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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
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ြဲ ိုင္ဖို႔၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊
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ိ နတဲ့
ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖ႔၊ို လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကျြဲ ပားတာေတြကို
လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစဖို႔
ရည္ရြယ္ပါတယ္။
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြ႕ဲ ေတြကိုလည္း အခုလို လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းတဲ့
ဒီဘိတ္ရ႕ဲ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ာွ ပါ၀င္ဖု႔က
ိ ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔
ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရ႕ဲ
ေဖ့စဘ
္ ုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ
ျပဳလုပ္မယ့္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ဒီဘိတ္ေတြကို ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ DVB
Debate မွာ ရန္ပေ
ုံ ငြ ရွိပါတယ္လ႔ို အသိေပးလိုပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ တြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

``Which Government promises have been kept?`` ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက
ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ နဲ႔ debate@dvb.no ကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ``သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ေပးထားတဲ့ ကတိေတြ
ဘယ္ေလာက္တည္သလဲ``ဆိုတဲ့ ဒီဘိတ္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူမ်ား သေဘာမက်သည့္ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အရင္းတည္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္
၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ကမကထျဖင့္ ယခင္စစ္အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ေဟာင္းသည္ ၂၀၁၁ မတ္ ၃၀ တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲျဖစ္သူ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္
မတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၁ မိန္႔ခြန္းမွစကာ ျပည္သူမ်ားကို ကတိမ်ား ေပးေတာ့သည္။ မိန္႔ခြန္းမ်ားသည္
အားတက္ဖြယ္ျဖစ္သလို နားေထာင္၍လည္း ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ ေျပာၾကားေသာ
ကတိမ်ားကို မည္မွ်တည္ပါသနည္းဆုိသည္မွာ ေကာင္းစြာ ထုတ္အပ္ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အစိုးရအႀကီးအကဲျဖစ္သူ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပည္သူမ်ားကို
မိဘျပည္သူမ်ားဟု ႏွစ္လိုဖြယ္ရာ ေခၚဆိခ
ု ဲ့သျဖင့္ နား၀င္ခ်ဳိခဲ့ၾက ၀မ္းေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပုိင္း
တြင္ ``မိဘျပည္သူမ်ား`` မွာ ကာတြန္းဆရာမ်ား၏ သေရာ္စရာ ကာတြန္းကြက္ျဖစ္ခဲ့သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ျပည္သူအမ်ား
လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ားကို ေပါေပါမ်ားမ်ား ၀ယ္ယူအသုံးျပဳလာၾကသည္။ ျပည္ပအေၾကြးအၿမီမ်ား
ေလ်ာ္ေပးခဲ့သျဖင့္ နည္းပါးခဲ့သည္။ လူဦးေရသန္းေကာင္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိလူဦးေရ
၅၁ သန္းကို သိခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းကို ဗဟိုဘဏ္က ႏႈန္းရွင္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ဆင္းရဲမေ
ြဲ တမႈေလ်ာ့ခ်ေရးကား မေအာင္ျမင္ေသးပါ။ လူငယ္မ်ား အလုပ္လက္မဲဥ
့ ီးေရ
မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္သည္။ လယ္သမားမ်ားမွာ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံၾကရသျဖင့္ ေျမမဲ့ယာမဲ့
ဘ၀သိ႔ု သက္ဆင္းေနရသည္။ တရုတ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။
အေျခခံလုပ္ခကို သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး၍ အလုပ္သမားမ်ား ေသာကမ်ားေနၾကသည္။ ပညာေရး
အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ၾကၿပီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အတိုက္အခံျပဳသည့္ဘ၀
ေရာက္ေနၾကသည္။
ျပည္သူမ်ား မလုိလားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာလည္း မတင္မက် ရွိေနဆဲ
ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား လိုလားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာလည္း အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယေန႔တိုင္
တိုက္ပမ
ြဲ ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္။ အစိုးရတပ္ဘက္ကေရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္ကပါ
အက်အဆုံးမ်ား ရွိေနသည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပက
ြဲ ို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း မွ်မွ်တတ
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း က်င္းပႏိုင္ပါမည္လားဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ား စိတ္ပူပန္ေနရသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္းမွာ တစ္ႏွစ္၀န္းက်င္သာ က်န္ေတာ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ
မတိုင္ခင္ဆိုလွ်င္ ရွစ္လတာမွ်သာ က်န္ေတာ့သည္။ အစိုးရသည္ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ ေပးခဲ့ေသာ
ကတိမ်ား တည္ပါရဲ႕လား DVB ဒီဘိတ္ကို ေမာ္လၿမိဳင္ အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ တင္ဆက္လိုက္
ပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ား
“ဒီငါးနွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ခိုင္မာမွန္ကန္တ့ဲ ေျခလွမ္းေတြကို လွမ္းနိုင္မယ္ဆိုရင္
အနာဂတ္နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ခရီးဟာ ေျဖာင့္ျဖဴးေနျပီလ႔ို ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိမိတ႔အ
ို စိုးရဟာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္းမြန္တ့ဲ (Good Governance)
အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ရပါမယ္။ သန္႔ရွင္းတဲ့ (Clean Government) အစိုးရျဖစ္ဖို႔
လိုပါတယ္” သမၼတဦးသိန္းစိန္ - အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ပထမဆုံးေျပာၾကားခဲသ
့ ည္မ
့ ိန္႔ခြန္း။
``အလုပ္သမားမ်ားနဲ႔ တစ္ေန႔စာတစ္ေန႔ ရွာေဖြစားၾကရတဲ့ လက္လုပ္လက္စားသမားမ်ား
အတြက္လည္း အဓိကအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားေရး၊ ကုန္ေဈးနႈန္း
တည္ျငိမ္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ လူမႈဖူလံုေရးခံစားခြင့္မ်ားရရွိေရးတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တ့အ
ဲ ျပင္ အျခားတစ္ဖက္ကလည္း အနိမ့္ဆံုးလစာသတ္မွတ္
ခ်က္ကို လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူေနမႈစရိတ္နဲ႔ မွ်တလိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ညွိႏိႈင္း
ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္``သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္း။
``ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ လိုအပ္သလို စိစစ္
ေဆာင္ရြက္သာြ းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားရဲ႕သက္တမ္းဟာ လာမယ့္
မတ္လအကုန္မွာ ကုန္ဆံုးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း တရားဝင္ ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ဆဲ ကာလအတြင္းမွာလည္း ရသင့္ရထိုက္တ့ဲ အခြင့္အေရး မဆံုးရံႈးဖုိ႔ အစိုးရ၊
အဖဲ႔အ
ြ စည္းအသီးသီးက အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သာြ းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ `` သမၼတဦးသိန္းစိန္မတ္ ၁၊ ၂၀၁၅ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း။
Information links:
www.president-office.gov.mm
www.mizzimaburmese.com
dvbdebate.net
www.dvb.no

