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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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“စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးလာရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္
ၿငိမ္းခ်မ္းမလား”

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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“စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးလာရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမလား”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရသစ္ လက္ထက္
တြင္ ARSA ဟုုေခၚေသာ ရုုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ဆိုေသာ
အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာၿပီး အစုုိးရကင္းစခန္း
မ်ားကုုိ ၀င္တုိက္ျခင္းျဖင့္ ရခိုင္ေဒသမွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအၾကား ျပႆ
နာကို ႏုုိင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္သည္။ သိန္းခ်ီေသာ
မြတ္စလင္မ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈ၊ လူမ်ဳိးတုုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆုိေသာ
သတင္းမ်ားက ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ ကမၻာ႔သတင္းမီဒီယာ
မ်ားက ေဖာ္ျပေနၾကသည္။   ARSA က စတင္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္
လုုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္
စပ္၍ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ အရွက္ရစရာ ႏုုိင္ငံအျဖစ္သို႔
ဆုုိက္ေရာက္ သြားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပႆနာကုုိ မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းၾကမည္
နည္း။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈရွိလွ်င္ ရခိုင္ျပႆနာ ေျပလည္သြားႏုုိင္မည္ေလာ။
ရခိုင္ပဋိပကၡအစ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္ေနသည့္
ရခိုင္ေဒသ၏ ျပႆနာအစသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက
စတင္ခဲ့ျခင္း၊ တိတိက်က်ဆုုိရလ်ွင္ အဂၤလိပ္ကုိလိုနီအစုုိးရ ရွိစဥ္ကတည္း
က အျမစ္တည္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ႏုိင္ငံေရးသမားတုုိ႔က ဆုုိၾက
သည္။ လယ္စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေဒသတြင္းလုုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ကုိင္ရန္ ေခၚသြင္း
လာခ်ိန္က လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအၾကား သဟဇာတျဖစ္ျဖစ္ႏွင့္ ရပ္တည္
ႏုုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ လူဦးေရပြားမ်ား လာခ်ိန္တြင္ေတာ့
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈက ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည္။
မၾကာခဏဆုုိသလုုိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအၾကား ပြတ္တုိက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး
ျပင္ပ ပေယာဂမ်ားက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအၾကား အမုုန္းကုုိ ပုုိပြားေစခဲ့
သည္။  
ရခိုင္ပဋိပကၡ၏ အျမင့္ဆုံးဇာတ္ရွိန္
ရခိုင္ျပႆနာသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ကတည္းက
ပဋိပကၡမ်ား စတင္ျဖစ္ပြား အေျခတည္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္
White card ထုုတ္ေပးထားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရာတြင္ ဇာတ္အရွိန္
အျမင့္ဆုံး ေရာက္ရွိသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္
လုုိက္ေသာ ရခိုင္ပဋိပကၡတုိ႔သည္ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္တြင္မူ ဇာတ္ရွိန္အ
ျမင့္ဆုံးေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း ARSA ေပၚလာသည္။  
ေထာင္ခ်ီရွိေသာမြတ္စလင္မ်ားက လုုံၿခဳံေရးကင္းစခန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္
စီးနင္းၿပီး ႏုုိင္ငံေတာ္၀န္ထမ္းမ်ားကို သတ္ျဖတ္ေၾကာင္း အစုုိးရက
သတင္းထုုတ္ျပန္သည္။ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားရွိလာသည့္အခါ အၾကမ္းဖက္မႈ
ႏွင့္ ေဒါသတို႔က ႏွစ္ဖက္စလုုံးတြင္ရွိေနရာ အေျခအေနက ထိန္းသိမ္းဖို႔
ဖို႔ ခက္ခဲသြားၿပီး ဒုုကၡသည္သိန္းခ်ီ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သို႔ ေန႔စဥ္
လုုိလို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကသည္။ ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားဖက္မွ သတင္းမ်ားက ေန႔စဥ္လိုလို တက္ေန
