွန်းေဲွြိင်ုးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	
ပငိမ်းချမ်းရေးရေွးရနွးရေး	အကျ ိုးရောင်အြွဲ့	(Peace	
Creation	Group	-	PCG)	မှ	ဦးယွြ်ရဇာ်ရခါင်၊	ဦးေမိုင်	
ဂွမ်ဂျာ၊	 ဦးခြောခွန်ရအာင်၊	 ဦးအင်ေှန်းေန်ရအာင်နှင့်	
ဦးဂွမ်ေန်ရအာင်တို့နှင့်	ရတွ့ေုံရေွးရနွးသည်။

	 ထိုရ့နာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့်အြဲွ့	
သည်	 ခတ်ချ ိုရကျးေွာ	 စစ်ရဘးရေှာင်စခန်းသို့	သွား	
ရောက်၍	စခန်းအတွင်း	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှုကာ	ရနေြ်	
စွန့်ခွာေသူများအား	 ရတွ့ေုံအားရြးပြီး	 ရထာက်ြံ့	
ြစ္စည်းများရြးအြ်ော	ရနေြ်စွန့်ခွာေသူများက	၎င်းတို့	
ကိုယ်တိုင်	ပြုေုြ်ထားသည့်	အမှတ်တေ	ေက်ရောင်	
ြစ္စည်းများကို	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်အား	
ပြန်ေည်ရြးအြ်သည်။
	 ယင်းရနာက်	KBC	မိုင်းနားဇုံနယ်ြွံ့ပြိုးရေးစခန်းကို	
ရောက်ေှိပြီး	 ရထာက်ြံ့ြစ္စည်းများ	 ရြးအြ်သည်။	
ထို့ရနာက်	 ရနေြ်စွန့်ခွာေသူများက	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်အား	 အမှတ်တေေက်ရောင်	
ြစ္စည်းများ	ပြန်ေည်ရြးအြ်သည်။
	 ေက်ေက်၍	ေန်ေယ်ရေသ	ရေရဘးကယ်ေယ်
ရေးစခန်းကိုရောက်ေှိပြီး	 ရေရဘးသင့်	 ရကျာင်းသား၊	
ရကျာင်းသူများနှင့်	 စန်ကားရကျးေွာသို့	 ရပြာင်းရေှေ့ရန	
ထိုင်ကကသူများအား	ရထာက်ြံ့ြစ္စည်းများ	ရြးအြ်ကာ	
အားရြးစကားရပြာကကားသည်။	ထို့ရနာက်	 ရေရဘး	
သင့်ပြည်သမူျားက	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်အား	
ေေီတူိင်ုးေင်းသားရိုးော	အမှတ်တေေက်ရောင်ြစ္စည်း	
များ	ရြးအြ်သည်။
	 ထို့ရနာက်	 ပမစ်ကကီးနားပမို့	ကျွန်းြင်သာေြ်ကွက်ေှိ	
ပြည်ေုံးချမ်းသာ	ေူငယ်ြွံ့ပြိုးရေး	ြေဟိတရကျာင်း	
တိုက်သို့	သွားရောက်ပြီး	ေောရတာ်အား	ေှူြွယ်	

ြစ္စည်းများ	ေက်ကြ်ေှူေါန်းကာ	 မိဘမဲ့ြရောင်	
ကရေးငယ်များအတွက်	ရထာက်ြံြ့စ္စည်းများရြးအြ်ပြီး	
ြရောင်ကိုေင်ရေးများကို	အချ ိုေည်	ကြ်ေှူသည်။	
ကရေးငယ်များက	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်အား	
ကချင်ရိုးောအမှတ်တေ	ေက်ရောင်ြစ္စည်း	 ပြန်ေည်	
ရြးအြ်သည်။	ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံ
ြဂု္ဂိုေ်နှင့်အြဲွ့သည်	ပမစ်ကကီးနားပမို့မှ	ရေရကကာင်းခေီးပြင့်	
ထွက်ခွာောော	ရနပြည်ရတာ်သို့	ညြိုင်းတွင်	ပြန်ေည်	
ရောက်ေှိကကသည်။

ေန်ေယ်ရေသ	ရေရဘးသင့်	ရကျာင်းသားရကျာင်းသူများနှင့်	စန်ကားရကျးေွာသို့	ရပြာင်းရေှေ့ရနထိုင်ောသည့်	ပြည်တွင်းရေှေ့ရပြာင်း	
ပြည်သူများအား	ရထာက်ြံ့ြစ္စည်းများ	ရြးအြ်ေှူေါန်းြွဲသို့	တက်ရောက်စဉ်။
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	 “ကျွန်မတို့	 ေီကိုရောက်ောတဲ့အခါမှာ	အရပခအရနကိုကကည့်ပြီးရတာ့	ဘယ်ေိုရကာင်းရအာင်	

ေုြ်သွားမေည်းေိုတဲ့အရပြကို	 ေှာတာြါ။	တကယ်အဓိကကျတဲ့အရပြက	ကျွန်မတို့	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

ေြို့ြါြဲ။	 ပငိမ်းချမ်းရေးေမှ	 ေီေို	 IDP	စခန်းရတွအားေုံးကို	ကျွန်မတို့	 ြိတ်ေိုက်နိုင်မှာ	 ပြစ်ြါတယ်။	

ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်သူပြည်သားများ	ကိုယ့်ေြ်ကိုယ့်ေွာမှာ	 ရအးရအးချမ်းချမ်းရနနိုင်မှာ	 ပြစ်ြါတယ်။	

ကျွန်မတိုေ့ဲ့	IDP	Camp	ရတအွားေုံးမှာ	ြညာရေးကိ	ုပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	အရနနဲ့	အဓကိထားပြီးရတာ	့

ဘယ်ရနောမှာ	 ရကျာင်းရနအေွယ်	ကရေးဘယ်နှရယာက်ေှိေဲ	 ေီကရေးရတွဟာ	ြညာသင်ကကား	

ြို့အခွင့်အရေး	ေသင့်ေားေိုတာ	 ကကည့်ေမှာ	 ပြစ်ြါတယ်။	 ေါက	ရေေှည်အတွက်	 ပြစ်ြါတယ်။	

ရနာက်ပြီးရတာ	့ကျန်းမာရေးေိတုာကေည်း	ရေေှည်အတွက်ြါ။	ငယ်ငယ်တန်ုးက	ကျန်းမာရေးရကာင်းမှ	

အသက်ကကီးောတဲ့အခါကျေင်ေည်း	ကျန်းမာရေးရကာင်းမှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ေမီိကုရေစအီစိုးေေိတုာက	ပြည်သေူထူေုဲ့	မေဲန္ဒနဲ့တက်ပြီးရတာ	့တာဝန်ယရူနတဲ	့အစိုးေပြစ်ြါတယ်။	

အဲ့ေါရကကာင့်	ပြည်သူေူထုေဲ့	မဲရတွအေ	တက်ပြီးရတာ့	တာဝန်ယူတဲ့	အစိုးေမို့ေို့	ပြည်သူေူထုရြါ်မှာ	

တာဝန်ေိှသေိ	ုပြည်သကူေည်း	ြ့ံြိုးရြးြို	့တာဝန်ေိှြါတယ်။	ဘာပြစ်ေိုေ့ေဲိရုတာ	့ကိယ်ုတင်ေိက်ုတဲ	့

အစိုးေက	အေြ်ုေြ်ုနိင်ုြိုေ့ိတုာကေည်း	ကိယ်ုကေည်း	ကညူေီတယ်။	ကျွန်မတိုက့ေည်း	ကျွန်မတိုက့ိ	ု

တင်ထားတဲ့	 ပြည်သူရတွေဲ့	အကျ ိုးစီးြွားအတွက်	ကျွန်မတို့က	တာဝန်ယူေမယ်။	 နှစ်ဦးနှစ်ြက်	

တာဝန်ယူမှုနဲ့	ကျွန်မတို့အေုြ်ေုြ်မှ	ပြစ်မှာြါ။	

]]wpfa,mufESifUwpfa,muf roifUjrwfvQif Nidrf;csrf;rIqdkwmr&SdEdkifbl;}}[k 

ucsifvlxktzGJYtpnf;acgif;aqmifrsm; awGYqHkpOf 

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf ajymMum;



17လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

	 ပြည်သူရတွဟာ	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	အားကိုးနိုင်တဲ့	ကိုယ့်ရပခရထာက်ရြါ်မှာ	ကိုယ်မတ်တြ်ေြ်နိုင်တဲ့	

ပြည်သူရတွ	 ပြစ်ရစချင်တယ်။	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	အားကိုးနိုင်မှ	ကိုယ့်ဘဝအတွက်	ကိုယ်ေုံခခုံမှုေှိမှာ။	

အပခားေကူိ	ုအပမအဲားကိုးရနေတယ်ေိေုင်	ကိယ့်ုဘဝအတွက်	ေုခံခုံမှုေိှမှာ	မဟတ်ုြါဘူး။	အစိုးေကိခုျည်းြ	ဲ

အားကိုးရနေို့	 မပြစ်ဘူး။	 ြုဂ္ဂေိကအြွဲ့အစည်းရတွ	ေူသားချင်းစာနာမှုအေ	ေုြ်ကိုင်ရြးရနတဲ့	အြွဲ့	

အစည်းရတွကိုေည်း	အားကိုးေို့မပြစ်ဘူး။	 ေါရတွက	ဘယ်ရတာ့မှ	 ရေေှည်မှာကိုယ့်အရနနဲ့	 စိတ်ချ	

ယုံကကည်ေမှာ	မဟုတ်ဘူး။	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	အားကိုးေမယ်။	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	အားကိုးနိုင်ြုိ့အတွက်	

ကျွန်မတို့ကရနပြီးရတာ့	ေိုအြ်တဲ့အေည်အချင်းရတွကို	ပြည့်ေည်းရြးြို့	ပြစ်ြါတယ်။		

	 အခွင့်အရေးကိုေုိချင်ေင်	ကိုယ့်တာဝန်ေည်း	ကိုယ်ရကျေမယ်။	 ေါမှ	 ေီေြိုင်ခွင့်ကို	ကိုယ်ကရနပြီးရတာ့	

မိမိေေကိုင်ထားနိုင်မှာ	 ပြစ်ြါတယ်။	စခန်းထဲက	 ပြည်သူရတွေဲ့	ေက်ေှိစားဝတ်ရနရေးသာ	မဟုတ်ဘူး။	

အေုြ်အကိုင်ေေှိရေးကို	အဓိကထားပြီးရတာ့	ေုြ်ရြးရစချင်ြါတယ်။

	 ဝင်ရငွေည်းမှန်မှန်ေမယ်။	အေုြ်ေုြ်ေင်းနဲ့ေည်း	ကိုယ့်ေဲ့အေည်အချင်းရတွ	တက်ောမယ်။	 ရနာက်	

ကိယ့်ုေြ်ကိယ့်ုေွာပြန်တဲအ့ခါမှာ	ကိယ့်ုမှာ	ြညာတစ်ခရုတာ	့ေြါတယ်။	ြညာေိတုာဟာ	ရကျာင်းထမှဲာသင်မှ	

ြညာမဟုတ်ြါဘူး။	အေုြ်ခွင်အတွင်းမှာေည်း	ကျွမ်းကျင်မှုြညာေပြီးရတာ့	ြညာတတ်နိုင်တာ	 ပြစ်ြါ	

တယ်။	

 ပငိမ်းချမ်းရေးကို	အားရြးကကြါ။	 ပငိမ်းချမ်းရေးကို	အားရြးြို့ေိုတာ	အရပခခံတစ်ခုကဘာေဲေိုရတာ့	

အချင်းချင်း	သင့်ပမတ်ရအာင်ရနြို့ြဲ။	ပငိမ်းချမ်းရေးေဲ့အရပခခံက	အချင်းချင်းသင့်ပမတ်ပခင်းြဲ။	တစ်ရယာက်	

နဲ့တစ်ရယာက်	မသင့်ပမတ်ေိုေိှ့ေင်	ပငိမ်းချမ်းမှုေုိတာဟာ	မေိှနိင်ုဘူး။	ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြည်သပူြည်သားအားေံုး၊	

ပြည်ရထာင်စုသားများအားေံုးဟာ	ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်ရထာင်စုကကီးတိုးတက်ြို့အတွက်၊	 ြွံ့ပြိုးြို့အတွက်	

ဘာရတေွြ်ုနိင်ုသေေဲိတုာ	ကိယ့်ုကိယ်ုကိယ်ု	ရမးကကြါ။	ရမးပြီးရတာ	့ကိယ်ုကရနပြီးရတာ	့ေြ်ုနိင်ုသမှေကိ	ု

ေုြ်ကကြါ။	ေူတိုင်း၊	ေူတိုင်းဟာ	သူ့တန်ြိုးနဲ့သူ	ေှိြါတယ်။



18 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf 

ucsifjynfe,f&Sd awmifwef;a'o ausmif;om;? ausmif;olrsm; jyKpkapmifUa&Smufa&;a*[m? 

jyefvnfxlaxmifa&;pcef;ESifU u,fq,fa&;pcef;rsm;odkh oGm;a&mufMunfh&INyD; 

vdktyfonfrsm; axmufyHUay;tyf

	 နိငုင်ရံတာ၏်အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်သည်	၂၀၁၈	ခနုစ်ှ၊	ရအာက်တိဘုာေ	၁၉	ေက်ရန့တွင်	

ကချင်ပြည်နယ်	 ပမစ်ကကီးနားပမို့ေှိ	 ရတာင်တန်းရေသ	ရကျာင်းသားရကျာင်းသူများ	 ပြုစုရစာင့်ရေှာက်ရေးရဂဟာ၊	

ရေါ်ခင်ကကည်ရြာင်ရေးေှင်းက	ေှူေါန်းထားသည့်	 မူးယစ်ရေးပြတ်ပြီးသူများ	 ပြန်ေည်ထူရထာင်ရေးစခန်းနှင့်	

ကယ်ေယ်ရေးစခန်းများသို့	သွားရောက်ကကည့်ရှုပြီး	ေိုအြ်သည်များ	ရထာက်ြံ့ရြးအြ်သည်။

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ကချင်ပြည်နယ်	ပမစ်ကကီးနားပမို့သို့																					ရောက်ေှိစဉ်။



19လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်၊	 နယ်စြ်ရေးော	

ဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီး	

ေဲရအာင်၊	 အေုြ်သမား၊	 ေူဝင်မှုကကီးကကြ်ရေးနှင့	်

ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	

ဦးသန်ိးရေ၊ွ	ေမူှုဝန်ထမ်း၊	ကယ်ေယ်ရေးနှင့	်ပြန်ေည်	

ရနောချထားရေးဝန်ကကီးဌာန	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	

ရေါက်တာဝင်းပမတ်ရအး၊	 သမ္မတရုံးဝန်ကကီးဌာန	

ေတုယိဝန်ကကီး	ဦးမင်းသတူိုနှ့င့အ်တ	ူရအာက်တိဘုာ	၁၉	

ေက်ရန့	 နံနက်ြိုင်းတွင်	အထူးရေယာဉ်ပြင့်	ကချင်	

ပြည်နယ်	ပမစ်ကကီးနားပမို့သို့	ရောက်ေှိကကသည်။

	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့ ်အြွဲ့အား	

ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာခက်ရအာင်၊	

ပြည်နယ်	ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးထွန်းတင်၊	ပြည်နယ်တေား	

ေွှတ်ရတာ်	တေားသူကကီးချုြ်	 ဦးတူးဂျာ၊	 ပြည်နယ	်

ဝန်ကကီးများ၊	တိင်ုးေင်းသားစာရြနှင့	်ယဉ်ရကျးမှုအြဲွ့များ၊	

တာဝန်ေှိသူများက	 ပမစ်ကကီးနားရေေိြ်၌	 ကကိုေိုနှုတ်	

ေက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

အြဲွ့ဝင်များနှင့အ်တ	ူပမစ်ကကီးနားပမို့ေိှ	ရေှေမိုးရတာင်ရစတ	ီ

ရတာ်သို့	သွားရောက်၍	 ြန်း၊	 ရေချမ်းနှင့်	 ေီမီးတို့	

ကြ်ေှူြူရဇာ်ပြီး	ြူးရပမာ်ကကည်ညိုကာ	ရစတရီတာ်ဧည့်	

သည်ရတာ်	မှတ်တမ်းစာအြ်ုတွင်	ေက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရစတီရတာ်ြေိဝုဏ်အတွင်းေှိ	 ဓမ္မာရုံ၌	 ပြည်နယ်သံဃ	

နာယကအြွဲ့ဝင်	ေောရတာ်	ဘေ္ဒန္တရခမနိ္ဒနှင့်	ပြည်နယ်	

သဃံနာယကအြဲွ့	အကျ ိုးရတာ်ရောင်	အဂ္ဂမဟာြဏ္ဍတိ	

ဘေ္ဒန္တ	ရကတုမာောတို့	အမှူးပြုသည့်	ေောရတာ်များ	

အား	 ြူးရပမာ်ကကည်ညိုပြီး	ေှူြွယ်ဝတ္ထုြစ္စည်းများ	

ေက်ကြ်	ေှူေါန်းသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင ်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်နှင့်	အြဲွ့ဝင်များသည်	ပမစ်ကကီးနား	

ပမို့	ရေှေစကေ်ြ်ကွကေှ်	ိရတာင်တန်းရေသ	ရကျာင်းသား	

ရကျာင်းသမူျား	ပြုစရုစာင့ရ်ေှာက်ရေးရဂဟာ	(ေန်ေယ်)	

၌	ကျင်းြသည့	်ရတာင်တန်းရေသ	ရကျာင်းသားရကျာင်း	

သမူျား	ပြုစရုစာင့ရ်ောှက်ရေးရဂဟာသို	့ရထာက်ြံရ့ငနှွင့်	

ရထာက်ြ့ံြစ္စည်းများ	ရြးအြ်ြဲွအခမ်းအနားသ့ုိ	တက်ရောက်	

ကကသည်။

	 အခမ်းအနားတွင်	 ရကျာင်းသားရကျာင်းသူရေး	

များက	 “သူေဲရကာင်း”နှင့်	 “ပငိမ်းချမ်းပခင်းကို	တည်	

ရောက်	စို”့	သခီျင်းများပြင့	်သေီိဧုည့ခ်	ံရြျာ်ရပြကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ရတာင်တန်းရေသရကျာင်းသား	ရကျာင်းသမူျားအတွက်	

ရငကွျြ်	၈၆၆၀၀၀	တန်ြိုးေိှ	ခခုံရစာင်	၁၀၆	ထည်၊	မျက်နှာ	

သတ်ုြဝုါ	၁၀၆	ထည်နှင့	်ရကျာင်းသုံးဗောစာအြ်ု	၁၀၆	

ေါဇင်ကို	 ရထာက်ြံ့ရြးအြ်ော	 ရဂဟာတာဝန်ခံက	

ေက်ခံေယူသည်။

	 ေက်ေက်၍	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ရေါက်တာ					

ဝင်းပမတ်ရအးက	ရတာင်တန်းရေသ	ရကျာင်းသား၊	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ကချင်ပြည်နယ်	ပမစ်ကကီးနားပမို့သို့																					ရောက်ေှိစဉ်။
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ရကျာင်းသူများ	 ပြုစုရစာင့်ရေှာက်ရေးရဂဟာအား	

ြထမအေင့်သတ်မှတ်၍	တည်ရထာင်ခွင့်ပြုရကကာင်း	

အသိအမှတ်ပြုေွှာနှင့်	ရငွကျြ်	၄၈၆၀၀၀၀	ကို	ေည်း	

ရကာင်း၊	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ဦးသိန်းရေွက	ရငွကျြ်	

၇	သိန်းတန်ြိုးေှိ	ကွန်ြျူတာတစ်စုံနှင့်	စာအုြ်စာတမ်း	

များကိေုည်းရကာင်း၊	ပြည်နယ်ဝနက်ကီးချုြ	်ရေါက်တာ	

ခက်ရအာင်က	ကချင်ပြည်နယ်အစိုးေအြဲွ့မှ	ေှူေါန်းသည့်	

ရငွကျြ်	သိန်း	၂၀	ကို	ေည်းရကာင်း၊	ပြည်နယ်ေူမှုရေး	

ဝန်ကကီး	ရေါက်တာသင်းေွင်က	ရဘးအန္တောယ်ေိုင်ော	

စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ	ေှူေါန်းရသာ	ြညာသင်စေိတ်	

ရထာက်ြံရ့ငကွျြ်	၁၄၃၂၀၀၀	နှင့	်ပြည်နယ်ြညာရေးမှူး	

ရုံးမှ	ေှူေါန်းရသာ	ရငွကျြ်	 ၃	သိန်း	တန်ြိုးေှိ	 စာရေး	

ကိေိယာများနှင့်	 ရကျာြိုးအိတ်များကိုေည်းရကာင်း	

ရထာက်ြံ့ရြးအြ်ကကော	တာဝန်ေှိသူများက	ေက်ခံေ	

ယူကကသည်။

	 ထိုရ့နာက်	ရောရ့ော်ပမို့နယ်	ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်	

ကိယ်ုစားေှယ်	ရေါ်ရခါ်မာဂကူ	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခ	ံ

ြဂု္ဂိုေ်ထ	ံရိုးောဝတ်စုကံိ	ုေက်ရောင်အပြစ်ရြးအြ်ပြီး	

ရကျးဇူးတင်စကား	 ရပြာကကားကာ	အခမ်းအနားကို	

ရုြ်သိမ်းေိုက်သည်။

	 အခမ်းအနားအပြီးတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံ	

ြဂု္ဂိုေ်သည်	ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသမူျား၏	အြ်ိရောင်	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ပမစ်ကကီးနားပမို့	ရေှေမိုးရတာင်ရစတီရတာ်သို့																										ရောက်ေှိစဉ်။



21လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

များကို	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှုပြီး	ေိုအြ်သည်များကို	

ေမ်းညွှန်မှာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	အြွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ	

စန်ိ့ဂျ ိုးဇက်	ယာယကီယ်ေယ်ရေးစခန်း၌	ကျင်းြသည့	်

ရနေြ်စွန့်ခွာပြည်သူများအတွက်	 ရထာက်ြံ့ရငွနှင့်	

ရထာက်ြံ့ြစ္စည်များ	 ရြးအြ်ြွဲအခမ်းအနားသို့	တက်	

ရောက်ကက၍	အားရြးစကားရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ရငကွျြ်	၁၁၉၅၂၀၀၀	တန်ြိုးေိှ	ေန်၊	ေီ၊	ေားနှင့	်ြတဲိုက့ိ	ု

ရထာက်ြံ့ရြးအြ်ော	ကယ်ေယ်ရေးစခန်းမှ	ကိုယ်စား	

ေှယ်တစ်ဦးက	ေက်ခံေယူသည်။

	 ေက်ေက်၍	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ရေါက်တာ	

ဝင်းပမတ်ရအးက	အမျ ိုးသမီးဦးရောင်	 မိသားစုများ၊	

ကိုယ်ဝန်ရောင်မိခင်များ၊	 ၅	နှစ်ရအာက်ကရေးများ၊	

မသန်စွမ်းများနှင့်	အသက်	၈၅	နှစ်အထက်	အဘိုး	

အဘွားများအတွက်	ရထာက်ြံ့ရငွ	ကျြ်	၇၃၅၀၀၀၀	ကို	

ေည်းရကာင်း၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာ													

ခက်ရအာင်က	ရငကွျြ်	၄	သန်ိး	တန်ြိုးေိှ	စာရေးကေိိယာ	

များနှင့်	 ရကျာြိုးအိတ်အေုံး	 ၃၀၀	ကို	ေည်းရကာင်း	

ရထာက်ြံ့ရြးအြ်ကကသည်။

	 အခမ်းအနားအပြီးတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်သည်	ယာယီကယ်ေယ်ရေးစခန်းအတွင်းေှိ	

ေက်ကန်းရုတွံင်	ရိုးောအဝတ်အထည်များ	ေက်ေုြ်ရနမှု	

ကိ	ုေှည့ေ်ည်ကကည့ရ်ှုပြီး	ရေသခပံြည်သမူျားနှင့	်ေင်းေင်း	

နှီးနှီးရတွ့ေုံနှုတ်ေက်စကား	ရပြာကကားသည်။

	 မွန်းေဲွြုိင်းတွင်	ေံုဂါြါစားရသာက်ေုိင်၌	နုိင်ငံရတာ်၏			

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	အြွဲ့ဝင်များသည်	ရတာင်တန်း	

ရေသ	ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသူများ	ပြုစုရစာင့်ရေှာက်	

ရေးရဂဟာမှ	 ရကျာင်းသား၊	 ရကျာင်းသူရေးများနှင့်	

ရန့ေယ်စာကိ	ုအတတူကွသုံးရောင်ပြီး	ပမစ်ကကီးနားပမို့	

မရနာကွင်းေှိ	 မရနာတိုင်များရေှ့ တွင်	 စုရြါင်း၍	

မှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	အြွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ	

ေယ်ကုန်းေြ်ကွက်ေှိ	 မူးယစ်ရေးပြတ်ပြီးသူများ၏	

ပြန်ေည်ထရူထာင်ရေးစခန်းသို	့ရေါ်ခင်ကကည်ရြာင်ရေး	

ေှင်းမှ	ေှူေါန်းထားသည့	်အရောက်အဦ	ေွှရဲပြာင်းရြး	

အြ်ြွဲ	အခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်သည်။

	 အခမ်းအနားတွင်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	နှုတ်ခွန်းေက်စကားရပြာ	

ကကားော၌	 “ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားကို	ောပြီးအားရြးတဲ့	

ပြည်သရူတအွားေုံးကိ	ုရကျးဇူးတင်ြါတယ်။	ကျွန်မတိုက့	

ေီအခမ်းအနားကို	 အရေးထားေတဲ့	 အရကကာင်းက	

ဘာပြစ်ေိုေ့ေဲိရုတာ	့မူးယစ်ရေးဝါးစဲွသွားတဲ	့ပြည်သ	ူ

ထဲက	ေူငယ်ရတွရော၊	 ေူေတ်ြိုင်းရတွရော	မူးယစ်	

ရေးဝါးပြတ်ပြီး	ပြန်ေည်ထရူထာင်ြိုေ့ိတုာ	အားေုံးနဲ့	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ပမစ်ကကီးနားပမို့	ရေှေမိုးရတာင်ရစတီရတာ်သို့																										ရောက်ေှိစဉ်။



22 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ေိုင်တဲ့ကိစ္စြါ။	ေီကိစ္စေိုတာ	ေူမျ ိုးနဲ့ေည်း	မေိုင်ဘူး၊	

ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာနဲ့ေည်း	မေိုင်ဘူး၊	နိုင်ငံရေး	အယူ	

အေနဲ့ေည်း	မေိုင်ြါဘူး။

	 “ကျွန်မတို	့အားေုံးဝိင်ုးဝန်းပြီးရတာ	့ေြ်ုရြးေမယ့်	

ကိစ္စပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့ေဲ့	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွ၊	

ပြည်သူပြည်သားရတွဟာ	 မူးယစ်ရေးဝါးရကကာင့	်

စွမ်းေည်ရတ	ွကျေင်းသွားတာ၊	ဘ၀ရတ	ွြျက်စီးသွားတဲ	့

အရပခအရနနဲ့	ေင်ေိုင်ရနေတဲ့အခါ	ပြန်ပြီး	ရြးမရြးြို့၊	

ထူရထာင်ရြးြို့ေိုတာ	ကျွန်မတို့	တစ်ရယာက်ချင်း၊	

တစ်ရယာက်ချင်းမှာ	တာဝန်ေိှြါတယ်။	ေီေိေုြ်ုတဲက့စိ္စမှာ	

အားေုံးေည်း	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ေို့ေြါတယ်။	

ရစာရစာက	ကျွန်မရပြာခဲ့သေို	 နိုင်ငံရေးအယူအေနဲ့	

ေည်း	မေိင်ုဘူး၊	ကိုးကွယ်တဲ	့ဘာသာနဲ့ေည်း	မေိင်ုဘူး၊	

ေူမျ ိုးနဲ့ေည်း	မေိုင်ဘူး။	ေူသားချင်း	 စာနာတဲ့စိတ်၊	

ကိုယ့်ေဲ့ြတ်ဝန်းကျင်	တည်ပငိမ်ြို့အတွက်	ကျွန်မတို့	

ေုြ်ရြးရနေတာေို့ြဲ	ရပြာေြါမယ်”

	 “မူးယစ်ရေးဝါးေဲ့	ေိုးကျ ိုးရတွရကကာင့်	ဘဝြျက်	

သွားတဲ	့ြဂု္ဂိုေ်ရတဟွာ	မမိတိို	့ေဲ့	ြတ်ဝန်းကျင်ကိ	ုတစ်ခါ	

တရေ	အရနှာင့်အယှက်ရြးတတ်ြါတယ်။	အဲေီရတာ့	

ေူတစ်ရယာက်	မူးယစ်ရေးဝါးစွဲသွားပြီေိုေင်	 ေီေူေဲ့	

မိသားစုရတွသာမကဘဲ	ေီေူေဲ့	အသိုင်းအဝိုင်း၊	 ရနတဲ့	

ရနော၊	 ြတ်ဝန်းကျင်ကိုြါ	ထိခိုက်တတ်တာရတွေှိ	

ြါတယ်။	 ေါရကကာင့်မို့ေို့	ကျွန်မတို့	 ဝိုင်းဝန်းပြီးရတာ့	

ကူညီေမယ်၊	 ဝိုင်းဝန်းပြီးရတာ့	 ရြးမေမယ်ေိုပြီးရတာ့	

ေုံးပြတ်ထားြါတယ်”

	 “ကျွန်မတို့နိုင်ငံတင်မဟုတ်ြါဘူး။	တစ်ကမ္ဘာေုံးေဲ့	

ပြဿနာြါ။	 တစ်ကမ္ဘာေုံးေဲ့	 ပြဿနာေိုတာဟာ	

ေီမူးယစ်ရေးဝါးနဲ့	 ြတ်သက်ေို့ေှိေင်	ကမ္ဘာရြါ်မှာ	

အချမ်းသာေုံး	 နိုင်ငံကကီးရတွရတာင်မှ	အပြတ်ေှင်းေို့	

မေရသးြါဘူး။	ကျွန်မတို့ေို	 ြွံ့ပြိုးပြီးစနိုင်ငံမှာေို	 ြိုမို	

ပြီးရတာ့	အခက်အခဲရတွေိှမယ်ေ့ုိ	တစ်ြက်က	ထင်ေရြမယ့်	

တစ်ြက်က	ကျွန်မတို	့ပြည်သပူြည်သားရတေဲွ့	မှေရဝချင်	

တဲ့စိတ်	ထက်သန်ပခင်းရကကာင့်	ေီကိစ္စ	ရတွကို	ကျွန်မတို့	

ကိုင်တွယ်တဲ့ရနောမှာ	အားသာချက်ရတွေှိြါတယ်။	

အားသာချက်က	ရြးချင်ကမ်းချင်တဲ့စိတ်၊	ကုသိုေ်ပြု	

ချင်တဲ့စိတ်ြါ၊	 ရကာင်းတဲ့အမှုရတွကို	 ပြုချင်တဲ့စိတ်၊	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ကချင်ပြည်နယ်	သံဃနာယကအြွဲ့ဝင်	ေောရတာ်	ဘေ္ဒန္တရခမိန္ဒနှင့်	
ပြည်နယ်သံဃနာယကအြွဲ့	အကျ ိုးရတာ်ရောင်	ေောရတာ်အဂ္ဂမဟာြဏ္ဍိတ	ဘေ္ဒန္တ	ရကတုမာော	အမှူးပြုရသာ	

ေောရတာ်များအား	ြူးရပမာ်ကကည်ညိုပြီး	ေှူြွယ်ဝတ္ထုြစ္စည်းများ	ေက်ကြ်ေှူေါန်းစဉ်။	
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ေှူေါန်းချင်တဲစ့တ်ိြါ။	ေှူေါန်းချင်တယ်ေိတုာ	ရြ်ုြိင်ုး	

ေိင်ုော	ရငရွေးရကကးရေးအေ	ေှူေါန်းတာတို၊့	ြစ္စည်းေှူ	

တာတို့၊	 အဲေီဟာရတွထက်	 ြိုပြီးအရေးကကီးတာက	

ကိုယ့်ေဲ့စွမ်းအား၊	 ကိုယ့်ေဲ့အချနိ်၊	 ကိုယ့်ေဲ့ရမတ္တာ၊	

ရစတနာရတွကို	 ေင်းနှီးပြီးရတာ့	 ေုြ်ရြးတာဟာ	

အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။

	 “မူးယစ်ရေးဝါး	 ပြတ်ရအာင်ေုြ်တဲ့ရနောမှာ	

စွဲရနတဲ့သူရတွ	ပြတ်ေိုက်တယ်။	ပြတ်ပြီးရတာ့	အရေး	

ကကီးတာက	ေက်ပြီးရတာ့	 မူးယစ်ရေးပြတ်ရနြို့ြါ။	

ပြတ်ရနတဲ့အချနိ်ကို	ထိန်းသိမ်းသွားြို့ြဲ၊	 ေါရကကာင့်မို့	

ကျွန်မတို့	 ပြည်သူရတွေဲ့	အသိုင်းအဝိုင်းကို	အရပခခံတဲ့၊	

အရပခပြုတဲ	့အားကိုးတဲ	့မူးယစ်ရေးဝါးပြတ်ရြးသမူျား	

ပြန်ေည်ထရူထာင်ရေးစခန်းကကီးကိ	ုြွင့တ်ာပြစ်ြါတယ်။

	 “ကျွန်မတို့	 ပြန်ေည်ထူရထာင်ရေးစခန်းမှာေုိေင်	

ပြည်သရူတအွားေုံး	ြါဝင်နိင်ုတဲ	့စခန်းတစ်ခပုြစ်ြါတယ်။	

တကယ်အရေးကကီးတာက	ေီစခန်းရအာင်ပမင်ြို့ေိုေင်	

စခန်းကိေုာတဲ	့မူးယစ်ရေးပြတ်ပြီးသား	ြဂု္ဂိုေ်များဟာ	

တကယ်ြပဲြတ်သွားပြေီား။	ပြတ်သွားပြီး	မမိတိိုေဲ့့	ေြ်ေွာ၊	

ရနထိင်ုောရေသရတသွာမက	တပြည်းပြည်းနဲ့	တစ်တိင်ုး	

ပြည်ေုံး၊	ေသူားအားေုံးကိ	ုအကျ ိုးပြုနိင်ုတဲ	့ြဂု္ဂိုေ်ရတ	ွ

ပြန်ပြီးပြစ်ောနိုင်ြို့	အရေးကကီးြါတယ်။

	 “ရေ့ောမှုစစ်တမ်းရတွအေ	ေယ်ရကျာ်သက်	

ေငူယ်ရတြွါ	မူးယစ်ရေးကိ	ုစမ်းသြ်သုံးစဲွကကတယ်ေို	့

သေိြါတယ်။	“တာဝန်ေိှသရူတအွရနနဲ့	ေေီိစုခန်းမှာော	

ပြီး	မဘိရတကွိ	ုြညာရြးတဲ	့အစအီစဉ်ရတ	ွေြ်ုြိုေ့ိြုါ	

တယ်။	ကိုယ့်သားသမီးရတွက	ရေးရတွသုံးစွဲရနတယ်	

ေိုေင်	ဘယ်ေိုေက္ခဏာရတွ	 ပြစ်ရြါ်ရနေဲ၊	ဘယ်ေို	

ြုစံရံတရွပြာင်းေဲရနေေဲိတုာကိ	ုအပမဲမပြတ်	သတထိား	

ရစာင့က်ကည့သ်င့ြ်ါတယ်။	ေေီိ	ုမူးယစ်ရေးဝါး	ပြန်ေည်	

ထူရထာင်ရေးစခန်းြွင့်နိုင်တဲ့	အရကကာင်းေင်းကေည်း	

ရေါ်ခင်ကကည်ရြာင်ရေးေှင်းက	 ေှူတာေိုရြမယ့်	

ရေါ်ခင်ကကည်ရြာင်ရေးေှင်းကိ	ုေှူနိင်ုရအာင်	ရထာက်ြံ	့

တာကရတာ့	 ချက်သမ္မတနိုင်ငံက	 ပြစ်ြါတယ်။	ချက်	

နိုင်ငံေိုတာဟာ	 ပမန်မာနိုင်ငံအရြါ်မှာ	မိတ်ရေွအပြစ်	

ေက်ေခံဲတ့ာ	နှစ်ရြါင်းများစွာ	ေိှြါပြ။ီ	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငေံဲ့	

အခက်အခဲရတွကို	အပမဲတမ်းနားေည်စွာနဲ့	 ြူးရြါင်း	

ပြီးရတာ	့ရောင်ေွက်ကညူရီြးတဲအ့ထမှဲာ	ချက်နိင်ုငံ	ြါ	

ြါတယ်။	ချက်နိုင်ငံဟာ	ရေါ်ခင်ကကည်ရြာင်ရေးေှင်းက	

တပခားရနောရတွမှာ	ြွင့်ြ့ုိအစီအစဉ်အရနနဲ့	မူးယစ်ရေးဝါး	

ပြတ်သူများ	စခန်းရတွအတွက်ေည်း	ေှူေါန်းြ့ုိ	အစီ	

အစဉ်ရတွ	ေှိပြီးြါပြီ။	ေူငယ်၊	ေူေတ်ရတွေဲ့ဘ၀ရတွ	

ပြန်ေည်ထရူထာင်ရေးအတွက်	ရစတနာ	အပြည့အ်ဝနဲ့	

ကညူတီဲ	့မတ်ိရေနွိင်ုငေံဲ့	သအံမတ်ကကီးကိ	ုရကျးဇူးတင်	

တယ်ေို	့ရပြာချင်ြါတယ်။	ဘယ်ေြ်ုငန်းြပဲြစ်ပြစ်	အပမန်	

ရအာင်ပမင်ြိုေ့ိတုာ	ပြည်သေူထူကု	ြါဝင်ြတ်သက်ြိုေ့ိ	ု

ြါတယ်။	 ပြည်သူေူထုက	တက်တက်ကကကကနဲ့	 ြါဝင်	

ြတ်သက်မှုမေိှေင်	ဘယ်ေြ်ုငန်းမှ	မရအာင်ပမင်နိင်ုြါဘူး။	

ဘယ်အစိုးေကမှ	 ပြည်သူေူထုေဲ့	 ရထာက်ြံ့မှုမေှိဘဲနဲ့	

ရအာင်ပမင်မှုမေနိုင်ြါဘူး။	ဘယ်ရောက်ြဲ	အရတာ်ေုံး	

ေရူတနွဲ့	ြဲွ့စည်းထားတဲ	့အစိုးေပြစ်ရစ	ပြည်သေူထူေဲု့	

ရထာက်ြံ့မှု၊	ကူညီဝိုင်းဝန်းမှုနဲ့သာ	ရအာင်ပမင်မှုေနိုင်	

ြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	 ေီပြန်ေည်ထူရထာင်ရေးစခန်း	

ေိုတာကေည်း	 ပမစ်ကကီးနားပြည်သူေူထုေဲ့	 ဝိုင်းဝန်း	

ကူညီရထာက်ခံမှုရတွနဲ့သာ	မူးယစ်ရေးဝါးပြတ်ရြး	

သူများကို	အကျ ိုးပြုနိုင်မှာပြစ်ရကကာင်း	ရပြာကကားေိုြါ	

တယ်”	ဟု	ရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	ရေါ်ခင်ကကည်ရြာင်ရေးေှင်း	အေုြ်အမှု	

ရောင်အြွဲ့ဝင်	 ဦးမိုးရဇာ်ဦးက	 အရောက်အဦ																					

ရောက်ေုြ်ေှူေါန်းေပခင်းနှင့စ်ြ်ေျဉ်း၍	ေှင်းေင်း	ရပြာ	

ကကားပြီး	ပြန်ေည်ထူရထာင်ရေးဦးစီးဌာန	ညွှန်ကကားရေးမှူ းချုြ်	

ဦးဝင်းနိုင်ထွန်းထံ	အရောက်အဦနှင့်ြတ်သက်သည့	်

စာေွက်စာတမ်းများကို	ေွှဲရပြာင်းရြးအြ်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ပမန်မာနိုင်ငံေိုင်ော	ချက်သမ္မတနိုင်ငံ	သံအမတ်ကကီး	

H.E.Mr.	 Jaroslav	Dolecek	ထံ	 ရကျးဇူးတင်ေွှာရြး	

အြ်သည်။

	 ထို့ရနာက်	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ရေါက်တာဝင်း	

ပမတ်ရအးက	ရကျးဇူးတင်စကားရပြာကကားပြီး	 မူးယစ်	

သသံောမေည်ရစေန်	ေက်ေက်ရောင်ေွက်သွားမည့်	

စခန်း	အရပခပြုေုြ်ငန်းစဉ်များနှင့်	 ေြ်ေွာအရပခပြု	

ေုြ်ငန်းစဉ်များကို	ေှင်းေင်းရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်
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အြွဲ့ဝင်များသည်	တြက်န်ုးေြ်ကွက်	အင်ဂျန်ေုနှံစပ်ခင်း	

အသင်းရတာ်	ရနေြ်စွန့်ခွာပြည်သူများ	ယာယီကယ်ေယ်ရေး	

စခန်း၌	ကျင်းြသည့	်ရထာက်ြံရ့ငနှွင့	်ရထာက်ြံြ့စ္စည်း	

များ	ရြးအြ်ြွဲအခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်ကကသည်။

	 အင်ဂျန်ေုနှံစ်ပခင်းအသင်းရတာ်	ယာယကီယ်ေယ်ရေး	

စခန်းတွင်	နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်း	

စုကကည်က	အားရြးစကား	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က			

ယာယီကယ်ေယ်ရေးစခန်းမှ	ကိုယ်စားေှယ်များထံ	

ရငကွျြ်	၃၈၇၇၇၅၀	တန်ြိုးေိှ	ေန်၊	ေ၊ီ	ေားနှင့	်ြတဲိုက့ိ	ု

ရြးအြ်ေှူေါန်းသည်။

	 ေက်ေက်၍	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ေုတိယဗုိေ်ချုြ်ကကီး	

ေဲရအာင်က	 ရငွကျြ်	 ၁၅၀၀၀၀	ကိုေည်းရကာင်း၊	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ရေါက်တာဝင်းပမတ်ရအးက	

အမျ ိုးသမီးဦးရောင်မသိားစမုျား၊	ကိယ်ုဝန်ရောင်မခိင်	

များ၊	 ၅နှစ်ရအာက်ကရေးများ၊	 မသန်စွမ်းများနှင့်	

အသက်	၈၅	နှစ်အထက်	အဘိုးအဘွားများအတွက်	

ရထာက်ြ့ံရငွ	ကျြ်	၁၈၅၀၀၀၀	ကုိေည်းရကာင်း၊	ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာခက်ရအာင်က	စာရေးကိေိယာ	

များနှင့်	ရကျာြိုးအိတ်များကိုေည်းရကာင်း	ရထာက်ြံ့	

ရြးအြ်ကကော	စခန်းတာဝန်ခံနှင့်	ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသူ	

ရေးများက	ေက်ခံေယူကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

စခန်းအတွင်းေှိ	ေူရနရောင်များနှင့်	 ရေးေိုင်များ	

ြွင့်ေှစ်ရောင်းချရနမှု	အရပခအရနများကို	ေှည့်ေည်	

ကကည့်ရှုသည်။

	 ယာယီကယ်ေယ်ရေးစခန်းများသို့	 ရောက်ေှိစဉ်	

နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	အားရြးစကားရပြာ	

ကကားော၌	“အဓိက	ေည်ေွယ်ချက်ကရတာ့	အားေုံးက	

ကိုယ့်ေြ်ကိုယ့်ေွာမှာ	 ပြန်ပြီးရတာ့	 ရအးရအးချမ်းချမ်း

ရနနိုင်ြို့ပြစ်ြါတယ်။	ေီစခန်းရတွကို	ထူရထာင်ထားတဲ့	

ြဂု္ဂိုေ်ရတရွော၊	ြံြ့ိုးရနတဲ	့အြဲွ့အစည်းရတရွော	အစိုးေ	

အြါအဝင်	အဓကိတာဝန်တစ်ခကုရတာ	့ေစီခန်းမှာေိှတဲ	့

ပြည်သူပြည်သားရတွ	တစ်ချနိ်တစ်ခါကျေင်	 မိမိတို့ေဲ့	

ရနေြ်မှာ	 ရအးရအးရေးရေး၊	 ချမ်းချမ်းသာသာ	

တိုးတက်စွာ	ရနသွားနိုင်ြို့	 ပြင်ေင်ရြးြို့	 ပြစ်ြါတယ်။	

ေေီိစုခန်းရတကွိေုာတယ်ေိတုာ	တခဏြေဲို	့စတ်ိထမှဲာ	

ထားရစချင်တယ်။	တစ်ချနိ်တစ်ခါမှာ	တို့ေြ်ေွာရတွကို	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	အင်ဂျန်ေုံနှစ်ပခင်းအသင်းရတာ်	ရနေြ်စွန့်ခွာပြည်သူများ	
ယာယီကယ်ေယ်ရေးစခန်းသို့	ရောက်ေှိစဉ်။	
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ပြန်ေည်ပြီးရတာ	့ထရူထာင်မယ်၊	ပငိမ်းချမ်းရေးအတွက်	

တည်တ့ံခုိင်ပမဲရေးအတွက်	ြံွ့ပြိုးရေးအတွက်	ဝုိင်းေုြ်မယ်၊	

အဲေီေုိစိတ်ရတွကုိ	ရမွးြ့ုိ	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။

	 “ေေီိစုခန်းရတမှွာ	ြညာရေးနဲ့	ကျန်းမာရေးကိြုိပုြီး

အရေးထားြါတယ်။	ြညာရေးေုိတာ	စတ်ိြိင်ုးေိင်ုော	

ခွန်အားအတွက်၊	ကျန်းမာရေးေိုတာ	ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	

ခွန်အားအတွက်	ဘယ်သမူေိ	ုေသူားရတပွြစ်ောပြေိီေုင်	

ရုြ်ြိုင်းေိုင်ောရော	စိတ်ြိုင်းေိုင်ောရော	အင်အားပြည့်	

ြို့က	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	 “အားကစား	

ဘက်တင်မကဘ	ဲအနြုညာ	ဂီတဘက်ကုိေည်း	အားရြး	

ရစချင်ြါတယ်။	 ကုိယ်ကျနး်မာြို့ေည်းေိုတယ်။	

အနုြညာစိတ်ဓာတ်ရတွေည်း	ြွံ့ပြိုးရအာင်ေို့	အခွင့်	

အေမ်းရတွရြးြို့ေိုြါတယ်။

	 “ေီရန့	ေီမှာောပြီးရတာ့	အားရြးစကားရပြာတယ်	

ေိတုာေည်း	ကျွန်မေဲ့	စတ်ိထမှဲာေိှတာရတ	ွမှေရဝခဲတ့ယ်	

ေို့	ေီေိုြဲ	ခံစားြါတယ်။	မှေရဝပခင်းအားပြင့်	ေီပြဿနာ	

ရတွကိုြိုပြီးရတာ့	ထိထိရောက်ရောက်	ရပြေှင်းနိုင်မယ့်	

နည်းရတွကို	 ရတွ့ောကကမှာပြစ်ြါတယ်။	 ဝန်ကကီး	

ဌာနရတရွော၊	ပြည်နယ်/တိင်ုးရေသကကီး	အစိုးေ	ရတရွော	

ပြည်သူေူထုနဲ့	ထိရတွ့မှု	အပမဲေှိေမယ်ေိုပြီး	အားရြး	

ြါတယ်။	အများစုအတွက်	သာယာမယ့်၊	ေုံခခုံမယ့်	

ေူ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကို	 ြန်တီးြို့၊	 ပြုစုြျ ိုးရထာင်ြို့	

တို့ကို	ဦးတည်တာြါ။

	 စခန်းရတမှွာ	ပြဿနာရတေိှွေင်	ပြည်နယ်အစိုးေက	

ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်းရေးွရနွးရစချင်ြါတယ်။	 ပြဿနာ	

ေှိတာကို	ြုံးထားေို့ေည်း	ပြဿနာက	ရြျာက်သွားမှာ	

မဟုတ်ြါဘူး။	 မရကျနြ်မှုရတွကို	ဘာမှမရပြာဘဲနဲ့	

ြုံးထားေိုေ့ည်း	ရြျာက်	သွားမှာမဟတ်ုြါဘူး။	ေါရကကာင့်	

ေူမှုဝန်ထမ်း၊	ကယ်ေယ်ရေးနှင့်	ပြန်ေည်ရနောချထားရေးဝန်ကကီးဌာန၊	
ပြန်ေည်ထူရထာင်ရေးဦးစီးဌာနသို့	ရေါ်ခင်ကကည်	ရြာင်ရေးေှင်းက	ေှူေါန်းသည့်	
အရောက်အဦအား	ေွှဲရပြာင်းရြးအြ်ပခင်းအခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်စဉ်။

စိန့်ဂျ ိုးဇက်ယာယီကယ်ေယ်ရေးစခန်း	အတွင်းေှိ	ေက်ကန်းရုံတွင်	ရိုးောအဝတ်အထည်များ	
ေက်ေုြ်ရနမှုကို	ကကည့်ရှုအားရြးစဉ်။
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ေိုအြ်ချက်ရတွေှိေင်	 ပြည်နယ်အစိုးေနဲ့	 ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်းရေွးရနွးရြးြါ။	

ရေွးရနွးပြီးရတာ့	ေီဟာရတွကို	ရပြေှင်းရြးေို့	ေြါတယ်။

	 “ကရေးရတွကိုေည်း	အားရြးရစချင်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့ေဲ့	အနာဂတ်ဟာ	

ကရေးရတွြါြဲ။	ေူငယ်ရတွ၊	ကရေးရတွဟာ	မှန်ကန်တဲ့စံနှုန်းထားရတွေှိမှ၊	

ကိယ်ုေြ်ကိယု့ေွ်ာကိ	ုကညူခီျင်တဲစ့တ်ိရတေိှွမှ	ရေေှည်မှာရအးချမ်းမယ်။	ရေေှည်မှာ	

ြွံ့ ပြိုးတိုးတက်မယ်။	 ကျွန်မတို့နိုင ်ငံဟာ	 ပငိမ်းချမ်းရေးအင်မတန်မှ	

မွတ်သြ်ိရနတဲန့ိင်ုင	ံပြစ်ြါတယ်။	ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ုအင်မတန်မှ	ေိအုြ်ရနတဲန့ိင်ုင	ံ

ပြစ်ြါတယ်။	 နိုင ်ငံ့ရေေှည်	 ြွံ့ ပြိုးရေးအတွက်	 အဓိကအာဟာေက	

ပငမ်ိးချမ်းရေးကိေုိုေားတဲ	့စတ်ိဓာတ်ြါြဲ။	အစိုးေေိတုာ	ပြည်သရူတကွကားထမှဲာ	

ခွဲပြီးရတာ့	ေက်ေံေို့မေြါဘူး။	 ရကျာသားေင်သား	မခွဲေဘူးေိုတာ	ေါကို	

ပမစ်ကကီးနားပမို့	ရတာင်တန်းရေသ	ရကျာင်းသားရကျာင်းသူများ	ပြုစုရစာင့်ရေှာက်ရေး		ရဂဟာေှိ	
ရကျာင်းသူရေးများအား	ရတွ့ေစဉ်။

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	အင်ဂျန်ေုံနှစ်ပခင်းအသင်းရတာ်	
ယာယီကယ်ေယ်ရေးစခန်းတွင်	ရနေြ်စွန့်ခွာပြည်သူများအား	အားရြးစကားရပြာကကားစဉ်။
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ကျန်းကျန်းမာမာ	ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့	 ရနနိုင်ြို့အတွက်	

အစိုးေအရနနဲ့ေည်း	 ကကိုးစားသွားြါမယ်။	 ပြည်သူ	

ပြည်သားရတအွရနနဲ့ေည်း	ပြည်ရထာင်စြံွု့ပြိုးတိုးတက်	

ြို့နဲ့	 ပငိမ်းချမ်းသာယာြို့အတွက်	တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က	

ရနပြီးရတာ့	ြံ့ြိုးရြးကကြါေို့	ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်	"	

ဟု	ရပြာကကားသည်။

	 နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့	်အြဲွ့သည်	အထူး	

ရေယာဉ်ပြင့	်ပမစ်ကကီးနားပမို့မှ	ထွက်ခွာောော	ညရနြိင်ုး	

တွင်	ရနပြည်ရတာ်သို့	ပြန်ေည်ရောက်ေှိကကသည်။

ရပြာတာြါ။	ကျွန်မတို့ခဏခဏ	ရပြာရနတဲ့	တေားဥြ

ရေစိုးမိုးရေးေိုတဲ့အဓိြ္ပါယ်ကရတာ့	တေားဥြရေအေ၊	

အစိုးေေဲ့	 မူဝါေအေ	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွကကားမှာ	

ခဲွပခားပြီးရတာ	့မေက်ေေံဘူး။	အားေုံးကိ	ုတန်းတညူတီ	ူ

ေက်ေံေမယ်။	 ကျွန်မတို့	 ပြည်သူ	 တစ်ဦးချင်း	

တစ်ဦးချင်းဟာ	တန်ြိုးေှိြါတယ်။	ပြည်သူ	တစ်ဦးချင်း၊	

တစ်ဦးချင်းေဲ့တန်ြိုးရတွ	 စုရြါင်းပြီးရတာ့	ကျွန်မတို့	

နိုင်ငံေဲ့တန်ြိုးပြစ်ောမှာြါ”

	 “ေီစခန်းထဲမှာေှိတဲ့	 ပြည်သူပြည်သားအားေံုး	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ဗိုေ်ချုြ်ရအာင်ေန်းနှင့်အတူ	ဓာတ်ြုံတွဲရိုက်ြူးသည့်	ကချင်အမျ ိုးသမီးအြွား	
ရေါ်မ	ရဂါင်ရခါင်ရော်နှင့်	ဗိုေ်ချုြ်ရအာင်ေန်း	အား	ြန်းကုံးစွြ်	ကကိုေိုခဲ့သူ	အြွား	ရေါ်ေွယ်ရနာင်းတို့နှင့်	မှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်စဉ်။	
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	 တိုင်းပြည်အတွက်	သူေဲရကာင်းေိုတာ	ေူတိုင်းေူတိုင်းပြစ်နိုင်ြါတယ်။	အခုေီမှာထိုင်ရနတဲ့	ကရေးရတွ	

တစ်ရယာက်ချင်း၊	 တစ်ရယာက်ချင်းဟာေည်း	 တိုင်းပြည်အတွက်	 သူေဲရကာင်းပြစ်နိုင်ြါတယ်။	

တိုင်းပြည်အတွက်	သူေဲရကာင်းပြစ်တယ်ေိုတာ	ကိုယ့်ေဲ့ဘဝကို	တိုင်းပြည်အတွက်	တန်ြိုးေှိေှိနဲ့	

သုံးတာြပဲြစ်ြါတယ်။		ေူတိင်ုးေတူိင်ုးဟာ	ကိယု့	်တန်ြိုးနဲ့ကိယ်ု		ေိှြါတယ်။	အေဲတီန်ြိုးကိ	ုနားေည်ြိုေ့ိတုယ်။	

သေိှိြိုေိ့တုယ်။	ရေးစားြို	့ေိြုါတယ်။	ဘယ်သမှူ	ငါဟာ	တန်ြိုးမေိှဘူးေိတုာ	ထင်စောအရကကာင်း	မေိှြါဘူး။	

ေပူြစ်ောေင်	တန်ြိုးေိှောပြြီ။ဲ	အေဲတီန်ြိုးကိ	ုရကာင်းရကာင်း၊	မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသေား၊	မသုံးဘူးေား	

ေိုတာက	အရေးကကီးတာပြစ်ြါတယ်။

 ေသီင်တန်းက	ကရေးရတကွ	တစ်ချန်ိေုံး	တိုးတက်ရနတယ်ေိတုာေည်းြ	ဲကကားေြါတယ်။	ေါဟာ	ေော၊	

ေောမရတွေဲ့	 စွမ်းရောင်မှု၊	 ကကိုးစားမှုရကကာင့်ေည်းြါတယ်။	ကရေးရတွကိုယ်တိုင်ေဲ့	 စွမ်းရောင်မှု၊	

ကကိုးစားမှုရကကာင့်ေည်းြါတယ်။	ေီအခန်းထဲမှာ	ေှိရနတဲ့	ကရေးရတွဟာ	ကိုယ့်ေဲ့ြတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊	

ကိုယ့်ေဲ့	ကမ္ဘာကကီးအတွက်	တန်ြိုးေှိတဲ့	ေူကကီးရတွပြစ်ောရအာင်	တစ်ချနိ်ေုံးကကိုးစားရနြါရစေို့	

ေန္ဒပြုြါတယ်။	

 ကိုယ့်ြတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊	ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်၊	ကိုယ့်ကမ္ဘာကကီးအတွက်၊	 ပငိမ်းချမ်းရသာကမ္ဘာသစ်ြါ။	

ကမ္ဘာသစ်ေိတုာ	ကိယု့န်ိင်ုငတံစ်နိင်ုငတံည်း		ပငိမ်းချမ်းေိုေ့ည်း	မေုရံောက်ဘူး။	တစ်ကမ္ဘာေုံးပငိမ်းချမ်းမှ	

အားေုံးပငိမ်းချမ်းမှာ။	တစ်ကမ္ဘာေုံးပငိမ်းချမ်းတဲ့	အရပခအရနေိုတာ	တစ်ခါမှေီကမ္ဘာကကီးေဲ့	သမိုင်းမှာ	

မပြစ်ခဲ့ြူးဘူး။	အဲေါက	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	ေူရတွက	ပငိမ်းချမ်းချင်တဲ့ဘက်ကို	သိြ်မသွားေို့ြဲ။

]]wdkif;jynftwGuf vlwdkif;ol&Jaumif;jzpfEdkifw,f}}[k awmifwef;a'o 

ausmif;om;? ausmif;olrsm; jyKpkapmifUa&Smufa&;a*[modkh oGm;a&mufpOf
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29လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

 ကုိယ်တစ်ရယာက်တည်း	ေုြ်ေတာခက်ရြမယ့်၊	ကိယု့န်ဲ့တဲွပြီးရတာ	့ေြ်ုနိင်ုတဲအ့ရြာ်ရတ၊ွ	မတ်ိရေရွကာင်းရတ	ွ

ေှာပြီးရတာ	့ေုြ်မယ်ေိေုင်	ကိယု့ေ်ြ်ုချင်တဲအ့ေြ်ုရတဟွာ	ရအာင်ပမင်မှာပြစ်ြါတယ်။	ေါရကကာင့	်ကရေး	

ရတွဟာ	ေီေိုအေွယ်မှာ	မိတ်ရေွရကာင်းရတွေရအာင်ေုြ်ြို့ေည်း	ေါကို	တာဝန်တစ်ခုေို့	စဉ်းစားရစချင်	

ြါတယ်။	မိတ်ရေွရကာင်းမေှိဘူးေိုေင်	ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က	မိတ်ရေွရကာင်းြီသေို့ေားေို့	ပြန်ပြီးရတာ့	

ရမးေမယ်။

	 မတ်ိရေရွကာင်းရတေှွရိအာင်ေို	့ငယ်ငယ်ကတည်းက	စပြီးရတာ	့စွမ်းရောငြ်ါ။	ကိယု့်တစ်သက်အတွက်	

ကိယ်ုေဲ့ရဘးမှာ	ရနပြီးရတာ	့အခက်အခရဲတကွိ	ုေင်ေိင်ုရြးမယ့	်မတ်ိရေရွတ	ွေိှတယ်ေိေုင်	မေင်ေိင်ုနိင်ုစော	

ဘာမှမေှိဘူး။	ေါက	အရေးအကကီးေုံးြဲ။			အခက်အခဲရတွကို	ရကျာ်ေွှားတဲ့ရနောမှာ	ကိုယ်နဲ့အတူ	စိတ်တူ၊	

သရဘာတူနဲ့	ေက်တွဲရြးမယ့်	 မိတ်ရေွရတွေှိေင်	အင်အားရတွက	အေိုေိုပြစ်ောတယ်။	စိုးေိမ်စော၊	

ရကကာက်စောရတကွ	နည်းသွားတယ်။	ကိယ်ုတစ်ရယာက်တည်း	ေင်ေိင်ုေတာမဟတ်ုဘူး။	တစ်ရယာက်မက	

အများကကီးြါေင်	 ြိုပြီးရတာ့အားေှိတယ်။	ကရေးရတွသင်ယူရနတဲ့	အချနိ်မှာေိုေင်	 မိတ်ရေွရကာင်း	

ပြစ်ရအာင်ေည်း	ကကိုးစားြါ။		မိတ်ရေွရကာင်းရတွေရအာင်ေို့ေည်း	ကကိုးစားြါ။

	 ကရေးရတေွဲ့	ေိအုြ်ချက်ရတ	ွေိှတယ်ေိေုင်	ေော၊	ေောမရတကွေည်း	သက်ေိင်ုောေကူကီးရတကွိေုည်း	

တင်ပြေမိ့မ်ယ်။	ရနာက်ပြီးရတာ	့အထူးသပြင့	်ကျွန်မတို	့ရြာင်ရေးေှင်းကိေုည်း	တင်ပြြါေို	့ကျွန်မအရနနဲ့	

တိက်ုတွန်းချင်ြါတယ်။	တတ်နိင်ုသမှေ	ကျွန်မတို	့ေြ်ုရြးြါမယ်။	ေရီြာင်ရေးေှင်းဟာေည်း	အများပြည်သေူဲ့	

ရစတနာအေ	ေြ်တည်ရနတဲ	့ရြာင်ရေးေှင်း	ပြစ်ြါတယ်။	ပြီးရတာ	့ရေါ်ခင်ကကည်ရြာင်ရေးေှင်းက	ေြ်ုရြးတဲ	့

ကိစ္စမှန်သမှေ	 ေီစခန်းအတွက်ေုြ်ရြးတဲ့ကိစ္စမှန်သမှေကို	တစ်တိုင်းပြည်ေုံးေဲ့	 ပြည်သူပြည်သားရတွက	

ေုြ်ရြးတယ်ေို့ြဲ	စိတ်ထဲမှာ	ထားရစချင်ြါတယ်။	ေီတစ်တိုင်းပြည်ေုံးေဲ့	ရစတနာရတွနဲ့	ဝိုင်းပြီးရတာ့	

ြံ့ြိုးထားတဲ့	 ရကျာင်းကရေးေို့ြဲ	 စိတ်ထဲမှာထားရစချင်ြါတယ်။	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	ဂရုစိုက်မယ့်သူရတွ	

အများကကီးေှိတယ်ေိုတဲ့	အင်အားနဲ့ေက်ေက်ပြီးရတာ့	သင်ယူရစချင်တယ်။

 ကရေးရတွဟာ	တစ်ရန့တစ်ချနိ်တစ်ခါမှာ	ကိုယ့်ေြ်ေွာ၊	ကိုယ့်မိဘ၊	ကိုယ့်ရေွမျ ိုးသားချင်း	ကိုယ်	

ရြါက်ြွားောတဲ့	 ဇာတိရပမကို	ဘယ်ေိုြုံစံနဲ့ပြန်ပြီးရတာ့	ကူညီနိုင်မေဲေိုတာကို	အပမဲြဲနှေုံးသွင်းြါ။	

ေီေိုကူညီပခင်းအားပြင့်	တစ်ကမ္ဘာေံုးကို	ကူညီတာနဲ့အတူတူြါြဲ၊	ကမ္ဘာကကီးေဲ့	 ရနောတစ်ရနောကို	

ရအးချမ်းရအာင်	ေြ်ုရြးတယ်ေိတုာေည်းြ	ဲကမ္ဘာတစ်ခေုုံးေဲ့	ပငမ်ိးချမ်းရေးအတွက်	အရထာက်အကပူြုတယ်	

ေိတုာ	အေဲေီိစုတ်ိဓာတ်နဲ့	ကရေးရတ	ွေက်ေက်ပြီးရတာ	့ေရီကျာင်းမှာ	ရကာင်းရကာင်းမွန်မွန်	ြညာရတ	ွ

သင်ပြီးရတာ့	ရကာင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရတွရမွးနိုင်ြါရစေို့	ေုမွန်ရကာင်းရတာင်းေိုက်ြါတယ်။



30 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ပမစ်ကကီးနားပမို့	ရတာင်တန်းရေသ	ရကျာင်းသားရကျာင်းသူများ	ပြုစုရစာင့်ရေှာက်ရေး																		ရဂဟာမှ	ရကျာင်းသားရကျာင်းသူရေးများနှင့်	မရနာကွင်းအတွင်းေှိ	မရနာတိုင်များရေှ့တွင်	စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်စဉ်။



31လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ပမစ်ကကီးနားပမို့	ရတာင်တန်းရေသ	ရကျာင်းသားရကျာင်းသူများ	ပြုစုရစာင့်ရေှာက်ရေး																		ရဂဟာမှ	ရကျာင်းသားရကျာင်းသူရေးများနှင့်	မရနာကွင်းအတွင်းေှိ	မရနာတိုင်များရေှ့တွင်	စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်စဉ်။



32 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf

ra*GZ - qef;vGwfcsufawmifxdyfvrf;ydkif; zGifUyGJtcrf;tem;wufa&muf

 နယ်စြ်လေေနှင့်ေိုင်းရင်းေားျူမျ ိုးများ ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်မှု အလကာင်အေည်လဖာ်လရး ဗဟိုလကာ်မေီ ဥက္ကဋ္ဌ 

နိင်ုငလံော်၏အေိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစကုကည်ေည် ပြည်လောင်စဝုန်ကကီး ေေုယိဗိျ်ုချုြ်ကကီး လကျာ်လဆ၊ွ 

ေုေိယဗိုျ်ချုြ်ကကီး ရဲလအာင်၊ ဦးမင်းေူနှင့် ဦးအုန်းဝင်း၊ ေုေိယဝန်ကကီး ဦးျှလမာ်ဦး၊ ောဝန်ရှိေူများနှင့်အေူ 

၂၀၁၉ ခနှုစ်  ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်လန့ နနံက်ြိင်ုးေွင် အေူးလျယာဉ်ပဖင့ ်လနပြည်လော်မှ ကချင်ပြည်နယ် ြေူာအိမုမို့ေို ့

လရာက်ရှိကကရာ ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ် လေါက်ောခက်လအာင်၊ ပြည်နယ်ျွှေ်လော် ေုေိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးခန်ျင်၊ 

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊ ျွှေ်လော်ကိုယ်စားျှယ်များ၊ နိုင်ငံလရးြါေီမှ ကိုယ်စားျှယ်များ၊ ေိုင်းရင်းေားရိုးရာ 

ယဉ်လကျးမှုအဖွဲ့များနှင့် ောဝန်ရှိေူများက ြူောအိုလျဆိြ်၌ ကကိုဆိုနှုေ်ဆက်ကကေည်။

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ကချင်ပြည်နယ်	ြူတာအိုပမို့သို့	ရောက်ေှိစဉ်။
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	 ေက်ေက်၍	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်

အြွဲ့သည်	ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့်	ရခတ္တတည်းခိုမည့်	

မေခိရောေ့်	ဟိတုယ်သို	့ရောက်ေိှကကပြီး	ဟိတုယ်ခန်းမ၌	

နယ်စြ်	ရေးောဝန်ကကီးဌာန	ေတုယိဗိေ်ုချုြ်ကကီးေရဲအာင်	

က	မရဂွဇ	-	ငါ့ေံုေမ်-	ေီေမ်း-	ရခါင်ေန်ြူး	(၆၅	မုိင်	၄	ြာေံု)	

ေမ်းရြာက်ေြ်ုမှုအရပခအရန၊	၂ဝ၁၇	-	၂ဝ၁၈	ဘဏ္ဍာနှစ်	

အတွင်း	 ရောင်ေွက်ခဲ့သည့်အရပခအရန၊	 ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉	

ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း	ရောင်ေွက်ေျက်ေိှ	သည့အ်ရပခအရန၊	

၂ဝ၁၉-	 ၂ဝ၂ဝ	ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့်	 ၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၁	ဘဏ္ဍာနှစ်	

အတွင်း	ေက်ေက်ရောင်ေွက်မည့်	အစီအမံများကို	

ေှင်းေင်းတင်ပြပြီး	အင်ဂျင်နီယာမှူးကကီး	ဦးခင်ရမာင်ေတ်	

က	မရဂဇွ	-	ရခါင်ေန်ြူး	ေမ်းရြာက်ေြ်ုမှု	အင်ဂျင်နယီာ	

ြိုင်းေိုင်ောများနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင ်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်သည်	မရဂဇွ	-	ငါေ့ုေံမ်-	ေီေမ်း-	

ရခါင်ေန်ြူး	(၆၅	မိင်ု	၄	ြာေု)ံ	ေမ်းရြာက်ေြ်ုမှုြုစံငံယ်ကိ	ု

ကကည့်ရှုသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်

အြဲွ့ဝင်များသည်	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်၊	ပြည်နယ်ဝန်ကကီး	

များနှင့အ်တ	ူတြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်များပြင့	်ရနာင်မွန်	

ပမို့နယ်	မရဂွဇ	ယာယီမဏ္ဍြ်သို့ရောက်ေှိကကပြီး	မရဂွဇ	

-	ေန်းေွတ်ချက်ရတာင်ထြ်ိ	(၃၃	မိင်ု	၆	ြာေု)ံ	ေမ်းြုိင်း	

ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နယ်စြ်ရေသနှင့်တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုး

များြံွ့ပြိုးတိုးတက်မှု	အရကာင်အထည်ရြာ်ရေးေုြ်ငန်း	

ရကာ်မတဦက္ကဋ္ဌ	နယ်စြ်ရေးောဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စ	ု

ဝန်ကကီး	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီး	 ေဲရအာင်က	မရဂွဇ	 -	

ေန်းေွတ်ချက်ရတာင်ထြ်ိ	(၃၃	မိင်ု	၆	ြာေု)ံ	ေမ်းြိင်ုး	

ကချင်ပြည်နယ်	ြူတာအိုရေေိြ်တွင်	ရေသခံပြည်သူများနှင့်	တာဝန်ေှိသူများက	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကစဉ်။
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ရြာက်ေုြ်ပြီးစီးမှုအရပခအရနများနှင့်	ေက်ေက်	
ရြာက်ေုြ်သွားမည့်	ေမ်းေုြ်ငန်းေိုင်ောများနှင့	်
စြ်ေျဉ်း၍	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။
	 ထို့ရနာက်	 ရေသခံပြည်သူ	 ဦးြုန်ယု	က	မရဂွဇ	 -	
ငါ့ေုံေမ်-	 ေီေမ်း-	 ရခါင်ေန်ြူး	ေမ်းရြာက်ေုြ်ပခင်း	
နှင့်စြ်ေျဉ်း၍	ရကျးဇူးတင်စကားရပြာကကားသည်။
	 ယင်းရနာက်	 ေဝမ်စာရြနှင့်ယဉ်ရကျးမှုအသင်း	
နာယက	ဦးအားတန်	 ဦးရောင်သည့်	အြွဲ့ဝင်များက	
အခမ်းအနားသိုတ့က်ရောက်ောကကသည့	်နိင်ုငရံတာ်၏
အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ဦးရောင်သည့်အြွဲ့ဝင်များအား	
အမှတ်တေေက်ရောင်များရြးအြ်ကကသည်။
	 ထို့ရနာက်	 နိုင ်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	
ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	ေမ်းေုြ်ငန်း	 ရောင်ေွက်	

ခဲ့ကကသည့်	 ဝန်ထမ်းများအား	 ဂုဏ်ပြုသစ်သီးပခင်း	
ရြးအြ်သည်။
	 မရဂွဇ	 -	ေန်းေွတ်ချက်ရတာင်ထိြ်	 (၃၃	မိုင်	 ၆	
ြာေု)ံ	ေမ်းြိင်ုး	ေမ်းြွင့ြဲွ်အခမ်းအနားကိ	ုအေိြုါေမ်း	
မုခ်ဦးရေှ့၌ေက်ေက်ကျင်းြော	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံ	
ြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်၊	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	
ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီးရကျာ်ရေွ၊	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီး	
ေရဲအာင်၊	ဦးမင်းသ၊ူ	ဦးအန်ုးဝင်းနှင့	်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	
ရေါက်တာခက်ရအာင်တို့က	ြဲကကိုးပြတ်၍	ြွင့်ေှစ်ရြး	
ကကသည်။
	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်
အခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်ောကကသူများနှင့်အတူ	
မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုရံိက်ုပြီး	ရမာ်ရတာ်ယာဉ်ပြင့	်မရဂဇွ	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	မရဂွဇ	-	ေန်းေွတ်ချက်ရတာင်ထိြ်																																	(၃၃	မိုင်	၆	ြာေုံ)ေမ်းြိုင်းအား	ြဲကကိုးပြတ်ြွင့်ေှစ်ရြးစဉ်။
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ရခါငသ်ရီေသများ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးကိ	ုအထူးအရေး	
ရြး	ကူညီရောင်ေွက်ရြးေိုြါရကကာင်း၊	 ရနောတိုင်း	
တန်းတူညီရေးသည်	အရေးြါပြီး	 ခက်ခဲသည့်ရနော	
များသည်	ြို၍အရေးြါြါရကကာင်း၊	 ြွံ့ပြိုးမှုနည်းသည့်	
ရေသများအတွက်	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု	အပမန်ေေှိရစေန်	
ြံ့ြိုးေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထိုကဲ့သို့	ရောင်ေွက်ောတွင်	
စီးြွားရေး၊	 ေူမှုရေး၊	 နိုင်ငံရေးစသပြင့်	ဘက်ရြါင်းစုံ	
ကကည့်ေြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့နိုင်ငံသည်	 ပြည်ရထာင်စု	
ပြစ်သည်နှင့်အညီ	တိုင်းေင်းသားများအားေုံး	တန်းတူ	
ညီတူ	အခွင့်အရေးေေန်	ရောင်ေွက်ေြါရကကာင်း။
	 မိမိအရနပြင့်	ယခုရောက်ေှိသည်မှာ	ေမ်းြွင့်သည့်	
အခမ်းအနားတက်ရောက်	ေန်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	သို့ရသာ်	
ယခကုဲသ့ိုက့ကုံကကိုက်တန်ုး	တတ်နိင်ုသမှေ	ပြည်သေူထူနှုင့	်

-	ေန်းေွတ်ချက်ရတာင်ထြ်ိ	(၃၃	မိင်ု	၆	ြာေု)ံ	ေမ်းြိင်ုး	
ေမ်းေုြ်ငန်း	 ရောင်ေွက်ထားေှိမှုအရပခအရနများကို	
ကကည့်ရှုစစ်ရေးကာ	ရေသခံပြည်သူများအား	ေင်းေင်း	
နှီးနှီး	ရတွ့ေုံနှုတ်ေက်သည်။
	 ေက်ေက်၍	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	
တြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်ပြင့	်မရဂဇွမှ	ရခါင်ေန်ြူးပမို့သို	့
ရောက်ေိှပြီး	ရခါင်ေန်ြူးပမို့	ခန်းမ၌	ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစား	
ေှယ်များ၊	နိင်ုငရံေးြါတမီျား၊	ဌာနေိင်ုောတာဝန်ေိှသမူျား၊	
ရေသခံပြည်သူများနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။
	 ရတွ့ေုံြွ ဲတွင်	 နယ်စြ်ရေသနှင့ ်တိုင်းေင်းသား	
ေူမျ ိုးများြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုအရကာင်အထည်ရြာ်ရေး	
ဗဟိုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	
ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	မိမိတို့အရနပြင့်	 ရဝးေံ	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	မရဂွဇ	-	ေန်းေွတ်ချက်ရတာင်ထိြ်																																	(၃၃	မိုင်	၆	ြာေုံ)ေမ်းြိုင်းအား	ြဲကကိုးပြတ်ြွင့်ေှစ်ရြးစဉ်။
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နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ                     မျိခကကိုးေံေား(မချမ်းလော့)လြါ်မှ ပဖေ်ေန်းကကည့်ရှုလျ့ျာကကစဉ်။ 
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ထရိတွ့ မှုေှေိိြုါရကကာင်း၊	ပြည်သေူထူထုမှဲ	ကရေးများသည်	အရေးအကကီးေုံး	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ကရေးများသည်	
နိုင်ငံ၏တာဝန်ကို	ကကာပမင့်စွာ	ထမ်းရောင်ေမည်ပြစ်သည့်အတွက်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ကရေးများ	စာသင်မှ	မိမိတို့	
နိင်ုင၏ံအနာဂတ်သည်	ရကာင်းမွန်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထိုရ့ကကာင့	်မမိအိရနပြင့	်အဓကိ	အရေးရြးပြီးရပြာကကားသည်မှာ	
ြညာရေးနှင့်	ကျန်းမာရေး	ပြစ်ြါရကကာင်း။
	 မိမိတို့	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသည်	ကျန်းမာမှ၊	 ြညာေှိမှ	 နိုင်ငံ့အကျ ိုးကို	ထမ်းရောင်နိုင်မည်ပြစ်သကဲ့သို့	
မိမိအကျ ိုးကိုေည်း	ထမ်းရောင်နိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ဤရေသများတွင်	ကရေးများ	အာဟာေပြည့်ဝရအာင်	
အထူးကကိုးစားပြီး	ေြုရ်ောင်ရြးေိြုါရကကာင်း၊	ကရေးများ	အာဟာေပြည့်ဝမှ	သနသ်နမ်ာမာ၊	ကျန်းကျန်းမာမာ	
ပြင့်	 နိုင်ငံ့တာဝန်များကို	ထမ်းရောင်နိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ြညာတတ်မှေည်း	အားေုံးကို	ကူညီနိုင်မည်ပြစ်	
ြါရကကာင်း။
	 မမိတိိုအ့ရနပြင့	်ေြ်မေိြ်ြများနှင့	်ရတွ့ေုစံဉ်	ရေသ	အတွက်	အဓကိေိအုြ်ချက်များကိ	ုတင်ပြရစေိြုါ	ရကကာင်း၊	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ                     မျိခကကိုးေံေား(မချမ်းလော့)လြါ်မှ ပဖေ်ေန်းကကည့်ရှုလျ့ျာကကစဉ်။ 



38 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

အစိုးေအရနပြင့်	ဘယ်ေိုြုံစံမျ ိုးပြင့်	 ြံ့ြိုးရြးနုိင်	သည်	
ေုိသည်ကုိေည်း	ရေွးရနွးတင်ပြရစေုိြါရကကာင်း။
	 ရေသခံများက	တင်ပြသည့်	 ကကိုးပြင်ရတာကိစ္စနှင့်	
ြတ်သက်၍	 ကကိုးပြင်ရတာ	ကာကွယ်ရေးေိုသည်မှာ	
ရနာင်တွင်	မရြျာက်ြျက်ရအာင်	ထန်ိးသမ်ိးရောင်ေွက်	

ေပခင်း	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထိုကဲ့သို့	ထိန်းသိမ်းရောင်ေွက်

ောတွင်ပြည်သေူထူ၏ု	စီးြွားရေး၊	ေမူှုရေး	ေိအုြ်ချက်	

နှင့်	ညှိနှိုင်းပြီး	ေုြ်ရောင်သွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ဤရေသတွင်	ေိှသည့	်မျ ိုးြင်များသည်	ရေးဘက်ဝင်ပြီး	

တန်ြိုးေိှသည်ဟ	ုကကားသေိြါရကကာင်း၊	ထိကုဲသ့ို	့တန်ြိုးေိှ	

သည့	်အောများကိ	ုရေသခမံျားအတွက်	အရထာက်အက	ူ

ပြစ်ရစေန်	စဉ်းစားရောင်ေွက်မည်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 မျ ိုးြင်များ	မပြုန်းတီးရစေန်နှင့်	ရေသခံ	ပြည်သူေူထု၏	

စားဝတ်ရနရေးမထိခိုက်ရစေန်	ေုြ်ရောင်သွားမည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ဤရေသ	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	

ရကာင်းမွနရ်ေးတင်ွ	တံတားများသည်	ေိအုြခ်ျက်	ပြစ်	

သည်ေိုသည်ကို	နယ်စြ်ရေးောဝန်ကကီးဌာနက	တင်ပြ	

ခဲပ့ြီးပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထိုရ့ကကာင့	်ရောက်ေြ်ုရေးဝန်ကကီး	

ဌာနနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး	ေိုအြ်သည့်တံတားများ	အပမန်ေုံး	

ပြည့်ေည်းရြးနိုင်ေန်	အထူးအရေးထားရောင်ေွက်

ရြးသွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။	ြညာရေးနငှ့	်ြတ်သက်၍	

ကရေးများ	အရပခခံြညာအထက်တန်းအေင့်	ရအာင်	

နှုန်းနည်းပခင်းနှင့်ြတ်သက်၍	 မိမိအရနပြင့်	ေော၊	

ေောမများကို	သင်တန်းရြးေန်	 ေိုအြ်ရနသည်ဟု	

စဉ်းစားမြိါရကကာင်း၊	ေော၊	ေောမများအရနပြင့	်ကရေး	

များကို	ရအာင်နှုန်းရကာင်းရအာင်	သင်ကကားရြးနိုင်ေန်	

အတွက်	မွမ်းမသံင်တန်းရြးသည့	်အစအီစဉ်များကိ	ုကကိုး

စားေြ်ုရောင်ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထိုပ့ြင်	ေုရံောက်	

သည့	်သင်ရထာက်ကြူစ္စည်းများကိေုည်း	ြံြ့ိုးရြးသွား	

မည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ကျန်းမာရေးနှင့ ်ြတ်သက်၍	 ရေးရုံအသစ်	

တည်ရောက်ေန်	ေိအုြ်ရနသည်ကိ	ုေက်ခြံါရကကာင်း၊	

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနနှင့်	ညှိနှိုင်းပြီး	

အပမန်ေုံးပြစ်ရပမာက်ရအာင်	ေုြ်ရောင်ရြးသွားမည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	အေားတ	ူေယ်ယာရပမနှင့	်ြတ်သက်၍	

ေည်း	စိုက်ြျ ိုးရေး၊	ရမွးပမူရေးနှင့်ေည်ရပမာင်းဝန်ကကီး

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် 
အေက်နမ့်ေွမ် လရအားျှေြ်စစ် ဓာေ်အားလြးစက်ရုံကမ္ပည်း

လမာ်ကွန်းအား စက်ချုေ်နှိြ်ဖွင့်ျှစ်လြးစဉ်။

ရဝမ်ရိုးရာစာလြနှင့် ယဉ်လကျးမှုအဖွဲ့နှင့် လေေခံပြည်ေူများအား 
ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုေ်ဆက်စဉ်။



39လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

ဌာန	ညှိနှိုင်းပြီး	တိမ်ရကာေယ်ယာရပမများ	အပမန်ေုံး	ပြန်ေည်	စိုက်ြျ ိုးနိုင်ရေးနှင့်	

အပမန်ေုံးြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးကို	 ရောင်ေွက်ရြးသွားမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း	

ရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	ရတွ့ေုံြွဲသို့	တက်ရောက်ောကကသည့်	ရေသခံပြည်သူ	စီေီးထာေ်က	

ရေသြွံ့ပြိုးရေးေိုင်ောများနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	ရေွးရနွးတင်ပြသည်။

	 ထိုရ့နာက်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	ရေသရနပြည်သမူျားအတွက်	ေန်၊	

ေီ၊	ေား၊	 ြဲ၊	 ငါးရပခာက်၊	 ရခါက်ေွဲရပခာက်	စသည့်	 စားနြ်ေိက္ခာများကို	တာဝန်ေှိ	

သူများနှင့်	ပမို့မိပမို့ြများထံ	ရထာက်ြံ့ရြးအြ်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့	်အြဲွ့ဝင်များသည်	ေဟတ်ယာဉ်များ	

ပြင့်	ရခါင်ေန်ြူးပမို့မှ	မချမ်းရဘာ့ပမို့သို့	ရောက်ေှိကကသည်။

	 မချမ်းရဘာ့ပမို့ရေသြွံ့ပြိုးမှု	 အရပခအရနများကို	 ကကည့်ရှုစစ်ရေးပြီး	

လခါင်ျန်ဖူးမမို့ လေေခံပြည်ေူများအား ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုေ်ဆက်စဉ်။



40 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

မေိခကကိုးတံတား	 (မချမ်းရဘာ့)သို့	 ရောက်ေှိော	

ရောက်ေြ်ုရေးဝနက်ကီးဌာန	တတံားအထူး	အြဲွ့	(၁)	မှ	

ေုတိယ	 ညွှန်ကကားရေးမှူး	 ဦးရစာဇာနည်ေှက	

တံတားေုိင်ော	အချက်အေက်များကုိ	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်

အြွဲ့ဝင်များသည်	မေိခတံတား	 (မချမ်းရဘာ့)အား	

ပြတ်သန်းကကည့်ရှုရေ့ောကကသည်။

	 ေက်ေက်၍	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်

အြဲွ့ဝင်များသည်	ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့	်ြူတာအိပုမို့သို	့

ရောက်ေှိကကပြီး	 ပမစ်ကကီးနား-ေွမ်ြောဘွမ်-ြူတာအို	

ေမ်းရြါ်ေှိ	 မူောေှီးေီ	 ဂျစ်ကားကူးကကိုးတံတားအား	

ကကည့်ရှုရေ့ောကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	မေိခရောေ့်ဟိုတယ်၌	

ြူတာအို	 ပမို့မိပမို့ြ	 ရေသခံပြည်သူများနှင့်	 ရတွ့ေုံော	

ပမို့မိပမို့ြများက	တစ်ဦးချင်းမိတ်ေက်ကကသည်။

	 ရတွ့ေုံစဉ်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ပြည်သူများအတွက်	အဓိက	ေုိအြ်ချက်	အရပခခံအရောက်	

အအုမံျားနှင့စ်ြ်ေျဉ်း၍	ေိအုြ်သည်များကိ	ုရောင်ေွက်	

ေန်	 ရောက်ေှိောပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယခုကဲ့သို့ော	

ရောက်သည့အ်ခါ	သာယာေှြပြီး	သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်	

စမ်ိးေန်းစိပုြည်သည့	်အရပခအရနများကိ	ုပမင်ရတွ့ ေသပြင့	်

ဝမ်းရပမာက်မြိါရကကာင်း၊	မမိတိိုပ့မို့ေွာရအးချမ်းသာယာ

ရေးနှင့်	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်	ရောင်ေွက်ရြးေန်	

ေိုအြ်ချက်များနှင့ ်စြ်ေျဉ်းပြီး	 ပမို့မိပမို့ြများ၏	

သရဘာထားများကုိ	 ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်းသိေိှေုိြါရကကာင်း၊	

နိုင်ငံရတာ်အစိုးေအရနပြင့်	 ရောင်ေွက်ရြးနိုင်သည်	

များအား	ပြည့ေ်ည်းရောင်ေွက်ရြးေန်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ေင်းေင်းနီှးနီှးြွင့ြွ်င့ေ်င်းေင်း	တင်ပြကကေန်ပြစ်ရကကာင်း	

ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	ပမို့မပိမို့ြများက	ြတူာအိရုေသအတွက်	

အဓကိအရေးကကီးရသာ	ပငမ်ိးချမ်းရေးေေိှေန်	ေိအုြ်ချက်၊	

မူးယစ်ရေးဝါးသုံးစွဲမှုြရြျာက်ရေးနှင့ ်	 ပြန်ေည်	

ထူရထာင်ရေးေိုအြ်ချက်၊	 ြူတာအိုရေသအတွက်ခေီး

သွားေြ်ုငန်းြံွ့ပြိုးေန်ေိအုြ်ချက်၊	ြတူာအိပုမို့	ြတ်ေမ်း	

နှင့်	ေမ်း၊	တံတားများေိုအြ်ချက်၊	ရေသခံဘွဲ့ေေူငယ်	

များအား	 ဦးစားရြး၍	 ရေသတွင်း	 အေုြ်တာဝန်	

ပြန်ေည်	ခန့်ထားနိုင်ရေးစသည်တို့ကို	တင်ပြကကော					

နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	နိင်ုငရံတာ်၏မဝူါေနှင့်	

အညီ	မှေမှေတတပြစ်ရစေန်	 ရောင်ေွက်ရြးမည်ပြစ	်

ရကကာင်း	ပြန်ေည်ေှင်းေင်းရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရတွ့ေံုြဲွသ့ုိ	ြူတာအုိပမို့မှ	ပမို့မိပမို့ြ	ဗုေ္ဓဘာသာဝင်	

များပြစ်ကကသည့်	 ရေယာဉ်ကွင်းေြ်ကွက်မှ	 ေှမ်းရိုးော

ယဉ်ရကျးမှုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်ေှ၊	ဟိုခိုေြ်ကွက်မှ	

ေှမ်းရိုးောယဉ်ရကျးမှုရကာ်မတီ	တွဲြက်အတွင်းရေးမှူး	

ရေါ်စွဲ့ထွန်းထွန်းနွယ်၊	ြန်းေှိုင်ေြ်ကွက်မှ	ရကာင်းမှုေုံ	

ရဂါြကအြွဲ့ဝင်	ဦးရစာနွဲ့သိုက်ရေှေ၊	ခေစ်ယာန်ဘာသာ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်                       ရဝမ်ရိုးရာ စာလြနှင့် ယဉ်လကျးမှုအဖွဲ့နှင့် လေေခံပြည်ေူများအား ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုေ်ဆက်စဉ်။



41လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

ဝင်များ	 ပြစ်ကကသည့်	 ြူတာအိုပမို့	 ပမို့မေြ်ကွက်မှ	

ေဝမ်စာရြနှင့်	ရိုးောယဉ်ရကျးမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမယစ်	

ရယာရှု၊	ရေယာဉ်ကွင်းေြ်ကွက်မှ	ေဝမ်စာရြနှင့်ရိုးော	

ယဉ်ရကျးမှုအသင်း	အတွင်းရေးမှူး	ဦးေေစ်ေီး၊	ေုတ္တန်	

ေြ်ကွက်မှ	 ေဝမ်စာရြနှင့်	 ရိုးောယဉ်ရကျးမှုအသင်း	

အြွဲ့ဝင်	 ဦးေိန်ခန်ေါဝိ၊	ဟိုခိုေြ်ကွက်မှ	 ေီေူရိုးော	

ယဉ်ရကျးမှုရကာ်မတ	ီယာယဦက္ကဋ္ဌ	ဦးရဂျြာေါး၊	ေုံးစွတ်	

ေြ်ကွက်မှ	ေီေူရုိးောယဉ်ရကျးမှုရကာ်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	

ဦးေီးေီေဲ၊	ေုံးစွတ်ေြ်ကွက်မှ	ဂျနိ်းရြာရိုးောယဉ်ရကျးမှု	

ရကာ်မတီ	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ	ဦးေင်ဝါး၊	 ရကာင်ကရထာင်	

ေြ်ကွက်မှ	ဂျန်ိးရြာရိုးောယဉ်ရကျးမှုရကာ်မတ	ီအတွင်း	

ရေးမှူး	ဦးရအာင်ခမ်း၊	ဟိုခိုေြ်ကွက်မှ	 ပမို့နယ်စည်ြင်	

ရကာ်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအခီယိုထ၊	ပမို့မေြ်ကွက်မှ	ပမို့နယ်	

စည်ြင်ရကာ်မတီအြွဲ့ဝင်	 ဦးရခါ်ေုောေ်းတန်၊	

ရကာက်ကရထာင်ေြ်ကွက်မှ	ပမို့နယ်စည်ြင်ရကာ်မတ	ီ

အြွဲ့ဝင်	ဦးနိုခမ်း၊	မူောေှီးေီေြ်ကွက်မှ	ပမို့နယ်	စည်ြင်	

ရကာ်မတီအြွဲ့ဝင်	 ဦးေီေီော၊	 ရကာင်ကရထာင်	

ေြ်ကွက်မှ	 ရေါ်နန်ေိုင်း၊	 ပမို့မေြ်ကွက်မှ	 ပမို့နယ်ရေွး

ရကာက်ြဲွရကာ်မေှင်အြဲွ့ခဲွ	အြဲွ့ဝင်	ဦးမရောင်ရေးဗစ်၊	

ဟိုခိုေြ်ကွက်ပမို့နယ်	 ရေွးရကာက်ြွဲ	 ရကာ်မေှင်အြွဲ့ခွဲ	

အြွဲ့ဝင်	 ရေါ်ောြီးချာ၊	 ရေယာဉ်ကွင်း	 ေြ်ကွက်မ	ှ

ဦးချန်းရဂျာင်ောေ်း၊	ေံုးစွတ်ေြ်ကွက်မှ	ခရုိင်ရေွးရကာက်ြဲွ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်                       ရဝမ်ရိုးရာ စာလြနှင့် ယဉ်လကျးမှုအဖွဲ့နှင့် လေေခံပြည်ေူများအား ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုေ်ဆက်စဉ်။



42 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ရကာ်မေှင်အြွဲ့ခွဲ	 ဥက္ကဋ္ဌ	 ဦးထမ်းတန်ြီးေမ်တို့ 	

တက်ရောက်ကကသည်။	 ညြိုင်းတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	 ြူတာအိုပမို့မိပမို့ြများသည	်

ကချင်ပြည်နယ်	အစိုးေအြွဲ့က	တည်ခင်းဧည့်ခံသည့	်

ညစာစားြွဲသို့		တက်ရောက်ကကသည်။	ထို့ရနာက်	နိုင်ငံ

ရတာ်၏အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်သည်	

ညစာစားြွဲတွင်	ကပြရြျာ်ရပြကကသည့်	တိုင်းေင်းသား

ရိုးောယဉ်ရကျးမှုအြဲွ့များအား	ဂဏ်ုပြုြန်းပခင်းများရြး	

အြ်သည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် လခါင်ျန်ဖူးမမို့                              လေေခံေိုင်းရင်းေားများနှင့် စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။



43လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် လခါင်ျန်ဖူးမမို့                              လေေခံေိုင်းရင်းေားများနှင့် စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။



44 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 ေီေိုရနောကိုောြို့ေိုတာ	မေွယ်ြါဘူး။	ောတဲ့အခါမှာေည်း	ကျွန်မတို့ြိုပြီးရတာ့	အချင်းချင်းနီးစြ်	

သွားတယ်ေို့	ခံစားေြါတယ်။	ေီေိုေမ်းရတွရြာက်တယ်ေိုတာ	အဓိကအားပြင့်	ကျွန်မတို့	ရေသြွံ့ပြိုး

ရေးအတွက်ေည်းပြစ်တယ်။	ေါရြမယ့	်ြိပုြီးရတာအ့ရေးကကီးတာက	ကျွန်မတိုပ့ြည်ရထာင်စတုိင်ုးေင်းသား

များအားေုံးကကားထမှဲာ	နီးစြ်ောရအာင်ေုြ်တာ	ပြစ်ြါတယ်။	ေမ်းမရြာက်ဘနဲဲ့	တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	

ထရိတွ့မှုေိှြိုေ့ိတုာ	မေွယ်ြါဘူး။	ေမ်းရြာက်ေိက်ုတယ်ေိတုာနဲ့ြ	ဲထရိတွ့မှု	တတံားကကီးတစ်ခရုောက်	

ေိုက်သေိုြါြဲ။

 ကျွန်မတို့နိုင်ငံကို	တည်ရထာင်ြို့ေိုတာ	တစ်နိုင်ငံေုံး	 ရေသမရေွး	အားေုံးြါဝင်ပြီးရတာ့	 ရောင်ေွက်မှ	

ရအာင်ပမင်နိုင်မယ်ေိုတာကို	ပြတာြဲပြစ်ြါတယ်။	ဘယ်ေိုြဲခက်ခဲခက်ခဲ	တကယ်ေန္ဒေှိတယ်၊	တကယ်ြဲ	

ေုံ့ေ၊	ဝီေိယနဲ့စုရြါင်းပြီးရတာ့ေုြ်သွားမယ်ေိုေင်	မရကျာ်ေွှားနိုင်တဲ့	အခက်အခဲဘာမှမေှိြါဘူး။

	 ြွံ့ပြိုးရေးအစီအစဉ်ရတွဟာ	ကျွန်မတို့ေဲ့တိုင်းေင်းသားများအားေုံး	စိတ်ြိုင်းေိုင်ောအေ၊	ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	

အေ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြို့ြဲ	 ပြစ်ြါတယ်။	အားေုံးကို	ကျွန်မတို့ကရတာ့	တစုတစည်းတည်း၊	တစ်ရပြးညီြဲ	

ပြစ်ချင်ြါတယ်။	နိင်ုငတံစ်နိင်ုငမှံာ	အားေုံးတစ်ရပြးညပီြစ်တယ်ေိတုာဟာေည်း	နိင်ုငံေဲ့့ဂဏ်ုသကိ္ခာြါြဲ။	

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ	ေင်းေဲချမ်းသာသိြ်ပြီးရတာ့	ကွာဟမှုေှိတယ်ေိုတာ	 နိုင်ငံအတွက်ရကာင်းတာ	

မဟုတ်ြါဘူး။	 ေီေိုကွာဟမှုရတွေိုတာကေည်း	 ရေသေဲ့ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	အခက်အခဲနဲ့ေည်း	

ေိုင်ြါတယ်။	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုေှိတဲ့အခါ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးေုြ်ငန်းရတွေုြ်ြို့ဟာက	

ေည်း	ခက်ခေဲာြါတယ်။	ေါရကကာင့	်ကျွန်မတိုေ့မ်းရြာက်တဲအ့ေုြ်ဟာ	အင်မတန်မှမွန်ပမတ်တဲအ့ေုြ်ေို	့

ကျွန်မအရနနဲ့	ခံယူချင်ြါတယ်။

]]vrf;awG? wHwm;awGwnfaqmufw,fqdkwm wdkif;&if;om;jynfoltcsif;csif; 
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45လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

	 ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု	အားပြည့တ်ယ်ေိတုာဟာ	ကိယု့ြ်တ်ဝန်းကျင်ကိ	ုအားပြည့ရ်ြးေမှဲပြစ်နိင်ုမှာြါ။	ဘယ်သမှူ	

တစ်ရယာက်တည်းေှင်သန်နိင်ုမှာ	မဟတ်ုြါဘူး။		ရေသတစ်ခြံွု့ပြိုးသွားပြေီိေုင်	အရဝးကရေသရတကွိေုည်း	

ြိုပြီးရတာ့ြွံ့ပြိုးရြးြို့	ကျွန်မတို့မှာ	ကူညီနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရတွေှိသေို	အခွင့်အရေးရြးြို့ေည်း	

တာဝန်ေိှတယ်ေို	့ကျွန်မအရနနဲ့သရဘာထားရစချင်ြါတယ်။	ကျွန်မတိုေ့ဲ့နိင်ုငသံနူိင်ုငသံားများ	အားေုံးဟာ	

ကိယု့ေ်ဲ့အခွင့အ်ရေးရတကွိ	ုကာကွယ်ေမယ်။	ရစာင့ရ်ေှာက်ေမယ်။	ေါရြမယ့	်ကိယု့ေ်ဲ့တာဝန်ရတကွိေုည်း	

ရကျြွန်ရအာင်	ထမ်းရောင်ေမယ်။

 အစိုးေေိတုာေည်း	ပြည်သေူထူေုဲ့အြ်နှင်းထားတဲ	့ေြ်ုြိင်ုခွင့ရ်တေိှွတဲန့ည်းတ	ူပြည်သေူထူကု	ရနပြီးရတာ	့

ယုယံုကံကည်ကကည်နဲ့	ရြးအြ်ထားတဲတ့ာဝန်ရတကွိ	ုရကျြွန်ရအာင်ထမ်းရောင်ြိုေ့ည်း	အရေးကကီးြါတယ်။

	 ကျွန်မတိုေ့ဲ့	အင်မတန်မှေှြတဲ	့သဘာဝကရန	ရြးအြ်ထားတဲ	့နိင်ုငကံကီးကိ	ုထန်ိးသမ်ိးြို	့အင်မတန်အရေး	

ကကီးြါတယ်။	ြွံ့ပြိုးမှုရောက်ောပြီေိုေင်	တစ်ခါတရေ	သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ြျက်စီးမှုရတွ	 ပြစ်တတ်ြါ	

တယ်။	ကျွန်မတိုက့စပြီး	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်မှုကိ	ုဦးတည်ကတည်းက	သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်	မြျက်စီးရအာင်ေို	့

ေည်း	စတ်ိထမှဲာ	စဲွစဲွပမဲပမမှဲတ်ထားရစချင်ြါတယ်။	ကိယု့ေ်ဲ့	သားသမီးရတ၊ွ	ကရေးရတကွိေုည်း	ကိယု့ြ်တ်	

ဝန်းကျင်ေဲ့	ေှြမှုကိ	ုနားေည်ရအာင်၊	တန်ြိုးထားရအာင်	၊	ကျွန်မတိုေ့ဲ့	သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ကိ	ုထန်ိးသမ်ိး	

ချင်တဲ့	စိတ်ဓာတ်ရတွေှိရအာင်	သင်ရြးရစချင်ြါတယ်။

	 ြိုက်ေံချမ်းသာသည်ပြစ်ရစ၊	 မချမ်းသာသည်ပြစ်ရစ၊	 ောထူးကကီးသည်ပြစ်ရစ၊	 နိမ့်သည်ပြစ်ရစ	မိမိတို့ေဲ့	

သားသမီးများ၊	ရနာင်ောရနာက်သားများအတွက်	ရြးကမ်းနိုင်တဲ့၊	ထားြစ်ခဲ့နိုင်တဲ့	အရကာင်းေုံးအရမွ	

အနှစ်ကရတာ	့မှန်ကန်တဲ	့စတ်ိထားရတြဲွ	ပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မတို	့ေဲ့တိင်ုးေင်းသားများအားေုံး၊	ပြည်ရထာင်စ	ု

သားများအားေုံးဟာ	ကိယု့ေ်ဲ့သားသမီးရတ၊ွ	ကိယု့ေ်ဲ့ကရေးရတကွိ	ုရကာင်းတဲအ့ရမအွနှစ်ရတ	ွရြးခဲန့ိင်ု	

ရအာင်ေို့	ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က	မှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်ကကံြါ။	မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရတွကိုထားြါ။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	တိုင်းေင်းသားရြါင်းစုံနဲ့	 စုြွဲ့ထားတဲ့နိုင်ငံ	 ပြစ်တယ်။	 ရပြာတဲ့ဘာသာစကားချင်း	

ေည်းမတဘူူး။	ကိုးကွယ်တဲ	့ဘာသာချင်းေည်းမတဘူူး။	ေါရြမယ့	်မတကဲွူပြားမှုရတဟွာ	ကျွန်မတိုအ့တွက်	

ရကကာက်စောမဟုတ်ဘူး။	 စိုးေိမ်စောမဟုတ်ဘူး။	တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	မတူတဲ့အင်အားရတွ	

ရြါင်းေိုက်ေင်	ကိုယ်တစ်ရယာက်တည်းေဲ့အင်အားကို	သုံးတာထက်	အင်မတန်မှ	အင်အားကကီးြါတယ်။	

	 ကမ္ဘာကကီးဟာ	အပမဲြဲ	 ရမတ္တာအရြါ်မှာအရပခခံပြီးရတာ့	 ရောင်ေွက်ကကတာမဟုတ်ြါဘူး။	 ရမတ္တာကို	

ြထမတန်းစားတန်ြိုးအရနနဲ့	ထားပြီးရတာ	့ေှုြ်ေှားတဲေူ့့အသိင်ုးအဝိင်ုးရတေွိတုာ	တစ်ရန့ထက်တစ်ရန့	

နည်းောတာကိေုည်း	ပမင်ေြါေမိ့မ်ယ်။	ကျွန်မတိုေ့ဲ့နိင်ုငမှံာ	ရမတ္တာကိ	ုအရပခခပံြီးရတာ	့ြံွ့ပြိုးမှုေေိှ	ရအာင်	

ေုြ်နိုင်မယ့်	ေူ့အသိုင်းအဝိုင်း	ထူရထာင်နိုင်မယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့ဟာ	ကမ္ဘာကကီးနဲ့	အပခားနိုင်ငံရတွ	

ထက်ြိုပြီးရတာ့	သာေွန်တဲ့ချမ်းသာမှုကို	ကျွန်မတို့	ေနိုင်မှာြါ။	

	 ေမ်းေိုတာ	ရြာက်ေိုက်ပြီ၊	ြွင့်ေိုက်ပြီ	ေီေမ်းကို	ရေှောက်မှ၊	ေီေမ်းကိုအသုံးချမှ	အသုံးချတဲ့သူအတွက်	

တန်ြိုးေှိမှာြဲ	ပြစ်ြါတယ်။	ေမ်းတစ်ခုကို	ရြာက်ရြးတယ်၊	ရောက်ရြးတယ်၊	ြွင့်ရြးတယ်။	ေါရြမယ့်	

ေမှီာေိှရနတဲ၊့	ေေီမ်းကိသုုံးနိင်ုတဲ	့ြဂု္ဂိုေ်များက	မသုံးဘနဲဲ့	အေင်အတိင်ုးြ၊ဲ	အေင်ြုစံအံတိင်ုးြရဲနမယ်ေိေုင်	

ေေီမ်းရြာက်ေပခင်း၊	ရောက်ေပခင်းေဲ့	တန်ြိုးဟာကျသွားမှာြါ။	ေါရကကာင့	်အခေုိ	ုေမ်းသစ်ကကီးြွင့ေ်ာတဲ	့

အခါမှာ	 ေီေမ်းသစ်ကကီးကို	တန်ြိုးေှိရအာင်သုံးကကြါ။	ကိုယ့်အချင်းချင်း	 ြုိပြီးရတာ့	ညီညွတ်မှုေှိရအာင်၊	

တစ်ရယာက်	အရကကာင်းတစ်ရယာက်	ြိပုြီးရတာသ့နိိင်ုတဲ	့အခွင့အ်ရေးရတကွိ	ုရကာင်းရကာင်းမွန်မွန်သုံးကကြါ။	

ကိုယ့်ရေသအတွက်	ြွံ့ပြိုးရေးပြစ်နိုင်တဲ့	ေုြ်ငန်းရတွေုြ်ြို့	ေီေမ်းကကီးကို	သုံးကကြါ။



46 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်
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 နယ်စြ်လေေနှင့ ်ေိင်ုးရင်းေားျမူျ ိုးများဖံွ့မဖိုးေိုးေက်လရး ဗဟိလုကာ်မေဦက္ကဋ္ဌ၊ နိင်ုငလံော်၏ အေိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုျ် 

လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်ေည် ပြည်လောင်စုဝန်ကကီး ေုေိယဗိုျ်ချုြ်ကကီးလကျာ်လဆွ၊ ေုေိယဗိုျ်ချုြ်ကကီးရဲလအာင်၊ 

ဦးမင်းေူ၊ လေါက်ောလအာင်ေူ၊ ဦးအုန်းဝင်း၊ ဦးေိန်းလဆွ၊ လေါက်ောပမင့်လေွး၊ ေုေိယဝန်ကကီး ဦးျှလမာ်ဦး၊ 

ပမန်မာနိင်ုငရံေဲြ်ဖဲွ့ ရဲချုြ် ေေုယိရဲဗိျ်ုချုြ်ကကီး လအာင်ဝင်းဦး၊ ောဝန်ရိှေမူျားနှင့အ်ေူ ၂၀၂၀ ပြည့နှ်စ်၊ ဇန်နဝါရီျ 

၉ ရက်လန့ နံနက်ြိုင်းေွင် လနပြည်လော်မှ အေူးလျယာဉ်ပဖင့် ေွက်ခွာကကရာ ကချင်ပြည်နယ် ပမစ်ကကီးနားမမို့ေို့ 

လရာက်ရှိကကေည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ကချင်ပြည်နယ်                                      ပမစ်ကကီးနားမမို့ေို့ လရာက်ရှိစဉ်။



47လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့ ်အြွဲ့အား	

ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာခက်ရအာင်၊	

ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊	ပြည်နယ်တေားသကူကီးချုြ်၊	

ပြည်နယ်ဥြရေချုြ်၊	 ပြည်နယ်စာေင်းစစ်ချုြ်၊	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်များ၊	

တာဝန်ေိှသမူျားနှင့	်ပမို့မပိမိုြများ၊	ရေသခတံိင်ုးေင်းသား၊	

တိုင်းေင်းသူများက	 ပမစ်ကကီးနားရေေိြ်၌	 ကကိုေိုနှုတ်	

ေက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

ကချင်ပြည်နယ်မှ	 ဘာသာရေးရခါင်းရောင်များ၊	

မျ ိုးနွယ်စု	 ကိုယ်စားေှယ်များ၊	 ေြ်မိေြ်ြများနှင့်	

ပမစ်ကကီးနားပမို့	Plam	Spring	ဟိုတယ်၌	ရတွ့ေုံသည်။	

ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ကချင်ပြည်နယ်သို့	မမိအိရနပြင့	်ကချင်ပြည်နယ်ရန့နှင့်	

တိက်ုေိင်ုသည့အ်တွက်	ောရောက်ပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ပငိမ်းချမ်းရေးအတွက်	ယုံကကည်မှုတည်ရောက်	ောတွင်	

အရေးအကကီးေုံးမှာ	မမိကိိယ်ုကိမုမိ	ိယုကံကည်ပခင်းြင်ပြစ်	

ြါရကကာင်း၊	မမိတိိုန့ိင်ုငတွံင်	အေိအုြ်ေုံးမှာ	ပငိမ်းချမ်းရေး	

ပြစ်ြါရကကာင်းပြင့်	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	ရတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်ောကကသည့်	

ပမို့မိပမို့ြဦးရြါ်ဦးက	ကချင်ေူမျ ိုးများအရနပြင့်	နုိင်ငံရတာ်	

အရြါ်	သစ္စာရစာင့်သိရိုရသခဲ့မှု၊	 ပမို့မိပမို့ြ	 ရေါက်တာ	

တူးဂျာက	IDP	စခန်းများြတ်ိသမ်ိးပြီး	မေူ	ရနောပြန်ေည်	

ရနောချထားနိုင်ရေး၊	 ရေှေ့ရပြာင်းေုြ်သားများကိစ္စ	

စနစ်တကျရပြေှင်းရြးရေးနှင့	်ရေွးရကာက်ြဲွ	ရအာင်ပမင်	

စွာကျင်းြနိုင်ရေး၊	ကချင်အမျ ိုးသားအတိုင်ြင်ခံအြွဲ့	

ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ	ဦးေဘန်ဂမ်ရအာင်က	မူးယစ်ရေးဝါး	

ပြဿနာ	ဝိင်ုးဝန်းရပြေှင်းရြးရေး၊	ကရေးရြျာက်ေုံးမှု	

ပြဿနာရပြေှင်းရြးရေးနှင့ ်	 စီးြွားရေးတိုးတက်	

ရကာင်းမွန်ရအာင်ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ေီေူစာရြနှင့်	

ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့မှ	 ဦးအားြူက	ေီေူအမည်	အမှန်	

ရခါ်ရဝါ်သုံးစဲွရြးရေး၊	ပမို့မပိမို့ြ	ဦးေခေိရဇာ်	ရဘာက်က	

ပမစ်ကကီးနား	ကရေးရေးရုံ	တည်ရောက်ရြးရေးနှင့်	

ပမစ်ကကီးနားရေးတက္ကသိုေ်	တည်ရောက်ြွင့်ေှစ်	

ရြးရေး၊	ကချင်တိင်ုးေင်းသား	စီးြွားရေးေြ်ုငန်းေှင်များ	

အသင်းဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခက်ထန်ိနန်က		တိင်ုးေင်းသားစီးြွားရေး	

ေုြ်ငန်းေှင်အသင်းများ	 ရအာင်ပမင်ရအာင်	 ကူညီ	

ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ပငိမ်းချမ်းရမတ္တာအြဲွ့မှ	ရကျာင်းအပမန်	

ြွင့်ေှစ်ရြးရေး၊	 ဇိုင်ဝါးစာရြနှင့်ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့ မှ	

ဦးကွမ်းရေှာင်က	တုိင်းေင်းသားရေးောဝန်ကကီးဌာနများ	

အတွက်	 ေန်ုြုံရငွတိုးချဲ့ခွင့်ပြုရြးရေး၊	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

အကျ ို းရတာ်ရောင်အြွ ဲ ့မ ှ 	ဦးယွြ ်ရဇာ ်ရခါင ်က	

ပင ိမ ် းခ ျမ်းရေး	 အကျ ိုးရတာ်ရောင်အြွဲ့အရနပြင့်	

ပငမ်ိးချမ်းရေးေေိှရေးအတွက်	ဝိင်ုးဝန်းကညူ	ီရောင်ေွက်	

ရြးရနမှုတို့နှင့်	စြ်ေျဉ်း၍	တင်ပြကကသည်။နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ကချင်ပြည်နယ်                                      ပမစ်ကကီးနားမမို့ေို့ လရာက်ရှိစဉ်။
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	 တင်ပြချက်များအရြါ်	နိင်ုငရံတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်က	ပငမ်ိးချမ်းရေးအမှန်	

တကယ်ေေှိေန်အတွက်	 ြထမဦးေုံး	

ရောင်ေွက်ေမည်မှာ	 NCA	 တွင်	

ြါဝင်ေက်မှတ်ရေးထိုးေန်	ေိုအြ်ြါ	

ရကကာင်း၊	IDP	စခန်းများ	ြိတ်သိမ်းရေး	

အတွက်	ေူမှုဝန်ထမ်း၊	ကယ်ေယ်ရေး

နှင့်ပြန်ေည်ရနောချထားရေးဝန်ကကီး

ဌာနအရနပြင့်	ရောင်ေွက်ရနပြီ	ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	ရေှေ့ရပြာင်းေုြ်သားကိစ္စရပြ

ေှင်းောတွင်	 တတ်နိုင်သမှေ	 ရပြေှင်း	

ရောင်ေွက်ရြးသွားမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ကရေးရြျာက်ေုံးမှု	 ကိစ္စကို	 မိဘ၊	

ေော၊	ေြ်မေိြ်ြများက	ဝိင်ုးဝန်းြူးရြါင်း	

ရောင်ေွက်သွားေမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

မူးယစ်ရေးဝါးကိစ္စ	 ရပြေှင်းရေးမှာ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ပမစ်ကကီးနားမမို့၊ မမို့လော်ခန်းမေွင် ကချင်ပြည်နယ်အေွင်းရှိ
လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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အစိုးေတစ်ြဲွ့တည်းပြင့	်ရောင်ေွက်၍	မေနိင်ုြါရကကာင်း၊	

ပြည်သေူထူြုါဝင်မှ	ရောင်ေွက်နိင်ုမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

စာသင်ရကျာင်းြွင့ေှ်စ်နိင်ုရေးအတွက်	ပြည်နယ်အစိုးေ	

အရနပြင့်	ကူညီရောင်ေွက်ရြးသွားမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	

ရေးွရကာက်ြွဲကျင်းြနိုင်ေန်မှာ	 ပငိမ်းချမ်းရေးေုိအြ်	

ြါရကကာင်း၊	နယ်ရပမမပငမ်ိးချမ်း၍	ရေွးရကာက်ြဲွ	မကျင်းြ	

နိင်ုြါက	နိင်ုငသံားများ၏	အရေးအကကီးေုံးအခွင့အ်ရေး	

ေုံးရှုံးနိုင်ြါရကကာင်း၊	ကျန်းမာရေးကိစ္စ	တင်ပြချက်များ	

ကိေုည်း	စစိစ်ရောင်ေွက်ရြးသွားမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း	

ရပြာကကားသည်။

	 ရတွ့ေံုြဲွအပြီးတွင်	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်၊	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်နှင့်	

တာဝန်ေှိသူများသည်	ဘာသာရေးရခါင်းရောင်များ၊	

မျ ိုးနွယ်စကုိယ်ုစားေှယ်များ၊	ေြ်မေိြ်ြများနှင့	်မှတ်တမ်း	

တင်ဓာတ်ြုံရိုက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ပမစ်ကကီးနားပမို့ရတာ်ခန်းမ၌	ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းေိှ

ရေသခံပြည်သူများနှင့်ရတွ့ေုံသည်။

	 ယင်းရနာက်	ရတွ့ေုြဲွံတွင်	ကကိုတင်တင်ပြထားသည့	်

ပမစ်ကကီးနားပမို့	တြ်ကုန်းေြ်ကွက်မှ	ဦးရဘာက်ရနာ်က	

တြ်ကုန်းေြ်ကွက်ေှိ	အမှတ်(၆)	အရပခခံြညာအထက်	

တန်းရကျာင်း၌	အစည်းအရဝးခန်းမ	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	

ပမစ်ကကီးနားပမို့	ရနာင်နန်းရကျးေွာမှ	ဦးေန်ိရှူးေရခါင်က	

ရနာင်နန်းရကျးေွာ၌	ကရေးငယ်များအတွက်	ဓမ္မစကူး	

ရကျာင်းရောင်ေေိှရေး၊	ပမစ်ကကီးနားပမို့	တြ်ကန်ုးေြ်ကွက်	

မှ	 ရေါ်ေွယ်ြါက	တြ်ကုန်းေြ်ကွက်	ထွယ်ေန်ေမ်း	

တစ်ရေှောက်	ကတ္တောနှင့်	ကွန်ကေစ်ခင်းရြးနိုင်ရေး၊	

နမ္မတီးပမို့မှ	ဦးမိုးရကျာ်ဦးက	ပမို့ခန်းမေေိှရေး၊	ပမစ်ကကီးနား	

ပမို့မှ	 ဦးဘေန်မွန်းက	ကချင်ပြည်နယ်မှ	ထွက်ေှိသည့်	

သစ်သီးဝေနှံင့	်ရကာက်ြသဲီးနံှများအား	တရတ်ုနိင်ုငသံို	့

တင်သွင်းခွင့်ေေှိရေးအတွက်	အစိုးေအချင်းချင်းညှိနှိုင်း	

ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	 ပမစ်ကကီးနားပမို့မှ	 ဦးရြါ်ဦးက	

ကန်ြိက်ုတီး	နယ်စြ်ဂတ်ိအား	နိင်ုငတံကာ	ဝင်ထွက်ဂတ်ိ	

အပြစ်	တိုးပမှင့ရ်ြးပြီး	စီးြွားပြစ်ခေီးသွားေုြ်ငန်း	ရောင်	

ေွက်ရြးရေး၊	 တနိုင်းပမို့မှ	 ဦးေရဂျာင်ရအာင်က	

ပမစ်ကကီးနား-နမ္မတီး-တနိုင်းေီေို	 ေမ်းမကကီးအား	

ောသမီရေွးသွားောနိင်ုရအာင်	ကွန်ကေစ်ေမ်းခင်းရြး	

ရေး၊	ပမစ်ကကီးနားပမို့မှ	ဦးေခေိရဇာ်ရဘာက်က	ပမစ်ကကီးနား	

 ပမစ်ကကီးနားမမို့၊ မမို့လော်ခန်းမေွင် ကချင်ပြည်နယ်အေွင်းရှိ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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ပမို့တွင်	ကရေးအထူးကုရေးရံုကကီး	တည်ရောက်ရြးရေး၊	

ဝိင်ုးရမာ်ပမို့မှ	ဦးကကည်ထွန်းက	ဝိင်ုးရမာ်ပမို့	၂၅	ခတုင်ေံ	့

ရေးရုအံား	ခတုင်	၅၀	ေံရ့ေးရုအံပြစ်	တိုးပမှင့ရ်ြးနိင်ုရေး၊	

ချရီြပွမို့မှ	ဦးရခါရဘာမ်က	နဇုန်ုရဘာမ်ရကျးေွာနှင့	်ြန်ဝါ	

တိုက်နယ်ရေးရုံများ၌	 ေောဝန်ချထားရြးရေး၊	

မိုးရကာင်းပမို့မှ	ဦးတင်ေင်းက	မိုးရကာင်းပမို့	ခတုင်	၅၀	

ေံ့ရေးရုံအား	အထူးကုဌာနများတိုးချဲ့ရောင်ေွက်ရြး

ရေး	 ရမးခွန်းများကိုေည်းရကာင်း၊	 ပမစ်ကကီးနားပမို့	

စီတာြူေြ်ကွက်မှ	ဦးဟူယန်ေက	ပမစ်ကကီးနားပမို့တွင်	

ြေတ်စတစ်အမှိုက်များ	 စနစ်တကျ	စွန့်ြစ်ရအာင်	

ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ပမစ်ကကီးနား-	ဝိုင်းရမာ်ေထားေမ်း	

ရြာက်ေုြ်ရြးရေးနှင့်	 ပငိမ်းချမ်းရေးအပမန်ေေှိရအာင်

ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	မိုးညှင်းပမို့	ရမတ္တာမွန်ေမူှုကညူရီေး	

အသင်းမှ	 ဦးရကျာ်ခိုင်ဝင်းက	မိုးညှင်း-	 မန္တရေးကား	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် (၇၂)နှစ်လပမာက် ကချင်ပြည်နယ်လန့ အေိမ်းအမှေ်                                 မလနာြွဲလော်ကို ဖဲကကိုးပဖေ်ဖွင့်ျှစ်လြးစဉ်။
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ေမ်းအား	ရကာင်းမွန်ရအာင်	အပမန်ရောင်ေွက်ရြးရေး	

နှင့	်မီးသတ်ရပမရနောေေိှ	ရေးအတွက်	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	

ြားကန့်ပမို့	 ရမှာ်ဝမ်းေြ်ကွက်မှ	 ရေါ်ရဘာက်ဂျာက	

ပမို့နယ်အြ်ုချုြ်ရေးမှူး၏	အနိင်ုကျင့မ်ှုခရံနေမှု၊	ရပမသမ်ိး	

ခံရနေမှုနှင့်ရနအိမ်အား	ြယ်ေှားပြီး	ရေရပမာင်းတူးရြာ်	

ရနမှုတို့နှင့်စြ်ေျဉ်း၍	 ရပြေှငး်ရောင်ေွက်ရြးရေး၊		

ြားကန့် ပမို့မှ	ရေါ်ရေှေကကည်က	ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး	

အဂတေိိက်ုစားရနမှုနှင့	်မမိအိား	မတေားသပြင့	်တေား	

စဲွေိခုရံနေမှုကိ	ုရပြေှင်းရြးရေး၊	မိုးညှင်းပမို့နယ်	ရမာ်ဟန်	

ရကျးေွာမှ	 ဦးမျ ိုးပမင့်က	 ရေးရုံတည်ရောက်ေန်	

ေှူေါန်းထားသည့်	 ရပမရနောအား	 အေွဲသုံးစား	

ရောင်ေွက်ထားမှုအရြါ်	ရပြေှင်းရြးရေး	ရမးခွန်းများကိ	ု

ေည်းရကာင်း၊	 ပမစ်ကကီးနားပမို့	ရေှေပြည်သာေြ်ကွက်မှ	

ရေါ်ပငမ်ိးေှက	အာောရကျးေွာ	ေမ်းရြာက်ေြ်ုရြးေန်	

နှင့်	 သိမ်းေည်းရပမများ	 ပြန်ေည်ေေှိရေးအတွက	်

ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	 	 ပမစ်ကကီးနားပမို့	 ေမ်ြူေြ်ကွက်မှ	

ဦးရဇာ်ရဇာ်တိုးက	 ပမစ်ကကီးနားရေးရုံအား	 ေန်ကုန်၊	

မန္တရေး၊	ရနပြည်ရတာ်ရေးရုမံျားကဲသ့ို	့အေင့ပ်မှင့တ်င်	

ရြးရေး၊	ပမစ်ကကီးနားပမို့၌	ကျူေှင်သင်ကကားရနမှုရပြေှင်း	

ရြးေန်နှင့်	ေက်သွယ်ရေး	ရအာ်ြရေတာများမှ	အခွန်	

ရကာက်ခံရနမှုကို	 ကကြ်မတ်ရြးရေး၊	 ပမစ်ကကီးနား	

တက္ကသိုေ်မှ	 ရမာင်မျ ိုးထက်နိုင်ေင်းက	 ပမစ်ကကီးနား	

တက္ကသိုေ်စာကကည့်တိုက်ကို	အေင့်ပမှင့်တင်ရြးရေး၊			

ြညာသင်ရထာက်ြံရ့ကကးေေိှရေး၊	ပမစ်ကကီးနားတက္ကသိေ်ု	

ရကျာင်းသားသမဂ္ဂ	ရုံးခန်းေေိှရေးနှင့	်တက္ကသိေ်ုသန့် ေှင်း	

ရေးဝန်ထမ်း	တိုးပမှင့်ခန့်ထားရြးရေး	 ရမးခွန်းများကို	

ေည်းရကာင်း	ရမးပမန်းတင်ပြကကော	ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	

ရေါက်တာရအာင်သ၊ူ	ဦးသန်ိးရေ၊ွ	ရေါက်တာပမင့ရ်ထးွနှင့်	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများက	ချက်ချင်းရောင်ေွက်ရြးနိင်ုမည့်	

အရပခအရနများ၊	 ရေေှည်ရောင်ေွက်ရြးေမည့်	အရပခ	

အရနများနငှ့်	စြ်ေျဉ်း၍	ေှင်းေင်းရပြာကကားကကသည်။

	 ရမးခွန်းများနှင့စ်ြ်ေျဉ်း၍	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခ	ံ

ြုဂ္ဂိုေ်က	ြေတ်စတစ်အမှိုက်များ	စနစ်တကျ	စွန့်ြစ်	

ေန်မှာ	ပြည်သမူျားြါဝင်ေန်	ေိအုြ်ြါရကကာင်း၊	မိုးညှင်း-	

မန္တရေးကားေမ်း	 ရကာင်းမွန်ရေးအတွက်	အပမန်	

ရောင်ေွက်ရြးသွားမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	 မိုးညှင်းပမို့	

မီးသတ်ရပမရနောအတွက်	 ပြည်နယ်အစိုးေအရနပြင့	်

ကွင်းေင်းစစ်ရေး၍	အစအီေင်ခစံာ	အပမန်တင်ပြေန်ေိ	ု

ရကကာင်း၊	 ြားကန့်ပမို့နယ်နှင့်စြ်ေျဉ်း၍	တင်ပြမှုများ	

အရြါ်	 အပမန်ေုံးစုံစမ်းရောင်ေွက်ရြးသွားမည်	

ပြစ်ရကကာင်း၊	ပမစ်ကကီးနားပမို့	အာောရကျးေွာေမ်းအား	

ရကာင်းမွန်ရေး	အပမန်ေုံးရောင်ေွက်ရြးသွားမည	်

ပြစ်ရကကာင်း၊	 ြညာရေးကိစ္စနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍ေည်း	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် (၇၂)နှစ်လပမာက် ကချင်ပြည်နယ်လန့ အေိမ်းအမှေ်                                 မလနာြွဲလော်ကို ဖဲကကိုးပဖေ်ဖွင့်ျှစ်လြးစဉ်။



52 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

မိဘများက	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ကကရစေိုရကကာင်း၊	 ပမစ်ကကီးနား	တက္ကသိုေ	်

စာကကည့်တိုက်အေင့်	 ပမှင့ ်တင်ရေး	 အတွက်	 အရေးထားရောင်ေွက်	

ရြးသွားမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	တက္ကသုိေ်သန့်ေှင်းရေးအတွက်	ရကျာင်းသူ၊	ရကျာင်းသား	

များအရနပြင့ေ်ည်း	ဝိင်ုးဝန်ကညူရီြးကကရစေိရုကကာင်း၊	ယခေုိ	ုကချင်ပြည်နယ်မှ	

ပြည်သမူျားနှင့	်ရတွ့ေုေံသည့အ်တွက်	ဝမ်းရပမာက်ြါရကကာင်းပြင့	်ရပြာကကားသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲအပြီးတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 ရကျာင်းသား၊	

ရကျာင်းသူများနှင့်	မှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 ပမစ်ကကီးနားပမို့ေှိ	ကချင်	

နှစ်ပခင်းခေစ်ယာန်	အြဲွ့ချုြ်	(KBC)	သို	့ရောက်ေိှပြီး	အြဲွ့ချုြ်ဥက္ကဋ္ဌ	သကိ္ခာရတာ်ေ	

ရေါက်တာခေမ်ေမ်ေွမ်၊	အတွင်းရေးမှူးသိက္ခာရတာ်ေ	ရြာ်ရယာင်တူးမိုင်နှင့်	

အြွဲ့ဝင်များ၊	တာဝန်ေှိသူများနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုြဲွံတွင်	အတွင်းရေးမှူးက	ကချင်နှစ်ပခင်း	ခေစ်ယာန်အြဲွ့ချုြ်(KBC)၏	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် (၇၂)နှစ်လပမာက် ကချင်ပြည်နယ်လန့ 
အေိမ်းအမှေ် မလနာြွဲလော်ေို့ ေက်လရာက်စဉ်။



53လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

ေည်ေွယ်ချက်နှင့	်ေြ်ုငန်း	ရောင်ေွက်ရနမှုအရပခအရန	

များကို	 ေှင်းေင်းတင်ပြပြီး	တက်ရောက်ောကကသည့်	

KBC	အြွဲ့ဝင်များနှင့်	မိတ်ေက်ရြးသည်။

	 ယင်းရနာက်	KBC	ဥက္ကဋ္ဌက	ကချင်နှစ်ပခင်းခေစ်ယာန်	

အြွဲ့ချုြ်(KBC)ြါဝင်ရောင်ေွက်ရနသည့်	အမျ ိုးသား	

ပြန်ေည်	သင့်ပမတ်ရေးနှင့်	ပငိမ်းချမ်းရေးဗဟုိဌာန	(NRPC)	

နှင့်	ကချင်ရေသစစ်ရဘးရေှာင်ပြည်သူများအား	ကူညီ	

ရစာင့ ်ရေှာက်ရေးရကာ်မတီ(KHCC)တို့	 ြူးရြါင်း	

ရောင်ေွက်ရနသည့်	 ရနေြ်စွန့်ခွာသူများ၏	ယာယီ	

ခိုေုံရေးစခန်းများ	ြိတ်သိမ်းရေးနှင့်	 ၎င်းတို့ကို	 ရနော	

ချထားရေးအတွက်	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ရနမှု	အရပခ	

အရနများ၊	ကချင်ပြည်နယ်ပငိမ်းချမ်းရေးအတွက်	KIA	 ၊	

KIO	အြွဲ့နှင့်	ြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုေြ်စဲရေး	သရဘာတူ	

စာချုြ်	ေက်မှတ်ရေးထိုးနိင်ုရေးရောင်ေွက်ရနမှု	အရပခ	

အရနများ၊	 ပမန်မာနိုင်ငံအား	 ေီမိုကရေစီြက်ေေယ်	

ပြည်ရထာင်စုတည်	 ရောက်နိုင်ရေးအတွက်	 ြင်ေုံ	

ညေီာခတွံင်	ဗိေ်ုချုြ်ရအာင်ေန်း	သရဘာတညူခီဲသ့ည်	

များကို	 အရကာင်အထည်ရြာ်ရြးရစေိုရကကာင်း၊	

ပငမ်ိးချမ်းရေးအတွက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်၏	

ကကိုးြမ်းရောင်ေွက်ချက်များကို	အားရြးြါရကကာင်း၊	

ခေစ်ယာန်ဘာသာရေး	အရောက်အအုမံျား	သမ်ိးေည်း	

ခံထားေသည့်	အရပခအရနများကို	ပြန်ေည်စိစစ်ရြးရစ	

ေုိရကကာင်းရပြာကကားပြီး	နုိင်ငံရတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	

အားေည်းရကာင်း၊	ပမန်မာနိုင်ငံပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်	ြွံ့ပြိုး

တိုးတက်ရေးအတွက်ေည်းရကာင်း	ေရုတာင်းရြးသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	IDP	

စခန်းရနပြည်သမူျား	ရနေြ်ပြန်ရေး၊	ကိယု့အ်မ်ိကိယု့ေ်ာ	

ပြန်ရေးမှာ	အရေးကကီးရကကာင်း၊	ပြည်သပူြည်သားများ၏	

စတ်ိြိင်ုးေိင်ုော	ပမှင့တ်င်ရြးနိင်ုရေးအတွက်	ေံုခခုံရေးမှာ	

အရေးကကီးရကကာင်း၊	ချမ်းသာကကယ်ဝမှုထက်	ေုံခခုံမှုက	

ြိုမိုအရေးကကီးရကကာင်း၊	ြွံ့ပြိုးရေးဟုေိုောတွင်	ရုြ်ြိုင်း	

သာမက	စတ်ိြိင်ုးအေ	ပမင့မ်ားသည့	်ပြည်သပူြည်သားများ	

ပြစ်ရစေိုရကကာင်း၊	KBCသည်	ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်	ရမတ္တာ	

တေားကို	 နာခံကကသူများပြစ်ရကကာင်း၊	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

အတွက်	အဓိကေုြ်ရောင်ကကသည့်	 ပငိမ်းချမ်းရအာင်

ေြ်ုရောင်သမူျားအပြစ်	အရေးထားြါရကကာင်း၊	မမိတိို	့

နိင်ုငတွံင်	ကိုးကွယ်သည့	်ဘာသာများ	မတညူကီကရကကာင်း၊	

ယင်းကိ	ုမမိအိရနပြင့	်ဂဏ်ုယရူကကာင်း၊	ဘာသာတေားများ	

တွင်	အရပခခံမှာ	 ရမတ္တာတေားြင်ပြစ်ရကကာင်း၊	 KBC	

အရနပြင့	်Prince	of	Peace	ဟ	ုရခါ်ေိကုကသည့	်ခေစ်ရတာ်	

၏	ေုံးမသွန်သင်မှုများအတိုင်း	 ေုြ်ရောင်ရြးရစေို	

ရကကာင်း၊	 (၂၁)	 ောစု	 ြင်ေုံညီောခံဟု	ဘာရကကာင့်	

ရခါ်တွင်ရစသည်ကို	အခွင့်ကကုံခိုက်ေှင်းပြေုိရကကာင်း၊	

၁၉၄၇	ခုနှစ်	ြင်ေုံညီောခံသည်	(၂၀)ောစုြင်ေုံ	 ပြစ်	

ရကကာင်း၊	ေက်ေှိအချနိ်တွင်	 ောစုနှစ်တစ်ခု	 ရပြာင်းေဲ	

သွားပြီပြစ်ရသာ်ေည်း	 အားေုံးရမှော်ေင့်ခဲ့သည့	်

ပြည်ရထာင်စုကို	 မတည်ရောက်နိုင်ရသးရကကာင်း၊	

ောစုနှစ်တစ်ခုအတွင်း	ကမ္ဘာကကီးတွင်	အကကီးအကျယ်	

ရပြာင်းေဲသွားပြီပြစ်ရကကာင်း၊	 ရခတ်သစ်၊	 ောစုနှစ်	

အသစ်တွင်	အရတွးအရခါ်၊	အယူအေအသစ်များပြင့်	

ရောင်ေွက်ေမည်ဟု	 ခံယူသပြင့်	 (၂၁)ောစုြင်ေုံဟု	

ရခါ်တွင်ရစခဲ့ပခင်းပြစ်ရကကာင်း၊	 ပြည်ရထာင်စုတည်	

ရောက်ရေးမှာ	မပြီးေုံးရသးရကကာင်း၊	ပငမ်ိးချမ်းရေးတွင်	

အားေုံးြါဝင်မှ	ရအာင်ပမင်နိင်ုမည်	ပြစ်ရကကာင်း၊	KBCကိ	ု

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် 
လေေခံပြည်ေူများနှင့်အေူ မလနာအကေွင် ြါဝင်ဆင်နွှဲစဉ်။



54 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ရမတ္တာေြ်ခံေိုသည်မှာ	 နိုင်ငံရတာ်ရအးချမ်းရအာင်	

ကညူရီြးကကရစေိရုကကာင်း၊	ေငူယ်များ၏	နှေုံးသားတွင်	

ရမတ္တာတေားေိသုည်ကိ	ုစဲွပမဲရနရအာင်	ရောင်ေွက်ရြး	

ရစေိုရကကာင်း၊	 ပငိမ်းချမ်းသည့်နည်းပြင့်	 ေယူသည့	်

ပငိမ်းချမ်းရေးသာေှေင်	 စစ်မှန်သည့်	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

ပြစ်ရကကာင်း၊	KBC	ကို	ယုံကကည်အားကိုးသူများအားေုံး	

ပငိမ်းချမ်းရေးတွင်	ြါဝင်ောရအာင်	ကကိုးြမ်းရြးကကရစ	

ေိုရကကာင်းပြင့်	ရပြာကကားသည်။

	 ထိုရ့နာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	ကချင်	

နှစ်ပခင်းခေစ်ယာန်အြဲွ့ချုြ်	(KBC)အတွက်	အေှူရငမွျား	

ရြးအြ်ေှူေါန်းသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်၊	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်နှင့်	

တာဝန်ေှိသူများသည်	 KBC	ဥက္ကဋ္ဌ၊	အတွင်းရေးမှူး၊	

အြွဲ့ဝင်များနှင့်	မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။

လေေခံပြည်ေူများနှင့်အေူ မလနာြွဲလော်ေို့ ေက်လရာက်စဉ်။



55လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

လေေခံပြည်ေူများနှင့်အေူ မလနာအကေွင် ြါဝင်ဆင်နွှဲစဉ်။



56 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

		 ကျွန်မတို့က	ေီမိုကရေစီအရကကာင်းရပြာေင်	 ရတာ်ရတာ်များများက	 ေီမိုကရေစီမှာ	ကိုယ်ေုြ်ချင်တာ	

ေြ်ုေိုေ့တယ်ေို	့ထင်ကကြါတယ်။	အေဲေီိေုည်းမဟတ်ုြါဘူး။	ကျွန်မတိုေ့ည်း	ေမီိကုရေစနီဲ့	ြတ်သက်ေို	့

ထြ်တေေဲ	ဲသတရိြးေြါတယ်။	အခွင့်အရေးရတေိှွတယ်။	မှန်တယ်။	အခွင့်အရေးနဲ့အတတူူ	တာဝန်ရတ	ွ

ေည်း	ရောက်ောြါတယ်။

	 အဲေီရတာ့	ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်ရထာင်စုထူရထာင်ြို့ေိုတာ	တာဝန်ရတွက	အင်မတန်ကကီးြါတယ်။	တချ ို့	

နိင်ုငရံတကွ	ပြည်ရထာင်စနုိင်ုငရံတ	ွမဟတ်ုသေိ	ုပြည်ရထာင်စအုပြစ်နဲ့	ထရူထာင်ြိုေိ့တုဲန့ိင်ုငရံတေွည်း	

မဟတ်ုြါဘူး။	ကျွန်မတို	့နိင်ုငမှံာေိေုင်	တိင်ုးေင်းသားေမူျ ိုးစု	ံေိှြါတယ်။	အခကုချင်ပြည်နယ်မှာေိေုင်ေည်း	

တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးရြါင်းစုံြါြဲ။	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးရြါင်းစုံနဲ့	 ြွဲ့စည်းထားတဲ့	 နိုင်ငံတစ်ခုေိုတာဟာ	

စိန်ရခါ်မှုြိုပြီးရတာ့	များြါတယ်။	စည်းေုံးညီညွတ်မှုကို	ကျွန်မတို့	တည်ရောက်ြို့ေိုေင်	ြိုပြီးရတာ့ခက်ခဲ	

ြါတယ်။	

	 ကျွန်မတ့ုိေဲ့	အသည်းနှေံုးထဲမှာ	ပြည်ရထာင်စုေုိတ့ဲ	ေန္ဒေိှေဲ့ေားေုိတာ		တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်ရယာက်ချင်းက	

စိစစ်ြို့ေိုြါတယ်။	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	ဘယ်ေိုစဉ်းစားသေဲ၊	ငါက	ကချင်၊	ငါက	ဗမာ၊	ငါက	ေှမ်းေိုပြီးရတာ့	

စဉ်းစားသေား၊	 	ငါကပြည်ရထာင်စုသားတစ်ရယာက်ေုိပြီးရတာ့	စဉ်းစားသေားေုိတာကို	အရေးထား	

ရစချင်ြါတယ်။	အစကတည်းက	ငါက	ဗမာ၊	ငါက	ေှမ်း၊	ငါက	ကချင်ေိုေင်	ပြည်ရထာင်စုက	ဘယ်ရောက်	

သွားပြီေဲ။	 ပြည်ရထာင်စုက	ေုတိယဘယ်ရတာ့မှ	 မပြစ်ြါဘူး။	 ပြည်ရထာင်စုေိုတာ	ြထမြဲပြစ်ေမယ်။	

ြထမေည်း	 ပြည်ရထာင်စု၊	 ေုတိယေည်းပြည်ရထာင်စု၊	တတိယေည်းပြည်ရထာင်စု။	 ပြည်ရထာင်စု	

အတွင်းမှာမှ	 မတူညီတဲ့ေူမျ ိုးများ၊	 မတူညီတဲ့	ဘာသာစကားရပြာသူများ၊	 မတူညီတဲ့	ကိုးကွယ်မှုများ	

ေှိနိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။
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	 ပငမ်ိးချမ်းရေးေမှ	တကယ်ခိင်ုပမဲတဲ	့ပြည်ရထာင်စတုစ်ခ	ုထရူထာင်နိင်ုမှာြါ။	တကယ်ခိင်ုပမဲတဲ	့	ပြည်ရထာင်စ	ု

တစ်ခုထူရထာင်နိုင်မှသာေှေင်		ပငိမ်းချမ်းရေးကို	ရေေှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာ	ပြစ်ြါတယ်။	ပငိမ်းချမ်းရေး	

ေိုတာဟာ	အချင်းချင်းကကားမှာ	စည်းေုံးညီညွတ်မှုကို	အရပခခံြါတယ်။	 	စည်းေုံးညီညွတ်မှုေိုတာဟာ	

မတူတဲ့သရဘာထားရတွကို	ညှိနှိုင်းတဲ့အေည်အချင်းအရြါ်မှာ	အင်မတန်မှမူတည်ြါတယ်။	မတူတဲ့	

သရဘာထားရတကွိ	ုပမှင့တ်င်တယ်ေုိေင်	ကျွန်မတိုဟ့ာ	စည်းေုံးညညွီတ်တဲ	့အသိက်ုအဝန်းတစ်ခ	ုပြစ်ော	

မှာြါ။

	 ကျွန်မတို့ေဲ့တိုင်းေင်းသားများအားေုံးဟာ	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	 ပြည်ရထာင်စုသားချင်းရတွေို့	 စိတ်ထဲမှာ	

မှတ်ထားရစချင်တယ်။	 ပြည်ရထာင်စုကို	 ချစ်ရစချင်တယ်။	 ပြည်ရထာင်စုေို့သတ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့အရပခ	

အရနကို	ပမတ်နိုးရစချင်တယ်။	တန်ြိုးထားရစချင်တယ်။	ကျွန်မတို့နိုင်ငံေဲ့	ေွတ်ေြ်ရေးဟာ	ေွယ်ေွယ်	

ကကူနူဲ့ေခဲတ့ာ	မဟတ်ုြါဘူး။	ေွတ်ေြ်ရေးေြို	့ေုြ်တဲအ့ထမှဲာ	တိင်ုးေင်းသားညအီစ်ကိ	ုရမာင်နှမရတြွါခဲေ့ုိ့	

ေွတ်ေြ်ရေးေခဲ့တာြါ။	

 အရေှော့မရြးပခင်းေိုတာဟာ	ဂုဏ်ယူစောမဟုတ်ြါဘူး။	ေါရြမယ့်	အရေးကကီးတဲ့ရနောမှာ	ဘယ်ဟာက	

ရေှော့ရြးသင့်သေဲ၊	မရြးသင့်ဘူးေဲေိုတာကို	မှန်မှန်ကန်ကန်	ေုံးပြတ်နိုင်ြို့က	အင်မတန်မှ	အရေးကကီး	

ြါတယ်။	မှန်မှန်ကန်ကန်ေုံးပြတ်ြိုေ့ိတုာ	ကိယု့မှ်ာမေိှူေမယ်။	ကိယု့မှ်ာ	ယုကံကည်ချက်ေိှေမယ်။	ကိယု့ယ်ုကံကည်	

ချက်ကဘာေ။ဲ	ကိယု့ယ်ုကံကည်ချက်က	ပြည်ရထာင်စထုရူထာင်ရေးေိေုင်	ပြည်ရထာင်စ	ုထရူထာင်ရေးအတွက်	

အရေှောရ့ြးသင့ေ်င်	အရေှောရ့ြးေမယ်။	ပြည်ရထာင်စထုရူထာင်ရေးကိ	ုထခိိက်ုမယ့က်စိ္စရတေွိေုင်	အရေှော	့

မရြးဘဲ	တင်းခံသင့်ေင်တင်းခံေမယ်။	ေီေိုစဉ်းစားရစချင်ြါတယ်။

	 ေတူိင်ုးေတူိင်ုးဟာ	ေုြ်ရြးနိင်ုတဲ	့အေည်အချင်းေိှြါတယ်။	ကိယ်ုေြ်ုရြးတာ	မေြ်ုရြးတာ	ရနာက်ေုံး	

ကိုယ့်အရြါ်မှာြဲ	မူတည်ြါတယ်။	အစိုးေဝန်ထမ်းမို့ေို့၊	အစိုးေအြွဲ့ဝင်မို့ေို့	နိုင်ငံ့တာဝန်ကို	ထမ်းရောင်	

ရနတာ	မဟတ်ုြါဘူး။	အစိုးေအြဲွ့ဝင်များ၊	ဝန်ထမ်းများဟာ	တာဝန်မရကျေင်	နိင်ုငံတ့ာဝန်ထမ်းရောင်တာ	

မရောက်တဲ့အပြင်	 နိုင်ငံကိုအန္တောယ်ပြုတယ်ေို့ရတာင်	 ရပြာေို့ေြါတယ်။	 ေါရကကာင့်မို့	ကိုယ့်ရနောက	

အဓိကမဟုတ်ဘူး။	ကိုယ့်ေဲ့စိတ်ဓာတ်၊	ကိုယ့်ေဲ့ေုြ်ကိုင်မှုကသာ	အဓိကြါ။

	 ငါဟာသာမန်ပြည်သူတစ်ရယာက်ြဲ၊	ဘာေုြ်ရြးနိုင်မှာမို့ေဲေိုတဲ့စိတ်ဓာတ်	ဘယ်ရတာ့မှ	 မထားြါနဲ့။	

သာမန်	ပြည်သတူစ်ရယာက်	ကျင့တ်ဲအ့ကျင့ဟ်ာ	တန်ြိုးေိှြါတယ်။	အရေးကကီးြါတယ်။	အင်အားေိှြါတယ်။	

အဲေီအင်အားရတွကို	 မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးြို့ေိုတာ	အဓိကပြစ်ြါတယ်။	 ေါ့အပြင်	 စည်းကမ်းေိုတာဟာ	

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စည်းရစာင့်တာကို	စည်းကမ်းေို့သတ်မှတ်ြါတယ်။	ကိုယ့်စည်းကိုယ်ရစာင့်တယ်ေိုတာ	

ကိုယ့်သိက္ခာကို	ထိန်းသိမ်းတာြဲ။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	မချမ်းသာရသးြါဘူး။	တစ်ရန့ရန့	တစ်ချနိ်ချနိ်မှာ	 ချမ်းသာမယ်ေို့	ကျွန်မယုံကကည	်

တယ်။	ချမ်းသာောတာနဲ့အမှေ	ကျွန်မတို့စိတ်ဓာတ်က	ပမင့်မားမောရသးဘူးေိုေင်	ချမ်းသာေကျ ိုးနြ်မှာ	

မဟုတ်ြါဘူး။	ခုကတည်းက	ပမင့်မားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကို	ကျွန်မတို့	 ပြည်သူေူထုရတွကရန	ထိန်းသိမ်းသွား	

ရစချင်ြါတယ်။	 ေီရန့မပြုပြင်တဲ့ကိစ္စ	 မနက်ပြန်ပြုပြင်ေို့ေတယ်။	 ေီမနက်မပြုပြင်တဲ့ကိစ္စ	 ေီညရနမှာ	

ပြုပြင်ေို့ေတယ်။	 ေါဟာစိတ်ကြဲစတာ။	ကျွန်မတို့ပြည်သူရတွဟာ	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ြိုးထားြါ။												

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကကည်မှုေှိြါ။

U U U U U



58 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ောဝန်ရှိေူများနှင့်အေူ                                       မလနာကွင်းေွင် စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။



59လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ောဝန်ရှိေူများနှင့်အေူ                                       မလနာကွင်းေွင် စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။



60 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်
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61လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)



62 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီး	

ရကျာ်ရေ၊ွ	ရေါက်တာသန်းပမင့်၊	ဦးအန်ုးရမာင်၊	တာဝန်ေိှသမူျားနှင့်အတ	ူ၂၀၁၇	ခနှုစ်၊	ေဇီင်ဘာေ	၂၉	ေက်ရန့	နနံက်	

၈နာေီ	၅၀	မိနစ်တွင်	ကယားပြည်နယ်	ေွိုင်ရကာ်ပမို့သို့	ရောက်ေှိောော	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ဦးအယ်ေ်ရြာင်းရှို၊	

ပြည်နယ်အစိုးေအြဲွ့	အြဲွ့ဝင်	ဝန်ကကီးများ၊	ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊	ေတုယိဥက္ကဋ္ဌနှင့်	ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်များ၊	

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf 
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နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ကယားပြည်နယ်	ေွိုင်ရကာ်ပမို့သို့																																ရောက်ေှိစဉ်။



63လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

ပြည်နယ်ဥြရေချုြ်၊	 ပြည်နယ်စာေင်းစစ်ချုြ်နှင့်	

တာဝန်ေိှသမူျားက	ရေေြ်ိ၌	ကကိုေိနုှုတ်ေက်ကကသည်။

	 နံနက်ြိုင်းတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	အြွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ	

ေွိုင်ရကာ်ပမို့ေှိ	သမိုင်းဝင်	အထင်ကေရစတီရတာ်များ	

ပြစ်သည့်	 ပမို့နာမ်ရစတီရတာ်နှင့်	သီေိမဂသောရစတီ	

(ရတာင်ကဲွရစတ)ီတိုသ့ို	့သွားရောက်ြူးရပမာ်	ကကည်ညိုကာ	

ြန်း၊	ရေချမ်း၊	ေီမီးတ့ုိေက်ကြ်ေှူေါန်းပြီး	ဧည့်သည်ရတာ်	

မှတ်တမ်းစာအုြ်တွင်	ေက်မှတ်ရေးထိုးကာ	အေှူ	

ရငွများ	ရြးအြ်ေှူေါန်းသည်။

	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 ပမို့နာမ်	

ရစတရီတာ်ေိှ	ဗေု္ဓပမတ်စွယ်ရတာ်	ရကျာင်းတိက်ု၌	ကယား	

ပြည်နယ်	သံဃမဟာနာယကဥက္ကဋ္ဌ	အဂ္ဂမဟာ	သေ္ဓမ္မ	

ရဇာတကိဓဇ	ဘေ္ဒန္တ	ြညာစက္ကအား	ြူးရပမာ်ကကည်ညိုပြီး	

ေှူြွယ်ဝတ္ထုြစ္စည်းများ	ေက်ကြ်ေှူေါန်းခဲ့သည်။

	 မွန်းေွဲြိုင်းတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	အြွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ	

ေွိုင်ရကာ်ပမို့နယ်	 ရေါေန်းဘွန်းရကျးေွာေှိ	ကယန်း	

ယဉ်ရကျးမှုဌာနသို	့ရောက်ေိှော	ကယန်း	(ြရေါင်)	တိင်ုး	

ေင်းသားများက	ခင်မင်ေင်းနှီးစွာကကိုေိုပြီး	အမှတ်တေ	

ေက်ရောင်ြစ္စည်း	ရြးအြ်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	ကယန်း(ြရေါင်)တိုင်းေင်းသားများက	

ရိုးောရတးသခီျင်းများပြင့်	သေီိကုပြ	ရြျာ်ရပြတင်ေက်	

ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

အေိုြါရကျးေွာအတွင်း	ြွင့်ေှစ်ရောင်းချေျက်ေှိသည့်	

ကယန်းရိုးော	အသုံးအရောင်ြစ္စည်းများနှင့်	အဝတ်								

အထည်အရောင်းေိင်ုများ၊	သာသနာရေးနှင့်	ယဉ်ရကျးမှု	

ဝန်ကကီးဌာန၊	ဟိုတယ်နှင့်	ခေီးသွားောရေးဝန်ကကီးဌာန	

တို့မှ	ြွင့်ေှစ်ထားေှိသည့်	ကယန်းရိုးောယဉ်ရကျးမှုနှင့်	

ရိုးောအသုံးအရောင်	ပြခန်းများအား	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှု	

ရေေ့ာပြီး	ကယန်း(ြရေါင်)တိင်ုးေင်းသားများနှင့်အတ	ူ

စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ရေါေန်းဘွန်းရကျးေွာသည်	၆၇	ဧကကျယ်ဝန်း၍	

အိမ်ရပခ	၁၃၀၊	အိမ်ရထာင်စု	 ၁၃၈	စုေှိပြီး	ေွိုင်ရကာ်	

ပမို့နယ်နှင့်	ေီးရမာေ့ိပုမို့တို	့ထစိြ်သည့်ရနောတွင်	တည်	

ေိှ၍	ရကျးေွာတွင်	ကယန်းတိင်ုးေင်းသားများ	အများစရုန	

ထိုင်ေျက်ေှိကကသည်။

	 ရေါေန်းဘွန်းရကျးေွာသည်	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	

ရကာင်းမွန်ေျက်ေှိပြီး	 ပြည်တွင်းပြည်ြမှ	 ခေီးသွား	

ဧည့်သည်များ	ောရောက်ကာ	ကယန်းရိုးောယဉ်ရကျးမှု	

နှင့်	ေူရနမှုဘဝြုံစံများ၊	 ရိုးောအဝတ်အထည်များနှင့်	

အသုံးအရောင်ြစ္စည်းများကို	 ရေ့ောေျက်ေှိသည့်	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ကယားပြည်နယ်	ေွိုင်ရကာ်ပမို့သို့																																ရောက်ေှိစဉ်။



64 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

အပြင်	ကယန်းရိုးောယဉ်ရကျးမှု	ဓရေ့အရနပြင့်	ေူသိ	

များရသာ	ရကကးကွင်းြတ်ပခင်းဓရေ့ကို	 ရေ့ောပခင်း၊	

ရိုးောအဝတ်အထည်များ	ေက်ေြ်ုရနမှုကိ	ုရေေ့ာပခင်း၊	

ကယန်းရိုးောေက်မှုြစ္စည်းများ	ဝယ်ယပူခင်းနှင့်	ကယန်း	

ရိုးောဓရေ့များကို	ောရောက်ရေ့ောနိုင်ရကကာင်း	

သိေသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

အြွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ	ကယားပြည်နယ်	အစိုးေအြွဲ့ရုံး၌	

ကျင်းြသည့်	ကယားပြည်နယ်	ရေသခံကိုယ်စားေှယ်	

များနှင့်	ရတွ့ေုံြွဲသို့	တက်ရောက်သည်။

	 ထိသုိုရ့တွ့ေုေံာတွင်	ကယားပြည်နယ်ကိ	ုောရောက်	

ေတဲ့အရကကာင်းကရတာ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့	 ြတ်သက်ပြီး	

ကယားပြည်နယ်က	ေူရတွနဲ့	ရေွးရနွးချင်တယ်။	ကယား	

ပြည်နယ်ဟာေိုေင်	ပငိမ်းချမ်းရေးအတွက်	အင်မတန်မှ	

အဓကိကျတဲ	့ရေသတစ်ခပုြစ်ြါတယ်။	ပငမ်ိးချမ်းရေးအြဲွ့	

ရတွေည်းေှိတယ်။	 ပငိမ်းချမ်းရေးကို	ယူထားတဲ့အြွဲ့	

ရတွေည်း	ေိှတယ်။	ေါရကကာင့်မ့ုိ	ကယားပြည်နယ်က	ေူငယ်	

ရတွနဲ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့	ြတ်သက်ပြီးရတာ့	ရေွးရနွးရစ	

ချင်တာ	ပြစ်ြါတယ်။	ပငမ်ိးချမ်းရေးမေိှဘနဲဲ့	ြံွ့ပြိုးရေးေိတုာ	

မပြစ်နိုင်ြါဘူး။	 ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲတဲ့ြွံ့ပြိုးရေး	

မေှိဘဲနဲ့ေည်း	 ပငိမ်းချမ်းရေးကို	ကျွန်မတို့	 ရေေှည	်

တည်တံ့ခိုင်ပမဲရအာင်	 မေုြ်နိုင်ြါဘူး။	 ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့	

ြံွ့ပြိုးရေးဟာ	အပမြဲ	ဲေွန်တဲွရနတယ်ေုိတာ	အားေံုးေက်ခံ	

တ့ဲကိစ္စေ့ုိ	ကျွန်မတ့ုိ	ထင်ြါတယ်။

	 	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငေဲံ့	အခက်အခကဲ	ြညာရေးြဲ။	ကျွန်မတ့ုိ	

ြညာရေးဘက်မှာ	အင်မတန်မှ	အားနည်းသွားတယ်။	

ေယ်စုနှစ်နဲ့ချသီွားြါတယ်။	ရပြာေမယ်ေိုေို့ေှိေင်	နှစ်	

၅၀	ရောက်	ေိှြါပြ။ီ		ြညာရေးဘက်မှာ	အားနည်းသွားတဲ	့

အခါကျရတာ့	ရန့ချင်းညချင်း	ပြုပြင်ြို့ေိုတာ	မပြစ်နိုင်	

ြါဘူး။	ြညာရေးဟာ	အချန်ိယေူြါတယ်။	အခ	ုကျွန်မတို	့

ပြစ်ရနတဲ့အရပခအရနက	သင်ပြရြးေတဲ့ေော၊	ေောမ	

ရတွရတာင်မှ	ကမ္ဘာ့အေင့်အတန်းကို	မမီရတာ့တဲ့အခါ	

မျ ိုးကျရတာ့	ပြန်ပြီးရတာ့	ေီကရေးရတွကိ	ုကမ္ဘာ့အေင့်	

အတန်းမီရအာင်	 စွဲတင်ြို့ေိုတာ	ေွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ	်

ြါဘူး။	အဲေ့ါကိ	ုကျွန်မတို	့အပမန်ေုံးပြစ်ရအာင်	နည်းအမျ ိုး	

မျ ိုးနဲ့	ကကိုးစားရနြါတယ်။	

	 ကျန်းမာရေးမှာေည်း	 ခက်ခဲတာရတွေှိြါတယ်။	

ငယ်ငယ်တန်ုးက	အာဟာေရတွ	မပြည့်ဝေ့ုိ	ကကုံေီှသွားတ့ဲ	

ကရေးရတွကုိ		အေြ်ေှည်ရအာင်	ေုြ်ရြးေ့ုိ	မေြါဘူး။	

ေယ်ရကျာ်သက်အတွင်းမှာ	 ရောက်ရနပြီးရတာ့	

အင်မတန်မှ	ြံွ့ပြိုးတိုး	တက်မှု	နည်းရနတဲ	့ကရေးရတကွိ	ု

ပြန်ပြီးရတာေ့ြ်ုြိုေ့ိတုာ	မေွယ်ြါဘူး။	ေယ်ရကျာ်သက်	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ကယားပြည်နယ်အစိုးေအြွဲ့ရုံး၌	ကျင်းြသည့်	ရေသခံပြည်သူများနှင့်	
ရတွ့ေုံြွဲသို့	တက်ရောက်ောစဉ်။
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အေွယ်အထိရတာင်မှ	ကျွန်မတို့ဟာ	အာဟာေ	 ပြည့်ပြည့်၀၀	ထည့်သွင်း	

ပခင်းအားပြင့်၊	ရေက့ျင့်ခန်းေြ်ုပခင်းအားပြင့်	ကကီးထွားရအာင်	ေြ်ုေိုေ့ြါတယ်။	

ကျွန်မတို	့နိင်ုငမှံာ	နှေုံးရောဂါ၊	ေီးချ ိုရောဂါ၊	ရသွးတိုးရောဂါ	သိြ်များြါတယ်။	

အရပခခအံရောက်အအုရံတ	ွအားနည်းတဲအ့ခါ		စီးြွားရေးက		ရန့ချင်းညချင်း	

ပြစ်ေို့မေဘူး။	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	မရကာင်းဘူး။	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	

မေဘူးေုိေင်	စီးြွားရေးေုြ်ငန်းရတွ	ရအာင်ပမင်ြ့ုိ၊	စီးြွားရေးေုြ်ငန်းရတထွမှဲာ	

ကယားပြည်နယ်	သံဃမဟာနာယက	ဥက္ကဋ္ဌ	အဂ္ဂမဟာ	သေ္ဓမ္မရဇာတိကဓဇ	
ဘေ္ဒန္တြညာစက္ကအား	ြူးရပမာ်ကကည်ညိုပြီး	ေှူြွယ်ဝတ္ထု	ြစ္စည်းများ	ေက်ကြ်ေှူေါန်းစဉ်။

ကယားပြည်နယ်	ေွိုင်ရကာ်ပမို့ေှိ	သီေိမဂသောရစတီ(ရတာင်ကွဲရစတီ)သို့	သွားရောက်	

ြူးရပမာ်ကကည်ညိုစဉ်။
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ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမယ့်	သူရတွကို	ေှာြို့ဟာ	သိြ်မေွယ်ဘူး။

	 ေမ်းရကာင်းတယ်။	စွမ်းအင်ေည်း	ေုံေုံရောက်	

ရောက်	ေမယ်ေိုေို့ေှိေင်	ရနာက်ကရန	စီးြွားရေးက	

ေိုက်ောမယ်။	 စီးြွားရေးနဲ့ြတ်သက်ေို့ေည်း	

ြညာေိုြါတယ်။	ကျွမ်းကျင်တဲ့ေူငယ်ရတွေိုြါတယ်။	

နည်းြညာေိုြါတယ်။	တစ်တိုင်းပြည်ေုံးမှာ	 ေီေို	

ပြဿနာရတွ၊	စိန်ရခါ်မှုရတွနဲ့	ေင်ေုိင်ရနေြါတယ်။

	 အခတုက်ရောက်ောတဲ	့ဧည့်သည်ရတာ်ကကီးများဟာ	

ပြည်သေူထူနုဲ့	ေပီြည်နယ်ကိ	ုတိုးတက်ရအာင်	ဘယ်ေိ	ု

ေုြ်နိုင်မေဲ၊	ဘယ်ေိုနည်းနဲ့	 ပြည်ရထာင်စုကကီးကို	

တိုးတက်ရအာင်ေြ်ုနိင်ုမေ၊ဲ	ဘယ်ေိနုည်းနဲ့	ပငမ်ိးချမ်း	

ရေးကိ	ုအပမန်ေုံးေရအာင်ေြ်ုနိင်ုမေ	ဲ	ရေေှည်တည်တံတ့ဲ	့

ပငိမ်းချမ်းရေးေရအာင်	 ဘယ်ေိုေုြ်နိုင်မေဲေုိတာ	

အကကံရကာင်းဉာဏ်ရကာင်းရြးေင်	နားရထာင်ြ့ုိ	အေင်	

သင့်ြါြဲဟု	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	ရတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်ောကကသည့်	

ရေသခ	ံကိယ်ုစားေှယ်များက	ပငမ်ိးချမ်း	ရေး၊	ြညာရေး၊	

ကျန်းမာရေးနှင့်	 ရေသြွံ့ပြိုးရေးေိုင်ောများ၊	တိုင်းေင်း	

သားစာရြနှင့်	ယဉ်ရကျးမှုေိုင်ော	ကိစ္စေြ်များနှင့်ြတ်	

သက်၍	 ေက်ေှိအရပခအရန၊	 ရတွ့ ကကုံရနေသည့်	

အခက်အခမဲျား၊	ပြည့်ေည်းရောင်ေွက်ရြးေန်	ေိအုြ်မှု	

အရပခအရနများနှင့်	၎င်းတို့၏	ေန္ဒသရဘာထားများကို	

တင်ပြကကသည်။

	 တင်ပြချက်များအရြါ်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်က	 ပြန်ေည်	 ေှင်းေင်းရေွးရနွးပြီး	 နိဂုံးချုြ်	

အမှာစကားရပြာကကားကာ	ရတွ့ေုံြွဲကို	ရုြ်သိမ်းေိုက်	

သည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ျွိုင်လကာ်မမို့နယ် လေါဆန်းေွန်း လကျးရွာရှိ ကယန်းယဉ်လကျးမှု 
ဌာနေို့လရာက်ရှိရာ ကယန်း(ြလေါင်)ေိုင်းရင်းေားများက ကကိုဆိုနှုေ်ဆက်ကကစဉ်။
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နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်အား အမှေ်ေရ 
ဓာေ်ြုံလြးအြ်ကကစဉ်။

ကယန်း(ြလေါင်)ေိုင်းရင်းေားများက ခင်မင်ရင်းနှီးစွာကကိုဆိုမြီး 
အမှေ်ေရျက်လဆာင်ြစ္စည်း လြးအြ်ကကစဉ်။

ကယန်း(ြလေါင်)ေိုင်းရင်းေားများက ရိုးရာ လေးေီချင်းများပဖင့် ေီဆိုကပြ 
လဖျာ်လပဖေင်ဆက်ကကစဉ်။
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 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ကယားပြည်နယ်                               ကယန်း(ြလေါင်) ေိုင်းရင်းေားများနှင့်အေူ စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ကယားပြည်နယ်                               ကယန်း(ြလေါင်) ေိုင်းရင်းေားများနှင့်အေူ စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf

u,m;jynfe,f a'ocHvli,frsm;ESifU  Nidrf;csrf;a&;pum;0dkif;usif;y

	 ပငိမ်းချမ်းရေးစကားဝုိင်းတွင်	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	 “ပငိမ်းချမ်းရေး	

စကားဝိုင်းကို	ေူငယ်ရတွနဲ့ကျင်းြခဲ့တာ	၆	 ကကိမ်ခန့်	

ေှိြါပြ။ီ	ရနောအသီးသီးမှာ	ေငူယ်ရတွနဲ့	ေေီို	ပငမ်ိးချမ်း	

ရေးနဲ့ြတ်သက်ေို	့ကျင်းြတဲရ့နောမှာ	တိက်ုြဲွရတမွပြစ်	

ခဲ့တဲ့	 ရေသရတွမှာေိုေင်	 ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့ြတ်သက်ေို့	

နားေည်မှုဗဟုသုတရော၊	စိတ်ဝင်စားမှုရော	အားနည်း	

တယ်ေိုတာကို	ရတွ့ခဲ့ေြါတယ်။

 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်နှင့် ကယားပြည်နယ် လေေခံျူငယ်များ မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်းကို 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ောျ ၂၉ ရက်လန့ နံနက် ၁၀ နာရီေွင် ကယားပြည်နယ် ျွိုင်လကာ်မမို့ရှိ ပြည်နယ်ခန်းမ၌ 

ကျင်းြေည်။

	 ေါရြမယ့်	 တိုက်ြွဲရတွပြစ်ခဲ့တဲ့	 ပြည်နယ်ရတွ	

တုိင်းရေသကကီးရတွ၊	ရနာက်ပြီး	အေင်တုန်းက	မပငိမ်းချမ်း	

ဘဲနဲ့	 ရနာက်ပငိမ်းချမ်းသွားတဲ့အရပခအရနမှာ	ဘယ်ေို	

အရပြာင်းအေဲရတွေှိရနတယ်ေိုတာကို	 ြိုပြီးရတာ့	

နားေည်တယ်ေိုတာ	သတိပြုမိြါတယ်။	 	 ပငိမ်းချမ်း	

ရေးနဲ့ြတ်သက်ပြီးရတာ	့ရေွးရနွးေတာ	ြိပုြီးရတာ	့ထထဲ	ဲ

ဝင်ဝင်ေိှြါတယ်။	ေါရကကာင့်မို	့ကယားပြည်နယ်မှာေည်း	

ေူငယ်ရတွနဲ့	ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့ြတ်သက်ေို့	ရေွးရနွးတဲ့	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်နှင့် လေေခံျူငယ်များ မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်း                               (Peace Talk) ကျင်းြစဉ်။
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အခါ	ြိုပြီးရတာ့	ထိထိရောက်ရောက်	 ပြစ်နိုင်မယ်ေို့	

ရမှော်ေင့်ြါတယ်။	ေငူယ်ရတေွဲ့အသကံိ	ုတစ်တိင်ုးပြည်	

ေုံးက	နားရထာင်ပြီးရတာ	့စတ်ိဝင်စားေမ့်ိမယ်ေို	့ရမှော်	

ေင့်ြါတယ်။

	 ယခု	 ပငိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းတွင်	 ဝန်ထမ်းရတွ	

ေည်းြါတယ်၊	 ဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့	 ြုဂ္ဂိုေ်ရတွေည်း	

ြါတယ်။	အဲေီရတာ့	 ဝန်ထမ်းရတွေဲ့	အရနအထားနဲ့	

ဝန်ထမ်းမဟတ်ုတဲ	့ြုဂ္ဂေကိ	ေုြ်ငန်းေုြ်ရနတဲ	့ေူငယ်	

ရတွေဲ့	အရနအထားကရတာ့	မတူြါဘူး။	မတူရြမယ့်	

ေည်း	အားေံုးက	အတူေက်တဲွပြီးရတာ့	ေုြ်ေမှာြါြဲ။

	 တချ ို့ရတွက	ေီမိုကရေစီအခွင့်အရေးေိုတာ	ကိုယ်	

ရပြာချင်သေိ	ုရပြာေိုေ့တယ်ေို	့ထင်ရနတယ်။	ေါရြမယ့်	

ေီမိုကရေစီအခွင့်အရေးေိုတာ	တပခားသူရတွေဲ့	အခွင့်	

အရေးရတကွိေုည်း		ရေးစားေမယ်။	တပခားသရူတေွည်း	

ရပြာြို့အချနိ်	ေှိေမယ်ေိုတာ	သတိပြုရစချင်ြါတယ်ဟု	

နှုတ်ခွန်းေက်	စကားရပြာကကားသည်။

	 ထိုရ့နာက်	ပငိမ်းချမ်းရေးစကားဝိင်ုးတွင်	ြါဝင်ရေးွရနွး	

ကကသည့်	ကယားပြည်နယ်မှ	 ရေသခံေူငယ်	ေှစ်ဦးက	

တေားမှေတမှုနှင့်	 ပငိမ်းချမ်းရေး၊	ေူမှုရေး၊	 ြညာရေး၊	

ကျန်းမာရေး၊	 တန်းတူညီမှေမှု၊	 ေူ့အခွင့်အရေး၊	

ြက်ေေယ်ကိုအရပခခံသည့်	ဘက်စုံြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု	

ပြစ်ရြါ်ရေး၊	ေက်နက်ကိင်ုြဋြိက္ခ၊		စစ်ရကကာင့်ရတွ့ကကုံခဲ	့

ေသည့်	ေုက္ခများ၊	အမျ ိုးသားပြန်ေည်ေင်ကကားရစ့ရေး၊	

ေယ်ယာရပမကိစ္စ၊	NCA	စာချုြ်၊	အမျ ိုးသမီး၏	အခန်း	

ကဏ္ဍနှင့်	 ပငိမ်းချမ်းရေးပြစ်စဉ်တွင်	 ပြည်သူများ	ကျယ်	

ကျယ်ပြန့်ပြန့်	ြါဝင်ရောင်ေွက်ရေးနှင့်	ရိုးောယဉ်ရကျးမှု	

စာရြများ	ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ရေး	ကိစ္စေြ်များကို	

ရေွးရနွးကကသည်။

ဦးေှေားရယ် (နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်း) 

	 အေင်က	ပငမ်ိးချမ်းမှုမေိှရသးဘူး။	ြစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမှု	

ေြ်စဲရေးေိုတာေည်း	 ေုံရောက်စွာ	 မေရသးတဲ့	

အချနိ်မှာ	ကျွန်ရတာ့်မိသားစုရတွပြစ်တဲ့	ကျွန်ရတာ့်	

အဘိုး၊	ဦးရေးရတွ၊	အစ်ကိုဝမ်းကွဲရတွေိုေင်	အဲေီမှာြဲ	

အသက်ေုံးရှုံးသွားခဲ့ေြါတယ်။	တိုက်ြွဲရတွကကားမှာ	

ရေှာင်ေင်းတိမ်းေင်း	 ရပြးေင်းေွှားေင်းနဲ့	အသက်ြါ	

သွားကကြါတယ်။	ေအီပြစ်အြျက်ဟာ	ကျွန်ရတာ့်ေင်ထမှဲာ	

ရကကာက်ေန့်ထင်ကျန်ရနေြဲါ။	ေါေက်ေိှအရပခအရနမှာ	

ေိုေင်	ပငိမ်းချမ်းရေး	မေှိတာရကကာင့်	ကန့်သတ်နယ်ရပမ	

တချ ို့ေိှရနေြဲါ။	တချ ို့	ကန့်သတ်နယ်ရပမေိေုင်	ပငမ်ိးချမ်း	

ရေးမေေှိတာရကကာင့်	 ပြည်နယ်အတွင်းမှာ	 ြညာရေး၊	

ကျန်းမာရေး၊	 စီးြွားရေး	 	ြွံ့ပြိုးမှုရနာှင့်ရနှးရနတာကို	

ကျွန်ရတာ်တို့အသိြဲ	 ပြစ်ြါတယ်။	 နိုင်ငံရတာ်အစိုးေ	

ဘက်မှာေည်း	 ြွံ့ပြိုးမှုကို	 ရောင်ေွက်တဲ့ရနောမှာ	

ပငိမ်းချမ်းရေးမေှိတာရကကာင့်	 ေွှမ်းခခုံမှုမေှိြါဘူး။	

ေွှမ်းခခုံမှုမေိှတာရကကာင့်	အဟန့်အတား၊	အတားအေီး	

တစ်ခုပြီးတစ်ခု	ပြစ်ရနတယ်ေိုတာကို	သိေြါတယ်။

	 တကယ်ေို့များ	 ပငိမ်းချမ်းရေးသာေှိခဲ့မယ်ေိုေင်	

ကျွန်ရတာ်တို့ပြည်နယ်ကကီးဟာ	 ေီထက်အများကကီး	

ပမို့ပြရတွမှာသာမက	ရကျးေက်ရတွမှာေည်း	အများ	နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်နှင့် လေေခံျူငယ်များ မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်း                               (Peace Talk) ကျင်းြစဉ်။
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ကကီး	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ောမယ်ေို့	ယုံကကည်ရမှော်ေင့်	

မိြါတယ်။	

	 ပငမ်ိးချမ်းရေးအသီးအြွင့်	မခစံားေရသးတဲ	့ကျွန်ရတာ်	

တို	့ရေသရတအွတွက်	ဘယ်ေိ	ုစဉ်းစား	အရပြေှာကကမေ။ဲ	

ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့ြတ်သက်ေို့	 ရောင်ေွက်တဲ့ရနောမှာ	

ေည်း	ပြည်သူေူထုရတွ	ြိုမိုသိသာထင်ေှားောရအာင်	

ဘယ်ေိုချပြေမေဲ။	 ရနာက်ေုံးတင်ပြေိုတာက	

ပြည်သူေူထုရတွ	 ရတာင်းေိုတဲ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးကို	

ေိခုျင်တယ်ေိေုင်	တေားမှေတမှုကို	ေြ်ုရောငြ်ါေိတုဲ	့

စကားပြစ်ြါတယ်။

	 ပငိမ်းချမ်းရေး	 မေှိသရေွ့	 အမှန်တေားေိုတာ	

ပြစ်ောမှာမဟုတ်ြါဘူး။	တေားမှေတမှုေုိတာေည်း	

ေိှောမှာ	မဟတ်ုြါဘူး။	နိင်ုငတံစ်နိင်ုငမှံာ	ပငမ်ိးချမ်းရေးသာ	

မေိှဘူးေိေုင်	တည်ပငမ်ိရအးချမ်းမှု	မေနိင်ုဘူး။	တည်ပငမ်ိ	

ရအးချမ်းမှုမေှိရတာ့	တေားမှေတမှုေိုတာ	ရြျာက်ကွယ်	

ရနဦးမှာြေဲိတုာ	ကျွန်ရတာ်တို	့တိင်ုးေင်းသားညအီစ်ကိ	ု

ရတွကို	သိရစချင်ြါတယ်။

	 	 အဓိကရပြာချင်တာက	 ပငိမ်းချမ်းရေးကို	 ရြာ်	

ရောင်တဲ့ရနောမှာ	ဦးစီးဦးရောင်ရနတဲ့	အရမစုတို့ေို	

ရခါင်းရောင်ကကီးမှာ	တာဝန်ေိှသေိ	ုကျွန်ရတာ်တို	့ေူငယ်	

ရတကွိယ်ုတိင်ုရော၊	တပခားတိင်ုးေင်းသား	ညအီစ်ကိရုမာင်	

နှမရတအွားေုံးရော	တာဝန်ေိှတဲအ့တွက်	အားေုံးအတ	ူ

တ	ူဝိင်ုးဝန်းကကိုးြမ်းရောင်ေွက်ေိြုါတယ်ေို	့ကျွန်ရတာ်	

တင်ပြချင်ြါတယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်။

လေါ်အဲျစ်ေွန်း (Level Up Academy)

	 ကျွန်မ	 ရေွးရနွးချင်တဲ့အရကကာင်းအောကရတာ့	

ပငမ်ိးချမ်းရေးနဲ့	ပြည်နယ်ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ရေး	အရကကာင်း	

ပြစ်ြါတယ်။	ပငိမ်းချမ်းရေးေို့	ရပြာတဲ့ရနောမှာ	နှစ်မျ ိုး	

ေှိတယ်ေို့	 မှတ်သားြူးြါတယ်။	ြထမတစ်ခုကရတာ့		

အနုတ်ေက္ခဏာရောင်တဲ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးပြစ်ြါတယ်။	

ေတုယိတစ်ခကု	အရြါင်းေက္ခဏာရောင်တဲ	့ပငမ်ိးချမ်း	

ရေးပြစ်ြါတယ်။

	 အနုတ်ေက္ခဏာရောင်တဲ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးေိုတာ	

အကကမ်းြက်မှုရတ၊ွ		စစ်မက်ရတ	ွမေိှတဲ	့		အရပခအရနပြစ်တဲ	့

ပငိမ်းချမ်းရေးေို့	 ရပြာြါတယ်။	အရြါင်းေက္ခဏာ	

ရောင်တဲ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးေိုတာ	ကျွန်မတို့ေဲ့	အရပခခံ					

ေိုအြ်ချက်ရတွ၊	 ေူရတွေဲ့စိတ်ရကျနြ်မှုရတွေှိပြီး	

ရအးချမ်းသာယာတဲ	့ပငမိ်းချမ်းရေးေို	့မတ်ှသားသိေှေိြါ	

တယ်။			ကျွန်မတို	့ပြည်နယ်မှာေည်း	အနတ်ုေက္ခဏာ	

ရောင်တဲ့	ပငိမ်းချမ်းရေးေို့ရပြာတဲ့	အကကမ်းြက်မှုရတွ၊	

စစ်မက်ရတွ	 ရေျာ့ကျောတဲ့အတွက်	 ြွံ့ပြိုးရေးရတွ	

များစွာ	 ပြစ်ောြါတယ်။	 ေူမှုကူညီမှုအြွဲ့ရတွပြစ်တဲ့	

NGO,	 INGO	ရတွ	ဝင်ောြါတယ်။	ကူညီေုြ်ရောင်	

ရြးမှုရတွ	အများကကီးေှိောြါတယ်။	 ပြီးရတာ့	 ေင်းနှီး	

ပမှုြ်နံှမှုရတေွည်း	ဝင်ောြါတယ်။	တစ်ြက်မှာ	ဘက်စု	ံ

ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်	အရြါင်းေက္ခဏာရောင်တဲ	့

ပငိမ်းချမ်းရေးကို	 ြိုပြီးရတာ့ဦးတည်တယ်ေို့	ကျွန်မ	

ပမင်ြါတယ်။	

	 ကျွန်မတိုေ့ဲ့	အရပခခေိံအုြ်ချက်ရတပွြစ်တဲ	့ြညာရေး၊	

ကျန်းမာရေး၊	စားဝတ်ရနရေးရတွြါမယ်၊	တေားမှေတမှု၊	

ေူ့အခွင့်အရေးရတ၊ွ	တန်းတညူမီှေမှုရတ	ွေရနတယ်ေိေုင်	
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ြိုပြီးရတာ့	ပငိမ်းချမ်းရနမှာပြစ်ြါတယ်။	

	 ကျွန်မတိုေ့ဲ့	သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ရတ	ွြျကစ်ီးကနု	်

မယ်၊	တန်းတူအခွင့်အရေးရတွ	မေဘူး၊	အကျ ိုးအပမတ်	

ရတခွစံားေို	့မေဘူးေိေုင်	ကျွန်မတို	့မပငမ်ိးချမ်းနိင်ုြါဘူး။	

အေဲါရကကာင့်	ကျွန်မတို	့ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ရေးကိ	ုစဉ်းစားတဲ	့

အခါမှာ	ရေသခရံတေွဲ့	ရကျနြ်မှုရတ၊ွ	ြူးရြါင်းြါဝင်မှုရတ၊ွ	

သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်	ထန်ိးသမ်ိးမှုရတကွိေုည်း	စဉ်းစား	

ေမှာ	ပြစ်ြါတယ်။	ရေေှည်မှာေည်း	အားေုံးရြျာ်ေှေင်စွာ	

ရနထိင်ုသွားေမှာပြစ်တဲအ့တွက်	အမျ ိုးသားေင်ကကားရစ	့

ရေးကေည်း	အရေးကကီးတယ်ေို့	ပမင်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့	အနာဂတ်မှာ	မပငိမ်းချမ်းေတဲ့	အရကကာင်း	

အေင်းရတ	ွအခအုချန်ိမှာ	မြန်တီးမိရစြို၊့	ရေေှည်တည်	

တံတ့ဲြံွ့့ပြိုးရေးရတကွိ	ုအရေးရြးစဉ်းစားြို	့ေိြုါတယ်	

ေို့ပမင်ြါတယ်။	ဘယ်ေိုြွံ့ပြိုးရေးမျိုးကိုြဲေုြ်ေုြ်။	

ြက်ေေယ်ကိ	ုအရပခခတံဲ	့ြံွ့ပြိုးရေးရတကွိ	ုေြ်ုမယ်ေိေုင်	

ရေေှည်တည်တံ့တဲ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးရတွေမယ်ေို့	 	ကျွန်မ	

အရနနဲ့	သုံးသြ်မိြါတယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်။

ဦးမာရီးယို (လောင်ေူ)

	 ကျွန်ရတာ်က	ေယ်ယာသမားတစ်ဦးြါ။	 ြညာ	

အေည်အချင်းမေှိြါဘူး။	ကျွန်ရတာ့်ေင်ထဲကအတိုင်း	

ခစံားရနေတဲဟ့ာရတကွိြဲု	ရပြာပြမှာြါ။	ကျွန်ရတာ်	အခ	ု

ရေွးရနွးေိုတဲ့	အခန်းကဏ္ဍကရတာ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့	

တိုင်းေင်းသားတို့ေဲ့	အခန်းကဏ္ဍပြစ်ြါတယ်။

	 တကယ်ရတာ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးဟာ	ကျွန်ရတာ်တို့	

တိင်ုးေင်းသားရတေွဲ့	အခန်းကဏ္ဍမှာ	အေွန်အရေးြါြါ	

တယ်။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	နှစ်	၆၀	ရောက်	ပြစ်ြွား	

ခဲ့တဲ့	 	 ပြည်တွင်းစစ်မီး	 ရတာက်ရောင်မှုရကကာင့်	

ကျွန်ရတာ်တို့	တိုင်းေင်းသားရတွ	အခုထိ	အိုးမဲ့အိမ်မဲ့	

ပြစ်ခဲေ့ြါတယ်။	ရတာင်သမူဲ၊့	ေယ်ယာမဲပ့ြစ်ခဲေ့ြါတယ်။	

ေါရကကာင့်	ကျွန်ရတာ်ငယ်ငယ်ကတည်းက	စစ်ပြစ်ြွားမှု	

အတွင်းမှာြ	ဲကကုံောခဲေ့တယ်။		ရကကာက်ေည်းရကကာက်	

ခဲ့ေတယ်။	ညေိုေည်း	အိမ်ရအာက်မှာအိြ်ေတယ်။	

အမ်ိရြါ်မှာ	မအြ်ိေဘူး။	ရကျာင်းတက်ေရသာ်ေည်း	စာ	

မကျက်ခဲ့ေဘူး။

	 အဲေီအရတွ့အကကုံရေးရတွ	ခံစားခ့ဲေတယ်။	ကျွန်ရတာ်	

အခုအချနိ်ထိ	အရမစုရေှ့မှာ	 ရောက်ရနေရသာ်ေည်း	

ရကကာက်စတ်ိရတနွဲ့ြ	ဲအသက်ေှင်ရနေတာြါ။	အခအုချန်ိ	

အထိ	ကျွန်ရတာ်တို့ေင်ထဲမှာ	အပမစ်တွယ်ရနတာဟာ	

ရကကာက်စတ်ိတစ်ခြုါြ။ဲ	ေါကိ	ုနားေည်ရြးြါေို	့ကကိုပြီး	

ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်။	ကျွန်ရတာ်တို့	တိုင်းေင်းသား	

ရတွဟာ	အင်မတန်	ရိုးသားြါတယ်။	

	 ပြည်တွင်းစစ်ရကကာင့်	ကျွန်ရတာ်တို့ေူငယ်ရတွ၊	

ရေသခံတိုင်းေင်းသားရတွ၊	 ရတာင်ရြါ်ရေသသားရတွ	

ရကကာက်စတ်ိနဲ့		အများကကီး	ကကုံရနေြါ	တယ်။	ေါရတကွိ	ု

ကျွန်ရတာ်တို့	တိုင်းေင်းသား	ေူငယ်ရတွနဲ့တကွ	တိုင်း	

ေင်းသားေဲ့	အခန်းကဏ္ဍနဲ့ြတ်သက်ပြီး	ကျွန်ရတာ်တိုက့ိ	ု

ေဲွရောင်၊	ေဲွရခါ်ရြးြို။့		ကျွန်ရတာ်တိုေ့ဲ့	ပြည်တွင်းစစ်	

အရနနဲ့	ရပြာင်းေဲချန်ိတန်ပြေီိတုဲအ့တိင်ုး		အြဲွ့အစည်း	

ရတ၊ွ	ေက်နက်ကိင်ုတြ်ြဲွ့ရတကွ	ရပြာင်းေခဲျန်ိ	မတန်	

ရသးဘူးေားေိုတာကို	တိုင်းေင်းသားရတွကိုယ်စား	
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ရမးချင်ြါတယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်။

လေါ်နှင်းနုလဝ (စိုက်ြျ ိုးလရးျုြ်ငန်း) 

	 	ကျွန်မ	 ရေွးရနွးမယ့်	အရကကာင်းအောကရတာ့	

ပြည်နယ်အတွင်း	 ပငိမ်းချမ်းရေးပြစ်စဉ်	 ပြစ်ြါတယ်။	

ြထမေုံးအရနနဲ့	ပငိမ်းချမ်းရေးေိုတာ	နိုင်ငံအတွင်းမှာ	

ပြစ်ရစ၊	 ပြည်နယ်အတွင်းမှာပြစ်ရစ၊	 မတူကွဲပြားတဲ့	

အသင်းအြဲွ့ရတ၊ွ	ေငူယ်ရတ	ွအချင်းချင်း	အပြန်အေှန်	

ယုံကကည်ရေးစားမှု၊	 ြွင့်ေင်းပမင်သာမှုေှိမှသာေှေင	်

ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ုရြာ်ရောင်နိင်ုမယ်ေို	့ကျွန်မ	ယုကံကည်	

ြါတယ်။

	 	ပြည်နယ်တိင်ုး	ပငမ်ိးချမ်းမှ	တိင်ုးပြည်ရအးချမ်းမယ်	

ေိတုဲအ့တွက်ရကကာင့်	စစ်ြဲွရတေွြ်ရြးနိင်ုေင်	အရကာင်း	

ေုံးြပဲြစ်ြါတယ်။		ေတူိင်ုး၊	ေတူိင်ုးဟာ	ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ု

ေိုချင်ရနကကတယ်။	ေါရြမယ့်ေည်း	တစ်ြက်မှာ	တစ်	

ကိယ်ုရကာင်းေန်မှုရတ၊ွ	အာဏာတြ်မက်မှုရတ၊ွ	အကျ ိုး	

စီးြွားရတ	ွယှဉ်ပြိုင်ရနတဲအ့တွက်ရကကာင့်	ပငမ်ိးချမ်းရေး	

ဟာ	ေရူတနွဲ့	ရဝးကွာသွားခဲေ့တယ်။		ေီေိမုျ ိုး	နာကကည်းမှု	

ရတွ၊	မုန်းတီးမှုရတွ	ေှိရနသရေွ့	ပငိမ်းချမ်းရေးကို	ဘယ်	

ရတာ့မှ	ေေှိနိုင်မှာမဟုတ်ြါဘူး။

	 	ပြည်သရူတအွချင်းချင်း	ချစ်ပခင်းရမတ္တာရတ	ွြွားပြီးမှ	

တစ်ဦးအရြါ်တစ်ဦး	 ချစ်ပခင်းရမတ္တာရတွ	အချစ်ရတွ	

မှေရဝရြးြိုေ့ည်း	ေိအုြ်ြါတယ်။	အခအုချန်ိမှာ	အရမစ	ု

ဦးရောင်တဲ့	အမျ ိုးသားပြန်ေည်သင့်ပမတ်ရေးနဲ့	 ပငိမ်း	

ချမ်းရေးရြာ်ရောင်တဲ	့အသင်းအြဲွ့ရတ၊ွ		ပငမ်ိးချမ်းရေး	

စကားဝိုင်းရတွ	 အများကကီးပြုေုြ်ောတဲ့အတွက	်

ပြည်နယ်အတွက်သာမက		နိင်ုငအံတွက်ေည်း	ပငမ်ိးချမ်း	

ရေးကိ	ု	ဦးတည်သွားရနပြေီိတုာ	ပြည်သရူတ	ွအသြဲိပြစ်	

မှာြါ။

	 	အမှန်တကယ်	ပငိမ်းချမ်းရေး	ရြာ်ရောင်မယ်ေိေုင်	

ကျွန်မတို	့			ပြည်သအူချင်းချင်း			စည်းေုံးညညွီတ်ြိုေ့ိတုယ်။	

ယုံကကည်ရေးစားမှုေိုတယ်။	အပြန်အေှန်	 ရေွးရနွး	

ညိှနှိုင်းမှုနဲ့	အမှန်တကယ်	အေုြ်ေုြ်မှသာေှေင်	ပငိမ်းချမ်း	

ရေးကိ	ုအရကာင်အထည်ရြာ်ရောင်နိင်ုမှာပြစ်ြါတယ်။

	 အခုရခတ်အေကကည့်မယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	

ေမီိကုရေစ	ီ	အသွင်ကူးရပြာင်းရနပြပီြစ်တဲအ့တွက်	NCA	

ဟာ	 ပြည်သူတစ်ေြ်ေုံးအတွက်	အရတာ်ကို	အရေးြါ	

ောခဲ့ြါတယ်။	အခုေိုေင်	 NCA	မှာေိုေင်	ေက်မှတ်	

ရေးထိုးပြီးတဲအ့ြွဲ့		ေှစ်ြဲွ့နဲ့		မရေးထိုးေရသးတဲအ့ြဲွ့	၁၃	

ြွဲ့ေှိြါတယ်။	ကယားပြည်နယ်မှာ	KNPP	က	ေက်မှတ်	

မရေးထိုးေရသးတဲ	့အြွဲ့ပြစ်ြါတယ်။	တြ်မရတာ်အရန	

နဲ့ေည်း	မမိနိိင်ုငနံဲ့	ပြည်သရူတကွိ	ုအစဉ်အပမ	ဲကာကွယ်	

ရြးသွားမယ်ေို့ေည်း	ကျွန်မယုံကကည်ြါတယ်။

	 ေါ့ပြင်	NCA	မှာြါဝင်တဲ့	သရဘာတူညီချက်ရတွကို	

ေည်း	အများပြည်သူ	သိေှိရအာင်	ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်	

ချပြရြးြို့ေည်း	ေိုအြ်တယ်ေို့	ထင်ြါတယ်။	ကျွန်မ	

အခုေို	 ပငိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းမှာ	 ရေးွရနွးခွင့်ေတဲ့	

အတွက်	အေွန်ဝမ်းသာြါတယ်။	ေီထက်ြိပုြီးရတာေ့ည်း	

တြ်မရတာ်သားေူငယ်ရတွ၊	တိုင်းေင်းသားေက်နက်	

ကိုင်ေူငယ်ရတွ၊	တကယ့်	 ပငိမ်းချမ်းရေးကို	အရကာင်	

အထည်ရြာ်ရောင်တဲ့	ေူငယ်ရတွေည်း	အများကကီးေှိ	

ြါရသးတယ်။	အဲေီေူငယ်ရတွကိုေည်း	 ပငိမ်းချမ်းရေး	
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စကားဝိင်ုးမှာ	ြါဝင်	ရေးွရနွးရစချင်ြါတယ်။	ေါမှသာေှေင်	

ကျွန်မတို့	အားေုံးေိုေားတဲ့	 စစ်မှန်တဲ့	 ေီမိုကရေစီ	

ေမ်းစဉ်ကို	 ရေှောက်ေမ်းသွားနိုင်မယ်ေို့	ယုံကကည်ြါ	

တယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်။

ဦးစိုးရာဇာဝင်း (စာလရးဆရာ)

		 နိင်ုငရံတာ်သခီျင်းမှာ	"များေခူြ်သမ်ိး	ပငမ်ိးချမ်းရစြို	့	

ခွင့်တူညီမှေ	 ဝါေပြူစင်တဲ့ပြည်"	ေိုတာ	ြါြါတယ်။	

မပငိမ်းချမ်းပခင်းေဲ့	 ေင်းပမစ်ကိုေှာေိုက်ေင်	 မပငိမ်းချမ်း	

တာဟာ	ခွင့်တူညီမှေရတွ	မေှိခဲ့ကကဘူး၊	သာတူညီမှေရတွ	

မေှိခဲ့ကကဘူး၊	 နိုင်ငံရေးမူဝါေရတွ	 မပြူစင်ခဲ့ကကဘူးေို့	

အနက်ရကာက်ေို့ေြါတယ်။	 ပငိမ်းချမ်းောတာနဲ့	

တစ်ပြိုင်နက်	ခွင့်တူညီမှေမှုရတွ	 ေှိောမယ်၊	 ဝါေပြူစင်	

မှုရတွနဲ့အတူ	အားေုံးေိုေားရနတဲ့	 ြက်ေေယ်ပြည်	

ရထာင်စုကကီးကို	တည်ရောက်နိုင်မယ်ေို့	 ရအာက်ရမ့	

ြါတယ်။

	 ကျွန်ရတာ်တို့ပြည်နယ်မှာ	ပြစ်သွားခဲ့တဲ့	ေက်နက်	

ကိုင်အြွဲ့နဲ့	တြ်မရတာ်ေဲ့	ြဋိြက္ခ	အပြစ်အြျက်ေိုေင်	

ပြည်သူေူထုကကားထဲမှာ	 ရတာ်ရတာ်ရေးကို	 စိုးေိမ်	

ရကကာက်ေန့်မှုရတွ	 ပြစ်သွားြါတယ်။	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

ရောင်နီသမ်းခါမှ	 ပြန်ပြီး	မိုးချုြ်သွားမေားဟု	စိုးေိမ်မှု	

ရတွေှိြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	ကျွန်ရတာ်တို့	 ပငိမ်းချမ်းော	

ပြီေိုတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်	 ြထမဦးေုံး	 ခံစားေမှာက	

အရကကာက်တေားရတွ	ကင်းစင်မယ်၊	 ပငိမ်းချမ်းပခင်းနဲ့	

တေားဥြရေစိုးမိုးမှု	ကင်းမဲပ့ခင်းဟာ	တိက်ုရိက်ုအချ ိုးကျ	

ရနတယ်ေို့	ရအာက်ရမ့ြါတယ်။

	 ကျွန်ရတာ်တို့	 ပြည်နယ်မှာေိုေင်	 ကိုယ့်ငါးချဉ်	

ကိုယ်ချဉ်တာရတာ့	မဟုတ်ြါဘူး။	ကျွန်ရတာ်တို့	 ပြည်	

နယ်ရတာ်ရတာ်ေှတာ	 အရမေည်းသိြါတယ်။	

ကျွန်ရတာ်တို့ ပြည်နယ်မှာ	 တစ်ြက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့	

နယ်နမိတ်ိချင်း	ထစိြ်ရနတယ်။	ထစိြ်တဲအ့ခါမှာ	မယ်စဲန့ဲ့	

ထိင်ုးနိင်ုငကံိ	ုနယ်စြ်ကန်ုသွယ်ရေးစခန်း	ြွင့်ထားတယ်။	

သို့ရသာ်ေည်း	တိုးတက်မှုနှုန်းမေှိြါဘူး။	တစ်ြက်က	

ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုရတွ	မရောက်ောြါဘူး။	 ေှားရတာပမို့	

ကရန	ထိင်ုးနိင်ုငဘံက်သို	့အေွယ်တက	ူသွားေို	့ေနိင်ုတဲ	့

တံတားမျ ိုး	ရောက်နိုင်တဲ့	အခွင့်အရေးရတွေှိြါတယ်။	

ပငမ်ိးချမ်းမှု၊	ေုခံခုံမှုမေိှတဲအ့တွက်	ြံွ့ပြိုးမှုရတ	ွရနှာင့်ရနှး	

ရနတယ်။	ေါ့အပြင်	ြညာရေးနဲ့ြတ်သက်ပြီး	ရနှာင့်ရနှး	

ခဲ့ေတာဟာေည်း	 ပငိမ်းချမ်းမှုပြစ်စဉ်ရတွ	 မေှိခဲ့ကက	

ေို့ပြစ်ြါတယ်။

	 တကယ်ေို	့		ပြည်နယ်တစ်ခေုုံး			ပငမ်ိးချမ်းသွားပြေုိီေင်	

ေိွုင်ရကာ်ပမို့တင်မက	အနီးအနား	ပမို့ေွာများြါ	မမိနိယ်	

ကရန	ရန့ချင်းပြန်	ေိွုင်ရကာ်ပမို့ကုိ	ောပြီးရတာ့	ရကျာင်း	

တက်နိင်ုတဲ၊့	ြညာသင်ယနူိင်ုတဲ	့အခွင့်အေမ်းရတေွော	

မယ်ေို့	ရအာက်ရမ့ြါတယ်။

	 ပငိမ်းချမ်းမှုပြစ်စဉ်နဲ့ြတ်သက်ပြီး	 ပြည်ရထာင်စု	

တစ်ခုေုံး	 ခံစားေမယ့်	 အသီးအြွင့်တစ်ခုကရတာ့	

အားေုံးေိေုားရနတဲ့	ြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စစုနစ်ကိ	ု

တည်ရောက်ြို	့၂၀၀၈	ြွဲ့စည်းြုအံရပခခဥံြရေ	ပြင်ေင်	

ြို့ေိုတာကေည်း	 ပငိမ်းချမ်းမှုပြစ်စဉ်မေဘဲနဲ့	ဘယ်ေို	

နည်းနဲ့မှ	တည်ရောက်ေို့	 မေနိုင်ဘူးေိုတာ	 ပြည်သူ	

တစ်ရယာက်အရနနဲ့ခံယူြါတယ်။
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ေါရကကာင့်	အရမစုဦးရောင်ပြီးရတာ့	အစိုးေအြွဲ့၊	

တြ်မရတာ်၊	တိင်ုးေင်းသားေက်နက်ကိင်ုအြွဲ့ရတဟွာ		

ပငိမ ်းချမ ်းမ ှုကို 	 ရြာ ်ရောင်ရြးနိုင ်မယ်ေိုေင ်	

မျ ိုးေက်သစ်ရတွကို	 မကကုံစြူး	 အရကာင်းေုံး	

ေက်ရောင်မွန်ကကီးကို	 ရြးနိုင်မယ်။	 နှစ်ရြါင်း	 ၆၀	

ရောက်	မျက်စေိည်ေမ်းမှားရနတဲ	့ပငမ်ိးချမ်းရေး	ချ ိုးပြူ	

ငှက်ကကီးဟာ	ေီရန့	ေီအချနိ်မှာ	ကျွန်ရတာ်တို့	ပမင်ချင်တဲ့	

သံေွင်ခက်ကကီးကို	ကိုက်ချပီြီးရတာ့	ကျွန်ရတာ်တို့ေီ	

သယ်ရောင်ောြို့ေိုေင်	ကျွန်ရတာ်တို့	အားေုံးမှာ	

တာဝန်ေိှတယ်ေို	့ရအာက်ရမြ့ါတယ်ဟ	ုရေွးရနွးသည်။

မို့မို့ေင်လဇာ်မွန် (ြုဂ္ဂျိကဝန်ေမ်း)

	 ကျွန်မ	 ရေွးရနွးမယ့်အရကကာင်းအောကရတာ့	

အမျ ိုးသမီးနှင့်	 ပငိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍပြစ်ြါတယ်။	

ပငိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍရတွမှာေိုေင်	ကျွန်မတို့	အမျ ိုးသမီး	

ရတြွါဝင်မှု	အင်အားရတ	ွနည်းြါးရနြါတယ်။	ကျွန်မတို	့

ပြည်နယ်အရနနဲ့	ကကည့်မယ်ေုိေင်	ပြည်နယ်မပငိမ်းချမ်းေို	့

ေိှေင်	ေကု္ခအရောက်ေုံးကရတာ	့အမျ ိုးသမီးရတြဲွပြစ်ြါ	

တယ်။	စစ်ရတွပြစ်ောခဲ့ေို့ေှိေင်	 စစ်ရဘးေဏ်ရကကာင့်	

ေုက္ခိတရတွပြစ်ကကတယ်။	အမျ ိုးသမီးရတွ	ေင်တကွဲ၊	

သားတကွဲ	ပြစ်ကကတယ်။	အမျ ိုးသမီးငယ်ရတွ	ေိင်ြိုင်း	

ေိုင်ော	အကကမ်းြက်မှုရတွခံေြါတယ်။	အခု	ကျွန်မတို့	

ကယားပြည်နယ်မှာ	 ပငိမ်းချမ်းရေးကို	 အပြည့်အဝ	

မေေိှရသးြါဘူး။	ကန့်သတ်နယ်ရပမရတွအခုထိ	 ေိှရသး	

ြါတယ်။

	 အေင်က	ကျွန်မတိုပ့ြည်နယ်မှာ	ပငမ်ိးချမ်းရေး	အပြည့်	

အဝ	မေေှိတဲ့အတွက်	ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေး၊	ေူမှုရေး၊	

စီးြွားရေးရတွက	တုိးတက်မှုရတွ	နိမ့်ကျခ့ဲတ့ဲအခါ	ကျွန်မတ့ုိ	

အမျ ိုးသမီးေငူယ်ရတအွတွက်	အေြ်ုအကိင်ုရတ	ွမရြး	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်နှင့် လေေခံျူငယ်များ မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်း (Peace Talk) ေိုက်ရိုက်ေုေ်ျွှင့်မှုကို ကကည့်ရှုလျ့ျာ                           နားလောင်လနေူများအားလေွ့ရစဉ်။
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နိုင်ြါဘူး။

	 ရနာက်တစ်ခါ	ြညာရေးသင်တန်းရတ	ွြွင့်ထားရြး	

ရြမယ့်	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	မရကာင်းေို	့အမျ ိုးသမီး	

ငယ်ရတအွတွက်	ေုခံခုံရေးမေိှတဲအ့ခါ	ဘဲွ့ေ	အေြ်ုေက်မဲ	့

ရတမွျားြါတယ်။	တချ ို့ေိေုင်	ြညာကိ	ုေုံးခန်းတိင်ုရအာင်	

မသင်ေြါဘူး	။	ယခအုခါ	ဝန်ကကီးချုြ်	ဦးရောင်ပြီးရတာ	့

သင်တန်းရတ	ွြွင့်ထားရြးြါတယ်။	ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်	

ေြ်ုထားရြးတယ်။	ကျွန်မတို	့ပြည်နယ်တိုးတက်ရအာင်	

ပငိမ်းချမ်းရေး	အဓိကေိုအြ်တယ်။

	 အမျ ိုးသမီးရတွ	ြါဝင်နိုင်ြို့	အဓိကအခက်အခဲက	

အေုြ်အကိုင်	 အခွင့်အေမ်းရတွေို့ပမင်ြါတယ်။		

ကျွန်မတို့	 ပမို့ရြါ်မှာကကည့်မယ်ေိုေင်	ေူငယ်ရတွက	

အေုြ်ေက်မဲ့ရတွများြါတယ်။	 ရေးွရနွးြွဲအတွက်	

ြါဝင်နိင်ုမှု	အင်အားရတေွည်း	နည်းြါတယ်။	အမျ ိုးသမီး	

ရတ	ွနိင်ုငရံေးေြ်ုမယ်၊	ရခါင်းရောင်ေြ်ုမယ်၊	ပငမ်ိးချမ်း	

ရေးအတွက်	 ရေးွရနွးမယ်ေိုေင်	 ရေးှေူကကီးရတွက	

နိုင်ငံရေးရတွ	 မေုြ်နဲ့	 ။	 နိုင်ငံရေးက	အမျ ိုးသမီးနဲ့	

မသက်ေိုင်ဘူးဟုရပြာကကြါတယ်။	သို့ရသာ်	ကယား	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်နှင့် လေေခံျူငယ်များ မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်း (Peace Talk) ေိုက်ရိုက်ေုေ်ျွှင့်မှုကို ကကည့်ရှုလျ့ျာ                           နားလောင်လနေူများအားလေွ့ရစဉ်။

လေေခံျူငယ်များ မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်း (Peace Talk) ကျင်းြစဉ်။
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ပြည်နယ်က	အမျ ိုးသမီးရတွအရနနဲ့	 ရပြာချင်တာက	

အရမစုေို	 ရခါင်းရောင်ရကာင်းရတွ	 ပြစ်ောရအာင်၊		

ရခါင်းရောင်နိုင်တဲ့	အမျ ိုးသမီးရတွပြစ်ောရအာင	်

ေမ်းရတွြွင့်ထားရြးြို့	 ဝင်ရောက်ရေးွရနွးပခင်းပြစ်	

ြါတယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်။

ဦးဖရားရယ်ရီးျို (ပြည်နယ်ျွှေ်လော်)

	 ကျွန်ရတာ်	ရေွးရနွးချင်တဲအ့ရကကာင်းက	အမျ ိုးသား	

ပြန်ေည်သင့်ပမတ်ရေးနဲ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးအရကကာင်းြါ။	

အမျ ိုးသားပြန ်ေည်သင့် ပမတ်ရေး	 ရပြာရပြာ၊	

အမျ ိုးသားစည်းေုံးညညွီတ်ရေးြ	ဲရပြာရပြာ၊	အမျ ိုးသား	

ပြန်ေည်ေင်ကကားရစ့ရေး	 ရပြာရပြာ၊	 ေါရတွက	

ပငိမ်းချမ်းရေးေုြ်တဲ့အခါမှာ	အရေးကကီးတယ်ေိုတဲ့	

အရကကာင်းကို	ရေွးရနွးချင်ြါတယ်။	အမျ ိုးသားေီမုိကရေ

စီအြဲွ့ချုြ်ေဲ့	 	 	 ရေွးရကာက်ြွဲ	 ရကကညာစာတမ်းမှာ	

အမျ ိုးသားရေးကိ	ုရေှ့တမ်းတင်ထားတာ	သေိှိေြါတယ်။

	 အမျ ိုးသား	 ပြန်ေည်သင့်ပမတ်ရေးနဲ့	 ပငိမ်းချမ်း	

ရေးဟာ	 ပြည်ရထာင်စုအေင့်မှာ	 အရေးကကီးသေို	

ပြည်နယ်ရတမှွာေည်း	အရေးကကီးြါတယ်။	ပြည်နယ်နဲ့	

တိုင်းရေသကကီးရတွမှာေည်း	အရေးကကီးတယ်။	 ပြည်	

ရထာင်စုအေင့်မှာ	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

သို့မဟုတ်	တပခားြုဂ္ဂိုေ်ရတွ	ေှိသေိုမျ ိုး	ကျွန်ရတာ်တို့	

ပြည်နယ်ရတ၊ွ	ရေသရတမှွာ	ေိှသင့်ြါတယ်။	ကျွန်ရတာ့်ေဲ့	

ကိုယ်ြိုင်အရတွးအရခါ်ရတွြါ။	 ေီထက်ရကာင်းတဲ့	

	 ရနာက်တစ်ခုက	 တကယ့်ေက်ရတွ့မှာေည်း	

အမျ ိုးသားပြန်ေည်သင့်ပမတ်ရေးက	အရေးကကီးတယ်	

ေိုတဲ့အရကကာင်းကို	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်ကိုယ်တိုင်	 ဥက္ကဋ္ဌအရနနဲ့	

ဦးရောင်ပြီး	ြွဲ့ထားတဲ့	အမျ ိုးသား	ပြန်ေည်သင့်ပမတ်	

ရေးနှင့်	 ပငိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန	 (NRPC)ကို	 ကကည့်ပခင်း	

အားပြင့်ေည်း	သိနိုင်ြါတယ်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်နှင့် လေေခံျူငယ်များ မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်း (Peace Talk) ေို့ ေက်လရာက်လဆွးလနွးကကေည့်                     ျူငယ်များ မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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အရတွးအရခါ်ေမ်းစဉ်ရတွ	အများကကီးေှိေိမ့်မယ်ေို့	

ေည်း	ရမှော်ေင့်ြါတယ်။

	 ကျွန်ရတာ်တ့ုိ	ရေသမှာေည်း	အမျ ိုးသား	 ပြန်ေည်	

သင့်ပမတ်ရေးအတွက်	ေုြ်ရနတဲ့	အြွဲ့အစည်းရတွ၊		ေူ	

ြဂု္ဂိုေ်ရတ	ွေိှြါတယ်။	အမျ ိုးသား	ပြန်ေည်သင့်ပမတ်ရေး	

အတွက်	ပြည်နယ်အစိုးေရတွက	အများကကီးမဟုတ်ေင်	

ရတာင်မှ	 	 နည်းနည်းထည့်စဉ်းစားရြးမယ်ေိုေင်	

ကျွန်ရတာ်တို	့ေြ်ုရောင်ရနတဲ	့အမျ ိုးသား	ပြန်ေည်	

သင့်ပမတ်ရေးနဲ့	ပငိမ်းချမ်းရေးဟာ	ေီထက်ြိုပြီးရတာ့မှ	

ခေီးရြါက်မယ်၊	ေီထက်ြိုပြီး	ခိုင်မာမယ်ေို့	ယုံကကည်	

ြါတယ်။

	 အမျ ိုးသား	ပြန်ေည်သင့်ပမတ်ရေးက	ဘာပြစ်ေို့	

အရေးကကီးသေဲေုိေင်	အမျ ိုးသား	 ပြန်ေည်သင့်ပမတ်	

ရေးကိ	ုြျက်ပြားရစတဲ	့	အပြုအမမူျ ိုးရတ	ွ၊	ေြ်ုရောင်	

ပခင်းမျ ိုးရတွ	 သမိုင်းနဲ့ချပီြီး	 ေှိခဲ့ေို့ြါ။	 အခုေည်း	

ေှိရနြါတယ်။	

	 အမျ ိုးသား	ပြန်ေည်သင့်ပမတ်ရေးကိ	ုေဲွရခါ်ြိုသ့င့်တဲ	့

အရကကာင်းပြချက်ပြစ်ြါတယ်။	တကယ့်	အမျ ိုးသား	

ပြန်ေည်သင့်ပမတ်ရေးရတ	ွေိှောမှြ	ဲရေေှည်တည်တံတ့ဲ	့

ြွံ့ပြိုးမှုရတွ	 ေှိောမယ်။	 	တိုင်းေင်းသားရတွ	 ေိုေား	

ရတာင့်တရနကကတဲ	့ြက်ေေယ်ေမီိကုရေစ	ီပြည်ရထာင်စ	ု

ရတွေည်း	ြိုပြီးရတာ့	အားရကာင်းခိုင်မာောမယ်ေို့	

ရေွးရနွး	ချင်ြါတယ်။

လေါ်လအာ်လျးဗီယာ (စာလြနှင့်ယဉ်လကျးမှု ောဝန်ခံ)  

	 ကျွန်မတို	့	ပြည်သရူတေိွခုျင်တာက	ပငမ်ိးချမ်းရေးနဲ့	

ြွံ့ပြိုးရေးကို	အဓိက	ေိုချင်တာ။	ကျွန်မ	အဓိက	ြိုပြီး	

ရေွးရနွးချင်တာက	စာရြနဲ့ယဉ်ရကျးမှုြါ။		တိင်ုးေင်းသား	

အသီးသီးမှာ	 စာရြနဲ့ယဉ်ရကျးမှု	 ေှိြါတယ်။	စာရြနဲ့	

ယဉ်ရကျးမှုေို့ရပြာေိုက်ေင်	 နားရထာင်ေို့	အေမ်း	

ရကာင်းတယ်။	ေါရြမဲ့	မေုြ်ချင်ကကဘူး။

	 စာရြနဲ့	ယဉ်ရကျးမှုေုြ်ေင်	 ရတာ်ရတာ်ရေးကို	

ကကိုးစားေတယ်။	အစိုးေဝန်ထမ်းေိုမျ ိုးေည်း	ေစာ							

မ	ေဘူး၊	ကိယ့်ုေူမျ ိုးကိ	ုချစ်ေိုသ့ာြဲ	စာရြမရြျာက်ရအာင်	

ေြ်ုရြးရနေတာပြစ်ြါတယ်။		ေေီိမုျ ိုး	ေြ်ုရနတဲအ့ချန်ိ	

မှာ	နိင်ုငရံတာ်အရနနဲ့	တိင်ုးေင်းသားစာရြ	သင်ကကားခွင့်	

ေိပုြီး	ေိှောပြ၊ီ	ကျွန်မတို	့အားမေတာက	စာရြသင်ကကား	

ခွင့်	ေှိောရြမယ့်	ကျွန်မတို့ကို	သင်ကကားရေးအြိုင်းမှာ၊	

စာရြကိပုြုစတုဲရ့နောမှာ	နည်းြညာေှင်ကိ	ုများများ	ြံြ့ိုး	

ရြးြိုေ့ိတုယ်။	ကျွန်မတို	့တိင်ုးေင်းသားစာရြ	သင်ကကား	

တဲအ့ချန်ိမှာေည်း	ေိအုြ်တဲ	့သင်ရထာက်ကြူစ္စည်းရတ၊ွ	

ကရေးရတကွိ	ုကိယ့်ုတိင်ုးေင်းသားစာရြရတ	ွထထိမိမိ	ိ

ေနိင်ုမယ့်အခွင့်အရေးမျ ိုးရတ	ွသင်ကကားရေး	အရထာက်	

အကူြစ္စည်းမျ ိုးရတွ	ြံ့ြိုးရြးြို့	ေိုအြ်ြါတယ်။

	 အခုေက်ေှိအရပခအရနေိုေင်	သင်ကကားခွင့်	 ေေင	်

ပြီးရောေိုတဲ့	သရဘာမျ ိုးပြစ်ရနတာ။	ေါက	ကျွန်မေဲ့	

အပမင်ြါ။	တချ ို့	 ရကျာင်းရတွမှာေိုေင်	 ရကျာင်းပြင်ြ	

အချနိ်မှာပြစ်တဲ့အတွက်	ေော၊	ေောမရတွက	ြိုေို့	

ရတာင်	တိုင်းေင်းသားစာရြကို	အရေးမထားဘူး။

	 ကျွန်မတို့	ကိုယ်ေဲ့ေူမျ ိုးထဲမှာေှိတဲ့	တတ်နိုင်တဲ့ေူ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်နှင့် လေေခံျူငယ်များ မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်း (Peace Talk) ေို့ ေက်လရာက်လဆွးလနွးကကေည့်                     ျူငယ်များ မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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ရတွကိုြဲ	အေှူခံပြီး	 ေီကရေးရတွအတွက်၊	ေူမျ ိုး	

အတွက်	ကကံြန်ပြီး	ေုြ်ရနေတာြါ။

	 ပမန်မာပြည်မှာေှိတဲ့	တိုင်းေင်းသားရတွေဲ့	ကိုယ်စား	

တိုင်းေင်းသားစာရြကိုေည်း	ထိထိမိမိ	 ြံ့ြိုးရြးြါ။	

နည်းြညာ	အြိုင်းမှာြဲပြစ်ပြစ်၊	သင်ရထာက်ကူ	အြိုင်း	

မှာြဲပြစ်ပြစ်၊	ေောမရတွကို	အေည်အချင်း	 ပြည့်ပြည့်	

၀၀ပြစ်ြို့	ြံ့ြိုးရြးြါေို့	ကျွန်မအရနပြင့်	ရေွးရနွးချင်ြါ	

တယ်။

	 ကယားပြည်နယ်	ရေသခံေူငယ်များ၏	ရေွးရနွးမှု	

များနှင့်ြတ်သက်၍	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	ပြန်ေည်ရေွးရနွးသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

onlineမှ	ရမးပမန်းောသည့်	ရမးခွန်းများကို	ရပြကကားခဲ့	

သည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

ပငိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းသို့	 တက်ရောက်ရေွးရနွး	

ကကသည်	့ကယားပြည်နယ်	ရေသခေံငူယ်များနင်ှအ့တူ	

စရုြါင်း	မှတ်တမ်းဓာတ်ြံုရိက်ုသည်။	အေိြုါ	ပငမ်ိးချမ်းရေး	

စကားဝိင်ုးသို	့ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီးများ၊	ကယားပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်၊	ကယားပြည်နယ်	ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	

ကယားပြည်နယ်	အစိုးေအြဲွ့ဝင်များ၊	ပြည်သူ့	ေွှတ်ရတာ်၊	

အမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်နှင့်	ကယားပြည်နယ်	ေွှတ်ရတာ်	

ကိုယ်စားေှယ်များ၊	တိုင်းေင်းသားကိုယ်စားေှယ်များ၊	

ပငိမ်းချမ်းရေးအြွဲ့အစည်းများ၊	နိုင်ငံရေးြါတီများ၊	ပြည်	

နယ်အေင့်/	ခရိင်ုအေင့်/	ပမို့နယ်အေင့်	ဌာနေိင်ုောများ၊	

ေွိုင်ရကာ်၊	ေီးရမာ့ေို၊	ြရူေို၊	ေှားရတာနှင့်	 ရဘာ်ေခဲ	

ပမို့နယ်တိုမှ့	ရေသခမံျား၊	NGOs	၊	INGOs	များ၊	ဘာသာရေး	

အသင်းအြဲွ့များ၊	ေမူှုရေးအသင်းအြဲွ့များ၊	ကင်းရထာက်	

ေငူယ်၊	သနူာပြု၊	သားြွားနှင့်	အေင့်ပမင့်ြညာမှ	ေော/

ေောမများနှင့်	ရကျာင်းသား/ရကျာင်းသူများ	တက်ရောက်	

နားရထာင်ခဲ့ကကသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်နှင့် လေေခံျူငယ်များ မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်း(Peace Talk) ကျင်းြစဉ်။
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  တေားမှေတမှုေိုတာ	 ဘာေဲေိုတာကို	 တစ်ရယာက်ချင်း	 တစ်ရယာက်ချင်းက	 စဉ်းစားေမယ်။	

တေားမှေတမှုေိတုာ	ဟိဘုက်ေီဘက်	ကကည့်ေြါမယ်။	ပငိမ်းချမ်းရေးေြို	့ခက်ခရဲနတာကေည်း	ဟိဘုက်ေီဘက်	

အဘက်ဘက်ကို	 ကကည့်တဲ့အပမင်က	အားနည်းရနရသးတယ်ေို့ြဲ	 ပမင်တယ်။	တစ်ြက်နဲ့တစ်ြက်	

နားေည်မှုေိှတယ်ေုိေင်	တပခားသေဲူ့	ေိအုြ်ချက်ရတ၊ွ	စိုးေိမ်ချက်ရတကွိြုါ	နားေည်တယ်ေိေုင်	ြိပုြီးရတာ	့

အရပြေှာြို့	ေွယ်တယ်။

	 	 ကုိယ့်ဘဝအတွက်	စာမျက်နှာသစ်ရတွရေးြ့ုိေုိတာ	အခွင့်အေမ်းရတွက	နည်းောတယ်။	ေူငယ်ရတွက	

ကုိယ့်ေဲ့	အားသာချက်ရတွ	 စာမျက်နှာေွတ်ရတွကို	 မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးြို့က	အများကကီးေိုတယ်။	

ပငမ်ိးချမ်းရေးေြိုက့	ပြည်သေူထူအုားေုံးနဲ့ေိင်ုတယ်။	ပငိမ်းချမ်းရေးစားြဲွဝိင်ုးမှာထိင်ုပြီး	ရေွးရနွးတဲေ့ရူတနွဲ့ြ	ဲ

ေိင်ုတာမဟတ်ုြါဘူး။	အနတ်ုသရဘာရောင်တဲ	့ပငမ်ိးချမ်းရေးနဲ့	အရြါင်းသရဘာရောင်တဲ	့ပငမ်ိးချမ်းရေး	

ေိတုာ	တကယ်ရတာ	့ပငမ်ိးချမ်းရေးနဲ့	ြံွ့ပြိုးရေးကိ	ုရပြာရနတာြါ။	ပငမ်ိးချမ်းရေးနဲ့	ြံွ့ပြိုးရေးကိ	ုခဲွေိုမ့ေြါဘူး။	

ပငိမ်းချမ်းရေးေှိမှ	ြွံ့ပြိုးရေးေှိနိုင်မယ်။	ြွံ့ပြိုးရေးေှိမှ	 ပငိမ်းချမ်းရေးကို	ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်။	ြွံ့ပြိုးရေးမေှိေို့		

ြဋိြက္ခပြစ်ပြီး	ပငိမ်းချမ်းရေး	ြျက်စီးတာေည်းေှိတယ်။

	 	 ပငိမ်းချမ်းရေးမေှိနိုင်ေုိ့	ြွံ့ပြိုးရေးကို	ဘယ်ေိုမှ	အားမစိုက်နိုင်ေို့	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု	မေှိတာေည်းေှိတယ်။	

ေဟီာနှစ်ခကုိ	ုခဲွပြီးရတာပ့မင်ေမယ်။	ေနှီစ်ခကု	ေက်တဲွပြီးရတာ	့သွားေမှာပြစ်ြါတယ်။	အခွင့်အရေးချည်းြ	ဲ

ရပြာေိုမ့ေြါဘူး။	အခွင့်အရေးေိုရ့ပြာတာနဲ့	တစ်ခါတည်း	တာဝန်ေိတုာကိရုပြာေမယ်။	ရြးသင့်သရောက်ြ	ဲ

ရြးပြီး	ယသူင့်သရောက်ြ	ဲယေူြါမယ်။	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ြိုေ့ိေုင်	တာဝန်သစိတ်ိနဲ့	ကိယ့်ုေဲ့ေြ်ုြိင်ုခွင့်ရတကွိ	ု

မှေမှေတတနဲ့	 ပမင်ေမယ်။	 ပငိမ်းချမ်းရေးေြို့အတွက်	 ြွဲ့စည်းရနတဲ့	အြွဲ့အစည်းအသီးသီးဟာ	ကိုယ့်ေဲ့	
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တာဝန်ကိုေည်း	သရဘာရြါက်ေမယ်။	အရေးထားေမယ်။	တပခားသူေဲ့	 ေြိုင်ခွင့်ရတွေည်း	သရဘာ	
ရြါက်ေမယ်။	အရေးထားေမယ်။	မှေမှေတတထားမှပြစ်မယ်။

	 	 ရကကာက်စတ်ိေိတုာက	ေကူိ	ုမဟတ်ုတာရတ	ွအများကကီးေြ်ုရစတယ်။	ရကကာက်ေို	့ခိင်ုးတိင်ုးေုြ်တယ်။	
မဟုတ်မှန်းသိရြမယ့်	မေုြ်ေင်	အထက်ေူကကီးကရန	ပငိုပငင်မှာစိုးေို့၊	ေဏ်ရြးမှာစိုးေို့၊	ေုက္ခရြးမှာစိုးေို့	
စသပြင့်	 မေုြ်သင့်တာကို	ေုြ်တယ်။	အဲေီရတာ့	ေုြ်သင့်တာကို	 မေုြ်ဘူး။	 ရကကာက်ပခင်းတေား	
ေိုတာကေည်း	ေမ်းမှားရြါ်ကို	 ြို့တတ်တယ်။	 ရကကာက်ပြီးရတာ့	ေုြ်ေမှာကိုသိေက်နဲ့	 မေုြ်ဘဲ	
ရနတာရတွေည်း	ေှိတာရြါ့။	ရကကာက်ပခင်းတေားရတွ	ြရြျာက်ြို့ေိုတာ	ပြည်သူရတွကို	ေုြ်ြိုင်ခွင့်ရတွ	
ရြးေတယ်။

	 	 အစိုးေကေည်း	ေမီိကုရေစစီနစ်အေ	ရေွးရကာက်ြဲွေြ်ုတယ်။	အစိုးေေြ်ုတဲသ့ရူတကွေည်း	ပြည်သရူတကွိ	ု
ရကကာက်ေတယ်။	သူတို့ကေည်း	ကိုယ့်ကိုယ်	ရကကာက်တယ်ေိုတာ	သရဘာရြါက်ြါ။	အဲေါကို	သရဘာ	
ရြါက်ပြီး	ေြ်ုသင့်ေြ်ုထိက်ုတာကိေုုြ်ြါ။	တကယ့်ပငမ်ိးချမ်းရေး	မေိှတာရတာ	့ရမတ္တာတေားရတ	ွရခါင်းြါး	
ရနေို့ြဲ။	ရမတ္တာတေားရတွများရနတဲ့ရနောမှာ	 ပငိမ်းချမ်းရေး	မေှိစောအရကကာင်း	မေှိြါဘူး။	သုရတသန	
ေုြတ်ဲသ့ရူတ	ွရပြာတာကရတာ	့ြထုဇုဉ်ေူသားရတ	ွသဘာဝအေ	မန်ုးစတ်ိက	သြ်ိပြီးေရွြးြို	့ေွယ်တာ	
ြဲတဲ့။	ေူရတွက	သူတို့	ေုြ်ချင်တာေုြ်ြို့၊	သူတို့	 ေိုအြ်တာပြည့်ြို့ေိုေင်	 ရမတ္တာတေားကို	 ြိုပြီးရတာ့	
ြွားများတဲန့ည်း	မဟတ်ုဘနဲဲ့	အမန်ုးတေားကိ	ုေွြိုန့ည်းက	ြိပုြီးရတာ	့ေွယ်တယ်၊	ထရိောက်တယ်ေိတုာကိ	ု
ရတွ့ေတာရတ	ွြိြိုမုျားောတယ်။	ရဘာေုံးအသင်းတစ်သင်း	နိင်ုြိုေ့ိတုာ	သတူို	့အစအုြဲွ့အရနနဲ့	ေြ်ုတတ်မှ	
နိင်ုတယ်ေိတုာ	အားေုံး	သရဘာရြါက်ကကတယ်။		အသင်းထကဲ	တစ်ရယာက်ရထာင်ပြီး	သတူစ်ရယာက်တည်း	
ရတာ်ချင်တဲသ့ရူတ	ွ	ကကာကကာမခကံကဘူး။	အားေုံး	အစအုြဲွ့နဲ့	ေြ်ုတတ်ြိုေ့ိတုယ်။	ပငမ်ိးချမ်းရေး	ေြိုေ့ိတုာ	
အရေးကကီးေုံး	ကစိ္စတစ်ခြု။ဲ	အေဲါ	အမ်ိထမှဲာစပြီး	သင်ယေူမယ်။	ရကျာင်းမှာစပြီး	သင်ေမယ်။		ြညာရေးကရန	
စပြီးရတာ့	 ေါကို	 အားရြးသွားေမယ်။	 အသက်ကကီးောမှ	 နိုင်ငံရေးအေ	 ပြုပြင်တယ်ေိုတာက	
ေရီောက်မေွယ်ဘူး။	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးနဲ့	ပငိမ်းချမ်းရေးဟာ	ေက်နွယ်ရနတယ်ေိတုာ	ဟတ်ုြါတယ်။	
အမျ ိုးသားေီမိုကရေစီအြွဲ့ချုြ်ေဲ့	အရပခခံမူ	 ၃	 ခုက	အပမဲတွဲထားြါတယ်။	တေားဥြရေစိုးမိုးရေး၊	
ပြည်တွင်းပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့	 ြွဲ့စည်းြံုအရပခခံဥြရေပြင်ေင်ရေး။	တချ ို့ရတွက	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးကို	
ဘာပြစ်ေို့	 ရေှ့မှာထားသေဲေို့	 ရမးြါတယ်။	တကယ်ရတာ့	 ပြည်တွင်းပငိမ်းချမ်းရေးဟာ	ြိုပြီးရတာ့	
အရေးမကကီးဘူးေားေိရုတာ	့တေားဥြရေစိုးမိုးရေး	မေိှဘနဲဲ့	ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ုထန်ိးထားေိုမ့ေဘူး၊	တေားတဲ	့
ဥြရေရဘာင်အတွင်းကရန	ပငိမ်းချမ်းရေးကိ	ုတေားဥြရေနဲ့	ြဲွ့စည်းြံုအရပခခဥံြရေတိုက့	ထန်ိးထားတယ်။

	 	 ြညာရေးနဲ့ြတ်သက်ေို	့အေင်အ့တန်း	နမိ်သွ့ားတာဟာ	အရကကာင်းနှစ်ခု	ေှြိါတယ။်		တစ်ခကု	ြညာရေး	
စနစ်ကိကု	မရကာင်းေို	့နမ့်ိသွားတာ။	ရနာက်တစ်ခကု	ပငမ်ိးချမ်းရေးမေိှေို။့	အများအားပြင့်	ရကျာင်းရတကွ	
ြတ်ိေေိုမ့ဟတ်ုဘနဲဲ့	ရကျာင်းမှာသင်တဲ	့ြညာရေးစနစ်က	မမှန်ေို။့	တစ်ချန်ိတစ်ခါတန်ုးက	ပမန်မာနိင်ုငေဲံ့	
ြညာရေးစနစ်က	အရေှ့ရတာင်အာေှမှာတင်	မဟတ်ုဘူး၊	အာေှတိက်ုတစ်ဝန်းမှာေိေုင်	နြံါတ်တစ်ရပြးတာ။	
အခု	နံြါတ်ရနာက်ေုံးရောက်ကရန	ပြစ်ရနတယ်။	အဲေါ	ြညာရေးစနစ်	မမှန်ကန်ခဲ့ေို့။	သို့ရသာ်ေည်း	
ြညာရေးစနစတ်စခ်ကုိ	ုပြင်တယ်ေိတုာ	ရန့ချင်းညချင်း	ေုြ်ေိုမ့ေဘူး၊	ြညာရေးနဲ့ြတ်သက်ေို	့မတူစ်ခ	ု
ချေို့ေှိေင်	တကယ်ရတာ့	အနည်းေုံး	 ၁၀	နှစ်ရောက်ရတာ့	 ဦးတည်ပြီးကကည့်ေမယ်။	 	 ေီေို	 မကကည့်ဘဲ	
တစ်နှစ်	နှစ်နှစ်ရောက်ြ	ဲကကည့်ပြီး	ေုြ်ေိုမ့ေဘူး။	ရေေှည်ကိ	ုကကည့်ေမယ်။	ြညာရေးစနစ်တစ်ခ	ုရပြာင်းြို	့
တစ်ကမ္ဘာေုံးနဲ့	ယှဉ်ပြီးရတာ	့ေြ်ုမယ်ေိေုိုေိှ့ေင်	ဘာသာစကား	ကျွမ်းကျင်ြိုေ့ိတုယ်။	၁၀	စနှုစ်ရြါင်းများစွာ	
အဂသေိြ်ဘာသာစကား	သင်ကကားမှုဟာ	အားနည်းတဲ့အခါကျရတာ့	သင်နိုင်တဲ့	ေော	ေောမရတွရတာင်	
မေှိရတာ့ဘူးပြစ်ရနတယ်။
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	 	 ေော	ေောမရတကွိ	ုတစ်ချန်ိတည်းမှာ	ပြုစြုျ ိုးရထာင်ေတယ်ေိတုာ	မေွယ်ရတာဘ့ူး။	နည်းနည်း	ရနာက်ကျ	
သွားပြ။ီ	ေြ်ုေိုေ့တဲ	့အငယ်ြိင်ုးေငူယ်ရတရွတာ	့ေိှရသးြါတယ်။	အေင်တန်ုးက	မမှန်မကန်တဲ	့စနစ်ရတမှွာ	
ရနခဲ့ေတယ်ေိုရတာ့	တချ ို့ရတွက	မရပြာင်းချင်ကကဘူး။	အရပြာင်းအေဲကို	မေိုေားကကဘူး၊	အဲေါရကကာင့်	
ေငူယ်ရတကွ	အရပြာင်းအေကဲိ	ုရပြာင်းသင့်တဲရ့နောမှာ	ရပြာင်းြိုက့ိရုတာ	့သတ္တေိှိေိှနဲ့	ေြ်ုေဲကိင်ုေြဲိုက့ရတာ	့
အရေးကကီးြါတယ်။

	 	 ပမန်မာနိုင်ငံမှာ	တက္ကသိုေ်ရောက်တဲ့နှုန်းကို	 ကကည့်ေိုက်ေင်	 မိန်းကရေးရတွက	များောပြီးရတာ့	
ရယာက်ျားရေးရတွက		ောခိုင်နှုန်းအရနနဲ့	နည်းနည်းသွားတယ်။	ရယာက်ျားရေးရတွ	အေင့်ပမင့်ြညာ	
သင်ရအာင်ေို	့ဘယ်ေိေုြ်ုေမေ	ဲစဉ်းစားတယ်။	အဓကိ	အစိုးေအရနနဲ့	အရေးထားတာကရတာ	့အသက်	
ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာ	ပြစ်ြါတယ်။	ြညာေိတုာဟာ	ကိယ့်ုဘဝကိယ်ုရကျာင်းနိင်ုြို	့ြညာသင်တာ။	ြညာရတ	ွ
သင်ထားပြီး	ဘာမှမေုြ်နိုင်ေင်၊	တစ်ရနကုန်	အိမ်မှာြဲထိုင်ရနေင်	ဘာမှအသုံးမကျဘူး။	ကိုယ့်ဘဝကိုယ်	
ရကျာင်းနိုင်ြို့ေိုေင်	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာဟာ	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။အဲေါကို	ကကုံတုန်း	
ေူငယ်ရတွအားေုံးကို	အားရြးချင်ြါတယ်။

	 	 အရသးစားနဲ့အေတ်စား	စီးြွားရေးေြ်ုငန်းနဲ့ြတ်သက်ေို	့မန်ိးကရေးရတမှွာ၊		အခွင့်အေမ်းအများကကီး	
ေှိြါတယ်။	ကမ္ဘာ့အရတွ့အကကုံအေ	ေီေိုအရသးစားနဲ့	အေတ်တန်းစား	စီးြွားရေးေုြ်ငန်းရတွ	စတင်ြို့	
ရငွရချးတဲ့အခါမှာ	အမျ ိုးသားရတွထက်	အမျ ိုးသမီးရတွဟာ	အားကိုးေတယ်။	အမျ ိုးသမီးရတွက	မိသားစု	
အတွက်		ရသရသချာချာ	ေင်းနှီးပမှုြ်နှံပြီးရတာ့	ေုြ်ငန်းတစ်ခုေုြ်တယ်ေိုတာ	တစ်ကမ္ဘာေုံးေဲ့	အရတွ့	
အကကုံအေ	အမျ ိုးသမီးရတကွိ	ုေင်းနီှးပမှုြ်နံှြိုရ့ငြံွြ့ိုးရြးတာဟာ	ြိပုြီးထရိောက်တယ်ေိတုာ	ပမင်ခဲေ့တယ်။

	 	 အမျ ိုးသားပြန်ေည်ေင်ကကားရစ့ရေးက	နည်းနည်းြိုပြီးရတာ့	အချနိ်ယူေတယ်။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	
ပြန်ေည်ေင်ကကားရစ့ရေးေိုတာဟာ	အစုအြွဲ့ရတွ	 ကကားထဲမှာတင်	 မဟုတ်ဘူး။	တစ်ရယာက်ချင်း	
တစ်ရယာက်ချင်း	ကကားထဲမှာေည်း	ေင်ကကားရစ့ြို့	ေိုတာရတွြါောတယ်။	တချ ို့က	အမျ ိုးသားပြန်ေည်	
ေင်ကကားရစ့ရေးကို	တိုင်းေင်းသားေက်နက်ကိုင်အြွဲ့ရတွနဲ့	ေုြ်တဲ့ကိစ္စေို့	ထင်ြါတယ်။	မဟုတ်ြါဘူး။	
ဥြမာ	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငမှံာ	ကျွန်မတို	့စပြီးရတာ	့အမျ ိုးသားေမီိကုရေစအီြဲွ့ချုြ်က	အမျ ိုးသားေင်ကကားရစရ့ေးေိတုဲ	့
မူဝါေကို	ေက်ကိုင်ပြီး	 နိုင်ငံရေးအေ	ေှုြ်ေှားောတုန်းက	ဘာကိုဦးတည်တာေဲေိုရတာ့	 ေီမိုကရေစီကို	
ယုံကကည်တဲ့ြုဂ္ဂိုေ်များနဲ့	 ေီမိုကရေစီကို	 မယုံကကည်တဲ့	တစ်နည်းအားပြင့်	 ရပြာေမယ်ေိုေင်	အာဏာေှင်	
စနစ်ကိယုုံကကည်တဲ့	ြုဂ္ဂိုေ်များအကကား	နိုင်ငံအ့ကျ ိုးအတွက်	ေင်ကကားရစ့ြိုဟ့ာကို	ဦးတည်ပြီးရပြာတာြါ။

	 	 အရတွ့အကကုံအေေိေုင်	တိင်ုးေင်းသားေူမျ ိုးစငုယ်ရတကွ	မမိတိိုေ့ဲ့	စာရြယဉ်ရကျးမှုကိ	ုထန်ိးသမ်ိးေတာ	
အပမဲတမ်း	ရုန်းကန်ေြါတယ်။	အပမဲတမ်း	အခက်အခဲေှိြါတယ်။	ေါရြမယ့်	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ောတာနဲ့အမှေ	
ြိုပြီးရတာ့	ကိုယ့်ေဲ့	ယဉ်ရကျးမှု၊	ကိုယ့်ေဲ့	ဘာသာစကားကို	 စိတ်ြါဝင်စားောပြီးရတာ့	 ြံ့ြိုးကကတယ်	
ေိတုာကိေုည်း	ရတွ့ ေြါတယ်။	တိင်ုးပြည်ြံွ့ပြိုးေင်၊	ပြည်နယ်ြံွ့ပြိုးေင်	ယဉ်ရကျးမှုနဲ့	စာရြဘက်က	ြံွ့ပြိုး	
ောမှာြါ။	ကိယ့်ုေဲ့	တိင်ုးေင်းသားစာရြ၊	ကိယ့်ုေဲ့	ယဉ်ရကျးမှု	ေါရတကွ	စားဝတ်ရနရေးကိ	ုအရထာက်အက	ူ
မပြုဘူးေိုေင်	အဲေီဘက်ကို	အာရုံမစိုက်နိုင်ဘူး။	သို့ရသာ်	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ောပြီေိုေင်	ေါရတွကို	ြိုပြီးရတာ့	
တန်ြိုးထားောတတ်တယ်။	ြိုပြီးရတာ့	 စိတ်ြါဝင်စားောတတ်တယ်။	ေါရတွ	 	ထိန်းသိမ်းထားြို့ေည်း	
အစိုးေက	ြံြ့ိုးရြးြို	့တာဝနေှ်ြိါတယ်။	တတန်ိငုသ်ရောက်	ေြ်ုရြးြါမ့ယ်။	ေါရြမယ်	့တစ်တိင်ုးပြည်ေုံး	
စီးြွားရေးြံွ့ပြိုးတိုးတက်ောတာနဲ့အမှေ၊	ပငမ်ိးချမ်းရေးေဲ့	အသီးအြွင့်ရတကွိ	ုခစံားေတာနဲ့အမှေ	ယဉ်ရကျးမှု	
ဘာသာစကားရတကွိ	ုထန်ိးသမ်ိးောတာ၊	အားရြးောတာ	ြိပုြီးရတာ	့များောတယ်ေိတုာကိ	ုရတွ့ ေြါတယ်။	
ကျွန်မတို့	အရေးထားပြီး	ရောင်ေွက်ရြးြါ့မယ်။
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 နယ်စြ်လေေနှင့် ေိုင်းရင်းေားျူမျ ိုးများ ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်လရးဗဟိုလကာ်မေီ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံ 

ြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်ေည် ပြည်လောင်စုဝန်ကကီး ေုေိယဗိုျ်ချုြ်ကကီး လကျာ်လဆွ၊ ဦးမင်းေူ၊ လေါက်ော 

လအာင်ေ၊ူ ဦးအန်ုးဝင်း၊ ဦးေန်ိးလဆ၊ွ ေေုယိဝန်ကကီး ဦးလအာင်ေူး၊ ဦးေင်ျေ်၊ ဦးျှလမာ်ဦး၊ ောဝန်ရိှေမူျားနှင့အ်ေ ူ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီျ ၁၅ ရက်လန့ နံနက်ြိုင်းေွင် လနပြည်လော်မှ အေူးလျယာဉ်ပဖင့် ေွက်ခွာကကရာ 

ကယားပြည်နယ် ျွိုင်လကာ်မမို့ေို့ လရာက်ရှိကကေည်။
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(68)ESpfajrmuf u,m;jynfe,faeh tcrf;tem;odkhwufa&muf

 နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့အ်ြဲွ့အား	ကယား	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ဦးအယ်ေ်ရြာင်းရှိုနှင့်	 ဇနီး	

ရေါ်ပမင့်ပမင့်ရမာ်၊	ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊	ပြည်နယ်	

တေားသူကကီးချုြ်၊	 ပြည်နယ်ဥြရေချုြ်၊	 ပြည်နယ်	

စာေင်းစစ်ချုြ်၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	 ေွှတ်ရတာ်	

ကိယ်ုစားေှယ်များ၊	ဌာနေိင်ုောတာဝန်ေိှသမူျား၊	ရေသခ	ံ

တိင်ုးေင်းသား၊	တိင်ုးေင်းသမူျားက	ေိွုင်ရကာ်ရေေြ်ိ၌	

ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ထို့ပြင်	ကယားပြည်နယ်မှ	 ရေသခံတိုင်းေင်းသား	

ပြည်သူများ၊	 ရိုးောယဉ်ရကျးမှု	 အကအြွဲ့များက	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် (၆၈)နှစ်လပမာက် ကယားပြည်နယ်လန့ အေိမ်းအမှေ်ြွဲလော်ကို

ဖဲကကိုးပဖေ်၍ ဖွင့်ျှစ်လြးစဉ်။ 
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ေိွုင်ရကာ်ပမို့တွင်းေမ်းမများ၌	ရသာင်းရသာင်းပြပြ	ကကိုေုိနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 (၆၈)နှစ်ရပမာက်	

ကယားပြည်နယ်ရန့ြဲွရတာ်	မခ်ုဦးြွင့်ြဲွအခမ်းအနားသို	့တက်ရောက်သည်။

	 အခမ်းအနားတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်၊	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီးရကျာ်ရေွ၊	ဦးမင်းသူ၊	ရေါက်တာ	

ရအာင်သူ၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ဦးအယ်ေ်ရြာင်းရှို၊	 ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်	

ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးေှရထွး၊	ပြည်သူ့ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်	ရေါက်တာခင်စည်သူ၊	

အမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်	ကုိယ်စားေှယ်	

ဦးရစာစိန်ထွန်းနှင့ ် 	 ပမို့မိ ပမို့ြ	

ရေါ်ေစူသီန်းတိုက့	(၆၈)	နှစ်ရပမာက်	

ကယားပြည်နယ်ရန့	အထမ်ိးအမှတ်	

ြွဲရတာ်ကို	 ြဲကကိုးပြတ်၍	ြွင့်ေှစ်	

ရြးကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်က	(၆၈)နှစ်ရပမာက်	

ကယားပြည်နယ်ရန့	အထမ်ိးအမှတ်	

ြွဲရတာ်မုခ်ဦးကို	 စက်ခေုတ်နှိြ်၍	

ြွင့်ေှစ်ရြးသည်။

	 ထို့ ရနာက် 	 နိုင ်ငံရတာ ်၏	

အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	(၆၈)	နှစ်ရပမာက်	

ကယားပြည်နယ်ရန့အခမ်းအနားသို	့

တက်ရောက်သည်။	အခမ်းအနားတွင်	

သဘာြတအိြဲွ့ဝင်	ကယားမျ ိုးနွယ်စ	ု

(၉)ခတုိုမှ့	ေမူျ ိုးစ	ုရခါင်းရောင်များ	

က	ရနောယကူကပြီး	တက်ရောက်ော	

ကကသူများက	 ပြည်ရထာင်စုသမ္မတ	

ပမန်မာနိုင်ငံရတာ်အေံ၊	ကျေုံးရေ	

ပြီးရသာ	အာဇာနည်	ရခါင်းရောင်များ	

နှင့်	ေဲရဘာ်အရြါင်းအား	အရေးပြု	

ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	 ရေသခံတိုင်းေင်း	

သား၊	တိင်ုးေင်းသမူျားက	“မပငမ်ိးချမ်း	

ေို့မပြစ်ဘူး”	သီချင်းပြင့်	 ရြျာ်ရပြ	

တင်ေက်ကကသည်။	 ပြည်ရထာင်စု

သမ္မတပမန်မာနိင်ုငရံတာ်	နိင်ုငရံတာ်	

သမ္မတ	ဦးဝင်းပမင့်ထံမှ	(၆၈)နှစ်ရပမာက်	

ကယားပြည်နယ်ရန့အတွက်	ရြးြို့	

သည့်	ဂုဏ်ပြုသဝဏ်ေွှာကုိ	ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်	 ဦးအယ်ေ်ရြာင်းရှိုက	

ြတ်ကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	 မိန့်ခွန်း	

ရပြာကကားသည်။

 (၆၈)နှစ်လပမာက် ကယားပြည်နယ်လန့ အေိမ်းအမှေ်ြွဲလော်ေို့ ေက်လရာက်စဉ်။



86 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်၊	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်နှင့်	

တာဝန်ေိှသမူျားသည်	ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်များနှင့်	

ေည်းရကာင်း၊	သဘာြတိအြွဲ့ဝင်	ကယားမျ ိုးနွယ်စု	

(၉)ခုတို့မှ	 ေူမျ ိုးစုရခါင်းရောင်များနှင့်ေည်းရကာင်း၊	

ကယားမျ ိုးနွယ်စ	ု(၉)စ	ုတိင်ုးေင်းသား၊	တိင်ုးေင်းသမူျားနှင့်	

ေည်းရကာင်း	မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

တိင်ုးေင်းသားရိုးော	ယဉရ်ကျးမှုအကအြွဲ့များနငှ့်အတူ	

ရိုးောအက၊	ဗုံြရေွအကတို့ပြင့်	ြါဝင်ေင်နွှဲသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

ရေသခတံိင်ုးေင်းသား၊	တိင်ုးေင်းသမူျားအား	ေင်းေင်းနီှးနီှး	

ေိက်ုေနံှုတ်ေက်ပြီး	(၆၈)နှစ်ရပမာက်	ကယားပြည်နယ်	

ရန့	အထမ်ိးအမှတ်ြဲွရတာ်၌	ပြသထားသည့	်ဌာနေိင်ုော	

ပြခန်းများအား	ကကည့်ရှုအားရြးသည်။

	 (၆၈)နှစ်ရပမာက်	 ကယားပြည်နယ်ရန့အတွက	်

ပြည်သူ့ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတီခွန်ပမတ်၊	တြ်မရတာ်	

ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုြ်	ဗိေ်ုချုြ်မှူးကကီး	မင်းရအာင်ေှိုင်၊	

ကယားအမျ ိုးသားစာရြနှင့်ယဉ်ရကျးမှုရကာ်မတီ၊	

ြအိုဝ်းစာရြနှင့်	ယဉ်ရကျးမှု	 ရကာ်မတီ၊	 ဓနုတိုင်းေင်း

သားရေးောအြဲွ့ချုြ်(ဗဟိ)ု၊	ကယန်းစာရြနှင့ယ်ဉ်ရကျးမှု	

ရကာ်မတီ၊	ဘာသာရြါင်းစုံ	ချစ်ကကည်ညီညွတ်ရေးအြွဲ့	

(ကယားပြည်နယ်)နှင့	်ရေှေေိွုင်ရကာ်(ကယား)	ြေဟတိ	

အသင်းတိုက့ေည်း	သဝဏ်ေွှာများ	ရြးြိုထ့ားရကကာင်း	

သိေသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်												

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်နှင့်အြွဲ့သည်	ေွိုင်ရကာ်ပမို့မှ	

ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	 ေီးရမာ့ေိုပမို့နယ်၊	 ရောင်ေူော	

ရကျးေွာအုြ်စု၊	 ငံရိုးရကျးေွာသို့	 ရောက်ေှိကကော	

ေုတိယဝန်ကကီး	 ဦးကကည်မင်း၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	

တိုင်းေင်းသားရိုးော	 ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့များ၊	 ရေသခံ	

ပြည်သမူျားနှင့	်တာဝန်ေိှသူများက	ကကိုေုိနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့

သည်	ငရံိုးရကျးေွာ၊	ငရံိုး	သာသနာပြုရကျာင်းဝင်းအတွင်း	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် (၆၈)နှစ်လပမာက် ကယားပြည်နယ်လန့ အေိမ်းအမှေ်ြွဲလော် မုခ်ဦးကို 

စက်ချုေ်နှိြ်၍ ဖွင့်ျှစ်လြးစဉ်။
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တည်ထားကိုးကွယ်ရတာ်မူမည့်”	 ပြည်ရတာ်သာ	

ပငိမ်းချမ်းရေး”	 ရစတီရတာ်	 ေတနာအုတ်ပမစ်ရတာ်စီ	

မဟာမဂသောအခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်ကကည်ညို	

ကကသည်။

	 အခမ်းအနားတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်နှင့်	

ဧည့်ြေိသတ်များက	မန္တရေးတိုင်းရေသကကီး	စဉ့်ကိုင်	

ပမို့နယ်	 ပြည်ရတာ်သာဘုန်းရတာ်ကကီးသင်ြညာရေး	

ရကျာင်းတိုက်	ဦးစီးြဓာန	နယက	သေ္ဓမ္မရဇာတိကဓဇ	

ရေါက်တာ	ဇဝနထမှံ	ငါးြါးသေီ	ခယံရူောက်တည်ကက၍	

ဩဝါေခံယူကကပြီး	 ေောရတာ်၊	 သံဃာရတာ်များထံ	

ေတနာအတ်ုပမစ်ရတာ်များနှင့	်	ေှူြွယ်ဝတ္တုြစ္စည်းများကိ	ု

ေက်ကြ်ေှူေါန်းကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	မန္တရေးတိုင်းရေသကကီး	စဉ့်ကုိင်ပမို့နယ်	

ပြည်ရတာ်သာ	ဘုန်းရတာ်ကကီးသင်ြညာရေးရကျာင်း	

တိုက်၏	ဦးစီးြဓာန	နာယက	သေ္ဓမ္မရဇာတိကဓဇဘေ္ဒန္တ	

ရေါက်တာဇဝနက	ေတနာအုတ်ပမစ်ရတာ်စီသွင်းမည့်	

အေယ်ဗဟို၌	ြန္နက်ရတာ်တင်ရြးသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ေတနာအုတ်ပမစ်ရတာ်စီသွင်းမည့်	 အေယ်ဗဟို၌	

ြတ္တပမားေတနာအုတ်ပမစ်ရတာ်ကို	 စီသွင်းြူရဇာ်၍	

အရမွှးနံ့သာေည်များ	ြက်ြျန်းရြးသည်။

	 အေားတ	ူပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	ေတုယိဗိေ်ုချုြ်ကကီး	

ရကျာ်ရေ၊ွ	ဦးမင်းသ၊ူ	ရေါက်တာရအာင်သ၊ူ	ဦးအန်ုးဝင်းနှင့်	

ဦးသန်ိးရေ၊ွ	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ဦးအယ်ေ်ရြာင်းရှိုနှင့	်

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများက	သတ်မှတ်ရနော	အသီးသီးတွင်	

ေတနာအုတ်ပမစ်ရတာ်များ	စီသွင်း၍	အရမွှးနံ့သာေည်	

များ	 ြက်ြျန်းရြးကကကာ	အခမ်းအနားကို	 ရုြ်သိမ်း	

ေိုက်သည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့

သည်	ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	ေွိုင်ရကာ်ပမို့သို့	ပြန်ေည်	

ရောက်ေိှကကပြီး	ကယားပြည်နယ်	ဧည့ေ်ြ်ိသာ၌	ကယား	

ပြည်နယ်မှ	 မျ ိုးနွယ်စုရခါင်းရောင်များ၊	ဘာသာရေး	

ရခါင်းရောင်များ၊	 ေြ်မိေြ်ြများနှင့်	 အတူတကွ	

ရန့ေယ်စာသုံးရောင်သည်။

	 ယင်းရနာက်	 ပြည်နယ်ဧည့်ေိြ်သာတွင်	ကေင်နီ	

ေူအခွင့်အရေးမှ	 ဦးဗညား၊	 ရတာင်သူေယ်သမား	

သမဂ္ဂမှ	ခူးတူေယ်၊	ေူငယ်များသမဂ္ဂမှ	ခွန်ရသာမတ်စ်၊	

ရတာင်သူ	ကားစီြါးေယ်၊	 ရကျာင်းသားများသမဂ္ဂမှ	

ခွန်မျ ိုးေှိုင်ဝင်း၊	ကယန်းအမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံးမှ	

မဟယ်ေင်နှင့်	ကယားေီြုေူငယ်အြွဲ့မှ	ခူးေီးေယ်တို့	

(၆၈)နှစ်လပမာက် ကယားပြည်နယ်လန့ အေိမ်းအမှေ်ြွဲလော်ေို့ ေက်လရာက်စဉ်။
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နှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုစံဉ်	တက်ရောက်ောကကသမူျားက	တစ်ဦးချင်း	

မတ်ိေက်ကကပြီး	ခူးတေူယ်က	ရပမသမ်ိးေည်းခ	ံရတာင်သ	ူ

ေယ်သမားများ	ပြစ်ေဏ်ကျခံရနေပခင်း၊	တေားစဲွေုိမှုရကကာင့်	

အမှုေင်ေိုင်ရနေပခင်း	 စသည်တို့ကို	ကူညီရောင်ေွက်	

ရြးေန်ေည်းရကာင်း၊	ခူးေီးေယ်က	ဗိေ်ုချုြ်ရအာင်ေန်း	

ရကကးရုြ်ကိစ္စပြစ်စဉ်တွင်	 ရတွ့ေုံရေးွရနွးညှိနှိုင်းေန်	

ေိအုြ်ချက်များ	ေိှခဲသ့ပြင့	်သက်ေိင်ုသမူျား	ြါဝင်ရစပြီး	

ရပြေည်ရေးအတွက်	 ရတွ့ေုံရေွးရနွးညှိနှိုင်းနိုင်ေန်	

အတွက်	စီစဉ်ရြးေန်ေည်းရကာင်း၊	 ခွန်ရသာမတ်စ်က	

ကယားပြည်နယ်အတွင်းေိှ	တုိင်းေင်းသားေူငယ်များ	ရတွ့ေံု	

ရေွးရနွးနိင်ုေန်အတွက်	ေူငယ်စင်တာ	တည်ရောက်ရြး	

ရေး၊	ေနြ်ုရံငွခွင့်ပြုရြးရေးနှင့်	ေူငယ်ရေးောမဝူါေအား	

ပြနေ်ည်သုံးသြ်ရေးတိုက့ိ	ုရောငေွ်က်ရြးေနအ်တွက်	

ေည်းရကာင်း	တင်ပြကကော	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်က	ရပမသိမ်းေည်းခံ	ရတာင်သူေယ်သမားများ	

ကိစ္စအား	သက်ေုိင်ောဝန်ကကီးဌာနများနှင့်	 ပြည်နယ်	

အစိုးေတို့	အရသးစိတ်	အပမန်ေုံးပြန်ေည်စိစစ်ပြီး	

ေက်ေှိပြစ်ြွားရနမှုကို	 ရပြေည်ရစေန်နှင့်	 ရနာင်တွင်	

အေားတပူြစ်စဉ်များ	မပြစ်ြွားရစရေးအတွက်	ကကိုတင်	

စီစဉ်ရောင်ေွက်ေန်	ေမ်းညွှန်မှာကကားသည်။

	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်က	ဗုိေ်ချုြ်ရအာင်ေန်း	

ရကကးရြ်ုကစိ္စနှင့	်စြ်ေျဉ်း၍	ြခင်ပြစ်သနှူင့	်ြတ်သက်ရန	

သည့်ကိစ္စပြစ်၍	မိမိအရနပြင့်ြါဝင်ရောင်ေွက်ပခင်းပြု	

မည်	မဟတ်ုရသာ်ေည်း	နိင်ုငရံတာ်အစိုးေ၏	တာဝန်ခမံှု၊	

တာဝန်ယမူှုအေ	ယခကုစိ္စနှင့စ်ြ်ေျဉ်းပြီး	ပြည်ရထာင်စ	ု

အစိုးေ၊	 ပြည်နယ်အစိုးေ၊	 ယခုေူငယ်များသာမက	

ပြည်နယ်အတွင်းေိှ	ပြည်သေူထူကုိယ်ုစားေှယ်များပြင့်	

အပမန်ေုံး	 ရတွ့ေုံရေွးရနွးညှိနှိုင်းကာ	 ပငိမ်းချမ်းစွာ	

အရပြေှာကကေန်၊	ေူငယ်ရေးောကစိ္စေြ်များနှင့	်စြ်ေျဉ်း၍	

အပမန်ေုံး	 ပြန်ေည်စိစစ်ရြးပြီး	ေုြ်ရောင်နိုင်သည်	

များကို	ေုြ်ရောင်ရြးေန်	ေမ်းညွှန်မှာကကားသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ငံရိုးလကျးရွာ၊ ငံရိုးောေနာပြုလကျာင်းဝင်းအေွင်း 

ေည်ေားကိုးကွယ်လော်မူမည့် “ပြည်လော်ော မငိမ်းချမ်းလရး” လစေီလော် ရေနာအုေ်ပမစ်လော်စီ မဟာမဂဂျာအခမ်းအနားေို့ 

ေက်လရာက်ကကည်ညိုစဉ်။
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	 ေက်ေက်၍	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	 ကယားပြည်နယ်မ	ှ

ဘာသာရေးရခါင်းရောင်များ၊	ရေသခတံိင်ုးေင်းသားများ၊	

ပမို့မိပမို့ြများ၊	ေြ်မိေြ်ြများနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 မိမိအရနပြင့်	ကယားပြည်နယ်သို့	

မရောက်ပြစ်သည်မှာ	 ကကာပြီပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယခုေို	

ရတွ့ေုခံျန်ိတွင်	အကျ ိုးေိှမည့က်စိ္စများကိ	ုတင်ပြကကရစေိ	ု

ရကကာင်း၊	ဘာသာရြါင်းစုံ	စုရြါင်းရအးချမ်းစွာ	ရနထိုင်	

သည်ကို	ရတွ့ေသည့်အတွက်	ဝမ်းသာြါရကကာင်း၊	ေြ်မိ	

ေြ်ြများမှာ	အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	 ေြ်မိေြ်ြများနှင့်	

မရတွ့ နိင်ုြါက	ရေသအရပခအရနကိ	ုမသနိိင်ုြါရကကာင်း၊	

မိမိအေြ်ရေသတွင်	 ရနထိုင်ပြီး	 ေြ်ေွာရကာင်းရအာင်	

မေြ်ုနိင်ုြါက	ေြ်မေိြ်ြဟ	ုမရခါ်နိင်ုြါရကကာင်း၊	ယခေုိ	ု

ရတွ့ေုံချနိ်တွင်	ကယားပြည်နယ်	 ရေသခံပြည်သူများ	

ရေသအတွင်း	ရအးချမ်းစွာ	ရနထိင်ုနိင်ုေန်	အကကပံြုတင်ပြ	

ကကရစေိုရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	တက်ရောက်ောကကသည်သူများထဲမ	ှ

ေွိုင်ရကာ်ပမို့မှ	 ြာသာရအာင်ငဲက	ကယားပြည်နယ	်

ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ရေးနှင့	်ပငမ်ိးချမ်းရေးအတွက်	ခေစ်ယာန်	

သာသနာအရနပြင့်	ေုရတာင်းရြးရနမှုများ၊	ေြ်မိေြ်ြ	

ရေါ်ရိုစ့်ရမေီက	 “မပငိမ်းချမ်းေို့မပြစ်ဘူး”	သီချင်းနှင့	်

ြတ်သက်၍	ေူထစုစ်တမ်း	ရကာက်ယထူားေိှမှု၊	ပမို့မပိမို့ြ	

ဦးထွန်းရကျာ်က	ပငမ်ိးချမ်းရေး	အကျ ိုးရတာ်ရောင်များ၏	

အခန်းကဏ္ဍ၊	ေိွုင်ရကာ်ပမို့ 	မဂသောေြ်ကွက်မှ	ဦးရအာင်သန်း	

ေင်းက	သစ်ရတာများရေေှည်	ထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ရေး	

အတွက်	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ကယန်းတိင်ုးေင်းသားစာရြ	

ယဉ်ရကျးမှုအြဲွ့ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးရြါေူချမ်းက	ကယန်းတိင်ုးေင်း	

သား	အရေအတွက်ပြည့ရ်နပြပီြစ်သည့အ်တွက်	တိင်ုးေင်း	

သားရေးောဝန်ကကီး	တစ်ရနော	ခန့်အြ်ရြးနိင်ုရေးတိုက့ိ	ု

တင်ပြကကသည်။

	 တင်ပြချက်များနှင့ ်စြ်ေျဉ်း၍	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	မိမိတို့အရနပြင့်	ေူနည်းစုများ၏	

အခွင့်အရေးကိုဂရုစိုက်ြါရကကာင်း၊	ကယားပြည်နယ်မ	ှ

ရပမယာသိမ်းေည်းမှုများအရြါ်	အပမန်ေုံးညှိနှိုင်းစိစစ်	

ရောင်ေွက်ရြးသွားမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	 ပြည်သူတိုင်း	

ပငမ်ိးချမ်းရေးအတွက်	ြါဝင်ကကရစေိရုကကာင်း၊	ြဲွ့စည်းြု	ံ

အပခခဥံြရေ	ပြုပြင်ရပြာင်းေဲရေးကိေုည်း	ေွှတ်ရတာ်	

တွင်	ရောင်	ေွက်ေျက်ေိှြါရကကာင်း၊	မမိတိိုအ့စိုးေအရနပြင့်	

ငံရိုးလကျးရွာ၊ ငံရိုးောေနာပြုလကျာင်းဝင်းအေွင်း ေည်ေားကိုးကွယ်လော်မူမည့် “ပြည်လော်ော မငိမ်းချမ်းလရး” လစေီလော် 

ရေနာအုေ်ပမစ်လော်စီ မဟာမဂဂျာအခမ်းအနားေို့ ေက်လရာက်ကကည်ညိုစဉ်။
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ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးကိ	ုအရေးထား	ရောင်ေွက်ရြး	

ေျက်ေှိြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ရတွ့ေံုြဲွအပြီးတွင်	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်၊	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်နှင့်	

တာဝန်ေှိသူများသည်	ကယားပြည်နယ်မှ	ဘာသာရေး	

ရခါင်းရောင်များ၊	ရေသခတံိင်ုးေင်းသားများ၊	ပမို့မပိမို့ြ	

များ၊	ေြ်မေိြ်ြများနှင့	်ပြည်နယ်ေြ်ိသာရေှ့၌	မှတ်တမ်း	

တင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ေိွုင်ရကာ်ပမို့ေိှ	ကယားပြည်နယ်ခန်းမ၌	ကယားပြည်နယ်	

အတွင်းေှ	ိပမို့နယမ်ျားမှ	ရေသခပံြည်သမူျားနှင့်	ရတွ့ေု	ံ

သည်။	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

က	အခုေို	ေွိုင်ရကာ်ကိုောနိုင်တဲ့အတွက်	ကျွန်မတို့	

ဝမ်းသာြါတယ်။	ေွိုင်ရကာ်က	ပြည်သူေူထုကေည်း	

ကျွန်မတိုက့ိ	ုရသာင်းရသာင်းပြပြ	ကကိုေိတုဲအ့တွက်ေည်း	

ရကျးဇူးတင်ရကကာင်း	 ရပြာချင်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့ဟာ	

တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ရတွ	အားေုံးကို	တတ်နိုင်သမှေရတာ့	

နှံ့နှံ့စြ်စြ်ပြစ်ရအာင်ေို့	 ကျွန်မတို့သွားြါတယ်။	

ေါရြမယ့ေ်ည်း	အချန်ိက	မေုရံောက်တဲအ့ခါကျရတာ	့

ကမန်းကတန်းနဲ့ေည်း	ေြ်ုေြါတယ်။	အခေုေီိ	ုရတွ့ေု	ံ

ြွဲေိုေင်	ကျွန်မတို့	တစ်နာေီခွဲရောက်ြဲ	 ရြးနိုင်တယ်	

ရြါ့ရနာ်။	တစ်နာေီခွဲရောက်အတွင်းမှာေိုေင်	 ပြည်သူ	

ေူထုက	ရပြာချင်တာရတွ၊	ရမးချင်တာရတွအားေုံးကို	

ရပြာြို့	 ရမးြို့ေိုတာကရတာ့	 အချနိ်ေုံရောက်မှု	

မေိှဘူးေိတုာကရတာ	့ကျွန်မတို	့သရဘာရြါက်ြါတယ်။	

ေါရြမယ့ေ်ည်း	အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ	ိကျွန်မတိုထ့	ိ

ရတွ့နိုင်သမှေ	ကျွန်မတို့	 ပြည်သူေူထုနဲ့	ထိရတွ့ချင်ြါ	

တယ်။

	 ပြည်သေူထူနုဲ့	ထရိတွ့တယ်ေိတုာက	ပြည်သေူထူ	ု

ေဲ့	ေင်ခန်ုသ၊ံ	ပြည်သေူထူေုဲ့	စိုးေမ်ိြြူန်မှုရတ၊ွ	ရမှော်ေင့်	

ချက်ရတ	ွကျွန်မတိုန့ားေည်နိင်ုြို၊့	သေိှိနိင်ုြို	့ပြစ်ြါတယ်။	

ေီေို	တစ်ခါတည်းနဲ့	တစ်ချနိ်တည်းနဲ့	တစ်ရနောတည်း	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ငံရိုးလကျးရွာ၊ ငံရိုးောေနာပြုလကျာင်းဝင်းအေွင်း 

ေည်ေားကိုးကွယ်လော်မူမည့် “ပြည်လော်ော မငိမ်းချမ်းလရး” လစေီလော် ရေနာအုေ်ပမစ်လော်စီ မဟာမဂဂျာအခမ်းအနားေို့ 

ေက်လရာက်ကကည်ညိုစဉ်။
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မှာ	 ရတွ့ ပခင်းအားပြင့်	တစ်တိုင်းပြည်ေုံးက	 ပြည်သူ	

ေူထုေဲ့အသံကိုကကားေတာ	 မဟုတ်ရြမယ့်ေည်း	

ကျွန်မသတပိြုမတိာက	တစ်ရနောနဲ့တစ်ရနော	သြ်ိပြီး	

ရတာ့	မကွာကကြါဘူး။	ပြည်သူရတွေဲ့	ေိုအြ်ချက်ရတွ၊	

ပြည်သရူတေွဲ့	စိုးေမ်ိြြူန်မှုရတ၊ွ	ပြည်သရူတေွဲ့	ရမှော်ေင့်	

ချက်ရတွဟာ	တစ်ရနောနဲ့	တစ်ရနောက	အတူတူြါြဲ။	

ေါဟာ	ကျွန်မတိုက့	တစ်တိင်ုးပြည်ထ	ဲပြစ်တယ်ေိတုာကိ	ု

ရြာ်ပြတဲ	့ကစိ္စပြစ်ြါတယ်။	ေါကိ	ုဟိုးအေင်ကတည်းကြါ	

ကျွန်မတ့ုိ	စပြီးရတာ့	နုိင်ငံရေးရောကထဲကုိ		ဝင်ကတည်းက	

နိင်ုငအံေြ်ေြ်ကိ	ုသွားေိုေိှ့ေင်	ပြည်သရူတနွဲ့	စကားရပြာ	

ေို့ေှိေင်	 ရတာ်ရတာ်ကို	သိသိသာသာ	တစ်ရနောနဲ့	

တစ်ရနောဟာ	ရမှော်ေင့်ချက်များ၊	 စိုးေိမ်ြူြန်မှုများ	

ထြ်တူထြ်မှေ	 ပြစ်ရနတယ်ေိုတာ	ကျွန်မတို့	 ရတွ့ခဲ့ေ	

ြါတယ်။	အရေှ့၊	အရနာက်၊	ရတာင်၊	ရပမာက်	ဘယ်ကိုြဲ	

သွားသွား	 ပြည်သူရတွေဲ့	 စိုးေိမ်မှုရတွက	အတူတူြဲ။	

ေိုအြ်ချက်ရတွက	အတူတူြဲ။	 ရမှော်မှန်းချက်ရတွက	

အတူတူြဲ။	သိြ်ပြီးရတာ့	ကွဲကွဲပြားပြား	 မေှိြါဘူး။	

နည်းနည်းြါးြါးရတာ	့သူ့ေဲ့အေြ်ရေသအေ	ေိအုြ်ချက်	

ရတွ	ေှိတာရတာ့	ေှိတာရြါ့။	ေါရြမယ့်ေည်း	ကျွန်မတို့	

နိုင်ငံဟာ	တစ်နိုင်ငံထဲေိုတာဟာ	အဲေါက	သက်ရသ	

ထရူနြါတယ်။	တချ ို့ကေိေုိုေိှ့ေင်	ေနီိင်ုငကံိ	ုတစ်ရနော	

နဲ့တစ်ရနော	 သီးပခားပြီးရတာ့	 ယူချင်ကကြါတယ်။	

ကျွန်မကရတာ့	အားေုံးကို	စုရြါင်းပြီးရတာ့	ရနရစချင်	

တယ်။	ေါကျွန်မတိုေ့ဲ့	တစ်နိင်ုငထံ	ဲတစ်ပြည်ရထာင်စထု	ဲ

ေိတုဲ	့စတ်ိဓာတ်နဲ့	ရနရစချင်တယ်။	တကယ်ေည်း	ေေီိ	ု

တစုတည်းတစည်းတည်းေှိတယ်ေိုတာကို	တကယ်	

တစ်တိုင်းတစ်ပြည်ေုံးကို	ေှည့်ပြီးရတာ့	 ခေီးသွားတဲ့	

ေူရတွေိုေို့ေှိေင်	သရဘာရြါက်မှာြါ။	သွားကကည့်ြါ။	

သွားပြီးရတာ့	သာမန်ပြည်သူရတွကို	 ရမးကကည့်ြါ။	

ဘာရမှော်ေင့်ေဲ။	ဘာစိုးေိမ်ေဲ။	ဘာပြစ်ရစချင်ေဲ။	

အရပြရတွဟာ	အရေှ့ ၊	အရနာက်၊	 ရတာင်၊	 ရပမာက်	

အတူတူြဲပြစ်ရနြါတယ်။

	 ဥြမာေိေုင်	ကျွန်မတိုက့	မရကွးေိရုြါ။့	ပမန်မာပြည်ေဲ့	

အညာြိုင်းမှာ	 သွားပြီးရတာ့	 ရမးေို့ေှိေင်	 အဲေီက	

ရတာင်သေူယ်သမားရတေဲွ့	စိုးေိမ်ြူြန်မှုရတကွ	ဟိုးေှမ်း	

ရတာင်ြိုင်း၊	အရေှ့ြိုင်းက	ရတာင်သူေယ်သမားရတွေဲ့	

စိုးေမ်ိြူြန်မှုရတနွဲ့	အတတူြူေဲိတုာ	ကျွန်မတို	့သတပိြုမ	ိ

ခဲ့ြါတယ်။	 ရပြာတဲ့ဘာသာစကားချင်းက	မတူဘူး။	

ကျွန်မတို့	ေှမ်းပြည်နဲ့	ေှမ်းပြည်အရေှ့ြိုင်း၊	ရပမာက်ြိုင်း	

ရတွသွားေ့ုိေိှေင်	တစ်ခါတရေ	ကျွန်မတ့ုိက	ဘာသာပြန်နဲ့	

ငံရိုးလကျးရွာ၊ ငံရိုးောေနာပြုလကျာင်းဝင်းအေွင်း ေည်ေားကိုးကွယ်လော်မူမည့် “ပြည်လော်ော မငိမ်းချမ်းလရး” လစေီလော် 

ရေနာအုေ်ပမစ်လော်စီ မဟာမဂဂျာအခမ်းအနားေို့ ေက်လရာက်ကကည်ညိုစဉ်။
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စကားရပြာေတယ်။	တိုင်းေင်းသားရတွေဲ့	 ဘာသာ	

စကားကို	နားမေည်ဘူး။	ဘာသာပြန်နဲ့	စကားရပြာေ	

ရြမယ့ ်ေည်း	 သူတို့ရပြာတဲ့ 	 ကိစ္စေြ်ရတွက	

ဟိုးဗမာစကားြဲရပြာတဲ့	 မရကွးက	အညာသားရတွနဲ့	

သြ်ိပြီးရတာမ့ကွာဘူးေိတုာကိ	ုကျွန်မတို	့ရတွ့ခဲေ့တယ်။

	 အဲေီရတာ့	 ကျွန်မတို့က	 တစ်ရပမတည်းရန၊	

တစ်ရေတည်းရသာက်၊	 တစ်ရေှတည်းစီးေိုတာ	

တကယ်ကိ	ုကျွန်မတိုက့	အတတူြူါြ။ဲ	ေီရေကှကီးအရြါ်မှာ	

ရနတဲ့အခါကျရတာ့	 ေီရေှကကီးေဲ့ေိုအြ်ချက်ရတွက	

ေရီေကှကီးေဲ့	အရနအထားနဲ့	ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ေိအုြ်ချက်ရတ	ွ

အရနအထားရတကွေည်း	ပြစ်ောြါတယ်။	ရနာက်ပြီး	

ရတာ့	ကျွန်မတို့	တစ်ရေတည်းရသာက်တယ်ေိုတဲ့	

အဓြိ္ပာယ်က	ကျွန်မတိုေ့ဲ့ေှင်သန်မှုမှာ	ေှင်သန်မှုေဲ့	အေင်း	

အပမစ်ရတွက	အတူတူြါြဲ။	ကျွန်မတို့ဟာ	စိုက်ြျ ိုးရေး	

နိုင်ငံြါ။	အခုထိစိုက်ြျ ိုးရေးနိုင်ငံြါ။	 ေါရကကာင့်မို့ေို့	

ရတာင်သူေယ်သမားများေဲ့	 အရေးကိစ္စရတွဟာ	

အင်မတန်မှ	အရေးြါြါတယ်။	 ရတာင်သူေယ်သမား	

များေဲ့	အရေးကိစ္စရတွနဲ့ေက်နွယ်ရနတဲ့	ေယ်ယာြိုင်	

ေိင်ုမှုေိတုဲက့စိ္စကေည်း	အင်မတန်မှ	အရေးြါြါတယ်။	

ေါကေည်း	တစ်တိုင်းပြည်ေုံးြါြဲ။	ေီကယားပြည်နယ်	

ထဲမှာတင်မဟုတ်ဘူး။	ကျွန်မတို့	အရေှ့၊	အရနာက်၊	

ရတာင်၊	ရပမာက်	ဘယ်မှာမှ	မကွာြါဘူး။

	 ရနာက်တစ်ခုကရတာ့	ကျွန်မတို့ေဲ့	ပြည်သူေူထုေဲ့	

ရမှော်ေင့ခ်ျက်ရတေွိတုာကေည်း	အင်မတန်မှ	ထူးပခား	

ြါတယ်။	အထူးသတိထားမိတာက	ကျွန်မတို့	 ပြည်သူ	

ေထူကု	အရပခတကျနဲ့	ရြ်ုြိင်ုးေိင်ုော	ေိအုြ်ချက်ရတ	ွ

ရြါရ့နာ်။	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးတို၊့	ေှေြ်စစ်မီးေေိှရေး

တို့ပြီးေို့ေှိေင်	အပမဲြဲ	သူတို့ြညာရေးကို	 ပမှင့်တင်ရြး	

ရစချင်ြါတယ်။	ြညာရေးစနစ်ကိ	ုြိပုြီးရတာရ့ကာင်းရစ

ချင်ြါတယ်ေိုတာ	 ရနောတိုင်းမှာကိုရပြာြါတယ်။	

အေဲါက	ဘာကိပုြတာေေဲိေုင	်ကျွနမ်တိုေဲ့့	ပြည်သရူတ	ွ

ဟာ	ရမှော်ေင့ခ်ျက်အင်မတန်မှ	ေိှတယ်ေိတုာကိ	ုပြတာ	

ြါ။	အခုအချနိ်မှာ	ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာေိုေင်	 ြွံ့ပြိုးမှု	

အနည်းေုံး	 နိုင်ငံတစ်ခု	 ပြစ်ရနြါတယ်။	 ေါကရတာ့	

ကျွန်မတို့	အပြစ်ကို	အပြစ်အတိုင်း	 ေင်ေိုင်ေမှာပြစ်	

ြါတယ်။

	 သို့ရသာ်ပငားေည်း	ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်သူေူထုဟာ	

အရေှ့ မှာ	 ရမှော်ေင့်ချက်ေှိတယ်ေုိတာ	 ယံုကကည်ေ့ုိ	

ြညာရေးကုိ	အင်မတန်မှ	အရေးထားြါတယ်။	ဘာပြစ်	

ေိုေ့ေဲိရုတာ	့ြညာရေးဟာ	မမိတိိုေ့ဲ့	သားသမီးများဟာ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ငံရိုးလကျးရွာ၊ ငံရိုးောေနာပြုလကျာင်းဝင်းအေွင်း 

ေည်ေားကိုးကွယ်လော်မူမည့် “ပြည်လော်ော မငိမ်းချမ်းလရး” လစေီလော် ရေနာအုေ်ပမစ်လော်စီ မဟာမဂဂျာအခမ်းအနားေို့ 

ေက်လရာက်ကကည်ညိုစဉ်။
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မိမိတ့ုိထက်ြုိပြီးရတာ့	ရကာင်းတ့ဲဘဝကုိ	ေေိှနိုင်တယေ်ိုတဲ့	ရမှော်ေင့်	

ချက်နဲ့	 ြညာရေး	 ြိုပြီးရတာ့ရကာင်းရအာင်	ေုြ်ရြးြါေိုတာကို	

ရတာင်းေိုတာပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့ကေည်း	 ေါကို	အင်မတန်မှ	

အရေးထားြါတယ်။	နိုင်ငံေဲ့ြွံ့ပြိုးရေးအတွက်	နိုင်ငံေဲ့	 စီးြွားရေး	

အနာဂတ်အတွက်	ကျွန်မတို	့ြညာရေးရကာင်းမွန်ေိ	ုတယ်။	ေါရြမယ့်	

ေါ့ထက်ြိုပြီးရတာ့	အရေးကကီးတာက	ကျွန်မတို့နိုင်ငံေဲ့	 စည်းေုံး	

ညီညွတ်ရေး၊	သာယာရေးအတွက်	ြညာရေးစနစ်က	မှန်ကန်ြို့	ေိုြါ	

တယ်။	ြညာရေးစနစ်က	ဘာကို	 ဦးတည်သေဲေို့ရမးေင်	အဓိက	

ကျွန်မတို	့ပြည်သပူြည်သား	တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းက	တတ်နိင်ုသမှေ	

ပြီးပြည်စုတံဲေ့သူားရတပွြစ်ြိုြ့ါ။	ပြီးပြည့စ်ုတံဲ	့ေသူားရတ	ွပြစ်ြိုေ့ိတုာ	

ကိစ္စတစ်ခုကို	 ကကည့်တဲ့အခါ	ဟိုဘက်ေီဘက်	အြက်ြက်ကရန	

ကကည့်တတ်တဲ့	အေည်အချင်း	 ေှိေမယ်။	

ကိုယ်တစ်ရယာက်တည်း	 ပမင်ချင်းဘက်	

ကရန	 ကကည့်တယ်ေိုတာ	 ပြီးပြည့်စုံတဲ့	

ေူသား	တစ်ရယာက်ပြစ်ောြို့	အေား	

အော	မဟုတ်ြါဘူး။	ကျွန်မတို့ေဲ့	ေူငယ်	

များ၊	 ရကျာင်းသူရကျာင်းသားများ၏	

ရမးချင်	ပမန်းချင်တဲ	့စတ်ိဓာတ်ကိ	ုအားရြး	

ြါေို	့ကျွန်မ	ေော၊	ေောမရတကွိ	ုအပမရဲပြာ	

ြါတယ်။

	 ရမးခွန်းထုတ်တာကို	 ေောေောမ	

ရတွက	 မကကိုက်ဘူးေိုေင်	 ဘာပြစ်ေို့	

မကကိုက်တာေဲေိုေင်	 ကျွန်မစဉ်းစားမိ	

ြါတယ်။	အရကကာင်းနှစ်ရကကာင်းရကကာင့်	

မကကိုက်တာေို	့ကျွနမ်ထင်ြါတယ်။	တချ ို့	

ေော	ေောမရတကွ	ေော၊	ေောမေိတုာ	

ရကျာင်းသားရတထွက်	အားေုံး	ြိသုတိယ်။	

ေါရကကာင့်မို့	ရကျာင်းသားရတွက	ရမးခွန်း	

ထုတ်စောမေိုဘူး။	 ရပြာသရောက်ြဲ	

ေက်ခံ၊	 ရပြာတဲ့အတိုင်းြဲေုြ်၊	 ရပြာတဲ့	

အတိုင်း	မှတ်ထား	အဲေီအတိုင်းြဲ	စာရမးြွဲ	

မှာရပြေိုပြီးရတာ့	အဲေီေို	အယူအေေှိတဲ့	

ေော၊	ေောမရတွေည်း	 ေှိရကာင်းေှိြါ	

တယ်။	တချ ို့ကျရတာ့	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	

ယုကံကည်မှုနည်းေို	့ရကျာင်းသ	ူရကျာင်းသား	

ရတွ	 ရမးခွန်းထုတ်တာ	မကကိုက်ဘူးေို့	

ကျွန်မ	 ေီေိုပမင်ြါတယ်။	 ရကျာင်းသူ	

ရကျာင်းသားရတွ	 ရမးခွန်းထုတ်တဲ့အခါ	

ကျေင်	ကိယ်ုမရပြနိင်ုမှာကိ	ုစိုးေမ်ိပြီးရတာ	့

မရမးရစချင်တဲ့	ေော၊	ေောမရတွေည်း	

ေှိြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့က	ေီနှစ်ခုစေုံးကို	 ပြင်ြို့ေို	

ြါတယ်။	နှစ်ခစုေုံးကိ	ုပြင်ြိုေ့ိတုယ်ေိတုာ	

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	ယုံကကည်မှုေှိရအာင်ေို့	

ကျွန်မတို့က	အေည်အချင်းေှိတဲ့	ေော၊	

ေောမရတ	ွရြာ်ထတ်ုရြးေမယ်၊	ရမွးထတ်ု	

ရြးေမယ်၊	ရနာက်ပြီးရတာ့ေည်း	အေည်	

ကယားပြည်နယ်အေွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းအေီးေီးမှ ကိုယ်စားျှယ်များနှင့် 

လေွ့ဆုံစဉ်။

ကယားပြည်နယ်မှ ောောလရး လခါင်းလဆာင်များ၊ လေေခံေိုင်းရင်းေားများ၊ 

မမို့မိမမို့ဖများ၊ ရြ်မိရြ်ဖများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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အချင်းေိှပြီးရတာ့	 ကုိယ့်ေဲ့ရကျာင်းသူ၊	

ရကျာင်းသားရတွကုိ	တုိးတက်ရစချင်တ့ဲ	

ရစတနာေှိေမယ်။	အဲေီရစတနာေှိေင်	

ရကျာင်းသူ၊	 ရကျာင်းသားများက	

ရမးတာကိ	ုငါတိုက့ိရုစာေကတက်တယ်၊	

ငါတို့မှာ	အေည်အချင်းပြည့်စုံေဲ့ေား၊	

ငါတိုက့သေိဲ့	ေား၊	တတ်ေဲ့ေားေုိတာကုိ	

စိတ်ထဲမှာမေိှေဘူး။	ကုိယ်က	ရကျာင်းသား	

ရတွထက်အပမဲ	သတိယ်ေိတုဲ	့စတ်ိထမှဲာ	

မေိှဘနဲဲ့	ေော၊	ေောမရတဟွာ	ရကျာင်း	

သားရတွကုိ	တည်ရောက်ရြးသေုိ	

ရကျာငး်သား	 ရတွကေည်း	 ေော၊	

ေောမရတကွိ	ုပြန်ပြီးရတာ	့သင်ရြးနိင်ု	

တဲအ့ရန	အထားမှာ	ေိှြါတယ်။	ရမးခွန်း	

ရမးပခင်းအားပြင့်	ဘာရတွစဉ်းစားသင့်	

သေဲ၊	 ဘာရတွေင်ပခင်သင့်သေဲ	

ေိုတာကို	ေော၊	ေောမရတွ	ြုိပြီးရတာ့	သိနုိင်ြါတယ်။

	 အစိုးေနဲ့ပြည်သူေိုတာကေည်း	 ေီအတိုင်းြါြဲ။	

အစိုးေနဲ့ပြည်သူေိုတာ	တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	

ြိုပြီးရတာ့	 အေည်အချင်းေှိရအာင်ေို့	 ပြည့်ေည်း	

ရြးေမယ်။	 ေါရကကာင့်မို့	 ပြည်သူရတွဟာ	အစိုးေကို	

ရမးခ ွန ်းထုတ်ြိုင ်ခ ွင့ ်ေ ှိေမယ်။	 အစိုးေအရြါ်	

ရမးခွန်းရတထွတ်ုမှ	အစိုးေကရနပြီးရတာ	့ပြည်သရူတကွ	

ေီေိုဟာရတွသိချင်တာကို ၊	 ေီေိုဟာရတွ	 ေို့မ ှာ	

သိြို့ေိုရနတာကို၊	ေါရတွကို	 ပြစ်ရစချင်တာကို၊	ေါရတွ	

ပြစ်ြို့ေိုရနတာကို	သိမှာြါ။	 ေါရြမယ့်	 ပြည်သူရတွနဲ့	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ကယားပြည်နယ်အေွင်းရှိ မမို့နယ်များမှ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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အစိုးေကကားမှာ	 ေီေိုေက်သွယ်မှုေှိမှ	 အစိုးေေဲ့	

