ဦးေဌးဦး ၏ ဥေယ်ာဇဥ္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳ း ေရး ပါတီအေထြေထြအတြင္ းေရး မွဴး
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒီမိုကေရစီ/ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒
၁။ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳ း ေရး အသင္းႀကီးကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ၊
စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္ းရိွ မိမိႏိုင္ငံေတာ္ ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ
မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား ကို တန္ဖိုးထားခ်စ္ခင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ျပည္သူ႔ အက်ိဳ း ကိုလိုလားေသာ
လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား အား အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းတည္ ေထာင္ခဲ့သည္။ အသင္းႀကီးကို
ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳ ကြဲေရး ၊တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳ ကြဲေရး ၊ အခ်ဳ
ပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ၊ အမ်ိဳ း ဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ျမင့္မားေရး တို႔ကို ေရွး႐ႈလ်က္မ်ိဳ း

ခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳ း တိုးတက္ေရး
ႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ေခတ္မီႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ဟူသည့္
မြန္ျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၅) ရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၂။ အသင္းဝင္မ်ား သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ မိမိတို႔ေဒသခံျပည္သူမ်ား အက်ိဳ း
ရွိေစေသာ လက္ေတြ ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ႏွစ္ စဥ္ခ်မွတ္၍ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ အသင္းသို႔ ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား
တိုးပြားလာသည့္အတြက္ အသင္းဝင္အား (၂၆) သန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။ အသင္းဝင္မ်ား တြင္
ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ေဒသအသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု၊ လူထုလူတန္းစားေပါင္းစံု၊
အလႊာေပါင္းစံုမွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
၃။ တိုးတက္မ်ား ျပားလာေသာ အသင္းဝင္မ်ား သည္ မိမိတို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ
ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ၊ ထာဝစဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳ း တိုးတက္မႈ ရရွိေစေရး
အတြက္ဝိုင္းဝန္းႀကိဳ း ပမ္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈ ရွိေစရန္အတြက္စနစ္က်ေသာ စီမံဖြဲ႕စည္းမႈ မ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။
အရည္အခ်င္းရွိေသာ အေရအတြက္မ်ား ျဖစ္လာေစေရး အတြက္ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္
ခိုင္မာျမင့္မားလာေစရန္ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္းမ်ား ၊ ပညာေရး
ႏွင့္စာရိတၱျမင့္မားေရး သင္တန္းမ်ား ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အေထာက္အကူျပဳ
သင္တန္းမ်ား အပါအဝင္ သင္တန္း ၁၄ မ်ိဳ း ကို အသင္းဝင္ ၂
သန္းေက်ာ္အားေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
၄။ အသင္းဝင္မ်ား အားလံုးသည္ ညီရင္းအစ္ကိုပမာ
ခ်စ္ခင္ခဲ့ၾကကာစိတ္ဓာတႀ္ကံ့ခုိင္မႈ ၊ က်စ္လ်စ္ခုိင္မာေသာ စညး္လုံးညီၫြတ္မႈ ၊
ထက္ျမက္ေသာ စြမ္းရည္ျပည့္ဝမႈ ၊ စစ္မွန္ေသာ မ်ိဳ း ခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရရွိမႈ ႏွင့္
မြန္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ ေစတနာ လုပ္ရပ္တို႔ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္လက္တြဲ ၿပီး
က်ရာက႑ကပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
၅။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ မွ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္

