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“ဒီဗြီဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပဲြအစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သ
တင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗြီဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ အစီ
အစဥ္အတုိင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို
လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ဖ႔၊ို အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္
ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖိ႔၊ု လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အ
တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖ႔၊ို လူတိုင္းပါ၀င္ႏင
ို ္ၿပီး မတူ
ကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ
ေပၚထြက္လာေစဖိ႔ု ရည္ရြယပ
္ ါတယ္။
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကိုလည္း အခုလို လြတလ
္ ပ္ပြင့လ
္ င္း
တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမာွ ပါ၀င္ဖ႔က
ို ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အ
ပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္းဓာတ္ပံုေတြန႔ဲ ဒီဘိတ္ကာတြန္း
ကို ရုပ္သံရိုကက
္ ူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔
၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“What changed 1 year after the elections”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတပတ္မာွ ေတာ့ “ေရြးေကာက္ပြဲ ၁ႏွစျ္ ပည့္ - တကယ္ပဲ ေျပာင္းလဲၿပီလား” ဆိတ
ု ဲ့
ေခါင္းစဥ္န႔ဲ ဒီဗဘ
ြီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ က
္ ို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ အမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ရဲ႕ တခုတည္းေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္တ့ဲ “ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ”
ဆုိတာက တႏုိင္ငံလံုးကို ပဲ့တင္ထပ္ခ့တ
ဲ ယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွာ အန္အယ္လ္ဒီက ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္း
အႏိုင္ရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြထဲက ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ
ပဲ အႏုိင္ရခဲ့ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ အႏုိ္င္ရပါ
တယ္။
စစ္တပ္လႊမ္းမိုးထားတဲ့ ျ မန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးမွာ ႀကီးမားတဲ့ အာဏာအလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္
ခဲ့တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုၾကည့္ရင္ လူေတြက အေျပာင္းအလဲကို ဘယ္ေလာက္ ေတာင္တၿပီး၊
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္ျမင့္မားမား ရွိေနသလဲဆိုတာ ေ ပၚလြင္ပါတယ္။ ႏုိ္င္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး အေျပာင္းအ
လဲေတြကို ယူေဆာင္ေပးလာလိမ့္မယ္ဆိတ
ု ့ဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကလည္း ျမင့္မားတာ သိသာပါတယ္။
အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ အေရးအႀကီးဆံုး ရင္ဆုိင္ရတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကေတာ့ အာဏာအရပ္ရပ္ကို
ခ်ဳပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ မရတာပါ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္တ့ဲ စစ္အရာရွိေတြက ျ ပည္ထဲေရး၊ ကာ
ကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို ကိုင္ထားပါတယ္။ ျပည္ထဲေရးေအာက္မွာ ရဲတပ္ဖ႔၊ဲြ အ
က်ဥ္းေထာင္စနစ္န႔ဲ အင္အားႀကီးတဲ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ ရွိေနပါတယ္။ ေထြ၊ အုပ္ဌာ
နဟာ တႏုိ္င္ငံလံုးရဲ႕ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ေက်ာရိုးမ႑ိဳင္ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္အရ စနစ္တက် အာဏာလႊေ
ဲ ျပာင္းေရး အဆင္ေခ်ာေမြ႔ခ့ဲေပမယ့္ စစ္
တပ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး လႊမ္းမိုးမႈက ဆက္ရွိေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ကယ
ို ္တိင
ု ္ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ၂၁ ရာစ ပင္လံုညီလာခံအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ကခ်င္နဲ႔
ရွမ္းျပည္နယ္မွာ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာလည္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြ တ
ေက်ာ့ျပန္ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။
စီးပြားေရးမ်က္ႏွာမွာလည္း တုိင္းျပည္ရ႕ဲ စီးပြားေရး အရင္းအျမစ္ေတြ အားလံုးနီးပါး စစ္တပ္
နဲ႔ ခရိုနီေတြ လက္ထဲမွာ ဆက္ရေ
ွိ နပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးဟာ တက္ရိပ္မျပ
ပဲ သိသသ
ိ ာသာ ေႏွးေကြးခဲ့ပါတယ္။ အန္အယ္လဒ
္ ီရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္တ့ဲ တရားေရး
စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ေရးတို႔ဟာ ခရီးမေပါက္ပါဘူး။
တဖက္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လြယက
