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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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“ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
အဖ႔ဲြ၀င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
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“ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး မျဖစ္ႏုိ္င္ေတာ့ဘူးလား”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
ဒီမိုကေရစီစံယြင္းေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးတို႔နဲ႔ တုိက္ရိုက္ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုကို မျပင္ဆင္ဘဲ ဒီမို
ကေရစီ အခြင့္အေရးေတြ အျပည့္အ၀ ရႏုိင္မွာ မဟုတ္သလို၊ ဗမာမဟုတ္
တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္
ေတြအတြက္ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါဘူး။
လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ေမလထဲမွာ အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္လို႔ ၂၀၁၈ ေမလထဲမွာ ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္း
ရွိသြားပါၿပီ။ ဒီၾကားထဲမွာ ဒီမုိကေရစီမက်တဲ့ ဖြ႔ဲစည္းပံုကို ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္
လႊတ္ေတာ္တြင္းနည္းလမ္း၊ လႊတ္ေတာ္အျပင္ဘက္နည္းလမ္းနဲ႔ ႀကိဳးပမ္း
ခ်က္ေတြအားလံုး သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္တြင္းႀကိဳးပမ္းမႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း
ေနာက္ဆံုးႀကိဳးပမ္းခဲ့တာ ၂၀၁၅၊ ဇြန္လက ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ နဲ႔ ၅၉ (စ) အပါအ၀င္ အေရးပါတဲ့ ပုဒ္မေတြ ျပင္ဆင္
ဖို႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ လိုအပ္တဲ့ ေထာက္ခံမဲအေရအတြက္ မရဘဲ ရံႈးနိမ့္
သြားပါတယ္။ ပုဒ္မ (၄၃၆) ဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္
ေထာက္ခံမႈရမွသာ ဖြဲ႔စည္းပံုက ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္လို႔ ျပဌာန္းထားတာမို႔
လႊတ္ေတာ္ထဲက စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၂၅ ရာခုိင္ႏွုန္း (တနည္း
အားျဖင့္ သူတို႔ကို အမိန္႔ေပးႏိုင္တဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)
ကို ဗီတုိအာဏာေပးထားတဲ့ပုဒ္မ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ရဲ႕  အႏွစ္သာ
ရကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတဲ့
ပုဒ္မ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ
ရွံုးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ ၅ လေလာက္ အၾကာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္ဒီ) ဟာ
ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏုိင္ရခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး
ပါတီ အမတ္ေတြေနရာကို အန္အယ္ဒီအမတ္ေတြ အစား၀င္လာေပမယ့္
ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ထပ္ၿပီးႀကိဳးပမ္းတာ မေတြ႔ရေတာ့ပါဘူး။
လမ္းစေ၀၀ါးေနတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး
ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္
ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာနမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့   အန္အယ္ဒီပါတီရဲ႕ လူငယ္ညီလာခံမွာ
သဘာပတိအဖြဲ႔၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ျပင္ဆင္လို႔
မရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့အေၾကာင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကန္႔
သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အစုိးရရဲ႕ လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕မွာ အခက္အခဲမ်ားရွိေနတယ္လုိ႔
ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အန္အယ္ဒီပါတီရဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ
ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔အပါအ၀င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခ
ခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို လက္မေလွ်ာ့ေသးဘူးလို႔ ေျပာၾကေပမယ့္
အရင္လို လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ အားမာန္အျပည့္နဲ႔ ေျပာ
ဆိုဖို႔ အခက္ေတြ႔ေနပံု ရပါတယ္။
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ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ရဲ႕ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံေတာ္ အေျချပဳ
မိန္႔ခြန္းမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတိုင္ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
“ဒီမုိကေရစီဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရး
အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊
တုိ႔ကုိ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” လုိ႔ သမၼတက
မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားတဲ့မိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဟာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔
ျပည္သူမ်ားရဲ ့ လူမႈစီးပြားဘဝ တုိးတက္ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ရဲ႕ေနာက္က
ကပ္ပါလာတဲ့
နံပါတ္ (၃) ဦးစားေပးကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို ႏုိင္ငံေတာ္
သမၼတက နံပါတ္ (၁) ဦးစားေပးေနရာမွာမထားတာ အံ့ၾသစရာေတာ့
မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဘ၀မွာလည္း ဦး၀င္းျမင့္က အမ်ဳိး
သား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိၿပီးမွသာ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဟာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြက ယူဆၾကပါတယ္။
ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြထဲမွာ အန္အယ္ဒီအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ NCA
ကို လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ၾကားက
