သႀကၤန္က စီးပြားေရးဆန္သင့္/ မဆန္သင့္

ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ (ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး)
ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္ (အင္းယားလမ္း O degree မ႑ပ္စီစဥ္သူ)
ကိုေဝသန္႔စြမ္းပိုင္ (Underground မ႑ပ္စီစဥ္သူ)
ကိုဝင္းေဇာ္ေဇာ္တင္ (We Lit မ႑ပ္စီစဥ္သူ)

“က်ေနာ္ျဖစ္ခ်င္တာကို က်ေနာ္ကျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ့္မွာ သႀကၤန္နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ေတာ့
လြမ္းစရာမရိွဘူး” ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
--------------------“၂၀၁၅မွာ မ႑ပ္ထိုးရင္းနဲ႔ ရံႈးသြားလို႔ က်ေနာ့္ကားေလးေရာင္းလိုက္ရတယ္။ဒါက က်ေနာ့္ဘဝအတြက္
ကေတာ့အမွတ္ရစရာေလးပါဘဲ” ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
--------------------------“ရန္ကုန္သႀကၤန္ကေတာ့ အရင္ႏွစ္ေတြထက္စာရင္ ေျခာက္ကပ္သာြ းတယ္လ႔ိုထင္တယ္။ပြင့္ပြင့္
လင္းလင္းေျပာရရင္ စီးပြားျဖစ္မ႑ပ္ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာဘဲ ၂၀၁၆ နဲ႔ ၁၇ ကစျပီးေတာ္ေတာ္
ေလးေျခာက္ကပ္သာြ းတယ္လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ျမင္ပါတယ္” ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
--------------“က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ တဖက္ကေျခာက္ကပ္တယ္လို႔ထင္ေပမယ့္လည္္း က်ေနာ္တို႔ရခိုင္သႀကၤန္
ကေတာ့အရမ္းစည္တယ္။မႏွစ္က သုဝဏကြင္းမွာလုပ္တ့ရ
ဲ ခိုင္သႀကၤန္က မ႑ပ္ ၂၀ေက်ာ္တယ္။လူ
တိုးလိ႔ေ
ု တာင္မေပါက္ဘူး” ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
------------------“အႀကိဳေန႔ဆိုရင္ဘဲ တိုးဂိတ္မွာ ခရီးသြားတဲ့သူအရမ္းမ်ားလာလို႔ ရန္ကုန္သႀကၤန္မွာ ရန္ကုန္သူ၊ရန္ကုန္
သားေတြကိုယ္တိုင္ကစိတ္ဝင္စားမႈနည္းသြားတယ္လို႔ က်ေနာ္ကျမင္ပါတယ္” ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
---------------

“ဒီႏွစ္ရန္ကုန္သႀကၤန္မွာ မ႑ပ္မွာေရပက္ခ်င္တ့သ
ဲ ူက ငပလီသြားဖိ႔စ
ု ိတ္ေပၚရင္ေပၚလာမယ္။မႏၱေလး
သႀကၤန္သာြ းရင္သာြ းမယ္။ျပီးေတာ့ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က လူစံုေတာ့ ရန္ကုန္သႀကၤန္မွာ ခရီးသြားခ်င္တ့ဲ သူက
သြားမယ္။ရခိုင္သႀကၤန္မွာလာေပ်ာ္တ့သ
ဲ ူက လာေပ်ာ္မယ္ေလ” ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
