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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။

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

“အစိုးရအေျပာင္းအလဲမွာ လယ္သမားေတြဘဝ
ေျပာင္းလဲသြားလား”

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

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate
“အစိုးရအေျပာင္းအလဲမွာ လယ္သမားေတြဘဝ
ေျပာင္းလဲသြားလား” (ေနသြင္ညိဏ္း)
ႏြားနဲ႔ဖက္ရုန္းရၿပီး တခါတခါ “ေက်းဇူးရွင္” ေတြလို႔ ဂုဏ္တင္ခံ
ရတဲ့ လယ္သမားေတြဟာ တိုင္းျပည္မွာ အလုပ္လုပ္ၾကရသေလာက္
ဆင္းရဲၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာ
ေရး အဖက္ဖက္က နိမ့္က်တဲ့ လယ္သမားမိသားစုေတြရဲ႕ ဘဝေတြ တုိး
တက္္ေျပာင္းလဲလာဖုိ႔ဆိုတာ ဘယ္အစိုးရမွ မျငင္းခဲ့တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္ပါတယ္။
ေမ့ေလ်ာ့ခံအမ်ားစု
မၾကာခင္က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီ
လာခံမွာ ႏုိ္င္ငံေရးကိစၥေတြနဲ႔အတူ လယ္ယာက႑ကိုလည္း ထည့္သြင္း
ေဆြးေႏြး သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒီသေဘာတူညီ
ခ်က္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္လူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ လယ္သမား
ေတြအတြက္ အေရးႀကီးေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္
မွာ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ ေနရပါတယ္။
ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ မူဝါဒေခါင္းစဥ္ေအာက္
မွာ “လယ္ယာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပး၍ေတာင္
သူလယ္သမားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္” ဆုိတဲ့ သ
ေဘာတူညီခ်က္တစ္ခ်က္ ပါဝင္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္က “လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်
ထားေပးေသာ ေျမယာကို မူလရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း သတ္မွတ္ကာလအ
တြင္း လုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ႏုိ္င္ငံေတာ္က ျပန္လည္ရယူရန္ႏွင့္ အမွန္
တကယ္ လုပ္ကိုင္လုိသူမ်ားအား ျပန္လည္ခ်ေပးေရး ေဆာင္ရြက္ရန္”
ဆုိတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေျမယာမူဝါဒ ေရးဆြဲတဲ့အခါ ဗဟုိ
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့ခ်ဖုိ႔၊
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖုိ႔၊
တရားနည္းလမ္းက်ဖုိ႔
စတဲ့အခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒီအခ်က္ေတြဟာ
လက္ရွိ အေမ့ေလ်ာ့ခံ လယ္သမားထုႀကီး ၾကံဳေနရတဲ့ ဒုကၡအေပါင္းကို
မီးေမာင္းထုိးျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေျမသိမ္းယာသိမ္း
ေမလအတြင္းက ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အင္းတေကာ္ၿမိဳ႕နယ္
ဆပ္အင္းေက်းရြာရွိ လယ္ယာေျမေပၚမွာ စိမ္းလဲ့ေျမကုမၸဏီက ျခံစည္းရိုး
ေက်ာက္တုိင္ စိုက္ထူရာက အစျပဳလို႔ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားၿပီး လယ္သမားတစ္
ဦး အသက္ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္း
လယ္ယာေျမျပန္ရဖုိ႔ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ႀကိဳးစားရင္း ကံဆုိးမိုးေမွာင္က်ရတဲ့ ဝမ္း
နည္းစရာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေခတ္အဆက္ဆက္ လယ္ေျမေတြ အသိမ္းခံရတဲ့ လယ္ယာ
ေျမေတြ ျပန္လည္ရရွိဖို႔အတြက္ လယ္သမားေတြဘက္က ႀကိဳးပမ္းတာ
ဟာ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ အျပင္းထန္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ထင္
ရွားတဲ့အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုက ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း လက္ပံေတာင္း ေဒ
သမွာ ဘိုးဘြားပိုင္လယ္ေျမျပန္ရဖုိ႔ ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုမွာ ေသနတ္က်ည္ဆံ
မွန္ၿပီး လယ္သူမ ေဒၚခင္ဝင္း ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပါတယ္။
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တပ္မေတာ္၊ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာေတြ၊ ခရိုနီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ေတြက သိမ္းထားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြကို လယ္သမားေတြလက္ထဲ ျပန္
လည္ လႊဲေျပာင္းႏုိ္င္ဖုိ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ႀကိဳစားခဲ့
ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ တပ္မေတာ္က သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေျမေတြ
ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စစ္အစိုးရလက္ထက္က နံပါတ္ (၃) ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သူရဦး
ေရႊမန္းက “ႏိုင္ငံသားေတြ၊ လယ္သမားေတြက ေျမလြတ္ေျမရိုင္းေတြကို
မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ မင္းတို႔ေတြဝင္လုပ္ေပး၊ တခ်ိန္ခ်ိန္က်လုိ႔ လုပ္ႏို္င္တဲ့
သူေတြရွိရင္ လႊဲေပးလုိက္ပါဆိုတာက တပ္ရဲ႕မူဝါဒ” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္က သူရဦးေရႊမန္းက ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္
စု ပထမအႀကိ္မ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စစ္တပ္နဲ႔
ကုမၸဏီေတြက ႏုိ္င္ငံတဝွမ္းမွာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ လယ္ယာေျမဧက
ေလးသိန္းခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ထဲက တစ္သိန္းေက်ာ္ကိုသာ စြန္႔လႊတ္မယ္
လို႔ တရားဝင္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္
တာေအာင္သူက ဧၿပီလအတြင္းက ေျပာပါတယ္။ ေဒသအလုိက္ မ်ဳိးေစ့
ထုတ္လုပ္ စိစစ္အကဲျဖတ္အသင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာဖုိ႔ကေန ေစ်းကြက္
တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေရးအထိ ရည္ရြယ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါ
တယ္။
ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေနနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့စိုက္ပ်ဳိးေရး
ဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြ၊ နည္းပညာအၾကံဥာဏ္ေတြ၊ စို္က္ပ်ဳိးေရးနည္းစနစ္
ေတြ၊ ေျမအသံုးခ်မႈဆုိင္ရာကိစၥ၊ ပိုးမႊားနဲ႔ ပိုးသတ္ေဆးအသိပညာ၊ ဓာတ္
ေျမၾသဇာအသံုးျပဳမႈ နည္းစနစ္ေတြအေၾကာင္းကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ဖြင့္
လွစ္ထားတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေကာလ္စင္တာကို ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းႏုိင္ၿပီ ျဖစ္
ပါတယ္။

လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ား
၂၀၁၂ မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႔ ေျမလြတ္ေျမ
ရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒတုိ႔ဟာ အစအဆံုး ျပန္ၿပီးေရးဆြဲရမယ့္ ဥပေဒ
ေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ တုိင္းရင္းလူထုတိုးတက္ေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႔က ေတာင္
သူလယ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံ ကိုမ်ဳိးသန္႔က ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ “ေဒသခံလယ္သမားအမ်ားအေပၚ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္
မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဖိႏွိပ္အေရးယူျခင္းမ်ားရွိေနျခင္း၊ အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အစိုးရဌာန အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားေၾကာင့္
ေဒသခံလုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ား၏ ေျမယာမတရား သိမ္းဆည္းခံ
လက္လြတ္ ဆံုးရံႈးခံေနၾကရသည္” လို႔ သံလြင္ႏိုင္ငံသားစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္
ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အစုိးရသစ္လက္ထက္
NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ႏို္င္ဖုိ႔အ
တြက္ သိမ္းဆည္းေျမေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျဖရွင္းႏို္င္ဖုိ႔အတြက္ ဒုသမၼတ
ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္ၿပီး ေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။
မႏၱေလးတုိင္းနဲ႔ စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္းမွာ တပ္နဲ႔ ကုမၸဏီက သိမ္းထားခဲ့တဲ့  
လယ္ဧက ရာေပါင္းမ်ားစြာကို မူလေတာင္သူေတြလက္ထဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္
လက ျပန္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။
မႏၱေလးတုိင္း တစ္ခုတည္းမွာ အရင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၀
ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခ်ေပးထားတဲ့ ေျမဧကေပါင္း ငါးေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး
ေလးေသာင္းေက်ာ္က လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္တာ မရွိဘူးလုိ႔
တုိင္းေဒသႀကီး ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ စာရင္းအရ သိရပါတယ္။
အစိုးရသစ္တက္လာတဲ့ ပထမတစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရး
စရိတ္ေခ်းေငြကို တစ္ဧက ငါးေသာင္းစီ တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ မိုး
စပါးရာသီကစလို႔ အစိုးရစိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ေတြက လယ္တစ္ဧက က်ပ္
တစ္သိန္းခြဲနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းေနၿပီး ၁၀ ဧက အထိပဲ အကန္႔အ
သတ္နဲ႔ ထုတ္ေခ်းေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရသစ္ဟာ မ်ဳိးေစ့က႑ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံခ်က္
ကို မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး
(အေရွ႕) ေနျပည္ေတာ္တုိ႔မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္လုိ႔ စိုက္ပ်ဳိး

