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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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“ႏိုင္ငံေရးသမားေတြၾကား ညီညြတ္ေရးကို ဘယ္လုိ
တည္ေဆာက္ၾကမလဲ”

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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“ႏိုင္ငံေရးသမားေတြၾကား ညီညြတ္ေရးကို
ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ၾကမလဲ” (ေနသြင္ညိဏ္း)
ဒီမုိကေရစီရဲ႕ ခံႏိုင္ရည္တစ္မ်ဳိးက မတူကြဲျပားမႈေတြကို အတူ
တကြ ရွင္သန္ႏုိင္တဲ့ပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးေပးႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ ကမၻာေက်ာ္ဒီမိုကေရစီဟာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ ေနခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္က ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ အတြက္ေတာ့
မတိုးတဲ့ ေဆးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။
ႏွစ္ေယာက္ရွိရင္ သံုးဖြဲ႔ကြဲ
“ျမန္မာႏွစ္ေယာက္ရွိရင္ သံုးဖြဲ႔ကြဲတယ္” ဆိုတဲ့ အရပ္သံုးစကား
ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထား
အေပၚ အတိုဆံုးရွင္းလင္းခ်က္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို နာလိုခံခက္ စကား
ဟာ လူမ်ားစု ဗမာႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာသာမက၊ ဗမာ
မဟုတ္တဲ့ တျခားတုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အတြက္လည္း ခါး
သက္သက္အမွန္တရား ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဗမာႏိုင္ငံေရးသမားအခ်င္း
ခ်င္းသာမက၊ ဗမာနဲ႔ ဗမာမဟုတ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြၾကားထဲမွာ၊ တုိင္း
ရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကား၊ အာဏာရနဲ႔ အာဏာမဲ့ေတြၾကားထဲမွာ ဒီမုိက
ေရစီအရ သေဘာကြဲလြဲမႈဆုိတာဟာ ရင္ၾကားမေစ့ႏိုင္တဲ့ အကြဲအျပဲနဲ႔
အဆံုးသတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။
သမုိင္းထဲက အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္းမ်ား
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးရဲ ့ အစဥ္အလာဟာ အကြဲအၿပဲနဲ႔ စခဲ့တယ္လို႔
ဆုိရင္ မွားမယ္မထင္ပါဘူး။ ကုိလိုနီေခတ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲမွာ
ထင္ရွားတဲ့အသင္းအဖြ႔ဲေတြအားလံုးဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ အကြဲအျပဲနဲ႔စခန္း
သိမ္းၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအလံ
ေတာ္ေအာက္မွာ အေစာဆံုးစုစည္းခဲ့ၾကတဲ့ ၀ုိင္အမ္ဘီေအေခတ္၊ ႏိုင္ငံ
ေရးရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စုစည္းခဲ့တဲ့ ဂ်ီစီဘီေအေခတ္၊ ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုး
ေခတ္ နုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ အကြဲအျပဲတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ
ဘူး။ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲမွာ အႀကီးမာဆံုးစုဖြဲ႔မႈလို႔ ေျပာႏိုင္တဲ့ အေသြး
အေရာင္စံု ႏုိင္ငံေရးသမားေတြပါ၀င္တဲ့ ဖဆပလအဖြဲ႔ႀကီးဟာလည္း
ေနာက္ပိုင္းမွာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲခဲ့တာပါပဲ။ ဒီအဖြဲ႔ေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူ
ေတြဟာ သူ႔ေခတ္နဲ႔သူ ၾသဇာႀကီးမားတဲ့ နို္င္ငံေရးသမားေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကေပ
မယ့္ ေရရည္ညီညြတ္ေရးကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ သခင္ကိုယ္ေတာ္
မိႈင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးႏုတို႔လိုပုဂၢိဳလ္ေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ ကာလေတြ
မွာလည္း ျပန္လည္ေစ့စပ္မရေအာင္ ကြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ျခံဳၿပီးေျပာရရင္
ျပည္ပက ဘံုရန္သူေတြျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္တို႔ကို ရင္ဆုိင္ တုိက္ခိုက္ေန
ရတဲ့ အခ်ိန္ကလြဲရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးသမားေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲက
ညီညြတ္တဲ့အခ်ိန္ဟာ အလြန္ရွားပါခဲ့ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ဘာေၾကာင့္ကြဲ
ဒီေမးခြန္းကို လူအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေမးရင္ အေျဖအမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ပါ