------------------“က်ေနာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျပီးေတာ့ ရန္ကုန္သားတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ရန္ကုန္
သႀကၤန္ကို ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးအျပင္ ကမၻာကလည္းစိတ္ဝင္စားတဲ့သႀကၤန္ပံုစံမ်ိဳးအထိ က်ေနာ္က
ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္” ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
------------------“သႀကၤန္ကစည္လည္းစည္ရမယ္။သြားလာတာလည္းအဆင္ေျပရမယ္။က်ေနာ့္ idea ဆိုရင္
သႀကၤန္ကိုရာြ တစ္ရြာလို လုပ္ျပစ္လိုက္မွာ။လမ္းေတြေပၚမွာ တစ္ခုမွေပးမလုပ္ေတာ့ဘူး။ ရန္ကုန္
သႀကၤန္ကို မိုင္ဒါကြင္းလိုဟာမ်ိဳးမွာ လုပမ
္ ယ္” ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
------------“၁၂လရာသီပြထ
ဲ မ
ဲ ွာ လူထုပါဝင္မႈအမ်ားဆံုးက သႀကၤန္ပြေ
ဲ တာ္ေလ။အဲ့ေတာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ
အတန္းစားအလႊာေပါင္းစံုကလူေတြ ေပ်ာ္ေစခ်င္တယ္။တစ္ေနရာတည္းမွာသြားစုတာမ်ိဳးက က်ေနာ့္
အျမင္ကေတာ့ သိပ္အဆင္မေျပလွဘူး” ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
----------------“က်ေနာ္ေျပာတာက လူေတြအပန္းေျဖတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ မ႑ပ္ေတြခ်ေပးလိုက္မယ္။လမ္းေပၚမွာ
သႀကၤန္လုပ္တာဟာ အရမ္းယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ရခုိ္င္သႀကၤန္ကို သုဝဏကြင္း
ထဲမွာလုပ္တယ္ဆိုတာက ဒီထက
ဲ ိုဝင္လာတာနဲ႔ ဘာယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈမွမရိွဘူး။လမ္းဘဲ ဆင္း
ေလွ်ာက္ရမယ္” ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
-----------------“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕စိတ္ဝင္စားမႈကေတာ့အရမ္းေလွ်ာ့က်သြားတယ္။လူမ်ားတဲ့ေနရာကို
ေစ်းေရာင္းတဲ့သူဘဲျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားေရးအၾကီးၾကီးလုပ္တဲ့သူဘျဲ ဖစ္ျဖစ္စိတ္ဝင္စားၾကတဲ့အရာပါ။လူစည္
ကားမွဘဲ မ႑မွာ ကုန္ပစၥည္းေလးေတြေၾကာ္ျငာၾကမယ္။ျပီးေတာ့စပြန္ဆာေတြေပးခ်င္ၾကတယ္ေလ”
ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
--------------------

“မ႑ပ္ေလာကက ဒီႏွစ္ဆိုရင္ ပိုစည္မယ္လို႔က်ေနာ္တို႔ကထင္ခဲ့တယ္။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ သႀကၤန္
မ႑ပ္ေတြကိုစီးပြားျဖစ္ျပန္ခ်ေပးမယ္ဆိုလို႔ေလ။ဒါေပမယ့္တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ျပည္လမ္းမွာ
ျခံေတြမွာဘဲေနရာရတယ္။ျခံေတြရဲ႕ငွားခေတြကလည္း သိန္းေထာင္ေက်ာ္ဂဏန္းေတြရိွတယ္။
