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ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနား အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ မီဒီယာမ်ားတြင္
ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေက်ာ္ လူရႊင္ေတာ္ ဇာဂနာ၏ ႏိုင္ငံေရး ပ်က္လံုးမ်ားကို စုစည္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။
မီးဖိုမွာခ်က္တယ္
“ေနာက္အင္တာနက္ပုဒ္မ အားလံုး အင္တာနက္ သံုးတဲ့သူေတြပါ။ ဒီအင္တာနက္ ပုဒ္မမွာ က်ေနာ့္ကို
အမိန္႔ခ်တဲ့ တရားသူၾကီးက အင္တာနက္ဆိုတာ မသိဘူး။ ရယ္စရာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲဆို ခင္ဗ်ား
မိုးသီးဇြန္တို႔၊
ေအာင္ဒင္တို႔နဲ႔ ဘယ္မွာခ်က္လဲဆိုေတာ့့ မီးဖိုမွာ ခ်က္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ စိတ္ဆိုးတယ္။ Meebo ဆိုတဲ့
ဝက္ဆိုက္က နာမည္လို႔ ေျပာတာ၊ ညေနမွ က်ေနာ္မသိလို႔ေျပာမိတာတဲ့။ ကြန္ပ်ဴတာေတာင္ မကိုင္ဘူးတဲ့
အဲလိုလူက အမိန္႔ခ်တာ”
Gmail မဟုတ္ Email
“အစိုးရေရွ႕ေနက တရား႐ံုးမွာ ကိုဇာဂနာ ရွင့္ Email ေျပာတဲ့။ thura61@gmail.com ေပးေတာ့ က်မ
ေျပာေနတာ အီးေမးလ္ ေနာ္ … ဂ်ီေမးလ္ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ အဲလို ဘာမဟုတ္တဲ့ အမႈေတြအတြက္
က်ေနာ္သံုးႏွစ္ေက်ာ္ေနရတာ မ်ားေတာင္ မ်ားေသးတယ္”
Yangon Press International ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္
ေရာင္စံုေဘာလံုး ေလးျဖဴဆိုသလို
“သမၼတလည္း ေျပာထားတဲ့စကားရွိတယ္ေလ။ အဲဒီေျပာထားတဲ့ စကားေတြထဲမွာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကား
ျပန္ေစ့ေရးတို႔၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးတို႔ ဆိုၿပီး ေျပာၿပီးေတာ့ အခုလို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
ေပးလိုက္တဲ့ အခါၾကေတာ့ ဘာနဲ႔တူသလဲဆိုေတာ့ ေလးျဖဴကို ေရာင္စံုေဘာလံုး
သီခ်င္းဆိုခိုင္းသလိုျဖစ္သြားတယ္။ ေလျဖတ္ေနတဲ့ မယ္ႀကီး
အိုႀကီးကို မိတ္ကပ္လိမ္း လႊတ္လိုက္သလိုပဲဗ်ာ။ ဘာမွကို ခံစားခ်က္က ေျပာရမွန္းကို မသိေလာက္ေအာင္
ဆိုးတယ္”
BBC- ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ - ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္

မုန္တုိင္းကို ခဏရပ္ခုိင္းဖို႔
“က်ေနာ့္ကိုခ်ေတာ့ Video Act ဆိုတာပါတယ္။ အဲဒီ Video Act က ဘာလို႔ သံုး ႏွစ္ခ်လဲလို႔ က်ေနာ္ေမးေတာ့
နာဂစ္ မုန္တိုင္း ဓါတ္ပံုပါလို႔တဲ့။ မုန္တိုင္းတုိက္တာေနတာ ဘာလို႔လဲ။ ဆင္ဆာမတင္လို႔တဲ့။ မုန္တိုင္း တိုက္တာ
ကို ဆင္ဆာ တင္ရဦးမွာလား။ က်ေနာ္ေျပာတာ မုန္တိုင္းတိုက္တဲ့ အလုပ္ကို ခဏရပ္ထားဦး ႐ိုက္ကူးေရး
သြားတင္ ပါရေစဦးလို႔ ေျပာလို႔မရဘူးေလ”
Yangon Press International ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္
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ဆုိမာလီဓါးျပလို
“ေစာေစာပိုင္းကေတာ့ ရွိတယ္ဗ်။ ဒီေန႔လြတ္တဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး။ သိပ္ၿပီးေတာ့
အားမရဘူး။ သိတဲ့အတိုင္းပဲေလ။ တို႔တိတို႔တိနဲ႔ လုပ္တာ က်ေနာ္တို႔က ဆိုမာလီ ဓါးျပေတြ အဖမ္းခံရတဲ့လူလို
ျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို ဘာနဲ႔ျပန္ေရြးရမလဲ အဲလိုျဖစ္သြားၿပီ။”
မဇၥ်ိမ - ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္
အတိုးႏႈန္းေျပာင္းတဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
“သမၼတႀကီးရဲ႕ ေမတၱာေစတနာနဲ႔ တႏွစ္ ေလ်ာ့သြားေတာ့ ၃၄ ႏွစ္ေပါ့။ အခု သံုး ႏွစ္ ငါး လ ေနရေတာ့ Ten
Percent ေပါ့၊ ဘဏ္က အခု အတိုးႏႈန္း ေျပာင္းသြားတယ္မို႔လား Ten percent ။ အဲဒီထဲ က်ေနာ္
ပါသြားတာေပါ့”
RFA - ျမန္မာပိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္
အသီးပုပ္မ်ားႏွင့္ ေဂၚျပား
“အသီးႏွစ္သီးေရာ ေဂၚျပားေရာ ရွိတယ္။ ႏွစ္သီးလံုးက ပုပ္ေနေတာ့ ေဂၚျပားေပၚတာေပါ့။ ဒီသေဘာပါပဲ။
