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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္
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ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို
DVB Multimedia Group က
စေနေန႔တုိင္း တိုက္ရိုက္
ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလုိင္းမွာ
တစ္ဖက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတ႔ရ
ို ဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ
သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ဖို႔၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို
တည္ေဆာက္ႏင
ို ္ဖ႔၊ို ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔၊
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ရွေ
ိ နတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖို႔၊
လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊
အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစဖိ႔ု ရည္ရြယ္ပါတယ္။
္ င္းတဲ့
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႕ေတြကိုလည္း အခုလို လြတ္လပ္ ပြင့လ
ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္ဖ႔က
ို ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔
ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရက
ို ္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ
ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“How to fight the flooding?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မာွ ေတာ့ “ေရႀကီးမႈ၊ ေရေဘးျဖစ္စဥ္ေတြကို ဘယ္လို ရင္ဆိင
ု မ
္ လဲ” ဆိုတဲ့
ဒီဘတ
ိ က
္ ို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ နာဂစ္ ၂၀၀၈ ဆုိင္ကလုန္း ေနာက္ပိုင္း အဆုိးဆံုး ေရေဘးနဲ႔ ၾကံဳေနတာ ၂ႏွစ္ ရွိ
ပါၿပီ။ မႏွစ္ကေရေဘးမွာ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁ သန္းခြဲေက်ာ္ ေရေဘးဒုကၡ
ခံစားခဲ့ရပါတယ္။
ဒီႏွစ္မွာလည္း ဇြန္လကစလိ႔ု ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔မွာ ေရႀကီးတာ၊ ေျမၿပိဳတာေတြန႔ဲ ႀကံဳလာ
ရပါတယ္။ မႏွစ္က ျပည္နယ္န႔တ
ဲ ိင
ု ္း အားလံုးနီးပါးမွာ ေရႀကီးမႈန႔ဲ ႀကံဳခဲ့ရၿပီး ဒီႏွစ္မွာေတာ့
တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၀ ခုမွာ ေရႀကီးတာ ေျမၿပိဳတာေတြန႔ဲ ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ ၾသဂုတလ
္ လယ္မွာ
အစိုးရကထုတ္ျပန္တ့ဲ စာရင္းအရ ေရႀကီးမႈအတြင္း ေသဆံုးသူ လူ ၈ ေယာက္
ရွိတယ္လိ႔ု ဆိုပါတယ္။
ဒါဟာ မုတ္သုံရာသီစတဲ့ ဇြန္လဆန္းပိုင္းက ေရႀကီးမႈ၊ ေျမၿပိဳမႈေတြေၾကာင့္ လူ အနည္းဆံုး
၁၆ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ စာရင္း မပါ၀င္ပါဘူး။ ဇြန္လကေန ၾသဂုတ္လအတြင္း
ေရႀကီးမႈန႔ဲ ၾကံဳရတဲ့ ေဒသေတြကို ၾကည့္ရင္ ေျမာက္ပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိငး္
ကေန အလယ္ပိုင္းက မေကြးတုိင္း၊ မႏၱေလးတုိင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေအာက္ပိုင္းေဒသက
ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ရန္ကုန္တိင
ု ္း တို႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ခ်င္းနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း
ေရႀကီးမႈ၊ ေျမၿပိဳမႈဒဏ္ေတြ ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ ရြာသြန္းတဲ့
မုိးေရခ်ိန္၊ ဧရာ၀တီျမစ္န႔ဲ လက္တက္ေတြ ျမစ္ေရလွ်ံတ့ဒ
ဲ ဏ္ကို ျမစ္၀ွမ္းတေလွ်ာက္
ေနထုိင္သူေတြ၊ အနိမ့္ပိုင္းေဒသက ျပည္သူေတြ ခံစားခဲ့ရတာပါ။ စပါး စိုက္ဧကေပါင္း ၄

