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စည္းအတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖို႔၊ လူတိုင္း ပါ၀င္
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ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ ေဖ့စဘ
္ ုတ္
စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“100th Days: What will change?”
ျဖစ္ပါတယ္။(ၾသဂုတ္၊ ၁၃၊ ၂၀၁၆ (ေနျပည္ေတာ္) ရိုက္ကူးသည္။)
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက
ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.no ကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မာွ “အစိးု ရသစ္ရ႕ဲ ရက္တစ္ရာအတြငး္ စိနေ
္ ခၚခ်က္မ်ား” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ႏင
ွ ့္
ဒီဗဘ
ီြ ဒ
ီ ဘ
ီ ိတက
္ ို ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ၾသဂုတ္ (၈) ရက္ေန႔တင
ြ ္ အစိုးရသစ္၏ ရက္တစ္ရာစီမံကိန္း ျပည့္သြားခံၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုမတုိင္ခင္
ကာလတုိင္းတာမႈကို ျပည္သူေတြၾကား၊ မီဒီယာေတြၾကား၊ ပညာရွင္ေတြၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ခ့ၾဲ က
သည္။ တခ်ဳိ႕ေတြက ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔ အစိုးရေဟာင္းႏွင့္ အစိုးရသစ္ ကူးေျပာင္းသည့္ေန႔မွစၿပီး
ရက္တစ္ရာကို တြက္ခ်က္ၾကသည္။ အစိုးရအေနနဲ႔ကေတာ့ သႀကၤန္ရံုးပိတ္ရက္၊ ဝန္ႀကီးဌာန အေျပာင္း
အလဲေတြေၾကာင့္ ေမလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္တြက္ခ်က္သည္။ ရက္တစ္ရာအတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္မ်ားကုိ ျပည္သူလူ ထုကိုအသိေပးရန္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ၾသဂုတ္(၉) ရက္မွစတင္၍ အပတ္စဥ္သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ေနသည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တင
ြ ္းစစ္ကေန ရုန္းမထြက္ႏုိင္ေသးတဲ့ တုိင္းျပည္၊ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ
လူတစ္စုစာ အက်ဳိးစီးပြားပဲ ၾကည့္ခ့မ
ဲ ႈေၾကာင့္ နလံမထူႏုိင္ေသးတဲ့တုိင္းျပည္၊ ေျမေအာက္သယံဇာတ
ေတြႏွင့္ က်ိန္စာသင့္ေနသည့္တုိင္းျပည္၊ ပညာေရး စီးပြားေရး က်န္းမာေရး အဖက္ဖက္က နိမ့္က်ေန
သည့္တိုင္းျပည္၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ လက္ရွိမွာ ကပ္ဆိုက္ေနသည့္တိုင္းျပည္ ဒီတုိင္းျပည္ကို
ရက္ (၁၀၀) အတြင္း ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖုိ႔သည္ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ေရတုိ၊ ေရရွည္ စီမံကိန္း မ်ား
မ်ားကို ေသခ်ာ စနစ္တက်ႏွင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး လုပ္မယ္ဆုိရင္ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ခရီးေရာက္ႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။
လက္ရွိ အစိုးရသစ္၏ ရက္ (၁၀၀) စီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ တုိင္းရင္းသား
စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဘာသာေရးႏွွင့္လူမ်ဳိးေရး အခန္းက႑
ေတြကို ဦးစားေပး ညွိႏိႈင္း ပံုေဖာ္ခ့ဲသည္မ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ခၾ့ဲ ကရသည္။ အထူးျခားဆံုးကေတာ့
၂၁ ရာစု ပင္လံုကို ၾသဂုတ္ (၃၁) ရက္ေန႔တင
ြ ္ က်င္းပသြားဖို႔ ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီက႑မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ
ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးသည္မွန္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုေတြ၏ စီးပြားေရးမွာမူ ပိုၿပီး ၾကပ္တည္း၍
လာေနပါသည္။ အေျခခံဆင္းရဲသား လူတန္းစားမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္သည့္ဒဏ္ကို အလူးအလဲ
ခံစားေနၾကရသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ အနိမ့္ဆုံးႏုိင္ငံထဲမွာ ပါေနၿပီး တႏုိင္ငံလံုး
တႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အသံးု ျပဳႏုိင္သည္။
ရက္ (၁၀၀) အတြင္း အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ ဘာေတြ လုပ္ခ့ဲလဲဆုိတာကို ျပည္သူလူထုက စိတ္ဝင္တစား
ေစာင့္ၾကည့္ေနမွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္
ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုခ်င္းဆီက သူတုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ့သ
ဲ ည္ဆုိသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၿပီး ၾကည့္
ရေတာ့မည္။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရကို ျပည္သူလူထုက ေလ်ာ့ေပါ့
စဥ္းစား ေပးမည္သာ ျဖစ္သည္။
ဒီအေၾကာင္းအရာေတြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ရက္တစ္ရာအတြင္း ဘာေတြ ဦးစားေပးလုပ္ခ့ဲသင့္တာလဲ?”
