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“Will privatization improve electricity distribution?”

“လွ်ပ္စစ္က႑မဖြ႕ံျဖိဳးရင္ ဘယ္က႑မွ မဖြ႕ံျဖိဳးႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ စြမ္းအင္မူဝါဒ ဆိုတာရိွတယ္။ အဲ့ဒီစြမ္းအင္
မူဝါဒဆိုတာ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္ရဲ႕ နံပါတ္တစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကစျပီး သူတို႔ကို္ယ္တိုင္ ေၾကညက္ျပီးေတာ့မွ ဒါဟာ
ငါတို႔အစိုးရရဲ႕ စြမ္းအင္မူဝါဒ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုျပီး ထုတ္ျပန္ထားတာ။ ဥပမာ အိုဘားမားရဲ႕စြမ္းအင္မူဝါဒ၊ ေဂ်ာ့ဘုရွ္ရဲ႕
စြမ္းအင္မူဝါဆိုျပီးရိွတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာလည္း စြမ္းအင္မူဝါဒဆိုျပီးလုပ္ထားတာေတာ့ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝန္ႀကီးဌာန
တစ္ခု တည္းကလုပ္ထားတာ။အဲ့ဒါကို အရင္ဆံုးလုပ္ရမယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သတ္လို႔လည္း ဒီမူဝါဒက ရွင္းလင္းသြားလို႔
ရိွရင္ ဒါေတြအားလံုးက ေဆြးေႏြးလို႔ရတယ္။ ပုဂၢလိက ေပးတယ္ မေပးဘူးဆိုတာ ကမၻာမွာလည္း ပုဂၢလိေပးတဲ့ တိုင္းျပည္ရိွ
သလို ပုဂၢလိကမေပးဘဲ အစိုးရပိုင္အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္သြားတဲ့တိုင္းျပည္ေတြလဲ ရိွတယ္” ဦးေအးေက်ာ္ေက်ာ္
(အတြင္းေရးမႈး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“တကယ္စီးပြားေရးကို နားလည္ၿပီးလုပ္မယ့္သူက စိတ္မဝင္စားဘူးဗ်။ ေရရွည္က်လို႔ရိွရင္ ငါတို႔ ဘယ္လိုဂြင္မ်ိဳးျဖစ္လာ
မလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အခုခ်ိန္မွာ ပိုက္ဆံေတြ အရမ္းေပါေနၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိဘူးဆိုတဲ့ လူမ်ိဳးေတြကေတာ့
ပုဂၢလိကေပးမယ္ဆိုရင္ စိတ္ဝင္စားႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔
ပတ္သတ္ၿပီး ျဖစ္ေနတဲ့အဓိကျပသနာက ပုဂၢလိကေပးေရး မေပးေရး၊ မီတာခနည္းတာ မ်ားတာ ဒါေတြမဟုတ္ဘူးဗ်။
လက္ရိွကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္မဂၢါဝပ္ ၆၀၀၀ နီးပါးထုတ္ေနတာေပါ့။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ယွဥ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ထုတ္ေနတဲ့ပမာဏက သူတို႔ရ႕ဲ အစြန္းထြက္ေလာက္ေတာင္မရိွဘူး။ သူတို႔ရ႕ဲ ထုတ္လုပ္မႈက ၃၇,၀၀၀ ရိွတယ္။ ဒါကိုၾကည့္
လိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက အဆေပါင္းမ်ားစြာေနာက္က်ေနတယ္။ အဲ့ဒီမဂၢါဝပ္ ၆၀၀၀ နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာရိွတဲ့
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီး ဌာနဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ အရင္ ၂ခုခလ
ြဲ ုိက္၊ ေပါင္းလိုက္ ဟိုးေအာက္ေျခကေန ဝန္ၾကီးအထိ ဒီမဂၢါဝပ္ ၆၀၀၀
နဲ႔ေတာ္ေတာ္အလုပ္ရႈပ္ေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က ဒီလိုပံုစံအတိုင္းသြားေနရင္ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးရဲ႕
အက်ိဳးစီးပြားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြကလဲ မီတာခတိုးေတာင္းရင္ မေက်နပ္ၾကဘူး။ ဌာန
