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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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“သဘာဝေဘးကို ရင္ဆုိင္ဖုိ႔
ဘယ္ေလာက္ အသင့္ျဖစ္ၿပီလဲ”

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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“သဘာဝေဘးကို ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ အသင့္ျဖစ္ၿပီလဲ”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)

ေနာက္ဆက္တြဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ထိခိုက္လာတဲ့ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အျဖစ္
အသြင္ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။

သဘာ၀သယံဇာတ ေပါႂကြယ္၀တဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ သဘာ၀သယံ
ဇာတေတြကို အလြန္အကၽြံ ထုုတ္ယူသုံးစြဲမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ သစ္ေတာ
ျပဳန္းတီးမႈ၊ ဒီေရေတာျပဳန္းတီးမႈ အပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ
ေတြေၾကာင့္ ယခင္ကထက္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြကုိ ပုုိမုိရင္ဆုိင္
လာရပါတယ္။ မုုန္တုိင္း၊ ငလ်င္၊ ေရႀကီးေရလ်ွံ၊ ရာသီဥတုုေဖာက္ျပန္မႈ စတဲ့  
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြကို   ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနနဲ႔   ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းလိုလို
ႀကဳံေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း  ဒီလို သဘာ၀ေဘးေတြကို  ႀကံဳေတြ႔
ရမႈေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုုိင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ သဘာ၀ေဘးေတြေၾကာင့္
ျပည္သူအမ်ားစုု အၿမဲလိုလို ဒုုကၡပင္လယ္ ေ၀ေနရဆဲပါ။ ဒီလုိ သဘာဝေဘး
ေတြကို ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးတာဟာ အစုုိးရ ေပၚလစီပိုင္း
မွာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနလို႔လား၊ ဘတ္ဂ်က္ရရွိမႈ နည္းလို႔လား ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

တာေလငလ်င္
ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ ငလ်င္ ျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္တဲ့  ျပတ္ေရြ႕ေၾကာ  ႏွစ္ခုရွိ
ေနၿပီး စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕နဲ႔ ရွမ္းကုုန္းျပင္ျမင့္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာေတြျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အနီး
မွာ ျပင္းအား ၆ ဒသမ ၈ အဆင့္ရွိ ငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္သြားခဲ့ၿပီး လူ ၇၄ ဦး
ေသဆုုံးကာ လူေပါင္း ၂ သိန္းနီးပါး ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈေတြ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။  
ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနနဲ႔ ငလ်င္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေန
ပါတယ္။
ငလ်င္ႀကီးေတြ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕မွာ ၁၉၃၀ မွာ
လႈပ္ခဲ့တဲ့ ပဲခူးငလ်င္က ျပင္းအား ၇ ဒသမ ၃ ရွိၿပီး လူေသဆံုးမႈ ရန္ကုန္ေရာ၊
ပဲခူးမွာပါ ၅၀၀ ေလာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။  ၁၉၃၀ ေနာက္ပုိင္း စစ္ကိုင္း ျပတ္ေရြ႕ရဲ႕
ေတာင္ဘက္ အစြန္ဆံုးအပိုင္းမွာ ငလ်င္ႀကီးေတြ  လႈပ္ခတ္တာမ်ဳိး မရွိေသး
တာမို႔  အင္အားျပင္း ငလ်င္ေတြ  ေနာက္တစ္ႀကိမ္  ျပန္လာႏုုိင္တဲ့  အလား
အလာ ရွိတယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြ ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။
အရည္အေသြး  အာမခံခ်က္မရွိတဲ့  အထပ္ျမင့္  အေဆာက္အအံု
ေတြနဲ႔ ေနထုုိင္ေနၾကတဲ့ ရန္ကုန္ လူဦးေရ ၆ သန္းေက်ာ္ဟာ ငလ်င္ဆုိတဲ့
သဘာ၀ေဘးကို ရင္ဆုိင္ဖို႔  အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့အျပင္ အစုုိးရ အေနနဲ႔
လည္း ငလ်င္ဒဏ္ကုိ ျပန္လည္ တုုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတာမ်ဳိး
မရွိေသးတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

