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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“အစိုးရ ၁ ႏွစ္ျပည့္
ဘာေတြ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီလဲ”

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“အစိုးရ ၁ ႏွစ္ျပည့္ ဘာေတြ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီလဲ”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေထာက္
ခံမႈနဲ႔အာဏာရယူခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ NLD အစိုးရ၊
လႊတ္ေတာ္ အသက္ဝင္လာတာ ၁ ႏွစ္ျပည့္လာၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ ႏုိ္င္ငံအ
တြက္ အေျပာင္းအလဲ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ေသးဘူးဆုိတဲ့ ေဝဖန္မႈေတြ ျမင့္
တက္ေနပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲ
ဆြယ္စည္းရံုးပြဲေတြမွာ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုကို ေပးခဲ့တဲ့ ကတိေတြ
ကို NLD အစိုးရ ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ၿပီလား ဆုိတာ
ကို သံုးသပ္တင္ျပသြားမွာပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္၏ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကတိကဝတ္ ၃ ခု
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲမတုိင္မီ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ န
ု ႔ဲ တုင
ိ ္းျပည္ကိုေပးခဲတ
့ ဲ့ေရြးေကာက္
ပြဲဝင္ ကတိကဝတ္ ၃ ခု ရွိခဲပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊
တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပါပဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁
ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပခဲ့ေပမယ့္လည္း ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခရီးနီး
မလာပဲ တိုက္ပြဲေတြ ပိုအရွိန္ျမင့္ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြေထာင္နဲ႔ခ်ီ
တိုးပြားလို႔ လာေနဆဲပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္က NCA တ
ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔အတြက္တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြကို တိုက္တြန္းေနတာမို႔ NCA ကို လက္မခံေသး
တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြး
ေႏြးဖို႔ရာ ပိုမို အလွမ္းေဝးလားေနပါတယ္။ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနရင္းမွာပဲ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ယံုၾကည္
မႈ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာေနတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။ တပ္
မေတာ္နဲ႔ အဆင္ေျပေစေရးကို ဦးတည္ေနရတာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ရဲ႕၁ ႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈေတြဟာ အရာမထင္ေသးပဲ
ေရွ႕ဆက္ပိုမိုဆုိးဝါးတဲ့ အေျခအေနေတြဆီ မေရာက္ဖုိ႔ NLD အေနနဲ႔ ရုန္း
ကန္ေနရတယ္လုိ႔ ႏို္င္ငံေရးေလ့လာသူေတြက ေဝဖန္သံုးသပ္ၾကပါတယ္။
တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး
တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးဆုိတာကို NLD က အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆုိ
ခဲ့ေပမယ့္လည္း အစိုးရ ၁ ႏွစ္ ျပည့္လာခ်ိန္အထိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ တရားရံုးေတြမွာ အက်င့္ပ်က္ျခ
စားမႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေန မတ္လ ၇
ရက္ေန႔က တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးအတြက္ တရားေရးက႑ တိမ္းေစာင္း
ေနမႈ ျပန္လည္တည့္မတ္ေရးအဆုိတစ္ရပ္တင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတရား
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ ျပည္ေထာင္စု
တရားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အၾကား အေျခအေနေတြ တင္းမာ
တဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။
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၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး
သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ NLD ဟာ
၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈ ၁ ရပ္ ျပဳလုပ္
ခဲ့ၿပီး လူထုရဲ႕အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ ၅ သန္းကို ေကာက္ခံ
ရယူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တကယ္တမ္း NLD အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္
ေတြ အသက္ဝင္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္
ေရးဟာ အေတာ္ကို အသံတိတ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ကိုင္ေနရတာေၾကာင့္ တုိးတက္မႈနည္းတယ္ဆုိတဲ့ သံုးသပ္မႈေတြလည္း
ရွိေနပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ပါတီနဲ႔ အစိုးရ မကြဲျပားမႈေတြအေပၚမ်ာလည္း ေဝဖန္
မႈေတြ ျမင့္တက္ေနပါတယ္။ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္း
ထိန္က အစိုးရဝန္ႀကီးေတြ ခန္႔အပ္မႈ၊ ထုတ္ပယ္မႈေတြမွာ ေခၚယူ ေျပာဆုိ
ညႇိႏိႈင္းတာေတြ၊ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆုိတာေတြေၾကာင့္ ပါတီနဲ႔ အစိုးရ
မကဲြျပားဘူးဆုိၿပီး ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအဝုိင္းမွာ ေျပာဆုိေဝဖန္ေနခဲ့ၾကတာ
ပါ။ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း ဒုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းဝင္း
ရာထူးက ဖယ္ရွားမႈ၊ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦး ရာထူးက ႏုတ္
ထြက္မႈေတြမွာ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္နဲ႔ ပါတီဗဟို
အလုပ္အမႈေဆာင္ေတြဟာ အဓိက အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ခဲ့တာကို
ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး
NLD ရဲ႕အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဆုိတဲ့ မူဝါဒဟာ ၁
ႏွစ္ျပည့္လာခ်ိန္မွာေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြဘက္က ေမးခြန္းထုတ္စရာ
