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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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“ႏိုင္ငံတကာဖိအားကို ဘယ္လုိ ေက်ာ္လႊားမလဲ”
ျ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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“ႏိုင္ငံတကာဖိအားကို ဘယ္လုိ ေက်ာ္လႊားမလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
ဒီမုိကေရစီဖူးသစ္စ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ အစိုးေတြၾကား
ေရႊလမ္းေငြလမ္းေဖာက္ခဲ့တဲ့ကာလဟာ ဘာမွ မၾကာလုိက္ပါဘူး။  တခ်ိန္
တုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးကို အားေပး
ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ အေနာက္ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဒီေန႔ရပ္တည္ခ်က္ကို
ျမန္မာျပည္က အမ်ဳိးသားေရးသမားေတြသာမက၊ ဒီမုိကေရစီလိုလားတဲ့
အင္အားစုေတြကေတာင္ အခုအခ်ိန္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကပါၿပီ။ ဒါေပ
မယ့္ တဖက္မွာ  ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့
ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေတြ ရရွိဖို႔ဆုိတာဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးနဲ ႔ပတ္
သက္လို႔ ႏုိင္ငံတကာဖိအားေတြကို ဘယ္နည္းဘယ္ပံု ရင္ဆုိင္ ေက်ာ္လႊား
သလဲဆုိတဲ့အေပၚ မူတည္ပါတယ္။
ဆုတံဆိပ္ေတြသိမ္း၊ ခံုရံုးတင္ဖုိ႔ၾကံစည္
ဒီေန႔ ႏိုင္ငံတကာဖိအားရဲ႕ပစ္မွတ္ဟာ အရင္တုန္းက ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ကို ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးအပ္ထားခဲ့တဲ့ ဆုေပါင္းမ်ားစြာကို
ဆက္တုိက္ရုပ္သိမ္းတာကေန ျမန္မာအစုိးရေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တပ္မ
ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံုရံုးတင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အ
ထိ ပါ၀င္ပါတယ္။   ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ
တကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရေတြရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္ေတြထဲမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ေခၚ မြတ္ဆ
လင္အသိုင္းအ၀န္းက လူေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးေတြ အပါအဝင္
တျခားလူနည္းစုေတြအေပၚ စနစ္တက် လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိေန
တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္က အဓိကအခန္းက႑က ပါ၀င္ပါတယ္။
တခ်ဳိ႕ စြပ္စြဲခ်က္ေတြမွာ Ethnic Cleansing လို႔ ေခၚတဲ့ လူေတြ
အစုလိုက္ အျပံဳလုိက္ကို သူတို႔ေနရာကေန ဖိအားေပး ဖယ္ရွားေစျခင္း၊
အမ်ဳိးသမီးေတြကို လိင္ပိုင္းဆုိ္င္ရာ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္း၊ လူသားအ
ျဖစ္ ရပ္တည္မႈကိုဆန္႔က်င္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈ  (Crimes Against Humanity)  
ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့ အထိ ျပင္းထန္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္
ေတြထဲမွာ ရခိုင္ေဒသမွာ ေနာက္ထပ္ စစ္အင္အား အလြန္အကြ်ံ မသံုးစြဲဖို႔၊  
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြအၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာသြား
သူေတြ ျပန္လက္ခံေရးကိစၥ၊ ျပန္၀င္ေရာက္လိုသူေတြကို စား၀တ္ေနေရး
ကူညီေထာက္ပံ့မယ့္ကိစၥ၊  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ခုိလံႈေရးစခန္းေတြ
ပိတ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္
မႈနဲ႔ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးကိစၥေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
မဆုတ္မနစ္သံဓိဌာန္
အဘက္ဘက္က စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ျပင္းထန္တဲ့ဖိအားေတြရွိေပ
မယ့္ အရပ္သားအစိုးရအေနနဲ႔   ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့
လမ္းေၾကာင္းကိုစြန္႔လႊတ္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိတဲ့အေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္မွာ က်
ေရာက္တဲ့ ၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက  
ကုလသမဂၢနဲ႔  ဆက္လက္ၿပီး  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့
ပါတယ္။  ႏုနယ္ေသးတဲ့  ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔
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စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရေပမယ့္ အစိုးရအေနနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကို
ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ေဆြေတြ
ရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြနဲ႔ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္
ရြက္သြားမယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ကုလကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ သဟဇာတျဖစ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ဦးတည္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို
ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းက လ်စ္လ်ဴရႈေနတယ္လို႔ ျမန္မာအစိုးရက
မေက်မနပ္ေျပာဆုိေလ့ ရွိပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူေတြ
ဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္း၊ ဂုဏသ
္ က
ိ ၡာရွစ
ိ ြာ ေနရပ္ျပန္လာႏိင
ု ္ေရးအတြက္
ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ရွိတယ္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔အညီ
ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့လုပ္ငန္းအဆင့္
ဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့အေၾကာင္း ေျပာေနေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕
ဖိအားေတြကေတာ့ ေလွ်ာ့က်မသြားပါဘူး။
မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး
ဆိုင္ရာေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အ
ခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ ယန္ဟီးလီက ရခုိင္ျပည္နယ္က အေျခအေန
