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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။

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

“ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္ႏိုင္ငံကို
နမူနာယူမလဲ”

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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“ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္ႏိုင္ငံကို နမူနာယူမလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္
ဟာ ကမၻာမွာ အရွည္ၾကာဆံုး ျဖစ္သလုိ၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြကလည္း
မ်ားျပားပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ေခတ္တုိင္း
မွာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ပထမဆံုး ဒီမိုက
ေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု လက္ထက္က
ေန လက္ရွိ ႏုိ္င္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္အထိ
ႏွစ္ေတြကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ေခတ္တိုင္းမွာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ
ဘူး။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ပထမဆံုး ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ
ရတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု လက္ထက္ကေန၊ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္အထိ ႏွစ္ေတြကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္
မယ္ဆုိရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ ကမၻာမွာ အရွည္
ၾကာဆံုးနဲ႔ အေျဖမထြက္ဆံုး ေဆြးေႏြးပြဲေတြလို႔ ဆုိႏုိ္င္ပါတယ္။
မေအာင္ျမင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
လြတ္လပ္ေရးရခါစမွာ ဗဟိုအစိိုးရကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္တဲ့
သူပုန္အုပ္စုေတြကို “ေရာင္စံုသူပုန္ေတြ” လို႔အစိုးရက ေခၚခဲ့ပါတယ္။တိုင္း
ရင္းသားအသီးသီးရဲ႕တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ လက္
နက္ကိုင္တဲ့ သူပုန္အဖဲြ႔ေတြက အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးအယူဝါဒအတြက္ လက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္တဲ့ တစ္ခုတည္း
ေသာ သူပုန္အဖဲြ႔ဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျဖစ္ၿပီး စစ္ေအးေခတ္အ
လြန္ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ဆုတ္ကပ္နဲ႔၊ အနီးကပ္ မဟာမိတ္ျဖစ္တဲ့ တရုတ္
ျပည္ရဲ႕မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲေအာက္မွာ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ေတြ ေနဝင္ခ်ိန္
ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း စတဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔
ေတြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကေတာ့ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ အားေကာင္းေမာင္းသန္
ဆက္ရွိေနပါတယ္။
လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ ၁၉၄၈ ကေန ၁၉၆၂ အထိ ပါလီမန္ ဒီမိုက
ေရစီေခတ္၊ ၁၉၆၂ မွာ အာဏာသိမ္းၿပီးတက္လာတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္
စီေခတ္၊ ၁၉၈၈ မွာ အာဏာသိမ္းတက္လာတဲ့ နဝတေခတ္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးလို႔ ဆုိရမွာပါ။ မ်ားျပားလွတဲ့
တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔ေတြနဲ႔ အပစ္ရပ္စဲေရးကို သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့တဲ့
နဝတ (နအဖ) ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာလည္း ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
အဆင့္အထိကို မတက္လွမ္းနို္င္ပဲ ေသာင္မတင္ေရမက် အေျခအေနက
ေန လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြထဲ ေနာက္ျပန္လွည့္သြားခဲ့ရတာပါ။
ဥပမာ - ႏွစ္အတန္ၾကာ အပစ္ရပ္ခဲ့တဲ့ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
(KIO) နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ၾကား ၂၀၀၉ ေလာက္မွာ တုိက္ပြဲေတြ ျပန္
ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒီေန႔အထိ ေျဖရွင္းလို႔ မရေသးပါဘူး။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေခတ္မွာ ျပန္