ေည်ေွယ်ချက်ရတွ၊	ေည်မှန်းချက်ရတွ၊	အခက်အခဲရတွ၊	

စန်ိရခါ်မှုရတ	ွကိေုည်း	ပြည်သရူတကွ	သမှိာပြစ်ြါတယ်။	

ကျွန်မတို့	သွားေင်	အများအားပြင့်	 ပြည်သူရတွက	

ရတာင်းေိုကကတဲ့	အခါမှာ	ေမ်းြန်း	ေက်သွယ်ရေး၊	

ေှေြ်စစ်မီးနဲ့	ြတ်သက်ပြီး	ရတာင်းေိကုကတယ်။	ေါရတကွ	

ြံွ့ပြိုးရေးနဲ့	ေက်နွယ်ရနတ့ဲ	ကိစ္စရတွြါ။	ကျွန်မတိုေ့ည်း	

မကကာခဏ	သတရိြးေတယ်။	ကျွန်မတိုမှ့ာ	တစ်နိင်ုငေံုံး	

အတိင်ုးအတာနဲ့	ကကည့ပ်ြီးေြ်ုရြးေြါတယ်။	တစ်တိင်ုး	

တည်း၊	တစ်ပြည်နယ်တည်း	ကကည့ေ်ိုမ့ေြါဘူး။	ပြည်နယ်	

တစ်ခတုည်းမှာေိေုင်ေည်း	တစ်ပမို့တည်း၊	တစ်ေွာတည်း	

ကကည့ေ်ိုမ့ေြါဘူး။	အားေုံးကိ	ုကကည့ပ်ြီးရတာ	့အားေုံးေဲ့	

ေိုအြ်ချက်ကို	တတ်နိုင်သမှေ	မှေမှေတတ	 ပြည့်ေည်း	

ရြးေြါတယ်။	မှေမှေတတေိတုာ	ထြ်တထူြ်မှေ	တူတာကုိ	

ရပြာတာ	မဟုတ်ြါဘူး။	 	ဥြမာေုိေင်	 	ရပခာက်ေသား	

ကရေးအတွက်	ရကျွးတဲဟ့ာနဲ့	ေယ်နှစ်ကရေးအတွက်	

ရကျွးတဲဟ့ာနဲ့	တေူိုမ့ေဘူး။	မှေမှေတတေုိတာ	ရပခာက်ေ	

သားရေးက	ရပခာက်ေသားရေးေဲ့	ေိုအြ်ချက်နဲ့	

ပြည့်စုံရအာင်ရြးေမယ်။	ေယ်နှစ်ကရေးကုိ	ေယ်နှစ်	

ကရေးေဲ့	 ေုိအြ်ချက်နဲ့	 ပြည့်စံုရအာင်	ရြးေမယ်။	ေါမှ	

မှေတမှာြါ။	ထြ်တူထြ်မှေ	တူေို့မပြစ်ြါဘူး။

	 မှေမှေတတေြ်ုတယ်ေိတုာ	ေိအုြ်ချက်နဲ့၊	ရြးတာနဲ့	

ကိက်ုညရီအာင်	အတတ်နိင်ုေုံးေုြ်တာကိ	ုရပြာချင်တာ	

ပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့အရနနဲ့	အတတ်နိုင်ေုံး	ကယား	

ပြည်နယ်ေဲ့ေိအုြ်ချက်ရတကွိ	ုပြည့ေ်ည်းရြးြို	့ကကိုးစား	

ြါမယ်။	တစ်ချနိ်တည်းမှာ	တပခားပြည်နယ်ရတွ	တိုင်း	

ရတေွဲ့	ေိအုြ်ချက်ရတကွိ	ုအတတ်နိင်ုေုံး	ပြည့ေ်ည်းရြး	

ြို့ဟာေည်း	ကျွန်မတို့မှာ	ကကိုးစားြို့ဟာ	တာဝန်တစ်ခု	

ပြစ်ြါတယ။်	အေဲါကိရုတာ	့ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြညသ်မူျားဟာ	

အားေုံးဟာ	တစ်တိုင်းပြည်ထဲက	 ပြည်သူရတွြဲေိုတဲ့	

စတ်ိဓာတ်ပြစ်ရအာင်	ကျွန်မ	မှေရဝရေးရပြာတာြါ။	အခ	ု

ရပြာမယ့်ကိစ္စရတွမှာေုိေည်း	ေမ်း၊	တံတားကိစ္စ၊	

ေှေြ်စစ်၊	 စိုက်ြျ ိုးရေးနဲ့ေိုင်တဲ့ကိစ္စတို့	 ေါရတွဟာ	

ကယားပြည်နယ်မှာြဲ	မဟတ်ုြါဘူး။	တစ်တိင်ုးပြည်ေုံး	

မှာ	ေစီန်ိရခါ်မှုရတကွိ	ုေင်ေိင်ုရနေတယ်ေိတုာကိ	ုနှေုံး	

သွင်းပြီးရတာ့	အားေုံး	တစ်ရယာက်နဲ့	တစ်ရယာက်	

ေီေိုရပြေှင်းရြးရနတယ်။

	 ေင်ေိုင်ရနေတယ်ေိုတာကို	 နှေုံးသွင်းပြီးရတာ့	

ကျွန်မတိုအ့ားေုံး	တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	ဘယ်ေိ	ု

ရပြေှင်းရြးမေဲ။	တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	ဘယ်ေို	

ကညူမီေဲ။	ကျွန်မတို	့တစ်ရေတှည်းစီးေိတုဲ	့အဓြိ္ပာယ်	

က	တစ်ရေတှည်းစီးေိုေိှ့ေင်	အားေုံးက	တက်ညေီက်ည	ီ

သွားေတယ်။	တစ်ရယာက်က	ရပြာင်းပြန်ရေှာ်ရန	

မယ်ေိုေင်	ရေှကကီးက	ရေှ့တက်ြို့ဟာ	မေွယ်ြါဘူး။

ကယားပြည်နယ်အေွင်းရှိ မမို့နယ်များမှ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံြွဲေွင် ေိုင်းရင်းေား၊ ေိုင်းရင်းေူများနှင့် 

စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။
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	 အားေုံးကရနပြီးရတာ့	ေယ်ရယာက်ေှိေင်	ေယ	်

ရယာက်စေုံးက	ရေှာ်ေမယ်။	ေယ်ရယာက်စေုံးက	

တက်ညီေက်ညီ	 ရောှ်ေမယ်။	 ငါးရယာက်တစ်ြက်၊	

ဟိငုါးရယာက်က	တစ်ြက်ေိေိုုေိှ့ေင်	ဘယ်ေိမှု	ရေကှ	

ရေှ့ကိ	ုမတိုးနိင်ုြါဘူး။	ကိုးရယာက်တစ်ြက်	တစ်ရယာက်	

တည်းက	ရနာက်တစ်ြက်ေိုေင်ရတာင်မှ	 ရေှကကီးက	

ပမန်သင့သ်ရောက်	ပမန်မှာမဟတ်ုြါဘူး။	အရဲတာ	့ကျွန်မ	

တိုဟ့ာ	တစ်ရေတှည်းစီးရနတယ်ေိတုာ	တညတီညွတ်	

တည်းေုြ်ြို့။	တညီတညွတ်တည်းေုြ်ြို့ေိုတာဟာ	

တစ်ဦးတစ်ရယာက်တည်းေဲ့	စတ်ိထားရေးက	အေိကုျ	

အေိုေန္ဒအေြဲ	ေုြ်ေမယ်ေို့	ေိုေိုတာမဟုတ်ြါဘူး။	

အားေုံးကရနပြီးရတာ့	 တို့	 ဘယ်ကိုသွားကကမေဲ၊	

ေါေုံးပြတ်ေမယ်။	တစ်ရေှတည်း	သွားကကပြီေိုေင	်

ဘယ်ကိုဦးတည်မေဲ	ေိုတာသိြို့ေိုတယ်။	အဲေီရတာ့	

ကျွန်မတို့ကေည်း	 ေီကိစ္စကို	 စဉ်းစားကကြါ။	ကျွန်မတို့	

နိင်ုငဟံာ	ဘယ်ကိဦုးတည်ရနေ။ဲ	ကျွန်မတိုဟ့ာ	တကယ်	

စစ်မှန်တဲ့	 ေီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုကို	 ဦးတည်ရနတယ်	

ေိုေို့ေှိေင်	အဲေီကိုရောက်နိုင်မယ့်	 ြံုစံမျ ိုးနဲ့	ကျွန်မတို့	

အားေုံး	တက်ညေီက်ညေီြ်ုသွားြို	့ေိြုါတယ်ေိတုာကိ	ု

ကျွန်မသတိရြးချင်ြါတယ်။	 ေီေိုကျွန်မ	သတိရြး	

ပခင်းဟာ	ကယားပြည်နယ်မှာမှ	မဟတ်ုြါဘူး။	ဘယ်မှာြ	ဲ

သွားသွား	ကကုံေင်	ကျွန်မသတရိြးြါတယ်။	ဘာပြစ်ေိုေ့	ဲ

ေိုရတာ့	 ရတာ်ရတာ်များများဟာ	နိစ္စဓူ၀အရတွးအရခါ်	

ရတွထဲမှာ	 ငါတ့ုိပြည်ရထာင်စုေဲ့	 ေိုအြ်ချက်ရတွက	

ဘာေဲေိုတာ	သိြ်မြါကကဘူးေို့	ကျွန်မ	ထင်ြါတယ်။

	 အဲေီရတာ့	ကျွန်မ	တစ်ခါတရေ	ရပြာြါတယ်။	

တစ်ရန့ကို	တစ်ခါရောက်ြဲစဉ်းစားြါ။	 စဉ်းစားနိုင်တဲ့	

အေွယ်ရောက်ောတဲ့ေူတိုင်းေူတိုင်းက	တစ်ရန့ကို	

တစ်ကကိမ်ြဲ	 ငါ့နိုင်ငံအတွက်	ဘာေိုအြ်ချက်ရတွများ	

ေှိမေဲေိုတာ	စဉ်းစားရြးမယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့နိုင်ငံက	

အများကကီးတိုးတက်မှုေှိမှာပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မကရတာ့	

ဘာေိုအြ်ချက်ရတွေှိသေဲ	စဉ်းစားရုံြဲ။	အဲေီရောက	်

စဉ်းစားေင်	ရနာက်တစ်ေင့က်ရတာ	့ေိအုြ်ချက်ရတကွိ	ု

တို့ဘယ်ေိုရပြေှင်းရြးနိုင်မေဲေိုတာ	စဉ်းစားနိုင်တဲ့	

အေင့်ကို	 ရောက်ြါမယ်။	အဲေီအေင့်ကရနပြီးရတာ့	

ေက်ရတွ့ကျကျ	 ေီစဉ်းစားချက်ရတွကို	 ဘယ်ေို	

အရကာင်အထည်ရြာ်မေေဲိတုာကိ	ုကျွန်မတိုေ့က်သွား	

ေိုေ့ြါတယ်။	ေါကိ	ုကျွန်မတို	့အားေုံးမှာ	ကိယု့ေ်ဲ့ပြည်နယ်	

အတွက်	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြို့တစ်ခုတည်းအတွက်	မဟုတ်	

ဘူး။	ကျွန်မတို့တစ်နိုင်ငံေုံး	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြို့အတွက်	

ဝိုင်းဝန်းကကိုးစားကကြါေုိ့	ကျွန်မအရနနဲ့	 ရမတ္တာေြ်ခံ	

ြါတယ်။	ရနာက်အခု	ကျွန်မတို့	စီစဉ်ထားတဲ့	ရမးခွန်း	

ရတွကို	ရမးပြီးရတာ့	ရပြြါ့မယ်ဟု	ရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 ရတွ့ေုံြွဲသို့	 ကကိုတင်တင်ပြထားသည့	်

ြရူေိုပမို့နယ်မှ	 ဦးဇိုဝါးနီက	 ရောဇာရကျးေွာမှ	

ရကာ်ရသာ	ရကျးေွာသို	့ရပမသားေမ်းရြာက်ေြ်ုရြးရေး၊	

ေိုးောရစာရကျးေွာနှင့်	ေီးကူေယ်ရကျးေွာတို့	ေှေြ်စစ်	

မီးေေှိရေးနှင့်	 ရမာ်သီေို-ကူးခူကကားရကျာက်ခင်းေမ်း	

ြျက်စီးရနသည့်အတွက်	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ြရူေိုပမို့	

နယ်	ောဧြေားရကျးေွာမှ	ဦးရဘာေ့ကူ	ောဧြေားရကျးေွာ	

အုြ်စုအတွင်းေှိေွာများ	တယ်ေီြုန်းေက်သွယ်ရေး	

အေင်ရပြရစေန်နှင့်	ေှေြ်စစ်မီးေေှိရအာင်	ရောင်ေွက်	
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ရြးရေး၊	ေွိုင်ရကာ်	 ပမို့နမ်ကွက်ေြ်ကွက်မှ	 ဦးမီေယ်	

ပမင့က်	ရတာင်သမူျား၏	စိက်ုသီးနံှများ	ရေးကွက်ေေိှရေး၊	

ဝါေရီကာခရူကျးေွာမှ	ဦးေှငကူ	ြကီင်းရကာခရူကျးေွာမှ	

မရထးငှားေျား	 ရကျးေွာအထိ	တာရဘာင်ေမ်းအား	

ကတ္တောေမ်း	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	မရထာခုရကျးေွာမှ	

ဦးသန်းနုိင်ဦးက	TTC	ရပမရနောအတွက်	ရတာင်သူများအား	

နစ်နာရကကး	ရြးရေး၊	 ေှမ်းစုေြ်ကွက်မှ	ဦးရကျာ်ပမင့်က	

ေယ်ယာရပမများအား	 ြိုင်ေှင်မဟုတ်ဘဲ	 ြုံစံ(၇)	

ထုတ်ရြးထားမှုကို	 ရပြေှင်းရြးရေး၊	ေီးရမာ့ေိုပမို့နယ်	

ရေါတမကကီးရကျးေွာမှ	 ရေါ်ခင်သန်းနုက	ရေါခမကကီး	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် (၆၈)နှစ်လပမာက် ကယားပြည်နယ်လန့ အေိမ်းအမှေ်ြွဲလော်ေို့ 

ေက်လရာက်စဉ်။
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ရကျးေွာအြုစ်ေှု	ိေွာ(၄)	ေွာနှင့်	ရေါြရုကျးေွာအြုစ်ေုှ	ိေွာ	

၆	 ေွာအတွက်	 ြွန်ရချာင်းမှ	 ပမစ်ရေတင်စီမံကိန်း	

ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ေွိုင်ရကာ်ပမို့	 ရေါသုခူေြ်ကွက်မှ	

ဦးရစာချာေီရြါေ်က	သမဝါယမ	အသင်းြုိင်ရပမ	တချ ိ့ုအား	

ေြ်ကွက်ရုံးရောက်ေုြ်ေန်	 ရပမစွန့်ေွှတ်ရြးရေး၊	

မင်းစေုြ်ကွက်မှ	ဦးစိုးညွန့်က	ေိွုင်ရကာ်ရေးရုကံကီးတွင်	

ေီးနှင့်ရကျာက်ကြ်	ေောဝန်	တာဝန်ချထားရြးရေး၊	

ေီးရမာ့ေိုပမို့နယ်	ကုန်းသာရကျးေွာမှ	 ဦးဘရမာင်က	

ေီးရမာ့ေိုရေးရုံအား	 အေင့်ပမှင့ ်တင်	 ရြးရေး၊	

ေှားရတာပမို့နယ်	ရပမာက်ြိင်ုးရကျးေွာမှ	ဦးြတီာဦးေယ်က	

သေီးေါးတိုက်နယ်ရေးရုံ၌	ေောဝန်တစ်ဦး	 ခန့်ထား	

ရြးရေး၊	ေီးရမာ့ေိုပမို့နယ်မှ	ဦးစိန်ဝင်းက	ပမန်မာ့စီးြွား	

ရေးဘဏ်	ြွင့်ေှစ်ရြးရေး၊	ေွိုင်ရကာ်ပမို့	 နွားေဝိုး	

ရကျးေွာမှ	ဦးစိုးမိုးဝင်းက	ေီေူတိင်ုးေင်းသား	များအား	

ေရီောှဟ	ုမှားယွင်းစွာ	ရခါ်ရဝါ်ေျက်ေိှရနမှုနှင့	်နိင်ုငသံား	

ရေှောက်ထားောတွင်	ဗဟိုဘုတ်အြွဲ့မှ	နိုင်ငံသားပြုခွင့်	

သတ်မှတ်ရြးရေး	 ရမးခွန်းများအား	ေည်းရကာင်း၊		

ခန်းမအပြင်မှ	 ရမးခွန်းရမးပမန်းေိုသူ	 ၁၀	ဦးအနက်	

မရဲြါက်သ	ူ၅ဦးပြစ်သည့	်ေီးရမာေ့ိပုမို့နယ်မှ	ဦးအယ်မူးက	

ရကျးောွချငး်ေက်ေမး်များရြာက်ေုြ်ရြးရေး၊	

ရဘာေခဲပမို့နယ်မှ	 ဦးရအးရမာင်က	စိုက်ြျ ိုးရပမ	၁၂	

ဧကအား	 ေွာရပမသတ်မှတ်ရြးပြီး	 ရနအိမ်များ	

ရောက်ေုြ်ခွင့်ပြုရေး၊	 ြွန်းရချာင်းရေထိန်းနံေံ	ထြ်မံ	

ရောင်ေွက်ရြးရေးနှင့်	 ပမို့နယ်ဓမ္မာရုံရောင်ေွက်ရြး

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် (၆၈)နှစ်လပမာက်                          ကယားပြည်နယ်လန့ အေိမ်းအမှေ်ြွဲလော်ကို ဖဲကကိုးပဖေ်၍ ဖွင့်ျှစ်လြးစဉ်။
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ရေး၊	ေွိုင်ရကာ်ပမို့နယ်မှ	 ဦးသိန်းစိန်က	ရေသခံများ	

ဝန်ထမ်းခန့်ထားရြးရေး၊	 ေွိုင ်ရကာ်ပမို့နယ်မှ	

မစငုယ်ရထးွက	ြခင်ြိင်ုေိင်ုသည့	်ေယ်ရပမများအတွက်	

ရေျာ်ရကကးနှင့်	အသုံးမပြုသည့်	 ရပမရနောပြန်ေည်	

ေေှိရေး၊	 ေီးရမာ့ေိုပမို့နယ်မှ	 ရေါ်ဟယ်ေင်းနိုင်က	

ရပမယာကစိ္စရကကာင့	်အကျဉ်းကျခရံနေသမူျား	ပြန်ေည်	

ေွှတ်ရြးရေးရမးခွန်းများကိုေည်းရကာင်း၊	 ခန်းမ	

အပြင်မှ	 ရမးခွန်းရမးပမန်းေိုသူ	 ြားရောင်းပမို့နယ်မှ	

ရေါ်ညိုညိုရအးက	 သံေွင်ပမစ်အရြါ်	 ရေကာတာ	

ရောင်ေွက်ခွင့်မပြုရေး	 ရမးခွန်းအားေည်းရကာင်း	

ရမးပမန်းတင်ပြကကော	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ဦးမင်းသူ၊	

ရေါက်တာရအာင်သူ၊	 ေုတိယဝန်ကကီး	 ဦးရအာင်ထူး၊	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	အပမဲတမ်းအတွင်းဝန်	ရေါက်တာ	

သက်ခိုင်ဝင်းတို့က	ချက်ချင်းရောင်ေွက်ရြးနိုင်မည့	်

အရပခအရနများနှင့	်ရေေှည်ရောင်ေွက်ရြးေမည့အ်ရပခ	

အရနများကို	ေှင်းေင်းရပြာကကားကကသည်။

	 ရမးခွန်းများနှင့စ်ြ်ေျဉ်း၍	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခ	ံ

ြုဂ္ဂိုေ်က	တင်ပြချက်အချ ို့ကိုကကည့်ြါက	 ပြည်နယ်	

အစိုးေနှင့်	 ပြည်နယ်ပြည်သူများအကကား	ထိရတွ့မှု	

နည်းြါးသည်ဟု	ယူေြါရကကာင်း၊	 ရကျးေွာများအထိ	

သွားရောက်ပြီး	ပြည်သနှူင့	်ထရိတွ့ေန်	ေိအုြ်ြါရကကာင်း၊	

ပြည်နယ်အစိုးေအရနပြင့်	ေိုအြ်ချက်များကို	အပမန်	

ကွင်းေင်းရောင်ေွက်	ရြးရစေိရုကကာင်း၊	ရေသခပံြည်သ	ူ

များ	ဝန်ထမ်းခန့်ထားရေးအတွက်	ပြည်ရထာင်စအုစိုးေ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် (၆၈)နှစ်လပမာက်                          ကယားပြည်နယ်လန့ အေိမ်းအမှေ်ြွဲလော်ကို ဖဲကကိုးပဖေ်၍ ဖွင့်ျှစ်လြးစဉ်။
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အြွဲ့အရနပြင့်	 ပြန်ေည်သုံးသြ်ရြးမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	

ရပမယာရေျာ်ရကကးရငနှွင့	်အသုံးမပြုသည့ရ်ပမ	ပြန်ေည်	

စွန့်ေွှတ်ေန်အတွက်	 စိစစ်ရောင်ေွက်ရြးမည်ပြစ်	

ရကကာင်း၊	 နိုင်ငံရတာ်စီမံကိန်းများ	 ရောင်ေွက်ောတွင်	

အကျ ိုးသက်ရောက်မှုများကိ	ုရေေ့ာြါရကကာင်း၊	ရတွ့ ေိှ	

ချက်များကိေုည်း	ပြည်သအူား	ချပြြါရကကာင်း၊	အကျ ိုး	

အပမတ်ကိေုည်း	တွက်ေေြါရကကာင်းပြင့	်ပြန်ေည်ေှင်း	

ေင်းရပြာကကားပြီး	ကယားပြည်နယ်အတွင်းေှိ	ရေသခံ	

ပြည်သူများနှင့်ရတွ့ေုံေသည့်အတွက်	ဝမ်းရပမာက်ြါ	

ရကကာင်းရပြာကကားသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲအပြီးတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်သည်	 တိုင်းေင်းသား၊	 တိုင်းေင်းသူများနှင့	်

မှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ေိွုင်ရကာ်ပမို့	ဗေု္ဓဥယျာဉ်သို	့ရောက်ေိှပြီး	ဗေု္ဓဥယျာဉ်ရတာ်	

၌	တည်ထားကိုးကွယ်ေျက်ေိှသည့	်ဗေု္ဓရြ်ုြွားရတာ်အား	

ြူးရပမာ်ကကည်ညိုပြီး	ြန်း၊	ရေချမ်း၊	ေီမီး	ကြ်ေှူြူရဇာ်	

သည်။

	 ထို့ရနာက်	ဗုေ္ဓဥယျာဉ်ရတာ်အတွင်း	ကျင်းြသည့်	

(၆၈)နှစ်ရပမာက်	ကယားပြည်နယ်ရန့	အထိမ်းအမှတ်	

ပမန်မာ-ဂျြန်	 ချစ်ကကည်ရေး	ချယ်ေီြင်စိုက်ြွဲရတာ်သို့	

တက်ရောက်သည်။

	 အခမ်းအနားတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

က	ေီကရန့	ကယားပြည်နယ်ရန့မှာ	ဂျြန်	 -	 ပမန်မာ	

ချစ်ကကည်ရေး	ချယ်ေီစိုက်ြျ ိုးြွဲ	ကျင်းြနိုင်ေို့	ကျွန်မ	

အင်မတန်မှ	 ဝမ်းသာြါတယ်။	 ြထမဦးေုံးအကကိမ်	

ဂျြန်	 -	 ပမန်မာ	ချစ်ကကည်ရေး	ချယ်ေီြန်းြင်ရတွကို	

ရနပြည်ရတာ်မှာ	၂၀၁၇	ခနှုစ်	ဇန်နဝါေေီမှာ	စိက်ုြျ ိုးခဲတ့ာ	

အခုေိုေင်	 ၃	 နှစ်ပြည့်ြါပြီ။	 ချယ်ေီြန်းများေိုတာ	

ဂျြန်နိင်ုငအံတွက်၊	ဂျြန်ယဉ်ရကျးမှုအတွက်	အင်မတန်မှ	

အရေးြါတယ်ေိတုာ	အများေည်း	သပိြီးသားပြစ်မှာြါ။	

ဂျြန်ရတွအတွက်ေိုေင်	ချယ်ေီြန်းများဟာ	အေှအြ	

သိမ်ရမွ့မှုကို	ကိုယ်စားပြုသေို	 သစ္စာေှိမှုကိုေည်း	

ကိုယ်စားပြုြါတယ်။	တစ်နှစ်တစ်ခါ	မှန်မှန်ြွင့်သွားတဲ့	

ချယ်ေီရတွက	 ကကာကကာမခံရြမယ့်၊	 ြွင့်ရနတဲ့အချနိ်	

အတွင်းမှာ	တင့တ်င့တ်ယ်တယ်	ဝင့ဝ်င့က်ကားကကား	ေှေှ	

ြြရနနုိင်တ့ဲ	ချယ်ေီရတွ	ပြစ်ြါတယ်။	ေါရကကာင့်မ့ုိ	ေူရကာင်း	

တစ်ရယာက်ေိေုင်	ချယ်ေြီန်းနဲ့	နှိုင်းယှဉ်တာရတေွည်း	

ေှိြါတယ်။	 ကကာကကာမရနေတာပခင်း	တူတာရတာင်မှ၊	

အသက်မေှည်ေင်ရတာင်မှ	ေှေှြြတင့်တယ်တဲ့	ဘဝ	

တစ်ခုကို	 ပြတ်သန်းသွားနိုင်တယ်ေုိတဲ့	အဓိြ္ပာယ်ေ	

ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို	့နှစ်နိင်ုင	ံြူးရြါင်းပြီး	ချစ်ကကည်ရေးအတွက်	

ချယ်ေီြန်းြင်ရတွ	 စိုက်တယ်ေိုတာ	ကျွန်မတို့နိုင်ငံ၊	

ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြည်ရထာင်စသုား	တိင်ုးေင်းသားအားေံုးက	

ေည်း	သမိရ်မွ့ မှု၊	ေှြမှု၊	တင့်တယ်မှု၊	သစ္စာေှမိှု၊	ဘဝကိ	ု

ေှေှြြ	ပြတ်သန်းသွားနိင်ုမှုရတွကိ	ုတန်ြိုးထားတယ်	

ေိုတာကို	 ပြတာြဲပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့	 နှစ်နိုင်ငံေဲ့	

အကကားမှာ	ေိှရနတဲ	့ချစ်ကကည်ရေးကိေုည်း	ကိယ်ုစားပြုြါ	

တယ်။	ဂျြန်နိုင်ငံနဲ့	 ပမန်မာနိုင်ငံဟာ	နှစ်ရြါင်းများစွာ	

ခင်ခင်မင်မင်	ချစ်ချစ်ကကည်ကကည်နဲ့	ရနခဲြ့ါတယ်။	ကျွန်မ	

တို	့ပြတ်သန်းခဲေ့တဲ	့အရတွ့အကကုံထမှဲာ	အေိုးအရကာင်း	

နှစ်မျ ိုးစေုံး	ေှိခဲ့ြါတယ်။	ေါရြမယ့်	ေီအေိုးအရကာင်း	

နှစ်မျ ိုးစေုံး	ေိှတဲအ့ထမှဲာ	အေှအြအရကာင်း	ရတကွိသုာ	

ကျွန်မတိုက့	ရေွးချယ်မီးရမာင်းထိုးပြီး	အရေးထားတာ	

ရကကာင့	်နှစ်နိင်ုငခံျစ်ကကည်ရေးဟာ	တစ်ရန့ထက်တစ်ရန့	

ြိုပြီးြွံ့ပြိုးတိုးတက်ောတယ်ေိုတာ	ကျွန်မတို့	 ရတွ့ေ	

ြါတယ်။

	 ေါရကကာင့	်ေခီျယ်ေြီန်းြင်စိက်ုြဲွဟာ	နှစ်နိင်ုငအံကကား	

ချစ်ကကည်ရေးကို	ကိုယ်စားပြုတာေည်းပြစ်တယ်။	

မတတူဲ	့ယဉ်ရကျးမှုများ၊	မတတူဲန့ိင်ုငမံျား၊	မတတူဲ	့နိင်ုင	ံ

တစ်နိင်ုငသံားများအကကားမှာ	ချစ်ကကည်ရေး	ခိင်ုခိင်ုမာမာ	

ထူရထာင်နိုင်တယ်ေိုတာကို	သက်ရသထူရနြါတယ်။	

ေီရတာ့	 မတူတဲ့နိုင်ငံသားများ၊	 မတူတဲ့ယဉ်ရကျးမှုများ	

အကကားမှာ	 ခိုင်ခိုင်မာမာ	ချစ်ကကည်ရေးထူရထာင်နိုင်	

တယ်ေိေုင်	ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြည်ရထာင်စြွုားတိင်ုးေင်းသား	

ရတွအကကားမှာေည်း	 ပငိမ်းချမ်းရေး၊	 ချစ်ကကည်ရေး၊	

တည်ပငမ်ိရေးကိ	ုခိင်ုခိင်ုမာမာထရူထာင်နိင်ုြို	့ကျွန်မတိုက့ိ	ု

သင်ခန်းစာရြးေိုက်သေိုြဲ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ေီအခမ်းအနားမှာ	ောရောက်ောတဲ့	ကျွန်မတို့ေဲ့	

ကယားပြည်နယ်က	ရေသခံပြည်သူေူထုအရြါင်းနဲ့	

ကျွန်မတို့ေဲ့	 မိတ်ရေွများပြစ်တဲ့	 ဧည့်သည်ရတာ်များ၊	
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ဂျြန်နိင်ုင	ံဂျြန်-ပမန်မာချစ်ကကည်ရေးကိ	ုကိယ်ုစားပြုတဲ	့

ဂျြန်အြွဲ့ဝင်များကိုေည်း	ကျွန်မအရနနဲ့	ရကျးဇူးတင်	

တယ်ေိုရ့ပြာချင်တယ်။	အားေုံးကစရုြါင်းပြီးရတာ	့ေြဲွီ	

ရအာင်ရအာင်ပမင်ပမင်ပြစ်ြို	့ေြ်ုရြးရနတာြါ။	ကျွန်မတို	့

စိက်ုြျ ိုးေိက်ုတဲ	့ချယ်ေြီန်းရတေွိတုာ	ရန့ချင်းညချင်းြွင့်	

ောမှာမဟုတ်ြါဘူး။	အချနိ်ယူေြါတယ်။	 ေီနိုင်ငံမှာ	

ချယ်ေီြန်းရတွစိုက်နိုင်ြို့	 ချယ်ေီြန်းရတွပြစ်ရအာင်ေို့	

သုရတသနေုြ်ပြီးရတာ့	 ပြုစုြျ ိုးရထာင်ေတာေည်း	

နှစ်ရြါင်းများစွာကကာတယ်ေို	့ကျွနမ်နားေည်ြါတယ်။	

ဘာပြစ်ေိုေ့ေဲိရုတာ	့ေရီပမေရီေဟာ	ဂျြန်နိင်ုငေံဲ့	ရပမနဲ့	

ရေနဲ့	တစ်ေက်တည်း	မဟတ်ုြါဘူး။	ေရီပမေီရေမှာ	ြံွ့ပြိုး	

တိုးတက်စွာနဲ့	 ြွင့်ေန်းနိုင်ြို့အတွက်၊	 ချယ်ြီြန်းရတွ	

ပြစ်ရပမာက်ြို့အတွက်၊	 ချယ်ေီြင်ရတွပြစ်ရပမာက်ြို့	

အတွက်ကိ	ုကကိုးစားြမ်းစားနဲ့ေြ်ုခဲေ့ြါတယ်။	ေါရကကာင့်	

ရအာင်ပမင်ချင်ေင်၊	တကယ်ြဲအေှအြရတွ	ြံွ့ပြိုးတုိးတက်	

ြွင့်ေန်းရစချင်ေင်	ကျွန်မတို့ေည်း	ဝီေိယစိုက်ထုတ်ေ	

မယ်။	အချနိ်ယူေမယ်။	ကျွန်မတို့ေည်း	ကကိုးစားချင်တဲ့

စိတ်ဓာတ်ရတွေှိေမယ်။	 ချယ်ေီြန်းြင်ရေးရတွဟာ	

ကျွန်မတို့အတွက်	သင်ခန်းစာပြစ်ြို့ေည်း	ကျွန်မတို့	

အရနနဲ့	 ပမင်ရစချင်ြါတယ်။	ေီနှစ်စိုက်ေိုက်တဲ့	 ချယ်ေီ	

ရတဟွာ	ရနာက်နှစ်ရတာ	့ြွင့မှ်ာမဟတ်ုြါဘူး။	ေခီျယ်ေြီင်	

ရေးရတ	ွပြစ်ရပမာက်ြိုက့ိ	ုနှစ်ရြါင်းများစွာ	ကကိုးစားပြီး	

ေြ်ုေြါတယ်။	အခကုျွန်မတိုစ့ိက်ုေိက်ုတဲ	့ချယ်ေရီတဟွာ	

ထွားကကိုင်းောြို့	 အချနိ်ေည်းယူေမယ်။	 ေီအြင်	

ရေးဟာ	ကကီးောပြီးမှ	အြွင့ရ်တြွွင့န်ိင်ုမယ်။	ေီအြွင့ရ်တ	ွ

ြွင့ေ်ာတဲအ့ခါကျေင်	ကျွန်မတိုနှ့စ်ရြါင်းများစွာ	ေခီျယ်ေ	ီ

ြန်းရေးရတွေဲ့အေှအြကို	 ကကည့်ရှုနိုင်တယ်။	အေှ	

အြကိ	ုကျွန်မတိုအ့ရနနဲ့	ဂဏ်ုယနူိင်ုြါတယ်။	ေါရကကာင့်	

ရေေှည်ကိုစဉ်းစားပြီးရတာ့	ကျွန်မတို့နိုင်ငံေဲ့	 ရေေှည	်

ချစ်ကကည်ရေး၊	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငေဲံ့	ရေေှည်	ေှြတင့တ်ယ်ရေး	

အတွက်	ေအီခမ်းအနားကိ	ုကျင်းြတယ်ေို	့ကျွန်မအရနနဲ့	

နှေုံးသွင်းထားြါတယ်။	ေါရကကာင့မ်ို	့အားေုံးဝိင်ုးဝန်းပြီး	

ရတာ	့ပြစ်ရပမာက်ရေးအတွက်	ကညူသီရူတကွိ	ုရကျးဇူး	

တင်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့	နှစ်တိုင်း	နှစ်တိုင်းေည်း	ေီေိုြဲ	

ေှြတင့်တယ်တဲ့အခမ်းအနားရတွနဲ့	ကယားပြည်နယ်	

ရန့ကို	အသိအမှတ်ပြုနိုင်ြါရစေို့	ေုရတာင်းရမတ္တာ	

ြို့ြါတယ်။	ရကျးဇူးတင်ြါတယ်ဟု	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	အမျ ိုးသားခေီးသွားေုြ်ငန်း	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်ရေးဗဟိုရကာ်မတီဝင်	 ပမန်မာ-ဂျြန်ခေီးသွား	

ေုြ်ငန်း	ပမှင့်တင်ရေးရကာ်မတီအတွင်းရေးမှူး	ဦးေဲထွန်းဦး	

က	ရကျးဇူးတင်စကား	ရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်၊	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်နှင့်	

တာဝန်ေှိသူများသည်	 ချယ်ေီြင်စိုက်ြွဲရတာ်သို့ 	

တက်ရောက်ောကကသူများနှင့်	 မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံ	

ရိုက်ကကပြီး	သတ်မှတ်ရနောများတွင်	အထိမ်းအမှတ	်

ချယ်ေီြင်များကို	စိုက်ြျ ိုးရြးကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်

အြဲွ့သည်	ေိွုင်ရကာ်ပမို့မှ	အထူးရေယာဉ်ပြင့	်ပြန်ေည်	

ထွက်ခွာကကော	ညရနြိင်ုးတွင်	ရနပြည်ရတာ်သို	့ပြန်ေည်	

ရောက်ေှိကကသည်။

U U U U U
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EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf 

u&ifjynfe,fa'ocHjynfolrsm;ESifU awGYqHk&ef bm;tHNrdKUYodkYa&muf&Sd

 နယ်စြ်ရေသနှင့	်တိင်ုးေင်းသားေမူျ ိုးများြံွ့ပြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိရုကာ်မတ	ီဥက္ကဋ္ဌ	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	
ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများပြစ်ကကသည့်	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီး	 ရကျာ်ရေွ၊	 ေုတိယ	
ဗိေ်ုချုြ်ကကီး	ေရဲအာင်၊	ဦးမင်းသ၊ူ	တာဝန်ေိှသမူျားနှင့အ်တ	ူ	၂၀၁၉	ခနှုစ်	မတ်ေ	၁၈	ေက်ရန့	နနံက်ြိင်ုးတွင်		ေဟတ်	
ယာဉ်ပြင့်	ကေင်ပြည်နယ်	ဘားအံပမို့သို့	ရောက်ေှိကကသည်။
	 နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့	်အြဲွ့အား	ကေင်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ရေါ်နန်းခင်ရထွးပမင့်၊	ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်	
ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးရစာချစ်ခင်၊	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်များ၊	ဌာနေိုင်ော	တာဝန်ေှိသူများ၊	ရေသခံ	
တိုင်းေင်းသားယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့များနှင့်	ရေသခံပြည်သူများက	ဘားအံရေေိြ်၌			ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်အား  ေားအံလျဆိြ်ေွင် လေေခံပြည်ေူများက ကကိုဆိုနှုေ်ဆက်စဉ်။ 
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	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်
ဘားအပံမို့	ရသဋ္ဌမာေ်ရအာင်	ဘေုားသိုရ့ောက်ေိှပြီး	ြန်း၊	
ရေချမ်းတို့ကို	ကြ်ေှူြူရဇာ်	 ြူးရပမာ်ကကည်ညိုကာ	
ဘုေားကကီး	ဘက်စုံပြုပြင်ေန်အတွက်	အေှူရငွများကို	
ရဂါြက	အြွဲ့ထံ	ရြးအြ်ေှူေါန်းသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ဘားအံပမို့ဇွဲကြင်ခန်းမ၌	 ရေသခံပြည်သူေူထုနှင့	်

ရတွ့ေုံသည်။

	 ရေသခပံြည်သမူျား	ကကိုတင်	တင်ပြထားသည့	်ပမဝတ	ီ

နယ်စြ်ဂတ်ိမှ	နိင်ုငပံခားသား	ပြည်ဝင်ခွင့ဗ်ဇီာ	၁	ေက်သာ	

ခွင့်ပြုထားသည့်အတွက်	ပမဝတီပမို့နယ်မှ	မွန်ပြည်နယ်	

ကျ ိုက်ထိုပမို့နယ်အထိ	နိုင်ငံပခားသားများ	 ၂	ညအိြ်	 ၃	

ေက်	ခေီးသွားခွင့်ပြုရြးနိုင်ရေး၊	 ေန်ကုန်ပမို့မှ	ဘားအံ	

ပမို့နယ်နှင့်	 ပမဝတီပမို့နယ်များသို့	ေက်သွယ်သည့်	

မီးေထားေမ်းရြာက်ေုြ်ရြးရေး၊	ေှိုင်းဘွဲပမို့နယ်	

ြိင်ုကျု	ံပမို့	နဘူး-ရေြ	ူြိင်ုကျုေံမ်းမရြါ်ေိှ	အေှည်	၁၁၈၃	

ရြ	ြိုင်ကျုံတံတားကကမ်းခင်းအား	သံပြားအခင်းအပြစ်	

အေင့်ပမှင့်တင်ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ေှိုင်းဘွဲပမို့နယ်	

အတွင်း	ယာဉ်ရကကာြိတ်ေို့မှု	 နည်းြါးောရစရေးနှင့	်

ရကျာင်းသား	ရကျာင်းသမူျား	အေင်ရပြစွာ	သွားောနိင်ု	

ရေးအတွက်	ေှိုင်းဘဲွပမို့ရေှာင်ေမ်းနှင့	်ရချာင်းကူးတတံား	

တည်ရောက်ရြးရေးစသည့	်ရမးခွန်းများနှင့	်စြ်ေျဉ်း၍	

ေည်းရကာင်း၊	ေထူရုတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်ောသည့်	

ခန်းမအပြင်ဘက်ေှ	ိရေသခပံြည်သ	ူ၅	ဦး၏	သမ်ိးေည်း	

ေယ်ယာရပမများ	ပြန်ေည်ေေိှရေး၊	မဂိဠုန်	အထက်တန်း	

ရကျာင်းခွဲ	 ရကျာင်းရပမတိုးချဲ့မှုတွင်	 ရကျးေွာသားများ	

နစ်နာမှုအား	ပြန်ေည်စစိစ်ရြးရေး၊	ရပမယာကျူးရကျာ်	

မှုများ	ရပြေှင်းရြးရေး၊	ဘားအတံက္ကသိေ်ုတွင်	ေိင်ုကယ်	

များရြျာက်ေုံးရနမှုအား	ရောင်ေွက်ရြးရေးေိင်ုောကစိ္စ	

နှင့ ်စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း၊	 ေူထုရတွ့ေုံြွဲသို့	

တက်ရောက်ောသည့်	ခန်းမအတွင်းေှိ	ရေသခံပြည်သူ	

၃	ဦး၏	ဘားအံရေယာဉ်ကွင်း	အသစ်တည်ရောက်ရြးရေး၊	

ြေုမ္မာေမ်းနှင့်	ကကာအင်းရကျးေွာချင်းေက်ေမ်း	ပြန်ေည်	

ြွင့်ေှစ်ရြးရေး၊	ဘားအံပမို့ကမ်းနားေမ်းတွင်	မေိှသင့်သည့်	

အရောက်အဦများ	တည်ရောက်ထားမှုအား	ရပြေှင်းရြး	

ရေး၊	ကမရမာင်းပြည်သူ့ရေးရု	ံရေးဝါးအေုရံောက်ေိှ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ကရင်ပြည်နယ် ေားအံမမို့ေို့ လရာက်ရှိစဉ်။
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ရေး၊	ကမရမာင်းပမို့အား	ပမို့နယအ်ေင့်	တိုးပမငှ့်ရြးရေး၊	ရေဘတုရ်ေရေှာင်တမ	ံ

အတွက်	သိမ်းေည်းထားသည့်	ရပမအတွက်နစ်နာရကကး	ရေျာ်ရကကး	ေေိှရေးေိင်ုော	

ကစိ္စေြ်များနှင့	်စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း	ရမးပမန်းတင်ပြကကော	ပြည်နယ်ဝန်ကကီး	

ချုြ်နှင့်	ဌာနေိုင်ောတာဝန်	ေှိသူများက	ပြန်ေည်ေှင်းေင်း	ရပြကကားကကသည်။

	 ရေသခံများ၏	တင်ပြချက်များနှင့်	 ဌာနေိုင်ောတာဝန်ေှိသူများ၏	ရပြကကား	

ချက်များအရြါ်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်က	နယ်စြ်ရြါက်များသွားောမှု	

ေွယ်ကူအေင်ရပြရစရအာင်	တစ်ေင့်ပြီးတစ်ေင့်	 ရောင်ေွက်ရနြါရကကာင်း၊	

အစိုးေအရနပြင့	်ေုြ်ငန်းစမီကံန်ိးများ	ပြစ်နိင်ုရပခ	ေိှ/	မေိှ	ကိ	ုတိင်ုးတာစစိစ်ေြါရကကာင်း၊	

ကုန်ကျမည့်စေိတ်နှင့်	ေေှိမည့်အကျ ိုး	မှေတမှု	ေှိ/	မေှိ	ကကည့်ေြါရကကာင်း၊	ေုြ်ငန်း	

ကကီးများရြာ်ရောင်ေန်	 ရတာင်းေိုသည့်အခါ	 ရသရသချာချာ	အရပခအရနကို	

မစစိစ်၊	မရေေ့ာဘ	ဲေြ်ုမည်/	မေြ်ုဘူး	ရပြာ၍မေြါရကကာင်း၊	နိင်ုငရံတာ်၏ဘဏ္ဍာ	

ရငွကို	သုံးစွဲောတွင်	တစ်ရနောတည်း	ကွက်ပြီးကကည့်၍	မေြါရကကာင်း၊	တစ်နိုင်ငံ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ကရင်ပြည်နယ် ေားအံမမို့ေို့ 

လရာက်ရှိစဉ်။
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ေုံးက	တက်ောသည့	်ရတာင်းေိခုျက်များ	ေိအုြ်ချက်များကိ	ုကကည့ပ်ြီး	မှေမှေတတ	

ပြင့	်အရကာင်းေုံး	အထရိောက်ေုံးပြစ်ရအာင်	ေြ်ုရောင်ေြါရကကာင်း၊	တစ်နိင်ုင	ံ

ေုံး၏	ေိအုြ်ချက်များကိ	ုပြည့ေ်ည်းရြးေန်မှာ	မမိတိို၏့	ေည်ေွယ်ချက်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

မည်သည့အ်ောများကိ	ုဦးစားရြးရောင်ေွက်မည်ကိ	ုေက်ရတွ့ကျကျရေေ့ာပြီး	

ေုံးပြတ်ေြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူေူထု၏	ေန္ဒ၊	ေိုအြ်ချက်များကို	 ရေးရေး	

နက်နက်ထားပြီး	တတ်နိုင်သမှေ	ပြည့်ေည်းရြးသွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ၁၉၈၈	ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်း	သိမ်းေည်းခံေသည့်	ေယ်ရပမများကို	မူေြိုင်ေှင်ထံ	

ပြန်ေည်ရြးအြ်နုိင်ရေး	ရောင်ေွက်ေျက်ေိှြါရကကာင်း၊	ေီမုိကရေစီစနစ်ကုိ	သံုးစဲွသည့်	

နုိင်ငံတွင်	ဘယ်သူ့နှုတ်မိန့်နဲ့မှ	ဘာမှေုြ်ေ့ုိမေြါရကကာင်း၊	အကျုးံမဝင်ြါရကကာင်း၊	တေားဝင်	

ေံုးပြတ်ပြီး	ညွှန်ကကားချက်ပြင့်သာ	ရောင်ေွက်ေြါရကကာင်း၊	ကျူ းရကျာ်မှုများကုိ	ေက်ခံစော	

ရလေ့ြျ ံေောဝလရ ျိုဏ်ဂူေို့ ေွားလရာက် ကကည့်ရှုလျ့ျာစဉ်။
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အရကကာငး်မေှိြါရကကာငး်၊	 ကျူးရကျာ်ပခင်းသည်	

စည်းကမ်းဥြရေကို	 ရြာက်ြျက်ပခင်း	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

မည်သူမှ	ကျူးရကျာ်အေုြ်	မေုြ်ကကေန်ေိုြါရကကာင်း၊	

ရနထိင်ုစော	မေိှသည့	်ပြည်သမူျားအရနပြင့	်သက်ေိင်ုော	

တိင်ုးရေသကကီး/ပြည်နယ်အစိုးေများသို	့ချဉ်းကြ်တင်ပြ	

ကကရစေိုြါရကကာင်း၊	 သက်ေိုင်ောအစိုးေများက	

ပြည်သေူထူမုျား	ရနစောမဲပ့ြစ်ရနြါက	မည်ကဲသ့ိုရ့နစော	

ေှိရအာင်	ေုြ်ေမည်ကို	စီမံကိန်းချမှတ်	ရောင်ေွက်ရြး	

ေမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ပမို့နယ်အေင့်တိုးပမှင့်ရေးကိစ္စ	

သည်	ြွဲ့စည်းြုအံရပခခဥံြရေတွင်	သတ်မှတ်ထားသည့်	

အရပခခံမူဝါေများနှင့်	ကုိက်ညီမှ	ပမို့ နယ်အေင့်ကုိ	တုိးပမှင့်	

ရြးေ့ုိေနုိင်ြါရကကာင်း	ပြည့်စွက်ရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

နဂိုံးချုြ်အမှာစကား	ရပြာကကားောတွင်	မမိတိိုအ့ရနပြင့်	

ပြည်သူများနှင့်	 ရတွ့ေုံြွဲများ	 ပြုေုြ်သည့်အခါတိုင်း	

ရပမကိစ္စများကုိ	ခဏခဏ	တင်ပြောြါရကကာင်း၊	ထ့ုိရကကာင့်	

ေယ်ယာရပမများကိ	ုမေူြိင်ုေှင်များေီ	ပြန်ေည်ရြးေန်	

ကိစ္စေြ်များကို	အပမန်ေုံးရပြေှင်းရြးနိုင်ေန်	 မည်သို့	

ပြုေုြ်ေမည်ကိ	ုစဉ်းစား၍	အစအီစဉ်	ချမှတ်ရနြါရကကာင်း၊	

မကကာမီတွင်	 ရပမတိုင်းဌာနကို	 ပမန်ပမန်ေန်ေန်နှင့	်

အထက်ဌာနကတာဝန်များ	ြပီြင်ရအာင်	ထမ်းရောင်နိင်ု	

ေန်အတွက်	စစီဉ်ရောင်ေွက်ရြးသွားမည်ပြစ်ရကကာင်း။

	 ပြည်သူအများစုသည်	ေယ်ယာစိုက်ြျ ိုးရေးကို	

မီှတည်ရန	ကကသည့အ်တွက်		ေယ်ယာရပမြုိင်ေိင်ုခွင့်သည်	

အေွန်အရေးကကီးသည်ကို	သရဘာရြါက်ြါရကကာင်း၊	

ရတာင်သေူယ်သမားများသည်ေည်း	မမိတိိုတွ့င်ေိှသည့	်

ရပမကိ	ုအားကိုးပြီး	ေှင်သန်ရနေသည်ကိ	ုသရဘာရြါက်	

ြါရကကာင်း၊	ထို့ရကကာင့်	အေိုြါကိစ္စများကို	အပမန်ေုံး	

ရပြေှင်းရြးေန်မှာ	အစိုးေ၏	ဦးစားရြးေုြ်ငန်းတစ်ခု	

အရနပြင့်	ေုြ်ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ယခုတင်ပြသွားသည့်	ကိစ္စများကိုေည်း	 မိမိတို့	

အားေုံး	 မှတ်သားသွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	တချ ို့က	

အစိုးေအြဲွ့ဝင်များ၊	ဗဟိအုစိုးေအြဲွ့ဝင်များက	ေအီတိင်ုးြ	ဲ

ေုံးပြတ်၍ေသည်ဟု	ထင်ရကာင်းထင်ေိမ့်မည်	 ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	မည်သည့်ကိစ္စကိုမေို	 နှုတ်မိန့်ပြင့်ေုြ်၍မေ

ြါရကကာင်း၊	စည်းမျဉ်း၊	စည်းကမ်း၊	ဥြရေအေ	ကစိ္စတစ်ခ	ု

ချင်း	တစ်ခုချင်းကို	ရသရသချာချာ	သုံးသြ်ပြီးမှ	ေုြ်ေ	

ြါရကကာင်း၊	ထိသုို	့ေြ်ုရောင်သည့အ်ခါ	ဘက်မေိက်ုဘ	ဲ

မှန်သည့်ဘက်က	ေြ်တည်ေြါရကကာင်း။	

	 နိုင်ငံသူ	 နိုင်ငံသားများအားေံုးတွင်	တန်းတူညီတူ	

အခွင့်အရေးေှိေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏	

တန်းတူညီတူ	အခွင့်အရေးမေှိဘူးေုိေှေင်	တကယ့်	
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တိုးတက်သည့်နိုင်ငံ၊	တကယ့်ရခတ်မီသည့်နိုင်ငံဟု	

ရပြာ၍မေြါရကကာင်း။

	 တချ ို့က	ရခတ်မီပခင်းကို	တိုက်တာကကီးများေှိသည့်	

နိင်ုငမံျားကိ	ုရခတ်မသီည်ဟ	ုထင်ြါရကကာင်း၊	နည်းြညာ	

များ	အေွန်တိုးတက်သည့	်နိင်ုငမံျားကိ	ုရခတ်မသီည်ဟ	ု

ထင်ြါရကကာင်း၊	သိုရ့သာ်ေည်း	မမိတိိုအ့ပမင်တွင်	တကယ့်	

ရခတ်မီသည်ေိုသည့်	 နိုင်ငံမှာ	 ပြည်သူများကို	 စိတ်ေုံ	

ခခုံမှုနှင့	်ရြ်ုြိင်ုးေိင်ုော	ေုခံခုံမှုေိသုည့	်ေုခံခုံမှု	နှစ်ခစုေုံး	

ကိရုြးနိင်ုမှ	ရခတ်နှင့အ်ည	ီရပြးနိင်ုသည်ဟ	ုသုံးသြ်ေမည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ရောကကကီးတွင်	တစ်ချန်ိေုံး	ရပြာင်းေ	ဲ

ရနြါရကကာင်း၊	 ရပြာင်းေဲရနသည်နှင့်အမှေ	 မိမိတို့	ေူ့	

အသိုင်းအဝိုင်းများကေည်း	ေိုက်ပြီးရပြာင်းေဲေြါ	

ရကကာင်း၊	ေိုအြ်ချက်များ၊		 ပြဿနာများကို	မေင်ေိုင်	

နိုင်ေှေင်	 မရကျာ်ေွှားနိုင်ဘူးေိုေှေင်	 ရခတ်မီသည်ဟု	

ရခါ်ေို၍	မေနိုင်ြါရကကာင်း။

	 ထ့ုိရကကာင့်	မိမိတ့ုိတွင်	ရခတ်မီေန်အတွက်	အရေးကကီးေံုး	

ကိစ္စမှာ	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးပြစ်ြါရကကာင်း၊		တချ ို့က	

တေားဥြရေ	စိုးမိုးရေးေိသုည့	်ရဝါဟာေကိ	ုအင်မတန်မှ	

ပငီးရငွ့ စောရကာင်းတယ်ေိုပြီး	 စိတ်မဝင်စားကကြါ	

ရကကာင်း၊	ထို့ပြင်	တေားဥြရေ၊	 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း	

ကုိေည်း	စိတ်မဝင်စားကကြါရကကာင်း၊	တေားဥြရေသည်	

မိမိတ့ုိအားေံုး	တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်ရယာက်ချင်း၏	

ေုံခခုံမှုအတွက်ေှိရနပခင်း	ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 အဂသေိြ်ေိုရပြာေင်	 Rule	 of	 Law	 ဥြရေ၏	

စိုးမိုး ပခင်းဟုရခါ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့ 	 အရနပြင့	်

ပမန်မာရဝါဟာေကို	ြိုပြီးသာသည်ဟု	ယူေြါရကကာင်း။	

တေားဥြရေ	စိုးမိုးရေးတွင်	တေားသည့်	 ဥြရေများ	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ဥြရေေိုသည်မှာ	မတေားသည့်	ဥြရေ	

ေိုတာေည်း	 ေှိနိုင်ြါရကကာင်း၊	 ဥြရေေိုသည်မှာ	

ေူများက	ေုြ်ပခင်းပြစ်ပြီး	အေိုအရေျာက်	မိုးရြါ်က	

ကျောတာ	မဟတ်ုြါရကကာင်း၊	ထိုရ့ကကာင့	်တေားသပြင့်	

ေုြ်ချင်၍	ထုတ်ပြန်ထားသည့်	 ဥြရေသည်	တေား	

ဥြရေများပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထိုရ့ကကာင့	်နိင်ုငတံစ်နိင်ုငတွံင်	

ယဉ်ရကျးသည့န်ိင်ုင၊ံ	ရခတ်မသီည့န်ိင်ုင၊ံ	တိုးတက်သည့	်

နိုင်ငံ	တစ်ခုပြစ်ေန်	တေားသည့်ဥြရေများေှိေမည်		

ပြစ်ြါရကကာင်း။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ေားအံမမို့ အမှေ်(၆)ရြ်ကွက်ရှိ ဂျြန်ရိုးရာြိုးေည်ရက်ကန်းရုံအေွင်း 

ြိုးချည်မှေင်၊ ြိုးေည်နှင့် ြိုးေည်ြစ္စည်းများ ေုေ်ျုြ်လနမှုကို ေွားလရာက်ကကည့်ရှုလျ့ျာစဉ်။
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	 ထို့ရကကာင့်	 မိမိတို့အရနပြင့်	 ပြည်သူ	 ပြည်သားများ၏	တင်ပြချက်များကို	

အရေးအနက်ထားြါရကကာင်း၊	တင်ပြချက်များအားေုံး	ရသရသချာချာ	သုံးသြ်မည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ရကျးေွာမှပြစ်ရစ၊	 ပမို့ကကီးများမှပြစ်ရစ၊	 ေုြ်ငန်းေှင်	တစ်ရယာက်	

ြဲပြစ်ရစ၊	 ရတာင်ယာေုြ်ကိုင်တဲ့	 ရိုးရိုးသာမန်ေူ	တစ်ရယာက်ြဲပြစ်ရစ	တင်ပြတဲ့	

ကိစ္စရတွ	 တင်ပြသည့်ကိစ္စများကို	 ရေးရေးနက်နက်	 ရောင်ေွက်မည်ဟု	

ရပြာေိုြါရကကာင်း၊		အုြ်ချုြ်ရေးြိုင်းေိုင်ောနှင့်	အစိုးေြိုင်းေိုင်ောတို့သည်	ပြည်သူ	

ေူထုနှင့်	ထိရတွ့ရနေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ပြည်နယ်အစိုးေသည်	 ပြည်သူေူထုမှ	 ရေွးချယ်တင်ရပမာှက်ရသာ	အစိုးေ	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	အုြ်ချုြ်ရေးြိုင်းေိုင်ောမှ	 ဝန်ထမ်းများသည်	 ပြည်သူက	ရေွးချယ်	

ထားပခင်းမဟုတ်ရသာ်ေည်း	 	အစကတည်းက	နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေုြ်သည့်အတွက်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ေားအံမမို့ အမှေ်(၆)ရြ်ကွက်ရှိ ဂျြန် 

ရိုးရာြိုးေည်ရက်ကန်းရုံအေွင်း ြိုးချည်မှေင်၊ ြိုးေည်နှင့် ြိုးေည်ြစ္စည်းများ ေုေ်ျုြ်လနမှုကို 

ေွားလရာက်ကကည့်ရှုလျ့ျာစဉ်။
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နိုင်ငံ့ဝန်ကို	ထမ်းချင်သည့်စိတ်နှင့်	 ေုြ်ေန်ေိုြါရကကာင်း၊	ေစာေ၍ေုြ်ပခင်း၊	

အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းအတွက်	 ေုြ်ပခင်းေိုေှေင်	 ပြည့်ဝပြီး	သိက္ခာနှင့်ကိုက်ညီ	

သည့်	ဝန်ထမ်းတစ်ရယာက်	ပြစ်နိုင်မည်	မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	

	 ထို့ရကကာင့်	ပြည်သူ၊	အစိုးေ၊	အုြ်ချုြ်ရေးဝန်ထမ်းအားေုံး	တာဝန်ေှိြါရကကာင်း၊	

မမိတိိုအ့ားေုံး	တာဝန်ကိ	ုမရကကာက်သည့စ်တ်ိေိှမှ၊	တာဝန်ကိ	ုေေဲဝဲံဝ့ံနှ့င့	်ေင်ေိင်ုနိင်ုသည့်	

စတ်ိေိှမှ	မမိတိို	့နိင်ုငမှံာ	တိုးတက်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားခဲသ့ည်။	ယင်းရနာက်	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 ရတွ့ေံုြွဲသ့ုိ	 တက်ရောက်ောကကသည့်	

ရေသခံတုိင်းေင်းသား	ရကျာင်းသား၊	 ရကျာင်းသူများနှင့်	 မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံ	 ရိုက်ပြီး	

ရတွ့ေုံြွဲသို့	တက်ရောက်ောကကသည့်	 ရေသခံ	 ပြည်သူများအား	ေင်းေင်းနှီးနှီး	
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နှုတ်ေက်သည်။	မွန်းေဲွ	 ြုိင်းတွင်	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်

ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်	ဘားအံပမို့	အမှတ်(၆)	 ေြ်ကွက်ေှိ	

ဂျြန်ရိုးောြိုးထည်	ေက်ကန်းရုံ	အတွင်း	 ြိုးချည်မှေင်၊	

ြိုးထည်နှင့်	 ြိုးထည်ြစ္စည်းများ	ထုတ်ေုြ်ရနမှုကို	

သွားရောက်ကကည့်ရှု	 ရေ့ောပြီး	 ေက်ကန်းရုံဝန်ထမ်း	

များနှင့်	စုရြါင်းအမှတ်တေ	ဓာတ်ြုံ	ရိုက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ေရသ့ြျ	ံသဘာဝရေေိုဏ်ဂူသို့	 ရောက်ေှိပြီး	ေိုဏ်ဂူ	

အတွင်း	သဘာဝအတိင်ုးပြစ်ရြါ်ရနမှု	အရပခအရနများကိ	ု

ကကည့ရ်ှုရေေ့ာသည်။	ထိုရ့နာက်	ကွန်ြျူတာတက္ကသိေ်ု	

(ဘားအံ)သို့	ရောက်ေှိကကော	ရကျာင်းအုြ်ေောကကီးက	

ဝန်ထမ်းအိမ်ော၊	ရကျာင်းသားအိြ်ရောင်များ	ရောက်ေုြ်	

ရနမှုကိ	ုတင်ပြပြီး	အေြ်ုောရောက်	ေုြ်ကိင်ုကကသည့	်

ရေှေ့ရပြာင်းအေြ်ုသမားများက	၎င်းတို	့	သားသမီးများ၏	

ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေးနှင့	်၎င်းတို၏့	အေြ်ုအကိင်ုအခွင့်	

အေမ်းေိုင်ော	ကိစ္စေြ်များကို	တင်ပြကကသည်။

	 တင်ပြချက်များနှင့ ်	 စြ်ေျဉ်း၍	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်က	ရကျာင်းရနအေွယ်	ကရေးငယ်တုိင်း	

ြညာသင်ကကားနိင်ုရေးအတွက်	မဘိများက	ရောင်ေွက်	

ရြးေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	အေြ်ုေှင်ကမု္ပဏမီျားကေည်း	

အေြ်ုသမားများ၏	သား	သမီးများ	ရကျာင်းရနနိင်ုရအာင်	

ကူညီရြးေန်ေိုရကကာင်း၊	ကရေးငယ်များကို	 မိခင်	

ဝမ်းအတွင်းမှစ၍	အသက်	၂	နှစ်အေွယ်အထ	ိနိင်ုငရံတာ်က	

ရထာက်ြံ့ရြးရနြါရကကာင်း၊	အရထွရထွအုြ်ချုြ်ရေး	

ဦးစီးဌာနက	ကရေးငယ်များအတွက်	ရထာက်ြံ့ရကကး	

ေေှိရအာင်	ကူညီရောင်ေွက်ရြးေမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	 ၂	

နှစ်ရအာက်ကရေးငယ်များနှင့်	ကိုယ်ဝန်ရောင်မိခင်	

မှတ်ြုတံင်ထားကကေန်ေိရုကကာင်း၊	၂	နှစ်ရအာက်	ကရေး	

ငယ်များသည်	 မိခင်ဝမ်းအတွင်းေှိစဉ်ကတည်းက	

အာဟာေပြည့်ဝရအာင်	 ရကျွးရမွးမှသာ	ဦးရနှာက်နှင့်	

ကိုယ်ခန္ဓာြွံ့ပြိုးမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ရေှေ ့ရပြာင်းအေုြ်	

သမားများ၏	သားသမီးအတွက်	ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေး	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် လေွ့ဆုံြွဲေို့ ေက်လရာက်ျာကကေည့် လေေခံေိုင်းရင်းေား လကျာင်းေား၊                      လကျာင်းေူများ မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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ကိစ္စေြ်များကို	ရောင်ေွက်ရြးေန်ေိုရကကာင်း၊	အေုြ်	

ပြတ်ေြ်မှုအပြစ်ရအာင်	အေုြ်အကုိင်အခွင့်အေမ်းများ	

ကုိ	သက်ေုိင်ောဌာန	တာဝန်ေိှသူများက	ရောင်ေွက်	ရြးကက	

ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ညရနြုိင်းတွင်	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်	

ဇွဲကြင်ခန်းမအတွင်း	ကျင်းြသည့်	 ေူထုရတွ့ေုံြွဲသို့	

တက်ရောက်ခဲ့သည့်	 ရေသခံတစ်ဦး၏	 ရကျးေွာသို့	

အေည်ောရောက်ေန်	ြတ်ိကကားချက်အေ	ရနာင်ကပမိုင်	

ရကျးေွာသို	့ရတ်ုတေက်သွားရောက်ကာ	ရနာင်ကပမိုင်ေွာ	

ကကီးရကျာင်း	ေောရတာ်ဦးသမုနအား	ြူးရပမာ်ကကည်ညို	

ပြီး	ေှူြွယ်ြစ္စည်းများ	ေက်ကြ်ေှူေါန်းသည်။

	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	ရနာင်ကပမိုင်	

ရကျးေွာ၏		အရပခအရနကို	သိေှိနိုင်ေန်၊	ရကျးေွာသား	

များ၏	 ပြဿနာများကို	 ဝိုင်းဝန်းရပြေှင်းရြးနိုင်ေန်နှင့်	

တင်ပြေိသုည်များေိှြါက	တင်ပြနိင်ုေန်ောရောက်ပခင်း	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	သက်ေိင်ုောအစိုးေအြဲွ့များကိ	ုရကျးေွာ	

များသို	့ကွင်းေင်းကကေန်	မှာကကားသွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ရကျးေွာသားများအရနပြင့	်အစိုးေြိင်ုးက	ရောင်ေွက်ရြး	

ေမည့က်စိ္စေြ်များေိှြါက	ြွင့ြွ်င့ေ်င်းေင်း	တင်ပြကကရစ	

ေိုြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ထိုရ့နာက်	ရတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်ောကကသမူျားက	

ရနာင်ကပမိုင်ရကျးေွာနှင့	်ေက်သွယ်သည့	်ရကျးေွာချင်း	

ေက်ေမ်းများ	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ရေးရြးခန်းအသစ်	

တည်ရောက်ရြးရေး၊	အရပခခံြညာအထက်ရကျာင်း	

အတွက်ေိအုြ်သည့	်အရောက်အဦများ	တည်ရောက်	

ရြးရေး၊	သမ်ိးေည်းခေံယ်ယာရပမများ	ရေျာ်ရကကးေေိှ	

ရေးနှင့	်ရေဘတ်ုေည်တည်ရောက်မှုရကကာင့	်စိက်ုြျ ိုးမေ	

ရတာသ့ည့	်ေယ်ယာရပမများအတွက်	ပြန်ေည်သုံးသြ်	

ရြးေန်ကိစ္စေြ်များကို	 တင်ပြကကော	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	တည်ေဥဲြရေ၊	ေြ်ုထုံးေြ်ုနည်း	

များနှင့်အညီ	မှန်မှန်ကန်ကန်	ရောင်ေွက်ရြးသွားမည့်	

အရပခအရနများကို	 ေှင်းေင်းရပြကကားပြီး	 မိမိတို့၏	

ပြည်သူများကျန်းမာရေးရကာင်းေန်	ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	

မိမိတို့၏	ကရေးငယ်များသည်ေည်း	ြညာတတ်ေန်	

အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	ပြည်သူများ	စိတ်ေုံေုံခခုံခခုံပြင့်	

ရနနိုင်ေန်	အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	ကိုယ်ေုံခခုံမှေည်း	

စိတ်ေုံခခုံမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 စိတ်ေုံခခုံပြီေိုေင်	

အားေုံးပြည့်စုံပြီဟု	 ရပြာ၍ေြါရကကာင်း၊	အားေုံး၏	

ေိုအြ်ချက်များကို	 ပြည့်ေည်းရြးောတွင်	တစ်ချနိ်	

တည်းတွင်	တစ်ပြိုင်တည်း	ပြည့်ေည်းရြး၍	မေနိုင်ြါ	

ရကကာင်း၊	အားေုံးသည်	တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး	ယုံယုံကကည်	

ကကည်ပြင့်	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မည်ေိုြါက	ရအာင်ပမင်	

နိုင်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့နိုင်ငံ၏	 ြညာရေးကဏ္ဍတွင်	

အမျ ိုးသားများ	 ြိုမိုြါဝင်ောေန်	 ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	

ရကျာင်းေောဦးရေသည်	အေွန်နည်းြါးရနြါရကကာင်း၊	

နည်းြညာများ	 တိုးတက်ရနသည့်	 ရခတ်ကကီးတွင်	

သင်ယစူော	အေွန်များြါရကကာင်း၊	ထိုရ့ကကာင့်	ရကျာင်း	

ြညာတတ်ရပမာက်ေန်	 ြိုမိုအရေးကကီးောြါရကကာင်း၊	

အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာကို	အထူးဦးစားရြးပြီး	

ရောင်ေွက်ရနြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် လေွ့ဆုံြွဲေို့ ေက်လရာက်ျာကကေည့် လေေခံေိုင်းရင်းေား လကျာင်းေား၊                      လကျာင်းေူများ မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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]]jynfolvlxkawGeJh awGYqHkyGJawGvkyfw,fqdkwm oif,lzdkYyg}}[k 

u&ifjynfe,f&Sd jynfolvlxkESifU awGYqHkyGJwGif

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf ajymMum;

	 ကျွန်မတို့	ပြည်သူေူထုနဲ့	ရတွ့ေုံြွဲရတွ	ဘာေို့ေုြ်သေဲေိုတာ	အစိုးေအြွဲ့ရတွရော	နားေည်ရအာင်ေို့	

ေှင်းပြချင်ြါတယ်။	ပြည်သူေူထုရတွနဲ့	ရတွ့ေုံြွဲရတွေုြ်တယ်ေိုတာ	သင်ယူြို့ြါြဲ၊	သင်ယူြို့ေိုတာဟာ	

အစိုးေအြဲွ့ရတကွေည်း	သင်ယေူမယ်။	ဝန်ထမ်းရတကွေည်း	သင်ယေူမယ်၊	ပြည်သကူေည်းသင်ယေူမယ်၊	

ေမီိကုရေစစီနစ်မှာ	တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	ြူးရြါင်းပြီး	မည်ကဲသ့ိုရ့ောင်ေွက်ေိုေ့မေေဲိတုဲ	့နည်းေမ်း	

ရတွေှာြို့	ပြစ်ြါတယ်။

	 အေင်တုန်းက	ဘားအံ့ပမို့က	ေီရောက်မကကီးကျယ်ြါဘူး။	ဘားအံ့ပမို့က	ရတာ်ရတာ်တိုးတက်ပြီး	 ြွံ့ပြိုး	

ောြါပြီ။	သို့ရသာ်ေည်း	ေုံရောက်ရအာင်ရတာ့	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု	 မေှိရသးြါဘူး။	 ေိုအြ်ချက်ရတွ	

အများကကီး	ေိှြါရသးတယ်။	ေါကရတာ	့တစ်တိင်ုးပြည်ေုံးေဲ့	ေိအုြ်ချက်ရတပွြစ်ြါတယ်။	တစ်တိင်ုးပြည်ေုံးေဲ့	

ေိုအြ်ချက်ရတွကို	အားေုံးပြည့်ေည်းရြးြို့ေိုတာကရတာ့	မေွယ်ြါဘူး။	

 ေယ်စုနှစ်ရတွနဲ့ချပီြီးရတာ့	 မြွံ့ပြိုးမတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကို	သုံးနှစ်အတွင်း	တိုးတက်ရအာင်ေုြ်ြို့ေိုတာ	

တကယ်ရတာ	့ေက်ရတွ့မကျြါဘူး။	သိုရ့သာ်ေည်း	တိုးတက်မှုရတရွတာ	့ေိှြါတယ်။	ရကျနြ်ရောက်ရအာင်	

တိုးတက်မှုေှိသေားေိုရတာ့	အမှန်ရပြာေေင်	ဘယ်ရတာ့မှရကျနြ်ရနတဲ့	အေင့်မျ ိုးမရောက်ရသးြါဘူး။

	 ေက်ပြီးရတာ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးေမ်းစဉ်	 ရအာင်ပမင်ြို့အတွက်	ကေင်ပြည်နယ်ပြည်သူေူထုဟာ	စိတ်အား	

ထက်သန်စွာနဲ့	အားအပြည့်၊	မာန်အပြည့်နဲ့ေုြ်ရောင်သွားမယ်ေို့	ကျွန်မအရနနဲ့	ယုံကကည်ြါတယ်။	
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 ေီမိုကရေစီစနစ်မှာ	ပြည်သူေူထုအများစုကရနပြီးရတာ့	ရထာက်ခံတင်ရပမှာက်တဲ့	အစိုးေနဲ့	သွားတဲ့စနစ်	

ပြစ်ြါတယ်။	တစ်နည်းအားပြင့်	ကိုယ်စားပြု	 ေီမိုကရေစီပြစ်ြါတယ်။	တိုက်ရိုက်ေီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူး။	

ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ	သန်း	၅၀	ရကျာ်ေှိတယ်။	အားေုံးကရတာ့	မဲရြးနိုင်တဲ့အေွယ်မေှိရသးဘူး။	မဲရြးနိုင်တဲ့	

အေွယ်ရတွကကီးြဲ	 ကကည့်မယ်ေုိေင်	အားေုံးက	အုြ်ချုြ်ရေးယန္တေားရြါ်မှာ	ြါဝင်ပြီး	ေှုြ်ေှားနိုင်မှာ	

မဟုတ်ြါဘူး။	ကိုယ်စားပြုေီမိုကရေစီစနစ်ေိုတာ	ေက်ရတွ့ကျကျ	 ပြည်သူေူထုနဲ့	ေန္ဒနဲ့ကိုက်ညီတဲ့	

စနစ်တစ်ခုကို	ေိုြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံက	အခုမှစပြီးရတာ့	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ေဲ၊	 ေီမိုကရေစီေမ်းကိုရေှောက်ေဲပြစ်တဲ့အတွက်	

ရအာင်ပမင်မှုဟာ	ပြည်သေူထူေဲု့ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှု	အထူးေိအုြ်ြါတယ်။	အားေုံးတိုးတက်ရစချင်ေင်	

အားေုံးြါဝင်ေြါမယ်။	တိုးတက်တဲ	့အကျ ိုးအပမတ်ရတရွတာ	့မှေပြီးရတာ	့ခစံားချင်တယ်။	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငဟံာ	

ြွံ့ပြိုးမှုဘက်ကရနမက	အြက်ြက်က	စိန်ရခါ်မှုအများကကီးနဲ့	 ေင်ေိုင်ရနေတဲ့နိုင်ငံြါ။	 စိန်ရခါ်မှုေိုတာ	

ကိယ်ုက	အခွင့အ်ရေးပြစ်ရအာင်ေြ်ုမေား၊	ပြဿနာပြစ်ရအာင်ေြ်ုမေား။	အရေးကကီးတာက	ကျွန်မတိုက့	

အခွင့်အရေးပြစ်ရအာင်ေုြ်ြို့ြဲ။	ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့	ကျွန်မတို့ကရနပြီး	ဘယ်ေိုစိန်ရခါ်မှုကိုမေို	

ေင်ေိုင်နိုင်မယ်ေိုေင်	ရအာင်ပမင်မှုြန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်မှာ	ပြစ်ြါတယ်။

 ကိုယ်ကိုယ်တိုင်	သင်ရြးြို့အရကာင်းေုံးနည်းက	ကိုယ်ကိုယ်တိုင်	ကျင့်သုံးပြြို့၊	 နမူနာနဲ့ပြြို့။	 ြါးစြ်က	

ရပြာရနမယ့အ်စား	အေြ်ုနဲ့ပြကကြါေို	့ကျွန်မအရနနဲ့	ရမတ္တာေြ်ခခံျင်ြါတယ်။	ကေင်ပြည်နယ်	ေူထဟုာ	

ပြည်တွင်းစစ်အနဋိ္ဌာရု	ံခခံဲေ့တာမို	့ရနာင်ောရနာက်သားရတ	ွေက်ပြီးမခေံရအာင်	အားေုံးပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ု

အဓိကထားပြီးသွားမယ်ေိုေင်	 ပငိမ်းချမ်းရေးဟာ	မေွှဲမရသွေမှာြါ။	 စိန်ရခါ်မှုရတွ	 ေှိရနတဲ့အခါမှာ	

ေီေိုအခက်အခဲရတွေှိရနေို့ေိုပြီး	အခွင့်အရေးရတွယူပြီး	 နိုင်ငံမတည်ပငိမ်ရအာင်	ေုြ်ပခင်းေိုတာဟာ	

နိင်ုငအံရြါ်မှာ	သစ္စာမေှေိာေည်းရောက်ြါတယ်။	နိငုင်သံနူိငုင်သံားရတအွရြါ်မှာ	ရမတ္တာမထားောေည်း	

ရောက်ြါတယ်။	ရမတ္တာ၊	သစ္စာနည်းတဲ့	ြုဂ္ဂိုေ်များ၊	အြွဲ့များဟာ	ဘယ်သူ့ကိုမှ၊	ဘယ်အောကိုမှ	အကျ ိုးပြု	

နိုင်မှာမဟုတ်ြါဘူး။

	 ကေင်ပြည်နယ်မှာေိုေင်	ကိုးကွယ်တဲ့	ဘာသာရြါင်းစုံေှိတယ်။	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးရြါင်းစုံေှိတယ်။	

ေီေိုရြါင်းစုံတဲ့	အထဲကရနပြီး	ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့	 စိတ်အားထက်သန်စွာ	 ရအာင်ပမင်မှုြန်းတိုင်ကို	

ရေှောက်သွားနိင်ုတယ်ေိတုာ	ကေင်ပြည်နယ်သ	ူပြည်နယ်သားများဟာ	အရေှ့ကရနပြီးရတာ	့ဦးရောင်ပြီး	

ပြသသွားကကြါ။		
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117လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	
မတ်ေ	၁၉	ေက်ရန့တွင်	ပမန်မာ	-	ထိုင်း	ချစ်ကကည်ရေး	
တတံားအမှတ်	(၂)	ြွင့ြဲွ်အခမ်းနားသို	့တက်ရောက်ြွင့ေှ်စ်	
ရြးသည်။	အခမ်းအနားသ့ုိ		အမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်	ဥက္ကဋ္ဌ	
မန်းဝင်းခိုင်သန်း၊	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	ကေင်	
ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်၊	 ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊	
ပြည်နယ်တေားသကူကီးချုြ်၊	ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်	ေတုယိ	
ဥက္ကဋ္ဌ၊	 ပြည်နယ်စာေင်းစစ်ချုြ်၊	 ပြည်နယ်တေား	
ေွှတ်ရတာ်တေားသူကကီး၊	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	ေွှတ်ရတာ်	
ကိုယ်စားေှယ်များ၊	 ဌာနေိုင်ောအကကီးအကဲများ၊	
ပငမ်ိးချမ်းရေးကိယ်ုစားေှယ်များ၊	ထိင်ုးနိင်ုငဝံန်ကကီးချုြ်၊	
ထိုင်းနိုင်ငံမှ	ဝန်ကကီးများ၊	အေင့်ပမင့်အောေှိကကီးများနှင့်	
ပမန်မာ-ထိင်ုး	နှစ်နိင်ုငပံြည်သမူျား	တက်ရောက်ကကသည်။
	 ြွင့်ြွဲမစတင်မီ	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	
ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်နှင့်	 ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကကီးချုြ	်
မစ္စတာြောယုေ်ချန်အိုချာတို့သည်	 ပမန်မာ-ထိုင်း	
ချစ်ကကည်ရေး	တံတားစီမံကိန်း	ေှင်းေင်းရောင်၌	ရတွ့ေံု	
ကကပြီး	နှစ်နိင်ုငခံျစ်ကကည်ရေးနှင့	်ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ရေး	
ေုိင်ောကိစ္စေြ်များကုိ	ေင်းနီှးြွင့်ေင်းစွာရေွးရနွးကကသည်။	
ထ့ုိရနာက်	 ြွင့်ြဲွအခမ်းအနားကုိကျင်းြော	 ပမန်မာ-ထုိင်း	
နှစ်နိင်ုငမှံ	ရေသခတံိင်ုးေင်းသားများက	ရိုးောယဉ်ရကျးမှု	
အကများပြင့်	 ရြျာ်တင်ေက်ကကပြီး	တံတားစီမံကိန်း	
အရကာင်အထည်ရြာ်ရောင်ေွက်ခဲ့ရသာ	 Video	
Presentation	ကို	ပြသသည်။
	 ယင်းရနာက်	ထိုင်းနိုင်ငံ	 ြို့ရောင်ရေးဝန်ကကီးဌာန	
ဝန်ကကီး	Mr.	Arkhom	Termpittayapaisith	က	စမီကံန်ိး	
ပြစ်ရြါ်ောြုံကို	ေှင်းေင်းရပြာကကားသည်။	ထို့ရနာက်	
နိင်ုငံရတာ်၏အတိင်ုြင်ခံြဂု္ဂိုေ်က	နှုတ်ခနွ်းေက်အမှာ	
စကားရပြာကကားောတွင်	 ပမန်မာ-ထိုင်း	 အမှတ်(၂)	
ချစ်ကကည်ရေးတတံား	တည်ရောက်မှုပြီးစီးပခင်း	အထမ်ိး	
အမှတ်အခမ်းအနားကို	ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကကီးချုြ်	 မစ္စတာ	
ြောယုေ်ချန်အုိချာနှင့်အတူ	တက်ရောက်ခွင့်ေေိှသည့်အတွက်	
များစာွဝမး်ရပမာက်မိြါရကကာငး်၊	 နှစ်ြက်အေင့်ပမင့	်
အောေိှကကီးများအရနပြင့	်ယခကုဲသ့ို	့တတံားတည်ရောက်	
မှု	ပြီးစီးပခင်းအထမ်ိးအမှတ်အခမ်းအနားသို	့တက်ရောက်	
ောကကသည်ကို	 ကကည့်ပခင်းအားပြင့်	 နှစ်နိုင်ငံအကကား	
ေက်ေံရေးနှင့်	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုများကို	 နှစ်ြက်	

စေုံးက	အရေးထားသည်ကို	ထင်ဟြ်ရြာ်ပြေျက	်
ေှိြါရကကာင်း။

	 ချစ်ကကည်ရေးတံတားကို	 နှစ်ြက်သက်ေိုင်ော	

အာဏာြိုင်များနှင့်	 ပြည်သူများ၏	 နီးနီးကြ်ကြ်	

ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုများနှင့်	 ကကိုးြမ်းအားထုတ်မှု	

များရကကာင့	်ရအာင်ပမင်စွာ	တည်ရောက်ပြီးစီးနိင်ုခဲပ့ခင်း	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယခုရအာင်ပမင်မှုေေေ်သည်	နှစ်နိုင်ငံ	

ပြည်သူများ၏	စည်းေုံးညီညွတ်မှုနှင့်	တစ်ညီတညွတ်	

တည်းေှိမှုကို	 ပြသသည့်အပြင်	 နှစ်ြက်အပြန်အေှန်	

အကျ ိုးစီးြွားအတွက်	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှု	 ေှိပခင်း၏	

ပြယုဂ်တစ်ခုဟု	ေိုနိုင်ြါရကကာင်း။

	 ပမန်မာနုိင်ငံနှင့်	ထုိင်းနုိင်ငံအကကား	သံတမန်ေက်ေံရေး	

စတင်ထရူထာင်ခဲသ့ည့	်၁၉၄၈	ခနှုစ်	ကသဂတ်ု	၂၄	ေက်က	

စပြီး	နှစ်နိင်ုငအံရနပြင့	်ကာေေှည်ကကာစွာ	တည်ေိှခဲသ့ည့်	

ချစ်ကကည်ေင်းနီှးမှု၊	အမ်ိနီးချင်းရကာင်း	ြသီမှုနှင့	်အပြန်	

အေှန်	နားေည်မှုတိုက့ိ	ုတန်ြိုးထား	ထန်ိးသမ်ိးနိင်ုခဲက့ကြါ	

ရကကာင်း၊	ပြီးခဲသ့ည့နှ်စ်အတွင်းက	သတံမန်ေက်သွယ်မှု	

နှစ်(၇ဝ)	ပြည့ရ်ပမာက်ခဲသ့ည့	်အခမ်းအနားများကိ	ုကျင်းြ	

ခဲ့ပြီး	 နှစ်နိုင်ငံအကကားေက်ေံရေးကိုေည်း	သဘာဝ	

အရေျာက်	မဟာဗျူဟာရပမာက်	မိတ်ြက်ေက်ေံရေး	

(Natural	 Strategic	 Partnership)	အပြစ်	အေင့်	

ပမှင့်တင်နိုင်ခဲ့ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့သည်	အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ	

နှစ်နိင်ုင၏ံ	ေက်ေရံေးကိ	ုများစွာအရေးထားရကကာင်းကိ	ု

ရပြာကကားေိြုါရကကာင်း၊	နှစ်နိင်ုင	ံပြည်သမူျား၏	အကျ ိုး	

စီးြွားြိမုိတုိုးပမှင့န်ိင်ုရေးအတွက်	ထိင်ုးနိင်ုငနှံင့	်ေက်တဲွ	

ရောင်ေွက်ေန်	အပမဲအသင့်ေှိြါရကကာင်း။

	 အခွင့်ကကုံခိုက်	ပမန်မာ-ထိုင်း	ချစ်ကကည်ရေးတံတား	

အမှတ်(၂)	ရြါ်ရြါက်ောြုနှံင့	်၎င်း၏အရေးြါြုကံိေုည်း	

အနည်းငယ်	မှေရဝေိြုါရကကာင်း၊	ယင်းတတံားကကီးသည်	

မိုးအ/ိ	ရသာင်ေင်းပမစ်ကိ	ုပြတ်ရကျာ်ပြီး	ပမန်မာနိင်ုငဘံက်မှ	

ပမဝတီပမို့နယ်နှင့်	ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ	မဲရောက်ပမို့နယ်	

တာခ့်ခရိင်ုတိုက့ိ	ုေက်သွယ်ရြးထားသည့	်တတံားကကီး	

တစ်စင်း	ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ၂ဝ၁၂	ခနှုစ	်ရမေအတွင်းက	ပမနမ်ာ-ထိင်ုး	နှစ်နိင်ုငံ	

အြွဲ့များသည်	နယ်စြ်တွင်	 စတင်ကွင်းေင်းစစ်ရေး	

မှုများပြုေုြ်ခဲ့ပြီး	 ြန္နက်တင်မဂသော	အခမ်းအနားကို	
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၂ဝ၁၅	ခုနှစ်	ကသဂုတ်ေအတွင်းက	ကျင်းြခဲ့ြါရကကာင်း၊	

ယခ	ုတတံားကကီး	ပြီးစီးရေးအတွက်	၄	နှစ်ကကာ	အားသွန်	

ခွန်စိက်ု	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ခဲမ့ှုများသည်	နှစ်နိင်ုငအံကကား	

ထိရတွ့ေက်ေံမှုနှင့်	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုများကို	

ြိုမိုတိုးြွားောရစမည်ပြစ်ပြီး	 နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများ၏	

အကျ ိုးစီးြွားကိုေည်း	တိုးပမှင့်ရြာ်ရောင်ောရစနိုင်	

မည်ဟုေည်း	ယုံကကည်ြါရကကာင်း။

	 ယခုချစ်ကကည်ရေးတံတားသည်	နှစ်နိုင်ငံအကကား	

ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	 ရြါင်းစည်းေက်နွယ်မှုကိုသာမက	

နှစ်နိုင်ငံ	 ပြည်သူများအကကား	 ထိရတွ့ရြါင်းစည်း	

ေက်နွယ်မှုကိေုည်း	တိုးပမှင့ရ်ြးနိင်ုမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ယခုတံတားသည်	မဟာမဲရခါင်ရေသခွဲ	 စီးြွားရေး	

စကကြံကို	 ပြတ်ရကျာ်ေျက်	အရေှ့အရနာက်	စီးြွားရေး	

စကကြံတစ်ရေှောက်ေှိ	အရေှ့ရတာင်အာေှနိုင်ငံများကို	

ေက်သွယ်ရြးမည့်	အစိတ်အြိုင်းတစ်ခု	 ပြစ်ောေိမ့	်

မည်ဟု	ယုံကကည်ြါရကကာင်း၊	ယခုတည်ရောက်	ပြီးစီးခဲ့	

သည့	်ချစ်ကကည်ရေး	တတံားရကကာင့	်ပမန်မာ-ထိင်ုး	အမှတ်	

(၁)	ချစ်ကကည်ရေးတံတားရြါ်က	ယာဉ်ရကကာြိတ်ေို့မှု	

များကို	 ရပြရေှော့သွားနိုင်မည်ပြစ်ပြီး	ကုန်စည်များ၊	

နှစ်နိင်ုငပံြည်သမူျား	ေွတ်ေြ်စွာ	ပြတ်သန်းသွားောနိင်ု	

ကကမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ချစ်ကကည်ရေးတံတား	တည်ရောက်ေိုက်ပခင်း	

ရကကာင့်	နှစ်နိုင်ငံအကကား၊	ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ေင်းနှီးပမှုြ်

နံှမှုကဏ္ဍ၊	ခေီးသွားကဏ္ဍ၊	ယဉ်ရကျးမှုြေှယ်ရေးကဏ္ဍ၊	

ြိုရ့ောင်ရေးကဏ္ဍ၊	ရေသတွင်းကန်ုသွယ်ရေးနှင့	်ပြည်သ	ူ

အချင်းချင်း	ထရိတွ့ေက်ေမံှုကဏ္ဍေြ်များတွင်	ြူးရြါင်း	

ရောင်ေွက်မှုများ	 ြိုမိုကျယ်ပြန့်ောရစမည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	 ရေသတွင်းနိုင်ငံများ၏	သာယာဝရပြာမှုနှင့်	

ြံွ့ပြိုးတိုးတက်မှုတိုက့ိ	ုရြာ်ရောင်ရြးနိင်ုမည့	်ချစ်ကကည်	

ရေးတံတားပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ပမန်မာနိုင်ငံနှင့်	ထိုင်းနိုင်ငံအကကား	ေက်ေံရေးနှင့်	

အကျ ိုးတ	ူြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုများသည်	ပြီးခဲသ့ည့နှ်စ်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်၊ 
ေိုင်းနိုင်ငံဝန်ကကီးချုြ် မစ္စော ြရာယုေ် ချန်အိုချာေို့

ပမန်မာ-ေိုင်း ချစ်ကကည်လရးေံေား အမှေ်(၂) 
ေည်လဆာက်မြီးစီးပခင်းအေိမ်းအမှေ် ကမ္ပည်းလမာ်ကွန်းအား 

စက်ချုေ်နှိြ် ဖွင့်ျှစ်လြးစဉ်။

ပမန်မာ-ေိုင်း ချစ်ကကည်လရးေံေား အမှေ်(၂) ေည်လဆာက်မြီးစီးပခင်းအေိမ်းအမှေ် စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။
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များအတွင်း	အေှိန်အဟုန်ပြင့်	တိုးတက်ောသည်ကို	

အားတက်ြွယ်ရတွ့ ပမင်ေြါရကကာင်း၊	မမိတိို	့နိင်ုငမံျား၏	

အစိုးေြိင်ုးေိင်ုော	အြဲွ့အစည်းများအကကားတွင်	သာမက	

ြုဂ္ဂေိကြိုင်းနှင့်	ပြည်သူများအကကားတွင်ေည်း	အပြန်	

အေှန်	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုများ	ြိမုိမုျားပြားောသည်	

ကို	ဝမ်းရပမာက်ြွယ်ရတွ့ေှိေြါရကကာင်း။

	 ပမန်မာနိင်ုငအံရနပြင့	်ရေသတွင်းတွင်သာမက	ကမ္ဘာ	

နှင့်အဝန်း	 ပငိမ်းချမ်းရေး၊	တည်ပငိမ်ရေးနှင့်	သာယာဝ	

ရပြာရေးတို့အတွက်	ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်အတူတကွ	ေက်တွဲ	

ရောင်ေွက်သွားမည်ပြစ်ရကကာင်းကိ	ုထြ်ရောင်းအတည်	

ပြုရပြာကကားေိုြါရကကာင်း။

	 မိမိတို့	 နှစ်နိုင်ငံအကကား	အချနိ်ကာေကကာပမင့်စွာ	

တည်ေှိခဲ့ပြီးပြစ်သည့်	 ေှိေင်းစွဲ	 ချစ်ကကည်ေင်းနှီးမှုနှင့	်

ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုများကိ	ုြိမုိနုက်ရှိုင်းရသာ	အနီးကြ်	

ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုများ	 ပြစ်ရြါ်ောရေးအတွက	်

ကကိုးြမ်းရောင်ေွက်ရနသည့်	 ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးေ၏	

ရစတနာတေားနှင့်	ကကိုးြမ်းအားထုတ်မှုများကို	ပမန်မာ	

နိင်ုင	ံအရနပြင့	်အသအိမှတ်ပြု	ရကျးဇူးတင်ေိှြါရကကာင်းနှင့်	

ယခုတံတားသစ်တည်ရောက်နိုင်မှုမှတစ်ေင့်	 မိမိတို့	
၂၃၀/၆၆/၁၁ လကဗွီ ၁၀၀ အမ်ဗွီလအ ပမဝေီ 

ြင်မဓာေ်အားခွဲရုံအား စက်ချုေ်နှိြ်ဖွင့်ျှစ်လြးစဉ်။
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နှစ်နိင်ုငအံကကား	သာယာဝရပြာမှုများ	ေတက်ထမ်းြိုး	

တိုးတက်ရကာင်းမွန်ြါရစရကကာင်း	 ေုမွန်ရကာင်း	

ရတာင်းအြ်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	ထိင်ုးနိင်ုငဝံန်ကကီးချုြ်က	တတံားတည်	

ရောက်မှု	 ပြီးစီးသည့်အရြါ်	ဝမ်းရပမာက်ရကကာင်းနှင့်	

စီမံကိန်းရအာင်ပမင်ပြီး	တံတားြွင့်ေှစ်	အသံုးပြုနုိင်ပခင်းပြင့်	

နှစ်နိင်ုငပံြည်သမူျားအတွက်	ေေိှောမည့	်အကျ ိုးရကျးဇူး	

များကို	ရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်နှင့်	ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကကီးချုြ	်

မစ္စတာြောယုေ်ချန်အိုချာတို့သည်	 ပမန်မာ-ထိုင်း	

ချစ်ကကည်ရေးတတံား	အမှတ်(၂)	တည်ရောက်ပြီးစီးပခင်း	

အထိမ်းအမှတ်	ကမ္ပည်းရမာ်ကွန်းကို	 စက်ခေုတ်နှိြ်	

ြွင့်ေှစ်ရြးကကသည်။

	 အခမ်းအနားအပြီးတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကကီးချုြ်တို့သည်	အမျ ိုးသား	

ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	 မန်းဝင်းခိုင်သန်း၊	 ပမန်မာ-ထိုင်း	

နှစ်နိုင်ငံဝန်ကကီးများနှင့်အတူ	စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင	်

ဓာတ်ြုံရိုက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ကေင်ပြည်နယ်	အစိုးေအြွဲ့ဝင်များနှင့်	 ပမန်မာနိုင်ငံ	

နယ်စြ်ကုန်သွယ်ရေး	ထိန်းချုြ်မှုစခန်း	 (ပမဝတီ)၌	

ရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုံစဉ်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

စိုက်ြျ ိုးရေးကဏ္ဍတိုးတက်ောရစရေး၊	ရပမယာအမှုတွဲ	

များအပမန်ပြီးပြတ်ရစရေး၊	 မူးယစ်ရေးဝါးကာကွယ်	

တားေီးရေး၊	 ပြည်နယ်အစိုးေအြွဲ့အရနပြင့်	 ရကျးေွာ	

များသို့သွားရောက်၍	 ပြည်သူေူထုနှင့်	အမှန်တကယ်	

ထိရတွ့ကာ	ပြည်သူေူထု၏	တင်ပြချက်များကုိ	ေက်ရတွ့	

ကျကျ	ရပြေှင်းရောင်ေွက်ရြးရေးေိင်ုော	ကစိ္စေြ်များကိ	ု

မှာကကားသည်။

	 ရတွ့ေု ံြ ွ ဲသိ ု ့ 	 အမျ ို းသားေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	

မန်းဝင်းခိ ုင ်သန်း၊	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများပြစ်ကက

သည့	်ေတုယိဗိေ်ုချုြ်ကကီး	ရကျာ်ရေ၊ွ	ေုတယိဗိေ်ုချုြ်ကကီး	

ေဲရအာင်၊	 ဦးမင်းသူ၊	 ဦးဝင်းခိုင်၊	 ဦးဟန်ရဇာ်၊	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါ်နန်းခင်ရထွးပမင့်၊	 ေုတိယဝန်ကကီးများ၊	

ပြည်နယ်	ဝန်ကကီးများ၊	 ပြည်နယ်ဥြရေချုြ်နှင့်	 ဌာန	

ေိုင်ောတာဝန်ေှိသူများ	တက်ရောက်ကကသည်။

	 မွန်းေွဲြိုင်းတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

သည်	၂၃ဝ	ရကဗွီ	ရမာ်ေပမိုင်-	ပမဝတီ	ဓာတ်အားေိုင်း	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ၂၃၀/၆၆/၁၁ လကဗွီ ၁၀၀ အမ်ဗွီလအ ပမဝေီ ြင်မဓာေ်အားခွဲရုံဖွင့်ြွဲ
အခမ်းအနားေွင် အမှာစကားလပြာကကားစဉ်။
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၅၅	ေသမ	၃၄	မိင်ုနှင့	်၂၃ဝ/၆၆/၁၁	ရကဗီွ	၁ဝဝ	အမ်ဗီွရအ	

ပမဝတီ	 ြင်မဓာတ်အားခွဲရုံ	 ြွင့ ်ြွဲအခမ်းအနားသို့	

တက်ရောက်	ြွင့်ေှစ်ရြးသည်။

	 ထို့ရနာက်	 ေှေြ်စစ်နှင့ ်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ဦးဝင်းခိုင်က	ဓာတ်အားေိုင်းနှင့်	

ဓာတ်အားခွဲရုံစီမံကိန်းများ	 ရောင်ေွက်ခဲ့မှုအရပခအရန	

များနှင့်	ဓာတ်အားေိုင်း၊	ဓာတ်အားခွဲရုံ	တည်ရောက်	

ရေးေုြ်ငန်းများက	ေေှိောမည့်	အကျ ိုးရကျးဇူးများကို	

ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

	 ယင်းရနာက်	ပမဝတပီမို့ရေသခပံြည်သမူျားကိယ်ုစား	

ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်	ဦးသန့်ဇင်ရအာင်က	ရကျးဇူး	

တင်စကား	ရပြာကကားသည်။

	 ထိုရ့နာက်	၂၃ဝ	ရကဗီွ	ရမာ်ေပမိုင်-	ပမဝတ	ီဓာတ်အား	

ေိုင်း	၅၅	ေသမ	၃၄	မိုင်နှင့်	၂၃ဝ/၆၆/၁၁	ရကဗွီ	၁ဝဝ	

အမ်ဗီွရအ	ပမဝတ	ီြင်မဓာတ်အားခဲွရုအံား	ကေင်ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်	ရေါ်နန်းခင်ရထွးပမင့်၊	ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်	

ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးရစာချစ်ခင်၊	ေှေြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန	

ေုတိယဝန်ကကီး	 ရေါက်တာထွန်းနိုင်၊	ကေင်ပြည်နယ်	

အစိုးေအြဲွ့	ေှေြ်စစ်နှင့စ်က်မှုဝန်ကကီး	ဦးစိုးေှိုင်၊	ပြည်နယ်	

ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်	 ဦးအိုက်ကျန်ခမ်းနှင့	်

ဦးသန့်ဇင်ရအာင်တိုက့	ြကဲကိုးပြတ်ြွင့ေှ်စ်ရြးကက	သည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

အမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊	ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီးများ၊	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်၊	ေတုယိဝန်ကကီးနှင့	်ပြည်နယ်ဝန်ကကီး	

များ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်များ၊	ရေသခတံိင်ုးေင်းသား	

များနှင့်အတူ	စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်၊	အမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	

မန်းဝင်းခိုင်သန်းနှင့်	ေှေြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ဦးဝင်းခိုင်တို့သည်	 ၂၃ဝ/၆၆/၁၁	

ရကဗီွ	၁ဝဝ	အမ်ဗီွရအ	ပမဝတြီင်မ	ဓာတ်အားခဲွရု	ံကမ္ပည်း	

ရကျာက်စာကို	 စက်ခေုတ်နှိြ်	 ြွင့်ေှစ်ရြးပြီး	အရမွှး	

နံ့သာေည်	ြက်ြျန်းရြးသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

စီမံကိန်းရှုေြ်မှရန၍	 ပမဝတီ	ြင်မဓာတ်အားခွဲရုံအား	

ကကည့်ရှုသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ပမဝတပီမို့မှ	ေဟတ်ယာဉ်များပြင့	်ပြန်ေည်ထွက်ခွာော	

ော	ညရနြိုင်းတွင်	ရနပြည်ရတာ်သို့	ပြန်ေည်ရောက်ေှိ	

သည်။

၂၃၀/၆၆/၁၁ လကဗွီ ၁၀၀ အမ်ဗွီလအ ပမဝေီ ြင်မဓာေ်အားခွဲရုံဖွင့်ြွဲ
အခမ်းအနားေို့ ေက်လရာက်ျာေူများနှင့်အေူ စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင် ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။ 
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	 နယ်စြ်ရေသနှင့်	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်ရေးဗဟိုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည	်

ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	ေတုယိဗိေ်ုချုြ်ကကီးစိုးထွဋ်၊	ေတုယိ	

ဗိုေ်ချုြ်ကကီး	 ေဲရအာင်၊	သူေဦးရအာင်ကို၊	 ရေါက်တာ	

ရအာင်သူ၊	 ဦးအုန်းဝင်း၊	 ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	 ေုတိယ	

ဝန်ကကီး	ဦးေှရမာ်ဦး၊	ပမန်မာနိင်ုငေံတဲြ်ြဲွ့	ေခဲျုြ်	ေတုယိ

ေဲဗိုေ်ချုြ်ကကီးရအာင်ဝင်းဦး၊	တာဝန်ေှိသူများနှင့်အတူ		

ရနပြည်ရတာ်မှ	အထူးရေယာဉ်ပြင့်	ထွက်ခွာကကော	

မွန်ပြည်နယ်	ရမာ်ေပမိုင်ပမို့သို့ရောက်ေှိကကသည်။

	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့အား	ေူမှု	

ဝန်ထမ်းကယ်ေယ်ရေးနှင့်	 ပြန်ေည်ရနောချထားရေး	

ဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ရေါက်တာဝင်းပမတ်ရအး၊	

ကေင်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါ်နန်းခင်ရထွးပမင့်၊	

မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာရအးဇံ၊	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးများ၊	ေွှတ်ရတာ်	ကိယ်ုစားေှယ်များ၊	ဌာနေိင်ုော	

တာဝန်ေှိသူများ၊	 ရေသခံတိုင်းေင်းသား၊	တိုင်းေင်းသူ	

များက	ရမာ်ေပမိုင်ရေေြ်ိ၌	ကကိုေိနုှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့

သည်	ကေင်ပြည်နယ်	ဝန်ကကီးချုြ်နှင့အ်တ	ူေဟတ်ယာဉ်	

များပြင့်	ေက်ေက်ထွက်ခွာကကော	ရကာ့ကေိတ်ပမို့သို့

ရောက်ေှကိကသည်။	နိင်ုငံရတာ်၏	အတိင်ုြင်ခံြဂု္ဂိုေ်နငှ့်	

အြဲွ့အား	ကေင်ပြည်နယ်တေားသကူကီးချုြ်	ဦးရစာစေံင်း၊	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	တာဝန်ေှိသူများနှင့်	 ရေသခံ	

တိုင်ေင်းသား၊	တိုင်းေင်းသူများက	 ကကိုေိုနှုတ်ေက်	

ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရကာ့ကေိတ်ပမို့	ကေင်နှစ်သစ်ကူးကွင်း၌	ရကာ့ကေိတ်	

ခရိုင်အတွင်းေှိ	 ပမို့နယ်များမှ	 ရေသခံပြည်သူများနှင့်	

ရတွ့ေုံသည်။	ရတွ့ေုံြွဲတွင်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံ	

ြဂု္ဂိုေ်က	“ကျွန်မတိုအ့ရနနဲ့	ရကာက့ေိတ်ခရိင်ုအတွင်းက	

ပြညသ်ေူထူနုဲ့	ရတွ့ေုြွံပဲြုေုြ်နိင်ုတဲအ့တွက်ဝမ်းသာ

ြါတယ်။	ကျွန်မတို့ကို	 ရနွးရနွးရထွးရထွးနဲ့ကကိုေိုတဲ့	

အတွက်	ရကျးဇူးတင်ြါတယ်။	ကျွန်မတိုပ့ြည်သေူထူနုဲ့	

ရတွ့ေုံြွဲ	 ပြုေုြ်ေပခင်းေဲ့အဓိကေည်ေွယ်ချက်က	

ပြည်သူေူထုနဲ့မှေရဝချင်ေို့ြါ။	 မှေရဝချင်တယ်ေိုတာ	

နိင်ုငေံဲ့	အရကာင်းအေိုး၊	အရကကာင်းအကျ ိုးအားေုံးကို

ကျွန်မတို့ပြည်သူေူထုနဲ့	 မှေရဝချင်ေို့	 ပြစ်ြါတယ်။	

ရကာင်းတယ်ေိေုင်ေည်း	ရကာင်းတာရတကွိမုှေရဝချင်	

ေို့ြါ။	ေိုးတာေိုေင်ေည်း	 ေုိးတာရတွကိုမှေရဝပြီး	

အတူခံမယ်၊	အတူစံမယ်။	ေါ	နိုင်ငံသူ	နိုင်ငံသားရတွေဲ့	

တာဝန်နဲ့	ေုြ်ြိုင်ခွင့်ြါ။

	 ကျွန်မတို့	တစ်တိုင်းပြည်ေုံးမှာပြည်သူေူထုနဲ့	

ရတွ့ေုံြွဲရတွေုြ်တယ်ေိုတာ	ေီေည်ေွယ်ချက်နဲ့ပြစ်ြါ	

တယ်။	ပြည်သရူတြွါဝင်ပြီး	တာဝန်ယရူစာင့ရ်ေှာက်ရြး	

နိုင်တဲ့၊	အကာအကွယ်ရစာင့်ရေှာက်မှုေည်းရြးနိုင်တဲ့

အစုိးေမျ ိုးကုိ	ကျွန်မတ့ုိထူရထာင်ချင်ြါတယ်။	ေီေုိအစုိးေမျ ိုး	

ထူရထာင်ချင်တယ်ေိုေင်	အစိုးေနဲ့ပြည်သူကကားမှာ	

အပမတဲရစ	ထရိတွ့မှုေိအုြ်ြါတယ်။	ေါရကကာင့	်ကျွန်မတို	့

ေီေိုရတွ့ေုံြွဲရတွ	ေုြ်တာြါ။

	 အဲေီေိုရတွ့ေုံြွဲရတွေုြ်တဲ့အခါမှာ	ပြည်သူရတွေဲ့	

အသံကိုေည်း	ကကားချင်တယ်။	ကျွန်မတို့ေဲ့	အရပြရတွ	

ကိုေည်း	ပြည်သူရတွကပြန်ပြီးကကားရစချင်ြါတယ်။	

ကျွန်မတ့ုိတစ်တုိင်းပြည်ေံုးထဲကရနပြီး	တချ ိ့ု ရနောရတွက	

ြိုပြီးအရေးကကီးြါတယ်။	 ဥြမာ	ရကာ့ကေိတ်ေိုရနော	

မျ ိုးေိုြိုပြီးအရေးကကီးတယ်ေို့	ကျွန်မရတွးမိြါတယ်။	

ဘာပြစ်ေို	့ြိပုြီးအရေးကကီးတယ်ေို	့သတ်မှတ်ေေေဲိေုင်	

ကျွန်မတိုေ့ဲ့နိင်ုငသံနူိင်ုငသံားရတကွိ	ုတစ်ရနောက	ြိပုြီး	

အရေးြါတယ်။	တစ်ရနောက	ြိုပြီးအရေးမြါဘူးေိုပြီး

အဲေီေိုခွဲပခားေက်ေံြို့	မဟုတ်ြါဘူး။

	 သမိုင်းရကကာင်းအေ	ကေင်ပြည်နယ်ဟာ	ပြည်တွင်း	

စစ်ေဲ့ေဏ်ရတကွိ	ုရကာင်းရကာင်းခစံားခဲေ့တဲ	့ပြည်နယ်	

ေည်း	 ပြစ်ြါတယ်။	အခုေိုေင်အြစ်အခတ်ေြ်စဲရေး	

သရဘာတူညီချက်ရတွရကကာင့်	တချ ို့ရနောရတွမှာ	

ရအးချမ်းသွားတဲအ့ခါ	အေင်တန်ုးက	ပငမ်ိးချမ်းရေးမေိှခင်	

တုန်းက	အရတွ့အကကုံနဲ့ပငိမ်းချမ်းရေးေပြီးတဲ့	အရတွ့	

အကကုံ	နှစ်မျ ိုးစေုံးကိ	ုကေင်ပြည်နယ်က	ပြည်သပူြည်သား	

ရတွ	သိကကြါတယ်။	ေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့	နိုင်ငံအတွက်	

အရေးကကီးတယ်ေို့ရပြာတာြါ။	 ပြည်တွင်းစစ်ရကကာင့်	

ြွံ့ပြိုးမှုရနာက်ကျခဲ့တဲ့ကိစ္စရတွကိုေည်း	ကျွန်မတို့ပြန်	

ပြင်ြို	့ေိြုါတယ်။	ပြည်သရူတခွျမ်းသာြိုန့ဲ့	ေုခံခုံြို	့ေဟီာ	

ရတွေုြ်ြို့ကကိုးစားတဲ့ရနောမှာ	ပြည်သူရတွြါမှ	ကျွန်မ	
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တို့ေည်း	 ရအာင်ပမင်နိုင်မှာြါ။	ကျွန်မ	 ရစာရစာက	

ရပြာသေိ	ုပငမ်ိးချမ်းရေးေိှပခင်းနဲ့	မေိှပခင်းေဲ့	အကျ ိုးေက်	

ရတွကို	ပငိမ်းချမ်းရေးေှိပခင်းကိုေည်း	သိတယ်။	မေှိပခင်း	

ကိေုည်းခစံားခဲေ့တဲ	့ပြည်သရူတသွာ	နားေည်ြါတယ်။

	 ကျွန်မြထမဦးေုံးအကကိမ်ေူငယ်ရတွနဲ့	ေုြ်တဲ့	

ပငိမ်းချမ်းရေး	 ရေွးရနွးြွဲမှာေိုေင်ကေင်ပြည်နယ်က	

ေူငယ်ရတွ	ရပြာသွားတဲ့	စကားကိုကျွန်မအခုထက်ထိ	

မှတ်မိရနြါတယ်။	 ေီကရေးရတွဟာနှစ်ေယ်ရကျာ်	

ရကျာ်ရေးရတ၊ွ	နှစ်ေယ်ရကျာ်ရတေွိရုတာ	့အြစ်အခတ်	

ေြ်စဲရေးမေခင်တုန်းကအချနိ်နဲ့	 ေပြီးတဲ့အချနိ်ရတွကို	

သြိါတယ်။	ေီရတာက့ျွန်မရမးြါတယ်	ဘယ်ေိကွုာပခား	

သေ၊ဲ	ခစံားမှုေိှသေားေိရုတာ၊့	ဘယ်ေိ	ုအကျ ိုးေိှတယ်	

ေိုတာကို	သူတို့ကေူငယ်ရတွေိုရတာ့	ရိုးရိုးေှင်းေှင်းြဲ	

ရပြာြါတယ်။	ေမ်းရတသွြ်ိရကာင်းောတယ်၊	သွားရေး	

ောရေး	သြ်ိအေငရ်ပြောတယ်ေို	့ရပြာြါတယ။်အေဲီ

ရတာ့ကျွန်မေှင်းပြြါတယ်။	သူတို့အတွက်	သွားရေး	

အေင်ရပြတယ်ေုိတာ	ေမ်းရကာင်းရံုတင်	မဟုတ်ြါဘူး	

အေြ်ုေြ်ုေတာ၊	စာသင်ေတာ၊	စီးြွားရေး	ေြ်ုေတာနဲ့	

ကျန်းမာရေးရစာင့ရ်ေှာက်မှု	ြိပုြီးေွယ်ောြါတယ်။	ေါက	

ေေီမ်းရေးရကာင်းောတာနဲ့	အများကကီး	အကျ ိုးေက်	

ရတေိှွြါတယ်။	ေေီမ်းရတရွကာင်းြိုေ့ိတုာ	ကျွန်မတိုက့	

အများကကီး	ေုြ်ယူေြါတယ်။

	 ထိုနည်းေည်းရကာင်းြဲ	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားမေှိတဲ့	

ရနောနဲ့	 ေှိတဲ့ရနောက	အရပခအရနသိြ်ကွာြါတယ်။	

ဘာပြစ်ေ့ုိ	ေီေုိအရပခအရနကွာေဲေုိေင်	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	

ေှိတယ်ေိုေင်	ကိုယ့်အေုြ်ကို	ေုြ်ချင်သရောက်ေုြ်

ေိုေ့ြါတယ်။ကိယ်ုကကိုက်သေိ	ုကိယု့်ေဲ့ရန့ကိ	ုကိယ်ုက	

ရနပြီး	စီစဉ်ေို့ေြါတယ်။အဲေီေိုအကျ ိုးေက်ရတွပြစ်ြို့

ပငိမ်းချမ်းရေးက	အရေးကကီးြါတယ်။ပငိမ်းချမ်းရေးေှိမ	ှ

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးကို	ေေှိနိုင်မှာြါ။

	 ပမန်မာနိင်ုငေံဲ့ရေေှည်ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ရေးစမီကံန်ိးထဲ

မှာ	 ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့	 ြွံ့ပြိုးရေးဟာဘယ်ေိုမှ	 ခွဲပခားေို့	

မေဘူးေိုတာ	ရသရသချာချာ	အသိအမှတ်ပြုထားြါ	

တယ်။	 ပငိမ်းချမ်းမှြွံ့ပြိုးမယ်။	ြွံ့ပြိုးမှပငိမ်းချမ်းရေးကို	

ေက်ပြီး	ခိင်ုမာရအာင်ေြ်ုနိင်ုမယ်။	ေါကိ	ုကေင်ပြည်နယ်	

မှာေိှတဲ	့ပြည်ရထာင်စြွုားတိင်ုးေင်းသားရတ	ွအားေုံးက	

ဝိင်ုးပြီး	ကကိုးစားရြးရစချင်ြါတယ်။	ပငမ်ိးချမ်းရေးေိတုာ	

ရနာက်ေုံးကိယု့စ်တ်ိထကဲ	စတာြါ။	မပငမ်ိးချမ်းတဲရ့နောနဲ့	

ြုဂ္ဂိုေ်ရတွဟာ	စိတ်ထဲက	စတာြါ။

	 ပငိမ်းချမ်းနိုင်တဲ့	အေည်အချင်းေှိတယ်ေိုတာ	ကိုယ့်	

ကိုယ်ကိုယ်ယုံကကည်ြို့	 ြထမေိုြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	

ယုံကကည်မှုတည်ရောက်ရေးေို့	ကျွန်မထြ်တေဲေဲ	

ရပြာြါတယ်။	ယုံကကည်မှုတည်ရောက်နိုင်မှ	 ပငိမ်းချမ်း	

နိင်ုမယ်။	ယုကံကည်မှုတည်ရောက်တယ်ေိတုာ	ြထမေုံး	

ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ုယုကံကည်မှု	တည်ရောက်ေမယ်။	ငါဟာ	

ပငိမ်းပငိမ်းချမ်းချမ်းရနနိုင်တဲ့ေူေိုတာကို	ယုံကကည်မှုေှိေ	

မယ်။	ငါဟာပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ုေက်ကိင်ုပြီး	နိင်ုငပံငိမ်းချမ်း	

ရေးကို	သွားသင့်သွားထိုက်တဲ့ရနောကို	သွားရအာင်ေို့	

ေုြ်နိုင်တဲ့	ေူမျ ိုးေိုတာကို	ေက်ခံနိုင်ေမယ်။	 ငါဟာ	

ပငိမ်းချမ်းရေးေက်နက်ကေွဲေို့	ဘာတပခားနည်းကိုမှ	

မေိဘုူးေိတုဲ	့ကိယု့်ကိယ်ုကိယ်ု	ယုကံကညမ်ှုရတ	ွေှေိာေ	

မယ်။	အဲေီေိုယုံကကည်မှုရတွ	 ပြည်သူပြည်သားရတွေဲ့	

ကကားထမှဲာ	ကရေးဘဝကတည်းက	တစ်ခါထ	ဲထည့ရ်ြး	

ရစချင်ြါတယ်။	 ေီေိုစိတ်ဓာတ်ရတွေှိေမယ်။	ကိုယ့်ေဲ့	

အေည်အချင်း	အရြါင်းေက္ခဏာရောင်တဲ	့အေည်အချင်း	

ရတ၊ွ	ရမတ္တာရစတနာရတကွိ	ုအရပခခပံြီး	ကိယ်ုေိခုျင်တဲ	့

ြန်းတိင်ုရောက်ရအာင်သွားနိင်ုတယ်ေိတုဲ	့ယုကံကည်ချက်	

ကို	အားေုံးေဲ့စိတ်ထဲမှာေှိြို့	ေိုအြ်ြါတယ်။

	 ပြည်သရူတအွရနနဲ့	ယုကံကည်ချက်ေိှြိုေ့ိတုာအစိုးေ

ကေည်း	အများကကီး	ကညူရီောင်ေွက်ရြးေမယ်။	အစိုးေ	

ေဲ့	အဓကိဦးတည်ချက်ရတထွမှဲာ	တေားဥြရေစိုးမိုးရေး

ေိုတာြါြါတယ်။	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးကို	တချ ို့က	

ဘယ်ေိထုင်ေည်းေိရုတာ	့တေားဥြရေစိုးမိုးရေးေိတုာ	

ေဲရတွ၊	တေားရုံးရတွနဲ့ေိုင်တဲ့ကိစ္စေို့	 ပမင်ကကြါတယ်။	

တေားဥြရေစိုးမိုးရေးကိ	ုကျဉ်းကျဉ်းရေးပမင်ကကြါတယ်။

	 ကျွန်မရပြာချင်တဲ့တေားဥြရေစိုးမိုးရေးေုိတာ	

ပြည်သူေူထုရတွကို	ေုံခခုံမှုရြးတဲ့တေားဥြရေစိုးမိုး

ရေးကို	 ရပြာတာြါ။	ေုံခခုံမှုေိုတာရုြ်ြိုင်းနဲ့	 စိတ်ြိုင်း	

ေိင်ုော	ေုခံခုံမှုြါ။	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးေိှတာကိ	ုကျွန်မ	

အရနနဲ့	 ပြည်သူရတွကို	 ရိုးရိုးရေးရပြာေမယ်ေိုေင်	

အိြ်နိုးချမ်းသာြါ။	အိြ်တဲ့အခါကျေင်	 စိတ်ချမ်းချမ်း	

သာသာနဲ့	အိြ်နိုင်တယ်။	နိုးောတဲ့အခါကျေင်ေည်း	
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စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့	နိုးနိုင်တယ်။	ညအိြ်တဲ့အခါမှာ	

ငါ့အိမ်က	ေုံခခုံတယ်။	 ငါ့ဝင်းကေုံခခုံတယ်။	 ငါဘာမှ	

စဉ်းစားစောမေိှဘူး။	ေုခံခုံရေးေိှေား/	မေိှေား	စဉ်းစားြို	့

မေိြုါဘူးေိတုဲ	့စတ်ိဓာတ်၊	ပြည်သရူတထွမှဲာပြစ်ပြေီိေုင်	

တေားဥြရေ	စိုးမိုးရေးေိှေိုြ့ါ။	ကိယု့ေဲ့်အမ်ိထမှဲာ	ေုခံခုံမှု	

ေှိတဲ့အပြင်	အိမ်အပြင်ထွက်ပြီးအေုြ်ေုြ်တဲ့အခါ၊	

ရကျာင်းသွားတဲအ့ခါ၊	ရေးသွားတဲအ့ခါ	ေုခံခုံတယ်ေိတုဲ	့

စတ်ိက	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးေိှေိုြ့ါ။	ေါရတကွိကုျွန်မတို	့

ဦးတည်ြါတယ်။

	 ေီေိုဦးတည်တဲ့အခါမှာပြည်သူေူထုေဲ့	 ြူးရြါင်း	

ရောင်ေွက်မှုကရတာ့အဓိကြါြဲ။	 	 ဘယ်အစိုးေမှ	

ဘယ်ရောက်	 ရကာင်းတယ်၊	 ရတာ်တယ်ရပြာရပြာ၊	

ပြည်သူေူထုေဲ့	 ရထာက်ခံမှု၊	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှု	

မေှိဘဲနဲ့	တကယ့်ကကီးကျယ်တဲ့	 စီမံကိန်းကကီးရတွကို	

ရအာင်ပမင်ရအာင်	 မေုြ်နိုင်ြါဘူး။	 အစိုးေရတွက	

ပြည်သူရတွ	မေိုဘူး၊	ငါတို့ဘာသာ	ငါတို့ေုြ်နိုင်တယ်	

ေုိတ့ဲ	အစုိးေရတွဟာ	ေီမုိကရေစီအစုိးေေည်း	မဟုတ်ဘူး။	

ရေေှည်မှာေည်း	 ရအာင်ပမင်မယ့်အစိုးေမဟုတ်ဘူး။	

ပြည်သူေဲ့	 ရထာက်ခံမှု	 မေှိဘဲနဲ့၊	 ပြည်သူေဲ့	 ြူးရြါင်း	

ရောင်ေွက်မှုမေှိဘဲနဲ့	 ရေတိုမှာ	 ရအာင်ပမင်နိုင်မယ်၊	

ရေေှည်မှာ	ဘယ်ရတာ့မှ	မရအာင်ပမင်နိုင်ြါဘူး။

	 ေါရကကာင့်ပြည်သူရတွဟာ	နိုင်ငံအတွက်အဓိကကျ	

ြါတယ်။	 ပြည်သူေူထုေဲ့အေည်အချင်းဟာနိုင်ငံေဲ့	

အေည်အချင်းြါ။	 ပြည်သူေူထုေဲ့တန်ြိုးဟာနိုင်ငံေဲ့	

တန်ြိုးြါ။	ေါရကကာင့်ကျန်းမာရေး၊	ြညာရေးကိ	ုအရေး	

ထားတယ်ေိတုာ	ကျွန်မတိုေဲ့့ကရေးရတကွိ	ုတန်ြိုးေိှတဲ	့

ေကူကီးရတပွြစ်ရအာင်ေိုြ့ါ။	ကျွန်မတို	့ကရေးရတဟွာ	

ကျန်းမာတယ်ေိုေင်	ရုြ်ြိုင်းေိုင်ောတနြ်ိုးပြည့်တာြါ။	

ြညာေိှတယ်ေိေုင်	စတ်ိြိင်ုး	ေိင်ုောတန်ြိုးပြည့တ်ာြါ။	

ြညာေှိတယ်ေိုတဲ့ရနောမှာ	တက္ကသိုေ်ဘွဲ့ေတာရတွ	

ရပြာရနတာမဟုတ်ြါဘူး။	 ြညာေှိတယ်ေိုတာ	ဘဝ	

ပြဿနာရတကွိ	ုေင်ေိင်ုရကျာ်ေွှားနိင်ုတဲ	့အေည်အချင်း	

ရတွကို	ေိုေိုတာြါ။	

	 ေါရကကာင့်အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာကို	ကျွန်မ	

အေွန်အားရြးြါတယ်။	တစ်ကမ္ဘာေုံးကို	 ပြန်ကကည့်	

ေုိက်ေင်	ြံွ ပ့ြိုးတ့ဲနုိင်ငံ၊	အြံွ ပ့ြိုးေံုးနုိင်ငံရတွမှာ	တက္ကသုိေ်	

ြညာေထားပြီး	အေြ်ုမေတဲြ့ဂု္ဂိုေ်ရတ၊ွ	သတူိုက့ကိုက်တဲ	့

အေုြ်ကိုရကျရကျနြ်နြ်နဲ့	ေုြ်နိုင်တဲ့	အေုြ်မေသူ	

ရတေွဲ့နှုန်းဟာ	များများောတယ်ေိတုာ	ရတွ့ေြါတယ်။

ေါရကကာင့်	တုိးတက်တ့ဲနုိင်ငံရတွမှာ	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	

ြညာကိြုိပုြီး	အရေးထားေမယ်ေိတုာကိ	ုနားေည်ော	

ြါပြီ။	ကျွန်မတို့ေဲ့နိုင်ငံက	ြညာရေးအေ	အရနာက်မှာ	

ကျန်ေစ်ခဲတ့ဲန့ိင်ုငေံိရုတာ	့တပခားသရူတေဲွ့	အမှားရတနွဲ့	

ပြဿနာရတွကို	 ကကည့်ပြီးသင်ခန်းစာယူနိုင်ြါတယ်။	

ေါရကကာင့်	ြညာရေးစနစ်ကုိ	ထူရထာင်တ့ဲအခါမှာ	တက္ကသုိေ်	

ြညာရေးနဲ့	အသက်ရမးွဝမ်းရကျာင်း	ြညာရေးနှစ်ခစုေံုး	

ကို	တန်းတူယှဉ်တွဲပြီး	ကျွန်မတို့က	ရြာ်ရောင်ြို့ကကိုး

စားရနတာပြစ်ြါတယ်။	အေဲမှီာ	ပြည်သေူထူနုားေည်ပြီး	

ကျွန်မတို့နဲ့	ြူးရြါင်းြို့	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	

ပြည်သူရတွကအခုေိုေင်	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းသင်	

ရကျာင်းရတွြွင့်ရြးြို့နဲ့	ြညာသင်ယူနိုင်ရအာင်	အခွင့်	

အရေးရတ	ွရြးြိုေ့ိပုြီး	ရတာင်းေိေုာတာကိ	ုကျွန်မတို	့

ပမင်ေြါတယ်။	 ေါတက္ကသိုေ်	 ြညာသာေှေင်	 ြညာ	

မဟုတ်ဘူးေိုတာကို	 ပြည်သူရတွက	ေက်ရတွ့ကျကျ	

ကိုယ့်ဘဝကိုယ်	ကကည့်ပမင်ရနပြီေို့	ရပြာေို့ေြါတယ်။

	 ေါနိုင်ငံေဲ့ြွံ့ပြိုးမှုရနာက်ကျပခင်း	အကျ ိုးတစ်ခုြါ။	
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ြွံ့ပြိုးမှု	 ရနာက်ကျပခင်းေဲ့ေိုးကျ ိုးရတွကို	 အားေုံး	

သကိကြါတယ်။	ေါရြမယ့ရ်ကာင်းကျ ိုးရတေွည်း	ေိှတယ်	

ေိုတာကိုနားေည်ရစချင်ြါတယ်။	ကျွန်မေီေိုောတဲ့	

အခါမှာ	 ပြည်သူေူထုရတွေီကရမးခွန်းရတွရမးြို့နဲ့	

ရပြာချင်တဲ့အချက်ရတွကိုတင်ပြြို့	 ြိတ်ရခါ်ြါတယ်။	

ေေီိေုြ်ုေတဲ	့အရကကာင်းကပြည်သနူဲ့	အစိုးေနီးကြ်မှုေှ	ိ

ရအာင်ေို့ြါ။	 ေါေီမိုကရေစီအေပြည်သူကရန	ရေွးချယ်	

တင်ရပမှာက်ထားတဲ့	အစိုးေပြစ်တာရကကာင့်	 ပြည်သူနဲ့	

ဘယ်ရတာ့မှ	ကင်းကွာေို့မပြစ်ြါဘူး။

	 ပြည်သူေူထုေဲ့အသံနဲ့	ကင်းကွာြို့ေိုတာေည်း	

မပြစ်ြါဘူး။	 ေါရကကာင့်ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်သူပြည်သား	

ရတမှွာ	ဘာစိုးေမ်ိရကကာင့က်ကမှုရတေိှွသေ၊ဲ	ဘာပြဿနာ	

ရတွေှိသေဲ၊ဘာရမှော်ေင့်ချက်ရတွေှိသေဲေိုတာကို	

သိရအာင်	ေုြ်ေြါတယ်။	 ေီစိုးေိမ်ရကကာင့်ကကမှုရတွ	

ရြျာက်ကွယ်သွားရအာင်ကျွန်မတို့	ဘယ်ေိုေုြ်ရြး	

နိင်ုမေ၊ဲ	ရမှော်ေင့ခ်ျက်ရတကွိဘုယ်ေုိြုစံနံဲ့	ပြည့ေ်ည်း	

ရြးနိုင်မေဲေိုတဲ့	အရပြကိုေှာြို့အတွက်	ကျွန်မတို့က	

ရမးခွန်းရတွနဲ့	 တင်ပြချက်ရတွကို	 ြိတ်ရခါ်ေပခင်း	

ပြစ်ြါတယ်။

	 ေေီိြုတ်ိရခါ်တဲအ့ခါမှာတစ်ရနောနဲ့	တစ်ရနောမတ	ူ

ဘူးေိတုာကိ	ုကျွန်မသတပိြုမြိါတယ်။	တချ ို့	ြေသိတ်	

ရတကွ	အင်မတန်မှစည်းကမ်းေိှတယ်။	ရြးထားတဲအ့ခွင့်	

အရေးကို	 ရေးရေးစားစား	မှန်မှန်ကန်ကန်	သူတို့	

သံုးြါတယ်။	ေါဟာနုိင်ငံကတကယ့်ကုိ	စစ်မှန်တ့ဲ	ြက်ေေယ်	

ပြည်ရထာင်စုပြစ်နိုင်တဲ့	 နိုင်ငံပြစ်ရနပြီ၊	 စစ်မှန်တဲ့	

ြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စုတစ်ခုကို	ထူရထာင်နိုင်တဲ့	

ပြည်သူရတွပြစ်ရနပြီေို့	ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 တချ ို့ကရတာတ့စ်ခါတရေ	ရြးထားတဲအ့ခွင့အ်ရေး	

ကို	အေွဲသုံးစားေုြ်ချင်ြါတယ်။	စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့	မေုြ်	

ချင်ဘူး။	ဥြမာမဲမရြါက်ရြမယ့်ေည်း	ရပြာချင်တယ်	

ေိုပြီး	အတင်းရပြာ၊	အတင်းရတာင်းေိုတာရတွကို	

ကျွန်မတို့	 ပမင်ခဲ့ေြါတယ်။	 ရနာက်ပြီးကျွန်မတို့ရတွ	

ခဏခဏရပြာြါတယ်။	အများအတွက်အကျ ိုးပြစ်မယ့်	

ရမးခွန်းရတွကို	ရမးြါ။	အများအတွက်အကျ ိုးပြစ်မယ့်

တင်ပြချက်ရတတွင်ပြကကတာကိ	ုကျွန်မအားေြါတယ်။	

ေါရြမယ့်	တချ ို့တရေအနည်းစကု	သတူိုအ့တွက်ြုဂ္ဂိုေ်	

ရေးကိစ္စရတွ	 ရနာက်ပြီး	 နဲနဲတိုက်ချင်ခိုက်ချင်တဲ့ကိစ္စ	

ရတကွိ	ုဦးစားရြးပြီးမေုြ်ြါနဲ့ေို	့ကျွန်မအရနနဲ့ရမတ္တာ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ကကာအင်းဆိြ်ကကီးမမို့နယ် လေေခံများနှင့် လေွ့ဆုံြွဲအခမ်းအနားေို့ 
ေက်လရာက်ျာလော ေိုင်းရင်းေားျူငယ်များနှင့်အေူ စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင် ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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ေြ်ခြံါတယ်။	ဘာပြစ်ေိုေ့ေဲိရုတာ	့တကယ်တိုးတက်တဲ	့

နိုင်ငံပြစ်ချင်ေင်	အများအတွက်စဉ်းစားနိုင်ေမယ်ေို့	

ကျွန်မ	ခဏခဏရပြာြါတယ်။

	 ြေဟိတ၊	 အတ္တဟိတနှစ်ခုစေုံးေှိေမယ်ေိုတာ	

အတ္တဟိတေိုတာ	ကိုယ်အတွက်၊	 ြေေိုတာအပခား	

သရူတအွတွက်ေည်း	စဉ်းစားနိင်ုေမယ်။	အပခားသရူတွ

အတွက်စဉ်းစားနိုင်ေမယ်ေိုတာ	ကရေးရတွငယ်ငယ်	

ကတည်းက	ကိုယ့်အိမ်မှာ၊	ကိုယ်ေဲ့မိသားစုထဲမှာကကီး

ောကတည်းကနားေည်ေမယ့်ကိစ္စြါ။	 မိသားစုေို	

ကတည်းက	တစ်ရယာက်တည်း	မဟတ်ုဘူး	တစ်ရယာက်	

တည်းေိ	ုမသိားစ	ုမဟတ်ုြါဘူး။	မသိားစေုိကုတည်းက	

မိဘရတွ၊	အဘိုးအဘွားရတွ၊	ညီအစ်ကိုရမာင်နှမရတွ၊	

ရေါ်ကကီးဘကကီးရတွနဲ့	အတူရနတာြါ။	အစကတည်းက	

အပခားသူရတွနဲ့ရနေင်	အပခားသူရတွေဲ့	အကျ ိုးကိုေဲ	

စဉ်းစားတန်ြိုးထားတတ်ေမယ်။	 ေါရကကာင့်	ကရေး	

ရတကွိ	ုငယ်ငယ်ကတည်းက	ကိယ်ုအကျ ိုးေိှသေိ	ုတပခား	

သူရတွေဲအကျ ိုးေှိေမယ်။	အပခားသူရတွေဲ့	အကျ ိုးေှိမှ	

ေည်း	ကိယ့်ုအကျ ိုးကိ	ုရအာင်ပမင်နိင်ုမယ်ေိတုာကိ	ုမဘိ	

ရတွက	သင်ရြးေမယ့်အပြင်	ကိုယ်တိုင်ေည်း	ေုြ်ပြ	

ရစချင်ြါတယ်။

	 ကျွန်မေဲ့	အရတွ့အကကုံအေ	မဘိရတအွရနနဲ့	ကရေး	

ရတွကို	သင်ပြရြးေင်	“ငါရပြာသေိုေုြ်၊	ငါေုြ်သေို	

မေုြ်နဲ့ေိုပြီး”	ရပြာေို့မေြါဘူး။	ကိုယ်တိုင်က	ေုြ်ြုံ၊	

ကိင်ုြု	ံမမှန်ေိုေိှ့ေင်ကရေးရတကွ	သွန်သင်ေုံးမေို့ေမှာ	

မဟုတ်ဘူး။	ကိုယ်ကရနပြီးကရေးရတွကို		ရပြာင့မ်တ်	

ရစချင်ေင်ကိယ့်ုကိယ်ုတိင်ု	ရပြာင့မ်တ်ြါ။	ကိုယ့်ကရေး	

ရတွကို	ကကိုးစားရစချင်ေင်	ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကိုးစားြါ။	

ကိုယ့်ကရေးရတွကို	 ယဉ်ရကျးရစချင်တယ်ေိုေင်	

ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယဉ်ရကျးြါ။	အဲ့ေီေိုနည်းနဲ့	ကရေး	

ရတကွိ	ုသင်ရြးတာ	အထရိောက်ေုံးြေဲို	့ကျွန်မအရနနဲ့	

ရပြာချင်ြါတယ်။

	 အခုကျွန်မတို့ကိုတင်ပြကကတဲ့ရမးခွန်းရတွကို	

ြထမကျွန်မရပြြါမယ်။	ေါေည်းကျွန်မခဏခဏရပြာတဲ	့

ကိစ္စြါ။	 ရမးခွန်းရတွရမးတဲ့သူရတွက	တိုတိုနဲ့ေိုေင်း

ရမးြိုေိ့သုေိရုပြတဲ	့အစိုးေြက်ကြဂု္ဂိုေ်ရတကွေည်း	

တိုတိုနဲ့ေိုေင်းရပြြို့ေိုြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့အစိုးေအြွဲ့ရတွမှာတာဝန်ေှိြါတယ်။	

ရမးခွန်းတစ်ခရုမးတယ်ေိတုာ	အရပြတစ်ခေိုခုျင်ေိုြ့ါ။	

အေဲရီတာ	့အရပြကိေှုင်းေှင်းေင်းေင်းနဲ့	တတိကိျကျရပြ	

ရစချင်ြါတယ်။	အစိုးေအြွဲ့ရတွကို	 ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါ	

တယ်။	 ေုြ်ရြးနိုင်တယ်ေိုေင်ေုြ်ရြးနိုင်တယ်ေို့	

ရပြာြါ။	ဘယ်ရောက်အချန်ိအတွင်းမှာ	ေြ်ုရြးနိင်ုတယ်	

ေိုရ့ပြာြါ။	မေြ်ုရြးနိင်ုဘူးေိေုင်ဘာပြစ်ေို	့မေြ်ုရြး	

နိုင်ဘူးေို့ရပြာြါ။	အခုမေုြ်ရြးနိုင်ဘူး	ရနာက်ကကာမှ	

ေြ်ုရြးနိင်ုမယ်ေိေုင်	ဘယ်ရောက်ကကာမှေြ်ုရြးနိင်ု	

မယ်၊	ဘယ်ေိအုရပခအရနမှာ	ေုြ်ရြးနိင်ုမယ်ေိတုာကိ	ု

ေှင်းေှင်းေင်းေင်း	ရပြာရစချင်ြါတယ်။	တေက်တည်းမှာ	

ပြည်သေူထူ	ုနားေည်သင့၊်	နားေည်ထိက်ုတဲအ့စိုးေေဲ့	

မဝူါေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရတကွိေုည်း	တိတုိနုဲ့ေိေုင်းြ	ဲ

ေှင်းပြသွားရစချင်ြါတယ်။	အခုထံုးစံအတုိင်းြဲ	ြထမဦးေံုး	

ရေးပြီးတင်ထားတဲရ့မးခွန်းရတကွိ	ုကျွန်မတိုရ့ပြြါမယ်။	

ရပြပြီးမှမဲနှိုက်ပြီးမဲရြါက်တဲ့	သူရတွေဲ့ရမးခွန်းရတွနဲ့	

တင်ပြချက်ရတကွိ	ုကျွန်မတိုြ့တ်ိရခါ်ြါမယ်။	ရကျးဇူးတင်	

ြါတယ်”	ဟု	ရပြာကကားသည်။

	 ထိုရ့နာက်	ရတွ့ေုြဲွံသို	့ကကိုတင်	တင်ပြရမးပမန်းထား	

သည့်	ရကာ့ကေိတ်ပမို ၊့	အမှတ်	(၇)	ေြ်ကွက်မှ	ဦးရမာင်မာ၏	

အမှတ်(၇)ေြ်ကွက်	နတ်စင်ရပမာင်းမကကီးအား	အုတ်စီ	

ရေရပမာင်းပြုေုြ်ရြးရေး၊	 ထီဟူးသံရကျးေွာမှ	

ဦးရစာရကျာ်ေွင်၏	ထဟီူးသ-ံမခွိမ်းရကျးေွာေမ်းအား	

ကတ္တောေမ်းခင်းရြးနိင်ုရေး၊	ခေင်းရကျးေွာမှ	ဦရစာရေး	

မင်း၏	ဝင်းက-ြီကုန်း-မူးဝါ-ဝင်သေွှဲ-အုန်းနှစ်ြင်-

ေှိုင်သရပမသားေမ်းအား	ကတ္တောေမ်းအပြစ်ရောင်ေွက်	

ရြးေန်၊	 ရကာ့ရြါက်ရကျးေွာမှ	 ဦးတင်ရအးထွန်း၏	

ရကာဘ့န်ိးတိက်ုနယ်အတွင်းေိှ	ရကျးေွာ	၁၁	ေွာအတွက်	

ေှေြ်စစ်မီးေေှိရေးအတွက်	ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ရောက်	

ရြးရေး၊	 ရကာ့ရြါက်ရကျးေွာမှ	 ဦးရကျာ်စိ ုး၏	

ကျုံေိုး-ကမ်းနီ	 ပမစ်ကူးတံတားတည်ရောက်ရြးရေး၊	

ရကာ့ရြါက်ရကျးေွာမှ	 ဦးရမာင်ရမာင်၏	ရကာ့ဘိန်း	

တိကုန်ယရ်ေးရု	ံတွင်	ဓာတ်မှနရ်ောင်နှင့်ေစ်ဂျစ်တယ်	

ဓာတ်မှန်စက်	 ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	 နဘူးရကျးေွာမှ	

ဦးသက်ဦး၏	နဘူးနှစ်ပခားရကျးေွာ	ေှေြ်စစ်မီးေေှိရေး၊	

တတံားကျ ိုး-ပမြတိင်ု၊	နဘူး-ရညာင်ကန်ုးကတ္တောေမ်း	
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အား	ေမ်းတိုးချဲ့ရြးရေးနှင့	်ရကာက့ေိတ်-နဘူး-ြိင်ုကျ ိုး	

ေမ်းရြါ်ေိှ		နဘူးတံတားအား	ကွန်ကေစ်တံတားတည်ရောက်	

ရြးရေး၊	 အမှတ်(၁)ေြ်ကွက်မှ	 ဦးရစာပမတ်ရေး၏	

ရကာ့ကေိတ်	အမှတ်(၁)ေြကွ်က်ေမ်းေု၌ံ	အချက်ပြမီး	

တြ်ေင်ရြးရေး၊	အမှတ်(၂)ေြ်ကွက်မှ	ဦးထွန်းညွှန့်၏	

ရကာ့ကေိတ်ပြည်သူ့ရေးရုံကကီး၌	အထူးေောဝန်များ	

ပြည့ေ်ည်းရြးနိင်ုရေး၊	ရေးရုသံုံးြစ္စည်းများ	ပြည့ဝ်စွာ	

ေေှိရေးနှင့်	ေောဝန်၊	သူနာပြု၊	 ဝန်ထမ်းများြွဲ့စည်းြံု	

အပြည့်ခန့်ထားရြးနုိင်ရေး	ရမးခွန်းများနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍	

ေည်းရကာင်း။

	 ရတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်ောကကသမူျားထမှဲ	ရမးခွန်း	

ရမးပမန်းေိသု	ူ(၂၉)	ဦးအနက်	မရဲြါက်သ	ူ(၇)	ဦး	ပြစ်သည့	်

အမှတ်	(၂)	ေြ်ကွက်မှ	ရေါ်ခင်ရထွးရမာ်၏	အမှတ်	(၂)		

ေြ်ကွက်ေိှ	ြိတ်သိမ်းထားရသာ	သခသ ျ ိုင်းရပမအား	ပြန်ေည်	

ခွင့်ပြုရြးေန်၊	 ခောအတွင်းရကျးေွာမှ	 ဦးရငွေှိုင်၏			

သိမ်းေည်းခေံယ်ယာရပမများ	ပြနေ်ညေ်ေှရိေး၊	ဇာသ	

ပြင်ရကျးေွာမှ	ဦးတင်ေှ၏	သိမ်းေည်းခံေယ်ယာရပမ

များပြန်ေည်ေေှိရေး၊	 ရကာ့ေိတ်ပမို့	ကေင်စာရြနှင့	်

ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့မှ	ဦးရစာရကျာ်ဝင်း၏	ကေင်စာရြနှင့်

ယဉ်ရကျးမှုခန်းမရောင်ေွက်ရြးနိုင်ရေး၊	အမှတ်	 ၃	

ေြ်ကွက်မှ	ရေါ်ချ ိုချ ိုထုိက်၏	သိမ်းေည်းခံေယ်ယာရပမများ	

ပြန်ေည်ေေှိရေး၊	ရကာ့ကေိတ်ပမို့နယ်	ဘာသာရြါင်းစုံ	

ချစ်ကကည်ညီညွတ်ရေးအြဲွ	့ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခင်ရမာင်သန်း၏		

ရကာ့ကေိတ်ပမို့နယ်	သာသာရြါင်းစံု	ချစ်ကကည်ညီညွတ်ရေး	

အြဲွ့အတွက်	ရုံးရပမရနော၊	အရောက်အဦနှင့	်ရမာ်ရတာ်	

ယာဉ်ေိအုြ်ချက်အား	ြံြ့ိုးရောင်ေွက်ရြးနုိင်ရေး၊	ကျုံြဲ	

ရကျးေွာမှ	ဦးေဲထွန်း၏	ကျုံြဲရကျးေွာအား	ေှေြ်စစ်မီးေေှိ	

ရအာင်	ရောင်ေွက်ရြးနုိင်ရေး	ရမးခွန်းများကုိေည်းရကာင်း	

ရမးပမန်းတင်ပြကကော	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်၊	ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	ရေါက်တာ	

ပမင့်ရထွး၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါ်နန်းခင်ရထးွပမင့်၊	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများနှင့်	တာဝန်ေှိသူများက	ချက်ချင်း	

ရောင်ေွက်ရြးနိုင်မည့်	 အရပခအရနများ၊	 ရေေှည်	

ရောင်ေွက်ရြးေမည့အ်ရပခအရနများ၊	စစိစ်ရောင်ေွက်	

ရြးသွားေမည့အ်ရပခအရနများနှင့	်စြ်ေျဉ်း၍	ေှင်းေင်း	

ရပြာကကားကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	ယခု	

ရတွ့ေုြဲွံတွင်	ရမးပမန်းတင်ပြကကသမူျားအရနပြင့	်တတိ	ိ

ကျကျ	 ရမးပမန်းတင်ပြခဲ့သည့်အတွက်	 ရကျးဇူးတင်	

ြါရကကာင်း၊	ရတွ့ေုြဲွံတွင်	ကစိ္စ	(၃)	ခတုင်ပြခဲက့ကြါရကကာင်း၊	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ကကာအင်းဆိြ်ကကီးမမို့နယ် လေေခံများနှင့် လေွ့ဆုံြွဲအခမ်းအနားေို့ 
ေက်လရာက်ျာလော ေိုင်းရင်းေားျူငယ်များနှင့်အေူ စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင် ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး၊	ေှေြ်စစ်မီးေေိှရေးနှင့	်ေယ်ယာ	

ရပမကိစ္စတ့ုိပြစ်ြါရကကာင်း၊	ေယ်ယာရပမကိစ္စနှင့်		ြတ်သက်	

ပြီး	ေွှတ်ရတာ်က	ဥြရေများပြဋ္ဌာန်းပြီး	 ရနာက်ြိုင်း	

ြိုင်ေိုင်မှုကိစ္စများ	ထြ်တေဲေဲ	တစ်နိုင်ငံေုံးတွင်ပြစ်

ရနြါရကကာင်း၊	ယင်းကစိ္စမှာ	အရမေွိုးများပြစ်ြါရကကာင်း၊	

အရမေွက်ခေံာတွင်	အရကာင်းသာယပူြီး	အေိုးကိြုယ်	

ထား၍မေြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့ရေွးချယ်ြိုင်ခွင့်	 မေှိြါ	

ရကကာင်း၊	 ပြည်သူများအရနပြင့်	 နားေည်ရြးရစေို	

ရကကာင်း၊	တစ်နိုင်ငံေုံး၌	မိမိတို့	 ပြည်သူများအရနပြင့်	

ညီညွတ်ကကြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူများအရနပြင့်	 မိမိတို့	

ရေသအတွက်၊	 နိုင်ငံအတွက်	 ရောင်ေွက်နိုင်သည်	

ေိသုည့စ်တ်ိဓာတ်ကိ	ုရမွးပမူကကရစေိရုကကာင်း၊	ပြည်သ	ူ

များအရနပြင့ေ်ည်း	မမိတိိုတ့ာဝန်ကိ	ုရကျြွန်ကကရစေိ	ု

ရကကာင်း၊	ပြည်သမူျားအရနပြင့	်ရေးွချယ်ြိင်ုခွင့က်ိမှုန်မှန်	

ကန်ကန်အသုံးချရစေိုရကကာင်း၊	ထို့ပြင်	 မိမိအတွက်	

သာမက	အပခားသူများအတွက်ြါ	 ရေွးချယ်ကကရစေို	

ရကကာင်း၊	ပြည်သူများကို	ယခုေိုရတွ့ေုံသည်မှာ	မိမိ၏	

အသိ၊	ခံစားချက်များကို	မှေရဝေို၍ပြစ်ြါရကကာင်းရပြာ	

ကကားပြီး	ရတွ့ေံုြဲွသ့ုိ	တက်ရောက်ောကကသူ	တုိင်းေင်းသား၊	

တိုင်းေင်းသူများနှင့်	မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံ	ရိုက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြဲွ့သည်	ရကာက့ေတ်ိပမို့မှ	ေဟတ်ယာဉ်များပြင့	်ေက်	

ေက်ထွက်ခွာကကပြီး	ကကာအင်းေိြ်ကကီးပမို့သို့	ရောက်ေှိ	

ကကော	 ပြည်နယ်စာေင်းစစ်ချုြ်၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	

ဌာနေိုင်ောတာဝန်ေှိသူများနှင့်	 ရေသခံတိုင်းေင်းသား၊	

တိုင်းေင်းသူများက	ကေင်ရိုးောေုံးယိမ်း	အကအြွဲ့နှင့်	

အတူ	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ထို့ပြင်	 ကကာအင်းေိြ်ကကီးပမို့တွင်း	ေမ်းမတစ်	

ရေှောက်၌	ရေသခတံိင်ုးေင်းသား	ပြည်သမူျားက	ရသာင်း	

ရသာင်းပြပြ	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ကကာအင်းေိြ်ကကီးပမို့နယ်	ခန်းမ၌	ရေသခပံြည်သ	ူများနှင့	်

ရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

“ပြည်သရူတနွဲ့ရေွးရနွးြဲွရတေုွြ်ပခင်းက	ပြည်သရူတေဲွ့	

အသံရတွကို	 ကကားချင်ေို့ြါ။	ကျွန်မတို့ေဲ့အပမင်ရတွ	

ကိုေည်း	သိရစချင်ေို့ြါ။ရစာရစာတုန်းက	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါ်နန်းခင်ရထွးပမင့်က	ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ	

ဥြရေနဲ့ြတ်သက်ပြီး	 ရမးချင်တဲ့ရမးခွန်းရတွေှိတယ်။	

မရမးြို့	 ရပြာေမေားေို့	 ရမးြါတယ်။	 ကျွန်မက	

မရမးြိုမ့ရပြာြါနဲ့ေို	့ပြန်ရပြာေိက်ုြါတယ်။	ပြည်သရူတ	ွ

အရနနဲ့	ရမးြိင်ုခွင့၊်	သြိိင်ုခွင့ေ်ည်းေိှြါတယ်။	ဘာရတကွိ	ု

သိချင်တာေဲေိုရတာ့အဓိကေွှတ်ရတာ်ရတွထဲမှာ	

တြ်မရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်ရတ	ွ၂၅	ောခိင်ုနှုန်း	ြါတဲက့စိ္စနဲ့	

၅၉	(စ)	ကစိ္စကိ	ုသခိျင်ြါတယ်ေို	့ရပြာြါတယ်။	ေါရတကွိ	ု

ကျွန်မတိုပ့ြန်ရပြြါမ့ယ်။	ေါဟာပြည်သအူားေုံးနဲ့ေိင်ုတဲ	့

ကိစ္စ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေေိုတာ	 ပြည်သူအားေုံးနဲ့	

ေိုင်တဲ့ကိစ္စ	 ပြစ်ြါတယ်။	တပခားဘယ်ရတွ့ေုံြွဲမှာမှ	

ေေီိမုျ ိုး	မရမးြါဘူး။	ပြည်သေူထူရုတအွကကားြဲွ့စည်းြု	ံ

အရပခခံဥြရေနဲ့	 ြတ်သက်ေို့	 စိတ်ဝင်စားတာကကိုက်	

ြါတယ်။	ရမးချင်တာကိ	ုကျွန်မသရဘာကျြါတယ်။	ေေီိ	ု

ပြည်သရူတကွ	ကိယု့်ေဲ့နိငုင်မံှာဘာရတပွြစရ်နသေဲေိ	ု

တာ	စတ်ိဝင်စားပြီးသခိျင်မှ	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငဟံာတိုးတက်	

နိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။	 ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေေိုတာ	

အားေုံးသိတဲ့အတိုင်း	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံေဲ့အရပခခံဥြရေ	

ပြစ်ြါတယ်။	နိုင်ငံဟာ	ဘယ်ေိုနိုင်ငံမျ ိုးပြစ်မယ်ေိုတာ

အဓကိေုံးပြတ်တာြဲွ့စည်းြုအံရပခခဥံြရေပြစ်ြါတယ်။	

ပမန်မာနိင်ုင	ံေွတ်ေြ်ရေးကိ	ုပြည်ရထာင်စ	ုပမန်မာနိင်ုင	ံ

ရတာ်ေိုပြီး	ေယူခဲ့ြါတယ်။အဲေီကတည်းကကျွန်မတို့ေဲ့

ေွတ်ေြ်ရေးရခါင်းရောင်ကကီးရတွဟာပြည်ရထာင်စု

ေုိတ့ဲ	အရတွးအရခါ်ကုိ	ေက်ခံထားြါတယ်။	ပြည်ရထာင်စု	

နိုင်ငံတစ်ခုကို	ေိုေားရတာင့်တပြီး	တန်ြိုးထားတယ်	

ေိုတာ	အင်မတန်မှေှင်းြါတယ်။

	 ကျွန်မတိုန့ိင်ုငကံ	ပြည်ရထာင်စပုြစ်ြါတယ်။	နိင်ုငသံ	ူ

နိုင်ငံသားရတွအရနနဲ့	 ပြည်ရထာင်စုသားချင်းရတွ	

ပြစတ်ယေုိ်တာကိ	ုနှေုံးသွင်းြါေိပုြီး	ကျွနမ်ခဏခဏ	

သတိရြးြါတယ်။	ဘာပြစ်ေို့အဲေီေိုရပြာေသေဲေိုေင်	

ကျွန်မတိုန့ိင်ုငဟံာ	တိင်ုးေင်းသားေမူျ ိုးရြါင်းစုနံဲ့	ြဲွ့စည်း	

ထားတဲ့နိုင်ငံြါ။	 ေီေိုနိုင်ငံတစ်ခုတည်တံ့ခိုင်ပမဲြို့ ၊	

တိုးတက်ြို၊့	ရအးချမ်းြိုေ့ိေုင်	ပြည်ရထာင်စစုတ်ိဓာတ်ဟာ	

အင်မတန်မှအရေးကကီးြါတယ်။	ပြည်ရထာင်စစုတ်ိဓာတ်	
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ေှိမှ	ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	တကယ်ကို	ရတာင့်တင်းခိုင်မာ	

မှာြါ။

	 ပြည်ရထာင်စစုတ်ိဓာတ်ေိတုာ		ညညွီတ်တဲစ့တ်ိဓာတ်	

ြါ။	ညညွီတ်ချင်း၊	ရသွးစည်းချင်းေိတုာတစ်စတ်ိတည်း၊	

တစ်ဝမ်းတည်းေယ်ေ့ုိအားေံုးက	မဟုတ်ြါဘူး။	တစ်ရသွး၊	

တစ်သ၊ံ	တစ်မနိ့်မဟတ်ုြါဘူး။	ရသးွစည်းတယ်၊	ညညွီတ်	

တယ်ေိုတာ	မတူတဲ့သရဘာထားရတွ	ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ	့

အေည်အချင်းရတအွရြါ်မှာ	အရပခခြံါတယ်။	ကျွန်မတို	့

အားေုံးဟာ	တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်မတတူဲ	့သရဘာ	

ထားရတွေှိတယ်။	 ေီမတူတ့ဲသရဘာထားရတွရကကာင့်	

တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	ေန်ပြုရနမယ်၊	သတ်ပြတ်ရန	

မယ်ေိုေင်နိုင်ငံဟာဘယ်ရတာ့မှမရအးချမ်းနိုင်ြါဘူး။

	 မတူတဲ့သရဘာထားရတွကို 	 ညှိန ှိုင ်းနိုင ်တဲ့ 	

အေည်အချင်းေှိြုိ့က	 ပြည်ရထာင်စုသားအားေံုးေဲ့	

ေိအုြ်ချက်တစ်ခြုါ။	ေါကိ	ုကကီးငယ်မရေွးသရဘာရြါက်	

ရစချင်ြါတယ်။	ပြည်ရထာင်စစုတ်ိဓာတ်ေုိတာ	မတတူဲ့

စတ်ိဓာတ်ရတကွိညိှုနှိုင်းတာ၊	ဘယ်သကူမှငါေိခုျင်တာကိ	ု

တစ်ော	ောခိုင်နှုန်းေမှ	 ပြစ်မယ်ေိုတဲ့	 စိတ်ဓာတ်ကို	

မကိင်ုစဲွထားြါနဲ့။	တစ်ရယာက်ချင်း၊	တစ်ရယာက်ချင်းဟာ	

ငါေိုချင်တာကိုြဲ	တစ်ောောခိုင်နှုန်းေမယ်ေိုတဲ့	စိတ်	

ဓာတ်ကို	ကိုင်စွဲထားေင်	ကျွန်မတို့နိုင်ငံဘယ်ရတာ့မ	ှ

တည်ပငိမ်နိုင်မှာ၊	တိုးတက်နိုင်မှာ	မဟုတ်ြါဘူး။	ဥြမာ	

ေခီန်းမထမှဲာ	အားေုံးက	ရေှ့တန်းကရနထိင်ုေမှ	ရကျနြ်	

မယ်ေိေုင်	ကျွန်မတိုဘ့ယ်အခမ်းအနားကိမှု	ပြုေြ်ုနိင်ုမှာ၊	

ကျင်းြနိင်ုမှာမဟတ်ုြါဘူး။	ေါရကကာင့အ်ရြးအယေူိတုာ	

ေိှေြါတယ်။	ညိှယေူြါတယ်။	ကရေးရတကွိရုေှ့ မှာထား	

တာက	ကျွန်မတို	့ရတွ့ေုြဲွံရတမှွာ	အစဉ်အောေိပုြစ်ော	

ြါတယ်။

	 တချ ို့ရနောရတွမှာေိုေင်	ကရေးရတွကေည်း	ြါ	

ချင်တယ်။	 ရနောကေည်းမေှိတဲ့အခါ	ကရေးရတွကို	

ရေှ့မှာရခါ်ပြီး	ေီေိုြဲထိုင်ခိုင်းြါတယ်။	တချ ို့ကထင်ကက	

ြါတယ်။	ကရေးရတွကဘာမှေည်း	စိတ်ဝင်စားတာ	

မဟတ်ုဘူး။	နားေည်တာေည်း	မဟတ်ုဘူး။	ေါရြမယ့်	

ကျွန်မအရနနဲ့	 ငယ်ငယ်ကတည်းက	ကရေးရတွကို						

နိုင်ငံရေးကို	စိတ်ဝင်စားရအာင်ေို့	ေုြ်ရြးေမယ်ေိုတဲ့

ယုံကကည်ချက်နဲ့ကရေးရတွေဲ့	ြါဝင်မှုကို	အားရြးတာ	

ပြစ်ြါတယ်။

	 ကကားအင်းေြ်ိကကီးက	ပြည်သရူတကွရနပြီးြဲွ့စည်းြု	ံ

အရပခခံဥြရေနဲ့	 ြတ်သက်ေို့သိချင်တာကို	ကျွန်မ	

သရဘာကျကကိုေိြုါတယ်။	ပြည်သရူတသွခိျင်တဲ	့အချက်	

နှစ်ချက်ကို	ကျွန်မရပြာြါ့မယ်။	 ြထမတစ်ချက်က											

ေွှတ်ရတာ်ရတထွမှဲာ၂၅ောခိင်ုနှုန်း	တြ်မရတာ်သားကိယ်ု	

စားေှယ်ြါတဲ့	ကိစ္စြါ။	ေုတိယကိစ္စက	၅၉	(စ)	ကိစ္စြါ။	

ေီနှစ်ခုမှာ	ကျွန်မတို့ေွှတ်ရတာ်ထဲမှာ	ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ

ဥြရေပြုပြင်ရပြာင်းေရဲေးနဲ့	ြတ်သက်ေို	့ေြ်ုရောင်ရန	

တယ်ေိတုာကိ	ုတချ ို့သေိင်ေည်းသမိယ်။	မသေိင်ေည်း	

မသိဘူး။	သိတဲ့သူရတွကေည်းေီဟာကို	 ရေ့ောပြီး	

ဘာရတွပြစ်ရနသေဲ၊	ဘာရတွရပြာရနသေဲေိုတာကို

ရသချာသတင်းစာထဲမှာြတ်ထားေို့ပြစ်မှာြါ။

	 ြွ ဲ့စည်းြု ံအရပခခံဥြရေ	ပြုပြင်ရပြာင်းေဲရေးကိ	ု

ဘာပြစ်ေို့	ကျွန်မတို့အစိုးေက	ေုြ်ရနသေဲေိုေင်	

ေွယ်ေွယ်ရပြာေေင်	 ပြည်သူရတွကိုရြးခဲ့တဲ့ကတိ	

ကဝတ်ြါ။	ကျွန်မတို့	 ရေွးရကာက်ြွဲ	 ဝင်ပြိုင်တုန်းက	

ြဲွ့စည်းြုအံရပခခဥံြရေ	ပြုပြင်ရပြာင်းေရဲေးကိ	ုေုြ်မယ်	

ေိတုာကတကိဝတ်တစ်ခပုြစ်ြါတယ်။	အေွယ်ရပြေိက်ု	

တာ	မဟတ်ုြါဘူး။ဘာရ့ကကာင့	်ကျွန်မတိုြဲွ့့စည်းြုအံရပခခ	ံ

ဥြရေကိုရပြာင်းချင်တာေဲေိုတာက	ြိုပြီး	အရေးကကီး	

ြါတယ်။	ေါကိုပြည်သူရတွနားေည်ြို့	ေိုအြ်ြါတယ်။	

အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိနားေည်တယ်ေို့	ကျွန်မ	

ယုံကကည်ြါတယ်။	ဘာပြစ်ေို့ေီေိုရပြာေသေဲေိုရတာ့

၅၉(စ)	ပြုပြင်ရပြာင်းေရဲေးနဲ့	ြတ်သက်ေို	့ကေင်ပြည်	

နယ်ကို	ောခဲ့တဲ့အခါတုန်းက	ကျွန်မတို့အံ့အားသင့	်

ေရောက်ရအာင်	 ေွာကကရေးရတွကြါ	 ေီကိစ္စကို	

စိတ်ဝင်စားပြီး	ရထာက်ခံကကတာကိုရတွ့ခဲ့ေြါတယ်။

	 ကေင်ပြည်နယ်ဘက်မှာ	သာမန်ေွာသေွူာသားရတကွ	

နိုင်ငံ့ေဲ့အရေးကို	စိတ်ဝင်စားတယ်ေိုတာကို	 ပြတာြါ။	

ကျွန်မတိုက့ြဲွ့စည်းြံုအရပခခဥံြရေကိ	ုပြုပြင်ရပြာင်းေဲ	

ချင်တယ်ေိတုာ	ေည်ေွယ်ချက်မေိှဘ	ဲေြ်ုတာမဟတ်ုြါ	

ဘူး။	နိင်ုငကံိ	ုစစ်မှန်တဲေ့မီိကုရေစြီက်ေေယ်နိင်ုင	ံပြစ်ရစ	

ချင်ေို	့ေြဲွီ့စည်းြုအံရပခခဥံြရေကိ	ုရပြာင်းေခဲျင်တာြါ။	

စစ်မှန်တဲေ့မီိကုရေစြီက်ေေယ်နိင်ုငံပြစ်ြို့	ေိတုဲအ့ချက်	

အေက်ရတွကို	ကျွန်မတို့ကြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ	
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ထဲမှာ	ြါဝင်ရစချင်တာပြစ်ြါတယ်။

	 ေေီိေုြ်ုရနတဲအ့ချန်ိမှာမရမဘ့	ဲဦးတည်ရောင်ေွက်	

ရနတာက	အမျ ိုးသားေင်ကကားရစ့ရေးပြစ်တယ်ေိုတာ

ကို	ကျွန်မတို့ဘယ်ရတာ့မှမရမ့ြါဘူး။	 ေါကအမျ ိုးသား	

ေီမိုကရေစီအြွဲ့ချုြ်	 စတင်ထူရထာင်ကတည်းက	

အမျ ိုးသား	ပြန်ေည်ေင်ကကားရစရ့ေးကိ	ုဦးတည်မယ်ေို

ပြီးကျွန်မတို့ရပြာထားတာြါ။	 ။အမျ ိုးသားပြန်ေည်	

ေင်ကကားရစ့ရေး	ဘာပြစ်ေ့ုိေဲေုိရတာ့	အမျ ိုးသားေီမုိကရေစီ	

အြွဲ့ချုြ်က	၁၉၈၈	ခုနှစ်	 ေီမိုကရေစီ	ေှုြ်ေှားမှုကရန	

ရြါက်ြွားောတာြါ။	အေဲတီန်ုးကတည်းက	ကျွန်မတိုဟ့ာ	

ေမီိကုရေစကီိယုုကံကည်တယ်။	ေမီိကုရေစကီိ	ုယုကံကည်ေတဲ	့

အရကကာင်းကေည်း	ရိုးရိုးရေးြါ။	ေီမိကုရေစ	ီေိတုာကိ	ု

အားေုံးသိတယ်ေို့ကျွန်မထင်ြါတယ်။

	 ေမီိကုရေစေီိတုာပြည်သေူဲ့အြ်ုချုြ်ရေးေို	့အဓြိ္ပာယ်	

သက်ရောက်ြါတယ်။	 ပြည်သူေဲ့အုြ်ချုြ်ရေးေိုပြီး	

အဓိြ္ပာယ်	သက်ရောက်တဲ့အတွက်ပြည်သူရတွကရန	

တကယ်ြဲတစ်နိုင်ငံေုံးကိုအုြ်ချုြ်နိုင်မှာေားေိုတာ	

ေက်ရတွ့	ကျကျမပြစ်နိင်ုြါဘူး။	ေါရကကာင့က်ိယ်ုစားပြု	

ေမီိကုရေစ	ီေိပုြီးပြည်သရူတကွရန	ရေွးချယ်တင်ရပမှာက်	

ေိုက်တဲ့ြုဂ္ဂိုေ်ရတွနဲ့	အစိုးေြွဲ့တာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ေသူားရတဟွာရပခာက်ပြစ်ကင်းသေဲည်းစင်	မဟတ်ု	

ြါဘူး။	ေူသားရတဟွာ	အပြစ်အနာအောရတ	ွေိှြါတယ်။	

ေီရတာ့	ေူသားရတွြန်တီးတဲ့	 စနစ်တစ်ခုဟာေည်း	

အပြစ်အနာအောရတေိှွမှာ	ပြစ်ြါတယ်။	ဘယ်ေိမှုရချာ	

ရချာရမွ့ရမွ့နဲ့	အပြစ်အနာအောကင်းတယ်ေိုတာ		

မပြစ်	နိင်ုဘူး။	ေါရြမယ့က်မ္ဘာရကျာ်	နိင်ုငရံေးသခုမန်ိကကီး	

တစ်ဦးရပြာခဲသ့ေိေုမီိကုရေစဟီာ	အပြစ်အနာအောေှ	ိ

ရြမယ့်၊	 ေူရတွထွင်ခဲ့တဲ့	 စနစ်ရတွထဲမှာအခုထိ	

အရကာင်းေုံးြါ။	ေရူတထွွင်ခဲတ့ဲ	့နိင်ုငရံေးစနစ်ရတထွမှဲာ	

ေမီိကုရေစကီ	အရကာင်းေုံးေိရုြမယ့၊်	အပြစ်မဲတ့ယ်ေိ	ု

ေိုေိုတာ	မဟုတ်ြါဘူး။ေါကိုကျွန်မေက်ခံြါတယ်။	

အပြစ်မဲ့မဟုတ်ြါဘူး၊	 ေီမိုကရေစီမှာ	အားနည်းချက်ေှိ	

ြါတယ်။

	 ေါရြမယ့်	ေူသားရတွထွင်ခဲ့တဲ့	နိုင်ငံရေးစနစ်ရတွ	

အားေုံးထဲမှာ	 ေီမိုကရေစီစနစ်က	အရကာင်းေုံးြါ။	

ဘာပြစ်ေို	့အရကာင်းေုံးေိပုြီး	ကျွန်မရပြာေသေဲေိေုင်	

ပြည်သကူိ	ုရေးစားတန်ြိုးထားေတဲစ့နစ်မိုြ့ါ။	ပြည်သကူိ	ု

တန်ြိုးထားတယ်၊	 ပြည်သူကိုရေးစားတယ်ေိုတာကို	

ေှင်းေှင်းရေးရပြာေေင်	အများကိ	ုရေးစားတယ်၊	အများ	

ကို	တန်ြိုးထားတယ်ေိုတာြါ။

	 ေမီိကုရေစစီနစ်ကိ	ုြိပုြီးအနှစ်သာေေိှရအာင်	ဘယ်ေိ	ု

ထည့်ရပြာသေဲေိုေင်	အများေဲ့ေန္ဒအေပြစ်ေမယ်၊	

အနည်းစုေဲ့	အခွင့်အရေးရတွကိုေည်း	ကာကွယ်ေမယ်	

ေါေမီိကုရေစြီါ။	ေှင်းေှင်းရေးရပြာေေင်	ဘာေို	့ကျွန်မတို	့

ေစီနစ်ကိေုိခုျင်သေ။ဲ	အများေဲ့ေန္ဒအေ	နိင်ုငတံစ်နိင်ုငကံိ	ု

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် 
ကကာအင်းဆိြ်ကကီးမမို့နယ်ရှိ နယ်စြ်လေေ ေိုင်းရင်းေား 

ျူငယ်များဖွံ့မဖိုးေိုးေက်လရး ေင်ေန်းလကျာင်းမှ 
လကျာင်းေားျူငယ်များအား ရင်းရင်းနှီးနှီး လေွ့ဆုံစဉ်။ 

ကကာအင်းဆိြ်ကကီးမမို့နယ်ရှိ နယ်စြ်လေေ ေိုင်းရင်းေား 
ျူငယ်များဖွံ့မဖိုးေိုးေက်လရး ေင်ေန်းလကျာင်းမှ 

လကျာင်းေားျူငယ်များနှင့် စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ 
ရိုက်စဉ်။
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အြ်ုချုြ်တဲစ့နစ်ပြစ်ပြီး	ေနူည်းစေုဲ့အခွင့အ်ရေးရတကွိ	ု

ကာကွယ်ရြးတဲ့စနစ်ေည်း	 ပြစ်ြါတယ်။	ေါအခုအထိ	

ေသူားရတထွွင်ခဲတ့ဲ	့စနစ်ရတထွမှဲာ	အရကာင်းေုံးစနစ်	

ေိပုြီး	ကျွန်မတို	့ယေူေိုေ့မီိကုရေစကီိ	ုရထာက်ခတံာြါ။

ေီမိုကရေစီကိုမရထာက်ခံတဲ့ေူရတွနဲ့	အားမရြးတဲ့	

ေရူတေိှွြါတယ်။	ေမီိကုရေစေီိတုာေနီိင်ုငကံ	ရြါက်ြွား	

ောတာမဟတ်ုြါဘူး။	တိင်ုးတစ်ြါးက	ရြါက်ြွားောတဲ	့

စနစ်ပြစ်တယ်ေိုပြီး	 ပမင်တဲ့သူရတွေှိြါတယ်။	 ၁၉၈၈	

ခနှုစ်	ေီမိကုရေစအီရေးရတာ်ြုကံကီး	ရနာက်ြိင်ုးကိ	ုတိတုိနုဲ့	

ရပြာေမယ်၊	ေှင်းရအာင်ရပြာေမယ်ေိုေင်	ေီမိုကရေစီကို	

ယုကံကည်တဲသ့ရူတနွဲ့	ေမီိကုရေစကီိမုယုကံကည်တဲ	့သရူတ	ွ

ေိပုြီးအေဲေီိအုင်အားစနှုစ်ခကုကျွန်မတိုေဲ့့	နိင်ုငအံတွင်း	

မှာ	ရြါ်ရနြါတယ်။	ေါရကကာင့	်အမျ ိုးသားေင်ကကားရစ့ရေး	

ေိုပြီး	အဲေီတုန်းက	ကျွန်မတို့ရပြာတာကေီမိုကရေစီကို

မေိုေားတဲ့အင်အားစုနဲ့	 ေီမိုကရေစီကို	ေိုေားတဲ့	

အင်အားစုရတွကကားမှာ	 ေင်ကကားရစ့ရေးပြစ်ြါတယ်။	

အားေုံးကကျွန်မတို့ေဲ့နိုင်ငံသူ၊	နိုင်ငံသားရတွြါ။

	 ပြည်ရထာင်စြွုားသားချင်းရတအွားေုံးကကားထမှဲာ

ေင်ကကားရစ့ရေးကို	 ဦးတည်မယ်ေိုပြီး	 ကျွန်မတို့မူ	

အပြစ်နဲ့	 ကိုင်ခဲ့တာပြစ်ြါတယ်။အခုရနာက်ြိုင်း	

အမျ ိုးသားေင်ကကားရစ့ရေးေုိတာ	ကျွန်မတ့ုိေဲ့ပငိမ်းချမ်းရေး	

ေုြ်ငန်းစဉ်ရတွနဲ့ေည်းေက်စြ်ြါတယ်။	ြွဲ့စည်းြံု	

အရပခခံဥြရေကို	 ပြန်ပြီးပြင်မယ်ေိုေင်	 ၅၉(စ)နဲ့	

ြတ်သက်ပြီး	 ေီကိုောပြီး	 စည်းရုံးရေးေင်းတဲ့အချနိ	်

ကာေတန်ုးက	ရပြာထားတဲအ့တိင်ုး	ကျွန်မရပြာြါမယ်။	

၅၉	(စ)	ေိတုာ	ကိယု့ေဲ့်ခင်ြွန်းပြစ်ပြစ်၊	သားသမီးရတပွြစ်	

ပြစ်	တပခားနိင်ုငသံားအပြစ်	ခယံထူားေိုေိှ့ေင်	ေသုမ္မတတို၊့	

သမ္မတတို့အေင့်ကို	 မေုြ်နိုင်ြါဘူး။	 ခြ်တိုတိုြဲရပြာ	

ေေင်	အများက	ကျွန်မကိုေည်ေွယ်ပြီး	ထည့်ထားတယ်	

ေုိတာ	သရဘာရြါက်မှာြါ။	ကျွန်မေည်း	အဲေီေုိနည်းနည်း	

သရဘာရြါက်ြါတယ်။	၅၉	(စ)ကိ	ုအမျ ိုးသား	ေီမုိကရေစီ	

အြဲွ့ချုြ်အရနနဲ့	ကန့်ကွက်ခ့ဲတာက	 ြုဂ္ဂို ေ်ရေးအေ	

မဟတ်ုဘူး။	ေီမိကုရေစမီအူေြါ။	ေီမိကုရေစမီအူေေုိတာ	

ေတူိင်ုးေတူိင်ုး၊	တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်ရယာက်ချင်းေဲ့	

ေြိင်ုခွင့တ်န်ြိုးနဲ့	အခွင့အ်ရေးရတကွိ	ုကျွန်မတို	့အရေး	

ထားေမယ်၊	တန်းတူညီမှေထားေမယ်။	အဲေီေို	ေုြ်တဲ့	

အခါမှာ	ကျွန်မတို့ေဲ့အရပခခံဥြရေရတွထဲမှာ	ြွဲ့စည်းြုံ	

အရပခခံဥြရေကို	 ရပြာတာမဟုတ်ြါဘူး။	ကျွန်မတို့	

ကျင့သ်ုံးရနတဲ	့တည်ေဥဲြရေထမှဲာ	ေတူစ်ရယာက်ဟာ	

အသက်	၁၈နှစ်	 ရကျာ်သွားေင်	ေူေားရပမာက်ြါပြီ။	

ေေူားရပမာက်သွားေိုေိှ့ေင်	သူ့ေဲ့ကကံကမ္မာအတွက်	သကူ	

တာဝန်ယူေြါမယ်။	အသက်	၁၈	နှစ်	 ရအာက်ကရေး

တစ်ရယာက်ေုြ်တဲ့ကိစ္စကို	 မိဘရတွက	တာဝန်ယူေ	

ြါမယ်တာဝန်	ေိှြါတယ်။	ေါရြမဲသ့ဟူာ	အသက်ပြည့သွ်ား	

ေို့ေှိေင်မိဘရတွက	တာဝန်မေှိရတာ့ြါဘူး။	 မိဘရတွ	

အရနနဲ့	ေီကရေးရတွေဲ့	ေုြ်ေြ်အတွက်ကုိ	တာဝန်ယူ	

စောေည်း	မေုိြါဘူး။	အဲေီကရေးက	ပြဿနာပြစ်ေိုေိှ့ေင်	

မိဘရတွကို	 ေီကရေးရတွရကကာင့်ေိုပြီး	အပြစ်ရြးေို့	

ေည်းမေြါဘူး။	ေါကိ	ုေှင်းေှင်းရပြာေမယ်ေိေုင်	ေေူား	

ရပမာက်ောတဲ့ကရေးရတွေဲ့	ဘဝနဲ့မိဘေဲ့	ဘဝနဲ့ေွန်	

တွဲပြီး	ဥြရေတစ်ခုေုြ်တယ်	ေိုတာကအရပခခံ	စံနှုန်း

စံထားရတွနဲ့မကိုက်ညီြါဘူး။	 ေါရကကာင့်	 အရပခခံ	

ေီမိုကရေစီမူနဲ့	 မကိုက်ညီဘူးေုိပြီး	 ကျွန်မတို့က	

ကန့်ကွက်တာ	 ပြစ်ြါတယ်။	 ကျွန်မကိုဦးတည်ေို့	

မဟုတ်ြါဘူး။

	 ေုတိယကိစ္စပြစ်တဲ့	တြ်မရတာ်သားေွှတ်ရတာ်						

ကိုယ်စားေှယ်၂၅	ောခိုင်နှုန်း	ေွှတ်ရတာ်ရတွထဲမှာ									

ေိှတယ်ေုိတာကုိ	ကျွန်မတ့ုိက	တြ်မရတာ်ေယ်ေ့ုိ	မဟုတ်	

ြါဘူး။	ေီမိုကရေစီစနစ်ကို	တကယ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံမှာ	

ပြည်သေူူထကု	ရေွးချယ်တင်ရပမှာက်တဲ	့ကိယ်ုစားေှယ်	

မဟုတ်တ့ဲ	ြုဂ္ဂိုေ်၊	ဘယ်အြဲ့ွအစည်းကောော	ေွှတ်ရတာ်ကုိ	

ေွှမ်းမုိးနုိင်ခွင့်မေိှြါဘူး။	ဘာပြစ်ေ့ုိေဲေုိရတာ့	ေီမုိကရေစီ	

ေိတုာ	ပြည်သကူရနပြီး	အြ်ုချုြ်တဲ	့စနစ်ပြည်သရူေွးချယ်	

တင်ရပမှာက်တဲ့	ကိုယ်စားေှယ်ရတွကသာ	စိုးမိုးေမယ်၊	

ကသဇာေှေိမယ်။	ပြည်သရူေွးချယ်တငရ်ပမှာက်ပခင်းမေှတိဲ့	

ကိယ်ုစားေှယ်ရတ	ွမြါဘူးေားေိရုတာ	့ြါနိင်ုြါတယ်။

	 သိုရ့သာ်	သတူိုေ့ဲ့ေုြြ်ိင်ုခွင့်ရတကွ	အကန့်အသတ်	

နဲ့ြါ။ကျွန်မတို့ြွဲ့စည်းြံုအရပခခံဥြရေမှာ	 အဲေီေို	

ေိုအြ်တဲ့	အကန့်အသက်ရတွမေှိြါဘူး။	 ေါရကကာင့်	

ေီကိစ္စကို	ရပြာင်းေမယ်ေို့	ကျွန်မတို့ရပြာတာြါ။

	 ကျွန်မတို့က	တြ်မရတာ်ကို	 ေည်ေွယ်တာမဟုတ	်

ြါဘူး။	တစ်ပခားအြွဲ့အစည်းရတွကိုေည်း	 ေီေိုအခွင့်	
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အရေးရြးေင်ကျွန်မတ့ုိကန့်ကွက်မှာြါ။ဘယ်အြဲွ့	အစည်း	

မေို	ေမီိကုရေစကီိယုုကံကည်ေိုေ့ှိေင်	ေမီိကုရေစမီူရတွနဲ့

မကုိက်ညီတ့ဲအခွင့်အရေးရတွကုိ	မယူသင့်ြါဘူး။	ေါရတွကုိ	

ကျွန်မတို့ကန့်ကွက်မှာပြစ်ြါတယ်။

	 ေါကို	 ၂၀၁၅	ခုနှစ်	 မတိုင်ခင်	 ၂၀၁၄	ခုနှစ်ကေိုေင်	

ကျွန်မတိုေ့ွှတ်ရတာ်ထမှဲာ	ြဲွ့စည်းြုအံရပခခဥံြရေ	ပြုပြင်	

ရပြာင်းေရဲေးနဲ့ြတ်သက်ေို	့အရပခအတင်ရပြာတန်ုးက	

အမျ ိုးသားေမီိကုရေစအီြဲွ့ချုြ်အရနနဲ့	ေကီစိ္စကိရုပြာင်း	

ေခဲျင်တဲအ့ချက်အရနနဲ့	တင်ပြခဲြ့ါတယ်။	ေါကိ	ုကျွန်မတို	့

ခိုးရကကာင်ခိုးဝှက်နဲ့ေြ်ုတာ	မဟတ်ုဘူး။	အားေုံးကိအုသ	ိ

ရြးပြီး	ကျွန်မတို့ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်းနဲ့	ေုြ်တဲ့ကိစ္စပြစ်ြါ	

တယ်။	ေက်ေိှအချန်ိအခါမှာ	ြဲွ့စည်းြုအံရပခခ	ံဥြရေပြု	

ပြုပြင်ရပြာင်းေရဲေးနဲ့ြတ်သက်ပြီး	ကျွန်မတိုေ့ွှတ်ရတာ်	

ထဲမှာ	တင်ပြေိုတဲ့ကိစ္စေည်း	ပြစ်ြါတယ်။

	 ေကီစိ္စနဲ့ြတ်သက်ပြီး	ေှင်းပြြ့ုိ	ကျွန်မဝန်မရေးြါဘူး။	

ေါကိုကျွန်မတို့က	 တြ်မရတာ်ကို	 ကြ်ချင်တဲ့စိတ်၊	

ေန်ေိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ေုြ်တာ	မဟုတ်ြါဘူး။	 ြွဲ့စည်းြုံ	

အရပခခံဥြရေဟာ	တကယ်စစ်မှန်တ့ဲ	ေီမုိကရေစီြက်ေေယ်	

ပြညရ်ထာငစ်တုစ်ခနုဲ့	ကိက်ုညီရအာင်	ရပြာင်းေေဲမယ်	

ေိပုြီး	ကျွန်မတို	့အေဲေီိခုယံခူျက်နဲ့	ေြ်ုတာပြစ်ြါတယ်။	

ေေီိေုြ်ုတဲအ့ထမှဲာ	ကျွန်မတိုက့	နိင်ုငေံဲ့တည်ပငမ်ိရေးနဲ့	

အမျ ိုးသားေင်ကကားရစ့ရေးကို	 ဦးတည်ပြီး	တစ်ေင့်ပြီး	

တစ်ေင့	်ေြ်ုသွားမယ်ေိပုြီး	ေြ်ုတာြါ။	ေက်ေိှမှာ	၂၅	

ောခိင်ုနှုန်းနဲ့ြတ်သက်ပြီး	တစ်ေင့်ပြီးတစ်ေင့်	ရေှောြိ့ု	့

ကျွန်မတို့အရနနဲ့	အေိုပြုတာြဲေှိြါတယ်။	ကျွန်မတို့	

ေီမိုကရေစီနိုင်ငံရေး	ေုြ်တယ်ေိုေင်	အရေှော့အတင်း	

ေိုတာေှိေမယ်။

	 နိင်ုငတံည်ပငမ်ိရေးအတွက်၊	ပြည်သရူတ	ွရအးချမ်းြို	့

အတွက်	ကျွန်မတို့ေဲ့နိုင်ငံေွတ်ေြ်ရေးနဲ့	ညီညွတ်ရေး	

အတွက်	အရေှောအ့တင်းေိတုာ	ေုြ်ေြါတယ်။	ငါေိခုျင်	

တာေမှ၊	ငါအ့ြဲွ့ေိခုျင်တာေမှ	အေဲေီိမုျ ိုးစတ်ိရတနွဲ့ေိေုင်	

ကျွန်မတိုေ့ဲ့နိင်ုငဟံာ	ဘယ်ေိမှုရအးချမ်းနိင်ုမှာ	မဟတ်ုြါ	

ဘူး။	 မရအးချမ်းေင်	 မတိုးတက်ဘူး၊	 မတိုးတက်ေင်	

မရအးချမ်းြါဘူး၊	ေသီသံောမှာကျွန်မတို့	ေက်ေည်ရန

မှာြါ။ေါရကကာင့်ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေနဲ့ြတ်သက်ေင်

ေနှီစ်ချက်ကိ	ုကကားအင်းေြ်ိကကီးက	ပြည်သရူတကွသခိျင်	

တာ၊	စိတ်ဝင်စားတာကို	ကျွန်မသရဘာကျြါတယ်။

	 ကျွန်မတိုေ့ဲ့နိင်ုငဟံာ	ဘယ်အရပခအရနမှာ	ရောက်ရန	

သေ၊ဲ	ဘယ်ခေီးရတသွွားရနသေေဲိတုာကိ	ုစတ်ိဝင်စား	

ကကြါ။	တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	ရေွးရနွးကကြါ။	ကိယ်ု	

ပြစ်ရစချင်တာရတွ၊	 ပြစ်သင့်ပြစ်ထိုက်တာရတွကို	

တတ်နိုင်သမှေ	 ဝန်းေံကကြါ။	တချ ို့က	အစိုးေအားေုံး				

ေြ်ုြါရစ၊	အစိုးေက	ဟိဟုာမေြ်ုဘူးေား၊	ေဟီာမေြ်ု	

ဘူးေားေိုပြီး	 ရပြာကကြါတယ်။	အစိုးေေုြ်ငန်းရတွ

ရအာင်ပမင်ရအာင်ေို	့ပြည်သေူထူေုဲ့	ြံြ့ိုးမှုက	အရေးကကီး	

တယ်ေိုတာကို	 နှေုံးသွင်းရစချင်ြါတယ်။	ကိုယ့်ေဲ့	

တန်ြိုးကိ	ုရေှောမ့တွက်ြါနဲ့၊	ေတူစ်ဦးချင်းစမှီာ	တန်ြိုးေိှ	

တယ်ေိုတာကို	ကျွန်မ	မရမ့ရစချင်ြါဘူး။

	 ေါကိ	ုရနာက်ေုံးဘာနဲ့ပြေဲေိေုင်	ရေွးရကာက်ြဲွနဲ့ပြေ	

ြါမယ်။	ရေွးရကာက်ြဲွမှာ	ပြည်သတူစ်ရယာက်ချင်းစကီ

မဲတစ်ပြားစီေြါတယ်။	ေါက	တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်ရယာက်	

ချင်းမှာ	တန်ြိုးေိှတယ်ေိတုာကိ	ုပြတာြါ။	ရေးွရကာက်	

ြဲွမှာ	နိင်ုငရံတာ်သမ္မတကေည်း	မတဲစ်ပြားြေဲြါတယ်။	

တပခားသာမန်	 မဲရြးြိုင်ခွင့်ေှိတဲ့ပြည်သူရတွကေည်း	

မဲတစ်ပြားြဲ	 ေြါတယ်။	 ရနာက်ေုံးကျရတာ့	ကိုယ့်	

တန်ြိုးဟာ	အေဲရီနောမှာကကည့ေိ်က်ုေိုေိှ့ေင်	နိင်ုငရံတာ်	

အထွတ်အထိြ်ေဲ့တန်ြိုးနဲ့	အတူတူပြစ်သွားြါတယ်။

	 ေါရကကာင့	်ေမီိကုရေစစီနစ်ရအာက်မှာ	ပြည်သတူိင်ုး၊	

ပြည်သတူိင်ုးက	တန်ြိုးေိှြါတယ်။	ကိယု့တ်န်ြုိးကိမှုန်မှန်	

ကန်ကန်သုံးြါ၊	ကိုယ့်အတွက်ေည်းသုံးြါကိုယ့်နိုင်ငံ	

အတွက်ေည်းသံုးြါ၊	ကုိယ့်ေဲ ပ့ြည်နယ်အတွက်ေည်းသံုးြါ။	

ေေီိစုတ်ိရတနွဲ့ေြ်ုမယ်ေိေုင်	အများကကီးတိုးတက်မှာပြစ်	

ြါတယ်။	ပြည်သရူတအွတွက်	ေိအုြ်ချက်ရတအွများကကီး	

ေိှရသးတယ်ေိတုာကိ	ုကျွန်မတိုသ့ြိါတယ်။	အေဲေီိအုြ်	

ချက်ရတွ	 ပြည့်ေည်းနိုင်ြို့အတွက်ေည်း	ဝိုင်းဝန်းပြီး	

အားေုံးက	ကညူကီကြါ။	ကျွန်မတိုဘ့က်	ကေည်းကကိုးစား	

မယ်၊	ပြည်သရူတဘွက်ကေည်း	ကကိုးစားြါ။	တိုးတက်တဲ	့

ဘယ်နိင်ုငမံေိ	ုပြည်သရူတာ်ေို	့တိုးတက်တာြါ။	အစိုးေ	

ရတာ်ေို့တိုးတက်တယ်ေိုတာမေှိြါဘူး။

	 အစိုးေဘယ်ရောက်ရတာ်ရတာ်	 ပြည်သူကမြါေို့	

ေှေိင်	မတိုးတက်နိင်ုြါဘူး။	ေတုယိကမ္ဘာစစ်ကကီးရနာက်	

ြိင်ုးမှာ	ထြ်ိေုံးထ	ိတိုးတက်သွားတဲန့ိင်ုငရံတ	ွေိှြါတယ်။	
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စစ်ရှုံးတဲ့နိုင်ငံရတွေည်းြါတယ်။	 စစ်နိုင်တဲ့	 နိုင်ငံရတွ	

ေည်းြါတယ်။	ရနာက်ေုံးအရှုံးအနိင်ုေိတုာ	တခဏြါ။	

ေီအရှုံးအနိုင်ကို	 ရေေှည်မှာ	 ပြန်ပြီးကိုယ့်ေဲ့	တိုးတက်မှု	

တစ်ခု၊	 ရအာင်ပမင်မှု	တစ်ခုပြစ်ရအာင်ေုြ်ြို့ေိုတာ	

ပြည်သူရတွေဲ့	 အေည်အချင်းြါ။	 ပြည်သူရတွ	

အေည်အချင်းေှိေင်	ဘယ်နှစ်ခါရှုံးရှုံး	 ပြန်ပြီးနိုင်မှာြါ။	

ရနာက်ေုံးအရှုံးထက်	အနိုင်ကများပြီး	 ရအာင်ပမင်မှု	

ကိေုမှာြါ။	ေါရကကာင့	်ကျွန်မအရနနဲ့	ကကာအင်းေိြ်ကကီးကုိ	

ခင်မင်ေတာက	အေင်တုန်းက	ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ောခဲ့ေတဲ့	

ရေသပြစ်တဲ့အတွက်	သံရယာဇဉ်	 ေှိရနတာြါြါတယ်။	

နိုင်ငံတိုးတက်ရေးနဲ့	 အမျ ိုးသားေင်ကကားရစ့ရေး၊	

ညီညွတ်ရေးနဲ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးေြို့အတွက်	အားေုံးက	

ဝိင်ုးဝန်းပြီး	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ကကြါေို	့ကျွန်မအရနနဲ့	

ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်”	ဟု	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	ရတွ့ေုြဲွံသို	့ကကိုတင်	တင်ပြရမးပမန်းထား	

သည့်	 ကကာအင်းေိြ်ကကီးပမို့	အမှတ်	 (၅)	 ေြ်ကွက်မှ	

ဦးသိန်းရဇာ်ဦး၏	ကကာအင်းေိြ်ကကီးပမို့	ရသာက်သုံးရေ	

ေံုရောက်စွာေေိှရေးအတွက်	ဇမိပမစ်ရေတင်စီမံကိန်းအား	

အပမန်ေုံးရောင်ေွက်ရြးနိင်ုရေး၊	အမှတ်	(၆)ေြ်ကွက်မှ	

ဦးရမာင်ရမာင်ညွန့်၏	ကူးတိုေ့ြ်ိရကျးေွာသို	့ေက်သွယ်	

မည့	်ဇမပိမစ်ကူးတတံားရောင်ေွက်ရြးရေး၊	နတ်ရချာင်း	

ရကျးေွာမှ	ဦးေှဝင်း၏	ကကာအင်းေြ်ိကကီး-ဘေုားသုံးေ	ူ

ကားေမ်းရြါ်ေိှ	တတံားဦးရချာင်းကူး	သစ်သားတတံား	

အေင့ပ်မှင့တ်င်ရြးရေး၊	အမှတ်	၂	ေြ်ကွက်မှ	ဦးရအာင်သွင်	

ေှိုင်၏	ရချာင်း၀ရချာင်းကူးတံတားနှင့်	 ချဉ်းကြ်ေမ်း	

အေင့်ပမှင့ ်တင်ရြးရေး၊	 အမှတ်	 (၄)	 ေြ်ကွက်မှ	

ဦးထိန်ေင်း၏	 ကကာအင်းေိြ်ကကီး-ရချာင်းနှစ်ခွ	ကား	

ေမ်းအား	အေင့ပ်မှင့တ်င်ရြးရေး၊	အမှတ်	(၃)	ေြ်ကွက်မှ	

ဦးပငိမ်းမင်း၏	 ကကာအင်းေိြ်ကကီးပမို့	 စားသုံးသူရေးော	

ဦးစီးဌာနြိုင်ရပမမှာ	ေုြ်ငန်းများရောင်ေွက်ပခင်းမေှိ	

သည့အ်တွက်	အာဇာနည်ရန့အခမ်းအနား	ကျင်းြနိင်ုေန်	

ရနောအပြစ်	ရောင်ေွက်ခွင့ပ်ြုရေး၊	အမှတ်	(၃)	ေြ်ကွက်မှ	

ဦးဟိန်းမိုးဦး၏	 ကကာအင်းေိြ်ကကီး	ကုတင်	 ၅ဝ	ေံ့	

ရေးရုအံား	ကတုင်	၁၀ဝ	ေံရ့ေးရုအံပြစ်	အေင့ပ်မှင့တ်င်	

ရြးရေး၊	အမှတ်	 (၂)	 ေြ်ကွက်မှ	 ဦးသန်းစိုးပမင့်၏	

ကကာအင်းေြ်ိကကီး	-	မသဲရောေမ်း(ကကားအင်ေြ်ိကကီးပမို့	

အဝုိင်းအြုိင်း)အား	အေင့်ပမှင့်တင်ရြးရေး၊	ရကာ့ကရသာင်	

ရကျးေွာမှ	 ဦးေှရေှေ၏	 ရကာ့ကရသာင်ရကျးေွာနှင့်	

ဝင်ကရကျးေွာချင်းေက်ေမ်းအား	အေင့်ပမှင့်တင	်

ရြးရေး၊	အမှတ်	(၆)	ေြ်ကွက်မှ	ဦးရစာညွန့်၏	ကျ ိုက်ေုပံမို့	

ရတာင်ကရေး	ရကျးေွာအုြ်စုေှိ	ေျာထားရပမရနော၌	

ခရနာက်စမ်ိးသတ္တုရိင်ုး	အရသးစားဓာတ်သတ္တုစမ်းသြ်	

တိင်ုးတာခွင့	်ေြ်ုငန်း	ေိင်ုစင်ချထားရြးရေး၊	အမှတ်(၂)

ေြ်ကွက်မှ	ဦးရသာင်းတင်၏	ဘုေားသုံးေူ-သံပြူဇေြ်	

ေမ်းြိုင်းအနက်	၂၅	မိုင်	၅	ြာေုံအား	အေင့်ပမှင့်တင်	

ရြးရေး၊	ဘေုားသုံးေပူမို့	အမှတ်	(၁)	ေြ်ကွက်၌	ပမန်မာ-

ထိင်ုးနယ်စြ်ဂတ်ိအား	ပြန်ေည်ြွင့ေှ်စ်ရြးရေး၊	ကေင်စ	ု

ေြ်ကွက်မှ	 ဦးရစာသိန်းပမိုင်၏	ဘုေားသုံးေူပမို့အား	

ေှေြ်စစ်မီးေေိှေန်	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	အမှတ်	၁	ေြ်ကွက်	

မှ	ဦးရကျာ်ခိင်ုရထွး၏	ဘေုားသုံးေပူမို့ရေးရု၌ံ	ေောဝန်	

တစ်ဦးထြ်မံခန့်ထားရြးရေး၊	အမှတ်	 ၆	ေြ်ကွက်မှ	

ရေါ်ကကည်စန်ိ၏	ကျ ိုက်ေုပံမို့အဝင်	ရဟာင်သရောပမစ်ကူး	

တံတားအား	ကွန်ကေစ်တံတား	တည်ရောက်ရြးရေး၊	

အမှတ်	၄	ေြ်ကွက်မှ	ဦးရအာင်ရကျာ်ေန်း၏	ကျ ိုက်ေုံ	

ပမို့အား	ေှေြ်စစ်မီးေေှိေန်	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	အဇင်း	

ရကျးေွာ	 မှ	 ဦးစိုးနိုင်၏	ကျ ိုက်ေုံ-	အဇင်း-	 ဂျ ိုးပြူ-

ရတာင်ကရေးေမ်းြိုင်း	ကျန်၁၅မိုင်အား	ကတ္တောခင်း	

ရြးနိုင်ရေးနှင့်	 KPF/BGF	 ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲရေးအြွဲ့မ	ှ

ရစာရေါရေါက	ကျ ိုက်ေု-ံ	ရကာက့ေတ်ိ	ေမ်းအေှည်	(၄၃)

မိင်ု	၁	ြာေုအံနက်	၂၃	မိင်ု	၁	ြာေုအံား	ကွန်ကေစ်ေမ်း	

ရောင်ေွက်ရြးနိုင်ရေး	 ရမးခွန်းတို့နှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	

ေည်းရကာင်း။

	 ရတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်ောကကသမူျားထမှဲ	ရမးခွန်း	

ရမးပမန်းေိသု	ူ(၁၁)	ဦးအနက်	မရဲြါက်သ	ူ(၅)ဦးပြစ်သည့်	

ကကာအင်းေိြ်ကကီး	အမှတ်(၆)ေြ်ကွက်မှ	ရေါ်သန်းရအး၏	

ေွှတ်ရတာ်များတွင်ြါဝင်ရနသည့်	တြ်မရတာ်သား	

ကိယ်ုစားေှယ်	(၂၅)	ောခိင်ုနှုန်းအား	ရေှောခ့ျေိပုခင်းကစိ္စ၊	

အမှတ်	(၆)	ေြ်ကွက်မှ	ရေါ်သတီာေွင်၏	တိင်ုးေင်းသား	

ရေသများအတွက်	ြက်ေေယ်ရြးနိုင်သည့်	 ြွဲ့စည်းြုံ	

အရပခခံဥြရေ	ြုေ်မ	(၂၆၁)အား	ပြင်ေင်ေန်	မည်သည့်	

အတွက်ရကကာင့်	 ကကန့်ကကာရနပခင်းကိစ္စ၊	အမှတ်	 (၄)

ေြ်ကွက်မှ	ရေါ်သီတာချ ို၏	ဘုေားသုံးေူပမို့	ေမ်းများ	
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ပြုပြင်ရြးနိုင်ရေးနှင့်	 ေှေြ်စစ်မီးေေှိရေး၊	 ထိမံထိုး	

ရကျးေွာမှ	ဦးရစာေှမိုး၏	ထိမံထိုး-ထိြိုးနိုင်းေမ်းအား	

အေင့်ပမှင့်တင်ရြးနိုင်ရေး၊	အမှတ်	 (၆)	 ေြ်ကွက်မ	ှ

ရေါ်ေေီဝီင်း၏	ြဲွ့စည်းြံုအရပခခဥံြရေြေ်ုမ(၅၉)(စ)အား	

မည့်သည့်အတွက်ရကကာင့်	ပြင်ေင်ေိုပခင်းကိစ္စရမးခွန်း

တိုက့ိေုည်းရကာင်း	ရမးပမန်းတင်ပြကကော	နိင်ုငရံတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်၊	ပြည်ရထာင်စ	ု

ဝန်ကကီး	ဦးအုန်းဝင်းနှင့်	ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်	ရေါ်နန်းခင်ရထွးပမင့၊်	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများနှင့်	

တာဝန်ေှိသူများက	ချက်ချင်းရောင်ေွက်ရြးနိုင်မည့်	

အရပခအရနများ၊	 ရေေှည်ရောင်ေွက်ရြးေမည့်အရပခ	

အရနများ၊	စစိစ်ရောင်ေွက်ရြးသွားေမည့	်အရပခအရန	

များနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	ေှင်းေင်းရပြာကကားကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

မမိတိိုေ့က်ထက်တွင်	ရနာင်ော	ရနာက်သားများအတွက်	

ရကာင်းမွန်သည့အ်ရမမွျားကိ	ုချထားရြးခဲေ့ိြုါရကကာင်း၊	

ထို့အတွက်	 မိမိတို့ပြည်သူများအရနပြင့်	 ရနာင်ော	

ရနာင်သားများအတွက်	တန်ြိုးေှိသည့်အရမွများကို	

ရသချာထိန်းသိမ်းပြီး	အရေးထားေမည့်အရမွများကို	

ထားခဲ့နိုင်ရအာင်	 ဝိုင်းဝန်းကူညီကကရစေိုရကကာင်း	

ရပြာကကားပြီး	 ရတွ့ေံုြွဲသ့ုိ	 တက်ရောက်ောကကသူ	

တုိင်းေင်းသား၊	တိင်ုးေင်းသမူျားနှင့	်မှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြု	ံ

ရိုက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ကကာအင်းေြ်ိကကီးပမို့ေိှ	နယ်စြ်ရေးောဝန်ကကီးဌာန	ြညာ	

ရေးနှင့်	ရေ့ကျင့်ရေးဦစီးဌာန	နယ်စြ်ရေသတုိင်းေင်းသား	

ေူမျ ိုးများြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေး	သင်တန်းရကျာင်းသို့	

ရောက်ေိှပြီး	ရကျာင်းသားေူငယ်များအား	ေင်းေင်းနီှးနီှး	

ရတွ့ေုံ၍	ရကျာင်းသားများ၏	ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေး၊	

စိတ်ဝင်စားသည့်	ဘာသာေြ်များနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍	သိေို	

သည်များကို	 ရမးပမန်းကာ	ရကျာင်းသားများအတွက်	

စားရသာက်ြွယ်ောများနှင့ ်	 ရထာက်ြံ့ရငွများကို	

ရြးအြ်သည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

စာကကည့်တိုက်၊	သင်တန်း	ရကျာင်းသားအိြ်ရောင်နှင့်	

စားေိြ်သာတို့ကို	ေိုက်ေံကကည့်ရှုသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်

အြဲွ့သည်	ကကာအင်းေိြ်ကကီးပမို့မှ	ေဟတ်ယာဉ်များပြင့	်

ပြန်ေည်ထွက်ခွာခဲ့ကကော	ညရနြိုင်းတွင်	 ရမာ်ေပမိုင်	

ပမို့သို့	ပြန်ေည်ရောက်ေှိကကသည်။

	 ညြိုင်းတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	 ရမာ်ေပမိုင်ပမို့	 Stand	

Walking	 Street	သို့ရောက်ေှိပြီး	 ရေးေိုင်ခန်းများ	

ရောင်းချရနမှုကို	 ကကည့်ရှုအားရြးကာ	ရေသခံပြည်သူ	

များအား	ေင်းေင်း	နှီးနှီးနှုတ်ေက်ပြီး	Culture	Show	၌	

မွန်ရိုးောယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့များ၏	ကပြရြျာ်ရပြမှုကို	

ကကည့်ရှုအားရြးသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်

အြွဲ့သည်	 ရမာ်ေပမိုင်ရေေိြ်မှ	အထူးရေယာဉ်ပြင့်	

ပြန်ေည်ထွက်ခွာခဲက့ကော	ညရနြိင်ုးတွင်		ရနပြည်ရတာ်သို	့

ပြန်ေည်ရောက်ေှိကကသည်။
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 မွန်ပြည်နယ် လမာ်ျမမိုင်မမို့၌ လရာက်ရိှလနေည့ ်နယ်စြ်လေေနှင့ ်ေိင်ုးရင်းေားျမူျ ိုးများ ဖံွ့မဖိုးေိုးေက်လရး 

ဗဟိုလကာ်မေီ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်ေည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် လဖလဖာ်ဝါရီျ 

၂၄ ရက်လန့ေွင် ကရင်ပြည်နယ် ပမဝေီမမို့နယ်နှင့် ျှိုင်းေွဲမမို့နယ်ေို့မှ လေေခံပြည်ေူများနှင့်လေွ့ဆုံေည်။

	 နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	ပြည်ရထာင်စ	ု

ဝန်ကကီး	ေတုယိဗိေ်ုချုြ်ကကီးစိုးထွဋ်၊	ေတုယိဗိေ်ုချုြ်ကကီး	

ေဲရအာင်၊	 သူေဦးရအာင်ကို၊	 ရေါက်တာရအာင်သူ၊	

ဦးအုန်းဝင်း၊	 ရေါက်တာပမင့်ရထွးနှင့ ်	 ရေါက်တာ	

ဝင်းပမတ်ရအး၊	ေတုယိဝန်ကကီး	ဦးေှရမာ်ဦး၊	ပမန်မာနိင်ုင	ံ

ေဲတြ်ြွဲ့	 ေဲချုြ်ေုတိယေဲဗိုေ်ချုြ်ကကီး	 ရအာင်ဝင်းဦး၊	

တာဝန်ေိှသူများနှင့်အတူ	ယရန့နံနက်ြုိင်းတွင်	ရမာ်ေပမိုင်	

ပမို့မှ	ေဟတ်ယာဉ်များပြင့	်ထွက်ခွာကကော	ကေင်ပြည်နယ်	

ရကာ့ကေိတ်ပမို့သို့	ရောက်ေှိကကသည်။

	 နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့	်အြဲွ့အား	ကေင်	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါ်နန်းခင်ရထွးပမင့်၊	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးများ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်များ၊	ဌာနေိင်ုော	

တာဝန်ေှိသူများက	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်

အြဲွ့သည်	ကေင်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်နှင့အ်တ	ူရမာ်ရတာ်	

ယာဉ်များပြင့်	ေက်ေက်ထွက်ခွာကကပြီး	 ပမဝတီပမို့သို့	

ရောက်ေှိော	 ပမို့တွင်းေမ်းမတစ်ရေှောက်၌	ရေသခံ	

တိင်ုးေင်းသားပြည်သမူျားက	ရသာင်းရသာင်းပြပြ	ကကိုေိ	ု

နှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ပမဝတီပမို့နယ်	 ပမစန္ဒီြန်းခခံ၌	 ရေသခံပြည်သူများနှင့	်

ရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

တစ်တိင်ုးပြည်ေုံး	ဘယ်ရနောကိ	ုသွားသွား	တတ်နိင်ုသမှေ	

ပြည်သူေူထုနဲ့ရတွ့ေုံြို့	ကျွန်မတို့က	စီစဉ်ြါတယ်။	

ေီရတွ့ေုံြွဲရတွ	 ရအာင်ပမင်ြို့ေိုတာ	 ပြည်သူေူထုေဲ့	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ကရင်ပြည်နယ် လကာ့ကရိေ်မမို့ေို့ လရာက်ရှိစဉ်။
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ြူးရြါင်းြါဝင်မှ	ရအာင်ပမင်မှာ	ပြစ်ြါတယ်။	ပြည်သေူထူ	ု

ြူးရြါင်းြါဝင်မှုေုိတာ	ြထမေံုးစည်းကမ်းေိှြ့ုိေုိြါတယ်။

	 တကယ်ရတာ့	ကျွန်မတို့နိုင်ငံ	ရေှ့တန်းကို	ရောက်	

ချင်ေင်	ြိပုြီးအင်အားနည်းတဲ	့ေရူတကွိ	ုကကင်နာတဲစ့တ်ိ၊	

ြိုပြီးစာနာတဲ့စိတ်၊	 ြိုပြီးတန်ြိုးထားတဲ့စိတ်ရတွကို	

ကျွန်မတို	့အားေုံး	တစ်ရယာက်ချင်းတစ်ရယာက်ချင်းေဲ့	

နှေုံးသားထဲမှာ	ရမွးပမူေမှာြါ။	ေီေိုစိတ်ဓာတ်ရတွကို	

အခုေိုြွဲမျ ိုးကစပြီး	 ပြုစုြျ ိုးရထာင်ေြါမယ်။	ကိုယ်	

တစ်ရယာက်တည်းအတွက်	မဟတ်ုဘ	ဲရဘးကြတ်ဝန်း	

ကျင်က	တစ်ပခားေူရတွအတွက်	အေင်ရပြရအာင်	

ေိုေ့ည်း	ကျွန်မတို	့စဉ်းစားြိုေ့ိြုါတယ်။	အေဲေီိစုဉ်းစား	

နိုင်မှ	ကျွန်မတို့နိုင်ငံ	တိုးတက်နိုင်မှာြါ။

	 ကျွန်မတိုန့ိင်ုငကံိ	ုအေည်အချင်းပြည့်စုံရစချင်တယ်	

ေုိေင်	ြထမဦးေံုးစေမှာက	ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ်	အေည်အချင်း	

ပြည့စ်ုရံအာင်	ကကိုးစားေမှာ	ပြစ်ြါတယ်။	ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု	

အေည်အချင်းပြည့်စုရံအာင်	မေြ်ုဘနဲဲ့	နိင်ုငကံ	အေည်	

အချင်းမပြည့်ြါဘူးေို့	 ရပြာရနေင်	 ေါအရေှ့အရနာက်	

မညီတဲ့စကားေို့	ကျွန်မတို့	 ရပြာေမှာြါ။	 ေါရကကာင့်	

ပြည်သရူတကွိ	ုနိင်ုငံအ့တွက်	အပမနဲစိ္စဓ၀ူ	ရတွးရစချင်ြါ	

တယ်။	နိုင်ငံ့အတွက်	စဉ်းစားရစချင်ြါတယ်။	ရန့တိုင်း	

ရန့တိုင်း	 ငါ့နိုင်ငံအကျ ိုးအတွက်	ဘာေုြ်ရနသေဲေို	

တာကိ	ုကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု	ပြန်ပြီးသုံးသြ်	ရစချင်ြါတယ်။

	 ေေီိရုပြာတဲအ့တွက်	တချ ို့က	ကျွန်ရတာ်တို၊့	ကျွန်မ	

တို့	အေုြ်ရတွက	နိုင်ငံရေးနဲ့	ဘာမှမေိုင်ြါဘူးေို့	

ရပြာကကြါေမိ့မ်ယ်။	ေါရြမယ့	်ေတူိင်ုးေတူိင်ုးေဲ့ေြ်ုေြ်	

မှန်သမှေဟာ	နိင်ုငနံဲ့ေိင်ုြါတယ်။	ရကျာင်းသရူကျာင်းသား	

ရတွအရနနဲ့	ြညာတတ်ရအာင်	သင်ယူပခင်းက	နုိင်ငံအတွက်	

တာဝန်ရကျရအာင်	ေုြ်ပခင်းပြစ်ြါတယ်။	ရေးသည်က	

ရေးရောင်းတဲအ့ခါမှာ	မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့	ရကာင်းရကာင်း	

မွန်မွန်ေုြ်ရနတယ်ေိုတာ	နိုင်ငံအတွက်	ေုြ်တာြါ။	

ေတူစ်ရယာက်ချင်းတစ်ရယာက်ချင်းအရနနဲ့	ကိယု့က်ိယ်ု	

ကိယ်ု	ဂဏ်ုေိှရအာင်၊	သကိ္ခာေိှရအာင်	ရနထိင်ုကျင့က်ကံပခင်း	

ကေည်း	နိုင်ငံအတွက်ေုြ်တာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 နိင်ုငကံ	ြံွ့ပြိုးမှုရနာက်ကျတဲ	့နိင်ုငေံိတုာ	ပမဝတေီိ	ု

ရနောမျ ိုးက	ပြည်သေူထူကုိ	ုရပြာြိုမ့ေိြုါဘူး။	ဘာပြစ်	

ေိုေ့ေဲိေုင်	တစ်ြက်က	တိုးတက်ရနတဲန့ိင်ုငကံိ	ုပမင်ရန	

ေြါတယ်။	တစ်ြက်နိင်ုငေံဲ့	အရပခအရနနဲ့	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငေံဲ့	

အရပခအရန	ဘယ်ေိကွုာပခားတယ်ေိတုာကိ	ုပမင်ရနေြါ	

တယ်။	ေက်ရတွ့ကျကျ	 ရပြာေမယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့	

နိင်ုငသံ၊ူ	နိင်ုငသံားရတကွ	နယ်စြ်ပြတ်ရကျာ်ပြီး	တြက်	

နိုင်ငံမှာ	အေုြ်ေုြ်ေြါတယ်။	အဲေီေို	အေုြ်ေုြ်တဲ့	

အတွက်	မိသားစုရတွ	တကွဲတပြား	ရနထိုင်ေြါတယ်။	

မသိားစတုိင်ုး၊	မသိားစတုိင်ုးဟာ	တကယ်ရတာ	့စစုစုည်း	

စည်းနဲ့	 ရနနိုင်မှရကာင်းြါတယ်။	အရကကာင်းရကကာင်း	

ရကကာင့	်မသိားစဟုာ	စစုစုည်းစည်းနဲ့	မရနနိင်ုဘူးေိေုင်	

ေီမိသားစုေဲ့	တိုးတက်မှုကို	ထိခိုက်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတိုေ့ဲ့	နိင်ုငသံနူိင်ုငသံားရတကွ	နိင်ုငေံြ်ပခားမှာ	

သွားပြီး	အေုြ်ေုြ်ေတယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံကို	

ထခိိက်ုြါတယ်။	ကိယု့ေဲ့်အေည်အချင်းရတအွေ	ကိယ်ုတိင်ု	

ရေွးချယ်ပြီး	အေုြ်ေုြ်တယ်ေိုတာက	တစ်မျ ိုးြါ။	

ဝမ်းရေးအတွက်	မပြစ်မရနသွားေြ်ုေမယ်ေိေုင်	နိင်ုငနံဲ့	

ကိယု့မ်သိားစ၊ု	ကိယု့ေ်ြ်ေွာကိြုစ်ပြီး	သွားေြ်ုေတယ်ေိ	ု

တာမျ ိုးကိ	ုကျွန်မတို	့မပြစ်ရစချင်ြါဘူး။	ေါရကကာင့န်ိင်ုငကံိ	ု

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရအာင်ေုြ်တယ်ေိုတာ	ကျွန်မတို့ေဲ့	

ပြည်သူေူထုအတွက်	 ရေွးချယ်ြိုင်ခွင့်ရတွများြို့	 ပြစ်	

ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့	ေီမိုကရေစီ၊	ေီမိုကရေစီေိုပြီး	ရပြာရနတဲ့	

အခါမှာ	 ေီမိုကရေစီေဲ့	အားသာချက်တစ်ခုကဘာေဲ	

ေိုရတာ့	 ပြည်သူရတွကို	 ရေွးချယ်ြိုင်ခွင့်ရတွရြးပခင်း	

ပြစ်ြါတယ်။	နိင်ုငရံေးအေေိေုင်	ကိယ်ုေိခုျင်တဲ	့အစိုးေ၊	

ကိုယ်ကကိုက်တဲ့	အစိုးေကို	မဲရြးပြီး	ရေွးချယ်ြိုင်ခွင့်ေှ	ိ

ြါတယ်။

	 ရနာက်ပြီး	ေီမိုကရေစီ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ပြီ၊	စီးြွားရေး	

ရတာင့တ်င်းရနပြေီိေုင်	ကိယု့ေ်ဲ့	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	

အတွက်	ကိယု့မှ်ာ	ရေွးချယ်နိင်ုတဲ	့အခွင့အ်ရေးရတ	ွြိပုြီး	

များောြါတယ်။	မြံွ့ပြိုး၊	မတိုးတက်တဲန့ိင်ုငမှံာ	ရေးွချယ်	

စောရတွ	မေှိြါဘူး။	ေတဲ့အေုြ်ကိုေုြ်ေပြီး	 ပြစ်သေို	

ရနေြါတယ်။	ေါရြမယ့	်နိင်ုငြံွံ့ပြိုးပြ၊ီ	တိုးတက်ပြေီိေုင်	

ပြည်သရူတအွတွက်	ရေွးချယ်ြိင်ုခွင့ရ်တ	ွများောြါတယ်။	

ဥြမာ	ြညာရေးဘက်မှာေုိေင်	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်တဲ့	နိင်ုငံ	

ရတွမှာေိုေင်	ကရေးရတွက	ဘယ်ေိုရကျာင်းမျ ိုးမှာ	

ြညာသင်ချင်တယ်ေိတုာကိ	ုသတူိုမှ့ာ	ရေွးချယ်ြိင်ုခွင့ရ်တ	ွ
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ြိုပြီးများောြါတယ်။

	 ေါရကကာင့်	နုိင်ငံကုိ	ြံွ့ပြိုးတုိးတက်ြ့ုိ	ကျွန်မတ့ုိ	ကကိုးစား	

ရနြါတယ်။	ေမီိကုရေစနီိင်ုင	ံစစ်စစ်ပြစ်ြို	့ကကိုးစားတယ်	

ေုိတာ	ပြည်သူေူထုရတွေဲ့	ရေွးချယ်ြုိင်ခွင့်ရတွကုိ	ကျွန်မတ့ုိ	

ပမှင့်တင်ရြးချင်ေို့	ပြစ်ြါတယ်။	အဲေီေို	ကကိုးစားရနတဲ့	

ရနောမှာ	အရေးအကကီးေုံးအချက်က	 ပငိမ်းချမ်းရေးေို	

တာကိ	ုအထူးရပြာြို	့မေိြုါဘူး။	ပငမ်ိးချမ်းရေးေဲ့တန်ြိုး၊	

ပငမ်ိးချမ်းရေး	မေိှပခင်းေဲ့	အနဋိ္ဌာရုရံတကွိ	ုကေင်ပြည်နယ်က	

ပြည်သရူတ	ွအသေိုံးြါ။	ပြည်သရူတအွရနနဲ့	မပငမ်ိးချမ်း	

တဲေ့ဏ်ရတကွိ	ုခခံဲေ့ြါတယ်။	ပငိမ်းချမ်းမှုေသွားတ့ဲရနောမှာ	

ဘယ်ေုိရပြာင်းေဲသွားတယ်ေိုတာကိုေည်း	 မျက်ဝါး	

ထင်ထင်	သိပမင်ရနကကြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့အားေုံးဟာ	 ပငိမ်းချမ်းရေးေြို့အတွက်	

ဝိုင်းဝန်းပြီး	 ရောင်ေွက်ြို့ေိုြါတယ်။	 ပငိမ်းချမ်းရေးေြို့	

ေိုတာ	 စိတ်အတွင်းကစေြါတယ်။	 စိတ်ထဲကရန	

တကယ့်ကိ	ုပငမ်ိးချမ်းရေးေိခုျင်မှ	ကျွန်မတို	့ပငိမ်းချမ်းရေး	

ေနိင်ုမှာြါ။	စတ်ိထကဲရန	တကယ်ပ့ငိမ်းချမ်းရေးကိ	ုမေိ	ု

ချင်ဘဲနဲ့	 ြါးစြ်ကရန	 ပငိမ်းချမ်းရေး၊	 ပငိမ်းချမ်းရေးေုိ့	

ရပြာပြီး	 စိတ်ထဲမှာ	 ရောဘ၊	ရေါသ၊	 ရမာဟရတွနဲ့	

ေြ်ုရနမယ်ေိေုင်	ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပငမ်ိးချမ်းရေးေမ်းစဉ်ဟာ	

ကကာြါေိမ့်မယ်။	ကကာေည်း	ကကာခဲ့ြါပြီ။

	 ပမန်မာနုိင်ငံ	ေွတ်ေြ်ရေးေစဉ်အခါကစပြီး	ပြည်တွင်း	

စစ်မီးရတ	ွေုံးေုံးပငမ်ိးတယ်ေိတုာ	တစ်ခါမှမေိှခဲြ့ါဘူး။	

ေါ	၇၃	နှစ်	ေှိသွားြါပြီ။	ကျွန်မတို့ေဲ့	ပြည်သူရတွဟာ	ေီ	

၇၃	နှစ်	အတွင်းမှာ	ပြစ်သေိုရုန်းကန်ပြီး	ေှင်သန်ရနကက	

ေြါတယ်။	ကျွန်မအရနနဲ့	 ပြည်သူရတွကို	 ပြစ်သေို	

ရုန်းကန်ပြီး	ေှင်သန်ရနထိုင်ေတဲ့	 ပြည်သူရတွ	မပြစ်ရစ	

ချင်ဘူး။

	 ကိယု့ေဲ့်ရေွးချယ်မှုအေ	ကိယု့အ်ခွင့အ်ရေးကိ	ုရကာင်း	

ရကာင်းမွန်မွန်	ရစာင့ရ်ေှာက်မယ်၊	ကာကွယ်မယ်၊	တာဝန်	

ကိေုည်း	ထမ်းရောင်မယ်ေိတုဲ	့ပြည်သေူထူမုျ ိုး	ပြစ်ရစ	

ချင်ြါတယ်။	ပြည်သရူတေွဲ့	စတ်ိဓာတ်ကိ	ုကျွန်မ	မစိုးေမ်ိ	

ြါဘူး။	ဘာပြစ်ေ့ုိေဲေုိရတာ့	အမှန်ရပြာေေင်	ကုိယ့်ပြည်သူ	

ရတွကို	အရတာ်ေုံး	 ပြစ်ရစချင်ြါတယ်။	ကိုယ့်သား၊	

ကိယု့သ်မီးကိ	ုအရတာ်ေုံး၊	အေမိ္မာေုံး	ပြစ်ရစချင်သေိ	ု

အပခားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွနဲ့စာေင်	 ကျွန်မတို့ေဲ့	

ပြည်သရူတကွိ	ုြိပုြီးရတာ်ရစချင်ြါတယ်။	ြိပုြီး	စတ်ိဓာတ်	

ခွန်အား	 ပြည့်၀ရစချင်ြါတယ်။	 ြုိပြီးဉာဏ်ေည်အေ	

အရမှော်အပမင်ေိှရစချင်ြါတယ်။	အေဲေီိ	ုကျွန်မ	ပြစ်ရစချင်	

ြါတယ်။

	 ေါရြမယ့်	 ေီေိုပြစ်သေား၊	 မပြစ်ဘူးေားေိုတာ	

ကျွန်မ	ကမ္ဘာကကီးကို	 ကကည့်ေိုက်တဲ့အခါ	ကျွန်မတို့	

ပြည်သရူတေွဲ့	စတ်ိဓာတ်၊	စတ်ိရနစတ်ိထားဟာ	ကမ္ဘာက	

ဘယ်သူနဲ့မေို	ယှဉ်နိုင်တယ်ေို့	ပမင်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့	

အရနနဲ့	ြံွ့ပြိုးမှုကိ	ုမယှဉ်နိင်ုြါဘူး၊	ရနာက်ကျရနြါတယ်။	

ေရီနာက်ကျရနတဲ	့ြံွ့ပြိုးမှုကိ	ုကျွန်မတို	့ပြင်ေိုေ့	ြါတယ်။	

ကျွန်မတို	့ပြည်သရူတေွဲ့	စတ်ိထားရတကွိ	ုတစ်ရယာက်	

ချင်း	တစ်ရယာက်ချင်း	ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှ	ေက်ပြီး	

တန်ြိုးေှိနိုင်မှာ	 ပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မက	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

ေိုချင်တဲ့	 စိတ်ဓာတ်ရတွကိုရမွးြါေို့	 ပြည်သူရတွကို	

တိက်ုတနွ်းချငြ်ါတယ။်	ပငိမ်းချမ်းရေးေိတုာ	အြစ်ခတ်	

ေြ်စဲရေးအတွက်	မဟုတ်ဘူး။

	 ေက်နက်ကိုင်တြ်ြွဲ့ဝင်ရတွအရနနဲ့	 ပငိမ်းချမ်းြို့	

အတွက်	မဟုတ်ဘူး။	ကျွန်မတ့ုိေဲ့	ပြည်ရထာင်စုအတွင်းက	

မတကဲွူပြားတဲ	့ယဉ်ရကျးမှုရတ၊ွ	ကိုးကွယ်တဲဘ့ာသာရတ၊ွ	

ဘာသာစကားရတွ	အားေုံးထဲကရနပြီး	တည်ပငိမ်မှုေ	

ရအာင်	တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	ရေးရေးစားစား	

ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရနတတ်နိင်ုြိုက့ိ	ုဦးတည်တာ	ပြစ်ြါတယ်။

ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြည်သရူတကွ	မညံြ့ါဘူး။	ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု	

အထင်မရသးြါနဲ့။	 ငါတို့က	ေင်းေဲတဲ့	 နိုင်ငံ၊	 ငါတို့က	

ေင်းေဲတယ်၊	ငါတို့က	ြညာရေးဘက်မှာ	ရနာက်ကျတဲ့	

နုိင်ငံေုိပြီး	အားငယ်စောမေုိြါဘူး။	ေီကိစ္စရတွက	ပြ ပုြင်ေ့ုိ	

ေြါတယ်။	စိတ်ဓာတ်ကမှန်ကန်ေင်	ဘာမေို	ပြုပြင်ေို့	

ေြါတယ်။	ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်	 ပြုပြင်မယ်ေိုတဲ့	

တကယ့်သံန္နိဋ္ဌာန်ချေိုက်ပြီေိုေင်	တိုးတက်ြို့ေမ်းက	

ရြါ်ောြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့ပြည်သူရတွကုိ	

ေည်မှန်းချက်	ကကီးရစချင်ြါတယ်။	ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ်	ရကာင်း	

တ့ဲမာနရတွ	ထားရစချင်ြါတယ်။	ငါတ့ုိက	ကမ္ဘာ့အေယ်မှာ	

တင့်တင့်တယ်တယ်နဲ့	ရနနိုင်တဲ့ေူမျ ိုး	ပြစ်တယ်ေိုတဲ့	

ခံယူချက်၊	ယုံကကည်ချက်နဲ့	ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံေဲ့ခေီးကို	

ေက်ပြီးေှမ်းရစချင်ြါတယ်။

 ကျွန်မတို့	ေွတ်ေြ်ရေးြခင်ကကီးရတွဟာ	ကိုယ့	်
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ကကံကမ္မာ	ကိုယ်ြန်တီးရေးေိုပြီး	ေွတ်ေြ်ရေး	တိုက်ြွဲ	

ဝင်ခဲက့ကြါတယ်။	ေါက	ရေွးချယ်ြိင်ုခွင့ြ်ါ။	ကိယု့က်ကံကမ္မာ	

ကိယ်ုြန်တီးတယ်ေိတုာ	ရေွးချယ်ြိင်ုခွင့၊်	ငါဘယ်ေမ်း	

ရေှောက်မယ်။	 ငါရေှောက်တဲ့ေမ်းမှာ	 ေင်ေုိင်ေမယ့်	

စိန်ရခါ်မှုရတွကို	ဘယ်ေိုေင်ေိုင်မယ်ေိုတာ	ကိုယ့်က	

ရေွးချယ်ြိုင်ခွင့်	ေှိြါတယ်။	ေီေမ်းကို	ရေှောက်ပြီေိုေင်	

ေီေမ်းမှာရတွ့ေမယ့်	အခက်အခဲရတွကို	ကိုယ်က	အပမဲ	

ရေွးချယ်နိုင်မှာ	 မဟုတ်ြါဘူး။	 ေီအခက်အခဲရတွကို	

ေင်ေိုင်ေမှာြါ။	 ဘယ်ေိုြုံစံနဲ့	 ေင်ေိုင်မယ်ေိုတာ	

ေတူိင်ုးေတူိင်ုး၊	တစ်ရယာက်ချင်းတစ်ရယာက်ချင်းမှာ	

ရေွးချယ်ြိုင်ခွင့်ေှိြါတယ်။	ကိုယ်က	သိက္ခာေှိတဲ့	အမှန်	

တေားရတနွဲ့	ေင်ေိင်ုမေား၊	ညစ်ြတ်စတ်ုြဲပ့ြီး	ေင်ေိင်ု	

မေား	အေဲါရတကွိ	ုကိယ်ုကိယ်ုတိင်ု	အားေုံးက	ရေွးချယ်	

ြိင်ုခွင့ေိှ်ြါတယ်။	ေါရကကာင့	်ရေွးချယ်ကကြါ။	ြညာေိှရတကွ	

အပမရဲပြာြါတယ်။	မှန်ကန်တဲေ့မ်းက	မမှန်ကန်တဲေ့မ်း	

ထက်	အများကကီးြိုပြီး	ရေှောက်ေတာခက်ြါတယ်။

	 မမှန်ကန်တဲ့ေမ်းေိုတာ	ရေတိုကိုကကည့်ပြီး	အခု	

အေငရ်ပြေင	်ပြီးရောေိပုြီး	ပြစသ်ေိ	ုတေဂသအေင်ရပြ	

နိုင်ရေးအတွက်	 အေင်ရပြသေိုေုြ်သွားတာြါ။	

ေါရြမယ့်	 ရေေှည်ကို	 ကကည့်မယ်၊	တစ်ရယာက်ချင်း	

တစ်ရယာက်ချင်းအတွက်	 မဟုတ်ဘူး၊	ကျွန်မတို့ေဲ့	

ရနာင်မျ ိုးေက်ရတအွတွက်	ကကည့မ်ယ်ေိတုဲ	့စတ်ိဓာတ်	

ရတွနဲ့ရေှောက်ေင်	 ြိုပြီးခက်ခဲြါတယ်။	 ေါရကကာင့	်

နိုင်ငံရေးသုခမိန်ကကီး	တစ်ဦးေဲ့စကားကို	ကျွန်မ	ထြ်	

တေေဲရဲပြာြါတယ်။	နိင်ုငရံေးသခုမန်ိကကီးက	“နိင်ုငရံေး	

ကိ	ုေြ်ုစားတဲသ့ရူတဟွာ	ရနာက်ရေးွရကာက်ြဲွအတွက်ြဲ	

စဉ်းစားတယ်။	နိုင်ငံ့အရေးကို	ေုြ်တဲ့သူရတွက	ရနာင်	

မျ ိုးေက်ရတအွတွက်	စဉ်းစားတယ်”ေုိတဲ	့ရပြာစကားက	

အေွန်မှန်ကန်တဲ့	စကားြါ။	ေါကို	အားေုံးက	စွဲစွဲပမဲပမဲ	

မှတ်ထားရစချင်ြါတယ်။

	 ရေွးရကာက်ြဲွေိတုာ	ေမီိကုရေစစီနစ်မှာ	အရေးကကီး	

ြါတယ်။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုေင်	 ပြည်သူရတွက	သူတို့ေဲ့	

ေန္ဒကို	 ထုတ်ရြာ်ပြတဲ့ြွဲမို့ေို့	 အရေးကကီးြါတယ်။	

ေါရြမယ့	်ရေွးရကာက်ြဲွနိင်ုပခင်းထက်	ကျွန်မတိုရ့နာင်မျ ိုး	

ေက်ရတွအတွက်	ေုံခခုံမှုေှိပခင်းက	 ြုိပြီးအရေးကကီးြါ	

တယ်။	ေုခံခုံမှုေိတုာ	ရြ်ုြိင်ုးေိင်ုောနဲ့	စတ်ိြိင်ုးေိင်ုော	

ေုခံခုံမှုရတ	ွနှစ်ခစုေုံးေိှမှ	နိင်ုငဟံာ	ပြီးပြည့စ်ုတံဲ	့နိင်ုငေံို	့

ကျွန်မတို့ရပြာနိုင်မှာြါ။

	 ေီေိုပြည်သူရတွနဲ့	 ရတွ့ေုံြွဲရတွ	 ေုြ်တဲ့အခါမှာ	

ရမးခွန်းရတွရမးခွင့်နဲ့	တင်ပြချင်တာရတွ	တင်ပြနိုင်	

ရအာင်	ကျွန်မ	အပမြဲတ်ိရခါ်ြါတယ်။	ကျွန်မတို	့ကိယ်ုတိင်ု	

ေှင်းပြတယ်ေိတုာ	ပြည်သနူဲ့	ကျွန်မတို	့တစ်ထြ်တည်း	

စဉ်းစားနိင်ုမှ၊	ညညီညွီတ်ညွတ်သွားနိင်ုမှ	မတတူဲ	့အပမင်	

ရတွကို	တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်အကကား	ရအးရအး	

ရေးရေးေှင်းေင်းနိင်ုမှ	ကျွန်မတိုေဲ့့	ပြည်ရထာင်စကုကီး	

ဟာ	တကယ်တည်တံ့ခိုင်ပမဲနိုင်မယ်။	တကယ်	ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်နိုင်မယ်။

	 ေီေိုပြည်နယ်ရတွမှာ	 ပြည်ရထာင်စုအရေးကို	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် 
ကရင်ပြည်နယ် ပမဝေီမမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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အဓိကထားပြီး	ကျွန်မရပြာြါတယ်။	ဘာပြစ်ေို့ေဲ	

ေိုရတာ့	ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	တိုင်းေင်းသားရြါင်းစုံေှိတဲ့	

နိင်ုငပံြစ်တဲအ့တွက်	ကိယု့ပ်ြည်နယ်အရေး၊	ကိယု့ေူ်မျ ိုးစ	ု

အရေးကို	အရေးထားတဲ့	 စိတ်ကေည်း	သဘာဝကျ	

ြါတယ်။	 ေီစိတ်ထားေှိတာက	မှန်ြါတယ်။	 ေါရြမယ့်	

အေဲါအားေုံးေဲ့	အထက်မှာ	ပြည်ရထာင်စ	ုအရေးေိှတယ်	

ေိုတာကို	 မရမ့ရစချင်ြါဘူး။	 ပြည်ရထာင်စုေိုတာ	

ကျွန်မအတွက်	ဘယ်ရတာမှ့	မရိုးနိင်ုတဲ၊့	ေှြတင့တ်ယ်တဲ	့

ရဝါဟာေ	တစ်ခုြါ။

	 ပြည်ရထာင်စေုိတုာ	ကျွန်မတို	့စရုြါင်းပြီး	ထရူထာင်	

ထားတဲ့	 နိုင်ငံ၊	ကျွန်မတို့ေဲ့	 စုရြါင်းအင်အားရတွနဲ့	

ပြစ်ရြါ်ောတဲ	့တိင်ုးပြည်၊	ေါဘယ်ရောက်ချစ်ြို	့ရကာင်း	

သေ၊ဲ	ဘယ်ရောက်	တန်ြိုးထားြို	့ရကာင်းသေေဲိတုာကိ	ု

စဉ်းစားရစချင်ြါတယ်။	မိသားစုေိုတဲ့	စကားေုံးေိုြါ။

မသိားစေိုတုာ	အရြတစ်ရယာက်တည်းေည်း	မဟတ်ု	

ဘူး၊	အရမတစ်ရယာက်တည်းေည်း	မဟုတ်ဘူး၊	မိဘ	

တစ်ရယာက်တည်းေည်း	မဟုတ်ဘူး	သားသမီးရတွြါ	

တယ်။	အမ်ိမှာရနတဲ	့ဘိုးဘွားရတြွါမယ်	အေဲါမသိားစြုါ။	

ပြည်ရထာင်စကုိ	ုမသိားစေုို	့ရပြာတာြါ။	ပြည်ရထာင်စ	ု

ေိတုဲ	့တိင်ုးပြည်တစ်ခ	ုကျွန်မတိုမှ့ာ	ေိှရနြါပြ။ီ	ေါရြမယ့်	

စရုြါင်းစတ်ိဓာတ်နဲ့	စရုြါင်းပြီးထရူထာင်တဲ	့တိင်ုးပြည်က	

တကယ့်ကို	 ရတာင့်တင်းမယ်၊	 ခိုင်မာမယ်၊	တိုးတက်မှု	

ရတွကို	ကျွန်မတို့	 ေနိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	

ကျွနမ်က	ပြည်နယ်ရတွကို	အရေးထားပြီး	ောတာြါ။	

ပြည်နယ်ရတွကို	တိုင်းရေသကကီးရတွထက်	အရေးကကီး	

တယ်ထင်ေို့	 မဟုတ်ြါဘူး။	ကျွန်မတို့ေဲ့	 နိုင်ငံသား	

တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းဟာ	တန်းတူညီတူ	အရေးကကီး	

ြါတယ်။

	 နိင်ုငသံားရတအွရနနဲ့ေိေုင်	နိင်ုငသံား	တစ်ရယာက်	

ချင်းတစ်ရယာက်ချင်းကိ	ုတညူတီဲတ့န်ြိုး	ကျွန်မထားြါ	

တယ်။	 နိုင်ငံရေးေုြ်တဲ့အခါမှာ	 တစ်ရယာက်ချင်း	

တစ်ရယာက်ချင်းအတွက်၊	အများစုအတွက်	 စဉ်းစားေ	

ြါတယ်။	ေီနှစ်ခုကကားမှာ	အေုြ်ပြစ်ရအာင်၊	ေက်ရတွ့	

ကျကျ	တိုးတက်မှုေနိင်ုရအာင်	ကျွန်မ	အပမတဲမ်းစဉ်းစားပြီး	

ေြ်ုေြါတယ်။	ေါကျွနမ်တို	့ပြည်သ	ူရတနွဲ့	ရတွ့ေုြွံမှဲာ	

ပြည်သူရတွက	ကိုယ့်ေြ်	ကိုယ့်ေွာ	ကိုယ့်ရေသအကျ ိုး	

အတွက်၊	တိုးတက်မှုအတွက်	တင်ပြကကြါတယ်။	အေဲေီိ	ု

ပြည်သူရတွ	တင်ပြတဲ့အခါမှာ	ပြဿနာရတွက	ေီရနော	

တစ်ခုထဲမှာေှိတယ်ေို့	ထင်ရနကကြါတယ်။

	 ေါရကကာင့	်ကျွန်မက	အပမတဲမ်းေှင်းပြေြါတယ်။	ေေိီ	ု

ပြဿနာရတွက	တစ်တိုင်းပြည်ေုံးမှာ	 ေှိရနြါတယ်။	

ေီရနောမှာတင်	 မဟုတ်ြါဘူး။	ကျွန်မတို့	သွားရေော	

ရနောရတွမှာ	 ေီပြဿနာရတွ	 ေှိြါတယ်။	ေမ်းြန်း	

ေက်သွယ်ရေး၊	ေှေြ်စစ်မီး၊	ကျန်းမာရေး၊	 ြညာရေး၊	

ေယ်ယာရပမရတွ၊	ရပမယာြိုင်ေိုင်ခွင့်၊	 ရသာက်သုံးရေ	

ေေိှရေးရတကွ	ရနောတိင်ုး၊	ရနောတိင်ုးမှာ	ေပီြဿနာရတ	ွ

ေိှြါတယ်။	ရနောတိင်ုး	ရနောတိင်ုးမှာ	ကျွန်မတို	့ပြည်သ	ူ

ရတွက	အကူအညီေိုအြ်ရနြါတယ်။	ေါဟာ	ကျွန်မတို့	

ြွံ့ပြိုးမှုနည်းရနေို့ြါ။	 ေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့	 ြွံ့ပြိုးမှု	

ြိပုြီးများပြားောရအာင်၊	ြိပုြီးခိင်ုမာောရအာင်	ကကိုးစား	

ေြါမယ်။	သို့ရသာ်ေည်း	 ြွံပြိုးမှုနှင့်အတူ	 မေှိမပြစ်	

ေိုအြ်တာက	ပငိမ်းချမ်းရေးြါ။	ေါကို	အစိုးေေဲ့	 ပမန်မာ	

နိင်ုငအံတွက်	ရေေှည်ြံွ့ပြိုးရေးစမီကံန်ိးမှာ	အသအိမှတ်ပြု	

ထည့သွ်င်းရေးေဲွထားြါတယ်။	ပငမ်ိးချမ်းရေးနဲ့	ြံွ့ပြိုးရေး	

ေိုတာ	ခွဲေို့မေြါဘူး။	 ြွံ့ပြိုးရေးေှိမှ	 ပငိမ်းချမ်းရေးကို	

ခိုင်ခိုင်မာမာ	တည်ရောက်နိုင်မယ်။	 ပငိမ်းချမ်းရေးေှိမှ	

ြွံ့ပြိုးရေးကို	ေက်ပြီးထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်။	 ေါရကကာင့	်

ကျွန်မတို	့ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ုကကိုးစားပြီး	ေြ်ုကိင်ုရနပခင်းက	

ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေး	နှစ်ခုစေုံးေြို့ြါ။	

တစ်ချန်ိထမှဲာ	နှစ်ခစုေုံးေြို	့ကျွန်မတို	့ကကိုးစားရနြါတယ်။

ေါရကကာင့	်ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြည်သရူတအွားေုံးက	ဝိင်ုးဝန်းပြီး	

အကူအညီရြးကကြါ။	 အထူးသပြင့ ်	 ကျွန်မတို့ေဲ့	

တိင်ုးေင်းသားညအီစ်ကိ	ုရမာင်နှမရတ၊ွ	ပြည်ရထာင်စသုား	

ချင်းရတွ	အားေုံးက	ေီပြည်ရထာင်စုေဲ့	သား၊	သမီးရတွ	

ပြစ်တယ်ေိတုဲ	့စတ်ိဓာတ်နဲ့	ပြည်ရထာင်စကုိ	ုတန်ြိုးထား	

ပြီး	ပငမိ်းချမ်းရေးေြိုအ့တွက၊်	ြွံ့ပြိုးရေးခိင်ုမာြိုအ့တွက်	

ဝိင်ုးဝန်းပြီး	ကကိုးစားကကြါေို	့ကျွန်မအရနနဲ့	ရမတ္တာေြ်ခ	ံ

ချင်ြါတယ်။

	 ေီေိုကကိုးစားမယ်ေိုေင်	 ရနာင်ောရနာင်သားရတွ၊	

မျ ိုးေက်သစ်ရတအွတွက်	ကျွန်မတို	့ရခတ်မှာ	ကျွန်မတို	့

တာဝန်ရကျတယ်ေိုတဲ့	 စကားေုံးရေးတစ်ခွန်းနဲ့	

ချးီမွမ်းေိုက်မယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့အားေုံး	 ရနေကျ ိုး	



141လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

နြ်မယ်ေို့	ယုံကကည်ြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့	

ပြည်သူရတွ	 ကကိုးစားကကြါ။	 ပငိမ်းချမ်းရေးေရအာင်ေို့	

တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်း	အရတွးစတ်ိထကဲစပြီး	ပငမ်ိးချမ်း	

ရေးကိ	ုဦးတည်ကကြါ။	ဘယ်ဘာသာကိ	ုကိုးကွယ်ကိုးကွယ်	

ရမတ္တာတေားေိုတာ	ေိုးတယ်ေို့	ဘယ်ဘာသာကမ	ှ

မရပြာြါဘူး။	ကျွန်မတို	့အချင်းချင်းမှာ	ရမတ္တာြွားကကြါ။	

ပငမ်ိးချမ်းချင်တဲ	့စတ်ိရတကွိ	ုထန်ိးသမ်ိးကကြါ။	အေြ်ုကိ	ု

ေည်း	ကကိုးစားကကြါ။	ကျွန်မတို့	ပြည်သူပြည်သားရတွ	

အရနနဲ့	အေုြ်ကကိုးစားြို့	ေိုအြ်ြါတယ်။

	 ၁၉၄၇	ခနှုစ်	ေွတ်ေြ်ရေးမေင်ခင်က	ရြရြရပြာခဲတ့ဲ	့

စကားေိှြါတယ်။	ရြရြရပြာ	တာက	“ေစီစ်ကကီးအတွင်းမှာ	

နိင်ုငဟံာ	အင်မတန်မှ	အထနိာပြီးြျက်စီးခဲေ့ို	့တပခားသ	ူ

ရတွ	ေမ်းရေှောက်ရနတဲ့အချနိ်မှာ	ရပြးနိုင်မှပြစ်မယ်”	

ေ့ုိ	ရပြာခ့ဲြါတယ်။	အခုေည်း	ေီအတုိင်းြါြဲ။	ကျွန်မတ့ုိဟာ	

တပခားနိင်ုငရံတ	ွေမ်းရေှောက်ရနတဲ	့အချန်ိမှာ	ကျွန်မတို	့

ရပြးနိုင်မှ၊	ြိုပြီးအြင်ြန်းခံနိုင်မှ	ကျွန်မတို့	ရောက်သင့်	

ရောက်ထိုက်တဲ့	ရနောကို	ရောက်သွားမှာြါ။

	 ေါရကကာင့်	အရပြးရေ့ကျင့်ကကြါေို့	ကျွန်မအရနနဲ့	

ရော်ကသချင်ြါတယ်။	အားေုံးကရနပြီး	တစ်ရယာက်နဲ့	

တစ်ရယာက်ေက်တွပဲြီး	ရပြးတယ်ေိေုင်	တစ်ရယာက်	

တည်းရပြးတာထက်	အများကကီး	သက်သာြါတယ်။	

ဘာမေိေုက်တဲွပြီး	ေြ်ုတယ်ေိေုင်	ကိယ်ုတစ်ရယာက်	

တည်း	ေြ်ုေတာထက်	ြိပုြီးစတ်ိထမှဲာ	ရြါြ့ါးသွားမှာြါ။	

ေါရကကာင့	်တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်ရယာက်ချင်း	ေက်ကမ်း	

ပြီး၊	ေက်ကိေုြ်ုကိင်ုထားပြီး	အတသွူားချင်တဲ	့စတ်ိဓာတ်	

ရတွကို	အားရြးကကြါ။	အချင်းအချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမယ့်	

စိတ်ဓာတ်ရတွ၊	အရတွးအရခါ်ရတွ၊	အရပြာအေိုရတွ၊	

အေြ်ုအကိင်ုရတကွိ	ုရေှာင်ကကဉ်ကကြါေို	့ကျွန်မအရနနဲ့	

ရမတ္တာေြ်ခံြါတယ်	ဟု	ရပြာကကားသည်။

	 ထိုရ့နာက်	ရတွ့ေုြဲွံသို	့ကကိုတင်	တင်ပြရမးပမန်းထား	

သည့်	ပမဝတပီမို့	အမှတ်	(၅)ေြကွ်က်မှ	ဦးစန်ိရသာင်း၏	

ပမဝတီပမို့ရေးရုံအား	ခုတင်(၂၀၀)ေံ့အပြစ်	တိုးပမှင့	်

သတ်မှတ်ရြးရေး၊	ေက်ေှိခုတင်(၁၀၀)ေံ့ရေးရုံတွင်	

အထူးကေုောဝန်များနှင့	်ေိအုြ်ရသာ	ေက်စြ်ြစ္စည်း	

များ	 ပြည့်ေည်းရြးရေး၊	အမှတ်(၂)	 ချစ်ကကည်ရေး	

တတံားရြာက်ေြ်ုခဲသ့ည့အ်တွက်	အမှတ်(၅)ေြ်ကွက်	

ရေြရူကျးေွာအဝင်	ေမ်းရပြာင်းပြန်ပြစ်ရနသည့အ်တွက်	

ရေြူရကျးေွာအဝင်ေမ်း	ေမ်းေယ်ကျွန်းအား	ပြန်ေည်	

ြွင့်ေှစ်ရြးနိုင်ရေး၊	 ပမန်မာ-ထိုင်း	အမှတ်(၂)ချစ်ကကည်	

ရေးတံတား	ေမ်းေယ်ကျွန်းနှင့်	ေမ်းရဘးဝဲ၊ယာတွင်	

ေမ်းမီးတိုင်	ထွန်းေင်းရေး၊	အမှတ်(၃)ေြ်ကွက်မ	ှ

ဦးပမင့်ရကျာ်၏	ပမဝတီပမို့	အာေှေမ်းမရြါ်ေှိ	ဂေိတ်ဝမ်း	

ဟိုတယ်နှင့်	မိုးထမင်းေိုင်ေမ်းကကား၌	ရေနှုတ်ရပမာင်း	

ရြာက်ေုြ်ရြးရေး	ရမးခွန်းတ့ုိနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း။

	 ရတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်ောကကသမူျားထမှဲ	ရမးခွန်း	

ရမးပမန်းေိသု	ူ(၃၉)	ဦးအနက်	မရဲြါက်သ	ူ(၅)ဦးပြစ်သည့	်

အမှတ်(၂)ေြ်ကွက်မှ	ဦးဝင်းနိင်ုဦး၏	ပမဝတပီမို့၌	မူးယစ်	

ရေးဝါး၊	ခိုးေိုး၊	ေနုှိုက်များအား	ထရိောက်စွာအရေးယ	ူ

ရြးနိင်ုရေး၊	အမှတ်(၅)ေြ်ကွက်မှ	ဦးရစာေွင်၏	အမှတ်	

(၅)ေြ်ကွက်	 စိုက်ဇုန်၊	 ပမတ်ရေးရအးပမိုင်ေမ်းေှိ	

အိမ်ရထာင်စု	 ၁၅၅	စု	 ရနထိုင်သည့်	 ရနောအား	BGF	

အြွဲ့မှ	 သိမ်းေည်းသွားသည့်အတွက်	 ရပြေှင်းရြး	

နိုင်ရေး၊	အမှတ်(၃)ေြ်ကွက်မှ	 ဦးချစ်ရငွ၏	အမှတ်(၃)

ေြ်ကွက်၌	ရပမရနောကိစ္စ	အနိုင်ကျင့်တေားစွဲ	ေိုခံရန	

ေမှုအား	 ရပြေှင်းရြးနိုင်ရေး၊	အမှတ်(၄)ေြ်ကွက်မ	ှ

ဦးရစာရမာင်ြန်ိ၏	အမှတ်(၄)	ေြ်ကွက်တွင်	ပငမ်ိးချမ်းရေး	

ရကာင်စမှီ	ေူဦးရေ	၆၀	နှင့	်ရေသခ	ံ၂၀	တိုအ့ား	ကျူးရကျာ်	

ရနထိင်ုသည်ဟေုိပုြီး	တေားစဲွခရံနေမှုအား	ရပြေှင်းရြး	

ရေး၊	အမှတ်(၄)	ေြ်ကွက်မှ	ရေါ်ခင်သတီာ၏	ပမဝတပီမို့၌	

ေူကူးမျဉ်းကကားပြုေုြ်ရြးေန်နှင့်	 ြေက်ရြာင်းများ	

ပြုပြင်ရြးရေးရမးခွန်းတို့နှင့်စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း	

ရမးပမန်းတင်ပြကကော	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ရေါက်တာ	

ပမင့်ရထွး၊	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးနှင့်	တာဝန်ေိှသူတ့ုိက	ချက်ချင်း	

ရောင်ေွက်ရြးနိုင်မည့်	 အရပခအရနများ၊	 ရေေှည်	

ရောင်ေွက်ရြးေမည့အ်ရပခအရနများ၊	စစိစ်ရောင်ေွက်	

ရြးသွားေမည့	်အရပခအရနများနှင့စ်ြ်ေျဉ်း၍	ေှင်းေင်း	

ရပြာကကားကကသည်။

	 ရမးပမန်းတင်ပြချက်များအရြါ်	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	မူးယစ်ရေးဝါး	ကိစ္စသည်	မိမိတို့	

နိုင်ငံ	ရနောအနှံ့အပြားတွင်	 ပြစ်ရနြါရကကာင်း၊	မူးယစ်	

ရေးဝါးကိ	ုကမ္ဘာရြါ်တွင်	အချမ်းသာေုံးနိင်ုငမံျား၌ြင်	

အားေုံးရပြေှင်း၍	မေရသးြါရကကာင်း၊	တေားဥြရေ	
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စိုးမိုးမှုခိင်ုေုသံည့	်နိင်ုငမံျား၌ေည်း	မထန်ိးချုြ်နိင်ုရသး	

ြါရကကာင်း၊	မမိတိိုန့ိင်ုငတွံင်	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးအတွက်	

ပြည်သူရော၊	အစိုးေရော	ကကိုးြမ်းေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊		

	 ဥြရေေိသုည်မှာ	ေူ့အြဲွ့အစည်းအတွင်း၌	တည်ပငမ်ိ	

ရအာင်ထန်ိးသမ်ိးေန်ပြစ်ပြီး	နိင်ုငအံကျ ိုး၊	ေူ့အြဲွ့အစည်း	

အကျ ိုးအတွက်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	သို့ပြစ်၍	 ပြည်သူများ	

အရနပြင့်	ဥြရေကုိရေးစားေုိက်နာေန်	ေုိအြ်ြါရကကာင်း၊	

ေဲတြ်ြွဲ့သည်ေည်း	ေူမှုအသိုက်အဝန်း	တည်ပငိမ်ရေး	

အတွက်	ရောင်ေွက်ေန်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ေတဲြ်ြဲွ့အရနပြင့်	

ေည်း	ပြည်သူရေးစားရအာင်	ရနထိုင်သင့်ြါရကကာင်း၊	

မူးယစ်ရေးစဲွသွားသည့	်ပြည်သမူျား	ပြန်ေည်ထရူထာင်	

နိုင်ေန်	ခက်ခဲြါရကကာင်း၊	သို့ရသာ်ေည်း	ရေးပြတ်ပြီး	

သမူျား	ပြန်ေည်မသုံးစဲွရစေန်	ထရူထာင်ရေးစင်တာများ	

ရောင်ေွက်ရနြါရကကာင်း၊	 တေားဥြရေစိုးမိုးရေး၊	

ေတဲြ်ြဲွ့ဝင်များ	အေင့မ်ရီစရေး၊	မူးယစ်ြညာရြးေြ်ုငန်း	

များကို	ေုြ်ကိုင်ရနြါရကကာင်း၊	ရပမယာပြဿနာများ	

ကိေုည်း	အပမန်ေံုးစိစစ်ရြးမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ကွင်းေင်း	

စစ်ရေးရစမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	တေားရုံး၌	ေင်ေိင်ုရနေ	

သည့်အမှုကိုေည်း	 အပမန်စစ်ရေးရောင်ေွက်ေန်	

ညွှန်ကကားသွားမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ေကူူးမျဉ်းကကားနှင့်	

ြေက်ရြာင်းကိုေည်း	စည်ြင်သာယာအြွဲ့အရနပြင့်	

ရောင်ေွက်ရြးေန်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ပြည်သမူျားအရနပြင့်	

အမှိုက်များကို	 စနစ်တကျ	စွန့်ြစ်ကကရစေိုရကကာင်း၊	

ပြည်သူများအရနပြင့်	မိမိတို့ေြ်ေွာကိစ္စများကို	စိတ်ဝင်	

တစား	နားရထာင်ရနသည့အ်တွက်	မမိအိရနပြင့	်ရကျးဇူး	

တင်ေှိြါရကကာင်း၊	 စည်းကမ်းေှိပြီး	တာဝန်သိသည့်	

ပြည်သူများ	များပြားောြါက	မိမိတို့နိုင်ငံ	ယခုထက်	

တိုးတက်ောမည်	 ပြစ်ရကကာင်း၊	 ပြည်သူများကျန်းမာ	

ချမ်းသာပြီး	 ရဘးကင်းကကြါရစရကကာင်း	ရပြာကကားပြီး	

ရတွ့ေုံြွဲသို့	တက်ရောက်ောကကသူ	တိုင်းေင်းသား၊	

တိုင်းေင်းသူများနှင့်	မှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်

အြဲွ့သည်	ပမဝတပီမို့မှ	ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့	်ထွက်ခွာ	

ကကော	ရကာ့ကေိတ်ပမို့သို့ပြန်ေည်ရောက်ေှိပြီး	ထိုမှ	

တစ်ေင့	်ေဟတ်ယာဉ်များပြင့	်ေက်ေက်ထွက်ခွာကကော	

ေှိုင်းဘွဲပမို့သို့ရောက်ေှိကကသည်။

	 နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့အ်ြဲွ့အား	ကေင်	

ပြည်နယ်	ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊	 ပြည်နယ်စာေင်းစစ်ချုြ်၊	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ကရင်ပြည်နယ် ျှိုင်းေွဲမမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	 ဌာနေိုင်ောတာဝန်ေှိသူများနှင့်	

ရေသခံတိုင်းေင်းသားနှင့်	တိုင်းေင်းသားများက	ကေင်	

ေုံးယမ်ိးအကအြဲွ့များနှင့အ်တ	ူကကိုေိနုှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ထို့ပြင်	ေှိုင်းဘွဲပမို့တွင်း	ေမ်းမတစ်ရေှောက်၌	

ရေသခံတိုင်းေင်းသားပြည်သူများက	ရသာင်းရသာင်း	

ပြပြကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

ေှိုင်းဘဲွပမို့နယ်	ရအာင်ေန်းခန်းမ၌	ရေသခပံြည်သမူျား	

နှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ကေင်ပြည်နယ်က	ကျယ်ပြန့်တဲ့အခါ	ရနောတိုင်းရနော	

တိင်ုးကိ	ုရောက်ြိုေ့ိတုာ	ခယဲဉ်းြါတယ်။	ကျွန်မအရနနဲ့	

ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ	မရောက်ြူးတဲ့	ရနောေိုတာ	မေှိ	

သရောက်ြါြဲ။	သ့ုိရသာ်ပငားေည်း	တစ်ရနောမှာ	ရနေတ့ဲ	

အချန်ိက	အင်မတန်မှ	နည်းြါတယ်။	ကျွန်မတိုက့	ကျယ်	

ကျယ်ပြန့်ပြန့်	 ပြည်သူေူထုနဲ့	ထိရတွ့မှုေှိနိုင်ရအာင်	

နည်းအမျ ိုးမျ ိုးနဲ့	တစ်တိုင်းပြည်ေုံးကို	 ရောက်ရအာင်	

ကကိုးစားပြီးသွားခဲ့ြါတယ်။

	 အခရုနာက်ြိင်ုး	အစိုးေတာဝန်ကိ	ုထမ်းရောင်တဲအ့ခါ	

ေေီိခုေီးသွားြို	့အချန်ိက	ြိပုြီးနည်းောတယ်ေို	့ရပြာေမှာ	

ြါ။	ကျွန်မက	နိင်ုငပံခားရေးဝန်ကကီးဌာနကိ	ုတာဝန်ယထူား	

တ့ဲအတွက်	နုိင်ငံပခားရေးေုိင်ောကိစ္စရတွအပြင်	ပြည်တွင်း	

မှာေှိတဲ့	တာဝန်ရတွကိုေည်း	 ရောင်ေွက်ေြါတယ်။	

ပြည်တွင်းနဲ့	 ပြည်ြတာဝန်ရတွေိုတာ	တကယ်ရတာ့	

ေုံးဝကွဲရနတာ	မဟုတ်ြါဘူး။	အားေုံးက	ေက်စြ်ရန	

ြါတယ်။

	 ကျွန်မတိုေ့ဲ့	နိင်ုငဟံာ	ကမ္ဘာကကီးရြါ်မှာ	အထီးတည်းနဲ့	

ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ်	ေြ်တည်ရနတ့ဲ	နုိင်ငံမဟုတ်ြါဘူး။	ဘယ်	

နိင်ုငကံမှ	အခရုခတ်မှာ	တစ်နိင်ုငတံည်း	ကမ္ဘာအ့ေယ်မှာ	

ေြ်တည်ေို့	မေြါဘူး။	ကမ္ဘာ့အေယ်မှာ	ဝင်ေံ့ရအာင်၊	

တင့်တယ်ရအာင်ရနြ့ုိ	ကကိုးစားေြါတယ်။	ေီေုိ	ကကိုးစားတ့ဲ	

အခါမှာ	တစ်ကမ္ဘာေုံးကရနပြီး	ေက်ခံထားတဲ့	စံနှုန်း	

စံထားရတွကို	ရေးစားေြါတယ်။

	 ေါရြမယ့	်ကျွန်မတိုန့ိင်ုငေဲံ့	အစဉ်အောအေ	ရကာင်း	

တဲ	့စနံှုန်းစထံားရတကွိ	ုေက်ေက်ပြီး	ထန်ိးသမ်ိးထားြို	့

အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	

နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်း၊	ယဉ်ရကျးမှုတိုင်းယဉ်ရကျးမှု	

တိုင်းမှာ	သူ့တန်ြိုးနဲ့သူ	 ေှိြါတယ်။	 ေီတန်ြိုးကိုေည်း	

ကျွန်မ	 ကကာရေြိုပြီး	 နားေည်ောတယ်ေို့	 ရပြာေြါ	

ေမိ့မ်ယ်။	ဘာပြစ်ေိုေ့ေဲိရုတာ	့ကျွန်မ	ခေီးသွားတဲအ့ခါ	

ချမ်းသာတဲန့ိင်ုငရံတနွဲ့	သြ်ိပြီးမချမ်းသာတဲန့ိင်ုငရံတကွိ	ု

ရောက်ခဲြ့ါတယ်။	အရေးကကီးတာက	သတူို	့ပြည်သရူတေဲွ့	

အေည်အချင်းြါ။	ေါက	ကျွန်မတိုအ့တွက်	သင်ခန်းစာြါ။	

ကျွန်မတို	့နိင်ုငကံ	ချမ်းသာတဲ၊့	အင်အားကကီးတဲ	့နိင်ုငကံကီး	

မဟုတ်ြါဘူး။	အရေးကကီးတာက	နိုင်ငံသား	တစ်ဦးချင်း	

တစ်ဦးချင်းေဲ့	အေည်အချင်းြါ။	ေါကိ	ုတပခားပြင်ြ	နိင်ုင	ံ

ရတွက	အသိအမှတ်ပြုပြီး	ရေးစားတန်ြိုးထားေတယ်	

ေိုတာ	ကျွန်မတို့အတွက်	အားတက်စောပြစ်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို	့နိင်ုငကံိ	ုေွတ်ေြ်ရေးေပြီးတဲအ့ချန်ိကစပြီး	

ကမ္ဘာက	ရပြာြါတယ်။	“ေီနိုင်ငံဟာ	အေားအော	ပြစ်	

နုိင်ရပခရတွ	သိြ်ရကာင်းတ့ဲ	နုိင်ငံေုိပြီး”	ခဏခဏ	ရပြာကက	

ြါတယ်။	တစ်ေက်တည်း	သတူို့ရပြာတာက	“ေအီေား	

အောရတွ၊	 ပြစ်ရပမာက်ရပခရတွက	မပြည့်ရသးဘူး”	

ေို့ေည်း	 ရပြာကကြါတယ်။	အေားအောရတွ၊	 ပြစ်	

ရပမာက်နိုင်ရပခရတွေှိပြီး	 မပြစ်ရပမာက်ရသးဘူး။	 ပြစ်	

ရပမာက်ရအာင်	ရောင်ေွက်ြ့ုိ	ေုိရသးတယ်ေုိတာကုိေည်း	

ခဏခဏ	ရပြာကကြါတယ်။	ေါဟာ	ကျွန်မတ့ုိေဲ့	ဦးတည်ချက်	

တစ်ခုြါ။

	 ပြည်သူကရန	တာဝန်ရြးထားတဲ့	အစိုးေတစ်ခု	

အရနနဲ့	တာဝန်ေှိတဲ့အတိုင်း	ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာေှိတဲ့	ပြစ်	

ရပမာက်ြွယ်ော	အေားအောရကာင်းရတကွိ	ုအရကာင်	

အထည်ရြာ်ြို	့တာဝန်ေိှြါတယ်။	ေေီိအုရကာင်အထည်	

ရြာ်ောမှာ	 ပြည်သူက	အပမဲြါေမယ်ေိုတာကိုေည်း	

ကျွန်မတို	့ဘယ်ရတာမှ့	မျက်ရပခမပြတ်ြါဘူး။	ပြည်သရူတ	ွ

အရနနဲ့	ကိယု့န်ိင်ုငတံိုးတက်ရစချင်ေင်၊	ကိယ်ုပြစ်ရစချင်	

တာရတ	ွပြစ်ချင်ေင်	ကိယ်ုကိယ်ုတိင်ုေည်း	ြါဝင်ေြါမယ်။	

နိင်ုငေံဲ့	တိုးတက်မှုနဲ့	ြတ်သက်ေို	့ဘယ်ရတာြံွ့့ပြိုးမေဲ၊	

ဘယ်ရတာ့ချမ်းသာမေဲေိုပြီး	 ရမးရနကကတဲ့	အထဲမှာ	

တကယ်ေုြ်ပြီး	ရမးတဲေ့ကူနည်း	ြါတယ်။	ေေီိရုမးတဲသ့	ူ

အများစကု	ေြ်ုနိင်ုေဲ့သားနဲ့	မေြ်ုဘရဲမးတာြါ။	မေြ်ု	

နိင်ုတဲ	့သရူတကွိ	ုရပြာတာ	မဟတ်ုြါဘူး။	ေါရြမယ့ေ်ြ်ုနိင်ု	

ေက်နဲ့	မေုြ်တဲသ့ရူတကွ	ရမးရေရ့မးထေိှတာကိ	ုကျွန်မ	
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သတိပြုမိြါတယ်။

	 ကျွန်မတို	့ပြည်သရူတအွရနနဲ့	ကိယု့တ်န်ြုိးကိကုိယ်ု	

မရမြ့ါနဲ့။	ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု	ယုကံကည်မှုေိှေမယ်။	ကိယု့မှ်ာ	

ေြ်ုအားေိှတယ်ေိတုာကိ	ုမရမြ့ါနဲ့။	ေေီြ်ုအားကိ	ုကိယု့်	

အတွက်ေည်းသုံးြါ။	အများအတွက်ေည်းသုံးြါ။	ေေိီ	ု

ေုြ်ေိုက်မယ်ေိုေင်	နိုင်ငံက	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှာြါ။

	 ကျွန်မတို	့နိင်ုငကံ	နိင်ုငတံကာေဲ့ြအိားရတကွိ	ုအများ	

ကကီးခံခဲ့ေြါတယ်။	အဓိကခံေတာက	ေခိုင်ပြည်နယ်မှာ	

ပြစ်တဲ့	 ပြဿနာရတွကို	 ရသရသချာချာ	 ဂဃနဏ	

နားမေည်ဘနဲဲ့	ကျွန်မတိုက့ိ	ုအမျ ိုးမျ ိုးရဝြန်	စွြ်စဲွရနတာ	

ရတရွကကာင့ြ်ါ။	အခေုိ	ုစန်ိရခါ်မှုရတ	ွအများကကီးေင်ေိင်ု	

ရနေတဲ	့စန်ိရခါ်မှုထကဲရန	အေင်နှစ်က	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငေံဲ့	

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုဟာ	သိသိသာသာ	တက်ောြါတယ်။	

ေါက	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငဟံာ	ရန်ုးကန်ရနေပြီး	အကအူညမီေတဲ	့

အထဲကရန	ေီေိုတိုးတက်မှုေရအာင်	ေုြ်နိုင်တာြါ။	

ေါရြမယ့်	 စိန်ရခါ်မှုရတွက	တချနိ်ေုံး	 ေှိရနြါတယ်။	

မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ေည်း	ရြါ်ောတာေှိြါတယ်။

	 အများသတိဲ	့ကိရုိနုာဗိင်ုးေြ်စ်ကစိ္စက	ကျွန်မတို	့နိင်ုင	ံ

အရြါ်မှာ	အကျ ိုးသက်ရောက်မှုေှိြါတယ်။	အဲေီအကျ ိုး	

သက်ရောက်ရတွကို	 ရေှာင်ေှားေို့မေြါဘူး။	သို့ရသာ်	

ကျွန်မတို့က	ြထမဦးေုံး	ေုြ်သင့်ေုြ်ထိုက်တာကို	

ေြ်ုတဲန့ိင်ုငတံစ်ခြုါ။	ကျွန်မတိုအ့ရနနဲ့	ကျန်းမာရေးကစိ္စ	

သာမက	စီးြွားရေးဘက်ကေည်း	ထိခိုက်နိုင်တယ်ေို	

တာကို	 နှေုံးသွင်းပြီး	အရစာကကီး	ေုြ်သင့်ေုြ်ထိုက	်

တာရတွကို	ေုြ်ြါတယ်။	ဝူဟန်မှာေှိရနတဲ့	ကျွန်မတို့ေဲ့	

ေူငယ်နိုင်ငံသားရတွကို	ပြန်ပြီးရခါ်တဲ့	အထဲမှာ	ကျွန်မ	

တိုက့	ြထမဦးေုံးြါ။	ကမ္ဘာရြါ်မှာ	အချမ်းသာေုံးနိင်ုငံ	

မဟတ်ုြါဘူး။	ေါရြမယ့	်နိင်ုငသံားရတကွိ	ုတတ်နိင်ုသမှေ	

ရစာင့ရ်ောှက်မယ်ေိပုြီး	ြထမဦးေုံး	စစီဉ်ပြီး	ပြန်ရခါ်တဲ	့

နိုင်ငံ	 ပြစ်ြါတယ်။	အခုေည်း	နိုင်ငံကို	 ပြန်ောချင်တဲ့	

တေားမဝင်	သွားရောက်ခဲ့တဲ့သူရတွကို	ကျွန်မတို့က	

တတ်နိုင်သရောက်	ကူညီပြီး	ပြန်ရခါ်မှာြါ။

	 ေေီိ	ုတေားမဝင်သွားရောက်ရနတဲသ့ရူတနွဲ့	ေက်စြ်	

ပြီး	သူတို့အရနနဲ့	တေားဝင်	 စာေွက်စာတမ်းရတွမေှိ	

တဲအ့တွက်	အနိင်ုကျင့ခ်ေံတာရတနွဲ့ြတ်သက်ပြီး	ကျွန်မ	

အပမဲကူညီြါတယ်။	ေါအစိုးေကရန	ချမှတ်ထားတဲ့	မူြါ။	

ကျွန်မတို	့နိင်ုငသံနူိင်ုငသံားရတအွားေုံး	တစ်ရယာက်ချင်း	

တစ်ရယာက်ချင်း	ရကာင်းသည်ပြစ်ရစ၊	ေုိးသည်ပြစ်ရစ	

ကျွန်မတို့	တာဝန်ယူမှုေှိြါတယ်။	အဲေီတာဝန်ကိုေည်း	

ကျွန်မတို	့ရခါင်းမရောှင်ြါဘူး။	ကျွန်မ	ခဏခဏ	တာဝန်	

အရကကာင်းကို	 ရပြာြါတယ်။	တကယ်ရတာ့	တာဝန်ေှိ	

တယ်ေိုတာကို	ကိုယ်က	ဂုဏ်ယူေမယ်။	တာဝန်မေှိတဲ့	

သူေိုတာ	တန်ြိုးမေှိတဲ့သူြါ။	ေါရကကာင့်	တာဝန်ေိုတာ	

ရနာက်ေုံးကျရတာ	့သတ်မှတ်ထားတဲ	့ကိယ်ုေုြ်ေမယ့်	

ကစိ္စမဟတ်ုဘနဲဲ့	ရမတ္တာရစတနာနဲ့	တဲွရနတဲက့စိ္စပြစ်တဲ	့

အတွက်	တကယ်အဓြိ္ပါယ်ပြည့ဝ်ြါတယ်။	ကျွန်မတိုဟ့ာ	

တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	တကယ်ရမတ္တာ၊	ရစတနာ	

ထားမယ်ေိေုင်	ကိယု့က်ိယ်ုေုြ်ရြးသမှေအရြါ်	ကိယ်ုက	

တန်ြိုးထားပြီး	 ရကျးဇူးတင်မယ်ေိုေင်	 ကျွန်မတို့	

ေူ့အသိင်ုးအဝိင်ုးဟာ	သာယာတဲ	့အသိင်ုးအဝိင်ုး	တစ်ခ	ု

ပြစ်မှာြါ။

	 ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုေင်	ကျွန်မတို့	နိုင်ငံက	ပြည်သူရတွ	

ဟာ	ရမတ္တာ၊	ရစတနာ	ဘက်မှာ	မညံ	့ြါဘူး။		ပြည်သရူတကွ	

ချစ်စောေည်းရကာင်းတယ်၊	တန်ြိုးထားစောေည်း	

ရကာင်းတယ်ေို	့ကျွန်မထင်ြါတယ်။	ကျွန်မတို	့ပြည်သ	ူ

ရတွမှာေှိတဲ့	 ရြးကမ်းချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်က	 အေွန်	

ရကာင်းြါတယ်။	ေါကို	စနစ်တကျေုြ်ြို့	အရေးကကီးြါ	

တယ်။	 ေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့	 ပြည်သူရတွဟာ	ကိုယ့်ေဲ့	

အားသာချက်ရတကွိေုည်း	သေိမယ်။	ကိယ်ုေဲ့	အားနည်း	

ချက်ရတွကိုေည်း	သိေမယ်။	 ေက်ရောတယ်ေိုတာ	

ရကာင်းြါတယ်။	အားေုံးနဲ့မှေရဝချင်တယ်ေိတုဲ	့စတ်ိက	

ရကာင်းြါတယ်။	ေါရြမယ့	်အေဲေီိမုှေရဝတဲရ့နောမှာေည်း	

စည်းကမ်းေှိေှိ	 မှေရဝမှ	 ထိထိရောက်ရောက်ေှိမယ်။	

ကူညီတဲ့ရနောမှာ	စနစ်တကျနဲ့	 စည်းနဲကမ်းနဲ့ေုြ်မှ	

ထရိောက်မှုေိှမယ်။	ေါကိ	ုပြည်သရူတကွ	ြိပုြီးနည်းနည်း	

အင်အားပြည့်	ေုြ်ြို့ေိုြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့	နိုင်ငံမှာ	ေင်ေိုင်ရနေတဲ့	ပြဿနာရတွက	

ရနောတိုင်းမှာ	ကွဲပြားသေိုေိုနဲ့	အတူတူြါ။	ေါရကကာင့်	

ကျွန်မ	ဘယ်သွားသွား	ပြည်သူရတွေဲ့	အရပခခံပြဿနာ	

ရတနွဲ့	စန်ိရခါ်မှုရတကွ	အတတူြူါ။	ေါရကကာင့	်ကျွန်မတို	့

နိင်ုငသံနူိင်ုငသံားရတနွဲ့	ပြည်ရထာင်စြွုား	တိင်ုးေင်းသား	

ရတွအားေုံးက	အတူတူ	 ေီရေှကကီးနဲ့	သွားရနတာြါ။	
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ေရီေကှကီး	ဘယ်ကိခုေီးသွားရနေေဲိတုာ	ေတူိင်ုးေတူိင်ုး	

က	စဉ်းစားတတ်ရအာင်	နှေုံးသွင်းေြါ	မယ်။	ကျွန်မတို့	

သွားရနတဲခ့ေီးက	စစ်မှန်တဲ	့ြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စကုကီး	

ခေီးကိ	ုသွားရနတာပြစ်ြါတယ်။	ေခီေီးကိသွုားမှ	ကျွန်မတို	့

တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ေုံး	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်နိုင်မှာ	 ပြစ်ြါ	

တယ်။

	 ကျွန်မတိုအ့ရနနဲ့	ပမန်မာနိင်ုငကံြါေားေိပုြီး	ချးီမွမ်း	

ရေးစားတဲ့စိတ်ပြစ်တဲ့အထိ	 ေည်ေွယ်ပြီး	 နိုင်ငံသူ	

နိုင်ငံသားရတွ	တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းက	 ကကိုးစားမ	ှ

ပြစ်မှာြါ။	နိင်ုငသံ	ူနိင်ုငသံားရတ	ွတစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းက	

မကကိုးစားေင်	မပြစ်ြါဘူး။	ကမ္ဘာရြါ်မှာ	စည်းကမ်းအေိှေံုး	

နိုင်ငံေို့	သတ်မှတ်တဲ့	နိုင်ငံရတွထဲမှာြါဝင်တဲ့	ဂျာမနီနဲ့	

ဂျြန်နိုင်ငံတို့မှာေှိတဲ့	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွဟာ	

တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်ရယာက်ချင်း	စည်းကမ်းေိှြါတယ်။	

ေေီိ	ုစည်းကမ်းေိှတဲအ့တွက်	သတူိုဟ့ာ	ေတုယိကမ္ဘာစစ်ပြီး	

တဲ့	အချနိ်ကာေအစမှာ	 ပြာြုံကျရနတဲ့	အေင့်ကရန	

ကမ္ဘာရြါ်မှာ	အချမ်းသာေုံးနိုင်ငံအေင့်ပြစ်ရအာင်	

ေုြ်နိုင်ခဲ့ြါတယ်။

	 ကျွန်မတိုေ့ည်း	ေည်မှန်းချက်ကကီးေမယ်၊	ရိုးရိုးကျင့်	

ပမင့်ပမင့်ကကံေမယ်၊	ကမ္ဘာကရန	အသိအမှတ်ပြုတဲ့	နိုင်ငံ	

တစ်ခုပြစ်ေမယ်	ေီေိုစိတ်ရတွထားေြါမယ်။	ရိုးရိုးကျင့်	

တယ်ေိုတာ	ကျွန်မတို့အရနနဲ့	အေုြ်ကိုရိုးသားမှုနဲ့	

ေြ်ုေမယ်။	ြကာသန	အပြင်ြန်းအားကျရအာင်	ေုြ်တာ	

မျ ိုး	မဟုတ်ဘဲ၊	တကယ့်ကို	ေူသားအချင်းချင်း	တန်ြိုး	

ထားရောက်တဲ့	အေည်အချင်းရတွ	တစ်ရယာက်ချင်း

တစ်ရယာက်ချင်းမှာေှိရအာင်	ကျွန်မတို့	 ကကိုးစားေမှာ	

ပြစ်ြါတယ်။

	 ပြည်သရူတကွိ	ုကျွန်မရတွ့ေင်	ရမးခွန်းရတ	ွရမးတယ်	

ေိတုာက	ဘာပြဿနာရတ	ွေိှေေဲိတုာကိ	ုသခိျင်ေိုြ့ါ။	

အေင်ေုံး	ကျွန်မတို့	ဘယ်ေိရုပြေှင်းရြးနိင်ုမေေဲိတုာ

ကို	သိချင်ေို့ြါ။	 ပြဿနာတိုင်းကို	 ရပြေှင်းြို့ေိုတာ	

မပြစ်နိင်ုြါဘူး။	ကျွန်မတိုက့	အတတ်နိင်ုေုံး	ကကိုးစားပြီး	

အရကာင်းေံုးေုြ်ြ့ုိ	အားစုိက်ပြီးေုြ်ြါတယ်။	အားေံုးကုိ	

ရပြေှင်းရြးြို့ေိုတာ	မပြစ်နိုင်ြါဘူး။	ဘာပြစ်ေို့ေဲ	

ေိုရတာ့	 ပြဿနာရတာ်ရတာ်များက	ေူေူချင်းပြစ်တဲ့	

ပြဿနာရတွြါ။	 ေူေူချင်းပြစ်တဲ့ပြဿနာေိုတာ	

တစ်ရယာက်က	ရကျနြ်ရြမယ့	်ရနာက်တစ်ရယာက်က	

ရကျနြ်ချင်မှ	ရကျနြ်မှာြါ။	အားေုံးကိ	ုရကျနြ်ရအာင်	

ေုြ်ေို့ေဲမေြါဘူး။

	 အေဲါက	အစိုးေေဲ့	တာဝန်တစ်ခြုါ။	အားေုံးရကျနြ်	

ရအာင်	ေြ်ုချင်ေိုေိှ့ေင်	အစိုးေတစ်ခကုိ	ုရအာင်ပမင်ရအာင်	

ေို	့ထန်ိးရကျာင်းနိင်ုမှာ	မဟတ်ုြါဘူး။	မနူဲ့	ေြ်ုေြါတယ်။	

အစိုးေေိတုာ	မေိှူေြါတယ်။	မေူိတုာ	ဥြရေမဟတ်ုြါဘူး။	

မူ	ေိုတာက	ယုံကကည်ချက်ေို့	ကျွန်မ	ရပြာချင်ြါတယ်။	

ယုံကကည်ချက်အရြါ်မှာ	အရပခခံပြီး	 ေုြ်ထုံးေုြ်နည်း	

ရတွကို	ကျွန်မ	ရပြာချင်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့ေဲ့	ယုံကကည်ချက်က	ဘာေဲေိုေင်	 နိုင်ငံ	

တစ်နိုင်ငံေိုတာ	တကယ်ရတာ့	 ပြည်သူြါ။	 ပြည်သူေဲ့	

တန်ြိုးဟာ	နိင်ုငေံဲ့တန်ြိုးြါ၊	ပြည်သကူိ	ုအရေးထားတယ်၊	

တန်ြိုးထားတယ်။	ေါရကကာင့	်ပြည်သကူိ	ုတန်ြိုးထားတဲ	့

ြုံစံနဲ့	ကျွန်မတို့ေဲ့နိုင်ငံကို	 ပြုစုြျ ိုးရထာင်	သွားေမယ်	

ေိုတာ	ကျွန်မတို့ေဲ့မူြါ။	 ေါရကကာင့်	တေားဥြရေစိုးမိုး	

ရေးကို	အားရြးတယ်ေိုတာ	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးေှိမှ	

ကျွန်မတ့ုိ	ပြည်သူရတွ	ေံုခခုံရအးချမ်းပြီး	တုိးတက်နုိင်မယ်။

	 ရနာက်ပြီး	ကျွန်မတိုက့	အမျ ိုးသားေင်ကကားရစရ့ေးနဲ့	

ပငိမ်းချမ်းရေးကို	အေွန်ေိုေားြါတယ်။	ကျွန်မတို့	

နုိင်ငံမှာ	ပငိမ်းချမ်းရေးေုိတာကုိ	ေွတ်ေြ်ရေးေကတည်းက	

မသိခဲ့ေြါဘူး။	 ပငိမ်းချမ်းရေးမေှိေင်	တကယ်ခံေတာ	

ပြည်သူေူထုြါ။	အပြစ်မဲ့ပြည်သူရတွဟာ	အခံေေုံးြါ။	

ေါရကကာင့	်ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ုေုိအြ်တယ်၊	ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ု

ေရအာင်ေုြ်ေမယ်၊	ေူတိုင်း	ေူတိုင်း	ကိုယ့်တတ်အား	

သရေွ့ 	 ပငိမ်းချမ်းရေးေေှိြို့	ကူညီရြးရစချင်ြါတယ်။	

ပငမ်ိးချမ်းရေးေေိှြို	့ကညူရီြးတယ်ေိတုာ	ြံွ့ပြိုးရေးေေိှြို	့

ကူညီရြးတာနဲ့	အတူတူြါ။	 ပငိမ်းချမ်းရေး	 မေှိဘဲနဲ့	

ြွံ့ပြိုးရေးေိုတာ	မေှိနိုင်ြါဘူး။	ေါရကကာင့်	ပငိမ်းချမ်းရေး	

ေြို့အတွက်	တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်ရယာက်ချင်းကရန	

ငါဟာ	 ပငိမ်းချမ်းရေးဘက်ရတာ်သားပြစ်မယ်၊	 ငါဟာ	

ပငိမ်းချမ်းရေးဘက်က	ေြ်တည်မယ်။	တစ်ရယာက်နဲ့	

တစ်ရယာက်	သရဘာထား	မတူတာရတာ့	ေှိမှာြါ။

	 သရဘာထား	မတညူတီာရတကွိ	ုမပငိမ်းချမ်းတဲန့ည်း	

ရတွနဲ့	 ရပြေှင်းြို့	 မေိုြါဘူး။	 ပငိမ်းချမ်းတဲ့နည်းရတွနဲ့	

ရပြေှင်းနိင်ုတယ်ေိတုဲ	့ယုကံကည်ချက်ကိ	ုေက်ကိင်ုထားပြီး	
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ကျွန်မတို့	တစ်ရယာက်ချင်းတစ်ရယာက်ချင်းကသွား	

မယေ်ိေုင်	ေနီိင်ုငဟံာ	မကကာမမှီာ	ပငမ်ိးချမ်းတဲန့ိငုင်	ံပြစ	်

မှာြါ။	နိုင်ငံဟာ	ပငိမ်းချမ်းရေးေပြီေိုတာနဲ့	ရတာ်ရတာ်	

ပမန်ပမန်	တိုးတက်မယ်ေိတုာကိ	ုကျွန်မ	ယုကံကည်ြါတယ်။

	 အခု	 ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံဟာ	 မပငိမ်းချမ်းရသးဘူး၊	

ေက်နက်ကိုင်တြ်ြွဲ့ရတွကေည်း	 ရတာ်ရတာ်များ	

ြါတယ်။	ကျွန်မတို့ေဲ့	 ြင်ေုံအစည်းအရဝးကိစ္စရတွ	

ကေည်း	မပြီးပြတ်ရသးြါဘူး။	သ့ုိရသာ်	ေခုိင်နဲ့ြတ်သက်ပြီး	

တစ်ကမ္ဘာေုံးက	ြိနှိြ်ရနတာရတွေည်း	 ေှိြါတယ်။	

ေကီကားထကဲရန	ကျွန်မတို	့ရန်ုးကန်ပြီး	တိုးတက်ရအာင်	

ေုြ်နိုင်ြါတယ်။

	 ေေီိပုြသနာရတ	ွမေိှဘူးေိေုင်	ဘယ်ရောက်တိုးတက်	

နိင်ုမေေဲိတုာ	စဉ်းစားကကည့ြ်ါ။	ပြည်ြက	ကျွန်မတိုက့ို	

ဘယ်ေိြု	ဲကကည့က်ကည့၊်	ဘယ်ေိြုအိားရတြွေိှဲေိှ	အဓကိ	

ပြည်တွင်းအင်အားြါ။	ကျွန်မတို	့ပြည်တွင်းမှာ	ကျွန်မတို	့

ဟာ	ညညွီတ်တယ်	တစ်စတ်ိတည်း	တစ်ဝမ်းတည်းေိှတယ်။	

အားေုံးေက်တဲွပြီး	ေင်ေိင်ုစောအားေုံးကိ	ုေင်ေိင်ုမယ်	

ေိုေင်	ဘယ်ပြည်ြစိန်ရခါ်မှုကိုမှ	ကျွန်မတို့	ရကကာက်ြို့	

မေိြုါဘူး။	ဘယ်ပြည်ြစန်ိရခါ်မှုကိမှု	စိုးေိမ်စောမေိှြါဘူး။

ကျွန်မတို့	တိုးတက်ေမှာ	မုချအမှန်ြါ။	ေါကို	ကျွန်မတို့	

ယုကံကည်နိင်ုြါတယ်။	ေတူစ်ရယာက်ချင်း	တစ်ရယာက်	

ချင်းဟာ	ကိယ်ုဘာေုြ်ရြးနိင်ုေည်း	ေိတုာကိကုကည့ြ်ါ။	

ပငိမ်းချမ်းရေးဘက်မှာ	ေုြ်ရြးမေား၊	ကိုယ်ကိုယ်တိုင်	

စည်းကမ်းေိှြုိအ့တွက်	ေြ်ုရြးမေား၊	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ရေး	

