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ေမးခြန္း - ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွာ ဘာေတြ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ပါသလဲ။ ဝါရွင္တန္ကို ဘာေတြ ျပန္ၿပီး အစီရင္ခံဖုိ႔ ရွိပါသလဲ။ 
 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဂရင္း - ပထမဆုံးအေနနဲ႔ကေတာ ့ကြ်န္ေတာ္ခံစားရတာပါ။ ဆိုလုိတာက ျမင္ခဲ့ရသမ်ွကေတာ့ အင္မတန္ကုိ 
စိတ္ထိခိုက္စရာေကာင္းပါတယ္။ ဥပမာ ဟိုဘက္လမ္းေပၚမွာ ကေလးငယ္ေလးေတြ ေျပးလႊားေနၾကတာေတြ႔ရေတာ့ 
ရုတ္တရက ္ စိတ္ထဲမွာ သူတုိ႔ဟာ ဒီမွာေမြးဖြားလာသူေတြဆိုတာကို သတိျပဳမိတယ္။ သူတုိ႔သိတာက ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြပဲ 
ရွိပါတယ္။ လုံေလာက္တဲ့ပညာေရးမရိွဘူး၊ သင့္တင္ေလ်ာက္ပတ္တ့ဲက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိဘူး၊ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္လို႔ မရဘူး၊ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရွိဘူး၊ ဒါေတြျမင္ရသူအေနနဲ႔ အေတာ့္ကုိ စိတ္ပူပန္မိပါတယ္။ 
 
စိတ္ဝင္စားစရာကေတာ့ မူဆလင္ေတြ သူတို႔သေဘာဆႏၵနဲ႔အညီ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ ျပန္လာေရးကိ ု
ပံ့ပုိးပါတယ္လို႔ နိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာခ့ဲတာကုိပါ။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုးကလည္း တိုက္တြန္း 
ေနခ့ဲတာျဖစ္ၿပီး -- သူက ဒါကိ ုသေဘာတူတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ ္ထင္ပါတယ္ -- ဒီလိုအေျခအေနေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လိ ု
အေလးအနက ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္ဆုိတာကုိ ျပသနုိင္မယ္ဆုိရင္ ေနရပ္ျပန္လာေရးကို အေကာင္းဆုံး 
အားေပးတိုက္တြန္းနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ ့ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ဒီလို လုပ္နိုင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ ္အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ 
အဲဒီမွာ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီမနက္က ေရာက္ခဲ့တ့ဲေနရာပါ။ အဲဒီမွာ မူဆလင္မိသားစုနဲ႔ သူတုိ႔ 
ကေလးေတြ ေက်ာင္းတက္နိုင္ေအာင္၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အသင္းအဖြ႔ဲေတြ ဖြ႔ဲနိုင္ေအာင္၊ သြားလာ လွဳပ္ရွားခြင့္ရိွေအာင္၊ 
ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆးဝါးကုသမႈေတြ ရရိွေအာင္၊ အလွဴရွင္ေတြကို မွီခုိမေနရေအာင္ အေလးအနက္ထား 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့အေၾကာင္းကုိ ျပသဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္သြားနိုင္ဖို႔အတြက ္ဒါေတြက အေရးႀကီးတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ 
ျမင္ပါတယ္။ 
 
