Mark Livingston:

Livingstons Legal ၏ဗီြဒီီယို ထိုတလ
္ ႊင့္ တင္ဆက္မႈ အခန္းဆက္ ဇာတ္လမ္း
ပထမအပယိုင္း မွ ႀကယိဳဆယပ
ို တီ္္။ ဒီဗီြဒီီယိုုေလးလးဟာ ကြ်န္ုေတာ္တယိုတိုေမွ်ာ္လင့္တတ့ အခ်ယန္မွန္
ဗီြဒီီယိုဇာတ္လမ္းတြုေ
တ လးိလ း ျ္ပ တီ္္။ဒီဗီြဒီီယိုိုေလးလးဟာလမန္မာာယင
ို င
္ န
္ င
ွ ့္
သင့္ုေလ်ာ္တတိုေခ င္းး ျါ္ုေတြနတ.ထယိုအုေၾကာင္းအအာမ်ားအုေပပၚ
ကြ်မ္းက်င္သ္မ်ားနွင့္အင္တာဗ်ားထားတတတဗီြဒီီယိုအပိုယင္းတယိုုေလးကယို
တင္ဆက္္ုေပးသြားမွာွာတ ၿ း ျ္ပ တီ္္။ ကြ်န္ုေတာ္တတယို မၾကာခဏ တင္ဆက္ုေပးသြားမွာ
လ း ျ္ၿပီးပယိုမယိုိုေလးနက္တတါပုေဒအမ်ိဳယးအး ျားအခန္းဆက္ဗြဒ
ီ ီီယိုအပယိုင္းမ်ားကယို
အခ်ယန္နွင့္တုေလပးပီတင္ဆက္ုေပးသြားမွာိလ း ျ္ပ တီ္္။သယိုတုေသာ္
ကြ်န္ုေတာ္တယိုတုေအွေုေနကယိုီ္တယိုင္ုေတာင္မွ

ါပုေဒလးဟာ

အၿမတတမ္း

း ျယတ္ဝင္း ျားး ျအာ

မုေကာင္းွာ္းဆိုယတာကယို လ္ုေတြုေလပာတာ နားုေထာင္အိုန
္ တ ကြ်န္ုေတာ္တယိုတ သယာယိုင္ပ တီ္္။
ဒ ုေၾကာင့္ကြ်န္ုေတာ္တယိုတကကြ်န္ုေတာ္တယိုတထက္ပယိုမး ျ
ယို ယတ္ဝင္း ျားး ျအာ
ိုေကာင္းမီ့္ိလမန္မာာယိုင္ငအ
္ တေ ါပုေဒ း ျပ္းမ်ါ္း လိုပ္ထ္ိုးလိုပ္နပ္း ၊ ါပုေဒ ာွင့္
အင္းာွီးလမွိဳပ္ာွ္မွိဳအုေၾကာင္းအအာမ်ားကယိုလ္အမ်ားပယိုမယိုုေလတလာာယိုင္ုေအာင္
က္ပီ တိယို ုေမွ်ာ္လင့္ပ တီ္္။
Mark Livingston:

ကြ်န္ုေတာ္တယိုတကယို မသယုေသးတတတ သ္မ်ားအတြက္ Livingstons Legal သပ္အန္ကိုန္ၿမယိဳေမွာ
အုေလခတပ္ုေသာ (boutique corporate) ါပုေဒ း ျီးပြားုေအးလိုပ္ငန္းကိုမုဏီ တး ျ္ခို
လ း ျ္ပ တီ္္။ ကြ်န္ုေတာ္တ နာမပ္က Mark Livingstonိ လ း ျ္ပ တီ္္။ ကြ်န္ုေတာ္က
တပ္ုေထာင္သ္

နတတ

ါီးုေဆာင္

ပႊန္ၾကားုေအးမွားိလ း ျ္ပ တီ္္။

ကြ်န္ုေတာ္တယိုတ

ဝက္ဆယိုဒ(္ website)ိလ း ျ္တတ www.livingtonslegal.com မွာ ကြ်န္ုေတာ္တယိုတအုေၾကာင္း
အနပ္းအက်ါ္း အွာၾကပ့္ ာယိုင္ပ တီ္္။ ီခိုလယိုအတယိုခ်ိဳပ္မယတ္ဆက္လခင္းနွင့အ
္ တ္ဒီုေနတ
ကၽြန္ုေတာ္တယိုတအတေပထမါီးဆ္ိုးုေသာအင္တာဗ်ားမွာကၽြန္ုေတာ္တယိုတကယိုဆယိုအီ
ွ ္မီ
ဒီီာုေၾကာ္လငာမ်ားတြင္ခ်ါ္းနွင္း င္ုေအာက္အး ျလပိဳာိုယင္ုေအာင္
က္ပီုေပးခတ့သ္၊ိုေအွေုေနိုေက်ာင္းသားတး ျ္ုေီာက္အုေနလ င့္မၾကာုေသးမီွကွာတ
ကၽြန္ုေတာ္တယိုတဆီမွာ အလိုပ္သင္ုေအွ့ုေနအုေနနတတ ဝင္ုေအာက္လိုပ္ကယိုင္ခ့သ
တ ္ ဒ ့အလပင္ သ့္မာွ
ါပုေဒပပာအလပင္အုေတာ္ုေလးအထင္ၾကီးး ျအာုေကာင္းုေလာက္တက
တ့ ယိုီ္
ုေအးအာဇ င္နွင့္ိလပင္ပလိုပ္ုေဆာင္မႈမ်ားကယိုး ျြန့ါ
္ ီးလိုပ္ုေဆာင္ုေနသ္ုေအာက္အွယုေနပ တီ္
သ္ကုေတာ့ Brent Liang ွာတလ း ျ္ပ တီ္္။
Mark Livingston:

