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How suffers from human trade?

“ျမန္မာ့စီးပြားေရးက လူကုန္ကူးမႈကို ရိုက္ခတ္တယ္လို႔ဘဲ ျမင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ စီးပြားေရးမဖူလံုၾကဘူး။
မဖူလံုၾကလို႔ တျခားႏိုင္ငံကိုသြားျပီးလုပ္ၾကရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရမွာလဲ အမ်ိဳးသမီးက မ်ားတယ္။ အဲ့ဒီအေပၚမွာ
အမ်ိဳးသမီးေတြ ကို လူကုန္ကူးျပီးေခါင္းပံုျဖတ္တဲ့အလုပ္ေတြ ပိုျပီးမ်ားလာတယ္။ ဒါဟာ ျပည္တြင္းမွာ စီးပြားေရးမဖူလံုလို႔
ျမင္ပါတယ္။ လူကုန္ကူးတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥဟာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကိုေရာက္သြားတယ္။ အဆင္ေျပေနတယ္ဆိုရင္ ျပသနာ
မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္သူကမွ် လူကုန္ကူးခံရတယ္လို႔ မေျပာဘူး။ ပို႔လိုက္တဲ့သူကိုေတာင္ ေက်းဇူးတင္အုံးမယ္။ အဆင္မေျပ
ေတာ့မွ လူကုန္ကူးခံရတယ္ဆိုတဲ့ ျပသနာေတြ ျဖစ္လာတယ္” ေဒၚခင္မိုးမိုး (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရမ
ွ ္းျပည္နယ္ရဲ႕ အဓိကရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပသနာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ထြက္ေပါက္ႀကီး ၂ ခုရိွပါတယ္။
မူဆယ္မွာဆိုရင္ တရုတ္ျပည္ဘက္ထြက္ေပါက္ရိွတယ္။ တာခ်ီလိတ္မွာဆိုရင္ ထိုင္းဘက္ ထြက္ေပါက္ရိွတယ္။ အလားတူ
ကရင္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ျမဝတီဖက္ကေန ထြက္ေပါက္ရိွတယ္။ ဒါေတြဟာ လူကုန္ကူးမႈအမ်ားဆံုးထြက္တဲ့ ေနရာေတြ
ျဖစ္တယ္။ အခုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ေကာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း
ေတြက လူကုန္ကူးမႈခံရတဲ့သူေတြကို ျပန္လည္လက္ခံေပးတယ္။ ျပီးေတာ့ သူတို႔ကို အိမ္ဆိုင္ဖြင့္ခ်င္လား၊ ဒါမွမဟုတ္
ေမြးျမဴေရးလုပ္ခ်င္လား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ခ်င္လား အဲ့လိုလုပ္ေပးတာေတြကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာ ၉ ဦးရိွျပီ။ ရွမ္းျပည္
နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ၁၅ ဦးရိွတယ္” ဦးထြန္းဦး(ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တာက အားနည္တယ္လို႔ ကၽြန္မထင္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆို
ေတာ့ ၂၀၀၅ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရးဥပေဒေပၚလာျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဒါဟာ တရားဥပေဒအရ လုပ္ေနတယ္။ အစိုးရ
ဌာနအေနနဲ႔ လူကယ္ျပန္ (လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန)ေတြက လုပ္ေနတယ္။ အဲ့ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ သိပ္ျပီးအသံမထြက္
လည္း လုပ္တဲ့သူေတြကေတာ့ ရိွေနပါတယ္” ေဒၚခင္မိုးမိုး (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ဘယ္ေလာက္ထိကာဗာလုပ္ႏိုင္လဲဆိုေတာ့ တရားဝင္လႊဲေျပာင္းတာကိုဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ တရားမဝင္
ထြက္ေပါက္ကေတာ့ သူတို႔ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ႏွစ္ႏိ္ုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ တရုတ္၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ လက္မွတ္
ေရးထိုးထားတာရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သူတို႔က တခ်ိဳ႕ေနရာေတြက်ရင္ ျပန္လႊဲတဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုျဖစ္လဲဆိုေတာ့
