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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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“ျပန္လည္သင့္ျမတ္ခ်ိန္ တန္ၿပီလား
(၈၈၈၈ အထူးအစီအစဥ္”

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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“ျပန္လည္သင့္ျမတ္ခ်ိန္ တန္ၿပီလား (၈၈၈၈ အထူးအစီအစဥ္)”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီအေရး ေတာင္းဆုုိလႈပ္ရွား
တဲ့ ရွစ္ေလးလုုံး လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့တာ အခုုဆုိရင္ ၂၉  ႏွစ္
ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုုအခ်ိန္အထိ လူထုလိုခ်င္တဲ့
ဒီမုိကေရစီပန္းတုုိင္ဟာ ေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသလုုိ ရွစ္ေလးလုုံး  လူထု
လႈပ္ရွားမႈ ကာလအတြင္း လက္နက္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြင္းလို႔ေသဆံုး
သြားၾကတဲ့ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြက္လည္း တရားမွ်တမႈ မရွိႏို္င္ေသး
ပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူေတြဘက္က ရွစ္ေလးလုုံး အေရးေတာ္
ပုုံကုိ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ အေရးေတာ္ပုံအျဖစ္ ရႈျမင္ေနေပမယ့္လည္း တပ္မ
ေတာ္ကေတာ့ တုုိင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်မယ့္ လက္တစ္လုံးအလုုိကာလမွာ
ကယ္တင္လုိက္ရတဲ့ အၾကမ္းဖက္ လုုယက္ေခါင္းျဖတ္ လူသတ္ပြဲအျဖစ္ ၂၉
ႏွစ္ ျပည့္သည့္တုိင္ေအာင္ ရႈျမင္ေနပါေသးတယ္။ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈ
ေတြအတြက္လည္း ၀န္ခံမႈေတြ မရွိေသးပါဘူး။ ငါနဲ႔မတူ ငါ့ရန္သူ ဆိုတဲ့ စိတ္
ထားေတြက  ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဆဲ ျဖစ္တာမို႔ ရွစ္ေလးလုုံး ၂၉  ႏွစ္ျပည့္
အခ်ိန္ကာလက ျပန္လည္သင့္ျမတ္ခ်ိန္ တန္ဖို႔အတြက္  ႏွစ္ပတ္လည္ကာလ
ျဖစ္ႏုိင္မလားဆိုတာက ေမးခြန္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ တည္ရွိေနပါတယ္။
ရွစ္ေလးလုုံး အေရးေတာ္ပုံနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ခရီးၾကမ္း
၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ဦးစီးတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုု  လက္ထဲကေန  ႏုုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲ
ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔  စတင္သိမ္းယူလိုက္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး
ေကာင္စီ စစ္အာဏာရွင္ အစုုိးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ အာဏာရွင္ စစ္
ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းဟာ ႏုုိင္ငံေတာ္အာဏာကုုိ အတင္းအဓမၼ
သိမ္းယူၿပီးတဲ့ေနာက္   ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကုိ တည္ေထာင္ၿပီး
သယံဇာတေပါၾကြယ္၀တဲ့ ႏုုိင္ငံေတာ္ကုိ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆုံး ႏုုိင္ငံျဖစ္
ေအာင္ တြန္းပို႔ခဲ့ပါတယ္။ တုုိင္းျပည္စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ ကေမာက္ကမေတြမ်ားစြာ
ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ဦးေန၀င္း ႀကိဳးကုုိင္ထားတဲ့ မဆလအစုုိးရ ေခၚ ျမန္မာ့ဆုိ
ရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အစုုိးရဟာ ျပည္သူပုိင္ သိမ္းယူျခင္း၊ ေငြစကၠဴမ်ား