လူေပါင္း ၁၇၂ ဦး ေသဆုုံးၿပီး လူေပါင္း ၁ ဒသမ ၇ သန္း ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရတာ
မို႔ ျမန္မာ့သမုုိင္းမွာ အႀကီးက်ယ္ဆုံးေသာ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈ ကပ္ေဘးႀကီး
တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့တယ္။
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သဘာ၀ေဘးေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံ
Global Climate Risk Index လို႔ ေခၚတဲ့ ကမၻာလုုံးဆုုိင္ရာ ရာသီ
ဥတုုဒဏ္ ဆုုိးဆုုိး၀ါး၀ါး ခံေနရတဲ့ ႏုုိင္ငံေတြထဲမွာ ႏုုိင္ငံေပါင္း ၁၈၇ ႏိုင္ငံရွိတဲ့
အနက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံက နံပါတ္ ၂ ခ်ိတ္ထားတာမို႔ ရာသီဥတုု ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္
ကုုိ အဆုုိး၀ါးဆုုံး ခံေနရတဲ့  ႏုုိင္ငံတစ္ခု  ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအညႊန္းကိန္းအရ
ဆုုိရင္  ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ  ရာသီဥတုု ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကုိ အဆုုိး၀ါးဆုုံး ခံေနရ
တာ၊ သဘာ၀ေဘးေတြကို ျပန္လည္ တုုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လိုအပ္ေနတာ
ကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။
နာဂစ္ဆုိင္ကလုုန္းမုုန္တုိင္း
၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံကို အင္အားႀကီးမားတဲ့
ဆုုိင္ကလုုန္းမုုန္တုိင္း  နာဂစ္၀င္ေရာက္  တုုိက္ခတ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္နဲ႔ ဧရာဝတီ
တုုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလုံးကုုိ ပ်က္စီးမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္
ေတာ့ တရား၀င္ စာရင္းဇယားအရ လူေပါင္း ၁၄၀၀၀၀ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီး
ပ်က္စီးဆုုံးရႈံးမႈ ပမာဏက ႀကီးမားလြန္းခဲ့ပါတယ္။ ႏုုိင္ငံတကာ ဝင္ေရာက္ကူ
ညီဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း အဲဒီအခ်ိန္က စစ္အစုုိးရက ႏုုိင္ငံတကာ
အကူအညီကုိ ခ်က္ခ်င္း လက္မခံဘဲ တုုံ႔ဆုိင္းခဲ့လုိ႔ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူေတြ
အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ခက္ခဲခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း အေရးေပၚ
ကူညီေရးေတြကို လက္ခံခဲ့ေပမယ့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္
ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိလို႔ ၉   ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတဲ့ အခ်ိန္အထိ
မုုန္တုိင္းဒဏ္သင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသေတြဟာ နာလန္မထူေသးပါဘူး။
ဂီရိဆုိင္ကလုုန္းမုုန္တုိင္း
၂၀၁၀ ခုုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္း
ေဒသကုုိ ဂီရိဆုိင္ကလုုန္း မုုန္တုိင္းျဖတ္ သန္းခဲ့တာေၾကာင့္  ၄၅ ဦး ေသဆံုး
ကာ လူေပါင္း ၃ သိန္းနီးပါး  မုုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္  ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ႀကံဳ
ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ဆုုိင္ကလုုန္းမုုန္တုိင္းေတြဟာ ႏွစ္ျခားၿပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံကို
ခပ္စိတ္စိတ္  ၀င္ေရာက္  လာေနတာကလည္း   ရာသီဥတုု   ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕

ေရႊဘိုငလ်င္
၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ႏုုိ၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ စစ္ကုိင္းတုုိင္း ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္
မွာ ျပင္းအား ၆ ဒသမ ၈ အဆင့္ရွိ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္သြားခဲ့ၿပီး လူ ၂၆ ဦး ေသ
ဆုုံးကာ လူတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ငလ်င္ေၾကာင့္ အပ်က္အစီးေတြ  ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရ
ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တံတားေတြက်ဳိးတာ အပါအ၀င္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး
ေတြလည္း ျပတ္ေတာက္ သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီငလ်င္က စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕
လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ငလ်င္ပါ။
မဟာဆန္ ဆုုိင္ကလုုန္းမုုန္တုိင္း
၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းမွာ
ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဆုုိင္ကလုုန္းမုုန္တုိင္း မဟာဆန္ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္းကုုိ
၀င္ေရာက္ တုုိက္ခတ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ရခိုင္ေဒသမွာ မုုန္တုိင္းဒဏ္ခံခဲ့ရၿပီး
လူေပါင္း ၁ သိန္း ေက်ာ္ အေရးေပၚ ေျပာင္းေရႊ႕မႈေတြ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတယ္။
ႏုုိင္ငံတ၀န္း ေရႀကီးမႈမ်ား
၂၀၁၅ ဇူလိုင္လကေန ၾသဂုုတ္လအတြင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံတစ္၀န္း
ေရႀကီးမႈေတြ အႀကီးအက်ယ္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရၿပီး စစ္ကုိင္းတုုိင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊
မေကြးတုုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ စတဲ့ ျပည္နယ္
တုုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာ   ေရႀကီးမႈ  အႀကီးအက်ယ္  ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