ျဖစ္လာေနပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို တုိင္း
ရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက အမတ္ေတြကို ခန္႔အပ္လို႔ရေပမယ့္ မခန္႔ပဲ
NLD အမတ္ေတြကိုသာ အဓိကထား ခန္႔အပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္း
သား ႏုိင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တင္ေျမႇာက္တဲ့ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္
ထဲကထြက္သြားၿပီး ဆႏၵျပတာမ်ဳိး လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြအတြက္ အစိုးရနဲ႔
လႊတ္ေတာ္ဘက္က တိတ္ဆိတ္ေနလြန္းတာေၾကာင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား
ေတြဘက္က အစိုးရကို မယံုမၾကည္ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ မတ္လ ၂၈ ရဲ႕
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကခ်င္ျပည္နယ္္ခရီးစဥ္မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္က ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ တုိင္းရင္းသားအားလံုး မပါဝင္လို႔ ပုံေသကိုင္
စြဲလို႔ မရဘူးလို႔ ေျပာဆိုတဲ့အေပၚ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ KIO ရဲ႕
ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ
ဆုိခ်က္အေပၚ သေဘာမက်စရာ၊ ပင္လံုအႏွစ္သာရဟာ ေမးခြန္းထုတ္စ
ရာပဲလို႔ မွတ္ခ်က္ေပးထားပါတယ္။
မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုတံတားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား
အျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အဆုိတစ္ရပ္ တင္သြင္းသတ္မွတ္ခဲ့တာ
ေၾကာင့္ မြန္တုိင္းရင္းသားေတြက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။ ဒါက
လည္း NLD အေပၚ မြန္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းေစတယ္
လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဝန္ႀကီးလူမွန္ေနရာမွန္နဲ႔ ဗဟုိဦးစီးစနစ္
NLD အစိုးရမွာ အစိုးရဝန္ႀကီးေနရာေတြမွာ လူမွန္ေနရာမွန္မရွိ
ပဲ ဗဟိုဦးစီးစနစ္နဲ႔ သြားေနတာေၾကာင့္ တုိးတက္မႈ မရွိဘူးဆိုတဲ့ ေဝဖန္မႈ
ေတြလည္း ျမင့္တက္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ
ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက NLD အစိုးရဟာ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး ညႊန္႔ေပါင္းအ
စိုးရသာ ျဖစ္သင့္ေပမယ့္လည္း တကယ္တမ္း လက္ေတြ႔မွာေတာ့ အဲဒီလို
ျဖစ္မလာခဲ့တဲ့အတြက္ မေအာင္ျမင္မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ေျပာဆုိ
ပါတယ္။
ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရး
ဝန္ႀကီးရာထူး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးရာထူးယူထား
သူေတြ အေနနဲ႔လည္း ၁ ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္လာ
ေအာင္ လုပ္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ လူမွန္ေနရာမွန္ မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့
ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရ  
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြအေနနဲ႔ ျပည့္ျပည့္ဝဝ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိပဲ ဗဟုိကို တင္ျပလုပ္

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးနဲ႔
ပတ္သက္လို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေတာ္ကို အားနည္းလြန္းလွပါတယ္။ အ
စိုးရအဖဲြ႔အစည္း ၁ ခုျဖစ္တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္
မွာလည္း အဖဲြ႔ဝင္အသစ္ေတြ ခန္႔အပ္တာမ်ဳိးမရွိပဲ ယခင္ လူေဟာင္းေတြ
ကိုသာ ဆက္လက္ခန္႔ထားတာ ေတြ႔ရတဲ့အျပင္ အေရးယူမႈပိုင္းမွာလည္း
အေတာ္ကို အားနည္းလွပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး
အစိုးရသစ္ကို ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးမယ့္
အစိုးရအျဖစ္ ျပည္သူအမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကေတာ့ ေႏွးေကြးေနတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုး
သပ္သူေတြက ဆိုပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားမႈ ၂၅၀ ေလာက္
ရွိေနၿပီး ၉၀ ဝန္းက်င္မွာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရေၾကာင္း၊ အမႈရင္ဆုိင္ေနရ
သူေတြလည္း မ်ားစြားရွိေနေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လယ္သိမ္းခံရလို႔လယ္
ယာေျမ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ တို္က္ပြဲဝင္ရင္း အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူ
မ်ားျပားေၾကာင္း AAPP အဖဲြ႔ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ သိရပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေရးပုဒမ
္   ၆၆ ဃ နဲ႔ အေရးယူခရ
ံ မႈေတြ မ်ားျပားလာတဲ့
အျပင္ အစိုးရကိုယ္တုိင္က ၆၆ ဃကို ႏုိင္ငံေရးလက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳ
လာတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီပုဒ္မကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိမႈ
ေတြကိုလည္း အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က မ်က္ကြယ္ျပဳထားပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းမွာ နည္းပါးေနပါတယ္။
ယခင္ စစ္အစိုးရ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ အစိုးရမီဒီယာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရးယႏၱရားကို
အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း ဆက္လက္အသံုးခ်ေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ား မူလပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း
NLD အစိုးရ လက္ထက္မွာ သိမ္းဆည္းေျမယာအမ်ားစုကို မူ
လပိုင္ရွင္ေတြထံကို ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္တာေတြကို အရွိန္အဟုန္
ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတဲ့အျပင္ ေျမသိမ္းမႈေတြ လံုးဝနီးပါး မၾကားရေတာ့
တာမို႔ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြထဲက ၁ ခုလို႔ ဆိုႏုိ္င္ပါတယ္။