“ေရတုိ၊ ေရရွည္စီမံကိန္းေတြက ဘာေတြလဲ?” “ျပည္သူေတြရဲ႕ တကယ့္လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ရက္ (၁၀၀)
အတြင္းမွာ အစိုရအသစ္အေနနဲ႔ ေသခ်ာသိခ့ရ
ဲ ဲ႕လား?” “ပညာရွင္ေတြ အေနနဲ႔ေရာ အစိုးရသစ္ကို
ဘာေတြ ေျပာခ်င္တာရွိလဲ?” စတာေတြအျပင္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းမည့္ ေနာက္ထပ္
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္ကို ရိုက္ကူးတင္ဆက္မည္ ျဖစ္သည္။

သူတ႔အ
ို ျမင္
ယခုအစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တင္ထားေသာ အစိုးရျဖစ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ဗဟုိျပဳ
လည္ပတ္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတရံုး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး ဝန္ႀကီးဌာန၊
ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဟူေသာ ထိပ္ဆံုးဝန္ႀကီးဌာန သံုးခု၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးဆံုးျဖတ္ခ်က္
အားလံုးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွသာ စီးဆင္းေနပံုေပါက္သည္။ ထုိအတုိင္းဆိုလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
သည္ ထိပ္ဝတြင္ တစ္ဆို႔ေနျခင္း “ပုလင္းလည္ပင္း ျပႆနာ” bottle-neck ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရကိန္းရွိသည္။ ရက္ ၁၀၀
အတြင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ဘဝမွသည္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ transition from
party leader to the leader of government အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနဆဲကာလျဖစ္သည္။ က်န္ထိပ္တန္း အဖြ႔ဲ
ဝင္မ်ား ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္း ပိုအားေကာင္းလာလွ်င္ သားေရႊအိုးထမ္းကိန္းဆုိက္မည္။ (ေဇယ်သူ)
တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေျဖရွင္းႏုိင္ရာမ ျဖစ္ပြားခဲ့ရေသာ၊ ျပည္တြင္
ျပည္တြင္းစစ္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါးၾကာသည္အထိ အျမစ္မျဖတ္ႏုိ္င္ေသးေသာ၊ တစ္ဖက္မွ
ျပည္တြင္းစစ္ကို တိုက္ရင္း ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအသာထား “ႏုိင္ငံေရး ယိုယြင္းမႈ” (State Decay)
ႏွင့္ပင္ ႏွစ္ေပါင္ ၅၀ ေက်ာ္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားဆုိလွ်င္လည္း ယခုမွ
စမ္းတဝါးဝါး တည္ေဆာက္ေနရဆဲ ျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံအတြက္မူ ဆိုခ့ပ
ဲ ါေလာဂ်စ္မွာ ဘယ္လိုမွ
စေရြးမကိုက္ဟု ဆုိရပါလိမ့္မည္။ အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ မည္မွ်ပင္ ေစတနာထားထား၊ မည္သို႔ပင္
ေပၚလစီမွန္မွန္ အဆုိပါေစတနာႏွင့္ ေပၚလစီကို အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္
အခင္းအက်င္းမ်ား မရွိသေလာက္ အာနည္းလွသည့္ အေျခအေနတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းသလုိ ျဖစ္ေကာင္းမွ
ျဖစ္ေကာင္းမွ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဤအတြက္ မိမိတို႔ ရင္ဆုိင္ၾကရမည့္ ပကတိ အေျခအေနကို သိဖုိ႔လို
သိဖုိ႔လုိပါသည္။ ဤသို႔ မသိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မေလးနက္လွ်င္ အစိုးရသစ္အေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္
ၾကည့္ျမင္ႏုိ္င္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေခ်။ (ေက်ာ္ဝင္း)
အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ရဲ႕ ပထမဆံုး ရက္ ၁၀၀ ဆိုတာက သူ႔သက္တမ္းမွာ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္သြားလဲဆိုတ့ဲ
မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အကဲျဖတ္ရမယ့္အခ်ိန္ ဆက္လုပ္မယ့္ဟာေတြအတြက္ အစပ်ိဳးရမယ့္
အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္အစိုးရရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ မေအာင္ျမင္တာေတြကို သံုးသပ္ၿပီး
ျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။ ဒါေတြန႔ဲ ပတ္သက္လို႔ လက္ရိွအစိုးရက ျပည္႔ျပည့္ဝဝ
မလုပ္ႏိုင္လိုက္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး ပိုင္းတို႔
အၾကား ပူးေပါင္း ညိွႏိႈင္းမႈေတြ အားနည္းတာေတြ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ မရိွတာေတြ
မရိွတာေတြ ျဖစ္ေနေသးတယ္။ လက္ရိွ လႊတ္ေတာ္က မလိုအပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္တ့ဲ ဥပေဒေတြကို
ပယ္ဖ်က္ခဲ့တာေတြက ေကာင္းပါတယ္။ (ဦးရဲထန
ြ း္ - ျပည္သူ႔လႊတေ
္ တာ္ကိုယစ
္ ားလွယေ
္ ဟာင္း)
Ref: http://thevoicemyanmar.com/
http://burma.irrawaddy.com/