ေရွ႕ဆက္သြားမည္ ့ မူဝါဒလမ္းစဥ္ ၇ ရပ္ေအာင္ျမင္ေရး ႏွင့္ အမ်ိဳ း
သားညီလာခံႀကီးေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္တြင္ းျပည္ပမွအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ ႕ ၏
အဟန္႔အတားအေႏွာင့္အယွက္မ်ား ၾကားမွ မိမိတို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္
သစ္ႀကီးေပၚထြန္းလာေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ႏွင့္အတူဝိုင္းဝန္းလက္တြဲ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ မ်က္ေမွာ က္ကာလတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အတူ ျပည္သူမ်ား က အတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္ေပးထားေသာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္ မ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္ မ်ား မွ
ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳ ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား
ေပၚေပါက္လာျခင္းတို႔မွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳ း ေရး အသင္းဝင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသူမ်ား
အပါ အဝင္ျပည္သူမ်ား ၏ ပူးေပါင္းလက္တြဲ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အက်ိဳ း ဆက္ရလဒ္မ်ား
အ ျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
၆။ အသင္းႀကီးတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့ၾကသူ လူငယ္မ်ား သည္ယခုအခ်ိန္တြင္
အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္အရြယ္ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္မႈ လည္း ရွိေနၾကၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သစ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ က်ရာက႑က
တက္ညီလက္ညီပူးေပါင္းပါဝင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၾကၿပီး
ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုအခါ အသင္းႀကီးကို အေမြခံ အေျချပဳ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီႀကီးအ ျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
၇။ အသင္းႀကီးစတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကစ၍ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအ ျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕
စည္းသည့္ကာလအတြင္ း အသင္းႀကီးဘဝတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ''ကိုေက်ာ္စြာ ဝင္း''
ကေလာင္အမည္ ''ေမာင္ေရစက္'' မွ ကိုယ္တုိင္ပါဝင္ႀကံဳ ေတြ ႕ခဲ့မႈ မ်ား အေပၚ Hot News
ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ျမန္မာသံေတာ္ ဆင့္သတင္းဂ်ာနယ္တို႔တြင္ ေဖာ္ျပေရး သားခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေရး
သားေဖာ္ျပခဲ့သည္မ်ား သည္အတိတ္ကာလ ''ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳ း ေရး
အသင္းႀကီး''၏ လႈပ္ရွားမႈ ပံုရိပ္မ်ား အား ျပန္ေျပာင္းအမွတ္ရေစပါသည္။ သမိုင္းမွတ္တမ္း

(သို႔ မဟုတ္)အမွန္တကယ္လႈပ္ရွားႀကိဳ း ပမ္းမႈ မ်ား ကို မိမိတို႔၏ ႀကိဳ း ပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ
အေတြ ႕အႀကံဳ မ်ား အေပၚအေျခခံၿပီး ကေလာင္ရွင္ေမာင္ေရစက္ေရး သားျပဳ စုသည့္
ဤေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳ ပ္စာအုပ္တစ္အုပ္ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ စာေပေလ့လာဖတ္႐ႈသူမ်ား
အား ဗဟုသုတခြန္အားတစ္ရပ္တိုးပြားေစလိမ့္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳ ေရး
သားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ဦးေဌးဦး
အေထြေထြအတြင္ းေရး မွဴး
ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳ း ေရး ပါတီ

ဦးေအာင္သိန္းလင္း ၏ ဥေယ်ာဇဥ္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႔ခိုင္ေရး ႏွင္႕ဖြံ႔ ၿဖိဳ း ေရး ပါတီ၊ဗဟိုအလုပ္အမႈ
ေဆာင္ေကာ္မတီဝင္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ ၿဖိဳ း တိုးတက္မႈ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒
၂၁ ရာစုအစပိုင္း ျဖစ္သည့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ လြန္ကာလမ်ား တြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ဳ
ိ႕တြင္ ဒီမိုကေရစီအေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကို အေၾကာင္းျပဳ ၍ ဆူပူဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ၍
ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား ေသေက်ပ်က္စီးမႈ မ်ား ၊ၿမိဳ ႕ ရြာမ်ား ပ်က္စီး၍ အနိ႒ာ႐ံုမ်ား ေန႔စဥ္ေတြ
႕ျမင္ေနၾကရၿပီး အက်ဳ ိးဆက္အေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳ း တိုးတက္မႈ မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာၿပီး
မူလအေျခအေနေရာက္ေအာင္ အခ်ိန္ယူ၍ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾကရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခ်ဳ ိ႕အေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ ၊ အင္အားႀကီးမႈ တို႔ကို

