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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
ဒီဘိတ္ရ႕ဲ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ာွ ပါ၀င္ဖု႔က
ိ ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ တြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“What happens after the White Cards expire?”
ျ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။

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ``သက္တမ္းလြန္၀ိႈက္ကတ္ကို သိမ္းလို္က္တာ အေျဖလား``
ဒီဘိတ္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ႏို္င္ငံသားကတ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ
ဒုကမ
ၡ ်ားခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္လွ်က္ မွတ္ပုံတင္ မရသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္ဘဲ
မွတ္ပုံတင္ ရထားသူမ်ား၊ ျမန္မာျပည္မွာေမြး ျမန္မာျပည္မွာ ႀကီးျပင္းပါလွ်က္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ရရန္
ခက္ခဲသူမ်ား၊ အခုေနာက္ဆုံး ၀ိႈက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအထိ ႏိုင္ငံသားအဆင့္အတန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္း ေရာက္ရွိေနထိုင္ေနၿပီး ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသးသူမ်ား စသည္ျဖင့္ ယေန႔တိုင္
သပြတ္အူအရႈပ္အေထြးပမာ ျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာျပႆနာစုံ ရွိေနေလသည္။
ယင္းသို႔ျပႆနာစုံထက
ဲ မွ ၀ိႈက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အသုံးခ်သူမ်ားက
ရွိေလေသးသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ထုတ္ေပးထားေသာ ၀ိႈက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကို
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက မဲေပးခြင့္ျပဳခဲ့သည္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခြင့္ေပးခဲ့သည္။
ယခုေနာက္ဆုံး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရး လူထုဆႏၵခံယပ
ူ ြဲ
ဥပေဒၾကမ္းကို သမၼတက အတည္ျပဳလိုက္ခ်ိန္တင
ြ ္ ၀ိႈက္ကတ္ျပႆနာ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ယင္း
ဥပေဒအရ ၀ိႈက္ကတ္ကိုင္ထားသူမ်ားက မဲေပးခြင့္ရွိေနသည္။
၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္ ၀ိႈက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားက မဲေ
ဲ ပးခြင့္ ရရွိခ့ဲၾကသလို ၂၀၁၅
အေထြေထြေရြးေကာက္ပတ
ြဲ င
ြ ္လည္း ၀ိႈက္ကတ္သမားမ်ားက မဲေပးခြင့္ ရေနဦးမည္ျဖစ္ရာ ၀ိႈက္ကတ္
သမားမ်ားက ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ရရွိသလို ျဖစ္ေနသည္ကို ျပည္သူမ်ားက မေက်နပ္ၾကသျဖင့္
ကန္႔ကက
ြ ္မႈမ်ား၊ ဆႏၵျပမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးကလည္း ၀ိႈက္ကတ္ကိုင္သူမ်ားအား
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလူထုဆႏၵခံယူပြတ
ဲ င
ြ ္ မဲေပးခြင့္ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီညတ
ြ ဟ
္ ု
ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း ပြက္ေလာရိုက္လာသည့္ ၀ိႈက္ကတ္ကိစၥကို အလ်င္စလို ေျဖရွင္းခဲ့သည္။
၀ိႈက္ကတ္သက္တမ္းကို ၂၀၁၅ မတ္ ၃၁ အထိသာ သတ္မွတ္ၿပီး၊ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ၂၀၁၅ ေမ
၃၁ ေနာက္ဆုံးထား ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္ဟု သမၼတက ေၾကညာခဲ့သည္။ မီဒီယာပလက္ေဖာင္းစုံ၌
၀ိႈက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ႏိုင္ငံသားအဆင့္အတန္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးရွိသူျဖစ္သည္၊ တစ္ဖက္ကလည္း
ထိုသို႔မဟုတ္ပါဟု ၀ိ၀ါဒကြဲ ျငင္းခုံမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒမ်ားအရ ျငင္းခုံမႈမ်ား ရွိခဲ့သလို
မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အရင္းတည္ၿပီး ေျပာဆိုေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
၀ိႈက္ကတ္ဟု ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေလာကတြင္ အလြယ္ေခၚေနၾကေသာ္လည္း ဥပေဒအသုံးအႏႈန္းမွာ
ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ျဖစ္သည္၊ အျဖဴေရာင္ကတ္ျပားျဖစ္၍ ၀ိႈက္ကတ္ဟ ုေခၚဆိုၾကသည္။

ဒီေတာ့ ၀ိႈက္ကတ္ကို ျပန္သိမ္းလိုက္ရုံႏွင့္ ျပႆနာသည္ ေျပလည္သာြ းမည္လား၊ ဘာေတြ
ျဖစ္လာႏိုင္မည္လဲ ဆိုသည္ကို ဒီကေန႔ DVB Debate တြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

သူတို႔အျမင္
``ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲတင
ြ ္
ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားအျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမွာ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫတ
ြ ္မႈ မရိွ``
ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံး။
``White Card အျဖဴကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ အတြင္းအျပင္မွ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီ
ႏိုင္ငံျခားသား၊ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ေသးသူမ်ား စသျဖင့္ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ျခင္းသည္ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး
ကို သိကၡာခ်ျခင္း ျဖစ္ေနသည္။`` ဦးေက်ာ္မင္း - ႏိုင္ငံေရးသမား။
``NGO ေတြအေနန႔ဲ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္တ့ေ
ဲ နရာမွာ ဘဂၤါလီအဖြ႔အ
ဲ စည္း
ေတြနဲ႔ အဓိက ေတြ႔ဆံုတာျဖစ္တယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ ဝႈိက္ကတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စြက္ဖက္တာ
မလုပ္ဘဲ ကိုယ့္ရဲ႕အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းေတြကိုပဲ အာ႐ံုစိုက္ဖို႔ကို သတိေပးခဲ့တာပါ``
ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း - ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္။
`` ႏုိင္ငံသားကတ္ျပားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ရခြင့္ရွိသူအား ထုိကတ္ျပားထုတ္ေပးႏုိင္ ျခင္းမရွိေသးသည့္
အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ယာယီသေဘာထုတ္ေပးသည့္ကတ္ျပားတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္``
ဦးကိုနီ - တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန။
``ကၽြန္ေတာ္တို႔ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြေတာင္မွ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ေတြ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ
ေတြ ရိွပါတယ္။`` ဦးဘရွိန္ - ေက်ာက္ျဖဴလႊတ္ေတာ္အမတ္။
``အေနာက္ဘက္မွာ ျပႆနာကို လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေတြ႕ေနရၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အေရွ႕ဘက္ကို
လည္း ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ၾကပါဦး`` ေမာင္သိန္းလြင္ - စာေရးဆရာ။

Information links:
http://www.mizzimaburmese.com
dvbdebate.net

