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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္
ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို
DVB Multimedia Group က

DVB DEBATE

စေနေန႔တုိင္း တိုက္ရိုက္
ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလုိင္းမွာ
တစ္ဖက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ
သေဘာကြလ
ဲ ႏ
ြဲ ိုင္ဖို႔၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊
ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနလ
္ ာေစဖို႔၊ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္းမွာ ရွေ
ိ နတဲ့
ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖ႔၊ို လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကျြဲ ပားတာေတြကို
လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစဖို႔
ရည္ရြယ္ပါတယ္။
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြ႕ဲ ေတြကိုလည္း အခုလို လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းတဲ့

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ တြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

ဒီဘိတ္ရ႕ဲ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ာွ ပါ၀င္ဖု႔က
ိ ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

“Can Resource Sharing End The War?”

အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရ႕ဲ
ေဖ့စဘ
္ ုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ

 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက

ျပဳလုပ္မယ့္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ဒီဘိတ္ေတြကို ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ DVB

ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ နဲ႔ debate@dvb.no ကို

Debate မွာ ရန္ပေ
ုံ ငြ ရွိပါတယ္လ႔ို အသိေပးလိုပါတယ္။

ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ေတာင္ႀကီးဒီဘိတ္ ဒုတိယပြဲ- ``သယံဇာတ ခြေ
ဲ ၀ေရး မွ်တဖို႔ ဘယ္လို စိန္ေခၚမႈေတြ
ရွိေနသလဲ`` ဒီဘိတ္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ မွီတင္းေနထိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု စစ္/ မစစ္၊ လက္ရွိဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ျပည္ေထာင္စုမူကို
အာမခံ/ မခံ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား လုိလားသည့္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရလြယ/္ မလြယ္
စသည္ျဖင့္ အျငင္းထြက္စရာမ်ားကား မီးခိုးမဆုံး မိုးမဆုံး ရွိေလသည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူေရးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလိုလားေသာ လမ္းညႊန္မူ ခုနစ္ရပ္၌ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျပည့္အစုံရွိသည့္ ျပည္နယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စုပုံစံကို ေျပာထားခဲ့ဖ
ဲ ူးသည္။
စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား
အပါအ၀င္ ျပည္သူအားလုံးသည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီး ယေန႔ ဒီမိုကေရစီေခတ္
ေလွ်ာက္လွမ္းခ်ိန္တင
ြ ္ ျပည္နယ္/ တိုင္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပုံ၊
ဥပေဒျပဳေရးအခြင့္အာဏာ၊ အခြန္အခေကာက္ယူပုံႏွင့္အတူ အထူးအားျဖင့္ သယံဇာတခြေ
ဲ ၀ေရးကို
က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆုိလာၾကသည္။
သယံဇာတခြေ
ဲ ၀မႈ တန္းတူညီတူျဖစ္ေရးတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္
အေရးႀကီးသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းမ်ားၾကား အာဏာခြေ
ဲ ၀ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္
ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ခြေ
ဲ ၀ေရးမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား
တန္းတူညီမွ်ေရးအေပၚ အေျခခံ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိကာလတြင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အပါအ၀င္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
၂၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားခ်က္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေရး၊ သယံဇာတ
ခြေ
ဲ ၀မႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လက္ခံေအာင္ နားလည္ေအာင္
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ေပးေရးသည္ အခရာက်လိမ့္မည္။
ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဒီမိုကေရစီတရားေတြ ေခတ္စားေနတဲ့ ဒီကမၻာႀကီးမွာ ဒီမိုကေရစီ
သေဘာထား မထားႏိုင္တ့န
ဲ ယ္ဟာ အေႏွးႏွင့္အျမန္ အဲဒီနယ္မွာရွိတဲ့လူေတြ ႏိုးၾကားထၾကြလာၿပီး
ဒီလိုကမၻာႀကီးရဲ႕ သေဘာတရားေတြႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ေခတ္ သေဘာတရားေတြႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္

သမိုင္း၀င္ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ၅၄ ႏွစ္ ၾကာခ်ိန္တင
ြ ္ DVB Debate သည္
ေတာင္ႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကမည္ ျဖစ္သည္။

သူတို႔အျမင္
``ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသအစိုးရေတြကုိ အက်ဳိးစီးပြား ခြေ
ဲ ၀ေပးလိုက္ရင္ သူ႔ေဒသရဲ႕
ေဒသဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ႏိုင္မယ္၊ ေဒသအာလုံး တိုးတက္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေနရင္
ျပည္တင
ြ ္းစစ္ေတြလည္း ၿငိမ္းမယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တခုလုံး ဖြ႔ၿံ ဖိဳးသြားမယ္``
ဦးေမာင္ေစာျဖဴ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္။
``ကၽြန္ေတာ္တ႔မ
ို ြန္ျပည္နယ္က ရာဘာအဓိက ထြက္ပါတယ္၊ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသအစိုးရ
ေတြကုိ အက်ဴိးစီးပြား အက်ဳိးအျမတ္ ခြေ
ဲ ၀ေပးေရးကိစၥကုိ ေထာက္ခံတယ္၊ ဒီကိစၥဟာ
တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လုံးအတြက္ ေကာင္းတဲ့အရာပါ``
ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုး - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္။
``ဒီေတာင္းဆိုမႈဟာ ရခိုင္ျပည္သူေတြအတြက္သာမက တျခားတိုင္းရင္းသားေတြကလည္းပဲ
ကုိယ့္ေဒသက သယံဇာတေတြကုိ မိမိတို႔ျပည္သူေတြ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရဖို႔ ေဆာင္ရြက္လာၾက
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္``
ဦးခိုင္ျပည္စိုး - ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ေျပာခြင့္ရသူ။
``ဒီစီမံကိန္းေတြကထြက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ တ႐ုတ္နဲ႔ ထိုင္းကုိ ပို႔မယ္လို႔
သိရတယ္၊ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိေတာ့ တျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြကုိ ျဖန္႔ျဖဴးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္၊
ေဒသခံအတြက္ ဘာမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ မရွိဘူး``
နန္းခြမ္လိတ္ - ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္။
``ခ်င္းျပည္နယ္မွာရွိတ့ဲ သယံဇာတေတြကို စီမံခန္႔ခြဖ
ဲ ို႔ လူထုဆႏၵေကာက္မွာပါ။ ၿပီးမွ သဘာ၀
သယံဇာတ ပညာရွင္ေတြပါ၀င္ၿပီး မူ၀ါဒကို ေရးဆြဲမွာပါ``
ကိုထားသြမ္ - ခ်င္းေတာင္ သဘာ၀သယံဇာတ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႕ဲ ။

Information links:

သေဘာတရားေတြကို တြန္းလွန္ပစ္ၾကမွာပဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ နမိတ္ဖတ္ထားခ်င္တယ္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္

http://burma.irrawaddy.org/

ေအာင္ဆန္းက ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

http://www.messengernewsjournal.com/