ကလည္း ဘာအေၾကာင္းျပေနလဲဆိုေတာ့ မီတာခနည္းေနတဲ့အတြက္ မီအားလံုေလာက္ေအာင္ေပးလို႔မရဘူး” ဦးညီညီလြင္
( MD, Myanma Power Spectrum co.,ltd)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“တစ္ယူနစ္တိုင္းမွာဘယ္ေလာက္ရံႈးေနတယ္ဆိုတာ တကယ္ဆိုရင္ အမွန္တကယ္က ျပည္သူဆိုတာကလဲ ေစ်းႏႈန္းသက္
သက္သာသာထိုက္သင့္တဲ့ေစ်းနဲ႔သံုးဖို႔အေရးၾကီးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ လွ်ပ္စစ္က႑ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္
ျပည္သူတရပ္လံုးက တည္ျငိမ္ျပည့္ဝတဲ့လွ်ပ္စစ္ကိုရသင့္တယ္။ က်န္တဲ့ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကလွ်ပ္စစ္ရဖို႔အတြက္ အခုသံုးေန
တဲ့ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ပိုေပးရမွာမဟုတ္ဘူး။ကိုယ္သံုးတဲ့လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သံုးစြဲတဲ့ကုန္က်စရိတ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရတဲ့
စရိတ္နဲ႔ အိမ္ေတြကိုျဖန္႔ျဖဴးေနတဲ့ကုန္က်စရိတ္ အဲ့ဒါေတြကို အခ်ိဳးခ်မွ်ျပီးခံဖို႔ဘဲလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက အခုမွ

စျပီးဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္တာေလ။အဲေတာ့ျမန္မာႏိုင္ငံဖြ႕ံျဖိးဖို႔ဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္ကလိုကိုလိုတယ္။အဲ့ဒီေတာ့ေစ်းႏႈန္သင့္တဲ့နည္းပညာ
လည္းျဖစ္ဖို႔လိုတယ္” ဦးရႊန္းစိုဦး (စြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာ၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ေစ်းႏႈန္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ တခ်ိဳ႕ေစ်းႏႈန္းေတြက စားသံုးသူလက္ခံႏိုင္တဲ့ေစ်းႏႈန္းရိွတယ္။ တခ်ိဳ႕ပစၥည္းေတြက ထုတ္လုပ္မႈ
ေၾကာင့္ေစ်းႏႈန္းဆိုတာရိွတယ္။ျပီးေတာ့ စြမ္းအင္ကလဲ ေရႊလိုဘဲ။အဲေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြဟာ မတိမ္းမယိမ္းကြာေနတဲ့
အတြက္ေၾကာင့္ ေစ်းကလဲ မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ေနတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔လွ်ပ္စစ္မီးက အခုပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္
အရည္အေသြးမေကာင္းေသးဘူး။မတည္ျငိမ္ေသးဘူး။အဲေတာ့ ဒါေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေစ်းနဲနဲေပါမယ္။ဒါေပမယ့္
သူတို႔က ၃က်ပ္ျဖစ္ေနရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၁က်ပ္ မျဖစ္သင့္ဘူး။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူက ေရႊလိုျဖစ္ေနလို႔ဘဲ”
ဦးေအးေက်ာ္ေက်ာ္
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“တႏိုင္ငံလံုး အဲ့ဒီေလာက္ရံႈးေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ေနာက္ႏွစ္က်ရင္ ဒီလိုမရံႈးေအာင္လုပ္မယ္ဆိုျပီး
ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္လို႔မရပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ အေျခခံလူတန္းစာနဲ႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြရိွတယ္။အဲေတာ့လွ်ပ္စစ္မီတာခတက္
တဲ့ဒဏ္ကို ခံစားရမယ့္သာမန္ျပည္သူေတြရိွသလို ဘာမွ်မခံစားရတဲ့သူေတြလဲရိွတာေပါ့။ဒီေတာ့ အစိုးရက အရံႈးခံေနရလို႔
