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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။

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

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

“အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို ဘယ္လို
အေကာင္းဆံုး တည္ေဆာက္မလဲ”

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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“အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို ဘယ္လို အေကာင္းဆံုး
တည္ေဆာက္မလဲ” (ေနသြင္ညိဏ္း)
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သမိုင္းတေလွ်ာက္ စိန္ေခၚမႈအမ်ားဆုံး ႀကဳံရ
တဲ့ အခ်ိန္ကာလကို ေရာက္ေနတယ္လို႔ နိုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ဝန္ခံ ေျပာၾကား
ခဲ့ပါတယ္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အခုအခ်ိန္မွာ စိုးရိမ္ပူပန္စရာေကာင္းတဲ့
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။” လို႔
ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္တဲ့  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈနဲ႔ ပတ္
သက္လို႔ ပထမဦးဆုံးက်င္းပတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာခဲ့တာပါ။ ႏိိုင္ငံေတာ္
အတုိင္ပင္ခံ ရည္ညႊန္းတဲ့ အဘက္ဘက္က စိန္ေခၚမႈေတြကို ေနာက္
ေၾကာင္း ေျခရာခံမယ္ဆုိရင္ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဆုိတဲ့
အေၾကာင္းရင္းမွာ ဂိတ္ဆံုးေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တပ္မေတာ္သာ အမိ၊ အဖ ဆိုတဲ့ အယူအဆ
တပ္မေတာ္ရဲ႕ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္အရ
“တပ္မေတာ္သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
လြတ္လပ္ေရးႀကဳိးပမ္းမႈသမုိင္း၌
ဦးေဆာင္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏လြတ္လပ္ေရးကို ျပည္သူ
တို႔ႏွင့္အတူ လက္တြဲရယူေပးခဲ့ကာ ေခတ္အဆက္ဆက္၊  အစိုးရအဆက္
ဆက္၌  ႏိုင္ငံေတာ္၏  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို  တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ အ
သက္ေသြးေခြၽးခႏၶာ ေပးဆပ္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးခဲ့
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္” လို႔ ခံယူထားတယ္ဆုိတာ ရွင္းပါတယ္။
စစ္အစိုးရ တစ္ေခတ္လံုး “တပ္မေတာ္သာအမိ၊ တပ္မေတာ္
သာအဖ” လုိ႔ ခံယူခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပ
ေဒမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွာ  တပ္မေတာ္က အစဥ္
တစုိက္   ပါဝင္ေရးကို ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ လက္ေတြ႔အရ အေရးႀကီးတဲ့
ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခု ျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာတို႔ကို
လည္း ယူနီေဖာင္း၀တ္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးေတြကပဲ ဆက္လက္ ဦး
ေဆာင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ  
အာဏာအျမင့္ဆံုးလို႔  ယူဆရတဲ့  အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္  လံုျခံဳေရး
ေကာင္စီကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္တဲ့ပါ၀ါ ရွိေနပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ
လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံုကိုလည္း  အလိုေလ်ာက္ သိမ္းပိုက္
ထားပါတယ္။
တစ္ဂူတည္းမွာ ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္
ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီဟာ တ၀က္တပ်က္
ဒီမုိကေရစီလို႔ ပညာရွင္အသိုင္းအ၀ုိင္းက သတ္မွတ္ပါတယ္။  သတင္းစာ
ဆရာေတြ၊  နိုင္ငံေရးေ၀ဖန္သူေတြက  တုိင္းျပည္မွာ  အစိုးရႏွစ္ရပ္  ရွိေန
တယ္လို႔ အရပ္သားနားလည္လြယ္ေအာင္  ပုံေဖာ္ေျပာဆုိတာနဲ႔  အတူတူ
ပါပဲ။ ျပႆနာအားလံုးရဲ႕အခ်ဳပ္က ျပည္သူေတြ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္
လုိက္တဲ့ အစိုးရဟာ တပ္မေတာ္၊ ရဲစတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ အားလံုး
ကို အမိန္႔ေပးႏို္င္တဲ့ပါ၀ါ (အျပည့္အ၀) မရွိတာပါပဲ။ အထူးသျဖင့္
လံုျခံဳေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္  လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အားလံုး
ရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
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မင္းေအာင္လႈိင္) ကသာ အဆံုးအျဖတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအထိ ျပႆနာအရပ္ရပ္ဟာ
အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးအေပၚမွာ မူတည္ေနတယ္ဆုိတာကို
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူေတြ လက္ခံထားၾကပါတယ္။ အတိအက် ေျပာရ
ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ၾကားက ဆက္
ဆံေရး ရာသီဥတုအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။
ဖုံုးမရ ဖိမရ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ပဋိပကၡ
ေခတ္သစ္   ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို    ထူေထာင္ခဲ့သူ   ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမီးျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္အ
ေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္း အရပ္ဘက္ - စစ္
ဘက္ဆက္ဆံေရး တုိးတက္လာတဲ့လကၡဏာ မေတြ႔ရသေလာက္ပါပဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို တုိက္ရုိက္ ေ၀ဖန္တာေတြ
ေရွာင္းရွားခဲ့ေပမယ့္ လူသိရွင္ၾကား ေဝဖန္သူတစ္ဦး  ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။  
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္း
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ‘‘အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးဆုိတာ
ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ မရွိပါဘူး။  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိတာ  ကြၽန္ေတာ္
တုိ႔ Protocol  (ရာထူးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္) အရဆိုရင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
ခ်ဳပ္ (အဆင့္) Level ပဲ ျဖစ္ပါတယ္’’ လုိ႔ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္
တပ္မေတာ္ဘက္က မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္ကို စာပို႔ေတာင္းပန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ျပႆနာ
ေျပလည္သြားေပမယ့္ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ အရပ္သားေတြနဲ႔ ပါ၀ါႀကီးတဲ့  
တပ္မေတာ္ၾကားတို႔က ေနာက္ဆံုး ဆက္ဆံေရးအေျခအေနကို မီးေမာင္း
ထုိးျပသလို ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။  
ဘာလဲဟဲ့ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္က တုိက္ရုိက္ ပါဝင္ရျခင္းရဲ႕
အဓိက အေၾကာင္းအရင္းဟာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊ အင္အား
ႀကီးႏုိင္ငံေတြၾကားမွာ တည္ရွိေနမႈ (ပထဝီႏုိင္ငံေရး) ေၾကာင့္လို႔ တပ္မ
ေတာ္ဘက္က အစဥ္တစုိက္ ခံယူခဲ့ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ တပ္မ
ေတာ္အကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က တုိင္းျပည္ထဲမွာ
လက္နက္ကိုင္  ပဋိပကၡေတြ  ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး  ပ ါတီစံုဒီမုိကေရစီ  စိတ္ခ်ရတဲ့
အေျခအေန ေရာက္လာတဲ့အခါ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို
ေလွ်ာ့ခ်သြားဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလာ
ေလာဆယ္မွာ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔ မနီးစပ္ေသးတဲ့သေဘာမ်ဳိး ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ရန္ကုန္တုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာမွာ တပ္မေတာ္က
“ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား မခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသး၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္း
ခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ အရပ္
ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးသည္ ပို၍အေရးႀကီးေသာ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္
သည္” လုိ႔ ထပ္ဆင့္ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။
လက္ေတြ႔အရလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕အဓိက အဆံုး
အျဖတ္ေနရာမွာ တပ္မေတာ္က ရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္
