dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

“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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“ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ တစ္ေခတ္ဆန္းခ်ိန္ ေရာက္ၿပီလား”
ျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
အဖ႔ဲြ၀င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
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“ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ တစ္ေခတ္ဆန္းခ်ိန္ ေရာက္ၿပီလား”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
ျမန္မာျပည္မွာ  ဒီႏွစ္ေတြအတြင္း အေျပာင္းအလဲ အျမန္ဆံုးက
ရုပ္ရွင္ေလာကလုိ႔  ဆိုနိုင္ပါလိမ့္မယ္။  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ  စရိတ္နည္းနည္း၊
အရည္အေသြးနိမ့္နိမ့္ ဇာတ္ကားေတြ ေနရာမွာ အရည္အေသြးျမင့္ ဇာတ္
ကားေတြ ေနရာရလာၾကပါတယ္။ ဟာသကားေတြျပမွ ရုပ္ရွင္ရံုေတြထဲ
လူဝင္မ်ားတာ ထံုးစံလို ျဖစ္ေနရာကေန လူငယ္ဒါရုိက္တာေတြ ဖန္တီးတဲ့
“ဥပါယ္တံမ်ဥ္”၊ “ ည” တို႔လို ဇာတ္ကားေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကိုၾကည့္ၿပီး  
ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာကကို စနစ္တက် ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။
ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္က်ဆံုးခန္း
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ျမန္မာရုပ္ရွင္ဟာ အေရအ
တြက္ေရာ၊  အရည္အေသြးပါ   သိသိသာသာ  က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။  အသံ
တိတ္ရုပ္ရွင္ေခတ္ “ေမတၱာႏွင့္ သူရာ” ဇာတ္ကားန႔ဲ စတင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာရုပ္
ရွင္ဟာ  “ေအဝမ္းေခတ္”  လို႔  ေျပာစမတ္ျပဳရတဲ့  ေခတ္တစ္ေခတ္ရွိခဲ့ၿပီး
အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ေဒသတြင္းမွာ ထိပ္ဆံုးအဆင့္အတန္းမွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။
ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း စန္းအပြင့္ဆံုး ကာလေတြမွာ  တစ္ႏွစ္အတြင္း ရုပ္ရွင္ကား
ေပါင္း ၈၀ ေလာက္အထိထြက္ခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းေတြ ရွိပါတယ္။  ၁၉၆၀ တ
၀ိုက္အထိ ရန္ကုန္မွာ ရုပ္ရွင္ရံုေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ရာက ဒီေန႔မွာေတာ့
၅၀  ေက်ာ္ပဲ က်န္ပါတယ္။  မၾကာေသးခင္ ႏွစ္ေတြအထိ  တစ္ႏွစ္မွာ ၁၅
ကားေလာက္သာ ထုတ္လုပ္တဲ့   အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ကို   က်ဆင္းသြားခဲ့ပါ
တယ္။ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္က်ဆင္းရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကို ေျခရာခံရင္ ၁၉၆၂
ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ကစလို႔  တင္းၾကပ္တဲ့  ဆင္ဆာစနစ္နဲ႔  ရုပ္ရွင္ေလာက
ဟာ  အစိုးရရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ရုပ္ရွင္ရံုေတြ
ျပည္သူပိုင္သိမ္းတဲ့ မူဝါဒကို အရင္ဆံုး အျပစ္တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္အစိုးရေခတ္ ရုပ္ရွင္