ေမးခြန္း -  ဒီမွာရွိတဲ့ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႔က လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ စကားေျပာၾကည့္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ 
တျခား အုိင္အန္ဂ်ီအုိေတြပါ၊ သူတုိ႔ရ႕ဲ စိုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာျပတာကေတာ ့အေျခခံအေနနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ တားျမစ္မႈေတြက 
ရခုိင္ျပည္နယ ္ အလယ္ပိုင္းမွာလား ေျမာက္ပိုင္းမွာလားဆုိတာကုိ သသဲကဲြဲကြဲမသိရတာပါ။ ဒါကို ျပႆနာတစ္ခု အေနနဲ႔ 
ျမင္ပါသလား။ ဒီကိစၥကို အစိုးရေတြအၾကားမွာ ဆက္ဆံေျပာဆိုေရးအတြက္ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာနုိင္ပါသလား။ 
 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဂရင္း - အဲဒီအၾကာင္း အက်ယ္ကုိ သံအမတႀ္ကီးကပဲ ေျပာပါမယ္။ ေရွ႕ဆက္မေျပာခင္ အေရးႀကီးတဲ ့
အခ်ကေ္လးေတြ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ေျပာပါရေစ။ ဒီေနရာကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိ ု ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာကို လာေရာက္ခြင့္နဲ႔ ဒီမနက္ပုိင္းက သြားေရာက္ခြင့္ ေပးခဲတ့ဲ့ေနရာအတြကလ္ည္း အစိုးရကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါဟာ တကယ့္သတင္းေကာင္း။ အေျခအေနေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔ ၾကည့္ရႈခြင့္ရတဲ့ 
အတြက္န႔ဲ လူေတြန႔ဲ စကားေျပာခြင့္ရတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လႈိက္လႈိက္လဲွလဲွ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ 
ဒါဟာ အင္မတန္ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဒီေနရာမွာ ေျပာနုိင္တာကေတာ့ ေရွ႕ေလ်ွာက္ 



ဘာဆက္ျဖစ္မယ္ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ ့ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဘယ္လုိ အစီအစဥ္ေတြရွိသလဲ၊ 
အနာဂတ္မွာ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ထားသလဲ ဆိုတာေတြန႔ဲ ပတ္သကၿ္ပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အျပည့္အစုံ မရရင္၊ 
ရွင္းလင္းတ့ဲ ေျပာဆိုမႈေတြ မရွိရင္ လူေတြရဲ႕ ေၾကာက္ရြံ႕စုိးရိမ္မွဳက အႀကီးမားဆံုးျဖစ္လာတာက သဘာဝပါပဲ။ 
 
ဒီေတာ ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနာက္တစ္ခါ ျပန္ၿပီး ဒီကိစၥကိ ုေျပာရပါဦးမယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ လာမယ့္ သီတင္းပတ္ေတြ၊ လပိုင္းေတြမွာ 
သူတုိ႔က အေလးအနက္ထားတယ္ဆုိတာကုိ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႕ ျပသဖု႔ိ အေရးႀကီးဆုံးပဲလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ 
ထင္ပါတယ္။ ကိုဖီအာနန္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို သူတုိ႔ ေထာက္ခံပ့ံပိုးတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၾကားပါတယ္။ ဒါေတြကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ေစတနာကို ျပသဖို႔အတြက္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးက ျမင္ခ်င္ပါတယ္။  
 
ေမးခြန္း - ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာက လုံၿခဳံမႈရိွသလား၊ လူေတြ ျပန္လာေနဖို႔ သင့္ေတာ္သလားဆိုတာကိၾုကည့္ဖုိ႔ ခင္ဗ်ားက ဒီမွာ 
အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွိေနေတာ့။ ခင္ဗ်ား ဘယ္လို ထင္ျမင္ပါသလဲ။ 
 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဂရင္း- ဒါကလည္းပဲ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေနရာတခ်ိဳ႕ကိုပဲ ျမင္တာပါ။ ဒီကေန႔ အေစာပိုင္းက ေတြ႔ခဲ့တာေတြအေပၚ 
ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မူဆလင္လူငယ္ မိသားစုေတြကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာလုိ႔မရတာ၊ 
ပညာလြတ္လြတ္လပ္လပ္ သင္ယူခြင့္ မရတာ၊ အလႈရွင္ေတြကတစ္ဆင့္ ရတာကလြဲလို႔ တျခား အစားအစာေတြ မရတာနဲ႔ 
ဆိုေတာ ့ ေနထိုင္ဖို႔ မျဖစ္နိုင္သလုိ အနာဂတ္အတြက္လည္း ေရရွည္တည္တန္႔နိုင္တဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု မဟုတ္တာက 
ရွင္းပါတယ္။  
 