ၿပီး ႏိုိင္ငံတကာကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အစုုိးရ၊ တပ္မေတာ္ကုိ
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ေနသည္။ ရခိုင္ေဒသသုုိ႔ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္
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အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ခြင့္မျပဳျခင္းကလည္း အေျခ
အေနကုုိ တစ္စထက္တစ္စ ပုုိမုိဆုိးရြားသြားေစခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္စလုုံး၏
အမုုန္းတုုိ႔က ရခိုင္ပဋိပကၡ၏ ဇာတ္ရွိန္ကုိ အျမင့္ဆုံးသုုိ႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့ၿပီ
ျဖစ္သည္။

လုုံၿခဳံေရးယူမည့္ နယ္ေျမအျဖစ္ ရခို္င္ကုိ အသြင္ေျပာင္းရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား
ရွိလာသည္။ သုုိ႔ေသာ္ R2P သည္ ျဖစ္ႏုိင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ္လည္း
အစုုိးရအရာရွိမ်ားကိုယ္တုိင္ ယင္းR2P ကို ျပည္တြင္းတြင္ ႏုုိင္ငံေရးလက္
နက္သဖြယ္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ R2P ကို ျပည္သူတို႔က ပုုိမုိစိုးရိမ္
လာသည္။ ရခိုင္ေဒသသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္ျခင္းႏွင့္
အတူ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈ၊ တရားမ၀င္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူ
ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ငန္းမ်ားစြာက ရခုုိင္ပဋိပကၡ၏
ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ မဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတုိ႔က ရခိုင္ပဋိ
ပကၡမီးကို ဓာတ္ဆီပိုေလာင္းခဲ့ဟုဆုိလွ်င္ မမွားႏုုိင္ေပ။

ျပန္မလာၾကသူမ်ား
ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ကတည္းက ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ထြက္ေျပး
သြားၾကသည့္ မြတ္စလင္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ဘဂၤလား
ေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ျဖစ္မလာ
ခဲ့ေပ။ ျမန္မာႏုုိင္ငံဘက္မွ ဒုုကၡသည္မ်ား ျပန္လာႏုုိင္ေရးအတြက္ အဆင္
သင့္ျဖစ္ၿပီလို႔ ေျပာဆိုထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဒုုတိယဗိုလ္
ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြကိုယ္တုိင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔သြားေရာက္၍ ညွိႏႈိင္းခဲ့
သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ပထမအသုုတ္ျပန္ပုိ႔ရန္ လူ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ စာရင္း
ေပးလုုိက္ေသာ္လည္း ျပန္လည္စိစစ္ေသာအခါ လူရာဂဏန္းမွ်သာ ျပန္
လာခြင့္ရွိသည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ျမန္မာဘက္က အ
ေၾကာင္းျပန္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံက ၁၉၉၃ ခုုႏွစ္တြင္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ
မူမ်ားအတုုိင္း ျပန္လည္လက္ခံမည္ျဖစ္ရာ ယင္းမူမ်ားအရ စိစစ္ေရးလုုပ္
ငန္းမ်ား ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သလို ၀င္လာသူတုိင္းကိုလည္း လက္ခံမည္ မ
ဟုုတ္ေပ။ စိစစ္ထားေသာမူမ်ားႏွင့္ ကုုိက္ညီမွသာ ျပန္လည္ လက္ခံမည္
ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ျပန္လာမည့္သူမ်ား မရွိသကဲ့သုိ႔ ARSA ကလည္း
လုုံၿခဳံမရွိ၍ မျပန္ၾကရန္ဟူေသာ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဘဂၤ
လားေဒ့ရွ္ ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္ လာေရာက္လည္ပတ္သူတုိင္းကို
၀မ္းနည္းမႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစုုိးရအေပၚ ေဒါသ အမ်က္သင့္ေစသည့္
အေျခအေနပင္။
R2P ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာဖိအား
ႏုုိင္ငံတကာ ရခုုိင္ပဋိပကၡတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လူမ်ဳိး
တုုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိေနသည္။ ယင္း
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားက အလုုံးစုုံမမွန္ေသာ္လည္း မွန္ကန္မႈရွိေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခ်ဳိ႕
လည္းရွိေနသည္။ အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ မြတ္စလင္ ၁၀ ဦးကုုိ လက္
ေနာက္ျပန္ႀကိဳးတုုပ္ၿပီး ရခိုင္တုိင္းရင္းသားတစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ လုုံၿခဳံေရး အဖြဲ႔ဝင္
မ်ားက သတ္ျဖတ္လိုက္သည္။ ယင္းသတင္းကုုိ ရုုိက္တာသတင္းဌာနက
ထုုတ္ျပန္လုိက္ၿပီး ႏုုိင္ငံတကာဖိအား ပိုမုိျပင္းထန္လာသည္။ အစုုိးရက
ကလည္း ရခိုင္သတင္းလုုိက္ခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္၀လုုံးႏွင့္ ေက်ာ္စုိးဦး
