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နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။
။ ထိခိုက္မႈမ်ားမည္ဟု လူေျပာမ်ားေနသည့္ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းအား ျပည္သူ႔
သေဘာ
ထား အတုိင္း မိမိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္ဆိုင္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေသာၾကာေန႔တြင္
လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
“မိမိတို႔အစိုးရသည္ ျပည္သူမႇေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အေလးထား
ရပါမည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အေလးထား၍ ေျဖရႇင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရႇိပါသည္။ သို႔ပါ၍
မိမိတို႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္”
ဟု ၂၉.၉.၂ဝ၁၁ ေန႔စြဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသုိ႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ ပါရွိသည္။
ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ “ျမစ္ဆံုသဘာဝအလွပ်က္စီးျခင္း၊ ျမစ္ညွာေဒသ ေရျမဳပ္၍ ေဒသခံမ်ား၏
သက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ပုဂၢိလေငြေၾကးျဖင့္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးေနသည့္ ေရာ္ဘာႏွင့္
စိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးႏုိင္ျခင္း၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ပါက ဆည္ပ်က္စီး၍ ဆည္ေအာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ ျပည္သူ
မ်ား ေသေၾက ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ ပ်က္စီးႏုိင္ျခင္း” မ်ားကို ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေနသည္ကို
သိရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာဆို ထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ရပ္ဆုိင္းထားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္လည္း မိတ္မပ်က္ေစဘဲ
သေဘာတူလက္ခံလာေအာင္ ညွိႏႈိင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာထဲတြင္ ပါရွိသည္။
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ယခုကဲ့သို႔ ထိခိုက္မႈမ်ားမည္ဟု အမ်ားက စိုးရိမ္ေနသည့္ ဆည္စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ပညာရွင္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အႏုပညာရွင္ႏွင့္ ဆည္စီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရး လက္မွတ္ထုိး လႈပ္ရွားေနသူ
တခ်ဳိ႕ကို မဇၥ်ိမသတင္းေထာက္ ထြန္ထြန္းက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားသည္။
ဦးလနန္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ - KIO)
“က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီကိစၥနဲ႔ေတာ့ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးဖို႔ေတာ့ ေစာေသးတယ္ခင္ဗ်။ အခု အားလံုးက
ေတာင္းဆို
ေနတာေတာ့ အစိုးရကာလတခုတည္းကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ရာသက္ပန္ အဲဒီေဒသမွာ ေရကာတာ မတည္
ေဆာက္ဖို႔ ေျပာေနၾကတာပဲ။ ဒါေတာင္ အစိုးရကကာလသက္တမ္း၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ သူ႔ရဲ႕ သက္တမ္းမွာ
မလုပ္ဘူးဆုိတာကေတာ့ ဒါ အာမခံခ်က္ မရွိတဲ့ ကိစၥပါ။ အခု အစိုးရအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ကာလ ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့
အခါမွ
ေနာက္လာမယ့္ အစိုးရေတြ လုပ္ခ်င္ လုပ္ပေလ့ဆုိတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး လမ္းဖြင့္ေပးရင္ေတာ့ မသင့္ဘူးခင္ဗ်။ အခုအစိုးရ
အေနနဲ႔ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ လူထုအံုၾကြမႈကို ေခတၱခဏ ေရွာင္လႊဲတဲ့ပုံစံပါ။ ျပႆနာကို ထိပ္တုိက္မရင္ဆုိင္မိေအာင္