က်ေနာ္ သူတို႔နဲ႔လည္း မေဆြးေႏြးရေသးဘူး။ တျခားလူေတြနဲ႔သာ စကားေျပာေန ရတာ။ သူတို႔ကိုလည္း
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ေမးစရာရွိတာေမးရဦးမယ္။ က်ေနာ္မႀကိဳက္ဆံုးစကားက သူတို႔ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးထဲမွာ ပါတဲ့ ျပည္ပမွာရွိတဲ့
ႏိုင္ငံေရး သမားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေျပာ တဲ့စကားကို က်ေနာ္ မၾကိဳက္ဆံုးပဲ။
အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးရမယ္။ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ မေက်နပ္ရင္လည္း သူတို႔ကို
အေမြျဖတ္ဖို႔ ဝန္မေလးပါဘူး။”
DVB - ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္
“ျပက္လံုးေတာ့ မေျပာဘူးဗ်ိဳ႕။ သီးေလးသီးေတြ ခိုးခ်သြားမွာ ေၾကာက္လို႔။”
RFA- ျမန္မာပိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္
အားထားဖြယ္ရာ စတုတၳမ႑ိဳင္
“ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရတယ္ေျပာတာပဲ သတင္းစာေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြထဲမွေတြ႔တာေတာ့ စတုတၳမ႑ိဳင္၊
စတုတၳမ႑ိဳင္ လို႔ေျပာတာပဲ။ က်ေနာ္သိသေလာက္ေတာ့ အဲဒီ့ စတုတၳမ႑ိဳင္ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ေလ့လာေတာ့
စတုတၳမ႑ိဳင္ ဆိုတာ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္ေနတာကိုးဗ်”
BBC- ျမန္မာပိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္
ျမန္မာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္
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"အုိင္စတုိင္းနဲ႔ လူ ေလးေယာက္နဲ႔ ေတြ႔တယ္။ ေတြ႔တဲ့အခါက်ေတာ့ တေယာက္က စေျပာတယ္။ ဟာ ...
အိုင္စတုိင္း
ေရ၊ က်ေနာ္ကေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ႕အုိင္က်ဴက ၁၈ဝ ရွိတယ္ဗ်တဲ့။ အဲဒီေတာ့ အိုင္စတုိင္းက လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၿပီး
ေကာင္းပါၿပီ မိတ္ေဆြ၊ ခင္ဗ်ားနဲ႔က်ေနာ္နဲ႔ေတာ့ Quantum Physics (ကြမ္တန္သီအိုရီ ရူပေဗဒ) အေၾကာင္း
က်ေနာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့တဲ့။”
“ေနာက္တေယာက္က က်ေနာ္ကေတာ့ အုိင္က်ဴ ၁၅ဝ ပဲရွိတယ္၊ အုိင္စတုိင္းဆုိေတာ့၊ ဟာ ... ေကာင္းၿပီဗ်ာတဲ့၊
ခင္ဗ်ားနဲ႔က်ေနာ္တုိ႔ ေနာက္ဆုံးေပၚ သခ်ၤာသီအုိရီေတြ ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့တဲ့။ ေနာက္တေယာက္
ထပ္ေျပာတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ၁၂ဝ ပဲရွိတယ္ဗ်တဲ့။ ဟာ ... ခင္ဗ်ားနဲ႔က်ေနာ္နဲ႔ ႐ုပ္ရွင္အေၾကာင္း
ေဆြးေႏြးမယ္တဲ့။”
“ေနာက္ဆုံးလူကက်ေတာ့ ထေျပာတယ္။ မ်က္ႏွာေလးက ပ်က္လုိ႔။ အုိင္စတုိင္းေရတဲ့၊ က်ေနာ္ကေတာ့
အုိင္က်ဴ
၅ဝ ပဲ ရွိပါတယ္ဗ်ားတဲ့။ ဟား ... ဝမ္းသာသြားတယ္ အုိင္စတုိင္းက။ အဆင္ေျပလုိက္တာဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား
လႊတ္ေတာ္
ထဲမွာ ဘာေတြတင္ျပခဲ့သလဲတဲ့”
VOA ျမန္မာပိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္

ေနတိုး မလုပ္နဲ႔ ေျပတီဦးလုပ္
“တိုင္းျပည္မွာရိွတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္သူေတြအားလံုးကို တခုေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္ဗ်ာ။ အဲဒါကေတာ့ ‘ေနတိုး’
ေတြ မလုပ္ၾကပါနဲ႔၊ ‘ေျပတီဦး’ ေတြ လုပ္ၾကပါလို႔၊ အဲဒါ ေျပာခ်င္တယ္။ ‘ေနတိုး’ ဆိုတာ NATO ‘No ActionTalk Only’ စကားေတြခ်ည္းပဲ ေျပာၿပီး ဘာအလုပ္မွ မလုပ္တဲ့ ဟာေတြ မလုပ္ၾကပါနဲ႔။ ‘ေျပတည္ဦး’ ေတြ
လုပ္ၾကပါ။ တိုင္းျပည္ တည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ကို က်ေနာ္တို႔ ဦးေခါင္းထဲ ထည့္ၿပီး ဦးတိုက္လုပ္ၾကပါ၊ အဲဒါ
ေျပာခ်င္ပါတယ္။”
RFA ျမန္မာပိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္
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