ေနာက္ႏွစ္က်ရင္မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုတာမ်ိဳးက မျဖစ္သင့္ပါဘူး။လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာနက ဘယ္ေလာက္ခ်ည္းဘဲ
လုပ္ခ်င္လုပ္ခ်င္ သူနဲ႔သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့ဘတ္ဂ်က္ေတြမရတဲ့အခါ သူလုပ္လို႔မရဘူး။အဲေတာ့ မီတာခမွာလဲ ျပည္သူ
ေတြကိုေၾကညာရပါမယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ generation ကိုဘယ္လိုလုပ္ထားပါတယ္။ေနာက္ႏွစ္က်ရင္ မီတာခကို ဒီေလာက္
ေလးတက္ပါမယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔အခုစိုက္ေနရတာ သံုးပံုတပံုေလွ်ာ့က်သြားမယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးစိုက္ေနရတဲ့ဟာ
၅ႏွစ္ေနရင္ အစိုးရကမစိုက္ေတာ့ပါဘူး။အဲ့ဒီ၅ႏွစ္အတြင္းမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ လွ်ပ္စစ္မီးေကာင္းေကာင္းရဖို႔ ဒီလိုလုပ္ထားပါ
တယ္။ဒီလိုစနစ္တက် massage ေပးပို႔ထားမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူကလဲ ပူးေပါင္းပါဝင္လာမယ္ထင္ပါတယ္” ဦးညီညီလြင္
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖို႔ စီမံကိန္းတစ္ခုကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ နံပါတ္ ၁ နည္းပညာရရိွႏိုင္လား၊ စီးပြားေရးအရ ျဖစ္ႏိုင္
သလား၊ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္နဲ႔လူေတြအေပၚထိခိုက္မႈရိွႏိုင္သလား အဲ့လိုအဆင့္ဆင့္ချြဲ ပီးၾကည့္ရတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ
ေရအားနဲ႔ေက်ာက္မီးေသြးကလက္ခံမႈအားနည္းတာေတြ႔ရတယ္။တခ်ိဳ႕လွ်ပ္စစ္ေစ်း အရမ္းခ်ိဳသာတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့
ႏူးကလီးယားသံုးၾကတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ဒီႏူးကလီးယားက အႏၱရာယ္အရမ္းၾကီးပါတယ္။နည္းပညာအရ
ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ကိုက္တဲ့နည္းပညာေတြရိွပါတယ္။ေရအား၊ေလအား၊ဇီဝေလွာင္စာ အဲ့လ႔န
ို ည္းပညာေတြက ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔
ကိုက္ညီတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္က ဖြ႕ံျဖိဳးမႈနည္းနည္းေလး နည္းေနေသးလို႔ပါ” ဦးရႊန္းစိုဦး
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ေရအား၊ေလအား၊ေက်ာက္မီးေသြး ဒါေတြကလည္း စြမ္းအင္ေပၚလစီမွာပါျပီးသား။ဒီေပၚလစီသာ ျပတ္ဖို႔လိုတယ္။အခု
ေပၚလစီကရိွျပီးသားဆိုေပမယ့္ ဝန္ၾကီးဌာနကလုပ္ထားတဲ့ေပၚလစီ။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ဝန္ၾကီးဌာနနဲ႔
တိုင္းျပည္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေၾကညက္ျပီးေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္အားလံုး ငါတို႔ဒီလမ္းကို
သြားမယ္ဆိုျပီး ခ်မွတ္ထားတဲ့ေပၚလစီျဖစ္ရမယ္” ဦးေအးေက်ာ္ေက်ာ္
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက ခင္ဗ်ားတို႔ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ရမွာမဟုတ္ဘူး။ဘာလို႔လဲဆို
ေတာ့အခုအခ်ိန္မွာေတာင္ ပေရာဂ်က္ေတြရိွတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးေတာင္းၾကတယ္။ မေပးႏိုင္ဘူး။မေပးႏိုင္ဘူးဆိုေတာ့ သူတို႔
ေအာ္လာၾကလိမ့္မယ္။ငါတို႔လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကတာ မင္းတို႔ႏိုင္ငံစီးပြားေရးေကာင္းဖို႔၊ အခုမီးလဲမရဘူး ငါတို႔က
