
 

 

၂၀၁၀ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေရႊဂံုတုိင္မိန္႕ခြန္း 

 
 

 

ၾကားလား 
ဝလာလုိက္တာ။ ( ပရိသတ္တစ္ေယာက္ကုိ လက္ညႇိုးထုိး၍) 

ဒီလုိ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ လာေထာက္ခံတ့ဲအတြက္ ေက်းဇူးတင္တ့ဲစကားနဲ႔ပဲ စ,ပါရေစ။ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ေျပာရမွာက 
အားလံုးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာပါရေစ။ 

တစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ကုိ မေတြ႕ရတာ ေတာ္ေတာ္ ၾကာပါၿပီ ---- ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ပဲ မေတြ႕ရတာ 
ၾကာၾကာ ကၽြန္မအေပၚမွာ ျပည္သူေတြရဲ့ ထားတ့ဲ ေမတၱာနဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ အရ ကၽြန္မတုိ႔ ခုိင္ခိုင္မာမာ ရိွတယ္ 
ဆုိတာ ေတြ႕ရလုိ႔ အင္မတန္မွ စိတ္ခ်မ္းသာ ပါတယ္၊ အင္မတန္မွ အားတက္ ရပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ လုပ္ခ်င္တ့ဲ 
အလုပ္ကုိ လုပ္ဖို႔ဆုိရင္ ျပည္သူေတြက ဘာလုိခ်င္လဲ ဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ သိပါတယ္။ သိတယ္လုိ႔ ထင္တယ္ေနာ္ 
ဘာလုိခ်င္လဲဆုိတာ  



 

(သိပါတယ္ ----ဒီမိုကေရစီ--------- ျပည္သူမ်ား)  

လုိခ်င္တာေတာ့ သိၿပီ လုိခ်င္တ့ဲ ဟာကုိ ရေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ ဆုိတာ သိဖုိ႔ ပိုၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတယ္။ 
ကၽြန္မ အျမင္မွာေတာ့ နုိင္ငံေရး ဆုိတာ သင္ယူေရးပဲ *သင္ယူရမယ္* ကၽြန္မ ခဏ၊ ခဏ ေျပာဖူးပါတယ္။ 
ကၽြန္မတုိ႔ လူငယ္ေတြနဲ႔ စကား ေျပာတ့ဲအခါ က်ရင္ လူေကာင္းရယ္လုိ႔၊ လူဆုိးရယ္လုိ႔ အဲဒီလုိ မယံုဘူး၊ အယံု 
အၾကည္ မရိွဘူး၊ လူေတာ္ ရယ္လုိ႔ လူည့ံ ရယ္လုိ႔ အယံု အၾကည္ မရိွဘူး။ 

သင္လုိ႔ ရတ့ဲသူနဲ႔ သင္လုိ႔ မရတ့ဲသူလုိ႔ ကၽြန္မျမင္ပါတယ္ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြ သင္လုိ႔ရတယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ 
ယံုၾကည္ပါတယ္။ လုိခ်င္႐ံုနဲ႔ မျဖစ္ေသးဘူး၊ ကုိယ္လုိခ်င္တာရေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။ လုပ္တ့ဲအခါ 
မွန္ကန္တ့ဲနည္းနဲ႔ လုပ္ေစလုိပါတယ္။ အဲလုိ ကၽြန္မေျပာတာဟာ မွန္ကန္တ့ဲနည္းနဲ႔ လုပ္ဖို႔ ဘာျဖစ္လုိ႔ 
လုိသလဲဆုိရင္ သိပ္ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သူေတာ္ေကာင္းႀကီး၊ ဘာႀကီး ဒီလုိပုံစံ ထြက္ခ်င္လုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ 
ကၽြန္မရ့ဲအေတြ႕အၾကဳံအရ မွန္ကန္တ့ဲ နည္းလမ္းနဲ႔ မလုပ္လုိ႔ရိွရင္ ကုိယ့္ပန္းတုိင္က ဘယ္ေလာက္ပဲ 
ေကာင္းပါေစ ပန္းတုိင္ပါ ေနာက္က်ေတာ့ ေကြ႕ေကာက္ၿပီးေတာ့ ပ်က္စီးသြားရတယ္။ 

အဒဲါေၾကာင့္ မုိ႔လုိ႔ မွန္ကန္တ့ဲ နည္းလမ္းနဲ႔ ကုိယ္လုိခ်င္တာ ရေအာင္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ လုပ္ရမယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕က 
ကၽြန္မကုိ ေမးခ်င္တ့ဲ ေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ဆုိတာ ကၽြန္မသိပါတယ္။ ကၽြန္မကလည္း ျပည္သူရ့ဲ 
အသံကုိ နားေထာင္ခ်င္ ပါတယ္။ ခက္တာက အားလံုးဝိုင္းေအာ္ ေနေတာ့ ဘာေတြ ေျပာၾကမွန္း ကၽြန္မမသိဘူး။ 
ျပည္သူေတြရဲ့ အသံေတြကုိ အခု နားေထာင္ပိုင္ခြင္ ့ရမယ္လုိ႔ ကၽြန္မ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီလုိ အထိန္းသိမ္းခံ 
ေနရတ့ဲ အခ်ိန္ေတြမွာလည္း ကၽြန္မ အသံလြင့္ ဌာနေတြကုိ ေသခ်ာ နားေထာင္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူ ေတြက 
ဘာေျပာေနၾကလည္း ဘာလုိခ်င္ၾကလဲ၊ ဘာလုိခ်င္ၾကလဲ ဆုိတာ ေန႔တုိင္း၊ ေန႔တုိင္း ေလ့လာေနပါတယ္။ 
တစ္ေန႔ ငါးနာရီ၊ ေျခာက္နာရီေလာက္ နားေထာင္ေနရေတာ့ ဘယ္ေလာက္ ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းသလဲလုိ႔။ 
ဒါေပမယ့္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာနဲ႔ နားေထာင္ေနတာ။  

အထိန္းသိမ္းခံ ေနရတ့ဲ အခ်ိန္ေတြမွာလည္း ကၽြန္မ အသံလြင့္ ဌာနေတြကုိ ေသခ်ာ နားေထာင္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူ 
ေတြက ဘာေျပာေနၾကလည္း ဘာလုိခ်င္ၾကလဲ၊ ဘာလုိခ်င္ၾကလဲ ဆုိတာ ေန႔တုိင္း၊ ေန႔တုိင္း ေလ့လာေနပါတယ 

ျပည္သူေတြ ဘာလုိခ်င္လဲ ဆုိတာ ကၽြန္မ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိေတာ့ သိတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ 
လံုးေစ့ေပါက္ေစ့ သိတယ္လုိ႔ ကၽြန္မ မဆုိလုိပါဘူး အဲဒီေလာက္ထိလည္း ကၽြန္မ မသိနိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ 
ျပည္သူေတြကလည္း ကုိယ္ရဲ့အသံေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ၾကားေလာက္ေအာင္ ေျပာၾကေပါ့။ ဒါမွလည္း ကၽြန္မတုိ႔ 
ဘာလုပ္ေပးနုိင္မလဲ ပုိစဥ္းစားနုိင္မယ္။ အေရးႀကီးဆံုးက ကၽြန္မတုိ႔ --- ေနာက္က မၾကားရလုိ႔ 
ေအာ္ေနၾကတာလား-- ေအာ္ေလ မၾကားေလဘဲ နည္းနည္းေလး ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ နားေထာင္ေပး။ ကိစၥမရိွဘူး 
မၾကားရရင္ ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္ၿပီး ျပမယ္။ 

(ဆုိင္းဘုတ္တြင ္ေရးထားသည့္စာ - ကၽြန္မကလဲ ျပည္သူေတြခ်စ္ပါတယ္ (အမွန္ျခစ္ပု)ံ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္) 

