An Interview with U Aung Min (MPC) in 7 Days News Journal (Nov 24)
ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
--------ေရးသားသူ- ေအာင္သူရ (7 days)

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဦးေအာင္မင္းကို
ေတြ႕ဆံု၍ ၎ႏွင့္အစိုးရအဖဲ႕ြ အေပၚ ေ၀ဖန္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့
သည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
ေမး- ဒီရက္ပိုင္းထဲမွာ ျပည္ပကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပထမဆံုးျပန္လာတဲ့ ဦးပီတာလင္းပင္ကို ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းနဲ႔
ဦးစိုးသိန္းက ေငြေတြ၊ အိမ္ေတြ၊ ကားေတြေပးမယ္လို႔ ကမ္းလွမ္းတယ္လို႔ ေျပာဆုိတဲ့အေပၚမွာ ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔
ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။
ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီကိစၥမေျပာခင္မွာ ကၽြန္ေတာ္လုပ္တဲ့ကိစၥေလး ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္တက္လာေတာ့ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္မွာ သမၼတႀကီးက အေျချပမိန္႔ခြန္းေျပာပါတယ္။ အဲဒီ အေျချပမိန္ ႔ခြန္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပက ဆန္႔က်င္ဘက္အဖဲ႕ြ အစည္းေတြ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖဲ႕ြ အစည္းေတြ အားလံုးပါ၀င္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ သမၼတႀကီးကဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။ အဲဒီ ဖိတ္ေခၚတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပထမဦးဆံုးစ၀င္လာတာေတာ့ ဦးပီတာလင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးပီတာလင္းပင္ဟာ ဦးစိန္ ၀င္း
(NCGUB)ရဲ႕ အဖဲ႕ြ ၀င္တစ္ဦးျဖစ္တယ္။ သူျပန္၀င္လာတဲ့အခါမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေတြ႕ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကိုေတြ႕ခဲ့တယ္။ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုအပိုင္းေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေ ရးေတြ
လုပ္ေနတယ္။ ဘယ္အပိုင္းေတြ ဘယ္က႑ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူက
အခြင့္အေရးေတြေတာင္းတာ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကို ေျပာခဲ့တာရွိတယ္။ အခုေခတ္ေျပာင္းသြားၿပီ။ အားလံုးက
တန္းတူညီမွ်ပဲ။ ဘယ္သူမွ အခြင့္ေရးပိုယူလို႔မရဘူး။ အမ်ားတန္းတူပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔
ဘာမွေပးလို႔မရပါဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ သူတို႔ေျပာသလိုပဲ က်န္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖဲ႕ြ အစည္းအားလံုးကို ဒီအတိုင္းပဲေျပာခဲ့တယ္။
ေမး- ၀န္ႀကီးေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ သူက ၀န္ႀကီးဆီမွာ အခြင့္အေရးေတာင္းတာရွိတယ္ဆိုေတာ့
ဘာအခြင့္အေရးေတြေတာင္းခဲ့လဲ။
ေျဖ- သူကေတာ့ဗ်ာ ဒီႏိုင္ငံကထြက္သြားတယ္ဆိုရင္ ဥပမာ သူ႔ပင္စင္လစာကို ျပန္ခံစားခြင့္၊ ဒါေလးကို
ေျပာတာရွိတယ္။ ေနာက္ ေမၿမိဳ႕မွာ သူထြက္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အိမ္ဂရန္ေျမကြက္ ေပ်ာက္သြားတယ္။ ဒါေလးကို
သူဂရန္ေျမကြက္ ျပန္ေလွ်ာက္တယ္။ ဒါေတြက သာမန္လူလုပ္လို႔ရတဲ့ကိစ ၥေတြပဲ။ သူ႔ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္ပက ျပန္လာတဲ့လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာအဖဲ႕ြ အစည္းေတြကို
ေျပာေပးတာတို႔ လုပ္ေပးတာတို႔ ဒါေလာက္ပဲရွိတယ္။ ဒါေလးေတာ့ လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
ေမး- ၀န္ႀကီးက MPC (ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဗဟိုဌာန)ရဲ႕ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္တယ္။

အခုေနာက္ပိုင္း MPC နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္သံေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးၾကားလာရတယ္။ ၀န္ထမ္းလစာအပါအ၀င္
အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးတို႔အေနနဲ႔ MPC ကို
ဒီထက္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ဘယ္လိုမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိပါသလဲ။
ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္တို႔ MPC ကို အခုေလာေလာဆယ္ ၀ိုင္းကူလုပ္ေပးေနတာ အီးယူ (ဥေရာပသမဂၢ)တို႔၊ ဂ်ပန္တို႔က