၁၉၈၉ မွာ စစ္အစိုးရက  ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းကို  ပုဂၢလိကလက္ကို
လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။   ဒါေပမယ့္  အေရးေတာ္ပံုကာလမွာ  ပါဝင္ခဲ့တဲ့
မင္းသားႀကီး ေအာင္လြင္၊ ထြန္းေဝတို႔ကို ရုပ္ရွင္ရုိက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။
ဝါရင့္ ဒါရုိက္တာႀကီးဦး၀င္းေဖရဲ ့ရုပ္ရွင္ေတြကိုလည္း ျပခြင့္မေပးပါဘူး။
ဆင္ဆာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့  တင္းၾကပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ထုတ္
ျပန္ထားခဲ့ၿပီး ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔  ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုေတြအေပၚ အနီးကပ္
လႊမ္းမိုးခဲ့ပါတယ္။ စစ္အစိုးရ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဇာတ္ကားေတြ (တနည္း - ေပၚ
လစီ) ဇာတ္ကားေတြေခတ္လို႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္မွာ
တုိင္းျပည္ဟာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ အဆက္ျပတ္ခဲ့ၿပီး၊ ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ
ေခတ္မီပစၥည္းကိရိယာေတြ   မတတ္ႏုိင္တာကလည္း   တစ္ေခတ္တစ္ခါ
တုန္းက ဂုဏ္ယူစရာ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ကို ေခတ္ေနာက္က်ဖို႔ အေၾကာင္းေတြ
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာေပါကားေတြရပ္
ဒီၾကားထဲမွာ အရည္အေသြးမီ ျမန္မာရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြေန
ရာမွာ အစားဝင္လာတာ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္စကသက္သာတဲ့ ဗြီဒီယိုကား
ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အပတ္စဥ္ ဗီြဒီယိုဇာတ္ကားေပါင္း ၂၀

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

ေလာက္ ထြက္ေနေပမယ့္   အရည္အေသြးပိုင္းကေတာ့   ေဝဖန္စရာေတြ
ရွိတယ္လုိ႔ ဇာဂနာက ေဝဖန္ပါတယ္။ “ဘယ္လိုလူမ်ိဳး၊ ဘယ္လုိအဝတ္
အစား၊ ဘာစကားေတြမွန္းမသိ ႐ိုက္ေနၾကတဲ့ျမန္မာ ဗီဒီယိုကားေတြ
တစ္ပတ္ ကားႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ၾကည့္ေနရေတာ့တာပါ။ တစ္လ ကားရွစ္
ဆယ္ေလာက္  ထြက္ႏုိင္တာလည္း  အံ့အားသင့္စရာေပါ့။” လုိ႔  ေဝဖန္ပါ
တယ္။  
ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူေတြကလည္း
ထုတ္လုပ္မႈသက္သာၿပီး
ဆင္ဆာအတြက္  ပူစရာမလိုတဲ့  ဟာသကားေတြဘက္ကို  အာရံုစိုက္ၾက
တာ မ်ားပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ အင္တာနက္ေခတ္ႀကီးထဲမွာ  အရင္နဲ႔  မတူ
ေတာ့ဘဲ ေဟာလိ၀ုဒ္၊  ေဘာလိ၀ုဒ္ ဇာတ္ကားေတြ အလြယ္တကူ ၾကည့္
ႏုိင္တဲ့ေခတ္မွာ ျမန္မာရုပ္ရွင္ၾကည့္ ပရိသတ္ေတြဟာ ျမန္မာကားေတြကို
အားမလိုအားမရ ျဖစ္လာၾကပါတယ္၊ ဒီလိုနဲ႔ “ျမန္မာေပါကားမ်ားရပ္” ဆို
တဲ့ အြန္လုိင္းေပၚကလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးေတြ မၾကာခင္က ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။

ခ်ည္းသာ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္လာတဲ့အခါ
