Highlights of President U Thein Sein’s radio message
The following is the translation of the excerpts from the monthly radio message of
President U Thein Sein 3 July 2014 :
The government has been focusing especially on the peace issue as it is
important for the country.
While the peace process is continuing, I myself am also holding discussions on
the latest developments with leaders of national races at opportune times. This month, I
met with the chairman of the Karen National Union and the delegation in Nay Pyi Taw
and held frank discussions on measures being taken for signing a nation-wide ceasefire
and measures to be taken as preparations for the subsequent political dialogue.
It can also be seen that decentralization and enhancement of the capacities of
state/region governments are also issues of special importance. On the other hand, it is
necessary to make efforts to develop a better people-inclusive administrative system by
keeping in touch with township committees, township development committees and civil
societies that are basic for reaching to the grass root level. I have given guidance to
union ministers and state/region governments to always meet and hold discussion with
the public and civil society organizations across the country.
I would also like to express some of my opinions about the National Education
Bill currently under discussions at the Pyidaungsu Hluttaw.
The National Education Bill and education policies have been widely discussed
since last year, and these are the results of the concerted efforts of all those who should
participate in the discussions. What I would like to highlight here is that the National
Education Bill should not be considered as a perfect one and it should be regarded as
the fruit of the first steps taken for education reform.
On 19 June, a meeting on the development of the health sector was held. The
main point is that it is necessary to develop an all-inclusive and affordable healthcare
service system and the government is taking initial steps to that end. Although a
healthcare system affordable for all is the goal, it is impossible to develop such a
comprehensive system overnight.
Therefore, I would like to inform the public that people-centered healthcare
systems are being implemented simultaneously.
What our government has been placing emphasis on since we took office is
the political stability from which smooth transition and reform processes can be
implemented step by step.
Meanwhile, there have been instability and challenges naturally accompanied
with reform especially in Rakhine State. The issue is related with internal as well as
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Meanwhile, there have been instability and challenges naturally accompanied
with reform especially in Rakhine State. The issue is related with internal as well as
international situations, we have had to deal with the issue carefully. I am making efforts