ကၽြန္မတုိ႔ အခု ျပည္သူေတြမွာ ျပည္သူေတြ မပါဘဲနဲ႔ ဘာကိစၥမွ မၿပီးေျမာက္နိုင္၊ မၿပီးျပတ္နုိင္ဘူး ဆုိတာ အခု 
နားလည္နုိင္ၿပီလုိ႔ ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ပါမွပဲ ဘယ္ကိစၥမဆုိ ၿပီးေပ်ာက္နုိင္တာမုိ႔လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ 
တစ္ေတြ ကၽြန္မ စိတ္ကူးထဲမွာ ျပည္သူေတြ ကေနၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ျပည္သူတုိ႔ရဲ့ ဒီမိုကေရစီ 



 

ဆုိတ့ဲနည္းတစ္ခုကုိ ျမန္မာနုိင္ငံတင္မက တကမၻာလံုးမွာေတာင္ ထပ္ၿပီး ႀကိဳးစားၾကည့္မွာပါ။ အဒီဲလုိ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ 
ကၽြန္မတုိ႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ လုိခ်င္တ့ဲ ပန္းတုိင္ကုိ ေအးေအးေဆးေဆး မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ 
ေရာက္နုိင္မယ္လုိ႔ ကၽြန္မ ယံုၾကည္တယ္။ အဲဒါ ခပ္တုိတုိေျပာရရင္ အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ရမယ္။ 
အလုပ္မလုပ္ဘဲနဲ႔ ဘာမွမရဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ ဗမာေတြက ကံပ ဲကံပဲလုိ႔ ေျပာေလ့ရိွတယ္။ အဒဲါေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္မတုိ႔ 
လူငယ္ေတြကုိ ထပ္တလဲလဲ ေျပာရတယ္။ ကံဆုိတ့ဲ အဓိပၸါယ္ကုိ သိရဲ့လား ကံဆုိတာ ျပဳလုပ္ျခင္းပ။ဲ အေဲတာ့ 
ကံပ၊ဲ ကံပဆုိဲတာ ခပ္တုိတုိ ေျပာရရင္ ကုိယ္လုပ္သလုိျဖစ္မွာပ ဲအဒီဲေတာ့ ကုိယ္လုပ္တ့ဲ အတုိင္းပဲ ျဖစ္မွာပဲ။ 
လုိခ်င္တာရိွရင္ လုိခ်င္တာကုိ ရေအာင္လုိ႔ လုပ္ယူရမယ္။ ကၽြန္မတုိ႔က မျဖစ္နိုင္တ့ဲ ကိစၥေတြကုိ 
လုပ္ေပးပါ့မယ္လုိ႔ လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ အဲဒီလုိ လာဘ္ေပးၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြကုိ မစည္း႐ံုးနိုင္ပါဘူး။ 
ကၽြန္မတုိ႔ ႀကိဳးစားမယ္။ ျပည္သူေတြ လုိခ်င္တ့ဲ လမ္းကုိ အားလံုး အတူတူခင္းၿပီးေတာ့ အားလံုး အတူတူ 
ေလၽွာက္သြားနိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္။ 

အဒီဲလုိ ေထာက္ျပျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔ကုိလည္း ျပည္သူေတြက ကုိယ္လုိခ်င္တ့ဲ ကိစၥေတြ ျဖစ္ေျမာက္ 
ေအာင္လုိ႔ ကူညီရာေရာက္ပါတယ္။ ကၽြန္မ ျပည္သူေတြကုိ ေမတၱာရပ္ခံ ပါရေစ။ ကၽြန္မတုိ႔နဲ႔ ဆက္ဆံတ့ဲ အခါမွာ 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သတိၱရွိရိွ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံၾကပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ဟုိဟာ ေျပာရေကာင္းလား၊ ဒီဟာ ေျပာရ 
ေကာင္းလားဆုိၿပီး။ ကၽြန္မတုိ႔ ဘာမွမလုပ္ပါဘူး။ ေျပာစရာရိွတာကုိ ေျပာပါ။ သေဘာမတူ လုိ႔ရိွရင္ သေဘာ 
မတူဘူး ဆုိတာကုိေတာ့ ျပန္ေျပာမွာပါ။ ဒါကေတာ့ ဒီမိုကေရစီရ့ဲ အေျခခံေလ။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ 
လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ ဆုိတာ လြတ္လပ္စြာ ဆဲဆုိပိုင္ခြင့္နဲ႔ မတူဘူးေလ။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ 
ႀကိမ္းေမာင္း တာေလးေတာ့ ပါခ်င္ပါမွာေပါ့။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ နားလည္ေအာင္ ေျပာဆုိဖို႔ 
အင္မတန္မွ အေရးႀကီး ပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အျမင္ျခင္း ဖလွယ္ဖို႔ အတြက္ကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ 
ေလ့က်င့္ယူရ ပါမယ္။ ေလ့က်င့္ယူရင္းနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ပုိၿပီး တတ္လာမွာပါ။ အခု ကၽြန္မထြက္လာတ့ဲ အခ်ိန္မွာ 
အဓိက ေျပာင္းလဲခ်က္ အျဖစ္ ဘာေတြ႕ရလဲ ဆုိေတာ့ တစ္ျခားဟာေတြ သိပ္မေတြ႕ေသးဘူး။ 
ေတြ႕မိတာကေတာ့ ဖုန္းေလးေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဟုိနားၾကည့္လဲ ကင္မရာဖုန္းေလး၊ ဒီနားၾကည့္လဲ 
ကင္မရာဖုန္းေလး။ အဲဒါဘာကုိျပလဲဆုိေတာ့ ဆက္သြယ္ေရး ဘက္မွာေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ အမ်ားႀကီး 
တုိးတက္လာပါတယ္။ ဒီတုိးတက္မွုကုိ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး အတြက္ တတ္နိုင္တ့ဲ နည္းနဲ႔ သံုးၾကပါ။ 
ဆက္သြယ္ေရးအားျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းမွာ နားလည္မုွရေအာင္ ကၽြန္မတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မုွ ရေအာင္ 
သံုးၾကပါလုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ဖုန္းေတြ ပါလာရင္ ေထာင္ျပေပးၾကပါ။ ဘယ္ေလာက္ အမ်ားႀကီး ရိွလဲ သိရေအာင္။ 

(ဖုန္းပါလာသူမ်ားက ဖုန္းမ်ား ေျမႇာက္ျပၾကသည္။)ေတာ္ေတာ္မ်ားတာပ။ဲ ကၽြန္မ မေန႔ကမွ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ 
အဒီဲလုိဖုန္းေလး သံုးဖူးတယ္။ အရင္ ၉၆ ခုႏွစ္တုန္းက ဒါေတြ ဒီမွာမရိွေသးဘူး။ သံုးတ့ဲအခါၾကေတာ့ ပါးစပ္ 
ဘယ္မွာ ထားရမွန္းမသိဘူး။ မၾကားရဘူးဆုိတ့ဲသူေတြကုိ စာသားနဲ႔ ေထာင္ျပမယ္။ 

(ဆုိင္းဘုတ္တြင ္ေရးထားသည့္စာ - ကၽြန္မကလဲ ျပည္သူေတြခ်စ္ပါတယ္ အမွန္ျခစ္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္) 

ခ်စ္ေန႐ံုနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး။ အလုပ္လုပ္ရမွာ။ ကၽြန္မစဥ္းစားတယ္။ ခ်စ္တယ္ဆုိတာ ဘာလဲ။ ခ်စ္တယ္ဆုိတာ 
တစ္ဦးေပၚ တစ္ဦး စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္တ့ဲ ဆႏၵရိွၿပီး အဒီဲ ဆႏၵအရလုပ္မွ တကယ္ခ်စ္ရာေရာက္ 
ပါတယ္။ ပါးစပ္နဲ႔ ခ်စ္ပါတယ္၊ ခ်စ္ပါတယ္။ ခ်စ္ပါတယ္ ေျပာလုိ႔ကေတာ့ အေရခြံသာ ခ်စ္လုိက္တာမ်ိဳးကေတာ့ 
ကၽြန္မတုိ႔က ၾကက္ေျခခတ္ပ။ဲ 



