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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။

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။

“How to reform red tape system?”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
အဖ႔ဲြ၀င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
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“ႀကိဳးနီစနစ္ကို ဘယ္လို ေလ်ာ့ခ်မလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တခဲနက္ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဟာ တိုင္းျပည္ကို လက္ေတြ႔အုပ္ခ်ဳပ္လာတာ တစ္ႏွစ္နီးပါ ရွိလာ
ပါၿပီ။ ဒီမုိကေရစီအစိုးရတရပ္အတြက္ အာဏာရွင္အစိုးရနဲ႔ မတူတာက
တဖက္ကဥပေဒ တျခားတဖက္မွာ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း
ေပးဖုိ႔ တာဝန္ ရွိလာပါတယ္။ ဒီိမိုကေရစီ အစိုးရျဖစ္ေနလည္း လူထုေမွ်ာ္
လင့္ခ်က္ကို မျဖည့္ေပးႏုိ္င္ရင္ တရားဝင္မႈ ဆံုးရံႈးရမွာ ဓမၼတာပါပဲ။
ကမၻာမွာ အစိုးရစြမ္းေဆာင္ရည္ အညံံဖ်င္းဆံုး ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ
ျမန္မာလည္း တစိုက္မတ္မတ္ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အဆိုး
ဆံုးႏုိ္င္ငံေတြ စာရင္းမွာလည္း ျမန္မာ ပါဝင္ပါတယ္။ အစုိးရရဲ႕အက်င့္ပ်က္
ျခစားမႈေတြ ပြင့္က်လာေလေလ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုေကာင္းတဲ့ အစိုးရအ
ျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမယ္ဆုိတဲ့ အေကာက္အယူတရပ္လည္း ရွိပါတယ္။ ဒီ
မိုကေရစီေရခ်ိန္ျမင့္လာေလေလ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပႆနာနဲ႔ အစိုးရ
စြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့ဖ်င္းတဲ့ ျပႆနာကို အလိုအေလ်ာက္ ေျဖရွင္းၿပီးသား
ျဖစ္သြားမယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီျပႆနာက ဒီ
ေလာက္ မရိုးရွင္းပါဘူး။
တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈ (တနည္း) ျပည္သူ႔
ဝန္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္က က်ယ္ဝန္းပါတယ္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကိန္းဂ
ဏန္းစာရင္းအင္း၊ အခြန္ေကာက္စနစ္ကေန သဘာဝေဘးကယ္ဆယ္မႈ၊
ရာသီဥတုႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတဲ့စနစ္၊ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစ
နစ္အထိ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ႏုိင္ငံလံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ပုဂၢလိ
ကပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ကာကြယ္ေပးေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ပညာေရး
ျမႇင့္တင္ေရး၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ၊
လူမႈဖူလံုေရး၊ ပင္စင္ စသျဖင့္ ေနာက္ထပ္မ်ားစြာ ရွိပါေသးတယ္။
ဒီေလာက္ က်ယ္ဝန္းတဲ့ နယ္ပယ္ေတြကို ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရား
(တနည္း) ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြက ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္လို႔ စည္းမ်ည္း
စည္းကမ္းေတြ၊ မူဝါဒေတြအျပင္ လူသားအရင္းအျမစ္ကို ႀကီးႀကီးမားမား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ လုိအပ္လာပါတယ္။ ဥပမာ - က်န္းမာေရးက႑အတြက္ဆို
ရင္ လွ်ပ္စစ္မီးအားျပည့္တဲ့ေဆးရံု၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ စတဲ့ အေျခခံအ
ေဆာက္အဦးေတြသာမက ထိေရာက္ျမန္ဆန္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ၊ အ
ရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳတို႔လို အလူသားအရင္းအျမစ္ လိုအပ္
ခ်က္ေတြကို ဆုိလုိပါတယ္။
ျမန္မာျပည္အတြက္ လက္ငင္းေမးခြန္းက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေခါက္ရိုးက်ဳိးညံ့ဖ်င္းတဲ့ ဗ်ဴရိုကေရစီအေဟာင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႔အ
ၾကံဳ ႏုနယ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီအစိုးရသစ္က ဘယ္ေလာက္ထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မ
လဲ ဆုိတာပါပဲ။ တဖက္မွာ စစ္တပ္က ဦးေဆာင္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု
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အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္းေတြက အမ်ားစု လႊမ္းမိုးထား
တဲ့ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ အမိန္႔ေပးမႈစနစ္ေအာက္မွာပဲရွိေန
တဲ့ အေနအထားလည္း ရွိေနပါတယ္။

“ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေဖ်ာင္းဖ်နားခ်တဲ့နည္း၊ မက္လံုးေပး
ဆြဲေဆာင္တဲ့ နည္းလမ္းကို မစဥ္းစားပါနဲ႔။ အေၾကာက္တရားသည္သာ
အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” လို႔ ႏို္င္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္
ဖူကူယားမားက အၾကံျပဳပါတယ္။

တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရေတြကိုၾကည့္ရင္ အေျခအေန ပိုဆုိးပါ
တယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ လက္ေအာက္မွာ ဥပေဒစိုးမုိးေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေဆာင္ရြက္တဲ့ ယႏၱရားေတြ မရွိပါဘူး။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္ကေန ရပ္ကြက္
အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရား အဆင့္ဆင့္ဟာ ျပည္ထဲေရး
လက္ေအာက္ခံ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္မွာပဲ ရွိ
ေနပါတယ္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က
တုိက္ရိုက္ ခန္႔အပ္ပါတယ္။
ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္း
လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးဦးစီးဌာနက ဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္လုပ္ေပးေနတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ဟာ အမိန္႔ေပးစနစ္ေအာက္မွာ ရာစုတဝက္ေက်ာ္
ၾကာခဲ့တာေၾကာင့္ ဗ်ဴရိုကေရစီဟာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈထက္စာရင္
လာဘ္စားတာ၊ အခ်ိန္ဆြဲပညာျပတာေတြနဲ႔ နာမည္ပ်က္လွပါတယ္။ ဝန္
ထမ္းရဲ႕ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးတဲ့ စာေမးပြဲစနစ္နဲ႔ လူ
ေတာ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္အစား အထက္ကေပးတဲ့ အမိန္႔ကို အႂကြင္းမဲ့
နာခံလုိက္နာၿပီး စစ္အာဏာရွင္အေပၚ သစၥာခံမယ့္ လူေတြကိုပဲ ေရြးခ်ယ္
ခန္႔ထားခဲ့ပါတယ္။ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္အေျပာင္းမွာ ႀကိဳးနီစနစ္ကို ေျပာင္း
လဲဖုိ႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ အေျပာထက္ အလုပ္ခက္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
စီးပြားေရးက႑ဘက္ကို ၾကည့္ရင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ထိန္း
ခ်ဳပ္ထားျခင္း၊ လက္သိပ္ထုိးလုိင္စင္နဲ႔ ပါမစ္ေတြေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးရတဲ့
အျပင္ အလႊာအသီးသီက ဝန္ထမ္းေတြအၾကား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔
အဂတိလိုက္စားမႈတို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အားေပးသလို ျဖစ္လာပါတယ္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ အသိပညာေပးေပး
တကယ္ေတာ့ အစိုးရယႏၱရားေတြရဲ႕ အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ဥပေဒ
ကို ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့အခါ အျပစ္ေပးခံရမယ္ဆုိတဲ့ အသိတရား ကိန္းေအာင္း
ေနဖို႔သာ ပဓာနက်ပါတယ္။ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ
အခြန္ေငြ မေပးၾကဘဲ၊ လက္သိပ္ထုိးၾကတဲ့ ကိစၥဟာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သူ
ကို ေထာင္ထဲပို႔တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးနည္းပါးတာနဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။
အဖဲြ႔အစည္းအတြင္းက စိတ္ေနစိတ္ထားတစံုံလံုးကို ေျပာင္းလဲ
ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနျဖင့္ မိမိဌာနတခုလံုး လာဘ္ေပး
လာဘ္ယူကိစၥ ထမင္းစားေရေသာက္လုပ္ေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ကိုယ္တ
ေယာက္တည္းက မပတ္သက္ဘူးဆိုရင္ အရူးတေယာက္မ်ား ျဖစ္သြားမ
လားဆိုတဲ့ အေတြးဝင္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဥပေဒအတုိင္း ျပတ္ျပတ္သားသားမကိုင္ပဲ ထိေရာက္တဲ့ အစိုး
ရမ်ဳိးျဖစ္ဖုိ႔ စိတ္ကူးယဥ္လို႔ မရႏို္င္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔
တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈဆိုတဲ့ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ဳိးနဲ႔ အစိုးရေကာင္းကို တည္
ေဆာက္မယ္ဆုိရင္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းကို ျပတ္ျပတ္
သားသား မကိုင္တြယ္ႏိုင္ရင္ ႀကိဳးစားသမွ် အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္သြားမွာပါ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္
တို႔အထိ အေျခက်ၿပီးသား ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတြကိုၾကည့္ရင္ ေခတ္မွီ ဗ်ဴရို
ကေရစီယႏၱရားေတြတည္ေဆာက္ေရးဟာ ဒီမိုကေရစီ မတုိင္ခင္ကတည္း
က ေရွ႕ကို အေတာ္ေလး ခရီးေရာက္ခဲ့တာလည္း အမွန္ပါပဲ။ ဒီလိုေျပာလို႔
အာဏာရင္စနစ္နဲ႔ ဗ်ဴရိုကေရစီကို တည္ေဆာက္ရမယ္လို႔ မဆုိလိုပါဘူး။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီကို ေတာင့္တတဲ့အာသီသ၊
ဒီမိုကေရစီအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ျမင့္မားလြန္းတာေၾကာင့္ ဒါကို လိုက္
ဖို႔ လက္ေတြ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့တာပါ။
ဒါေၾကာင့္ ေနာက္က်မွ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ တက္လာ
တဲ့ ျမန္မာျပည္လို ႏိုင္ငံမ်ဳိးအတြက္ ေခတ္မွီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး (တ
နည္း) ေခတ္မွီ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဒီမိုကေရ
စီ အင္စတီက်ဴးရွင္း၊ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အသက္ဝင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔အတူ တခ်ိန္တည္း တၿပိဳင္တည္းမွာ အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္
ရံုကလြဲလို႔ တျခားနည္းလမ္း မရွိပါဘူး။
သူတို႔အျမင္
“ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ဒီမိုကေရ စီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ဗ်ဴရိုက
ေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုကိုဖိႏွိပ္ဖို႔၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဖို႔၊
ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားသြားေအာင္လုပ္ဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုကို မိဘျပည္
သူလို သေဘာထားၿပီးေတာ့၊ တေလးတစားနဲ႔ ခုနက ႏို္င္ငံဝန္ထမ္းတာဝန္
၁၂ ရပ္မွာပါတာနဲ႔အညီ ျပည္သူကို ေလးစားၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ္”
(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္)