for the stability, life security and an end to conflicts in Rakhine State.
As our country is a multi-racial and -religious nation, the current reform process
will be successful only when stability is maintained through the cooperation of all the
citizens by living harmoniously with one another. For the reform to be successful, I
would like to urge all to avoid instigation and behaviour that incite hatred among our
fellow citizens.
Source – New Light of Myanmar, Volume XXII, Number 73, 3-7-2014
*****

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးသိန်းစိန် ေပ
ြ ာကားသည့် ေရဒီယို မိန ်ခွန်း
မိဘြပည်သူများခင်ဗျား
က န်ေတာ်တို ိုင်ငံရဲ လက်ရှိအေခ
ြ အေနများကို မိဘြပည်သူများထံ ေရဒီယိုမှတစ်ဆင့်
အသိေပး ေပ
ြ ာကားေနကျ ြဖစ်တဲ့အတိုင်း ဇွန်လအတွင်း ြမန်မာ ိုင်ငံရဲ ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲမ များကို
ေပ
ြ ာကားရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။
ြပည်တွင်း ငိမ်းချမ်းေရး တည်ေဆာက်မဟာ က န်ေတာ်တို ိုင်ငံနဲ ကန်ေတာ်တို လူ အဖွဲ
အစည်းအတွက် အေရးကီးတဲ့ ကိစ ြဖစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက် ကန်ေတာ်တို အစိုးရအဖွဲ အေနနဲ
ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မနဲ ပတ်သက် ပီး အထူးအာ ုံစိုက် လုပ်ေဆာင်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။
ြပည်တွင်း ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မ လုပ်ငန်းစ ်များ စ ်ဆက်မြပတ် လုပ်ေဆာင် ေနတဲ့နည်းတူ
က န်ေတာ်ကိုယ်တိုင်လည်း ငိမ်းချမ်းေရး ြဖစ်စ ်များရဲ ြဖစ်ထွန်း တိုးတက်မများနဲ ပတ်သက် ပီး
တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်များနဲ အခါအခွင့်သင့်တိုင်း ေတွ ဆုံေဆွးေ ွးလျက် ရှိပါတယ်။ ယခုလ
အတွင်းမှာ ကရင်အမျိ းသား အစည်းအ ုံး ဥက နဲ အဖွဲ ကို ေနပ
ြ ည်ေတာ်မှာေတွ ဆုံ ပီး တစ် ိုင်ငံ
လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲေရး သေဘာတူညီချက် လက်မှတ်ေရးထိုး ိုင်ေရးအတွက် လက်ရှိ
ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ အေခ
ြ အေနများ၊ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမယ့် ိုင်ငံေရးေဆွးေ ွးပွဲများအတွက်
ကိ တင် ြပင်ဆင် ေဆာင်ရွက်သင့်တဲ့ အေခ
ြ အေနများနဲ ပတ်သက် ပီး ရင်း ှီးပွင့်လင်းစွာ ေတွ ဆုံ
ေဆွးေ ွးခဲ့ ကပါတယ်။
ကန်ေတာ်တို တည်ေဆာက်ေနတဲ့ ငိမ်းချမ်းေရးဖ
ြ စ်စ ်ဟာ အမျိ းသားေရး တာဝန်
ြ စ် မျိ းဆက်သစ်ေတွအတွက် တည် ငိမ်တဲ့အနာဂတ်ကို အေမွခံ
တစ်ရပ်ြဖစ် ပီး အနာဂတ်သား ေမ
ြ းမ
ေကာင်းအဖ
ြ စ် ထားရှိခဲ့ ိုင်ဖို အားလုံးက ဝိုင်းဝန်း ကိ းပမ်းေဆာင်ရွက်ေနကတာ ြဖစ်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုများ အားလုံးဟာ ြပည်ေထာင်စုကီး တစ်ခုတည်းမှာ မှီတင်းေနထိုင်ကတာ
ြဖစ်တဲ့အတွက် ငိမ်းချမ်းေရး ေအာင် ြမင်တာနဲ အမ ြပည်သူအားလုံး၊ ိုင်ငံသား အားလုံး အကျိ း
ခံစားကရမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။
ကန်ေတာ့် အေနနဲ ဇွန်လ ၁၀ ရက်ေနက ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးများနဲ ဒုတိယဝန်ကီးများကို
ေခ ယူေတွ ဆုံ ပီး ြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲေရး လုပ်ငန်းစ ်များရဲ ဒီမိုကေရစီအေရး တည်ေဆာက်မ
အေခ
ြ ခိုင်မာေရးနဲ ြပည်သူများရဲ လူမစီးပွားဘဝများ ြမင့်တင်ဖို ကိစရပ်များကို လမ်း န်မှာ ကား
ခဲ့ပါတယ်။
ဗဟိုချ ပ်ကိုင်မ ေလာ့ချေရး ကိစရပ်များနဲ ြပည်နယ်နဲ တိုင်းေဒသကီးနဲ ြပည်နယ်