 

(မွန္လုိက္တာကြ - ပရိတ္သတ္ထဲမ ွအသံ) 

ပန္းကေပးရင္လည္း ေပးလုိက္ေလ ဘာလုိ႔ကုိင္ထားတာလဲ။(ပရိသတ္ တစ္ဉီးထံတြင ္ကုိင္ထားေသာ 
ပန္းစည္းကုိ လက္ညႇိုးထုိးရင္းေျပာကာ ထုိပရိသတ္က လက္ဆင့္ကမ္း လွမ္းေပးလုိက္ေသာ ပန္းစည္းကုိ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေဘးတြင္ ရွိေနသူတစ္ဦးက ယူလုိက္သည္)  

ကၽြန္မတုိ႔ အခု ျပည္သူေတြကုိ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာကေတာ့ ေစာေစာက ကၽြန္မ ေျပာသလုိပေဲပါ့ ကုိယ္စိတ္ 
ထဲမွာ ရိွတာေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ အသိေပးပါ။ စာေရးၿပီးေတာ့ ပို႔လုိ႔လည္း ရပါတယ္။ စာတုိက္ကုိ စိတ္မခ်ရရင္ 
ဒီမွာပဲ လာေပးပါ။(ပရိသတ္ထံမ ွရယ္သံမ်ားႏွင့္ လက္ခပ္ုသံမ်ား)  

ျပည္သူေတြ ဘာေတြ စိတ္ထဲမွာ ရိွသလဲ ဆုိတာ ကၽြန္မသိခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူ 
ေတြရ့ဲ စိတ္ထဲမွာ လူေတြရ့ဲ စိတ္ထဲမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနမလဲ။ ဘယ္လုိျဖစ္ေနမလဲ။ စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လုိေျပာင္း 
သြားသလဲ ဆုိတာ ကၽြန္မေသေသခ်ာခ်ာ မသိလုိ႔မရဘူး ခ်က္ျခင္းသိဖို႔ဆုိတာမရဘူး။ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာရ 
ဦးမယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြ တစ္ေယာက္ခ်င္းနဲ႔ စကားေျပာဖုိ႔ ဆုိတာလည္း တကယ္တမ္း လက္ေတြ႕က်က် 
မျဖစ္နုိင္ဘူး။ ျဖစ္နုိင္ရင္ေတာ့ ေျပာတာေပါ့။ ျဖစ္နိုင္ရင္ေတာ့ကၽြန္မ ထုိင္နားေထာင္မယ္။ တစ္ေယာက္ၿပီး 
တစ္ေယာက္ မုိက္ေပးၿပီးေတာ့ ေျပာၾကေတာ့။ အဒီဲလုိဆုိလည္း ၿပီးမွာ မဟုတ္ဘူး။ 

ၿပီးေတာ့ အဲဒီလုိေျပာတာ ေတြက ကၽြန္မေတာ့ သေဘာက်တယ္။ တစ္ေယာက္ထဲ ထၿပီး ေျပာတာေတြက 
အင္မတန္ ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းတယ္။ ဟုိဘက္ ျပန္ေျပာ။ ဒီဘက္က ျပန္ေျပာဆုိေတာ့ ပုိၿပီးေတာ့လည္း 
စံုတယ္။ပိုၿပီးေတာ့လည္း အားလံုးအတြက္ ပိုၿပီးေတာ့လည္း အားလံုးအတြက္ တန္ဖုိးရွိတယ္။တစ္ေယာက္ထဲက 
ေျပာတာကုိ က်န္တ့ဲသူေတြက နားေထာင္ေနရတာ တစ္ခါတစ္ေလ ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ နည္းနည္း ဒီမိုကေရစီ 
မက်လုိ႔။(ရယ္သံႏွင္ ့လက္ခုပ္သံမ်ား)  ကၽြန္မတုိ႔ သြားၿပီးေတာ့ ဒီလူထဲက တစ္ေယာက္ကုိ 
လက္ညႇိုးထုိးျပပါမယ္။ ထၿပီးေတာ့ စိတ္ထဲရွိတ့ဲ ဆႏၵကုိ ခပ္တုိတုိေလးေျပာေတာ့။(ပရိသတ္ထဲမ ွအမ်ားအျပား 
လက္ေထာင္ၾကသည)္  

"အေမစုနဲ႔ အတူ လြတ္လပ္တ့ဲ ဒီမုိကေရစီႀကီးကုိ ရယူပုိင္ဆုိင္ ခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား" (ပရိသတ္ထဲမ ွ
လူငယ္တစ္ဉီးက ထလာကာ အေရွ႕ထြက္ၿပီးေျပာ) 

ကၽြန္မတုိ႔ေလ တစ္ေန႔က်ရင္ ျပည္သူ႔ဟစ္တုိင ္တစ္ခုလုပ္ရမယ္ အဒီဲေတာ့ အဒီဲမွာဆုိရင္ ျပည္သူေတြက 
ေျပာခ်င္တာ ေျပာလုိ႔ ရေအာင္။ ကၽြန္မတုိ႔ကလည္း ျပည္သူေတြရ့ဲ အသံေတြကုိ ၾကား-- ဟုိဘက္က 
ဘာျပသနာရိွလဲ ကူညီလုိ႔ရမလား။ အေနာက္က တုိးေနလုိ႔လား။(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင ္
ညာဘက္တြင္ရွိေနေသာ ပရိသတ္ဘက္ကုိ လွမ္းၾကည့္ကာေျပာ) 

"စည္းကမ္းရွိပါ။ စည္းကမ္းရိွပါ။ စည္းကမ္းရွိပါ။"(ပရိသတ္မ်ားက အခ်င္းခ်င္း ညီညာစြာ ေအာ္ေျပာသံ)  

သိပ္ၿပီးေတာ့ မေလာၾကပါနဲ႔။ ေနာက္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အမ်ားႀကီး စကားေတြ ေျပာဖို႔ 
အခြင့္အေရးေတြ ေပၚလာမွာပါ။ 



 

ဒီတစ္ခါတည္း နဲ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ ရွိမွာပါ။ အဒီဲက်ရင္ စိတ္ရွည္ လက္ရွည္နဲ႔ 
သီးခံေပးၾကပါ။ ဒီတစ္ခါ မၾကားရမွ ေနာင္တစ္ခါ ျပန္လာမွာေပါ့။ ေတာ္ၾကာ ျပန္မလာဘဲ ေနမယ္။ ၾကာၾကာ 
ေျပာလုိ႔ရိွရင္ ျပည္သူေတြလည္း ပင္ပန္းမယ္လုိ႔ ကၽြန္မထင္ပါတယ္။ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၿပီတ့ဲ ပင္ပန္းတာ။ 
အဒီဲေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကုိ က်င့္သားရေနၿပီေပါ့။ 

