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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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“အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို
ဘယ္သူ ဦးေဆာင္မလဲ”

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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“အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရးကို ဘယ္သူ ဦးေဆာင္မလဲ”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ရွစ္ေလးလုုံး ဒီမုိကေရစီ လူထုအုံႂကြ လႈပ္ရွားေတာင္းဆုုိမႈႀကီးနဲ႔
အတူ ႏုုိင္ငံေရးမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္လာခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္  ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔  ေနထုုိင္ရၿပီးတဲ့ေနာက္  ၂၀၁၆
ခုုႏွစ္မွာေတာ့  ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ရာထူးနဲ႔  ျမန္မာႏုုိင္ငံအစုုိးရကို
ဦးေဆာင္ေနပါၿပီ။ အသက္ ၄၃ ႏွစ္ အရြယ္မွာ ႏုုိင္ငံေရးေလာကထဲ ၀င္ေရာက္
ခဲ့ၿပီး အသက္ ၇၁ ႏွစ္ အရြယ္က်မွ ႏုုိင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ခြင့္ရခဲ့တာပါ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမီးလည္းျဖစ္၊ ႏုုိဘဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုုရွင္နဲ႔ လူထု
ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ အေနနဲ႔  သခၤါရသေဘာ
တရားအရ  ဇရာနဲ႔ မရဏကို  မလြန္ဆန္ႏို္င္တာမို႔ သူမရွိေတာ့တဲ့အခါ ျမန္မာ့
ႏုုိင္ငံေရးကုုိ ဘယ္သူေတြက ဦးေဆာင္မလဲဆိုတာက စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး
၁၉၄၅ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉  ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုုၾကည္ဟာ သံအမတ္ႀကီး မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္နဲ႔အတူ ျပည္ပမွာ ေနထုုိင္ခဲ့
ရာက ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္ အသည္းအသန္ ျဖစ္ေနတာကို ျပဳစုုဖို႔
ျပည္ပကေန ျပန္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။   အဲဒီအခ်ိန္က ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ ကေန
၁၉၈၈ ခုုႏွစ္အထိ စစ္အာဏာသိမ္း အစုုိးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း
လက္ေအာက္မွာ ၂၆ ႏွစ္ၾကာ ဒုုကၡခံေနရတဲ့ ျပည္သူလူထုဟာ စစ္အာဏာ
ရွင္နဲ႔ မဆလ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကုိ ေတာ္လွန္ရင္း ရွစ္ေလးလုုံး ဒီမို
ကေရစီလႈပ္ရွားမႈ အေရးေတာ္ပုံႀကီးကို ဆင္ႏႊဲေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လမ္းမေတြထက္မွာ ေန႔စဥ္ လူသိန္းသန္းခ်ီ ဆႏၵျပေနၾကၿပီး တစ္
ပါတီအာဏာရွငန
္ ဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကခ်ိန္လည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္အစုုိးရဘက္ကလည္း ဆႏၵျပမႈေတြကုိ ၾကမ္းၾကမ္း
တမ္းတမ္း သတ္ျဖတ္ ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနခ်ိန္ အေရးေတာ္ပုံကို ဦးေဆာင္
မယ့္ အခန္းက႑မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။
၁၉၈၈ ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ေဆးရုုံႀကီးေရွ႕ လူထု
ေဟာေျပာပြဲမွသည္ ၾသဂုုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔ ေရႊတိဂုံဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္
လူထုသိန္းခ်ီ တက္ေရာက္တဲ့ ေဟာေျပာပြဲေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုု
ၾကည္ဟာ လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။  
ျပတ္သားလွတဲ့ သူ႔မိန္႔ခြန္းေတြက သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူလူထုရဲ႕
အသည္းႏွလုံးကုုိ ဆြဲငင္သြားႏုုိင္ခဲ့ပါတယ္။
အသက္ ၄၃ ႏွစ္ အရြယ္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုု
ၾကည္ကုိ ျပည္သူလူထုက အူလႈိက္သည္းလႈိက္ ေထာက္ခံေနတာမို႔ စစ္အာ
ဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၈၉  ခုုႏွစ္ ဇူလိုင္လ
၂၀ ရက္ေန႔မွာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားလုုိက္ပါတယ္။