ေမးခြန္း -  ဒီခရီးစဥ္တစ္ေလ်ွာက္လံုးမွာ ေမးေနခ့ဲသလို ရိုဟင္ဂ်ာေတြ နိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနတ့ဲ အေပၚ နိုင္ငံသား ျဖစ္ေရးလမ္းေၾကာင္း 
ဒါမွမဟုတ္ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုခုရေရးက အဓိက ျပႆနာ တစ္ခု ျဖစ္ေနပံုရပါတယ္။ ဒီကိစၥအေပၚမွာ ခင္ဗ်ား ဘာေတြ 
သိခဲ့ရသလဲ။ ဒီကိစၥအေပၚမွာ ဘာေျပာနုိင္ပါသလဲ။ 
 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဂရင္း- ပထမအေနနဲ႔ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ေျပာပါမယ္။ ဒါကလည္း ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာန႔ဲ ဆက္ဆံေျပာဆုိေရးက 
အင္မတန္ အကူအညီျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လူအမ်ဳိးမ်ဳိးဆီက သတင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး 
ၾကားေနရလုိ႔ပါပဲ။ ဒီနိုင္ငံထကဲ မူဆလင္ေတြက ဘာကုိမွ ေရေရရာရာ မသိရဘ ဲ သူတုိ႔ ဘယ္လိုအေနအထားမ်ဳိးမွာ ရွိမလ ဲ
ဆိုတာကိ ု ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ စိုးရိမ္စရာက တခ်ဳိ႕က ကိုယ္တိုင္ နိုင္ငံသားျဖစ္တယ္။ မိဘေတြက နိုင္ငံသားေတြ၊ 
ဘိုးဘြားေတြက နိုင္ငံသားေတြ၊ ဒါကိ ု အခုက်ေတာ့ သူတုိ႔ရ႕ဲ စာရြက္စာတန္းေတြယူခဲ့ဖို႔ အေမးခံေနရတယ္။ ဒါက သူတုိ႔ကို 
နိုင္ငံသားနဲ႔ ခြျဲခားလုိက္သလို ျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ရ႕ဲ သြားလာလႈပ္ရွားမႈကိ ုကန္႔သတ္လိုက္သလုိ သူတုိ႔ရ႕ဲ အခြင့္အေရးေတြ ကိုလည္း 
ကန္႔သတ္လိုက္တဲ့အတြက္ ဒါဟာ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကုိ သြားတဲ့ ေျခလွမ္းလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ မထင္ဘူး။ 
 
ေမးခြန္း - ဒီေနရာက ျမင္ရၾကားရတာေတြထကဲ ခင္ဗ်ားစိတ္ထဲမွာ စြထဲင္က်န္ရစ္ေနမယ့္ ျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ လူေတြရဲ႕ 
ဇာတ္လမ္းေတြ ရွိပါသလား။ 
 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဂရင္း- ရွိပါတယ္။ အခုမၾကာေသးခင္ကပဲ အခန္းထမဲွာ ဝိုင္းထိုင္ၾကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ စားပြတဲဖက္မွာ 
ထိုင္ေနတဲ့ လူငယ္ဖခင္တစ္ေယာက္က သူ႔ကေလးေတြကို ေက်ာင္းသြားခြင့္ရဖုိ႔ ေမးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ 
အဲဒါပါပဲ။ 
 
ေမးခြန္း-  ဒီမွာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိတယ္ ထင္တယ္။ မဟုတ္ဘူးလား။ 
 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဂရင္း- ဒါေပမဲ့ သူက တျခားသူေတြလို အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရဘူး။ ဒါကေတာ့ အင္မတန္ 
ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္။  
 



