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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ”္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို DVB
Multimedia Group ကေန အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးကာ ဒီဗီြဘီ
ရုပ္သံလုိင္းမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

DVB DEBATE

DVB Debate ဟာ အေတြးျမင္အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ကာ လြတ္လပ္စြာ
သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ရန္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား
ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္
လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဖြဲအ
႔ ေနျဖင့္ အျခား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ယခုလို ပြင့္လင္းတဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အပတ္စဥ္

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

ASEAN: Good for People or Governments?
ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို
ရုပ္သံရိုက္ကူးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္
၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲ
အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း DVB
Debate မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

 မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလိုသည္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ သို႔ဆက္၍ျဖစ္ေစ၊
debate@dvb.no သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ၍
္ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦးထံသို႔
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is ASEAN

•

အာဆီယံအဖြဲ႔မွာ အဓိက မ႑ိဳင္ ၃ ရပ္ရွိပါတယ္။ ၄င္း မ႑ိဳင္သံုးခုကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔၊ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း နဲ႔ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
အသိုက္အ၀န္းတို႔ပဲျဖစ္ၾကပါတယ္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဇယားမွာ အဆင့္ ၂၃ သံုးမွာ

Historical context:
အာဆီယံလို႔ ေယဘူယ်အားျဖင့္ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနၾကတဲ့
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔
စီးပြားေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံအဖြဲ႔ကို ၁၉၆၇ ၾသဂုတ္လ ၈
ရက္ေန႔မွာ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူနဲ႔ ထိုင္းတို႔က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။
ထိုအခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံျခားသားေၾကာက္ရြံထိတ္လန္႔စိတ္ရွိသူလို႔
နာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ႕ လက္ေအာက္မွာေရာက္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဟာ တိုင္းျပည္တ၀ွမ္း ျပည္သူပိုင္သိမ္းဆည္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ
မဟာမိတ္မ်ားနဲ႔လည္း အဆက္အသြယ္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ျပစ္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း
ဦးေန၀င္းရဲ႕ ညံ့ဖ်င္းလွတဲ့စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္က ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံေတြထဲက တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။ စစ္အစိုးရက
က်ဴးလြန္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာ
မိသားစုမ်ားက ဖယ္က်ဥ္ထားတာကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ
အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ အာဆီယံအဖြဲ႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြထဲမွာ
စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူမႈေရးဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ေဒသတြင္း တည္ၿင္ိမ္ေရးနဲ႔
ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းဖို႔ စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ
ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ၾကာမွ်စစ္အုပ္စိုးေနမႈေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ
စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြရွိေနခဲ့တာေၾကာင့္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို
ေဘးထုတ္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမ်ားကို
ဦးေဆာင္က်င္းပႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္ အာစီယံဥကၠဌရာထူးရယူႏိုင္ရန္
အခြင့္အေရးေပးအပ္ခံရေသာ္လည္း အစိုးရရဲ႕ညံ့ဖ်င္းလွတဲ့
လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္ အာစီယံဥကၠဌရာထူးကို အေနာက္နိုင္ငံမ်ားရဲ႕
အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမ်ားကို တက္ေရာက္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို
ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ စြန္႔လႊတ္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း
အရပ္သားတပိုင္းအစိုးရရဲ႕လက္ေအာက္မွာျပဳလုပ္လာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္
တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအလည္ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ
တိုးတက္မႈေတြရရွိလာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၄င္းရဲ႕
ပထမဦးဆံုးေသာအႀကိမ္အျဖစ္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားကို
လက္ခံက်င္းပေနႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Facts and Figures:
•

(၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ
ေနျမည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

•

အာဆီယံအဖြဲ႔ႀကီးကို ၁၉၆၇ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ စတင္ဖြ႔ဲစည္းခဲ့ပါတယ္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံအဖြဲ႔အ၀င္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။

ရပ္တည္ေနပါတယ္။ (Source – [IMF] -2013)
•

အာဆီယံေဒသႀကီးတခုလံုးစီးပြားေရးရဲ႕ ၉၆% ဟာ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာျဖစ္ၾကပါတယ္။

•

အာဆီယံအဖြဲ႔မွာ အဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ႏိုင္ငံရွိၿပီး အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ရန္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေလ့လာသူအျဖစ္တက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ တစ္ႏိုင္ငံရွိပါတယ္။

Points of view:
“အာဆီယံ အသိုက္အ၀ိုင္းႀကီးျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္စရာရွိတာေတြကို
တႏွစ္ခြဲအတြင္းမွာ အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုအခ်ိန္ကာလဟာ အေရးႀကီးတဲ့
အခ်ိန္ပါပဲ”
ဦးသိန္းစိန္- အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းေ၀းဖြဲ႔ပြဲအခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းမွ“အာဆီယံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ကို ရယူလိုက္တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔
ကမာၻ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲကို ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၿပီဆိုတဲ့ သေကၤတပါပဲ။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ
ဒီလို ရယူလိုက္ႏိုင္ျခင္းက ျမန္မာအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ဖို႔အျပင္ ျပင္ပကမာၻနဲ႔
ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစဖို႔ အခြင့္အလန္းေတြကို
ဖန္တီးေပးမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။”
Saroj Mohanty -မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာဆန္းစစ္သူ- အင္ဒ-ို အာရွ သတင္း၀န္ေဆာင္မႈ (IANS)
ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူးကို ရလိုက္တယ္ဆိုတာ ျမန္မာ အစိုးရက
ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္သူလူထုနဲ႕ ျမန္မာအစိုးရနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကီး တစ္ခုလံုးက
ရလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။(ဦးကိုကိုလႈိင္၊သမၼတအၾကံေပး)
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