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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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“သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ဘယ္သူေတြမွာ တာဝန္ရွိလဲ”

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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“သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဘယ္သူေတြမွာ
တာဝန္ရွိလဲ” (သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အာရွမွာ သဘာဝသယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝတဲ့
ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေက်ာ္ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာ ကခ်င္ျပည္
နယ္က ဖားကန္႔၊ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထြက္ရွိရာ ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္း၊
ပတၱျမားထြက္ရွိရာ မုိးကုတ္ေျမ စတဲ့ ျမန္မာ့နာမည္ေက်ာ္ သယံဇာတ
နယ္ေျမေတြဟာ အခုဆုိရင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေတြ ပ်က္စီးၿပီး အဲဒီ
ေဒသမွာေနတဲ့ ျပည္သူလူထု ဘဝေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အႏၱရာယ္
ဆုိးေတြ ေပးေနတဲ့ အေျခအေနကို ဆိုက္ေရာက္ေနပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္
ေတာ့ သယံဇာတထြက္ရွိမႈေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ျမန္မာႏုိ္င္ငံက
မုိးကုတ္ေျမဟာ ကမၻာ့တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး ပတၱျမားထြက္ရွိရာ၊ ႏုိင္ငံတကာ
ပတၱျမားေစ်းကြက္မွာ ရွိေနတဲ့ ပတၱျမား ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထြက္ရွိရာ ေနရာ
အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ ရတနာေျမျဖစ္ေပမယ့္လည္း အလြန္အကၽြံ တူး
ေဖာ္မႈေတြေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းၿပီး နာလန္မထူ
ေတာ့တဲ့ အေျခအေန ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရပါၿပီ။
စစ္အစိုးရ အာဏာရယူျခင္းႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ က်ိန္စာမိျခင္း
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီ လူထုလႈပ္ရွားမႈ အေရး
ေတာ္ပံုႀကီးကို စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ စစ္အာဏာရွင္
အစိုးရ တက္လာခဲ့ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရတက္လာျခင္းကေတာ့
ျမန္မာ့ သဘာဝသယံဇာတေတြ အတြက္ က်ိန္စာမိလုိက္သလိုပါပဲ။ ဖား
ကန္႔ေျမ၊ မုိးကုတ္ေျမ၊ ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းေတြဟာ ႏုိ္င္ငံတကာရဲ႕စီးပြားေရး  
ပိတ္ဆုိ႔မႈကို အႀကီးအက်ယ္ခံခဲ့ရတဲ့ စစ္အစိုးရအတြက္ ေငြတြင္းျဖစ္ခဲ့ပါ
တယ္။ စည္းကမ္းမရွိ အတိုင္းအဆမရွိ နီးစပ္ရာ ခ်ထားေပးတဲ့ သဘာဝ
သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ မုိးကုတ္ေျမကို အေတာ္ အထိ
နာေစခဲ့ပါတယ္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္ကစၿပီး စစ္အစိုးရဟာ မုိးကုတ္
ေျမဟာ ပတၱျမားတူးေဖာ္ခြင့္ကို အႀကီးအက်ယ္ ခ်ထားေပးခဲ့ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ေတာ့ စစ္တပ္ကိုယ္တုိင္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အႀကီး
အက်ယ္လုပ္ခဲ့တဲ့အျပင္ စစ္တပ္နဲ႔နီးစပ္တဲ့ အသို္င္းအဝိုင္းေတြလည္း
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါ
တယ္။ ထြက္ရွိလာတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ေတြဟာ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတြ
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ေတြဆီကို ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။
ကမၻာ့တန္ဖုိးအႀကီးဆံုး Sunrise အမည္ရ ျမန္မာ့ပတၱျမား
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔
မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းပြဲမွာ Sunrise လို႔ အမည္ရတဲ့
ျမန္မာ့ပတၱျမားဟာ ၂၅ ဒႆမ ၅၉ ကာရက္ အေရာင္အေသြးရွိၿပီး Cartier ရတနာကုမၸဏီက စုေဆာင္းထားခဲ့တာပါ။ ဒီပတၱျမားဟာ ျမန္မာ့ပတၱ
ျမားျဖစ္ၿပီး သဘာဝရဲ႕အဖုိးမျဖတ္ႏုိ္င္တဲ့ ရတနာ ၁ ပါး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံ
တကာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ပညာရွင္ေတြက တအံ့တၾသ ေျပာဆိုခဲ့ပါ
တယ္။
Sunrise ပတၱျမားဟာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံက ထြက္ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ေပမယ့္
လည္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံက ဘယ္လုိ ထြက္ရွိသြားခဲ့လဲ၊ ဘယ္သူေတြက ေရာင္း
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ခ်ခဲ့သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းလုိက္တာလဲ စတဲ့ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္ေတြ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တရားမဝင္ လမ္းေၾကာင္းက
ေန ထြက္ရွိသြားတယ္ ဆုိတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္အေျခအေန
စစ္အစိုးရလက္ထက္က ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာက္မ်က္
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ တားဆီးဖုိ႔ NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွာ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြအားလံုးကို
ရပ္ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္။ ဒီလို ရပ္ဆုိင္းလုိက္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး
ေတြနဲ႔ ကုမၸဏီေတြ အထိနာၾကတာ မွန္ေပမယ့္လည္း ေက်ာက္မ်က္တူး
ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွာဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ ေဒသခံေတြလည္း
အလုပ္မရွိတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိခဲ့ရပါတယ္။ မုိးကုတ္မွာဆုိရင္
ေဒသခံေတြဟာ ၿမိဳ႕ျပေဒသေတြကို ေရႊ႕ေျပာင္းတာ၊ တနယ္တေက်းက
ေဒသခံထြက္ကုန္ေတြကိုယူၿပီး ေရာင္းခ်ၾကရတဲ့ ကုန္သည္အလုပ္ေတြကို
ေျပာင္းလုပ္ေနၾကရပါတယ္။
မုိးကုတ္မွာ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ တႏုိင္တပိုင္လုပ္
ကြက္ ခ်ထားေပးသလို ေဒသခံေတြကို ခြင့္မျပဳခဲ့ပဲ စစ္အစိုးရနဲ႔ နီးစပ္တဲ့
လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ ဖက္စပ္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူေတြ၊ အစိုးရနဲ႔တြဲ
ဖက္လုပ္ကိုင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကိုသာ ခြင့္ျပဳခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္
ပိုင္းမွ တႏုိင္တပိုင္ လုပ္ကြက္ေတြ ခ်ထားေပးခဲ့ေပမယ့္လည္း ေဒသခံေတြ
လုပ္ကိုင္ခြင့္ကေတာ့ နည္းပါးေနဆဲပါပဲ။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ေက်ာက္မ်က္
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ရပ္ဆုိင္းလုိက္ေပမယ့္လည္း တူးေဖာ္ေရး
လုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုေတာ့ အခု
အခ်ိန္အထိ အခ်ိန္မွီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္တာ၊ ျပဳျပင္တာေတြ မလုပ္ကိုင္
ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ပ်က္စီးေနတဲ့ ျမန္မာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ေတြဟာ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။

သယံဇာတက်ိန္စာသင့္ျခင္း
စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနဆိုတဲ့ ဝန္ႀကီး
ဌာန ၁ ခုကို ဖန္တီးၿပီး ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းဆုိတဲ့ အစိုးရပိုင္ အဖြဲ႔
အစည္းတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သယံဇာတ တူးေဖာ္မႈ
လုပ္ငန္းေတြကို အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ကို္င္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ျမန္မာ့ေက်ာက္
မ်က္လုပ္ငန္းေတြမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက ေခါင္းေဆာင္၊ အဖဲြ႔ဝင္ေတြ
အျဖစ္ ပါဝင္ၿပီး သူတို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအျပင္ စစ္တပ္ရဲ႕လုပ္
ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ဦးပိုင္နဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းကိုပါ ေက်ာက္
မ်က္လုပ္ပ္ိုင္ခြင့္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ ေပးခဲ့ပါတယ္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ေလ့လာခ်က္
ေတြအရ မိုးကုတ္မွာ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ ၁၀၀ ေလာက္
ကို စစ္တပ္နဲ႔ နီးစပ္သူေတြက လုပ္ကိုင္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