ျမန္မာႏိုင္ငံကေန တရားမဝင္ဝင္ေရာက္လာတဲ့သူေတြကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းဆိုျပီး အဲ့လိုမ်ိဳးေတာ့ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံကိုသြားမယ္ဆိုရင္ တရားဝင္သြားၾကပါ။ တရားမဝင္သြားၾကတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ သူတို႔ကို တရားစြဆ
ဲ ိုတဲ့

အခါမွာ အေတာ္ကိုခက္ခဲပါတယ္။ တရားဝင္သြားၾကဖို႔ဆိုတာကလဲ သူတို႔ရ႕ဲ ဗီဇာနဲ႔သြားဖို႔ေပါ့။ ဒီမွာကေတာ့ ေနထိုင္ခြင့္က
၇ ရက္ဘဲ။ တခ်ိဳ႕ေတြဆို ၂၄ နာရီဘဲ အခ်ိန္ရတယ္။ အဲ့ေတာ့ သူတို႔က ရတဲ့ေနထိုင္ခြင့္အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္န႔ဲ သြားလို္က္
ၾကတယ္။ ဟိုေရာက္မွ အဲ့ဒီ့မွာ ျပသနာကစျဖစ္တာဘဲ” ဦးထြန္းဦး(ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“လည္ပတ္ခြင့္ တစ္ရက္ဗီဇာနဲ႔ေပါ့၊ အဲ့ဒါကို မူဆယ္အဝမွာလုပ္ေပးတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ ၾကယ္ေဂါင္၊ေရႊလီတို႔ ဆက္သြားျပီး
အဲ့ဒီမွာ ဟိုဖက္က ပြစ
ဲ ားေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ျပီး သူတို႔က တစ္ပတ္ဗီဇာနဲ႔ ဆက္ျပီးေနခြင့္ရေအာင္ထပ္ႀကိဳးစားၾကတယ္။
အဲ့ဒါကို ကၽြန္မတို႔တိုင္းျပည္ဖက္က မသိလို္က္ၾကဘူး။လက္လွမ္းမမွီလို္က္ဘူးေပါ့ေနာ္” ေဒၚခင္မိုးမိုး
(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္း ရွားပါးတာရယ္၊ ေနာက္လုပ္ခလစာ နည္းပါးတာရယ္ေၾကာင့္ပါ၊ အဲ့လိုမ်ိဳးနဲ႔သြားလိုက္ၾကေတာ့
ဒီမွာဘာျဖစ္လဲဆိုရင္ မိုးစပါးရိုတ္သိမ္းတဲ့အခ်ိန္၊ ေဆာင္းသီးႏွံရိုတ္သိမ္းတဲ့အခ်ိန္ေတြဆိုရင္ လုပ္သားရွားပါးမႈျပသနာကို
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ရင္ဆိုင္ရတယ္။ အဲ့ဒါကလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္တိုင္းေတြ႕ၾကံဳေနရတဲ့ျပသနာပါ။ အဲ့ေတာ့
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစားရိတ္ေတြ ျမွင့္သြားခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ဆံုး စားသံုးသူဘဲ ျပန္ခံစားရတာေပါ့ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ေစ
ခ်င္တာက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေက်းလက္လူဦးေရျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီလယ္ယာစီးပြားက႑ကို
ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုတယ္။ လက္ရိွမွာေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လယ္ယာက႑နဲ႔
ပတ္သတ္ျပီး ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္တာမရိွေသးဘူး။ စပါးမ်ိဳးေစ့ဆိုရင္လဲ တရုတ္ျပည္က ဝယ္ရတယ္။ သြင္းအားစု
ျဖစ္တဲ့ ေျမဆီကိုလဲ ထိုင္းက ဝယ္ရတယ္” ဦးေက်ာ္ေအး(ဥကၠ႒၊ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ကိန္းဂဏန္းအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေနနဲ႔ လူ ၄ ေသာင္းရိွမယ္။ ဒီဘက္ထြက္ေပါက္ တာခ်ီလိတ္ ဖက္က တစ္ရက္ဗီဇာ
ေလးနဲ႔သြားၾကတယ္။ ျပီးတဲ့အခါ ဒီဘက္ကိုျပန္လာ မလာဆိုတာဟာ ျပန္လည္စီစစ္ဖို႔လိုတယ္။ အဲ့ဒါဆိုရင္ ဘယ္သူက
ျပန္ဝင္လာတယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ကေတာ့ ဟိုဖက္မွာ ေနထိုင္ေနၾကတယ္ဆိုတာသိမယ္။ ဒါကလည္း ဒီဖက္မွာက
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းက နည္းပါးမႈျဖစ္ေနတာကို” ဦးထြန္းဦး(ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ဘယ္သူ႔မွာတာဝန္ရိွလဲဆိုေတာ့ အဓိကက ႏိုင္ငံေတာ္မွာ စီးပြားေရးမဖူလံုလို႔၊ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးမဖူလံုမႈက လူကုန္ကူးမႈ
