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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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“ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ
ျမန္သလား ? ေႏွးသလား ?”

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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“ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ ျမန္သလား ? ေႏွးသလား ?”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ႏုုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေထာက္
ခံမႈနဲ႔ အာဏာရယူခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ NLD အစုုိးရ၊
လႊတ္ေတာ္ အသက္၀င္လာတာ ၂ ႏွစ္နီးပါးရွိလာၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ ႏုုိင္ငံအ
တြက္ အေျပာင္းအလဲ ဘာမွမလုုပ္ႏုိင္ေသးဘူးဆုုိၿပီး ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနပါ
တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရုုံး
ပြဲေတြမွာ တုုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုကိုေပးခဲ့တဲ့ ကတိေတြဟာ NLD အစုုိး
ရျဖစ္လာခ်ိန္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ၿပီလားဆုုိတာ သုုံးသပ္မွာပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ကတိက၀တ္ ၃ ခုု
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုုိင္မီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ
ျပည္သူလူထုနဲ႔ တုုိင္းျပည္ကုိေပးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ကတိက၀တ္ ၃ ခုု
ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး၊
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပါပဲ။ NLD အစုုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ကတိက၀တ္ ၃ ခုုကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနေပမယ့္လည္း အရာမထင္တဲ့ အေျခ
အေနမွာ ရွိေနပါတယ္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ၂၁
ရာစုု ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပခဲ့ေပမယ့္လည္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခရီးနီး
မလာဘဲ တုုိက္ပြဲေတြ အရွိန္ပိုျမင့္လာၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြ
ေထာင္နဲ႔ခ်ီ တုုိးပြားလို႔ လာေနဆဲပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ကုုိယ္တုိင္
က NCA တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုုိးဖုုိ႔အတြက္
တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကို တုုိက္တြန္းေနတာမုုိ႔ NCA ကို
လက္မခံေသးတဲ့ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊
ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးဖုုိ႔ရာ ပုုိမုိ အလွမ္းေ၀းလာေနပါတယ္။
NLD  အစုုိးရအေနနဲ႔  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  ႀကိဳးပမ္း
ေနရင္းမွာပဲ  တုုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ယုုံၾကည္မႈ  တျဖည္းျဖည္း  ေလ်ာ့နည္း
လာေနတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။  တပ္မေတာ္နဲ႔ အဆင္ေျပေစေရး
ကို ဦးတည္ေနရတာေၾကာင့္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕ ၂  ႏွစ္နီးပါး ကာ
လအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈေတြဟာ အရာမထင္ေသးဘဲ ေရွ႕ဆက္
ပုုိမုိဆုိး၀ါးတဲ့ အေျခအေနေတြဆီ မေရာက္ဖို႔ NLD အေနနဲ႔ ရုုန္းကန္ေန
ရတယ္လို႔ ႏုုိင္ငံေရးေလ့လာသူေတြက ေ၀ဖန္သုံးသပ္ၾကပါတယ္။
တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး
တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးဆုုိတာကို NLD က အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆုုိ
ခဲ့ေပမယ့္လည္း  NLD  အစုုိးရ ၁ ႏွစ္ျပည့္လာခ်ိန္အထိ တရားဥပေဒစိုးမိုး
ေရးဟာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ တရားရုုံး ေတြမွာ အက်င့္
ပ်က္ျခစားမႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က  မတ္လ
၇ ရက္ေန႔မွာ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးအတြက္ တရားေရးက႑ တိမ္းေစာင္း
ေနမႈ  ျပန္လည္တည့္မတ္ေရး  အဆုုိတစ္ရပ္တင္ၿပီး  ျပည္ေထာင္စုတရား
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကုိ  တုုိက္တြန္းေၾကာင္း  ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ  ျပည္ေထာင္စု