သတိနဲ႔ ေရွာင္လႊဲတဲ့သေဘာပါ။ ဒါကိုလည္း ျပည္သူေတြကေတာ့ သံုးသပ္ႏုိင္မယ္ ထင္ပါတယ္။
အမွန္တကယ္ေတာ့ ဒါက ရာသက္ပန္ အဲဒီေဒသမွာ Dam တခုကို မေဆာက္သင့္ဘူးဗ်။ လူထုေတြ အကုန္လံုး
ေတာင္းဆိုေနတာက အဲဒီကိစၥပါ”
ဦးအုန္း (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပညာရွင္)
“တားတဲ့သတင္းကေတာ့ ေကာင္းတဲ့သတင္းေပါ့။ ျမစ္ဆံု Dam ကို ရပ္တယ္ဆိုတာ အၿမဲတမ္း ရပ္မွာလား၊
ခဏ
ရပ္မွာ လားေတာ့ မသိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဘာပဲေျပာေျပာ ေကာင္းတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ေလာေလာဆယ္ ရပ္လိုက္တာ
ေတာ့ ေကာင္းတဲ့သတင္းေပါ့။ လံုးလံုးၾကီး မလုပ္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ဒီ
ကခ်င္ျပည္နယ္က Biodiversity Hotspot။ အင္မတန္ကို ရွားပါးတဲ့ အပင္ေတြ၊ သစ္ပင္ေတြ၊ သစ္ခြေတြ၊
ေဆးဖက္ဝင္ အပင္ေတြ၊ အေကာင္ေတြ၊ ငွက္ေတြ။ ဒီေနရာမ်ဳိးကို ဘာမွ မထိတာ အေကာင္းဆံုးပဲ။
ထပ္ၿပီးေတာ့ မေျပာခ်င္ေသးဘူး
ေစာင့္ၾကည့္ ရမယ္”
ဦးဝင္းတင္ (ဗဟုိေကာ္မတီဝင္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္)

“ဒါကေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့ဗ်ာ။ ဘာျဖစ္လို႔ အေကာင္းဆံုးလဲ
က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီကိစၥနဲ႔ေတာ့ သေဘာထား မွတ္ ခ်က
ေဆာက္ဖို႔ ေျပာေနၾကတာပဲ
ဆုိေတာ့ က်ေနာ္က ပထမဆံုး ဟိုဒင္းျပဳတာ ကေတာ့ ဒီလို ဟာမ်ဳိးလုပ္ေပးၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို
က်င့္သံုးၿပီးေတာ့ ဒီလိုျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္တာဟာ အဲဒါက တခုေပါ့။ အဲဒီသိပ္ေကာင္းတယ္ဆုိတာ
သူ႔ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ျပည္သူ
မ်ားရဲ႕ လိုလားခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာတဲ့အေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္တာ
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုေကာင္းတယ္လို႔ က်ေနာ္ ယူဆတယ္”
“ေနာက္တခုကေတာ့ ဒီျမစ္ဆံုဆည္ဆုိတာက ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔က က်ေနာ္တုိ႔ အေသးစိတ္ေတာ့ မသိေသး
ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ သို႔ေသာ္ ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီလုိလုပ္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆတယ္။ အထူးသျဖင့္
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ သူ႔ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ဦးေဇာ္မင္းလို ဝန္ၾကီးတေယာက္ကေနၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥကို ဆက္
လုပ္မယ္၊ သူမ်ား ဘာေတြေျပာေျပာ ဆက္လုပ္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ အပိုင္ကို ေျပာေနတဲ့ဟာတခု ကို ေက်ာ္ၿပီးေတာ့
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အခုလို ဆံုးျဖတ္ႏုိ္င္တာကလည္း ေကာင္းတယ္လို႔ ယူဆတယ္”
“အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ဟာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ကိစၥေတြ တုိင္းျပည္မွာ အမ်ားၾကီး ဒီလုိ
လုိအပ္ေနတာေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနတယ္။ လိုအပ္တယ္ဆိုတာက အက်ဥ္းသားကိစၥတို႔ ဘာတို႔ စသည္ျဖင့္
ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြမွာ ကက္ဘိနက္ထဲကေန သူ႔ကို သေဘာတူတာတို႔၊ တခ်ဳိ႕ ကက္ဘိနက္ထဲမွာရွိတဲ့ သူေတြက
သူ႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ဘာေတြကို ဟန္႔တားၿပီးေတာ့ သမၼတကို ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ အေနအထား
ေတြရွိတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားေနတာကိုး”

“အခုက်တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီလို ျမစ္ဆံုလို ဧရာမကိစၥၾကီး၊
တားတဲ့သတင္းကေတာ့ ေကာင္းတဲ့သတင္း