Brentိ ုေအ အလိုပ္သင္ကာလ အၿပီး အက္သတၱပတ္ အနပ္းငီ္အၾကာမွာ ဗြီဒီီယို
အတယိုုေလး

မွတ္တမ္းတင္ တယို

အ္ိုးကယိုိုေအာက္လာုေပးတတတအတြက္ိုေက်းဇ္းတင္ပ တီ္္။

ဒီုေနတ ခင္ဗ်ား အလိုပ္လိုပ္ တတတ ါပုေဒဆိုယင္အာ နပ္းပပာ း ျီမ္ကယန္း

အုေၾကာင္း

အနပ္းအက်ါ္းုေလာက္ုေလပာလပုေပးနယိုင္မလား္။
Brent Liang:

လးဟိုတ္ကတ အပ တီ္္။ ကြ်န္ုေတာ္ အခိုထယုေတာ့ တအားမနွး ျ္နာမွိဳ အုေၾကာင္း ါပုေဒ
နတတသက္ဆယိုငတ
္ တ့

ဗီဒီီယို

ယိုငတ
္ း ျ္ခို

န္တီးခတတပ တီ္္။ိ

ုေဒသခ္

လ္ငီ္

အလပး ျ္က်ားလြန္သ္မ်ား အတြက္ ပ္ပ
တ းိုယ ုေပးတတတ အာမခ္ ဝန္ုေဆာင္မႈ တး ျ္ခိုတြငလ
္ ပ္း
ပ ဝင္ခပ
တ ုေသးတီ္္။ကြ်န္ုေတာ္လတ္တုေလာိလမန္မာာယိုင္င္မွာ
အၾကီးမားဆ္ိုးတး ျ္ခိုလ း ျ္တတ့ိုေဆာ့ ္း ျုေကးိုေလတက်င့္ိုေအးပလက္ုေ ာင္း(Platform)
မွာပ င္ုေဆာင္အက
ြ ္ုေနပ တီ္္။အတ့ဒ ကအႀကီးဆ္ိုးလ း ျ္ပ တီ္္။ၿပီးုေတာတ
ၾသး ျုေၾတးလ်နယိုင္င္မွာလပ္း ဂယမ္းကး ျားတတ့ နပ္းပပာကယို အသ္ိုးလပိဳလခင္းလ င့္ိုေဆာ္တ( )္
း ျုေကး

ြ္ေၿ ယိဳးမွိဳ အုေပပၚ အဓယကလပး ျ္မွတ္ထားတတတ အလားတ္ ၾသး ျုေၾတးလ်မွ အခြတ

ပုေအာဂ်က္ တး ျ္ခိုလပ္းလ း ျ္ပ တီ္္။
Mark Livingston:

အတ့ဒ က Chance လား္။

Brent Liang:

လးဟိုတ္ပ တီ္္။ Chance io. ပ ္။

Mark Livingston:

ဒ ဆယို ခင္ဗ်ားတယိုတ မၾကပ့္အုေသးအင္ ၾကပ့္လိုယက္ပ ္။

Brent Liang:

လးဟိုတ္ကတ့ပ ္။

Mark Livingston:

ဒ ဆယို အွင္းအွင္းုေလးွာတ၊ ခင္ဗ်ားသယတတ အုေတြေအႀက္ိဳအုေတာ္မ်ားမ်ားက း ျကားမး ျပ္
ဒ ုေတြအားလ္ိုးကယို ခင္ဗ်ား ါပုေဒွာြေတ မအခင္ တကၠသယိုလ္ိ ုေက်ာင္းသား ွာဝ သ္ိုးာွး ျ္
အတြင္းမွာ သယခတ့တာလား္။

Brent Liang:

ုေလးာွး ျ္္။

Mark Livingston:

ၾသး ျုေၾတးလ်မွာ ါပုေဒုေက်ာင္း တက္ုေနတာိုေလးာွး ျ္ုေလမာက္လား္။ ဒ ဆိုယခင္ဗ်ား
ွာတတမ
ြ ီ္ခင္ိုေအာင္လမင္မွိုကကြ်န္ုေတာ္တယိုတအအင္အခ်ယနွာ
္ ြတ.မအခင္ကိ

ုေအာင္လမင္မွိုုေ

တြထက္ ပယိုတာုေပ တ္။ ဒ ဆယို ခင္ဗ်ား လတ္တုေလာ လိုပ္ုေနတတတ း ျီမ္ကယန္းုေတြက မတ္ပီတတ
း ျပ္းမ်ါ္းး ျပ္းကမ္းုေတြနတ

မတ္ပီတတ

ီါ္ုေက်းမွိဳုေတြ

ြ္ေၿ ယိဳးမွိဳ

အသင္းအ တြေ

း ျီမ္ကယန္းမ်ားကယို ဒီမွာ နတတ ၾသး ျုေၾတးလ် ာွး ျုေ
္ နအာလ္းို မွာ လိုပ္ွာ္းခတ့တီ္ုေပ ့ုေနာ္္။
ဒ ုေၾကာင့္အတ့ဒီအုေတြေအႀက္ိဳအုေပပၚအုေလခခ္ၿပီးခင္ဗ်ားမွာမီဒီီာနတ့
ပတ္သတ္လပီးုေသာအ တြေလယိုက္လိုပ္ုေဆာင္ခ်က္ုေတြ၊နပ္းပပာထိုတ္လိုပမ
္ ွိဳ
လိုပ္ုေဆာင္ခ်က္ုေတြအုေပပၚိလမန္မာာယိုင္င္ နတတ ၾသး ျုေၾတးလ် ာွင
ယို ္းီွါ္ၾကပ့္လပီး ခင္ဗ်ား