တုုိ႔ကုိ ႏုုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူထားသည္။ ကုုလသမဂၢ
လုုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၊ အေထြေထြညီလာခံအပါအ၀င္ ႏုုိင္ငံတကာက က်င္းပ
သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဖုုိရမ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့အေရးက ထိပ္တန္းေနရာ
ယူထားသည္။ အစုုိးရသည္ ထုုိကဲ့သုိ႔ အေျခအေနတြင္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္
ႏုုိင္မႈအားနည္းခဲ့ရာ ျမန္မာႏုုိင္ငံကို လူ႕အခြင့္အေရးအခ်ဳိးေဖာက္ဆုံးေသာ
ႏုုိင္ငံ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုုိဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ လူ႔အ
ခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ လူမ်ဳိးတုုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို မကာကြယ္ႏုိင္ေသာ၊
လ်စ္လ်ဴရႈထားေသာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရးသားမႈမ်ားက ပုုိမုိျပင္းထန္
လာသည္။ ကုုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္အပါအ၀င္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္
ငံမ်ား ဖိအားကလည္း တစ္ေန႔တစ္ျခား ပိုမုိျပင္းထန္လာလ်က္ရွိေနသည္။
R2P ဟုုေခၚသည့္ Responsible to Protect ဆိုသည့္ ႏုုိင္ငံတကာတပ္မ်ား

ရခိုင္တုိ႔၏ေထာက္ခံမႈ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အစုုိးရ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္
ရခိုင္ပဋိပကၡကုိ အသည္းအသန္ ေျဖရွင္းေနရေသာ္လည္း ရခိုင္တုိင္းရင္း
သားတစ္ခုလုံး၏ေထာက္ခံမႈမရွိဘဲ ေျဖရွင္းေနရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုု
ၾကည္က ႏုုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မတီမ်ား
ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ရခိုင္တို႔က ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား
ပါ၀င္ေသာေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မတီမ်ားကို ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ ဥပမာအား
ျဖင့္ ကုုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဴပ္ေဟာင္း ကုုိဖီအာနန္ပါ၀င္ေသာ ရခိုင္ျပည္
နယ္စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကုိ ရခိုင္တုိ႔က လုုံး၀ လက္မခံေပ။ ရလဒ္ကား
အစိုးရသည္ ႏွစ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုလုံး၏ ေထာက္ခံမႈမရွိဘဲ ရခိုင္ျပ
ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနရသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး ခရီးမေပါက္၊ အရာ
မေရာက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစုုိးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္မွာ အႀကီးအက်ယ္ သေဘာထားကြဲလြဲေနၿပီး မတည့္ရန္ေစာင္
အေနအထားျဖစ္ေနရာ ရခိုင္ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးမွာ ရန္ျဖစ္ေနရသည့္အ
ခ်ိန္မ်ားသည့္အတြက္ ေျဖရွင္းေရးသုုိ႔သြားရန္ပင္ အခ်ိန္ယူရမည့္ အေန
အထားျဖစ္ေနသည္။
ရခုုိင္ပဋိပကၡအတြက္အေျဖ
ရခိုင္ပဋိပကၡသည္ အေျဖရွာရန္ ခက္ခဲလွသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတ
မႈႏွင့္ မဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက ရခုုိင္ပဋိပကၡကို ပိုမုိဆုိးရြားေစခဲ့ေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးရွိလွ်င္
ရခိုင္ျပႆနာ ေျပလည္မည္လားဆိုေသာ ေမးခြန္းကလည္း ရွိေနသည္။
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုအၾကား ယုုံၾကည္မႈက လုုံး၀မရွိေတာ့ဘဲ သံသယမ်ား
သာရွိေနရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိလာလွ်င္လည္း အဆုုိပါ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ မတည္ၿငိမ္
ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ပ်က္စီးသြားႏုုိင္သည့္သေဘာ ျဖစ္
သည္။ ရခိုင္ေဒသအတြက္အေျဖက ႏွစ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအၾကား ယုုံ
ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးျခင္းသာ အဓိကျဖစ္သည္ဟု
ေလ့လာသုုံးသပ္သူမ်ားက ဆုုိၾကသည္။ မြတ္စလင္အသုုိင္းအ၀ုုိင္းကမူ
သူတို႔သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီး အစဥ္အဆက္ေနခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ကာ
ရုုိဟင္ဂ်ာဟူေသာအမည္ကုိ လက္ခံရန္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရးေပးမွ
ပဋိပကၡေျပလည္မည္ဟုလည္း ဆုုိၾကသည္။ ရခိုင္ျပႆနာသည္ အေျဖမဲ့
ေနေသာ ပုုစၦာအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