အစိုးရများရဲ စွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်မားေရးကိစေတွဟာ အထူးအေရးပါတာကို ေတွ ရမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက် မှာလည်း ေအာက်ေြခအဆင့်ဆင့်ထိ ပျံ ှံ ေရာက်ရှိဖို အတွက် အေခ
ြ ခံကျတဲ့
မိ နယ်များမှာ မိ နယ်ေကာ်မတီ၊ မိ နယ် ဖွံ ဖိ းတိုးတက်မ ေကာ်မတီများ၊ အရပ်ဘက်

၂

လူ အဖွဲ အစည်းများနဲ စ ်ဆက်မြပတ်ထိေတွ ပီး ြပည်သူလူထု ပူးေပါင်းပါဝင်တဲ့ စီမံခန်ခွဲ
အုပ်ချ ပ်မစနစ် ပိုမိုတိုးတက် ေအာင် ေဆာင်ရွက်ဖို လိုအပ်ပါတယ်။ ကန်ေတာ့်အေနနဲ သက်ဆိုင်ရာ
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများကို ိုင်ငံအ ှံ လှည့်လည်ကည့် ပီး ြပည်သူများနဲ ေတွ ဆုံ ေဆွးေ ွးေစဖို နဲ
တိုင်းေဒသကီးနဲ ြပည်နယ် အစိုးရများလည်း အလားတူပဲ ြပည်သူများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ အစည်း
များနဲ စ ်ဆက်မ ြပတ် ထိေတွ ဆက်ဆံဖို န်ကားထားပါတယ်။
ြပည်သူများအေနနဲ ြပည်သူလူထု ပူးေပါင်းပါဝင်တဲ့ စီမံခန်ခွဲအုပ်ချ ပ်မ ထိေရာက်
အားေကာင်းဖို အတွက် အုပ်ချ ပ်ေရး အဖွဲ အစည်းများရဲ မမှန်မကန် ေဆာင်ရွက်မများ ေတွ ရှိခဲ့
လ င် အဆင့်ဆင့် တိုင် ကားကဖို နဲ အရပ်ဘက် အဖွဲ အစည်းများ အေနနဲ လည်း ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်မကို တိုးြမင့် ကဖို တိုက်တွန်း ေပ
ြ ာကားလိုပါတယ်။
လက်ရှိ ကန်ေတာ်တို ြဖတ်သန်းေနရတဲ့ ြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲေရး လုပ်ငန်းစ ်များ ရှင်သန်ေရး
အတွက် တာဝန်ရှိသူ အားလုံးကို လက်တွဲေခ ေဆာင် ြခင်းဆိုတဲ့ အေခ
ြ ခံမူများနဲ လုပ်ငန်းစ ်များ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖို အစ ် ကိ းပမ်းခဲ့ပါတယ်။
အဓိကကေတာ့ ကန်ေတာ်တို ြဖတ်သန်းေနရတဲ့ ြဖစ်စ ်များဟာ မိမိတို တစ်ဦးချင်းစီ
အတွက် စိန်ေခ မများစွာကို ရင်ဆိုင်ေကျာ်လားေနရတဲ့ အေခ
ြ အေနများ ြဖစ်တဲ့အတွက် ဒါေတွကို
လက်ခံ ပီး အမှားအယွင်းများကို ြပင်ဆင်ခွင့်ေပးတဲ့ နည်းလမ်းများနဲ လက်တွဲ ေခ ေဆာင်ခဲ့ ြခင်း
ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်သူလူထုရဲ အကျိ းစီးပွားအတွက် အ ရာယ်ရှိလာတဲ့ အဆင့်ြဖစ်လာမှသာ
ထိေရာက်တဲ့ အေရးယူမေတွကို ြပ လုပ်ခဲ့ရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကန်ေတာ့်အေနနဲ အေလးအနက်
ယုံ ကည်တာကေတာ့ အသစ်အသစ်ေသာ စိန်ေခ မများ နဲ ရင်ဆိုင်ေနရတဲ့ ကန်ေတာ်တို
လူ အဖွဲ အစည်းအတွက် လက်တွဲ ကိ းပမ်း ေဆာင်ရွက် ြခင်းနဲ ညိ ိင်း အေဖ
ြ ရှာြခင်းများကသာလ င်
နည်းလမ်းမှန်များဖ
ြ စ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက် ြဖစ် ပီး အစ ်ခံယူ ကျင့်သုံးလျက်လည်း ရှိပါတယ်။
လက်ရှိ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှာ ေဆွးေ ွးလျက်ရှိတဲ့ အမျိ းသား ပညာေရး ဥပေဒ
မူကမ်းနဲ ပတ်သက် ပီးေတာ့လည်း ကန်ေတာ့်ရဲ သေဘာထားအချိ ကို ေပ
ြ ာကားလိုပါတယ်။
ပညာေရးက ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရးအတွက် အမျိ းသားပညာေရး ဥပေဒ မူကမ်းနဲ ပညာေရး
မူဝါဒများကို ပီးခဲ့တဲ့ ှစ်ကတည်းက ကျယ်ကျယ် ြပန် ြပန် ေဆွးေ ွးခဲ့ က ပီး ပါဝင်သင့် ပါဝင်ထိုက်သူ
အားလုံး ရဲ ဝိုင်းဝန်း ကိ းပမ်းမနဲ ရရှိလာခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ ကန်ေတာ့် အေနနဲ အထူး
အေလးအနက်ထား ေပ
ြ ာကားလိုတဲ့ အချက်ကေတာ့ အခုေဆွးေ ွးတိုင်ပင်ေန ကတဲ့ အမျိ းသား
ပညာေရး ဥပေဒမူကမ်းဟာ လုံးဝ ပီးြပည့်စုံတဲ့ မူဝါဒ ြဖစ်တယ်လို သတ်မှတ်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ
ပညာေရးက ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲဖို အတွက် ပထမဆုံး ေခ
ြ လှမ်းတစ်ရပ်အ ြဖစ် စတင်ေလာက်လှမ်း