ေတာ္ေတာ္ ပင္ပန္းေနၾကၿပီေပါ့ ပင္ပန္းတယ္ ဆုိတာက ကိစၥမရိွပါဘူး။ ပင္ပန္းရက်ိဳးနပ္ဖို႔က အေရးႀကီးတာ။ 
ပင္ပန္းရက်ိဳးနပ္တယ္ ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ ပင္ပန္းရ ပင္ပန္းရ ရတယ္ ခံနုိင္တယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ရ့ဲ 
အားေတြကုိ ပင္ပန္းရက်ိဳး နပ္ေအာင္လုိ႔ အသံုးခ်ရမယ္။ ကၽြန္မအခု ေျပာခ်င္တာက စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔။ 
ကၽြန္မတုိ႔ရ့ဲ တုိင္းျပည္ကုိ ၾကည့္ၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ခ်င္ ၾကတာ ျဖစ္မွာပ။ဲ ရိွမွာပဲ။ အခုထက္ထိ ဘယ္မ ွ
မေရာက္ေသး ပါလား။ အခုထက္ထိ ဘာမွလည္း တုိးတက္မွုမရိွပါလားဆုိတ့ဲ စိတ္ေတြ ရိွနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ဒီလုိစိတ္ပ်က္စရာ အေၾကာင္းမရိွပါဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ ႀကိဳးစားရမယ္။ ဝီရိယဆုိတာဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီး 
ပါတယ္။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပဲ ဝီရိယထုတ္ရမယ္။ 

အလုပ္စလုပ္တ့ဲ အခါမွာ ဝီရိယ ထုတ္ရမယ္။ အလုပ္ အလယ္ပိုင္းေရာက္တ့ဲ အခါမွာ ဝီရိယ ထုတ္ရမယ္။ အလုပ္ 
ေနာက္ဆံုးပုိင္း ေရာက္ခါနီးမွာ ဝီရိယ ထုတ္ရမယ္။ အလုပ္ဆုိတာ ၿပီးတယ္ရယ္လုိ႔ မရိွဘူး။ အလုပ္တစ္ခု 
ၿပီးရင္လည္း ေနာက္အလုပ္က ေပၚလာမွာပဲ။ အေဲတာ့ နိုင္ငံတစ္နုိင္ငံကုိ တည္ေဆာက္တယ္ ဆုိတာလည္း 
အလုိဲပဲ အလုပ္ေတြ တစ္ခုၿပီး တစ္ခ ုလုပ္သြားရမွာ ဒီေလာကႀကီးမွာ ေက်နပ္စရာ၊ ေက်နပ္စရာ 
အခ်ိန္ေတြဆုိတာ ဘယ္ေတာ့မွမရိွဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ေတာ့ ေက်နပ္စရာ အခ်ိန္ေတြ 
အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိေတာ့ လုိကုိလုိတယ္။ အဒီဲလုိ ေက်နပ္နုိင္တ့ဲ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိေရာက္ဖို႔ေတာ့ 
အားလံုး ဝုိင္းတြန္းၾကရမယ္။ မႀကိဳးစားဘဲနဲ႔ မရဘူး။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ေတာ့ ကၽြန္မကေတာ့ လုပ္ေပးမယ္လုိ႔ ကၽြန္မ 
မေျပာနုိင္ဘူး။ ျပည္သူရ့ဲ ယံုၾကည္မုွရွိရင္၊ ျပည္သူရ့ဲ အားကုိးမုွရွိရင္၊ ျပည္သူရဲ ့ေထာက္ခံမွုရိွလုိ႔ ရွိရင္ ကၽြန္မမွာ 
လုပ္အားေတြ အမ်ားႀကီးတက္လာမယ္။ အဒီဲလုပ္အားေတြနဲ႔ ျပည္သူနဲ႔ အတူလုပ္မယ္။ 
ကၽြန္မတစ္ေယာက္ထဲေတာ့ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ကၽြန္မတစ္ေယာက္ထဲလဲ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ တစ္ေယာက္ထဲလုပ္တယ္ 
ဆုိတာ ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ 

(ေဟး၊ ေဟး-------------------------------) 

ကၽြန္မ တစ္ေယာက္ထဲ လုပ္ဖို႔ လံုးဝ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရိွဘူး။ အမ်ားနဲ႔ အတူလုပ္မွာ။ ကၽြန္မတုိ႔ အေပၚမွာ ၾကင္နာမုွ 
ရိွတ့ဲ ကမၻာသူ ကမၻာသားေတြနဲ႔ အတူ လုပ္မယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ အားလံုး အတူတူ လုပ္မယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ ထင္သလုိ 
လက္သီးလက္ေမာင္း တန္းၿပီးေတာ့ ေရွ႕ကေန ၿပီးေတာ့ ဟီးရိုးႀကီး လုပ္တာ။ အဲဒါမ်ိဳးက သတိၱ မဟုတ္ဘူး။ 
သတိၱ ဆုိတာဟာ စိတ္ဓာတ္ ခိုင္ခုိင္မာမာနဲ႔ ကုိယ္လုိခ်င္တ့ဲ ကိစၥကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္လုိ႔ ပင္ပန္းခံၿပီးေတာ့ 
လုပ္နိုင္တာ။ ဒါမွ အဲဒီလုိ သတိၱမ်ိဳးေတြ ေမြးရမယ္။ တကယ္ေတာ့ သတိၱဆုိတာ နိစၥဓူဝ လုပ္ေနရမွာ။ ကၽြန္မတုိ႔ 
ျပည္သူေတြက မနက္ မိုးလင္းတာနဲ႔ ဒီကေန႔ တစ္ေန႔ကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ သတိၱေတြ ထုတ္ေနၾကရမယ္ မဟုတ္လား။ 
ဒီသတိၱေတြကုိ အက်ိဳးရိွေအာင္လုိ႔ သံုးၾကမယ္။ တကယ့္ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ 
ကၽြန္မတုိ႔ နုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ သံုးရမယ္။ ကုိယ္တစ္ေယာက္ထဲအတြက္ စဥ္းစားဖုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ 
ကုိယ့္မိသားစု တစ္ခုတည္းအတြက္ စဥ္းစားလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ ကၽြန္မ ထပ္တလဲလဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးဟာ ဒုိ႔နဲ႔ 
မဆုိင္ဘူးဆုိတ့ဲ စိတ္ဓာတ္ကုိ မထားပါနဲ႔။ ဒါေဖေဖ အရင္ကတည္းက ေျပာခ့ဲပါတယ္။ လြပ္လပ္ေရး 



 

မရခင္ကတည္းက ေျပာခဲ့တ့ဲ စကားပါ။ နုိင္ငံေရးဟာ ကုိယ္နဲ႔ မဆုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာေနေပမယ့္ နိုင္ငံေရးက 
လာၿပီးေတာ့ ဆုိင္ေနလိမ့္မယ္တ့ဲ ေရွာင္ေနလုိ႔မရဘူး။ အားလံုးဟာ နုိင္ငံေရးပ။ဲ အခုဒီမွာ ကၽြန္မတုိ႔ လာၿပီးေတာ့ 
ကၽြန္မတုိ႔ ကုိ ေထာက္ခံေနတာတင္ နုိင္ငံေရးမဟုတ္ဘူး။ အိမ္မွာေနၿပီးေတာ့ ဟင္းခ်က္ေနတ့ဲ အမ်ိဳးသမီးလဲ 
နုိင္ငံေရး လုပ္ေနရတာပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူ႔မွာ သူ႔ရွိတ့ဲ ပုိက္ဆံနဲ႔ ေလာက္ေအာင္ ခ်က္ေနရလုိ႔ေလ။ 
အဒဲါလဲ နုိင္ငံေရးပ။ဲ သားသမီးေတြ ေက်ာင္းေနနုိင္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ရတာလည္း နုိင္ငံေရးပဲ။ အားလံုး နိုင္ငံေရးပဲ။ 
အားလံုး နုိင္ငံေရးနဲ႔ မလြတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ နုိင္ငံေရးနဲ႔ ဒို႔နဲ႔ မဆုိင္ဘူး။ ဒုိ႔က နိုင္ငံေရးထဲ မပါခ်င္ဘူးလုိ႔။ 
ေျပာတာဟာ နုိင္ငံေရးကုိ နားမလည္လုိ႔ ေျပာတ့ဲ ကိစၥ။ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြဟာ နုိင္ငံေရးကုိ နားလည္ေအာင္ 
လုပ္ပါ။ ကၽြန္မတုိ႔လည္း သင္ေပးပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ သင္ယူရမွာ။ ျပည္သူကေန ကၽြန္မတုိ႔ 
ဒီမိုကေရစီအတြက္ လုွပ္ရွားေနတ့ဲသူေတြကုိ သင္ေပးမွ ကၽြန္မတုိ႔လည္း မမွားမွာ။ ဒီမုိကေရစီမွာ အေရးႀကီးတ့ဲ 
တစ္ခုက ဘာလည္း ဆုိေတာ့ အေရွ႕ကေနၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတ့ဲသူေတြကုိ အေနာက္ကလူေတြက 
ထိန္းနိုင္ရမယ္။ ထိန္းပုိင္ခြင္ ့ရိွရမယ္။ အဲဒါဒီမုိကေရစီပ။ဲ 