း ျ္းး ျမ္းုေလ့လာထားတတ့ း ျယတ္ဝင္း ျားး ျအာ အလမင္ုေတြကယို မွ်ုေ ာိုယင္မီ့္ုေလ့လာခ်က္မ်ား
အွယသလား္။
Brent Liang:

လးဟိုတ္ကတ့္။

အွယပ တီ္ကြ်န္ုေတာ္ထင္တီ္

ွာီ္ီါ္ုေက်းမွိဳွာတလ း ျ္လ း ျ္

လိုပ္ုေဆာင္တတအခ နပ္းပပာွာတလ း ျ္ၿ း ျ္
အ ြ့လ
တ ယိုကလ
္ ိုပ္ုေဆာင္ၾကတတ့အခ မွာ

မီဒီီာွာတလ း ျ္ၿ း ျ္ဆယိုတတ့

အ တြေလယိုက္

ကယး ျၥမအွယပ ွာ္း္။

အားလ္ိုးကလိုပ္ငန္းတယိုးတက္ခ်င္ၾကပ တီ္္။

ကြ်န္ုေတာ္ထင္တတ့အုေအးႀကီးတတတကယး ျၥကုေတာ့ဆက္ဆ္ုေအးလိုယတွာတထင္တီ္္။
ိုေလပာအမီ္ဆယိုအင္ ခင္ဗ်ားနတတ တတြ က္ တပ္ုေထာင္သ္မ်ား ၾကား ဆက္ဆ္ုေအး ခင္ဗ်ားနတတ
ဝီ္ီ္သ္မ်ားၾကား ဆက္ဆ္ုေအး၊ ခင္ဗ်ားနတတ အလိုပ္သမားမ်ားၾကား ဆက္ဆ္ုေအး
လိုယတထင္တီ္္။အအင္က

ကြ်န္ုေတာ္လပိဳလိုပ္မယတတ

အမွားုေတြထတက

တး ျ္ခိုကုေတာ့

ကြ်န္ုေတာ္က အလိုပ္အုေပပၚအလြနတအ
္ လြန္ အာအ္ိုး ျယိုက္ခတ့တီ္ ကြ်န္ုေတာ့္ အ တေြ ဝင္
တြွာ
တ က္ တပ္ုေထာင္သ္ နတတ ဆက္ဆ္ုေအးကယိုုေတာ့ အာအ္ိုမး ျယိုက္ာိုယင္ခ့မ
တ ယွာ္း္။ ဒ ုေၾကာင့္
ၾသး ျုေၾတးလ်မွာုေအာိလမန္မာာယိုင္င္မွာပ အလိုပ္လိုပတ
္ တ့အခ မွာ
ဤအခ်က္ကုေတြ့ုေနလ း ျ္ုေနက် သာမန္အခ်က္တး ျ္ခိုလယို့ ထင္ပ တီ္္။
Brent Liang:

ကြ်န္ုေတာ္ အုေသအခ်ာိုေလပာာယိုင္တာတး ျ္ခိုကိလမန္မာာယိုင္င္မွာဆယိုအင္ ကြ်န္ုေတာ့္အထင္
အအင္က

ကြ်န္ုေတာ္ုေတြ့ၾက္ိဳခတ့အတတ့အလခား

တအားး ျီအင္ပယိုင္ခင
ြ ့မ
္ ်ားထက္

ထ္းလခားုေနတတ့အအာကုေတာ့ ဒီမွာဆိုယအင္ ဆက္ဆ္ုေအးုေတြက ပယိုမယိုႀကီးမားတတတ ပုေအာဂ်က္
တး ျ္ခိုလိုး္ ကယို

တာဝန္ီ္ုေဆာင္အက
ြ ္အတတတ

ဆက္ဆ္ုေအးုေတြအုေပပၚ
း ျီးပြားုေအးလိုပ္ငန္း

ပယိုၿပီးအုေလးုေပးမႈုေတြအွတ
ယ ီ္္။

အုေပးအီ္

အုေတာ္မ်ားမ်ားမွာ၊

ကြ်န္ုေတာ္တယိုတ

သ္တယိုတထတက

တး ျ္ုေီာက္ကလပ္း
ကြ်န္ုေတာ္တယိုတ

တး ျ္ခ တး ျ္ုေလ

သယိုတမလးဟိုတ္

အလိုပ္တာဝန္မ်ား-

ါပမာ-ကြ်န္ုေတာ္

ကြ်န္ုေတာ္တယိုတနတ ကၽြန္ုေတာ္တယိုတ

ဒ ုေၾကာင့္

အုေတာ္မ်ားမ်ားုေတြမွာ၊ိုေလပာဆယိုဆက္ဆ္ုေအး

အ ြေတ အး ျပ္း

အတြင္းိုေလပာဆယိုဆက္ဆ္လခင္းမ်ား၊
မ္တပ္ုေနတီ္္။

အပယိုင္းလ း ျ္ပ တီ္္။

က

ကိုမုဏီ
ဆက္ဆ္ုေအးုေပပၚမွာ

Chance(Myanmar)