မွာတာဝန္အရိွဆံုးဘဲ။ တစ္ေန႔ကဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂိဳလ္ေျပာထားတာရိွပါတယ္။ အေသးစား၊အလတ္စား
လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ထဲမွာ စီးပြားေရးမဖူလံုေတာ့ စီးပြားေရးဖူလံုတဲ့တိုင္းျပည္ႀကီးေတြကို
ေမာ္ၾကည့္ေနရတယ္။ သူတို႔လက္ဝါးႀကီးအုပ္တာကို ခံရတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အေသးစား၊အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ဖြ႕ံျဖိဳး
ေအာင္ထူေထာင္ျပီးေတာ့ ကိုယ့္တုိင္ျပည္စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ပါ။စီးပြားေရးဖူလံုမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူကမွ်
ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကလြဲလို႔ တျခားႏိုင္ငံကို သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မွာမဟုတ္ဘူး” ေဒၚခင္မိုးမိုး (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“တရုတ္ျပည္ကို လူကုန္ကူးခံရလို႔ ျပန္လည္ကယ္ဆယ္ခံရတဲ့ျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ၁၅ ခုနီးပါးရိွပါတယ္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာေတြ ျဖစ္စဥ္ေတြပါ။တခ်ိဳ႕ကေလးေတြကို အရမ္းသနားဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ဦးေခါင္းခြံေတာင္

ဆံပင္မေပါက္ေတာ့တာမ်ိဳးရိွတယ္။ အဲ့လိုကေလးေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုပါ ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရ
ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ မိဘရပ္ထံျပန္လည္ေပးပို႔တာလုပ္ရတယ္။ ျပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္း သူ႔အတြက္ကို ဘာလုပ္ခ်င္လဲ ဥပမာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္လား ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္လား ဒါမ်ိဳးကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္”
ဦးထြန္းဦး(ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“SME လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ျပည္ပ ေခ်းေငြကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ျပည္ပအကူအညီကို ရပါတယ္။
ေနာက္ အခုအစိုးရလက္ထက္မွာလဲ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္မရဘူး။ ျပီးခဲ့တ့ဲ
တႏွစ္ကဆိုရင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ ခြတ
ဲ မ္းက်တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီ့အတြက္ ေခ်းေငြရဖို႔ အဆင့္ဆင့္လုပ္ခဲ့ရေပမယ့္
ဘာမွ်အေၾကာင္းျပန္မလာဘူး။ ဒါေၾကာင့္ SMEလုပ္ငန္းေတြဖြ႕ံျဖိဳးလာမယ္ဆိုရင္ လက္ရိွကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးေနရတဲ့
တရုတ္နဲ႔ ယိုးဒယားက လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သြင္းကုန္အစားထိုးအေနနဲ႔ လုပ္သြားႏိုင္တာေပါ့ေနာ္”
ဦးေက်ာ္ေအး(ဥကၠ႒၊ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“အစိုးရမွာ ကူညီေပးႏိုင္တဲ့အေနအထားရိွပါတယ္။ ရိွပါတယ္ဆိုတာက ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိဳလ္ကိုယ္တိုင္က
ကမၻာပတ္ ျပီးအကူအညီေတာင္းေနတာ။တကယ့္ကိုဘဲ အကူအညီေပးေနတာေတြရိွတယ္။ဒါေပမယ့္ အေပၚကေန
