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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

“Election Campaign: Pragmatism or Idealism?”
ျ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။

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ``မဲဆြယ္စည္းရုံးသူန႔ဲ မဲဆႏၵရွင္ၾကား ဘယ္လို စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိသလဲ`` ဒီဘိတက
္ ို
ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီ ၄ တြင္ ၿဗိတိသွ်တိ႔ုထံမွ လြတ္လပ္ေရးရေသာ ျမန္မာသည္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၀ါ) လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ေရြးေကာက္ပြဲ (၀ါ) အေထြေထြေရြးေကာက္ပဟ
ြဲ ု ဆိုအပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ
ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားကို ၁၉၅၂၊ ၁၉၅၆၊ ၁၉၆၀၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀ တို႔တင
ြ ္ က်င္းပခဲ့ဖူးၿပီး လာလတၱံေသာ
၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာတြင္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား အုပ္စိုး မင္းလုပ္ေသာ သမၼတကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ တိုက္ရိုက္
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ မိမိတ႔ေ
ို ရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ျပည္သ႔ဆ
ူ ႏၵမပါဘဲ ၀င္ေရာက္ေနရာယူထားၾကေသာ
စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တဆင့္ခံေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။
မည္သို႔ဆုိေစ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု လိုလားႏွစ္သက္ျခင္း လုံး၀ မရွိေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းငွာ
မစြမ္းသာေသးေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အခ်ိန္ယူအားထုတ္ၿပီး စနစ္တက် ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ၂၀၀၈
ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအထိုင္ေပၚတြင္ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားကို လာမည့္လပိုင္း၌

သိ႔ျု ဖစ္ရာ လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္
လွည္းထုပ္ျဖစ္ေနၿပီး၊ စစ္အာဏာရွင္အနံ႔အသက္ မကင္းေသးခ်ိန္၌ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ထင္ထားသည္ထက္ မ်ားျပားႏိုင္ရာ ယေန႔ DVB Debate တြင္
ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

သူတို႔အျမင္
``အရင္က ေရြးေကာက္ပဲက
ြ ို ျပည္သူေတြက သိပ္စိတ္မ၀င္စားၾကဘူး။ အခု အေျခခံဥပေဒ
မဲခဲရ
ြ လဒ္ကုိ သိလာရေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လူထုကုိယ္စားျပဳတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမ်ားရွိမွ
ျပင္လ႔ရ
ို မယ္ဆိုတာ သိလာၾကတယ္``
ဦးေအးေက်ာ္ - ဒါရိုက္တာ၊ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖဲ႕ြ ။
``အေျခခံဥပေဒ ျပင္ေပးပါ။ တိုင္းရင္းသားျပႆနာ အရင္ရွင္းပါ။ ၿပီးမွ ေရြးေကာက္ပြက
ဲ ို
တရားမွ်တေအာင္လုပ္ပါ။`` ဦးခြန္ထြန္းဦး - ဥကၠ႒၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္။
``တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္ေနမယ္ဆုိရင္ မလုိလားအပ္တ့ဲ ပဋိပကၡေတြ

က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္မယ္`` ဦးတင္ေအး - ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္ လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ စစ္ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးမ်ား

``လႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ထည့္ထားျခင္းအားျဖင့္

ဦးစီးသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အဓိကအတိုက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ က်န္ပါတီမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကဖြယ္ ရွိေနပါသည္။
ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ိုသည့္အတုိင္း မဲဆြယ္စည္းရုုံးမႈ၊ ကတိစကားမ်ား၊ ယုံၾကည္ထိုက္သူမ်ား၊ ျပည္သူကို
မ်က္ႏွာမူသူမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအရည္အခ်င္း၊ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ ရန္ပံုေငြ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊

တုင
ိ ္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနတည္ၿငိမ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္``
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္စန္းလိႈင္ - လႊတ္ေတာ္တြင္း စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္။
`` ကြၽန္မတို႔အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ျပည္သူ႔ေရွ႕မွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔

အလႈပ္အရမ္းမ်ား စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးစရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။

မိမိတ႔ရ
ို ဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈေတြဟာ ဘာလဲဆိုတာ မေျပာႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ဘယ္လိုလုပ္

၂၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို စစ္တပ္အႀကီးအကဲက ခြင့္မျပဳဘဲ ျပည္သူမ်ားလိုလားသည့္အတိုင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္။

ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း စစ္တပ္က လိုလားသည့္အတုိင္း ျပင္ဆင္ရာ၌လည္း
``စစ္ေရး`` ကို ``ကာကြယ္ေရး`` ဟုသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းစကားလုံးတစ္လုံးအတြက္
ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑ာေငြ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အသုံးျပဳ၍ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရေပဦးမည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ရပ္/ ေက်း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ ျပည္နယ္/ တုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္၊
သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္ေသာ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ေအး ႀကီးမွဴးသည့္
ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္ စသည္ျဖင့္ လက္ရွိျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီမွာ စစ္တပ္လက္တင
ြ ္း၌
က်ေရာက္ေနပါသည္။

ကြၽန္မတိ႔ျု ပည္သူက အားကိုးႏုိင္မလဲ``

`` ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ဲဆြယ္ကာလမွာတစ္မ်ဳိး၊ ေအာင္ႏုိင္သာြ းတဲ့အခါမွာတစ္မ်ဳိး ျပဳမူတ့ဲ
သမၼတမ်ဳိးေတာ့ မလုိခ်င္ဘူး`` လင္းနီေသြး။

Information links:
www.7daydaily.com
burma.irrawaddy.org