လိုပ္တတအခ်ယန္မွာ

န္ထမ္းုေတြက သ္ငီ္ခ်င္းုေတြ လိုယွာတ၊ ၿပီးုေတာ့
တုေီာက္နတအတ္ိ

ကြ်န္ုေတာ္တတအ
ယို ယမ္မွာ

အတ္တ္ုေနၾကတီ္္။

ုေနထယိုင္တီ္္။

အခန္းတး ျ္ခန္း

အလိုပ္ကယး ျၥအွယအင္

သ္တယတထ
ို တက
ီ္ထားတီ္္။

ကြ်န္ုေတာ္တယိုတထယိုင္ၿပီး

ကြန္ပ်ာတာ င
ြ ့တ
္ ီ္၊ ၿပီးုေတာ့ ကြ်န္ုေတာ္တယိုတ ထယိုင္ၿပီးး ျကားုေလပာ ၾကတီ္္။ အတ့ဒီုေနာက္
ကယိုီ္း ျီကီ
ယို ္း ျီ လိုပ္း ျအာအွတ
ယ ာလိုပ္ ၾကတီ္္။

Brent Liang:

ကြ်န္ုေတာ္သာၾသး ျုေၾတးလ်မွာဆယိုအင္ဒီလယအ
ို ွိဳုေထာင့္မ်ယိဳးကယို
မလးဟိုတ္ပ ွာ္း္။
သယိုတမလးဟိုတ္ိ
အွယတီ္္။ိ

ကြ်န္ုေတာ္ၾသး ျုေၾတးလ်မွာအွအ
ယ င္

း ျယတ္က္းမယမွာုေတာင္

ကြ်န္ုေတာ္တတဆ
ယို ီမွာ

ုေက်ာင္းသ္ိုေက်ာင္းသားုေတြအတြက္
လပီးုေတာ့း ျာႀကပ့္တယိုက္

အ္ိုးခန္းတး ျ္ခို

း ျာၾကပ့္တယိုက္တး ျ္ခို

ဒ မွမလးဟိုတ္

အ္ိုးခန္းထတဝင္လပီး

ကြ်န္ုေတာ္တယို့အလိုပ္အတ္တ္လိုပ္ၾကတီ္္။ိလပီးတာနတ့လြီအ
္ ယတ္ကီ
ယို ္း ျီလြီ္လပီး
အားလ္ိုးကယိုီ္း ျီကီ
ယို ္း ျီ

အယမ္လပန္ၾကတီ္္။

နပ္းနပ္းပယိုပ တီ္္။ အကီ္၍ ခင္ဗ်ား
သ္တတလ
ယို ပ္း ပယိုုေကာင္းတတ့
ပယိုုေကာင္းတတတ

ဒ ုေပမတတ

ဒီမွာုေတာ့

အတ့ဒ ုေတြထက္

န္ထမ္းုေတြကယို မယသားး ျိုလယိုဆက္ဆ္အင္

န္ထမ္းုေတြိလ း ျ္လာတီ္္။ ဒ ုေပမတတ တခ်ယန္တပ္းမွာွာတ

မယသားး ျိုဝင္ုေတြိလ း ျ္လာတီ္္။

လးဟိုတ္ပ တီ္္။

ဒက

ကြ်န္ုေတာ္

သင္ီ္ခတအတတတ အအာိ လ း ျ္ပ တီ္…အတတဒ ကယို လ္တအသယိုင္းအဝယိုင္းမွာိလမင္အတာ ကြ်န္ုေတာ္
တအား မ္းသာပ တီ္္။ ွာာလ း ျ္လတလ
ယို တဆယိုုေတာ့ လ္ုေတြနတ း ျီးပြားုေအးလိုပ္ုေနတာထက္
ပယိုတီ္လတယို ခ္း ျားအုေး ျပ တီ္္။
Mark Livingston:

အမွန္တကီ္ း ျယတ္ဝင္း ျားး ျအာိ ုေကာင္းပ တီ္္။ ၿပီးုေတာ့

ကြ်န္ုေတာ္ ထင္တီ္

အာအွုေဒသ တး ျ္ဝယိုက္မွာိုေီွာိုီ်အားလ င့္ိုေလတလာခ်က္မ်ားအအ ဆက္ဆ္ုေအးုေတြက
း ျီးပြားုေအးလိုပ္ငန္းမွာ

ပယိုၿပီးအုေအးႀကီးတီ္ဆယိုတာိ

တမ္ထ္းလခားုေနတတ့အအာုေတာ့မလးဟိုတပ
္ ွာ္း္။
ဆက္ဆ္ုေအးက

ပယအ
ို ုေအးႀကီးတီ္လတယို

-

လမန္မာနယိုင္င္အတြက္လပ္း
း ျီးပြားုေအးလိုပ္ငန္းုေတြမွာ
အုေနာက္တယိုင္းမွာထက္

အုေအွ့တယိုင္းမွာကပယိုိလမင္ၾကတီ္္။ ဒ ုေပမတတ ဒီလးဟာကလပ္း အထ္းသလ င့္

န္ထမ္းမ်ားနတတ

အ ြေတ ဝင္ုေတြ ဆက္း ျပ္မႈအွတ
ယ တ့ အုေသးး ျား လိုပ္ငန္း ပုေအာဂ်က္ုေတြအုေပပၚ ပယိုမယိုလပီး
ထပ့္သြင္းး ျါ္းး ျားုေပးအင္ ပယိုး ျယတ္ဝင္း ျား း ျအာုေကာင္းမီ္လယတို ကြ်န္ုေတာ္ထင္တီ္၊
အမွန္တကီ္ိလ း ျ္ထြန္းမွိဳ အအွယုေး ျ ိုယတအတြက္ိလမန္မာာယိုင္င္က ပယမ
ို ယို နီးကပ္တတ ပိုဂယိဳလ္ုေအးအာ
ဆက္ဆ္ုေအးကယို လယအ
ို ပ္ပ တီ္္။
Mark Livingston:

