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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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“ဒီမိုကေရစီ ေအာက္ေျခအထိ ေရာက္ၿပီလား”
ျ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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“ဒီမိုကေရစီ ေအာက္ေျခအထိ ေရာက္ၿပီလား”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)

ဒါဟာလည္း အေျခခံအက်ဆံုး ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားမႈဟာ ေအာက္ေျခကို
ေရာက္သင့္သေလာက္ မေရာက္ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါပဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ  အာဏာရရွိၿပီး  အုုပ္ခ်ဳပ္လာတာ  ၂  ႏွစ္  နီးပါးၾကာ
ျမင့္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုုိတဲ့ အသိစိတ္နဲ႔
ျပည္သူအမ်ားစုုက NLD ပါတီကုိ ပံုေအာၿပီး မဲေပးခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း
တကယ့္လက္ေတြ႔ NLD အစုုိးရ ျဖစ္လာခ်ိန္မွာေရာ ဒီမုိကေရစီဟာ
ေအာက္ေျချပည္သူလူထုေတြ ထိေတြ႔ခံစားခြင့္ ရရွိေနၿပီလား၊ ဒီမုိကေရစီ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက  ေက်းရြာမွာ   ပီျပင္လာၿပီလားဆုုိတာ  ေမးခြန္း
ထုုတ္စရာ ျဖစ္လာေနပါတယ္။

ပဲခူးတုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုုတ္ထြက္ေပးေရး ဆႏၵျပၾကျခင္း
ပဲခူးတုုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄
ရက္ေန႔က ပဲခူးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုုတ္ထြက္ေပးေရး ဆႏၵျပမႈတစ္ရပ္ ထူး
ထူးျခားျခား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေဒသခံ ၂၀၀ ေလာက္ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံ
ဆႏၵျပသူေတြဟာ ပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာဘုုရားအနီးကေန ပဲခူးတုုိင္းအစုုိးရအဖြဲ႕
ရုုံးေရွ႕အထိ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပသူေတြဟာ
ေဒသတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ႏုတ္ထြက္ေပး၊ ေဒသတြင္းေျမယာျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္ေပး၊ ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္
တီးေပးႏိုင္မႈမရိွသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္  ႏုတ္ထြက္ေပးေရး၊  ျပည္သူမ်ား  ယာဥ္
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္  ယာဥ္စည္းကမ္း၊  လမ္းစည္းကမ္း  ၾကပ္
မတ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏုတ္ထြက္ေပးစတဲ့   ေႂကြးေၾကာ္သံ
ေတြနဲ႔  ဆိုင္းဘုတ္ေတြကိုင္ကာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါ
ပါတယ္။
ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ေပၚၿပီးတဲ့ေနာက္ NLD ပါတီက ပဲခူးတုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ႏုုတ္ထြက္ေပးေရး ဆႏၵျပသူေတြကို အေရးယူမယ္လို႔ ထုုတ္ျပန္တဲ့အျပင္
ပဲခူးတုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း “ဘာမွ စိတ္မလႈပ္ရွားဘူးဗ်။ ကြၽန္ေတာ္က
တာဝန္ေပးလို႔လုပ္တာ။ ဒီေနရာကို ကြၽန္ေတာ့္ တာဝန္ေပးလို႔ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေနတယ္လို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္” လို႔ တုုံ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ NLD ပါတီက
ဆႏၵျပေသာ ပါတီ၀င္ေတြကုိ အေရးယူမယ့္အျပင္ ပဲခူးတုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က
ဆႏၵျပမႈကို စိတ္လႈပ္ရွားမႈမရွိဟု ေျပာဆုုိခဲ့ျခင္းမွာ ေအာက္ေျခတြင္ ျဖစ္
ပ်က္ေနမႈမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သလို ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။
ရန္ကုန္မွာေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ဆႏၵျပဖုုိ႔ ႀကိဳးစား
ခဲ့သူ မုုိက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္ကို တရားရုုံးတစ္ခုကေန အလုုပ္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္
၉ လ ခ်မွတ္ခဲ့တာမို႔ ရန္ကုန္မွာ ပိုၿပီး ဒီမုိကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းေနတာကို
အထင္အရွား ျပသခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနေတြေၾကာင့္  ျပည္နယ္/  တိုင္းေဒသႀကီး  အစိုးရေတြကိုယ္
တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ေတြမွာ ျပည္သူေတြ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ ဒီမိုက
ေရစီ နည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ နည္းပါးေနေသးတဲ့ အေနအထား
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မွာပါ။
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ရပ္ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္း
သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၂  ခုုႏွစ္က  ျပ႒ာန္း
ခဲ့တဲ့ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒကုုိ NLD အစုုိးရသစ္လက္
ထက္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုုနွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ  ရပ္ကြက္/
ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲေတြ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုုိင္ငံတ၀န္း
ျပည္နယ္/ တုုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုုမွာ ခရုုိင္ ၆၆ ခုု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၂၅ ခုု၊ ၿမိဳ႕နယ္
ခြဲ ၆၄ ခုု၊ ၿမိဳ႕ ၃၇၂ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ ၂၈၂၇ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုုပ္စု ၁၃၇၀၈၊
ေက်းရြာ ၆၄၁၈၅၃ အတြက္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စုုစုေပါင္း
၁၆၅၃၅  ဦးကို  ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းနဲ႔အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈ
ေတြ ျပဳလုုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရာမွာ ျပႆ
နာမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ဒီမိုကေရစီ
မဆန္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာမ်ား
ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြဟာ  အေျခခံအက်ဆုုံး
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အစုုိးရက ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးကို လစာအားျဖင့္ တစ္လလ်ွင္ ေငြက်ပ္ ၈၀၀၀၀
ခ်ီးျမႇင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္  ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာေတြမွာ  လုုပ္ပုိင္ခြင့္နဲ႔ ၾသဇာ
အာဏာရွိတာမို႔ ဒီေနရာအတြက္ အလုုအယက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚၿပီး
ေဒသအာဏာပိုင္အစုုိးရေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏုုိင္ငံေရးပါ
တီက ၀င္ေရာက္ စြတ္ဖက္တာေတြေၾကာင့္ ျပႆနာေတြ  ေပၚေပါက္ခဲ့ပါ
တယ္။ မေကြးတုုိင္းေဒသႀကီးမွာဆုုိရင္ မေကြးတုုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ေဒါက္တာေအာင္မိုးညဳိကုိယ္တုိင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊  ေက်ာင္းကုုန္းႀကီးေက်း
ရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ေရး ႀကီးၾကပ္အဖြဲ႔ကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဒသခံေတြ
ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၅ ဦးကုုိ ဖယ္ရွားခဲ့တာေၾကာင့္ ေဒသခံနဲ႔
တုုိင္းေဒသႀကီးအစုုိးရအၾကားမွာ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ အလား
တူ ျပႆနာေတြကို  ရန္ကုန္၊  ပဲခူး၊  မႏၱေလးတုုိင္းေဒသႀကီး  အပါအ၀င္
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံ
အက်ဆုုံးေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမွာ ကိုယ့္ပါတီကလူ၊ လက္ရွိအစုုိးရနဲ႔
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ သေဘာက်သူေတြကုိခန္႔ထားမယ့္ အေျခ
အေနေတြ ျဖစ္ေပၚတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမရွိတဲ့အခါ
ျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။  ရဲစခန္းေတြမွာ အမႈအခင္းျဖစ္တဲ့အထိ
ရပ္/ ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲေတြဟာ ျပႆနာတက္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ထဲေရးကုုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ျခင္း
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒအရ  တုုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
အစုုိးရအဖြဲ႔ေတြဟာ  အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ   ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး
ဌာန၊  အေထြေထြ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန  လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့  အုုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴးေတြနဲ႔  ပူးတြဲအလုုပ္ လုုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ျပည္နယ္/ တုုိင္းေဒသ
ႀကီးအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြဟာ တုုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရ
ေတြရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးေတြအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္/
ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို  ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔  တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ေပ
မယ့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကစလို႔ ခရုုိင္၊ တုုိင္းအဆင့္အထိ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးေတြကုိ ျပည္ထဲေရးက တုုိက္ရုိက္ ခန္႔အပ္တာျဖစ္ပါတယ္။  NLD အစိုး
ရအေနနဲ႔ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနေတြကုိ တုုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္
နယ္အစုုိးရ လက္ေအာက္ကုိ ထည့္သြင္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္လည္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္   နည္းလမ္းေတြနဲ႔သာ   တုုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္
နယ္အစုုိးရေတြကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ျပည္ထဲေရးက ညႊန္ၾကားခ်က္
ထုုတ္ျပန္ခဲ့ပါေသးတယ္။  

တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ အားနည္းေနျခင္း
ဒီမုိကေရစီ ေအာက္ေျခအထိ မေရာက္ႏုိင္ေသးတဲ့  အဓိက အ
အခ်က္ေတြထဲမွာ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈ အားနည္းျခင္းပါပဲ။ တရားဥပေဒစိုး
မုုိးမႈ အားနည္းျခင္းဆုုိရာမွာလည္း သက္ဆုိင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားေတြ
က တရားဥပေဒကုုိ လုုိက္နာမႈမရွိဘဲ ဥပေဒကုုိ လက္တစ္လုံးျခား ေဆာင္
ရြက္မႈေတြလည္း  ရွိေနတာပါ။  အႏုုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈေတြ၊  ရာဇ၀တ္မႈထူ
ေျပာမႈေတြ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြဟာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး
ျပည္သူလူထုအတြင္း ဒီမုိကေရစီ စိမ့္၀င္ႏုိင္မႈမရွိေအာင္ တရားဥပေဒစုုိး
မုုိးမႈ အားနည္းေနတာပါ။ တရားေရးမ႑ဳိင္မွာလည္း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္နဲ႔
သဟဇာတရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္မႈ အားနည္းေနပါတယ္။ ျပည္သူလူ
ထုုအားကုုိးတဲ့ တရားစီေရးမ႑ဳိင္ ျဖစ္မလာေသးတာမို႔ ဒီမုိကေရစီ
ေအာက္ေျခအထိ
မေရာက္ႏုိင္ေသးတာဟာ
ျပည္သူေတြအတြက္
အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေစပါတယ္။
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ခံရျခင္း
ျပည္တြင္းျပည္ပ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ  NLD  အစိုးရသစ္
လက္ထက္မွာ  အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ အားနည္းၿပီး  သူတို႔ရဲ႕ လုုပ္ေဆာင္မႈ
ေတြကုိ  အာဏာပုုိင္ယႏၱရားက  ရန္သူသဖြယ္  ဆက္ဆံျခင္းကုုိ  ခံေနရပါ
တယ္။ ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ေရးမွာ အဓိက အခရာက်တဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
ေတြ လြတ္လပ္စြာ  လႈပ္ရွားႏုုိင္ျခင္းကလည္း   ဒီမုိကေရစီ  ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရးကုုိ  ေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္။  ဥပမာအားျဖင့္  ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္
အားေပးစက္ရုံေတြကုိ ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ေဒသခံ
တုုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစုုိးရေတြရဲ႕ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေတြကုိ
အႀကီးအက်ယ္ ခံေနရပါတယ္။ အလားတူပါပဲ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ
ျပည္တြင္းျပည္ပ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ လူ႔အသုုိင္းအ၀ုုိင္းအတြက္
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားႏုုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုုိ
ေတြ႔ၾကဳံခံစားေနရပါတယ္။