၀ိုင္းလုပ္ေပးေနတာရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစကတည္းက MPC မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မူ၀ါဒအရ ပိုက္ဆံ
ကၽြန္ေတာ္တို႔မကိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာထားၿပီးသားရွိတယ္။ အလွဴရွင္ေတြက ယူလာတဲ့ပိုက္ဆံကို တကယ္လိုအပ္တဲ့ေနရာ၊
တကယ္လိုအပ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြဆီေရာက္ေအာင္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးမယ္ဆိုတာကိုပဲ
အစဥ္တစိုက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခုလည္း MPC က အဖဲ႕ြ ေတြကို လစာေပးတယ္ဆိုတာ အီးယူကေန
တိုက္႐ိုက္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအေလ့အက်င့္အရ ဘယ္ေလာက္ေပးတယ္ဆိုတာ ေျပာခြင့္လည္းမရွိပါဘူး။
ေမးခြင့္လည္းမရွိပါဘူး။ MPC မွာ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ သူတို႔ ကူညီေပးမယ္၊ ပညာရွင္ေတြေပးမယ္ဆိုၿပီးေတာ့
ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္ေတြေပါ့။ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ေတြ အတင္းတြန္းထည့္တယ္။ တြန္းထည့္တဲ့အခါက်ေတာ့
ကၽြန္ေတာ္က ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္ေတြ လက္မခံဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီက တိုင္းရင္းသားပညာရွင္ေတြပဲေပးပါဆုိၿပီးေတာ့
ေတာင္းခဲ့တာ။ ဒီလူေတြအားလံုးကလည္း သူတို႔ငွားၿပီး ထည့္ေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔
နာမည္ပဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေပးပါလို႔လဲ ေျပာခြင့္မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲကို ပိုက္ဆံေရာက္လာၿပီး
ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲက သြားတယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပလို႔ရပါတယ္။
ေမး- အခုရက္ပိုင္းမွာ ဦးမင္းဇင္ကို လစာေဒၚလာသိန္းခ်ီေပးၿပီး ေခၚတယ္လို႔ ေကာလာဟလေတြ ထြက္လာတယ္။
ေျဖ- ဦးမင္းဇင္ရဲ႕စာေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္သေဘာက်ပါတယ္။ သေဘာက်တဲ့အခါက်ေတာ့ သူ႔စာေတြကို
ကၽြန္ေတာ္ အလြတ္က်က္မွတ္ပါတယ္။ ေဒၚလာငါးသိန္းေပးၿပီးေခၚရင္ေတာင္မွ သူမလာပါဘူးလို႔ေျပာတာဟာ
ဥပမာေပးၿပီး တင္စားၿပီးေျပာတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။ UMFCCI မွာလုပ္တဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ သူေျပာခဲ့တာပါ။
ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ပညာရွင္ေတြကို အရမ္းေလးစားတယ္။ အရမ္းတန္ဖိုးထားတယ္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလျဖစ္တယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ
ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အားအမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လာၾကပါ၊ ၀ိုင္းလုပ္ေပးၾကပါဆိုတဲ့ စကားကိုေတာ့
ေျပာဖူးတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ဘာမွမေျပာဘူး။
ေမး- ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေနတဲ့ျမန္မာေတြ ျပန္လာပါလို႔ေခၚေပမယ့္ ဒီမွာ ဘာအခက္အခဲျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့
မွတ္ပံုတင္လုပ္တဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ ဒီလူေတြကို
ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းထားတဲ့သေဘာလား။
ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲကေန ဥပေဒနဲ႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္း နဲ႔အညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးပါလို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါတယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီဆိုေတာ့ ဘယ္သူလာလာ လက္ခံတယ္။
ၿပီးရင္ မွတ္ပံုတင္႐ံုးကေန မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးရတာေပါ့။ မွတ္ပံုတင္ျပန္ေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာ Green Card
ကိုင္ထားတဲ့လူက်ေတာ့ ႏွစ္ခုကိုင္ထားရင္ မတရားဘူးေပါ့။ Green Card ကို ဟိုႏိုင္ငံမွာ ျပန္အပ္ခဲ့ရမယ္။
အပ္တဲ့သက္ေသခံအေထာက္အထား ယူခဲ့ရမယ္။ ယူၿပီးမွ ဒီမွာထုတ္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ေပးရတာ လြယ္လြယ္ေလးပဲ။
အဲဒီလိုစာရင္းေတြ ဘာေတြရွင္းတဲ့အပိုင္းမွာ အခက္အခဲရွိႏိုင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု မွတ္ပံုတင္လုပ္ဆိုရင္