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တရားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အၾကား အေျခအေနေတြ တင္းမာ
တဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။
လတ္တေလာ အမႈအခင္းေတြမ်ားလာတာ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕
လုုံျခဳံမႈအပုုိင္း စုုိးရိမ္စရာ ျဖစ္လာတာေတြေၾကာင့္ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး
က႑မွာ အေတာ္ကုိ ေ၀ဖန္ခံေနရပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ
အရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးရာထူးကုုိ တပ္မေတာ္က အဆုုိျပဳတဲ့
တပ္မေတာ္သားကုုိသာ သမၼတက ခန္႔အပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတာမို႔ တရားဥပေဒစိုး
မုုိးမႈ  အားနည္းတာက  အစုုိးရမွာ တာ၀န္မရွိဘဲ  တပ္မေတာ္က ႀကီးၾကပ္
ကြပ္ကဲတဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးမွာပဲ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုၿပီး ေဝဖန္ၾကပါတယ္။

ႏုုိင္ငံေရးေလ့လာသုုံးသပ္သူေတြက ဆုုိပါတယ္။
လတ္တေလာ  ႏုုိင္ငံတ၀န္းမွာ  ႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဖမ္းဆီး
ထိန္းသိမ္းထားမႈ ၂၅၀ ေလာက္ရွိေနၿပီး ၉၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ဟာ ေထာင္
ဒဏ္က်ခံေနရေၾကာင္း၊  အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူေတြလည္း  မ်ားျပားစြာ ရွိေန
ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လယ္သိမ္းခံရလို႔ လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ရရွိေရး
အတြက္ တုုိက္ပြဲ၀င္ရင္း အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူ မ်ားျပားေၾကာင္း AAPP အဖြဲ႔
ရဲ႕ထုုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ သိရွိရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆ ဃ နဲ႔ အေရးယူခံရမႈေတြ
မ်ားျပားလာတဲ့အျပင္ အစုုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ ကိုယ္တုိင္က ၆၆ ဃ ကို
ႏုုိင္ငံေရးလက္နက္သဖြယ္ အသုုံးျပဳလာတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
၆၆ ဃ ပယ္ဖ်က္ေပးဖုုိ႔ ေတာင္းဆုုိမႈေတြကုိလည္း NLD အစုုိးရနဲ႔ လႊတ္
ေတာ္က မ်က္ကြယ္ျပဳထားပါတယ္။
အလားတူပါပဲ အစုုိးရအေနနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ ပုုဂၢလိက သတင္းမီ
ဒီယာေတြ အေပၚမွာလည္း ဆက္ဆံမႈနည္းပါးလွၿပီး ပုုဂၢလိကမီဒီယာေတြ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုုပ္ေဆာင္မႈ နည္းပါးေနပါတယ္။ ယခင္ စစ္အစုုိးရ
အသုုံးျပဳခဲ့တဲ့ အစုုိးရမီဒီယာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရး ယႏၱရားကို NLD  အစုုိးရလက္
ထက္မွာ အႀကီးအက်ယ္ ဆက္လက္အသုုံးခ်ေနတာကလည္း ဒီမုိကေရစီ
နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကုုိ အားမေပးမႈအျဖစ္ ရႈျမင္ခံေနတာပါ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး
အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕  ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိက၀တ္
ေတြထဲမွာ ၂၀၀၈  ဖြဲ႔စည္းပုုံ  အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆုုိတာဟာ တုုိင္း
ရင္းသားေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး ေထာက္ခံမႈရွိခဲ့တဲ့ ကတိက၀တ္
၁ ခုုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုုိးရလက္ထက္မွာ
NLD ဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈ  
တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လူထုရဲ႕အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္  
၅ သန္းကို ေကာက္ခံ ရယူခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း တကယ္တမ္း NLD အစိုးရနဲ႔  လႊတ္ေတာ္ေတြ
အသက္၀င္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ၂၀၀၈  ဖြဲ႔စည္းပုုံ  အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး
ဟာ အေတာ္ကုိ အသံတိတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္းပဲ
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔  လႈပ္ရွားမႈအေတာ္ကုိ  နည္းပါး
ေနဆဲပါပဲ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကတိက၀တ္ဟာ
၁ ႏွစ္ ျပည့္လာေပမယ့္လည္း အရာမထင္ေသးဘူးလို႔ပဲ ဆုုိရမွာပါ။
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုုိက္ဖ်က္ေရး
NLD အစုုိးရလက္ထက္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး
နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေတာ္ကုိ အားနည္းလြန္းလွပါတယ္။
အစုုိးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ
ရွင္မွာလည္း အဖြဲ႔၀င္အသစ္ေတြ  ခန္႔အပ္တာမ်ဳိးမရွိဘဲ ယခင္ လူေဟာင္း
ေတြကုိသာ ဆက္လက္ခန္႔ထားတာ ေတြ႔ရတဲ့အျပင္ အေရးယူမႈ အပိုင္းမွာ
လည္း အေတာ္ကုိ  အားနည္းလွပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြနဲ႔ ပတ္
သက္လို႔ ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ဆီ တုုိက္ရုိက္တုိင္ၾကားႏုုိင္တဲ့ အြန္
လုုိင္းစာမ်က္ႏွာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အစုုိးရတစ္ခုလုံး
အေနနဲ႔ ၿခဳံငုံၾကည့္ရင္ေတာ့ ျခစားမႈေတြအေပၚ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ
ထင္သာျမင္သာ မရွိတာကုုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ NLD ဗဟုုိအလုုပ္အမႈေဆာင္
ဦးဥာဏ္၀င္းကေတာ့ သိပ္မၾကာခင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္
လို႔ အစုုိးရက လုုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ မီဒီယာအင္တာဗ်ဴး တစ္ခုမွာ ေျပာ
ဆုုိထားပါတယ္။ အစုုိးရေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွာေတာ့ ျခစားမႈကိစၥမ်ဳိး မၾကား
ရဘူးဆုုိတဲ့ ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။
ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး
NLD အစုုိးရဟာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးကုုိ ျမႇင့္တင္ေပး
မယ့္ အစုုိးရအျဖစ္ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ေပမယ့္လည္း လက္ေတြ႕မွာ
ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္မႈ အေတာ္ကို ေႏွးေကြးတယ္လို႔

အေထြေထြ ကုုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္း
NLD အစုုိးရသစ္ လက္ထက္မွာ  စီးပြားေရး  အေတာ္ကုိ  ၾကပ္
တည္းလွၿပီး အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈေတြ အႀကီးအက်ယ္
ျဖစ္ေပၚလာေနပါတယ္။ အေမရိကန္စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ ဖယ္ရွား လိုက္ႏုိင္
ေပမယ့္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး တုုိးတက္လာျခင္းမရွိဘဲ အေထြေထြကုန္
ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ၁ ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူလူထု ပိုမုိ
ၾကပ္တည္း လာေနပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ကုုန္ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္
တစ္ႏွစ္ ျပည့္လာခ်ိန္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္မွာ  ကုုန္ေစ်းႏႈန္းအားလုုံးက ၃၀ ရာခိုင္
ႏႈန္း ျမင့္တက္သြားခဲ့ပါတယ္။  ေငြလဲႏႈန္းမတည္ၿငိမ္တာ၊  စက္သုံးဆီေစ်း
ႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာတာ၊ အစုုိးရလုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းေတြ မၾကာခဏ
ေျပာင္းလဲတာ၊  စီးပြားေရးမူ၀ါဒ  မတည္ၿငိမ္တာေတြေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြား
ေရးဟာ ၁ ႏွစ္အတြင္း အေတာ္ကုိ ကတိမ္းကပါး ျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔
စီးပြားေရးေလ့လာ သုုံးသပ္သူေတြက  ဆုုိၾကပါတယ္။  ဒါ့အျပင္ ႏုုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အပိုင္းမွာလည္း အေတာ္ကို က်ဆင္းၿပီး အစုုိးရဘတ္ဂ်က္
မွာလည္း လိုေငြျပေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ အစုုိးရထုုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ သိရ
ပါတယ္။
သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ား မူလပုုိင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္း
NLD အစုုိးရ လက္ထက္မွာေတာ့ သိမ္းဆည္းေျမယာ အမ်ားစု
ကို မူလပိုင္ရွင္ေတြထံကို  ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္တာေတြ  အရွိန္အ
ဟုုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ မူလပိုင္ရွင္ေတြကုိ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး
ျပန္လည္ထုတ္ေပးေနရာမွာ အခုုဆိုရင္ လယ္ယာေျမ သိန္းခ်ီ မူလပိုင္ရွင္
ေတြထံကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ေနတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ NLD  အစုုိးရ
လက္ထက္မွာေတာ့ ေျမသိမ္းမႈေတြ လုုံး၀နီးပါး မၾကားရေတာ့တာမို႔ အစုုိး
ရသစ္ရဲ႕ ရွားပါးတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြထဲက တစ္ခုလုိ႔ ဆုုိႏုိင္ပါတယ္။