ညွိႏႈိင္းထားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဦးတည္ေစမယ့္ ႏိုင္ငံေရး
ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။
အန္အယ္ဒီပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္၀င္းက
“ဒီဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲ႔ေတာ့ ဖက္ဒရယ္စတိတ္ကို တိုင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္ေတြလည္း လက္ခံတယ္။ က်ေနာ္တို႔အစိုးရလည္း
လက္ခံတယ္။ စစ္တပ္လည္း လက္ခံမယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႔စည္းပံုက ျပင္မွကိုရ
မယ္။” ေျပာပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ ၀ိေရာဓိမ်ား
သမၼတရဲ႕ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ကို သေဘာမတူတဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊
ႏိုိင္ငံေရးသမားေတြ မနည္းမေနာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ စစ္တပ္ကို အရပ္သားရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ေအာက္မွာ မထားႏုိင္ခဲ့ရင္ သို႔မဟုတ္ မထားႏုိင္ေသးရင္ ဘယ္လိုပဲ ဒီမုိက
ေရစီေျပာေျပာ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလို႔ပဲဆုိဆို အေျပာ
ခ်ည္းသက္သက္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေ၀ဖန္သူေတြက ဆုိၾကပါတယ္။
အေၾကာင္းကေတာ့ စစ္တပ္က ေရးဆြဲထားခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခ
ခံဥပေဒမွာ ဒီမုိကေရစီ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံေတြ ေပၚေပါက္ေရး
ထက္ စစ္တပ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကို တည္တံ့ေအာင္ ေဘာင္သြင္းထားတာ
ေၾကာင့္လို႔ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ “တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔
စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိက တာ၀န္ရွိ
သည္” လို႔ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို  
လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာ မေအာင္ျမင္တဲ့အဆံုးမွာ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ဟာ လႊတ္ေတာ္ကေန ထြက္လာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္
ကို ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အဆံုးထိေလွ်ာက္
ႏိုင္ရင္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆုိတဲ့ တံခါးေပါက္ကို ေရာက္လိမ့္မယ္လို႔
အန္အယ္ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနပံု ရပါတယ္။
အန္အယ္ဒီေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဦး၀င္းထိန္က
“တစ္ဖက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီထူေထာင္
ဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္နိုင္ရင္ တိုင္းရင္းသား
ေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ တပ္မေတာ္ေရာ တေျပးညီ ျဖစ္သြားမယ္။ အဲဒီလို
တေျပးညီ ျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အေျခခံဥပေဒက ျပင္ဆင္ၿပီးသား
ျဖစ္သြားမယ္” လို႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။
ေနာက္ဆံုး က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္ေရးညီလာခံ ၂၁
ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွာ အခ်က္ ၃၃ ခ်က္ ပါဝင္တဲ့
ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁) ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ

ဖြဲ႔စည္းပံုကို ဘယ္လိုျပင္မလဲ
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက အစိုးရျဖစ္ေနခ်ိန္ အန္အယ္ဒီ
နဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြ ဦးေဆာင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္စုေဆာင္း
တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ လူ ၅ သန္းေလာက္ပါ၀င္ လက္မွတ္ထုိးခဲ့ပါတယ္။
ဒီလိုပဲ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ေယာက္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္တစ္
ေယာက္တို႔ပါ၀င္တဲ့ ၆ ပြင့္ဆိုင္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ေပၚေပါက္ေရးအ
တြက္ အန္အယ္ဒီက ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာ အန္အယ္ဒီက လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္း
ခ်ဳပ္ထားၿပီး အန္အယ္ဒီကတင္တဲ့ သမၼတက အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ခ်ိန္
မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ အသံ
တိတ္ေနသလို၊ ၆ ပြင့္ဆုိင္လိုမ်ဳိး  ညိုႏႈိင္းမႈနည္းနာေတြ ေခ်ာင္ထိုး ခံထား
ရပံု ရပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေလဆိပ္မွာ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒပညာရွင္၊ အန္အယ္ဒီရဲ႕ ဥပေဒအၾကံေပး ဦးကိုနီ တစ္ခါက
ေထာက္ျပဖူးတဲ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲလို ႏိုင္ငံေရးစြန္႔စားခန္းေတြကိုလည္း
အန္အယ္ဒီအစိုးရက ေလာေလာဆယ္ ေရြးခ်ယ္မယ့္ပံု မရွိေသးပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး အသံေတြ လံုး၀တိတ္ဆိတ္သြား
တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။  ဒီလပိုင္းေတြ  အတြင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခ
ခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေပးေရးအထိ ေတာင္းဆုိတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြ ေပၚေပါက္
ခဲ့ပါတယ္။   
စည္းရံုးလႈပ္ရွားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကိုရာဇာထြန္း ေက်ာင္း
သားသမဂၢဥကၠ႒ (ရမည္းသင္း) က “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔
ရာမွာ တပ္မေတာ္ဘက္က မီးစိမ္းမျပမခ်င္း ျပင္ဆင္ဖို႔ မလြယ္ဘူး။
ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးေတြမွာ စစ္တပ္က လႊမ္းမိုး
ထားတာကို က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွ လက္မခံႏိုင္ဘူး ျပင္ဆင္ဖို႔
အရမ္းခက္ခဲတယ္။ ခက္ခဲေအာင္လည္း လုပ္ထားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔မလုပ္ဘဲ ဖ်က္သိမ္းရမယ္။” လို႔   လူ ၁၀၀
ေက်ာ္ တက္ေရာက္တဲ့ မႏၱေလးၿမိဳ႕က ဆႏၵျပပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။