တရားမ၀င္ ေၾကညာျခင္း၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ အေရးေတာ္ပုံမ်ားကုုိ
ေသြးထြက္သံယို ႏွိမ္နင္းျခင္း စတဲ့ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လုုပ္ရပ္မ်ားစြာကို
ျပဳလုုပ္ၿပီး တုုိင္းျပည္ကုိ အလြဲလြဲအမွားမွား အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ကုုိယ္တုိင္ကစလုုိ႔ အစုုိးရအဖြဲ႕နဲ႔ မဆလပါတီ အတြင္း
မွာလည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြက အႀကီးအက်ယ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ ပါတယ္။
ဒီဒဏ္ေတြေၾကာင့္ တုုိင္းျပည္ဟာ ဆင္းရဲႏုံခ်ာၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဘ၀ေတြ
က၏လည္း ဒုုကၡမ်ားစြာနဲ႔ ကူသူမဲ့ ျဖစ္ေနခဲ့ရပါတယ္။
ဒုုကၡမ်ားစြာနဲ႔ ျပည္သူလူထုဟာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕
ဦးေဆာင္မႈနဲ႔အတူ ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး
လွည္းေနေလွေအာင္း  ျမင္းေဇာင္းမက်န္ လူတန္းစား အသီးသီးဟာ တစ္ပါ
တီ အာဏာရွင္စနစ္ အဆုုံးသတ္ဖို႔ ညီညြတ္စြာပဲ ေတာင္းဆုုိ ဆႏၵျပခဲ့ၾက
ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး၊ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္ဆုိတဲ့ ဒီမုိက
ေရစီရရွိဖို႔ ေတာင္းဆုုိမႈေတြဟာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ေသာေသာညံခဲ့ပါတယ္။ တပ္
မေတာ္သားေတြ အပါအ၀င္ ႏုုိင္ငံ့၀န္ထမ္းအားလုုံးဟာလည္း ဒီမုိကေရစီ
လႈပ္ရွားမႈမွာ  ပူးေပါင္းပါ၀င္လာၿပီး  အေထြေထြ သပိတ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့
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ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ကေန ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္အထိ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ခါးသည္းမႈ
ေတြကုိ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူလူထုဟာ ၂၆ ႏွစ္အၾကာမွာ ရွစ္ေလးလုုံး အေရး
ေတာ္ပုံနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ခရီးၾကမ္းတစ္ခုကို စတင္လုိက္ပါတယ္။

ရွိပါတယ္။ ရွစ္ေလးလုုံး အေရးေတာ္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ စစ္တပ္ဟာ အဲဒီ
အျမင္ကုိပဲ ဆက္လက္ စြဲကုိင္ထားၿပီး ရွစ္ေလးလုုံး အေရးအခင္းမွာ စစ္တပ္
ရဲ႕  သတ္ျဖတ္ျခင္းကို  ခံလုိက္ရတဲ့  ျပည္သူေတြရဲ႕  မိသားစုုေတြကုိ  ဝန္ခံ
ေတာင္းပန္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္သားအစုုိးရ  အာဏာရရွိလာၿပီျဖစ္ေပမယ့္လည္း
စစ္တပ္ဟာ ႏုုိင္ငံေရးမွာ  အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑က ဆက္လက္ ပါ၀င္
ေနဆဲပါပဲ။

အၾကမ္းႏွိမ္နင္းမႈနဲ႔ အာဏာသိမ္းျခင္း
ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ရ
ု ဲ႕ ဒီမက
ုိ ေရစီအေရး ေတာင္းဆုမ
ုိ ႈေတြေၾကာင့္ ၁၉၆၂
ခုုႏွစ္ကေန ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ အထိ ႏုုိင္ငံရဲ႕ အာဏာရွင္ ျဖစ္လာတဲ့ ဦးေန၀င္းဟာ
သူရဲ႕ ရာထူးတာ၀န္ေတြကေန တရား၀င္ႏုတ္ထြက္သြားပါတယ္။ မႏုုတ္
ထြက္မီ “စစ္တပ္ဆိုတာ မုုိးေပၚေထာင္မပစ္ဘူး၊ မွန္ေအာင္ပစ္တယ္” ဆိုၿပီး
ႀကဳံး၀ါးသြားကာ အဲဒီ ႀကဳံး၀ါးမႈနဲ႔အတူ လမ္းမေတြေပၚမွာ ျပည္သူေတြ
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကသတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရပါတယ္။  စစ္အစုုိးရကေတာ့  