ဘာသြားလုပ္ရမလဲ။အဲေတာ့ ေနာက္လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြက လက္တြန္႔သြားလိမ့္မယ္။အဲေတာ့ အခ်ိန္နည္း
နည္းေလးဘဲလိုတယ္။ဒီအတိုင္းဆက္သြားရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ၾကိဳက္သလိုလုပ္၊ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးက လံုးဝတိုးတက္
မွာမဟုတ္ဘူး။ဒါေၾကာင့္လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ေလွ်ာ့မတြက္ပါနဲ႔။ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးကို လွ်ပ္စစ္ကဦးေဆာင္ျပီး
ဆြတ
ဲ င္သြားႏိုင္သလို စီးပြားေရးကို စုတ္ျပတ္သြားေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ႏိုင္တဲ့လုပ္ငန္းတခုလဲျဖစ္ပါတယ္” ဦးညီညီလြင္
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Second Segment
“ယိုးဒယားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ဝယ္ျပီဆိုကတည္းက ဟိုဖက္မွာကတည္းက သူကလဲ ေရာင္းထားျပီးသား။သူ ဂတ္စ္
ရမယ္ဆိုလို႔ ဟိုဖက္မွာလဲ စက္ရံုေတြကေထာင္ထားျပီးသား။သူက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ခ်စ္လြန္းလို႔ ေစတနာရိွလို႔ ေပးမယ္
ဆိုရင္ေတာင္ သူတို႔မွာလည္း ေပးလို႔မရပါဘူး။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔မွာလဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက ဘီလီယံနဲ႔ခ်ီတယ္။ဒါေၾကာင့္
စြမ္းအင္နဲ႔ပတ္သတ္လာရင္ ဘီလီယီနဲ႔ကိုခ်ီတယ္” ဦးေအးေက်ာ္ေက်ာ္
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ေရအားကလဲ ေရရွည္အတြက္ သိပ္ျပီးအားကိုးလို႔မရဘူး။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈက
အနည္းနဲ႔အမ်ားဘဲရိွၾကတာကို။အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလွ်ပ္စစ္ထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့စြမ္းအင္ေတြကို ေသခ်ာခ်ိန္ဆတြက္ဆ
ျပီးေတာ့ေပါင္းစပ္သံုးဖုိ႔လိုလိမ္မယ္။ေနာက္ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ အခုျဖစ္ေနတဲ့ျပသနာကိုေျဖရွင္းဖို႔က ကၽြန္ေတာ့္
အေနနဲ႔ ၂ပိုင္းခြျဲ ပီးျမင္တယ္။တစ္ပိုင္းက အခုေရတိုကာလမွာ မီးေတြျပတ္ျပီးေတာ့ မလံုေလာက္တဲ့ျပသနာ ဘယ္လိုေျဖရွင္း
မလဲ။ေနာက္တစ္ပိုင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရကို အေထာက္အကူေကာင္းေကာင္းေပးမယ့္လွ်ပ္စစ္က႑ကို
ေရရွည္မွာဘယ္လိုသြားၾကမလဲဆိုတာဘဲ။သက္ဆိုင္ရာလူၾကီးေတြကေတာ့ ဒီႏွစ္ခုကို တစ္ခုတည္းေပါင္းျပီး ျမင္ေနတယ္လို႔
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ယူဆပါတယ္” ဦးညီညီလြင္
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့လွ်ပ္စစ္အေၾကာင္းကိုမသိႏိုင္ဘူး။အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား၊ေဂ်ာ့ဘုရွ္တို ႔လဲ
အရင္တုန္းကမသိခဲ့ဘူး။ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကေရြးခ်ယ္ခံသမၼတျဖစ္လာျပီဆိုရင္ စျပီးေတာ့ေလ့လာျပီေပါ့။ျပီးေတာ့လဲ သူတို႔က
ဒီေလာက္အထိ သိလာျပီဆိုရင္ေတာင္ သူတို႔က ေကာ္မတီအေနနဲ႔ဘဲအလုပ္လုပ္တယ္။အဲ့လိုမ်ိဳးနဲ႔ဘဲ အိုဘားမားလွ်ပ္စစ္
ေပၚလစီ၊ ေဂ်ာ့ဘုရွ္လွ်ပ္စစ္ေပၚလစီဆိုျပီး ေပၚလာတပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဲ့လလ