ဒါေၾကာင့္ဘဲ မ႑ပ္ေတြထိုးမယ္လ႔ရ
ို ည္မွန္းထားျပီးေဖာင္ေတြထုတ္တယ္။ဒါေပမယ့္ေဖာင္ေတြ
ျပန္တင္ေတာ့ အခု ၃၀ေက်ာ္ဘဲရိွတယ္။တကယ္တမ္းအခုထိုးေနတဲ့မ႑ပ္ကလည္း ၁၀ခုစြန္းစြန္းဘဲ
ရိွလိမ့္မယ္။အေျခအေန မေကာင္းဘူးေပါ့ေနာ္” ကိုေဝသန္းစြမ္းပိုင္
-------------“ယံုၾကည္မႈတစ္ခုကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ရအံုးမွာေပါ့။အခ်ိန္တစ္ခုျပန္ေပးရေတာ့မယ္ေလ။ဘာလို႔
လဲဆိုေတာ့ ေရွ႕၂ႏွစ္လံုးလံုးမစည္ကားခဲ့တာကို။ အရင္လိုဘဲမင္းတို႔ကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြေပးမယ္ဆိုတာ
မ်ိဳးမရိွခဲ့ေတာ့ယံုၾကည္မႈကို ျပန္ျပီးတည္ေဆာက္ရအံုးမွာေပါ့” ကိဝ
ု င္းေဇာ္ေဇာ္တင္
-------------------------“ထိေရာက္တဲ့မူဝါဒေလးေတြပါဖို႔လိုတယ္ဗ်။က်ေနာ္တ႔က
ို ိုတားျမစ္လိုက္တာက စီးပြားျဖစ္မ႑ပ္ေတြ
လက္မွတ္ေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳဘူးဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ဒီေတာ့က်ေနာ္တို႔ကလက္မွတ္မွမေရာင္းရရင္ ရတဲ့
စပြန္ဆာနဲ႔လည္ပတ္ဖ႔က
ို လံုးဝအဆင္မေျပႏိုင္ဘူး။ဒါေၾကာင့္ထိေရာက္တဲ့မူဝါဒေလးေတြေျပာင္းလဲဖို႔
လိုတာေပါ့ေနာ္” ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
--------------------“လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ business ပါရမယ္။စီးပြားေရးဘဲလုပ္လုပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘဲလုပ္လုပ္၊ ႏို္င္ငံေရးဘဲ
လုပ္လုပ္ business ပါရမယ္။ဒီေတာ့သႀကၤန္ဟာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကို္ယ့္ရဲ႕ကုန္က်စရိတ္
နဲ႔အက်ိဳးအျမတ္ရိွရမွာေတာ့မွန္တယ္။ဒါေၾကာင့္ဘလ
ဲ က္မွတ္ေတြကို အမ်ားႀကီးအျမတ္တင္မေရာင္းပါ
နဲ႔ဆိုျပီးက်ေနာ္တ႔က
ို စည္းကမ္းထဲမွာထိန္းခ်ဳပ္ထားေပးတာ။သႀကၤန္ဟာ trading မဟုတ္ဘူး။
business ေတာ့မွန္တယ္” ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
--------------------“သႀကၤန္ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔စီးပြားျဖစ္ပံုစံလုပ္ေနခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ဒါေပမယ့္လူမ်ားတဲ့ေနရာမွာ
ေစ်းဆိုင္ေလးဖြင့္ခ်င္တာကလူေတြရဲ႕သေဘာသဘာဝေလးဘဲ။သႀကၤန္ကိုစီးပြားျဖစ္လို႔ေခါင္းစဥ္
တပ္လိုက္တာက ၂၀၁၆မွာစျပီး သတင္းစာေတြထမ
ဲ ွာကို တရားဝင္ပါလာတာ။အဲ့လိုပါလာျပီးေတာ့
မွဘစ
ဲ ည္ကားမႈေတြေလွ်ာ့နည္းသြားတယ္။ဒါေၾကာင့္ဘဲစီးပြားေရးသမားေတြစိတ္ဝင္စားမႈေလွ်ာ့က်
