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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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“ရခိုင္အေရးကို ႏိုင္ငံတကာက
ဘာလို႔ အာရံုစိုက္မႈ ျမင့္မားေနတာလဲ”

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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“ရခိုင္အေရးကို ႏိုင္ငံတကာက ဘာလို႔ အာရံုစိုက္မႈ ျမင့္မားေနတာလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက ေမာင္ေတာေဒသ လံုျခံဳေရးအတြက္
တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းေတြ တိုးျမႇင့္ခ်ထားၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား
ဖမ္းဆီးရမိေရး နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လို႔ အစိုးရက သတင္း
ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသဟာ အၾကမ္းဖက္
သမားေတြရဲ႕ ေျခကုတ္စခန္းသစ္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့ စိုးရိမ္ေသာကေတြ
တုိးလာၿပီး လံုျခံဳေရး အစီအမံသစ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္လာတာဟာ  ႏိုင္ငံတ
ကာမ်က္ႏွာစာမွာေတာ့ “ရုိဟင္ဂ်ာ” လို႔ နာမည္ခံထားတဲ့ မြတ္စလင္ေတြ
အတြက္ စိုးရိမ္စရာေတြ ျမင့္တက္ဖ္ို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။
ဘယ္သူေတြလဲ “ရိုဟင္ဂ်ာ”
ျမန္မာတုိင္းရင္းသားေတြက  “ဘဂၤါလီ” လို႔  ေခၚတဲ့ “ရိုဟင္ဂ်ာ”
ေတြဟာ ျမန္မာျပည္ကို ေနာက္ဆံုး ၀င္ေရာက္လာတဲ့ အာရွေတာင္ပိုင္းသား
ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဘဂၤါလီ ဘာသာစကား တစ္မ်ဳိးကို ေျပာၾကတဲ့ ဒီအုပ္စု
ေတြဟာ သူတို႔ ခံယူထားတဲ့  နာမည္သာမက  သမိုင္းေၾကာင္း  ေနာက္ခံမွာ
လည္း အျငင္းပြားစရာေတြ ရွိပါတယ္။ အေထာက္အထားေတြအရ အဂၤလိပ္
ေခတ္မွာ ျမန္မာျပည္ဘက္ကို  ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်တဲ့  အုပ္စုေတြ၊ ၁၉၄၅ ခု
ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြက်မွ  အေရွ႕ပါကစၥတန္က သဘာဝကပ္ေဘးေၾကာင့္
ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူေတြ၊ ၁၉၇၁ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ
ကာလမွာ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ေတြ စသျဖင့္ မ်ိဳးစုံ ပါဝင္ပါတယ္။ လူဦး
ေရ ၈ သိန္းေလာက္အထိ ရွိမယ္လို႔ ခန႔္မွန္းၾကၿပီး ရခိုင္ျပည္မွာ အမ်ားစု
ေနထုိင္ၾကပါတယ္။
အေနာက္ဘက္ကမ္းက သူပုန္ုထမႈမ်ား
ရခိုင္ေဒသမွာ မြတ္စလင္ သူပုန္အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚလာလိုက္၊
ေပ်ာက္သြားလိုက္ပါပဲ။ ဒုတိယကမာၻစစ္ အၿပီးမွာ တခ်ဳိ႕မြတ္စလင္ေတြက
ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက အစိတ္အပိုင္းေတြကို အဲဒီအခ်ိန္က အသစ္ ထူေထာင္
ခါစ  အေရွ႕ပါကစၥတန္နဲ႔  ေပါင္းစည္းေရးအတြက္  သူပုန္ထခဲ့ၾကတ့ဲ သမိုင္း
ရွိပါတယ္။ မူဂ်ာဟစ္လို႔ေခၚတဲ့ အဖြဲ႕က ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက ကုလားတန္ျမစ္
နဲ႔ ေမယုျမစ္ေတြၾကားက နယ္ေျမကို လြတ္လပ္တဲ့ မြတ္စလင္ နိုင္ငံေတာ္ကို
ထူေထာင္ခ်င္တယ္။ လြတ္လပ္ေရးရခါစမွာ ဗဟိုအစိုးရက တိုင္းရင္းသား
သူပုန္ေတြဘက္ကို ဖိတိုက္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္ေတြ အင္အား
ႀကီးထြားခဲ့တယ္။
၁၉၅၀ ျပည့္ေႏွာင္းပိုင္းမွာ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္အဖြဲ႕ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့တဲ့
ေနာက္ပိုင္း မြတ္စလင္သူပုန္ေတြ အဖြဲ႔မ်ိဳးစုံ ေပၚေပါက္ခဲ့ေပမယ့္ အင္အား
မေကာင္းေတာ့ပါဘူး။ ဒီထဲက ၁၉၆၃ မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာလြတ္လပ္
ေရးတပ္ (RIF)၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ိဳးခ်စ္တပ္ဦး (RPF)
တို႔မွာ မူဂ်ာဟစ္ သူပုန္ေဟာင္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအဖြဲ႔ေတြကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ေသြးစည္းညီညြတ္
ေရး အမည္ခံ (RSO) ဟာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေတာင္ပိုင္း
ကို ၀င္တုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က နယ္ျခားရဲစခန္းေတြ
အၾကမ္းဖက္ စီးနင္း တိုက္ခိုက္မႈေတြကေတာ့  ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္း အဆုိး
ရြားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ တုိက္ခုိက္မႈကို ဦးေဆာင္သူက ပါကစၥတန္ တာလီဘန္

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

ေတြထံမွာ သင္တန္းတက္ခဲ့သူ ဟာဗစ္တူဟာရ္ ဆိုသူျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ (ဟာရာ
ကာအယ္လ္ယာကင္ - HaY) အဖြဲ႔ကို ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံေရာက္
ရုိဟင္ဂ်ာေကာ္မတီက ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္တယ္လို႔ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေလ့
လာေရးအဖြဲ႔ (ICG) ရဲ ့ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ဖိအား
ဒါေပမယ့္  ႏုိင္ငံတကာ  မ်က္ႏွာစာမွာ မူကြဲ ဇာတ္လမ္းေတြ ရွိေန
ပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ ေမာင္ေတာ
ေဒသမွာ   လံုျခံဳေရးတုိးျမႇင့္ေၾကာင္း  ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုးက  သတင္း
ထုတ္ျပန္တဲ့ေန႔မွာပဲ   ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရး သံတမန္ မစၥယန္
ဟီးလီက  ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း တပ္မေတာ္က လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ
အေျခအေနအရပ္ရပ္မွာ  ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း  ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔နဲ႔ လံုျခံဳေရး
ေဆာင္ရြက္တ့ဲအခါ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ သတင္းထုတ္ျပန္
ခဲ့ပါတယ္။  
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ ရက္စြဲပါ ကုလသမဂၢ လက္
ေအာက္ခံ OHCHR အစီရင္ခံစာမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းမွ မူဆလင္
မ်ားအား တုိက္ခိုက္ျခင္းသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အား ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇဝတ္
မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္
ရပ္မ်ားသည္ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္သန္႔စင္ျခင္းဟု ေဖာ္ျပႏုိင္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့
ပါတယ္။
ေမာင္ေတာေဒသမွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ေန႔က
ရဲကင္းစခန္းမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့   ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ
ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေမာင္ေတာေဒသ  စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က ဒီစြပ္စြဲ
ခ်က္ေတြကို ျပန္လည္စံုစမ္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းက သတင္းစာရွင္းလင္း
ပြဲ ျပဳလုပ္ရာမွာေတာ့ “ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံး
ရဲ႕အစီရင္ခံစာဟာ ႏုိင္ငံတကာမွ အထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး
ပံုေဖာ္မီးေမာင္း ထုိးခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။
မၾကာေသးခင္ကလည္း OHCHR အစီရင္ခံစာရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ
အျဖစ္ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ   အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ကို
ျမန္မာျပည္ကို ေစလႊတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏
အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “အသိုင္းအ၀န္းႏွစ္ခု အၾကား
သဟဇာတရွိဖို႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိရွိ ေနႏိုင္ဖို႔ က်မတို႔ ႀကိဳးပမ္း
တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ေဒသရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ကုိက္ညီမယ္လို႔ မထင္သလို
အသိုင္းအ၀ိုင္း  ႏွစ္ခုအၾကား အခ်ိန္ေတြ  အၾကာႀကီး  တည္ရွိေနတဲ့  စိုးရိမ္
ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖယ္ရွား ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္ မထင္ပါဘူး”လို႔
ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ စေတာ့ဟုမ္းၿမဳိ႕မွာျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကား
ခဲ့ပါတယ္။
ရခုိင္အေရးကို အၾကံေပးဖို႔အတြက္  ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့  မစၥတာကိုဖီ
အာနန္ ဦးေဆာင္တဲ့  ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔က အလုပ္ကို
ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရး ေပးသင့္တယ္လို႔လည္း ရခိုင္ျပည္
နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ ဥကၠဌ
လည္းျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ျပႆနာ
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဥပေဒအရ ပထမအဂၤလိပ္က်ဴးေက်ာ္
စစ္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွာ အေျခခ်တဲ့ ဘိုးဘြားေတြေတြရဲ႕
အဆက္အႏြယ္ေတြကိုပဲ ျမန္မာနိုင္ငံသား အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး  ေနာက္မွဝင္
လာတဲ့ မြတ္စလင္အုပ္စုေတြကို နိုင္ငံျခားသားအေနနဲ႔ပဲ ခြဲျခားထား လိုက္ပါ
တယ္။ နိုင္ငံျခားသားေတြဟာ စစ္တပ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ စစ္မႈထမ္းခြင့္မရွိ၊ အစိုးရ
ဌာနေတြမွာ  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မျပဳေတာ့ပါဘူး။ ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔
သတ္ခံရတာေတြ ရွိသေလာက္ ရွိပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခါစ   ဦးႏု
ေခတ္မွာ မြတ္စလင္ေတြကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေနရာေပးခဲ့ၿပီး
၁၉၆၂ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတဲ့ေနာက္ပိုင္း ကန႔္သတ္လာ လိုက္တာ ၁၉၈၈
ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရ  လက္ထက္မွာ  ပိုဆိုးသြားပါတယ္။  ၂၀၁၀  ျပည့္ႏွစ္
ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ သူတို႔ကို ႏိုိင္ငံသား အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ မဲေပးခြင့္ ေပးခဲ့
ဖူးပါတယ္။ ၂၀၁၂ ေက်ာက္နီေမာ္နဲ႔၊ ၂၀၁၄ ဒူခ်ီရားတန္း အေရးအခင္းေတြ
ေနာက္ပိုင္းက်မွ ဘဂၤါလီ ငါးသိန္းေက်ာ္ကို ထုတ္ေပးထားတဲ့ White Card
ေတြကို ျပန္သိမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။   
အရပ္သားေတြ ပစ္မွတ္ထားခံရ
ေမာင္ေတာေဒသမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း
နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းေတြ တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေဒသအာဏာ
ပိုင္ေတြနဲ႔  ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္တဲ့  မြတ္စလင္ေတြ၊  ေဒသခံရခိုင္နဲ႔ တျခား
တုိင္းရင္းသား အရပ္သားေတြ သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာပါ
တယ္။ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိုင္းႀကီးရြာသား ၈ ဦး တိုက္ခိုက္ခံရမႈဟာ
အခုအခ်ိန္အထိ အရပ္သားေတြ ပစ္မွတ္ထားခံရမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါ
တယ္။ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ထဲမွာ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ အၾကမ္းဖက္
တိုက္ခိုက္မႈေနာက္ပိုင္း အရပ္သားေသဆံုးသူ ၆၀ နီးပါးနဲ႔ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ
၃၃ ဦးအထိ ရွိေနတယ္လို႔ အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
ေဒသခံေတြ အခုလိုမ်ဳိး အထိတ္တလန္႔ အေျခအေနေၾကာင့္
ျပည္သူ႔စစ္ ဖြဲ႕စည္းေပးဖို႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြက တပ္မ
ေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔   ၾသဂုတ္လ
၉ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ  ရခုိင္ျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းအေရး အဆိုကို  တင္သြင္းခဲ့သူ   ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ေဒၚခင္ေစာေဝကလည္း    ေဒသခံျပည္သူေတြ
စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေတာင္ယာနဲ႔  တံငါလုပ္ငန္းေတြ  မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပဲ
႐ြာထဲက႐ြာျပင္မထြက္ရဲေအာင္ စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
“အိမ္ေျခရာေထာင္ခ်ီေနတဲ့ ဘဂၤလီေက်း႐ြာေတြၾကားမွာ  ဆယ္ဂ
ဏန္းသာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာေတြရဲ႕ အေျခအေနဟာ က်ားသနားမွ
ႏြားခ်မ္းသာရမယ့္ကိန္း ေရာက္ေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေဒသအေျခအေန
ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းနိုင္ေရးမွာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္
ၿမဲေရးအတြက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ရမယ့္ အေျခအေနမွာ ရွိပါတယ္” လို႔
ဆိုပါတယ္။

