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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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“သတင္းသမားေတြ ဘယ္အေျခအေနမွာ
ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းသလဲ”

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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“သတင္းသမားေတြ ဘယ္အေျခအေနမွာ ဥပေဒနဲ႔
ၿငိစြန္းသလဲ” (ေနသြင္ညိဏ္း)
မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈနဲ႔ အဖမ္းခံထားရတဲ့ သတင္းသ
မား ၃ ေယာက္ကို လက္ထိ္ပ္ခတ္လ်က္ ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္
နယ္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရံုးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဇြန္
လ ၂၆ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၊ နမ့္ဆန္ - သီေပါ
ကားလမ္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားႀကီးေက်းရြာအနီးမွာ နယ္ေျမခံ တပ္မ
ေတာ္စစ္ေၾကာင္းက ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးနဲ႔ ဧရာဝတီ သတင္း
ေထာက္တစ္ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။
ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ဦးသိန္းေဇာ္ (ခ)
လဝီဝမ္၊ DVB သတင္းဌာနမွ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ ဦးေအးႏုိင္နဲ႔
ဦးျပည့္ဘုန္းေအာင္တုိ႔ဟာ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔က က်င္းပတဲ့
မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးအခမ္းအနားကို သြားၿပီး အျပန္မွာ အဖမ္းခံ
ရတာ ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ သတင္းေထာက္သံုးေယာက္နဲ႔ အတူ
ယာဥ္ေမာင္း ၃ ဦး (စုစုေပါင္း ၆ ဦး) ကို မတရားအသင္း ဆယ္သြယ္မႈနဲ႔
အမႈဖြင့္ခဲ့တဲ့ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲမွဴးျမင့္ဝင္းက ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါ
တယ္။  
မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ
မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ၁၇ (၁) မွာ မည္သူမဆုိ မတရား
အသင္း၏ အဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္လွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းအသင္း၏ အစည္းအ
ေဝး၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းအသင္းအတြက္
ဝင္ေၾကးထည့္ဝင္၊ ရယူ၊ ေတာင္းခံလွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တနည္းနည္း
ျဖင့္ ယင္းအသင္း၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီလွ်င္ ျပစ္မႈေျမာက္
တယ္လုိ႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ထက္မနည္း၊ သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ
ေထာင္ဒဏ္ က်ႏုိ္င္ပါတယ္။
လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အခ်ဳိ႕ကို တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈ
ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) မွာ လက္မွတ္မထုိးခင္မွာ မတရားအသင္းနဲ႔
အၾကမ္းဖက္သူေတြ အျဖစ္ကေန ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကရင္အမ်ဳိး
သားအစည္းအရံုး/ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသား
တပ္ဦး၊ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္
ေျမာက္ေရးပါတီအဖြဲ႔၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္
ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးနဲ႔ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္းအဖဲြ႔တုိ႔ကို မတရား
အသင္းကေန ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
တခ်ိန္တည္းမွာ ပဋိပကၡ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးတဲ့ ကခ်င္ျပည္
နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔မွာ ဒီပုဒ္မနဲ႔ အဖမ္းခံထားရတဲ့
အရပ္သားေတြ မ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ အကူးအေျပာင္းကာလ
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းမွာ မတရားအသင္း ပုဒ္မနဲ႔ အေရး
ယူခံရတဲ့ အမႈ ၁၀၃ မႈ ရွိၿပီး ၅ ႏွစ္အတြင္း အမႈ စုစုေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္
ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။
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အန္အယ္ဒီ အစိုးရလက္ထက္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔က
“ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဖလား” ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဘာလံုးပြဲ က်င္းပခဲ့တဲ့ ရခုိင္ျပည္
နယ္ ေျမာက္ဦး ျမတန္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵာသာရနဲ႔ ကိုခိုင္နီမင္းတို႔
မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇ (၁) နဲ႔ ဖမ္းဆီး တရားစြဲခဲ့သလုိ၊
ၿပီးခဲ့တဲ့ ခရစ္စမတ္ ကာလအတြင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ မံုးကိုး ကခ်င္
ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ သင္းေထာက္ဆရာ ဦးတီတီေနာင္လတ္နဲ႔ ဦးလန္ေဂ်ာ္
ဂမ္ဆိုင္းတို႔ မတရားအသင္း ဆယ္သြယ္မႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ အမႈမ်ဳိးေတြ
ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ
ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္္
ဦးမင္းေဌးကို ဗန္းေမာ္ - လြယ္ဂ်ယ္ ကားလမ္းေပၚက စိန္လြယ္စစ္ေဆး
ေရးဂိတ္မွာ ဖမ္းဆီးၿပီး ၁၇ (၁) နဲ႔ပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္အက်ဥ္း
ေထာင္မွာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။

ကိုလိုနီေခတ္ဥပေဒ
၁၉၀၈ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ မတရားအသင္းမ်ား အက္ဥပေဒ
ဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ႕ အက္ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဒီဥပ
ေဒကို ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရး
ရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ
သူရဦးေရႊမန္းက ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ေန႔က သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္မွာ ေရးသား
ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ညီညြတ္ေရးကို ေရွးရႈသင့္တယ္၊
တကယ္လုပ္ရင္ ကုစားခြင့္ သက္သာခြင့္ေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔လည္း သူရ
ဦးေရႊမန္းက ေျပာပါတယ္။
ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ပဲ့တင္
ထပ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ထုတ္
ျပန္ခ်က္ အပိုဒ္ (၂) မွာ “အေရးယူခံရသူမ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာသမား
မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ သတင္းရယူခြင့္ႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို
အေလးထားစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ကို အေလးထားစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးကို တႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလ
ျဖစ္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ သင့္ျမတ္မည္”
လို႔ အၾကံျပဳထားပါတယ္။

သတင္းသမားနဲ႔ မတရားအသင္း
ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးနဲ႔ ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္တစ္
ဦးတုိ႔ဟာ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္မွာ ၁၇ (၁) နဲ႔ အမႈဖြင့္ခံရတဲ့ ပထမ
ဆံုး သတင္းသမားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ
အဆုိပါ မတရားအသင္းမ်ား အက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းေပးဖုိ႔ အဆုိတင္ခဲ့
သူ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္ ဥကၠဌ ဦးသိန္းညြန္႔က “ဒီသတင္းမီဒီ
ယာသမား ၃ ေယာက္ကို အခုလုိ ၁၇ (၁) နဲ႔ အေရးယူမယ့္အစား ျပန္ၿပီး
ေတာ့ လႊတ္ေပးလုိက္တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
“ေသခ်ာျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ မည္သူမဆုိ မတရားအသင္းဝင္
ျဖစ္ရင္၊ အဲေတာ့ ဘယ္သတင္း မီဒီယာသမား တစ္ဦးကမွ မတရားအသင္း
ဝင္မွ မဟုတ္ဘဲ ဒါတစ္ခ်က္ ဒီဥပေဒနဲ႔ အက်ဳံး မဝင္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီအသင္း
ရဲ႕အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ဆင္ႏႊဲရင္၊ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔က အစည္း