ေတြဟာ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္ေနတာ အစိုးရရဲ႕ တာ၀န္မကင္း
ဘူးလို႔ စြပ္စြဲခဲ့ပါတယ္။ “ဒီကိစၥအေပၚ အဓိကတာ၀န္ရွိၿပီး တားဆီးရမယ့္၊
အေရးယူရမယ့္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာလည္း တာ၀န္ရွိပါတယ္”လို႔
ေျပာခဲ့ပါတယ္။
သူဟာ ၂၀၁၄ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္
ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွာ စနစ္တက်
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရွိေနတယ္ဆိုၿပီး ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သူ
ျဖစ္ပါတယ္။

သံခင္းတမန္ခင္း ထိပ္တုိက္ေတြ႔ျခင္း
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ
အသိသာဆံုး ကိစၥတစ္ရပ္ကေတာ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္တဲ့ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္က္ို
ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဖြဲ႔စည္းတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရဟာ ျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတခ်ဳိ႕
နဲ႔ အမ်ဳိးသားေရးအုပ္စုေတြရဲ႕ ကန္႔ကြက္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ ကိုဖီအာနန္ဟာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းအေနနဲ႔ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္
ျဖတ္မႈဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို  လက္လြတ္စပယ္မသံုးသင့္ဘူး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ
တင္းမာမႈေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈေတြရွိေနေပမယ့္ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈလို႔
မေခၚလိုေၾကာင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကို သတင္းစကားပါးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းရဲ႕ အလိုက် ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပံုရတဲ့ ကိုဖီအာနန္
ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အၾကံျပဳခ်က္ေတြတုိင္း အစိုးရက အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ဆုိေပမယ့္ ကမၻာလံုးရဲ႕ ဖိအားေတြကို
ထင္သေလာက္ မေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။
ၿပီးခ့ဲတဲ့ႏွစ္ ဇြန္လမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္က ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ကို ျမန္မာႏိုင္
ငံက လက္မခံရတဲ့အေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္၊ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္က “အသိုင္းအ၀န္းႏွစ္ခုအၾကား သဟဇာတရွိဖို႔နဲ႔ အျပန္အ
လွန္နားလည္မႈရွိရွိ ေနႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္မတို႔ ႀကဳိးပမ္းတည္ေဆာက္ေနတဲ့ ေဒသရဲ႕
လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ကုိက္ညီမယ္လို႔ မထင္သလို အသိုင္း၀ိုင္းႏွစ္ခုအၾကား
အခ်ိန္ေတြအၾကာႀကီး တည္ရွိေနတဲ့ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြကို ေဖ်ာက္
ဖ်က္ဖယ္ရွားေပးႏုိင္လိမ့္မယ္ မထင္ပါဘူး” လို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိရတဲ့
အထိ ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
အစၥလာမ္မစ္ကမၻာရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္
ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၅ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ဒါကာ
ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (အိုအိုင္စီ)
ရဲ႕ ၄၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အိုအိုင္စီ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးက
ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္ေတြကို   “လူမ်ိဳးစု သုတ္သင္ရွင္
လင္းမႈ”၊ “အစိုးရအားေပးသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ” ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းေတြ
ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို အသံုးအႏႈန္းေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျပတ္သား
စြာပယ္ခ်တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဌာနရဲ႕ ေမလ ၉ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာ
ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမွန္
သမၽွကို ခြင့္လႊတ္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း ခိုင္မာတဲ့အေထာက္အထားရွိတဲ့ စြပ္
စြဲေျပာၾကားခ်က္ေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူသြား
သြားမယ္လုိ႔ ျမန္မာဘက္က ေျပာပါတယ္။

ကံၾကမၼာရဲ႕ သေရာ္ခ်က္
ကံၾကမၼာရဲ႕ လွည့္စားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ အေနာက္ကမၻာရဲ႕
ဖိအားေတြေအာက္ဟာ အသက္ရွဴမ၀ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာအစိုးရကို တရုတ္
အစိုးရက မယိမ္းမယိုင္ ေထာက္ခံေနတာကိုၾကည့္ရင္ ေန႔ေဟာင္းေတြကို
ျပန္လည္ေအာက္ေမ့စရာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ မိတ္ေဆြေဟာင္းေတြနဲ႔ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံ
ေရးကို ထိန္းသိမ္းလိုတဲ့ဆႏၵကို မစြန္႔လႊတ္ေသးပါဘူး။  
ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ျမန္မာ
ျပည္ခရီးစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး   ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီးဌာနက ေမ
၁ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ရာမွာ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ လက္ရွိႀကံဳ
ေတြ႔ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို အေျဖရွာေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ကုလသမဂၢနဲ႔
မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမယ္၊ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ
လက္ေအာက္ခံေအဂ်င္စီေတြနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျဖင့္ ဒုကသ
ၡ ည္ေတြလၿုံ ခဳံစြာနဲ႔ စိုးရိမပ
္ ပ
ူ န္မမ
ႈ ရွဘ
ိ ဲ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏင
ို ္ေရး
အတြက္ အစိုးရ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ္
လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

