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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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“သႀကၤန္အႏွစ္သာရကို ဘယ္လုိထိန္းမလဲ”
ျ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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“သႀကၤန္အႏွစ္သာရကို ဘယ္လုိ ထိန္းမလဲ”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ေခတ္ေတြအဆက္ဆက္
ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အမွ်
ျမန္မာ့ရုိးရာ အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ က်င္းပပုုံေတြလည္း အဆင့္ဆင့္
ေျပာင္းလဲလာေနပါတယ္။ က်င္းပပုုံေျပာင္းလဲလာမႈနဲ႔အတူ ျမန္မာ့ရုိးရာ
အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြကလည္း ဆင့္ကဲဆိုသလို လုုိက္
ပါေျပာင္းလဲ လာေနပါတယ္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ လက္ထက္မွာေတာ့
သႀကၤန္ဆုိတဲ့ အဓိပၺာယ္ကိုေတာင္ ေသခ်ာမသိေတာ့ဘဲ အႏွစ္သာရကို
နားလည္ဖုိ႔ဆုိတာ ေ၀းလြန္းလွပါတယ္။
သႀကၤန္ကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ျခင္း
သႀကၤန္ကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလုိက္မယ္ဆိုရင္  “ကူးေျပာင္းျခင္း”,
“ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ျခင္း” လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ပါဠိဘာသာ “သကၤႏၲ”၊ သကၠတဘာ
သာ “သႀကၤႏၲ”ကုုိ  တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာမႈျပဳ ေခၚဆုုိၾကတာပါ။
ပါဠိဘာသာ “သကၤႏၲ”၊ သကၠတဘာသာ “သႀကၤႏၲ” ကေန
ဆင္းသက္လာတဲ့ ေဝါဟာရဟာ သက္ဆိုင္ရာေဒသေန ျပည္သူေတြရဲ႕
ဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမႈဝန္းက်င္ အေျခအေနေတြေပၚ မူတည္ၿပီး
ကြဲျပားျခားနားသြားၿပီ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ “သႀကၤန္”၊ ထိုင္းတို႔ရဲ႕ “ဆြန္ကရန္” (Song
Kran)၊ ကေမၻာဒီးယားတို႔ရဲ႕ “ခ်ိဳခ်နန္သေမး” (Chol Chnam Thmey)၊
လာအိုတို႔ရဲ႕ “ဘီးမိုင္” (Bpee Mai)နဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ဒိုင္လူ
မ်ိဳးတို႔ရဲ႕ “ေရသဘင္ပြဲ” ဆိုတဲ့ “ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္” တို႔ဟာ တစ္ခုတည္း
ေသာ ရင္းျမစ္ကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ပြဲေတာ္ေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေလ့လာ
ခ်က္ စာတမ္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သႀကၤန္ ဘယ္လိုဆင္းသက္
လာသလဲ။ ဘယ္လို အယူအဆေတြရွိပါသလဲ။
သႀကၤန္သမုုိင္းနဲ႔ ယုုံတမ္းပုုံျပင္မ်ား
ေရွးမွတ္တမ္းမ်ားအရ   သႀကၤန္ေရကစားပြဲေတာ္ကို ပထမဆံုး
စတင္ခဲ့တဲ့ ဘုရင္က ပုဂံေခတ္၊ နရသီဟပေတ့မင္းလက္ထက္လို႔