အသံုးခ်၍ မိမိႏိုင္ငံအင္အားႀကီးသည္ထက္ႀကီးရန္အလို႔ငွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ား ၏ ျပည္တြင္
းေရး မ်ား တြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခယ္လွယ္၍ မိမိတို႔ၾသဇာခံ ျဖစ္ေစရန္ မိမိတို႔ၾသဇာခံမည္ ့
႐ုပ္ေသးအစိုးရအာဏာရရွိရန္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္
စြက္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ ၏ အက်ဳ ိးဆက္အ ျဖစ္ ႏိုင္ငံၿပိဳ လဲပ်က္စီးရန္၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား
ဒုကၡပင္လယ္ေဝၾကရသည္မ်ား လည္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေပသည္။ေနာင္လည္း ရွိေနဦးမည္
ျဖစ္ေပသည္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရး ခြၽတ္ၿခံဳ က်ေစၿပီး
လူထုဆူပူအံုၾကြမႈ ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလႈံ ့ေဆာ္၍ မိမိ၏
ၾသဇာခံ႐ုပ္ေသးအစိုးရအာဏာရေအာင္ျပဳ လုပ္ကာၾသဇာခံႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္ၿပီး
အင္အားႀကီးသည္ထက္ ႀကီးေအာင္ဖန္တီးေနၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
စင္စစ္မွာ မူ လူတိုင္းသည္ မိမိဇာတိႏုိင္ငံကို မိမိလူ႕ဘဝတြင္
အသက္ရွင္စဥ္ကာလအတြင္ း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အက်ဳ ိးေက်းဇူးျပဳ ေနၾကရမည္ သာ
ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္
က်ေရာက္ခဲ့ရသည့္အတြက္ အမ်ဳ ိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္မ်ား ေမွးမွိန္ခဲ့ရျခင္း၊ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳ း
တိုးတက္မႈ မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည့္ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာမွ ဘိုးေဘးတို႔၏ ႀကိဳ း ပမ္းမႈ ေၾကာင့္
အခ်ဳ ပ္အျခာအာဏာလက္ဝယ္ပိုင္ပိုင္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ေပသည္။ ႏုိင္ငံသားတိုင္း ဆပ္ရမည္ ့
အမိႏိုင္ငံေက်းဇူးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ ႀကိဳ း ပမ္းေပးခဲ့သည့္ ဘိုးေဘးတို႔၏
ေက်းဇူးအျပင္ မ်က္ေမွာ က္ကာလတြင္ အခ်ဳ ပ္အျခာအာဏာကို
လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးျခင္းမရွိေအာင္ ႀကိဳ း ပမ္းထမ္းရြက္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳ း ေရး အသင္းကိုလည္း အမ်ဳ ိးခ်စ္သူတိုင္းက ေက်းဇူးဆပ္သင့္ၾကသည္သာ။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳ း ေရး အသင္း၏ မူလဇစ္ျမစ္မွာ ၁၉၅၈ခုႏွစ္ ၊
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံၾကံ႕ခိုင္ေရး အသင္း
ျဖစ္ေပသည္။ အသင္းစတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က ဥကၠ႒မဟာသေရစည္သူ ဦးခင္ေမာင္ျဖဴ၊ ဒုဥကၠ႒
ဗိုလ္မွဴး ႀကီးေက်ာ္စိုး၊ အတြင္ း ေရးမွဴး စည္သူဗိုလ္မွဴး ႀကီးသန္းစိန္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ
ေဆာင္ ၂၅ ဦးအထိပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္တုိ႔မွာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား မွ အတြင္ းဝန္၊