ခဲ့ရာကေန အဆင့်ဆင့် ြဖစ်ထွန်းတိုးတက် လာတဲ့ ရလဒ်တစ်ခုပဲ ြဖစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ
ြဖစ်ပါတယ်။
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ဇွန်လ ၁၉ ရက်ေနက ကျန်းမာေရးက ဆိုင်ရာ ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ေရး ဆိုင်ရာ
အစည်းအေဝးကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဓိကအားဖ
ြ င့်ေတာ့ ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကို လမ်း ခံ မ
ရှိတဲ့ လူတိုင်းလက်လှမ်းမီတဲ့ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မစနစ်တစ်ရပ် ေပ ေပါက်ဖို လိုအပ် ပီး
ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနနဲ အစပျိ းေဆာင်ရွက်ဖို စီစ ်ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ လူတိုင်း
လက်လှမ်းမီတဲ့ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ စနစ်ဟာ အဓိက ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ြဖစ်ေသာ်
လည်း အခုလို ကီးမားကျယ် ြပန်တဲ့ စီမံေဆာင်ရွက်မမျိ းဟာ ေနချင်း ညချင်း အေကာင်အထည်
ေပ ဖို ခက်ခဲတာဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် ကားကာလမှာလည်း ြပည်သူ ဗဟို ြပ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ
အစီအစ ်များကိုလည်း တစ် ပိ င်တည်း စီမံေဆာင်ရွက် အေကာင် အထည်ေဖာ်လျက်ရှိေ ကာင်း
အသိေပး ေပ
ြ ာကားလိုပါတယ်။
ကန်ေတာ်တို အစိုးရ စတင်တာဝန်ယူတဲ့ အချိန်ကစပီး ေချာေမွ ညင်သာတဲ့ အသွင်
ကူးေပ
ြ ာင်းေရး ြဖစ်ေစဖို နဲ ြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲေရး လုပ်ငန်းစ ်များ တစ်ဆင့် ပီး တစ်ဆင့် တက်လှမ်း
ိုင်ဖို အတွက် အထူးအေလးထား ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရတာကေတာ့ ိုင်ငံေရး တည် ငိမ်မ ရှိေရးပဲ
ြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း အသွင်ကူးေပ
ြ ာင်းေရး ေဆာင်ရွက်ရာမှာ ကံ ေတွ ရေလ့ရှိတဲ့
မတည် ငိမ်မ များနဲ စိန်ေခ မများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ ပီး အထူးသဖ
ြ င့် ရခိုင်ြပည်နယ် အေရးကိစဟာ
ြ အေနများနဲ ပါ ဆက်စပ်
ြပည်တွင်း အေခ
ြ အေနများနဲ သာမက
ိုင်ငံတကာ အေခ
ေနတာဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် သိမ်ေမွ စွာ ကိုင်တွယ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။
ကန်ေတာ့်အေနနဲ ရခိုင်ြပည်နယ်ရဲ ေအးချမ်းတည် ငိမ်ေရး၊ ြပည်သူ ဘဝ လုံ ခံ ေရးနဲ
ပဋိပကများ ချ ပ် ငိမ်းေရးအတွက် အစ ်အေလးထား ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို
ေဆာင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ိုင်ငံေရးအရ လိုအပ်တဲ့ ေဆွးေ ွးညိ ိင်းမေတွကို လုပ်ေဆာင် ေနသလို
အုပ်ချ ပ်ေရး
နည်းလမ်းများနဲ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမယ့်
လုပ်ငန်းများကိုလည်း
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၊ ြပည်နယ်အစိုးရ၊ ိုင်ငံတကာ အဖွဲ အစည်းများ၊ အရပ်ဘက် လူ အဖွဲ
အစည်းများ စသည် ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်သူ အသီးသီးနဲ တိုင်ပင် ညိ ိင်း ေဆွးေ ွး
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါေကာင့် လာမယ့် ကာလများမှာ ိုင်ငံတကာ အဖွဲ အစည်း များအေနနဲ
ေဒသအေခ
ြ အေနများကို မှန်ကန်စွာ ထင်ဟပ်ေစမယ့် ထိေရာက်တဲ့ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မေတွကို
ပွင့်လင်း ြမင်သာမရှိရှိ မတမရှိရိှ ြပ လုပ်သွားကဖို တိုက်တွန်း ေပ
ြ ာကားအပ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ ိုင်ငံေတာ် အေနနဲ နယ်စပ်လုံ ခံ ေရးအတွက် လိုအပ်တဲ့ တည်ေဆာက်မများ
ြပ လုပ် ြခင်း၊ စစ်ေဆးကပ်မတ် ြခင်းနဲ ရခိုင် ြပည်နယ် အတွင်းမှာလည်း ိုင်ငံသားဖ