ျပည္သူေတြရဲ့၊ ျပည္သူေတြ ထိန္းတာကုိ ကၽြန္မတုိ႔ေတြ ခံပါ့မယ္။ ျပည္သူမဟုတ္ဘဲ ထိန္းသိမ္းတာကုိ 
သိပ္မခံခ်င္ဘူး(ရယ္လ်က္)။ ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ ဘာမ ွမရိွပါဘူး။ 

ကၽြန္မထိန္းသိမ္းခံရတ့ဲ ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ေပါ့ေနာ္ လံုျခဳံေရး တာဝန္ယူရတ့ဲသူေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီး ဆက္ဆံရပါ 
တယ္။ သူတုိ႔ ကၽြန္မအေပၚမွာ ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မေပၚမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန ္ဆက္ဆံပါတယ္။ 
အေဲတာ့ ဒါကေတာ့ အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္း ကၽြန္မေျပာရမွာပါ။ ေက်းဇူးတင္ထုိက္တ့ဲသူကုိ ေက်းဇူးတင္ရမွာပဲ။ 
အဒီဲလုိ သာမန္ လံုျခဳံေရး ဝန္ထမ္းေတြထဲက ကၽြန္မအေပၚမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံခဲ့တ့ဲသူေတြကုိ 
ကၽြန္မ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာ တကယ့္ကုိ ကၽြန္မစိတ္ရင္းနဲ႔ ေျပာတာပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ျပည္သူ 
အခ်င္းခ်င္းမွာ တစ္ေယာက္ေပၚမွာ တစ္ေယာက္ ေစတနာထားနုိင္ေအာင္လုိ႔ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ 
ေက်းဇူးတင ္နုိင္ေအာင္လုိ႔။ ျမင္နုိင္ေစခ်င္တယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက ကၽြန္မ ခပ္ငယ္ငယ္တုန္းက ေဟာခ့ဲ 
တယ္။ ေက်းဇူးျပဳတ့ဲသူ ဆုိတာ ရွားတယ္တ့ဲ။ ေက်းဇူးကုိ သိတတ္တ့ဲသူဆုိတာ ရွားတယ္ေပါ့။ ကၽြန္မ 
အဒီဲတုန္းက ငယ္တာကုိး အဲဒီစကားကုိ သိပ္သေဘာမတူခ်င္ဘူး။ ဘာလဲဆုိေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ ေက်းဇူး ျပဳနုိင္တ့ဲ 
သူဆုိတာ ရွားတယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ လက္ခံတာေပါ့ေနာ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ကုိယ့္ကုိ ေက်းဇူး ျပဳတယ္ဆုိတာ 
လူတုိင္းကလည္း ဒီေလာက္ထိလုပ္ေပးတာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေက်းဇူးသိတတ္တ့ဲ သူဟာ ရွားတယ္ ဆုိတာ 
ကၽြန္မ သိပ္ၿပီး လက္မခံပါဘူး။ 

လူပ၊ဲ လူပေဲပါ့ လူျဖစ္မွ ေက်းဇူးသိရမွာေပါ့။ မဟုတ္ဘူးကြာ ျငင္းတ့ဲသူက ရွိတယ္။ ေက်းဇူးသိတယ္ ဆုိတ့ဲ 
အဓိပၸါယ္က ေနာက္က်ေတာ့ ရိုးရုိးေလးပ။ဲ အခ်င္းခ်င္းကုိ တန္ဖိုးထားတတ္တာပ။ဲ အခ်င္းခ်င္းကုိ တန္ဖုိးထား 
တတ္လုိက္ရင္ --- ဟာ နည္းနည္းေတာ့ သည္းခံပါဦးေဟ့ -- ခဏေလး ေနာက္ကထလုိက္လုိ႔ ဘာျဖစ္သြား တာမ ွ
မဟုတ္ဘဲ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ေတာ့ သည္းခံရမွာပဲ။ တစ္ေယာက္က မတ္တပ္ထလုိက္လုိ႔ စိတ္ဆုိးစရာ 
အေၾကာင္းမရိွဘူး။ ေဒါသ ႀကီးပ။ဲ----- ေရွ႕က ကၽြန္မ မေန႔တုန္းက အိမ္ေရွ႕မွာ ေျပာသလုိေပါ့။ 
အေရွ႕ကလူကလည္း အေနာက္ကလူကုိ သိတတ္မွု၊ နားလည္မွုရိွရမယ္။ အေနာက္ကလူကလည္း အေရွ႕က 
လူကုိ နားလည္မွ ုသည္းခံမုွရွိရမယ္။ အဒဲါမွ ကၽြန္မအတြက္ အဆင္ေျပမွာ။ ဒီေတာ့ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ကၽြန္မ 
ဘယ္လုိဆက္ၿပီးေတာ့ နိုင္ငံေရး ခရီးသြားမလဲ ဆုိတာ သိခ်င္လာမယ္။ 



 

(သိခ်င္ပါတယ္။---------- ) 

သိတန္သေရြ႕လည္း သိမယ္။ ျပည္သူကုိ အားကုိးၿပီး လုပ္တယ္ဆုိရင္ ျပည္သူနဲ႔ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ထားရမယ္။ 
ကၽြန္မကေတာ့ ဒီ--ဒီ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ကၽြန္မတုိ႔က အားလံုးၾကားမွာေပါ့ေနာ္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး 
ကိစၥကုိ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာပါ။ ဒါဟာ အေရးကုိ ႀကီးတယ္။ 

(ေထာက္ခံပါတယ္။------------------) 

ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာေတာ့ ဘယ္သူပ ဲဘာျဖစ္လုိ႔။ ဘယ္သူနဲ႔ေတာ့ျဖင့္ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ဘယ္သူနဲ႔ 
ေတာ့ျဖင့္ စကားေျပာလုိ႔မရဘူး ဆုိတာ လံုးဝမရိွဘူး။ ဘယ္သူပျဲဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ခ်င္တ့ဲစိတ္ရိွရင္ 
လုပ္လုိ႔ရရမယ္။ စကားေျပာခ်င္တ့ဲ စိတ္ရွိရင္ စကားေျပာလုိ႔ ရရမယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ ဒီလမ္းအတုိင္း သြားမွာပဲ။ 
ဒီလမ္းအတုိင္း သြားတ့ဲအခါမွာေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ဘက္က ျပည္သူ႔အင္အားေတြ လုိပါတယ္ဆုိတာ အခု ဒီမွာ 
ေျပာၿပီးေတာ့ အသိေပး ေၾကညာလုိက္ၿပီ။ 

(ညီပါတယ္။--- ညီညြတ္ေရး၊ ညီညြတ္ေရး ------- ) 