အတွက်	ကိုယ့်ေဲ့ေုြ်ငန်းရတွမှာ	ရအာင်ပမင်မှုအတွက်	

ေုြ်ရြးမေား၊	ေီေိုရေွးချယ်စောရတွက	အများကကီးေှိ	

ြါတယ်။

	 ေီရေှ့က	 ရကျာင်းသူရကျာင်းသားရတွအရနနဲ့	

ရကျာင်းမှာ	စာသင်သွားတဲ့အခါ	ေည်ေွယ်ချက်က	ငါတို့	

နိုင်ငံတိုးတက်ြို့နဲ့	 ငါတို့	 နိုင်ငံကို	 ကူညီနိုင်ြို့ေိုတဲ့	

ေည်ေွယ်ချက်နဲ့	ရကျာင်းမှာ	စာသင်မယ်ေိုေင်	ေါနိုင်ငံ	

ြွံ့ပြိုးရေးအတွက်၊	 ပငိမ်းချမ်းရေးအတွက်	အရထာက်	

အကပူြုြါတယ်။	ေါကိ	ုကျွန်မတို	့ပြည်သမူျားအားေံုးက	

ကကိုးစားရြးြါ။	ကျွန်မတို	့အစိုးေကေည်း	ကကိုးစားြါမယ်။	

ကျွန်မတို့မှာ	 စိန်ရခါ်မှုရတွ	များတယ်၊	အားနည်းချက	်

ရတွေည်း	 ေှိြါတယ်	ေါကို	ကျွန်မတို့	 ဝန်ခံြါတယ်။	

ေါကိုေည်း	ကျွန်မတို့	 ေင်ေိုင်ြါမယ်။	အားနည်းချက်	

ရတကွိ	ုေင်ေိင်ုရကျာ်ေွှားနိင်ုြို	့အပမကဲကိုးစားရနြါတယ်၊။	

ပြည်သူရတွကေည်း	ကိုယ့်ေဲ့	အားနည်းချက်ရတွကို	

ေင်ေိုင်ရကျာ်ေွှားပြီး	ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံတိုးတက်ရေး	

အတွက်	ဝိင်ုးဝန်းပြီး	ကညူရီြးြို	့ကျွန်မ	ရမတ္တာေြ်ခခံျင်	

ြါတယ်ဟု	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	ရတွ့ေုံြွဲသို့	ကကိုတင်	တင်ပြရမးပမန်း	

ထားသည့	်ေှိုင်းဘဲွပမို့	(က)	ေြ်ကွက်မှ	နန်းမမူခူေန်ိးဟ၏ိ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ျှိုင်းေွဲမမို့နယ် လေေခံများနှင့် လေွ့ဆုံြွဲအခမ်းအနားေို့ 
ေက်လရာက်ျာေူများနှင့်အေူ စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင် ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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ေှိုင်းဘဲွ-ဘားအ	ံကားေမ်းအား	အေင့ပ်မှင့တ်င်ရြးရေး၊	

(ခ)ေြ်ကွက်မှ	 ဦးသာေင်၏	ေှိုင်းဘွဲပမို့ရေှာင်ေမ်း	

ရြာက်ေုြ်ရြးရေး၊	ရေှေဂွန်းရကျးေွာမှ	ဦးရမာင်ရမာင်၏	

ေှိုင်းဘဲွ-ရေှေဂွန်း	ကားေမ်းအား	အေင့ပ်မှင့တ်င်ရြးရေး၊	

ကစိုရကျးေွာမှ	ဦးရစာစိန်၏	ေှိုင်းဘွဲ-ြိုင်ကျုံ	ေမ်းြိုင်း	

(၁၅)မိင်ုအား	တိုးချဲ့ရြးနိင်ုရေးနှင့	်ေမ်းအေင့	်ပမှင့တ်င်	

ရြးနိုင်ရေး၊	အမှတ်(၂)ေြ်ကွက်မှ	 ဦးရစာခင်ဝင်း၏	

ေှမ်းေွာသစ်ပမို့	ေှေြ်စစ်မီးေင်းရေးအတွက်	ဓာတ်အား	

ေိုင်းသွယ်တန်းရြးရေးနှင့်	ဓာတ်အားခွဲရုံတစ်ရုံ	တည်	

ရောက်ရြးရေး	ရမးခွန်းတ့ုိနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	ေည်းရကာင်း။

	 ရတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်ောကကသည့	်ခန်းမအတွင်း	

နှင့	်ခန်းမအပြင်မှ	ရမးခွန်း	ရမးပမန်းေိသု	ူ(	၂၁	)	ဦးအနက်	

မရဲြါက်သ	ူ(	၄)	ဦး	ပြစ်သည့	်ထေီုရံကျးေွာမှ	ရေါ်မကဲကီးမား	

၏	ေှိုင်းဘဲွပမို့နယ်	ရေဘတ်ုရေရေှာင်တမ	ံတည်ရောက်	

ောတွင်	ြါဝင်သွားသည့်	၎င်း၏	ေယ်ရပမများအတွက်	

နစ်နာရကကးေေှိနိုင်ရေး၊	ထီေုံရကျးေွာမှ	 ဦးရအးပမင့်၏	

ထီေုံတိုက်နယ်ရေးရုံ	အပမန်ြွင့်ေှစ်ရြးနိုင်ရေးနှင့်	

ရေးကသုခွင့ေ်ေိှရေး၊	ထေီုရံကျးေွာမှ	ဦးရကျာ်ရကျာ်ရဝ	

၏	ရေဘတ်ုရေရေှာင်တမ	ံတည်ရောက်ောတွင	်ြါဝင်	

သွားသည့်	 ၎င်း၏	ေယ်ရပမများအတွက်	နစ်နာရကကး	

အပမန်ေေှိရအာင်	 ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ေှိုင်းဘွဲပမို့မှ	

ဦးပမစိမ်း၏	ICJ	တေားရုံး၌	သွားရောက်ရပြေှင်းခဲ့မှုနှင့်

စြ်ေျဉ်းပြီး	ပမန်မာနိုင်ငံအတွက်	ေေှိခဲ့သည့်	အမျ ိုးသား	

အကျ ိုးစီးြွားနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍	သေှိေိိပုခင်း	ရမးခွန်းတိုက့ိ	ု

ရမးပမန်းတင်ပြကကော	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်၊	ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	ရေါက်တာ	

ရအာင်သူနှင့်	ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးနှင့်	

တာဝန်ေှိသူတို့က	ချက်ချင်းရောင်ေွက်ရြးနိုင်မည့်	

အရပခအရနများ၊	 ရေေှည်ရောင်ေွက်ရြးေမည့်	အရပခ	

အရနများ၊	စစိစ်ရောင်ေွက်ရြးသွားေမည့	်အရပခအရန	

များနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	ေှင်းေင်းရပြာကကားကကသည်။

	 ထိုရ့နာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	မမိတိို	့

ပြည်သူနှင့်ထိရတွ့ေသည့်အချနိ်မှာ	 ြိုသည်ဟုမေှိြါ	

ရကကာင်း၊	အပမဲေိုြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူများကိုေည်း	

ယုံကကည်စိတ်ချစွာပြင့်	မိမိတို့	နိုင်ငံ၏အရေးများရအာင်	

ပမင်ရအာင်	 ဝိုင်းဝန်းြူးရြါင်း	 ရောင်ေွက်ရြးကကရစ	

ေိရုကကာင်း	ရပြာကကားပြီး	ရတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်ော	

ကကသူ	တိုင်းေင်းသား၊	တိုင်းေင်းသူများနှင့်	 မှတ်တမ်း	

တင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ေှိုင်းဘွပဲမို့မ	ှပြနေ်ည်ထွက်ခွာပြီး	ေဟတယ်ာဉ်ကွင်း၌	

ရစာင့ေ်ိင်ုးရနသည့	်ရေသခပံြည်သမူျားနှင့	်ရတွ့ေုသံည်။

ရတွ့ေုံောတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ကျွန်မတို့	အေုြ်ေုြ်တဲ့အခါမှာ	အဓိက	အင်အားက	

ပြည်သရူတေွဲ့	ရထာက်ခမံှုြါ။	ပြည်သရူတေဲွ့	ရထာက်ခံ	

မှုနဲ့	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုမေှိေင်	ဘယ်အစိုးေမှာမှ	

တကယ့်အင်အားမေှိြါဘူး။	ကျန်တဲ့အင်အားရတွက	

အရြါ်ယပံြစ်ပြီး	တကယ့အ်နှစ်သာေေိှတဲ	့အင်အားေိတုာ	

ပြည်သူရတွေဲ့	 ရထာက်ခံမှုနဲ့	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှု	

ပြစ်ြါတယ်။	ေါရကကာင့်	ပြည်သူရတွကရနပြီး	စိတ်ေှည်	

ေက်ေှည်နဲ့	 ရစာင့်ကကိုပြီး	ကျွန်မရပြာြို့	အခွင့်အရေး	

ရြးတဲ့အတွက်	ရကျးဇူးတင်ြါတယ်။

	 နိင်ုင	ံတိုးတက်ြိုအ့တွက်	အများကကီးေိတုယ်ေိတုာကိ	ု

ကျွန်မ	ထူးထူးပခားပခား	 ရပြာြို့မေိုြါဘူး။	 ေါရြမယ့	်

တိုးတက်ြိုေ့မ်းရကကာင်းမှာ	အရေးအကကီးေုံးက	ညညွီတ်	

ရေး	ပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မတို	့အားေုံးညညွီတ်ြို	့ေိြုါတယ်။	

ပြည်သရူတေွဲ့	ညညွီတပ်ခင်းအင်အားက	တစ်ရယာက်နဲ့	

တစ်ရယာက်	နားေည်မှုေိှပခင်း၊	စာနာမှုေိှပခင်းေုိတ့ဲ	အင်အား	

ရတကွ	ဘယ်အင်အားနဲ့မှ	မတြူါဘူး။	ေါကိ	ုကျွန်မတိုေ့ဲ့	

ပြည်သရူတ	ွသရဘာရြါက်နားေည်ပြီး	တန်ြိုးထားရစ	

ချင်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့	နိုင်ငံက	ေွတ်ေြ်ရေးေကာစမှာ	အရေှ့	

ရတာင်အာေှနိင်ုငရံတထွမှဲာ	ရေှ့ေုံး	ကရပြးရနတဲ	့နိင်ုင	ံ

တစ်နိုင်ငံ	ပြစ်ြါတယ်။	ြညာရေးနဲ့	ကျန်းမာရေး	စနစ်	

ရတွမှာ	အဲေီ	အချနိ်အခါတုန်းက	အရေှ့ရတာင်အာေှမှာ	

အေင့အ်ပမင့ေု်ံးစနစ်ရတ	ွပြစ်ြါတယ်။	ေါရြမယ့	်ေီကစိ္စ၊	

ေီအရနအထားရတွက	ရပြာင်းေဲတတ်ြါတယ်။	 ေီေို	

ရပြာင်းေသွဲားတဲအ့တွက်	အမ်ိနီးချင်းနိင်ုငရံတကွ	ကျွန်မ	

တိုထ့က်ြိပုြီး	သာသွားတာကိ	ုကျွန်မတို	့ရတွ့ေြါတယ်။	

ေါက	 ပြစ်ပြီးသားကိစ္စရတွြါ။	 ပြန်ပြင်ေို့မေြါဘူး။	

အတိတ်ကအတိတ်ြါ။	 ပြစ်ပြီးသားကို	 မပြစ်ြါရစနဲ့ေို့	

ရပြာေိုမ့ေြါဘူး။	ေရီတာ	့ေက်ေိှြစ္စုြ္ပန်မှာ	ကျွန်မတိုက့	
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ေုြ်စောေှိတာကို	ေုြ်ြို့	ပြစ်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို	့ေက်ထေိှဲတဲ	့အခအုချန်ိကိ	ုတန်ြိုးထားေ	

ြါမယ်။	 ေီရတာ့	တစ်ရယာက်ချင်းတစ်ရယာက်ချင်းေဲ့	

ေုံးပြတ်ချက်က	ကိုယ့်ေက်ထဲမှာေှိတဲ့	အခုြစ္စုြ္ပန်	

အချနိ်ကို	အရကာင်းေုံးပြစ်ရအာင်	ဘယ်ေိုသုံးမေဲ	

ေုိတာကုိ	ကျွန်မတ့ုိမှာ	ေံုးပြတ်ြုိင်ခွင့်ေိှြါတယ်။	အနာဂတ်	

ေိတုာေည်း	ကျွန်မတို	့ေက်ထမှဲာ	မေိှြါဘူး။	ကျွန်မတ့ုိ	

တစ်ရယာက်ချင်းတစ်ရယာက်ချင်းဟာ	မနက်ပြန်	ဘာပြစ်	

မယ်ေိုတာကို	ဘယ်သူမှ	တစ်ောောခိုင်နှုန်း	မသိြါဘူး။	

ေါက	ရောကေဲ့သရဘာတေားြါ။

	 ကျွန်မတို့ဟာ	အခုေက်ေှိ	 ချက်ချင်းေက်ငင်း	

ဘာေုြ်ရနေဲ။	ကျွန်မတ့ုိ	ေိှတ့ဲအချန်ိကုိ	ဘယ်ေုိသံုးရနေဲ။	

ကျွန်မတို	့စစုစုည်းစည်းနဲ့	ြူးရြါင်းပြီး	ေီမှာရတွ့ေုရံနကက	

ြါတယ်။	ကျွန်မတို့က	ညီညွတ်မှုနဲ့	စုစည်းမှုပြစ်ရအာင်	

ေုြ်ပခင်းက	အကျ ိုးေှိတဲ့အေုြ်ပြစ်ြါတယ်။	ေါရကကာင့်	

အခေုေီိတုစ်ခဏရေးအချန်ိမှာ	ကျွန်မတို	့ေုံးပြတ်ေိက်ု	

ြါတယ်။	ေီအချနိ်ရေးကို	 ငါတို့	ဘယ်ေိုြုံစံနဲ့သုံးမေဲ	

ေိတုာကိ	ုေုံးပြတ်ပြီး	ကျွန်မတို	့သုံးရနြါတယ်။	အေဲါကိ	ု

ေရီန့အတွက်၊	ေအီချန်ိရေးအတွက်	ကျွန်မတို	့ထိက်ုထိက်ု	

တန်တန်ေုြ်ခဲ့ပြီ	 ပြစ်ြါတယ်။	 မနက်ပြန်	 ေီအချနိ်	

ကိုယ်ဘာေုြ်ရနမယ်ေိုတာ	ဘယ်သူမှ	မသိကကြါဘူး။	

ကိုယ့်မှာ	 ေည်ေွယ်ချက်တစ်မျ ိုးေှိေင်ေှိမယ်။	ကျွန်မတို့	

မနက်ပြန်အတွက်	တစ်ောောခိုင်နှုန်း	မှန်းေပြီးေုြ်ေို့	

မေြါဘူး။	အခေုက်ေိှအချန်ိကိသုာ	ကျွန်မတို	့ြိင်ုြါတယ်။	

အဲေီေိုြဲ	စိတ်ထဲမှာ	အပမဲထားရစချင်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြည်သရူတအွားေုံးဟာ	ေက်ေိှကိယ်ုြိင်ု	

တဲအ့ချန်ိ၊	ကိယ်ုြိင်ုရနတန်ုး	အချန်ိကာေမှာ	အရကာင်း	

ေုံးပြစ်ရအာင်	ေြ်ုမယ်ေိတုဲစ့တ်ိကိ	ုထားရစချင်ြါတယ်။	

ေါရြမယ့်	အဲေီေို	ကိုယ့်အတွက်ေုြ်တယ်ေိုတဲ့	အချနိ်	

အတွင်းမှာ	နည်းနည်းရေး	နုိင်င့ံအတွက်	ထည့်ပြီးစဉ်းစား	

ရစချင်ြါတယ်။

	 ပြည်သူရတွအားေံုးက	တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်ရယာက်	

ချင်းအရနနဲ့	တစ်ရန့ကို	နိုင်ငံ့အတွက်	နည်းနည်းရေး	

စဉ်းစားရြးမယ်ေိေုင်	သန်းငါးေယ်ရကျာ်ရသာ	ပြည်သ	ူ

ရတေွဲ့	နိင်ုငံအ့တွက်	စဉ်းစားတဲအ့င်အားရတကွိ	ုစရုြါင်း	

ေိုက်မယ်ေိုေင်	ဘယ်ရောက်	 ပြစ်ောမေဲေိုတာကို	

စဉ်းစားကကည့ြ်ါ။	ေါရကကာင့	်ကိယု့ေ်ဲ့	တိုးတက်ရေးအတွက်	

ကုိယ်ေုြ်ြါ။	ေါအားေံုးေဲ့	တာဝန်နဲ့ေုြ်ြုိင်ခွင့်	ပြစ်ြါတယ်။	

ကျွန်မတို	့အစိုးေကေည်း	ပြည်သရူတ	ွတစ်ရယာက်ချင်း	

တစ်ရယာက်ချင်း	တိုးတက်ရေးအတွက်	တတ်နိုင်သမှေ	

ကညူြီါမယ်။	တစ်ချန်ိတည်းမှာ	ကျွန်မတို	့နိင်ုငအံတွက်	

ေိုပြီး	တစ်ရန့ကို	 နည်းနည်းရေးစဉ်းစားတဲ့	အရေ့	

အကျင့်ရေးကိုရတာ့	ေုြ်ယူကကြါ။	နည်းနည်းရေးြါ	

များများကကီး	မဟုတ်ြါဘူး။

	 	 နိင်ုငအံတွက်	ငါတိုရ့တ	ွဘာေြ်ုရြးနိင်ုမေဲေိပုြီး	

ကိုယ်တတ်နိုင်သရောက်	စဉ်းစားရြးရစချင်ြါတယ်။	

ေြီေသိတ်ထမှဲာ	ထိင်ုးနိင်ုငကံိ	ုရောက်ြူးတဲသ့ရူတမွျားပြီး	

အားကျကကြါတယ်။	 ေါကို	အားကျရုံနဲ့မပြီးဘူး၊	 ငါတို့	

ေည်း	ေီေိအုရပခအရနထက်	ြိပုြီးသာတဲ	့အရပခအရနကိ	ု

ရောက်ရအာင်ေုြ်မယ်ေိုတဲ့	သံန္နိဋ္ဌာန်ရတွ	ချေြါမယ်။	

ကိုယ့်ေဲ့	နိုင်ငံကို	တိုးတက်ရစချင်ေို့ြါ။

	 အဲေီရတာ့	ကျွန်မတို့က	တပခားသူရတွကို	 ပြိုင်တာ	

ထက်	ကိယု့ဟ်ာကိယ်ု	ပြန်ပြီး	ပြိုင်တာက	အရေးကကီးတယ်	

ေိုပြီး	 ြညာေှင်ရတွ	 ရပြာြါတယ်။	ကိုယ့်ဟာကိုယ	်

ပြိုင်ရနတဲ	့ပြိုင်ြဲွမှာ	ကိယ်ုကနိင်ုတယ်ေိေုင်	တစ်ပခားေ	ူ

ရတွအားေုံးကို	 နိုင်ြါပြီ။	 ေီရတာ့	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	

အရကာင်းေုံးပြစ်ရအာင်	အသုံးချြါ။	ကိုယ့်ေဲ့	အေည်	

အချင်းရတွကို	အရကာင်းေုံးပြစ်ရအာင်	 ကကိုးစားြါ။	

အေဲေီိေုိေုင်	ကျွန်မတို	့နိင်ုငတံိုးတက်မှာ	ရသချာြါတယ်။	

ကျွန်မ	ေါကို	ေုံး၀သံသယ	မေှိြါဘူး။

	 ေါရကကာင့	်အခေုအီချန်ိရေးမှာ	ကကုံတန်ုး	ကျွန်မတိုေ့ဲ့	

ပြည်သူရတွကို	 ရပြာချင်ြါတယ်။	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	

ရေှောမ့တွက်ြါနဲ့၊	အားမငယ်ြါနဲ့၊	တစ်ြက်ကိကုကည့ပ်ြီး	

တပခားေရူတကွိ	ုကကည့ပ်ြီး	ငါတို	့ေီေိအုရပခအရန	မေိှြါ	

ေားေိုပြီး	ဝမ်းနည်းမရနြါနဲ့၊	ငါတို့ေည်း	ငါတို့	အရပခ	

အရနရတွကို	တကယ်ရကာင်းရအာင်ေို့	 ေုြ်မယ်။	

ငါတို့နိုင်ငံဟာ	တကယ့်ကို	ငါတို့	ပြည်သူ	ပြည်သားရတွ	

ရနသင့ရ်နထိက်ုတဲန့ိင်ုင၊ံ	ရနေ့ုိရကာင်းတဲန့ိင်ုင၊ံ	ရနရြျာ်	

တဲ့နိုင်ငံ၊	ရနေို့ေုံခခုံတဲ့နိုင်ငံ	ပြစ်ရအာင်ေုြ်မယ်ေိုတဲ့	

စိတ်ထားရေးနဲ့	ေက်ပြီး	 ပြည်ရထာင်စုေဲ့	အနာဂတ်	

ခေီးကို	ေက်တွဲပြီး	ေမ်းရေှောက်သွားမယ်	ေိုေင်	

ရအာင်ပမင်မှာြါ။
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	 ေီရတာ့	ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွအားေုံး	

တစ်ရယာက်ကိုတစ်ရယာက်	 မိတ်ရေွများသြွယ်	

စိတ်ထားကကြါ။	တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	ေက်တွဲ	

မပြုတ်တမ်း	နိင်ုငေံဲ့အနာဂတ်ခေီးကိ	ုေက်ပြီးရေှောက်	

ကကြါ။	 ရေှောက်ကကတဲ့ရနောမှာေည်း	အားေုံးဟာ	

ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့	 ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့	 နှေုံးစိတ်ဝမ်း

ရအးချမ်းကကြါရစေို	့ကျွန်မအရနနဲ့	ေရုတာင်းရမတ္တာြို	့

ြါတယ်။	ရကျးဇူးတင်ြါတယ်ဟု	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြဲွ့သည်	ေှိုင်းဘဲွပမို့မှ	ေဟတ်ယာဉ်များပြင့	်ပြန်ေည်	

ထွက်ခွာခဲ့ကကော	မွန်းေွဲြိုင်းတွင်	 ရမာ်ေပမိုင်ပမို့သို့	

ပြန်ေည်ရောက်ေှိကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီးများ၊	ေုတယိဝန်ကကီးများ၊	ကေင်ပြည်	

နယ်နှင့်	မွန်ပြည်နယ်တို့မှ	ဝန်ကကီးချုြ်များနှင့်	ဝန်ကကီး	

များအား	 ရမာ်ေပမိုင်ရေေိြ်	အစည်းအရဝးခန်းမ၌	

ရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုံောတွင်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး၊	ေယ်ယာရပမနှင့်	ေှေြ်စစ	်

ဓာတ်အားေေှိရေးတို့အတွက်	ေူထုရတွ့ေုံြွဲများတွင	်

ပြည်သူများ၏	တင်ပြချက်များကို	အထူးဦးစားရြး	

ရောင်ေွက်ရြးေန်၊	 ပြည်နယ်အစိုးေများအရနပြင့	်

စီမံကိန်းများ	ရောင်ေွက်ောတွင်	ြွင့်ေင်းပမင်သာမှုေှိေှိ၊	

ေူထုြါဝင်ပြီး	နာေည်မှုေှိစွာပြင့်	ရောင်ေွက်သွားေန်၊	

မူးယစ်ရေးဝါးပြဿနာများကို	 ပြည်ထဲရေးအရနပြင့်	

အထူး	အရေးထားရောင်ေွက်ေန်နှင့	်ပြည်နယ်အစိုးေများ	

အရနပြင့်ေည်း	ရကျာင်းသား၊	ေော၊	မိဘြူးရြါင်းပြီး	

ဘက်စုံြညာရြးရေှော့ချသွားေန်နှင့်	အေှိန်အဟုန်ပမှင့်	

ရောင်ေွက်သွားေန်၊	ကျူးရကျာ်ပြဿနာများကို	အချနိ်	

မေိင်ုးဘ	ဲဥြရေနှင့အ်ည	ီချက်ချင်းကိင်ုတွယ်	ရောင်ေွက်	

သွားေန်မှာကကားပြီး	ပြည်နယ်အစိုးေများ၏	ေိအုြ်ချက်	

တင်ပြမှုများကို	မှာကကားပြည့်ေည်းရြးသည်။	

U U U U U
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နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	

သည်	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီး	

ရကျာ်ရေ၊ွ	ေုတယိဗိေ်ုချုြ်ကကီးေရဲအာင်နှင့	်ဦးအန်ုးဝင်း၊	

ေတုယိဝန်ကကီးဦးမင်းသ၊ူ	ဌာနေိင်ုောတာဝန်ေိှသမူျားနှင့်	

အတူ	 ၂၀၁၈	ခုနှစ်	 ရအာက်တိုဘာေ	၂၆	ေက်တွင်		

တြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်များပြင့	်ချင်းပြည်နယ်		ကန်ြက်	

ေက်ပမို့သို့	ရောက်ေှိကကော	ချင်းပြည်နယ်	ဝန်ကကီးချုြ်	

ဦးေေိင်ုးေျန်ေွယ်နှင့ဇ်နီး၊	ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	

ဦးဇိဘဲွု၊	ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်	ေတုယိဥက္ကဋ္ဌဦးရအာင်သန်း၊	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်များ၊	

ရိုးောယဉ်ရကျးမှုအြဲွ့များ၊	ရေသခပံြည်သမူျားနှင့	်တာဝန်	

ေှိသူများက	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြဲွ့ဝင်များသည်	ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့	်ကန်ြက်ေက်	

ပမို့	အမှတ်(၂)	ေြ်ကွက်၌	ခင်းကျင်းပြသထားသည့	်ချင်း	

ပြည်နယ်	ကန်ြက်ေက်ပမို့နယ်အတွင်းေိှ	ော၊့	ေိင်ု၊	ေါးေင်	

ေူး၊	အု(ြ်)ြူးနှင့်	မွင်းမျ ိုးနွယ်စုများ၏	ရိုးောယဉ်ရကျးမှု	

ပြခန်းများကို	ရေ့ောကကည့်ရှုကကော	သာသနာရေးနှင့်	

ယဉ်ရကျးမှုဝန်ကကီးဌာန	ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူး	ေက်ရထာက်	

ညွှန်ကကားရေးမှူး	ရေါ်ငိုင်းရဟာက်ရညာင်နှင့်	တာဝန်ေှိ	
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သူများက	ေှင်းေင်းပြသကကသည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင ်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်																	

ရေါ်ရအာင်ေနး်စုကကည်သည်	 အြွဲ့ ဝင်များနှင့်အတူ									

ရမာ်ရတာ်ယာဉပ်ြင့်	နတ်မရတာင(်ရခါ်နူးစမ်ု)ရတာင်သို	့

ရောက်ေိှပြီး	ဇနိမာန်ရအာင်	ေရုတာင်းပြည့ရ်စတရီတာ်	

အား	ြန်း၊	ရေချမ်း၊	ေီမီးနှင့်	အရမွှးနံ့သာတိုင်များ	ကြ်	

ေှူ	ြူရဇာ်သည်။	

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

နတ်မရတာင်(ရခါ်နူးစုမ်)	အမျ ိုးသားဥယျာဉ်အတွင်းေှိ	

ဇဝီမျ ိုးစု	ံမျ ိုးကဲွအြင်မျ ိုးစတ်ိများနှင့	်စြ်ေျဉ်း၍	ရေေ့ာ	

ကကည့်ရှုပြီး	အရသးစိတ်ရမးပမန်းရေွးရနွးော	သစ်ရတာ	

ဦးစီးဌာန	ေက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး	 ရေါက်တာ	

မူမူရအာင်က	ေှင်းေင်းပြသသည်။

ထိုရ့နာက်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့	်အြဲွ့	

သည်	နတ်မရတာင်(ရခါ်နူးစုမ်)	အမျ ိုးသားဥယျာဉ်	

ယာယီေှင်းေင်းရောင်သို့	 ရောက်ေှိကကော	သစ်ရတာ	

ဦးစီးဌာန	ေုတယိညွှန်ကကားရေးမှူးချုြ်	ဦးရကျာ်ရကျာ်ေွင်	

နှင့ ်	 ေက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး	 ရေါက်တာ	

ရေါ်မူမူရအာင်တို့က	နတ်မရတာင်အမျ ိုးသားဥယျာဉ်	

ေိုင်ော	အချက်အေက်များ၊	နတ်မရတာင်	အမျ ိုးသား	

ဥယျာဉ်၏	သစ်ရတာြုံးေွှမ်းမှုများ၊	ဇုန်နယ်ရပမအေိုက်	

စမီအံြ်ုချုြ်မှုများ၊	မျက်ခုံးပြူငှက်ပြာရပခာက်	ကျက်စား	

ေှင်သန်ရနထိုင်မှု၊	သဘာဝနယ်ရပမအတွင်း	 ရေသခံ	

ပြည်သူများအတွက်	ေိုင်ောေိုင်ခွင့်	ယာရပမေုြ်ကိုင်	

ခွင့ပ်ြုထားမှု	အရပခအရနများနှင့်	သဘာ၀ြတ်ဝန်းကျင်	

ထိန်းသိမ်းရေးနယ်ရပမ	 တည်ေှိမှုများကို	 ေှင်းေင်း	

တင်ပြကကော	 နုိင်ငံရတာ်၏	 အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	သေိှိေိသုည်များကိ	ုရမးပမန်း	

သည်။

ေက်ေက်၍	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	တာဝန်ေှိသူများနှင့်အတူ	

စရုြါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုရံိက်ုသည်။	အေိြုါ	နတ်မ	

ရတာင်	(ရခါ်နူးစမ်ု)	အမျ ိုးသားဥယျာဉ်သည်	ချင်းပြည်နယ်	

မင်းတြ်၊	မတူြီနှင့်	ကန်ြက်ေက်ပမို့နယ်များအတွင်း	

တည်ေှိပြီး	အပမင့်ရြ	၁၀၅၀၀	ေှိကာ	စုစုရြါင်း	ဧေိယာ	

အကျယ်အဝန်း	၁၇၆၂၀၂	ဧက	(၂၇၅	ေသမ	၃၅	စတေုန်း	

မိင်ု)ေိှသည်။	နတ်မရတာင်(ရခါ်နူးစမ်ု)	ရတာင်သည်	ချင်း	

ပြည်နယ်တွင်	အပမင့်ေုံး	 ရတာင်မကကီးတစ်ခုပြစ်ပြီး	

ရဂဟစနစ်နှင့်	 ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲေိုင်ော	အရေးြါသည့	်

နယ်ရပမတစ်ခုေည်းပြစ်သည်။	ဧောဝတီပမစ်၏		စီးဝင်	

ပမစ်ေက်တက်များ	ပမစ်ြျားခံော	ရေရဝရေေဲရတာင်ရကကာ	

များတည်ေှိပခင်း၊	သစ်ရတာရဂဟစနစ်နှင့်	 ရတာင်ရြါ်	

ရဂဟစနစ်တ့ုိအေ	ထူးပခားအရေးြါသည့်	ရပမသားြဲွ့စည်းမှု	

ရတာင်တစ်ခုပြစ်ပခင်းနှင့်	ကမ္ဘာေုံးေိုင်ော	မျ ိုးသုဉ်း	

ရြျာက်ကွယ်ေုနီးြါးပြစ်သည့	်မျက်ခုံးပြူ	ငှက်ပြာရပခာက်	

ကျက်စားော	မူေရနေင်းရေသပြစ်ပခင်းတို့ရကကာင့်	ဇီ၀

မျ ိုးစုမံျ ိုးကဲွထန်ိးသမ်ိးရေးအတွက်	ေွန်စွာအရေးြါသည့်	

ရနောရေသတစ်ခပုြစ်ရကကာင်း	သေိပြီး	ြေရေးြင်	(၇၁)

ြင်နှင့်	သစ်ခွမျ ိုးစိတ်	(၉၁)	မျ ိုး	ရြါက်ရောက်ရကကာင်း၊	

အေားတ	ူနိုတ့ိက်ုသတ္တဝါ	(၃၅)	မျ ိုး၊	ရတာင်ရြါ်	ငှက်မျ ိုး	

ရြါင်း(၃၄၅)	မျ ိုး၊	ကုန်းရနရေရနနှင့်	တွားသွားသတ္တဝါ	နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ချင်းပြည်နယ် ကန်ြက်ျက်မမို့ေို့                       လရာက်ရှိစဉ် ကကိုဆိုကကေူများ။
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(၁၀၅)မျ ိုး၊	ေိြ်ပြာ	(၉၉)	မျ ိုးနှင့်	အခွံမာြိုးရကာင်	(၃၅)မျ ိုးတို့ကို	ရတွ့ေှိေပြီး	Endemic	

(၂)မျ ိုးတို့ကို	မှတ်တမ်း	တင်ထားရကကာင်းသိေသည်။

နတ်မရတာင်(ရခါ်နူးစုမ်)ရတာင်ကို	 ၁၉၃၆	ခုနှစ်	သစ်ရတာနည်းဥြရေ	၁၉	အေ	

မိုဃ်းကကိုးဝိုင်းအမည်ပြင့်	သဘာဝသစ်ရတာများကို	ထိန်းသိမ်းထားေန်နှင့်	 ရေသခံ	

ပြည်သမူျား	မရိိုးြော	ထတ်ုယသူုံးစဲွခွင့ပ်ြုေန်	သတ်မှတ်	ခဲပ့ြီး	၁၉၃၆	ခနှုစ်	ရတာရိင်ုးတေိစ္ဆာန်	

ကာကွယ်ရေးအက်ဥြရေအေြါ	သတ်မှတ်ကာကွယ်ခဲ့ရကကာင်း	သိေသည်။

၁၉၉၇	ခုနှစ်	ဇူေိုင်ေ	၂၃	ေက်	ေက်စွဲြါ	အမိန့်ရကကာ်ပငာစာအမှတ်	 (၆၀/၉၇)	 ပြင့်	

အမျ ိုးသားဥယျာဉ်အပြစ်	သတ်မှတ်ြဲွ့စည်းနိင်ုရေး	ေည်ေွယ်ရကကာင်း	အမနိ့်ထတ်ုပြန်ခဲပ့ြီး	

၂၀၁၀	ခုနှစ်	ေီဇင်ဘာေ	၂	ေက်	ေက်စွဲြါ	အမိန့်ရကကာ်ပငာစာအမှတ်(၁၆၄/	၂၀၁၀)	ပြင့်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ချင်းပြည်နယ် ကန်ြက်ျက်မမို့ေို့                       
လရာက်ရှိစဉ်။
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အမျ ိုးသားဥယျာဉ်အပြစ်	သတ်မှတ်ြွဲ့စည်းရကကာင်း	ရကကညာခဲ့သည်။

နတ်မရတာင်(ရခါ်နူးစုမ်)	အမျ ိုးသားဥယျာဉ်ကို	 ရတာင်ရြါ်ရဂဟစနစ်နှင့်	 ဇီဝ	

မျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများ	ရေေှည်တည်တံ့	ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေန်၊	နိုင်ငံရတာ်၏	အရေးြါသည့်	

ရေရဝရေေရဲေသတစ်ခကုိ	ုထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်နိင်ုေန်၊	အမျ ိုးသားဥယျာဉ်တည်ရထာင်	

ပခင်းပြင့	်ရေသြံွ့ပြိုးတိုးတက်ောေန်နှင့	်သဘာဝအရပခခခံေီးသွားေြ်ုငန်းပြင့	်နိင်ုငပံခား	

ဝင်ရငွတိုးတက်ေေှိောေန်	 ေည်ေွယ်ြွင့်ေှစ်ခဲ့ပခင်းပြစ်ရကကာင်း၊	ေက်ေှိအချနိ်တွင	်

နတ်မရတာင်(ရခါ်နူးစုမ်)	အမျ ိုးသားဥယျာဉ်ကို	အာေီယံရေသတွင်း	 နိုင်ငံအေိုက	်

သဘာဝထန်ိးသမ်ိးရေးနယ်ရပမများကိ	ုကမ္ဘာအ့ေင့မ်	ီရောင်ေွက်နိင်ုရေး	ြထမအေင့်	

အရနပြင့	်အာေယီအံေင့	်သဘာဝအရမအွနှစ်ဥယျာဉ်များအပြစ်	သတ်မှတ်ေန်	၂၀၀၃	

ခုနှစ်	 ေီဇင်ဘာ	၁၈	ေက်တွင်	အာေီယံြတ်ဝန်းကျင်	 ဝန်ကကီးများအစည်းအရဝးက	

နေ်မလောင်(လခါ်နူးစုမ်)အမျ ိုးေား ဥယျာဉ်နှင့် ရိုးရာယဉ်လကျးမှုပြခန်းအား ကကည့်ရှုစဉ်။
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အတည်ပြုထတ်ုပြန်ခဲရ့ကကာင်း၊	ပမန်မာနိင်ုငမှံ	အာေယီ	ံ

အရမအွနှစ်ဥယျာဉ်	၆	ခ	ုအတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲရ့ကကာင်း၊	

နတ်မရတာင်(ရခါ်နူးစုမ်)	အမျ ိုးသားဥယျာဉ်ကို	 ၂၀၁၀	

ပြည့်နှစ်တွင်	သတ်မှတ်ြွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပခင်းရကကာင့်	၂၀၁၁	

ခုနှစ်တွင်	 အေိုပြုတင်ပြခဲ့ော	 ၂၀၁၂	 ခုနှစ်တွင်	

ပမန်မာနိုင်ငံ၏	 (၇)ခုရပမာက်	အာေီယံအရမွအနှစ်	

ဥယျာဉ်အပြစ်	သတ်မှတ်ခဲ့ရကကာင်းသိေသည်။

အေားတ	ူယနူက်စကိအုြဲွ့ကကီး၏	ကမ္ဘာအ့ရမအွနှစ်	

ကွန်ဗင်းေှင်း	သရဘာတူညီချက်အေ	ကမ္ဘာ့သဘာ၀	

အရမွအနှစ်နယ်ရပမ၊	ကမ္ဘာ့ယဉ်ရကျးမှုအရမွအနှစ်နယ်

ရပမနှင့်	ရောရနှာြါဝင်ရနသည့်	အရမွအနှစ်နယ်ရပမတ့ုိကုိ	

သတ်မှတ်	ေျက်ေှိြါရကကာင်း၊	နတ်မရတာင်(ရခါ်နူးစုမ်)

အမျ ိုးသားဥယျာဉ်ကို	 	 ၂၀၁၄	ခုနှစ်တွင်	ယူနက်စကို	

ကမ္ဘာ့အရမွအနှစ်	ကွန်ဗင်းေှင်းဌာနချုြ်သို့	သဘာဝ	

အရမွအနှစ်နယ်ရပမအပြစ်	ေျာထားစာေင်းသို့	တင်ပြ	

ထားပြီးပြစ်ရကကာင်း	သိေသည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင ်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	 ရကာင်းကင်နန်းရတာ်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ချင်းေိုင်းရင်းေား/ေိုင်းရင်းေူများနှင့်                    မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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ဟိုတယ်	 ရခါ်နူးစုမ်ခန်းမ၌	ချင်းပြည်နယ်အစိုးေအြွဲ့	

ဝင်များ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်များ၊	ပမို့မိပမို့ြများ၊	

တာဝန်ေှိသူများနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။	ရတွ့ေုံြွဲတွင်	ချင်း	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ဦးေေိုင်းေျန်ေွယ်က	ရေသ	

ေိင်ုော	အချက်အေက်များနှင့	်		ရေသြံွ့ပြိုးရေးေုြ်ငန်း	

ရောင်ေွက်ထားေိှမှုအရပခအရနများကုိ	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

ယင်းရနာက်	ပမို့မိ	ပမို့ြ	ဦးပမရမာင်းနှင့	်ဦးစိုးပမင့တ်ိုက့	

ရေသြွံ့ပြိုးရေး	 ေိုအြ်ချက်များကို	 ေှင်းေင်းတင်ပြ	

ကကသည်။	 ေှင်းေင်းတင်ပြချက်များနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	

နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	

ေမ်း၊	တံတားရြာက်ေုြ်ပခင်းနှင့်	အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်း၊	

ရကျာင်းများ၊	ရေးရုမံျား	အေင့ပ်မှင့တ်င်ပခင်း၊	ရေးရုမံျား	

တွင်	ြစ္စည်းကေိိယာများ	ရထာက်ြံပ့ြည့ေ်ည်းမှု၊	ေှေြ်စစ်	

ဓာတ်အားေေှိရေး	စသည့်ကိစ္စေြ်များနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	

ချင်းပြည်နယ်နှင့	်ေခိင်ုပြည်နယ်တိုက့ိ	ုဦးစားရြးရောင်	

ေွက်ရြးေျက်ေှိသည့်	အရပခအရနများ၊	 ပြည်ရထာင်စု	

အစိုးေနှင့်	ပြည်နယ်အစိုးေများအကကား	ညှနိှိုင်းြူးရြါင်း	

ရောင်ေွက်ေန်	 ေိုအြ်သည့်အရပခအရနများ၊	 ပမန်မာ	

နိင်ုင၏ံ	ရေေှည်တည်တံခ့ိင်ုပမဲပြီး	ဟန်ချက်ညရီသာ	ြံွ့ပြိုး	

တိုးတကမ်ှုစမီကံနိ်းနငှ့်	အရကာငအ်ထည်ရြာ်ရေး	အစ	ီ

အစဉ်(MSDP)	ချမှတ်ရောင်ေွက်မှုများနှင့	်Project	Bank	

တွင်	စစိစ်ရောင်ေွက်ရနမှု	အရပခအရနများကိ	ုေှင်းေင်း	

ရပြာကကားပြီး	ကျင်ရေွးေွာကို	ပမို့အေင့်ပမှင့်တင်ရေးနှင့်	

စြ်ေျဉ်း၍	ေုြ်ထုံးေြ်ုနည်း	သတ်မှတ်ချက်များနှင့အ်ည	ီ

ရောင်ေွက်ေျက်ေိှသပြင့	်မကကာမ	ီပမှင့တ်င်ရြးနိင်ုရတာ	့

မည်ပြစ်ရကကာင်း၊	ချင်းပြည်နယ်	ရတာင်ြိင်ုးနှင့ရ်ပမာက်ြုိင်း	

စိတ်ဝမ်းမကဲွဘဲ	ချင်းပြည်နယ်သူ	ပြည်နယ်သားများအားေံုး		

စည်းစည်းေံုးေံုး		ချစ်ချစ်ခင်ခင်ေိှကကေန်	ေိအုြ်ရကကာင်း၊	

ြွံ့ပြိုးရေးစီမံကိန်းများကို	 နိုင်ငံရတာ်အစိုးေအရနပြင့	်

ဦးစားရြးအေိုက်	အရကာင်အထည်ရြာ်	 ရောင်ေွက်	

ေျက်ေိှရကကာင်း၊	ခေီးသွားေုြ်ငန်း	အေားအောရကာင်းမွန်	

သည့်	နတ်မရတာင်	(ရခါ်နူးစုမ်)	အမျ ိုးသားဥယျာဉ်ကို	

ပြည်နယ်သ	ူပြည်နယ်သားများက	အပမတ်တနိုး	တန်ြိုး	

ထား၍	ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ေန်	ေုိအြ်ရကကာင်း	တုိက်တွန်း	

မှာကကားသည်။

ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်နှင့	်အြဲွ့ဝင်များသည်	တြ်မရတာ်	

ေဟတ်ယာဉ်များပြင့	်ချင်းပြည်နယ်	ကန်ြက်ေက်ပမို့မှ	

မန္တရေးတိင်ုးရေသကကီး	ရညာင်ဦးပမို့သို	့ရောက်ေိှကကပြီး	

ထိုမှတစ်ေင့်	အထူးရေယာဉ်ပြင့်	ေက်ေက်ထွက်ခွာ	

ောော	ညရနြိုင်းတွင်	 ရနပြည်ရတာ်သို့	 ပြန်ေည်	

ရောက်ေှိကကသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ချင်းေိုင်းရင်းေား/ေိုင်းရင်းေူများနှင့်                    မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	ပြည်ရထာင်စ	ု

ဝန်ကကီး	ေုတိယဗုိေ်ချုြ်ကကီးရကျာ်ရေွ၊	ေုတိယဗုိေ်ချုြ်ကကီး	

ေဲရအာင်၊	 ဦးမင်းသူနှင့်	 ဦးရအာင်သူ၊	 တာဝန်ေှိသူ	

များနှင့်အတူ	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်	 ဇန်နဝါေီ	 ၂၀	ေက်	နံနက်	

ြိုင်းတွင်	အထူးရေယာဉ်ပြင့်	ရနပြည်ရတာ်မှ	ကရေး	

ပမို့သို	့ရောက်ေိှကကော	စစ်ကိင်ုးတိင်ုး	ရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်	

ရေါက်တာ	 ပမင့်နုိင်၊	ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကကီးချု ြ်	ေေိုင်း	

ေျန်ေွယ်၊	တိုင်းရေသကကီးနှင့်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	

ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်များ၊	တိုင်းေင်းသားရိုးော	

ယဉ်ရကျးမှု	အြွဲ့များနှင့်	တာဝန်ေှိသူများက	ကရေး	

ရေေိြ်၌	ကကိုေို	နှုတ်ေက်ကကသည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့ဝင်	 များသည်	 တြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်ပြင့်	

ေက်ေက်	 ထွက်ခ ွာကကပြီး	 ချင ်း ပြည်နယ	်	

ထန်တေန်ပမို့သို့	 ရောက်	 ေှိကကော	 ေုတိယသမ္မတ	

ဦးဟင်နေီဗန်ထီးယူ၊	 ပြည်နယ်	 ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	ေွှတ်ရတာ်	ကိုယ်စားေှယ်များ၊	

တိုင ်းေင်းသား	 ရိုးောယဉ်ရကျးမှု	 အြွဲ့များနှင့ ်	

တာဝန်ေှိသူများက	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကက	သည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

သီကီေ်ရေရေှာင်တမံ	 စီမံကိန်းေှင်းေင်းရောင်သို့	

ရောက်ေိှော			ေည်ရပမာင်းနှင့	်ရေအသုံးချမှု		စမီခံန့် ခဲွရေး	

ဦးစီးဌာန	ညွှန်ကကားရေးမှူးချုြ်	 ဦးရကျာ်ပမင့်ေှိုင်က	

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*¾dKvf a':atmifqef;pkMunf csif;jynfe,f xefwvefNrdKYe,f&Sd

oDuD&fa&avSmifwrHESifU tao;pm;a&tm;vQyfppfpuf½Hk zGifUyGJtcrf;tem;rsm;odkhwufa&muf

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်  ေီကီရ် 
ေိုက်နယ်လဆးရုံအား စက်ချုေ်နှိြ်၍ ဖွင့်ျှစ်လြးစဉ်။

စီမံကိန်းအရကာင်အထည်ရြာ်	 ရောင်ေွက်ခဲ့မှုများနှင့်	

စီမံကိန်းရောင်ေွက်ရနစဉ်အတွင်း	 ရေသြွံ့ပြိုးရေး	

အတွက်	ရောင်ေွက်ခဲ့မှုများကို	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

ထိုရ့နာက်	ထန်တေန်ပမို့နယ်		သကီေ်ီရကျးေွာအနီး၌	

စိုက်ြျ ိုးရေး၊	 ရမွးပမူရေးနှင့်	ေည်ရပမာင်းဝန်ကကီးဌာန	

ေည်ရပမာင်းနှင့်	ရေအသုံးချမှု	စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ	

တာဝန်ယူတည်ရောက်ခဲ့သည့်	သီကီေ်ရေရေှာင်တမံ	
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ြွင့ြဲွ်အခမ်းအနားသိုရ့ောက်ေိှော	ရေသခပံြည်သမူျားက	

နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်ကို	ဂုဏ်ပြုစြ်ေိုထား	

သည့်	ရိုးောရတးသီချင်းပြင့်	ဂုဏ်ပြုသီေိုကကသည်။

ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံ	

ြဂု္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်က	အမှာစကားရပြာကကား	

ောတွင်	“အခေုာရောက်ကကိုေိတုဲ	့ြေသိတ်ရတအွားေုံး	

ကိ	ုကျန်းမာြါရစ၊	ချမ်းသာြါရစ၊	ဘေုားသခင်	ရကာင်းချးီ	

ရြးြါရစေို့	 ေုမွန်ရကာင်းရတာင်းေိုက်ြါတယ်။	

ြထမဦးေုံး	ကျွန်မရတာင်းြန်ေမှာကရတာ့	ကျွန်မက	

ရေသခဘံာသာစကားနဲ့	နှုတ်ခွန်းေက်နိင်ုတဲ	့အရပခအရန	

မေိှတာကိ	ုရတာင်းြန်ြါတယ်။	ေါကေည်း	ကျွန်မတိုန့ိင်ုင	ံ

က	 ပြည်ရထာင်စုကကီးေိုရတာ့	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးစုံ၊	

ရပြာတဲစ့ကားအမျ ိုးစုေိှံတဲ	့နိင်ုငေံိရုတာ	့အခက်အခရဲတ	ွ

ပြစ်တတ်ြါတယ်။	ေါရြမယ့	်အရေးကကီးတာက	ကျွန်မတို	့

နှေုံးသားချင်း		နီးစြ်ြိုြ့ါြ။ဲ	ရပြာတဲဘ့ာသာစကားချင်း	

မတရူြမယ့	်နှေုံးသားထကဲ	ရစတနာ၊	ရမတ္တာချင်းတေူင်	

ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	အင်မတန်မှ	 ရြျာ်ေှေင်ချမ်းရပမ့တဲ့	

နိင်ုငကံကီးပြစ်မယ်ေိတုာ	မခုျမေဲွ	ယုကံကည်နိင်ုတဲက့စိ္စပြစ်	

ြါတယ်။	ကျွန်မတို	့အခေုာတဲအ့ခါ	သခီျင်းရေးနဲ့	ကကိုေိ	ု

ြါတယ်။

သီချင်းရေးထဲမှာ	ကျွန်မကို	 ဗိုေ်ချုြ်ရအာင်ေန်း	

သမီးအရနနဲ့	 ကကိုေိုတဲ့အခါ	အေင်	 ချင်းပြည်နယ်ကို	

ောတုန်းကေည်း	 	 ေို့ဗိုေ်ချုြ်သမီးေိုပြီး	 ကကိုေိုတာ	

ကိုမှတ်မိြါတယ်။	ေါရကကာင့်		ကျွန်မတို့အရြါ်မှာ			ချင်း	

တိုင်းေင်းသားများထားတဲ့	ရမတ္တာ၊	ရစတနာဟာ	အပမဲ	

တန်ြိုးကကီးတယ်ေိုတာ	ကျွန်မ	နှေုံးသွင်းထားပြီးသား	

ပြစ်ြါတယ်။	သကီေ်ီရေရောှင်တမစံမီကံန်ိးက	တစ်နည်း	

အားပြင့	်ရသးငယ်တယ်ေို	့ရပြာေိုေ့ရြမယ့	်ေရီေရေှာင်	

တမေံဲ့	အကျ ိုးေက်ရတကွိ	ုကကည့ေိ်က်ုေင်	ကျွန်မတိုန့ိင်ုင	ံ

တစ်နိင်ုငေံုံးမှာ	ေိအုြ်ရနတဲ	့ကစိ္စရတကွိ	ုအကျဉ်းချုံးပြ	

ေိုက်တယ်ေို့	 ရပြာနိုင်ြါတယ်။	 ေီစီမံကိန်းရကကာင့်	

စိုက်ြျ ိုးရေေမယ်၊	 ရသာက်ရေ၊	သုံးရေေမယ်၊	ေှေြ်စစ်	

မီးေမယ်။

ရနာက်ပြီး	ေဟီာကိ	ုအရပခပြုပြီး	ေမ်းြန်းေက်သွယ်	

မှုရတွ	 ရကာင်းောတယ်။	 ရေးရုံရောက်နိုင်တယ်။	

ရကျာင်းရတွ	အရပခအရနြိုပြီး	တိုးတက်ောတယ်။	

ေီရတာ့	 စီမံကိန်းရေးတစ်ခုက	ရေသခံပြည်သူရတွ	

အတွက်	ရေေတယ်၊	မီးေတယ်၊	ေမ်းေတယ်၊	ြညာရေးနဲ့	

ကျန်းမာရေးမှာ	အရထာက်အကူပြစ်တယ်။	ေီစီမံကိန်း	

ရေးဟာ	ကျွန်မတို့	တစ်နိင်ုငံေုံးေဲ့	ေိုအြ်ချက်ရတွကို	

ရောင်ပြန်ဟြ်သေို	ေီေိုအြ်ချက်ရတွ	ပြည့်ေည်းရြး	

ေိုက်ေင်	ကျွန်မတို့	ပြည်သူရတွအတွက်	ဘယ်ရောက်	

ရကာင်းကျ ိုးရတ	ွေိှနိင်ုမေေဲိတုာကိေုည်း	ပြေိက်ုတာ	

ပြစ်ြါတယ်။

ကျွန်မတို့ေဲ့	 ဗုေ္ဓဘာသာမှာရတာ့	 ေန်သူမျ ိုးငါးြါး	

ေိတုာေိှြါတယ်။	ရေ၊	မီး၊	မင်း၊	မချစ်မနှစ်သက်ရသာသနူဲ့	

ခိုးသူေိုပြီး	သတ်မှတ်ထားြါတယ်။	သီကီေ်စီမံကိန်းကို	

ကကည့ေ်င်	ေန်သမူျ ိုးငါးြါးကိ	ုရအာင်ပမင်နိင်ုတဲေ့မ်းစကိ	ု

ပြေိက်ုတယ်ေို	့ရပြာေင်ေည်း	မမှားြါဘူး။	ရေေရအာင်	

ကျွန်မတို့ေုြ်တယ်၊	တကယ်ရတာ့	 ရေမေပခင်းေိုတာ	

ကေည်း	အန္တောယ်ြါြ။ဲ	ေန်သမူျ ိုးတစ်ြါးပြစ်တဲ့	ရေကိ	ု

အြက်ြက်ကရနပြီး	ကျွန်မတိုန့ိင်ုေမယ်။	ေုရံောက်တဲ	့

ရသာက်ရေသုံးရေ၊	စိက်ုြျ ိုးရေ	ေရအာင်ေုြ်ရြးနိင်ုေမယ်။	

ရေကကီးမှုေဲ့အန္တောယ်ကို	ကာကွယ်နိုင်ရအာင်	ကျွန်မတို့	

ေုြ်ေြါေိမ့်မယ်။

မီးေိုတာကရတာ့	အေင်တုန်းက	ရောင်တဲ့မီးကို	

ရပြာတာြါ။	ေါရြမယ့်	အခုရခတ်မှာေိုေင်	ေှေြ်စစ်မီး	
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ေို့ေည်း	ရပြာေို့ေြါတယ်။	ေှေြ်စစ်မီးရြးပခင်းေိုတာ	

ဟာေည်း	 ပြည်သူပြည်သားရတွကို	အကျ ိုးပြုပခင်းြဲ	

ပြစ်ြါတယ်။	ေှေြ်စစ်မီးမေေင်	ပြည်သူပြည်သားရတွေဲ့	

တိုးတက်မှုဟာ	အင်မတန်မှ	ရနှာင့်ရနှးြါတယ်။

မင်းေိတုာက	အစိုးေေုြ်သမူျားြါ။		အစိုးေေုြ်သမူျား	

ကရနပြီး	 ပြည်သူများအတွက်	အန္တောယ်မပြစ်ရအာင်	

ေီမိုကရေစီစနစ်ဟာ	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	

ပြည်သူကိုအရပခခံတဲ့	 ေီမိုကရေစီစနစ်	 ေှိမှသာေှေင	်

အြ်ုချုြ်သမူင်းများဟာ	ပြည်သအူရြါ်မှာ	ရကာင်းရကာင်း	

ေက်ေြံို	့အာမခေံမှာပြစ်ြါတယ်။	မချစ်	မနှစ်သက်ရသာ	

သူများမေှိရအာင်	ကျွန်မတို့	တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်	

ရယာက်ချင်း	ေုြ်ယူေမှာပြစ်ြါတယ်။	ကိုယ့်အရြါ်မှာ	

ချစ်ခင်ြို့မေှိတဲ့သူများဟာ	ကိုယ့်ေဲ့ေန်သူပြစ်ြါတယ်။	

ေါရြမယ့်	ကျွန်မတို့အချင်းချင်း	 ေန်သူမပြစ်ရအာင်	

ချစ်ပခင်းရစတနာကိ	ုြွားများရအာင်	အားေုံးေြ်ုေမှာြါ။	

ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြည်သပူြည်သားများ၊	ပြည်ရထာင်စသုားများ	

အားေုံးဟာ	တစ်ရယာက်ရြါ်တစ်ရယာက်	တကယ်ြဲ	

ချစ်ချစ်ခင်ခင်ေှိတယ်ေိုေင်	 မချစ်မနှစ်သက်ပခင်းေဲ့	

အန္တောယ်ကို	 ြယ်ေှားေို့ေမယ်။	 ရမတ္တာရစတနာရတွ	

ရကကာင့	်ကျွန်မတိုန့ိင်ုင	ံညညွီတ်မှုနဲ့	တိုးတက်ောရအာင်	

အများကကီးေုြ်နိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။

ခိုးသေူိတုာကရတာ	့သာမန်ခိုးသရူတ	ွမဟတ်ုြါဘူး။	

ပြည်သူရတွထံမှ၊	 နိုင်ငံမှ	 ခိုးသူရတွကိုေည်း	ေိုေို	

ြါတယ်။	ေါဟာ	အဂတေိိက်ုစားမှုြါ။	အဂတေိိက်ုစားမှု	

ကင်းမှသာေှေင်	ကျွန်မတို့	 ပြည်သူပြည်သားများဟာ	

နိင်ုငံေဲ့့	အေင်းအပမစ်ရတ၊ွ	ပြည်သနူဲ့ေိင်ုတဲ	့ြစ္စည်း၊	ဥစ္စာ၊	

ဘဏ္ဍာရတာ်ရတကွိ	ုခိုးမယ့သ်ရူတကွိ	ုကျွန်မတိုြ့ယ်ေှား	

နိင်ုမှာြါ။	ေါကေည်း	ေီမိကုရေစစီနစ်ေဲ့	အဓကိေည်ေွယ်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်  ေီးေိန်မမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့်                              လေွ့ဆုံစဉ်။
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ချက်တစ်ခုေည်းပြစ်တယ်။	 ေီမိုကရေစီစနစ်ရကကာင့်	

ေည်း	အဂတိေိုက်စားပခင်းကို	 ြယ်ေှားနိုင်တဲ့	အခွင့	်

အရေးရတွေြါတယ်။	 ေါကေည်း	ကျွန်မတို့အစိုးေေဲ့	

ဦးတည်ချက်တစ်ခုပြစ်ြါတယ်။

ခခုံငုံပြီးရပြာေမယ်ေိုေင်	 ကျွန်မတို့အစိုးေဟာ	

ပြည်သူပြည်သားများ	 ေန်သူမျ ိုးငါးြါးေဲ့	အန္တောယ်က	

ကင်းရဝးရအာင်	ေုြ်ရြးချင်တယ်။	 ပြည်သူပြည်သား	

များေဲ့	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်မှုအတွက်	ြ့ံြိုးရြးချင်တယ်။	ေေီိ	ု

ေြ်ုတဲရ့နောမှာ	ပြည်သပူြည်သားများေဲ့	ြူးရြါင်းရောင်	

ေွက်မှု၊	 ြါဝင်မှုဟာ	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	

ပြည်သပူြည်သားများမြါတဲ	့ဘယ်စမီကံန်ိးမှ	မရအာင်ပမင်	

နိုင်ြါဘူး။	 ေီေို	 စီမံကိန်းရေးတစ်ခု	 ရြာ်ထုတ်တယ်	

ေိုတာရတာင်မှ	 ရေသခံပြည်သူပြည်သားများေည်း	

ြါေတယ်။	ဗဟိအုစိုးေေဲ့	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုကေည်း	

ေိုအြ်တယ်။	တပခားဘက်ကရန	ကျွမ်းကျင်တဲ့သူရတွ၊	

ကူညီမယ့်သူရတွ	အားေုံးကေည်း	ဝိုင်းပြီးရတာ့ြါေ	

တယ်။	 ေါရကကာင့်မို့ေို့	 စုရြါင်းအင်အားနဲ့သာေှေင်	

ကျွန်မတိုေ့ဲ့အမ်ိမက်ရတကွိ	ုကျွန်မတို	့အရကာင်အထည်	

ရြာ်နိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။

ကျွန်မ	ချင်းပြည်နယ်ကို	ောနိုင်တဲ့အခါတိုင်းမှာ		

စိတ်ချမ်းသာေြါတယ်။	 ချင်းတိုင်းေင်းသားများေဲ့	

ရနွးရထွးမှု၊	ချင်းတိင်ုးေင်းသားများေဲ့	ရေသေဲ့	အခက်အခ	ဲ

ရတွကုိ	ကက့ံကက့ံခံနုိင်မှု၊	ေါရြမယ့်	ကျွန်မတ့ုိ	ချင်းတုိင်းေင်းသား	

ရတွကို	တစ်ခုရတာ့	 ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်။	သစ်ြင်	

ရတွ	ခုတ်တဲ့အရေ့အထကရတာ့	ေုံးဝရြျာက်ရအာင်	

ေုြ်ကကြါ။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	 ေီကိုေဟတ်ယာဉ်နဲ့	

ောတဲအ့ခါမှာ	ေမှီာသစ်ရတာရတ	ွဘယ်ရောက်ပြုန်းတီး	

သွားပြီေဲေိုတာ	ရတွ့ေြါတယ်။

မကကာခင်က	ကချင်ပြည်နယ်သွားတဲ့	အခါကျရတာ့	

ကကည့်ေိုက်တဲ့အခါ	 ရတာအုြ်ရတွက	 တစ်ခါထဲ	

အင်မတန်မှစိမ်းေန်း	 ပြီးရတာ့	 သန်မာရနတာကို	

ကျွန်မတို့ရတွ့ ေတယ်။	 ချင်းပြည်နယ်မှာေည်း	

ေီအတိုင်းြဲ	 ပြန်ပြီးရတာ့	 ပြစ်ရစချင်တယ်။	 ေီအတိုင်း	

ပြစ်ြို့ေိုတာဟာ	 ေီကတိုင်းေင်းသားရတွ	တစ်ဦးချင်း	

တစ်ဦးချင်းမှာ	ေုြ်နိုင်တဲ့	အင်အားေည်းေှိတယ်။	

ေုြ်ေမယ့်တာဝန်	ေည်းေှိတယ်။	ေါရကကာင့်မို့	ကိုယ့်ေဲ့	

ြတ်ဝန်းကျင်ကို	 စိမ်းေန်းစိုပြည်ရအာင်	 ေုြ်ကကြါ။	

သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ကို	ေုံးဝ	မရပြာင်းေဲဘဲရတာ့	

ေုြ်ေို့မေဘူး။	 ေီတမံ	 စီမံကိန်းေိုတာေည်း	 ေါဟာ	

သဘာဝအေ	ရြါက်ောတာမှမဟုတ်တာ။	 ေူကေုြ်	

တာြဲ။	သဘာဝကိုြိုပြီးရတာ့	 ေီရေသမှာ	 ရနထိုင်တဲ့	

ေရူတရွော၊	တေိစ္ဆာန်ရတရွော	အတွက်	ရကာင်းမွန်ရအာင်	

ကျွန်မတို့	 ကကည့်ပြီးရတာ့	 ထိန်းသိမ်းသွားေမှာြါ။	

ေီသဘာဝကုိ	ေံုးဝမပြုပြင်ဘူး။	ေံုးဝမထိဘူး။	ေီအတိင်ုးြ	ဲ

မရပြာင်းေဘဲထဲားမယ်ေိတုာ	ကရတာ	့မပြစ်နိင်ုြါဘူး။	

ကျွန်မတို့ြွံ့ပြိုးရေးအတွက်	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 ရခတ်	

အေက်ေက်	ေိုအြ်ချက်အေ	ကျွန်မတို့	ပြုပြင်သွားေ	

မှာြါ။

ပြုပြင်တဲရ့နောမှာ	အားေုံးအတွက်	အကျ ိုးေိှရအာင်	

ကကည့ေ်မယ်။	ရစာရစာက	ရပြာသေိ	ုေရူတအွတွက်တင်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်  ေီးေိန်မမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့်                              လေွ့ဆုံစဉ်။
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နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် 
ေီကီရ် ေိုက်နယ်လဆးရုံဖွင့်ြွဲ အခမ်းအနားေွင်

အမှေ်ေရ ေစ်ြင်စိုက်ြျ ိုးစဉ်။

ေီကီရ် လရလျှာင်ေမံဖွင့်ြွဲအခမ်းအနားေွင် မှေ်ေမ်းေင် ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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မဟုတ်ဘူး။	တိေစ္ဆာန်များအတွက်ြါ	 ကကည့်ေမယ်။	

ကျွန ်မတို့မ ှာ	 တာဝန်ေ ှိြ ါတယ်။	 ကျွန ်မတို့ 	

ရနတဲက့မ္ဘာကကီးရြါ်မှာ	တာဝန်ေိှတယ်။	ကျွန်မတိုရ့နတဲ	့

ရပမအရြါ်မှာ	တာဝန်ေှိတယ်။	ကျွန်မတို့ရသာက်တဲ့	

ရေအရြါ်မှာ	တာဝန်ေိှတယ်။	ကျွန်မတိုသ့ုံးတဲ	့မီးအရြါ်	

မှာတာဝန်ေှိတယ်။	အားေုံးကတာဝန်ယူမှ	ေီ	ရေ	၊	မီး	၊	

မင်း၊	 မချစ်	 မနှစ်သက်ရသာသူ၊	 ခိုးသူေိုတဲ့	 ေန်ရတွ၊	

အန္တောယ်ရတ	ွအားေုံးကိ	ုရကျာ်ေွှားပြီးရတာ	့ရကာင်းတဲ	့

အကျ ိုးရတွေြို့ြဲ	ကျွန်မတို့ေုြ်နိုင်မှာ	ပြစ်ြါတယ်။

နိဂုံးချုြ်အရနနဲ့	ရတာင်းြန်စကားရပြာေမှာ	ပြစ်ြါ	

တယ်။	ကျွန်မတို့	 ရနာက်ကျသွားတဲ့ကိစ္စြါ။	 ရနာက်	

ကျသွားတယ်ေိုတာကေည်း	ကျွန်မတို့အရနနဲ့	ောသီ	

ဥတကုိ	ုကကည့ပ်ြီးရတာ	့အေြ်ုေြ်ုေတာြါ။	ေါဟာေည်း	

ကျွန်မတိုအ့တွက်	သင်ခန်းစာြ	ဲပြစ်ြါတယ်။	ောသဦတကုိ	ု

အခထုက်ထိ	ေုံးဝရတာ	့မနိင်ုရသးြါဘူး။	ောသဦတကုို	

ခန့် မှန်းနိင်ုတဲ	့နည်းြညာရတေိှွရြမယ့	်ောသဦတရုပြာင်း	

ေဲမှုကို	ကျွန်မတို့အရနနဲ့	တားေီးနိုင်တဲ့အေင့်မှာ	

မေှိြါဘူး။	ေါရကကာင့်	စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ	ရနာင်အတွက်	

စစီဉ်တဲအ့ခါမှာ	ကိယ်ုဘာရတကွိေုုြ်နိင်ုသေ၊ဲ	ဘာရတ	ွ

ကိ	ုမေြ်ုနိင်ုဘူးေဲေိတုာကိ	ုမှန်မှန်ကန်ကန်	စဉ်းစားေ	

မယ်။	 ချင့်ချနိ်ေမယ်။	ေုြ်နိုင်သမှေကို	 ေုြ်ေမယ်။	

ကာကွယ်နိုင်တဲ့	ကိစ္စအားေုံးကို	 ကကိုတင်ပြီးကာကွယ်	

ေမယ်။	 ပြဿနာတစ်ခုဟာ	 ပြစ်ပြီးမှ	 ပြုပြင်ြို့ေိုတာ	

ဟာမေွယ်ြါဘူး။	မပြစ်ခင်ကကာကွယ်ြို့ေိုတာ	ြိုပြီး	

ရတာေွ့ယ်ြါတယ်။	ောသဦတအုေိက်ု	အေြ်ုကိရုပြာင်း	

ပြီးရတာ့ေုြ်ေတာရတွေှိတယ်။	 ေီေိုရပြာင်းပြီးရတာ့	

ေြ်ုေတဲအ့ခါမှာေည်း	ကျွန်မတိုအ့တွက်	အေုံးအရှုံးမေိှ	

ရအာင်	အားေုံးက	ဝိုင်းပြီးရတာ့ကကိုးစားေမှာြါ။

အချန်ိအနည်းငယ်မှေသာ	ကျွန်မတိုအ့တတူ	ူရတွ့ေု	ံ

ေတယ်ေိရုြမယ့	်ေအီချန်ိအနည်းငယ်အတွင်းမှာ	စစ်မှန်	

တဲ့ရစတနာရတွ၊	 ရမတ္တာရတွ	ကျွန်မတို့ကကားထဲမှာ	

တည်ရောက်နိုင ်မယ်ေိုေင်	 အချနိ ်အကကာကကီး	

ရနတတ်တာရတာင်မှ	 ြိုပြီးရတာ့	တန်ြိုးေှိြါတယ်	

ေို့ရပြာေင်းနဲ့	ထြ်မံပြီး	ကျန်းမာချမ်းသာကကြါရစ၊	

ဘေုားသခင်	ရကာင်းချးီရြးြါရစေို့	ေုရတာင်းရမတ္တာ	

ြို့ြါတယ်။	ရကျးဇူးတင်ြါတယ်”	ဟု	ရပြာကကားသည်။	

ယင်းရနာက်	သီကီေ်ရေရေှာင်တမံကို	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်၊	 ေုတိယ	

လေါ်ခင်ကကည်လဖာင်လေးရှင်းမှ လဆာက်ျုြ်ျှူေါန်းေည့် လနအိမ် (၅၀)ျုံး ျွှဲလပြာင်းလြးအြ်ြွဲအခမ်းအနားေွင် မှေ်ေမ်းေင် ဓာေ်ြုံ 
ရိုက်စဉ်။
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သမ္မတ	ဦးဟင်နေီဗန်ထီးယူ၊	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	

ရေါက်တာရအာင်သူနှင့်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်တို့က	

ြဲကကိုးပြတ်၍	ြွင့်ေှစ်ရြးကကသည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင ်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်၊	 ေုတိယသမ္မတ	ဦးဟင်နေီ	

ဗန်ထီးယတူိုသ့ည်	ရေရေှာင်တမ	ံြွင့်ြွအဲခမ်းအနားသို	့

တက်ရောက်ောကကသူများနှင့်အတူ	စုရြါင်းမှတ်တမ်း	

တင်	ဓာတ်ြုံရိုက်ကကသည်။

ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်နှင့်	 ေုတိယသမ္မတ	ဦးဟင်နေီ	

ဗန်ထီးယူတို့သည်	ေည်ရပမာင်းနှင့်	 ရေအသုံးချမှုစီမံ	

ခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ	တာဝန်ယူတည်ရောက်ခဲ့သည့	်			

သီကီေ်	အရသးစားရေအားေှေြ်စစ်စက်ရုံ	 ြွင့်ြွဲအခမ်း	

အနားသို့	တက်ရောက်ကကသည်။

အစီအစဉ်အေ	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

အရသးစားရေအားေှေြ်စစ်စက်ရံု	ကမ္ပည်းရမာ်ကွန်းကုိ	

စက်ခေုတ်နိှြ်၍	ြွင့်ေှစ်ရြးပြီး	အရမွှးနံ့သာေည်	ြက်	

ြျန်းရြးသည်။	ေက်ေက်၍	ေုတိယသမ္မတ	ဦးဟင်နေီ	

ဗန်ထီးယ၊ူ	ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီးများ၊	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	

နှင့	်တာဝန်ေိှသမူျားက	ကမ္ပည်းရမာ်ကွန်းကိ	ုအရမွှးနံ့သာ	

ေည်ြက်ြျန်းရြးကကသည်။	ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	

အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်၊	ေုတိယသမ္မတ	

ဦးဟင်နေီဗန်ထီးယူတို့သည်	 ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားသို့	

တက်ရောက်ောကကသည့်	ရေသခံပြည်သူများနှင့်အတူ	

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်ကကသည်။	မွန်းေွဲြိုင်းတွင	်

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	ထန်တေန်ပမို့	

ပမို့နယ်ခန်းမ၌	ရေသခံပြည်သူများနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	ချင်းပြည်နယ်ကိုောတိုင်း	

ချင်းတိင်ုးေင်းသားများ၏	ရနွးရထွးမှုကိ	ုအများကကီး	ခစံား	

ေြါရကကာင်း၊	အထူးသပြင့်	ချင်းတိင်ုးေင်းသားများသည်	

ရြရြ့ကို	ဘယ်ရတာ့မှ	 မရမ့သည်ကို	 မိမိရကျးဇူးတင်	

ြါရကကာင်း၊	မမိကိိ	ုအပမတဲမ်း	မမိြိခင်၏	သမီးအရနပြင့်	

တန်ြိုးထားသည့်အတွက်	အင်မတန်	 ရကျးဇူးတင်ြါ	

ရကကာင်း၊	ေကီိရုောက်ောသည့အ်ခါတွင်	ောသဦတ	ုအရပခ	

အရနရကကာင့	်ရနာက်ကျသွားသည့အ်တွက်	ရတာင်းြန်	

ြါရကကာင်း၊	တချ ို့	တိင်ုးေင်းသားများက	ရတာ်ရတာ်ရဝး	

သည့်ေွာများမှ	အရောက်ောေသည်ကို	မိမိနားေည်ြါ	

ရကကာင်း၊	ေရီောက်အချန်ိရြးောပြီး	ခဏရေးရတွ့သွား	

ေသည်ကို	အင်မတန်အားနာြါရကကာင်း၊	အထူးသပြင့်	

သီကီေ်တွင်	အချနိ်ကို	 ချုံ့ခဲ့ေြါရကကာင်း၊	အချနိ်ကာေ	

ဘယ်ရောက်ကကာကကာရတွ့တာက	အဓိကမဟုတ်ဘဲ	

မိမိတို့အချင်းချင်းကကားတွင်	 နားေည်မှုေှိနိုင်တာ၊	

ရစတနာရမတ္တာထားနိုင်တာက	အဓိကပြစ်ြါရကကာင်း။

ပြည်ရထာင်စစုတ်ိဓာတ်ကိ	ုရသရသချာချာ	ပြုစြုျ ိုး	

ရထာင်မည်ေိုေှေင်	မိမိတို့နိုင်ငံ	တစ်နိုင်ငံေုံးကို	မည်မှေ	

အကျ ိုးပြုနိုင်မည်ေိုသည်ကို	 မိမိသရဘာရြါက်ြါ	

ရကကာင်း၊	 မိမိနိုင်ငံတစ်ဝန်းသွားပြီး	 ပြည်သူပြည်သား	

များနှင့်	 ရတွ့သည့်အခါတိုင်း	အပြစ်အြျက်များကို	

ရေ့ောပြီး	သင်ခန်းစာယူြါရကကာင်း၊	မိမိတို့အရနပြင့်	

တိုင်းပြည်၏အကျ ိုး၊	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၏	အကျ ိုး	

အတွက်	မည်ကဲ့သို့	ရောင်ေွက်ရြးနိုင်မည်ေိုသည်ကို	

နားေည်မှုေရအာင်၊	 ြညာများေရအာင်	 ရေ့ောြါ	

ရကကာင်း၊	 မိမိအရနပြင့်	ယခင်က	 ပြည်နယ်များသို့	

ရမာ်ရတာ်ယာဉ်ပြင့်သွားောတွင်	 	ေမ်းတစ်ရေှောက်	

ပြည်သူေူထုနှင့်	ထိရတွ့ခွင့်ေေှိသည့်အတွက်	အကျ ိုး	

ရကျးဇူးများြါရကကာင်း၊	 မိမိ	 ၂ဝဝ၂	ခုနှစ်ခန့်က	ချင်း	

ပြည်နယ်ကိ	ုောရောက်ခဲစ့ဉ်က	ေမ်းမှ	ေွာရေးများက	

ရနွးရနွးရထးွရထးွ	 ကကိုေိုကကြါရကကာင်း၊	အခုေိုေှေင်		

ထိရတွ့မှုြုံစံမျ ိုး	 မတူရတာ့ြါရကကာင်း၊	 မိမိအရနပြင့်	

ပြည်သူကကားထဲမှာ	မသွားနိုင်ရသာ်ေည်း	 ပြည်သူနှင့်	

မမိတိိုအ့ကကားေိှ	ရနွးရထွးနီးစြ်မှုမှာ	မည်သိုမ့ှေ	နည်းမသွား	

ြါရကကာင်း၊	ကိစ္စတိုင်းသည်	အရြါင်းေက္ခဏာေှိသေို၊	

အနတ်ုေက္ခဏာေိှြါရကကာင်း၊	မမိတိိုအ့စိုးေသာမဟတ်ုဘ	ဲ

မည်သည့်အစုိးေ၏	ေြ်တည်မှုမေုိ	ပြည်သူများ	ရထာက်ခံမှု	

မေှိဘဲ	 ရအာင်ရအာင်ပမင်ပမင်	 မပြစ်နိုင်ြါရကကာင်း၊	

ပြည်သမူျား၏	ရထာက်ခမံှုမေိှဘ	ဲအြ်ုချုြ်ပခင်းေိသုည်မှာ	

ပြည်သကူိကုိယ်ုစားပြုပြီး	ပြည်သမူျား၏	တာဝန်အတွက်	

တာဝန်ထမ်းရောင်ပခင်း	အမှန်တကယ်	မဟုတ်နုိင်ြါရကကာင်း။

အခုမိမိကိုကကိုေိုသည့်	သီချင်း၏	အဓိြ္ပာယ်ကို	

ဘာသာပြန်ရြးထားသပြင့်	 နားေည်ေြါရကကာင်း၊	

ယုံကကည်ချက်နဲ့	 ကကိုေိုတယ်။	ယုံကကည်ချက်နဲ့	 ကကိုေို	
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နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် 
လေေခံေိုင်းရင်းေားများနှင့်အေူ ေိုင်းရင်းေားရိုးရာအက ြါဝင်ဆင်နွှဲစဉ်။
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ကကသည်ဟု	ထင်မိြါရကကာင်း၊	ယုံကကည်ချက်နှင့်	ကကိုေို	

တယ်ေိတုာ	ပြည်သမူျားေဲ့	ေင်းေနွဲမ်းြါးမှုကိ	ုြရြျာက်	

သွားရအာင်၊	မျက်ေည်များရြျာက်သွားရအာင်၊	မျက်ေည်	

ကျေန်	မေိုရတာ့ရအာင်	ရောင်ေွက်ရြးနိုင်ပြီေိုရသာ်	

ေည်း	မမိတိိုတ့ာဝနက်	မပြီးရသးြါရကကာင်း၊	တိင်ုးေင်း	

သား	ပြည်သပူြည်သားအားေံုး	ေင်းေနွဲမ်းြါးမှုမှ	ေွတ်	

ရပမာက်ေန်အတွက်	၊	မျက်ေည်မကျေန်အတွက်	အားေုံး	

အတူ	အများကကီးကကိုးစားေန်ေိုြါရကကာင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံသည်	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်စနိုင်ငံ	 ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	ထိုရ့ကကာင့	်တပခားေမူျားထက်ြိပုြီး	ကကိုးစားေ	

မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ေုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးခါစအချနိ်က	

ရြရြရပြာခဲသ့ည့	်စကားတစ်ခေိှုြါရကကာင်း၊	''ကျွန်ရတာ်	

တို့နိုင်ငံက	မွဲပြာကျခဲ့ေို့	တပခားသူရတွ	ေမ်းရေှောက်	

ရနတဲ့အချနိ်မှာ	ရပြးမှ	ရတာ်ကာကျမယ်''	ဟူ၍	ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	ယခုေည်း	ယင်းကဲ့သို့	ခံစားေြါရကကာင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံသည်	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုတွင်	 ရနာက်ကျ	

ကျန်ခဲ့သပြင့်	တပခားအိမ်နီးနားချင်းများ၊	 ရေှ့မှ	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်သွားသည့်	 နိုင်ငံများကို	 မီေန်ေိုေှေင်	 ၎င်းတို့	

ေမ်းရေှောက်ရနသည့်အချနိ်တွင်	 ရပြးနိုင်ေမည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	ယင်းကဲ့သို့	အင်အားေိုြါရကကာင်း၊	အေည	်

အချင်းေိုြါရကကာင်း၊	အင်အားနှင့်	အေည်အချင်း	ြူးတွဲ	

ပခင်းအားပြင့်သာေှေင်	 ရောက်ေွက်နိုင်မည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံ	တိုးတက်ေန်အတွက်	အင်အားများကို	

တစ်ရယာက်နှင့်	တစ်ရယာက်	ပြည့်ေည်းရြးေန်	ေိုြါ	

ရကကာင်း၊	ထိသုိုရ့ောင်ေွက်ောတွင်	မည်သကူ	သာသည်၊	

မည်သူက	နာသည်ဟု	မေှိြါရကကာင်း၊	အားေုံးအတူတူ	

သူ့တန်ြိုးနှင့်	သူေှိြါရကကာင်း၊	အားနည်းချက်	အားသာ	

ချက်များေှိြါရကကာင်း၊	ယင်းကို	 မရမ့ေန်ေိုြါရကကာင်း၊	

တချ ို့က	ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို	 မပမင်ဘဲ၊	သူများ၏	

အားနည်းချက်ကို	 ပမင်သည်မှာေည်း	 မရကာင်းြါ	

ရကကာင်း၊	ကိယု့မှ်ာ	အားသာချက်ေိှသည်ေိေုည်း	ကိယု့်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ချင်းပြည်နယ် ရိေ်လခါေါရ်မမို့ရှိ လေေခံပြည်ေူများအား ဆန်နှင့် ဆီများ 
လောက်ြံ့လြးအြ်စဉ်။
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ကိုယ်ကိုယ်ယုံကကည်မှု	 ရောက်တည်ေမည်	 ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	မိမိတို့နိုင်ငံကို	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရစချင်သည်ေို

သည်မှာ	 ြိုက်ေံချမ်းသာချင်၍	မဟုတ်ဘဲ	 ပြည်သူ	

ပြည်သားများကိ	ုစတ်ိချမ်းသာရစချင်ေှေင်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံြွံ့ပြိုးတိုးတက်သည်၊	မတိုးတက်ဘူး	

ေိုသည်မှာ	 ပြည်သူပြည်သားများ၏	 စိတ်ခွန်အား	

မည်မှေေှိသည်၊	ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	၊	စိတ်ြိုင်းေိုင်ော	ေုံခခုံမှု	

မည်မှေေှိသည်ေုိသည့်အရြါ်တွင်	တည်ြါရကကာင်း၊	

တပခားအရြါ်တွင်	မတည်ြါရကကာင်း၊	ကိယု့်ကိယ်ုကိယ်ု	

စိတ်ချမ်းသာရအာင်ရနေန်	ကိုယ်တိုင်ြါေမည်ပြစ်ပြီး	

သမူျားက	ေြ်ုရြးမှ	စတ်ိချမ်းသာေမည်ေိေုှေင်	မည်သိုမ့ှေ	

စိတ်ချမ်းသာမှုေနိုင်မည်	မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	ထို့ရကကာင့်	

တိုင်းေင်းသားညီအစ်ကိုရမာင်နှမများ	 ပြည်ရထာင်စု	

သားအားေုံး	တစ်ဦးချင်း	တစ်ဦးချင်း	တာဝန်ေိှြါရကကာင်း၊	

ကိုယ့်တာဝန်ကို	ရကျြွန်ရအာင်	ထမ်းရောင်ပခင်းအား	

ပြင့်	ကိယု့်ပြည်ရထာင်စကုိ	ုအကျ ိုးပြုမည်ေိသုည့်	စတ်ိ	

ထားများကိ	ုရမးွပမူရစချင်ြါရကကာင်း၊	အစိုးေတစ်ခသုည်	

ရအာင်ရအာင်ပမင်ပမင်တာဝန်များ	ထမ်းရောင်နိုင်ေန်	

ဘာအရေးကကီးေုံးသည်		ပြည်သူ့အသကံိ	ုနားရထာင်ေန်	

ပြစ်ြါရကကာင်း။

ပြည်သမူျား၏	နှေုံးသားထတွဲင်	ဘာေိှသေေဲိတုာ

သိနုိင်ြ့ုိြဲပြစ်ြါရကကာင်း၊	ပြည်သူ့အသံမှတစ်ေင့်	နှေံုးသား	

ထဲမှာေှိရနသည့်အောများ	 ရြါ်ောေန်မှာ	 ပြည်သူများ	

ကေည်း	အစိုးေကိုယုံကကည်မှုေှိမှ	 ပြစ်နိုင်မည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	 တချ ို့ကေည်း	 အစိုးေေုြ်သူများသည်	

အားေုံးေြ်ုရြးေမည်၊	ကိယု့မှ်ာ	တာဝန်မေိှဘူး။	ကိယ်ုက	

မဲရြးပြီးပြီ	၊	မဲရြးပြီးသည်နှင့်	ကိုယ့်မှာ	တာဝန်ရကျပြီ	

ကျန်တာ	အစိုးေအေုြ်ေိုပြီး	 စိတ်ထားသူများေည်း	

ေှြိါရကကာင်း၊	ယင်းသည်	မှနက်နမ်ှုမေှြိါရကကာင်း၊	ကိယု့်	

တာဝန်နှင့်	ကိုယ်ရကျြွန်ရအာင်ေုြ်ေမည်၊	အစိုးေ	

အရြါ်တွင်ေည်း	အစိုးေ၏တာဝန်	 ရကျြွန်ရစေမည်	

ေိုသည့်	အပမင်ပြင့်	 ပမင်ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မိမိ	ယခု	

ကဲ့သို့ရပြာေပခင်း	 အရကကာင်းမှာ	 ပြည်သူ့အသံကို	

နားရထာင်ချင်၍	အဓကိပြစ်ြါရကကာင်း၊	မမိရိပြာပြီးသည့်	

အခါ	ပြည်သေူထူထုမှဲ	အသမံျားကိကုကားချင်ြါရကကာင်း။

ပြည်သူများနှင့်	 ရေွးရနွးတိုင်ြင်ညှိနှိုင်းပခင်းေို	

သည်မှာ	နိင်ုငံအ့င်အား	အရပခခပံြစ်ြါရကကာင်း၊	ပြည်သ၏ူ	

ရထာက်ခမံှု၊	ပြည်သ၏ူ	ရမတ္တာရစတနာများ၏	တန်ြိုးနှင့်	

တူညီသည့်	တန်ြိုးဘာမှ	 မေှိြါရကကာင်း၊	 ရတာ်ရတာ်	

များများက	ရပြာကကြါရကကာင်း၊	ပမန်မာနိင်ုငကံ	သဘာဝ	

သယံဇာတြစ္စည်း	အင်မတန်မှရြါကကယ်သည့်	 နိုင်ငံ	

ပြစ်၍	အင်မတန်မှ	ကံရကာင်းသည်ဟု	ေိုြါရကကာင်း	

မိမိအရနပြင့်	ကံရကာင်းမှုသည်	သဘာဝသယံဇာတ	

ြစ္စည်းရြါ်တွင်	 မတည်ဘဲ	မိမိတို့ေူသား	သယံဇာတ	

အရြါ်တွင်သာ	မူတည်ြါရကကာင်း၊	မိမိတို့	နိုင်ငံသူ	နိုင်ငံ	

သားများ၏	 တန်ြိုးရြါ်မှာသာ	 မူတည်ြါရကကာင်း၊	

ပြည်သူများအရနပြင့်	တင်ပြစောေှိသည်များကို	သတ္တိ	

ေှိေှိပြင့်	 ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်းတင်ပြေန်	ေိုြါရကကာင်း၊	

ကိယု့နှ်ေုံးသားထတွဲင်	ေိှသည့အ်တိင်ုး	တင်ပြကကရစေိြုါ	

ရကကာင်း၊	မိမိတို့	အရပခအရန၊	မိမိတို့	ြတ်ဝန်းကျင်	ြိုပြီး	

ရကာင်းမွန်သွားရစချင်သည့်	 ရစတနာရြါ်တွင်	အရပခ	

ခံပြီး	 ရေွးရနွးရပြာေို	 ရမးပမန်းကကြါဟု	 ရမတ္တာေြ်ခံ	

ေိုြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

ထို့ရနာက်	 ရေသခံပြည်သူများက	ရေသြွံ့ပြိုးရေး	

အတွက်	ေိအုြ်ချက်များကိ	ုတင်ပြကကော	ပြည်ရထာင်စ	ု

ဝန်ကကီးများနှင့်	တာဝန်ေှိသူများက	ကဏ္ဍအေိုက်	ြံ့ြိုး	

ရြးမည့်	အစီအစဉ်များကို	ပြန်ေည်ေှင်းေင်းရပြကကား	

ကကသည်။

ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ရေသခပံြည်သမူျားအတွက်	ေန်အတ်ိ	၁ဝဝ	နှင့	်ေြီဿိာ	

၁ဝဝ	တို့ကို	 ပမို့မိပမို့ြ	 ဦးေှန်ဇဲေ်ထံ	 ရထာက်ြံ့ရြး	

အြ်သည်။	ရတွ့ေုြဲွံအပြီးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခ	ံ

ြဂု္ဂိုေ်သည်	အခမ်းအနားသို	့တက်ရောက်ောကကသည့	်

ရေသခပံြည်သမူျားအား	ခင်မင်ေင်းနီှးစွာနှုတ်ေက်သည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့ဝင်များသည်	တြ်မရတာ်	 ေဟတ်ယာဉ်ပြင့်	

ထန်တေန်ပမို့မှ	ေိေ်ရခါေါေ်ပမို့	ပြည်ရထာင်စေုြ်ိသာသို	့

ရောက်ေှိကကသည်။

ပြည်ရထာင်စုေိြ်သာ၌	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	ရေသခံပြည်သူများ	

အတွက်	ေန်အိတ်	 ၁ဝဝ	နှင့်	ေီြိဿာ	၁ဝဝ	တို့ကို	

ပမို့နယ်အုြ်ချုြ်ရေးမှူးနှင့်	 ပမို့မိပမို့ြများထံ	 ရြးအြ	်
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သည်။

ေက်ေက်၍	ေိရခါ်ေါေ်ပမို့	အမှတ်(၁)ေြ်ကွက	်

အနီးေိှ	ေေ်ိရေကန်သိုရ့ောက်ေိှော	ဟွာငိေ်ုတိင်ုးေင်းသား

ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့၏	ချင်းရိုးောဝါးညှြ်အကပြင့	်ရြျာ်ရပြ	

တင်ေက်မှုကို	အားရြးပြီး	 ရေသခံပြည်သူများအား	

ေင်းေင်းနှီးနှီး	နှုတ်ေက်သည်။

ေေ်ိရေကန်သည်	ချင်းပြည်နယ်	ြေမ်းခရိင်ု	ေိေ်ရခါ်ေါ	

ပမို့အနီး	ြင်ေယ်ရေမျက်နှာပြင်	အထက်	၂၉၉၇	ရြတွင်	

တည်ေိှပြီး	ရေကန်၏	အကျယ်မှာ	၂	မိင်ုရကျာ်ခန့် ေိှသည်။	

ေိေ်ရေကန်ကို	 ရအေီ	 ၁၅ဝဝ	ခန့်က	စတင်ရတွ့ ေှိခဲ့ပြီး	

ချင်းပြည်နယ်ေှိ	တန်ြိုးမပြတ်နိုင်ရသာ	ခေီးသွားရေသ	

တစ်ခုနှင့်	 ရေသတွင်း	 ရိုးောယုံကကည်ကိုးကွယ်မှုအပြစ်	

နိင်ုငတံကာတွင်	ထင်ေှားသည့	်ရေကန်တစ်ခုပြစ်သည်။

ညရနြိုင်းတွင်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြဲွ့ဝင်များသည်	တြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်ပြင့	်ဟားခါး	

ပမို့သို့ရောက်ေှိကကပြီး	ဟားခါးပမို့	Carson	Hall	ခန်းမ၌	

ကျင်းြသည့်	 ရေသခံပြည်သူများနှင့်	 ရတွ့ေုံြွဲသို့	

တက်ရောက်ကကသည်။

ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

နုိင်ငံရတာ်အစုိးေမှ	နုိင်ငံရတာ်နှင့်	ရေသြံွ ပ့ြိုးတုိး	တက်ရေး	

ရောင်ေွက်ရနမှုများကို	 အကျယ်တဝင့်	 ေှင်းေင်း	

ရပြာကကားသည်။	ထို့ရနာက်	 ပမို့မိပမို့ြများနှင့်	 ရေသခံ	

ပြည်သမူျားက	ရေသြံွ့ပြိုးရေးအတွက်	ေိအုြ်ချက်များ	

ကိတုင်ပြော	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်နှင့	်တာဝန်ေိှသမူျားက	

ကဏ္ဍအေိက်ု	ြံြ့ိုးရြးမည့	်အစအီစဉ်များကိ	ုပြန်ေည်	

ေှင်းေင်းရပြကကားကကသည်။

ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်က	ရေသခပံြည်သမူျားအတွက်	

ေန်အတ်ိ	၁ဝဝ	နှင့	်ေြီဿိာ	၁ဝဝ	တိုက့ိ	ုပမို့မပိမို့ြများထ	ံ

ရြးအြ်သည်။	ရတွ့ေုြဲွံအပြီးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ု	

ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	အခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်ောကက	

သည့	်ရေသခပံြည်သမူျားအား	ခင်မင်ေင်းနီှးစွာ	ေိက်ုေံ	

နှုတ်ေက်သည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ချင်းပြည်နယ် ရိေ်လခါေါရ်မမို့ရှိ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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ချင်းပြည်နယ်၌	 ရောက်ေှိရနရသာ	နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည	်

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီးရကျာ်ရေွ၊	

ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီးေဲရအာင်၊	 ဦးမင်းသူနှင့်	 ရေါက်တာ	

ရအာင်သူ၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ဦးေေိုင်းေျန်ေွယ်၊	

တာဝန်ေှိသူများနှင့်အတူ	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	ဇန်နဝါေီေ	၂၁	

ေက်ရန့	နနံက်ြိင်ုးတွင်	ဟားခါးပမို့	ရှုခင်းသာေိှ	ချင်းရိုးော	

မုခ်ဦးနှင့်	ရမှော်စင်ြွင့်ြွဲသို့	တက်ရောက်သည်။

ရေှးဦးစွာ	ရမှော်စင်နှင့်	ချင်းရုိးောမုခ်ဦးတ့ုိကုိ	ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီး	ေုတိယဗုိေ်ချုြ်ကကီးရကျာ်ရေွ၊	ေုတိယဗုိေ်ချုြ်ကကီး	

ေဲရအာင်၊	 ဦးမင်းသူ၊	 ရေါက်တာရအာင်သူနှင့်	 ရေသခံ	

ပြည်သူ	ဦးထောဟေဲတို့က	ြဲကကိုးပြတ်၍	ြွင့်ေှစ်ရြး	

ကကသည်။

ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရှုခင်းသာရမှော်စင်ကို	စက်ခေုတ်နှိြ်၍	ြွင့်ေှစ်ရြးပြီး	

ြွင့်ြွဲရအာင်ပမင်ပခင်းအထိမ်းအမှတ်အပြစ်	 ချင်းရိုးော	

ရခတ်ရဟာင်းသခီျင်းကိ	ုဦးဇန်ိဟန်းကရိုးော	ယဉ်ရကျးမှု	

အြွဲ့များနှင့်တွဲြက်၍	ဂုဏ်ပြုသီေိုရြျာ်ရပြတင်ေက	်

မှုကို	ကကည့်ရှုအားရြးသည်။	ထို့ရနာက်	ရမှော်စင်ရှုေြ်မှ	

ရန၍	ဟားခါးပမို့အေှကို	ကကည့်ရှုကကပြီး	မှတ်တမ်းတင်	

ဓာတ်ြုံရိုက်ကကသည်။

ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ဟားခါးပမို့	အမှတ်(၂)	အရပခခံြညာ	အထက်တန်းရကျာင်းေိှ	

ရကျာင်းသားရကျာင်းသူများ၏	ြညာသင်ကကားသင်ယူ	

ရနမှုကို	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှု	အားရြးသည်။

ထိုရ့နာက်	ရကျာင်းဝင်းအတွင်းေိှ	စရုဝးကွင်း၌	ေော၊	

ေောမများ၊	ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသမူျား	နှင့ရ်တွ့ေု၍ံ	

သေှိေိိသုည်များကိ	ုရမးပမန်းရေွးရနွးရပြာကကားသည်။

ေက်ေက်၍	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်သည်	

ရကျာင်းခန်းမ၌	မိဘေောအသင်းမှ	တာဝန်ေှိသူများ၊	

ရကျာင်းအုြ်ေောကကီးနှင့်	ေောေောမများအား	ရတွ့ေံုော	

ရကျာင်းအြ်ုေောကကီးက	ရကျာင်း၏	ေိအုြ်ချက်များကိ	ု

ဟားခါးမမို့ ရှုခင်းောရိှ ချင်းရုိးရာမုခ်ဦးနှင့် လမှော်စင်ဖွင့်ြဲွေ့ုိ ေက်လရာက်စဉ်။
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တင်ပြပြီး	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	ပြည့ေ်ည်း	ရောင်ေွက်ရြးသည်။
ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေနှ်င့်အြွဲ့ဝင်များသည်	ဟားခါး	

ရကာေြ်ိ၌	ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသမူျား၏	ြညာသင်ကကားရနမှုများ၊	သြိ္ပခံန်း၌	
ဘာသာေြ်ေိင်ုော	ေက်ရတွ့သင်ကကားရနမှုနှင့	်ရကျာင်းစာကကည့တ်ိက်ု၌	သတု၊	
ေသနှင့်	ဘာသာေြ်ေုိင်ော	စာအုြ်၊	စာရစာင်များ	စုရောင်းထားမှုတ့ုိကုိ	ေှည့်ေည်	
ကကည့်ရှုကကသည်။

မွန်းေဲွြိင်ုးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	တြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်	
ပြင့	်ြေမ်းပမို့သို	့ရောက်ေိှပြီး	ပမို့နယ်ခန်းမ၌	ရေသခပံြည်သမူျားနှင့	်ရတွ့ေုြဲွံသို	့
တက်ရောက်သည်။

ရတွ့ေုစံဉ်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	“ေရီန့ရတွ့ေုြဲွံကိ	ုကကရောက်	
ောတဲ့	နိုင်ငံသူ	နိုင်ငံသားများ၊	ပြည်ရထာင်စုသားသမီးများအားေုံးကို	ကကိုေို	
နှုတ်ခွန်းေက်ြါတယ်။	ကျွန်မတိုက့ိ	ုကကိုေိတုဲအ့တွက်ေည်း	ရကျးဇူးတင်ြါတယ်။	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ဟားခါးမမို့ ရှုခင်းောရှိ 
ချင်းရိုးရာမုခ်ဦးနှင့် လမှော်စင်ဖွင့်ြွဲေို့ ေက်လရာက်စဉ်။
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ခေီးသွားတဲ့အခါမှာ	ေြ်မိေြ်ြရတွနဲ့ရတွ့ြို့	အပမဲတမ်း	
ကကိုးစားြါတယ်။	ေမီိကုရေစ	ီစနစ်မှာအဓကိေိအုြ်တာက	
အစိုးေနဲ့ပြည်သူအကကားမှာ	 နီးကြ်တဲ့	 ေက်ေံမှု	
ေှိြို့ြဲပြစ်ြါတယ်။

ကျွန်မ	ြေမ်းကိ	ု၂ဝ၁၄	ခနှုစ်တန်ုးက	ရောက်ခဲတ့ာကိ	ု

မှတ်မရိနြါတယ်။	အေဲတီန်ုးက	ကားနဲ့တက်ောေတယ်။	

ကားနဲ့တက်ောရတာ့	ေမ်းမှာေိုေင်	 ေွာရေးရတွမှာ	

ေြ်ပြီး	 ေွာသူေွာသားရတွနဲ့	 စကားရပြာနိုင်တဲ့	အခွင့်	

အရေးရတ	ွေခဲြ့ါတယ်။	ြေမ်းနားက		ရကျာင်းနှစ်ရကျာင်း	

မှာေြ်ရတာ	့ရကျာင်းတစ်ရကျာင်းမှာေိေုင်	ကရေးရတ	ွ

အတွက်	စားြဲွရတ၊ွ	ကေုားထိင်ုရတ	ွေိအုြ်ရနတယ်ေိပုြီး	

ရေါ်ခင်ကကည်	ရြာင်ရေးေှင်းက	ေှူခဲတ့ာေည်းေိှြါတယ်။	

ရနာက်တစ်ရကျာင်းမှာေိုေည်း	မီးစက်ေိုအြ်တယ	်

ေိရုတာ	့ရေါ်ခင်ကကည်ရြာင်ရေးေှင်းက	ေှူတာရတေိှွြါ	

တယ်။	အေဲေီိ	ုနီးနီးစြ်စြ်	ပြည်သရူတနွဲ့ရတွ့ေုေံတာကိ	ု

သိြ်ပြီးရတာ့	တန်ြိုးထားြါတယ်။

ကျွန်မတို့ဟာ	ေီကမ္ဘာကကီးမှာ	တစ်ခဏြဲရနသွားေ	

တာြါ။	ရနသွားေတဲအ့ချန်ိရတကွ	အင်မတန်မှ	တိရုတာင်း	

ြါတယ်။	ေတီိရုတာင်းတဲအ့ချန်ိရေးမှာသာေှေင်	ကျွန်မ	

တို့ရနတဲ့	ရေ၊	ရပမအတွက်	တာဝန်ယူေတာြါ။	တကယ်	

ရတာ့	ဘယ်သူမှ	ရေ၊	ရပမကို	ြိုင်တယ်ေို့	မေှိနိုင်ြါဘူး။	

ဘယ်ရောက်ြဲ	 ဥြရေအေ	စာေွက်စာတမ်းနဲ့	 ြိုင်ြိုင်	

တစ်ခဏြ။ဲ	ကျွန်မတို	့သက်တမ်းနဲ့ရတာ	့ြိပုြီးရတာ	့ြိင်ု	

နိင်ုတာ	မဟတ်ုြါဘူး။	ကျွန်မတို	့ရေ၊	ရပမအတွက်	တာဝန်	

ယေူတဲအ့ချန်ိရေးမှာ	ရကာင်းရကာင်းမွန်မွန်	တာဝန်ယ	ူ

ရစချင်ြါတယ်။	ရေ၊	ရပမ	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ြို၊့	ေှြြို	့ကျွန်မ	

တိုဟ့ာ	တစ်ခဏသာ	တာဝန်ယထူားတဲ	့ေူရတမွို၊့	ြိင်ုေှင်	

မဟတ်ုတာရကကာင့	်အပမြဲ	ဲထန်ိးသမ်ိးပြီး	ရနာင်ောမယ့	်

ြိင်ုေှင်ရတအွတွက်	အရပခအရနရကာင်းရအာင်	ထားြစ်	

ခဲ့ေမယ်ေိုတာကို	နှေုံးသွင်းရစချင်ြါတယ်။

ေမူှုြတ်ဝန်းကျင်ေုိတာ	ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြည်ရထာင်စ	ု

တိင်ုးေင်းသားများ	အားေုံးေဲ့	စတ်ိရနစတ်ိထား၊	သရဘာ	

ဟားခါးမမို့ အမှေ်(၂) အလပခခံြညာအေက်ေန်းလကျာင်းေို့  လရာက်ရှိစဉ်။
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ရနသရဘာထား	ေါရတအွတွက်ေည်း	ကျွန်မတို	့တာဝန်	

ယူေမှာြါ။	အခုမျ ိုးေက်ရတွဟာ	ရနာင်မျ ိုးေက်ရတွ	

ဘယ်ေိုစိတ်ထားရတွနဲ့	 ကကီးပြင်းောသေဲေိုတာကို	

ေုံးပြတ်နိုင်တဲ့	အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ	ေှိြါတယ်။	

ရနာက်ေုံးက	ကိုယ့်အတွက်ကို	ကိုယ်တာဝန်ယူေမယ်	

ေိရုြမယ့	်အခသွုန်သင်ေုံးမတဲရ့နောမှာ	ရောက်ရနတဲ	့

ေူကကီးများဟာ	ရနာင်ောမယ့်ေူငယ်များ	ဘယ်ေိုြုံစံ	

ထွက်ောမေဲေိုတာကို	အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ	

ေုံးပြတ်ပြီး	ပြုစုြျ ိုးရထာင်နိုင်တဲ့	အခွင့်အရေးရတွေှိြါ	

တယ်။		ေအီခွင့အ်ရေးရတကွိေုည်း		ရကာင်းရကာင်းမွန်မွန်	

ထိထိရောက်ရောက်	သုံးရစချင်ြါတယ်။

ချင်းကရေး၊	ေူငယ်များဟာ	ြညာေည်းေိုေား	

တယ်။	တပခားရနောရတွနဲ့	 နည်းနည်းကွာပခားတာက	

ြညာရေးြုိင်း၊	စိက်ုြျ ိုးရေးြိင်ုး၊	အြ်ုချုြ်ရေးြိင်ုးမှာဝင်ပြီး	

အေုြ်ေုြ်ချင်တဲ့	ေန္ဒရတွေှိြါတယ်။	ေီဟာက	ကျွန်မ	

ရောက်ြူးတဲ့	တိုင်းရတွ၊	ပြည်နယ်ရတွထက်	နည်းနည်း	

သာတယ်ေို	့ထင်ြါတယ်။	ြိပုြီးရတာ	့စိက်ုြျ ိုးရေး၊	ရမွးပမူ	

ရေးြိုင်းမှာ	ေုြ်ချင်တဲ့	ေူငယ်ရတွ၊	အုြ်ချုြ်ရေးဘက်

မှာေုြ်ချင်တဲ့ေူငယ်ရတွ၊	 ြညာရေးဘက်မှာ	ေော	

ေောမ	ေုြ်ချင်တဲ့ေူငယ်ရတွ	ေါဟာ	ချင်းပြည်နယ်မှာ	

အင်မတန်ရကာင်းတဲ	့ေက္ခဏာြါ။	ဘာပြစ်ေိုေ့ေဲိရုတာ	့

ေရီနောရတမှွာ	ကျွန်မတိုေ့ငူယ်ရတကွိ	ုပြုစြုျ ိုးရထာင်	

ြို့ေိုြါတယ်။

ေြ်မိေြ်ြများအရနနဲ့	ကုိယ့်ေဲ့သားသမီးများ၊	ရပမးများ၊	

တ၊ူ	တမူများကိ	ုနိင်ုငံေဲ့့အကျ ိုး၊	ကိယု့ပ်ြည်နယ်	ေဲ့အကျ ိုး၊	

ကိယု့ေ်ဲ့တိင်ုးေင်းသားရတေဲွ့အကျ ိုးကိ	ုထမ်းရောင်ချင်	

တဲစ့တ်ိဓာတ်ရတ	ွရမွးရြးြါ။	ကိယ်ုတစ်ရယာက်တည်း	

အတွက်	မဟတ်ုဘူး။	ကိယု့မ်သိားစတုစ်ခတုည်းအတွက်	

မဟတ်ုဘူး။	ကိယု့ေ်ဲ့ပြည်ရထာင်စကုကီးအတွက်	မှန်ကန်တဲ	့

စတ်ိထားရတ	ွရမးွပမူြိုအ့တွက်	အားရြးရြးြါေို	့ရမတ္တာ	

ေြ်ခံချင်ြါတယ်။	 အထူးသပြင့်	 ြညာရေးဘက်မှာ	

ရကျာင်းေော	ေောမေြ်ုြို	့စတ်ိဝင်	စားတဲက့ရေးရတေဲွ့	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ဖျမ်းမမို့ေို့ လရာက်ရှိမြီး လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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နှေုံးသားထဲမှာ	အများေဲ့တာဝန်ကို	ထမ်းရောင်ချင်	

တဲ့စိတ်	ထည့်ရြးြို့	အင်မတန်	အရေးကကီးြါတယ်။	

ချင်းရစာင်ေြ်ုငန်းကိ	ုပြန်ပြီးေှင်သန်ရအာင်ေြ်ုရစ

ချင်တယ်။	အခုရခတ်မှာေိုေင်	သိုးရမွှးရေးနည်းနည်း	

ထည့်ေက်ေည်းပြစ်နိုင်တယ်။	ေုံးဝသိုးရမွှးမဟုတ်ေင်	

ရတာင်	သဘာဝချည်ရတွနဲ့	ချင်းရစာင်ေုြ်ငန်းရတွကို	

ပြန်ပြီးအားရြးချင်တယ်။	အေဲါကိ	ုအစိုးေဘက်ကေည်း	

ကူညီသင့်တယ်၊	 ပြည်နယ်အစိုးေဘက်ကေည်း	ကူညီ	

သင့တ်ယ်။	ြုဂ္ဂေကိ	စီးြွားရေးေုြ်ငန်းေှင်ရတကွေည်း	

ေီဟာမျ ိုးမှာ	ေင်းနှီးပမှုြ်နှံရစချင်တယ်။

ချင်းကရေးများ	အာဟာေပြည့ဝ်ြိုေ့ည်း	အရေးကကီး	

ြါတယ်။	ပြည်နယ်အစိုးေက	ဦးစီးပြီးရတာ	့ဘယ်ေိအုစား	

အစာရတွစားေင်	အာဟာေပြည့်ဝရစမေဲေိုတာကို	

အများပြည်သသူရိအာင်	ြညာရြးရစချင်ြါတယ်။	ပမို့မ၊ိ	

ပမို့ြရတွကေည်း	ေါကိုရေ့ောပြီးရတာ့	ကိုယ့်ေဲ့သား	

သမီးရတကွိ	ုအာဟာေ	ပြည့ဝ်ရစတဲ	့အစားအစာရတကွိ	ု

ရကျွးရစချင်ြါတယ်။	ကရေးရတွေဲ့ကျန်းမာရေးကို	

ဂရစုိက်ုရြးြါ။	ကရေးရတေွဲ့	ြညာရေးကိ	ုေူကကီးရတကွ	

အားရြးတာသိေေို့	ကျွန်မအင်မတန်မှဝမ်းသာတယ်။	

ေက်ပြီးရတာ့ေည်းအားရြးြါ။	အစိုးေအရနနဲ့ေည်း	

တတ်နိင်ုသမှေ	ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေးဘက်မှာ	ြံြိ့ုးရြး	

ြါမယ်။	 နိုင်ငံြွံ့ပြိုးတာနဲ့အမှေ	 ြိုပြီးရတာ့ြညာရေး၊	

ကျန်းမာရေးဘက်မှာ	ပြည့ေ်ည်းရြးနိင်ုမှာ	ပြစ်ြါတယ်။	

ထို့ရနာက်	 ရေသခံပြည်သူများက	ရေသြွံ့ပြိုးရေး	

အတွက်	ေိုအြ်ချက်များကို	တင်ပြကကော	တာဝန်ေှိသူ	

များက	ကဏ္ဍအေိုက်	 ပြန်ေည်ေှင်းေင်းရပြကကားကက	

သည်။	ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ေန်အိတ်	 ၁ဝဝ	နှင့်	ေီြိဿာ	၁ဝဝ	တို့ကို	 ပမို့မိပမို့ြ	

များထံ	ရြးအြ်ပြီး	တက်ရောက်ောကကသူများကုိ	ေင်းေင်း	

နှီးနှီး	 နှုတ်ေက်သည်။	ညရနြိုင်းတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	အြွဲ့ဝင်များသည်	တြ်မရတာ်	

ေဟတ်ယာဉ်ပြင့	်တီးတန်ိပမို့သို	့ရောက်ေိှကကပြီး	ပမို့နယ်	

ခန်းမ၌ကျင်းြသည့	်ရေသခပံြည်သမူျားနှင့	်ရတွ့ေုြဲွံသို	့

တက်ရောက်ကကသည်။

ရတွ့ေုံစဉ်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

တီးတန်ိရောက်တဲအ့ခါ	စွန့်စားေသဲ	ူရအာင်နိင်ုမှုေတယ်	

ေိုပြီး	 ေိုင်းဘုတ်ကကီးများရေးထားသည်ကို	 ရတွ့ ေြါ	

ရကကာင်း၊	ယင်းသည်	ချင်းတိင်ုးေင်းသားများကိ	ုကိယ်ုစား	

ပြုသည်ဟု	 မိမိအရနပြင့ ်	 ထင်ပမင်မိြါရကကာင်း၊	

အဘယ်ရကကာင့်ေိုရသာ်	ယခုကဲ့သို့	 ရတာင်တန်းများ	

ရြါ်တွင်	 ရနနိုင်ြို့ေိုသည်မှာ	 စွန့်စားမှုစိတ်ဓာတ်နှင့်	

ပြည့်ဝမှသာ	 ရနနိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ောသီဥတု	

ကကမ်းတမ်းပြီး	 ြထဝီအရနအထားသည်	အပခားရနော	

များထက်	သွားေောေသည်မှာ	စန်ိရခါ်မှုများစွာေိှသည်ကိ	ု

ပမင်ေြါရကကာင်း၊	များစွာရသာ	စိန်ရခါ်မှုများနှင့်	ရနနိုင်	

သည်ေိုပခင်းကို	မိမိတို့	သိေြါရကကာင်း။

ထိုရ့ကကာင့	်မမိတိိုအ့ရနပြင့	်ချင်းပြည်နယ်ကိ	ုအထူး	

ဂရုထားပြီး	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုေုြ်ငန်းများ	ေုြ်ရောင်	

ရြးေန်	အပမအဲစအီစဉ်ေိှြါရကကာင်း၊	ယခတုီးတန်ိပမို့နယ်မှ	

တင်ပြထားသည့	်ကစိ္စေြ်နှစ်ခတွုင်	တစ်ခမှုာ	တီးတန်ိပမို့	

နယ်၊	တွန်းဇပံမို့နယ်	နှစ်ပမို့နယ်စစုည်း၍	တီးတန်ိပမို့ကိ	ု

ခရိုင်ပမို့အပြစ်	တိုးချဲ့ြွဲ့စည်းရြးနိုင်ရေးပြစ်ပြီး	ယင်း	

ကိစ္စနှင့်ြတ်သက်ပြီး	 ေုြ်ရောင်ေမည့်	ကိစ္စများစွာ	

ေှိြါရကကာင်း၊	ေုြ်ငန်းစဉ်များ	တစ်ေင့်ပြီးတစ်ေင့်	

သွားေမည်ပြစ်သည့်အတွက်	အချနိ်ယူပြီးေုြ်ေမည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း။

ရနာက်တစ်ခမှုာ	၂ဝ၁၉	-၂ဝ၂ဝ	ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း	

တီးတန်ိပမို့ရြါ်တွင်	မဟာဓာတ်အားေိင်ုး	သွယ်တန်းပခင်း	

ေုြ်ငန်းကို	အထူးအစီအစဉ်တစ်ေြ်အပြစ်	ရောင်ေွက်	

ရြးြါေန်ပြစ်ပြီး	ဝန်ကကီးဌာနက	၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ	ဘဏ္ဍာရေး	

နှစ်အတွင်းပြီးရအာင်	ေြ်ုရောင်ရြးေန်	ေျာထားသည့်	

အတွက်	ယင်းကိစ္စနှင့်ြတ်သက်၍	ရကျနြ်ေိမ့်မည်ဟု	

ရမှော်ေင့်ြါရကကာင်း၊	ရနာက်ေုံးတစ်ခုမှာ	ြညာရေးနှင့်	

ေိုင်ြါရကကာင်း။	တီးတိန်ပမို့တွင်	အစိုးေနည်းြညာ	

အထက်တန်းရကျာင်းအပြင်	အစိုးေစက်မှု	ေက်မှုသိြ္ပံ	

GTI	ထြ်မံြွင့်ေှစ်ရြးေန်	ရတာင်းေုိထားပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ယခုအချန်ိတွင်	အစုိးေနည်းြညာ	အထက်တန်းတစ်ရကျာင်း	

ေှိပြီး	 ြေက်ဝတွင်	အစိုးေနည်းြညာအထက်တန်း	

ရကျာင်း	တစ်ရကျာင်း		ထြ်မ	ံြွင့ေှ်စ်မည်ပြစ်သည့အ်တွက်	

တီးတန်ိတွင်	အစိုးေစက်မှုေက်မှုသြိ္ပရံကျာင်း	ြွင့ေှ်စ်ေန်	
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အချနိ်အနည်းငယ်	ရစာင့်ရြးရစေိုြါရကကာင်း။

ယခင်က	ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကို	 စည်းရုံးရေးခေီး	

ောရောက်ချနိ်	 မိမိ၏	ရဟာရပြာြွဲများတွင်	ကရေး	

များသည်	 ရေှ့ေုံးကရန၍	နားရထာင်ကကြါရကကာင်း၊	

ကရေးများသည်	မမိတိို၏့	အနာဂတ်ပြစ်သည့အ်တွက်	

ယခေုိရုေးွရနွးြဲွများတွင်	ြါဝင်သင့ြ်ါရကကာင်း၊	ကရေး	

များသည်	ေုံးဝနားမေည်ဘူးေိရုသာ်ေည်း	ရေွးရနွးြဲွ	

များသည်	ေူတိုင်းနှင့်သက်ေိုင်ြါရကကာင်း၊	ေီမိုကရေစီ	

ေိုသည်မှာ	အကကီးအငယ်မရေးွ၊	အယုတ်အညံ့မရေးွ	

အားေုံးအတူတူြါဝင်နိုင်သည့်	အခွင့်အရေးေှိသည်ကို	

ငယ်ငယ်ကတည်းက	 စိတ်ထဲတွင်	 စွဲသွားရစေန်	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထိုပ့ြင်	စည်းကမ်းရသဝြ်မှုကိ	ုအားရြးော	

ရောက်ြါရကကာင်း။	ရေွးရနွးြဲွများတွင်ြါဝင်မည်ေုိြါက	

စည်းနှင့်ကမ်းနှင့်	 ပငိမ်ပငိမ်သက်သက်ရနေသည်ကို	

ကရေးများသည်	ငယ်ငယ်ကတည်းက	စိတ်ထဲတွင်	

စဲွသွားြါက	တစ်သက်ေုံး	စည်းကမ်းေိှမှုကိ	ုစတ်ိချေမည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း။

ယခုေသည့်အချနိ်တိုအတွင်းတွင်	 ေြ်မိေြ်ြများ	

အရနပြင့	်ရမှော်ေင့ခ်ျက်များနှင့	်အစိုးေထမှံ	သခိျင်သည်	

များကို	 ရမးပမန်းနိုင်ြါရကကာင်း၊	 မိမိအရနပြင့်ေည်း	

ပြန်ေည်	ရပြကကားရြးသွားမည်ပြစ်ရကကာင်း	ရပြာကကား	

သည်။

ထို့ရနာက်	 ရေသခံပြည်သူများက	ရေသြွံ့ပြိုးရေး	

အတွက်	ေိုအြ်ချက်များကို	တင်ပြကကော	တာဝန်ေှိသူ	

များက	ကဏ္ဍအေိက်ု	ပြန်ေည်ေှင်းေင်းရပြကကားကကပြီး	

နိငုင်ရံတာ်၏	အတိငုြ်ငခ်ြံဂု္ဂိုေ်က	ပြည့်စက်ွ	ရေွးရနွး	

ရပြာကကားကာ	ရေသခံပြည်သူများကို	 ေင်းေင်းနှီးနှီး	

နှုတ်ေက်သည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ဟားခါးမမို့ အမှေ်(၂) အလပခခံြညာအေက်ေန်းလကျာင်းရှိ
ဆရာ/ဆရာမများ၊ လကျာင်းေားလကျာင်းေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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EddkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvfa':atmifqef;pkMunf 

wGef;ZHNrdKYe,f [m;cg;av;ajrmufaus;&Gm a'ocHjynfolrsm;ESifUawGYqHk

နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်နှင့်		အြဲွ့ဝင်များသည်	

တြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ် ပြင့ ် 	 ခ ျင ်း ပြည်နယ်	

တွန်းဇပံမို့နယ်	ေရဲဘာက်ရကျးေွာအြ်ုစေိှု	ဟားခါးရေး

ရပမာက်ရကျးေွာသိုရ့ောက်ေိှကကော	ရေသခပံြည်သမူျားက	

ရိုးောအကများပြင့်	 ကကိုေိုကကသည်။	 ယင်းရနာက်	

နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	ရကျးေွာအတွင်း၌	

ရေါ်ခင်ကကည်ရြာင်ရေးေှင်း၏	အစီအစဉ်ပြင့်	တည်ရောက်	

ရြးထားသည့်	 ရနအိမ်များကို	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှုပြီး	

ရေသခပံြည်သမူျားနှင့	်ရတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်သည်။

ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	 "ကကိုေိုြို့	 ရောက်ောတဲ့	

ပြည်သပူြည်သားရတအွားေုံးကိ	ုနှုတ်ခွန်းေက်ြါတယ်။	

ကျန်းမာချမ်းသာကကြါရစ။	ဘုေားသခင်ရကာင်းချးီ	

ရြးကကြါရစ။	ကျွန်မ	ေီရနောကို	ောချင်တာကကာြါပြီ။	

ဘာပြစ်ေိုေ့ေဲိရုတာ	့ဟားခါးရေးေွာမှာ	ရေါ်ခင်ကကည်	

ရြာင်ရေးေှင်းက	အိမ်ရေးရတွရောက်ရြးတဲ့	အရပခ	

အရနရတ	ွဘယ်ေိေုှသိေဲေိတုာ	ောပြီးကကည့်ချင်တာ	

ကကာြါပြ။ီ	အခမှုြဲ	အခွင့အ်ရေးေိှေို	့ောေြါတယ်။	အမ်ိ	

တစ်ေုံးကိ	ုကကည့ေိ်က်ုတဲအ့ခါမှာ	ေိအုြ်ချက်နည်းနည်း	

ေိှရနတယ်ေုိတာ	ကျွန်မသတိပြုမိြါတယ်။	အဲေီေုိအြ်ချက်	

ရတကွိေုည်း	ကျွန်မတို	့တတ်နိင်ုသရောက်	အပမန်ေုံး	

ပြည့ေ်ည်းရြးြါမ့ယ်။	ဘာပြစ်ေိုေ့ေဲိရုတာ	့ကျွန်မတို	့

ပြည်သူပြည်သားရတွကို	 ရစာင့်ရောှက်တဲ့အခါမှာ	

တတ်နိုင်သမှေ	 ပြည့်ပြည့်ဝဝရစာင့်ရေှာက်ချင်တယ်။	

အရကာင်းေံုးပြစ်ရအာင်	ေုြ်ရြးချင်တယ်။	တစ်ခါတရေ	

ကျွန်မတို	့တတ်နိင်ုတဲအ့ရပခအရနက	ေိအုြ်တာနဲ့ရတာ	့

မကိက်ုညဘီူး။	တတ်နိင်ုသရောက်	ကျွန်မတို	့ေုြ်ရြးချင်	

ြါတယ်။"

ေွန်းဇံမမို့ ဟားခါးလျးလပမာက်လကျးရွာ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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"ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်သူပြည်သားများအားေုံး	ေုံေုံ	

ခခုံခခုံရနနိင်ုြိုြ့ါြ။ဲ	ေုခံခုံတယ်ေိတုာ	ကိယ်ုရော၊	စတ်ိရော	

ေုံခခုံေမယ်။	 ကျွန်မ	 ချင်းပြည်နယ်ောတဲ့အခါမှာ	

အင်မတန်မှ	စတ်ိေုခံခုံြါတယ်။	ဘာရကကာင့ေ်ေဲိရုတာ	့

ချင်းတိုင်းေင်းသားများေဲ့	 ရနွးရထွးတဲ့ရမတ္တာရကကာင့်	

ေည်းပြစ်ြါတယ်။	ေေီိ	ုစတ်ိေုခံခုံမှုရတ	ွတစ်ရယာက်နဲ့	

တစ်ရယာက်ကုိရြးနုိင်မယ်ေုိေင်	ကျွန်မတ့ုိေဲ့	ပြည်ရထာင်စု	

ကကီးက	အင်မတန်မှသာယာမှာြါ။	 ချင်းပြည်နယ်ေဲ့	

သရကသတအရနနဲ့	 အများကသတ်မှတ်ထားတာ	

ရအာက်ချငး်ငှက်နဲ့	 ရတာင်ဇေြ်ြန်းပြစ်ြါတယ်။	

ရအာက်ချင်းငှက်ေိတုာက	သစ္စာတေားကိ	ုရောင်ပြန်ဟြ်	

ြါတယ်။	သစ္စာတေားေဲ့သရကသတ	ပြစ်ြါတယ်။"

“ရတာင်ဇေြ်ေိုတာက	အင်မတန်မှ	 ကကမ်းတမ်း	

ခက်ထန်တဲ့	ောသီဥတုြထဝီအရနအထားမှာ	ေှြတင့်	

တယ်စွာ	ြွင့ရ်နနိင်ုတဲအ့တွက်	သတ္တကိိေုည်း	ကိယ်ုစားပြု	

တယ်။	ရနာက်ပြီး	အေှအြကိေုည်း	ကိယ်ုစားပြုြါတယ်။	

ေီေို	သတ္တိေှိပြီးရတာ့	သစ္စာေှိတဲ့ရေသမှာ	ကျွန်မတို့ဟာ	

မခုျမေဲွရအာင်ပမင်မှုကိေုမှာြါ။	အခက်အခရဲတကွိရုတာ	့

ရကျာ်ေွှားေြါမယ်။	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငဟံာ	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ြို	့

အများကကီးေိြုါ	ရသးတယ်။	အထူးသပြင့	်ချင်းပြည်နယ်ေိ	ု

ြထဝီအေ	ကကမ်းတမ်းတ့ဲရနောရေသရတွမှာေုိေင်	ြံွ့ပြိုးမှု	

အစီအစဉ်ရတွ	အထူးေုြ်ရြးြို့	ေိုအြ်ြါတယ်။	ေါကို	

ေည်းကျွန်မတို့	အရေးထားပြီး	 ေုြ်ရြးရနြါတယ်။	

ချင်းပြည်နယ်အတွက်ေိေုင်	ရေေေိှရေး၊	ေမ်းြန်းေက်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်   ဟားခါးမမို့ ရှုခင်းောရှိ ချင်းရိုးရာမုခ်ဦးနှင့် လမှော်စင်ဖွင့်ြွဲအခမ်းအနားေို့ 
ေက်လရာက်ျာကကေူများနှင့် စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။
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သွယ်ရေး၊	ေှေြ်စစ်ေေှိရေး၊	ကျန်းမာရေး၊	 ြညာရေး	

အဓကိ	အရပခခအံားပြင့	်ကျွန်မတို	့ပြည်သပူြည်သားရတေဲွ့	

ေိအုြ်ချက်ရတအွားေုံးကိ	ုအပမန်ေုံးပြည့ေ်ည်းရြးြို	့

ကကိုးစားြါ့မယ်။	 ေါရြမယ့်	တချ ို့ကိစ္စရတွကျရတာ့	

ကျွန်မတို	့စတ်ိကြါရြမယ့	်ကိယ်ုကမေိက်ုနိင်ုဘူးေိတုာ	

ကိယ်ုမဟတ်ုြါဘူး။	ြုိက်ေကံ	မေိက်ုနိင်ုတာေို	့ေိေုြါ	

ေိမ့်မယ်။	ေိုက်နိုင်တဲ့အထိရတာ့	တချ ို့ကိစ္စရတွကို	

ကျွန်မတို	့ရစာင့်ပြီးရတာ	့ရောင်ေွက်ေမှာြါ။	ေါရြမယ့်	

ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ေန္ဒကပြင်းပြတာရကကာင့	်ရအာင်ပမင်မယ်ေုိ	့

ကျွန်မကရတာ့	ယုံကကည်ြါတယ်။

ကျွန်မပြည်သူရတွနဲ့	ရတွ့ေုံတဲ့အခါမှာ	ရအာင်ပမင်	

ပခင်း	တေားရေးြါးကို	 ပြန်ပြီးသတိရြးေြါတယ်။	

ေန္ဒေိှေမယ်၊	ဝေီယိေိှေမယ်၊	မှန်ကန်တဲစ့တ်ိဓာတ်ေိှေမယ်၊	

ြညာေှိေမယ်။	ေါဟာ	ကျွန်မတို့အားေုံး	မှတ်သားစော	

ကစိ္စပြစ်တာရကကာင့	်ထြ်တေေဲ	ဲရပြာေတာြါ။	ေန္ဒေိှမှ	

ကစိ္စတစ်ခကုိ	ုကျွန်မတိုစ့ပြီး	ရောင်ေွက်နိင်ုမှာြါ။	ေနီိင်ုင	ံ

ကကီးကိ	ုအင်မတန်မှ	ပငမ်ိးချမ်းသာယာြံွ့ပြိုး	တိုးတက်တဲ	့

ေမီိကုရေစြီက်ေေယ်	ပြည်ရထာင်စကုကီး	ပြစ်ရစချင်တယ်။	

ေေီိပုြစ်ြိုအ့တွက်	ကျွန်မတိုက့	အင်မတန်မှ	ေန္ဒပြင်းပြြါ	

တယ်။	ကျွန်မတိုန့ည်းတ	ူကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြည်ရထာင်စသုား	

သမီးအားေုံးကေည်း	ေန္ဒေိုအြ်ချက်ရတွက	ပြင်းပြ	

မယ်ေို	့ကျွန်မထင်ြါတယ်။	ေါရြမယ့	်ေန္ဒေိှရုနံဲ့မကဘူး	

ေီေန္ဒရတွကို	 အရကာင်အထည်ရြာ်နိုင်ြို့အတွက်	

ေုံေ့ဝေီယိနဲ့	အေြ်ုေြ်ုသွားေမှာ	ပြစ်ြါတယ်။	ကကိုးစား	

သွားကကေမှာ	ပြစ်ြါတယ်။	စိတ်ထားေည်း	မှန်ြ့ုိေုိြါတယ်။	

စတ်ိဓာတ်မမှန်ေင်	ကိယ်ုကကိုးစားမှုရတကွ	မမှန်တဲေ့မ်း	

ရြါ်ကိုြ့ုိေုိက်ေင်	အန္တောယ်အများကကီးပြစ်နုိင်ြါတယ်။	

ရနာက်ပြီး	ကိယ်ုေြ်ုချင်တဲက့စိ္စရတကွိ	ုဘယ်ေိြုုစံနံဲ့ပြစ်	

ရအာင်	ေြ်ုမေဲေိတုဲ	့အသြိညာေိတုာ	အင်မတန်အရေး	

ကကီးြါတယ်။

ကျွန်မတိုက့	ြညာေိုရ့ပြာတဲအ့ခါကျေင်	အဓကိအား	

ပြင့်	ြညာေိုတာ	အရပခအရနတစ်ခုကို	မှန်မှန်ကန်ကန်	

သုံးသြ်ေင်ပခင်ပြီးရတာ့	 အဲေီေင်ပခင်မှုအရြါ်မှာ	

ေုြ်သင့်ေုြ်ထိုက်တာကို	 ေုြ်ြို့ြဲပြစ်ြါတယ်။	အဲေီ	

ေုြ်မယ့်သတ္တကိရတာ့	ရအာင်ပမင်ပခင်းတေားရေးြါးထဲမှာ	

မြါဘူးေိရုြမယ့	်စတ်ိဓာတ်ရအာက်မှာ	သတ္တြိါတယ်ေို	့

ကျွန်မတို့ရပြာေို့ေြါတယ်။	အသစ်အေန်းတစ်ခုကို	

ပြစ်ရပမာက်ရအာင်ေုြ်တယ်ေိုတာ	သတ္တိ	ေိုြါတယ်။	

ြညာတတ်ရံုနဲ့ေည်း	မေံုရောက်ဘူး။	ေ့ံုေ၊	ဝီေိယနဲ့ေည်း	

မေုံရောက်ဘူး။	သတ္တိနဲ့	ကိုယ်ေင်မေိုင်ြူးတဲ့အော	

ရတကွိ	ုကိယ်ုေင်မေိင်ုြူးတဲအ့ရပခအရနရတကွိ	ုေင်ေိင်ု	

ေဲြို့က	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။

ဟားခါးရေးရကျးေွာေိုေင်	 ေွာကရေးေို့ရပြာ	

ရြမယ့်	ကျွန်မတို့အတွက်	ပမို့ကကီးတစ်ပမို့ေိုြဲ	တန်းတူ	

အရေးကကီးြါတယ်။	ပမို့ကကီးကိ	ုမီှတင်းပြီးရတာ	့ရနထိင်ုရန	

တဲ့	 ပြည်သူပြည်သားရတွများေုိ့	 ြိုပြီးရတာ့	အရေး	

ထားပြီးရတာ့		ေုြ်ရောင်ရြးေရြမယ့်	ေွာကရေးမှာ	

ေိှတဲ	့ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြည်သပူြည်သားရတေဲွ့	အရေးဟာေည်း	

တန်းတညူတီ	ူအရေးြါြါတယ်။	ေွာကရေးက	ြဂု္ဂိုေ်ရတ	ွ

မိုေ့ို	့ေွာကရေးက	ေွာသေွူာသား	ရတမွိုေ့ို	့အရေးြါမှုနည်း	

တယ်ေိုတာ	ေုံးဝမဟုတ်ြါဘူး။

ဟာခါးရေးရကျးေွာကို	 မပြစ်မရနရောက်ရအာင်	

ောခဲတ့ာဟာ	ဘယ်ရောက်ြရဲသးတဲ	့ေွာကရေးပြစ်ရန	

ြါရစ၊	ကျွန်မတို့အစိုးေအတွက်ကရတာ့	အရေးကကီး	

ြါတယ်ေိတုာကိ	ုအသရိြးချင်တဲ	့ေည်ေွယ်ချက်ရကကာင့	်

ပြစ်ြါတယ်။	 ေီေိုအရေးကကီးရြမယ့်ေည်း	အားေုံး						

ေုိချင်တာရတွ	 ပြစ်ရအာင်ေုြ်ရြးေုိက်ြါေုိတာေည်း	

ေက်ရတွ့ကျကျ	မပြစ်ြါဘူး။	တပြည်းပြည်း၊	တပြည်း	

ပြည်း၊	တစ်ေင့်ချင်းတစ်ေင့်ချင်း	ကျွန်မတို့	အားေုံး	

ပြည့စ်ုရံအာင်ေို	့ပြည့ေ်ည်းရြးြါမယ်။	ေါရြမယ့	်ေေီိ	ု

ပြည့ေ်ည်းြို	့ကကိုးစားတဲရ့နောမှာရတာ	့ပြည်သပူြည်သား	

ရတွအားေုံးြါရစချင်တယ်။	ကျွန်မတို့	 ေွာသူေွာသား	

ရတေွည်း	အားေုံးြါရစချင်တယ်။	ကိယု့မှ်ာြါဝင်ပြီးရတာ	့

ရောင်ေွက်နိင်ုတဲ	့အင်အားရတေိှွတယ်။	အင်အားေိတုာ	

ြထမဦးေုံး	စိတ်အင်အားကို	တည်ရောက်ေမယ်။

ကျွန်မတို့ဟာ	 ပြည်ရထာင်စုေဲ့မိသားစုဝင်ရတွြဲ။	

ပြည်ရထာင်စေုဲ့မသိားစဝုင်ရတဟွာ	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငကံကီး	

ကျွန်မတို့	ပြည်ရထာင်စုကကီး	ပငိမ်းချမ်းသာယာဝရပြာြို့	
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အတွက်	တစ်ဦးချင်း	တစ်ဦးချင်းေှိသမှေ	အစွမ်းအစနဲ့	

ကကိုးစားရြးရစချင်တယ်။	ေူတိင်ုးေတူိင်ုးမှာ	တန်ြိုးေိှြါ	

တယ်။	တန်ြိုးမေိှတဲေ့ေူိတုာ	မေိှြါဘူး။	အင်အားမေိှတဲ	့

ေေူိတုာမေိှဘူး။	အေဲရီတာ	့ကိယု့မှ်ာေိှတဲ	့တန်ြိုးရတကွိ	ု

မှန်မှန်ကနက်နသ်ုံးမယ်ေိေုင်	ကျွန်မတိုေ့ဲ့နိင်ုငကံကီးဟာ	

အင်မတန်မှ	တိုးတက်မှုပမန်ြါေမိ့မ်ယ်။	တိုးတက်မှုပမန်ြို	့

ေည်းေိုြါတယ်။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	ကျွန်မတို့	

နိင်ုငေံဲ့ြတ်ဝန်းကျင်က	အမ်ိနီးနားချင်းနိင်ုင	ံရတနွဲ့စာေင်	

ကျွန်မတ့ုိနုိင်ငံဟာ	ရနာက်မှာကျကျန်ေစ်ခ့ဲတယ်။	ရနာက်မှာ	

ကျကျန်ခ့ဲေ့ုိေည်း	ြုိပြီးရတာ့	ကကိုးစားေမယ်။	ရနာက်မှာကျ	

ကျန်ေစ်ခဲ့ရြမယ့်ေည်း	ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်သူပြည်သား	

များေဲ့	အေည်အချင်းကရတာ့	မနိမ့်ြါဘူး။	ေီအေည်အချင်းကုိ	

ပြုစြုျ ိုးရထာင်	ပြီးရတာ	့ြိမုိပုြီးရတာ	့ခိင်ုမာောရအာင်ေို	့

ေုြ်နုိင်မယ်ေုိေင်	ကျွန်မတ့ုိေုိချင်တ့ဲြန်းတုိင်ကုိ	အပမန်ေံုး	

ရောက်နိုင်မှာြါ။

ကျွန်မ	မကကာခဏရပြာြါတယ်။	အစိုးေေိုတာဟာ	

ပြည်သူ့အတွက်ပြစ်တယ်။	 ပြည်သူက	အစိုးေအတွက်	

မဟတ်ုဘူး။	အစိုးေေိတုာ	ပြည်သကူရေွးရကာက်ထားေို	့

ပြည်သူထဲက	ထွက်ရြါ်ောတာြဲ။	အစိုးေအြွဲ့ဝင်ရတွ	

ထဲမှာြါတဲ့သူရတွကေည်း	 ပြည်သူပြည်သားရတွ	

နည်းတူ	ေီနိုင်ငံေဲ့	နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွ	ေူသားရတွြဲ	

ပြစ်ြါတယ်။	ေါရကကာင့်	အစိုးေမို့ေို့	 ပြည်သူရတွထက်	

သာတယ်ေိတုာဟာ	ေုံးဝမဟတ်ုနိင်ုြါဘူး။	အထူးသပြင့်	

ေီမိုကရေစီစနစ်က	 ပြည်သူရတွေဲ့	အင်အားအရြါ်မှာ	

အရပခခံတာမို့ေ့ုိ	အစိုးေေိုတာ	 ပြည်သူတင်ရပမှာက်မှ	

အစိုးေပြစ်နိုင်တာြါ။	ပြည်သူ့ေဲ့	ေန္ဒမြါဘဲနဲ့	အုြ်ချုြ်	

တဲ့အစိုးေေိုတာဟာ	ေီမိုကရေစီအစိုးေ	မပြစ်နိုင်ြါဘူး။	

ပြည်သူ့ေဲ့ေန္ဒအေ	အုြ်ချုြ်ရေးတာဝန်ကို	ယူထားတဲ့	

အစိုးေေိုတာဟာ	 ပြည်သူရတွေဲ့	ေိုအြ်ချက်ရတွကို	

အရကာင်းေုံးအပြစ်နိင်ုေုံး	ပြည့ေ်ည်းရြးြိုတ့ာဝန်ဟာ	

အဓိကပြစ်ြါတယ်။

ေါရကကာင့	်ကျွန်မတို	့ပြည်သ	ူပြည်သားရတေဲွ့	ေိအုြ်	

ချက်ရတွ	ေန္ဒရတွဟာ	ဘာေဲေိုတာကိုေည်း	သိနိုင်	

ရအာင်	ကျွန်မတို့	အပမဲကကိုးစားြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	

ကျွန်မအရနနဲ့	အခွင့်အရေးကကုံတုန်း	ေီမှာရောက်ရနတဲ့	

ေွာသူေွာသားများထဲကများ	တင်ပြချင်တာ၊	 ရမးပမန်း	

ချင်တာေှိေင်ရမးပမန်းြါ၊	တင်ပြြါေို့	ကျွန်မအရနနဲ့	

ရော်ဩချင်ြါတယ်။	အဲေီအတွက်ေည်း	ရမးစောေှိတဲ့	

ြုဂ္ဂိုေ်များ၊	တင်ပြစောေှိတဲ့ြုဂ္ဂိုေ်များ	ရမးပမန်းတင်ပြ	

ကကြါေို့	ကျွန်မြိတ်ရခါ်ြါတယ်”	ဟုရပြာသည်။

ေက်ေက်၍	ရတွ့ေုြဲွံသိုတ့က်ရောက်ောကကသည့်	

ရေသခံပြည်သူများက	ရေသြွံ့ပြိုးရေးအတွက်	ေိုအြ်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်                            လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်  ေွန်းဇံမမို့ရှိ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံြွဲအခမ်းအနားေွင် မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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ချက်များကို	တင်ပြကကော	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်က	ပြန်ေည်ေှင်းေင်းရပြကကားပြီး	ဟားခါးရေး	

ရပမာက်ရကျးေွာနှင့	်ဟားခါးရေးရတာင်ရကျးေွာ	များေိှ	

ရေသခပံြည်သမူျားအတွက်	ေန်နှင့်ေတီိုက့ိ	ုရထာက်ြံ	့

ရြးအြ်၍	ရတွ့ေုံြွဲသို့	တက်ရောက်ောကကသူများကို	

ေင်းေင်းနှီးနှီး	နှုတ်ေက်သည်။

ထ့ုိရနာက်	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်နှင့်	အြဲွ့ဝင်	

များသည်	ဟားခါးရေးရပမာက်ရကျးေွာမှ	ဟားခါးရေးရတာင်	

ရကျးေွာသို့	ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့်	ပြတ်သန်းကကည့်ရှု	

ကကပြီး	ဟားခါးရေးရတာင်ေွာသို့	 ရောက်ေိှစဉ်	ရေသခံ	

ပြည်သူများက	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံ	ြဂု္ဂိုေ်အား	ရိုးော	

ဓရေ့ရတးသီချင်းပြင့်	ဂုဏ်ပြုသီေို	ကကိုေိုကကသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်                            လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်  ေွန်းဇံမမို့ရှိ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံြွဲအခမ်းအနားေွင် မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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	 ၂၀၂၀	 ပြည့်နှစ်	 (၇၂)နှစ်ရပမာက်ချင်းအမျ ိုးသားရန့	
အခမ်းအနားကို	 	 ၂၀၂၀	 ပြည့်နှစ်၊	 ရြရြာ်ဝါေီေ	 ၂၀	
ေက်ရန့	 နံနက်ြိုင်းတွင်	 ထန်တေန်ပမို့	 အမှတ်(၃)
ေြ်ကွက်ေှိရဘာေုံးကွင်း၌ကျင်းြော	နယ်စြ်ရေသနှင့်	
တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေး	 ဗဟို	
ရကာ်မတီ	 ဥက္ကဋ္ဌ	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	
ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	တက်ရောက်၍	နှုတ်ခွန်းေက်	
စကားရပြာကကားသည်။
	 အခမ်းအနားသို့	ေုတိယသမ္မတဦးဟင်နေီဗန်ထီးယူ	
၏ဇနီး	 ရေါက်တာရေှေေွှမ်း၊	 အမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်	
ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ	ဦးရအးသာရအာင်နှင့်	ဇနီး၊	ပြည်ရထာင်စု	
အစုိးေအြဲွ့ရံုး	ဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးဦးမင်းသူ၊	
ပြည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ေုတိယ	
ဗိုေ်ချုြ်ကကီး	 စိုးထွဋ်၊	 နယ်စြ်ရေးော	 ဝန်ကကီးဌာန	
ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီး	 ေဲရအာင်၊	
စိုက်ြျ ိုးရေး၊	ရမွးပမူရေးနှင့်	ေည်ရပမာင်း	ဝန်ကကီးဌာန		
ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးရေါက်တာရအာင်သူ၊	သယံဇာတနှင့်
သဘာဝ	 ြတ်ဝန်းကျင်	 ထိန်းသိမ်းရေး	 ဝန်ကကီးဌာန		
ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ဦးအုန်းဝင်းနှင့်	 ကျန်းမာရေးနှင့်	
အားကစားဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ရေါက်တာ	
ပမင့ရ်ထွး၊		မရကွးတိင်ုးရေသကကီးအစိုးေအြဲွ့	ဝန်ကကီးချုြ်	
ရေါက်တာ	 ရအာင်မိုးညို၊	 ချင်းပြည်နယ်	 အစိုးေအြွဲ့	
ဝန်ကကီးချုြ်	 ဦးေေိုင်းေျန်ေွယ်၊	 ချင်းပြည်နယ်	
ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	 ဦးဇိုရဘွး၊	 တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	
ရေးောဝန်ကကီးဌာန	ေုတိယဝန်ကကီးဦးေှရမာ်ဦး၊	ပြည်နယ်
ဝန်ကကီးများ၊	ပြည်သူ့ေွှတ်ရတာ်နှင့်		အမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်	
ကိုယ်စားေှယ်များ၊	 ပြည်နယ်	 ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စား	
ေှယ်များ၊	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများနှင့်	ေုတိယဝန်ကကီး	
များ၏	ဇနီးများ၊	ခရိင်ုနှင့	်ပမို့နယ်အေင့ဌ်ာနေိင်ုောများ၊	
တိုင်းေင်းသား	 ရခါင်းရောင်များ၊	 တိုင်းေင်းသားရိုးော	
ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့များ၊	 ေူမှုရေးအသင်းအြွဲ့များမ	ှ
ကုိယ်စားေှယ်များနှင့်	ရေသခံပြည်သူများ	တက်ရောက်	
ကကသည်။

	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	 အြွဲ့ဝင်	
များသည်	၂၀၂၀	ခုနှစ်	(၇၂)နှစ်ရပမာက်ချင်း	အမျ ိုးသားရန့	
အခမ်းအနားကျင်းြမည့်	 ထန်တေန်ပမို့	 အမှတ်(၃)
ေြ်ကွက်ေှိ	 ရဘာေုံးကွင်းသို့	 ရောက်ေှိကကော	 ရေသခံ
တိုင်းေင်းသားများကဂုဏ်ပြုြန်းစည်းများရြးအြ်၍	
ေင်းေင်းနှီးနှီးကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။
	 ယင်းရနာက်	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ဦးမင်းသူ၊	
ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ေုတိယဗုိေ်ချုြ်ကကီးေဲရအာင်၊	 ချင်း	
ပြည်နယ်	အစိုးေအြွဲ့ဝန်ကကီးချုြ်	ဦးေေိုင်းေျန်ေွယ်၊	
ချင်းပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဇိုရဘွး	နှင့်	ပမို့မိပမို့ြ	
ဦးငွန်ဟေန်းတို့က	(၇၂)နှစ်ရပမာက်	ချင်း	အမျ ိုးသားရန့	
အခမ်းအနားကို	ြဲကကိုးပြတ်	ြွင့်ေှစ်ရြးကကသည်။
	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	
ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	(၇၂)နှစ်ရပမာက်	ချင်းအမျ ိုး
သားရန့	အထိမ်းအမှတ်	မုခ်ဦးကိုစက်ခေုြ်နှိြ်	ြွင့်ေှစ်	
ရြးပြီး	ရေသခံတိုင်းေင်းသား	တိုင်းေင်းသူများနှင့်အတူ	
မှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။
	 ယင်းရနာက်	 (၇၂)နှစ်ရပမာက်	 ချင်းအမျ ိုးသားရန့	
အခမ်းအနားကို	 ေက်ေက်ကျင်းြော	 သိက္ခာရတာ်ေ	
ေောရတာ်	ရေါက်တာောေ်အုြ်က	ချင်းအမျ ိုးသားရန့	
ြွဲရတာ်အတွက်	 ရကာင်းချးီမဂသောေုရတာင်း	 စကား	
ရပြာကကားသည်။
	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	
အခမ်းအနားသို့	 တက်ရောက်ောကကသည့်	 ဧည့်သည်	
ရတာ်များသည်	 နိုင်ငံရတာ်အေံအားအရေးပြုပခင်း၊	
ကျေံုးရေပြီးရသာ	 အာဇာနည်ရခါင်းရောင်ကကီးများနှင့်	
ေဲရဘာ်အရြါင်းအား		အရေးပြုပခင်းတို့ကို	ရောင်ေွက်	
ကကသည်။
	 ယင်းရနာက်	သဘာြတိက	 (၇၂)နှစ်ရပမာက်	 ချင်း	
အမျ ိုးသားရန့	အထိမ်းအမှတ်	အမှာစကားရပြာကကားပြီး	
ချင်းပြည်နယ်အစိုးေအြွဲ့	 ဝန်ကကီးချုြ်	 ဦးေေိုင်းေျန်	
ေွယ်က	 နိုင်ငံရတာ်သမ္မတဦးဝင်းပမင့်ထံမှရြးြို့သည့်	
(၇၂)နှစ်ရပမာက်	ချင်းအမျ ိုးသားရန့	သဝဏ်ေွှာကိုြတ်	
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ကကားသည်။
	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်ကနှုတ်
ခွန်းေက်စကားရပြာကကားသည်။
	 ယင်းရနာက်	သဘာြတိက	 (၇၂)နှစ်ရပမာက်	 ချင်း	
အမျ ိုးသားရန့	အခမ်းအနားသ့ုိ	အြဲွ့အစည်းအသီးသီးက	
ရြးြ့ုိောသည့်	သဝဏ်ေွှာများကုိမှတ်တမ်းတင်သည်။
	 ပြည်သူ့ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတီခွန်ပမတ်၊	အမျ ိုးသား	
ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	မန်းဝင်းခုိင်သန်း၊	တြ်မရတာ်ကာကွယ်ရေး	
ဦးစီးချုြ်	ဗိုေ်ချုြ်မှူးကကီး	မင်းရအာင်ေှိုင်၊	အမျ ိုးသား	
ေီမိုကရေစီအြွဲ့ချုြ်	 ဗဟိုအေုြ်အမှုရောင်အြွဲ့၊	
ပြည်ရထာင်စု ကကံ့ခိုင ်ရေးနှင့ ်ြ ွံ့ ပြိုးရေးြါတီ(ဗဟို) ၊	
တိုင်းေင်းသား	စည်းေုံးညီညွတ်ရေးြါတီ	(ဗဟိုနှင့်ခူမီး	
(ခမီး))	 အမျ ိုးသားြါတီဥက္ကဋ္ဌတို့က	 (၇၂)နှစ်ရပမာက်	
ချင်းအမျ ိုးသားရန့	 အခမ်းအနားသို့	 သဝဏ်ေွှာများ	
ရြးြို့ခဲ့ကကသည်။
	 ထ့ုိရနာက်	ရေသခံပြည်သူတစ်ဦးပြစ်သည့်	ရေါက်တာ	
ေေိုင်းေျန်မှုန်းောရခါင်းက	 ရကျးဇူးတင်စကား	
ရပြာကကားကာအခမ်းအနားကိုရုြ်သိမ်းေိုက်သည်။
	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများသည်	အခမ်းအနားသို့	တက်	
ရောက်ောသည့်	 ချင်းပြည်နယ်	 အစုိးေအြဲွ့ဝင်များ၊	
သဘာြတိအြွဲ့များ၊	ယဉ်ရကျးမှု	အြွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ	
မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။
	 အခမ်းအနားအပြီးတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံ	
ြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	 အြွဲ့ဝင်များသည်	 (၇၂)နှစ်ရပမာက်	 ချင်း	
ပြည်နယ်ရန့	 အထိမ်းအမှတ်	 ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်နှင့်	
ပြည်နယ်အစိုးေပြခန်းများ၊	 ဝန်ကကီးဌာနေိုင်ောပြခန်း	
များနှင့်	 ရေသခံယဉ်ရကျးမှုပြခန်းများကို	 ေှည့်ေည်	
ကကည့်ရှုအားရြးကကသည်။
	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
အြဲွ့ဝင်များနှင့်အတူ	 ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	 ထန်တေန်	
ပမို့မှ	 ကရေးပမို့သို့ရောက်ေှိပြီး	 ကရေးရေေိြ်	
ဧည့်ခန်းမ၌	စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီးနှင့်	ချင်းပြည်နယ်	
အစိုးေ	အြွဲ့ဝင်များနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။
	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
အြွဲ့ဝင်များနှင့်အတူအထူးရေယာဉ်ပြင့်	ကရေးပမို့မှ	
ထွက်ခွာောော	ညရနြုိင်းတွင်	 ရနပြည်ရတာ်သ့ုိ	 ပြန်ေည်	
ရောက်ေှိကကသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်  ချင်းရိုးရာယဉ်လကျးမှုပြခန်းများကို ကကည့်ရှုအားလြးစဉ်။



183လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

	 (၇၂)	နှစ်ရပမာက်	ချင်းအမျ ိုးသားရန့	အခမ်းအနားကို	တက်ရောက်ောကကတဲ့	ဧည့်သည်ရတာ်များအားေုံး၊	
ပြည်ရထာင်စုသားချင်းအားေုံး၊	 အထူးသပြင့်	 ချင်းတိုင်းေင်းသား	 ညီအစ်ကို	 ရမာင်နှမများကို	 ကကိုေို	
နှုတ်ခွန်းေက်ြါတယ်။	အားေုံး	ကျန်းမာချမ်းသာြါရစရကကာင်း	ရမတ္တာြို့ြါတယ်။

	 ချင်းအမျ ိုးသားတို့ေဲ့	 ယခုေို	 ရန့ထူးရန့ပမတ်	 အခါသမယမှာ	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 အနှံအပြားသာမက	 နိုင်ငံ	
တကာမှာရောက်ရနတဲ့	ချင်းတိုင်းေင်းသားများအားေုံးကုိ	ရြျာ်ေှေင်ချမ်းရပမ့ကကြါရစေို့	ေုရတာင်းရမတ္တာ	
ြို့ြါတယ်။

	 ေီကရန့အခမ်းအနားက	 (၇၂)	 နှစ်ရပမာက်	 ချင်းအမျ ိုးသားရန့	 ပြစ်ြါတယ်ေိုတာကို	 အားေုံးအသိ	
ပြစ်ြါတယ်။	 ခုနက	 နိုင်ငံရတာ်သမ္မတကကီးေဲ့	 သဝဏ်ေွှာထဲမှာရော၊	 သဘာြတိ	 မိန့်ခွန်းထဲမှာရော	
ချင်းအမျ ိုးသားရန့အရကကာင်း	ြါြါတယ်။

	 ကျွန်မအရနနဲ့ေည်း	 ထြ်ပြီးပြည့်စွက်	 ရပြာချင်တာေှိြါတယ်။	 ချင်းအမျ ိုးသားရန့	 ပြစ်တည်ရြါ်ရြါက်	
ောခဲ့တဲ့	သမိုင်းရကကာင်းကို	 ပြန်ရပြာင်းကကည့်ေင်	 (၂၀)	 ောစု	 ြင်ေုံညီောခံက	အစပြုပြီး	 ၁၉၄၇	 ခုနှစ်	
ြွဲစည်းအုြ်ချုြ်ြုံအရပခခံဥြရေအေ	ချင်းဝိရသသတိုင်းေယ်ေို့	စတင်ရြါ်ရြါက်ောခဲ့တာ	ပြစ်ြါတယ်။	

	 ပမန်မာနိုင်ငံကို	 ပဗိတိသှေနယ်ချဲ့ရတွ	 သိမ်းြိုက်ေိုက်တဲ့အချနိ်ကတည်းက	 ချင်းတိုင်းေင်းသား	 ညီရနာင်	
ရတွဟာ	ေောေက်နက်ကို	စွဲကိုင်ပြီး	စွမ်းစွမ်းတမံ	ခုခံရတာ်ေှန်	ခဲ့တာကို	ဗိုေ်ကကမ်ဘိခ့်၊	ဗိုေ်ခိုင်ကမ်း	တို့ေို	
ထင်ေှားတဲ့	 ချင်းအမျ ိုးသားရတာ်ေှန်ရေးရခါင်းရောင်ရတွက	 သမိုင်းသက်ရသပြုရနြါတယ်။	 ေါ့အပြင်	
ချင်းမျ ိုးချစ်များဟာ	တို့ဗမာအစည်းအရုံးနဲ့	 ြူးရြါင်းပြီး	သခင်ဘွဲ့ခံယူပြီးရတာ့	 နယ်ချဲ့ေက်ရအာက်က	
ေွတ်ေြ်ရေး	 ပြန်ေည်ေယူြို့အတွက်	 နိုင်ငံရေးေှုြ်ေှားမှုရတွ	 ရောင်ေွက်ခဲ့ကကတာကိုေည်း	 အားေုံး	
သိပြီးသားပြစ်မှာြါ။								
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184 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 ချင်းအမျ ိုးသားရတွဟာ	၁၉၄၇	ခုနှစ်	ရြရြာ်ဝါေီေ(၁၂)ေက်ရန့က	ေှမ်းပြည်နယ်	ြင်ေုံပမို့မှာကျင်းြတဲ့	
ရတာင်တန်းနဲ့	 ပြည်မ	 ရသွးစည်းညီညွတ်ရေး	ညီောခံမှာေည်း	တက်ရောက်ခဲ့ကကပြီး	 ြင်ေုံစာချုြ်မှာ		
ချင်းအမျ ိုးသားကိုယ်စားေှယ်ကကီးများ	 ပြစ်ကကတဲ့	 ဦးေှုန်မှုန်း၊	 ဦးရထာင်ဇာခုြ်၊	 ဦးကီယိုမန်းတို့က	
သက်ရသပြုြါဝင်ပြီး	ေက်မှတ်ရေးထုိးခ့ဲကကြါတယ်။	ချင်း-ဗမာ	ချစ်ကကည်ရေးညီောခံကုိေည်း	၁၉၄၇	ခုနှစ်	
မတ်ေ	၃	ေက်ရန့ကရန	မတ်ေ	၅	ေက်ရန့	အထိ	မရကွးတိုင်းရေသကကီး	ထီးေင်းပမို့မှာ	ကျင်းြခဲ့ြါတယ်။

	 ေွတ်ေြ်ရေးေပြီးတ့ဲရနာက်	ချင်းဝိရသသတိုင်းေုံးေိုင်ော	ညီောခံကကီးကို	၁၉၄၈	ခုနှစ်	ရြရြာ်ဝါေီေ		
(၁၉	ေက်ရန့မှ	၂၂	ေက်ရန့အထိ)	ြေမ်းပမို့မှာ	ကျင်းြခဲ့ြါတယ်။	ေီညီောခံကကီး	မှာ	 	တင်သွင်းခဲ့ကကတဲ့	
အေိရုတွအနက်	ရြရြာ်ဝါေေီ(၂၀)ေက်ရန့မှာ	တင်သွင်းတဲ့	တိက်ုသကူကီး	အြ်ုချုြ်ရေးစနစ်ကို	ြယ်ြျက်ပြီး	
ေူထုရေွးချယ်တဲ့	ကိုယ်စားေှယ်ရတွက	အုြ်ချုြ်ေန်အေိုကို	မဲခွဲေုံးပြတ်တဲ့အခါ	ရထာက်ခံမဲ	 (၅၀၀၀)
ရကျာ်၊	 ကန့်ကွက်မဲ(၁၇)မဲနဲ့	 	 အနိုင်ေေှိခဲ့ြါတယ်။	 ေါဟာ	 ချင်းတိုင်းေင်းသားအများစုက	 စနစ်သစ်ကို	
ေိုေားတယ်ေိုတာ	သက်ရသထူတာြဲ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ေွန်ခ့ဲတ့ဲ	နှစ်ရြါင်း	(၇၂)	နှစ်က	ေီရန့ေုိ	ရြရြာ်ဝါေီေ	၂၀	ေက်ရန့	အချန်ိအခါမှာ	ြေမ်းပမို့ 	ေူထုညီောခံကကီးကရန	
ေီမိုကရေစီ	အုြ်ချုြ်ရေးစနစ်ကို	ရပြာင်းေဲကျင့်သုံးြို့	တစ်ခဲနက်	ေုံးပြတ်ခဲ့တဲ့ရန့	 ပြစ်တဲ့အတွက်ေည်း	
နိုင်ငံရေးအေရော၊	သမိုင်းတန်ြိုးအေြါ	အနှစ်သာေ	ပြည့်ဝပြီး	တန်ြိုးကကီးမားေှြါတယ်။

	 ေီေိုသမိုင်းရကကာင်းရနာက်ခံကို	 ကကည့်ေိုက်တာနဲ့	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 ချင်းတိုင်းေင်းသားရတွဟာ	 ရဝးေံပြီး	
သွားောေခက်ခဲတဲ့	 ရတာင်တန်းရေသရတွမှာ	 ရနထိုင်ကကရြမယ့်	 နိုင်ငံရေးအေ	 ဘယ်တုန်းကမှ	
ရနာက်မကျခဲ့ဘူး၊	 ပြည်မနဲ့	 အပခားရတာင်တန်းရေသရတွက	 နိုင်ငံရေးရေစီးရကကာင်းနဲ့အတူ	 မျက်ပခည်	
မပြတ်	ေိုက်ြါနိုင်တယ်ေိုတာကို		အထင်အေှားရတွ့ပမင်နိုင်ြါတယ်။

	 (၂၀)	ောစုြင်ေုံညီောခံမှာ	ကျွန်မတို့ေဲ့	မိဘရတွ	ရမှော်မှန်းခဲ့တဲ့	ပြည်ရထာင်စုကကီးကို	တည်ရထာင်ောမှာ	
ကံမရကာင်း	 အရကကာင်းမေှစွာနဲ့ြဲ	 ပြည်တွင်းေက်နက်ကိုင်	 ြဋိြက္ခကို	 ေင်ေိုင်ခဲ့ေြါတယ်။	
အကျ ိုးေက်အရနနဲ့	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 မိဘ၊	 ဘိုးဘွားရတွ	 ရမှော်ေင့်ခဲ့တဲ့	 ပြည်ရထာင်စုတည်ရောက်ရေး	
ြန်းတိုင်ဟာေည်း	 ေုံးခန်းမတိုင်ခဲ့ြါဘူး။	 ကျွန်မတို့	 မိဘ၊	 ဘိုးဘွားရတွ	 ရမှော်ေင့်ခဲ့တဲ့	 ပြည်ရထာင်စု	
အိြ်မက်ကို	 ေက်ေက်ပြည့်ေည်းနိုင်ြို့	 ေီကရန့	 (၂၁)	 ောစုရခတ်မှာ	 ကျွန်မတို့	 အစိုးေအရနနဲ့	 (၂၁)	
ောစုြင်ေုံညီောခံကို	 ရခါ်ယူကျင်းြရနြါ	 တယ်။	 မပြီးေုံးရသးတဲ့	 ပြည်ရထာင်စု	 တည်ရောက်ရေး	
ခေီးေမ်းကို	ကျွန်မတို့	ရခတ်၊	ကျွန်မတို့	အချနိ်အခါမှာ	ေက်ေက်	ရေှောက်ေှမ်းရနတာြဲ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ပြည်ရထာင်စုပငိမ်းချမ်းရေးညီောခံ	 -	 (၂၁)ောစု	 ြင်ေုံအစည်းအရဝးရတွမှာ	 ချင်းတိုင်းေင်းသား	
ကိုယ်စားေှယ်ရတွဟာ	ပြည်ရထာင်စုကကီးေဲ့	ရကာင်းကျ ိုးကို	ေည်ေွယ်ပြီးရတာ့	တက်တက်ကကကက	ြါဝင်	
ကကိုးြမ်းေျက်ေှိကကတဲ့အတွက်ေည်း	များစွာဝမ်းရပမာက်မိြါတယ်။	ရကျးဇူးေည်းတင်ြါတယ်။

	 ချင်းတိုင်းေင်းသား	 အများစုရနထိုင်တဲ့	 ချင်းပြည်နယ်ဟာ	 ြထဝီအရနအထားအေ	 အခွင့်မသာ	
မှုရကကာင့်	 ေူမှုစီးြွားရေးြိုင်းမှာ	 ြွံ့ပြိုးမှုအနည်းေုံးရေသရတွထဲကတစ်ခု	 ပြစ်ြါတယ်။	 ြွံ့ပြိုးေဲ	
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြစ်တဲ့	 ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံထဲကမှ	 အရကကာင်းရကကာင်းရကကာင့်	 ြွံ့ပြိုးမှု	 အနည်းေုံး	
ရေသပြစ်ေတာဟာ	 အင်မတန်မှ	 စိတ်မရကာင်းစော	 ပြစ်ြါတယ်။	 ေါရကကာင့်ေည်း	 ကျွန်မတို့အစိုးေ	
ေက်ထက်မှာ	 ချင်းပြည်နယ်ကို	 ဦးစားရြး	 ြွံ့ပြိုးရေးပြည်နယ်အပြစ်	 သတ်မှတ်ပြီး	 ဘက်စုံရထာင့်စုံ	
ကရန	ပြည့်ေည်းရောင်ေွက်ရြးခဲ့တာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ရပမပြင်ြထဝီ	အရနအထားအေ	ေက်သွယ်	သွားောမှုအခက်အခဲရတွ	မေှိေရေရအာင်	ေက်သွယ်ရေးနဲ့	
ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးတို့ကို	 ဦးစားရြး	 ရောင်ေွက်ေျက်ေှိြါတယ်။	 ရနာက်ကျ	 ကျန်ေစ်ခဲ့ေတဲ့	
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ြညာရေးနဲ့	 ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၊	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေှိရေးတို့ကို	 အရေးထားပြီး	 ရောင်ေွက်ရြးရန	
ြါတယ်။	 ေီေိုရောင်ေွက်ောမှာ	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးစု	 ရခါင်းရောင်များနဲ့	 ေြ်ေွာေူထုတို့ကို	 ြွင့်ေင်း	
ပမင်သာမှု၊	 တာဝန်ခံမှုေှိပြီး	 ေူထုကတုံ့ပြန်မှုရြးနိုင်တဲ့စနစ်နဲ့	 တိုင်ြင်ရေွးရနွးပြီး	 ရောင်ေွက်ြို့	 မူဝါေ	
ချမှတ်ထားပြီး	ေီအတိုင်းြဲ	တာဝန်ေှိသူရတွကို	ကျွန်မတို့	ရောင်ေွက်ရစြါတယ်။

	 ပမင့်မားေှတဲ့	 ထင်းရှူးရတာင်တန်းရတွကကားမှာ	 ရတာင်ဇေြ်ြန်းရတွ	 အပမဲတရစ	 ရဝောြွင့်ေန်း	
ရနတဲ့	 ချင်းပြည်နယ်၊	 ရအးချမ်းေှတဲ့	 ောသီဥတုတည်ေှိတဲ့	 ချင်းပြည်နယ်ဟာ	 သီးပခားထူးပခားတဲ့	
သဘာဝအေှအြရတွ၊	 သီးသန့်အေှရတွနဲ့ေှြရနတာ	 ပြစ်ြါတယ်။	 အစဉ်အေက်	 ထိန်းသိမ်း	
ရစာင့်ရေှာက်ောခဲ့တဲ့	 ရိုးောယဉ်ရကျးမှု	 အရမွအနှစ်ရတွနဲ့	 ချင်းပြည်နယ်ေဲ့	 ဝိရသသေက္ခဏာရတွ	
ကိုေည်း	ကိုယ်စားပြု	တည်ေှိရနတာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ကျွန်မအရနနဲ့	မကကာခဏေိုသေို	ချင်းပြည်နယ်ကို	ရောက်ပြစ်ြါတယ်။	ရောက်ပြစ်တဲ့	အခါတိုင်းမှာေည်း	
ချင်းတိုင်းေင်းသားရတွဟာ	 ရအးချမ်းေှတဲ့	 ောသီဥတု၊	 ခက်ခဲေှတဲ့	 ေမ်းြန်းေက်သွယ်	ရေးတို့ကို	
အန်တုပြီး	ကကံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့	ခက်ခဲကကမ်းတမ်းမှုရတွကုိ	ေင်ေိုင်နိုင်ကကတဲ့သူများ	ပြစ်တာကို	မျက်ပမင်	
သတိပြုမိြါတယ်။

	 ချင်းတိုင်းေင်းသားရတွအရနနဲ့	 ရေသအေိုက်	 ဘာသာစကားနဲ့စာရြရတွ	 မတူညီကကရြမယ့်	 “မတူ	
ကွဲပြားမှုရတွကို	 စည်းေုံးမှုအင်အားတစ်ေြ်”အပြစ်	 အသုံးချပြီး	 ချင်းပြည်နယ်	 ရကာင်းောရကာင်းကျ ိုး	
အတွက်	 ကကိုးြမ်းကကမယ်ေုိတာကိုေည်း	 အခိုင်အမာ	ယုံကကည်ထားြါတယ်။	 ချင်းပြည်နယ်ေဲ့	 အမှတ်	
တံေိြ်၊	 သရကသတေို့	 သတ်မှတ်ထားတဲ့	 ရအာက်ချင်းငှက်ဟာ	 သစ္စာေှိမှု၊	 ရေးနက်တည်ကကည်မှုကို	
ကိုယ်စားပြုြါတယ်။	 ချင်းအမျ ိုးသားရတွေဲ့	 သစ္စာေှိမှု၊	 ရေးနက်တည်ကကည်မှုဟာ	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 ေီမို	
ကရေစီြက်ေေယ်	 ပြည်ရထာင်စု	 တည်ရောက်ရေး	 ခေီးေမ်းမှာ	တစ်တြ်တစ်အား	 ပြစ်ရစတာေည်း	
အမှန်ြဲ	ပြစ်ြါတယ်။

	 “ချင်းအမျ ိုးသားရန့”ဟာ	 ြရေသောဇ်အုြ်ချုြ်ရေးစနစ်ကို	 ေီမိုကရေစီ	 အုြ်ချုြ်ရေးစနစ်နဲ့	 အစားထိုးြို့	
ေုံးပြတ်ခဲ့တဲ့ရန့ပြစ်တဲ့အတွက်	 ချင်းတိုင်းေင်းသားများ	 တန်ြိုးထားေှိကကပြီး	 နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း	 နိုင်ငံရေး	
အနှစ်သာေေှိေှိ	ကျင်းြပြုေုြ်ကကသေိုြဲ	 ချင်းတိုင်းေင်းသား	ေူငယ်မျ ိုးေက်သစ်ရတွကိုေည်း	တန်ြိုး	
ကကီးမားေှတဲ့	 နိုင်ငံရေးအပမင်ကျယ်မှုနဲ့	 ေီမိုကရေစီ	 စိတ်ဓာတ်ရတွကို	 ေက်ေင့်ကမ်းအရမွ	 ရြးသွား	
နိုင်ရေးဟာေည်း	 ရတာင်ရြါ်၊	 ရပမပြန့် ၊	 ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ြရန	 ချင်းတိုင်းေင်းသားများ	 အားေုံးေဲ့	
အဓိကတာဝန်တစ်ေြ်ြဲ	ပြစ်ြါတယ်။				

	 နိဂုံးချုြ်အရနနဲ့	(၇၂)နှစ်ရပမာက်	ချင်းအမျ ိုးသားရန့ကို	ဂုဏ်ယူဝမ်းရပမာက်စွာ	ကကိုေိုြါတယ်။	ချင်းတိုင်း	
ေင်းသားများနဲ့	 ချင်းပြည်နယ်ကကီး	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြါရစ၊	 ချင်းရတာင်တန်းရတွေဲ့	 အေှတေားကို	
ေက်ေက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ကကြါရစ၊	 မျ ိုးေက်သစ်ေူငယ်ရတွကို	 နိုင်ငံရေး	 အရပမာ်အပမင်နဲ့	 ေီမိုကရေစီ	
စိတ်ဓာတ်ရတွကို	 ေက်ေင့်ကမ်း	 အရမွရြးနိုင်ကကြါရစ။	 	 ေီမိုကရေစီ	 ြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စု	
တည်ရောက်နိုင်ရေး	 ကကိုးြမ်းအားထုတ်မှုမှာ	 ပြည်ရထာင်စုေဲ့	 သားသမီးရတွပြစ်တဲ့	 အပခားရသာ	
တိုင်းေင်းသားရတွနဲ့အတူ	 ချင်းတိုင်းေင်းသားများကေည်း	 တက်တက်ကကကက၊	 စည်းစည်းေုံးေုံးနဲ့	
ေက်တွဲြူးရြါင်း	ြါဝင်နိုင်ကကြါရစရကကာင်း	နှိုးရော်တိုက်တွန်းြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့	ချင်းတိုင်းေင်းသားရတွေဲ့	ေှြတဲ့	နှေုံးသားများအားေုံးကို	ဘုေားသခင်	ရကာင်းချးီရြးြါရစ။	
ရကျးဇူးတင်ြါတယ်။

U U U U U
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နယ်စြ်ရေသနှင့်	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်ရေး	 ဗဟိုရကာ်မတီ	 ဥက္ကဋ္ဌ၊	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်နှင့	်	အြဲွ့သည်	

၂၀၁၉	ခုနှစ်	မတ်ေ	၆	ေက်ရန့	နံနက်ြိုင်းတွင်	ရနပြည်	

ရတာ်မှ	အထူးရေယာဉ်ပြင့	်ထွက်ခွာကကော	စစ်ကုိင်းတုိင်း	

ရေသကကီး	ခန္တးီပမို့သ့ုိ	ရောက်ေိှကကသည်။	စစ်ကိုင်းတိုင်း	

ရေသကကီး	ဝန်ကကီးချုြ်	ရေါက်တာပမင့န်ိင်ုနှင့	်တာဝန်ေိှသ	ူ

များ၊	တိုင်းေင်းသားရိုးောယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့များက	ခန္တးီ	

ရေေိြ်၌	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။	

ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
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ခန္တးီပမို့နယ်	အားကစားခန်းမ၌	ရေသခပံြည်သေူထူနှုင့်	

ရတွ့ေုံအမှာစကားရပြာကကားသည်။	 ထို့ရနာက်	

တက်ရောက်ောကကသမူျားက	သမ်ိးေည်း	ရပမပြန်ေည်	

ေေိှရေး၊	ရပမယာနစ်နာမှုအတွက်	ရပမကွက်	အစားေေိှရေး၊	

နာဂရိုးောထုံးတမ်းအစဉ်အော	များအား	ပမှင့တ်င်ောတွင်	

နိုင်ငံရတာ်အစိုးေက	ြံ့ြိုးကူညီ	 ရြးရေး၊	 ဝန်ထမ်းများ	

ခန့်အြ်ောတွင်	ရေသခမံျားအား	ဦးစားရြးခန့်ထားရေး၊	

ခန္တီးပမို့	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေှိရေး၊	 နန်စီြွန်ရေသတွင်	

ရကျာက်စမ်ိးတူးရြာ်ခွင့ေ်ေိှသည့	်ကမု္ပဏမီျားအရနပြင့်	

ခွင့်ပြုေက်နှင့်	သတ်မှတ်ကာေ	ကုန်ေုံးေက်တို့ကို	

အများပြည်သူများသိေှိနိုင်ရအာင်	 ေိုင်းဘုတ်များ	

စိုက်ထူရြးရေးတို့နှင့်	စြ်ေျဉ်း၍	တင်ပြ	ကကသည်။	

တင်ပြချက်များနှင့ ်စြ်ေျဉ်း၍	 ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီးများ၊	တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်နှင့်	တိုင်းရေသ	

ကကီး	ဝန်ကကီးများက	ရောင်ေွက်ရြးမည့	်အရပခအရနများ	

ကို	ပြန်ေည်ေှင်းေင်းကကပြီး	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်                       စစ်ကိုင်းေိုင်းလေေကကီး၊ ခန္တီးမမို့ေို့ လရာက်ရှိစဉ်။
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ြဂု္ဂိုေ်က	ပြည်သမူျား	သမ်ိးေည်းရပမများ	ပြန်ေည်ေေိှ	

ရေးအတွက်	 စနစ်တကျ	 ရောင်ေွက်တတ်ရစေန်	

တာဝန်ေှိသူများက	ရောင်ေွက်ရြးေမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	

ရေသတိင်ုးတွင်ရပြာေိသုည့	်ဘာသာစကားများ	ကွာပခား	

ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့	အစိုးေအရနပြင့်	ဘာသာစကား	

ကျွမ်းကျင်သည့်	ရေသခံများကို	ဦးစားရြးရေွးချယ်ရေး	

အတွက်	မူဝါေချမှတ်ေန်	စီစဉ်ေျက်	ေှိြါရကကာင်း၊	နာဂ

ရိုးောထုံးတမ်းအစဉ်အောများပြစ်သည့်	 ရတာင်ယာ				

စိက်ုြျ ိုးမှုများနှင့ြ်တ်သက်ပြီး	ခွင့ပ်ြုချက်များ	ေယေူာတွင်	

ေွယ်ကူေျင်ပမန်ရစေန်	အုြ်ချုြ်ရေးဘက်	တာဝန်ေှိသူ	

များက	ရောင်ေွက်ရြးေမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	ဥြရေနှင့အ်ည	ီ

ေျင်ပမန်စွာရောင်ေွက်နိင်ုရေး	တိင်ုးရေသကကီးအစိုးေအား	

မှာကကားခဲ့ြါရကကာင်း၊	တိုင်းေင်းသားရိုးောယဉ်ရကျးမှု	

ဓရေ့ထုံးတမ်း	ထိန်းသိမ်းပမှင့်တင်ရေးနှင့်ြတ်သက်၍	

တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများရေးော	ဝန်ကကီးဌာနနှင့်	တိုင်း	

ရေသကကီးအစိုးေတို့က	 ပြည့်ေည်းရောင်ေွက်ရြးေန်	

ပြစ်ရကကာင်း	အကျယ်တဝင့်	ေှင်းေင်းရပြာကကားသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်ောကကသည့	်ရေသခ	ံတိင်ုးေင်း	

သား	ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသူရေးများနှင့်	မှတ်တမ်း	

ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	ေက်ေက်၍	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

တာဝန်ေိှသမူျား	ေဟယ်ပမို့သိုရ့ောက်ေိှကကပြီး	ေဟယ်	

ပမို ့		စာောရမေိေိြ်သာ၌	နာဂကုိယ်ြုိင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ေရေသ	

ဦးစီးအြွဲ့ဝင်များ၊	ဝန်ထမ်းများ၊	ပမို့မိပမို့ြများ၊	ရေသခံ	

ပြည်သမူျားနှင့	်ရတွ့ေုသံည်။	ရတွ့ေုြဲွံတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်                                  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်  ခန္တီးမမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။

လေွ့ဆုံြွဲေို့ ေက်လရာက်ျာကကေည့် လေေခံေိုင်းရင်းေား  လကျာင်းေား၊ လကျာင်းေူများနှင့် မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	ရဝးေရံခါင်သသီည့	်ရေသများ၏	

ေုိအြ်ချက်မှာ	ေင်တူြါရကကာင်း၊	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးမှာ	

အဓိကကျြါရကကာင်း၊	ေဟယ်ရေသ၏	ေမ်းြန်းေက်သွယ်	

ရေးမှာ	တိုးတက်ရနပြပီြစ်ြါရကကာင်း၊	ေမ်းြန်းေက်သွယ်	

ရေးနှင့်	အပခားြွံ့ပြိုးမှုမှာ	ေက်နွယ်ရနြါရကကာင်း၊	

ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးကုိ	တစ်နုိင်ငံေံုးအတုိင်းအတာပြင့်	

ယခုထက်တုိးတက်ရအာင်	ေုြ်ရောင်သွားေမည်ပြစ်ပြီး	

အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	ြညာရေးကဏ္ဍတွင်	ေော၊	ေောမ	

ေိုအြ်ချက်	ပြည့်ေည်းနိုင်ေန်မှာ	ရငွရကကးေိုအြ်ချက်	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ြညာရေးဘတ်ဂျက်ကိုေည်း	တိုးပမှင့်

သုံးစွဲေျက်ေှိြါရကကာင်း၊	 ြညာရေးဝန်ထမ်းများအပြစ်	

ရေသခံများအား	ခန့်အြ်နုိင်ရေးကုိ	ေုြ်ရောင်ရနြါရကကာင်း၊	

ေော	ေောမများကိေုည်း	တိင်ုးေင်းသား	စာရြ၊	ဘာသာ	

စကား	တတ်ရပမာက်ရအာင်	 ပြည့်ေည်းရြးေျက်ေှိ	

ြါရကကာင်း၊	ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင်	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	

များ၏	အေည်အချင်းကုိ	ပြည့်ေည်းရြးေျက်	ေိှြါရကကာင်း၊	

ရဝးေရံခါင်သသီည့	်ရေသများတွင်	တာဝန်ထမ်းရောင်	

ရနကကသည့	်ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေး	ဝန်ထမ်းများအတွက်	

အိမ်ောများကိုေည်း	 ဦးစားရြးရောင်ေွက်ေျက်ေှိြါ	

ရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။	

ယင်းရနာက်	ပမို့မပိမို့ြများ၊	ရေသခပံြည်သမူျားတင်ပြ	

ထားသည့	်ေိအုြ်ချက်များအရြါ်	ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	

များ၊	တိင်ုးရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်တိုက့	ပြန်ေည်ေှင်းေင်း	

ရပြကကားကကပြီး	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

သိမ်းေည်းခံ	ေယ်ယာရပမများနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	မူေ	

ြိုင်ေှင်များထံ	 ပြန်ေည်ရြးအြ်နိုင်ရေးအတွက်	၂၀၁၃	

ခုနှစ်တွင်	 ပြည်ရထာင်စုေွှတ်ရတာ်က	ေုံးပြတ်ထား	

ြါရကကာင်း၊	သမ်ိးေည်းရပမပြန်ေည်	စစိစ်ောတွင်	၁၉၈၈	

ရနာက်ြိင်ုး	သမ်ိးေည်းရပမများသာ	အကျုံး	ဝင်ြါရကကာင်း၊	

သိမ်းေည်းရပမများနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍	ရောင်ေွက်ောတွင်	

သိမ်းေည်းသူများကိုယ်တိုင်က	 ပြန်ေည်မရြးအြ်	

ေိုပခင်း၊	အချ ို့တွင်	အုြ်ချုြ်ရေးအြွဲ့များ၏	စီမံခန့်ခွဲမှု	

ကကန့် ကကာရနပခင်း၊	 ြုိင်ေုိင်မှုအပငင်းြွားရနပခင်းတ့ုိရကကာင့်	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	သိုရ့သာ်	ေုတယိသမ္မတ	ဦးဟင်နေဗီန်ထီးယူ	

ဦးရောင်ပြီး	ရောင်ေွက်ရနြါရကကာင်း။	ေဟယ်ပမို့ရြါ်	

ရသာက်သုံးရေြေူုရံေး	ေြ်ုငန်းရောင်ေွက်ေန်	ဘဏ္ဍာ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်                                  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်  ခန္တီးမမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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ရငွေေှိပြီးပြစ်သည်ဟု	သိေြါရကကာင်း။	

သိမ်းေည်းရပမမှ	အသုံးမပြုသည့်ရပမအား	 ပမို့ရပမ	

တိုးချဲ့ရေးတင်ပြချက်ကိုေည်း	 စိစစ်ရောင်ေွက်ရြး	

သွားမည်	ပြစ်ရကကာင်း၊	ေဟယ်-ေန်ေုံးေမ်း	ောသမီရေးွ	

သွားောနိုင်ေန်အတွက်	 ၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ္ဍာနှစ်မ	ှ

စတင်ပြီး	 ေန်ြုံရငွတင်ပြ	 ရောင်ေွက်ရြးသွားမည်	

ပြစ်ရကကာင်း၊	 နာဂကုန်သွယ်ရေးဇုန်	 ြွင့်ေှစ်နိုင်ေန်	

ေဟယ်-ေန်ေံုးေမ်း	ောသီမရေွးသွားနုိင်ရေး	ရောင်ေွက်	

ပြီးစီးသည့်အခါမှသာ	အေင်ရပြနိုင်မည်ပြစ်ရကကာင်း၊	

နာဂရိုးော	ပြတိက်ုတည်ရောက်နိင်ုေန်	တိင်ုးရေသကကီး	

အစိုးေက	ကူညီြံ့ြိုးရြးသွားမည်ပြစ်ရကကာင်း။

ေဟယ်ပမို့မှ	ရေသခမံျား	အား	ြညာရေးဝန်ထမ်းများ	

အပြစ်	ခန့်အြ်ရြးနိင်ုရေးမှာေည်း	ဘာသာစကားကျွမ်း	

ကျင်မှုကို	အရပခခံ၍	ဦးစားရြးခန့်အြ်ေန်	စီစဉ်ေျက်	

ေှိြါရကကာင်း	ပြည့်စွက်ေှင်းေင်းရပြာကကားသည်။		

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်၊	

နာဂကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ေရေသဦးစီးအြွဲ့ဝင်များ၊	

တာဝန်ေိှသမူျား၊	ပမို့မပိမို့ြများနှင့	်မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြံု	

ရုိက်သည်။	ယင်းရနာက်	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်က	

ရေသြံွ့	ပြိုးရေးအတွက်	ရထာက်ြံရ့ငကွျြ်သန်ိး၂၀၀နှင့	်

စားရသာက်ကုန်ြစ္စည်းများကို	 ရြးအြ်ော	 ပမို့မိပမို့ြ	

များက	ေက်ခံကကပြီး	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်

အား	ဂါေ၀ပြုေက်ရောင်ြစ္စည်း	ပြန်ေည်ရြးအြ်သည်။	

ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့

သည်	ခန္တီးပမို့မှ	အထူးရေယာဉ်ပြင့်	ထွက်ခွာခဲ့ကကော	

ဟုမ္မေင်းပမို့သိ ု ့		ရောက်ေှ ိ ကကသည်။	ယင်းရနာက	်

နုိင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	ဟုမ္မေင်းပမို့နယ်	

အားကစား	ခန်းမ၌	ရေသခပံြည်သမူျားနှင့	်ရတွ့ေုသံည်။	

ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

မမိတိိုအ့စိုးေအရနပြင့	်စတင်တာဝန်ယခူျန်ိမှစပြီး	ရဝးေ	ံ

ရခါင်သီသည့်	ရေသများ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးကို	အထူး	

အရေးထားရောင်ေွက်ခဲြ့ါရကကာင်း၊	ထိသုိုရ့ောင်ေွက်	

ောတွင်	ဟမု္မေင်းပမို့နယ်ေည်း	ြါဝင်ြါရကကာင်း၊	ေတူိင်ုး	

သည်	အခွင့်အရေးေှိပြီး	တာဝန်ေည်းေှိြါရကကာင်း၊	

ထို့ရကကာင့်	တာဝန်နှင့်အခွင့်အရေးကို	မှေမှေတတပြစ်ရစ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် လေွ့ဆုံြွဲေို့ ေက်လရာက်ျာကကေည့်                                   ခန္တီးမမို့ လေေခံပြည်ေူများ၊ ောဝန်ရှိေူများ မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။
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ေိုြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့အစိုးေအရနပြင့်	အခက်အခဲများ	

အကကားမှ	ညီညီမှေမှေြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုေှိေန်	ရောင်ေွက်	

ရနြါရကကာင်း၊	ြညာရေးနှင့	်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာ	သသိ	ိ

သာသာ	တိုးတက်ောြါရကကာင်း၊	သို့ရသာ်	ေုံရောက်	

သည့	်တိုးတက်မှု	မဟတ်ုရသးြါရကကာင်း၊	မမိတိိုအ့တွက်	

တန်ြိုးအေှိေုံးအေင်းအပမစ်မှာ	 ပြည်သူပြစ်ြါရကကာင်း၊	

မမိတိိုန့ိင်ုငသံည်	ပြည်ရထာင်စနုိင်ုငပံြစ်ပြီး	မတညူသီည့်	

တိင်ုးေင်းသားများ	အတတူကွရနထိင်ုပခင်းမှာ	နိင်ုငရံတာ်	

ကို	ြိုမိုေှြရစြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။	

ထိုရ့နာက်	ရတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်ောကကသမူျားက	

ကန်ုကျစေတ်ိအတွက်	အရသးစား၊	အေတ်စားေြ်ုငန်း	

များကိ	ုရပြရေှောရ့ြးရေး၊	ရေှေတူးရြာ်ောတွင်	ပြေါးသုံးစဲွ	

မှုနှင့ ်စြ်ေျဉ်း၍	 ပြည်သူေူထု၏	 အခက်အခဲကို	

နားရထာင်ရြးရေး၊	ဟုမ္မေင်းပမို့	ေက်ေှိတွင်	မီတာခ	

ရေးနှုန်း	ပမင့မ်ားရနသည့အ်တွက်	ရေအားေှေြ်စစ်ရောင်	

ေွက်ရြးရေး၊	 ချင်းတွင်းပမစ်ကူးတံတားနှင့်	ဟုမ္မေင်း	

ေြ်ကွက်	ေမ်းရြာက်ရြးရေး၊	ဟမု္မေင်းေိြ်ကမ်းအား	

ရပမထန်ိးနေံရံောင်ေွက်ရြးနိင်ုရေးတိုက့ိ	ုတင်ပြကကသည်။	

၎င်းအပြင်	ဟုမ္မေင်းပမို့	တာြရတာင်းရကျးေွာ	

ရချာင်းတိမ်ရကာရနမှုအား	ပြုပြင်ရြးရေး၊	သိမ်းေည်း	

ရပမပြန်ေည်ေေှိရေး၊	ရနာင်ြိုရအာင်-နမ့်ရတာရကျးေွာ	

ချင်းေက်ေမ်း	ကွန်ကေစ်ေမ်း	 ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	

ဟုမ္မေင်းပမို 	့ရချာင်းကကီးရချာင်းအတွင်း	စက်ယန္တေားများပြင့်	

ရေှေတူးရြာ်ရနမှုအား	စိစစ်ရြးရေး၊	ဟမု္မေင်း-	ဗန်းရမာက်	

ေမ်း	အေင့်ပမှင့်တင်ရြးရေးတို့ကို	တင်ပြကကသည်။	

တင်ပြချက်များအရြါ်	တိင်ုးရေသကကီး	ဝန်ကကီးချုြ်နှင့	်

တာဝန်ေိှသမူျားက	ရောင်ေွက်ရြးနိင်ုမည့	်အရပခအရန	

များအား	 ေှင်းေင်းရပြာကကားပြီး	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	ေိုအြ်ချက်များကို	 ပြည့်စွက်	

ေှင်းေင်းရပြာကကားသည်။	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်က	ရေသခံပြည်သူများအရနပြင့်	တိုင်းရေသကကီး	

အစိုးေအြဲွ့ကိ	ုယုကံကည်ကကရစေိရုကကာင်း၊	တိင်ုးရေသကကီး	

အစိုးေအြွဲ့အရနပြင့်ေည်း	 ပြည်သူနှင့်	 ေင်းေင်းနှီးနှီး	

ေှိရအာင်	 ေြ်ကွက်၊	 ရကျးေွာများအထိ	သွားရောက်ပြီး	

ပြည်သူ၏	ယုံကကည်မှုေေှိရအာင်	 ရောင်ေွက်ေမည	်

ပြစ်ရကကာင်း	ရပြာကကားခဲ့သည်။	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် လေွ့ဆုံြွဲေို့ ေက်လရာက်ျာကကေည့်                                   ခန္တီးမမို့ လေေခံပြည်ေူများ၊ ောဝန်ရှိေူများ မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။
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 မိမိတို့နိုင်ငံသည်	 ပြည်ရထာင်စုနိုင်ငံပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ပြည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ေုိသည်မှာ	မိမိတို့အားေုံး	

စည်းေုံးမှ၊	ညညွီတ်မှ	ရအာင်ပမင်ပြီး	မမိတိိုေိ့ခုျင်သည့	်ြန်းတိင်ုကိ	ုပမန်ပမန်ေန်ေန်	ရောက်ေိှကာ	အင်အား	

ရတာင့တ်င်းမည်	ပြစ်ြါတယ်။	စစုည်းအားပြင့	်မမိတိိုန့ိင်ုင	ံြံွ့ပြိုးတိုးတက်မည်ေိသုည့	်ယုကံကည်ချက်သည်	

ပြည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြင်ပြစ်ြါတယ်။

	 အဓိကအားပြင့်	 ရေသခံများ၏	အသံကိုကကားေိုြါတယ်။	 ပြည်သူ၊	 ပြည်သားများ၏	ရမှော်ေင့်ချက်များ၊	

စိုးေိမ်မှုများ	ဘာရတွေှိေဲေိုတာကို	သိချင်ြါတယ်။	ကိုယ့်နိုင်ငံကို	တာဝန်ယူေမည့်	ပြည်သူ၊	ပြည်သားများ	

ကေည်း	နိင်ုငရံတာ်အစိုးေ၏	တာဝန်များကိ	ုထမ်းရောင်ရနသည့	်ြုဂ္ဂိုေ်များ၏	အရနအထား၊	အရတွးအရခါ်	

များကိုသိေန်	အခွင့်အရေးေှိသကဲ့သို့	ေှိရအာင်ေုြ်ေမည့်တာဝန်ေည်းေှိြါတယ်၊	ေူတိုင်း၊	ေူတိုင်းသည်	

ကိုယ့်နိုင်ငံကို	တာဝန်ယူေမည်ပြစ်ြါတယ်။	

	 ပြည်ရထာင်စကုကီး	ခိင်ုမာရေး၊	သာယာ၀ရပြာရေး၊	ရအးချမ်းရေးစသည့	်ေည်ေွယ်ချက်များ	ရအာင်ပမင်ရအာင်၊	

ပြည့စ်ုရံအာင်ေုြ်ရောင်နိင်ုေန်	နိင်ုငသံ၊ူ	နိင်ုငသံားများ၏	အရေးကကီးေုံး	တာဝန်ပြစ်ြါတယ်။	ပြည်ရထာင်စ	ု

အရြါ်	တာဝန်ရကျပြီးမှ	မိမိတို့၏	ပြည်နယ်၊	တိုင်းအရြါ်တာဝန်ရကျနိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။၊	မိမိတို့	ပြည်နယ်၊	

တိင်ုးအရြါ်တာဝန်ရကျမှ	မမိတိိုပ့မို့နယ်၊	ေြ်ရကျးအရြါ်	တာဝန်ရကျနိင်ုမှာပြစ်ြါတယ်။	မမိတိို၏့	ပမို့နယ်၊	
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ေြ်ရကျးအရြါ်တာဝန်ရကျမှ	မမိတိိုမ့သိားစနှုင့	်မတ်ိရေအွသိင်ုးအဝိင်ုးအရြါ်	တာဝန်ရကျနိင်ုမှာ	ပြစ်ြါတယ်။	

	 မမိတိို	့နိင်ုငသံည်	ယခအုချန်ိတွင်	ချမ်းသာသည့	်နိင်ုငဟံမုရပြာနိင်ုရသးရသာ်ေည်း	တိုးတက်မှုများသသိသိာသာ	

ေိှောြါတယ်။	မမိတိို၏့	ေည်ေွယ်ချက်တစ်ခမှုာ	နိင်ုငြံွံ့ပြိုးတိုးတက်ပခင်းကိ	ုတစ်ရပြးည	ီပြစ်ရစေိြုါတယ်။		

နိုင်ငံ့အကျ ိုးအတွက်	နိစ္စဓူ၀	အခက်အခဲများေှိသည့်ရေသများတွင်	တာဝန်ထမ်းရောင်ရနသည့်	ဝန်ထမ်း	

များအရနပြင့်	မိမိနိုင်ငံအတွက်	တာဝန်ထမ်းရောင်နိုင်ပခင်းကို	ဂုဏ်ယူကကရစေိုြါတယ်။	

	 နိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများအရနပြင့	်ပြည်သပူြည်သားများအရြါ်	ရစတနာထားပြီး	တာဝန်ကိ	ုထမ်းရောင်ရစေိြုါတယ်။	

ဝန်ထမ်းများကို	အထူးရမတ္တာေြ်ခံေိုသည်မှာ	 မိမိတို့၏	တာဝန်ကို	 ရကျြွန်ရုံမက	 ပြည်သူအရြါ်	

ရစတနာအပြည့်အဝနှင့်	ေုြ်ရောင်ရြးကကေန်	သတိရြးေိုြါတယ်။	 ပြည်သူနှင့်	 ဝန်ထမ်းများ၏	

ေက်ေရံေးသည်	နှစ်ဦးနှစ်ြက်စေုံး	အပြန်အေှန်	ရေးစားမှုေိှေမည်	ပြစ်ြါတယ်။	ဝန်ထမ်းများကေည်း	

ပြည်သူကိုရေးစားပြီး	 ပြည်သူကေည်း	 ဝန်ထမ်းများကို	 ရေးစားေမည်ပြစ်ြါတယ်။	 ပြည်သူ	

ပြည်သားများအရနပြင့်ေည်း	ဝန်ထမ်းများ၏	အေုြ်ကို	နားေည်ရြးရစေိုြါတယ်။	

	 မိမိတို့အားေုံးဝိုင်းပြီး	ေုြ်ရောင်ရနပခင်းသည်	တစ်ဦးတစ်ရယာက်တည်း	ချမ်းသာေန်	မဟုတ်ြါ။	နိုင်ငံ	

တစ်နိုင်ငံေုံးချမ်းသာေန်	ေုြ်ရောင်ရနကကပခင်းပြစ်ြါတယ်။	ဝန်ထမ်းများကေည်း	နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံေုံး	

ချမ်းသာေန်	ေြ်ုရောင်ရနေမည်ေိသုည့စ်တ်ိနှင့	်တာဝန်	ထမ်းရောင်သကဲသ့ို	့ပြည်သပူြည်သားများကေည်း	

ဝန်ထမ်းများ	မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့်	နိုင်ငံအကျ ိုးေုြ်ရောင်နိုင်ရအာင်	အားရြးရစေိုြါတယ်။	ရေတိုအကျ ိုး	

အပမတ်များကိုမကကည့်ဘဲ	 နိုင်ငံ၏	 သာယာပငိမ်းချမ်းရေးကိုကကည့်ပြီး	 ေက်တွဲရောင်ေွက်ကကေန်	

ရမတ္တာေြ်ခံေိုြါတယ်။
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နယ်စြ်လေေနှင့် ေိုင်းရင်းေားျူမျ ိုးများ ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်လရး ဗဟိုလကာ်မေီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံ 

ြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် ောဝန်ရှိေူများေည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီျ ၂၁ ရက်လန့ နံနက်ြိုင်းေွင် 

လနပြည်လော်မှ အေူးလျယာဉ်ပဖင့် ေွက်ခွာကကရာ စစ်ကိုင်းေိုင်းလေေကကီး ခန္တီးမမို့ေို့ လရာက်ရှိကကေည်။ 

နုိင်ငံရတာ်၏	 အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်နှင့်အြဲ့ွအား	 စစ်ကုိင်း	

တုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာပမင့်နုိင်နှင့်	တာဝန်	

ေိှသူများ၊	 ပမို့မိပမို့ြများ၊	ရေသခံတုိင်းေင်းသား၊	 တုိင်းေင်း	

သူများက	ခန္တီးရေေိြ်၌	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။	

ထ့ုိရနာက်	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်	ခန္တးီ	

ပမို့မှတစ်ေင့	်ေဟတ်ယာဉ်များပြင့	်ေက်ေက်ထွက်ခွာ	

ကကော	 စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး	 နာဂကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်	

ခွင့်ေရေသ	နန်းယွန်းပမို့သို့	ရောက်ေှိကကသည်။

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့အား	 နာဂ	

ကုိယ်ြုိင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ေရေသ	ဦးစီးအြဲွ့ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးရကေုိင်း	

နှင့်	တာဝန်ေှိသူများ၊	နာဂတိုင်းေင်းသား၊		တိုင်းေင်းသူ	

များက	ကကိုေိုနှုတ်ေက်သည်။	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်                             နန်းယွန်းမမို့ရှိ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။   
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ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

နန်းယွန်းပမို့နယ်	စုရြါင်းရံုး	ခန်းမ၌	ရေသခံပြည်သူများနှင့	်

ရတွ့ေုံသည်။

ထ့ုိရနာက်ရတွ့ေံုြဲွသ့ုိ	တက်ရောက်ောကကသည့်	

ပြည်သူများက	ြန်ရောင်ပမို့	ရနာင်ယန်းရချာင်း၌	အရသး	

စား	ရေအားေှေြ်စစ်စက်ရံု	တည်ရောက်ရြးေန်၊	ခုတင်(၅၀)

ေ့ံရေးရံု	တည်ရောက်ရြးေန်နှင့်	အရပခခံ	ြညာအထက်	

တန်းရကျာင်းအတွက်	ရြ	၁၂၀	RC	နှစ်ထြ်ရောင်တစ်ရောင်	

ရောက်ေုြ်ရြးေန်၊	 ေှင်ရဗွယန်-နန်းယွန်း-	ြန်ရောင်	

ေမ်းြိုင်းကို	အေင့်ပမှင့်တင်ရြးေန်၊	အသက်ရမွးဝမ်း	

ရကျာင်းေုြ်ငန်းများ	ပြစ်သည့်	ရကာ်ြီ၊	ေက်ြက်၊	၀ဥ၊	

အာောဂျ	ီစုိက်ြျ ိုးရေး		စီမံကိန်းများ	ရောင်ေွက်ရြးေန်၊	

မေူတန်းရကျာင်း	၄၃	ရကျာင်းအတွက်	ေုိအြ်ရနသည့်	

ရကျာင်းအုြ်ေော၊	ေောမများ	ေိုအြ်ရနမှုကို	ရေသခံ	

ြညာရေးဝန်ထမ်းများအား	တိုးပမှင့်ရြးေန်၊	 ေုံဟီးပမို့၊	

ြန်ရောင်ပမို့တို့မှ	 ပမို့တွင်းေမ်းများအား	ကွန်ကေစ်	

ေမ်းများအပြစ်	 ရောင်ေွက်ရြးေန်၊	 နာဂရိုးောခန်းမ	

တည်ရောက်ရြးေန်	စသည့်အချက်များကို	တင်ပြကက	

သည်။	ထ့ုိရနာက်	ရမးပမန်းတင်ပြချက်များနှင့်	ြတ်သက်၍		

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ဦးအုန်းဝင်း၊	ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	

တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးများနှင့်	ညွှန်ကကားရေးမှူးချုြ်	

ဦးကိုရေးဝင်းတို့က	ချက်ချင်းရောင်ေွက်ရြးနိုင်မည့်	

အရပခအရနများ၊	 ရေေှည်ရောင်ေွက်ရြးေမည့်	အရပခ	

အရနများနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍	ေှင်းေင်းရပြာကကားကကသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

တင်ပြချက်များကိုကကည့်ြါက	တိုင်းရေသကကီးအစိုးေ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်                             နန်းယွန်းမမို့ရှိ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။   
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အရနပြင့	်ပြည်သနှူင့ထ်ရိတွ့ ေန်	ေိအုြ်ရနြါရကကာင်း၊	တချ ို့	ရေသများသိုသွ့ားရောက်ေန်	

ေုံခခုံရေးအေ	ခွင့်ပြုချက်ေယူေန်	 ေုိအြ်သည်ကုိေက်ခံြါရကကာင်း၊	 သ့ုိရသာ်ေည်း	

ခွင့်ပြုချက်	 ေယူနိုင်ေန်အတွက်	သက်ေိုင်ောနှင့်	ေွယ်ကူစွာ	ေက်သွယ်နိုင်ေန်	

ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	တိုင်းရေသကကီးအစုိးေအရနပြင့်	 ပြည်သူ့အသံကုိ	အပမဲနားရထာင်	

ရစေိုရကကာင်း၊	ပြည်သူများအရနပြင့်ေည်း	ြူးရြါင်းြါဝင်ရောင်ေွက်ေန်ေိုရကကာင်း၊	

ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊	ေော၊	ေောမများအား	ရေသခံများက	မိသားစုအသွင်ပြင့်	

ေက်ေံေန်ေိုအြ်ြါရကကာင်း။

မိမိတို့မှာ	 ပြည်ရထာင်စုြွား	တိုင်းေင်းသားများပြစ်ြါရကကာင်း၊	မတူညီသည့်	ရုိးော	

ဓရေ့ထံုးတမ်း	အစဉ်အောများကုိ	ရေးစားေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ရေသခံများအရနပြင့်	

မမိရိေသအတွက်	ဂဏ်ုယခူျင်သည့	်စတ်ိဓာတ်ေိှေန်	ေုိအြ်ြါရကကာင်း၊	ပြည်သူများအရနပြင့်	

တာဝန်ယူသည့်	စိတ်ပြင့်	ေှင်သန်ရစေိုြါရကကာင်း၊	သို့မှသာ	တန်ြုိးေိှမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	

ရေသတင်ပြချက်များကိ	ုအရေးထားရောင်ေွက်ရြးသွားမည်ပြစ်ရကကာင်း	ရပြာကကားပြီး	

ရတွ့ေုံြွဲကို	 ရုြ်သိမ်းေိုက်သည်။	 ရတွ့ေံုြဲွအပြီးတွင်	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	

သည်	တိင်ုးေင်းသား၊	တိင်ုးေင်းသမူျားနှင့	်မှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြံုရုိက်သည်။	ယင်းရနာက်	

နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်နှင့်အြဲွ့သည်	နန်းယွန်းပမို့မှ	ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	

ပြန်ေည်ထွက်ခွာကကော	ခန္တီးပမို့သို့	ပြန်ေည်ရောက်ေှိကကသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်  နန်းယွန်းမမို့ရှိ လေေခံပြည်ေူများနှင့် 
လေွ့ဆုံမြီး ေိုင်းရင်းေားေိုင်းရင်းေူများနှင့် စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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]]jynfolvlxk&J hb0awG ydkNyD;at;csrf;om,matmifvkyfoGm;zdkh ta&;BuD;ygw,f}}[k 

eef;,Gef;NrdK h jynfolrsm;ESifUawG hqkHpOf EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*¾dKvf ajymMum;

	 နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ	ြံွ့ပြိုးတုိးတက်ြ့ုိေုိေင်	အဓိကအရေးကကီးတ့ဲ	ကိစ္စတစ်ခုက	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးြဲ	ပြစ်ြါတယ်။	

တစ်ရနောနဲ့တစ်ရနော	 ရချာရချာရမွ့ရမွ့	 ေွယ်ေွယ်ကူကူသွားနိုင်ောနိုင်မှသာေှေင်	 ကျွန်မတို့	

နိင်ုငတံစ်နိင်ုငေံုံးဟာ	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်နိင်ုမှာြါ။	ကျွန်မတိုန့ိင်ုင	ံြံွ့ပြိုးတိုးတက်တာနဲ့အမှေ	ကျွန်မတိုပ့ြည်သ	ူ

ေထူေုဲ့ဘ၀ရတ	ွြိပုြီး	ရအးချမ်းရအာင်၊	ြိပုြီးသာယာရအာင်	ေြ်ုသွားြိုက့	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ	တိုးတက်ြို့ေိုတာ	 ပြည်သူေူထုရတွက	အဓိကြါြဲ။	 ပြည်သူေူထုရတွေဲ့	 စိတ်ဓာတ်	

ခိုင်မာမှုမေှိေင်၊	 ပြည်သူေူထုရတွေဲ့	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုမေှိေင်	ဘယ်နိုင်ငံမှ	 ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲတဲ့	

တိုးတက်မှုကို	ေနိုင်မှာ	မဟုတ်ြါဘူး။	

	 ကျွန်မ	ေီကိုောတဲ့	အချနိ်တိုအတွင်းမှာ	ကျွန်မသတိပြုမိတာက	ေမ်းမှာ	ရကျာင်းသားရတွ	အများကကီး	

ရတွ့ခဲ့ေြါတယ်။	 ေါကျွန်မတို့	 နိုင်ငံအတွက်	 အင်မတန်မှ	 ရကာင်းတဲ့ေက္ခဏာြါ။	 ရကျာင်းသား	

ရကျာင်းသရူတေွိတုာ	ကျွန်မတိုန့ိင်ုင	ံြညာရေးေဲ့အနာဂတ်ကိ	ုေမ်းညွှန်ပြရနတာ	ပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မတို	့

ရကျာင်းရတွ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြို့	 ေုိြါတယ်။	 ေီရကျာင်းရတွ	 ေိှရံုတင်မကဘူး၊	ရကျာင်းရတွမှာ	ရကျာင်းသူ၊	

ရကျာင်းသားရတွ	ေိှြ့ုိေုိြါတယ်။	

	 ြညာသင်တယ်ေိုတာ	ဘဝမှာ	 ရတွ့ကကုံေမယ့်	အခက်အခဲရတွ၊	 စိန်ရခါ်မှုရတွကို	 ရကျာ်ေွှားနိုင်တဲ့	

အေည်အချင်းေှိ ြုိ့အတွက်	 သင်ရြးတာပြစ်ြါတယ်။	 စာအုြ်ကကီးထဲမှာြဲ	 စာအုြ်ထဲကရန	

အချက်အေက်ရတွသိပြီး	 တကယ့်ဘဝမှာ	 ကကုံရတွ့ေတဲ့	 အခက်အခဲရတွကို	 ရကျာ်ေွှားနိုင်တဲ့	

အေည်အချင်းမေှိဘူးေိုေင်	ြညာတတ်ေို့ရခါ်ြို့	အင်မတန်မှ	ခက်ြါေိမ့်မယ်။
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	 တစ်ရယာက်ချင်း၊	တစ်ရယာက်ချင်းဟာ	နိုင်ငံအတွက်	အရေးြါြါတယ်။	နိုင်ငံေဲ့	အင်အားေိုတာဟာ	

တစ်ရယာက်ချင်း၊	တစ်ရယာက်ချင်းေဲ့	အင်အားနဲ့	စထုားတာြါ။	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငမှံာ	ပြည်သသူန်းငါးေယ်ရကျာ်	

ေှိြါတယ်။	သန်းငါးေယ်ရကျာ်က	ဘယ်ကစသေဲ၊	တစ်ရယာက်ကြဲ	 စေတာြဲ။	စပြီးရေေင်	တစ်ကြဲ	

စပြီးရေေတာြဲ။	တစ်ကစပြီး	 မရေဘဲနဲ့	ဘယ်ေိုမှ	ကျွန်မတို့	ေက်ပြီးသွားေို့မေဘူး။	 ေါရကကာင့်မို့ေို့	

ကျွန်မတို့	 နန်းယွန်းက	 ပြည်သူပြည်သားရတွဟာ	ကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွက်	အရေးြါတယ်ေိုတာကို	

နှေုံးသွင်းရစချင်တယ်။	

	 အခုေိုေင်	 ပြည်သူပြည်သားမိခင်ရတွကို	 ကိုယ်ဝန်ရောင်ကရနပြီး	 ကရေးအသက်	 နှစ်နှစ်ေိှတ့ဲအထိ	

အထူးြ့ံြုိးမှုရတွ	 ေုြ်ရြးရနေေဲေုိေင်	 ကုိယ်ဝန်ရောင်ထားတဲ့အချနိ်မှာ	ကရေးေဲ့	ကျန်းမာရေးအတွက်	

ရုြ်ြုိင်းေုိင်ောရော၊	ဦးရနှာက်ြုိင်းေုိင်ောရော	ြံွ့ပြိုးရေးအတွက်	မိခင်ကုိ	ရစာင့်ရေှာက်ေြါတယ်။	ေီကရေး	

ကို	 ြွားပမင်ပြီးတဲ့အခါမှာေည်း	အသက်နှစ်နှစ်အထိ	ကျွန်မတို့	 ရစာင့်ရေှာက်ြို့	သိြ်အရေးကကီးြါတယ်။	

ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	ကရေးေဲ့	ြထမဦးေုံးအသက်	နှစ်နှစ်အတွင်းမှာေိုေင်	ဦးရနှာက်ြွံ့ပြိုးမှုအတွက်	

အင်တန်မှ	အရေးကကီးတဲ့အချနိ်	ပြစ်ြါတယ်။	

	 ကမ္ဘာကကီးကို	 ကကည့်ေိုက်မယ်ေိုေင်	တက္ကသိုေ်ြညာရေးကို	 ဦးစားရြးပြီး	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	

ြညာရေးကိ	ုအရေးမကကီးဘူးေိပုြီး		ရဘးြယ်ထားတဲန့ိင်ုငရံတဟွာ	အခမှုပြဿနာ	ပြစ်ရနမှန်း	သေိြါတယ်။		
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ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	တက္ကသိုေ်ဘွဲ့ေရတွ၊	အေုြ်ေက်မဲ့ဘွဲ့ေရတွေိုတာ	ကျွန်မတို့	နိုင်ငံမှာတင်ေှိတာ	

မဟုတ်ြါဘူး။	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်တဲ့	နိုင်ငံရတာ်ရတာ်များများမှာ	ေှိြါတယ်။	

	 ကျွန်မတိုန့ိင်ုငမှံာေည်း	မအူေကိ	ုြညာရေးဘက်မှာ	နည်းြညာနဲ့	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာကုိ	အားရြး	

ြါတယ်။	ကျွန်မတ့ုိ	နုိင်ငံသူနုိင်ငံသားရတွ၊	ပြည်သူပြည်သားရတွက	မိဘရတွရော၊	ရကျာင်းသူရကျာင်းသားရတွရော	

နည်းြညာနဲ့	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာကုိ	စိတ်ဝင်စားကကြါတယ်။	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာေိတုာ	

သူ့တန်ြိုးနဲ့သူေှိတယ်။	ကမ္ဘာရြါ်မှာ	အချမ်းသာေုံး၊	အတိုးတက်ေုံးနိုင်ငံရတွပြစ်တဲ့	 ဂျာမနီ၊	ေွီေင်နဲ့	

ေွစ်ဇာေန်	တိုမှ့ာ	နည်းြညာနဲ့	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာကိ	ုေိက်ုတဲက့ရေးများဟာ	တက္ကသုိေ်ြညာ	

ေညး်ြူးသင်ကကားတ့ဲ	 ကရေးများနဲ့	 တနး်တူညီတူေညး်ပြစ်တယ်။	 ဘဝမာှေညး်	 အခွင့်အရေး	

အတူတူေတယ်။		

	 ကျွန်မ	ေီကုိောတ့ဲ	အဓိကအရကကာင်းအေင်းတစ်ခုက	ကျွန်မတ့ုိ	နုိင်ငံြဲပြစ်ပြစ်၊	ဘယ်နုိင်ငံြဲပြစ်ပြစ်	ရနောတုိင်း၊	

ရနောတိင်ုးမှာ	သူ့ပြဿနာနဲ့သေိှူတယ်။	သူ့အခက်အခနဲဲ့သေိှူတယ်။	ေေီိအုခက်အခရဲတကွိ	ုစာေွက်ရြါ်မှာ	

ကကည့်မယ့်အစား	ကိုယ်တိုင်ေင်းပြီး	ကကည့်တာနဲ့	ဘယ်ရတာ့မှ	မတူြါဘူး။	ကိုယ်တိုင်ေင်းပြီး	ရေ့ောမှ	

ြိုပြီး	ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း	ပမင်နိုင်ြါတယ်။	
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EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*¾dKvf a':atmifqef;pkMunf

yifvnfbl;NrdK h a'ocHjynfolrsm;ESifU awGYqHk

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်နှင့်အဖွဲ့ေည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီျ ၂၁ ရက်လန့ေွင် ရဟေ်ယာဉ်များပဖင့် 

ြင်ျည်ေူးမမို့ေ့ုိလရာက်ရိှကကရာ မမို့ေွင်းျမ်းမေစ်လျှောက်၌ လေေခံပြည်ေူများက လောင်းလောင်းပဖပဖ ကကိုဆုိ 

နှုေ်ဆက်ကကေည်။ ေို့လနာက် နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်ေည် ြင်ျည်ေူးမမို့ အားကစားခန်းမ၌ လေေခံ 

ပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံအမှာစကားလပြာကကားေည်။

ယင်းရနာက်ရတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်ောကက	သည့်	

ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသသူုံးဦးက	ရကျးေက်ေမ်းများ	

ရကာင်းမွနရ်အာင်ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	မူးယစ်ရေးဝါး	

တားေီးနိှမ်နင်းရေး၊	အမှိုက်သိမ်းယာဉ်	အချန်ိမှန်	ောရောက်	

သိမ်းေည်းရြးရေးတို့နှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍တင်ပြရမးပမန်း	

ကကော	တိင်ုးရေသကကီး	ဝန်ကကီးချုြ်က	ရကျးေက်ေမ်းများ	

ရကာင်းမွန်ရစရေးအတွက်	 ပမို့နယ်တစ်ခုအေိုက်	

ရောင်ေွက်ရြးရနမှုများအား	ေှင်းေင်းရပြာကကားသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်                            ြင်ျည်ေူးမမို့ရှိ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။



203လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

ထ့ုိရနာက်	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်က	မူးယစ်	

ရေးဝါးတိုက်ြျက်ရေးကိစ္စကို	 ပြည်သူများ	 ဝိုင်းဝန်း	

ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ကကေန်	 ေုိရကကာင်း၊	 အုြ်ချုြ်ရေးြုိင်း	

ဝန်ထမ်းများအရနပြင့်	 ပြည်သူအရြါ်	တာဝန်အေ	

မဟတ်ုဘ	ဲရစတနာထား		ေြ်ုရောင်ရြးေန်ေိရုကကာင်း	

ရပြာကကားသည်။

ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 ကကိုတင်တင်ပြ	 ရမးပမန်းထားသည့်	

ြင်ေည်ဘူးပမို့နယ်	 ရချာင်းရကွ့ေွာမှ	 ငါးရကကးအင်း-	

ရချာင်းရကွ့ရကျးေွာချင်းေက်ေမ်းအား	ရပမသားေမ်း	

ရြာက်ေြ်ုရြးရေး၊	ချင်းကန်ုးေွာအရပခခြံညာ	အေယ်	

တန်းရကျာင်း(ခဲွ)အား	အရပခခံြညာအေယ်တန်းရကျာင်း	

အပြစ်	တိုးပမှင့်ရြးရေး၊	 ပမို့မ(၂)ေြ်ကွက်	 	 ြွံ့ပြိုးရေး	

သိြ္ပံရကျာင်း	ခွင့်ပြုရြးရေး၊	ပမို့မ(၁)ေြ်ကွက်	အရပခခံ	

ြညာအေယ်တန်းရကျာင်း	 (ခွဲ)အား	အရပခခံြညာ	

အေယ်တန်းရကျာင်းအပြစ်	တိုးပမှင့်ရြးရေး၊	ကဘာ	

ရကျးေွာ	 ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	 တစ်ခုခွင့်ပြုရြးရေး၊	

ရတာင်ရမာ်ရကျးေွာ၌	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲတစ်ခု	ခွင့်ပြု	

ရြးရေး၊	တုမွံန်းရကျးေွာတွင်(၁၆)	ခတုင်ေံ	့ရေးရုတံည်	

ရောက်ရြးရေး၊	ြင်ေည်ဘူးပမို့တွင်	မူးယစ်ပြတ်စခန်း	

တည်ရထာင်ရြးရေးနှင့	်နယ်ရပမေဲကင်းချထားရြးရေး၊	

ရကာေင်း-ြင်ေည်ဘူး	ကားေမ်းအား	အေင့ပ်မှင့တ်င်	

ရြးရေး၊	 ဝါးရယာ	ရချာင်းတံတားအား	အသစ်တည်	

ရောက်ရြးရေး၊	မကျးီြင်-	ကဘာရကျးေွာချင်းေက်	

ေမ်းအား	 	 ရကျာက်ရချာေမ်း	 ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	

ရဂွးချ ိုရကျးေွာချင်းေက်ေမ်းအား	 ပြုပြင်ရြးရေးနှင့	်

ရပမကုေား	 -	သာယာကုန်းရကျးေွာအထွက်	တံတား	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်                            ြင်ျည်ေူးမမို့ရှိ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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နှစ်စင်းအား	 ပြုပြင်ရြးရေး၊	နွယ်ေိမ်ရကျးေွာအဝင်	 မူးပမစ်ကူးရဘေီတံတား	တစ်စင်း	

ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ရတာင်ရမာ်-ရပမာက်ရမာ်	ရကျးေွာကကားေိှ	ရပမာက်ရမာ်	ရချာင်းတတံား	

ရောက်ေြ်ုရြးရေး၊	သင်ရြါင်းကျင်း-	မရိချာင်းအင်း	မူးပမစ်ကူးတတံား	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	

ရြကုန်း-	 သိမ်ဇင်ရကျးေွာ	ရပမသားေမ်းအား	ကတ္တောေမ်းအေင့်	တိုးပမှင့်ရြးရေးနှင့	်

အဂ္ဂေွာရချာင်းကူးတတံား၊	မှန်ကင်း	ရချာင်းကူးတတံား၊	ရေေှင်ငယ်ရချာင်းကူးတတံားတိုအ့ား	

သကံကွူန်ကေစ်	တတံားရောက်ေြ်ုရြးရေး၊	ရမာ်ေင်-ရတာင်ရပခေင်း	ရကျးေွာချင်းေက်	

ေမ်းအား	ရကျာက်ရချာေမ်းရောင်ေွက်ရြးရေး၊		ကိုးရယာက်ရကျး	ေွာ၏ရတာင်ဘက်	

မူးပမစ်ကမ်းြါးရေတိုက်စားရနသည့်	 ၂	 ြာေုံအား	ကမ်းထိန်းနံေံ	 ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	

မူးပမစ်ကမ်းြါး	ထိန်းနံေံရောင်ေွက်ရြးရေး၊	 ရစတီဦးရကျးေွာ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထရကျာင်း	

ရောက်ေုြ်ရနသပြင့်	 ြံ့ြိုးကူညီရြးရေး၊	 ြင်ေည်ဘူးပမို့တွင်	 တက္ကသိုေ်တစ်ခု	

ြွင့ေှ်စ်ရြးရေး၊	ကဘာရကျးေွာတွင်	ေက်သွယ်ရေး	တာဝါတိင်ုတစ်ခ	ုစိက်ုထရူြးရေးတိုနှ့င့်	

စြ်ေျဉ်းသည့်	တင်ပြရမးပမန်းချက်များအရြါ်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

သက်ေိုင်ောကဏ္ဍအေိုက်	တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးများနှင့်	တာဝန်ေှိသူများက	ကိစ္စတစ်ခု	

ချင်းအေိက်ု	ရတွ့ေုေှံင်းေင်းရေွးရနွးေန်	ေမ်းညွှန်	မှာကကားခဲသ့ည်။	ရတွ့ေုြဲွံအပြီးတွင်	

နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်သည်	ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသမူျားနှင့	်မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြံု	

ရိုက်သည်။	ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့သည်	ြင်ေည်ဘူးပမို့မှ	

ေဟတ်ယာဉ်များပြင့	်ပြန်ေည်ထွက်ခွာခဲက့ကော	ဟမု္မေင်းပမို့သို	့ပြန်ေည်ရောက်ေိှကကသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်  ြင်ျည်ေူးမမို့ရှိ လေေခံပြည်ေူများနှင့် 
လေွ့ဆုံြွဲေို့ ေက်လရာက်ျာကကေည့် လကျာင်းေား လကျာင်းေူများနှင့် မှေ်ေမ်းေင် ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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	 မတည်နိုင်တဲ့ကတိရတွကို	ပြည်သူေူထုကို	မရြးြါနဲ့၊	မတည်နိုင်တဲ့	ကတိရတွရြးေိုက်ေင်	ေီကတိရတွ	

မတည်နိုင်တာရကကာင့်မို့	 ပြည်သူေူထုေဲ့	ယုံကကည်မှု	ေုံးရှုံးသွားြါေိမ့်မယ်။	 ပြည်သူေူထုေဲ့	ယုံကကည်မှု	

ေုံးရှုံးသွားေင်	ပြန်ပြီးတည်ရောက်ေတာ	အင်မတန်မှ	ခက်ြါတယ်။	ေါရကကာင့	်နိင်ုငံတ့ာဝန်ကိ	ုထမ်းရောင်	

ချင်တယ်ေိေုင်	ပြည်သေူထူေုဲ့	ယုကံကည်မှုေြိုေ့ိတုာ	အဓကိ	အရေးကကီးတဲအ့ချက်	ပြစ်ြါတယ်။	ပြည်သေူဲ့	

ယုကံကည်မှု	မေိှဘနဲဲ့	ဘယ်အစိုးေအြဲွ့မှ၊	ဘယ်နိင်ုငရံေး	အြဲွ့အစည်းမှ	နိင်ုငကံိ	ုအကျ ိုးပြုနိင်ုမှာ	မဟတ်ုြါဘူး။

	 ကျွန်မက	ြင်ေည်ဘူးကိ	ုောတယ်ေိတုာကေည်း	ြင်ေည်ဘူးေဲ့	ပမို့သပူမို့သားရတ၊ွ	ြင်ေည်ဘူးမှာေိှတဲ	့

ပြည်သူများကို	 ရေးစားရသာအားပြင့်	 ောတာြါ။	 ေါက	 ြထမအချက်ြါ။	 ေုတိယအချက်က	

တစ်နိင်ုငေံုံးမှာေိှတဲ	့ပြည်သပူြည်သားရတနွဲ့	တေင်းတနီှးထရိတွ့မှုကိ	ုေိခုျင်ြါတယ်။	ကျွန်မတိုက့	ပြည်သ	ူ

ပြည်သားရတွနဲ့ရတွ့တဲ့အခါ	ပြည်သူရတွေဲ့	အဓိကပြဿနာရတွ	ဘာေှိသေဲေိုတာကို	သိချင်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံေဲ့စိန်ရခါ်မှုရတွကို	ကျွန်မတို့အားေုံး	အတူရပြေှင်းချင်တယ်ေိုေင်	အားေုံးအတူေုြ်ြို့	

ေိြုါတယ်။	တစ်ဦးချင်းေြ်ုရောင်မှု၊	စွမ်းရောင်မှုဟာ	ကျွန်မတို	့နိင်ုငအံတွက်	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	

ေါဟာ	အသက်အေွယ်နဲ့ေည်း	မေိင်ုြါဘူး။	ေကူကီးပြစ်ရစ၊	ေငူယ်	ပြစ်ရစ	နိင်ုငံေ့ဲ့အကျ ိုးကိ	ုထမ်းရောင်နိင်ုတဲ	့

အေည်အချင်း	ေိှြါတယ်။	အားေုံးညညွီတ်ြုိေ့ိတုာ	စတ်ိေင်းရစတနာမှန်ြိုက့	အင်မတန်	မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	

ကျွန်မတို့	တစ်ရယာက်နဲ့	တစ်ရယာက်အရြါ်မှာ	စိတ်ေင်းရစတနာထားပြီး	ငါတို့	အတူေက်တွဲပြီး	ငါတို့	

နိုင်ငံကကီးတိုးတက်ရအာင်	ေုြ်မယ်ေိုတဲ့	စိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝေှိေင်	ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	ပမန်ပမန်ေန်ေန်	

တိုးတက်ောမှာြါ။	အခြုင်ေည်ဘူးေိ	ုရဝးေံရခါင်သတီဲ	့ရနောရတမှွာေိေုင်	တိုးတက်မှုဟာ	ေိှသင့သ်ရောက်	

မေှိြါဘူး။

	 ကျွန်မ	ြင်ေည်ဘူးကို	ောတဲ့ေမ်းမှာ	ရကျာင်းသူရကျာင်းသားရတွ	အများကကီး	ရတွ့ေြါတယ်။	ေမ်းမှာ	

ရကျာင်းသူရကျာင်းသားရတွ	 ရတွ့ေတယ်ေိုေင်	အပမဲတမ်း	 စိတ်ချမ်းသာတယ်။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	

]]b,ftzGJYtpnf;rqdk jynfolvlxk&JY ,HkMunfrI&zdkhqdkwm t"duta&;BuD;wJUtcsuf 
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EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*¾dKvf ajymMum;



206 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ေနီိင်ုငမှံာ	ကရေးရတကွ	ြညာသင်ချင်တဲ	့စတ်ိေိှတယ်။	မဘိရတကွေည်း	ကရေးရတကွိ	ုြညာသင်ရြးချင်တဲ	့

ေန္ဒေိှတာပြေိုြ့။ဲ	နိင်ုငံအ့တွက်	ြညာဟာ	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးတယ်ေိတုာကိ	ုကရေးရတ	ွရသရသချာချာ	

မှတ်ထားရစချင်တယ်။	ေူကကီးရတွ	အရနနဲ့ေည်း	မှတ်သားရစချင်တယ်။	ြညာေိုတာ	ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံ	

အတွက်	အနာဂတ်ြဲ။	ြညာေှိရတွရမွးထုတ်နိုင်မှ	ေီနိုင်ငံေဲ့	အနာဂတ်အတွက်	စိတ်ချေမှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ကရေးရတ၊ွ	ေငူယ်ရတဟွာ	အချင်းချင်းစာနာတဲ	့စတ်ိ၊	အချင်းချင်း	ကညူခီျင်တဲစ့တ်ိ၊	အချင်းချင်းရမတ္တာနဲ့	

ကိုယ့်ေဲ့	အရကာင်းရတွ	မှေရဝပြီးရြးချင်တဲ့စိတ်၊	အဲေီေိုစိတ်ရတွကို	ကျွန်မတို့ေဲ့	ေူငယ်ရတွက	ရမွးကက	

မယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံတည်သရေွ့	အပမဲတိုးတက်ပြီး	သာယာသွားမယ့်	 နိုင်ငံတစ်ခုပြစ်ောမှာြါ။	

အချင်းချင်းအရြါ်မှာ	ရစတနာမေိှဘူး။	တစ်ရယာက်နဲ့	တစ်ရယာက်အရြါ်မှာ	စတ်ိဓာတ်က	မရကာင်းဘူးေိေုင်	

ဘယ်ရောက်ြဲ	ေီနိုင်ငံကကီး	ချမ်းသာြါရစ	ကျွန်မတို့ေဲ့	ပြည်သူရတွ	ချမ်းသာနိုင်မှာ	မဟုတ်ြါဘူး။	

	 ြထမဦးေုံး	ကိုယ်ကျင့်သီေကို	ထိန်းေမယ်။	ကိုယ်ကျင့်သီေကို	ထိန်းပခင်းပြင့်	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	တန်ြိုး	

ေိှရအာင်	ေြ်ုထားေမယ်။	ေူတိင်ုးေတူိင်ုး	ရမှော်ေင့ခ်ျက်နဲ့	ကကိုးစားနိင်ုတဲ	့အခွင့အ်ရေးေိှြါတယ်။	အဓကိဟာ	

ကကိုးစားပခင်းြါြဲ။	ဝီေိယစိုက်ထုတ်ပခင်း	ပြစ်ြါတယ်။	ေီတစ်ခါ	မရအာင်ပမင်ေင်	ရနာက်တစ်ခါ	ရအာင်ပမင်	

နိင်ုတယ်ေိတုဲ	့စတ်ိဓာတ်နဲ့	ေက်ပြီး	ေြ်ုရစချင်ြါတယ်။	ေေီိေုြ်ုမှသာေှေင်	ကျွန်မတိုေဲ့့နိင်ုငဟံာ	တိုးတက်	

နိုင်မှာြါ။

	 ြင်ေည်ဘူးဘက်မှာ	တိင်ုးေင်းသား	အချင်းချင်းကကား	ရအးရအးချမ်းချမ်းနဲ့ရနတာရတွ့ေတဲအ့တွက်	ကျွန်မ	

သိြ်ဝမ်းသာြါတယ်။	 အင်မတန်မှ	 အားတက်စောြါ။	 ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံေဲ့	 တချ ို့ရနောရတွမှာ	

အားေုံးသကိကတဲအ့တိင်ုး	ပငမ်ိးချမ်းရေးေိတုာ	မေရသးဘူး။	ပြည်တွင်းပငမ်ိးချမ်းရေး	မေရသးဘူး။	တစ်ရယာက်	

နဲ့တစ်ရယာက်	တိက်ုခိက်ုရနကကတယ်။	ေက်နက်ကိင်ုပြီး	တိက်ုခိက်ုကကြါတယ်။	တကယ်ကိယု့မှ်ာ	အေည်	

အချင်းေိှေင်	ကိယ်ုေိခုျင်တဲ	့ြန်းတိင်ုကိ	ုေက်နက်မကိင်ုဘနဲဲ့	ရောက်ရအာင်သွားနိင်ုေမယ်။	ကိယ်ုေိခုျင်တဲ	့

ြန်းတိင်ုကိ	ုေက်နက်မြါဘ	ဲရောက်ရအာင်မသွားနိင်ုေိုေ့ှေိင်	ကိယု့်မှာ	အေညအ်ချင်း	တစခ်ခုေုိရုနေိုြ့ါ။	

ေါရကကာင့	်ကိယ်ုတစ်ခခု	ုေိခုျင်တယ်ေိေုင်	ေဟီာကိ	ုြညာေိှတစ်ရယာက်ေဲ့နည်းေမ်းနဲ့	ကိယု့ေ်ဲ့ြတ်ဝန်းကျင်ကိ	ု

မထခိိက်ုရအာင်၊	အကကမ်းြက်ြိုမ့ေိရုအာင်	ေြ်ုေြါမယ်။	ေက်နက်ကိင်ုတယ်ေိတုာ	အကကမ်းြက်မှု	တစ်ခ	ု

ြါြဲ။	

	 ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား	တစ်ရယာက်ချင်း၊	တစ်ရယာက်ချင်းဟာ	နိုင်ငံအတွက်	တန်ြိုးေှိြါတယ်။	

တစ်ဦးချင်း၊	တစ်ဦးချင်းဟာ	ကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွက်	ရမှော်ေင့်ချက်ရတွြါ။	ဘယ်သူက	ဘယ်ေိုအချနိ်မှာ	

ေနီိင်ုငကံို	ဘယ်ေိြံုြိ့ုးမေေဲိတုာ	ဘယ်သမှူသတိာ	မဟတ်ုြါဘူး။	ေါရကကာင့်	ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ်	ယံုကကည်ြါ။	

ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ်	တန်ြုိးထားြါ။	ကျွန်မတ့ုိေဲ့	တုိင်းရေသကကီး	အစိုးေအြွဲ့ဝင်ရတွ၊		အုြ်ချုြ်ရေးြိုင်းေိုင်ောနဲ့	

ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်ရတွကို	ကျွန်မ	သတိရြးချင်တာက	 ပြည်သူရတွနဲ့	ထိရတွ့ မှုက	အင်မတန်မှ	

အရေးကကီးြါတယ်။
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နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်း	

စုကကည်သည်	တာဝန်ေှိသူများနှင့်အတူ	၂၀၂၀	ပြည့်နှစ်၊	

ဇန်နဝါေီေ	 ၂၂	 ေက်ရန့	 နံနက်ြိုင်းတွင်	ဟုမ္မေင်း	

ပမို့နယ်မှ	 ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	ထွက်ခွာကကော	နာဂ	

ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ေရေသ	ရေေှီးပမို့သို့	ရောက်ေှိကက	

သည်။

ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	ရေေီှး	

ပမို့	အားကစားကွင်း၌	ရေသခံပြည်သူများအား	ရတွ့ေုံ	

အမှာစကားရပြာကကားသည်။	

ထိုရ့နာက်	ရတွ့ေုြဲွံသို	့ကကိုတင်တင်ပြ	ရမးပမန်းထား	

သည့်	 ရေေှီးပမို့၌	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	 ြညာ	

သင်တန်းရကျာင်း	ြွင့ေှ်စ်ရြးနိင်ုရေး၊	ရေေီှးပမို့	နန်ဝယ်	

ရချာင်းမှ	ရေအားေှေြ်စစ်	ထုတ်ေုြ်ရြးနိုင်ရေး၊	ောသီ	

မရေွး	သွားောနိုင်ေန်	မတ်ရစာက်ရနသည့်	ရနောများ	

ပြုပြင်ရြးနိုင်ရေးနှင့်	 ရေေှီးပမို့	 ပြည်သူများအတွက်	

ရသာက်သုံးရေ	ေုံရောက်မှုေှိရစေန်	အတူဂီရချာင်းမှ	

ရေြိက်ုေိင်ုးအား	အသစ်ေေှဲယ်ရြးနိင်ုရြးရေး	ေမ္ပော	

ပမို့	သာယာရကျးေွာနှင့်	ချယ်ောရကျးေွာတို့တွင်	MPT	

ေက်သွယ်ရေးတိင်ုများ	စိက်ုထရူြးရေး၊	ရေေီှး-ေမ္ပော	

ေမ်းရြါ်ေှိ	 ရကျးေွာများတွင်	 ေွာဝင်ေွာထွက်ေမ်းများ	

ကွန်ကေစ်ခင်းရြးရေးနှင့်	ေစ်ေြ်ရနသည့်	ေောဝန်	

များအား	အပမန်ေံုးခန့်ထားရြးရေးတ့ုိကုိ	တင်ပြကကသည်။

ထို့ပြင်	 နာဂရေသြွံ့ပြိုးရေးအတွက်	အထူးရေသ	

အပြစ်	သတ်မှတ်ရောင်ေွက်ရြးရေးနှင့	်ခန္တီးနှင့ဟ်မု္မေင်း	

ပမို့တိုက့ိ	ုနာဂရေသထသဲို	့ပြန်ေည်ထည့သွ်င်းသတ်မှတ်	

ရြးရေး၊	အရပခခြံညာနှင့	်တက္ကသိေ်ုဝင်တန်းြညာ	မပြီး	

ရပမာက်သည့်	 ရကျာငး်သား၊	 ရကျာငး်သူများအား	

နိုင်ငံရတာ်မှ	ကူညီ	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ရမးခွန်းများကို	

ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	ရေါက်တာပမင့ရ်ထးွ၊	တိင်ုးရေသကကီး	

ဝန်ကကီးများနှင့်	 ပမန်မာနိုင်ငံေဲတြ်ြွဲ့	 ေဲချုြ်	 ေုတိယ	

ေဲဗိုေ်ချုြ်ကကီး	 ရအာင်ဝင်းဦး၊	ညွှန်ကကားရေးမှူးချုြ	်

ဦးသက်နိင်ုဦး၊	ဦးကိရုေးဝင်းတိုက့	ချက်ချင်းရောင်ေွက်	

EdkifiHawmf\twkdifyifcHyk*¾dKvf em*a'o av½SD;NrdKYe,fESihf Aef;armufNrdKYe,fwdkhrS 

a'ocHjynfolrsm;ESihf awGYqHk
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ရြးနိုင်မည့်	အရပခအရနများ၊	 ရေေှည်ရောင်ေွက်ရြးေမည့်	အရပခအရနများ၊	 စိစစ်	

ရောင်ေွက်ရြးသွားမည့်	အရပခအရနများနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍	ေှင်းေင်းရပြာကကားကကသည်။

တင်ပြရမးပမန်းချက်များနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်က	ရကျးေက်ရန	

ပြည်သူများအတွက်	 ရသာက်သုံးရေေေှိရေးကို	 အရေးထားရောင်ေွက်ရြးမည်	

ပြစ်ရကကာင်း၊	ရေေီှးပမို့နယ်ခန်းမကိေုည်း	ရောင်ေွက်ရြးသွားမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	မမိတိို	့

အစိုးေအရနပြင့်	 ရေသြွံ့ပြိုးရေးေုြ်ငန်းများကို	 နာဂရေသသာမက	အပခားရေသများ	

တွင်ေည်း	 ရောင်ေွက်ရြးေျက်ေှိြါရကကာင်း၊	သို့ရသာ်ေည်း	 ခက်ခဲရေသများကို	

အထူးဂရုစိုက်	 ရောင်ေွက်ရြးေျက်ေှိြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူများအရနပြင့်	အစိုးေက	

ရောင်ေွက်ရြးသည့်	 ကျန်းမာရေးဝန်ရောင်မှုများကို	 အသုံးပြုေန်ေိုရကကာင်း၊	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်  ဗန်းလမာက်မမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့် 
လေွ့ဆုံစဉ်။
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ကျန်းမာရေးြညာရြးမှုကို	ရေ့ောကကရစေိုရကကာင်း၊	

မိမိတို့အရနပြင့်	 စစ်မှန်သည့်	 ြက်ေေယ်ေီမိုကရေစီ	

ပြည်ရထာင်စုပြစ်ရအာင်	 ရောင်ေွက်ရနြါရကကာင်း၊	

ြညာသင်ယူမှုမပြီးရပမာက်သည့်	ေူငယ်များအတွက်	

အရေးထားရောင်ေွက်ေျက်ေှိြါရကကာင်း။	အေုြ်	

ေက်မဲ့ေူငယ်များအား	 စာေင်းရကာက်ယူပြီး	 စီမံ	

ရောင်ေွက်ရြးမည်ပြစ်ရကကာင်း။	ေမ်း၊	တံတားများ	

တည်ရောက်ရြးေန်ကိစ္စကို	တစ်နိုင်ငံေုံး	ရတာင်းေို	

ရနကကြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့အရနပြင့်	 တတ်နိုင်သမှေ	

ရောင်ေွက်ရြးေျက်ေှိြါရကကာင်း၊	 တစ်ချနိ်တည်း	

ရောင်ေွက်ရြးနိင်ုေန်မှာ	မေွယ်ကြူါရကကာင်း၊	ရေသခ	ံ

ပြည်သမူျားအရနပြင့	်မမိနိိင်ုင၊ံ	မမိရိေသ	တိုးတက်ရေး	

အတွက်	မမိတွိင်	တာဝန်ေိှသည်ေိသုည့	်စတ်ိဓာတ်ပြင့်	

ဝိင်ုးဝန်းကညူကီကရစေိရုကကာင်း	ရပြာကကားပြီး	ရတွ့ေုြဲွံ	

ကို	ရုြ်သိမ်းေိုက်သည်။

ရတွ့ေံုြဲွအပြီးတွင်	နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	

သည်	 ရေသခံတုိငး်ေငး်သား၊	 တုိငး်ေငး်သူများနှင့	်

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြံုရုိက်သည်။	ယင်းရနာက်	နုိင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့သည်	 ဗန်းရမာက်ပမို့သို့	

ရောက်ေှိော	တာဝန်ေိှသူများနှင့်	ရေသခံပြည်သူများက	

ရသာင်းရသာင်းပြပြ	ကကိုေိနုှုတ်ေက်ကကပြီး	ဗန်းရမာက်	

ပမို့ရတာ်ခန်းမ၌	ရေသခံပြည်သူများနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

ထိုရ့နာက်	ရတွ့ေုြဲွံသို	့ကကိုတင်တင်ပြရမးပမန်းထား	

သည့်ကိစ္စများနှင့်ြတ်သက်၍	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	

ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးများက	

ချက်ချင်းရောင်ေွက်ရြးနိုင်မည့်	 အရပခအရနများ၊	

ရေေှည်ရောင်ေွက်ရြးေမည့်	အရပခအရနများနှင့်	စိစစ်	

ရောင်ေွက်ရြးသွားမည့	်အရပခအရနများနှင့	်စြ်ေျဉ်း၍	

ေှင်းေင်းရပြာကကားကကသည်။

ဗန်းလမာက်မမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံြွဲေို့ ေက်လရာက်ျာကကေည့် လကျာင်းေားလကျာင်းေူများနှင့် မှေ်ေမ်းေင် 
ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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	 ဘယ်ရောက်ရဝးေတံဲ	့ရနောြပဲြစ်ပြစ်၊	ဘယ်ေိရုခါင်တဲ	့ရနောြပဲြစ်ပြစ်	နိင်ုငေံဲ့	အစတ်ိအြိင်ုးအားေုံးဟာ	
ကျွန်မတို့အတွက်	တန်းတူညီတူ	တန်ြိုးေှိြါတယ်။	ကိုယ့်ေဲ့အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းအတွက်	ဘိုးဘွား	
ဘဘီင်အစဉ်အေက်	ရနထိင်ုေုြ်ကိင်ုခဲက့ကတဲ	့တိင်ုးေင်းသားညအီစ်ကိ	ုရမာင်နှမရတေဲွ့ဘဝရတကွိ	ုကျွန်မ	
ြိပုြီးရကာင်းမွန်ရစချင်ြါတယ်။		ဘာပြစ်ေိုေ့ေဲိရုတာ	့ကျွန်မတို	့ပြည်သူ	အားေုံးဟာ	ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့	
တိုးတက်တဲ့	အရပခအရနကို	ရောက်ရစချင်တယ်။	ေါမှကျွန်မတို့	နိုင်ငံေဲ့	အနာဂတ်ဟာရကာင်းမှာြါ။

	 နိင်ုငေံဲ့	တန်ြိုးဟာ	ပြည်သရူတေွဲ့တန်ြိုးြါြ။ဲ	ပြည်သရူတေွဲ့တန်ြိုးဟာ	ပြည်သရူတဘွယ်ရောက်	စတ်ိေုခံခုံမှု	
ေိှသေ	ဲေိတုဲအ့ရြါ်မှာ	တည်ြါတယ်။	ေါရကကာင့	်ကျွန်မတို	့ကရေးရတကွိ	ုအထူးအရေးရြးပြီး	ေေီိအုစည်း	
အရဝးရတကွိ	ုတက်ရစချင်တယ်။	ငယ်ငယ်ကတည်းက	ကရေးရတဟွာ	နိင်ုငရံေးကိ	ုနားေည်ရစချင်တယ်။	
ငယ်ငယ်ကတည်းက	နုိင်ငံရေးေုိတာ		ကုိယ့်ကိစ္စပြစ်တယ်ေုိတာ	ကရေးရတွအားေံုး	နှေံုးသွင်းထားရစချင်တယ်။	
ကျွန်မတို	့ေသူားရတေွိတုာဟာ	တစ်ရယာက်ကိတုစ်ရယာက်	မီှတင်းပြီး	ရနေတဲသ့ရူတြွါ။	ေေီိတုစ်ရယာက်	
ကိတုစ်ရယာက်	မီှတင်းပြီး	ေှင်သန်ကကေတဲ	့သရူတမွိုေ့ို	့တစ်ရယာက်နဲ့	တစ်ရယာက်	ရနတတ်ရအာင်ေည်း	
ကျွန်မတို့	ကကိုးစားေတယ်။	ရနတဲ့အခါမှာ	ရအးရအးချမ်းချမ်း	ပြစ်ရအာင်ေို့ေည်း	ကကိုးစားေတယ်။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံေဲ့	 ပြည်သူပြည်သားရတွဟာ	ဘယ်ရနောမှာြဲရနရန	ဘယ်ေိုအရပခအရနမှာြဲပြစ်ပြစ်	
နိုင်ငံအတွက်	တစ်ရယာက်ချင်း၊	တစ်ရယာက်ချင်းဟာ	တန်ြိုးေှိတယ်ေိုတာကို	ယုံကကည်ရစချင်ြါတယ်။	
ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ုယုကံကည်မှ	တပခားသကူေည်း	ယုကံကည်နိင်ုမှာြါ။	ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု	မယုကံကည်တဲသ့ရူတကွ	
ေူအများကို	ယုံကကည်ြို့ေိုတာ	အင်မတန်မှခက်ြါတယ်။	ေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့ေဲ့	ပြည်သူပြည်သားရတွကို	
အေည်အချင်း	ပြည့်စုံရစချင်တယ်။	

EdkifiH&JYwefzdk;? jynfolawG&JYwefzdk;qdkwm jynfolawGb,favmuf
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	 ေူတိုင်း၊	ေူတိုင်းဟာ	ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့	အေင်ရပြြုိ့	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	အဲေါကို	
ကရေးရတဟွာ	ေူကကီးရတကွိကုကည့ပ်ြီး	အတခုိုးြါတယ်။	တိင်ုးေင်းသားများဟာ	တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	
ချစ်ချစ်ခင်ခင်ေိှြို့	အင်မတန်	အရေးကကီးြါတယ်။	ေီပမို့ရသးရသးရေးမှာရတာင်	မတူတဲ့	ဘာသာရတွေိှကက	
တယ်။		အချင်းချင်း	ညီညီ	ညွတ်ညွတ်နဲ့	ရအးရအးရေးရေး	ရနနိုင်တာဟာ	နိုင်ငံေဲ့အင်အား	ပြစ်ြါတယ်။	
ရေေှီးပမို့ရေးမှာရနတဲ့	 ကျွန်မတို့	 ပြည်သူရတွဟာ	 ပမို့ရသးရြမယ့်	 နှေုံးသားကကီးတယ်၊	
သရဘာထားကကီးတယ်။	သရဘာထားကကီးေို့	ကိုယ်နဲ့	 မတူညီတဲ့ဘာသာကို	ကိုးကွယ်ရနတဲ့သူရတွနဲ့	
ရအးရအးချမ်းချမ်းရနနိုင်တာ	ပြစ်ြါတယ်။	

	 ေတူိင်ုးေတူိင်ုးဟာ	ရေသတိင်ုး	ရေသတိင်ုးမှာ	ကိယု့အ်တွက်ကိ	ုဂဏ်ုယစူောရတေိှွ	ြါတယ်။	ကိယ်ုမသရိြမယ့	်
ကိယု့ေဲ့်ြတ်ဝန်းကျင်မှာ	ရကာင်းရနတဲအ့ောရတ	ွေိှတယ်။	တန်ြိုးထားစောရတ	ွေိှတယ်။	ရေးစားစောရတ	ွ
အများကကီးေှိြါတယ်။	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂုဏ်ယူြါေို့	 ပြည်သူရတွကို	ထြ်တေဲေဲ	သတိရြးြါတယ်။	
ရတာင်ရစာင်းရတမှွာ	ရမးွြွား	ကကီးပြင်းောေေို	့အားငယ်တဲစ့တ်ိ	မေိှြါနဲ့။	ေူတိင်ုးေတူိင်ုးမှာ	တပခားသနူဲ့	
မတူတဲ့	တန်ြိုးေှိြါတယ်။

	 အင်မတန်မှ	တိုးတက်ြါတယ်ေိတုဲ	့နိင်ုငရံတကွိကုကည့ေ်ိက်ုေင်	ပြည်သရူတကွ	အင်မတန်မှ	ဝေီယိေိှတယ်၊	
ဇွဲေှိတယ်၊	 ကကိုးစားတယ်ေိုတာကို	 ရတွ့ေြါတယ်။	သူတို့ကြိုပြီးရတာ်ေို့	 မဟုတ်ြါဘူး။	 ရမွးောြါ	
ဦးရနှာက်ြိုပြီးရကာင်းေို့	 မဟုတ်ြါဘူး။	 ေါရြမယ့်	 ဝီေိယရကာင်းေို့၊	 ဇွဲရကာင်းေို့၊	အေုြ်ေုြ်နိုင်တဲ့	
အင်အားေှိေို့	တိုးတက်တာြါ။	ဝီေိယ၊	ဇွဲတို့ေိုတာ	ကိုယ့်ဟာကိုယ်	 ပြစ်ရအာင်ေည်း	ေုြ်ေို့ေြါတယ်။	
ကကိုးစားရစချင်ြါတယ်။

	 ေွာတစ်ေွာနဲ့တစ်ေွာ	ရြာက်ထားတဲ	့ေမ်းအမျ ိုးမျ ိုး၊	တတံားအမျ ိုးမျ ိုးကိ	ုကျွန်မတို	့ပြည်သရူတကွ	ရတာင်းကက	
ြါတယ်။	အရေှ့အရနာက်	 ရတာင်ရပမာက်	ဘာမှမကွာပခားြါဘူး။	 ရနာက်တစ်ခုက	ေှေြ်စစ်မီးကို	
ရတာင်းကကြါတယ်။	 ပြည်သူများက	ေှေြ်စစ်မီးေှိမှ	အေင်ရပြမယ်ေိုပြီး	 ရတာင်းကကတာြါ။	 ေီရတာ့	
ကျွန်မတို့ကေည်း	ကကိုးစားေမှာြါ။	ကျန်းမာရေးနဲ့	ြညာရေးေိုေင်	ကျန်းမာရေးကို	ြိုပြီး	ရတာင်းတာကို	
ကျွန်မ	သတိပြုမိြါတယ်။	ြညာရေး	နဲ့ြတ်သက်ေို့	ရတာင်းတာ	နည်းြါတယ်။	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	
ြညာသင်တန်းရတကွိ	ုရတာင်းတာေိှြါတယ်။	ရနာက်ြိင်ုးမှာ	ြညာရေးဘက်ကိ	ုရတာင်းတာနည်းောရတာ	့
ကျွန်မကစဉ်းစားေြါတယ်။	ြညာရေးဘက်မှာ	အားရကာင်းောေိုေ့ား၊	ပြည်သရူတအွရနနဲ့	ြညာရေးကိ	ု
အေင်ရောက်	စိတ်မြါေို့ေား၊	 ြညာရေးဘက်က	ကျန်းမာရေးနဲ့စာေင်	 ပြဿနာနည်းေို့များေားေို့	
ကျွန်မ	စဉ်းစားမိြါတယ်။	

	 ရကျာင်းသူရကျာင်းသားရတွ	အေင့်အပမင့်ေုံး	 ြညာတတ်ရအာင်၊	သူတို့ေဲ့ဘဝေမ်းရကကာင်းအတွက်	
တကယ်ကို	တန်ြိုးေှိမယ့်၊	သုံးေို့ေမယ့်	 ြညာတတ်ရအာင်	သင်ရြးြို့	အင်မတန်မှကကီးတဲ့တာဝန်ေို့	
ကျွန်မစဉ်းစားမြိါတယ်။	တစ်ြက်က	ရကျာင်းသ	ူရကျာင်းသားရတ	ွများရေရေ	ကျွန်မတို	့အနာဂတ်အတွက်	
အင်အားရတ	ွများရေရေေို	့စဉ်းစားမြိါတယ်။	ဘဝေိတုာ	ဘယ်ရတာမ့ေိ	ုဟိဘုက်ေီဘက်	ရခါင်းနဲ့ြန်းေိ	ု
ေှိရနတာြါ။	တစ်ြက်က	သူ့ေဲ့	အကျ ိုးေိုေင်၊	တစ်ြက်မှာ	သူ့ေဲ့တာဝန်ရတွက	ေီအကျ ိုးကိုခံစားေြို့	
အားထုတ်ေမယ့်ကိစ္စရတွ	ေှိရနြါရသးတယ်။	

	 ကျွန်မတိုေ့ဲ့	နိင်ုငမှံာ	တိင်ုးေင်းသား	ညအီစ်ကိရုမာင်နှမရတအွားေုံး၊	ပြည်ရထာင်စသုားချင်းရတအွားေုံးဟာ	
ညအီစ်ကိအုေင်းအချာရတေိွတုဲ	့စတ်ိကိ	ုရမးွရစချင်ြါတယ်။	ေေီိ	ုစတ်ိရမးွနိင်ုမှ	နိင်ုငေဲံ့	မတကဲွူပြားမှုရတဟွာ	
ကျွန်မတို့အတွက်	အင်အားပြစ်မှာြါ။	 ေီေို	အင်အားရတွ	မရေျာ့သွားရအာင်	ကရေးရတွ	ငယ်ငယ်	
ကတည်းကစပြီး	ပြည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကို	ရမွးကကြါ။	



212 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 ကျွန်မတို	့နိင်ုငဟံာ	ကမ္ဘာရြါ်မှာ	အေြ်ုေုြ်နိင်ုတဲ	့အေွယ်ရကာင်းရတအွများေုံး	နိင်ုငတံစ်နိင်ုင	ံပြစ်ြါတယ်။	
အဲေါရတွက	အင်အားြါ။	အေုြ်ေုြ်နိုင်တဲ့	အေွယ်ရကာင်းရတွ	 ေှိတယ်ေိုတာ	နိုင်ငံ့ေဲ့တာဝန်ရတွကို	
ထမ်းရောင်မယ်၊	 နိုင်ငံ့ေဲ့	 ြွံပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်	ရုန်းကန်ပြီး	အားထုတ်ရြးနိုင်မယ်။	ကရေးရတွ	
ကျန်းမာရေးရကာင်းြို့၊	ြညာရေးရကာင်းြို့	အစိုးေကရန	ကူညီေမယ်၊	ကကိုးစားေမယ်။	ြညာသင်ယူတတ်	
ရပမာက်ပြီးတဲအ့ချန်ိမှာ	သင့ရ်တာ်တဲအ့ေြ်ုေနိင်ုရအာင်ေည်း	အစိုးေကရနပြီး	စမီခံန့် ခွရဲြးြို	့အင်မတန်မှ	
အရေးကကီးြါတယ်။	

	 ြညာေိတုာ	ကိယု့ဘ်ဝအတွက်	ေိအုြ်တဲ	့အေည်အချင်းရတ၊ွ	ေိအုြ်တဲ	့အသြိညာရတြွါ။	တက္ကသိေ်ုဘဲွ့ေမှ	
ြညာရတွေှိတာ	မဟုတ်ြါဘူး။	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာကို	အင်မတန်မှ	အားရြးချင်ြါတယ်။	
ကမ္ဘာရြါ်မှာ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်တဲ့	နိုင်ငံတချ ို့ဟာ	အသက်ရမွးရကျာင်းြညာကို	တက္ကသိုေ်ြညာနဲ့	တန်းတူ	
တန်ြိုးထားတယ်။	တန်းတူသာမက	တချ ို့ရနောရတွမှာ	 ြိုပြီးတန်ြိုးထားတယ်ေုိ့	 ရပြာနိုင်ြါတယ်။	
အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာဟာ	ေငူယ်ရတ	ွကိယု့ဘ်ဝအတွက်	သင့ရ်တာ်တဲ	့အသက်ရမွးဝမ်း	ရကျာင်း	
ြညာရတွကို	သင်ယူနိုင်ြို့	အခွင့်အရေးရတွေရအာင်	ကျွန်မတို့	ြန်တီးရြးြါမယ်။	ြန်တီးရြးမယ့်	အခွင့်	
အရေးရတွကိုယူကကြါ။	မိဘရတွကေည်း	အားရြးကကြါ။
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ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

တမူးပမို့နယ်	စက်ရောင်ဘီေူးခန်းမ၌	ရေသခံပြည်သူ	

များနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

ယင်းရနာက်	ရတွ့ေုံြွဲသို့	ကကိုတင်	တင်ပြရမးပမန်း	

ထားသည့်	တမူးပမို့	 စီးြွားရေးဇုန်	 ရြာ်ထုတ်ရြးရေး၊	

စစ်ကိုင်းေိုင်းလေေကကီး ကလျးမမို့၌ လရာက်ရှိလနေည့် နယ်စြ်လေေနှင့် ေိုင်းရင်းေားျူမျ ိုးများ ဖွံ့မဖိုးေိုး

ေက်လရးဗဟိလုကာ်မေဦက္ကဋ္ဌ၊ နိင်ုငလံော်၏ အေုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့်အဖဲွ့ေည် ၂၀၂၀ ပြည့နှ်စ်၊ 

ဇန်နဝါရီျ ၂၃ ရက်လန့ နံနက်ြိုင်းေွင် ကလျးမမို့မှ ရဟေ်ယာဉ်များပဖင့် ေွက်ခွာကကရာ စစ်ကိုင်းေိုင်းလေေကကီး 

ေမူးမမို့ေို့ လရာက်ရှိကကရာ ောဝန်ရှိေူများနှင့် လေေခံေိုင်းရင်းေား၊ ေိုင်းရင်းေူများက ရင်းရင်းနှီးနှီး 

ကကိုဆိုနှုေ်ဆက်ကကေည်။

တမူးပမို့အား	မဟာဓာတ်အားေိင်ုးမှ	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	

ေေိှရေး၊	စက်ရောင်ဘီေူး	အားကစားခန်းမအား	အကကီးစား	

ပြုပြင်ရြးရေး၊	တမူးပမို့ေှိ	ကွင်းညီရညာင်ကွင်းနှင့်	

ဦးစူးရကျးေွာအကကားေှိ	သစ်ရတာဧေိယာ	ဧက(၅၀၀)

အား	ေယ်မဲ့၊	ယာမဲ့များအတွက်	ေယ်ရပမရြာ်ထုတ်	

ရြးရေး၊	တမူးပမို့	နန်းပမင့ဟ်န်	ရချာင်းကူး	တတံားတစ်စင်း	

အပမန်ရောင်ေွက်ရြးရေး	ရမးခွန်းများနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ဦးအုန်းဝင်း၊	 ေုတိယဝန်ကကီး	

ဦးရအာင်ထူး၊	တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးများက	ချက်ချင်း	

ရောင်ေွက်ရြးနိင်ုမည့	်အရပခအရနများ၊	ရေေှည်ရောင်	

ေွက်ရြးေမည့	်အရပခအရနများနှင့	်စစိစ်ရောင်ေွက်ရြး	

သွားမည့	်အရပခအရနများ	နှင့စ်ြ်ေျဉ်း၍	ေှင်းေင်းရပြာ	

ကကားကကသည်။

တင်ပြရမးပမန်းချက်များနှင့	်စြ်ေျဉ်း၍	နိင်ုငရံတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	ရတာင်သူများ၏	ေယ်ယာရပမ	

ေိုအြ်ချက်အတွက်	သစ်ရတာရပမအစား	အပခားနည်း	

ေမ်းပြင့	်ကညူရီြးမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	သစ်ရတာကဏ္ဍမှာ	

တစ်ကမ္ဘာေုံးအတိုင်းအတာပြင့်	 စဉ်းစားရောင်ေွက်	

ရနေြါရကကာင်း၊	ငါးကန်ကစိ္စကိ	ုတိင်ုးရေသကကီးအစိုးေက	

EdkifiHawmf\twkdifyifcHyk*¾dKvf a':atmifqef;pkMunf
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စစိစ်ရြးေန်ေိရုကကာင်း၊		ရမာ်ရတာ်ယာဉ်မရတာ်တေမှု	

ေဏ်ရကကးကိစ္စကို	 ပြန်ေည်စိစစ်ရြးမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	

တိုင်းေင်းသားအရေးကိစ္စကိုေည်း	 အရေးထား	

ရောင်ေွက်ရြးေျက်ေိှြါရကကာင်း၊	တိင်ုးေင်းသားစာရြ	

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်	ကူညီရြးမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	

မူးယစ်ရေးဝါးတားေီးကာကွယ်ရေး	ေုြ်ငန်း	များကို	

အရေးထားရောင်ေွက်ေျက်ေှိောတွင်	 မိဘ၊	ေော၊	

ေြ်မိေြ်ြများ	အားေုံးက	ဝိုင်းဝန်းြူးရြါင်း	ကူညီေန်	

ေိအုြ်ြါရကကာင်း၊	ေယ်ရပမများ	ရေတိက်ုစားမှု	ကစိ္စကိ	ု

တိုင်းရေသကကီးအစိုးေအြွဲ့အား	 ညွှန်ကကားခဲ့မည်	

ပြစ်ရကကာင်း၊	တမူးရေသခံပြည်သူများက	မိမိအား	

ရနွးရနွးရထွးရထွး	ကကိုေိသုည့အ်တွက်	ရကျးဇူးတင်ြါ	

ရကကာင်း၊	တမူးပြည်သူများအားေုံး	ကျန်းကျန်းမာမာ	

ချမ်းချမ်းသာသာပြင့်	ရကာင်းကျ ိုးေိုအင်ေန္ဒ	 ပြည့်ဝ	

ြါရစရကကာင်း	ေုမွန်ရကာင်းရတာင်းအြ်ြါရကကာင်း	

ရပြာကကားသည်။

ရတွ့ေုံြွဲအပြီးတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံ	

ြဂု္ဂိုေ်သည်	ရေသခတံိင်ုးေင်းသား၊	တိင်ုးေင်းသမူျားနှင့်	

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်  ေမူးမမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့် မှေ်ေမ်းဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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	 ကျွန်မတို	့နိင်ုငမှံာ	ေူမျ ိုးမရေွး၊	ဘာသာမရေးွ	အားေုံးညညီညွီတ်ညွတ်နဲ့	ရအးရအးချမ်းချမ်း	ရနနိင်ုတယ်ေိေုင်	
ေါနိုင်ငံေဲ့	သိက္ခာြဲေိုတာကို	အားေုံးသရဘာရြါက်ရစချင်ြါတယ်။	တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး	 ရေးစားေမယ်၊	
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး	 ရမတ္တာထားေမယ်၊	တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး	 နားေည်မှုရြးေမယ်။	ကိုယ်နဲ့	 မတူတဲ့သူရတွ	
ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာ	ရအးရအးရေးရေး၊	ရြျာ်ရြျာ်ေှေင်ေှေင်	ရနရနတာကိုပမင်ေင်	စိတ်ချမ်းသာေမယ်။	

	 မူးယစ်ရေးဝါးသုံးစွဲမှုနှုန်းဟာ	တက်ောတယ်ေိုတာကို	ကကားေတဲ့အတွက်	ကျွန်မ		စိုးေိမ်ြူြန်မိြါတယ်။	
ေငူယ်ရတ	ွကျန်းမာရေးရကာင်းရအာင်၊	ြညာရေးရကာင်းရအာင်	ကကိုးစားရနတဲအ့ထမှဲာ	ေမီူးယစ်ရေးဝါး	
အန္တောယ်ကို	 မတိုက်ြျက်နိုင်ဘူးေုိေင်	 ေီကကိုးစားမှုရတွက	သဲထဲရေသွန်	 ပြစ်သွားမှာြါ။	 ေါကေည်း	
တစ်နိုင်ငံေုံးမှာေှိရနတဲ့	 ပြဿနာြါ။	မူးယစ်ရေးဝါးေိုတာ	ေက်တည့်စမ်းေမယ့်ကိစ္စ	 မဟုတ်ြါဘူး။	
ကိုယ့်တစ်သက်ေုံးအတွက်	အန္တောယ်ေှိမယ့်	ကိစ္စေိုတာကို	သရဘာရြါက်ရစချင်ြါတယ်။	 နှေုံး	
သွင်းရစချင်ြါတယ်။	

	 ပြည်သပူြည်သားရတဟွာ	ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု	အားကိုးတဲစ့တ်ိ၊	ကိယု့အ်င်အားရတကွိရုမွးပြီး	ေအီင်အားရတကွိ	ု
ြတ်ဝန်းကျင်နဲ့	 မှေရဝခံစားချင်တဲ့စိတ်ရတွကို	 ရမွးရစချင်ြါတယ်။	အများအတွက်	 စဉ်းစားပခင်းက	
ကိယု့အ်တွက်	အများကကီးအကျ ိုးေိှတယ်။	အများေဲ့အပမင်နဲ့ပမင်ြို	့ကကိုးစားပခင်းက	ကိယု့အ်ပမင်ကျယ်ောြါတယ်။	
အများေဲ့အရတွးနဲ့	ရတွးနိင်ုြို့	ကကိုးစားပခင်းက	ကိယု့်ေဲ့ဦးရနှာကက်ိ	ုြိပုြီးထကသ်နေ်ာတယ်ေိပုြီး	အေဲေီိ	ု
ပမင်ရစချင်ြါတယ်။	အေဲေိီ	ုပမင်မယ်ေိေုင်	ပြည်သပူြည်သားရတ	ွတစ်ရန့ထက်တစ်ရန့	တိုးတက်ြိုြ့ေိှဲြါတယ်။	

	 ေူတိုင်းေူတိုင်းက	စိတ်ချမ်းသာချင်တယ်၊	 ရြျာ်ရြျာ်ေှေင်ေှေင်ရနချင်တယ်၊	 ေုံေုံရောက်ရောက်	ေှိချင်	
ကကတယ်၊	 ငါေီေို	 ရြျာ်ချင်တယ်၊	 ြူေုံချင်တယ်ေိုေင်	တပခားသူရတွေည်း	 ေီေိုစိတ်ဓာတ်ေှိမှာြဲေိုတဲ့	
ကိုယ်ချင်းစာတဲ့စိတ်	 ေှိြို့ေိုြါတယ်။	တာဝန်တစ်ခုကို	 ရကျြွန်ြို့ေိုေင်	 ေီတာဝန်ထမ်းရောင်ေတဲ့	
စတ်ိဓာတ်ဟာ	တကယ့က်ိ	ုေိေုိေုားေား	ေိှေမယ်။	မေြ်ုချင်ေြ်ုချင်နဲ့	ေြ်ုရနေို	့မပြစ်ြါဘူး။	ကစိ္စတစ်ခကုိ	ု
ေုြ်ရတာ့မယ်ေိုေင်	 စိတ်ြါေက်ြါနဲ့	ကိုယ့်ေဲ့	 ဦးရနှာက်၊	 နှေုံးသားနဲ့	ကာယအစွမ်းရတွအားေုံးကို	
သုံးေြါမယ်။	ေါမှတာဝန်ကို	ရကျြွန်ရအာင်ပမင်နိုင်မှာ	ပြစ်ြါတယ်။

jynfoljynfom;awG udk,fUudk,fudk,f tm;udk;wJUpdwfeJh udk,fUtiftm;awGukd ywf0ef;usifeJJh 

rQa0cHpm;csifwJUpdwf arG;apcsifygw,f
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EkdifiHawmf\twkdifyifcHyk*¾dKvf ppfukdif;wkdif;a'oBuD; 'DyJ,if;NrdKYESifU a&TbkdNrdKYwkdhrS 

a'ocHjynfolrsm;ESifUawGYqHk

နယ်စြ်ရေသနှင့်	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်ရေး	 ဗဟိုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ	်ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကညသ်ည်	၂၀၂၀	

ပြည့နှ်စ်၊	မတ်ေ	၁၁	ေက်ရန့တွင်	စစ်ကိင်ုးတိင်ုးရေသကကီး	

ေီြဲယင်းပမို့နှင့်	 ရေှေဘိုပမို့တို့မှ	 ရေသခံပြည်သူများနှင့	်

ရတွ့ေုံသည်။

ယင်းရနာက်	ရတွ့ေုံြွဲသို့	ကကိုတင်	တင်ပြ	ရမးပမန်း	

ထားသည့်	 ကိစ္စများနှင့်ြတ်သက်၍	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်၊	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ရေါက်တာ	

ပမင့်ရထွး၊	တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်၊	တိုင်းရေသကကီး	

ဝန်ကကီးများက	ေက်ေှိရောင်ေွက်ရြးနိုင်မည့်	အရပခ	

အရနများ၊	ရေေှည်ရောင်ေွက်ရြးေမည့	်အရပခအရနများ၊	

စိစစ်ရောင်ေွက်ရြးသွားမည့်	 အရပခအရနများနှင့်	

စြ်ေျဉ်း၍	ေှင်းေင်းရပြာကကားကကသည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

COVID-19	သည်	ကမ္ဘာတွင်	 ြျ ံ့နှံ့ရနပြီး	အင်မတန်	

အန္တောယ်များြါရကကာင်း၊	ကျန်းမာရေးနှင့်	အားကစား	

ဝန်ကကီးဌာန၏	ထုတ်ပြန်ချက်များကိုေည်းရေ့ောရစ

ေိုရကကာင်း၊	သတင်းစာများတွင်ေည်းြါေှိြါရကကာင်း၊	

ပြန်ကကားရေးဝန်ကကီးဌာန	ပမန်မာအ့သနှံင့ရ်ြ်ုပမင်သကံကား၊	

ရေေယီိမုျားတွင်	ထတ်ုပြန်ရြးရနြါရကကာင်း၊	ရသချာစွာ	

ေိုက်နာရစေိုရကကာင်း၊	 ရောဂါပြစ်ြွားြါက	ကုသေန်	

ခက်ခဲြါရကကာင်း၊	ြွံ့ပြိုးသည့်နိုင်ငံများ၌ြင်	ောဂဏန်း	

ရသေုံးမှုေှိြါရကကာင်း၊	 ထို့အတွက်	 မရြါ့ေသင့်ြါ	

ရကကာင်း၊	ေက်မှကူးစက်မှုများြါရကကာင်း၊	ေက်ကို	

ြိုးသတ်ရေးပြင့်	ရသချာရေးရကကာကကရစေိရုကကာင်း၊	

မိမိတို့ပြည်သူများမှာ	မိမိတို့နိုင်ငံအတွက်	တစ်ဦးချင်း	

တန်ြိုးေိှြါရကကာင်း၊	တစ်ဦးမှ	အရြျာက်အြျက်မခနံိင်ုြါ	

ရကကာင်း၊	ရေှေဘိသု၊ူ	ရေှေဘိသုားများ	ကျန်းမာ၊	ချမ်းသာကက	

ြါရစရကကာင်းရပြာကကားပြီး	 ရတွ့ေုံြွဲသို့	တက်ရောက်	

ောသည့်	တိုင်းေင်းသား၊	တိုင်းေင်းသူရေးများနှင့်	

မှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။	
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	 ေီြဲယင်းက	 ပြည်သူေူထုရတွက	ေှိုက်ေှိုက်ေှဲေှဲ	 ကကိုေိုတဲ့အတွက်	အများကကီး	 ရကျးဇူးတင်ြါတယ်။	

ကျွန်မတိုန့ိင်ုငဟံာ	တိုးတက်ြိုေ့ိေုင်	တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်ရယာက်ချင်း	ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု	ထန်ိးသမ်ိးပခင်းကရန	

စေမှာပြစ်ြါတယ်။	 ေီမိုကရေစီေိုချင်တယ်ေိုတာဟာ	ကိုယ့်ဘဝ၊	ကိုယ့်ေဲ့ကံကကမ္မာကို	ကိုယ်ကိုယ်တိုင	်

ြန်တီးချင်ေို့ေိုပြီး	ကျွန်မတို့	 ေုြ်ခဲ့တာပြစ်ြါတယ်။	အဲေီရတာ့	ကိုယ့်ေဲ့ဘဝ	ကိုယ့်ကံကကမ္မာကို	

ကိုယ်ြန်တီးချင်တယ်ေုိေင်	 ကုိယ်က	ြန်တီးသင့်ြန်တီးထုိက်တ့ဲ	ေူတစ်ရယာက်	 ပြစ်ရအာင်ရနြို့ဟာ	

အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	

	 တစ်ရယာက်ချင်းတစ်ရယာက်ချင်း	ကိုယ့်ေဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်	စဉ်းစားတတ်တဲ့	အရေ့အကျင့်ရတွ	

ပြစ်ောမှ	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငဟံာ	တိုးတက်မှာြါ။	အြဲွ့အစည်းရတကွိ	ုဝင်တယ်ေိတုာက	ေအီြဲွ့အစည်းရတေွဲ့	

မဝူါေရတကွိေုိက်ုနာြို	့အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	ဘယ်ေိအုြဲွ့အစည်းမေိ	ုကင်းရထာက်အြဲွ့အစည်း	

ပြစ်ပြစ်၊	နိုင်ငံရေးအြွဲ့တစ်ခုြဲ	ပြစ်ပြစ်၊	နိုင်ငံရေးြါတီတစ်ခုြဲပြစ်ပြစ်	ေီအြွဲ့အစည်းကို	ဝင်ေိုက်ပြီေိုေင်	

ကိယု့်ေန္ဒအေ	ကိယ်ုဝင်တာမို့	ေီအြွဲ့အစည်းေဲ့	စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရတကွိ	ုေိက်ုနာြိုေ့ိတုာ	အင်မတန်မှ	

အရေးကကီးြါတယ်။

	 ကျွန်မတိုဟ့ာ	ကမ္ဘာနဲ့ေင်ရြါင်တန်းပြီးရတာ	့မခီျင်တယ်ေိေုင်	ရပြးမှေမယ်၊	တပခားသရူတေွိ	ုေမ်းရေှောက်	

ေို	့ကျွန်မတို	့ရနာက်ကကျန်ေစ်ခဲမှ့ာြါ။	ေရီတာ	့သတူို	့အေင့က်	ကျွန်မတိုအ့ေင့ထ်က်ြိပုြီး	တက်သွားတဲအ့ခါ	

ကျရတာ	့တစ်ကမ္ဘာေုံးနဲ့စာေင်	ကျွန်မတိုအ့ေင့	်တက်ောရြမယ့	်ကျွန်မတိုရ့ေသတွင်းနဲ့စာေင်	ကျွန်မတို	့

အေင့်ဟာ	နိမ့်ြါရသးတယ်။	ေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့	ပြည်သူရတွ	ကကိုးစားြို့ေိုြါတယ်။

wpfa,mufcsif;wpfa,mufcsif; ukd,fU&JYtodkif;t0kdif;twGuf pOf;pm;wwfwJU

tavUtusifUawGjzpfvmrS uRefrwkdhEdkifiH[m wkd;wufrSmyg
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	 ကျွန်မတို့ေဲ့နိုင်ငံ	တိုးတက်ရစချင်ေင်	ကိုယ်တိုင်	 ဝိုင်းဝန်းပြီးရတာ့	ကူညီမှပြစ်မှာြါ။	အဲေီေိုကူညီနိုင်တဲ့	

အခွင့်အရေးေတာကိ	ုဂဏ်ုယူရစချင်ြါတယ်။	ဝမ်းသာရစချင်ြါတယ်။	ငါတိုဟ့ာ	ြင်ြင်ြန်းြန်း	ေုြ်ေရေ	

ပခင်းေိတုဲ	့စတ်ိဓာတ်	မထားရစချင်ြါဘူး။	ငါတိုဟ့ာ	တကယ့က်ိ	ုငါတိုန့ိင်ုငအံတွက်	ေြ်ုရြးနိင်ုတဲအ့ချန်ိအခါမှာ	

ရမွးြွားောေို၊့	ငါတိုေ့ဲ့	နိင်ုငတံိုးတက်ရေးအတွက်	ရန်ုးကန်ရနတဲအ့ချန်ိမှာ	ငါတိုဟ့ာ	ေြ်ုြိင်ုခွင့ေိှ်ေို၊့	ငါတို	့

ဟာ	အထူးအခွင့်အရေးေတဲ့	နိုင်ငံသူ	နိုင်ငံသားရတွြဲေို့	ေီေိုြဲစိတ်ထဲမှာ	ထားရစချင်ြါတယ်။

	 အဲေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့နိုင်ငံေဲ့	 ရပြာင်းေဲရနတဲ့	အရပခအရနကို	 ေီေိုကျွန်မတို့	 ပြည်သူရတွနဲ့	 ရတွ့ေုံြွဲ	

ကရနပြီးရတာ	့ရောင်ပြန်ဟြ်တယ်ေိတုာ	သတပိြုမြိါတယ်။	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငနံဲ့	ြတ်သက်တဲ	့ကစိ္စေြ်ရတကွိ	ု

ပြည်သူရတွက	တင်ပြတာကို	ကျွန်မတို့	 ကကိုေိုြါတယ်။	ကိုယ်တစ်ရယာက်တည်းအတွက်	မဟုတ်ဘဲ၊	

ကိုယ့်ေဲ့အကျ ိုးအတွက်	 မဟုတ်ဘဲ	ကိုယ့်ေဲ့ရေသအတွက်၊	အများအကျ ိုးအတွက်ကို	 ဦးတည်ပြီးရတာ့	

ရမးခွန်းရတွကို	 ရမးရစချင်ြါတယ်။	အများအကျ ိုးအတွက်	 ဦးတည်ပြီး	တင်ပြချက်ရတွကို	တင်ပြရစ	

ချင်ြါတယ်။

	 ကျွန်မပြည်သရူတနွဲ့	ရတွ့တဲအ့ခါကျေင်	ြညာရြး၊	ြညာယေိူတုာ	တစ်ချန်ိေုံးေည်း	ြညာရြးရနေတယ်၊	

ပြည်သရူတေွဲ့	ေြ်ုြုကံိင်ုြုရံတကွိေုည်း	ကကည့ပ်ြီးရတာ	့ြညာယရူနေတယ်။	ကျွန်မတို	့ေေီိ	ုပြည်သရူတေဲွ့	

တင်ပြချက်ရတွနဲ့	 ြတ်သက်ပြီးရတာ့	အစိုးေကဘယ်ေို	 ပြည့်ေည်းရြးေမယ်ေိုတာကို	ကျွန်မတို့	

သရဘာရြါက်ြါတယ်။	အထူးသပြင့်	 ရပမြိုင်ေိုင်မှုနဲ့	 ြတ်သက်တဲ့ဥြရေရတွ၊	ညွှန်ကကားချက်ရတွကို	

ပြည်သူေူထုရတွက	ေှင်းြုံမေြါဘူး။	အဲေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့	ပြည်သူေူထု	နားေည်နိုင်ရအာင်	ေုြ်ရြးြို့	

စစီဉ်ရြးြါမ့ယ်။	ကျွန်မတိုက့	တေားဥြရေစိုးမိုးရေး	ပြစ်ရစချင်တယ်ေိေုင်	ဥြရေအရကကာင်း	နားေည်ြိုရ့တာ	့

အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်၊	အရပခခံအားပြင့်	ကျွန်မတို့ပြည်သူ	ေူထုအားေုံးသည်	 ဥြရေဟာ	

ဘာအတွက်ေဲေိုတာကို	 ြထမဦးေံုး	 နားေည်ေမှာြါ။	အဓိကကရတာ့	 ဥြရေက	ေြ်ေွာတည်ပငိမ်	

ရအးချမ်းြို့ြါြဲ။	ေီေိုရပမြိုင်ေိုင်မှုနဲ့	ြတ်သက်တဲ့	ဥြရေေိုတာေည်း	ေီသရဘာြါြဲ။	

	 ဥြရေေိတုာ	ေသူားများကရန	တထွီင်ထားတဲ	့ဥြရေရတ	ွပြစ်ြါတယ်။	ေသူားရတကွရန	ရေးေဲွပြီးရတာ	့

ေက်ခထံားတဲ	့ဥြရေရတပွြစ်ြါတယ်။	ရခတ်နဲ့မေရီေျာ်ေင်	ေဦြရေရတကွိ	ုရပြာင်းသင့ေ်င်	ရပြာင်းေြါတယ်။	

တစ်ခါတရေ	ဥြရေကို	 ြယ်ြျက်သင့်ေင်ြယ်ြျက်ေတယ်၊	 ပြည့်စွက်သင့်ေင်	 ပြည့်စွက်ေတယ်။	အဲေီေို	

နည်းရတွနဲ့	 ဥြရေေိုတာ	ေှင်သန်ရနရအာင်ေို့	ကျွန်မတို့	ေုြ်ေြါတယ်။	တေားဥြရေ	မှန်ကန်ပခင်းကို	

အကကင်နာတေားနဲ့	ထန်ိးေမယ်တဲ၊့	အပမြဲ	ဲတေားဥြရေအေသာေြ်ုမယ်၊	ပြည်သရူတအွရြါ်မှာ	အကကင်နာ	

တေား	မေိှဘူးေိေုင်	သြ်ိပြီး	အစွန်းထွက်ေွန်းေင်	ကကမ်းတမ်းော	ရောက်ြါေမိ့မ်ယ်။	သြ်ိပြီးရတာ	့အကကင်နာ	

ေွန်ပြီး	ဥြရေချ ိုးရြာက်တာကိ	ုအပမြဲခွဲင့ပ်ြုတယ်၊	ခွင့ေ်ွှတ်တယ်ေိေုင်ေည်း	ကျွန်မတိုဟ့ာ	စည်းကမ်းထန်ိး	

ေိုမ့ေဘူး။	ဥြရေမဲန့ိင်ုငပံြစ်သွားမယ်ေိေုင်	အင်မတန်မှ	ပြည်သရူတေွဲ့	တည်ပငမ်ိမှု၊	ေုခံခုံမှုကိ	ုထခိိက်ုသွားမှာ	

ပြစ်ြါတယ်။
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	 ကျွန်မတိုပ့ြည်သရူတဟွာ	တကယ်ြ	ဲကိယု့န်ိင်ုငကံိ	ုတိုးတက်ရစချင်တယ်ေိေုင်	ြညာကိေှုာြါ။	နိင်ုငံအ့တွက်	

အရကာင်းေုံးဘာေြ်ုရြးနိင်ုသေေဲိတုဲ	့ရမးခွန်းကိ	ုကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ုရမးြါ။	တပခားေရူတ	ွဘာေြ်ုရြးနိင်ု	

သေဲေိုတာကို	 မကကည့်ြါနဲ့။	ကိုယ့်အစိုးေဟာ	ကိုယ့်အတွက်၊	ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်	 ပြစ်ရစချင်ေင်	

ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က	ကိုယ်တတ်နိုင်သမှေေုြ်တဲ့	ပြည်သူရတွပြစ်ြို့	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။

	 နိုင်ငံကကီးသားေိုတာ	နိုင်ငံကကီးသားစိတ်ဓာတ်	 ပမင့်ပမတ်တဲ့၊	 ပြည့်ဝတဲ့၊	ေင့်ကျက်တဲ့	စိတ်ဓာတ်ေှိတာဟာ	

နိုင်ငံကကီးသားြီသမှုြါြဲ။	ကျွန်မတို့	 ပြည်သူရတွကို	 ကကိုးစားြါေို့	ကျွန်မအရနနဲ့	တိုက်တွန်းချင်တယ်။	

ကျွန်မတို့ပြည်သူရတွကို	ယုံကကည်မှုေည်းေှိတယ်။	 ပြစ်ေဲပြစ်ရပမာက်ရစချင်တယ်။	ကိုယ့်မှာေထားတဲ့	

အချန်ိကိ	ုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးြါ။	အခကုျွန်မတို	့နိင်ုငြံွံ့ပြိုးတိုးတက်ြို	့ေိတုဲအ့ချန်ိမှာ	နိင်ုငသံနူိင်ုငသံားများ	

ပြစ်ရနတဲ	့ကျွန်မတို	့ပြည်သပူြည်သားများ	အချန်ိကိ	ုထိက်ုထိက်ုတန်တန်နဲ့	နိင်ုငအံတွက်သုံးြါ။	ရနာင်ော	

ရနာက်သားရတွအတွက်	အြိုးပြတ်ေို့မေတဲ့	အရမွရတွကို	ထားြစ်ခဲ့ြါေို့	ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်။

U U U U U
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EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf

NrdwfNrdKY a'ocHjynfolrsm;ESifUawGYqHk

	 နယ်စြ်ရေသနှင့်	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများြွံ့ပြိုး	
တိုးတက်ရေး	 ဗဟိုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊	 နိုင်ငံရတာ်၏	
အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်နှင့ ်	
တာဝန်ေှိသူများသည်	 	 ၁၃-၂-၂၀၁၉	 ေက်ရန့တွင်	
တနသသာေီတိင်ုးရေသကကီး	ပမတ်ိပမို့သို	့ရောက်ေိှကကသည်။	
	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	 အြွဲ့အား								
ပငိမ်းချမ်းရေးရကာ်မေှင်ဥက္ကဋ္ဌ	ရေါက်တာတင်မျ ိုးဝင်း၊	
တနသသာေီတုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချု ြ်	ရေါက်တာေ့ဲေ့ဲရမာ်၊	
တိုင်းရေသကကီးေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	 ဦးခင်ရမာင်ရအး၊	
တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးများ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်	
များ၊	ဌာနေိင်ုော	တာဝန်ေိှသမူျားနှင့	်တိင်ုးေင်းသားရိုးော	
ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့များက	 ပမိတ်ရေေိြ်၌	 ကကိုေိုနှုတ်	
ေက်ကကသည်။

	 ထို့ပြင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်အား	 ပမိတ်	
ပမို့တွင်း	ေမ်းမကကီးများတစ်ရေှောက်တွင်	 ရေသခံ	
ပြည်သူများက	နိုင်ငံရတာ်အတိုြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်၏	ရုြ်ြုံ	
ြိုစတာများနှင့်	 ဗီနိုင်းြိုစတာများအား	ကိုင်ရောင်ပြီး	
ရသာင်းရသာင်းပြပြ	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။
	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်
ပမတ်ိပမို့အမှတ်(၇)	အရပခခြံညာအထက်တန်းရကျာင်း၌	
ကျင်းြသည့်	ေွတ်ေြ်ရေးဗိသုကာကကီး	 ဗိုေ်ချုြ်	
ရအာင်ေန်း	 ရမွးရန့အထိမ်းအမှတ်	 ခရိုင်အေင့်ပြိုင်ြွဲ	
များတွင်	ေုေေိှကကသမူျားအား	ေုချးီပမှင့ြဲွ်	အခမ်းအနားသို	့
တက်ရောက်အမှာစကားရပြာကကားသည်။
	 ေုချးီပမှင့်ြွဲတွင်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	
မိမိအရနပြင့်	ယခုေိုေှေင်	တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးကို	