ဒ ဆယိုအင္

ခင္ဗ်ားုေး ျာုေး ျာကိုေ ာ္လပခတတတတ

ခင္ဗ်ားနတေပ္းုေပ င္းုေဆာင္အက
ြ ္သ္ုေတြလးဟာ

Chance

ပုေအာဂ်က္မွာ

တကီ္ုေတာ့ိလမန္မာနယင
ို င
္ အ
္ တ့

အုေက်ာ္ၾကားဆ္ိုး ဆယိုအွီ္မီဒီီာ လႊမ္းမယိုးမႈအယွသ္မ်ားထတမွနး ျ
ွ ္ါီးလ း ျ္တတ့ ၿ ယိဳးၿ ယိဳးုေအာင္ နတတ
လာ ာဒီး (ုေခပၚ) ဒီးဒီးတယို့ုေပ ့္။ ဒ ဆယို း ျီမ္ကယန္း တး ျ္ခိုတပ္းွာတမလးဟိုတွာ
္ တနတ ပိုဂယိဳလ္ုေအးအာ
မွာပ ဆယိုအွီ္မီဒီ
ီ ာ လႊမ္းမယိုးမႈအွယသ္နတိုေတာ္ုေတာ္အင္းအင္းနွီးနွီးုေပ င္းတာုေပ ့ုေနာ္္။ ဒ ဆယို
အတဒ
့ ီ့အုေတြေအႀက္ိဳုေပပၚ အုေလခခ္ၿပီး ဆယိုအွီ္ မီဒီီာအတေအခန္းကက႑ သယိုတမလးဟိုတ္ မီဒီီာအတေ
အဆင့္အတန္းနတတပတ္သက္လပီးုေတာ့ိလမန္မာာယိုင္င္အေတ လက္အအ
ွယ ဓယက

ိုေး ျ်းကြက္ပယိုင္းဆယိုင္အာ အၾက္ုေပးာယိုင္တတ့ိုေခ င္းုေဆာင္န့တ ပတ္သက္ၿပီး ခင္ဗ်ား မွ်ုေဝာယိုင္မတ
ထင္လမင္ခ်က္ အွယပ သလား္။
Brent Liang:

ဒီုေမးခြန္းကိုယိုေလ

ယိုတဆယိုအင္ကြ်န္ုေတာ့္အတအုေလ ကအအင္ုေမးခြနး္ အတေအုေလ နတတ

အုေတာ္ုေလး

ဆင္တ္ုေနလယမ့မ
္ ီ္လယိုတ ကြ်န္ုေတာ္ထင္တီ္္။ အတတဒ ကုေတာ့ အအင္အခ်ယန္ကတပ္းက
လ္ေအ ြ့အ
တ း ျပ္းလးဟာတး ျ္ါီးနွင့တ
္ း ျ္ါီး

ဆက္ဆ္ုေအးအုေပပၚအမ်ားၾကီး

မ္တပ္ုေနလခင္းုေၾကာင့္ွာတလ း ျ္ပ တီ္္။
လႊမ္းမယိုးမွိဳအွယသ္ုေတြ

ကြ်မ္းက်င္သ္ုေတြ

နတတ

ဆယိုအွီ္မီဒီီာ

အုေၾကာင္းုေလပာမီ္ဆယိုအင္

လ္ုေတြက

သ္တတွာ
ယို ာုေတြိုေလပာုေနလတဆတ
ယို ာကယို တအားဂအိုး ျက
ယို ္ ၾကတီ္၊ ၿပီးုေတာ့ သ္တယိုတွာာုေတြ
လိုပ္ုေနလတအုေပပၚိုေ းကြက္တန္ ယိုးုေတြ
လႊမ္းမယိုးမွိဳအွယသ္မ်ားကယို

သတ္မွတ္ၾကတီ္္။

လို္း မ်က္း ျယမွယတ္လပီး

ဆိုယအွီ္

ီ္ိုၾကပ္ၾကတတတ

မီဒီီာ
လ္ုေတြ

သိုယတမလးဟိုတသ
္ ္တယို့အတ့ိုေနာက္လယိုကလ
္ ိုပ္သင့္ လိုပ္ထယက
ို ္တီ္လယိုတ ီ္ဆၾကတတတ လ္ုေတြ က
“း ျယတ္ပယိုင္းဆယိုင္အာလပသာနာ”အွန
ယ င
ိုယ တ
္ ီ္လ့ိုယထင္ုေကာင္းထင္နင
ယို ္ပ တီ္္။