တယ္။ တခ်ဳိ႕က နယ္ခ်ဲ႕ရဲ႕ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို လက္ညိွဳးထိုးျပတက္
ပါတယ္။ ဒီအေျဖဟာ အာဏာရႏိုင္ငံေရးသမားေတြဆီက ဆင္ေျချဖစ္
တတ္ပါတယ္။
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တခ်ဳိ႕က ဂိုဏ္းဂဏ၀ါဒ၊ ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြး ဇာတ္လမ္းေတြ
ကို မီးေမာင္းထုိးျပတတ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႔က ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ဒီမုိကေရ
စီမရင့္က်က္မႈ၊ အတၱ၊ မာန၊ အာဃာတကို တရားခံ ရွာပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာ
ျပည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း အရပ္သားႏုိင္ငံေရး သမားေတြ
ၾကားက အကြဲအျပဲ ဇာတ္လမ္းေတြဟာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈအတြက္
အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈဆိတ္သုန္း
ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြဆီကို ဦးတည္ခဲ့ပါတယ္။

ခဲ့ေပမယ့္ ပါတီတြင္းက အစဥ္အလာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားတခ်ဳိ႕က ပါတီနဲ႔
လမ္းခြဲၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလိုပဲ
ဒီမုိကရက္အုပ္စုေတြ၊ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတြထဲမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ
ကို အေၾကာင္းျပဳလို႔ ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၀   ေရြးေကာက္ပြဲကို
အေၾကာင္းျပဳလို႔ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ ရခုိင္၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ မြန္၊
ကရင္စတဲ့ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြဟာ ဒီေန႔ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေအာက္
မွာ အခ်င္းခ်င္းျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေပမယ့္ မေအာင္
ျမင္ခဲ့ၾကပါဘူး။

ပါတီႏိုင္ငံေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး
သမုိင္းမွာ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားေတြ မညီညြတ္တာဟာ
တုိင္းျပည္ၿပိဳကြဲလုနီးနီးျဖစ္ခဲ့လို႔ အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းခဲ့ရတယ္လို႔ အာဏာ
သိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက အေၾကာင္းျပေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီဆင္ေျခဟာ
၁၉၆၂ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းဦးေဆာင္တဲ့ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈရဲ႕
ဆင္ေျခ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၀ အထိ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေၾကြးေၾကာ္သံတစ္ခုက “ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး”
ျဖစ္ပါတယ္။  အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ “ပါတီႏိုင္ငံေရး” ဗဟိုျပဳ
အကြဲအျပဲနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္သူေတြျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သာလွ်င္ ျမင့္ျမတ္တဲ့
“အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး” ကို တေလွ်ာက္လံုး ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ စစ္ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ေတြက ယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရ ဦးေဆာင္
ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမား
ေတြကို မယံုသကၤာသေဘာမ်ဳိးနဲ႔ အကြဲအၿပဲျဖစ္ရင္ တပ္မေတာ္က
၀င္ထိန္းေၾကာင္းနိုင္မယ့္ ပုဒ္မမ်ဳိးစံုကို ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။
နတ္ႀကီးတဲ့ ဒီမုိကေရစီ
ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဒီမုိကေရစီ နိုင္ငံေရးထဲကို
၀င္သြားၾကတဲ့ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြဟာလည္း အကြဲအၿပဲႏင
ုိ င
္ ံေရးေလာက
ဓံကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲ သူရဦးေရႊမန္း
ေခါင္းေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အုပ္စုနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို
၀န္းရံထားတဲ့ အစိုးရအုပ္စုတို႔ၾကားက အကြဲအၿပဲဟာ အာဏာရျပည္
ေထာင္စုၾကံံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ခြက္ခြက္လန္
ေအာင္ရံႈးနိမ့္ေစတဲ့အေျခအေနကို အေရာက္ပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေက်ာင္း
တည္းထြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြၾကားမွာ ဒီလိုအကြဲအၿပဲ ျဖစ္ခဲ့ရတာ  
“ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟႏွင့္ မာန္မာနတို႔အေပၚ အေျခခံ” တယ္လို႔ သူရ
ဦးေရႊမန္းက သူ႔ရဲ ့ “သူ၊ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ့အေရး” စာအုပ္မွာ
သံေ၀ဂနဲ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းခြဲ
အရပ္သား ဒီမုိကရက္္အုပ္စုေတြဘက္ကို ၾကည့္ရင္လည္း
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်ိန္ေလာက္ကစလို႔ အကြဲအၿပဲမ်ဳိးစံုကို ေတြ႔ခဲ့ရ
ပါတယ္။ တေလွ်ာက္လံုး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တညီတညြတ္တည္း ဆန္႔
က်င္အာခံခဲ့ၾကတဲ့ ဒီမုိကရက္အုပ္စုေတြဟာ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီက
ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးတဲ့အခါမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့အုပ္စုေတြ၊
ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္တဲ့ အုပ္စုေတြဆိုၿပီး ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားခဲ့ပါ
တယ္။ အႀကီးဆံုးအတိုက္ခံပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္

ပါ၀ါအလွည့္အေျပာင္းဂယက္
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ရဲ ့ အမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ အေျပာင္းအလဲေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ရာမွာ
ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏုိင္ရခဲ့ပါတယ္။ အန္အယ္ဒီရဲ႕ “ဆူနာမီ” ေအာက္မွာ
အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုၾကံံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီသာမက တခ်ိန္က
မဟာမိတ္ျဖစ္တဲ့ တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြလည္း နလံမထူႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပါတီ
ဟာ လႊတ္ေတာ္ကို စိတ္ႀကိဳက္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရသလုိ၊ အစိုးရကိုလည္း စိတ္
ႀကိဳက္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေလာက္တဲ့ အေနအထားရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆုိးတဲ့
အခ်က္က ေနာက္ဆက္တြဲ အာဏာခြဲေ၀ေရးကို အေၾကာင္းျပဳလို႔ အခက္
ခဲဆံုးအခ်ိန္ေတြမွာ ေက်ာခ်င္းကပ္ညီညြတ္ခဲ့တဲ့ မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ ဆက္
ဆံေရးမွာ မေက်လည္စရာေတြ၊ အက္ေၾကာင္းေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ ျပန္ပါ
တယ္။ ဥပမာ ခြန္ထြန္းဦးရဲ ့ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ၾကားက သူစိမ္းဆန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးဟာ
ဖံုးဖိမရတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီိထဲမွာ ျပည္တြင္းက ဒီမိုကရက္အုပ္စုေတြ၊
တခ်ိန္က ျပည္ပမွာ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့ အုပ္စုေတြရဲ႕ အသံက အက်ယ္ေလာင္
ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
ကေသာင္းကနင္း ဒီမိုကေရစီခရီး
ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ရွဳပ္ရွုပ္ေထြးေထြး ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္
အကြဲကြဲ အျပားျပားျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ အခုအခါမွာေတာ့
ျပႆနာတုိင္းအေပၚ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ ဒီအကြဲအၿပဲဟာ  
အစိုးရရဲ ့ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြကေန ရခုိင္ျပည္နယ္
တည္ၿငိမ္ေရး အစီအမံေတြအထိ ဂယက္ရုိက္ေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္
တြင္းမွာ အန္အယ္ဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြ အတည္ျပဳတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ
ကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တျခားအတိုက္အခံ
အမတ္ေတြက “ဒီမုိကေရစီ အႏိုင္က်င့္မႈ” အျဖစ္ စြပ္စြဲေနၾကပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏုနယ္ေသးတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေရွ႕ခရီးအတြက္ ညီ
ညြတ္ေရးဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနတာ ဘယ္ႏုိင္ငံေရးသမားမွ မျငင္းၾက
ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကား ညီညြတ္ေရးဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးတာ
သိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ညီညြတ္ေရးရေအာင္ လက္ေတြ႔က်က် ဘယ္လို
တည္ေဆာက္ၾကမလဲ ဆုိတာကေတာ့ အေျဖမရွိေသးတဲ့ေမးခြန္း အေန
နဲ႔ပဲ ဆက္ရွိေနပါတယ္။