ေပါ့။ ျမစ္ဆံု Dam ကို ရပ္တယ္ဆိုတာ အၿမဲ တမ္း ရပ္မွာလား၊ ခဏရပ္မွာ လားေတာ့ မသိ ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဘာပဲေျပာေျပာ ေ
နည္းနည္းေနာေနာ ၾကီးမားတဲ့ကိစၥခ်ည္း။ ဒီကိစၥ ခ်ည္းကို သမၼတက အခုလို ရပ္ဆုိင္းပစ္လိုက္တယ္။
သူ႔သက္တမ္း အတြင္းမွာေတာ့ မလုပ္ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္ ျခင္းဟာ ဒါ အလြန္
ကို ရဲတင္းျပတ္သားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ယူဆတယ္။ တခုပဲ ရွိတယ္။ သမၼတက ဒီကိစၥနဲ႔
ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕သက္တမ္းအတြင္းမွာ မလုပ္ဘူး။ ဒါက ငါးႏွစ္သက္တမ္းကို ေျပာတာျဖစ္တယ္”
“အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ရွိရင္ သမၼတႀကီးကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပးဖို႔ ေကာင္းတာက ဘာလဲ
ဆုိေတာ့ ေနာက္ သူ သမၼတ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္လို႔ ေနာက္ သမၼတနဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္တဲ့
အခါမွာ
ေနာက္သမၼတ သက္တမ္း လာမယ့္ပုဂၢိဳလ္ကို ထပ္ၿပီးေတာ့ လႊဲေျပာင္းတဲ့ အမွာစကားေတြ ခ်မွတ္တဲ့ အခါမွာ
ဒီအလုပ္ကိုေတာ့ ဆက္ၿပီးေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔။ ေနာက္သမၼတကလည္း မလုပ္ပါနဲ႔လို႔ သူ႔ရဲ႕မွာၾကားခ်က္နဲ႔ အတူ
ေနာက္သမၼတ သက္တမ္းေတြ၊ သက္တမ္းေတြမွာလည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ မလုပ္ျဖစ္ဘဲနဲ႔ ဒီကိစၥဟာ ထာဝရကို
ရပ္ဆုိင္းသြားတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္သြားေအာင္ ဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မွာပဲ”
ကာတြန္းေအာ္ပီက်ယ္

“ေအာင္ပြဲဆုိတာထက္ ေအာင္ျမင္မႈတခုေပါ့။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့
အခုက်တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီလို ျမစ္ဆံုလို ဧရာမ ကိစ
ေတာ့ မလုပ္ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္ျခင္းဟာ ဒါ
အလြန္ ကို ရဲတင္းျပတ္သားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ယူဆတယ္။ တခုပဲ ရွိတယ္။ သမၼတက ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕သက္တမ္း အတြင္းမွာ မလ
ဒါက စာေမးပြဲလိုဆုိရင္ေတာ့ ဘာသာရပ္ တရပ္ပဲ ေအာင္တဲ့ သေဘာပဲ ရွိေသးတာကိုး။ စာေမးပြဲဆိုရင္
ဘာသာစံုေအာင္မွ
ေအာင္တာကိုး”
“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ပညာရွင္ေတြေကာ ျပည္သူေတြေကာ အားလံုး ေတာင္းဆုိတဲ့ဟာက ေအာင္ျမင္မႈတခု
ရတယ္လို႔
က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီဟာသည္ ယာယီ ရပ္ဆိုင္း တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီျမစ္ဆံုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
ဆိုးက်ဳိး၊ ေကာင္း
က်ဳိး ေလးေတြကို စနစ္တက် ေလ့လာမႈကိုေတာ့ မရပ္ေစ
ခ်င္ဘူး။ အဲဒီေလ့ လာမႈကိုေတာ့ ပညာရွင္ေတြနဲ႔၊ တကယ္
ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳတဲ့ လူေတြ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း တကယ္ေတာ္တဲ့ ပညာရွင္ေတြေပါ့ေလ။
အဲဒါေတြနဲ႔
ေသခ်ာကြင္းဆင္းၿပီးေတာ့ ျမစ္ဆံုရဲ႕ အထက္ပုိင္းေကာ၊ ေအာက္ပိုင္းေကာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေပါ့ေလ။
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရအေနအထားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လူမႈေရး
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ျမစ္ဆံုဆည္ ရပ္ဆိုင္းထားမႈ ႀကိဳဆို
သတင္းရင္းျမစ္ > ထြန္းထြန္း
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၃၇ မိနစ္

လူမ်ဳိးေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သက္ေရာက္မႈေတြ အဲဒါေတြ အကုန္လံုးကိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ဆက္လက္
ၿပီးေတာ့ မရပ္ဘဲနဲ႔ ဆန္းစစ္ေစခ်င္ပါတယ္”