ြ စ်မ ဆိုင်ရာ
ကိစရပ်များကို ဥပေဒနဲ အညီ ြဖစ်ေစဖို ဒီလို ေဆာင်ရွက်ရာမှာလည်း ေဒသခံ ြပည်သူများရဲ
သေဘာထား၊ ြမန်မာ ိုင်ငံရဲ အကျိ းစီးပွားနဲ ရခိုင် ြပည်နယ်ရဲ ေရရှည် အကျိ းစီးပွား အားလုံး
ြ ာကား
လမ်း ခံ မရှိေစဖို လည်း ထည့်သွင်းစ ်းစား ေဆာင်ရွက်ေနရတဲ့ အေကာင်း အသိေပး ေပ
လိုပါတယ်။

၄

ကန်ေတာ်တို ြမန်မာ ိုင်ငံအေနနဲ ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရးများနဲ အတူ ကမာ့မိသားစုအတွင်း
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရး ကိ းပမ်းမများလည်း အဆင့်ဆင့် ြဖစ်ထွန်းတိုးတက်လျက် ရှိပါတယ်။
ကန်ေတာ့်အေနနဲ တ ုတ် ြပည်သူ သမတ ိုင်ငံကို ဇွန်လကုန်ပိုင်းက သွားေရာက် ခဲ့တဲ့
ချစ်ကည်ေရး ခရီးစ ် အတွင်းမှာ ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ ်တွဲေနထိုင်ေရး မူကီး (၅) ရပ် ှစ် (၆၀)
ြပည့် အခမ်းအနားကို တက်ေရာက် မိန ်ခွန်းေပ
ြ ာကားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ ်တွဲ
ေနထိုင်ေရးမူကီး (၅) ရပ် ကို ြမန်မာ ိုင်ငံဟာ တ ုတ် ြပည်သူ သမတ ိုင်ငံနဲ အိ ိယ ိုင်ငံတို နဲ
ြ စ် ပီး ကုလသမဂရဲ အဓိက ိုင်ငံတကာ ေကညာချက်ေတွမှာပါ
အတူ ဦးေဆာင်ချမှတ်ခဲ့တာဖ
ပါဝင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တို ဟာ အိမ်နီးချင်း ိုင်ငံများ၊ ေဒသတွင်း ိုင်ငံများနဲ သာမက
ကမာ့မိသားစုဝင် ိုင်ငံများအားလုံးနဲ မဟာဗျ ဟာကျတဲ့ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မများကို တိုးြမင့်
ေဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ကန်ေတာ်တို တိုင်းြပည်ဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိ းေပါင်းစုံ၊ ဘာသာေပါင်းစုံနဲ ဖွဲ စည်းထား
တဲ့ ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ ြဖစ် ပီး ဒီလို ိုင်ငံမျိ းမှာ ိုင်ငံသားအားလုံး အေနနဲ တစ်ဦးနဲ တစ်ဦး သဟဇာတ
ရှိရှိေနထိုင် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် ိုင်မှသာ တိုင်းြပည်အတွင်းမှာ တည် ငိမ် ေအးချမ်းမများ ရှိ ပီး
လက်ရှိေဖာ်ေဆာင်ေနတဲ့ ြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင် ြမင် ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလို
ေအာင် ြမင် ိုင်ဖို အတွက် တိုင်းြပည်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ြပည်သူများ အကားမှာ မုန်းတီးမများဖ
ြ စ်ပွား
ေစမယ့် ြပ မူေြပာဆိုေရးသားမများနဲ လံ ေဆာ်မများကို ေရှာင်ရှားကဖို တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
ိုင်ငံသား အချင်းချင်း၊ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း၊ အမုန်းတရားေတွေ ကာင့် စည်းလုံးညီ ွတ်မ
ပျက် ြပားပီး ြပည်သူေတွဒုကမျိ းစုံ ေတွ ကံ ေနကရတာကို ကမာ့ ြဖစ်စ ် ြဖစ်ရပ်များက သက်ေသပ
ြ
ေနပါတယ်။ ဒါေကာင့် ိုင်ငံသားများ အကား အမုန်းတရားများပွားများေစမယ့် အပ
ြ အမူ၊ အေပ
ြ ာ
အဆို၊ အေရးအသားများကို ကန်ေတာ်တို လူ အဖွဲ အစည်းအေနနဲ တ်ချပ
ြ စ်တင် ဆန်ကျင် က
ရမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။
ကန်ေတာ်တို အေနနဲ ြပည်တွင်း ငိမ်းချမ်းေရးရေအာင် စီးပွားေရး ြပန်လည် ဖွံ ဖိ း တိုးတက်
လာေအာင် ကန်ေတာ်တို ရဲ မျိ းဆက်သစ် လူငယ်ေတွ အတွက် ပိုမိုေကာင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်ေတွ
ဖန်တီးေပး ိုင်ဖို တစိုက်မတ်မတ် ကိ းပမ်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အေကာင်း ေပ
ြ ာကားရင်း နိဂုံး
ချ ပ်အပ်ပါတယ်။
မိဘြပည်သူများ ကိုယ်စိတ် ှစ် ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာကပါေစ။
ကိုးကားချက် - ြမန်မာအလင်းသတင်းစာ (၃-၇-၂၀၁၄)
*****