ငန္းစဥ္ထဲပါဝင္မယ့္ မလႊဲမေသြလက္ခံဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္က
ျငင္းဆန္ထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းေတြဟာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
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လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ခြင့္ မရၾကေသးပါဘူး။
လစ္ဘရယ္အယူအဆနဲ႔ ျမန္မာျပည္လက္ေတြ႔
လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး
အဓိက လကၡဏာရပ္ကေတာ့ အရပ္ဘက္က စစ္တပ္အေပၚ အမိန္႔ေပး
ႏိင
ု တ
္   ဲ့ အာဏာတည္ရမ
ွိ ႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏင
ို င
္ ံေရး ေလ့လာသူ ေဒါက္တာ
တင္ေမာင္သန္းက “အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဟု ဆုိေသာအခါ
စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္သားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးဟုသာ
အမ်ားစုက နားလည္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အရပ္ဘက္
စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဟူေသာ ပညာရပ္သေဘာတြင္ေတာ့ သာမာန္
ဆက္ဆံေရးမွ် မကေတာ့ဘဲ၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အရပ္
ဘက္က ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲႏုိင္မႈကိုပါ ရည္ၫႊန္း သံုးႏႈန္းၾကေၾကာင္း ေတြ႔
ရွိရပါသည္။ ဤပညာရပ္ေထာင့္က ၾကည့္မည္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးမွာ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေတာ္
ေတာ္ေလး ေ၀းေနေသးသည္” လို႔ ဆိုပါတယ္။
တင္းက်ပ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲက အခြင့္အေရး
တပ္မေတာ္အစိုးရက စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု
ဟာ ကမၻာေပၚမွာ ျပင္ဆင္ဖို႔ အခက္ခဲဆံုးဖြဲ႔စည္းပံု  ျဖစ္ပါတယ္။  ဖြဲ႔စည္းပံု
ကို ေရွာင္လႊဲမရတဲ့ “ေပးထားခ်က္” အျဖစ္ သေဘာထားတဲ့ ပညာရွင္
အသိုင္းအ၀ုိင္းက စစ္တပ္ေလးပံုတစ္ပံုပါ၀င္တဲ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္
အႀကီးအကဲနဲ႔ သူ႔ဘက္သားေတြ အမ်ားစုပါ၀င္တဲ့ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္
ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကိုပဲ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး စင္ျမင့္
အျဖစ္ ရႈျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ အန္အယ္ဒီက  အမ်ားစု အႏုိင္ရတဲ့
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လႊတ္ေတာ္အဖြင့္မွာပဲ လႊတ္ေတာ္တြင္းက
တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာကို တေသြးတသံတမိန္႔တည္း
ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တဖက္မွာလည္း တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲဘက္
က အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အသာစီးႏိုင္စရာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးနဲ႔
လံုျခံဳေရး ေကာင္စီကုိလည္း အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္မွာ တစ္ႀကိမ္မွ
မေခၚခဲ့ပါဘူး။
ဒီလို  အေနအထားမ်ဳိးမွာ  အရပ္ဘက္နဲ႔  စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး
တည္ေဆာက္ဖို႔  လမ္းစေပ်ာက္ေနသလို  ျဖစ္ေနပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ တ
ကယ္တမ္း  ဆႏၵရွိမယ္ဆုိရင္  လံုး၀  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနတဲ့  အေျခအေန
မဟုတ္ဘူးလို႔ ေဒါက္တာတင္ေမာင္သန္းက အေကာင္းျမင္ သံုးသပ္ပါ
တယ္။ “စစ္ဘက္ႏွင့္  အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးမွာ  ၀န္ႀကီးတစ္ေနရာ ခန္႔
ထားပံု ေျပာင္းလုိက္သည္ႏွင့္ အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလဲ အဆင့္တစ္
ရပ္သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။” လို႔ ဆုိပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၅ (ဂ) အရ “အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ (လႊတ္ေတာ္ေရးရာ) ေကာ္မတီတစ္ခု ဖဲြ႔
စည္းသင့္မသင့္ စဥ္းစားဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီေလာ ဟူသည့္ ေမးခြန္းမွာ ၀ိုင္း
၀န္းစဥ္းစားရမည့္ ေမးခြန္းဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါသည္။” လို႔ ေဒါက္တာ
တင္ေမာင္သန္းက အၾကံျပဳပါတယ္။  