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၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရ
စီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က အျပတ္အသတ္ အႏုုိင္ရရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း စစ္အစိုးရက
အာဏာလႊဲ မေပးခဲ့ပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထား
လုုိက္၊ လႊတ္လုိက္နဲ႔ပဲ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္အထိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ထိန္းသိမ္း
ခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၀ ခုုႏွစ္ ႏုုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ မွာ
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့
NLD က အျပတ္အသတ္ အႏုုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္မွာေတာ့ ႏုုိင္ငံေတာ္
အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ရာထူးနဲ႔ အစုုိးရအဖြဲ႕ကုုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈
ခုုႏွစ္ကေန အခုုအခ်ိန္ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ ကမၻာ့ဒီမုိကေရစီ တုုိက္ပြဲ၀င္ သူရဲေကာင္း
အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေပမယ့္လည္း အစုုိးရေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခ်ိန္မွာေတာ့
အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ၇၀ ေက်ာ္အရြယ္ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀
နီးပါး ကာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕ ၾသဇာကို ေက်ာ္လြန္ႏုိင္တဲ့
ႏုုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေပၚထြက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။
၈၈ ေက်ာင္းသားေတြက ႏုုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္မယ့္ ဒုုတိယမ်ဳိးဆက္လား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ၿပီးရင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္း
ေဆာင္ေတြက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္ၾကမယ့္ ဒုုတိယမ်ဳိးဆက္အျဖစ္
ႏုုိင္ငံေရးအသုုိင္းအ၀ုုိင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆုုိေလ့ ရွိပါတယ္။ ဦးမင္းကိုႏိုင္၊
ဦးကိုကုိႀကီး  အပါအ၀င္  ၈၈  မ်ဳိးဆက္  ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ၿပီးရင္ ႏုုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္မယ့္ ဒုုတိယမ်ဳိးဆက္အျဖစ္
သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း NLD ပါတီ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခ်ိန္မွာ
ေတာ့ ကြဲလြဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြ NLD
ပါတီ ကိုယ္စားျပဳၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာ
တင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ NLD ဘက္က လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်လိုက္တာမို႔ ၈၈ ေက်ာင္း
သားေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕က ႏုုိင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ ေနလာၾက
ပါတယ္။ ဒါကလည္း ႏုုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔
ႏုုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္မယ့္ ဒုုတိယမ်ဳိးဆက္လို႔ သတ္မွတ္ခံေနရတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္
ေတြၾကားမွာ ကြဲလြဲမႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္၍သာ NLD ပါတီက ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္း
ေဆာင္ေတြကုိ NLD ပါတီ ကုုိယ္စားျပဳၿပီး အမတ္ေလာင္းေတြအျဖစ္
ေရြးေကာက္ပြဲ လက္ခံခဲ့မယ္ဆုိရင္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္မယ့္သူေတြ
ကလည္း NLD ပါတီကပဲ ထပ္မံ ထြက္ေပၚလာမွာျဖစ္တယ္လို႔ သုုံးသပ္သူ
ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အခုုေတာ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
တခ်ဳိ႕က သီးျခား ပါတီေထာင္မွာမို႔ ရွိရင္းစြဲ အင္အားစုုကုိ ကြဲျပားသြားေစတယ္