သြားတယ္” ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္

-----------------“အရင္အစိုးရတုန္းက open မ်ားမ်ားေပးလို္က္တာေပါ့။ေပးလိုက္ေတာ့ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ေဖ့ဘုတ္ေတြ
ေပၚမွာလည္းေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမ႑ပ္ေတြကေတာ္ေတာ္ကိုပ်က္စီးတာေတြ႔ရတယ္။
တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြဆို အကႌ်ဝတ္ထားလား၊မဝတ္ထားလားဆိုတာေတာင္ခြျဲ ခားမရတာမ်ိဳးေတာင္
ေဖ့ဘုတ္မွာတက္ေနတာ။ျပီးေတာ့အလံုပိတ္အခန္းေတြလည္းရိွတယ္လ႔သ
ို တင္းရတယ္။မူးယစ္ေဆးဝါး
ေတြေရာင္းတယ္။ဒီလိုသတင္းမ်ိဳးေတြၾကားရတယ္” ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
------------------“ဒါကေတာ့က်ေနာ္ထင္တယ္။သႀကၤန္ေၾကာင့္မို႔လ႔ဒ
ို ါႀကီးျဖစ္လာတယ္လို႔မယူဆေစခ်င္ဘူး။အေျခ
အေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္လည္းပါမယ္။က်ေနာ္တို႔မ႑ပ္စီစဥ္သူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒါေတြကိုေသခ်ာ
ႀကီးကိုထိန္းသိမ္းခဲ့တယ္လို႔ က်ေနာ္တ႔က
ို ေတာ့ယံုၾကည္ပါတယ္” ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
-------------------------“မထိန္းျပန္ရင္လည္း ခုနေျပာတဲ့ျပႆနာေတြကအရမ္းမ်ားလာတယ္။က်ေနာ္တ႔က
ို ခ်စ္သူမ်ားေန႔ နဲ႔
သႀကၤန္ကမတူဘူး။သႀကၤန္ကတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတို္င္းအတာနဲ႔ရံုးပိတ္ရက္ပါအရွည္ႀကီးပိတ္တာေလ။
ဒီမွာပါဝင္တ့လ
ဲ ူကလည္းအရမ္းမ်ားေတာ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိထိန္းရတယ္” ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
----------------------“အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားၾကီးရဖို႔အတြက္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္နဲ႔ဘဲ
က်ေနာ္တ႔ရ
ို ံႈးဆံုးမႈေတြမရွိေအာင္ဖန္တီးသြားႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။က်ေနာ္တို႔က သႀကၤန္ဆိုတာကို
က်ေနာ္တ႔ႏ
ို ို္င္ငံတိုးတက္ဖို႔အတြက္ပါယွဥ္တြဲျပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္သာြ းသင့္တယ္လ႔ထ
ို င္ပါတယ္ဗ်”
ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
------------------“ဒါေတြကသဘာဝဘဲ။တဖက္ကမထိန္းရင္လည္း အရမ္းယိုင္သြားမယ္။ထိန္းျပန္ရင္လည္း ဒီဖက္မွာ
နည္းနည္းအားနည္းမယ္။အဲ့အေပၚမွာကစားတဲ့အေနနဲ႔ ၂၀၁၇မွာ ကုမၸဏီေတြကိုစီးပြားျဖစ္ဆိုတဲ့စကား