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ေနေဂာရီေိုင်းလေေကကီး၊ မမိေ်မမို့ေို့လရာက်ရှိစဉ်။
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မမိေ်ခရုိင် အေက-၇ ေွင် ကျင်းြေည့် 

ဗိုျ်ချုြ်လအာင်ဆန်း လမွးလန့ အေိမ်းအမှေ် 

အခမ်းအနားေို့ ေက်လရာက် အမှာစကား 

လပြာကကားစဉ်။

မရောက်သည်မှာ	နှစ်နှင့ခ်ျ	ီသွားပြပီြစ်ြါရကကာင်း၊	ယခေုိ	ု
ောနိုင်သည့်အတွက်	 ဝမ်းသာြါရကကာင်း၊	တနသသာေီ	
တိင်ုးရေသကကီးမှ	ပြည်သူေထူ၏ု	ရနွးရထးွစွာ	ကကိုေိမုှု	
အတွက်	ရကျးဇူးတင်ြါရကကာင်း၊	ယရန့သည်	ရြရြ၏	
၁ဝ၄	 နှစ်ရပမာက်	 ရမွးရန့ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ရြရြ၏	
ရမွးရန့ကို	ကရေးများရန့အပြစ်	သတ်မှတ်ပြီး	ဤ	
ရကျာင်းတွင်	 ေုရြးြွဲပြုေုြ်ပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	
ေေုိသုည်မှာ	ေွယ်ေွယ်ကကူနှူင့ေ်သည့	်အောမဟတ်ု	
ြါရကကာင်း၊		ကကိုးြမ်းမှုရကကာင့သ်ာေေိှပခင်း	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	
ေသင့်ေထိုက်သည့်ေု	 ေေှိမှသာေည်း	ဂုဏ်ေှိသည်ဟု	
အားေုံးကို	ရပြာချင်ြါရကကာင်း၊	ထိုထက်	ြိုပြီးရကာင်း	
သည့ေ်မှုာ	အပခားသမူျားအတွက်	စွမ်းရောင်မှုရကကာင့်	
ေသည့်ေုြင်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယရန့	ကရေးများသည်	

ရြရြမိန့်ခွန်းရပြာသည့်ြုံစံကို	 သရုြ်ရောင်သည့	်
ရနောတွင်	အရတာ်ေုံးရနောကေုေသည်ဟု	သိေြါ	
ရကကာင်း၊	သရြ်ုရောင်	ရတာ်တယ်ေိသုည်မှာ	အနြုညာ	
အေ	ြါေမီြါသည်ဟု	ရပြာနိုင်ရကကာင်း၊	ရြရြ၏	ပြင်ြ	
ရြ်ုကိသုာ	အတခုိုးေန်က	အဓကိမဟတ်ုြါရကကာင်း၊	နိင်ုင	ံ
အရြါ်ထားသည့်ရစတနာကို	 ရေးစားတန်ြိုးထားပြီး	
အတုခိုးပခင်းက	အရေးကကီးြါရကကာင်း။
	 ယခုရခတ်တွင်	အများအတွက်	ေုြ်ရြးသည့်စိတ်	
သရဘာထားက	အားရေျာ့ြါရကကာင်း၊	ကိုယ့်အတွက	်
ေုြ်နိုင်မှ၊	ကိုယ်ချမ်းသာရအာင်	ေုြ်နိုင်မှ	အေင်ရပြ	
မည်ေိုပြီး	ေူကကီးများက	သင်ကကားောကကြါရကကာင်း၊	
ထို့ရကကာင့်	 မိမိတို့ကရေးများ	မှန်မှန်ကန်ကန်	 ြညာ	
သင်ယူရစချင်ေှေင်၊	 မှန်ကန်သည့်	 စံနှုန်းများ	 နှေုံး	
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သွင်းရစချင်ေှေင်	ေူကကီးများက	မှန်ကန်သည့	်အပြုအမ	ူ
များေှိေန်	အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	ထို့ရကကာင့်	မိဘေော	
များသည်	ရကျာင်းသူ	 ရကျာင်းသားများ၊	ကရေးများ	
အတွက်	စံနမူနာအပြစ်	ရနသင့်ြါရကကာင်း။
	 ရကျာင်းတစ်ရကျာင်း၏	တန်ြိုးကိ	ုတွက်သည့အ်ခါ	
ရကျာင်းသ	ူရကျာင်းသားများ	ရကျာင်းကိမုောချင်သည့	်
စတ်ိက	အများေုံးပြစ်ရနေှေင်	ထိရုကျာင်း၏	အရပခအရန	
မရကာင်းဟု	သတ်မှတ်ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ရကျာင်း	
တစ်ခုသည်	 ရကျာင်းသားရကျာင်းသူများ	 ရကျာင်းကို	
သွားေသည်မှာ	 ရြျာ်သည်ေိုေှေင်	ထိုရကျာင်းသည်	
ရအာင်ပမင်ပြဟီ	ုေိနုိင်ုြါရကကာင်း၊	ရကျာင်းမှာ	ရြျာ်ေှေင်	
ရကျာင်းက	သင်ရြးသည်များကို	သင်ယူနှေုံးသွင်းပြီး	
တစ်ဘဝေုံးတန်ြိုးထားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။
	 ထို့ရကကာင့်	အဓိကမှာ	ေောေောမများ၏	တာဝန်	
ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ေောေောမများသည်	 ရကျာင်းသူ	
ရကျာင်းသားများအရြါ်	 ရစတနာေှိမည်ေုိေှေင်၊										
ရကျာင်းသရူကျာင်းသားများ၏	ရေှ့ ရေးအတွက်	စဉ်းစား	
မည်ေိုေှေင်	ကရေးများ	မရြျာ်စောအရကကာင်း	မေှိြါ	
ရကကာင်း။
	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏	 အဓိက	သယံဇာတအင်အား	
ေိသုည်မှာ	ပြည်သေူထူပုြစ်ြါရကကာင်း၊	မမိတိို	့အနာဂတ်	
အတွက်	ကရေးငယ်များသည်	ဘဏ်ထတွဲင်	စထုားသည့	်
ရငရွကကးများကဲသ့ိုပ့ြစ်ြါရကကာင်း၊	အနာဂတ်တွင်	အချန်ိ	

မရေွး	ထုတ်သုံးနိုင်သည့်	အင်အားများပြစ်ောမည်	
ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထိုရ့ကကာင့	်မဘိေောများသည်	ကရေး	
များကို	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံေုံးအတွက်	သုံးမကုန်သည့်	
နိုင်ငံ့ေတနာများပြစ်ရစေန်	 ဝိုင်းဝန်းကကိုးစား	 ြံ့ြိုး	
ရြးကကေန်	မိမိအရနပြင့်	တိုက်တွန်းေိုြါရကကာင်း။
	 မိမိတို့နိုင်ငံတွင်	တိုင်းရေသကကီးခုနစ်ခု၊	 	 ပြည်နယ်	
ခနုစ်ခေှုသိည့အ်တွက်	အားေုံးမှေမှေတတ	တတ်နိင်ုသမှေ	
ကူညီေြါရကကာင်း၊	 နိုင်ငံက	မကကယ်ဝမချမ်းသာသည့်	
အတွက်	 ရထာက်ြံ့ချင်သရောက်	မရထာက်ြံ့နိုင်ြါ	
ရကကာင်း၊	ရထာက်ြံသ့မှေ	ထထိရိောက်ရောက်	အပြည့အ်ဝ	
အကျ ိုးေှိရစေန်	 ေုြ်ရောင်ေမည်မှာ	သက်ေိုင်ော	
တိင်ုးရေသကကီး၊	ပြည်နယ်အစိုးေအြဲွ့		တာဝန်ပြစ်ရကကာင်း၊	
ထိုရ့ကကာင့	်မမိတိို	့ပမန်မာနိင်ုငတွံင်	အားေုံးတာဝန်သစိတ်ိ	
နှင့	်နိင်ုငအံတွက်ေုြ်ရောင်	ေန်	တိက်ုတွန်းေိြုါရကကာင်း။
	 ထိုရ့ကကာင့	်	မမိတိို	့	တစ်နိင်ုငေံုံးေိှ		ပြည်သပူြည်သား	
များ၏	အကျ ိုးအတွက်	တာဝန်ထမ်းရောင်ခွင့်ေသည့်	
ြဂု္ဂိုေ်များအားေုံး	မမိတိို၏့တာဝန်များကိ	ုရပြာင့ရ်ပြာင့်	
မတ်မတ်	ြွင့ြွ်င့ေ်င်းေင်း၊	တတိကိျကျ	ရောင်ေွက်ကကြါ	
ဟု	တိုက်တွန်းချင်ြါရကကာင်း၊	 မိဘေောများကေည်း	
မိမိတို့၏	ကရေးငယ်များကို	ကကီးောသည့်အခါ	ကိုယ့်	
တာဝန်ကိ	ုမှန်မှန်ကန်ကန်	ြွင့ြွ်င့ေ်င်းေင်း	တတိကိျကျ	
ထမ်းရောင်နိင်ုသည့	်ေကူကီးများပြစ်ရစေန်	ဝိင်ုးဝန်းပြီး	
ြံ့ြိုးရြးကကြါေန်	 ရမတ္တာေြ်ခံေင်း	 နိဂုံးချုြ်ြါရကကာင်း	
ရပြာကကားသည်။
	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
ခရိုင်အေင့်	 မူေတန်းနှင့ ်	 အထက်တန်းအေင့်	
ဗိေ်ုချုြ်ရအာင်ေန်း	မနိ့် ခွန်းရပြာပြိုင်ြဲွများတွင်	ြထမ	
ေေှိခဲ့ကကသည့်	 ရကျာင်းသားများ၏	သရုြ်ရြာ်မိန့်ခွန်း	
ရပြာကကားမှုကို	ကကည့်ရှုအားရြးသည်။
	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	ခရိုင်	
အေင့	်ဗိေ်ုချုြ်ရအာင်ေန်းမနိ့် ခွန်းရပြာပြိုင်ြဲွ	မေူတန်း	
အေင့်တွင်	 ြထမ၊	ေုတိယ၊	တတိယေုေေှိသူများကို	
ေုများရြးအြ်ချးီပမှင့်သည်။	
	 ယင်းရနာက်	ခရိင်ုအေင့်	ကျြန်းစကားရပြာပြိုင်ြွ၊ဲ	
ြန်းချပီြိုင်ြွဲနှင့်	 စာစီစာကုံးပြိုင်ြွဲ	 မူေတန်းအေင့်၊	
အေယ်တန်းအေင့်တို့တွင်	 ြထမ၊	ေုတိယ၊	တတိယ	
ေေုေိှကကသမူျားအား	တာဝန်ေိှသမူျားက	ေုများရြးအြ်	

နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	

ဗိုေ်ချုြ်ရအာင်ေန်း	ရမွးရန့အထိမ်းအမှတ်ပြိုင်ြွဲတွင်	ေုေေှိသူ	

ကရေးငယ်တစ်ဦးအား	ေုချးီပမှင့်စဉ်။
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ချးီပမှင့်ကကသည်။
	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်
ေုေရကျာင်းသား၊	 ရကျာင်းသူများနှင့်	 မှတ်တမ်းတင်	
ဓာတ်ြုံရိုက်ပြီး	ေုေရကျာင်းသား၊	 ရကျာင်းသူများ၏	
အနုြညာပြခန်းကို	ကကည့်ရှုအားရြးသည်။
	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
ပမတ်ိပမို့ြေုေဲတနာခန်းမ၌	ပမတ်ိခရိင်ုအတွင်းေိှ	ပမို့နယ်	
များမှ	ရေသခံပြည်သူများအားရတွ့ေုံသည်။
	 ထိုရ့နာက်ရေသခပံြည်သမူျား	တင်ပြထားသည့	်ရေသ	
ြံွ့ပြိုးရေး	 ေုိအြ်ချက်များနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	ရောင်ေွက်	
ရြးသွားမည့	်အစအီစဉ်များ၊	နိင်ုငရံတာ်အစိုးေအရနပြင့်	
တစ်နိင်ုငေံုံး	အတိင်ုးအတာပြင့	်ဘဏ္ဍာရငခဲွွရဝရြးရနမှု၊	
တိင်ုးရေသကကီးအစိုးေက	ရောင်ေွက်ရြးေမည့	်ေုြ်ငန်း	
များနှင့	်ပြည်သမူျား	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ရြးေမည့	်အရပခ	
အရနများကို	ေှင်းေင်းရပြာကကားသည်။
	 ထိုရ့နာက်	ေူထရုတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်ောသည့်	
ရေသခံပြည်သူများက	ပမစ်ရေကကီးမှု	ကာကွယ်ရြးရေး၊	
Universal	 Healthcare	 Law	 ပြဋ္ဌာန်းရြးရေး၊	
တိင်ုးရေသကကီးအတွင်း	ရေအားေှေြ်စစ်	အရကာင်အထည်	
ရြာ်ရောင်ရြးရေး၊	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	သင်တန်း	
ရကျာင်းများ	 ြွင့်ေှစ်ရြးရေး၊	တိုင်းေင်းသားဘာသာ	
စကား	သင်ကကားရြးနိင်ုရေး၊	ရမာရတာင်နှင့်	ထိင်ုးနိင်ုငံ	
ဘက်ပခမ်းပမို့နယ်အေင့်	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ရေး	
ရကာ်မတီ	အပမဲတမ်းြွဲ့စည်းရောင်ေွက်နိုင်ေန်	ညှိနှိုင်း	
ရြးရေး၊	ေော၊	ေောမ	ေိအုြ်ချက်များ	ပြည့ေ်ည်းရြး	

ရေး၊	ရပမယာအမှုကစိ္စရကကာင့	်တေားစဲွေိခုေံသည့အ်ရပခ	
အရန	ကူညီရပြေှင်းရြးရေးစသည့်	ကိစ္စေြ်များကို	
တင်ပြကကော	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်၊	ပြည်ရထာင်စု	
ဝန်ကကီးများ၊	တိင်ုးရေသကကီး	ဝန်ကကီးချုြ်တိုက့	ချက်ချင်း	
ရောင်ေွက်ရြးမည့	်အစအီစဉ်များ၊	အချန်ိယ၍ူ	ရပြေှင်း	
ရောင်ေွက်ရြးမည့်	 အစီအစဉ်များနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	
အရသးစိတ်	ေှင်းေင်းရပြာကကားကကသည်။
	 ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်က	ယခ	ု
ရတွ့ေုြဲွံမှ	ပြည်သမူျား၏	တင်ပြချက်များကိ	ုအရေးထား	
သွားမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	တချ ို့	ပြဿနာများကိ	ုမရပြေှင်း	
ရြးနိုင်ရသာ်ေည်း	မရပြေှင်းရြးနိုင်သည့်	အရကကာင်း	
အေင်းကို	 ပြန်ကကားရြးသွားမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	တင်ပြ	
ချက်များကိ	ုမှတ်တမ်းတင်ထားြါရကကာင်း၊	သက်ေိင်ုော	
ဌာနများနှင့	်ညိှနှိုင်းပြီး	ပြည်သမူျား၏	တင်ပြချက်များကိ	ု
အရေးအနက်ထား	အရကာင်အထည်ရြာ်ရြးသွားမည်	
ပြစ်ြါရကကာင်း၊		ယခေို	ုော	ရောက်		တင်ပြကကသည့အ်တွက်	
ရကျးဇူးတင်ေှိြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။
	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်
ေူထုရတွ့ေုံြွဲသို့	တက်ရောက်ောကကသည့်	တိုင်းေင်း	
သား၊	တိုင်းေင်းသူေူငယ်များနှင့်	 မှတ်တမ်းတင်ဓာတ	်
ြုံရိုက်သည်။	
	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
သဘာဝငှက်အိမ်သို့	 ရောက်ေှိပြီး	 ငှက်သိုက်ထုတ်ေုြ်	
နိုင်ေန်	ဇီဝဇိုးငှက်များ	ရမွးပမူထားမှုကို	ကကည့်ရှုသည်။

မမိေ်မမို့၌ ကျင်းြလော ဗိုျ်ချုြ်လအာင်ဆန်း လမွးလန့အေိမ်းအမှေ်မြိုင်ြွဲေွင် ဆုရရှိေူများနှင့် မှေ်ေမ်းဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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	 တိုင်းရေသကကီးနဲ့	ပြည်နယ်ရတွကို	သွားပြီးရတာ့	ကကည့်တယ်ေိုတာဟာ	အဓိကအားပြင့်	ပြည်သူေူထုေဲ့	

အရပခအရနကိသုြိိုြ့ါြ။ဲ	ပြည်သေူထူဟုာ	ဘယ်ရောက်တိုးတက်မှုေိှသေ။ဲ	ဘယ်ရောက်ပြဿနာရတနွဲ့	

ေင်ေိင်ု	ရနေသေ။ဲ	ေပီြဿနာရတကွိ	ုေင်ေိင်ုရကျာ်ေွှားြိုက့	ဘာရတေွြ်ုသင့သ်ေေဲိတုာကိ	ုရေေ့ာြို	့

ကျွန်မတို့	ခေီးထွက်ခဲ့တာပြစ်ြါတယ်။

	 တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်		တိုးတက်မှုေိတုာကရတာ	့ေိှေမှာပြစ်ြါတယ်။		ကျွန်မ	သတပိြုမတိာကရတာ	့တစ်တိင်ုး	

ပြည်ေုံးေဲ့	တချ ို့ရနောရတမှွာ	ြိပုြီးရတာ	့တိုးတက်တယ်။	တချ ို့ရနောရတမှွာ	တိုးတက်မှုက	ရနှာင့ရ်နှးတယ်။	

တိုးတက်မှု	အေိှန်က	တစ်ရနောနဲ့	တစ်ရနောမတတူာကရတာ	့အရကကာင်းရကကာင်းရကကာင့	်ပြစ်နိင်ုြါတယ်။	

တချ ို့	ရနောရတကွ	ြထဝအီရနအထားအေ	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်မှုေြ်ုြို	့ခက်ခတဲဲရ့နောရတ	ွေည်း	ေိှြါတယ်။	

တချ ို့ကျရတာ့	ေုြ်ြုံ၊	ကိုင်ြုံ	 မြီပြင်ေို့ပြစ်ြါတယ်။	 ေါရတွဟာ	ဘယ်ဘက်ကရနပြီး	အားနည်းချက်	

ေိှသေေဲိတုာကိ	ုကျွန်မတိုက့	ရေေ့ာသုံးသြ်ပြီးရတာ	့အတတ်နိင်ုေုံး	ေအီားနည်းချက်ရတကွိ	ုြယ်ေှားြုိ	့

အစိုးေကရနပြီးရတာ့	တာဝန်အေ	ေုြ်သွားမှာ	ပြစ်ြါတယ်။	

	 တကယ်ရအာင်ပမင်ချင်တယ်ေိေုင်	စည်းကမ်းေိှေမယ်၊	အေြ်ုေုြ်ေမယ်	ေါကအဓကိြ။ဲ		ရအာင်ပမင်ြိုေ့ိေုင်	

က၊ံ	ဉာဏ်၊	ဝေီယိ	စိက်ုထတ်ုေမယ်။		ေရီောကကကီးမှာ	အေကားေတယ်ေိတုာ	ဘာမှမေိှဘူး။	ကိယ်ုရြးေင်	

ရြးသမှေ	 ပြန်ေတာြဲေှိတယ်။	 ရစတနာရြးေင်	 ရစတနာပြန်ေမယ်။	 ရမတ္တာရြးေင်	 ရမတ္တာပြန်ေမယ်။	

ရောဘရြးေင်	ရောဘပြန်ေမယ်။	ရေါသရြးေင်	ရေါသပြန်ေမယ်။	ကိယ်ုရြးသရောက်ြ	ဲကိယ်ုပြန်ေမယ်။	

ဘာမှရတာ	့အေကား	မေြါဘူး။	ကျွန်မတိုန့ိင်ုင	ံတိုးတက်ြိုေ့ိေုင်	အားေုံးကရန	ဝိင်ုးဝန်းပြီးရတာ	့ကကိုးစားြို၊့	

စည်းကမ်းေှိေှိနဲ့ေုြ်ြို့က	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။

atmifjrifcsifw,fqkd&if pnf;urf;&Sd&r,f? tvkyfvkyf&r,f? 
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	 ကျွန်မသရဘာအကျေုံးက	ကရေးရတွ	မရကကာက်တဲ့စိတ်ေှိပခင်းြါ။	ရမးတာ၊	ရပြတာ	မရကကာက်ကကဘူး။	

ေဲေဲတင်းတင်းနဲ့	 ရမးတာကို	 ရပြနိုင်တယ်။	သူတို့တတ်တာရေးရတွကို	သူတို့ကထုတ်ပြချင်တယ်။	

ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်း	 ေှိတယ်။	ကျွန်မတို့	 ေီတစ်ခုနဲ့ြဲ	ေမ်းမှန်ရြါ်ရောက်ပြီ၊	ေက်ပြီး	ေမ်းမှန်ရြါ်ရနြို့	

ေိုတယ်ေိုတာ	ရပြာချင်ြါတယ်။	အစရကာင်းမှ	အရနှာင်းရသချာမှာပြစ်ြါတယ်။	ကရေးရတွက	စာသင်	

ရနရုတံင်မကဘူး	ကစားနည်းနဲ့	စာသင်တယ်။		ကျွန်မတိုခ့ျမှတ်ထားတဲ	့မဝူါေရတဟွာ	စပြီးအရကာင်အထည်	

ရြါ်ရနပြီေိုရတာ့	ကျွန်မအရနနဲ့	အင်မတန်မှ	ဝမ်းသာြါတယ်။

	 ေီမုိကရေစီေုိတာ	ေွတ်ေွတ်ေြ်ေြ်	ကုိယ့်နုိင်ငံအကျ ိုးအတွက်၊	ကုိယ့်အကျ ိုးအတွက်	ဥြရေရဘာင်အတွင်းက	

ေုြ်ြိုင်ခွင့်ရြးတဲ့စနစ်ပြစ်ြါတယ်။	 ေီမိုကရေစီေဲ့	အခွင့်အရေးရတွေှိသေို	တာဝန်ရတွေှိြါတယ်။	

ကိုယ်ကကိုက်တဲ့	အစိုးေကို	ကိုယ်ရေွးချယ်နိုင်တယ်၊	သို့ရသာ်ေည်း	 ပြည်သူေူထုက	မဲေန္ဒရြးတဲ့အခါ	

သူတို့ေဲ့	အကျ ိုးစီးြွားအတွက်	ထမ်းရောင်မယ့်	အြွဲ့အစည်းကိုြဲရြးမှာြါ။	

	 ကျွန်မတို့ေဲ့	အစိုးေသက်တမ်း	နှစ်နှစ်ရကျာ်ကာေ	သုံးနှစ်အတွင်း		ေယ်စုနှစ်ရြါင်း	အရကကးကျန်ရတွကို	

ေြ်ရနေသေိပုြစ်ြါတယ်။	ေါမျ ိုးေိတုာကရတာ	့ရန့ချင်းညချင်းရတာ	့မပြီးနိင်ုြါဘူး။	ေါရြမယ့	်တတ်နိင်ုသမှေ	

အပမန်ေုံးပြီးရအာင်	ကျွန်မတို့	ကကိုးစားရနြါတယ်။	ကျွန်မတို့	ပြည်သူေူထုကိုရြးခဲ့တဲ့	ကတိကဝတ်ရတွ	

ေှိြါတယ်။	အဲေီ	ပြည်သူေူထုကိုရြးခဲ့တဲ့	ကတိကဝတ်ရတွဟာ	အြွဲ့ချုြ်	စတင်ထူရထာင်စဉ်ကတည်းက	

ရြးခဲ့တဲ့	ကတိကဝတ်ရတွြါ။	 ေါရတွကို	 ပြည်သူရတွက	ရမ့ေား	မရမ့ေားမသိဘူး။	ကျွန်မတို့ကရတာ့	

ဘယ်ရတာ့မှ	မရမ့ြါဘူး။

	 ပငိမ်းချမ်းရေး	ထိန်းသိမ်းြို့ေိုေင်	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးေိုြါတယ်။	တေားဥြရေမေှိတဲ့ရနော၊	ေုံခခုံရေး	

ြျက်ပြားရနတဲ့ရနောမှာ	ဘယ်ေိုမှ	 ပငိမ်းချမ်းရေးကို	 ရေေှည်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မှာ	 မဟုတ်ြါဘူး။	

ပြည်သူရတွေဲ့ဘဝ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြို့ေိုေင်	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးေှိြို့က	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	

ေါရကကာင့်မို့	တေားဥရြေစိုးမိုးရေးကို	ကျွန်မတို့	 	အပမဲတမ်း	ထိြ်တန်းတင်ပြီး	ရပြာခဲ့တာြါ။	အခုေည်း	

ေီအတိုင်းြဲ	 ခံယူြါတယ်။	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးမေှိေင်	ကျွန်မတို့ေဲ့	တပခားေည်မှန်းချက်ရတွပြစ်တဲ့	

ပြည်တွင်းပငမ်ိးချမ်းရေး၊	တည်ပငမ်ိရေး၊	ေမူှုဘဝစီးြွား	တိုးတက်ရေးရတေွိတုာဟာ	ပြစ်နိင်ုမှာမဟတ်ုြါဘူး။	

	 အခွင့်အရေးရတွအားေုံးဟာ	အေိုေိုပြစ်ောမှာ	မဟုတ်ြါဘူး။	 ေီအခွင့်အရေးရတွကို	 	ေက်ပြီးရတာ့	

ထိန်းသိမ်းနိုင်ြုိ့အတွက်	ကိုယ်ကေည်း	ကိုယ့်တာဝန်	ကိုယ်ရကျြုိ့	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	

အခွင့်အရေးေိုချင်ေင်	တာဝန်ရကျေမယ်။	ကိုယ့်တာဝန်ဘာမှန်းမသိဘဲ	အခွင့်အရေးရတာင်းရနပခင်းဟာ	

မေရီေျာ်ဘူး။	အေဲရီတာ	့ကိယု့တ်ာဝန်မရကျေင်	ကိယု့အ်ခွင့အ်ရေးရတေွည်း	ကိယ်ုေနိင်ုမှာ	မဟတ်ုြါဘူး။

	 ပြည်သူေူထုနဲ့	 ရတွ့ေုံရေွးရနွးြွဲရတွ	ေုြ်တဲ့အခါမှာ	ကျွန်မတို့ြါတီေဲ့	အစိုးေအြွဲ့အရနနဲ့	ဘယ်ေို	

ေြ်တည်ချက်ရတေိှွေ၊ဲ	ဘာရတေွြ်ုရနေ	ဲေိတုာကိ	ုပြည်သေူထူကုိ	ုအသရိြးြိုြ့။ဲ	ပြည်သေူထူေုဲ့အသကံိ	ု

ပြန်ပြီး	နားရထာင်ြိုြ့။ဲ	အသကံိနုားရထာင်တယ်ေိတုာ	ပြည်သေူူထေဲု့	စိုးေိမ်ြူြန်မှုရတကွ	ဘယ်ေိေိှုတယ်၊	

ရမှောေ်င့်ချက်ရတကွ	ဘယ်ေိေုှတိယ၊်	ပြည်သေူထူကုကားထမှဲာ	ကကီးထွားရနတဲ	့ပြဿနာရတကွို	ဘယ်ေိ	ု

အပမန်ေုံးရပြေှင်းရြးနိုင်မေဲေိုတဲ့	နည်းေမ်းရတွ	ေှာြို့ြဲပြစ်ြါတယ်။				
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	 တနသသာတိုင်းရေသကကီး	 ပမိတ်ပမို့တွင်ရောက်ေှိရန	
သည့်	နယ်စြ်ရေသနှင့်	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	ြွံ့ပြိုး
တိုးတက်ရေးဗဟိုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊	 နိုင်ငံရတာ်၏	
အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်နှင့	်တာဝန်ေိှ	
သမူျားသည်		၂၀၁၉	ခနှုစ်၊	ရြရြာ်ဝါေေီ	၁၄	ေက်ရန့တွင်	
ပမိတ်ပမို့မှ	တြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	ထွက်ခွာ	
ကကော	ဘတ်ုပြင်းပမို့နယ်	ြေဲုကျွန်းသို	့ရောက်ေိှကကသည်။
	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်
ြုေဲကျွန်း၌သယံဇာတနှင့်	 သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်	
ထန်ိးသမ်ိးရေးဝန်ကကီးဌာန	ပမန်မာြ့ေုထဲတ်ုေြ်ုရေးနှင့်	
ရောင်းဝယ်ရေးေုြ်ငန်းမှ	မုတ်ရကာင်များသားရြာက်	
ရမွးပမူထားေိှမှု၊	မတ်ုရကာင်	အတွင်းသို	့ဝတ်ေမံျားထည့်	
သွင်းရနမှုနှင့်	 ြုေဲထုတ်ေုြ်မှုအေင့်ေင့်ကို	ေိုက်ေံ	
ကကည့်ရှုသည်။
	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
ြုေဲကျွန်း၌	တာဝန်ထမ်းရောင်ရနကကသည့်	 ဝန်ထမ်း	

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*¾dKvf a':atmifqef;pkMunf aumhaomif;NrdK he,f 
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များနှင့	်မသိားစဝုင်များအား	ေင်းေင်းနီှးနီှးနှုတ်ေက်ပြီး	
ေိုအြ်ချက်များေှိြါက	တင်ပြကကေန်	ရပြာကကားသည်။
	 အေိြုါြေုကဲျွန်းတွင်	ပမန်မာြ့ေုထဲတ်ုေြ်ုရေးနှင့်	
ရောင်းဝယ်ရေးေုြ်ငန်းအရနပြင့်	 ြုေဲထုတ်ေုြ်မှုကို	
၁၉၆၃	ခုနှစ်တွင်	စတင်ရောင်ေွက်ခဲ့ရကကာင်း၊	နိုင်ငံြိုင်	
ြုေဲထုတ်ေုြ်မှုအရနပြင့်	ြုေဲကျွန်းအပြင်	ဘုတ်ပြင်း	
ပမို့နယ်	မန်ကျည်းြင်ရောင်ကျွန်းနှင့်	 ဇင်ရယာ်ကျွန်း၊	
ရကာရ့သာင်းပမို့နယ်တွင်	ဂျေန်ကျွန်း၊	ငေုံးေြယ်ကျွန်း	
နှင့်	စိန့်ေုခ်ကျွန်း၊	ရမျာက်နီကျွန်းနှင့်	ရမျာက်ပြူကျွန်း၊	
ကျွန်းစုပမို့နယ်တွင်	 နတ်သမီးရေတွင်းကျွန်း၊	 ပြင်စဘု	
ကျွန်း၊	 ေိုမယ်ကျွန်းနှင့်	 ေုံးြုေဲကျွန်း၊	 ြုရောပမို့နယ်	
မေကိျွန်းတိုတွ့င်	၂ဝဝဝ	ပြည့နှ်စ်မှစတင်ကာ	ပြည်တွင်း၊	
ပြည်ြကမု္ပဏမီျားပြင့်	ြေုထဲတု်ေုြ်မှုကို	ြက်စြ်ေြ်ု	
ကိုင်ေျက်ေှိသည်။		
	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့
သည်	အပမန်ရေယာဉ်ပြင့	်ဘတ်ုပြင်း၊	ရကာရ့သာင်းပမို့နယ်	
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အတွင်းေှိ	ြင်ေယ်ပြင်ကျွန်းများအား	ကကည့်ရှုထွက်ခွာ	
ခဲ့ော	ေန်ြိအဏ္ဏဝါအမျ ိုးသားဥယျာဉ်	ဝေယ်ကျွန်းသို့	
ရောက်ေှိကကသည်။
	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်အား	
သစ်ရတာဦးစီးဌာန	ညွှန်ကကားရေးမှူးချုြ်	 ရေါက်တာ	
ညညီရီကျာ်က	ေန်ြအိဏ္ဏဝါ	အမျ ိုးသားဥယျာဉ်ေိင်ုော	
အချက်အေက်များနှင့	်ေန်ြိအဏ္ဏဝါ	အမျ ိုးသားဥယျာဉ်	
အား	သဘာဝကို	အရပခခံရသာ	ခေီးသွားေုြ်ငန်းြွံ့ပြိုး
တုိးတက်ရေးအတွက်	ရောင်ေွက်ထားေိှမှုများကုိ	ေှင်းေင်း	
တင်ပြသည်။
	 ေန်ြိအဏ္ဏဝါ	အမျ ိုးသားဥယျာဉ်သည်	တနသသာေီ	
တိင်ုးရေသကကီး	ဘတ်ုပြင်းပမို့နှင့	်ရကာရ့သာင်းပမို့အတွင်း	
တည်ေိှပြီး	ဥယျာဉ်အကျယ်အဝန်းမှာ	၅ဝ၅၂၈	ေသမ	၇၃	
ဧက	ကျယ်ဝန်းသည်။	အေိြုါ	ဥယျာဉ်ကိ	ု၁၉၉၆	ခနှုစ်တွင်	
အဏ္ဏဝါ	အမျ ိုးသားဥယျာဉ်အပြစ်	သတ်မှတ်ခဲ့သည်။	
ထိုပ့ြင်	ပမန်မာနိင်ုင၏ံ	တစ်ခတုည်းရသာ	အဏ္ဏဝါဥယျာဉ်	
ပြစ်ပြီး	 ၂ဝဝ၃	ခုနှစ်တွင်	အာေီယံအရမွအနှစ်အပြစ်	
သတ်မှတ်ခခံဲေ့သည်။	အပမစဲမ်ိးရတာများ၊	ေီရေရတာများ၊	
သဲရသာင်ခံုများ၊	သန္တာရကျာက်တန်းများ၊	ြင်ေယ်ရေ	
ရအာက်	ပမက်ခင်းများေည်း	တည်ေှိသည်။
	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 မကကုံ	
ဂေက်	(ရမာ်ကင်း)	ေေုတံိင်ုးေင်းသား	ပြည်သမူျားနှင့်	
ရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	
ေေုံတိုင်းေင်းသား	အရေအတွက်မများရသာ်ေည်း	
အရေအတွက်	အများေုံးပြစ်သည့	်ဗမာတိင်ုးေင်းသားများ	
နည်းတ	ူအရေးြါြါရကကာင်း၊	မမိတိိုအ့ရနပြင့	်တန်ြိုးထား	
ြါရကကာင်း၊	သို့ပြစ်၍	အစိုးေအရနပြင့်	တိုင်းေင်းသား	
အားေုံး၏	အကျ ိုးစီးြွားအတွက်	ရောင်ေွက်ရြးေိုြါ	
ရကကာင်း၊	မိမိတို့ရောက်ချနိ်တွင်ေည်း	တင်ပြေိုများကို	
ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်းတင်ပြကကရစေိုြါရကကာင်း။
	 မမိတိိုအ့ရနပြင့	်ေေုတံိင်ုးေင်းသားများကိ	ုတိုးတက်	
ြွံ့ပြိုးရစေိုြါရကကာင်း၊	 ေေုံတိုင်းေင်းသားများ၏	
မရိိုးြောထုံးတမ်းအစဉ်အောများကိ	ုရစာင့ရ်ောှက်နိင်ု	
သည့	်အခွင့အ်ရေးများကိေုည်း	ြန်တီးရြးေိြုါရကကာင်း၊	
တိင်ုးေင်းသားေူမျ ိုးအားေုံးသည်	ကိယု့ယ်ဉ်ရကျးမှုကိ	ု
ကိယ်ုတန်ြိုးထားေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ေူတိင်ုးေူတိင်ုး၏	
ယဉ်ရကျးမှုတွင်	တန်ြိုးထားစောများ	 ေှိြါရကကာင်း၊	
သိုရ့သာ်ေည်း	ရခတ်နှင့အ်ည	ီတိုးတက်ေန်ေိြုါရကကာင်း၊	
ေေုတံိင်ုးေင်းသားများအရနပြင့	်ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ေန်နှင့	်
ဘဝများြိမုိရုကာင်းမွန်ောေန်အတွက်	မမိတိိုက့ညူရီြး	
နိုင်ေန်	ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်း	တင်ပြကကရစေုိရကကာင်း။
	 ေေုတံိင်ုးေင်းသားများမှာ	အင်မတန်မှ	ခနံိင်ုေည်ေိှ	
သည်ကို	သိြါရကကာင်း၊	သတ္တိေှိသည်ကိုေည်း	သိြါ	
ရကကာင်း၊	တစ်ခါတစ်ေံ	အပခားတိုင်းေင်းသားများကို	
ကကည့်ပြီး	သူတို့ရောက်မတိုးတက်ရသးဘူးေိုသည့်	

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်အား လကာ့လောင်းမမို့နယ် လေေခံပြည်ေူများက ကကိုဆိုလနစဉ်။
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အားငယ်စတ်ိမေှ	ိရစေုိြါရကကာင်း၊	ေူတုိင်းေူတုိင်းတွင်	အားသာချက်များေိှြါရကကာင်း၊	
အားနည်းချက်များေည်း	ေိှြါရကကာင်း၊	တချ ို့မှာ	အပမင်တွင်	ကိယု့ထ်က်ချမ်းသာကကယ်ဝ	
သည့်ြုံစံ	ထွက်ရြါ်ရနရသာ်ေည်း	သူတို့တွင်	ကိုယ်မပမင်ေသည့်	အားနည်းချက်များေှိ	
ြါရကကာင်း၊		သိုပ့ြစ်၍	ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု	ယုကံကည်ေန်ေိြုါရကကာင်း၊		ေေုတံိင်ုးေင်းသားများ	
၏	ထန်ိးသမ်ိးသင့သ်ည့	်ရိုးောထုံးတမ်းအစဉ်အောများကိ	ုထန်ိးသမ်ိးကကရစေိရုကကာင်း၊	
သတ္တိေှိေှိပြင့်	ဘဝကိုေင်ေိုင်ကကရစေိုရကကာင်း။
	 ေေုံေူငယ်များ၏	ြညာရေးနှင့်ြတ်သက်ပြီး	 ေုိအြ်ချက်များေိှြါက	ရပြာကကား	
ရစေုိရကကာင်း၊	 မိမိတို့ကျင့်သုံးရနသည့်ြညာရေးစနစ်သည်	ေေံုတိုင်းေင်းသားများ	
အတွက်	သင့်ရတာ်ချင်မှ	သင့်ရတာ်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မသင့်ရတာ်ြါက	ရပြာင်းေဲ	

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် လကာ့လောင်းမမို့နယ်၊ 

မကကုံဂျက်(လမာ်ကင်း)လကျးရွာမှ ဆျုံေိုင်းရင်းေား၊ ေိုင်းရင်းေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။



231လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

သင့်သည့်များကို	ရပြာင်းေဲရြးနိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	
ြညာေိုသည်မှာ	ရကျာင်းတွင်	သင်ကကားသည့်ြညာမှ
သာမဟုတ်ြါရကကာင်း၊	ကိုယ့်ရိုးောအေ	တတ်ရပမာက်	
ထားသည့်	ေုြ်နိုင်ကိုင်နိုင်သည်ကေည်း	ြညာပြစ်ြါ	
ရကကာင်း၊	ေေုံတိုင်းေင်းသားများသည်	ြင်ေယ်နှင့်	
ေက်စြ်သည့်	 ေုြ်ငန်းများတွင်	 ကျွမ်းကျင်မှုေှိြါ	
ရကကာင်း၊	ယင်းကျွမ်းကျင်းမှုများကို	ထိန်းသိမ်းထား	
ေန်မှာ	အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	ြညာေှာေိုသည်မှာ	ေှိပြီး	
သား	 ကျွမ်းကျင်မှုများကို	 ထိန်းသိမ်းထားေန်နှင့ ်	
အသစ်တတ်ရပမာက်ေမည့်ြညာများကို	 စုစည်းေမည်	
ပြစ်ြါရကကာင်း	ေှင်းေင်းရပြာကကားခဲ့သည်။
	 ယင်းရနာက်	ရတွ့ေုြဲွံသိုတ့က်ရောက်ောကကသည့်	
ေေုတံိင်ုးေင်းသား၊	တိင်ုးေင်းသမူျားနှင့	်ရေသခပံြည်သ	ူ
များက	အသက်အေွယ်ကကီးေင့်ရနပြီပြစ်သည့်	ေေုံ	
တိုင်းေင်းသားအချ ို့	မူေရမွးေြ်ရပမသို့	ပြန်ေည်အရပခ
ချရနထိုင်ေိုသည့်အတွက်	 ရောင်ေွက်ရြးနိုင်ရေး၊	
တစ်ြိုင်တစ်နိုင်	 ငါးြမ်းေုြ်ငန်းများ	အေင်ရပြရစေန်	
ငါးြမ်းရေမှျားအား	စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်၍	သတ်မှတ်ြိက်ု	
များပြင့ေှ်ာရြြွမ်းေီးေန်	အတွက်	စစိစ်ရောင်ေွက်ရြး	
ရေး၊	 ရေေှည်စားဝတ်ရနရေးအတွက်	ေုြ်ငန်းများ	
ရြာ်ရောင်ရြးရေး၊	ေောဝန်နှင့	်သနူာပြုေိအုြ်ချက်များ	
ပြည့ေ်ည်းရြးနိင်ုရေး၊	ေေုတံိင်ုးေင်းသားများ	ရနထုိင်	
သည့်	ြင်ေယ်ပြင်	ကျွန်း	၁ဝ	ကျွန်းအား	ေက်ရတွ့	
ကွင်းေင်းပြီး	သုရတသနေုြ်ငန်းများ	ရောင်ေွက်ကာ	

ေေိှောသည့	်ရတွ့ေိှချက်များကိ	ုအရပခခ၍ံ	ရေေှည်ြံွ့ပြိုး	
တိုးတက်ရစမည့်	အစီအမံများ	ရောင်ေွက်ရြးနိုင်ရေး၊	
ခေီးသွားေုြ်ငန်းများတွင်	ေေုံတိုင်းေင်းသားများ	
တိက်ုရိက်ုအကျ ိုးခစံားနိင်ုမည့	်အစအီမမံျား	ရောင်ေွက်	
ရြးရေး၊	ေေုရံကျးေွာ	ြေဟတိေူငယ်အသင်းများအား	
အသိအမှတ်ပြုရြးနိုင်ရေး၊	 ေေုံရကျးေွာများတွင်	
ပြည်တွင်းခေီးသွားဧည့်သည်များ	 ညအိြ်ေြ်နား	
တည်းခိုခွင့်	 ပြုရြးနိုင်ရေး၊	 ရညာင်းဝှီးရကျးေွာအား	
ရကျးေွာအမည်ရြါက်	ေေှိရေးနှင့်	ရေးရြးခန်းေေှိရေး၊	
တွဲြက်အေယ်တန်းရကျာင်း	ေေှိရေးနှင့်	မကကုံဂေက်	
ရကျးေွာနှင့်	ေေုံရကျးေွာများအတွက်	 မိုဘိုင်းြုန်း	
ေက်သွယ်ရေးတာဝါတိင်ုများ	တည်ရောက်ရြးနိင်ုရေး	
တို့ကို	တင်ပြကကသည်။
	 တင်ပြချက်များနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	 နိုင်ငံရတာ်၏	
အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	ရေသခံများ	စားဝတ်ရနရေးြူေုံ	
မှုေှိရစေန်အတွက်	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းေုြ်ငန်း	
များကိ	ု	စနစ်တကျရေေ့ာေန်းစစ်၍	စစီဉ်ရြးမည်ပြစ်	
ရကကာင်း၊	 ရေးဝါးကုသနိုင်ရေးအတွက်	 အပမန်ေုံး	
အရေးထားရောင်ေွက်ရြးမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	ေေုံ	
တိင်ုးေင်းသားများ	ရနထိင်ုသည့	်ကျွန်း	၁ဝ	ကျွန်းအတွက်	
ဝန်ကကီးဌာန	၅	ခမှုစြဲွု့ပြီး	ကွင်းေင်းရေေ့ာေန်းစစ်ပြီး	
ရေေှည်ေုြ်ငန်းစဉ်များ	 ချမှတ်ရောင်ေွက်ရြးသွား	
မည်ပြစ်ရကကာင်းနှင့်	 ချက်ချင်းရောင်ေွက်ရြးမည့	်
အစအီစဉမ်ျား၊	အချနိယ်၍ူ	ရပြေှင်းရောင်ေွက်ရြးမည့်	

လကာ့လောင်းမမို့နယ်၊  မကကုံဂျက်(လမာ်ကင်း)လကျးရွာမှ ဆျုံေိုင်းရင်းေား၊ ေိုင်းရင်းေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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အစီအစဉ်များနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	အရသးစိတ်	 ေှင်းေင်း	
ရပြာကကားသည်။
	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	
မကကုံဂေက်	 (ရမာ်ကင်း)	 ရကျးေွာရေသခံပြည်သူများ	

အတွက်	စားရသာက်ြွယ်ောများကိုရြးအြ်ော	ရေသခံ	
တာဝန်ေိှသူများက	ေက်ခံေယူပြီး	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်	
ြင်ခြံဂု္ဂိုေ်အား	ရေသထွက်	ေက်ရောင်ြစ္စည်းများနှင့်		
ေေုရံိုးောရေငှယ်ကိ	ုဂါေဝပြုပြန်ေည်ရြးအြ်သည်။

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မကကုံဂျက်လကျးရွာ၊ ြရဟိေျူငယ်များနှင့်                              မှေ်ေမ်းဓာေ်ြုံရိုက်ကူးစဉ်။
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	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
မကကုံဂေက်ရကျးေွာမှ	ေေုတံိင်ုးေင်းသား၊	တိင်ုးေင်းသ	ူ
များ၊	ရေသခပံြည်သမူျားနှင့ေ်ည်းရကာင်း၊	မကကုံ	ဂေက်	
ရကျးေွာ	ြေဟိတေူငယ်များနှင့်ေည်းရကာင်း	မှတ်တမ်းတင်	

ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။
	 ေေုမံျ ိုးနွယ်စမုျားသည်	အစအုြွဲ့အေိက်ု	ရနထိင်ု	
ကကပြီး	 ြင်ေယ်ရြျာ်များဟုေည်း	ေူသိများကကသည့်	
“ေေုံ”	ထက်	 “ရမာ်ကင်း”	ဟု	အရခါ်ခံေပခင်းကို	 ြိုမို	
နှစ်သက်ကကသည်။	အများအားပြင့်	 ပမိတ်ကျွန်းစုရေသ	
တွင်	ရနထိင်ုကကကာ	ေေုေံမူျ ိုးသည်	ပမတ်ိကျွန်းစရုေသ	
၏	အထင်ကေ	အမှတ်အသား	(Identity)	တစ်ခပုြစ်သည်။	
၎င်းတို၏့	ဓရေနှ့င့	်ရနထိင်ုမှုတိုမှ့ာ	အပခား	မျ ိုးနွယ်များနှင့်	
ကွဲပြားသည်။	ေေုံေူမျ ိုးတို့သည်	 ရနောတစ်ခုတွင်	
အတည်တကျ	ရနထိုင်ပခင်းမပြုဘဲ	 ြင်ေယ်ပြင်တွင	်
ေှည့်ေည်ကျက်စားကကသည်။	ရေကူး၊	 ရေငုြ်ောတွင်	
ကျွမ်းကျင်ပြီး	 ြင်ေယ်ကကမ်းပြင်အထိ	ရေငုြ်နိုင်ပြီး	
ရေရအာက်တွင်	ရအာက်ေဂီျင်	အကအူညမီြါဘ	ဲအချန်ိ	
အရတာ်ကကာရနနိုင်ပခင်းရကကာင့်၊	 Sea	Gypsy	or	Men	
of	the	Sea	အပြစ်	အမည်တွင်ခဲ့ကကသည်။
	 စိုက်ြျ ိုးရေး၊	 ရမွးပမူရေးတို့ပြင့်	အသက်မရမွးဘဲ	
ရေေုြ်ငန်း၊	ြုေဲငုြ်ပခင်းတို့ပြင့်	အသက်ရမွးကကသည်။	
ရြါ့ြါးရသာ	သစ်ေုံးများပြင့်	ထွင်းထားသည့်	ကဘန်	
ရခါ်	ေေုံရိုးောရေှများကို	အသုံးပြုကကပြီး	 ၎င်းတို့၏	
အသုံးအရောင်များ၊	အစာနှင့်ရေ၊	ရခွး၊	ရကကာင်၊	ကကက်	
များကိေုည်း	တစ်ြါတည်း	ရေနှှင့အ်တ	ူတင်ယေူာရေ	့
ေှိကကသည်။
	 ရောင်းနှင့်	ရနွောသီတို့တွင်	ငါးြမ်းပခင်း၊	ရေထွက်
ြစ္စည်းရောင်းဝယ်ပခင်းတို့ပြင့်	 အသက်ရမွးကကပြီး	
ောသီဥတုေိုးေွားသည့်အခါ	နီးစြ်ောကျွန်းရြါ်တွင်	ဝါး
ရပခတိုင်ေှည်တဲများပြင့်ေည်းရကာင်း၊	 ဂူများေှာ၍	
ေည်းရကာင်း	ရနထိုင်ရေ့ေှိသည်။
	 ထို့ပြင်	ေေုံေူမျ ိုးတို့သည်	ြင်ေယ်ခရု၊	ကမာ	
(မုတ်)ရကာင်များ၊	ငါးကကီးအံြတ်၊	ြင်ေယ်ရေရမှာ်ြင်၊	
ြုေဲ၊	 ငှက်သိုက်၊	 ြျားေည်၊	 ြေရေးြင်များကို	 ေှာရြွ	
စရုောင်းပြီး			ရောင်းချရေေိှ့သည်။	အပခားေမူျ ိုးများနှင့်	
ရောရောရနှာရနှာ	ရနထိုင်ရေ့မေှိဘဲ	၎င်းတို့၏	ေူရနမှု	
စနစ်ကို	ယုံကကည်စွာ	တန်ြိုးထားထိန်းသိမ်းကကပြီး	
ကိုယ်ြိုင်ရိုးောနတ်ကို	ကိုးကွယ်ကကသည်။	ေေုံဦးရေ	
စစုရုြါင်း	(၃ဝဝဝ)	ခန့် ေိှပြီး	အြ်ုစ	ု(၁ဝ)	စပုြင့	်ရနထိင်ုပခင်း	
ပြစ်ကာ	ပမန်မာနုိင်ငံတွင်	(၉)စု	နှင့်	ထုိင်းနုိင်ငံတွင်	(၁)	စု	
ေှိသည်။

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မကကုံဂျက်လကျးရွာ၊ ြရဟိေျူငယ်များနှင့်                              မှေ်ေမ်းဓာေ်ြုံရိုက်ကူးစဉ်။
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	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ရကာ့ရသာင်းပမို့နယ်																									မကကုံဂေက်ရကျးေွာ	ေေုံတိုင်းေင်းသားများနှင့်အတူ	မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်ကူးစဉ်။
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	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	ရကာ့ရသာင်းပမို့နယ်																									မကကုံဂေက်ရကျးေွာ	ေေုံတိုင်းေင်းသားများနှင့်အတူ	မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်ကူးစဉ်။
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EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*¾dKvf a':atmifqef;pkMunf 

aumhaomif;a'ocHjynfolrsm;ESifU awG hqkH

	 တနသသာတိင်ုးရေသကကီး	ရကာရ့သာင်းပမို့၌	ရောက်ေိှ	

ရနသည့	်နယ်စြ်ရေသနှင့တ်ိင်ုးေင်းသားေမူျ ိုးများ	ြံွ့ပြိုး	

တိုးတက်ရေးဗဟိုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည	်

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ေုတိယ	ဗိုေ်ချုြ်ကကီးရကျာ်ရေွ၊	

ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီး	 ေဲရအာင်၊	 ဦးမင်းသူ၊	 ဦးအုန်းဝင်း၊	

ပငိမ်းချမ်းရေးရကာ်မေှင်ဥက္ကဋ္ဌ	ရေါက်တာတင်မျ ိုးဝင်း၊	

တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာ	 ေဲ့ေဲ့ရမာ်၊	

ေတုယိဝန်ကကီး	ဦးေှရမာ်ဦးနှင့	်တာဝန်ေိှသမူျားနှင့အ်တ	ူ

၂၀၁၉	ခနှုစ်၊	ရြရြာ်ဝါေီေ	၁၅	ေက်ရန့တွင်	ရကာရ့သာင်း	

ပမို့	ဘုေင့်ရနာင်အငူသို့	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှုသည်။

	 ထို့သို့	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှုောတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်အား	ပမို့နယ်စည်ြင်သာယာရေးအြဲွ့မှ	

တာဝန်ေှိသူတစ်ဦးက	ရခတ်အေက်ေက်	ဘုေင့်ရနာင်	

အင	ူပြုပြင်ထနိ်းသမ်ိးခဲမ့ှုများ၊	ဓာတ်ြုမှံတ်တမ်းများနငှ့်	

ဘေုင့ရ်နာင်ရြ်ုတကုန်ုးရတာ်ပြင်	အတက်ရေကှားပြုပြင်	

တည်ရောက်ရနမှုတို့ကို	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

ဘုေင့်ရနာင်ကုန်းရတာ်ရြါ်သို့	တက်ရောက်ပြီး	ဘုေင့်	

ရနာင်ရုြ်တုနှင့်	ကုန်းရတာ်ပြင်	 ြတ်ဝန်းကျင်သန့်ေှင်း

သာယာေှြရေးနှင့်	 စိမ်းေန်းစိုပြည်ရေး	 ရောင်ေွက်	

ထားေှိမှုကို	ကကည့်ရှုသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရကာရ့သာင်းပမို့	ပြည်ရတာ်ရအးရစတရီတာ်သို	့ရောက်ေိှ	

ပြီး	 ဗုေ္ဓရုြ်ြွားရတာ်အား	ြူးရပမာ်ကကည်ညိုကာ	ြန်း၊	

ရေချမ်း၊	ေီမီးေက်ကြ်ေှူေါန်းသည်။

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်အား လကာ့လောင်းလေေခံပြည်ေူများက ကကိုဆိုစဉ်။

လကာ့လောင်းမမို့ ပြည်လော်လအးလစေီရင်ပြင်လော်လြါ်ေို့ 

ျှည့်ျည်ကကည့်ရှုစဉ်။
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	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

ရကာ့ရသာင်းပမို့	 ပမို့ရတာ်ခန်းမ၌	 ကျင်းြသည့်	

ရကာ့ရသာင်းခရိုင်အတွင်းေှိ	 ပမို့နယ်များမှ	 ရေသခံ	

ပြည်သူများအား	ရတွ့ေုံသည်။

	 ယင်းရနာက်	ရတွ့ေုြဲွံသိုတ့က်ရောက်ောကကသည့်	

ရေသခပံြည်သမူျားက	မျက်စိေောဝန်ေိအုြ်ချက်အား	

ပြည့်ေည်းရြးနိုင်ရေး၊	ရကာ့ရသာင်း-	ဘုတ်ပြင်း	ကား	

ေမ်းတစ်ရေှောက်မှ	အမှန်တကယ်	ေုြ်ကိုင်ခွင့်မေှိဘဲ	

တိုးချဲ့	စိုက်ြျ ိုးထားသည့်	ေီအုန်းခခံများအား	ပြန်ေည်	

သိမ်းယူပြီး	အိုးမဲ့၊	အိမ်မဲ့များအား	ရနောချထားရြးရေး၊	

ရကာ့ရသာင်းတွင်	တက္ကသိုေ်တစ်ခု	 ြွင့်ေှစ်ရြးရေး၊	

သမ်ိးေည်းရပမများ	ပြန်ေည်ေေိှရေး၊	ရကျးေွာ	ရပမရနော	

ရြျာက်ေုံးရနမှုအား	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	မူးယစ်ရေးဝါး	

သုံးစွဲမှုြရြျာက်ရေး၊	ေမ်းတိုးချဲ့ောတွင်	 ြါသွားသည့	်

ရပမနှင့်	သီးြင်စားြင်များအတွက်	 နစ်နာရကကးေေှိရေး	

အတွက်	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ေီရေရတာများထိန်းသိမ်း

ရြးရေးတို့ကိုတင်ပြကကသည်။

	 တင်ပြချက်များနှင့	်စြ်ေျဉ်း၍	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ု	

ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	တစ်နိုင်ငံေုံး	အတိုင်းအတာပြင့်	ရောင်	

ေွက်ရနေသည့အ်တွက်	ပြည်သမူျား၏	တင်ပြချက်များကိ	ု

အတတ်နိုင်ေုံး	 ပြည့်ေည်းရောင်ေွက်ရြးမည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	 မူးယစ်ရေးဝါးြရြျာက်ရေးကိစ္စကိုေည်း	

တစ်နိုင်ငံေုံးအတိုင်းအတာပြင့်	အထူးအရေးထား	

ရောင်ေွက်ေျက်ေိှပြီး		ရကျာင်း၊		ရေးရုေံိအုြ်ချက်များ	

နှင့်စြ်ေျဉ်း၍	တုိင်းရေသကကီးအစုိးေအြဲွ့အား	အရေးထား	

ရောင်ေွက်ေန်	မှာကကားသွားမည်ပြစ်ရကကာင်း	စသည်ပြင့်	

တင်ပြချက်များအရြါ်	အရသးစိတ်	ေှင်းေင်းရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရတွ့ေုံြွဲသို့	တက်ရောက်ောကကသည့်	ေွတ်ေြ်ရေး	

ရမာ်ကွန်းဝင်	 ေုတိယအေင့်	 ဦးအုန်းကကိုင်	အြါအဝင်	

တိင်ုးေင်းသား၊	တိင်ုးေင်းသမူျားနှင့	်မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြံု	

ရိုက်သည်။

 

ေားဝယ်မမို့ရှိ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့ ်အြွဲ့သည်	

ရကာ့ရသာင်းပမို့မှ	အထူးရေယာဉ်ပြင့်	ထွက်ခွာကကပြီး	

ထားဝယ်ပမို့သို့	ရောက်ေှိကကော	ရေသခံ	ပြည်သူများက	

ထားဝယ်ရေေိြ်နှင့်	 ရေေိြ်အထွက်	ေမ်းမကကီး	

တစ်ရေှောက်တွင်	 ရသာင်းရသာင်းပြပြ	 ကကိုေို	

နှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ထားဝယ်ရေးရုကံကီးသို	့ရောက်ေိှပြီး	ြျားနာကသုရောင်၊	

ကရေးကသုရောင်တွင်	ရေးဝါးကသုမှု	ခယံရူနကကသည့်	

ပြည်သမူျားအား	ေင်းေင်းနီှးနီှးေိက်ုေနံှုတ်ေက်သည်။	

ထို့သို့ေိုက်ေံကကည့်ရှုစဉ်	 ရေးရုံတာဝန်ေှိသူများအား	

အပြစ်များသည့	်ရောဂါများနှင့	်ကကိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်	

ြညာရြးရေးေုြ်ငန်းရောင်ေွက်ရနမှု	အရပခအရန	

များကို	 ရမးပမန်းပြီး	 ေိုအြ်သည့်	ေမ်းညွှန်ချက်များ	

ရြးသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

ထားဝယ်ပမို့ရတာ်ခန်းမ၌	ထားဝယ်ခရိုင်	အတွင်းေှိ	

ပမို့နယ်များမှ	ရေသခံပြည်သူများအားရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ေူတိုင်းေူတိုင်းတွင်	 ရေွးချယ်ြိုင်ခွင့်ေှိြါရကကာင်း၊	

ေတူိင်ုးတွင်	ရေွးချယ်ြိင်ုခွင့ေိှ်သည်နှင့အ်မှေ	ေူတိင်ုးတွင်	

တာဝန်ေှိြါရကကာင်း၊	 ရေွးချယ်ြိုင်ခွင့်ေိုသည်မှာ	ကိုယ်	

မှနမှ်နက်နက်နရ်ေွးချယ်ေန	်တာဝန်	ကိယု့်မှာေှသိည်ေို

တာကိရုထာက်ပြပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	တစ်တိင်ုးပြည်ေုံး	

ဘယ်ြဲသွားသွား	 ပြည်သူေူထု၏	ရမှော်ေင့်ချက်များ၊	

စိုးေိမ်ရကကာင့က်ကမှုများ၊	ေုိအြ်ချက်များ	မမိတိိုက့ကားေြါ	

ရကကာင်း၊	တချ ို့ကစိ္စရတကွေည်း	အစိုးေက	ပြည့ေ်ည်း	

ရြးေမည့်ကိစ္စများပြစ်ြါရကကာင်း။

	 တချ ို့ကိစ္စမှာ	 ပြည်သူေူထုကြါ	ြါဝင်ပြီးရပြေှင်း	

ေမည့က်စိ္စများ	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ဘယ်အောမေိ	ုအားေုံး	
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အစိုးေက	ေြ်ုရြးေမည်ေိသုည့စ်တ်ိဓာတ်ေည်း	မထား	

ရစေိရုကကာင်း၊	ယင်းမှာ	ေမီိကုရေစစီတ်ိဓာတ်မဟတ်ုြါ	

ရကကာင်း၊	 ေီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်ေိုသည်မှာ	တာဝန်ယူ	

ေဲသည့်	စိတ်ဓာတ်၊	ပြည်သူေူထုကေည်း	တာဝန်ယူေဲ	

ေမည်၊	ပြည်သူေူထု	တင်ရပမှာက်ထားသည့်	အစိုးေက	

ေည်း	တာဝန်ယူေဲေမည်၊	ထို့ရကကာင့်	မိမိတို့က	ပြည်သူ	

ေူထုအရနပြင့်	တာဝန်ယူချင်သည့်	ကိုယ်ေုြ်သင့်ေုြ်	

ထိုက်တာကိုေုြ်ြါ၊	အစိုးေ၏	အားနည်းချက်များကို	

ရထာက်ပြသင့်တာကို	ရထာက်ပြြါ၊	အစိုးေအေုြ်များ	

ြိပုြီး	ြပီြင်ရအာင်ကညူနီိင်ုသည့	်ရနောတွင်ေည်း	ကညူ	ီ

ကကြါဟုရပြာေိုရကကာင်း၊	ေူတိုင်းသည်	ဘာြဲေုြ်ေုြ်	

ကိုယ်ဟာအပြုသရဘာရောင်သည့်	 စိတ်ဓာတ်နှင့်	

ေြ်ုသေား၊	အြျက်သရဘာရောင်သည့	်စတ်ိဓာတ်နှင့	်

ေြ်ုသေားေိတုာ	ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ုပြန်ပြီး	သုံးသြ်ကကည့်	

ေှေင်	အရပြရြါ်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	ရတွ့ေုြဲွံသိုတ့က်ရောက်ောကကသည့်	

ရေသခံပြည်သူများက	 ထားဝယ်တက္ကသိုေ်တွင်	

အရောင်များတည်ရောက်ရြးေန်နှင့်	ေော၊	ေောမ	

များနှင့်	 ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသူများ၏	အခွင့်အရေး

အတွက်တာဝန်ေှိသူများနှင့်	 ရတွ့ေုံရေွးရနွးခွင့်ေရေး၊	

ထားဝယ်တက္ကသိေ်ုတွင်	ရကျာင်းသားသမဂ္ဂအား	အသ	ိ

အမှတ်ပြုရြးရေး၊	တနသသာေီပမစ်မှ	 ရေအားေှေြ်စစ	်

ထုတ်ယူနိုင်မှုေှိ၊	 မေှိ	ကွင်းေင်းစစ်ရေးရြးရေးနှင့်	

ေေှိြါက	 ရောင်ေွက်ရြးနိုင်ရေး၊	 တိုင်းရေသကကီး၊	

ပြည်နယ်အစိုးေများနှင့်	 ေူငယ်ရေးောရကာ်မတီများ	

အကကား	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုေနိုင်ရအာင်	ရောင်ေွက်	

ရြးရေး၊	 တက္ကသိုေ်မှဘွဲ့ေများအား	 ရေသတွင်း၌	

အေြ်ုသင်ေင်းခွင့်ပြုရေး၊	နိင်ုငသံားစစိစ်ရေး	ကတ်ပြား	

တွင်	ထားဝယ်ေူမျ ိုးဟု	ရေးသွင်းခွင့်ပြုရေး၊	ထားဝယ်	

စီးြွားရေးဇန်ုအား	အပမန်ေုံးအရကာင်အထည်ရြာ်ရေး	

နှင့	်ရေသခမံျား၏	စီးြွားရေး၊	ေူမှုရေးတိုအ့ား	အကအူည	ီ

ရြးရေးတို့နှင့်စြ်ေျဉ်း၍	တင်ပြကကသည်။

	 တင်ပြချက်များအရြါ်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံ	

ြဂု္ဂိုေ်က	တက္ကသိေ်ုနှင့	်စြ်ေျဉ်းသည့	်ကစိ္စများအတွက်	

ြညာရေးဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	ထားဝယ်သို	့

ောရောက်မည်ပြစ်ရကကာင်း၊	တက္ကသိုေ်များကိုေည်း	

ေွတ်ေြ်သည့	်တက္ကသိေ်ုများအပြစ်	ေြ်တည်နိင်ုရအာင်	

ရောင်ေွက်ေျက်ေှိြါရကကာင်း၊	တက္ကသိုေ်များ၏	ြုံေိြ်		

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်အား ေားဝယ်မမို့ရှိ လေေခံပြည်ေူများက ကကိုဆိုစဉ်။
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အတွက်	တစ်နိုင်ငံေံုးအတိုင်းအတာပြင့်	 ရောင်ေွက်	

ရနြါရကကာင်း၊	ေူငယ်ရေးောကိစ္စနှင့်စြ်ေျဉ်း၍ေည်း	

ေငူယ်များနှင့သ်ာမက	ပြည်သမူျားနှင့ြ်ါ	နီးနီးကြ်ကြ်	

ရေွးရနွးေန်	တိုင်းရေသကကီး	အစိုးေအြွဲ့ကို	မှာကကားခဲ့	

မည်ပြစ်ရကကာင်း၊	ေှေြ်စစ်ကမု္ပဏ၏ီ	တင်ေါကစိ္စကိေုည်း	

သက်ေိုင်ောက	စုံစမ်းစစ်ရေးရနြါရကကာင်း	ေှင်းေင်း	

ရပြာကကားခဲ့သည်။

	 ယင်းရနာက်	 ကကိုတင်တင်ပြထားသည့်အချက်များ	

အနက်မှ	 ပြည်ရထာင်စုအစိုးေက	ရောင်ေွက်ရြးေန်	

ေက်စြ်ရနရသာ	ကစိ္စေြ်များကိ	ုေှင်းေင်းရပြာကကားပြီး	

တိင်ုးရေသကကီးအစိုးေက	ရောင်ေွက်ရြးမည့	်အရပခအရန	

များကို	ကာယကံေှင်များထံ	တိုင်းရေသကကီး	အစိုးေက	

ပြန်ေည်ေှင်းေင်းရြးေန်ပြစ်ရကကာင်း	အရသးစိတ	်

ေှင်းေင်းရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

တနသသာေတီိင်ုးရေသကကီး	တစ်ရေှောက်	ပြည်သေူူထနှုင့	်

ရတွ့ေုံေသည်အခါ	မိမိတို့အတွက်ေည်း	 ြညာေြါ	

ရကကာင်း၊	ပြည်သူေူထုအတွက်ေည်း	အကျ ိုးေှိမည်ဟု	

ရမှော်ေင့်ြါရကကာင်း၊ထိုသို့	နှစ်ဦးနှစ်ြက်	အပြန်အေှန်	

ရေွးရနွးမှု၊	အပြန်အေှန်	တိုင်ြင်မှု	ေှိမှသာေှေင်	မိမိတို့	

နိုင်ငံသည်	 ပမန်ပမန်ေန်ေန်တိုးတက်မည်ပြစ်ရကကာင်း၊	

တစ်ရယာက်တစ်မျ ိုးနှင့်	တက်ညီေက်ညီမေုြ်ြါက	

တိုးတက်နှုန်း	အင်မတန်ရနးှသွားမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	

ထ့ုိရကကာင့်	မိမိတ့ုိ	တစ်ရယာက်နှင့်	တစ်ရယာက်	နားေည်မှု	

ေှိေမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	 ချ ို့ယွင်းချက်နှင့်	အားသာချက်၊	

အားနည်းချက်ေိုသည်မှာ	ေူတိုင်းတွင်	ေှိြါရကကာင်း။

	 ယင်းတိုက့ိ	ုမမိတိိုအ့တရူကျာ်ပြတ်သွားေမည်	ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	 နိုင်ငံ၏တိုးတက်မှုအတွက်	အဓိကတာဝန်	

ယထူားသည်မှာ	နိင်ုင၏ံ	အစိုးေတာဝန်ကိ	ုယထူားသည့	်

မမိတိိုြ့င်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	သိုရ့သာ်ေည်း	နိင်ုင၏ံ	တိုးတက်	

မှု	အမှန်တကယ်ပြစ်ရပမာက်ေန်	အဓိကကျသည်မှာ	

ပြည်သေူထူ၏ု	စွမ်းေည်နှင့	်စတ်ိဓာတ်ြင်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ပြည်သေူူထအုရနနှင့ေ်ည်း	မမိတိို၏့	စွမ်းအား၊	စွမ်းေည်	

များကို	တစ်ရန့ထက်တစ်ရန့	 ြိုမိုပမင့်မားောရစေန်၊	

အချင်းချင်းအကကားတွင်	ရမတ္တာ၊	ရစတနာ	တစ်ရန့ထက်	

တစ်ရန့	ြိုမိုြွားများောရစေန်	နိုင်ငံချစ်စိတ်များသည်	

ေည်း	ခိင်ုမာ၊မှန်ကန်သည့	်မမူျားအရြါ်	အရပခခနံိင်ုရအာင်	

ကကိုးစားကကေန်	မမိအိရနပြင့	်တိက်ုတွန်းေင်း	နဂိုံးချုြ်ြါ	

ရကကာင်း	 ရပြာကကားပြီး	 ရတွ့ေုံြွဲသို့	တက်ရောက်ော	

ကကသည့်	တုိင်းေင်းသား၊	တုိင်းေင်းသူများနှင့်	မှတ်တမ်းတင်	

ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ထားဝယ်ရေေြ်ိခန်းမ၌	တိင်ုးရေသကကီး	ဝန်ကကီးချုြ်နှင့်	

တိုင်းရေသကကီးအစိုးေအြွဲ့ဝင်များအား	 ရတွ့ေုံ၍	

တိုင်းရေသကကီး	အစိုးေအြွဲ့ဝင်များအရနပြင့်	 ပြည်သူ	

များနှင့်	ထရိတွ့မှုနည်းြါးရနသည်ကိ	ုရတွ့ေှေိရကကာင်း၊	

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ေားဝယ်မမို့ရှိ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံအမှာစကားလပြာကကားစဉ်။
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ပြည်ရထာင်စုအစိုးေအြွဲ့အရနပြင့်	 ရနပြည်ရတာ်တွင်	

ရနကကေသည်ပြစ်၍	ေူထုနှင့်	အနီးကြ်ေုံး	တာဝန်	

ထမ်းရောင်ရနကကေသည့်	 တိုင်းရေသကကီးအစိုးေ	

အြွဲ့ဝင်များအရနပြင့ ်	 ေူထုေိုအြ်ချက်များကို	

ရမးပမန်းပြီး	တတ်နိင်ုသမှေ	ပြည့ေ်ည်းရောင်ေွက်ရြးေ

မည်ပြစ်ရကကာင်း၊	ထိုသို့	 ရောင်ေွက်ောတွင်	အမှန်	

တကယ်	ေုြ်ရောင်နိုင်သည်များကို	 တိတိကျကျ	

ရပြကကားေန်ေိုအြ်ရကကာင်း၊	ေက်ရတွ့ မေုြ်ရြးနိုင	်

သည်များကို	ကတိမရြးကကေန်	သတိရြးေိုရကကာင်း။

	 ပမန်မာနိင်ုငရံပမာက်	ြျား၊	အရေှ့ြျား	စသည့ရ်ေသများ	

ကို	သွားရောက်ခဲ့ောတွင်	 ၃	နှစ်အတွင်း	သိသိသာသာ	

တိုးတက်ောသည်များကိ	ုပမင်ရတွ့ခဲေ့ရကကာင်း၊	ခေီးစဉ်	

များ	သွားရောက်ခဲေ့ာတွင်ေည်း	ပြည်သေူထူ	ုရကျနြ်မှု	

အနည်းေုံးမှာေည်း	တနသသာေီတိုင်း	ရေသကကီး	အစိုးေ	

အြွဲ့ြင်	 ပြစ်သည်ကို	 ရတွ့ေှိေရကကာင်း၊	ဤသည်ကို	

ရေးရေးနက်နက်	သတရိြးေိရုကကာင်း၊	အမှန်တကယ်	

အေြ်ုမေြ်ုြါက	ပြင်းပြင်းထန်ထန်	ကိင်ုတွယ်သွားမည်	

ပြစ်ရကကာင်း၊	တနသသာေ	ီတိင်ုးရေသကကီးအစိုးေအရနပြင့	်

တိုးတက်မှုများရနှးရကွးရနသည်မှာ	မပြစ်သင့ရ်ကကာင်း။

	 ြထဝီအရနအထား၊	ောသီဥတုနှင့်	စီးြွားရေးအခွင့်	

အေမ်းရကာင်းများ	 များစွာေှိရနသည့်	 ရေသပြစ်၍	

အစိုးေအြဲွ့ဝင်များ	ထထိရိောက်ရောက်	ကကိုးကကိုးစားစား	

ေြ်ုကိင်ုကကေန်	ေိအုြ်ရကကာင်း၊	ပြည်သမူျားနှင့	်ရေွးရနွး	

ြွဲများ	မကကာခဏပြုေုြ်ေန်၊	ယင်းရေွးရနွးြွဲ	ကျင်းြ	

ရောင်ေွက်မှု	အရပခအရနကို	အစီေင်ခံစာတင်ပြေန်	

အရေးအနက်ထား	မှာကကားေိုရကကာင်း	ရပြာကကားပြီး	

တိုင်းရေသကကီး	 ဝန်ကကီးချုြ်နှင့်	အစိုးေအြွဲ့ဝင်များ၏	

ေှင်းေင်းတင်ပြမှုများအရြါ်	ညှိနှိုင်းပြည့်ေည်းရြးပြီး	

ေုြ်ငန်းစဉ်များကို	ေမ်းညွှန်မှုရြးသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့

သည်	ထားဝယ်ပမို့မှ	အထူး	ရေယာဉ်ပြင့	်ပြန်ေည်ထွက်	

ခွာခဲ့ကကပြီး	ညရနြိုင်းတွင်	 ရနပြည်ရတာ်သို့ပြန်ေည်	

ရောက်ေှိကကော	နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ြင်ခံရုံးဝန်ကကီးဌာန	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ဦးရကျာ်တင့်ရေွ၊	ရနပြည်ရတာ်	

ရကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ	ရေါက်တာမျ ိုးရအာင်နှင့်	တာဝန်ေှိသူ	

များက	ရနပြည်ရတာ်ရေေိြ်၌	 ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကက	

သည်။

 

ေားဝယ်မမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံြွဲေို့ ေက်လရာက်ျာေည့် ေိုင်းရင်းေား၊ ေိုင်းရင်းေူများနှင့် 

မှေ်ေမ်းဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။
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		 တနသသာေတီိင်ုးကိ	ုောေတယ်ေိေုင်	အပမြဲစဲတ်ိချမ်းသာေြါတယ်။	အဓကိက	ပြည်သရူတေဲွ့ရနွးရထးွမှုရကကာင့်	
ပြစ်ြါတယ်။	အရေးကကီးတာကရတာ့	ပြည်သူရတွေဲ့ဘဝစီးြွားတိုးတက်ြွံ့ပြိုးြို့ြါြဲ။	ေါဟာေည်း	အစိုးေ	
အရနနဲ့	 ၂ဝ၁၆	ခုနှစ်ကရနစပြီး	တာဝန်ယူကတည်းက	ေည်ေွယ်ချက်တစ်ခုအရနနဲ့	သတ်မှတ်ခဲ့တာြါ။	
ြွံ့ပြိုးတိုးတက်တယ်ေိုတာ	စီးြွားရေးရကာင်းရုံတင်မကြါဘူး။	ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေးဘက်မှာေည်း	
ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြို့	အရေးကကီးြါတယ်။	ကျန်းမာပြီး	 ြညာတတ်တဲ့ပြည်သူေူထုရတွပြစ်ပြီေိုေင်	 ြွံ့ပြိုး	
တိုးတက်မှုကို	တွန်းအားရြးနိုင်တဲ့	အင်အားရတွဟာ	အင်မတန်မှတက်ောမှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ကျွန်မအခေုရီောက်တန်ုး	ပြည်သရူတေွဲ့	အသကံိကုကားချင်တယ်။	အစိုးေေိတုာ	ပြည်သေူထူနုဲ့	ကင်းကွာရနေို	့
မပြစ်ြါဘူး။	ေီမိုကရေစီအစိုးေေိုတာ	ပြည်သူေူထုတင်ရပမှာက်ထားေို့	အစိုးေပြစ်ရနတာြါ။	အဲေီဟာကို
ဘယ်ရတာ့မှမရမ့သင့်ြါဘူး။	 ပြည်သူေူထုကေည်း	တင်ရပမာှက်ထားတယ်ေိုတာ	 ပြည်သူေူထုေဲ့	
အကျ ိုးစီးြွားအတွက်	 ေုြ်ရောင်မယ်ေိုတဲ့	ယုံကကည်ချက်နဲ့	အစိုးေတစ်ခုကိုတင်ရပမှာက်ထားတာြါ။	
ဘယ်သူကမှ	သိြ်ရတာ်ေွန်းေို့ေိုပြီး	တင်ရပမှာက်ထားတာမဟုတ်ြါဘူး။	

	 ကျွန်မတို့ပြည်သူေူထုကို	တိုးတက်ရစချင်တယ်ေိုတာ	စိတ်ထဲအပမဲေှိြါတယ်။	တိုးတက်တယ်ေိုတာ	
နံြါတ်တစ်အားပြင့်	စိတ်ြိုင်းေိုင်ောအေ	တိုးတက်ရစချင်ြါတယ်။	စိတ်ြိုင်းေိုင်ောတိုးတက်ရစချင်တယ်	
ေိတုာ	တာဝနသ်စိတ်ိကိ	ုြိပုြီးခိင်ုမာရအာင်	ေြ်ုရစချင်တယ်။	ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု	အားကိုးတဲစ့တ်ိကိေုည်း	
ခိုင်မာရအာင်	ေုြ်ရစချင်ြါတယ်။	ေူတိုင်းဟာ	ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်သိမှ	 ေုြ်ြုံကိုင်ြုံမှန်မှာပြစ်ြါတယ်။	
ေတူိင်ုးေတူိင်ုးဟာ	ကိယ့်ုကိယ်ုကိယ်ုအားကိုးချင်တဲစ့တ်ိဓာတ်ေိှမှ	ဝေီယိစိက်ုထတ်ုတဲရ့နောမှာ	ပြည့ပ်ြည့	်
ဝဝေှိမှာ	 ပြစ်ြါတယ်။	 ကျွန်မတို့ဟာ	တာဝန်သိစိတ်နဲ့	 ဝီေိယေှိမှ	 ကျွန်မတို့သွားချင်တဲ့ေမ်းဟာ	
မရပြာင့ပ်ြူးသည့တ်ိင်ုရအာင်	ြန်းတိင်ုရောက်တဲအ့ထ	ိရေှောက်နိင်ုတဲ	့အင်အားတိုန့ဲ့	ပြည့ဝ်	ောမှာပြစ်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ရအာင်ပမင်ပခင်းတေားရေးြါးေိတုာ	ေန္ဒနဲ့စြါတယ်။	တကယ်ြပဲြုပြင်ချင်တဲ၊့	ရပြာင်းေခဲျင်တဲ	့
ေန္ဒ	ေိှေဲ့ေား၊	အေဲရီတာေ့န္ဒဟာအရေးကကီးြါတယ်။	၂ဝ၁၅	ခနှုစ်	ရေွးရကာက်ြဲွမှာဝင်ခဲတ့န်ုးက	ရပြာင်းေခဲျန်ိ	
တန်ပြီေိုတဲ့	ရကကးရကကာ်သံနဲ့ဝင်ခဲ့ြါတယ်။	အဲေီကတည်းက	ရပြာင်းေဲြို့အချနိ်ကေဲတန်ရုံတင်မကဘူး။	
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ေွန်ရနြါပြ။ီ	ရပြာင်းေဲစောရတကွ	အများကကီးေိှြါတယ်။	တကယ်ရပြာင်းေခဲျင်တဲေ့န္ဒ	ပြည်သေူူထကုကား	
မှာေည်း	ေိှြိုေ့ိြုါတယ်။	ကျွန်မတိုဟ့ာ	ေန္ဒ၊	ဝေိီယ၊	စတ်ိဓာတ်၊	ြညာနဲ့ေြ်ုရောင်သွားမယ်ေိေုင်	မရအာင်	
ပမင်နိင်ုတဲက့စိ္စဘာမှမေိှြါဘူး။	ေါဟာ	တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းအတွက်ပြစ်သေိ	ုတစ်နိင်ုငေုံံးအတွက်ေည်း	
အတူတူြါြဲ။	

	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာေိုေင်	အားေုံးက	တာဝန်ေှိတယ်ေိုရြမယ့်	အထူးသပြင့်	ေီမိုကရေစီစနစ်အေ	ရေွးချယ်	
ခထံားေတဲ	့အစိုးေရတမှွာရတာ	့တာဝန်အေိှေုံးေို	့ကျွန်မရပြာချင်ြါတယ်။	ဘာပြစ်ေိုေ့ေဲိရုတာ	့ပြည်သ	ူ
ေထူေဲု့	ရထာက်ခမံှုကိ	ုရတာင်းခပံြီးရတာ	့အစိုးေြဲွ့ထားတာြါ။	ပြည်သေူူထေဲု့	ရထာက်ခမံှုကိရုတာင်းခပံြီး	
အစိုးေြွဲ့ထားမှရတာ့	ပြည်သူရတွအတွက်	တာဝန်ယူေမှာြါ။	ေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့	ဗဟိုအစိုးေမှာ	တာဝန်	
ေှိသေို၊	တိုင်း/ပြည်နယ်	အစိုးေရတွမှာေည်း	တာဝန်ေှိြါတယ်။	 ပြည်သူေူထုအရနနဲ့	တိုင်းအစိုးေဟာ	
ငါတိုတ့င်ထားတဲအ့စိုးေေိတုဲ	့စတ်ိဓာတ်နဲ့	ေက်ေရံစချင်တယ်။	ထန်ိးသမ်ိးသင့တ်ာကိ	ုထန်ိးသမ်ိးေမယ်။	
ပြုပြင်ရြးသင့တ်ဟဲာကိ	ုပြုပြင်ေမယ်။	တစ်ြက်သတ်ရတာ	့မစဉ်းစားေဘူး။	အပမင်ကျယ်မှ	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငဟံာ	
တကယ့်ကို	တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကကီး	ပြစ်နိုင်မှာြါ။

	 ပြင်ြစန်ိရခါ်မှုရတကွိ	ုရကျာ်ေွှားြို	့ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ညညွီတ်ရေးကိေုည်း	ြုိမိပုြီးရတာ	့ခိင်ုခိင်ုမာမာတည်ရောက်	
ရစချင်တယ်။	ပြည်တွင်းစန်ိရခါ်မှုရတနွဲ့	ြတ်သက်ေိုတ့ိင်ုးရေသကကီး/	ပြည်နယ်အစိုးေရတကွ	ြိမုိပုြီးရတာ	့
ေြ်ုြိုေ့ိတုယ်။	ကကိုးစားြိုေ့ိတုယ်။	တိင်ုးရေသကကီး/ပြည်နယ်အစိုးေများ	တာဝန်ရကျြါ။	တိင်ုးရေသကကီး/
ပြည်နယ်	အစိုးေများ	တာဝန်ရကျေင်	ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	မုချမရသွအချနိ်တိုတိုအတွင်းမှာ	တိုးတက်နိုင်	
မယ်ေိုတာ	ကျွန်မေဲေဲကကီးရပြာနိုင်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်သူေူထုအရနနဲ့ေည်း	ကိုယ့်အစိုးေကို	
ကိုယ်ထိန်းြါ။	ကိုယ်ေိုချင်တဲ့ြန်းတိုင်ကို	သိက္ခာေှိေှိနဲ့	သွားနိုင်တယ်ေိုတဲ့	 စိတ်ဓာတ်ကို	ကျွန်မတို့ေဲ့	
ရနာင်ောရနာက်သားရတွအတွက်	ထားခဲ့ရြးနိုင်မယ်ေိုေင်	 ေါဟာတန်ြိုးအကကီးေုံး	အရမွအနှစ်ြဲ	
ပြစ်ြါတယ်။

	 ချမ်းသာပြီးရအာင်ပမင်ရနတဲ	့ေြ်ုငန်းေှင်	ကကီးရတအွားေုံးကိ	ုရမတ္တာေြ်ခခံျင်ြါတယ်။	အထူးသပြင့	်ကိယု့်	
ရေသတွင်းက	ပြည်သူေူထုကုိ	ကိုယ့်ေဲ့ေင်ဝယ်သားသြွယ်	တန်ြိုးထားပြီးရမတ္တာကရုဏာနဲ့ေက်ေံြါ။	
အားေုံးတိုးတက်မှ	ကျွန်မတို့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်ေို့ရပြာနိုင်မယ်။	နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံေဲ့	ဂုဏ်ကျက်သရေဟာ	
အချမ်းသာေုံးေရူတ	ွဘယ်ရောက်ချမ်းသာသေဲေိတုဲ	့အရြါ်မှာမတည်ြါဘူး။	အေင်းေဲေုံးေရူတရွတာင်	
ဘယ်ရောက်ချမ်းသာေေဲိတုာ	ပြနိင်ုမှ	ေနီိင်ုငဟံာ	ဂဏ်ုေိှမှာပြစ်တယ်။	အေဲါရကကာင့	်ကိယု့ေ်ဲ့ေြ်ေွာအတွက်၊	
ကုိယ့်ေဲ့ြတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊	ကုိယ့်ေဲ့ရေသအတွက်	ေုြ်ရောင်နုိင်တ့ဲကိစ္စရတွကုိ	ေုြ်ရောင်ရြးြါ။	

	 အစုိးေနဲ့ပြည်သူကကားမှာ	ရပြာင့်မတ်မှုေိှေမယ်၊	 ြွင့်ေင်းမှုေိှေမယ်၊	တစ်ဦးအရြါ်တစ်ဦးယံုကကည်မှုေိှေမယ်။	
ရပြာင့်မတ်ြွင့်ေင်းေို့	တစ်ဦးရြါ်တစ်ဦး	ယုံကကည်မှုေှိေို့သာ	တင်ပြသင့်တာရတွကို	တင်ပြေဲတာ၊	တင်ပြ	
နိုင်တာ။	တင်ပြတဲ့အခါမှာ	ယဉ်ယဉ်ရကျးရကျးတင်ပြြါ။	ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ	ရကာင်းတဲ့အစဉ်အောရတွ	
ထိန်းသိမ်းထားြို့	အင်မတန်အရေးကကီးြါတယ်။	 ေူကကီးကိုေူငယ်ကရိုရသတယ်။	 ေူငယ်ကိုေူကကီးက	
ကကင်နာတယ်။	ေေီိေုက်ေရံေးမျ ိုးက	ကျွန်မတ့ုိြတ်ဝန်းကျင်အတွက်	တွက်ေ့ုိမေတ့ဲ	ချမ်းသာမှုရတွြဲပြစ်ြါတယ်။	
ကုိယ်ေုိချင်တ့ဲအောကုိ	 ေုိချင်တယ်ေိုေင်	 မှန်ကန်တဲ့နည်းေမ်း၊	ယဉ်ရကျးတဲ့နည်းေမ်းကို	သုံးပြီးရတာ့	
ေရအာင်ေုြ်ြါ။	မယဉ်မရကျးတဲ့အပြုအမူရတွကို	အားမရြးြါနဲ့။
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နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ဦးရောင်သည့်		

အြဲွ့ဝင်များအား	တိင်ုးရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်	ဦးဝင်းသန်ိး၊	

တိင်ုးရေသကကီးဝနက်ကီးဦးညွန့်ရေှေ၊	ေွှတ်ရတာက်ိယုစ်ား	

ေှယ်များ၊	တိုင်းေင်းသားရိုးောယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့ဝင်များ	

နှင့်	တာဝန်ေှိသူများက	ပြည်ပမို့ရေေိြ်၌	 ကကိုေိုနှုတ်	

ေက်ကကသည်။

ထိုရ့နာက်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	ဦးရောင်	

သည့အ်ြဲွ့သည်	ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့	်သရေရခတ္တော	

ပမို့ရဟာင်းေှိ	သီေိရခတ္တောပြတိုက်သို့ရောက်ေှိကကော	

ရေှးရဟာင်းသရုတသနနှင့	်အမျ ိုးသားပြတိက်ုဦးစီးဌာန	

ေုတိယညွှန်ကကားရေးမှူးချုြ်	 ရေါက်တာသိန်းေွင်က	

သရေရခတ္တောပမို့ရဟာင်း၏	ရနာက်ခံသမိုင်း၊	ကမ္ဘာ့	

ယဉ်ရကျးမှု	အရမအွနှစ်ေေိှခဲသ့ည့	်စနံှုန်းများ၊	သရုတသန	

ေုြ်ငန်းရောင်ေွက်မှုများ၊	ပြည်တွင်း	ပြည်ြဧည့်သည်	

ရတာ်များအား	ယဉ်ရကျးမှုအရမွအနှစ်နှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	

အသိြညာရြးရောင်ေွက်မှုများ၊	 ပြည်ြနိုင်ငံများနှင့	်

ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုအြါအဝင်	ယဉ်ရကျးမှု	အရမအွနှစ်	

ေိုင်ော	အချက်အေက်များကို	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

e,fpyfa'oESifU wdkif;&if;om;vlrsKd;rsm; zGH h NzdK;wdk;wufa&; A[dkaumfrwDOuú| 
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နယ်စြ်လေေနှင့်ေိုင်းရင်းေားျူမျိုးများ ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်လရးဗဟိုလကာ်မေီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံ 

ြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်ေည် ပြည်လောင်စုဝန်ကကီး ဦးမင်းေူ၊ လေါက်ောလအာင်ေူနှင့် လေါက်ောပမင့်လေွး၊ 

ောဝန်ရှိေူများနှင့်အေူ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေ်ျ ၁၄ ရက်လန့ နံနက်ြိုင်းေွင် လနပြည်လော်မှ ရဟေ်ယာဉ်များပဖင့် 

ေွက်ခွာရာ ြဲခူးေိုင်းလေေကကီး ပြည်မမို့ေို့ လရာက်ရှိကကေည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ြဲခူးေိုင်းလေေကကီး၊ ပြည်မမို့ေို့ လရာက်ရှိစဉ်။
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ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ပြခန်းရောင်များအတွင်း	 ခင်းကျင်းပြသထားသည့	်

ယဉ်ရကျးမှုအရမွအနှစ်များကို	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှုပြီး	

သီေိရခတ္တောပြတိုက်	 ဧည့်သည်ရတာ်မှတ်တမ်းတွင်	

ေက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့်	သရေရခတ္တောပမို့ရဟာင်းေှိ	

နန်းရတာ်ောရနော၊	ေဟန္တာကန်ရနောများကိ	ုေှည့ေ်ည်	

ကကည့်ရှုပြီး	 ရဘာရဘာကကီးရစတီရတာ်ပမတ်အား	ြန်း၊	

ရေချမ်း၊	ေီမီး၊	ေွမ်း၊	သစ်သီးနှင့်	အရမွှးနံ့သာတိုင်များ	

ကြ်ေှူြူရဇာ်ကာ	ရစတီရတာ်ပမတ်အား	ြူးရပမာ်ကကည်	

ညိုသည်။

ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

အရထရွထရွောဂါကရုေးရုကံကီး(ခတုင်-၅၀၀)သို	့ရောက်	

ေှိပြီး	ရေးကုသမှုခံယူေျက်ေှိသူများအား	ကကည့်ရှုအား	

ရြးသည်။

ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	 ပြည်ပမို့	သီေိရခတ္တော	

ေတနာပမို့ရတာ်ခန်းမ၌	ပြည်ခရိုင်အတွင်းေှိ	ေြ်မိေြ်ြ	

များ၊	ပမို့မပိမို့ြများ၊	ရေသခပံြည်သမူျားနှင့	်ရတွ့ေုသံည်။

ထိုရ့နာက်	ရတွ့ေုြဲွံသို	့ရေသခပံြည်သမူျား	ကကိုတင်	

တင်ပြထားသည့်	 ပြည်ပမို့နယ်	 ပမို့ပြ	သန့်ေှင်းသာယာ	

ေှြရေးေုြ်ငန်းအတွက်	ေိုအြ်ရသာ	ေန်ြုံရငွများကို	

ခွင့ပ်ြုချထားရြး	ရေး၊	ရြါက်ရခါင်းပမို့နယ်	ရတာင်နဝင်း	

ရေရောှင်တမအံနီး	ေြ်သစ်	-	ရတာင်ရေှေရောင်းေမ်းကိ	ု

ောသီမရေွး	 သွားောနိုင်ရသာ	 ရကျာက်ရချာေမ်း	

ရောင်ေွက်ရြးနိင်ုရေး၊	တတံားနှစ်စင်းနှင့	်Box	Culvert	

တစ်စင်း	တည်ရောက်ရြးရေး၊	 ရေှေရတာင်ပမို့နယ်	

ရညာင်စာရေးရကျးေွာမှ		ဇီးကျွန်းရကျးေွာအြ်ုစ	ုဧောဦး	

ရကျးေွာသို့	 ေက်သွယ်သည့်	 ကုန်ထုတ်ေမ်းကို	

ကွန်ကေစ်ေမ်းအပြစ်	အေင့တ်ိုးပမှင့ရ်ောင်ေွက်ရြးရေး၊	

ြန်းရတာင်းပမို့နယ်	ထုံးဘိုမှ	အရကာက်ရတာင်အထိ	

ရပမသားေမ်းကို	 အေင့်	 ပမှင့ ်တင်ရြးနိုင်ရေးနှင့	်

ရြါင်းတည်ပမို့နယ်	ရြါင်းတည်-မှတ်တိင်ု-ရြါက်ရတာ	

ေမ်းကိ	ုောသမီရေွးသွားောနိင်ုရသာ	ကတ္တောေမ်းမကကီး	

ခင်းရြးနိင်ုရေး	ရမးခွန်းများနှင့	်စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း၊	

ခန်းမအပြင်ဘက်ေှိ	 ရေသခံပြည်သူငါးဦးမှ	တင်ပြော	

သည့်	 ေုြ်ငန်းခွင်အကကို	 မူေတန်းေောအတတ်	

သင်ြညာသင်တန်းဝင်ခွင့်ေိုင်ော	 ရမးခွန်းများနှင့်	

စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း၊	ပမို့နယ်ြံွပြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်	

စြ်ေျဉ်း၍	 ပမို့ရဟာင်းများြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးရောင်	

ေွက်ရြးနိင်ုရေး၊		ပမစ်ေုစံမီကံန်ိးနှင့	်	စြ်ေျဉ်းသည့ရ်မးခွန်း၊	

ရေှေရတာင်ပမို့နယ်အတွင်း	သိမ်းေည်းရပမယာေိုင်ော	

ကစိ္စေြ်များနှင့	်စြ်ေျဉ်း၍	ေည်းရကာင်း၊	ရတာင်နဝင်း	

ေည်	 ရေရောှင်တမံကကံ့ခိုင်မှုနှင့်	 ရေထုတ်တံခါး	

တည်ရောက်ရြးနိင်ုရေး	ရမးခွန်းများနှင့	်ခန်းမအတွင်းေိှ	

ရေသခပံြည်သ	ူနှစ်ဦးရမးပမန်းသည့	်ရေှေရတာင်ချည်မှေင်နှင့်	

အထည်စက်ရံုနှင့်စြ်ေျဉ်းသည့်	ေယ်ယာရပမ	သိမ်းေည်း	

ခံေပခင်းေုိင်ောကိစ္စ၊	ြန်းရတာင်း	ပမို့နယ်၌	တြ်မရတာ်မှ	

သိမ်းေည်းထားသည့်	ေယ်ယာရပမေုိင်ော	ကိစ္စေြ	်

များကို	တင်ပြကကသည်။

ထို့ရနာက်	 ရေသခံပြည်သူများ၏	တင်ပြချက်များ	

အရြါ်	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	 တိုင်းရေသကကီး	

ဝန်ကကီးချုြ်နှင့	်တာဝန်ေိှသမူျားက	ရောင်ေွက်ရြးနိင်ုမည့်	

အရပခအရနများကိ	ုေှင်းေင်းရပြာကကားပြီး	နိင်ုငရံတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	ေိုအြ်ချက်များကို	 ပြည့်စွက်	

ေှင်းေင်းသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

မိမိတို့ပြည်သူများ၏	 ပြဿနာမှာ	တစ်တိုင်းပြည်ေုံး	

အတတူြူင်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မမိတိိုသ့ည်	တစ်ရေတှည်း	

စီးရနပြီး	ြန်းတိင်ုတစ်ခတုည်းကိ	ုရောက်ရအာင်	ကကိုးစား	

ေမည့်သူများ	ပြစ်ြါရကကာင်း။

ပြည်သူေူထု	အားေံုးြါဝင်ပြီး	ရေွးရနွးေုိကကသည်ကုိ	

သိြါရကကာင်း၊	တတ်နိုင်သမှေ	မှေမှေတတပြစ်ရအာင်	ေုြ်	

ရြးြါရကကာင်း၊	အားေုံးကိ	ုတန်းတညူတီ	ူအခွင့အ်ရေးရြး	

ေိုြါရကကာင်း၊	သို့ရသာ်	တန်းတူညီတူ	အခွင့်အရေးေို	
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သည်ကုိ	ရြတံနှင့်တုိင်းပြီး	တိတိကျကျေုြ်၍	မေြါရကကာင်း။	

မိမိတို့နိုင်ငံတွင်	အားေုံးကို	 မှေမှေတတေုြ်ရြးသည	်

ေုိောတွင်	အားနည်းသူများကုိ	ြုိပြီးကူညီေန်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ကညူပီခင်းသည်	မှေတပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယင်းကိ	ုမမိတိို	့

ချင့ခ်ျန်ိပြီး	အရကာင်းေုံးပြစ်ရအာင်	ကကိုးစားမည်	ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း။

ဤတိင်ုးရေသကကီးတွင်	အပခားတိင်ုးနှင့ပ်ြည်နယ်များ	

ကဲ့သို့	မှတ်ချက်ချေမည့်ကိစ္စမှာ	တိုင်းအစိုးေနှင့်	အစိုးေ	

အြွဲ့ဝင်များသည်	 ပြည်သူေူထုနှင့်ြိုပြီး	ထိရတွ့ေန်၊	

ကွင်းေင်းေန်၊	ေြ်ရကျးအထရိောက်ေိှပြီး	ပြည်သမူျား၏	

စကားကိ	ုနားရထာင်ေန်၊	ပြည်သေူထူ၏ု	ပြဿနာများကိ	ု

ြိပုြီးရေေ့ာေန်ေိအုြ်သည်ဟ	ုရပြာကကားေင်း	နဂိုံးချုြ်	

အြ်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

အခမ်းအနားအပြီးတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံ	

ြဂု္ဂိုေ်သည်	အခမ်းအနားသို	့တက်ရောက်ောကကသည့်	

ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသရူေးများနှင့	်မှတ်တမ်း	ဓာတ်ြု	ံ

ရိုက်ကကသည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	 ပြည်ပမို့မှ	 ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	ထွက်ခွာခဲ့	

ကကပြီး	မွန်းေွဲ	၁	နာေီ	၅၅	မိနစ်တွင်	သာယာဝတီပမို့သို့	

ရောက်ေှကိကော	ြခဲူးတိင်ုးရေသကကီးအစိုးေအြဲွ့	စိက်ုြျ ိုး	

ရေး၊	ရမွးပမူရေးနှင့	်ေည်ရပမာင်းဝန်ကကီး	ဦးရအာင်ရဇာ်နိင်ု၊	

ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်များ၊	ဌာနေိင်ုောတာဝန်ေိှသ	ူ

များနှင့်	 ရေသခံပြည်သူများက	ရသာင်းရသာင်းပြပြ	

ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

ေက်ေက်၍	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်သည်	

သာယာဝတပီမို့	ေောစခံန်းမ၌	ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်	

များ၊	 ဌာနေိုင်ောဝန်ထမ်းများ၊	 ပမို့မိပမို့ြများ၊	 ရေသခံ	

ပြည်သူများနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။	

ထို့ရနာက်	 ရေသခံပြည်သူများက	 စာပြင့်ရြးြို့	

ရမးပမန်းောသည့်	ေက်ြံတန်းပမို့နယ်ေှိ	မဟာဗျူဟာ	

ေမ်းအား	အေင့ပ်မှင့တ်င်ရြးေန်၊	ဧောဝတပီမစ်	အရနာက်	

ဘက်ပခမ်းေိှ	ဟသသာတပမို့နယ်နှင့်	ေက်သွယ်သည့်	ဧောဝတီ	

ပမစ်ကူးတတံား	တည်ရောက်ရြးေန်၊	မိုးညိုပမို့နယ်နှင့်	

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ေလရလခေ္တရာမမို့လဟာင်းရှိ ေီရိလခေ္တရာပြေိုက်ေို့ လရာက်ရှိစဉ်။
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ဧောဝတတီိင်ုးရေသကကီး	ပမန်ရအာင်ပမို့နယ်	ြတ်ေမ်းနှင့	်

ပမစ်ကူးတံတားတစ်စင်း	တည်ရောက်ရြးေန်၊	နတ်တေင်း	

ပမို့နယ်	နတ်တေင်း	ေမငယ်	အေှည်	(၁၂)	မုိင်	(၅)	ြာေံုအား	

ကတ္တောေမ်းခင်းေျက်ေိှော	ကျန်ေိှရသာေမ်းြိင်ုးအား	

ေက်ေက်ရောင်ေွက်ရြးေန်၊	သာယာဝတီခရိုင်တွင်	

တစ်နှစ်ေှေင်	တက္ကသိုေ်ဝင်တန်းရအာင်ပမင်သူ	၄၀၀၀	

ဦးခန့်ေိှော	တက္ကသုိေ်ရကျာင်းတစ်ရကျာင်း	ချထားရြးေန်၊	

ပမစ်မခရချာင်းအား		ပြန်ေည်တူးရြာ်	ရောင်ေွက်ရြးြါက	

ပမို့နယ်	၆	ပမို့နယ်တွင်	ရေကကီး	နစ်ပမှုြ်မှု	နည်းြါးသွားနိင်ု	

သပြင့်	ကွင်းေင်းစိစစ်တူးရြာ်ရြးေန်	ရမးခွန်းများနှင့်	

စြ်ေျဉး်၍ေညး်ရကာငး်၊	 ရတာင်သူများ	 ေုြ်ကိုင်	

စားရသာက်ရနရသာ	ကိင်ုးရပမများအား	သန်ိးရေှေကမု္ပဏ	ီ

မှ	သိမ်းယူထားမှုအား	ရပြေှင်းရြးေန်၊	နတ်တေင်းပမို့နယ်	

အတင်းအဓမ္မ	ေယ်ရပမသိမ်းေည်းမှု	 ရပြေှင်းရြးေန်၊	

ြုစံ	ံ(၇)ကျပြီး	ရပမေွတ်ရပမြုမံေိှ၍	ေယ်သမားနှင့	်အင်း	

သမားပြဿနာပြစ်ရနသပြင့်	 ြုံစံ	 (၇)	ကျပြီး	 (၁၀၅)		

ရပမေွတ်ရပမြံုထုတ်ရြးေန်၊	ပမစ်ပခားထားသည့်	ေက်ြံတန်း	

ပမို့နယ်နှင့်	ဟသသာတပမို့နယ်တို့တွင်	ဟသသာတပမို့နယ်	

အား	ကူးတိုရ့ေေေဲွံခွင့ပ်ြုထားပြီး	ေက်ြတံန်းပမို့နယ်	

အား	ကူးတို့ရေေံေွဲခွင့်မေသည့်အရြါ်	စိစစ်ရြးေန်	

ရမးခွန်း	များနှင့	်စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း၊		သာယာဝတီ	

ပမို့တွင်	ယာဉ်ရကကာကျြ်တည်းမှု	ကင်းရဝးရစေန်နှင့်	

ပမို့အဂသါေြ်နှင့်ညီေန်	ေမ်းတုိးချဲ့ောတွင်	ေမ်းမေွတ်သည့်		

မီးေထားြိုင်ရပမရနောအား	ြယ်ေှားရြးရေးအတွက်	

သက်ေိုင်ောဌာနနှင့်	ညှိနှိုင်းရောင်ေွက်ရြးေန်၊	 ြဲခူး	

တုိင်းရေသကကီးအတွင်းေိှ	ခရုိင်အေုိက်		ဘဏ္ဍာရငွဘတ်ဂျက်	

ချထားရြးောတွင်	သာယာဝတခီရိင်ုသည်	ဘတ်ဂျက်ေေိှမှု	

အနည်းေုံး	ပြစ်ရနြါပြင့	်တန်းတညူမီှေ	ဘတ်ဂျက်ချထား	

ရြးရေး	ရမးခွန်းများနှင့စ်ြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း	တင်ပြ	

ကကသည်။

တင်ပြချက်များနှင့စ်ြ်ေျဉ်း၍	ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး၊	

တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်နှင့်	သက်ေိုင်သည့်	 ဌာန	

ေိုင်ောတာဝန်ေှိသူတို့က	ရောင်ေွက်ရြးမည့်	အရပခ	

အရနများကို	 ပြန်ေည်ေှင်းေင်းကကပြီး	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	အကျယ်တဝင့	်ပြည့စွ်က်ေှင်းေင်း	

ရပြာကကားသည်။

ထ့ုိရနာက်	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်က	နိဂံုးချုြ်	

အမှာစကားရပြာကကားောတွင်	မိမိတို့အရနပြင့်	ပြည်သူ	

များနှင့	်ရတွ့သည့အ်ခါ	ရပမြုိင်ေိင်ုခွင့	်ကစိ္စရပြာောသည်	

ကိ	ုသတပိြုမြိါရကကာင်း၊	၁၉၈၈	ခနှုစ်	မမိနိိင်ုငရံေးစေြ်ု	

စဉ်က	ရသာက်သုံးရေေေှိရေး၊	ေမ်းြန်းေက်သွယ်မှု	

ရကာင်းမွန်ရေး၊	ေှေြ်စစ်မီးေေိှရေး၊	ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေး	

စသည့်ကိစ္စများကုိ	ပြည်သူများက	ရတာင်းေုိကကြါရကကာင်း၊	

ရပမယာကစိ္စများသည်	၂၀၁၂	ခနှုစ်	ေွှတ်ရတာ်၏	ေုံးပြတ်	

ချက်ချပြီးမှ	ရြါ်ောသည့်	ကိစ္စများပြစ်ရကကာင်း၊		ေယ်ရပမ	

ကိစ္စများကုိ	ေွှတ်ရတာ်က	ေုံးပြတ်ေိက်ုသည်မှာ	မတေား	

သပြင့်	သိမ်းေည်းခံေိုက်ေသည့်	ေယ်ယာရပမများကို	

မူေြိုင်ေှင်ထံ	 ပြန်ပြီးရြးေန်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	သို့ရသာ်	

ေည်း	သတ်မှတ်ချက်မူများေှိြါရကကာင်း၊	 ၁၉၈၈	 ခုနှစ်	

ရနာက်ြုိင်းသိမ်းသည့်ရပမများ	ပြစ်ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

အေိုြါကိစ္စများသည်	 ရပြေှင်းေ	အင်မတန်ခက်ခဲ	

ရကကာင်း၊	ေက်ေိှြိင်ုေှင်များက	မစွန့်ေွှတ်ချင်၍	အမျ ိုးမျ ိုး	

အချနိ်ေွဲသည်များေည်းေှိြါရကကာင်း၊	 ေုတိယမှာ	

အုြ်ချုြ်ရေးြိုင်းက	မြီပြင်၍ေည်း	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

အဂတိေိုက်စားပခင်းနှင့်	အေုြ်ကို	ြိုင်ြိုင်နိုင်နိုင်မေုြ်	

နိုင်သည့်	အရပခအရနရကကာင့်ေည်း	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ပြည်မမို့ အလေွလေွလရာဂါကု လဆးရုံကကီး (ခုေင် ၅၀၀)ေို့

လရာက်ရှိစဉ်။



252 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

နိုင်ေန်	ကကိုးစားကကရစေိုရကကာင်း။

ပြည်သူများအရနပြင့်ေည်း	 ပမန်ပမန်ေန်ေန်ပြင့်	

ပြဿနာများ	ရပြေှင်းနိုင်ေန်	ဦးတည်ပြီး	မည်သို့အကျ ိုး	

အပမတ်ထတ်ုေမေေဲိသုည့	်ြုစံပံြင့မ်ကကည့ဘ်	ဲပြဿနာ	

များ	ရပြေည်သွားမှ	အားေုံးအတွက်	ရကာင်းမွန်မည်၊	

ကိုယ်အတွက်ေည်း	 ရကာင်းမည်ေိုသည်ကို	သရဘာ	

ရြါက်ရစချင်ြါရကကာင်း။

အုြ်ချုြ်ရေးြိုင်းေိုင်ော၏	အားနည်းချက်များကို	

တတ်နိုင်သရောက်	 ြံ့ြိုးရြးသွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

အမှုများကိုေည်း	အပမန်ေုံးပြီးစီးရအာင်	စိစစ်ရြးမည်	

ပြစ်ရကကာင်း၊	 အပမန်ေုံးြရြျာက်ရအာင်	 အားေုံး	

ဝိင်ုးဝန်းပြီး	ေုြ်ရောင်ေန်	ေိအုြ်ြါရကကာင်း	ရပြာကကား	

သည်။	ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

သည်	ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသရူေးများနှင့	်ေောစခံန်းမ	

အတွင်း	 စုရြါင်းအမှတ်တေ	ဓာတ်ြုံရိုက်ပြီး	 ေဟတ	်

ယာဉ်များပြင့်	ပြန်ေည်ထွက်ခွာသွားသည်။

အရှုြ်အေှင်းများေှိြါက	တေားစီေင်ရေးက	ဝင်ရောက်	

ရပြေှင်းေမည့်	ကိစ္စပြစ်ြါရကကာင်း၊		ထိုေိုအြ်ချက်များ	

အားေုံးကို	 ရပြေှင်းေပခင်းသည်	မေွယ်ကူြါရကကာင်း၊	

ထိကုစိ္စကိ	ုေတုယိသမ္မတ	ဦးဟင်နေဗီန်ထီးယဦူးရောင်ပြီး	

ေုြ်ရောင်ရနြါရကကာင်း၊	 ထဲထဲဝင်ဝင်	 ကကိုးစား	

ေုြ်ရောင်ရနပြီး	ေစဉ်ေည်းတိုးတက်မှုများ	 ေှိြါ	

ရကကာင်း၊	မမိတိိုပ့ြည်သမူျားအကကား	ြဋြိက္ခများ	မေိအုြ်	

ဘဲ	ေက်ေက်မေှင်သန်ရစချင်သည့်အတွက်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

ရနာက်တစ်ခုမှာ	 စီးြွားရေးတိုးတက်ေန်အတွက်	

ေယ်ယာရပမြိင်ုေိင်ုမှုများသည်	ပြတ်သားေန်	အင်မတန်	

အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	ထိုအချက်များအရြါ်	အရပခခံ၍	

မမိတိို၏့	ေမူှုရေးတည်ပငိမ်မှုအေသာမက	စီးြွားရေးြံွ့ပြိုး	

တိုးတက်ေန်အတွက်ြါ	ေယ်ယာရပမကစိ္စများကိ	ုအပမန်	

ေုံးရပြေှင်းေန်	မိမိတို့	ကကိုးစားရနရကကာင်း၊	အြက်ြက်	

ကေည်း	ဝိုင်းဝန်းပြီး	ကူညီကကရစေိုရကကာင်း၊	မတေား	

သပြင့	်သမ်ိးြိက်ုထားသည့	်ြိင်ုေှင်များကေည်း	စွန့်ေွှတ်	

ေိုက်ေန်၊	 မရတာ်မတေားေက်ပြီး	 ြက်တွယ်	 မထား	

ေန်၊	အြ်ုချုြ်ရေးအြိင်ုးကေည်း	အားစိက်ုထတ်ုကကေန်၊	

ပြည်သူများ၏	 ပြဿနာကို	 ပမန်ပမန်ေန်ေန်	 ရပြေှင်း	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ြဲခူးေိုင်းလေေကကီး၊ ောယာဝေီမမို့ လေေခံများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။



253လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

	 ပြည်သူေူထုနဲ့ရတွ့ေုံြွဲရတွေုြ်တယ်ေိုတာေည်း	 ြစ္စုြ္ပန်အရပခအရနကို	 သုံးသြ်ချင်ေုိ့ြါ။	
ြစ္စုြ္ပန်အရပခအရနကို	မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသြ်မှ	အနာဂတ်အတွက်	မှန်ကန်တဲ့	ေုံးပြတ်ချက်ရတွချနိုင်မှာ	
ပြစ်ြါတယ်။	 ပြည်သူရတွနဲ့ရတွ့တဲ့အခါ	 ပြည်သူရတွေဲ့ရမးခွန်းရတွဟာ	ကျွန်မတို့အတွက်	အဓိက	
ကဏ္ဍပြစ်ြါတယ်။

	 ေမီိကုရေစစီနံှုန်းစထံားအေ၊	ေြ်ုထုံးေြ်ုနည်းအေ	ကိယ်ုကရနပြီးရတာ	့ကိယု့န်ိင်ုငမှံာ	အြ်ုချုြ်ရေးတာဝန်ကိ	ု
ယထူားတဲသ့ရူတကွိ	ုရဝြန်ြုိင်ခွင့ေိှ်တယ်။	ေါရြမယ့	်ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု	ရဝြန်ြိုေ့ိတုာကရတာ	့ြထမဦးေုံး	
ေူတိုင်းေူတိုင်းေဲ့တာဝန်ြဲေို့	ကျွန်မအရနနဲ့	ယူေြါတယ်။

	 အုြ်ချုြ်ရေးြိုင်းေိုင်ောမှာ	နှစ်ြိုင်းေှိြါတယ်။	 ပြည်သူေူထုက	ရေွးချယ်တင်ရပမှာက်ေိုက်တဲ့	အစိုးေ	
ြိုင်းေိုင်ောနဲ့	 နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ	 ပြစ်ြါတယ်။	နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများေိုတာ	ဘယ်အစိုးေတက်တက်၊	ဘယ်	
ရေွးရကာက်ြွဲက	ဘယ်သူြဲ	တက်ောတက်ော	ပြည်သူကရနပြီးရတာ့	ရေွးချယ်ေိုက်တဲ့	ြုဂ္ဂိုေ်ရတွကို	
မှန်မှန်ကန်ကန်၊	သစ္စာေှိေှိနဲ့	ေက်တွဲပြီးရတာ့	နိုင်ငံ့အကျ ိုးအတွက်	ထမ်းရောင်ေမှာပြစ်ြါတယ်။

	 ပြည်သူေူထုဟာ	ေင်ပခင်တုံတေားနဲ့ရနသွားမှ	 ေီနိုင်ငံဟာ	တန်ြိုးေှိမှာ	 ပြစ်ြါတယ်။	 ြထမဦးေံုး	
အရေးကကီးတာက	 အကျ ိုးေှိသေား၊	 မေှိသေားေိုတာြါြဲ။	 မမှန်တဲ့ကိစ္စ	 ရပြာပြီေိုကတည်းက	
ရနာင်ရပြာတဲ့ဟာရတွက	ဘာမှအကျ ိုးမေှိရတာ့ဘူး။	 မုသားစကားရြါ်မှာ	အရပခခံပြီးရတာ့	ေုြ်တဲ့	
ေြ်ုေြ်ရတဟွာ	ဘယ်ရတာမှ့ေည်း	အရကာင်းမပြစ်နိင်ုဘူး။	ဘယ်ရတာမှ့ေည်း	နိင်ုငကံိ	ုအကျ ိုးမပြုနိင်ုဘူး။

	 မမိကိိယ်ုကိ	ုရပြာင့ရ်ပြာင့မ်တ်မတ်	မေက်ေနံိင်ုတဲသ့ကူ	အပခားသရူတကွိ	ုဘယ်ေိေုြ်ုရပြာင့ရ်ပြာင့မ်တ်မတ်	
ေက်ေနံိင်ုမေ။ဲ	ရပြာင့မ်တ်ပခင်းမေိှတဲသ့ကူ	ဘယ်ေိေုြ်ု	နိင်ုငကံိအုကျ ိုးပြုနိင်ုမေ။ဲ	ေါရကကာင့	်အားေုံးဟာ	
အစိုးေဘက်ကြဲ	 ပြစ်ပြစ်၊	 ဝန်ထမ်းရတွဘက်ကြဲပြစ်ပြစ်၊	 ပြည်သူေူထုဘက်ကြဲပြစ်ပြစ်	 ရပြာတဲ့	
စကားများဟာ	မှန်ကန်ြို့	အရေးကကီးသေို		အကျ ိုးေှိြို့ေည်း	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	
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254 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 နိုင်ငံသူ	 နိုင်ငံသားရတွ	ဘယ်ရောက်	ယဉ်ရကျးသိမ်ရမွ့သေဲ၊	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွ	အရပြာအေို၊	
အရနအထိင်ု	ဘယ်ရောက်ေမိ္မာသေေဲိတုာဟာ	နိင်ုငတံစ်နိင်ုငေံဲ့တန်ြိုးကိပုြတ်တာ	ပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မတို	့
နိုင်ငံဟာ	 စိန်ရခါ်မှုရတွ	 အင်မတန်မှ	 များြါတယ်။	 စိန်ရခါ်မှုမှန်သမှေကို	 အခွင့်အရေးပြစ်ရအာင်	
ေြ်ုနိင်ုတဲအ့စွမ်းဟာ	ကျွန်မတိုေ့မှီာြ	ဲေိှြါတယ်။		အပခားပြင်ြကောပြီးရတာ	့ေြ်ုရြးေိုမ့ေြါဘူး။	ေေီိ	ု
စိန်ရခါ်မှုရတွကို	ေင်ေိုင်ြို့ရနောမှာ	အရေးကကီးေုံး	ေိုအြ်တဲ့အေည်အချင်းကရတာ့	ညီညွတ်ပခင်းြါြဲ။	

	 ကျွန်မတိုန့ိင်ုင	ံတိုးတက်ချင်တယ်ေိေုင်၊	ကမ္ဘာအ့ေယ်မှာ	တင့တ်င့တ်ယ်တယ်နဲ့	ဂဏ်ုရောင်ရတာက်ချင်တယ်	
ေိေုင်	အားေုံးဟာ	နစိ္စဓ၀ူ	အြင်ြန်းခကံကိုးစားေမှာပြစ်ြါတယ်။	အားေုံးအတတူေူက်တဲွပြီး	ရသွးစည်းေမယ်။	
ေင်ေိုင်ရနေတဲ့	 စိန်ရခါ်မှုရတွဟာ	အတူတူြဲပြစ်ေို့	တစ်ရေှတည်းသွားရနတဲ့သူရတွက	မိမိေိုချင်တဲ့	
ကမ်းစြ်ကို	 ရောက်နိုင်တဲ့အထိ	 အားေုံးတက်ညီေက်ညီ	 သွားကကမယ်ေိုတဲ့	 စိတ်ဓာတ်ရတွကို	
ထားရစချင်ြါတယ်။	

	 မမိတိိုေ့ဲ့	တညူတီဲအ့ောရတကွိကုကည့ေ်င်	အားေုံးအတတူြူါြ။ဲ	မတကဲွူပြားတာရတကွိြု	ဲဦးစားရြးကကည့ေ်င်	
မတူကွဲပြားတာြဲ။	မတူကွဲပြားမှုကိုရတာင်မှ	အင်အားအပြစ်	သုံးေို့ေြါတယ်။	တကယ်ြဲ	မတူကွဲပြားမှုကို	
အင်အားအပြစ်	သုံးချင်တယ်ေိုေင်	အင်မတန်မှ	အောရောက်မှာြါ။	တစ်ရယာက်မေုြ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကို	
ရနာက်တစ်ရယာက်က	ေုြန်ိငုတ်ယ။်	တစ်ရယာကမှ်ာမေှတိဲအ့ရပခအရန	ရနာကတ်စ်ရယာကမှ်ာေှတိယ်။	
အားေုံး	မတူကွဲပြားမှုရတွကို	စုစည်းပြီးရတာ့မှ	အင်အားပြစ်နိုင်မှာြါ။	

	 ပြည်သူရတွနဲ့ရတွ့ေုံြွဲေုြ်တယ်ေိုတာဟာ	 ေီမိုကရေစီစနစ်ကို	အရကာင်အထည်ရြာ်တဲ့အထဲမှာ	
အရေးကကီးတဲ့	အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုြါြဲ။	 ပြည်သူနဲ့	အုြ်ချုြ်ရေးတာဝန်ယူထားတဲ့	သူရတွကကားထဲမှာ	
ေက်စြ်မှုေှိရနြို့	အပမဲတမ်း	 ေိုအြ်ြါတယ်။	ဝန်ထမ်းရတွကေည်း	 ပြည်သူရတွနဲ့	ထိရတွ့မှုေှိေမယ်။	
ပြည်သူရတွေဲ့	 ပြဿနာရတွ၊	 စိန်ရခါ်မှုရတွကို	 နားေည်ေမယ်။	 ပြည်သူရတွကေည်း	ဝန်ထမ်းရတွေဲ့	
ပြဿနာရတွ၊	စိန်ရခါ်မှုရတွကို	နားေည်ေမယ်။	

	 နိင်ုငရံတာ်အစိုးေအရနနဲ့	ဘယ်စမီကံန်ိးရတကွိ	ုဦးစားရြးေမေေဲိရုတာ	့ြထမေုံး	နိင်ုငရံေးအေကကည့ေ်မယ်။	
နိုင်ငံရေးအေကကည့်ေတယ်ေိုတာ	 ပြည်ရထာင်စုတည်တံ့ခိုင်ပမဲြို့၊	 ပြည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ေှင်သန်ြို့၊	
ပြည်ရထာင်စုအတွက်	 	ညီညွတ်မှုေှိြို့	အဲေါရတွဦးတည်ပြီးရတာ့	တချ ို့စီမံကိန်းရတွကို	 ဦးစားရြး	
ပြီးရတာ့ရေးွေြါတယ်။	နိုင်ငံအတွင်းမှာြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု	ညီညီမှေမှေပြစ်ြို့	 ကကိုးစားေမှာြါ။	 ေါ့အပြင်	
ေမူှုရေးအေ၊	စီးြွားရေးအေေည်း	ကကည့ေ်ြါတယ်။	ကျွန်မတိုေ့ဲ့နိင်ုငရံေး	အစဉ်အောပြည့ေှ်တဲ	့သာယာဝတ	ီ
ပြည်သူပြည်သားများဟာ	နိုင်ငံရေးသမားရကာင်းရတွ	ပြစ်ြါရစ။



255လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

ြဲခူးတိုင်းရေသကကီး	 ြဲခူးပမို့၌	 ရောက်ေှိရနသည့်	

နယ်စြ်ရေသနှင့်	တုိင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	ြံွပ့ြိုးတုိးတက်ရေး	

ဗဟိုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	

ဦးမင်းသူ၊	ရေါက်တာရအာင်သူ၊	ဦးအုန်းဝင်း၊ရေါက်တာ	

မျ ိုးသိမ်းကကီးနှင့်	 ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	တိုင်းရေသကကီး	

ဝန်ကကီးချုြ်	 ဦးဝင်းသိန်း၊	တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးများ၊	

တာဝန်ေိှသမူျားနှင့အ်တ	ူ၂၀၁၉	ခနှုစ်	မတ်ေ	၁၅	ေက်ရန့	

နနံက်ြိင်ုးတွင်	ေုရတာင်းပြည့	်ရေှေရမာ်ရဓာရစတရီတာ်	

ပမတ်ကကီးသို	့ရောက်ေိှကကပြီး	ြန်း၊	ရေချမ်း၊	ေမီီး၊	သစ်သီး၊	

ေွမ်းနှင့်	အရမွှးနံ့သာတိုင်များ	ကြ်ေှူြူရဇာ်ကကည်ညို	

ကကသည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရစတီရတာ်ရဂါြကအြဲွ့အား	ေုရတာင်းပြည့်	ရေှေရမာ်ရဓာ	

ရစတရီတာ်ပမတ်ကကီး	ဘက်စုပံြုပြင်ေန်	ေှူေါန်း	ရငကွျြ်	

၅	သန်ိးကိ	ုရြးအြ်ေှူေါန်းပြီး	ရစတရီတာ်	ဧည့သ်ည်ရတာ်	

မှတ်တမ်းတွင်	ေက်မှတ်ရေးထိုးသည်။	ေက်ေက်၍	

နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 ရစတီရတာ်	

အဂသါရထာင့်ေှိ	ဗုေ္ဓရုြ်ြွားရတာ်ပမတ်အား	ြန်း၊	ရေချမ်း၊	

ေီမီး၊	သစ်သီး၊	ေွမ်းနှင့်	အရမွှးနံ့သာတိုင်များ	ကြ်ေှူ	

ြရူဇာ်ကကည်ညိုပြီး	ရစတရီတာ်ပမတ်ကကီးအား	ေှည့ေ်ည်	

ြူးရပမာ်ကကည်ညိုသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ြဲခူးပမို့နယ်ခန်းမ၌	ြဲခူးခရိုင်အတွင်းေှိ	ရေသခံပြည်သူ	

များနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

ရတွ့ေုံြွဲသို့	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

ဦးရောင်သည့အ်ြဲွ့ဝင်များ၊		တိင်ုးရေသကကီးေွှတ်ရတာ်	

ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခင်ရမာင်ေင်၊	တိင်ုးရေသကကီးတေားေွှတ်ရတာ်	
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နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ြဲခူးမမို့နယ်ခန်းမ၌ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။



256 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

တေားသူကကီးချုြ်	 ဦးရမာင်ရမာင်ရေှေ၊	တိုင်းရေသကကီး	

ဥြရေချုြ်	ဦးအုန်းပမင့်၊	တိုင်းရေသကကီး	စာေင်းစစ်ချုြ်	

ရေါ်သန်းဝင်း၊	ေွှတ်ရတာက်ိယ်ုစားေယ်ှများ၊	ြခဲူးခရိင်ု	

အတွင်းေိှ	ရေသခပံြည်သမူျား၊	ပြည်တွင်းပြည်ြ	သတင်း	

မီေီယာများနှင့်	တာဝန်ေှိသူများ	တက်ရောက်ကကသည်။

ထိုရ့နာက်	ရေသခပံြည်သမူျား	ကကိုတင်	တင်ပြထား	

သည့်	 	 ြဲခူးခရိုင်နှစ်စဉ်နီးြါး	 ရေကကီးနစ်ပမုြ်သည့	်

ရဘးေကု္ခရေျာြ့ါးသက်သာရစေန်	ကညူရီောင်ေွက်ရြး	

နိုင်ရေး၊	 ရညာင်ရေးြင်ပမို့နယ်တွင်	 အချ ို့ရသာ	

မေူတန်းေွန်ရကျာင်းများ၌	ရကျာင်းသားနှင့	်ေောဦးရေ	

မမှေပခင်းနှင့်	 နယ်ရပမရေသ	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	

စသည်တ့ုိကုိ	ပြန်ေည်	သုံးသြ်၍	မူေတန်းေွန်ရကျာင်း	

အချ ို့အား	 ရကျာင်းအေင့်	 ပြန်ေည်ရေှော့ချရြးရေး၊	

ြဲခူးခရိုင်	 ေိုက်ဦးပမို့နယ်	စက်မှုဝန်ကကီးဌာန	အချ ိုမှုန့်	

စက်ရု(ံယခ	ုရကာ်ြစီက်ရု)ံ	နိင်ုငြံိင်ုစိက်ုကွင်းရပမအတွင်း	

အသုံးပြုပခင်းမေှိသည့်	 ရပမဧေိယာများကို	 ပြန်ေည်	

စွန့်ေွှတ်ရြးြါေန်နှင့်	 စွန့်ေွှတ်ပခင်းမေိှြါက	ရေသ	

ြံွ ပ့ြိုးရေးအတွက်	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ရဝါပမို့နယ်အတွင်း	

ရနွစြါးရေေေှိရေးအတွက်	 မိုးယွန်းကကီး	 ရေရေှာင်	

ကန်ရေကိ	ုရဝါ၊	သနြ်ြင်နှင့	်ေန်ကန်ုတိင်ုးရေသကကီး	မိင်ု	

(၃၀)	စမ်ိးေန်းစိပုြည်ရေးသို	့ရြးရဝရန၍	ရေမရောက်င	

မှုများပြစ်ရြါ်ောသပြင့	်ရဝါပမို့နယ်	တစ်ခတုည်းကိသုာ	

ရြးရဝရြးြါေန်နှင့	်မေြါက	၁	ရြ	အချင်း	ရေေှေတွံင်းများ	

တူးရြာ်ရြးနုိင်ရေး၊	ရကျာက်တံခါးပမို့နယ်	ခုတင်	(၅၀)	ေ့ံ	

ပြည်သူ့ရေးရုံကို	တိုးပမှင့်ြွင့်ေှစ်ပြီး	 ပြစ်ရသာ်ေည်း	

ေူနာအရေအတွက်	 များပြားသပြင့်	တိုးချဲ့နှစ်ထြ်	

ေနူာရောင်	ခွင့ပ်ြုချထားရြးနိင်ုရေး၊	ဟသသာကန်ုးရဘာ

ေုံးကွင်းရပမရနောကိ	ုစည်ြင်သာယာမှ	ပြည်သမူျားထသံို	့

ပြန်ေည်ေွှရဲပြာင်းရြးနိင်ုရေး၊	ရေှေရမာ်ရဓာရစတရီတာ်	

အတွင်းေိှ	ဗေု္ဓအသဓံမ္မဗမိာန်ကိ	ုရဂါြကအြဲွ့သို	့ရငစွာေင်း	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ြဲခူးမမို့နယ်ခန်းမ၌ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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ေှင်းတမ်းများနှင့အ်တူ	ေွှရဲပြာင်းရြးနိင်ုရေး၊	ေွတ်ေြ်	

ရေးရကျာက်တိင်ု	ရပမရနောကိ	ုအားကစားဝန်ကကီးဌာနမှ	

ဂေန်ထတ်ုယ	ူသမ်ိးယထူားမှုကိ	ုအများပြည်သအူသုံးပြု	

နိုင်ရေး	ရပမရနောအပြစ်	ပြန်ေည်စွန့်ေွှတ်ရြးနိုင်ရေး

နှင့်	ြခဲူးပမို့ေိှ	(ညနွ့် ၊	ရအာင်ချမ်းသာ၊	ေတဲခံနွ၊်	ရမာ်ကန်)		

ရုြ်ေှင်ရုံများကို	 ြုဂ္ဂေိကသို့	 ေွှဲရပြာင်းမှုများတွင်	

မည်သို့ရောင်ေွက်ရြးသွားမည်ကုိ	သိေိှေုိပခင်းစသည့်		

ရမးခွန်းများနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း၊	 ခန်းမအပြင	်

ဘက်ေှိ	 ရေသခံပြည်သူ	 (၁၀)	ဦးက	ေှမ်းကိုင်းရကျးေွာ

အုြ်ချုြ်ရေးမှူးအား	 ဥြရေမဲ့	 တာဝန်မှေြ်စဲမှု၊	

ြဲခူးပမို့သည်	 နှစ်စဉ်နီးြါးရေကကီးနစ်ပမုြ်သပြင့ ်	

ရနာက်ရြးေမ်းကကားများ	တူးရြာ်ရေးနှင့	်ြေက်ရြာင်း	

ရြါ်ေှိ	 ရေးသည်များကို	 ြယ်ေှားေှင်းေင်းရြးရေး၊	

ရအာက်ကမ္ဘာရကျးေွာေှိ	 ရပမေွတ်ရပမရိုင်းများတွင	်

ရပမယာကျူးရကျာ်ခံရနေသည့်	ကိစ္စေြ်များနှင့်	ရေသခံ	

ပြည်သူများ	ရပမယာများပြန်ေည်ေေှိရေး၊	အပမန်ေမ်း	

၃၁	မိင်ု	၂	ြာေု၊ံ	ရော်ှကားမှ	ြန်းခင်းအထ	ိေမ်းရြာက်	

ေြ်ုရေး၊	ြခဲူးပမို့	ပမို့တွင်းကကီးေြ်ကွက်	ေတနာြုေံမ်းကိ	ု

အများပြည်သူသွားောနိုင်ေန်	 ရြာက်ေုြ်ရြးနိုင်ရေး၊	

အမှတ်(၁)	 ခဲယမ်းမီးရကျာက်တြ်နှင့်	 ရေတြ်တို့၏	

၁၉၉၆ခုနှစ်နှင်	၁၉၉၇	ခုနှစ်	ေယ်ယာရပမသိမ်းေည်းမှု	

ေိင်ုောကစိ္စေြ်များ၊	ရဝါပမို့	ပမစ်ကျ ိုးရကျးေွာ	သမ်ိးေည်းခ	ံ

ရပမယာများ	မေူြိငုေှ်ငမ်ျားထ	ံပြနေ်ည်အြန်ှရံေးတွင်	

သက်ေိုင်ောတာဝန်ေှိသူများ	 ောရောက်ရပြေှင်း	

ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ြဲခူးပမို့	ဥဿာပမို့သစ်	အမှတ်	(၈)	

ေြ်ကွက်အတွင်းေှိ	ရတာင်သူေယ်သမားများ၏	အခွင့်	

အရေးေိုင်ောများနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း၊	ခန်းမ	

အတွင်းေိှ	ရေသခပံြည်သ	ူ(၃)ဦးက	အစ္စောမ်ဘာသာဝင်	

များနှင့	်ဟနိ္ဒူဘာသာဝင်များ	နိင်ုငသံားစစိစ်ရေးကတ်များ	

ပြုေုြ်ောတွင်	 ရတွ့ကကုံရနေသည့်	 	အခက်အခဲများ၊		

ရကျာက်တခံါးပမို့နယ်	ရအာင်ပမင်ရကျးေွာတွင်	ရကျာင်း	

ရောင်သစ်	ရောက်ေုြ်ရြးနိုင်ရေး၊	ရေချ ိုငါးေုြ်ငန်း	

နည်းဥြရေ	အပမန်ေုံး	ထုတ်ပြန်ရေးေွဲနိုင်ရေးစသည	်

ရမးခွန်းများကို	တင်ပြကကသည်။

တင်ပြချက်များနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	 ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီးများ၊	တိင်ုးရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်၊	တိင်ုးရေသကကီး	

ဝန်ကကီးများနှင့	်တာဝန်ေိှသမူျားက	ပြန်ေည်ေှင်းေင်းရပြ	

ကကားပြီး	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	 ပြည့်စွက်	

ေှင်းေင်းသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

နိဂုံးချုြ်အမှာစကား	ရပြာကကားောတွင်	 ြဲခူးတိုင်းတွင်	

သတိထားမိသည့်	အဓိကအချက်	နှစ်ချက်ေှိရကကာင်း၊	

တစ်ချက်မှာ	တေားမှေတမှုကို	 မခံေသည့်ခံစားမှုများ	

တချ ို ပ့ြည်သူများတွင်ေိှရကကာင်း၊	တေားမှေတမှု	မေိှရကကာင်း	

ပြည်သမူျား	ဘာရကကာင့ယ်ေူသေေဲိသုည်ကိ	ုစဉ်းစား	

ေှေင်	အမှန်တကယ်	အုြ်ချုြ်ရေးြိုင်းေိုင်ော	မှေတမှုမေှိ	

ပခင်းရကကာင့်	(သ့ုိမဟုတ်)	ဘာရကကာင့်ကိစ္စတစ်ခုကုိ	ေုြ်ရောင်	

သည်ေိသုည်ကိ	ုရသရသချာချာ	ပြည်သမူျားကိ	ုေှင်းမပြ	

ပခင်းရကကာင့	်ထိနှုစ်ခထုမှဲ	တစ်ခပုြစ်ြါရကကာင်း၊	မှေမှေတတ	

ေုြ်ရောင်ပခင်း	 မေှိဘူးေိုေှေင်	 မိမိတို့အစိုးေအြွဲ့	

အရနပြင့	်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဥြရေအေ	အရေးယေူမည်	

ပြစ်ရကကာင်း၊		ပြည်သမူျားကိ	ု	ရသရသချာချာ	မေှင်းပြ၍	

ပြည်သမူျားနားမေည်ရသာရကကာင့	်နားေည်မှု	ေဲွသည်	

ေိေုှေင်	ပြည်သမူျားကိ	ုရေးရေးစားစားပြင့	်နားေည်	

ရအာင်ေှင်းပြသည့်	တာဝန်ကို	ထမ်းရောင်သည့်ရနော	

တွင်	 ြို၍ရကျြွန်ရစေန်	အေည်အချင်းပမှင့်တင်ပခင်း	

ေုြ်ရြးမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	 ဝန်ထမ်းများကေည်း	

ြိုကကိုးစားေန်ေိုရကကာင်း။

ရနာက်တစ်ချက်မှာ	တေားမှေတမှုမေိှရကကာင်း	တစ်ခါ	

တစ်ေံ	ရဘးမှဝိုင်းရပမှာက်ရြးသည်ေည်း	ေှိြါရကကာင်း၊	

ထိအုောများကိေုည်း	သတပိြုရစေိရုကကာင်း၊တချ ို့သည်	

နိုင်ငံ၏တည်ပငိမ်မှုကို	အဓိကမထားဘဲ	 ေန်စြွားေန်	

ေြ်ုရောင်ေိသုည့	်စတ်ိဓာတ်များပြင့	်ေှုြ်ေှားရနသည့်	

အြွဲ့အစည်းများ၊	ြုဂ္ဂိုေ်များေည်းေှိရကကာင်း။

ထို့ရကကာင့်	 ပြည်သူများအရနပြင့်ေည်း ရဘးမှ	

ရပမှာက်ရြးသည်များကို	မယုံသင့်ရကကာင်း၊	မိမိ၏အသိ	



258 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ရကျာင်းသူများနှင့်	မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

ေက်ေက်၍	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	ရေှေဝါထွန်းဟိုတယ်	ဧည့်	

ခန်းမ၌	တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်၊	တိုင်းရေသကကီး	

ဝန်ကကီးများ၊	တာဝန်ေှိသူများနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

ရတွ့ေုံစဉ်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ရတွ့ေုြဲွံတွင်		ရေသခပံြည်သမူျားက	ေမ်းြန်းေက်သွယ်	

ရေးေိင်ုောကစိ္စေြ်များနှင့	်ရပမယာေိင်ုောကစိ္စေြ်များကိ	ု

တင်ပြကကြါရကကာင်း၊	အမှုအခင်းများပြစ်ရြါ်ောြါက	

ကူညီရောင်ေွက်ရပြေှင်းရြးကကေမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ပြည်ရထာင်စုအစိုးေအြွဲ့ရုံးဝန်ကကီးဌာန၊	 စိုက်ြျ ိုးရေး၊	

ရမွးပမူရေးနှင့	်ေည်ရပမာင်းဝန်ကကီးဌာန၊	တိင်ုးရေသကကီး	

အစိုးေနှင့	်တိင်ုးရေသကကီးဥြရေရုံးတို	့ြူးရြါင်းရောင်ေွက်	

ကကေမည်ပြစ်ပြီး	အပမန်ေုံးရပြေှင်းရောင်ေွက်ရြးကကေ	

မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ြခဲူးတိင်ုးရေသကကီးသည်	ေယ်ယာ	

ရပမကို	အားထားသည့်	တိုင်းရေသကကီးပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ရတာင်သူေယ်သမားများ၏အရေးကိစ္စများကို	အပမန်	

ေုံး	အရေးယူရောင်ေွက်ရြးကကေမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း	

ရပြာကကားသည်။

ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့	်ဝဂသရဘာ်ေင်စခန်းသို	့ရောက်ေိှ	

ပြီး	 ေှင်းေင်းရောင်၌	 ပမန်မာ့သစ်ေုြ်ငန်း	 ဦးရောင်	

ညွှန်ကကားရေးမှူး	 ရစာဂျွန်ရေှေဘက	ေင်စခန်းေိုင်ော	

အချက်အေက်များ၊	ေင်စခန်းများ၏	ေည်ေွယ်ချက်၊	

အနာဂတ်ရမှော်မှန်းချက်နှင့်	 ေည်မှန်းချက်၊	ေင်စခန်း	

ဝန်ရောင်မှုေြ်ုငန်းများ၊	ေင်ထန်ိးသမ်ိးရစာင့ရ်ေှာက်မှု	

ေုြ်ငန်းများနှင့်	ေင်ထိန်းသိမ်းရေးအရပခပြု	ခေီးသွား	

ေုြ်ငန်းေိုင်ောများကို	Video	Projector	ပြင့်ေှင်းေင်း	

တင်ပြကကသည်။

ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ဝဂသရဘာ်ေင်စခန်းအတွင်း	 ေှည့်ေည်ကကည့်ရှုပြီး	

အမိမဲ့ေင်ကရေးများအတွက်	နို့ြိုးရငွကျြ်	၅	သိန်းကို	

ရြးအြ်ေှူေါန်းသည်။	

တေားပြင့်	ကိစ္စတစ်ခုကို	 ရသရသချာချာနားေည်ေန်	

ကကိုးစားသင့ရ်ကကာင်း၊	ယခတုင်ပြသွားသည့	်ကစိ္စအားေုံး	

ထမှဲ	မတေားသပြင့ေ်က်ေမံှု	ခရံနေသည်ဟထုင်သည့်	

ြဂု္ဂိုေ်များ၏	တင်ပြချက်များအားေုံးကိ	ုရသရသချာချာ	

စိစစ်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	အားေုံးကိုစိစစ်ပြီး	 ရတွ့ေှိ	

ချက်အေ	ေုြ်သင့ေု်ြ်ထိက်ုသည်ကိ	ုေုြ်ရြးမည်	ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	အစိုးေဘက်မှ	မည်သို့ြင်တင်ပြ	တင်ပြ၊	ယခု	

အခမ်းအနားတွင်	ရပြာသွားသည့ြ်ဂု္ဂိုေ်မှ	မည်သို	့တင်ပြ	

ရစကာမူ၊	 နှစ်ြက်စေုံးကို	 မှေမှေတတစိစစ်မည်	 ပြစ်	

ရကကာင်း၊	စစိစ်ပြီး	မှန်သည့ဘ်က်မှ	ေြ်တည်သွားမည်ပြစ်	

ြါရကကာင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံတွင်	 ပြဿနာများကို	ညှိနှိုင်းရပြေှင်း	

သည့်	အရေ့အထတစ်ခုကို	ထူရထာင်ေန်အင်မတန်	

အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	ယဉ်ရကျးသမ်ိရမွ့သည့	်ေူ့အသိင်ုး	

အဝိင်ုးတွင်	ယခေုိြုင်	ေြ်ုေြါရကကာင်း၊	ယဉ်ရကျးသည့်	

ြုဂ္ဂိုေ်များသည်	သရဘာတူညီချက်မေှိေှေင်	သရဘာ	

တညူခီျက်ေသည်အထ	ိရအးရအးရေးရေး	ညိှနှိုင်းေမည်၊	

တိုင်ြင်ေမည်၊	အရြးအယူေုြ်ေမည်၊	 နှစ်ြက်စေုံး	

အတွက်	အေင်ရပြမည့	်အရပြကိ	ုေှာေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။	

ြခဲူးသည်	အစဉ်အောအေ	နိင်ုငရံေးြိင်ုးတွင်	အင်မတန်	

တက်ကကရသာ	တိုင်းပြစ်သည့်အတွက်	 ရေးရေးနက်	

နက်ပြင့်	ပြည်သူများ၏အသံကို	နားရထာင်ြါရကကာင်း၊	

နားရထာင်ပြီး	နိင်ုငတွံင်မည်သိုရ့သာ	ပြဿနာေိှသည်ကိ	ု

သေိသည့အ်တွက်	များစွာအကျ ိုးေိှြါရကကာင်း၊	ထိုရ့ကကာင့	်

မမိတိို၏့	ရေွးရနွးြဲွကိ	ုဝိင်ုးဝန်းြံြ့ိုးရြးသည့	်ပြည်သမူျား	

အားေုံးကို	 ရကျးဇူးတင်ြါရကကာင်း၊	အများအတွက်	

အရကာင်းေုံးပြစ်ေန်	 ကကိုးစားသွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း	

ရပြာကကားသည်။

ထို့ရနာက်	 ဦးတင်စိုးက	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်ထံ	 ပငိမ်းချမ်းေုြ်ငန်းများရောင်ေွက်နိုင်ရေး	

အတွက်	အေှူရငကွျြ်သန်ိး	(၂၀၀)	ကိ	ုရြးအြ်ေှူေါန်း	

သည်။	ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

သည်	ရတွ့ေံုြဲွသ့ုိ	တက်ရောက်ောကကသည့်	ရကျာင်းသား	
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ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	ေက်ေက်ထွက်ခွာခဲ့	

ကကပြီး	မွန်းေဲွ	၂	နာေခဲွီတွင်	ရေတာေှည်ပမို့နယ်အတွင်းေိှ	

ေွာရချာင်းရေရေှာင်တမသံိုရ့ောက်ေိှော	ေမူှုဝန်ထမ်း၊	

ကယ်ေယ်ရေးနှင့်ပြန်ေည်ရနောချထားရေးဝန်ကကီး	

ဌာန	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ရေါက်တာဝင်းပမတ်ရအး၊	

စိုက်ြျ ိုးရေး၊	 ရမွးပမူရေးနှင့်	ေည်ရပမာင်းဝန်ကကီးဌာန	

ေုတိယဝန်ကကီး	ဦးေှရကျာ်နှင့်	ဌာနေိုင်ော	တာဝန်ေှိသူ	

များက	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

ေက်ေက်၍	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	၂၀၁၈	ခုနှစ်	ကသဂုတ်	၂၉		ေက်က	ေွာရချာင်း	

ရေရေှာင်တမမှံ	ရေြိေုွှ	ဲထခိိက်ုြျက်စီးခဲသ့ည့ရ်နောနှင့်	

အေိြုါရနောအနီး	ယာယရီကျာက်ပြည့တ်မရံောင်ေွက်	

ထားေှိမှုအား	 ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့်	သွားရောက်	

ကကည့်ရှုစစ်ရေးသည်။	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်အား	စိုက်ြျ ိုးရေး၊	

ရမွးပမူရေးနှင့်	ေည်ရပမာင်းဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီး	 ရေါက်တာရအာင်သူနှင့်	ေည်ရပမာင်းနှင့်	 ရေ	

အသုံးချမှု	စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန	ညွှန်ကကားရေးမှူးချုြ်	

ဦးရကျာ်ပမင့်ေှိုင်တို့က	ေွာရချာင်းရေရောှင်တမံမ	ှ

ရေြိေုွှထဲခိိက်ုြျက်စီးမှု	ပြစ်ြွားပြီးရနာက်ြိင်ုး 	ေုြ်ငန်း	

များ	အချနိ်နှင့်တစ်ရပြးညီ	 ရောင်ေွက်ခဲ့မှု၊	ယာယီ	

ရကျာက်ပြည့တ်မ	ံရောင်ေွက်ထားေိှမှု၊	ရနာင်အေားတ	ူ

အပြစ်မျ ိုး	 ပြစ်ြွားမှုမေှိရအာင်	 ပြည်ြြညာေှင်များနှင့်	

ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ရနမှု	အရပခအရနများ	 ေှင်းေင်း	

တင်ပြပြီး	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်က	ေိအုြ်သည်	

များကို	ပြည့်စွက်မှာကကားသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရေရဘးေဏ်ခခံဲေ့ရသာ	ကျွန်းရတာစရုကျးေွာ	ပြန်ေည်	

ထူရထာင်ရေးအတွက်	ရကျးေွာသစ်	 ပြန်ေည်ရနောချ	

ထားသည့်ရနောတွင်	 ရေါ်ခင်ကကည်ရြာင်ရေးေှင်းက	

ရောက်ေုြ်ေှူေါန်းထားသည့်	ကျွန်းရတာစု	ရကျးေွာသစ်	

အရပခခံြညာအေယ်တန်းရကျာင်း(ခွဲ)	ရြ(၃၀	x	၆၀)	

ေှိ	RC	အမျ ိုးအစား	တစ်ထြ်ရကျာင်းရောင်	နှစ်ရောင်	

အသစ်ရောက်ေုြ်ရနမှုအား	သွားရောက်	 ကကည့်ရှု	

စစ်ရေးသည်။

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ြဲခူးမမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့် မှေ်ေမ်းေင် ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

အသစ်ရောက်ေြ်ုရနသည့	်ကျွန်းရတာစ	ုရကျးေွာသစ်	

အရပခခြံညာအေယ်တန်းရကျာင်း(ခဲွ)	ခန်းမရောင်တွင်	

ရေသခံပြည်သူများနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 ြဲခူးတိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်	

ဦးဝင်းသိန်းက	ေွာရချာင်းရေရေှာင်တမံ	ရေြိုေွှဲကျ ိုး	

ရြါက်မှုရကကာင့	်ထခိိက်ုြျက်စီးပြီး	ရေရဘးေဏ်ခခံဲေ့ရသာ	

ရေတာေှည်ပမို့နယ်	ကျွန်းရတာစရုကျးေွာအား	ပြန်ေည်	

ရနောချထားရြးေန်အတွက်	ရကျးေွာသစ်	တည်ရောက်	

ရနမှု	အရပခအရနအား	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

ထို့ရနာက်	 ရတွ့ေုံြွဲသို့	 တက်ရောက်ောသည့်	

ရေသခပံြည်သမူျားက	သိင်ုး၀ရကျးေွာအြ်ုစတွုင်	၂၀၁၀	

ခုနှစ်က	ကုမ္ပဏီက	သိမ်းယူထားသည့်	ေယ်ယာရပမ	

များအား	 ပြန်ေည်ေေှိေန်အတွက်	 ေှင်းေင်းရြးေန်၊	

တြ်မရတာ်မှ	သိမ်းယူခဲ့ပြီး	 ပြန်ေည်စွန့်ေွှတ်သည့်	

ေယ်ယာရပမများအား	မေူြိင်ုေှင်များ	မေေိှသည့အ်ရြါ်	

စိစစ်ရြးေန်၊	 စြါးစိုက်ြျ ိုးေန်အတွက်	ေည်ရပမာင်းမ	ှ

ရေရြးတူးရပမာင်း	ရြာက်ေြ်ုရြးေန်၊	ရပမသမ်ိးေည်းခ	ံ

ေမှုအား	စစိစ်ရြးေန်၊	ေွာရပမရနောအနီး	တိုးြွားောသည့	်

အိမ်ရထာင်စုများအတွက်	 ရပမရနောချထားရြးေန်၊	

ေွာရပမ	 မတေားရောင်းစားထားမှုအား	 စိစစ်ရြးေန	်

စသည်ကို	တင်ပြကကသည်။

တင်ပြချက်များနှင့	်စြ်ေျဉ်း၍	ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး၊	

တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်တို့က	ရောင်ေွက်ရြးမည့	်

အရပခအရနများကိ	ုပြန်ေည်ေှင်းေင်းကကပြီး	နိင်ုငရံတာ်	

၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	အကျယ်တဝင့်	 ပြည့်စွက်	

ေှင်းေင်းရပြာကကားသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

မမိတိို	့နိင်ုငတွံင်	ေယ်ယာရပမများနှင့ြ်တ်သက်၍	တေား	

မှေမှေတတ	 ပြစ်ရစေန်	 ၂၀၁၂	 ခုနှစ်၌	ေွှတ်ရတာ်က	

ေုံးပြတ်ေိုက်ပြီး	 ရနာက်ြိုင်းမှစ၍	ရောင်ေွက်ခဲ့ော	

ရပခာက်နှစ်	 မပြည့်ရသးြါရကကာင်း၊	 ြထမနှစ်များတွင်	

အေှိန်မေရသး၍	မပြစ်ရပမာက်ြါရကကာင်း၊	သို့ရသာ်	

တစ်ေထက်တစ်ေ	ြို၍အေှိန်ေောပြီး	 ပြီးပြတ်ော	

ြါရကကာင်း၊	အထူးသပြင့်	 ြဲခူးတိုင်းရေသကကီးသည်	

ေယ်ယာစိက်ုြျ ိုးရေးကိ	ုအားကိုးရနသည့	်တိင်ုးရေသကကီး	

တစ်ခပုြစ်ပြီး	စိက်ုြျ ိုးရပမကစိ္စသည်	အင်မတန်	အရေးကကီး	

သည့အ်တွက်	အပမန်ေုံး	ရပြေှင်းရြးမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

မိမိတို့ရတွ့ေှိေသည့်	အဓိကအချက်တစ်ခုမှာ	 ရပမ	

စာေင်းဌာနကိ	ုအင်အားပြည့ရ်ြးေန်	ေိအုြ်ရနြါရကကာင်း၊	

ရပမစာေင်းဌာနကိ	ုအငအ်ားပြည့်ပြီးသည့်အခါ	အမှုကစိ္စ	

များကို	ြိုမို၍	ပမန်ပမန်ေန်ေန်	စစ်ရေးရပြေှင်းရြးနိုင်	

မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မမိတိိုအ့ရနပြင့	်ေွာသေွူာသားများနှင့်	

ရတွ့ေုနံိင်ုသည့	်အခွင့အ်ရေးေသည့အ်တွက်	ဝမ်းသာြါ	

ရကကာင်း၊	ထိုသို့ရတွ့ေုံောတွင်	 ပြည်သူများအရနပြင့်	

ရပြာချင်သည့်စကားများ	မကုန်ဘူးေိုသည်ကို	သိေှိြါ	

ရကကာင်း၊	တစ်ြက်က	မိမိတို့ကေည်း	 ပြည်သူများကို	

ရပြာချင်သည့်စကားများ	မကုန်နိုင်ြါရကကာင်း။

နိင်ုငရံပြာင်းေဲောသည်နှင့	်အမှေ၊	တိုးတက်ောသည်	

နှင့အ်မှေ	စန်ိရခါ်မှုများကေည်း	များပြားောြါရကကာင်း၊	

ထိကုဲသ့ိုစ့န်ိရခါ်မှု	များောသည့အ်ခါ	မမိတိိုအ့ားေုံးသည်	

တညီတညွတ်တည်းပြင့်	 စိန်ရခါ်မှုများကို	 ေင်ေိုင်	

ရကျာ်ေွှားေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထိုသို့	 ေင်ေိုင်ရကျာ်	

ေွှားနိုင်သည့်	အစွမ်းအစများေှိမှသာ	မိမိတို့နိုင်ငံသည်	

တိုးတက်နိုင်မည်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

မိမိတို့အရနပြင့်	တိုးတက်သည်ေိုောတွင်	 မိမိတို့	

ပြည်သပူြည်သားအားေံုး၏	ကိယ်ုေုခံခုမံှု၊		စတ်ိေုခံခုမံှု		

နှစ်မျိုးစေုံး	ေိှရစချင်ြါရကကာင်း၊	မမိတိိုန့ိင်ုငသံည်	မကကာ	

ရတာ့သည့်	အချိန်တွင်	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ေမည်ေိုသည့်	

ယုကံကည်ချက်ေိှြါရကကာင်း၊	ယင်း	ယုကံကည်ချက်ကိ	ုမမိတိို	့

ပြည်သေူထူအုားေုံးကေည်း	နှေုံးသားထတွဲင်	ရမွးပမူ	

ထားရစေိြုါရကကာင်း၊	ယုကံကည်ချက်ေိှမှ	တိုးတက်နိင်ုမည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယုံကကည်ချက်သည်	အကကီးမားေုံး	

အင်အားပြစ်ြါရကကာင်း၊	ကိုယ်ေုြ်သည့်အေုြ်ကို	

ယုကံကည်ချက်မေိှေှေင်	ရအာင်ပမင်မည်	မဟတ်ုြါရကကာင်း၊	

မည်မှေြင်	ခက်ခသဲည့အ်ေုြ်	ပြစ်ရစကာမ	ူယုကံကည်မှုနှင့	်
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ေြ်ုမည်ေိြုါက	တစ်ချန်ိတွင်	ရအာင်ပမင်မှု	ေေိှမည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း။	မိမိအရနပြင့်	တိုင်းရေသကကီးအစိုးေကိုေည်း	

မှာကကားခဲြ့ါရကကာင်း၊	တိင်ုးရေသကကီးအစိုးေ	အြဲွ့ဝင်များ	

သည်	 ပြည်သူများကကားထဲကိုသွားပြီး	 ပြည်သူများနှင့	်

အပမြဲင်ထရိတွ့မှုေိှြါ၊	ပြည်သမူျား၏	အသကံိ	ုနားရထာင်	

ြါ၊	 ပြဿနာကို	 မည်သို့ရပြေှင်းရြးေမည်ေိုသည်ကို	

စဉ်းစားကကြါဟု	ရပြာေိုြါရကကာင်း၊	မိမိတို့	ဗဟိုအစိုးေ	

ကေည်း	တတ်နိုင်သမှေ	ြံ့ြိုးရြးမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

ေငူယ်များကိ	ုအထူးမှာကကားေိသုည်မှာ	ေငူယ်များ	

အရနပြင့်	မူးယစ်ရေးဝါးသုံးစွမဲှုကို	စမ်းသြ်ပြီး	အရြျာ်	

သရဘာေုြ်ကကည့်ေမည့်ကိစ္စ	 မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	

အင်မတန်အန္တောယ်များြါရကကာင်း၊	ကွမ်းေည်းမစားကက	

ရစေိုရကကာင်း၊	ကျန်းမာရေးအတွက်	မရကာင်းသည့်	

အတွက်	ရေှာင်ကကဉ်ရစေုိရကကာင်း၊	စာကကိုးစားကကေန်ေည်း	

မှာကကားေိြုါရကကာင်း၊	စာသင်ယနူိင်ုသည့	်အခွင့အ်ေမ်း	

ေှိသည့်အချနိ်တွင်	 ကကိုးစားကကရစေိုြါရကကာင်း၊	ြညာ	

သင်သည်၊	စာသင်သည်ေိသုည်မှာ	မမိဘိဝ	ေြ်တည်ရေး	

အတွက်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

သိုရ့သာ်	ြညာတတ်သည်ေိသုည်မှာ	ရကျာင်းြညာ	

ေိှမှ	ြညာတတ်သည်	မဟတ်ုြါရကကာင်း၊	မမိဘိဝအတွက်	

ေြ်တည်နိုင်မည်ေိုေှေင်	 ြညာတတ်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

မမိတိိုေူ့ငယ်များ	အေြ်ုေေိှရေးကိ	ုဦးစားရြးရောင်ေွက်	

ရနြါရကကာင်း၊	ေူငယ်များသည်	အေုြ်ေှိမှ	ဘဝတွင	်

ဦးတည်ချက်ေိှောြါရကကာင်း၊	အေြ်ုမဲေူ့ငယ်များသည်	

ဦးတည်ချက်ရြျာက်ရနမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မမိတိိုအ့စိုးေ	

အရနပြင့်	ကကိုးစားပြီး	ရကျာင်းရနချင်သည့်ေူငယ်များ	

ရကျာင်းေက်ပြီး	ရနနိင်ုေန်၊	ရကျာင်းထွက်ပြီး	အေြ်ုေြ်ု	

ချင်သည့ေူ်ငယ်များ	အေြ်ုေေိှရစေန်	ဦးတည်	ကကိုးစား	

ရြးသွားမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	သို့ရသာ်	ကာယကံေှင်	

ကိုယ်တိုင်ကေည်း	ကကိုးစားေမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

အစိုးေအရနပြင့	်ပြည်သေူထူအုားေုံးဘဝ	တိုးတက်	

ေန်အတွက်	တတ်နိုင်သည့်ဘက်က	ြံ့ြိုးရြးသွားမည	်

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့	 ပြည်သူေူထုကေည်း	ဘဝ	

တိုးတက်ရေးအတွက်	ဝါယမစိက်ုထတ်ုပြီး	ကကိုးစားကကရစ	

ေိုရကကာင်း၊	အားေုံးအတူတူကကိုးစားြါက	ရအာင်ပမင်	

မည်ဟ	ုမမိအိရနပြင့	်ယုကံကည်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

ေက်ေက်၍	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ရေသခံပြည်သူများနှင့်	 စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံ	

ရိုက်ပြီး	ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	 ပြန်ေည်ထွက်ခွာကကော	

ညရနြိင်ုးတွင်	ရနပြည်ရတာ်သို	့ပြန်ေည်ရောက်ေိှသည်။
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 ေီမိုကရေစီအစိုးေေိုတာ	 ပြည်သူေူထုကရနပြီးရတာ့	 ရေွးချယ်တင်ရပမှာက်ထားတဲ့	အစိုးေ၊	 ေါရကကာင့်	

ပြည်သူကို	တာဝန်ခံေြါတယ်။	 ပြည်သူ့ေဲ့အကျ ိုးအတွက်	တာဝန်ထမ်းရောင်ေမှာပြစ်တယ်။	 ပြည်သူ့	

အတွက်အရကာင်းေုံး၊	 နိုင်ငံအတွက်	အရကာင်းေုံးကိစ္စေြ်ရတွကို	 ေုြ်ေမှာပြစ်တယ်။	နိုင်ငံအရြါ်မှာ	

ရစတနာထားေမယ်၊	ပြည်သအူရြါ်မှာ	ရစတနာထားေမယ်။	ရစတနာထားတဲအ့ပြင်	ေြ်ုေည်ကိင်ုေည်ေည်း	

ေှိြို့ေိုြါတယ်။	တချ ို့က	ရစတနာေှိတယ်၊	ေုြ်ေည်ကိုင်ေည်	မပြည့်ဝဘူး၊	တချ ို့က	ေုြ်ေည်ကိုင်ေည်	

ပြည့်ဝတယ်၊	ရစတနာကျရတာ့	အားနည်းရနတယ်။	ေီနှစ်ခုစေုံးက	ပြည့်ဝမှ	ပြစ်မှာြါ။

	 ကျွန်မတိုေ့ဲ့	နိင်ုငသံ၊ူ	နိင်ုငသံားရတဟွာ	ဥြရေကိ	ုရေးစားတဲ၊့	ဥြရေကိေုိက်ုနာတဲ	့နိင်ုငသံ	ူနိင်ုငသံားရတ	ွ

ပြစ်ရစချင်ြါတယ်။	ကမ္ဘာကကီးကို	 ကကည့်ေိုက်မယ်ေိုေင်	တိုးတက်မှုအများေုံး၊	အပမန်ေုံးနိုင်ငံရတွဟာ	

ပြည်သူ	 ပြည်သားများ	စည်းကမ်းေှိေို့သာ	 ပြစ်တယ်ေိုတာကို	 ရတွ့ေြါေိမ့်မယ်။	ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	

တစ်ချနိ်တစ်ခါတုန်းက	အရေှ့ရတာင်အာေှမှာ	ေှေမ်းေှေမ်းရတာက်	အထွန်းကားေုံးပြစ်မယ့်	နိုင်ငံေိုပြီး	

တစ်ကမ္ဘာေုံးက	သတ်မှတ်ခဲ့ြါတယ်။	အဲေီအရပခအရနရတွကရပြာင်းေဲပြီး	အခုေိုေင်	 ရေသတွင်းမှာ	

ရတာင်မှြွံ့ပြိုးမှုအနည်းေုံး	နိုင်ငံရတွထဲမှာ	ြါရနြါတယ်။	ေါရြမယ့်	တစ်ချနိ်တစ်ခါက	တိုးတက်ခဲ့တယ်	

ေိုတဲ့အင်အားနဲ့	ပြန်ပြီးရတာ့	ေုြ်ြို့ေိုြါတယ်။	
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U U U U U

	 ကျွန်မတိုန့ိင်ုငဟံာ	ပြည်ရထာင်စပုြစ်တဲအ့ရေျာက်	စန်ိရခါ်မှုရတ	ွအင်မတန်မှများြါတယ်။	တိင်ုးေင်းသားေမူျ ိုး	

ရြါင်းစုံ၊	 ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရြါင်းစုံ၊	 ရပြာတဲ့ဘာသာစကားရြါင်းစုံ	 ေီေိုရြါင်းစုံနဲ့	 ြွဲ့ထားတဲ့	

ပြည်ရထာင်စကုကီးေိရုတာ	့စန်ိရခါ်မှုရတရွတာ	့ေိှမှာြါ။	ေါရြမယ့	်မတကဲွူပြားမှုရတကွိ	ုကျွန်မတိုစ့စုည်းပြီး	

အင်အားတစ်ခုပြစ်ရအာင်	ေုြ်မယ်ေိုေင်	တပခားနိုင်ငံရတွနဲ့	 မတူတဲ့အင်အားရတွ	ကျွန်မတို့ေီမှာြွား	

များောနိုင်ြါတယ်။	မတူတဲ့အေည်အချင်းရတွကို	ရြါင်းေိုက်ေင်	ြိုပြီးပြည့်စုံသွားြါတယ်။

	 ပြည်သူကို	တာဝန်ခံတဲ့	အစိုးေတစ်ခုေိုတာ	ဘာြဲေုြ်ေုြ်	ဘာရကကာင့်ေုြ်တယ်ေိုတာ	 ပြည်သူကို	

ေှင်းပြနိုင်တဲ့	အရပခအရနရတွေှိေမယ်။	အစိုးေတာဝန်ကို	ထမ်းရောင်ရနတဲ့	 ြုဂ္ဂိုေ်များအားေုံးဟာ	

ပြည်သူရတွေဲ့ရမးခွန်းကို	 ရပြာင့်ရပြာင့်မတ်မတ်	 ရပြနိုင်ေမယ်။	တစ်ခါတစ်ရေ	နိုင်ငံေဲ့ေုံခခုံရေးအေ၊	

ေိုအြ်ချက်အေ	အေုံးစုံမရပြနိုင်ဘူးေုိေင်	 ရပြသမှေဟာ	မှန်မှန်ကန်ကန်ြဲ	 ပြစ်ေမယ်။	အရပြမရြး	

နိုင်ြါဘူးေိုတာကို	မှန်မှန်ကန်ကန်ရပြာြါ။	ပြည်သူကို	တစ်ြတ်ရိုက်ြို့၊	ေှည့်ြျားြို့မစဉ်းစားြါနဲ့။	

	 ပြည်သမူျားဟာ	အစိုးေေဲ့ေြ်ုေြ်ရတ၊ွ	ဝန်ထမ်းရတေွဲ့	ေုြ်ေြ်ရတကွိ	ုရဝြန်နိင်ုတဲ	့အခွင့အ်ရေးေိှြါတယ်။	

ေါရြမယ့်	 ေီရဝြန်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကို	သုံးတဲ့အခါမှာ	ကျွန်မတို့နိုင်ငံေဲ့	ညီညွတ်ရေး၊	 စည်းေုံးရေး၊	

တည်ပငိမ်ရေးကို	 ဦးတည်ပြီးရတာ့	 ရစတနာနဲ့ရဝြန်ြါ။	အပြုသရဘာနဲ့	 ရဝြန်ြါေို့	ကျွန်မအရနနဲ့	

ရမတ္တာေြ်ခေံိြုါတယ်။	ေါရကကာင့	်ရစတနာ၊	ရမတ္တာနဲ့	ပြုပြင်ရြးချင်တယ်ေိတုဲ	့စတ်ိဓာတ်နဲ့	အစိုးေြိင်ုးကိရုော	

ဝန်ထမ်းအြိင်ုးကိရုော	ပြည်သေူထူကုရနပြီး	ပြုပြင်ြိုက့ကိုးစားရြးကကြါ။	အစိုးေြိင်ုးနဲ့	ဝန်ထမ်းြိင်ုးကေည်း	

ပြည်သူအရြါ်မှာ	ရမတ္တာ၊	ရစတနာ	အပြည့်အဝနဲ့	ပြည်သူရတွေဲ့	အကျ ိုးအတွက်	ေုြ်ရြးကကြါ။
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နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့	်တာဝန်ေိှသမူျား	

သည်	၂၀၁၈	ခနှုစ်၊	ဩဂတ်ုေ	၉	ေက်ရန့	နနံက်ြိင်ုးတွင်	

ြခကု္ကူပမို့နယ်	ရချာက်ကန်ရကျးေွာေိှ		အရေှ့ ရချာက်ကန်	

ရကျးေွာ	ဘန်ုးရတာ်ကကီးရကျာင်း	ေောရတာ်	ဦးဝေိာသ	

အား	ြူးရပမာ်ကကည်ညို၍	သာသနာရေးနှင့်	ရေသြံွ့ပြိုးရေး	

ကိစ္စေြ်များ	ရေွးရနွးရေှောက်ထားသည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရချာက်ကန်ရကျးေွာ	ရကျးေွာရဘာေံုးကွင်း၌	ကျင်းြသည့်	

ရေသခံပြည်သူများနှင့်စကားဝိုင်းသို့	တက်ရောက်၍	

ပငိမ်းချမ်းရေး၊	ေူငယ်နှင့်မူးယစ်ရေးဝါးအန္တောယ်၊	အေုြ်	

အကုိင်အခွင့်အေမ်း၊	ကျန်းမာရေး၊	ြညာရေးနှင့်ေူမှုစီးြွား	

ေိင်ုောကစိ္စေြ်များကိ	ုအပမင်ချင်းြေှယ်	ရေွးရနွးသည်။

မွန်းေဲွြိင်ုးတွင်	ြခကု္ကူပမို့	နယ်စြ်ရေးောဝန်ကကီးဌာန၊		

ြညာရေးနှင့်	ရေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန	အမျ ိုးသမီးအိမ်တွင်းမှု	

သက်ရမွးေြ်ုငန်းြညာသင်တန်းရကျာင်းသို	့ရောက်ေိှပြီး	

ရကျးေက်ရေသရန	အေုြ်ေက်မဲ့	ေင်းေဲနွမ်းြါးသူ	

များအား	အရပခခအံမ်ိတွင်းမှုသင်တန်း၊		အေင့်ပမင့်စက်ချုြ်	

သင်တန်း၊	ရမာ်တာစက်ချုြ်သင်တန်း၊	ဧည့်ကကိုဝန်ရောင်	

မှုသင်တန်း၊	အြ်ိခန်းရောင်ဝန်ရောင်မှုသင်တန်း၊	အစား	

အစာနှင့်	အရြျာ်ယမကာ	ဝန်ရောင်မှုသင်တန်းများ	

ြွင့်ေှစ်သင်ကကားရြးရနမှုကိ	ုေှည့်ေည်ကကည့်ရှုသည်။

ထိသုို	့ကကည့်ရှုစဉ်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်က	

သင်တန်းများသို့	တက်ရောက်သင်ကကားရနကကသည့်	

သင်တန်းသား၊	သင်တန်းသူများကို	 မိမိတို့	သင်ယူ	

တတ်ရပမာက်ထားသည့်	ြညာေြ်များပြင့်	မမိရိေသတွင်	

ပြန်ေည်အသုံးချသွားေန်	ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	သို့မှသာ	

မသိားစဝုင်ရငကွိ	ုတိုးတက်ရစမည့်အပြင်	ရေသြံွ့ပြိုးရေး	

အတွက်	အရထာက်အကူပြစ်ရစမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ထို့ရကကာင့်	ယခုသင်ကကားရနသည့်	ဘာသာေြ်အေိုက်	

ကျွမ်းကျင်ြိုင်နိုင်စွာ	သင်ကကားတတ်ရပမာက်သွားေန်	

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ြခုက္ကဋူမမို့ လချာက်ကန်လကျးရွာ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံရန် 
မလကွးလျဆိြ်ေို့ လရာက်ရှိစဉ်။
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ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	 မေှင်းေင်းသည့်	အချက်များေှိြါ	

ကေည်း	ေော၊	ေောမများထတွံင်	မမိနိားေည်သရဘာ	

ရြါက်သည်အထိ	 သင်ကကားသင်ယူသွားေမည်ပြစ်	

ရကကာင်း	အားရြးစကားရပြာကကားသည်။

ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ရကျာင်းရောင်အတွင်း	ခင်းကျင်းပြသထားသည့်	ြခကု္ကူ	

စက်မှုဇုန်မှ	 စိန်စိုးစံကုမ္ပဏီေီမိတက်၏	သုံးောသီ	

ြေရိဘာဂစက်ရုထံတ်ု	ြေိရဘာဂြစ္စည်းများကိ	ုကကည့်ရှု	

အားရြးသည်။	အေိုြါ	ြေိရဘာဂစက်ရုံကို	ပြည်တွင်း	

ေုြ်သားများအား	ကျွမ်းကျင်ရသာ	အသက်ရမွးဝမ်း	

ရကျာင်းနှင့်	အေုြ်အကိုင်ရြးနိုင်ေန်၊	 စွန့်ြစ်ြစ္စည်းမှ	

တန်ြိုးပမင့်ထုတ်ကုန်	ေန်းသစ်တီထွင်နိုင်ေန်စသည့်	

ေည်ေွယ်ချက်များပြင့်	၂၀၁၇	ခနှုစ်	ရအာက်တိဘုာေတွင်	

ြွင့်ေှစ်ခဲ့ပြီး	ေုြ်သားအင်အား	၁၂၂	ဦးပြင့်	ြေိရဘာဂ	

အရချာထည်များကို	ထုတ်ေုြ်ေျက်ေှိသည်။	ညရန	

ြိင်ုးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်သည်	မန္တရေး	

တိင်ုးရေသကကီး	ရကျာက်ြန်းရတာင်းပမို့နယ်	ြြု္ပါးရတာင်	

ရပခေှိ	 ရေါ်ခင်ကကည်ရြာင်ရေးေှင်းစိုက်ြျ ိုးရေးခခံတွင်	

ြွင့်ေှစ်ထားသည့်	အခမဲကွ့န်ြျူတာသင်တန်းရကျာင်း၌	

ရေသခံေူငယ်များအား	 ကွန်ြျူတာြညာေြ်များ	

သင်ကကားရြးရနမှုကို	ကကည့်ရှုအားရြးသည်။

ထိသုို	့ကကည့်ရှုအားရြးစဉ်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခ	ံ

ြုဂ္ဂိုေ်က	သင်တန်းသားများ၏	သင်ကကားသင်ယူနိုင်မှု	

အရပခအရနကို	စစ်ရေးရမးပမန်း၍	သင်တန်းသားများ	

အရနပြင့်	 သင်ကကားရြးသည့်	 ဘာသာေြ်များကို	

ကျွမ်းကျင်စွာတတ်ရပမာက်ေန်	 ရေ့ကျင့်သင်ကကား	

သွားေမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	မမိတိို	့သင်ယတူတ်ရပမာက်သည့်	

ဘာသာေြ်ကိေုည်း	ကျွမ်းကျင်စွာပြင့်	ပြန်ေည်အသုံးချ	

ပခင်းပြင့်	ရေသအကျ ိုးနှင့်	နိုင်ငံအကျ ိုးကို	ထမ်းရောင်	

နိင်ုမည်ပြစ်ြါရကကာင်း	အားရြးစကားရပြာကကားသည်။

အေိြုါ	ကွန်ြျူတာသင်တန်းရကျာင်းကိ	ု၂၀၁၇	ခနှုစ်	

ေီဇင်ဘာေ	၇	ေက်တွင်	စတင်ြွင့်ေှစ်ခဲ့ပြီး	သင်တန်း	

အကကိမ်အရေအတွက်	နှစ်ကကမ်ိြွင့်ေှစ်ခဲ၍့	သင်တန်းသား	

၁၇၄	ရယာက်ကို	ရမွးထုတ်ရြးနိုင်ခဲ့ကာ	ယခု	တတိယ	

အကကမ်ိတွင်	သင်တန်းသား	၉၆	ဦး	တက်ရောက်ေျက်ေိှ	

ရကကာင်းသိေသည်။		
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တစ်နိုင်ငံေုံးမှာ	 ပငိမ်းချမ်းရေးရေွးရနွးြွဲရတွ	

ေြ်ုေတဲေ့ည်ေွယ်ချက်က	ပငမ်ိးချမ်းရေးေိတုာ	တစ်နိင်ုင	ံ

ေုံးနဲ့	သက်ေိုင်တယ်ေိုတာကို	ပြည်သူပြည်သားရတွ	

သရဘာရြါက်ြို့ြဲပြစ်ြါတယ်။	အခု	 ြခုက္ကူမှာေိုေင	်

အေင်တုန်းက	 ပြည်တွင်းစစ်ရတွ	မေှိတဲ့အခါကျရတာ့	

အြစ်အခတ်ေြ်စရဲေးေိတုာ	ဘာေ၊ဲ	ဘယ်ေိအုဓြိ္ပာယ်	

ေိှသေ၊ဲ	ကိယ့်ုေဲ့	ဘ၀ရတကွိ	ုဘယ်ေိအုကျ ိုးေက်အရနနဲ့	

ရပြာင်းေ	ဲရစသေေဲိတုာကိ	ုနားေည်ကကမှာမဟတ်ုဘူး။	

ပြည်တွင်းစစ်ရတပွြစ်တဲ	့ရေသရတကွ	ပြည်သ	ူပြည်သား	

ရတွြဲ	 နားေည်တာပြစ်ြါတယ်။	 ေါရြမယ့်ေည်း	

ကိယ်ုေဲ့ရေသမှာ	ပြည်တွင်းစစ်ပြစ်ခဲသ့ည်	ပြစ်ရစ၊	မပြစ်ခဲ	့

သည်ပြစ်ရစ	 နိုင်ငံေဲ့ပငိမ်းချမ်းရေးဟာ	 အားေုံးနဲ့	

သက်ေိုင်တယ်။

ပြည်သူရတွရေွးချယ်တင်ရပမှာက်ေို့	တက်ောတဲ့	

အစိုးေေိုတာ	 ပြည်သူ	 ပြည်သားရတွကို	တာဝန်ခံေ	

ြါတယ်။	ပြည်သပူြည်သားရတေဲွ့ဘ၀ရတ	ွအရကာင်းေုံး	

ပြစ်ရအာင်	ကကိုးစားေြါတယ်။	ဘယ်အစုိးေမှ	ရပခာက်ြစ်ကင်း	

သဲေဲစင်မဟုတ်ြါဘူး။	 မမှားတဲ့အစိုးေေိုတာေည်း	

တစ်ခါမှမေိှြါဘူး။	မမှားတဲ	့ရေှ့ ရနေိရုြမယ့်	ရေှ့ ရနရတ	ွ

ထက်ြိပုြီးရတာ	့မှားနိင်ုတာ	အစိုးေရတြွါြ။ဲ	အမှားေိှေင်	

ေည်း	အရေးကကီးတာက	 ပြင်နိုင်ြို့ြါြဲ။	 ပြဿနာရတွ	

ေိှေင်	ပြဿနာက	အရေးကကီးတာ	မဟတ်ုြါဘူး။	ဘယ်ေိ	ု

ရပြေှင်းမေဲေိတုဲ	့အရပြကိေုရအာင်ေုြ်ြိုက့	အရေးကကီး	

တာြါ။

အခုေီစကားဝိုင်းမှာေိုေင်	 ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံမှာ	

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf
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နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်နှင့် လေေခံပြည်ေူများစကားဝိုင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဩဂုေ်ျ ၉ ရက်လန့ေွင် 

မလကွးေိုင်းလေေကကီး ြခုက္ကဋူမမို့နယ် လချာက်ကန်လကျးရွာ၌ ကျင်းြေည်။ ယင်းစကားဝိုင်းေွင် နိုင်ငံလော်၏ 

အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်က အမှာစကားလပြာကကားရာေွင်-
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ေွတ်ေြ်ရေးေကတည်းက	ဘာပြစ်ေို့	အပြည့်အဝ	

ပြည်တွင်းပငမ်ိးချမ်းရေးေရအာင်	မေြ်ုနိင်ုရသးတာေ။ဲ	

ေီပြဿနာကို	ကျွန်မတို့	ဘယ်ေိုရပြေှင်းမေဲေိုတာကို	

နည်းနည်းအာရုံပြုပြီး	 ရပြာပြရစချင်ြါတယ်"ဟု	

ရပြာကကားသည်။

မမဖိုးေီရိျွင် (ေေိယနှစ်၊ နည်းြညာေက္ကဋေိုျ်)

ယခစုကားဝိင်ုးသည်	ပငမ်ိးချမ်းရေးကိဦုး	တည်သည့်	

စကားဝိုင်းပြစ်သည့်အတွက်	ပငိမ်းချမ်းရေးကို	အရိုးေှင်း

ေုံးစဉ်းစားကကည့်မည်ေိုြါက	ပငိမ်းချမ်းရေးေိုသည်မှာ	

အိြ်၊	 နိုးချမ်းသာပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	 အိြ်ရနသည့်	

အချနိ်တွင်	စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနှင့်	အိြ်နိုင်ပြီး	နိုးရန	

သည့်အချန်ိတွင်	မမိ၏ိ	ေြ်ုငန်းရောင်တာများကိ	ုစတ်ိ	

ချမ်းချမ်းသာသာနှင့်	 ေုြ်နိုင်ပခင်းကို	 ပငိမ်းချမ်းရေးဟု	

ေိေုမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	များရသာအားပြင့်	ပငမ်ိးချမ်းရေး	

ကိုခံစားေြါရကကာင်း။	 ပငိမ်းချမ်းရေးကိုခံစားေသည့်	

အတွက်	မပငိမ်းချမ်းပခင်းကို	 နားမေည်ကကြါရကကာင်း၊	

၎င်းတို၏့	ြတ်ဝန်းကျင်နှင့်	သတင်းမေီီယာများမှ	ပမန်မာ

နိုင်ငံ၏	မည်သည့်ရနောတွင်	တိုက်ြွဲများ	ကကုံရတွ့	

ရနေသည်၊	ဘယ်ေိုရနထိုင်	 ရနကကေသည်ကို	သိကက	

ြါရကကာင်း၊	သိသာသိပြီး	ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးေိုသည့်	

စိတ်ေှိရနသည့်	ေူငယ်များ	အများကကီးေှိြါရကကာင်း၊	

ေုတိယတစ်ခုရပြာေိုသည်မှာ	ခန္ဓာကိုယ်တွင်	ကိုက်ခဲ	

နာကျင်မှုတစ်ခုေှိြါက	ခန္တာကိုယ်တစ်ခုေံုးအြါဝင်	

စိတ်ကြါ	 ရအးရအးချမ်းချမ်း	 မရနေြါရကကာင်း၊	

ပမန်မာနိုင်ငံတွင်	 ပငိမ်းချမ်းရေးေှိသည့်	အစိတ်အြိုင်း	

များေှိသေို	 မပငိမ်းချမ်းသည့်	အစိတ်အြိုင်းများေှိြါ	

ရကကာင်း၊	 မပငိမ်းချမ်းသည့်အစိတ်အြုိင်းများ	 ေှိရန	

သည့်အတွက်	 မပငိမ်းချမ်းပခင်းရကကာင့်	သက်ရောက်	

ောသည့်	အကျ ိုးခစံားမှုများကိ	ုတစ်နိင်ုငေံုံးက	ခစံားေ	

ြါရကကာင်း၊	မပငမ်ိးချမ်းသည့်	ရေသများက	ရကျာင်းသား	

ေငူယ်များနှင့်	ပြည်သေူထူသုည်	သက်ရောက်ောသည့်	

အကျ ိုးများကို	အခံစားေေုံးပြစ်ြါရကကာင်း။	ထို့ရကကာင့်	

နိင်ုငရံတာ်ကကီးြံွ့ပြိုး	တိုးတက်ေန်	မမိတိို	့မည်သည့်ရနောမှ	

ြါဝင်ကကေမည်ကိ	ုပငမ်ိးချမ်းသည့်ရေသက	ရကျာင်းသား	

ေူငယ်များ	စဉ်းစားေန်ေိုပြီဟု	ပမင်ြါရကကာင်း။
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မပငိမ်းချမ်းေပခင်းအရကကာင်းကို	ရဝြန်သုံးသြ်မည်	

ေိုြါက	 ြထမတစ်ခုသည်	 တစ်ရယာက်အရြါ်	

တစ်ရယာက်ထားသည့်	နားေည်နိုင်စွမ်း၊	မတူညီသည့်	

အပမင်၊	 စိတ်သရဘာထားများရကကာင့်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ပမန်မာနိုင်ငံ၏	ပငိမ်းချမ်းရေးသည်	 ကကိုးစားယူြို့	ခက်ခဲ	

ရနပခင်းပြစ်သည်ဟ	ုထင်ပမင်မြိါရကကာင်း၊	ပြည်သေူထူ	ု

အားေုံးနှင့်	 ရကျာင်းသားေူငယ်များ၊	 ပြည်သူေူထု	

အားနှင့်	ကဏ္ဍအသီးသီးမှ	တတ်ကျွမ်းြညာေှင်များ	

အားေုံးစုရြါင်းပြီး	 စဉ်းစားေန်	ေိုအြ်ရနြါရကကာင်း	

ရေွးရနွးသည်။

ဦးလကျာ်နိုင် (ယာဉ်ျိုင်းဥက္ကဋ္ဌ)

မမိရိေွးရနွးချင်သည်မှာ	မသိားစမုျား၏	ပငမ်ိးချမ်းရေး	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မသိားစပုငမ်ိးချမ်းြါက	ေြ်ကွက်ပငမ်ိးချမ်း	

မည်။	 ေြ်ကွက်ပငိမ်းချမ်းြါက	 ပမို့နယ်ပငိမ်းချမ်းမည်။	

မိမိတို့ကိုယ်တိုင်	 ပငိမ်းချမ်းပြီေိုြါက	တိုင်းပြည်ေည်း	

ပငိမ်းချမ်းမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း။	 မိသားစုပငိမ်းချမ်းေန်	

အတွက်	အရပခခံအေုြ်အကိုင်အခွင့်အေမ်းနှင့်	ဝင်ရငွ	

ေိှမည်ေိြုါက	မသိားစမုျား	ပငမ်ိးချမ်းမည်ဟ	ုယုကံကည်ြါ	

ရကကာင်း၊	 ၇၀	 ောခိုင်နှုန်းရသာ	 ေူငယ်ထုအတွက	်

အေြ်ုအကိင်ုအခွင့်အေမ်း	နည်းြါးရနသည်ကိ	ုရတွ့ေ	

ြါရကကာင်း၊	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	ြညာရကျာင်းများ	

ရြါများစွာ	ြွင့်ေှစ်ရြးမည်ေိြုါက	ထိေုငူယ်ထအုတွက်	

ေမ်းရြျာက်ရတာမ့ည်	မဟတ်ုြါရကကာင်း။	အမ်ိတစ်အမ်ိ	

တွင်	 မိသားစုဝင်တစ်ရယာက်	မူးယစ်ရေးဝါးစွဲကြ်	

ပြီေိုေျင်	 အေိုြါမိသားစုသည်	 မပငိမ်းချမ်းရတာ့	

ြါရကကာင်း၊	 ထို့ရကကာင့်	 မူးယစ်ရေးဝါးကိုေည်း	

တွန်းေှန်ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း	ရေွးရနွးသည်။		

မယမုံမဖိုး(မဟာြေမနှစ်၊ ြခုက္ကဋူေက္ကဋေိုျ်)

မမိတိိုန့ိင်ုငသံည်	တိင်ုးေင်းသား	ပြည်သေူထူရုြါင်းစု	ံ

ရနထိုင်သည့်	 ပြည်ရထာင်စုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ	 ပြစ်သည့်	

အတွက်	တိင်ုးေင်းသားအချင်းချင်းအကကားတွင်	သင့်ပမတ်	

ေန်	 ေိုအြ်သည်ဟုထင်ြါရကကာင်း၊	 ပြည်ရထာင်စု	

စိတ်ဓာတ်ေှိပြီး	တိုင်းေင်းသားအားေံုးသည်	ကိုယ့်	

ပြည်သကူိ	ုကာကွယ်မည်ေုိသည့်	စတ်ိဓာတ်	အားေုံးတွင်	

ေိှေှေင်	ပငမ်ိးချမ်းရေးရြာ်ရောင်ောတွင်	အခက်အခမဲေိှဟ	ု

ထင်မိြါရကကာင်း။	 ပြည်သူအချင်းချင်း၏	 ကကားထဲတွင	်

ြဋိြက္ခ	ပြစ်ရစသည့်	ကွာပခားမှုရြါင်းများစွာကို	ရစ့စြ်	

ညှိနှိုင်းေန်ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏	

ပငိမ်းချမ်းရေးသည်ေည်း	တိုင်းပြည်ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ေန်	

အဓိကြင်တုိင်ပြစ်သည်ဟု	ထင်မိြါရကကာင်း။	ပငိမ်းချမ်းရေး	
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ေိသုည်မှာ	ေကူကီးြိင်ုးနှင့်	သာသက်ေိင်ုသည်	မဟတ်ုြါ	

ရကကာင်း၊		ေူငယ်များအားေုံးနှင့်ေည်း		သက်ေိုင်ရန	

သည့်	အောတစ်ခုပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့ေူငယ်များ၊	

ေကူကီးများနှင့်	ပြည်သပူြည်သားများ	နားေည်ေမည်မှာ	

အားေုံးစည်းစည်းေုံးေုံး	ညီညီညွတ်ညွတ်ပြင့်	ညှိနှိုင်း	

တိင်ုြင်	ရေွးရနွးသင့်သည်ဟ	ုထင်မြိါရကကာင်း။	ပြည်သ	ူ

ပြည်သားအားေုံးက	 နိုင်ငံပငိမ်းချမ်းေန်အတွက်	

တစ်ရထာင့်တစ်ရနောမှ	 ြါဝင်ကူညီမည်ေိုသည့်	

စိတ်ဓာတ်ေှိေန်ေိုအြ်ြါရကကာင်း။	 ရေသတစ်ခုချင်းစီ	

ပငိမ်းချမ်းပြီး	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ောသည်နှင့်အမှေ	မိမိတို့	

နိင်ုင၏ံစီးြွားရေး	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ောမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း	

ေှင်းေင်းရေွးရနွးသည်။	

ဦးေက်ခိုင်(လောင်ေူ၊ ကိုင်းလကျးရွာ)

ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်	 စိုက်ြျ ိုးရေးေက်စြ်သည့်	

အရကကာင်း	ရေွးရနွးေိုြါရကကာင်း၊	ြခုက္ကူရေသသည်	

အဘိုးအဘွားများေက်ထက်က	မပငမ်ိးချမ်းခဲြ့ါရကကာင်း၊	

ယင်းအချနိ်က	မပငိမ်းချမ်းရသးတဲ့ေဏ်ကို	တိုက်ရိုက	်

ခံစားခဲ့ေြါရကကာင်း၊	ယခုအချနိ်တွင်	 ပငိမ်းချမ်းသွား	

ရသာ်ေည်း	 မပငိမ်းချမ်းရသးသည့်	 ေဏ်ကိုေည်း	

သွယ်ဝိုက်ခံစားခဲ့ရနေတာေည်း	ေှိြါရကကာင်း၊	နယ်စြ်	

ဝင်ထွက်ဂိတ်များတွင်	ေက်နက်ကိုင်	 ြဋိြက္ခများ	

ပြစ်ရနသည့်အတွက်	 မိမိတို့ရေသမှ	ထွက်ကုန်များ၊	

အပခားရေသများမှထွက်သည့်	ကုန်များသည်ေည်း	

ကန်ုစည်စီးေင်းမှုများ	ေြ်တန့်သွား၍	သီးနံှရေးကွက်များ	

ကျေင်းောရသာရကကာင့်	 ေူသုံးကုန်ြစ္စည်းများ	

ရေးတက်သွားြါရကကာင်း၊	ထိုရ့ကကာင့်	ပငမ်ိးချမ်းရေးသည်	

ပမန်မာနိုင်ငံသူ၊	နိုင်ငံသားအားေုံး	မည်သည့်ရနောတွင်	

ရနထိုင်သည်ပြစ်ရစ	မပငိမ်းချမ်းြါက	မပငိမ်းချမ်းပခင်း၏	

အကျ ိုးကိ	ုအားေုံးခစံားရနေသည်ဟ	ုပမင်မြိါရကကာင်း။

နိုင်ငံတိုးတက်ေန်အတွက်	 ပငိမ်းချမ်းရေးသည်	မေှိ	

မပြစ်နှင့်	 ပငိမ်းချမ်းရေးေမှပြစ်မည်ဟု	ယုံကကည်မိြါ	

ရကကာင်း၊	 စိုက်ြျ ိုးရေးနှင့်ြတ်သက်၍	မိမိတို့ရေသနှင့်	

ကိက်ုညသီည့်	မျ ိုးရကာင်းမျ ိုးသန့်များေေိှေန်	သရုတသန	

ေုြ်ငန်းများကို	ေုြ်ရစချင်ြါရကကာင်း၊	ေီထွက်သီးနှံ	

စိက်ုြျ ိုးသည်	့ရတာင်သမူျားက	စြါးစိက်ုရတာင်သမူျား	

ကဲသ့ို	့ကန်ုကျမှုမများရသာ်ေည်း	ေထွီက်သီးနံှ	စိက်ုြျ ိုး	

သည့်	 ရတာင်သူများကိုေည်း	 စိုက်ြျ ိုးစေိတ်ရချးရငွ	



272 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

တိုးပြီးရချးရြးမည်ေိြုါက	သီးနံှမရြါ်ခင်	အတိုးကကီးကကီး	

ေှာေသည့်ေဏ်မှ	အတတ်နိုင်ေုံး	သက်သာေိမ့်မည်ဟု	

ပမင်မိြါရကကာင်း	ရေွးရနွးသည်။	

မအိစံြယ်မဖိုး(ေုေိယနှစ်၊ ြညာလရးလကာျိြ်)

ြညာရေးနှင့်	 ပငိမ်းချမ်းရေးအရကကာင်းရပြာေိုြါ	

ရကကာင်း၊	ြထမဦးေုံး	နိင်ုငတံစ်နိင်ုငမှံာေိှသည့်	တိင်ုးသ	ူ

ပြည်သားများအားေုံး	 ပငိမ်းပငိမ်းချမ်းချမ်းနှင့်	 ရနထိုင	်

စားရသာက်နိင်ုေန်	အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ု

ညီညီညွတ်ညွတ်နှင့်	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ပြီး	အရကာင်အထည်	

ရြာ်ေန်	ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	ပငိမ်းချမ်းရေးဟု	ရပြာေိုက်	

သည်နှင့်	အရပြာကေွယ်ြါရကကာင်း၊	သ့ုိရသာ်	ေက်ရတွ့

အရကာင်အထည်ရြာ်သည့်ရနောတွင်	 ခက်ခဲမှုများ	

ေိှမည်ဟု	 မိမိအရနပြင့်	 ပမင်မိြါရကကာင်း၊	ေူ့ရဘာင်	

အြဲွ့အစည်းကိ	ုရေေ့ာမည်ေိြုါက	များရသာအားပြင့်	

မိမိတို့	 ေူငယ်ြိုင်းများသည်	အချနိ်မကုန်သင့်သည့်	

အောများနှင့်	အေဟဿ	အချနိ်ပြုန်းတီးရနသည်ကို	

ရတွ့ရနေြါရကကာင်း၊	နယ်စြ်ရေသများြါမကျန်	ကရေး	

သငူယ်များအားေုံး	ပငမ်ိးပငမ်ိးချမ်းချမ်း၊	ရအးရအးချမ်းချမ်း	

ြညာသင်ကကားနိုင်ေန်	ေိုအြ်မည်ဟု	ထင်ြါရကကာင်း။	

ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ုေိခုျင်ြါက	ြါးစြ်အရပြာနှင့်	ပငိမ်းချမ်း	

ရေးေုြ်မရနဘဲ	တိုင်းေင်းသားအချင်းချင်း	ညှိနှိုင်းပခင်း၊	

ကိုယ့်ဘက်သူ့ဘက်	 မှေမှေတတ	 ရေးွရနွးပခင်းပြင့်	

ပငိမ်းချမ်းရေးြန်းတိုင်ကို	ဘယ်ေိုနည်းေမ်းများနှင့်	

သွားမည်ေိုသည်ကို	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ပြီး	ရေွးရနွး	

တိင်ုြင်သင့်သည်ဟ	ုထင်မြိါရကကာင်း	ရေးွရနွးရပြာကကား	

သည်။

ဦးပမင့်ဝင်း (အလရာင်းအဝယ်)

ပငမ်ိးချမ်းရေးေုိသည်မှာ	ေူတိင်ုး	ကိယ်ုစတ်ိနှစ်ြါးေံုး	

ရအးချမ်းသာယာပြီး	မမိ၏ိ	ြတ်ဝန်းကျင်၊	မမိ၏ိရေသတွင်	

ပငမ်ိးပငမ်ိးချမ်းချမ်းနှင့်	ေြ်ုကိင်ုရနေမည်	အရပခအရနဟ	ု

ထင်ပမင်မိြါရကကာင်း၊	မိမိတို့ရေသသည်	ပငိမ်းချမ်းသည့်	

ရေသပြစ်ြါရကကာင်း၊	မိမိတို့ရေသ၏	အဓိကစီးြွားရေး	

ေြ်ုငန်းသည်	ရတာင်သေူြ်ုငန်းနှင့်	ရမွးပမူရေးေြ်ုငန်း	

များေှိြါရကကာင်း။

မမိတိို	့ရတာင်သေုူြ်ငန်းတွင်	ရတာင်သမူျား	မည်မှေ	

ြင်ကကိုးစားကကိုးစား၊	 မည်ကဲ့သို့	 သွင်းအားစုများ	

ထည့်ထည့်	 နှစ်ချုြ်ေိုက်၍	အရှုံးအပမတ်ကိုတွက်မည်	

ေိြုါက	ရှုံးသည့်နှစ်က	များြါရကကာင်း၊	ရှုံးသည်ေိသုည်မှာ	

အချက်	၃	ချက်	ေှိြါရကကာင်း၊	နံြါတ်တစ်မှာ	သဘာဝမိုး

ရေကိုရမှော်ကိုးေြါရကကာင်း။	 နံြါတ်နှစ်မှာ	 မိမိတို့	

ရတာင်သူများသည်	မိရိုးြော	စိုက်ြျ ိုးရေး	နည်းစနစ်	

များြင်ေြ်ုရနြါရကကာင်း။	ထိုရ့ကကာင့	်သဘာဝမိုးရေကိ	ု

ရမှော်ရနမည့်အစား	ေည်ရပမာင်းတာတမမံျား၊	ပမစ်ရေတင်	

ေုြ်ငန်းများ	မိမိတို့ရေသတွင်	တည်ရောက်ရြးမည်	

ေိုြါက	မိမိတို့စီးြွားရေးများ	 ြို၍ြွံ့ပြိုးောမည်ဟု	

ယုံကကည်ြါရကကာင်း	ရေွးရနွးသည်။		

မခိုင်ေဇင်လအာင် (ဂုဏ်ေူးေန်းြေမနှစ်၊ ြခုက္ကဋူ 

ေက္ကဋေိုျ်)

ပငမ်ိးချမ်းရေးေိသုည်မှာ	မပငမ်ိးချမ်းြါက	ပြည်သမူျား	

တိုက်ရိုက်ခံစားေြါရကကာင်း၊	 မပငိမ်းချမ်းသည့်အတွက်	

ယင်းရေသမှာေိှကရေးများ	ရကျာင်းသွားရနေမည့်အစား	

ရတာထရဲတာင်ထတွဲင်	ရပြးေွှားပြီး	စစ်ရဘးကိ	ုရေှာင်ရန	
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ေြါရကကာင်း၊	မျ ိုးေက်သစ်ေငူယ်များ၊	ေူ့စွမ်းအားအေင်း	

အပမစ်များအတွက်	 အင်မတန်ေင်ရေးစော	 ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	ထို့ရကကာင့်	 ပြည်တွင်းပငိမ်းချမ်းရေးသည	်

အင်မတန်မှ	ေိအုြ်ြါရကကာင်း။	ပငမ်ိးချမ်းရေးေေန်အတွက်	

ေငူယ်များတွင်ေည်း	တာဝန်အပြည့်ေိှသည်ဟ	ုထင်ြါ	

ရကကာင်း၊	မိမိရေသက	ပငိမ်းချမ်းသည်၊	တပခားရေသက	

မပငိမ်းချမ်းဘူး၊	တပခားရေသ	မပငိမ်းချမ်းတာ	ငါတို့နဲ့	

မေိင်ုဘူးေိသုည့်	ဘယ်သရူသရသ	ငရတမာေင်ပြီးရော	

စတ်ိဓာတ်မျ ိုးမေိှေန်	အင်မတန်မှအရေးကကီးြါရကကာင်း။	

ထို့ရကကာင့်	 ပငိမ်းချမ်းပခင်းသည်	 ရုြ်ရော၊	 နာမ်ရော၊	

စိတ်ရော	 ပငိမ်းချမ်းရနမှသာေှေင်	 ပငိမ်းချမ်းမည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း	ရေွးရနွးသည်။

ရေွးရနွးချက်များနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	 နိုင်ငံရတာ်၏				

အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	ပြန်ေည်ရေွးရနွးောတွင်	ပငိမ်းချမ်း	

ရေးေိသုည်မှာ	တိင်ုးပြည်တစ်ပြည်၏	အသက်ရသွးရကကာ	

ပြစ်သည်ဟ	ုပမင်မြိါရကကာင်း၊	ပငမ်ိးချမ်းရေးေမှသာေှေင်	

တိင်ုးပြည်တွင်ေိှသည့်	ြညာရေး၊	စီးြွားရေး၊	ကျန်းမာရေး	

အစေှိသည့်	အရပခခံြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုများကို	ပြုေုြ်နိုင်	

မည်ဟ	ုထင်ပမင်မြိါရကကာင်း၊	ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ုရပြာသည့်	

ရနောတွင်	 ေွတ်ေြ်ပြီး	 တေားမှေတသည့်	 ဥမကွဲ	

သိက်ုမြျက်	မသိားစစုတ်ိဓာတ်	အေင်းခပံြီး	တည်ရောက်	

ေမည်ဟ	ုထင်ပမင်ြါရကကာင်း၊	မမိတိိုအ့ရနပြင့်	ေက်နက်	

ကိုင်အြွဲ့များ	တစ်ြက်နှင့်တစ်ြက်၊	တစ်ရယာက်နှင့်	

တစ်ရယာက်	သံသယများရနသည်ဟု	ထင်ပမင်မိြါရကကာင်း၊	

ယုံကကည်မှုနည်းသည်ဟုေည်း	 ပမင်မိြါရကကာင်း၊	 မိမိ	

တို့အရနပြင့်	တစ်နိုင်ငံေုံးတွင်ေှိသည့်	အြွဲ့အစည်း	

ရြါင်းစုံ၊	 ပြည်သူေူထုအားေုံးသည်	တစ်ရယာက်နှင့်	

တစရ်ယာက်၊	တစ်ြက်နင်ှတ့စ်ြက်	ညညွီတ်စွာ၊	တေား	

မှေတစွာ၊	 သံသယကင်းကင်း၊	 ယုံ ကကည်မှုေှိစ ွာ	

တည်ရောက်မည်ေိုေှေင်	ပငိမ်းချမ်းရေး	ြန်းတိုင်သည်	

မရဝးဟပုမင်မြိါရကကာင်း။	ြညာရေးေိသုည်မှာ	ေူ့သကိ္ခာ	

တေား၏	အရပခခံအုတ်ပမစ်ဟု	ရပြာခဲ့ြါရကကာင်း၊	ဘွဲ့ေ	

ရသာ်ေည်း	 ြညာတတ်ဟုရခါ်ေုိ၍	မေြါရကကာင်း၊	

ထိုရ့ကကာင့်	အတန်းြညာ	တက်ရောက်သည့်အခါ	ဘဲွ့ေေန်	

ဦးမတည်ဘဲ	 နိုင်ငံကိုအကျ ိုးပြုနိုင်ရသာ	ြုဂ္ဂိုေ်များ၊	

ေူငယ်များ	ပြစ်ောရစေန်အတွက်	ကကိုးစားေန်	ေိုအြ်	

ြါရကကာင်း	ပြန်ေည်ရေွးရနွးသည်။
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	 ေမီိကုရေစစီနစ်ေိတုာ	ဦးရောင်မယ့်သရူတကွိ	ုကိယ့်ုဘာသာကိယ်ု	ရေွးချယ်ြိင်ုခွင့်ေိှတဲ	့စနစ်ြပဲြစ်ြါတယ်။	

မှန်မှန်ကန်ကန်	 ရေွးချယ်ြို့ေိုတာဟာ	တာဝန်ပြစ်ြါတယ်။	ြါတီအြွဲ့အစည်းတစ်ခုြဲပြစ်ရစ၊	 ြုဂ္ဂိုေ်	

တစ်ဦးြဲပြစ်ရစ	ရပြာင်းေဲတတ်ြါတယ်။	ရပြာင်းေဲတတ်တာရတွကို	ပြည်သူေူထုကရနသတိပြုေမယ်။	

စတ်ိဝင်စားေမယ်။	နိင်ုငရံေးကိ	ုစတ်ိဝင်စားတယ်ေိတုာ	နိင်ုငရံေးြါတဝီင်ပြီး	နိင်ုငရံေးေြ်ုတာ	မဟတ်ုြါဘူး။	

ကိယ့်ုပြည်သတူစ်ရယာက်အရနနဲ့	ကိယ်ုေိခုျင်တဲအ့ခွင့်အရေးရတေိှွေင်	ကိယ့်ုတာဝန်ရတကွိေုည်း	မရမ့ြို	့

အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	 ပြည်သူေူထု	အေည်အချင်းပြည့်ဝေင်	အေည်အချင်းမဲ့တဲ့အစိုးေတစ်ခု	

တက်ြို	့အင်မတနမှ်ခက်ြါတယ်။	ပြည်သေူထူကုရန	သကိ္ခာေိှေိှ၊	သတ္တေိှိေိှနဲ့	ကိယ်ုယုကံကည်ောဘက်ကရန	

ေြ်တည်ြို့ဟာ	အင်မတန်အရေးကကီးြါတယ်။	ကျွန်မတို့ေဲ့	ပြည်သူေူထုဟာ	ပငိမ်းချမ်းရေးဘက်ကရနပြီး

ေြ်တည်ြို	့အင်မတန်မှအရေးကကီးြါတယ်။	ဘယ်သမူေိ	ုရန့ချင်းညချင်း	ကိယ့်ုကိယ်ုကိယ်ု	ပြုပြင်ရပြာင်းေ	ဲ

ေို့ေြါတယ်။

	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတိုးတက်ြို့အတွက်	 ပငိမ်းချမ်းရေးဟာ	အရပခခံအုတ်ပမစ်တစ်ခုပြစ်ြါတယ်။	မပငိမ်းချမ်းတဲ့	

နိုင်ငံဟာ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြုိ့ကို	 ရေေှည်ထိန်းသိမ်းထားေုိ့	 မေြါဘူး။	ကျွန်မတို့နိုင်ငံရေးေုြ်တယ်ေိုတာ	

အနာဂတ်ကို	 ကကည့်ပြီးေုြ်ေြါတယ်။	အနာဂတ်ကို	ဦးတည်ပြီးကကည့်တာကရတာ့	ြစ္စုြ္ပန်ကိုတည့်တည့်	

ကကည့်ေမှာြါ။		အနာဂတ်ကိဘု	ဲရမှော်ကိုးပြီးရတာ	့မေြ်ုဘ	ဲမပြစ်ရသးတဲက့စိ္စကိ	ုအာရုစံိက်ုရနေိုမ့ပြစ်ြါဘူး။	

ပငိမ်းချမ်းရေး	ဘာေို့မေသေဲေိုေင်	 နားေည်မှုနည်းြါးေို့ေိုပြီး	 ရပြာသွားြါတယ်။	 မှန်ြါတယ်။	

တစ်ရယာက်နဲ့	တစ်ရယာက်	အပြန်အေှန်ရေးစားပခင်း၊	နားေည်မှုယပူခင်း၊	ယုကံကည်မှုယပူခင်း၊	ကိယ့်ုကိယ်ု	

ကိုယ်ယုံကကည်	မှုမေှိတဲ့သူဟာ	တပခားသူကိုယုံကကည်ြို့	အင်မတန်မှခက်ြါတယ်။
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	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ	အားေုံးအတွက်	အခွင့်အရေးရတွ	အများကကီးေရအာင်၊	 ပြည့်ပြည့်စုံစုံ	 မှန်ကန်တဲ့	

အခွင့်အရေးရတွေရအာင်	ကကိုးစားပြီးရတာ့ရောင်ေွက်ရနြါတယ်။	ေီေိုေုြ်ပခင်းအားပြင့်	ပငိမ်းချမ်းရေးေဲ့	

အရပခခံအုတ်ပမစ်ပြစ်တဲ့	တည်ပငိမ်မှုကို	ရောက်တည်နိုင်မယ်ေို့ထင်ြါတယ်။	ပြည်သူေူထုဟာ	စိတ်ြိုင်း	

ေိင်ုောအေ၊	ရြ်ုြိင်ုးေိင်ုောအေ	ေုခံခုံပြေီိေုင်	နိင်ုငဟံာေည်း	ေုခံခုံမှာပြစ်ြါတယ်။	အရေးကကီးတာကရတာ	့

ညီညွတ်မှုြါ။	

	 မူးယစ်ရေးဝါးကရတာ	့တကယ့်ပြဿနာြါ။	အေင်တန်ုးကေိ	ုဘန်ိးနဲ့	ဘန်ိးထွက်ြစ္စည်းရတကွ	အန္တောယ်ြါ။	

အခုတကယ့်အန္တောယ်က	စိတ်ကကရေးပြားရတွြါ။	ကရေးရတွ	 ငယ်ငယ်ကတည်းက	စသုံးတယ်။	

သုံးောတဲန့ှုန်းက	တက်ောတဲအ့တွက်	ပြဿနာ	ပြစ်ောြါတယ်။	ဘာရကကာင့်ေဲေိရုတာ	့မဘိ၊	ေောများဟာ	

အေည်အချင်း	 နှစ်ခုေှိြို့ေိုြါတယ်။	တစ်ချက်က	ကရေးရတွဟာ	မူးယစ်ရေးဝါးသုံးစွဲရနသေားေိုတဲ့	

ေက္ခဏာရတွကို	 ကကည့်တတ်ြို့ေိုြါတယ်။	 ေုတိယတစ်ချက်က	 ေီေိုသိောပြီေိုေင်	သားသမီးရတွက	

ယုယံုကံကည်ကကည်နဲ့	ဝန်ခေံာြို	့ရပြာြိုေ့ိတုယ်။	မရပြာေေဲင်	ပြဿနာကိ	ုရပြေှင်းြိုခ့က်မယ်။	ေကူကီးရတနွဲ့	

ကရေးရတွကကားထဲမှာ	နားေည်မှု၊	ယုံကကည်မှုနဲ့	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ပြီး	ေီပြဿနာကို	ရပြေှင်းနိုင်မှာြါ။

	 ကျွန်မတို့	ပငိမ်းချမ်းရေးေြို့ေိုတာေည်း	ရေေှည်အတွက်၊	ြစ္စုြ္ပန်အတွက်၊	အနာဂတ်အတွက်	အင်မတန်မှ	

ရကာင်းြါတယ်။	ပငမ်ိးချမ်းသွားပြေိီေုင်	ရောဂါတစ်ခမုေိှပခင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ြါက	ရဝေနာတစ်ခ	ုရြျာက်သွားပြ	ီ

ေိုေင်	 စိတ်က	ဘယ်ရောက်ရြါ့ြါးသွားမေဲ။	ချက်ချင်းေက်ငင်းေတဲ့	အကျ ိုးေက်ရဝေနာမေှိရတာ့ေို့	

ြိုပြီးရတာ့	အေုြ်ေုြ်နိုင်မယ်။	ြိုပြီးရတာ့	ကိုယ့်ဘဝကိုေြ်တည်နိုင်မယ်ေိုေင်	ေါက	ရေေှည်အကျ ိုးေက်	

ပငိမ်းချမ်းရေးေပခင်းေိုတာေည်း	ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံပငိမ်းချမ်းသွားတာနဲ့အတူ	ချက်ချင်းေက်ငင်းေမယ့်	

အကျ ိုးေက်ရတွေှိမယ်။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံက	စိုက်ြျ ိုးရေးကိုအရပခခံတဲ့	 နိုင်ငံပြစ်ြါတယ်။	 နိုင်ငံြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြို့ေိုတာကေည်း	

စိုက်ြျ ိုးရေးက	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	တချ ို့က	ေက်မှုေယ်ယာကရန	စက်မှုေယ်ယာ	

ရပြာင်းသွားတယ်။	စက်မှုေယ်ယာ	ရပြာင်းသွားတယ်ေိုတာကေည်း	စိုက်ြျ ိုးရေးကဏ္ဍကို	 ြံ့ြိုးြို့ြါြဲ။	

စိုက်ြျ ိုးရေးကဏ္ဍ	ရြျာက်ကွယ်သွားရအာင်	ေုြ်ြို့မဟုတ်ြါဘူး။

	 စိက်ုြျ ိုးရေးကဏ္ဍနဲ့	ြတ်သက်ပြီးရတာ	့ဗဟိအုစိုးေေဲ့	မဝူါေရတနွဲ့ေိင်ုတဲ	့ကစိ္စရတေွည်းြါတယ်။	မဝူါေတစ်ခ	ု

ရအာင်ပမင်ြို့၊	ထိရောက်စွာရအာင်ပမင်ြို့	 ြါဝင်ြတ်သက်ရနတဲ့သူရတွ	အားေုံးက	ေည်ေွယ်ချက်ရတွ	

ကိုနားေည်ေမယ်။	 ေီစီမံကိန်းရတွကို	 အရကာင်အထည်ရြာ်မယ်ေိုတာေည်း	 နားေည်ေမယ်။	

တာဝန်ေည်းသေိမယ်။	ေူတိင်ုးေတူိင်ုးမှာ	တာဝန်ေိှတယ်။	တေားမဝင်	သစ်တစ်ြင်ခတ်ုေင်	တေားမဝင်ဘူး။	

ကိုယ်က	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးအတွက်	ေုြ်မယ်ေိုေင်	ကိုယ့်နိုင်ငံအများကကီးသက်သာတယ်။	တေား	

ဥြရေစိုးမိုးရေးမေှိဘဲ	ဘယ်စီမံကိန်းမှ	မရအာင်ပမင်နိုင်ြါဘူး။

	 ြညာရေးဘက်ကရန	ပငိမ်းချမ်းရေးကို	ြံ့ြိုးရြးြို့ေိုေင်	အဓိကအားပြင့်	စိတ်ထားပြစ်ြါတယ်။	ေီကရေး	

သူငယ်များေဲ့	 စိတ်ထားကို	 ြညာရေးစနစ်ကရန	 ပြုပြင်ရပြာင်းေဲရြးြို့ြဲ	 ပြစ်ြါတယ်။	 ရနာက်ပြီးရတာ့	

အားေုံးကရန	ပြည်ရထာင်စုထဲမှာ	ညီညီမှေမှေ	ေူတိုင်း	ေူတိုင်းဟာ	တန်ြိုးေှိတယ်	ေိုတာေက်ခံေမယ်။	
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ကိုယ်တစ်ရယာက်တည်း	တန်ြိုးေှိတာမဟုတ်ဘူး။	တပခားသူရတွမှာေည်း	တန်ြိုးေှိတယ်ေိုတာ	

ေက်ခံေမယ်	ေါရတွကိုေည်း	သရဘာတူြါတယ်။	ြညာရေးစနစ်ကိုေည်း	ရပြာင်းြို့ကကိုးစားရနြါတယ်။	

အေွတ်ကျက်တဲ့	စနစ်ကို	အားမရြးချင်ဘူး။	ေော၊	ေောမ	တစ်ရယာက်အတွက်	ကိုယ့်ေဲ့တြည့်ရတွေဲ့	

အေည်အချင်းကို	 သိြို့ေိုတာ	အရေးအကကီးေုံးြဲ။	တြည့်ရတွေဲ့	 စိတ်ရနစိတ်ထားကိုသိမှ	 သူတို့	

ပငိမ်းချမ်းရေးကိုနှစ်သက်ရအာင်	 ကိုယ်ကေုြ်ရြးနိုင်မှာပြစ်တယ်။	 အဲေါရကကာင့်	 ကရေးရတွကို	

ပငိမ်းချမ်းရေးမှာ	စိတ်ြါဝင်စားရအာင်	 ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့	 ြတ်သက်ပြီးရတာ့	ထဲထဲဝင်ဝင်ြါောနိုင်ရအာင်	

ေိုေင်	ြထမေုံး	သူတို့အရကကာင်း	သိြို့ေိုတယ်။

	 ရခတ်မီတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ	ြွံ့ပြိုးတဲ့နိုင်ငံ	တစ်နိုင်ငံေိုေင်	ောသီဥတုကို	အားကိုးမရနသင့်ဘူး။	ကိုယ့်ေဲ့	သိြ္ပံ	

အစွမ်းအစနဲ့	နည်းြညာနဲ့	ောသဦတေုဲ့ေဏ်ရတကွိ	ုရကျာ်ေွှားနိင်ုေမယ်။	ောသဦတကု	တကယ်ရပြာင်းေ	ဲ

သွားပြ။ီ	အေင်တန်ုးက	ောသဦတြုုစံနံဲ့ြ	ဲတွက်ပြီးေုြ်ရနကကတယ်။	အထူးသပြင့်	ရတာင်သေူယ်သမားရတ	ွ

ေီေိုေုြ်ေို့မေဘူး။	 ောသီဥတုကရပြာင်းေဲသွားပြီေိုတာ	ေက်ခံေမယ်။	အဲေီအချက်အေက်ရတွ၊	

ရပြာင်းေပဲခင်းြုစံနံဲ့	ရပြာင်းေပဲခင်းေဲ့	အကျ ိုးေက်ရတကွိ	ုရတာင်သေူယ်သမား	အများစသုရိအာင်ေြ်ုရြး	

ြို့ကရတာ့	အစိုးေေဲ့တာဝန်ပြစ်ြါတယ်။	ေါကိုေည်း	ကျွန်မတို့	ကကိုးစားြါမယ်။	

	 ေယ်ယာကဏ္ဍကရတာ့	ကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွက်	အပမဲြဲအရေးကကီးရနမှာြဲ။	ကမ္ဘာကကီးအတွက်ေည်း	

အရေးကကီးတယ်။	ဘယ်အစားအစာမေိ	ုမေူကရတာ	့ရပမကကီးကြထွဲက်တာြဲ။	စက်ရုထံကဲ	ဘယ်ရောက်ြဲ	

ဘယ်ေိုြဲေုြ်ေုြ်၊	 စည်သွြ်ဘူးြဲေုြ်ေုြ်၊	ဘာြဲေုြ်ေုြ်	 ြထမဦးေုံး	 ရပမကကီးကြဲထွက်တာြဲ။	

ရမွးပမူရေးေိေုင်ရတာင်မှ	ရမွးပမူရေးတေိစ္ဆာန်ရတ	ွစားတဲအ့စားအစာက	ရပမကကီးကြထွဲက်တာြ။ဲ	ေါရ့ကကာင့်	

ေယ်ယာကဏ္ဍေိုတာ	ြရြျာက်သွားြို့ေိုတာ	မပြစ်နိုင်ဘူး။	အဲေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့က	ရခတ်နဲ့အညီ	

ရခတ်မရီအာင်၊	ရနာက်ပြီးရတာ	့ရခတ်ေဲ့	ေိအုြ်မှုအရြါ်မှာ	အရပခခပံြီးရတာ	့ကျွန်မတိုန့ိင်ုငအံတွက်	အကျ ိုး	

အပမတ်ထွက်ရအာင်ရတာ့	ေုြ်နိုင်ေမယ်။

	 ေော၊	ေောမရတွ	ရတာ်ရတာ်များများက	ရကာင်းမွန်တဲ့	ြညာရေးစနစ်ကို	မမီခဲ့ဘူး။	အခုရကာင်းမွန်တဲ့	

ြညာရေးစနစ်	ထရူထာင်ြိုေ့ိရုတာ	့ေော၊	ေောမရတေွဲ့	အေည်အချင်းကိြုါ	တစ်ခါတည်းပြည့်ရြးရနေတယ်။	

ရကျာင်းသားရတွကိုြဲ	အာရုံစိုက်ပြီး	ကကည့်ေိုမေဘူး။	ေော၊	ေောမရတွကိုေည်း	ကကည့်ေတယ်။	ေော၊	

ေောမရတွကို	အေည်အချင်းပြည့်ရြးြို့ေိုတာ	ေါေည်း	ေွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။	အေုြ်က	တစ်ြက်၊	

အေည်အချင်းပမှင့်တင်ရေးကစိ္စရတကွ	တစ်ြက်နဲ့	နှစ်ခစုေုံးကိ	ုတစ်ချန်ိတည်းမှာ	ေြ်ုသွားေမှာြါ။	အစိုးေ	

အရနနဲ့ကေည်း	ြံ့ြိုးမှုေုြ်ရြးမှ	ေမယ်။
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နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် လရှေစက်လော်မန်းလချာင်းအြန်းလပဖဆင်စခန်း၊ လရှေေမင်နှင့် ပမန်မာ့ 
ကကယ်ျိြ်လမွးပမူေားရှိမှုအား ကကည့်ရှုစဉ်

	 နယ်စြ်ရေသနှင့်	 တုိင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြံွ့ပြိုး	
တိုးတက်ရေးဗဟို	ရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်	
ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	 ပြည်ရထာင်စု	
ဝန်ကကီး	 ေုတိယဗုိေ်ချုြ်ကကီးရကျာ်ရေွ၊	 ေုတိယဗုိေ်ချုြ်ကကီး	
ေဲရအာင်၊	ဦးမင်းသူ၊	ရေါက်တာရအာင်သူ၊	ဦးအုန်းဝင်း၊	
ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	 တာဝန်ေှိသူများနှင့်အတူ	 ယရန့	
နံနက်ြိုင်းတွင်	 ရနပြည်ရတာ်မှ	 အထူးရေယာဉ်ပြင့်	
ထွက်ခွာကကော	 မရကွးတုိင်းရေသကကီး	 မရကွးပမို့သို ့	
ရောက်ေှိကကသည်။	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခြုဂ္ဂိုေ်	
နှင့်အြဲွ့အား	မရကွးတုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချု ြ်	ရေါက်တာ	
ရအာင်မိုးညို၊	 တုိင်းရေသကကီးေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	 ဦးတာ၊	
တုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီးများ၊	 ေွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားေှယ်	
များ၊	 ဌာနေုိင်ောတာဝန်ေှိသူများနှင့်	 ရေသခံပြည်သူ	
များက	 မရကွးရေေိြ်၌	 ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။	
ထ့ုိရနာက်	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်နှင့်	 အြဲ့ွသည်	
ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	 ေက်ေက်ထွက်ခွာခဲ့ကကော	

မင်းဘူးပမို့နယ်ေိှ	 မန်းရေှေစက်ရတာ်သ့ုိ	 ရောက်ေိှကကပြီး	
ရအာက်စက်ရတာ်ောအား	 ြူးရပမာ်ကကည်ညိုကာ	 ြန်း၊	
ရေချမ်း၊	 ေီမီး၊	 အရမွှးနံ့သာတို့	 ကြ်ေှူြူရဇာ်သည်။	
ေက်ေက်၍	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
အထက်စက်ရတာ်ော	ရစတီရတာ်	အားြူးရပမာ်ကကည်ညို	
ပြီး	 ြန်း၊	 ရေချမ်း၊	 ေီမီး၊	 အရမွှးနံ့သာတို့	 ကြ်ေှူ	
ြူရဇာ်ကာ	 ရစတီရတာ်အတွက်	 အေှူရငွကျြ်	 ကျြ်	
၅	 သိန်းကို	 ရဂါြကအြွဲ့ထံ	 ရြးအြ်ေှူေါန်းသည်။	
ယင်းရနာက်	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 အထက်	
စက်ရတာ်ောေင်ပြင်မှ	 မန်းရချာင်းနှင့်	 ရေှေစက်ရတာ်	
ြတ်ဝန်းကျင်အရပခအရန၊	မန်းရေှေစက်ရတာ်	မှတ်တမ်း	
ဓာတ်ြံုများအားကကည့်ရှုပြီး	မန်းရေှေစက်ရတာ်	ဧည့်သည်	
ရတာ်မှတ်တမ်းတွင်	ေက်မှတ်ရေးထိုးပြီး	နိုင်ငံရတာ်၏	
အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 မန်းရေှေစက်ရတာ်ေှိ	 ကိုးခန်း	
ကကီး	 ဗုေ္ဓရုြ်ြွားရတာ်ပမတ်အား	 ြူးရပမာ်ကကည်ညိုပြီး		
ြန်း၊	ရေချမ်း၊	ေီမီး၊	အရမွှးနံ့သာတ့ုိ	ကြ်ေှူြူရဇာ်သည်။	
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	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	ရအာက်	
စက်ရတာ်ော၊	အထက်စက်ရတာ်ောနှင့်	ကိုးခန်းကကီးဗုေ္ဓ	
ရုြ်ြွားရတာ်တ့ုိအား	ြူးရပမာ်ကကည်ညိုစဉ်	ရေသခံပြည်သူ	
များအား	 ေင်းေင်းနှီးနှီး	 နှုတ်ေက်ခဲ့သည်။	 ထို့ရနာက်	
နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 ရေှေစက်ရတာ်	
မန်းရချာင်း	အြန်းရပြေင်စခန်းသို့	ရောက်ေှိော	ပမန်မာ့	
သစ်ေုြ်ငန်း	 ဦးရောင်ညွှန်ကကားရေးမှူး	 ဦးရစာဂျွန်	
ရေှေဘက	 ရေှေစက်ရတာ်မန်းရချာင်း	 ေင်ထိန်းသိမ်း		
ရစာင့်ရေှာက်ရေးအရပခပြု	 ခေီးသွားေုြ်ငန်းေိုင်ော	
ရောင်ေွက်ရနမှု	 အရပခအရနများနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	
ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	
အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 အြန်းရပြေင်စခန်းအတွင်း	
ေင်များအား	 ေိုက်ေံကကည့်ရှုပြီး	 အစာများရကျွးရမွး	
ကာ	 ေင်စခန်းအတွက်	 ရထာက်ြံ့ရငွကျြ်	 ကျြ်	 ၅	
သိန်းကို	ရြးအြ်သည်။	
	 ယင်းရနာက်	 နုိင်ငံရတာ်၏	 အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	
သည်	 ေင်စခန်းရေှ့	 သတ်မှတ်ရနောတွင်	 ပမဉ္ဇူသက	
အြင်ကို	 စိုက်ြျ ိုးရြးသည်။	 ရေှေစက်ရတာ်မန်းရချာင်း	
အြန်းရပြေင်စခန်းတွင်	 ေင်ရကာင်ရေ	 ၁၅	 ရကာင်ေိှပြီး	
ောရောက်	 အြန်းရပြသူများ	 ညအိြ်နိုင်ေန်အတွက်	
ေုံးချင်းအိြ်ရောင်	 ၁၁	 ေုံးကိုေည်း	 ထည့်သွင်း	
တည်ရောက်ထားရကကာင်း	 သိေသည်။	 ရေှေစက်ရတာ်	
အြန်းရပြေင်စခန်းတွင်	 ေင်စီးပခင်း၊	 ေင်စာရကျွး	
နိုင်ပခင်း၊	 ေင်များကို	 ကိုယ်တိုင်	 ရေချရြးနိုင်ပခင်းနှင့်	
ေင်တို့၏	 ရနထိုင်စားရသာက်မှုကို	 သဘာ၀အတိုင်း	
ရေ့ောနိုင်ရအာင်	 စီစဉ်ရောင်ေွက်ထားရကကာင်းသိေ	
သည်။	အေိုြါေင်စခန်းမှာ	ဧက	၁၁၀	အကျယ်အဝန်း	
ေိှပြီး	မရကွးတုိင်းရေသကကီး	မင်းဘူးပမို့နယ်	ရေှေစက်ရတာ်	
ဘုေားသို့	 သွားရောက်သည့်	 (၈)မိုင်	 ေမ်းရဘးတွင်	
တည်ေိှရကကာင်း	 သိေသည်။	 ယင်းရနာက်	 နုိင်ငံရတာ်၏	
အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 ရေှေစက်ရတာ်	 ရတာရုိင်း	
တိေစ္ဆာန်ရဘးမ့ဲရတာ	ရေှေသမင်ရမွးပမူရေးခခံသ့ုိ	ရောက်ပြီး	
ရေှေသမင်ရမွးပမူထားေှိမှုကို	ကကည့်ရှုသည်။
	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	
သည်	 ရေှေစက်ရတာ်ရတာရိုင်းတိေစ္ဆာန်	 ရဘးမဲ့ရတာ	
ပမန်မာ့ကကယ်ေိြ်	 ရမွးပမူထားေှိမှုကို	 ကကည့်ရှုသည်။	
ရေှေစက်ရတာ်ရတာရုိင်းတိေစ္ဆာန်	 ရဘးမ့ဲရတာသည်	 မရကွး	

တိုင်းရေသကကီး	 မင်းဘူး၊	 ငြဲ၊	 ြွင့်ပြူနှင့်	 ရစတုတ္တော	
ပမို့နယ်တို့အတွင်း	 တည်ေှိကာ	 ၁၉၄၀	 ခုနှစ်က	
တည်ရထာင်ခဲ့ပြီး	 အေိုြါ	 ရဘးမဲ့ရတာထဲတွင်	 အြင်	
မျ ိုးစိတ်	 ၁၁၈	 မျ ိုး၊	 နို့တိုက်သတ္တဝါမျ ိုးစိတ်	 ၁၄	 မျ ိုး၊	
ငှက်မျ ိုးစိတ်	 ၁၄၆	 မျ ိုး၊	 ကုန်းရန၊	 ရေရနတွားသွား	
သတ္တဝါမျ ိုးစိတ်	 	 ၄၃	 မျ ိုး၊	 	 ေိြ်ပြာမျ ိုးစိတ်	 	 ၃၉	 မျ ိုး၊	
ရေချ ိုငါးမျ ိုးစိတ်	၂၂	မျ ိုးတို့ကို	ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား	
ရကကာင်းသိေသည်။	 ယင်းရဘးမဲ့ရတာမှာ	 အင်တိုင်း	
ရတာနိမ့်၊	 အထက်ေွက်ပြတ်ရောရနှာရတာနှင့်	 ရတာရပခာက်	
(သန်းေဟတ်ရတာ)	ရတာအမျ ိုးအစားပြစ်ပြီး၁၁၄၆၇၈	
ေသမ		၇၁	ဧက	အကျယ်အဝန်းေှိကာ	ရေှေသမင်မျ ိုးစိတ်ကို	
အဓိက	ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားပြီး	၂၀၁၉	ခုနှစ်	ဧပြီေ	
တွင်	 စာေင်းရကာက်ယူမှုအေ	 ရေှေသမင်	 ၉၅၂ရကာင်	
ကျက်စားေျက်ေိှရကကာင်း	သိေသည်။	ထ့ုိပြင်	ရေှေစက်ရတာ်	
ရတာရုိင်းတိေစ္ဆာန်	 ရဘးမ့ဲရတာသည်	 ပမန်မာ့ရေသ	
မျ ိုးေင်းပြစ်ရသာ	ကကယ်ေိြ်များကို	ခခံရေှာင်ထိန်းသိမ်း	
ရမွးပမူထားပြီး	 သဘာ၀ရတာအတွင်းသို့	 ပြန်ေည်	
ရစေွှတ်ပခင်းကို	၁၉၉၆	ခုနှစ်မှ	စတင်၍	ရောင်ေွက်ခဲ့ော	
၂၀၁၆	 ခုနှစ်တွင်	 အရကာင်	 ၁၅၀၊	 ၂၀၁၈	 ခုနှစ်တွင်	
အရကာင်	 ၉၅၀	 ကို	 စမ်းသြ်ရစေွှတ်နိုင်ခဲ့ကာ၂၀၁၉	
ခုနှစ်တွင်	 ကကယ်ေိြ်	 ၆၅၀	 ရကာင်ကို	 ရစေွှတ်ထား	
ရကကာင်း၊	 ယခုေက်ေှိတွင်	 ကကယ်ေိြ်	 ၃၃၀ရကာင်ကို	
ခခံရေှာင်	 ရမွးပမူထားရကကာင်းသိေသည်။	 ပြည်သူများ	
အား	အသိြညာရြး		ရေှေစက်ရတာ်		ရတာရိုင်းတိေစ္ဆာန်	
ရဘးမဲ့ရတာနှင့်ြတ်သက်ပြီး	 ရေသခံပြည်သူများအား	
အသိြညာရြးပခင်းနှင့်	 စည်းရုံးရေးေုြ်ငန်းများရောင်	
ေွက်ပခင်း၊	ရေှေသမင်	စာေင်းရကာက်ယူပခင်း၊	နယ်နိမိတ်	
ဘုတ်တိုင်	 စစ်ရေးပခင်း၊	 ဘုေားြွဲောသီတွင်	 ြညာရြး	
ပြခန်း	 ြွင့်ေှစ်ပြသပခင်း၊	 ဝန်ထမ်းများအား	 ရေ့ကျင့်	
ြညာရြးပခင်း၊	 သဘာ၀ရေထွက်စမ်းများစစ်ရေးပခင်း၊	
သဘာ၀အရပခခံခေီးသွားေုြ်ငန်း	 အရထာက်အကူပြု	
ေုြ်ငန်းများ	ရောင်ေွက်ပခင်းများကို	ရောင်ေွက်ေျက်ေှိ	
ရကကာင်းသိေသည်။	 ယင်းရနာက်	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံ	
ြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့သည်	 ရေှေစက်ရတာ်မှ	 ေဟတ်ယာဉ်များ	
ပြင့်	 ပြန်ေည်ထွက်ခွာခဲ့ကကော	 မရကွးပမို့သို့	 ပြန်ေည်	
ရောက်ေှိကကသည်။
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	 နယ်စြ်ရေသနှင့်တုိင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	ြံွ့ပြိုး	

တုိးတက်ရေး	ဗဟုိရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်	

ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	 ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီး	ေုတိယဗုိေ်ချုြ်ကကီး	ရကျာ်ရေွ၊		ေုတိယဗုိေ်ချုြ်ကကီး	

ေဲရအာင်၊	 ဦးမင်းသူ၊	 ရေါက်တာရအာင်သူ၊	 ဦးအုန်းဝင်း၊	

ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	 တာဝန်ေိှသူများနှင့်အတူ	 မွန်းေဲွ	

ြုိင်းတွင်	 မရကွးပမို့ခန်းမ၌	 မရကွးရေသခံပြည်သူများနှင့်	

ရတွ့ေုံသည်။

		 ထို့ရနာက်	ရတွ့ေုံြွဲတွင်	ရေသခံပြည်သူများ၏

တင်ပြချက်များပြစ်သည့်	အုိးဘုိ	ေြ်ကွက်အုြ်ချုြ်ရေးမှူး

ရုံးရပမရနောနှင့်	 အရောက်အဦ	 စီစဉ်ရောက်ေုြ်	

ရြးရေး၊	 သမဝါ	 ယမအသင်း	 ရငွအေွဲသုံးစားပြုေုြ်	

မှုအား	 အရေးယူရောင်ေွက်ရြးရေး၊	 သိမ်းေည်းရပမ	

ပြန်ေည်	 စွန့်ေွှတ်ရြးရေး၊	 နိုင်ငံသားမိဘများက	

ရမွးြွားသူများအား	 စိစစ်မှုမေှိဘဲ	 မှတ်ြုံတင်	 အပမန်	

ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	မရကွးပမို့	ပြည်ရတာ်သာ	အုြ်ချုြ်	

ရေးမှူးရုံး	 တည်ရောက်ေန်အတွက်	 ေန်ြုံရငွချထား		

ရြးရေး၊	မရကွးပမို့ 	ကန်သာေြ်ကွက်	ရေကန်	သာယာေှြ	

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မလကွးလေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံြွဲေို့ ေက်လရာက်ျာစဉ်။

ရေးအတွက်	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	မရကွးပမို့ 	ရအာင်ရစတနာ	

ေြ်ကွက်	အ.ေ.ကခဲွအား	ရကျာင်းအေင့်	ပမှင့်တင်ရြးရေး၊		

မရကွးပမို့ ၊	 သိဂဂီေြ်ကွက်	 ရေနုတ်ရပမာင်းများ	 ရောင်ေွက်	

ရြးရေး၊	 မရကွးပမို့	 ရအာင်ရဇယျာ	 ေြ်ကွက်စာကကည့်	

တိုက်	 တည်ရောက်ေန်ရပမရနောနှင့်	 ေန်ြုံရငွေိုအြ်	

မှုအား	 ရထာက်ြံ့ရြးရေး၊	 မရကွးပမို့	 ရအာင်ရဇယျာ	

ေြ်ကွက်	 ေမ်းရထာင့်ရပမရနောအား	 	 ေြ်ကွကရ်ပမ	

အပြစ်	 သတ်မှတ်ရြးရေး၊	 မရကွးပမို့	 ရအာင်ရမတ္တာ	

ေြ်ကွက်၌	စာသင်ရကျာင်း	ရောက်ေုြ်ရြးရေး၊		မရကွးပမို့

မယ်ေှရကျးေွာမှ	သိမ်းေည်းရပမများ	ပြန်ေည်စွန့်ေွှတ်	

ရြးရေး၊	ရကျာက်ရချာေမ်းခင်းရြးရေး၊	မရကွးပမို့	ကံပြား	

ရကျးေွာ	 ေွာရပမတိုးချဲ့ရြးရေး၊	 မျ ို းရကာင်းမျ ို းသန့်	

မျ ိုးစြါးေေိှရေး၊	 စုိက်ြျ ိုးစေိတ်	ရချးရငွေေိှရေး၊	အရကာင်	

အထည်ရြာ်မှုမေှိသည့်	 သိမ်းေည်းရပမများအား	 ရပမ	

ရေျာ်ရကကးရြးရေးနှင့်	ြုံစံ	 (၇)ထုတ်ရြးရေး၊	မင်းဘူး	

ပမို့နယ်	မန်းရေနံရပမရေသ	ေြ်ကွက်မှ	ရနအိမ်များအား

ဂေန်ထုတ်ရြးရေး၊	 မင်းဘူးပမို့နယ်	 ပမစ်ရေတိုက်စားမှု	

ကာကွယ်ရေးအတွက်	ရပမထိန်းနံေ	ံရောင်ေွက်ရြးရေး၊
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စကုပမို့	 မန်းတမံနှင့်	 အုိင်းမေည်မှရြးရဝသည့်	ရေနုတ်	

ရပမာင်းများအား	အုတ်စီရပမာင်း	ရောင်ေွက်ရြးရေးကိစ္စ	

များနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	 ေှင်းေင်းတင်ပြကကသည်။	 ခန်းမ	

အပြင်မှ	သုံးဦးတင်ပြ	ထို့ရနာက်	ခန်းမအတွင်းမှ	တင်ပြ

ေိုသူ	 ပြည်သူ	 ၁၆	 ဦးအနက်	 မဲရြါက်သူ	 ၆	 ဦးတို့က	

မရကွး-ရတာင်တွင်း	 ေထားေမ်း	 ရြာက်ေုြ်ောတွင်	

သိမ်းေည်း	 ရပမများအတွက်	 ရေျာ်ရကကးရငွေေိှရေး၊	

ရကျာင်းအေင့်တုိးပမှင့်ရြးရေး၊	 စုိက်ြျ ိုးစေိတ်ရချးရငွနှင့်	

ေယ်ရပမများအတွက်	 ြုံစံ(၇)များ	 ေေှိရေး၊	 မရကွး	

စည်ြင်ကားဝင်းနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	 အဂတိေိုက်စားမှု	

ရပြေှင်းရြးရေး၊	 မရကွးပမို့	 ထုံးရြါက်ရတာ	 ရကျးေွာ	

အုြ်ချုြ်ရေးမှူး	 ရေွးချယ်ောတွင်	 မဲနှိုက်ရေွးချယ်ခဲပ့ခင်း	

အား	 ပြန်ေည်ရောင်ေွက်ရြးေန်နှင့်	 ပမို့သစ်ပမို့တွင်	

၁၉၈၂	ခုနှစ်က	ေန	(၃၉)ေေိှပြီး	ေွာရပမများ	ရကာ်မတီ	

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ဆင်စခန်းလရှ့ ေေ်မှေ်လနရာေွင်                                  ပမဉ္ဇူေကအြင်ကို အမှေ်ေရ စိုက်ြျ ိုးလြးစဉ်။
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ြဲွ့ပြီး	စနစ်တကျ	အကွက်ရုိက်ရောင်ေွက်	ရြးရေးတ့ုိကုိ	

ေည်းရကာင်း၊		ခန်းမအပြင်မှ	တင်ပြေိုသူ	ပြည်သူ	၃၃	

ဦးအနက်	မဲရြါက်	၃	ဦးတို့က	မရကွးပမို့	ရအာင်ရဇယျာ	

ေြ်ကွက်	ရေကကီးမှုမပြစ်ရစရေး	ရောင်ေွက်ရြးေန်၊	မရကွး	

တက္ကသုိေ်		သင်ကကားရေးစနစ်ကုိ	မရေးေှားတက္ကသုိေ်	

သင်ကကားမှုက့ဲသ့ုိ	ပြစ်ရစရေး၊	ရကျးေွာရပမငှားဂေန်	ချထား

ရြးရေးတ့ုိကုိေည်ရကာင်း	တင်ပြကကသည်။	တင်ပြချက်	

များအရြါ်	 နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်၊	 ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီး	ရေါက်တာရအာင်သူ၊	တုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်၊

တိုင်းရေသကကီး	 ဝန်ကကီးများနှင့်	 တာဝန်ေိှသူများကုိ	

ချက်ချင်း	 ရောင်ေွက်ရြးနိုင်သည်များကို	 ချက်ချင်း	

ရောင်ေွက်ရြးပြီး	အချ ိ့ု ကိစ္စေြ်များအား	 ပြန်ေည်စိစစ်	

ရောင်ေွက်ရြးသွားမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	ရေေှည်ရောင်ေွက်	

ရြးေမည့်	ကိစ္စေြ်	များကုိ	ေက်ေက်ရောင်ေွက်ရြးသွား

မည်ပြစ်ရကကာင်း	ပြန်ေည်ေှင်းေင်း	ရပြာကကားကကသည်။

	 ယင်းရနာက်					နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်က	

ရေသခံ	ပြည်သူများအရနပြင့်	အခက်အခဲေှိြါက	တိုင်း	

ရေသကကီးအစုိးေအြဲွ့အား	 ယံုယံုကကည်ကကည်	 တင်ပြကက	

ရစေိုရကကာင်း၊	 တုိင်းရေသကကီးအစုိးေ	 အြဲွ့အရနပြင့်	

ေည်း	 ပြည်သူများနှင့်	 အပမဲထိရတွ့ေန်ေိုရကကာင်း၊	

အစိုးေနှင့်ပြည်သူ	ယုံကကည်ပြီး	ေက်ေံရေးရကာင်းမွန်	

ြါက	 မည်သည့်	 ပြဿနာကိုမေို	 ရကျာ်ေွှားနိုင်မည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့အစိုးေအရနပြင့်	 မိမိတို့ပြည်သူ	

များ၏	အေည်အချင်းကုိ	ယံုကကည်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။	

 

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ဆင်စခန်းလရှ့ ေေ်မှေ်လနရာေွင်                                  ပမဉ္ဇူေကအြင်ကို အမှေ်ေရ စိုက်ြျ ိုးလြးစဉ်။
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	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	 ကျွန်မ	 တစ်တိုင်းပြည်ေုံးကို	 သွားရောက်တဲ့အခါ	 ရနောအနှံ့မှာ	

မရကွးသူ	 မရကွးသားရတွ	 အေုြ်ေုြ်ရနတာကို	 ရတွ့ေတယ်။	 မရကွးမှာ	 ေုံေုံရောက်ရောက်	

အေုြ်မေတဲ့အတွက်	 တစ်တိုင်းပြည်ေုံးမှာ	 ြျ ံ့နှံ့ပြီး	 အေုြ်ေတဲ့ရနောမှာ	 သွားပြီးေုြ်ရနကကတာကို	

ရတွ့ေတယ်။	 တစ်ြက်က	 ကကည့်ေင်ရတာ့	 မရကွးသူ	 မရကွးသားရတွကို	 ရေးစားတယ်။	 အေုြ်ကို	

မရကကာက်ဘူး။	ြင်ြင်ြန်းြန်းနဲ့	ေုြ်ေဲတယ်။	အေုြ်ေှိတဲ့	ရနောကို	သွားေဲတယ်။	သို့ရသာ်ေည်း	ကိုယ့်ေြ်	

ကိုယ့်ေွာကိုြစ်ပြီး	 အပခားမှာအေုြ်ေုြ်	 ေတယ်ေိုတာ	 ဝမ်းနည်းစောြါြဲ။	 ကိုယ့်ေြ်ကိုယ့်ေွာေိုတာ	

ဘယ်သူမှြစ်သွားချင်မှာ	မဟုတ်ြါဘူး။	အဲေီမှာြဲရနချင်ကကတာြါ။	အေုြ်ေုြ်မှ	ဝင်ရငွေနိုင်မယ်။	

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွက်	 အရေးကကီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုက	 အေုြ်အကိုင်ြန်တီးရေးေိုတာ	 ကျွန်မတို့အစိုးေ	

စတင်တာဝန်ယူကတည်းက	 ရပြာတဲ့ကိစ္စပြစ်ြါတယ်။	 အေုြ်အကိုင်ြန်တီးရေးေိုတာ	 စီးြွားရေး၊	

ေူမှုရေးအတွက်	 အရေးကကီးတယ်။	 စီးြွားရေးေိုတာက	 အေုြ်ေုြ်မှ	 ဝင်ရငွေနိုင်မယ်။	 ဝင်ရငွေနိုင်မှ	

ေြ်တည်နိုင်မယ်။	 ေါရြမယ့်	 ကိုယ့်ေြ်ကိုယ့်ေွာမှာ	 အေုြ်ေှိမှ	 ကိုယ့်ေြ်ကိုယ့်ေွာမှာ	 ကိုယ့်မိသားစု၊	

ကုိယ့်ရေွမျ ိုးအသုိင်းအဝုိင်းနဲ့	ကုိယ်ရနေ့ုိေတယ်။	အဲေီေုိမဟုတ်ဘဲ	မတတ်သာေ့ုိ၊	ကုိယ့်ေြ်	ကုိယ့်ေွာမှာ	အေုြ်	

မေှိေို့	 တပခားကိုသွားပြီး	 အေုြ်ေှာေတယ်၊။	 ကိုယ့်မိသားစုနဲ့	 မခွဲချင်ဘဲ	 ခွဲသွားေတယ်ေိုတာကရတာ့	

မရကာင်းြါဘူး။	

	 ကျွန်မအရနနဲ့က	 တစ်နိုင်ငံေုံးမှာ	 အေုြ်အကိုင်ြန်တီးရေးကို	 ဦးစားရြးတာ	 ပြစ်ြါတယ်။	 ကျွန်မတို့	

အစိုးေစပြီးရတာ့	 အုြ်ချုြ်ရေးတာဝန်ယူတဲ့အခါမှာ	 နံြါတ်တစ်က	 အေုြ်အကိုင်ြန်တီးရေးေိုပြီး	

rauG;ol rauG;om;awGudk av;pm;w,f? tvkyfudk raMumufbl;? yifyifyef;yef;eJh 

vkyf&Jw,f? tvkyf&SdwJhae&mudk oGm;&Jw,f/
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သတ်မှတ်ေိုက်ြါတယ်။	 ေါရြမယ့်	 ေအနည်းငယ်အတွင်းမှာ	 ဘာကိုသတိပြုမိသေဲေိုရတာ့	 အေုြ်	

အကိုင်ြန်တီးရေးအတွက်	 အရပခခံကျတဲ့ေိုအြ်ချက်တစ်ခုက	 ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးနဲ့	 ေှေြ်စစ်မီး	

ေေှိရေးြဲပြစ်ြါတယ်။	 ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးရကာင်းသွားတဲ့	 ရနောရတွမှာ	 ေှေြ်စစ်မီးေည်းေတယ်	

ေုိေင်	 အေုြ်ရတွပြစ်ောတယ်။	 ဘယ်ေုိအေုြ်ရတွ	 ပြစ်ောသေဲေုိရတာ့	 နှစ်မျ ိုးေိှတယ်။	 တစ်မျ ိုးက	

ရေသခံရတွက	 ကိုယ့်ဟာကိုယ်	 ေုြ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရတွေောတယ်။	 ေုြ်ငန်းရေးရတွ	 ထူရထာင်	

နိုင်တယ်။	 တစ်ခါတရေကျရတာ့ေည်း	 အေင်ေုြ်ရနကျေုြ်ငန်းကို	 ြိုမိုသွက်ေက်ရအာင်	 ရတာင်သူ	

ေယ်သမားရတွေိုေင်	 ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးရကာင်းတဲ့အခါ	 မိမိတို့ေဲ့	 ေယ်ယာထွက်ကုန်ရတွကို	

ပမန်ပမန်ေန်ေန်	ရောင်းချင်တဲ့ရနောကို	ြို့ေို့ေတယ်။	အြျက်အစီးနည်းတယ်။	အဲေီရတာ့	စီးြွားရေးအေ	

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ောတယ်။	

	 ေှေြ်စစ်မီးေည်းေတယ်ေုိေင်	 ကုိယ့်စီးြွားရေးကုိ	 ြုိပြီးတုိးတက်ရအာင်	 ေုြ်နုိင်တယ်။	 ကုိယ့်အေုြ်ကိ	ု	

ကိယ်ုတိင်ု	ြန်တီးေိုေ့တယ်။	တစ်နိင်ုငေုံံးမှာ	ေှေြ်စစ်မီးေိအုြ်တယ်	ရနာက်ပြီး	စီးြွားရေးေြ်ုငန်းေှင်ရတ	ွ

ကေည်း	 ောပြီးရတာ့ေင်းနီှးပမှုြ်နှံေို့ေတယ်။	 ေက်သွယ်ရေးရကာင်းတယ်၊	 ေှေြ်စစ်မီးေတယ်ေိုေင်	

စီးြွားရေးေုြ်ငန်းေှင်ရတွက	 စီးြွားရေးေုြ်ငန်းရေးရတွကို	 ထူရထာင်နိုင်တဲ့	 အရပခအရနေှိတဲ့အခါ	

ထူရထာင်ချင်ကကတယ်။	

	 မရကွးတိုင်းနဲ့ြတ်သက်ပြီး	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးတိုးတက်မှုက	အင်မတန်မှ	ရကာင်းမွန်တယ်ေိုတာ	

ကျွန်မသတိပြုမိြါတယ်။	 ေှေြ်စစ်မီးေေှိရေးက	 ကျွန်မတို့	 ပြစ်ရစချင်သရောက်	 မပြစ်ရသးြါဘူး။	

ကျွန်မတို့တစ်နိုင်ငံေုံးမှာ	 ေှေြ်စစ်မီးကို	 ေိုအြ်ရနြါတယ်။	 ဘယ်ရတွကို	 အေင်ဦးစားရြးပြီးရြး	

ေမေဲေိုတာ	 ေုံးပြတ်ေြါတယ်။	 တစ်တိုင်းပြည်ေုံးကို	 တစ်ပြိုင်တည်းရြးေို့မေြါဘူး။	 နည်းြညာ	

အရပခအရန၊	အေုြ်အရပခအရန၊	ရငွရေးရကကးရေးအရပခအရနရတွ	အရြါ်မှာ	အများကကီးမူတည်ြါတယ်။	

ေီနှစ်မကုန်ခင်မှာ	 ပမန်မာနိုင်ငံေဲ့	 ေှေြ်စစ်မီးေိုအြ်ချက်	 ၅၀	 ောခိုင်နှုန်းကို	 ပြည့်ေည်းရြးေို့ေရတာ့	

မယ်ေို့	 ကျွန်မတို့	 မှန်းေထားတယ်။	 ရနာက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာ	 အပြည့်အဝေေှိြို့အတွက်	

ကကိုးစားသွားေမှာြါ။	 ကျွန်မတို့က	 ၁၀၀	 ောခိုင်နှုန်းေိုချင်တဲ့သူရတွေိုရတာ့	 ၅၀	 ောခိုင်နှုန်းေိုရတာ့	

ရကျနြ်တယ်ေို့ရတာ့	မဟုတ်ဘူး။	သို့ရသာ်ေည်း	တိုးတက်မှု	အများကကီးေှိတယ်ေို့	ရပြာြါေရစ။	အေင်	

နှစ်နှစ်ရောက်တုန်းကေိုေင်	၃၀	ောခိုင်နှုန်းရောက်ြဲေှိတာကရန	၅၀	ောခိုင်နှုန်းအထိ	တက်တယ်ေိုတာ	

နှစ်ေနီးြါး	ကျွန်မတို့တက်နိုင်တာြါ။	အားေစောရတာ့	ပြစ်ြါတယ်။	

	 တစ်တိုင်းပြည်ေုံးအတွက်	 အင်မတန်မှ	 အရေးထားတာရတာ့	 ြညာရေးပြစ်ြါတယ်။	 ြညာရေးကို	

အရေးထားေပခင်းကိစ္စက	ကျွန်မတို့	 ပြည်သူပြည်သားရတွ	 ြညာတတ်မှ	 နိုင်ငံေဲ့	အနာဂတ်ရကာင်းမှာ	

ြါ။	ကရေးများသည်	 ငယ်ငယ်ထဲကရနပြီး	သိသင့်	 သိထိုက်တာရတွ၊	သင်သင့်	 သင်ထိုက်တာရတွ	ကို	

သင်ထားမှ	 ကကီးောတဲ့အခါမှာ	 နိုင်ငံကို	 အကျ ိုးပြုနိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။	 မူေတန်းရကျာင်းရတွက	 စပြီး	

ပြည်သူ့နီတိေိုတဲ့	 ပြည်သူ၊	 ပြည်သားများေဲ့	 တာဝန်ရတွ၊	 ဝတ္တေားရတွ၊	 ကိုယ့်နိုင်ငံ	 တိုးတက်ရအာင်	

ကိုယ့်ြတ်ဝန်းကျင်သာယာရအာင်	ဘယ်ေိုရနထိုင်ေမေဲေိုတာကို	သင်ရြးတဲ့အခါမှာ	ဘာရတွ့ေသေဲ	

ေိုရတာ့	ကရေးများသည်	အင်မတန်မှ	အတတ်ပမန်ြါတယ်၊	နားေည်ပမန်တယ်။	မိဘရတွကို	သင်ေတာ	

ခက်ြါတယ်။	 နည်းနည်းြုံစံကျရနရတာ့	 စိတ်ထားရပြာင်းြို့ေည်း	 ခက်တယ်။	 အရေ့အကျင့်ရပြာင်းြို့	

ေည်းခက်တယ်။	 သားသမီးရတွက	 ရပြာပြတဲ့အခါမှာ	 ေိုေိုချင်ချင်	 ရပြာင်းေဲောတာကို	 ရတွ့ပမင်ေ	

ြါတယ်။	ဥြမာအားပြင့်	အမှိုက်ကိစ္စပြစ်ြါတယ်။	အမှိုက်ကရတာ့	ပြည်သူပြည်သားရတွက	အရေ့အကျင့်	
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တစ်ခုေိုပြစ်ရနြါတယ်။	 အမှိုက်ြစ်တဲ့ရနောမှာ	 ကိုယ်ြစ်ေိုက်တဲ့အမှိုက်က	 ကိုယ်နဲ့	 မေိုင်သေိုဘဲ၊	

ကိုယ်ကထွက်သွားရတာ့	 အမှိုက်က	 ကျန်ေစ်ခဲ့ြါတယ်။	 အဲေီေိုစိတ်ဓာတ်ကေှိြါတယ်။	 ကျွန်မတို့	

ရကျာင်းရတွမှာ	အမှိုက်မြစ်ေဘူးေိုတာကို	သင်ြါတယ်။	အမှိုက်မြစ်ေဘူး	ေိုတာက	ရစာရစာစီးစီးထဲက	

ကိုယ့်ကိစ္စရတွကို	တာဝန်ယူေမယ်ေိုတာ	သင်ရြးတာပြစ်ြါတယ်။	

	 ၁၉၈၈	 ခုနှစ်	 နုိင်ငံရေးြါတီေှုြ်ေှားတ့ဲအခါကစပြီးရတာ့	 ေူငယ်ရတွကုိအပမဲြဲရပြာြါတယ်။	 ကုိယ်တစ်ရနော	

ကိုသွားေင်	 ခဏရနပြီးတည်းတယ်ေိုေင်	 အဲေီရနောကို	 ကိုယ်ောတုန်းက	 အချနိ်ထက်သာရအာင်	

မထားနိုင်ေင်ရတာင်မှ	 ောတုန်းကအရပခအရနထက်	 ညံ့ရအာင်မထားခဲ့ေဘူး။	 အနည်းေုံးကရတာ့	

ကိုယ်ရတွ့တုန်းကရောက်ရတာ့	 ရကာင်းရကာင်းမွန်မွန်ထားခဲ့ေမယ်။	 တတ်နိုင်ေင်	 ရောက်တုန်းက	

အရပခအရနထက်ရကာင်းရအာင်	ထားခဲ့ေမယ်ေို့	ကျွန်မရပြာခဲ့တယ်။	 စံပြအရနနဲ့	ေုြ်ရစချင်	 ပြည်သူ	

ပြည်သားရတွအားေုံး	ကရေးရတွအြါအဝင်	ေူကကီးရတွရော	ေီရောကထဲကရန	ပြတ်သွားတဲ့	အချနိ်မှာ	

ကိုယ်မေှိရတာ့တဲ့အခါကျေင်	ေှိတုန်းကအချနိ်ထက်	တစ်ခုခုရတာ့	ရကာင်းရအာင်	ေုြ်ရြးခဲ့တယ်ေိုတဲ့	

စိတ်ဓာတ်ေှိနိုင်	 ရအာင်ရနကကြါေို့	 ကျွန်မအရနနဲ့	 တိုက်တွန်းချင်ြါတယ်။	 ေါဟာ	 နိုင်ငံသူ၊	 နိုင်ငံသား	

တစ်ရယာက်ချင်းေဲ့	တာဝန်ပြစ်ပြီး	ေီတာဝန်ယူနိုင်မှ	နိုင်ငံတိုးတက်မှာပြစ်ြါတယ်။	

	 ကျွန်မတို့ေဲ့	နိုင်ငံဟာတိုးတက်ြွံ့ပြိုးကာစနိုင်ငံ	ဘာနဲ့တူသေဲေိုရတာ့	 ကကမ်းတမ်းတဲ့	အသိုင်းအဝန်းမှာ	

ကရေးသူငယ်တစ်ရယာက်က	 ေှင်သန်ရုန်းကန်ေသေိုြဲ။	 ေါရကကာင့်	 ကျွန်မတို့က	 တပခားေူရတွထက်	

ကကိုးစားနိုင်တဲ့အေည်အချင်းေှိေမယ်။	မရကွးသူ	မရကွးသား	အညာသူ	အညာသားရတွမှာ	ေီေိုကကိုးစား	

နိုင်တဲ့အေည်အချင်းေှိတယ်ေို့	 ကျွန်မယုံကကည်တယ်။	 အညာကေူရတွက	 အြင်ြန်းခံနိုင်တယ်။	 ရိုးရိုး	

ကျင့်	 ပမင့်ပမင့်ကကံတယ်၊	 တည်ကကည်တယ်၊	 ရပြာင့်မတ်တယ်စသည်ပြင့်	 အားေုံးက	 ေီေိုပြစ်ရအာင်ေို့	

ေည်မှန်းရစချင်တယ်။	ေူတိုင်းေူတိုင်းဟာ	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြင်ယူေို့ေတယ်။	သိက္ခာေှိပြီး	အေည်အချင်း	

ပြည့်စုံတဲ့	 ေူသားတစ်ရယာက်ပြစ်ရအာင်ေို့	 ေုြ်ေို့ေတယ်။	 အဲေီေို	 ေုြ်တဲ့ရနောမှာ	 မရကွးတိုင်းက	

ပြည်သူ	ပြည်သားရတွက	စံပြအရနနဲ့	ေုြ်ရစချင်တယ်။	

	 တစ်တိုင်းပြည်ေုံး	 ဘယ်သွားသွား	 မရကွးကသူရတွ	 မရတွ့မေှိသရောက်ဘဲ	 ရတွ့ရနတယ်။	 ြင်ြင်	

ြန်းြန်းနဲ့ေတဲ့	အေုြ်ကို	ေုြ်ရနတယ်။	ေီေို	ေုြ်ေည်၊	ကိုင်ေည်၊	ခံနိုင်ေည်ေှိတဲ့	ပြည်သူပြည်သားများဟာ	

နိုင်ငံ့အတွက်အများကကီး	 အကျ ိုးပြုနိုင်တဲ့	 အေည်အချင်းရတွနဲ့	 ပြည့်စုံရနတယ်ေို့	 ကျွန်မယုံကကည်	

ြါတယ်။	

	 ကျွန်မတို့အရနနဲ့	 ြညာရေးစနစ်ကို	 ေက်ရတွ့ကျကျပြစ်ရအာင်ေည်း	 ေုြ်ချင်တယ်။	 ရခတ်နဲ့ညီတဲ့	

ြညာရေးစနစ်တစ်ခုကိုေည်း	ထူရထာင်ချင်တယ်။	တစ်နည်းအားပြင့်	ယရန့ရခတ်မှာ	တပခားနိုင်ငံရတွ	

ထက်	တစ်မူထူးပခားတဲ့	စနစ်တစ်ခုကိုေည်း	ထူရထာင်ချင်တယ်။	ရခတ်နဲ့အညီေိုောမှာ	နည်းြညာရတွ	

ကို	 အားေုံးနဲ့	 ေင်ရြါင်တန်းနိုင်ရအာင်၊	 အေင့်ပမင့်ရအာင်	 မိမိတို့က	 သင်ရြးေမှာပြစ်ြါတယ်။	

သို့ရသာ်ေည်း	 ြညာအေင့်ပမင့်ရုံတင်မကဘဲ	 စိတ်ထားအေင့်ပမင့်ရအာင်ေည်း	 မိမိတို့ကသင်ရြးချင်	

ြါတယ်။	 စိတ်ထားရကာင်းမွန်ရအာင်၊	 ပမင့်ရအာင်သင်ရြးတယ်ေိုောမှာ	 ပြည်သူ့နီတိေို	 ကရေး	

ရတွေဲ့	 စိတ်ဓာတ်ကို	 ပြုပြင်ရြးမယ့်	 ဘာသာေြ်ရတွ၊	 မိမိတို့ေဲ့	 ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	 တိုးတက်ရေးအတွက်	

အသုံးကျမယ့်	ဘာသာေြ်ရတွကို	အေင့်ပမှင့်တင်	သင်ရြးချင်ြါတယ်။	
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	 အေင့်ပမင့်ြညာေိုတာ	အများကရတာ့	တက္ကသိုေ်ြညာေို	သတ်မှတ်ကကတယ်။	ေါရြမယ့်	အေင့်ပမင့်	

ြညာကို	 တက္ကသိုေ်ြညာတစ်ခုကပြစ်တယ်ေိုတဲ့	 အရတွးအရခါ်က	 နည်းနည်းရေး	 ရခတ်ရနာက်ကျ	

ရနပြီေို့	ရပြာေမှာြဲပြစ်ြါတယ်။	ကမ္ဘာ့	အြွံ့ပြိုးေုံးနိုင်ငံရတွရတာင်မှ	တက္ကသိုေ်ဘွဲ့ေပြီး	အေုြ်ေက်မဲ့	

ပြစ်ရနတာရတွ	 မနည်းြါဘူး။	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာေဲ့	 အရေးြါမှု၊	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	

ြညာရကျာင်းရတွ	 ြွံ့ပြိုးမှု၊	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာရကျာင်းရတွ	 တန်ြိုးကို	 ေူငယ်ရတွ၊	

မိဘရတွသိြို့	 အရေးကကီးြါတယ်။	 တက္ကသိုေ်ြညာမှ	 ြညာမဟုတ်ြါဘူး။	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	

ြညာေိုတာေည်း	 ြညာြါြဲ။	 တက္ကသိုေ်ြညာက	 ြညာတစ်မျ ိုး၊	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာက	

ြညာတစ်မျ ိုးပြစ်ြါတယ်။	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာက	 ေက်ရတွ့ကျတယ်။	 အသက်ရမွးဝမ်း	

ရကျာင်း	 ြညာရကျာင်းရတွက	 ထွက်သွားတဲ့ကရေးရတွသည်	 တန်းပြီးအေုြ်ေနိုင်တဲ့	 အေားအော	

အင်မတန်ရကာင်းြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာကို	 ကျွန်မတို့	 အားရြးချင်တယ်။	

ပြည်သူ	 ပြည်သားရတွကေည်း	 အားရြးကကြါ။	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာေဲ့	 တန်ြိုးကိုေည်း	

နားေည်ရအာင်	ကကိုးစားရြးကကြါ	ဟု	ရပြာကကားသည်။
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နယ်စြ်ရေသနှင့်	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်ရေးဗဟိုရကာ်မတီ	 ဥက္ကဋ္ဌ	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်နှင့	်အြဲွ့သည်	

၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	 ဇွန်ေ	၁၇	ေက်ရန့တွင်	 ရနပြည်ရတာ်မှ	

မရကွးတိုင်းရေသကကီး	 မရကွးပမို့သို့ရောက်ေှိကကသည်။	

ရနရောင်ပခည်စွမ်းအင်သုံး	ဓာတ်အားရြးစက်ရုစံမီကံန်ိး	

ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်ပြီး	 မင်းဘူး	 (စကု)	

ရေသခံပြည်သူများ၊	တာဝန်ေှိသူများနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ယခုြွင့်ေှစ်မည့်	 မင်းဘူးရနရောင်ပခည်စွမ်းအင်သုံး	

ဓာတ်အားရြးစက်ရုံ	 စီမံကိန်းသည်	 ပမန်မာနိုင်ငံတွင	်

ြထမဦးေုံး	တည်ရောက်ခဲသ့ည့်	စီးြွားပြစ်ဓာတ်အား	

ထတ်ုေြ်ုမည့	်ရနရောင်ပခည်စွမ်းအင်သုံး	ဓာတ်အားရြး	

စက်ရုံပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယင်းစက်ရုံကို	GEP	(	Myanmar)

Co.,	 Ltd	မှ	 BOT	စနစ်ပြင့်	အရကာင်အထည်ရြာ်	

တည်ရောက်ေျက်ေိှြါရကကာင်း၊	စက်တြ်ေင်	အင်အား	

၁၇၀	မဂ္ဂါဝြ်ေှိပြီး	 စီမံကိန်းကို	အေင့်ရေးေင့်နှင့်	

ရောင်ေွက်သွားမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ြထမအေင့်မှ	

တတယိအေင့အ်ထ	ိ၄၀	မဂ္ဂါဝြ်စ	ီအသီးသီး	ထတ်ုေြ်ု	

နိင်ုေန်	တည်ရောက်သွားမည်ပြစ်ပြီး	စတတု္ထအေင့က်ိ	ု

၅၀	မဂ္ဂါဝြ်	ထုတ်ေုြ်နိုင်ေန်	တည်ရောက်သွားမည	်

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 စီမံကိန်းတစ်ခုေုံး	 ၁၇၀	 မဂ္ဂါဝြ	်

တည်ရောက်ပြီးစီးြါက	တစ်နှစ်ကို	ေှေြ်စစ်စွမ်းအင်	

ကီေိုဝြ်	နာေီသန်းရြါင်း	၃၅၀	ထုတ်ေုြ်ရြးနိုင်မည်	

ပြစ်ပြီး	အိမ်ရထာင်စုရြါင်း	 ၂၁၀၀၀၀	ခန့်ကို	ေှေြ်စစ်	

ဓာတ်အား	ပြန့် ပြူးရြးနိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

ယခ	ုစက်ရုံြွင့်ြွအဲခမ်းအနားပြုေြ်ုသည့်	စမီကံန်ိး	

ြထမအေင့်	၄၀	မဂ္ဂါဝြ်ကို	၂၀၁၈	ခုနှစ်	ရြရြာ်ဝါေီ	၄	

ေက်ရန့တွင်	စတင်အရကာင်အထည်ရြာ်	တည်ရောက်ခဲ	့

ပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	စမီကံန်ိး	ြထမအေင့	်၄၀	မဂ္ဂါဝြ်က	

ထွက်ေိှသည့်	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားကုိ	၂၃၀	ရကဗီွ	မန်း-အမ်း	

ဓာတ်အားေိင်ုးမှတစ်ေင့	်နိင်ုငရံတာ်ဓာတ်အားစနစ်သို	့

ချတိ်ေက်	ြို့ေွှတ်ရနပြီပြစ်ြါရကကာင်း။

ရနရောင်ပခည်စွမ်းအင်သုံး	ဓာတ်အားရြးစက်ရုမံျား	

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf 
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နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မင်းေူးလနလရာင်ပခည်စွမ်းအင်ေုံး ဓာေ်အားလြးစက်ရုံ
ဖွင့်ြွဲအခမ်းအနားေက်လရာက်ရန် မလကွးလျဆိြ်ေို့ လရာက်ရှိစဉ်။
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အရနပြင့်	 စက်ရုံတည်ရောက်ေန်	ရပမရနော	အကျယ်	

အဝန်း	 များစွာေိုအြ်ပခင်း၊	 ောသီဥတုအရြါ်မှီခိုေပခင်း၊	

ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားခရေးနှုန်း	ကကီးပမင့်ပခင်း၊	စွမ်းအင်ကို	

သိုရေှာင်ထိန်းသိမ်းမှု	 (Battery	 Storage)အတွက်	

ကုန်ကျစေိတ်ကကီးပမင့်ပခင်းစသည့်	အားနည်းချက်များ	

ေိှရသာ်ေည်း	ေှေြ်စစ်ဓာတအ်ား	ထတ်ုေနေ်ိအုြ်သည့်	

ရနောင်ပခည်စွမ်းအင်ကို	 စဉ်ေက်မပြတ်ေေှိနိုင်သည့	်

ပြန်ေည်ပြည့်ပြိုးပမဲစွမ်းအင်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ေီဇယ်၊	

ဓာတ်ရငွ့၊	ရကျာက်မီးရသွးသုံး	ဓာတ်အားရြး	စက်ရုမံျား	

ကဲ့သို့	 ရောင်စာေိုအြ်မှုမေှိပခင်း၊	ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှု	

စေတ်ိသက်သာပခင်း၊	ကာဗွန်ေိင်ုရအာက်ေိေ်ု	ထတ်ုေြ်ုမှု	

ရေျာ့ချရြးနိုင်ပခင်း၊	 နည်းြညာြွံ့ပြိုး	တိုးတက်မှုေေှိ	

ရစနိင်ုပခင်း၊	ြတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းရစရသာ	ြစ္စည်းများ	

စွန့်ထုတ်မှုအေွန်	 နည်းြါပခင်းစသည့်	အားသာချက်	

များစွာေှိြါရကကာင်း၊	အချ ို့အားနည်းချက်များကိုေည်း	

နည်းြညာသစ်များ	ရြါ်ထွန်းောသည်နှင့အ်မှေ	ြယ်ေှား	

သွားနိုင်မည်ဟု	ရမှော်ေင့်ြါရကကာင်း။

တစ်ေက်တည်းရပြာေမည်ေိြုါက	မမိတိိုန့ိင်ုငတွံင်	

အပမဲတမ်းေန်းသစ်တီထွင်နိုင်မည့်	 စိတ်ဓာတ်များ	

ေိရုနြါရကကာင်း၊	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုေိသုည်မှာ	ြတ်ဝန်း	

ကျင်အရပခအရနနှင့်ေိုက်၍	ေုြ်ေြါရကကာင်း၊	ယခု	

ေိေုှေင်	ရနရောင်ပခည်ဓာတ်အားရြးစနစ်နှင့	်ြတ်သက်၍	

အားနည်းချက်များေိှသည်ေိရုသာ်ေည်း	ဓာတ်အားရြး	

စနစ်များအားေံုးေိေုိတွုင်	သူ့အားနည်းချက်နှင့သ်ေိှူြါ	

ရကကာင်း၊	အားသာချက်ေည်းေှိြါရကကာင်း၊	ယင်းတို့	

အားေုံးကိုတွက်၍	အရကာင်းေုံးရေွးချယ်ကာ	ေုြ်ေ	

မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ောသီဥတုရပြာင်းေဲောသည်နှင့်	

အမှေ	ရေအားေှေြ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်သည်	အပမဲစိတ်ချ	

ေမှုမေှိသည်ကိုေည်း	သတိပြုမိမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ထို့ရကကာင့်	 ရခတ်ရပြာင်းသည်နှင့်အမှေ၊	 ြတ်ဝန်းကျင်	

ရပြာင်းသည်နှင့်အမှေ	 မိမိတို့၏	 နည်းြညာများကို	

ရပြာင်းနိုင်သည့်၊	 ရပြာင်းေဲသည့်	အေည်အချင်းေှိေန်	

အေွန်အရေးကကီးြါရကကာင်း။

အစိုးေသစ်တာဝန်ယပူြီး	၂၀၁၆	ခနှုစ်	ဧပြေီမှ	၂၀၁၉	

ခနှုစ်	မတ်ေအထ	ိမရကးွတိင်ုးရေသကကီးအတွင်း	ေှေြ်စစ်	

ဓာတ်အားကဏ္ဍနှင့ြ်တ်သက်ပြီး	တိုးတက်မှုများမှာ	၄၀	

မဂ္ဂါဝြ်	ရေအားေှေြ်စစ်	ဓာတ်အားရြးစက်ရုံ(ပမစ်သာ)

မှ	၂၀၁၇	ခနှုစ်	ဇန်နဝါေ	ီ၉	ေက်တွင်	ဓာတ်အားစတင်ပြန့် ပြူး	
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နိုင်ခဲ့ြါရကကာင်း၊	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေိုင်းသစ်များအရနပြင့်	၂၃၀	ရကဗွီ	ဓာတ်အားေိုင်း	

၁၀၀	မိုင်၊	၆၆	ရကဗွီ	ဓာတ်အားေိုင်း	၂၃၆	မိုင်၊	၃၃	ရကဗွီဓာတ်အားေိုင်း	၁၀	မိုင်၊	၁၁	

ရကဗီွဓာတ်အားေိင်ုး	၅၅၇	မိင်ု၊	၄၀၀	ဗို	့ဓာတ်အားေိင်ုး	၁၉၁	မိင်ု	သွယ်တန်းနိင်ုခဲြ့ါရကကာင်း၊	

ဓာတ်အားခွဲရုံများအရနပြင့်	၆၆	ရကဗွီ	ဓာတ်အားခွဲရုံ	တြ်ေင်အင်အား	၄၄၆	အမ်ဗွီရအ၊	

၃၃	ရကဗွီ	 ဓာတ်အားခွဲရုံ	တြ်ေင်အင်အား	၁၄၃	အမ်ဗွီရအ	 ၊	၁၁/	၀	ေသမ	၄	ရကဗွီ	

ဓာတ်အားခွဲရုံ	တြ်ေင်အင်အား	၉၈	အမ်ဗွီရအတို့ကို	တိုးချဲ့တြ်ေင်နိုင်ခဲ့ြါရကကာင်း၊	

ဓာတ်အားစနစ်နှင့	်ဓာတ်အားတိုးတက်ရြးနိင်ုခဲသ့ည့	်ဂန့်ရဂါ၊	ထီးေင်း၊	ရော၊	ရကျာက်ထ၊ု	

ရကျာ၊	 မင်းတုန်း၊	ကံမပမို့	 ၇	 ပမို့နှင့်	 ရကျးေွာရြါင်း	 ၃၁၇	ေွာ	စုစုရြါင်းအိမ်ရထာင်စု	

၆၈၁၄၉	စု	ေှိြါရကကာင်း။

နိုင်ငံရတာ်အစိုးေအရနပြင့ ်	 ပြည်သူများ၏	 အရပခခံေူမှုစီးြွားရေးဘဝကို	

ပမှင့်တင်ရြးနိုင်ေန်အတွက်	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားကို	တစ်နိုင်ငံေုံးက	ပြည်သူများအားေုံး	

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မင်းေူးလနလရာင်ပခည်စွမ်းအင်ေုံး 
ဓာေ်အားလြးစက်ရုံဖွင့်ြွဲအခမ်းအနားအား စက်ချုေ်နှိြ်ဖွင့်ျှစ်စဉ်။

မင်းေူးလနလရာင်ပခည်စွမ်းအင်ေုံး ဓာေ်အားလြးစက်ရုံ ကမ္ပည်းမှေ်ေမ်းအား 
အလမွှးနံ့ောရည်ြက်ဖျန်းလြးစဉ်။
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ောနှုန်းပြည့ေ်ေိှနိင်ုရေး	အထူးအရေးထားရောင်ေွက်ေျက်ေိှော	နိင်ုငြံိင်ုဓာတ်အားရြး	

စက်ရုံများကို	 အေင့်ပမှင့ ်တင်ပြုပြင်ပခင်း၊	 နိုင်ငံြိုင်ဓာတ်အားရြးစက်ရုံများ	

တည်ရောက်ပခင်း၊	ဓာတ်အားေိင်ုး၊	ဓာတ်အားခဲွရုမံျား	တိုးချဲ့တည်ရောက်ပခင်းတိုက့ိ	ု

နိုင်ငံြိုင်ေန်ြုံရငွ၊	 နိုင်ငံပခားရချးရငွ	အရထာက်အြံ့တ့ုိနှင့်	 နှစ်စဉ်	အေင့်အေုိက်	

ရောင်ေွက်ေျက်ေိှသက့ဲသ့ုိ	ယခုစီမံကိန်းက့ဲသ့ုိ	BOT	စနစ်နှင့်	ရောင်ေွက်မည့်	ြုဂ္ဂေိကြုိင်	

စီမံကိန်းများကိုေည်း	နိုင်ငံပခားေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုများနှင့်	အရကာင်အထည်ရြာ်ေျက်	

ေှိြါရကကာင်း။

ဓာတ်အားထုတ်ေုြ်မှုကို	 ေည်မှန်းထားသည့်	 ြမာဏရောက်ေှိေန်	 ကကိုးစား	

ရောင်ေွက်ောတွင်	 ြုဂ္ဂေိကြိုင်ဓာတ်အားရြးစက်ရုံများကို	 ေင်းနှီးပမှုြ်နှံနိုင်မှုနှင့	်

စီးြွားရေးတွက်ချက်ကိက်ုမှုစသည့	်အရပခအရနများအရြါ်	အရပခခပံြီး	တြ်ေင်အင်အား	

ပမင့်မားသည့်	ဓာတ်အားရြးစက်ရံုကကီးများ၊	တြ်ေင်အင်အား	အေယ်အေတ်အေင့်ေိှ	

မင်းေူးလနလရာင်ပခည်စွမ်းအင်ေုံး ဓာေ်အားလြးစက်ရုံအလကကာင်း ောဝန်ရှိေူများက 
ရှင်းျင်းလပြာကကားစဉ်။

မင်းေူးလနလရာင်ပခည်စွမ်းအင်ေုံး ဓာေ်အားလြးစက်ရုံဖွင့်ြွဲအခမ်းအနားေို့ 
ေက်လရာက် အားလြးစဉ်။
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ဓာတ်အားရြးစက်ရုမံျားနှင့	်အငယ်စားအေင့	်ဓာတ်အား	

ရြးစက်ရုံများစသည်ပြင့်	 အေွယ်အစားမျ ိုးစုံပြင့ ်	

ရေတိုရေေှည်ကာေ	ခွဲပခားပြီး	အရကာင်အထည်ရြာ်	

ရောင်ေွက်ရနြါရကကာင်း။

ယခကုဲသ့ို	့အရကာင်အထည်ရြာ်ရောင်ေွက်ောတွင်	

တည်ရောက်ရေးကာေ	ကကာပမင့သ်ည့	်ရေအားေှေြ်စစ်	

ဓာတ်အားရြးစက်ရုမံျား	တည်ရောက်ရနချန်ိ	ထိစုက်ရု	ံ

များက	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	ထတ်ုေြ်ု	နိင်ုပခင်းမေိှရသးသည့်	

အချနိ ်ကာေအတွင်း	 ဓာတ်အားေိုအြ်ချက်ကို	

ပြည့ေ်ည်းရြးနိင်ုေန်အတွက်	တည်ရောက်ရေး	ကာေ	

တိုသည်	ယခုစက်ရုံကဲ့သို့	 ရနရောင်ပခည်စွမ်းအင်သုံး	

ဓာတ်အားရြးစက်ရုံများကို	ေက်ေှိဓာတ်အားစနစ်နှင့်	

ဓာတ်အားစီးေင်းနိုင်မှုအရပခအရန၊	 ဓာတ်အားစနစ်	

တည်ပငိမ်နိုင်မှု	အရပခအရနများကို	 ရသချာတွက်ချက်	

စဉ်းစားပြီး	 တည်ရောက်၍	 ဓာတ်အားထုတ်ေုြ်	

ပြည့်ေည်းသွားမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

နိုင်ငံတစ်ဝန်းေုံးကို	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားြိုမိုပြန့် ပြူး

နိုင်ေန်	ရောင်ေွက်ခဲ့ော	၂၀၁၆	ခုနှစ်မှ	၂၀၁၈	ခုနှစ်အထိ	

စွမ်းအင်အေင်းအပမစ်အမျ ိုးမျ ိုးမှ	၇၄၆	မဂ္ဂါဝြ်	ထတ်ုေြ်ု	

ရြးနိုင်ေန်	စီမံရောင်ေွက်နိုင်ခဲ့ြါရကကာင်း၊	၂၀၁၉	ခုနှစ်	

နှစ်စမှ	ဇွန်ေအထ	ိ၃၉၃	မဂ္ဂါဝြ်ေိှသည့	်သဘာဝဓာတ်ရငွ့	

သုံးနှင့်	ရနရောင်ပခည်စွမ်းအင်သုံး	ဓာတ်အားရြးစက်ရုံ	

အသစ်များကိုပြီးစီးရအာင်	ရောင်ေွက်နိုင်ခဲ့ြါရကကာင်း၊	

ထို့ပြင်	 ပြည်သူ့ဝန်ရောင်မှု	ရကာင်းမွန်ရစေန်အတွက်	

ေည်း	ယခင်အမ်ိသုံးမတီာ	တစ်မျ ိုးတစ်စားတည်းကိသုာ	

အသုံးပြုခဲ့ောမှ	 ၂၀၁၈	ခုနှစ်	 ဧပြီေေန်းမှ	 စတင်၍	

ပြည်သူေူထုမှေည်း	မိမိတို့ကကိုက်နှစ်သက်ော	မီတာ	

များကို	 ရေွးချယ်သုံးစွဲြိုင်ခွင့်ေှိသည့်	 မီတာ	 (၄)မျ ိုးကို	

ရောင်ေွက်ရြးနိုင်ခဲ့ြါရကကာင်း။

နိင်ုငရံတာ်အစိုးေအရနပြင့	်၃	နှစ်တာကာေအတွင်း	

ပမို့ရြါင်း	၆၈	ပမို့၊	ရကျးေွာရြါင်း	၅၁၉၁	ေွာကို	၂၄	နာေီ

ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲနိုင်ေန်	 ြိုမိုတိုးချဲ့ရောင်ေွက်	

ရြးနိင်ုခဲသ့ည့အ်တွက်	၂၀၁၆	ခနှုစ်တွင်	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	

သုံးစဲွမှု	၃၄	ောခိင်ုနှုန်းသာ	ေိှခဲေ့ာမှ	ယခအုခါ	၄၄	ောခိင်ုနှုန်း	

အထိ	တိုးတက်ရအာင်ရောင်ေွက်ရြးနိုင်ခဲ့ြါရကကာင်း၊	

ထို့ပြင်	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်	 ေီဇင်ဘာေတွင်	တစ်နိုင်ငံေံုး၏	

ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲနိုင်မှု	 ၅၀	ောခိုင်နှုန်းပြည့်မီ	

ေန်ေည်း	စီမံရောင်ေွက်ေျက်ေှိြါရကကာင်း။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ြွင့်ပဖူမမို့နယ်၊ လရြုေ်ကကီးလကျးရွာ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံရန် 
လရာက်ရှိစဉ်။
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နိုင်ငံရတာ်အစိုးေအရနပြင့်	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေှိ

သုံးစဲွသမူျား	တည်ပငမ်ိသည့	်ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေိှရစေန်	

ရောင်ေွက်ရြးရနသကဲ့သို့	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားမေရသး	

သူများအတွက်ေည်း	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေှိရအာင်	

ရောင်ေွက်ရြးေျက်ေှိသည့်ရနောတွင်	 ၂၀၂၁	ခုနှစ်၌	

တစ်နိုင်ငံေုံး၏	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲနိုင်မှု	 ၅၅	

ောခိင်ုနှုန်းသိုေ့ည်းရကာင်း၊	၂၀၂၅-၂၀၂၆	ခနှုစ်တွင်	၇၅	

ောခိင်ုနှုန်းသိုေ့ည်းရကာင်း၊	၂၀၃၀	ခနှုစ်တွင်	တစ်နိင်ုငေံုံး	

ောနှုန်းပြည့	်ေှေြ်စစ်မီးသုံးစဲွနိင်ုေန်	စမီရံောင်ေွက်ေျက်	

ေိှြါရကကာင်း၊	ောမည့နှ်စ်တွင်	ေှေြ်စစ်သုံးစဲွမှု	တိုးတက်	

ောမည်ကို	ပြည့်ေည်းသွားနိုင်ေန်	၁၂၀၀	မဂ္ဂါဝြ်ခန့်ေှိ	

LNG	နှင့	်Gas	အင်ဂျင်သုံးစက်များပြင့	်ကာေတိအုတွင်း	

အချနိ်မီပြည့်ေည်းနိုင်ေန်	 စီမံရောင်ေွက်ေျက်ေှိြါ	

ရကကာင်း။

နိင်ုင၏ံ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုနှင့	်ပြည်သေူထူ၏ု	ေရူန

မှုအေင့်တိုးတက်ပမင့်မားရေးသည်	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	

တိုးတက်ထုတ်ေုြ်နိုင်မှုနှင့်	တိုက်ရိုက်ေက်စြ်ေျက	်

ေှသိည့်အတက်ွ	မမိတိိုအ့စိုးေအရနပြင့်	တစ်နိင်ုငေံုံးကိ	ု

ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	၁၀၀	ောခိင်ုနှုန်း	အပြည့အ်ဝ	ပြန့် ပြူး	

ရြးနိင်ုရေး	ေည်မှန်းချက်ရအာင်ပမင်ရအာင်	ေကေ်က်	

ကကိုးြမ်း	 ရောင်ေွက်သွားမည်ပြစ်သကဲ့သို့	အစိုးေမှ	

အရကာင်အထည်ရြာ်	ရောင်ေွက်ရနသည့	်ေုြ်ငန်းစဉ်	

များအြါ်	ပြည်သူများကေည်း	ဝိုင်းဝန်းြူးရြါင်း	ကူညီ	

ရြးကကေန်	တိုက်တွန်းေိုြါရကကာင်း	 ရပြာကကားသည်။	

ထို့ရနာက်	တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်က	မရကွးတိုင်း	

ရေသကကီးအတွင်း	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေိှသုံးစဲွရနမှု	အရပခ	

