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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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“သမၼတအသစ္က ဘယ္လုိလူမ်ဳိး ျဖစ္သင့္လဲ”
ျ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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“သမၼတအသစ္က ဘယ္လိုလူမ်ဳိး ျဖစ္သင့္လဲ - ဘယ္လို
ဦးေဆာင္သြားမလဲ” (သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ က်န္းမာေရး မေကာင္းမြန္မႈ
ေၾကာင့္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးက ႏုုတ္ထြက္
သြားပါတယ္။ အဲဒီ ႏုုတ္ထြက္မႈနဲ႔အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္း
ျမင့္ကလည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ရာထူးကေန ႏုုတ္ထြက္ လုုိက္
တာမို႔ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ဦး၀င္းျမင့္ကုိ တင္ေျမွာက္ဖုိ႔ အလားအလာ
မ်ားေနပါတယ္။ သမၼတသစ္ ျဖစ္လာမယ့္သူက ဘယ္လို တုုိင္းျပည္ကုိ
ဦးေဆာင္မလဲ။ သမၼတသစ္က သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္
ကအတုုိင္း မူ၀ါဒနဲ႔သြားမလား၊ ဘာေတြ ထူးထူးျခားျခား ႏုုိင္ငံအတြက္
အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာမလဲ။
သမၼတသစ္က တုုိင္းျပည္ကုိ ဘယ္လိုဦးေဆာင္မလဲ
သမၼတသစ္အျဖစ္ ေရပန္းစားေနတဲ့ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ NLD ပါတီကုိ
စတင္ထူေထာင္စ အေစာပုုိင္းကာလေတြကတည္းက ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ဓႏုုျဖဴၿမိဳ႕
နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ ရဲ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္
ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနတစ္ဦး
လည္းျဖစ္တဲ့ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ
ေၾကာင့္ သံုးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး
ေကာက္ပြဲမွာ ပုုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္
လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္မွာ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္
စားလွယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း အႏုုိင္ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ
ေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရၿပီး
၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ မတ္္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ႏုုတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၁ ခုုႏွစ္
ႏုုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ အခုုဆိုရင္ အသက္
၆၇ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ပညာအရည္အခ်င္းအေနနဲ႔ BSc ( Geology), H.G.
P,R.L ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ပါတယ္။ NLD ပါတီမွာ တစ္ေလွ်ာက္လုံးပါဝင္ခဲ့သူ
ျဖစ္တာမို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕ အထူးအားကုုိးယုုံၾကည္ရသူလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူထားေသာ “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး
ႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ” ၏ အတြင္းေရးမႉးနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ ဥကၠဌ အျဖစ္တာဝန္ယူထားေသာ ”တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးဌာနမ်ား
တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႉိင္းမႈအဖဲြ႔” ၏ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္လည္း
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
သူဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္
မွာ အင္မတန္မွ ျပတ္ျပတ္သားသားေဆာင္ရြက္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ တပ္မ
ေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ လုုပ္ကုိင္
ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ မၾကာခဏဆုုိသလုုိ ေျပာဆိုသတိေပးမႈေတြ လုုပ္ခဲ့အတြက္
လည္း NLD အမတ္ေတြက လိုလား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။
သမၼတဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္ကအတုုိင္း မူ၀ါဒေရးရာေတြမွာ
သမၼတသစ္အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ဦးေဆာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္မလဲဆိုတာ
ထက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က သမၼတသစ္ကုိဘယ္ေလာက္အထိ လုုပ္
ပုုိင္ခြင့္ေပးမလဲဆုိတာကို ႏုုိင္ငံေရးအသုုိင္းအ၀ုုိင္းက စိတ္ဝင္စားပါတယ္။
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သမၼတအထက္မွာ ရွိေနမယ္ဆိုတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕  ေျပာဆိုခဲ့တဲ့
စကားအရ သမၼတသစ္ဟာလည္း ဦးထင္ေက်ာ္လုိပဲ ရုုပ္ေသးရုုပ္ သမၼတ
သာ ျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အစုုိးရမူ၀ါဒ ထူးထူးျခားျခား
မေျပာင္းလဲႏုိင္ဘူးလုုိ႔လည္း ဆုုိၾကပါတယ္။ NLD အစုုိးရ အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့
ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာလည္း ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲမႈ သိပ္မရွိ
ရွိဘဲ ဆုုတ္ယုတ္မႈေတြ ရွိခဲ့တာမုုိ႔ ၂ ႏွစ္တာကာလကိုလည္း ျပန္လည္သံုး
သုုံးသပ္ဖို႔လည္း လုုိအပ္ပါတယ္။

လက္မခံေသးတဲ့ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊
ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးဖုုိ႔ရာ ပုုိမုိ အလွမ္းေ၀းလာေနပါတယ္။
NLD  အစုုိးရအေနနဲ႔  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  ႀကိဳးပမ္း
ေနရင္းမွာပဲ တုုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ယုုံၾကည္မႈ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာ
ေနတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။   တပ္မေတာ္နဲ႔ အဆင္ေျပေစေရးကို
ဦးတည္ေနရတာေၾကာင့္   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕   ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ကာလ
အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေတြဟာ အရာမထင္ေသးဘဲ ေရွ႕ဆက္ပို
မုုိဆုိး၀ါးတဲ့ အေျခအေနေတြဆီ မေရာက္ဖို႔ NLD အေနနဲ႔ ရုုန္းကန္ေနရ
ရတယ္လို႔ ႏုုိင္ငံေရးေလ့လာသူေတြက ေ၀ဖန္သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၾကံ့ခုိင္ေရးက ဒီမုိကေရစီစကားလံုး တြင္တြင္သံုးလာျခင္း
NLD ပါတီး အာဏာရလာၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔
ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီဘက္က ဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ စကားလံုးကို တြင္တြင္က်ယ္
က်ယ္ သံုးလာတာဟာ ထူးျခားတဲ့အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ခုိင္
ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးက NLD ပါတီဟာ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ အာ
ဏာထိန္းေက်ာင္းမႈမရွိဘဲ အာဏာကို လက္ထဲကိုင္ထားတာမို႔ ဒီမုိကေရ
စီဟန္ခ်က္ ပ်က္ေနတယ္လုိ႔ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္တဲ့
သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကို ကန္ေတာ့တဲ့ပြဲမွာ ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။ အလား
တူပါပဲ   တပ္မေတာ္သား  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္   ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္
ေမာင္က ၿငိမ္းစုုစီဥပေဒကုုိ ပုုိမုိထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္တဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းလာ
ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီ အစုုိးရအေနနဲ႔ ျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမျပရဲ
ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဒီဥပေဒကုုိ ျပည္သူ႔ကုိယ္စား ကန္႔ကြက္ဖို႔   ၆၀ ဦး
လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုုိသြားပါတယ္။  NLD အစိုး
ရ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ဒီမုိက
ေရစီနဲ႔ျပည္သူဆိုတဲ့ စကားရပ္ကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သုံးလာျခင္းဟာ
စစ္မွန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ႀကိဳဆုုိရမယ္ဆုိတဲ့ ေ၀ဖန္ခ်က္
ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ သို႔မဟုုတ္ဘဲ NLD အစုုိးရကုုိ ကန္႔လန္႔တိုက္ဖုိ႔
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပဲ သုုံးတာဆုုိရင္ေတာ့ ထူးျခားတဲ့ အေျပာင္းအလဲ မဟုတ္
ႏုုိင္ဘူးလို႔ ႏုုိင္ငံေရးအသုုိင္းအ၀ုုိင္းက ေ၀ဖန္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ကတိက၀တ္သံုးခုု
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ႏုုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲမတုုိင္မီ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ တုုိင္းျပည္ကုိေပးခဲ့တဲ့ ေရြး
ေကာက္ပြဲဝင္ ကတိက၀တ္ သံုးခု ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပါပဲ။ NLD
အစုုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္
ကတိက၀တ္ သံုးခုုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနေပမယ့္လည္း
အရာမထင္တဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနပါတယ္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ၂၁
ရာစုု ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပခဲ့ေပမယ့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခရီးနီး
မလာဘဲ တုုိက္ပြဲေတြ ပုုိအရွိန္ျမွင့္ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြ ေထာင္
နဲ႔ခ်ီကာ တုုိးပြားလို႔ လာေနဆဲပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုိယ္တုိင္က
NCA တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုုိးဖုုိ႔အတြက္
တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကို တုုိက္တြန္းေနတာမုုိ႔ NCA ကို

တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး
တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး ဆုုိတာကို NLD က အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆို
ခဲ့ေပမယ့္လည္း NLD အစုုိးရ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္လာခ်ိန္အထိ တရားဥပေဒစိုးမိုး
ေရးဟာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ လတ္တေလာ အမႈ
အခင္းေတြ မ်ားလာတာ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လုုံျခဳံမႈအပုုိင္း စုုိးရိမ္စရာ ျဖစ္လာ
တာေတြေၾကာင့္ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးက႑မွာ အေတာ္ကုိ ေ၀ဖန္ခံေနရ
ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
၀န္ႀကီးရာထူးကုုိ တပ္မေတာ္က အဆုုိျပဳတဲ့ တပ္မေတာ္သားကုုိသာ
သမၼတက ခန္႔အပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတာမို႔ တရားဥပေဒစိုးမုုိးမႈ အားနည္းတာက
အစုုိးရမွာ တာ၀န္မရွိဘဲ တပ္မေတာ္က ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲတဲ့ ျပည္ထဲေရး
၀န္ႀကီးမွာပဲ တာ၀န္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိက၀တ္
ေတြထဲမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆုုိတာဟာ တုုိင္းရင္း
သားေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး ေထာက္ခံမႈရွိခဲ့တဲ့ ကတိက၀တ္ ၁
ခုုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုုိးရ လက္ထက္မွာ
NLD ဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈ
၁ ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လူထုရဲ႕   အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ ၅
သန္းကို ေကာက္ခံ ရယူခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း တကယ္တမ္း  NLD အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြ
အသက္၀င္လာခ်ိန္မွာေတာ့  ၂၀၀၈  ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး
ဟာ အေတာ္ကုိ အသံတိတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္းပဲ
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လႈပ္ရွားမႈ အေတာ္ကုိ နည္းပါး
ေနဆဲပါပဲ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကတိက၀တ္ဟာ
ႏွစ္ႏွစ္ ျပည့္လာေပမယ့္လည္း အရာမထင္ေသးဘူးလို႔ပဲ ဆုုိရမွာပါ။