မသံုးေတာ့ဘူး။မ႑ပ္ေတြေတာ့လုပ္ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။ဒါေပမယ့္စီးပြားျဖစ္လက္မွတ္တစ္ေစာင္ကို
၄သိန္း၊၅သိန္း ေစ်းကြက္ေဖာ္ျပီးေတာ့ ခ်မ္းသာတဲ့လူေတြဘေ
ဲ ပ်ာ္ႏိုင္ပါးႏိုင္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ထိန္း
ထားတဲ့သေဘာေပါ့” ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
------------------

“အရက္ေသစာ၊မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကလည္း တားျမစ္ထား
တာဘဲ။ဒါေပမယ့္ေပ်ာက္ကြယ္သာြ းလားဆိုေတာ့ ဒီအခ်ိန္အထိဘဲမေပ်ာက္ကြယ္ေသးဘူး။ဒါကို
က်ေနာ္တ႔က
ို တားဖိ႔ေ
ု ျပာတာမဟုတ္ဘူး။ထိန္းရမယ္။အစိုးရကိုယ္တိုင္ကလည္းထိန္းေက်ာင္းရမယ္။
သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကလည္းထိန္းရမယ္” ကိုဝင္းေဇာ္ေဇာ္တင္
--------------------“က်ေနာ္တ႔လ
ို ည္း ၂၀၀၈ေနာက္ပိုင္းမ႑ပ္ေတြေတာက္ေလွ်ာက္ထိုးလာတာ ဆယ္စုႏွစ္၁ခုေလာက္
ရိွျပီ။က်ေနာ္တ႔လ
ို ုပ္လာခဲ့တ့ေ
ဲ တာက္ေလွ်ာက္အေရးယူခံရျခင္းမရိွခဲ့ဘူး။ဒါေပမယ့္ ဒီေရွ႕ပိုင္းမွာေတာ့
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာမွာေပါ့။က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္က မ႑ပ္ပိုင္ရွင္ေတြျဖစ္လို႔ တခုခုဆိုရင္ အစိုးရအေနနဲ႔
ဘယ္သ႔က
ူ ိုမွ်ရွာမွာမဟုတ္ဘူး။က်ေနာ္တို႔ကိုဘဲရွာမွာ။ဒီေတာ့က်ေနာ္တ႔က
ို ိုယ္တိုင္ ဒီကိစၥကိုအသည္း
အသန္တားျမစ္ထားတယ္” ကိုေဝသန္႔စြမ္းပိုင္
-----------------------“ဟိုးအရင္တုန္းက လမ္းေဘးမွာေရာင္းတဲ့သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တကယ္အလုပ္ျဖစ္တာက
ဘီယာကိုေရခဲစိမ္ျပီးေရာင္းၾကတာ။အဲ့ဒါကိုၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ရဲကေတာ္ေတာ္လိုက္ျပီးဖမ္းတယ္။အဲ့ဒါ
ကိုညည္းၾကတာ။သူတို႔ထုတ္တာမေျပာတာ။မႏွစ္ကအဲ့လိုထိန္းလုိက္တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ
သႀကၤန္၄ရက္မွာ လူေသမႈအရမ္းနည္းသြားတယ္။အခ်င္းခ်င္းခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈလည္းအရမ္းနည္း
တယ္။လမ္းေဘးမွာကြမ္းယာေရာင္းတယ္တာေျပာတာ ေရပံုးထဲမွာ အရက္ပုလင္းအစံုရတယ္”
ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
---------------------“ပြေ
ဲ တာ္ဆိုတာလူစည္ကားရမယ္လို႔က်ေနာ္တို႔ကနားလည္တယ္။လူတိုင္းေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးနဲ႔ပါဝင္ဆင္ႏဲြ
ႏိုင္တ့သ
ဲ ႀကၤန္မ်ိဳးကိုဘဲက်ေနာ္တို႔ကသြားခ်င္တယ္ဗ်။အေပ်ာ္လန
ြ ္ျပီးသရုပ္ပ်က္ျဖစ္သာြ းတာမ်ိဳးက
တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာရိွေကာင္းရိွႏိုင္ပါတယ္။ဒါေတြကိုအတင္းမလုပ္ရဘူးလို႔ဆိုတာထက္ ဒီ့ထက္စနစ္က်
တဲ့ဟဥပေဒမ်ိဳးနဲ႔က်ေနာ္တို႔ကသြားေစခ်င္တာဗ်။မလုပ္ရဘူးလို႔ေျပာတာထက္စာရင္ ဘယ္လိုလုပ္
ၾကမလဲဆိုတာမ်ိဳးကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးတာကို က်ေနာ္တို႔ကလိုခ်င္တာပါဗ်” ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
--------------------“က်ေနာ္တ႔က
ို အာလံုးကိုပိတ္လိုက္တာမဟုတ္ဘူး။ဒီႏွစ္မွာစည္းကမ္းခ်က္ ၄၆ခ်က္ထုတ္ထားတယ္။
အရင္ႏွစ္ေတြကလည္းဘဲ မ႑ပ္ကိုပိတ္လိုက္တာမဟုတ္ဘူး။က်ေနာ္တို႔ကနည္းနည္းေလးထိန္းခ်ဳပ္

ထားတာ။အဲ့ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ဒီလိုလုပ္လိုက္လို႔ ေနာင္တရလို႔ ဒီလိုဖင
ြ ့္ေပးလိုက္တာလည္းမဟုတ္
ဘူး” ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
----------------“ပိတလ
္ ိုက္တယ္ဆိုတာနဲ႔ မလုပ္ႏို္င္ေအာင္လုပ္လိုက္တယ္ဆိုတာက လုပ္တဲ့ပံုစံအတူတူဘ။ဲ သံုးႏႈန္းတဲ့
စကားလံုးဘဲကာြ သြားတယ္လို႔က်ေနာ္ေတာ့ျမင္တယ္ဗ်။မလုပ္ႏို္င္ေအာင္လုပ္လိုက္တယ္ဆိုတာက
ဒါမလုပ္ခုိင္းတာဘဲေလ။သူကအင္အားရိွတယ္ဗ်ာ။အင္အားရိွတ့သ
ဲ ူကမလႈပ္ႏုိ္င္ေအာင္ခ်ဳပ္လိုက္လို႔
ရိွရင္ မလုပ္ႏို္င္ေတာ့ဘူးေလ” ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
------------------“သႀကၤန္မ႑ပ္ေဆာက္ခြင့္ပါမစ္ဆိုတာလႊေ
ဲ ျပာင္းလို႔မရဘူး။ပါမစ္လိုက္ဝယ္ရတယ္ဆိုတာကလည္း
က်ေနာ္တ႔က
ို ေမာင္နီ၊ေမာင္ျဖဴ၊ေမာင္ဝါ ကိုမ႑ပ္ေဆာက္ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။ဒီခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ဘယ္သ႕ူ ကို
မွ်လက္လလ
ႊဲ ို႔မရဘူး။လက္သင့္ရာေရာက္ခ့တ
ဲ ယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔မွာ ပါမစ္ခ်ေပးတာ ေကာ္မတီ
ရိွတယ္ေလ။ အဲ့လိုလက္လေ
ႊဲ ရာင္းခ်ခြင့္မရိွတဲ့အေၾကာင္း စည္းကမ္းခ်က္ထဲမွာပါတယ္”
ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
--------------------“က်ေနာ္တ႔က
ို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတဲ့စကားလံုးနဲ႔သာြ းခဲ့ရတာဗ်။ညိွႏိႈင္းမႈေပါ့။အက်ိဳးအျမတ္
ခြေ
ဲ ဝပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေပါ့။အဲ့ဒါနဲ႔က်ေနာ္တို႔ကသြားခဲ့ရတာဗ်။က်ေနာ္တို႔ကဝယ္တယ္ဆိုတ့စ
ဲ ကား
နဲ႔မဟုတ္ဘဲ အက်ိဳးအျမတ္ခြေ
ဲ ဝပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုတဲ့စကားနဲ႔သြားခဲ့ရတာခင္ဗ်”
ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
