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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

“Why should you vote?” ျဖစ္ပါတယ္။
(ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅ ရိုက္ကူးသည္)

 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက
ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ နဲ႔ debate@dvb.no ကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ``ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္မဲေပးၾကမွာလဲ`` ဒီဘိတ္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိ၀င္ဘာ ၈ တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပသ
ြဲ ည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွသည္
ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက မွန္းေမွ်ာ္ေနၾကသည္။
ဤသည္ကိုပင္ တခ်ဳိ႕က လာမည့္ငါးႏွစ္သက္တမ္းစာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဟ
ြဲ ု မမွတ္ယူၾကဘဲ

သိ႔ျု ဖစ္ရာ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၅၁ သန္းေက်ာ္ မွီတင္းေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္
သန္း ၃၀ ေက်ာ္ အေရအတြက္ရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားသည္
မည္သုိ႔စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါရန္ အေထာက္အပံ့ရေစစိမ့္ေသာငွာ ဤ DVB Debate တြင္ ေဆြးေႏြး
အေျဖရွာၾကည့္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

သူတို႔အျမင္

ေခတ္ေျပာင္းေခတ္လေ
ြဲ ရြးေကာက္ပဟ
ြဲ ု ကင္ပြန္းတပ္ၾကသည္။
`` ပါတီႀကီးႏွစ္ခုက ေရြးေကာက္ပဲန
ြ ီးလာတာနဲ႔အမွ် သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ က်င့္၀တ္ဥပေဒ
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပသ
ြဲ ည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီတို႔ထံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္

ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြေတာ့ ေတြ႕ေနရတာပဲ`` ဦးသိန္းညြန္႔ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ ဥကၠ႒။

ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားျဖစ္ၿပီး၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတို႔
အတြက္ ေကာင္းေသာအနာဂတ္မ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္မည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ

``ပါတီေတြ အမ်ားႀကီးၿပိဳင္တာ မထူးဆန္းပါဘူး။ အဓိကက အႏုိင္ရရွိဖုိ႔ပဲ လိုတာပါ``

မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္သန္းခ်ိန္ဟု ဆိုေသာ္ရသည္။

ေဒၚလဲ့လ၀
ဲ့ င္းေဆြ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း။

သိ႔ေ
ု သာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း

``ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးမွာ အလြဲသံုးစားလုပ္တာကို လံုးဝမႏွစ္ၿမိဳ႕ဘူး။ ဒါဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံ

ဦးတင္ေအးဦးေဆာင္သည့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္တုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ိုင္ရာစဥ္းစားပုံ၊

ဥပေဒအရပဲေျပာေျပာ၊ ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒအရပဲေျပာေျပာ လက္ခံ

ေဆာင္ရြက္ပုံ၊ စီမံခန္႔ခပ
ြဲ ုံ၊ တု႔ံျပန္ပုံတို႔သည္ မဲစာရင္းမမွန္ကန္မႈမွသည္ ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏

ႏိုင္တ့ဲ အေနအထားမရွိပါဘူး``သူရဦးေရႊမန္း - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း။

ႀကိဳတင္မဲေပးသည္အထိ အလြဲအေခ်ာ္မ်ားႏွင့္ ေၾကာင္းက်ဳိးမညီညတ
ြ ္မႈမ်ားကို တရစပ္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။
``ဗဟန္းျပည္သူေတြဟာ ကြၽန္မက တသီးပုဂၢလဆိုတာ သိၾကတယ္။ NLD နဲ႔ မပတ္သက္တာ
တရား၀င္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးကာလ ရက္ေပါင္း ၆၀ သည္ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ကုန္ဆုံးလာခ်ိန္တင
ြ ္

လည္း သိတယ္။ ကြၽန္မ ဘာလုပ္ခဲတ
့ ယ္ဆိုတာလည္း ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိတယ္``

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ မူလက ေရေသလိုျဖစ္ေနေသာ ေရြးေကာက္ပဒ
ြဲ ီေရမွာ တိုးလာခဲ့သည္။

ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း။

လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္အတြက္ ၎တု႔ိကို အမွန္တကယ္ ရပ္တည္ကိုယ္စားျပဳမည့္ မည္သို႔ေသာ ျပည္သူ႔
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရမည္နည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။

``တိိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္သူက ဦးေဆာင္ႏိုင္မလဲ။ ဘယ္သက
ူ ေပးဆပ္ႏိုင္မလဲ။ ဘယ္သူက
စြန္႔လႊတ္ႏုိင္သလဲ။ ဘယ္သက
ူ ျပည္သူကို တကယ္ခ်စ္သလဲဆိုတာ ျပည္သူေတြက ၾကည့္ၿပီး

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း မဲဆႏၵနယ္စုစုေပါင္း ၁၁၅၉ နယ္အတြက္

ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လိုပါတယ္`` ကိုၿပဳံးခ်ဳိ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း။

ႏိုင္ငံေရးပါတီစုစုေပါင္း ၉၂ ပါတီႏွင့္ စံခ်ိန္တင္တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၂၃ ဦး အပါအ၀င္
ျပည္သ႔က
ူ ုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၀၇၆ ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပသမဂၢ၊

``၈ ရက္ေန႔က်ရင္ မဲေပးဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ယူေပးၾကပါ။ ဒီအခ်ိန္ေလးကို မႏွေျမာပါနဲ႔။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း(အာဆီယ)ံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုက

တစ္ရက္လံုးေစာင့္ရရင္လည္း လိုအပ္လ႔ရ
ို ွိရင္ ေစာင့္ၿပီးမဲေပးပါ။``

မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားသည္ မဲစာရင္းတြင္ အမည္ပါရွိက လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္

Information links:

အတြက္ မဲလက္မွတ္သုံးေစာင္ျဖင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသုံးဦးကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊
လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္အေရအတြက္ျပည့္မီပါက လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားေရးရာ

www.7daydaily.com

၀န္ႀကီးေနရာအတြက္ မဲတစ္မဲကို ထပ္တိုးေပးကာ စုစုေပါင္းမဲေလးမဲေပး ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

dvbdebate.net