အရနများနှင့	်ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေိှရေး	ရောင်ေွက်မည့်	

အစီအမံများကို	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

ယင်းရနာက်	Green	 Earth	Power	 (Myanmar)	

Co.,ltd	၏	စီမံကိန်းရောင်ေွက်မှု	 ရုြ်သံမှတ်တမ်းကို	

ပြသသည်။	 ထို့ရနာက်	 တိုင်းရေသကကီးေွှတ်ရတာ်	

ကိယ်ုစားေှယ်	ဦးရကျာ်စွမ်းေည်က	ရကျးဇူးတင်စကား	

ရပြာကကားသည်။	 ယင်းရနာက်	 နိုင ်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည	်

ရတွ့ေုံြွဲသို့	 တက်ရောက်ောကကသူများနှင့်	 အတူ	

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

ေက်ေက်၍	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	တြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	 ြွင့်ပြူ	

ပမို့နယ်၊	ရေြတ်ုကကီးရကျးေွာအြ်ုစ၊ု	ရေြတ်ုကကီးရကျးေွာ	

ယာယီမဏ္ဍြ်၌	ရကျးေက်ရေသရန	 ပြည်သူများနှင့်	

ရတွ့ေုံသည်။	ရတွ့ေုံြွဲတွင်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံ

ြုဂ္ဂိုေ်က	ရေြုတ်ကကီးရကျးေွာမှ	 ရကျာင်းရနအေွယ်	

ကရေးသငူယ်များ	စတတု္ထတန်း	အထသိာြညာသင်ကကား	

ရနကကသည်ဟု	ကကားသိေသပြင့်	ြညာရေးေုံးခန်းတိုင်	

သင်ကကားနိင်ုရေးနှင့	်မဘိများအရနပြင့ေ်ည်း	ြညာရေး

ပမှင့်တင်ရြးကကေန်မှာကကားသည်။
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ေက်ေက်၍	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ရေြုတ်ကကီးရကျးေွာအုြ်စု၏	ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေး၊	

စိက်ုြျ ိုးရေး၊	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးနှင့	်သန့် ေှင်းရသာ	

ရသာက်သုံးရေးေေှိရေးေုိင်ောများနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	

ရမးပမန်းော	ရကျးေက်ရေသရနပြည်သမူျားနှင့	်တာဝန်	

ေှိသူများက	ေှင်းေင်းရပြကကားကကပြီး	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	ေက်ရတွ့	ရောင်ေွက်ရြးနိင်ုသည့်	

ေုြ်ငန်းများကို	ရောင်ေွက်ရြးေန်	ေမ်းညွှန်မှာကကား	

သည်။	ထို့ရနာက်	 ရကျးေက်ရေသရနပြည်သူများ	

သိေှိေိုသည်များနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍ရမးပမန်း	တင်ပြကကော	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	တိုင်းရေသကကီး	

ဝန်ကကီးချုြ်တိုက့	ပြန်ေည်ေှင်းေင်းရပြကကားကကသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်ထံ	

ဦးရအးရဇာ်နှင့်	 ဇနီး	 ရေါ်စုစုဇင်တို့က	 ရေြုတ်ကကီး	

ရကျးေွာ	 ရသာက်သုံးရေေေှိေန်	ေှူေါန်းရငွကျြ်	 ၇၅	

သန်ိး၊	ရကျးေွာတွင်းေမ်းများပြုပြင်ေန်	ေှူေါန်ရငကွျြ်	

သိန်း	 ၅၀	 နှင့်	 ပမိုင်ပမို့နယ်	 ေည်ရတာ်ရကျးေွာ	

စာသင်ရကျာင်းပြုပြင်ေန်	ေှူေါန်းရငွကျြ်	သိန်း	 ၂၀၀	

တိုက့ိေုည်းရကာင်း	ရေါက်တာ	ခင်သဇူာရကျာ်	မသိားစ	ု

က	ရကျးေွာတွင်းေမ်းများပြုပြင်ေန်	ေှူေါန်းရငွကျြ်	

သိန်း	 ၅၀	တို့ကို	 ရြးအြ်ေှူေါန်းော	နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	 ရကျးေွာအုြ်ချုြ်ရေးမှူးထံ	

ပြန်ေည်ေွှဲရပြာင်းရြးအြ်သည်။

ယင်းရနာက်နိုင ်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ြွင့်ပဖူမမို့နယ်၊ လရြုေ်ကကီးလကျးရွာ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်သည်	ရတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်	

ောသည့်	ရကျးေက်ရေသရနပြည်သူများ၊	ေံေစ်ဝိုင်း၊	

ရယာင်ရြစူး	ေူငယ်များနှင့	်မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြံုရိက်ုပြီး	

ရေှေညာရပမ	ဓာတ်ြုံပြခန်းကို	ကကည့်ရှုအားရြးသည်။

ရေြုတ်ကကီးရကျးေွာကို	 ေံေစ်ဝိုင်းတို့ေွာဟူ၍	

ရေသတွင်း၌	ရခါ်ေိုကကသည်။	 ရကျးေွာ၏	ေံေစ်ဝိုင်း	

ယဉ်ရကျးမှုသည်	ရကျးေွာစတင်ရြါ်ရြါက်စဉ်ကတည်း	

က	ပြစ်တည်ခဲပ့ခင်းပြစ်သည်။	ရကျးေွာသ	ူရကျးေွာသား	

များသည်	ရမွးကင်းစမှ	၅	ေထိေံြင်ကို	ဦးစွန်းြုတ်၊	၅	

ေမှ	၄	နှစ်ထကိိ	ုကကက်ရတာင်စည်း၊	၅	နှစ်မှ	၁၄	နှစ်ထကိိ	ု

ေံေစ်ဝိုင်း၊	၁၅	နှစ်မှ	၁၆	နှစ်	ကို	ေံရထာက်၊	၁၇	နှစ်မှ	

၁၇	နှစ်အထက်ကို	ေံရတာက်ရကာက်ဟူ၍	ေံြင်ြုံစံ	

သတ်မှတ်ထားေှိကကသည်။	အမျ ိုးသား	အများစုသည်	

ေှင်ပြုပြီးကာေတွင်	 ေံေစ်ဝိုင်းမထားကကရတာ့ဘဲ၊	

အမျ ိုးသမီးများသည်ေည်း	အမ်ိရထာင်ပြုပြီးကာေတွင်	

အြ်ုေုံးသမ်ိး၍	ေံြင်ေှည်ထားောကကသည်။	အမ်ိရထာင်	

မပြုသမူျားအရနပြင့ေ်ည်း	အသက်	၃၀	နှစ်	အထက်တွင်	

ေံရတာက်မထားကကရတာ့ဘဲ	အုြ်ေုံးသိမ်း	ေံြင်ေှည်	

ထားကကရကကာင်းသိေသည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရေြတ်ုကကီးရကျးေွာ	ေွာဦးရကျာင်းသိုရ့ောက်ေိှပြီး	ြဓာန	

နာယကေောရတာ်	 ဘေ္ဒန္တဝဏ္ဍိဿေအား	 ြူးရပမာ်	

ကကည်ညိုကာ	ေှူေါန်းရငွများရြးအြ်	ေှူေါန်းသည်။	

ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

တြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်ပြင့်	 ရေြုတ်ကကီးရကျးေွာမှ	

မရကွးပမို့သို့	ရောက်ေှိပြီး	မရကွးတိုင်းရေသကကီးအစိုးေ	

အြဲွ့အစည်းအရဝးခန်းမ၌	တိင်ုးရေသကကီး	အစိုးေအြဲွ့ဝင်	

များအား	 ရတွ့ေုံသည်။	ညရနြိုင်းတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်နှင့	်အြဲွ့သည်	

အထူးရေယာဉ်ပြင့်	 မရကွးပမို့မှ	 ရနပြည်ရတာ်သို့	

ပြန်ေည်ရောက်ေှိသည်။

U U U U U

ြွင့်ပဖူမမို့နယ်၊ လရြုေ်ကကီးလကျးရွာမှ ျူငယ်များနှင့် မှေ်ေမ်းဓာေ်ြုံရိုက်ကူးစဉ်။
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	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	

နှင့်အြွဲ့သည်	၂၀၁၈	ခုနှစ်	ဩဂုတ်ေ	၁၀	ေက်	ရန့တွင်	

စဉ့်ကူးပမို့နယ်	 ရညာင်ြင်ရကျးေွာ	 ရကျးေက်ခန်းမ	 နှင့ ်	

ြွင့ ်ေင်းသုတစာြတ်ခန်း	 ြွင့ ်ြွ ဲအခမ်းအနားသို	့

တက်ရောက်ပြီး	 စာကကည့်တိုက်အတွင်းေှိ	 သုတေသ	

စာအုြ်စာရစာင်များကို	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှုသည်။

	 အေိုြါ	ရကျးေက်ခန်းမနှင့်	ြွင့်ေင်းသုတစာြတ်	

ခန်းသည်	စဉ့်ကူးပမို့နယ်	 ရညာင်ြင်ရကျးေွာအုြ်စု	 ရနြူ	

ကုန်းရကျးေွာရန	 ဦးသန်းရေွ၊	 ဦးရဌးကို	 မိသားစုတို့မှ	

ြါရမာက္ခချုြ်	ေောရတာ်	အဂ္ဂမဟာြဏ္ဍိတ	အေှင်နန္ဒ	

မာောဘိဝံသထံသ့ုိ	ရညာင်ြင်ရကျးေွာအုြ်စုရန	ပြည်သူ	

များ	စာရြောရောက်ြတ်ရှုပြီး	အသိအပမင်ဗဟုသုတ	

ေေိှရစေန်အတွက်	ေှူေါန်းခ့ဲသည့်	ရပမရြါ်တွင်	ရေါ်ခင်ကကည်	

ရြာင်ရေးေှင်းမှ	 ရငွကျြ်သိန်း	 ၃၆၀	 အကုန်အကျခံ၍	

ကွန်ကေစ်	တစ်ထြ်တိုက်	တည်ရောက်ေှူေါန်းခဲ့ပခင်း	

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf 
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ပြစ်သည်။	 ြွင့်ေင်းသုတစာြတ်ခန်း၌	 သုတ၊	 ေသ	

စာအုြ်ရြါင်း	 ၁၃၉၂	 အုြ်နှင့်	 ကွန်ြျူတာ	 ၂	 စုံကို	

ေှူေါန်းခဲ့ရကကာင်း	သိေသည်။

	 ေက်ေက်၍	ရညာင်ြင်ရကျးေွာ	အမျ ို းသမီး	

အိမ်တွင်းမှု	သက်ရမွးေုြ်ငန်း	ြညာသင်တန်းရကျာင်း၌	

ရကျးေွာအနီးြတ်ဝန်းကျင်မှ	 အမျ ိုးသမီးငယ်များအား	

စက်ချုြ်သင်တန်း	 ြွင့်ေှစ်ြို့ချရြးရနမှုကို	 ကကည့်ရှု	

အားရြးသည်။

	 ထို့ရနာက်	 ရတွ့ေုံြွဲသို့	တက်ရောက်ောကကသည့်	

ရကျးေွာသားများက	 ရကျးေွာြွံ့ပြိုးရေးအတွက်	 နိုင်ငံ	

ရတာ်အစုိးေနှင့်အတူ	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်သွားမည့်	 အရပခ	

အရနများနှင့်	 ရေသ၏ေှေြ်စစ်မီး	 ေိုအြ်ချက်များကို	

တင်ပြကကော	 တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာ	

ရဇာ်ပမင့်ရမာင်က	ြံ့ြိုးပြည့်ေည်းရြးမည့်	အရပခအရန	

များကို	ပြန်ေည်ေှင်းေင်း	ရပြကကားသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊ လညာင်ြင်လကျးရွာ ြွင့်ျင်းေုေစာဖေ်ခန်းဖွင့်ြွဲေို့ 
ေက်လရာက်စဉ်။
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	 ေက်ေက်၍	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	ရညာင်ြင်ရကျးေွာ	မူေ	

တန်းေွန်ရကျာင်းေှိ	ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသူများအတွက်	ဗောစာအုြ်များ၊	

စာရေးကိေိယာများ၊	 ရကျာင်းဝတ်စုံများ၊	အားကစားြစ္စည်းများနှင့်	 မုန့်များ၊	

ရကျးေွာအတွက်	ေိုောမီးနှင့်	ေိုောပြားများကို	 ရကျာင်းအုြ်ေောကကီးနှင့်	

ရကျးေွာအုြ်ချုြ်ရေးမှူးတို့ထံ	ရြးအြ်သည်။

	 ယင်းရနာက်	မန္တရေးတုိင်းရေသကကီး	မတ္တောပမို့နယ်	ယက္ကန်းစင်ရတာင်ရေသ	

သစ္စာနန္ဒ	 ဓမ္မစင်တာ၌တည်ထားသည့်	 မဟာဘေ္ဒမုနိဘုေားသ့ုိရောက်ေိှ	 ြူးရပမာ်	

ကကည်ညိုပြီး	ဘုေားေိုဏ်ရတာ်အတွင်းေှိ	 ဗုေ္ဓရုြ်ြွားရတာ်ပမတ်အား	ြန်း၊	

ရေချမ်း	ေြ်ကြ်ေှူေါန်းသည်။

	 ေက်ေက်၍	သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာေှိ	ြါရမာက္ခချုြ်ေောရတာ်	အဂ္ဂမဟာ		

ြဏ္ဍိတ	 အေှင်နန္ဒမာောဘိဝံသကို	 ြူးရပမာ်ကကည်ညို၍	 ရန့ေွမ်းေြ်ကြ်	

ေှူေါန်းသည်။

မန္တလျးမမို့၊ မေ္တရာမမို့နယ်ရှိ မဟာေေ္ဒမုနိေုရား ဧည့်ေည်လော်မှေ်ေမ်းေွင် 
ျက်မှေ်လရးေိုးစဉ်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်အား
ဂုဏ်ပြုျက်လဆာင်လြးအြ်စဉ်။
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	 ထ့ုိရနာက်	ြါရမာက္ခချုြ်ေောရတာ်ထံ	နုိင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	ဝါေိုသကသန်း	ေွိစုံကို	ေြ်ကြ	်

ေှူေါန်းသည်။

	 ေက်ေက်၍	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

သမ္မတရံုးဝန်ကကီးဌာနမှ	 ေှူေါန်းသည့်	 နဝကမ္မအေှူရငွ	

များကို	ရဂါြကအြွဲ့ထံ	ရြးအြ်ေှူေါန်းပြီး	ေှူေါန်းမှု	

အစုစုတို့အတွက်	ရေစက်သွန်းချ	အမှေရြးရဝသည်။	

	 မွန်းေဲွြုိင်းတွင်	နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်

မန္တရေးတုိင်းရေသကကီး	ဝန်ကကီးချုြ်	ရေါက်တာရဇာ်ပမင့်ရမာင်၊		

စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး	ဝန်ကကီးချုြ်	ရေါက်တာပမင့်နိုင်		

တ့ုိနှင့်အတူ	အမှတ်(၃)	 ေဲရေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းရကျာင်း	

(စစ်ကိုင်း)သို့	ရောက်ေှိကကသည်။

	 သင်တန်းရကျာင်း	အစည်းအရဝးခန်းမ၌	နုိင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	 အြွဲ့ဝင်များသည်	 ပြည်ထဲရေး	

ဝန်ကကီးဌာန	ေုတိယဝန်ကကီး	ဗိုေ်ချုြ်ရအာင်သူ၊	ပမန်မာ	

နုိင်ငံေဲတြ်ြဲ့ွ	 ေဲချု ြ်	 ေုတိယေဲဗုိေ်ချု ြ်ကကီး	 ရအာင်ဝင်းဦးနှင့်	

တာဝန်ေှိသူများအား	ရတွ့ေုံသည်။

	 ထုိသ့ုိရတွ့ေံုစဉ်	ပြည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန	ေုတိယဝန်ကကီး	

ဗိုေ်ချုြ်ရအာင်သူက	ေဲရေ့ကျင့်ရေး	သင်တန်းရကျာင်း	

များ	တည်ရောက်ရနမှုကို	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

	 တင်ပြချက်အရြါ်			နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်က

ယခင်က	ေူထုမှေဲတြ်ြဲ့ွဝင်များကုိ	 ြုေိြ်ဟု	ရခါ်ေုိကကပြီး	

ေဲတြ်ြွဲ့အရြါ်	 အားကိုးယုံကကည်မှု	 မေှိြါရကကာင်း၊	

ထို့ရကကာင့်	 ေဲတြ်ြွဲ့ကို	 နာမည်ရပြာင်းေဲခဲ့ြါရကကာင်း၊	

ထုိသ့ုိ	နာမည်ရပြာင်းေဲပြီးရနာက်	ပြည်သူများ	ယံုကကည်	

အားကုိးေသည့်	ေဲတြ်ြဲ့ွပြစ်ောရအာင်	ကကိုးစားရောင်ေွက်

သွားေန်	ေိအုြ်ြါရကကာင်း၊	ယင်းသို	့ကကိုးစားရောင်ေွက်

ောတွင်	ရအာင်ပမင်ပခင်းတေား	၄	ြါး	ပြစ်သည့	်ေန္ဒ၊	ဝေီယိ၊	

စိတ်ဓာတ်နှင့်	ြညာတို့အနက်	စိတ်ဓာတ်ကို	အဓိကထား	

ပြ ပုြင်ရပြာင်းေဲရောင်သွားေန်	 ေုိအြ်ြါရကကာင်း၊	 ထ့ုိသ့ုိ	

ရပြာင်းေဲ	 ရောင်ေွက်ေန်မှာ	 နိုင်ငံရေး၊	 ေူမှုရေးနှင့်	

နည်းြညာ	 တုိးတက်ရပြာင်းေဲမှုတ့ုိအေ	 ပမန်မာနုိင်ငံ	

ေဲတြ်ြဲွ့ကုိ	ရပြာင်းေဲရောင်ေွက်ေန်	အချန်ိအခါရကာင်း	

ကို	ရောက်ရနြါရကကာင်း၊	ယခုကဲ့သို့	အချနိ်အခါရကာင်း

တွင်	 ေဲတြ်အြွဲ့အရနပြင့်	 ပြည်သူေူထု	 ယုံကကည်	

အားကိုးေသည့်	ေဲတြ်ြွဲ့	ပြစ်ောရအာင်	ကကိုးစားကကေန်	

ေိုအြ်ြါရကကာင်း	မှာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 စာသင်ရောင်၌	 ေဲကျင့်ဝတ်နှင့်	 ဥြရေ	

ြညာေြ်များ	 ရေ့ကျင့ ်သင်ကကား	 ြိ ု ့ချရြးရနမှုကို

သင်တန်းသားများနှင့်အတူ	တက်ရောက်နားရထာင်သည်။

	 ယင်းရနာက်	ရကျာင်းဝင်းအတွင်းေိှ	နုိင်ငံရတာ်သမ္မတ၏	

အရေးရြါ်ေန်ြုံရငွပြင့်	ရောက်ေုြ်ရနသည့်	သင်တန်း	

သားအိြ်ရောင်၊	 စာသင်ရောင်၊	 နည်းပြမိသားစုများ	

ရနထိုင်ော	ရနအိမ်ေိုင်းခန်းများကို	ရမာ်ရတာ်ယာဉ်ပြင့်	

ေှည့်ေည်ကကည့်ရှုစစ်ရေးသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် လညာင်ြင်လကျးရွာအုြ်စုရှိ လကျးရွာျူေုနှင့်လေွ့ဆုံစဉ်။
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	 တစ်နိုင်ငံေုံးမှာ	စာကကည့်တိုက်ရတွ	ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်	ြွင့်ချင်တယ်။	ကျယ်ကျယ်	ပြန့်ပြန့်	ြွင့်ချင်တယ်	

ေိုတာ	ကျွန်မတို့	ပြည်သူရတွ	ဗဟုသုတ	တိုးြွားရစချင်ေို့၊	မျက်စိရတွ၊	နားရတွ	ြွင့်ရစချင်ေို့ပြစ်ြါတယ်။	

ေီေိုစာကကည့်တိုက်ရတွ	 ြွင့်နိုင်ေင်	 ကရေးရတွဟာ	 ငယ်ငယ်ကတည်းက	 စာြတ်ချင်စိတ်၊	 စာအုြ်ကို	

ချစ်တတ်တဲ့	အစွဲရေးရတွ	ြါသွားရအာင်ေို့	ပြစ်ြါတယ်။

	 ကရေးရတွ	 စာြတ်ချင်ြို့၊	 စာအုြ်ကိုချစ်ြို့ေိုေင်	 ေူကကီးရတွကအားရြးမှ	 ပြစ်မှာြါ။	 ကျွန်မတို့	

မျ ိုးေက်ရတွ	တစ်ေင့်ကရနတစ်ေင့်	ေက်ေင့်ကမ်းချန်ထားခဲ့တဲ့	အရမွရတွက	ရကာင်းရမွရတွေှိသေို	

ေိုးရမွရတွေည်း	ေှိြါတယ်။	အရမွထားြစ်ခဲ့တဲ့	 ရနောမှာ	အရေးအကကီးေုံးက	မှန်ကန်တဲ့	စိတ်ဓာတ်နဲ့	

ြညာြါ။	ဥစ္စာဟူသည်	မျက်ေှည့်မျ ိုး၊	ြညာဟူသည်	ပမတ်ရေှေအိုးေိုတဲ့အတိုင်း	ဘယ်သူကမှ	မခိုးနိုင်တာ	

ပမတ်ရေှေအိုးြါ။	တကယ်ရတာ့	ြညာေိုတာ	တက္ကသိုေ်သွားမှ	ေတဲ့အောမျ ိုး	မဟုတ်ြါဘူး။

	 ြညာေိုတာ	 ရနောမရေွး	 ေှာတတ်ေို့ေှိေင်	 ေှာနိုင်ြါတယ်။	 ကျွန်မတို့	 စာကကည့်တိုက်ရတွ	 ြွင့်တယ်	

ေိုတာက	ြညာေှာတတ်တဲ့	အရေ့အကျင့်ရတွ၊	ြညာေှာချင်တဲ့	စိတ်ဓာတ်ရတွ	ြွားများြို့ြဲ	ပြစ်ြါတယ်။	

တချ ို့	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာသင်တန်းရတွ	ြွင့်တယ်ေိုတာကေည်း	ြညာေိုတာ	ကိုယ့်ဘဝမှာ	

ေြ်တည်နိုင်ရစြို့	 အရထာက်အြံ့ရြးတဲ့အော	 ပြစ်ေမယ်။	 အခု	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာကို	

အားရြးတဲ့စနစ်ကို	ကျွန်မတို့အစိုးေက	ရောင်ေွက်ရနြါတယ်။	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာေိုတာက	

တကယ်ကို	 ေက်ရတွ့ေည်း	 ကျြါတယ်။	 ရသရသချာချာ	 စီစဉ်မယ်ေိုေင်	 သင်ကကားပြီးတာနဲ့	 အေုြ်	

အကိုင်ေနိုင်တဲ့	အခွင့်အရေးရတွ	ေှိြါတယ်။	ေူငယ်ရတွဟာ	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကကည်မှု	ေှိောမယ်။	

	 ကျွန်မတို့	နိုင်ငံမှာ	ြညာရေးစနစ်က	အားနည်းခဲ့တဲ့	နှစ်ရတွကများရတာ့	ရကျာင်းြညာ	ရကာင်းရကာင်း	

မသင်ခဲ့ေတဲ့	 ပြည်သူပြည်သားရတွ	အများကကီးြဲ	 ေှိြါတယ်။	အဲေီ	 ပြည်သူပြည်သားရတွ	အတွက်ေည်း	

ကျွန်မတို့	 ပြန်ပြီးရတာ့	ဘယ်ေိုြံ့ြိုးရြးနိုင်ေဲ၊	မိမိတို့	ဘဝေြ်တည်ရေးအတွက်	ဘယ်ေိုေုြ်ရြးနိုင်ေဲ	

ေိုတာ	စဉ်းစားေမှာပြစ်ြါတယ်။
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	 အခုေို	 ေွာသူေွာသားရတွနဲ့	 ရတွ့တဲ့အချနိ်မှာ	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကို	ကူညီနိုင်တဲ့	 အင်အားရတွနဲ့	 အစိုးေ	

အရနနဲ့	ပြည့်ေည်းရြးြို့အတွက်	ဘာရတွများ	ေုြ်ရြးရစချင်သေဲ။	ဘယ်အောရတွက	အရေးကကီးသေဲ		

ေိုတာကို	 ကျွန်မတို့ကို	 အခွင့်အခါေှိတုန်း	 ရပြာပြရစချင်ြါတယ်။	 အစိုးေအရနနဲ့	 အဓိက	 အရေးထား	

တာက	ကျန်းမာရေး၊	ြညာရေးြါ။

	 ကျွန်မတို့	 ပြည်သူရတွဟာ	 ကျန်းမာမှ	 ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	 အင်အားနဲ့	 ပြည့်စုံမယ်။	 ြညာတတ်မှ	 စိတ်ြိုင်း	

ေိုင်ော၊	ဦးရနှာက်ြိုင်းေိုင်ော	အင်အားနဲ့	ပြည့်စုံမယ်။	ကျန်းမာရေးနဲ့	ြညာရေးကေည်း	ေက်ရနြါတယ်။	

ကျန်းမာရေးေိုင်ော	သုရတသနရတွအေ	အသက်	၂	နှစ်ရအာက်မှာ	ကျန်းမာရေးချ ို့တဲ့	ကရေးများဟာ	

ဦးရနှာက်မြွံ့ပြိုးဘူးေို့	သုရတသနရတွက	ပြထားြါတယ်။

	 ေီေွာက	 ကရေးရတွကို	 ေမ်းမှာရတွ့ေိုက်တဲ့အခါ	 ခန့်မှန်းေခက်တယ်။	 ကျွန်မ	 အေင်ကိုယ်စားပြုတဲ့	

ရကာ့မှူးပမို့နယ်မှာေိုေင်	 ကရေးရတွဟာ	 ေှီတယ်ေို့	 ေိုေမယ်။	 ထွားကကိုင်းမှုဟာ	 ေှိသင့်သရောက်	

မေှိဘူး။	 ကျန်းမာရေး	 ရှုရထာင့်က	 ညှြ်တယ်ေိုတဲ့	 ကရေးရတွက	 အဓိြ္ပာယ်က	ထွားသင့်သရောက်	

မထွားဘူး။	 ဥြမာေိုေင်	 ကရေးတစ်ရယာက်ကို	 သားတို့သမီးတို့	 အသက်ဘယ်ရောက်ေှိပြီေဲေို့	

ရမးေိုက်ေင်	 ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ	 မှန်းေိုက်တာ	 ရေးငါးနှစ်	 ရောက်ေှိမယ်ေို့	 မှန်းေိုက်တာ၊	 ၈	 နှစ်၊	

၉	 နှစ်	 ရောက်ေှိရနပြီ။	အင်မတန်မှ	ညှြ်တယ်။	 ၈	 နှစ်	 ၉	 နှစ်ရောက်ေှိမယ်ေို့	 မှန်းတဲ့ကရေးရတွက	

တစ်ခါတရေ	၁၂	နှစ်၊	၁၃	နှစ်	ဝန်းကျင်။	တစ်ခါတုန်းကေိုေင်	၁၅	နှစ်အထက်ရတွကို	ရတွ့ေတဲ့အတွက်	

ကျွန်မ	စိတ်ြူမိြါတယ်။	ကျွန်မတို့	ကရေးရတွ	ေီရောက်ညှြ်သေားရြါ့။

	 ရုြ်ြိုင်းနဲ့	 စိတ်ြိုင်းေိုတာ	 ဦးရနှာက်နဲ့	 ခွဲထားေို့	 မေြါဘူး။	ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံအရနနဲ့	ကျွန်မတို့	 ပြည်သူ	

ရတွကို	ရုြ်ြိုင်းအေရော၊	စိတ်ဓာတ်အေရော၊	ဉာဏ်ြညာအေရော	တိုးြွားရစချင်ြါတယ်။	ကကီးထွားရစချင်	

ြါတယ်။	 အဲေါနဲ့ြတ်သက်ေို့	 ကျွန်မတို့	 အစိုးေအရနနဲ့	 ဘယ်ေိုြံ့ြိုး	 ကူညီသင့်သေဲေိုတာ	 ကျွန်မတို့		

ပြည်သူရတွထဲက၊	 ေွာသူေွာသားရတွထဲကရနပြီး	 အကကံပြုချင်တာရတွ၊	 သိချင်တာရတွ	 ေှိေို့ေှိေင်	 အခု	

ရတွ့ေုံတုန်း	ရမးြါေို့	ကျွန်မအရနနဲ့	ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်။
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	 မန္တရေးတိုင်းရေသကကီး	 မန္တရေးပမို့ေှိ	 မဟာမုနိ	

ရုြ်ေှင်ရတာ်ပမတ်ကကီးအား	၂၀၁၈	ခုနှစ်	ဩဂုတ်ေ	၁၁	

ေကရ်န့	နနံက်ြိင်ုးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	သွားရောက်ြူးရပမာ်	 ကကည်ညို၍	

ြန်း၊	ရေချမ်း	ေက်ကြ်ေှူေါန်းသည်။

	 ထ့ုိရနာက်	မဟာမုနိ	ရုြ်ေှင်ရတာ်ပမတ်ကကီး	ဧည့်သည်	

ရတာ်	မှတ်တမ်းစာအုြ်တွင်	ေက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

	 ယင်းရနာက်	ရဂါြကအြွဲ့မှ	ြန်းရြါင်းစုံ	မဟာမုနိ	

ရုြ်ေှင်ရတာ်ပမတ်ကကီး၏	ြံုတူရုြ်ြွားရတာ်ပမတ်	တစ်ေူကုိ	

နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်ထံ	ဓမ္မေါနရြးအြ်သည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

မဟာမုနိ	 ရုြ်ေှင်ရတာ်ပမတ်ကကီး	 ြေဝုဏ်အတွင်းေိှ	 ရကကး	

ြိဿာချန်ိ	၆၀၀	ေိှ	တစ်ြင်တုိင်	ရခါင်းရောင်းအား	ကကည့်ရှု	

ရေ့ောသည်။

	 ေက်ေက်၍	 မဟာမုနိ	 ရုြ်ေှင်ရတာ်ပမတ်ကကီးြင့်	

ရောင်ချန်ိက	အတူြါေိှောသည့်	ရေှးရဟာင်းကရမ္ဘာေီးယား

ေက်ော	မူေင်းရကကးရုြ်များနှင့်	ြံုေဲွြုေြုိက်ြန်းချအီရထာက်

အထားများကို	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှု	ရေ့ောသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

မန္တရေးတက္ကသိုေ်၌	 ကျင်းြသည့်	 ေူငယ်ဘက်စုံ	

ြံ့ွပြိုးရေးြဲွရတာ်(မန္တရေး)	ြွင့်ြဲွအခမ်းအနားနှင့်	ေူငယ်များ	

စာရြစကားဝိုင်းသို့	ြါဝင်တက်ရောက်	ရေွးရနွးသည်။

	 မွန်းေဲွြုိင်းတွင်	နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်	

ရအာင်ရပမသာဇံပမို့နယ်ေိှ	 မူးယစ်ရေးဝါးနှင့်	 စိတ်ကုိ	

ရပြာင်းေဲရစရသာ	 ရေးဝါးများအန္တောယ်တားေီး

ကာကွယ်ရေး	 ဗဟိုအြွဲ့၏	 မန္တရေးပမို့	 ပြန်ေည	်

ထူရထာင်ရေးစခန်းသို ့	 ရောက်ေှ ိော	ေူမှုဝန်ထမ်း၊	

ကယ်ေယ်ရေးနှင့်	 ပြန်ေည်ရနောချထားရေး	ဝန်ကကီး	

ဌာန	ပြန်ေည်ထူရထာင်ရေးဦးစီးဌာနမှ	ညွှန်ကကားရေး	

မှူးချုြ်	 ဦးဝင်းနိုင်ထွန်းက	 မူးယစ်ရေးပြတ်ပြီးသူများ	

ပြန်ေည်	 ထူရထာင်ရေးေုြ်ငန်း၏	 ေည်ေွယ်ချက်၊	

စိတ်ြိုင်းနှင့်	 ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	 ရေ့ကျင့်သင်ကကားရြး	

ရနမှု၊	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာ	 သင်ကကားရနမှု၊	

ရေါ်ခင်ကကည်ရြာင်ရေးေှင်းမှ	စခန်းအား	ပြန်ေည်ပြုပြင်

တည်ရောက်ရြးခ့ဲမှုနှင့်	 ရေှ့ေက်ရောင်ေွက်သွားမည့်	

ေုြ်ငန်းများကို	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။
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302 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 ထ့ုိရနာက်	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်	စခန်းအတွင်းေိှ	ရေးရြးခန်းနှင့်	

နှစ်သိမ့်ရေွးရနွးခန်းတို့ကို	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှုစစ်ရေးသည်။

	 နှစ်သိမ့်ရေွးရနွးခန်း၌	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	စခန်းသို့ရောက်ေှိ	

ရနသည့်	သင်တန်းသားများနှင့်ရတွ့ေုံ၍	၎င်းတို့၏	မူးယစ်ရေးသုံးစွဲခဲ့မှု၊	ပြန်ေည်	

ထူရထာင်ရေးစခန်းသ့ုိ	တက်ရောက်ရနမှု၊	ေူမှုအြဲွ့အစည်းအတွင်း	 ပြန်ေည်ရနထုိင်	

ေုြ်ကိုင်ရောင်ေွက်မည့်	အရပခအရနများကို	ရမးပမန်းရေွးရနွးရပြာကကားသည်။

	 ထိုသို့	 ရတွ့ေုံစဉ်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	 မူးယစ်ရေးဝါးသည်	

ေူသားများအတွက်	အေွန်အန္တောယ်	ေိှြါရကကာင်း၊	ယခုက့ဲသ့ုိ	ပြန်ေည်ထူရထာင်ရေး		

စခန်းများသို့	 တက်ရောက်ပြီး	 စခန်းမှထွက်ခွာသွားချနိ်တွင်	 မူးယစ်ရေးဝါးကို	

ပြန်ေည်မသုံးစွဲေန်	အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	ထို့အပြင်	မူးယစ်ရေးဝါး	သတင်းရြးသူ	

များ၏	 ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးကိုေည်း	 အရေးထားရောင်ေွက်သွားေန်	

ေိုအြ်ြါရကကာင်း။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မန္တလျးမမို့ရှိ 
မဟာမုနိရုြ်ရှင်လော်ပမေ်အား ဖူးလပမာ်ကကည်ညိုစဉ်။



303လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

	 ယခုစခန်းသို့	ရောက်ေှိရနသူများအရနပြင့်	အားကစားနှင့်	ဂီတအပြင်	ဝါသနာြါသည့်	

ေုြ်ငန်းများကို	 ေက်ေက်ရောင်ေွက်သွားနိုင်ေန်	 တာဝန်ေှိသူများအရနပြင့်	 ြံ့ြိုး	

ရောင်ေွက်	သွားေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထို့ပြင်	၎င်းတို့	ဝါသနာြါသည့်	ရကာင်းမွန်သည့်	

ေုြ်ငန်းများကို	ရောင်ေွက်နိုင်ေန်	ချတိ်ေက်ရောင်ေွက်ရြးေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 စခန်းသို့	 တက်ရောက်ရနစဉ်အတွင်း	 မိမိတို့၏	 မိသားစုဝင်များမှ	 ရြးရြးမမပြင့်	

ောရောက်ကကည့်ရှုသည်ကိုေည်း	 သိေြါရကကာင်း၊	 ထို့ရကကာင့်	 မိသားစုဝင်များအရြါ်	

နားေည်	 စာနာရြးနိုင်ြါက	 မူးယစ်ရေးဝါးကို	 ကကိုးစားပြီး	 အပြတ်ပြတ်ေန်	 ေိုအြ်	

ြါရကကာင်း။	 ထိုသို့	 ပြတ်နိုင်ေန်	 ကကိုးစားေမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မည်သည့်ကိစ္စမှ	

အေွယ်တက	ူမပြစ်ြါရကကာင်း၊	ြညာေုိချင်သူအရနပြင့်	ြညာကုိ	အြင်ြန်းေင်းေဲခံေှာရြွေ

ြါရကကာင်း၊		စီးြွားေိုချင်သူများ	အရနပြင့်ေည်း	အေားတူ	ကကိုးြမ်းေှာရြွေြါရကကာင်း။

	 ထို့အတူ	 မူးယစ်ရေးဝါးကို	 ပြတ်ေန်ကကိုးစားရနသူများအရနပြင့်	 စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာ	

စွာပြင့်	 ပြတ်နိုင်ရအာင်	 ကကိုးစားေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ေွယ်ကူသည့်အေုြ်	 မဟုတ်	

ရသာ်ေည်း	 မိမိတို့၏	 မိသားစုဝင်များကို	အားနာချစ်ခင်ပမတ်နိုးြါက	 ၎င်းတို့မျက်နှာကို	

ရထာက်ထားပြီး	မူးယစ်ရေးဝါးကုိ	ပြတ်ရအာင်ေုြ်ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထုိသ့ုိ	ရောင်ေွက်		

ောတွင်	မိမိတ့ုိအချင်းချင်းေည်း	တစ်ဦးကုိတစ်ဦး	ကူညီရြးေမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 မိမိတ့ုိအရနပြင့်	 မူးယစ်ရေးဝါးကုိ	 ပြတ်နုိင်သည့်	 ရအာင်ပမင်မှုေေိှြါကေည်း	 ရေှ့ေက်	

ေမည့်	ဘဝခေီးတွင်	အေိုြါ	ရအာင်ပမင်မှုများ	ေေှိသည်အထိ	ကကိုးစားရောင်ေွက်သွားေ

မန္တလျးမမို့ရှိ မဟာမုနိရုြ်ရှင်လော်ပမေ်အား ဖူးလပမာ်ကကည်ညိုရန် လရာက်ရှိစဉ်။



304 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မူးယစ်ရေးဝါးကုိ	 ပြတ်နုိင်သူများေိှ	

သကဲ့သို့	 အေားတူပြတ်နုိင်ရအာင်	 ကကိုးစားကကရစေုိြါ	

ရကကာင်း။

	 တာဝန်ေှိသူများအရနပြင့်	 မူယစ်းရေးဝါးနှင့်ြတ်	

သက်ပြီး	ေံုေံုခခုံ ခခုံ နှင့်	သတင်းရြးနုိင်ေန်	စီစဉ်ရောင်ေွက်

ထားေန်	 ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	 ထို့အတူ	 မူးယစ်ရေးဝါး	

ထိထိရောက်ရောက်	 ြမ်းေီးနိုင်ေန်ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	

မူးယစ်ရေးဝါး	သတင်းရြးသူများအရနပြင့်	ေုြ်သင့်	

ေုြ်ထုိက်သည်များကုိ	 ပခိမ်းရပခာက်မှုများ၊	 ရကကာက်ေံွ့မှု	

များအကကားမှ	 ေုြ်ေပခင်းပြစ်သည့်အတွက်	 ယင်းမှာ	

သတ္တြိင်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 သတ္တေုိိသည်မှာ	 ရကကာက်စိတ်ကုိ	

ရကျာ်ေွှားနိုင်ပခင်း	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ယင်းသတ္တိမျ ိုးကို	

ရေးစားေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 အေိုြါ	 သတ္တိမျ ိုးပြင့်	

မိမိအတွက်၊	မိမိ	မိသားစုအတွက်၊	ဘဝအတွက်	တတ်နုိင်	

သရောက်	 အများအကျ ိုးကို	 ရောင်ေွက်သွားေမည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း	ရေွးရနွးသည်။

	 မန္တရေးပမို့ပြန်ေည်ထူရထာင်ရေးစခန်းကုိ	 ရေါ်ခင်	

ကကည်ရြာင်ရေးေှင်းမှ	 ရငွကျြ်သိန်းရြါင်း	 ၆၃၃	သိန်း	

အကုန်အကျခံ၍	ပြင်ေင်ခဲ့ပြီး	၂၀၁၇	ခုနှစ်	ေီဇင်ဘာေ	

၂၉	ေက်တွင်	ေူမှုဝန်ထမ်း၊	ကယ်ေယ်ရေးနှင့်	ပြန်ေည်	

ရနောချထားရေး	 ဝန်ကကီးဌာနသို့	 ပြန်ေည်ေွှဲရပြာင်း	

ရြးအြ်ခဲ့သည်။

	 အေုိြါစခန်းကုိ	 မူးယစ်ရေးပြတ်ပြီးသူများ	 ပြန်ေည်	

ထူရထာင်ရေးေုြ်ငန်းများ	 ပြန်ေည်ြွံ့ပြိုးတိုးတက	်

ောရစေန်၊	 ေက်ရတွ့ကျရသာ	 ပြည်သူအားကိုးသည့်	

ပြန်ေည်ထူရထာင်ရေး	 စခန်းများအပြစ်	 စနစ်တကျ	

ဝန်ရောင်မှုရြးနိုင်ေန်၊	 မူးယစ်ရေးပြတ်ပြီးသူများ	

ပြန်ေည်ထူရထာင်ရေး	 ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ	 ရေ့ကျင့်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ဗိုျ်ချုြ်လအာင်ဆန်း လကျာက်ဆစ်ရုြ်ေုအား                           ေုျုြ်လနမှုကို ကကည့်ရှုစဉ်။



305လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

ရမွးထုတ်နုိင်ေန်	 ေည်ေွယ်ချက်များပြင့်	 ြွင့်ေှစ်ထားပခင်း	

ပြစ်သည်။	 စခန်းပြန်ေည်	 ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးချနိ်တွင်	

၂၀၁၈	 ခုနှစ်	 ဇန်နဝါေီေ	 ၈	 ေက်မှ	 ရြရြာ်ဝါေီေ	 ၉	

ေက်အထိ	သင်တန်းသား	၂၀	ဦးကို	ကွန်ြျူတာအရပခခံ

သင်တန်း၊	 ေိုင်ကယ်	 ဝါယာေိန်းပြုပြင်သင်တန်း၊	 သံ	

ဂရဟေက်	သင်တန်းနှင့်	တံေိြ်ရိုက်	သင်တန်းတို့ကို	

ြွင့်ေှစ်	သင်ကကားေျက်ေှိရကကာင်း	သိေသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

နန်းရပမဘံုသာ	စံနန်းရတာ်ော	စန္ဒာမုနိဘုေား	အရေှ့မုခ်ဦး		

ရပမာက်ဘက်၌	ဗုိေ်ချု ြ်ရအာင်ေန်း	ရကျာက်ေစ်ရုြ်တုနှင့်	

ပြည်သူ့အြန်းရပြဥယျာဉ်	 တည်ရောက်ရေးအြွဲ့၏	

ေုြ်ငန်းခွင်သို့	 ရောက်ေှိပြီး	 ဗိုေ်ချုြ်ရအာင်ေန်း	

ရကျာက်ေစ်ရုြ်တုအား	တန်	၇၀	ေှိ	စကျင်ရကျာက်ပြူ	

ခုနှစ်တုံးပြင့်	ထုေုြ်ရနမှုကို	ကကည့်ရှု	ရေ့ောသည်။

	 ထို့ရနာက်	နန်းရေှ့ေြ်ကွက်ေှိ	ဦးစိန်ပမင့်	အနုြညာ	

ပြခန်းသို့	 ရောက်ေှိပြီး	 ရေှေပခည်ထိုးနံေံကြ်	 ြန်းချနီှင့်		

ယွန်းထည်ေုြ်ငန်းတ့ုိကုိ	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှု	ရေ့ောသည်။

	 ညရနြုိင်းတွင်	နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်	

မန္တရေးပမို့မှ	 ရေရကကာင်းခေီးပြင့်	 ရနပြည်ရတာ်သို့	

ပြန်ေည်ရောက်ေှိသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ဗိုျ်ချုြ်လအာင်ဆန်း လကျာက်ဆစ်ရုြ်ေုအား                           ေုျုြ်လနမှုကို ကကည့်ရှုစဉ်။

မန္တလျးမမို့ နန်းလရှ့ရြ်ကွက်ရှိ အနုြညာပြခန်းကို ျှည့်ျည်ကကည့်ရှုစဉ်။



306 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 ေူငယ်ဘက်စုံြွံ့ပြိုးရေးြွဲရတာ်	 (မန္တရေး)	 ြွင့်ြွဲ	

အခမ်းအနားကို		၁၁-၈-၂၀၁၈	ေက်ရန့	နံနက်ြိုင်းတွင်	

မန္တရေးတက္ကသိုေ်	 ြင်မရောင်ရေှ့၌ကျင်းြော	 နိုင်ငံ	

ရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	တက်ရောက်ြွင့်ေှစ်၍	အြွင့်	

အမှာစကားရပြာကကားသည်။

	 ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားသို့	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	

မန္တရေးတိုင်းရေသကကီး	ဝန်ကကီးချုြ်၊	မန္တရေးတိုင်း	

ရေသကကီး	ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊	ေုတိယဝန်ကကီးများ၊	တုိင်းရေသ

ကကီးအစုိးေအြဲ့ွဝင်	 ဝန်ကကီးများ၊	 ေွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားေှယ်	

များ၊	အပမတဲမ်းအတွင်းဝန်များ၊	ဌာနေိင်ုောအကကီးအကဲ

များ၊	 တက္ကသိုေ်/ရကာေိြ်အသီးသီးမှ	 ရကျာင်းသား	

ရကျာင်းသူများနှင့်	 ေူငယ်ေိုင်ော	 အြွဲ့အစည်းများမှ	

ေူငယ်များ	တက်ရောက်ကကသည်။

	 ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်၊	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	

များပြစ်ကကသည့်	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ေုတိယဗုိေ်ချု ြ်ကကီး	

ေဲရအာင်၊	ရေါက်တာရြပမင့်၊	သူေဦးရအာင်ကုိ၊	ရေါက်တာ	

မျ ိုးသိမ်းကကီး၊	ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	တုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချု ြ်	

ရေါက်တာရဇာ်ပမင့်ရမာင်နှင့်	 ေူငယ်ကိုယ်စားေှယ်	 ၄	

ဦးတို့က	ေူငယ်	ဘက်စုံြွံ့ပြိုးရေးြွဲရတာ်(မန္တရေး)ကို	

ြဲကကိုးပြတ်ြွင့်ေှစ်ရြးကကသည်။

	 ထ့ုိရနာက်	သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ရကျးမှုဝန်ကကီးဌာန	

အနုြညာဦးစီးဌာနမှ	 ေူငယ်ရေးများက	ေူငယ်ဘက်စံု	

ြွံ့ပြိုးရေးြွဲရတာ်	 Theme	 Song	 ပြင့်	 သရုြ်ရြာ်	

ရြျာ်ရပြတင်ေက်ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

အြွင့်အမှာစကား	ရပြာကကားသည်။

	 ေက်ေက်ပြီး	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်

ြွင့ ်ြ ွ ဲအခမ်းအနားသိ ု ့ 	 တက်ရောက်ောကကသည့	်	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	 တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်	

နှင့်	ဧည့်သည်ရတာ်များ၊	တက္ကသိုေ်/ရကာေိြ်	အသီး	

သီးမှ	 ရကျာင်းသားရကျာင်းသူများ၊	 ေူငယ်ေိုင်ော	

အြွဲ့အစည်းများမှ	ေူငယ်များနှင့်အတူ	မှတ်တမ်းတင်	

ဓာတ်ြုံရိုက်ကူးကကသည်။

	 ထ့ုိရနာက်	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်နှင့်	 အြဲ့ွဝင်	

များသည်	 မန္တရေးတက္ကသိုေ်	 ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌	

ကျင်းြသည့်	တက္ကသိုေ်/ရကာေိြ်အသီးသီးမှ	ထူးချွန်	

ရကျာင်းသား	ရကျာင်းသူများအား	ေုချးီပမှင့်သည့်	အခမ်း	

အနားသို့	တက်ရောက်အားရြးခဲ့သည်။

 

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf vli,fbufpHkzGHhNzdK;a&;yGJawmf(rEåav;)
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နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ျူငယ်ေက်စုံဖွံ့မဖိုးလရးြွဲလော်(မန္တလျး) ဖွင့်ြွဲအခမ်းအနားေို့ 
ေက်လရာက်၍ ဖဲကကိုးပဖေ်ဖွင့်ျှစ်စဉ်။



307လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

	 ေူငယ်ဘက်စုံြွံ့ပြိုးရေးြွဲရတာ်ေဲ့	ေည်ေွယ်ချက်ကရတာ့	ကျွန်မတို့	အနာဂတ်ကိုြိုပြီးရတာ့	ခိုင်မာရအာင်	

ေုြ်ြ့ုိြဲပြစ်ြါတယ်။	ေူငယ်ရတွကုိ	ပြုစုြျ ိုးရထာင်တယ်ေုိတာဟာ	အနာဂတ်ကုိ	ဦးတည်ပြီးရတာ့	ေုြ်ေတာ	

ပြစ်ြါတယ်။	ေူကကီးရတွခင်းခဲ့တဲ့ေမ်းကို	ြိုပြီးရတာ့	ရကာင်းသွားရအာင်ေို့၊	ြိုပြီးရတာ့	ရေှ့မှာရပြာင့်ပြူး	

ရအာင်ေ့ုိ	 ေူငယ်ရတွေက်ေုြ်ြ့ုိ	 တာဝန်ေိှြါတယ်။	 ကျွန်မတ့ုိနုိင်ငံမှာ	 ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	 ရကာင်းြ့ုိ	

ေုိတယ်ေုိတာကုိ	ခဏခဏ	ရပြာရနကကြါတယ်။	ရကာင်းတ့ဲေမ်းနဲ့	မရကာင်းတ့ဲေမ်းေုိတာ	အင်မတန်မှ	

ကွာြါတယ်။	 အဲ့ေီေမ်းရြါ်မှာ	 သွားေတဲ့ေူရတွ	 အသိေုံးပြစ်ြါတယ်။	 ေမ်းတစ်ခု	 ရကာင်းတယ်၊	

မရကာင်းဘူးေုိတာ	ကုိယ်ကုိယ်တုိင်ရေှောက်မှ	သိတာပြစ်ြါတယ်။

	 ေါရကကာင့်	 ကျွန်မတို့	 ေူငယ်ရတွကို	 ပြုစုြျ ိုးရထာင်ြါတယ်။	 ေူငယ်ရတွကို	 ပြုစုြျ ိုးရထာင်ပခင်းကို	

အဓိကထားတယ်ေိုတာဟာ	 ကျွန်မတို့ရောက်ေိုက်တဲ့	 ပြည်ရထာင်စုေဲ့	 အနာဂတ်ေမ်းကကီးကို	

ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မယ့်	နည်းြညာနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့	 	 ပြည့်စုံရနတဲ့ြုဂ္ဂိုေ်ရတွကို	 ရမွးထုတ်ြို့ြဲပြစ်ြါတယ်။	

ေူငယ်ရတွဟာ	ေူကကီးရတွနဲ့စာေင်	အရတွ့အကကုံ	 ေင့်ကျက်မှုနည်းတယ်ေိုရြမယ့်	 ေီေိုအရတွ့အကကုံ	

ေင့်ကျက်မှု	 နည်းတာရကကာင့်	 ြိုပြီးရတာ့	 စိတ်ကေှင်းေင်းတာေည်း	 ေိှြါတယ်။	 တစ်ရယာက်အရြါ်	

တစ်ရယာက်	အေုိးပမင်တ့ဲဟာရတွေည်း	ြုိပြီးရတာ့နည်းြါတယ်။	ကုိယ့်ေဲ့	အရတွ့အကကုံရတွအေ	ဘယ်သူ့ကို	

ရေါသထား	ေမယ်၊	ဘယ်သူ့ကို	ခွဲပခားေက်ေံေမယ်ေိုတဲ့	စိတ်ရတွဟာ		ေူငယ်ရတွထဲမှာ	နည်းြါတယ်။	

ေူကကီးရတွဟာ	 ကိုယ့်ေဲ့ဘဝအရတွ့အကကုံရတွအေ	 ကိုယ့်အပမင်ရတွ၊	 	 တစ်ခါတရေေိုေို့ေှိေင်	

တင်းမာသွားတဲ့ဟာရတွေည်း	ေှိတတ်ြါတယ်။

	 ေူကကီးနဲ့ေူငယ်	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှ	ရအာင်ပမင်နိုင်မှာြါ။	ပငိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းမှာေိုေင်	ေူကကီးရတွ	

ေည်း	ြါတယ်။	ေူငယ်ရတွေည်းြါြါတယ်။	ကျွန်မသတိပြုမိြါတယ်။	ေူကကီးရတွကြုိပြီးရတာ့	ေက်ရတွ့	

ကျကျရပြာတယ်၊	 ေုိတယ်။	ေက်ရတွ့ကျကျ	 ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့ြတ်သက်တ့ဲကိစ္စ၊	 သူတ့ုိေြ်ေွာနဲ့	 ြတ်သက်တ့ဲ		

ကိစ္စရတွကို	 ချဉ်းကြ်ြါတယ်။	 ေူငယ်ရတွကရတာ့	 အရတွးအရခါ်ဘက်ြိုင်းြိုပြီးရတာ့	 များြါတယ်။	

vlBuD;eJhvli,f yl;aygif;aqmif&GufrS atmifjrifEkdifrSmyg/



308 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ေါေည်း	 မှန်ြါတယ်။	 ေူငယ်ရတွ	 အရတွးအရခါ်ဘက်ကိုအားသာမှ	 ရနာင်ေူကကီးပြစ်ောေို့ေှိေင်	

အရတွးအရခါ်နဲ့	အရတွ့အကကုံကို	ြူးရြါင်းပြီးရတာ့	တန်ြိုးေှိတဲ့	ေူရတွပြစ်ောမှာ	 ပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မ	

ရပြာချင်တာက	ေူကကီးနဲ့ေူငယ်ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှ	ရအာင်ပမင်နုိင်မှာြါ။	

	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 ေူငယ်ရတွကို	 ဘက်စုံြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရအာင်	 ေက်ရတွ့ကျကျအြုိင်းရော၊	 စိတ်ဓာတ်ရေး	

ောအြုိင်းရော၊	အရတွးအရခါ်ြုိင်းရော	အဘက်ဘက်ကပြည့်စုံြို့ေိုြါတယ်။	ကျွန်မတို့	ေူငယ်ရတွ	ဘက်စုံ	

ြွံ့ပြိုးြို့ေိုေင်	နံြါတ်တစ်ကရတာ့	ေူငယ်ရတွ	ကျန်းမာရေးရကာင်းရစချင်ြါတယ်။	ရုြ်ြိုင်းေိုင်ောေည်း	

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရစချင်တယ်။	

	 အထူးသပြင့်	ကျန်းမာရေးရကာင်းြ့ုိအတွက်	 မူရတွချပြီးရတာ့ကျန်းမာရေးရကာင်းရအာင်ေ့ုိ	တည်ရောက်ြ့ုိ	

ကကိုးစားြါတယ်။	 ကရေးရတွ	 ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ေှိရနြို့	 ေက်ပြီးရတာ့	 ထိန်းသိမ်းထားြို့ေည်းေိုြါ	

တယ်။	 ေါရတွဟာ	 မိသားစုရတွရော၊	 ေော/ေောမရတွရော	 သိမှ	 ေီကရေးရတွကို	 ရမွးပြီးတဲ့အခါ	

ေက်ပြီးရတာ့	ရကာင်းရကာင်းမွန်မွန်	ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	ကျန်းမာြို့အတွက်၊	ြွံ့ပြိုးြို့အတွက်	ကူညီသွားနိုင်	

မှာပြစ်ြါတယ်။

	 ေူငယ်ဘက်စုံြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြို့အတွက်	 ပြည့်ဝတဲ့	 နိုင်ငံသူ	 နိုင်ငံသားရတွပြစ်ောြို့အတွက်	 ဦးရနှာက်	

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ေည်း	 ေုြ်ေြါမယ်။	 စိတ်ဓာတ်မှန်ကန်ြို့အတွက်ေည်း	 ေုြ်ေြါမယ်။	

အသက်		နှစ်	နှစ်	မပြည့်ခင်အချနိ်မှာ	အာဟာေမပြည့်ဝေို့ေှိေင်	ဦးရနှာက်ြွံ့ပြိုးမှုကို		ထိခိုက်နိုင်ြါတယ်။	

ေါရကကာင့်	 ကရေးရတွကို	 အသက်	 နှစ်	 နှစ်	 မပြည့်ခင်ကာေအတွင်းမှာ	 အာဟာေပြည့်စုံ	 ရအာင်ေို့	

ရကျွးရမွးပြုစုြျ ိုးရထာင်ြို့ဟာ	အင်မတန်အရေးကကီးြါတယ်။	

	 ြညာရေးစနစ်ဟာ	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွကို	 ကမ္ဘာ့အေယ်မှာ	 တင့်တင့်တယ်တယ်နဲ့	

ဂုဏ်သိက္ခာေှိေှိ	 ေြ်တည်နိုင်ရအာင်	 ဦးတည်တဲ့	 ြညာရေးစနစ်မျ ိုးပြစ်ေြါမယ်။	 တပခားသူရတွကို	

အနိုင်ကျင့်ြို့ေည်းမဟုတ်ဘူး။	 ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကကားြို့ေည်း	 မဟုတ်ဘူး။	 ကိုယ့်နိုင်ငံေဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ	

အတွက်၊		ကိုယ့်ေဲ့စိတ်ပြည့်ဝြို့အတွက်	ေီေိုြညာရတွကို	ကျွန်မတို့ေဲ့	ကရေးရတွကို	သင်ရြးေြါမယ်။	

ကျွန်မတို့ေဲ့	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွနဲ့ြတ်သက်ေို့	 ယုံကကည်မှုေှိြါတယ်။	 အခွင့်အရေးသာေှိေင်၊	 အခွင့်	

အေမ်းသာေှိေင်၊	မှန်ကန်တဲ့ြံ့ြိုးမှုရတွသာေှိေင်	ကျွန်မတို့	နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွဟာ	ြညာရေးဘက်မှာ	

အင်မတန်မှတိုးတက်နိုင်တယ်၊	 ထူးချွန်နိုင်တယ်၊	 ရပြာင်ရပမာက်နိုင်ြါတယ်။	 တစ်ချနိ်တုန်းကေည်း	

ကျွန်မတို့	နိုင်ငံဟာ		ြညာရေးနဲ့	ြတ်သက်ေို့	အင်မတန်	ဂုဏ်သတင်းရကာင်းခဲ့တဲ့	နိုင်ငံပြစ်ြါတယ်။

	 ကုိယ့်နုိင်ငံဟာ	ကမ္ဘာ့အေယ်မှာ	ဂုဏ်သိက္ခာေိှတယ်ေုိေင်	နုိင်ငံသူနုိင်ငံသား	တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်ရယာက်	

ချင်းဟာေည်း	 ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	 ယုံကကည်မှုနှင့်	 ပြည့်စုံမှာပြစ်ြါတယ်။	 ကျွန်မတ့ုိ	 ြညာရေးစနစ်ဟာ	

နုိင်ငံသူနုိင်ငံသားများ	ကမ္ဘာ့အေည်မှာ	တင့်တင့်တယ်တယ်နဲ့	“ြညာေဲေင့်	ြွဲေယ်တင့်”	ေိုတဲ့	စိတ်ဓာတ်နဲ့	

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ	် ယုံကကည်မှုေှိရအာင်ေို့	 	 ပြည့်ေည်းရြးတ့ဲ	 	 ြညာရေးစနစ်	 ပြစ်ရစချင်ြါတယ်။	 နည်း	

ြညာရတွ	 သင်ရြးရံုနဲ့	 	 ကမ္ဘာမှာရခတ်စားရနတ့ဲ	 ဘာသာေြ်ရတွမှာ	 တိုးတက်ရုံနဲ့	 မပြီးရသးြါဘူး။	

တစ်ချနိ်တည်းမှာ	 မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကို	 ေူငယ်ရတွေဲ့	 စိတ်ထဲကို	 သွင်းရြးေိုက်ြို့ေိုြါတယ်။	

ကိုယ့်အေည်အချင်းရတွ	 ဘယ်ရောက်ရကာင်းရကာင်း	 ေီအေည်အချင်းကို	 မှန်မှန်ကန်ကန်မသုံးဘဲ	

မရကာင်းတဲ့ကိစ္စရတွအတွက်	သုံးမယ်ေိုေင်	ကိုယ်ေည်းနစ်နာမယ်။	 	ကိုယ့်ြတ်ဝန်းကျင်ေည်း	နစ်နာ	

တယ်။	နိုင်ငံေည်း	နစ်နာြါတယ်။
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	 ကိုယ့်ြတ်ဝန်းကျင်က	မရကာင်းေင်၊	ကိုယ့်ြတ်ဝန်းကျင်မှာ	စိတ်ချမ်းသာမှုမေှိေင်	ရေေှည်မှာ	ကိုယ်ကိုယ်	

တုိင်ေည်း	စိတ်ချမ်းသာမှု	ေိှနုိင်မှာမဟုတ်ြါဘူး။	စိတ်ပြည့်ဝမှု	ေိှနုိင်မှာမဟုတ်ြါဘူး။	ကျွန်မတ့ုိေဲ့	ေူငယ်ရတွ	

တကယ်	ဘက်စံုြံွ့ပြိုးတုိးတက်တယ်ေုိတာ	စိတ်ဓာတ်ြုိင်းေုိင်ော	 ြံွ့ပြိုးတုိးတက်ြ့ုိ	အင်မတန်မှ	အရေးကကီး	

ြါတယ်။ငယ်ငယ်ကတည်းက	 မိဘနဲ့ေောရတွက	 သင်ရြးေမှာြါ။	 ကိုယ်တစ်ရယာက်တည်းအတွက်		

ေုြ်တာထက်	နှစ်ရယာက်အတွက်ေုြ်တာက	ြိုပြီးရတာ့	ရကာင်းတယ်။	သုံးရယာက်အတွက်	ေုြ်တာက		

ြိုပြီးရတာ့ရတာင်	 ရကျနြ်စောရကာင်းတယ်။	 အများအတွက်	 ေုြ်တာေိုေင်ရတာ့	 ရကျနြ်စော	

အရကာင်းေုံးြဲေိုပြီးရတာ့	ေီေိုစိတ်ရတွကို	ငယ်ငယ်ကတည်းကရနပြီးရတာ့	သွင်းရြးေြါမယ်။	ရနာက်	

ကိုယ့်ေဲ့	ြတ်ဝန်းကျင်ကို	ကိုယ်ကရေးစားြို့၊	ချစ်ခင်ြို့	ေါရတွကိုေည်း	ငယ်ငယ်ကတည်းက	စိတ်ဓာတ်	

ရတွကိုေည်း	သွင်းရြးေြါမယ်။	ေါ	ေော၊	ေောမရတွ	ေုြ်ရုံနဲ့မပြီးြါဘူး။	မိဘရတွကြါ	ေုြ်ေြါမယ်။

	 ကိုယ့်နိုင်ငံကို	 တန်ြိုးထားတယ်ေိုတာ	 အမှိုက်ြစ်တဲ့	 အရသးအြွဲရေးရတွကရနစပြီးရတာ့	 ေင်ပခင်ေ	

ြါမယ်။	မိဘရတွ၊	ေောရတွက	သင်ရြးေမယ်။	ေါရြမယ့်	ဘယ်ရောက်ြဲ	သင်ရြးသင်ရြး		သင်ယူတဲ့သူက	

သင်ယူမှေြါမယ်။	ေောရတွ၊	မိဘရတွ	ဘယ်ရောက်ရတာ်ရတာ်	သင်ယူတဲ့ကရေးရတွက	သင်ယူချင်တဲ့	

စိတ်ေှိရအာင်ေို့	 စိတ်ဓာတ်သွင်းရြးြို့	 ေိုြါတယ်။	 ကိုယ့်ြစ္စည်းထက်	 အများြိုင်ြစ္စည်းကို	 ရေးစားြို့၊	

တန်ြိုးထားြို့	 စိတ်ရတွသွင်းရြးေြါမယ်။	 နိုင်ငံရတာ်ေဲ့ြစ္စည်းကို	 မရေးစားတာဟာ	 ကိုယ့်နိုင်ငံကို	

မရေးစားတာြါဘဲ။	မှန်ကန်တ့ဲ	စိတ်ဓာတ်ရတွကုိ	ေူငယ်ရတွကုိ	သင်ရြးမယ်၊	ေူငယ်ရတွကုိ	အရေ့အကျင့်	

ပြစ်သွားရအာင်	ေုြ်ရြးမယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့ေဲ့	ေူငယ်ရတွဟာ	ဘက်စုံြွံ့ပြိုးပြီေို့	ရပြာေို့ေြါပြီ။	

	 နုိင်ငံသူနုိင်ငံသားရကာင်း	တစ်ရယာက်ပြစ်တယ်ေုိတာ	တကယ်ရတာ့	ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားရကာင်း	တစ်ရယာက်	

ပြစ်သွားတာြါြဲ။	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	 ကမ္ဘာကကီးထဲက	 တစ်နိုင်ငံပြစ်ြါတယ်။	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံ	

သားရတွ၊	 ပြည်သူရတွဟာ	 ကမ္ဘာကကီးမှာ	 ရနထိုင်ကကတဲ့	 ြုထုဇဉ်ေူသားရတွထဲက	 အစုအြွဲ့တစ်ခုပြစ်	

ြါတယ်။	ကိုယ့်နိုင်ငံကို	ချစ်ချင်းအားပြင့်	ကိုယ့်ေဲ့အပမင်ဟာ	ကျဉ်းသွားေမှာမဟုတ်ြါဘူး။	ငါ့နိုင်ငံမှ	ငါ့နိုင်ငံ၊	

ငါ့ေူမျ ိုးမှ	 ငါ့ေူမျ ိုး၊	 ကျန်တဲ့သူ	 ဂရုမစိုက်ဘူးေိုတဲ့	 စိတ်ေိုေင်	 ေါကျဉ်းရပမာင်းသွားတဲ့	 စိတ်။	 ကိုယ်က	

ကိုယ့်နိုင်ငံကို	 ချစ်သေို	 တပခားသူရတွေည်း	 သူတို့နိုင်ငံကို	 သူတို့ချစ်မှာြဲေိုတဲ့	 ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့	

ရေးစားေမယ်။	 ရနာက်ပြီး	 ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများအားေုံး	 ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့	 ရအးရအးချမ်းချမ်း	

ရနနိုင်ြို့ကို	ကျွန်မတို့	ဦးတည်ေြါမယ်။

	 ရနာက်တစ်ခုက	ကျွန်မတို့နိုင်ငံတင်မဟုတ်ဘူး	ကမ္ဘာတစ်ေွှားမှာ	ခဏခဏ	သင်တန်းရတွရြးြါတယ်။	

အေုြ်ရုံရေွးရနွးြွဲ၊	သင်တန်း၊	 ရဟာရပြာြွဲစတဲ့	သင်တန်းအမျ ိုးမျ ိုးရြးကကြါတယ်။	ဘာအရကကာင်းေဲ	

ေိုရတာ့	 ရခါင်းရောင်ဘယ်ေိုေုြ်ေမေဲေိုတဲ့	 အရကကာင်း။	 အဲ့ေါကို	 ကျွန်မက	 အားမရြးချင်ဘူး။	

ကျွန်မကရတာ့	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှု	 စိတ်ဓာတ်ပမှင့်တင်ရြးတဲ့ဟာကို	 အားရြးချင်တယ်။	 အစုအြွဲ့	

တစ်ခုအရနနဲ့	ရအာင်ပမင်ရအာင်ေုြ်ပခင်းဟာ	ြိုပြီးအရေးကကီးြါတယ်။	အားေုံးြူးရြါင်းရောင်ေွက်ပခင်း၊	

သူ့ရနောနဲ့သူ	 အားေုံးအရေးကကီးတာြဲ။	 ေူတိုင်းေူတိုင်းမှာ	 သူ့တန်ြိုးနဲ့သူေှိြါတယ်။	 အဲ့ေါကို	

နားေည်ပြီးရတာ့	ကျွန်မတို့	စုရြါင်းရောင်ေွက်နိုင်တဲ့၊	ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့	ေုြ်ကိုင်နိုင်တဲ့	စိတ်ဓာတ်ရတွ၊	

ဘယ်ေိုေုြ်ေမေဲ။	ဘာရကကာင့်	ကျွန်မတို့	စုရြါင်းပြီးရတာ့	ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့	ေုြ်နိုင်တဲ့	အရပခအရန	

ရတွဟာ	အားနည်းရနသေဲ။	ေါရတွကို	ကျွန်မတို့က	ကကည့်ေမှာပြစ်ြါတယ်။	ငါဘာေို့	ရခါင်းရောင်မပြစ်	

ေြါေိမ့်ေုိပြီး	စဉ်းစားရနေမှာမဟုတ်ြါဘူး။	အ့ဲေါရတွက	အားရြးသင့်တ့ဲကိစ္စရတွ	မဟုတ်ဘူးေ့ုိ	ကျွန်မယံုကကည်	

ြါတယ်။
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	 ေါရကကာင့်	ေူငယ်များ	ဘက်စုံြွံ့ပြိုးတိုးတက်ချင်ေင်	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ြါ။	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ပခင်းေဲ့	

ေေေ်က	 ဘာေဲေိုရတာ့	 မိတ်ရေွရကာင်းရတွေပခင်းြဲ။	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ပြီး	 အတူေုြ်ခဲ့တဲ့	

မိတ်ရေွများ၊	ေဲရဘာ်ေဲဘက်များေဲ့	တစ်ရယာက်အရြါ်တစ်ရယာက်	ယုံကကည်မှု၊	ေင်းနှီးမှု၊	ရမတ္တာထားမှု၊	

ဂရုဏာထားမှုရတွဟာ	ဘာနဲ့မှမတူြါဘူး။	ေါရကကာင့်	ေူငယ်များ	ဘက်စုံြွံ့ပြိုး	တိုးတက်မှုထဲမှာ	မိတ်ရေွ	

ရကာင်းပြစ်နုိင်ြ့ုိနဲ့	 မိတ်ရေွရကာင်းေနုိင်ြ့ုိအတွက်	 အဲေီေုိ	 အေည်အချင်းရတွကုိရတာ့	 ပြုစုြျ ိုးရထာင်ြါေ့ုိ		

တိုက်တွန်းချင်ြါတယ်။	ကိုယ်က	မိတ်ရေွ	ရကာင်းေြို့	ကိုယ်ကိုတိုင်က	မိတ်ရေွရကာင်းတစ်ဦးေဲ့	အေည်	

အချင်းရတွနဲ့	ပြည့်စုံမှ	ပြစ်မှာြါ။

	 ေါရကကာင့်	 ကျွန်မတို့	 ေူငယ်	 ဘက်စုံြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးြွဲရတာ်ေုြ်တဲ့အခါမှာ	 ဘက်စုံေိုတဲ့	 စကားကို	

အရေးထားပြီး	စဉ်းစားရစချင်ြါတယ်။	ဘက်စုံရအာင်	ဘာရတွေိုအြ်တယ်။	ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော၊	ဦးရနှာက်	

ြိုင်းေိုင်ော၊	စိတ်ြိုင်းေိုင်ောနဲ့	ေူမှုရေးအေ	ခင်မင်မှု၊	မိတ်ရေွြိုင်းေိုင်ောကိစ္စရတွ	အားေုံးနဲ့	ပြည့်စုံမယ်	

ေိုေင်	ကျွန်မတို့ေဲ့ေူငယ်များဟာ	နိုင်ငံေဲ့အကျ ိုးတင်မကြါဘူး	ကမ္ဘာရြါ်မှာရနတဲ့	ေူသားများ၊	သတ္တဝါ	

များအားေုံးေဲ့	 အကျ ိုးကိုထမ်းရောင်နိုင်တဲ့	 ေူသားရကာင်းရတွပြစ်ောမှာြါ။	 ပြီးပြည့်စုံတဲ့	 ေူသား	

ရကာင်းရတွ	 ပြစ်ောမှာြါ။	 ေီေိုပြစ်ောပြီေိုေင်	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံ	 တိုးတက်မယ်	ေိုတာကိုရတာ့	 အထူး	

တေည်	 ရပြာစောမေိုြါဘူး။	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံကရနပြီး	 ကမ္ဘာကကီး	 ြိုပြီးချမ်းရပမ့ရေး၊	 ပငိမ်းချမ်းရေး၊		

တိုးတက်ရေးအတွက်ေည်း	အများကကီး	အားရတွရြးနိုင်မယ်ေိုတာ	ယုံကကည်ြါတယ်။
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	 နုိင်ငံရတာ်၏	 အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်း	

စုကကည်နှင့်	ေူငယ်များစာရြစကားဝိုင်း	အခမ်းအနား	

ကို	၂၀၁၈	ခုနှစ်	ဩဂုတ်ေ	၁၁	ေက်ရန့	နံနက်ြိုင်းတွင်	

မန္တရေးတက္ကသုိေ်	ဘဲွ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌	ကျင်းြသည်။

	 စာရြစကားဝိုင်းသို့	 ပြည်ရထာင်စု	 ဝန်ကကီးများ	

ပြစ်ကကရသာ	ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီးေဲရအာင်၊	 ရေါက်တာ	

ရြပမင့်၊	သူေဦးရအာင်ကုိ၊	ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	ရေါက်တာ		

မျ ိုးသိမ်းကကီးနှင့်	 နိုင်သက်ေွင်၊	 မန္တရေးတိုင်းရေသ	

ကကီးဝန်ကကီးချုြ်	ရေါက်တာရဇာ်ပမင့်ရမာင်၊	တုိင်းရေသကကီး

ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	 ဦးရအာင်ရကျာ်ဦး၊	 တိုင်းရေသကကီး	

တေားေွှတ်ရတာ်	 တေားသူကကီးချုြ်၊	 ေုတိယဝန်ကကီး	

ဦးမင်းသူ၊	 ဗုိေ်ချုြ်ရအာင်သူနှင့်	 ဦးဝင်းရမာ်ထွန်း၊	 တုိင်း	

ရေသကကီးဝန်ကကီးများ၊	 ဌာနေိုင်ော	 အကကီးအကဲများ၊	

တက္ကသုိေ်၊	ရကာေိြ်အသီးသီးမှ	ရကျာင်းသားရကျာင်းသူ

များ၊	 ေူငယ်ေိုင်ောအြွဲ့အစည်းများမှ	 ေူငယ်များ	

တက်ရောက်ကကသည်။

	 စကားဝိုင်းတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	
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နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မန္တလျးေက္ကဋေိုျ် ေွဲ့နှင်းေေင်ခန်းမ၌ 
ျူငယ်များနှင့် စာလြစကားဝိုင်းေွင် လဆွးလနွးလပြာကကားစဉ်။

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	 “စာရြစကားဝုိင်းေုြ်တယ်	

ေိုတာဟာ	စာရြေဲ့တန်ြိုးြါ။	စာရြကိုဘာပြစ်ေို့ချစ်	

ကကသေဲ။	စာရြချစ်သူများက	ဘာပြစ်ေို့	စာရြကိုချစ်	

သေဲ။	စာရြချစ်ပခင်း	အားပြင့်	ကျွန်မတ့ုိဟာ	ကုိယ့်အကျ ိုး

ရော	 ကိုယ့်ေဲ့ြတ်ဝန်းကျင်ေဲ့အကျ ိုးရော	 ဘာရတွပြစ်	

နိုင်သေဲေိုတာ	သိချင်တာပြစ်ြါတယ်။		
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	 စာရြချစ်ပမတ်နုိးတယ်ေုိတာ	တကယ်ရတာ့	စာအုြ်	

ချစ်ပမတ်နုိးတာ။	စာရြေုိတာ	စာအုြ်နဲ့	ေက်နွယ်ရနတယ်။

စာအုြ်မေှိဘဲနဲ့	စာရြမေှိနိုင်ဘူး။	

	 ြညာရေးရောကမှာ	 ရကျာင်းြညာ၊	 တက္ကသိုေ်	

ြညာ၊	အဲေီရောကမှာ	ရယာက်ျားရေးရတွ	ြုိမုိစိတ်ဝင်စား	

ပြီးရတာ့	ြိုမိုပြီး	ထွန်းရတာက်ရအာင်ေုြ်ြို့	ဘာရတွေို	

ရနသေဲေိုတာကို	သိချင်တယ်။	

	 ကျွန်မတို့ဟာ	တက္ကသိုေ်ြညာ	မသင်ေင်ရတာင်မှ	

အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	ြညာကုိသင်ရစချင်တယ်။	တက္ကသုိေ်	

ြညာေိုတာက	 ေက်ရတွ့ကျကျ	 သုံးနိုင်တာေိှတယ်။	

ေက်ရတွ့ကျကျ	 မသုံးနိုင်တာေှိတယ်။	 ေက်ရတွ့	

ကျကျ	 ကိုယ့်နိုင်ငံေဲ့	 စီးြွားရေး၊	 ေူမှုရေး၊	 နိုင်ငံရေး	

ေုိအြ်ချက်အေ	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	ြညာရကျာင်း

ရတွကို	အားရြးချင်တယ်။

	 တစ်ချန်ိတည်းမှာြဲ	တက္ကသုိေ်ြညာရေးကုိ	အေင့်ပမှင့်	

ရစချင်တယ်။	

	 အထူးသပြင့်	အေွတ်ကျက်စနစ်ကုိရတာ့	 ရပြာင်းေမယ်။	

အေွတ်ကျက်ပြီးမှ	 အမှတ်ေတယ်ေုိတ့ဲစနစ်ကုိ	 ရပြာင်း	

ေမယ်။	ကိုယ့်အရတွးအရခါ်ကို	ကိုယ်သုံးြိုင်ခွင့်ရြးတဲ့	

စနစ်မျ ိုးကို	ပြုစုြျ ိုးရထာင်ေမယ်ဟု	ရပြာကကားသည်။

လမာင်လကာင်းပမေ်ေက်

(ေုေိယနှစ်၊ မန္တလျးနိုင်ငံပခားောောေက္ကဋေိုျ်)

	 စာြတ်ဝါသနာကုိ	 ငယ်ငယ်ရေးကတည်းက	 ြံုပြင်	

စာအုြ်ရတွ၊	ကာတွန်းစာအုြ်ရတွ	ြတ်ေင်းကတစ်ေင့်	

ဝါသနာြါခ့ဲြါတယ်၊	မိခင်၏	အရထာက်အြ့ံနှင့်	စာစီစာကံုး၊	

ကဗျာများဝင်ပြိုင်ပြီး၊	စာြတ်ဝါသနာ	ြါခ့ဲတာပြစ်ြါတယ်။	

	 ေောကကီး	 ပမသန်းတင့်၏	 ဓားရတာင်ကိုရကျာ်၍	

မီးြင်ေယ်ကိုပြတ်မည်ေိုသည့်	 စာအုြ်ကိုြတ်ခဲ့ပြီး	

ရနာက်	 မိမိ၏အရတွးကို	 ရပြာင်းေဲရြးနိုင်ခဲ့ြါတယ်။	

ထိုစာအုြ်သည်	ေူငယ်များ၏အားမာန်၊	ေူငယ်များ၏

တက်ကကမှုများကုိ	ပြသထားသည့်စာအုြ်	ပြစ်ြါတယ်။		

	 ထုိစာအုြ်တွင်	ေူငယ်များ၏အပမင်နှင့်	ေူကကီးများ၏

အပမင်	မတသူည့အ်ခါ			ပြစ်ရြါ်ောသည့ပ်ြဿနာများကိ	ု

တင်ပြထားတာ	 ရတွ့ေြါတယ်။	 ယင်းစာအုြ်သည်	

ေူငယ်များ၏	 အရတွးအရခါ်များကို	 ရပြာင်းရြးနိုင်	

ြါတယ်။	စာအုြ်တစ်အုြ်	ြတ်ရနသည့်အချနိ်တွင်	ဘဝ

အရမာများ	 မေှိရတာ့ဘဲ	 စာအုြ်ထဲတွင်	 စီးရမျာေင်း	

စာအုြ်ကရြးချင်သည့်	ေသကိုေြါတယ်။	

	 စာအုြ်ကရြးချင်သည့်	 သတင်းစကားကိုေည်း	

ေြါတယ်။	 ထို့ရကကာင့်	 စာအုြ်ြတ်ေပခင်းကို	 ချစ်ခင်	

ပမတ်နိုးြါတယ်ဟုရေွးရနွးသည်။
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မခင်ရေနာေွန်း

(စေုေ္ထနှစ် ၊ နည်းြညာေက္ကဋေိုျ်-မန္တလျး)

	 ေသစာရြနှင့်	သုတစာရြတွင်	ေသစာရြကို	ြိုပြီး	

ကကိုက်နှစ်သက်	ြါတယ်။	ငယ်ငယ်ကတည်းကရန	အခုထိ

အချနိ်အားေင်	 စာြတ်ြါတယ်။	 ေောတက္ကသိုေ်	

ဘုန်းနိုင်၏	 စာအုြ်များကို	 ြထမဦးေုံးြတ်ခဲ့ြါတယ်။	

ေောတက္ကသုိေ်ဘုန်းနုိင်၏	 ရနွကန္တာဦးဝတ္ုထ ကုိ	 ရကကးမံု	

သတင်းစာတွင်	 တစ်ေက်တစ်ြိုင်းြါသည်မှ	 အစပြု၍	

ဝတ္ုထစပြီးြတ်ခ့ဲြါတယ်။		ရခတ်စနစ်နှင့်	ေူ့သရဘာများကုိ			

ရြာ်ပြသည့်	 ဝတ္ထုများြတ်ေသည်ကို	 အကကိုက်ေုံး	

ပြစ်ြါတယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်။

မချ ိုချ ိုမငိမ်းော

(ေေယိနစ်ှ ၊ လဆးေက်ဆိင်ုရာနည်းြညာေက္ကဋေိျ်ု)

	 ငယ်ငယ်ရေးကတည်းက	စာြတ်ခ့ဲြါတယ်၊	အထိမ်း	

အမှတ်ပြိုင်ြွဲများ၊	စာစီစာကုံးပြိုင်ြွဲများ၊	ကျြန်းစကား

ရပြာပြိုင်ြွဲများ	 ပြိုင်ေန်အတွက်	 စာကိုကကိုပြီးြတ်ရေ့	

ေိှခ့ဲြါတယ်။	ေယ်တန်းရအာင်ပြီးသည့်အခါ	စာကုိြတ်ေ

မည်ေိုသည့်	 အသိရောက်ခဲ့ြါတယ်။	 စပြီးြတ်ခဲ့သည့်	

စာအုြ်မှာ	 ေောချစ်ဦးညို၏	 ေကသာေီြချစ်သူစာအုြ်	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယင်းစာအုြ်ကုိြတ်ပြီး	ေော၏	မတူညီတ့ဲ	

အပမင်တစ်ခုကို	 ေခဲ့ြါတယ်၊	 စာအုြ်ြတ်ပြီးသည့်အခါ	

ေော၏စာရြအရြါ်	သီြွဲ့ြုံနှင့်	 စိတ်ကူးများကိုကကိုက်	

ခဲ့ြါတယ်။

	 ေောမဂျူး၏	 စာများကိ ုေည်း	 ြတ်ပြစ်ော	

ြါတယ်။	 မိန်းကရေးတစ်ရယာက်တွင်	 ေှိသင့်သည့်	

စိတ်ဓာတ်ခွန်အားများကို	 ေောခဲ့ပြီး	 ဦးရနှာက်ပြင့်	

စဉ်းစားပခင်းနှင့်	နှေံုးသားပြင့်	ေံုးပြတ်ပခင်းသည်	မည်သည့်	

အောက	ြုိပြီးအေင်ရပြမည်ေုိသည်ကုိ	သိေိှ၍	ရေ့ော	

ေိုြါတယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်။

မလဂျးနက်

(ေုေိယနှစ်ဂုဏ်ေူးေန်း ရေနာြုံေက္ကဋေိုျ်)

	 စာြတ်ဝါသနာကုိ	 ကုိးတန်းရနာက်ြုိင်းမှ	 ဝါသနာြါ	

ောပခင်းပြစ်တယ်၊	မူေယ်ပမို့အထက(၁)	၌	စာကကည့်

တုိက်	စတင်ြွင့်သည့်အချန်ိ	စာကကည့်တုိက်တွင်	မဂ္ဂဇင်းများ၊	

ကာတွန်းများြတ်ေင်းနှင့်	စာြတ်ဝါသနာ	ြါောြါတယ်၊	

ေသစာရြဝတ္ထု	 ြတ်ရှုသည့်အချနိ်တွင်	တပြည်းပြည်း	

ြတ်ေင်း	 ြတ်ေင်းနှင့်	 ဇာတ်ေှိန်	 တက်သွားသည့်အခါ	

မိမိ၏စိတ်များ	 အရကကာင်းအောတွင်	 ရမျာြါသွားြါ	

တယ်၊	 ရနာက်ြိုင်းတွင်	 နိုင်ငံရေးစာရြများ	 ြတ်ပြစ်	

ြါတယ်၊	 နိုင်ငံရေးစာရြများ	 ြတ်ရှုရေ့ောေပခင်းကို	

သရဘာကျောြါတယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်။
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လမာင်မငိမ်းကိုျွင်

(အျုြ်ေင်ဆရာဝန်၊ ေွားေက်ဆုိင်ရာ လဆးေက္ကဋေုိျ်)

	 နိုင်ငံရေးစာရြရတွ	ြတ်မယ့်အစား	ေသစာရြများ	

ြုိြတ်သင့်သည်ေုိတ့ဲ	အချက်ပြစ်ြါတယ်၊	ဂျူး၏	“မိန်းမ

တစ်ရယာက်ေဲ့	ြွင့်ဟဝန်ခံချက်”	ေိုသည့်စာအုြ်သည်	

အချစ်ဝတ္ထုသက်သက်ဟု	ထင်ကကြါတယ်၊	ယင်းဇာတ်	

ေမ်း၏	 သင်ခန်းစာမှာ	 နိုင်ငံတွင်	 ပြစ်ြျက်ရနသည့်	

ပငိမ်းချမ်းရေးကိစ္စနှင့်	အတူတူြင်ပြစ်ြါတယ်၊	 ေသစာရြ	

ြတ်ေင်း	 ေူများ၏	 စိတ်ဓာတ်၊	 ေူများ၏	 စိတ်နှေုံး	

သားကို	ခံစားမိသည်ဟု	ယူေြါတယ်။

	 စာစီစာကုံး	 ကိစ္စနှင့်ြတ်သက်ပြီး	 ကရေးများက	

စာစီစာကံုး(၇)အုြ်၊	(၈)အုြ်ကုိဝယ်ောပြီး		ပြတ်ညှြ်ကတ်	

ေုြ်ကကြါတယ်။

	 စု၊	တု၊	 ပြု	ေိုတာေှိြါတယ်၊	စုတာ	 ပြုတာရကာင်း		

ြါတယ်၊	စု၊	တု၊	ြန်တီးြါမှ	ကရေးများသည်	အရတွး

အပမင်သစ်များ	ြန်တီးနိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ငယ်ဘဝ	

ကတည်းက	ကရေးများကုိ	အမူကျင့်ရကာင်းများ	ေုြ်ေန်

ေိုြါက	 စာစီစာကုံးက	 အရပခခံေမည်	 ပြစ်ြါတယ်၊	

စာစီစာကုံးကို	မိမိ	Level	နှင့်ကိုက်သည့်	စာစီစာကုံးများ	

ရေးနိုင်မည်ေိုြါက	 ကရေးများအတွက်၊	 ပမန်မာစာ	

အတွက်	ရကာင်းမွန်ပြီး	၎င်းတို့၏	အရတွး	အရခါ်အြိုင်း

ေည်း	ြုိထက်ပမက်မည်ဟု	ထင်မိြါတယ်ဟုရေွးရနွးသည်။

လမာင်စိုးပြည့်

(ေေိယနှစ် ၊ ရေနာြုံေက္ကဋေိုျ်)

	 စာြတ်ေပခင်းကို	 ကကိုက်နှစ်သက်ပခင်းမှာ	 စာြတ်	

ပခင်းပြင့်	 မိမိဘဝတစ်ခုေုံးကို	 ရပြာင်းေဲရစခဲ့၍ပြစ်	

ြါတယ်၊	 အကကိုက်ေုံးစာအုြ်မှာ	 ေောပမသန်းတင့်၏	

ဓားရတာင်ကို	 ရကျာ်၍	 မီးြင်ေယ်ကိုပြတ်မည်ေိုတဲ့	

စာအုြ်ကိုြတ်ပြီးအခက်အခဲကကုံတိုင်း	 ယင်းစာအုြ်ကို	

ြတ်ပြီး	ဘဝကို	ရေှ့ေက်ခဲ့ြါတယ်။

	 ေောပမသန်းတင့်၏စာအုြ်တွင်	၎င်းတို့၏	ဘဝနှင့်

ေင်းပြီးရတွက့ကုံ ခ့ဲေသည့်	 ခံစားချက်များကုိြတ်ရှုပြီးရနာက်	

မိမိတို့ဘဝတွင်	 မည်သို့ရကာင်းရအာင်	 ရေှ့ေက်မည်	

ေိုသည့်	 အရတွးများေေှိခဲ့သည့်အတွက်	 နှစ်သက်ော	

ြါတယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်။

လမာင်စိုင်းြန့်လနာ်ဆိုင်

(ေုေိယနှစ်၊ မန္တလျးကွန်ြျူောေက္ကဋေိုျ်)

	 စာရြြတ်ပခင်းအားပြင့်	အသိြညာ၊	အတတ်ြညာများ	

များစွာရြးစွမ်းနုိင်ြါတယ်၊	မိမိတ့ုိေုိအြ်သည့်	အသိြညာ

များကို	 စာအုြ်များတွင်	 ေှာ၍ေနိုင်ြါရကကာင်း၊	 ဘဝ	

အတွက်	 စာအုြ်များမှရန၍	 ေက်ရေှောက်သွားမည့်	

Motivation	 များကိုေည်း	 ရြးြါတယ်၊	 ေူငယ်များ	

အားေုံးေည်း	စာြတ်သင့်ြါရကကာင်း၊	မိမိတို့	မျ ိုးေက်	
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တွင်ပြစ်ရနသည့်	 ပြဿနာတစ်ခုမှာ	Digital	Device	 ၊	

Mobile	Device	များ	ရြါ်ောသည့်အခါ	ြတ်နိုင်သည့်	

အေင်းအပမစ်များ	ရြါရြါများများေနိင်ုောခဲတ့ဲ	့အတွက်	

စာြတ်သည့်အင်အား	 ရေျာ့နည်းသွားတယ်ဟု	 ပမင်မိ	

ြါတယ်။

	 အထူးသပြင့်	 မိမိတ့ုိေူငယ်များအတွက်	 သုတစာရြ	

များရေးရြးေန်	အကကံပြုေိုြါတယ်။

	 မိမိသည်	 ကဗျာကို	 အေွန်စိတ်ဝင်းစားြါတယ်၊	

ရကျာင်းများတွင်	 ကဗျာကို	 အေွတ်ကျက်ခိုင်းကကြါ	

တယ်၊		အေွတ်ကျက်ပခင်းသည်	ကဗျာ၏ခံစားမှု၊	ကဗျာ၏	

ေသ	မရြါ်ေွင်ဟု	ရေွးရနွးသည်။

မစုပမေ်ဝေီလအာင်

(စေုေ္ထနှစ် ၊ မန္တလျးနိုင်ငံပခားောောေက္ကဋေိုျ်)

	 စာြတ်ောတွင်	ေသစာရြကို	ြိုပြီးြတ်ပြစ်ြါတယ်၊

ေောမ	 မစန္ဒာ၏	 ဘဝအိြ်မက်	 ြန်းအိြ်မက်ေိုသည့်	

စာအုြ်ကို	ြတ်ပြီး	မိမိခံယူချက်ကို	ရပြာင်းသွားြါတယ်၊	

ယင်းစာအုြ်တွင်	အထီးကျန်ေန်ရနေသည့်	အရကကာင်းကုိ	

ရေးသားထားြါတယ်၊	 ေူကကီးများ၏	 အထီးကျန်မှုကို	

စာနာသွားနိုင်ပြီး	 မိမိ၏ရဘးတွင်	 တန်ြိုးထားေမည့်	

သူများကုိေည်း	တန်ြုိးထားေရကာင်းမှန်း	 သိောြါတယ်၊	

မိမိဘဝ၏	အရတွးအရခါ်	ရတာ်ရတာ်များများကိ	ု

ေသစာရြများက	 ရပြာင်းေဲရြးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်	 ေသ	

စာရြသည်	 အရေးြါရကကာင်း	 ထင်ပမင်မိြါတယ်ဟု	

ရေွးရနွးသည်။

မလဆာင်းမွန်မွန်ကို၊ မန္တလျးနည်းြညာေက္ကဋေိုျ်)

	 ငယ်ငယ်ကတည်းက	မိခင်က	ရုြ်ပြစာအုြ်များ	ဝယ်	

ရြးသည့်အတွက်	 စာြတ်သည့်	အကျင့်ေောြါတယ်၊	

စာအုြ်ကုိ	ေွန်စွာပမတ်နုိးြါတယ်၊	အခု	အချန်ိတွင်	အပမဲ	

တမ်းမိမိနှင့်အတူ	 စာအုြ်တစ်အုြ်	 အပမဲတမ်းြါတယ်၊	

ကကီးောသည့်အခါ	အတ္ုထြ္ပတ္တ	ိများကုိြတ်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

အတ္ထုြ္ပတ္တိများကို	 ြတ်ပခင်းအားပြင့်	 ေူအမျ ိုးမျ ိုး၏	

အရကကာင်းအောကို	ကိုယ်ကသိေပြီး	စာရြကိုြတ်ေင်း	

မိမိ၏	နှေံုးသားအာဟာေကုိ	ပြည့်စွက်ေင်း	ဦးရနှာက်ကုိ	

ရေ့ကျင့ ်ခန်း	ေုြ်ရနသည်ဟု	ခံစားေြါတယ်ဟ	ု

ရေွးရနွးသည်။

မနန္ဒာျမင်းလအး

(ကွန်ြျူောေိြ္ပံအင်ဂျင်နီယာ၊  နည်းြညာေက္ကဋေိုျ်)

	 ရယာကျ်ား	ရတာ်ရတာ်များများသည်		ရကျာင်းစာတွင်	

ရတာ်ကကရသာ်ေည်း၊		တက္ကသိေ်ုရောက်သည့အ်ခါတွင်	

ရပြာင်းေဲသွားကကြါတယ်။	ရယာက်ျားရေး	၁၀	ရယာက်

တွင်	၈	ရယာက်ရောက်မှာ	ဂိမ်းများကုိ	ရော့ကကြါတယ်။	

၎င်းတို့အရနပြင့်	 ဂိမ်းေိုင်သို့မသွားဘဲ	 စာကကည့်တိုက်	

များသို့သွားခဲ့မည်ေိုြါက	 အခွင့်အေမ်းများ	 ြိုမိုများ	
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ောပြီး	မိဘများကေည်း	စိတ်ရကျနြ်မှု	ေောမည်ဟု	

ထင်ြါတယ်။	 ေောကကီး	 ပမသန်းတင့်	 ရေးထားသည့်	

ရေေွင့်သူေိုတဲ့	စာအုြ်ကို	ြတ်ကကည့်ေန်	တိုက်တွန်း	

ေိုြါတယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်။

မြြျင်း

(ေေိယနှစ် လဆးဝါးေက္ကဋေိုျ်)

	 ေူတစ်ရယာက်	 အသက်ေှင်ေန်	 နှေုံးသားနှင့	်

ဦးရနှာက်သည်	 Balance	 ညီေမည်ပြစ်ပြီး	 ဦးရနှာက်	

ရသသွားြါက	 အေိုေို	 နှေုံးခုန်နှုန်းက	 ေြ်တန့်	

သွားပြီး	နှေုံးသားကေှင်သန်ရသာ်ေည်း	ဦးရနှာက်က

ရသသွားပြီေိုြါက	ရကာင်းရကာင်းမေှင်သန်နိ ုင်ြါ	

ဘူး၊	ရောကကကီးတွင်	အသက်ေှင်	ရနထိုင်နိုင်ရေး

နှေုံးသားအတွက်	ေသစာရြ၊	ဦးရနှာက်အတွက်	သုတ	

စာရြ	နှစ်ခုစေုံး	ေိုအြ်သည်ကို	ရေွးရနွးချင်ြါတယ်။	

	 ေသစာရြသည်	 ေူတစ်ရယာက်ကို	 ကကီးပမတ်ရစ	

နုိင်ပြီး	နှေံုးသားကုိ	နူးည့ံရစနုိင်ြါတယ်။	ေေေ်အရနပြင့်

မှုခင်းပြစ်ြွားမှု	 ပြဿနာများရေျာ့နည်း	 နိုင်သည်ဟု	

ယုံကကည်ြါတယ်၊	 ေသစာရြ	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရအာင်	

ေုြ်ပခင်းသည်	ေူတစ်ရယာက်၏	နှေုံးသားကို	အစက

တည်းက	 မရကာင်းတာ	 မေုြ်မိရအာင်၊	 နူးညံ့ရအာင်	

သင်ကကားရြးေိုက်ပခင်း	 ပြစ်ြါတယ်။	 နိုင်ငံရအးချမ်း	

သာယာေန်	 ထိုထက်မက	 ပငိမ်းချမ်းေန်အတွက်	 ေသ	

စာရြြွံ့ပြိုးမှုသည်	 အရေးကကီးသည့်	 အခန်းကဏ္ဍက	

ြါဝင်သည်ဟု	ရေွးရနွးသည်။

မြန်ဆုပြည့်အိမ်

(မန္တလျးေက္ကဋေိုျ်)

	 ေောကကီးြါေဂူ၏	ရဝသာေီစာအုြ်သည်	တေားဓမ္မ၏

အနှစ်သာေများကို	 သီကုံးရေးြွဲ့ထားြါတယ်။	 ရနာက်	

ြခင်တစ်ရယာက်၏	 ရမတ္တာတေားကိုေည်း	 ခံစားေ	

ြါတယ်။	 နိုင်ငံကကီးနှစ်ခု၏	 စနစ်နှစ်ခုကို	 နှိုင်းယှဉ်ရေး	

ထားသည့်အတွက်	 နိုင်ငံရေးစနစ်၏	 အရပခခံသရဘာ		

တေားများကုိ		ရကာင်းရကာင်းမွန်မွန်	နားေည်ရစသည့်

စာအုြ်ပြစ်သည့်အတွက်	 ေင်ထဲတွင်	 ကျန်ခဲ ့သည့်		

စာအုြ်တစ်အုြ်ပြစ်ြါတယ်။	ယင်းစာအုြ်တွင်	ရကာင်းမွန်သည့်

နိုင်ငံရေးစနစ်၊	 တာဝန်သိတတ်သည့်	 ပြည်သူများ၊	

အကျ ိုးရောင်စိတ်ေှိသည့်	 နိုင်ငံ့ရခါင်းရောင်များ၏	

နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုကို	 သိသိသာသာ	 မှတ်သားမိြါ	

တယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်။
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မမဖိုးမဖိုးေန္တာျွင်

(ေုေိယနှစ်ဂုဏ်ေူးေန်း၊ အနုြညာေက္ကဋေိုျ်)

	 ငယ်ငယ်ကစပြီး	ကာတွန်း၊	ညအိြ်ောဝင်ြုံပြင်များ	

ြတ်ောမှ	စာြတ်ဝါသနာြါခ့ဲြါတယ်။၊	စာြတ်ောတွင်ေည်း	

စိတ်ဝင်စားသည့်	 စာရြများကိုသာ	 ရေွးချယ်ပြီးြတ်	

ြါတယ်။	 မိမိကိုအားရြးသည့်	 စာအုြ်များမှာ	 ေော	

မုိးေှင်း၏	 သူစိတ်ဓာတ်ကျတုိင်းြတ်ြ့ုိ၊	ေောရကာင်းသန့်ေဲ့	

သမီးရေးြတ်ြ့ုိ		စာအုြ်များပြစ်ပြီး	ယင်းစာအုြ်များသည်

စာရြကို	 ြိုပြီးချစ်ပမတ်နိုးောရစြါတယ်။	 စာရြြတ်	

ပခင်းသည်	 ေူများ၏စိတ်ကို	 ယဉ်ရကျးရအာင်	 ေုံးမ	

သွန်သင်နိုင်ြါတယ်။	 တစ်ရယာက်ချင်းက	 စာရြကို	

ြတ်ရှုရေ့ောကကပြီး	 ေူအားေုံးက	 ၎င်းတို့၏စိတ်ကို	

စာရြများနှင့်	ယဉ်ရကျးရအာင်	ေုြ်ထားမည်ေိုြါက	

ပငိမ်းချမ်းမှုေိုသည်မှာ	အားေုံး၏	ေက်တစ်ကမ်းတွင်	

ေှိမည်ဟု	ထင်ပမင်ရကကာင်း	ရေွးရနွးသည်။ ရကျာင်းသားများ	 ကိုယ်တိုင်ဦးရောင်ရနသည့်	 အစု	

အြွဲ့များ	 ြိုပြီးအားရကာင်းောရအာင်	 ေုြ်ရစေိုြါ	

တယ်။	ရနာက်တစ်ခုမှာ	ရကျာင်းသားသမဂ္ဂ	အြဲွ့အစည်း

များကို	 ရကျာင်းတာဝန်ေှိသူများ၊	 အစိုးေတာဝန်ေှိသူ	

များအရနပြင့်	 အသိုက်အဝန်းများကို	 ြိ ုပြီးရတာ	့

အားရကာင်းောရအာင်	 ရပမရတာင်ရပမှာက်ရြးသင့်ြါ	

တယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်။

လမာင်ဝင်းေီဟ

(ေေိယနှစ်၊ ေူနာပြုေက္ကဋေိုျ်)

	 မရကွးတုိင်းရေသကကီး	ပမို့သစ်ပမို့နယ်	ရကျးေွာတစ်ေွာမှ	

ရကျာင်းသားတစ်ရယာက်ပြစ်ြါတယ်။	 ရကျးေွာပြစ်	

သည့်အတွက်	 စာအုြ်ေေှိေန်	 ခက်ခဲြါတယ်။	 သို့ရသာ်	

ေသမှေစာအုြ်များအားေံုးကုိ	 ြတ်ရှုခ့ဲြါတယ်။	 ကုိးတန်း၊	

ေယ်တန်းရောက်	ေှိသည့်အခါ	ကဗျာများ	စတင်ြတ်ရှု

ြါတယ်။၊	အရပခခံြညာ၊	အေင့်ပမင့်ြညာ	ပမန်မာစာအုြ်	

များတွင်	ေုံးမစာကဗျာများမှစ၍	 ေတုရတးထြ်အထိ	

ကဗျာမျ ိုးစုံြါဝင်ြါတယ်။	 ကဗျာများစွာ	 သင်ယူကျက်	

မှတ်ခဲ ့ေြါတယ်။	 ယခုရခတ်တွင်	 ြွ ံ့ပြိုးရနသည့	်

ရမာ်ေန်ရခါ်	ရခတ်ရြါ်ကဗျာများအား	မိမိတ့ုိရကျာင်းသား

များအရနပြင့်	သင်ယူေန်သင့်မသင့်	ေိုသည်ကို		သိေို	

ြါတယ်။

လမာင်ျင်းေက်ျွင်

(လဆးေက္ကဋေိုျ်)

	 မိမိ	သိချင်သည့်	အချက်အေက်များ	သိေြို့အတွက်	

စာြတ်ပြစ်ြါတယ်။	 ရမတ္တာေြ်ခံေုိသည်မှာ	 ရကျာင်းတုိင်း	

ရကျာင်းတုိင်းတွင်	အသုိင်းအဝုိင်းများြုိပြီး	အားရကာင်းော

ရအာင်၊	 ဝါသနာတူောစုြွဲ့ထားသည့်	 အစုအြွဲ့များ၊	
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	 မိမိတ့ုိ၏ရခတ်ကာေအရပခအရနကုိ	 ေူငယ်များ၏	

ြစ္ုစ ြ္ပန်ကာေအပမင်ပြင့်	ရတွ့ပမင်ေမည်ဟု	ေုိေုိပခင်းပြစ်

ြါတယ်။		ေူငယ်များကုိ	ေက်ေိှအပမင်ပြင့်	ကင်းကွာရအာင်	

မေုြ်သင့်ဟု	ထင်ပမင်မိြါတယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်။

လမာင်ေန့်ဇင်

(ေုေိယနှစ်၊ မန္တလျးေက္ကဋေိုျ်)

	 မိမိအရနပြင့်	ေောတက်တုိး၏	ရောင်းြါးတစ်ြုေ်ကုိ	

ရေွးရနွးေုိြါတယ်။	ရောင်းြါးတွင်	အသက်ရေးေယ်	

အေွယ်	 သားတစ်ရယာက်နှင့်	 နာမကျန်းပြစ်ရနသည့်	

ြခင်တစ်ရယာက်ေှိပြီး	 ြခင်ရသေုံးခါနီးမှ	 သူနာပြု	

တစ်ရယာက်ရခါ်ယူ၍	 ြခင်အား	 ပြုစုနိုင်ခဲ့ြါတယ်။	

သို့ရသာ်	သူနာပြုရခါ်ယူပြီး	 ရေးငါးေက်အကကာ	 ြခင်	

ရသေုံးသွားပြီး	 ြခင်၏	 ောြနာအတွက်	 ရသာက	

မရောက်ေဘဲ	 ရေးြိုးအတွက်	 ရသာကရောက်ခဲ့ေ	

ြါတယ်။	ြခင်အတွက်	မြူြင်ဘဲ	ြိုက်ေံအတွက်	ြူြင်

ရနသည့်သားကုိ	အပြစ်တင်ေမေား။	ရေးငါးေက်ရနပြီး	

ရသေုံးသွားသည့်	 ြခင်ကိ ု	 အပြစ်တင်ေမေား	

စသည်ပြင့်	 ရှုရထာင့်များကွဲသွားြါတယ်။	 ထိုအောကို	

ြတ်ရှု၍	 အရကကာင်းအောတစ်ခုကို	 ရတွးသည့်အခါ	

ရှုရထာင့်ရြါင်းစုံမှ	 စဉ်းစားရတွးရခါ်သင့်သည်ေိုသည့်	

အသိြညာကို	 ေေှိခဲ့ြါတယ်။	ေောတက်တိုး	 ရေးသား	

သက့ဲသ့ုိ	အိြ်စက်ပခင်း၏အေသာကုိ	နုိးမှသိသေုိ၊	စာအုြ်	

တစ်အုြ်၏အေသာကို	 စာြတ်ပြီးမှ	 သိေှ ိြါတယ်။	

စာအုြ်တစ်အုြ်၏	အေသာကို	သိေှိေန်	စာြတ်ပြီးသည့်	

အခါ	ရတွးရတာပခင်းကုိ	ရောင်ေွက်ကကေန်	အကကံရြးေုိ	

ြါတယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်။

လမာင်လအာင်လကာင်းပမေ်ေွန်း

(ြေမနှစ်၊ လဆးဝါးေက္ကဋေိုျ်)

	 ေဋ္ဌမတန်းတွင်ြါေိှသည့်	ထိြ်ေံုးသ့ုိေုိသည့်	ကဗျာက	

မိမိ၏	စိတ်အာဟာေကို	ရြးစွမ်းပခင်း	ပြစ်ြါတယ်။	ယင်း	

ကဗျာသည်	 ဘယ်ရောက်ြင်	 ကျရှုံး၊	 ကျရှုံး	 တစ်ရန့	

ထိြ်ေံုးသ့ုိ	ရောက်မည်ေုိသည့်	ြတ်ဝန်းကျင်တွင်ေိှသည့်

အရနအထားအားေံုးကုိ	ခခံေံပြီး	မိမိတ့ုိကုိ	အရကာင်းေံုး	

ကကိုးစားေမည်ေိုသည့်	 အသိေရစပြီး	 စာစပြီးြတ်ေန်		

ခွန်အားရြးခဲ့တာ	 ပြစ်ြါတယ်။	 ေော	 ချစ်ဦးညိုရေး	

သားသည့်	 ေကသာေီြချစ်သူေိုသည့်	 စာအုြ်သည်	

မိမိ၏	အပမင်အားေုံးကို	ရပြာင်းေဲရစခဲ့ြါတယ်။

	 ေောရြပမင့်ရေးသားသည့်	 မည်သ့ုိြင်ပြစ်ရစ	 ေုိသည့်	

စာအုြ်တွင်	ကုိယ်ေိှသည့်အရပခအရနမှာြင်	အရကာင်းေံုး

နားေည်ေက်ခံပြီး	 အရကာင်းေုံးကကိုးစားြါေိုသည့်	

စကားကို	အကကိုက်ေုံးပြစ်ြါတယ်။	ဘယ်ရောက်ြင်	

ကျရှုံးခဲ၊့	ကျရှုံးခဲ	့ရနာက်တစ်ကကမ်ိ	အရကာင်းေုံးကကိုးစား	
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မည်ေိုသည့်	 စကားကို	 ေောကကီးက	 အရကာင်းေုံး		

ခွန်အားရြးပြီး	 ရေးသားခဲ့သည့်အတွက်	 မိမိကို	 ေသ	

များစွာ	 ရြးစွမ်းနုိင်မည့်	 စာအုြ်ပြစ်ြါတယ်ဟု	 ရေွးရနွး	

သည်။

လမာင်လအာင်ခန့်လဇာ်

(မန္တလျးနည်းြညာေက္ကဋေိုျ်)

	 ေသစာရြအရြါ်တွင်	 မိမိ၏အပမင်သည်	 မိမိတို့၏	

စိတ်ခံစားမှု	 ဝမ်းနည်းပခင်း၊	 ြူရေွးပခင်း၊	 ချစ်ပခင်း၊	

မုန်းပခင်း၊	 ချစ်ချင်းအားေုံးကို	 တစ်ြက်သူေင်ထဲသို့	

ရောက်သွားရအာင်	 စာရေးသူကရေးသည့်စာဟုပမင	်

ြါတယ်။

	 မျ ိုးေက်သစ်များနှင့်	ရေးသူများအကကား	မျ ိုးေက်	

တစ်ခုရောက်	 ြျက်သွားသည့်	အချနိ်တွင်ရေှးက	 ပြစ်	

ခဲ့သည့်	 ပြစ်ေြ်များအရြါ်မူတည်ပြီး	သိေှိနိုင်ြို့အတွက်	

သမိုင်းေိုတာ	ေိုအြ်ြါတယ်။	ကဗျာသည်	အရကကာင်း	

အော	 ရေးရေးနက်နက်တစ်ခုကို	 ရပြာမည်ေိုြါက	

ထိထိရောက်ရောက်	ရပြာေို့ေနိုင်သည့်	အောတစ်ခုဟု	

ပမင်ြါတယ်။	 ရခတ်ရြါ်ကဗျာများကို	 ရကျာင်းသင်ရိုး		

ညွှန်တမ်းများတွင်	သင်ကကားေန်အတွက်	အကကံပြုေုိြါတယ်

ဟု	ရေွးရနွးသည်။

လမာင်လအာင်ပမင်ေူ

(မန္တျာေီဂရီလကာျိြ်)

	 ရကျာင်းသားများ		ရကျာင်းစာရြဘက်တွင်	မိန်းကရေး

များထက်	 ဘာရကကာင့်	 အားနည်းေသည်ကို	 ရေွးရနွး	

ေိုြါတယ်။	 ကဗျာစာေိုကကီးများ၊	 တီထွင်သူများတွင်	

ရယာက်ျားရေးများက	 မိန်းကရေးများထက်	 သာြါ	

တယ်။ရယာက်ျားရေးများ၏	 ရမွးကတည်းကြါောသည့်		

စွမ်းေည်သည်	 မိန်းကရေးများထက်ကိုယ်ြိုင်	တီထွင်	

နုိင်စွမ်း	 ြုိပြီးပမင့်မားြါတယ်။	ယခုရခတ်တွင်	ရယာက်ျား	

ရေးများသည်	 ဂိမ်းကို	 ဦးစားရြးောြါတယ်။	 ဂိမ်း	

များတွင်	 Mission	 များ	 ြါတဲ့အတွက်	 ဦးရနှာက်ကို	

ြိုပြီးရတာ့	အသုံးချမှု	ရတွများြါတယ်။	ငယ်စဉ်အခါက	

မိဘများသည်	 ကိုယ့်သားသမီး၏	 အားသာချက်ကို	

အသုံးချနိုင်စွမ်း	 မရြးကကြါဘူး။	 ရကျာင်းစာကိုသာ	

ေုြ်ခိုင်းကကြါတယ်။	ကျက်ရပြစနစ်ရတွနှင့်	မိဘများ၏	

စွဲရနသည့်	 အကျင့်များကြင်	 ရကျာင်းသားများကို	

ြိုပြီးအားနည်းရစပခင်းပြစ်ြါတယ်။

	 ယခုတက္ကသိုေ်များတွင်	 ပြစ်ရနသည်မှာ	 ဘာသာ	

တစ်ခုကိုသင်ပြီေိုြါက	ဘာသာပြန်ရြးရနကကြါတယ်။	

ဘာသာပြန်ရုံနှင့်	မေုံရောက်ဘဲ	သင်သည့်အရကကာင်း	

အောကို	 တကယ်နားေည်ရအာင်	 သင်ရြးေမည်ပြစ်	

ြါတယ်။
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ယင်းတိ ု ့ကိ ု	 ရပြာင်းေဲရြးေန်	ေိ ုအြ်ြါတယ်ဟ	ု

ရေွးရနွးသည်။

လမာင်လအာင်ပမင့်ပမေ်

(နည်းြညာေက္ကဋေိုျ်-မန္တလျး)

	 ေူငယ်များ	 စာြတ်ေန်အတွက်	 မည်ကဲ့သို့	 ပြုစု	

ြျ ိုးရထာင်ရြးသင့်သည်။	 ေူငယ်များ	 စာြတ်နှုန်းကျ	

သွားပခင်းနှင့်	စာြတ်နှုန်း	ပြန်ေည်ပမင့်တက်ောရစေန်	

မည်ကဲ့သို့	 ပြုပြင်သင့်သည်ေိုသည်ကို	 ရေွးရနွးေို	

ြါတယ်။	ငယ်ငယ်ကတည်းက		စာအုြ်စာရြနှင့်	ေင်းနီှး

ကျွမ်းဝင်မှုမေှ ိဘဲ	 ကကီးသည့်အခါမှ	 အရေ့အကျင့	်

အတင်းေုြ်ယူ၍	 မေြါ။	 မိဘများအရနပြင့်	 ကရေး	

များကို	 ငယ်စဉ်ကတည်းက	 စာအုြ်စာရြနှင့်	 ေင်းနှီး	

ကျွမ်းဝင်ရစေန်	အချနိ်ရြး	ရောင်ေွက်သင့်ြါတယ်။

	 စာရြနှင့်	 ြတ်သက်ောေင်	 	 ကရေးငယ်များကို	

၎င်းတို့ဘာသာ	 ယှဉ်ပြိုင်ခိုင်းပခင်းကသာ	 ရကာင်းမွန်	

ြါတယ်၊	ကရေးများကို	စာစီစာကုံး	ရေးခိုင်းသည့်အခါ

ကရေးများသည်	ေွယ်ကူသည့်	ရေးပမင်ကွင်း၊	ရကျာင်းသွား	

ရကျာင်းပြန်	 ပမင်ကွင်းစသည့်	 ရခါင်းစဉ်များကိုြင်	

ကိုယ်တိုင်	 စဉ်းစားရေးပခင်းမဟုတ်ဘဲ	စာအုြ်များထဲမှ	

ရကာင်းနိုးောော	ထုတ်နုတ်ယူနိုင်ေန်	ေြ်ကွက်များတွင်	

စာကကည့်တုိက်များ	 ြွင့်ေှစ်ရြးထားရသာ်ေည်း	 စာမြတ်	

ပြစ်ကကသည့်အတွက်	 ေူငယ်များ	 အများေုံးတည်ေှိ	

သည့်	 တက္ကသိုေ်စာကကည့်တိုက်များကို	 ြွံ့ပြိုးတိုး	

တက်ရအာင်	ရောင်ေွက်ရြးသင့်ြါတယ်။	

	 ရယာက်ျားရေးအများစုသည်	ကဗျာကုိ	သရဘာကျ

နှစ်ပခိုက်ကကြါတယ်၊	ကဗျာသည်	ရပြာေုိသည့်အရကကာင်း

အောကို	တစ်ရကကာင်း၊	တစ်ြိုေ်တည်းပြင့်	ကျစ်ေျစ်စွာ	

ရြာ်ပြထားပြီး	 ထို့မှတစ်ေင့်	 အရတွးအရခါ်များစွာ		

ပြန့်ကျက်နုိင်သည့်အတွက်	 ပြစ်ြါတယ်။	ေသစာရြ	တစ်ခု	

အားရကာင်းောြါက	 ဂီတအပြစ်	 ရပြာင်းေဲသွားြါ	

ရကကာင်း၊	 မိမိအရနပြင့်	 ေူငယ်များအတွက်	 ပြည့်စုံ	

ရကာင်းမွန်သည့်	စာကကည့်တိုက်များ	ြန်တီးရြးနိုင်ေန်	

အကကံပြုေိုြါတယ်ဟု	ရေွးရနွးသည်	။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	 စကားဝိုင်းတွင်	 ြါဝင်	

ရေွးရနွးခ့ဲကကသည့်	ရကျာင်းသား	ရကျာင်းသူ	ေူငယ်များ

နှင့်အတူ	စုရြါင်း၍	မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။
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	 စာအုြ်တစ်အုြ်ရကကာင့်	 သူတို့ဘဝရတွ	 ရပြာင်းေဲသွားတယ်ေိုပြီးရပြာတဲ့	 ကမ္ဘာရကျာ်ြုဂ္ဂိုေ်ကကီးရတွ	

ေှိခဲ့ြါတယ်။	တစ်ခါတရေမှာ	စာအုြ်တစ်အုြ်ေဲ့	ထိမိမှုက	သူတို့ေဲ့	ဘဝေမ်းရကကာင်းကို	ရပြာင်းရစတယ်	

ေိုရတာ့	 ေသစာရြေိုတာ	 ဘယ်ရောက်	 ေူသားရတွေဲ့	 စိတ်ဓာတ်အရြါ်မှာ	 ကသဇာေှိသေဲေိုတာကို	

ပြတာြဲပြစ်တယ်။	 ေါရကကာင့်ေည်း	 ကမ္ဘာရကျာ်စာရေးေောကကီးရတွေိုေင်	 သူတို့ေဲ့နိုင်ငံ၊	 သူတို့ေဲ့	

ယဉ်ရကျးမှု	ပြင်ြကိုရကျာ်ပြီးရတာ့	တစ်ကမ္ဘာေုံးကို	ေွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့	အရပခအရနေှိရနတာြါ။	ေသစာရြကို	

ရေ့ောပခင်းအားပြင့်	အပခားေူသားရတွကိုေည်း	နားေည်နိုင်ြါတယ်။

	 စာအုြ်ရတွြတ်ပခင်းအားပြင့်	 ကိုယ့်အပမင်ကို	 ကျယ်ရစတယ်။	 အရတွးအရခါ်အသစ်ရတွကိုေရစတယ်။	

ေူမှုရေး၊	 နိုင်ငံရေးမှာ	 အရပြမှန်တစ်ခုတည်းေှိတယ်	 ေိုတာမဟုတ်ဘူး။	 အရပြမှန်က	 နှစ်ခုသုံးခုပြစ်	

နိုင်တယ်။	 ေါရြမယ့်	ေူ့ဘဝမှာေိုေင်	ေမ်းတစ်ခုြဲ	 ရေွးေမယ်။	 ရေွးတဲ့အခါမှာ	ကိုယ်ရေွးတဲ့	ေမ်းဟာ	

အမှန်ေုံး၊	 အရကာင်းေုံးထင်ေို့ရေွးတာြါ။	 ရေွးပြီးေင်	 ရအာင်ပမင်ရအာင်	 ကကိုးစားေမယ်။	 အကယ်၍	

ရအာင်ပမင်မှုမေှိဘူး၊	 ေီေမ်းကရတာ့	 ရေှောက်ကကည့်တဲ့အခါမှာ	 မဟုတ်ရသးြါဘူးေို့ထင်ေင်ရပြာင်းေဲ

တဲ့	 သတ္တိေှိေမယ်။	 ရပြာင်းသင့်ပြီေိုတဲ့	 အသိကေည်းေှိေမယ်။	 အဲေီအခါမှာ	 ေသစာရြက	 အများကကီး	

အရထာက်အြံ့ရြးတယ်။

	 နိုင်ငံရေးစာရြထက်	 ဝတ္ထုရကာင်းရကာင်းတစ်ခုက	 ြိုပြီးရတာ့	 နိုင်ငံရေးအရကကာင်း	 ြိုသင်ပြတယ်။	

ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	နိုင်ငံရေးေိုတာ	ေူရတွအရကကာင်းြဲ။	ေူသားအချင်းချင်းေက်ေံမှု	အရကကာင်းြဲ။	

ေူသားရတွေဲ့	 စိတ်ရနစိတ်ထား၊	 ေူသားရတွေဲ့ေက်ေံမှုနဲ့ြတ်သက်ေို့	 နားမေည်ေင်	 နိုင်ငံရေးကို	
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ဘယ်ရတာ့မှ	ရအာင်ရအာင်ပမင်ပမင်ေုြ်ေ့ုိမေဘူး။	နုိင်ငံရေးေုိတာ	ပြည်သူေူထုကုိ	အရပခခံေမယ်။		ပြည်သူ	

ေူထုကို	 အရပခမခံတဲ့နိုင်ငံရေးေိုတာ	 တကယ်ရတာ့	 အများကိုအကျ ိုးပြုတဲ့	 နိုင်ငံမျ ိုးမဟုတ်နိုင်ဘူး။	

ေါရကကာင့်မို့	နိုင်ငံရေးနဲ့ြတ်သက်ေင်	အပမဲြဲစာြတ်ရနတာ။

	 စာစီစာကုံးကို	အေွတ်ကျက်ပြီးရေးတဲ့	 ရခတ်ကရတာ့	ကုန်ရောက်ပြီေို့	 ရမှော်ေင့်ြါတယ်။	အဲေီရတာ့	

စာစီစာကုံးကို	အေွတ်ကျက်ပြီးမရေးနိ ုင်ဘူးေိုေင်	ကိုယ့်ေဲ့အရေ့အကျင့်အေကို	ရေးတတ်ေမယ်။	

ရကာင်းတ့ဲစာရတွ	 ြတ်ပခင်းအားပြင့်ြဲ	 	 ရကာင်းတ့ဲစာရတွကိုရေးတတ်တာြဲ။	 ရကာင်းတဲ့အရတွးအရခါ်	

ရတွေည်း	 ြါောြါတယ်။	 ကျွန်မတို့ေဲ့နိုင်ငံမှာ	 ကရေးသူငယ်ရတွအတွက်	 စာကကည့်တုိက်ရတွ	 ေံုေံု	

ရောက်ရောက်ေည်း	မေိှဘူး။	စာအုြ်ေုိင်ရတွေည်း	ေံုေုံရောကရ်ောက်မေှိဘူး။	စာကကည့်တိုက်ရတွ	

ေိှတယ်ေုိေင်	ငယ်ငယ်ကတည်းက	ရကာင်းတ့ဲစာရြရတွကုိ	ြတ်တ့ဲအရေ့အကျင့်ေိှောတယ်။	ပြန်ကကားရေး	

ဝန်ကကီးဌာနနဲ့ြူးရြါင်းပြီး	ရေါ်ခင်ကကည်ရြာင်ရေးေှင်းကရနပြီးရတာ့	ေူငယ်ရတွကို	ငယ်ငယ်ကတည်းက	

စာြတ်တဲ့အရေ့အကျင့်၊	ငယ်ငယ်ကတည်းက	စာအုြ်ရတွနဲ့ေင်းနှီးမှု	ပြစ်သွားရအာင်ေုြ်ရြးရနြါတယ်။

	 ြညာရေးစနစ်တစ်ခုေိုတာ	 ရကျာင်းသားရတွေည်းြါတယ်။	ေော၊	ေောမရတွေည်းြါတယ်။	ေော၊	

ေောမရတွေိုတာ	တစ်ချနိ်တစ်ခါက	သူတို့ဟာ	 ရကျာင်းသားရတွြဲ။	 ကိုယ်ရကျာင်းသား	 ဘဝတုန်းက	

အေွတ်ကျက်ခဲ့ေင်	ကိုယ်ေောေောမပြစ်ောတဲ့အခါကျေင်	ေိမ္မာတဲ့ရကျာင်းသားရတွက	အေွတ်ကျက်	

တယ်ေိုတဲ့	စိတ်ြဲေှိမှာြဲ။	အေွတ်မကျက်တဲ့	ရကျာင်းသားရတွက	ြျင်းတယ်။	မေိမ္မာဘူး။	ကေန်ကေန်	

ေုြ်တယ်ေိုတဲ့အပမင်	ပြစ်ောမှာြါ။

	 ြညာရေးစနစ်ကို	 ပြုစုြျ ိုးရထာင်တယ်။	 ရပြာင်းေဲရအာင်	ေုြ်တယ်ေိုတာ	 ရတာ်ရတာ်မှခက်ြါတယ်။	

ရန့ချင်းညချင်းရပြာင်းေို့မေဘူး။	 ေောေောမရတွ	 ေဲ့အေည်အချင်းကိုေည်း	 ပြန်ပမှင့်တင်ရြးေမယ်။	

ကရေးရတွေဲ့စိတ်	ဓာတ်ကိုေည်း	ပမှင့်တင်ရြး	ေမယ်။	မိဘရတွေဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုေည်း	ပမှင့်တင်ရြးေမယ်။

	 ေောမဂျူးက	အများအားပြင့်	 ရေးတတ်တာကရတာ့	အမျ ိုးသားနဲ့	အမျ ိုးသမီးရတွအကကားက	ေက်ေံ	

ရေးရြါ့။	 ခုနက	 ရပြာသွားတဲ့အထဲမှာ	 တကယ်ချစ်ေင်	 နားေည်ေမယ်ေိုတာရပြာင်းပြန်ြဲ။	 တကယ်	

နားေည်မှ	တကယ်ချစ်နုိင်မယ်။	နားေည်မှု	မေိှဘဲနဲ့	တကယ်ချစ်တယ်ေုိတာ	ဘယ်ရတာ့မှာ	မပြစ်နုိင်ဘူး။	

ေူတစ်ရယာက်	 အရကကာင်းကို	 တကယ်မသိဘဲနဲ့	 သူ့ကို	 တကယ်ချစ်တယ်ေို့	 ဘယ်ေိုရပြာနိုင်မေဲ။	

သူ့အရကကာင်းသိမှ	သူ့ကို	ချစ်နိုင်ေား။	မချစ်နိုင်ဘူးေားေိုတာ	ရပြာနိုင်တာရြါ့။

	 ကျွန်မတို့	 ပငိမ်းချမ်းရေးအတွက်	 ကကိုးြမ်းရနတဲ့ရနောမှာေည်း	အပြန်အေှန်	နားေည်မှု၊	အပြန်အေှန်	

ရေးစားမှု	 အဲေါကို	 အေင်ရပြာတယ်။	 အပြန်အေှန်	 နားေည်ပြီေိုေင်	 အပြန်အေှန်	 ရေးစားပြီေိုေင်	

ချစ်သွားကကမှာြဲ။	အဲေီဟာနှစ်ခု	မေှိဘဲနဲ့ရတာ့	ရေေှည်ခံမယ့်	ချစ်ရမတ္တာမျ ိုးေိုတာရတာ့	မပြစ်နိုင်ဘူးေို့	

ကျွန်မရတာ့	ေီေိုြဲထင်ြါတယ်။

	 ဘာသာပြန်စာအုြ်ရတွေည်း	ြတ်ရစချင်တယ်။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	ကိုယ့်ေဲ့စာရေးေောရတွရေးတဲ့	

စာအုြ်ရတွနဲ့	 ပြင်ြကစာရေးေောရတွရေးတဲ့	စာအုြ်ရတွနဲ့	တစ်ခါတရေမတူဘူး၊	အပမင်ချင်းမတူတာ	

ရတွကို	တစ်ခုနဲ့တစ်ခု	နှိုင်းယှဉ်ပြီးရတာ့	ြိုပြီးရတာ့ကိုယ့်ေဲ့အပမင်	ကျယ်ောနိုင်တယ်။

	 သုတစာရြနဲ့ြတ်သက်ေ့ုိရပြာေေင်	 သုတေုိတာက	ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် 	 သုတေည်းေိှတယ်။	ကျဉ်းကျဉ်း	

ရပမာင်းရပမာင်း	 သုတေည်းေှိတယ်။	 ကျဉ်းကျဉ်းရပမာင်းရပမာင်းေိုတာကရတာ့	 ရကျာင်းစာအုြ်ရတွေို	
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ရြါ့။	 တက္ကသိုေ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့	 စာအုြ်ရတွေိုရြါ့။	 တချ ို့ကျရတာ့	 သုတစာရြေိုတာ	 အရပခခံအားပြင့်	

သိြ္ပံတို့	 ဘာတို့ကို	 အရပခခံထားတယ်ေိုေင်	 ြိုပြီးရတာ့ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်	 ရတွးရခါ်တဲ့	 သုတစာရြ	

ရတွေည်း	ေှိတယ်။

	 ကဗျာကို	 အေွတ်ကျက်ခိုင်းတာကရတာ့	 ေုံးဝမှားတယ်ေို့ရတာ့	 မရပြာချင်ြါဘူး။	 ေါရြမယ့်ကဗျာေဲ့	

အနှစ်သာေကို	 ကိုယ်ကစွဲသွားေင်	 ဘယ်သူမှ	 မကျက်ခိုင်းဘဲနဲ့ေည်း	 ကိုယ့်ဟာ	 ကိုယ်ကျက်ကကတာြဲ။	

ရကျာင်းမှာတုန်းကေိုေင်	 ကဗျာကို	 အများကကီးကျက်ခ့ဲေတယ်။	 ေါရြမယ့်	 တချ ို့ဟာရတွကရတာ့	

အခုထက်ထိရခါင်းထဲမှာမရမ့ဘူး။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	အစကတည်းက	ခံစားချက်ေှိေို့၊	အစကတည်းက	

စိတ်ဝင်စားေို့၊	 တန်ြိုးထားေို့။	 ကဗျာကို	 အားရြးချင်တယ်ေိုတာ	 ကဗျာတစ်ြုေ်ထဲမှာေိုေင်	

စာအုြ်ကကီးတစ်အုြ်ထက်ရတာင်	 အရတွးအရခါ်ရြါင်းများစွာ	 ေှိတယ်။	 ေါရြမယ့်	 ကိုယ်ကေှာပြီးရတာ့	

ြတ်တတ်ေမယ်။	တစ်ရယာက်နဲ့	တစ်ရယာက်	အပမင်ချင်းကရတာ့	မတူဘူး။	ေသစာရြေိုတာ	ေီေိုြါြဲ	

စဉ်းစားစော	အြက်ြက်က	ေှိြါတယ်။

	 ေောမ	မစန္ဒာ၊	မိုးမိုး	(အင်းေျား)တို့ေို	မေေ	ရခတ်ကေူမှုရေး၊	နိုင်ငံရေးကိစ္စရတွကို	သူတို့ေဲ့	ေသစာရြ	

ရတွကို	 ြတ်ပခင်းအားပြင့်	 အများကကီးနားေည်နိုင်တယ်။	 အဲေီတုန်းကေည်း	 ေွတ်ေွတ်ေြ်ေြ်	

ရေးချင်သေို	 ရေးေို့မေဘူး။	 ေင်ောကေည်း	 အင်မတန်မှတင်းကျြ်တယ်။	 ေူမှုရေးနဲ့	 ြတ်သက်တဲ့	

စာတမ်းရတွ	 စာအုြ်ရတွ၊	 နုိင်ငံရေးနဲ့	 ြတ်သက်တ့ဲ	 စာတမ်းရတွ၊	 စာအုြ်ရတွကုိ	 ကုိယ်ရေးချင်သေုိ	

ရေးေ့ုိ	 မေဘူးေိုရြမယ့်	 အဲေီရခတ်တုန်းက	 ေူမှုရေးအရပခအရန၊	 စီးြွားရေး၊	 နိုင်ငံရေးအရပခအရနကို	

ရောင်ပြန်ဟြ်	ရအာင်ေို့	အဲေီ	ေောမရတွက	ရတာ်ရတာ်ရေးနိုင်တယ်။

	 အတ္ထုြ္ပတ္တိစာရြေိုတာ	 သုတရော	 ေသရော	 နှစ်ခုစေုံးြါတာြါ။	 ေါရြမယ့်ေည်း	 ေူတစ်ရယာက်ေဲ့	

အတ္ထုြ္ပတ္တိကို	ရေးတယ်ေိုေင်	စိတ်ဝင်စားရအာင်ရေးမှေည်း	ေက်ပြီးရတာ့	ြတ်ချင်တာ။	သမိုင်းရနာက်ခံ	

ဝတ္ထုရကာင်းရတွ	ရေးတယ်ေိုေင်	သမိုင်းစာအုြ်တစ်ခုကို	ြတ်သရောက်	ကိုယ့်မှာ	သုတေည်းေတယ်။	

ေါြမယ့်	ေသေည်းေှိတယ်ေိုရတာ့	ြတ်ေတာေည်း	စိတ်ချမ်းသာတာရြါ့။

	 ေသစာရြြဲပြစ်ပြစ်	 သုတစာရြြဲပြစ်ပြစ်	 စာြတ်တယ်ေိုတာဟာ	 ကိုယ့်ေဲ့ဘဝရေး၊	 ကိုယ့်ဘဝေဲ့	

ရဘာင်အပြင်ဘက်ကို	ထွက်ပြီးရတာ့	တပခားသူရတွေဲ့	ဘဝရဘာင်ထဲကို	ဝင်ေို့ေတယ်။	တပခားသူရတွက	

ဘယ်ေိုရတွးရခါ်တယ်၊	 တပခားသူရတွက	 ဘယ်ေိုရနခဲ့တယ်၊	 ဘယ်ေိုပြတ်သန်းခဲ့ေတယ်။	 ငါတို့ေို	

ေီေိုရနနိုင်မေား၊	 ေီေို	 ပြတ်သန်းနိုင်မေား၊	 ငါတို့ေဲ့	အရပခအရနနဲ့ရော	ဘယ်ေိုကွာေဲေိုတာ	အဲေီေို	

နှိုင်းယှဉ်ပြီးရတာ့	 စဉ်းစားနိုင်တဲ့အခါကျရတာ့	 ကိုယ့်အရတွးအရခါ်သစ်ရတွေည်း	 ရြါ်ောတယ်။	 ေူ့	

ရောကအရကကာင်းေည်း	နားေည်မှုရတွကို	အများကကီးေနိုင်တယ်။

	 ရခတ်ကကီးကတစ်ချနိ်ေုံး	 ရပြာင်းေဲောတာနဲ့အမှေ	 စိန်ရခါ်မှုရတွကေည်း	 ရပြာင်းေဲောတယ်။	

ကျွန်မတို့နိုင်ငံက	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်စနိုင်ငံေိုရတာ့	အားေုံးဝိုင်းရုန်းမှ	ပြစ်မယ်။	ကျွန်မတို့နိုင်ငံက	ြွံ့ပြိုးြို့အ

များကကီးေိုတဲ့နိုင်ငံေိုရတာ့	နိုင်ငံသူ၊	နိုင်ငံသားရတွက	ငါတို့ေည်းအားေုံး	တစ်ြိုင်တစ်နိုင်	ေုြ်မယ်ေိုတဲ့	

စိတ်ဓာတ်ေှိေမယ်။	ေီေိုပြဿနာရတွေိုေင်	အားေုံးြဲဝိုင်းပြီးရပြေှင်းေမယ်။

	 ဝန်ကကီးဌာန	ြူးရြါင်းပြီးရတာ့ေည်း	အရပြေှာေမယ်။	ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ	 ရကျာင်းသူ၊	 ရကျာင်းသားရတွ၊		

ကရေးရတွက	 ရကျာင်းသွားတာနဲ့၊	ကျူေှင်သွားတာနဲ့၊	 ဂိုက်နဲ့စာကျက်တာနဲ့	ဘာမှ	တပခားဟာေုြ်ြို့	
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အချနိ်	မေှိတာဘဲ။	အဲေါ	ေုံးဝမရကာင်းဘူး။	မိဘရတွရော၊	ေောရတွရော	ေီဟာကို	ရသရသချာချာ	ပြန်ပြီး	

စဉ်းစားေြါမယ်။	ေူငယ်ရတွမှာ	အြိုချနိ်ေှိေမယ်။	ရကျာင်းစာနဲ့ြဲ	တစ်ရန့	၂၄	နာေီေုံးေည်ေိုက်	ရနေို့	

မပြစ်ဘူး။	ရကျာင်းစာေုြ်တာက	ေုြ်တာ၊	ပြင်ြကိုယ့်ေဲ့ဝါသနာ	ေုြ်သင့်ေုြ်ထိုက်ေည်းေုြ်ြို့		အခွင့်	

အရေးေှိေမယ်။

	 ေောကကီးြါေဂူကရတာ့	နည်းနည်းထူးပခားြါတယ်။	သမိုင်းရနာက်ခံအချက်အေက်ရတွကို	သုံးပြီးရတာ့	

ရေးရေ့ရေးထေှိြါတယ်။	 အေင်ရခတ်ရတွနဲ့	 ေီရခတ်ရတွမတူဘူး။	 ဟိုအေင်တုန်းက	 ရခါမရခတ်ဟာ	

တိုက်ရိုက်	ေီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးေို့ေတဲ့	ရခတ်ပြစ်ြါတယ်။	အခုရခတ်မှာ	တိုက်ရိုက်	ေီမိုကရေစီေိုတာ	

ဘယ်ေိုမှ	သုံးေို့မေြါဘူး။		၅၂	သန်းစေုံးကတက်ပြီး	အစိုးေေုြ်ရနမယ်ေိုေင်	ဘယ်ရတာ့မှ	အေုြ်မပြစ်	

ရတာ့ဘူး။	 ေါရကကာင့်	 ကိုယ်စားပြု	 ေီမိုကရေစီေိုတာရြါ်ောတာြါ။	 ပြည်သူရတွက	 သူတို့ေဲ့ကိုယ်စား	

ေှယ်ရတွကုိ	သူတ့ုိရေွးချယ်တယ်။	သူတ့ုိရေွးချယ်တ့ဲကုိယ်စားေှယ်ရတွက	နုိင်ငံေဲ့အုြ်ချုြ်ရေးကုိ	တာဝန်ယူ	

ေတယ်။	 ေါရြမယ့်ေည်း	 စည်းေုံးညီညွတ်ရေးနဲ့	 ေင်ပခင်တုံတေားေှိရေးကျရတာ့	 ဘယ်ရခတ်မှာမေို	

တူတူြဲ။	ေင်ေင်ပခင်ပခင်	စည်းစည်းေုံးေုံးေုြ်မှ	ရအာင်ပမင်နိုင်တယ်။	

	 ေူရတွကယဉ်ရကျးောတဲ့အခါမှာ	 ဂီတရတွကို	 ြန်တီးောကကတယ်။	 ဂီတရတွကို	 ြန်တီးောပြီးရတာ့	

ဂီတနဲ့ယဉ်ရကျးမှုက	 တပြည်းပြည်းေက်စြ်ောြါတယ်။	 အဲေီယဉ်ရကျးမှုေိုတာက	 ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့	

ေက်စြ်မှုေိှတယ်။	အဓိကကရတာ့	ေူရတွေဲ့စိတ်ရတွကုိ	ဂီတကယဉ်ရကျးရအာင်	စွမ်းရောင်	ရြးနုိင်ြါတယ်။	

ပငိမ်းချမ်းရေး	 ဂီတြွဲရတာ်ေိုတာေှိသေို	 ပငိမ်းချမ်းရေးစာရြြွဲရတာ်ေိုတာေည်း	 ေှိြါတယ်။	 ဂီတကို	

ဘယ်ေို	 စာရြကရနပြီး	 အကျ ိုးပြုသေဲ၊	 စာရြကို	 ဂီတက	 ဘယ်ေိုအကျ ိုးပြုသေဲ။	 အနုြညာသည်	

တစ်ရယာက်က	 သူ့ေဲ့အနုြညာအားနဲ့	 တုိင်းပြည်အတွက်	ဘယ်ေုိ	အကျ ိုးေိှရအာင်	 ေုြ်ရြးမှာေဲ။	 ပြီးေင်	

တပခားနိုင်ငံရတွနဲ့	 ေက်သွယ်တဲ့အခါမှာ	 ပမန်မာရတွေဲ့ယဉ်ရကျးမှုကို	 မရြျာက်ြျက်ရအာင်	ထိန်းသိမ်း	

ထားမယ်။	 ေက်ေက်ပြီး	 မျ ိုးေက်သစ်ရတွကို	 ရမွးထုတ်ရြးမယ်။	 ရေှးရဟာင်းအနုြညာရတွကို	

ရြာ်ထုတ်မယ်။	ေူငယ်ရတွအရနနဲ့	ထြ်ပြီးရတာ့	 ြန်တီးစောရတွေည်း	အများကကီးေှိြါတယ်။	အဲေီေို	

ေုြ်ပခင်းအားပြင့်	နိုင်ငံကို	အကျ ိုးပြုနိုင်မယ်ေို့	ထင်ြါတယ်။

	 စာြတ်ဝိုင်းရတွ၊	 ရကျာင်းသားသမဂ္ဂရတွရော	 ရကျာင်းသားအစုအြွဲ့နဲ့	 ေုြ်တတ်တဲ့	 အရေ့အကျင့်ကို	

ငယ်ငယ်ကတည်းကရနပြီး	 ကျွန်မတို့အားရြးချင်တယ်။	 အစုအြွဲ့နဲ့	 ေုြ်ေတာြိုပြီးရတာ့	 ရြျာ်စော	

ရကာင်းတယ်။	 အဲေီထဲမှာ	 ေူရတွကအားနည်းချက်	 ေည်းေှိတယ်။	 အားသာချက်ေည်းေှိတယ်။	 အစု	

အြွဲ့နဲ့	ရနတယ်ေိုေင်	တစ်ရယာက်ေဲ့	အားနည်းချက်ကို	တစ်ရယာက်ကရနပြီးရတာ့	ပြည့်ေည်းရြးေို့	

ေတယ်။	 တစ်ရယာက်ေဲ့အားသာချက်ကို	 အားေုံးကဝိုင်းပြီးရတာ့	 ြိုပြီးရတာ့	 အားသာောရအာင်၊	

ြိုပြီးရတာ့	 တန်ြိုးေှိောရအာင်ေည်း	 ေုြ်ရြးေို့ေတယ်။	 အဲေီေို	 အစုအြွဲ့နဲ့ေုြ်တယ်ေိုတာ	

တစ်ရယာက်တည်း	ေုြ်တာထက်	အများကကီးြိုပြီးရတာ့	ထိရောက်တယ်။	

	 ကဗျာရတွေိုတာ	သူ့ရခတ်၊	သူ့အခါကို	 ရောင်ပြန်	ဟြ်တယ်ေိုေင်	 ရေးတဲ့သူေဲ့	အရနအထားကိုေည်း	

ရောင်ပြန်ဟြ်တယ်။	 သူ့ရခတ်၊	 သူ့အခါ၊	 သူ့အပမင်၊	 သူ့ေဲ့အေင့်ရတွကိုေည်း	 ကကည့်ပြီးရတာ့	 ကဗျာ	

ရတွကို	ရေ့ောေမယ်။အတိတ်ကိုသိမယ်ေိုေင်	ြစ္စုြ္ပန်အတွက်၊	အနာဂတ်အတွက်	အသုံးချြို့ြဲ။			စာရြ	

ေိုတာ	 အရတွးအရခါ်ရတွကို	 ရြးြို့ပြစ်တယ်။	 ရောကကကီးထဲမှာ	 အရပြတစ်ခုတည်းေှိတယ်ေိုပြီး	

ေုြ်ကုိင်ထားတ့ဲသူရတွဟာ	 ြတ်ဝန်းကျင်အသုိင်းအဝုိင်းကကားထဲမှာ	 အေင်ရပြြ့ုိအတွက်	 အရထာက်အကူ	
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မပြစ်ဘူး။	 အရတွးအရခါ်၊	 နှေုံးသားေိုင်ော၊	 ေူ့ဘဝေိုင်ော	 ကိစ္စရတွကျရတာ့	 အရပြရတွ	 အမျ ိုးမျ ိုး	

ေှိတယ်။	 ေါရတွကို	 ေသစာရြကြိုပြီးရတာ့	 နားေည်ရြးတယ်။	 ေူတစ်ရယာက်ကို	 အပမဲမှားတယ်၊	

မှန်တယ်	ေွယ်ေွယ်ကူကူနဲ့	မေုံးပြတ်ေဘူးေိုတာကို	ေသစာရြက	သင်ခန်းစာရြးတယ်ေို့	ပမင်ြါတယ်။

	 ရေွ့ေျားစာကကည့်တုိက်ေဲ့	အဓိက	ေည်ေွယ်ချက်က	ကရေးရတွ	 စာြတ်ပခင်းေဲ့အေသာ	သိသွားရအာင်	

ပြန်ကကားရေးဝန်ကကီးဌာနနဲ့	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ပြီးတတ်နုိင်သရောက်	ကျယ်ပြန့်ရအာင်ေုြ်ရနြါတယ်။	

စာကကည့်တိုက်ရတွ	 ပြန့်ြွားရေးကို	အဓိကထားပြီး	 ကကိုးစားရနြါတယ်။	ရကျာင်းရတွမှာ	စာကကည့်တိုက်	

ရတွကို	 တိုးတက်မှုေရအာင်ေုြ်ရနြါတယ်။	 ကိုယ်ဟာ	 အသက်ေှင်ရနသရေွ့	 ကိုယ်ြတ်ဝန်းကျင်ကို	

ြိုပြီးရတာ့ရကာင်းသွားရအာင်	 ေုြ်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရတွ	 ရြါ်ောမယ်ေိုတဲ့	 ရမှော်ေင့်ချက်နဲ့	

ေက်ပြီးရတာ့	ေုြ်သွားမယ်ေိုေင်	ရအာင်ပမင်နိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။

	 အနုြညာ၊	ကဗျာ၊	အားကစားရတွကို	သင်ရိုးညွှန်းတမ်းထဲမှာြါပြီးရတာ့	ရအာင်ပမင်ပခင်းေဲ့	အစိတ်အြိုင်း	

တစ်ခုအရနနဲ့ြါောရအာင်	 ရပြာေမယ်ေိုေင်	 အမှတ်ေရအာင်၊	 ေီဟာရတွကိုေည်း	 အမှတ်ရြးတဲ့	

ဘာသာေြ်ရတေွိ	ုပြစ်ောရအာင်ေို	့ေြ်ုမယ့ဟ်ာကိေုည်း	ဦးတည်ရနြါတယ်။	အဓကိကကိုးစားရနတာက	

teamwork	 ြါ။	 ကျွန်မတို့	 စဉ်းစဉ်းစားစားနဲ့	 သုရတသနေုြ်ပြီးရတာ့	 အြက်ြက်	 ကရနရေ့ောပြီး	

ရယာက်ျားရေးရတွရော၊	 မိန်းကရေးရတွရော	 တန်းတူညီတူ	 တိုးတက်နိုင်ရအာင်၊	 ကိုယ့်ေဲ့အားသာ	

ချက်ကို	 ကိုယ်အပြည့်အဝ	 အသုံးချနိုင်ရအာင်ေို့	 အဲသေိုြညာရေးစနစ်မျ ိုးကို	 ထူရထာင်ြို့	 ကကိုးစား	

ရနြါတယ်။	ရကျာင်းကတည်းက	စာအုြ်နဲ့	မေင်းနှီးတဲ့သူရတွက	တက္ကသိုေ်ရောက်မှ	စာကကည့်တိုက်ထဲ	

မှာသွားပြီး	 ထိုင်ချင်တဲ့စိတ်ေှိရတာ့မှာ	 မဟုတ်ဘူး။	 ေါရကကာင့်မို့	 စာြတ်ပခင်းကို	 ကရေးရတွ	 ဝါသနာ	

ြါရအာင်၊	 စာြတ်ပခင်းမှာ	သာယာရအာင်	ေုြ်ရြးြို့ေိုတာ	 ရကျာင်းကေည်းေုြ်ရြးေမယ်၊	 မိဘရတွ	

ကေည်း	ေုြ်ရြးေမယ်။

	 တပခားနည်းေမ်းနဲ့	 ေီပြဿနာကို	 ဘယ်ေိုရပြေှင်းမေဲေိုတာစဉ်းစားေမယ်။	 ကရေးကစားဝိုင်းရတွ	

ေုြ်ရြးနိုင်မေား၊	 ကရေးစာြတ်ဝိုင်းရတွ	 ေုြ်ရြးနိုင်မေား။	 ကရေးရတွအရနနဲ့	 ကိုယ့်ေဲ့ေြ်ေွာ	

အတွင်းမှာ	ဗဟုသုတအတွက်	သမိုင်းနဲ့ေိုင်တဲ့	အရောက်အအုံရတွ	သွားကကည့်တာမျ ိုး	 စဉ်းစားေမယ်။	

ေါအားေုံးဝိုင်းပြီး	ကကိုးစားေမှာြါ။

	 စာအုြ်ေိုတာရကျာင်းမှာမှ	 ရတွ့ေတဲ့ကိစ္စ၊	 ေွယ်အိတ်ထဲမှာ	 စာကျက်ြို့	 ထည့်ထားတဲ့	 ြစ္စည်းတစ်ခု	

ေိုပြစ်ရနတယ်။	ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ	 ေသစာရြ	တိုးတက်ရစချင်တယ်။	 ေသစာရြြဲပြစ်ပြစ်၊	သုတစာရြ	

ြဲပြစ်ပြစ်	စာရြတိုးတက်ရစချင်တယ်။	ဗဟုသုတြွားများရစချင်တယ်ေိုေင်ရတာ့	စာရြနဲ့	ပြည်သူေူထုနဲ့	

ေင်းနှီးရအာင်	 နီးစြ်နိုင်ရအာင်	 ေွယ်ေွယ်ကူကူ	 ကုန်ကျစေိတ်မများဘဲစာရြကို	 ေက်ေှမ်းမီနိုင်	

ရအာင်	 အားေုံးဝိုင်းပြီးေုြ်ေမယ်ေို့ထင်ြါတယ်။	အစိုးေချည်းြဲ	ေုြ်ရြးေို့မေြါဘူး။	 ြုဂ္ဂေိကေည်း	

ကူညီသင့်ြါတယ်။	
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	 နယ်စြ်ရေသနှင့်	 တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြွံ့ပြိုး

တိုးတက်ရေးဗဟိုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်

ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	၁၇-၅-၂၀၁၉	ေက်ရန့	နံနက်ြိုင်းတွင်	

မန္တရေးတုိင်းရေသကကီး၊	 ရကျာက်ေည်ပမို့နယ်	 ဘဲေင်း		

၂၃ဝ	ရကဗီွ	ဓာတ်အားခဲွရံု	ဝင်းအတွင်း၌	တည်ရောက်ပြီး

သွားသည့်	၁၄၅	မဂ္ဂါဝြ်	သဘာဝဓာတ်ရငွ့သံုး	ဓာတ်အား	

ရြးစက်ရံုြွင့်ြဲွအခမ်းအနားသ့ုိ	တက်ရောက်	အမှာစကား	

ရပြာကကားသည်။

	 အခမ်းအနားသ့ုိ	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ေုတိယဗုိေ်ချုြ်ကကီး

ရကျာ်ရေွ၊	 ဦးမင်းသူနှင့်	 ဦးဝင်းခိုင်၊	 မန္တရေးတိုင်း	

ရေသကကီး	 ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာရဇာ်ပမင့်ရမာင်၊	 တုိင်း	

ရေသကကီး	ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊	တုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီးများ၊	

ေွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားေှယ်များ၊	တာဝန်ေိှသူများ၊	ဘဲေင်း	

သဘာဝဓာတ်ရငွ့သံုး	ဓာတ်အားရြးစက်ရံု	တည်ရောက်ခ့ဲ	

ကကသည့်	 Powergen	 Kyaukse	 Co.,Ltdမှ	 ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	

တာဝန်ေှိသူများ၊	ြညာေှင်များ၊	ဝန်ထမ်းများ၊	ြိတ်ကကား		

ထားသူများနှင့်	ရေသခံပြည်သူများ	တက်ရောက်ကကသည်။

	 အခမ်းအနားတွင်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

က	အြွင့်မိန့် ခွန်းရပြာကကားသည်။	 ထ့ုိရနာက်	ေှေြ်စစ်နှင့်	

စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ဦးဝင်းခိုင်	

က	ဓာတ်အားရြးစက်ရုံ	ရောင်ေွက်ခဲ့မှု၊	တစ်နိုင်ငံေုံး	

အတိုင်းအတာပြင့်	ေှေြ်စစ်မီးေေှိရေး	ရောင်ေွက်ရနမှု	

များနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း၊	မန္တရေးတုိင်းရေသကကီး	

ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာရဇာ်ပမင့်ရမာင်	 မန္တရေးတိုင်း	

ရေသကကီးအတွင်း	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေှိမှုအရပခအရန

နှင့်	ဓာတ်အားရြးစက်ရုံ	တည်ရောက်ပခင်းမှေေှိရသာ	
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အကျ ိုးရကျးဇူးများနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း	 ေှင်းေင်း	

ရပြာကကားကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	ဓာတ်အားရြးစက်ရံု	တည်ရောက်ခ့ဲမှု

ဗွ ီေီယိုရုြ်သံမှတ်တမ်းကို	 ပြသပြီး	 ဓာတ်အားရြး	

စက်ရုံ	 တည်ရောက်ရြးမှုအတွက်	 တိုင်းရေသကကီး	

ေွှတ်ရတာ်	ကိုယ်စားေှယ်ဦးဝင်းေှိုင်က	ရကျးဇူးတင်

စကား	ရပြာကကားသည်။

	 ထ့ုိရနာက်	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ဦးဝင်းခုိင်က	စက်ရံု

အတွက်	အင်ဂျင်များသယ်ယူေန်	ြံ့ြိုးကူညီရြးခဲ့သည့်	

ရောက်ေုြ်ရေးဝန်ကကီးဌာန၊	 ေမ်းဦးစီးဌာန	 အင်ဂျင်	

နီယာချုြ်	ဦးသိန်းရအာင်အား	ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းေွှာကို	

ေည်းရကာင်း၊	 ဓာတ်အားရြးစက်ရုံ	 တည်ရောက်ခဲ့	

ကကသည့်	 Powergen	 Kyaukse	 Co.,Ltdမှ	 ဥက္ကဋ္ဌ	

ဦးရမာင်ရကျးနှင့်	တာဝန်ေိှသူများအား	 ဂုဏ်ပြုသစ်သီးပခင်း	

ကိုေည်းရကာင်း	ရြးအြ်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	တိုင်းရေသကကီး	ဝန်ကကီးချုြ်	

နှင့်	တာဝန်ေှိသူများ၊	 Powergen	 Kyaukse	 Co.,	 Ltd	

ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	 တာဝန်ေှိသူများနှင့်အတူ	 မှတ်တမ်းတင်	

ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ထို ့ရနာက်	 တိုင်းရေသကကီး	 ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	

ဦးရအာင်ရကျာ်ဦး၊	ေုတိယဝန်ကကီး	ရေါက်တာထွန်းနိုင်၊	

မန္တရေးတိုင်းရေသကကီး	ေှေြ်စစ်၊	 စွမ်းအင်နှင့်ရောက်	

ေုြ်ရေးဝန်ကကီး	ဦးဇာနည်ရအာင်၊	စဉ့ ်ကိုင်ပမို့နယ	်

ပြည်သူ့ေွှတ်ရတာ်	ကုိယ်စားေှယ်	ရေါက်တာကကည်မ့ုိမ့ုိေွင်၊

အမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်	 ရေါ်အုန်းကကည်၊	

တိုင်းရေသကကီးေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်	ဦးရအာင်နိုင်	

ေင်းနှင့်	 Powergen	 Kyaukse	 Co.,Ltd	 ေါရိုက်တာ	

ဦးရအာင်ေှိုင်ဦးတို့က	 ဓာတ်အားရြးစက်ရုံကို	 ြဲကကိုး	

ပြတ်၍	ြွင့်ေှစ်ရြးကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိ ုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂ ိုေ	်

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်၊	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ဦးဝင်းခုိင်နှင့်	

တိုင်းရေသဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာရဇာ်ပမင့်ရမာင်တို့က	

စက်ရံုမှ	 ထုတ်ေုြ်သည့်	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	 ၁၄၅	 ေဿမ	

၄၉	မဂ္ဂါဝြ်ကုိ	မဟာဓာတ်အားေုိင်းရြါ်သ့ုိ	ြ့ုိေွှတ်နုိင်ေန်	

စက်ခေုတ်နှိြ်၍	ြွင့်ေှစ်ရြးသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရကျာက်ေည်ပမို့	ရညာင်ြင်ရသာက်ရကျးေွာေှိ	အရနာ်

ေထာမင်းကကီး	 တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ရသာ	 သမိုင်းဝင်	

တမုတ်ေှင်ြင်ရေှေဂူဘုေားသို့ရောက်ေှိပြီး	 ြန်း၊	 ရေချမ်း၊	

ေီမီး	ကြ်ေှူြူရဇာ်ကာ	အေှူရငွများ	 ရြးအြ်ေှူေါန်း	

သည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရကျာက်ေည်ပမို့မှ	ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	ထွက်ခွာခဲ့ပြီး	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် ောဝန်ရှိေူများ၊ Powergen Kyaukse Co.,Ltd ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ော၀န်ရှိေူများ 
မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။
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ပမို့ကကီးရေရေှာင်တမံသို့	 ရောက်ေှိော	 စိုက်ြျ ိုးရေး၊	

ရမွးပမူရေးနှင့်	ေည်ရပမာင်းဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီး	 ရေါက်တာရအာင်သူနှင့်	 တာဝန်ေှိသူများက	

ကကိုေိုကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	 စက်ရေှပြင့်	 တမံအတွင်း	 ရေသိုရေှာင်	

ထားေိှမှုနှင့်	 ြတ်ဝန်းကျင်	 စိမ်းေန်းစုိပြည်ရေး	 ရောင်ေွက်	

ထားေှိမှုကို	 ေိုက်ေံကကည့်ရှုသည်။	 ထိုသို့	 ေိုက်ေံ	

ကကည့်ရှုစဉ်	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ရေါက်တာရအာင်သူနှင့်

ညွှန်ကကားရေးမှူးချုြ်	 ဦးရကျာ်ပမင့်ေှိုင်တို့က	 ပမို့ကကီး	

ရေရေှာင်တမံေိုင်ော	အချက်အေက်များ၊	စိုက်ြျ ိုးရေ	

ပြန့်ရဝရြးရနမှု	စြ်ေျဉ်း၍	ေှင်းေင်းတင်ပြ	ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့်	 တမံြတ်ေမ်းအတိုင်း	 တမံ	

တည်ရောက်ထားမှုအရပခအရနနှင့်	 ရေယူအရောက်အဦ	

အား	 ေိုက်ေံကကည့်ရှုော	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးနှင့်	

တာဝန်ေိှသူများက	စုိက်ြျ ိုးရေရြးရဝရနမှု၊	ရေသုိရေှာင်

ထားေှိမှုနှင့်	 တမံအရပခအရနတို့ကို	 ေှင်းေင်းတင်ပြ	

ကကသည်။

	 ေက်ေက်၍	 နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်	

ပမို့ကကီး	 ရေအားေှေြ်စစ်ဓာတ်အားရြးစက်ရု ံအား	

ကကည့်ရှုသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	 ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	 ေွာငံ(ြင်းတယ)၊	

တီကျစ်၊	ြင်ရောင်း၊	ရြါင်းရောင်းရေသများ၏	သဘာဝ

ြတ်ဝန်းကျင်	အရပခအရနများအား	ေှည့်ေည်	ကကည့်ရှု	

စစ်ရေးပြီး	 ေက်ေက်ထွက်ခွာခဲ့ော	 ညရနြိုင်းတွင်	

ရနပြည်ရတာ်သို့	ပြန်ေည်ရောက်ေှိကကသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်  လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် လကျာက်ဆည်ဆင်အကအား ကကည့်ရှုအားလြးစဉ်။
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	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားဟာ	 နုိင်ငံြံွ့ပြိုးတုိးတက်ရေးအတွက်	 အဓိကေုိအြ်ချက်ရတွထဲက	 တစ်ခုပြစ်ြါတယ်။	

ကျွန်မတို့ေဲ့	 အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံ	 အရတာ်များများမှာေိုေင်	 ၈ဝ	 ောခိုင်နှုန်းရကျာ်	 ၉ဝ	 ောခိုင်နှုန်းရကျာ်၊	

၁ဝဝ	 ောခိုင်နှုန်းပြည့်	 စသည်ပြင့်	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားရြးနိုင်ရြမယ့်	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ	 အခုအချနိ်အထိ	

ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	ေိုအြ်ချက်ေဲ့	၅ဝ	ောခုိင်နှုန်းရတာင်	မပြည့်ရသးတာကုိ	ရတွ့ရနေြါတယ်။	ေါရကကာင့်မို့	

ကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွက်	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	 ြိုမိုေေှိြို့	 အများကကီးကကိုးစားရနြို့	 ေိုြါတယ်။	 ေှေြ်စစ်	

ဓာတ်အား	ပြည့်ေည်းရြးနိုင်ြို့	အစိုးေအရနနဲ့	ေှေြ်စစ်	ဓာတ်အားေိုင်းသစ်ရတွ	ြွင့်ေှစ်ပခင်း၊	ဓာတ်အား	

ခွဲရုံအသစ်ရတွ	ြွင့်ေှစ်ပခင်းရတွကို	ရောင်ေွက်ေျက်	ေှိြါတယ်။

	 ေီနှစ်မကုန်ခင်မှာေည်း	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	ေိုအြ်ချက်ေဲ့	 ၅ဝ	 ောခိုင်နှုန်းကို	 ပြည့်ေည်းရြးနိုင်မယ်ေို့	

ရမှော်ေင့်ထားြါတယ်၊	ေါဟာ	ကျွန်မတို့	၂ဝ၁၆	ခုနှစ်တုန်းက	၃ဝ	ောခိုင်နှုန်းရောက်ကရနပြီးရတာ့	အခု	

ေီနှစ်မကုန်မီ	၅ဝ	ောခိုင်နှုန်းအထိ	ရောက်ြို့အတွက်	ကကိုးစားရနပခင်းြဲ	ပြစ်ြါတယ်။	ောမဲ့	၂ဝ၂၅မှာေိုေင်	

တစ်နိုင်ငံေုံး	ောနှုန်းပြည့်	သုံးစွဲနိုင်မယ်ေို့ရမှော်မှန်းထားြါတယ်။

	 အခုအစိုးေတာဝန်ယူပြီးရနာက်ြိုင်း	 မန္တရေးတိုင်းရေသကကီးအတွင်း	 ြွင့်ေှစ်ခဲ့တဲ့	 ပမင်းခခံသဘာဝ	

ဓာတ်ရငွ့နဲ့	စွန့်ြစ်အြူသုံးဓာတ်ရငွ့အားရြးစက်ရုံ	၂၂၅	မဂ္ဂါဝြ်၊	V	Power	ကုမ္ပဏီပမင်းခခံ	Gas	Engine	

ဓာတ်အားရြးစက်ရုံ	 ၉ဝ	 မဂ္ဂါဝြ်၊	 ေီရန့	 ြွင့်ေှစ်တဲ့	 ရကျာက်ေည်	 (ဘဲေင်း)	 သဘာဝဓာတ်ရငွ့သုံး	

ဓာတ်အားရြးစက်ရုံ	 ၁၄၅မဂ္ဂါဝြ်နဲ့	 ၂ဝ၁၆	 ခုနှစ်	 ရမေက	 စတင်ေည်ြတ်ခဲ့တဲ့	 ပမင်းခခံ	 Gas	 Engine	

ဓာတ်အား	 ရြးစက်ရုံ	 ၆၅	 မဂ္ဂါဝြ်စုစုရြါင်း	 ၅၂၅	 မဂ္ဂါဝြ်ဓာတ်အား	 ထုတ်ေုြ်ရြးေျက်ေှိပြီး	 အဲေီ	

စက်ရုံရတွက	ထုတ်ေုြ်တဲ့	 ဓာတ်အားရတွဟာ	 မန္တရေးတိုင်းရေသကကီးေဲ့	 သုံးစွဲမှုကို	 ရထာက်ြံ့ရြးတဲ့	

]]vQyfppfrD;&JY vif;EdkifwJUtiftm;xuf ykdNyD;awmUBuD;wm[m ynmtvif;yJjzpfygw,f}}[k 
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အပြင်	ဓာတ်အားစခန်းနဲ့	ချတိ်ေက်ြို့ေွှတ်ရနတဲ့အတွက်	ပမန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံေုံးေှိ	ပြည်သူ	ပြည်သား	

များထံသို့	ရောက်ေှိရနပြီးရတာ့	သုံးစွဲနိုင်ပြီးပြစ်ြါတယ်။

	 မန္တရေးတိုင်းရေသကကီးအတွင်းမှာ	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	ေုံေုံရောက်ရောက်	ပြန့်ပြူး	ရြးနိုင်ရေးအတွက်	

၂၃ဝ	 KV	 အထက်ေဲေွာ-ရေှေစာေံ	 ဓာတ်အားေိုင်းစီမံကိန်း	 ၂၃ဝ	 KV	 ပမင်းခခံ၊	 မိတ္ထီော၊	 ရတာင်တွင်းကကီး	

ဓာတ်အားေိုင်းစီမံကိန်း၊	၅ဝဝ	KV	မိတ္ထီော	ဓာတ်အားခွဲစက်ရုံ	စီမံကိန်း၊	ေီးေုတ်ရေအားေှေြ်စစ်စီမံကိန်း	

(၆ဝ	မဂ္ဂါဝြ်)	ေုြ်ငန်းရတွကိုေည်း	ေက်ေက်ရောင်ေွက်ရနြါတယ်။

	 အစိုးေတာဝန်ယူတဲ့အချနိ်ကစပြီးရတာ့	နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်၊	ြွံ့ပြိုးရေး	အတွက်	အဓိကကျတဲ့ကိစ္စ	

နှစ်ခုဟာ	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးနဲ့	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေိှရေးြဲ	ပြစ်တယ်ေုိတာ	ကျွန်မတ့ုိ	သရဘာရြါက်ခ့ဲ	

ြါတယ်။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	ေမ်းြန်း	ေက်သွယ်ရေးရကာင်းောပြီ၊	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေောပြီေိုေင်		

ကျွန်မတို့ေဲ့	 နိုင်ငံသူ	 နိုင်ငံသားများေဲ့ဘဝ	 ပမန်ပမန်ကကီးကို	 တိုးတက်တယ်ေိုတာ	 ကျွန်မတို့	 သတိပြုမိ	

ြါတယ်။

	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေှိတယ်ေိုတာဟာ	မီးခေုတ်ရေးြွင့်ရုံနဲ့	မီးေင်းရုံတင်မကဘူး၊	မီးေင်းသွားပခင်းေဲ့	

အကျ ိုးေက်ရတွကို	ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်သူ	 ပြည်သားရတွ	ခံစားေြါတယ်။	အကျ ိုးေက်ရတွက	အရိုးေုံး၊	

အေှင်းေုံး	 ရပြာေမယ်ေိုေင်	 အိမ်အေိုက်၊	 မိသားစုအေိုက်	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားမေတဲ့	 အရပခအရန	

ကရနပြီးရတာ့	 ေတဲ့အရပခအရနကို	 ရောက်သွားေင်	 ရကျာင်းသွားတဲ့	 ကရေးရတွ	 စာရကာင်းရကာင်း	

ြိုပြီးရတာ့	ကျက်နိုင်တာ	ကရနစပြီးရတာ့	မိဘရတွအရနနဲ့	အိမ်တွင်းမှာ	ေုြ်ငန်းကရေးရတွ	ေုြ်ချင်ေင်	

ရတာင်မှ	 ေုြ်နိုင်တဲ့	 အရပခအရနကို	 ရောက်သွားြါတယ်။	 ေါရကကာင့်မို့	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေှိရေးဟာ	

ကျွန်မတို့ေဲ့	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်	အများကကီးရကာင်းတယ်ေို့	ေိုေိုြါတယ်။

	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေှိရေးေိုေင်	အေင်းနဲ့	ပြည်သူရတွက	ေက်စြ်ပြီးရတာ့	စဉ်းစားြါတယ်။	အရမှာင်ကို	

ခွင်းေို့	အေင်းကိုရောက်ပြီေိုတဲ့	သရဘာမျ ိုးြါ၊	ေါရြမယ့်	အရမှာင်ကိုခွင်းေို့	အေင်းကို	ရောက်ပြီေိုတာ	

ကျွန်မတို့	ဟိုးအေင်တုန်းက	 စာရြဗိမာန်ေဲ့	 ရောင်ြုေ်ပြစ်ြါတယ်။	 ေါဟာ	 ြညာအေင်းကိုရြးပခင်းကို	

ေိုေိုတာြါ။	ေါရကကာင့်မို့	ကျွန်မကရတာ့	ကျွန်မတို့ေဲ့	ပြည်သူ	ပြည်သားရတွ	အားေုံးကို	အသိရြးချင်တာ	

ကရတာ့	ေှေြ်စစ်မီးေပခင်း	ေိုတာဟာ	 ရုြ်ြိုင်းေိုင်ောအေ၊	 နည်းြညာြိုင်း	ေိုင်ောအေ	 ပြည်သူရတွကို		

အေင်းရြးပခင်းြဲပြစ်ြါတယ်။	 ေါရြမယ့်	ကျွန်မတ့ုိေဲ့နုိင်ငံ	တကယ့်ကုိေင်းြ့ုိေုိေင်	 ပြည်သူရတွ	 ကုိယ်တုိင်		

ကကိုးစားေမှာြါ။	ေှေြ်စစ်မီးေဲ့	ေင်းနုိင်တ့ဲအင်အားထက်	ြုိပြီးရတာ့ကကီးတာဟာ	ြညာအေင်းြဲ	ပြစ်ြါတယ်။	

ေါရြမယ့်	ြညာအေင်းထက်	ြိုပြီးရတာ့ရတာင်	တန်ြိုးေှိတာဟာ	ရမတ္တာအေင်းြဲ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ေါရကကာင့်မို့	ကျွန်မတို့ေဲ့	နိုင်ငံသူ	နိုင်ငံသားများဟာ	ြညာကကိုးစားေမယ်၊	ြညာေှိရအာင်	ရောင်ေွက်ကက	

ေမယ်၊	ြညာေိုတာ	အတန်းြညာကို	ရပြာရနတာ	မဟုတ်ြါဘူး။	မှန်မှန်ကန်ကန်	အရပခအရန	တစ်ခုကို	

ြိုင်းပခားစိတ်ပြာနိုင်တဲ့၊	အစွမ်းေှိတဲ့	ြညာ၊	ေီေို	ြိုင်းပခားစိတ်ပြာပြီးတဲ့	အခါကျေင်	ြိုမိုပြီးရတာ့	အရပခအရန	

ရတွရကာင်းမွန်ရအာင်ေို့	 ဘယ်ေို	 ေုြ်ေမေဲေိုတာကို	 စဉ်းစားရေွးရနွးပြီးရတာ့	 တာဝန်ယူနိုင်တဲ့	

ြညာ၊	အဲေီေို	အေင့်ေင့်ြညာရတွ	ကျွန်မတို့မှာ	ေိုြါတယ်။

	 ကျွန်မတ့ုိနုိင်ငံဟာ	ပြည်ရထာင်စု	 ပြစ်တယ်ေုိတာ	ကျွန်မ	သတိရြးြါတယ်။	ပြည်ရထာင်စု	 ပြစ်တာရကကာင့်	

ေီနိုင်ငံမှာ	 ဘာြဲေုြ်ေုြ်	 ကျွန်မတို့တစ်နိုင်ငံေုံးအတွက်	 မှေမှေတတပြစ်ေဲ့ေားေိုတာ	 စဉ်းစားပြီးမှ	
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ကျွန်မတို့ကကိုးစားပြီးရတာ့	ေုြ်ြါတယ်။	တစ်ရနောတည်းမှာ	စီးြွားရေးအပမင်တစ်ခုနဲ့ြဲ	ေီရနောမှာရတာ့	

ေှေြ်စစ်မီးေေင်	စီးြွားရေးက	တုိးတက်မယ်။	ပမန်ပမန်ေန်ေန်	ချမ်းသာမယ်ေုိတ့ဲ	အပမင်တစ်ခုနဲ့ြဲ	ကျွန်မတ့ုိ		

ကကည့်ေို့	မေြါဘူး။

	 ကျွန်မတ့ုိေဲ့	 ပြည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရတွ	 ြုိပြီးရတာ့	 ခုိင်မာရေးအတွက်	ကျွန်မတ့ုိမှာ	 ေိှတ့ဲ	 ဓနအင်အားရတွ၊	

နုိင်ငံရတာ်ေဲ့ဘဏ္ဍာနဲ့	 ကျွန်မတ့ုိနုိင်ငံမှာ	 ေင်းနီှးပမှုြ်နံှချင်တ့ဲ	 ပြည်ြရော၊	 ပြည်တွင်းက	 	 ြုဂ္ဂိုေ်ရတွရောေဲ့	

အင်အားရတွကို	 နိုင်ငံအတွက်	 ပြစ်ရအာင်	 ဘယ်ေိုသုံးမေဲေို့	 စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ	 ပြည်ရထာင်စုေိုတဲ့	

အရတွးအရခါ်နဲ့	 စဉ်းစားေြါတယ်။	 ပြည်ရထာင်စုတစ်ခုေုံး	 ချမ်းသာောယုံတင်မက	 ြိုပြီးရတာ့	

ညီညွတ်ောရအာင်ေို့	 တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်ကကားမှာ	 နားေည်မှု	 ြိုပြီးေှိောရအာင်ေို့	 	 ဦးတည်	

ပြီးရတာ့	ြွံ့ပြိုးတိုး	တက်ရေးေုြ်ငန်းရတွကို	အရကာင်အထည်ရြာ်ေြါတယ်။

	 ကျွန်မရစာရစာကရပြာသေိုြဲ	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားရြးရေးကို	စဉ်းစားတဲ့အခါကကေင်	ြိုက်ေံတွက်	တစ်ခု	

တည်းနဲ့	 မစဉ်းစားြါဘူး။	 နိုင်ငံေဲ့	 အနာဂတ်အတွက်	 ဘယ်ေိုအကျ ိုးပြုနိုင်မေဲေိုတဲ့	 အချက်ရတွကို	

အဓိကထား	ပြီးရတာ့	စဉ်းစားြါတယ်။	ကျွန်မတို့	နိုင်ငံြိုပြီးရတာ့	ေင်းောရအာင်	ပြည်သူပြည်သားများ	

ကကိုးစားရြးကကြါေို့	ထြ်တေဲေဲ	ရမတ္တာေြ်ခံခဲ့သေို	ယခုေဲထြ်ပြီးရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	ေွတ်ေြ်ရေးေပြီးတဲ့	အချနိ်ကရနစပြီးရတာ့	ပြည်တွင်းပငိမ်းချမ်းရေး	၁ဝဝ	ောခိုင်နှုန်း	

ေိုတာ	မေခဲ့ြါဘူး။	တစ်ချနိ်ေုံး	ဟိုရနောမဟုတ်	ေီရနောော		ပြည်တွင်း	ြဋိြက္ခမီးရတွက	ရတာက်ရောင်	

ရနတာ	ရတွ့ေြါတယ်။	ေှေြ်စစ်ဓာတ်	အားထက်ြုိပြီးရတာ့	အရေးကကီးတာက	ကျွန်မတ့ုိနုိင်ငံမှာ	ရတာက်ရနတ့ဲ	

အြူမီးရတွကုိ	ဘယ်ေုိပငိမ်း	သွားရအာင်ေုြ်ရြးနုိင်မေဲေုိတာ	ြညာရတွထက်	ရမတ္တာရတွကုိ	တုိးြွားရအာင်		

ေုြ်ြို့ပြစ်ြါတယ်။

	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားရြးစက်ရုံတစ်ခု	 အသစ်ြွင့်တိုင်းြွင့်တိုင်း	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားရြးမှု	 ေုြ်ငန်းတစ်ခု	

ရအာင်ရအာင်ပမင်ပမင်	 အရကာင်အထည်ရြာ်နုိင်တုိင်း	 ရြာ်နုိင်တုိင်း	 ပြန်ပြီးရတာ့သံုးသြ်ြါတယ်။	 ေှေြ်စစ်	

ဓာတ်အား	 စက်ရုံတစ်ခုြိုပြီးရတာ့	 ေှိတဲ့အတွက်	 ဘယ်ေိုကျွန်မတို့	 နိုင်ငံအတွက်	 အကျ ိုးေှိနိုင်မေဲ	

စီးြွားရေးအေ	ဘယ်ေိုအကျ ိုး	ေှိနိုင်မေဲ၊	ေူမှုရေးအေ	ဘယ်ေိုအကျ ိုးေှိနိုင်မေဲ၊	နိုင်ငံရေးအေဘယ်ေို	

အကျ ိုးေှိနိုင်မေဲ	ေိုတာကို	စဉ်းစားေြါတယ်။

	 နိုင်ငံရေးေိုတာ	ကျွန်မရစာရစာကရပြာတဲ့	ပြည်ရထာင်စု	စိတ်ဓာတ်ကို	အရပခခံတဲ့နိုင်ငံရေးပြစ်ြါတယ်။	

ပြည်ရထာင်စု	စိတ်ဓာတ်ကို	အရပခခံတဲ့နိုင်ငံရေးကို	အားေုံးတစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲနဲ့	ထမ်းရောင်မယ်ေိုေင်	

ေီနိုင်ငံဟာဘယ်ေို	အခက်အခဲရတွ	ဘယ်ေို	စိန်ရခါ်မှုရတွနဲ့ဘဲ	ေင်ေိုင်ေေင်ေိုင်ေ	အပမန်တိုးတက်မယ်။	

ခိုင်ခိုင်မာမာ	အနာဂတ်အတွက်	ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့	ရေေှည်ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု	 ပြစ်တည်ောနိုင်မယ်ေို့	

အဓိကယုံကကည်ြါတယ်။

	 ေါရကကာင့်	ပြည်သူကို	အားကိုးတယ်။	ပြည်သူကို	ယုံကကည်တယ်။	ပြည်သူကို	အားကိုးပြီးရတာ့	ပြည်သူကို	

ယုံကကည်ပြီးရတာ့	နိုင်ငံရေးေုြ်ငန်းကို	ေုြ်ေြါတယ်။	ေီမိုကရေစီ	ေီမိုကရေစီေိုပြီးရတာ့	ရပြာတဲ့အခါမှာ	

တချ ို့ရတွက	 အခွင့်အရေးရတွကိုြဲ	 ြိပြီးရတာ့	 ရပြာကကြါတယ်။	 အခွင့်အရေးရတွကိုြဲ	 ြိပြီးရတာ့	

ရပြာေို့မေြါဘူး။	တာဝန်ဝတ္တေားရတွကိုေည်း	သိေမှာပြစ်ြါတယ်။
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	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်ေသွားပြီေိုေင်	ေှေြ်စစ်ဓာတ်မီးေပခင်းရကကာင့်	ြိုောတဲ့အေင်းရောင်ရတွကို	အများအတွက်	

အကျ ိုးေှိရအာင်ေို့	 သုံးြါေို့	 ကျွန်မက	 ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်။	 ရကျာင်းသူ	 ရကျာင်းသားများဟာ	အေင်	

တံုးကနဲ့ြုိပြီးရတာ့	 စာြတ်နုိင်တ့ဲ	 အရနအထား၊	 စာကျက်နုိင်တ့ဲအရနအထားေိှ	 ောတ့ဲအခါမှာ	 စာကျက်	

ပခင်းရတွ	စာြတ်ပခင်းရတွဟာ	အများအတွက်ပြစ်ြါရစေို့	တိုက်တွန်းချင်ြါတယ်။

	 တစ်နိုင်ငံေုံးကို	မကကာမီကာေအတွင်း	၁ဝဝ	ောခိုင်နှုန်းေြို့	ကျွန်မတို့ေဲ့	ရမှော်ေင့်ချက်ရတွ	စီမံကိန်းရတွ	

ရအာင်ပမင်တဲ့အခါမှာ	 ေီနိုင်ငံဟာတမူထူးပခားပြီး	 တိုးတက်တဲ့	 နိုင်ငံတစ်ခုပြစ်ောရစချင်ြါတယ်။	

ဘာပြစ်ေ့ုိ		တမူထူးတယ်ေ့ုိ	ရပြာချင်တာေဲေုိရတာ့	အခုကမ္ဘာကကီးမှာေုိေင်	ရုြ်ြုိင်းေုိင်ော	တုိးတက်မှုအင်မတန်မှ		

ဦးစားရြးြါတယ်။	 ေီေို	 ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	 တိုးတက်မှုကို	 ဦးစားရြးေို့	 ပြစ်ရြါ်ောတဲ့ေူမှုရေးပြဿနာ	

ရတွကိုေည်း	ဘယ်ေိုရပြေှင်းေမေဲေိုတာ	အခုထိအရပြမရြါ်ရသးြါဘူး။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံအရနနဲ့	 ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	 တိုးတက်မှုက	 စရုံြဲေှိရသးတဲ့အရြါ်မှာ	 တိုးတက်ေဲနိုင်ငံ	 ြွံ့ပြိုး

ေဲနိုင်ငံတစ်ခုပြစ်တဲ့အချနိ်ကစပြီးရတာ့	 	တကယ်ကို	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်တဲ့	စိတ်ဓာတ်ရတွကို	 	ရမွးပမူြို့က	

ေုိြါတယ်။	အဲေီေုိ	ြံွ့ပြိုးတုိးတက်တ့ဲစိတ်ဓာတ်ရတွသာ	ကျွန်မတ့ုိမှာေိှမယ်ေုိေင်	ရုြ်ြုိင်းေုိင်ော	တုိးတက်မှု		

ေှိရနတဲ့	နိုင်ငံရတွထက်	ြိုပြီးရတာ့	ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်သူ	 ပြည်သားများဟာ	အြိုးတန်တဲ့	ေူသားရတွကို		

အကျ ိုးပြုနိုင်တဲ့	ြုဂ္ဂိုေ်ရတွ	 ပြစ်ောမှာြါ။	အခု	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားရြးရုံ	တစ်ခုြိုပြီးရတာ့	များောပခင်း		

ရကကာင့်	ကျွန်မတို့နိုင်ငံကကီး	ပငိမ်းချမ်းြို့အခွင့်အရေးရတွ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ောြါရစ။
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	 ပမန်မာနုိင်ငံ	ကင်းရထာက်အကကီးအကဲ	နုိင်ငံရတာ်၏

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂ ိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည	်

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီးရကျာ်ရေွ၊	

ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီးေဲရအာင်၊	 ရေါက်တာမျ ိုးသိမ်းကကီး၊	

ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	 ဦးရသာင်းထွန်း၊	 ဦးရကျာ်တင်၊	

တာဝန်ေှိသူများနှင့်အတူ		၁၆-၈-၂၀၁၉	ေက်ရန့	နံနက်

ြိုင်းတွင်	ရနပြည်ရတာ်မှ	အထူးရေယာဉ်ပြင့်	ထွက်ခွာ	

ကကော	 မန္တရေးတုိင်းရေသကကီး	 တံတားဦးပမို့နယ်သ့ုိ	

ရောက်ေိှကကသည်။

	 ပမန်မာနုိင်ငံ	ကင်းရထာက်အကကီးအကဲ	 နုိင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	အြွဲ့အား	ပြည်ရထာင်စု	ဝန်ကကီး

ဦးအုန်းရမာင်၊	 မန္တရေးတိုင်းရေသကကီး	 ဝန်ကကီးချုြ်	

ရေါက်တာရဇာ်ပမင့်ရမာင်၊	တုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီးများနှင့်

ဌာနေိုင်ောတာဝန်ေှိသူများက	 မန္တရေး	 အပြည်ပြည်	

ေိုင်ောရေေိြ်၌	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 ကင်းရထာက်အကကီးအကဲ	

နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်

သည်	မန္တရေးပမို့ရတာ်ခန်းမ၌	ကျင်းြသည့်	ပမန်မာနုိင်ငံ

ကင်းရထာက်များနှင့်	 ရတွ့ေုံြွဲအခမ်းအနားသို	့

တက်ရောက်သည်။

	 အခမ်းအနားသို့	ပမန်မာနိုင်ငံ	ကင်းရထာက်အြွဲ့ချုြ်	

နာယကများပြစ်ကကသည့်	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ဦးမင်းသူ၊	

ပငိမ်းချမ်းရေးရကာ်မေှင်ဥက္ကဋ္ဌ	 ရေါက်တာတင်မျ ိုးဝင်း၊	

မန္တရေးတုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီချု ြ်၊	 တုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီး	

များ၊	 ကင်းရထာက်ြွဲ့စည်းပြီးသည့်	 တက္ကသိုေ်များမှ	

ြါရမာက္ခချုြ်များ၊	တက္ကသုိေ်ကင်းရထာက်အြဲ့ွ	ဥက္ကဋ္ဌများ၊	

ပမန်မာနုိင်ငံ	အမျ ိးုသားကင်းရထာက်ချုြ်	ရေါက်တာတင်ညိ၊ု	

ပမန်မာနိုင်ငံ	 အမျ ိုးသမီး	 ေုတိယကင်းရထာက်ချုြ်	

ရေါ်ခင်ရစာဥမ္မာ၊	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 ကင်းရထာက်ကကီးများ၊	

တက္ကသုိေ်ကင်းရထာက်	ေူငယ်ရမာင်မယ်များ၊	ကုိယ်ြုိင်	

ြညာရေးရကျာင်းများမှ	 ကင်းရထာက်ရမာင်မယ်များ၊	

ကင်းရထာက်ေူငယ်များ၊	တာဝန်ေိှသူများနှင့်	ြိတ်ကကား	

ထားသူများ	တက်ရောက်ကကသည်။

	 အခမ်းအနားမစတင်မီ	 ပမန်မာနိုင်ငံကင်းရထာက်	

အကကီးအကဲ	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ပမို့ရတာ်ခန်းမ	 ရပမညီထြ်၌	 ခင်းကျင်းပြသထားသည့်	

ကင်းရထာက်	 အတတ်ြညာခုနှစ်ပြာပြခန်း၊	 ကကိုးချ	ီ

နည်းသရုြ်ရြာ်	 ကင်းရထာက်ရြျာ်ပြခန်း၊	 	 ေက်မှု	

ြညာပြ	 ကင်းရထာက်စွမ်းေည်	 အေှပြခန်း၊	 သုတ	

စံုေှေမ်း	ကင်းရထာက်ပြခန်း၊	မတူကဲွပြားအရပခအရနများ

အားေုံးြါဝင်ခြုံးရြျာ်ေှေင်ပြခန်း၊	ေက်ရတွ့ေုြ်ရောင်	

စခန်းချေရအာင်ပြခန်း၊	အပမဲခြုံးရြျာ်ေူသားများအရြါ်	

jrefrmEdkifiH\ uif;axmuftBuD;tuJ EdkifiHawmf\twkdifyifcHyk*¾dKvf
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ပြခန်း၊	 ကျွမ်းကျင်ြညာ	 ေက်မှုကမ္ဘာပြခန်း၊	 စွမ်းေည်	

ထက်ပမတ်	 ဉာဏ်ေည်တက်ပြခန်းနှင့်	 ကင်းရထာက်	

အမျ ိုးသမီးများ	 ေှုြ်ေှုြ်ေှားေှားမှတ်တမ်းများ	 ပြခန်း	

တ့ုိအား	ေုိက်ေံကကည့်ရှုအားရြးော	ကင်းရထာက်ေူငယ်

ရမာင်မယ်များက	 “မုိးေံုးမှိုင်း”	 သီချင်းပြင့်	 သီေုိဂုဏ်ပြု	

ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 ရတွ့ေုံြွဲအခမ်းအနားကို	 ကျင်းြော	

ပမန်မာနိုင်ငံကင်းရထာက်	 အကကီးအကဲ	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	 တက်ရောက်ောကကသူများက	

နုိင်ငံရတာ်သီချင်းသီေုိပြီး	 နုိင်ငံရတာ်အေံအား	 အရေးပြု	

ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	ကင်းရထာက်ေူငယ်ရမာင်မယ်များက	

"ကင်းရထာက်ဂုဏ်ေည်"	သီချင်းသီေို၍	အခမ်းအနား	

ကို	ြွင့်ေှစ်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	ကင်းရထာက်ေူငယ်	ရမာင်မယ်များက

“ကင်းရထာက်ကကိုးချည်	 နည်း	 ၆	 မျ ိုး”နှင့်	 “အရပခခံ	

ရေှးဦးသူနာပြု	ြတ်တီးစည်းနည်း”	တ့ုိပြင့်ေည်းရကာင်း၊	

ကင်းရထာက်	 အမျ ိုးသမီးငယ်များက	 “ြန်းဥယျာဉ်”	

ရတးသီချင်းကုိ	 သီေုိသရုြ်ရြာ်၍ေည်းရကာင်း	 စွမ်းေည်	

ပြသရြျာ်ရပြကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	ပငိမ်းချမ်းရေးရကာ်မေှင်	ဥက္ကဋ္ဌ	ရေါက်တာ	

တင်မျ ိုးဝင်းက	ကင်းရထာက်ကကိုးချည်ပြိုင်ြဲွ၊	ကင်းရထာက်	

ကဗျာစြ်ေုိပြိုင်ြဲွနှင့်	 ကင်းရထာက်	 ြန်းချပီြိုင်ြဲွတ့ုိတွင်	

ေုေေိှကကသည့်	ကင်းရထာက်	ရမာင်မယ်များအား	ဂုဏ်ပြု

ေုများ	ရြးအြ်ချးီပမှင့်သည်။

	 ထို့ရနာက်	Cub	Scout	ကင်းရထာက်ေူငယ်များက	

“စွမ်းရောင်နုိင်တယ်	 ေ့ုိကင်းရထာက်ငယ်”	 ရတးသီချင်း	

ပြင့်ေည်းရကာင်၊	 Bule	 Bird	 ကင်းရထာက်အမျ ိုး	

သမီးကရေးငယ်များက	“ပမင့်ပမတ်နှေံုးသား	ြုိင်ေှင်များ”

ရတးသီချင်းပြင့်	ေည်းရကာင်း	ဂုဏ်ပြုရြျာ်ရပြတင်ေက်	

ကကသည်။	

	 ထို့ရနာက်	 တက္ကသိုေ်ကင်းရထာက်	 အမျ ိုးသမီး	

ငယ်များက	“ပငိမ်းချမ်းရေး၏	သံတမန်များ”	သီချင်းပြင့်	

သရုြ်ပြရြျာ်ရပြကကပြီး	အခမ်းအနားကို	ရုြ်သိမ်းေိုက်	

သည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲအပြီးတွင်	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 ကင်းရထာက်	

အကကီးအကဲ	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ကင်းရထာက်ရမာင်မယ်များ၊	ကင်းရထာက်ေူငယ်များ

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်                                          ပမန်မာကင်းလောက်ျူငယ်များ၏ လဖျာ်လပဖြွဲအား ကကည့်ရှုအားလြးစဉ်။        



335လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

နှင့်ေည်းရကာင်း၊	ကင်းရထာက်အြွဲ့ချုြ်နာယကများ	

ပြစ်ကကသည့်	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	 ပငိမ်းချမ်းရေး

ရကာ်မေှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	တိုင်းရေသကကီး	ဝန်ကကီးချုြ်၊	တိုင်း	

ရေသကကီးဝန်ကကီးများ	 ကင်းရထာက်	 ြွဲ့စည်းပြီးသည့်	

တက္ကသိုေ်များမှ	 ြါရမာက္ခချုြ်များ၊	 တက္ကသိုေ	်

ကင်းရထာက်အြွဲ့ဥက္ကဋ္ဌများ၊	 ပမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသား	

ကင်းရထာက်ချုြ်၊	 ပမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသမီး	 ေုတိယ	

ကင်းရထာက်ချုြ်၊	 ပမန်မာနိုင်ငံ	ကင်းရထာက်ကကီးများ၊	

ကင်းရထာက်ေော၊	ေောမများ၊	တက္ကသုိေ်	ကင်းရထာက်

ေူငယ်ရမာင်မယ်များနှင့်ေည်းရကာင်း၊	ကင်းရထာက်	

အြဲွ့ချုြ်နာယကများ	ပြစ်ကကသည့်	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး

များ၊	 ပငိမ်းချမ်းရေးရကာ်မေှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	တိုင်းရေသကကီး	

ဝန်ကကီးချုြ်၊	ပမန်မာနုိင်ငံ	ကင်းရထာက်ကကီးများ၊	ြညာရေး

ဝန်ကကီးဌာနမှ	 တာဝန်ေှိသူများ၊	 ကိုယ်ြိုင်ြညာရေး	

ရကျာင်းများ	ရကျာင်းအုြ်ကကီးများနှင့်	တာဝန်ေှိသူများ၊

ကင်းရထာက်နည်းပြများ၊	 ကကီးကကြ်များ၊	ေော၊	ေော	

များနှင့ေ်ည်းရကာင်း		မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြံုရိက်ုသည်။

	 ယင်းရနာက်	ပမန်မာနိုင်ငံကင်းရထာက်အကကီးအကဲ	

နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်အား	 ကင်းရထာက်	

ဘင်ခောအြွဲ့က	အရေးပြုကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

အနုြညာဦးစီးဌာနအနုြညာအထက်တန်းရကျာင်း	

(မန္တရေး)သ့ုိရောက်ေိှပြီး	ြန်းချ ီ၊	ြန်းြုဌာန၌	ရကျာင်းသား၊	

ရကျာင်းသူများ	ေက်ရတွ့သင်ကကားရနမှုကုိေည်းရကာင်း၊		

ြန်တျာဌာန၌	အက၊	ရစာင်း၊	ေိုင်း၊	စန္ဒေားေက်ရတွ့	

သင်ကကားရနမှုများကို	ေည်းရကာင်း	ေိုက်ေံကကည့်ရှု	

ကာ	ေော၊	ေောမများ၊	ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသူ	များနှင့်	

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်ပြီး	 ရကျာင်းဧည့်သည်ရတာ်	

မှတ်တမ်းတွင်	ေက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

	 ညရနြုိင်းတွင်	နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်

မန္တရေးရတာင်ရတာ်သို့	 ရောက်ေှိပြီး	 ေုရတာင်းပြည့်	

ဘုေားအား	ြန်း၊	ရေချမ်း၊	ေီမီးကြ်ေှူြူရဇာ်၍	 ြူးရပမာ်	

ကကည်ညိုကာ	ဧည့်သည်ရတာ်	မှတ်တမ်းတွင်	ေက်မှတ်

ရေးထိုးသည်။

	 ထ့ုိရနာက်	 ေုရတာင်းပြည့်ဘုေားအတွက်	အေှူရငွ	

များကုိ	ရဂါြကအြဲ့ွထံ	ရြးအြ်ေှူေါန်းပြီး	မန္တရေးရတာင်

ရတာ်ရြါ်မှ	 မန္တရေးပမို့	 စိမ်းေန်းစိုပြည်မှုနှင့်	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်မှုတို့ကို	ကကည့်ရှုသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်                                          ပမန်မာကင်းလောက်ျူငယ်များ၏ လဖျာ်လပဖြွဲအား ကကည့်ရှုအားလြးစဉ်။        
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	 ကျွန်မ	 မန္တရေးမှာေှိတဲ့	 ကင်းရထာက်ရမာင်မယ်ရတွနဲ့	 ရတွ့ချင်တဲ့အရကကာင်းတစ်ခုက	 ကျွန်မတို့ဟာ	

အသင်းအြွဲ့တစ်ခုအရနနဲ့	 ညီညီညွတ်ညွတ်ရောင်ေွက်ြုိ့	 ေိုြါတယ်။	 အသင်းအြွဲ့တစ်ခုကို	 ဝင်ေိုက်	

ပြီေိုေင်	 ေီအသင်းအြွဲ့ကို	တန်ြိုးထားေမယ်၊	 ေီအသင်းအြွဲ့နဲ့	 စုစုစည်းစည်းရနေမယ်၊	 ေီအသင်းအြွဲ့ေဲ့	

စည်းကမ်းရတွကို	 ေိုက်နာေမယ်။	 အသင်းအြွဲ့တစ်ခု	 နယ်မှာေှုြ်ေှားနိုင်ပခင်းေိုတာဟာ	 ကျွန်မတို့	

အတွက်	အင်အားတစ်ခုြါြဲ။

	 ေူတိုင်းေူတိုင်းဟာ	 တစ်ရယာက်ချင်းတစ်ရယာက်ချင်း	 ကိုယ်ေုြ်ချင်တာေုြ်ြို့	 ေန္ဒေှိကကတာြဲ။	

ေါရြမယ့်	အသင်းအြွဲ့တစ်ခုေဲ့	အြွဲ့ဝင်ပြစ်သွားပြီေိုေင်ရတာ့	ေီအသင်းအြွဲ့ေဲ့	စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ	

အတိုင်းေုြ်ြို့	 အင်မတန်မှအရေးကကီးြါတယ်။	 ငယ်စဉ်ဘဝကတည်းကစပြီး	 ေီေိုရေ့ကျင့်ခဲ့မယ်ေိုေင်	

ကကီးောတဲ့အခါမှာ	 ကိုယ့်ေဲ့ေူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်၊	 ကိုယ့်ေဲ့နိုင်ငံအတွက်	 အများကကီးအကျ ိုးပြု	

နိုင်ြါတယ်။

	 တချ ို့က	အသင်းအြွဲ့ရတွထဲမှာ	အေုြ်ေုြ်ေတာကို	 စိတ်ကျဉ်းကကြ်တယ်ေို့	ထင်တဲ့သူရတွေှိြါတယ်။	

အသင်းအြွဲ့ထဲမှာေိုေင်	 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအေြဲ	 ေုြ်ေတယ်။	 ကိုယ့်ဟာကိုယ်	 ေွတ်ေွတ်ေြ်ေြ်	

ရနချင်တယ်၊	 ေုြ်ချင်တယ်ေိုတဲ့	 အပမင်ရတွေည်းေှိြါတယ်။	 အဲေီေိုအပမင်ရတွေှိတဲ့အခါကျရတာ့		

ကျွန်မတို့	 စဉ်းစားေမှာက	 ေွတ်ေြ်ပခင်းေိုတာဘာေဲ၊	 အသင်းအြွဲ့ေဲ့	 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရတွအေ		

မေုြ်ချင်ဘူး၊	 တချ ို့ကျရတာ့	 အသင်းအြွဲ့အထဲမှာဝင်ပြီးမှ	 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို	 မေိုက်နာချင်ဘူး၊	

တန်ြုိးထားတာရတွနဲ့	 ကုိက်ညီစွာမေုြ်ချင်ဘူး။	 ေွတ်ေွတ်ေြ်ေြ်ြဲ	 ရနချင်တယ်ေုိပြီးရပြာကကြါတယ်။	

အဲေီရတာ့	ေွတ်ေြ်ပခင်းေိုတာ	ဘာေဲေိုတာ	စဉ်းစားစောပြစ်ောြါတယ်။
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	 ကျွန်မတို့	 ေီေူ့ရောကကကီးထဲမှာ	 ရမွးောမှရတာ့	 ေုံးဝေွတ်ေြ်တယ်ေိုတာ	 မေှိြါဘူး။	 ကျွန်မတို့	

အသိုင်းအဝိုင်းေဲ့	ေိုအြ်ချက်ရတွ၊	ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်ေဲ့	ေိုအြ်ချက်ရတွရကကာင့်	ကိုယ့်ြတ်ဝန်းကျင်ကို	

အားကိုးပြီးရတာ့	ရနထိုင်သွားေတာြါ။

	 ေီရတာ့	ကင်းရထာက်များအတွက်	ေွတ်ေြ်ပခင်းေိုတာဘာေဲေို့	အဓိြ္ပာယ်ရြာ်ချင်တယ်ေုိေင်	ကျွန်မတ့ုိ	

အမျ ိုးသမီးကင်းရထာက်များေဲ့	 ကမ္ဘာ့သီချင်းေိှြါတယ်။	 အဲေီကမ္ဘာ့	 သီချင်းထဲမှာ	 တကယ်ေွတ်ေြ်တဲ့	

ြုဂ္ဂို ေ်ရတွဟာ	ဘယ်ေုိြုဂ္ဂို ေ်ရတွများေဲေုိတာကုိ	 အဓိြ္ပာယ်ရြာ်ထားတာေိှြါတယ်။	 အဲေီကမ္ဘာ့သီချင်းကုိ	

အားေုံးကေမယ်ေို့ရတာ့	 ကျွန်မ	 မထင်ြါဘူး။	 ရနာက်ပြီး	 ေါကို	 ပမန်မာဘာသာကို	 မပြန်ေရသးဘူးေို့	

ကျွန်မထင်ြါတယ်။

	 အဲေီကမ္ဘာ့ကင်းရထာက်များ	 သီချင်းထဲက	 ေွတ်ေြ်ပခင်းေိုတာ၊	 ေွတ်ေြ်တဲ့သူများေိုတာ	 ဘယ်ေို	

ေူများေဲေိုတာကို	အဓိြ္ပာယ်ရြာ်ထားတာကို	ပြန်ပြီးရတာ့ရပြာချင်ြါတယ်။	ဘယ်ေိုေူများေဲေိုရတာ့	

မှန်ကန်ပခင်းနဲ့		ရကာင်းမွန်ပခင်းကို		ချစ်ပမတ်နိုးရသာ	သူများ၊		ကတိတည်သူများ၊		စိတ်ဓာတ်နှိမ့်ချတတ်	

သူများ၊	 နှေုံးသားက	 ကကင်နာတတ်တဲ့သူများ၊	 ဂုဏ်သိက္ခာကို	 အပမဲရစာင့်ထိန်းသူများ၊	 ဂုဏ်သိက္ခာ	

အပမဲေှင်သန်ရနသူများ	 အဲေီေိုသူများဟာ	 ေွတ်ေြ်တဲ့သူများြါ။	 မှန်ကန်ပခင်းနဲ့	 ရကာင်းမွန်ပခင်းကို	

ချစ်ပမတ်နိုးေမယ်၊	ကတိတည်ေမယ်၊	ဂုဏ်သိက္ခာေိုတာ	အပမဲတမ်းေှင်သန်	ရနမှုေှိေမယ်၊	အဲေီေိုစိတ်ဓာတ်	

ေှိသူရတွဟာ	တကယ်ြဲေွတ်ေြ်တဲ့သူများြါ။

	 အဲေီရတာ့	ေါကိုကျွန်မတို့က	စဉ်းစားေမယ်။	ဘာပြစ်ေို့	ေီေိုေူရတွကို	ေွတ်ေြ်တဲ့သူရတွေို့	ကျွန်မတို့	

ကမ္ဘာ့ကင်းရထာက်သီချင်းက	 သရုြ်ရြာ်ထားသေဲ။	 ရကာင်းမွန်ပခင်းနဲ့မှန်ကန်ပခင်းကို	 ချစ်ပမတ်နိုးမှ	

ကိုယ်သွားတဲ့ေမ်းဟာ	 မှန်ကန်နိုင်မယ်၊	 ရကာင်းမွန်နိုင်မယ်။	 ရကာင်းမွန်တဲ့၊	 မှန်ကန်တဲ့အောရတွကို	

ချစ်ပမတ်နိုးပခင်းမေှိတဲ့သူရတွဟာ	 ရကာင်းမွန်တဲ့၊	 မှန်ကန်တဲ့ေမ်းကို	 ရေှောက်နိုင်မှာမဟုတ်ြါဘူး။	

ရကာင်းမွန်တဲ့၊	မှန်ကန်တဲ့ေမ်းကို	ရေှောက်တယ်ေိုေင်	ကိုယ့်ေိြ်ပြာဟာသန့်တယ်။	ကိုယ့်ေိြ်ပြာဟာ	

သန့်တယ်ေိုရတာ့	ကိုယ့်စိတ်ကေွတ်ေြ်တယ်။

	 စိတ်ေဲ့ေွတ်ေြ်ပခင်းေိုတာဟာ	အဓိကြါြဲ။	ရနာက်ပြီးရတာ့	ကတိတည်သူများ	ဘာပြစ်ေို့	ကတိတည်	

သူများေိုပြီး	 အရေးထားရပြာသေဲေိုရတာ့	 ကိုယ်က	 ကတိရတွတည်ခဲ့ေင်	 ဘယ်သူ့အရြါ်မှာမှ	

အရကကးမကျန်ဘူး။	 ရပြာေမယ်ေိုေင်	 ကိုယ်ေုြ်သင့်ေုြ်ထိုက်တာရတွ၊	 ကတိတည်ပခင်းေိုတာဟာ	

ကိုယ်ေုြ်မယ်ေို့	 ရပြာခဲ့တာရတွကိုေုြ်ပခင်း၊	 ေီရတာ့	ဘယ်သူအရြါ်မှာမှ	အရကကးမကျန်တဲ့သူ	ေိုတာ	

ဟာ	ေွတ်ေြ်တယ်။	 အရကကးတင်ရနတဲ့သူေိုတာဟာ	 မေွတ်ေြ်ဘူး။	 ေါရေး	 ေုြ်ရြးြါမယ်ေိုပြီး	

ေွယ်ေွယ်နဲ့ရပြာပြီးရတာ့	 မေုြ်ရြးတာ၊	 ေွယ်ေွယ်နဲ့	 ကိုယ်ေိုချင်တာ	 တစ်ခုခုေရအာင်ကတိရြး		

ပြီးရတာ့	ေီကတိကို	အရေးမထားတာ	အဲေီေိုြုဂ္ဂိုေ်များဟာ	ဘယ်ေိုေုြ်	စိတ်ေွတ်	ေြ်မှုေှိနိုင်မေဲ။	

အရကကးရတွကို	ထမ်းထားေတဲ့ေူရတွေိုြဲ	ပြစ်ရနြါတယ်။

	 ရနာက်ပြီးရတာ့	 ကိုယ့်ေဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဟာ	 အပမဲတမ်းေှင်သန်ရနေမယ်။	 ဂုဏ်သိက္ခာဟာ	 အိြ်စက်ရန	

တယ်ေို့	 မေှိေဘူး။	 ကိုယ့်ေဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ၊	 သမာဓိကို	 အပမဲနှေုံး	 သွင်းထားေမယ်။	 အဲေီေို	 နှေုံးသွင်း	

ထားေင်	 ကိုယ်သွားောေမ်းမှာ	 ရပြာင့်ရပြာင့်မတ်မတ်သွားနိုင်ြို့	 အရထာက်အကူပြစ်ြါတယ်။	 အဲေီေို	

ရပြာင့်ရပြာင့်	မတ်မတ်သွားနိုင်မှေည်း		စိတ်ေွတ်ေြ်မှုေှိနိုင်မယ်။	ရနာက်ေုံးကျရတာ့	ရပြာေမယ်ေိုေင်		

တစ်ကယ့်	ေွတ်ေြ်မှုေိုတာ	စိတ်ေွတ်ေြ်မှုပြစ်ြါတယ်။
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	 စိတ်ေွတ်ေြ်မှုေိုတာဟာ	 အသင်းအြွဲ့အတွင်းမှာ	 ကိုယ့်ေဲ့တာဝန်ရတွကို	 အရေးထားပခင်းအားပြင့်	

ကိုယ့ေ်ဲ့တာဝန်ရတွကို	ရကျြွန်စွာ		ထမ်းရောင်ပခင်းအားပြင့်	အများကကီးေနုိင်ြါတယ်။	စိတ်ေွတ်ေြ်မှုေိှမှ	

တပခားေွတ်ေြ်မှုရတွကုိ	ေနုိင်မှာပြစ်ြါတယ်။	ေါရကကာင့်	ကျွန်မက	အသင်းအြွဲ့တစ်ခုပြစ်တဲ့	ကင်းရထာက်	

အြွဲ့ထဲမှာ	ဝင်ောတဲ့	ေူငယ်များကို	တိုက်တွန်းချင်ြါတယ်။

	 ေွတ်ေြ်မှုေိုတာ	 ဘာေဲေိုတာကို	 ရသရသချာချာစဉ်းစားြါ။	 ရနာက်ပြီးရတာ့	 အဲေီေွတ်ေြ်မှု	

ထဲမှာြါရသးတာက	 ကကင်နာတဲ့	 နှေုံးသားေည်းေှိေမယ်။	 နှိမ့်ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ေည်း	 ေှိေမယ်။	 နှိမ့်ချတဲ့	

စိတ်ဓာတ်ေှိတယ်ေိုတာ	 မာန်၊	 မာနမေှိပခင်းကိုရပြာတာ	 ပြစ်ြါတယ်။	 တချ ို့ရတွက	 ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	

အင်မတန်အထင်ကကီးကကြါတယ်။	 ကျွန်မတို့	 အသင်းအြွဲ့ကို	 အားရြးတယ်ေိုတာ	 ဘာေဲေိုေင်	

အသင်းအြွဲ့အတွင်းမှာေိုေင်	 အားေုံးက	 ေီအသင်းအြွဲ့အတွင်းမှာတန်းတူညီမှေ	 ရနတတ်ပခင်းက	

စိတ်ေွတ်ေြ်မှုကို	အရထာက်အကူပြုြါတယ်။

	 ေါရကကာင့်	 ကျွန်မတို့	 ကင်းရထာက်ရမာင်မယ်ရေးများ	 အားေုံးတန်းတူညီတူ	 ပြစ်တယ်ေိုတာကို	

သတိချြ်ြို့	 ေိုြါတယ်။	ကိုယ်ောတဲ့	 မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းရတွကို	 စဉ်းစားြို့	ကိုယ်ောတဲ့ရကျာင်းကို	

စဉ်းစားြို့	မဟုတ်ဘဲ	ကင်းရထာက်အြွဲ့ထဲကို	ရောက်သွားတဲ့အခါ	ကင်းရထာက်များအားေုံးဟာ	တူတူ	

ညီညီေှိတယ်။	 ကင်းရထာက်များအားေုံး	 စည်းစည်းေုံးေုံးနဲ့	 ပြစ်ရနတယ်ေိုတဲ့	 စိတ်ဓာတ်ရတွကို	

သွင်းထားရစချင်ြါတယ်။	အဲေီဟာက	စိတ်နှိမ့်ချပခင်းပြစ်ြါတယ်။

	 ရနာက်ပြီး	 ကကင်နာတဲ့နှေုံးသားမေှိေင်	 ကျွန်မတို့	 ကင်းရထာက်ေဲ့	 ကတိကဝတ်ရတွကို	 တည်နိုင်ြို့	

ေိုတာဟာ	 အင်မတန်မှ	 ခက်ြါေိမ့်မယ်။	 ကင်းရထာက်များေိုတာ	 တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	

ကူညီေ	 တယ်။	 ကူညီြို့	 ေိုတဲ့သူတိုင်းကို	 ကူညီေတယ်။	 ယဉ်ရကျးသိမ်ရမွ့ေတယ်။	 ေီရောကကကီးမှာ	

အသက်ေှင်ရနတဲ့	 သတ္တဝါမှန်သမှေဟာ	 တစ်ခုချင်း၊	 တစ်ခုချင်း	 သူ့တန်ြိုးနဲ့သူေှိ	 ြါတယ်။	 ေူသားရတွ	

တင်မဟုတ်ဘဲ	 တိေစ္ဆာန်ရတွမှာေည်း	 သူ့တန်ြိုးနဲ့သူ	 ေှိြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	 တိေစ္ဆာန်ရတွအရြါ်မှာ	

သနားကကင်နာေမယ်ေိုတာ	ကင်းရထာက်ေဲ့	ကျင့်ဝတ်ထဲမှာ	တစ်ြါးပြစ်ြါတယ်။	အဲေီေို	ကရေးရတွကို	

ငယ်ငယ်ကတည်းက	အကျင့်စာေိတ္တ	 ရကာင်းရအာင်၊	တကယ့်ေွတ်ေြ်မှုေိုတဲ့	အဓိြ္ပါယ်ကို	 နားေည်	

ရအာင်၊	 တကယ့်ေွတ်ေြ်မှုကို	 နားေည်ေရအာင်	 ကကိုးစားရအာင်	 သင်ရြးတဲ့အသင်းအြွဲ့တစ်ခုဟာ	

ကင်းရထာက်အသင်းအြွဲ့ြဲ	ပြစ်ြါတယ်။

	 တစ်ကမ္ဘာေုံးမှာ	 ကင်းရထာက်ေှုြ်ေှားမှုကကီး	 ပြန့်ြွားသွားတယ်ေိုတာ	 အရကကာင်းမဲ့မဟုတ်ြါဘူး။	

ေီေုိမှန်ကန်တ့ဲ	 တန်ြုိးရတွေိှေ့ုိ	 ပြန့် ြွားသွားတာပြစ်ြါတယ်။	 ဘာရကကာင့်ေဲေုိေင်	 ကင်းရထာက်အြဲွ့ဝင်	

များဟာ	အခွင့်အရေးကိုေိုချင်ေို့	ေီအသင်းအြွဲ့ထဲဝင်တာ	မဟုတ်ကကြါဘူး။		နားေည်မှု	ေည်ေွယ်ချက်	

အေ၊	ယုံကကည်ချက်အေ	ဝင်တာပြစ်ြါတယ်။

	 တစ်ခုရတာ့ေှိြါတယ်၊	ကရေးရတွဝင်တယ်ေိုတာ	မိဘရတွက	ဝင်ခိုင်းေို့ဝင်တာေည်း	ပြစ်နိုင်ြါတယ်။	

ရကျာင်းေော၊		ေောမရတွကေည်း	တိုက်တွန်းေို့		ဝင်တာေည်း	ပြစ်နုိင်ြါတယ်။	အမှန်ရပြာေေင်	ကျွန်မ	

ငယ်ငယ်တုန်းက	ကင်းရထာက်ထဲကုိ	 ြထမေံုးဝင်ခ့ဲတာက	 ရမရမက	ကင်းရထာက်မဟာမင်းကကီးပြစ်ေို့	

ဝင်ရစချင်ေို့	 ဝင်ခဲ့တာပြစ်ြါတယ်။	 ေါရြမဲ့	 ဘယ်ေိုအရကကာင်းရကကာင့်ြဲပြစ်ပြစ်	 အသင်းအြွဲ့တစ်ခုထဲ	

ဝင်ေိုက်ပြီေိုေင်	အဲေီအသင်းအြွဲ့ထဲမှာ	တန်ြိုးေှိတဲ့	 	အြွဲ့ဝင်တစ်ရယာက်ပြစ်ရအာင်	ရနြို့ေိုြါတယ်။	

အဲေါရကကာင့်	ေီကိစ္စအတွက်	စည်းမျဉ်း၊	စည်းကမ်းေိုက်နာပခင်းဟာ	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။
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	 ကိုယ့်ကိုသူများရတွကရေး	 စားရစချင်ေင်	ကိုယ်ကေည်းသူများရတွကို	 ရေးစားေမယ်၊	 စည်းကမ်းကို	

ေိုက်နာေမယ်၊	ရေးစားသင့်တဲ့ရနောမှာ	ရေးစားတာ	ကိုပြေမယ်၊	အဲေါကရတာ့သိြ်အရေးကကီးြါတယ်၊		

သတိရြးမှစည်းကမ်းကို	 ထိန်းသိမ်းေမှာမဟုတ်ြါဘူး။	 ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	 တစ်ချနိ်ေုံး	 သတိရြးသွား	

ေမယ်၊	အပြင်ေူက	သတိရြးမှ	စည်းကမ်းကုိထိန်းသိမ်းတယ်ေုိေင်	ကုိယ်ဟာ	ေွတ်ေြ်တ့ဲေူတစ်ရယာက်		

မဟုတ်ရတာ့ဘူး။

	 တကယ်ေွတ်ေြ်တဲ့ေူေိုတာ	ကိုယ့်စည်းကမ်းကို	ကိုယ်ထိန်းတယ်။	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်		သတိရြးေတယ်။	

ဘယ်စည်းကမ်းရတွကို	 ထိန်းသိမ်းေမယ်၊	 ဘယ်ေိုရနေမယ်၊	 ဘယ်ေိုထိုင်ေမယ်၊	 ဂုဏ်သိက္ခာေိုတာ	

ဘာေဲေုိတာ	 ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ်သတိရြးေတယ်။	 ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ်သတိရြးပြီးရတာ့	 ကုိယ့်သတိရြးချက်	

အေ	ေိုက်နာနိုင်မှသာေှေင်	တကယ့်ေွတ်ေြ်တဲ့	ေူကကီးရတွပြစ်ောမှာြါ၊	အဲေါကိုရတာ့	သတိပြုရစချင်	

ြါတယ်။	 နိစ္စဓူဝ	 အရသးအြွဲ	 ေုြ်တာြဲပြစ်ပြစ်၊	 ကကီးကကီးေုြ်တာြဲပြစ်ပြစ်	 ရစာရစာကရပြာသွားတဲ့	

အထဲမှာ	 ကိုယ့်ေဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်	 အပမဲေှင်သန်ရနတဲ့သူများ၊	 ဂုဏ်သိက္ခာ	 ဘယ်ရတာ့မှ	 အိြ်စက်		

မရနတဲ့သူများေိုတာ	ေါကိုရပြာတာြါ။	

	 အဲေါရကကာင့်	 ကင်းရထာက်အသင်းအြွဲ့ထဲဝင်ပြီေုိေင်	 ကင်းရထာက်ေဲ့ကတိရတွ၊	 ဝတ္တေားရတွကို	

ရသရသချာချာရေ့ောြါ၊	 ရသရသချာချာစဉ်းစားပြီးရတာ့	 နှေုံးသွင်းြါ။	 အဲေီေိုေည်း	 မရေ့ောဘူး။	

နှေုံးသွင်းတာေည်းမေှိဘူးေိုေင်	 ကင်းရထာက်ြဲေုြ်ေုြ်၊	 ဘယ်အသင်းအြွဲ့ဝင်ြဲေုြ်ေုြ်	 ပြင်ြ	

အသင်းအြွဲ့ဝင်ြဲပြစ်မှာြါ၊	တစ်နည်းအားပြင့်	စိတ်ထဲကမြါဘူး၊	စိတ်ထဲကရန		ပြီးရတာ့	ေိုက်နာမှုမေှိဘူး၊	

တန်ြိုးထားတာရတွကို	နားမေည်ဘူးေိုေင်	ေါေှည့်ပြားော	ရောက်ြါတယ်။		

	 ကင်းရထာက်များဟာ	 ရပြာင့်မတ်တယ်ေိုတာ	 ေါြါြဲ၊	 နံြါတ်တစ်က	 ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	 ရပြာင့်ရပြာင့်	

မတ်မတ်	 ေှိရစေမယ်၊	 ေီအသင်းအြွဲ့ထဲကို	 ဝင်ောတာဟာ	 ရြျာ်ရြျာ်ေှေင်ေှေင်	ကိုယ့်ေဲ့အသင်းသားရတွနဲ့	

ရနြို့၊	ထိုင်ြို့၊	သွားြို့၊	ောြို့၊	ေုြ်ြို့၊	ကိုင်ြို့	ေိုတာမှန်ြါတယ်။	ေါရြမယ့်	အဲေါချည်းေည်း	မဟုတ်ြါဘူး။	

ြိုပြီးရတာ့	တန်ြိုးေှိတဲ့	ေူတစ်ရယာက်ပြစ်ောရအာင်	ဝင်တာေိုပြီးရတာ့	အဲေီေို	မှတ်သားထားရစချင်	

ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံက	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားေုံး	 ကရေးသူငယ်ကရနစပြီးရတာ့	 ေူကကီးရတွအထိ	

တန်ြုိးေိှတ့ဲ	ေူသားရတွပြစ်ရစချင်ြါတယ်။	ကျွန်မတ့ုိ	 နုိင်ငံသူနုိင်ငံသား	တစ်ဦးချင်း	တစ်ဦးချင်း	တန်ြုိးေိှရစ	

ချင်တယ်ေိုတာဟာအင်မတန်မှ	 ကကီးကျယ်တဲ့ရမှော်မှန်းချက်ပြစ်တယ်ေိုတာ	 သိြါတယ်။	 ေါရြမယ့်		

ဘယ်ရောက်ကကီးကျယ်တဲ့ရမှော်မှန်းချက်ပြစ်ပြစ်	တကယ့်ကို	ေန္ဒေှိေှိနဲ့	ရအာင်ပမင်ရအာင်	ေရအာင်ယူေင်	

ေနိုင်ြါတယ်၊	ေီရမှော်မှန်းချက်ကို	အရကာင်အထည်ရြာ်ေို့	ေြါတယ်။	ေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့ေဲ့	ကင်းရထာက်	

ကရေးများဟာ	ရသရသချာချာ	မှတ်ထားြါ။

	 ကင်းရထာက်ထဲကို	ဝင်တယ်ေိုတာဟာ	ဘာရကကာင့်ဝင်တာေဲေိုတာကို	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	ပြန်ပြီးရတာ့	

သုံးသြ်ြါ၊	 မိဘရတွကဝင်ခိုင်းေို့	 ဝင်တာြဲပြစ်ပြစ်၊	 	 ေောသမားရတွက	 ဝင်ခိုင်းေို့	 ဝင်တာြဲပြစ်ပြစ်	

ေီအသင်းအြွဲ့ထဲကို	ဝင်ပြီေိုေင်	ေီအသင်းအြွဲ့ေဲ့	တန်ြိုးေှိတဲ့ေူတစ်ရယာက်အရနနဲ့	ေြ်တည်နိုင်ရအာင်	

ကကိုးစားကကြါ။	အဲေီေိုကကိုးစားမှသာေှေင်	ေီအသင်းအြွဲ့ထဲကို	ဝင်ေကျ ိုးနြ်မှာပြစ်ြါတယ်။
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	 ကျွန်မတို့	 ေူကကီးရတွအရနနဲ့ေည်းကရေးများကုိ	 ေီေိုြဲသင်ရြးရစချင်ြါတယ်။	 အေုြ်တစ်ခု	

ေြ်ုတယ်ေိတုာ	အရြါ်ယရံကကာ	ရြါရ့ြါန့ဲ့	ေြ်ုေိုမ့ပြစ်ြါဘူး။	ရေးရေးနက်နက်နဲ့	ေြ်ုေမှာပြစ်ြါတယ်။	

အစကတည်းက	ေီအေုြ်ကို	မေုြ်	ချင်ေင်	မေုြ်ြါနဲ့၊	ေုြ်ပြီေိုေင်	ရေးရေးနက်နက်နဲ့	မှန်မှန်ကန်ကန်	

ေုြ်ကကြါေို့	ကျွန်မအရနနဲ့	တိုက်တွန်းချင်ြါတယ်။

	 ေီရန့အခမ်းအနားကို	 ပြစ်ရပမာက်ရအာင်ေုြ်ရြးတဲ့	 မန္တရေးတိုင်းရေသကကီး	 ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာ	

ရဇာ်ပမင့်ရမာင်ကေည်း	 ငယ်ငယ်တုန်းက	 ကိုယ်တိုင်က	 	 ကင်းရထာက်တစ်ဦးပြစ်ခဲ့ြါတယ်။	 ကျွန်မ		

တို့ေည်း	ငယ်ငယ်တုန်းက	ကင်းရထာက်တစ်ဦးပြစ်ခဲ့ြူးြါတယ်။	ဘယ်ေိုကင်းရထာက်အရနနဲ့	ေြ်တည်	

ခဲ့တယ်ေိုတာ	 ကျွန်မတို့	 အကုန်ေုံးသိြါတယ်။	 ေီေိုကင်းရထာက်အြွဲ့အစည်းထဲမှာရနခဲ့ေို့	 ဘယ်ေို		

အကျ ိုးအပမတ်ရတွ	 ပြစ်ခဲ့တယ်ေိုတာေည်း	ကျွန်မတို့သိြါတယ်။	ေီအကျ ိုး	အပမတ်ရတွကို	ကျွန်မတို့ေဲ့	

ေူငယ်များ	 အခုရခတ်သစ်ေူငယ်များနဲ့	 မှေရဝချင်ေို့	 ကျွန်မတို့	 အခုကင်းရထာက်အသင်းထဲမှာ	

ဝင်ပြီးရတာ့	 ေှုြ်ေှားရနတာြါ၊	 အဲေီရတာ့	 ကင်းရထာက်ရမာင်မယ်များဟာေည်း	 ကိုယ့်ေဲ့တန်ြိုးရတွ		

တစ်နိုင်ငံေုံးကို	 ပြန့်ြွား	ရအာင်ေို့	 ကကိုးစားကကြါ။	ကင်းရထာက်ထဲဝင်ပြီးရတာ့	ဘာ့ရကကာင့်	ေုြ်တယ်	

ေိုတာေည်း	ဘယ်ရတာ့မှ	မရမ့ြါနဲ့ေို့	တိုက်တွန်းေင်းနဲ့	နိဂုံးချုြ်ြါတယ်။
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	 နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်	အြဲွ့ဝင်များနှင့်	

အတူ	 ၂၀၂၀	 ပြည့်နှစ်၊	 မတ်ေ	 ၃	 ေက်ရန့တွင်	အထူး	

ရေယာဉ်ပြင့်	 မန္တရေးတိုင်းရေသကကီး	 ပြင်ဦးေွင်ပမို့	

အနီးစခန်းရေေိြ်သို့	 ရောက်ေှိော	 တိုင်းရေသကကီး	

အစိုးေအြွဲ့မှ	 ရခတ္တဝန်ကကီးချုြ်	 ဦးဇာနည်ရအာင်၊	

ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	 ဦးရအာင်ရကျာ်ဦး၊	 တေားသူကကီးချု ြ်	

ဦးစုိးသိမ်း၊	 ဝန်ကကီးများနှင့်	 တာဝန်ေှိသူများက	 ကကိုေို	

နှုတ်ေက်	ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ပြင်ဦးေွင်ပမို့ေှိ	ခရိုင်အားကစားကွင်း၌	ရေသခံပြည်သူ	

များနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

	 ယင်းရနာက်	 ရတွ့ေုံြွဲသို့	 ကကိုတင်တင်ပြရမးပမန်း	

ထားသည့်	 ဝက်ဝံဘူတာေဲစခန်းအနီးတွင်	 ေံုခခုံရေး	

အရကကာင်းပြု၍	ေွာ၏	ေူမှုရေး၊	 ြညာရေး၊	 စီးြွားရေး	

အရနှာင့်အယှက်	ပြစ်ရနရသာ	X-ray	စက်နှင့်ြတ်သက်၍	

တားပမစ်	 ကန့်ကွက်ထားသည့်ကိစ္စ	 ရောင်ေွက်ရြးရေး၊		

ပြင်ဦးေွင်ပမို့ 	ေြ်ကွက်ကကီး	(၉)အေယ်ဗဟုိတွင်	ေိှရနသည့်	

ပမို့နယ်စည်ြင်မှ	 	 စွန့်ြစ်ရနရသာ	 	အမှိုက်ကျင်းကကီး	

အား	 ရပြာင်းရေှေ့ရြးရေးနှင့်	 အမှိုက်ကျင်းရနောသစ်	

ရောင်ေွက်ပြီးစီးခဲ့ရသာ်ေည်း	ယရန့အထိ	အမှိုက်များ	

နှင့်အညစ်အရကကးများကုိ	 ပမို့နယ်စည်ြင်မှ	 ရန့စဉ်	

စွန့်ြစ်	 ရနသည့်အတွက်	 အပမန်ေုံးြိတ်သိမ်းရြးရေး၊	

ပြင်ဦးေွင်ပမို့မှ	 ရေှေညီကို	 ကားဝြ်ရေှာ့	 ရပမရနောအား	

ပမို့နယ်	 စည်ြင်သာယာရေးအြဲွ့မှ	 ြယ်ေှားရြးရေး၊	

ရပမာက်ကျွန်းသူမမမှ	 ရပမေွတ်ရပမရုိင်းရေှောက်ထား	

မှုအရြါ်	 ေွာသား	 (၁၁၆)	 ဦးတ့ုိက	ကန့်ကွက်ထားသည့်	

ကိစ္စကုိ	ရပြေှင်းရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ကုန်းရဘာရကျးေွာမ	ှ

ကင်းရထာက်ရပမနှင့်	 ေွာရပမသီးသန့်ခွဲရြးရေး၊	 ဝက်ဝံ	

ဘူတာကွင်းအမှတ်	 (၆၉၆၊	 ၆၉၇)အတွင်းေိှ	 သိမ်းထား	

ရသာ	 ရပမရနောအား	 ရတာင်သူများေက်ဝယ်ေေိှရေး	

ြံုစံ	 (၁)	 အပြိုင်	 ရေှောက်ထားသည့်ကိစ္စကို	 	 ရပြေှင်း	

ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ေွန်ရကာင်းရကျးေွာအုြ်စု		ရဂွးြင်	

ရကျးေွာမှ	ရပမေွတ်ရပမရိုင်း	ဧက	(၁၀၀)အား	ရတာင်သူ	

များမှ	ရပမေွတ်ရပမရိုင်း	ရေှောက်ထားေန်	ေန္ဒမေှိရသာ	

ရကကာင့်	ြုံစံ-(၇)ေေှိရေး၊	ပြင်ဦးေွင်ပမို့	သဂသတံုရကျးေွာမှ

ဦးထွန်းပမင့်က	 ပြင်ဦးေွင်ပမို့နယ်	 အင်းယား-သဂသတုံ	
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ရကျးေွာချင်းေက်ေမ်း	(၃)မုိင်အား	ကတ္တောေမ်းအပြစ်	

အေင့်ပမှင့်တင်ရြးရေး၊	ကျ ိုင်းရတာင်း-ြန်းတင်	ေွာချင်း	

ေက်ေမ်း	 (၃)မိုင်အား	 ကတ္တောေမ်းအပြစ်	 အေင့်	

ပမှင့်တင်ရြးရေး၊	 မုိးကကိုး၊	 ရမှော့ရတာ(၄)မုိင်ကုိ	 ကတ္တော	

ေမ်းအပြစ်	 အေင့်ပမှင့်တင်ရြးရေး၊	 မိုးကုတ်ေမ်းခွဲမှ	

သရပြကုန်းရကျးေွာအထိ	(၃)မိုင်	(၄)ြာေုံအားကတ္တော

ေမ်းအပြစ်အေင့်ပမှင့်တင်ရြးရေး၊	 ၂၀၁၃	 ခုနှစ်တွင်	

ကကီးကိုငရ်ကျးေွာကို	သစ်ရတာကကိုးဝုိင်းမှ	ြယ်ြျက်ထား	

ရသာ်ေည်း	 ြုိင်ေုိင်မှုမေေိှရသးသည့်အတွက်	 ြုိင်ေုိင်မှု	

ေေှိရအာင်	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ရအာင်ချမ်းသာရကျးေွာ	

မှ	ဦးေွှမ်းမိုးကရအာင်ချမ်း	သာရကျးေွာ	အုြ်စုအတွင်း	

ေှိ	 ကျ ိုင်းရတာင်းအေိုပြု	 ကာကွယ်ရတာအား	 မူေ	

ရတာင်သူ	 (၅၀၀)ဦးခန့်က	 ေယ်ယာရပမ	 ေက်ေက်	

စိုက်ြျ ိုးေုြ်ကိုင်ေန်အတွက်	 အေိုပြုကာကွယ်ရတာ	

အား	သက်ေုိင်ောဌာနမှ	ြယ်ြျက်ရြးရေးနှင့်	ရတာင်ကျွန်း	

ရကျးေွာကကားေှိ	 ကျန်ေှိသစ်ရတာရပမ	 (၆)ဧကခန့်အား	

ရကျးေွာြိုင်ရပမအပြစ်	တိုးချဲ့သတ်မှတ်ရြးရေး	ရမးခွန်း	

များကို	တင်ပြကကော		နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်၊	

ပြညရ်ထာင်စုဝန်ကကီးများနှင့်	 တုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီး	

များက	 သက်ေိုင်ော	 ဝန်ကကီးဌာနအေိုက်	 ကွင်းေင်း	

စစ်ရေးပြီး	 ချက်ချင်းရောင်ေွက်ရြးနိုင်မည့်	 အရပခ	

အရနများ၊	 ရေေှည်ရောင်ေွက်ရြးေမည့်	 အရပခအရန	

များနှင့်	စိစစ်ရောင်ေွက်ရြးသွားမည့်	အရပခအရနများ	

ေှင်းေင်းရပြာကကားကကသည်။

	 ေက်ေက်၍	ခန်းမအတွင်းနှင့်	အခန်းမပြင်ြတို့မှ	

ရမးခွန်းတင်ပြရမးပမန်းေိုသူ	 ၄၀	 အနက်	 မဲရြါက်သူ		

၆	 ဦးက	 ပြင်ဦးေွင်ပမို့နယ်တွင်	 ယူကေစ်ြင်များ	

စိုကြ်ျ ိုးသည့်အတွက်	 ရေအေင်းအပမစ်များ	 ေံုးရှုးံရန	

သည့်ကိစ္စ	ရပြေှင်းရြးရေး၊		ရပမစစ်မူဝါေ၊	ေယ်ယာရပမ	

ဥြရေြါပြဋ္ဌာန်းချက်	အချ ိ့ု နှင့်	ရပမေွတ်၊	ရပမရုိင်းစီမံခန့် ခဲွ	

မှုကိ	ု ေှင်းေင်းစွာသိေိှရအာင်	 ရပြေှင်းရောင်ေွက်ရြး	

ရေး၊	သိမ်းေည်ခံေယ်ယာရပမများ	မူေ	ရတာင်သူများ	

ေက်ဝယ်ပြန်ေည်ေေှိရေး၊	 ရတာင်ကျွန်းရကျးေွာမှ	

ရကာ်ြီစိုက်ြျ ိုးေန်အတွက်	 ရပမယာများသိမ်းေည်းခဲ့	

ရသာ်ေည်း	 ေုြ်ငန်းရောင်ေွက်ပခင်းမေှိ၍	 ရေသခံ	

ရတာင်သူများသ့ုိ	 ပြန်ေည်ေုြ်ကုိင်ခွင့်ပြုရေး၊	 ပြင်ဦးေွင်	

ပမို့နယ်	 တိုးကကီးကုန်းစံပြရကျးေွာမှ	 သစ်ရတာဦးစီး	

ဌာနမှ	ရကျးေွာရပမအပြစ်	ြေြ်ရြးခဲရ့သာရပမများအား	

ရကျးေွာရပမအပြစ်	 အသုံးချခွင့်ေေှိရေးနှင့်	 ပြင်ဦးေွင်	

ပမို့နယ်	ရြြင်ရကျးေွာမှ	ရကျးေွာတွင်ရနထိုင်သူ	ေူဦး	

ရေတုိးတက်ောသည့်အတွက်	ရကျးေွာရပမတုိးချဲ့ရြးရေး	

ရမးခွန်းများကို	 ရမးပမန်းတင်ပြကကော	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	 တင်ပြချက်များနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	

ကိစ္စတစ်ခုချင်းစီအေိုက်	 သက်ေိုင်ောဌာနများက	

ကွင်းေင်း	 စစ်ရေးရောင်ေွက်သွားမည့်	 အရပခအရန	

နှင့်ညှိနှိုင်းရောင်ေွက်ရြးသွားမည့်	အရပခအရနများကို	

ေှင်းေင်းရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ကိုယ်မဲမရြါက်ေင်	မရြါက်သေိုြဲ	ရနတတ်ေမယ်။	

ရြါက်တဲ့	သူရတွကေည်း	သူတို ့	အခွင့ ်အရေးအေ၊	

သူတို ့ကံအေ	 ရမးနိ ုင်တယ်။	 ေါရြမယ့်	 ကိုယ်ကမ	ဲ

မရြါက်ေည်း	အပြည့်အဝတုိင်ခွင့်ရြးထားတယ်။	 တုိင်စာ	

ဌာနေှိတယ်။	 ကိုယ်တိုင်ချင်တဲ့ကိစ္စ၊	 ကိုယ်ရပြာချင်တဲ့	

ကိစ္စကို	 ရေးချင်သရောက်	 ရေးပြီး	 တိုင်ေို့ေြါတယ်။	

အရသးစိတ်ရေးပြီး	ဘယ်ေို	အရပခအရနေှိ	တယ်ေိုတာ	

တင်ပြေို့ေြါတယ်။	 ေီမှာရမးချင်တဲ့သူ	 အားေုံး	 ၃၈	

ရယာက်မှာ	၃၈	ရယာက်ေုံးသာ	ရမးခွင့်ရြးမယ်ေိုေင်	

ေီအစည်းအရဝးဟာ	ဘယ်ရောက်ကကာကကာ	 ေုြ်ေမေဲ	

ေိုတာ	စဉ်းစားကကည့်ြါ။

	 ကျွန်မတ့ုိက	အေုြ်ပြစ်ရအာင်	ေုြ်ေတာပြစ်ြါတယ်။	

ေါရကကာင့်	 အခွင့်အရေးေှိသေို	 တာဝန်ေည်းေှိတယ်	

ေိုတာကို	 ရပြာတာြါ။	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်သူရတွဟာ	

အားေုံးဝိုင်းဝန်း	 ြူးရြါင်းပြီး	 ရောင်ေွက်မှာသာေှေင်	

ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	 မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့	 ရေှ့ေမ်းကို	

ေက်သွားနိုင်မှာ	 ပြစ်ြါတယ်။	 ေီေို	 မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့	

တင်ပြတဲ့အတွက်ေည်း	 ရကျးဇူးတင်ြါတယ်။	 ေါရတွ	

ကိုေည်း	 ြိတ်ရခါ်ြါတယ်။	 ပြင်ဦးေွင်ရောက်	 ရပမ	

ြိုင်ေိုင်မှုနဲ့	 ြတ်သက်ပြီးရပြာတဲ့	 ပြည်သူရတွ	 ပြင်ဦး	
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ေွင်မှာြဲ	ရတွ့ြူးတယ်။

	 တပခားအောရတွပြည့်စုံရနေို့	ေီရပမယာကိစ္စြဲကျန်	

တာေား၊	ေါမှမဟုတ်	ေီရပမယာကိစ္စကြဲ	အထူးရှုြ်ရထွး	

ေို့ေားမသိြါဘူး။	ေီကိစ္စကိုေည်း	ကျွန်မတို့	မန္တရေး	

တိုင်းရေသကကီးအစိုးေနဲ့	 ရေွးရနွးြါမယ်။	 ဘာပြစ်ေို့	

ပြင်ဦးေွင်မှာ	 ရပမြုိင်ေုိင်မှုကိစ္စရတွ	 ေီရောက်	ရှုြ်ရထွး	

ရနသေဲ၊	ဘာပြစ်ေို့	 ေီကိစ္စရတွေှင်းေင်းြို့ကို	အခက်	

အခဲရတွေိှရနသေဲေုိတာ	ကျွန်မတ့ုိ	 ရေွးရနွးပြီး	 အပမန်	

ေံုးရပြေှင်းြ့ုိ	ကကိုးစားြါ့မယ်ေ့ုိ	ကျွန်မရပြာချင်ြါတယ်။

	 နိဂုံးချုြ်အရနနဲ့	ေီေို	စိတ်ဝင်တစားနဲ့	ရတွ့ေုံြွဲကို	

တက်ရောက်တဲ့	 ပြည်သူရတွကို	 ရကျးဇူးတင်တယ်ေို့	

ကျွန်မရပြာချင်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့ဟာ	တစ်ရယာက်နဲ့	

တစ်ရယာက်	 သရဘာထားချင်း	 တိုက်ေိုင်ချင်မှ	

တိုက်ေိုင်ေိမ့်မယ်။	 သို့ရသာ်ေည်း	 ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံ	

အတွက်	အရေးကကီးတာဟာ	ပြည်သူေူထုဟာ	နုိင်ငံရေးမှာ	

စိတ်ဝင်စားြို့ြါြဲ။	 နိုင်ငံရေးေိုတာ	ကျွန်မတို့က	 ြါတီ	

နိုင်ငံရေးကို	 ရပြာတာမဟုတ်ြါဘူး။	 နိုင်ငံရေးေိုတာ	

နုိင်င့ံအရေးကုိ	 ရပြာတာြါ။	 နုိင်ငံနဲ့သက်ေုိင်တ့ဲ	 ကိစ္စရတွ၊	

အဲေီအထဲမှာ	 ြါတီနိုင်ငံရေး	 ေည်းြါတယ်။	 အစိုးေ	

အရေးေည်း	ြါတယ်။	အများကကီးြါြါတယ်။

	 ကုိယ့်တစ်ရယာက်တည်း၊	ကုိယ့်မိသားစု		ကုိယ့်အသုိင်း

အဝန်း	 ရသးရသးရေးသာမက	 ကိုယ့်တစ်နိုင်ငံေုံးနဲ့	

ြတ်သက်တဲ့ကိစ္စရတွကို	 စိတ်ဝင်စားမှုေှိမှ	 ကျွန်မတို့	

ပြည်သူရတွဟာ	တကယ့်ကိုေင့်ကျက်တဲ့	နိုင်ငံကကီးသား

ရတွေို့	ရပြာေို့ေမှာပြစ်ြါတယ်။	နိုင်ငံကကီးသားေိုတာ	

ကျွန်မတို့	 ပြည်သူပြည်သားရတွေဲ့	 အရတွးအရခါ်	

ဘယ်ရောက်	 ပမင့်မားတယ်၊	 ေင့်ကျက်တယ်ေိုတဲ့	

အရြါ်မှာ	တည်ြါတယ်။

	 ေါ့ရကကာင့်	 ကျွန်မတို့	 ပြည်သူပြည်သားရတွဟာ	

နိုင်ငံကကီးသားစိတ်ဓာတ်နဲ့	 ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့	 ြတ်သက်တဲ့	

အောရတွကုိ	စိတ်ြါဝင်စားတယ်ေုိတာ	ကျွန်မတ့ုိအတွက်	

အားတက်စောြဲ	 ပြစ်ြါတယ်။	 ေက်ပြီးရတာ့ေည်း	

စိတ်ြါဝင်စားမှုေှိြါ။	ေက်ပြီးရတာ့ေည်း	ကိုယ့်နိုင်ငံေဲ့	

အရေးရတွကုိ	နားေည်ရအာင်၊	ကျွမ်းကျင်ရအာင်	ကကိုးစား

ကကြါေို့	 တိုက်တွန်းေင်း	 ရကျးဇူးတင်ြါ	 တယ်ေို့	

ရပြာကကားေုိြါတယ်	ရပြာကကားပြီး	ရတွ့ေံုြဲွသ့ုိ	တက်ရောက်	

ောသည့်	တိုင်းေင်းသား	တိုင်းေင်းသူရေးများနှင့	်

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 မွန်းေဲွြုိင်းတွင်	နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်

အြဲွ့ဝင်များနှင့်အတူ	ပြင်ဦးေွင်ပမို့ေိှ	အမျ ိုးသားကန်ရတာ်	

ကကီး	 ဥယျာဉ်သ့ုိ	 သွားရောက်ပြီး	 သစ်ြင်ြန်းမန်ပြကွက်၊	

ြန်းအေှပြကွက်နှင့်	သဘာဝငှက်ဥယျာဉ်တ့ုိကုိ	ေှည့်ေည်

ကကည့်ရှုရေ့ောသည်။

	 ညရနြုိင်းတွင်	နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်	

အစုိးေဧည့်ရဂဟာ၌	 တုိင်းရေသကကီးအစုိးေအြဲ့ွဝင်များနှင့်	

ရတွ့ေံုပြီး	 ပြင်ဦးေွင်ပမို့နယ်တွင်းေိှ	 ပြည်သူများ	အများ		

ေုံးရတွ့ကကုံခံစားရနေသည့်	 သိမ်းေည်းရပမယာကိစ္စနှင့်	

ရသာက်သံုးရေေေိှရေးကိစ္စများကုိ	 အပမန်ေံုး	 ဦးစားရြး	

ကိုင်တွယ်ရပြေှင်း	 ရောင်ေွက်ရြးေန်နှင့်	 ပြင်ဦးေွင်	

ပမို့နယ်အတွင်း	သစ်ရတာများပြုန်းတီးမှုရကကာင့်	ောသီ

ဥတုရပြာင်းေဲမှုများ၊	မုိးေွာသွန်းမှုနှင့်	မုိးရေချန်ိရေျာ့နည်း	

မှုများကုိ	 ခံစားရနကကေသည့်အတွက်	 ပမို့နယ်အတွင်း	

သစ်ရတာများ	 ပြန်ေည်	 ေှင်သန်ပြစ်ထွန်းောရအာင်	

သစ်ြင်များ	 စနစ်တကျ	 ပြုစုြျ ိုးရထာင်	 စိုက်ြျ ိုးရေး	

တို့ကို	မှာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 တိုင်းရေသကကီး	 အစိုးေအြွဲ့ဝင်များက	

တုိင်းရေသကကီးအတွင်း	ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေး၊	စီးြွားရေး၊	

ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးနှင့်	ေူမှုစီးြွားြံွ့ပြိုး	တုိတက်ရေး	

ရောင်ေွက်ရနမှုများ၊	 ေုိအြ်ချက်နှင့်	 အခက်အခဲများကုိ	

ေှင်းေင်းတင်ပြကကော	 နုိင်ငံရတာ်၏	 အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်က	

တင်ပြချက်များကို	ရြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း	ပြည့်ေည်းရောင်

ေွက်ရြးပြီး	ေိုအြ်သည်များကို	မှာကကားသည်။

	 ညြိုင်းတွင်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

အြွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ	 ပြင်ဦးေွင်ပမို့၌	 ညအိြ်ေြ်နား	

ကကသည်။
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	 ကျွန်မ	အချက်နှစ်ချက်ကို	ရပြာချင်ြါတယ်။	တစ်ခုကရတာ့	ကျွန်မတို့ကို	ရနွးရနွးရထွးရထွးနဲ့	ေက်ခံတဲ့	

အတွက်	 ပြင်ဦးေွင်က	 ပြည်သူေူထုကို	 ရကျးဇူးတင်တယ်ေို့ရပြာချင်ြါတယ်။	 ရနာက်တစ်ခုကရတာ့	

ကျွန်မအရနနဲ့	 ကျန်းမာရေးဝန်ကကီး	 ညွှန်ကကားချက်အေ	 ဘယ်သူ့ကိုမှ	 ေက်ေွဲနှုတ်ေက်ေို့မေြါဘူး။	

ပြည်သူရတွအချင်းချင်းေဲ	ေက်ေွဲနှုတ်ေက်တာ	မေုြ်ကကြို့	အခုရောရောေယ်မှာ	ကျွန်မတိုက်တွန်းြို့	

တာဝန်အေ	ရပြာေပခင်းပြစ်ြါတယ်။

	 အားေုံးသိတဲ့အတိုင်းြဲ	 COVID-19	 ရောဂါဟာ	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ	 	 မဝင်ရောက်ရသးဘူးေိုရြမယ့်	

ဝင်မယ်၊	 မဝင်မယ်ေိုတာ	 ရသချာတဲ့	 အရပခအရနမရောက်ရသးြါဘူး။	 တစ်ကမ္ဘာေုံးမှာေည်း	 ြျ ံ့နှံ့	

ရနြါတယ်။	 စတင်ပြီးရတာ့	 ပြန့်ြွားတဲ့ရနောကေည်း	 အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံပြစ်ရနပြီး	 	 နယ်စြ်ကေည်း	

အင်မတန်မှေှည်ေျားတာရကကာင့်	 အန္တောယ်အများကကီးေိှြါတယ်။	 ေီရောဂါဝင်ောပြီေုိေင်	 ကုသထိန်းချုြ်	

သွားြို့ေိုတာ	အင်မတန်မှ	ြင်ြင်ြန်းြန်းနဲ့ေုြ်ေမယ့်	ကိစ္စပြစ်ြါတယ်။	ေါရကကာင့်	 ကကိုတင်ကာကွယ်ြို့	

အတွက်	ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနကေည်း	ညွှန်ကကားချက်ရတွ	ထုတ်ထားတာပြစ်ြါတယ်။	ညွှန်ကကားချက်	

ရတွကို	ပြည်သူရတွေိုက်နာြို့ကေည်း	အင်မတန်မှအရေးကကီးြါတယ်။	

	 ကျွန်မတ့ုိ	 ပြင်ဦးေွင်ကုိောတယ်ေုိေင်	 အပမဲြဲစိတ်ချမ်းသာြါတယ်။	 ဟုိတုန်းကတည်းက	 ပြင်ဦးေွင်ပမို့ေိုတာ	

အြန်းရပြပမို့ေို့	သိခဲ့ြါတယ်။	ကျွန်မေဲ့	ပြည်ရထာင်စု	မိသားစုကကီးေည်း		ပြင်ဦးေွင်မှာေို	သာသာယာယာ	

ေိှရနတာကုိ	ရတွ့ချင်ြါတယ်။	ရတွ့ေည်းရတွ့ေြါတယ်။	ပြင်ဦးေွင်မှာေုိေင်	တုိင်းေင်းသား	ရြါင်းစံုေိှတယ်။	

အားေုံးက	ချစ်ခင်ညီညွတ်ပြီး	ရအးချမ်းစွာရနကကတဲ့အတွက်	အင်မတန်မှရကာင်းတဲ့	ေဏ္ခာပြစ်ြါတယ်။	

ောသီဥတုရအးချမ်းတာထက်	နှေုံးစိတ်ဝမ်းရအးချမ်းတာက	ြိုပြီးရတာ့	အရေးကကီးြါတယ်။

]]nDnGwfa&;&Sd&if Nidrf;csrf;a&;&Sdr,f? Nidrf;csrf;a&;&Sdjcif;[m nDñGwfa&;udk 

taxmuftuljyKEkdifygw,f}}[k

jyifOD;vGifa'ocHjynfolrsm;ESifUawGhqHkpOf EdkifiHawmf\twkdifyifcHyk*¾dKvf ajymMum;



345လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

	 အခုအချနိ်ေိုေင်	 ောသီဥတုရပြာင်းေဲမှုကကီးပြစ်ရနပြီေိုတာ	 အများသိပြီးသားြါ။	 ေီေို	 ကမ္ဘာကကီးဟာ	

ြထဝီအရနအထားအေ	 ရပြာင်းေဲမှုရတွ	 ပြစ်ောပြီေိုေင်	 ကျွန်မတို့	 ေူသားများဟာ	 ေီအရပြာင်း	

အေဲများကို	ေင်ေိုင်ြို့	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြင်ေြါတယ်။	ေီအတိုင်းြါြဲ	ကျွန်မတို့	နိုင်ငံဟာ		ရပြာင်းေဲရနတဲ့	

ကမ္ဘာကကီးကို	ေင်ေိုင်နိုင်ြို့၊	ရပြာင်းေဲရနတဲ့ကမ္ဘာကကီးကရန	ထွက်ရြါ်ောတဲ့	စိန်ရခါ်မှုရတွကို	ရကျာ်ေွှား	

နိုင်ြို့ေိုတာ	အားေုံးကရနပြီး	တက်ညီေက်ညီေုြ်ြို့	အင်မတန်အရေးကကီးြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	 အခုထိချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ြါဘူး။	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံရတွေဲ့	 စာေင်းရတွထဲ	

မှာေည်း		မြါြါဘူး။	သို့ရသာ်ေည်း	ြွံ့ပြိုးမှုအနည်းေုံးနုိင်ငံ	စာေင်းထဲကရတာ့	ထွက်ေြါပြီ။	တစ်နည်း	

အားပြင့	် တစ်ဘက်ကရနကကည့်ေင်ရတာ့	 ဂုဏ်ယူစောပြစ်ြါတယ်။	 တစ်ချန်ိတုန်းကရတာ့	 ြံွ့ပြိုးမှုအနိမ့်ေံုး	

နိုင်ငံေို့	သတ်မှတ်ပခင်းခံခဲ့ေြါတယ်။	ေါကိေုည်း	တချ ို့က	မခံချင်ကကြါဘူး။	နိုင်ငေံဲ့သိက္ခာကိထုိြါးတယ်ေို့	

ထင်ကကြါတယ်။	ကျွန်မတို့က	ေက်ရတွ့ကျကျြဲကကည့်ြါတယ်။	ြွံ့ပြိုးမှုအနည်းေုံးနိုင်ငံေို့	သတ်မှတ်တဲ့	

အခါမှာ	အထူးအခွင့်အရေးရတွရြးြါတယ်။

	 ကမ္ဘာ့အြဲွ့အစည်းက၊	 ြံွ့ပြိုးတ့ဲနုိင်ငံရတွက	 ြံွ့ပြိုးမှုအနည်းေံုးနိုင်ငရံတွကို	 အထူးအခွင့်အရေးရတွ	

ရြးထားတာေှိြါတယ်။	ကျွန်မတို့ဟာ	ြွံ့ပြိုးမှုအနည်းေုံးနုိင်ငံေဲ့	စာေင်းထဲက	ထွက်ေရတာ့မယ်ေိုရတာ့	

ေီအခွင့ ်အရေးရတွကိုေည်း	ေက်ေွှတ်ေမှာပြစ်ြါတယ်။	တစ်ြက်ကရန	ရကာင်းတယ်ေိုရြမယ့	်

တစ်ကရတာ့	အနုတ်ေက္ခဏာရောင်တ့ဲ	ကိစ္စရေးရတွေည်း	ေိှြါတယ်။	ေါကုိ	ကျွန်မတ့ုိက	ရကျရကျနြ်နြ်	

ေက်ခံေမယ်။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	တိုးတက်မှုရကကာင့်		အခွင့်အရေးတချ ို့ကို	ြယ်ေိုက်တာပြစ်ြါတယ်။	

ေီတုိးတက်မှုအင်အားနဲ့	အခွင့်အရေးရတွ	ြယ်ေုိက်	တာကုိရကျာ်ေွှားပြီးရတာ့	 ြုိပြီးရတာ့	 တုိးတက်ရအာင်	

ရနာင်ေိုေင်	ဘယ်သူ့ကိုမှအားမကိုးေရအာင်		အဲေီအရပခအရနကိုရောက်ချင်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့ေဲ့နိုင်ငံကို	 ကိုယ့်အင်အားအရြါ်ေြ်တည်နိုင်တဲ့	 နိုင်ငံပြစ်ရစချင်တယ်။	 ေီေိုပြစ်နိုင်တဲ့အေား	

အောရတွေည်း	 ေှိတယ်ေိုတာကို	 ကျွန်မယုံတယ်။	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 နိုင်ငံဟာ	 သဘာဝသယံဇာတ	

အင်မတန်မှ	ရြါကကယ်ဝတဲ့နိုင်ငံေိုပြီး	နာမည်ကကီးြါတယ်။	ေါရြမယ့်	ကျွန်မနိုင်ငံအတွက်		ရမှော်ေင့်ချက်	

ရတွထားတဲ့	 ရနောမှာ	 ေီဟာမြါြါဘူး။	သဘာဝသယံဇာတြစ္စည်းရတွေိုတာ	တရန့ရန့	တချနိ်ချနိ်မှာ	

ကုန်ခမ်းသွားမှာြါြဲ၊	ကျွန်မတို့ေဲ့	ပြည်သူေူထုအင်အားကို	အားကိုးတာြါ။

	 ကျွန်မ	 ခဏခဏရပြာတယ်။	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံေဲ့	 တကယ့်သယံဇာတ၊	 တကယ့်ေတနာရတွဟာ	 ပြည်သူ	

ေူထုြါြဲ။	 	 ကျွန်မတို့ေဲ့ပြည်သူေူထုဟာ	 အေည်အချင်းနဲ့ပြည့်စုံမယ်၊	 စိတ်ဓာတ်ပြည့်ဝမယ်၊	 ေုြ်ေည်		

ကိုင်ေည်ေှိမယ်၊	 စည်းကမ်းသိမ်ရမွ့မယ်၊	 ဇွဲေုံ့ေဝီေိယနဲ့	 အင်အားရတွ	 ေှိရနမယ်ေိုေင်	 ကျွန်မတို့		

ဘယ်သူ့ကုိမှေည်း	အားကုိးရနစောမေုိဘူး။	ဘယ်ေုိအန္တောယ်ကုိမှေည်း	ရကကာက်စောမေုိြါဘူး။	အန္တောယ်	

ေုိတာကရတာ့		ရောကကကီးမှာေှိတတ်တာြါြဲ။

	 ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်	 စပြီးရတာ့ပြစ်ပြီေို့	 ကကားကတည်းက	 ရြရြာ်ဝါေီေ	 ရစာရစာြိုင်းကရန	ကျွန်မတို့က	

အြွဲ့ြွဲ့ပြီးရတာ့	 အပြည်ပြည်ေိုင်ော	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ရေးဝန်ကကီးက	 ဦးရောင်ပြီး	 အြွဲ့တစ်ြွဲ့	

ြွဲ့ပြီးရတာ့	 ကျွန်မတို့ေင်ေိုင်ေမယ့်	 ကျန်းမာရေးတင်မက၊	 စီးြွားရေးနဲ့ြတ်သက်တဲ့	 ပြဿနာရတွကို		

ကျွန်မတို့	ဘယ်ေိုရကျာ်ေွှားေမေဲေိုတာကို	 စပြီးရတာ့	 စီစဉ်ြါတယ်။	 စီစဉ်တာေည်း	အတိုင်းအတာ	

တစ်ခုအထိရတာ့	ရအာင်ပမင်	တယ်ေို့	ရပြာေို့ေြါတယ်။	နယ်စြ်ကုန်သွယ်မှု	အင်မတန်ကျသွားတဲ့အခါ	

ကျရတာ့	ကျွန်မတို့ေဲ့စီးြွားရေး	အရပခအရနအရြါ်မှာ	သက်ရောက်မှုရတာ့ေှိတာြဲ။	 အဲေါက	ဘယ်ေိုမှ	
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ပငင်းေို့မေဘူး။	 ေီသက်ရောက်မှုရတွဟာ	သိြ်မေိုးနိုင်ရအာင်ေို့၊	 သက်ရောက်မှု	 ရတွေဲ့ေိုးကျ ိုးရတွကို		
ရကျာ်ေွှားနိုင်	ရအာင်ေို့	ဘယ်ေိုေုြ်မေဲေိုတာ	အဲေီကတည်းက	ကျွန်မတို့က	စီစဉ်ထားတာပြစ်ြါတယ်။	

	 ရန့တိုင်းရန့တိုင်းေည်း	ကျွန်မတို့ဟာ	အရပခအရနကို	ကကည့်ရနြါတယ်။	အရပခအရနကို	ကကည့်ရနတယ်	
ေိုတာ	 ကျန်းမာရေးအေ	 စိန်ရခါ်မှုရတွရော၊	 စီးြွားရေးအေ	 စိန်ရခါ်မှုရတွရော၊	 ေူမှုရေးအေ	 စိန်ရခါ်မှု	
ရတွရော၊	နိုင်ငံတကာေက်ေံရေးအေ	စိန်ရခါ်မှုရတွရော၊	အဲေါရတွအားေုံးကို	ကျွန်မတို့က	တစ်ချနိ်ေုံး	
ကကည့်ပြီးရတာ့	ရကျာ်ေွှားြို့	ကျွန်မတို့မှာေှိတဲ့	အေည်အချင်းရတွ၊	ကျွန်မတို့	ပြည်သူရတွေဲ့အေည်အချင်း	
ရတွနဲ့	 ေင်ေိုင်ြို့ဟာ	 ကျွန်မတို့အပမဲြဲ	 စီစဉ်ပြီး	 ရောင်ေွက်ရနြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	 ကျွန်မတို့ပြည်သူ	
အားေုံးဟာ	ကျွန်မတို့နိုင်ငံေဲ့	တိုးတက်ရေးအတွက်၊	ကျွန်မတို့နိုင်ငံေဲ့ခိုင်မာရေးအတွက်	အရေးကကီးတယ်	
ေိုတာကို	သရဘာရြါက်	ရစချင်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့ဟာ	ပြည်သူ့အင်အားနဲ့	ေြ်တည်ရနတဲ့	ပြည်သူ့အစိုးေ	ပြစ်ြါတယ်။	ပြည်သူရေွးချယ်	တင်ရပမှာက်	
ထားတဲ့အစိုးေေိုတာ	 အင်မတန်မှ	 အားေှိြါတယ်။	 သို့ရသာ်ပငားေည်း	 တစ်ချနိ်တည်းမှာ	 အင်မတန်မှ	
တာဝန်ရတွများြါတယ်။	 ပြည်သူက	ရေွးချယ်	တင်ရပမှာက်ထားေို့	 ပြည်သူအရြါ်မှာ	တာဝန်ေှိြါတယ်။	
ပြည်သူေဲ့အားရတွရကကာင့်မို့ေို့ေည်း	အင်မတန်မှ	ေုြ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့	အရပခအရနရတွေည်း	 ပြစ်ောြါ	
တယ်။	 ရနာက်ေုံး	 ေီမိုကရေစီကို	 အဓိြ္ပါယ်ရြာ်တဲ့အခါမှာကျရတာ့	 ပြည်သူ့အတွက်၊	 ပြည်သူက	
ထူရထာင်ထားတဲ့	 ပြည်သူ့အစိုးေေိုတာ	အားေုံးပြည်သူနဲ့ြဲေိုင်ြါတယ်။	 အစိုးေအြွဲ့ဝင်ရတွ	 အားေုံး	
ဟာေည်း	 ပြည်သူထဲက	ရြါက်ြွားောတာြဲ။	ေါရကကာင့်မို့	 ပြည်သူနဲ့	တစ်သားတည်းပြစ်မှ	ေီမိုကရေစီ	
စနစ်ဟာ	ရအာင်ပမင်နိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။

	 ညီညွတ်ရေးနဲ့ြတ်သက်ေို့	 ကျွန်မနည်းနည်းရပြာချင်ြါတယ်။	 အထူးသပြင့်	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	
ပြည်ရထာင်စုမို့ေို့	 ကျွန်မတို့ဟာ	 ညီညွတ်ရေးကို	 ထြ်တေဲေဲရပြာေတယ်။	 ေီနိုင်ငံေွတ်ေြ်ပြီးရတာ့	
အချုြ်အပခာအာဏာြိုင်နိုင်ငံအရနနဲ့	ေြ်တည်ခဲ့တာ	အနှစ်	၇၀	ရကျာ်ပြီ၊	အခုထက်ထိ	 ပြည်တွင်းစစ်မီး		
ရတွအားေုံး	 ပငိမ်းသွားတယ်ေိုတဲ့အချနိ်	 တစ်ခါမှမေှိခဲ့ရသးဘူး။	 အဲေီပငိမ်းချမ်းရေးကို	 ေိုအြ်ေွန်းေို့		
ပငိမ်းချမ်းရေးဟာ	 ကျွန်မတို့အတွက်	 အရေးြါေွန်းေို့	 ညီညွတ်ရေး၊	 ညီညွတ်ရေးေိုပြီး	 တစ်ချနိ်ေုံး	
ရပြာရနေတာ	ပြစ်ြါတယ်။	ညီညွတ်ရေးေှိေင်	ပငိမ်းချမ်းရေးေှိမယ်။	ပငိမ်းချမ်းရေးေှိပခင်းဟာ	ညီညွတ်ရေးကို		
အရထာက်အကူပြုြါတယ်။	 ညီညွတ်ရေးေိုတာ	 မတူကွဲပြားတဲ့တိုင်းေင်းသားများ၊	 မတူကွဲပြားတဲ့	
ဘာသာကိုးကွယ်သူများ၊	 မတူကွဲပြားတဲ့	 ဘာသာစကားရပြာသူများ၊	 မတူကွဲပြားတဲ့ဓရေ့ထုံးစံေှိသူများ	
ကကားမှာ	ညီညွတ်ရေးေိုတာဘာေဲေိုတာ	ကျွန်မတို့အများကကီး	စဉ်းစားေြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့	နှေုံးသားထဲက	ညီညွတ်ရေးကို	ဦးတည်ကကြါ။	ကျွန်မတို့အားေုံးေဲ့	အန္တိမြန်းတိုင်ဟာ	ခိုင်မာပြီး	
ရအးချမ်းသာယာတဲ	့ပြည်ရထာင်စကုကီးြပဲြစ်ေြါ	ေိမ့မ်ယ်။	ကျွန်မတိုအ့ားေုံးဟာ	ေါကိြဲု	ေိခုျင်ကကြါတယ်။	
ကျွန်မတို့ေိုချင်ကကတဲ့	ပငိမ်းချမ်းသာယာဝရပြာပြီး	ခိုင်မာတဲ့	ေီမိုကရေစီပြည်ရထာင်စုကကီးဟာ	အားေုံးေဲ့	
နှေုံးသားထဲမှာ	စွဲစွဲပမဲပမဲေှိမယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့ဟာ	ညီညွတ်မှုေပြီြဲ။

	 ကျွန်မတို့ဟာ	 အားေုံးေင့်ကျက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရတွနဲ့	 ေိုချင်တာဟာ	 စစ်မှန်တဲ့	 ြက်ေေယ်ေီမိုကရေစီ	
ပြည်ရထာင်စုြဲပြစ်ြါတယ်။	 ပြည်ရထာင်စုေေှိရေးအတွက်	 ကျွန်မတို့အားေုံး	 ဝိုင်းပြီးရတာ့	 ကကိုးစား	
ကကမယ်။	မတူညီတဲ့အပမင်ရတွကို	ညှိကကည့်ကကမယ်။	ညှိတဲ့ြုံစံကေည်း	ေူကကီးေူရကာင်းြီြီ	ရအးရအး	
ချမ်းချမ်း	 ယဉ်ယဉ်ရကျးရကျး	 ခိုင်ခိုင်မာမာ	 ညှိနှိုင်းပြီးရတာ့	 အရပြေှာကကမယ်ေိုတဲ့	 စိတ်ဓာတ်ရတွကို	

ရမွးရစချင်ြါတယ်။
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	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံ	 သိက္ခာေှိေှိနဲ့	 သမိုင်းတစ်ရေှောက်	 ေက်ပြီး	 တည်ေှိသွားချင်တယ်ေိုေင်	 ကျွန်မတို့	

တစ်ရတွဟာ	 ပမင့်ပမတ်တဲ့	 စိတ်ထားရတွကို	 ပြုစုြျ ိုးရထာင်ေမှာြါ။	 ကကိုးစားကကြါေို့	 ကျွန်မအရနနဲ့	

တိုက်တွန်းချင်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့	အစိုးေက	ဘယ်ေိုြဲကကိုးစားကကိုးစား	ပြည်သူရတွေဲ့	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်	

မှု၊	ပြည်သူေဲ့ယုံကကည်မှုမေှိဘဲနဲ့	ဘယ်ေိုမှ	မတိုးတက်နိုင်ြါဘူး။	နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ	မတိုးတက်ဘူးေိုေို့ေှိေင်	

ြထမဦးေုံး	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	ပြန်ရမးြါ။	ေီနိုင်ငံ	တိုးတက်ြို့အတွက်	ကိုယ်ဘာေုြ်ရြးရနသေဲ။

	 ကိုယ့်ေဲ့ကဏ္ဍမှာရော	ကိုယ်က	ပြည့်ပြည့်ဝဝ	တာဝန်ရကျေဲ့ေားေိုတာ	ြထမရမးြါ။	တစ်ပခားသူရတွကို	

ေက်ညှိုးမထိုးခင်။	 ကိုယ်တာဝန်ရကျေဲ့ေား၊	 ေီေူတာဝန်ရကျေဲ့ေား၊	 ဟိုေူ	 အေုြ်အေုြ်ရနေဲ့ေား၊	

ဟိုအြွဲ့အေုြ်ေုြ်ရနေဲ့ေား၊	အစိုးေကရော	သူ့အေုြ်ေုြ်ရနေဲ့ေား	ေီရမးခွန်းရတွ	ရမးြိုင်ခွင့်မေှိဘူးေို့	

ရပြာတာ	 မဟုတ်ြါဘူး။	 ရမးခွန်းထုတ်နိုင်ြါတယ်။	 ေါရြမယ့်	 ြထမဦးေုံးထုတ်ေမယ့်	 ရမးခွန်းက	

ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော	 ကိုယ့်တာဝန်	 ကိုယ်ရကျြွန်ေဲ့ေား။	 ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော	 ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်	

ေုြ်သင့်ေုြ်ထိုက်တဲ့	ကိစ္စရတွကို	ေုြ်ရနေဲ့ေားေိုတာကို	ရမးရစချင်ြါတယ်။

	 ရကျာင်းသူရကျာင်းသားရတွက	 ကိုယ့်ေဲ့တာဝန်ကို	 ကိုယ်ရကျြွန်ရအာင်	 ေုြ်ပခင်းကေည်း	 နိုင်ငံ	

အတွက်	ေုြ်တာြါြဲ။	ေါရြမယ့်	ေီကရေးရတွအတွက်	စာရမးြွဲမှာ	အမှတ်များမှ	ြညာတတ်တယ်ေိုတဲ့	

စိတ်ဓာတ်ရတာ့	 မပြစ်ရစချင်ြါဘူး။	 ြညာေိုတာ	 ဘဝေဲ့	 အခက်အခဲရတွကို	 ေင်ေိုင်ရကျာ်ေွှားနိုင်တဲ့	

အေည်အချင်းြါြဲ။	 ဘဝအခက်အခဲရတွ	 ေင်ေိုင်ရကျာ်ေွှားနိုင်တဲ့	 အေည်အချင်းကို	 ကိုယ်ကရန	

သင်ယူနိုင်မယ်ေိုေင်	ေါြညာသင်ယူတာြါြဲ။

	 အဲ့ေီေိုြညာ	သင်တာ	ဘယ်ရတာ့မှ	မပြီးနိုင်ြါဘူး။	တစ်သက်ေုံး	ေူဘဝမှာ	ေှိရနသရေွ့	ကျွန်မတို့ဟာ	

ြညာေှာရနေမှာြဲ။	ကို့ကိုယ်ကို	 ြိုပြီးပြည့်ဝတဲ့	ေူသားများပြစ်ရအာင်ေို့	 ကကိုးစားရနေမှာြဲပြစ်ြါတယ်။	

ေါရကကာင့်	အခုအချနိ်မှာ	ကျွန်မတို ့ေဲ့နိ ုင်ငံ	ြွ ံ့ပြိုးတိုးတက်စနိုင်ငံ	ြိ ုပြီးရတာ့	ြွ ံ့ပြိုးနိ ုင်ရအာင်ေို	့

တိုးတက်နိုင်ရအာင်ေို့	 ခိုင်မာတဲ့	 ပြည်ရထာင်စုကကီးပြစ်ရြါ်	 ောနိုင်ရအာင်ေို့	 အားေုံးကရန	 ဝိုင်းဝန်း	

ပြီးရတာ့	ကကိုးစားြံ့ြိုးကကြါေို့	ကျွန်မအရနနဲ့	ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်။

	 ေီေိုပြည်သူရတွအားေုံး	 ဝိုင်းဝန်းပြီးရတာ့	 စည်းစည်းေုံးေုံးနဲ့	 ြါဝင်နိုင်ြို့အတွက်	 ေီေိုပြည်သူရတွနဲ့	

ရတွ့ေုံြွဲရတွေုြ်တာြါ။	 ကျွန်မတို့	 ပြည်သူရတွေီကရနပြီးရတာ့	 တင်ပြချက်ရတွ၊	 ရမးခွန်းရတွကို	

ကျွန်မတို့	 ြိတ်ရခါ်ြါတယ်။	 တင်ပြချက်ရတွ၊	 ရမးခွန်းရတွ	 ြိတ်ရခါ်ပြီးရတာ့	 တက်ောတဲ့ရမးခွန်ရတွ	

တင်ပြချက်ရတွကို	 တုံ့ပြန်ြို့ကရတာ့	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 တာဝန်ပြစ်ေို့	 ကျွန်မတို့တာဝန်အေ	 ေုြ်သွားမှာ	

ပြစ်ြါတယ်။

	 အခုေိုေင်	ကျွန်မတို့	ေုြ်ရနကျအတိုင်းြဲ	 စာနဲ့ရမးထားတဲ့	 ရမးခွန်းရတွ၊	တင်ပြချက်ရတွကို	ကျွန်မတို့	

သက်ေိုင်ောဌာနက၊	 အချ ို့ကပြည်နယ်က	 အချ ို့က	 ပြည်ရထာင်စုအေင့်က	 ရပြြါေိမ့်မယ်။	 ပြီးေင်	

အချနိ်ေှိတဲ့အရြါ်မူတည်ပြီး	မဲနှိုက်ပြီးရတာ့	ကျန်တဲ့မဲရြါက်တဲ့	 ပြည်သူရတွေဲ့	တင်ပြချက်ရတွ၊	ရမးခွန်း	

ရတွကို	ကျွန်မတို့	ေက်ခံမှာပြစ်ြါတယ်။	အားေုံးကို	ရကျးဇူးတင်ြါတယ်။	ရပြာကကားသည်။

U U U U U
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	 ပငိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်	

ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	 “အခုေိုေင်	

တိုင်းေင်းသား	ေည်းစုံတယ်။	 ရမာ်ေပမိုင်မှာ	ကေင်	

တိုင်းေင်းသား၊	မွန်တိုင်းေင်းသား၊	ြအိုဝ်းတိုင်းေင်သား	

 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်နှင့် မွန်ပြည်နယ် လေေခံပြည်ေူများ မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် 

ဇွန်ျ ၁၄ ရက်လန့ေွင် မွန်ပြည်နယ် လမာ်ျမမိုင်ေက္ကဋေုိျ် ေဲွ့နှင်းေေင်ခန်းမ၌ ကျင်းြေည်။

ရတွေှိတယ်။	ြအိုဝ်းရော၊	မွန်ရော၊	ကေင်ရော	ေီထဲမှာ	

ြါတယ်	ေိရုတာ	့ရမာ်ေပမိုင်ကိ	ုကိယ်ုစားပြုတဲအ့ရနနဲ့	

ပြည့်စုံတယ်ေို့	 ရပြာေို့ေြါတယ်။	တက္ကသိုေ်ဝင်းထဲ	

ရောက်ောရတာ့	 ရကျာင်းသူရတွက	 ရကျာင်းသား	

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf 
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ရတထွက်	အများကကီးြိပုြီးရတာမ့ျားရနတယ်။	အေဲကီစိ္စကိ	ု

ကျွန်မတို့	ေက်ပြီးရတာ့	ရေွးရနွးေမှာြဲ။

	 ပငိမ်းချမ်းရေးအရကကာင်းရပြာေေင်	နိင်ုငတံစ်နိင်ုငေံဲ့	

ပငမ်ိးချမ်းရေးတည်တံခ့ိင်ုပမဲြို	့ေိတုာဟာ	ြံွ့ပြိုးရေးေည်း	

ေှိေမှာပြစ်တယ်။	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှ၊	

ပြည်သူေူထု	ေုံခခုံမှုေှိမှ	 ပငိမ်းချမ်းရေးေှိတာ။	 ေံုခခုံမှု	

ေိုတာ	နှစ်မျ ိုးေှိတယ်။	ရုြ်ြိုင်းေိုင်ောေုံခခုံမှု၊	စိတ်ြိုင်း	

ေိုင်ောေုံခခုံမှု	 ပြစ်တယ်။	 ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	ေုံခခုံမှုမှာ				

အြစ်အခတ်ေြ်စဲရေးတစ်ခုတည်းနဲ့ေည်း	 မပြီးဘူး။	

ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ရေးေည်းေုိတယ်။	ြံွ့ပြိုး	တိုးတက်ရေးေိှမှ	

ကိုယ့်ေဲ့စားဝတ်ရနရေး၊	 နိစ္စဓူဝ	 ေှင်သန်ရေးအတွက	်

စိတ်မြူေမှာပြစ်ြါတယ်။	 အဲေီေုံခခုံရေးေှိြို့ေိုတာ	

ြညာရေးနဲ့ေည်း	အများကကီးေိုင်တယ်။	တည်ပငိမ်	

ရေးနဲ့ေည်းေိုင်တယ်။	အမျ ိုးသားရတွ	 ြိုပြီးရတာ့	

ြညာရေး	ကဏ္ဍမှာ	ြါဝင်ြိုေ့ိတုယ်ေို	့ကျွန်မ	ေအီတိင်ုးြ	ဲ

ပမင်ြါတယ်။

	 အခုေိုေင်	ပမန်မာနိုင်ငံမှာေှိတဲ့	ြညာသင်ရြးရနတဲ့	

ဝန်ထမ်းရတွကို	ကကည့်ေိုက်မယ်	ေိုေင်	ရကျာင်းေော	

မရတွက	၉၇	ောခိုင်နှုန်း၊	ရကျာင်းေောက	၃	ောခိုင်နှုန်း	

ေိုရတာ့	သိြ်ပြီးရတာ့	 နည်းြါတယ်။	 ရမာ်ေပမိုင	်

တက္ကသိုေ်ရတာ့	မသိဘူး။

	 ေန်ကုန်တက္ကသိုေ်မှာေိုေင်	ကျွန်မတို့	သိေတာ	

ကရတာ့	အကကမ်းြျင်းအားပြင့်	 မိန်းကရေးက	၆၀	

ောခိုင်နှုန်း၊	ရယာကျ်ားရေးက	၄၀	ောခိုင်နှုန်းေိုရတာ့	

တက္ကသိေ်ုတက်တဲ	့ရယာက်ျားရေးဦးရေက	ကျပြီးရတာ	့

မိန်းကရေးဦးရေက	 ြိုပြီးရတာ့	 ပမင့်ောတယ်။	

ရအာင်နှုန်းကိ	ုကကည့်ေိက်ုမယ်ေိေုင်ေည်း	မန်ိးကရေး	

ရတွက	ြိုပြီးရတာ့	 ရေှ့ကရောက်ရနတယ်ေိုတာကို	

ပမင်ရနေတယ်။

	 အဲေါကို	 ရယာကျ်ားရေးရတွအရနနဲ့	ဘာရကကာင့်	

ေီေိုပြစ်ရနေတာေဲေိုတာ	သုံးသြ်ပြီးရတာ့	 ရစာရစာ	

စီးစီး	ကိင်ုတွယ်မှပြစ်မယ်။	ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ	ေီပြဿနာ	

ေှိတယ်။	 မိန်းကရေးရတွဟာ	 စာသင်တဲ့ဘက်မှာ	

ြိုြိုပြီးရတာ့	 ရတာ်ောတယ်။	ထူးချွန်ောတယ်၊	 ဇွဲ၊	

ဝီေိယေှိတယ်၊	 ရယာကျ်ားရေးရတွက	 ရကျာင်းကို	

ပြီးရအာင်သင်တဲ့	 နှုန ်းရတာင်	 တပြည်းပြည်း	

ကျောပြီးရတာ့	 တက္ကသိုေ်	 ရောက်တဲ့အခါမှာ	

မိန်းကရေးရတွက	များောတယ်၊	 ေါရြမယ့်ေည်း	

စတ်ိဝင်စားစောရကာင်းတာက	ဘဲွ့ေွန်ရတမှွာကျရတာ	့
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ရယာကျ်ားရေးရတွက	 ပြန်ပြီးရတာ့	တက်ောတဲ့	သရဘာေှိတယ်။	ေါကျွန်မတို့	

တစ်နိင်ုငတံည်းမ	ှမဟတ်ုြါဘူး။	တစပ်ခားနိငုင်ရံတမွှာေည်း	ေါမျ ိုးရတွ့ေြါတယ်။

	 အစကတည်းက	မိန်းကရေးနဲ့	 ရယာကျ်ားရေး	ြညာသင်တဲ့	အခါမှာ	မှေမှေ	

တတေိှရအာင်	ရယာကျ်ားရေးရတ	ွြညာသင်ချင်တဲ	့စတ်ိေန္ဒေိှရအာင်ေို	့ရကျာင်း	

ြေဝဏ်ု	အတွင်းထမှဲာ	ရနရြျာ်ရအာင်ေို	့ဘယ်ေိေုြ်ုေမေဲေိတုာ	စဉ်းစားေမယ်။	

ရယာက်ျားရေးရတဟွာ	အေြ်ုမေိှေို၊့	ြညာေည်း	ေက်ပြီးမေှာချင်ေို	့စတ်ိရေပြီး	

ေက်ြက်ေည်ေိုင်	ထိုင်ရနမယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့ေဲ့	ေူမှုရေးတည်ပငိမ်မှုကိုေည်း	

ထိခိုက်တယ်။	အဲေီကတစ်ေင့်	 ရေေှည်မှာနိုင်ငံေဲ့	 ပငိမ်းချမ်းသာယာမှုကိုေည်း	

ထိခိုက်ရစတာပြစ်ြါတယ်”	ဟု	ရပြာကကားသည်။

ကိုလကျာ်ဇင်ဦး (ေေိယနှစ်-ေခဂျာ) 

	 ထ့ုိရနာက်	 ကုိရကျာ်ဇင်ဦး	 (ရကျာင်းသား၊	တတိယနှစ်-	သခသျာ)က	ေူငယ်နှင့်	

ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍	ရေွးရနွးောတွင်	ပငိမ်းချမ်းရေးေိုတာ	မိမိတို့အတွက်	

မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်းလဆွးလနွးြွဲေို့ ေက်လရာက်ျာေူများအား လေွ့ရစဉ်။
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ရအးချမ်းရြျာ်ေှေင်ေှသည့်	အောတစ်ခု	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

မိမိတ့ုိနုိင်ငံသာမက	အပခားနုိင်ငံမှေူများြါ	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

ကုိ	မေုိေားဘူးေုိတာ	မေိှသရောက်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယခင်	

ဘိုး၊	ရဘး၊	ဘ၊ီ	ဘင်	ေက်ထက်တန်ုးက	မွန်ပြည်နယ်သည်	

မပငမ်ိးချမ်းမှုရကကာင့်	စီးြွားရေး၊	ြညာရေး၊	ြိုရ့ောင်ရေး	

ေုြ်ငန်းရတွ	အခက်အခဲပြစ်ရြါ်ခဲ့ေြါရကကာင်း၊	ယခု	

ပငိမ်းချမ်းရနပြီ	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 စစ်ရေးဘက်တွင	်

ပငိမ်းချမ်းရနပြီး	 စီးြွားရေး၊	 ြညာရေး၊	အေုြ်အကိုင်	

အခွင့်အေမ်းတွင်	 မပငိမ်းချမ်းဘူးေိုြါက	မိမိတို့နိုင်ငံ၊	

ပြည်နယ်၊	ပမို့နယ်၊	ရကျးေက်ရေသအတွက်	ပငိမ်းချမ်း	

ောမည်	မဟုတ်ြါရကကာင်း။

မွန်ပြည်နယ်	ရေးပမို့နယ်သည်	ရော်ဘာေုြ်ငန်း၊	ခခ၊ံ	

ေယ်စသည်တိုတွ့င်	မတူည်ပြီး	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	

ရနေသည့်	ပြည်နယ်ပြစ်ြါရကကာင်း၊			ရော်ဘာေုြ်ငန်းနှင့်	

ြတ်သက်၍	ရေးနှုန်းမတည်ပငိမ်မှုများ	ပြစ်ရနြါရကကာင်း၊	

ယင်းအရပခအရနရကကာင့်	တချ ို့မိဘများက	၎င်းတို့	

သားသမီးများကို	 ြညာရေးအတွက်ရထာက်ြံ့ရြးေန်	

ရငွရေးရကကးရေး	ပြဿနာပြစ်သည့်အတွက်	သားသမီး	

များကို	 ရကျာင်းထုတ်ပြီး	 နိုင်ငံပခားသို့	 ရခါ်သွားကကြါ	

ရကကာင်း၊	အပခားတစ်ြက်တွင်	အချ ို့ဘွဲ့ေ	ေူငယ်များ	

အတွက်ေည်း	အေြ်ုအကိင်ုအခွင့်အေမ်း	နည်းြါးရန	

သည့်အတွက်	နိုင်ငံပခားတွင်	အေုြ်သွားေုြ်ရနေတာ	

များြါရကကာင်း။

ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးနှင့်	ြတ်သက်၍	တချ ို့	မွန်	

ပြည်နယ်ရအာက်ြိင်ုးတွင်ေိှသည့်	ေွာရတေုိွေင်	ေမ်းြန်း	

ေက်သွယ်ရေး	မရကာင်းရသးြါရကကာင်း၊	ေှေြ်စစ်ဓာတ်	

အား	ခက်ခပဲြီး	ေွာတွင်ေိှသည့်	ြဂု္ဂေကိမှ	ရြးသည့်မီးနှင့်	

ရနေြါရကကာင်း၊	ြဂု္ဂေကိြိင်ု	ပြစ်သည့်အတွက်	မတီာခ	

ရြးေတာ	များေွန်းြါရကကာင်း၊	ယခုေိုတိုးတက်ရန	

သည့်ရခတ်တွင်	ေှေြ်စစ်ြစ္စည်း	သုံးစွဲမှုများေွန်းသည့်

အတွက်ရကကာင့်	မတီာခရြးေတာ	များေွန်းရနြါရကကာင်း။

မူးယစ်ရေးဝါးကိ	ုေကူကီးများသာမက	တချ ို့ေငူယ်	

များြါ	သုံးစွဲရနသည်ကို	 	 ရတွ့ ေှိေြါရကကာင်း၊	သုံးစွဲမှု	

ေိုးေွားောသည့်အတွက်	ေြ်ေွာမပငိမ်းချမ်းမှု၊	မဘိပြည်သ	ူ

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် လမာ်ျမမိုင်မမို့၌ လေေခံပြည်ေူများနှင့် မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်း 
ကျင်းြစဉ်။
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မပငိမ်းချမ်းမှုများပြစ်ောြါရကကာင်း၊	 ရနာက်ေုံး	

ေူငယ်နှင့်ကျန်းမာရေးအရကကာင်းကို	 တင်ပြေိုြါ	

ရကကာင်း၊	ယခု	 မွန်ပြည်နယ်ရေးရုံ	တွင်	 CT-Scan	

ြျက်ရနသည်ဟု	 ကကားသိေြါရကကာင်း၊	 CT-Scan	

ြျက်မှုရကကာင့်	ေငူယ်များ	ယာဉ်မရတာ်ေမှုပြစ်ောြါက	

ဦးရနှာက်ြိုင်း	 စမ်းသြ်ေန်အတွက်	 ပြဿနာပြစ်ော	

ြါရကကာင်း။

ရေသြံ့ွပြိုးရေးအတွက်	ောဘာေုြ်ငန်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး	

ရေးနှုန်းရကာင်းရကာင်းနှင့်	 ရေးနှုန်းတည်ပငိမ်မှုေှိရေး၊	

ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးရကာင်းမွန်ရစရေး	၊	ရေသတွင်း	

အေုြ်အကိုင်အခွင့်အေမ်းတိုးပမှင့်ရြးရေး၊	 မူးယစ်	

ရေးဝါးနှင့်ြတ်သက်ပြီး	 ြိုမိုထိထိရောက်ရောက	်

ေြ်ုရောင်ရြးရေးနှင့်	ကျန်းမာရေးနှင့်	ြတ်သက်သည့်	

ေိုအြ်ချက်	 များကို	 ပြည့်စွက်ရြးရေး	စသည်တို့ကို	

ပြည့်ေည်းရောင်ေွက်ရြးနိုင်ရေး	ရေွးရနွးသည်။

မဆန်းေီရိ (ေူနာပြုဆရာမ) 

