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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာ”

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာ” (သာလြန္ေဇာင္းထက္)
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကစတင္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္တိုက္က်င္းပလာခဲ့တာ အခု အစိုး
ရသစ္ လက္ထက္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္လက္ျပဳ
လုပ္ေနဆဲပါပဲ။ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို
၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံဆုိတဲ့ အမည္နဲ႔ ေျပာင္းလဲက်င္းပခဲ့ၿပီး အခုဆုိရင္
ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္လို အလားအလာေတြရွိေနလဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အလားအလာက နီးစပ္ေနၿပီလား စိတ္ဝင္စားစရာပါပဲ။
၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး
ေနာက္ပိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္က အဓိက ဦးေဆာင္ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့
အျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို
၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံဆိုၿပီး အမည္ေျပာင္းလဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္
ခဲ့ေပမယ့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔
၈ ဖြဲ႔နဲ႔ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (NCA) အတြက္ လက္မွတ္ထုိးမႈ
ကို ဆက္လက္ အေမြဆက္ခံခဲ့ပါတယ္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ
ကို ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အားလံုး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံ
ဟာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္ေတြဘက္က စာတမ္းေတြ တင္သြင္းခဲ့
ၾကၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အျမင္ သေဘာထားေတြကို
ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၆ လအၾကာမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစု
ပင္လံုညီလာခံကို က်င္းပဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း တကယ္တမ္း ၆ လ
ေက်ာ္မွပဲ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပႏို္င္ခဲ့တာပါ။
ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံႏွင့္ သမုိင္းတြင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔
ကေန ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး သမုိင္းတြင္တဲ့ သေဘာတူညီ
ခ်က္ေတြအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးက႑ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၂ ခ်က္၊ စီးပြား
ေရးက႑ မူဝါဒ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ မူဝါဒ ၄ ခ်က္၊ ေျမယာနဲ႔ သဘာ
ဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ ၁၀ ခ်က္ စုစုေပါင္း ၃၇ ခ်က္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၃၇ ခ်က္
ဟာ သမိုင္းဝင္ ၃၇ ခ်က္လို႔ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ေျပာဆုိသံုးႏႈန္း
ၾကၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င္ အဖဲြ႔တခ်ဳိ႕ကလည္း ဒါကို သေဘာတူ
ၾကပါတယ္။
တန္းတူေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္
ႏိုင္ငံေရးက႑ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၂ ခ်က္မွာ တန္းတူေရးနဲ႔
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တပ္မေတာ္က အၿမဲလက္ခံဖုိ႔ ခက္ခဲတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိတဲ့ စ
ကားရပ္ဟာ တရားဝင္ သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ ပါဝင္လာပါတယ္။ ဖက္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းမႈနဲ႔ အာဏာခြဲေဝမႈျပဳထားၿပီး ဒီမိုကေရ
စီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တုိင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ပါဝင္လာပါ
တယ္။ မွတ္ခ်က္အေနနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ေတြဟာ အခြင့္အာ
ဏာ တန္းတူရွိရမယ္ဆုိတာလည္း ပါရွိပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္က
အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကပါ လိုက္ေလ်ာ
မႈရွိတာမို႔ သမိုင္းဝင္ သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ ရႈျမင္သံုးသပ္မႈေတြလည္း
ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္စလံုး
ဟာလည္း တကယ့္ကို သမုိင္းဝင္သေဘာတူညီခ်က္ေတြအျဖစ္ မွတ္တမ္း
ဝင္လာပါတယ္။
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆုိတဲ့ တုိင္းရင္းသားအားလံုး လိုလားေနတဲ့ ဆႏၵဟာ
လည္း နီးစပ္မႈရွိလာတယ္လုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြဘက္က ေျပာဆုိပါတယ္။