ဒ ုေပမတတ

တခ်ယန္တပ္းမွာွာတ

အခ်ယန္

အတ့ဒ လးဟာ

အုေလခအုေနတး ျ္ခိုမွာ
အသ္ိုးလပိဳာယိုင္တတ

ခင္ဗ်ားနားလပ္

လ္ုေတြအတေ

ႀကီးမားတတတ

သုေွာာုေပ က္တတ့

ီ္ိုၾကပ္မႈနတိုေး ျ်းကြက္ကယို

ပတ့ကင
ယို ္လခင္းလ င့္

း ျြမ္းအားွာတိလ း ျ္ပ တီ္္။ိုေကာင္းတာလိုပ္ တိုယ

အတြက္

ကြ်မ္းက်င္မွိဳကယို အသ္ိုးလပိဳတာိလ း ျ္ာင
ိုယ ပ
္ တီ္၊ ၿပီးုေတာ့ အတတဒ က ကြ်န္ုေတာ္တယိုတ ခ်တန္တ(း ျ္)
မွာ လိုပ္ုေနတတတ အအာွာတိလ း ျ္ပ တီ္္။
Brent Liang:

ၿ ယိဳးၿ ယိဳးုေအာင္ နတေ လာ ာဒီး - ၿ ယိဳး နတတ ဒီး သ္တိုယတအတေ ပိုဂယိဳလ္ုေအးအာ ွာုေလာ့္ ကယို း ျတင္တတ့
အခ်ယန္မွာ ၊ အတတဒ က း ျါ္းး ျားး ျအာလ း ျ္တီ္္။ိလပီးုေတာ့(Food For Your Brian)
ၿ ယိဳးၿ ယိဳးုေအာင္ာွင့္ ဒီးဒီး ဗမာ(လမန္မာ) ွာုေလာ္တ (ပိုဂယိဳလ္ုေအးအာ ဝက္ဆယိုဒ္မွာ တင္တတ ဗီြဒီီယို
အတယိုုေလးုေတြ) အတတဒ က သာမန္အားလ င့္ုေတာ့ သ္တယိုတဆီမွာ အွယခတတတ အလမင္ုေတြ
မွ်ုေဝလခင္း၊

ၾသး ျုေၾတးလ်ားမွာိ

ုေနထယိုငး ျ
္ ါ္အအွလ
ယ ာတတ့

ကယိုီ္ပ္င
ယို ္

အလမင္၊

လမန္မာာိုင
ယ င
္ ္ကယိုိလပန္လာခ်ယန္လ္ိ့အ ြ့တအး ျပ္းမွာလယအ
ို ပ္ုေနုေသးတတ့
ုေနအာခြတလခားုေ ာ္ထိုတ္လခင္း

တယိုးတက္လာနယင
ို ္ုေသာီါ္ုေက်းမွိုကလြတ ပားလခားနားလခင္း

အုေၾကာင္းမ်ားွာတလ း ျ္တီ္္။ သ္တယိုတက အတ့ဒီုေခ င္းး ျါ္နတ ပတ္သက္ၿပီး ပိုဂယိဳလ္ုေအးအာ
ဗီြဒီီယိုမ်ား၊

ဒီဗီြဒီီယိုုေတြက

ွာီ္ုေလာက္သင့္ုေလ်ာ္လပ္း

ဆယိုတတအုေၾကာင္း

နတတ

ၿပီးုေတာ့ အတ့ဒီဗလးဟိုသိုတုေတြက ွာီ္ုေလာက္ း ျယတ္ဝင္း ျားး ျအာုေကာင္းတီ္ဆယိုတတ
အုေၾကာင္း

မွ်ုေဝခတတ

အတပ
့ အယတ္သတ္ုေတြနတ

ၾကပ တီ္လိုယတ
တကီ္

ကြ်န္ုေတာ္ထင္တီ္္။

နီးကပ္တတုေကာင္းမြန္ုေသာ

သ္တတက
ယို

သ္တိုယတ

ဆက္ာြီမ
္ ွိဳတး ျ္ခိုကိုယ

တပ္ုေဆာက္နယင
ို ္ခပ
တ တီ္္။ ၿပီးုေတာ့ ဒီလးဟာက အလိုပ္ အမ်ားႀကီး နတတ အားး ျယိုက္ထိုတ္မွ္
အမ်ားႀကီး ပ ဝင္ပ တီ္္။
Brent Liang:

ကြ်န္ုေတာ္သယတီ္ ၿ ယိဳး နတတ ဒီးတယိုတ အလပင္ုေအာက္တတ အခ်ယန္ သ္တတယို က သ္တတအ
ယို တေ
ပအယသတ္ုေတြနတိုေတြေုေနခတတမီ္္။အတ့ဒီပအယတ္သတ္ုေတြနတိ့ဆယိုအင္
သ္တယတန
ို ာအီုေပ င္းမ်ားး ျြား ျကားုေလပာပ လယမ္.မီ္္။ သ္တယိုတဆီမာွ အွယတတ ခ်ယန္းဆယိုမွိဳုေတြအားလ္ိုး
လႊတ္ကိုနလ
္ ယမတမ
္ ီ္္။ ၿပီးုေတာတ သ္တယိုတ အယမ္လပန္ိုေနာက္က်ုေကာင္းိုေနာက္က်လယမတမ
္ ီ္၊
အး ျားး ျားတာိ

ုေနာက္က်လယမ့မ
္ ီ္္။

အလိုပ္ုေတြအမ်ားႀကီး

လိုပ္ခ့တ
တ ာုေၾကာင့္

သ္တတဆ
ယို ီမွာ ခိုင
ယ မ
္ ာတတတ (သ္တတက
ယို ယို မလြတတ
္ မ္းၾကပ့္ုေနတတတ) ိုေနအာတး ျ္ုေနအာကယို သ္တယိုတ
အအွယခ့ပ
တ တီ္၊