  မေန်းသေီ	ိ(သနူာပြုေောမ)ကပငမ်ိးချမ်းရေးနှင့်	

ေူထုကျန်းမာရေးနှင့်	 ြတ်သက်၍	ရေးွရနွးောတွင်	

မိမိတို့အဘိုးအဘွား၊	အရြ၊	အရမရတွ	ရပြာပြချက်အေ	

မိမိတို့ရေသသည်	မပငိမ်းချမ်းသည့်	 ရေသပြစ်ခဲ့သည့်	

အတွက်	ပြည်သမူျားသည်	ရကကာက်ရကကာက်ေန့်ေန့်နှင့်	

အပမဲသတိနှင့်	 ရနခဲ့ေသည်ဟု	 ကကားသိခဲ့ေြါရကကာင်း၊	

ပငိမ်းချမ်းမှု	မေှိသည့်အတွက်	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ	

သည်ေည်း	ကျန်းမာရေးြညာရြး	ေြ်ုငန်းများ၊	ကျန်း	

မာရေးပြုစရုစာင့်ရေှာက်သည့်ေုြ်ငန်းများ	ောရောက်ပြီး	

မေုြ်နိ ုင်ခဲ ့ဘူးေိုတာေည်း	ကကားသိခဲ ့ေြါရကကာင်း၊	

ပြည်သမူျား	နာမကျန်းပြစ်ောေှေင်ေည်း	နယ်ရပမရေသ	

ပငိမ်းချမ်းမှု	 မေှိသည့်အတွက်	 ရေးရုံ၊	 ရေးခန်းေှိ	

နားေည်တတ်ကျွမ်းသည့်	ေောဝန်ရတထွ	ံသွားရောက်	

မပြသနိုင်ဘဲ	ေွာမှာေှိသည့်	ရေးပမီးတိုများနှင့်	ကုသပြီး	

လေေခံပြည်ေူများနှင့် မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်း ကျင်းြလနစဉ်။
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အသက်မေုံးရှုံးသင့်ဘဲ	 ေုံးရှုံးခဲ့သည့်ပြစ်စဉ်များ	

များစွာေိှခဲသ့ည်ဟေုည်း	ကကားသခိဲေ့ြါရကကာင်း၊	ထိုပ့ြင်	

ကိုယ်ဝန်ရောင်မိခင်များ၊	 ရမးွြွားမည့်မိခင်များသည်	

ေည်း	နယ်ရပမမပငမ်ိးချမ်းသည့်အတွက်	ရေးရု၊ံ	ရေးခန်း	

များတွင်	 နားေည်တတ်ကျွမ်းသူများနှင့်	သွားရောက်	

မရမွးြွားနိင်ုဘ	ဲေွာတွင်ေိှသည့်	ေက်သည်များနှင့်	ရမွးပြီး	

တချ ို့ကရေးများ၊	အရမများ	 ရသေုံးသွားခဲ့ေသည့်	

ပြစ်စဉ်များေည်း	 များစွာေှိခဲ့သည်ဟု	 ကကားသိခဲ့	

ေြါရကကာင်း၊	ေါရတဟွာ	မပငမ်ိးချမ်းပခင်းေဲ့	ေိုးကျ ိုးဟပုမင်	

ြါရကကာင်း။

ယခုမိမိတို့ေက်ထက်	 ပငိမ်းချမ်းရနပြီပြစ်သည့်	

အတွက်	ယခင်မပငမ်ိးချမ်းခင်	ကာေနှင့်ယှဉ်ေှေင်	စီးြွား	

ရေး၊	ေူမှုရေး၊	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး၊	 ြညာရေး၊	

ကျန်းမာရေး	စသပြင့်	အြက်ြက်က	တိုးတက်ောတာ	

ရတွ့ေြါရကကာင်း၊	 နယ်ရပမရေသပငိမ်းချမ်းသွားသည့်	

အတွက်	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည်ေည်း	ကျန်းမာ	

ရေးြညာရြးေြ်ုငန်းများ၊	ကျန်းမာရေး	ရစာင့်ရောှက်မှု	

ေုြ်ငန်းများ	ြုိမုိေုြ်ရောင်ောနုိင်ြါရကကာင်း၊	ထ့ုိရကကာင့်	

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင်ေည်း	ပငမ်ိးချမ်းရေးသည်	အရေး	

ကကီးသည့်	အခန်းကဏ္ဍတွင်	ြါဝင်ြါရကကာင်း၊	ြွံ့ပြိုးတိုး	

တက်ောသည်နှင့်အမှေ	ေူနာများသည်ေည်း	 ရေးရုံ၊	

ရေးခန်းကို	ြိုပြီး	အားကိုးအားထား	ပြုောြါရကကာင်း၊	

ထိုသို့	အားကိုးအားထားပြုောသည့်အတွက်	 ရေးရုံ	

များတွင်	ေူနာအင်အားနှင့်	 ဝန်ထမ်းအင်အား	မမှေတ	

သည့်အခက်အခဲများ	 ပြစ်ောေြါရကကာင်း၊	 နိုင်ငံရတာ်	

အစိုးေအရနပြင့်	 ရေးရုံများတွင်	 ဝန်ထမ်းအင်အားကို	

ေုေံုရံောက်ရောက်	ချထားရစချင်ြါရကကာင်း၊	မမိတိို	့

ရေးရုံက	ခုတင်(၁၀၀)	ေံ့	ရေးရုံပြစ်ပြီး	ေူနာ	(၁၃၀)	

မှ	(၁၅၀)	ကကားတွင်ေိှြါရကကာင်း၊	ရေးရုတွံင်	သထုရံေသခ	ံ

ပြည်သူများမှ	 ရောက်ေုြ်ေှူေါန်းထားသည့်	သံဃာ့	

ရေးရုကံကီး	အသစ်ြွင့်ထားပြီး	ရကျာက်ကြ်ရသးွသန့်စင်	

သည့်ဌာန	အသစ်ထြ်မံြွင့်ေှစ်ထားသည့်အတွက်	

ရေးရုံတွင်	 ဝန်ထမ်းအင်အား	 မေုံရောက်သည့်	

ပြဿနာများ၊	အခက်အခမဲျား	အများကကီးကကုံေြါရကကာင်း၊	

ထိုရ့ကကာင့်	ရေးရုကံကီးတွင်ဝန်ထမ်းအင်အားကိ	ုတိုးပမှင်	့

ပြီး	ချထားရြးရစေိုြါရကကာင်း။
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မမိတိိုေွ့ာတွင်	ဘဲွ့ေသ	ူအများကကီးေိှပြီး	ကျန်းမာရေး

ဝန်ထမ်းပြစ်ချင်သည့်ေူများ	အများကကီးေှိြါရကကာင်း၊	

သူနာပြုများရခါ်သည့်အခါတွင်	တက္ကသိုေ်ဝင်တန်း	

အမှတ်အများကကီးနှင့်	ရခါ်သည့်အတွက်	တချ ို့စိတ်ဝင်	

စားရသာ်ေည်း	ဝန်ထမ်းပြစ်ခွင့်မေြါရကကာင်း၊	၎င်းတိုဝ့င်	

ခွင့်ေရအာင်	အမှတ်ရတွရေှော့ရြါ့ပြီး	 ရခါ်ရစချင်ြါ	

ရကကာင်း၊	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	နည်းြါးသည့်	ပြစ်ေြ်များ	

ကို	အရထာက်အကူပြစ်ရစမည်ဟု	ထင်ြါရကကာင်း။

ကျန်ပြည်နယ်နှင့်	တိင်ုးရေသကကီးေိှ	သငူယ်ချင်းများ၊	

ဂျူနယီာများ	ောထူးတိုး	ပမန်ေန်ြါရကကာင်း၊	မွန်ပြည်နယ်	

မှာ	ောထူးတိုး	 ရနှးရကွးရနြါရကကာင်း၊	ဘာရကကာင့်ေဲ	

ေိုတာ	သိချင်ြါရကကာင်း၊	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများက	

ကျန်သည့်ဝန်ထမ်းများထက်စာေှေင်	ခံစားခွင့်	နည်းပြီး	

အေုြ်ချနိ်က	များြါရကကာင်း	ရေွးရနွးသည်။

ခွန်ေူးလအာင်

(Capacity Development Myanmar - CDM)

မပငမ်ိးချမ်းပခင်း၏	သားရကာင်းများနှင့်	ြတ်သက်၍	

ရေွးရနွးောတွင်	မိမိတို့	ြအိုဝ်းရေသမှာ	တိုင်းေင်းသား	

ေက်နက်ကိုင်တြ်ြွဲ့	နှစ်ြွဲ့၊	သုံးြွဲ့ေှိြါ	ရကကာင်း၊	ေြ်ေွာ	

ထမှဲာ	၎င်းတိုဝ့င်ရောက်ောပြေီိေုှေင်	အြ်ိြို၊့	ရနြို၊့	စားြို	့

ေြ်ေွာမှ	 စီစဉ်ရြးေြါရကကာင်း၊	 ေြ်ေွာမှ	 ပြန်ေည်	

ထွက်ခွာသည့်အခါတွင်ေည်း	အမျ ိုးသားများကိ	ုြစ္စည်း	

ထမ်းခိင်ုးြါရကကာင်း၊	ယင်းကိ	ုမမိတိို	့ငယ်စဉ်ကတည်းက	

ကကုံခဲ့ေြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့ရေသမှာ	 ပငိမ်းချမ်းရေး၏	

အေသာကို	မခံစားခဲ့ေြါရကကာင်း။

အပမတဲမ်းမပငမ်ိးချမ်းမှုများနှင့်	ရနထိင်ုခဲေ့ပြီး	မပငမ်ိး	

ချမ်းသည့်အတွက်	ကျန်းမာရေး၊	 ြညာရေးကိုေည်း	

ရကာင်းစွာမခံစားခဲ့ေြါရကကာင်း၊	 စာသင်ရကျာင်းေို	

ေှေင်ေည်း	မမိတိိုင့ယ်စဉ်က	အတန်းက	ရေးတန်းအထ	ိ

သာ	ေှိြါရကကာင်း၊	ေက်ပြီးြညာသင်ကကားချင်ြါက	၁၀	

မိုင်ရောက်ကွာရဝးသည့်	 ရနောကို	သွားတက်ေြါ	

ရကကာင်း၊	 ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	 မရကာင်းဘဲ	

သွားခဲ့ေြါရကကာင်း။

ယခုအခါ	 ရမာ်ေပမိုင်ပမို့၊	 ပမရစတီစာသင်တိုက်၊	

ဘန်ုးကကီးရကျာင်းတွင်	ေောရတာ်ကကီး	ရကျးဇူးရကကာင့်	
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၂၀၁၇	ခနှုစ်ကြင်	မမိ	ိဘဲွ့ေခဲပ့ြပီြစ်ြါရကကာင်း၊	မမိေိိမုျ ိုး	

စစ်ပြစ်တဲ့ရေသမှ	 ရောက်ောသည့်	ကရေး	 (၈၀)

ရကျာ်ေိှြါရကကာင်း၊	၎င်းတိုအ့တွက်ေည်း	ြညာရေးရစာင့်	

ရေှာက်ရြးေြါရကကာင်း၊	ထိုသ့ိုမ့ြံွ့ပြိုးသည့်ရေသများကို

ြိုပြီး	ြွံ့ပြိုးရအာင်	ေုြ်ရြးရစေိုြါရကကာင်း။

မမိရိမာ်ေပမိုင်ကိ	ုရောက်ောပြီး	ဘဲွ့ေခဲြ့ါရကကာင်း၊	

စုရြာင်ရေးေှင်း၏	ြံ့ြိုးမှုပြင့်	Capacity	Development	

Myanmar	(CDM)	တွင်	အေြ်ုဝင်ေြ်ုပြီး	ရေသြံွ့ပြိုးရေး	

ေုြ်ငန်းများကို	ေုြ်ရနြါရကကာင်း၊	ထိုသို့ေုြ်ရြးနိုင်	

ပခင်းမှာ	 မွန်ပြည်နယ်၌	 ပငိမ်းချမ်းရန၍ပြစ်ြါရကကာင်း	

ရေွးရနွးသည်။

မိဇင်ဝင်းမွန် (မငိမ်းလဖာင်လေးရှင်း)

ပငိမ်းချမ်းရေးတွင်	 ပြည်သူများ	ြူးရြါင်းြါဝင်မှုနှင့်	

ြတ်သက်၍	ရေွးရနွးောတွင်	ပငမ်ိးချမ်းရေးေြ်ုငန်းစဉ်နှင့်	

ြတ်သက်၍	မိမိတို့ေူငယ်များ	အထိုက်အရေျာက်ြါ	

ဝင်တာေှိြါရကကာင်း၊	အရေးကကီးသည့်အခန်းကဏ္ဍများ	

တွင်	မိမိတို့ေူငယ်များ	ြါဝင်ရစချင်ြါရကကာင်း၊	မိမိတို့	

ေူငယ်များ	 မပငိမ်းချမ်းေသည့်အရကကာင်းေင်းများကို	

ရသချာနားေည်ထားမှ	 မှန်ကန်သည့်ြါဝင်မှုများနှင့်	

ေူငယ်များ	ြါဝင်နိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

ေူငယ်များသည်	သမိုင်းမှန်ကို	ရေ့ောသင်ယူေန်	

ေည်း	ေိုသည်ဟု	မိမိအရနပြင့်	ပမင်ြါရကကာင်း၊	သမိုင်း	

မှန်ကိ	ုသင်ယရူေေ့ာနိင်ုမှသာေှေင်	ဘာရကကာင့်	မပငိမ်း	

ချမ်းေတာေဲေိသုည့	်အကျ ိုးေက်များကိ	ုမမိတိိုသ့ေိာြါ	

ရကကာင်း၊	သိောေှေင်	ေူငယ်များအချင်းချင်းကကားေင်း

နှီးမှုတည်ရောက်သည့်အခါ၊	အပြန်အေှန်	 နားေည်	

မှုများ	တည်ရောက်သည့်အခါ	ြိုပြီးေျင်ပမန်မည်ဟု	

မိမိအရနပြင့်	ယုံကကည်ြါရကကာင်း။

ေူငယ်များကို	ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်	ြတ်သက်ပြီးရတာ့	

ပငိမ်းချမ်းရေးပြစ်စဉ်မှာြဲပြစ်ပြစ်၊	အခေုက်ေိှကျင်းြရန	

သည့်	 ပြည်ရထာင်စုပငိမ်းချမ်းရေးညီောခံမှာြဲပြစ်ပြစ်	

တိင်ုးေင်းသားေက်နက်ကိင်ုများနှင့်	ရေွးရနွးညိှနှိုင်းရန	

သည့်	ေြ်ုငန်းစဉ်များမှာြပဲြစ်ပြစ်	မမိတိို	့ေူငယ်များကိ	ု

ဦးစားရြးစဉ်းစားရြးပြီး	 ရေးရေးနက်နက်နှင့်	အပမဲ	
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မပြတ်ြါဝင်ခွင့်ေေိှြ့ုိအတွက်ေည်း	မမိအိရနနှင့်	ေန္ဒပြု	

ပြီးရတာင်းေိုတာပြစ်ြါရကကာင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံတွင်	 ေူငယ်မူဝါေ	ထွက်ေှိောပြီပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	 မိမိတို့ေူငယ်များအတွက်	အမှန်တကယ်	

အသုံးဝင်သည့်	စွမ်းေည်ပမင့်သည့်		အစီအစဉ်များ	ြါဝင်	

ြါရကကာင်း၊	 ေီမူဝါေကို	ထိထိရောက်ရောက်	အရကာင်	

အထည်ရြာ်ရစေိုြါရကကာင်း၊	 မူးယစ်ရေးဝါးနှင့်	

ြတ်သက်ပြီး	မိမိတို့ပြည်နယ်တွင်	မူးယစ်ရေးဝါးသုံးစွဲ	

သည့်	ေငူယ်အများအပြား	ေိှြါရကကာင်း၊	“ရနာင်တစ်ချန်ိ	

မှာ	 တိုင်းပြည်ေဲ့အနာဂတ်	 ဘာပြစ်မေဲသိချင်ေင်	

ယရန့ေူငယ်ရတွကိုကကည့်ြါ”	ေိုတဲ့အတိုင်း	ေက်ေှိ	

အရပခအရနကို	 ကကည့်မည်ေိုေှေင်	အနာဂတ်အတွက်	

မမိအိရနပြင့်	စိုးေမ်ိမြိါရကကာင်း၊	မူးယစ်ရေးဝါး	ရောင်း	

ဝယ်ရြာက်ကားမှုနှင့်	ြတ်သက်ပြီး	ထထိရိောက်ရောက်	

အရေးယူရြးေန်နှင့်	ေူငယ်များကိုပြန်ေည်ထူရထာင်	

သည့်	အစီအစဉ်များ	ေုြ်ရြးရစချင်ြါရကကာင်း။

ပငမ်ိးချမ်းရေးတည်ရောက်ေကဲာေတွင်	တိက်ုြဲွများ	

မပြစ်ဘူးေိုေှေင်	 မိမိတို့ရေသအတွက်	အရကာင်းေုံး	

ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ုတည်ရောက်သည့်	ကာေကိ	ုရောက်ေိှ	

မည်ဟု	မိမိအရနပြင့်	ပမင်ြါရကကာင်း	ရေွးရနွးသည်။

လစာလကျာ်မိုး (စားလောက်ဆိုင်ျုြ်ငန်း)

ပငမ်ိးချမ်းရေးပြစ်စဉ်တွင်	ရေသခတံိင်ုးေင်းသားတို၏့	

ြါဝင်	တည်ရောက်မှုနှင်	့ြတ်သက်၍	ရေွးရနွးောတွင်	

ေက်ေိှပငမ်ိးချမ်းရေး	တည်ရောက်ရနမှုသည်	ေမီိကုရေစ	ီ

နှင့်	ြက်ေေယ်စနစ်ကိုအရပခခံသည့်	ပြည်ရထာင်စုကကီး	

ရြါ်ထွန်းောရေး၊	တည်ရောက်ရေးနှင့်	ေည်ေွယ်ချက်မှာ	

ေီမိုကရေစီေှင်သန်ကကီးပြင်းသည့်	နိုင်ငံရေး၊	စီးြွားရေး၊	

ေမူှုရေး	တန်းတညူမီှေေိှသည့်၊	ကိယ်ုြိင်ုပြဋ္ဌာန်းခွင့်ေိှသည့်	

ပြည်ရထာင်စကုကီးကိ	ုအားေုံးြိင်ုေိင်ုနိင်ုရေးနှင့	်အားေုံး	

၏	အကျ ိုးအတွက်	ေည်ေွယ်ပြီး	တည်ရောက်ရနသည်ဟ	ု

မိမိ	ပမင်ြါရကကာင်း။

မိမိတို့	သထုံပမို့နယ်သည်	မွန်ပြည်နယ်	၁၀	ပမို့နယ်	

အနက်	ကေင်တိုင်းေင်းသားအများေုံး	 မှီတင်းရနထိုင်	

သည့်ရေသပြစ်ပြီး	ထိထုမှဲအများစသုည်ေည်း	စစ်ြဲွနှင့်	

ထိစြ်သည့်	 ရေသများတွင်	 ရနထိုင်ခဲ့ကကေြါရကကာင်း၊	

ရောရောေယ်	ပငမ်ိးချမ်းရေးတည်ရောက်ရနမှု	ပြစ်စဉ်	

တွင်	၎င်းတို	့သေိှိနားေည်သရဘာရြါက်ပြီး	ြါဝင်ရောင်	

ေွက်ရနသည့်နှုန်းသည်	မရတွ့ေသရောက်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ထို့ရကကာင့်	 ရေေှည်ပငိမ်းချမ်းရေး	တည်တံ့ေန်အတွက်	

အဓကိ	အခက်အခတဲစ်ခပုြစ်ရနြါရကကာင်း၊	အရကကာင်း	

ေင်းေှာသည့်အခါ	အြစ်အခတ်ကာေများ	အချနိ်ကကာ	

ပမင့်စွာ	ေိှခဲြ့ါရကကာင်း၊	အခ	ုအြစ်ေြ်ပြီး	၃	နှစ်တာကာေ	

တွင်	 ရောက်ောပြီး	 ပငိမ်းချမ်းရေး၏	အသီးအြွင့်များ	

သတူိုခ့စံားေပြီး	ပငိမ်းချမ်းရေးကိ	ုသတူိုအ့ရနပြင့်	ကကီးမား	

သည့်	မက်ေုံးတစ်ခသုြွယ်	ပမတ်နိုးတန်ြိုးထားရနမည်	

ေိေုှေင်	သတူိုက့ိယ်ုတိင်ုြါဝင်	တည်ရောက်	ထေုစ်ော	

ေန်	ေွဲအားပြစ်နိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

ပမန်မာနုိင်ငံ	ပမို့ရြါင်း	၃၃၀	ေိှသည့်ထဲတွင်	တစ်ပမို့ချင်း	

စီကို	 ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်	 ြတ်သက်သည့်	အသိြညာ	

ရြးရေးနှင့်	ြတ်သက်ပြီး	ကကားကာေမှာ	တိင်ုးေင်းသား	
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ရေသများအတွက်	ြံွ့ပြိုးရေး၊	ရန၊ွ	မိုး၊	ရောင်းသွားော	၍ေသည့်	ေမ်းများ၊	သတူိုဘ့၀	

ေုံခခုံရေး၊	တေားဥြရေ	စိုးမိုးရေးအတွက်	အစီအစဉ်များ	ေှိသည်ကို	သိေှိနားေည်	

သရဘာရြါက်ရစေန်	အစအီစဉ်များကိ	ုပမို့အေိက်ု	ရောင်ေွက်ရစေှေင်	မမိတိိုအ့ရနပြင့်	

အမှန်တကယ်ြါဝင်ပြီး	တစ်ပမို့ချင်းစီကို	 စံပြ	ေုြ်သွားပြီး	 ပမို့ရြါင်း	 ၃၃၀	တွင်	

ရကာ်မတမီျားြဲွ့၍	အချင်းချင်း	ပြန်ပြီးရတာ	့ကွန်ေက်များြဲွ့ပြီး	ေြ်ုသွားနိင်ုမည်ေိေုှေင်	

ရေေှည်	 စိတ်ြိုင်းေိုင်ော	 ပငိမ်းချမ်းမည်၊	 ပငိမ်းချမ်းရေး	တည်ရောက်မှုအရြါ်	

ယုံကကည်မှုများခိုင်မာပြီး	 ပငိမ်းချမ်းရေးကို	အပမန်ေုံး	တည်ရောက်နိုင်မည်ဟု	

ယူေြါရကကာင်း	ရေွးရနွးသည်။

မိယဉ်နွန်စွမ်း (ေုေိယနှစ်-ဥြလေ)

ပငမ်ိးချမ်းရေးနှင့်	ရေသအရပခအရနနှင့်	ြတ်သက်၍	ရေးွရနွးောတွင်	မွန်ပြည်နယ်၏	

အဓိကထွက်ကုန်ပြစ်သည့်	ရော်ဘာကိစ္စပြစ်ြါရကကာင်း၊	အစိုးေအရနပြင့်	နိုင်ငံပခား		

ေင်းနှီးပမှုြ်နှံသည့်ကုမ္ပဏီများကို	စိစစ်ရေွးချယ်ောတွင်	ရော်ဘာအတွက်	ကုန်ရချာ	

ထတ်ုရြးနိင်ုသည့်ကမု္ပဏကီိ	ုခခအံေြ်ုသမားများအတွက်	စဉ်းစားရြးရစေိြုါရကကာင်း၊	

ေကီစိ္စကတိင်ုးပြည်ဝင်ရငအွတွက်	တစ်ြက်တစ်ေမ်းက	အရထာက်အကပူြုနိင်ုမည်ဟ	ု

ယုံကကည်ြါရကကာင်း။

တိုင်းေင်းသားများ၏	 ြညာရေးကိစ္စမှာ	 ဘာသာစကားနားမေည်သည့်	

ကစိ္စပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယင်းအတွက်	မခိင်ဘာသာစကားနှင့်	သင်ကကားရြးနိင်ုမည်ေိေုှေင်	

ြိမုိရုကာင်းမွန်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မွန်တိင်ုးေင်းသား	ကရေးငယ်များ	ြညာသင်ကကား	

ေနအ်တွက်	မွနပ်ြည်သစ်ြါတကီ	တည်ရထာင်ထားသည်မ့နွအ်မျ ိုးသားရကျာင်းများ	

ေှိြါရကကာင်း၊	အစိုးေအရနပြင့်	ယင်းရကျာင်းများကို	 ရထာက်ြံ့မှုများပြုေုြ်ပြီး	

မွန်ပြည်နယ်ေိှ	အပခားပမို့နယ်	များြါ	ြွင့်ေှစ်နုိင်ရအာင်စီစဉ်ရြးရစေုိြါရကကာင်း။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မွန်ပြည်နယ် လမာ်ျမမိုင်မမို့၌ 
လေေခံပြည်ေူများနှင့် မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်း ကျင်းြလနမှုအား ပြည်ေူများ LED ပြေုေ်မှ 

ကကည့်ရှုအားလြးလနစဉ်။
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ရနာက်တစ်ချက်မှာ	 စာရြနှင့်	ယဉ်ရကျးမှုထိန်း	

သိမ်းပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	ရေသတစ်ခုသည်	မပငိမ်းချမ်းေှေင်	

သူတို့၏	 စာရြ၊	 ယဉ်ရကျးမှုသည်ေည်း	 ပမင့်မား	

အဓွန့်ေှည်ောမှာ	မဟတ်ုြါရကကာင်း၊	တိင်ုးေင်းသားေမူျ ိုး	

များ၏	 ရေသတွင်	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများ	

ေုြ်သည့်အခါ	 ရေသခံပြည်သူများ	 နားေည်ေက်ခံ	

နိင်ုရအာင်	ြွင့်ေင်းပမင်သာမှုေိှရစပြီး	ရေသခမံျားအတွက်	

ေြ်ုငန်း၏အကျ ိုး၊	အပြစ်များကိ	ုရပြာပြရစေိြုါရကကာင်း	

ရေွးရနွးသည်။

ကိုေွန်းေွန်းျင်း (လကျာင်းဆရာ)

ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်	 ေီမိုကရေစီစနစ်နှင့်	 ြတ်သက်၍	

ရေွးရနွးောတွင်	 ပငိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှု	 ပြစ်စဉ်	

ေိတုာ	ေမီိကုရေစရီေးအတွက်	အရပခခအံကျေံုး	ေိအုြ်	

ချက်ဟ	ုယုကံကည်ြါရကကာင်း၊	မပငမ်ိးချမ်းေှေင်	တေားဥြရေ	

စိုးမိုးမှုသည်	ဘယ်နည်းနှင့်မှ	မပြစ်နိင်ုြါရကကာင်း၊	တေား	

ဥြရေစိုးမိုးမှုမေိှဘ	ဲေမီိကုရေစရီေးသည်	ဘယ်နည်းနှင့်မှေ	

အားရကာင်းနိုင်မည်	မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	တေားဥြရေ	

စိုးမိုးမှုေိုတာ	ေီမိုကရေစီအတွက်	အရပခခံအကျေုံး	

ရေါက်တိုင်ဟု	ယုံကကည်ြါရကကာင်း၊	ပငိမ်းချမ်းရေး	တည်	

ရောက်ကကသည့်အခါ	ေီမိုကရေစီအရေးက	အရေးကကီး	

သေိ	ုအပြန်အေှန်အားပြင့်ေည်း	ေမီိကုရေစမီခိင်ုမာဘ	ဲ

ပငိမ်းချမ်းရေးကို	တိုင်းေင်းသားများဘက်ကေက်ခံေန်	

အနည်းအကျဉ်းအခက်အခဲေှိမည်ဟု	ယူေြါရကကာင်း။

ပငမ်ိးချမ်းရေးပြစ်စဉ်နှင့်	ြတ်သက်ပြီး	ေက်ေိှအစိုးေ	

မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်းလဆွးလနွးေူများနှင့်  မှေ်ေမ်းဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။
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သွားရနသည့်	NCA	ေမ်းရကကာင်းအတိင်ုး	တိင်ုးေင်းသား	

များအားေုံး	 ေဲေဲဝံ့ဝံ့	 ရေှောက်ေှမ်းနိုင်ကကေန်ေည်း	

ေန္ဒပြုြါရကကာင်း၊	အြစ်ေြ်ကကားကာေတွင်				ပငမ်ိးချမ်း	

ရေးနှင့်ြတ်သက်သည့်	တိုင်းေင်းသားရေသများတွင်	

ြညာရေး၊	 စီးြွားရေး၊	အေုြ်အကိုင်အခွင့်အေမ်း	

တိုးတက်ောေန်အတွက်ေည်း	အဓိကရမှော်ေင့်ပြီး	

ရပြာေ	 ပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မွန်ပြည်နယ်မှာ	 ေူဦးရေ	

နှစ်သန်း	ရကျာ်ေိှပြီး	အေွယ်ရကာင်း	ေြ်ုနိင်ုကိင်ုနိင်ုသည့်	

ေူ	 ရေးသိန်းရကျာ်သည်	 စားဝတ်ရနရေးအတွက်	

ပြည်ြကိ	ုထွက်ခွာပြီး	အေြ်ုေြ်ုကိင်ုရနေသည့်	အရပခ	

အရနေှိြါရကကာင်း။

ေမီိကုရေစအီရေးတွင်	ပြည်သမူျား	အားေုံးြါဝင်မှသာ	

ရနာက်ေုံးြန်းတိုင်ပြစ်သည့်	 ေီမိုကရေစီြက်ေေယ	်

ပြည်ရထာင်စုကို	တည်ရောက်နိုင်မည်ဟု	ယုံကကည်ြါ	

ရကကာင်း၊	ရေသြံွ့ပြိုးရေးအတွက်	ရမာ်ေပမိုင်တက္ကသိေ်ု	

ကို	 အေင့်ပမှင့်တင်ရြးေန်	 ရတာင်းေိုြါရကကာင်း၊	

တက္ကသိုေ်များ	အားရကာင်းောမှသာ	ေူရနမှုအေင့်	

အတန်းများ	ပမင့်ောပြီး	စဉ်းစားရတွးရခါ်ြုမံျား	တိုးတက်	

ောမည်ဟု	ယူေြါရကကာင်း၊	 ခေီးသွားေုြ်ငန်းကို	

ြွံ့ပြိုးရစချင်ြါရကကာင်း၊	တစ်နယ်နှင့်	တစ်နယ်	ကူးေူး	

ေက်ေမံှု	ယခထုက်ြိအုားရကာင်းပြီး	ခေီးသွားေြ်ုငန်း	

ြွံ့ပြိုးောြါက	 တစ်ရယာက်နှင့်	 တစ်ရယာက်၏	

ယဉ်ရကျးမှု	ဓရေစ့ရိက်ု	ယုကံကည်မှုများကိ	ုရေးစားော	

ပြီး	တစ်ဦးရြါ်တစ်ဦး	ယုကံကည်မှုများ	တိုးတက်ောမည်ဟ	ု

ယူေြါရကကာင်း	ရေွးရနွးသည်။

မိလငွလျး(မွန်လစေနာဖွံ့မဖိုးလရးလဖာင်လေးရှင်း) 

ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်	 ပြည်သူြါဝင်မှု	အခန်းကဏ္ဍကို	

ရေွးရနွးောတွင်	တိုင်းေင်းသားများ	အဓိကထားသည့်	

တံေိြ်၊	သရကသတများကိုေည်း	ဝိုင်းဝန်းပြီး	ထိန်းသိမ်း	

ရစာင့်ရောှက်ရစချင်ြါရကကာင်း၊	အမျ ိုးသမီးများအရနပြင့်	

ပငိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှု	ေုြ်ငန်းစဉ်တွင်	ထဲထဲဝင်ဝင်	

ြါချင်သည့်	ေန္ဒေှိြါရကကာင်း၊	ေုံးပြတ်ချက်ချသည့်	

ရနောနှင့်	ဦးရောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင်ေည်း	အမျ ိုးသမီး	

များြါဝင်မှုကိုေည်း	ရနောတစ်ရနောထားရြးနိုင်မည်

ေိုေှေင်	 ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲသည့်	 ပငိမ်းချမ်းရေးကို	

သွားနိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်ေိုင်သည့်	

ကစိ္စေြ်များ	အများကကီး	ေှုြ်ေှားနိင်ုေန်အတွက်	သီးသန့်	

ေန်ြံုရငွထားရြးေန်	ရတာင်းေုိချင်ြါရကကာင်း	ရေွးရနွးသည်။

ယင်းရနာက်	ရေသခံပြည်သူ	သုံးဦးက	ရမာ်ေပမိုင်	

ရေးရု	ံအေင့်ပမှင့်တင်ရေး၊	ကျ ိုက္ခမပီမို့	ဝန်ထမ်းအမ်ိော	

ကစိ္စ၊	ရေထန်ိးသမ်ိးမှုနှင့်	တတံားကစိ္စတိုနှ့င့်	ြတ်သက်၍	

ရမးပမန်းော	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာရအးဇံနှင့်	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးများက	ပြန်ေည်ေှင်းေင်း	ရပြကကားကကသည်။

အေိုြါ	 ပငိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းသို့	 ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီးများ၊	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်၊	ပြည်နယ်	ေွှတ်ရတာ်	

ဥက္ကဋ္ဌ၊	ပငိမ်းချမ်းရေးရကာ်မေှင်	ဥက္ကဋ္ဌ၊	ပြည်နယ်အစိုးေ	

အြွဲ့ဝင်	 ဝန်ကကီးများ၊	 ပြည်သူ့ေွှတ်ရတာ်၊	အမျ ိုးသား	

ေွှတ်ရတာ်နှင့်	မွန်ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်

များ၊	တိုင်းေင်းသားကိုယ်စားေှယ်များ၊	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

အြွဲ့အစည်းများ၊	 နိုင်ငံရေးြါတီများ၊	 ပြည်နယ်အေင့်	

ဌာနေိင်ုောများ၊	ရေသခပံြည်သမူျားနှင့်	ေမူှုရေးအသင်း	

အြွဲ့များ	တက်ရောက်ကကသည်။
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	 ပငိမ်းချမ်းရေးကိ	ုေတူိင်ုးေိခုျင်တယ်ေိေုင်	ဘာပြစ်ေို	့ကမ္ဘာကကီးမှာ	ေီရောက်ြဋြိက္ခရတ	ွများရနေေဲိတုာ	

ပြန်ပြီး	 စဉ်းစားေမယ်၊	 ပငိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့	ကိုယ်ေိုချင်တဲ့	အောရတွကို	 ေရအာင်ေုြ်ြို့အတွက်၊	

ကိယ့်ုေန္ဒရတကွိ	ုပြည့်ေည်းြုိအ့တွက်	အေည်အချင်းရတကွိ	ုတိုးြွားရအာင်ေုြ်ေမယ်၊	အစိုးေေိသုည်မှာ	

နိင်ုငသံနူိင်ုငသံားရတေွဲ့	အကျ ိုးကိ	ုထမ်းရောင်ြို၊့	ေိအုြ်ချက်ရတကွိ	ုပြည့်ေည်းရြးြိုပ့ြစ်ြါတယ်၊	သိုရ့သာ်	

နိုင်ငံတစ်နိုင်မှာ	အစိုးေဘယ်ရောက်ရကာင်းရကာင်း၊	 ပြည်သူေူထု	မြါေင်	 မေြါဘူး၊	 ပြည်သူေူထု၏	

စိတ်ဓာတ်၊	ဉာဏ်စွမ်းအား၊	အေည်အချင်းအားေုံး	ပမှင့်တင်ြို့ေိုြါတယ်။

	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာရေးဟာ	တက္ကသိေ်ုြညာရေးနဲ့	တန်းတတူန်ြိုးေိှတယ်ေိတုာ	မမိတိို	့ပြည်သ	ူ

ပြည်သားရတ	ွနားေည်ြိုေ့ိြုါတယ်၊	ကမ္ဘာရြါ်မှာ	အတိုးတက်ေုံး	နိင်ုငရံတထွမှဲာြါတဲ	့ေွစ်ဇာေန်၊	ေီွေင်၊	

ဂျာမနီတို့တွင်	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာရေးစနစ်က	အင်မတန်မှ	တိုးတက်ြါတယ်၊	တက္ကသိုေ်	

ြညာရေးနဲ့	တန်းတူညီတူ	အေင့်ေှိြါတယ်၊	အဲေီအရပခအရနပြစ်ရအာင်	ကျွန်မတို့	 စပြီးရတာ့	 ကကိုးစား	

ရနပြီပြစ်ြါတယ်။

	 မွန်ပြည်နယ်တွင်	 ရော်ဘာပြဿနာတစ်ခုတည်းတင်	 မဟုတ်ြါဘူး၊	 	 ရော်ဘာအေည်အချင်း	 မမီတာ	

ေည်းြါတယ်၊	နိုင်ငံတကာေဲ့	ရော်ဘာနဲ့စာေင်	အေည်အချင်းက	ပမင့်သင့်သရောက်	မပမင့်တဲ့	 ပြဿနာ	

ေည်းြါတယ်၊	အရချာကန်ုအပြစ်	မေြ်ုနိင်ုတဲ	့အရပခအရနေည်းြါြါတယ်၊	အေဲါရကကာင့်	တထွီင်ဉာဏ်က	
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364 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

အရေးကကီးြါတယ်၊	ရော်ဘာအေည်အချင်း	ပမှင့်တင်ြိုေ့ိတုာ	အဓကိအားပြင့်	အစိုးေေဲ့	တာဝန်ပြစ်ြါတယ်။	

ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	ေေှိရေးကို	 မိမိတို့	အတတ်နိုင်ေုံး	ေုြ်ရနြါရကကာင်း၊	 မူးယစ်ရေးဝါးဟာ	ေီနိုင်ငံမှာ	

အင်မတန်မှကကီးမားတဲ့	အန္တောယ်ကကီးပြစ်ောြါရကကာင်း	။

	 ပြည်သရူတဟွာ	ကျန်းမာရေးအသေိှိေင်၊	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရတကွေည်း	ကျန်းမာရေး	အသြိညာရြးနိင်ုေင်	

ရေးရုသွံားြို	့ေိတုဲန့ှုန်းက	ကျသွားြါတယ်၊	ရောဂါမကူးစက်ရအာင်	ဘယ်ေိရုနေမယ်၊	ဘယ်ေိထုိင်ုေမယ်၊	

ကိယ့်ုြတ်ဝန်းကျင်ကိ	ုဘယ်ေိထုန်ိးသမ်ိးေမယ်	ေီေိြုညာရြးရတမွျားောတာနဲ့အမှေ	ရေးရုသွံားေတဲန့ှုန်းက	

နည်းောမှာ	 ပြစ်ြါတယ်၊	 တစ်ချနိ်တည်းမှာြဲ	 ဝန်ထမ်းရတွေိုအြ်တယ်ေိုတာသိေြါတယ်၊	

ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနက	စီမံခန့်ခွဲမှုအေ	သူနာပြုေောမများ	 ရမးွထုတ်ြါရကကာင်း၊	သူနာပြုရတွများ	

ောတဲ့အခါ	ေိုအြ်ချက်ရတွကို	ပြည့်ေည်းရြးနိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။

	 ရနောတကာ	သွားရေော	အမှိုက်ြစ်တဲသ့ဟူာ	ကိယ့်ုတန်ြိုးကိ	ုကိယ်ုပြတာပြစ်ပြီး	ကိယ့်ုေဲ့ြတ်ဝန်းကျင်ကိေုည်း	

တန်ြိုးမထားောရောက်ြါတယ်၊	ကိုယ့်ြတ်ဝန်းကျင်ကို	တန်ြိုးမထားတာဟာ	ကိုယ်ရနတဲ့နိုင်ငံကကီးကို	

တန်ြိုးမထားတာပြစ်ြါတယ်၊	 မိမိကိုယ်ကိုယ်	တန်ြိုးေှိချင်ေင်	ကိုယ့်ြတ်ဝန်းကျင်ကို	တန်ြိုးေှိရအာင်	

ထားေမှာ	ပြစ်ြါတယ်၊	ကိယ့်ုေဲ့	အသိင်ုးအဝိင်ုးအတွင်းမှာ	စတ်ိဓာတ်ရတရွပြာင်းြိုေ့ိတုာ	ကိယ့်ုစတ်ိဓာတ်ကိ	ု

ြထမေုံး	ရပြာင်းေမှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 မိမိတို့ေူငယ်ရတွဟာ	သမိုင်းမှန်ကိုရေ့ောသင်ယူြို့	ေိုတယ်ေို့	ကျွန်မအရနနဲ့	 ပမင်ြါရကကာင်း၊	သမိုင်း	

မှန်ကိုသင်ယူရေ့ောနိုင်မှသာေှေင်	ဘာရကကာင့်	မပငိမ်းချမ်းေတာေဲေိုတဲ့	 	အကျ ိုးေက်ရတွ	သိောမှာ	

ပြစ်ြါတယ်၊	ထိုသို့	သိောမှ	 ေူငယ်ရတွအချင်းချင်းကကား	ေင်းနှီးမှုတည်ရောက်တဲ့အခါ	အပြန်အေှန်	

နားေည်မှုများ	ေှိောေိမ့်မယ်ဟု	မိမိယုံကကည်ြါရကကာင်း။

	 ြွံ့ပြိုးရေးအတွက်ေုြ်တဲ့အခါမှာ	NCA	စာချုြ်ထဲမှာြါတာရော၊	နိုင်ငံေဲ့	 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊	 ဥြရေ၊	

မရူဘာင်အတွင်းကရော	နှစ်ခစုေုံးနဲ့	ကိက်ုညြိီုက့	အင်မတန်မှ	ေိအုြ်ြါရကကာင်း၊	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်	

ေမ်းတို့၊	ေှေြ်စစ်တို့ကကရတာ့	အစိုးေကြဲ	ေုြ်ေတာပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ေါက	 ပငိမ်းချမ်းရေးအတွက	်

သက်သက်ေုြ်တာ	မဟုတ်ဘဲ	 ပငိမ်းချမ်းရေးေဲ့	အသီးအြွင့်တစ်ခုအရနနဲ့	 ေါရတွကို	ေုြ်ရြးနိုင်တဲ့	

အရပခအရန၊	အရနအထားကို	 ရောက်သွားတာပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ပငိမ်းချမ်းမှုမေှိဘဲ၊	တည်ပငိမ်မှုမေှိဘဲ	

ေီေိုေုြ်ြို့ေိုတာ	မပြစ်နိုင်ြါရကကာင်း။

	 ပငိမ်းချမ်းရေးအတွက်	ေုြ်တဲ့ကိစ္စရတွ	အားေုံးကေည်း	တေားဥြရေရဘာင်အတွင်းက	 ပြစ်ေမှာပြစ်	

ြါတယ်။	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးကို	 မထိခိုက်ဘဲေုြ်ေန်	အရေးကကီးြါတယ်၊	 ပငိမ်းချမ်းရေးအြွဲ့ရတွနဲ့	

အစိုးေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးရတာ့	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ြို့က	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်၊	 ရေသခံရတွက	

ကိုယ့်ရေသတစ်ခုတည်းကိုြဲ	 ကကည့်ြို့ေိုြါရကကာင်း၊	 ေါရြမယ့်	အစိုးေအြွဲ့ကရတာ့	တစ်တိုင်းပြည်ေုံး	

ကိုကကည့်ေြါရကကာင်း၊	ေမ်းရတွရြာက်ရြးြို့၊	ေှေြ်စစ်မီးေရအာင်ေုြ်ရြးြို့	တစ်တိုင်ပြည်ေုံးက	

ရတာင်းေိုရနြါရကကာင်း၊	အားေုံးကရန	ရတာင်းေိုရနတဲ့အခါ	မှေတရအာင်	မိမိတို့က	ေုြ်ရြးေြါတယ်၊	

စီးြွားရေး	အေေုြ်တယ်ေိုတာ	စကတည်းက	စီးြွားရေးေုြ်ြုံေုြ်နည်းက	မှန်ကန်ေမည်ပြစ်ြါတယ်။
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	 ပငိမ်းချမ်းရေး	မေှိသ၍	 	စစ်ရောှင်ေှိရနမှာပြစ်ြါတယ်၊	 စစ်ရောှင်ရတွကိုကူညီြို့၊	 စစ်ရေှာင်ေိုတဲ့သရဘာ	

တေားကိုက	မိမိတို့ေြ်ေွာ	 မတည်ပငိမ်ေို့	ထွက်ခဲ့ေတာပြစ်ြါတယ်၊	ကိုယ့်ေြ်ကိုယ့်ေွာမှာ	 ရနေတာနဲ့	

တပခားစစ်ရေှာင်စခန်းမှာ	 ရနေတာ	ဘာမှမတူြါဘူး၊	 စစ်ရေှာင်စခန်းရတွမှာေည်း	ေိုအြ်တဲ့အကူအညီ	

ရတွရြးနိုင်ြို့	 ကကိုးစားြါတယ်၊	စစ်ရေှာင်	မေှိေန်	စစ်ပြစ်ရစတဲ့	အရပခခံအရကကာင်းေင်းရတွကို	ြယ်ေှားြို့	

အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။

	 ယဉ်ရကျးမှုထန်ိးသမ်ိးြို့ေိေုာမှာ	အစိုးေက	အတိင်ုးအတာတစခ်အုထ	ိေုြရ်ြးနိင်ုြါတယ်၊	သိုရ့သာ်	ကိယ်ု	့

ယဉ်ရကျးမှုကို	ကိုယ်တန်ြိုးထားမှ	 	ယဉ်ရကျးမှုကို	ထိန်းသိမ်းေို့ေတာပြစ်ြါရကကာင်း၊	 	ကိုယ့်နိုင်ငံ၊	

ကိုယ့်ေူမျ ိုးက	 ရအာင်ပမင်တယ်ေိုေင်	 ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ြိုးထားေမှန်းသိြါတယ်၊	 မိမိတို့ေဲ့	

ယဉ်ရကျးမှုတန်ြိုးရတွဟာ	အာနိသင်ေှိြါေားေိုတဲ့	ယုံကကည်ချက်ရတွေှိောတဲ့အခါ	တစ်ဦးချင်း	

တစ်ဦးချင်းက	ကိုယ့်ယဉ်ရကျးမှုကို	ထိန်းသိမ်းသွားချင်တဲ့	စိတ်ဓာတ်ပြစ်ောြါတယ်။

	 ၂၀၀၈	ခုနှစ်	ြွဲ့စည်းြုံ	အရပခခံဥြရေ	ပြင်ေင်ြို့ကိစ္စနှင့်	ြတ်သက်၍		၂၀၁၄	ခုနှစ်	ေွှတ်ရတာ်အတွင်းမှာ	

ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ	 ပြုပြင်ရပြာင်းေဲရေး	 ရေွးရနွးြွဲရတွ	 ေုြ်တုန်းက	 မိမိတို့	ဘယ်ေိုြုံစံနဲ့	

သွားမေဲေိတုာကိ	ုချပြထားပြီးသားပြစ်ြါရကကာင်း၊	ဥြရေရဘာင်အတွင်းက	ရအးရအးချမ်းချမ်းနဲ့	ပြည်သ	ူ

ေထူကုိ	ုမထခိိက်ုတဲ	့နည်းရတကွိ	ုသုံးပြီးရတာ	့ကျွနမ်တို	့ေိခုျင်တဲ့	ရပြာင်းေမဲှုရတကွိ	ုေရအာင်ေြ်ုမယ်၊	

တစ်ေင့်ပြီး	တစ်ေင့်	ေုြ်မယ်၊	 ရေွးရနွးညှိနှိုင်းတဲ့နည်းကိုသုံးပြီး	 ေုြ်သွားမယ်ေိုတာကို	 မူရတွနဲ့	

ချထားြါရကကာင်း၊

	 ေမီိကုရေစေီိတုာ	ကိယ့်ုေဲ့အခွင့်အရေးရတကွိ	ုတန်ြိုးထားသေိ	ုသမူျားေဲ့	အခွင့်အရေးကိေုည်း	တန်ြိုးထား	

ေမယ်၊	ကိုယ့်ေဲ့တာဝန်ကိုေည်း	အရေးအနက်ထားေမယ်၊	မတူကွဲပြားတာရတွကို	ေူကကီး	ေူရကာင်းြီြီ	

ရေွးရနွးပြီး	အရပြေှာနိင်ုေမှာပြစ်ြါတယ်။		မတကဲွူပြားမှုအရြါ်	အရပခခရံေွးရနွးပြီး	အများအကျ ိုးအတွက်	

တူညီတဲ့ေုံးပြတ်ချက်ရတွ	ချနိုင်ပခင်းေိုတာ	ေီမိုကရေစီေဲ့	အရေးအကကီးေုံး	ေြု်ငန်းတစ်ခုြဲ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ယဉ်ရကျးမှုနဲ့ြတ်သက်ပြီးရပြာေေင်	တိုင်းေင်းသားရတွဟာ	မတူတဲ့ယဉ်ရကျးမှုရတွ	အားေုံးစုရြါင်းပြီး	

ရနထိုင်ေင်	အဘက်ဘက်က	နားေည်မှုရတာ့	 ရြးြို့ေိုြါရကကာင်း၊	 နှိမ်သည့်သရဘာမဟုတ်ြါရကကာင်း၊	

အမျ ိုးသမီးရတွ	 ပငိမ်းချမ်းရေးတွင်	 ြါဝင်ရေးနဲ့	 ြတ်သက်ပြီး	အမျ ိုးသမီး	 ပငိမ်းချမ်းရေးတွင်	 ြါဝင်ေမှာ	

ပြစ်ြါတယ်၊	စစ်ပြစ်တဲ	့နိင်ုငရံတမှွာ၊	ပငိမ်းချမ်းရေး	ေုံးရှုံးတဲ	့ေူ့အသိင်ုးအဝိင်ုးရတမှွာ	ြထမေံုးထခိိက်ုတာ	

အမျ ိုးသမီးရတနွဲ့	ကရေးရတေွိတုာ	တစ်ကမ္ဘာေုံးက	အသအိမှတ်ပြုထားတဲ	့ကစိ္စပြစ်ြါရကကာင်း၊	ေါရကကာင့်	

ပငိမ်းချမ်းရေးဟာ	အမျ ိုးသမီးရတွအတွက်	အရေးကကီးြါတယ်။
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နယ်စြ်ရေသနှင့်	 တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	

ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ရေး	ဗဟိရုကာ်မတဦက္ကဋ္ဌ၊	နိင်ုငရံတာ်	

၏	အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်သည်	

ပြည်ရထာင်စု	 ဝန်ကကီးများပြစ်ကကသည့်	 ေုတိယ	

ဗိေ်ုချုြ်ကကီး	ရကျာ်ရေ၊ွ	ေတုယိဗိေ်ုချုြ်ကကီးေရဲအာင်၊	

ဦးမင်းသူ၊	 ရေါက်တာရအာင်သူ၊	 ဦးအုန်းဝင်း၊	

တာဝန်ေှိသူများနှင့်အတူ	၄-၄-၂၀၁၉	ေက်	နံနက်	

ြိုင်းတွင်	 ရနပြည်ရတာ်မှ	 အထူးရေယာဉ်ပြင့	်

ထွက်ခွာကကော	မွန်ပြည်နယ်	 ရမာ်ေပမိုင်ပမို့သို့	

ရောက်ေှိကကသည်။

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့အား	

မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ရေါက်တာ	ရအးဇ၊ံ	ပြည်နယ်	

ေွှတ််ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	ရေါ်တင်အ၊ိ	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	

ေွှတ်ရတာ်	ကိယ်ုစားေှယ်များ၊	ဌာနေိင်ုော	တာဝန်	

ေိှသမူျားနှင့	်ရေသခတံိင်ုးေင်းသားများက	ရမာ်ေပမိုင်	

ရေေိြ်၌	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

ထ့ုိရနာက်	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်	

ရမာ်ေပမိုင်ပမို့	ကျ ိုက်သေ္လ	ံရစတရီတာ်	ပမတ်ကကီးသို	့

ရောက်ေိှကကပြီး	ရစတရီတာ်	ဂန္ဓကဋုတိိက်ုအတွင်းေိှ	

ဗုေ္ဓရုြ်ြွားရတာ်ပမတ်အား	ြန်း၊	 ရေချမ်း၊	ေီမီးတို့	

ကြ်ေှူြူရဇာ်	ြူးရပမာ်ကကည်ညိုသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

သည်	ကျ ိုက်သေ္လရံစတရီတာ်ပမတ်ကကီး၏	ကန်ုးရတာ်	

ရေေှည်တည်တံခ့ိင်ုပမရဲေးအတွက်	ြျက်စီးမှုများအား	

ပြန်ေည်ပြုပြင်	 ရောင်ေွက်ရနမှုအရပခအရနကို	

ေှည့်ေည်ကကည့်ရှုသည်။

ထိုရ့နာက်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်အား	

ရစတီရတာ်ဓမ္မာရုံ၌	 ရောက်ေုြ်ရေးဝန်ကကီးဌာန	

ေုတိယဝန်ကကီး	ဦးရကျာ်ေင်းက	မွန်ပြည်နယ်	ရမာ်ေပမိုင်	

ပမို့နယ်အတွင်း	၂ဝ၁၈	ခုနှစ်	ဇွန်	၁၇	ေက်တွင်	မုိးသည်း

ထန်စွာေွာသွန်းခဲ့မှုနှင့်	ရေပြင်းထန်စွာ	တိုက်ခတ်	

မှုများရကကာင့	်ရမာ်ေပမိုင်ပမို့	ေှိုင်ေြ်ကွက်	ရတာင်ရိုး	
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တန်းေှိ	အထင်ကေ	သမိုင်းဝင်ရစတီတစ်ေူပြစ်သည့	်

ကျ ိုက်သေ္လရံစတရီတာ်	အရေှ့ဘက်နှင့	်အရနာက်ဘက်	

မုခ်ဦးေှိ	 ရတာင်းရစာင်းများ	 ရပမပြိုကျမှုပြစ်ြွားခဲ့မှု၊	

ြျက်စီးေုံးရှုံးမှု၊	 အရေှ့ဘက်ရစာင်းတန်းေှိ	 ပြိုကျ	

အက်ကဲွရနရသာ	ေင်ပြင်အား	ရေထြ်မစံမိ့ဝ်င်မှု	မေိှရစေန်	

တာရြါ်ေင်စများပြင့်	 ြုံးအုြ်ထားမှု၊	 ေင်ပြင်ရတာ်ေှိ	

အက်ကဲွရကကာင်းများအား	ဘေိြ်ရပမသေွက်ပြင့	်ြာရထး	

ထားမှု၊	အရေှ့ဘက်	ရစာင်းတန်းေှိ	ကုန်းရတာ်	 ရပမပြို	

ကျရနမှုအား	 ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	 ရတာင်ပြိုရပမများ	

ြယ်ေှားပခင်း၊	ရကျာက်စီပခင်း၊	ရပမကာနံေံပြင့်	ရပမထိန်း	

ပခင်း၊	အရနာက်ဘက်မုခ်ဦး	ရပမထိန်းနံေံ	ပြိုကျရနရသာ	

ရနောနှင့	်ကဲွအက်ရနရသာ	ရနောများအား	သအဲတ်ိများ	

ပြင့်	ကာေံပခင်းစသည့်	ယာယီအရေးရြါ်	 ရောင်ေွက်	

ထားေှိမှု	 အရပခအရနများနှင့ ်	 ရပမအေည်အရသးွ	

စမ်းသြ်စစ်ရေးပခင်းနှင့်	အက်ကွဲ	 ရကကာင်းများအား	

Monitoring	ေုြ်ငန်းများ	 ရောင်ေွက်	 ရနမှုတို့ကို	

ေ ှင ်းေင်း ပြီး 	 ကျ ိုက်သေ္လံ 	 ရစတီရတာ် ပမတ်	

ကကီး၏ကုန်းရတာ်	 ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲရေး	အတွက်	

ေိအုြ်ေန်ြုရံငမှွာ	ကျြ်	၁၈၃၈	ေသမ	၂	သန်းပြစ်ရကကာင်း၊	

အေှူရငွေက်ခံေေှိမှုမှာ	 ကျြ်	 ၈၇၁	 သန်းပြစ်ပြီး	

ထြ်မံေိုအြ်ေန်ြုံရငွ	ကျြ်	 ၉၆၇	ေသမ	 ၂	သန်းပြစ်	

ြါရကကာင်း၊	ကုန်းရတာ်အား	ရေေှည်တည်တံ့	ခိုင်ပမဲေန်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မွန်ပြည်နယ် လမာ်ျမမိုင်မမို့၌                                      လေေခံပြည်ေူများနှင့် မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်းေို့ လရာက်ရှိစဉ်။
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ေုြ်ငန်းများ	 ရောင်ေွက်ပြီးသည့်အခါ	ေင်ပြင်ရတာ်ရြါ်တွင်	 ရေထုတ်စနစ်	တည်	

ရောက်ပခင်း၊	ရကကပြားများ	ပြန်ေည်ကြ်ေှူပခင်းနှင့်	သာသနိက	အရောက်အအုံ	

များအား	ရေှးမူမြျက်	ပြန်ေည်မွမ်းမံပခင်း	ေုြ်ငန်းများ	ရောင်ေွက်သွားမည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်းနှင့်	အေိုြါေုြ်ငန်းများအတွက်	ခန့်မှန်းရငွကျြ်	သန်း	၂ဝဝဝ	ခန့်	ကုန်ကျ	

မည်ပြစ်ြါရကကာင်း	တင်ပြသည်။

တင်ပြချက်များနှင့စ်ြ်ေျဉ်း၍	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်က	ပြိုကျြျက်စီးမှု	

အရပခအရနကိ	ု၅	ြိင်ုးခွ၍ဲ	သုံးသြ်ထားသည်ကို	ရတွ့ေြါရကကာင်း၊	၅	ြိင်ုးတွင်	၃	ြိင်ုး	

က	တိုးချဲ့ေင်ပြင်များရကကာင့်	 ရပမပြိုကျမှုများပြစ်ရြါ်ေသည်ကိုရတွ့ ေြါရကကာင်း၊	

တိုးချဲ့သည့်ရနောတွင်	 စနစ်တကျမေှိဘဲ	 ရပမသားခံနိုင်ေည်	 ေှိ/မေှိ၊	 ြထဝီ	

အရနအထားအေ	ေုြ်သင့်/	 မေုြ်သင့်ေိုသည်ကို	 ရသရသချာချာ	မရေ့ောဘဲ	

တိုးချဲ့ေိုက်၍	ြျက်စီးေပခင်းပြစ်သည်ဟု	ထင်ပမင်ြါရကကာင်း။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မွန်ပြည်နယ် လမာ်ျမမိုင်မမို့၌                                      လေေခံပြည်ေူများနှင့် မငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်းေို့ လရာက်ရှိစဉ်။
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ပြန်ေည်ပြုပြင်	တည်ရောက်ပြီးသည့်အခါတွင်	

ထိန်းသိမ်းရေးသည်	အင်မတန်	အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	

ထိန်းသိမ်းရေးေုြ်သည့်အခါတွင်	မစမ်းသြ်ဘဲ၊	ကျွမ်း	

ကျင်သည့်	ြုဂ္ဂိုေ်များနှင့်မညှိနှိုင်းဘဲ	ေုြ်ရောင်၍	မေ	

နိုင်ြါရကကာင်း၊	ကျွမ်းကျင်သည့်	ြုဂ္ဂိုေ်များ၏	အကကံပြု	

ချက်ပြင့်	ထိန်းသိမ်းရောင်ေွက်ေမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

သဘာဝရဘးအန္တောယ်ရကကာင့	်တစ်နိင်ုငေုံံးတွင်	ြျက်စီး	

ယိုယွင်းမှုများ	 ေှိရနြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့နိုင်သည့်	 ောသီ	

ဥတု၏	ရပြာင်းေဲမှုေဏ်ကို	 ခံရနေသည့်	အချနိ်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	ောသဦတမှုာ	ရပြာင်းေသွဲားပြ	ီပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ယခင်ောသီဥတုအရြါ်တွင်	အရပခခံပြီး	 ပြင်ေင်မှုများ	

ရောင်ေွက်၍	မေရတာြ့ါရကကာင်း၊	ယခ	ုမိုးေွာြုေွံာနည်း၊	

မုတ်သုံစတင်ချနိ်နှင့်	 မုတ်သုံပြီးေုံးချနိ်တို့သည့်	ယခင်	

ကနှင့်	မတူရတာ့ြါရကကာင်း။

ယခုေုြ်ငန်းသည်	ကုသိုေ်ပြစ်	ေုြ်ငန်းပြစ်သည့်	

အတွက်ရကကာင့်	ရေသခံပြည်သူပြည်သားများက	သေ္ဒါ	

စတ်ိပြင့	်ေှူေါန်းြံြ့ိုးကကေမိ့မ်ည်ဟ	ုယုကံကည်ြါရကကာင်း၊	

ပြန်ေည်တည်ရောက်သည့	်ရနောတွင်	အေည်အရသွးကိ	ု

စနစ်တကျ	စစ်ရေးသွားေန်ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	အေင့်	

မီပခင်း	ေှိ/မေှိကို	ရဂါြကအြွဲ့က	ဦးရောင်ပြီး	ရသရသ	

ချာချာ	 ကကြ်မတ်စစ်ရေးရစေိုြါရကကာင်း၊	အေင့်မီမီ	

မေုြ်ြါက	ေုြ်သမှေသည်	ောနှုန်းပြည့်	ထိရောက်မှု	ေှိ	

နိင်ုမည်	မဟတ်ုြါရကကာင်း၊	ပြန်ေည်ြျက်စီးပခင်း၊	ပြုပြင်	

မွမ်းမံပခင်းေုြ်ငန်းများကို	 ခဏခဏ	 ပြစ်ရြါ်ရနြါက	

မေိအုြ်ဘ	ဲအကန်ုအကျများ	များသွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ထိသုို	့သမိင်ုးဝင်ရစတရီတာ်ပမတ်ကကီး	ခဏခဏ	ြျက်စီး	

ရနြါက	မရကာင်းြါရကကာင်း၊	ထို့ရကကာင့်	ရဂါြကအြွဲ့	

အရနပြင့်	 ရစတီရတာ်ကကီး၏	ကုန်းရတာ်တွင်	 မေို	

အြ်သည့်	တည်ရောက်မှုများကို	ထြ်မံခွင့်မပြုေန်	

ေိုရကကာင်း။

ရဂါြကအြဲွ့အရနပြင့	်ရစတရီတာ်ကကီး	ထန်ိးသမ်ိးရေး	

အတွက်	ထိန်းသိမ်းရေးေန်ြုံရငွ	အပမဲေှိရနေန်	ေိုအြ်ြါ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မွန်ပြည်နယ်  လမာ်ျမမိုင်မမို့ ကျ ိုက်ေျ္လံလစေီလော်ပမေ်ကကီးအား
ဖူးလပမာ်ရန် လရာက်ရှိစဉ်။
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ရကကာင်း၊	ထိန်းသိမ်းရေး	ေုြ်ငန်းများ	ြုံမှန်ရောင်ေွက်	

သွားနိုင်ေန်	ထိန်းသိမ်းရေးေန်ြုံရငွ	ထားမည်ေိုြါက	

ရေေှည်တွင်	အြျက်အစီး	နည်းသွားမည်ပြစ်ပြီး	ရစတီ	

ရတာ်ကကီး	ြိမုိသုြ္ပာယ်ောမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ရောက်	

ေုြ်ရေးဝန်ကကီးဌာနက	အတတ်နိုင်ေုံး	 ြူးရြါင်းြံ့ြိုး	

ရောင်ေွက်ရြးသွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊		တင်ေါရအာင်ပမင်	

ထားသည့်	ကုမ္ပဏီအရနပြင့်ေည်း	မှန်မှန်ကန်ကန်ပြင့်	

တင်ေါစည်းမျဉ်း	စည်းကမ်းများအတိင်ုး	ရောင်ေွက်ေမည်	

ပြစ်ရကကာင်း၊	ထိုသို့	ရောင်ေွက်ပခင်း	ေှိ/မေှိ	ကို	အတတ်	

ြညာေှင်များ၊	ရဂါြကအြဲွ့နှင့	်ရောက်ေြ်ုရေးဝန်ကကီး	

ဌာနမှ	တာဝန်ေိှသမူျားက	စစ်ရေးကကြ်မတ်	ရောင်ေွက်	

သွားေန်ေိုရကကာင်း၊	မိုးစတင်သည့်အချနိ်တွင်	ေက်ပြီး	

ရောင်ေွက်နိုင်သည့်	 ေုြ်ငန်းများကို	 ဦးစားရြး	

ရောင်ေွက်ရစေိြုါရကကာင်း၊	ေက်တိက်ုရပခာက်ရသွ့မှ	

ေုြ်နိုင်မည့်	 ေုြ်ငန်းများကိုရတာ့	 မုတ်သုံပြီးမှ	 စီစဉ်	

မည်ေိုြါက	ြို၍ေက်ရတွ့ကျမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း	

ရပြာကကားသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

မွန်ပြည်နယ်  လမာ်ျမမိုင်မမို့ ကျ ိုက်ေျ္လံလစေီလော်ပမေ်ကကီးအား ဖူးလပမာ်ကကည်ညိုစဉ်။
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နိုင်ငံရတာ်ကိုယ်စား	ကျ ိုက်သေ္လံရစတီရတာ်ပမတ်ကကီး	

ပြန်ေည်ပြုပြင်မွမ်းမံေန်အတွက်	အေှူရငွကျြ်	သိန်း	

၅ဝဝဝ	ကို	ရဂါြကအြွဲ့ထံ	ရြးအြ်ေှူေါန်းသည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင ်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	ရမာ်ေပမိုင်ပမို့	 ရေသခံ	

ပြည်သူများနှင့်	 ရတွ့ေုံအမှာစကားရပြာကကားသည်။	

ယင်းရနာက်	 ရေသခံပြည်သူများက	စာပြင့်ကကိုတင်	

တင်ပြထားသည့်	 ရမာ်ေပမိုင်ပမို့တွင်	သန့်ေှင်းရသာ	

ရသာက်သုံးရေေေှိရေး၊	ရမာ်ေပမိုင်ပမို့	ရေယာဉ်ကွင်း	

အေင့်ပမှင့်တင်ရြးရေး၊	ကျ ိုက်မရောပမို့နယ်	အတ္ထေံ	

ပမစ်ကူးတံတား	တည်ရောက်ပြီးစီးမည့်	အချနိ်နှင့်	

ကန်ုကျမည့ရ်ငကွိ	ုသေိိပုခင်း၊	ရမာ်ေပမိုင်ပမို့သိုရ့ြးရသာ	

မဟာဓာတ်	အားေိုင်း	ချ ို့ယွင်းြါက	မီးြျက်ရနစဉ်	IPP	

ဂက်စ်တာဘိုင်မှ	 ဓာတ်အားေယူသုံးစွဲခွင့်	 ေေှိရေး၊	

သေွံင်ပမစ်အတွင်း	ရသာင်ထွန်းမှုများ	ပြစ်ရြါ်ရနသပြင့	်

သရဘသာများ၊	ရေမှျား	ပြတ်သန်းောတွင်	အခက်အခေိှဲပခင်း၊	

ကမ်းရဘးေှိ	 ရကျးေွာများတွင်	 ရေကကီး	 ရေေှေမံှုများ	

ခံစားရနေပခင်းတို့ရကကာင့်	သံေွင်ပမစ်အတွင်းေှိ	ရသာင်	

များကို	တူးရြာ်ရြးရေးတို့ကို	တင်ပြကကသည်။

၎င်းအပြင်	ရမာ်ေပမိုင်	တက္ကသိုေ်တွင်	DBL,	DIL,	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မွန်ပြည်နယ်  လမာ်ျမမိုင်မမို့ 
ကျ ိုက်ေျ္လံလစေီလော်ပမေ်ကကီး၏ ဧည့်ေည်လော်မှေ်ေမ်းေွင် ျက်မှေ်လရးေိုးစဉ်။

 မွန်ပြည်နယ်  လမာ်ျမမိုင်မမို့ ကျ ိုက်ေျ္လံလစေီလော်ပမေ်ကကီး ပြန်ျည်မွမ်းမံရန်အေွက် 
အျှူလငွ လြးအြ်ျှူေါန်းစဉ်။
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MBA,	MPA	ဘွဲ့ေွန်ေီြေိုမာသင်တန်းများ	ြွင့်ေှစ်	သင်ကကားရြးရေး၊	 ရချာင်းေုံပမို့နယ်	

ကေင်ဝင်းစိန်-ဝဲကူး-ရတာ်ြွန်ေမ်းအား	 ေမ်းချဲ့၍	 ကွန်ကေစ်ေမ်း	 အပြစ်	

အေင့်ပမှင့်တင်ရြးရေးနှင့်	ေယ်သမားများက	ေမ်းချဲ့ပခင်းအတွက်	 မေွတ်ကင်းသည့	်

ေမ်းရဘးဝဲယာ	ေယ်ရပမများမှ	 ရပမဧေိယာများ	ေှူေါန်းရြးသွားမည့်	အရပခအရန၊	

ရချာင်းေုံပမို့နယ်	ြံြ-ထန်းြင်ကုန်း	 ရပမသားေမ်းအား	ေမ်းချဲ့၍	ကတ္တောေမ်းအပြစ်	

ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ကျ ိုက်မရော	ပမို့နယ်	အရနာက်ဘက်	ပခမ်းတွင်	ကေါရကျးေွာ	အြါအဝင်	

ရကျးေွာရြါင်း	၃၂	ေွာ	ယရန့အထ	ိေှေြ်စစ်မီး	မေေိှရသးမှု၊	ဓာတ်အားေိင်ုး	များ	တြ်ေင်ထားပြီး	

ပြစ်ရသာ်ေည်း	ဓာတ်အားခဲွရု	ံေုိအြ်ရနသပြင့	်ဓာတ်အားခဲွရုတံစ်ရု	ံတည်ရောက်	ရြးရေးတိုက့ိ	ု

တင်ပြကကသည်။	

ထိုရ့နာက်	ကျ ိုက်ြေ	ံ-	ရကာဘီွ့းေမ်းနှင့	်၎င်းေမ်း	ရြါ်ေိှ	တတံားနှစ်စင်းအား	ပြုပြင်ရောင်	

မွန်ပြည်နယ်  လမာ်ျမမိုင်မမို့ ကျ ိုက်ေျ္လံလစေီလော်ပမေ်ကကီး ပြန်ျည်မွမ်းမံပြင်ဆင်မည့် 
ျုြ်ငန်းစဉ်များအား ောဝန်ရှိေူများက ရှင်းျင်းေင်ပြစဉ်။
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ေွက်ရြးရေး၊	မေုုပံမို့နယ်	ဝကဲေရိကျးေွာနှင့	်ဘရောက်	

ရညာင်ဝိုင်းရကျးေွာကို	 ေက်သွယ်သည့်	 ဝဲကေိ	

ရချာင်းကူးတတံား	အပမန်အရကာင်အထည်ရြာ်ရြးရေး၊	

မုေုံပမို့နယ်	ေက်သွယ်-နှီးြရေါေမ်းနှင့်	တံတားအား	

ပြင်ေင်ရြး	ရေးစသည့်	တင်ပြချက်များနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	

ေည်းရကာင်း၊	သစ်ရတာဝန်ထမ်းတစ်ဦး	ဝန်ထမ်းအပြစ်မှ	

ထုတ်ြယ်ခံ	 ေမှုနှင့်	 ကျ ိုက်ထီးရိုးရစတီရတာ်တွင်	

ရေးရောင်းချခွင့	်ြိတ်ြင်ခေံမှုစသည့	်တင်ပြချက်များနှင့	်

စြ်ေျဉ်း၍	ေည်းရကာင်း၊	ရမာ်ေပမိုင်	စက်မှုဇုန်အတွင်း	

ခရနာက်စိမ်း	 စက်ရုံေည်ြတ်ရနမှုရကကာင့်	 ရေထု	

ညစ်ညမ်းမှုများ	 ပြစ်ရြါ်ရနပြီး	 ရေသခံများထိခိုက်နစ	်

နာရနမှု၊	 ရကျာက်မိုင်းများခွဲရနမှုရကကာင့်	တကူရဝနှင့်	

တကူဝိ	 စမ်းရချာင်းတို့တွင်	 ရေထုညစ်ညမ်းမှုပြစ်ရြါ်	

ရနမှုနှင့	်ေယ်ယာရပမများအတွင်းသို	့နန်ုးများဝင်ရောက်	

မှုရကကာင့	်ေယ်ရပမများြျက်စီးရနမှု၊		ရတာင်သ	ူ၂၁	ဦး၏	

ေယ်ယာရပမဧက	 ၅ဝ	 ရကျာ်	 သိမ်းေည်းခံေမှု၊	

ေယ်ယာရပမတွင်	 မရေးေှား	 ြိရတာက်ြင်များ	

စိက်ုြျ ိုးမှုရကကာင့	်ြတ်ဝန်းကျင်ေိှ	ေယ်ရပမများနှင့	်သနံှီ	

များြျက်စီးေုံးရှုံးပခင်းများ	ပြစ်ရြါ်ရနမှု၊	အရပခခံြညာ	

ရကျာင်းများတွင်	တိုင်းေင်းသားဘာ	သာစကားများကို	

ရကျာင်းချန်ိအတွင်း	သင်ကကားရြးရေးစသည့	်တင်ပြချက်	

များနှင့်စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း	ပြည်ရထာင်စဝုနက်ကီး	

ဦးအုန်းဝင်း၊	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ရေါက်တာရအးဇံနှင့်	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများက	ပြန်ေည်ရပြကကားကကပြီး	နိင်ုငံ

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် 
လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မွန်ပြည်နယ်  
လမာ်ျမမိုင်မမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့် 

လေွ့ဆုံစဉ်။

မွန်ပြည်နယ်  လမာ်ျမမိုင်မမို့ရှိ                                 ေိုင်းရင်းေားျူငယ်များနှင့် မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။
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ရတာ်၏အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်က	ပြည့စွ်က်ေှင်းေင်းသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

နိဂုံးချုြ်	အမှာစကားရပြာကကားော	 ပြည်သူေူထုနှင့	်

ထရိတွ့မှုေိှေန်	ေိအုြ်သည်ေိသုည့အ်ချက်ကိ	ုေက်ခြံါ	

ရကကာင်း၊	 ရတွ့ေုံြွဲတစ်ခုတွင်	 ရပြာချင်သည့်သူများ	

အားေုံးကို	 ရပြာခွင့်ရြးေမည်ေိုြါက	တစ်ရနကုန်၍	

ပြီးမည်မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	ယခုတင်ပြကကသည့်	တင်ပြ	

ချက်များသည်	ရသာက်သုံးရေေေှိရေး၊	ေမ်းြန်းေက်	

သွယ်ရေး၊	ေှေြ်စစ်မီးေေိှရေး၊	ြညာရေး၊	ေယ်ရပမြုိင်ေိင်ုမှု	

ေေှိရေးစသည့်	 ကိစ္စေြ်များပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ထို့ပြင်	

သယဇံာတနှင့	်ြတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးရေးများ	ြါဝင်ော	

သည်ကိ	ုသတပိြုမြိါရကကာင်း၊	ယင်းကစိ္စေြ်များအားေုံး	

ကို	အရေးအနက်ထား	ကိုင်တွယ်သွားမည်	 ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	စာပြင့်	တင်ပြကကသည့်	ပြည်သူများကိုေည်း	

မည်သို့အရပြထွက်သည်ကို	 ပြန်ေည်အရကကာင်းကကား	

ရြးမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	စာပြင့	်တင်ပြြါကေည်း	မမိတိို	့

ထံသို့	 ရောက်ေှိနိုင်ြါရကကာင်း၊	 ြို၍	 ရသချာချင်ြါက	

နိင်ုငရံတာ်သမ္မတရုံးမှ	ြါောသည့	်အောေိှများ	ေက်ထသဲို	့

မိမိတို့ကိုယ်တိုင်	အြ်နှံ၍	ေြါရကကာင်းနှင့်	အားေုံးကို	

ရကျးဇူးတင်ေှိြါရကကာင်း၊	 ရပြာကကားပြီး	 ရတွ့ေုံြွဲသို့	

တက်ရောက်ောကကသည့်	 ရေသခံတိုင်းေင်းသား	

တိုင်းေင်းသူ	ေူငယ်များနှင့်	 စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	

မွန်ပြည်နယ်  လမာ်ျမမိုင်မမို့ရှိ                                 ေိုင်းရင်းေားျူငယ်များနှင့် မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။
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ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

မွန်းေဲွြိင်ုးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့ဝင်များသည်	ရမာ်ေပမိုင်ပမို့	အရထွရထွရောဂါကု	

ပြည်သူ့ရေးရုံကကီးသို့	ရောက်ေှိကကပြီး	ပြင်ြေူနာဌာန၊	

ရောဂါေှာရြွရေးဌာန၊	ြင်ြခွဲစိတ်ရောင်၊	 ခွဲစိတ်ေူနာ	

ရောင်နှင့်	 ြျားနာရောင်တို့ကို	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှု	

စစ်ရေးပြီး	ရေးကသုမှုခယံရူနကကသည့	်ေနူာများအား	

ေင်းေင်းနှီးနှီး	 ေိုက်ေံနှုတ်ေက်	 အားရြးစကား	

ရပြာကကားသည်။

ေက်ေက်၍	ရချာင်းေုံပြည်သူ့ရေးရုံသို့ရောက်ေှိ

ပြီး	ေူနာရောင်နှင့်	 ဓာတ်မှန်ခန်းတို့ကို	ေှည့်ေည	်

ကကည့်ရှုစစ်ရေးပြီး	 ရေးဝါးကုသမှုခံယူရနကကသည့	်

ေနူာများအား	ေင်းေင်းနီှးနီှး	ေိက်ုေနံှုတ်ေက်	အားရြး	

စကားရပြာကကားသည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရချာင်းေုံပမို့နယ်	 ေွာေွတ်ရကျးေွာသို့ရောက်ေှိပြီး	

ေက်မှုြညာထုတ်ကုန်	အရောင်းေိုင်များတွင်	 ပြသ	

ရောင်းချရနသည့	်သစ်သားပြင့ပ်ြုေုြ်ထားရသာ	အသုံး	

အရောင်ြစ္စည်းများနှင့	်	အမ်ိတွင်း	အေှေင်ြစ္စည်းများကိ	ု

ေှည့်ေည်ကကည့ရ်ှုပြီး	ကန်ုထတ်ုေြ်ုြု	ံေြ်ုငန်းအေင့်	

ေင့်ကို	ကကည့်ရှုရေ့ောသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရချာင်းေုပံမို့နယ်	ေွာေွတ်ရကျးေွာ	ရေသခပံြည်သမူျားနှင့်	

ရတွ့ေုံသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မွန်ပြည်နယ်  လမာ်ျမမိုင်မမို့ 
အလေွလေွလရာဂါကု ပြည်ေူ့လဆးရုံကကီးအား ကကည့်ရှုစစ်လဆးစဉ်။
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ရတွ့ေုံစဉ်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

မိမိအရနပြင့်	 မနက်ြိုင်းတွင်	 ရမာ်ေပမိုင်ရေးရုံနှင့	်

ရချာင်းေုံရေးရုံတို့သို့	 ရောက်ခဲ့ြါရကကာင်း၊	 ရေးရုံ	

တက်ရောက်ရနသည့	်ေူနာအများစသုည်	အဓကိအားပြင့	်

အရနအထိင်ု	အစားအရသာက်ဘက်တွင်	အားနည်းသည့်	

အတွက်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မမိကိိယ်ုမမိ	ိြုိမိကုျန်းမာရအာင်	

ရနထိင်ုမှုစနစ်ရပြာင်းေေဲန်	ေိအုြ်ြါရကကာင်း၊	စီးြွားရေး	

တိုးတက်ရစေိုြါက	 စီးြွားရေးြွံ့ပြိုးတိုးတက်ေန	်

ရပြာင်းေဲေုြ်ရောင်ေမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ရေသခံ	

ပြည်သူများအရနပြင့်	ေိုအြ်ချက်များေှိြါက	ြွင့်ြွင့်	

ေင်းေင်း	တင်ပြရစေိုြါရကကာင်း၊	ပြည်နယ်အစိုးေနငှ့်	

ရေသခံ	ပြည်သူများအကကား	ပြဿနာေှိြါက	ရေွးရနွး	

ညှိုနှိုင်းတိုင်ြင်၍	 ရောင်ေွက်သွားရစေိုရကကာင်း၊	

ညှိနှိုင်းရေွးရနွး၍	 ပြဿနာ၏	အရပြကိုေှာေန်ေိုပြီး	

ြဋိြက္ခကို	 ရေှာင်ေှားကကရစေိုြါရကကာင်း၊	ယခုရခတ်	

ရေးရုံတက်ေူနာအများစုမှာ	 စိတ်ြိစိးမှုရကကာင့	်

ပြစ်သည်ဟု	ေောဝန်များက	ရပြာကကားြါရကကာင်း။

ကရေးများကို	 ြညာတတ်ပြစ်ေန်	အထူးအရေး	

ထားရစေိြုါရကကာင်း၊ထိုပ့ြင်	ြညာတတ်ပြီး	ကျန်းမာေန်	

ေည်း	ေိအုြ်ြါရကကာင်း၊	သိုမှ့သာ	ဉာဏ်ေည်ရကာင်းပြီး	

ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာကက့ံခိုင်သည့်	 ကရေးငယ်များ	

ပြစ်ောမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယင်းမှာေည်း	အစိုးေက	

တာဝန်ယူေမည့်ကဏ္ဍပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ရကျးေွာများ၏	

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးကိုေည်း	ရောင်ေွက်ရနြါရကကာင်း၊	

နိင်ုငရံတာ်	အစိုးေအရနပြင့	်ြညာရေးနှင့	်ကျန်းမာရေးကိ	ု

တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်	 ြိုမိုရကာင်းမွန်ရအာင်ကကိုးစား	

ရောင်ေွက်ေျက်ေိှြါရကကာင်း၊	ယခရုေသမှ	ေငူယ်များ	

သည်	မရေးေှားနှင့်	ထိုင်းနိုင်ငံများသို့	သွားရောက်	

အေုြ်ေုြ်ကိုင်ကကသည်ကို	သိေှိေြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့	

ေငူယ်များ	မမိတိိုန့ိင်ုငတွံင်	အေြ်ုေြ်ုနိင်ုေန်	ြန်တီးရြး	

ေိုြါရကကာင်း၊	သို့မှသာ	 မိသားစုနှင့်	 စုစုစည်းစည်း	

ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရနထိုင်နိုင်မည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ပြည်ြ	

နိုင်ငံများသို့	သွားရောက်အေုြ်ေုြ်ကိုင်သည့်	ကိစ္စမှာ	

မပြစ်သင့်မပြစ်ထိုက်သည့်	ကိစ္စပြစ်ြါရကကာင်း၊	ေူငယ်	

များအတွက်	အေြ်ုအကိင်ုြန်တီးရြးေန်	ရန့ချင်းညချင်း	

မပြစ်နိင်ုြါရကကာင်း၊	သိုရ့သာ်ေည်း	အေြ်ုအကိင်ုေေိှရေး	

အတွက်	ကကိုးစားရောင်ေွက်ေျက်	ေိှြါရကကာင်း၊	ပြည်သ	ူ

များကေည်း	 ဝိုင်းဝန်းကကိုးစားကကေန်ေိုရကကာင်း	

ရပြာကကားသည်။

ယင်းရနာက်	ရေသခပံြည်သမူျားက	အမှိုက်သမ်ိးယာဉ်	

ချရြးရေး၊	စာကကည့တ်ိက်ုတွင်	စာအြ်ုစာရြရကာင်းများ	

ထားေှိရြးရေး၊	 ရငွစက္ကူအတုကိစ္စ၊	တိုက်နယ်ရေးရုံ	

အတွက်	 ဓာတ်မှန်စက်ထားေှိရြးရေးနှင့်	ေှေြ်စစ်မီး	

ေေှိရေးေိုင်ော	ကိစ္စေြ်များကို	တင်ပြကကော	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးချုြ်နှင့	်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးတိုက့	ရောင်ေွက်ရြးနိင်ု	

မည့်	ကိစ္စေြ်များ	 ပြန်ေည်ရပြကကားပြီး	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	ပြည့စွ်က်	ေှင်းေင်းရပြကကားသည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရချာင်းေုံပမို့နယ်	မုေွန်းေွာေှိ	ေက်မှုထုတ်ကုန်	အမှတ်	

တေြစ္စည်းအရောင်းေိုင်သို့	ရောက်ေှိပြီး	ရကျာက်သင်	

ြန်ုးများ၊	ေသူုံးကန်ုနှင့	်အမ်ိတွင်းအေှေင်	ေက်မှုထတ်ု	

ကန်ုများ	ထတ်ုေြ်ုရောင်းချရနမှုကိ	ုကကည့ရ်ှုကာ	ေက်မှု	

ထုတ်ကုန်များရောင်ေွက်ောတွင်	 ေိုအြ်သည်များကို	

ြံ့ြိုးကူညီရောင်ေွက်ရြးေန်	 မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	

အား	မှာကကားခဲ့သည်။
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	 နိင်ုငတံစ်နိင်ုင	ံတည်တည်ပငမ်ိပငမ်ိ	မှန်မှန်ကန်ကန်	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ေန်မှာ	ပမို့ပြနှင့	်ရကျးေွာများ	တန်းတညူတီ	ူ

တိုးတက်ေန်	အရေးကကီးြါတယ်၊	အထူးသပြင့်	 မိမိတို့နိုင်ငံသည်	 ပြည်ရထာင်စုပြစ်သည့်အားရေျာ်စွာ	

တိုင်းရေသကကီးနှင့်	 ပြည်နယ်များ	ညီညီမှေမှေ	တိုးတက်မှသာ	မိမိတို့နိုင်ငံတည်ပငိမ်မည်ပြစ်ြါတယ်၊	

နိင်ုငတံစ်နိင်ုင	ံမတည်ပငမ်ိမှုသည်	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်မှု	မညမီှေပခင်းက	ပြစ်သည်ကိ	ုတစ်ကမ္ဘာေုံးမှာ	ရတွ့ရနေ	

ြါတယ်၊	ညီညီမှေမှေ	ရောင်ေွက်ရေးမှာ	အရေးကကီးြါတယ်။

	 ပြည်ရထာင်စုေိုသည်မှာ	အားေုံးစုရြါင်းအင်အားပြင့်	တည်ရထာင်ထားသည့်	 နိုင်ငံပြစ်ြါတယ်၊	

အားေုံးစရုြါင်းအင်အားပြင့	်တည်ရထာင်ထားသည့အ်တွက်	အားေုံးစရုြါင်းရောင်ေွက်ေန်	ေိအုြ်ြါတယ်၊	

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်	 မိမိတို့ေုြ်ချင်သည့်	အချက်များကိုသာကကည့်ပြီး	 ရောင်ေွက်၍	မေြါဘူး၊	တစ်နိုင်ငံ	

ေုံးအတွက်	 ရေေှည်အကျ ိုးပြစ်ထွန်းမည့်ကိစ္စေြ်များကို	 ဦးစားရြး	 ရောင်ေွက်ေမှာပြစ်ြါတယ်၊	

ေူတိုင်းေူတိုင်းတွင်	အတ္တနှင့်	 ြေဟိတစိတ်ဓာတ်	 နှစ်မျ ိုးေုံးေှိမှ	 ပြီးပြည့်	 စုံမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ကိုယ့်အကျ ိုးသာကကည့်ပြီး	အများအကျ ိုး	အတွက်မကကည့်ြါက	ရေေှည်တွင်	အကျ ိုး	 မေှိနိုင်သည်ကို	

ရတွ့ေမည်ပြစ်ြါတယ်။		

	 ကမ္ဘာရြါ်မှာေိှတဲ	့ချမ်းသာတဲန့ိင်ုငအံချ ို့မှာေည်း	ေင်းေမဲွဲရတမှု	မေွတ်ကင်းြါဘူး၊	ေါရကကာင့	်မမိတိိုန့ိင်ုင	ံ

တိုးတက်ရေးအတွက်	ရောင်ေွက်ောတွင်	ညညီမီှေမှေ	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ရစချင်ြါတယ်၊	ချမ်းသာမှုနှင့	်ေင်းေမဲှု	

ကွာပခားရေရေ	နိင်ုင၏ံ	တည်ပငမ်ိမှု	နည်းရေပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထိုရ့ကကာင့	်တစ်နိင်ုငေံုံး	ဟန်ချက်ညညီြံွီ့ပြိုး	

တိုးတက်ရစေိုြါတယ်။
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	 မည်သည့တ်ိင်ုးေင်းသားပြစ်ရစ	ညညီညွီတ်ညွတ်	ရနထိင်ုသည်ကိ	ုရတွ့ေိြုါတယ်၊	ယင်းသို	့ညညီညွီတ်ညွတ်	

ရနထိုင်သည်ကို	 ရတွ့ပမင်ေသည်မှာ	တင့်တယြ်ါတယ်၊	 မျ ိုးရိုး၊	ယဉ်ရကျးမှု၊	ဘာသာစကား၊	ကိုးကွယ်မှု	

မတူရသာ်ေည်း	နှေုံးသားချင်းတူညီသည့်	နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏	အသွင်အပြင်မှာ	အင်မတန်မှ	ေှြတင့်တယ်	

ြါတယ်၊	ယင်းနိုင်ငံမျ ိုး	မိမိတို့နိုင်ငံကို	ပြစ်ရစေိုြါတယ်။

	 မိမိအရနပြင့်	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးသည်	တည်ပငိမ်သည့်နိုင်ငံအတွက်	ရကျာရိုးပြစ်သည်ဟု	ခံယူြါတယ်၊	

တေားဥြရေစိုးမိုးရေး၊	တေားမှေတမှုေှိရေး၊	 မှန်မှန်ကန်ကန်ေုြ်ရောင်ရေးအတွက်	မူေြိုင်ေှင်များကို	

ေယ်ယာရပမများ	 ပြန်ေည်ရြးအြ်ေန်	 မိမိတို့	သရဘာတူပခင်းပြစ်ြါတယ်၊	ေယ်ယာရပမများကို	

မူေြိုင်ေှင်များအား	 ပြန်ေည်ရြးအြ်ပခင်းပြင့်	 စိုက်ြျ ိုးရေးကဏ္ဍ	ြိုမိုြွံ့ပြိုးတိုးတက်ောမည်ဟု	မိမိတို့	

ထင်ပမင်ခဲ့ြါတယ်၊	တေားမှေတရေး၊	စီးြွားရေးြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို	အရပခခံပြီး	ေယ်ယာရပမများကို	

မူေြိုင်ေှင်များထံ	ပြန်ေည်ရြးအြ်ပခင်းေုြ်ငန်းကို	မှန်ကန်သည်ဟု	မိမိတို့ယူေြါတယ်။

	 ကမ္ဘာရြါ်တွင်	အတိုးတက်ေုံးနိုင်ငံများမှာ	အရသးငယ်ေုံးနိုင်ငံများ	 ပြစ်ြါတယ်၊	ယင်းနိုင်ငံများတွင်	

သဘာဝသယဇံာတမှာ	မကကယ်ဝြါဘူး၊	သိုရ့သာ်ေည်း	ယင်းတို၏့	အဓကိသယဇံာတပြစ်တဲ	့ပြည်သေူူထ၏ု	

အေည်အချင်းမှာ	ပမင့်မားြါတယ်၊	ယင်းကို	မိမိတို့	ဦးတည်ြါတယ်၊	မိမိတို့	ပြည်သူေူထု၏	အေည်အချင်း	

သယဇံာတပမင့မ်ားြါက	မည်သည့အ်ခက်အခမဲေိ	ုရကျာ်ေွှားနိင်ုမှာ	ပြစ်ြါတယ်၊	အေည်အချင်းပမင့မ်ားေန်မှာ	

စနစ်တစ်ခုေိုအြ်ြါတယ်း၊	မိမိတို့	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးကို	အရေးထားရောင်ေွက်ေျက်ေှိြါတယ်။
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မွန်ပြည်နယ်	ရမာ်ေပမိုင်ပမို့၌	ရောက်ေှရိနသည့်	နယစ်ြ်ရေသနှင့်	တိင်ုးေင်းသားေမူျ ိုးများ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေး	

ဗဟိုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	၂၀၁၉	ခုနှစ်	ဧပြီေ	၅ေက်ရန့	

နနံက်ြိင်ုးတွင်	၆၆	ရကဗီွ	ရမာ်ေပမိုင်-သပံြူဇေြ်	ဓာတ်အားေိင်ုး	၄ဝ	ေသမ	၄၈	မိင်ုနှင့	်၆၆/၃၃	ရကဗီွ၊	၂ဝ	အမ်ဗီွရအ	

သံပြူဇေြ်	ဓာတ်အားခွဲရုံ	ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်အမှာစကား	ရပြာကကားသည်။

အခမ်းအနားသို့	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများပြစ်ကက	
သည့	်ေုတယိဗိေ်ုချုြ်ကကီး	ရကျာ်ရေ၊ွ	ေုတယိဗိေ်ုချုြ်ကကီး	
ေဲရအာင်၊	ဦးမင်းသူ၊	ရေါက်တာရအာင်သူ၊	ဦးအုန်းဝင်း၊	
ဦးဝင်းခိုင်၊	 မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာရအးဇံ၊	
ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	ရေါ်တင်အိ၊	 မွန်ပြည်နယ	်
အစိုးေအြဲွ့ဝန်ကကီးများ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်များ၊	
ဌာနေိုင်ောအကကီးအကဲများနှင့်	 ရေသခံပြည်သူများ	
တက်ရောက်ကကသည်။

ထို့ရနာက်	 ေှေြ်စစ်နှင့ ်	 စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန	
ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ဦးဝင်းခိုင်က	ဓာတ်အားေိုင်းနှင့်	

ဓာတ်အားခွဲရုံ	 စီမံကိန်းေုြ်ငန်းများ	 ရောင်ေွက်ခဲ့မှု	
အရပခအရနကို	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

ယင်းရနာက်	ရေသခပံြည်သမူျားကိယ်ုစား	သပံြူဇေြ်	
ပမို့နယ်	ပြည်သူ့ေွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားေှယ်	ဦးဉာဏ်ဟိန်းက	
ရကျးဇူးတင်စကား	ရပြာကကားသည်။

ထိုရ့နာက်	မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ရေါက်တာရအးဇ၊ံ	
မွန်ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်	ဥက္ကဋ္ဌ	ရေါ်တင်အ၊ိ	ပြည်နယ်အြဲွ့	
ဝန်ကကီး	ဦးဝဏ္ဏရကျာ်၊	ပြည်သူ့ေွှတ်ရတာ်	ကိယ်ုစားေှယ်	
ဦးနိင်ုရသာင်းညွန့် ၊	ဦးဉာဏ်ဟန်ိး၊	အမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်	
ကုိယ်စားေှယ်	ရေါ်နွယ်နွယ်ရအာင်နှင့်	ရေါ်ပမတ်သီတာထွန်း								
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တိုက့	၆၆	ရကဗီွ	ရမာ်ေပမိုင်-သပံြူဇေြ်	ဓာတ်အားေိင်ုး	
နှင့	်		၆၆/၃၃	ရကဗီွ၊	၂ဝ	အမ်ဗီွရအ	သပံြူဇေြ်ဓာတ်အားခဲွရုကံိ	ု
ြဲကကိုးပြတ်	ြွင့်ေှစ်ရြးကကသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်၊	ပြည်နယ်	
ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်များ၊	ရေသခ	ံ
တိုင်းေင်းသားများနှင့်အတူ	 စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	
ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	
ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	ဦးဝင်းခိင်ုတိုသ့ည်	စက်ခေုတ်နိှြ်၍	
သပံြူဇေြ်ဓာတ်အားခဲွရုသံို	့ဓာတ်အားြိုေ့ွှတ်ရြးသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
ေှေြ်စစ်ဝန်ထမ်းများအား	ေင်းေင်းနီှးနီှး	ရတွ့ေုနံှုတ်ေက်	
စကားရပြာကကားပြီး	 စက်ရုံအတွင်း	 ဓာတ်အားရြးရေး	

ေုြ်ငန်းများ	ရောင်ေွက်ရနမှုကို	ကကည့်ရှုသည်။
ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့

သည်	ေဟတ်ယာဉ်များပြင့	်သထုပံမိုသို	့ရောက်ေိှပြီး	၁၁၈	
ေသမ	၉	မဂ္ဂါဝြ်	သဘာဝဓာတ်ရငွ့သုံး	ဓာတ်အားရြး	
စက်ရုံြွင့်ြွဲ	အခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်သည်။

အခမ်းအနားတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်က	
အြွင့်အမှာစကားရပြာကကားောတွင်	 ပြည်သူေူထု	
အတွက်	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေိှပြီေိုြါက	ခေုတ်တစ်ခု	
ြွင့်ေိုက်သည်နှင့်	အရမှာင်ထဲမှအေင်းဘက်သို့	ကူး	
ရပြာင်း၍	ေြါရကကာင်း၊	ခေုတ်နိှြ်ေိက်ုသည်နှင့	်ေှေြ်စစ်	
မီးေေှိရေးအတွက်	ဝိုင်းဝန်းေုြ်ရောင်ကကေပခင်းပြစ်ြါ
ရကကာင်း၊	ကျွမ်းကျင်မှု၊	ရငွရေး၊	ရကကးရေးနှင့်	ြူးရြါင်း
ရောင်ေွက်မှုေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှု	
သည်	အဓကိအရေးကကီးသည်ဟ	ုရပြာေိြုါရကကာင်း၊	မမိ	ိ
တို့နိုင်ငံသည်	 ေွတ်ေြ်ရေးေပြီးသည့်အချနိ်မှစ၍	
နိုင်ငံပခားရေးမူဝါေအပြစ်	တစ်ကမ္ဘာေုံးတွင်ေှိသည့်	
နိုင်ငံအားေုံးနှင့်	ခင်ခင်မင်မင်၊	ေင်းေင်းနှီးနှီး	ရအးရအး	
ချမ်းချမ်းရနထိုင်ရေးကို	အထူးသတိပြုပြီး	အားရြးခဲ့ြါ	
ရကကာင်း၊	ေက်ေက်ေုြ်ရောင်သွားေန်ေည်း	 ေည်			
ေွယ်ချက်ေှိြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့နိုင်ငံသည်	ကမ္ဘာကကီး	
ရအးချမ်းသာယာရေးနှင့်	ကမ္ဘာ့တိုးတက်ရေးအတွက	်
တစ်ရထာင့	်တစ်ရနောမှ	ြံြ့ိုးရြးနိင်ုသည့	်နိင်ုငပံြစ်ရစေိ	ု
ြါရကကာင်း၊	မမိတိိုန့ိင်ုငသံနူိင်ုငသံားများကေည်း	ထိနုည်း	
၎င်း	ပြစ်ရစချင်ကကြါရကကာင်း။

နိင်ုငတံစ်နိင်ုင	ံတည်ပငိမ်ရအးချမ်းေန်	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်	
မှုသည်	အင်မတန်အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	မမိတိိုန့ိင်ုငြံွံ့ပြိုး	
တိုးတကမ်ှုအတွက	်ဝိင်ုးဝန်းြံြ့ိုးရြးသည့်	အြွဲ့အစည်း	
များနှင့်	မိတ်ရေွနိုင်ငံများကို	ရကျးဇူးတင်ေှိြါရကကာင်း၊	
ရကျးဇူးေိုသည်မှာ	ေူတိုင်းေူတိုင်းမှာေှိသင့်သည့်	
ခံစားချက်တစ်ခုပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ရကျးဇူးတေားေှိမှသာ	
ေှေင်	ကမ္ဘာ၏	တန်ြိုးမမိတိန်ြိုးကိ	ု	သေိှိမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	
တစ်ရယာက်နှင့တ်စ်ရယာက်၏တန်ြိုးကိ	ုနားေည်မှသာ	
မမိတိန်ြိုးကိ	ုပမှင့တ်င်နိင်ုမည့်	အရပခအရန	ပြစ်ြါရကကာင်း။

စီမံကိန်းတစ်ခုကို	 ရအာင်ရအာင်ပမင်ပမင်	 မိမိတို့	
အရကာင်	အထည်ရြာ်နိင်ုေိက်ုပြေီိေုှေင်	ရနာင်	စမီကံန်ိး	
များ	ထြ်မံအရကာင်အထည်ရြာ်နိုင်ေန်	အင်အားပြည့်	
ရြးော	ရောက်ြါရကကာင်း၊	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားရြး	စက်ရံု	
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များ၊	ေှေြ်စစ်မီးေေိှရေးေုြ်ငန်းရပခေှမ်းများသည်	နိင်ုငသံ၊ူ	
နိုင်ငံသားများ၏	အေည်အချင်းများကို	ပမှင့်တင်ရြးေန်	
ဦးတည်ေုြ်ရောင်ရနပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ထိုသို့	
ဦးတည်ေုြ်ရောင်ောတွင်	အစိုးေြါဝင်ေမည်ပြစ်ပြီး	
အုြ်ချုြ်ရေး၊	တေားစီေင်ရေး၊	ဥြရေပြုရေးမဏ္ဍိုင်ကကီး	
၃	ခသုာမက	ပြည်သပူြည်သားများ	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှ	
သာ	ပမန်ပမန်ေန်ေန်နှင့	်ထထိရိောက်ရောက်တိုးတက်နိင်ု	
မည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

မွန်ပြည်နယ်	သထုတွံင်	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	ေေိှပခင်း	
သည်	တစ်နိင်ုငေံုံးအတွက်	ဝမ်းသာစော	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	
ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားမေရသးသည့ရ်နောများတွင်	ေှေြ်စစ်	
ဓာတ်အားေေှိရေး	 ရမှော်ေင့်ချက်များနီးောပြီေိုသည့်	
စတ်ိဓာတ်များ	ပြစ်ြွားရစမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	တစ်ရနော	
တိုးတက်မှု	ေိှပခင်းသည်	တစ်တိင်ုးပြည်ေံုး၏	တိုးတက်မှု	
ြင်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	တစ်တိင်ုးပြည်ေုံး	တိုးတက်မှုေိှမှာသာ	
ရနောတိုင်းရနောတိုင်းတွင်	တိုးတက်မှုေှိမည်ပြစ်ြါ	
ရကကာင်း၊	 ပြည်သူေူထု	 အရနပြင့်ေည်း	 မိမိနိုင်ငံ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မွန်ပြည်နယ်၊ ေေုံမမို့ ၁၁၈ ေေမ ၉ မဂ္ဂါဝြ် ေောဝဓာေ်လငွ့ေုံး 
ဓာေ်အားလြးစက်ရုံ ကမ္ပည်းလကျာက်စာအား စက်ချုေ်နှိြ်၍ ဖွင့်ျှစ်စဉ်။
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ရကျးဇူးတင်စကား	ရပြာကကားသည်။
ယင်းရနာက်	မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာ	

ရအးဇ၊ံ	ေတုယိဝန်ကကီး	ရေါက်တာထွန်းနိင်ု၊	ပြည်နယ်အြဲွ့	
ဝန်ကကီး	ဦးဝဏ္ဏရကျာ်၊	သထုပံမို့နယ်	ပြည်သူ့	ေွှတ်ရတာ်	
ကိုယ်စားေှယ်	ရေါ်မာမာခိုင်နှင့်	အမျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်	
ကိုယ်စားေှယ်	 ရေါက်တာရဇာ်ေင်းထွဋ်တို့က	၁၁၈	
ေသမ	၉	 မဂ္ဂါဝြ်	သဘာဝဓာတ်ရငွ့ သုံး	 ဓာတ်အား	
ရြးစက်ရုံကို	ြဲကကိုးပြတ်ြွင့်ေှစ်ရြးကကသည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်၊	
ပြည်နယ	်အစိုးေအြွဲ့ဝနက်ကီးများ၊	ေွှတရ်တာ်ကိယ်ုစား	
ေှယ်များ၊	 ရေသခံတိုင်းေင်းသား	ေူငယ်များနှင့်အတူ	

တုိးတက်မှုအတွက်	မိမိတ့ုိကုိယ်တုိင်	ကကိုးစားအားထုတ်ေန်	
အဓကိပြစ်သည်ကိ	ုသတရိြးေိြုါရကကာင်း၊	အပခား	သကူိ	ု
အားကိုးပခင်းထက်	မိမိကိုယ်ကိုယ်အားကိုပခင်းသည	်
အရကာင်းေုံးပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့၏စွမ်းေည်များကို	
မိမိတို့ကိုယ်တိုင်	 ရသရသချာချာထိထိရောက်ရောက	်
သုံးနိုင်ြါမှ	အပခားမှစွမ်းေည်များေည်း	မိမိတို့ေီသို့	
ရောက်ောမည်ဟု	ယုံကကည်ြါရကကာင်း။

နိုင်ငံ၏	အဓိကေိုအြ်ချက်များပြစ်သည့်	ေမ်းြန်း	
ေက်သွယ်ရေးနှင့	်ေှေြ်စစ်မီးေေိှရေးကိ	ုအစိုးေအရနပြင့်	
အထူးဂရပုြု	ရောင်ေွက်ရနြါရကကာင်း၊	ပြည်သေူထူ၏ု	
အေည်အချင်းများ	တစ်ရန့ထက်တစ်ရန့ြိပုြီး	တက်ော	
ေမိ့မ်ည်ဟယုုကံကည်သကဲသ့ို	့နိင်ုင၏ံြံွ့ပြိုးရေး	အင်အား	

သည်ေည်း	တစ်ရန့ထက်တစ်ရန့	တက်ောမည်ဟု	
ယုံကကည်ြါရကကာင်း၊	ယုံကကည်ချက်အတိုင်း	 ဝိုင်းဝန်း	
ြူးရြါင်းေက်တဲွ၍	ထမ်းရောင်ရြးမည်ဟမုမိအိရနပြင့်	
ရမှော်ေင့်ြါရကကာင်းရပြာကကားသည်။

ယင်းရနာက်	 ေှေြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန	
ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	ဦးဝင်းခိင်ုက	၁၁၈	ေသမ	၉	မဂ္ဂါဝြ်	
သဘာဝဓာတ်ရငွ့သုံး	 ဓာတ်အားရြးစက်ရုံ	 စီမံကိန်း	
ရြါ်ရြါက်ောြုံ၊	တည်ရောက်ရေးေုြ်ငန်းများနှင့	်
ဓာတ်အားရြးစက်ရုံ	စမ်းသြ်ရမာင်းနှင်ခဲ့သည့်	အရပခ	
အရနများကို	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

ထိုရ့နာက်	ရေသခပံြည်သမူျားကိယ်ုစား	သထုပံမို့နယ်	
ပြည်သူ့ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်	 ရေါ်မာမာခိုင်က	

မွန်ပြည်နယ်  ေေုံမမို့ ၁၁၈ ေေမ ၉ မဂ္ဂါဝြ် ေောဝဓာေ်လငွ့ေုံး ဓာေ်အားလြးစက်ရုံ ဖွင့်ြွဲအခမ်းအနားေွင် 
အဖွင့်အမှာစကားလပြာကကားစဉ်။
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စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။
ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်၊	

ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	ဦးဝင်းခိင်ု	နှင့	်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ရေါက်တာရအးဇတံိုက့	
သဘာဝ	ဓာတ်ရငွ့သုံး	ဓာတ်အားရြးစက်ရုံ	ကမ္ပည်းရကျာက်စာကို	စက်ခေုတ်	
နှိြ်ြွင့်ေှစ်ရြးကကပြီး	အရမွှးနံ့သာေည်	ြက်ြျန်းရြးကကသည်။

ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့သည်	သဘာဝဓာတ်ရငွ့
သုံးဓာတ်အားရြးစက်ရု	ံတည်ရောက်ထားမှုအား	ေှည့ေ်ည်	ကကည့ရ်ှုကကသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	သထုံပမို့	သုဝဏ္ဏခန်းမ၌	
ရေသခံပြည်သူေူထုနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

ယင်းရနာက်	 ရေသခံပြည်သူများက	စာပြင့်ကကိုတင်	တင်ပြထားသည့	်
ကျ ိုက်ထိပုမို့ရေှာင်ေမ်း	တည်ရောက်	ပြီးစီးမည့အ်ချန်ိနှင့	်သုံးစဲွမည့ေ်န်ြုရံငကွိ	ု
သိေှိေိုပခင်း၊	 သထုံနှင့်	 ဘီးေင်းပမို့နယ်များတွင်	 ရနွစြါး	 ြိုမိုတိုးတက	်
စိုက်ြျ ိုးနိုင်ရေးအတွက်	 ရောင်ေွက်ရြးမည့်အစီအမံ	 များကို	သိေှိေိုပခင်း၊	
ကျ ိုက်မရော၊	ရချာင်းေု၊ံ	ဘီးေင်းပမို့	နယ်များတွင်	Telemedicine,	Teleradiology	
ဌာနများ	ြွင့ေှ်စ်ထားပြီး	ရခတ်မေီစ်ဂျစ်တယ်	X-Ray	ဓာတ်မှန်	စက်ကကီးများပြင့်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မွန်ပြည်နယ်၊ ေေုံမမို့ ၁၁၈ ေေမ ၉ 
မဂ္ဂါဝြ် ေောဝဓာေ်လငွ့ေုံး ဓာေ်အားလြးစက်ရုံအား ျှည့်ျည်ကကည့်ရှုစဉ်။
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ရငွစာေှင်းတမ်းကိစ္စ၊	 ရေှးရဟာင်း	ဘုေားရစတီပြုပြင	်
ပခင်းကစိ္စ၊	သမ်ိဇေြ်ပမို့	ြေြ်ရပမရနောများတွင်	ေိင်ုခန်း	
များ၊	အရောက်အအုမံျား	ဝင်ရောက်တည်	ရောက်ပခင်း	
ကစိ္စ၊		ရကျးေွာြယေှ်ားရပြာင်းရေှေ ့ခေံမှုနှင့်	နစ်နာရကကး	
မေ	မှုေုိင်ော	တင်ပြချက်များနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း	
မွနပ်ြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်၊	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများနှင့်	ဌာန	
ေိင်ုော	တာဝန်ေိှသမူျားက	ပြန်ေည်ေှင်းေင်းရပြကကား	
ကကပြီး	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	 ပြည့်စွက်	
ေှင်းေင်းသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	
နိဂုံးချုြ်	အမှာစကားရပြာကကားောတွင်	အချင်းချင်း	
မရပြေည်မှုများေှိြါက	ညှိနှိုင်းတိုင်ြင်	 ရေွးရနွးေန်	
ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	ထွက်ရြါက်တစ်ခုကို	နှစ်ဦးနှစ်ြက်	
စဉ်းစားပြီး	ေှာေန်ေိအုြ်ြါရကကာင်း၊	မမိပိြစ်ရစချင်သည့်	
အတိုင်းပြစ်မှ	အေင်ရပြမည်ေိုြါက	အေုြ်ပြစ်မည်	
မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	 ရေွးရနွးြွဲတွင်	 ြါဝင်ကကသည့်	
ပြည်သေူထူကုိ	ုရကျးဇူးတင်ေိှြါရကကာင်း၊	မွန်ပြည်နယ်	
အတွင်းေှိ	 ပြည်သူေူထု	 ေင်ေိုင်ရနေသည့်	 ပြဿနာ	
များကို	အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ	သိခွင့်ေခဲ့ြါရကကာင်း၊	
ရနာက်ြိုင်းတွင်	ယင်းပြဿနာများကို	 ပမန်ပမန်ေန်	
ေန်နှင့	်အများထင်သာပမင်သာေိှရအာင်	ရပြေှင်းရြးနိင်ု	
မည်ဟု	ယုံကကည်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

ရတွ့ေံုြဲွအပြီးတွင်	နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
ရေသခံတုိင်းေင်းသား	ေူငယ်များနှင့်	စုရြါင်း	မှတ်တမ်းတင်	
ရိက်ုပြီး	အခမ်းအနားသို	့တက်ရောက်ော	ကကသမူျားအား	
ေင်းေင်းနှီးနှီး	နှုတ်ေက်သည်။

မွန်းေဲွြိင်ုးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	နှင့်	
အြွဲ့ဝင်များသည်	သထုံပမို့မှ	 ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	
ပြနေ်ည်ထကွခွ်ာကကော	ရမာ်ေပမိုငသ်ို	့ရောက်ေှကိကပြီး	
ရမာင်ေပမိုငရ်ေေြ်ိ	ဧည့်ခန်းမရောင၌်	မနွပ်ြည်နယ်	
အစိုးေ	အြွဲ့ဝင်များနှင့်	ရတွ့ေုံ၍	ေိုအြ်သည်	များကို	
ေမ်းညွှန်မှာကကားသည်။

ထိုရ့နာက်	နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြဲ့ွသည်	
ရမာ်ေပမိုင်ပမို့မှ	 အထူးရေယာဉ်ပြင့်	 ပြန်ေည	်
ထွက်ခွာကကော	ရနပြည်ရတာ်သ့ုိ	ညရနြုိင်းတွင်	ပြန်ေည်	
ရောက်ေှိကကသည်။

ရောင်ေွက်ရြးရနသည့်အတွက်	 အရပြများကို	
ေွယ်ကေူျင်ပမန်စွာေေှပိြီး	ကန်ုကျစေတ်ိများ	သက်သာ	
သပြင့်	ကျန်ပမို့နယ်များတွင်ေည်း	ထိုဌာနများကို	
ေက်ေက်ရောင်ေွက်ရြးေန်	ေှိ/မေှိ	သိေှိေိုပခင်း။	

သထုံခရိုင်	ခုတင်	၁ဝဝ	ေံ့	ရေးရုံကကီးအား	ခုတင်	
၂ဝဝ	ေံ့	 ရေးရုံကကီးအပြစ်	အေင့်တိုးပမှင့်ရြးေန်နှင့်	
ြိန္နဲရတာ	ရကျးေက်ကျန်းမာရေးဌာနအား	တိုက်နယ်	
ရေးရုအံပြစ်	အေင့ပ်မှင့	်တင်ရြးေန်၊	သထုပံမို့နယ်တွင်	
ဓာတ်အားခွဲရုံကကီး	 မကကာမီြွင့်ေှစ်မည်ေိုသည်ကို	
သိေှိေသည့်အတွက်	ယရန့အချနိ်အထိ	ေှေြ်စစ်မီးမေေှိ	
ရသးသည့	်သထုပံမို့နယ်၏	အရေှ့ဘက်ပခမ်း	ရကျးေွာများ	
ပြစ်ရသာ	ရနာင်ကုတ်ရကျးေွာအုြ်စု၊	 ဝီရယာ်ရကျးေွာ	
အုြ်စု၊	 မတ်ချရကျးေွာအုြ်စု၊	 ဝင်းြုန်းရကျးေွာအုြ်စု၊	
ြိန္နရဲတာရကျးေွာအုြ်စု၊	ရကာ့ေှိုင်ရကျးေွာအုြ်စု၊	ရချာင်း	
ရဇာင့်ရကျးေွာအုြ်စုတို့ကို	ေှေြ်စစ်မီး	 ေေှိရေးကူညီ	
ရောင်ေွက်ရြးေန်တင်ပြပခင်း။

ရညာင်ကုန်းကကီး-ထန်းတြင်-ရချာင်ရေး-ပမရေး	
ရချာင်-ေင်းပငိမ်	ရပမာက်ေမ်းသည်	၁၁	မိင်ု	ေှည်ေျားပြီး	
၇	မိုင်ကို	ကတ္တောခင်းပြီးပြစ်သည့်အတွက်	ကျန်	 ၄	
မိုင်အား	ောမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်	ကတ္တောေမ်းအပြစ်	
ေက်ေက်ရောင်ေွက်	 ရြးေန်၊	ကျွဲခခံ-ရကာ့ကေင်-
ရေးကင်းေမ်းသည်	၄/	၃	ေသမ	၄၅	မိုင်မှ	၂/ဝ	မိုင်ခန့်	
သည်	ကတ္တောေမ်း	အမျ ိုးအစားပြစ်ပြီး	ကျန်	၂	မိုင်	၃	
ြာေုံကိုကတ္တောေမ်းအပြစ်	ေက်ရောင်ေွက်ရြးေန်၊	
ဇင်းကျ ိုက်-တြ်မှူးရချာင်း-ဘိုင်ရောင်းေမ်းသည်	
စုစုရြါင်း	 ၆	မိုင်	 ၆	 ေသမ	၅	ြာေုံေှိရသာ	ရပမသား	
ေမ်းပြစ်ပြီး	ောမည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်	ရကျာက်ရချာ	
ေမ်းအပြစ်	 အေင့်ပမှင့ ်တင်	 ရောင်ေွက်ရြးေန်	
စသည့်တင်ပြချက်များ	နှင့်စြ်ေျဉ်း၍	ေည်းရကာင်း၊	
ရေသခပံြည်သ	ူ(၃)ဦးတင်ပြသည့	်ယာယေီာရောက်ရန
ထိုင်သည့်ရပမရနောတွင်	တေားဝင်ရနထိုင်ခွင့်ေေှိရေး၊	
သုဿန်ရပမအား	 ေွာသူေွာသားများ၏	 ေန္ဒမြါဘဲ	
စမီကံနိ်းအရကာင်အထည်ရြာ်ေန	်ရောင်ေက်ွရနမှုနငှ့်	
ရကျးေွာများ	ေှေြ်စစ်မီးေေိှရေးေုိင်ော	တင်ပြချက်များနှင့်	
စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း၊	ရေသခပံြည်သ	ူ(၅)ဦး	တင်ပြ	
သည့်	သထုံပမို့	 ရအာက်ကျင်းေြ်ကွက်	ကန်ညီရနာင်	
ရသာက်သုံးရေေုရံောက်စွာေေိှရေးအတွက်	ရောင်ေွက်	
ရြးေန၊်	မီးေင်းရေးရကာ်မတ	ီအရပြာင်းအေဲပြစ်မှုနှင့်	
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	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားသည်	 မိမိတ့ုိနုိင်ငံတစ်နုိင်ငံေံုးအတွက်	 ေိုအြ်ချက်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယခုအချနိ်အထိ	
ေိုအြ်ချက်၏	၅ဝ	ောခိုင်နှုန်းမပြည့်ရသးြါရကကာင်း၊	သို့ရသာ်	မိမိတို့၏	အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံ	ရတာ်ရတာ်	
များများတွင်	၈ဝ	ောခိုင်နှုန်းရကျာ်၊	၉ဝ	ောခိုင်နှုန်းရကျာ်၊	၁ဝဝ	ောနှုန်းပြည့်	စသည်ပြင့်	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	
ေုံရောက်ရနသည်ကို	 ရတွ့ေြါရကကာင်း၊	ထို့ရကကာင့်	 မိမိတို့နိုင်ငံသည်	 ြို၍ကကိုးစား	 ေန်ေိုအြ်ပြီး	
မိမိတို့အတွက	်ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားသည	်အင်မတန်အရေးကကီးသည့်ကိစ္စေြ်တစ်ခု	ပြစ်ရနြါရကကာင်း။

	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေိင်ုးအသစ်များြွင့ေှ်စ်ပခင်း၊	ဓာတ်အားခဲွရုအံသစ်များ	ြွင့ေှ်စ်ပခင်းသည်	ပြည်သေူထူု
၏ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်ပြစ်သည်ဟု	ယူေြါရကကာင်း၊	 ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်ေိုသည်မှာ	
စီးြွားရေးသာမဟုတ်ဘဲ	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးနှင့်	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေှိရေးြါဝင်ြါရကကာင်း၊	ေှေြ်စစ်	
ဓာတ်အားေေှိမှုသည်	စီးြွားရေး၊	ကျန်းမာရေးနှင့်ြညာရေးစသည်တို့ကို	အရထာက်အကူပြုြါရကကာင်း၊	
မမိတိိုန့ိင်ုငသံည်	ရေှ့သို	့တစ်ေှမ်းချင်းသွားရနသည်ေိသုည်ကိ	ုပြသရနပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	မမိတိိုန့ိင်ုငတွံင်	
ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေှိမှုမှာ	တစ်နိုင်ငံေုံး၏	၅ဝ	ောခိုင်နှုန်းြင်	 မပြည့်ရသးြါရကကာင်း၊	သို့ရသာ်	ယခုနှစ်	
မကုန်မီ	၅ဝ	ောခိုင်နှုန်း	ေိုအြ်ချက်ကို	ပြည့်ေည်းရြးနိုင်မည်ဟု	မိမိတို့ရမှော်ေင့်ြါရကကာင်း။

	 မွန်ပြည်နယ်အတွင်း	ေှေြ်စစ်မီးေေှိောမည့်	အိမ်ရထာင်စုရြါင်း	 ၂၂ဝဝဝဝ	ေှိ	ောမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	
မွန်ပြည်နယ်အတွင်းတွင်	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	ေုံေုံရောက်ရောက်	ပြန့်ပြူး	နိုင်ရေးအတွက်	၂၃ဝ	ရကဗွီ	
ရမာ်ေပမိုင်-ခရုဂံ	ူဓာတ်အားေိင်ုးနှင့	်ဓာတ်အားခဲွရုတံိုးချဲ့	ပခင်းေြ်ုငန်း၊	၅ဝဝ	ရကဗီွ	ဘေုားကကီး-ကန်ရြါက်-
ရမာ်ေပမိုင်	 ဓာတ်အားေိုင်းနှင့်	 ဓာတ်အားခွဲရုံစီမံကိန်းေုြ်ငန်း၊	 ၂၃ဝ	 ရကဗွီ	 ရမာ်ေပမိုင်-ရေး-
ထားဝယ်ဓာတ်အား	ေိင်ုးနှင့	်ဓာတ်အားခဲွရုစံမီကံန်ိးေြ်ုငန်း	၊	၂၃ဝ	ရကဗီွ	ထားဝယ်-ပမတ်ိ	ဓာတ်အားေိင်ုးနှင့်	

]]vQyfppf"mwftm;vdkif;zGifUvSpfjcif;onf jynfolvlxkb0wdk;wufa&;twGufjzpfonf}}[k
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387လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

ဓာတ်အားခွဲရုံစီမံကိန်းေုြ်ငန်း၊	 ၆၆	ရကဗွီ	 ပမိတ်-တနသသာေီ	 ဓာတ်အားေိုင်းနှင့်	 ဓာတ်အားခွဲရုံစီမံကိန်း	
ေြ်ုငန်းများ	ေက်ေက်ရောင်ေွက်ရနသည်ကိ	ုပြည်သမူျား	သေိှိမည်ေိြုါက	ဝမ်းသာေမိ့မ်ည်ဟရုမှော်ေင့်	
ြါတယ်။

	 မိမိတို့နိုင်ငံသည်	ေွတ်ေြ်ရေးေစဉ်ကတည်းက	ေုံးဝစစ်မီးပငိမ်းသည်ဟု	မေှိခဲ့ြါဘူး၊	 ပြည်တွင်းစစ်နှင့	်
ေွတ်ေြ်ရေးသည်	တစ်ရန့တည်းကဲသ့ို	့ရြါက်ြွားောခဲြ့ါတယ်၊	သိုရ့သာ်	ယခတွုင်	တစ်နိင်ုငေံုံး	ပငိမ်းချမ်း	
ေန်အတွက်	 ပြည်သူပြည်သားများသည်	မည်သည့်ရနောတွင်	 ရောက်သည်ပြစ်ရစ၊	 မည်သည့်	အေုြ်	
ေုြ်သည်ပြစ်ရစ	ပငိမ်းပငိမ်းချမ်းချမ်းနှင့်	ေုြ်နိုင်သည်ေိုသည့်	ယုံကကည်မှုေှိေန်	ကကိုးစားရနြါတယ်၊	ထိုသို့	
ကကိုးစားောတွင်	စတ်ိြိင်ုးေိင်ုော၊	ရြ်ုြိင်ုးေိင်ုော	အဘက်ဘက်မှ	ေြ်ုေြါတယ်၊	ပငမ်ိးချမ်းရေးပြစ်စဉ်	တစ်ခ	ု
သည်	 ပငိမ်းချမ်းရေးတစ်ခုတည်း	 ဦးတည်၍	မေြါဘူး၊	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးကိုေည်း	 ဦးတည်ေြါတယ်၊	
ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးေှိမှသာ	ပငိမ်းချမ်းရေးကို	ခိုင်မာရအာင်	ေုြ်နိုင်မည်ပြစ်ြါတယ်။

	 အရမှာင်ထမှဲ	အေင်းသို	့ရောက်ေန်အတွက်	ပြည်ရထာင်စသုားအားေုံး	တစ်ဦးချင်းတွင်	တာဝန်ေိှြါတယ်၊	
စိတ်ဓာတ်ထားတတ်မှသာ	အရမှာင်ထဲမှ	အေင်းသို့	ရောက်ေှိမည်ပြစ်ြါတယ်၊	အရမှာင်ထဲမှ	အေင်းကို	
တစ်ရယာက်ချင်းက	ရောက်ေိုသည့်	 စိတ်ဓာတ်ေှိမှသာ	ရောက်မည်ပြစ်ြါတယ်၊	အားေုံး	 ြူးရြါင်း၍	
အတေူက်တဲွပြီး	တိုးတက်သည့ေ်မ်းကိရုေှောက်ေန်	သန္နဋိ္ဌာန်ချေန်	အေွန်အရေး	ကကီးြါရကကာင်း၊	ခဲွပခားစတ်ိ၊	
ပြိုင်ေိုသည့်စိတ်မဟုတ်ဘဲ	တစ်ဦးအရြါ်တစ်ဦး	အာဃာတစိတ်၊	ရေါသစိတ်မထားဘဲ	ရစတနာ၊	ရမတ္တာ	
စိတ်ပြင့်	အတူတူ	တိုးတက်ကကမည်၊	အတူတူ	ေက်ေက်ချတီက်ကကမည်၊	အတူတူပြည်ရထာင်စုကို	
ထရူထာင်သွားကက	မည်ေိသုည့	်စတ်ိဓာတ်ကိ	ုခိင်ုမာရအာင်ေြ်ုနိင်ုမည်ေိြုါက	စတ်ိချင်းေက်သွယ်ထားသည့်	
အေင်းရောင်ေှိုင်းကကီး	ပြစ်သွားမည်ပြစ်ြါတယ်။

	 မိမိတို့မျ ိုးေက်များ	တာဝန်ရကျြါက	ရနာင်ရခတ်တွင်	 ရနာင်မျ ိုးေက်သစ်များ၏အရပခအရနသည်	
မိမိတို့ထက်များစွာ	တိုးတက်သည့်အရပခအရနတွင်	 ေှိေန်ေိုြါတယ်၊	အနာဂတ်အတွက်	ေုြ်ေန်ေိုြါက	
အားေုံးက	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ေမည်ပြစ်ြါတယ်၊	 ပြည်သူေူထု၊	အုြ်ချုြ်ရေးြိုင်းေိုင်ော	အစိုးေ၊	
ဥြရေပြုရေးေိင်ုော	ေွှတ်ရတာ်၊	တေားရေးေိင်ုောစသည့	်မဏ္ဍိုင်ကကီး	၃	ေြ်နှင့	်ပြည်သေူထူ	ုအတေူက်တဲွ၍	
တက်ညီေက်ညီေုြ်မှသာ	မိမိတို့နိုင်ငံသည်	ပမန်ပမန်ေန်ေန်တိုးတက်ောမည်	ပြစ်ြါတယ်။
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	 မွန်ပြည်နယ်ကိ	ုောရောက်ေသည့်အရကကာင်းေင်း	၂	ေြ်ေိှြါရကကာင်း၊	ြထမတစ်ခအုရနပြင့်	ေှေြစ်စ်ဓာတ်	

အားရြးရေးနှင့်ြတ်သက်သည့်	 စီမံကိန်းြွင့်ြွဲများသို့	တက်ရောက်ေန်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ေုတိယအရနပြင့်	

ပြည်သူေူထုနှင့်	ရတွ့ေုံေန်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေှိရေးကို	အရေးထားသည်ေိုသည်မှာ	

ပြည်သကူ	အရေးထားသည့	်ကစိ္စေြ်ပြစ်၍	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ခေီးသွားြါက	တတ်နိင်ုသမှေရသာ	ကစိ္စများကိ	ု

စုြါင်းေုြ်ရောင်ေန်	 ကကိုးစားြါရကကာင်း၊	ထိုသို့ရသာကိစ္စေြ်များကို	အရေးထားသည်ေိုသည်မှာ	

နိင်ုငြံွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်	ရေှ့သိုရ့ပခေှမ်းတစ်ေှမ်း	ရေှောက်သည်ေုိသည့ြု်စံပံြင့	်အရေးထားပခင်း	

ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 နိုင်ငံစည်းေုံးညီညွတ်ရေးနှင့်	 ပြည်ရထာင်စု	ထူရထာင်ရေးသည်	 ြူြင်စော	အခက်အခဲမေှိြါရကကာင်း၊	

အများအကျ ိုးသည်	 မိမိအကျ ိုး၊	 မိမိအကျ ိုးသည်	အများအကျ ိုး	ေိုသည့်	 စိတ်ဓာတ်များခိုင်မာော	

မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	တိုင်းေင်းသားရြါင်းစုံပြင့်	 စုြွဲ့ထားသည့်	 နိုင်ငံတွင်မည့်သည့်	တိုင်းေင်းသားများ	

တိုးတက်တိုးတက်	အားေုံးအတွက်	စတ်ိချမ်းသာသည်ေိသုည့	်စတ်ိဓာတ်ေိှြါက	ပြည်ရထာင်စစုတ်ိဓာတ်သည်	

ခိုင်ပမဲသွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊

	 နိင်ုငတံစ်နိင်ုင၏ံ	ဂဏ်ုသကိ္ခာသည်	အချင်းချင်းတွင်	မှန်မှန်ကန်ကန်	ေက်ေမံှုနှင့	်နိင်ုငပံြင်ြမှ	အပခားကမ္ဘာသ	ူ

ကမ္ဘာသားများအရြါ်တွင်	 မှေမှေတတ	ရကာင်းရကာင်း	 မွန်မွန်	ေက်ေံမှုအရြါ်တွင်အရပခခံြါရကကာင်း၊	

အချ ို့က	နိင်ုငတံစ်နိင်ုင၏ံ	ဂဏ်ုသကိ္ခာသည်	ချမ်းသာကကယ်ဝမှုအရြါ်တွင်	မတူည်သည်ဟ	ုထင်ကကြါရကကာင်း၊	

ဂုဏ်သိက္ခာ	မဟုတ်ဘဲ	အေှိန်အဝါသည်	ချမ်းသာကကယ်ဝမှုအရြါ်တွင်	မူတည်သည်ကို	ေက်ရတွ့	ကျကျ	

ေက်ခေံမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ရြ်ုြိင်ုးေိင်ုောအင်အားသည်	မည်သမူှေ	ပငင်းြယ်၍	မေနိင်ုြါရကကာင်း၊	မမိတိို၏့	

ဂဏ်ုသကိ္ခာအတွက်	အချင်းချင်းအကကားတွင်	မေုတိာရမတ္တာြွားေန်	အရေးကကီး	သကဲသ့ို	့အေိှန်အဝါအတွက်	

ကကိုးစား၍	ေုံေ့ဝေီယိေိှပြီးနိင်ုငံ	တိုးတက်ြံွ့ပြိုး	ရအာင်ေြ်ုေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	တိုးတက်ြံွ့ပြိုးမှုေိှမှသာ	

မိမိတို့နိုင်ငံ	တည်ပငိမ်ရေးနှင့်	ရအးချမ်းရေးကို	ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

]]EdkifiHwpfEdkifiH\*kPfodu©monf jynfoltay: rQrQwwqufqHrItay:wGif tajccHonf}}[k 
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389လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

	 တိုးတက်ြံွ့ပြိုးမှု	မေိှသည့	်နိင်ုငမံျားနှင့	်ေူ့အသိင်ုးအဝိင်ုးများတွင်	ရေေှည်တွင်	တည်ပငမ်ိမှုကိ	ုထန်ိးသမ်ိးေန်	

အေွန်ခက်ခဲြါရကကာင်း၊	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုနှင့်	ပငိမ်းချမ်း	သာယာမှု	နှစ်ခုေုံးကို	ေွန်တွဲ၍	ပြစ်ရပမာက်ရအာင်	

ရောင်ေွက်ေမည်ဟု	အစိုးေက	ေက်ခံထားြါရကကာင်း၊	တိုးတက်မှုအတွက်	 ဝိုင်းဝန်းကူ	ညီရြးသည့်	

ပြည်သေူထူမုျား၊	ဝန်ထမ်းများနှင့	်အြဲွ့အစည်းအားေုံးကိေုည်း	တန်ြိုးထားြါရကကာင်း၊	မမိတိို၏့	အေင်း	

အပမစ်များ၊	ေတနာများသည်	ပြည်သူေူထုပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူေူထုအရနပြင့်	တစ်ရန့ထက်တစ်ရန့	

မိမိကိုယ်ကို	တန်ြိုးေှိပြီး၊	ဂုဏ်သိက္ခာေှိရအာင်	ရနကကြါဟု	တိုက်တွန်း	ေိုြါရကကာင်း။

	 ြညာေှာပခင်းသည်	ရကျာင်းတွင်	သင်ယူပခင်းကို	ေိုေိုပခင်းမဟုတ်ြါရကကာင်း၊	ရောကတွင်	ေင်ေိုင်ေမည့်	

ပြဿနာ၊	စိန်ရခါ်မှုများကို	ရကျာ်ေွှားသည့်ရနောတွင်	မှန်မှန်ကန်ကန်	သိက္ခာေှိေှိပြင့်	ရကျာ်ေွှားနိုင်ေန်	

နည်းေမ်းများေှာပခင်းကို	ေိုေိုပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိအရနပြင့်	 ပြည်သူများနှင့်	 ရတွ့ေုံသည့်အခါ	

ပြည်သူများ	ထံမှ	သင်ယူေသည်များေည်းေှိြါရကကာင်း၊	ပြည်သူများ၏	ေုြ်ြုံ၊	ကိုင်ြုံ၊	ရပြာြုံ၊	ေိုြုံများကို	

သင်ခန်းစာယူေြါရကကာင်း။

U U U U U
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ေခုိင်ပြည်နယ်အတွင်း	ေူသားချင်းစာနာမှု	အကူအည	ီ

အရထာက်အြံရ့ြးရေး၊	ပြန်ေည်ရနောချထားရေး၊	ြံွ့ပြိုး	

ရေး	စမီကံန်ိးရကာ်မတဦက္ကဋ္ဌ၊	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခ	ံ

ြဂု္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်နှင့	်တာဝန်ေိှသမူျားသည်	

၂၀၁၇	ခုနှစ်	 နိုဝင်ဘာေ	၂	ေက်ရန့	 နံနက်ြိုင်းနှင့်	

မွန်းေဲွြိင်ုးတိုတွ့င်	ေခိင်ုပြည်နယ်ရပမာက်ပခမ်း	ရမာင်ရတာ	

ခရိင်ု	ြန်းရတာပြင်၊	ခုတံိင်ု(ပမို)ေွာသစ်၊	ရတာင်ပြိုေက်ဝ၊ဲ	

ကျးီကန်းပြင်၊	ရေသများသို	့သွားရောက်ကကည့်ရှု	စစ်ရေး	

သည်။

နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့်	အြဲွ့ဝင်များသည်	

နိုဝင်ဘာေ	၂	ေက်ရန့	နံနက်ြိုင်းတွင်	ရနပြည်ရတာ်မှ	

ပမန်မာအမျ ိုးသားရေရကကာင်းေိင်ုး	အထူးရေယာဉ်ပြင့်	

ထွက်ခွာခဲ့ကကပြီး	ေခိုင်ပြည်နယ်	စစ်ရတွပမို့သို့ရောက်ေှိ	

ကကော	ေခိင်ုပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ဦးညြီနှုင့်	တာဝန်ေိှသ	ူ
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များက	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ထ့ုိရနာက်	 နုိင်ငံရတာ်၏	 အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်သည်	

စစ်ရတွရေေိြ်ခန်းမ၌	ေူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှု	

ေုိင်ောညိှနှိုင်းရေးေူငယ်အြဲွ့	(YHCG)နှင့်	ရတွ့ေံုသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 ေူငယ်များက	 အကူအညီရြးရေး	

ေုြ်ငန်းများ	 ရောင်ေွက်နိုင်ရေး	 ြွဲ့စည်းရောင်ေွက်	

ထားေှမိှု၊	ေငူယ်အြွဲ့တွင်	ေူမျ ိုးစု၊ံ	ဘာသာစုံပြင့်ြွဲ့စည်း	

ထားေှိမှု၊	ရတွ့ကကုံနိုင်သည့်	အခက်အခဲများ၊	ရေသခံများ	

အတွက်	အကူအညီရြးေန်	အရပခခံေုိအြ်မှုတ့ုိနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍	

ေှင်းေင်းတင်ပြော	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

သိေှိေိုသည်များကို	 အရသးစိတ်ရမးပမန်းရေွးရနွးပြီး	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ရေါက်တာဝင်းပမတ်ရအးက	 ပြည့်စွက်	

ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ေခိုင်ပြည်နယ်	 တည်ပငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့်	 ြွံ့ပြိုးရေး	

ေုြ်ငန်းများသည်	တစ်ရနောတည်းတွင်	တစ်ခဏတာ	

ေုြ်ေမည့်	 အေုြ်မဟုတ်ဘဲ	 ရေေှည်စဉ်ေက်မပြတ်	

ရောင်ေွက်ေမည့်ေုြ်ငန်းစဉ်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 သို့ပြစ်၍	

ရေသခံများြါဝင်ေန်	 ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	 ေုြ်ငန်းများ	

ြိုမိုရကာင်းမွန်ောရအာင်	မည်သို့ရောင်ေွက်ေမည်ကို		

စဉ ်းစားတီထွင ် ကကံေရောင်ေ ွက်ေန်ေိုရကကာင်း ၊	

ရထာက်ြံ့ရေးြစ္စည်းများရြးအြ်ောတွင်	ေိုအြ်သည့်	
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ရနောများသို့	 အမှန်တကယ်ရောက်ေှိေန်	 ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	 ထို့ပြင်	

ရထာက်ြံ့ရေးြစ္စည်း	 ေိုအြ်ချက်များကိုြါ	 သိေှိေန်ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	

ထိုသို့	 မဟုတ်ြါက	 ရထာက်ြံ့မှုများသည်	 အရဟာသိကံ	 ပြစ်သွားနိုင်ြါ	

ရကကာင်း၊	ထို့ပြင်	မရကျနြ်မှုများ	 ပြစ်ောနိုင်ြါရကကာင်း၊	ရငွနှင့်ြစ္စည်းများ	

ရထာက်ြံ့ရြးအြ်ောတွင်	 ေေှိမှုများအတွက်	 နားေည်မှုမေွဲရစေန်ေိုအြ်	

ြါရကကာင်း၊	 ြစ္စည်း၊	 ရငွရကကးရထာက်ြံ့ောတွင်	 စာေင်းဇယား	 စနစ်တကျ	

ရောင်ေွက်ထားေန်	 ေုိအြ်ြါရကကာင်း၊	 ကျန်းမာရေးေုိင်ောရစာင့်ရေှာက်မှု		

များေည်းရြးေန်	ေုိအြ်ြါရကကာင်း၊	ေံုခခုံ ရေးေုိင်ောကိစ္စေြ်များကုိ		အတတ်	

နိုင်ေုံး	ရောင်ေွက်ရြးမည်ပြစ်ရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 ေူသားချင်းစာနာ	

ရထာက်ထားမှုေိုင်ော	 ညှိနှိုင်းရေးေူငယ်အြွဲ့	 (YHCG)နှင့်	 အမှတ်တေ	

ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	အြွဲ့သည်	ဝန်ကကီးချုြ်	

ဦးညီြုနှင့်အတူ	 ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့်	 ြန်းရတာပြင်ရကျးေွာသ့ုိရောက်ေိှ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ရခိုင်ပြည်နယ် လမာင်လောခရိုင် 
လေေခံများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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ကကော	 ြန်းရတာပြင်ရကျးေွာ	 ပြန်ေည်တည်ရောက်	

ရေး	 ေုြ်ငန်းများရောင်ေွက်မည့်	 အရပခအရနများ	

နှင့်	 ြတ်သက်၍	တာဝန်ေိှသူတစ်ဦးက	 ေှင်းေင်းတင်ပြ	

သည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ြန်းရတာပြင်ရကျးေွာ၌	 ရနထိုင်သူများနှင့်	 ရတွ့ေုံပြီး	

ြန်းရတာပြင်ရကျးေွာ		ပြန်ေည်တည်ရောက်ရေးေုြ်ငန်း	

ရောင်ေွက်ရနမှုမှာ	ရေသရနထုိင်သူများ	ရအးရအးချမ်းချမ်း	

ရနထိုင်နိုင်ေန်ပြစ်သည့်အတွက်	 ဝိုင်းဝန်းကကိုးစားကက	

ေန်ေိုရကကာင်း၊	 ကရေးများအား	 ြညာရကာင်းမွန်စွာ	

သင်ကကားရြးေုိရကကာင်း၊	ြညာေုိသည်မှာ	တက္ကသုိေ်က	

ဘွဲ့ေက်မှတ်ေမှ	 ြညာတတ်	 မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	

အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	ြညာေြ်များေည်း	သင်ကကားရြး	

ချင်ြါရကကာင်း၊	ြညာသင်ကကားောတွင်	ဘာသာစကား	

တတ်ရပမာက်ေန်ေုိအြ်ြါရကကာင်း၊	နုိင်ငံရတာ်တုိးတက်

ရအာင်	အားေုံးက	ဝိုင်းဝန်းရောင်ေွက်	ေုြ်ကိုင်ကကေ	

မည်ပြစ်ရကကာင်း၊	ရမာင်ရတာရေသြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေး	

အတွက်	အပခားတိုင်းရေသကကီး၊	ပြည်နယ်များကေည်း	

ဝိုင်းဝန်းရောင်ေွက်ရနြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 ရမာင်ရတာပမို့ခုံတိုင်(ပမို)	 ေွာသစ်	

တည်ရောက်မည့်ရနောသို့	ရောက်ေှိော	နယ်စြ်ရေး	ော	

ဝန်ကကီးဌာနမှ	 ညွှန်ကကားရေးမှူး	 ဦးတင်ရမာင်ထွဋ်က	

ခံုတုိင်(ပမို)ေွာသစ်	ရပမကွက်ရနောချထားမှု၊	ရေးရြးခန်း၊		

ေမ်း၊	 	ဘုန်းကကီးရကျာင်း၊	 	 စာသင်ရကျာင်း၊	 ရေတွင်း	

တည်ရောက်သွားမည့်	အစီအစဉ်များအား	ေှင်းေင်း	

တင်ပြော	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	ကရေး	

များ	 စာသင်မြျက်	 ရကျာင်းတက်နိုင်ရေးနှင့်	 ရေသခံ	

တိုင်းေင်းသားများ၏	တင်ပြချက်များကို	တာဝန်ေှိသ	ူ
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များနှင့်	 ရြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းရြးပြီး	 ပမိုတိုင်းေင်းသားများအား	 ေင်းေင်းနှီးနှီး	

နှုတ်ေက်သည်။

	 ထို့ပြင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	 ရေသခံ	 ပြည်သူများအား	

ပြည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ပြင့်	 စုစည်းညီညွတ်	 ရအးချမ်းစွာရနထိုင်နိုင်ရေး၊	

ေူမျ ိုးစုများ၏	 သမိုင်း၊	 အစဉ်အော၊	 ယဉ်ရကျးမှုများ	 ရေေှည်တည်တံ့	

ခိုင်ပမဲရေးအတွက	်ထိန်းသိမ်းရစာင့်	ရေှာက်နုိင်ရေးကုိ	ရေသခံပြည်သူများနှင့်အတူ	

နိုင်ငံရတာ်အစိုးေကြါ	 ဝိုင်းဝန်းြါဝင်ရောင်ေွက်သွားမည်	 ပြစ်ရကကာင်းရပြာ	

ကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်နှင့်အြဲွ့သည်	 ေဟတ်ယာဉ်	

များပြင့်	 ရတာင်ပြိုေက်ဝဲပမို့သို့ရောက်ေှိပြီး	 ပမန်မာ-ဘဂသေားရေ့ေှ်	 နှစ်နိုင်ငံ	

ချစ်ကကည်တံတားအား	သွားရောက်ကကည့်ရှု	စစ်ရေးသည်။	

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	 အြွဲ့သည်	 ရတာင်ပြို	

ေက်ဝဲပမို့ေှိ	 ဘဂသေားရေ့ေှ်	 နိုင်ငံမှပြန်ေည်ဝင်ရောက်ောသူများ	 ယာယီ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ရခိုင်ပြည်နယ် လမာင်လောခရိုင်  
နယ်စြ်လကျာက်ေိုင်ေွင် အမှေ်ေရဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။
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ေက်ခံမည့်ရနောအား	 ကကည့်ရှုစစ်ရေးပြီး	 ပြန်ေည်	

ဝင်ရောက်ောသူများအား	 အပမန်ေံုးရနေြ်သ့ုိ	 ြ့ုိရောင်ရေး	

ရောင်ေွက်ေန်မှာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြဲွ့သည်	 ရမာင်ရတာပမို့	 ကျးီကန်းပြင်သ့ုိရောက်ေိှပြီး	

အမှတ်	 (၁)	နယ်ပခားရစာင့်ေဲ	 ကွြ်ကဲမှုအြဲွ့ဌာနချုြ်တွင	်

တာဝန်ထမ်းရောင်ေျက်ေှိရသာ	 ေခိုင်တိုင်းေင်းသား	

ေဲတြ်ြွဲ့ဝင်များ၊	 မိသားစုများနှင့်	 ရတွ့ေုံ၍	 ၄င်းတို့၏	

ေိုအြ်ချက်၊	 အခက်အခဲများကို	 ညှိနှိုင်းပြည့်ေည်း	

ရောင်ေွက်ရြးပြီး	 ေဲတြ်ြွဲ့ဝင်များ၏	 အဓိကတာဝန်	

မှာ	မိမိတာဝန်ထမ်းရောင်ေရသာ	ေြ်ေွာရအးချမ်းေုံခခုံ	

ရစရေး	ပြစ်သည်သာမက	ေဲတြ်ြဲ့ွဝင်များအတွက်	တန်းြုိး	

အကကီးမားေုံးအချက်မှာ	 ပြည်သူေူထု၏	 ယုံကကည်	

မှုေေှိပခင်းြင်ပြစ်ရကကာင်း၊	ရမာင်ရတာရေသေှိ	ေဲတြ်ြွဲ့	

ဝင်များသည်	အေွန်ခက်ခဲရသာ	အရပခအရနများ၌ြင်	

တာဝန်ရကျြွန်စွာ	 ထမ်းရောင်နိုင်ရေး	 ကကိုးြမ်းရန	

သည်ကို	ပမင်ရတွ့ကကားသိေ၍	များစွာဂုဏ်ယူြါရကကာင်း	

ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	 စစ်ရတွရေေိြ်ခန်းမ၌	 ပြည်နယ်အစိုးေ	

အြွဲ့မှ	 တာဝန်ေှိသူများနှင့်	 ရတွ့ေုံပြီး	 ေခိုင်ပြည်	

အရေးကို	 ရပြေှင်းောတွင်	 သံတမန်ရေးောနည်းေမ်း၊	

ြွံ့ပြိုးမှု	 တည်ရောက်ရေးနည်းေမ်း၊	 ေုံခခုံရေးနည်း	

ေမ်းစသည့်	နည်းေမ်း	၃	မျ ိုးပြင့်ရောင်ေွက်သွားရေး၊	

နယ်စြ်ခခံ	စည်းရုိးရတာင့်တင်းခုိင်မာေံုခခုံရေး၊	ပြန်ေည်	

ဝင်ရောက်	ောမည့်သူများအား	စနစ်တကျေက်ခံရေး၊	

ေိတ်သိမ်းေန်	 ေိုအြ်ရနသည့်စြါးများအား	 အပမန်	

ေိတ်သိမ်းနိုင်ရေးတို့ကို	ရေွးရနွးမှာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	 ပမန်မာအမျ ိုးသားရေရကကာင်းေိုင်း	အထူး	

ရေယာဉ်ပြင့်	 စစ်ရတွပမို့မှ	 ပြန်ေည်ထွက်ခွာခဲ့ကကော	

ရနပြည်ရတာ်သို့	ညရနြိုင်းတွင်	ရောက်ေှိကကသည်။

	 ေခုိင်ပြည်နယ်အတွင်း	 ေူသားချင်းစာနာမှု	 အကူအညီ	

အရထာက်အြ့ံရြးရေး၊	ပြန်ေည်ရနောချထားရေး၊	ြံွ့ပြိုး	

ရေးစီမံကိန်း	UEHRD	အရနပြင့်	ဦးစားရြးေုြ်ငန်းစဉ်	

၃	ေြ်	ချမှတ်ထားပြီး	ရေတုိကာေအရေးရြး	ရောင်ေွက်	

ေမည့်	 ေုြ်ငန်းများကို	 အေှိန်အဟုန်ပြင့်	 အရကာင်	

အထည်ရြာ်	ရောင်ေွက်ေျက်ေှိသည်။

	 ေခုိင်ပြည်နယ်အတွင်း	ေူသားချင်းစာနာမှု	အကူအညီ	

အရထာက်အြံ့ရြးရေး၊	 ပြန်ေည်ရနောချထားရေး၊	

ြွံ့ပြိုးရေးစီမံကိန်းရကာ်မတီဥက္ကဌ၊	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	ေုြ်ငန်း	

စဉ်များ	ထိရောက်ရအာင်ပမင်ရေးအတွက်	အေှိန်အဟုန်

ပမှင့်တင်နိုင်ေန်၊	 ေိုအြ်သည်များ	 ြံ့ြိုးပြည့်ေည်းရြး	

နိုင်ေန်	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	 စီးြွားရေးေုြ်ငန်း	

ေှင်များနှင့်အတူ	ရပမပြင်သို့	ကွင်းေင်း၍	သွားရောက်ခဲ့	

ပခင်းပြစ်သည်။
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	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 ၂၀၁၉ခုနှစ်	

ရြ	ရြာ်ဝါေီေ	၂၂		ေက်ရန့	နံနက်	၉	နာေီခွဲတွင်	ေခိုင်	

ပြည်နယ်	 သံတွဲပမို့နယ်	 ငြေီကမ်းရပခေှိ	 Jasmine	

Ngapali	Resort	ဟိုတယ်၌	ကျင်းြသည့်	ေခိုင်ပြည်နယ်	

ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုပြြွဲ	(၂၀၁၉)	ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားသို့	တက်	

ရောက်၍	မိန့်ခွန်းရပြာကကားသည်။

	 ေခိုင်ပြည်နယ်	 ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုပြြွဲ	 (၂၀၁၉)	 ြွင့်ြွဲ	

အခမ်းအနားကို	 ေခိုင်ပြည်နယ်၏	 စီးြွားရေး	 ြွံ့ပြိုး	

တုိးတက်ရစေန်အတွက်	ေင်းနီှးပမှုြ်နံှမှု	အခွင့်အေမ်းများ	

ပမှင့်တင်ရြးေန်နှင့်	 ရေသတွင်းစီးြွားရေး	 ေုြ်ငန်းေှင်	

များအား	 အေားအောေှိသည့်	 ပြည်တွင်းပြည်ြမှ	

ေင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများနှင့်	 ချတိ်ေက်ရောင်ေွက်နိုင်ေန်		

ေည်ေွယ်၍	 ေခုိင်ပြည်နယ်အစုိးေအြဲွ့၏	 ဦးရောင်မှုပြင့်					

ပမနမ်ာနိင်ုငံေင်းနှီးပမှုြ်နှမံှုရကာ်မေှင်၊	ဂျြန်အပြည်ပြည်	

ေိုင်ော	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ရေး	 ရအဂျင်စီ	 (JICA)၊	

ဂျြန်ပြည်ြကုန်သွယ်မှု	အြွဲ့အစည်း(JETRO)၊	Myan-

mar	Survey	Research	Co.,	Ltd.(MSR)နှင့်	ြုဂ္ဂေိက	

ကဏ္ဍမှ	ကုမ္ပဏီများ၏	ြံ့ြိုးကူညီမှုပြင့်ကျင်းြပခင်းပြစ်	

သည်။

	 အခမ်းအနားသ့ုိ	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ေုတိယ	

ဗုိေ်ချု ြ်ကကီးရကျာ်ရေွ၊	ဦးမင်းသူ၊	ရေါက်တာရအာင်သူ၊	

ဦးဝင်းခိုင်၊	 ဦးရသာင်းထွန်းနှင့်	 ဦးအုန်းရမာင်၊	 ေခိုင်	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ဦးညီြု၊	 မရကွးတိုင်းရေသကကီး	

ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာရအာင်မုိးညို၊	 ြဲခူးတုိင်းရေသကကီး	

ဝန်ကကီးချုြ်	ဦးဝင်းသိန်း၊	ပြည်နယ်နှင့်	တိုင်းရေသကကီး

များမှ	 ဝန်ကကီးများ၊	 ပမန်မာနိုင်ငံေိုင်ော	 နိုင်ငံပခားသံရုံး	

များမှ	သံအမတ်ကကီးများနှင့်	သံရံုးအောေိှများ၊	ေွှတ်ရတာ်	

ကုိယ်စားေှယ်များ၊	 ဂျြန်အပြည်ပြည်ေုိင်ော ြူးရြါင်း	

ရောင်ေွက်ရေးရအဂျင်စီ၊	ဂျြန်ပြည်ြ	ကုန်သွယ်မှုအြွဲ့	

အစည်း၊	ပြည်တွင်းပြည်ြမှ	စီးြွားရေးေုြ်ငန်းေှင်များ	

ရခိုင်ေိုင်းရင်းေားရိုးရာယဉ်လကျးမှုပြခန်းေို့ ျှည့်ျည်ကကည့်ရှုစဉ်။
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နှင့်	သတင်းမီေီယာများ	တက်ရောက်ကကသည်။

	 	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်ထံ	

ေခုိင်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ဦးညီြုက	ြွင့်ြဲွအထိမ်းအမှတ်	

ြန်းချကီားနှင့်	ြန်းစည်းတို့ကို	ရြးအြ်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	ပြည်နယ်နှင့်	တိုင်းရေသကကီး	

ဝန်ကကီးချုြ်များ၊	 ပမန်မာနိုင်ငံေိုင်ော	 နိုင်ငံပခားသံရုံး	

များမှ	သံအမတ်ကကီးများနှင့်အတူ	စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်

ဓာတ်ြုံရိုက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ဟိုတယ်အတွင်း	ခင်းကျင်းပြသထားသည့်	ဝန်ကကီးဌာန	

များနှင့်	 ြုဂ္ဂေိကကုမ္ပဏီများ၏	 ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု	 အခွင့်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် ောဝန်ရှိေူများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ                                        နိုင်ငံပခားေံရုံးများမှ ေံအမေ်ကကီးများနှင့်အေူ စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင် ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။ 
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အေမ်းေိုင်ော	 ပြခန်းများ၊	 ေခိုင်တိုင်းေင်းသားရိုးော	

အထည်ေက်ေုြ်မှုပြခန်းနှင့်	 ရိုးောယဉ်ရကျးမှုပြခန်း	

တို့ကို	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှု	အားရြးသည်။

	 ေခုိင်ပြည်နယ်	 ေင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုပြြဲွသည်	 ပြည်နယ်	

အတွင်းေှိ	ကုန်သွယ်မှုနှင့်	ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုဝန်းကျင်	အရပခ	

အရနကို	 ပမှင့်တင်ရြးနိုင်မည့်အပြင်	 စီးြွားရေး	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်မှုေိင်ုော		သတင်းအချက်အေက်များကိ	ုမှေရဝ	

နိုင်မည်ပြစ်သပြင့်	ေခိုင်ပြည်နယ်သို့	ပြည်တွင်းပြည်ြမှ	

ေင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများကို	 ေွဲရောင်နိုင်မည့်	 အရထာက်	

အြံ့တစ်ခုပြစ်သည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် ောဝန်ရှိေူများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ                                        နိုင်ငံပခားေံရုံးများမှ ေံအမေ်ကကီးများနှင့်အေူ စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင် ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။ 
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		 ေခိုင်ပြည်နယ်ေဲ့	 သဘာဝအေှတေားများကို	 အရပခပြုပြီး	 ေခိုင်ပြည်နယ်	 ရေေှည်ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေး	

အတွက်	 	 	 ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုပြြွဲမှာ	 ခိုင်မာတဲ့ကုန်သွယ်မှုနဲ့	 ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု	 ေက်ေံရေးေှိတဲ့	 တရုတ်နိုင်ငံ၊	

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊	ဂျြန်နိုင်ငံ၊	ကိုေီးယားနိုင်ငံနှင့်	ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ	ကိုယ်စားေှယ်	အများအပြားကို	ပမင်ရတွ့ေတဲ့	

အတွက်	အထူးြင်ရကျနြ်ြီတိပြစ်မိြါတယ်။	

	 စီးြွားရေးေိုင်ော	ပြုပြင်ရပြာင်းေဲမှုများကို	အားသွန်ခွန်စိုက်	အရကာင်အထည်ရြာ်	ရောင်ေွက်မှုများေဲ့	

ေေေ်အရနပြင့်	သိသာထင်ေှားတဲ့	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုကို	ေေှိခဲ့ြါတယ်။	တိုးတက်မှုဟုေိုောတွင်	ပမန်မာနိုင်ငံ	

၏	စီးြွားရေးမှာ	၂၀၁၈	-	၂၀၁၉	ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်	၆.၂%	တိုးတက်မည်ဟု	ခန့်မှန်းထားပြီး	ကဏ္ဍအားေုံး	

တစ်ရပြးညီတိုးတက်ေန်နှင့်	စွမ်းအင်ကဏ္ဍနှင့်	ြုဂ္ဂေိက	ကဏ္ဍများတွင်	အများေုံးတိုးတက်ေန်	ခန့်မှန်း	

ထားြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့	 အစိုးေတာဝန်ယူစဉ်မှစတင်ပြီး	 တေားဥြရေစိုးမိုးရေးနှင့်	 ေခိုင်ပြည်နယ်	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေး	

အတွက်	 အဓိကကျရသာ	 ေိုအြ်ချက်ရတွကို	 အမျ ိုးသားအေင့်	 ဦးစားရြးေုြ်ငန်းများအပြစ်	 ချမှတ်	

ရောင်ေွက်ခဲ့ြါတယ်။	ေခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း	ရနထိုင်သူများအားေုံး	ရေေှည်ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်	သဟဇာတ	

ေိှရစရေးအတွက်ဟူရသာ	ေည်မှန်းချက်ပြင့်	ေံုခခုံရေးနှင့်	ေူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှု	ေုိအြ်ချက်များကိ	ု

ပြည့်မီရစေန်	အစွမ်းကုန်အားထုတ်	ရောင်ေွက်ေျက်ေှိြါတယ်။	

	 တာဝန်ယူမှုေှိပြီး	 ရကာင်းမွန်စွာအရကာင်အထည်ရြာ်	 ရောင်ေွက်မယ့်	 ပြည်တွင်း/ပြည်ြ	 ေင်းနှီး	

ပမှုြ်နှံမှုများက	 နိုင်ငံ၏စီးြွားရေးအနာဂတ်	 အေားအောရြာ်ရောင်ောတွင်	 ေခိုင်ပြည်နယ်ကို	
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ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု	 ေမ်းရကကာင်းေီ	 တွန်းတင်ေန်အတွက်	 အရေးြါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာ	 ြါဝင်ရနြါတယ်။	

ေါ့ရကကာင့်	ေခိုင်ပြည်နယ်ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုပြြွဲက	ေှာရြွရြာ်ထုတ်ပခင်း	မပြုေုြ်ေရသးတဲ့	အခွင့်အေမ်းများ	

အပြည့်ေှိရနတဲ့	 ေခိုင်ပြည်နယ်ကို	 ရြာ်ထုတ်ပြသရြးသွားမှာ	 ပြစ်ြါတယ်။	 ခင်မင်ေင်းနှီးရြာ်ရေွပြီး	

၎င်းတို့ရေသေဲ့	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုအတွက်	စိတ်အားထက်သန်ရနတဲ့	ပြည်သူများက	ေင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများကို	

ကကိုေိုေျက်ေှိြါတယ်။	

	 အရကာင်းေုံးရသာ	 အရေ့အထစနစ်များနှင့်အညီ	 စွမ်းရောင်ေည်ပြည့်ဝစွာ	 စီမံခန့်ခွဲထားရသာ	

အထူးစီးြွားရေးဇုန်များသည်	 ေခိုင်ပြည်နယ်မှာေှိတဲ့	 ပြည်သူများအတွက်	 စီးြွားရေးြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု၊	

အေုြ်အကိုင်အခွင့်အေမ်း	 ြန်တီးရြးနိုင်မှုနဲ့	 ရမှော်ေင့်ချက်အသစ်များ	 ပြစ်ရြါ်ရစမှုတို့အတွက်	

အဓိကအေင်းအပမစ်တစ်ခုပြစ်ပြီး	 အချနိ်တိုအတွင်း	 စက်မှုေုြ်ငန်းများစွာကို	 ြန်တီးရြးနိုင်မှာေည်း	

ပြစ်ြါတယ်။	 ေါ့အပြင်	 ေခိုင်ရေသေှိေုြ်ငန်းများနဲ့	 အရသးစား၊	 အေတ်စားစီးြွားရေးေုြ်ငန်းများ	

အတွက်	ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုကွင်းေက်များကို	ြန်တီးရြးနိုင်မှာ	ပြစ်ြါတယ်။	ေခိုင်ပြည်နယ်သို့	ောရောက်ပြီး	

စီးြွားရေးေုြ်ငန်း	ရောင်ေွက်ကကတဲ့	ကုမ္ပဏီများအတွက်	ကုန်ကျစေိတ်များ	ရေျာ့ကျရစပခင်းအားပြင့်	

အေုြ်အကိုင်	 အခွင့်အေမ်းများနဲ့	 နာမည်ရကာင်းများ	 ြန်တီးရြးပြီး	 ေင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများနဲ့	 ရေသခံ	

များကို	အပြန်အေှန်	အကျ ိုးေှိရစမှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 မတူကွဲပြားမှုရတွနဲ့	 တည်ရောက်ထားတဲ့	 ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံကဲ့သို့ရသာ	 ပြည်ရထာင်စုမှာ	 ပြည်သူရတွေဲ့	

ေိုအြ်ချက်ရတွကို	 ပြည့်ေည်းရြးြို့	 တာဝန်ေှိြါတယ်။	 တစ်ဦးအတွက်	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု	 ရောင်ေွက်	

ပခင်းဟာ	အားေုံးအတွက်	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုကို	 ြံ့ြိုးနိုင်ရစေမှာ	 ပြစ်ြါတယ်။	တာဝန်ယူမှုေှိရသာ	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်မှုကို	ရမှော်မှန်းအရပခပြုထားသည့်	စိတ်ေင်းရကာင်း၊	မှန်ကန်ရသာအသိ၊	ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်	စက်မှု	

ေိုင်ော	တီထွင်ြန်တီးမှုများကို	ရြါင်းစြ်ပြီး	ရောင်ေွက်ြို့	အားေုံးမှာ	တာဝန်ေှိြါတယ်။

	 ေင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုများကုိြိတ်ရခါ်ေင်းတစ်ြက်တွင်ေည်း	ေင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုများရကကာင့်	ထိခုိက်ြျက်စီးေွယ်သည့်	

သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ကို	ထြ်မံ၍	ထိခိုက်ရစပခင်းမပြစ်ရစေန်	ကျွန်မတို့	အရနပြင့်	ရကာင်းစွာကိုင်တွယ်	

တတ်ြို့ေိုြါတယ်။	 သယံဇာတကကယ်ဝမှုနှင့်	 ပြည်သူများ၏	 ဘဝအေင့်ပမင့်မားမှု၏	 အရပခခံပြစ်သည့်	

ရဂဟစနစ်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့	 တာဝန်ယူမှု၊	 တာဝန်ခံမှုေှိရသာ	 ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုကို	 ေှာရြွနိုင်ြို့	 ရမှော်ေင့်	

မိြါတယ်။	

	 ေခိုင်ပြည်သူများ၏	 ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်	 ကကယ်ဝချမ်းသာရေးကို	 ရြာ်ရောင်ရြးပြီး	 ေခိုင်ပြည်နယ်၏	

မြျက်မစီးတည်ေှိရနရသးရသာ	 သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ကို	 ရေးစားရသာ	 တာဝန်ယူမှုေှိရသာ	

ေင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများအား	 မိမိတို့အစိုးေအရနပြင့်	 ရကာင်းချးီရြးကာ	 ြံ့ြိုးရထာက်ြံ့မှုရြးသွားမှာ	

ပြစ်ြါတယ်။	 မိမိအရနပြင့်	 ေခိုင်ပြည်နယ်	 ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုပြြွဲသည်	 ေခိုင်ပြည်နယ်၏	 စဉ်ေက်မပြတ်	

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုကို	 တစ်ရခတ်ေန်းသစ်ရစမည်သာမက	 ပမန်မာနိုင်ငံ၏	 စီးြွားရေး	 တိုးတက်မှုတွင်	

အထင်ကေ	မှတ်ရကျာက်တစ်ခု	တင်နိုင်ေိမ့်မည်ဟု	ရမှော်ေင့်မိြါတယ်။	
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	 နယ်စြ်ရေသနှင့်	 တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်ရေးဗဟိရုကာ်မတဦက္ကဋ္ဌ၊	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ု	

ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	၂၀၁၉	ခုနှစ်	ေီဇင်ဘာေ	၁၉	ေက်ရန့	

တွင်	 ေခုိင်ပြည်နယ်	 မာန်ရအာင်ပမို့	 ရနရောင်ပခည်	

စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားရြးစက်ရုံ	 ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားသို့	

တက်ရောက်	အမှာစကားရပြာကကားပြီး	ရေသခံပြည်သူ	

များနှင့်ေင်းေင်းနှီးနှီး	ရတွ့ေုံသည်။

	 ထ့ုိရနာက်	ေှေြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီး	 ဦးဝင်းခုိင်က	 ေခုိင်ပြည်နယ်အတွင်းဓာတ်အား	

စနစ်မှ	 ဓာတ်အားတိုးတက်သုံးစွဲနိုင်ရေး	 ရောင်ေွက်	

ရြးေျက်ေိှရသာ်ေည်း		မာန်ရအာင်ပမို့နယ်သည်	ကျွန်း	

ပမို့ပြစ်သည့်အတွက်	ဓာတ်အားရြးနိုင်မည့်	နည်းေမ်း	

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf rmefatmifNrdKY 
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များကို	ကကိုးစားေှာရြွခဲ့ြါရကကာင်း၊	ေှေြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်	

ဝန်ကကီးဌာနနှင့်	 ေခိုင်ပြည်နယ်	 အစိုးေအြွဲ့၊	 POS-

CO	 International	 Corporation	 တို့	 ြူးရြါင်းပြီး	

ရေ့ောေန်းစစ်မှုများ	 ပြုေုြ်ရောင်ေွက်ခဲ့ော	 Hy-

brid	System	-	ေိုော၊	ေီဇယ်နှင့်	စွမ်းအင်သိုရေှာင်မှု	

စနစ်(ESS-	Energy	Storage	System)	သည်	အသင့်	

ရတာ်ေုံးနည်းေမ်းပြစ်သည်ကို	 သိေှိခဲ့ေသပြင့်	 POS-

CO	 International	 Corporation	 နှင့်	 ြူးရြါင်း၍	

ရနရောင်ပခည်စွမ်းအင်သုံး	 ဓာတ်အားရြးစက်ရုံကို	

ရောင်ေွက်ခဲ့ြါရကကာင်း။

	 ယခု	ရနရောင်ပခည်စွမ်းအင်သံုး	ဓာတ်အားရြးစက်ရံုမှ	

ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	တိုးတက်ေေှိမှုရကကာင့်	 မာန်ရအာင်	
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ပမို့နယ်အတွင်းေှိ	 ေူမှုစီးြွားဘဝများနှင့်	 ရေသြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်ရေးများ၌	 အရထာက်အကူ	 ပြစ်မည်ပြစ်ပြီး		

ရေသထွက်ြစ္စည်းများ	အရပခခံ၍	အရသးစား	အေတ်စား	

စက်မှုေုြ်ငန်းများေည်း	 ထူရထာင်နိုင်မည်	 ပြစ်ကာ	

ရေသခံပြည်သူများ၏	 အေုြ်အကုိင်အခွင့်အေမ်း၊	 စီးြွား	

ရေးြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ	 ခေီးသွားေုြ်ငန်းအြါ	

အဝင်	 အပခားကဏ္ဍများအတွက်ေည်း	 များစွာအရထာက်	

အကူပြုနိုင်မည်	ပြစ်ြါရကကာင်း။	

	 ထို့ရကကာင့ ်ေှေြ်စစ်န ှင့ ်စ ွမ ်းအင်ဝန် ကကီးဌာန၏	

ရောင်ေွက်မှုများအရြါ်	 ပြည်သူတစ်ေြ်ေုံးမှေည်း	

ြူးရြါင်းကူညီရောင်ေွက်ရြးကကေန်နှင့်	ဓာတ်အားေေှိ	

သုံးစွဲနိုင်ပခင်း	 မေှိရသးသည့်ရေသများကို	 ဓာတ်အား	

ပြန့် ပြူးနုိင်ရေး	ေက်ေက်ရောင်ေွက်သွားမည်ပြစ်သည့်	

အတွက်	 ရေသခံမိဘပြည်သူများကေည်း	 ဝိုင်းဝန်း	

ကူညီရောင်ေွက်ရြးကကြါေန်	ရမတ္တာေြ်ခံေုိြါရကကာင်း	

ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	 ေခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ဦးညီြုက	

ေခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း	 ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားတိုးတက်ေ

ေှိရေးအတွက်	ရောင်ေွက်ရနမှုများနှင့်	မာန်ရအာင်ပမို့	

နယ်တစ်ခုေံုး	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားေေိှရေးအတွက်	အေင့်	

ေိုက်ရောင်ေွက်မည့်	 အစီအစဉ်များနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	

ေှင်းေင်းရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 POSCO	 International	 Corporation	

မှ	Chief	Executive	Officer	Mr.	Kim	Young	Sangက	

နှုတ်ခွန်းေက်စကားရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	ပမန်မာ့ရေနံနှင့်	သဘာဝဓာတ်ရငွ့ေုြ်ငန်း	

ဦးရောင်ညွှန်ကကားရေးမှူး	ဦးမျ ိုးပမင့်ဦးက	မာန်ရအာင်ပမို့

ရနရောင်ပခည်စွမ်းအင်သုံး	 ဓာတ်အားရြးစက်ရုံနှင့	်

ြတ်သက်သည့်	စာေွက်စာတမ်းများကုိ	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	

ပြန့်ပြူးရေးေုြ်ငန်း	 ဦးရောင်ညွှန်ကကားရေးမှူး	

ဦးရစာဝင်းရမာင်ထံ	ေွှဲရပြာင်းရြးအြ်သည်။

	 ထ့ုိရနာက်	မာန်ရအာင်ပမို့နယ်	ပြည်သူများကုိယ်စား

မာန်ရအာင်ပမို့နယ်	 ပြည်သူ့ေွှတ်ရတာ်	 ကုိယ်စားေှယ်	

ဦးတင်နုရအာင်က	 မိမိတို့	 မာန်ရအာင်ကျွန်းရြါ်တွင်	

ရနထိုင်ကကသည့်	 ပြည်သူများအတွက်	 အိြ်မက်တစ်ခု	

အရကာင်အထည်	 ရြါ်ောသည့်ရန့	 တစ်ရန့ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	မိမိတို့	တစ်ေက်တွင်	၂၄	နာေီ	ေှေြ်စစ်မီးေေှိ	

ခဲ့သည့်ရန့	တစ်ေက်မှမေှိခဲ့ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့မှာ	 ရေနံ	

ေီမီးခွက်ပြင့်	 ကကီးပြင်းခဲ့ေသူများ	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယခု	

၂၄	 နာေီ	 ေှေြ်စစ်မီးေေှိမည်ပြစ်သည့်အတွက်	 မိမိတို့	

သား၊	သမီး၊	ရပမး၊	 ပမစ်များ၏	ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေး၊	

ေူမှုရေးစသည့်	ေူမှုဘဝများ	ပမင့်မားောကကမည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	 ထို့အတွက်	 မာန်ရအာင်ပမို့	 ရနရောင်ပခည်	

စွမ်းအင်သံုး	 ဓာတ်အားရြးစက်ရံုတည်ရောက်ရြးသည့်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်အား ရခိုင်ပြည်နယ် မာန်လအာင်မမို့ လေေခံပြည်ေူများက 
ကကိုဆိုနှုေ်ဆက်စဉ်။ 
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အတွက်	တာဝန်ေှိသူများအား	ရကျးဇူးတင်ေှိြါရကကာင်း	

ရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်၊	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ဦးဝင်းခုိင်၊	ေခုိင်ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်

ဦးညီြု၊	ပမန်မာနုိင်ငံေုိင်ော	ကုိေီးယားနုိင်ငံ	သံအမတ်ကကီး	

မစ္စတာေီေန်းဟွာနှင့်	 POSCO	 International	 Cor-

poration	 မှ	 Chief	 Executive	 Officer	 Mr.	 Kim	

Young	 Sangတို့က	 မာန်ရအာင်ပမို့	 ရနရောင်ပခည်	

စွမ်းအင်သုံး	ဓာတ်အားရြးစက်ရုံကို	စက်ခေုတ်နှိြ်၍	

ြွင့်ေှစ်ရြးကကပြီးရနာက်	တာဝန်ေှိသူများနှင့်မှတ်တမ်း	

တင်ဓာတ်ြုံရိုက်ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	 	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 ကကိုတင်တင်ပြထား	

သည့်	 မာန်ရအာင်ပမို့နယ်	 မာန်ရအာင်ကျွန်းြတ်ေမ်း	

ကတ္တောခင်းေန်ကျန်ေှိရနသည့်	၁၁	မိုင်အား	ေက်ေက်	

ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ြေင်၊	ကအီး၊	ကံတိုင်းအုြ်ရကျးေွာ	

များေှိ	 ပြည်သူများရသာက်သုံးရေ	 ေေှိရေးအတွက်	

ေှေ ိုြိတ်ေည်တစ်ခု	တည်ရောက်	ရြးရေး၊	ေက်ပြင်-

ကျးီညို-ကန်စွန်းရကျးေွာအုြ်စုများအတွက်	 ရသာက်သံုး	

ရေေေှိေန်	ေည်မှတစ်ေင့်	ရေြိုက်သွယ်တန်းရြးရေး၊	

မာန်ရအာင်ပမို့နယ်	ကျွန်းပြတ်ေမ်းအား	ရကျာက်ရချာ	

ေမ်းရောင်ေွက်ရြးရေးနှင့်	မာန်ရအာင်-ေမ်းပဗဲဇက်	ရေယာဉ်	

ရပြးေွဲရြးရေး	 တို့ကိုေည်းရကာင်း၊	 	 ရညာင်ြင်ေှ-	

ရညာင်ကုန်း	 ရကျးေွာချင်းေက်ေမ်း	 ရြာက်ေုြ်ရြး	

ရေး၊	 ပမို့နှင့်	 (၃)	 မိုင်	 အကွာအရဝးေှိသည့်	 ရေသများ	

ေှေြ်စစ်မီးေေှိရေးနှင့်	 ရေသြွံ့ပြိုးရေး	 ရောင်ေွက်ရြး	

ရေး၊	 ကျးီညို၊	 ေက်မဲ၊	 ကန်းစွန်းရကျးေွာများအတွက်	

ေူနာတင်ယာဉ်တစ်စီး	 ကူညီရြးနိုင်ရေး၊	 မိမ္မကကယ်	

ရကျးေွာေှိ	ရသာက်သုံးရေကန်	ပြုပြင်ရြးရေးနှင့်	သစ်ြံု	

ရကျးေွာရပမ	အသံုးပြုထားသည့်	MPTေက်သွယ်ရေး	တုိင်	

အတွက်	 ရပမအသုံးပြုခွင့်	 ေေှိရေးတို့ကိုေည်းရကာင်း		

ရေွးရနွးတင်ပြကကော	 ေုတိယဝန်ကကီး	 ဦးရကျာ်မျ ိုးနှင့်	

ကဏ္ဍအေိုက်	 သက်ေိုင်ော	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများက	

ချက်ချင်းရောင်ေွက်ရြးမည့်	 အရပခအရနများနှင့်	 ရေ

ေှည်ရောင်ေွက်ရြးမည့်အရပခအရနများကို	 ေှင်းေင်း	

ရပြာကကားကကပြီး							နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ေုိအြ်သည်များကုိ	 ညိှနှိုင်းရြါင်းစြ်ပြည့်ေည်းရောင်ေွက်	

ရြးသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် ောဝန်ရှိေူများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားေံအမေ်ကကီး 
မစ္စောျီဆန်းဟွာနှင့် POSCO International Corporation မှ ောဝန်ရှိေူများနှင့်အေူ မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။ 
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မိမိအရနပြင့်	 ပြည်နယ်အစိုးေအြွဲ့နှင့်	 ဌာနေိုင်ော	

တာဝန်ေိှသူများအား	သတိရြး	 ရပြာကကားေုိြါရကကာင်း၊		

အေုြ်တစ်ခုရောင်ေွက်မည်ေုိြါက	 ပြည်သူေူထုအား	

အသိရြးေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ပြည်သူေူထုက	ရောင်ေွက်	

ေုိသည့်ကိစ္စကုိ	ရောင်ေွက်ြါက	ပြည်သူအတွက်	အကျ ိုး

ပြစ်ထွန်းရစမည့်	အချက်များကုိြါ	ရေးရေးစားစားပြင့်	

ရသရသချာချာေှင်းပြရစေုိရကကာင်း၊	အစုိးေရော၊	 ပြည်သူ	

ရောတာဝန်နှင့်	 ေုြ်ြိုင်ခွင့်ကို	 ရသရသချာချာကိုင်စွဲ	

သွားြါက	မိမိတို့နိုင်ငံမှာ	တိုးတက်မှုနှုန်းပမန်မည့်	နိုင်ငံ	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယင်းကို	မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုေန်မှာ	

အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	 မာန်ရအာင်ပမို့နယ်နှင့်	 ေခိုင်	

ပြည်နယ်ေှိ	 ပြည်သူများ	 ကိုယ်စိတ်နှစ်ပြာ	 ကျန်းမာ	

ချမ်းသာပြီး	 ရကာင်းကျ ိုးေိုအင်ေန္ဒပြည့်၀ကကရစေန်	

ေုရတာင်းရြးေိုက်ြါရကကာင်းပြင့်	ရပြာကကားသည်။

	 ရတွ့ေံုြဲွအပြီးတွင်	နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	

သည်	တိုင်းေင်းသူများနှင့်		မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်ပြီး	

ရေသခံပြည်သူများအား	 ေင်းနှီးခင်မင်စွာေိုက်ေံနှုတ်

ေက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	 မာန်ရအာင်ပမို့မှ	 ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	

ပြန်ေည်ထွက်ခွာကကော	သံတဲွပမို့သ့ုိ	ရောက်ေိှကကပြီး	ထိုမှ	

တစ်ေင့်	အထူးရေယာဉ်ပြင့်	ေက်ေက်ထွက်ခွာခဲ့ော	

မွန်းေွဲြိုင်းတွင်	 ရနပြည်ရတာ်သို့	 ပြန်ေည်ရောက်ေှိ	

ကကသည်။

မာန်လအာင်မမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။ 



408 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့်                                ရခုိင်ေုိင်းရင်းေူလျးများ မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြံု ရုိက်စဉ်။
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နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့်                                ရခုိင်ေုိင်းရင်းေူလျးများ မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြံု ရုိက်စဉ်။



410 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 ကျွန်မေခိုင်ပြည်နယ်ကို	 	 ောချင်တယ်ေိုတာ	 ေခိုင်ပြည်နယ်မှာ	 ပငိမ်းချမ်းမှုမေှိဘူး၊	 တည်ပငိမ်မှုမေှိဘူး၊	
ေက်နက်ကိုင်တိုက်ြွဲရတွ	ပြစ်ရနတယ်ေိုတဲ့အတွက်		ကျွန်မတို့	ောြို့ေိုြါတယ်။		ကျွန်မတို့	နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ	
ေုံးဟာ	ကျွန်မတို့ေဲ့	ပြည်ရထာင်စုြဲ။	ရအးချမ်းရနတဲ့ရနောရတွကေည်း	ကျွန်မတို့ေဲ့ပြည်ရထာင်စုြါြဲ။	
မရအးချမ်းတဲ့ရနောရတွကေည်း	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်ရထာင်စုြဲ။	 မရအးချမ်းတဲ့ရနောရတွကို	 ကျွန်မတို့	
ြိုပြီးရတာ့	ဂရုစိုက်ြို့ေိုြါတယ်။	

	 တစ်နိုင်ငံေုံးအတိုင်းအတာနဲ့ေိုေင်	ကျွန်မတို့နိုင်ငံက	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	ေိုအြ်ချက်ေဲ့	၅၀	ောခိုင်နှုန်းြဲ	
ေြါရသးတယ်။	 ေါရြမယ့်	 ေခိုင်ပြည်နယ်ကေိုေင်	 ၅၂	 ောခိုင်နှုန်းရောက်ရနြါပြီ။	 ရပြာေမယ်ေိုေင်	
တစ်တိုင်းပြည်ေုံး	 အတိုင်းအတာေဲ့	 ြျမ်းမှေပခင်းထက်	 ြိုြါတယ်။	 အဲေီေိုြိုသွားတာဟာ	 သူ့အေိုေို	
ပြစ်ောတာမဟုတ်ြါဘူး။	ကျွန်မတို့	ရသရသချာချာ	စီစဉ်ပြီးရတာ့ေုြ်ေို့	ပြစ်ောတာြါ။

	 ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးနဲ့	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	ေေှိရေးဟာ	ကျွန်မတို့ေဲ့နိုင်ငံ	တစ်နိုင်ငံေုံးအတွက်	အရေး	
ကကီးြါတယ်။	 အထူးသပြင့်	 တည်ပငိမ်မှုမေှိတဲ့ရနောရတွအတွက်	 အရေးကကီးြါတယ်။	 ေခိုင်ပြည်နယ်ဟာ	
ေိုေင်	ေယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ	ြွံ့ပြိုး	တိုးတက်မှုမှာ	ရနာက်ကျကျန်ရနခဲ့ေြါတယ်။	ရနာက်ကျကျန်ရနခဲ့ေ	
ေို့ကို	ကျွန်မတို့	အထူးဂရုစိုက်တာြါ။	

	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာေိုေင်	တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကရနပြီးရတာ့	အေင်မရပြေင်	ကျွန်မတို့နိုင်ငံ	တစ်နိုင်ငံေုံးကို	
ထိြါတယ်။	 အဲေီေိုထိတယ်ေိုတဲ့	 စိတ်ဓာတ်ေည်းထားေမယ်။	 အထူးသပြင့်	 ေီေိုစိတ်ဓာတ်မျ ိုးကို	
ေခိုင်ပြည်နယ်ေို	 တည်ပငိမ်မှု	 ေှိသင့်သရောက်	 မေှိတဲ့ရနောရတွမှာ	 ပြည်သူေူထု	 တစ်ရယာက်ချင်း	
တစ်ရယာက်ချင်းက	 ထားြို့ေိုြါတယ်။	 ငါ့ထိမှ	 ထိတာမဟုတ်ဘူး။	 အပခားသူရတွ	 ထိေင်ေည်း	 ငါ့ကို	
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ထိတယ်။	ငါတို့ရပမရြါ်မှာရနတဲ့	ရအးအတူြူအမှေ၊	တစ်ရေှတည်းစီးတဲ့သူရတွထဲက	တစ်ရယာက်ထိေင်	
ငါတို့အားေုံးကို	ထိတယ်ေိုတဲ့	စိတ်ဓာတ်ကို	ထားြို့ေိုြါတယ်။

	 နိုင်ငံအရြါ်မှာ	ရစတနာေှိေင်	နိုင်ငံကိုထိမယ့်ကိစ္စကို	ဘယ်ရတာ့မှမေုြ်ဘူး၊	 	နိုင်ငံဟာ	အရပြာင်းအေဲ	
ေိုအြ်တယ်ေိုေင်၊	ကိုယ့်မှာ	ဉာဏ်ြညာေှိေင်	ဘယ်ေိုနည်းနဲ့	အရပြာင်းအေဲကို	တည်တည်ပငိမ်ပငိမ်	နဲ့	
ေုြ်မေဲေိုတာ	စဉ်းစားပြီးရတာ့	အရပြေှာြို့ေိုြါတယ်။	ကျွန်မတို့နိုင်ငံကို	 ရပြာင်းေဲချင်ေင်	ရပြာင်းေဲ	
နိုင်တဲ့	အခွင့်အရေးရတွအများကကီး	ကျွန်မတို့ရြးထားတယ်။	

	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်သူေူထု	 တစ်ဦးချင်း	 တစ်ဦးချင်းဟာ	 ေင်ပခင်တုံတေားေှိမှ	 နိုင်ငံဟာ	 တိုးတက်	
မှာြါ။	 ေင်ပခင်တုံတေားေိုတာ	 ဘာေဲေိုတာကို	 စဉ်းစားြါ။	 ေင်ပခင်တုံတေားေိုတာ	 ရောကကကီး	
မှာ	 ငါတစ်ရယာက်တည်း	 မေှိဘူးေိုတဲ့အသိနဲ့စေမယ်။	 ရောကကကီးမှာ	 ငါတစ်ရယာက်တည်းသာ	
ေှိတယ်၊	 ငါသာ	 အဓိကြဲ၊	 ငါ့အတွက်သာ	 အဓိကြဲေိုေင်	 ေင်ပခင်တုံတေားဟာ	 ေမ်းမှာတစ်ခါတည်း	
ြိတ်သွားပြီ။	အများရကာင်းစားမှ	ငါေည်းရကာင်းစားချင်တယ်ေိုတဲ့	စိတ်ေှိမှသာေှေင်	ေင်ပခင်တုံတေား	
ေမှာပြစ်ြါတယ်။

	 ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့သူရတွ၊	 ကိုယ်နဲ့	 အရတွးအရခါ်ချင်း	 မတူတဲ့သူရတွကိုေည်း	 ေက်ခံနိုင်ေမယ်။	 အရတွး	
အရခါ်ချင်းကို	 ြေှယ်နိုင်တဲ့	 အင်အားေှိေမယ်။	 တစ်ြက်က	 အရတွးအရခါ်ရတွက	 မှားရနတယ်ေိုေင်၊	
မှားရနရကကာင်းကို	 နားေည်ရအာင်ေို့	 ရြျာင်းြျနိုင်တဲ့	 ဉာဏ်ြညာအစွမ်း	 ကိုယ့်မှာရမွးယူြါ။	
ဉာဏ်ြညာကို	 သုံးပြီးရတာ့	 ကိုယ်ေိုချင်တဲ့	 ြန်းတိုင်ကို	 ရောက်ရအာင်သွားြို့ေိုတာ	 အင်မတန်မှ	
ြင်ြန်းြါတယ်။	 ေီြင်ြန်းေဏ်ကိုမခံနိုင်ေို့	 ပြတ်ေမ်းနဲ့သွားချင်ေင်ရတာ့	 အင်အားသုံးကကတာရြါ့၊	
အကကမ်းြက်တဲ့နည်းရတွ	သုံးကကတာရြါ့။	အဲေီဟာရတွကို	အဓိကခံရနေတာက	ကျွန်မတို့ေဲ့	ပြည်ရထာင်စု	
ထဲမှာ	အခုအချနိ်မှာရတာ့	ေခိုင်ပြည်နယ်က	ပြည်သူရတွပြစ်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့က	 	ေင်ေင်ပခင်ပခင်နဲ့	ဘယ်အချနိ်မှာ	ဘာေုြ်ေမေဲ။	ဘာေုြ်သင့်တယ်ေိုတာကို	 ရသရသ	
ချာချာ	 စဉ်းစားေြါတယ်။	 ဘယ်ရတာ့မှေည်း	 တစ်ရနောတည်းအတွက်၊	 တစ်ြွဲ့တည်းအတွက်၊	 တစ်စု	
တည်းအတွက်	စဉ်းစားေို့ေည်း	မပြစ်ြါဘူး။	ေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့ေဲ့	ေခိုင်ပြည်နယ်က	ပြည်သူေူထုက	
ေီဟာရတွအားေုံးကို	 ရသရသချာချာ	 ရေ့ောရစချင်ြါတယ်။	 ေင်ပခင်ရစချင်ြါတယ်။	 သုံးသြ်	
ရစချင်ြါတယ်။	ကိုယ့်ေြ်	ကိုယ့်ေွာ	ပငိမ်းချမ်းပခင်းေိုတာဟာ	ကိုယ့်နိုင်ငံ	ပငိမ်းချမ်းမှ	ပြစ်မယ်ေိုတာကိုေည်း	
သရဘာရြါက်ရစချင်ြါတယ်။

U U U U U
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EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf 

&efukefNrdKYwGif usif;yaom aoG;csif;wkdh&JY yGJawmfqDodkh 

oGm;a&mufcJUonfU c&D;pOf
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နယ်စြ်ရေသနှင့်	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်ရေး	 ဗဟိုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ	်ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကညသ်ည်	၂၀၂၀	

ပြည့်နှစ်	 ရြရြာ်ဝါေီေ	 ၂	ေက်ရန့တွင်	 ေန်ကုန်ပမို့ေှိ	

ကျ ိုက္ကေ	ံအားကစား	ကွင်း၌	ကျင်းြသည့	်"ရသးွချင်းတိုေဲ့့	

ြဲွရတာ်ေ	ီ-	၂၀၂၀"	ြွင့ြဲွ်အခမ်းအနားသို	့တက်ရောက်၍	

အြွင့်အမှာစကား	ရပြာကကားသည်။

ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားသို့	 ေုတိယသမ္မတ	ဦးဟင်နေီ	

EkdifiHawmf\twkdifyifcHyk*¾dKvf a':atmifqef;pkMunf

&efukefNrdKYwGif usif;yonfU aoG;csif;wdkh&JY yGJawmfqD 2020 zGifUyGJtcrf;tem; 

wufa&muf

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် “ လေွးချင်းေို့ရဲ့ြွဲလော်ဆီ ၂၀၂၀”                                   ဖွင့်ြွဲအခမ်းအနားေို့ ေက်လရာက်စဉ်။
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ဗန်ထီးယူနှင့်	 ဇနီးရေါက်တာရေှေေွှမ်း၊	 ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီးများ၊	 ပြည်ရထာင်စုရေှ့ရနချုြ်၊	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

ရကာ်မေှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊	 ေန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်၊	

ကယားပြည်နယ်	ဝန်ကကီးချုြ်၊	 ေုတိယဝန်ကကီးများနှင့်	

၎င်းတ့ုိ၏ဇနီးများ၊	တုိင်းရေသကကီးနှင့်	ပြည်နယ်	ဝန်ကကီးများ၊	

ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်များ၊	ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ေ

တိုင်းနှင့်	 ရေသဦးစီးအြွဲ့များမှ	ကိုယ်စားေှယ်များ၊	

တိုင်းေင်းသားအသင်းအြွဲ့များ၊	တိုင်းေင်းသားရိုးော	

ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့ဝင်များ၊	တိုင်းရေသကကီးနှင့်	 ပြည်နယ်	

စာရြနှင့	်ယဉ်ရကျးမှုအြဲွ့ဝင်များ၊	ပမန်မာနိင်ုငတံိင်ုးေင်း	

သား	ေြ်ုငန်းေှင်များအသင်း၊	တိင်ုးရေသကကီးနှင့ပ်ြည်နယ်	

တိုင်းေင်းသားေုြ်ငန်းေှင်များအသင်းတို့မှ	 ဥက္ကဋ္ဌများ	

နှင့်	တာဝန်ေှိသူများ၊	ပမန်မာနိုင်ငံေိုင်ော	နိုင်ငံပခားသံရုံး	

များမှ	သံအမတ်ကကီးများ၊	သံရုံးတာဝန်ေှိသူများ၊	ပမန်မာ	

နိုင်ငံေိုင်ော	ကုေသမဂ္ဂေက်ရအာက်ခံအြွဲ့အစည်း	

များမှ	 ဌာရနကိုယ်စားေှယ်များ၊	 ြိတ်ကကားထားရသာ	

ဧည့်သည်ရတာ်များနှင့်	တာဝန်ေှိသူများ	တက်ရောက်	

ကကသည်။

ရေှးဦးစွာ	 နိုင ်ငံရတာ်၏အတိုင ်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်၊	 ေုတိယသမ္မတ	ဦးဟင်နေီ	

ဗန်ထီးယ၊ူ	ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီးများနှင့	်အြဲွ့ဝင်များသည်	

“ရသွးချင်းတိုေဲ့့	ြဲွရတာ်ေ	ီ-၂၀၂၀”	အထမ်ိးအမှတ်ြွင့ေှ်စ်	

ထားသည့်	 ပြခန်းများကို	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှု	အားရြး	

သည်။	 ထ့ုိရနာက်	ရတးရေး	သစ်ေွင်ရအာင်(ေိွုင်ရကာ်)	

ရေးသားသည့်	“မပငိမ်းချမ်းေ့ုိ	မပြစ်ဘူး”	ရတးသီချင်းကုိ	

ရတးသံေှင်	ကယန်းတိုင်းေင်းသူ	 ရနာ်ဂူဂူးက	သီေို၍	

ကယားတုိင်းေင်းသားေူငယ်များနှင့်	ေန်ကုန်တုိင်းရေသကကီး	

ရကျာင်းသား	 ရကျာင်းသူရေးများက	တီးမှုတ်သီေို	

ရြျာ်ရပြကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်၊	 ေုတိယသမ္မတ	 ဦးဟင်နေီ	

ဗန်ထီးယူ၊	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	နိုင်သက်ေွင်၊	ေန်ကုန်		

တိုင်းရေသကကီး	 ဝန်ကကီးချုြ်	 ဦးပြိုးမင်းသိန်း၊	 ကယား	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ဦးအယ်ေ်ရြာင်းရှို၊	 ပမန်မာနိုင်ငံ	

တိ ုင်းေင်းသား	 ေုြ်ငန်းေှင်များအသင်း	 ဥက္ကဋ္ဌ	

ဦးရယာေက်၊	ကယားပြည်နယ်	တိုင်းေင်းသားေုြ်ငန်း	

ေှင်များအသင်း	 ဥက္ကဋ္ဌ	 ဦးထွန်းရကျာ်တို့က	 ရသွးချင်း	

တို့ေဲ့ြွဲရတာ်ေီ	၂၀၂၀	အခမ်းအနားကို	စက်ခေုတ်နှိြ်	

ြွင့်ေှစ်ရြးကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

အြွင့်အမှာစကား	 ရပြာကကားသည်။	 ယင်းရနာက်	

ပမန်မာနုိင်ငံ	တုိင်းေင်းသားေုြ်ငန်းေှင်များအသင်း	ေုတိယ	

ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးေြိုင်ခွန်ောက	"ရသွးချင်းတို့ေဲ့ြွဲရတာ်ေီ	-	

၂၀၂၀"	 ကျင်းြနိုင်သည့်အတွက်	 ရကျးဇူးတင်စကား	

ရပြာကကားသည်။
နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် “ လေွးချင်းေို့ရဲ့ြွဲလော်ဆီ ၂၀၂၀”                                   ဖွင့်ြွဲအခမ်းအနားေို့ ေက်လရာက်စဉ်။
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	 ေက်ေက်၍	 ြွင့်ြွဲအထိမ်းအမှတ်အပြစ	်

2020	Miss	Myanmar	Ethnic	မှ	ေှြျ ိုပြူရေးများက	

တုိင်းေင်းသားရုိးောဝတ်စံုများ	ဝတ်ေင်၍	အေှပြရြျာ်ရပြ	

တင်ေက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်၊	ေုတိယသမ္မတ	ဦးဟင်နေီဗန်ထီးယူ၊	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	 ပငိမ်းချမ်းရေး	 ရကာ်မေှင်	

ဥက္ကဋ္ဌ၊	 တိုင်းရေသကကီးနှင့်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်များ၊	

ေုတိယဝန်ကကီးများ၊	 တုိင်းရေသကကီးနှင့်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	

ပမန်မာနိုင်ငံေိုင်ော	နိုင်ငံပခားသံရုံးများမှ	သံအမတ်ကကီး	

များ၊	သံရံုးတာဝန်ေိှသူများ၊	ပမန်မာနုိင်ငံေုိင်ော	ကုေသမဂ္ဂ	

ေက်ရအာက်ခံအြွဲ့	အစည်းများမှ	ဌာရနကုိယ်စားေှယ်	

များနှင့်ေည်းရကာင်း၊	ပမန်မာနုိင်ငံ	တုိင်းေင်းသားေုြ်ငန်း	

ေှင်များအသင်းနှင့ ်	 တိ ုင်းရေသကကီးနှင့ ်	 ပြည်နယ	်

တိုင်းေင်းသားေုြ်ငန်းေှင်များအသင်းတို့မှ	 ဥက္ကဋ္ဌများ	

နှင့်	 တာဝန်ေှိသူများနှင့်ေည်းရကာင်း၊	 ေုတိယသမ္မတ	

ဦးဟင်နေီဗန်ထီးယူ၏	ဇနီး	ရေါက်တာရေှေေွှမ်း၊	ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီးများနှင့်	 ေုတိယဝန်ကကီးများ၏	 ဇနီးများ၊	 2020	

“ လေွးချင်းေို့ရဲ့ြွဲလော်ဆီ ၂၀၂၀” အခမ်းအနားေို့ ေက်လရာက်ျာေည့်
နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် အား ကကိုဆိုနှုေ်ဆက်ကကစဉ်။

“ လေွးချင်းေို့ရဲ့ြွဲလော်ဆီ ၂၀၂၀” အခမ်းအနားအား 
စက်ချုေ်နှိြ် ဖွင့်ျှစ်လြးစဉ်။



417လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

Miss	 Myanmar	 Ethnic	 မှ	 တုိင်းေင်းသူေှြျ ိုပြူရေးများ	

နှင့်ေည်းရကာင်း	မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

နှင့်အြွဲ့အား	 ရတးသံေှင်များနှင့်	 တိုင်းေင်းသားရိုးော	

ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့တို့က	 ရမတ္တာတေားနှင့်	 ရပြေှင်းမယ်	

(Theme	Song)	 ၊	 ရသွးချင်းတို့ေဲ့ရပမသီချင်း၊	တြူးေီးကူ	

(ကယား)အက၊	ကေင်ရိုးောကကိုးကျစ်အက၊	ပမန်မာပြည်

ကိုချစ်ြါသီချင်း	တို့ပြင့်	ရြျာ်ရပြတင်ေက်ကကသည်။

“ လေွးချင်းေို့ရဲ့ြွဲလော်ဆီ ၂၀၂၀” ဖွင့်ြွဲအခမ်းအနားေွင် အဖွင့်အမှာစကား လပြာကကားစဉ်။



418 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 “ရသွးချင်းတို့ေဲ့ြွဲရတာ်ေီ	 -	 ၂၀၂၀”	 ဟာ	 ပမန်မာနိုင်ငံေဲ့	 ရတာရတာင်ရေရပမ	 အေှနဲ့ယဉ်ရကျးမှု	

ဓရေ့ထုံးစံရတွ	 တန်ြိုးထားထိန်းသိမ်းောရစြို့၊	 တိုင်းေင်းသားများေဲ့	 ရိုးောအဝတ်အထည်များ၊	

ရေသထွက်ကုန်များကို	 ပမန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက	 အပခားနိုင်ငံများကြါသိေှိပြီး	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 နိုင်ငံ	

တကာရေးကွက်များေီသို့	 တင်ြို့နိုင်ြို့နဲ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးကုိ	 အရထာက်အကူပြုတဲ့	 ေည်ေွယ်ချက်များနဲ့	

တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများေဲ့	ရိုးောယဉ်ရကျးမှုနဲ့	ခေီးသွားေုြ်ငန်း	 ပမှင့်တင်ရေးအတွက်	“ရသွးချင်းတို့ေဲ့ြွဲ

ရတာ်ေီ”အခမ်းအနားကို	ေုတိယအကကိမ်	ကျင်းြတာပြစ်ြါတယ်။	

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးစုရြါင်း	၁၀၀	ရကျာ်နဲ့	ရြါင်းစည်းတည်ရောက်ထားတဲ့	နိုင်ငံပြစ်	

ြါတယ်။	 တိုင်းေင်းသားအချင်းချင်း	 ရအးအတူြူအမှေ	 အပြန်အေှန်အမှီသဟဲပြုပြီး	 စဉ်ေက်မပြတ်	

ရနထိုင်ခဲ့ကကတဲ့	 သမိုင်းတစ်ရေှောက်	 ဂုဏ်တင့်ထည်ဝါမယ့်	 ပြည်ရထာင်စုကကီးကို	 ကျွန်မတို့အားေုံး	

ပြူစင်တဲ့ရစတနာ၊	ထက်ပမက်တဲ့	စိတ်ဓာတ်ရတွနဲ့	ပြုစုြျ ိုးရထာင်ကကေမှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 တိုင်းေင်းသား	ညီအစ်ကိုရမာင်နှမများအားေုံးဟာ	ပြည်ရထာင်စုသားချင်းများ	ပြစ်ြါတယ်။	ပြည်ရထာင်စု	

စိတ်ဓာတ်နဲ့သာ	စည်းေုံးညီညွတ်မှုကို	ေေှိရစမှာပြစ်ြါတယ်။	ပြည်ရထာင်စုအတွင်းမှာ	မတူညီတဲ့	ေူမျ ိုး၊	

မတူတဲ့	 ဘာသာစကား၊	 မတူတဲ့	 ကိုးကွယ်မှုများေှိေင့်ကစား	 စည်းေုံးညီညွတ်စွာ	 ရနထိုင်နိုင်ရေးကို	

ဦးတည်ကကေြါမယ်။	ကျွန်မတို့	အားေံုးဟာ	ပြည်ရထာင်စုသားချင်းများပြစ်တာနဲ့အညီ	ေီပြည်ရထာင်စု၊	ေီရပမ၊	

ေီရေကုိ	 ချစ်ပမတ်နုိးပြီး	 ပငိမ်းချမ်းရေး၊	ညီညွတ်ရေး၊	တိုးတက်ြွံ့ပြိုးရေးနဲ့	သာယာခိုင်မာတဲ့	 ပြည်ရထာင်စု	

တစ်ခု	တည်ရောက်ရေးကို	တန်ြိုးထားကကြို့က	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။

	 ေရီန့အချန်ိအခါဟာ		ကျွန်မတိုန့ိင်ုငမှံာ	တိင်ုးေင်းသားများအားေံုး		စည်းေုံးညညွီတ်မှု၊		ချစ်ကကည်ရေးစားမှု၊	

ရိုင်းြင်းကူညီမှုများ	 ြိုမိုေိုအြ်ောတဲ့	 အချနိ်ပြစ်ြါတယ်။	 ပြည်ရထာင်စုသားချင်းများ	 တစ်ဦးချင်းစီေဲ့	

jynfaxmifpktwGif;rSm rwlnDwJU vlrsdK;? rwlwJU bmompum;? rwlwJU udk;uG,frIrsm; 

&SdvifUupm;? pnf;vHk;nDñGwfpGmaexdkifEdkifa&;udk OD;wnfMu&ygr,f



419လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

စိတ်ဓာတ်၊	 စည်းကမ်း၊	 ြညာ၊	 ေုံ့ေဝီေိယ၊	 ရိုးသားရပြာင့်မတ်မှုစတဲ့	 အေည်အချင်းများ	 ြိုမိုပမင့်မား၊	

ခိုင်မာောရအာင်	 တည်ရောက်ေမယ့်အချနိ်ပြစ်ြါတယ်။	 ေါ့အပြင်	 အချင်းချင်းရိုင်းြင်းကူညီမှု၊	 ချစ်ခင်	

ရေးစားမှုများကို	အရပခခံပြီး	ပငိမ်းချမ်းရေးကို	အေယူနိုင်တဲ့	ြုဂ္ဂိုေ်ရတွ	ပြစ်ရစချင်ြါတယ်။

	 သဘာဝကကီးက	 ေှြစွာြန်ေင်းရြးထားတဲ့	 သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်	 အေှများ၊	 သယံဇာတများ၊	 ရိုးော	

အထည်များအြါအဝင်	 ရေသထွက်ကုန်များ၊	 သစ်ေန်းတီထွင်ဉာဏ်နဲ့	 ရခတ်ရြါ်နည်းြညာများကို	

အရပခပြုပြီး	ခေီးသွားေုြ်ငန်းများ	ြံွ့ပြိုးတုိးတက်ရစရေး၊	ထွက်ကုန်များအေင့်ပမှင့်တင်နုိင်ရေး၊	ပြည်တွင်း	

ပြည်ြ	ခေီးသွားများအတွက်	ေြ်ေွာအရပခပြု	ခေီးသွားေုြ်ငန်းများ	ပမှင့်တင်နိုင်ရေးတို့ကို	တစ်ေင့်ထက်	

တစ်ေင့်	ပမင့်မားတိုးတက်ရေးအတွက်	ရောင်ေွက်သွားနိုင်မယ်ေို့	ယုံကကည်ြါတယ်။

	 ရသွးချင်းေို့ေိုတဲ့အခါမှာ	 ကျွန်မတို့စိတ်ထဲကရန	 စီးေင်းရနတဲ့ရသွးကို	 ရပြာတာြါ။	 ေိုေိုေင်းမှာ	

စိတ်ထဲက	 သရဘာချင်းဟာတူညီမှ၊	 တစ်စိတ်တည်းတစ်ဝမ်းတည်းပြစ်မှ	 တကယ့်ရသွးေင်းရတွပြစ်	

နိုင်မှာြါ။	 အရကကာထဲမှာ	 စီးေင်းရနတဲ့ရသွးက	 ဘယ်ေိုြဲတူတူ	 တစ်စိတ်တည်း	 တစ်ဝမ်းတည်း	

မဟုတ်ဘူးေိုေင်	ကျွန်မတို့ကိုကျွန်မတို့	ရသွးချင်းေို့ရခါ်နိုင်မှာမဟုတ်ြါဘူး။	

	 သဘာဝတေားဟာ	အင်မတန်မှေှြြါတယ်။	ေါရြမယ့်ေည်း	ကျွန်မတို့ေူရတွြန်တီးတဲ့	ေုက္ခရတွရကကာင့်	

အကျည်းတန်တဲ့အောရတွေည်း	 အများကကီးေှိရနြါတယ်။	 ေါရတွြယ်ေှားြို့ေိုတာ	 ကျွန်မတို့အားေုံး	

တစ်စိတ်တည်း	တစ်ဝမ်းတည်းနဲ့	စည်းစည်းေုံးေုံး	ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ေုြ်မှ	ြယ်ေှားနိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။	

အဲေါအတွက်ေည်း	အားေုံးဦးတည်မယ်ေို့	ကျွန်မရမှော်ေင့်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံကကီးကို	ေှြသာယာရအးချမ်းပြီး	ရခတ်မီြွံ့ပြိုးတိုးတက်တဲ့	စစ်မှန်တဲ့	ေီမိုကရေစီြက်ေေယ်	

ပြည်ရထာင်စုအပြစ်	 ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ရောက်နိုင်ြို့အတွက်	 ြူးရြါင်းြါဝင်ရစချင်ြါတယ်။	 ြူးရြါင်း	

ြါဝင်တဲ့ရနောမှာ	 ကျွန်မတို့အားေုံးဟာ	 တစ်ဦးချင်း	 တစ်ဦးချင်း	 ကိုယ်ဘာေုြ်ရြးနိုင်မေဲေိုတဲ့	

စိတ်ဓာတ်ေည်း	ြါဝင်ရစချင်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့ေဲ့	တိုင်းေင်းသားညီအစ်ကိုရမာင်နှများနဲ့	စုစည်းပြီးရတာ့	

ပြည်ရထာင်စုမှာ	ပငိမ်းချမ်းရေးေြို့အတွက်	ကျွန်မတို့	ကကိုးစားရနြါတယ်။	ကျွန်မတို့ေဲ့	ကကိုးစားမှုကိုေည်း	

ဝိုင်းဝန်းပြီးရတာ့	ကူညီကကြါ။	ရထာက်ခံကကြါ။

U U U U U



420 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf a':atmifqef;pkMunf 
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421လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)



422 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ရှမ်းပြည်နယ်၊ ြင်ျံုမမို့၌ ကျင်းြလော နှစ်(၇၀)ပြည့် ပြည်လောင်စုလန့အခမ်းအနားေွင် နုိင်ငံလော်၏အေုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ျ် 
လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် အခမ်းအနားေက်လရာက်ေူများ နိုင်ငံလော်အျံအား အလျးပြုကကစဉ်။

ESpf (70)jynfU jynfaxmifpkaehtcrf;tem; &Srf;jynfe,f yifvHkNrdKYwGif 

pnfum;odkufNrdKUufpGm usif;y

နှစ်(၇၀)ပြည့ရ်ပမာက်	ပြည်ရထာင်စရုန့	အခမ်းအနား	

ကို	၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	ရြရြာ်ဝါေီေ	၁၂	ေက်ရန့	နံနက်	၁၀	

နာေီတွင်	 ေှမ်းပြည်နယ်	ေွိုင်ေင်ခရိုင်၊	 ြင်ေံုပမို့ေှိ	

ပြည်မရတာင်တန်း	 ြူးရြါင်းရေးရကျာက်တိုင်ကွင်း၌	

ကျင်းြော	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	တက်ရောက်	

မိန့်ခွန်းရပြာကကားသည်။

အခမ်းအနားသို့	 ပြည်ရထာင်စု၀န်ကကီးများ၊	 ေှမ်း	

ပြည်နယ်၀န်ကကီးချုြ်၊	 ပငိမ်းချမ်းရေးရကာ်မေှင်	 ဥက္ကဋ္ဌ	

ရေါက်တာတင်မျ ိုး၀င်း၊	ကာကွယ်ရေး၀န်ကကီးဌာနမှ	

ေတုယိဗိေ်ုချုြ်ကကီး	ောပြည့်၊	ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်	ဥက္ကဋ္ဌ၊	

ေတုယိဥက္ကဋ္ဌ၊	ေတုယိ၀န်ကကီးများ၊	ပြည်နယ်၀န်ကကီးများ၊	

တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးရေးော၀န်ကကီးများ၊	 ဓနုကိုယ်ြိုင်	

အြ်ုချုြ်ခွင့်ေရေသ	ဦးစီးအြဲွ့နှင့်	ြအိဝ်ုးကိယ်ုြိင်ုအြ်ုချုြ်	

ခွင့်ေဦးစီးအြဲွ့	ဥက္ကဋ္ဌများ၊	နုိင်ငံရေးြါတီများမှ	ကုိယ်စားေှယ်	

များ၊	 ြင်ေုံစာချုြ်တွင်	ေက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကကသည့်		

ရခါင်းရောင်များ၏	သားသမီးများနှင့်								ရေမွျ ိုးရတာ်စြ်	

သူများ၊	 ပြည်နယ်အေင့်	 ြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုေြ်စဲရေး	

ြူးတွဲရစာင့်ကကည့်ရေးရကာ်မတီ၀င်များ၊	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

ရေွးရနွးြဲွတွင်	ြါ၀င်ရေွးရနွးကကမည့်	တိင်ုး	ေင်းသားများ၊	

ြတ်ိကကားထားသမူျားနှင့်	ရေသခတံိင်ုးေင်းသား	ပြည်သ	ူ

များ	တက်ရောက်ကကသည်။

အခမ်းအနားတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏		အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့်	

အခမ်းအနားသို	့တက်ရောက်ကကသမူျားသည်	နိင်ုငရံတာ်	

အေအံားအရေးပြုပခင်း၊	ကျေုံးရေပြီးရသာ	အာဇာနည်	

ရခါင်းရောင်ကကီးများအား	အရေးပြုပခင်း၊	 နိုင်ငံရတာ်	

သီချင်း	သီေိုပခင်းများကို	ရောင်ေွက်ကကသည်။

ထိုရ့နာက်	ေှမ်းပြည်နယ်	ရတာင်ကကီးပမို့မှ	နန်းမမီခီျမ်း	

က	ြင်ေုံသမိုင်းအကျဉ်းကို	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

ယင်းရနာက်	ချင်း၊	ကယား၊	ကေင်၊	ေခိင်ု၊	မွန်၊	ကချင်၊	

ေှမ်း၊	ဗမာ	တိုင်းေင်းသူများက	ြင်ေုံစာချုြ်ြါ	အချက်	

များကို	တစ်ြိုေ်စီ	ြတ်ကကားကကသည်။

ြင်ေုံသမိုင်းအကျဉ်းကို	 ြတ်ကကားတင်ပြခဲ့သည့်	

နန်းမမီခီျမ်းက	ြင်ေုစံာချုြ်	ချုြ်ေိခုတဲာ	ယရန့ေိေုှေင်	

နှစ်ရြါင်း	(၇၀)	ပြည့်ရပမာက်ခဲ့ြါပြီ။	ေွတ်ေြ်ရေးေေှိခဲ့	
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ကုိယ်စားေှယ်များ၏	ဓာတ်ြုံနှင့်	အထိမ်းအမှတ်ရနော	

များကို	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှုပြီး	 ၎င်းတို့၏	မိသားစု၀င်	

များအား	ေင်းေင်းနှီးနှီး	ေိုက်ေံနှုတ်ေက်သည်။

ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ြင်ေုစံာချုြ်တွင်	ြါ၀င်ေက်မှတ်ရေးထိုးခဲရ့သာ	ရခါင်း	

ရောင်၏	မိသားစု၀င်များနှင့်ေည်းရကာင်း၊	 ြင်ေုံ	

ပငိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းတွင်	 ြါ၀င်ရေွးရနွးကကမည့်	

တိုင်းေင်းသား၊	 တိုင်းေင်းသူများနှင့်ေည်းရကာင်း၊	

ြင်ေုံစာချုြ်ြါ	အြိုေ်	၈	ြိုေ်ကို	ြတ်ကကားသည့်	တိုင်း	

ေင်းသူ	 ၈	ဦးနှင့်ေည်းရကာင်း	 စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	

ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

ေက်ေက်၍	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

တိုင်းေင်းသားများ၏	ြင်ေုံပငိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်း	

(Panglong	Peace	Talk)	အစီအစဉ်ကိုကျင်းြသည်။

ထိုရ့နာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့်အြဲွ့	

သည်	 ပြည်ရထာင်စုတိုင်းေင်းသား၊	တိုင်းေင်းသူအက	

အြဲွ့	များ၏		ြင်ေုသံခီျင်းပြင့်	ကပြရြျာ်ရပြမှုကိ	ုကကည့်ရှု	

အားရြးကကသည်။

၁၉၄၆	ခုနှစ်	မတ်	၂၆	ေက်မှ	၂၈	ေက်အထိ	ြင်ေုံ	

ပမို့တွင်	ပြုေုြ်ခဲ့သည့်	ြထမ	ြင်ေုံအစည်းအရဝးတွင်	

တိုင်းေင်းသားအားေုံး	အတူတကွ	ေွတ်ေြ်ရေး	အေ	

ယကူကေန	်ေမ်းစြင်ွခ့ဲသ့ည်။	၁၉၄၇	ခနုစ်ှ	ရြရြာ်ဝါေီ	၃	

ေက်မှ	၁၃	ေက်	အထိ	ြင်ေုံပမို့တွင်	သမိုင်း၀င်	ေုတိယ	

ြင်ေုညံေီာခကံကီးကိ	ုကျင်းြနိင်ုခဲပ့ြီး	ယင်းညေီာခကံကီး	

တွင်	ဗိေ်ုချုြ်ရအာင်ေန်း	ရခါင်းရောင်သည့်	ဘေုင်ခအံမှု	

ရောင်၀န်ကကီးများ၊	နယ်ပခားရေသ	အုြ်ချုြ်ရေးအြွဲ့မှ	

အောေှိများ၊	 ပမန်မာပြည်နိုင်ငံရေး	အြွဲ့အသီးသီးမှ	

ကိုယ်စားေှယ်များ၊	သတင်းစာေောများ၊	 နိုင်ငံပခား	

သံကိုယ်စားေှယ်	 ရကာင်စစ်၀န်များ၊	ထင်ေှားရကျာ်	

ကကားသ	ူတစ်သီးြဂု္ဂေများ၊	ေှမ်းရစာ်ဘွားကိယ်ုစားေှယ်	

များနှင့်	ေူထုကိုယ်စားေှယ်များ၊	ကချင်တိုင်းေင်းသား	

နှင့်	 ချင်းတိုင်းေင်းသားကိုယ်စားေှယ်များ	ြါ၀င်တက်	

ရောက်ခဲ့ကကသည်။

ကေင်နကီိယ်ုစားေှယ်များနှင့်	KNU	အြဲွ့	ကိယ်ုစား	

ေှယ်များေည်း	ရေေ့ာသအူပြစ်	တက်ရောက်ခဲသ့ည်။	

ထိုြင်ေုံညီောခံတွင်	ရတာင်တန်းပြည်မ	ြူးရြါင်းပြီး	

တာ	 ကကာပြီပြစ်ရြမယ့်ေည်း	နိုင်ငံရေးကွဲပြားမှုရတွ၊	

စတ်ိသရဘာထား	မတိက်ုေိင်ုမှုရတနွဲ့	ပြည်တွင်း	ေက်	

နက်ကိုင်ြဋိြက္ခပြစ်ြွားခဲ့တာ	ကမ္ဘာ့အေှည်ကကာေုံး	

အပြစ်	တည်ေှိရနေဲပြစ်ြါတယ်။

ကျွန်မတို့နိုင်ငံ	ေွတ်ေြ်ရေးေရအာင်	 ဗိုေ်ချုြ်	

ရအာင်ေန်းက	၂၀	ောစု	ြင်ေုံညီောခံကကီးနဲ့	ေင်ကကား	

ရစ့ရြးနိုင်ခဲ့သေို	 နိုင်ငံပငိမ်းချမ်းရအာင်	 ဗိုေ်ချုြ်	

ရအာင်ေန်းေဲ့သမီး	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်က	၂၁	ောစ	ုြင်ေုညံေီာခကံကီးနဲ့	

ေင်ကကားရစ့ရြးနိုင်ြို့	တစ်နိုင်ငံေုံးက	အားကိုးတကကီး	

ရမှော်ေင့်ရနကကပြီ	ပြစ်ြါတယ်။

ကျွန်မတို	့ပြည်ရထာင်စကုကီး	မပငမ်ိးချမ်းတာ	နှစ်ရြါင်း	

များစွာ	 ကကာပမင့်ရနြါပြီ။	ကျွန်မတို့ေဲ့	တိုင်းေင်းသား	

ကရေးငယ်ရတွ၊	သားသည်မိခင်ရတွ	 စစ်ရဘးေဏ်	

သင့်ေို့	အခုေို	 ရအးပမတဲ့ောသီမှာ	ဘယ်ြုံဘယ်နည်း	

ရနထိုင်ရနကကေတယ်ေိုတာကို	 ပမင်ရယာင်မိတိုင်း	

ရကကကွဲ၀မ်းနည်းေြါတယ်။	 ပြည်သူရတွေဲ့	 မျက်ေည်	

ရတွကို	 ရခါင်းရောင်ကကီးရတွက	 သုတ်ရြးကကြို့	

တစ်နိုင်ငံေုံးက	ပြည်သူရတွကိုယ်စား	ေီကရန့	အခမ်း	

အနားကကီးမှာ	ကျွန်မအရနနဲ့	အရေးအနက်	ရတာင်းေိ	ု

ချင်ြါတယ်ဟု	ထည့်သွင်းရပြာကကားခဲ့သည်။

ေက်ေက်၍	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

မိန့်ခွန်းရပြာကကားသည်။	

ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ဧည့်သည်ရတာ်မှတ်တမ်းတွင်	ေက်မှတ်ရေးထိုးပြီး	

ြင်ေုစံာချုြ်တွင်	ြါ၀ငေ်က်မှတ်ရေးထိုးခဲရ့သာ	ေထူ	ု
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ေွတ်ေြ်ရေးေယူမည်ပြစ်ရကကာင်း	သက်ရသပြသည့်	

ြင်ေုစံာချုြ်ကကီးကိ	ု၁၉၄၇	ခနှုစ်	ရြရြာ်ဝါေ	ီ၁၂	ေက်တွင်	

ဗိေ်ုချုြ်ရအာင်ေန်း	အြါအ၀င်	တိင်ုးေင်းသား	ကိယ်ုစား	

ေှယ်	 ၂၃	 ဦးက	 ရအာင်ပမင်စွာ	 ေက်မှတ်ရေးထိုး	

ချုြ်ေိုနိုင်ခဲ့ကကသည်။

	 ယင်း	ြင်ေုသံရဘာတညူခီျက်ကိ	ုေက်မှတ်ရေး	

ထိုးနိင်ုခဲသ့ည့်အတွက်	ရတာင်တန်းရပမပြန့်	ြူးရြါင်းပြီး	

နိင်ုငေွံတ်ေြ်ရေး	ေယနူိင်ုေန်	ေမ်းြွင့်သွားခဲပ့ြီး	၁၉၄၈	

ခနှုစ်	ဇန်နဝါေီ	၄	ေက်	တွင်	ေွတ်ေြ်ရသာ	အချုြ်အပခာ	

အာဏာြိုင်	 ပမန်မာနိုင်ငံအပြစ်	 ပြန်ေည်ရြါ်ထွန်းော	

ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။

ယင်းရနာက်	 နှစ်(၇၀)ပြည့်	 ပြည်ရထာင်စုရန့	

ညစာစားြွဲကို	ေှမ်းပြည်နယ်	ရတာင်ကကီးပမို့၌	ကျင်းြော		

နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	တက်ရောက်နှုတ်ခွန်းေက်	

စကားရပြာကကားသည်။	ညစာစားြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က		ပြည်ရထာင်စကုိ	ုအသက်ရြးေို	့

တိုက့ာကွယ်မရေ။	ပြည်ရထာင်စေိုတုာ	အသက်ရြါင်း	

များစွာနဲ့စရတးပြီး	 ထူရထာင်ခဲ့တဲ့	 ပြည်ရထာင်စု။	

ေါရကကာင့်	ပြည်ရထာင်စဟုာ	ပြည်ရထာင်စအုရနနဲ့	ကမ္ဘာ	

တည်သရေွ့ 	 ေြ်တည်နိုင်ြို့၊	 ကျွန်မတို့အားေုံးဟာ	

ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ြို့	တာ၀န်ေှိြါတယ်။	 ေါရြမယ့်	

တချ ို့အြိုင်းရတွကို	ကျွန်မတို့	စဉ်းစားစော	ေှိြါတယ်။	

ဥြမာေိုေင်	ေါ	တို့ြိုင်တဲ့ရပမရြါ့။	ေီနိုင်ငံကို	ဘယ်သူမှ	

မြိင်ုြါဘူး၊	ကျွန်မတို	့တစ်ဘ၀မှာ	ထန်ိးသမ်ိး	ရစာင့်ရောှက်	

သွားြို့	တာ၀န်တစ်ခုြဲေတာပြစ်ြါတယ်။	ဘယ်သူမှ	

အပမဲြိုင်နိုင်တဲ့ကိစ္စ	မဟုတ်ြါဘူး။	ေါရကကာင့်	ကိုယ်ြိုင်	

ြစ္စည်းေို	 မဟုတ်ဘဲနဲ့	ကိုယ်ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်

ရြးေတဲ့	 ြစ္စည်းတစ်ခုေို	တန်ြိုးထားေြါေိမ့်မယ်။		

အဓိကကရတာ့	တာ၀န်သိစိတ်ဓာတ်ြါ။	ကျွန်မတို့	

ပြည်ရထာင်စုကကီး	တည်တံ့ခိုင်ပမဲ	 ပငိမ်းချမ်းြို့အတွက်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ဧည့်ေည်လော်မှေ်ေမ်းေွင် ျက်မှေ်လရးေိုးစဉ်။
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တာ၀န်ယူြို့၊	တာ၀န်သိတတ်ြို့	 အခွင့်အရေးတစ်ခု	

ဘ၀မှာေတာ	ပြစ်ြါတယ်။

အဲေီရတာ့	ေီအခွင့်အရေးကို	ကျွန်မတို့	ထိုက်ထိုက်	

တန်တန်နဲ့	သုံးသွားမယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့	ေူပြစ်ေကျ ိုး	

နြ်တယ်ေို့	သတ်မှတ်ေို့ေြါတယ်။	ကျွန်မတို့ဟာ	

အနာဂတ်အတွက်၊	ရနာင်မျ ိုးေက်ရတအွတွက်	ေြ်ုြိုေ့ာ	

ေေိှတဲ	့အခွင့်အရေးကိ	ုထိက်ုထိက်ုတန်တန်နဲ့	သုံးကကြါ။	

ေီေို	ထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့	သုံးပခင်းအားပြင့်	ကျွန်မ	

တို့ဟာ	 ဘ၀ကူးရပြာင်းသွားတဲ့အခါမှာ	 စိတ်ရအး	

ေက်ရအးနဲ့	 ငါ့တာ၀န်ရကျပြီေိုတဲ့စိတ်နဲ့	သတ္တိေှိေှိနဲ့	

ရနာင်ဘ၀ကို	 ေင်ေိုင်နိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။	 ရနာင်ကျေင်	

မျ ိုးေက်ရတွအေက်ေက်	ငါတို့ေဲ့	ဘိုးဘွားရတွေဲ့	

ေုြ်ရောင်မှုရကကာင့်၊	 ငါတို့	ဘိုးဘွားရတွေဲ့	တာ၀န်	

ရကျြွန်မှုရကကာင့်	ငါတိုဟ့ာ	ထြ်တေေဲ	ဲပြည်ရထာင်စ	ု

ရန့မှာ	ပြည်ရထာင်စရုန့	အထမ်ိးအမှတ်ကိ	ုရြျာ်ေှေင်စွာနဲ့	

ေင်နွှဲနိုင်တယ်ေိုတဲ့	 စိတ်ဓာတ်ရတွပြစ်နိုင်ြါရစေို့	

ကျွန်မ	အရနနဲ့	ေရုတာင်းေင်း	အားေုံးကိရုမတ္တာြိုြ့ါတယ်	

ဟုရပြာကကားသည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ပြည်ရထာင်စုရန့အထိမ်းအမှတ်	မီးြုံြွဲကို	ထွန်းညှိရြး	

သည်။

	 ညစာစားြွဲ၌	ေှမ်းကကီး၊	ြအိုဝ်း၊	ရတာင်ရိုး၊	ဓနု၊	

အင်းသား၊	ကယန်း၊	ရမာေှမ်း၊	ြရောင်၊	'၀'	၊	ကိုးကန့်၊	

ေီေူ၊	ကချင်၊	ဂုံေှမ်း၊	အာခါနှင့်	ေားဟူ	တိုင်းေင်းသား	

ယဉ်ရကျးမှု	အကြဲွ့များက	ရိုးောအကများပြင့်	ရြျာ်ရပြ	

တင်ေက်ကကသည်။

ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ရြျာ်ရပြတင်ေက်ကကသည့်	တိုင်းေင်းသားရိုးောယဉ်	

ရကျးမှုအြဲွ့များကိ	ုအမှတ်တေေက်ရောင်	ရြးအြ်ပြီး	

တိုင်းေင်းသားရိုးောအြွဲ့များနှင့်အတူ	ေှမ်းရိုးောမီးြုံြွဲ	

အကကို	ရြျာ်ေှေင်စွာေင်နွှဲကကသည်။

ပြည်လောင်စုလန့အေိမ်းအမှေ် မီးြုံြွဲကို ေွန်းညှိလြးစဉ်။
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	 ြင်ေုံေိုတာဟာ	ေှမ်းပြည်နယ်ေဲ့	တစ်စိတ်တစ်ရေသတင်	မဟုတ်ြါဘူး။	ပြည်ရထာင်စုတစ်ခုေုံးအတွက်	
အင်မတန်မှ	အရေးကကီးတ့ဲရနောပြစ်ြါတယ်။	ေီကရနစတင်ပြီး	ပြည်ရထာင်စုေဲ့	ညီညွတ်မှုအတွက်	အရပခခံ	
အုတ်ပမစ်ကို	 ချေိုက်တာပြစ်ြါတယ်။	 ြင်ေုံစာချုြ်ေဲ့	 အချက်အေက်ရတွကို	 ရေ့ောမယ်ေိုေင်	
တိုင်ြင်ပခင်း၊	ရေွးရနွးပခင်း၊	ညှိနှိုင်းပခင်း၊	သရဘာတူညီမှုယူပခင်းေိုတဲ့	မူရတွအရြါ်မှာ	အရပခခံပြီးရတာ့	
ပြည်ရထာင်စုကို	စတင်	ထူရထာင်ခဲ့တာပြစ်ြါတယ်။

		 သမုိင်းေုိတာဟာ	ဘယ်ရတာ့မှ	ေြ်မရနြါဘူး။	ေက်ပြီးရတာ့	ေှုြ်ေှားသွားတာပြစ်ြါတယ်။	ေီရတာ့	ကျွန်မတို့ေဲ့	
ေွတ်ေြ်ရေးရခါင်းရောင်ကကီးများဟာ	ြင်ေုံသမိုင်းကို		စတင်ပြီးရတာ့	ထူရထာင်ခဲ့တယ်၊	ေီသမုိင်းဟာ	
ရအာင်ရအာင်ပမင်ပမင်နဲ့	နိဂံုးချုြ်ြ့ုိအတွက်	တာဝန်ကရတာ့	ကျွန်မတ့ုိအရြါ်မှာ	ကျရောက်	ောပြီ	ပြစ်ြါတယ။်	
သမိုင်းကရန	 ဘယ်သူမှ	 မေွတ်ရပမာက်နိုင်ြါဘူး။	 ရခတ်အေက်ေက်	 ကမ္ဘာတည်သရေွ့	 ကျွန်မတို့ေဲ့	
ေုြ်ေြ်ရတွကို	 မျ ိုးေက်ရတွ	 တစ်ေက်ပြီးတစ်ေက်က	 သုံးသြ်ပြီး	 စီေင်ချက်ချသွားမှာ	 ပြစ်ြါတယ်။	
ေီေို	 စီေင်ချက်ချမယ့်	 ပြည်သူေူထုေဲ့	 ခုံရုံးရေှ့မှာ	အခုေက်ေှိမျ ိုးေက်ရတွမဟုတ်ဘဲနဲ့	 ရနာင်ောမယ့်	
မျ ိုးေက်အေက်ေက်ေဲ့	ခုံရုံးရတွရေှ့မှာ	ဘယ်ရောက်အထိ	မားမားမတ်မတ်ေြ်တည်ပြီးရတာ့	ေက်ခံ	
နိုင်မေဲ၊	 ကျွန်မတို့ဟာ	 ေီခုံရုံးရတွေဲ့ဘယ်ေိုေုံးပြတ်ချက်ရတွကို	 ေင်ေိုင်ေမေဲေိုတာ	 အခုအချနိ်မှာ	
ရေးရေးနက်နက်စဉ်းစားေို့	ေသွားြါပြီ။

	 	"စစ်နည်းဗျူဟာ	ဘယ်ေုိကကယ်ကကယ်၊	စဲွကုိင်ေက်နက်	ဘယ်ေုိထက်ထက်	ပြည်သူ့နှေံုး	မသိမ်းကျုံးေှေင်၊	
ပြည်သူ့စွမ်းအား	မကိုးစားေှေင်၊	ဓားသွားေည်းရကကအံ့၊	ေှံေည်းရခွအံ့"	တဲ့။	ကဗျာေောကကီးတစ်ဦးက	
ရေးသားထားြါတယ်။		ကျွန်မတို့ေဲ့	 အဓိကအင်အားဟာ	 ပြည်သူေဲ့နှေုံးများနဲ့	 ပြည်သူေဲ့စွမ်းအား	
ပြစ်ြါတယ်။	 ပငိမ်းချမ်းရေးေယူြို့	 ကကိုးစားတဲ့အခါမှာ	 ေီအဓိကအင်အားရတွကို	 ေယူြို့ပြစ်ြါတယ်။	
ပြည်သူေူထုေဲ့	 နှေုံးသားရတွကို	 သိမ်းကျုံးြို့ေိုတာ	 ပြည်သူ့အတွက်	 ရေေှည်အကျ ိုး၊	 အခုေက်ေှိ	

yifvHkqdkwm[m &Srf;jynfe,f&JY wpfpdwfwpfa'owif r[kwfygbl;/

jynfaxmifpkwpfckvHk;twGuf tifrwefrS ta&;BuD;wJhae&mjzpfygw,f/



427လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

ြစ္စုြ္ပန်တင်သာမကဘဲ	 ရနာင်ောမယ့်	 အေက်ေက်ရသာ	 ကျွန်မတို့	 မျ ိုးေက်ရတွေဲ့အကျ ိုးအတွက်	
ကျွန်မတို့	 ဘယ်ရောက်စွန့်စားေဲတယ်၊	 ဘယ်ရောက်ခံေဲတယ်ေိုတာ	 အဓိကကျွန်မတို့အရြါ်မှာ	
ကျရောက်မယ့်တာဝန်ပြစ်ြါတယ်။

	 ပြည်သူရတွအတွက်	 တန်ြိုးအေှိေုံး၊	 အကကီးမားေုံးအကျ ိုးကရတာ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးြါြဲ။	 ပငိမ်းချမ်းရေး	
မေှိဘဲနဲ့	ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးေိုတာ	မေှိနိုင်ြါဘူး။	ေါရကကာင့်	ကျွန်မ	ပြည်ရထာင်စုရန့မှာ	
ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့ြတ်သက်ေို့	ြါဝင်ရနတဲ့	အစုအြွဲ့အားေုံးကို	ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်။	သတ္တေိှိေိှနဲ့	ပြည်သူ့	
အကျ ိုးအတွက်	စွန့်စားြါ၊	စွန့်ေွှတ်ြါ၊	စွန့်စားပခင်း၊	စွန့်ေွှတ်ပခင်းေုိတာ	အပမင့်မားေံုးသတ္တ	ိပြစ်ြါတယ်။		

	 ကျွန်မတ့ုိ	ပငိမ်းချမ်းရေးပြစ်စဉ်ထဲမှာြါရနတ့ဲ	အစုအြဲွ့	ြုဂ္ဂို ေ်များအားေံုးဟာ	ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ်ယံုကကည်	တယ်၊	
ကိုယ်ဟာ	ကိုယ့်နိုင်ငံအကျ ိုးအတွက်	 ပငိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့	 ရောင်ေွက်နိုင်တဲ့	အေည်အချင်းေှိတယ်ေိုတဲ့	
ယံုကကည်ြ့ုိဟာ	 ြထမေုိအြ်ချက်ပြစ်ြါတယ်။	 ေီေုိယံုကကည်မှုေိှပြီေုိေင်	 ပငိမ်းချမ်းရေးညီောခံမှာ	 မြါဝင်	
နိုင်တဲ့သူ	 တစ်ရယာက်မှ	 ေှိမှာမဟုတ်ြါဘူး။	 ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	 ယုံကကည်ပခင်းအားပြင့်ကိုယ်ဟာ	 ကိုယ့်	
နိုင်ငံ၊	ကိုယ့်ပြည်ရထာင်စုအတွက်	အရကာင်းေုံးေုြ်ရြးချင်တဲ့	ရစတနာေှိတယ်၊	ေုြ်ရြးနိုင်တဲ့	စွမ်းေည်	
ေှိတယ်ေိုတာကို	ယုံကကည်ရသာအားပြင့်	ကျွန်မတို့ေဲ့	 (၂၁)ောစု	ြင်ေုံညီောခံမှာ	အားေုံးြဲြါဝင်ကကြါ	
ေို့	ကျွန်မအရနနဲ့	တိုက်တွန်းချင်ြါတယ်။

	 သမိုင်းေိုတာဟာ	ဘယ်သူမှ	ရုန်းထွက်ေို့မေတဲ့	ကိစ္စေြ်တစ်ခုပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့ဟာ	သမိုင်းတွင်တဲ့	
ေုြ်ငန်းတစ်ခုေုြ်ြို့	ကကိုးစားရနကကတာြါ။	ေီမျ ိုးေက်	ေီအချနိ်၊	ေီအခါမှာ	ကျွန်မတို့ေဲ့	ပြည်ရထာင်စုသမိုင်း	
ခိုင်ပမဲသွားြို့၊	 ေှြေင်းေက်သွားြို့	 ေုြ်နိုင်မယ်ေိုေင်	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွမှာ	 မျ ိုးေက်	
တစ်ေက်ပြီးတစ်ေက်	ေီအကျ ိုးရတွကို	အပြည့်အဝ	ခံစားကကေမှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ကမ္ဘာရကျာ်	 နိုင်ငံရေးသိြ္ပံေောကကီးတစ်ဦးက	 ရပြာသွားြါတယ်။	 နိုင်ငံရေးမှာ	 ရအာင်ပမင်မှုေှိြို့	 အချက်	
(၃)ချက်	ေိုအြ်ြါတယ်တဲ့။	ြထမေုံးအချက်ကရတာ့	ကိုယ်ယုံကကည်တဲ့အရေးအရြါ်မှာ	တပမတ်တနိုးနဲ့	
သစ္စာတည်ပခင်းြါြဲတဲ့။	ေုတိယအချက်ကရတာ့	တာဝန်သိမှုစိတ်ဓာတ်ြါြဲတဲ့။	တတိယကရတာ့မှန်ကန်တဲ့	
သုံးသြ်ေင်ပခင်နိုင်တဲ့	 စိတ်ဓာတ်ေှိေမယ်တဲ့။	 အဲေီရတာ့	ဘယ်ေိုအဓိြ္ပာယ်ရြာ်ေဲေိုရတာ့	ကျွန်မတို့ေဲ့	
ေုြ်ေြ်ရတွေဲ့	အကျ ိုးေက်ရတွကို	မှန်မှန်ကန်ကန်	သုံးသြ်နိုင်ေမယ်။

	 ကမ္ဘာတည်သရေွ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးေေှိြို့အတွက်	 ကကိုးစားကကေမှာပြစ်ြါတယ်။	 ကျွန်မတို့	 အခုေုြ်ေြ်တွ	
ဟာ၊	 ကျွန်မတ့ုိေဲ့	 ေုြ်ရောင်ချက်ရတွဟာ	 ဘယ်ေုိေေေ်ရတွ	 ထွက်ရြါ်ောမေဲေုိတာ	 ကျွန်မတ့ုိ	
ရပြာင့်ရပြာင့်မတ်မတ်	စဉ်းစားေင်ပခင်ြို့ေိုြါတယ်။	ကိုယ့်မှာ	အားနည်းချက်ေှိတာေား၊	တပခားသူ	ရတွမှာ	
အားနည်းချက်ေှိတာေား။	 တပခားသူရတွေဲ့	 အားနည်းချက်ရတွကို	 ပြင်ြို့မရပြာမီ	 ကိုယ့်အားနည်းချက်	
ရတွကိုကိုယ်က	စပြီးရတာ့ပြင်ြို့က	အင်မတန်အရေးကကီးြါတယ်။	

	 ပငိမ်းချမ်းရေးေြို့အဓိကဟာ	 ေက်ရုံးေည်ေား၊	 နှေုံးေည်ေားေိုတာ	 အားေုံးရသရသချာချာ	 စဉ်းစား	
ကကြါ။	 သဘာဝက	 ြန်တီးထားတာကေွဲေို့	 သဘာဝနဲ့မသက်ေိုင်တဲ့	 ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	 အေြ်ေြ်ဟာ	
ကျွန်မ	 တို့ေဲ့ဉာဏ်ေည်၊	 ဦးရနှာက်ရတွထဲကရနပြီးရတာ့	 ရြါက်ြွားောတာ	 ပြစ်ြါတယ်။	 ေီဦးရနှာက်	
ရတွကို	 ပငိမ်းချမ်းရေးေြို့အတွက်	 မသုံးနိုင်ဘူးေား။	 ပငိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်ရစမယ့်	 အောရတွအတွက်	
သုံးနိုင်တဲ့ဦးရနှာက်ရတွကို	 ပငိမ်းချမ်းရေးအတွက်	 မသုံးနိုင်ဘူးေားေိုတာအားေုံး	 ရေးရေးနက်နက်	
စဉ်းစားြို့ေိုြါတယ်။	တကယ်ြဲ	သုံးနိုင်မယ်ေိုေင်	မရအာင်ပမင်နိုင်စော	အရကကာင်း	မေှိြါဘူး။	

	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်ရထာင်စုသားများအားေုံးနဲ့	 ြတ်သက်ပြီးရတာ့	 ယုံကကည်ချက်ေှိြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	
ယခုတိုင်	အြစ်ခတ်ေြ်စဲရေးစာချုြ်ကို	ေက်မှတ်မထိုးေရသးေို့	ညီောခံထဲမှာ	အပြည့်အဝ	မြါောနိုင်	
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ရသးတဲ့	 တိုင်းေင်းသားအစုအြွဲ့ရတွကို	 ရမတ္တာေြ်ခံြါေရစ။	 ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကကည်ြါ၊	 ကိုယ့်ေဲ့	
စွမ်းအင်ကို	 ယုံကကည်ြါ။	 ကိုယ့်ေဲ့စွမ်းအင်နဲ့၊	 ကိုယ့်ေဲ့ထက်ပမက်မှုနဲ့	 ပြည်သူေူထုေဲ့	 ရထာက်ခံမှုကို	
ေယူပြီးရတာ့	 ကိုယ်ေိုချင်တဲ့ြန်းတိုင်ကို	 ရောက်ရအာင်သွားနိုင်မယ်ေိုတဲ့	 ယုံကကည်ချက်ကို	 ပြုစု	
ြျ ိုးရထာင်ကကြါေို့	တိုက်တွန်းချင်ြါတယ်။

	 အမျ ိုးသားေင်ကကားရစ့ရေးေိုတာ	 ပြည်ရထာင်စုပငိမ်းချမ်းရေးအတွက်	 အရပခခံအုတ်ပမစ်ပြစ်ြါတယ်။	
အမျ ိုးသားေင်ကကားရစ့ရေးေုိတာ	 မတူကဲွပြားတ့ဲ	 သရဘာထားရတွကုိ	 ညိှနှိုင်းနုိင်တ့ဲ	 အေည်အချင်းရြါ်မှာ	
မူတည်ြါတယ်။	 မတူကွဲပြားတဲ့ြုဂ္ဂိုေ်များဟာ	 မှားတယ်ေို့	 ဘယ်ရတာ့မှ	 သတ်မှတ်ေို့မေြါဘူး။	
အမှားအမှန်ေိုတာဟာ	ေူတိုင်းမှာ	 အတိုင်းအတာတစ်ခုေှိြါတယ်။	 ေူတိုင်းမှာ	 အားနည်းချက်ေှိတယ်၊	
အားသာချက်ေှိတယ်။	ကိုယ့်ေဲ့	အားသာချက်ရတွကို	 ပြုစုြျ ိုးရထာင်သေို	ကိုယ့်ေဲ့အားနည်းချက်ရတွကို	
ြရြျာက်သွားြို့ေုြ်ြို့ေိုတာ	ကိုယ်တစ်ဦးတစ်ရယာက်မှာြဲ	အဓိကတာဝန်ေှိြါတယ်။	

	 တချ ိ့ု ရတွက	မိမိတ့ုိေဲ့အကျ ိုးစီးြွားအတွက်ြဲ	ပြစ်ပြစ်၊	တပခားအရကကာင်း	ရကကာင့်ြဲပြစ်ပြစ်	ကျွန်မတ့ုိနုိင်ငံမှာ	
အမျ ိုးသားပြန်ေည်သင့်ပမတ်ရေးပြစ်မှာ၊	 ပငိမ်းချမ်းရေးေမှာ	 သိြ်ပြီးရတာ့	 မေုိေားကကြါဘူး။	 ေါရြမယ့်	
ေီေိုအနုတ်သရဘာရောင်တဲ့	 စိတ်ဓာတ်ရတွကို	 ရကကာက်ေွံ့စော	 မေိုြါဘူး။	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 ေင်ပခင်	
တုံတေားနဲ့၊	 ညီညွတ်မှုနဲ့၊	 သတ္တိနဲ့၊	 ေီဟာရတွကို	 ရကျာ်ေွှားနိုင်ြါတယ်။	 ေီေိုရကျာ်ေွှားြို့	 	 ကကိုးစား	
ပခင်းဟာေည်း	ကျွန်မတို့အားေုံးေဲ့	အေည်အချင်းရတွကို၊	အေည်အရသွးရတွကို	ြိုမိုပြီးရတာ့	ထက်ပမက်	
ောရအာင်ေို့	အားရြးတယ်ေို့	သတ်မှတ်ေို့ေြါတယ်။

	 မိဘရကာင်းများဟာ	 ြစ္စုြ္ပန်ကိုြဲ	 မကကည့်ြါဘူး။	 အနာဂတ်ကို	 ကကည့်ြါတယ်။	 မိဘရကာင်းများေိုတာ	
မိမိတ့ုိ	 အသက်ေှင်စဉ်၊	 မိမိတ့ုိမျက်စိနဲ့	 ပမင်နုိင်စဉ်ကာေအတွက်ြဲ	 ကကည့်တာမဟုတ်ြါဘူး။	 မိမိတ့ုိမျက်စိ	
ကွယ်သွားတဲ့အချနိ်၊	 မျက်ေုံးရတွ	 မှိတ်သွားတဲ့အချနိ်မှာ၊	 ေွန်သွားတဲ့အချနိ်မှာ	 ထားခဲ့ေမယ့်	 အရမွ	
အနှစ်ရတွကို	 အဓိကထားပြီးရတာ့	 ကကည့်တာပြစ်ြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	 အရပမာ်အပမင်ေှိတဲ့မိဘများ၊	
တကယ့်ကို	 သားသမီးရတွ	 အရြါ်မှာ	 ရစတနာထားတဲ့မိဘများဟာ	 သားသမီးရတွေဲ့	 ရေှ့ရေးအတွက်	
တွက်ပြီး	တတ်နိုင်သမှေ	ြံ့ြိုးသွားတယ်။	

	 ေီေို	အေိုေိုက်တာဟာ	သားသမီးရတွအတွက်ေား၊	ကိုယ့်အတွက်ေားေိုတာ	စဉ်းစားေတယ်။တချ ို့	
မိဘများဟာ	 သားသမီးများကုိ	 အေုိေုိက်တယ်ေုိတာဟာ	 သားသမီးများကုိ	 ချစ်ေ့ုိေား၊	 ကုိယ့်ကုိ	
သားသမီးရတွက	 ချစ်ရစချင်ေ့ုိေားေုိတာကုိ	 ရသရသချာချာ	 စဉ်းစားေမှာပြစ်ြါတယ်။	 ေီအတုိင်းြဲ	 နိုင်ငံ	
အကျ ိုးအတွက်	ေုြ်တဲ့အခါမှာ	ကျွန်မတို့ကို	ပြည်သူပြည်သားရတွက	ချစ်ရစချင်ေို့၊	ရထာက်ခံရစချင်ေို့	
ေုြ်ရနတာေား၊	 ကျွန်မတို့က	 ပြည်သူပြည်သားရတွကို	 ချစ်ေို့၊	 ပြည်သူပြည်သားရတွေဲ့	 အနာဂတ်	
ရကာင်းရစချင်ေို့	ေုြ်ရနတာေားေိုတာ	အားေုံး	ေဲေဲဝံ့ဝံ့နဲ့	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သုံးသြ်ြို့	ေိုြါတယ်။

	 တစ်ခါတရေ	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများေဲ့	 ရေေှည်အကျ ိုးအတွက်၊	 ရနာင်ောမယ့်	 မျ ိုးေက်ရတွေဲ့	
အကျ ိုးအတွက်	 ကုိယ့်အရြါ်မှာ	 ေက်ေိှ	 ပြည်သူပြည်သားများေဲ့	 ရကျနြ်မှုကုိေည်း	 စွန့်ေွှတ်သင့်ေင်	
စွန့်ေွှတ်ေတာြဲ။	 ကျွန်မတို့ဟာ	 ပြည်သူပြည်သားများေဲ့ရမတ္တာကို	 အင်မတန်မှ	 တန်ြိုးထားြါတယ်။	
ပြည်သူပြည်သားများေဲ့	 ရမတ္တာကို	 ေယူချင်ြါတယ်၊	 ေိုချင်ြါတယ်။	 ကျွန်မတို့ဟာ	 ပြည်သူပြည်သား	
ရတွကို	 အားကိုးပြီးရတာ့	 အနှစ်(၃၀)နီးြါး	 နိုင်ငံရေးေုြ်ခဲ့တာပြစ်ြါတယ်။	 ေါရြမယ့်ေည်း	 ပြည်သူ	
ပြည်သားရတွကို	ထိခိုက်ရစမယ့်	နည်းနဲ့ရတာ့	ရထာက်ခံမှုကို	ဘယ်ရတာ့မှ	ေယူမှာမဟုတ်ြါဘူး။	

	 ပငိမ်းချမ်းရေးေုိတာဟာ	 ရနာင်ောမယ့်မျ ိုးေက်ရတွအတွက်	ဘယ်ေုိမှ	 ပငင်းေ့ုိမေတ့ဲ	 ေတနာကကီးတစေ်ြ်	
ပြစ်ြါတယ်။	ေီေတနာကိုသာ	နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွကို	အရမွအနှစ်အရနနဲ့	ထားခဲ့ြို့ေိုြါတယ်။	သယံဇာတ	
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ြစ္စည်းရတွေိုတာေည်း	 အရေးမကကီးြါဘူး။	 ရောရောေယ်	 စီးြွားရေးအကျ ိုးအပမတ်ေိုတာေည်း	
အရေးမကကီးြါဘူး။	 ကျွန်မတို့ဟာ	 ပြည်ရထာင်စုကကီးကို	 တကယ့်တည်တံ့ခိုင်ပမဲမယ့်	 ပငိမ်းချမ်းရေး	
အရမွအနှစ်သာ	ရြးခဲ့နိုင်မယ်ေိုေင်	ေါဟာ	သုံးေို့မကုန်၊	ပြုန်းေို့မကုန်တဲ့	အရမွအနှစ်ေို့	ရပြာချင်ြါတယ်။

	 ကံကံ၏အကျ ိုးေိုတဲ့အဓိြ္ပါယ်ဟာ	 ကိုယ်ေုြ်သေို	 ပြစ်မယ်ေိုတဲ့အဓိြ္ပါယ်ြါ။	 ကံေိုတာပြုေုြ်ပခင်း	
ြါြဲ။	 အတိတ်ကကံကို	 ေိုေိုချင်တာမဟုတ်ြါဘူး။	 တိုင်းေင်းသားညီအစ်ကိုရမာင်နှမများကို	 ကူညီြို့၊	
ရြးမြို့၊	 ပမှင့်တင်ရြးြို့ေန္ဒသာေှိြါတယ်။	 အကျ ိုးပမှင့်တင်ရြးရစချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့	 ြင်ေုံစာချုြ်ကို	
ထိုးခဲ့တဲ့ရနောမှာ	စုရြါင်းရောက်ေှိရနကကတာပြစ်ြါတယ်။

	 ြထမြင်ေုံစာချုြ်ဟာ	 ကျွန်မတို့ပြည်ရထာင်စုအတွက်	 သမိုင်းစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာ	 အသစ်ေှန်ရြး	
ေိုက်ေို့	 ပြည်သူေူထုဟာ	 အခုထိ	 သတိေတမ်းတရနတာပြစ်ြါတယ်။	 ကျွန်မတို့ဟာ	 ၂၁	 ောစု	 ြင်ေုံ	
အရနနဲ့	သမိုင်းစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာ	ေှန်ရုံမက	သမိုင်းစာအုြ်အသစ်တစ်အုြ်	 ြွင့်ကကြါစို့ေို့	 ရမတ္တာ	
ေြ်ခံချင်ြါတယ်။
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	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်နှင့်	တိုင်းေင်းသား	

များ၏	ြင်ေုပံငမ်ိးချမ်းရေး	စကားဝိင်ုး	(Panglong	Peace	

Talk)ကို		ြင်ေုံပမို့၌ပြုေုြ်သည်။	ြင်ေုံပငိမ်းချမ်းရေး

စကားဝိင်ုးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	၂၀၁၇	

ခနှုစ်		ဇန်နဝါေီ	၁	ေက်၌		ပငမ်ိးချမ်းရေးစကားဝိင်ုး	(Peace	

Talk)ကို	 	ေူငယ်များနှင့်	 ပြုေုြ်ခဲ့ြါရကကာင်း၊	ယခု	

ေုတိယအကကိမ်တွင်	တိုင်းေင်းသားများနှင့်	 ရေွးရနွး	

ပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	ပငမ်ိးချမ်းရေးပြစ်စဉ်တွင်	အေွယ်မရေးွ	

အားေုံးြါဝင်ေန်ေိုြါရကကာင်း။

	 ေူငယ်များနှင့်	 စတင်ရေွးရနွးခဲ့ေပခင်းအရကကာင်း	

ေင်းမှာ	ေူငယ်များသည်	 ပငိမ်းချမ်းရေးေပခင်း၊	 မေပခင်း	

၏အကျ ိုးေက်ကို	အများေုံး	 ခံစားေမည့်သူများပြစ်	

သပြင့်	၎င်းတို့နှင့်	ရေွးရနွးပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊		တပခား	

ေအူားေုံးနှင့်ေည်း	သက်ေိင်ုြါရကကာင်း၊	ပြည်ရထာင်စ	ု

သားအားေုံးနှင့်	သက်ေိုင်တာပြစ်သပြင့်	ယခုအကကိမ်	

တွင်	တိုင်းေင်းသူ၊	တိုင်းေင်းသားများနှင့်	ရေွးရနွးမည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 သိုေ့ာတွင်	အေွယ်အေ	မမိတိိုသ့တ်မှတ်ပခင်း	မဟတ်ု	

ြါရကကာင်း၊	 ယခုအကကိမ်မှာ	 ြင်ေုံတွင်စုရဝးသည့်	

ပြည်ရထာင်စုရန့ပြစ်၍	တုိင်းေင်းသားရြါင်းစံုနှင့်	ရေွးရနွး	

ပခင်း	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	တုိင်းေင်းသားရြါင်းစံုနှင့်	ရေွးရနွးပခင်း	

ပြစ်၍	ယခစုကားဝိင်ုးသည်	ပငမ်ိးချမ်းရေး	စကားဝိင်ုးဟု	

သတ်မှတ်ထားြါရကကာင်း။

	 မိမိတို့	 ေီစားြွဲဝိုင်းတွင်	အပြုသရဘာရောင်သည့်	

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*¾dKvf a':atmifqef;pkMunfESifU wdkif;&if;om;rsm;\ 
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431လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

ကေင်အမျ ိုးသားအေင့်	နိင်ုငရံေးရေးွရနွးြဲွ	ရအာင်ပမင်	

ရအာင်	ရောင်ေွက်နိုင်ခဲ့မှုများ၊	ယုံကကည်မှု၊	ညီညွတ်မှု၊	

တစ်ဦးကိုတစ်ဦး	ရေးစားမှု၊	သာတူညီမှုများပြင့်	တည်	

ရောက်ခဲသ့ည့်အတွက်	ရအာင်ပမင်ခဲမ့ှုများ၊	အရကကာက်	

တေားနှင့်	 စိုးေိမ်ရကကာင့်ကကမှုရကကာင့်	 ပငိမ်းချမ်းရေးမေ	

နိုင်ဟု	ထင်ပမင်ချက်များ၊	မပငိမ်းချမ်းရသးသည့်အတွက်	

တိင်ုးပြည်နစ်နာရနမှုများ၊	ပငမ်ိးချမ်းရေးအတွက်	တစ်ဦး	

အရြါ်တစ်ဦး	သရဘာထားကကီးေန်ေိုအြ်မှုများ၊	ေက်	

နက်ကိုင်အြွဲ့များအကကား	 ရတွ့ေုံရေွးရနွးမှုများ	

ပြုေြ်ုေန်	ေိအုြ်မှုများ၊	ြင်ေုစံာချုြ်	ြင်ေု	ံကတကိဝတ်	

များကိ	ုအရကာင်အထည်ရြာ်ေန်	ေက်ရတွ့ကျကျေုြ်	

ရောင်ေန်	ေိုအြ်မှုများကို	အပြန်အေှန်	 ရေွးရနွးခဲ့	

ကကသည်။

	 အေိုြါစကားဝိုင်းသို့	ပြည်ရထာင်စုအေင့်	ြစ်ခတ်	

တိုက်ခိုက်မှုေြ်စဲရေးေိုင်ော	 ြူးတွဲရစာင့်ကကည့်ရေး	

ရကာ်မတ၏ီ	ေုြ်ငန်းစဉ်များတွင်	ြညာေှင်အပြစ်	ြါဝင်	

ြံ့ြိုးရနသူ	ကချင်တိုင်းေင်းသူ	 ရေါ်ေေှမ်းေိုင်းြန်၊	

ပငိမ်းချမ်းရေးေုြ်ငန်းစဉ်တွင်	ေူထုြါဝင်ောရေးနှင့်	

အေြ်သား	အြစ်အခတ်ေြ်စရဲေး	ရစာင့်ကကည့်ရေေ့ာရေး	

ေုြ်ငန်းများတွင်	 ြါဝင်ြံ့ြိုးသူ	ကယားတိုင်းေင်းသား	

ခူးြေေုယ်၊	အေြ်ဘက်ေူ့အြဲွ့အစည်းများ	ြိေုမ်ကျင်းြ	

နိုင်ရေးေုြ်ငန်းများတွင်	 ြါဝင်ရောင်ေွက်သူ	 ဗမာ-

ကချင်တိုင်းေင်းသူ	 ရေါ်ရြးွယုမွန်၊	 ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်	

နိုင်ငံရေးရေွးရနွးြွဲများတွင်	 အကျ ိုးရောင်အပြစ်	

ြံ့ြိုးရောင်ေွက်သူ	 ချင်းတိုင်းေင်းသူ	 မိုင်ချင်းချင်း၊	

ပငိမ်းချမ်းရေးေုြ်ငန်းစဉ်တွင်	ေူထုြါဝင်ောရေးနှင့်	

အေြ်ဘက်ေူ့အြွဲ့အစည်းများ	 ြုိေမ်ကျင်းြနိုင်ရေး	

ေုြ်ငန်းများတွင်	ြါဝင်ရောင်ေွက်သူ	မွန်တိုင်းေင်းသား	

မင်းရအာင်ထူး၊	 ြဋိြက္ခရေှော့ချနိုင်ရေး	 ြညာရြး	

ေုြ်ငန်းနှင့်	 ရကာင်းမွန်ရသာအုြ်ချုြ်မှုပြစ်ထွန်းရေး	

ြညာရြးရောင်ေွက်သူ	ေခုိင်တုိင်းေင်းသား	ဦးဦးရအာင်သန်း၊	

ပငမ်ိးချမ်းရေးေြ်ုငန်းစဉ်တွင်	ေူငယ်များြါဝင်မှု	ပမှင့်တင်	

နိင်ုရေးနှင့်	တိင်ုးေင်းသား	ေူငယ်များအရေးရောင်ေွက်သ	ူ

ေှမ်းတိင်ုးေင်းသား	စိင်ုးရအာင်ပမင့်ဦး၊	ပငမ်ိးချမ်းရေးေုြ်ငန်း	

စဉ်တွင်	အမျ ိုးသမီးနှင့်ေူထုြူးရြါင်းြါဝင်ောရေး	

ရောင်ေွက်သ	ူမွန်	-	ကေင်	-	ဗမာတိင်ုးေင်းသ	ူရေါ်သန္တာဦး၊	

အရတွးအရခါ်များကို	 အဓိက	 ဦးစားရြးရစချင်ြါ	

ရကကာင်း၊	မမိတိိုန့ိင်ုငအံတွက်	အရကာင်းေုံး	အထရိောက်	

ေုံးပြစ်ရအာင်	ေုြ်ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 သို့ရသာ်	

အရြါင်းေက္ခဏာရောင်သည်	့စတ်ိဓာတ်ပြင်	့ေုြ်ချင်	

ြါရကကာင်း၊	 ရေွးရနွးြွဲတွင်ြါဝင်သည့်	တိုင်းေင်းသူ၊	

တိုင်းေင်းသားများက	ရေွးရနွးချင်တာကို	 ရေးွရနွး	

နိုင်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ထိုရ့နာက်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့်	စကား	

ဝိင်ုးသို	့တက်ရောက်ောကကသည့်	တိင်ုးေင်းသားများက	

ပြည်သေူထူ၏ု	ပငမ်ိးချမ်းရေးအတွက်	ရမှော်ေင့်ချက်များ၊	

နိုင်ငံရေးအေ၊	ေူမျ ိုးရေးအေ	တန်းတူြူးရြါင်းနိုင်မည့်	

အာမခံချက်များ၊	ကေင်ပြည်နယ်တွင်	ကျင်းြခဲ့သည့်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ြင်ျုံမငိမ်းချမ်းလရးစကားဝိုင်းေွင်                                            ေိုင်းရင်းေားများနှင့် လဆွးလနွးစဉ်။
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ရတာင်သေူယ်သမားဘ၀	ြံွ့ပြိုးရေးရောင်ေွက်သ	ူဗမာ	

တိင်ုးေင်းသား	ဦးရကျာ်ထက်၊	ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်	နိင်ုငရံေး	

ရေွးရနွးြဲွများတွင်	အကျ ိုးရောင်အပြစ်	ြံြ့ိုးရောင်ေွက်	

သူ	ကချင်တိုင်းေင်းသူ	ရေါ်အယ်ေ်ဂျာနန်၊	ကေင်ေူမျ ိုး	

အေုိက်	အမျ ိုးသားအေင့်	နုိင်ငံရေးရေွးရနွးြဲွ	ေုြ်ငန်း	

များတွင်	ြါဝင်ရောင်ေွက်သူ	ကေင်တုိင်းေင်းသူ	နန်းပမသီတာ၊	

မူးယစ်ရေးဝါးေန့်ကျင်ရေးေုြ်ငန်းများတွင်	တက်ကကစွာ	

ရောင်ေွက်သူ	ေှမ်းတိင်ုးေင်းသူ	နန်းမိမုိသုတီာတို့	ြါဝင်	

ရေွးရနွးကကသည်။

မငိမ်းချမ်းလရးနှင့်  နိုင ်ငံလရးလဆွးလနွးြွဲများေွင် 

အကျ ိုးလဆာင်အပဖစ် ြံ့ြိုးလဆာင်ရွက်လနေည့် ချင်း 

ေိုင်းရင်းေူ မိုင်ချင်းချင်း

	 ြင်ေုစံာချုြ်အရကကာင်းကိ	ုရပြာတဲအ့ခါမှာ	စာချုြ်	

တစ်ခုတည်းကိုြဲ	 မေည်ညွှန်းဘဲ	 ြင်ေံုစာချုြ်နဲ့ြတ်	

သက်ပြီး	 ဗိုေ်ချုြ်ရြးထားခဲ့တဲ့	 ြင်ေုံကတိကဝတ်၊	

ရနာက်ပြီး	 ြင်ေုံစိတ်ဓာတ်ရတွက်	တွဲပြီးရတာ့သုံးြါ	

တယ်။	ြင်ေုစံာချုြ်၊	ြင်ေုကံတကိဝတ်၊	ြင်ေုစံတ်ိဓာတ်	

ေိုပြီးရတာ့	ေည်ညွှန်းထားြါတယ်။

	 ရနာက်ပြီးရတာ့	 ြင်ေုံစာချုြ်ဟာေည်း	ြူးရြါင်း	

မယ်ေိုတဲ့အောကို	 ရြာ်ပြြါတယ်။	 ပြီးရတာ့	 ဗိုေ်ချုြ်	

ချမှတ်ထားတဲ့	အရပခခံ	ေမ်းညွှန်မူ(၇)ချက်နဲ့အညီ	

ြဲွ့စည်းြုအံရပခခဥံြရေ	ရေးေဲွကကမယ်ေိတုာပြစ်ြါတယ်။	

သိုရ့သာ်	၁၉၄၇	ခနှုစ်	ဇေူိင်ုေ	၁၉	ေက်မှာ	ဗိေ်ုချုြ်နဲ့တကွ	

အာဇာနည်ရခါင်းရောင်ကကီးများ	ေြ်ုကကခံေံပြီးရနာက်	

ကျွန်မတို့ေဲ့	 ရမှော်ေင့်ထားတဲ့	 ၁၉၄၇	ခုနှစ်	 ြွဲ့စည်းြုံ	

အရပခခံဥြရေဟာ	ြုံစံရပြာင်းေဲသွားတယ်။

	 အေဲေီဲ့	အကျ ိုးေက်အရနနဲ့	ကျွန်မတိုေ့ိေုားတဲ	့ေမီိ	ု

ကရေစေီယ်၊		ရနာက်ပြီးရတာ	့အမျ ိုးသားတန်းတရူေးနဲ့	

ကိုယ်တိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်	အာမခံချက်ပြည့်ဝတဲ့	ြက်ေေယ်	

ေီမိုကရေစီပြည်ရထာင်စုကို	 မတည်ရထာင်နိုင်ခဲ့ဘဲ	

ြက်ေေယ်	ေိတ်သုဉ်းမှု၊	 ေီမိုကရေစီ	ေိတ်သုဉ်းမှုရတွ	

ပြစ်ခဲေ့ြါတယ်။	ေေီိနုဲ့	ပြည်ရထာင်စ	ုတည်တံခ့ိင်ုပမရဲေး	

အတွက်	NCA	ေိုတာ	ရြါ်ရြါက်ောြါတယ်။

	 NCA	ေိုတာကိုေည်း	ကျွန်မတို့နားေည်တာက	

ရတာ့	ပြည်ရထာင်စုမပြိုကွဲရေးကို	ပြန်ေည်ပြီးရတာ့မှ	

သက်ရသပြုတဲ	့စာချုြ်ေိုန့ားေည်ထားြါတယ်။	ကျွန်မ	

တို့က	အခု	(၂၁)	ောစုြင်ေုံကို	တိုင်းသူပြည်သား	အား	

ေုံးကေည်း	အများကကီးရမှော်ေင့်တယ်။	ပငိမ်းချမ်းရေး	

ေိုချင်တဲ့သူ	အားေုံးကေည်း	 ရမှော်ေင့်တဲ့အခါမှာ	 ေီ	

(၂၁)ောစုြင်ေုံေိုတာ	အရကာင်အထည်မရြာ်ခဲ့ေတဲ့	

ြင်ေုံစာချုြ်၊	 ြင်ေုံကတိကဝတ်နဲ့	 ြင်ေုံစိတ်ဓာတ်	

ရတကွိ	ု	ပြန်ေည်ပြီး	အသစ်တစ်ြန်	ပြန်ေည်ရြာ်ရောင်	

ရြးနိုင်ြို့	 ကကိုးစားရနတယ်ေိုတာကို	 ပြည်သူေူထုေဲ့	

ခံစားချက်နဲ့	ရမှော်မှန်းချက်ပြစ်ြါတယ်။

	 NCA	ေဲ့	အြိုေ်(၁)	အြိုေ်ခွဲ	 (က)	မှာြါတဲ့အတိုင်း	

ေို့တာဝန်အရေးသုံးြါးရြါ့။	 ပြည်ရထာင်စု	 မပြိုကွဲရေး၊	

တိုင်းေင်းသားစည်းေံုးညီညွတ်မှု	 မပြိုကွဲရေး	 နဲ့	

အချုြ်အပခာအာဏာ	တည်တံ့ခိုင်ပမဲရေးတို့ကို	 ရေှးရှု	

ပြီးရတာ့မှ	ေွတ်ေြ်မှု၊	တန်းတူညီမှေမှုနဲ့	တေားမှေတမှု	

ရတွကို	အရပခခံပြီး	 ြင်ေုံစာချုြ်၊	 ြင်ေုံကတိကဝတ်၊	

ြင်ေုစံတ်ိဓာတ်နဲ့အည	ီေမီိကုရေစရီေး၊	အမျ ိုးသားတန်း	

တူရေးနဲ့	ကိုယ်တိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်	အာမခံချက်အပြည့်	

အဝေှိတဲ့	 ြက်ေေယ်ေီမိုကရေစီ	 ပြည်ရထာင်စုစနစ်ကို	

တည်ရောက်ြို့	အများကကီး	ရမှော်ေင့်ထားကကြါတယ်။	

နိုင်ငံရေးအေ၊	ေူမျ ိုးရေးအေ	တန်းတူြူးရြါင်းနိုင်မယ့်	

အာမခခံျက်ရတ	ွေိှမယ်ေိေုင်ရတာ	့ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ုေံုးဝ	

ေေိှမယ်ေို	့ရမှော်ေင့်ထားြါတယ်။	တိင်ုးသပူြည်သားရတ	ွ

အားေုံးေိုေားတဲ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးကို	 နိုင်ငံရတာ်၏												

အတိုင်ြင်ခံေဲ့ဦးရောင်မှုနဲ့	အားေုံးဝိုင်းဝန်းပြီးရတာ့	

ေုြ်ရောင်နိုင်မယ်ေိုတာကို	ယုံကကည်ြါတယ်။

ကရင်ျူမျ ိုးအျိက်ု အမျ ိုးေားအဆင့်နိင်ုငလံရး လဆွးလနွး 

ြွဲျုြ်ငန်းများေွင် ြါဝင်လဆာင်ရွက်ေည့် ကရင် 

ေိုင်းရင်းေူ နန်းပမေီော

	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရပြာသေိုြါြဲ။	

မတူကွဲပြားတာရတွ	အများကကီးေှိတယ်။	ဘာရကကာင့်	

မပငမ်ိးချမ်းနိင်ုေတာေ။ဲ	မညညွီတ်နိင်ုေတာေ။ဲ	ြန်းရတ	ွ

ေိုေင်ရတာင်မှ	 ရောင်စုံေှိမှေှတာရေ။	မတူကွဲပြားမှု	

ရတွက	တကယ်တမ်း	အင်အားရတွြါ။	 မတူကွဲပြားမှု	

ရတွနဲ့	ကျွန်မတို့အင်မတန်မှ	ေှြရြျာ်ေှေင်တဲ့ဘဝကို	

ဘယ်ေိုသွားမေဲရြါ့။	အခုသွားရနတဲ့	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

ပြစ်စဉ်ကို	 ပြန်ကကည့်မယ်ေိုေင်	ေီြင်ေုံကရနပြီးရတာ့	

ြူးရြါင်းပြီး	ေောခဲတ့ဲန့ိင်ုငြံါ။	ြင်ေုကံိြဲု	ပြန်ကကည့်မယ်	
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ေိုေင်	တစ်ဦးကိုတစ်ဦး	ယုံကကည်ခဲ့ကကတယ်။	စည်းေုံး	

ညညွီတ်ခဲက့ကတယ်။	အေဲကီရန	အရပခခပံြီးရတာ	့သွားခဲ	့

တာရြါ့ရနာ်။

	 ကေင်အမျ ိုးသားအေင့်	နုိင်ငံရေး	ရေွးရနွးြဲွတန်ုးက	

ေိုေင်	 အခက်အခဲရတွအများကကီး	 ေှိခဲ့ကကြါတယ်။	

ညှိနှိုင်းေတယ်။	ယုံယုံကကည်ကကည်နဲ့	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	

အေငစ်ေတယ်။	ပြီးရတာမှ့	ကိယ်ု့ေဲ့	ေုြ်ရြာ်	ကိင်ုြက်။	

ြူးတွဲပြီး	အေုြ်ေုြ်မယ့်	သူရတွကိုေည်း	ယုံကကည်ေ	

တယ်။	 ပြီးရတာ့	ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့	တစ်ဦးကိုတစ်ဦး	

ရေးစားသမှုနဲ့	အမျ ိုးသားအေင့်	နိင်ုငရံေးရေွးရနွးြဲွကိ	ု

စတင်ခဲ့ေတာြါ။	

	 အေဲမှီာ	မတကဲွူပြားမှုရတကွ	ရနာက်ခအံရကကာင်းအော	

ရတွအများကကီးြဲ။	UPDJC	က	 ြဲွ့ေုိက်တ့ဲ	 ကကီးကကြ်မှု	

ရကာ်မတီကေည်း	ရကာ်မတီတစ်ခုအရနနဲ့	ညှိနှိုင်းေြါ	

တယ်။	ပြီးရတာ	့ကေင်ပြည်နယ်အစိုးေ	အြဲွ့က	ရကာ်မတ	ီ

၁၃	ြဲွ့နဲ့ေည်း	ညိှေတယ်။	ေီညိှေတဲ	့အရြါ်မှာ	ဘယ်ဟာကိ	ု

အရပခခခံဲေဲ့ေိေုင်	ယုကံကည်မှုနဲ့	တည်ရောက်ခဲက့ကတာြါ။				

ေင်းနှီးမှုနဲ့	တည်ရောက်ခဲ့ကက	တာြါ။	တစ်ဦးကိုတစ်ဦး	

ကျွန်မတို့ရေးစားသမှုနဲ့	 တည်ရောက်ေို့ေခဲ့တဲ့	

ရအာင်ပမင်မှုေို့ရတာ့ပမင်တယ်။	

	 အခက်အခဲရတွ	 ကကုံခ့ဲေတယ်ေုိရြမယ့်	ကျွန်မတ့ုိ	

အပမဲတမ်းရပြာတ့ဲ	ကေင်ရတွေဲ့သမိုင်းမှာ	 စကားေုံး	

တစ်ေုံးေှိြါတယ်။	မဟာနဲ့အာဏာ။	ကျွန်မတို့	မဟာနဲ့	

အာဏာကိ	ုေုံးဝမေိှဘူး။	ခဝါချထားတယ်။	အေဲေီိသွုား	

နိင်ုခဲေ့ိုသ့ာ	ရအာင်ပမင်ရနတဲြဲွ့ေို	့ခစံားေတယ်။	ရေှ့ေက်	

သွားမယ့်	 နိုင်ငံရေးရေွးရနွးြွဲမှာေည်း	 ရခါင်းရောင်	

ကကီးရတွ	ရပြာခဲ့တဲ့၊	ကေင်ရခါင်းရောင်ကကီးရတွေည်း	

ရပြာခဲ့သေိုမျ ိုး	တိုင်းေင်းသားရတွေဲ့	 နှေုံးသားထဲမှာ	

ေိှရနတဲ	့အစဲွရေးရြါ။့	မဟာနဲ့အာဏာကိ	ုခဝါချပြီးရတာ	့

အချင်းချင်း	ကိယ့်ုကိယ်ုကိယ်ု	ယုကံကည်တယ်။	တိင်ုးေင်း	

သား	ညအီစ်ကိရုမာင်နှမရတကွိေုည်း	ယုကံကည်ကကမယ်။	

ပြီးရတာမှ့	တစ်ဦးကိတုစ်ဦး	ရေးရေးစားစားနဲ့	သသူာ	

တယ်၊	ကိယ်ုနာတယ်	မဟတ်ုဘနဲဲ့	တည်ရောက်ကကမယ်	

ေိုေင်	အင်မတန်မှေှြပြီး	 ေါဟာ	တည်တံ့ခိုင်ပမဲမယ့်	

နိင်ုငတံစ်ခကုိ	ုဘယ်ေိြဲုပြစ်ပြစ်	ေရအာင်တည်ရောက်	

နိုင်မယ်ေိုတာ	 ရမှော်ေင့်ေည်း	 ရမှော်ေင့်တယ်၊	

ယုံေည်းယုံကကည်တယ်။	 ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ေည်း	

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	ယုံကကည်မှုအပြည့်နဲ့ပငိမ်းချမ်းရေး	

Process	(ေုြ်ငန်းစဉ်)	မှာေည်း	ြါဝင်ရန	ြါတယ်။

ြဋိြက္ခ လျှော့ချနိ ုင်လရး ြညာလြးျုြ်ငန်းနှင့် 

လကာင်းမွန်လောအုြ်ချုြ်မှု ပဖစ်ေွန်းလရး ြညာလြး 

လဆာင်ရွက်လနေည့် ရခုိင်ေုိင်းရင်းေား ဦးဦးလအာင်ေန်း

	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရပြာသေို	

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကကည်မှု၊	 ေီအပြင်	ေက်နက်ကိုင်	

အြွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကကားထဲက	ယုံကကည်မှု၊	အခု	

NCA	ေက်မှတ်ထိုးထားတဲ့	အြွဲ့ရတွနဲ့	NCA	ေက်မှတ်	

မထိုးထားတဲ	့အြဲွ့ရတကွကားထကဲ	ယုကံကည်မှု၊	တိင်ုးေင်း	

သားရတ	ွအချင်းချင်းကကား	ယုကံကည်မှု၊	ေေီိယုုကံကည်မှုရတ	ွ

တည်ရောက်ြို့	ေိုရနတယ်ေို့ပမင်ြါတယ်။

	 အခု	စစ်ေှိန်ရတွ	 ပမင့်ောတာနဲ့အမှေ၊	ကျွန်ရတာ်တို့	

တိင်ုးေင်းသားရတ	ွကကားထကဲ	အမန်ုးတေားရတကွ	ြိမုိ	ု

ကကီးထွားောတဲဟ့ာက	အင်မတန်	ရကကာက်စောရကာင်း	

တဲ့တစ်ချက်ေို့	ရေ့ောရတွ့ေှိေြါတယ်။	အဲေါရကကာင့်	

၂၀၁၇	ခနှုစ်ဟာ	ပငမ်ိးချမ်းရေးနှစ်ေ့ုိ	ရကကးရကကာ်ထားတာ	

နဲ့အည	ီနိင်ုငပံငမ်ိးချမ်း	ချင်တယ်ေိေုင်	နြံါတ်(၁)အရနနဲ့	

ေြ်ုသင့်တာက	ထိုးစစ်ရတ	ွအားေုံးေြ်ရြးြို	့ရတာင်းေိ	ု

ချင်တယ်။	ေိေုားတယ်။	နြံါတ်	(၂)အရနနဲ့	ေထီိုးစစ်ရတ	ွ

ေြ်ပြီးရတာ	့တကယ်န့ိင်ုငရံေးပြစ်တည်ောတဲ	့ြဋြိက္ခ	

ရတွကို	 နိုင်ငံရေးစားြွဲဝိုင်းမှာ	 ရေွးရနွးနိုင်ြို့အတွက်	

အားေုံးြါဝင်တဲ	့ေက်မှတ်ရေးထိုးြို၊့	တန်းတအူခွင့်အရေး	

ေြို့	 ရတာင်းေိုချင်တယ်။	ကျွန်ရတာ်က	ေခိုင်ရေသမှာ	

အေြ်ုေြ်ုရနတဲ	့ေခိင်ုတိင်ုးေင်းသားတစ်ရယာက်	ပြစ်တဲ	့

အတွက်	ေခိင်ုတိင်ုးေင်းသားရတေွဲ့	အသကံရတာ	့အခေုိ	ု

ပငမ်ိးချမ်းရေးစကားဝိင်ုး၊	NCA	ေက်မှတ်ထိုးမယ့်ဟာရတ၊ွ	

(၂၁)	ောစု	ြင်ေုံရတွမှာ	AA	ကို	ြါဝင်ြို့ေိုတာကိုေည်း	

သူတို့ရတွအရနနဲ့	ရတာင်းေိုထားတာ၊	ရပြာေိုရနတာ	

ရတကွိ	ုရေေ့ာရတွ့ေိှေတဲအ့တွက်	သတူိုရ့တကွိယ်ုစား	

ရတာင်းေိခုျင်ြါတယ်။	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	

အရနနဲ့ေည်း	ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြးြါ။	တြ်မရတာ်	

အရနနဲ့ေည်း	ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြးြါ။	နိင်ုငရံေးြဋြိက္ခ	

ကို	 နိုင်ငံရေးအေအရပြေှာရြးြို့အတွက်	စားြွဲဝိုင်းကို	

အားေုံးြါဝင်ြို့အတွက်	တစ်ြက်နဲ့တစ်ြက်	ယုံကကည်	
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ရြးကကြါေို့၊	သရဘာထားကကီးရြးကကြါေို့	တင်ပြ	

ရတာင်းေိုချင်ြါတယ်။

မငိမ်းချမ်းလရးျုြ်ငန်းစဉ်ေွင် ျူေုြါဝင်ျာလရးနှင့် 

အရြ်ေက် ျူ့အဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ် ကျင်းြနိုင်လရး 

ျုြ်ငန်းများေွင် ြါဝင်လဆာင်ရွက်လနေည့် မွန် 

ေိုင်းရင်းေား မင်းလအာင်ေူး

	 နိင်ုငသံားရတအွားေုံးက	ပငမ်ိးချမ်းြိုက့ိ	ုရတာ်ရတာ်	

ရေးေိုေားရနပြီ။	အခုေက်ေှိပငိမ်းချမ်းရေး	 ပြစ်စဉ်နဲ့	

ြတ်သက်ပြီး	တကယ့်ကို	ရမှော်ေင့်စော	ေမ်းရကကာင်း	

တစ်ခကု	(၂၁)ောစြုင်ေုေံမ်းရကကာင်းနဲ့	သွားမယ်ေိတုဲ	့

ေမ်းရကကာင်းြါ။	ပြီးရတာ	့NCA	ကိ	ုအရပခခပံြီး	အားေုံး	

ြါဝင်ောပြီးရတာ	့နိင်ုငရံေးရေွးရနွးြဲွရတကွ	တစ်ေင့်	

တပြည်းပြည်းချင်း	ပြုပြင်ရပြာင်းေေဲင်းနဲ့	သွားမယ်ေိတုဲ	့

ေမ်းရကကာင်းရတာ	့ေိှရနြါတယ်။	အေဲမှီာ	အဓကိကရတာ	့

အားေုံးြါဝင်ောြို့အတွက်	ရမှော်ေင့်ြါတယ်။	ေက်ေှိ	

အရပခအရနမှာေည်း	NCA	မှာ	အားေုံး	 မြါဝင်နိုင်	

ရသးဘူး။	သိုရ့သာ်	NCA	Process	ကိ	ုေက်ပြီးရတာသွ့ား	

ရနတယ်။	အားေုံးမြါဝင်တဲ့အတွက်	ရနှာင့်ရနှးမှုရတွ	

ေိှတယ်။	အေဲရီတာ	့အားေုံးြါဝင်ောြိုအ့တွက်	တိင်ုးေင်း	

သားရတအွရနနဲ့	ေန္ဒေိှတယ်။	အားေုံး	ြါဝင်ောနိင်ုမယ့်	

အခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုရတာ့	 တည်ရောက်ရြးြို့	

ေုိမယ်ထင်ြါတယ်။	ြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စုကုိ	သွားမယ်	

ေိုတဲ့ေမ်းရကကာင်းမှာ	တကယ်တမ်း	အရပခခံကျတဲ့	

တိင်ုးေင်းသားရတေဲွ့	ေြိင်ုခွင့်ရတ၊ွ	သတူိုရ့တေွဲ့	အရပခခ	ံ

identity	ရတွကိ	ုရြာ်ထတ်ုေင်းနဲ့	ေအီခင်ွအ့ရေးရတွကိ	ု

စာရြ၊	ယဉ်ရကျးမှုကအစ	ေေီိမုျ ိုး	ြန်တီးရြးတဲအ့ခါမှာ	

သူတို့ေည်း	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	ယုံကကည်မှုက	အတိုင်း	

အတာတစ်ခအုထေိောမယ်။	သွားချင်တဲ	့အရနအထား	

တစ်ခု၊	 ေြ်တည်မှုတစ်ခုေပြီေုိေင်	 ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ်	

ယံုကကည်မှုေိှောမယ်။	ကုိယ့်ကုိယ်ကိယ်ု	ယုကံကည်မှုေိှောေင်	

တပခားရသာတိုင်းေင်းသား	ညီအစ်ကုိအချင်းချင်း	အပြန်	

အေှန်ရေးစားမှုရတွ	ေောမယ်။	အပြန်အေှန်ရေးစားမှု	

ေေင်	 တစ်ြက်ကေည်း	ယုံကကည်မှုက	 ြိုပြီးရတာ့	

ေွယ်ေွယ်ရေးနဲ့	တည်ရောက်နိုင်မယ်ေို့	ယူေြါ	

တယ်။	

	 နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	ကချင်ရေသ	စစ်ရဘး	

ရေှာင်ပြည်သူရတွအတွက်	အေှူရငွရြးတဲ့ြွဲမှာ	သတိ	

ရြးခဲတ့ဲ	့စကားတစ်ခကုိ	ုအေွန်ရကျးဇူးတင်မြိါတယ်။	

ဘာေဲေိုရတာ့	 ေူအများစုပြစ်တဲ့	 ဗမာတိုင်းေင်းသား	

ရတကွရနပြီးရတာ	့အခွင့်အရေးကိ	ုအများကကီးေရနတယ်	

ေို့	 တိုင်းေင်းသားရတွက	 ေီေိုမျ ိုးခံစားောေေင်	

ပြည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရတွ	 ပြန်တည်ရောက်ေတာ	

အေမ်းခက်မယ်ေို	့ရပြာခဲတ့ာေိှြါတယ်။	အေဲါက	အေွန်	

အရေးကကီးြါတယ်။	ေေီိမုျ ိုး	မပြစ်ရအာင်	ေမူျ ိုးတစ်မျ ိုးေဲ့	

identity	ကိြု	ဲညိှရနတာမျ ိုး	မဟတ်ုဘ	ဲအားေုံးတန်းတ	ူ

ညီမှေစွာနဲ့ပမှင့်တင်ေင်း	သူတ့ုိေဲ့ယံုကကည်မှုကုိ	တည်ရောက်	

ရြးြို့ေိုြါတယ်။	ဘာကို	 ရောင်ပြန်ဟြ်မေဲေိုရတာ့	

ေီပငိမ်းချမ်းရေးပြစ်စဉ်မှာ	အားေုံးမြါဝင်နိုင်ရသးတဲ့	

အခင်းအကျင်းတစ်ခုအတွက်ေညး်	 ြံုစံတစ်ခုနဲ့	

ရောင်ပြန်ဟြ်နုိင်မယ်ေ့ုိ	ယူေြါတယ်။	အားေုံးမှာ	

ကိုယ်ြိုင်ယုံကကည်မှုရတွ	ေောတဲ့အခါကျေင်	 ပငိမ်းချမ်း

ရေးေမ်းရကကာင်းအရြါ်မှာ	တက်ောြိုအ့တွက်	ေွယ်က	ူ

ောမယ်ေို့	ပမင်ြါတယ်။

	 တကယ်ေို့သာ	ေီအတိုင်းေက်သွားရနမယ်ေုိေင်	

အချန်ိရတ	ွရနှာင့်ရနှးမှုေိှမယ်။	နှစ်ရြါင်း	၇၀	အထ	ိမပငမ်ိး	

ချမ်းတဲ့	 ေီအပြစ်မျ ိုးကို	 ပမန်ပမန်နဲ့ရကျာ်ေွှားနိုင်ြို့ေို	

တယ်။	သက်ေိုင်ော	 ပငိမ်းချမ်းရေးပြစ်စဉ်မှာ	ြါဝင်တဲ့၊	

ြဋိြက္ခပြစ်စဉ်မှာြါဝင်တဲ့	 ြုဂ္ဂိုေ်ရတွအားေုံးအရနနဲ့	

အစိုးေရော၊	တြ်မရတာ်ရော၊		တိင်ုးေင်းသားေက်နက်ကိင်ု	

အြဲွ့ရတရွော	တစ်ရယာက်အရြါ်တစ်ရယာက်	သရဘာ	

ထားကကီးြ့ုိေုိပြီေ့ုိေည်း	ကျွန်ရတာ့်အရနနဲ့	ယူေြါတယ်။

အရြ်ေက်ျူ့အဖွဲ့အစည်းများ ဖိုရမ်ကျင်းြနိုင်လရး 

ျုြ်ငန်းများေွင် ြါဝင်လဆာင်ရွက်ေည့် ဗမာ-ကချင် 

ေိုင်းရင်းေူ လေါ်လဖွးယုမွန်

	 အဓိက	ရေွးရနွးချင်တာကရတာ့	NCA	ေက်မှတ်	

မထိုးေရသးတဲ	့အြဲွ့ရတအွရနနဲ့	ေက်မှတ်ထိုးြိုအ့တွက်	

အဟန့်အတားပြစ်ရစတဲ့	အရကကာင်းအောရတွက	ဘာ	

ရတွပြစ်မေဲေိုပြီး	 စဉ်းစားကကည့်မိတယ်။	 အဲေါက	

ဘယ်ရြါ်မှာ	မူတည်ရနသေဲေိုရတာ့	ယုံကကည်မှုတည်	

ရောက်ပခင်းမှာ	အဟန့်အတားပြစ်ရစမယ့်	ကစိ္စရတမှွာ	

မူတည်ရနတယ်ေို့	ထင်ြါတယ်။	

	 အဓိကယုံကကည်မှု	တည်ရောက်ပခင်းမှာ	အဓိက	
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အားပြင့်	သုံးြိုင်းေှိမယ်ေို့	ထင်ြါတယ်။	တြ်မရတာ်နဲ့	