ကၽြန္မတုိ႔ ဘာပဲလုပ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္၊ ဆံုးျဖတ္ ျပည္သူကုိ အသိေပးပါ့မယ္။ အခုဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ဒါ--- 
အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ၿပီးေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတာ မရိွဘူး။ ေျပာၿပီး ေဆြးေႏြးၿပီး 
ကၽြန္မက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တစ္ခုထဲနဲ႔ လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ကၽြန္မကေနၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ ဒီမုိကေရစီ အတြက္ 
လုပ္ေနတ့ဲ အစုအဖြဲ႕ေတြ အားလံုးနဲ႔ ကၽြန္မတြဲၿပီး လုပ္ခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူကလဲ အဲဒီထဲမွာ ဝင္ပါ 
ေပးေစခ်င္တယ္။ တစ္ခုခု လုပ္ၿပီလုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္လုိ႔ရွိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူကုိ ေျပာျပမယ္။ ရွင္းျပမယ္။ တစ္ခါ 
တစ္ေလ ဆုိရင္ ျပည္သူက ကၽြန္မတုိ႔ လုပ္တ့ဲကိစၥေတြကုိ ျပည္သူက သေဘာမတူတာလည္း ရိွမယ္။ ဒါကေတာ့ 
ဒီလုိပ။ဲ လူတုိင္းေတာ့ တစ္သေဘာတည္း မျဖစ္နုိင္ဘူး။ အဒီဲသေဘာမတူတာကုိ လက္ခံနုိင္တာ လည္း 
ဒီမိုကေရစီရ့ဲ သေဘာတရားတစ္ခုပ။ဲ ဒါေပမယ့္လည္း ကၽြန္မတုိ႔ ရွင္းျပမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ 
ဒီလုိလုပ္ရသလဲ။ 

ျပည္သူ သေဘာမတူေပမယ့္လည္း ဘာျဖစ္လုိ႔ လုပ္ရတာလည္း ဆုိေတာ့ ျပည္သူကုိ စည္း႐ုံး ယူရမွာေပါ့။ 
စည္း႐ံုးတယ္ ဆုိတာ ဒါပဲေလ။ ျပည္သူရဲ ့ယံုၾကည္မွု၊ နားလည္မွ ုအဒဲါကုိ ရေအာင္ လုပ္မယ္။ မရဲေအာင္ လုပ္တာ 
မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြရဲ ့နားလည္မုွ ျပည္သူေတြရ့ဲ ေထာက္ခံမုွ အဒဲါေတြကုိ ရယူၿပီး ေတာ့ 
ဆက္လုပ္သြားမယ္။ အခုခ်ိန္မွာ တိတိက်က် မေျပာနုိင္တာကုိ ကၽြန္မ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အခုပ ဲ
ထြက္လာၿပီးေတာ့ ဒါလုပ္မယ္၊ ဒါလုပ္မယ္၊ ဒါလုပ္မယ္ ေျပာတာလည္း ဒါ မစဥ္းစား၊ မဆင္ျခင္ဘဲနဲ႔ 
ေျပာတ့ဲစကားလည္း ျဖစ္နုိင္တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ဒီအခ်ိဳးအေကြ႕မွာ ျပည္သူေတြရဲ့ အသံေတြကုိ အမ်ားႀကီး 
ၾကားခ်င္ပါတယ္။ အဒီဲအသံေတြကုိ နားေထာင္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ခရီးကုိ ဘယ္လုိ ဆက္ၿပီးေတာ့ သြားမလဲ ဆုိတာ။ 
သြားသင့္လဲ ဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ ဆံုးျဖတ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေစာေစာက ကၽြန္မတုိ႔ ေျပာသလုိပဲ အေရးႀကီးဆံုးဟာ 
ျပည္သူရ့ဲ အင္အားနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ လုပ္မယ္။ ဒီမိုကေရစီလုိခ်င္တ့ဲ အစုအဖြဲ႕ေတြ အားလံုးနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ လက္တြဲၿပီး 
ေတာ့ လုပ္မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ဒီကၽြန္မတုိ႔ နိုင္ငံမွာ ရင္ၾကားေစ့ေရး အတြက္ ကၽြန္မတုိ႔ လုပ္ 
သြားမယ္။ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ လုပ္သြားၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ အနည္းဆံုး နာမယ့္နည္းနဲ႔၊ လံုးလံုး 



 

မနာဘူးလုိ႔ လည္း ကၽြန္မမေျပာနုိင္ဘူး။ ဒါက ဒီလုိ ကၽြန္မ အာမခံလုိက္လုိ႔ရွိရင္ ဒါလည္း 
လာဘ္ေပးတာတစ္မ်ိဳးပဲ။ ကၽြန္မတုိ႔နဲ႔ လုိက္လုိ႔ မနာေစရဘူး ဆုိတာ အဒီဲလုိလည္း ကၽြန္မေျပာလုိ႔ မရဘူး။ 
နာခ်င္လည္း နာတာပ။ဲ ကၽြန္မတုိ႔လည္း ခံရတာပဲ။ ကၽြန္မတုိ႔ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြလည္း ခံရတာပဲ။ 
ဒါေပမယ့္လည္း ျပည္သူလူထု အနည္းဆံုး နာမယ့္နည္းေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ရွာၿပီးေတာ့ လုပ္ပါ့မယ္။ 
ျပည္သူကလည္း တစ္ခါတစ္ေလ နည္းနည္း အနာခံရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ သည္းခံၿပီး အနာခံပါလုိ႔။ ကၽြန္မ 
အခုကတည္းက ေျပာထားခ်င္ပါတယ္။ လုိေတာ့ လုိခ်င္ပါတယ္။ အနာေတာ့ မခံခ်င္ပါဘူး။ အဒီဲလုိေတာ့ 
မလုပ္နဲ႔။ 

သည္းခံေနတာ ၾကာၿပီဆုိေတာ့ မဟုတ္တ့ဲဟာေတြကုိ သည္းခံေနတာလား။ သည္းခံသင့္တာေတြကုိ သည္းခံေန 
တာလား။ ကၽြန္မ ေျပာခ်င္တယ္ေနာ္။ ဟုိ အမွားနဲ႔ အမွန္ကုိ ခြဲျခားၿပီးေတာ့ သိရမယ္။ အမွန္ဘက္ကေန 
ရပ္တည္ရတ့ဲဲ သတိၱရွိရမယ္။ အမွားနဲ႔ အမွန္ဆုိတာ တစ္ခ်ိန္နဲ႔ တစ္ခ်ိန္နဲ႔ တူတာမဟုတ္ဘူး။ အခ်ိန္ေတြ ေျပာင္း 
သလုိ အေျခအေနေတြ ေျပာင္းသလုိ အေျဖေတြကလည္း ေျပာင္းေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဟာကုိ လုပ္သင့္တာ 
မလုပ္သင့္တာကေတာ့ ဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ရ့ဲ ကုိယ့္ရဲ ့လိပ္ျပာ၊ ဒါဘယ္လုိေျပာသလဲ ေဖေဖေျပာခ့ဲတ့ဲ စကား 
တစ္ခြန္းရွိပါတယ္။ သူ႔လိပ္ျပာရဲ့ ခံု႐ံုးေရွ႕မွာ သူ မားမားမတ္မတ္ ရပ္ၿပီးေတာ့ အစစ္ခံရတဲယ္တ့ဲ။ 

(ႀကိဳက္တယ္၊ ႀကိဳက္တယ္----------) 