ေၾကာင္းတုိင္းပဲ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျပာဆိုတဲ့အျပင္ NCA ကို ေသြဖီရင္ လက္မ
ခံဘူးလုိ႔ အရပ္အႁမြက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
“အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ၾကရာမွာ ျပည္ေထာင္စု
မၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးတို႔ကို ေရွးရႈၿပီး လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္
တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္နဲ႔အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊
အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံ
ခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို အေျခခံ
သည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္
ေဆာက္သြားရန္ဆုိၿပီး NCA မွာ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ
ဟာ NCA လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ပန္းတုိင္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား ယေန႔
ေတာင္းဆုိေနတဲ့ အခ်က္အားလံုးအတြက္ ျခံဳငံုမိၿပီး ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႔
ရွိႏို္င္ပါတယ္။ ဒါကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး အျခားလမ္းေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္လမ္း
ေၾကာင္း၊ ဒုတိယလမ္းစဥ္ရွိတဲ့ အေခၚအေဝၚေတြ သံုးစြဲလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း
ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္
ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးကို မလိုလာျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြး
ေႏြးညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာေရးလမ္းစဥ္က ေသြဖည္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္
တိုက္ခိုက္ေရးလမ္းစဥ္၊ လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး အာဏာရယူေရးလမ္းစဥ္နဲ႔
ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရး လမ္းစဥ္တို႔ကိုသာ ဦးတည္ေနေၾကာင္း ယူဆ
ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ဳိးေတြဟာ ဒီမိုကေရစီအေရးနဲ႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားစြာ ထားရွိေနတဲ့ တုိင္းရင္းသား
ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို ဆန္႔က်င္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္”
လုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။
NCA ကုိ လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
ေတြအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ NCA လမ္းေၾကာင္းမူဝါဒကို မႏွစ္ၿမိဳ႕မႈေတြ ရွိ
ေနတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ခြဲမထြက္ေရးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွာ အျငင္းပြား
ဖြယ္ရာ ေဆြးေႏြးမႈေတြရွိခဲ့ၿပီး အဲဒီ စကားလံုးေတြကေတာ့ ခြဲထြက္ခြင့္နဲ႔
ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္း ထားရွိေရးဆိုတဲ့ မူဝါဒေတြ ျဖစ္ပါ
တယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြက ခြဲမထြက္ေရးမူဝါဒကို
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိေနသေရြ႕
ခြဲမထြက္ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာထားရွိၾကတဲ့ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔
ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ခြဲမထြက္ေရးေခါင္းစဥ္ဟာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ
ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိပဲ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ရပါတယ္။
အစည္းအေဝးမွာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ၊ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ
အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားခဲ့ေပမယ့္ ဘံုတူညီတဲ့ သေဘာထားအျမင္ေတြ ျဖစ္လာ
ေအာင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ခဲ့ၾကတာဟာ အင္မတန္မွ အားတက္စ
ရာေကာင္းတယ္လုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေဆြးေႏြးပြဲ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ေျပာသြားပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သ
ေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း
တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အိပ္မက္ကို ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ေကာက္ေၾကာင္းေတြ စတင္ေရးဆြဲႏုိ္င္ခဲ့
တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသြားပါတယ္။
မေျပလည္ေသးတဲ့ NCA နဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္၏ သတိေပးခ်က္
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွာ တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က မိန္႔ခြန္းေျပာ
ၾကားခဲ့ၿပီး ဒီမိန္႔ခြန္းမွာ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA)
ကို လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မရွိေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔
ေတြအေနနဲ႔ NCA လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ NCA
အျပင္ အျခားလမ္းစဥ္ေတြ စဥ္းစားထားတာဟာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
စနစ္ကို မလိုလားတာပဲလုိ႔လည္း တပ္ခ်ဳပ္က ေျပာဆုိ္လိုက္ပါတယ္။
တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ NCA လမ္း

တရုတ္ႏုိင္ငံ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ားရဲ႕အခန္းက႑
၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္မွာ ထူးျခားခ်က္
ကေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ညီလာ
ခံကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာ
မိတ္အဖြဲ႔ေတြ တက္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့ၾကပါတယ္။
တရုတ္ႏုိ္င္ငံဟာ အစုိးရသစ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး အေလးထားတဲ့အ
ေနနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ညီလာခံတက္ဖုိ႔ စည္း
ရံုးခဲ့တဲ့အျပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကူးမင္းေလဆိပ္ကေန ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္
အထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ပါ စီစဥ္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ေကအိုင္ေအ၊ “ဝ” တပ္ဖြဲ႔ အပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိ္တ္အ
ဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ကို ေရာက္ခဲ့တဲ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ပါ
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေတာ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္
ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိးတက္မႈေတြ မ်ားစြာေတြ႔ရသလို ေရွ႕ဆက္
သြားဖုိ႔ အခက္အခဲ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားစြာလည္း
ေပၚထြန္းေနတာကို ျမင္ေတြ႔ေနရတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