ေရေဘး ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၆၀ ေက်ာ္
သံုးစြခ
ဲ ့ဲၿပီး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ၁၇ ဘီလီယံေက်ာ္ သံုးစြဲသြားဖို႔ လ်ာထားတယ္လ႔ို
သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
ျပည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ဘ၀ေတြကို ထိခိုကတ
္ ့ဲ ေရေဘးဟာ တကယ္ပဲ
ေရွာင္လမ
ႊဲ ရတဲ့ ကပ္ေဘးတခုလား။ မလႊမ
ဲ ေရွာင္သာႀကံဳမယ္ဆိရ
ု င္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြကို
မလုပ္သင့္ဘူးလား။ ေရေဘးဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီကယ္ဆယ္တ့ဲ လုပ္ငန္းေတြကေရာ
အခ်ိန္မီ၊ အစီအစဥ္တက် ျဖစ္ရ႕ဲ လား။ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ ့ ေရေဘး တံု႔ျပန္မႈဟာ
ေက်နပ္ေလာက္စရာရွိသလား။ သဘာ၀ေဘး မတုိင္ခင္၊ ၾကံဳရတဲက
့ ာလနဲ႔ ကပ္ေဘးအလြန္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥေတြကို သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးျပီး၊ ဒုကၡေရာက္သူေတြ အတြက္
ဘာေတြ ကူညီႏိုင္မလဲ၊ အနာဂတ္အတြက္ ဘာေတြ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္သလဲ
ဆုိတာေတြကို ဒီတပတ္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္မွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။

သူတ႔အ
ို ျမင္
"ေဘးေတြမွာ သဘာဝေဘးရွိတယ္၊ လူလုပတ
္ ့ေ
ဲ ဘးရွိ္တယ္၊ ေဘးေပါင္းစံုရွိတယ္။
ေဘးေတြန႔ဲ ပတ္သက္လ႔ပ
ို ဲ ျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးကုိကၽြန္ေတာ္တို႔တာဝန္ေက်ေအာင္
ေဆာင္ရက
ြ ္မယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကတိကဝတ္စကားပဲ၊ အဲ့လို
တာဝန္ေက်ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတာ ျပည္သူေတြဆီက ျပန္ၿပီးေတာ့ ပန္ၾကားခ်င္တယ္၊
ျပည္သူေတြအားလံုး ကၽြန္ေတာ္တု႔က
ိ ို ယံုၾကည္စာြ နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါလိ႔ေ
ု ျပာခ်င္ပါတယ္"
ျပည္ေထာင္စဝ
ု န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး _လူမဝ
ႈ

သိန္းေက်ာ္ ေရျမဳပ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။

_လူမဝ
ႈ န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ကနဦး စာရင္းေတြအရ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက

‘‘ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈကိုၾကည့္ၿပီး စီးပြားေရးပိုမဆုိးသြားေအာင္ ထိန္းဖို႔လုိတယ္။ ျပန္လည္

ရွင္းလင္းၿပီး ဒီထက္လည္း ပိုႏိုင္တယ္လ႔ို ဆိုပါတယ္။ လူေနအိမ္ေတြရာေပါင္းမ်ားစြာ
လမ္းတံတားေတြ အေျမာက္အမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္၊ ေရေဘးရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲ
က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြ၊ လမ္းပမ္း ဆက္သယ
ြ ္ေရး ခက္ခဲ ျပတ္ေတာက္ခ့တ
ဲ ာေၾကာင့္
နဂိုကတည္းက ျမင့္တက္ေနတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ပိုတက္သြားတဲ့ဒဏ္ကိုလည္း
ျပည္သူေတြ ခံစားၾကရပါတယ္။

ထူေထာင္ေရးေတြ၊ ျပန္လည္ကုစားေရးေတြ က အေရးအႀကီးဆုံးပဲ။ဒီမွာ ႏုိင္ငံတကာ
အကူအညီရရင္ေတာ့ အစိုးရသက္သာမွာပါ’’
စိက
ု ပ
္ ်ဳိးေရး ပညာရွငဥ
္ ီးတင္ထဋ
ြ ဥ
္ ီး

Information links:
www.dvbdebate.net

မႏွစ္က ေရေဘးကာလမွာ အစိုးရက အေျခအေနဆုးိ တဲ့ ေဒသေတြကို အေရးေပၚ
အေျခအေန ေၾကညာခဲ့ေပမယ့္ အာဏာရၿပီး ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာပဲ ေရေဘးကို
ကိုင္တယ
ြ ္ရတဲ့ အစိုးရသစ္ကေတာ့ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာေလာက္တအ
့ဲ ထိ
မေရာက္ခ့ဘ
ဲ ူးလို႔ ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ ေရေဘးသင့္ ေဒသကို ကုိယ္တိင
ု ္သြားခဲ့တ့ဲ သမၼတ
ဦးထင္ေက်ာ္က ေရေဘးသင့္ ျပည္သူေတြကို ကိယ
ု ္ခ်င္းစာတဲ့အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။
လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက

www.burmese.dvb.no
http://www.7daydaily.com
http://mizzima.com/