ို ုပ္တဲ့အဆင့္ေတာ့မေရာက္ေသးပါဘူး”
ဦးေအးေက်ာ္ေက်ာ္
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ကမၻာေပၚမွာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေရာင္းခ်ျပီးေတာ့ ရံႈးေနတယ္လို႔ေျပာတဲ့အဖြဲ႕အစည္း၊ ရံႈးေနတယ္လို႔
ေျပာတဲ့ကုမၸဏီ ကၽြန္ေတာ္တခါမွ မၾကားဖူးဘူး။ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာဘဲရိွတယ္။အဲေတာ့ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးကို
လွ်ပ္စစ္က႑ကတယ္ဘဲလုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ၂၄နာရီပိုက္ဆံဝင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းတခုျဖစ္တဲ့အတြက္

ေၾကာင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကအရမ္းကို သည္းေျခၾကိဳက္တဲ့လုပ္ငန္းပါ။အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Generation,
Trasmation, Distribution အပိုင္း ၃ပိုင္းမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ Transmation အပိုင္းကို ကိုင္ထားသင့္ပါတယ္။ျပီးေတာ့
အခုခ်ိန္မွာ ေက်းရြာမီးလင္းေရးအတြက္ ေငြေတြထည့္ျပီးလုပ္တာလုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြအကုန္လံုး
လည္းလွ်ပ္စစ္မီးရရိွေစခ်င္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ခင္ဗ်ားတို ႔ရြာေတြမွာ မီးတိုင္ေတြနဲ႔ မီးလင္းျပီးသြားရင္ ခင္ဗ်ားတို႔လည္း
ကၽြန္ေတာ္တို႔န႔အ
ဲ တူတူ မီးမေလာက္တဲ့ဒဏ္ေတြ ခင္ဗ်ားတို႔လဲခံရပါလိမ့္မယ္” ဦးညီညီလြင္
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ျပည္သူေတြကိုလွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ဖို႔ဆိုတာက ေတာ္ေတာ္ေတာ့ၾကီးတာေပါ့ေနာ္။အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက
ဘာနဲ႔တူလဲဆိုရင္ ထမင္းမစားခင္ ပုဂံေဝေပးထားတာနဲ႔တူတယ္။ျပီးေတာ့ ပုဂံရျပီဆိုတာနဲ႔ ထမင္းေတြ ဟင္းေတြက
လိုေသးတယ္ေလ။အဲ့ဒီေတာ့ Generation ထမင္းခ်က္တဲ့အပိုင္း ဟင္းခ်က္တဲ့အပို္င္းက ဘယ္ကလာမလဲ။အဲေတာ့
ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ကိုေရတို၊ေရရွည္ ဘယ္လိုျမန္ျမန္ေမြးထုတ္ၾကမလဲ” ဦးရႊန္းစိုဦး
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“စီးပြားေရးတိုးတက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြ နဲ႔ အခုမွစီးပြားေရးတိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံေတြကိုၾကည့္လိုက္ရင္ ေက်ာက္မီးေသြးကဘဲ။
ဒီေနအားနဲ႔ေလအားဆိုတာက မေကာင္းဘူးမဟုတ္ဘူး၊ေကာင္းတယ္။ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္သေလာက္
လွ်ပ္စစ္မီးအားကိုမရဘူး။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ညအခ်ိန္က်ရင္ ဒီေနအား၊ေလအားေတြက မရဘူးေလ။အခုအေျခခံစြမ္းအင္
လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ဂတ္စ္ကလဲမရွိဘူး။ေရကလဲ အခုခ်က္ခ်င္းခြင့္ျပဳတုန္း၊ေနာက္ ၅ႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္မွ သံုးလို႔ရမယ္။ က်န္တဲ့
ဟာေတြလည္း နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္အရ တကယ့္ၾကီးမားတဲ့ပမာဏကုိရဖို႔က ခက္ပါတယ္” ဦးညီညီလြင္
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