ေမးခြန္း-  ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက ရြာကုိ သြားခဲ့တ့ဲအေၾကာင္း နည္းနည္းေလာက္ ေျပာျပလို႔ရမလား။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က 
လိုက္လို႔ မရခဲ့တ့ဲ ေနရာအေၾကာင္းပါ။ အဲဒီမွာ ဘာေတြ သိလာခဲ့ရသလဲ။ ဘာေတြ ျမင္ခ့ဲသလ။ဲ အဲဒီခရီးစဥ္အေပၚ ခင္ဗ်ား 
ဘယ္လိ ုျမင္သလဲ။ 
 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဂရင္း - အဲဒီမွာ စီမံကိန္းတခ်ဳိ႕ကို စတင္ေနပါၿပီ။ ေဒသခံအဖြဲ႔ေတြက ဦးေဆာင္ေနတာပါ။ ခင္ဗ်ားကုိ 
ပုံေဖာ္ျပပါမယ္။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္နဲ႔ လူေနမႈအဖြဲ႔ေတြ အၾကား ခိုင္မာတဲ့ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ 
အတြက္၊ လူေနမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း စည္းလုံးမႈ ျမွင့္တင္ဖို႔အတြက္ျဖစ္ၿပီး ဒါေတြက ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျခလွမ္းရပ္ေတြပါပဲ။ 
ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္တာက လူေတြကို လိုေနတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရဖို႔ပါ။ ဒီကေန႔ထက္စာရင္ ေနာင္လာမယ့္အရာေတြက 
ပိုေကာင္းမယ္ဆုိတာကုိ လူေတြ ယုံၾကည္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။  
 
ဒီေတာ ့အဲဒီေျခလွမ္းရပ္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကနဦးအဆင့္မွာပဲ ရွိေသးတယ္ ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ 
မွန္ကန္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အမ်ားႀကီးကိ ု အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လိုအပ္ေနၿပီး 
လူေတြအတြက္၊ မိသားစုေတြအတြက္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာပါဦးမယ္။ မိဘေတြက သူတို႔ 
ကေလးေတြ ေက်ာင္းတက္နုိင္မယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။ နိုင္ငံသားအျဖစ္ အခြင့္အေရး တစ္စုံတစ္ရာ ခံစားခြင့္ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္နဲ႔ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူခြင့္ေတြ ရွိဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဒီကေန႔နဲ႔ စာရင္ 
မနက္ျဖန္က အေျခအေန ပိုေကာင္းလာတာမ်ိဳး ျဖစ္နိုင္ရပါမယ္။  
 
သံအမတ္ႀကီး မာစီရယ္လ္ - ကြ်န္ေတာ္ထပ္ျဖည့္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တျခား နိုင္ငံတကာ 
အသိုင္းအဝိုင္းက ဘာေတြလုပ္ေပးႏုိင္သလဲဆိုတာကိုပါ။ အားေပးကူည ီေထာက္ပံ့ ပ့ံပိုးေပးဖို႔ႀကိဳးစားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကလည္း 
ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ေနတာေတြပါ။ ဥပမာ ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဒီေန႔လုိေနရာမ်ဳိးကုိ သြားခဲ့သလုိမ်ဳိးေပါ့။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
တစ္ခုထကဲိ ု မဟုတ္ဘဲ အသိုင္းအဝိုင္း ႏွစ္ရပ္ခုစလုံးအတြက ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ေလးေတြနဲ႔ ကူညီဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ 
လူေတြဟာ တျခား မတူတဲ့ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ကေနၿပီး အက်ဳိးရရွိနိုင္တယ္ဆိုတာကို ျပသဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ 
ဘက္အသီးသီးမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေတြ အမ်ားအျပားရွိေနေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမွင့္တင္ၿပီး လူတုိင္းအတြက္ 
ပိုမုိေကာင္းမြန္တဲ့ ဘဝရရိွနိုင္ဖို႔ ကူညီခ်င္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘာျဖစ္သလဲဆိုေတာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေျပာသလိုပါပဲ။ 
လူမႈအသိုက္အဝန္း တစ္ခုက အေတာ ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနတယ္။ ေနာက္အသိုက္အဝန္း ဆင္းရဲတာတင္မကပါဘူး။ 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကူးသန္းသြားလာခြင့္၊ ဒါမွမဟုတ္ ပညာသင္ခြင့္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးကုသခြင့္ေတြကုိပါ မရၾကတာပါ။  
 
