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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
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

“How does the Peace Process effect the Elections?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက
ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ နဲ႔ debate@dvb.no ကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ``ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြက ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈေတြ
ရွိလာမွာလဲ`` ဒီဘိတ္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြ႕ဲ မ်ား ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ လက္ရွိတင
ြ ္ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ ရရွိထားၿပီး အစိုးရက ယင္း
မူၾကမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အားသန္ေနေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက
အဖြ႕ဲ အားလုံး ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။
စက္တင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၅ တြင္ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သမၼတ၊ ကာကြယ္
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ၾကၿပီး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ ကိစၥမ်ားကို
ေျပာၾကဆုိၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းကို
လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာသိ႔ု ျပလုိခ်ိန္တင
ြ ္ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကလည္း

ဆိုခဲ့ပါေမးခြန္းကို ယေန႔ DVB Debate တြင္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲ မည္သည္ကို ဦးစားေပးမည္လ၊ဲ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖရွာမႈမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ
ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိေနသည္လား။ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးေသာ တုိင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို
ေ၀ဖန္ေစာေၾကာရန္ လိဳြ င္ေကာ္ဒီဘိတ္ ေဆြးေႏြးပြဲကား အခ်ိန္ေကာင္းဟု ယူဆႏိုင္ၾကေပသည္။

သူတို႔အျမင္
``ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား စတင္ျခင္းတို႔ကို
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ဖြ႕ဲ စည္းမည့္ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးမွသာ
စိတ္ဒုန္းဒုန္းခ် ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္``
ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း - ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္သုံးသပ္သူ။

ဒီအခ်ိ္န္တင
ြ ္ အေကာင္းဆုံးအေနအထားတစ္ခုကို လက္၀ယ္ပိုင္ပိုင္ ရယူလိုေနၾကသည္။

``လက္ရွိအေျခအေနမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို

တကယ္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားၾကား ကစားပြပ
ဲ ုံစံ

သမၼတဦးသိန္းစိန-္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ။

မျဖစ္သင့္ပါ။ အမွန္တကယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား ပင္မထားကာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း
အတြက္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပအ
ြဲ တြက္ တရား၀င္
မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး စတင္ေတာ့မည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ ကာလ အႀကိတ္အနယ္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္
ဆိုင္ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ ၿပိဳင္ပအ
ြဲ သြင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးသည္ကား
အထူးအေရးႀကီးလွေပသည္။
မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သိ႔တ
ု ည္းမဟုတ္ လုံၿခဳံေရးအာမခံခ်က္ မရွိဟု ယူဆေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္
ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ား က်င္းပႏုိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့အနာဂတ္အတြက္
အဆုံးအျဖတ္ျပဳႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ကာလလည္းျဖစ္သည္။ သိ႔ျု ဖစ္ရာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအမ်ားစုမွာ အစိုးရ
တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အစေျခလွမ္း ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္
စာခ်ဳပ္ေရးကို စိတ္မ၀င္စားအားပါ။ ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္အခ်ဳိ႕ကလည္း လက္ရွိရရွိထားေသာ အရွိန္ကို
ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ်င္းပၿပီးမွသာ ဆက္လက္ျမွင့္တင္ရန္ ေထာက္ျပေျပာၾကားလွ်က္ရွိသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက လက္ရွိအေနအထားတြင္ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ

လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားကို အျမန္ဆုံး စတင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္``

``ကြက္ၾကားထားၿပီးေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့
ဒီကက
ြ ္ၾကားျဖစ္တ့ဲ ေနရာကေတာ့ တိုက္ပြက
ဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ေနမွာပဲ``
ဗိုလ္ခ်ဳပ္တာအိုက္ဘုန္း - ဥကၠ႒၊ ပေလာင္ (တအာင္း) အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္။
``အစိုးရကို သိကၡာရွိ ကတိတည္ၿပီး တာဝန္ယူ တာဝန္ခံႏိုင္တ့ဲ အစိုးရ၊ ျပည္သူလူထု
အက်ိဳးအတြက္ စစ္မွန္တ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တ့ဲ အစိုးရ
ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္`` ေဒၚေမရီေတာင္ - ဝမ္ေပါင္နင္တဲြ (WPN) အဖြ႔မ
ဲ ွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ။
``ကၽြန္ေတာ္တ႔က
ုိ အကယ္၍သာ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ မခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တ႔လ
ို ည္း
သခၤါရသေဘာတရားအရ မၿမဲပါဘူး။ ေနာက္လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ပါမယ္လို႔လည္း
ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ ဒါကို အားလံုးက တစ္ကပဲ ျပန္စရမွာပဲ``
၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀န္ႀကီးဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ သမၼတရုံး၀န္ႀကီး။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပက
ြဲ ို ပြင့္လင္း၊ လြတ္လပ္၊ မွ်တစြာျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးပင္

Information links:

ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ၿပီး အေျခခံေကာင္းမ်ားမွာ သန္႔ရွင္း၊ ေကာင္းမြန္၊

dvbdebate.net

မွ်တပါက ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ၿပီးတြင္ မလြဲမေသြ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္သာျဖစ္သည္။ ဤတြင္
မ်က္ေမွာက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေနအထားသည္ ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္ႏိုင္သနည္း။

burma.irrawaddy.org