ၿပီးုေတာ့

ကြ်န္ုေတာ့္အတြက္

အမွန္တကီ္ဂိုဏ္ီ္အမတတ

ဆယိုအင္ုေတာင္မွ

တြွာ
တ က္တပ္ုေထာင္သ္

သ္ငီ္ခ်င္းုေတြ

အုေနနတတ

ကြ်န္ုေတာ္အမ်ားၾကီးဂိုဏ္ီ္မယတီ္

အအာတး ျ္ခိုလပ္းိလ း ျ္ပ တီ္္။
အုေနနတတ

သ္တတယို

ၿပီးုေတာ့

အအွယတတလႊမ္းမယိုးမွိဳအတြက္

ွာာလ း ျ္လိုယတလတဆယိုုေတာ့

သ္တယိုတုေက်ာ္ၾကားမွိဳကိုယ

ကြ်န္ုေတာ္ိလမင္အသပ့္အလပင္သ္တယိုတကအတတဒီခြန္အားကယို
လ္ေအသယိုင္းအဝယိုင္းအတြက္ိုေကာင္းုေအာင္ အသ္ိုးလပိဳ ယိုတ္ ႀကယိဳးး ျားုေနၾကလယိုိ့ွာတလ း ျ္တီ္္။
Brent Liang:

ဒ ုေၾကာင့္

ခ်တန(္တ း ျ္)

အတြက္၊

ကြ်န္ုေတာ္တတယို

သာမန္အားလ င့္

တ္ဆယပ္တး ျ္ခိုကယို

နပ္းလမ္းအသး ျ္နတ တပ္ုေထာင္ခ်င္အင္ က်ြန္ုေတာ္ အလမင္အအကြ်မ္းက်င္မွိဳိုေလပလပး ျ္တတ
နပ္းလပ သင္ခန္းး ျာမ်ားိုေပးာယိုင္တတ ကိုန္ပး ျၥပ္းတး ျ္ခို ဒ ုေပမတတိလမန္မာ ပအယတ္သတ္
လမင္တာက

သာမန္အားလ င့္

သ္တတလယို မင္ၾကတီ္္။

သ္တတီ
ယို ္ိုၾကပ္တတ

ဒ ုေၾကာင့္မယိုတလိုယတ

ဒီလးဟာက

လ္ုေတြ

ခ်န္ပီီ္လ း ျ္တီ္လိုယတ

တကီ့္ကယို----လြီက
္ ္တတ----

ိုေလပာင္းလတမွိဳ တး ျ္ခိုိ လ း ျ္ပ တီ္္။ သ္တတအ
ယို တြက္ ကြ်န္ုေတာ္ ထင္ထားတာထက္
ပယိုလြီ္က္ပ တီ္္။

ကြ်န္ုေတာ္တတယို

ႀကီးပြားတယိုးတက္မွိဳနတ

ခ်တန္တ(း ျ္)

အုေၾကာင္းလပန္ုေလပာမီ္ဆယိုအင္

ကြ်န္ုေတာ္တတမ
ယို ွာအွယခတတတအအာုေတြကိုေအာ္ဂတနး ျ္ုေတြလ း ျ္တီ္

ွာာလ း ျ္လတလ
ယို တဆိုယုေတာတလ္ုေတြက ကြ်န္ုေတာ္တယိုတ ကိုမုဏီအမွတ္ တ္ဆပ
ယ ္ကယို မွတ္မယုေနတတတ
အတြက္ုေၾကာင့္လ း ျ္ပ တီ္္။ၿ ယိဳး နတတ ဒီးတိုယတ ခ်တန္တ မွာ အမပ္း ျာအင္းသြင္းခ်ယန္ သ္တယိုတမွာ
သ္သီ

မအွယခတွာ္း

ီ္ိုၾကပ္ခတတီ္
အအပ္အုေသြးမွီ

သ္တယိုတ

ကြ်န္ုေတာ္တတွာ
ယို ာကယို

ၿပီးုေတာ့ိုေနတတယိုင္းိုေနတတယိုငး္
အုေၾကာင္းအအာမ်ားကယို

တြန္းအားုေပးအလခင္းိလ း ျ္ပ တီ္္။

ပ ဝင္အတတတ

ကမ္းလွမ္းတီ္ဆယိုတာကယို
အုေၾကာင္းအအာအသး ျ္၊

န္တီး ယိုတ

ကြ်န္ုေတာ္တယိုတကယို

Brent Liang:

ဒီုေမးခြန္းကယိုိလပန္ုေလပာအမီ္ဆယိုအင္
ခင္ဗ်ားတယိုတ

ကြ်န္ုေတာ္ိုေလပာခ်င္တာကုေတာ့

း ျီးပြားုေအးလိုပ္ငန္း

တး ျ္ခိုခို

န္တီးခ်င္္လ်ွင္

လမန္မာာယိုင္င္မွာုေလးနက္မွိဳအွယတတ လ္မွိဳုေအးဆိုယင္အာ လိုပ္ငန္း
ခင္ဗ်ားတယိုတိ

ုေသခ်ာလိုပ္အမွာကုေတာ့

ခင္ဗ်ားတယိုတ

အကီ္၍
ဒ မွမလးဟိုတ္

န္တီးခ်င္ ခတတသပ္အွယုေသာ္

ပအယတ္သတ္နတ

ပိုဂယိဳလ္ုေအးအာ

ဆက္သီ
ြ ္မွိဳ ကယို တပ္ုေဆာက္အပ မီ္္။ အလြန္ုေခ င္တတုေနအာမ်ိဳယးိလ း ျ္အင္၊ အလပင္မွာ
လာၾကပ့္မွိလမင္ာင
ိုယ တ
္ ိတ ုေနအာမ်ိဳးယ လ း ျ္အင္၊
ုေဒသခ္မ်ားနတတ