ဒီေတာ့ကာ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ ့ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ 
သာယာဝေျပာၿပီး အတိတ္က အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ မတည္ၿငိမ္မႈေတြကေန ကင္းေဝးေစခ်င္ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဒီက 
လူမႈအသိုက္အဝန္း အားလုံးကိ ု ကူညီဖို႔ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပ ဲ ပုိမိုေကာင္းမြန္တဲ့ဘဝေတြရရွိေအာင္ 
ႀကဳိးစာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတာဝန္ကေတာ့ ျမန္မာ အာဏာပုိင္ေတြအေပၚမွာ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကူညီနိုင္တယ္။ 
ပံ့ပုိးနိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြကသာ တကယ္တန္း ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သြားရပါလိမ့္မယ္။ 
 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဂရင္း - ေနာက္ဆံုး စဥ္းစားမိတာတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
သတိမမူမိတာေလးေတြ ရွိလို႔ပါ။ ကြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အထူးသျဖင့္ လူငယ ္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးေလးေတြကို 
ေလးစားခ်ီးက်ဴးဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အလွဴရွင္ အသိုင္းအဝိုင္း၊ ကုလသမဂၢ အသိုင္းအဝုိင္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး 
တကယ့္ကုိ ေကာင္းမြန္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပါ။ သူတုိ႔ဟာ အင္မတန္ကို 
ႀကိဳးစားပန္းစားနဲ႔ လူေတြရဲ႕ ဘဝေတြကို ျမွင့္တင္ေပးဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ လူမႈေရး စာနာမႈေတြကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ သူတုိ႔ကို အင္မတန္ 
ေလးစားပါတယ္။ ဒီကေန႔ဟာ ဆိုရင္ အင္မတန္ ပူျပင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလံုးလည္း ေခြ်းသီးေခြ်းေပါက္ေတြနဲ႔ပါ။ 
ဒီအမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ဒီလိ ု အေျခအေနေအာက္မွာ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပါ။ သူတုိ႔ဟာ 
တစက္မာၻလုံးရဲ႕ အသြင္နဲ႔ အသံေတြကို ကိုယ္စားျပဳ ေနၾကတာပါ။ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
 
မစၥတာ မကက္လဲစဲကီး - ဒီမွာပဲ ရပ္လိုက္ပါမယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တရားဝင္ ေျပာပါမယ္ -- 



 
သံအမတႀ္ကီး စေတာလား - ကၽြန္ေတာ ္ အခ်က္ေလးတစ္ခ်က္ ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ 
ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ေရးအေၾကာင္း စဥ္းစားတ့ဲအခါမွာ ေနရပ္မွာ က်န္ေနခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္ေနရသူေတြ ဘယ္လို အေျခအေနမွာရွိေနသလဲ ဆိုတ့ဲအခ်က္ကလည္း အေရးႀကီးတဲ့ အညႊန္းတစ္ခု 
ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတ့ဲ အခ်က္ပါ။ သူတို႔ ဘာေတြ ျဖစ္ေနသလဲ ဆိုတ့ဲ သတင္းေတြကလည္း နိုင္ငံျပင္ပက ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို 
ေရာက္သြားမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူေတြအေပၚ ဘယ္လို ျပဳမႈဆက္ဆံတယ္ ဆိုတာက 
တကယ္ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေျပာခ့ဲတ့ဲ ပညာေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ရရွိေရးနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
သြားလာခြင့္ရရွိေရးေတြ နဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။  
 
ဒီကိစၥေတြက ဒုကၡသည္ေတြ ေနာက္ဆံုးမွာ ေနရပ္ျပန္လာနုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ မ်ားစြာ ျဖစ္ေစပါမယ္။ 
ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေျပာသြားခဲ့သလိုပါပဲ၊ လူမႈအသိုက္အဝန္း နွစ္ရပ္စလုံးနဲ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ ဘာေတြ လိုအပ္သလဲ၊ ဘယ္လုိ အစီအစဥ္ ပေရာဂ်က္မ်ဳိးက သူတုိ႔အတြက္ တန္ဖိုး 
ရွိမလလဲို႔ ေမးေတာ့ သူတုိ႔ေျပာတဲ့အေပၚ ကြ်န္ေတာ္ အ့ံၾသသြားခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔က လမ္းေတြ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း 
ေျပာပါတယ္။ သူတုိ႔က ဆက္သြယ္ေရးကို လိုခ်င္ပါတယ္။  
 

### 