္ ူတ့ဲ အေျပာင္းအလဲေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကို သမၼတဦး
သိန္းစိန္ လက္ထက္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးျဖစ္လို႔ အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ ခက္ခတ
ဲ ့အ
ဲ ပိုင္း၊ အင္
စတီက်ဴးရွင္းပိုင္း အေျပာင္းအလဲေတြပဲ က်န္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အမ်ားစုိးရိမ္တ့ဲ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး
ကိစၥကို ၂၀၁၆ မတ္လ အကုနပ
္ ိုင္းမွာ ပညာပါပါ အာဏာလႊဲေျပာင္း ယူႏုိင္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
အကန္႔အသတ္ေအာက္မွာပဲ ျပည္သူေတြသာမက၊ စစ္တပ္ကပါ လက္ခံႏုိ္င္တ့ဲ အရပ္သားစစ္စစ္ သမၼ
တကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခ့ၿဲ ပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္လည္း ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုေဘာင္ထဲကပဲ လက္ေတြ႔
ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကို ဖန္တးီ ႏုိ္င္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာ ေ ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အၾကားမွာ
အျပဳသေဘာ အလုပ္ျဖစ္တ့ဲ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ထားႏုိင္ပံုလည္း ရပါတယ္။
အစုိးရသက္တမ္း လပိုင္းအတြင္းမွာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို အစျပဳ က်င္းပႏုိင္ခ့ၿဲ ပီး အား
လံုးပါဝင္တ့ဲ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ကို တက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အျပဳသေဘာ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ ဆက္
လုပ္ေနတဲ့ အေျခအေန ရွိပါတယ္။
ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡေတြ တေက်ာ့ျပန္ ေပၚေပါက္လာေပမယ့္ အရင္အစိုး
ရ လက္ထက္တန
ု ္းကလို တျပည္လုးံ အတုိင္းအတာ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ဳိး မေပၚေပါက္ေအာင္ တားဆီး
ထားႏုိင္ပါေသးတယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရဟာ အေနာက္နဲ႔
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကို ဆက္ထိန္းထားၿပီး၊ တရုတ္လို အင္အားႀကီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံန႔ဲ ေႏြးေထြးတဲ့
ဆက္ဆံေရးကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥျဖစ္တ့ဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝေတြ သိသသ
ိ ာသာ တုိးတက္လာ
ဖို႔ကေတာ့ ထင္သေလာက္ မလြယ္ေသးပါဘူး။ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ဆုိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ႏွစ္ျပည့္
ပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ့တ
ဲ ့ဲ အေျပာင္းအလဲ ဘယ္ေလာက္ ခရီးေရာက္ၿပီ
လဲဆိတ
ု ာကို သမင္လည္ျပန္ ျပန္ၾကည့္ဖုိ႔ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။
စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာမွာ အေျပာင္းအလဲေတြကို အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရက ဘယ္
ေလာက္ ေဖာ္ေဆာင္ခ့လ
ဲ ဲ၊ ဘာေတြက်န္ေနေသးလဲ၊ အခက္အခဲေတြကို ဘယ္လို ေက်ာ္လႊားၾကမလဲ
ဆုိတာေတြကို ဒီတပတ္ ဒီဗီဘ
ြ ီဒီဘိတ္မွာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူတ႔အ
ို ျမင္
“ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔က တုိက္အသစ္ကို်ေဆာက္ႏုိင္မယ့္ အေျခအေန မဟုတ္ပါဘူး။
တုိက္အေဟာင္းႀကီးထဲမွာ ခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ ေနႏုိင္ေအာင္လို႔ တုိက္အေဟာင္းႀကီးကို ျပင္ေနရတဲ့ အေျခ
အေန ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒါ တိုက္အသစ္ေဆာက္တာထက္ အမ်ားႀကီးကို ပိုၾကာပါတယ္။ ဘာျဖစ္လ႔ို
လဲဆိုေတာ့ အရင္တုန္းက အေဆာက္အအံုကလဲ က်န္ခ့တ
ဲ ာကိုး။ အဲဒါႀကီးကို ဖ်က္ဖုိ႔ဆုိတာက လက္
ေတြ႔မက်ပါဘူး။ ဒီတိက
ု ္အေဟာင္းႀကီးကို ေနေပ်ာ္ေအာင္လ႔ို အနာဂတ္အတြကလ
္ ည္း သံုးေပ်ာ္ေအာင္
လိ႔ု လုပ္ဖို႔ဆိုတာ အင္မတန္ပိုၿပီးေတာ့ ပင္ပန္းပါတယ္။”
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“အစိုးရသည္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ စိန္ေခၚမႈအေတာ္မ်ားမ်ားကို ခ်က္ျခင္းကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း
ရမည္ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းစစ္တို႔က ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာခဲ့ၿပီး
ေနာက္ အခ်ဳိ႕မွာ ကာလၾကာရွည္က ျဖစ္ေနေသာ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ထားပံုမ်ားႏွင့္ဆိင
ု ္ေသာ ျပႆ
နာမ်ားျဖစ္ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုေသာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ က်င့္သုးံ ရံုမွ်ျဖင့္ ျပဳျပင္လ႔ို မရႏုိင္ေပ။ ခ်က္ခ်င္းကိုငတ
္ ြယ္
ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွ႕သိ႔ု ဆက္လက္ေရြ႕သြားေစရန္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္
အေျခအေနကို ကိုင္တယ
ြ ္ရန္ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိသည့္ သိမ္ေမြ႔ေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။” (International Crisis Group)