၉၅ ဦး ေသဆုုံးၿပီး ၂၄၀ သာ ဒဏ္ရာရတယ္လို႔ ဆုုိခဲ့ပါတယ္။ အာဏာရွင္
ဦးေန၀င္းရဲ႕ ႀကဳံး၀ါးသံ အတုုိင္းပဲ စစ္တပ္ဟာ လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုကို ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္နင္းသတ္ျဖတ္ၿပီး
စက္တင္ဘာလမွာ  အာဏာသိမ္းယူလုိက္ပါတယ္။ ၂၆ ႏွစ္အၾကာ အာဏာ
ရွင္ကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး  စတင္လုိက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ  ခရီးၾကမ္းဟာ အႀကမ္းဖတ္
သတ္ျဖတ္မႈေတြေၾကာင့္ အရွိန္ေလွ်ာ့ သြားေပမယ့္လည္း လူထုၾကားမွာ ဒီမို
ကေရစီရရွိေရးနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ေတြက
ကိန္းေအာင္း  သြားခဲ့ပါတယ္။  အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းဟာ  စစ္အာဏာသိမ္း
အစုုိးရရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ အခ်ိန္
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ NLD အႏုုိင္ရျခင္း
ရွစ္ေလးလုုံးအေရးေတာ္ပုံ ကာလအတြင္း မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္ ေန
မေကာင္းလုုိ႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ျပန္ေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ ေရႊ
တိဂုံဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္ လူထုေဟာေျပာပြဲက တဆင့္   ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ
ေရးမွာ  ထဲထဲ၀င္၀င္  ပါ၀င္လာပါတယ္။   လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး  ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းရဲ႕သမီးျဖစ္တာမို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕ အရွိန္အဝါက အဲဒီ
ကာလကတည္းက လူထုရဲ႕ အားကုုိး ယုုံၾကည္မႈကို စတင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ျပတ္သားတဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြ၊ ရဲရင့္မႈေတြနဲ႔ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈေတြေၾကာင့္ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာၿပီး
သူေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ပါ၀င္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)
ပါတီဟာ  ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမတ္ေနရာ ၄၉၂ ေနရာ အနက္ ၃၉၂
ေနရာကို အႏုုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း စစ္အစုုိးရဟာ အာဏာ
လႊဲမေပးဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ အပါအ၀င္ NLD ပါတီ၀င္ေတြကုိ ဖမ္း
ဆီး အက်ဥ္းခ်ျခင္းျဖင့္ အာဏာကို၂၀၁၁ ခုုႏွစ္အထိ ၂၃ ႏွစ္ၾကာ အာဏာ
ဆုုပ္ကုိင္ ထားခဲ့ပါတယ္။
ရွစ္ေလးလုုံးက ေခါင္းျဖတ္လူသတ္ပြဲလား
စစ္တပ္ဟာ ရွစ္ေလးလုုံး လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးကုုိ အၾကမ္းဖက္
ႏွိမ္နင္းၿပီး လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ၿပီး ႏုုိင္ငံေတာ္အာဏာကို
ရယူခဲ့ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္  အစုုိးရလက္ထက္ တေလွ်ာက္လုံး ရွစ္ေလး
လုုံး  အေရးေတာ္ပုံကုိ   ေခါင္းျဖတ္လူသတ္ပြဲ၊  အၾကမ္းဖက္ဆူပူပြဲ၊  ဂိုေဒါင္
ေဖာက္ပြဲ အျဖစ္ပဲ  မွတ္တမ္းတင္ၿပီး  ကြန္ျမဴနစ္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ ပူး
ေပါင္း လႈပ္ရွားၾကတဲ့ ႏုုိင္ငံေရး မၿငိမ္မသက္မႈအျဖစ္ပဲ ေျပာဆုုိ ေဖာ္ညႊန္းေလ့