သိရပါတယ္။ သႀကၤန္ပြဲေတာ္စတင္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ပုုံျပင္ေတြမ်ားစြာ ရွိေန
ပါတယ္။   တစ္ခါက သိၾကားမင္းႏွင့္ ျဗဟၼာမင္းတို႔ႏွစ္ဦး စကားလက္ဆံု
ေျပာၾကရာ “ကႆပဘုရားရွင္” လက္ထက္ မတိုင္ခင္က လူ႔ျပည္မွာ
တစ္ပတ္လွ်င္ ၈ ရက္ ရွိခဲ့ၿပီး အခုုအခါ ၇ ရက္သို႔ ေျပာင္းသြားၿပီလုိ႔
သိၾကားမင္းက ေျပာတဲ့အခါ ျဗဟၼာမင္းက မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး ျငင္းခုံၾကပါ
တယ္။ အဲဒီေနာက္ ႐ံႈးတဲ့သူ ေခါင္းျဖတ္ခံေၾကးလုုိ႔ သတ္မွတ္ၿပီး လူ႔ျပည္သို႔
ဆင္းကာ အဲဒီအခ်ိန္က  သီလ၊ သမာဓိနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ရေသ့ထံမွာ အဆံုးအ
ျဖတ္ ခံယူၾကပါတယ္။ အဘိဥာဏ္ရ ရေသ့က လူ႔ျပည္မွာ တနဂၤေႏြအစ
စေနအဆံုး ၇ ရက္သာ ရွိေၾကာင္း အဆုုံးအျဖတ္ေပးပါတယ္။
ျဗဟၼာမင္းလည္း သူ႔ကတိအတိုင္း သူ႔ဦးေခါင္းကို အဓိ႒ာန္ျဖင့္
ျဖတ္ၿပီး သိၾကားမင္းလက္သို႔ ေပးအပ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ ျဗဟၼာဦးေခါင္း
ျပတ္ႀကီး သိၾကားမင္းလက္ထဲ ေရာက္တဲ့အခါ ဒီျဗဟၼာဦးေခါင္းျပတ္ႀကီးကို
ေျမေပၚခ်ထားရင္ ၇ ႏွစ္ ကမၻာမီးေလာင္ၿပီး မိုးေခါင္လိမ့္မယ္၊ ေရမွာထား
ရင္ သမုဒၵရာ ၇ စင္းမွ ေရမ်ားခန္းေျခာက္သြားလိမ့္မယ္လို႔ သိၾကားမင္းက
စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ေျမမွာလည္း မထား၊ ေရသို႔လည္း မပို႔ေတာ့ဘဲ
နတ္သမီး ၇ ေယာက္ကို တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္စီ ျဗဟၼာဦးေခါင္းကို
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ကိုင္ထားဖို႔ တာဝန္ေပးလိုက္ပါတယ္။
နတ္သမီးေတြရဲ႕ တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ ျဗဟၼာဦးေခါင္းကိုင္ရန္
အလႊဲအေျပာင္းကို သကၤႏၲလို႔ ေခၚၿပီး ထိုမွ ေ႐ြ႕ေလ်ာဆင္းသက္ကာ
သႀကၤန္ဆိုတာ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ပုုံျပင္ေတြ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ
တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ထုတ္ေဝတဲ့ သႀကၤန္စာေတြမွာလည္း ျဗဟၼာမင္းႀကီးရဲ႕
ဦးေခါင္းကို လႊဲေျပာင္းေပးေနပံုကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိတာ သတိျပဳမိပါတယ္။

စီးၿပီး ဘာကိုင္လာသလဲဆိုတာကို အေျခခံၿပီး ေဟာတာျဖစ္ပါတယ္။
ကေလးေတြကို ဒီအခ်ိန္မွာ လူႀကီးေတြေျပာေလ့ရွိတာက ေကာင္းတာလုပ္
တဲ့သူေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းကို သိၾကားမင္းက ေရႊပုရပိုက္မွာ ေရးမွတ္ၿပီး
ဆိုးသြမ္းသူေတြရဲ႕ နာမည္ကို ေခြးသားေရပုရပိုက္မွာ ေရးမွတ္တယ္လို႔
ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ သႀကၤန္ဟာ ဟိႏၵဴ၀ါဒ ယံုၾကည္မႈ ထံုးတမ္းစဥ္
လာတစ္ရပ္က ဆင္းသက္လာခဲ့တယ္လို႔ ဆုုိၾကၿပီး ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ
ရဲ႕ အဆံုးအမမ်ားနဲ႔ ျပဳျပင္ယူခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးကစလို႔ ရွင္ျပဳျခင္းဓေလ့၊
ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားမွာ ဥပုသ္သီလေစာင့္ျခင္းဓေလ့၊ လူႀကီးသူမေတြ
ကို ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးျခင္း၊ ေျခသည္းလက္သည္းညွပ္ေပးျခင္း၊ သတၱ၀ါေတြ
ကို ေဘးမဲ့ေပးျခင္းဓေလ့ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ယူဆခ်က္ေတြ ရွိ
ေနပါတယ္။

သႀကၤန္နဲ႔ ဟိႏၵဴအယူ၀ါဒ
သႀကၤန္ပြဲေတာ္ဟာ ဟိႏၵဴအယူ၀ါဒက ဆင္းသက္တယ္ဆုိတဲ့
ယူဆေျပာဆိုခ်က္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ တစ္ခါက (ဗရာမာလို႔ေခၚတဲ့)
ျဗဟၼာမင္းအာစိဟာ နတ္ အေပါင္းတို႔ရဲ႕ ဘုရင္ သိၾကားမင္းကို စစ္႐ံႈးခဲ့ပါ
တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သိၾကားမင္းဟာ စစ္႐ံႈးခဲ့တဲ့ ျဗဟၼာမင္းအာစိရဲ႕  ဦး
ေခါင္းကို ျဖတ္ၿပီး ဆင္တစ္ေကာင္ရဲ႕ ဦးေခါင္းကို ျဗဟၼာမင္းရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွာ
ျပန္တပ္ေပးဖို႔ သိၾကားမင္းရဲ႕ ညိွႏိႈင္းမႈကို စစ္႐ံႈးတဲ့ ျဗဟၼာမင္းက သေဘာ
တူခဲ့ရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ဆင္ဦးေခါင္းနဲ႔ ျဗဟၼာမင္းခႏၶာကိုယ္ေပါင္း စပ္တဲ့
ဟိႏၵဴဘုရား ဂေနဆာ ျဖစ္လာပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ျဗဟၼာမင္းဟာ အလြန္အင္မတန္ တန္ခိုးႀကီးလြန္းတဲ့
အတြက္ ျပတ္သြားတဲ့သူေခါင္းကို ပင္လယ္ထဲေမွ်ာမိရင္ ပင္လယ္ေရေတြ
ခန္းေျခာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ပထ၀ီေျမႀကီးေပၚ တင္မယ္ဆိုရင္လည္း ေျမ
ႀကီးဟာ အပိုင္းပိုင္း ကြဲအက္ေၾကမြ သြားႏုိင္ပါတယ္။ အကယ္၍ မိုးေကာင္း
ကင္ထဲကို ပစ္လိုက္မယ္ဆိုရင္လည္း မိုးေကာင္းကင္တစ္ခုလံုး မီးေတာက္
ေလာင္ကၽြမ္းသြားႏိုင္ပါတယ္။  ဒါကိုသိတဲ့ သိၾကားမင္းက အဲဒီျဗဟၼာႀကီးရဲ႕
ေခါင္းကို အဲဒီလို မျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ နတ္သမီး တစ္ပါးစီကို တစ္ႏွစ္တစ္ခါ
အလွည့္က်စီိ ကိုင္ထားရမယ္ဆိုၿပီး မိန္႕ေတာ္မူပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကုန္လို႔
ေနာက္တစ္ႏွစ္ကို ကူးတဲ့အခါ အလွည့္ေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္ကို သၾကၤန္ပြဲေတာ္
ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကပါတယ္။
သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို တစ္ခ်ိန္က ဟိႏၵဴယဥ္ေက်းမႈ လႊမ္းမိုးခံခဲ့ရတဲ့
ရတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္အ
ျဖစ္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အခုုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေလာ
ႏိုင္ငံနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံေတြမွာ ဆက္လက္ က်င္းပေနဆဲပါပဲ။
သႀကၤန္အႀကိဳေန႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုးေတြ႔ရွိခ်က္က ဥေပါ