အယ္နီညဳိရာသီဥတုု
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ အလြန္ျပင္း
ထန္တဲ့ အယ္နီညဳိ ရာသီဥတုုကို ခံစားခဲ့ရၿပီး အဲဒီအယ္နီညဳိ ရာသီဥတုုဟာ
၁၉၅၀ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရတဲ့  ရာသီဥတုုေတြထဲမွာ အဆိုး
၀ါးဆုုံး ပူျပင္းတဲ့ ရာသီဥတုု ျဖစ္ပါတယ္။ ေသာက္သုံးေရေတြ ျပတ္လပ္၊
ေရအုုိင္ေတြ ခမ္းေျခာက္၊ စုုိက္ပ်ဳိးေရး အလုုပ္ေတြ ထိခိုက္တဲ့အျပင္ လူေသ
ဆုုံးမႈေတြ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျပင္းထန္တဲ့ ရာသီဥတုုေၾကာင့္ပဲ
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ မ်ားစြာထိခိုက္မႈ ရွိခဲ့ၿပီး ရာသီဥတုု ေျပာင္းလဲမႈ
ျဖစ္စဥ္ေတြ ပိုမုိ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက ေထာက္ျပၾကပါတယ္။
သဘာ၀ေဘးေတြ အစုုိးရ ဘယ္လို တုုံ႔ျပန္သလဲ
ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြကို အႀကီးမားဆံုးႀကံဳ
ေနရၿပီဆုိတာက ႏုုိင္ငံတကာပညာရွင္ အားလုုံးက သေဘာတူ လက္ခံထား
ၾကပါတယ္။ ဒီလို သဘာ၀ေဘးေတြကို ျပန္လည္ တုုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ဆိုရင္
အစုုိးရဘက္က မူ၀ါဒေကာင္းေတြ ခ်မွတ္ရမယ့္အျပင္ ေရတို၊ ေရရွည္ စီမံ
ခ်က္ေတြ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုေနပါတယ္။
စစ္အစုုိးရလက္ထက္ကစလို႔ အခုု NLD အစုုိးရသစ္လက္ထက္ထိ
အမ်ဳိးသား  သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ  စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဆိုတာ ဖြဲ႔
စည္းေနေပမယ့္လည္း က်ေရာက္လာတဲ့ သဘာ၀ေဘးေတြကို ထိထိေရာက္
ေရာက္ ကယ္ဆယ္ကူညီတာေတြေတာ့ မလုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ အေရး
ေပၚကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ကူညီေရးအပုုိင္းမွာေတာ့ အစုုိးရနဲ႔အတူ ပရဟိတအဖြဲ႔
အစည္းေတြ ကူညီ ေဆာင္ရြက္တာရွိေပမယ့္ လက္ေတြ႔  အေရးႀကီးတဲ့ ျပန္
လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျမႇင့္တင္ေရး အပုုိင္းမွာေတာ့
လ်စ္လ်ဴရႈ ခံေနရဆဲပါပဲ။
လူေပါင္း ၁ သိန္းခြဲနီးပါး ေသဆုုံးခဲ့ရတဲ့ နာဂစ္ဆုိင္ကလုုန္းမုုန္တုိင္း
တုုိက္ခတ္ခဲ့တာ ၉ ႏွစ္ၾကာလာၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း အခုုအခ်ိန္ မုုန္တုိင္း
ဒဏ္သင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမွာ မူလအေျခအေနအထိ ျပန္လည္
မေရာက္ရွိေသးတာက ဥပမာေကာင္း တစ္ခုပါပဲ။ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနနဲ႔ အနာ
ဂတ္မွာလည္း သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြကုိ အခုုထက္ပုိမုိ ရင္ဆုိင္လာရဖို႔
ရွိေနတာမို႔ မူ၀ါဒေကာင္း၊ ျပင္ဆင္မႈေကာင္း၊ နည္းပညာေကာင္းမ်ားစြာနဲ႔
ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိရင္ေတာ့ ေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔
အေရးေပၚအကူအညီလို႔ ေခၚတဲ့ ရိကၡာအနည္းငယ္ေလာက္က လြဲလို႔ ျပန္
လည္ ထူေထာင္ႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးရရွိဖို႔ေတာ့ အလွမ္းေ၀းေနၾကဦးမွာပါ။
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကို ရင္ဆုိင္ဖို႔ဆုိရင္ ေကာက္ရုိးမီးပုုံစံ မဟုုတ္ဘဲ
ေရရွည္ ႀကံံ့ႀကံ့ခံတဲ့ မူ၀ါဒနဲ႔ စီမံခ်က္ေတြ အျမန္ဆုံး ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔
အေရးႀကီးေနပါတယ္။

