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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္
ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို
DVB Multimedia Group က

DVB DEBATE

စေနေန႔တုိင္း တိုက္ရိုက္
ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလုိင္းမွာ
တစ္ဖက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ
သေဘာကြလ
ဲ ႏ
ြဲ ိုင္ဖို႔၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊
ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနလ
္ ာေစဖို႔၊ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္းမွာ ရွေ
ိ နတဲ့
ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖ႔၊ို လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကျြဲ ပားတာေတြကို
လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစဖို႔
ရည္ရြယ္ပါတယ္။
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြ႕ဲ ေတြကိုလည္း အခုလို လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းတဲ့
ဒီဘိတ္ရ႕ဲ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ာွ ပါ၀င္ဖု႔က
ိ ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ တြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

``2015 General Elections: what will be the key
challenges?`` ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရ႕ဲ
ေဖ့စဘ
္ ုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ

 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက

ျပဳလုပ္မယ့္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ဒီဘိတ္ေတြကို ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ DVB

ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ နဲ႔ debate@dvb.no ကို

Debate မွာ ရန္ပေ
ုံ ငြ ရွိပါတယ္လ႔ို အသိေပးလိုပါတယ္။

ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္ဒီဘိတ္ အထူးအစီအစဥ္မွာေတာ့ ``၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္ခင္
အဓိကစိန္ေခၚမႈေတြက ဘာလဲ`` အေၾကာင္းအရာကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပက
ြဲ ို ငါးလအတြင္း က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စတင္
မဲဆြယ္စည္းရုံးခြင့္ရမည့္ရက္မွတက
ြ ္ေသာ္ အခ်ိန္သုံးလခန္႔သာ က်န္ေတာ့သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ႏိုင္ငံေရး
အေျချပဳ ျပႆနာမ်ားကား မီးခိုးမဆုံး မိုးမဆုံးရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ တိုင္မီတင
ြ ္ ျပင္ဆင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက က ကတိျပဳထားသည့္
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ အလားအလာ မေကာင္းပါ၊ ထိုအခ်ိန္တင
ြ ္ ၂၀၁၅ ဇြန္လအတြင္း
အေျခခံဥပေဒပါ ေနာက္ဆက္တဲြ ဇယားမ်ားကို အစိုးရက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သင
ြ ္း ျပဳျပင္သာြ းမည္ဟု
သမၼတ၏လစဥ္ေရဒီယို မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။
ျပည္တင
ြ ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္မူ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို
ညွိႏႈိင္း ရရွိထားသည္။ အစိုးရက စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း
လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဆြးေႏြးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ထိုးရုံႏွင့္ မၿပီးပါ၊ အမွန္တကယ္ စိတ္ေကာင္း ဆႏၵမွန္မ်ားျဖင့္သာ
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံပါ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး တည္ေဆာက္ေရးကို ေရွးရႈၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက အလြန္အမင္း အာရုံစိုက္ေနၿပီး ေဒသတြင္းျပႆနာပါ
ျဖစ္ေနသည့္ ေလွစီးဒုကၡသည္အေရးကလည္း အစိုးရအတြက္ ေခါင္းခဲစရာ ျဖစ္ေနသလို အတိုက္အခံ
ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအတြက္လည္း ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ တုိင္မီ မတို႔မထိသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာပုံစံ
သေဘာထားေနၾကသည္။
အဆိုး၀ါးဆုံးမွာ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ သိ႔မ
ု ဟုတ္
တရားစီရင္ေရးက႑က ဖိဖိစီးစီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူမႈမ်ားကို ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ တိုင္မီအခ်ိန္၌
ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကလည္း အညံ့မခံခဲ့ပါ။
ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦမ်ားအတြင္း သတင္းရယူေနၾကေသာ မီဒီယာသမားမ်ားကို
ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေပသည္။

အာဏာရပါတီ၊ အတိုက္အခံပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ
မတိုင္ခင္ လက္သိပ္ထိုးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၅
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြမ
ဲ တိုင္မီ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အခင္းအက်င္းမ်ားျဖစ္ရာ ဤျပည္အထူးအစီအစဥ္
DVB Debate တြင္ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုံၾကမည္ျဖစ္သည္။

သူတို႔အျမင္
``သမၼတေနရာကေတာ့ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကိစၥျဖစ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မသိပါဘူး။
ေမးလည္း မေျဖပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း မရွင္းျပဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္မသိဘူး``
ဦးလွေဆြ - ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ။
``ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မဲေတြကဲြျပားသြားမွာကို စိုးရိမ္တယ္။ အဲဒီ
ၾကားထဲမွာ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပည္နယ္ေတြမွာ ဝင္လိုက္ရင္ မဲေတြကဲြျပားသြား
မယ္`` ဦးစိုင္းညြန႔လ
္ ြင္ - ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္။
``ေရြးေကာက္ပဲမ
ြ စခင္မွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲက
ြ ို စႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈ၊ လိအ
ု ပ္
တဲ့ အကူအညီရမယ္လို႔ ယံၾု ကည္ပါတယ္။ အသစ္တက္မယ့္ အစုိးရကလည္း ဒီလုပ္ငန္းေတြ
အေပၚမွာ ဆက္ၿပီး လုပ္သာြ းမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္``
ဘီေဂ် နမ္ဘီးယား - ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္။
``ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အင္အားစုထဲကသူေတြ ေရြးေကာက္ပဲက
ြ ုိ ၀င္မယ္ဆုိရင္လည္း မဟာမိတ္ပါတီ
ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ NLD နဲ႔ ထိပ္တိုက္မတိုးေအာင္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သာြ းမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔
တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ညိႇႏိႈင္းသြားပါမယ္``
ဦးမင္းကိုႏိုင္ - ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္း။
``မၾကာမီ က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မယ့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကို ေမၽွာ္မွန္းၾကည့္တ့အ
ဲ ခါ
ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵမွန္ကို ထင္ဟပ္မယ့္ ကိုယ္စားလွယအ
္ သီးသီး ေပၚထြက္လာမယ္လို႔
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ယုံၾကည္မိပါတယ္`` သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ။

Information links:
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ပါတီႀကီးမ်ားက
ပါတီအစည္းအေ၀းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္

http://7daydaily.com/politics

ေနၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္ လာမည့္လပိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ က္ကို

http://burmese.voanews.com/

သတ္မွတ္ ေၾကညာရန္ရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဆိုင္/ ျပင္ဆင္မႈမ်ားမွာ ပို၍ရႈပ္ေထြးလာဖြယ္ ရွိေနပါသည္။
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