မွာလည္း ဦးအုန္းေမာင္ဟာ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းအတြက္ ထူးသမွ်၊ ဆန္းသမွ်
ပစၥည္းကိရိယာေတြကို ႏိုင္ငံျခားကေန မွာယူ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ လိႈင္းသစ္ဂယက္
မၾကာေသးခင္က ရန္ကုန္နဲ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြက ရုပ္ရွင္ရံုေတြမွာ
ဝက္ဝက္ကြဲ ေအာင္ျမင္တဲ့ “ဥပါယ္တံမ်ဥ္” ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဟာ ဒီႏွစ္
ေတြအတြင္း အရည္အေသြးအျမင့္ဆံုး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကားအျဖစ္
ခ်ီးက်ဴးခံရပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားရဲ႕ အဓိကပဲ့ကို္င္ ခရစ္တီးနားခီဟာ ႏုိင္ငံ
ျခားမွာ ရုပ္ရွင္ပညာ  သင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့  လူငယ္အမ်ဳိးသမီး ဒါရိုက္
တာျဖစ္ၿပီး  ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္  အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္  အျပင္လူတစ္ေယာက္
ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ခင္ပြန္းျဖစ္တဲ့ ဇဏ္ခီက “ဥပါယ္တံမ်ဥ္” ဇာတ္လမ္းရဲ႕
အဓိကသရုပ္ေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ရံုမက  ဇာတ္ညႊန္းနဲ႔ အသံပိုင္းကို တာဝန္
ယူခဲ့ပါတယ္။ “ဥပါယ္တံမ်ဥ္” ရုပ္ရွင္တစ္ကားတည္းနဲ႔ “ခီ ဇနီးေမာင္ႏွံ”
ဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ထိပ္တန္းဒါရိုက္တာနဲ႔ မင္းသားဘ၀ကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း
ေရာက္လာၾကပါတယ္။
ရုပ္ရွင္ေလာကမွာ
အမ်ားေလးစားၾကတဲ့
ဦးဝင္းေဖလို နာမည္ေက်ာ္ ဝါရင့္ဒါ႐ိုက္တာႀကီးအခ်ိဳ႕က ခ်ီးက်ဴးသလို
ပရိသတ္ရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈက အံ့ၾသစရာေကာင္းပါတယ္။
ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း က်ဆင္းရတာဟာ စက္ပစၥည္းေၾကာင့္၊
ဆင္ဆာစနစ္ေၾကာင့္၊ ေဈးကြက္ေၾကာင့္လို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေၾကာင္းျပ
လာတာဟာ မခုိင္မာတဲ့ဆင္ေျခေတြ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ျမန္မာရုပ္ရွင္ၾကည့္
ပရိသတ္ေတြဟာ ဟာသကလြဲလို႔ တျခားအႏုပညာကို ခံစားႏိုင္လြယ္ႏိုင္
စြမ္း မရွိသလိုမ်ဳိး  သံုးသပ္တာဟာလည္း  ပံုႀကီးခ်ဲ႕မႈ သက္သက္သာ ျဖစ္
တယ္ဆုိတာ ေပၚလြင္လာပါတယ္။
“ဥပါယ္တံမ်ဥ္”  မတုိင္ခင္မွာလည္း  လူငယ္ဒါရိုက္တာ တစ္ဦး
ျဖစ္တဲ့ ထူးပိုင္ေဇာ္ဦး ရိုက္ကူးတဲ့ ည ဆိုတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကလည္း
မ်က္ႏွာသစ္ သရုပ္ေဆာင္ေတြကို သံုးထားတာျဖစ္ေပမယ့္ ပရိသတ္ရဲ႕
အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ရဲ႕ အစဥ္အလာ
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၁၀၀ ေလာက္က ပထမဆံုး ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ေမတၱာ
ႏွင့္ သူရာ ဒီဇာတ္ကားကို တစ္တုိင္းျပည္လံုး အားေပးခဲ့ေပမယ့္ လမ္းသစ္
ေဖာက္သူ ဦးအုန္းေမာင္အတြက္ ေငြေၾကးအရ မျမတ္ရံုမက အရံႈးေတာင္
ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဇြဲမေလ်ာ့ဘဲ ေနာက္ပိုင္းမွာ အရည္အေသြး ပို
ေကာင္းတဲ့ ဇာတ္ကားေတြကို ႀကိဳးစား ရိုက္ကူးခဲ့ပါတယ္။ အစပိုင္း အရံႈး