သန္းေခါင္စာရင္းေတာင္းတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းမျပႏိုင္ဘူး။ သန္းေခါင္စာရင္းတစ္ခုလုပ္ပါ။ ၿပီးရင္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ပါ။
ဒီအဆင့္ေတြေၾကာင့္ ၾကာတာျဖစ္တယ္။ လူႀကီးက ခြင့္ျပဳထားၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ မူ ၀ါဒက်ၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္
အခက္အခဲမရွိပါဘူး။
ေမး- ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ မွာ သမၼတႀကီးကနားခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ MPC
အေနနဲ႔ ဆက္လုပ္ဖို႔တိုက္တြန္းေနတယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ေနပါတယ္။
ေျဖ- ဒီအပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္က ဘာကိုအဓိကထားစဥ္းစားသလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ဖို႔ အဓိကထားစဥ္းစားတယ္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ၿပီးခါမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကို ကူးေျပာင္းတဲ့အခါမွာ
ညင္သာစြာကူးေျပာင္းႏိုင္တဲ့အတြက္ ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းမွာ တိုင္းျပည္ႀကီးက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမယ္။ ဒီလို
အဆင့္လိုက္ အဆင့္လိုက္ စဥ္းစားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္သူလူထုဟာ
ပုဂၢိဳလ္ေရးသံေယာဇဥ္သိပ္ထားတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ကာမွ ဒီ လုိ ႏိုင္ငံေရးကို
တြက္ဆၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီပုဂိၢဳလ္မရွိရင္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီပုဂိၢဳလ္ရွိမွ
ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မယ္ဆိုတဲ့ကိစၥမ်ဳိး အမ်ားႀကီးမူတည္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က သမၼတႀကီးကို
တင္ျပတာေပါ့ဗ်ာ။ တုိက္တြန္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ သမၼတႀကီးလုပ္ခ်င္သည္ျ ဖစ္ေစ၊ မလုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ
ဒီစကားကိုမေျပာသင့္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုက သမၼတႀကီးကို ေမွ်ာ္လင့္တယ္၊ အားကိုးတယ္၊ ယံုၾကည္တယ္။
ျပည္သူလူထုရဲ႕ အားကိုးယံုၾကည္မႈကို မပ်က္စီးရေအာင္ ဒီစကားေတာ့မေျပာပါနဲ႔လို႔ တင္ျပတာရွိပါတယ္။ သမၼတႀကီး
၂၀၁၅ မွာ ဆက္လုပ္၊ မလုပ္ဆိုတဲ့ စကားမ်ဳိးေပါ့။
ေမး- အစိုးရအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနပါတယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ တကယ္အေရးႀကီးတဲ့
ဖဲ႕ြ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပိုင္းမွာ ဘာမွမေျပာဘူးလို႔ ေ၀ဖန္တာေတြရွိတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္လည္း အခုေနာက္ပိုင္း ဒါကိုခပ္စိပ္စိပ္ေျပာလာတာ ၾကားရတယ္။ ဒီေပၚမွာေရာ
၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။
ေျဖ- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစိုးရက ဒီကိစၥကိုမေျပာဘူး၊ ဒီကိစၥကို အာ႐ံုမစိုက္ဘူးလို႔ေျပာတယ္။ တကယ္ေတာ့
သူက လဲမ
ြ ွားေနတာပါ။ အဲဒီကိစၥေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး အဖဲ႕ြ တစ္ဖ႕ဲြ
ဖဲ႕ြ ထားပါတယ္။ ဖဲ႕ြ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သံုးသပ္တာကို လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီအဖဲ႕ြ ကလည္း
လႊတ္ေတာ္နဲ႔လည္း သြားတိုင္ပင္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔လည္း တိုင္ပင္ပါတယ္။ တိုင္ပင္ၿပီး
ဆက္လုပ္ဖို႔ရွိပါတယ္။
ေမး- ဒီရက္ပိုင္းထဲမွာပဲ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲ႕ြ ခ်ဳပ္က စာထုတ္ပါတယ္။ ဖဲ႕ြ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဖို႔ သမၼတရယ္၊
လႊတ္ေတာ္ရယ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီကိစၥေရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါသလား။
ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သမၼတရဲ႕တပည့္၊ သမၼတကိုလုပ္ေပးေနတဲ့လူျဖစ္တယ္။ သမၼတအတြက္ေတာ့
ကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ္။ သမၼတကေတာ့ ေတြ႕မွာပဲ။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္အပိုင္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မသိဘူး။
သမၼတကေတာ့ လက္ခံမယ္လို႔ ယူဆတယ္။

ေမး- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးပါရေစ။ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ေတာင္းဆိုထားတဲ့
ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ဆုိတာေရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါသလား။
ေျဖ- ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ဆိုတာ အဓိပၸာယ္မဖြင့္ရေသးဘူး။ အဓိပၸာယ္မ ဖြင့္ရေသးဘဲနဲ႔ ေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့
တပ္မေတာ္ပိုင္းကလည္း လံုၿခံဳေရးကို အဓိကထားတဲ့အတြက္ ဒါကိုစိုးရိမ္တယ္။ ဟိုတစ္ေန႔က ခ်င္းမိုင္မွာ
ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ အင္တာဗ်ဴးမွာေျပာသြားတဲ့ စကားေလးကို ၾကားလိုက္ရေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ၀မ္းသာသြားတယ္။
သူတို႔ေျပာတဲ့ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ဆိုတာ အရင္တုန္းက ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားတပ္ရင္းေတြရွိတယ္။
ကခ်င္ (၁)၊ ကခ်င္ (၂)၊ ကခ်င္ (၃)၊ ခ်င္း (၁)၊ ခ်င္း (၂)၊ ကယား (၁) ဒီလိုတပ္ရင္းေတြကို ေျပာတာပါဆုိေတာ့
အရင္တုန္းကလည္းရွိခဲ့ၿပီသား။ ဒါဘာမွလည္း ခက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ပဲေလ။
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အဓိပၸာယ္မဖြင့္ဘဲနဲ႔ ေၾကာက္ေနၾကတာ။
ေမး- တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲ႕ြ ေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ၿပီးေတာ့ ကားပါမစ္ေတြေပးခဲ့တာရွိတယ္။
ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေပးခဲ့တာလဲ။
ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္တို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတစ္ဖ႕ဲြ ခ်င္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီးတဲ့အခါမွာ အဖဲ႕ြ တခ်ဳိ႕အေနနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ
ေနထိုင္လိုတယ္ဆိုၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲ႕ြ ေတြသံုးေနတဲ့ ကားေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ
လိုင္စင္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ သူတုိ႔ေတြဘက္က တင္ျပလာတာရွိတယ္။ တင္ျပလာေတာ့ သက္ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲေတြဆီ
တင္ျပၿပီးေတာ့ သူတို႔လက္၀ယ္မွာရွိတဲ့ ကားေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ေပးတာ။ စီးပြားကူးသန္းက
ပါမစ္နဲ႔ေပးသြင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔လက္၀ယ္မွာရွိတဲ့ ကားကိုေပးတာ။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြစီးတဲ့
ကားအခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္နဲ႔ သူတို႔လည္း
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ေပးတာျဖစ္တယ္။ တျခား ဘာရည္ရြယ္ခ်က္မွမရွိဘူး။
ေမး- ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေမးလို႔ၿပီးပါၿပီ။ ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခ်င္ပါသလဲ။
ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္ ႐ိုး႐ိုးသားသားေျပာမယ္ဆိုရင္ တစ္ခါမွမရေသးတဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုရေအာင္
ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳးစားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ စိတ္ရင္းသေဘာရင္းနဲ႔ ဘာအက်ဳိးအျမတ္မွမၾကည့္ဘဲနဲ႔
ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတဲ့ အႀကံဉာဏ္ေတြမပါဘဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ
ကၽြန္ေတာ့္ကို တိုက္ခုိက္လာရင္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေရွ႕သြားဖို႔အတြက္ အားေတြေလ်ာ့လာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို ႔လို႔
ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒီအလုပ္မွာ ဆက္လုပ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို မတိုက္ခိုက္ေစခ်င္ဘူ ။ ကၽြန္ေတာ္
မွားတာလုပ္ရင္ေျပာပါ။ ဒီလို ႏိုင္ငံေရးတိုက္ခုိက္တာက်ေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့
တုိင္းရင္းသားေတြၾကားမွာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီး လုပ္ရတဲ့ကိစၥပါ။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ တိုင္းရင္းသားေတြက
သို႔ေလာသို႔ေလာ ျဖစ္တတ္တယ္။ အဲဒီဟာေတြက ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ
ျဖစ္လာတတ္တယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=625606570834314&set=a.625606360834335.107374195
3.103865773008399&type=1&theater