ကၽြန္မရ့ဲ လိပ္ျပာခံု႐ုံး ေရွ႕မွာလည္း ေန႔တုိင္း မတ္တပ္ရပ္ၿပီးေတာ့၊ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြလဲ ဒီလုိပ ဲ
ကုိယ့္ရဲ့လိပ္ျပာခံု႐ံုးေရွ႕မွာ ေန႔တုိင္း မတ္တပ္ရပ္ၿပီးေတာ့ မားမားမတ္မတ္ အစစ္ခံၾကည့္ၾကပါ။ အဒီဲလုိ အစစ္ခ ံ
ၾကည့္တ့ဲအခါ ကုိယ္ဟာ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တာေတြကုိ လုပ္ေနသလား ဆုိတ့ဲ အေျဖက ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ 
အဒီဲလုိေပၚလာလုိ႔ရိွရင္ ကၽြန္မတုိ႔ရ့ဲ အင္အားေတြက အရမ္းတန္ဖုိးတက္မွာ။ အင္အားဆုိတာ မွန္မွန္ကန္ကန္ 
သံုးမွတကယ့္ကုိ အဖုိးတန္တာ ၊ မွန္မွန္ကန္ကန ္သံုးတ့ဲ အင္အားရဲ ့အာနိသင္ကုိ ဘယ္သူမ ွၿဖိဳလုိ႔မရဘူး။ 
အဒဲါကုိေတာ့ မွတ္ထားၾကမွ။ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြကုိေလ ကုိယ္ခ်င္းစာတ့ဲစိတ္၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ 
နားလည္တ့ဲစိတ္၊ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္သည္းခံတ့ဲစိတ္ကေလး၊ အခုနည္းနည္း စမ္းၾကည့္ရေအာင္၊ 
နည္းနည္းစမ္းၾကည့္မယ္ေနာ္။ နည္းနည္းစမ္းၾကည့္မယ္ ဆုိေတာ့။ စမ္းၾကည့္မယ္။ ဟုိဘက္ကလူေတြက 
မၾကားရလုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ ေအာ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မလည္း ေျပာတာၿပီးေတာ့မယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေရွ႕က 
လူေတြက ဟုိဘက္ကုိ နည္းနည္း ထြက္သြားၿပီေတာ့ ဟုိဘက္ကလူေတြကုိ ေနရာေပးပါလား။ 

(ေပးမယ္ေဟ့--- ေပးမယ္--------------) 

------------ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အင္အားေတြ မရိွရင္ ကၽြန္မတုိ႔ လုပ္တ့ဲ အလုပ္ေတြဟာ 
ေအာင္ျမင္နုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ အင္အားေတြကုိ စနစ္တက်လုပ္မွပ ဲစနစ္တက်သံုးမွပဲ ထိေရာက္မွာ 
ဒီေတာ့ နည္းနည္းေလး စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ ကၽြန္မေျပာျပမယ္။ အေရွ႕ကလူေတြက 
မတ္တပ္ထတ့ဲ အခါ ေနာက္ကလူေတြက စိတ္တုိၾကတယ္။ အဒီဲေတာ့ ကၽြန္မေျပာခ်င္တာ 
အေရွ႕ကလူေတြကလည္း အၾကာႀကီး မထပါနဲ႔။ ေနာက္ကလူေတြက ခဏေလာက္ထတာကုိ သည္းညည္း 
ခံၾကပါ။။ ခဏထတာပဲ ဘာျဖစ္လဲ။ တစ္ခ်ိန္လံုး ထရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့။ 



 

ေနာက္ၿပီးေတာ့ မွာပါရေစ။ ေမၽွာ္လင့္ေန႐ံုနဲ႔ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ လုိခ်င္ေန႐ံုနဲ႔ ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ လုိခ်င္တာ 
ရေအာင္ကုိ လုပ္တတ္မွ၊ လုပ္ရဲမွ၊ လုပ္နိုင္မွ ------------------ ကၽြန္မတုိ႔ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းေတြ ရွာၿပီး 
ေတာ့ ကုိယ္လုိခ်င္တ့ဲ ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ေအာင္ သြားရမယ္။ ကၽြန္မက အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ အျမဲတမ္း 
ယံုၾကည္တယ္။ ဒီနည္းကုိ သြားကုိ သြားရမယ္ ဆုိတာ ကၽြန္မယံုၾကည္တယ္။ ေထာက္ခံေနတ့ဲ သူေတြေရွ႕မွာ 

(လက္ခုပ္သံမ်ား ဆူညံပြက္ေလာရုိက္လ်က္) 

ကၽြန္မယံုၾကည္တာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ယံုၾကည္တယ္။ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးကုိ ယံုၾကည္တယ္။ အဒဲါေတြ 
အတြက္ေတာ့ကၽြန္မ အျမဲတမ္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဘယ္သူ႔ကုိ မုန္းလုိ႔၊ ဘယ္ဝါ့ကုိ မုန္းလုိ႔ 
ဆုိၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီစိတ္ေတြ ကၽြန္မမရိွဘူး။ အခ်ိန္လည္း မရိွဘူး။ ဒီေလာကႀကီးမွာ အလုပ္ 
အမ်ားဆံုး (လက္ခုပ္သံမ်ား-----) 

အခု ကၽြန္မ ထိန္းသိမ္းခံေနရတ့ဲ ကာလတစ္ေလၽွာက္ ကၽြန္မရ့ဲ လံုျခဳံေရးအတြက္ တာဝန္ယူတ့ဲ တာဝန္ယူရတ့ဲ 
ပုဂၢိဳလ္ေတြကေပါ့ေနာ္ ကၽြန္မအေပၚမွာ ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မအေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ 
ကၽြန္မ အမွန္အတုိင္း ေျပာတာ။ အဲဒါကုိလည္း ကၽြန္မ တန္ဖုိးထားပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ထပ္ၿပီးေတာ့ 
ဒီလုိပ ဲေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန ္တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ ေကာင္း 
ေကာင္း မြန္မြန ္ဆက္ဆံၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလုိကၽြန္မအေပၚမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန ္
ဆက္ဆံ သလုိ ျပည္သူေတြအားလံုးအေပၚမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံေစခ်င္တယ္။ 

(လက္ခုပ္သံမ်ား ဆူညံပြက္ေလာရုိက္လ်က္) 

ကၽြန္မလုိပဲ ျပည္သူေတြအေပၚမွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ၿပီးေတာ့ မဆက္ဆံေစခ်င္ဘူး 

(လက္ခုပ္သံမ်ား ဆူညံပြက္ေလာရုိက္လ်က္) 

ကၽြန္မအေပၚမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန ္ဆက္ဆံသလုိ ျပည္သူေတြ အေပၚမွာလည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ 
ဆက္ဆံပါလုိ႔ ကၽြန္မက ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တ့ဲ ကိစၥကုိ တန္ဖိုးထားရမယ္။ ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူ ကို 
ေက်းဇူးတင္ရမယ္။ ကုိယ္ မႀကိဳက္လုိ႔ အားလံုး မေကာင္းဘူးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ေကာင္းတာလည္း ရိွတယ္။ 
မေကာင္းတာလည္း ရွိတယ္။ မေကာင္းတာ မေကာင္းဘူး ေျပာရင္လည္း စိတ္ဆုိးေနလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ မလုပ္နဲ႔ ။ 

(လက္ခုပ္သံမ်ား မစဲ---) 

လူတစ္ေယာက္ရဲ ့ေက်းဇူးကုိ ပြဲထုတ္ရတာေလာက္ အင္မတန္မ ွအားရစရာ ေကာင္းတာ မရိွဘူး။ အင္မတန္မ ွ
အားရစရာ ေကာင္းတယ္။ အင္မတန္မ ွေက်နပ္စရာေကာင္းတယ္။ ကၽြန္မက လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္စရာ 
ေတြသာ လုပ္ၾကစမ္းပါ ကၽြန္မက တစ္ခ်ိန္လံုးေခၚၿပီး ေက်းဇူးတင္ေနပါ့မယ္။ အခုလည္း ျပည္သူေတြကုိ 
ေက်းဇူးတင္ရမွာပ။ဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ဗမာေတြရ့ဲ သတိၱက ေကာက္ရုိးမီးလုိပလုိဲ႔ ခဏခဏ 
ေျပာတာ ကၽြန္မ လံုးဝ မႀကိဳက္ဘူး။ အဲဒါဟာ ကၽြန္မတုိ႔ ျဖစ္သင့္တ့ဲ ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလုိ မျဖစ္ရဘူး။ 