အဲဒီရဲ႕ရလဒ္ကေတာ့ အတုိင္းအဆမရွိတဲ့ တူးေဖာ္မႈေတြျဖစ္ၿပီး
ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာ့သဘာဝ သယံဇာတေတြဟာ ေအာက္
ေစ်းနဲ႔ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြ ေရာက္ရွိၿပီး ရတနာနယ္ေျမေတြဟာလည္း က်ိန္
စာသင့္သလို မေနသင့္ မေနအပ္တဲ့ ေနရာေတြလုိ ျဖစ္လာပါတယ္။
ေဒသခံေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ သူတို႔ေဒသမွာသဘာ
ဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့
ဆုိးက်ဳိးကို ခါးစည္းခံေနရပါတယ္။ ေဒသကထြက္တဲ့ ရတနာေတြက သူ
တုိ႔ဘဝေတြ မတုိးတက္ပဲ အဲဒီရတနာေတြကို စည္းကမ္းမရွိ တူးေဖာ္မႈေတြ
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆုိးက်ဳိးေတြကိုေတာ့ သူတို႔ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရ
ပါတယ္။
မုိးကုတ္အင္းဥပမာ
ျမန္မာႏုိ္င္ငံကို နယ္ခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္ခဲ့တဲ့ အဂၤလိပ္အစိုးရဟာ ဘား
မားရူဘီမိုင္းဆုိတဲ့ ကုမၸဏီကို မုိးကုတ္မွာ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္
ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အဲဒီကုမၸဏီက စက္အင္အား၊ လူအင္အားမ်ားစြာနဲ႔ေက်ာက္
မ်က္တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ေရျပင္ ၁၆ ဧက၊ ေျမျပင္ ၁၄ ဧက စုစုေပါင္း ဧက
၃၀ အက်ယ္အဝန္းရွိတဲ့ မုိးကုတ္အင္းႀကီး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။
ရတနာတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အင္းႀကီးျဖစ္ေပမယ့္
လည္း သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ တန္ဖုိးမထားမႈေတြေၾကာင့္ အ
မိႈက္၊ ေရေမွာ္နဲ႔ ေရဆုိးေတြေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး အနံ႔အသက္ဆုိးေတြထြက္
ရွိတဲ့ အင္းႀကီးအျဖစ္ ေရာက္ရွိၿပီး ေနာက္ဆံုး မုိးကုတ္သူ မုိးကုတ္သားေတြ
ပါဝင္တဲ့ အင္းထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႔က အင္းႀကီးေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္
အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနရပါတယ္။
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အင္းကို မထိန္း
သိမ္းတဲ့အတြက္ ေရရွည္ ပ်က္စီးမႈေတြ ျဖစ္ရသလို ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္
မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းမႈမရွိ
တဲ့အတြက္ ပိုမုိပ်က္စီးၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းကို ထိခိုက္လာတဲ့အထိ ျဖစ္
လာေနပါၿပီ။

ဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိလဲ
NLD အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ လႊတ္ေတာ္က ျမန္မာ့ေက်ာက္
မ်က္ရတနာ ဥပေဒသစ္ကို ေရးဆြဲေနပါတယ္။ တဖက္မွာလည္း အမ်ဳိး
သားအဆင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာကို အစိုးရက ေရး
ဆြဲေနပါတယ္။ ဒီဗ်ဴဟာကို ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ ကမၻာ့
ပတ္ဝန္းက်င္ေန႔ မတုိင္ခင္ ေရးဆြဲသြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။
ဥပေဒနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေရးဆြဲေနေစကာမူ
အဓိက အေရးႀကီးဆံုးက အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပါပဲ။ စာရြက္ေပၚမွာရွိ
ေနတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို လက္ေတြ႔မွာလည္း အသက္ဝင္
လာဖုိ႔ လုိေနပါတယ္။ အဲဒီလို အသက္ဝင္လာမွသာ ပ်က္စီးေနတဲ့ သဘာ
ဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အစိုးရက ဥပေဒနဲ႔ မူဝါဒေတြ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ၿပီး တူးေဖာ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖုိ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ လုိအပ္ေနပါ
တယ္။ အဲဒီလို ညႊန္ၾကားခ်က္ မလိုက္နာတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို ထိေရာက္စြာ
အေရးယူဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ စစ္အစိုးရက ဦးေဆာင္ဖ်က္ဆီးခဲ့
တဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ျပည္သူေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အ
စိုးရက ျပန္လည္ အဖက္ဆယ္ ကယ္တင္ဖုိ႔ လုိေနတာကေတာ့ အေသအ
ခ်ာပါပဲ။