ေက်နက်ကိုင်ရတွကကားမှာ	ယုံကကည်မှုတည်ရောက်	

ပခင်းေယ်၊	ရနာက်တစ်ချက်ကကျရတာ့	ေက်နက်ကိုင်	

အချင်းချင်းအကကား	ယုကံကညမ်ှု	တညရ်ောက်ပခင်းေယ်၊	

ပြည်သူနဲ့	တြ်မရတာ်အြါအဝင်	ေက်နက်ကိုင်ရတွ	

ကကားမှာ	ယုကံကည်မှုတည်ရောက်ပခင်းေယ်ေိတုဲ	့အြိင်ုး	

သုံးြိုင်းကို	အဓိကစဉ်းစားမိတယ်။	

	 ြထမေံုးပြစ်တ့ဲ	တြ်မရတာ်နဲ့	တုိင်းေင်းသားေက်နက်	

ကိုင်ရတွကကားမှာ	ယုံကကည်မှုတည်ရောက်ြို့အတွက်	

အဟန့်အတားရတွက	 ဘာရတွပြစ်မေဲေိုတာကို	

စဉ်းစားကကည့်တဲအ့ခါ	ေက်ေိှတိင်ုးေင်းသားရေသရတမှွာ	

ပြစ်ြွားရနတဲ့	စစ်ရေးအရပခအရန၊	ရနာက်ထြ်	ထိုးစစ်	

ရတွက	ေက်မှတ်ထိုးြို့အတွက်	အခက်အခဲများပြစ်ရန	

သေား။	ရနာက်တစ်ချက်ကရတာ	့အတတူကွ	ရေွးရနွး	

ရနေင်းနဲ့မှ	ထိုးစစ်ေင်ောမှုရတွ၊	 ရနာက်တစ်ချက်က	

တြ်မရတာ်အရနနဲ့ရော	သတ္တိေှိေှိနဲ့	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	

ယုံကကည်စွာနဲ့	ထိုးစစ်ရတွကို	ေြ်တန့်ရြးြို့ရော	မပြစ်	

နိုင်ဘူးေား။	အဲေါကိုေည်း	 စဉ်းစားမိတယ်။	 ရနာက်	

တစ်ချက်ကရတာ့	တုိင်းေင်းသားေက်နက်ကုိင်ရတွအရြါ်	

အခုအချနိ်အထိ	သုံးစွဲရနတဲ့	၁၇/၈	ြုေ်မေိုမျ ိုး	မတေား	

အသင်းနဲ့ေက်သွယ်မှုေိုပြီး	 ပြည်သူရတွကို	 ြမ်းေီး	

ချုြ်ရနှာင်တဲ	့ကစိ္စမျ ိုးရတေွယ်။	ရနာက်တစ်ချက်ကရတာ	့

တစ်ြဲွ့နဲ့တစ်ြဲွ့	အတိက်ုအခိက်ုရတပွြစ်တဲအ့ခါ	သုံးစဲွတဲ	့

ရသာင်းကျန်းသူေိုတဲ့	အသုံးအနှုန်းရတွကရော	ေီ	NCA	

မှာေက်မှတ်ထိုးြို့	အဟန့်အတားရတွများ	 ပြစ်ရစနိုင	်

မေားေိုတာ	စဉ်းစားမိြါတယ်။

	 အဲေါရတွကို	 ကကိုးစားပြီး	 ရေှာင်တိမ်းမယ်ေိုေင	်

ယုံကကည်မှုတည်ရောက်ြို့အတွက်	အဓိကေမ်းစဉ်	

ပြစ်ောမယ်ေို့	 ထင်ြါတယ်။	 ရနာက်တစ်ချက်က	

ေက်နက်ကိင်ုအချင်းချင်းကကားမှာ	ရတွ့ေုရံေွးရနွးမှုရတ	ွ

ေည်း	များများေိုအြ်မယ်ေို့	ထင်ြါတယ်။	ဥြမာအား	

ပြင့်	 ရနာ်ခီးောညီောခံမျ ိုးရတွ	 ပြန်ေည်ရြါ်ရြါက်	

ောနိုင်ြို့ကေည်း	တိုင်းေင်းသားအချင်းချင်းကကားမှာ	

ယုံကကည်မှု	ေီထက်ြိုပြီးရတာ့	ခိုင်မာြို့၊	တည်ရောက်ြို့

ေိုအြ်တယ်ေို့ထင်ြါတယ်။

	 ပြည်သရူတနွဲ့	တြ်မရတာ်အြါအဝင်	တိင်ုးေင်းသား

ေက်နက်ကိင်ုရတကွကားမှာ	ယုကံကည်မှုတည်ရောက်ြို။့	

ရေွးရနွးြဲွရတကွေည်း	အားေုံးြါဝင်ပြီး	တန်းတညူမီှေစွာ	

ြါဝင်	ပြီးရတာ	့ရေွးရနွးခွင့်ေြိုေ့ယ်၊	အဓြိ္ပာယ်ပြည့်ဝစွာနဲ့	

ြါဝင်ရေွးရနွးခင်ွ့ေယ၊်	ပြည်သူ့အသံရတေွယ်	ထင်ဟြ်	

ရစြို့က	အဓိကကျမယ်ေို့	ရေွးရနွးချင်ြါတယ်။

မငိမ်းချမ်းလရးျုြ်ငန်းစဉ်ေွင် ျူငယ်များြါဝင်မှု ပမှင့်ေင်

နိင်ုလရးနင်ှ ့ေိင်ုးရင်းေားျငူယ်များအလရး လဆာင်ရွက် 

လနေည့် ရှမ်းေိုင်းရင်းေား စိုင်းလအာင်ပမင့်ဦး

	 ြင်ေုစံာချုြ်၊	ြင်ေုကံတကိဝတ်ရတကွိ	ုအရကာင်	

အထည်ရြာ်ြို့ေိုေင်	ေက်ရတွ့ကျကျ	ေုြ်သွားြို့ေိုြါ	

တယ်။	ြင်ေုံစာချုြ်၊	ကတိကဝတ်ရတွတင်မကဘူး	

စတင်ခဲ့တဲ့	 ြထမြင်ေုံ၊	 ေုတိယြင်ေုံ	 နှစ်ခုစေံုးကို	

သုံးသြ်ပြီးရတာ့	ေက်ရတွ့မှာ	အရကာင်အထည်ရြာ်	

မယ်ေိေုင်	နိင်ုငဟံာပငမ်ိးချမ်းမှု	ြိမုိေုနိင်ုမယ်ေိုပ့မင်တယ်။	

ပငိမ်းချမ်းရေးပြစ်စဉ်မှာေည်း	ရကာင်းရကာင်းသွားနိုင်	

မယ်ေို	့ယုကံကည်တယ်။	ကျွန်ရတာ်တို	့တကယ်ယုကံကည်	

တာက	ေီြင်ေုံစာချုြ်ေဲ့	အသက်ရသွးရကကာရြးခဲ့တဲ့	

ကျွန်ရတာ်တို့ေဲ့	ရခါင်းရောင်ကကီးရတွြဲ။	ရတာင်တန်း	

နဲ့ရပမပြန့်ကို	 ရြါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တယ်။	 ေါကျွန်ရတာ်တို့	

ယုံကကည်မှုြဲ။	 ေါရအာင်ပမင်ရအာင်	 ကကိုးစားမယ်ေိုေင်	

အနာဂတ်ပြည်ရထာင်စဟုာ	ြိပုြီးေှြတဲ၊့	ြိပုြီးစည်းရုံးတဲ၊့	

ြိပုြီးယုကံကည်မှုေိှတဲ	့ေငူယ်ရတအွစ၊	ေကူကီးရတကွအစ၊	

ေုံးြါးသွားတဲ	့ကျွန်ရတာ်တိုေ့ဲ့	ရခါင်းရောင်ရတကွအစ	

သူတို့ရြျာ်မှာ	ကျွန်ရတာ်တို့	ယုံကကည်တယ်။	ကျွန်ရတာ်	

တို့က	ေီ	(၂၁)	ောစု	ြင်ေုံကို	ယုံကကည်တယ်။	ပြီးရတာ့	

အရကာင်အထည်ရြာ်ြိုအ့တွက်ေည်း	ေမ်းစပြရြးြါ။	

ကညူြီါမ့ယ်။	ဝိင်ုးဝန်းေုြ်ြါမ့ယ်။	ကျွန်ရတာ်ကိယ်ုတိင်ု၊	

ေူငယ်ရတွကအစ၊	 ေုကကီးရတွအစ	ဝိုင်းဝန်းပြီးရတာ့	

ကူညီသွားမယ်။	 ေါဟာ	ကျွန်ရတာ်တို့ေဲ့	အရပခခံအကျ	

ေုံးြဲ။	ကျွန်ရတာ်တို့တိုင်းပြည်ေဲ့	အရပခခံအကျေုံး	

တိုင်းပြည်တည်ရောက်ရေးမှာ	အရပခခံအကျေုံးေို့	

ကျွန်ရတာ်တို့ယုံကကည်တယ်။

မငိမ်းချမ်းလရးျုြ်ငန်းစဉ်ေွင် ျူေုြါဝင်ျာလရးနှင့် 

အရြ်ေားအြစ်အခေ် ရြ်စဲလရး လစာင့်ကကည့်လျ့ျာလရး 

ျုြ်ငန်းများေွင် ြါဝင်ြ့ံြုိးလနေည့် ကယားေုိင်းရင်းေား 
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ခူးြျုရယ်

	 ပမန်မာနိင်ုငေံဲ့	နိင်ုငရံတာ်တည်ရောက်ရေးေြ်ုငန်း	

ေို့	 ရပြာတဲ့အခါ	ကျွန်ရတာ်ဉာဏ်မီသရောက်	ေမ်း	

ရကကာင်းတစ်ခုကို	 စဉ်းစားမိြါတယ်။	 ေီမိုကရေစီေမ်း	

ရကကာင်းပြစ်ပြီး	ကျန်တာတစ်ခုကရတာ့	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

ေမ်းရကကာင်း	ပြစ်ြါတယ်။	ေမီိကုရေစေီမ်းရကကာင်းေို	့

ရပြာတဲ့အခါ	အခုအစိုးေေက်ထက်မှာရတာ့	 ြွင့်ေင်း	

ပမင်သာမှုေှိပြီးရတာ့မှ	 ပငိမ်းချမ်းရေးပြစ်စဉ်မှာေုိေင်	

ေည်း	အားေုံးြါဝင်နိင်ုရအာင်	ရနာက်	ြက်ေေယ်ေုိတဲ	့

ကစိ္စရတေွည်း	ရသချာြွင့်ေင်းပမင်သာမှုရတနွဲ့	ရေွးရနွး	

နိင်ုတဲ	့အခွင့်အေမ်းရတေိှွောတာ	အားေစောအင်မတန်	

မှရကာင်းြါတယ်။	ရမှော်ေင်စ့ော	အများကကီးေှြိါတယ်။	

တစ်ြက်မှာေည်း	 ေီမိုကရေစီ	 စံနှုန်းစံထားေို့ရပြာတဲ့	

အခါ	သာမန်ပြည်သတူစ်ရယာက်အရနနဲ့	ဘယ်ရောက်	

ထိ	တိုးတက်ရအာင်ပမင်ရနပြီေဲေို့	 မတိုင်းတာတတ်	

ြါဘူး။	တိင်ုးတာြိုေ့ည်း	ခက်ရနြါတယ်။	သာမန်	ပြည်	

သရူတအွရနနဲ့	များရသာအားပြင့်	ေေီိစုနံှုန်းစထံားရတ	ွ

တိုင်းတာတဲ့အခါ	 ပြည်နယ်အစိုးေ(သို့မဟုတ်)	တိုင်း	

ရေသကကီးအစိုးေရတွက	ဘယ်ရောက်ထိ	ေုြ်ြိုင်ခွင့်၊	

ေုြ်နိုင်ခွင့်ေှိသေဲေိုတဲ့	 အရနအထားမျ ိုးကိုေည်း	

သုံးသြ်ကကတာမျ ိုးေည်း	ကျွန်ရတာ်တို	့အများကကီးရတွ့	

ေမှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ရနာက်	ပငိမ်းချမ်းရေးပြစ်စဉ်ကုိကကည့်တ့ဲအခါ	ကျွန်ရတာ်	

တိုတ့စ်နိင်ုငေုံံး	ြစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမှုေြ်စရဲေး	သရဘာတ	ူ

စာချုြ်	 (NCA)	ကေည်း	အမျ ိုးသားနိုင်ငံရေးအေင့်	

ရေွးရနွးြဲွရတကွိ	ုအေင့်ေင့်ပြုေြ်ုပြီးရတာမှ့	အားေုံး	

ရမှော်ေင့်ရတာင့်တတဲ့	ြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စုကကီးကို	

တည်ရောက်ြို့ေိုတဲ့	ေမ်းရကကာင်းကိုေည်း	သွားတဲ့	

ရနောမှာ	ေီ	NCA	ကေည်း	တကယ့်အရပခခံအုတ်ပမစ်	

ေည်ေွယ်ချက်တစ်ခု	 ပြစ်တယ်ေိုတဲ့ဟာကိုေည်း	

မှတ်သားေတယ်ရြါ့ရေ။	သို့ရသာ်	တစ်ြက်မှာေည်း	

NCA	ေမ်းရကကာင်းကိ	ုအတတူကွသွားြို	့ရပြာတဲရ့နောမှာ	

တချ ို့ေည်း	အပမင်ရတွကွဲတာမျ ိုးေှိတယ်။	အခုေိုေင်	

ေည်း	NCA	ကို	ေက်မှတ်ထိုးပြီးရတာ့	အမျ ိုးသားနိုင်ငံ	

ရေးရေးွရနွးြွဲကို	 စတင်ရပခေှမ်းေှမ်း	 ရနတဲ့သူရတွ	

ေိှသေိ	ုတချ ို့ကေည်း	NCA	မှာ	ပြင်ေင်၊	ပြည့်စွက်မှုရတ	ွ

ေိုရသးတယ်ေိုပြီးရတာ့	ြါဝင်ြို့	ေက်ေက်ရေွးရနွး	

ရနေဲ	 အရနအထားမျ ိုးေည်း	 ရတွ့ရနေြါတယ်။	

ပြည်သေူထူကုရန	ပြန်ကကည့်တဲအ့ခါကျရတာ	့ေမီိကုရေစ	ီ

ေမ်းရကကာင်းနဲ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးေမ်းရကကာင်းကိုသွားတဲ့	

ရနောမှာ	အခက်အခဲရေးရတွ	ေှိရနတယ်ေိုတဲ့ဟာက	

မတူကွဲပြားတဲ့	အေွှာအသီးသီးကေူရတွေဲ့	အပမဲတမ်း	

ရကာက်ချက်ချတာတစ်ခကု	အခေုက်ေိှ	ြဲွ့စည်းြုအံရပခခ	ံ

ဥြရေမှာ	ပြင်ေင်ပြည့်စွက်သင့်တာရတွ	ေှိေင်	ပြင်ေင်	

ပြည့်စွက်ြို့	 	ေိုမေားေိုတဲ့အချက်ကိုေည်း	 ရပြာကက	

ေိကုက	တစိက်ုမတ်မတ်	ရကာက်ချက်ရြးတာမျ ိုးေည်း	

သတိထားမိြါတယ်။

	 အချုြ်အားပြင့်	ေမီိကုရေစေီမ်းရကကာင်းနဲ့	ပငမ်ိးချမ်း	

ရေးေမ်းရကကာင်းမှာ	ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ	 ပြင်ေင်	

ရေးကေည်း	 ကျွန်ရတာ်တို့ေိုချင်တဲ့	 ြက်ေေယ်	

ပြည်ရထာင်စုကို	 တည်ရောက်ြို့သွားတဲ့ရနောမှာ	

ဘယ်ရောက်ထိ	Inpect		ေှိနိုင်မေဲ၊	ဘယ်ရောက်ထိ	

ေါကိုေုြ်ြို့	ေိုဦးမေဲေိုတာ	ေီဟာေည်း	အခောကျ	

တယ်ေို့	အေျဉ်းသင့်ေို့	ရေွးရနွးေိုြါတယ်။

မငိမ်းချမ်းလရးျုြ်ငန်းစဉ်ေွင် အမျ ိုးေမီးနှင့် ျူေု    

ြူးလြါင်းြါဝင်ျာလရးလဆာင်ရွက်ေည့် မွန်-ကရင်-ဗမာ 

ေိုင်းရင်းေူ လေါ်ေန္တာဦး

	 ကျွန်မက	ေှမ်းပြည်နယ်မှာေိှတဲအ့တွက်	ေှမ်းပြည်နယ်	

မှာ	မတကဲွူပြားမှုရတ	ွအင်မတန်များပြားတယ်။	ေါရကကာင့်	

အခုေက်ေှိေုြ်ရနတဲ့	 အမျ ိုးသားအေင့်နိုင်ငံရေး	

ရေွးရနွးြွဲကိစ္စရတွနဲ့	 ြတ်သက်ပြီး	အားေုံးြါဝင်နိုင	်

ြို့ေိုတဲ့မူရဘာင်အတွက်	 ပြန်ပြီးရတာ့	သုံးသြ်ြို့ေို	

ောမယ်ေို့	ယုံကကည်ြါတယ်။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	

အားေုံးမှာ	တိုင်းရေသကကီးအေင့်၊	 ပြည်နယ်အေင့်၊	

ေူမျ ိုးအေိုက်	အားေုံး	ြါဝင်ေုြ်ရောင်နိုင်ပြီးရတာ့မှ		

အားေုံး	ကွဲပြားတဲ့အချက်အေက်ရတွကို	တင်သွင်း	

နိုင်တဲ့အတွက်	အားေုံးြါဝင်နိုင်တယ်ေို့	ယူေေို့	

ေရြမယ့်	 ရေသအေင့်မှာ၊	 ပြည်နယ်အေင့်မှာ	

ေါရတွအားေုံး	 ချုြ်ပြီးရတာ့မှ	အားေုံး	ဘုံသရဘာ	

တူညီချက်ကို	 မရြာ်ထုတ်နိုင်ဘူးေိုေင်	 ပြည်ရထာင်စု	

ပငမ်ိးချမ်းရေးညေီာခ	ံ(၂၁)ြင်ေုညံေီာခကံိ	ုရေွးရနွးတဲ	့

အချန်ိမှာ	ပြန့်ကျရဲနတဲ	့အရကကာင်းအောရတွကို	ပြန်ပြီး	



437လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

ရတာ	့မစစုည်းနိင်ုတဲ	့အရနအထားမျ ိုးပြစ်တဲအ့တွက်မှာ	

ရေွးရနွးမှုကို	အဟန့်အတားပြစ်ရစတယ်ေို့	ယုံကကည်	

ြါတယ်။	ရနာက်ပြီး	အခုအရနအထားေိုေင်	ေူနည်းစု	

အခွင့်အရေးရတ၊ွ	ေူနည်းစရုတ	ွြါဝင်ြုိအ့တွက်ကေည်း	

ေမ်းစရြျာက်ရနတဲ့	 ြုံစံမျ ိုးပြစ်တဲ့အတွက်	 ေါရတွကို	

ပြန်ေည်ရေွး	 ရနွးြို့ေိုမယ်ေိုတာ	 ပြန်ေည်သုံးသြ်	

ရစချင်ြါတယ်။

ပြည်လောင်စုအဆင့် ြစ်ခေ်ေုိက်ခုိက်မှု ရြ်စဲလရးဆုိင်ရာ 

ြူးေဲွလစာင့်ကကည့်လရးလကာ်မေီ၏ ျုြ်ငန်းစဉ်များေွင် 

ြညာရှင်အပဖစ်ြါဝင်ြံ့ြိုးလနေည့် ကချင်ေိုင်းရင်းေူ 

လေါ်ျရှမ်းဆိုင်းြန်

	 NCA	ေို့	 ရပြာတဲ့အခါမှာ	UPDJC	ဘက်က	ေုြ်	

ရောင်ရနတဲဟ့ာရတေွည်း	အများကကီးေိှသေိမုျ ိုး	JMC	

ဘက်ကေည်း	 ေုြ်ရောင်ရနတာရတွ	ေှိြါတယ်။	 ေီ	

နှစ်ခေဲု့	ေြ်ုရောင်ချက်ရတဟွာ	ဟန်ချက်ညညီ	ီေုြ်ရန	

ရြမယ့်ေည်း	တစ်ခါတရေကျေင်	အေယ်ဗဟိုမှာ	

ေုံပြီးရတာ့မှ	ရပြေှင်းေမယ့်	ပြဿနာရတွဟာ	ဘယ်မှာ	

သွားရတွ့ရနေသေဲေိရုတာ	့NCA	ေဲ့	အခန်း	(၆)ေကီကား	

ကာေအစီအစဉ်ကို	 ေက်ရတွ့ အရကာင်အထည်	

ရြာ်နိုင်မှု	မေှိရသးတဲ့အခါ	မေိုေားတဲ့	ထိရတွ့မှုရတွ၊	

မေိေုားအြ်တဲ	့တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	အထင်ေဲွ	

မှားမှုရတွ	 ပြစ်ရနတဲ့ဟာကို	ေက်ရတွ့ ကကုံရတွ့ေမှု	

အရြါ်မှာအရပခခံပြီးရတာ့	ရပြာပြချင်ြါတယ်။	

	 ဥြမာအားပြင့်	အခုေိုေင်	 မွန်၊	ကေင်၊	တနသသာေီ	

ဘက်မှာ	ကေင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး	(KNU)ကေည်း	

ေက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းပြစ်သေုိ	သူဟာေည်း	

သူ့ေဲ့ရေသအတွင်းမှာ	အစိုးေငယ်ပြစ်တဲအ့တွက်	သူ့မှာ	

ြညာရေးဌာန	ေှိတယ်။	ကျန်းမာရေးဌာနေှိတယ်	အစေှိ	

သပြင့်	 ပြည်သူကို	 ဝန်ရောင်မှုရြးရနတဲ့	 ဌာနရတွေှိ	

ြါတယ်။	 ေီေိုမျ ိုး	 ဝန်ရောင်မှုရြးရနတဲ့ဌာနရတွနဲ့	

ေီဘက်က	နိုင်ငံရတာ်အစိုးေေဲ့	 ဝန်ရောင်မှုဌာနရတွနဲ့	

ရြါင်းစြ်မှု၊	ညိှနှိုင်းမှုမေိှရသးခင်ကာေမှာ	ဥြမာအားပြင့်	

အစိုးေ	ထိန်းချုြ်ရေသ၊	KNU	ထိန်းချုြ်ရေသ၊	အဓိက	

အားပြင့်	ကေင်ဘာသာနဲ့	သင်ကကားရနတဲရ့ကျာင်းရတမှွာ	

အေံတိုင်မှာ	ဘယ်အေံတိုင်ကို	ေွှင့်မေဲေိုတဲ့ကိစ္စ၊	

ေက်ရတွ့အားပြင့်	ပမင်မတိာကရတာ	့ေ	ီNCA	မှာ	အားေုံး	

အားပြင့်	အရကာင်အထည်ရြာ်မှုရတကွရတာ	့ဟန်ချက်	

ညညီသွီားရနြါပြ။ီ	သိုရ့သာ်ေည်း	ကကားကာေ	အစအီစဉ်	

အခန်း(၆)ကို	 ပြန်ပြီးရတာ့မှ	အသက်သွင်းြို့အတွက်	

အကျယ်တဝင့်	ေုြ်ရောင်မယ်ေုိေင်	ြုိပြီးဟန်ချက်ညီရသာ	

တပခားရသာပြစ်စဉ်ရတနွဲ့	ချတ်ိေက်၍ေတဲ	့ေြ်ုငန်းစဉ်	

ရတွ	 ပြစ်ရြါ်ောမယ်ေို့	ယုံကကည်တဲ့အရကကာင်းကို	

အတိုချုြ်ရေွးရနွးချင်ြါတယ်။

	 JMC	မှာေိုေင်	ဘက်သုံးြက်ြါတဲ့	 	 ရေွးရနွးြက်	

ေိှြါတယ်။	တစ်ြက်ကရတာ	့ေက်မှတ်ထိုးထားတဲ	့အြဲွ့	

ေှစ်ြွဲ့	 ေှိြါတယ်။	တစ်ြွဲ့ကရတာ့	 နိုင်ငံရတာ်အစိုးေေဲ့	

စစ်တြ်ေိှပြီးရတာ့	ရနာက်တစ်ြက်ကရတာ့	အေြ်သား	

ကုိယ်စားေှယ်ရြါ့။	တစ်ခါတရေကျေင်	ကျွန်မအရနနဲ့	

စိုးေိမ်မြိါတယ်။	ေက်နက်ေိှတဲ	့အြဲွ့နှစ်ြဲွ့ေဲ့အေယ်မှာ	

ေက်နက်မေိှတဲ	့အေြ်သားကိယ်ုစားေှယ်ရတေဲွ့	အရန	

အထားဟာ	ဘယ်ေိုပြစ်မေဲေိုပြီးရတာ့	သူတို့ေဲ့ရနော	

မှာေည်း	ဝင်ပြီးရတာ့ခံစားကကည့်ြါတယ်။	

	 ေါရြမဲ	့အေြ်သား	ကိယ်ုစားေှယ်များေဲ့	အခန်းကဏ္ဍ	

နဲ့	သူတို့ေဲ့ြါဝင်မှုဟာ	 JMC	မှာ	အြိုးမပြတ်နိုင်တဲ့	

ကဏ္ဍတစ်ခပုြစ်သေိမုျ ိုး	အေြ်သားကိယ်ုစားေှယ်ရတ	ွ

ဟာေည်း	 ပြည်သူေူထုေဲ့	 ရြါင်းကူးတံတားပြစ်တယ်၊	

ပြည်သူေူထုေဲ	့ရန့စဉ်ကကုံရတွ့ရနေတဲအ့ခက်အခ၊ဲ	ေင်ေိင်ု	

ကကုံရတွ့ရနေတဲ့	 ပြဿနာရတွကို	 စားြွဲရြါ်တင်ပြီး	

အေင်တန်ုးက	နိင်ုငရံေးဓရေ	့အသစ်ပြစ်တဲ	့ေက်နက်နဲ့		

အချင်းချင်း	ေှင်းကကတဲ့ဟာမျ ိုး	မဟုတ်ဘဲ	စားြွဲရြါ်မှာ	

တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	အရပခအတင်	အရသးစိတ်	

ရေွးရနွးညှိနှိုင်းတဲ့	သရဘာထားရတွကုိ	အဲေီအေသာ	

ရတွကုိ	အေြ်သား	 ကုိယ်စားေှယ်ရတွက	အများကကီး	

သယ်ရောင်ောရြးတဲ့ဟာကို									ရတွ့ေှ ိေတဲ့အတွက်	

ပြည်သူေူထုေဲ့အခန်းကဏ္ဍ	 ပမှင့်တင်ရြးြို့ေိုတဲ့ဟာ	

မှာေည်း	ေ	ီJMC	မှာ	ြါဝင်တဲ	့အေြ်သား	ကုိယ်စားေှယ်	

များေဲ့	အခန်းကဏ္ဍကုိ	ပမှင့်တင်ရြးြ့ုိေုိမယ်။

	 ဥြမာအားပြင့်	ေအီရေအတွက်ရတကွိ	ုဘက်သုံးြက်	

ညညီမီှေမှေ	ေြ်ုနိင်ုမယ်ေိေုိုေိှ့ေင်	ရကာင်းေမိ့မ်ယ်ေိပုြီး	

ကျွန်မအရနနဲ့	တစ်ဦးတည်းအပမင်ကို	 စဉ်းစားထား	

တာရေးရတေိှွြါတယ်။	အဲေီအရြါ်မှာေည်း	ကျန်ေိှရသးတ့ဲ	

ရေွးရနွးရြာ်	 ရေွးရနွးြက်ရတွနဲ့	 တုိက်ရုိက်ကကည့်ရှု	
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ရနကကတ့ဲ	မိဘပြည်သူရတွေဲ့	အကကံဉာဏ်ရတွကိုေည်း	

နားရထာင်ချင်ြါတယ်။	ရကျးဇူးတင်ြါတယ်။

မူးယစ်လဆးဝါး ဆန့်ကျင်လရးျုြ်ငန်းများေွင် ေက်ကကစွာ

လဆာင်ရွက်လနေည့် ရှမ်းေိုင်းရင်းေူ နန်းမိုမိုေီော

	 တကယ်ရတာ	့ေရီန့အခမ်းအနားဟာ	နှစ်ရြါင်း(၇၀)

အတွင်းမှာ	ြင်ေုပံမို့မှာ	ပြန်ောပြီးရတာမှ့	ြင်ေုစံာချုြ်	

ေက်မှတ်ထိုးတဲ့	မိသားစုရတွနဲ့	ရတွ့တယ်။	တိုင်းေင်း	

သား	၁၂	ဦးနဲ့	Peace	Talk	ေုြ်တယ်ေိုတာကေည်း	

တကယ်တမ်း	ရပြာေေင်ရတာ	့အမျ ိုးသားပြန်ေည်သင့်	

ပမတ်ရေးေုြ်ငန်းစဉ်ရတွထဲက	တစ်ခုပြစ်မယ်ေို့	ထင်	

ြါတယ်။	ေအီေြ်ဘက်ထမှဲာပြစ်ရနတာက	ပငမ်ိးချမ်းရေး	

ပြစ်စဉ်ကို	ေီ	NCA	နဲ့	ြင်ေုံညီောခံရတွရကကာင့်	ရတာ်	

ရတာ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိြါတယ်။	ေါရြမဲ့	ဘယ်ေို	

အပြုအမူရတွက	အေြ်ဘက်ေူမှုအြွဲ့အစည်းရတွက	

ရောင်ေွက်ရြးေင်ပြင့်	အမျ ိုးသားေင်ကကားရစ့ရေးကို	

ဦးတည်တဲေ့ြ်ုငန်းမျ ိုးပြစ်မှာေဲ၊	ဘယ်ေိမုျ ိုး	ကျွန်မတို	့

ဘက်က	ြူးရြါင်းြါဝင်ေိုေ့သေဲေိတုာကိ	ုအကကဉံာဏ်	

များရြးရစေိုြါတယ်ေှင်။

လောင်ေူျယ်ေမားေ၀ ဖံွ့မဖိုးလရးလဆာင်ရွက်လနေည့်

ဗမာေိုင်းရင်းေား ဦးလကျာ်ေက်

	 ကျွန်ရတာ်က	ေယ်သမားတစ်ရယာက်ြါ။	ေယ်	

သမားဘဝ	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးေိုတဲ့	 အသင်းကို	

တည်ရထာင်ပြီးရတာ့	ေယ်သမားဘ၀ရတွ	ဘာပြစ်ေို့	

နိမ့်ကျရနတာေဲေိုတာကို	ရေွးရနွးေိုြါတယ်။	ကိုယ့်	

ရေသ၊	ကိယ့်ုရေရပမ၊	အကန်ုေုံးဟာ	ဘာရတနွဲ့	ပခယ်ေှယ်	

ခေံေ၊ဲ	ဘာရကကာင့်အသုံးချခေံေ၊ဲ	ဘာရကကာင့်	တေားမမှေ	

တတဲ	့ဥြရေရတကွ	ကျွန်ရတာ်တိုတ့စ်ရတကွိ	ုအတင်းြစိီး	

ထားတယ်၊	 အတင်းထိန်းချုြ်ထားတယ်ေိုရတာ့	

ကျွန်ရတာ်တို့ဘ၀ရတွေည်း	မပငိမ်းချမ်းဘူး၊	ဘယ်ေိုမှ	

ပငိမ်းချမ်းရအာင်	 ေုြ်ေို့မေဘူး။	အဲေီရတာ့	 ေီြင်ေုံ	

ညီောခံကကီးကရနပြီးရတာ့	ဘုံသရဘာတူညီချက်ေို့	

ကျွန်ရတာ်နားေည်တဲ့ဥြရေ၊	 မှေတတဲ့ဥြရေေိုတာ	

မျ ိုးကကီး	ရြါ်ရြါက်ောမယ်ေုိေင်	ရစာရစာက	ေယ်သမား	

ဘ၀ရတေွည်း	ြံွ့ပြိုးမယ်။	ပြည်သရူတေွည်း	ြံွ့ပြိုးမယ်၊	

တိင်ုးေင်းသားရတေွည်း	ြံွ့ပြိုးမယ်၊	နိင်ုင	ံရတာ်ကကီးေည်း	

တည်ပငမ်ိမယ်၊	ရအးချမ်းမယ်၊	ေုခံခုံေမယ်၊	စတ်ိချေမယ်	

ေိုတဲ့	 ရဘာင်တစ်ခုကိုရတာ့ေမယ်ေို့	 ရမှော်ေည်း	

ရမှော်ေင့်တယ်။	

	 ေါရြမဲ့	ခက်ရနတာက	ပငိမ်းချမ်းတဲ့၊	တေားမှေတတဲ့	

ဥြရေ	ကကီးရြါ်ရြါကေ်ာြို	့ေရီန့ြင်ေုညံေီာခကံျင်းြ

တဲ့ရနောကို	အခု	 NCA	ေက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့သူရတွ၊	

ကျွန်ရတာ်တို့ထက်	တတ်သိနားေည်တဲ့သူရတွ	 ေီရန့	

ဥြရေကို	 မရကျနြ်ေို့ဘဲပြစ်ပြစ်၊	အရကကာင်းအောကို	

မခခံျင်ေိုဘ့ပဲြစ်ပြစ်	ြဂု္ဂိုေ်ရတ	ွေီညေီာခကံိ	ုဝင်ရောက်	

ြါဝင်ပြီးရတာ့	မှေတတဲ့၊	ညီညွတ်မယ့်၊	တန်းတူပြစ်မယ့်	

အခွင့်အရေးရတွ၊	 ဥြရေရတွကို	 ရေးေွဲရြးကကြါေို့		

ရမတ္တာေြ်ခံေိုြါတယ်။	

	 ေယ်သမားဘဝမှာေုိေင်ေည်း	ရပမရတွသိမ်းသွား	

ပြန်ပြီ၊	ရတာ်ကကာ	ကျွန်ရတာ်တို့ရေသရတွမှာ	 ေှိရနတဲ့	

သယံဇာတရတွကို	အေကားနီးနီးယူသွားတဲ့	 ဥြရေ	

ရတွကေည်း	 ေိှရနတ့ဲအခါကျရတာ့	ေါတုိင်းေင်းသား	

ရတွမှာ	 ေါရတွကိုေည်း	မခံချင်ဘူး။	 ပြန်ေည်ပြုပြင်	

ြို့ေည်း	အေွန်ခက်ြါတယ်။	အဲေီရတာ့	နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	ယရန့ကျင်းြတဲ့	 	 (၂၁)ောစုြင်ေုံ	

ညေီာခကံကီးကရန		ထွက်ရြါ်ောမယ့်	မှေတတဲ၊့	ညညွီတ်	

တဲဥ့ြရေရြါ်ရြါက်ောြိုအ့ရေး	အခ	ုကျွန်ရတာ်	တိုထ့က်	

တတ်ကျွမ်းတဲြု့ဂ္ဂိုေ်ရတ	ွဝိင်ုးဝန်းကညူ	ီရပြေှင်းရြးကက	

ြါေို့	ရတာင်းေိုချင်ြါတယ်။
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	 နယ်စြ်ရေသနှင့တ်ိင်ုးေင်းသားေမူျ ိုးများ	ြံွ့ပြိုးတိုး

တက်ရေးဗဟိရုကာ်မတဦက္ကဋ္ဌ၊	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခ	ံ

ြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	 ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီးများပြစ်ကကသည့	်ေတုယိဗိေ်ုချုြ်ကကီးရကျာ်ရေ၊ွ	

ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီးေဲရအာင်၊	 ဦးမင်းသူ၊	တာဝန်ေှိသူ	

များနှင့်အတူ	ရြရြာ်ဝါေီေ	၅	ေက်ရန့	နံနက်ြိုင်းတွင်	

ရနပြည်ရတာ်မှ	အထူးရေယာဉ်ပြင့်	ထွက်ခွာကကော	

ေှမ်းပြည်နယ်(အရေှ့ြိုင်း)	တာချေီိတ်ပမို့သို့	 ရောက်ေှိ	

ကကသည်။

	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့အား	ေှမ်း	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာေင်းထွဋ်၊	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးများ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်များ၊	ဌာနေိင်ုော	

တာဝန်ေှိသူများနှင့်	တိုင်းေင်းသားရိုးောယဉ်ရကျးမှု	

အြွဲ့များက	တာချေီိတ်ရေေိြ်၌	 ကကိုေိုနှုတ်ေက်	

ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့

သည်	တာချေီိတ်ပမို့	 ပမို့ရတာ်ခန်းမ၌	ရေသခံပြည်သူ	

ေူထုနှင့်ရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ကျွန်မ	တာချေီိတ်ကိုမရောက်တာ	နှစ်ရြါင်းရတာ်				

ရတာ်ကကာသွားြါပြီ။	 မရောက်တာ	ရတာ်ရတာ်ကကာပြီ	

ေိုရြမယ့်ေည်း	တပခားအရပြာင်းအေဲရတွေှိရြမယ့	်

ပြည်သူေူထုက	ရနွးရနွးရထွးရထွးနဲ့	အေင်အတိုင်းြဲ	

ကကိုေိုတဲ့အတွက်	ကျွန်မ	အင်မတန်မှ	ဝမ်းသာြါတယ်၊	

ရကျးဇူးေည်းတင်ြါတယ်။	အခုေိုေင်	 ပမန်မာနိုင်ငံ	

ရပမာက်ြိုင်း၊	အရနာက်ြိုင်း၊	 ရတာင်ြိုင်းကို	 ရောက်ပြီး	

သွားြါပြီ။	ရပမာက်ြိုင်းေိုတာ	မကကာခင်က	ကချင်ပြည်	

နယ်ကိ	ုရောက်ခဲြ့ါတယ်။	ရနာက်ပြီးရတာ	့အရနာက်ြိင်ုး	

မှာေှိတဲ့	 ချင်းပြည်နယ်	အခုကျရတာ့	အရေှ့ြိုင်းမှာ	

ေှမ်းပြည်နယ်၊	ေှမ်းအရေှ့ြိုင်းကိုရောက်ောတာြါ။

	 ေီေိုအရေှ့၊	အရနာက်၊	ရတာင်၊	ရပမာက်	ကျွန်မတို့	

နိုင်ငံကိုသွားတဲ့အခါ	ဘယ်ြဲသွားသွား	ကျွန်မတို့နိုင်ငံ	

ဟာ	ပြည်ရထာင်စုကကီးြဲေို့	ယူေြါတယ်။	ဘာပြစ်ေို့	

ေေဲိေုင်	ဘယ်ြသွဲားသွား	ပြည်သေူထူေုဲ့	ေိအုြ်ချက်	

e,fpyfa'oESifU wdkif;&if;om;vlrsKd;rsm; zGHY NzdK;wdk;wufa&;A[dkaumfrwD Ouú| 

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*¾dKvf a':atmifqef;pkMunf 

wmcsDvdwfESifU rdkif;a,mif;NrdKYe,fwdkhrS a'ocHjynfolvlxkESifUawGhqHk

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်အား လေေခံပြည်ေူများက ကကိုဆိုနှုေ်ဆက်စဉ်။
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ရတွက	အတူတူြဲ။	ေါကျွန်မဟိုးအေင်	၁၉၈၈	ခုနှစ်က	

စပြီးရတာ့	 နိုင်ငံရေးထဲမှာ	 ြါဝင်ောခဲ့တာကရနစပြီး	

သတိပြုမိြါတယ်။	ဘယ်ရနောမှာြဲပြစ်ပြစ်	ကျွန်မတို့	

ပြည်ရထာင်စုသူ၊	 ပြည်ရထာင်စုသားတို့ေဲ့	ေိုအြ်ချက်	

ရတကွ	အတတူြူါြ။ဲ	အေဲါကိ	ုမရမရ့စချင်ြါဘူး။	ဘာပြစ်	

ေိုေ့ေဲိရုတာ	့၁၉၈၈	ခနှုစ်	နိင်ုငရံေးရောကထဝဲင်ော

တဲ့အခါကရနစပြီးရတာ့	 ပြည်သူေူထုနဲ့	ထိရတွ့ မှုေှိြို့	

ကကိုးစားြါတယ်။	ကကိုးစားတဲအ့ခါကျရတာ	့ပြည်သရူတ	ွ

ဘာအေိအုြ်ေုံးေေဲိတုာ	ကျွန်မအပမ	ဲတမ်းရမးြါတယ်။	

ရမးတဲအ့ခါ	ဘယ်မှာြပဲြစ်ပြစ်	အရေှ့ ၊	အရနာက်၊	ရတာင်၊	

ရပမာက်	ရနောမရေွး	ပြည်သူရတွ	ေဲ့ေိုအြ်ချက်ရတွက	

အတူတူြဲ၊	တစ်ထြ်တည်းြဲေိုတာကို	ကျွန်မသတိပြု	

မိတယ်။

	 အထူးသပြင့်	ကျွန်မဟိုတုန်းက	ကျ ိုင်းတုံကိုောတဲ့	

အခါ	ကျ ိုင်းတုံက	ရတာင်သူေယ်သမားရတွနဲ့	ရပြာေို	

ရေွးရနွးတဲ့အခါမှာ	ပမန်မာနိုင်ငံအေယ်ြိုင်းက	အညာ	

ရေသမှာ	ရတာင်သူေယ်သမားရတွရပြာတာနဲ့	အတူတူြဲ။	

ဘာရတ	ွအေိအုြ်ေုံးေေဲိေုင်	အားေုံးနြံါတ်တစ်	ရပြာ	

တာက	 ရေမေတဲ့ရနောမှာေို	 ရေေိုချင်တယ်။	 ေါ	

အင်မတန်မှ	အဓိကကျြါတယ်။	 ရေက	အဓိကကျတဲ့	

ေိအုြ်ချက်ြါ။	ရေပြီးေင်	ေတုယိေမ်းြန်း	ေက်သွယ်ရေး၊	

တတိယေှေြ်စစ်၊	စတုတ္ထ	ြညာရေး၊	ြဉ္စမကျန်းမာရေး	

ေအီတိင်ုးြရဲပြာတယ်။	အေဲဟီာ	ရတာ်ရတာ်စတ်ိဝင်စား

စောရကာင်းြါတယ်။	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငမှံာ	ဘယ်ရနောသွား	

သွား	 ပမို့ရတွြဲသွားသွား၊	ေွာရတွြဲ	သွားသွား	 ပြည်သူ	

ေူထုေဲ့	အရပခခံေုိအြ်ချက်ရတွက	ေါရတွြဲ။	 ေါက	

ဘာကုိပြသေဲေုိရတာ့	ကျွန်မတ့ုိနုိင်ငံဟာ	ြံွ ပ့ြိုးတုိးတက်ြ့ုိ	

ေိုရသးတယ်ေိုတာကို	ရြာ်ပြရနတာြဲ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ေေီိ	ု	ရေေေိှရေး၊	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးရကာင်းပခင်း၊	

ေှေြ်စစ်ေေိှပခင်း၊	ရနာက်ပြီး	ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေးဘက်မှာ	

ပြည့ပ်ြည့၀်၀	ရြးမနိင်ုပခင်းေိတုာဟာ	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်တဲ	့

နိုင်ငံရတွမှ	 ေုြ်နိုင်တဲ့ကိစ္စရတွြါ။	 ေီေို	ကျွန်မတို့ေဲ့	

ပြည်ရထာင်စုသူ၊		ပြည်ရထာင်စုသားများ	အားေုံးဟာ	

ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ရစချင်တယ်ေုိတာကိ	ုရထာက်ပြရနတာ	

ပြစ်ြါတယ်။	ေါရကကာင့မ်ို	့ကျွန်မတိုအ့စိုးေ	တာဝန်ယရူနတဲ	့

နိင်ုငအံတွက်	ေိအုြ်ချက်ရတထွမှဲာ	ြထမဦးေုံး	ေိအုြ်	

ချက်ကရတာ့	အပမဲရပြာသေို	တေားဥြရေစိုးမိုးရေး၊	

တချ ိ့ုက	တေားဥြရေစုိးမုိးရေးကုိ	ဘာပြစ်ေ့ုိ	ထိြ်တန်းက	

တင်သေေဲိတုာကိ	ုရမးြါတယ်။	တေားဥြရေစိုးမိုးရေး	

ေှိမှ	ကျွန်မတို့ေဲ့	ေိုအြ်ချက်ရတွပြစ်တဲ့	 ပငိမ်းချမ်းရေး၊	

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို	ကျွန်မတို့	 ရေေှည်တည်တံ့	

ခိင်ုပမရဲအာင်ေို	့ေြ်ုရြးနိင်ုမှာြါ။	ြံွ့ပြိုးတိုး	တက်ရေးနဲ့	

ေုိင်တ့ဲ	ေုြ်ငန်းရတွကုိ	ပြည့်ေည်းရြးြ့ုိေုိေင်	အာေံုးက	

ဝိုင်းဝန်းပြီးေုြ်ြို့ေိုြါတယ်။

	 ပငိမ်းချမ်းရေးေိုတာေည်း	ထိုနည်း၎င်းြါြဲ။	 ပငိမ်း	

ချမ်းရေးေိတုာ	အားေုံးဝိင်ုး	ဝန်းပြီးေြ်ုမှေမယ့က်စိ္စြါ။	

ြံွ့ပြိုးရေးေိတုာေည်း	အားေုံး	ဝိင်ုးပြီးေြ်ုေမယ့က်စိ္စြါ။	

အဲေီအောရတွေြ့ုိအတွက်	တေားဥြရေစုိးမုိးြ့ုိေုိတာေည်း	

ကျွန်မတိုရ့တအွားေုံး	ဝိင်ုးပြီးရတာေ့ြ်ုမှ	ေမယ့က်စိ္စပြစ်	

ြါတယ်။	နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ	တေားဥြရေစိုးမိုးမှု	မေှိေင်	

နုိင်ငံသူနုိင်ငံသားများဟာ	ဘယ်ရတာ့မှ	ရုြ်ြုိင်းေုိင်ောရော၊	

စိတ်ြိုင်းေိုင်ောရော	ေုံခခုံမှုေှိနိုင်မှာ	 မဟုတ်ြါဘူး။	

ေုံခခုံမှုမေှိေင်	တည်ပငိမ်မှုမေှိနိုင်ဘူး။	တည်ပငိမ်မှုမေှိေင်	

တိုးတက်မှုမေှိနိုင်ဘူး။	တိုးတက်မှုေိုတာဟာ	ြွံ့ပြိုးတိုး	

တက်ပခင်းကိြု	ဲရပြာတာပြစ်ြါတယ်။		ေါရကကာင့	်ကျွန်မ	

ဘယ်သွားသွား	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငဟံာ	ပြည်ရထာင်စေုိတုာကိ	ု

မရမြ့ါနဲ့ေို	့ထြ်တေေဲ	ဲသတရိြးြါတယ်။	ကျွန်မတိုေ့ဲ့	

နိင်ုငသံနူိင်ုငသံားရတဟွာ	မနက်မိုးေင်းတာနဲ့	ငါတိုဟ့ာ	

ပြည်ရထာင်စ၊ု	ငါတိုဟ့ာပြည်ရထာင်စေုိတုာကိ	ုေွတ်ပြီး	

ရတာ့	ညအိြ်တဲ့အခါမှာေည်း	ငါတို့ဟာပြည်ရထာင်စု၊	

ငါတို့ဟာပြည်ရထာင်စုေိုတာကို	ေွတ်ပြီးရတာ့	အိြ်ရစ	

ချင်ြါတယ်။	အဲေီပြည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကုိ	စဲွစဲွေမ်းေမ်း	

ပြစ်ရအာင်ေို	့ေြ်ုရစချင်ြါတယ်။	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငမှံာေိေုင်	

တိင်ုးေင်းသား	ေမူျ ိုးရြါင်းစုေိှံြါတယ်။	ရပြာတဲ	့ဘာသာ	

စကားရတကွေည်း	စုတံယ်။	ကိုးကွယ်တဲဘ့ာသာရတကွ	

ေည်းစုတံယ်။	ကိယု့ေ်ဲ့ဓရေထ့ုံးစရံတကွေည်း	စုတံယ်။	

သမိုင်းရတွကေည်း	အားေုံးတစ်ထြ်တည်းရတာ့	

မဟုတ်ဘူး။	သို့ရသာ်ပငားေည်း	ကျွန်မတို့ေဲ့	ရခတ်သစ်	

နိင်ုငရံေးသမိင်ုးမှာရတာ	့အားေုံးအတွက်	အတတူြူါြ။ဲ

	 အခ	ုကျွန်မတိုန့ိင်ုငဟံာ	ေွတ်ေြ်ရေးေခဲတ့ာ၊	အချုြ်	

အပခာအာဏာြိုင်	 နိုင်ငံတစ်ခုအပြစ်	တည်ေှိခဲ့တာဟာ	

ေိုေင်		နှစ်	၇၀	ရကျာ်သွားြါပြီ။	မကကာမီကာေအတွင်း	
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ေိေုင်	၇၅	နှစ်ပြည့ရ်တာမ့ယ်။	၇၅	နှစ်	ပြည့တ်ဲနှ့စ်မှာေိေုင်	

ကျွန်မတို ့နိ ုင်ငံဟာ	နှစ်	၁၀၀	ပြည်ြိ ု ့ ၊	ေွတ်ေြ်တဲ	့

ပြညရ်ထာင်စနုိင်ုငအံရနနဲ့အနှစ်တစ်ောပြည့ြ်ို	့၂၅	နှစ်ြ	ဲ

ေိရုတာမှ့ာ	ပြစ်ြါတယ်။	ေီေိအုချန်ိရောက်ေင်	အားေုံးက	

စဉ်းစားရနပြီး	 ေို့က	ဘယ်အချနိ်ရောက်ရနပြီေဲ။	 ေို့ေဲ့	

ေညေွ်ယ်ချက်ရတကွ	ဘယ်ရောက်ထရိအာင်ပမင်သေဲ	

ေိတုာ	စဉ်းစားြိုေ့ိြုါပြ။ီ	သာမန်ေူရတေွိေုင်	အသက်	

၇၅	နှစ်ရောက်ပြီေိုေင်	 ေါရတွစဉ်းစားြို့	အချနိ်ေည်း	

ရောက်ောြါပြ။ီ	ဘာပြစ်ေိုေ့ေဲိရုတာ	့အသက်	၇၅	နှစ်	

ေိတုာဟာ	မငယ်ရတာဘ့ူး။	တချ ို့ေိေုင်	အသက်	၇၅နှစ်	

အထ	ိရနနိင်ုေင်ရတာင်မှ	ကရံကာင်းတယ်ေို	့သတ်မှတ်	

ေတဲ့အရပခအရနမှာ	ေှိြါတယ်။	ပြီးရတာ့	ကျွန်မတို့ဟာ	

ေတူစ်ရယာက်ေဲ့	အသက်	၇၅	နှစ်မှာ	ဘယ်ရောက်ထ	ိ

ကိုယ့်ရောင်ေွက်ချက်ရတွေှိသေဲေို့	သုံးသြ်ြို့ေိုြါ	

တယ်။	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငေံဲ့	သမိင်ုးမှာေည်း	ေေီိြုသဲုံးသြ်ေြါ	

မယ်။	ေီေိုြဲ	သုံးသြ်ြို့အချနိ်ဟာ	မကကာရတာ့ြါဘူး။

	 ကျွန်မတိုဟ့ာ	ေတူစ်ရယာက်ေဲ့အသက်	၇၅	နှစ်မှာ	

ဘယ်ရောက်ထိ	 ရောင်ေွက်ချက်ရတွေှိသေဲေို့	သုံး	

သြ်ပြီးမှ	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငေံဲ့	သမိင်ုးကိေုည်း	ေေီိြုသဲုံးသြ်	

ေမယ့်အချနိ်ဟာ	မကကာရတာ့ြါဘူး။	အခု	ကျွန်မတို့	၇၅	

နှစ်မပြည့ခ်င်	ကျန်ရသးတဲအ့ချန်ိမှာ	အားေုံး	စည်းစည်း	

ေုံးေုံးနဲ့	ေနီိင်ုငတံိုးတက်ြိုအ့တွက်	ေြ်ုရစချင်ြါတယ်။	

နိင်ုငတံစ်နိင်ုင	ံတိုးတက်ြိုအ့တွက်	အရေးကကီး	ေုံးကရတာ	့

ပြည်သေူထူေဲု့	စတ်ိဓာတ်အင်အားြါြ။ဲ	ပြည်သေူထူေဲု့	

စိတ်ဓာတ်အင်အားပြည့်စုံမယ်ေိုေင်	 ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	

ဘယ်ေိုပြဿနာ	 အခက်အခဲရတွြဲေှိေှိ	 ကျွန်မတို့	

ရကျာ်ေွှားနိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတ့ုိအစုိးေဟာ	စစ်မှန်တ့ဲြက်ေေယ်	ပြည်ရထာင်စု	

ကကီးကိ	ုထရူထာင်ချင်ြါတယ်ေို	့ကျွန်မတိုရ့ပြာြါတယ်။	

ကျွန်မတိုန့ိင်ုငနံဲ့	အသင့ရ်တာ်ေုံးပြစ်တယ်ေို	့ယေူေိုြ့	ဲ

ပြစ်ြါတယ်။	ေီနိုင်ငံေို	တိုင်းေင်းသားေူမျ ို းရြါင်းစုနဲ့	

ြွဲ့စည်းထားတဲ	့မတကဲွူပြားမှုရတအွရြါ်မှာ	ညညွီတ်မှုကိ	ု

တည်ရောက်ေမယ်။	နိင်ုငအံတွက်ေိေုင်	ကျွန်မတိုဟ့ာ	

တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	နားေည်မှုေှိြို့	ေိုတယ်။	

တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်		ရေးစားြ့ုိေုိတာ	အင်မတန်မှ	

အရေးကကီးြါတယ်။	ကိယု့ေ်မူျ ိုးကိ	ုချစ်တာချစ်ြါ၊	ကိယု့်	

ေမူျ ိုးကိခုျစ်ေို	့တပခားေမူျ ိုးကိ	ုမန်ုးတယ်ေိတုာရတာ	့

အင်မတန်မှမှားြါတယ်။	ရမတ္တာေိတုာ	ရမတ္တာနဲ့ြွားယ	ူ

ေိုေ့တယ်။	ရမတ္တာကိ	ုရေါသနဲ့ြွားယေူိုမ့ေဘူး။	ရေါသကိ	ု	

ရမတ္တာကရအာင်ပမင်ြါတယ်။	ရမတ္တာကိရုတာ	့ရေါသက	

မရအာင်ပမင်ြါဘူး။	ေါရကကာင့်	ကျွန်မတ့ုိအချင်းချင်း	ရမတ္တာ	

ြွားြို	့အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်ေို	့အသရိြးြါေရစ။

	 အထူးသပြင့်	ေူငယရ်တြွါ။	ေူငယရ်တကွရနစပြီး	

ရတာ	့စတ်ိထားမှန်မှန်ထားြုိက့	သြ်ိအရေးကကီးြါတယ်။	

ေငူယ်ရတကွ	ေကူကီးရတနွဲ့ယှဉ်ေိက်ုေင်	အားသာချက်	

တစ်ခကုဘာေေဲိရုတာ	့အတတ်ိေဲ့စိုးမိုးမှုက	ြိပုြီးရတာ	့

နည်းြါတယ်။	 အတိတ်ေဲ့စိုးမိုးမှုရကကာင့်	 ြစ္စုြ္ပန်နဲ့	

အနာဂတ်ကိ	ုအထနိာသွားတာ	ရတေိှွြါတယ်။	ေါရကကာင့်	

အတတ်ိေိတုာကိရုတာ	့ကျွန်မတို	့မရမသ့င့ဘ်ူး။	အတတ်ိ	

ကဟာကို	သင်ခန်းစာယူေြါမယ်။	အတိတ်တုန်းက	

အမှားရတ၊ွ		ကိယု့ရ်ေှ့က	သရူတေဲွ့အမှားရတကွိ	ုကိယ်ုပြန်	

ပြီးရတာ	့မကျူးေွန်ြိုေ့ိပုြီးရတာ	့ေူငယ်ရတကွ	ေင်ပခင်	

ေမယ်။	ငါတို့ရခတ်မှာ	ငါတို့ေဲ့	ဘိုးဘွားရတွြိုပြီးရတာ့	

ငါတို့အရကကာင်း	စဉ်းစားေိုက်ေင်	စိတ်ချမ်းသာနိုင်မယ့်	

ရခတ်ပြစ်ရစချင်တယ်။	ငါတို့ဘိုးဘွားရတွ	မရအာင်ပမင်	

ခဲ့တဲ့ကိစ္စရတွကို	 ငါတို့ရအာင်ပမင်ရအာင်	ေုြ်ရြးြို့	

တာဝန်ေှတိယ်ေိတုဲ့	ေုြ်ရြးချင်တဲ့ေန္ဒေည်း	ေှတိယ်	

ေိုတဲ့	 ခိုင်မာတဲ့သန္နိဋ္ဌာန်နဲ့သာ	ကျွန်မတို့ေူငယ်ရတွ	

တည်ရောက်သွားမယ်ေိေုင်	နိင်ုငေဲံ့အနာဂတ်အတွက်	

ေုံးဝြူြင်ေမှာ	မဟုတ်ြါဘူး။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	ရေသတွင်းမှာေိုေင်	တချ ို့နိုင်ငံ	

ရတနွဲ့ယှဉ်ေင်	တိုးတက်မှုနည်းတယ်ေိတုာ	ောကကည့တ်ဲ	့

သူရတွထက်	တာချေီိတ်ေိုရနောမျ ိုးမှာရနတဲ့	ပြည်သူ	

ပြည်သားရတွ	အသိေုံးြါ။	 ရုြ်ြိုင်းေိုင်ောတိုးတက်မှု

ေိုတာ	အချနိ်မရေွး	 ပြုပြင်ရပြာင်းေဲေို့ေြါတယ်။	

အားေုံး	ဝိုင်းပြီးရတာ့ေုြ်မယ်ေိုေင်	 ပြုပြင်ရပြာင်းေဲ	

နိင်ုြါ	တယ်။	ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြည်သပူြည်သားရတကွိ	ုေံုးဝ	

ယုံကကည်မှုေှိတယ်။	တကယ်ရတာ့	တပခားနိုင်ငံရတွနဲ့	

ယှဉ်ေင်၊	 	ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်ေင်	ကျွန်မတို့ပြည်သူပြည်သား	

ရတ	ွက	မညံြ့ါဘူး။	ြညာရေးစနစ်	အားနည်းမှုရကကာင့မ်ို	့

တချ ို့ရနောရတမှွာ	ရနာက်ကျကျန်ရနခဲတ့ယ်ေိရုြမယ့်	

ကျွနမ်တို့	နိုင်ငသံနူိင်ုငသံားရတွက	စိတဓ်ာတ်အင်အား၊	



442 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ေုံ့ေ၊	ဝီေိယရတွနဲ့	ကာယအစွမ်း၊	ဉာဏစွမ်းအားအေ	

ေိုေင်	အားငယ်စောဘာမှမေှိြါဘူး။	ေါရြမယ့်	အစွမ်း	

ရတကွ	ဘယ်ရောက်ြဲေိှေိှ	ထတ်ုသုံးမှ	အောရောက်မှာြါ။	

ထတ်ုသုံးမှ	အကျ ိုးေိှမှာြါ။	တချ ို့ရတကွ	ြိက်ုေကံိစုတုယ်	

ေိတုာ	ြိက်ုေစံပုြီးရတာ	့မသုံးေက်	မစားေက်နဲ့	ြိက်ုေ	ံ

ရတွကိုစုြုံပြီးရတာ့	 ရသတ္တာကကီးနဲ့ထည့်ထားေို့ရတာ့	

ဘာမှအကျ ိုးမေှိဘူး။	ကိုယ်ေတဲ့ြိုက်ေံနဲ့	ကိုယ့်အကျ ိုး	

ေည်း	ေိှရအာင်၊	အများအကျ ိုးေည်းေိှရအာင်	ေြ်ုေမယ်။	

ေြီိက်ုေရံတကွိ	ုေင်းနီှးနိင်ုေင်	ေင်းနီှးေမယ်၊	ရြးကမ်းစွန့် 	

ကကသဲင့်ေင်	ရြးကမ်းစွန့် ကကေဲမယ်။	စားရသာက်သင့်ေင်	

စားရသာက်ေမယ်။	အသုံးအစွဲမှန်မှ	 စုထားတဲ့ြိုက်ေံ	

ရတွက	တန်ြိုးေှိမှာပြစ်ြါတယ်။

	 အိန္ဒိယနိုင်ငံက	ေွတ်ေြ်ရေးရခါင်းရောင်ကကီးက	

ရပြာြါတယ်။	ဘဏ်ထဲမှာ	ထားတဲ့ြိုက်ေံက	ကိုယ့်	

ြိက်ုေ	ံမဟတ်ုဘူး။	သုံးပြီးတဲြိ့က်ုေကံသာ	ကိယု့ြ်ိက်ုေ	ံ

ေို့ရပြာတယ်။	 ရပြာချင်တာက	ဘဏ်ထဲမှာထားတဲ့	

ြိုက်ေံက	ကိုယ်သုံးနိုင်တဲ့အရပခအရန	ရောက်သေား၊	

မရောက်ဘူးေားေိုတာ	ဘယ်သူမှခန့်မှန်းေို့မေဘူး။	

ကိယ်ုသုံးနိင်ုတဲအ့ရပခအရန	ရောက်ချင်မှရောက်မယ်။	ေ	ီ

ရခါင်းရောင်က	သူရဌးကကီးြါ။	သူရဌးကကီးက	မျ ိုးရိုး	

ရကကာင့်	 ချမ်းသာတာမဟုတ်ြါဘူး။	သူေဲ့အစွမ်းအစ	

ရကကာင့	်သကူိယု့သ်	ူချမ်းသာရအာင်ေြ်ုခဲတ့ဲ	့ရေှ့ရနကကီး	

တစ်ရယာက်ြါ။	ေရီောက်	ချမ်းသာရအာင်ေြ်ုခဲရ့ြမယ့်	

ေီြိုက်ေံရတွကို	မသုံးေက်မစွဲေက်နဲ့	ဘဏ်ထဲမှာထည့်	

ထားေင်	သူ	တမေွန်ဘဝ	ကူးသွားတဲ့အခါကျရတာ့	

ဘယ်သူ့ေက်ထရဲောက်မယ်ေုိတာ	ရသရသချာချာ	ရပြာ	

ေို့ေမှာမဟုတ်ဘူး။	သူ့သားသမီးေက်ထဲ	 ရောက်ချင	်

ရောက်မယ်။	သားသမီး	ေက်ထဲကရနပြီးရတာ့	တပခား	

ေက်ထဲ	ရောက်ချင်ရောက်သွားမယ်။	အဲေီရတာ့	သူက	

ရပြာတယ်၊	သုံးပြီးသားြိက်ုေဟံာကိယ်ုတကယ်ြုိငတ်ဲ့

ြိက်ုေြံါ။	ကျွန်မရပြာချင်တာက	အေည်အချင်းနဲ့အစွမ်း	

အစရတွဟာ	ထုတ်သုံးမှ	ကိုယ်ြိုင်တဲ့အေည်အချင်း	

ထိရောက်တဲ့အစွမ်းအစ	ပြစ်ရနမှာြါ။	အရပခခံအားပြင့်	

ကျွန်မတိုမှ့ာ	အေည်အချင်းအစွမ်းအစရတ	ွ	ပြည့စ်ုေံဲ့သား	

နဲ့	 ေါရတွ	ကျွန်မတို့ထုတ်မသုံးဘူးေိုေင်၊	 	 ြိုက်ေံဟာ	

ထုတ်မသုံးဘူးေိုေင်	 စက္ကူတစ်ေွက်ေိုြဲ	ကျွန်မတို့ေဲ့	

အစွမ်းအစရတွဟာ	တန်ြိုးမေှိပြစ်သွားြါေိမ့်မယ်။

	 ေါရကကာင့	်ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြည်ရထာင်စသုားအားေုံးက	

ကိုယ့်ပြည်ရထာင်စုကကီး	တိုးတက်ရေးအတွက်၊	ကိုယ့်		

ပြည်ရထာင်စကုကီး	ြံွ့ပြိုးသာယာရေးအတွက်	အားေုံးက	

ဝိင်ုးပြီးကကိုးစားကကြါ။	ကိယု့ေ်ဲ့စွမ်းအားရတကွိ	ုထတ်ုသုံး	

ေိုက်ြါ။	စွမ်းအားရတွ၊	အစွမ်းအစရတွကို	မှန်မှန်ကန်	

ကန်သုံးေိက်ုေင်	နည်းသွားမှာမဟတ်ုြါဘူး။	ြိက်ုေေံိ	ု

မဟုတ်ြါဘူး။	ြုိက်ေံရတာင်	ေင်းနီှးေုိက်ေင်	ြွားောတယ်။	

မေင်းနှီးဘဲနဲ့	ထုတ်ထုတ်သုံးရနေင်ရတာ့	အားေုံးကုန်	

သွားမှာပြစ်ြါတယ်။		ေါရကကာင့်	ကျွန်မတ့ုိဟာ	အစွမ်းအစ	

ရတွကို	ေင်းနှီးေမယ်။	ကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာ	ေင်းနှီး	

ေမယ်။	 ေူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှာ	 ေင်းနှီးြို့က	

အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	ဘယ်ေိြုုစံနံဲ့	ေင်းနီှးကက	

မေဲေိုရတာ့	အားေုံးဝိုင်းပြီးရတာ့	သရဘာတူညီချက်	

ယူမှ	ေီမိုကရေစီေိုတာေါြါြဲ။

	 ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံတိုးတက်ရအာင်၊	 ချမ်းသာရအာင်	

အရကာင်းေုံးနည်းက	ဘာေဲေိတုာ	ပြည်သပူြည်သား	

အားေုံး	တစ်ဦးချင်း၊	တစ်ဦးချင်းကရန	ြါဝင်ပြီးရတာ့	

ေုံးပြတ်နိုင်ခွင့်ကိုရြးထားတာ	ေီမိုကရေစီြါြဲ။	 ေါကို	

ကျွန်မရပြာပခင်းအားပြင့	်နိင်ုငရံေးအေ	ေုံးပြတ်နိင်ုပခင်း	

တစ်ခုေို့	ကျွန်မရပြာတာမဟုတ်ြါဘူး။	နိုင်ငံရေးအေ	

ေုံးပြတ်တယ်ေိုတာကရတာ့	 ရေွးရကာက်ြွဲကရန	

တစ်ေင့်		ေုံးပြတ်တာပြစ်ြါတယ်။	ေါရြမယ့်	တပခား	

နည်းရတွနဲ့ေည်း	အများကကီးေုံးပြတ်နိုင်ြါတယ်။	

ပြည်သူရတွကိုရြးထားတဲ့	အခွင့်အရေးရတွကို	မှန်မှန်	

ကန်ကန်သုံးတဲ့နည်းရတွနဲ့	ကျွန်မတို့	အများကကီးြါဝင်	

ပြီးရတာ့	ေုြ်ရောင်ရြးနိုင်ြါတယ်။

	 ဥြမာ-	 ရစာရစာကရပြာတဲ့	အချက်ငါးချက်မှာ	

တစ်နိုင်ငံေုံးက	ေိုအြ်ြါတယ်ေိုတဲ့	ရေေေှိရေး၊	ေမ်း	

ြန်းေက်သွယ်ရေးရကာင်းပခင်း၊	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အား	

ေေှိရေး၊	 ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေးများ	 ရကာင်းမွန်ပခင်း	

အေဲဟီာရတနွဲ့ြတ်သက်ေို	့ကျွန်မတို	့ပြည်သပူြည်သား	

ရတွ	အားေုံးြါဝင်မှပြစ်မှာြါ။	ကျွန်မကရတာ့	 ရိုးရိုး	

ေှင်းေှင်းြဲ	အယူအေတစ်ခုေှိတယ်။	ေီရောကကကီးမှာ၊		

ဘာမှအေကားမေဘူး။		ဘယ်ရတာမှ့	အေကားမေဘူး။	

တန်ောတန်ရကကး	ရြးေတာြ။ဲ	ကိယ်ုအေကားေတယ်ေို	့
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ထင်ရနတဲ့ကိစ္စရတွရတာင်မှ	အေကားမေဘူး။	အဲေီ	

ရနာက်ကရနြါောတဲ	့တာဝန်ရတ၊ွ	ဝတ္တေားရတ၊ွ	ဝန်ထြ်ု	

ဝန်ြိုးရတွေိုတာ	အပမဲေှိြါတယ်။

	 ေါရကကာင့	်ကျွန်မတို	့အမျ ိုးသားေမီိကုရေစအီြဲွ့ချုြ်	

အရနနဲ့	ေူမှုရေးေုြ်ငန်းတစ်ခုအပြစ်	 ရေတွင်းရတွ	

တူးရြးတဲ့	အေုြ်ေုြ်ခဲ့ြါတယ်။	တချ ို့ေွာရတွမှာ	ရေ	

ေှားြါးမှုပြစ်ြါတယ်။	ြထမေိုအြ်ချက်က	ရေြဲပြစ်ြါ	

တယ်။	ရသာက်ရေ၊	သုံးရေေှားြါးမှုအတွက်	ရေတွင်းရတ	ွ

တူးရြးြါတယ်။	 ေါရြမယ့်	ကျွန်မတို့	ဘယ်ရတာ့မှ	

အေကားမတူးဘူး။	ဘာေိုေ့ေဲိရုတာ	့တန်ြိုးမထားမှာ	

စိုးေို့၊	ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ြါဝင်တဲ့	ေုြ်ငန်းေိုမှ	တကယ်	

ရေးစားကာ	သရံယာဇဉ်ေိှတယ်ေိတုာ	ေူ့သဘာ၀ရတမွို	့

ကျွန်မတိုက့	ရနပြီးရေွးတယ်။	ေေွီာမှာေည်း	ရေတွင်းေိ	ု

တယ်၊	ဟိုေွာမှာေည်း	 ရေတွင်းေုိတယ်။	ြထမေုံး	

ကျွန်မတို	့ရတွးတဲအ့ရတွးက	ေရီေတွင်းကိ	ုတူးတဲအ့ခါမှာ	

ဝိင်ုးဝန်းပြီးရတာ	့ပြည်သေူထူကု	ကညူခီျင်တဲစ့တ်ိေိှေား၊	

မေှိဘူးေား	ေိုတာ	ကျွန်မတို့ကကည့်ြါတယ်။

	 အေဲေီိ	ု	ေွာသေွူာသားရတ	ွြါဝင်ပြီးရတာ	့ေရီေတွင်းကိ	ု

တူးတဲ့အခါမှာ	တတ်နိုင်သရောက်ကူညီမယ်၊	 ြ့ံြိုးေို	

စိတ်ေှိတဲ့ဟာကို	 ရေွးြါတယ်။	 ေုတိယအားပြင့်	အဲေီ	

ေွာရတွထဲမှာ	ရေတွင်းတူေမယ့်	ရနောရကာင်းရကာင်း	

ေိှသေား၊	ရနောရကာင်းရကာင်းေိတုာက	ေရီေတွင်းကိ	ု

တစ်ေွာေုံးကရနပြီးရတာ့	သုံးနိုင်တဲ့	အရနအထားေှိ	

သေား၊		ေူတစ်ဦးတစ်ရယာက်ေဲ့	ခခံထဲမှာတူးရြးြို့ေို	

တာ	မသင့ရ်တာ်ြါဘူး။	အေဲခီခြံိင်ုေှင်က	ဘယ်သမှူမော	

နဲ့	ငါရခါင်းရှုြ်တယ်၊	ေီရန့ရတာ	့ဘယ်သမှူမရတွ့ ချင်ဘူး	

ေိုပြီး	တံခါးြိတ်ထားေင်၊	ကျန်တဲ့သူရတွက	ရေယူေို့	

မေဘူးေိေုင်	ေရီေတွင်းေဲ့အကျ ိုးရကျးဇူးက	အင်မတန်မှ	

နည်းသွားြါေိမ့်မယ်။	 ရနာက်တစ်ခုက	ရေတွင်းကို	

ေွာထိြ်မှာသွားထားေင်	ရနာက်တစ်ြက်ထိြ်က	ေွာသူ	

ေွာသားရတွအတွက်	အခက်အခဲပြစ်တယ်။	ရနောကုိေည်း	

အားေုံးသရဘာတူ	 မှန်ကန်တဲ့ရနောကို	 ရေးွနိုင်မှ	

ရေတွင်းတူးရြးြို့ေိုတာ	သရဘာတူတယ်။

	 တတိယအချက်က	ရေတွင်းတူးရြးပြီးေင်	ထိန်း	

သိမ်းရေးအြွဲ့တစ်ခုကို	 ေွာသူေွာသွားရတွအထဲကြဲ	

ြွဲ့နိုင်ေမယ်။	ေီသုံးချက်ြါ။	ြထမဦးေုံး	အားေုံးကရန	

ဝိင်ုးဝန်းကညူေီြါမယ်။	အားေုံးေိတုာ	တစ်ောောခိင်ုနှုန်း	

မဟုတ်ြါဘူး။	 ေူ့သဘာဝအေ	ဘယ်ရတာ့မှ	တစ်ော	

ောခိုင်နှုန်း	သရဘာတူညီမှုေိုတာ	မေနိုင်ြါဘူး။	အများ	

စကု	ေေီိစုတ်ိဓာတ်ေိှပြေုိီေင်	မှန်ကန်တဲရ့နောကိ	ုရေွးြို	့

သရဘာတတူယ်ေိေုင်	ေေွီာမှာ	ရေတွင်းတူးခွင့ရ်ြးမှာြါ။

	 ရနာက်ေုံးကရတာ့	တူးပြီးေင်	ထိန်းသိမ်းမေား။	

ကိုယ့်ေွာအတွက်	တူးရြးထားတဲ့	 ရေတွင်းဟာ	ကိုယ့်	

တာဝန်ပြစ်တယ်ေိုတဲ့	 စိတ်ဓာတ်ေှိမှ	ကျွန်မတို့တူး	

ရြးမှာြါ။	အဲေီေို	ေုြ်ရြးပခင်းအားပြင့်	ဘာရတွ့ေ	

သေဲေိုရတာ့	 ေွာသူေွာသားရတွက	 ေီရေတွင်းကို	

အေကားေခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။	 ေီ	 ရသာက်ရေသုံးရေကို	

အေကားေခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။	သူတို့ေဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့၊	

သူတို့ေဲ့ြါဝင်မှုနဲ့၊	သူတို့ေဲ့စွမ်းရောင်ေည်ရတွနဲ့	 ပြစ်	

ရအာင်ေုြ်ထားတဲ့ရေတွင်းေိုရတာ့	 ြိုပြီးရတာ့ေည်း	

တန်ြိုးထားတယ်။	ရနာက်ပြီး	အေင်သတူိုန့ဲ့	သရဘာတ	ူ

ညီမှုအေ	ေက်ပြီးရတာ့ထိန်းသိမ်းမယ်။

	 ေါကို	ကျွန်မဘာေို့ရပြာချင်တာေဲေိုရတာ့	 နိုင်ငံ	

တစ်နိုင်ငံ	တိုးတက်ရေးအတွက်	ဘယ်ေိုဘယ်ြုံစံြဲ	

ေုြ်ေုြ်	 ေီေိုြုံစံမျ ိုးြဲပြစ်ေမယ်။	 နံြါတ်(၁)ပြည်သူ	

ပြည်သားရတွက	ြါဝင်ချင်တဲ့စိတ်	ေှိေမယ်။	နံြါတ်(၂)

အများအတွက်	အရကာင်းေံုးဟာကုိ	ရေွးချင်တ့ဲရစတနာနဲ့	

ရေးွတတ်တဲ့ြညာေှိေမယ်။	 ရနာက်ေုံးကရတာ့	

ေက်ပြီးထန်ိးသမ်ိးထားြို	့ေုံေ့၊	ဝေီယိကိ	ုစိက်ုထတ်ုထား	

ေမယ်။	အဲေီ	အချက်သုံးချက်နဲ့သာ	ကျွန်မတို့နိုင်ငံကို	

တိုးတက်ရအာင်ေုြ်ရြးြို့		ပြစ်ြါတယ်။

	 ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးေိုေင်ေည်း	 ေီေိုြါြဲ။	

ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးဟာ	အစိုးေများေဲ့တာဝန်ေို	

တာမှန်ြါတယ်။	အဓိကအားပြင့်	 နိုင်ငံကိုအုြ်ချုြ်တဲ့	

တာဝန်ယထူားတဲ	့အစိုးေအြဲွ့များဟာ	နိင်ုငေဲံ့ေမ်းြန်း	

ေက်သွယ်ရေးအတွက်	တတ်နိုင်သရောက်	ေုြ်ရြး	

ေမယ်။	ေါရြမယ့်ေည်း	ပြည်သပူြညသ်ားရတကွ	ြါဝင်	

ရြးေမယ်။	ကိုယ့်အတွက်	 ရောက်ထားတဲ့ေမ်းရတွ	

မြျက်စီးရေးကိ	ုကိယုက်ေည်း	စည်းကမ်းနဲ့ထန်ိးသမ်ိး	

သွားေမယ်။	တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ရနဝင်ပြီး	 ြံ့ြိုးေမယ်။	

ေါကေည်း	ေက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားချင်တဲ့စိတ်၊	 စပြီး	

ထူရထာင်ချင်တဲ့စိတ်	 ေါရတွ	 ပြည်သူပြည်သားရတွ	
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ကကားထမှဲာေိှမှ	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငဟံာ	တကယ်ကိ	ုတိုးတက်	

ရအာင်ပမင်တဲ့	နိုင်ငံပြစ်ြါမယ်။

	 ကျွန်မတို့	 ပြည်သူပြည်သားရတွေဲ့	ေိုအြ်ချက်	

ရတွဟာ	ရစာရစာကရပြာတဲ့အတိုင်း	 ေီ	 ၅	 ချက်ေို	

တာေည်း	သိပြီးပြီ။	 ေါရြမယ့်	တစ်ခါတစ်ရေေည်း	

အရသးစိတ်အရနနဲ့	 ရေသအသီးသီးမှာ	 ပြည်သူပြည်	

သားများ	ဘာရတွေိုအြ်ချက်ရတွေှိသေဲ။	ဘယ်ေို	

ခံစားမှုရတွ	 ေှိသေဲေိုတာ	 အစိုးေကိုတာဝန်ယူတဲ့	

ြုဂ္ဂိုေ်များဟာ	သိြို့ေိုြါတယ်။	 ေါမှေည်း	 ပြည်သူ	

ပြည်သားနဲ့	အစိုးေရတွကကားမှာ	တစ်ခါတည်း	တက်ညီ	

ေက်ညနီဲ့	စတ်ိတသူရဘာတ	ူနိင်ုငံတ့ိုးတက်ရေးအတွက်	

ေုြ်ရောင်ချင်တဲ့	အရနအထားတစ်ခု	 ပြစ်ရြါ်ြို့ြဲပြစ်	

ြါတယ်။

	 ရောက်တဲ့ရနောတိုင်းမှာ	 ေြ်မိေြ်ြရတွ၊	 ပြည်သူ	

ပြည်သားရတွနဲ့	 ရတွ့ြို့ကကိုးစားြါတယ်။	 ကကိုးစားရန	

တယ်ေိုတာ	ြထမကရတာ့	 ပြည်သူရတွေဲ့အသံကို	

နားရထာင်ချင်ေို့ြါ။	 ရနာက်ပြီး	 ပြည်သူရတွအရနနဲ့	

ကျွန်မတို့ကို	 ြိုပြီးရတာ့နားေည်နိုင်ရအာင်၊	အစိုးေေဲ့	

ေည်ေွယ်ချက်ရတကွိြုိုပြီးသေိှိောရအာင်၊	တစ်ဦးနဲ့	တစ်	

ဦးကကားမှာ	ေင်းနီှးမှုေရအာင်ေိပုြီး	ေါကိဦုးတည်ြါတယ်။	

နိင်ုငတံစ်နိင်ုငမှံာ	နိင်ုငသံ၊ူ	နိင်ုငသံားနဲ့	အစိုးေအေြ်ုကိ	ု

တာဝန်ယူထားတဲ့	အြွဲ့အစည်းအကကားမှာ	တကယ့်ကို	

တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး	 နားေည်မှုေှိတယ်။	တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး	

ယုကံကည်မှုေိှတယ်ေိေုင်	ေနီိင်ုငအံရနနဲ့	မေြ်ုနိင်ုတဲက့စိ္စ	

ေိုတာ	ဘာမှမေှိြါဘူး။

	 တာချေီတ်ိရောက်ောတဲအ့ခါမှာေည်း	တာချေီတ်ိ	

ပမို့သပူမို့သားများေဲ့	ေိအုြ်ချက်ရတ	ွက		ဘယ်ေိေိှုတယ်။	

ရမှော်ေင့်ချက်ရတွက	ဘယ်ေိုေှိတယ်။	စိုးေိမ်ရကကာင့်	

ကကမှုရတွက	ဘယ်ေိုေှိတယ်။	 ေါရတွေည်း	ကျွန်မတို့	

သိချင်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့ေဲ့အစိုးေအရနနဲ့	ပြည်သူပြည်	

သားရတကွိ	ု			တန်ြိုးထားတယ်။							တန်ြိုးထားတယ်ေိေုာမှာ	

အပမဲြဲ	ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွနဲ့ြတ်သက်ေို့	

ရပြာတယ်။	တချ ို့ရတွက	အခွင့်အရေးကို	အပမဲြဲရပြာ	

တယ်။	အခွင့အ်ရေးက	ဘာေိှသေ။ဲ	ဘာေမယ်။	ဘာေြ်ု	

ေမယ်။	 ရနာက်ပြီး	ကျွန်မကတာဝန်ကို	အပမဲြဲ	 ဦးစား	

ရြးပြီးရပြာြါတယ်။		ေတူိင်ုးေတူိင်ုးဟာ	တာဝန်ယခူျင်မှ	

ေီကမ္ဘာကကီးဟာ	 ပငိမ်းချမ်းမှာြါ။	ေူတိုင်းေူတိုင်းဟာ	

ကိယု့တ်ာဝန်ကိ	ုအရေးထားမှ	ေကီမ္ဘာကကီး	တိုးတက်နိင်ု	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ောချျီိေ်မမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့် 
မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။
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မှာြါ။	ေါရကကာင့	်ငါေ့ြိင်ုခွင့၊်	ငါေေမယ်ေိတုဲ	့စတ်ိဓာတ်နဲ့	

မဟုတဘ်	ဲငါရြးေမယ်၊	ငါဟာ	ရြးနိင်ုစွမ်းေှတိဲ့	ေူသား	

တစ်ရယာက်၊	 	 ေီကမ္ဘာကကီးမှာ	 	 ရမွးောကတည်းက၊	

ေီရောကကကီးမှာ	ေူပြစ်ောကတည်းက	ငါ့မှာရြးနိုင်	

စွမ်းရတနွဲ့	ေပူြစ်ောတယ်ေိတုဲ	့စတ်ိဓာတ်ရတ	ွခိင်ုမာ	

ရအာင်	ေုြ်ရစချင်တယ်။	 ငါ့မှာ	 ရြးနိုင်စွမ်းေှိတယ်	

ေိုတဲ့မာနဟာ	မှန်ကန်တဲ့မာန၊	 ရကာင်းတဲ့မာနြဲ။	 ငါ	

ယနူိင်ုစွမ်းေိှတယ်ေိတုာဟာ	ေှက်စောရကာင်းြါတယ်။	

ငါဘယ်ရောက်ယူနိုင်တယ်ေိုတာဟာ	ဂုဏ်ယူစော	

ကိစ္စေည်း	 မဟုတ်ြါဘူး။	တစ်ဦးချင်းေဲ့စိတ်ထားကို	

အင်မတန်မှ	ကျဉ်းရပမာင်းပြီးရတာ	့ရသးသမ်ိသွားရစတဲ့

ကိစ္စြဲပြစ်ြါတယ်။

	 ေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့ေူကကီးများဟာေည်း	ေူငယ်	

များကိ	ုတာဝန်သစိတ်ိေိှြို	့သင်ရြးသေိ	ုကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု	

တာဝန်သိစိတ်ေှိတဲ့	ေူကကီးများပြစ်ောရအာင်	ပြုစုြျ ိုး	

ရထာင်ြါ။	 ေီေိုေုြ်နိုင်မယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့တစ်နိုင်ငံ

ေုံးမှာေိှတဲ	့ရနောအန့ံှအပြားမှာ	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငဟံာ	ခိင်ုမာ	

တဲ့	ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့	ြွံ့ပြိုးရေးကိုထူရထာင်နိုင်မှာ	ပြစ်ြါ	

တယ်။

	 ြထမေုံး	တင်ပြထားပြီးကိစ္စရတွကို	ကျွန်မတတ်	

နိုင်သရောက်ရပြြါ့မယ်။	 ရနာက်ပြီး	 ြေိသတ်ထဲက	

ပြည်သပူြည်သားရတအွရနနဲ့	ထပြီး	ရမးရစချင်ြါတယ်။	

ြေိသတ်ထဲမှာ	ဝန်ထမ်းရတွ၊	ဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့	 ပမို့မိ	

ပမို့ြရတွ၊	ေူငယ်ရတွကိုေည်း	ရတွ့ေြါတယ်။	ပြစ်နိုင်	

မယ်ေိုေင်	အားေုံးဘက်က	ရမးခွန်းရတွထုတ်တာ	

ကကားချင်ြါတယ်။	ဝန်ထမ်းရတွအတွက်ရတာ့	အခက်	

အခဲေှိမယ်။	ဝန်ထမ်းေိုတာ	ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း၊	 စည်း	

ကမ်းအေ	အေုြ်ေုြ်ေတယ်။	နိုင်ငံရတာ်ေဲ့သစ္စာကို	

ရစာင့်ထိန်းေတယ်။	အဲေီဟာရတွအရြါ်မှာ	အရပခခံ	

ပြီးရတာ့	 ဝန်ထမ်းရတွအရနနဲ့	 ရမးခွန်းရမးချင်တယ်	

ေိုေင်ရတာ့	ေင်ပခင်စောရတွေှိတယ်ေိုတာ	သတိရြး	

ြါေရစ။	ေါကိေုည်း	ပြည်သပူြည်သားရတကွ	နားေည်	

မယ်ေို့ထင်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့	 ပြည်သူပြည်သားရတွအရနနဲ့ရတာ့	

ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်း	 ရမးရစချင်တယ်။	ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်း	

ကိုယ့်ေဲ့ရမှော်ေင့်ချက်ရတွ၊	 စိုးေိမ်ရကကာင့်ကျမှုရတွ	

အရကကာင်းကို	 ရပြာရစချင်ြါတယ်။	 ရပြာေဲေမယ်။	

ေါရြမယ့	်တစ်ခရုတာ	့သတရိြးြါေရစ။	ရပြာေတဲယ်ေိ	ု

တာ	ရိင်ုးရိင်ုးစိင်ုးစိင်ုးရပြာတာကိ	ုရပြာတာမဟတ်ုြါဘူး၊	

မှန်မှန်ကန်ကန်	ရပြာေဲတာကိရုပြာတာြါ။	ရိင်ုးစိင်ုးတယ်	

ေိုတာ	ဂုဏ်ယူစောကိစ္စေည်း	မဟုတ်ြါဘူး။	 ေါဟာ	

ကျွန်မတိုေ့ဲ့ယဉ်ရကျးမှုနဲ့	ြေီာေန့်ကျင်တာပြစ်ြါတယ်။	

ကျွန်မတိုယ့ဉ်ရကျးမှုမှာ	ရကာင်းတဲက့စိ္စရတ	ွအများကကီး	

ေိှြါတယ်။	အေဲ	ီရကာင်းတဲက့စိ္စရတထွမှဲာ	ယဉ်ရကျးသမ်ိ	

ရမွ့မှုကို	တန်ြိုးထားတာဟာ	ရကာင်းတဲ့	ကိစ္စတစ်ခြုါ။	

ရမးစောေှိတာကို	ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်း	တိတိကျကျရမးြါ။	

ရမးခွန်းရမးြါေိေုာမှာ	တိတုိနုဲ့ေိေုင်းရမးြါ	ရပြာတာြါ။	

တိုတိုနဲ့	ေိုေင်းကိုရမးတတ်ြို့ေိုတာ	ကျွန်မတို့အားေုံး	

ကိုယ့်ကိုယ်ကို	သင်ယူေမယ့်အောပြစ်ြါတယ်။

	 ေမှီာ	တင်ပြထားတဲ	့အချက်ရတကွရတာ	့မိင်ုးေတ်-

တာချေီိတ်ေမ်း	ောသီမရေွး	သွားောနိုင်ရေးအတွက်	

ကတ္တောေမ်း(သိုမ့ဟတ်ု)	ကွန်ကေစ်ေမ်းအပြစ်	အေင့်	

ပမှင့်တင်	ရောင်ေွက်ရြးရစချင်ြါတယ်။	ကျွန်မရပြာခဲ့	

ြါတယ်၊	 ရေေတဲ့ရနောမှာေိုေင်	 ြထမဦးစားရြးက	

ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးပြစ်ြါတယ်။	တာချေီိတ်က	

ရေေှားတဲ	့ြုစံရံတာမ့ေိှဘူး။	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးကစိ္စ	

ေမှီာ	တက်ောတယ်ေိတုာ	မထူးေန်းြါဘူး။	ပြည်နယ်	

အစိုးေကရန	ဘယ်ေိုရောင်ေွက်မှုရတွ	ေှိသေဲေိုတာ	

ပြည်နယ်အစိုးေကရန	အရပြတစ်ခါတည်း	ပြင်ေင်ထား	

ရြးြုံေြါတယ်။	 ၂၀၁၈-၂၀၁၉	ခုနှစ်	ဘဏ္ဍာရေးနှစ်	

အတွင်း	ပြည်နယ်ေန်ြုံရငွ	၅၅၃	သန်းပြင့်	မိုးောသီသွား	

ောေန်	ခက်ခဲရနရသာရနောနှင့်	အတက်အေင်း	မတ်	

ရစာက်သည့်ရနောများကို	 ဦးစားရြးရောင်ေွက်သွား	

မည်ပြစ်ပြီး	၂၀၁၉-၂၀၂၀	ခနှုစ်	ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ေည်း	

ပြည်ရထာင်စု	ေန်ြုံရငွေှိမှုအရြါ်	မူတည်၍	ရောင်ေွက်	

သွားမည်ပြစ်ြါတယ်။		ေါကို	ရိုးရိုးတည့်တည့်ရပြာေေင်	

ေမ်းကကီးတစ်ခုေုံးကို	ကတ္တောေမ်းပြစ်ြို့	 ချက်ချင်းမ	

ေြ်ုရြးနိင်ုြါဘူး။	အေိုးေုံးရနောရတကွိ	ုစပြီး	ပြင်ရြး	

ြါမ့ယ်။	မိုးောသမှီာ	ခက်ခက်ခခဲမဲပြစ်ရအာင်	အေဲရီနော	

ရတကွစပြီး	ပြင်ရြးြါမ့ယ်။	ရနာက်	ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ	ြိပုြီး	

ပြင်ရြးြါမ့ယ်။	အေဲအီတိင်ုး	ပြည်နယ်အစိုးေက	ေြ်ုရြး	

သွားမယ်ေို့	ကျွန်မယုံကကည်ြါတယ်။
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	 တစ်ခြုသဲတရိြးချင်တယ်။	အြ်ုချုြ်ရေးယန္တေားထဲ

မှာြါတဲသ့ရူတအွားေုံးကိ	ုသတရိြးချင်ြါတယ်။	ပြည်သ	ူ

ေူထုကို	ကတိကဝတ်	ေွယ်ေွယ်နဲ့မရြးြါနဲ့။	ရြးတဲ့	

ကတိေိုတည်ြါရစ၊	ကိုယ်မရသချာဘဲ	ကတိမရြးြါနဲ့၊	

ေြ်ုရြးမယ်၊	ေမယ်၊	ပြစ်ရစေမယ်၊	ရနာင်မပြစ်ရပမာက်ေင်	

ပြည်သူရတွေဲ့	ယုံကကည်မှုကို	ေုံးရှုံးေမယ်။	မပြစ်နိုင်တဲ့	

ကိစ္စကို	 မပြစ်နိုင်ရသးဘူး၊	ဘာရကကာင့်	 မပြစ်နိုင်ရသး	

သေေဲိတုာ	ရသရသချာချာေှင်းပြတာကိ	ုကျွန်မအရနနဲ့	

မှန်ကန်တဲ့ေမ်းေို့	တပခားအစိုးေအြွဲ့ဝင်ရတွကို	သတိ	

ရြးချင်ြါ	တယ်။

	 ေုတိယတင်ပြောတာက	တာချေီိတ်ပမို့	ပမို့ရေှာင်	

ေမ်းရြာက်ေုြ်ောတွင်	ေမ်းနယ်နမိတ်ိအတွင်း	ြါဝင်	

သွားသည့	်ရနအမ်ိအရောက်အဦးြိင်ုေှင်များ၊	ရပမကွက်	

အစားထိုးရြးအြ်နိုင်ရေးအတွက်	 ေန်ရအာင်ပမင်ေြ	်

ကွက်အတွင်း	 ၃၈	ဧကခန့်ေှိ	 စိုက်ြျ ိုးရေးသုရတသန	

ခခံအတွင်းမှ	ေိုအြ်သည့်ရပမဧေိယာအား	 ပြန်ေည်	

စွန့်ေွှတ်ရြးရေး	စိက်ုြျ ိုးရေးရမးွပမူရေးနှင့	်ေည်ရပမာင်း	

ဝန်ကကီးဌာနနှင့	်ညိှနှိုင်းရောင်ေွက်ရြးနိင်ုြါေန်	ေိေုာမှာ	

ပမို့ရေှာင်ေမ်းရြာက်ေုြ်ောတွင်	 ရပမယာရေျာ်ရကကး	

ေယေိူပုခင်းမေိှဘ	ဲရပမကွက်အစားထိုးေယေူိပုခင်း	တင်ပြ	

ောသည့်ရတာင်သူ	၂၅	ဦးအား	ေန်ရအာင်ပမင်ေြ်ကွက်	

အတွင်းေှိ	စိုက်ြျ ိုးရေးဦးစီးဌာနြိုင်	၃၈	ေသမ	၈၇	ဧက	

ခန့်ေှိ	 ရပမဧေိယာအတွင်းမှ	 ပြန်ေည်ရြးအြ်နိုင်ရေး	

စိုက်ြျ ိုးရေးဝန်ကကီးဌာနကို	တင်ပြသွားြါမယ်။

	 ေီအရပြကရတာ့	 ေှင်းတယ်ထင်ြါတယ်။	တချ ို့က	

ရေျာ်ရကကးယူေိုက်တယ်။	တချ ို့က	ရငွနဲ့ရေျာ်ရကကး	

မေိုချင်ဘူး။	 ရနောြဲေိုချင်တယ်ေိုရတာ့	 စိုက်/ရမွး	

ဝန်ကကီးဌာနနဲ့	ညှိရနြါတယ်။	စိုက်/ရမးွဝန်ကကီးဌာန	

ကေည်း	သရဘာထားကကီးကကီးနဲ့	 စဉ်းစားရြးမယ်ေို့	

ယုံကကည်ြါတယ်။	ကတိကဝတ်ရတာ့	 မရြးဘူး။	ဟို	

ဘက်က	မရသချာဘဲရတာ့	 ပြစ်နိုင်ြါတယ်မရပြာဘူး။	

ပြစ်နိုင်ရအာင်ရတာ့	ကကိုးစားရြးမယ်ေို့	ရပြာြါေရစ။

	 တတိယအချက်က	တာချေီိတ်ရေးရုံကကီးတွင်	

ေိုအြ်ေျက်ေှိသည့်	ေက်ရထာက်ေောဝန်များ	 ပြည့်

ေည်းရြးြါေန်။တာချေီတ်ိရေးရုကံကီးတွင်	ေိအုြ်ေျက်	

ေိှသည့	်ေက်ရထာက်ေောဝန်များ	ခန့်ထားြါေန်အတွက်	

ေှမ်းပြည်နယ်အရေှ့ ြိင်ုး	ပြည်နယ်ကသုရေးဦးစီးဌာနက	

ရနပြည်ရတာ်ကုသရေးဦးစီးဌာနကို	 ၂၉-၁၀-၂၀၁၈	

ေက်စွဲြါစာအမှတ်နဲ့	တင်ပြပြီး	ပြစ်ြါတယ်။

	 ပမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ	ေောဝန်ရတွ၊	သူနာပြု	

ေောမရတွ၊	 ရကျာင်းေောရတွ၊	ေောမရတွ	 ေိုအြ	်

ရနြါတယ်။	ေိအုြ်ရနတဲအ့ခါ	ရနောတိင်ုးကို	ချက်ချင်း	

မပြည့်ေည်းရြးနိုင်ြါဘူး။	တချ ို့က	ကျွမ်းကျင်တဲ့	

ြုဂ္ဂို ေ်ေုိတယ်။	ရနာက်တစ်ခုက	ြုိက်ေံေည်းေုိြါတယ်။	

ကျွနမ်တို	့ြိက်ုေေှံာနိငုေ်ငရ်တာင	်ေမူေှာနိင်ုေင်	တချ ို့	

ရနောရတ	ွရပြေှင်းေိုမ့ေဘူး။	ေါရတ	ွအပမန်ေုံးပြစ်ရအာင်	

ေုြ်ေမယ်။	 ရဝးေံရခါင်သီတဲ့	 ပြည်ရထာင်စု	အစိတ	်

အြိင်ုးရတမှွာ	တာဝန်ထမ်းရောင်ြို	့ဝန်မရေးကကြါနဲ့။	

အဲေီဟာကို	တာဝန်တစ်ခု	 ရကျရအာင်ေုြ်မယ်ေိုတဲ့	

စတ်ိဓာတ်နဲ့ဝင်ပြီး	ပြည့ေ်ည်းရြးရစချင်ြါတယ်။	တချ ို့	

ေောဝန၊်	ေောမရတ	ွတပခားဝနထ်မ်းရတကွ	ခက်ခဲတ့ဲ့	

ရနောကုိ	မသွားချင်ကကဘူး။	ေါကုိ	အပြစ်ေုိတာ	မဟုတ်ြါဘူး။	

သဘာဝြါြဲ။	ခက်ခက်ခဲခဲရနေမယ့်ရနောကို	ဘယ်သူမှ	

မသွားချင်ကကဘူး။	သက်သက်သာသာရနေမယ့	်ရနောေိ	ု

သွားချင်ကကတယ်။	ေါရြမယ့	်စတ်ိရကျနြ်မှုအေ	စဉ်းစား	

ကကည့ြ်ါ၊	သက်သက်သာသာ	ရနေတဲရ့နောမှာ	သက်သက်	

သာသာရနေတာနဲ့၊	အင်မတန်ခက်ခတဲဲရ့နောမှာ	ကိယု့ေဲ့်	

အခက်အခဲရတွကုိ	နိစ္စဓူဝေင်ေုိင်ရနေတ့ဲ	ပြည်သူပြည်သား	

ရတနွဲ့အတ	ူရန်ုးကန်ပြီး	သတူိုေ့ဲ့ဘ၀	ပမင့မ်ားရေးအတွက်	

ေြ်ုရြးနိင်ုပခင်း	က	ြိပုြီးရတာ	့ရကျနြ်မှုမများဘူးေား။

	 ေူတိုင်းေူတိုင်း	 ေီရောကကကီးမှာ	အနိစ္စတေားနဲ့	

စွန့်ခွာသွားကကေမှာ။	အဲေီေို	 စွန့်ခွာတဲ့အချနိ်မှာ	 ငါ	

တစ်သက်ေုံး	သက်သက်သာသာရနခဲ့ေတယ်ေိုတာ	

ဘယ်ရောက်ရကျနြ်မှုေနိင်ုမှာေ။ဲ	ငါဘ့ဝမှာ	ေရီောက	

ကကီးေဲ့	သက်တမ်းနဲ့စာေင်	အင်မတန်တိုရတာင်းတဲ့	

သက်တမ်းမှာ	ေိအုြ်ရနတဲ	့	ပြည်သပူြည်သားရတအွတွက်	

ဘယ်ရောက်ေုြ်ရြးနိုင်တယ်ေိုတာ	 ပြန်စဉ်းစားေင်	

အများကကီးရကျနြ်မှုေနိင်ုြါတယ်။	ေါရကကာင့	်ရဝးေရံခါင်	

သတီဲရ့နောမှာ	အေြ်ုေြ်ုြို	့မရကကာက်ြါနဲ့၊	တစ်သက်ေံုး	

သွားြ့ုိ	ရပြာတာမဟုတ်ြါဘူး။	တာဝန်ထမ်းရောင်ချနိ်	

အတွင်းမှာ	အဲေီနှစ်ြိုင်း	အချနိ်ကာေအတွင်းမှာ၊	ကုိယ့်	

နုိင်ငံအတွက်၊	ပြည်သူပြည်သားရတွအတွက်၊	ေူသားရတ	ွ
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အတွက်	တကယ့ရ်မတ္တာ	ရစတနာစတ်ိနဲ့	မေြ်ုရြးချင်ဘူး	

ေား။		ေြ်ုရြးနိင်ုသမှေ	ေြ်ုရြးကကြါေို	့ကျွန်မအရနနဲ့	

ေီကရန	အခွင့်အရေးေှိတုန်း	ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်။

	 အဲေီေို	ေုြ်ရြးမယ်ေိုေင်	 ရေသခံရတွကေည်း	

အင်မတန်ရြျာ်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့နိုင်ငံ	 နယ်ဘက်မှာ	

ေောဝန်ရတ၊ွ	ရကျာင်းေော၊	ေောမရတကွိ	ုနယ်သနူယ်	

သားရတွ၊	ေွာသူေွာသားရတွ	အင်မတန်ရေးစားတယ်၊	

ချစ်ခင်တယ်၊	 ရနးွရနွးရထးွရထးွနဲ့	 ဝန်းေံထားတယ်။	

အေဲါရတကွိ	ုတန်ြိုးထားကကြါ၊	ပမို့ကကီးမှာေိ	ုတိက်ုရြါ်မှာ	

ရနတာနဲ့မတူဘူးေိုရြမယ့်	တိုက်ရြါ်မှာရနေို့	 ေတဲ့	

ရနွးရထွးမှုနဲ့	ေွာထဲမှာရနေ့ုိ	ေတ့ဲရနွးရထွးမှုက	မတူြါဘူး။

	 ကျွန်မတို့	 ရေးရုံကကီးမှာေိုအြ်ရနတဲ့	ေောဝန်၊	

ေောမရတကွိ	ုပြည့ေ်ည်းရြးြို	့အတွက်	ကကိုးစားြါမ့ယ်။	

ဘယ်ရောက်ပမန်ပမန်ေုြ်ရြးနိုင်မေဲေိုတာကိုရတာ့	

ဘယ်ေိုမှ	အာမမခံနိုင်ြါဘူး။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	

တစ်တိင်ုးပြည်ေုံး	ေိအုြ်ချက်ရတ	ွေိှရနတဲအ့ခါကျရတာ	့

ကျွန်မတို့က	ချနိ်ေပြီးရတာ့ြို့ေမယ်။	ဘယ်ရတွမှာ	

ြိုပြီးရတာ့	အေိုအြ်ေုံးေဲေိုတာကို	 ကကည့်ပြီးရတာ့	

ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနကရန	ရောင်ေွက်ေြါတယ်။

	 ကျန်းမာရေးဝန်ကကီး	 ရေါက်တာပမင့်ရထွးကေည်း	

အပမဲြဲ	ေါကိုစဉ်းစားြါတယ်။	အင်မတန်မှ	အရေးထား	

ြါတယ်။		အခေုိေုင်	ရေးရုရံတတွင်မကဘူး၊	ရေးရုထံမှဲာ	

တာဝန်ထမ်းရောင်ရနတဲ့	ေောဝန်ရတွ၊	ေောမရတွ	

အတွက်	ရနောထိင်ုခင်း	အေင်ရပြြိုရ့တ	ွေိတုယ်ေိတုာ	

အေဲါရတကွိေုည်း	ထည့တွ်က်ြါတယ်။	တစ်ခါတစ်ရေ	

ေောဝန်ရတွ၊	ေောမရတွအစား	သူနာပြုေောရတွ	

ေွှတ်ေိုက်ရြမယ့်	 ရနောထိုင်ခင်း	အေင်မရပြေို့	

မရနချင်ကက၊	အေင်မရပြကက၊	ေါမျ ိုးရတွ	 မပြစ်ရစချင်	

ြါဘူး။	အပမန်ေုံးပြစ်ရပမာက်ရေး	ကကိုးစားရြးြါ့မယ်။

	 နံြါတ်(၄)	တင်ပြချက်ကရတာ့	တာချေီိတ်ပမို့နယ်	

ကကိုးတံတား	ရကျးေက်ကျန်းမာရေးဌာန(ခွဲ)ြွဲ့စည်းြို့	

ပြင်ြအရောက်အဦနှင့်	 ဝန်ထမ်းအိမ်ောများအတွက်	

ရောင်ေွက်ေန်	ရပမရနောေေှိပြီးပြစ်၍	ေိုအြ်ချက်များ

စီစဉ်ရောင်ေွက်ရြးြါ။	အဲေါကေည်း	ကျန်းမာရေးနဲ့

အားကစားဝန်ကကီးဌာနကိ	ုတင်ထားြါတယ်။	အရောက်	

အဦး	ရောက်တယ်ေိတုာ	ရောက်ေြ်ုရေးက	မိုးရြါ်က	

ကျောတာ	မဟုတ်ြါဘူး။	 ရောက်ရနတဲ့အခါကျေင်	

ေည်း	ရောက်ေြ်ုရေးအတွက်	ေိအုြ်တဲြ့စ္စည်းရတကွ	

အေိုေိုရောက်ောတာမဟုတ်ဘူး။	ကျွန်မတို့ဝယ်ယူ	

ေတာပြစ်ြါတယ်။	အေဲါရကကာင့	်ရငေွိြုါတယ်။	အေဲရီတာ	့

ရငွများများေရအာင်	ကျွန်မတို့	တိုင်းသူပြည်သားရတွ	

အားေုံး	ဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီရြးကကြါ။

	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ	ချမ်းသာြို့ေိုတာ	ပြည်သူပြည်သား	

များေဲ့	စရုြါင်းချမ်းသာြိုြ့	ဲပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငကံ	

မချမ်းသာရသးတဲ့အတွက်	 ပခိုးခခံသင့်တဲ့ရနောမှာ	

ပခိုခခေံြါမယ်။	မသိားစတုစ်စေုိြုါြ။ဲ	ချမ်းသာတဲ	့မသိားစ	ု

ေိုေင်	 ြိုက်ေံကိုသုံးရုံမကဘူး	 ပြုန်းတယ်။	 ချ ို့တဲ့တဲ့	

မိသားစုကျရတာ့	 ေင်ေင်ပခင်ပခင်နဲ့သုံးြါတယ်။	

ေါရြမယ့်	ချ ို့တဲ့တဲ့မိသားစုက	ကကီးပြင်းောတဲ့ကရေး	

ရတကွ	စည်းကမ်းေိှြါတယ်။	ြိက်ုေေံဲ့တန်ြိုးကိ	ုသေိာ	

တယ်။	တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	ကူညီြို့၊	 မစြို့	

ေိအုြ်တယ်ေုိတာ	သရဘာရြါက်ောတယ်။	ေါရကကာင့မ်ို	့

ကျွန်မတို့ဟာ	ြွံ့ပြိုးရေးအတွက်	ရုန်းကန်ရနတဲ့ကာေ	

ဟာေည်း		အရေးကကီးတယ်ေုိတာဟာ	ြံွ ပ့ြိုးမှုေြ့ုိအတွက်	

အရေးကကီးတာ	မဟတ်ုြါဘူး။	ကျွန်မတိုအ့ားေုံး	တစ်ဦး	

ချင်း၊	တစ်ဦးချင်းေဲ့စတ်ိထမှဲာ	မှန်ကန်တဲစ့နံှုန်းထားရတ	ွ

ြွားများနိုင်ြို့	ရပြာပြချင်ြါတယ်ဟု	ရပြာကကားသည်။

	 ထိုသို့ရတွ့ေုံစဉ်	 ရေသခံများက	ရေသြွံ့ပြိုးရေး	

အတွက်	ေိအုြ်သည့	်ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေး၊	ေမ်းြန်း	

ေက်သွယ်ရေး၊	 	ေယ်ယာရပမကိစ္စေြ်များကို	တင်ပြ	

ကကော	ေှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ရေါက်တာေင်းထွဋ်နှင့	်

ဌာနေိုင်ော	တာဝန်ေှိသူများက	အပမန်ေုံးရောင်ေွက်	

ရြးနိင်ုသည့	်ကစိ္စေြ်များနှင့	်အချန်ိယ၍ူ	ကကိုးစားရောင်	

ေွက်ရြးေမည့်	ကိစ္စေြ်များကို	 ပြန်ေည်ေှင်းေင်း	ရပြ	

ကကားကကပြီး	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	ရေသ	

ေိုအြ်ချက်များ	ရောင်ေွက်နိုင်ေန်	တာဝန်ေှိသူများနှင့်	

ရြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းရြးသည်။

	 ရတွ့ေုြဲွံအပြီးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	

သည်	တိုင်းေင်းသားရိုးော	ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့များနှင့်										

စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်ပြီး	အခမ်းအနားသို့	

တက်ရောက်ောကကသည့်	 ရေသခံပြည်သူများအား	

ေင်းေင်းနှီးနှီး	ေိုက်ေံနှုတ်ေက်သည်။
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	 မွန်းေဲွြိင်ုးတွင်	နိင်ုငံရတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	မိုင်းရယာင်းပမို့သို့	ရောက်ေှိကကပြီး	ပမို့ရတာ်	

ခန်းမ၌		ရေသခံပြည်သူေူထုနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

	 အေိုြါရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်က	တစ်နိုင်ငံေုံးတွင်	 ပြည်သူပြည်သားများ	ေင်	

ေိင်ုရနေသည့	်ပြဿနာများမှာ	တညူြီါရကကာင်း၊	ေင်ေိင်ု	

ရနေသည့်	 ပြဿနာများသည်	မိမိတို့နိုင်ငံ၏	ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်ရေး၊	 ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်ေိုင်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့	

နိင်ုငသံည်	ပြည်ရထာင်စပုြစ်သည့အ်တွက်	အမှန်တကယ်	

ပငိမ်းချမ်းရေး	ေှိေန်	နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၊		မတူကွဲပြား	

သည့်	တိုင်းေင်းသားညီအစ်ကိုရမာင်နှမများအကကား		

တွင်	အပြန်အေှန်နားေည်မှု၊	 ရေးစားမှုေှိေန်	အရေး	

ကကီးြါရကကာင်း၊	ေှမ်းပြည်နယ်သည်	တိင်ုးေင်းသားေမူျ ိုး	

ရြါင်းစုံေှိသည့်	 ပြည်နယ်ပြစ်သည့်အတွက်	အားေုံး	

သဟဇာတေှိေှိ၊	 ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရနထိုင်ရေးသည်	မည်မှေ	

အရေးကကီးသည်ကို	သရဘာရြါက်ကကေိမ့်မည်	 ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း။

	 အားေုံး		တစ်ရယာက်အရြါ်တစ်ရယာက်	နားေည်	

မှုေှိေန်နှင့်	တစ်ရယာက်၏တန်ြိုးကို	တစ်ရယာက်က	

သိေန်ေုိအြ်ြါရကကာင်း၊	ေူတုိင်းေူတုိင်းတွင်	သူ့တန်ြုိးနှင့်	

သူေှိြါရကကာင်း၊	 ရုြ်ြိုင်းေိုင်ောအေ	 ကွဲပြားမှုများ	

ေှိသည့်အတိုင်း	စိတ်ြိုင်းေိုင်ောအေ၊	အထင်အပမင်အေ	

ေည်း	ကွဲပြားမှု၊	ကွာပခားမှုများေှိြါရကကာင်း၊	ကွာပခားမှု	

ရကကာင့	်ကဲွပြားသွားစော	မေိြုါရကကာင်း၊	ယင်းကွာပခားမှု	

အရြါ်	အရပခခပံြီး	အင်အားများတည်	ရောက်သွားေန်မှာ	

ပြည်ရထာင်စုအတွက်	ကကီးမားသည့်	ေိုအြ်ချက်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	ေှမ်းပြည်နယ်တွင်	ရနထိင်ုကကသည့	်တိင်ုးေင်းသ	ူ

တိင်ုးေင်းသားများအား	ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ု	အထူးတန်ြိုးထား	

ကကေန်		တုိက်တွန်းေုိြါရကကာင်း၊	ပငိမ်းချမ်းရေးကုိ	ဦးတည်	

ပခင်းသည်	ယခုြစ္စုြ္ပန်အတွက်တင်မဟုတ်ဘဲ	 မိမိတို့	

နိုင်ငံ၏	အနာဂတ်အတွက်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 မိမိတ့ုိနုိင်ငံသည်	သဘာဝအားသာချက်အေ	 စုိက်ြျ ိုး	

ရေးတွင်		ပြစ်ရပမာက်နိင်ုသည့	်	အရပခအရနေိှြါရကကာင်း၊	

ရေ၊	ရပမ	ရကာင်းမွန်ြါရကကာင်း၊	ထိုပ့ြင်	သယဇံာတ	ြစ္စည်း	

များ	ရြါများြါရကကာင်း၊	သယံဇာတြစ္စည်းများ၊	အေင်း	

အပမစ်များအရြါ်	အားကိုးပခင်းကိ	ုအားမရြးြါရကကာင်း၊		

မိမိကိုယ်ကိုယ်သာ	အားကိုးေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိ	

တို့၏	အြိုးတန်ေုံးသယံဇာတမှာ	 ပြည်သူပြည်သား	

များသာ	ပြစ်ြါရကကာင်း၊		ထိုရ့ကကာင့	်ကျန်းမာရေး၊	ြညာ	

ရေးကို	အထူးဂရုစိုက်	 ရောင်ေွက်ေျက်ေှိြါရကကာင်း၊	

အုြ်ချုြ်ရေးယန္တေားကို	အရကာင်အထည်ရြာ်သည့	်

ဝန်ထမ်းများနှင့်	ပြည်သူေူထုအကကားတွင်	သဟဇာတ	

ပြစ်ေန်	အေွန်အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့နိုင်ငံတွင်	

တေားဥြရေစိုးမိုးရေးကို	အရေးထားပခင်းသည်	ယင်း	

အရကကာင်းအောများကို	 ဦးတည်၍	အရေးထားပခင်း	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	တေားဥြရေစိုးမိုးမှုေိှပခင်းသည်	ပြည်သူ	

ပြည်သားများအား	ေုံခခုံရေးအာမခံချက်	အပြည့်အဝ	

ရြးပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	 	 ေူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း၌	

ရအးရအးချမ်းချမ်းရနထုိင်နုိင်ေန်	ဥြရေများ	ချမှတ်ထား	

ပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	တစ်ရယာက်က	အပခားတစ်ရယာက်ကုိ	

မတေားမေုြ်နုိင်ေန်၊	ရကာင်းရကာင်းမွန်မွန်ရနထုိင်သူ	

များကုိ	ေက်ေက်၍	ရကာင်းရကာင်းမွန်မွန်ရနနုိင်ရေး	

အကာအကွယ်ရြးေန်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ေှမ်းပြည်နယ်သည်	

ြံွ့ပြိုးတုိးတက်ေန်	အင်မတန်	အေားအောရကာင်းသည့်	

ရေသပြစ်ြါရကကာင်း၊	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ောသည်နှင့်အမှေ၊	

ချမ်းသာောသည်နှင့အ်မှေ	ောဇဝတ်မှုများေည်း	များပြား	

ောတတ်ြါရကကာင်း၊	နိင်ုငြံွံ့ပြိုးောချန်ိတွင်	တေားဥြရေ	

စိုးမိုးရေးသည်ေည်း	တစ်ချနိ်တည်းတွင်	ြွံ့ပြိုးောေန်	

အေွန်အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	မမိတိိုအ့ားေုံး	စည်းကမ်းေိှ	

ကကေန်	 ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	 ငယ်ငယ်ကတည်းက	

စည်းကမ်းေိှမှ	အသက်ကကီးောသည့အ်ခါ	တေားဥြရေကိ	ု

ရစာင့ထ်န်ိးနိင်ုပြီး	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးကိ	ုြံြ့ိုးနိင်ုမည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ေူသားများ၏	သဘာဝအေ	အစုအရဝးပြင့်ရနမ	ှ

ရအာင်ပမင်နိုင်မည်၊	 ေှင်သန်နိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ထို့ရကကာင့်	မိမိတို့အားေုံး	အစုအရဝးပြင့်	ရနတတ်ေန်	

အေွန်အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	 ေှမ်းပြည်နယ်သည်	အစု	

အရဝးပြင့်ရနသည့်	ေူရနမှုစနစ်တစ်ခု၏	ပြယုဂ်တစ်ခု	

ပြစ်သည်ဟု	 ရပြာ၍ေြါရကကာင်း၊	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုး	

ရြါင်းစု၊ံ	ကိုးကွယ်သည့	်ဘာသာရြါင်းစု၊ံ	ဘာသာစကား	

ရြါင်းစုအံား	ေုံးစရုဝးပြီးရနနိင်ုသည့်	အရနအထားပြစ်	

ြါရကကာင်း၊	ထိသုို	့စစုစုည်းစည်းပြင့ရ်နထိင်ုပြီး	တိုးတက်	
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ချမ်းသာသွားသည့်နိုင်ငံများကို	ကမ္ဘာကကီးတွင်	ရတွ့နိုင်	

ြါရကကာင်း၊	တပခားနိုင်ငံများတွင်	 ပြစ်နိုင်သည့်အတွက်	

မမိတိိုန့ိင်ုငတွံင်	မပြစ်နိင်ုစောအရကကာင်း	မေိှြါရကကာင်း၊	

အဓကိမှာ	ပြစ်ချင်သည့စ်တ်ိေိှေန်	ေိအုြ်ြါရကကာင်း၊	ပြစ်	

ချင်သည့စ်တ်ိကိ	ုစတင်ောတွင်	ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ုေယခူျင်	

သည့စ်တ်ိပြင့	်စတင်ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ပငမ်ိးချမ်းရေး	

သည်	အားေုံးအတွက်	အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့	

အရနပြင့်	ကကိုးစားရနသည့်	ပငိမ်းချမ်းရေးပြစ်စဉ်	အပမန်ေံုး	

ရအာင်ပမင်ေန်အတွက်ေည်း	 	အားေုံးဝိုင်းဝန်း	ကူညီ	

ကကေန်	 ရမတ္တာေြ်ခံြါရကကာင်းနှင့်	 ပငိမ်းချမ်းရေးေေှိေန်	

ေတူိင်ုးအရနပြင့	်မမိဘိာေုြ်ရြးနိင်ုသည်ကိ	ုစဉ်းစားပြီး	

ြါဝင်ရောင်ေွက်ရစချင်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 ရေသခံများက	ရေသြွံ့ပြိုးရေးအတွက်	

ေိုအြ်သည့်	 ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေး၊	ကုန်သွယ်ရေး၊	

ဝန်ထမ်းအိမ်ော	 ေိုအြ်ချက်များကိုတင်ပြကကော	

နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	အစိုးေ၏မူဝါေနှင့်	

ေုြ်ငန်းစဉ်များကို	ေှင်းေင်းရပြာကကားပြီး	ေုြ်ငန်းေို	

အြ်ချက်များအရြါ်	ရြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းရြးသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ရေသခံပြည်သူများအတွက်	စားနြ်ေိက္ခာ	ရထာက်ြ့ံြစ္စည်း	

များကိုရြးအြ်ော	ရေသခံပြည်သူများကိုယ်စား	တိုင်း	

ေင်းသားကိုယ်စားေှယ်များ	ေက်ခံေယူကကသည်။

	 ရတွ့ေုြဲွံအပြီးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	

သည်	တိုင်းေင်းသားရိုးော	ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့များနှင့်													

စုရြါင်း	မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်ပြီး	အခမ်းအနားသို့	

တက်ရောက်ောကကသည့	်ရေသခပံြည်သမူျားအား	ေင်း	

ေင်းနှီးနှီး	ေိုက်ေံနှုတ်ေက်သည်။

	 ညရနြိုင်းတွင်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	ကျ ိုင်းတုံပမို့သို့ရောက်ေှိကကော	ဌာနေိုင်ော	

တာဝန်ေှိသူများ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်များနှင့်	

တိုင်းေင်းသားရိုးော	ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့များက	ကျ ိုင်းတုံ	

ရေေိြ်၌	ကကိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်

အြဲွ့သည်	ကျ ိုင်းတုပံမို့	မဟာပမတ်မနုဘိေုားသို	့ရောက်ေိှ	

ကကပြီး	ေီမီး၊	ြန်း၊	ရေချမ်းတို့ကို	ကြ်ေှူြူရဇာ်	ြူးရပမာ်	

ကကည်ညိုသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

မဟာပမတ်မနုဘိေုား	ဂန္ဓကဋုတီိက်ုအတွင်းေိှ	ရေးှရဟာင်း	

ဗေု္ဓရြ်ုြွားရတာ်ပမတ်များအား	ေှည့ေ်ည်ြူးရပမာ်ကကည်	

ညိုပြီး	ဧည့်သည်ရတာ်မှတ်တမ်းစာအုြ်တွင်	မှတ်တမ်း	

တင်	ေက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

မဟာပမတ်မုနိဘုေား	ဘက်စုံပြုပြင်မွမ်းမံေန်အတွက်	

အေှူရငရွြးအြ်ေှူေါန်းော	ရဂါြကအြဲွ့ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိင်ုး	

ရဟာင်ခမ်းက	ေက်ခပံြီး	ဂဏ်ုပြုမှတ်တမ်းေွှာ	ပြန်ေည်	

ရြးအြ်သည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မိုင်းလယာင်းမမို့ လေေခံျူငယ်များနှင့် 
မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။



450 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 ေှမ်းပြည်နယ်(အရေှ့ ြိုင်း)	ကျ ိုင်းတုံပမို့၌	 ရောက	်

ေှိရနရသာ	နယ်စြ်ရေသနှင့်	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေး	ဗဟိုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ	နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည	်	

ရြရြာ်ဝါေီ	 ၆	ေက်ရန့	 နံနက်ြိုင်းတွင်	ကျ ိုင်းတုံပမို့	

ပမို့ရတာ်ခန်းမ၌ကျင်းြသည့်	 ရေသခံပြည်သူေူထုနှင့်	

ရတွ့ေုံြွဲသို့	တက်ရောက်သည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

တာဝန်ေိုသည်မှာ	ေူ့ဘဝတွင်	အရေးအကကီးေုံးကိစ္စ	

တစ်ခပုြစ်သကဲသ့ို	့နိင်ုငတံစ်နိင်ုငအံတွက်ေည်း	အရေး	

ကကီးေုံး	ကိစ္စတစ်ခုပြစ်ြါရကကာင်း၊	အားေုံးတာဝန်	

ရကျကကမည်ေိုြါက	နိုင်ငံအတွက်	 ြူစောမေှိရတာ့ြါ	

e,fpyfa'oESifU wdkif;&if;om;vlrsKd;rsm; zGHY NzdK;wdk;wufa&;A[dkaumfrwD Ouú| 

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*¾dKvf a':atmifqef;pkMunf 

usKdif;wHk? rdkif;wHk? rdkif;qwfNrdKYe,fwdkhrS a'ocHjynfolvlxkESifU awGhqHk

ရကကာင်း၊	နိုင်ငံအတွက်	တာဝန်ယူကကောတွင်	အစိုးေ၌	

အဓိက	တာဝန်ေှိသည်ဟု	ထင်ပမင်ကကြါရကကာင်း၊	 ေီမို	

ကရေစီအစိုးေသည်	 ပြည်သူေူထုက	ရေွးချယ်တင	်

ရပမှာက်ေိက်ုသည့	်အစိုးေပြစ်သည့အ်တွက်	ပြည်သနှူင့်	

အစိုးေကကားတွင်	တန်းတူညီတူ	သူ့နည်းသူ့ဟန်နှင့်သူ	

တာဝန်ေှိကကြါရကကာင်း၊	ယင်းတာဝန်များကို	 ရမတ္တာ	

ရစတနာပြင့်	တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး	ယုံကကည်မှုပြင့်တည	်

ရောက်ပြီး	ထမ်းရောင်သွားကကမည်ေိုြါက	အားေုံး	

ရအာင်ပမင်မည့အ်ရပခအရနကိ	ု	ရောက်ေိှမည်ဟ	ုယုကံကည်	

ြါရကကာင်း၊	 အစိုးေအရနပြင့်	 တစ်တိုင်းပြည်ေုံး၏	

ေိုအြ်ချက်များကို	 စဉ်းစားေြါရကကာင်း၊	 ရေသတစ်ခု	

တည်း၏ေိအုြ်ချက်ကိ	ုကွက်ပြီးစဉ်းစား၍	မေြါရကကာင်း၊	
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ထိုရ့ကကာင့	်မမိတိိုအ့ရနပြင့	်မှေမှေတတရောင်ေွက်နိင်ုေန်	

ကကိုးစားေြါရကကာင်း၊	ထိုသို့ကကိုးစားောတွင်	စံနှုန်းများ	

သတ်မှတ်ထားြါရကကာင်း၊	ဥြမာ-	စာသင်ရကျာင်း၊	ရေး	

ရုတံိုနှ့င့ြ်တ်သက်၍	မည်သည့	်အချက်အေက်များအရြါ်	

အရပခခံပြီး	 စာသင်ရကျာင်းများကို	အေင့်ပမှင့်မည်၊	

ရေးရုမံျားကိ	ုအေင့ပ်မှင့မ်ည်ကိ	ုပြည်ရထာင်စအုစိုးေက	

သတ်မှတ်ထားြါရကကာင်း၊	ယင်းသတ်မှတ်ချက်များကို	

တိင်ုးရေသကကီးနှင့ပ်ြည်နယ်အစိုးေများက	ပြည်သေူူထ	ု

သိေှိရအာင်	တစိုက်မတ်မတ်	အသိရြးေှင်းပြရနေမည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်	ပြည်သူ	

ေူထုနှင့်အစိုးေကကားတွင်	အေက်မပြတ်	ေက်သွယ်မှု	

ေိှေန်	ေိအုြ်ြါရကကာင်း၊	ထိသုို	့	ေက်သွယ်မှုများေိှမှသာ	

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး	အခက်အခဲများကို	သိေှိမည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	အစိုးေက	 ပြည်သူေူထု၏	အခက်အခဲနှင့်	

ေိုအြ်ချက်များကိုသိသေုိ	 ပြည်သူေူထုကေည်း	

အစိုးေ၏	အခက်အခဲများကို	သိေှိေန်ေိုြါရကကာင်း၊	

သ့ုိမှသာ	ထိထိရောက်ရောက်ေက်တဲွပြီး	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်	

နိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	တစ်နိုင်ငံေုံး၏	ဓာတ်အား	

ေိအုြ်ချက်ကိ	ုပြည့ေ်ည်းရြးနိင်ုေန်	အဓကိထားကကိုးစား	

ရောင်ေွက်ေျက်ေှိြါရကကာင်း၊	 ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်	

ဓာတ်အားေိုအြ်ချက်ကို	 ြိုမိုတိုးတက်ပြီး	 ပြည့်ေည်း	

ရြးနုိင်ခ့ဲြါရကကာင်း၊	ပြည်သူေူထု၏	ဓာတ်အားေုိအြ်ချက်	

များကို	 မိမိတို့နိုင်ငံတွင်ေှိသည့်	သဘာဝ	အေင်းအပမစ	်

များကိ	ုအသုံးပြု၍	အတတ်နိင်ုေုံး	ပြည့ေ်ည်းရောင်ေွက်	

ရြးသွားမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 အစိုးေအရနပြင့်	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး၊	ေှေြ်စစ်	

ဓာတ်အားေေိှရေးနှင့	်ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေး	ပမှင့တ်င်ရေး	

ကိစ္စေြ်များကို	အဓိကထား	ေုြ်ရောင်ရနြါရကကာင်း၊	

မိမိတို့နိုင်ငံ	တိုးတက်ေန်အတွက်	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုနှင့	်

ပငိမ်းချမ်းရေးေိှေန်	ေုိအြ်ြါရကကာင်း၊	ယင်းနှစ်ခုမှာ	ေက်စြ်	

ရနြါရကကာင်း၊	 ပငိမ်းချမ်းရေး	တည်တံ့ခိုင်ပမဲေန်အတွက်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မိုင်းေုံမမို့ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ရေး	ေိအုြ်ြါရကကာင်း၊	ထိုအ့တ	ူြံွ့ပြိုးရေး	

တည်တံခ့ိင်ုပမေဲန်အတွက်	ပငမ်ိးချမ်းရေးေိအုြ်ြါရကကာင်း၊	

ပငိမ်းချမ်းရေးမေိှဘဲနှင့်	ြံ့ွပြိုးတုိးတက်မှုကုိ	ရေေှည်ထိန်းသိမ်း	

ထားနိင်ုမည်	မဟတ်ုြါရကကာင်း၊	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်မှုမေိှဘ	ဲ

နှင့ေ်ည်း	ပငိမ်းချမ်းရေးကိ	ုရေေှည်ထန်ိး	သမ်ိးထားနိင်ုမည်	

မဟုတ်ြါရကကာင်း။	မိမိတ့ုိနုိင်ငံအတွင်းတွင်ေိှသည့်	ပြဿနာ	

များကိ	ုမမိတိိုအ့ချင်းချင်းရပြေည်ရအာင်	ေုြ်ရောင်ရေး	

သည်	အရေးအကကီးေုံး	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မိမိတို့နိုင်ငံတွင်	

ပငိမ်းချမ်းရေးေေှိပြီး	တည်ပငိမ်ရေးစိတ်ချေသည်ေိုြါက	

ေုခံခုံရေးကစိ္စေြ်များကိ	ုတစ်ချန်ိေုံး	စဉ်းစားရနေရတာ	့

မည်	မဟတ်ုြါရကကာင်း၊	ေုခံခုံရေးကစိ္စများအရြါ်	အရပခခ	ံ

ပြီး	ေမ်းြွင့ရ်ေး၊	ြိတ်ရေးကစိ္စများကိ	ုေံုးပြတ်ရနေပခင်းမှာ	

မမိတိိုန့ိင်ုင၏ံ	ေိအုြ်ချက်ကကီးတစ်ခကုိ	ုရထာက်ပြရနပခင်း	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထို့ရကကာင့်	 ပြည်သူေူထုအားေုံးက	

ပငမ်ိးချမ်းရေးေေိှေန်အတွက်	တတ်နိင်ုသမှေ	ဝိင်ုးဝန်းကညူ	ီ

ရြးကကေန်နှင့	်	ြံွ့ပြိုးတိုးတက်မှု	ခိင်ုမာရေးအတွက်ေည်း	

တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းက	မိမိတို့၏	အစွမ်းအစေှိသရေွ့	

ကူညီရြးကကေန်	ရမတ္တာေြ်ခံြါရကကာင်း။

	 ပြည်နယ်အစိုးေနှင့်	 ပြည်သူေူထုကကားတွင်	ေှိသင့်	

သည့်ေက်သွယ်မှုမျ ိုး	 မေှိသည်ကို	 သတိထားမိြါ	

ရကကာင်း၊	 ပြည်သူေူထုနှင့်	 ပြည်နယ်အစုိးေအကကားတွင်	

နီးနီးစြ်စြ်	ေက်သွယ်မှုမျ ိုးေှိေန်	ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	

မိမိထံတင်ပြသည့်	ကိစ္စရတာ်ရတာ်များများသည်	ပြည်နယ်	

အစိုးေနှင့်	 ပြည်နယ်ေူထုအကကားတွင်	 ရပြေှင်းေမည့	်

ကစိ္စများပြစ်သည်ကိ	ုရတွ့ ေြါရကကာင်း၊	ပြည်နယ်အစိုးေ	

အရနပြင့်	ပြည်နယ်ေူထုနှင့်ထိရတွ့မှုကုိ	ပမှင့်တင်ေန်၊	မကကာ	

ခဏထရိတွ့ေန်နှင့	်ေိအုြ်သည့က်စိ္စေြ်များကိ	ုကိယ်ုတိင်ု	

ရပြေှင်းရြးေန်	တိုက်တွန်းြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	ရေသခံများက	ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေး၊	

ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး၊	ေှေြ်စစ်မီးေေှိရေး၊	အရပခခံ	

အရောက်အုံ	ေိုအြ်ချက်နှင့်	ရေသြွံ့ပြိုးရေး	ကိစ္စေြ်	

များကိတုင်ပြကကော	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	

ပြည်နယ်အစိုးေ၏	ရပြကကားချက်များနှင့်	နိုင်ငံရတာ်၏	

မူဝါေ၊	ေုြ်ထုံးေုြ်နည်းများကို	ပြန်ေည်ေှင်းေင်းရပြ	

ကကားရြးပြီး	တာဝန်ေှိသူများနှင့်	 ရြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းရြး	

သည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲအပြီးအတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံ		

ြုဂ္ဂိုေ်သည်	ရေသခံတိုင်းေင်းသားအြွဲ့များက	ဂါေဝပြု	

ရြးအြ်သည့	်ရိုးောဓရေ	့အသုံးအရောင်ြစ္စည်းများကိ	ု

ေက်ခပံြီး	ရေသခတံိင်ုးေင်းသား	ေငူယ်များနှင့	်စရုြါင်း	

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 မွန်းေဲွြိင်ုးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	တြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်ပြင့်	 မိုင်းတုံပမို့သို့	

ရောက်ေှိကကော	ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်များ၊	 ဌာန	

ေိင်ုောတာဝန်ေိှသမူျားနှင့	်ရေသခတံိင်ုးေင်းသားများက	

ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

မိင်ုးတုပံမို့နယ်	အရထရွထအွြ်ုချုြ်ရေးဦးစီးဌာန	အစည်း	

အရဝးခန်း၌ကျင်းြသည့်	 ရေသခံပြည်သူေူထုနှင့်	

ရတွ့ေုံြွဲသို့	တက်ရောက်သည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

မိမိတို့နိုင်ငံသည်	ေီမိုကရေစီ	 ြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စု	

ပြစ်ေန်	ဦးတည်ရနသည့န်ိင်ုင	ံပြစ်ြါရကကာင်း၊	ေမီိကုရေစ	ီ

ြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စု	 ပြစ်ေန်ေိုေှေင်	 ပြည်နယ်များ	

သည်	အခွင့အ်ရေးများေိှသေိ၊ု	တာဝန်များေိှြါရကကာင်း၊	

အခွင့အ်ရေးကိ	ုေိခုျင်ပြီး	တာဝန်ကိ	ုမထမ်းရောင်နိင်ုဘူး	

ေိုေှေင်	 မိမိတို့နိုင်ငံ	တိုးတက်မည်မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	

ပြည်နယ်နှင့်	ပမို့နယ်များတွင်	တာဝန်ယူေသည့်	ြုဂ္ဂိုေ်	

များအရနပြင့်	ပြည်သေူထူ	ုသခိျင်သည်များနှင့်	ပြစ်ရစ	

ချင်သည်များကိ	ုြွင့ြွ်င့ေ်င်းေင်းရေးွရနွးပြီး	အရပြေှာ	

ကကေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ရေတိုတွင်	 ရချွးသိြ်သည့	်

အရနပြင့်	 မေုြ်ရြးနိုင်သည့်ကိစ္စကို	ေုြ်ရြးမည်ဟု	

အြ်ုချုြ်ရေးက	မည်သည့်အခါမှ	မရပြာကကေန	်မှာကကား	

ေိြုါရကကာင်း၊	ပြည်သေူထူအုရနပြင့ေ်ည်း	နားေည်မှု	

ရြးနိင်ုေန်ေိြုါရကကာင်း၊	နှစ်ဦးနှစ်ြက်	နားေည်မှုေိှေန်	

ေိုြါရကကာင်း၊	 နားေည်မှုသည်	ယုံကကည်မှုအရြါ်တွင	်
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အရပခခံသေုိ	ယံုကကည်မှုသည်ေည်း	နားေည်မှုအရြါ်တွင်	

အရပခခံြါရကကာင်း၊	တစ်ရယာက်နှင့်တစ်ရယာက်	နားမေည်	

ဘဲနှင့်	ယံုကကည်ေန်မေွယ်ြါရကကာင်း၊	ထ့ုိအတူ	တစ်ရယာက်	

နှင့်တစ်ရယာက်	မယုံကကည်ဘဲ	နားေည်မှုယူေန်ေည်း	

မေွယ်ြါရကကာင်း၊	အုြ်ချုြ်ရေး	တာဝန်များကိုယူထား	

သည့	်အြဲွ့အစည်း	များအရနပြင့	်ပြည်သေူထူအုကကားတွင်	

ြုိမုိနီးကြ်ြွင့်ေင်းပြီး	ရပြာင့်မတ်မှန်ကန်သည့်	ေက်ေံမှု	

မျ ိုးေှိေန်	ေိုအြ်ြါရကကာင်း။

	 နိင်ုငတံစ်နိင်ုင	ံတည်ပငိမ်ေန်၊	ပြည်သေူူထ၏ု	ရြ်ုြိင်ုး	

ေိုင်ော၊	စိတ်ြိုင်းေိုင်ော	ေုံခခုံေန်၊	စိတ်ချေေန်ေိုေှေင်	

တေားဥြရေစိုးမိုးရေးသည်	အဓကိပြစ်ြါရကကာင်း၊	တေား	

ဥြရေစိုးမိုးရေးသည်	ဥြရေအရြါ်တွင်	အရပခခြံါရကကာင်း၊	

မှန်ကန်သည့်	ဥြရေများ	ပြစ်ေမည်၊	ယင်းဥြရေများကို	

ကျွမ်းကျင်နားေည်သည့	်ြညာေှင်များ	မမိတိိုန့ိင်ုငတွံင်	

ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	တစ်ကမ္ဘာေုံးတွင်	 ဥြရေြညာေှင်	

များ၏အေင့်သည်	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်သည့်နိုင်ငံများတွင	်

အေွန်ပမင့်မားြါရကကာင်း၊	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	

ြညာရေးသည်	အင်မတန်အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	ထ့ုိရကကာင့်		

အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာသင်ရကျာင်းများ	ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်ပြန့် ြွားရေးအတွက်	ကညူေီြ်ုရောင်သွားမည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	ရေသခမံျားက	ေမ်း၊	တတံား၊	ြညာရေး၊	

ကျန်းမာရေး၊	ေှေြ်စစ်မီးေေှိရေးနှင့်	အရပခခံအရောက်	

အအံု	ေုိအြ်ချက်ကိစ္စေြ်များကုိ	တင်ပြကကော	နုိင်ငံရတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်က	ပြည်နယ်အစိုးေ၏	ရပြကကားချက်	

များနှင့	်အစိုးေ၏မဝူါေေြ်ုငန်းစဉ်များကိ	ုေှင်းေင်း	ရပြာ	

ကကားပြီး	တာဝန်ေိှသမူျားနှင့	်ရြါင်းစြ်ညိှနှိုင်းရြးသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရေသခံပြည်သူများအတွက်	စားနြ်ေိက္ခာ	ရထာက်ြ့ံြစ္စည်း	

များကိရုြးအြ်ော	ရေသခပံြည်သမူျားကိယ်ုစား	တိင်ုးေင်း	

သားကိုယ်စားေှယ်များက	ေက်ခံေယူကကသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲအပြီးအတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်သည်	ရေသခံတိုင်းေင်းသားအြွဲ့များက	ဂါေဝပြု	

ရြးအြ်သည့	်ရိုးောဓရေ	့အသုံးအရောင်ြစ္စည်းများကိ	ု

ေက်ခပံြီး	ရေသခတံိင်ုးေင်းသားေငူယ်များနှင့	်စရုြါင်း	

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ေက်ေက်၍	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	တြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်ပြင့်ထွက်ခွာော						

မိုင်းေတ်ပမို့သို့	ရောက်ေှိကကသည်။

	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့အား	

ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်များ၊	ဌာနေိင်ုော	တာဝန်ေိှသ	ူ

များနှင့်	ရေသခံတိုင်းေင်းသားများက	ကကိုေိုနှုတ်ေက်	

ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

မိုင်းေတ်ပမို့	 မိုးေုံရေေုံ	အားကစားခန်းမ၌	ကျင်းြ	

သည့	်ရေသခပံြည်သေူထူနှုင့	်ရတွ့ေုြဲွံသို	့တက်ရောက်	

သည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ပြည်သူပြည်သားများအားေုံး	နိုင်ငံရေးကို	စိတ်ဝင်စား	

ရစချင်ြါရကကာင်း၊	နိုင်ငံရေးေိုသည်မှာ	ြါတီရထာင်ပြီး	

ရေွးရကာက်ြဲွဝင်သည့	်နိင်ုငရံေးမျ ိုးကိ	ုရပြာပခင်းမဟတ်ု	

ြါရကကာင်း၊	 နိုင်ငံရေးေိုသည်မှာ	နိုင်ငံအတွက်အရေး၊	

နိုင်ငံ့အတွက်	ေုြ်ရောင်ပခင်းများအားေံုးကို	 နိုင်ငံ့	

အရေးဟ	ုရခါ်ြါရကကာင်း၊	နိင်ုငရံေးသည်	ေူတိင်ုးေတူိင်ုး	

နှင့	်ြတ်သက်ရနြါရကကာင်း၊		နိင်ုငသံနူိင်ုငသံားများအားေုံး	

ကမ္ဘာ့အေယ်တွင်	တင့်တင့်တယ်တယ်ပြင့်ေြ်တည်နုိင်ေန်	

ရခတ်နှင့်ရေျာ်ညီသည့်ြညာများ	တတ်ေန်ေိုအြ်ြါ	

ရကကာင်း၊	မမိြိတ်ဝန်းကျင်	ရတာင့တ်င်းရေး၊	ခိင်ုမာရေး၊	

တိုးတက်ရေးသည်	မိမိအတွက်	မိမိေုြ်ောေည်းကျြါ	

ရကကာင်း၊	အများအကျ ိုးရောင်	ကိုယ့်အကျ ိုးရအာင်	

ေိသုည့အ်တိင်ုးပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထိုရ့ကကာင့	်ကရေးသငူယ်	

များကိ	ုငယ်ငယ်ကတည်းက	ယခေိုစုတ်ိဓာတ်မျ ိုး	သွင်း	

ရြးေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊

	 တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး	ယုံကကည်မှုေှိရအာင်၊	 နားေည်	

နိင်ုရအာင်	ေြ်ုရောင်ကကေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	တစ်နိင်ုင	ံ

ေုံး	ေှည့်ေည်သွားောသည့်အခါ	 ပြည်သူေူထုနှင့	်
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ရတွ့ေံုသည့်ကိစ္စထက်	အရေးကကီးသည့်ကိစ္စမေိှြါရကကာင်း၊	

အစိုးေ၏တာဝန်ကို	ထမ်းရောင်ရနသည့်	အြွဲ့အစည်း	

များနှင့်	 ပြည်သူေူထုကကားတွင်	ယုံကကည်မှု၊	 ချစ်ခင်မှု၊	

နားေည်မှုေိှရေးသည်	နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ၏	အဓိကေုိအြ်ချက်	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မမိတိို၏့	အဓကိကျ	ရသာေည်ေွယ်ချက်မှာ	

ပမန်မာနိင်ုငကံိ	ုစစ်မှန်သည့ြ်က်ေေယ်ပြည်ရထာင်စ	ုနိင်ုင	ံ

တစ်ခအုပြစ်	ထရူထာင်ေန်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထိသုိုထ့ရူထာင်	

မှသာ	မိမိတို့နိုင်ငံအတွက်	ပငိမ်းချမ်းရေး၊		တည်ပငိမ်ရေး၊		

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးေေှိမည်ဟု	ယုံကကည်ြါရကကာင်း၊	

မမိတိို၏့	တိင်ုးေင်းသားအားေုံးသည်	ရအးရအးချမ်းချမ်း	

ပြင့	်ရနထိင်ုချင်ကကသည်ဟ	ုယုကံကည်ြါရကကာင်း၊	ေှမ်းပြည်	

နယ်အတွင်းေိှ	ပမို့ရေးများထတွဲင်	တိင်ုးေင်းသားရြါင်းစု	ံ

အားေုံးြူးရြါင်းပြီး	ရအးရအးချမ်းချမ်း	ရနထိင်ုရနသည်	

ကို	 ရတွ့ ေသည့်အခါ	မိမိတို့နိုင်ငံတွင်	 	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

မေစော	အရကကာင်းမေိှဘူးဟု	စိတ်ထဲတွင်	ပြစ်မိြါရကကာင်း၊	

ေန္ဒသာေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	 ြါဝင်ြတ်သက်သည့်သူ	

အားေုံးက	 ပငိမ်းချမ်းရေး	တကယ်ေိုချင်သည်ေိုြါက	

ပငိမ်းချမ်းရေးေြို့သည်	ရသချာရြါက်ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 မိမိတ့ုိနုိင်ငံတွင်	ေုိအြ်ချက်ရြါင်း		များစွာေိှြါရကကာင်း၊	

ယင်းေိအုြ်ချက်များ၊	ပြဿနာများေိှ၍	မမိတိိုအ့ရနပြင့်	

အားငယ်စောမေိြုါရကကာင်း၊	တနည်း	အားပြင့ရ်ပြာေေှေင်	

ပြဿနာများေိှရနပခင်းသည်	မမိတိို၏့	အေည်အချင်းများ	

ပမှင့တ်င်ရြးေန်	တွန်းအားရြး	ရနပခင်းသာပြစ်ြါရကကာင်း၊	

မည်သည့်ပြဿနာမှ	မရပြေှင်းနုိင်ဘူးေုိတာ	မေိှြါရကကာင်း၊	

ရပြေှင်းေန်ကကိုးစား	သည့ရ်နောတွင်	ဝေီယိ၊	ြညာ၊	သတ္တ၊ိ	

ရစတနာေှိေမည်ပြစ်ပြီး	 စစ်မှန်သည့်စိတ်ထားများပြင့်	

ပြဿနာများကိ	ုေင်ေိင်ုနိင်ုရအာင်	ကကိုးစားေမည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	အားေုံးအတူေင်ေိုင်သွားနိုင်ြါက	အားေုံး	

အတူရပြေှင်းနုိင်မည်ဟု	ယံုကကည်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	ရေသခံများက	ရသာက်သုံးရေ၊	ေှေြ်	

စစ်မီး၊	 ြညာရေး၊	ကျန်းမာရေးနှင့်	 ရေသ၏အရပခခံ	

အရောက်အအုံ	 ေိုအြ်ချက်များကို	 တင်ပြကကော	

နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	ပြည်နယ်အစိုးေ၏	

ရပြကကားချက်များနှင့အ်စိုးေ၏	မဝူါေနှင့	်ေုြ်ငန်းစဉ်များ	

ကိ	ုေှင်းေင်းရပြာကကားပြီး	တာဝန်ေိှသမူျားနှင့	်ရြါင်းစြ်	

ညှိနှိုင်းရြးသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

နိဂုံးချုြ်အမှာစကား	ရပြာကကားောတွင်	မိမိအားေရသာ	

ကိစ္စတစ်ခုမှာ	တစ်ရနောနှင့်တစ်ရနောသို့	သွားောတွင်	

ရမးပမန်းရပြာေိုသည့်	 ြေိသတ်များ	များများောပခင်း	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	၎င်းမှာ	ရေှ့ မှရမးပမန်းသမူျားေိှ၍	ရပြာေဲ၊	

ရမးေဲပခင်းေည်းပြစ်နိင်ုြါရကကာင်း၊	ထိုပ့ြင်	ရပြာနိင်ု၊	ရမး	

နိုင်သည့်	အခွင့်အရေးေှိသည်ကို	သရဘာရြါက်သွား	

ပခင်းေည်း	ပြစ်နိင်ုြါရကကာင်း၊	ယခကုဲသ့ို	့ပြည်သေူထူမှု	

ရနပြီး	ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်း	ရပြာနိုင်၊	ရမးနိုင်ပခင်းသည်	မိမိ	

တိုအ့ချင်းချင်း	နားေညမ်ှုကို	တည်ရောက်နိင်ု၍ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	တစ်ခါတစ်ရေတွင်	ကိယ်ုကိယ်ုတိင်ု	မရမးချင်	

ြါက	 ြိုပြီး	 ေဲေဲတင်းတင်းရမးေဲသည့်	 မိတ်ရေွများကို	

ရမးခိင်ုး၍	ေြါရကကာင်း၊	မမိတိိုအ့ရနပြင့	်ရမးခွန်းများကိ	ု

နားရထာင်ေသည်မှာ	များစွာြညာေြါရကကာင်း၊	ရနာက်	

တစ်ခု	အားေစောရကာင်းသည်မှာ	မိမိတို့၏အပမင်နှင့	်

ပြည်သပူြည်သားများ၏	အပမင်သည်	မကွာပခားြါရကကာင်း၊		

အင်မတန်မှ	နီးစြ်ြါရကကာင်း၊	မမိတိိုပ့မင်သကဲသ့ို	့ပြည်သ	ူ

ပြည်သားများက	ပမင်ြါရကကာင်း၊	မိမိတ့ုိ၏စုိးေိမ်ြူြန်မှုများ	

အတိုင်းြင်	 ပြည်သူပြည်သားများက	စိုးေိမ်ြူြန်မှုများ	

ေှိကကြါရကကာင်း၊	အုြ်ချုြ်ရေးတာဝန်ကို	ယူထားသည့်	

ြုဂ္ဂိုေ်များနှင့်	 ပြည်သူပြည်သားများအကကား	နီးစြ်မှု	

ေိှပခင်းသည်	မမိတိို၏့	ပြဿနာ	ကိ	ုရပြေှင်းသည့ရ်နောတွင်	

ခက်ခဲမည်မဟုတ်ေိုသည်ကို	 ညွှန်ပြရနပခင်းပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	အဘယ့်ရကကာင့်ေိုရသာ်	 မိမိတို့အရနပြင့	်

စိတ်တူ၊	သရဘာတူနှင့်ကိစ္စများကို	ကိုင်တွယ်ေမည်၊		

ေင်ေိင်ုေမည်၊		ရကျာ်ေွှားေမည်ေိသုည့	်အသမိျားသည်	

မိမိတို့တွင်	ေှိပြီးပြစ်ြါရကကာင်း၊	မိမိတို့၏	ပြည်ရထာင်စု	

စတ်ိဓာတ်	ြိမုိပုြီးခိင်ုမာောေန်၊	နိင်ုင၏ံ	ညညွီတ်မှု	ြိပုြီး	

တည်ပမဲောေန်	ေုြ်နိုင်မည့်အခွင့်အရေးများ	 ရြါ်ော	

သည်ဟပုမင်ြါရကကာင်း၊	ထိုရ့ကကာင့	်ယရန့	ရေွးရနွးြဲွတွင်	



455လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မိုင်းေုံမမို့ လေေခံေိုင်းရင်းေားကလျးငယ်များနှင့်
မှေ်ေမ်းေင် ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။

ြါဝင်ပြီးရပြာေိရုြးကကသည့	်မမိတိို၏့	တိင်ုးသပူြည်သား	

များအားေုံးကို	 ရကျးဇူးတင်ြါရကကာငး်၊	 မိမိတ့ုိ၏	

ပြည်ရထာင်စုကကီးသည်	များမကကာမီကာေ၌	ချမ်းချမ်း	

သာသာ	တည်တည်ပငိမ်ပငိမ်	ညီညီညွတ်ညွတ်	ပငိမ်းပငိမ်း	

ချမ်းချမ်းပြစ်နုိင်ြါရစဟု	မိမိရန့တုိင်း	ေုရတာင်းြါရကကာင်း၊	

ေုရတာင်းကို	အပမန်ေုံးပြည့်နိုင်ြါရစဟု	မိမိအရနပြင့်	

ပြည်သူပြည်သားများအတွက်	ေုရတာင်းရြးေိုြါ	

ရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ရေသခံပြည်သူများအတွက်	 စားနြ်ေိက္ခာရထာက်ြံ့	

ြစ္စည်းများကိုရြးအြ်ော	ရေသခံပြည်သူများကိုယ်စား	

တုိင်းေင်းသားကုိယ်စားေှယ်များက	ေက်ခံေယူကကသည်။

	 ရတွ့ေုြဲွံအပြီးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	

သည်	 ရေသခံတိုင်းေင်းသားအြွဲ့များက	ဂါေဝပြုရြး	

အြ်သည့်	 ရိုးောဓရေ့	အသုံးအရောင်ြစ္စည်းများကို	

ေက်ခပံြီး	ရေသခတံိင်ုးေင်းသားေငူယ်များနှင့	်စရုြါင်း	

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 အေိုြါရတွ့ေုံြွဲများသို့	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	

ေှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်၊	ပြည်နယ်အစိုးေအြွဲ့ဝန်ကကီး	

များ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစားေှယ်များ၊	ဌာနေိင်ုော	တာဝန်	

ေိှသူများနှင့်	ရေသခံတုိင်းေင်းသားပြည်သူများ	တက်ရောက်	

ခဲ့ကကသည်။

	 ညရနြိုင်းတွင်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြဲွ့သည်	မိင်ုးေတ်ပမို့မှ	အထူးရေယာဉ်ပြင့	်ေက်ေက်	

ထွက်ခွာကကပြီး	 ဟဲဟိုးရေေိြ်သို့	 ရောက်ေှိကကော	

ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊		ပြည်နယ်တေားေွှတ်ရတာ်	

တေားသကူကီးချုြ်၊		ပြည်နယ်အစိုးေအြဲွ့ဝင်	ဝန်ကကီးများ၊	

ပြည်နယ်ဥြရေချုြ်၊	ပြည်နယ်စာေင်းစစ်ချုြ်၊	ဌာနေိုင်	

ောတာဝန်ေှိသူများနှင့်	တိုင်းေင်းသားရိုးော	ယဉ်ရကျးမှု	

အြွဲ့များက	ရေေိြ်၌	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့ ်	 ေက်ေက်ထွက်ခွာပြီး	

ရတာင်ကကီးပမို့သို	့	ရောက်ေိှကကော	ပြည်နယ်အစိုးေအြဲွ့ဝင်	

ဝန်ကကီးများ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်များနှင့်	ရေသခံ	

ပြည်သူများက	ရသာင်းရသာင်းြျြျ	 ကကိုေိုနှုတ်ေက်	

ကကသည်။



456 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	

ရြရြာ်ဝါေီေ	၆	ေက်ရန့	နံနက်ြိုင်းတွင်	သံေွင်ပမစ်ကူး	

တံတား	(တာေန်း)	တည်ရောက်ရေးစီမံကိန်း	ြန္နက်	

ရတာ်တင်နှင့်	 တွင်းရတာ်ဝန်း	 မဂသောအခမ်းအနားသို့	

တက်ရောက်၍	ြန္နက်ရတာ်တင်	တွင်းရတာ်ဝန်းရြးသည်။

	 အခမ်းအနားတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်က	

ကျွန်မတိုန့ိင်ုငမှံာ	ြထဝအီရနအထားအေ	ရေ၊ရပမ၊	ရတာ၊	

ရတာင်ေိပုြီးေိှြါတယ်။	ေနီိင်ုငမှံာ	သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်	

ကိ	ုတန်ြိုးထားြိုေ့ိတုာ	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	

ေဘီက်က	ရတာရတာင်ရတကွ	ထထူထူြ်ထြ်နဲ့	တည်ေိှ	

ရနတယ်ေိုတာ	ေီဘက်က	 ပြည်သူေူထုက	မိမိတို့ေဲ့	

သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ကိ	ုရေးစားတယ်ေိတုဲ	့အဓြိ္ပါယ်ြ	ဲ

ပြစ်ြါတယ်။	ရတာရတာင်ရေရပမအားေုံး	သင့တ်င့မ်ှေတမှ	

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*¾dKvf a':atmifqef;pkMunf
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ရတာရတာင်ရေရပမကို	မှီတင်းရနထိုင်ရနေတဲ့	ပြည်သူ၊	

ပြည်သားရတွအတွက်ေည်း	ချမ်းရပမ့မှုေနုိင်မှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 နိင်ုငေံဲ့	ပမစ်သွယ်ကကီးရတထွမှဲာေိေုင်	သေွံင်ပမစ်ဟာ	

ပမစ်သွယ်ကကီးတစ်ခုပြစ်ြါတယ်။	သံေွင်ပမစ်ရြါ်မှာ	

တံတား(၉)စင်းေှိတဲ့အနက်	 (၅)စင်းဟာ	ေှမ်းပြည်နယ်	

အတွင်းမှာေှိြါတယ်။	 ေှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာေှိတဲ့	

တံတား(၅)စင်းဟာ	တည်ရောက်ရုံနဲ့	 မပြီးြါဘူး။	

ထန်ိးသမ်ိးြို	့ေိတုာေည်း	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	

တတံား(၅)စင်းထမှဲာေိေုင်	ကွမ်းေုတံတံားနဲ့	တာရကာ်	

တတံားကိေုည်း	အသစ်ပြုပြင်မွမ်းမြုိံ	့	ရောင်ေွက်ရနပြ	ီ

ပြစ်ြါတယ်။	တံတားတစ်ခုဟာ	ရောက်ပြီးသွားေင်	

အချနိ်ကာေအားရေျာ်စွာ	ရေွးရပမ့ောတယ်	ရခတ်နဲ့	

အညီ	 ပြန်ပြီးရတာ့မွမ်းမံ	 ြို့ေိုအြ်ောတယ်။	ကွမ်းေုံ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ေံျွင်ပမစ်ကူးေံေား (ောဆန်း) ေည်လဆာက်လရးစီမံကိန်း 
ြန္နက်လော်ေင်နှင့် ေွင်းလော်ဝန်း မဂဂျာအခမ်းအနားအား စက်ချုေ်နှိြ် ဖွင့်ျှစ်စဉ်။
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တတံားေိေုင်	(၅၄)	နှစ်	ေိှသွားြါပြ။ီ	တာရကာ်ေိေုင်(၄၅)	

နှစ်	 ေှိသွားြါပြီ။	 ေါရတွက	 ပြုပြင်ေမယ့်အချနိ်ရောက်	

ောြါပြ။ီ	တာေန်းတတံားကိေုည်း	ြန္နက်ရိက်ုပြီးရတာ	့

အသစ်ြွင့်ေှစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ	ေက်ပြီးရတာ့	ထိန်းသိမ်း	

သွားြိုေ့ိတုာ	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	တစ်နည်း	

အားပြင့်ရပြာေမယ်ေိုေင်	တံတားရတွနဲ့ြတ်သက်တဲ့	

တာဝန်ေိုတာ	နိုင်ငံနဲ့ြတ်သက်တဲ့	တာဝန်ရတွြဲပြစ်ြါ	

တယ်။

	 နိင်ုငကံကီး	တည်တံခ့ိင်ုပမြဲို	့ရအးချမ်းသာယာြုိေ့ိေုင်	

အစဉ်အပမဲ	ေက်ေက်ပြီးရတာ့	 ပငိမ်းချမ်းရေး၊	 ရအး	

ချမ်းရေး၊	တည်ပငမ်ိရေးကိ	ုထန်ိးသမ်ိးသွားေမှာြါ။	ဘယ်ြဲ	

ရောက်ရောက်	ပြည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရမွးြို့	အားရြး	

ြါတယ်။	 ပြည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရမွးတယ်ေိုတာ	

ပြည်ရထာင်စကုိ	ုေက်ေက်ပြီးရတာ	့ထနိ်းသမ်ိးသွားြို	့

တစ်ရန့ထက်တစ်ရန့	 ခိုင်ပမဲရအာင်ေို့	 ြျက်စီးယိုယွင်း	

ောတာရတေိှွေင်	အသစ်ပြုပြင်ြို	့ေဟီာရတေွြ်ုြို	့တစ်ဦး	

ချင်းတစ်ဦးချင်းမှာ	တာဝန်ေှိြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးရြါင်းစုံ	

ရနထိင်ုတဲန့ိင်ုငပံြစ်တဲအ့တွက်	ြိပုြီးရတာေ့ည်း	ဂဏ်ုယ	ူ

နိင်ုြါတယ်။		တိင်ုးေင်းသားရြါင်းစု	ံ	ရအးရအးရေးရေး	

ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ရနနိင်ုတဲန့ိင်ုငဟံာ	အတွင်းအင်အားေိှတဲ	့

နိုင်ငံေို့	 ရပြာေို့ေြါတယ်။	အတွင်းအင်အားနဲ့အပြင်	

အင်အား	ရြ်ုြိင်ုးေိင်ုောအေမှာ	အားသန်သင့သ်ရောက်	

အားမသန်ရသးဘူးေိရုြမယ့	်အဓကိကျတာက	အတွင်း	

အင်အားပြစ်တဲ့	 စိတ်ြိုင်းေိုင်ောအင်အားရတွကို	 ပြုစု	

ြျ ိုးရထာင်ြို့	ပြစ်ြါတယ်။

	 တတံားရတေွိတုာ	ပမစ်ကိပုြတ်ရကျာ်ြိုပ့ြစ်ြါတယ်။	

တံတားမေှိေင်	ရြာင်နဲ့ပြတ်ရကျာ်ေို့ေတယ်။	ရေှရတွ	

ရြာင်ရတနွဲ့ပြတ်ရကျာ်တာဟာ	ြိပုြီးရတာေ့ည်း	အချန်ိ	

ကကာတယ်။	ြိပုြီးရတာေ့ည်း	ြင်ြန်းတယ်။		ောသဦတအုေ	

အန္တောယ်ရတွေည်းေှိြါတယ်။	တံတားတစ်ခုတည်	

ရောက်ေိုက်တာဟာ	 ပမစ်မှာေှိတဲ့	အန္တောယ်ရတွကို	

အချန်ိမရေွး	 ပြတ်ရကျာ်နုိင်တ့ဲသရဘာြါြဲ	 ပြည်ရထာင်စု	

စိတ်ဓာတ်ေုိတာ	တံတားေိုြါြဲ	 ပြည်ရထာင်စုစိတ	်

ဓာတ်ေိုတာ	ေင်ေိုင်ေမယ့်	အခက်အခဲရတွ	အန္တောယ်	

ရတွကို	ရကျာ်ေွှားနိုင်တဲ့	တံတားတစ်ခုြဲပြစ်ြါတယ်။

	 တံတားအသစ်ရတွ	တည်ရောက်တဲ့အခါ	ရုြ်ြိုင်း	

ေိင်ုောအေသာမက	စတ်ိြိင်ုးေိင်ုောအေ	သုံးသြ်ေင်ပခင်	

စဉစ်ားြိုအ့များကကီးပြစ်ရြါ်ောြါတယ်။	တတံားတစ်ခ	ု

တည်ရောက်ြိုေ့ိတုာ	ြထမဦးေုံးအားပြင့	်ေန္ဒေိအုြ်	

ြါတယ်။	ေရီနောမှာရတာ	့တတံားတညရ်ောက်ြိုေ့ိပုြ	ီ

တံတားတည်ရောက်မှသာ	 အခက်အခဲရတွကို	

ရကျာ်ပြတ်ေိုေ့မယ်ေို	့ေုံးပြတ်ပြီးရတာ	့စစီဉ်ေိက်ုတာ	

ပြစ်ြါတယ်။	 စီစဉ်ရုံနဲ့	 မပြီးရသးဘူး။	 ေါကိုအရကာင်	

အထည်ရြာ်နိင်ုြို	့	ေိအုြ်ချက်ရတေိှွရနြါတယ်။		ြထမ	

ဦးေုံး	ရငရွကကးအေ	ေိအုြ်ချက်ရတေိှွတယ်။	နည်းြညာ	

အေ	ေိုအြ်ချက်ရတွေှိြါတယ်။	 ရငွရေးရကကးရေးေဲေှိ	

မယ်။	နည်းြညာေည်းေိှမယ်	ြထမဦးေံုးေိှတဲ	့ေန္ဒရြါ်	

မှာ	အရပခခပံြီးရတာ	့ေြ်ုရောင်သွားမယ်ေိေုင်	စမီကံန်ိး	

များရအာင်ပမင်နိုင်ြါတယ်။

	 ေန္ဒေှိပြီးရတာ့	တကယ့်ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	ပြည့်ေည်း	

ရြးေမယ့	်ရငရွေးရကကးရေး၊	နည်းြညာတို	့မြံြ့ိုးရြးဘူး	

ေိုေင်	အထရပမာက်မှာမဟုတ်ြါဘူး။	ေုြ်ငန်းတစ်ခု	

ေုြ်ပြီေိုေင်	အြက်ြက်ကကကည့်ေြါတယ်။	တကယ်	

ရအာင်ပမင်မှုေိပုြေီိေုင်		ေုံေ့ဝေိီယစိက်ုေမှာပြစ်ြါတယ်။	

ပြည်ရထာင်စကုကီးကိ	ုခိင်ုခိင်ုမာမာနဲ့	တည်ရောက်ြိုေ့ိ	ု

ေင်ေန္ဒတစ်ခထုနဲဲ့	မေုရံောက်ြါဘူး။	အရကာင်အထည်	

ရြာ်ြို	့နည်းေမ်းရတေှွာေမယ်။	အရကာင်အထည်ရြာ်တဲ	့

ရနောမှာေိုေင်	အြင်ြန်းခံသင့်တဲ့ရနောမှာ	အြင်ြန်း	

ခံေမယ်။	 ကကိုးစားသင့်သရောက်ကို	 ကကိုးစားေြါ	

ေိမ့်မယ်။	အချင်းချင်း	ညီညွတ်ြို့ကရတာ့	အဓိကကျြါ	

တယ်။	

	 တတံားတည်ရောက်ြိုေ့ိတုာ	ဘယ်ရောက်ေရူတ	ွ

များများြါဝင်သေဲေိုတာ	 ပြည်သူ၊	 ပြည်သားများ	

သပိြီးသားြဲပြစ်မှာြါ။	အခ	ုကျွန်မောတဲအ့ခါမှာ	အေြ်ု	

ေြ်ုရနတဲအ့ထမှဲာ	ရေသခရံတသွာမက	နိင်ုငေဲံ့	ေြ်ရဝး	
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ကရန	ရောက်ောတဲ့	 ပြည်သူ၊	 ပြည်သားရတွကိုေည်း	

ရတွ့ေြါတယ်။	တကယ်အရေးကကီးေင်	ရသးွစည်းေမယ်	

ေိုတာ	တကယ်ေိုအြ်တဲ့	ကိစ္စတစ်ခုရြါ်ောပြီေိုေင်	

ကျွန်မတ့ုိေဲ့ရနတ့ဲရေသ၊	ေူမျ ိုး၊	ဘာသာစကား၊	ကုိးကွယ်တ့ဲ	

ဘာသာ	ေါရတွကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့	အားေုံး	ညီညီညွတ်	

ညွတ်နဲ့	ေုြ်ြို့ေိုအြ်တယ်ေိုတဲ့	အချက်ကို	အဓိက	

ထားပြီးရတာ	့စဉ်းစားသွားေမှာြါ။	ေေီိ	ုအဓကိထားပြီး	

ကကိုးစားသွားမှသာေှေင်	 တံတားေိုစီမံကိန်းတစ်ခု	

ရအာင်ပမင်နိုင်မယ်။

	 ပြည်ရထာင်စုကကီး	တည်ရောက်ြို့ေိုတဲ့	တကယ့်	

စီမံကိန်းကကီးနဲ့ြတ်သက်ေင်	ဘယ်ရောက်	ညီညွတ်မှု	

ေိုမေဲ။	ဘယ်ရောက်	ေုံ့ေဝီေိယနဲ့	အားထုတ်ြို့ေိုမ	

ေေဲိတုာကိ	ုစဉ်းစားကကည့မ်ယ်ေိေုင်	မျက်ဝါးထင်ထင်	

ပမင်ေမှာပြစ်ြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	တံတားတစ်ခုတည်	

ရောက်နိုင်မယ်ေိုတာကေဲ	 ဘယ်ေိုြဲရပြာရပြာ	

ပြဿနာတစ်ခုကို	 ရကျာ်ေွှားနိုင်တာြဲ။	 ပြဿနာေို	

တာကိ	ုတစ်ခခုျင်း	တစ်ခခုျင်း	ရကျာ်သွားေတယ်။	တစ်ခါ	

တစ်ရေ	တစ်ခမုက	အများကကီးကိ	ုတစ်ချန်ိထမှဲာရကျာ်	

ေွှားေတယ်။	အေဲေီိ	ုရကျာ်ေွှားြို	့ကကိုးစားတဲရ့နောမှာ	

တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	အားနည်းချက်ရတကွိ	ုပြည့	်

ေည်းရြးေမယ်။	ကိုယ့်ေဲ့အားသာချက်ရတွကို	တချ ို့	

ေူရတွကိုပြေမယ်။	ေူများေဲ့အားသာချက်	အားနည်း	

ချက်ရတကွိ	ုြံြ့ိုးရြးေမယ်။	ပြည့ေ်ည်းရြးေမယ်။	ေီေိ	ု

တစ်ရယာက်ရြါ်တစ်ရယာက်	 ရစတနာထားပြီးရတာ့	

ြညာြါြါနဲ့	 ြညာေိုတာ	ရပြာေမယ်ေိုေင်	အတန်း	

ြညာကိုရပြာတာမဟုတ်ြါဘူး။	 ေင်ပခင်တုံတေား	

ေှိပခင်းကိုရပြာတာြါ။	ကျွန်မတို့ရိုးောအေ	 ြညာကို	

အဓြိ္ပာယ်ရြာ်တဲအ့ခါ	အရပခအရနတစ်ခကုိ	ုမှန်မှန်ကန်	

ကန်သုံးသြ်နိုင်ပခင်းနဲ့	 ေီသုံးသြ်ချက်အေ	အရကာင	်

အထည်ရြာ်နိုင်ပခင်းကိုရပြာတာြါ။

	 တံတားတစ်ခု	 ရောက်တဲ့ြညာေို	အရပခအရန	

တစ်ခကုိ	ုမှန်မှန်ကန်ကန်	သုံးသြ်ေမယ်ေိတုာ	ဘယ်ရန	

ောမှာ	တံတားကိုတည်ရောက်ချင်းဟာ	အရကာင်းေုံး	

ပြစ်သေေဲိတုာ	ြထမအားပြင့	်သုံးသြ်ေမှာပြစ်ြါတယ်။	

အေဲါပြီးမှ	တစ်ေင့	်ချင်းတစ်ေင့ခ်ျင်း	ေိအုြ်ချက်ရတကွိ	ု

ပြည့်ေည်းသွားေမှာြါ။	ကျွန်မတို့	 ပြည်ရထာင်စုအား	

ေုံးဟာ	တစ်ရနောထဲမှာ	စုရြါင်းပြီးရတာ့	ရသးငယ်တဲ့	

စီမံကိန်းရေးတစ်ခုြဲပြစ်ပြစ်	 ကကီးမားတဲ့စီမံကိန်း	

ြဲပြစ်ပြစ်	အရကာင်ထည်ရြာ်တဲ့ရနောမှာ	တစ်ဦးရြါ်	

တစ်ဦး	 ရစတနာထားြို့ဟာ	အင်မတန်မှအရေးကကီး	

ြါတယ်။	 ေက်တွဲရြာ်	 ေက်တွဲဘက်ရတွအရနနဲ့	

အေုြ်ေုြ်ြို့ပြစ်ြါတယ်။	ေက်တွဲရြာ်ေက်တွဲဘက်	

ေိုတာ	အားေုံး	တကယ်ခိုင်ခိုင်မာမာ	တင်းတင်းကကြ်	

ကကြ်	ေက်တဲွထားမယ်ေိေုင်	တစ်ရယာက်ယိင်ုသွားေင်	

ရဘးကရနပြီးရတာ့	 	ရြးမရြးေမယ်။	အဲေီေို	မရြးမ	

ရြးြဲနဲ့ရနေင်	ယိုင်ေဲသွားနိုင်ြါတယ်။

	 ပြည်ရထာင်စုသားအားေုံးဟာ			ရအာင်ပမင်မှုရေး	

ရတ	ွအရသးစားရေးရတကွိေုည်း	နမနူာအပြစ်နဲ့	ရေှ့ မှာ	

ထားပြီးရတာ	့ြိပုြီးရတာက့ကီးမားတဲ	့ရအာင်ပမင်	မှုများကိ	ု

ေေှိနိုင်ရအာင်	ေုြ်ရောင်နိုင်မယ်ေို့	ကျွန်မအရနနဲ့	

ရမှော်ေင့ြ်ါတယ်။	ယုေံည်းယုကံကည်ြါတယ်။	ကျွန်မတို	့

အစိုးေကရနပြီး	အဓကိထားတဲ	့ေည်ေွယ်	ချက်ရတထွမှဲာ	

ေိုေင်	 ပြည်သူရတွေဲ့	ေူမှုစီးြွားဘဝ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်	

ရေးေည်းြါတယ်။	ပငမ်ိးချမ်းရေး	ေေိှရေးေည်းြါတယ်။	

ေနှီစ်ခဟုာေည်း	အပမြဲ	ဲေက်စြ်ရနတယ်ေိတုာ	အစိုး	

ေအရနနဲ့	ထြ်တေေဲရဲထာက်ပြြါတယ်။	ပငမ်ိးချမ်းရေး	

ေှိမှ	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးေိုတာဟာ	ရေေှည်မှာတည်တံ့	

ခိုင်ပမဲရအာင်ေုြ်ပြစ်မှာြါ။	 	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးေှိမှေဲ	

ေပြီးသားပငိမ်းချမ်းရေးကို	ကျွန်မတို့ဟာ	တည်တံ့ခိုင်ပမဲ	

ရအာင်ေုြ်နိုင်မှာြါ။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာေိုေင်	 ပငိမ်းချမ်းရေးဘက်ကြဲ	

ကကည့က်ကည့	်ြံွ့ပြိုးရေးဘက်က	ြကဲကည့က်ကည့	်ေြ်ုစော	

ရတွ	အများကကီးေှိရသးတယ်ေိုတာ	အများသိပြီးသား	

ပြစ်ြါတယ်။	ေုြ်စောရတွ	အများကကီးေှိေို့	စိတ်ဓာတ်	

ကျစော	မေိြုါဘူး။	ေြ်ုစောရတ	ွအများကကီးေိှေို	့ကျွန်မ	

တို့ကို	အားြိုပြီးေှိရအာင်ေို့	 ရော်ဩရြးတယ်ေို့ြဲ	
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ကျွန်မတို့	 စိတ်ထဲမှာထားေမှာပြစ်ြါတယ်။	ကိုယ်ေင်	

ေိုင်ေမယ့်	 စိန်ရခါ်မှုရတွကကီးရေရေ	ကိုယ်ထုတ်သုံး	

ေမယ့်	အင်အားရတွ	များရေရေြဲ။	အင်အားေိုတာ	

ေည်း	မှန်မှန်ကန်ကန်ထုတ်သုံးမှ	အောရောက်မှာြါ။	

မမှန်ကန်တဲန့ည်း	နဲ့ထတ်ုသုံး	ေိက်ုေင်	ေအီင်အားရတဟွာ	

အရဟာသိကံ	 ပြစ်သွားရုံတင်မက	အန္တောယ်ရတာင်မှ	

ပြစ်သွားနိုင်ြါတယ်။	ဥြမာ	တံတားတစ်ခုကို	ရောက်	

ေုြ်ေိုက်တယ်။	တံတားတစ်ခုကို	 ရောက်ေုြ်တဲ့								

အခါမှာ	မှန်မှန်ကန်ကန်	 ရသရသချာချာ	တိတိကျကျ		

ေိအုြ်တဲအ့ချက်ရတကွိ	ုမကကည့ဘ်နဲဲ့	ရောက်ေြ်ုေိက်ု	

ေင်		ရနာင်တချန်ိတစ်ခါမှာ	ေတီတံားဟာ	အန္တောယ်ပြစ်	

ောနိုင်ြါတယ်။	 ေီတံတားကို	 ပြတ်ရကျာ်တဲ့ေူရတွ	

အတွက်	အန္တောယ်ပြစ်ောမှာြါ။

	 ေါရကကာင့်	အေုြ်တစ်ခုေုြ်တယ်ေိုတဲ့အခါမှာ	

ကျွန်မတို့ဟာ	ရသရသချာချာ	စဉ်းစားေင်ပခင်ပြီးမှ	

ေြ်ုေတယ်။	တကယ်	ေုြ်အြ်တဲက့စိ္စေိတုာ	ရအာင်ပမင်	

ရအာင်ေြ်ုေမယ်။	ကျွန်မတိုဟ့ာ	သနံ္နဌိာန်	ခိင်ုမာေမယ်။	

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ေဲ	ယုံကကည်မှုေှိေမယ်။	ကိုယ်နဲ့အတူ	

ေုြ်တဲ့	ေုြ်ရြာ်ကိုင်ြက်ရတွကိုေည်း	ယုံကကည်မှု	

ေှိေမယ်။	တံတားတစ်ခု	တည်ရောက်တဲ့ရနောမှာ	

တံတားေဲ့	စီမံကိန်းရတွကို	ချပြီးေွဲတဲ့ဌာနနဲ့	အရကာင်	

အထည်ရြာ်တဲ့ဌာန	အချင်းချင်းကကားမှာ	ညီညွတ်မှု	

မေှိဘူး၊	ယုံကကည်မှုမေှိဘူးေိုေင်	 ေီတံတားကို	 ရအာင်	

ရအာင်ပမင်ပမင်ေြ်ုြိုေ့ိတုာ	အင်မတန်မှ	အခက်အခမဲျား	

ြါေိမ့်မယ်။

	 ေှမ်းပြည်နယ်ဟာ	ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာေှိတဲ့	 ပြည်နယ်	

ရတွထဲမှာ	ေူမျ ိုးစုရြါင်းစုံ	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးစုရတွ	

အများေုံးေှိတဲ့	 ပြည်နယ်ေို့ရပြာေင်	 မမှားြါဘူး။	

ေါရကကာင့	်ေှမ်းပြည်နယ်ဟာ	ပြည်ရထာင်စအုတွက်	စပံြ	

ပြည်နယ်တစ်ခပုြစ်ြိုဟ့ာ	အင်မတန်မှ	အရေး	ကကီးြါတယ်။	

ကျွန်မတိုန့ိင်ုငကံိ	ုအားေုံးတန်းတညူမီှေ	ြံွ့ပြိုး	တိုးတက်	

ရစချင်တယ်။	တချ ို့ရနောရတွက	သိြ်ပြီးရတာ့	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်ပြီး	တချ ို့ရနောရတကွ	ပြတ်ကျန်ခဲတ့ယ်ေိေုင်	

ကျွန်မတို့နိုင်ငံေဲ့	တည်ပငိမ်ရေး၊	 ပငိမ်းချမ်းရေးကိုြါ	

ထိခိုက်ောနိုင်တယ်။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	 ေူတိုင်း	

ေတူိင်ုးဟာ	မှေမှေတတ	ေက်ေမံှုခခံျင်ကကတာြ။ဲ	မမှေမတ	

ေက်ေံတယ်ေို့ထင်ေင်	 မရကျနြ်စိတ်ရတွ	 ရြါ်ော	

ြါတယ်။	ေီမရကျနြ်စိတ်ရတွရြါ်မှာ	အရပခခံပြီးရတာ့	

တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	နားေည်မှုေွဲမှားတာရတွ	

ယုံကကည်မှုြျက်ပြားတာရတွ	 ပြစ်ောနိုင်ြါတယ်။	

ေါရကကာင့်	အထူးအရေးထားပြီး	တစ်တိုင်းပြည်ေုံးမှာ	

ရေသတိုင်းရေသတိုင်းမှာ	တူညီတဲ့ြွံ့ပြိုး	တိုးတက်မှုေှိ	

နိုင်ရအာင်	ကကိုးစားရနြါတယ်။

	 ေါရြမယ့်	ရပြာသရောက်ရတာ့	မေွယ်ြါဘူး။	တစ်ခါ	

တရေ			ြထဝအီရန	အထားအေ၊	သဘာဝအရနအထား	

အေ	တချ ိ့ု ရနောရတွကရတာ့	ြံွ့ပြိုးတုိးတက်မှု		ြုိပြီးရတာ့	

ေွယ်ြါတယ်။	တချ ို့ရနောရတွက	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု	

ေေိှြိုေ့ာ	အင်မတန်မှခက်ြါတယ်။	ကျွန်မတို	့နိင်ုငမှံာေိေုင်	

ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	အခက်ခဲေုံး	 ပြည်နယ်ေိုေင်	

အကကမ်းမျဉ်းအားပြင့်	 ချင်းပြည်နယ်ေို့	ကျွန်မတို့ရပြာ	

ေို့ေြါတယ်။	 ရတာင်တန်းရတွထဲမှာေှိတဲ့	 ပြည်နယ်	

ပြစ်တာရကကာင့်	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	အင်မတန်မှ	

ခက်ခဲြါတယ်။	 ေှမ်းပြည်နယ်က	အခက်ခဲေုံးရနော	

ေည်းမဟတ်ုဘူး။	အေွယ်ေုံးရနောေည်း	မဟတ်ုဘူး။	

တစ်နည်းအားပြင့ရ်ပြာေင်	ကကားမှာေိှတယ်။	အခက်အခ	ဲ

ရတွ	ေှိသင့်သရောက်ေှိတယ်။	ေါရြမယ့်	မရကျာ်ေွှား	

နိုင်တဲ့	အခက်အခဲရတွမဟုတ်ြါဘူး။

	 ေေီိြု	ဲေှမ်းပြည်နယ်မှာေိေုင်	မတတူဲယ့ဉ်ရကျးမှုရတ၊ွ	

မတူတ့ဲ	 ထံုးတမ်းစဉ်ောရတွ၊	 	မတူတ့ဲသမုိင်းရတွအရြါ်	

မှာ	အရပခခံပြီးြဲွ့စည်းထားတ့ဲ	ကျွန်မတ့ုိေဲ့ပြည်ရထာင်စု	

အတွက်	အခက်အခဲရတွေှိရြမယ့်ေည်း၊	ေီအခက်အခဲ	

ရတွကို	ရကျာ်ေွှားနိုင်တဲ့	အေည်အချင်းရတွေဲ	ေှိတယ်	

ေိုတာ	နိစ္စဓူဝ	ပမင်ရနေတဲ့ကိစ္စပြစ်ြါတယ်။	ေါ့ရကကာင့်	

ေှမ်းပြည်နယ်ေဲ့	 ပြည်သူေူထုဟာ	 ပြည်ရထာင်စုေဲ့	

ဂုဏ်သိက္ခာရတွကို	ရြာ်ပြရြးနိုင်တဲ့	 ပြည်သူေူထုပြစ်	

တယ်ေို့	ကျွန်မယုံကကည်ြါတယ်။	အဲေီ	ယုံကကည်ချက	်
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အရြါ်မှာ	အရပခခံပြီးရတာ့ေည်း	 ေှမ်းပြည်နယ်သူ၊	

ပြည်နယ်သားများအားေုံးဟာ	 ရုြ်ြိုင်းေိုင်ောအေ	

ြံွ့ပြိုးတိုးတက်မှုရတသွာမက	စတ်ိြိင်ုးေိင်ုောအေ	ကျွန်မ	

တိုေ့ဲ့	နိင်ုငသံနူိင်ုငသံားများအကကားမှာ	စည်ေုံးညညွီတ်မှု	

ေှိြို့	 ဝိုင်းဝန်းပြီးရတာ့	 ြံ့ြိုးရြးကကြါေို့	ကျွန်မအရနနဲ့	

ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်။

	 ပငိမ်းချမ်းရေးေိုတာဟာ	ေူတိုင်းေိုေားအြ်တဲ့	

အောေို့	 	 ထင်ရြမယ့်ေည်း	ေူတိုင်းေူတိုင်းဟာ	

တကယ်ရတာ	့ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ုတန်ြိုးထားတဲရ့နောမှာ	

တကူကတာမဟတ်ုြါဘူး	တစ်ချ ို့ရတကွ	ပငမ်ိးချမ်းရေးကိ	ု

ြိပုြီးရတာ	့တန်ြိုးထားြါတယ်။	တစ်ချ ို့ရတကွ	ပငမ်ိးချမ်း	

ရေးထက်ြိုပြီးရတာ့	တန်ြိုးထားတဲ့အောရတွ	သူတို့မှာ	

ေှိြါတယ်။		ကျွန်မတို့အတွက်ရတာ့	ပငိမ်းချမ်းရေးထက်	

ြိုပြီးရတာ့	တန်ြိုးေှိတဲ့အော	ဘာမှမေှိဘူးေို့	ေီေိုြဲယုံ	

ကကည်ြါတယ်။	ဘာပြစ်ေို့ေဲေိုရတာ့	 ေီပငိမ်းချမ်းရေး	

အရြါ်မှာ	အရပခခပံြီးရတာ	့နိင်ုငေံဲ့အပခားတိုးတကမ်ှုကိ	ု

ကျွန်မတို့	 ေရအာင်ယူေမှာြဲပြစ်တယ်။	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

အတွက်ေိေုင်	တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းမှာ	တာဝန်ေိှ	သေိ	ု

အစိုးေမှာ	အဓိကတာဝန်ေှိြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့အစိုးေ	တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အချနိ်ကရနစပြီး	

ရတာ့	အမျ ိုးသားပြန်ေည်သင့်ပမတ်ရေးနဲ့	 ပြည်တွင်း	

ပငမ်ိးချမ်းရေးကို	ဦးတည်ပြီးရတာ	့ေုြ်ရောင်ြါမယေုိ့်	

ပြည်သူပြည်သားရတွကို	ကတိကဝတ်ပြုခဲ့တာပြစ်ြါ	

တယ်။	ပြည်သူပြည်သားရတွကိုရြးခဲ့တဲ့	ကတိကဝတ်	

ေိုတာ	အပမဲြဲတည်ေမှာြါ။	ကိုယ့်ေဲ့အသက်ထက်ြိုပြီး	

ရတာ	့တန်ြိုးထားေမယ့က်စိ္စ	ပြစ်ြါတယ်။	ကတကိဝတ်	

တစ်ခုကို	တကယ်ကိုတည်နိုင်ရအာင်ေုြ်ြို့	သံန္နိဋ္ဌာန်	

မချနိင်ုဘူးေိေိှုေင်	ေကီတကိဝတ်ကိ	ုမရြးတာြရဲကာင်း	

ြါတယ်။	ကျွန်မတို့ကရတာ့	ယုံေည်းယုံကကည်တယ်	

ပငိမ်းချမ်းရေးေုိတာ	ေရအာင်ေုြ်နိုင်တဲ့အောေိုတာ	

ယုံကကည်ေို့	ကျွန်မတို့ေဲ့	နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကို	ပငိမ်း	

ချမ်းရေးေရအာင်ေို့	ကကိုးစားြါမယ်ေို့	ကတိကဝတ်ပြု	

ခဲ့တာြဲပြစ်ြါတယ်။

	 ေါရကကာင့	်(၂၁)ောစ	ုြင်ေုအံစည်းအရဝးကိ	ုကျင်းြ	

ပြီးရတာ	့ပငိမ်းချမ်းရေးကိ	ုဦးတည်ရနတာြပဲြစ်ြါတယ်။	

ပငိမ်းချမ်းရေးကို	အရထာက်အြံ့ပြစ်ရစမယ့်	 ပငိမ်းချမ်း	

ရေးကိ	ုတည်တံခ့ိင်ုပမဲရစမယ့	်ြံွ့ပြိုးရေးကိေုည်း	အဓကိ	

ထားပြီးရတာ	့ထမ်းရောင်ရနတာ	ပြစ်ြါတယ်။	ေါရကကာင့်	

ခုေိုရန့မျ ိုးမှာ	 ပြည်သူပြည်သားရတွနဲ့အတူ	တံတား	

တစ်ခေဲု့	ြန္နက်တင်ပခင်း	မဂသောကိ	ုကျင်းြနိင်ုခွင့ေ်တာဟာ	

နိုင်ငံအတွက်တင်မဟုတ်ဘူး	ောရောက်ကကတဲ့သူရတွ	

တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းအတွက်	အင်မတန်မှ	 မဂသော	

ေိှတယ်ေို	့ယေူြါတယ်။	ေေိီ	ုမဂသောေိှတဲအ့ခမ်းအနားမှာ	

ဝိုင်းဝန်းပြီးရတာ့	ြံ့ြိုးရြးကကတဲ့	ပြည်သူပြည်သားအား	

ေုံးကို	ေည်းရကျးဇူးတင်တယ်ေို့	ေီရနောကရနရပြာ	

ချင်ြါတယ်။

	 ရနာက်ပြီးရတာ့	 ေီတံတားပြစ်ရပမာက်ရေးအတွက	်

နည်းြညာေိုင်ော၊	အေုြ်ြိုင်းေိုင်ော၊	အုြ်ချုြ်မှုြိုင်း	

ေိုင်ော	အြက်ြက်ကရနပြီးရတာ့	 ြံ့ြိုးကူညီရြးတဲ့	

ဝန်ထမ်းများ	 ပြည်သူပြည်သားများ	အားေုံးကိုေည်း	

ရကျးဇူးတင်တယ်ေို့	 ရပြာချင်ြါတယ်။	 ရကျးဇူးတင်	

ထိုက်သူကို	 ရကျးဇူးတင်ပခင်းဟာ	မဂသောတစ်ြါးြဲေို့	

မဂသေသတ်ုထမှဲာ	သင်ေြါတယ်။	ပြီးရတာ	့ရကျးဇူးတင်	

ပခင်းကို	ဘာပြစ်ေို့	 မဂသောတစ်ြါးေဲေို့	 စဉ်းစားမိတဲ့	

အခါမှာ	ရကျးဇူးတင်ပခင်းဟာ	တန်းြိုးသပိခင်းြါြဲ	။	ကျွန်မ	

တိုက့ိ	ုကညူတီဲသ့ရူတေွဲ့	တန်းြိုးကိသုေိို	့ရကျးဇူးတင်ပခင်း	

ပြစ်တယ်။	တန်ြိုးသပိခင်းေိတုာ	ေူ့ဘဝမှာ	အင်မတန်မှ	

အရေးကကီးတဲ	့ကစိ္စတစ်ေြ်ပြစ်တယ်။	ပြီးရတာအ့ားေုံးဟာ	

နိုင်ငံေဲ့	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုကိုေည်း	သိမယ်၊	 နိုင်ငံရတာ်	

တည်တံ့ခိုင်ပမဲရေး	ပငိမ်းချမ်းရေးတန်ြုိးကုိေည်း	သိမယ်	

ေုိေင်	ပြည်ရထာင်စုပမန်မာနုိင်ငံရတာ်ကကီးဟာ	အားေံုးေဲ့	

ရမှော်မှန်းထားတ့ဲ	ြက်ေေယ်ေီမုိကရေစီ	နိုင်ငံရတာ်ကကီး	

ပြစ်ောြါမယ်ေ့ုိ	ရပြာကကားေုိြါတယ်	ဟု	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

မိုင်းတုံပမို့နယ်နှင့်	 မိုင်းြန်ပမို့နယ်တို့မှ	 ရေသခံပြည်သူ	

များအတွက်	 စားနြ်ေိက္ခာ	 ရထာက်ြံ့ြစ္စည်းများရြး	
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အြ်ော	ရေသခတံိင်ုးေင်းသားများက	ရိုးောဝတ်စုနှံင့	်ြန်း	

စည်းေက်ရောင်	ပြန်ေည်ရြးအြ်ကကသည်။	ထိုရ့နာက်	

နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်၊	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများပြစ်ကကသည့်	ေုတိယဗိုေ်ချုြ်	

ကကီးရကျာ်ရေ၊ွ	ေုတယိဗိေ်ုချုြ်ကကီးေရဲအာင်၊	ဦးမင်းသနှူင့်	

ဦးဟန်ရဇာ်၊	 ေှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာ	

ေင်းထွဋ်နှင့်	 ေှမ်းပြည်နယ်	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	

ဝန်ကကီး	ဦးခွန်ေဲရထွးတ့ုိက	သံေွင်ပမစ်ကူးတံတား	(တာေန်း)	

တည်ရောက်ရေးစီမံကိန်း	ြန္နက်ရတာ်တင်မည့်	သတ်	

မှတ်ရနောအသီးသီးတွင်	ရနောယကူကပြီး	မဂသောအချနိ်	

ကျရောက်သည်နှင့်	ြန္နက်ရတာ်တင်ပြီး	တွင်းရတာ်ဝန်း	

ရြးကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

သံေွင်ပမစ်ကူးတံတား	(တာေန်း)	တည်ရောက်ပြီးစီး	

ြါက	ရတွ့ပမင့ေ်မည့ြံု်စအံား	စက်ခေြ်ုနိှြ်၍	ြွင့ေှ်စ်ရြး	

ပြီး	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်၊	

တိုင်းေင်းသားရေသခံများနှင့်အတူ	 စုရြါင်းမှတ်တမ်း	

တင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

စမီကံန်ိးရှုေြ်မှရန၍	တတံားတည်ရောက်မည့	်ရနောနှင့်	

ရောင်ေွက်ထားမှု	အရပခအရနကိကုကည့ရ်ှုသည်။	သေွံင်	

ပမစ်ကူးတံတား(တာေန်း)သည်ေှမ်းပြည်နယ်	 ရတာင်	

ြိုင်းနှင့်	အရေှ့ ြိုင်းအကကား	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	

အတွက်	အရေးြါရသာတံတားပြစ်ပြီး	 နမ့်စန်-မိုးနဲ-	

မိင်ုးတု-ံမိင်ုးေတေ်မ်းတင်ွ	တည်ေိှကာ	နယ်စြ်ပမို့ပြစ်	

ရသာ	တာချေီိတ်ပမို့နှင့်	အေွယ်တကူ	ချတိ်ေက်နိုင်	

မည်ပြစ်သည်။	နယ်စြ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်	အရေး	

ြါရသာတတံားပြစ်ပြီး	တတံားတည်ရောက်ပြီးစီးြါက	

ရေသတွင်း	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	ြိုမိုပမန်ေန်ရချာ	

ရမွ့ောမည်ပြစ်ရသာရကကာင့်	ကျန်းမာရေး၊	ြညာရေး၊	

ေူမှုရေး၊	 စီးြွားရေးများ	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ောမည်	

ပြစ်ရကကာင်း	သိေသည်။	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ေံျွင်ပမစ်ကူးေံေား (ောဆန်း) ေည်လဆာက်လရးစီမံကိန်း
အခမ်းအနားေို့ ေက်လရာက်ျာေူများနှင့် မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံ ရိုက်စဉ်။
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	 ေှမ်းပြည်နယ်	 ရတာင်ကကီးပမို့၌	 ရောက်ေှိရနသည့	်

နယ်စြ်ရေသနှင့်	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြွံ့ပြိုးတိုး	

တက်ရေးဗဟိရုကာ်မတဦက္ကဋ္ဌ	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခ	ံ

ြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	 ဘာသာရေး	

ရခါင်းရောင်များ၊	တိုင်းေင်းသားရခါင်းရောင်များ၊	

တိင်ုးေင်းသားရေးောဝန်ကကီးများ၊	ကိယ်ုြိင်ုအြ်ုချုြ်ခွင့ေ်	

တိင်ုး/	ရေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌ	များနှင့	်ရြရြာ်ဝါေေီ	၇	ေက်ရန့	

နံနက်ြိုင်းတွင်	ရတာင်ကကီးဟိုတယ်၌	ရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုံစဉ်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ရတာင်ကကီးပမို့	အရပခအရနသာမက	ေှမ်းပြည်နယ်တစ်ခ	ု

ေုံး၏	အရပခအရနကိြုါ	ခခုံငု၍ံ	ရေးွရနွးရြးကကရစေိြုါ	

ရကကာင်း၊	 ရတာင်ကကီးပမို့တွင်	တိုင်းေင်းသားရြါင်းစုံ	

ချစ်ကကည်ေင်းနှီးစွာ	 ရနထိုင်ကကသပြင့်	 ေှမ်းပြည်နယ်	

အတွက်	စံနမူနာပြစ်ရစချင်ြါရကကာင်း၊	 ပြည်ရထာင်စု	

ကကီးအတွင်းက	ေှင်းပြည်နယ်သည်	တိင်ုးေင်းသားေမူျ ိုး၊	

ဘာသာရြါင်းစုံ	 ရနထိုင်ကကသပြင့်	 ပြည်ရထာင်စုြုံစံ	

အရသးစားပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ပငိမ်းချမ်းရေးေေှိေှေင်	 ပြည်	

ရထာင်စုအတွက်	ရမှော်မှန်းချက်ေည်း	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ေိုအြ်ချက်များကို	 ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်းတင်ပြေန်	တိုက	်
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တွန်းေိြုါရကကာင်း၊		မမိတိိုအ့ရနပြင့	်အခမုေြ်ုရြးနိင်ုေှေင်	

မေုြ်ရြးနိုင်ရသးသည့်အရကကာင်း	 ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်း	

ရေွးရနွးမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ေြ်ုရြးနိင်ုသည်ကိေုရအာင်	

ေုြရ်ြးမည်ပြစြ်ါရကကာင်း၊	တိင်ုးေင်းသားများအကကား	

တွင်ေည်းရကာင်း၊	ရေသများအကကားတွင်	ေည်းရကာင်း၊	

ေတူန်းစားအေွှာများအကကားတွင်ေည်းရကာင်း	ချန်ိခွင်	

ေှောညီမှေရအာင်	 ရောင်ေွက်ေန်	ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	

ရတာင်ကကီးပမို့တွင်	တုိင်းေင်းသားေူမျ ိုးရြါင်းစံု	ေိှြါရကကာင်း၊	

တိင်ုးေင်းသားများအကကားတွင်	ရအးရအးချမ်းချမ်း	မှေမှေ	

တတ	ြူးရြါင်းရနထိင်ု	ရောင်ေွက်ရနသည့စ်တ်ိဓာတ်ကိ	ု

ပြည်ရထာင်စတုစ်ခေုုံးသို	့ပြန့် ြွားရစရေး	ကညူကီကရစေိ	ု

ြါရကကာင်းရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	ဘာသာရေးရခါင်းရောင်များ၊	တုိင်းေင်း	

သားရခါင်းရောင်များ၊	တိင်ုးေင်းသားရေးောဝန်ကကီးများ၊	

ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ေ	တိုင်း/ရေသ	ဦးစီးဥက္ကဋ္ဌများက	

နိုင်ငံရတာ်အစိုးေအြိုင်းက	ရောင်ေွက်ရြးရစေိုသည့်	

ေိုအြ်ချက်များကို	တင်ပြကကော	 နိ ုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခ	ံြုဂ္ဂိုေ်က	ချက်ချင်းပြည့ေ်ည်းရြးနိင်ုမည့်	

တင်ပြချက်များ၊	အပမန်ေုံးရောင်ေွက်ရြးနိုင်မည့်	
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တင်ပြချက်များနှင့ ်	 အချနိ်ယူအရေးအနက်ထား	

ရောင်ေွက်ေမည့်	ကိစ္စေြ်များကို	 ပြန်ေည်ေှင်းေင်း	

ရပြာကကားသည်။

	 အေိြုါရတွ့ေုြဲွံသို	့ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီးများ	ပြစ်ကက	

သည့	်ေတုယိဗိေ်ုချုြ်ကကီးရကျာ်ရေ၊ွ	ေတုယိဗိေ်ုချုြ်ကကီး	

ေရဲအာင်၊	ဦးမင်းသ၊ူ	ရေါက်တာမျ ိုးသမ်ိးကကီး၊	ရေါက်တာ	

သန်းပမင့်၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာ	ေင်းထွဋ်၊	

ေတုယိဝန်ကကီး	ဦးေှရမာ်ဦး၊	ကချင်တိင်ုးေင်းသား	ေမူျ ိုး	

ရေးောဝန်ကကီး	ဦးဇုတ်ရေါင်၊	ကယန်း(ခ)ြရေါင်	တုိင်းေင်းသား	

ေမူျ ိုးရေးောဝန်ကကီး	ဦးခွန်ရအးရမာင်၊	ဗမာတိင်ုးေင်းသား	

ေူမျ ိုးရေးောဝန်ကကီး	 ရေါက်တာ	ရအာင်သန်းရမာင်၊	

ေားဟ	ူတိင်ုးေင်းသားေမူျ ိုးရေးောဝန်ကကီး	ဦးရယာသြ်၊	

ေေီ	ူတိင်ုးေင်းသားေူမျ ိုးရေးောဝန်ကကီး	ဦးဂေူာ၊	အာခါ	

တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးရေးောဝန်ကကီး	 ဦးအာရဗေ၊	အင်း

တိင်ုးေင်းသားေမူျ ိုးရေးောဝန်ကကီး	ရေါက်တာထွန်းေှိုင်၊		

ဗုေ္ဓဘာသာ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးညွန့်ရမာင်၊	 ခေစ်ယာန်ဘာသာ	

ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ	သိက္ခာရတာ်ေေော	ဦးရယာန၊	ဟိန္ဒူ	

ဘာသာနာယက	ဦးရိြုါးေ၊်	အစ္စောမ်ဘာသာနာယက	

ဦးရမာ၊	 ဗဟိုေှမ်းစာရြနှင့်ယဉ်ရကျးမှု	 အြွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ	

ဦးစိုင်းရမာင်တင်၊	 အင်းအမျ ိုးသားရန့	 ကျင်းြရေး	

ရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမျ ိုးမင်းရဇာ်၊	 ရတာင်ရိုးစာရြနှင့	်

ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးရကျာ်ေှ၊	ကိုးကန့်စာရြနှင့	်

ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျ ိုေီချန်၊	 ြအိုဝ်းစာရြနှင့်	

ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခွန်ရမာင်ရသာင်း၊	 ဓနုတိုင်း	

ေင်းသားရေးောအြဲွ့ချုြ်ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဝင်းဝဏ္ဏဝင်း၊	ကယန်း	

စာရြနှင့်ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးြေန်စစ္စကို၊	ေားဟူ	

စာရြနှင့်ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့	 နာယက	ဦးရောင်ယု	 (ခ)	

ဦးရအာင်ဝင်း၊	အာခါစာရြနှင့်ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့	 ဥက္ကဋ္ဌ	

ဦးရသာင်းရကျာ်၊	ေေီစူာရြနှင့ယ်ဉ်ရကျးမှုအြဲွ့	ေတုယိ	

ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးရကျာ်သိန်း၊	ကချင်စာရြနှင့်ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့	

ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဘေန်ေီ၊	 “ဝ”	စာရြနှင့်ယဉ်ရကျးမှု	

အြဲွ့နာယက	ဦးညနီြ်၊	ဂုေှံမ်းစာရြနှင့	်ယဉ်ရကျးမှုအြဲွ့	

တွဲြက်အတွင်းရေးမှူး	ဦးစိုင်းေိုင်နှင့်	တာဝန်ေှိသူများ	

တက်ရောက်ကကသည်။

	 မွန်းေဲွြိင်ုးတွင်	နိင်ုငံရတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	 ရတာင်ကကီးပမို့	အမှတ်(၂)	အရပခခံြညာ	

အထက်တန်းရကျာင်းသို့	ရောက်ေှိကကော	ရကျာင်းသား	

ရကျာင်းသူများက	ေှမ်းအိုးစည်တီးခတ်၍	တိုးနယား	

အကများ	ကပြကာ	 ကကိုေိုကကပြီး	 မူေတန်းရကျာင်း	

သားရကျာင်းသူရေးများက	 ဂါေဝပြုြန်းစည်းများ	

ရြးအြ်ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်

အြဲွ့သည်	ရတာင်ကကီးပမို့	အမှတ်	(၂)အရပခခံြညာအထက်	

တန်းရကျာင်း	Kindergarten	စာသင်ရောင်သို	့ရောက်ေိှ	

ကကော	KG	အတန်း၌	ြညာသင်ယူရနကကသည့်	တုိင်းေင်း	

သားကရေးများက	ေှမ်းအိုးစည်ဗုံရမာင်းများကို	တီး	

ခတ်ပြီး	ေှမ်းရိုးောအကပြင့်	ကကိုေိုကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင ်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

Kindergarten၊	 Grade-1၊	 Grade-2	နှင့်	 Grade-11	

စာသင်ရောင်များ၌	ြညာသင်ကကားရနသည့်	ရကျာင်း	

သားရကျာင်းသူရေးများ၏	 သင်ကကားသင်ယူမှု၊	

တတ်ရပမာက်မှု၊	တိင်ုးေင်းသားဘာသာစကား	ရပြာေိမုှု၊		

စည်းကမ်း	ေိှမှု၊	အချန်ိရေးစားမှု၊	ရကျာင်းသားရကျာင်းသ	ူ

ရေးများ၏	ေည်မှန်းချက်၊	ဝါသနာတို့ကို	ရမးပမန်းကာ	

ေင်းေင်းနှီးနှီး	နှုတ်ေက်စကားရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ေော၊	ေောများ၊	 ရကျာင်းသားမိဘများနှင့်	အေိုြါ	

ရကျာင်းအစည်းအရဝးခန်း၌	ရတွ့ေုပံြီး	ြညာရေးကဏ္ဍ	

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စများကို	ရေွးရနွးသည်။

	 ထိသုိုရ့တွ့ေုစံဉ်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်က	

မမိအိရနပြင့	်ေမ်းညွှန်အမှာစကား	ရပြာကကားပခင်းထက်	

ရေွးရနွးချင်ြါရကကာင်း၊	 မိဘေောများနှင့်	အဓိက	

ရေွးရနွးချင်သည့်မှာ	ရတာင်ကကီးပမို့၏	ြညာရေးစနစ်၊	

ေှမ်းပြည်နယ်၏	ြညာရေးစနစ်၊	တစ်နိုင်ငံေုံး၏	ြညာ	

ရေးစနစ်နှင့ြ်တ်သက်၍	ရေးွရနွးစောများေိှြါက	ရေွး	

ရနွးရစချင်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့နိုင်ငံ၏	အနာဂတ်သည်	

ကရေးများပြစ်ရကကာင်း၊	နိင်ုင၏ံ	ြညာရေးစနစ်ခိင်ုမာမှ	

နိင်ုငတံိုးတက်ြံွ့ပြိုးနိင်ုမည်ပြစ်ရကကာင်း၊		မမိတိိုန့ိင်ုငသံည်	

ြံွ့ပြိုးတိုးတက်မှု		အားနည်းရနပခင်းသည်	အပမပဲြစ်ရနမည့်	

ကစိ္စမဟတ်ုသည်ကိ	ုကရေးများအား	ေှင်းပြခဲြ့ါရကကာင်း၊	

မိမိတို့အရနပြင့်	 ြညာရေးစနစ်ကို	 ပမှင့်တင်ရြးေန်	

အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါရကကာင်း။	KG	အတန်းများကို	
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သွားသည့်အခါ	ကရေးများမှာ	တိုင်းေင်းသားမျ ိုးစုံက	

တက်ရောက်သင်ကကားရနသည်ကို	 ရတွ့ေရကကာင်း၊	

တိင်ုးေင်းသားရြါင်းစု	ံရအးရအးရေးရေး	ချစ်ချစ်ခင်ခင်	

ရတွ့ေြါရကကာင်း၊	ေောေောမများအရနပြင့်	ကရေး	

များတတ်ရသာ	ဘာသာစကားတိင်ုးကိ	ုအနည်းေုံး	နှုတ်	

ေက်ရုံအတွက်	တစ်ရယာက်ကိုတစ်ရယာက်	သင်ရြး	

ေန်ေိုရကကာင်း၊	ဘာသာစကားများကို	အစကတည်းက	

နှုတ်ေက်နည်း၊	ရကျးဇူးတင်ြါသည်ဟု	ရပြာနည်းများ	

ကိုသင်ရြးပခင်းသည်	 အရပခခံအားပြင့်	 မိမိတို့၏	

ပြည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကို	 ချပြပခင်းပြစ်သည့်အပြင်	

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး	 နည်းေည်မှု	 ြိုမိုေေှိောမည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း။

	 ကရေးများအရနပြင့်	မရကကာက်တတ်ရသာ်ေည်း	

ရိုရိုရသရသ၊	ယဉ်ယဉ်ရကျးရကျးေှိသည့်အပြင်	 ေှက်	

တတ်ကကြါရကကာင်း၊	စကားရပြာေိုေင်းပြင့်	အေှက်ရပြ	

ောြါကရပြာေေဲိေုေိှဲောသည့အ်ပြင်	သတူိုတ့တ်ကျွမ်း	

သည်များကိုပြချင်ရသာ	စိတ်ေည်းေှိ၍	မိမိကိုယ်ကို	

ယံုကကည်မှုေှိသည်ကုိ	 ရတွ့ေသည့်အတွက်	 ယငး်မာှ					

ရအာင်ပမင်မှုတစ်ခုြင်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ြညာရေးစနစ်	နှင့်ြတ်သက်ပြီး	အားမေသည်များ	

ေိှရသာ်ေည်း	အထက်ြါ	အချက်များသည်	ရအာင်ပမင်မှု	

တစ်ခဟု	ုရပြာေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	တက္ကသိေ်ုဝင်တန်း	

ကရေးများအရနပြင့်	ေန်ကုန်ြတ်ဝန်းကျင်ေှိ	ရကျာင်း	

များနှင့်ကွာြါရကကာင်း၊	ေောဝန်ပြစ်ချင်သူ	ရတာ်ရတာ်	

နည်းြါရကကာင်း၊	ေန်ကန်ုြတ်ဝန်းကျင်ေိှ	ရကျာင်းများတွင်	

အများအားပြင့်	 မိဘများ၏သင်ကကားရြးမှု	သို့မဟုတ်	

စနံှုန်းစထံားများရကကာင့	်ေောဝန်ပြစ်ချင်သ	ူရတာ်ရတာ်	

များြါရကကာင်း၊	 မည်သည့်အတွက်	 ပြစ်ချင်သည်ကို	

ရပြာော၌	အများအားပြင့်	ေူ့အသက်ကယ်ချင်သည့	်

အတွက်ဟု	ရပြာြါရကကာင်း၊	ေောဝန်ပြစ်ြါက	ဂုဏ်ေှိ	

သည်ဟု	ြတ်ဝန်းကျင်မှသင်ကကားထား၍	ယခုေိုပြစ်	

ချင်ကကသည်ဟ	ုပမင်ြါရကကာင်း၊	ယခ	ုရကျာင်း၌	ေောဝန်	

ပြစ်ချင်သမူျားထက်	ဘာသာစကားသင်ချင်သမူျား	များ	

ပြားသည်ကိ	ုရတွ့ေသည့အ်တွက်	မမိအိရနပြင့	်ဝမ်းသာ	

ြါရကကာင်း၊	ယခုကဲ့သို့	 ေန်ကုန်ပမို့ကကီးတွင်	 ြိုပြီးေှိသင့်	

သည်ဟု	မိမိစဉ်းစားြါရကကာင်း။

	 ယခုအတန်းထဲတွင်	 ရယာက်ျားရေး	သုံးြုံတစ်ြုံ	

ရောက်သာ	တက်ရောက်သင်ကကားရနသည်ကို	ရတွ့ေ	

သည့အ်တွက်	မမိအိရနပြင့	်စိုးေိမ်မြိါရကကာင်း၊		မည်သည့်	

အတွက်ရကကာင့	်ယခေုိ	ုနည်းြါးေသည်ကိေုည်း	အရပြ	

မရြးနိုင်ကကြါရကကာင်း၊	တစ်ရယာက်ကရပြာသည်မှာ	

အချ ို့က	ရကျာင်းထွက်အေုြ်ေုြ်ပြီး	အချ ို့က	ဘာမှ	

မေုြ်ဘဲရနရနကကရကကာင်း၊	 ယင်းကိုမိဘများနှင့ ်	

ေောေောမများအရနပြင့	်ပြန်ေည်ကကည့ရ်ှုရြးရစချင်	

ြါရကကာင်း၊	ရကျာင်းမတက်သည့်	ရယာကျ်ားရေးများ	

သည်	မိဘများကိုကူညီပြီး	 စီးြွားရေးေုြ်ရနသေား၊	

အေုြ်ေုြ်ရနသေား၊	ေမ်းရြါ်ရောက်ရနသေား	

သိုမ့ဟတ်ု	ေက်ြက်ေည်ေိင်ုမှအေက်ေိင်ု	ထိမှုတစ်ေင့	်

မူးယစ်ရေးဝါးအေင့်အထိ	 ရောက်သွားမည်ကို	 မိမိ	

အရနပြင့်	စိုးေိမ်ြါရကကာင်း။

	 မိမိတို့နိုင်ငံတွင်	အထက်တန်းရကျာင်းအေင့်သို့	

ရယာကျ်ားရေးများ	ေက်ပြီးမရနကကသည်မှာ	များော	

ြါရကကာင်း၊	တက္ကသိုေ်များ၌	မိန်းကရေးများြိုများ	

ောသည်ကို	 မိမိတို့အရနပြင့်	 ေီေိုြဲေိုပြီး	 ရန၍မပြစ်	

ရကကာင်း၊	ြညာမပြည့စ်ုသံည့	်ရယာကျ်ားရေးများ	သည်	

အနာဂတ်တွင်	ေမူှုအသိင်ုးအဝိင်ုးအတွက်	ပြသနာများ	

ပြစ်ောနိုင်ြါရကကာင်း၊	၎င်းတို့မိဘများမှ	တစ်သက်ေုံး	

ေုြ်ရကျွးထားနိုင်မည်	မဟုတ်ြါရကကာင်း။

	 ထို့ရကကာင့်	 မိမိအရနပြင့်	 ရယာကျ်ားရေးများ	

ရကျာင်းေက်ရနချင်ရအာင်	သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို	

မည်သို့ရပြာင်းေဲမည်၊	 စာရမးြွဲများတွင်အမှတ်ြုိများ

ရအာင်	မည်သို့ေုြ်ေမည်ကို	 ြညာရေးဝန်ကကီးနှင့်တိုင်	

ြင်၍	 	အမျ ိုးမျ ိုးစဉ်းစားေြါရကကာင်း၊	ရယာကျ်ားရေး	

များ	၁၈	နှစ်	နှင့	်၂ဝ	ဝန်းကျင်တွင်	ေင့က်ျက်မည်ေိြုါက	

မမိတိိုန့ိင်ုင၏ံ	ြညာရေးစနစ်အေ	တက္ကသိေ်ုဘာသာေြ်	

များ	သင်ယနူိင်ုေန်	အချန်ိနည်းသွားမည်ကိေုည်း	ထည့	်

တွက်ေြါရကကာင်း၊	ထိုပ့ြင်	ရယာကျ်ားရေးများအတွက်	

ထူးချွန်နိုင်မည့်	ဘာသာေြ်များကို	 မည်သို့ထည့်သွင်း	

ရြးသင့	်သည်အထ	ိစဉ်းစားေြါရကကာင်း၊	ယခ	ုရကျာင်းကိ	ု

အရပခခံပြီးြညာရေးစနစ်နှင့်	ြတ်သက်ပြီး	အကကံပြုေို	

သည်များကိ	ု	အကကပံြုရစေိြုါရကကာင်း၊			ရကျာင်းေော	

များ		များောြါက	ရယာက်ျားရေးများ	ရကျာင်းရနနှုန်း	
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ြိုပြီး	တက်ောနိုင်သည်ဟု		ထင်ြါရကကာင်း။

	 ရကျာင်းမှ	 မိဘေောအသင်းအရနပြင့်	 မိမိနှင့	်

ရတွ့ေုံစဉ်	အဓိကအားပြင့်	 ြထမဦးေုံးရကျာင်းကို	

အရပခခံပြီး	 ြညာရေးစနစ်နှင့်ြတ်သက်၍	အကကံပြု	

ချင်သည်များကို	အကကံပြုကကြါ၊	ထို့ပြင်တစ်နိုင်ငံေုံး၏	

ြညာရေးစနစ်နှင့်	 ြတ်သက်၍	အကကံပြုချက်များနှင့်	

သိချင်တာများကို	 ရမးပမန်းကကြါ၊	 ြညာရေးဝန်ကကီး	

ကိုယ်တိုင်	 ြါောသည့်အတွက်	ြညာရေးမူဝါေများကို	

အရသးစိတ်	 ေှင်းပြနိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း	 ရပြာကကား	

သည်။

	 ယင်းရနာက်	ရကျာင်းသားမဘိများနှင့	်ရကျာင်းအြ်ု	

ေောကကီးတို့က	ရကျာင်း၏ေိုအြ်ချက်၊	ကရေးများ	

ေိမ္မာယဉ်ရကျးမှုေှိရေးနှင့်	ကျူေှင်သင်ကကားမှု	ကိစ္စ	

ေြ်များကို	 ရေွးရနွးတင်ပြကကော	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်က	နုိင်ငံရတာ်အြုိင်းက	ြ့ံြုိးရောင်ေွက်	

ရြးနိုင်မည့်	အရပခအရနနှင့်	 မိဘေောများအြိုင်းက	

ရောင်ေွက်နိင်ုသည့	်ကစိ္စေြ်များကိ	ုပြန်ေည်ေှင်းေင်း	

ရပြာကကားသည်။

	 ရတွ့ေုြဲွံအပြီးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	

သည်	ေောေောများ၊	 ရကျာင်းသားမိဘများနှင့်အတူ	

စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

ေှမ်းပြည်နယ်(ရတာင်ြိင်ုး)	ကန်ုသည်များနှင့	်စက်မှုေက်	

မှုေြ်ုငန်းေှင်များအသင်းရုံး	အရောက်အဦြွင့ြဲွ်အခမ်း	

အနားသို့	တက်ရောက်ြွင့်ေှစ်ရြးသည်။

	 ြွင့ ်ြွဲအခမ်းအနားတွင်	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	

ရေါက်တာသန်းပမင့်၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာ	

ေင်းထွဋ်၊	ပမန်မာနိုင်ငံ	ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုေက်မှု	

ေြ်ုငန်း	ေှင်များအသင်းချုြ်	နာယက	ဦးရအာင်ကိဝုင်းနှင့်	

ေှမ်းပြည်နယ်(ရတာင်ြိင်ုး)	ကန်ုသည်	များနှင့	်စက်မှုေက်	

မှုေြ်ုငန်းေှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ	ဦးရအာင်ေန်းဝင်းတိုက့	

အရောက်အဦကို	ြဲကကိုးပြတ်ြွင့်ေှစ်ရြးကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ေှမ်းပြည်နယ်(ရတာင်ြိုင်း)	ကုန်သည်များနှင့်စက်မှု	

ေက်မှု	 ေုြ်ငန်းေှင်များအသင်းရုံး	အရောက်အဦ	

ေိုင်းဘုတ်ကို	 စက်ခေုတ်နှိြ်ြွင့်ေှစ်ရြးပြီး	ကမ္ဗည်း	

ရမာ်ကွန်းအား	အရမွှးနံ့သာေည်	ြက်ြျန်းရြးသည်။

	 ယင်းရနာက်	ေှမ်းပြည်နယ်(ရတာင်ြိုင်း)	ကုန်သည်	

များနှင့်	 စက်မှုေက်မှုေုြ်ငန်းေှင်များအသင်းရုံး	 ြွင့်ြွဲ	

ေုတိယြိုင်းအစီအစဉ်ကို	အေိုြါရုံးခန်း၌	ေက်ေက်	

ကျင်းြော	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်	တက်ရောက်	

အမှာစကားရပြာကကားသည်။

	 နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်က	ယရန့	ေှမ်းပြည်	

နယ်(ရတာင်ြိုင်း)	 ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုေက်မှု	

ေုြ်ငန်းေှင်များအသင်း	အရောက်အဦြွင့်ြွဲကို	တက်	

ရောက်ေသည့အ်တွက်	မမိအိရနပြင့	်ဝမ်းသာြါရကကာင်း၊	

ပြီးခ့ဲသည့်ေက်က	ေှမ်းပြည်နယ်(အရေှ့ြုိင်း)တွင်	ေှည့်ေည်	

ကကည့်ရှုခဲ့ြါရကကာင်း၊	 ေှမ်းပြည်နယ်(အရေှ့ ြိုင်း)	သည်		

ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ေန်	အေားအောရကာင်းများစွာ	ေိှသည်	

ကို	ရတွ့ေှိခဲ့ြါရကကာင်း။

	 မမိရိောက်ေိှခဲသ့ည့	်၂ဝ၁၅	ခနှုစ်	ကသဂတ်ုရောက်က	

အရပခအရနနှင့	်ယခအုရပခအရနသည်	များစွာရပြာင်းေ	ဲ

သွားြါရကကာင်း၊	 ရပြာင်းေဲသွားသည်မှာေည်း	အားေ	

စောရကာင်းြါရကကာင်း၊	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ောတွင်	မှန်မှန်	

ကန်ကန်ြုံစံနှင့်	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ေန်	ေိုသည်ေိုသည်ကို	

ကန်ုသည်များနှင့	်စက်မှုေက်မှုေုြ်ငန်းေှင်များကိ	ုအထူး	

ရပြာေန်ေိအုြ်မည်ဟ	ုမထင်ြါရကကာင်း၊	အသင်းအတွက်	

ယခကုဲသ့ို	့ရနောတစ်ခြွုင့ရ်ြးပခင်းသည်	မမိတိို၏့	စီးြွား	

ရေးတိုးတက်ြွံ့ပြိုးမှုကို	 အားရြးသည့်အရနပြင့ ်	

ေြ်ုရောင်ရြးသည်ေိသုည်ကိ	ုမမိတိိုသ့ရဘာရြါက်ြါ	

ရကကာင်း၊	ထိကုဲသ့ို	့အားရြးသည့အ်တိင်ုးြင်		ပြစ်ရပမာက်	

မည်ဟေုည်း		ယုကံကည်ြါရကကာင်း၊	မမိအိရနပြင့	်စဉ်းစား	

ေိက်ုေှေင်	သမိင်ုးမှာြင်	ကန်ုသည်များသည်	မမိတိိုန့ိင်ုင	ံ

တွင်	အရေးြါသည့်ကဏ္ဍကို	 ရတွ့ ပမင်မိြါရကကာင်း၊	

မြိေုားြွားရစာက	ကန်ုသည်များ	သည်	ပြည်သူ့ဝမ်းဗိက်ုဟ	ု

ရပြာခဲြ့ါရကကာင်း၊	ပြည်သူ့	ဝမ်းဗိက်ုကိမုရြာက်	ရကာင်း	

ြါရကကာင်း၊	ယခုထက်ထိေည်း	 မှန်ရနြါရကကာင်း၊	

စီးြွားရေးေုြ်ငန်းေှင်များသည်	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏	

ဝမ်းဗိက်ုပြစ်ြါရကကာင်း၊	စီးြွားရေး	ေြ်ုငန်းေှင်များသည်	

နိင်ုငသံနူိင်ုငသံားများ၏	စားဝတ်ရနရေး	ရကာင်းမွန်ော	

ရစေန်၊	ြံွ့ပြိုးောရစေန်	များစွာ	ရထာက်ြံက့ညူနီိင်ုသည့	်

အသိုင်းအဝိုင်း	ပြစ်ြါရကကာင်း။



466 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 မမိတိို	့အစိုးေအြဲွ့အရနပြင့	်စီးြွားရေးြံွ့ပြိုးမှုကဏ္ဍ	

တွင်	ကန်ုသည်များ၊	စက်မှု	ေက်မှုေြ်ုငန်းေှင်များ	ြါဝင်	

ောရေးကို	 ကကိုေိုအားရြးြါရကကာင်း၊	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ	

တိုးတက်ေန်ေိုသည်မှာ	အေွှာအသီးသီး၊	ေူတန်းစား	

အသီးသီး၊	ရနောအသီးသီး၊	ရေသအသီးသီး	အားေုံးြူး	

ရြါင်းရောင်ေွက်မှ	 ရအာင်ပမင်နိုင်ြါရကကာင်း၊	ယခု	

အချနိ်တွင်	 ရအာင်ပမင်မှုေေှိေန်	အေွန်အရေးကကီးြါ	

ရကကာင်း၊	မိမိတို့နိုင်ငံသည်	စိန်ရခါ်မှုများစွာနှင့်	ေင်ေိုင်	

ရနေသည့်	 နိုင်ငံပြစ်ြါရကကာင်း၊	သို့ရသာ်	 မိမိအရနပြင့်	

ပြည်သပူြည်သားများ၏	အေည်အချင်းကိ	ုယုကံကည်သည့်	

အတွက်	 	 စိန်ရခါ်မှုများကို	 	 စိုးေိမ်ရကကာင့်ကကမှု	 မေှိြါ	

ရကကာင်း၊	စီးြွားရေးေုြ်ငန်းများ	ြုိမုိေွယ်ကူစွာ	ေုြ်ရောင်	

နိုင်ေန်	အစိုးေအရနပြင့်	တာဝန်ယူသည့်	အချနိ်ကစပြီး	

ဥြရေြိင်ုးေိင်ုော၊	ေြ်ုငန်းြိင်ုးေိင်ုော	ပြုပြင်ရပြာင်းေ	ဲ

မှုများ	ေုြ်ရောင်ခဲ့သည်ေိုသည်ကို	အထူးတေည်	

ရပြာေန်	ေိုအြ်မည်ဟုမထင်ြါရကကာင်း၊	 မကကာခင်က	

ကျင်းြခဲသ့ည့	်ပမန်မာနိင်ုင	ံေင်းနီှးပမှုြ်နံှမှု	ြိေုမ်တွင်ေည်း		

အားေုံးရပြာကကားပြီး	ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 မမိတိို	့ယခပုြဋ္ဌာန်းထားသည့	်ဥြရေများ၊	ရောင်ေွက်	

ရနသည့်	 နည်းစနစ်များသည်	စီးြွားရေးေုြ်ေန်	 ြိုမို	

ေွယ်ကူရစေန်၊	 ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုများ	 ြိုမိုဝင်ရောက်ော	

ေန်နှင့	်ထိကုဲသ့ို	့ေင်းနီှးပမှုြ်နံှများမှတစ်ေင့	်မမိတိိုပ့ြည်သ	ူ

အများ	အကျ ိုးစီးြွားေေှိရစေန်အတွက်	 ဦးတည်ကာ	

အရပြာင်းအေဲများ	 ရောင်ေွက်ခဲ့ပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ထိုကဲ့သို့	အရပြာင်းအေဲများ	 ရောင်ေွက်သည့်အခါ	

မမိတိိုန့ိင်ုင၏ံ	အရနအထားကိ	ုမရမြ့ါရကကာင်း၊	အဘယ်	

ရကကာင့်ေိုရသာ်	မိမိတို့နိုင်ငံသည်	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုး	

ရြါင်းစုံ၊	 ရေသရြါင်းစုံြါဝင်သည့်	 ပြည်ရထာင်စုပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	ပြည်ရထာင်စအုတွင်း	တိုးတက်သည့ရ်နောတွင်	

ညီညီမှေမှေ	တိုးတက်ရစချင်ြါရကကာင်း၊	အားေုံးသည်	

ရအးအတြူအူမှေစတ်ိဓာတ်ပြင့	်ပြဿနာ	များေိှြါကေည်း	

အတတူရူကျာ်ေွှားပြီး	ရကာင်းကျ ိုးများကိေုည်း	အတ	ူ

တ	ူမှေရဝခစံားေင်းပြင့	်မမိတိို	့ပြည်ရထာင်စကုကီးကိ	ုြံွ့ပြိုး	

တိုးတက်ရစချင်ြါရကကာင်း။

	 မိမိတို့၏	အဓိကအေင်းအပမစ်သည်	ေူသားအေင်း	

အပမစ်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့နိုင်ငံသည်	သဘာဝသယံ	

ဇာတြစ္စည်း	 ရြါကကယ်ဝသည့်နိုင်ငံဟု	အားကျသည့်	

ြုဂ္ဂိုေ်များေည်းေှိြါရကကာင်း၊	သယံဇာတေိုသည်မှာ	

ပြုန်းတီးသွားနိုင်ရုံသာမက	ေှိရနသည့်အချနိ်တွင်ြင	်

မှန်မှန်ကန်ကန်	မသုံးတတ်ြါက	အကျ ိုးေိှသင့သ်ရောက်	

ေိှမည်မဟတ်ုြါရကကာင်း၊	အမှန်တကယ်	အရေးကကီးသည်	

မှာ	မိမိတို့၏	ေူသားအေင်းအပမစ်ြင်ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ထိုရ့ကကာင့	်မမိအိရနပြင့	်ခေီးသွားသည့အ်ခါ	တတ်နိင်ု	

သမှေ	စာသင်ရကျာင်းများကိ	ုကကည့ရ်ှုြါရကကာင်း၊	ထိကုဲသ့ို	့

ရကျာင်းများကို	 ကကည့်ရှုသည့်အခါ	 အားတက်စော	

ရကာင်းြါရကကာင်း၊	ယရန့တွင်	အထက	(၂)ရကျာင်းကို

ဝင်ရောက်ကကည့်ရှုခဲ့ြါရကကာင်း၊	KG	မှ	အစတက္ကသိုေ်	

ဝင်တန်းအထ	ိကရေးများအားေုံးသည်	အားေစောဟ	ု

ထင်ပမင်မြိါရကကာင်း၊	ကရေးများကိ	ုအဓကိသရဘာကျ	

သည်မှာ	 ရကကာက်စိတ်အင်မတန်	 နည်းြါးြါရကကာင်း၊	

သစူမ်ိးေကူကီးများ	ောေည်သည့အ်တွက်	အနည်းငယ်	

ေှက်ရသာ်ေည်း	 မရကကာက်ကကြါရကကာင်း၊	 ထို့ပြင်	

တက္ကသိုေ်ဝင်တန်း	 ရကျာင်းသားများ၏	အမျ ိုးမျ ိုး	

ရသာေည်ေွယ်ချက်နှင့်	 စိတ်ကူးများမှာ	စိတ်ဝင်စားြို့	

ရကာင်းြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့	ေူသားအေင်းအပမစ်သည်	

အင်မတန်ကကီးမားတန်ြိုးေှိ၍	အရကာင်းေုံးပြစ်ရအာင်	

သုံးေန်	ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါရကကာင်း။

	 မိမိတို့အရနပြင့်	သဘာဝသယံဇာတ	ြစ္စည်းများကို	

မှန်မှန်ကန်ကန်	သုံးစဲွေန်	အရေးကကီးသည့အ်ပြင်	ေသူား	

အေင်းအပမစ်ကို	မှန်မှန်ကန်ကန်	ပြုစုြျ ိုးရထာင်ရေးက	

ြိအုရေးကကီးြါရကကာင်း၊	မမိတိိုန့ိင်ုင၏ံ	အနာဂတ်အတွက်	

ေူသားအေင်းအပမစ်ကို	အဓိကထား	 ပြုစုြျ ိုးရထာင်ေ	

မည်ပြစ်ရကကာင်း၊	ယခအုခါ	မမိတိိုန့ိင်ုငတွံင်	ေင်းနီှးပမှုြ်နံှ	

ချင်သူများ	များပြားောသည့်အတွက်	၎င်းတို့၏	ေင်းနှီး	

ပမှုြ်နံှမှုသည်	နိင်ုင၏ံေိအုြ်ချက်နှင့	်ကိက်ုညေီန်ေိအုြ်	

ြါရကကာင်း၊	ယင်းကိ	ုပြည်နယ်အစိုးေအရနပြင့	်သေိှိသည်	

ဟ	ုမမိအိရနပြင့	်ယုကံကည်ြါရကကာင်း၊	ေှမ်းပြည်နယ်သည်	

ေင်းနီှးပမှုြ်နံှသမူျား	မျက်စကိျစော	ရနောတစ်ခပုြစ်သည့	်

အတွက်	အထူးဂရုစိုက်ေမည်ပြစ်ရကကာင်း။

	 မိမိတို့	ပြည်သူများ၏	စွမ်းအားများနှင့်	ေတနာများ	

ကိ	ုအထူးတန်ြိုးထား	ဂရစုိက်ုပြုစုြျ ိုးရထာင်၍	နိင်ုင၏ံ	

အနာဂတ်အတွက်	 ေင်းနှီးပမှုြ်နှံေမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	
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ယင်းမှာ	ယခ	ုမျ ိုးေက်အတွက်သာမက	ရနာင်မျ ိုးေက်	

များ	တစ်ေက်ပြီးတစ်ေက်	မေုံးနိုင်ရအာင်	 နိုင်ငံ၏	

တာဝန်များကို	ထမ်းရောင်သွားမည့်	ေူငယ်၊	ေူေတ်	

ြိုင်းနှင့်	ေူကကီးြိုင်းကို	ရမွးထုတ်နိုင်ေန်အတွက်	စီးြွား	

ရေးေြုင်န်းေင်ှကကီးများက	ဝိင်ုးဝန်းပြီးကညူရီြးကကေန်	

မိမိအရနပြင့်	ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါရကကာင်း။

	 ပမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်ကကီးများအသင်း	 နာယက	

ဦးရအာင်ကိဝုင်းမှ	ယခ	ုအရောက်	အဦ	ပြစ်ရြါ်ောရအာင်	

ကူညီသည့်အတွက်	 	 မိမိအရနပြင့်	အားေြါရကကာင်း၊	

ယခေုိ	ုနိင်ုငတံိုးတကန်ိငုေ်နအ်တွက	်ကိယု့်တွင်ေှသိည့်	

စွမ်းအားများကို	မှေရဝသုံးမည်ေိုြါက	မိမိတို့နိုင်ငံသည်	

ချမ်းသာရသာ	နိုင်ငံတစ်ခုပြစ်ြါရကကာင်း၊	ေင်းေဲသည့်	

နိုင်ငံမဟုတ်ြါ	ရကကာင်း၊	GDP	ကိုကကည့်ပြီး	ေင်းေဲချမ်း	

သာ	မသတ်မှတ်ဘဲ	နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်း	မှေတ	

ချင်တဲ့စိတ်၊	တစ်ဦးအရြါ်တစ်ဦး	 ရစတနာထားသည်	

စိတ်ပမင့်မားြါကမိမိတို့သည်	ချမ်းသာရသာနိုင်ငံတစ်ခု	

ပြစ်သည်ဟု	 ရပြာ၍ေြါရကကာင်း၊	ယရန့	 ရကျာင်းတွင်	

ရတွ့ခဲေ့	ရသာ	ကရေးများ၏ရြျာ်ေှေင်မှုသည်	အင်မတန်	

ချမ်းသာပြီး	ကမ္ဘာရြါ်တွင်	အတိုးတက်ေုံးေိသုည့	်နိင်ုင	ံ

များမှကရေးများ၏	ရြျာ်ေှေင်မှုထက်	မနမိ့က်ျြါရကကာင်း။

	 မမိတိို၏့ကရေးများကိ	ုစတ်ိဓာတ်ရေးောအေ၊		ဉာဏ်	

ြညာရေးောအေ	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရအာင်	ေက်ပြီးေုြ်	

သွားနိင်ုမည်ေိြုါက	စီးြွားရေးြံွ့ပြိုးမှုသည်	မျ ိုးေက်တစ်	

ေက်ပြီးတစ်ေက်	ေက်ပြီးတုိးတက်သွားမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ထိုကဲ့သို့ပြစ်ရအာင်	ကူညီရြးကကသည့်	 မိမိတို့နိုင်ငံနှင့်	

ပြည်သေူထူ၏ု	ဝမ်းဗိက်ုများပြစ်ကကရသာ	ကန်ုသည်ကကီး	

များသည်	ယခအုရောက်အဦကစပြီး	ြိမုိ၍ု	တရန့ထက်	

တရန့တိုးပြီး	 နိုင်ငံ၏အကျ ိုးကို	ထမ်းရောင်နိုင်ြါရစ၊	

ေှမ်းပြည်နယ်	ရတာင်ြိုင်းသာမက	ပြည်နယ်တစ်ခုေုံး၊	

ပြည်ရထာင်စတုစ်ခေုုံး၏	အကျ ိုးကိ	ုထထိရိောက်ရောက်	

ထမ်းရောင်နိုင်ကကြါရစဟု	မိမိအရနပြင့်	 	ေုရတာင်း	

ရမတ္တာြို့ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 ေှမ်းပြည်နယ်(ရတာင်ြိုင်း)	ကုန်သည်	

များနှင့်စက်မှုေက်မှုေုြ်ငန်းေှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ	

ဦးရအာင်ေန်းဝင်းက	ကကိုေိုနှုတ်ခွန်းစကားရပြာကကား

ပြီး	အသင်းြွဲ့စည်းတညရ်ထာင်	ရောင်ေကွရ်နမှုအရပခ	

အရနများကိုတင်ပြသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ေှမ်းပြည်နယ်(ရတာင်ြိုင်း)	ကုန်သည်များနှင့်စက်မှု	

ေက်မှုေြ်ုငန်းေှင်များအသင်း	ရုံးတည်ရောက်ောတွင်	

ေန်ြုံရငွ	ြံ့ြိုးကူညီခဲ့သည့်	 ပြည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာ	

နိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်	 စက်မှုေက်မှုေုြ်ငန်းေှင်များ	

အသင်းချုြ်	နာယက	ဦးရအာင်ကိဝုင်းအား	ဂဏ်ုပြုမှတ်	

တမ်းေွှာရြးအြ်သည်။

	 ထို့ရနာက်	 ပြည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံ	

ကန်ုသည်များနှင့စ်က်မှုေက်မှု	ေြ်ုငန်းေှင်များအသင်း	

ချုြ်		ေုတယိဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသန်ိးဟန်၊		ေှမ်းပြည်နယ်(ရတာင်ြိင်ုး)	

ကန်ုသည်များနှင့	်စက်မှုေက်မှု	ေြ်ုငန်းေှင်များအသင်း		

ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးရအာင်ေန်းဝင်းနှင့်	WEWG	ဥက္ကဋ္ဌ	ရေါ်နန်း	

မိုမိုသီတာတို့က	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်အား	

အမှတ်တေသစ်သီးပခင်း	ေက်ရောင်ရြးအြ်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်၊	 ပြည်	

ရထာင်စဝုန်ကကီးများ၊	ေှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်တို	့သည်	

ပြည်ရထာင်စသုမ္မတပမန်မာနိင်ုင	ံကန်ုသည်များနှင့	်စက်မှု	

ေက်မှုေုြ်ငန်းေှင်များအသင်းချုြ်၊	 ေှမ်းပြည်နယ်	

(ရတာင်ြိုင်း)	ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုေက်မှု	ေုြ်ငန်း	

ေှင်များအသင်း၊	ညီရနာင်အသင်းများမှ	 ဥက္ကဋ္ဌများ၊	

အတွင်းရေးမှူးများ၊	တိုင်းေင်းသားအြွဲ့များနှင့်အတူ						

စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 အခမ်းအနားအပြီး	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်	

သည်	အခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်ောကကသူများအား	

ေင်းေင်းနှီးနှီး	နှုတ်ေက်သည်။ 
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	 ေှမ်းပြည်နယ်	 ရတာင်ကကီးပမို့၌	 ရောက်ေှိရနသည့	်

နယ်စြ်ရေသနှင့်	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြွံ့ပြိုးတိုး	

တက်ရေး	ဗဟိရုကာ်မတဦက္ကဋ္ဌ	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခ	ံ

ြုဂ္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	ရြရြာ်ဝါေီေ	၇	

ေက်ရန့	နံနက်	၈	နာေီခွဲတွင်	ရတာင်ကကီးပမို့	အရဝော	

(မီးြုံးြျကံွင်း)၌ကျင်းြသည့်	(၇၂)နှစ်ရပမာက်	ေှမ်းပြည်	

နယ်ရန့အခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်သည်။

	 အေိုြါ	အခမ်းအနားသို့	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	

ေှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်၊	အရေှ့ြိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုြ်	

တိုင်းမှူး၊	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများရေးောဝန်ကကီးဌာန	

ေုတိယဝန်ကကီး၊	 ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်	ဥက္ကဋ္ဌ၊	 ပြည်နယ်	

တေားေွှတ်ရတာ်တေားသူကကီးချုြ်၊	 ပြည်နယ်ေွှတ်	

ရတာ်	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊	 ေှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	

ပြည်နယ်ဥြရေချုြ်၊	ပြည်နယ်စာေင်းစစ်ချုြ်၊	ကိုယ်ြိုင်	

အုြ်ချုြ်ခွင့်ေ	တိုင်း/	ရေသဦးစီး	ဥက္ကဋ္ဌများ၊	ေွှတ်ရတာ်	

e,fpyfa'oESifU wdkif;&if;om;vlrsKd;rsm; zGHY NzdK;wdk;wufa&;A[dkaumfrwD Ouú|
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ကိုယ်စားေှယ်များ၊	ဌာနေိုင်ော	တာဝန်ေှိသူများ၊	နိုင်ငံ	

ရေးြါတီများမှ	ကိုယ်စားေှယ်များ၊	တိုင်းေင်းသား	

ရခါင်းရောင်များ၊	 တိုင်းေင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ၊	

ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့များ၊	 ရကျာင်းသားရကျာင်းသူများ၊	

ြိတ်ကကားထားသည့်	 ဧည့်သည်ရတာ်များနှင့်	 ရေသခံ	

ပြည်သူများ	တက်ရောက်ကကသည်။

	 အခမ်းအနားတွင်	ပြည်ရထာင်စသုမ္မတပမနမ်ာနိင်ုငံ

ရတာ်	နိင်ုငရံတာ်သမ္မတ	ဦးဝင်းပမင့ထ်မှံ	(၇၂)	နှစ်ရပမာက်	

ေှမ်းပြည်နယ်ရန့အခမ်းအနားသို	့ရြးြိုသ့ည့	်သဝဏ်ေွှာ	

ကို	 ေှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာေင်းထွဋ်က	

ြတ်ကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ	်

ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်က	(၇၂)နှစ်ရပမာက်	ေှမ်းပြည်နယ်	

ရန့အထမ်ိးအမှတ်	နှုတ်ခွန်းေက်	အမှာစကားရပြာကကား	

ောတွင်	ယရန့	(၇၂)နှစ်ရပမာက်	ေှမ်းပြည်နယ်ရန့အခမ်း	
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အနားကို	ကကရောက်ောတဲ့	ကျွန်မတို့ေဲ့	ပြည်ရထာင်စု	

သားသမီးများအားေံုးကိ	ုကကိုေိနုှုတ်ခွန်းေက်ြါတယ်။	

အားေုံး	ကျန်းမာချမ်းသာကကြါရစ။	 ရဘးအန္တောယ်	

အမျ ိုးမျ ိုးမှ	ကင်းရဝးကကြါရစ။	ရကာင်းကျ ိုးေိုောေန္ဒ	

အဝဝနဲ့ပြည့်စုံပြီး	နှေုံးစိတ်ဝမ်း	ရအးချမ်းကကြါရစ။

	 နိုင်ငံရတာ်သမ္မတကကီး	သဝဏ်ေွှာမှာြါတဲ့အတိုင်း	

ေီရန့ဟာ	ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်ရထာင်စုအတွက်	အစြျ ိုး	

ေိုက်တဲ့	 ရန့တစ်ရန့ကို	 ဂုဏ်ပြုတာပြစ်ြါတယ်။	ေီေို	

ပြည်ရထာင်စုေဲ့	 မျ ိုးရစ့ရတွကိုြျ ိုးခဲ့တဲ့	ကျွန်မတို့ေဲ့	

ေွတ်ေြ်ရေးရခါင်းရောင်ကကီး	များေဲ့	ေည်ေွယ်ချက်များ၊	

အမ်ိမက်များကိ	ုအရကာင်အထည်ရြာ်ြိုဟ့ာ	ကျွန်မတိုေ့ဲ့	

တာဝနပ်ြစ်တယ်ေိုေ့ည်း	နိင်ုငရံတာ်သမ္မတကကီးကရန	

ရထာက်ပြခဲြ့ါတယ်။	အရစရ့ေးသာ	ြျ ိုးရုနံဲ့	အြင်မပြစ်	

ြါဘူး။	အြင်ပြစ်ရအာင်ေည်း	ကျွန်မတို့က	 ပြုစုြျ ိုး	

ရထာင်ေြါတယ်။	အြငက်ရန	အသီးအြငွ့်ရတ	ွရဝော	

ောရအာင်ေိုေ့ည်း	ေက်ပြီးရတာ	့ထန်ိးသမ်ိးသွားေမှာ	

ပြစ်ြါတယ်။

	 ေါရကကာင့်မို့	ေီေိုရန့ထူးရန့ပမတ်မှာ	အတူေှိတဲ့အခါ	

ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ေွတ်ေြ်ရေးရခါင်းရောင်ကကီးများေဲ့	ရမှော်	

မှန်းချက်များနဲ့	ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ရမှော်မှန်းချက်များ	တစ်သား	

တည်းပြစ်ရအာင်ေို	့သန္နဋိ္ဌာန်ချြိုဟ့ာ	အင်မတန်မှ	အရေး	

ကကီးြါတယ်။	ကျွန်မတိုအ့စိုးေဟာ	အြ်ုချုြ်ရေးတာဝန်ကိ	ု

ယူကတည်းကရနစပြီးရတာ့	အဓိကေည်မှန်းချက်	သုံး	

ချက်ကို	 ချပြခဲ့ြါတယ်။	ြထမကရတာ့	တေားဥြရေ	

စိုးမိုးရေးနဲ့	ေူမှုဘဝစီးြွား	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေး၊	ေုတိယ	

ကရတာ	့ပြည်တွင်းပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့	အမျ ိုးသားပြန်ေည်	

ေင်ကကားရစရ့ေး၊	တတယိကရတာ	့စစ်မှန်တဲ	့ေီမိကုရေစ	ီ

ြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စုကို	ထူရထာင်နိုင်ရစမယ့်	 ြွဲ့	

စည်းြုံအရပခခံဥြရေ	 ပြစ်ရြါ်ောရေးြဲပြစ်ြါတယ်။	

ေသီုံးခဟုာေည်း	အားေုံးေက်နွှယ်ရနြါတယ်။	ဘာပြစ်	

ေိုေ့ေဲိရုတာ	့ပငမ်ိးချမ်းရေး	တည်ပငိမ်ရေး၊	နိင်ုငရံေးအေ	

မှန်ကန်ရေးနဲ့	ပြည်သေူထူ	ုြံွ့ပြိုး	တိုးတက်ရေးရတဟွာ	

ခွဲေို့ေတဲ့အောရတွ	မဟုတ်ြါဘူး။

	 ပငမ်ိးချမ်းရေးေမှ	ပြည်သေူထူအုတွက်	တိုးတက်ြံွ့ပြိုး	

ရေး	 ေုြ်နိုင်မယ်။	 ပငိမ်းချမ်းရေးေြို့ေိုေင်	အများပြည	်

သူကေက်ခံမယ့်	 ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေတစ်ခုေည်း	

ေိအုြ်ြါတယ်။	ကျွန်မတိုေ့ဲ့ပြည်သရူတ	ွအားေုံးကကားမှာ	

ေင်ကကားရစ့ြိုဟ့ာေည်း	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	

ကျွန်မတို	့ေည်ေွယ်ချက်ရတ၊ွ	ြန်းတိင်ုရတ	ွတစ်ခါ	တရေ	

တူရြမယ့်ေည်း	ဘယ်ေိုြုံစံနဲ့	 ေီြန်းတိုင်ကို	 ချတီက်	

သွားေမယ်ေိုတဲ့	အရတွးအရခါ်ရတွဟာ	ကွဲေွဲတတ	်

ြါတယ်။	ေဟီာရတကွ	တကယ်ကိ	ုကျွန်မတို	့ပြည်ရထာင်စ	ု

အရြါ်မှာ	 ရစတနာထားမယ်ေိုေင်	 ရပြေှင်းေို့မေတဲ့	

ပြဿနာရတွမဟုတ်ြါဘူး။

	 အားေုံးဟာ	အရေျာ့အတင်းေုြ်ြို့	အေင်သင့်	

ေှိတယ်။	 အားေုံးေဲ့	 အဓိကေည်ေွယ်ချက်ကရတာ့	

ချမ်းသာကကယ်ဝ	သာယာပငိမ်းချမ်းတဲ	့ပြည်ရထာင်စကုကီးြ	ဲ

ပြစ်တယ်ေိေုင်	မတကဲွူပြားတဲ	့စတ်ိသရဘာထားရတကွိ	ု

ညိှယြူိုဟ့ာက	အခက်အခေိှဲမှာ	မဟတ်ုြါဘူး။	ေါရကကာင့မ်ို	့

ကျွန်မတိုေဲ့့	တိင်ုးေင်းသား၊	ပြည်ရထာင်စသုားသမီးများ	

အားေုံးဟာ	အတေူက်တဲွပြီးရတာ	့ကိယု့န်ိင်ုငအံတွက်	

စဉ်းစားြို့	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	အခု	ကမ္ဘာ	

ကကီးမှာ	စစုည်းမှုရတေိှွသေုိ	ကဲွပြားမှုရတေွည်းေိှြါတယ်။	

စုစည်းတဲ့ဘက်ကို	သွားမေား၊	ကွဲပြားတဲ့ဘက်ကို	

သွားမေားေိုတာ	တစ်ဦးချင်း	တစ်ဦးချင်း၊	နိုင်ငံတစ်ခု	

ချင်း	တစ်ခုချင်းေဲ့	ေုံးပြတ်ချက်ြဲပြစ်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့	မှန်ကန်တဲ့ေုံးပြတ်ချက်ရတွကို	ေီအချနိ်	

ေီအခါမှာချေိုက်ေင်	ရနာင်ောမယ့်	ကျွန်မတို့မျ ိုးေက်	

သစ်ရတွအားေုံးအတွက်	အင်မတန်မှ	တန်ြိုးေှိတဲ့ေုြ်	

ေြ်ရတွပြစ်သွားြါ့မယ်။	အခု	ကျွန်မတို့	 (၇၂)နှစ်	 ကကာ	

တဲအ့ထတိိင်ု	ကျွနမ်တိုေ့ဲ့	ေတ်ွေြ်ရေးြခင်ကကီးများေဲ့	

စွမ်းရောင်ခဲတ့ဲ	့ေွတ်ေြ်ရေးကကိုးြမ်းမှုရကကာင့	်ေွတ်	

ေြ်တဲ့	အချုြ်အပခာအာဏာြိုင်	နိုင်ငံတစ်ခုမှာ	ရနနိုင်	

တာပြစ်ြါတယ်။	ေီေွတ်ေြ်တဲ့	အချုြ်အပခာအာဏာ	

ြိင်ုနိင်ုငမှံာ	ေက်ပြီးရတာ	့ရနြိုတ့င်မက	ချမ်းချမ်းသာသာ	

ရတာင့်ရတာင့်တင်းတင်း	ရနနိုင်ြို့ကရတာ့	ကျွန်မတို့ေဲ့	
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တာဝန်ြါြဲ။	 ေီအခွင့်အရေးရတွကို	ကျွန်မတို့	 ေေှိရနပြီ	

ပြစ်ြါတယ်။	တပြည်းပြည်းနဲ့	ကျွန်မတို့နိုင်ငံကကီးဟာ	

ရပြာင်းေေဲာတာဟာ	အခေုိေုင်	၂၁	ောစ	ုြင်ေုညံေီာ	

ခကံဲသ့ို	့ကျွန်မတိုေ့ဲ့	တိင်ုးေင်းသားရတအွားေုံးကိ	ုစစုည်း	

ရြးနိင်ုမယ့	်ရေွးရနွးြဲွကကီးတစ်ခ	ုကျင်းြနိင်ုရုတံင်မက	

ပြည်သူေူထုက	ရေွးချယ်တင်ရပမှာက်ထားတဲ့	အစိုးေ	

တစ်ခုကေည်း	အုြ်ချုြ်ရေးတာဝန်ရတွကို	ယူနိုင်တဲ့	

အေင့်ကို	ရောက်ောြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့အားေုံး	ရမှော်မှန်းတဲ့၊	အားေုံးေိုေားတဲ့	

စစ်မှန်တဲ	့ေမီိကုရေစ	ီြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စကုကီးအေင့	်

ကိုရတာ့		မရောက်ရသးဘူးေိုတာ	အားေုံးအသိြဲပြစ်	

ြါတယ်။	ေကီိရုောက်ရအာင်	ေက်သွားြိုဟ့ာ	ကျွနမ်တို	့

ေဲ့တာဝန်ပြစ်ြါတယ်။	ကျွနမ်တိုမ့ျ ိုးေက်ရတေွဲ့	သမိင်ုး	

ရြးတာဝန်ေို့ရပြာေင်	မှားမယ်မထင်ြါဘူး။	မျ ိုးေက်	

တိင်ုး	မျ ိုးေက်တိင်ုးဟာ	သေူဲ့	သမိင်ုးရြးတာဝန်	ေိှသွား	

ကကြါတယ်။	သမိင်ုး	တာဝန်ရကျတဲ	့မျ ိုးေက်ရတေိှွသေိ၊ု	

တာဝန်မရကျတဲ့	မျ ိုးေက်ရတွေည်းေှိခဲ့ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့	ေွတ်ေြ်ရေးရခါင်းရောင်ကကီးများဟာ	

တာဝန်ရကျတဲ့	 မျ ိုးေက်ထဲြါသေို	ကျွန်မတို့အရနနဲ့	

ေည်း	တာဝန်ရကျတဲ့မျ ိုးေက်ထဲမှာ	 ြါချင်ြါတယ်။	

ေေီိြုါြိုေ့ိတုာဟာ	အစိုးေအြွဲ့တစ်ခတုည်း	ေုြ်ေိုမ့ေ	

ြါဘူး။	ကျွန်မတို့	 ပြည်သူေူထုအားေုံး	 ြါဝင်ြို့ဟာ	

အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	ေနီိင်ုငကံကီးကိ	ုတကယ်	

ြိုင်ေိုင်တာဟာ	 ပြည်သူေူထုြဲပြစ်ြါတယ်။	နိုင်ငံေဲ့	

အချုြ်အပခာအာဏာ	ြိုင်ေိုင်မှုေိုတာဟာ	 ပြည်သူ	

ေူထုကရနပြီးရတာ့	ေင်းသက်ောတာပြစ်ြါတယ်။	

ေါရကကာင့	်နိင်ုငတံစ်နိင်ုင	ံတိုးတက်ြို၊့	ြံွ့ပြိုးြို၊့	ရအာင်ပမင်	

ြို့ေိုေင်	ပြည်သူေထူုေဲ့	ြူးရြါင်းြါဝင်မှုဟာ	မပြစ်မရန	

ေှိေမယ့်	ကိစ္စတစ်ေြ်ပြစ်ြါတယ်။

	 ေါရကကာင့	်ပြည်နယ်ရန့	တိင်ုးရန့တိင်ုးဟာ	တစ်နည်း	

အားပြင့	်ပြည်ရထာင်စရုန့ရတ	ွပြစ်တယ်ေိုေ့ည်း	ကျွန်မ	

တို့	ရပြာေို့ေြါတယ်။	ပြည်ရထာင်စုရန့က	ရြရြာ်ဝါေီ	

၁၂	ေက်ရန့ေိုတာ	အားေုံး	သိပြီးသားပြစ်ြါတယ်။	

သိုရ့သာ်ေည်း	ပြည်နယ်ရန့တိင်ုး	ရန့တိင်ုးဟာ	တစ်နည်း	

အားပြင့်	ပြည်ရထာင်စုရန့ကို	ြံ့ြိုးရြးတဲ့	ရန့ရတွြဲပြစ်	

ြါတယ်။	တိုင်းေင်းသားများေဲ့	 ရန့ထူးရန့ပမတ်ရတွ	

အားေုံးဟာေည်း	 ပြည်ရထာင်စုရန့ကို	 ြံ့ြိုးရြးတဲ့	

ရန့ရတပွြစ်ြါတယ်။	အတိခုျုြ်ရပြာေမယ်ေိေုင်	ကျွန်မတို	့

တိုင်းေင်းသား	 ညီအစ်ကိုရမာင်နှမများ	 အားေုံးေဲ့	

ေုြ်ေြ်များဟာ	 ပြည်ရထာင်စုကကီးတည်ရောက်ြို့၊	

ပြည်ရထာင်စကုကီး	ခိင်ုခံ့တည်ပမဲရစြို့	ေြ်ုေြ်ရတွြ	ဲပြစ်	

ရစချင်ြါတယ်။	ေီေိပုြစ်မယ်ေိေုင်	အားေုံးဟာ	ဝိင်ုးဝန်း	

ပြီးရတာ	့စစ်မှန်တဲ	့ြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စကုကီးေဲ့	အသီး	

အြွင့်ရတွကို	ကျွန်မတို့ခံစားေမှာြဲ	ပြစ်ြါတယ်။

	 (၇၂)	နှစ်ေိတုာ	တိတုဲအ့ချန်ိရေးမဟတ်ုြါဘူး။	နိင်ုင	ံ

တစ်နိင်ုငေံဲ့	သမိင်ုးမှာ	ရတာ	့အင်မတန်ေှည်တယ်ေိုေ့ည်း	

မရပြာနိင်ုြါဘူး။	သိုရ့သာ်ေည်း	အချန်ိအခါအေ	ေွန်ခဲတ့ဲ	့

(၇၂)နှစ်ဟာ	ကျွန်မတို့ကမ္ဘာကကီးအတွက်	အင်မတန်	

အရေးြါတဲ	့နှစ်ရတပွြစ်ခဲြ့ါတယ်။	ေီနှစ်ရတကွကားထမှဲာ	

နည်းြညာရတွ	အေွန်အမင်း	တိုးတက်ောမှု	ရကကာင့်	

ကမ္ဘာကကီးေဲ့အရပခအရနဟာ	ရတာ်ရတာ်ကကီးကိ	ုရပြာင်း	

သွားြါတယ်။	ေွတ်ေြ်ရေးမေခင်တန်ုးက	ကမ္ဘာကကီးေဲ့	

အရပခအရနနဲ့	ယခုကမ္ဘာကကီးအရပခအရနဟာ	ေုံးဝကို	

မတူရတာ့ြါဘူး။	ေီေို	ရပြာင်းေဲောတဲ့အရပခအရနမှာ	

ကျွန်မတို့နိုင်ငံက	ထိုက်ထိုက်တန်တန်	 ေြ်တည်နိုင်ြို့	

အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	 ပြည်ရထာင်စုသား	

သမီးများေဲ့အေည်အချင်းကို	ေုံးဝယုံကကည်ြါတယ်။	

အရပခအရနရြးေင်	ကမ္ဘာရြါ်မှာ	ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မေို	

ေင်ရဘာင်တန်းပြီးရတာ	့ချတီက်သွားနိင်ုတဲ	့နိင်ုငပံြစ်မယ်	

ေို့	ယုံကကည်ြါတယ်။	 ေါရြမယ့်	 ေီအေည်အချင်းရတွ	

ြွံ့ပြိုးြို့၊	 ေီအေည်အချင်းရတွ	 ြွင့ ်ြူးရဝောောြို့	

အခွင့်အရေးရတွကို	နိုင်ငံရေးအေ၊	ေူမှုရေးအေ	စီးြွား	

ရေးအေ	ေုြ်ရြးြို့ဟာ	အရေးကကီးြါတယ်။

	 ေါရကကာင့်	 ရစာရစာကရပြာသွားတဲ့	 ေည်မှန်းချက်	

သုံးချက်ဟာ	အားေုံးေက်နွှယ်ရနတယ်ေိုတာဟာ	

ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြည်ရထာင်စသုား	သားသမီးများအားေုံးေဲ့	
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ဘဝ	အေက်ေက်		သာယာြိုအ့တွက်၊		တည်ပငမ်ိြိုအ့တွက်၊	

ရအးချမ်းြို့အတွက်၊	ေုံခခုံြို့အတွက်	 ခန့်မှန်းထားတဲ့	

ေည်ေွယ်ချက်ရတြွပဲြစ်ြါတယ်။	ြံွ့ပြိုးေမယ်၊	တိုးတက်	

ေမယ်၊	ပငမ်ိးချမ်းေမယ်၊	အချင်းချင်း	ေင်ကကားရစမ့ှုေိှေမယ်။	

ရနာက်ပြီး	အားေုံးကရန	ေက်ခံနိုင်တဲ့	 ေီမိုကရေစီ	

ြက်ေေယ်ပြည်ရထာင်စကုိ	ုအခိင်ုအမာေြ်တည်ရစမယ့	်

ြဲွ့	စည်းြုတံစ်ခ	ုေိှြိုဟ့ာေည်း	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါ	

တယ်။	ကျွန်မတို့ေဲ့	 ေည်ေွယ်ချက်ရတွ	တစ်ေင့်ချင်း၊	

တစ်ေင့်ချင်း	 ပြည်သူေူထုကို	 ရြးခဲ့တဲ့ကတိအတိုင်း	

ကကိုးစားပြီးရတာ့	အရကာင်အထည်ရြာ်ရနြါတယ်။

	 ပငမ်ိးချမ်းရေးနဲ့	ြတ်သကေ်င	်၂၁	ောစ	ုြငေ်ုညံီော	

ခကံကီးကိ	ုစတင်နိင်ုခဲြ့ါပြ။ီ	ပငမ်ိးချမ်းရေးေိတုာဟာေည်း	

အမျ ိုးသားေင်ကကားရစရ့ေးနဲ့	ေက်တဲွပြီးရတာ	့တစ်ကကမ်ိ	

တည်းမှာေုြ်ေမယ့	်ကစိ္စပြစ်ြါတယ်။	တေားဥြရေစိုးမိုး	

ရေးနဲ့	 ပြည်သူေူထုေဲ့ဘဝ	စီးြွားတိုးတက်	ြွံ့ပြိုးရေး	

ေိုတာဟာေည်း	နိစ္စဓူဝ	ကျွန်မတို့ေုြ်ရောင်ရနတဲ့	

ကိစ္စတစ်ခုပြစ်ြါတယ်။	အခုေိုေင်	 မကကာမီကာေက	

ေွှတ်ရတာ်မှာစပြီး	 စစ်မှန်တဲ့	 ေီမိုကရေစီြက်ေေယ်	

ပြည်ရထာင်စု	 ရြါ်ထွန်းရေးအတွက်	ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ	

ဥြရေပြင်ေင်ရေး	 ရပခေှမ်းများကိုစပြီးရတာ့	ေှမ်းပြီ	

ေိုတာကို	 ပြည်သူေူထုအားေုံး	အသိပြစ်ြါတယ်။	

ပြည်သူေူထုကို	 ရြးခဲ့တဲ့ကတိရတွကို	တတ်စွမ်းသမှေ	

တည်ရအာင်	ကကိုးစားြါတယ်။

	 ေါရြမယ့	်ကျွန်မတိုြ့	ဲေြ်ုေိုမ့ေြါဘူး။	ရစာရစာက	

ရပြာတဲအ့တိင်ုး	နိင်ုငတံစ်နိင်ုငအံတွက်	အရေးြါတဲက့စိ္စ	

ရတ	ွတကယ်ရအာင်ပမင်ြိုေ့ိတုဲက့စိ္စရတမှွာ	ပြည်သေူထူ	ု

ြါြိုက့	အဓကိကျြါတယ်။	ေီရန့ဟာ	အင်မတန်မှ	ရန့ထူး	

ရန့ပမတ်ပြစ်တ့ဲ	ေှမ်းပြည်နယ်ရန့၊		ကျွန်မတ့ုိပြည်ရထာင်စု	

ေဲ့မျ ိုးရစ့ရတွကုိ	ြထမဦးေံုးချပြီးရတာ့	ရြးေုိက်တ့ဲရန့မှာ	

ကျွန်မတို့ေဲ့	 ပြည်ရထာင်စုသားသမီးများဟာ	အားေုံး	

ဝိင်ုးဝန်းပြီး	အားေုံးရမှော်ေင့ရ်တာင့တ်	အြ်ိမက်ရနကကတဲ	့

စစ်မှန်တဲ့	 ေီမိုကရေစီြက်ေေယ်	 ပြည်ရထာင်စုကကီး	

ရြါ်ထွန်းရေးအတွက်	အားသွန်ခွန်စုိက်	 ေှိသမှေအေည်	

အချင်းရတ၊ွ	စွမ်းအားရတနွဲ့	ေြ်ုကကြါစိုေ့ို	့ကျွန်မအရနနဲ့	

ေန္ဒပြုေင်းနဲ့	နိဂုံးချုြ်ြါတယ်ဟု	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်၊	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ေုတိယ	

ဗိေ်ုချုြ်ကကီးရကျာ်ရေ၊ွ	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ရေါက်တာ	

ေင်းထွဋ်၊	 ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုင်းေုံးေိုင်၊	

ေှမ်းတိုင်းေင်းသားနာယက	ဦးစိုင်းနွဲရတာင်း၊	ပြည်နယ်	

ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်	 ဦးစိုင်းခင်ရမာင်ညွန့်နှင့	်

ရေါ်နန်းခင်ထားေတီိုက့	(၇၂)	နှစ်ရပမာက်	ေှမ်းပြည်နယ်ရန့	

အထိမ်းအမှတ်	တိုင်းေင်းသားရိုးော	ယဉ်ရကျးမှုပြခန်း	

များနှင့်	 ဌာနေိုင်ောပြခန်းများကို	 ြဲကကိုးပြတ်ြွင့်ေှစ	်

ရြးကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့

သည်	တိုင်းေင်းသားစာရြနှင့်	ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့များ၏	

“တို့ေှမ်းပြည်ြွဲရတာ်”	သီချင်းပြင့်	ကပြရြျာ်ရပြ	တင်	

ေက်မှုကို	ကကည့်ရှုအားရြးကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	 ေှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်၊	

အရေှ့ြိုင်းတိုင်း	 စစ်ဌာနချုြ်တိုင်းမှူး၊	တိုင်းေင်းသား	

ေမူျ ိုးများရေးောဝန်ကကီးဌာန	ေတုယိဝန်ကကီး၊	ပြည်နယ်	

ေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊	ပြည်နယ်တေားေွှတ်ရတာ်	တေားသ	ူ

ကကီးချုြ်၊	 ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးများ၊	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးရေးောဝန်ကကီးများ၊				

ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ေ	တိုင်း/ရေသ	ဦးစီးဥက္ကဋ္ဌများ၊	

တိင်ုးေင်းသား	တိင်ုးေင်းသမူျားနှင့	်စရုြါင်းမှတ်တမ်းတင်	

ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 အခမ်းအနားအပြီးတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံ	

ြဂု္ဂိုေ်သည်	ရေသခတံိင်ုးေင်း	သားများအား	ေင်းေင်းနီှးနီှး	

ေိုက်ေံနှုတ်ေက်သည်။

	 ညြိုင်းတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြဲွ့ဝင်များသည်	ေှမ်းပြည်နယ်အစိုးေအြဲွ့က	တည်ခင်း	

ဧည့်ခံသည့်	 (၇၂)နှစ်ရပမာက်	ေှမ်းပြည်နယ်ရန့	ဂုဏ်ပြု	

ညစာစားြွဲသို့	တက်ရောက်သည်။
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	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့သည်	(၇၂)

နှစ်ရပမာက်	ေှမ်းပြည်နယ်ရန့	ဂဏ်ုပြုညစာစားြဲွကျင်းြ	

မည့်	အရဝော(မီးြုံးြျကံွင်း)သို့	 ရောက်ေှိကကော	တိုင်း	

ေင်းသားရိုးော	ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့များက	ေှမ်းရိုးောကိန္နေီ	

ကိန္နောအက၊	ရေါင်းအကများပြင့်	 ရြျာ်ရပြတင်ေက	်

ကပြကကသည်။

	 ညစာစားြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်၊	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	 ေှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်၊	

ေှမ်းပြည်နယ်ရိုးော	 မီးြုံးြျြံညာေှင်များအသင်းမ	ှ

တာဝန်ေှိသူများ၊	 ရေသခံတိုင်းေင်းသားများသည်	

ေှမ်းပြည်နယ်ရန့	အထိမ်းအမှတ်	စိန်နားြန်မီးြုံးြျနံှင့်	

မီးြုံးြျငံယ်များကို	ေွှတ်တင်ရြးကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ညစာစားြဲွသို	့တက်ရောက်ောကကသည့	်တိင်ုးေင်းသား	

များနှင့်အတူ	ဂုဏ်ပြုညစာကုိ	အတူတကွ	သံုးရောင်သည်။

	 ညစာသုံးရောင်ရနစဉ်အတွင်း	 ေှမ်းတိုင်းေင်းသား	

တို့၏	ရိုးောဝတ်စားေင်ထုံးြွဲ့မှုကိုပြသကာ		တိုင်းေင်း	

သားရိုးော	ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့များက	မိမိတို့၏	ရိုးောယဉ်	

ရကျးမှုအကများပြင့ ်	 ရြျာ်ရပြတင်ေက်ကကပြီး	

နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	အခမ်းအနားသို့	

တက်	 ရောက်ောကကသည့်	 ဧည့်သည်ရတာ်များအား	

ေင်းေင်း	နှီးနှီးနှုတ်ေက်သည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်၊	 ပြည်	

ရထာင်စုဝန်ကကီးများနှင့်	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်တို့က	

ဂဏ်ုပြုညစာစားြဲွတွင်	ကပြရြျာ်ရပြကကသည့	်တိင်ုးေင်း	

သားရိုးော	ယဉ်ရကျး	မှုအြဲွ့များအား	ဂဏ်ုပြု	ေက်ရောင်	

သစ်သီးပခင်းများ	ရြးအြ်ကကပြီး	မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံ	

ရိုက်သည်။

 

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် (၇၂)နှစ်လပမာက် ရှမ်းပြည်နယ်လန့အခမ်းအနားေွင် စုလြါင်းမှေ်ေမ်းေင် 
ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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	 ေှမ်းပြည်နယ်	 ရတာင်ကကီးပမို့၌	 ရောက်ေှိရနသည့	်

နယ်စြ်ရေသနှင့်	 တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်ရေး	 ဗဟိုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည်	ေှမ်း	

ပြည်နယ်	အစိုးေအြဲွ့ဝင်အား	၂၀၁၉	ခနှုစ်၊	ရြရြာ်ဝါေေီ	

၈	ေက်ရန့	နနံက်	ြိင်ုးတွင်	ရတာင်ကကီးဟိတုယ်၌ရတွ့ေုပံြီး	

ပြည်နယ်	ြွံ့ပြိုးရေး၊	တည်ပငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့်	သဟ	

ဇာတပြစ်ရေး	ကိစ္စေြ်များကို	မှာကကားသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

နှုတ်ခွန်းေက်	အမှာစကား	ရပြာကကားသည်။	ယင်းရနာက်	

ေှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာေင်းထွဋ်က	ေှမ်း	

ပြည်နယ်တွင်း	 ရောင်ေွက်ရနသည့်	 ရေသြွံ့ပြိုးရေး	

ေြ်ုငန်းများနှင့	်ေက်ေက်ရောင်ေွက်သွားမည့	်ကစိ္စေြ်	

များကိ	ုေှင်းေင်းတင်ပြပြီး	ေှမ်းပြည်နယ်အစိုးေ	အြဲွ့ဝင်	

ဝန်ကကီးများက	ေုြ်ငန်းများရောင်ေွက်ရနမှုနှင့်	ေုိအြ်ချက်	

များကို	တင်ပြကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ေှမ်းပြည်နယ်ခေီးစဉ်အတွင်း	 ပမင်ရတွ့ခဲ့ေသည့်	အရပခ	

အရနများ၊	ပြည်သူများ၏တင်ပြချက်များ၊	ဘာသာရေး	
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ရခါင်းရောင်ကိုယ်စားေှယ်များနှင့်	တိုင်းေင်းသား	

မျ ိုးနွယ်စု	ကိုယ်စားေှယ်များ၏	တင်ပြချက်များနှင့်	

ြတ်သက်ပြီး	ရောင်ေွက်ရြးနိင်ုမည့	်အရပခအရနများကိ	ု

ေမ်းညွှန်မှာကကားောတွင်	ေှမ်းပြည်နယ်(အရေှ့ြိင်ုး)နှင့်	

ရတာင်ကကီးခေီးစဉ်အတွင်း	 ပမင်ရတွ့ ခဲ့ေသည့်	အရပခ	

အရနများအေ	 ပြည်သူများအရနပြင့်	 ရသာက်သုံးရေ၊	

ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး၊	ေှေြ်စစ်မီး၊	ြညာရေး၊	ကျန်း	

မာရေး	စသည်တိုက့ိ	ုအများေုံး	ရတာင်းေိရုေေိှ့သည်ကိ	ု

ရတွ့ေိှခဲေ့ြါရကကာင်း၊	ေှမ်းပြည်နယ်ေီးစဉ်တွင်	တစ်ခြုိမုိ	ု

၍	သတိပြုမိသည်မှာ	ေယ်ယာရပမကိစ္စေြ်များ	 ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	ဤကိစ္စေြ်များသည်	 ပြည်သူေူထုအတွင်း	

ရတွ့ကကုံရနေသည့်	အခက်အခဲများပြစ်ရနသည်ကို	

သတိပြုကကေန်ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	ေယ်ယာရပမကိစ္စ	

များတွင်	စွန့်ေွှတ်ပြီးရပမများ	မူေြိုင်ေှင်ထံ	ပြန်ေည်	

ရြးအြ်ရေး	ခက်ခကဲကန့် ကကာရနေသည့အ်ပြင်	တေားရုံး	

တွင်	အမှုေင်ေိုင်ရနေသည့်အရပခအရနများ	 ရတွ့ ေှိေ	

ြါရကကာင်း၊	ယင်းအရပခအရနများကိ	ုအထူးအရေးထား	

ရပြေှင်းရောင်ေွက်ရြးေန်	အရေးကကီးြါရကကာင်း။

	 ေှမ်းပြည်နယ်၏	ပမို့ရတာ်ပြစ်ရသာ	ရတာင်ကကီးပမို့တွင်	



474 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ရုြ်ြိုင်းေိုင်ောအေ	တိုးတက်ောသည်	မှန်ရသာ်ေည်း	

စိတ်ြိုင ်းေိုင်ောအေ	 ေိုအြ်ချက်များပြစ်သည့်	

စိမ်းေန်းစုိရပြမှုနှင့်	သဘာဝအေှအြများ	အားနည်းသွား	

သည်ကိ	ုရတွ့ေိှေသပြင့	်Master	Plan	တစ်ခ	ုရေးေဲွကာ	

စနစ်တကျ	ရေေှည်ပြ ပုြင်ရောင်ေွက်ေန်	ေုိအြ်ြါရကကာင်း၊	

၎င်းအပြင်	 ေှမ်းပြည်နယ်အတွင်း	ဘိန်းအစားထိုးသီးနှံ	

စိုက်ြျ ိုးရေးကို 	 အထူးအရေးထားပြီး 	 စီစဉ ်	

ပြင်ေင်ရောင်ေွက်ေန်	 ေုိအြ်ြါရကကာင်း၊	အစားထိုး	

စိက်ုြျ ိုးသည့	်သီးနံှအတွက်	နည်းြညာ၊	ရေးကွက်၊	ေိတ်	

သမ်ိးချန်ိေွန်	သိရုေှာင်မှု၊	သယ်ယြူိုရ့ောင်ရေး	စသည်	

တို့ကိုြါ	 စနစ်တကျ	စီစဉ်ရောင်ေွက်နိုင်မှ	 ရအာင်ပမင်	

နိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	သတိရြးေိုသည်မှာ	ပြည်နယ်	

အစိုးေအရနပြင့်	 ပြည်ရထာင်စုက	ချမှတ်ထားသည့်	

မူဝါေများအရြါ်သိေှိမှု	အားနည်းရနသည်များ	မပြစ်ရစ	

ေန်	သတိပြုကကေန်	ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	ပြည်သူေူထုနှင့်	

နီးနီးကြ်ကြ်	ထရိတွ့ေက်ေပံြီး	အစိုးေ၏	ေြ်ုရောင်	

ချက်များကို	ေင်ှးေင်းရြးကကေန	်အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	

ထူးပခားချက်တစ်ခမှုာ	ေှမ်းပြည်နယ်တွင်	ဘာသာမပခား၊	

ေူမျ ိုးမပခားဘဲ	ေင်းနီှးချစ်ကကည်စွာ	ြူးတဲွရနထုိင်	ေုြ်ကုိင်	

ရနကကသည်မှာ	ရကျနြ်အားေြွယ်	ရကာင်းြါရကကာင်း၊	

ယင်း	 ချစ်ကကည်ေင်းနှီးညီညွတ်မှုကို	 ရတာင်ကကီးပမို့မှ	

ေှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုေုံး၊	ေှမ်းပြည်နယ်မှ	 ပြည်ရထာင်စု	

တစ်ခုေုံးသို့	 ြျ ံ့နှံ့ရောက်ေှိရအာင်	 ကကိုးြမ်းရြးကကရစ	

ေိုြါရကကာင်း	မှာကကားသည်။

	 အေိုြါရတွ့ေုံြွဲသို့	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ	

ပြစ်ကကသည့်	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီးရကျာ်ရေွ၊	 ေုတိယ	

ဗိုေ်ချုြ်ကကီးေဲရအာင်၊	 ဦးမင်းသူ၊	 ရေါက်တာသန်းပမင့်၊	

ရေါက်တာမျ ိုးသိမ်းကကီး၊	 ဦးဟန်ရဇာ်၊	 ေုတိယဝန်ကကီး	

ဦးေှရမာ်ဦး၊	ေှမ်းပြည်နယ်	အစိုးေအြွဲ့ဝင်ဝန်ကကီးများ၊	

ကိယ်ုြိင်ုအြ်ုချုြ်ခွင့ေ်	တိင်ုး/ရေသ	ဦးစီးဥက္ကဋ္ဌများ၊	ပြည်	

နယ်ဥြရေချုြ်နှင့	်တာဝန်ေိှသမူျား	တက်ရောက်ကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်

အြွဲ့သည်	 ရတာင်ကကီးပမို့မှ	 ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့	်

ထွက်ခွာကကော	ရေသခတံိင်ုးေင်းသားများက	ရတာင်ကကီး-	

ဟဲဟိုးေမ်းတစ်ရေှောက်	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့

သည်	ဟဟဲိုးရေေြ်ိသို	့ရောက်ေိှကကော	ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ု	

စားေှယ်များနှင့	်ရေသခတံိင်ုးေင်းသားများက	ေှမ်းရိုးော	

ကိန္နေီ၊	ကိန္နောအကပြင့်	ကကိုေိုကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်

အြွဲ့သည်	အထူးရေယာဉ်ပြင့်	ေက်ေက်ထွက်ခွာပြီး	

မွန်းေဲွြိင်ုးတွင်	ရနပြည်ရတာ်သို	့ပြန်ေည်ရောက်ေိှကကော	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ဦးရကျာ်တင့်ရေွ၊	ရနပြည်ရတာ်	

ရကာင်စဦက္ကဋ္ဌ	ရေါက်တာမျ ိုးရအာင်နှင့ဇ်နီးနှင့	်တာဝန်	

ေှိသူများက	ကကိုေိုကကသည်။
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	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	

သည်	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်၊	 ရအာက်တိုဘာေ	 ၅ေက်ရန့	

နနံက်ြိင်ုးတွင်	ေှမ်းပြည်နယ်(ရတာင်ြိင်ုး)	ရညာင်ရေှေပမို့၌	

ကျင်းြသည့်	အင်းရေးရြာင်ရတာ်ဦး	ဗုေ္ဓရုြ်ြွားရတာ်	

ပမတ်	၄	ေ	ူရေသစာေကီကချ	ီအြရူဇာ်ခြဲွံသို	့တက်ရောက်	

ြူးရပမာ်	ကကည်ညိုပြီး	အင်းသားရိုးော	ရေရှေှာ်ပြိုင်ြဲွနှင့်	

ေရုြးြဲွအခမ်းအနားသို	့	တက်ရောက်၍	ဂဏ်ုပြုေမုျား	

ရြးအြ်ချးီပမှင့်သည်။

	 ေုရြးြွဲအခမ်းအနားများသို့	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး

များပြစ်ကကသည့်	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီးရကျာ်ရေွ၊	

ေုတိယဗုိေ်ချုြ်ကကီးေဲရအာင်၊	သူေဦးရအာင်ကုိ၊	ရေါက်တာ	

ရအာင်သူ၊	ဦးအုန်းဝင်း၊	ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	ဦးစိုးဝင်း၊	

ဦးအုန်းရမာင်၊	 ေှမ်းပြည်နယ်အစိုးေအြွဲ့	 ဝန်ကကီးချုြ်	

ရေါက်တာေင်းထွဋ်၊	 ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်	 ဥက္ကဋ္ဌ	

ဦးစုိင်းေံုးေုိင်	ပြည်နယ်တေားေွှတ်ရတာ်	တေားသူကကီးချုြ်	

ဦးကကယ်ကကယ်၊	ေတုယိဝန်ကကီး	ဦးကကည်မင်း၊	ဦးေှရမာ်ဦး၊	

ပြည်နယ်အစိုးေအြွဲ့ဝင်	 ဝန်ကကီးများ၊	 ေွှတ်ရတာ်	

EdkifiHawmf\ twdkifyifcHyk*¾dKvf a':atmifqef;pkMunf
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ကိုယ်စားေှယ်များ၊	 ဌာနေိုင်ောတာဝန်ေှိသူများ၊	

ပမို့မိပမို့ြများနှင့်	 ရေသခံပြည်သူများ	တက်ရောက်	

ကကသည်။

	 နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	အြဲွ့ဝင်များနှင့်	

အတ	ူနနံက်	၈	နာေတွီင်	ရညာင်ရေှေပမို့ေိှ	အင်းသားရိုးော	

ရေရှေှာ်ပြိုင်ြဲွ	ေုရြးမဏ္ဍြ်သိုရ့ောက်ေိှပြီး	ဘေုားကကို	

ယဉ်ရကျးမှုရေယှာဉ်မှ	ရေရှော်ှသကံဗျာများ	တီးမှုတ်	

သီေို၍	 ရြာင်ရတာ်ဦးပမတ်စွာဘုေားကို	 ြူရဇာ်ပခင်း၊	

အင်းသူအင်းသားတို့၏	ရိုးောေွမ်းြို့ရေှ	သရုြ်ရြာ်	

ရေှာ်ခတ်ပြသပခင်းနှင့	်တိင်ုးေင်းသားရိုးော	ယဉ်ရကျးမှု	

အကြရေသာများပြင့်	ကပြရြျာ်ရပြမှုများကို		ကကည့်ရှု	

အားရြးကကသည်။

	 ထိုရ့နာက်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့	်အြဲွ့	

ဝင်များသည်	ရြာင်ရတာ်ေိက်ုပြဿေ်ရောင်သို	့ရောက်	

ေှိပြီး	အင်းရေးရိုးော	ဓရေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အောများ	

နှင့အ်ည	ီကေဝက်ိရြာင်ရတာ်ပြင့	်ရညာင်ရေှေပမို့	ယာယစီ	ံ

ရကျာင်းသို့	 ရေသစာေီ	 ကကချအီြူရဇာ်ခံရတာ်မူသည့	်
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အင်းရေးရြာင်ရတာ်ဦး	ဗေု္ဓရြ်ုြွားရတာ်ပမတ်	၄	ေအူား	

ြူးရပမာ်ကကည်ညိုကာ	ရေှေသကသန်းများ	ေက်ကြ်ေှူေါန်းသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြဲွ့သည်	အင်းသားရိုးောရေရှော်ှပြိုင်ြဲွ	ေုရြးမဏ္ဍြ်	

သို	့ပြန်ေည်ရောက်ေိှပြီး	အင်းသားရိုးော	ရေရှေှာ်ပြိုင်	

ြွဲများပြစ်သည့်	အမျ ိုးသမီး	 ၂၆	တက်	အင်းသားရိုးော	

ရေရှေှာ်ပြိုင်ြဲွ			ဗိေ်ုေြဲွု၊	အမျ ိုးသားတစ်ဦးချင်း	အင်း	

သားရိုးော	ရေရှေှာ်ပြိုင်ြဲွ	အကကိုဗိေ်ုေြဲွုနှင့	်ဗိေ်ုေြဲွု၊	

အမျ ိုးသား	၄၆	တက်	အင်းသားရိုးော	ရေှရေှာ်ပြိုင်ြွဲ		

အကကိုဗိုေ်ေုြွဲနှင့်	ဗိုေ်ေုြွဲ၊	အမျ ိုးသားောရကျာ်	အင်း	

သားရိုးော	ရေရှော်ှပြိုင်ြဲွ	အကကိုဗိေ်ုေုြဲွနှင့	်ဗိေ်ုေုြဲွ	

များတွင်	သူနိုင်ကိုယ်နိုင်	အပြိုင်အေိုင်	ရေှာ်ခတ်ယှဉ်	

ပြိုင်မှုများကို	ကကည့်ရှုအားရြးကကသည်။

	 ပြိုင်ြွဲများအပြီးတွင်	 ေုရြးြွဲအခမ်းအနားကို	

ေက်ေက်ကျင်းြော	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်က	အမျ ိုးသားောရကျာ်	အင်းသား	

ရိုးောရေရှော်ှပြိုင်ြဲွတွင်	ြထေေုေိှသည့	်ရကောစတိ္တ	

ရကျးေွာအသင်းနှင့်	 ေုတိယေုေေှိသည့်	 ရပမာင်း၀ကကီး	

ရကျးေွာအသင်းတို့ကို	 ေိုင်းေုနှင့်	 ဂုဏ်ပြုေုများရြး	

အြ်ချးီပမှင့်သည်။

	 ထိုရ့နာက်	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	ရေါက်တာေင်းထွဋ်	

က	အမျ ိုးသား	ောရကျာ်အင်းသား	ရိုးောရေှရေှာ်ပြိုင်	

ြွဲတွင်	 နှစ်သိမ့်ေုေေှိကကသည့်	 မင်းရချာင်းရေှ့ ရကျးေွာ

အသင်းနှင့်	 	 ရေှေပြည်သာထက်	 	အသင်းတို့ကိုေည်း		

ရကာင်း၊	ပြည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	

ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီးရကျာ်ရေွက	အမျ ိုးသား	၄၆	တက်	

အင်းသားရိုးော	ရေှရေှာ်ပြိုင်ြွဲတွင်	ြထမေုေေှိသည့်	

ရကောရနာက်ရတာင်	ရကျးေွာအသင်းနှင့်	ေုတိယေု	

ေေှိသည့်	အိုင်ရထာင့်ကကီးရကျးေွာ	အသင်းတို့ကိုေည်း	

ရကာင်း၊		နယ်စြ်ရေးောဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	

ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီးေဲရအာင်က	အမျ ိုးသား	၄၆	တက်	

အင်းသားရိုးော	ရေှရေှာ်ပြိုင်ြွဲတွင်	နှစ်သိမ့်ေုေေှိကက	

သည့	်စည်သာရကျးေွာအသင်းနှင့	်ဝမ်းဘအဲင်းရကျးေွာ

အသင်းတိုက့ိေုည်းရကာင်း		ဂဏ်ုပြုေမုျား	ရြးအြ်ချးီ	

ပမှင့်ကကသည်။

	 ေက်ေက်၍	သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ရကျးမှုဝန်ကကီး

ဌာန	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	သူေဦးရအာင်ကိုက		အမျ ိုး	