လည္စတင္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေရးႀကီးဆံုးေအာင္ျမင္မႈက
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တျပည္လံုးအပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို  ေရးဆြဲႏို္င္ခဲ့တာနဲ႔ တုိင္းရင္း
သားအဖြဲ႔ (၇) ဖြဲ႔နဲ႔ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ABSDF) တို႔က လက္ခံ
လက္မွတ္ထုိးခဲ့တာ  ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္  သမၼတဦးသိန္းစိန္  အစိုးရ
လက္ထက္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေတြမွာ ေျဖရွင္းမရခဲ့တဲ့ “အားလံုးပါဝင္ေရး”
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္အထိ အျငင္း
ပြားရဆံုးကိစၥအျဖစ္ ဆက္ရွိေနပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြင့္က်ားကြက္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေရးအႀကီးဆံုးလို႔ဆုိရမယ့္ ဂိတ္
ေပါက္ (၂) ဆင့္ ရွိပါတယ္။ နံပါတ္ (၁) ဂိတ္ေပါက္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕
မူ (၆) ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ (က) ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ အမွန္တကယ္
ဆႏၵရွိရန္၊ (ခ) သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတိုင္း ကတိတည္ရန္၊ (ဂ) ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရး သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္၊ (ဃ) ေဒသခံျပည္သူ
မ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ရန္ (င) ႏုိ္င္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာရန္၊ (စ) တို႔တာဝန္အေရးသံုး
ပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရမ်ားကို လက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ ေလွ်ာက္လွမ္းမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္တို႔
ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတာက UNFC က အဆိုျပဳထားတဲ့
အခ်က္ (၈) ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ (၁) တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း
အားလံုးက ေၾကညာဖုိ႔၊ (၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ၂၁ ရာစု ပင္လံု
သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ဖုိ႔၊ (၃) ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရမယ့္
အပစ္ရပ္ေရးဆုိင္ရာစည္းကမ္း၊ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္
ေရးလမ္းညႊန္တို႔ကို ႀကိဳတင္္သေဘာတူညီခ်က္ရယူဖုိ႔၊ (၄) ပါဝင္သင့္တဲ့
သူေတြ ပါဝင္တဲ့ အပစ္ရပ္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီအျပင္ ႏုိင္ငံတ
ကာအစိုးရကုိယ္စားလွယ္ေတြပါတဲ့ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႔ ဖြဲ႔စည္း
သြားဖို႔၊ (၅) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ၃ ပြင့္ဆုိင္ အေျခခံေပၚကေန ပါဝင္
သင့္ပါဝင္ထိုက္သူေတြ ပါဝင္ေစဖုိ႔၊ (၆) ၂၁ ပင္လံုကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္
ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲျပဌာန္းဖုိ႔၊ (၇) အပစ္ရပ္ေဒသတြင္ ေဒသလူထုအေပၚ
သက္ေရာက္မႈႀကီးသည့္ စီမံကိန္းႀကီးေတြ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ ေဒသ
လူထုႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြကိုပါ ေဆြးေႏြးသေဘာတူဖုိ႔၊
(၈) NCA ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ၊ လိုက္နာရမယ့္
စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ေျပလည္မႈမရွိရင္ ႏို္င္ငံတကာက ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ
ညီတဲ့ တရားသူႀကီးေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြနဲ႔ တရားစီရင္ေရး ခံုရံုးဖြဲ႔ၿပီး
လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္ျပဳဖုိ႔တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
တန္းတူရည္တူပါဝင္ခြင့္
ညီလာခံက်င္းပဖုိ႔ ရက္ပိုင္းအလုိမွာ NCA လက္မွတ္မထုိးရေသး
တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ေတြရဲ႕တရားဝင္ေတာင္းဆုိခ်က္မွာ
အားလံုးပါဝင္ေရးဟာ အဓိကအခ်က္အေနနဲ႔ ပါဝင္ပါတယ္။ “တုိင္းရင္း
သားပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအားလံုးကို မည္သည့္ ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္ခ်က္မွ မထားပဲ တန္းတူ
ရည္တူပါဝင္ခြင့္”   ေပးဖုိ႔   ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။   ဒီအေတာအတြင္း

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္က ထုိးစစ္ေတြကို ရပ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္အဖဲြ႔ (၇) ဖြဲ႔ပါဝင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္
မတီနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ (၇) ဖြဲ႔မွာ ႏိုင္ငံ
ေျမာက္ပိုင္းမွာ အင္အားႀကီးတဲ့ ေကအုိင္ေအနဲ႔ UWSA “ဝ” အဖြဲ႔တို႔ ပါဝင္
ပါတယ္။  အေစာပိုင္း  NCA မွာ လက္မွတ္ထုိးေရး  အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ့တဲ့  
ပေလာင္အဖဲြ႔ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ (MNDAA)၊ ရခုိင္အဖဲြ႔ (AA) တို႔အျပင္
ေျမာက္ပိုင္းအေျခစိုက္ ရွမ္းအဖြဲ႔ (SSPP/SSA)၊ မိုင္းလားအဖြဲ႔ (NDAA)
အဖဲြ႔တုိ႔ပါဝင္တဲ့ အဖဲြ႔ကို ေမလအတြင္းမွာပဲ အသစ္ဖဲြ႔စည္းထားတာ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ
(UNFC) ထဲက ေတာင္ပိုင္းအဖဲြ႔ေတြျဖစ္တဲ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ ကရင္နီ
KNPP အဖဲြ႔တုိ႔ဟာ NCA ကို လက္မွတ္ထုိးၿပီးရင္ ေတာင္ပိုင္းက ေကအန္
ယူအပါအဝင္ (၈) ဖဲြ႔ရဲ႕လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေနာက္ကေန လိုက္သြားဖုိ႔
အဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသင္ခန္းစာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြဟာ “ကိုယ့္အရပ္နဲ႔ ကိုယ့္ဇာတ္” သ
ေဘာေဆာင္ပါတယ္။ ႏို္င္ငံအလုိက္ ပဋိပကၡေတြရဲ႕ေနာက္ခံအေၾကာင္းနဲ႔
အေျခအေနကလည္း မတူညီၾကတဲ့အတြက္ ေျဖရွင္းနည္းေတြကို ပံုတူကူး
ခ်ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိ္င္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံ
ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တကမၻာလံုးက စိတ္ဝင္တစား ရွိပါ
တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ စိတ္ဝင္စားလဲဆုိရင္ တျခားပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြ
အတြက္လည္း အေရးႀကီးတဲ့ သင္ခန္းစာေတြရႏုိင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္လုိ႔ ဒီလုိ
ေျပာၾကပါတယ္” လို႔ ေမလ (၁၂) ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့
တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အ
စည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ အၿပိဳင္နီးပါး
ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ “အာရပ္ေႏြဦး” အလြန္မွာ ပဋိပကၡ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ျပန္
က်သြားတဲ့ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသက ႏုိ္င္ငံေတြအတြက္ ျမန္မာျပည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ သင္ခန္းစာ ျဖစ္ႏုိ္င္ပါတယ္။ ဒီလုိပဲ ျမန္မာျပည္
ေရွ႕က သြားႏွင့္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ဥပမာေတြကလည္း ျမန္မာျပည္အတြက္
တစိတ္တပို္င္း သင္ခန္းစာေတြ ျဖစ္ႏို္င္ပါတယ္။ လက္တင္အေမရိက
ေဒသထဲက ခ်ီလီနဲ႔ ကိုလံဘီယာတုိ႔လုိ ႏုိင္ငံေတြကေန နယ္ဆင္မန္ဒဲလား
ရဲ႕ေတာင္အာဖရိက၊ အာရွမွာ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား စသျဖင့္
ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားစရာေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တျခားႏုိင္ငံေတြရဲ႕ဥပမာေတြဟာ
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးမွာ ေလွနံဓားထစ္အေျဖ (one-sizefits-all) မျဖစ္ႏုိ္င္ေကာင္းေပမယ့္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈရေအာင္ သူတို႔
ဘယ္လုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ စိတ္ရွည္ခဲ့သလဲ၊ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မပ်က္စီးဖုိ႔ အစိုးရဘက္ကေရာ အတုိက္အခံဘက္မွာ
ပါ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ခုိင္မာခဲ့ၾကသလဲ၊ မီးစတဖက္ေရမႈတ္
တဖက္လမ္းစဥ္ကို ဘယ္လုိ ေရွာင္ရွားခဲ့ၾကသလဲစတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ သင္
ခန္းစာေတြကို ထုတ္ယူႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာလည္း
မေဝးႏို္င္ေတာ့ပါဘူး။

