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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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“ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ
ဘယ္ေလာက္ အေရးပါလဲ”

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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“ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ
တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အႏို္င္ရခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ
တခဲနက္ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ အာဏာရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့
တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေတြထဲက တဝက္မွာပဲ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြး
ေကာက္ပြဲက မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ခုအတြက္ ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္လို႔ လႊတ္ေတာ္
ေတြအတြက္ သိသာတဲ့ သက္ေရာက္မႈ မရွိႏုိင္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးမွာေတာ့
သိသိသာသာ ဂယက္ေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲအခင္းအက်င္း
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္
ထက္မွာ ပထမဆံုးက်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ အႀကိဳ လူထု
စစ္တမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၉ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္ ၃ ေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၇ ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္တာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီေပါင္း ႏွစ္ဒါဇင္ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး အႏိုင္ရပါတီ ၇ ေနရာအ
တြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီေပါင္း ႏွစ္ဒါဇင္ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး အ
ႏုိင္ရပါတီ ၅ ပါတီ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ၉ ေနရာမွာ အႏုိင္ရတဲ့ အမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၿပီးရင္ ဒုတိယလိုက္တာက ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမို
ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ျဖစ္ပါတယ္။ SNLD ဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ
ေက်းသီးနဲ႔ မုိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ေတြ ၆ ေနရာမွာ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္
နယ္ အမ္းမဲဆႏၵနယ္မွာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ေဒါက္တာေအးေမာင္က
အႏိုင္ရၿပီး၊ ကယားျပည္နယ္ ဖရူဆို မဲဆႏၵနယ္ေျမမွာ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ဒီမို
ကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္) က အႏုိင္ရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့
ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတံုနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္း
ဆံုနယ္ေျမေတြမွာ အႏုိင္ရခဲ့ပါတယ္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခု
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္
ႏုိင္ငံေရးမွာ အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ အေနအထားေတာ့ မရွိပါဘူး။ အမ်ဳိး
သားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔
ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က “အန္ကယ္တို႔က မူလကတည္းက အမ်ားစု (Majority) ရထားၿပီးသားဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို
သြားထိခိုက္ဖုိ႔ နည္းတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။
အန္အယ္ဒီက လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာ ၂၅၀၊ အ
မ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၁၃၂ ေနရာ၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ေတြမွာ ၄၉၆ ေနရာအထိ အမ်ားစု ေနရာရရွိထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿပီးခဲ့
တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္နဲ႔
ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားစရာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း အန္အယ္ဒီက
ပထမဆံုးေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဟာ
လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ မရွိခဲ့ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရး
အဓိပၸါယ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အႀကီးဆံုး အတိုက္အခံပါတီႀကီးက လႊတ္ေတာ္ႏိုင္
ငံေရးထဲကို စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ သံုးႏွစ္အၾကာမွာ က်င္းပတဲ့
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏုိင္ရဖို႔အထိ ဦးတည္ခဲ့
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ပါတယ္။ ဒါတင္မက အေရးႀကီးတဲ့ တျခားအေၾကာင္းေတြလည္းရွိပါတယ္။

ေလွ်ာက္ လူစိတ္ဝင္စားမႈ အနည္းဆံုးေရြးေကာက္ပြဲလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးျဖစ္တဲ့ လိႈင္သာယာမဲဆႏၵနယ္ေျမမွာ မဲေပးသူ ၁၂
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထိုးက်ခဲ့ပါတယ္။
ဒီလိုျဖစ္ရတာ “နံပါတ္ ၁ ကေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက
အစိုးရလဲ ေျပာင္းသြားမွာ မဟုတ္ဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း အေျပာင္း
အလဲ ျဖစ္သြားမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိၿပီး မထည့္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ နံ
ပါတ္ ၂ ကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြကို အသိပညာေပးမႈ အားနည္းတာေၾကာင့္
ပါ။” လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႔ ANFREL က သံုးသပ္ပါ
တယ္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးတင့္ထြန္းကလည္း ဒီအခ်က္ေတြအေပၚ သေဘာတူပါတယ္။ ေနာက္
တစ္ခ်က္က “အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေလာက္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈေတြ
သိပ္မေတြ႔ရတာနဲ႔ဆုိင္တယ္” လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။

ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း
အထူးသျဖင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (SNLD)
အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ အမ်ားဆံုး အႏုိင္ရခဲ့တာ၊ ၂၀၁၅
ေရြးေကာက္ပြဲက မာန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္ေျမမွာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာေအး
ေမာင္ဟာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာမွာ အမ္းမဲဆႏၵနယ္ကေန ျပန္လည္
အႏုိင္ရတာေတြက ထူးျခားပါတယ္။ မြန္ပါတီေတြ မညီမညြတ္ျဖစ္ေနတဲ့
ေခ်ာင္းဆံုမဲဆႏၵနယ္ေျမမွာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက
အာဏာရပါတီကို ေက်ာ္တက္သြားတာကလည္း ထူးျခားပါတယ္။
သိသာတဲ့ အခ်က္က ျပည္ေထာင္စုပါတီလို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနတဲ့
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဟာ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ အားလံုးနီး
ပါးမွာ သိသိသာသာ ရံုးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ အန္အယ္ဒီဟာ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့သမွ် တုိင္း
ရင္းသားနယ္ေျမေတြထဲက ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက ေညာင္ေရႊမဲဆႏၵနယ္နဲ႔
ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္တို႔မွာပဲ အႏုိင္ရခဲ့ပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္
ဖရူဆုိ ဆႏၵနယ္ေျမမွာေတာ့ အန္အယ္ဒီက အခ်ိန္မီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မတင္သြင္းႏုိင္လို႔ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။
သတိေပးေခါင္းေလာင္းထိုးသံ
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့ အခ်ိန္ဟာ အမ်ဳိးသားဒီမိုက
ေရစီအစိုးရ အာဏာရၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ က်င္းပတာျဖစ္လို႔ တစ္ႏွစ္အ
တြင္း အစိုးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအေပၚ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေက်နပ္မႈအ
တုိင္းအဆကို တုိင္းတာတဲ့သေဘာလည္း ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ အာဏာရပါ
တီဟာ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျမင့္မားတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ဆႏၵ
ေတြကို မျဖည့္ဆည္းေပးရံုမက၊ အစဥ္အလာ မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသားပါ
တီေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ေသြးေအးလြန္းတယ္လုိ႔ ေဝဖန္ခံေနရခ်ိန္
မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ဟာ ပါတီရဲ႕မူဝါဒေတြကို ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔
သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီ အတက္ႏွင့္အက်
ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္ရင္ “ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ပိုၿပီး ဒီမို
ကေရစီဆန္တဲ့ အနာဂတ္ဘက္ကို ဦးတည္ေနတဲ့ အေရးႀကီးေျခလွမ္းတစ္
လွမ္း လွမ္းႏုိင္ခဲ့တာကို ျမင္လိုက္ရတယ္” လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရးအဖဲြ႔ ANFREL က ဆိုပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လြတ္လပ္တရားမွ်တမႈ ရႈ႕ေထာင့္ဘက္ကၾကည့္ရင္
ဒီလို အေကာင္းျမင္စရာရွိေပမယ့္ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ ေရခ်ိန္ဘက္မွာေတာ့
ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရး
ေကာက္ပြဲဟာ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္
လူထု စိတ္ဝင္စားမႈ ေရခ်ိန္ အနိမ့္ဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးသူ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အန္အယ္ဒီက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့
တဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးသူ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္း
အသီးသီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ဧၿပီ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ေရးေကာက္
ပြဲမွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂၁ သိန္းေက်ာ္ထဲက ၇ သိန္း ၈ ေသာင္းေက်ာ္ပဲ မဲေပး
ခဲ့ပါတယ္။ ရာခုိင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိတာေၾကာင့္ သမိုင္းတ

လူမ်ဳိးေရးဝါဒႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
ၾကားျဖတ္ေရးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္ဟာ ျမန္မာျပည္အေနာက္
ပိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ မၿငိမ္းေသးတဲ့ လူမ်ဳိးပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ အမ်ဳိး
သားေရး စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လံုျခံဳေရးဆုိင္
ရာ ျပႆနာေတြ ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္မွာ ေမာ္လၿမိဳင္
နဲ႔ ေခ်ာင္းဆံုကို ဆက္သြယ္ေပးထားတဲ့ တံတားကို ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း’
အမည္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဆံုးျဖတ္တဲ့အေပၚ ေဒသခံ
လူမ်ဳိးေတြက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြမွာ အန္အယ္ဒီရဲ႕အရံႈးနဲ႔ ပတ္သက္
လို႔ ဦးဝင္းထိန္က “ရခုိင္ပါတီက ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသား
ေတြက ရခိုင္ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ကို မဲေပးတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာကို
နားလည္တယ္ေပါ့။ ေခ်ာင္းဆံုမွာကေတာ့ ရံႈးတဲ့အထဲမွာ မဲေပးတဲ့လူေတြ
လာမဲမေပးတာရယ္၊ မြန္ပါတီေတြ အားနည္းတာရယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ
“ထင္တုိင္းမေပါက္” တာက “ဘာသာစကားအခက္အခဲ” ေၾကာင့္လို႔ ဆို
ပါတယ္။ အသစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ေခ်ာင္းဆံု ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြး
ခ်ယ္ခံလုိက္ရတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးဦးစီးဌာန အၿငိ္မ္းစား ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္
ၾကည္သိန္းကေတာ့ တံတားဂရက္ေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ အန္အယ္ဒီ ကိုယ္စား
လွယ္ဟာ ေဒသခံမဟုတ္လို႔ မဲမထည့္ၾကတာလို႔ ဆိုပါတယ္။
ေသခ်ာတာကေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ အစိုးရ
အေျပာင္းအလဲအတြက္ မဟုတ္သလို၊ ျမန္မာျပည္အတြက္ဆိုရင္ လက္ရွိ
လႊတ္ေတာ္ အေပၚမွာလည္း ႀကီးမားတဲ့ သက္ေရာက္မႈ မရွိပါဘူး။ ဒါေပ
မယ့္ အေရအတြက္အားျဖင့္ မေျပာပေလာက္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြကေန
ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ေတြနဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳေတြဟာ လာေတာ့မယ့္
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာမွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။