သမီး	 ၂၆	တက်	အင်းသားရိုးော	 ရေှရေှာ်ပြိုင်ြွဲတွင်	

ြထမေုေေှိသည့်	အိုင်ရထာင့်ကကီးရကျးေွာအသင်းနှင့်	

ေတုယိေေုေိှသည့	်မိင်ုးရသာက်(အင်း)	ရကျးေွာအသင်း	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် အမျ ိုးေားရာလကျာ် အင်းေား ရိုးရာလျှလျှာ်မြိုင်ြွဲေွင် ဆုရရှိေူများအား 
ဆုချးီပမှင့်စဉ်။
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ြန်းစကို	 ေယူနိုင်မှသာေှေင်	 ြန်းေပြီးအနိုင်ေသည်ဟု	

သတ်မှတ်ရကကာင်း	သိေသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

အြွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ		ရေသစာေီ	ကကချအီြူရဇာ်ခံရတာ်	

မူသည့်	အင်းရေးရြာင်ရတာ်ဦး	ဗုေ္ဓရုြ်ြွားရတာ်ပမတ်	

၄	ေူ		ယာယီသီတင်းသုံး	စံပမန်းရတာ်မူမည့်		ရညာင်ရေှေ	

ပမို့ေိှ		အဋ္ဌေသိာ	ဓမ္မဝဟိာေ	ရေသစာေရီကျာင်းရတာ်ကကီးသို	့

သွားရောက်ပြီး	ယာယီသီတင်းသုံး	စံပမန်းရတာ်မူေျက်	

ေှိသည့်	အင်းရေးရြာင်ရတာ်ဦး	ဗုေ္ဓရုြ်ြွားရတာ်ပမတ်	

၄	ေူအား	ြူးရပမာ်ကကည်ညိုကာ	ြန်း၊	 ရေချမ်း၊	ေီမီး၊	

သစ်သီးနှင့	်ေွမ်း	ေက်ကြ်ေှူေါန်းပြီး	ရဂါြကအြဲွ့ထ	ံ

အေှူရငွများ	ရြးအြ်ေှူေါန်းသည်။

	 ထိုရ့နာက်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်နှင့	်အြဲွ့	

ဝင်များသည်	ပမို့နယ်သဃံနာယကအြဲွ့(ရေှေကျင်)ဥက္ကဋ္ဌ	

ကန်ကကီး	 ြေိယတ္တိစာသင်တိုက်ေောရတာ်	အဂ္ဂမဟာ	

ဂန္ထဝါစကြဏ္ဍိတ	ဦးြညာဝံသအမှူးပြုရတာ်မူရသာ	

ေောရတာ်များအား	ြူးရပမာ်ကကိုညိုပြီး	ေှူြွယ်ဝတ္ထု	

ြစ္စည်းများ	 ေက်ကြ်ေှူေါန်း၍	 ေှူေါန်းမှုအစုစု	

တို့အတွက်	ရေစက်သွန်းရောင်း	အမှေရြးရဝကကသည်။

	 အင်းရေးရြာင်ရတာ်ဦး	ဗုေ္ဓရုြ်ြွားရတာ်ပမတ်	 ၄	

ေူသည်	ယာယီသီတင်းသံုး	စံပမန်းရတာ်မူမည့်	ရညာင်ရေှေ	

ပမို့ေိှ	အဋ္ဌေသိာ	ဓမ္မဝဟိာေ	ရေသစာေရီကျာင်းရတာ်ကကီး	

၌	ရအာက်တိုဘာ	၈	ေက်	အထိ	အြူရဇာ်ခံသွားမည်ပြစ်	

သည်။

	 ေှမ်းပြည်နယ်၏	အထင်ကေ	ြွဲရတာ်များအနက်	

တစ်ခအုြါအဝင်ပြစ်ရသာ	ရညာင်ရေှေပမို့နယ်	အင်းရေး	

ရြာင်ရတာ်ဦး	 ဗုေ္ဓရုြ်ြွားရတာ်ပမတ်များ	 ရေသစာေီ	

ေှည့ေ်ည်ကကချ	ီအြရူဇာ်ခြဲွံကိ	ုစက်တင်ဘာ	၂၉	ေက်မှ	

ရအာက်တိုဘာေ	၁၈	ေက်အထိ	 ၁၈	ေက်တိုင်တိုင်	

ကျင်းြမည်ပြစ်ပြီး	အင်းရေးရြာင်ရတာ်ဦး	ဗုေ္ဓရုြ်ြွား	

ရတာ်ပမတ်များ	ရေသစာေီကကချ	ီအြူရဇာ်ခံြွဲတွင်	မူေ	

စံရကျာင်းရတာ်မှ	 ရကျးရြါခုံ၊	အင်းတိန်၊	ဟဲယာေွာမ၊	

ငါးြယ်ရချာင်း၊	ရကကးစားကုန်း၊	ြွဲစားကုန်း၊	ေင်းကင်း၊	

ရညာင်ရေှေပမို့၊	နန်းသဲ၊	မိုင်းရသာက်၊	သေဲဦး၊	ရကော၊	

ဇေြ်ကကီး၊	အေိုရတာ်ရြါက်၊	 နန်းြန်၊	 မကျည်းေိြ်၊	

ကျ ိုင်းခမ်း၊	 မိုင်းြျ ိုး၊	 ရနာင်ရတာ၊	အင်းရြါခုံ၊	 ရေသာ	

တို့ကိုေည်းရကာင်း၊	စိုက်ြျ ိုးရေး၊	ရမွးပမူရေးနှင့်	ေည်	

ရပမာင်းဝန်ကကီးဌာန	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ရေါက်တာ	

ရအာင်သူက	တစ်ဦးချင်းရေှရေှာ်ပြိုင်ြွဲတွင်	ြထမေု	

ေေိှသည့	်ကိရုနဇာနှင့	်ေတုယိေေုေိှသည့	်ကိမုင်းရဇာ်ဦး	

တိုက့ိေုည်းရကာင်း၊			သယဇံာတနှင့	်	သဘာဝြတ်ဝန်း	

ကျင်	ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	

ဦးအန်ုးဝင်းက	တစ်ဦးချင်းရေရှေှာ်ပြိုင်ြွတွဲင်	နှစသ်မိ့်	

ေုေေှိကကသည့်	ကိုနီေင်းနှင့်	ကိုချစ်တီးတို့ကိုေည်း	

ရကာင်း	ဂုဏ်ပြုေုများ	ရြးအြ်ချးီပမှင့်ကက	သည်။

	 ထို့အတူ	 စီမံကိန်းနှင့ ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကကီးဌာန	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ဦးစိုးဝင်းက	ယဉ်ရကျးမှုေုနှင့်	

ရေယှဉ်ေု	ေေိှကကသမူျားကိေုည်းရကာင်း၊	ကျန်းမာရေး	

နှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ရေါက်တာ	

ပမင့်ရထွးနှင့်	ဟိုတယ်နှင့်ခေီးသွားောရေးဝန်ကကီးဌာန	

ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	ဦးအန်ုးရမာင်တိုက့		ေွမ်းြိုရ့ေေှ	ု

ေေှိကကသူများကိုေည်းရကာင်း	ဂုဏ်ပြုေုများ	ရြးအြ်	

ချးီပမှင့်ကကသည်။

	 ရေှးယခင်က	အင်းသားရိုးော	ရေပှြိုင်ြဲွကိ	ုေူရြါင်း	

၄၆	ရယာက်	 ရောှ်ခတ်ေသည့်	 ရေးကျြိ်ရပခာက်ပြိုင်	

ရေှများနှင့်သာ	ယှဉ်ပြိုင်ေရကကာင်း၊	ေူောရကျာ်	ရေှာ်	

ခတ်သည့်	 ရေှကကီးများကို	ကေဝိက်ရြါင်ရတာ်	ေွဲယူ	

ရေှာ်ခတ်သည့်	ရနောတွင်သာ	အသုံးပြုခဲ့ကကရကကာင်း

	 ရနာက်ြိင်ုးတွင်	အင်းရေးရကျးေွာများ၌	ရေးကျြ်ိ	

ရပခာက်	 ပြိုင်ရေှများအစား	ောရကျာ်ရေှများကိုသာ	

တည်ရောက်ောသည့်အတွက်	ရေးကျြ်ိရပခာက်ရေ	ှ

များ	ေှားြါးောပြီး	ောရကျာ်ရေှများ	များောောမှ	ရေ	ှ

ပြိုငြွ်မဲျားတငွ	်အမျ ိုးသားောရကျာ်ရေမှျားကိြုါ	ပြိုင်ြွဲ	

တွင်	ထည့်သွင်းကျင်းြောခဲ့ရကကာင်း။

	 အမျ ိုးသားောရကျာ်နှင့်	 ရေးကျြိ်ရပခာက်ရေှ	

ပြိုင်ြွဲများ	ကျင်းြောသည်နှင့်အမှေ	အမျ ိုးသမီးများ၊	

ရကျာင်းသားေငူယ်များြါ	ပြိုင်ြဲွတွင်	ြါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ေိ	ု

သည့်အတွက်	၂၆	ဦးေန့်သည့်	နှစ်ကျြိ်ရပခာက်	အမျ ိုး	

သမီး	ရေှပြိုင်ြွဲများကိုေည်း	ထည့်သွင်းကျင်းြောခဲ့	

ရကကာင်း၊	အင်းသားရိုးောရေှပြိုင်ြွဲ၏	ထူးပခားမှုသည်	

ြန်းတိင်ုကိ	ုဦးစွာဝင်ောသကူိ	ုအနိင်ုေသဟူ	ုမသတ်မှတ်	

ဘဲ	 ြန်းဝင်ောသူသည်	ြန်းတိုင်စင်တွင်ရတွ့ ေသည့်	
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အစေိှသည့	်အင်းရေးရေသ	၂၁	ဌာ	နသို	့ရေသစာေီ	ကကချ	ီ

အြူရဇာ်ခံသွားမည်ပြစ်သည်။

	 အင်းရေးရြာင်ရတာ်ဦး	ဗုေ္ဓရုြ်ြွားရတာ်ပမတ်များ	

ရေသစာေ	ီကကချြီရူဇာ်ြဲွသည်	အင်းရေးရေသ၏	အထမ်ိး	

အမှတ်သရကသတ	ေက္ခဏာတစ်ေြ်ပြစ်ပြီး	အင်းရေး	

ရေသ၏	အထွဋ်အပမတ်	ြွဲရတာ်တစ်ခုေည်းပြစ်ကာ	

ြဲွရတာ်ကျင်းြရနသည့	်ကာေအတွင်း	ရညာင်ရေှေပမို့နှင့်	

အင်းရေးရေသတစ်ဝိုက်တွင်	အနယ်နယ်အေြ်ေြ်မှ	

ဘုေားြူးောပြည်သူများ၊	 နိုင်ငံပခားသားဧည့်သည်များ	

ပြင့်	အထူးစည်ကားေျက်ေှိသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

အြဲွ့ဝင်များနှင့အ်တ	ူအထူးရေယာဉ်ပြင့	်ေှမ်းပြည်နယ်	

(ရတာင်ြိုင်း)	ဟဲဟိုးပမို့မှ	ပြန်ေည်ထွက်ခွာော	မွန်းေွဲ	

ြိုင်းတွင်	ရနပြည်ရတာ်သို့ရောက်ေှိကကသည်။

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် အင်းလျးလေေခံပြည်ေူများအား နှုေ်ဆက်စဉ်။



479လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

	 နယ်စြ်ရေသနှင့်	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြွံ့ပြိုး	
တိုးတက်ရေး	 ဗဟိုရကာ်မတီ	 ဥက္ကဋ္ဌ	 နိုင်ငံရတာ်၏	
အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ	်ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကညသ်ည်	၂၀၂၀	
ပြည့နှ်စ်၊	ရြရြာ်ဝါေေီ	၁၂	ေက်ရန့တွင်	ရတာင်ကကီးပမို့ေိှ	
အမှတ်	 (၁)	အရပခခံြညာ	အထက်တန်းရကျာင်းသို့	
သွားရောက်ပြီး	ြညာသင်ကကား	သင်ယူရနမှုအရပခအရန	
များအား	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှုသည်။
	 နယ်စြ်ရေသနှင့်	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြွံ့ပြိုး	
တိုးတက်ရေးဗဟိုရကာ်မတီ	 ဥက္ကဋ္ဌ	 နိုင်ငံရတာ်၏	
အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်သည	်
ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ဦးမင်းသူ၊	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီး	
ေရဲအာင်၊	ရေါက်တာရအာင်သ၊ူ	ဦးအန်ုးဝင်းနှင့	်ရေါက်တာ	
ပမင့်ရထွး၊	 ရေါက်တာဝင်းပမတ်ရအး၊	 ေုတိယဝန်ကကီး	
ဗိေ်ုချုြ်ရအာင်သနှူင့	်ဦးေှရမာ်ဦး၊	ပမန်မာနိင်ုငေံတဲြ်ြဲွ့	
ေခဲျုြ်	ေတုယိေဗဲိေ်ုချုြ်ကကီး	ရအာင်ဝင်းဦး၊	ဌာနေိင်ုော	

တာဝန်ေှိသူများနှင့်အတူ	 မွန်းေွဲြိုင်းတွင်	 အထူး	
ရေယာဉ်ပြင့်	ေှမ်းပြည်နယ်	(ရတာင်ြိုင်း)	ဟဲဟိုးပမို့သို့	
ရောက်ေှိော	 ေှမ်းပြည်နယ်အစိုးေအြွဲ့ဝန်ကကီးချုြ်	
ရေါက်တာ	ေင်းထွဋ်၊	 ပြည်နယ်ေွှတ်ရတာ်	 ဥက္ကဋ္ဌ	
ဦးစုိင်းေံုးေုိင်၊	ပြည်နယ်တေားေွှတ်ရတာ်	တေားသူကကီးချုြ်	
ဦးကကယ်ကကယ်၊	ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိယ်ုစား	
ေှယ်များ၊	 ဌာနေိုင်ောတာဝန်ေှိသူများနှင့်	 ရေသခံ	
တိုင်းေင်းသားများက	ဟဲဟိုးရေေိြ်၌	ေင်းေင်းနှီးနှီး	
ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။
	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်
အြဲွ့ဝင်များနှင့အ်တ	ူရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့	်ဟဟဲိုးပမို့မှ	
ရတာင်ကကီးပမို့သို့	ေက်ေက်ထွက်ခွာော	ေမ်းရဘး	
ဝဲယာ၌	 ရေသခံတိုင်းေင်းသားများက	 ေှမ်းရိုးော	
ကိန္နေီကိန္နောအက၊	တိုးနယားအက၊	တိုင်းေင်းသားရိုး
ောအကများပြင့ေ်ည်းရကာင်း၊	ဌာန	ေိင်ုောများ၊	ရေသခ	ံ
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480 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ပြည်သူများနှင့်	 ရကျာင်းသား	 ရကျာင်းသူရေးများက	
နိုင်ငံရတာ်အေံငယ်များကို	 ရဝှ့ေမ်း၍ေည်းရကာင်း	
ရသာင်းရသာင်းြျြျ	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။
	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်
အြွဲ့ဝင်များသည်	ရတာင်ကကီးပမို့ေှိ	အမှတ်(၁)	အရပခခံ	
ြညာ	အထက်တန်းရကျာင်းသိုရ့ောက်ေိှော	ရကျာင်းသား	
ရကျာင်းသူ	ရေးများက	အေိုအကများ၊	တိုင်းေင်းသား	
ရိုးောအကများပြင့်	ကပြကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။
	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
အေိုြါရကျာင်းေှိ	ရေါ်ခင်သိန်း	ရကျာင်းရောင်မျက်နှာ	
စာ၌	ရကျာင်းသား	ရကျာင်းသူရေးများနှင့်	ရတွ့ေုံ၍	
ေုံးမဩဝါေစကားရပြာကကားသည်။
	 ရတွ့ေုံစဉ်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	
ရကျာင်းသား	ရကျာင်းသူများအား	အခက်ေုံး	ဘာသာ၊	
အကကိုက်ေုံးဘာသာ၊	အကကိုက်ေုံးနိင်ုင၊ံ	ပြည်ရထာင်စရုန့	
အရကကာင်း၊	ရနာင်အနာဂတ်	ေည်ေွယ်ချက်	စသည်တိုက့ိ	ု
ရမးပမန်းပြီး	အပြန်အေှန်	ေင်းနီှးစွာ	ရေးွရနွးကကသည်။
	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	
အမှတ်	 (၁)	အရပခခံြညာ	အထက်တန်းရကျာင်းသို့	

ောရောက်ေပခင်း၏	အဓကိေည်ေွယ်ချက်သည်	ရကျာင်း	
သား၊	 ရကျာင်းသူရေးများနှင့်ရတွ့ေုံပြီး	အမှတ်(၁)	
အရပခခြံညာအထက်ရကျာင်း၌	ြညာသင်ကကားြိုခ့ျမှုနှင့	်
ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသေူငူယ်ရေးများ၏	ြညာသင်	
ယမူှုအရပခ	အရနများကိ	ုကကည့ရ်ှုကာ	ေိအုြ်သည်များကိ	ု
ညှိနှိုင်းရပြေှင်းရောင်ေွက်ရြးသွားေန်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	
စာသင်ရကျာင်းများတွင်	ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသူများ	
သည်	အရေးကကီးသကဲသ့ို	့ေော၊	ေောမများ	သည်ေည်း	
မေှိမပြစ်	အရေးကကီးြါရကကာင်း။
	 ရြရြာ်ဝါေီေ	၁၂	ေက်ရန့သည်	 ပြည်ရထာင်စုရန့	
ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ပြည်ရထာင်စရုန့၏	အဓြိ္ပာယ်နှင့	်အေိြုါ	
ရန့ကိ	ုမည်သည့ေ်ည်ေွယ်ချက်ပြင့	်ကျင်းြပခင်းပြစ်သည့	်
ကို	 နားေည်သိေှိရအာင်	 ကကိုးစားရေ့ောရစေိုြါ	
ရကကာင်း၊	မိမိတို့ရနထိုင်သည့်	နိုင်ငံသည်	ပြည်ရထာင်စု
ပမန်မာနိုင်ငံပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ပြည်ရထာင်စုေိုသည်မှာ	
မတကဲွူပြားမှုများကိ	ုစစုည်းပြီး	ညညွီတ်ရအာင်ေြ်ုထား	
သည့်	နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြစ်ြါရကကာင်း။
	 မိမိတို့နိုင်ငံကို	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်သည့်	 ပြည်ရထာင်စု	
ပြစ်ရအာင်	မတကဲွူပြားမှုများကိ	ုမည်သိုရ့ြါင်းစည်းရအာင်	

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်အား လောင်ကကီးမမို့ (အ.ေ.က-၁) လကျာင်းေား၊ လကျာင်းေူလဟာင်းများက 
အမှေ်ေရျက်လဆာင်လြးအြ်စဉ်။



481လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

ရောင်ေွက်မည်၊	တစ်ရယာက်နှင့်တစ်ရယာက်	မည်သို့	
ညညွီတ်ရအာင်ေြ်ုမည်ကိ	ုစဉ်းစားေန်ေိအုြ်ြါရကကာင်း၊	
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည်	ညီညွတ်မှုေှိမှ	 ချမ်းသာမည်ပြစ်ြါ	
ရကကာင်း၊	 မိမိနိုင ်ငံချမ်းသာရအာင်ေုြ်ေိုသည့	်
စိတ်ဓာတ်ကို	အားေုံးတွင်ေှိရစေိုြါရကကာင်း။
	 တာဝန်ေိုသည်မှာ	 မိမိကရောင်ေွက်ရြးေန	်
ေှိသည်များကို	 ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ	 ရောင်ေွက်ရြးပခင်း	
ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ငယ်ငယ်ကတည်းက	နားေည်ထားေန်	
ေိုအြ်သည်မှာ	မိမိေိုချင်တာေှိေှေင်	 မိမိရြးနိုင်တာ	
ေည်း	ေှိေမည်ြါရကကာင်း၊	မိသားစုနှင့်	သက်ေိုင်သည့်	
တာဝန်များကိ	ုရောင်ေွက်ရြးပခင်းသည်	မသိားစတုာဝန်	
ရကျြွန်ပခင်းပြစ်ရကကာင်း၊	 ြညာသင်ကကားစဉ်အချနိ်ကို
တန်ြိုးေှိေှိအသုံးချပြီး	 စာကိုကကိုးစားသင်ယူပခင်း၊	
စည်းကမ်းေှိပခင်း၊	သူငယ်ချင်းအရြါင်းအသင်းများနှင့်	
ခင်မင်ေင်းနီှးစွာ	ယဉ်ယဉ်ရကျးရကျး	ရပြာေိေုက်ေပံခင်း၊	
မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့်	ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်းရပြာေိုတတ်ပခင်း
တို့ကို	ကျင့်ကကံအားထုတ်ကကရစေိုရကကာင်း၊	 မိမိက	
ရြးနိုင်တာမေှိဘဲ	ေိုချင်တာချည်းြဲ	ေှိရနသည်ေိုြါက	
တန်ြိုးေိှသည့ေူ်ပြစ်ောမည်မဟတ်ုြါရကကာင်း၊	မမိနိိင်ုင	ံ
ကိုေည်း	ကူညီနိုင်မည်မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိနိုင်ငံ	
တိုးတက်မှ	မိမိေည်	တိုးတက်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မိမိ	
နိုင်ငံချမ်းသာမှ	မိမိေည်းချမ်းသာမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။
	 အချနိ်များစွာ	ြိုင်ေိုင်ထားမှုသည်	ကရေးများ၏	
အင်အားပြစ်ြါရကကာင်း၊	အချန်ိကိရုကာင်းမွန်စွာ	အသုံးချ	

ေန်၊	တန်ြိုးေှိစွာအသုံးပြုေန်နှင့်	 မိမိကိုယ်တိုင်ေည်း	
တန်ြုိးေိှသည့်ေူပြစ်ရအာင်	ကကိုးစားေန်	ေုိအြ်ြါရကကာင်း၊	
ေငူယ်များအရနပြင့	်မမိကိိယ်ုကိယ်ု	မမိတိာဝန်ယသူည့	်
စိတ်	ယခုကတည်းကရမွးပမူပြီး	 မိမိအတွက်ေည်း	
ကကိုးစားေန်ေိုအြ်သကဲ့သို့	 မိမိနိုင်ငံအတွက်ေည်း	
ကကိုးစားေန်ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	 နိုင်ငံအတွက်	 ကကိုးစား	
ပခင်းသည်	အေွန်ပမင့်ပမတ်သည့်	အေုြ်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	
တစ်ရယာက်နှင့်တစ်ရယာက်ေည်း	 ခင်ခင်မင်မင်	
ေက်ေေံန်ေိအုြ်ြါရကကာင်း၊	ေော၊	ေောမများကေည်း	
ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသမူျားအရြါ်	ကကင်ကကင်နာနာပြင့်	
ြညာတတ်ရအာင်	 ဝိုင်းဝန်းပြီး	သင်ကကားရြးမည်ဟု	
ယုံကကည်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။
	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်
ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်းသရူေးများ၊	ေော၊	ေောမများနှင့်	
မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုရံိက်ုပြီး	ရကျာင်း၏	ဧည့သ်ည်ရတာ်	
မှတ်တမ်းတွင်	ေက်မှတ်	ရေးထိုးသည်။
	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်ထံ	
အမှတ်(၁)အရပခခံြညာအထက်တန်းရကျာင်းမှ	ရကျာင်းသား၊	
ရကျာင်းသရူဟာင်းများက	အမှတ်တေ	ေက်ရောင်များ	
ရြးအြ်ပြီး	စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။
	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်
အြဲွ့ဝင်များနှင့အ်တ	ူအမှတ်	(၁)	အရပခခြံညာ	အထက်	
တန်းရကျာင်းမှ	 ပြန်ေည်ထွက်ခွာပြီး	ရတာင်ကကီးပမို့၌	
ညအိြ်ေြ်နားကကသည်။

လောင်ကကီးမမို့ (အ.ေ.က-၁)မှ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ လကျာင်းေား၊ လကျာင်းေူလဟာင်းများနှင့် အမှေ်ေရဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။



482 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 နယ်စြ်ရေသနှင့်	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်ရေး	 ဗဟိုရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ	 နိုင်ငံရတာ်၏	

အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ	်ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကညသ်ည်	၂၀၂၀	

ပြည့်နှစ်၊	မတ်ေ	၁၀	ေက်ရန့တွင်	ေားရှိုးပမို့	 ပြည်သူ့	

ရေးရုကံကီး	အေင့်ပမငှ့တ်င်ပခင်းေုြ်ငန်း	JICA	Phase	II	

အရောက်အဦ	ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်ပြီး	

ေှမ်းပြည်နယ်	(ရပမာက်ြိင်ုး)	ေားရှိုးပမို့မှ	ရေသခပံြည်သ	ူ

များနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

	 နယ်စြ်ရေသနှင့်	 တုိင်းေင်းသားေူမျ ိုးများ	 ြံွ့ပြိုးတုိး	

တက်ရေးဗဟုိရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံ	

ြဂု္ဂိုေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစကုကည်သည်	ပြည်ရထာင်စအုစိုး	

ေအြွဲ့ရုံးဝန်ကကီးဌာန	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ဦးမင်းသူ၊	

ပြည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ေုတိယ	

ဗိုေ်ချုြ်ကကီးစိုးထွဋ်၊	 နယ်စြ်ရေးောဝန်ကကီးဌာန	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီး	 ေဲရအာင်၊	

သာသနာရေးနှင့	်ယဉ်ရကျးမှုဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စ	ု

ဝန်ကကီး	သူေဦးရအာင်ကို၊	 စိုက်ြျ ိုးရေး၊	 ရမွးပမူရေးနှင့်	

ေည်ရပမာင်းဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ရေါက်တာ	

ရအာင်သူ၊		သယံဇာတနှင့်	သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်	ထိန်း	

သမ်ိးရေးဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီး	ဦးအန်ုးဝင်း၊	

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန	 ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီး	ရေါက်တာပမင့ရ်ထွး၊	ေမူှုဝန်ထမ်း၊	ကယ်ေယ်ရေး	

နှင့	်ပြန်ေည်ရနောချထားရေးဝန်ကကီးဌာန	ပြည်ရထာင်စ	ု

ဝန်ကကီး	ရေါက်တာဝင်းပမတ်ရအး၊	တိုင်းေင်းသားေူမျ ိုး

များရေးောဝန်ကကီးဌာန	ေုတိယဝန်ကကီး	 ဦးေှရမာ်ဦး၊	

ပမန်မာနိုင်ငံေဲတြ်ြွဲ့ေဲချုြ်	 ေုတိယေဲဗုိေ်ချုြ်ကကီး	

ရအာင်ဝင်းဦး၊	 ဌာနေိုင်ောတာဝန်ေှိသူများနှင့်အတူ		

၂၀၂၀	 ပြည့်နှစ်၊	မတ်ေ	၁၀	ေက်ရန့	 နံနက်ြုိင်းတွင်	

ရနပြည်ရတာ်မှ	အထူးရေယာဉ်ပြင့်	ထက်ွခွာကကော	ေှမ်း	

ပြည်နယ်(ရပမာက်ြိင်ုး)	ေားရှိုးပမို့သို	့ရောက်ေိှကကသည်။

	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့အား	ေှမ်း	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာေင်းထွဋ်၊	 ပြည်နယ်	

ဝန်ကကီးများ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်များ၊	ကိုယ်ြိုင်	

အြ်ုချုြ်ခငွ့်ေရေသ	ဦးစီးအြွဲ့များမ	ှတာဝနေှ်သိမူျားနှင့်	

ဌာနေိင်ုော	တာဝန်ေိှသမူျားက	ေားရှိုးရေေြ်ိ၌	ကကိုေိ	ု

နှုတ်ေက်ကကသည်။

	 နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်အား	ေားရှိုးပမို့တွင်း	

ေမ်းရဘးဝယဲာ၌	ရေသခတံိင်ုးေင်းသားများ၊	ဌာနေိင်ုော	

EdkifiHawmf\ twdkifyifcHyk*¾dKvf a':atmifqef;pkMunf vm;½Id;NrdKY jynfolhaq;½HkBuD; 

tqifUjr§ifUwifjcif;vkyfief; JICA Phase II taqmuftOD zGifUyGJtcrf;tem;odkh 

wufa&mufNyD; vm;½dI;NrdKYrS a'ocHjynfolrsm;ESifU awGhqHk
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ဝန်ထမ်းများ၊	တက္ကသိေ်ုနှင့	်ရကာေြ်ိတိုမှ့	ရကျာင်းသား	

ရကျာင်းသမူျားက	နိင်ုငရံတာ်အေငံယ်များကိ	ုရဝှေ့မ်း၍	

ရသာင်းရသာင်းြျြျ	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

အြဲွ့ဝင်များနှင့အ်တ	ူေားရှိုးပမို့၌ကျင်းြသည့	်ေှမ်းပြည်	

နယ်ရပမာက်ြိုင်း	ေားရှိုးပမို့	ပြည်သူ့ရေးရုံကကီး	အေင့်	

ပမှင့်တင်ပခင်းေုြ်ငန်း	 JICA	Phase	 II	အရောက်အဦ	

ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားသို့	တက်ရောက်ကကသည်။

	 အခမ်းအနားတွင်	ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ရေါက်တာ	

ပမင့်ရထးွ၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာေင်းထွဋ်၊	

ပြည်နယ်ေူမှုရေးဝန်ကကီး	 ရေါက်တာမျ ိုးထွန်း၊	 ဂျြန်	

နိင်ုငသံရံုံး	ရကာင်စစ်ဝန်	မစ္စတာဟိေိုနုိ	ုဂျူနခီျနှီင့	်JICA	

Myanmar	Office	မှ	ကိုယ်စားေှယ်	Mr.	 Ichikawa	

Kensaku	တို့က	ေားရှိုးပမို့ပြည်သူ့ရေးရုံကကီး	အေင့်	

ပမှင့်တင်ပခင်းေုြ်ငန်း	JICA	Phase	II	အရောက်အဦကိ	ု

ြဲကကိုးပြတ်၍	ြွင့်ေှစ်ရြးကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့	်

အြွဲ့ဝင်များသည်	ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားသို့	တက်ရောက	်

ောသည့	်ဧည့သ်ည်ရတာ်များနှင့အ်တ	ူစရုြါင်းမှတ်တမ်း	

တင်	ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ေားရှိုးပမို့	ပြည်သူ့ရေးရံုကကီး	အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်းေုြ်ငန်း	

JICA	Phase	II	အရောက်အဦေိင်ုးဘတ်ုကိ	ုစက်ခေြ်ုနိှြ်	

ြွင့ေှ်စ်ရြးပြီး	အရမွှးနံ့သာေည်ပြင့	်ြက်ြျန်းရြးသည်။

	 ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

အြွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ	 ရပမညီထြ်ေှိ	အရေးရြါ်ဌာနနှင့်	

ြုံေိြ်ရြာ်	 ဓာတ်မှန်ဌာနများကိုေည်းရကာင်း၊	 ြထမ	

ထြ်ေှိ	အထူးကကြ်မတ်ကုသဌာနနှင့်	 ခွဲစိတ်ခန်းများကို	

ေည်းရကာင်း	ေှည့်ေည်ကကည့်ရှုကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ေှမ်းပြည်နယ်(ရပမာက်ြိင်ုး)	ေားရှိုးပမို့ေိှ	ပမို့ရတာ်ခန်းမ၌	

ရေသခံပြည်သူများနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုြဲွံသို	့ပြည်ရထာင်စဝုန်ကကီးများ	ပြစ်ကကသည့	်

ဦးမင်းသူ၊	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီးစိုးထွဋ်၊	 ေုတိယ	

ဗိုေ်ချုြ်ကကီးေဲရအာင်၊	သူေဦးရအာင်ကို၊	 ရေါက်တာ	

ရအာင်သူ၊	ဦးအုန်းဝင်း၊	ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	ရေါက်တာ	

ဝင်းပမတ်ရအး၊	 ေှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်	 ရေါက်တာ	

ေင်းထွဋ်၊	ေတုယိဝန်ကကီး	ဦးေှရမာ်ဦး၊	ပြည်နယ်ဝန်ကကီး	

များ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်များ၊	ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်	

ခွင့်ေရေသ	ဦးစီးအြွဲ့များမှ	တာဝန်ေှိသူများ၊	ပမို့မိပမို့ြ	

များနှင့်	ရေသခံပြည်သူများ	တက်ရောက်ကကသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ြထမဦးေုံးအရနပြင့်	 ရနွးရနွးရထွးရထးွနဲ့	 ကကိုေိုတဲ့	

ေားရှိုးပြည်သူေူထုအားေုံးကို	 ရကျးဇူးတင်တယ်။	

ေုတိယအရနနဲ့	ေားရှိုးပြည်သူေူထုကို	ေက်ေွဲနှုတ	်

မေက်နိုင်တဲ့အတွက်	ရတာင်းြန်ြါတယ်။	အားေုံးသိ	

တဲ့အတိုင်းြဲ	ကျွန်မတို့နိုင်ငံတင်မက	တစ်ကမ္ဘာေုံး	

COVID-19	ရောဂါနဲ့ြတ်သက်တဲ့	အင်မတန်မှ	စိုးေိမ်ေ	

တဲ့အချနိ်ပြစ်ြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	ေက်ေွဲနှုတ်ေက	်

ပခင်းကို၊	ေက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု	ထိပခင်းကို	 ရေှာင်ြို့ေိုပြီး	

ကျန်းမာရေးနဲ့	အားကစားဝန်ကကီးဌာနအရနနဲ့	ညွှန်	

ကကားချက်ထုတ်ထားြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံက		ေင်ေိုင်ရနေတဲ့	ဘယ်ေိုကိစ္စမျ ိုး	

မေို	 ပြည်သူရတွနဲ့	 ရေွးရနွးြိုင်ခွင့်ေတာဟာ	ကျွန်မ	

အတွက်	အကျ ိုးအပမတ်ကကီးတစ်ခေုိ	ုထင်ြါတယ်။	ေေီိ	ု

ပြည်သူရတွနဲ့	ထိရတွ့မှုေှိမှဘဲ	ကျွန်မတို့နိုင်ငံေဲ့	အဓိက	

အရပခအရနကို	ြိုပြီးရတာ့သိနိုင်တာြါ။

	 နိင်ုငတံစ်နိင်ုငေုံံး	သန်း	၅၀	ရကျာ်	ေိှတဲန့ိင်ုငကံ	ပြည်	

သူေူထုအားေုံး	ထိရတွ့မှုေှိြို့ေိုတာက	ေက်ရတွ့	

ကျကျမပြစ်နိုင်ြါဘူး။	သို့ရသာ်ပငားေည်း	တတ်နိုင်						

သရောက်ရတာ	့တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းကိ	ုတန်ြိုးထား	

တယ်ေိုတာရတာ့	အခွင့်အရေးကကုံတိုင်း	 မှေရဝြို့ကကိုး	

စားြါတယ်။	အရေးြါတယ်၊	တန်ြိုးေှိတယ်ေိုတာ	

ထြ်တေဲေဲရပြာချင်ြါတယ်။	တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်	

ရယာက်ချင်းဟာ	အရေးကကီးြါတယ်။	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	

ေည်း	တန်ြိုးထားရစချင်	ြါတယ်။	ေေီိ	ုတစ်ကမ္ဘာေုံးက	

စိုးေိမ်ရနေတဲ့	 ရောဂါတစ်ခုစပြစ်ပြီေိုေင်	 ပြည်သူရတွ	

တစ်ရယာက်ချင်းတစ်ရယာက်ချင်းေဲ့	ကျန်းမာရေး	

အတွက်	 ေီရောဂါနဲ့ေက်နွယ်ရနတဲ့	အကျ ိုးေက်ရတွ	

ကရန	ရေှာင်နိင်ုြိုအ့တွက်ကိ	ုကကိုးစားြါတယ်။	စပြီးရတာ	့

ရောဂါပြစ်ပြေီိတုာ	သတိာနဲ့ြဲ	ရြရြာ်ဝါေေီ	ရစာရစာ	

ြိင်ုးက	ပြည်ရထာင်စအုစိုးေအေင့က်ရနပြီးရတာ	့အြဲွ့	
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ြဲွ့ေိက်ုြါတယ်။	ရကာ်မတဟီာ	ေရီောဂါေဲ့	အကျ ိုးေက်	

ရတွကို	ဘယ်ေိုေင်ေိုင်မေည်း	အကျ ိုးေိုးရတွကို	

ဘယ်ေိုကာကွယ်မေည်းေိုတာကို	 ရေွးရနွးတိုင်ြင်	

ပြီးရတာ့	အရကာင်အထည်ရြာ်ြို့ြဲပြစ်ြါတယ်။	ကိစ္စ	

ေြ်တစ်ခကုိ	ုကကည့တ်ယ်ေိေုင်	နိင်ုငတံစ်နိင်ုငမှံာ	အြက်	

ြက်ကရန	 ကကည့်ေြါ့မယ်။	 COVID-19	 ရောဂါနဲ့	

ြတ်သက်ပြီးရတာ့	အကျ ိုးေက်ရတွကို	ထိန်းသိမ်းြို့	

အတွက်	အေိုးမပြစ်ရအာင်	 ရောင်ေွက်ြို့အတွက်	ြွဲ့	

ေိက်ုတဲရ့ကာ်မတကီိ	ု	ဦးရောင်နိင်ုရအာင်		အထူးသပြင့်	

ေီရောဂါစတဲ့နိုင်ငံဟာေည်း	အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ၊	နယ်စြ်	

အင်မတန်မှေှည်တဲ	့တရတ်ုနိင်ုငံပြစ်ြါတယ်။	ေါရကကာင့်	

အပြည်ပြည်ေိင်ုော	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ရေးဝန်ကကီးကိ	ု

ဥက္ကဋ္ဌအပြစ်နဲ့	တာဝန်ရြး	ေိက်ုတာဟာ	ေအီရကကာင်းကိ	ု

အရပခခံြါတယ်။	 ရကာ်မတီထဲမှာေိုေင်	 စီးြွားရေးနဲ့	

ြတ်သက်တဲ့ဌာနရတွက	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးရတွ	

တပခားကိုယ်စားေှယ်ရတွေည်း	ြါြါတယ်။	ဘာပြစ	်

ေိုေ့ေဲိရုတာ	့စီးြွားရေးဘက်ကိြုါ	အကျ ိုးေက်ရောက်	

ောနိုင်တယ်ေိုတာ	အဲေီကတည်းက	တွက်ထားတာ	

ပြစ်ြါတယ်။	ေေီိ	ုအကျ ိုးေက်ရတ	ွပြစ်နိင်ုတယ်ေိတုာ	

ရစာရစာကတည်းက	တွက်ချက်ြါတယ်။	နယ်စြ်	ကုန်ကူး	

တာရတွ	ကျသွားမယ်။	 နယ်စြ်ကို	 ြိတ်ေတဲ့အရပခ	

အရနရတွ	 ရောက်သွားမယ်။	နယ်စြ်မှာ	ကုန်ကူးပြီး	

အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းေှာရနတဲ့	 ပြည်သူထုရတွ	

ဘယ်ေိ	ုထခိိက်ုနိင်ုတာရတေိှွနိင်ုသေ၊ဲ	ထခိိက်ုမှုရတကွိ	ု

အများေုံး	ထိန်းချုြ်ထားနိုင်ြို့အတွက်	ဘယ်ေိုေုြ်ေ	

မေဲေိုတာကို	ဌာနအသီးသီးကရနပြီး	တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး	

ရေွးရနွးညှိနှိုင်း	တိုင်ြင်ပြီးရတာ့	 ရောင်ေွက်ကကြါ	

တယ်။	ေီရောဂါရြါ်ောတာနဲ့အမှေ	တစ်ေင့ပ်ြီးတစ်ေင့	်

ဘယ်ေိထုြ်ပြီး	ေြ်ုြိုေ့ိသုေေဲိတုာ	သုံးသြ်ြါတယ်။	

သုံးသြ်ပြီး	အဲေီအတိုင်းြဲရောင်ေွက်ြါတယ်။	ကျွန်မ	

ရပြာချင်တာကရတာ့	တတ်နိုင်သမှေ	ပြည်သူေူထုအား	

ေုံးေဲ့	ကျန်းမာရေး၊	စီးြွားရေး၊	အြက်ြက်ကရနပြီး	ေု	ံ

ခခုံမှုေှိြို့အတွက်	ကကိုးစားြါတယ်။

	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ	 အဓိကေိုအြ်ချက်ကရတာ့	

နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများေဲ့	ေုံခခုံမှုြါြဲ။	ေုံခခုံမှုေိုတာ	

ပြင်ြေုခံခုံမှု၊	ရြ်ုြိင်ုးေိင်ုောေုခံခုံမှုတင်	ရပြာတာ	မဟတ်ု	

ြါဘူး။	စိတ်ေည်း	ေုံခခုံမှုေှိေမယ်။	နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ	

တကယ်ြ	ဲြံွ့ပြိုးတယ်၊	တိုးတက်တယ်၊	အင်အားေိှတယ်	

ေိေုင်	ပြည်သေူထူရုတွက	စတ်ိထကဲရနပြီး	ေုခံခုံမှုေှေိ	

မယ်။	ေီနိုင်ငံမှာေှိတဲ့	နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားေုံးဟာ	

အတတ်နိုင်ေုံး	 ေနိုင်တဲ့ေုံခခုံမှုရတွ	 ေရနတယ်ေိုတဲ့	

ယုံကကည်မှုကို	ေှိရအာင်ေို့ကကိုးစားေြါမယ်။	ဘာြဲေုြ်	

ေုြ်	 ပြည်သူကပြည်သူအရြါ်မှာ	 ဘယ်ေိုအကျ ိုး	

သက်ရောက်မှုေှိမေဲေိုတာ	ြထမဦးေုံး	 စပြီးရတာ့	

စဉ်းစားြါတယ်။	ေေီိဟုာနဲ့	စပြီးရတာ	့အရကာင်အထည်	

ရြာ်တဲ	့ေြ်ုငန်းရတရွအာင်ပမင်ြိုေ့ိေုင်	ပြည်သေူဲ့ြူးရြါင်း	

ရောင်ေွက်မှုဟာ	အဓိကြါြဲ။

	 အခုေက်ေှိပြစ်ရနတဲ့	 ရောဂါနဲ့ြတ်သက်ေို့	 ြညာ	

ရြးရတွေုြ်တယ်။	ဘယ်ေိုရနြါ၊	ထိုင်ြါ။	 ရေှာင်ြါ	

ေိုပြီးရတာ့	ြညာရြးြါတယ်။	ပြည်သူရတွ	ေိုက်နာမှ	

ပြည်သူရတွအတွက်	ေီြညာရြးရတွဟာ	အကျ ိုးသက်	

ရောက်မှု	ေိှနိင်ုမှာပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မတိုန့ိင်ုင	ံတိုးတက်ြို	့

ေိုတာ	နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာ	အစိုးေေုြ်ရနတဲ့	

ကိစ္စရတွကို	အားကိုးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	

အားကိုးတဲ့စိတ်ေည်း	ပြစ်ရစချင်ြါတယ်။	ကိုယ်ကိုယ်	

တိုင်ကကိုးစားမှ	ကိုယ်ဟာတိုးတက်နိုင်မယ်။	ကျွန်မတို့	

နိုင်ငံ	တိုးတက်နိုင်မယ်ေိုတာကို	ယုံကကည်ရစချင်ြါ	

တယ်။

	 ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံဟာ	 ပြည်ရထာင်စုတစ်ခုပြစ်တယ်	

ေိုတာ	 ကျွန်မထြ်တေဲေဲ	 ရပြာရနတဲ့ကိစ္စြါြဲ၊	

ေားရှိုးေိုပမို့ကို	 ရောက်ောပြီေိုေင်	ကျွန်မတို့နိုင်ငံ	

ပြည်ရထာင်စေုိတုာ	သြ်ိကိထုင်ေှားြါတယ်။	တိင်ုးေင်း	

သားေမူျ ိုး	မျ ိုးစုကံိ	ုကျွန်မတို	့ေမ်းမှာရတွ့ခဲေ့ြါတယ်။	

အခု	ေီရေှ့မှာထုိင်ရနတ့ဲ	ကရေးရတွေည်း	တုိင်းေင်းသား	

ဝတ်စုံအမျ ိုးမျ ိုး	ဝတ်ထားြါတယ်။	ေီေို	ရတွ့ေတဲ့အခါ	

ကျေင်	အင်မတန်မှ	ကကည့်ေတာေှြတင့်တယ်ြါတယ်။	

မတူကွဲပြားမှုကိုက	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 အင်အားပြစ်ြို့ေို	

ြါတယ်။	မတကဲွူပြားပခင်းဟာ	ကျွန်မတိုအ့တွက်	တကယ့်	

တန်ြိုးေိှတဲအ့ောတစ်ခ	ုပြစ်ောရအာင်	အားေုံးက	ဝိင်ုး	

ပြီးရတာ့	ကကိုးစားြို့ေိုြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	ကမ္ဘာရြါ်မှာ	အချမ်းသာေုံး	

နိင်ုငရံတထွမှဲာ	မြါြါဘူး။	အမှန်ရပြာေမယ်ေိေုင်	ကျွန်မ	
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တို့ေဲ့	အရေှ့ရတာင်အာေှမှာရတာင်မှ	ကျွန်မတို့ဟာ	

ရနာက်ေုံးရောက်ရနတဲ	့နိင်ုငတံစ်ခပုြစ်ြါတယ်။	သိုရ့သာ်	

ပငားေည်း	 ေါဟာ	အားငယ်စောမဟုတ်ြါဘူး။	 ေီေို	

ကျွန်မတို့ဟာ	အရနာက်မှာရောက်ရနတာရကကာင့်မို့ေို့	

အရေှ့ကိုတက်ြို့	အချနိ်ရတွ	အများကကီးေှိရသးတယ်။	

အရေှ့ကိုတက်ြို့	ကျွန်မတို့	 ကကိုးစားြို့	အများကကီးေှိ	

ရသးတယ်ေိတုဲ	့တွန်းအားဟာ	ကျွန်မတိုဘ့က်မှာ	ေိှရန	

ြါတယ်။	ေီတွန်းအားကို	 မှန်မှန်ကန်ကန်	ကျွန်မတို့က	

ရနပြီးရတာ့	သုံးေိုက်မယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	

တိုးတက်နိင်ုမယ်၊	ြံွ့ပြိုးနိင်ုမယ်၊	သာယာနိင်ုမယ်၊	အဓကိ	

ကရတာ	့	ကျွန်မတိုန့ိင်ုငအံတွက်	ကျွန်မေိခုျင်တာကရတာ	့

ပြည်သေူထူကုရနပြီးရတာ	့ကိယု့အ်တွက်ကိယ်ု	ရကျနြ်	

ရနရုံတင်မကဘူး	ကမ္ဘာကကီးအတွက်ြါ	တန်ြိုးေှိတဲ့	

ပြည်သူများ	ပြစ်ရစချင်ြါတယ်။

	 ေီေို	 ပမို့ကကီးတစ်ခုကိုသွားေင်	ကျွန်မက	ဘာကို	

သရဘာကျသေဲေိုရတာ့	သန့်ေှင်းတာကို	သရဘာကျ	

ြါတယ်။	အင်မတန်မှ	သန့် ေှင်းတဲပ့မို့ရတ	ွေရူတ	ွအများ	

ကကီးြ၊ဲ		သိုရ့သာ်ေည်း	ေရီောက်ေူရတ	ွများရြမယ့ေ်ည်း	

အင်မတန်မှ	သန့် ေှင်းရနတယ်ေိေုင်	ကျွန်မအင်မတန်မှ	

သရဘာကျြါတယ်။	ေီဟာကို	ကျွန်မရေးစားတယ်၊	ေီ	

ပြည်သရူတ	ွချမ်းသာရနတာထက်	ပြည်သရူတ	ွစည်းကမ်း	

ေိှတာကိ	ုသရဘာကျတယ်၊	ရေးစားတယ်။	ဘာပြစ်ေိုေဲ့	

ေိရုတာ	့စည်းကမ်းေိှတယ်ေိတုာ	အေဟဿ	မဟတ်ုြါ	

ဘူး၊	ကျွန်မ	ခဏခဏ	စည်းကမ်းေိှရစချင်	တယ်ေိတုာကိ	ု

ရပြာြါတယ်။	စည်းကမ်းေိှရစချင်တယ်ေုိတာဟာ	ေူတုိင်း	

ေတူိင်ုး	သူ့ေဲ့တန်ြိုး	အပြည့အ်ဝ	ရြာ်ထတ်ုနိင်ုြိုအ့တွက်	

ပြစ်ြါတယ်။	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	သန့်ေှင်းရအာင်ရနနိုင်မှ	

သာေှေင်	ကိုယ့်ြတ်ဝန်းကျင်ကို	သန့်ေှင်းရအာင်ထား	

နိင်ုမယ်။	ကိယု့ြ်တ်ဝန်းကျင်ကိ	ုသန့် ေှင်းရအာင်ထားနိင်ုမှ	

သာေှေင်	ကိယု့ေ်ဲ့	နိင်ုငကံိ	ုသန့် ေှင်းရအာင်ထားနိင်ုမှာြါ၊	

ကိယု့ေ်ဲ့နိင်ုင	ံသန့် ေှင်းရအာင်ထားနိင်ုမှ	ကိယု့ေ်ဲ့ကမ္ဘာကကီး	

ကိေုည်း	တစ်ရန့တစ်ချန်ိတစ်ခါမှာ	သန့် ေှင်းရအာင်ထားြို	့

အတွက်	ကျွန်မတို့ဝင်ပြီးရတာ့ြါေို့ေမှာပြစ်ြါတယ်။	

ေါရကကာင့	်ကျွန်မတိုပ့ြည်သမူျားဟာ	စည်းကမ်းေိက်ုနာမှု	

စည်းကမ်းေိှမှုကိ	ုတန်ြိုးထားြါ၊	ဂဏ်ုယြူါ၊	ငါတိုရ့တဟွာ	

စည်းကမ်းေှိတဲ့ေူမျ ိုး၊	ငါတို့ရတွဟာ	ငါတို့တစ်ရယာက်	

ချင်း	တစ်ရယာက်ချင်းအတွက်	တာဝန်ယူတတ်တဲ့	

ေူမျ ိုးေိုတဲ့စိတ်ဓာတ်	ေှိရစချင်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို	့ကမ္ဘာကကီးဟာ	ေုတယိကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ	

အင်မတန်မှ	 ေုက္ခ၊	 	သုက္ခရတွရောက်ခဲ့ပြီး	 ရနာင်	 ေီေို	

စစ်ကကီး	မပြစ်ရအာင်ေို့ေိုပြီး	ကမ္ဘာ့ကုေသမဂ္ဂကကီးကို	

ထရူထာင်ခဲပ့ြီး	ေူ့အခွင့အ်ရေးေိင်ုော	ြဋညိာဉ်စာတမ်း	

ကိုေည်း	ထုတ်ခဲ့ြါတယ်။	အဲေီထဲမှာေိုေင်	ရနာင်	ေီေို	

မပြစ်ရအာင်ေိုတဲ့	 ေည်ေွယ်ချက်နဲ့	ေူတိုင်းေူတိုင်း	

တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းေဲ့	 ရမွးောြါအခွင့်အရေးရတွ၊	

ရမွးောြါသကိ္ခာရတကွိ	ုအသအိမှတ်ပြုေမယ်ေိပုြီးရတာ	့

ချမှတ်ခဲ့ြါတယ်။

	 ေါရြမယ့်	ေီရမွးောြါ	အခွင့်အရေးရတွ၊	သိက္ခာရတွ	

နဲ့အတူ	 ရမွးောြါတာဝန်ေည်း	 ြါရနတယ်ေိုတာ	

ကျွန်မတို့ပြည်သူရတွကို	ကျွန်မသတိရြးချင်ြါတယ်။	

အဲေါ	သိက္ခာြါြဲ၊	သိက္ခာေိုတာ	ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို	

ကိယ်ုကာကွယ်တတ်သေိ	ုကိယု့တ်ာဝန်ကို	ကိယ်ုထမ်း	

ရောင်ြါ၊	ေီနှစ်ခုထဲက	တစ်ခုေိုရနေင်	သိက္ခာမပြည့်ဝ	

ဘူးေို့	ေိုြါေိမ့်မယ်။	ကိုယ့်ေဲ့တာဝန်ရတာ့	ကိုယ်ရကျ	

ြွန်တယ်။	ေါရြမယ့်	ကိုယ့်ေဲ့အခွင့်အရေးရတွကိုရတာ့	

ကာကွယ်နုိင်တ့ဲ	စွမ်းအားမေိှေင်၊	ကာကွယ်နုိင်တ့ဲ	သိက္ခာနဲ့	

တာဝန်ယတူတ်မှု	မေိှဘူးေိေုင်	ေေီတူစ်ဦးေဲ့	သကိ္ခာဟာ	

ပြည့်စုံတယ်ေို့	ရပြာေို့မေြါဘူး။

	 ေါရကကာင့်မို့	ကျွန်မတို့	ပြည်သူများဟာ	ကိုယ့်ကိုယ်	

ကိယ်ု	သကိ္ခာေိှရအာင်ရနြါ။	ကိယု့တ်ာဝန်ကိယ်ု	ရကျြွန်	

ရအာင်	ထမ်းရောင်ြါ။	ကိယု့ေ်ဲ့အခွင့အ်ရေးရတကွိေုည်း	

မှန်မှန်ကန်ကန်နည်းနဲ့	ကာကွယ်ြါ။	 ေီြန်းတိုင်ကို	

ရောက်ရအာင်	ဘယ်ေိုေမ်းကရန	ဘယ်ြုံနဲ့သွားမေဲ	

ေိတုဲ	့စတ်ိဓာတ်ကေည်း	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။

	 ေါရကကာင့်မို့	ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	တိုးတက်ြို့ေမ်းကို	

ရေှောက်တ့ဲအချန်ိမှာ	ြံုစံမှန်မှန်နဲ့ြဲ	ရေှောက်ရစချင်ြါတယ်။	

ကျွန်မတို့	အခု	 ပြည်သူရတွေဲ့	ကျန်းမာရေးအရကကာင်း	

ရပြာတဲ့အခါမှာ	ကျွန်မတို့	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံေံုးအတွက်	

အရေးကကီးပြီးရတာ့	 အထူးသပြင့်	 ေီရေသအတွက်	

အရေးကကီးတဲ့	 မူးယစ်ရေးဝါးကိစ္စကိုေည်း	ကျွန်မ	

ထည့်ပြီးရပြာချင်ြါတယ်။	မူးယစ်ရေးဝါး	သုံးစွဲမှုေို	

တာဟာ	ကျွန်မတိုန့ိင်ုင	ံတစ်နိင်ုငေုံံးမှာ	ပြဿနာကကီးပြစ်	
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ရနြါတယ်။	 မူးယစ်ရေးဝါးနဲ့	 ြတ်သက်ပြီးရတာ့	

ရြါ်ရြါက်ောတဲ့	 ောဇဝတ်မှုရတွကေည်း	ကျွန်မတို့	

နိုင်ငံအတွက်	 ပြဿနာအကကီးကကီး	 ပြစ်ရနြါတယ်။	

အဲေါကို	အားေုံးဝိုင်းပြီးရတာ့	ကူညီရစချင်ြါတယ်။	

အားေုံးဝိင်ုးပြီးရတာ	့ေအီန္တောယ်ကကီးကိ	ုတားေီးရစချင်	

ြါတယ်။	ြထမဦးေုံးအရနနဲ့ရတာ့	 မူးယစ်ရေးဝါးနဲ့	

ြတ်သက်မှုမေှိတဲ့ြုဂ္ဂိုေ်များ၊	 ပြည်သူပြည်သားများ	

အားေုံးဟာ	ြတ်သက်မှုမေှိရအာင်	ရနရစချင်ြါတယ်။	

နြံါတ်တစ်ကရတာ	့မသုံးစဲွြို၊့	နြံါတ်နှစ်ကရတာ	့ကိယု့ေဲ့်	

ြတ်ဝန်းကျင်မှာေည်း	 မသုံးစွဲြို့	အားရြးြို့၊	 ရနာက်	

နြံါတ်သုံးကရတာ	့ကျွန်မတို	့မူးယစ်ရေးဝါးနဲ့	ြတ်သက်	

ေို့	ောဇဝတ်မှုရတွကို	နှိမ်နင်းတဲ့ရနောမှာ	တတ်နိုင်တဲ့	

ဘက်က	ပြည်သရူတေွဲ့	တာဝန်အေ	ြူးရြါင်းြါဝင်ပြီးရတာ	့

ရောင်ေွက်ရြးြို့	ပြစ်ြါတယ်။

	 ကွတ်ခိင်ုပမို့နယ်မှာ	မကကာမကီ	မူးယစ်ရေးဝါးရတ	ွ

ြမ်းမိြါတယ်။	ြမ်းမိတဲ့မူးယစ်ရေးဝါးရတွေဲ့	အတိုင်း	

အေ၊	အမျ ိုးအစားရတကွိ	ုကကည့ေိ်က်ုေင်	ဘယ်ရောက်	

ကကီးမားတဲ	့အန္တောယ်ေေဲိတုာ	အားေုံးသရဘာရြါက်	

ြါေိမ့်မယ်။	ြထမဦးေုံး	မူးယစ်ရေးဝါးကို	 ရေှာင်ကက	

ြါေို့ရပြာချင်ြါတယ်။	 မူးယစ်ရေးဝါးနဲ့ြတ်သက်မှု	

မေိှတဲ	့ြဂု္ဂိုေ်ရတအွတွက်	ရေှာင်ကကြါ။	မူးယစ်ရေးဝါးနဲ့	

ြတ်သက်မှုေိှရနပြီးသား	ပြည်သပူြည်သားရတကွိေုည်း	

ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်။	မူးယစ်ရေးဝါး	စွဲရနပြီေိုေင်	

ေန္ဒေိတုဲ	့ရပခေှမ်းကရနစပြီးရတာ	့ပြတ်ြိုက့ကိုးစားြါေို	့

ရပြာချင်ြါတယ်။

	 မူးယစ်ရေးဝါး	ရြာက်ကားရောင်းဝယ်ရနတဲ	့ြဂု္ဂိုေ်	

များ	ေေီိအုေြ်ုမျ ိုးကိ	ုေြ်ြါေို	့ရမတ္တာေြ်ခခံျင်ြါတယ်။	

ေါဟာ	ောဇဝတ်မှုေည်း	ပြစ်ြါတယ်။	ြတ်ဝန်းကျင်ကို	

ြျက်ေီးတာေည်းရောက်ြါတယ်။	 အင်မတန်မှ	

အကသုိေ်ုကကီးြါတယ်။	အပြစ်ေည်းကကီးြါတယ်။	ေေီိ	ု

အေုြ်မျ ိုးကို	 ေြ်ကကြါေို့	 ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်။	

ောရှိုးပြည်သပူြည်သားရတနွဲ့	ေုတံန်ုးအချန်ိမှာ	ေါရေး	

ရတွကို	သတိရြးရစချင်ြါတယ်။	ကျွန်မတို့	ေားရှိုး	

နယ်စြ်ရေသတစ်ခုအတွက်	အင်မတန်မှကို	အန္တောယ်	

ေှိတဲ့	 မူးယစ်ရေးဝါးရတွနဲ့ြတ်သက်ေို့	 ရေှာင်ကကြါ။	

ကျွန်မတို့အစိုးေကရနပြီးရတာ့	ေီကိစ္စရတွကို	ြရြျာက်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ျားရှိုးမမို့ ပြည်ေူ့လဆးရုံကကီးအေွင်း ျှည့်ျည်ကကည့်ရှုစဉ်။
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ရအာင်ေြ်ုရနတဲ	့	ေြ်ုငန်းရတကွိေုည်း	ဝိင်ုးဝန်းပြီးရတာ	့

ကညူကီကြါေို	့ရမတ္တာေြ်ခခံျင်ြါတယ်	ရပြာကကားသည်။

	 ထိုရ့နာက်	ရတွ့ေုြဲွံသို	့ကကိုတင်တင်ပြရမးပမန်းထား	

သည့်	ေားရှိုးပမို့မှ	ပမို့မိပမို့ြ	ဦးမျ ိုးမင်းရဇာ်(ခ)	ဦးစိုင်း	

ဘိဘုိကု	ေားရှိုးပမို့ရေယာဉ်ကွင်းသည်	ရြ	၅၂၈၀	သာ	

ေှိသည့်အတွက်	ထြ်မံ	အေင့်ပမှင့်တင်ရောင်ေွက်ရြး	

ရေး၊	ေားရှိုးပမို့မှ	ပမို့မပိမို့ြ	ဦးရကျာ်စွာထွဋ်က	မန္တရေး	

-	ေားရှိုး	-	မေူယ်	-	ေမ်းမကကီးမှ	ေားရှိုးပမို့၏	ပမို့တွင်း	

ပြတ်သန်းသွားရသာ	ပမို့ရေှာင်ေမ်း	မယ်ဟန်မှအထွက်	

ဘက်ဟိုြိတ်အထိ	ရောင်ေွက်ရြးေန်	ကျန်ေှိရသးပခင်း	

အရြါ်	၂၀၂၀	 ပြည့်နှစ်အတွင်း	ရောင်ေွက်ရြးနိုင်ရေး၊	

ေားရှိုးပမို့မှ	ပမို့မပိမို့ြ	ဦးစိုးပမင့ရ်အာင်က	ေှမ်းပြည်နယ်	

အစိုးေ၏	စမီမံှုနှင့	်တိင်ုးေင်းသားယဉ်ရကျးမှုကွင်း	အပြစ်	

(၁၂	ေသမ	၇၅)ဧက	ေေှိပြီးပြစ်ော	အခမ်းအနားများ၊	

ပြြဲွပြိုင်ြဲွများ၊	ရိုးောဓရေြဲွ့ရတာ်များ	ကျင်းြနိင်ုရောက်	

သည့်	 ခန်းမ၊	 ကဇာတ်ရုံ၊	 ရေ၊	 မီး၊	 ေမ်း	 စသည့	်

infrastructure	များအား	ြံ့ြိုးရြးနိုင်ရေး၊	ေားရှိုး	ပမို့မှ	

ပမို့မိပမို့ြ	ဦးရဇာ်ရဇာ်က	ေားရှိုးပမို့ေှိ	ခုတင်(၅၀၀)ေံ့	

ရေးရုံကကီးသည်	 ေှမ်းပြည်နယ်(ရပမာက်ြိုင်း)ရေသ	

အတွက်	အဓိကအားထားေသည့်	 ရေးရုံကကီးပြစ်ော	

ခုတင်၊	ေောဝန်နှင့်	ကိေိယာြစ္စည်းများ	 ရောက်ငှမှု	

မေိှရသာရကကာင့	်ထြ်မအံေင့ပ်မှင့တ်င်ရြးရေး၊	သနိ္နပီမို့မှ	

ရတာင်သ	ူဦးခင်စိုးက	သနိ္နပီမို့နယ်အတွင်း	ရတာင်သမူျား	

စိက်ုြျ ိုးသည့်	သီးနှထွံက်ကနုမ်ျားအား	မမိနိိငုင်အံတွင်း	

ခုိင်မာသည့်	ရေးကွက်မေိှပခင်း၊	တရုတ်နုိင်ငံသ့ုိ	တင်သွင်း	

ရောင်းချော	ကိုယ်တာစနစ်ပြင့်	အေင့်ေင့်	 ရောင်းချ	

ရနေပခင်းတို့ရကကာင့်	 ရတာင်သူများ၏	အခက်အခဲရပြ	

ေည်ရစရေးအတွက်	 ပမန်မာနိုင်ငံမှ	တရုတ်နိုင်ငံသို့								

ေွတ်ေြ်စွာ	တင်ြို့ရောင်းချနိုင်သည့်	 ရေးကွက်ရြာ်	

ရောင်ရြးရေး၊	သနိ္နပီမို့မှ	ပမို့မပိမို့ြ	ဦးစိင်ုးသန်းေှိုင်က	

စိုက်ြျ ိုးရေးအတွက်	ဧက(၂၂၀)ခန့်အား	ရေရြးေျက်ေှိ	

ရသာ	သမိုင်းဝင်	ပမို့ဦးကကာကန်	တိမ်ရကာရနမှုကို	ပြန်	

ေည်	တူးရြာ်ရောင်ေွက်ရြးရေးနှင့	်သန့်ေှင်းသာယာရေး	

အတွက်	ကညူရီောင်ေွက်ရြးရေး၊	တန့်ယန်းပမို့	အမှတ်	

(၂)ေြ်ကွက်မှ	ဦးစိင်ုးသန်းတင်က	တန့်ယန်းပမို့	အမှတ်(၂)

ေြ်ကွက်အတွင်းေှိ	 ပြည်ရတာ်သာကန်သည်	ယခုအခါ	

ရေကန်ရဘာင်များ	 ြျက်စီးရနပခင်း၊	 ရေကန်အတွင်း	

နုန်းများ၊	 ေိုက်များ၊	 ရေရမာှ်ြင်နှင့်	ကျွန်းရမှောများပြင့	်

ြိတ်ေို့ရနမှုအား	ေှင်းေင်းရောင်ေွက်နိုင်ရေးနှင့်	 ရေ	

ကန်မှတစ်ေင့်	 ပမို့အတွင်းသို့	 စီးေင်းရသာရေရပမာင်း	

သည်		အေှည်	ရြ	(၅၀၀၀)ခန့် ေိှော	ကွန်ကေစ်ရပမာင်းအပြစ်	

ရောင်ေွက်ေန်ကျန်ေိှသည့	်အေှည်ရြ	(၂၅၀၀)၊	အကျယ်	

(၅)ရြ၊	အနက်	(၅)ရြကိ	ုေက်ေက်ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	

တန့်ယန်းပမို့	အမှတ်(၂)	ေြ်ကွက်မှ	ဦးစိုင်းေှရအာင်က	

ရနာင်ြာရကျးေွာအုြ်စုအတွင်းေှိ	 ြါရကာ်ရကျးေွာ၊	

ရကာင်းကတ်ုရကျးေွာ၊	ဝမယ်ဉ်ရကျးေွာ၊	ဝမခ်ူးရကျးေွာ	

များေှ	ိ	ေယ်ဧက(၅၀၀)အား	စိက်ုြျ ိုးရေ	ေုရံောက်စွာ	

ေေိှနိင်ုရေးနှင့	်အေိြုါရကျးေွာများေိှ	ပြည်သမူျားအတွက်	

ရသာက်သုံးရေ	ေေိှနိင်ုရေး	အေျားရြ	(၅၀၀)၊	အန	ံ(၄၅)

ရြ၊	အပမင့်	(၁၄)ရြေှိ	နမ့်ဟိုမိန်းေည်အား	ပြုေုြ်ရြး	

ရေး၊	 မိုင်းေယ်ပမို့မှ	 ပမို့မိပမို့ြ	 ဦးစိုင်းရအာင်ညွန့်က	

မိုင်းေယ်ပမို့နယ်အတွင်း	 ၂၀၁၃	ခုနှစ်	 ရေှ့ြိုင်းကာေ	

များတည်းက	စတင်ြွင့်ေှစ်ခဲသ့ည့်	စာသင်ရကျာင်း(၅)	

ရကျာင်းသည်	ရကျာင်းဥြဓိရုြ်	 ရကာင်းမွန်မှုမေှိသည့်	

အတွက်	၂၀၁၆	-	၂၀၁၇	ဘဏ္ဍာနှစ်ကတည်းက	စာသင်	

ရကျာင်း	အရောက်အဦအတွက်	တင်ပြရတာင်းခံထား	

ရသာ်ေည်း	 ခွင့်ပြုချထားပခင်း	 မေှိရသးသည့်အတွက်	

ရကျာင်းအေင့်နှင့်ရေျာ်ညီရသာ	အရောက်အဦများ	

ခွင့်ပြုချထားရြးရေး၊	မိငု်းေယ်ပမို့နယ်	မနကွ်နရ်ကျးေွာ	

အုြ်စု	မိုင်းဟမန်မုံရကျးေွာမှ	ဦးေန်ယွမ်းက	မိုင်းေယ်	

ပမို့နယ်ေိှ	မန်မုတံိက်ုနယ်ရေးရုအံား	ယခေုက်ေိှ	အချန်ိ	

တွင်	တိက်ုနယ်ရေးရု	ံတည်ရောက်ပြီး	ပြစ်ရသာ်ေည်း	

ဝန်ထမ်း(၆)ဦးသာေှိပြီး	ေောဝန်မေှိပခင်းတို့ရကကာင့	်

ေောဝန်နှင့	်ေိအုြ်ရသာ	ရေးရုသံုံးြစ္စည်းများ	ပြည့စ်ုစွံာ	

ပြည့်ေည်းရြးေန်နှင့်	အရေးရြါ်ခွဲစိတ်ပခင်းေုြ်ငန်း	

များရောင်ေွက်ောတွင်	 အေင်ရပြရစေန်အတွက်	

ေှေြ်စစ်မီးေေှိရေး	 အပမန်ေုံးရောင်ေွက်ရြးရေး၊	

ကွမ်းေုံပမို့မှ	ပမို့မိပမို့ြ	ဦးတင်ဝင်းက	ကွမ်းေုံပမို့နယ်	

အတွင်း	တည်ရောက်ေျက်ေှိသည့်	တံတားတည်	

ရောက်ရေးေုြ်ငန်း၊	 ပမို့ရေှာင်ေမ်း	 ရြာက်ေုြ်ပခင်း	

ေြ်ုငန်းများအတွက်	ရြးရေျာ်ေန်ကျန်ေိှသည့	်ရပမယာ၊	

သီးနှံရေျာ်ရကကးများခွင့်ပြုရြးရေးနှင့်	ကွမ်းေုံပမို့မှ	



488 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ပမို့မိပမို့ြ	 ဦးရအာင်ရြက	ကွမ်းေုံပမို့နယ်အတွင်း	

ပြတ်သန်းစီးေင်းေျက်ေိှသည့်	နမ့်တန်ိရချာင်းမှ	၂၀၀၆	

ခုနှစ်နှင့်	 ၂၀၀၇	 ခုနှစ်အတွင်း	 ရေကကီးရေေှေမံှုများ	

ပြစ်ရြါ်ခဲသ့ပြင့	်ကွမ်းေုပံမို့နယ်	ကမ်းြါးဘက်	တွင်ေည်း	

ဟိြုန်ပမို့နယ်ကဲသ့ို	့ကမ်းြါးပြို	ကာကွယ်ရေးေြ်ုငန်းများ	

ပြုေြ်ု	ရောင်ေွက်ေန်အတွက်	သဘာ၀ရဘးေန်ြုရံငမွျား	

ချထားရြးရေးတိုက့ိ	ုရမးပမန်းတင်ပြကကော	ပြည်ရထာင်စ	ု

ဝန်ကကီး	 ရေါက်တာပမင့်ရထွး၊	 ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချုြ်၊	

ပြည်နယ်ဝန်ကကီးများနှင့်	တာဝန်ေှိသူများက	ချက်ချင်း	

ရောင်ေွက်ရြးနိင်ုမည့	်အရပခအရနများ၊	ရေေှည်ရောင်	

ေွက်ရြးေမည့်	အရပခအရနများ၊	 စိစစ်ရောင်ေွက်ရြး	

သွားမည့	်အရပခအရနများနငှ့စ်ြ်ေျဉ်း၍	ေှင်းေင်းရပြာ	

ကကားကကသည်။

	 ေက်ေက်၍	ခန်းမအတွင်းနှင့်	 ခန်းမပြင်ြတို့မ	ှ

ရမးခွန်းတင်ပြရမးပမန်းေိုသူ	၇၀	ဦး	အနက်	မဲရြါက်သူ	

၁၀	ဦးပြစ်သည့်	ေားရှိုးပမို့	ေြ်ကွက်(၁၀)	နယ်ရပမ(၉)မှ	

ဦးခင်ရမာင်ရေွက	 ပမို့ဝမ်ရေထွက်နှင့်	ေက်စြ်ေျက်	

ေှိရသာ	ေှေံ့နွံများပြင့်	 ရကာရနသည့်ရေကန်အား	 ရေသို	

ရေှာင်ြမာဏများ	ဝင်ေံ့ရစေန်အတွက်	ပြန်ေည်တူး	

ရြာ်ရြးရေး၊	ေားရှိုးပမို့နယ်	ေွယ်ရတာက်ရကျးေွာ	

အုြ်စုမှ	ဦးကျာရတာ့က	ရကျးေွာရနပြည်သူများ	ြညာ	

ရေး၊	 ေူမှုရေးအေင့်အတန်း	 ပမင့်မားရစေန်အတွက်	

ထေန်စရြာ်မာတစ်ေုံး	တင်ေင်ရြးရေး၊	ကွမ်းေုံပမို့မှ	

ဦးတင်ဝင်းက	ပမို့ရေှာင်ေမ်းရြာက်ေြ်ုေန်နှင့	်ရပမယာ	

ရေျာ်ရကကးရငွများရြးရချေန်အတွက်	ေိုအြ်သည့်	

ဘဏ္ဍာရငမွျား	အပမန်ေုံးခွင့်ပြုချထားရြးရေး၊	ေားရှိုးပမို့	

ေြ်ကွက်(၁)	နယ်ရပမ(၁)မှ	 ဦးသဲရမာင်ရမာင်က	သိမ်း	

ေည်းေယ်ယာရပမများ	ပြန်ေည်စွန့်ေွှတ်ောတွင်	မေူ

ရတာင်သူများေက်သို့ရောက်ေှိရအာင်	ရောင်ေွက်ရြး	

ရေး၊	ရကျာက်မပဲမို့	ရကျာက်မကဲကီးရကျးေွာမှ	ရေါ်အရဲနာ်က	

သိမ်းေည်းေယ်ယာရပမများ	 မူေရတာင်သူများ	 ပြန်	

ေည်ေေှိရေး	နှင့်	ြုံစံ(၇)ေေှိရအာင်	ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	

ေားရှိုးပမို့	ေြ်ကွက်(၁၀)မှ	ရေါ်နန်းရအးရုန်းက	ပမို့ဝမ်	

ေြ်ကွက်အတွင်းေိှ	အမှတ်(၄)	အရပခခြံညာ	အထက်တန်း	

ရကျာင်းတွင်	ရကျာင်းရောင်သစ်များ	တိုးချဲ့ရောက်ေြ်ု	

ရြးရေး၊	 ေားရှိုးပမို့နယ်	 နမ့ ်ြူရကျးေွာအုြ်စုမှ	

ဦးစိုင်းရအာင်ညွန့်က	ေိုအြ်ေျက်ေှိသည့်	 ဝန်ထမ်း	

အမ်ိောရောက်ေြ်ုရြးရေး၊	ေားရှိုးပမို့	ရခးနင်းရကျးေွာမှ	

ဦးေန်ြိုက	ခါးရိုးေွာ၊	ကုန်းြုံနှင့်	ြိန်းရညာင်ရကျးေွာတို့	

တွင်	စက်ရေတွင်းတစ်တွင်းစ	ီတူးရြာ်ရြးရေး၊	ေားရှိုးပမို့	

ဟိခုိရုကျးေွာအြ်ုစ	ုဟိခုိရုကျးေွာမှ	ဦးရဇေွမ်းက	ရကျးေွာ	

ချင်းေက်	ရပမသားေမ်းအား	ရကျာက်ရချာေမ်းအပြစ်	

ရောင်ေွက်ရြးရေးနှင့်	ေားရှိုးပမို့	ဟိုနား(ြန်ဟုန်း)	

ရကျးေွာအြ်ုစမှု	ဦးဝဏ္ဏေင်းက	ရကျးေွာအြ်ုစခုျင်းေက်	

ေမ်း	၈	မိင်ုအား	ကတ္တောေမ်းအပြစ်	တိုးပမှင့ရ်ောင်ေွက်	

ရြးရေး	ရမးခွန်းများကုိ	ရမးပမန်းတင်ပြကကော	နုိင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	တင်ပြချက်များနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	

ကစိ္စတစ်ခခုျင်းစအီေိက်ု	ညိှနှိုင်းရောင်ေွက်	ရြးသွားမည့်	

အရပခအရနများကို	ေှင်းေင်းရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ပြည်သရူတေွဲ့	တင်ပြချက်ရတကွိ	ုကျွန်မတို	့သရဘာကျ	

ြါတယ်။	ေါဟာ	ကိုယ့်ေြ်ကိုယ့်ေွာအတွက်၊	တိုးတက်မှု	

အတွက်	ရပြာတာေည်းပြစ်ြါတယ်။	ရနာက်ပြီး	ေါဟာ	

ကျွန်မတို့သိမှေည်း	 ရပြေှင်းရြးေို့ေမှာပြစ်ြါတယ်။	

ကျွန်မတို့	တစ်နိုင်ငံေုံးမှာ	 ပြည်သူပြည်သားရတွေဲ့	

ေိအုြ်ချက်ရတကွ	သြ်ိပြီးရတာတ့ြူါတယ်။	ြထမဦးေုံး	

ရတာ့	 ရသာက်သုံးရေကိစ္စကို	အပမဲြဲ	 ရပြာြါတယ်။	

ရသာက်သုံးရေ	ေုေံုရံောက်ရောက်ေိှြို	့ေိတုယ်ေိတုာ	

ရပြာြါတယ်။	ရသာက်သုံးရေေေိှတဲရ့နောရတကွ	များော	

တာနဲ့အမှေ	ရသာက်သုံးရေရတာင်းေိမုှုရတကွ	နည်းော	

တာကိ	ုကျွန်မတို	့သတပိြုမြိါတယ်။	ေုတယိရတွ့ ေိှချက်	

ကရတာ့	 ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး၊	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ	

ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ြိုေ့ိေုင်	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးရကာင်းမှ	

ပြစ်ြါတယ်။	ရတာင်သေူယ်သမားများေဲ့	စိက်ုြျ ိုးြစ္စည်း	

ရတ	ွရေးကွက်ကိရုောက်ြုိေ့ိေုင်	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	

ရကာင်းြို့ေိုြါတယ်။	 စီးြွားရေးအပမင်နဲ့တင်မက	

ကျန်းမာရေးအပမင်၊	ြညာရေးအပမင်အေေည်း	ေမ်းြန်း	

ေက်သွယ်ရေးက	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	

ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	မရကာင်းတဲအ့ခါကျေင်	စီးြွား	

ရေးတင်မက	ကျန်းမာရေး၊	ြညာရေးကိေုည်း	ထခိိက်ုြါ	

တယ်။	ေါရကကာင့မ်ို	့ကျွန်မတိုေ့ဲ့	ပြည်သရူတဟွာ	ေမ်းြန်း	
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ေက်သွယ်ရေးကိ	ုအဓကိထားရတာင်းတာ	အခထုပိြစ်ရန	

ြါတယ်။	တတယိက	ေှေြ်စစ်၊	ေမှီာကရတာ	့ေှေြ်စစ်ကိ	ု

မရတာင်းသရောက်ြဲေိုတာကို	သတိပြုမိြါတယ်။	

အဓိက	တက်ောတဲ့ကိစ္စရတွကရတာ့	ရပမကိစ္စရတွြါ။	

ရပမြုိင်ေုိင်မှုကိစ္စရတွ	တက်ောြါတယ်၊	အဲေီဟာကေည်း	

ေွှတ်ရတာ်ကရန	 ပြီးရတာ့	ေုံးပြတ်ချက်ချေိုက်တဲ့	

မေူြိင်ုေှင်ရတေီွကိ	ုပြန်ေည်ရြးရေးကစိ္စနဲ့	ေက်နွယ်	

ရနြါတယ်။	ပြည်သရူတကွ	ေေီိြုုစံနံဲ့	ရြးမယ့အ်စအီစဉ်	

ရတ	ွေိှတယ်ေိတုာသေိို	့ေေီိတုင်ပြချက်ရတ၊ွ	ရတာင်းေိ	ု

ချက်ရတွ	 များောတာေားေိုတာ	နည်းနည်းရတာ့	

စဉ်းစားေြါတယ်။	ေုတိယသမ္မတ	ဦးဟင်နေီဗန်ထီးယူ	

ကိုယ်တိုင်	 ဦးရောင်ပြီးရတာ့	 မူေြိုင်ေှင်များကို	

ေယ်ယာရပမ	များ	ပြန်ေည်ရြးရေးကိ	ုေုြ်ရနြါတယ်။	

အရေးထားေုြ်ရနြါတယ်။	 ရှုြ်ရထွးမှုရတွေည်း	

များတယ်။	မှန်မှန်	ကန်ကန်	ေုြ်ချင်တဲ့အခါကျရတာ့	

တစ်ခါတစ်ရေ	ကကန့် ကကာြါတယ်။	အေဲအီတွက်	ကျွနမ်	

အရနနဲ့	ရတာင်းြန်ြါတယ်။	အပမန်ေုံးနဲ့	ပြီးရအာင်ရတာ	့

ေုြ်ရြးြါ့မယ်။	အေင်တုန်းက	ရတာင်းတဲ့အထဲမှာ	

ြညာရေးက	ရတာ်ရတာ်များတယ်၊	အခုရနာက်ြိုင်းမှာ	

ြညာရေးရတာင်းေိုမှုက	နည်းောတယ်။	ြိုပြီး	ပြည့်စုံ	

ောေိုေ့ား	ေေိီြဲု	ကျွန်မကပမင်ချင်ြါတယ်။	ကျန်းမာရေး	

ကိ	ုြိပုြီးအေင့	်ပမင့ရ်ြးြိုြ့ရဲတာင်းတာ	သတပိြုမြိါတယ်။	

အေင်တုန်းကေိုေင်	 ရေးရုံမေှိေို့၊	 ရေးခန်းမေှိေို့၊	

ေောဝန်မေှိေို့	အခုေိုေင်	ေောဝန်မေှိတာ	ရတာင်းေို	

ချက်ရတ	ွတချ ို့	ေှတိယ်။	မေုရံောက်တာရတေှွတိယ်။	

အထူးကု	 ရတာင်းေိုတာရတွေှိတယ်။	 ရေးရုံရတွကို	

အေင့်ပမင့်ရြးြို့	 ရတာင်းေိုတာရတွေှိတယ်။	ေုံး၀	

ကျန်းမာရေးရစာင့ရ်ောှက်မှု	မေိှဘူးေိပုြီး	ရပြာတဲရ့နော	

ကရတာ့	ေုံးဝမေှိသရောက်ြဲ။	 ေါေည်း	တိုးတက်မှု	

တစ်ခုေို့	သတ်မှတ်ြါတယ်။	 ရစာရစာကရပြာသွားတဲ့	

အဓိကရေ၊	ေက်သွယ်ရေး၊	ေှေြ်စစ်၊	ကျန်းမာရေး၊	

ြညာရေး	ေီ	၅	ခုမှာ	တိုးတက်မှုေှိရြမယ့်ေည်း	ပြည်သူ	

ေူထုရတွေဲ့	ေိုအြ်ချက်ရတွကိုရတာ့	အပြည့်အဝ	

မပြည့ေ်ည်းရြးနိင်ုဘူးေိတုာကရတာ	့သရဘာရြါက်ြါ	

တယ်။	အပမန်ေုံး၊	အများေုံး၊	အပြည့စ်ုေံုံး	ပြည့ေ်ည်းရြး	

ြို့ေည်း	ကကိုးစားြါ့မယ်။	ပြည်သူေူထုကေည်း	ြါဝင်	

ြတ်သက်ရစချင်ြါတယ်။	ဘာြပဲြစ်ပြစ်	ရအာင်ပမင်ြိုေ့ိေုင်	

ပြည်သူေူထုေဲ့	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုေိုြါတယ်။	 ေီ	

ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုကိေုည်း	အပမြဲ	ဲကျွန်မရတာင်းခြံါ	

တယ်။	ရြးနိင်ုမယ်ေိုေ့ည်း	ကျွန်မယုကံကည်ြါတယ်ဟ	ု

ရပြာကကားပြီး	 ရတွ့ေုံြွဲသို့	 တက်ရောက်ောသည့်	

တိုင်းေင်းသား	တိုင်းေင်းသူရေးများနှင့်	မှတ်တမ်းတင်	

ဓာတ်ြုံ	ရိုက်သည်။

	 ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

အြွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ	ေားရှိုးပမို့ေှိ	သီေိမဂသော	မန်ေူ	

ေှမ်းရကျာင်းသို့သွားရောက်ပြီး	သံဃနာယက	ေော	

ရတာ်ကကီးများအား	ြူးရပမာ်ကကည်ညိုကာ	ေှူြွယ်ြစ္စည်း	

များ	ေက်ကြ်ေှူေါန်းသည်။	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ျားရှိုးမမို့၊ ပြည်ေူ့လဆးရုံကကီး၊ အလဆာက်အဦေစ်ျွှဲလပြာင်းလြးအြ်ြွဲ၌ 
ောဝန်ရှိေူများနှင့် မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။

U U U U U
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ရေှးဦးစွာ	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြုံဂ္ဂိုေ်နှင့	်အြဲွ့ဝင်	

များသည်	ရပမာင်းပမပမို့	ရဇယျရမေနစီာသင်တိက်ု၊	ြဓာန	

နာယကေောရတာ်	 နိုင်ငံရတာ်ဗဟိုသံဃဝန်ရောင်	

အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစက	ြဏ္ဍိတ၊	အဂ္ဂမဟာ	ြဏ္ဍိတဘေ္ဒန္တ	

စန္ဒဝေအား	ြူးရပမာ်ကကည်ညိုပြီး	ေှူြွယ်ြစ္စည်းများ	

ေက်ကြ်ေှူေါန်းသည်။

ယင်းရနာက်	နိင်ုငရံတာ်၏	အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ရဇယျရမေန	ီစာသင်တိက်ုသို	့	မခိင်ပြစ်သ	ူမဟာသေီသိဓုမ္မ	

ရေါ်ခင်ကကည်	အနိ္ဒယိနိင်ုငတွံင်	သအံမတ်အပြစ်	တာဝန်	

ထမ်းရောင်စဉ်	 ၁၉၆၄	ခုနှစ်က	ရြးြို့ေှူေါန်းခဲ့ရသာ	

အင်ကကင်းြင်ြွားနှင့်	မဟာရဗာဓြိင်ြွားအား	ကကည့်ရှုပြီး	

မဟာရဗာဓိရညာင်ြင်ြွားကို	အရမွှးနံ့သာေည်များပြင့်	

ြက်ြျန်းသည်။

ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည	်

ရပမာင်းပမပမို့နယ်	အမှတ်(၁)	အရပခခြံညာ	အထက်တန်း	

ရကျာင်းသိုရ့ောက်ေှပိြီး	ြညာေတနာခန်းမတွင်	ရေသခ	ံ

ပြည်သမူျားနှင့်	ပငမ်ိးချမ်းရေးစကားဝိင်ုး	(PEACE	TALK)	

အစီအစဉ်ကို	ြါဝင်တက်ရောက်	ရေွးရနွးသည်။
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 နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့်အဖွဲ့ေည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧမြီျ ၁၀ ရက်လန့ေွင် 

ဧရာဝေီေိုင်းလေေကကီး၊ လပမာင်းပမခရိုင်၊ လပမာင်းပမမမို့ေို့လရာက်ရှိရာ ောဝန်ရှိေူများနှင့် လေေခံပြည်ေူများက 

ကကိုဆို နှုေ်ဆက်ကကေည်။
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ယင်းရနာက်	ရပမာင်းပမတံတားအသစ်	တည်ောက်	

ရေးစမီကံန်ိးသို	့ရောက်ေိှပြီး	စမီကံန်ိးေှင်းေင်းရောင်တွင်	

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	တာဝန်ေှိသူများ၏	

ေှင်းေင်းတင်ပြချက်များနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	အမှာစကား	

ရပြာကကားောတွင်	ေူ့အသက်တစ်ရချာင်း	တန်ြုိးပြတ်မေ	

ေုိသည့်	အတုိငး်	 ေံုးရှုးံနစ်နာေမှုမာှ	တန်ြုိးပြတ်၍	

မေနုိင်ရကကာင်း၊	ကျ ိုးကျသွားရသာ	ကကိုးတတံားရဘးတွင်	

တည်ရောက်	ေျက်ေိှသည့	်တတံားအသစ်နှင့ြ်တ်သက်၍	

ရနာင်တွင်	ရပြာစောမပြစ်ရအာင်	စနစ်တကျရောင်ေွက်	

ေန်ေိုအြ်ရကကာင်း၊	ထို့ပြင်	 ရေေှည်ရဘးကင်းေံုခခုံ ရေး	

အတွက်	အာမခံချက်	အပြည့အ်ဝေိှေဲ့ေား၊	အေည်အရသွး	

ပြည့်မီေဲ့ေား	စသည်အားပြင့်	ဘက်ရြါင်းစံုမှ	 ပြန်ေည်	

ရေ့ောသုံးသြ်ပြီးမှ	 ရောင်ေွက်ေန်၊	အေည်အရသွး	

စစ်ရေးရေးအြဲွ့ကိ	ုသီးပခားေွတ်ေြ်ရသာ	စစ်ရေးရေး	

အြွဲ့ပြင့်သာ	ရောင်ေွက်ေန်ပြစ်ရကကာင်း။

အေားတူ	ပမန်မာနုိင်ငံတစ်နုိင်ငံေံုးတွင်	ကျန်ေိှရနရသာ	

ကကိုးတတံား	၂၉	စင်းကိေုည်း	ကကံခ့ိင်ုမှုနှင့	်အေည်အရသွး	

စစ်ရေးမှုများ	အပမန်ေုံး	ရောင်ေွက်ေမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	

ကကိုးတတံားကျ ိုးကျသွား၍	ရေသခပံြည်သမူျား	ခေီးသွား	

ောရေး	အခက်အခပဲြစ်ရြါ်ရနမှုကိ	ုရေတိကုာေအားပြင့်	

အေင်ရပြရစေန်	ြိုရ့ောင်ရေးဝန်ကကီးဌာန၏	အစအီစဉ်	

ပြင့်	ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များ	တင်ရောင်ရြးမည့်	ဇက်ရေ	

ယာဉ်သံုးစင်း၊	ခေီးသည်များ	စီးနင်းနုိင်ေန်	နှစ်ထြ်ရေယာဉ်	

တိုပ့ြင့	်စနစ်တကျ	သတ်မှတ်ရပြးေဲွရြးေန်၊			မီးရောင်	

ေွယ်ရသာ	ေီသယ်ယာဉ်ကဲ့သို့ယာဉ်များကို	တံတား	

ရောက်ေြ်ုရေးေုြ်ငန်းသုံး	ဇက်ေြ်ိ၌	အချန်ိသတ်မှတ်	

ချက်ပြင့	်သယ်ယြိူုရ့ောင်ရြးေန်၊	ရေေှည်ကာေအားပြင့	်

ရေသတွင်းခေီးသွားောမှု	အေင်ရပြရစရေးအတွက်	

ေြွတ္တာ	 ပမို့မှ	 ပြည်သူများအရနပြင့်	 ရပမာင်းပမပမို့သို့	

ပြတ်သန်းေန်	မေိဘု	ဲြသုမ်ိပမို့သို	့တိက်ုရိက်ုသွားနိင်ုမည့်	

ေြွတ္တာ	-	ငြုရတာ-	ြသုမ်ိ	ေမ်းမှာ				ဘတ်ဂျက်ခဲွရဝရြး	

ထားပြီးပြစ်၍	ောမည့်နှစ်ြတ်အတွင်း	 အပမန်ေုံး	

အရကာင်အထည်ရြာ်ပြင်ေင်သွားေန်၊	ေြွတ္တာမှ	ဇက်	

ရေယာဉ်တစ်စင်းကို	 ြို့ရောင်ရေးနှင့်ေက်သွယ်ရေး	

ဝန်ကကီးဌာနက	အပမန်ေုံး	 စီစဉ်ရောင်ေွက်ရြးေန်၊	

သ့ုိမှသာ	ရပမာင်းပမတံတားကုိ	အားကုိးအားထားပြု	သွား	

ောရနေသည့်	ပြည်သူများ		အေင်ရပြရချာရမွ့ောမည်	

ပြစ်ရကကာင်း။	

တတံားအသစ်	တည်ရောက်မှုမပြီးစီးခင်	ရေယာဉ်	

များအတွက်	စက်သုံးေကီန်ုကျစေတ်ိများကိ	ုနိင်ုငရံတာ်	

အစိုးေမှကျခံနိုင်ရေး	 ရနပြည်ရတာ်တွင်	သက်ေိုင်ော	

ဝန်ကကီးဌာနများနှင့	်အပမန်ေုံး	ရေွးရနွးညိှနှိုင်းသွားမည်	

ပြစ်ရကကာင်း၊	ရောက်ေြ်ုရေးဝန်ကကီးဌာန၊	ြိုရ့ောင်ရေး	

နှင့ေ်က်သွယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့	်တိင်ုးရေသကကီးအစိုးေ	

အြွဲ့များက	 ပြည်သူများ	အေင်ရပြရစရေးအတွက်									

ညိှနှိုင်းရြါင်းစြ်မှုများ	ပြုေြ်ုပြီး	စနစ်တကျ	ရောင်ေွက်	

သွားေန်ပြစ်ရကကာင်း	စသည်ပြင့်	ရြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း	ရေွး	

ရနွးရပြာကကားသည်။	

ေက်ေက်၍	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂိုေ်သည်	

ရပမာင်းပမကကိုးတံတားအရဟာင်းနှင့်	 ရပမာင်းပမတံတား	

အသစ်	တည်ရောက်ရနမှုအရပခအရနတိုက့ိ	ုကကည့်ရှုပြီး	

ရပမာင်းပမကကိုးတတံားအရဟာင်း	ကျ ိုးကျောတွင်	အသက်	

ေံုးရှုးံခ့ဲေသူနှစ်ဦး၏	 မိသားစုဝင်များအား	ေင်းေင်းနီှးနီှး	

ရတွ့ေုံ၍	အားရြးစကားရပြာကကားသည်။	



494 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	ရပမာင်းပမဟာ	 ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့	 ြတ်သက်ေို့	 ဘာပြစ်ေို့	 အရေးကကီးေဲေိုရတာ့	 တစ်ချနိ်တစ်ခါတုန်းက	

ဧော၀တီတိုင်းမှာ	ေက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုရတွ၊	ေက်နက်ကိုင်	ြဋိြက္ခရတွေှိခဲ့တယ်။	ဧော၀တီတိုင်းမှာ	

ေီြဋိြက္ခရတွဟာ	 ချုြ်ပငိမ်းသွားြါပြီ။	 ချုြ်ပငိမ်းသွားရြမယ့်ေည်း	 ေီသမိုင်းကိုမရမ့တဲ့	 ရပမာင်းပမပမို့သူ	

ပမို့သားရတွေှိမယ်ေို့	 ထင်ြါတယ်။	 ေါ့ရကကာင့်	 ပငိမ်းချမ်းရေးေဲ့	 အရေးြါမှု၊	 ပငိမ်းချမ်းရေး	 ေရအာင်	

ဘယ်ေိုေုြ်ေမယ်၊	ဘယ်ေိုဝိုင်းဝန်းပြီး	ကူညီေမယ်ေိုတာရတွ၊	ေီအချက်ရတွကို	ရေွးရနွးချင်ေို့	ကျွန်မ	

တို့က	ေီပငိမ်းချမ်းရေး	စကားဝိုင်းရတွကို	ေုြ်တာြါ။	ကိုယ့်နိုင်ငံေဲ့	တစ်ရနောမှာ	မပငိမ်းရအးဘူးေိုေို့ေှိေင်	

တစ်တိုင်းပြည်ေုံးအတွက်	 အကျ ိုးသက်ရောက်မှုေှိတယ်။	 တစ်တိုင်းပြည်ေုံး	 ပငိမ်းချမ်းရေးေြို့ေိုတာ	

အင်မတန်မှ	 အရေးကကီးြါတယ်။	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	 ဘာပြစ်ေို့	 ပငိမ်းချမ်းရေး	 မေရသးသေဲေိုတာကို	

တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်ရယာက်ချင်းက	ရေးရေးနက်နက်	စဉ်းစားရစချင်တယ်။။	

	ခုရခတ်နည်းြညာရတွကို	အပြုသရဘာရောင်တဲ့	အကျ ိုးရတွပြစ်ရအာင်	ကျွန်မတို့	ဘယ်ေိုထိန်းမေဲ၊	

နည်းြညာရတွေိုတာ	အပြုသရဘာရောင်တဲ့ေမ်းကို	သွားနိုင်သေို	အပြုသရဘာမရောင်တဲ့	ေမ်းရတွ	

ကိုေည်းသွားနိုင်ြါတယ်။		နည်းြညာရတွရကကာင့်		အမုန်းတေားရတွဟာ	တစ်ရနောတည်းကမဟုတ်ဘဲ	

တစ်ကမ္ဘာေုံးကို	သွားနိုင်တဲ့အရပခအရနမှာေှိရတာ့	ကျွန်မတို့	ဘယ်ေိုပြန်ပြီးရတာ့	တုံ့ပြန်မေဲ၊	ေီေိုမြွား	

သင့်တဲ့	စိတ်ဓာတ်ရတွ	မိမိတို့နိုင်ငံထဲမှာ	စိမ့်မဝင်ရအာင်	ဘယ်ေိုနည်းြညာဘက်ကရန	ကာကွယ်မေဲ၊	

ေါမှမဟုတ်	ေူမှုရေးအေ	ဘယ်ေိုကာကွယ်မေဲေိုတာ	စဉ်းစားေမှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့	ြံွ့ပြိုးတုိးတက်ရေးေုိတာ	ဘယ်ေုိမှခဲွေ့ုိမေြါဘူး။	နုိင်ငံကစီးြွားရေးအေ	ရုြ်ြုိင်းေုိင်ောအေ	

ချမ်းသာမှ	 ေူရတွဟာစိတ်ြုိင်းေုိင်ော	 ေံုခခုံမှုေိှမှာပြစ်ြါတယ်။	 စစ်မက်ပြစ်ရနတ့ဲရနောမှာ	 ရုြ်ြုိင်း	

ေိုင်ောမှာ	ေုံခခုံမှုမေှိြါဘူး	စိတ်ြိုင်းေိုင်ောေည်း	ေုံခခုံမှုမေှိြါဘူး။	ကရေးသူငယ်များဟာ	ြညာသင်	

ေမယ့်အချနိ်မှာ	 ဝမ်းစာေှာရနေတာ	 မပြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပြစ်ြါတယ်။	 ေါကိုေည်း	 မိမိတို့	 အစိုးေအရနနဲ့	

အထူးအရေးရြးပြီး	ဘယ်ေိုရပြေှင်းေမေဲေိုတာ	ကကိုးစားရနြါတယ်။	ရန့ချင်းညချင်းရတာ့	မပြစ်ြါဘူး၊		

Nidrf;csrf;a&;qdkwm jynfolvlxkwpfa,mufcsif; wpfa,mufcsif;&JY pdwf\
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495လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

	ပငိမ်းချမ်းရေးေုိတာ	 ပြည်သူေူထုတစ်ရယာက်ချင်းတစ်ရယာက်ချင်းေဲ့	 စိတ်၏ရအးချမ်းပခင်း	 ပြစ်ြါတယ်။	

စိတ်၏ရအးချမ်းရေးေိုတာ	၁၀၀	ောခိုင်နှုန်းရတာ့	မပြစ်နိုင်ြါဘူး၊	အရပခခံေုံခခုံမှုေိုတာ	တေားဥြရေစိုးမိုး

ရေးေှိေမည်ပြစ်ြါတယ်။	တေားဥြရေစိုးမိုးရေးရအာက်မှာ	 ပြည်သူများဟာ	အရပခခံေုံခခုံမှုေှိနိုင်ြါတယ်။	

ဥြရေဟာပြည်သူရတွ	 ကာကွယ်ြို့၊	 ေူ့အသိုင်းအဝိုင်းကုိ	 ကာကွယ်ြို့ေိုတာ	 အများနားေည်ရအာင်	

တကယ်ြဲေက်ရတွ့ကျကျပမင်ေရအာင်ေုြ်ေမှာ	ပြစ်ြါတယ်။	

	ကမ္ဘာ့စားနြ်ေိက္ခာ	 ေိုအြ်ချက်အေ	 စိုက်ြျ ိုးရေးရြါ်တွင်အရပခခံပြီး	 တိုးတက်စောေမ်းရကကာင်းများ	

ေှိြါတယ်။	ေမ်းရကကာင်းေှိရြမယ့်	ေီေမ်းရကကာင်းကို	ရေှောက်နိုင်မှအကျ ိုးေှိမှာ	ပြစ်ြါတယ်။ေယ်သမား	

သားသမီးများအရနနဲ့	 ေယ်ယာစိုက်ြျ ိုးရေးနဲ့	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းပြုေုြ်တာကို	 ဂုဏ်ယူရစချင်	

တယ်။	စိုက်ြျ ိုးရေးကို	အရပခခံပြီး	တိုးတက်တဲ့	စက်မှုေက်မှုနိုင်ငံရတွ	ေည်းေှိြါတယ်။	

	ရကျာင်းေောေုြ်တယ်ေိုတာ	 အင်မတန်မှ	 ဂုဏ်သိက္ခာေှိြါတယ်။	 ရနာင်ောရနာက်သားရတွေဲ့	

စိတ်ဓာတ်ကို	 ပြုစုြျ ိုးရထာင်ရြးြိုင်ခွင့်ေတယ်ေိုတာဟာ	 ရတာ်ရုံတန်ရုံအခွင့်အရေး	 မဟုတ်ြါဘူး။	

ေါရကကာင့်	ရကျာင်းေော	ပြစ်ေမှာကို	ဂုဏ်ယူကကြါ။	ရကျာင်းေောပြစ်ြို့	ရမှော်မှန်းကကြါဟု	ရပြာေိုြါတယ်။

	ကျွန်မတို့	 အစိုးေက	 ပငိမ်းချမ်းရေး	 ေိုချင်ြါတယ်။	 တြ်မရတာ်ကေည်း	 ေိုချင်မယ်။	 ေက်နက်	

ကိုင်တြ်ြွဲ့ရတွကေည်း	ေိုချင်မယ်။	ဘာပြစ်ေို့	 ေီပငိမ်းချမ်းရေးေဲ့အစပြစ်တဲ့	NCA	ကို	မထိုးကကတာေဲ	

ေိုရတာ့	 တစ်ြက်ကကကည့်မယ်ေိုေင်	 တစ်ရယာက်နဲ့	 တစ်ရယာက်ယုံကကည်မှု	 မေှိေို့ြဲ။	 ေါရြမယ့်	

တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	 ယုံကကည်မှုမေှိေို့ေိုတာ	 ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	 ယုံကကည်မှုေှိေင်	 	 တပခားသူကို	

ယုံကကည်နိုင်တဲ့အင်အား	ပြစ်ောမယ်။	ြထမက	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	ယုံကကည်ြို့ေိုြါတယ်။	ငါဟာ	ပငိမ်းချမ်း	

တဲ့	 ေမ်းစဉ်နဲ့ငါ့ေဲ့	 တိုင်းေင်းသားရတွအတွက်၊	 ငါ့ေဲ့အစုအြွဲ့အတွက်	 ေိုအြ်တဲ့	 တိုးတက်မှုရတွကို	

ေုြ်ရြးနိုင်တဲ့	အေည်အချင်းေှိတယ်ေိုတာကို	ယုံကကည်ြို့ေိုြါတယ်။	

	ကျွန်မတို့ေဲ့	 ေူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ	 မနာေို၊	 သဝန်တိုတဲ့	 စိတ်ဓာတ်ရတွေှိပခင်းဟာ	 ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	

မယုံကကည်ပခင်းကရနပြီးရတာ့	 ရြါက်ြွားောတာြါ။	 ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	 ယုံကကည်တဲ့သူက	 ဘယ်သူ့ကိုမှ	

မနာေိုမေှိဘူး။	ယုံကကည်ချက်ဟာ	အဓိကြဲ။	တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက်	ယုံကကည်ြို့ေိုတာ	ကိုယ့်ကိုယ်	

ကိုယ်ေည်း	ယုံကကည်ြို့ေိုြါတယ်။	

	ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ	ကမ္ဘာကကီးေဲ့	စိန်ရခါ်မှုကို	ခံရနေတယ်။	အဲေီရတာ့	ကျွန်မတို့အတွင်း	ညီညွတ်ြို့ေိုတယ်။	

ကျွန်မတို့	 ညီညွတ်မှ	 ညီညွတ်မှုအင်အားနဲ့	 ေီစိန်ရခါ်မှုရတွကို	 ေင်ေိုင်ရကျာ်ေွှားနိုင်မယ်။	 ေါရကကာင့်	

အားေုံးတစ်ရယာက်ချင်း	ကိယ်ုကရနပြီးရတာ	့ဘာေုြ်ရြးနိင်ုေဲေိတုာ	သခိျင်တာကိကုေမ်းေဲ့	အစြေဲို	့

ယူေြါတယ်။	ခု	ေူရတာ်ရတာ်များများက	ကိုယ့်ေဲ့	အခွင့်အရေးကိုရတာ့	စိတ်ဝင်စားတယ်။	ကိုယ့်ေဲ့တာဝန်	

ကိုရတာ့	အရေးမထားဘူး။	 ပမန်မာနိုင်ငံသူ	 နိုင်ငံသားအားေုံးဟာ	တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်ရယာက်ချင်း	

တာဝန်သိစိတ်ေှိမယ်ေိုေင်၊	တာဝန်ရကျချင်တဲ့စိတ်၊	တာဝန်ကို	အရေးထားစိတ်ေှိမယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့	

နိုင်ငံဟာ	တကယ်ကို	ယုံမှားသံသယ	ေှိစောမေိုဘူး။	ဘယ်စိန်ရခါ်မှုမေို	ရကျာ်ေွှားနိုင်တယ်။	ရအာင်ပမင်	

နိုင်တယ်။	



496 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	 ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	

နှင့်	 တာဝန်ေှိသူများသည်	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်	 ဇွန်ေ	 ၂၈	

ေက်ရန့တွင်	 ဧော၀တီတိုင်းရေသကကီး	 ဓနုပြူပမို့သို့	

ရောက်ေှိသည်။

	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့အား	ဧော

၀တီတိုင်းရေသကကီး	ဝန်ကကီးချုြ်	ဦးေှမိုးရအာင်၊	တိုင်း	

ရေသကကီး	 အစိုးေအြွဲ့ဝင်	 ဝန်ကကီးများ၊	 ေွှတ်ရတာ်	

ကိုယ်စားေှယ်များနှင့်	 ရေသခံပြည်သူများက	 ဓနုပြူ	

ပမို့နယ်	အားကစားကွင်း၌	ကကိုေိုနှုတ်ေက်	ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ဓနုပြ ပူမို့ 	 ေယ်ယာဝန်ရောင်မှုစင်တာ၌	 ကျင်းြသည့်	

ဧော၀တီတုိင်းရေသကကီး	ဓနုပြူပမို့နယ်	ရေသခံရတာင်သူ	

ေယ်သမားများနှင့်	ရတွ့ေုံရေွးရနွးြွဲသို့	တက်ရောက်	

ပြီး	အမှာစကားရပြာကကားသည်။
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497လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

 ကျွန်မတို့နိုင်ငံေဲ့	ေယ်ယာကဏ္ဍြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြုိ့ေိုေင်	ေီကရန့	တက်ရောက်ောတဲ့သူရတွ	အချင်းချင်း	

ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ကကြို့၊	တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး	စာနာနားေည်စိတ်နဲ့	ရိုင်းြင်းကူညီကကြို့	အထူးြဲအရေးကကီး	

ေှြါတယ်။	အထူးသပြင့်	ကျွန်မတို့ေဲ့	 ရတာင်သူေယ်သမားရတွနဲ့	ကုန်သည်၊	 စက်ြိုင်ေုြ်ငန်းေှင်ရတွ	

အကကားမှာ	 ခိုင်မာပြီး	 ရေေှည်တည်တံ့တဲ့	ေက်ေံမှု၊	 နားေည်မှု၊	 စာနာမှုရတွေှိေမှာ	 ပြစ်ြါတယ်။	 ေီေို	

ေက်ေံမှုမျ ိုးရတွ	တည်ရောက်နိုင်ရအာင်	အစိုးေဌာနေိုင်ောရတွကေည်း	ရတာင်သူေယ်သမားရတွေဲ့	

ေိုအြ်ချက်၊	ေယ်ယာစီးြွားရေး	ေုြ်ငန်းေှင်ကုမ္ပဏီရတွေဲ့	ေိုအြ်ချက်ရတွကို	နည်းမှန်ေမ်းမှန်	ကူညီ	

ရောင်ေွက်ရြးြို့	ေိုအြ်ြါတယ်။	

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံေို	 ြွံ့ပြိုးေဲနိုင်ငံတစ်ခုအရနနဲ့	 ေုြ်ချင်တာေုြ်ြို့ေိုတာ	 ရငွအား၊	 ဓနအင်အားက	 မေှိ	

ရသးြါဘူး။	 ေှိြို့	 ေိုတာ	 အားေုံးဝိုင်းဝန်းပြီး	 ကူညီမှပြစ်ြါေိမ့်မယ်။	 အခွင့်အရေးနဲ့	 တာဝန်ေိုတာ	

ေူတုိင်းမှာေိှြါတယ်။	 ကျွန်မတ့ုိ	 အစုိးေဘက်မှာေည်း	 တာဝန်ေိှတယ်။	 အခွင့်အရေးေိှတယ်။	 ရတာင်သူ		

ေယ်သမားကကီးရတွဘက်မှာေည်း	အခွင့်အရေးေှိတယ်။	တာဝန်ေှိတယ်။	နှစ်ဦးနှစ်ြက်က	အခွင့်အရေး	

ကိုရော၊	တာဝန်ကိုရော	တန်းတူညီမှေ	တန်ြိုးထားပြီး	ေုြ်သွားမယ်ေိုေင်	 ဘယ်ေိုြဲ	 ပြဿနာရတွေှိေှိ	

ရပြေှင်းနိုင်မှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတ့ုိေဲ့	ရတာင်သူေယ်သမား	ဦးကကီးများအတွက်ေုိေင်	အဓိကကျတ့ဲ	ရပမအသံုးချမှုနဲ့	ြတ်သက်တ့ဲ	ဥြရေ၊	

နည်းဥြရေရတွကို	ေွယ်ကူေှင်းေင်းရအာင်၊	ေက်ရတွ့ေုြ်ရောင်ောမှာ	အခက်အခဲမေှိရအာင်	တတ်နိုင်	

သမှေ	 ဦးစားရြးပြီး	 ပြင်ေင်ရေးေွဲတာရတွ	 ရောင်ေွက်ရနြါတယ်။	 အထူးသပြင့်	 ေယ်ယာရပမဥြရေ၊	

ရပမေွတ်၊	 ရပမေြ်၊	 ရပမရိုင်း	 ဥြရေရတွကို	 အထူးဦးစားရြးပြီး	 ေွှတ်ရတာ်အြွဲ့အစည်းအသီးသီးက	

အစိုးေဌာနရတွနဲ့	ညှိနှိုင်းပြီး	ေုြ်ကိုင်ရနတာ	ပြစ်ြါတယ်။	တစ်ြက်မှာေည်း	အေင်တုန်းကအရကကာင်း	

အမျ ိုးမျ ိုးနဲ့သိမ်းေည်းခဲ့တဲ့	ေယ်ယာရပမရတွကို	 မူေြိုင်ေှင်ရတွထံ	အပမန်ေုံး	 ပြန်ေည်ေွှဲရပြာင်းရြး

အြ်နိုင်ြို့ကိုေည်း	နိုင်ငံရတာ်သမ္မတရုံးက	ဦးစီးပြီးရတာ့	အရေးရြးရောင်ေွက်ေျက်ေှိြါတယ်။
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	 ကျွန်မတ့ုိနုိင်ငံဟာ	 စုိက်ြျ ိုးရေးကုိအရပခခံတ့ဲ	 နုိင်ငံပြစ်တာရကကာင့်	 ေယ်ယာရပမကိစ္စဟာ	 အင်မတန်မှ	

အရေးကကီးြါတယ်။	 ေါရကကာင့်	 ကိုယ်မြိုင်ေိုင်တာ	 ကိုယ်ပြန်ရြးေမယ့်ရပမရတွကို	 ပမန်ပမန်ေန်ေန်	

ပြန်ရြးပခင်းဟာ	ကိုယ့်အတွက်ေည်း	သိက္ခာေှိတယ်၊	ကိုယ့်ေဲ့နိုင်ငံအတွက်ေည်း	အကျ ိုးေိှတယ်ေုိတာကုိ	

နှေံုးသွင်းပြီးရတာ့	ပမန်ပမန်ေန်ေန်ပြစ်ရအာင်	သက်ေုိင်သူများက	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်ရြးရစချင်ြါတယ်။

	 စိုက်ြျ ိုးရေး၊	 ရမွးပမူရေးနဲ့	 ရေေုြ်ငန်းကို	 ေုြ်ကိုင်အသက်ရမွးတဲ့	 ရတာင်သူေယ်သမားကကီးရတွဟာ	

ကျွန်မတို့နိုင်ငံေဲ့	 စီးြွားရေးအတွက်သာမက	 ကျွန်မတို့ပြည်သူရတွေဲ့	 စားနြ်ေိက္ခာြူေုံရေးအတွက်ြါ	

အင်မတန်	 အရေးကကီးြါတယ်။	 ေီေို	 အရေးကကီးတာရကကာင့်ေည်း	 ရတာင်သူေယ်သမား	 အခွင့်အရေး	

ကာကွယ်ရေးနဲ့	 အကျ ိုးစီးြွားပမှင့်တင်ရေးဥြရေကို	 ပြဋ္ဌာန်းထားေှိပြီး	 ရတာင်သူေယ်သမားရတွေသင့်	

ေထိုက်တဲ့	 အခွင့်အရေးရတွေေှိရအာင်၊	 ေယ်ယာထွက်ကုန်ရတွအတွက်	 သင့်တင့်မှေတတဲ့	 ရေးကွက်	

ရေးနှုန်းေေှိရအာင်၊	ရတာင်သူေယ်သမား	ရတွေဲ့	အကျ ိုးစီးြွားကို	တတ်နိုင်သမှေ	ရြာ်ရောင်ရြးနိုင်ရအာင်	

ေည်ေွယ်ပြီး	ဥြရေပြဋ္ဌာန်းထားတာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ	တည်ပငိမ်ရအးချမ်းမှုမေှိဘူးေိုေင်	ဘယ်ေိုမှ	တိုးတက်နိုင်မှာမဟုတ်ြါဘူး။	ဥြရေေိုတာ	

တစ်ြက်သတ်	မဟုတ်ြါဘူး။	ဥြရေေိုတာ	အားေုံးကို	ကာကွယ်ထား	ြို့ပြစ်ြါတယ်။	ဥြရေအထက်မှာက	

ဘယ်သူမှမေှိဘူး။	အားေုံးအတွက်	မှေမှေတတပြစ်ေမယ်။	ဥြရေရတွဟာ	အကယ်၍	မမှေတဘူး၊	ရခတ်နဲ့	

မညီဘူးေို့ထင်ေင်	 ဥြရေပြုမဏ္ဍိုင်ပြစ်တဲ့	 ေွှတ်ရတာ်ရတွက	 ရပြာင်းသင့်ရပြာင်းထိုက်တာကို	 ရပြာင်း	

ေမှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာေည်း	သီးနှံအားေုံးအတွက်	 မေုြ်နိုင်ရသးေင်ရတာင်	 ရတာင်သူေယ်သမားအများစု	

စိုက်ြျ ိုးရနကကတဲ့	ရပမြဲ၊	နှမ်း၊	ရပြာင်း၊	 ကကံစတဲ့	အဓိက	စိုက်ြျ ိုးသီးနှံရတွကို	အရပခခံရေးနှုန်း	သတ်မှတ်	

နိုင်ြို့	 ေုြ်ရောင်သွားေမှာပြစ်ြါတယ်။	 မနှစ်က	 ေန်စြါးအရပခခံ	 ရေးနှုန်းရကကညာခဲ့ပြီးရနာက်	

တစ်နှစ်ရကျာ်ကာေ	အရတွ့အကကုံေဲ့	အားသာချက်၊	အားနည်းချက်ရတွကို	ပြန်ေည်သုံးသြ်ပြီး	အရပခခံ	

ရေးနှုန်းရကကညာတဲ့	 ေုြ်ငန်းစဉ်နဲ့	 ရေးကွက်အတွင်းပြစ်ရြါ်ရနတဲ့	 အရပခအရနရတွကို	 အစိုးေအြိုင်း၊					

ြုဂ္ဂေိကေုြ်ငန်းေှင်ရတွအြိုင်းနဲ့	ရတာင်သူရတွအြိုင်းက	မျက်ပခည်မပြတ်	ရေ့ောပြီး	ရေေှည်ြူးရြါင်း	

ရောင်ေွက်သွားေမှာ	 ပြစ်ြါတယ်။	 နိုင်ငံရတာ်	 အစိုးေြိုင်းအရနနဲ့ေည်း	 အရပခခံရေးနှုန်းရအာက်	

မရောက်ရအာင်	မူဝါေြိုင်းအေပြစ်ရစ၊	ပြည်ြနိုင်ငံအစိုးေရတွနဲ့	ချတိ်ေက်ပြီးတင်ြို့	ရောင်းချနိုင်ရအာင်ြဲ	

ပြစ်ရစ	ကကိုးြမ်းေုြ်ရောင်သွားေမှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့အစိုးေအရနနဲ့	 ရေတိုေုြ်ငန်းရတွကို	 တစ်ြက်က	 ေုြ်သေို၊	 ရေေှည်အတွက်	 အကျ ိုးေှိမယ့်	

ေုြ်ငန်းရတွကို	ြိုမိုဦးစားရြးပြီး	ရောင်ေွက်ေျက်ေှိြါတယ်။	ကျွန်မတို့	 ရတာင်သူေယ်သမားအများစု	

မီှခုိအားထားေတ့ဲ	 ပမန်မာ့ေယ်ယာြံွ့ပြိုးရေးဘဏ်ကုိ	 ရေေှည်မှာ	 အမှန်တကယ်	 ြံွ့ပြိုးရေးဘဏ်အပြစ်	 ြီြီ	

ပြင်ပြင်ရြါ်ထွက်ောြို့	 ပြုပြင်ရပြာင်းေဲရေးရတွကို	 နိုင်ငံတကာြွံ့ပြိုးရေး	 မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်းရတွေဲ့	

အကကံဉာဏ်ရတွ၊	 အကူအညီရတွေယူပြီး	 ကကိုးြမ်းရောင်ေွက်ရနြါတယ်။	 	 ပမန်မာ့ေယ်ယာြွံ့ပြိုးရေး	

ဘဏ်ေဲ့	ဘဏ်ဝန်ရောင်မှုေုြ်ငန်းရတွ	နှစ်တို၊	နှစ်ေတ်ရချးရငွရတွကို	ယခုထက်ြိုပြီး	တိုးချဲ့ရောင်ေွက်	

နိုင်ရအာင်၊	ြိုမိုပြီး	ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်	ရောင်ေွက်နိုင်ရအာင်	ကျွန်မတို့	ကကိုးစားရနြါတယ်။
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		 ေယ်ယာကဏ္ဍအတွက်၊	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 ရတာင်သူေယ်သမားကကီးရတွအတွက်	 ေိုအြ်တဲ့	 နှစ်တိုနှစ်ေှည်	

ရချးရငွရတွကို	 ေုြ်ထံုးေုြ်နည်းရတွနဲ့အညီ	 တတ်နုိင်သမှေ	 ဦးစားရြးပြီးရတာ့	 ထုတ်ရချးရြးကကြ့ုိ	

တုိက်တွန်းေုိြါတယ်။	 ြုဂ္ဂေိကဘဏ်ကကီးရတွဘက်ကေည်း	 ဘဏ်ေုြ်ထုံးေုြ်နည်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့	

ေယ်ယာစီးြွားရေးေုြ်ငန်းရတွကို	ရချးရငွရတွ	ထုတ်ရြးနိုင်မယ်ေိုေင်	နိုင်ငံြိုင်ပမန်မာ့ေယ်ယာြွံ့ပြိုး

ရေးဘဏ်ေိုမျ ိုးြဲ	ေုြ်ရောင်နိုင်မှာ	ပြစ်ြါတယ်။	ကျွန်မအရနနဲ့	ယှဉ်ပြိုင်မှုကို	အားရြးြါတယ်။	မှေတတဲ့	

ယှဉ်ပြိုင်မှု၊	ရကာင်းမွန်တဲ့	ယှဉ်ပြိုင်မှု၊	ကျွန်မတို့	ပြည်သူရတွ	အကျ ိုးေှိရစမယ့်	ယှဉ်ပြိုင်မှုမျ ိုးပြစ်ြို့	ေိုအြ်	

ြါတယ်။

	 မကကာရသးခင်ကြဲ	ကျွန်မတ့ုိအစုိးေအရနနဲ့	 နုိင်ငံတကာေုြ်ငန်းေှင်ရတွကုိ	ကျွန်မတ့ုိေဲ့	ေယ်ယာကဏ္ဍမှာ	

ဝင်ရောက်ပြီး	 ဝယ်ယူတင်ြို့ရောင်းချနိုင်ြို့	 မူဝါေရတွ	 ခွင့်ပြုရြးခဲ့ြါတယ်။	 အဓိကအားပြင့်	 တန်ြိုးပမှင့်	

ထုတ်ေုြ်တ့ဲ	 ေယ်ယာထွက်ကုန်ရတွအတွက်	 ရေးကွက်တုိးချဲ့ ပြီး	 ေမ်းြွင့်ရြးတ့ဲ	 သရဘာပြစ်ြါတယ်။	

ေီရနောမှာ	ေည်း	ကျွန်မတို့ေဲ့	ပြည်တွင်းေုြ်ငန်းေှင်ကကီးရတွအရနနဲ့	စိုးေိမ်ြူြန်စိတ်ရတွ	မပြစ်ရစေိုြါဘူး။	

မှေတတဲ့	ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်	အားေုံးက	ေုံ့ေ၊	ဝီေိယ၊	ြညာ၊	သတ္တိရတွ	စိုက်ထုတ်ပြီး	 ကကိုးြမ်းကကေမှာ	

ပြစ်ြါတယ်။	တစ်ြက်နဲ့တစ်ြက်	ပြိုင်ြက်ေို့	မပမင်ဘဲ	မိတ်ြက်ေို	သရဘာထားရောင်ေွက်ကကမယ်ေိုေင်	

နိုင်ငံတကာ	အရတွ့အကကုံရတွ၊	ကျွန်မတို့	မေုြ်နိုင်ရသးတဲ့	သုရတသနနဲ့	ြွံ့ပြိုးရေးေုြ်ငန်းရတွကို	နိုင်ငံ	

တကာ	ေုြ်ငန်းေှင်ရတွေီကရန	ရေ့ောသင်ယူနိုင်မှာ	ပြစ်ြါတယ်။	ေယ်ယာကဏ္ဍ	ြွံ့ပြိုးရေးအတွက်	

နိုင်ငံတကာနဲ့	 စနစ်တကျ	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်သွားေမှာပြစ်သေို	 နိုင်ငံပခားေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုကိုေည်း	

ေယ်ယာကဏ္ဍအတွက်	တိုးပမှင့်ြိတ်ရခါ်	ရောင်ေွက်သွားေမှာ	ပြစ်ြါတယ်။

	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံကထွက်တဲ့	 စိုက်ြျ ိုးရေးထုတ်ကုန်ရတွဟာ	 ကမ္ဘာကသတ်မှတ်ထားတဲ့	 စံနှုန်းရတွနဲ့	

မကိုက်ညီဘူးေိုေင်	 ကမ္ဘာ့ရေးကွက်မှာ	 ထဲထဲဝင်ဝင်တိုးြို့ေိုတာ	 ခက်သွားြါေိမ့်မယ်။	 ရေေှည်ကို	

ကကည့်ပြီး	 ရေတိုကိုမကကည့်ြါနဲ့၊	 ရေေှည်ကိုကကည့်ပြီးရတာ့	 ြိုမိုအြင်ြန်းခံပြီးရတာ့	 ကမ္ဘာ့စံနှုန်းနဲ့	

ကိုက်ညီမယ့်	 စားရသာက်ကုန်ရတွထွက်ြို့ကို	 အရေးထားရစချင်ြါတယ်။	 ကုန်သွယ်မှုမှာြဲ	 ပြစ်ပြစ်၊	

စီးြွားရေးေုြ်ငန်းရတွကို	 ေုြ်ကိုင်ောမှာြဲပြစ်ပြစ်	 ယုံကကည်မှုနဲ့	 စိတ်ချနိုင်မှုက	 အထူးြဲအရေးကကီး	

ြါတယ်။	ကျွန်မတို့	စားသုံးသူရတွေဲ့	ရမှော်မှန်းချက်၊	စားသုံးသူရတွေဲ့	ကျန်းမာရေးကိုေည်း	ထုတ်ေုြ်သူ	

ပြစ်တဲ့	ကျွန်မတို့ေဲ့	ရတာင်သူေယ်သမားကကီးရတွက	တာဝန်ယူ၊	တာဝန်ခံရြးြို့	ေိုအြ်ြါတယ်။	

		 ေယ်ယာကဏ္ဍြံွ့ပြိုးရေးအတွက်	ေုိအြ်တ့ဲစီမံကိန်းရတွ၊	ရကျးေက်ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး		အြါအဝင်		

ေုိအြ်တ့ဲ	သုိရေှာင်ရံုရတွ၊	အရပခာက်ခံစက်ရတွ၊	မျ ိုးရကာင်းမျ ိုးသန့်ေေိှရေးရတွ၊	ရေးကွက်ေေိှရေးရတွဟာ	

အပမဲကကိုးြမ်းရနေမယ့်	 ေုြ်ငန်းရတွြဲပြစ်ြါတယ်။	 ကျွန်မတို့ေဲ့	 ရတာင်သူေယ်သမားရတွအတွက်	

ေိုအြ်တဲ့	 ကုန်ထုတ်ေမ်းရတွ၊	 နည်းြညာရတွနဲ့	 အပခားအေင်းအပမစ်ရတွ	 တိုးတက်ောရေးကို	

အစိုးေြိုင်းက	တတ်နိုင်သမှေ	 ပြည့်ေည်းရောင်ေွက်ရနြါတယ်။	 ကမ္ဘာ့ရေးကွက်ဟာ	 ရန့စဉ်ရပြာင်းေဲ	

ရနတာပြစ်ေို့	ေါရတွကို	မျက်ပခည်မပြတ်ရေ့ောပြီး	ကျွန်မတို့ေဲ့	ရတာင်သူေယ်သမားကကီးရတွအရနနဲ့	

နိုင်ငံရတာ်	အစိုးေနဲ့အတူြူးရြါင်းပြီး	ကကိုးြမ်းရြးြါေို့	အထူးရမတ္တာေြ်ခံေိုြါတယ်။

 



500 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

 ကျွန်မတ့ုိနုိင်ငံ	ြံွ့ပြိုးတုိးတက်ြ့ုိေုိေင်	အရေးအကကီးေံုး	

ေိုအြ်တဲ့ကိစ္စရတွက	 ရသာက်သုံးရေ၊	ေမ်းြန်းေက်	

သွယ်ရေး၊	 ေှေြ်စစ်မီးေေှိရေး	 ပြစ်ြါတယ်ေိုတာကို	

ကျွန်မတို့	 မကကာခဏြဲရပြာြါတယ်။	 ပြည်ရထာင်စု	

တစ်ခုေုံးမှာေိုေင်	 ကျွန်မတို့က	 ရနောတိုင်း	 ရနော	

တုိင်းမှာ	 ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	 ရကာင်းရစချင်တယ်။	

ေှေြ်စစ်မီးေရစချင်တယ်။ ရနာက်ပြီး	ရသာက်သံုးရေေည်း	

ြူေုံရစချင်တယ်။	 ကျွန်မတို့	 နည်းအမျ ိုးမျ ိုးနဲ့	 ေီေို	

ပြစ်ရအာင်ေုြ်ေတာြါ။	 ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးဟာ	

ပြည်သူေူထုေဲ့	 အရပခခံေုိအြ်ချက်ပြစ်တ့ဲ	 ကျန်းမာရေး	

နဲ့	 ြညာရေးအတွက်ေည်း	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါ	

တယ်။

	 ကျွန်မတို့	 ေုြ်သမှေအောအားေုံးဟာ	 ပြည်သူ့ေဲ့	

အကျ ိုးအတွက်ြဲ	 ပြစ်ေမယ်။	 ေမ်းရတွ၊	 တံတားရတွ၊	

ေှေြ်စစ်မီးရတွ	 ေါရတွအားေုံးဟာ	 ပြည်သူေူထု	

အတွက်ြဲ။	 ပြည်သူေူထုရတွ	 တိုးတက်ြို့	 ြွံ့ပြိုးြို့၊	

ပြည်သူေူထုေဲ့	 ဘ၀ရတွသာယာြို့။	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်	

တယ်ေိုတာကေည်း	ရေေှည်တည်တံ့	ခိုင်ပမဲမှြဲ	ေါဟာ	

အဓိြ္ပာယ်ေှိြါတယ်။	 တစ်ခဏ	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ပြီး	

ပြန်ပြီးရတာ့	 ရနာက်ပြန်ေုတ်သွားမယ်၊	 ေုတ်ယုတ်	

သွားမယ်ေိုေင်	ကျွန်မတို့	ပြည်သူရတွအတွက်	ရေေှည်	

မှာ	အကျ ိုးမေှိြါဘူး။

	 ကျွန်မတ့ုိအတိတ်မှာ	 ဘာရတွပြစ်ခ့ဲေဲ။	 ဘာရတွကုိ	

ရေှာင်ေမေဲ။	 ရနာင်မပြစ်ရအာင်	 ဘယ်ေိုရေှာင်ေှားေ	

မေဲေိုတာရတွကို	 သိရအာင်ေို့	 သမိုင်းသင်တာြါ။	

သမိုင်းေိုတာဟာ	 ဘယ်နှစ်တုန်းက	 ဘာပြစ်ခဲ့တယ်။	

ဘယ်တုန်းက	 ဘယ်မင်းရတွ	 အုြ်ချုြ်ခဲ့တယ်။	

ေါရတွကိုြဲ	 သင်တာမဟုတ်ြါဘူး။	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ	

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf vyGwÅm(yifv,fav;)wHwm;zGifUyGJ tcrf;tem;odkh 

wufa&muf? a'ocHjynfolrsm;ESifU awGhqHk

နယ်စြ်လေေနှင့် ေိုင်းရင်းေားျူမျ ိုးများ ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်လရးဗဟိုလကာ်မေီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံ 

ြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် နှင့် ောဝန်ရှိေူများေည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ေီဇင်ောျ ၂၄ ရက်လန့ေွင် 

ဧရာဝေီေိုင်းလေေကကီး လပမာင်းပမမမို့နယ်နှင့် ျြွေ္တာမမို့နယ်ေို့အား ဆက်ေွယ်ေားေည့် ျြွေ္တာ 

(ြင်ျယ်လျး) ေံေားဖွင့်ြွဲ အခမ်းအနားေို့ ေက်လရာက်အမှာစကားလပြာကကားရာေွင်-

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ျြွေ္တာ(ြင်ျယ်လျး)ေံေား ဖွင့်ြွဲေို့ ေက်လရာက်ရာ 
လေေခံပြည်ေူများက ကကိုဆိုစဉ်။



501လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

ဘယ်ေုိ	ရြါက်ြွားောသေဲ။	အဲေီနုိင်ငံေဲ့	သမုိင်းေမ်းတစ်ရေှောက်မှာ	နုိင်ငံအတွင်းမှာ	

ဘယ်ေိုပြဿနာရတွနဲ့	 ေင်ေိုင်ခဲ့ေသေဲ။	 ဘာရကကာင့်	 ေီေိုပြဿနာရတွနဲ့	

ေင်ေိုင်ခဲ့ေသေဲေိုတာကို	 ရေးရေးနက်နက်	 ေူရတွစဉ်းစားချင်ရအာင်ေို့၊	

စဉ်းစားတတ်ရအာင်	သမိုင်းသင်ရြးေတာပြစ်ြါတယ်။	ကိုယ့်နိုင်ငံေဲ့	သမိုင်းကို	

မသိေင်	ကိုယ့်နိုင်ငံေဲ့အနာဂတ်က	ဘယ်ေိုပြစ်သင့်သေဲေုိတာ	ေုံးပြတ်ြို့ဟာ	

အင်မတန်မှခက်ြါေိမ့်မယ်။

	 ကျွန်မတို့အခု	 ပငိမ်းချမ်းရေးအတွက်	 ရေှောက်ေှမ်းရနတဲ့	 အချနိ်မှာကို	

ေီနိုင်ငံဟာ	 စိန်ရခါ်မှု	 အမျ ိုးမျ ိုးနဲ့	 ေင်ေိုင်ရနေတယ်။	 ေီစိန်ရခါ်မှုရတွေဲ့	 အေင်း	

အပမစ်ကေည်း	သမိုင်းမှာြဲ	ေှိတာြဲ။	အေင်တုန်းက	ပြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရတွေဲ့	အကျ ိုး	

ေက်ရတွကို	 ကျွန်မတို့ကရနေက်ပြီး	 ေင်ေိုင်ေတယ်။	 ရကျာ်ေွှားေတယ်။	

ဘယ်ေိုစိန်ရခါ်မှုမေို	ကျွန်မတို့	ေင်ေိုင်နိုင်တယ်၊	ရကျာ်ေွှားနိုင်တယ်။	ဘာပြစ်	

ေို့ေဲ	 ကျွန်မတို့	 အချင်းချင်းညီညွတ်မှုေှိတယ်။	 ညီညွတ်မှုေဲ့အင်အားေိုတာ	

တပခားဘာနဲ့မှ	မတူဘူးေိုတာကို	ကျွန်မတို့နှေုံးသွင်းသင့်ြါတယ်။

	 တံတားေုိတာ	တစ်ရနောကရန	တစ်ရနော	ေွယ်ေွယ်ကူကူနဲ့	ကူးနုိင်ရအာင်	

ေုြ်ရြးတာြါ။	 တံတားေိုတာ	 အများအထင်ရတာ့	 ပမစ်ရတွ၊	 ရချာင်းရတွကို	

ပြတ်ပြီးသွားတဲ့	 တံတားရတွြါ။	 ရေထဲကရန	 ပြတ်သွားေတာထက်	 ြိုပြီးရတာ့	

ျြွေ္တာ(ြင်ျယ်လျး)ေံေား ဖွင့်ြွဲေို့ ေက်လရာက်ရာ ောဝန်ရှိေူများနှင့် 
လေေခံပြည်ေူများက ကကိုဆိုစဉ်။



502 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ေွယ်ရအာင်၊	 ပမန်ရအာင်၊	 ြိုပြီးရတာ့	 အများအတွက်	

အသုံးပြစ်ရအာင်	တံတားရတွ	ရောက်ထားတာပြစ်ြါ	

တယ်။	ကျွန်မတို့	 အချင်းချင်းကကားမှာ	တံတားသြွယ်	

ေက်ထားတ့ဲ	စိတ်ဓာတ်ရတွဟာ	တစ်ဦးန့ဲတစ်ဦး	ေက်သွယ်	

နိုင်ရအာင်ေို့၊	 ြိုပြီးရတာ့	 ရကာင်းရကာင်းမွန်မွန်	

ေက်သွယ်နိုင်ရအာင်၊	 ြိုပြီးရတာ့	 ေွယ်ေွယ်ကူကူ	

ေက်သွယ်နိုင်ရအာင်၊	 ြိုပြီးရတာ့	အတူတကွ	 ချတီက်	

နိုင်ရအာင်ေို့	 ေါရတွဟာ	 ရုြ်ြိုင်း	 ေိုင်ောတံတားရတွ	

ေိုြဲ	 စိတ်ြိုင်းေိုင်ော	 တံတားရတွကိုေည်း	 ရောက်	

သွားြို့ဟာ	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။

	 ကျွန်မတ့ုိနုိင်ငံမှာ	တံတားတစ်ခုရောက်တာြဲ	 ပြစ်ပြစ်	

ေမ်းတစ်ခု	 ရြာက်တာြဲပြစ်ပြစ်၊	 ေှေြ်စစ်မီးေရအာင်	

ေုြ်တာြဲပြစ်ပြစ်၊	 ေါငါတို့	 နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်	

ငါတို့အားေုံးြိုပြီးရတာ့	 သာယာေုံခခုံတဲ့ဘဝတစ်ခု	

ပြစ်ြို့အတွက်	 ငါတို့ေဲ့	 ပြည်သူပြည်သားရတွအားေံုး	

ြုိပြီးရတာ့	 စည်းေံုးညီညွတ်မှုအတွက်ေုိပြီး	 အဲေီေုိ	

စိတ်ထားပြီး	 တန်ြုိးထားြါ။	 ေွယ်ေွယ်မစဉ်းစားြါနဲ့။	

ကျဉ်းကျဉ်းရပမာင်းရပမာင်းရေး	 မစဉ်းစားြါနဲ့။	 ကျယ်	

ကျယ်ဝင့်ဝင့်	စဉ်းစားြါ။	နှေုံးသားကရန	သရဘာထား	

ကကီးသေို	 ဦးရနှာက်ကေည်း	 ကျယ်ပြန့် ပြီးရတာ့	

အရပမာ်အပမင်ေှိရအာင်	 ကျွန်မတို့အားေုံး	 ကကိုးစားရစ	

ချင်ြါတယ်။

	 ဧောဝတီတိုင်းဟာ	 အစကတည်းက	 ေယ်ယာ	

စိုက်ြျ ိုးရေးဘက်မှာ	 အင်မတန်မှ	 အားကကီးတ့ဲ	 တုိင်း	

တစ်ခု	ပြစ်ြါတယ်။	

	 တစ်ချနိ်တစ်ခါတုန်းကေိုေင်	ကမ္ဘာ့ေဲ့	ေန်အိုးကကီး	

ေိုပြီးတင်စား	 ပြီးရခါ်ခဲ့ေတဲ့	 တိုင်းတစ်ခုပြစ်ြါတယ်။	

ရေသယံဇာတ	အင်မတန်မှ	ရြါကကယ်ဝတယ်။	ရြါကကယ်	

ဝတဲ့သယံဇာတကို	 ကိုယ်က	 မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့	 ထိထိ	

ရောက်ရောက်	သံုးမှသာေှေင်	တကယ်တန်ြုိး	ပြစ်မှာြါ။

 ကိုယ့်တန်ြိုးကို	ကိုယ်ယုံကကည်ြါ။	ကိုယ့်တန်ြိုးကို	

ကိုယ်ေက်ပြီးရတာ့	 ထိန်းသိမ်းထားြါ။	 ကျွန်မတို့က	

အားေုံးစုရြါင်းပြီးရတာ့	 ပငိမ်းပငိမ်းချမ်းချမ်း	 ညီညီ	

ညွတ်ညွတ်နဲ့ေက်ပြီးရတာ့	ေီနိုင်ငံကို	တိုးတက်ရအာင်၊	

ြွံ့ပြိုးရအာင်၊	 ပငိမ်းချမ်းရအာင်	 ေုြ်နိုင်တယ်ေိုတဲ့	

ယုံကကည်ချက်ကိုေည်း	ဘယ်ရတာ့မှ	ေက်မေွှတ်ေန်	

ေိုြါတယ်ဟု	ရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	ေြွတ္တာပမို့နယ်	ပြည်သူများကိုယ်စား	

ရေသခံပြည်သူတစ်ဦးက	 နုိင်ငံရတာ်အရနပြင့်	 ယခုတံတား	

ပြန်ေည်	 ပြုပြင်တည်ရောက်ရြးသည့်အတွက	်

ေြွတ္တာပမို့နယ်အတွင်း	ရနထုိင်ကကသည့်	ရေသခံပြည်သူ	

များ၏	ေူမှုရေး၊	 စီးြွားရေး၊	 ြညာရေး၊	 ကျန်းမာရေး၊	

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ျြွေ္တာ (ြင်ျယ်လျး)                                         ေံေားဖွင့်ြွဲအခမ်းအနား၌ အမှာစကားလပြာကကားစဉ်။
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နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ျြွေ္တာ (ြင်ျယ်လျး)                                         ေံေားဖွင့်ြွဲအခမ်းအနား၌ အမှာစကားလပြာကကားစဉ်။

များအား	ေင်းေင်းနှီးနှီး	ေိုက်ေံနှုတ်ေက်သည်။

	 ေြွတ္တာ(ြင်ေယ်ရေး)	 ကကိုးတံတားကို	 ရောက်	

ေုြ်ရေးဝန်ကကီးဌာန၊	ပြည်သူ့ရောက်ေုြ်ရေးေုြ်ငန်း	

က	 ၁၉၉၆	 ခုနှစ်တွင်	 စတင်တည်ရောက်ခဲ့ပြီး	 ၁၉၉၈	

ခုနှစ်တွင်	 ြွင့်ေှစ်နုိင်ခ့ဲရကကာင်း၊	 မူေခွင့်ပြု	 တန်ချနိ်	

(၃၆)	 တန်	 ခွင့်ပြုခဲ့ောမှ	 ၂၀၀၈	 ခုနှစ်	 နာဂစ်မုန်တိုင်း	

တုိက်ခတ်ပြီးရနာက်	ခံနုိင်ေည်ကျေင်းောသည့်	အတွက်

တန်	(၂၀)	သာ	ခွင့်ပြုခ့ဲရကကာင်း၊	၂၀၁၈	ခုနှစ်	ဧပြေီတွင်	

ရပမာင်းပမကကိုးတံတား	 ြျက်ကျခဲ့ပြီးရနာက်	 ေြွတ္တာ	

(ြင်ေယ်ရေး)ကကိုးတံတား၏	 ကကံ့ခိုင်မှုကိုသိေှိနိုင်ေန်	

တရုတ်နိုင်ငံမှ	 ကျွမ်းကျင်ြညာေှင်များနှင့်	 တိုင်းတာ	

စစ်ရေးခဲ့ောေေှိောသည့်ေေေ်များအရြါ်	အရပခခံ၍

ေြွတ္တာ(ြင်ေယ်ရေး)	 ကကိုးတံတားကုိကကံခုိင်မှုအေင့်	

၄	အပြစ်	သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး	ခွင့်ပြုတန်ချနိ်	တန်(၂၀)မှ	၁၄	

တန်သာ	ခွင့ပ်ြုခဲရ့ကကာင်း၊	ထိုအ့တွက်	၂၀၁၈-၂၀၁၉ခနှုစ်	

ဘဏ္ဍနှစ်တွင်	 ြင်မကကိုးတံတားအြိုင်းအား	 ြယ်ေှား	

ပြီးတန်	(၆၀)	ခံနိုင်ဝန်ေှိသည့်	ဂျြန်နိုင်ငံနည်းြညာပြင့်	

ထုတ်ေုြ်ရသာSteel	Box	Girder	များပြင့်	အစားထိုး	

ကာ	ရငွကျြ်သန်းရြါင်း	၇၁၀၀	အကုန်အကျခံ	အေင့်	

ပမှင့်တင်	တည်ရောက်ခဲ့ရကကာင်းသိေသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

ေြွတ္တာပမို့ေှိ	 သာသနာ့ဗိမာန်သို့ရောက်ေှိပြီး	 ရေသခံ	

ပြည်သူများနှင့်	ေင်းေင်းနှီးနှီး	ရတွ့ေုံသည်။

 

ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေးနှင့်	 ရေသြွံ့ပြိုးရေးေုြ်ငန်း	

များ	တိုးတက်ောမည်ပြစ်သည့်အတွက်	 ရကျးဇူးတင်	

ေှိြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 ပမို့မိပမို့ြ	 ဦးစိုးပမင့်နှင့်	 ရေါက်တာ	

ရမာင်ရမာင်ရအာင်၊	ေြွတ္တာပမို့နယ်		အမှတ်(၁)	အရပခခံ	

ြညာ	 အထက်တန်းရကျာင်းနှင့်	 ရပမာင်းပမပမို့နယ	်

အမှတ်(၁)	အရပခခံြညာ	အထက်တန်းရကျာင်းမှ	ေူေည်ချွန်	

ရကျာင်းသား၊	 ရကျာင်းသူများက	 တံတားကို	 ြဲကကိုး	

ပြတ်၍	ြွင့်ေှစ်ရြးကကသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်၊	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးများ၊	တိုင်းရေသကကီး	ဝန်ကကီးချုြ်

နှင့်	 တာဝန်ေှိသူများသည်	 တံတားတည်ရောက်ရေး	

ဝန်ထမ်းများ၊	 ပမို့မိပမို့ြများ၊	 ေူေည်ချွန်ရကျာင်းသား၊	

ရကျာင်းသူများနှင့်	စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်	

ကကသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ေြွတ္တာ	 (ြင်ေယ်ရေး)	 တံတားကမ္ပည်းရမာ်ကွန်း	

ရကျာက်စာတိုင်ကို	 စက်ခေုတ်နှိြ်၍	 ြွင့်ေှစ်ရြးပြီး	

အရမွှးနံ့သာေည်ပြင့်	ြက်ြျန်းရြးသည်။

	 ယင်းရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	

တံတားရြါ်သို့	 ပြတ်သန်းကကည့်ရှုပြီး	 ရေသခံပြည်သူ	



504 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

အခုေြွတ္တာကုိ	ြထမဦးေံုးောေတ့ဲ	အရကကာင်းကရတာ့	

ကျွန်မတ့ုိပြည်သူေူထုနဲ့ရတွ့ြ့ုိ၊	 ရတွ့ေံုတ့ဲအခါမှာေည်း	

ကျွန်မတို့ဟာ	တစ်ြက်ေဲ့အရကကာင်း	တစ်ြက်က	ြိုပြီး	

ရတာ့သိေရအာင်	 မိန့် ခွန်းသက်သက်ရပြာတာမဟုတ်ဘဲ	

နဲ့	 ရမးပမန်းပခင်းအစီအစဉ်ရတွကို	 ကျွန်မတို့	 အပမဲြဲ	

ေုြ်ရြးြါတယ်။	ေီရမးပမန်းပခင်းအစီအစဉ်ထဲမှာ	ပြည်သူ	

ရတွက	မိမိတို့သိချင်တဲ့ကိစ္စရတွ၊	 ပြည်သူရတွအတွက်	

အရေးကကီးတဲ့ကိစ္စရတွကို	တင်ပြနိုင်ြါတယ်။

အဲေီေိုတင်ပြြို့	 အခွင့်အရေးရြးတဲ့အခါမှာရတာ့	

စည်းကမ်းေိှြ့ုိေုိတယ်ေုိတာကရတာ့	 ကျွန်မ	 သတိရြး	

ြါေရစ။	၁၉၈၈	ခုနှစ်စပြီးရတာ့	ေီမိုကရေစီေုြ်ငန်းကို	

ေုြ်ကတည်းက	ကျွန်မ	ပြည်သူရတွ	စည်းကမ်းေှိြို့ေို	

တယ်ေိုတာ	အပမဲြဲရပြာြါတယ်။		ကျွန်မတို့ပြည်သူရတွ	

က	 စိတ်ဓာတ်ေှိြါတယ်။	 စိတ်ဓာတ်တက်ကကတယ်။	

EdkifiHawmf\twdkifyifcHyk*d¾Kvf vyGwÅma'ocHjynfolrsm;ESifU awGhqHk

ထက်သန်ကကတယ်။	ရနာက်ပြီးရတာ့	တစ်ခုခုကုိ	ယံုကကည်	

ပြီ၊	သူတ့ုိရမတ္တာရြးပြီေုိေင်ရတာ့	စိတ်ရောကုိယ်ြါ	ဝန်းေံ	

ပြီးရတာ့	ညီညီညွတ်ညွတ်န့ဲ	ရထာက်ခံကကတယ်။	ေါရြမယ့်	

အဲေီအင်အားရတွကုိ	ကျွန်မတ့ုိက	စည်းကမ်းေိှေိှနဲ့	စနစ်	

တကျေုြ်ြို့ေိုတာ	အင်မတန်မှ	အရေးကကီးြါတယ်။	

ေီမိုကရေစီေိုချင်တယ်ေိုတာ	ဘာပြစ်ေို့ေိုချင်ေဲ	

ေို့ရမးေင်အများကရတာ့	အခွင့်အရေးရတွကို	ရပြာကက	

တာြဲ။	အခွင့်အရေးနဲ့အတူတူြါောတာက	တာဝန်ြဲ။

တာဝန်သိတဲ့စိတ်ဓာတ်မေှိေင်	 ေီအခွင့်အရေးရတွကို	

အေွဲသုံးစားေုြ်တဲ့အရပခအရနကို	 ရောက်သွားေိမ့်	

မယ်။	 အခွင့်အရေးရတွကို	 အေွဲသုံးစားေုြ်ပြီေိုေင်	

ကုိယ့်အတွက်တင်မဟုတ်ဘူး။	 ကုိယ့်ြတ်ဝန်းကျင်အတွက်	

ြါ	အန္တောယ်ပြစ်ောြါေိမ့်မယ်။	

အဲေီရတာ့	စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ရတာ့	ရနကကြါေုိပြီး	ကျွန်မ	

တို့ေဲ့ပြည်သူရတွကို	သတိရြးချင်ြါတယ်။	ဘာပြစ်ေို့	
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ေဲေိုရတာ့	 အများကရနပြီးရတာ့	 စည်းကမ်းတကျ	

ေုြ်သွားပြီးရတာ့	တစ်ရယာက်ရောက်က	ရြာက်ေုိက်	

တာနဲ့	 ပမန်မာေူမျ ိုးရတွက၊	ေီနုိင်ငံကေူရတွက	စည်းကမ်း	

မေှိြါေားေို့	အပမင်ရတွပြစ်သွားတာဟာ	အင်မတန်မှ	

မရကာင်းြါဘူး။

ကျွန်မတို့အခု	 ြင်ေယ်ရေးတံတားကို	 ပြန်ေည်	

ပြီးရတာ့	 သုံးေို့ေရအာင်၊	 အရပခအရနရကာင်းရအာင်	

နုိင်ငံြုိင်ြစ္စည်းရတွအားေံုးဟာ	ပြည်သူေူထု	ြစ္စည်း	

ရတွြါ။	 နုိင်ငံမှာေိှတာမှန်သမှေ	 ရနာက်ေံုးဘယ်ကော	

သေဲေုိရတာ့	ကျွန်မတ့ုိ	ပြည်သူေူထုေီက	ောတာြါြဲ။	

ဘယ်ေိုြဲရပြာရပြာ	 နိုင်ငံပခားက	 စီးြွားရေးေုြ်ငန်း	

ရတွက	ောပြီးရတာ့	ေင်းနှီးပမှုြ်နှံတယ်ေို့ြဲ	ရပြာရပြာ	

ေီေင်းနီှးပမှုြ်နံှနုိင်ရအာင်	ေုြ်ရြးတာ	ပြည်သူရတွြဲ။

ကျွန်မတို့ေဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာေှိတဲ့	 သယံဇာတရတွ	

ရကကာင့်သာ	 ပြင်ြကရနောပြီးရတာ့	ေင်းနှီးပမှုြ်နှံတာ	

ြါ။	သယံဇာတေိုတာ	ရုြ်ြိုင်းေိုင်ော	သယံဇာတထက်	

ြိုအရေးကကီးတာက	ကျွန်မတို့ေဲ့	ေူသားသယံဇာတြါ။	

ြစ္စည်းတစ်ခုကုိ	ရသရသချာချာ	သြ်သြ်ေြ်ေြ်ထားေင်	

နှစ်ရြါင်းများစွာ	ခံတယ်။	အေည်အချင်းက	ကျမသွား	

ဘူး။	 ေါရြမယ့်	 စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့သုံးမယ်ေိုေင်	 ြျက်စီး	

ေွယ်တယ်။	ကိုယ့်ေဲ့အေည်	အချင်းရတွေည်း	ထိုနည်း	

ေည်းရကာင်းြါြဲ။

ေါရကကာင့်မို့	ကျွန်မတို့ပြည်သူရတွ	 စဉ်းစားေမှာက	

ငါ့ကုိယ်ငါ	တစ်ရယာက်တည်းြုိင်တာ	မဟုတ်ဘူး။	ငါ့နုိင်ငံ	

ကေည်း	 ြိုင်တယ်ေိုတဲ့စိတ်ကို	 ထားေမယ်။	 ကိုယ့်	

အတွက်	ေုြ်တာကေည်း	သက်သက်၊	အများအတွက်	

နုိင်ငံအတွက်	 ေုြ်ေမယ်။	 ြေဟိတ၊	 အတ္တဟိတ၊	 အတ္တ	

ကုိယ့်အတွက်၊	ြေအပခားအတွက်၊	အပခားေုိတာ	အပခား	

သူရတွအတွက်	 ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ	 အပခားအပခားရသာ	

ေူရတွအတွက်	ကျွန်မတို့ေဲ့	ညီအစ်ကိုရမာင်နှမ	အေင်း	

အချာရတွပြစ်တ့ဲ	 ကျွန်မတ့ုိေဲ့	 အပခားပြည်ရထာင်စုသား	

တုိင်းေင်းသားရတွအတွက်	အားေံုးအတွက်	စဉ်းစားေမယ်။	

ကျွန်မတို့	 ဧောဝတီတိုင်းေိုေင်	ေူဦးရေအများေုံး

တုိင်းတစ်ခုပြစ်ြါတယ်။	 ေူဦးရေထူထြ်တယ်။	တစ်ချန်ိ	

တစ်ခါတုန်းကေိုေင်	ဧောဝတီတိုင်းဟာ	စိုက်ြျ ိုးရေးနဲ့	

ြတ်သက်ပြီးရတာ့	အင်မတန်မှ	ြွံ့ပြိုးတယ်။	တိုးတက်	

တယ်။	ေါရြမယ့်	ရနာက်ြိုင်းကျရတာ့	ကျွန်မတို့	စိုက်	

ြျ ိုးရေးရတွေည်း	 ကျေင်းတာောတာရတွေည်း	 ေှိ	

တယ်။	ကမ္ဘာကကီးေဲ့	ေိုအြ်ချက်ရတွ	ရပြာင်းေဲောတာ	

ရတွေည်းေှိတယ်။	အဲေီရတာ့	ကျွန်မတို့ကရနပြီးရတာ့	

ဘယ်ေုိြဲရပြာရပြာ	တစ်ချန်ိတစ်ခါက	ပြစ်ရပမာက်ြူးတယ်	

ေုိတ့ဲ	အဓိြ္ပာယ်က	ဘာေဲေုိရတာ့	ကျွန်မတ့ုိမှာ	အရပခခံ	

အေည်အချင်းရတွေှိတယ်ေိုတဲ့	အဓိြ္ပာယ်ြါြဲ။	

ပြန်ပြီးရတာ့	 မွမ်းမံတည်ရောက်ထားပြီးပြစ်ြါတယ်။	

အဲေါကေည်း	 ပြည်သူေူထုအတွက်	အကျ ိုးပြုမယ်ေို့	

ကျွန်မယံုကကည်ြါတယ်။	ကျွန်မတ့ုိ	ပြည်သူေူထုအတွက်	

အကျ ိုးပြုမယ့်ေုြ်ငန်းရတွကို	 တတ်နိုင်သမှေေုြ်ြါ	

တယ်။	 ေါရြမယ့်	 ဘာြဲ	 ကျွန်မတို့ေုြ်ေုြ်	 ပြည်သူ	

ေူထုမြါေင်	 မပြီးဘူးေိုတာကိုရတာ့	 သတိရြးချင်ြါ	

တယ်။	ေီတံတားတစ်ခုရောက်ပြီးသွားပြီေုိေင်	ေီတံတား	

ကိုထိန်းသိမ်းြို့ဟာ	အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ	ပြည်သူ	

ေူထုအရြါ်မှာ	 တာဝန်ေှိြါတယ်။	 သက်ေိုင်ောဌာန	

ကရတာ့	အဓိက	ထိန်းသိမ်းရေး	ေုြ်ေမှာရြါ့။		



506 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ေါရကကာင့်	ရခတ်နဲ့အညီ	ရပြာင်းေဲေမယ်။	ရခတ်နဲ့	

အညီ	ကျွန်မတို့	တီထွင်ဉာဏ်ရတွသုံးေမယ်။	 ရခတ်နဲ့	

အညီ	ကျွန်မတ့ုိကရနပြီးရတာ့	တုိးတက်ရအာင်	ကကိုးစား	

ေမယ်။	အေင်တုန်းကမေုြ်ဘူးတာရတွကို	ေုြ်ေမယ်။	

တချ ို့ရတွကေိုေင်	အေင်တုန်းက	မေုြ်ဘူးတာရတွကို	

ေုြ်ြို့ကို	 အင်မတန်မှ	 စိုးေိမ်တယ်။	 မပြစ်ရပမာက်ေင်	

ဘယ်ေိုေုြ်မေဲ၊	 မရအာင်ပမင်ေင်	 ဘယ်ေိုေုြ်မေဲ၊	

မကကိုးစားခင်က	 မရအာင်ပမင်ေင်	 ဘယ်ေိုေုြ်မေဲ	

ေိုတဲ့	စိတ်ဓာတ်ကို	ကျွန်မတို့	ထားေို့မေြါဘူး။

ေါရကကာင့်မို့	 ကိစ္စတစ်ခုကို	 မကကိုးစားဘဲနဲ့	 ေုံးဝ	

မပြစ်ဘူးေို့	 မထင်ြါနဲ့။	 စစ်မထွက်ခင်	 ပမားကုန်တဲ့	

အေုြ်မျ ိုးကို	ဘယ်ရတာ့မှ	မေုြ်ြါနဲ့။	အသက်ေှင်ရန	

သရေွ့	ေုြ်နုိင်တာရတွက	အများကကီးေိှြါတယ်။	အသက်	

ေှင်ရနသရေွ့	တတ်နိုင်တာေုြ်မယ်ေိုတဲ့	စိတ်ဓာတ်နဲ့	

အားေုံးကိုေုြ်ရစချင်တယ်။

ကျွန်မတ့ုိေဲ့	ပြည်သူပြည်သားရတွဟာ	ပြည်ရထာင်စု	

မှာ	မှီတင်းရနထိုင်ပြီး	တစ်ရပမတည်းရန	တစ်ရေတည်း	

ရသာက်တစ်ရေှတည်းစီးရနကကတယ်ေိုတာ	 ကျွန်မ	

မျက်ဝါးထင်ထင်ပမင်ေတယ်။	ကျွန်မတ့ုိပြည်ရထာင်စုသား	

ရတွအားေုံးေဲ့	ေိုအြ်ချက်ရတွက	အတူတူြါြဲ။	အဲေါ	

ကိုနှေုံးသွင်းြါ။	ဧောဝတီေိုတာ	ရတာင်ြိုင်းမှာေှိတာ။	

ရပမာက်ြုိင်းကေူရတွနဲ့	မတူဘူးေ့ုိ	ဘယ်ရတာ့မှ	မထင်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ျြွေ္တာမမို့ရှိ လေေခံလကျာင်းေား လကျာင်းေူလျးများနှင့်                              မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။ 



507လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ျြွေ္တာမမို့ရှိ လေေခံလကျာင်းေား လကျာင်းေူလျးများနှင့်                              မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။ 

ြါနဲ့။	 အတူတူြါြဲ။	 ကျွန်မတို့အားေုံး	 တကယ်ကို	

တစ်ရပမတည်းရန	တစ်ရေတည်းရသာက်ပြီး	တစ်ရေှတည်း	

စီးရနတာြါ။	အဲေါရကကာင့်	ကျွန်မတို့ေဲ့	ပြည်သူပြည်သား	

များ	 အားေုံးဟာ	 အများအတွက်	 စဉ်းစားြါ။	 အများ	

အတွက်	 စဉ်းစားေင်းနဲ့	ကိုယ့်အတွက်ေည်း	အကျ ိုးေှိ	

ောေိမ့်မယ်ေိုတာ	ေါအမှန်စကားြါြဲ။	အများအကျ ိုး	

ရောင်	ကိုယ့်အကျ ိုးရအာင်ေိုတာ	ေါြါြဲဟု	ရပြာကကား	

ပြီး	 ပြည်သူများ၏ရမးပမန်းချက်များကို	နားရထာင်ချင်	

ြါတယ်ဟု	ရပြာကကားသည်။

ယင်းရနာက်	ရတွ့ေံုြဲွတွင်	ေြွတ္တာပမို့ သ့ုိ	အပြူရောင်	

ဧော၀တီသဘာ၀ကယ်ေယ်ရေးအြွဲ့မှ	 ရညာင်ေိန်း	

ရကျးေွာအုြ်စုအေယ်ကုန်းရကျးေွာမှ	 ပမန်မာ့ေယ်ယာ	

ြွံ့ပြိုးရေးဘဏ်မှ	ထုတ်ရချးရငွ	ပြန်ေြ်ချနိ်	ရနာက်ကျ	

ရနပခင်းအရြါ်	ဘဏ်တိုးများရပြရေျာ့ရြးရေး၊	ဘုေား	

ရေးကုန်းရကျးေွာမှ	 စြါးစိုက်ရတာင်သူများ	 စိုက်ြျ ိုး	

စေိတ်နှင့်	ရောင်းချေစေိတ်	ကွာပခားရနမှုအား	နုိင်ငံရတာ်မှ	

စီမံရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ြျဉ်ရထာင်တွင်းရကျးေွာမှ	ေြွတ္တာ	

နှင့်	သဃသန်းကကီး	 ရေငန်တားတာေမ်းသစ်ရြာက်ေုြ်	

ရြးရေးနှင့်	ေြွတ္တာနှင့်	သဃသန်းကကီးရကျးေွာကားေမ်း	

ရြာက်ေုြ်ရြးရေး၊	 ြျဉ်ရထာင်ကွင်း-သပြုကုန်း-	 ဂန့်အိြ်	

ရကျးေွာချင်းေက်	 ရကျာက်ရချာေမ်း	 (၅)	 မိုင်အား	

ကွန်ကေစ်ေမ်း	 ရောင်ေွက်ရြးရေး၊	 အေယ်ကုန်း	

ရကျးေွာေှေြ်စစ်မီးေင်းရေးအတွက်	 ရငွရကကးရထာက်ြ့ံ	

ရြးရေး၊	သိြ္ပံကုန်းကကီးရကျးေွာ၌	ြညာရေးစာစစ်ဌာန	

ြွင့်ေှစ်ရြးရေးနှင့်	တိုက်နယ်ရေးရုံ	တည်ရောက်ရြး	

ရေး၊	ေြွတ္တာ-၃	မုိင်ပမို့၌	မူေတန်းရကျာင်း	တစ်ရကျာင်း	

ြွင့်ေှစ်ရြးရေး	ရမးခွန်းများနှင့်	စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း၊	

ေြွတ္တာ-ေားကျင်းရကျးေွာ	 ေက်သွယ်ထားသည့်	

ေမ်းအားရောင်ေွက်ရြးရေး၊	ေြွတ္တာပမို့နယ်	အမှတ်	၁	

ေြ်ကွက်မှ	 ဦးရမာင်ချ ိုက	 ရေှေကျွန်းသာရကျးေွာ၌	

သိမ်းေည်းေယ်ယာရပမများ	ပြန်ေည်ေေှိရေး၊	အမှတ်	

၈	ေြ်ကွက်အား	ပမို့ကွက်ရြာ်ထုတ်ရြးရေး၊	ကွန်ကေစ်	

တံတားတည်ရောက်ရြးရေးနှင့်	 ေှေြ်စစ်မီးေေှိရေး၊	

ရမးခွန်းများနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း၊	 ရေှေကျွန်းသာ	

ရကျးေွာ၌	 သိမ်းေည်းေယ်ယာရပမများ	 ပြန်ေည်ေေှိ	

ရေး၊	 အမှတ်(၄)ေြ်ကွက်	 ေှေြ်စစ်မီးေေှိရေး	 ရမးခွန်း	

များနှင့	်စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း		တင်ပြရမးပမန်းကကော	

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	ရေါက်တာရအာင်သူ၊	 တုိင်းရေသကကီး	

ဝန်ကကီးချုြ်နှင့်	 ကဏ္ဍအေိုက်	 သက်ေိုင်သည့်	 တိုင်း	

ရေသကကီးဝန်ကကီးများက	ချက်ချင်းရောင်ေွက်ရြးမည့်	

အရပခအရနများနှင့်	ရေေှည်ရောင်ေွက်ရြးေမည့်	အရပခအရန	

များကို	ေှင်းေင်းရပြာကကားကကပြီး	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်	

ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်က	အပမန်စိစစ်ရောင်ေွက်ရြးေမည့်ေုြ်ငန်း	

များ၊	စိုက်ြျ ိုးရေး၊	ရမွးပမူရေးနှင့်	ေည်ရပမာင်းဝန်ကကီး	

ဌာနနှင့်	 တုိင်းရေသကကီးအစုိးေအြဲွ့ြူးရြါင်းရောင်ေွက်	

ရြးေမည့်	 ေုြ်ငန်းများအား	 စိစစ်ရောင်ေွက်ရြးေန်	

မှာကကားသည်။
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ထ့ုိရနာက်	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	 ေြွတ္တာ	

ပြည်သူများနှင့်	 ရတွ့ေသည့်အတွက်	 ဝမ်းရပမာက်ြါရကကာင်း၊	

ေြွတ္တာပြည်သူများမှာ	 စည်းကမ်းေိှြါရကကာင်း၊	ေြွတ္တာ	

ပြည်သူများ	 တစ်ရန့ထက်တစ်ရန့	 တိုးတက်ြါရစ	

ရကကာင်း၊	 ကိုယ်စိတ်နှစ်ြါး	 ကျန်းမာချမ်းသာကကရစေန်	

ေုမွန်ရကာင်းရတာင်းအြ်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

ရတွ့ေုြဲွံအပြီးတွင်	နိင်ုငရံတာ်၏အတိင်ုြင်ခြံဂု္ဂေ်ိ	

သည်	ရကျာင်းသား၊	ရကျာင်သူများနှင့်	စုရြါင်းမှတ်တမ်းတင်	

ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်

အြဲွ့သည်	ေြွတ္တာပမို့မှ	ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	 ပြန်ေည်	

ထွက်ခွာကကော	 ြုသိမ်ပမို့သို့	 ရောက်ေှိကကပြီး	 ထိုမှ	

တစ်ေင့်	 အထူးရေယာဉ်ပြင့်	 ေက်ေက်ထွက်ခွာ	

ကကော	မွန်းေွဲြိုင်းတွင်	ေန်ကုန်ပမို့သို့	ပြန်ေည်ရောက်ေှိ	

ကကသည်။

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ျြွေ္တာမမို့ရှိ လေေခံလကျာင်းေား လကျာင်းေူလျးများနှင့်
မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။ 
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နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်	ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်	

နှင့်	 တာဝန်ေှိသူများသည်	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်	 ဧပြီေ	 ၁	

ေက်ရန့တွင်		အထူးရေယာဉ်ပြင့်	ရနပြည်ရတာ်မှ	ဧော	

ဝတီတုိင်းရေသကကီး	ြုသိမ်ပမို့သ့ုိ	ရောက်ေိှကကသည်။

နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်နှင့်	 အြဲွ့ဝင်များအား	

ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီး	 ဝန်ကကီးချုြ်	 ဦးေှမိုးရအာင်၊	

တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးများ၊	ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်	

များ၊	ရေသခံပြည်သူများနှင့်	တာဝန်ေိှသူများက	ြုသိမ်ပမို့	

ရေေိြ်၌	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့

သည်	 ရပမာင်းပမသို့	 ရောက်ေှိကကော	 ရောက်ေုြ်ရေး	

ဝန်ကကီးဌာန	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ဦးဟန်ရဇာ်၊	 တိုင်း	

ရေသကကီး	 ဝန်ကကီးများနှင့်	 တာဝန်ေှိသူများက	 ကကိုေို	

နှုတ်ေက်ကကသည်။

ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့ဝင်များသည်	 ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပြင့်	 ရပမာင်းပမ	

တံတားြွင့်ြွဲအခမ်းအနားကျင်းြမည့်	ယာယီမဏ္ဍြ်သို့	

ရောက်ေှိကကသည်။

အခမ်းအနားတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

က	ယခုအခမ်းအနားကုိ	တက်ရောက်ောကကတ့ဲ	ပြည်သူ	

ပြည်သားအားေုံးကို	 ကကိုေိုနှုတ်ခွန်းေက်ြါတယ်။	

ရပမာင်းပမကကိုးတံတားရဟာင်းဟာ	၂၀၁၈	ခုနှစ်	ဧပြီေ	

၁	 ေက်ရန့မှာ	 ကကံ့ခိုင်မှုအားနည်းပြီး	 ကျ ိုးကျခဲ့တဲ့	

အတွက်		မနှစ်က	ေီအချန်ိမှာ		ရေသခပံြည်သမူျားအတွက်	
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နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်အား ြုေိမ်မမို့လျဆိြ်၌ ကကိုဆို နှုေ်ဆက်စဉ်။
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စိတ်ထိခုိက်စော၊	 ဝမ်းနည်းစောများ	 ပြစ်ရြါ်ခ့ဲေြါတယ်။	

အခု	 တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီးရနာက်မှာရတာ့	 ရေသခံများ	

ရမှော်ေင့်ရတာင့်တခ့ဲတ့ဲ	ရပမာင်းပမတံတားသစ်ကကီး	 ပြီးစီး	

ေို့	 ြွင့်ေှစ်အသုံးပြုနိုင်ြါပြီ။	 ရပမာင်းပမတံတားကကီး	

ကရတာ့	 ကကံ့ခိုင်၊	 စိတ်ချေတဲ့အရနအထားေှိရနပြီပြစ်	

ရြမယ့်	 ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီးအတွင်းက	 ကကံ့ခိုင်မှု	

အားနည်းရနတဲ့	တံတားရတွ	ေှိရနြါရသးတယ်။	 ကကိုး	

တံတားများပြစ်တဲ့	 ေြွတ္တာ(ြင်ေယ်ရေး)	 တံတား၊	

ဝါးခယ်မတံတား၊	 ရေှေရောင်းတံတားရတွကိုေည်း	

ရပမာင်းပမတံတားသစ်ကကီးေို	ခံနိုင်ေည်အားရကာင်းတဲ့	

Steel	Box	Girder	တံတားများအပြစ်	အေင့်ပမှင့်တင်	

တည်ရောက်ေျက်ေိှေ့ုိ	ယာယီအခက်အခဲများနဲ့	အေင်	

မရပြမှုများေှိခဲ့ေင်ေည်း	 သည်းခံရြးကကြါေို့	 ပြည်သူ	

ေူထုကို	ရမတ္တာေြ်ခံချင်ြါတယ်။	

တည်ရောက်ပြီး	ေမ်း၊	တံတားများကုိ	ရေေှည်ခုိင်ခ့ံ	

ြို့	ရေသခံများက	ဝိုင်းဝန်းကူညီ	ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်	

ရြးကကြါေ့ုိေည်း	တုိက်တွန်းမှာကကားေုိြါတယ်။	ကျွန်မ	

တို့ဟာ	တည်ရောက်ရုံနဲ့	မေုံရောက်ြါဘူး။	ေက်ပြီး	

ရတာ့	 ထိန်းသိမ်းြို့	 အင်မတန်မှ	 အရေးကကီးြါတယ်။	

ပြည်သူပြည်သားများအားေုံးဟာ	တစ်ဦးချင်း	တစ်ဦး	

ချင်းကရန	ကုိယ့်ေဲ့တာဝန်ေ့ုိ		နှေံုးထဲမှာထားပြီး	ကူညီ	

ရြးရစချင်ြါတယ်။	 အခုေို	 ေမ်း၊	 တံတားရတွဟာ	

နိုင်ငံတစ်ခု	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြို့	အရပခခံအကျေုံး	အချက်	

တစ်ခုပြစ်ြါတယ်။	 ပမန်မာနုိင်ငံေဲ့	ရေေှည်တည်တ့ံ	ခိုင်ပမဲ	

ပြီး	 ဟန်ချက်ညီတဲ့	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေး	 စီမံကိန်း	

(၂၀၁၈-၂၀၃၀)မှာ	 ချမှတ်ထားတဲ့	 သာယာဝရပြာမှုနဲ့	

ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှု	 မဟာဗျူဟာရတွထဲမှာေည်း	

စဉ်ေက်မပြတ်ြွံ့ပြိုးမှုနဲ့	စီးြွားရေးေုြ်ငန်း	အမျ ိုးမျ ိုး	

ကို	ြံ့ြိုးရြးမယ့်	ဦးစားရြးအရပခခံအရောက်အအုံများ	

တည်ရောက်ရေးေိုပြီး	 ရမှော်မှန်းချက်၊	 ေည်မှန်းချက်	

ရတွ	ထည့်သွင်းချမှတ်	ကကိုးြမ်းေျက်ေှိြါတယ်။	

ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီးဟာ	 ပမစ်ဝကျွန်းရြါ်ရေသ	

ပြစ်တာနဲ့အညီ	ပမစ်/ရချာင်းများ	ရြါများပြီး	ရပမေီကသဇာ	

ရကာင်းမွန်တာရကကာင့်	 စုိက်ြျ ိုးရေးေုြ်ငန်းရကာင်းမွန်	

တဲ့အပြင်	ရေထွက်သယံဇာတရတွေည်း	ရြါကကယ်ဝြါ	

တယ်။	ရေှးယခင်ကာေက	ခေီးသွားောရေးမှာ	ရေေမ်း	

ရကကာင်းကိုြဲ	အဓိက	အားပြုရနခဲ့ေရြမယ့်	အခုေိုေင်	

ကုန်းေမ်းရကကာင်းမှာ	ေမ်းကွန်ေက်ရတွများစွာနဲ့	အချန်ိ	

တိုအတွင်း	 ပြည်နယ်နဲ့	တိုင်းအသီးသီးကို	 ေက်သွယ်

သွားောနုိင်ကကပြီပြစ်ြါတယ်။	ဧောဝတီတုိင်းရေသကကီးေဲ့	

ပမို့ရတာ်ြုသိမ်နဲ့	ေန်ကုန်ကို	ရေရကကာင်းေိုင်းနဲ့ေည်း	

ြို့ရောင်ရြးရနတဲ့အတွက်	 ြိုမိုအေင်ရပြေွယ်ကူစွာ	

သွားောနိုင်ပြီး	 ပြည်သူများအတွက်	အခက်ခဲရတွဟာ	

နည်းြါးသွားြါတယ်။	 ေီေုိ	 ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	

ြုိမုိအေင်ရပြ	ေွယ်ကူောတာနဲ့အမှေ	ကုန်စည်ြ့ုိရောင်	

ရေး	ြိမုိ	ုေွယ်ကပူမန်ေန်ောပြီး		စီးြွားရေးေုြ်ငန်းရတ	ွ

ြိုမိုတိုးတက်ောမှာ	ပြစ်သေို	ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီး	

အတွင်းက	 သဘာဝအတိုင်းနီးြါး	 ေှိရသးတဲ့	 ေှြတဲ့	

ြင်ေယ်ကမ်းရပခရတွကိုေည်း	ပြည်တွင်း/ပြည်ြ	ခေီး	

သွားရတွ	 ြုိမုိောရောက်ကကမှာ	 ပြစ်တ့ဲအတွက်	ခေီးသွား	

ေုြ်ငန်း	 ြိုမိုြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ြါ	အရထာက်	

အကူ	ပြစ်ရစနိုင်ြါတယ်။

နုိင်ငံရတာ်အစုိးေက	အရပခခံအရောက်အဦ	 ြံ့ွပြိုးရေး	

ေုြ်ငန်းရတွ	 ရောင်ေွက်တဲ့ရနောမှာ	 အကန့်အသတ်	

နဲ့သာေှိတဲ့	ေင်းပမစ်ရတွကို	သုံးေကျ ိုးနြ်ရအာင်၊	အရေ	

အေွင့်	 အနည်းေုံးပြစ်ရအာင်	 ရောင်ေွက်ကကြို့ေိုြါ	

တယ်။	ဌာနအသီးသီးအရနနဲ့	တင်ေါေုြ်ထုံးေုြ်နည်း

ညွှန်ကကားချက်ရတွနဲ့အညီရောင်ေွက်ကကြို့၊	သတ်မှတ်	

အေည်အရသွးပြည့်မီရအာင်	 ရောင်ေွက်ကကြို့	 အထူး	

မှာကကားေိုြါတယ်။

နုိင်ငံရတာ်အစုိးေက	ရောင်ေွက်ေျက်ေိှတ့ဲ	ြံွ့ပြိုးရေး	

ေုြ်ငန်းစဉ်ရတွ၊	 ပြုပြင်ရပြာင်းေဲရေးေုြ်ငန်းစဉ်ရတွ

နဲ့	 ပငိမ်းချမ်းရေးေုြ်ငန်းစဉ်ရတွဟာ	 ပြည်သူများေဲ့	

တက်ကကတ့ဲ	 ြူးရြါင်းြါဝင်ရောင်ေွက်မှုေိှမှသာ	 ရအာင်ပမင်	

နိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။	 ရခတ်ရဟာင်း	 စနစ်ရဟာင်းတစ်ခု	

ကရန	ေီရခတ်ေဲ့	ေိုအြ်ချက်၊	ပြည်သူရတွေဲ့	ရမှော်ေင့်	

ချက်ရတွနဲ့	ကိုက်ညီတဲ့	 စနစ်သစ်တစ်ခုကို	 ရပြာင်းေဲ	

တဲ့ရနောမှာ	အခက်အခဲရတွ၊	စိန်ရခါ်မှုရတွနဲ့	 ကကုံရတွ့	

ေမှာ	 သဘာဝြဲပြစ်ြါတယ်။	 ပြည်သူေူထုတစ်ေြ်ေုံး	

ကသာ	စည်းစည်းေုံးေုံး	ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့	ြူးရြါင်း	

ရောင်ေွက်ကကမယ်ေိုေင်	 ဘယ်ေိုအတားအေီးရတွ၊	

စိန်ရခါ်မှုရတွကုိမေုိ	ေင်ေုိင်ရကျာ်ေွှားနုိင်မယ်ေ့ုိ	ယံုကကည်	
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ြါတယ်။	

နိဂံုးချုြ်အရနပြင့်	 ကျွန်မအတွက်	 ရပမာင်းပမတံတား	

ဟာ	 အထူးအရေးကကီးြါတယ်ေို့	 ရပြာချင်ြါတယ်။	

ရပမာင်းပမတံတားြျက်သွားတုန်းကေည်း	ောကကည့်ခဲ့	

ြါတယ်။	 အေုြ်တစ်ခုဟာ	 စပြီေိုေင်	 ေုံးခန်းတိုင်	

ရအာင်	ရအာင်ပမင်ရအာင်ေုြ်ြို့ဟာ	ကျွန်မတို့အားေုံး	

မှာ	တာဝန်ေှိြါတယ်။	အဲေီတုန်းက	အပမန်ေုံး	ေီတံတား	

ကုိ	တည်ရောက်ရြးြါမယ်ေ့ုိ	ပြည်သူကုိ	ကတိကဝတ်	

ရြးခဲ့ြါတယ်။	 ေါဟာေည်း	 အင်မတန်အရေးကကီးြါ	

တယ်။	အုြ်ချုြ်ရေးယန္တေားကုိ	တာဝန်ယူတ့ဲအြဲွ့အစည်း	

တစ်ခုဟာ	 ပြည်သူကိုရြးတဲ့ကတိရတွ	 တည်ြို့ေိုတာ	

ဟာ	 အင်မတန်မှကို	 အရေးကကီးြါတယ်။	 ပြည်သူနဲ့	

အစိုးေကကားမှာယုံကကည်မှုေှိြို့	တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးယုံကကည်	

ြို့၊	 ရေးစားြို့ေိုေင်	 နှစ်ြက်စေုံးက	ကိုယ့်တာဝန်ကို	

ရကျပြီးရတာ့	ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုေည်း	ရစာင့်ရေှာက်	

နိုင်ေြါမယ်။	 အစိုးေတာဝန်တစ်ခုဟာ	 ပြည်သူေူထု	

ရတွကို	ရြးထားတဲ့	ကတိကိုတည်ြို့ြဲပြစ်ြါတယ်။	

ရပမာင်းပမပမို့ဟာ	ဧောဝတီတိုင်းမှာ	အတိုးတက်ေုံး၊	

ရခတ်အမီေုံး၊	 အရတာ်ေုံးြဲေို့	 ရပြာကကြါတယ်။	

တပခားပမို့ေဲ့	ရေသခံရတွက	တစ်မျ ိုးရပြာေင်	ရပြာမှာြါ။	

ြခုက္ကူေောရတာ်ကကီးေဲ့	 မိန့်ကကားခဲ့တဲ့	 ကသဝါေထဲမှာ	

ေိုေင်	“ရပမှာက်တိုင်းေည်း	မရပမာက်နဲ့	မရပမှာက်ဘဲနဲ့	

ေည်းမရနနဲ့”	 ေုိတ့ဲစကားကုိ	 သွားပြီးရတာ့	 သတိေြါ	

တယ်။	 ရပမာင်းပမပြည်သူပြည်သားများက	 ရပမှာက်တုိင်း	

မရပမာက်ရြမယ့်ေည်း	 မရပမှာက်ဘဲရတာ့	 မရနြါနဲ့၊	

ကုိယ်ထိန်းသိမ်းေမယ့်	အစဉ်အောရကာင်းရတွကုိ	ထြ်ပြီး	

ရတာ့	ထိန်းသိမ်းသွားြါေို့	တိုက်တွန်းချင်ြါတယ်။

ကျွန်မတို့နိုင်ငံ	 တိုးတက်ြို့ေိုတာ	 အဓိကအားပြင့်	

ပြည်သူမှာ	တာဝန်ေှိြါတယ်။	အထူးသပြင့်	ေီမိုကရေစီ	

စနစ်ကို	 သွားရနပြီေိုေင်	 ပြည်သူမှာ	 တာဝန်ေှိတယ်။	

မှန်ကန်တဲ့အြွဲ့အစည်း၊	 ြုဂ္ဂိုေ်ရတွကို	 ရေွးချယ်တင်	

ရပမှာက်ေမယ်။	ေါမှ	ကိုယ့်ကိုယ်ရေးစားမယ့်၊	ကိုယ့	်

ကိုယ်ရထာက်ထားမယ့်	 အစိုးေတစ်ခုကရနပြီး	 နိုင်ငံ့	

တာဝန်ကို	 ယူမှာပြစ်ြါတယ်။	 အစိုးေအရနနဲ့ေည်း	

ပြည်သူရတွေဲ့ရမှော်ေင့်ချက်ရတွကို	 ပြည့်ေည်းရြးြို့	

တာဝန်ေှိြါတယ်။	နှစ်ဦးနှစ်ြက်ကရနပြီးရတာ့	တာဝန်	

သိသိနဲ့	 ေုြ်ရောင်သွားေင်	 ကျွန်မတို့ဟာ	 စိန်ရခါ်မှု	

မှန်သမှေကို	ရကျာ်ေွှားေင်ေိုင်နိုင်ပြီး	စိန်ရခါ်မှုရတွဟာ	

အခွင့်အရေးရတွပြစ်သွားမယ်ေို့	 ရသရသချာချာ	 စွဲစွဲ	

ပမဲပမဲ	 ယုံကကည်ြါတယ်။	 ေီအတိုင်းြဲ	 ပြည်သူေူထုက	

ေည်း	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်	ယုံကကည်မှုေှိပြီးရတာ့	ကိုယ့်ေဲ့	

အင်အားကုိ	အားကုိးပြီးရတာ့	ပြည်ရထာင်စုကကီး	တည်တ့ံ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ကလျးစာဖေ်ခန်းအား ကကည့်ရှုစဉ်။
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ခိုင်ပမဲရေးအတွက်ကို	တစိုက်မတ်မတ်	 ကကိုးစားရြးကက	

ြါေို့	 ကျွန်မအရနနဲ့	 ရမတ္တာေြ်ခံေိုြါတယ်ဟု	 ရပြာ	

ကကားသည်။

ထ့ုိရနာက်	ရောက်ေုြ်ရေးဝန်ကကီးဌာန	 ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီး	ဦးဟန်ရဇာ်က	တံတားတည်ရောက်ေပခင်းနှင့်

စြ်ေျဉ်း၍ေှင်းေင်းရပြာကကားပြီး	တုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီး	

ချုြ်ဦးေှမိုးရအာင်က	ရေသြွံ့ပြိုးရေးရောင်ေွက်ထား

ေှိမှုအရပခအရနများကို	ေှင်းေင်းတင်ပြသည်။

ယင်းရနာက်	ရေသခံပြည်သူ	စရဝေွင်မုိးက	တံတား	

တည်ရောက်ပြီးစီးမှုနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	 ရကျးဇူးတင်စကား	

ရပြာကကားသည်။

ထို့ရနာက်	နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်အြွဲ့

သည်	 ရပမာင်းပမတံတားသစ်မုခ်ဦးသို့	 ရောက်ေှိကကပြီး	

တံတားသစ်အား	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ဦးဟန်ရဇာ်၊	

တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်	ဦးေှမိုးရအာင်၊	တိုင်းရေသ	

ကကီးေွှတ်ရတာ်ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးရအာင်ရကျာ်ခုိင်၊	တုိင်းရေသကကီး	

ဝန်ကကီး	 ဦးဝင်းရဌး၊	ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်များနှင့်	

တာဝန်ေှိသူများက	 ြဲကကိုးပြတ်၍ြွင့်ေှစ်ရြးကကကာ	

အခမ်းအနားသို့	 တက်ရောက်ောကကသူများနှင့်အတူ	

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်ကကသည်။

ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က	တံတားသစ်ရမာ်ကွန်းကမ္ပည်း	

ရကျက်စာအား	 စက်ခေုတ်နှိြ်ြွင့်ေှစ်ရြးပြီး	 အရမွှး	

နံသာေည်များ	ြက်ြျန်းရြးသည်။

ေက်ေက်၍	 နုိင်ငံရတာ်အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်နှင့်	 အြဲွ့	

ဝင်များသည်	တြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	ရပမာင်းပမ	

ပမို့မှ	ရကျာင်းကုန်းပမို့သို့ရောက်ေှိကကပြီး	ရကျာင်းကုန်း	

ပမို့နယ်	 အားကစားခန်းမ၌	 ရေသခံပြည်သူများနှင့်	

ရတွ့ေုံသည်။	 ရတွ့ေုံစဉ်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်က	မိမိတို့နိုင်ငံသည်	ြတ်ဝန်းကျင်ေှိ	နိုင်ငံများနှင့်	

စာေှေင်	ြံ့ွပြိုးတုိးတက်မှုမှာ	ရနာက်ကျကျန်ရနခ့ဲြါရကကာင်း၊	

ရကျာင်းကုန်းပမို့	 ပြည်သူပြည်သားများနှင့်	 ဧောဝတီ	

တိုင်းမှ	 ပြည်သူပြည်သားများ	 သိပြီးပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ခက်ခဲသည့်အချန်ိကုိ	ရကျာ်ပြတ်ေမည့်အချန်ိတွင်	အရေးကကီး	

ေံုးမှာစိတ်ဓာတ်ပြစ်ပြီး	ယင်းစိတ်ဓာတ်ပြင့်	 ရကျာ်ေွှား	

ေမည်ပြစ်ရကကာင်း၊	မမိိတို့	ယခုေို	ေုြ်ရောင်သည့်အခါ	

စိတ်ထားခိုင်သကဲ့သို့	 ြစ္စုြ္ပန်ကို	 တည့်တည့်ရှုပြီး	 ကုိယ်	

တတ်	နုိင်သည်ကုိေုြ်ေန်	စိတ်ဓာတ်က	များစွာအရေးကကီး	

ြါရကကာင်း။

နိုင်ငံသား	 ပြည်သူပြည်သားများထဲတွင်	 အစိုးေ	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် လပမာင်းပမမမို့၊ လေါ်ခင်ကကည်လဖာင်လေးရှင်းနှင့် ပြန်ကကားလရးဝန်ကကီးဌာနေို့ 
ြူးလြါင်းလဆာင်ရွက်ျျက်ရှိေည့် လရွ့ျျားစာကကည့်ေိုက်ျုြ်ငန်းအား ကကည့်ရှုစဉ်။
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အြွဲ့ဝင်များေည်း	ြါြါရကကာင်း၊	အစိုးေအြွဲ့ဝင်များက	

အစ	 နုိင်ငံ၏ဝန်ထမ်းများ၊	 ပြည်သူပြည်သားများအားေံုး	

တာဝန်ရကျြါက	 နိုင်ငံ၏	 တိုးတက်ြွံ့ပြိုးမှုအတွက်	

စိတ်ြူေမည်မဟုတ်ရကကာင်း၊	တာဝန်ရကျသည့်အထဲတွင်	

ကရေးများ၊	ရကျာင်းသူရကျာင်းသားများေည်း	ြါဝင်	

ရကကာင်း၊	 မိမိနိုင်ငံ၏	 အနာဂတ်ကို	 ေင်ေိုင်နိုင်ေန်	

အနာဂတ်တွင်	ပြစ်ောမည့်	ကိစ္စမှန်သမှေကို	ရကျာ်ေွှား	

နိုင်ေန်	ြညာရေးသည်	အရေးကကီး၍	ဦးစားရြးပြီး	ေုြ်	

ရနြါရကကာင်း၊	 ြညာရေးနှင့်ြတ်သက်ပြီး	 ဘဏ္ဍာရငွကိ	ု

ပမှင့်တင်ထားြါရကကာင်း၊	ြညာရေးစနစ်	ရအာင်ပမင်ေန်	

ရကျာင်းသူ၊	 ရကျာင်းသားများသာမက	 ေော၊	 ေောမ	

များနှင့်ေည်း	ေုိင်ြါရကကာင်း၊	မိမိတ့ုိက	သင်ယူရနသည့်	

သူမျ ိုး	 မဟုတ်ြါက	ကရေးများကို	 သင်ယူနိုင်ရအာင်	

ေည်း	ပြသနိုင်မည်	မဟုတ်ြါရကကာင်း။

မိမိတို့	 ရကျာင်းကုန်းမရောက်ခင်	 ရပမာင်းပမကို	

ဝင်ခဲ့ြါရကကာင်း၊	ရပမာင်းပမတွင်	ရေါ်ခင်ကကည်ရြာင်ရေး	

ေှင်းက	ပြန်ကကားရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့်ြူးတဲွပြီး	ေုြ်ရောင်	

ရနသည့်	 ရေွ့ေျားစာကကည့်တိုက်ကို	 ကကည့်သည့်အခါ	

တွင်	 စာအုြ်များကို	 ေူထုကမည်မှေ	 စိတ်ဝင်တစား	

ြတ်သေဲေိုသည်ကို	 ရေ့ောော	 ရတာ်ရတာ်များများ	

သည်	စာအုြ်များကို	ရေ့ော	ေိုပြီး	ြတ်ချင်သည့်စိတ်	

များေှိြါရကကာင်း၊	သို့ရသာ်	ြတ်စောစာအုြ်	မေှိသည့်သူ	

က	အင်မတန်မှ	များြါရကကာင်း။

ထို့ရကကာင့်	 အစိုးေနှင့်	 ြုဂ္ဂေိကြိုင်းေိုင်ောတို့က	

ပြည့်ေည်းရြးေမည့်	 ကိစ္စပြစ်ြါရကကာင်း၊	 စာအုြ်	

ထုတ်ေုြ်ရေးနှင့်	စာရြပြန့် ပြူးရေးကို	ြုဂ္ဂေိကအြိုင်း	

က	စိတ်ဝင်စားေန်	ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	သို့မှသာ	ပြည်သူ	

ပြည်သားများ	ေိုအြ်ရနသည့်	ဗဟုသုတများကို	 ပြည့်	

တင်းရြးနိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

ထို့ပြင်	 ကျန်းမာရေးကို	 ပြည်သူများအတွက်	

အဓိကထားြါရကကာင်း၊	ြညာရေးနည်းတူ	ကျန်းမာရေး	

ကဏ္ဍတွင်	ဘဏ္ဍာရငွ	တုိးတက်သံုးစဲွြါရကကာင်း၊	ပြည်သူ	

များသည်	 ြညာမည်မှေတတ်တတ်	 မကျန်းမာြါက	

မိမိ၏စွမ်းေည်နှင့်	 အေည်အချင်းများကို	 အပြည့်အဝ	

သုံးနိုင်မည်	မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	မိမိတို့က	ကျန်းမာရေး	

နှင့်	ြညာရေးကို	အရေးထားြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူများ	

ကေည်း	 အရေးထားြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူများ	 ြိုပြီး	

အရေးထားသည့်ကိစ္စများမှာ	 ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး၊	

ေှေြ်စစ်မီးေေိှရေး၊	 ေယ်ယာရပမြုိင်ေုိင်မှု	 ပြဿနာများ	

ရပြေှင်းရေးတို့	ပြစ်ြါရကကာင်း။

တစ်တုိင်းပြည်ေံုးတွင်	 ေုိအြ်ချက်များသည်	အတူတူ	

ြင်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မိမိတ့ုိနုိင်ငံတွင်	အားေံုးသည်	တစ်ရေ	

တည်းရသာက်ပြီး	တစ်ရပမတည်းရနရံုသာမက	တစ်ရေှ	

တည်းစီးရနသည့်	 ပြည်ရထာင်စုသားများပြစ်သည်ေို	

သည်ကို	 မရမ့ရစေိုြါရကကာင်း၊	 မည်သည့်တိုင်းေင်း	

သားြင်ပြစ်ရစ၊	မည်သည့်ဘာသာစကားြင်ရပြာရပြာ၊	

မည်သည့်ဘာသာကို	 ကိုးကွယ်သည်ပြစ်ရစ	 မိမိတို့	

အားေုံးသည်	 ပြည်ရထာင်စုတစ်ခုတည်းမှ	 သားသမီး	

များြင်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

ယခုေိုေှေင်	 Social	 Media	 Page	တွင်	တက်ရန	

သည့်	 အသံများမှာ	 ပြည်သူများ	 အားကိုးသည့်	 အသံ	

များ	မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	Social	Media	Facebookတွင်		

ကကည့်သည့်အခါ	 ရေါသများ	 အင်မတန်များသည်ကို	

သတိပြုမိြါရကကာင်း။	 တစ်ရယာက်နှင့်	 တစ်ရယာက်	

မေိုေားအြ်သည့်စိတ်၊	မုန်းတီးသည့်စိတ်၊	ရေါသစိတ်၊	

ရဝြန်ချင်သည့်စိတ်	 ထိုအောများပြင့်	 ရေးသားရနပြီး	

ယင်းတ့ုိသည်	မိမိတ့ုိနုိင်ငံအတွက်	အကျ ိုးပြုသည်	မဟုတ်	

ြါရကကာင်း၊	 အရြါင်းေက္ခဏာ	 မရောင်ြါရကကာင်း၊	

မိမိ၏	 အရကာင်းကိုပမင်၍	 သူတစ်ြါး၏အရကာင်းကို	

ကျု ံ့၍ပမင်ပခင်းသည်	 သူရတာ်ရကာင်းစိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘဲ	

သူယုတ်မာ	 စိတ်ဓာတ်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ေွတ်ေွတ်ေြ်ေြ်	

မိမိတို့၏	 အရတွးအရခါ်	 အယူအေများကို	 ရြာ်ပြြိုင်	

ခွင့်	ရြးထားြါရကကာင်း၊	သို့ရသာ်ေည်း	ကန့်သတ်ချက်	

များေှိြါရကကာင်း၊	ေူတိုင်းကို	ရပြာချင်သေို	ရပြာ၍မေ	

ြါရကကာင်း၊	 ယင်းသို့	 ကန့်သတ်ထားပခင်းသည်	 မိမိ၏	

ေွတ်ေြ်ြိုင်ခွင့်ကို	ကန့်သတ်ပခင်း	မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	

ေူ့အသိုင်းအဝိုင်း၏	တည်ပငိမ်မှု၊	 ရအးချမ်းမှုကို	ထိြါး	

မည်စိုး၍	ကန့်သတ်ပခင်း	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူပြည်	

သားများအရနပြင့်	 ယင်းကိုေည်း	 သရဘာရြါက်ေန်	

ေိုြါရကကာင်း။

မိမိေုြ်မည့်	 ကိစ္စတစ်ခု၏	 ေည်ေွယ်ချက်သည်	

ဘာေဲေိုသည်ကို	 သတ္တိေှိေှိပြင့်	 မိမိကိုယ်ကိုယ်	 ပြန်	
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ကကည့်ေန်	ေိုြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့	 ပြည်သူပြည်သားများ	

သည်	နိုင်ငံအတွက်	ေုြ်ေပခင်းကို	ဂုဏ်ယူေမည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	 မိမိနိုင်ငံ၏	 အချုြ်အပခာအာဏာ	 တည်တံ့	

ခုိင်ပမဲရေး၊	နယ်ရပမတည်တ့ံခုိင်ပမဲရေး၊	မိမိနုိင်ငံ၏	တုိးတက်	

ရေး၊	 ြွံ့ပြိုးရေး၊	 မိမိတို့၏	 ပြည်သူပြည်သားများ၏	

ချမ်းသာရေးအတွက်	ေုြ်ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့	

သည်	ပြည်ရထာင်စု	၏	သားသမီးများပြစ်သည်ေိုသည့်	

စိတ်ဓာတ်နှင့်သာ	တကယ်ေုြ်နိုင်မည်ေိုြါက	မိမိတို့	

နုိင်ငံသည်	မတုိးတက်နုိင်စော	အရကကာင်းမေိှြါရကကာင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံ၏	ေီမိုကရေစီသည်	အပြည့်အဝ	မဟုတ်	

ရသးရသာ်ေည်း	 ယင်းေမ်းကို	 မိမိတို့	 ရေှောက်ော	

ခဲ့ပြီးပြစ်ရကကာင်း၊	ရေှောက်ောသည့်အချနိ်တွင်	မိမိတို့	

အားေုံးတွင်	တာဝန်ေှိောြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူေူထုမှ	

ရေွးချယ်တင်ရပမှာက်ထားသည့်	မိမိတ့ုိအစုိးေတွင်	အထူး	

တာဝန်ေှိြါရကကာင်း၊	ပြည်သူေူထုက	မိမိတို့ကို	တာဝန်	

ရြးခဲ့သည်	ေိုသည်မှာ	ရမှော်ေင့်ချက်၊	ယုံကကည်ချက်နှင့်	

တာဝန်ရြးခဲ့ပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	ရမှော်ေင့်ချက်နှင့်	ယုံ	

ကကည်ချက်ေုိသည်မှာ	မိမိတ့ုိချ ိုးရြာက်၍	မပြစ်ြါရကကာင်း။

ဧောဝတီတုိင်းအစုိးေ၊	 ေွှတ်ရတာ်တွင်ြါဝင်ရနသည့်	

ကိုယ်စားေှယ်များ	 အားေုံးသည်	 ပြည်သူပြည်သား	

များ၏	ရမှော်ေင့်ချက်နှင့်	ေုိအြ်ချက်များကုိ	ပြည့်ေည်း	

ရြးနိုင်ေမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူပြည်သားများ၏	

ယံုကကည်မှု၊	ရမှော်ေင့်ချက်များကုိ	ြျက်ေီး၍	မေြါရကကာင်း၊	

ြျက်ေီးြါက	မရအာင်ပမင်ဟု	ရပြာေမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

တစ်ော	 ောခိုင်နှုန်း	 ရကျနြ်ရအာင်	 ေုြ်ရြးနိုင်ေန်မှာ	

မည်သည့်အစိုးေမှ	 ေုြ်ရြး၍	 မေြါရကကာင်း၊	 ကမ္ဘာ	

ရြါ်တွင်	 မည်မှေရအာင်ပမင်သည့်	အစိုးေပြစ်ရစ	 မိမိတို့	

နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ	ရကျနြ်ရအာင်၊	အားေုံး	တစ်ော	

ောခိုင်နှုန်း	 ရကျနြ်ရအာင်	 ေုြ်ရြးေန်ေိုသည်မှာ	

မည်သည့်အစိုးေ၊	မည်သည့်အြွဲ့အစည်းနှင့်	မည်သည့်	

ြုဂ္ဂိုေ်မှေ	ေုြ်ရြး၍	မေြါရကကာင်း။

မိမိတို့သည်	 ပြည်သူများ၏	 ရကာင်းကျ ိုးအတွက်	

တတ်နိုင်သမှေ	 ကကိုးစားသွားမည်ပြစ်ပြီး	 ကကိုးစားသည့်	

ရနောတွင်ေည်း	ပြည်သူများကိုယ်တိုင်	ြါဝင်ေမည်ပြစ်	

နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် လကျာင်းကုန်းမမို့နယ် အားကစားခန်းမ၌                                      လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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နိုင်ငံလော်၏ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် လကျာင်းကုန်းမမို့နယ် အားကစားခန်းမ၌                                      လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။

ြါရကကာင်း၊	 မိမိ၏	 အနာဂတ်၊	 မိသားစုအနာဂတ်နှင့်	

မျ ိုးေက်သစ်များအတွက်	 ဝုိင်းဝန်းရုန်းကန်ေန်၊	 ကကိုးစား	

ေန်မှာ	အင်မတန်အရေးကကီးြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

ယင်းရနာက်	 ရကျာင်းကုန်းရေသခံပြည်သူများ၏	

တင်ပြချက်များနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	

ရေါက်တာရအာင်သူ၊	 တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးများနှင့်	

တာဝန်ေှိသူများက	 ပြန်ေည်ေှင်းေင်းရပြကကားကကပြီး	

နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	ပြည့်စွက်ေှင်းေင်း	

သည်။

ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

နိဂုံးချုြ်	 အမှာစကားရပြာကကားောတွင်	 မိမိအရနပြင့်	

ယခုကဲ့သို့	 ပြည်သူနှင့်	 ရတွ့နိုင်သည့်အခွင့်အရေးကို	

များစွာတန်ြုိးထားြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူများ	 တင်ပြသည့်	

အခါတွင်	ရေါသမြါဘဲ	ရအးရအးချမ်းချမ်းပြစ်ရနသည်	

ကို	 သတိထားမိြါရကကာင်း၊	 မရကျနြ်ချက်များေည်း	

ေိှမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထုိသ့ုိ	မရကျနြ်ချက်များကုိ	တင်ပြ	

သွားကကပခင်းသည်	 မိမိတို့နိုင်ငံအတွက်	 ရကာင်းမွန်	

သည့်	ေက္ခဏာပြစ်ြါရကကာင်း၊	နိုင်ငံသူ၊	နိုင်ငံသားများ	

သိက္ခာေှိမှသာ	နိုင်ငံေည်း	သိက္ခာေှိ	မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ယရန့	 မိမိတို့၏	 စိုးေိမ်ရကကာင့်ကကမှု၊	 နားမေည်သည့်	

ကိစ္စေြ်များနှင့်	မေှင်းေင်းသည့်	ကိစ္စေြ်များကို	တင်ပြ	

ကကပခင်းသည်	 ပြည်သူများ၏	 အခွင့်အရေးပြစ်သည့်	

အတွက်	ကကိုေိုြါရကကာင်း။

အစိုးေြိုင်းပြစ်သည့်	ဗဟိုအစိုးေနှင့်	တိုင်းရေသကကီး	

အစုိးေတ့ုိသည်ေည်း	 အားေံုးရပခာက်ြစ်ကင်းသဲေဲစင်	

မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	ထို့ရကကာင့်	မိမိတို့၏	အားနည်းချက်	

များေှိြါက	 ရကျာ်ေွန်နိုင်ေန်	 ကကိုးစားေမည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	ပြည်သူများအရနပြင့်ေည်း	မိမိတို့ရကျာ်ေွှား	

နိုင်ေန်	 ဝိုင်း၍ကူညီရြးမည်ဟု	 ယုံကကည်ြါရကကာင်း၊	

ရနာင်တွင်	ပြည်သူများနှင့်အစိုးေအကကားတွင်	အေက်	

မပြတ်ပြစ်ရစေန်	 နည်းအမျ ိုးမျ ိုး	 စဉ်းစားေမည်ပြစ်	

ြါရကကာင်း၊	 တိုင်းရေသကကီးအစိုးေကိုေည်း	 ပြည်သူ	

များနှင့်	တစ်ချနိ်ေုံး	ထိရတွ့မှုေှိရစေန်	နှင့်ပြည်သူများ	

ရမးပမန်းနိုင်ေန်အတွက်	ေုြ်ရောင်ရြးေန်	 မှာကကားခဲ့	

မည်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မိမိတို့	မည်သည့်အောြင်ေုြ်ေုြ်	

ပြည်သူေူထုကို	 ေှင်းပြေမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့	

အရနပြင့်	 တေားမှေတရစေန်	 ေုြ်ရောင်မည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	တေားမှေတမှုကုိေည်း	ထင်ေှားရစေန်	ကကိုးစား	

၍	ေှင်းပြသွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မိမိတို့နိုင်ငံ၏	ေိုအြ်	

ချက်များအရကကာင်းကို	သိေှိရစေန်	ကူညီြံ့ြိုးရြးသည့်	

ပြည်သူများအားေံုးကုိ	 ရကျးဇူးတင်ြါရကကာင်း	 ရပြာကကား	

ပြီး	ရတွ့ေံုြဲွသ့ုိ	တက်ရောက်ောကကသည့်	ရကျာင်းသား	

ရကျာင်းသူများနှင့်	မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့ဝင်များသည်	 တြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်များပြင့်	

ရကျာင်းကုန်းပမို့မှ	 ြုသိမ်ပမို့သို့ရောက်ေှိကကပြီး	 ြုသိမ်	

ပမို့ရတာ်ခန်းမ၌	ရေသခံပြည်သူများနှင့်	ရတွ့ေုံသည်။	

ရတွေံုြဲွတွင်	 နုိင်ငံရတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်က	 နုိင်ငံရတာ်	

သမ္မတ	 ဦးဝင်းပမင့်သည်	 ြုသိမ်ရေသမှပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ြုသိမ်ကရနပြီး	 နိုင်ငံရတာ်သမ္မတတစ်ဦး	 ရြာ်ထုတ်	

ေုိက်နုိင်ပခင်းသည်	ေီမုိကရေစီအေ	အားေံုးတွင်	တန်းတူ	

ညီတူ	 အခွင့်အရေးေှိသည်ကို	 ပြပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	

မည်သူမေို	နိုင်ငံသူ၊	နိုင်ငံသားများထဲက	မိမိ၏	အေည်	
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အချင်း၊	မိမိ၏	နိုင်ငံရတာ်တွင်	သစ္စာေှိမှု၊	မိမိ၏	ေုြ်ငန်း	

ကျွမ်းကျင်မှုအေ	 ေုြ်နိုင်သည့်	 ေမ်းရကကာင်းများစွာ	

ေှိြါရကကာင်း၊	ေီမိုကရေစီေိုသည်မှာ	အရပြာသက်သက်	

မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူေူထုကို	 အရေးထားပြီး	

အခွင့်အရေးရြးသည့်	စနစ်တစ်ခုပြစ်ြါရကကာင်း၊	ယင်း	

စနစ်ကုိ	ရအာင်ပမင်ရအာင်	ေုြ်ရောင်ေန်ေည်း	ပြည်သူ	

များတွင်	တာဝန်ေိှြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူသိက္ခာေိှမှ၊	 ပြည်သူ	

တန်ြိုးေှိမှ	 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏	 ေီမိုကရေစီအုြ်ချုြ်ရေး	

စနစ်သည်	သိက္ခာေှိပြီး	တန်ြိုးေှိမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံသည်	 သာမာန်	 ေီမိုကရေစီနိုင်ငံများ	

ထက်	ြိုပြီးစိန်ရခါ်မှုများကို	ေင်ေိုင်ေြါရကကာင်း၊	မိမိတို့	

နိုင်ငံသည်	ေွတ်ေြ်ရေးေစဉ်ကာေကစပြီး	 ပငိမ်းချမ်း	

သည်ဟု	 တစ်ခါမှေ	 မေှိရသးြါရကကာင်း၊	 ပငိမ်းချမ်းရေး	

ေေှိေန်ေည်း	အစိုးေက	အဓိကထားပြီး	ရောင်ေွက်ရန	

ြါရကကာင်း၊	ပငိမ်းချမ်းရေးေှိပခင်းနှင့်	မေှိပခင်း၏	ကွဲပြားြုံ	

ကို	ပငိမ်းချမ်းရေး	မေှိပခင်း၏	အနိဋ္ဌာရုံကို	ကိုယ်တိုင်သိခဲ့	

သည့်သူများမှ	 သရဘာရြါက်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့နိုင်ငံ	

တိုးတက်ေန်၊	 ပငိမ်းချမ်းေန်၊	 တစ်နိုင်ငံေုံးသာယာေန်	

အင်မတန်မှ	 အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့နိုင်ငံ	 ြွံ့ပြိုး	

တိုးတက်ေန်အတွက်	 ပငိမ်းချမ်းရေး၊	 တေားဥြရေစိုးမိုး	

ရေးေိှေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 တေားဥြရေစုိးမုိးမှုေိှမှ	 နုိင်ငံ	 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်                                         လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ြုေိမ်မမို့၊ မမို့လော်ခန်းမ၌ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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တစ်နုိင်ငံသည်	 တည်ပငိမ်နုိင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ရေေှည်	

တည်ပငိမ်မှုေှိမှ	 ရေေှည်ပငိမ်းချမ်းရေး	 ေေှိနိုင်မည်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း။

တေားဥြရေစုိးရေးသည်	ဘာေဲေုိသည်ကုိ	 ပြည်သူ	

ပြည်သားများ	 နားေည်ေန်	 အင်မတန်မှ	 အရေးကကီးြါ	

ရကကာင်း၊	 မိမိတို့	 ပြည်သူရတာ်ရတာ်များများသည်	 မိမိ	

တို့၏	ဘဝအရတွ့အကကုံအေ	ဥြရေေိုသည်မှာ	ပြည်သူ	

များကို	 ထိန်းချုြ်ေန်၊	 ကန့်သတ်ေန်၊	 ေဏ်ရြးေန်ဟု	

ထင်ရနသည့်သူများေည်းေိှြါရကကာင်း၊	 ဥြရေ၏ေည်ေွယ်	

ချက်မှာ	ထိုသို့မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	ဥြရေေိုသည်မှာေူမှု	

အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကို	 တည်ပငိမ်ရအာင်	 ေုြ်ရြးေန်၊	

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအကကား	 ြဋိြက္ခများ	 နည်းနိုင်သမှေ	

နည်းရအာင်၊	 ရေှာင်ေှား၍မေသည့်	ေူသားများ	အချင်း	

ချင်းအကကားပြစ်သည့်	 ပြဿနာများကုိ	 ပငိမ်းချမ်းသည့	်

နည်းပြင့်	ရပြေှင်းနိုင်ေန်	ဥြရေေှိပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း။

ဥြရေေိုသည်မှာ	 ေူများ၏ေုြ်ရောင်ချက်ြင်	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ဥြရေေိုသည်မှာ	 ေူသားများက	

စဉ်းစားပြီး	 ေူသားများ၏	 ဦးရနှာက်က	 ေုံးပြတ်ပြီး	

ရြါ်ရြါက်ောပခင်း	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ဥြရေသည်	 ရခတ်	

ရပြာင်းေဲောသည်နှင့်အမှေ	 ရခတ်နှင့်ေည်း	 ညီညွတ်ေန်	

ေိုြါရကကာင်း၊	ဥြရေ၏	တေားမှေတမှုကို	ပြည်သူများက	

ေှင်းေှင်းေင်းေင်းနားေည်ပြီး	 ေက်ခံနိုင်ေန်ေည်း	

ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့	 ေီမိုကရေစီစနစ်တွင်	 အများ	

ပြည်သူနှင့်ကိုက်ညီေိုေား	 ေက်ခံသည့်	 ဥြရေကို	

ရောင်ေွက်ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

မိမိတ့ုိ	အုြ်ချုြ်ရေးြုိင်းေုိင်ော	ေုြ်ငန်းများ	ေုြ်ကုိင်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်                                         လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ြုေိမ်မမို့၊ မမို့လော်ခန်းမ၌ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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သည့်ရနောတွင်	 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း	 ဥြရေနှင့်	 ကုိက်ညီ	

ရစေန်	 ေုြ်ရောင်ေြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူေူထုမှေည်း	

ရန့စဉ်နှင့်အမှေ	 မိမိဘဝအတွက်	 ေုြ်ကိုင်စားရသာက်	

ောတွင်	 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဥြရေအေ	 ေုြ်ကိုင်ေြါ	

ရကကာင်း၊	ပြည်သူေူထု	ေင်ေိုင်ရနေသည့်	စိန်ရခါ်မှုများ၊	

ပြဿနာများသည်	တစ်ရနောနှင့်တစ်ရနော	ကွဲကွဲပြား	

ပြားမေှိြါရကကာင်း၊	 အများအားပြင့်	 ေင်ေိုင်ရနေသည့်	

စိန်ရခါ်မှုများသည်	အတူတူပြစ်ရနြါရကကာင်း၊	အားေုံး	

ြူးရြါင်း	ရောင်ေွက်ေက်တဲွပြီး	ေင်ေုိင်မှသာ	ရကျာ်ေွှား	

နိုင်မည်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

ြညာရေးနှင့်ြတ်သက်၍	 တစ်ကမ္ဘာ့ေံုးမှ	 သတိပြုမိ	

သည့်အချက်သည်	တက္ကသုိေ်ြညာသည်	 နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ	

အတွက်	 ေံုရောက်သည့်	 ြညာမဟုတ်ရတာ့ြါရကကာင်း၊	

တက္ကသိုေ်ဘွဲ့ေေှိေန်အတွက်	 အဓိကဦးတည်ရနြါက	

ြညာရေးစနစ်သည်	 အမှန်တကယ်ရအာင်ပမင်နိုင်သည့်	

အရပခအရနတွင်	 မေှိရတာ့သည်ကို	 သရဘာရြါက်ော	

ြါရကကာင်း၊	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာ၏	 အရေးြါြံု	

နှင့်	 ထိုြညာတတ်သည့်	 ပြည်သူပြည်သားများသည်	

အေုြ်အကုိင်ေေိှေန်အတွက်	ြုိ၍	ေွယ်ကူောြါရကကာင်း။

မိမိတ့ုိနုိင်ငံတွင်ေည်း	အေုြ်အကုိင်	ြန်တီးရေးသည်	

အဓိကအရေးကကီးသည့်အတွက်	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	

ြညာကို	 များစွာအားရြးြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့	 အစိုးေ	

အရနပြင့်	 ၂ဝ၁၆	 ခုနှစ်	တာဝန်စယူကတည်းက	 မိမိတို့	

နိုင်ငံ၏	၄	ောခိုင်နှုန်းသာ	တက္ကသိုေ်ဘွဲ့ေထားသည်ကုိ	

ရတွ့ေြါရကကာင်း၊	 ထုိ	 ၄	 ောခုိင်နှုန်းသာ	 ဘဲွ့ေထားရသာ	

ရကကာင့်	 ပြည်သူပြည်သားများ	အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း	

ြညာကုိ	 တက္ကသုိေ်ြညာနှင့်နည်းတူ	 တန်ြုိးထား	

နိုင်ရအာင်	 ေုြ်နိုင်သည့်	 အခွင့်အရေးေှိောြါရကကာင်း၊	

ထို့အခွင့်အရေးသည်ေည်း	 ယခုအရကာင်အထည်ရြာ်	

သည့်ရနောတွင်	ရအာင်ပမင်မှု	ေှိောသည်ဟု	ရပြာနိုင်ြါ	

ရကကာင်း၊	 အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာသင်ကကားေန်	

မိမိတို့	သားသမီးများကို	အားရြးရစေိုြါရကကာင်း။

ပြည်သူေူထု၏	 ခံစားမှု၊	 ပြည်သူေူထု၏	 စိုးေိမ်	

ရကကာင့်ကကမှု၊	ပြည်သူေူထု၏	ရမှော်ေင့်ချက်၊	ပြည်သူများ	

၏	အားသာချက်၊	အားနည်းချက်များကို	မိမိတို့သိမှသာ	

ပြည်သူေူထုကို	တိုးတက်နိုင်ရအာင်	 ြံ့ြိုးကူညီနိုင်မည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထ့ုိရကကာင့်	မိမိတ့ုိပြည်သူများနှင့်	ရတွ့ေံုြဲွ	

ေုြ်ပခင်းသည်	ပြည်သူများ၏	ေည်ေွယ်ချက်နှင့်	ေိုအြ်	

ချက်ကိုသိမှ	ပြည်သူများ	တိုးတက်ေန်နှင့်	ရအာင်ပမင်ေန်	

အတွက်	 မိမိတို့	 ဘာေုြ်ရြးေမည်ေိုသည့်	 အရပြကို				

မှန်မှန်ကန်ကန်ေှာနိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

ေူတိုင်းေူတိုင်းသည်	ရစတနာမှန်မှန်ပြင့်	ရသရသ	

ချာချာ	 ကကိုးစားသွားမည်ေိုြါက	 တိုးတက်ေန်	 အခွင့်	

အေမ်းများစွာေေှိမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 တိုးတက်သည့်	

အခွင့်အေမ်းများကုိ	 သံုးသည့်အခါတွင်	 မိမိတစ်ရယာက်	

တည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲ	 အများအတွက်	 သုံးရစေိုြါ	

ရကကာင်း၊	မိမိတစ်ရယာက်တည်းအတွက်	သုံးပခင်းထက်	

အများအတွက်	 သုံးပခင်းသည်	 ြို၍ရကျနြ်မှုေှိပြီး	 ြို၍	

ထိရောက်မှု	ေိှြါရကကာင်း၊	ညီညီညွတ်ညွတ်ပြင့်	ေက်တဲွ၍	

ေုြ်နုိင်မည်ေုိြါက	 မိမိတ့ုိအရနပြင့်	 မည်သည့်ပြဿနာ	

ကိုမှေ	စိုးေိမ်စော	မေိုြါရကကာင်း။

ရအာင်ပမင်ပခင်း	တေားရေးြါးတွင်	ေန္ဒပြင့်	စတင်	

ြါရကကာင်း၊	 အားေုံးသည်	 နိုင်ငံတိုးတက်၊	 ရအးချမ်း၊	

ချမ်းသာရစေိုသည့်	ေန္ဒေှိမှသာ	အေိုြါ	ေန္ဒများအေ	

မိမိတ့ုိနုိင်ငံ	 ရအးချမ်း၊	 တုိးတက်၊	 ချမ်းသာရစေန်	 ေုြ်နုိင်	

မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ြုသိမ်ပမို့သည်	 မိမိတ့ုိနုိင်ငံအတွက်	

များစွာ	အရေးကကီးသည့်	ပမို့ရတာ်တစ်ခု	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

အေိုြါ	 ပမို့ရတာ်မှစ၍	မိမိတို့	 ဧောဝတီတိုင်းတစ်ခုေုံး	

ေတက်ထမ်းြိုး	 ြို၍တိုးတက်ရအာင်	 ေုြ်ရောင်ေန်	

ပြည်သူများကို	တိုက်တွန်းေိုြါရကကာင်း၊	ဧောဝတီတိုင်း	

မှစ၍	တစ်တုိင်းပြည်ေံုး	တုိးတက်၍	ရအးချမ်းမှုေေိှရအာင်	

ကကိုးစားရြးေန်	 တိုက်တွန်းေိုြါရကကာင်း	 ရပြာကကား	

သည်။

ယင်းရနာက်	 ြုသိမ်ပမို့	 ရေသခံပြည်သူများ၏	

တင်ပြချက်နှင့်စြ်ေျဉ်း၍	 ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး	 ရေါက်တာ	

ရအာင်သူ၊	တိုင်းရေသကကီး	 ဝန်ကကီးချုြ်၊တိုင်းရေသကကီး

ဝန်ကကီးများနှင့်	တာဝန်ေှိသူများက	ပြန်ေည်	ေှင်းေင်း	

ရပြကကားကကပြီး	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ပြည့်စွက်ေှင်းေင်းသည်။

ထ့ုိရနာက်	 နုိင်ငံရတာ်၏	အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂို ေ်က	 နိဂံုးချု ြ်	

အမှာစကားရပြာကကားောတွင်	ပြည်သူေူထုများ	ရတာင်းေုိ	

ခဲ့သည့်	ကိစ္စေြ်များသည်	(၅)မျ ိုး	ေှိြါရကကာင်း၊	အေိုြါ	
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(၅)မျ ိုးမှာ	ရသာက်သုံးရေေေှိရေး၊	ေမ်းြန်းေက်သွယ်	

မှုရကာင်းမွန်ရေး၊	 ေှေြ်စစ်မီးေေှိရေး၊	 ြညာရေးနှင့်	

ကျန်းမာရေး	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ရနာက်ြုိင်း	ရပမယာြုိင်ေုိင်မှု	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 အေုိြါအချက်သည်ေည်း	 အရေးကကီး	

သည်ကို	သရဘာရြါက်ပြီး	မှန်မှန်ကန်ကန်ေုြ်ရောင်	

ေန်ေည်း	အရေးထားြါရကကာင်း၊	အခက်အခဲအမျ ိုးမျ ိုး	

ေိှြါရကကာင်း၊	ယခင်က	မူေသိမ်းခ့ဲသူများ၏	အခက်အခဲ၊	

အုြ်ချုြ်မှုြိုင်းေိုင်ော	အခက်အခဲ၊	 ပြန်ေည်ေေိုသည့်	

ပြည်သူများ၏	 အခက်အခဲပြစ်ြါရကကာင်း၊	 အေုိြါ	

အခက်အခဲများကုိ	 အားေံုးရပြေှင်းရြးေန်	 အင်အားများ	

ေုိအြ်သည်ကုိ	 သရဘာရြါက်သည့်အတွက်	 စတင်၍	

အစီအစဉ်များ	 ေုြ်ရောင်ရနြါရကကာင်း၊	 စစ်ရေးသည့်	

ရနောတွင်	 ြို၍ပမန်ပမန်ေန်ေန်	 စစ်ရေးနိုင်ရစေန်	

ဝန်ထမ်းများ	ြုိ၍	ေုိအြ်သည့်	ဌာနများတွင်	ဝန်ထမ်းများ	

ပြည့်ေည်းေန်မှစ၍	ေုြ်ရောင်ရနြါရကကာင်း၊	မိမိတ့ုိအစိုးေ	

အရနပြင့်	ရနာက်ြိုင်းတွင်	ြို၍	အရေးထား	ရပြေှင်းရြး	

ေပြီး	ပြည်သူများေင်ေုိင်ရနေသည့်	ပြဿနာ	ေိုသည်ကိ	ု

သရဘာရြါက်ြါရကကာင်း။

ယခုေိုေှေင်	ပြည်သူများသည်	ြွင့်ြွင့်ေင်းေင်းပြင့်	

မိမိတို့၏	စိုးေိမ်ြူြန်များနှင့်	ေိုအြ်ချက်များကို	တင်ပြ	

ောသည်ကို	မိမိအရနပြင့်	ကကိုေိုြါရကကာင်း၊	တင်ပြော	

တွင်ေည်း	ရအးရအးရေးရေးပြင့်	တင်ပြသည်ကုိေည်း	

ရကျးဇူးတင်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတ့ုိနုိင်ငံသည်	 သိက္ခာေှိပြီး	

ယဉ်ရကျးသည့်	နုိင်ငံပြစ်သည်ကုိ	ပြသပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	

မိမိတ့ုိ၏	မရကျနြ်မှုများကုိ	ယဉ်ယဉ်ရကျးရကျးနှင့်	အေင့်	

အတန်းေှိေှိပြင့်	တင်ပြနိုင်ပခင်းသည်	 ပြည်သူပြည်သား

များ၏အားသာချက်တစ်ခုဟု	 ပမင်ြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူ	

များသိချင်သည့်	ကိစ္စများကို	 အစိုးေမှ	 ပြည်သူများနှင့်	

ထိရတွ့ပြီးရပြကကားေန်	 အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	 ယင်း	

အချက်ကုိေည်း	 တုိင်းရေသကကီးအစုိးေသ့ုိ	 ရသချာစွာ	

မှာကကားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိနိုင်ငံ၏ကိစ္စသည်	 မိမိ	

ကိစ္စပြစ်ရသာရကကာင့်	 ခဲွပခား၍	 မပမင်ရစေုိြါရကကာင်း၊	

နုိင်ငံရကာင်းကျ ိုးနှင့်	 ေုိင်သည့်ကိစ္စသည်	 နုိင်ငံသူနုိင်ငံသား		

အားေုံးနှင့်	သက်ေိုင်ြါရကကာင်း၊	တင်ပြောသည့်ကိစ္စ	

များကုိ	တစ်ခုချင်းရသချာရေ့ောစိစစ်မည်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

မမှန်ကန်သည့်အရပြများကို	အပမန်ေုံးေရအာင်ေှာမည်	

ပြစ်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားပြီး	ရတွ့ေုံြွဲသို့	တက်ရောက်	

ောကကသည့်	 ရကျာင်းသားရကျာင်းသူရေးများနှင့်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ြုေိမ်မမို့ရှိ ကလျးငယ်များနှင့် မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။



520 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

	 ဧောဝတီတုိင်းရေသကကီး	 ြုသိမ်ပမို့၌	 ရောက်ေိှရနရသာ	

နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်သည်	 ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီး	 ေုတိယဗိုေ်ချုြ်ကကီးရကျာ်ရေွ၊	 ဦးမင်းသူ၊	

ရေါက်တာရအာင်သူ၊	ဦးအုန်းဝင်းတို့နှင့်အတူ	ဧောဝတီ	

တုိင်းရေသကကီး	ဧည့်ေိြ်သာ၌	တုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်

ဦးေှမုိးရအာင်နှင့်	တုိင်းရေသကကီးအစုိးေ	အြဲွ့ဝင်များအား	

ရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုံစဉ်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ေူထုရတွ့ေံုြဲွများတွင်	တင်ပြချက်များကုိ	ချက်ချင်းရပြေှင်း	

နိုင်ေန်ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	 အထူးသပြင့်	 တင်ေါရခါ်ယူ	

သည့်	ကိစ္စေြ်များတွင်ြွင့်ေင်းပမင်သာမှု	ေှိေမည့်အပြင်	

ပြစ်နိုင်ရချရေ့ောေန်းစစ်ချက်၊	 ေီဇိုင်းနှင့်	 BQ	တို့ကို

ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူများအတွက်	တန်းတူေည်တူမှေမှေတတ	

ရောင်ေွက်ရြးေန်	 ညွှန်ကကားထားပြီးပြစ်ြါရကကာင်း၊	

MOU	 ရေးထိုးပခင်းနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	 ေိုက်နာေမည့်	

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို	သိေှိေိုက်နာေန်	ေိုအြ်ြါ

ရကကာင်း၊	အေိုးေုံးရတွ့ကကုံရနေသည်မှာ	ရပမယာကိစ္စ	

ြင်	ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့်	ပမန်ပမန်ေန်ေန်	

ရပြေှင်းရောင်ေွက်ရြးေန်	 အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	 ယင်းသ့ုိ	

ရပြေှင်းရောင်ေွက်နိုင်ရေးအတွက်	 ေုြ်ထုံးေုြ်နည်း	

များပြုပြင်ရပြာင်းေဲေန်	 ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	 စာသင်	

ရကျာင်း၊	 ရေးရုံ၊	 ရေးခန်းများနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	 မူဝါေ	

များ	ချမှတ်ရြးထားပြီးပြစ်ြါရကကာင်း၊	ြကတိ	ရပမပြင်	

အရပခအရန	 ေိုအြ်ချက်အေရပြရေျာ့ရြးေန်	 ေုိအြ်	

သည်များေှိြါက	တင်ပြကကေန်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ေယ်ယာ	

စုိက်ြျ ိုးရေးအဓိကပြစ်သည့်	ဧောဝတီတုိင်းရေသကကီးတွင်	
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521လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

အထွက်တိုးရေးနှင့်	 အေည်အရသွးပမှင့်တင်ရေးကိ	ု

အရေးထားရောင်ေွက်ကကေန်ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ရပမယာသန်းရခါင်စာေင်း	 မရကာက်ယူနိုင်ရသးမီ	

ေိုအြ်သည့်	 ဥြရေများပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး	ေွှတ်ရတာ်နှင့်	

ချတ်ိေက်ရောင်ေွက်ေန်	ေုိအြ်ြါရကကာင်း၊	ေန်ကုန်-	ြုသိမ်	

ေမ်းပြုပြင်တည်ရောက်ရေးနှင့်	ေခိုင်	-	ဧောဝတီကမ်း	

ရိုးတန်းတရေှောက်	ကမ်းရပခြတ်ေမ်းရြာက်ေုြ်ရေး	

ကိစ္စေြ်များတွင်	ကကန့်ကကာရနသည်များကို	တိုင်းရေသ	

ကကီးနှင့်	 ပြည်ရထာင်စုညှိနှိုင်းရောင်ေွက်ေန်	ေိုအြ်ြါ	

ရကကာင်း၊	 စည်ြင်သာယာေုြ်ငန်းများသည် ပြည်သူ	

ေူထုနှင့်	အနီးကြ်ထိရတွ့ရနေပခင်းပြစ်၍	အရေးထား	

ရောင်ေွက်ကကေန်	 အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	 အဓိကအား	

ပြင့်	တိုင်းရေသကကီးအစိုးေအြွဲ့ဝင်များနှင့်	ဌာနေိုင်ော	

များ	 အချင်းချင်းအကကား	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုအား	

ရကာင်းေန်	 တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်က	 တာဝန်ယူ	

ရောင်ေွက်ရြးေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ေူထုနှင့်အစိုးေ	

ထိရတွ့ေက်ေံမှု	 အားနည်းရနသပြင့်	 ေူထုအကကား	

ရောက်ရအာင်	 သွားောရတွ့ေုံ	 ေှင်းေင်းပခင်းများကို	

တိုးပမှင့်ရောင်ေွက်သွားကကေန်	 ေိုအြ်ြါရကကာင်း	 မှာ	

ကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြဲွ့ဝင်များသည်	တုိင်းရေသကကီး	ဝန်ကကီးချုြ်၊	တုိင်းရေသ

ကကီးဝန်ကကီးများနှင့်အတူ	တြ်မရတာ်	ေဟတ်ယာဉ်များ	

ပြင့်	ြုသိမ်ပမို့မှ	အိမ်မဲပမို့သို့	ရောက်ေှိကကပြီး	အိမ်မဲပမို့	

အမှတ်(၁)	အရပခခံြညာအထက်တန်းရကျာင်း	ရေှေညီော	

ခန်းမ၌	အိမ်မဲရေသခံပြည်သူများနှင့်	ရတွ့ေုံကကသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 နိုင်ငံရတာ်၏	အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီးသည်	 ကျယ်ပြန့် ပြီး	 ေူဦးရေ	

ထူထြ်ြါရကကာင်း၊	မိမိတို့	နိုင်ငံအတွက်	များစွာအရေး	

ြါသည့်	တုိင်းရေသကကီး	တစ်ခုပြစ်ြါရကကာင်း၊	တုိင်းရေသ	

ကကီးအစိုးေနှင့်ေည်း	တိုင်းရေသကကီး	အတွင်းမှာေှိသည့်	

ပြည်သူများ	 အေုြ်အကိုင်ေေှိရေးနှင့်	 အေုြ်အကိုင်	

ြန်တီးရြးရေးကိစ္စေြ်များကို	 ရေွးရနွးခဲ့ြါရကကာင်း၊	

ေတူိင်ုးေတူိင်ုး၏	အဓကိဂဏ်ုသကိ္ခာသည်အေြ်ုေြ်ု	

နုိင်မှုအရြါ်တွင်	မူတည်ြါရကကာင်း၊	ေူတစ်ရယာက်သည်	

မိမိဘဝအတွက်	မိမိဘာသာေြ်တည်နိုင်မှ	ဂုဏ်သိက္ခာ	

နှင့်	 ပြည့်စံုသည်ဟု	ေုိနုိင်ြါရကကာင်း၊	 နုိင်ငံသူ	 နုိင်ငံသားများ	

အားေုံး	 အေုြ်ေေှိနိုင်ရေးအတွက်	 ကကိုးြမ်းေန်မှာ	

နိုင်ငံရတာ်အစိုးေ၏	တာဝန်တစ်ခုပြစ်ြါရကကာင်း။

	 မိမိတို့အစိုးေအရနပြင့်	တာဝန်ယူတည်းက	အေုြ်	

အကိုင်ြန်တီးရေးကို	 ရေှ့တန်းတင်ပြီး	 ကကိုးစားခဲ့ြါ	

ရကကာင်း၊	အေုြ်အကိုင်	ြန်တီးရြးရေးအတွက်	ရောင်	

ေွက်ောတွင်	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	ရကာင်းမွန်မှုနှင့်	

ေှေြ်စစ်မီးေေှိမှုသည်	အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	ထိုနှစ်ခုေေှိ	

ြါက	 အေုြ်အကိုင်	 ြန်တီးရေးအတွက်	 အခွင့်အရေး	

များစွာရြါ်ရြါက်ောသည်ကို	 သတိပြုမိြါရကကာင်း၊	

ထ့ုိရကကာင့်	 ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး	 ရကာင်းမွန်ရေးနှင့်	

ေှေြ်စစ်မီးေေိှရေးအတွက်	ကကိုးစားခ့ဲြါရကကာင်း၊	ေမ်းြန်း	

ေက်သွယ်ရေးသည်	မိမိတို့၏	ကျန်းမာရေး၊	ြညာရေး၊	

စီးြွားရေးနှင့်	ပြည်ရထာင်စု	စိတ်ဓာတ်အတွက်များစွာ	

အရေးကကီးသည့်	ကိစ္စေြ်တစ်ခုပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ထ့ုိအတူ	
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ေှေြ်စစ်မီးသည်ေည်း	 ြညာရေး၊	 ကျန်းမာရေးနှင့်	

စီးြွားရေးေုြ်ငန်းများအတွက်	အရေးကကီးြါရကကာင်း။

	 ရနာက်တစ်ခုမှာ	 ကျန်းမာရေးနှင့်	 ြညာရေးပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	မိမိခေီးထွက်သည့်	အခါတွင်	ရကျာင်းများကို	

သွားရောက်ရေ့ေှိြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့၏	 ြညာအေည်	

အချင်း	 မည်မှေေှိပြီး	 ြညာသင်ကကားမှု	 အေင့်မည်မှေေှိ	

ရနပြီေိုသည့်	 ကိစ္စတင်မကဘဲ	 မိမိတို့	 ကရေး	

သူငယ်များ၏		စိတ်ဓာတ်နှင့်ြတ်သက်၍ေည်း	စိတ်ဝင်	

စားြါရကကာင်း။

	 မိမိတို့၏	 ရကျာင်းသူ၊	 ရကျာင်းသားများတွင	်

ရကကာက်စိတ်မေှိသည်ကို	 ရတွ့ေြါရကကာင်း၊	 ရကကာက်	

စိတ်မေှိပခင်းကို	များစွာသရဘာကျြါရကကာင်း၊	ကရေး	

များသည်	 သင်ယူေန်အတွက်	 ရကကာက်စိတ်ကင်းမဲ့	

ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	မသိသည့်ကိစ္စတစ်ခုကိုသိရအာင်	

ေုြ်ေမည်ကို	ရကကာက်ရနမည်ေိုြါက	ြညာသင်ယူော	

တွင်	 အင်မတန်ခက်ခဲသွားမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့	

ကရေးများ	ရကကာက်စိတ်မေှိဘဲ	ြညာသင်ယူနိုင်သည်	

ကုိရတွ့ေသည့်အတွက်	အားတက်မိြါရကကာင်း၊	ယင်းမှာ	

မိမိတ့ုိနုိင်ငံအတွက်	တုိးတက်မှုတစ်ခုပြစ်သည်ဟု	ယူေ	

ြါရကကာင်း။

	 ေူတိုင်းေူတိုင်းသည်	 မိမိကိုယ်ကိုတာဝန်ယူေ	

ြါရကကာင်း၊	 ေူတိုင်းတွင်	 အခွင့်အရေးေှိသေို	 တာဝန်	

ေည်းေှိြါရကကာင်း၊	 ေူတိုင်းေူတိုင်းတွင်	 ရေွးချယ်ြိုင်	

ခွင့်အပမဲေိှ	ြါရကကာင်း၊		အပခားရေွးချယ်ြိင်ုခွင့်	မေှေိှေင်ြင်	

မိမိစိတ်ကို	မည်သို့ထားမည်ေိုသည့်	ရေွးချယ်ြိုင်ခွင့်ကို	

မိမိြိုင်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့နိုင်ငံ	 တိုးတက်ေန်အတွက်	

ပြည်သူများ	တစ်ရယာက်ချင်း	တစ်ရယာက်ချင်းသည်	

မိမိစိတ်ကို	 မိမိနိုင်ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိစိတ်ကို	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် အိမ်မဲမမို့၊ အမှေ် (၁) အလပခခံြညာအေက်ေန်းလကျာင်း၊ လရှေညီျာခန်းမ၌ 
လကျာင်းေားလကျာင်းေူလျးများနှင့် မှေ်ေမ်းေင်ဓာေ်ြုံရိုက်စဉ်။
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မိမိနိုင်ရသာ်ေည်း	ယင်းစိတ်ကို	 မည်သို့ထားေမည်ကို	

တစ်ဦးချင်းေုံးပြတ်	ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ကရေးများကို	 မိတ်ရေွများနှင့်	 ခင်ခင်မင်မင်	

ရြါင်းသင်းတတ်ေန်နှင့်	တစ်ရယာက်နှင့်	တစ်ရယာက်	

ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရနတတ်ေန်	 ငယ်ငယ်ကတည်းက	 သင်ကကား	

ရမွးထုတ်ရြးေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မိဘများနှင့်	ေော	

သမားများက	မည်သို့သင်သင်	မိမိကိုယ်တိုင်	သင်ယူမှ	

တတ်ရပမာက်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ြညာသင်ရြးသည့်	

အခါတွင်ေည်း	မည်မှေြင်	ကကိုးစားသင်ကကားသင်ကကား	

ကရေးများကိုယ်တိုင်	သင်ယူချင်စိတ်ေှိမှတတ်ရပမာက်	

မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ေော၊	 ေောမများနှင့် မိဘများ	

ဘက်က	 မိမိတို့၏	 သားသမီးများကို	 အရကာင်းေုံး	

ပြစ်ရအာင်	သွန်သင်ေုံးမရြးေန်	တာဝန်ေှိြါရကကာင်း၊	

မိမိတာဝန်ကုိ	မိမိရကျြွန်ပခင်း	ေိှ/မေိှကုိ	ေော၊	ေောမများ

နှင့်	 မိဘများကေည်း	 မိမိကိုယ်ကို	 သုံးသြ်ေမည်ပြစ်	

ြါရကကာင်း၊	ေော၊	ေောမများနှင့်	ရကျာင်းသူ၊	ရကျာင်း	

သားများ၏	 ေက်ေံရေးကို	 အပမဲရေ့ောြါရကကာင်း၊	

ရကျာင်းေော၊	ေောမကကီးများနှင့်	ရကျာင်းအုြ်ကကီးများ၊

အထက်တွင်ေှိသည့်	 ေူကကီး၏စိတ်ထား	 မှန်ကန်ြါက	

ကျန်သည့်	တစ်ရကျာင်းေုံးကြါ	စိတ်ဓာတ်မှန်ကန်ရေး	

အေားအောရကာင်းသည်ကုိ	ပမင်မိြါရကကာင်း၊	ယင်းမှာ	

တာဝန်ယူဦးရောင်သည့်	 ြုဂ္ဂိုေ်၏ေုြ်ကိုင်မှု	 မည်မှေ	

ြီပြင်သည်ကို	 ေုံးပြတ်ရြးပခင်း	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ထို	

နည်းတူ	 အစိုးေတစ်ခုသည်ေည်း	 အားေုံးအတွက်	

တာဝန်ယူေမည်ေိုသည်မှာေည်း	မမှားြါရကကာင်း။

	 အရေွးချယ်ခံ၍	 တက်ောသည့်	 အစိုးေများသည်	

မဲရြးပြီးရေွးချယ်ေိုက်သည့်	 ပြည်သူေူထုနှင့်	 နိုင်ငံ	

အရြါ်တွင်	 တာဝန်ေှိြါရကကာင်း၊	 ယင်းတာဝန်များ	

ရကျြွန်ရအာင်	 ရောင်ေွက်ေန်မှာ	 အစိုးေ၏	 အဓိက	

ေုြ်ငန်းတစ်ခု	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 အရေးအကကီးေုံးမှာ	

အစိုးေနှင့်ပြည်သူအကကားတွင်	 ယုံကကည်စိတ်ချမှုေှိေန်	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ထို့ရကကာင့်	မိမိတို့အရနပြင့်	အပမဲသတိ	

ရြးြါရကကာင်း၊	မတည်နိုင်သည့်	ကတိများကို	 ပြည်သူ	

များကို	မရြးေန်	ထြ်တေဲေဲ	ရပြာကကားရနြါရကကာင်း၊	

မတည်နိုင်သည့်	ကတိများကို	 ရေတိုအချနိ်ကာေတွင်	

အကျ ိုးေှိရကာင်း	 ေှိနိုင်ေိမ့်မည်ဟု	 ရြးေိုက်ြါက	

ရေေှည်တွင်	 ပြည်သူ၏	 ယုံကကည်မှု	 ေုံးရှုံးသွားနိုင်ြါ	

ရကကာင်း၊	ပြည်သူ၏	ယုံကကည်မှုေုံးရှုံးသွားသည့်	အစိုးေ	

သည်	 အေုြ်ေုြ်ောတွင်	 အင်မတန်ခက်ြါရကကာင်း၊	

မှန်မှန်ကန်ကန်	 ရပြာေဲသည့်သတ္တိေှိမှသာ	 အစိုးေနှင့်	

ပြည်သူကကားတွင်	ယုံကကည်မှု	တည်ရောက်နိုင်မည်ပြစ်	

ြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူများနှင့်	 ရတွ့ေုံသည့်ြွဲများတွင်	

အမျ ိုးမျ ိုး	တင်ပြကကြါရကကာင်း၊	ရိုးရိုးသားသား	ရတာင်း

သည့်ကိစ္စများကို	 တတ်နိုင်သမှေ	 ပြည့်ေည်းနိုင်ေန်	

ကကိုးစားြါရကကာင်း၊	တစ်တုိင်းပြည်ေံုးကုိ	တစ်ချန်ိတည်းတွင်	

အားေုံးပြည့်စုံရအာင်	မေုြ်ရြးနိုင်ြါရကကာင်း၊	မိမိတို့	

နိုင်ငံ၏	 စီးြွားရေးြွံ့ပြိုးမှု	 အရပခအရနနှင့်	 များစွာ	

သက်ေိုင်ရနြါရကကာင်း၊	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ေန်အတွက်	

ကကိုးစားရနြါရကကာင်း၊	မိမိတို့နိုင်ငံတွင်	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်	

မှုသည်	ေှိောရနပြီဟု	ရပြာချင်ြါရကကာင်း၊	ဥြမာအား	

ပြင့်	 ေှေြ်စစ်မီးေေှိရေးအတွက်	 ယခုနှစ်မကုန်ခင်၅ဝ	

ောခုိင်နှုန်းရသာ	ပြည်သူများ	ေှေြ်စစ်မီး	ေေိှသံုးစဲွနုိင်ရအာင်

စီမံကိန်းချထားြါရကကာင်း၊	 ရအာင်ပမင်မည်ဟုေည်း	

ယုံကကည်ြါရကကာင်း။

	 အစိုးေသည်	ေုြ်ချင်တိုင်း	ေုြ်မည်ေိုြါက	နိုင်ငံ	

အတွက်	မရကာင်းနိုင်ြါရကကာင်း၊	တိုင်းရေသကကီး	တစ်ခု	

တည်း၊	 ပမို့နယ်တစ်ခုတည်း	 ေှိပခင်းမဟုတ်ြါရကကာင်း၊	

တစ်တိုင်းပြည်ေုံး	တိုးတက်ရအာင်	ေုြ်ရောင်ရြးေန်

ေိုရနြါရကကာင်း၊	 မိမိထက်ြို၍ေိုအြ်ရနသည့်	 ရနော	

များေှိရနသည်ကိုေည်း	 နှေုံးသွင်းရစေိုြါရကကာင်း၊	

မိမိတို့နိုင်ငံသည်	 ပြည်ရထာင်စုပြစ်သည့်အတွက်	

ပြည်ရထာင်စုြံုစံ	မှန်ကန်ရစေန်	နုိင်ငံရေးဘက်ကေည်း

ကကည့်ေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 စီးြွားရေးတစ်ြက်တည်း	

ကကည့်၍မေြါရကကာင်း၊	ေမ်းြန်းေက်သွယ်ရေး၊	ေှေြ်စစ်	

မီးေေှိရေးကို	 ေုြ်ရောင်ရြးောတွင်	 အပမဲတမ်းစီးြွား	

ရေးတွက်	 တွက်၍မေြါရကကာင်း၊	 ရုြ်ြိုင်းေိုင်ောအေ၊	

ရငွရေးရကကးရေးအေ	 စီးြွားရေးအပမင်ပြင့်	 မည်သည့်	

ဘက်က	အကျ ိုးအများေုံးေနိုင်မည်ေိုသည့်	အချက်ကုိ	

သာကကည့်ပြီး	 တွက်၍မေြါရကကာင်း၊	 နုိင်ငံရေးအေ	

ပြည်ရထာင်စု၏	 ေိုအြ်ချက်များကို	 ထည့်တွက်ေြါ	
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ရကကာင်း၊	အပခားပြည်နယ်များ၊	တိုင်းရေသကကီးများ၏	

ေိုအြ်ချက်များကိုေည်း	 ရပြေှင်းရြးေြါရကကာင်း၊	

ပြည်သူေူထုက	တင်ပြသည့်ကိစ္စများကို	တတ်နိုင်သမှေ	

ပြည့်ေည်းရြးေန်	ကကိုးစားရနြါရကကာင်း၊	ရမးောသည့်	

ရမးခွန်းများကိုေည်း	 ရပြာင့်ရပြာင့်မတ်မတ်၊	 ြွင့်ြွင့်	

ေင်းေင်း	ရပြြါရကကာင်း။

	 တိုင်းရေသကကီးအစိုးေအရနပြင့်	 ပြည်သူနှင့်ြိုပြီး	

နီးနီးစြ်စြ်ေက်ေံေန်	ရပြကကားထားပြီးပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ပြည်သူနှင့်	 အစိုးေအကကားတွင်	 နီးနီးကြ်ကြ်ေှိပြီး	

ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုေှိမှ	ပြည်သူများ	သိချင်ရသာကိစ္စ	

များ၏အရပြများကို	သိနိုင်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	ပြည်သူ	

များ	 တင်ပြသည့်အခါတွင်	 မှန်မှန်ကန်ကန်	 ရစတနာ	

မှန်မှန်ပြင့်	တင်ပြကကရစေိုြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 ရေသခံပြည်သူများ၏	 ကကိုတင်	

တင်ပြချက်		(၉)ချက်ပြစ်သည့်	အိမ်မဲပမို့နယ်	ပမို့ကွက်	

သစ်တိုးချဲ့ြွဲ့စည်းခွင့်အမှုတွဲ	 ရေှောက်ထားောြါက	

ဧေိယာအကျယ်အဝန်း၊	 ရပမအမျ ိုးအစားနှင့်	 ေူဦးရေ	

အချ ိုးအစားများကို	ပမို့နယ်ဘုတ်အြွဲ့မှ	စိစစ်ကွင်းေင်း	

ရောင်ေွက်ပြီး	 ေုြ်ထုံးေုြ်နည်းများနှင့်	 ေက်ေက်	

ရောင်ေွက်သွားရေး၊	အိမ်မဲပမို့ကမ်းနားေမ်း	ဘိုးဘွား	

ြိုင်ရပမြိုင်ေှင်များမှ	 ပြန်ေည်ရောက်ေုြ်ရနထိုင်ခွင့်၊	

ရကျးေွာစားကျက်ရပမများကို	 အိမ်ောရပမကွက်များ	

တိုးချဲ့ရောင်ေွက်ခွင့်ပြုရေး၊	 အိမ်ောရပမအပြစ်	 အသုံး	

ပြုခွင့်ေေှိရေး၊	 ရပမေွတ်၊	 ရပမေြ်နှင့်ရပမရိုင်းများ	 စီမံ	

ခန့်ခွဲမှုရကာ်မတီသို့	 ရေှောက်ထားနိုင်ရေး၊	 အိမ်မဲပမို့	

ကွက်သစ်	တုိးချဲ့ရောင်ေွက်နုိင်ရေး၊	အိမ်မဲ	-	ြန်းတရနာ်	

ကားေမ်းကို	ောသီမရေွးသွားောနိုင်ရသာ	ေမ်းအပြစ်	

အေင့်ပမှင့်တင်ရြးနိုင်ရေး၊	 ြညာရေးဝန်ထမ်းများ၏	

အရပြာင်းအရေှေ့ကာေကို	 ြညာသင်နှစ်ကုန်ေုံးချနိ်	

တွင်	 ပြုေုြ်ရြးနိုင်ရေး၊	 အိမ်မဲပမို့ကုတင်	 (၅ဝ)	 ေံ့	

ရေးရုံကို	ကုတင်	(၁ဝဝ)	ေံ့ရေးရုံအပြစ်	တိုင်းပမှင့်ခွင့်	

ပြုနိုင်ရေး၊	ေွာသစ်ရကျးေွာ	 (၁၆)	ကုတင်ေံ့တိုက်နယ်	

ရေးရုံကို	 (၂၅)	 ကုတင်ေံ့တိုက်နယ်ရေးရုံအပြစ်	

အေင့်ပမှင့်တင်ရြးနုိင်ရေး၊	 ေူရကာင်းကျွန်း	 ရကျးေက်	

တုိက်နယ်ရေးရံု	 ရောက်ေုြ်ရြးနုိင်ရေးတ့ုိနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	

ေည်းရကာင်း၊	 ခန်းမအပြင်ဘက်မှ	 ရေသခံပြည်သူ	 (၅)	

ဦး၏	 တင်ပြချက်များပြစ်သည့်	 တြ်မရတာ်နှင့်	 ဧော	

ရေှေဝါကုမ္ပဏီတ့ုိမှ	သိမ်းေည်းထားသည့်	ေယ်ယာရပမကိစ္စ	

ေြ်များ၊	 ကန်ကကီးရထာင့်ရကျးေွာ	 မူေတန်းရကျာင်း	

ေိုင်ောကိစ္စေြ်များ၊	 ရကျးေက်ရနရတာင်သူများ၏	

စိုက်ြျ ိုးစေိတ်	ရချးရငွေိုင်ောကိစ္စေြ်များ၊	စိုက်ြျ ိုးရေး	

ထွက်ကုန်	 ရေးနှုန်းေုိင်ောကိစ္စေြ်များ၊	 ေန်ကုန်-ြုသိမ်	

ေမ်းမကကီး	 ြိုမိုတိုးတက်ရကာင်းမွန်ရေး၊	 ြညာရေး	

ေိုင်ောကိစ္စေြ်များ၊	 အိမ်မဲပမို့ေှိ	 ဘိုးဘွားြိုင်ရပမ	

သိမ်းေည်းခံေမှုများ၊	 အိမ်မဲပမို့အတွင်း	 အေက်ေီ၊	

ရောင်စာေီသိုရေှာင်ရနမှုများ၊	 စည်ြင်ဝန်ထမ်း	 စီမံ	

ခန့်ခွဲမှုေိုင်ောကိစ္စေြ်များ၊	 ယာဉ်အန္တောယ်ကင်းေှင်း	

ရေးေုိင်ော	 ကိစ္စေြ်များနှင့်	ေှေြ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ေုြ်	

ရေး၊	ဓာတ်အားကို	အစုေှယ်ောများအပြစ်	ြုဂ္ဂေိကသို့	

ရောင်းချရြးနိုင်ရေး	 ေိုင်ောကိစ္စေြ်များကို	 တင်ပြ	

ရေွးရနွးကကသည်။

	 တင်ပြရေွးရနွးချက်များနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	 ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီး	ရေါက်တာရအာင်သူ၊	တုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်၊	

တုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီးများနှင့်	တာဝန်ေိှသူများက	ပြန်ေည်	

ေှင်းေင်းရပြကကားကကပြီး	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံ	

ြုဂ္ဂိုေ်က	ပြည့်စွက်ေှင်းေင်းသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

နိဂုံးချုြ်	 အမှာစကားရပြာကကားောတွင်	 ရနောတိုင်း	

ရနောတုိင်းတွင်	အရေးကကီးသည့်အချက်မှာ	သက်ေုိင်ော

တိုင်းရေသကကီး၊	 ပြည်နယ်အစိုးေများနှင့်	 ပြည်သူများ	

အကကားတွင်	 ေက်သွယ်မှုရကာင်းေန်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ထိရတွ့မှုအပမဲေိှရနေန်ေည်း	 ေုိအြ်ြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူ	

များကကားသို့	 ကွင်းေင်းေန်၊	 ပြည်သူများ၏တင်ပြ	

ချက်နှင့်	 တိုင်းရေသကကီးအစိုးေကို	 ရပြာထားမည်ပြစ်	

ြါရကကာင်း၊	တိုင်းရေသကကီးအစိုးေအရနပြင့်	နိုင်ငံရတာ်	

အစိုးေ၏	 မူဝါေများနှင့်	 အစိုးေက	 မည်သို့ေုြ်ရောင်	

ရနသည်ကို	ပြန်ေည်ေှင်းပြေမည်ပြစ်ရကကာင်း။

	 ပြည်သူများနှင့်	 အရမး၊	 အရပြေုြ်သည့်အခါတွင်	

ပြည်သူများအရနပြင့်ေည်း	မိမိ၏	အပမင်တစ်ြက်တည်း	

သာမဟုတ်ဘဲ	 တပခားအပမင်များေည်း	 ေှိရကကာင်းကို	
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သိြိုင်ခွင့်ေြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့	 အစိုးေအရနပြင့်ေည်း	

တချ ိ့ု ကိစ္စများတွင်	အများပြည်သူ	သိေိှပြီးပြီဟုထင်ရသာ	

ကိစ္စများကို	 အများက	 မသိရသးြါေားေိုသည်ကို	

သရဘာရြါက်ြါရကကာင်း၊	 အများသိရအာင်	 ြိုပြီး	

ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်	 ပြန့်ချရိြးေန်	 မိမိတို့တွင်တာဝန်	

ေှိသည်ကို	ေက်ခံြါရကကာင်း၊	အစိုးေက	မည်သည့်အော	

များေုြ်ရနသည်၊	 မည်သို့ပြစ်ရနသည်ကို	 အများသိေှိ	

ရအာင်	 အစီအစဉ်များချ၍	 ကကိုးစားေုြ်ရောင်ရြး	

သွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ရေွးရနွးြဲွဝုိင်းတွင်	 ြါဝင်ရြးသည့်အတွက်	 ရကျးဇူး	

တင်ေှိြါရကကာင်း၊	 အိမ်မဲပမို့နယ်မှ	 ပြည်သူေူထု	

အားေံုး	ကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာပြင့်	ေက်တဲွ	

ပြီး	မိမိတို့ပမို့နယ်အကျ ိုး၊	နိုင်ငံအကျ ိုး	ထမ်းရောင်နိုင်	

ကကြါရစဟု	ေုရတာင်းရမတ္တာြ့ုိသြါရကကာင်း	 ရပြာကကား		

ပြီး	ရတွ့ေံုြဲွသ့ုိ	တက်ရောက်ောကကသည့်	ရကျာင်းသား	

ရကျာင်းသူများနှင့်	မှတ်တမ်းတင်	ဓာတ်ြုံရိုက်သည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ဦးရောင်သည့်	အြဲ့ွဝင်များသည်	တြ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်	

များပြင့်	 ြန်းတရနာ်ပမို့သို့ရောက်ေှိပြီး	 ြန်းတရနာ်	

ေိြ်သာ၌	ပမို့မိပမို့ြ	ရေသခံပြည်သူများနှင့်	ရတွ့ေံုသည်။

	 ရတွ့ေုံြွဲတွင်	 ရေသခံပြည်သူများ၏	 ကကိုတင်	

တင်ပြချက်	 (၇)	 ချက်ပြစ်သည့်	 မအူြင်ပမို့ေယ်ေှိ	

ေွတ်ေြ်ရေးရကျာက်တုိင်	ကွင်းြတ်ေည်ေိှ	အရောက်	

အဦများကို	 ြယ်ေှားနိုင်ရေးကိစ္စ	 ပြီးရပမာက်ရအာင်	

ရောင်ေွက်ရြးနိုင်ရေး၊	 ပမို့နယ်	နယ်နိမိတ်	သတ်မှတ်	

ောတွင်	ရပမငှားဂေန်ချထားရေးပမန်ေန်	ေွယ်ကူရစေန်	

ေူထုေှုြ်ေှားမှုအသွင်	 ရောင်ေွက်နိုင်ရေး၊	 ေန်စြါး	

ရေးကျေင်းရနသည့်အတွက်	 နိုင်ငံရတာ်မှ	 မည်သို့	

ရောင်ေွက်ရြးနုိင်သည်ကုိသိေိှေုိပခင်း၊	ြဲနှင့်	ရပြာင်းများ	

ထွက်ရြါ်ြါက	အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်	တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ	အဝယ်	

ေြ်သပြင့်	ရတာင်သူေယ်သမားများ	အေင်ရပြရအာင်	

ရောင်ေွက်ရြးနိုင်ရေး၊	 ေယ်ယာရပမဥြရေြါအတိုင်း	

သတ်မှတ်ထားရသာ	ဘဏ်များတွင်	 ြုံစံ	 -	 ၇	ထား၍	

ရငွရချးယူခွင့်ပြုနိုင်ရေး၊	 (၁ဝ)	 ဧကအထက်	 ြိုင်ေိုင်	

ရသာေယ်သမားများကို	 ရငွရချးယူခွင့်ပြုရြးနိုင်ရေး၊	

အင်းများရေေံစနစ်မဟုတ်၍	နိုင်ငံရတာ်	ဝင်ရငွနစ်နာ	

မှုမေှိရစေန်	 ရောင်ေွက်ရြးနိုင်ရေး၊	 မိုးောသီတွင်	

ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	 ေမ်းကိုတားပမစ်	 ြိတ်ေို့မှုရကကာင့်	

ထွက်ကုန်ြစ္စည်းများ	ေန်ကုန်သို့	တင်ြို့ရောင်းချောတွင်	

အခက်အခဲေိှရနမှု၊	 စည်ြင်သာယာမှေမ်းများကုိ	 အမှိုက်	

သိမ်းေည်းနုိင်ပခင်း	 မေိှသည့်	 ကိစ္စေြ်များနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	

ေည်းရကာင်း၊	 ခန်းမအတွင်းေှိ	 ရေသခံပြည်သူများ	

တင်ပြသည့်	ကျွဲေုံးရကျးေွာ	ကမ်းသာယာ	ကမ်းရပခတွင်	

ြူေယ်ရဘာေုံးကွင်း	 ြွင့်ေှစ်ရြးနိုင်ရေး၊	 ြညာရေး	

ေိုင်ောကိစ္စေြ်များ၊	ရကျာင်းသား	ေွှတ်ရတာ်ဟုအမည်	

သုံးနှုန်ုးသည့်ကိစ္စေြ်ကို	 ပြည်ရထာင်စုေွှတ်ရတာ်မှ	

ကန့်ကွက်သည့်ကိစ္စ၊	ြရောင်ေွာမှ	ရပမယာသိမ်းေည်းခံ	

ေသည့်ကိစ္စ၊	ခရနာင်ရကျးေွာမှ	ေယ်ယာရပမသိမ်းေည်း	

ခံေသည့်ကိစ္စနှင့်	 ပမကိုးေူရကျးေွာ	ေယ်ယာရပမသိမ်း	

ေည်းခံေသည့်	ကိစ္စေြ်များကုိ	တင်ပြရေွးရနွးကကသည်။

ရေွးရနွးတင်ပြချက်များနှင့်စြ်ေျဉ်း၍	 ပြည်ရထာင်စု	

ဝန်ကကီး	ရေါက်တာရအာင်သူ၊	တုိင်းရေသကကီးဝန်ကကီးချုြ်	

ဦးေှမုိးရအာင်၊	တိုင်းရေသကကီးဝန်ကကီးများနှင့်	တာဝန်ေှိ	

သူများက		ပြန်ေည်ေှင်းေင်းရေွးရနွးကကပြီး		နုိင်ငံရတာ်၏	

အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	ပြည့်စွက်ေှင်းေင်းသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

နိဂုံးချုြ်	 အမှာစကားရပြာကကားောတွင်	 ဥြရေတွင်	

သတ်မှတ်ထားသည့်	 အချနိ်ကာေအတွင်း	 ေုြ်ငန်း	

ရောင်ေွက်ပခင်းမေိှသည့်	ေယ်ယာရပမများကုိပြန်ေည်	

စွန့်ေွှတ်ေမည်ဟု	သတ်မှတ်ထားြါရကကာင်း၊	ထ့ုိရကကာင့်	

ပြည်သူေူထုကေည်း	ဥြရေကိုရေးစားေန်	ေိုအြ်ြါ	

ရကကာင်း၊	အချ ို့	ဥြရေများကို	မတေားဘူးဟု	ထင်ြါက	

ယင်းဥြရေကို	 ရပြာင်းေဲပြုပြင်နိုင်ေန်	 အားေုံးတွင်	

ကကိုးစားေမည့်တာဝန်နှင့်	ကကိုးစားမှုပြစ်ရပမာက်ရအာင်	

မိမိတို့က	ေက်ေက်ေုြ်ရောင်ရြးေမည့်	တာဝန်ေှိြါ	

ရကကာင်း။

	 တည်ေဲဥြရေအေ	 မိမိတို့ေြ်တည်ေန်	 အင်မတန်	

အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	 ထိုသို့မဟုတ်ြါက	 မိမိတို့နိုင်ငံ	

တွင်	တည်ပငိမ်မှုေှိမည်	မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	မအူြင်သည်	

ေည်း	 အပခားပမို့နယ်များနည်းတူ	 ရပမြိုင်ေိုင်မှုနှင့်	



526 နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ် လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည်

ြတ်သက်၍	ပြဿနာများ	များစွာေှိြါရကကာင်း၊	ပြည်သူ	

ေူထုအရနပြင့်ေည်း	တတ်နိုင်သည့်ဘက်က	စဉ်းစား	

ရစချင်ြါရကကာင်း၊	 ြေဟိတ၊	 အတ္တဟိတ	 နှစ်ခုစေုံး	

ချနိ်ခွင်ေှော	ညီမှေရအာင်	စဉ်းစားရစေိုြါရကကာင်း၊	မိမိ၏	

ြိုင်ေိုင်မှုနှင့ြ်တ်သက်ပြီး	အရေးထားသေို	နိုင်ငံ၏	

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုနှင့်	 ြတ်သက်၍ေည်း	 ပြည်သ	ူ

ပြည်သားများကို	အရေးထားရစေိုြါရကကာင်း။

	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား	 တစ်ဦးချင်း၊	 တစ်ဦးချင်းမှ	 မိမိ	

အကျ ိုးကို	မိမိနိုင်ငံ	အကျ ိုးနှင့်အတူ	တန်းတူထားမည်၊	

မိမိနိုင်ငံ၏အကျ ိုးကို	မိမိအကျ ိုးနှင့်အတူ	တန်းတူထား	

မည်ေိုြါက	 မိမိတို့နိုင်ငံသည်	 ပမန်ပမန်ေန်ေန်	 ြွံ့ပြိုး	

တုိးတက်မည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 အစိုးေအရနပြင့	် တေား	

ဥြရေစိုးမိုးရေးရဘာင်အတွင်းမှ	 အားေုံးအတွက	်

အရကာင်းေံုးပြစ်ရအာင်	 ကကိုးစားသွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

ပြည်သူေူထုကေည်း	 မိမိတို့နှင့်အတူ	 ဝိုင်းဝန်းပြီး	

ကကိုးစားကကြါဟု	ရမတ္တာေြ်ခံြါရကကာင်းရပြာကကားသည်။

	 ယင်းရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်	

ဦးရောင်သည့်	 အြွဲ့ဝင်များသည်	 တြ်မရတာ်ေဟတ်	

ယာဉ်များပြင့်	 ရညာင်တုန်းပမို့သို့	 ရောက်ေှိကကပြီး	

ရညာင်တုန်းပမို့နယ်ခန်းမ၌	 ရညာင်တုန်းပမို့	 ပမို့မိ	

ပမို့ြများ၊	ရေသခံပြည်သူများနှင့်ရတွ့ေုံသည်။

	 ရတွ့ေုံစဉ်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

မိမိတို့နိုင်ငံ	 တိုးတက်ေန်အတွက်	 ပြည်သူနှင့်အစိုးေ	

အကကားတွင်	ယုံကကည်မှုတည်ရောက်ေန်	ေိုအြ်သည်	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ြန်းေလနာ်မမို့၊ ြန်းေလနာ် ရိြ်ော၌ မမို့မိ မမို့ဖများ၊                                   လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။



527လျှောက်ျှမ်းခဲ့လော ပြည်လောင်စုခရီးျမ်း (၂၀၁၆−၂၀၂၀)

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် ြန်းေလနာ်မမို့၊ ြန်းေလနာ် ရိြ်ော၌ မမို့မိ မမို့ဖများ၊                                   လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။

ကို	အကကိမ်ကကိမ်	ရပြာေိုခဲ့ြါရကကာင်း၊

	 ပြည်သူနှင့်အစိုးေအကကား	ယုံကကည်မှုတည်ရောက်	

ောတွင်	အစိုးေအရနပြင့်	ပြည်သူများနှင့်	ေက်ေံသည့်	

အခါ	ြွင့်ေင်းမှုေှိေန်၊	ရပြာင့်မတ်မှုေှိေန်၊	စကားတည်ေန်	

ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	ပြည်သူ့ေူထုအရနပြင့်ေည်းအစုိးေ	

နှင့်ေက်ေံသည့်အခါ	ြွင့်ေင်းမှုေိှေန်၊	ရပြာင့်မတ်မှုေှိေန်၊	

တည်ကကည်မှုေှိေန်	 ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူများ၏	

ေုက္ခသည်	အစိုးေအြွဲ့ဝင်	များ၏	ေုက္ခထက်များသည်ကို	

မိမိေက်ခံြါရကကာင်း၊	 အထူးသပြင့်	 ရတာေွာတွင်	 ရနထုိင်	

သည့်ချ ို့တဲ့ရသာ	 ပြည်သူများအတွက်ေိုေှေင်	 ေိုအြ်	

ချက်များစွာေှိရနသည်ကို	 သရဘာရြါက်ြါရကကာင်း၊		

မည်သို့ြင်	ေိုအြ်ချက်များ	များများတင်ပြသည့်	အခါ	

တွင်	 မှန်မှန်ကန်ကန်	 ရပြာင့်ရပြာင့်မတ်မတ်တင်ပြရစ	

ေိုြါရကကာင်း၊	ပြည်သူပြည်သားများကို	အေင့်အတန်း	

မခွဲပခားဘဲ	အားေုံးကို	တေားမှေတမှုေရစေိုြါရကကာင်း၊	

တေားသပြင့်	 ေသင့်ေထိုက်သည့်	 အခွင့်အရေးများကို	

ရြးချင်ြါရကကာင်း။

	 အတတ်နိုင်ေုံး	 ပြည်သူများ၏	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေး	

အတွက်	 ကကိုးစားသွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ထုိသ့ုိကကိုးစား	

ောတွင်	 တေားဥြရေစိုးမိုးရေးသည်	 အဓိကအကျေုံး	

ပြစ်ရကကာင်း၊	 ပြည်သူများတင်ပြသည့်	 ကိစ္စများတွင်	

ရတာ်ရတာ်များများသည်	 ေယ်ယာရပမြိုင်ေိုင်မှုများ	

နှင့်	ြတ်သက်ြါရကကာင်း၊	တစ်ခါတစ်ေံ	အုြ်ချုြ်ရေးြိုင်း	

ေိုင်ောက	 အားနည်းချက်များကို	 ရတွ့ေှိေြါရကကာင်း၊	

အုြ်ချုြ်ရေးြိုင်းတွင်ေှိသည့်	 အားနည်းချက်များသည်	

အစိုးေတွင်	တာဝန်ေှိပခင်းရကကာင့်	ယင်းအားနည်းချက်	

များ	ြရြျာက်သွားရအာင်	ကကိးုစားသွားမည်ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 မိမိတို့	နိုင်ငံသည်	ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု	များစွာေိုအြ်

ရနသည့်အတွက်	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုသည်	အင်မတန်

အရေးကကီးြါရကကာင်း၊	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှုေိုသည်	

မှာအစိုးေအတွင်း	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှု၊	ဗဟိုနှင့်	တိုင်း	

ရေသကကီးအတွင်း	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှု၊	တုိင်းရေသကကီး

အတွင်း	 ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှု၊	 ပြည်သူများအကကား၊	

အြွဲ့အစည်းများအကကား	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှု၊	အေင့်	

ေင့်	ကဏ္ဍအေိုက်	ြူးရြါင်းရောင်ေွက်မှု	များသထက်	

များောြါက	 မိမိတို့၏	 တိုးတက်မှုနှုန်းသည်	 ပမန်ော	

မည်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 ပမန်မာနိုင်ငံသည်	 သဘာဝသယံဇာတ	 အင်မတန်	

ရြါများကကယ်ဝသည့်နိုင်ငံဟု	 မှတ်ချက်ပြုထားသည်	

များ	ေှိြါရကကာင်း၊	အရေးအကကီးေုံးနှင့်	တန်ြိုးအေှိေုံး	

အဓိကသယံဇာတမှာ	မိမိတ့ုိ၏	ပြည်သူများပြစ်ြါရကကာင်း၊	

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏	 အင်အားသည်	 နိုင်ငံ၏	 ြထဝီရပမ	

ကျယ်ပြန့် ကကီးမားြုံ၊	 သယံဇာတြစ္စည်းရြါများပခင်း၊	

မရြါများပခင်း၊	ေူဦးရေ	အရေအတွက်တ့ုိနှင့်	မသက်ေုိင်	

ြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူပြည်သားများ၏	အေည်အချင်းနှင့်	

သာ	သက်ေိုင်ြါရကကာင်း၊	ထို့ရကကာင့်	မိမိတို့၏	ပြည်သူ	

ပြည်သားများ	တစ်ဦးချင်း	နားေည်ပြီး	နှေုံးသွင်းရစေို	
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ြါရကကာင်း၊	တစ်ဦးချင်းတွင်ေိှသည့်	အေည်အချင်းများကုိ	

နိုင်ငံအကျ ိုးအတွက်	 သုံးစွဲေမည်ကို	 နိုင်ငံသားများ	

အားေုံး	နှေုံးသွင်းရစေိုြါရကကာင်း၊	ပြည်သူပြည်သား	

များကို	 ဥြရေအေရြးထားသည့်	 အခွင့်အရေးများ	

ေိှြါရကကာင်း၊	အေုိြါအခွင့်အရေးများကုိ	မှန်မှန်ကန်ကန်	

သုံး၍	 ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရအာင်	 ေုြ်ရောင်ရစေိုြါ	

ရကကာင်း။

	 မိမိအရနပြင့်	 အားေုံးကို	 တိုက်တွန်းေိုသည်မှာ	

ြညာရေးကုိ	အရေးထားကကေန်	ရပြာကကားေုိြါရကကာင်း၊	

မိမိတို့နိုင်ငံတွင်	 ြညာတတ်များ	ေိုြါရကကာင်း၊	 ြညာ	

တတ်ဟု	ရပြာပခင်းမှာ	တက္ကသိုေ်ဘွဲ့ေများကိုရပြာပခင်း

မဟုတ်ြါရကကာင်း၊	မိမိတို့နိုင်ငံအတွက်	ေိုအြ်ရနသည့်	

ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်	 ပြည့်စုံသည့်	 ပြည်သူပြည်သား	

များကိုရပြာပခင်း	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ေယ်ယာေုြ်ကိုင်	

သည့်ရနောတွင်ရတာ်သည့်	 ရတာင်သူေယ်သမားများ	

သည်ေည်း	 ြညာတတ်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 စိုက်ြျ ိုးရေး	

ြညာတွင်	အင်မတန်	ေက်ရတွ့ကျကျ	ကျွမ်းကျင်သည့်

သူကိုေည်း	 ြညာတတ်ဟုေည်း	 ရပြာနိုင်ြါရကကာင်း၊	

ထို့နည်းတူ	အေုြ်သမားတစ်ဦးသည်	၎င်း၏အေုြ်ကို	

ကျွမ်းကျင်ပြီး	ယင်းကျွမ်းကျင်မှုကို	မှန်ကန်စွာအသုံးချ	

ြါက	ယင်းအေုြ်သမားသည်ေည်း	ြညာတတ်ပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	 တစ်ဦးချင်း	 တစ်ဦးချင်းသည်	 မိမိတို့၏	

အားသာချက်များကို	 တန်ြိုးထား	 ဂုဏ်ယူေမည်ပြစ်	

သေို	 မိမိတို့၏	 အားနည်းချက်များကိုေည်း	 ေင်ေိုင်	

နိုင်ေမည်	ပြစ်ြါရကကာင်း။

	 မိမိတို့	 ပြည်သူပြည်သားများအားေုံး	 တစ်ဦးချင်း	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် လညာင်ေုန်းမမို့ မမို့နယ်ခန်းမ၌ မမို့မိ မမို့ဖများ၊                                   လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် လညာင်ေုန်းမမို့ မမို့နယ်ခန်းမ၌ မမို့မိ မမို့ဖများ၊                                   လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။

တစ်ရယာက်ချင်းသည်	 မိမိြတ်ဝန်းကျင်	သန့်ေှင်းရေး	 

အတွက်	တာဝန်ယူရစေိုြါရကကာင်း၊	ထို့အတူ	ကရေး	

များကိုေည်း	ငယ်စဉ်ကတည်းက	မိမိတို့ြတ်ဝန်းကျင်	

သန့်သန့်ေှင်းေှင်းထားေန်	 အားရြးရစေိုြါရကကာင်း၊	

အားေုံး	တစ်ဦးချင်းကို	မိမိတို့နိုင်ငံအတွက်	တာဝန်ယူ	

ေိုသည့်စိတ်ကို	 သင်ကကားရြးကကေန်	 မိဘနှင့်	 ေော	

ေောမများကို	တိုက်တွန်းေိုြါရကကာင်း။

	 မိမိအရနပြင့်	 အသက်အေွယ်မရေွး	 နိုင်ငံသူနိုင်ငံ	

သားအားေုံးကို	 တန်ြိုးထားြါရကကာင်း၊	 အားေုံးတွင်

အေည်အချင်းကိုယ်စီေှိကကသည်ကို	 အသိအမှတ်ပြုေန်	

ေိုအြ်ြါရကကာင်း၊	ေူကကီးများနှင့်	ေူငယ်များတစ်ဦးနှင့်

တစ်ဦး	အပြန်အေှန်တန်ြိုးထားသည့်	ေူ့ြတ်ဝန်းကျင်	

ပြစ်ေန်	 ြန်တီးေမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့နိုင်ငံတွင်	

တုိင်းေင်းသားေူမျ ိုး	 ရြါင်းစံုေိှြါရကကာင်း၊	 တုိင်းေင်းသား	

ေူမျ ိုးရြါင်းစုံ၊	 ကိုးကွယ်သည့်	 ဘာသာရြါင်းစုံ၊	 ရပြာ	

ေိုသည့်	ဘာသာစကားရြါင်းစုံပြင့်	တည်ရထာင်ထား	

သည့်	ပြည်ရထာင်စုသည်	တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး	နားေည်မှု	

အရြါ်	 အရပခခံထားပြီး	 တည်ရထာင်ထားပခင်းပြစ်ြါ	

ရကကာင်း၊	 ေွတ်ေြ်ရေးမေခင်	 အချန်ိကာေက	 ြင်ေံု	

ညီောခံတွင်	ေွတ်ေြ်ရေးြခင်ကကီးများအားေုံး	စုရုံး	

ပြီး	 ေွတ်ေြ်ရေးေရအာင်	 အတူတူေုြ်မည်ေိုသည့်	

ေံုးပြတ်ချက်ချနုိင်ခ့ဲပခင်းသည်	ပြည်ရထာင်စု၏	အရပခခံ	

ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ပြည်ရထာင်စု၏	အရပခခံဟု	ရပြာပခင်း	

သည်	 ြင်ေုံစာချုြ်ကိုရပြာေိုပခင်းမဟုတ်ြါရကကာင်း၊	

ြင်ေံု	စိတ်ဓာတ်ကုိ	ရပြာပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	ြင်ေံုစိတ်	

ဓာတ်သည်	 ြင်ေုံစာချုြ်ကို	 ပြစ်ရပမာက်ရစသည့်	

စိတ်ဓာတ်ကို	 ေိုေိုပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ြင်ေုံစာချုြ်	

ကိုပြစ်ရပမာက်ရစသည့်	 စိတ်ဓာတ်သည်	 အတူတူ	

ြူးရြါင်းပြီး	 ရောင်ေွက်ပခင်းအားပြင့်	 မိမိေိုချင်သည့်	

ြန်းတိုင်ကို	 ြို၍ပမန်ပမန်ေန်ေန်	 ထိထိရောက်ရောက်	

ရောက်နိုင်မည်ေိုသည့်	 စိတ်ဓာတ်ကို	 ပြည်ရထာင်စု	

စိတ်ဓာတ်ဟု	ရပြာပခင်းပြစ်ြါရကကာင်း။

	 မိမိတ့ုိ၏	အုြ်ချုြ်ရေးြုိင်းတွင်	အားနည်းချက်	ေှိသည်	

ကို	သရဘာရြါက်ြါရကကာင်း၊	ထိုအားနည်းချက်များကို	

ပြင်ေင်ေန်ေည်း	 ကကိုးစားရနြါရကကာင်း၊	 သို့ရသာ်	

ပြည်သူေူထုအရနပြင့်	 ထိုအားနည်းချက်များကို	 ပြင်	

ေင်ေန်ကကိုးစားရနသည်ကို	 ဝိုင်းဝန်း၍	 အားရြးရစေုိ	

ြါရကကာင်း၊	မိမိတ့ုိနှင့်အတူ	ရောင်ေွက်ရြးရစေုိြါရကကာင်း၊	

အုြ်ချုြ်ရေးြုိင်းေုိင်ော	ဝန်ထမ်းများသည်	နုိင်ငံ၏ဝန်ကုိ	

ထမ်းရြးမည်ေုိသည့်	 အဓိြ္ပါယ်ရောက်ြါရကကာင်း၊	 နုိင်င့ံ		

ဝန်ထမ်းေုြ်ပြီေုိြါက	နုိင်င့ံဝန်ကုိ	ထမ်းနုိင်သည့်	အေည်

အချင်း၊	 ထမ်းေဲသည့်	 သတ္တိ၊	 အင်အားများစွာ	 ေိုအြ်	

ြါရကကာင်း၊	ဝန်ထမ်းများ၏	သိက္ခာနှင့်ကိုက်ညီရအာင်၊	

ရနနိင်ုရအာင်	မမိတိို	့ကကိုးစားေြ်ုရောင်ရနြါရကကာင်း။

	 ေူတုိင်းေူတုိင်းတွင်	တန်းတူညီတူ	အခွင့်အရေးေိှရအာင်	

မိမိတို ့	 ကကိုးစားရနြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူပြည်သား	

တစ်ဦးချင်း	 တစ်ဦးချင်းသည်	 ြညာနှင့်	 ပြည့်စုံေမည်၊	

ကျန်းမာရေးေည်း	 ပြည့်စု ံေမည်	 ပြစ်ြါရကကာင်း၊	

မိမိတို့	 ပြည်သူပြည်သားများသည်	 ြေဟိတ၊	အတ္တဟိတ၊	
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ကုိယ်ကျ ိးု၊	အများအကျ ိုး	အကျ ိုးနှစ်သွယ်ကုိ	ထမ်းရောင်

နိုင်သည့်	 ပြည်သူပြည်သားများပြစ်ေန်	 မိမိအရနပြင့်	

ရမှော်ေင့်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့အရနပြင့်	 ထုိသ့ုိပြစ်နုိင်ေန်	

ကကိုးစားရြးမည်ပြစ်ြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူ	 ေူထုကေည်း	

ဝုိင်းဝန်းပြီး	 မိမိတ့ုိနှင့်ြူးရြါင်း	 ရောင်ေွက်ရြးကကေန်	

ရမတ္တာေြ်ခံြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ရတွ့ေံုြဲွတွင်	 ရေသခံပြည်သူများက	 ကကိုတင်တင်ပြ		

ထားသည့်	ရညာင်တုန်းပမို့နယ်	အတွင်းေိုင်ကယ်များ

ရြျာက်ေုံးရနမှု၊	ေဲတြ်ြွဲ့ဝင်များ	အင်အားြိုမိုများပြား	

ရအာင်	 ရောင်ေွက်ရေး၊	 ရညာင်တုန်းပမို့သည်	 မူေ	

ေိြ်ကမ်းပြစ်ပြီး	နယ်သာေန်နုိင်ငံနှင့်ြူးရြါင်း၍	ပမစ်ကမ်း		

ထိန်းကာကွယ်ရေးေုြ်ငန်းများနှင့်	 ပမို့ပမစ်ကမ်း	

ကာကွယ်ရေးအပြင်	 ကုန်းတွင်းေိြ်ကမ်းပမို့အပြစ်	

ရောင်ေွက်ရြးနုိင်ရေး၊	စံကင်းကျွန်း	ေမ်းြန်းေက်သွယ်	

ရေးအတွက်	 တံတားတစ်စင်း	 တည်ရောက်ရြးနိုင်	

ရေးနှင့်	 ကုန်ထုတ်ေမ်းရြာက်ေုြ်ရြးနုိင်ရေး၊	 အာဇာနည်	

ြန်းခခံရဘးေှိ	 ကရေးကစားကွင်းကို	 ြိုမိုရကာင်းမွန်	

ေန်ရောင်ေွက်ရြးနုိင်ရေး၊	 သင့်ရေျာ်သည့်	 အတတ်	

ြညာသင်ရကျာင်းရောက်ေုြ်ရြးနိုင်ရေး၊	 ပြည်သူ့	

ရေးရံုကကီးကုိ	 ေက်ေက်တည်ရောက်ပခင်း	 ေိှ/မေိှ	

သိေိုပခင်း၊	တိုင်းေင်းသားစာရြသင်ကကားသည့်	ေော၊	

ေောမများအား	 ေစာရငွ	 ြုိမုိရထာက်ြ့ံရြးနုိင်ရေးနှင့်	

ရကျာင်းချနိ်အတွင်း	တိုင်းေင်းသားဘာသာ	သင်ကကား	

ခွင့်ေေှိရေးနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍ေည်းရကာင်း၊	 ရြါက်ရတာ	

ရကျးေွာ	ေယ်ယာရပမသိမ်းေည်းခံေမှုများ၊	 ေတနာစု	

ကုမ္ပဏီမှ	 အပမတ်ရငွ	 ၁	 ောခိုင်နှုန်းကို	 ရကျးေွာြွံ့ပြိုး	

ရေးအတွက်	 မရြးအြ်သည့်ကိစ္စေြ်နှင့်	 အမှတ်(၃)	

ဓာတ်ရငွ့စက်ရုံေည်ြတ်နိုင်ရေးတို့နှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	

တင်ပြရေွးရနွးကကသည်။

	 တင်ပြချက်များနှင့်	 စြ်ေျဉ်း၍	 တိုင်းရေသကကီး	

ဝန်ကကီးများနှင့်	တာဝန်ေှိသူများက	 ပြန်ေည်ေှင်းေင်း	

ရေွးရနွးကကပြီး	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်က	

ပြည့်စွက်	ေှင်းေင်းသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိေ်က	

နိဂုံးချုြ်အမှာစကား	 ရပြာကကားောတွင်	 ပြည်သူများ	

ရကျနြ်ရောက်ရအာင်ရပြာေိုနိုင်သည့်	 အချနိ်မရြး	

နိုင်ငံလော်၏အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုျ်လေါ်လအာင်ဆန်းစုကကည် မအူြင်မမို့၌ မမို့မိ မမို့ဖများ၊ လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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နုိင်ခ့ဲသည့်အတွက်	 မိမိရတာင်းြန်ြါရကကာင်း၊	 သ့ုိရသာ်ေည်း	

ပြည်သူေူထုအရနပြင့်	 အချနိ်မရေွး	 မိမိတို့အစိုးေထံ	

စာပြင့်ရေးပြီး	 တင်ပြနိုင်ြါရကကာင်း၊	 သက်ေိုင်ော	

ဝန်ကကီးဌာနကိုမသိြါက	 နိုင်ငံရတာ်သမ္မတရုံးကို	 ြို့၍	

ေြါရကကာင်း၊	 နိုင်ငံရတာ်သမ္မတရုံးကို	ေိြ်မူပြီး	 မိမိတို့	

တိုင်ကကားချင်သည့်ကိစ္စများ၊	 သိချင်သည့်ကိစ္စများကို	

ရမးပမန်းနိုင်ြါရကကာင်း၊	 မိမိတို့အရနပြင့်	 အမှုကိစ္စများ	

ကို	တစ်ခုချင်းစိစစ်ရြးရနြါရကကာင်း၊	စိစစ်ပြီး	မည်သို့	

အရေးယူရောင်ေွက်ေမည်ကို	 ေုံးပြတ်ေြါရကကာင်း၊	

တင်ပြေိုက်သည့်	 ပြည်သူများကို	 အရပြရြးေြါ	

ရကကာင်း၊	 ထိုသို့	 ေုြ်ရောင်နိုင်ေန်အတွက်	 အတိုင်း	

အတာတစ်ခုအထိ	 အချနိ်ေိုြါရကကာင်း၊	 ပြည်သူေူထု	

အရနပြင့်ေည်း	နားေည်မှုေိှမည်ဟု	ယံုကကည်ြါရကကာင်း	

နှင့်	အားေံုးကုိ	ရကျးဇူးတင်ြါရကကာင်း	ရပြာကကားသည်။

	 ထို့ရနာက်	 နိုင်ငံရတာ်၏	 အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်		

ဦးရောင်သည့်	အြွဲ့ဝင်များသည်	တြ်မရတာ်ေဟတ်	

ယာဉ်များပြင့်	 ရညာင်တုန်းပမို့မှ	 ေန်ကုန်အပြည်ပြည်	

ေိုင်ောရေေိြ်သို့	 ရောက်ေှိကကော	 ေန်ကုန်တိုင်း	

ရေသကကီး	ဝန်ကကီးချုြ်	ဦးပြိုးမင်းသိန်းနှင့်	တာဝန်ေှိသူ	

များက	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

	 ေက်ေက်၍	 နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုေ်နှင့်	

အြွဲ့သည်	 အထူးရေယာဉ်ပြင့်	 ေန်ကုန်အပြည်ပြည်	

ေိုင်ောရေေိြ်မှ	ရနပြည်ရတာ်သို့	ပြန်ေည်	ရောက်ေှိ

ကကော	 ရနပြည်ရတာ်ရကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ	 ရေါက်တာမျ ိးုရအာင်	

နှင့်ဇနီး	တာဝန်ေှိသူများက	ရနပြည်ရတာ်	အပြည်ပြည်	

ေိုင်ောရေေိြ်၌	ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကသည်။

ြန်းေလနာ်မမို့၊ ဗိုျ်ချုြ်လအာင်ဆန်းလကကးရုြ်ေုလရှ့ေွင် လေေခံပြည်ေူများနှင့် လေွ့ဆုံစဉ်။
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