--------------------“ဒီစည္ကားမႈႏွစ္ခုက အနည္းငယ္ဆက္ႏြယ္ေနေပမယ့္ တို္က္ရိုက္ေတာ့အခ်ိဳးမက်ဘူးလို႔ က်ေနာ္ထင္
ပါတယ္ခင္ဗ်။လူရိွရင္ျပႆနာရွိမွာဘဲ။ရဲကလည္းဖမ္းရမွာဘဲ။အခ်ဳပ္ထလ
ဲ ည္းေရာက္မွာဘဲ”
ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
---------------------“ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြက သႀကၤန္ကဘယ္လိုျဖစ္လာလဲဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔အစိုးရအဖြ႕ဲ ကသံုးသပ္တာပါ။ပို္က္
ဆံခ်မ္းသာတဲ့လူေတြက ကားနဲ႔သႀကၤန္မွာေပ်ာ္ရတယ္။ၿပီးေတာ့ မ႑ပ္တစ္ခုမွာ သႀကၤန္ရက္ေတြ
အတြက္သိန္းဂဏန္းသံုးႏိုင္တ့လ
ဲ ူတန္းစားတစ္ရပ္ကေပ်ာ္ႏို္င္တယ္။လက္လုပ္လက္စားေအာက္ေျခ

လူတန္းစားေပ်ာ္ဖို႔က သႀကၤန္ကေပ်ာက္သြားျပီေနာ္။ဒါကိုေဖာ္ထုတ္တ့အ
ဲ ေနနဲ႔ျမိဳ႕ထဲမွာ မဟာဗႏၶဴလ
ကမ္းနားလမ္းမွာ လူတန္းစားမေရြးလမ္းေလွ်ာက္လာျပီးေတာ့ဆင္ႏြႏ
ဲ ိုင္တ့သ
ဲ ႀကၤန္စီစဥ္ေနတယ္”
ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
--------------------“ပိုက္ဆံရိွမွ ကားေပၚမွာလည္မွေပ်ာ္ရမွာမဟုတ္ဘူး။မ႑ပ္ေရွ႕မွာလည္း သီခ်င္းနားေထာင္ျပီးေတာ့
မ႑ပ္ေပၚကပတ္တ့ေ
ဲ ရေလးေတြနဲ႔ေပ်ာ္ရြင္တဲ့လူေတြအမ်ားႀကီးရိွပါတယ္ဗ်။ပိုက္ဆံရိွမွ်ေပ်ာ္ရတဲ့
မ႑ပ္ျဖစ္ခဲ့တာေတာ့မဟုတ္တာေသခ်ာပါတယ္ဗ်” ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
-----------------နိဂံုး အဆံုးသတ္
“က်ေနာ့္အျမင္ေျပာရရင္ ရန္ကုန္သႀကၤန္ကတျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေျပာင္းလဲလာတာ မ႑ပ္သႀကၤန္နဲ႔
ပိုက္န႔ထ
ဲ ိုးတဲ့သႀကၤန္ျဖစ္လာတယ္။လူမ်ားလာလို႔ကားပိတ္လာရင္ ရဲကဖယ္လိုက္န႔ဲ လူတန္းစား
ကေလ။နတ္ကရာ က်ီးတေမာ့ေမာ့ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။အဲ့ဒီ့လူတန္းစားကသႀကၤန္ေရလည္း
နည္းနည္းစိုဖို႔ကို မ႑ပ္ေရွ႕မွာအုပ္လိုက္နဲ႔ေလ။တကယ့္တကယ္ေပ်ာ္ေနရတာက မ႑ပ္အေပၚ
မွာေသာက္စားျပီးေတာ့ စတိတ္ရိႈးအေနာက္မွာကေနၾကတဲ့လူေတြကဘဲေပ်ာ္ေနၾကတာ”
ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
--------------“ရိုးရာထိန္းသိမ္းတဲ့ မႏၱေလးလိုျမိဳ႕ေတာင္မွ် မ႑ပ္ေတြတိုးတက္လာေအာင္ဖြ႕ံျဖိဳးလာေအာင္အစိုးရက
တစိုက္မတ္မတ္နဲ႔ၾကိဳးစားေပးေနတယ္ဆိုတာအထင္းသားျမင္ေနရတယ္ဗ်။ဒါဟာ ရိုးရာကိုထိန္းသိမ္း
တဲ့ျမိဳ႕ေလးကေတာင္ မ႑ပ္ေတြကိုအားေပးျပီးေတာ့ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ေအာင္ ရန္ကန
ု ္ကလူေတြလာႏိုင္
ေအာင္ၾကိဳးစားေပးေနတာပါ” ကိုေဇာ္ထဋ
ြ ္ေအာင္
----------------