ေအာက္ေျခအထိ စီးဆင္းမႈက ထိထိေရာက္ေရာက္မဟုတ္တာေတြရိွေနတယ္။အဲ့ဒါေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွတာလဲ
ပါတယ္။ေနာက္ တကယ္လုပ္တဲ့သူေတြက ေအာက္ေျခအထိကို ကိုယ္တိုင္ဆင္းျပီးမေလ့လာဘဲနဲ႔ အေပၚမွာတင္
စာရြက္ေပၚမွာဘဲ လုပ္ေနတာ ေတြေၾကာင့္ဘဲ ဒါေတြကေႏွာင့္ေႏွးေနတာျဖစ္တယ္” ေဒၚခင္မိုးမိုး(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“လူကုန္ကူးခံရတဲ့သူေတြကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ကစျပီး လူတစ္ဦးကို ၅ သိန္းက်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘတ္ဂ်က္ကေန
စျပီးပ့ံပိုးေပးသြားမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သေႏသားဘဝကေန ဘိုးဘြားရိပ္သာအထိ တာဝန္ယူရတာဆိုေတာ့
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ လံုေလာက္ေအာင္ ကာဗာျဖစ္ေအာင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကိဳးစားျပီးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”
ဦးထြန္းဦး(ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ကၽြန္မတို႔ ရွမ္းျပည္ဟာ လူကုန္ကူးမႈအခံရဆံုးဘဲ။ ျမန္မာတျပည္လံုးမွာ အျမွင့္ဆံုးဘဲ။ ၂၀၁၃ ကစျပီး ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆ အထိ
လူကုန္ကူးမႈစာရင္းထဲမွာ အျမွင့္ဆံုးရိွေနတုန္းဘဲ။ လူကုန္ကူးမႈမရိွတာေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ဘဲ။ အဲေတာ့ ကၽြန္မတို႔က
ေနျပည္ေတာ္က စီးပြားေရးေကာင္းလို႔ လူကုန္ကူးမႈမရိွတာလား။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ရွမ္းျပည္က ေျမယာေတြေပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံုေလာက္က်ယ္ဝန္းတယ္။ အဲ့ေတာ့ကၽြန္မတို႔ရ႕ဲ ေျမယာေတြက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာ
ေတာင္သူေတြက လယ္ယာေျမေတြမရဘဲနဲ႔ လယ္ယာေျမသိမ္းယူတဲ့ျပသနာေတြကလဲရိွတယ္။ ကိုယ့္ေနကိုယ့္ေျမ
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးခြင့္မရေတာ့ ေႀကြးတင္ကၽြန္ျဖစ္ရတာမ်ားလာတယ္။ခ်စ္တီးေခတ္တုန္းကေတာ့ သမီးတစ္ေယာက္ဘဲ
ေပးရတာ။ အခုေခတ္မွာေတာ့ သမီးတင္မကဘူး မိန္မေကာ သမီးေကာ တူမေကာ အကုန္လံုးထည့္ေပးရတဲ့အေန
အထားမ်ိဳး ျဖစ္လာျပီ။ ေနာက္တခ်က္က လူကုန္ကူးမႈဆိုရင္ ျပည္ပကိုပို႔တာဘဲ ျမင္ၾကတယ္။အမွန္ေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ
လည္း အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္”ေဒၚခင္မိုးမိုး(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“တကယ္လို႔ ဒီမွာစီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးေနရင္ေတာ့ သူတို႔လည္း ျပန္လာၾကမွာဘဲ။ အကုန္လံုးမဟုတ္ရင္ေတာင္ တဝက္ေက်ာ္
ေလာက္က ျပန္လာၾကမွာပါ။ကိုယ့္ေနကိုယ့္ေျမမွာဘဲ လုပ္ခ်င္တာေပါ့ေနာ္။ ဒီ့အတြက္အစိုးရက မူဝါဒေတြခ်မွတ္ျပီးေတာ့
ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ လက္ရိွရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအာသီသနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ထင္ထင္ရွားရွား
မေတြ႕ရေသးပါဘူး” ဦးေက်ာ္ေအး(ဥကၠ႒၊ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ရွမ္းျပည္နယ္မွာရိွတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္း ေျမေတြအရမ္းေပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အိမ္မွာ
မရိွဘဲ တျခားအလုပ္သြားလုပ္ၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၂ခါဆံုးရံႈးတာေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္