က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ပညာရွင္ေတြေကာ ျပည္သူ
ေတြေကာ အားလံုး တာင္းဆုိတဲ့ဟာက
ေအာင္ျမင္မႈ တခု ရတယ္လို႔ က်ေနာ္ ယူဆပါ တယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီဟာသည္ ယာယီရပ္ဆိုင္း တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီျမစ္ဆံုန
ေလ့လာမႈကိုေတာ့ မရပ္ေစခ်င္ဘူး
“ဒါက ကိုယ့္ႏုိင္ငံက စီးပြားေရးသမားနဲ႔ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး
ေလ။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံက စီးပြားေရးသမားကေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရွိတာကိုး။ အခုဟာကေတာ့ အျခား
ႏုိင္ငံ၊ အဲဒီႏုိင္ငံကလည္း ႐ိုး႐ုိးႏုိင္ငံ မဟုတ္ဘူး။ အင္မတန္ အင္အားၾကီးတဲ့ ႏိုင္ငံ။ အဲဒီအင္အားၾကီးတဲ့ ႏုိင္ငံမွာ
ကိုယ့္
ဘက္က ရပ္လုိက္႐ံုနဲ႔ ေရွ႕ပိုင္းက သေဘာတူထားတဲ့၊ ေရွ႕ အစုိးရတုန္းက သေဘာတူထားတဲ့
စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြ၊
ေငြေပးေခ်မႈေတြ ရွိေသးတာကိုး။ အဲဒါေတြကိုက်ေတာ့ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ
ခ်စ္ၾကည္ေရးလည္း မပ်က္ေစ ခ်င္ဘူးဗ်ာ။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕
ပင္မ အသက္ေသြးေၾကာၾကီးကိုလည္း မပ်က္စီးေစခ်င္ဘူး။ ဆိုေတာ့ အဲဒါကိုေတာ့ က်ေနာ္ ထင္တယ္။
စနစ္တက်
နဲ႔မွ ရမယ္ ထင္တယ္။ ဘာလို႔ဆုိေတာ့ ဘယ္သူေတြက စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လို သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔
လုပ္ခဲ့လဲဆိုတာကို ျပည္သူေတြ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ ခ်ျပဖို႔ လိုမယ္”
“ေလွကားထစ္ေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးလိုေသးတာေပါ့ေနာ္။ တထစ္ၿပီးမွ တထစ္သြားၾကရတာ။ သိပ္လည္း
ၾကာလို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူးေလ။ တထစ္ တထစ္ကို တႏွစ္ေလာက္ၾကာေနရင္လည္း မျဖစ္ေသးဘူးေလ။ က်ေနာ္
တို႔ကေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေပါ့ဗ်ာ။ ထိေရာက္မႈဆိုတာက အခ်ိန္လည္း လိုေသးတာ
ကိုး။ ဒါေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ ေနာက္က်န္တဲ့အဆင့္ေတြလည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္
ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့”
“ဒီျမစ္ဆံုကိစၥက တခ်ဳိ႕လူေတြက မေထြးႏုိင္ မအန္ႏုိင္ ျဖစ္ေနမွာေပါ့။ က်ေနာ္ကေတာ့ မေထြးႏုိင္ မအန္ႏုိင္
ဆိုတဲ့ျမန္မာစကားလံုးကို ဒီတခါေတာ့ သံုးျဖစ္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္ၿမိဳထားတဲ့အရာက နည္းနည္း
ၾကီးတာကိုဗ်။ ၿမိဳထားတဲ့အရာကၾကီးေတာ့ အန္ရမယ့္လူကလည္း အန္လိုက္ရင္ သူ႔ဗိုက္ထဲမွာ ဘာကို
စားထားတယ္ဆုိတာ ေပၚသြားမယ္ ထင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူကလည္း မအန္ႏုိင္၊ ေနာက္ၿပီး မ်ဳိခ်လို႔လည္း
မရေသးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလိုအေျခအေနလို႔ေတာ့ က်ေနာ္က ျမင္တာပဲ။ ဒါက ကာတြန္းဆရာတေယာက္ရဲ႕
အျမင္ပါဗ်ာ”
ဦးဝင္းခ်ဳိ (ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လက္မွတ္ထိုးေကာက္ခံမႈ လႈပ္ရွားသူ)
က်ေနာ္ကေတာ့ “ဧရာဝတီေက်းဇူး” နဲ႔ “မင္း”နဲ႔ “ျပည္သူ” ညီညြတ္ၿပီလို႔ ေျပာရမွာေပါ့ဗ်ာ။ အစိုးရသစ္ရဲ႕
ျပည္သူနဲ႔ ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္လိုတဲ့ ဆႏၵကို ျပည္သူေတြညီညြတ္စြာနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္တာပါဘဲ။ အေကာင္း
ဘက္ကို ဦးတည္တယ္။ ညီညြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းမထားႏိုင္ရင္ ျဖစ္လာမယ့္ ျပႆနာေတာ့ ရွိလိမ့္မေပါ့ဗ်ာ။
ျပည္သူေတြကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ သြားရင္ ဒီကိစၥဟာ
အခက္အခဲ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး”
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