တုိင္းမင္းႀကီး၊ ခ႐ိုင္ဝန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ မွတပ္မွဴး ႀကီးအခ်ဳ ိ႕ ပါဝင္ခဲ့ ၾကသည္။
ထုိအသင္းႀကီး၏ ပဋိညာဥ္မွာ ''တိုင္းတစ္ပါးသားတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္ းသို႔ က်ဴး
ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ကာ အႏွစ္ တစ္ရာေက်ာ္မွ် ကာလပတ္လံုးဖိႏွိပ္ခ်ဳ ပ္ခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ငါတို႔၏ အခ်ဳ
ပ္အျခာအာဏာကို ဆံုး႐ႈံးေစခဲ့ရၿပီးလွ်င္လူညြန္႔ခူးစနစ္ျဖင့္ လည္း ငါတို႔အား ဆင္းရဲတြင္ း၌
နစ္မြန္းေစခဲ့၏ ။ ငါတို႔၏ ေနာင္လာေနာက္သား အစဥ္အဆက္ကို ဤကဲ့ သုိ႔ေသာ
တိုင္းတစ္ပါးသားတို႔လႊမ္းမိုးပိုင္စိုးမႈ အႏၲရာယ္မွ ကင္းလြတ္ေစ လ်က္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံႏွင့္
လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ဳ ိးအ ျဖစ္ ကမၻာတည္ သမွ် တည္ရွိေနေစအံ့ဟုအသက္ကိုအပ္ကာ
သႏၷိ႒ာန္ခ်၍ ငါတို႔၏ အခ်ဳ ပ္အျခာအာဏာပိုင္လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အဓြန္႔ရွည္ေရး ကို မတိမ္းမပါးလက္ဝယ္ထိန္းသိမ္းထားရန္လည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္
ႀကီးငယ္မဟူက်ားမမေရြးယခုရွိေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ အတူ
ေနာင္လာေနာက္သားအဆက္ဆက္၌ လည္း ဤကဲ့သို႔ ေသာ သႏၷိ႒ာန္ စိတ္ဓာတ္မ်ဳ
ိးေပၚထြန္းပြားစည္းလာေစေရး အတြက္ ျပဳ စုပ်ဳ ိးေထာင္ ေရွ႕ ေဆာင္လမ္းျပဆံုးမပဲ့ျပင္
သြန္သင္ေလ့က်င့္သြားရန္လည္းေကာင္း၊ ငါတို႔ သည္ ညီညာျဖျဖဝိုင္းဝန္း၍ ႀကိဳ း ပမ္းၾကအံ့ဟု
သႏၷိ႒ာန္ျပဳ ၾကပါကုန္၏ ...''။ ထုိၾကံ႕ခိုင္ေရး အသင္း၏ ပဋိညာဥ္ကဲ့သို႔ ပင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ၊
စက္တင္ ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳ ကြဲေရး ၊ တုိင္းရင္းသားစည္း
လံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳ ကြဲေရး ၊အခ်ဳ ပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳ း ေရး
အသင္းႀကီးေပၚေပါက္ခဲ့ေပသည္။ ယခုစာအုပ္ပါ အသင္းႀကီးတြင္ ပါဝင္ခဲ့စဥ္ကမွတ္တမ္းမ်ား
သည္ အသင္းဝင္ေကဒါေကာင္းမ်ား က မိမိတို႔ကိုယ္တုိငႀ္ကဳ ံေတ႕ြခံစားခဲ့ရသည္မ်ား ကို
ယံုၾကည္ခ်က္ခံယူခ်က္ အျပည့္ျဖင့္ အသင္းႀကီး၏ ေက်းဇူးကို အမွတ္တရသမုိင္းတင္ေဖာ္ျပ
လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ဤအသင္းႀကီး ဦးထိပ္ထားသည့္ အမ်ဳ ိးသား ႏုိင္ငံေရး
သေဘာတရားသည္မိမိတို႔ႏိုင္ငံေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ေခတ္သစ္
ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မက်ေရာက္ေစေရး အတြက္ ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသား မ်ား အား
အျမဲမျပတ္ႏႈိးေဆာ္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳ း ေရး
အသင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အသင္းႀကီး၏ ေက်းဇူးကို မျပတ္ မလပ္သတိရေသာ အားျဖင့္
ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အမ်ဳ ိးသားႏိုင္ငံေရး ကိုယ္ခံစြမ္းအားမ်ား တိုးတက္လာေအာင္

ဝိုင္းဝန္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ေနၾကရမည္ သာ ျဖစ္ပါသတည္း။
ဦးေအာင္သိန္းလင္း
ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီဝင္