ဘယ္သူကူညီမလဲ
လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္
လည္ စိစစ္ေရးဗဟုိေကာ္မတီရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယခင္ အစိုးရလက္
ထက္က လက္က်န္ အမႈတြဲေပါင္း ၆၇၀၀ ေက်ာ္ထဲက ၁၈၀၀ ေက်ာ္ကို
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး အစိုးရသစ္လက္ထက္က်မွ အသစ္ေရာက္လာတဲ့
အမႈတြဲေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ထဲက ၂၅၀ ေက်ာ္ ေျဖရွင္းေပးႏုိ္င္ခဲ့တယ္လုိ႔
သိရပါတယ္။
NLD အစိုးရက စိုက္ပ်ဳိးေရးစရိတ္ ေခ်းေငြကို တုိးျမႇင့္ထားေပ
မယ့္ ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသြင္းအားစုေတြကို မွီခိုေနရတဲ့ လယ္သမား
ေတြအတြက္ အမွန္တကယ္ ကုန္က်စရိတ္ကို မကာမိပါဘူး။ ေရႀကီးေရလွ်ံ
မိုးမမွန္တာ၊ ပိုးမႊားဒဏ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးခဲ့ရင္ လယ္သမားေတြဟာ အေႂကြး
သံသရာမွာ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ စပါးေပၚခ်ိန္မွာ ကုန္သည္
ေတြက လက္ဝါးရိုက္ၿပီး ေစ်းႏွိမ္ဝယ္တဲ့အခါ ႏူရာဝဲစြဲဘဝ ေရာက္ၾကရပါ
တယ္။ ဒါေပမယ့္ အရင္းအႏွီးနည္းတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ကူ
ညီေပးဖုိ႔ အဓိကတာဝန္ရွိတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆယ္ေျမာင္းဝန္
ႀကီးဌာနဟာ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္ အမ်ား
ဆံုး ျဖတ္ေတာက္ခံရတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ
အစိုးရက အနည္းဆံုးေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီး စပါးဝယ္ယူမယ့္ အစီအစဥ္ကို
ရပ္ဆုိင္းမယ္လုိ႔ ေၾကညာခဲ့တဲ့အခါ အသင့္အတင့္ျဖစ္ေနတဲ့ စပါးေစ်းေတြ
ျပန္လည္က်ဆင္းသြားခဲ့တာ နမူနာပါပဲ။
ေခတ္ေနာက္က်ေနတဲ့ ျမန္မာ့လယ္ယာေျမက႑ဟာ အျမတ္
အစြန္း မမ်ားလွေပမယ့္ ေက်းလက္ဆင္းရဲသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္
အလုပ္အကို္င္နဲ႔ ဝင္ေငြေတြအတြက္ အဓိကအားထားရာ ျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေခတၱ
တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းဝင္းက “ျမန္မာျပည္
မွာ ေက်းလက္လူတန္းစားရဲ႕ ၂၀ ကေန ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကပဲ လယ္ပိုင္
တယ္။ က်န္တဲ့ ၇၀ ကေန ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက လယ္မဲ့ေတြ၊ ၾကံဳရာက်ပမ္း
ရွာစားေနရတဲ့ လူတန္းစားေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး မေျပလည္သမွ် ျမန္
မာျပည္ ဆင္းရဲေနဦးမယ္။ အမ်ားစုက ဆင္းရဲေနဦးမယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