လည္း အသီးအပြင့္ေတြ ဆံုးရံႈးတယ္။ ထိုနည္းလည္းေကာင္းဘဲ ဟိုဖက္ႏိုင္ငံမွာ လုပ္ခလစာႏွိမ္ခ်ခံျပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္
ရတယ္။ဒါေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာေပါ့ေနာ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီမွာအလုပ္အကိုင္အခြင့္
အလန္းမရိွလို႔ တျခားႏိုင္ငံမွာ သြားလုပ္ရတာကို” ဦးထြန္းဦး(ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“တရုတ္ကုမဏီေတြက တရုတ္လူမ်ိဳးဝန္ထမ္းေတြေပါ့ေနာ္ တရားဝင္တာေကာ တရားမဝင္တာေကာ သတၱဴတူးေဖာ္ေရးမွာ
ဝင္ျပီးလုပ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ သံယံဇာတေပါမ်ားတဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းကခံရတာပါ။ အဲ့ဒီ့ေဒသမွာေနတဲ့ မိန္းခေလးေတြဟာ
ျခံထဲလယ္ထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္းသြားျပီးမလုပ္ရဲၾကဘူး။အဓမျပဳက်င့္မႈေတြရိွလို ႔ပါ။ျပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔တိုင္းရင္းသူ
ေတြဟာ ရိုးအ ၾကတဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးလိုက္ရင္ေျပလည္သြားတယ္။တရုတ္ကုမဏီက တခ်ိဳ႔တရုတ္
လူမ်ိဳး ဝန္ထမ္းေတြဟာ မိဘေတြဆီမွာ သမီးကိုတင္ေတာင္းျပီးေတာ့ တရားဝင္လက္ထပ္တယ္။အဲ့မွာဘာျဖစ္တာေတြ
ရိွလဲဆိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးနဲ႔ ဒီကုမဏီေတြဟာ လက္ဝါးခ်င္းရိုက္ထားျပီးသား။ အဲ့လိုနဲ႔
လက္ထပ္ေပါင္းသင္းျပီးေတာ့ အဲ့တရုတ္ကျပန္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေခၚသြားေရာ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔တိုင္းရင္သားအမ်ိဳးသမီး
ငယ္တစ္ဦးဆံုးရံႈရတယ္။ဒီ့အတြက္ ကၽြန္မတို႔တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြကို အမ်ားၾကီးအသိပညာေပးဖို႔လိုပါတယ္”
ေဒၚခင္မိုးမိုး(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစိုးရအဖြဲ႕ကို လက္မႈလယ္ယာကေန စက္မႈလယ္ယာေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ကုန္ထုတ္လမ္းေတြ
ေဖာက္ေပးဖို႔န႔ဲ ေနာက္မ်ိဳးစပါးေတြ ေဒသရဲ႕ရာသီဥတုနဲ႔ကိုက္ညီျပီး ေစ်းကြက္ဝင္တဲ့ စပါးမ်ိဳးေတြကို ဒီေဒသမွာလာေရာက္
စိုက္ပ်ိဳးျပီး ပံ့ပိုးေပးေစလိုတယ္” ဦးေက်ာ္ေအး(ဥကၠ႒၊ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ကၽြန္မတို႔ ဒီက သီးႏွံကို တရုတ္ကဆြတ
ဲ ာ။ ရွမ္းေျမာက္မွာ တိုက္ပေ
ြဲ တြျဖစ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္ မူဆယ္မွာ
ကားေတြရပ္သြားတယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္ဘဲ ကၽြန္မတို႔ သီးႏွံေတြကို ဝယ္တဲ့သူမရိွေတာ့ဘဲ ေစ်းက ထိုးက်သြားတယ္။အဲ့လို႔
စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးက္မႈကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔က တိုက္ရိုက္ကို အခ်ိဳးက်ပါတယ္”
ေဒၚခင္မိုးမိုး(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“အဓိကကေတာ့ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ဖို႔ဆိုရင္ အားလံုးပူးေပါင္းမွရမယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႔မိဘကိုယ္တိုင္က
ဟိုဖက္အိမ္ကသားသမီးက အာစီတိုက္ေဆာင္ေနျပီဆိုရင္ ကိုယ့္သားသမီးကို အျပစ္ရွာတဲ့အပိုင္းေတြ အမ်ားၾကီးရိွတယ္။
အဲ့ဒီ့အတြက္ေၾကာင္လဲ မိဘေတြကိုယ္တိုင္က အသိပညာေတြရိွဖို႔လိုတာေပါ့ေနာ္” ဦးထြန္းဦး(ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