သဓမင္းႀကီးရဲ႕ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရာကစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအ
ခ်ိန္က ဘုရင္မ်ားဟာ တစ္ႏွစ္မွာတစ္ခါ ဦးေခါင္းေတာ္ေဆးတဲ့ မဂၤလာကို
က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာဘုုရင္မင္းမ်ားစြာ ကလည္း အဲဒီအခ်ိန္ေရာက္
ရင္ ယခုေမာ္လၿမိဳင္မွာရွိတဲ့ မုတၱမေကြ႔က ေခါင္းေဆးကၽြန္းမွာ ေခါင္းေဆး
မဂၤလာျပဳၾကတယ္လို႔ စာအုုပ္စာတမ္းတခ်ဳိ႕ မွာေရးသားၿပီး တခ်ဳိ႕ စာအုုပ္စာ
တမ္းေတြမွာေတာ့ ေခါင္းေဆးကၽြန္းက ေရကုုိယူေဆာင္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ
နန္းေတာ္မွာပဲ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳၾကတယ္လုိ႔လည္း ဆုုိပါတယ္။
သႀကၤန္အက်ေန႔မွာေတာ့ သိၾကားမင္းဟာ နတ္ျပည္ကေန လူ႔
ျပည္ကို ဆင္းသက္လာပါတယ္။ ဒီလို ဆင္းသက္လာတဲ့အခ်ိန္ကို သိေစဖုိ႔
သႀကၤန္အေျမာက္ကို ေဖာက္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ လူေတြက အတာအုိးထဲ
ေရထည့္ကာ သေျပခက္နဲ႔ ေျမႀကီးကို ေရျဖန္းလို႔ ရွိခိုးပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ ဒီ
အခါမွာ ဘုရင့္ဆရာမ်ားျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယဇာတ္ျမင့္မ်ဳိးႏြယ္ ဗရာမန္ဇာတ္ဝင္
ပုဏၰား ေနာက္လာမယ့္ႏွစ္အတြက္ ေဟာကိန္းျဖစ္တဲ့ သႀကၤန္စာကို ရြတ္
ဖတ္ေၾကညာပါတယ္။ ဒီေဟာကိန္းကိုေတာ့ သိၾကားမင္း ဘာတိရစၦာန္ကို

ဆင့္ကဲသႀကၤန္ေျပာင္းလဲျခင္း
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာေတာ့ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ဟာ ဆင့္ကဲ ေျပာင္းလဲလာ
ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးေပါမ်ားတဲ့ သႀကၤန္ပြဲေတာ္၊ အရြယ္စုံ လူႀကီးလူငယ္မ
ေရြး ေပ်ာ္ၾကတဲ့ပြဲေတာ္၊ အလုုပ္ေပါင္းစုုံ နားခြင့္ရၾကတဲ့ပြဲေတာ္၊ စီးပြားေရး
အရ အျမတ္အစြန္းနဲ႔ ကုုန္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာတဲ့ ပြဲေတာ္အျဖစ္လည္း ေျပာင္း
လဲလာေနပါတယ္။
သႀကၤန္ရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ေအးခ်မ္းျခင္းနမိတ္၊ ေျပာင္းလဲ
ျခင္းသေဘာ၊ ႏွစ္သစ္မွႏွစ္ေဟာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကူးေျပာင္းျခင္း  အဓိပၸာယ္
ေတြကေတာ့ တျဖည္းျဖည္း နားလည္သေဘာေပါက္သူ နည္းပါးလာေန
ပါတယ္။
သႀကၤန္အႏွစ္သာရေတြ ျပန္လည္ထိန္းဖုုိ႔အတြက္ မ်ဳိးဆက္သစ္
ေတြကုိ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းေတြက မွန္မွန္ကန္ကန္ ရွင္းျပ  လက္ဆင့္ကမ္းဖို႔
လိုအပ္သလို သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုအပါအ၀င္
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ
လုုပ္ေဆာင္မွသာ
သႀကၤန္အႏွစ္သာရေတြ ျပန္လည္ရွင္သန္ ေခါင္းေထာင္ႏုိင္လာမွာ ျဖစ္
ပါတယ္။