 

လူဆုိတာ လူျဖစ္ကာမွ လူပီပီေနရတယ္။ လူ႔သိကၡာ ဆုိတာရိွတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းမွာ ဘာနဲ႔ 
စလဲဆုိေတာ့ လူတုိင္း၊ လူတုိင္းဟာ ေမြးရာပါ ဂုဏ္သိကၡာရွိတယ္။ အဒီဲ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိန္းသိမ္းရမယ္။ 

(လက္ခုပ္သံမ်ား ဆူညံလ်က္) 

သိကၡာကုိ ထိန္းသိမ္းရမယ္။ အဒဲါကုိ ေျပာတာ။ ျပည္သူေတြအတြက္ပ ဲလုပ္ေပး၊ ျပည္သူေတြ အတြက္ပဲ 
လုပ္ေပးလုိ႔။ လူတုိင္း၊ လူတုိင္းဟာ ကုိယ့္တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္ရမယ္။ အဒီဲလုိလုပ္နုိင္မ ွကၽြန္မတုိ႔ နုိင္ငံတုိးတက္မွာ။ 
ကၽြန္မတုိ႔ နုိင္ငံ မတုိးတက္လား။ တုိးတက္လားဆုိတာ။ ကၽြန္မထက္ ျပည္သူေတြ ပုိၿပီးေတာ့ သိတယ္။ 
မတုိးတက္လုိ႔ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္၊ ဘယ္ဝါ့ေၾကာင့္လုိ႔ ေျပာမယ့္အစား ကၽြန္မတုိ႔ အားလံုး လက္ညီတက္ည ီနဲ႔ 
လက္တြဲၿပီးေတာ့ တုိးတက္ေအာင္လုိ႔ လုပ္နုိင္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြ ေပးပါလုိ႔ပ။ဲ အဒီဲလုိပဲ ကၽြန္မေျပာခ်င္တယ္။ 

လက္ျဖန္႔ၿပီး ေတာင္းတာလဲ မႀကိဳက္ဘူး။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း လက္ျဖန္႔ မေတာင္းခ်င္ဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ 
ျပည္သူကလည္း လက္ျဖန္႔ၿပီးေတာ့ ေတာင္းခ်င္တ့ဲ စိတ္မရိွဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္တယ္။ 

(ဟုတ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္ -------------------) 

ကၽြန္မတုိ႔ တုိးတက္ေရးအတြက္၊ ကုိယ့္ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ လုိခ်င္တယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ယံုၾကည္တယ္။ 
ကုိယ့္တုိးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ရေအာင္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ လုပ္ေပးရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အားလံုးကုိ 
လုိက္ၿပီးေတာ့ ထမင္းေဝဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္ထမင္းကုိယ္ ဝေအာင္ ရွာနုိင္တ့ဲ အရည္အခ်င္းေတြ၊ အခြင့္ 
အလမ္းေတြ ရိွဖုိ႔။ 

(လက္ခုပ္ၾသဘာသံမ်ား ဆူညံလ်က္) 

ကၽြန္မတုိ႔ ဆက္လုပ္သြားမယ့္ အလုပ္ေတြဟာ ကၽြန္မတုိ႔ ဒီမိုကေရစီကုိ ယံုၾကည္တ့ဲ အစုအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ 
တုိင္တုိင္ပင္ပင္ လုပ္သြားမယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဆုိၿပီး အဒီဲလုိ ကၽြန္မတုိ႔ ထီးထီးႀကီး လုပ္သြားမွာ 
မဟုတ္ဘူး။ အမ်ားနဲ႔ တူတူ လက္တြဲၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမယ္။ အဒီဲအမ်ားကုိ ဝန္းရရံမွာ ျပည္သူပ။ဲ ျပည္သူေတြ 
မဝန္းရံဘဲ ကၽြန္မတုိ႔ ဘာမွ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ျပည္သူတုိ႔ အကူအညီကုိလုိလုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ေတာင္းတယ္။ ေတာင္းတ့ဲ 
အခါၾကရင္ ကၽြန္မတုိ႔ အေပၚမွာ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လုိလုိလားလားနဲ႔ ဒီအင္အားေတြနဲ႔ ပ့ံပုိးေပးပါလုိ႔။ 
အခုကတည္းကေန ေမတၱာရပ္ခံထားပါတယ္။ အဒီဲေတာ့ အားေတြေမြးထား။ ထမင္းမ်ားမ်ားစားထားလုိ႔ 
ေျပာရမွာလည္း အားနာတယ္။ ထမင္းသိပ္မရိွဘူးဆုိရင ္ဘယ္လုိ ျပန္ေျဖရမလဲလုိ႔။ အားေတြ ေမြးထားၾက။ 
ကုိယ္ကုိကုိယ္ --- စိတ္အားေရာ၊ ခႏၶာကုိယ္အားေရာ ေမြးထားၾက။ အဒီဲအားေတြနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ အတူတူ 
လက္တြဲၿပီးလုပ္မယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ အတူလက္တြဲၿပီး လုပ္ၾကၿပီဆုိလုိ႔ရိွရင္ ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ေအာင္ ကၽြန္မ 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပေဲျပာမယ္ေနာ္။ ကၽြန္မတုိ႔ လူေတြထဲမွာ ပန္းတုိင္ေရာက္တ့ဲဟာကုိ မျမင္လုိက္ရတ့ဲသူေတြ 
အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွန္ကန္တ့ဲ ပန္းတုိင္ကုိ ရည္မွန္းၿပီး ေလၽွာက္သြားရတယ္ဆုိတ့ဲ ဘဝတစ္ခုရ့ဲ တန္ဖိုးက 
ဘယ္လုိမ ွျဖတ္လုိ႔ မရဘူး။ လူတုိင္းက အနိစၥသေဘာ မကင္းပါဘူး။ တစ္ေန႔က် ကိစၥၿပီးသြားမွာပ။ဲ ဒါေပမယ့္ 
မၿပီးခင္ အခ်ိန ္အတြင္းမွာ အနည္းဆံုး ကုိယ္ဘယ္လုိ ေနခ့ဲတယ္။ ထုိင္ခ့ဲတယ္ဆုိတာ သိၾကဖို႔။ ကၽြန္မတုိ႔ 
ေတြ႕တုန္းမွာ ကၽြန္မတုိ႔ရ့ဲ ကြယ္လြန္သြားတ့ဲ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြ၊ ဒီမုိကေရစီရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြ ကုိ ကၽြန္မ 



 

ဂုဏ္ျပဳခ်င္တယ္။ အခု အထိျပင္းျပေနၾကတ့ဲ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ့ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္၊ ရေဲဘာ္ရဘဲက္ေတြကုိ 
ဂုဏ္ျပဳခ်င္တယ္။ အားလံုး အျမန္ဆံုး လုပ္နုိင္ပါေစလုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြက ဝုိင္းၿပီး --------- 

(လက္ခုပ္သံ ၾသဘာသံမ်ား အေမစု က်န္းမာပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစဆုိေသာ အသံမ်ား မစဲေတာ့ေပ။)  

ၿပီးပါၿပီ။    ။  

(မွတ္ခ်က္။    ။ ပရိသတ္မ်ား၏ ၾသဘာသံမ်ား၊ လက္ခုပ္သံမ်ား၊ အသံကူးယူမုွ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စာသားအျဖစ္ 

ေျပာင္းလေဲရးသားရာတြင္ အက်အေပါက္အခ်ိဳ႕ က်န္ရိွနုိင္ပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။) 

The Voice Weekly Web Team (2:30 AM, Nov 15, 2010) 

www.thevoicemyanmar.com မွကူးယူတင္ဆက္ပါသည္။ 