အအပ္ုေဒသ

သယိုတမလးဟိုတ္

ခယင
ို မ
္ ာတတဆ
့ က္သြီမ
္ ိဳွ

အလပင္မွာလာၾကပ့္မွသာိလမင္ာင
ိုယ ုေ
္ သာုေနအာမ်ိဳးယ လ း ျ္အင္
အလားအလာ
သင္ခန္းး ျာ

ီါ္ုေက်းမွိဳ

မအွယွာ္း

ဒီလးဟာက

ွာတလ း ျ္ပ တီ္္။

မအွယွာတ
သယပ္ိ

ုေအာင္လမင္ာယိုင္မီ္တ

ကြ်န္ုေတာ္ိုေလတလာသင္ီ္ခတတတ
ဆိုယအွီ္

လႊမ္းမယိုးမွိဳအွယသ္မ်ား၊

အႀကီးမားဆ္ိုး
အၾက္ုေပးာယိုင္တတ့

အဓယကိ ုေခ င္းုေဆာင္ိုေတြ နတတ လိုပ္အမီ္ဆယအ
ို င္ ကြ်န္ုေတာ္ထင္တီ္ ခင္ဗ်ားတယိုတ
ုေဒသခ္နတ ခိုင
ယ မ
္ ား ျြာ တပ္ုေဆာက္နယိုင္ပ တီ္္။ အတ့ဒ ုေၾကာင္တ ကြ်န္ုေတာ္ထင္တီ္
အကီ္၍ သ္တတက
ယို ိ လမန္မာာယိုင္င္ ဆိုယအွီ္ လႊမ္းမယိုးမွိဳအွယ သ္မ်ားနတတ လိုပ္ငန္း ဆက္ဆ္ုေအး
တိုယးတက္ာယိုင္အင္ း ျီးပြားုေအး လိုပ္ငန္းုေတြက ခိုယင္မာတတတုေလခလွမ္းိလ း ျ္ ယိုတ ပယိုမယိုလြီ္က္တီ္္။
Mark Livingston:

အိုယုေက္။ိုေက်းဇ္းတင္ပ တီ္္။

အတတဒ က

အလမင္လ း ျ္ပ တီ္္။

ဒီုေန့အထယက်ြ န္ုေတာ္တယိုတိုေတြေလမင္ခတတတိုေဒသတး ျ္ဝက
ယို ္

အုေတြေအၾက္ိဳုေတြက
အဓယကိ ုေခ င္းုေဆာင္
တအိုတ္လပပ္ကုေတာ့
လိုပ္ုေဆာင္ခ်က္ုေတြမွာ

ုေတာ္ုေတာ္

အလြန္အုေအးႀကီးတတတ

း ျယတ္ဝင္း ျားး ျအာုေကာင္းတတတ

အထ္းသလ င့္
အဓယက

အမွန္တကီ္ုေတာ့

ဆယိုအွီ္မီဒီီာ

ါပမာလ း ျ္ာယိုင္ပ တီ္-

အၾက္ုေပးာယိုင္တတ့

လႊမ္းမယိုးမွိဳအွယသ္မ်ားတတတ
သ္တယိုတလးဟာိ

အလြနအ
္ ုေအးပ တတ့ိလခားနီ္တး ျ္ခိုလ း ျ္လာလပီး

အုေအးၾကီးမႈုေတြ

နတတ

ပိုဂယိဳလ္ုေအးအာ

အတပ္လပိဳခတ့လပီး

လက္အွယိ

ဆက္သီ
ြ ္မႈ

အနာဂတ္မွာလပ္းိုေအာင္း ီ္သ္မ်ားအတြက္

ုေး ျ်းကြက္
ဆက္ဆ္ုေအး

သတယမ္ုေလ့လာလခင္းုေတြကယို

လမန္မာာယိုင္င္အေတ ုေး ျ်းကြက္လးဟာလပ္း

လာတာလးဟာ

-

အလားအလာအယွ

း ျယတ္ င္း ျား ြီ္လ း ျ္ပ တီ္၊
အခြင့္အလမ္းုေတြ

အမ်ားၾကီးအယွလာ ယိုတလပ္း အလားအလာ အွယပ တီ္္။
Brent Liang:

ုေက်းဇ္းတင္ပ တီ္္။

Mark Livingston:

အခိုလယို လာုေအာက္ုေပးတတတ အတြက္နတ ကြ်န္ုေတာ္တယိုတအတေ ပထမဆ္ိုး ဗီဒီီယိုကယို ပ ဝင္က္ပီ
ိုေပးတတတအတြက္ိုေက်းဇ္း အမ်ားႀကီး တင္ပ တီ္္။ ခ်တန္တ(း ျ္) နတတ ခင္ဗ်ားတယိုတအားလ္ိုးအတေ

တလခား ႀကယိဳးး ျား အားထိုတ္မွိဳိ ုေတြကလပ္း ပယမ
ို ိုယိ ုေအာင္လမင္ လာ လယ့မ္မီ္လယတို
ကြ်န္ုေတာ္ိုေသခ်ာုေပ က္ိုေမွ်ာ္လင့္ပ တီ္္။
Brent Liang:

ုေက်းဇ္းတင္ပ တီ္္။