အေဝးကို သြားတက္တာ မဟုတ္ဘူး။ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရးနဲ႔ ပတ္
သက္ၿပီး သတင္းသြားယူတာ၊ ၿပီးေတာ့ အဲဒီအသင္းအတြက္ ေငြေတြ
ရိကၡာေတြ ေငြေပးရမယ္၊ ရိကၡာေပးရမယ္၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူျခင္း
ေတာင္းဆုိျခင္းျပဳရင္၊ အဲဒီေတာ့ ဒီဥပေဒရဲ႕ အဂၤါရပ္ေတြနဲ႔ သတင္းမီဒီယာ  
သမား ၃ ေယာက္ သတင္းသြားယူတာနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္လုိမွ အက်ဳံးမဝင္
ဘူး” လို႔ ဦးသိန္းညြန္႔က ျဖည့္စြက္ ေျပာပါတယ္။
ထင္ရွားတဲ့ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးကလည္း
ဦးသိန္းညြန္႔ေျပာတဲ့ အခ်က္ေတြကို သေဘာတူပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရထက္ထက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လထဲမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့
သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒက ဒီလုိ ကိစၥမ်ဳိးေတြမွာ သတင္းသမားေတြကို
အကာအကြယ္
မေပးႏုိင္ပဲ
ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔
ေထာက္ျပပါတယ္။
“သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒက မီဒီယာသမားေတြကို ကာကြယ္ေပးထားတာ။
ဒါနဲ႔ ဘယ္စြဲပါ့မလဲ” လို႔ ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာပါတယ္။
သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ (၇) ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ သတင္း
မီဒီယာသမား တစ္ဦးဟာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသ၊ အေရးအခင္း၊
အဓိကရုဏ္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဆႏၵျပရာ ေနရာေဒသေတြမွာ သက္ဆုိင္ရာ
တာဝန္ရွိ အဖဲြ႔အစည္းက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ
သတင္းရယူႏုိင္တယ္လုိ႔ ဖြင့္ဆုိ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သက္ဆုိင္ရာ တာ
ဝန္ရွိ အဖဲြ႔အစည္းဆုိတာ ဘယ္လုိ အဖဲြ႔အစည္းလည္းဆုိတာ ေပၚလြင္ဖုိ႔
အျမန္ျပင္ဆင္သင့္တယ္လုိ႔ ဥပေဒပညာရွင္ေတြက အၾကံျပဳပါတယ္။

တပ္မေတာ္နဲ႔ သတင္းမီဒီယာ
အခုေနာက္ဆံုး ဧရာဝတီနဲ႔ ဒီဗြီဘီဌာနတုိ႔က သတင္းသမား
သံုးေယာက္ကို တပ္မေတာ္က တရားစြဲလိုက္တာဟာ The Voice အယ္ဒီ
တာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြကို ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) နဲ႔ အာ
မခံမေပးပဲ ရံုးတင္စစ္ေဆးေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ဇြန္လ ၂၅
ရက္ကလည္း 7 Day မီဒီယာကို ပုဒ္မ ၁၃၁၊ “တပ္မေတာ္ကို ၿဖိဳခြဲတယ္”
လို႔ စြပ္စြဲၿပီး တရားစြဲဆိုမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအမႈကေတာ့ ေတာင္းပန္လႊာနဲ႔
ေက်ေအးခဲ့ပါတယ္။
ဧရာဝတီ သတင္းဌာနရဲ႕ အယ္ဒီတာ ဦးေက်ာ္စြာမိုးက “ပထမ
ဆံုး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၾကည့္သင့္တာေတာ့ ျပည္သူပဲ။ ျပည္သူေတြရဲ႕သတင္း
ရပိုင္ခြင့္၊ သိပိုင္ခြင့္ Right to Know ေပါ့။ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာလည္း ျပဌာန္းထား
တယ္။ တကယ္လည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို
တပ္မေတာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အာဏာပိုင္ ဘယ္သူပဲမဆုိ ဒီအခြင့္အေရးကို ျပည္
သူေတြကို ဘယ္လုိမ်ဳိး ေပးမလဲေပါ့။ အဲဒါက နံပါတ္တစ္ ၾကည့္သင့္တဲ့
အခ်က္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
အခု ေနာက္ဆံုး သတင္းေထာက္သံုးေယာက္ကို တရားစြဲမႈနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ႏုိ္င္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
‘‘အခုကိစၥဟာ ဂ်ာနယ္လစ္သံုးေယာက္နဲ႔ တပ္မေတာ္ အျပန္အလွန္ ျဖစ္
ေနတဲ့ ကိစၥရယ္လို႔ ေဘာင္က်ဥ္းက်ဥ္း ကြက္ကြက္ေလး ၾကည့္လုိ႔ မရပါ
ဘူး။ အခုက်င့္သံုးေနတဲ့ ဥပေဒေတြဟာ တရာဥပေဒစိုးမုိးေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရ
စီ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ကိုက္ညီရဲ႕လား။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မညီညြတ္ဘူးဆုိရင္
ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ရပါလိမ့္မယ္” လုိ႔ ဇြန္လ ၆
ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ
ေျပာပါတယ္။