လို႔လည္း ထင္ျမင္ယူဆသူေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္း
သားေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါတီသီးျခားခြဲေထာင္ဖို႔ ျပင္ဆင္တာဟာ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုုၾကည္အေနနဲ႔ သူ႔ေနရာ ဆက္ခံမယ့္သူကုိ သူကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္
ေျမေတာင္ ေျမႇာက္သင့္တဲ့အခြင့္အေရး လက္လြတ္သြားတယ္လို႔ သုုံးသပ္မႈ
ေတြလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနပါတယ္။
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ႏုုိင္ငံဦးေဆာင္သူက တပ္မေတာ္ဘက္မွ ထြက္ေပၚမလား
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒအရ အရပ္သားအုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္
မွာမရွိဘဲ ဒုုတိယသမၼတတစ္ဦး အပါအ၀င္ ႏုုိင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးတဲ့
လုုံၿခဳံေရးဆုုိင္ရာ  ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္မ
ေတာ္အေနနဲ႔ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အျပင္ အၿမဲလိုလို  အဆင့္ျမႇင့္တင္
မႈေတြ  လုုပ္ေဆာင္ေနတာမို႔  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အလြန္ အနာဂတ္ျမန္
မာ့ႏုိင္ငံေရးကုုိ ဦးေဆာင္မယ့္သူစာရင္းမွာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို
လည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားရပါမယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္အဆက္ဆက္
က်ဆင္းေနတဲ့ ဂုုဏ္သိကၡာကုုိ တပ္မေတာ္ကလည္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္
ရင္း ျပည္သူနဲ႔ နီးစပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႈေတြ ျမင္ေတြ႕ေနရတာမို႔ အနာဂတ္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္မယ့္သူဟာ တပ္မေတာ္အသိုင္းအဝုိင္းကလည္း ျဖစ္လာ
ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
ႏုုိင္ငံေရးထဲမွာ လူငယ္ေတြ ပါ၀င္လာၾကမလား
ကုုိလိုနီေခတ္ အဂၤလိပ္အစုုိးရ လက္ေအာက္မွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ
ေရာက္ရွိစဥ္က လြတ္လပ္ေရးကုုိ အဓိက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတာ အသက္ ၂၀ နဲ႔
၃၀ ၾကား တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြက အဓိက ဦးေဆာင္ခဲ့ၾက
တာပါ။ လြတ္လပ္ေရးရရွိဖုိ႔နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႀကီး ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္
လာဖို႔ အဓိကဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသူေတြဟာလည္း လူငယ္ေတြပဲမို႔ အဲဒီေခတ္အ
ခါက လူငယ္ေတြရဲ႕ ႏုုိင္ငံေရး ႏုုိးၾကားမႈက ျမန္မာႏုုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိ
သည္အထိ စြမ္းေဆာင္ ႏုုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး
ေနာက္ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ လူငယ္ေတြကပဲ ဦးေဆာင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကရင္း
ေနာက္ဆုံး  ရွစ္ေလးလုုံး လူထု လႈပ္ရွားမႈ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့တာ
ပါ။ အျပည့္အ၀ မဟုုတ္ေပမယ့္လည္း ဒီမုိကေရစီေခတ္ဦးအစမွာ  ႏုုိင္ငံေရး
အသိအျမင္ေတြ ပြင့္လင္းလာတာမုုိ႔ အရင္ထက္စာရင္ လူငယ္ေတြ ႏုုိင္ငံေရး
စိတ္၀င္စားမႈလည္း ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။ ႏုုိင္ငံေရးမွာ လူငယ္ေတြ
အုုံနဲ႔က်င္းနဲ႔ ပါ၀င္လာၾကရင္ အနာဂတ္ျမန္မာႏုုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္မယ့္
မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ေပၚထြန္းလာႏုုိင္တာမို႔ ေခါင္းေဆာင္ ခါးဆက္ျပတ္တဲ့
ျပႆနာကုုိ ေျဖရွင္းႏုုိင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ
အာဏာရ အစုုိးရအေနနဲ႔ လူငယ္ေတြ ႏုုိင္ငံေရးမွာ ပုုိမုိပါ၀င္လာေအာင္
တြန္းအားေပးတာကလည္း အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ေရရွည္     
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရးကုုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ
မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