ဒီေန႔ ရုပ္ရွင္ေလာက ဘာမွားေနလဲ
စစ္အစုိးရေခတ္အလြန္မွာ ဆင္ဆာစနစ္ကို ေလ်ာ့ေပါ့ေပးလုိက္
တဲ့ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ အေရအတြက္ေတြ သိိသိသာသာ ခုန္တက္
သြားပါတယ္။ ဒါဟာ ႀကိဳဆုိသင့္တဲ့ ကိစၥဆုိေပမယ့္ တစ္ဖက္က စဥ္းစား
စရာေတြရွိတဲ့အေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတတ္တဲ့ နာမည္ေက်ာ္
ဟာသသရုပ္ေဆာင္ ဇာဂနာက သူ႔ရဲ႕ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို
ေထာက္ျပထားပါတယ္။
“ၿပီးခဲ့တဲ့ အစုိးရလက္ထက္တုန္းက တစ္ႏွစ္ ဆယ့္ငါးကားပဲ
႐ိုက္ေနရာကေန ခုေတာ့ ခ်က္ခ်င္းတစ္ႏွစ္ကုိ ကားခုနစ္ဆယ္ေလာက္
႐ိုက္လာတာကိုေတာ့ ဆန္းစစ္ဖုိ႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ အစဥ္အလာ
႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူေတြ မဟုတ္ၾကဘဲ  တစ္ခါမွ နာမည္ေတာင္ မၾကားဖူး
ေသးတဲ့ သူေတြက ႐ုပ္ရွင္ကို ေငြထုတ္လို႔ ႐ိုက္လာၾကတာပါပဲ။ ဒါဟာ
အေကာင္းဆံုး ေငြေၾကးခဝါခ်ႏုိင္တဲ့ နည္းဆိုတာ မေမ့သင့္ပါဘူး။ အခြန္
ေဆာင္ၿပီးတဲ့ ေငြျဖဴကို တရား၀င္ျပႏုိင္တဲ့ လမ္းေပါက္ႀကီးပါ။” လို႔ ဆုိပါ
တယ္။
စီးပြားေရးသမားတခ်ဳိ႕ဟာ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းထဲ  ေငြေၾကးမ်က္ႏွာ
တစ္ခုတည္းအတြက္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး အျမတ္ေတြကိုထုတ္ၿပီး ျပန္ထြက္
သြားတတ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းဟာ တန္႔ေနတာလို႔ ဒီဗီြဘီနဲ႔
အင္တာဗ်ဴးမွာ ဇာဂနာက ေျပာဖူးပါတယ္။
နုိင္ငံတကာတန္းဝင္ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္မ်ား
အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ဟာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ထိ
ထုိးေဖာက္နိုင္ဖို႔ ခရီးေဝး ဆက္ခ်ီတက္ရဦးမယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ့မွတ္
တမ္း ရုပ္ရွင္ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာကို ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီ
ျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာပရိသတ္ေတြၾကားထဲမွာ  စိတ္ဝင္စားမႈ  ရွိေနေသးတဲ့
ျမန္မာ့မွတ္တမ္း
ရုပ္ရွင္သက္တမ္းကလည္း
ဝံသာႏုေခါင္းေဆာင္
ဦးထြန္းရွိန္ရဲ႕ စ်ာပနသတင္းမွတ္တမ္း ရုပ္ရွင္ကေန ေရတြက္ရင္
သက္တမ္းတစ္ရာ၀န္းက်င္ ရွိလာၿပီ  ျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လိုပဲ အိမ္
နိမ့္စံ  ဘဝေရာက္ခဲ့တဲ့  မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ဟာ  ၂၀၀၀  ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ
လူငယ္ရုပ္ရွင္သမားေတြေၾကာင့္ ျပန္လည္ရွင္ျပန္ ထေျမာက္လာခဲ့ပါ
တယ္။ ျမန္မာလူငယ္ေတြဖန္တီးတဲ့ ႏုိင္ငံတကာတန္းဝင္ မွတ္တမ္း
ရုပ္ရွင္ေတြဟာ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းအတြက္ မဟုတ္ေပမယ့္ ျမန္မာမ်ဳိး
ဆက္သစ္ ရုပ္ရွင္သမားေတြ လက္ထက္မွာ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ အဆင့္အတန္း
ျမင့္မားလာႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္  ေရာင္ျခည္သစ္ေတြေတာ့ ျဖစ္
ေနပါတယ္။