NLD အစုုိးရ ရွစ္ေလးလုုံး အေရးေတာ္ပုံကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔
ရွစ္ေလးလုုံး အေရးေတာ္ပုံအၿပီး ေပၚေပါက္လာတဲ့ NLD ပါတီ
ဟာ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုုိင္ရရွိၿပီး အာဏာရရွိေနပါၿပီ။ ဒီမုိက
ေရစီအေရးေတာ္ပုံကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ NLD အစုုိးရအေနနဲ႔
ရွစ္ေလးလုုံး  သမုုိင္းျပတုုိက္ ထူေထာင္သင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ မ်ား
စြာလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အစုုိးရအေနနဲ႔ ဒါကုုိ လုပ္ဖုိ႔
ေႏွးေကြးေနၿပီး မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ေနသလိုလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။  
ဒါ့အျပင္ ရွစ္ေလးလုုံး အေရးေတာ္ပုံကို လူထုလူတန္းစား အားလုုံးပါ၀င္တဲ့
ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ အေရးေတာ္ပုံအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ဖို႔ လိုတယ္ ဆိုတဲ့
သုုံးသပ္ခ်က္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါမွသာ စစ္တပ္က ေခါင္းျဖတ္
လူသတ္ပြဲအျဖစ္ ပုုံဖ်က္ေနတဲ့ အေရးေတာ္ပုံကို အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ
သိခြင့္ရၾကမွာပါ။ ႏုုိင္ငံေရးအသုုိင္းအ၀ုုိင္းကေတာ့ NLD အစုုိးရအေနနဲ႔
အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္
သတ္ျဖတ္ ႏွိမ္နင္းခဲ့တဲ့ ရွစ္ေလးလုုံး အေရးေတာ္ပုံကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ
ႏႈတ္ဆိတ္ေနမွာကို စုုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါတယ္။
၂၉ ႏွစ္ျပည့္ ရွစ္ေလးလုုံးႏွစ္ပတ္လည္က သင့္ျမတ္ေရး အခ်ိန္အခါလား
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ဆိုရင္ ရွစ္ေလးလုုံး အေရးေတာ္
ပုုံႀကီးရဲ႕ ၂၉ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ပတ္လည္ပြဲမွာ
စစ္တပ္၊ ျပည္သူ၊ အစုုိးရတို႔အၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရသင့္တဲ့ အခ်ိန္
ဆုုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။ စစ္တပ္အေနနဲ႔ လူထုလူတန္းစား အားလုုံးပါ၀င္တဲ့
ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ အေရးေတာ္ပုံကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး သတ္ျဖတ္မႈေတြ
လည္း ၀န္ခံေတာင္းပန္ျခင္းျဖင့္ သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔
ေျပာဆိုသုံးသပ္မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ရွစ္ေလးလုုံး အေရးေတာ္ပုံကို
အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့တဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေန႔အခ်ိန္အထိ အသက္ရွင္
ေသးေနေပမယ့္လည္း  အေရးယူတာမ်ဳိး  ခုုံရုံးတင္တာမ်ဳိး မလုုပ္ဘဲ ဝန္ခံၿပီး
အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ သမုုိင္းမွန္ ေရးသား ေဖာ္ျပသင့္တဲ့
အခ်ိန္လို႔လည္း  ႏုုိင္ငံေရး အသုုိင္းအ၀ုုိင္းက ေျပာဆိုပါတယ္။ သမိုင္းမွန္ကို
ေရးျခင္းျဖင့္ အမွားကို ၀န္ခံျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဦးတည္မယ္
ဆုုိရင္ ႏုုိင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ခိုင္
မာေရး အဓိက အင္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမွာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

