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DVB DEBATE

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

H
DVB Debate ဟာ အေတြးျမင္အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ကာ လြတ္လပ္စြာ
သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ရန္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊
ျမန္မာ့အနာဂတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိေနတဲ့

!

ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈေတြကို
လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အျခား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ယခုလို ပြင့္လင္းတဲ့

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အပတ္စဥ္

“Can federalism be a solution?”

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို

ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

!

ရုပ္သံရိုက္ကူးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္
၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲ

❖

အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း DVB Debate မွာ

မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလိုသည္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ သို႔ဆက္၍ျဖစ္ေစ၊

ရန္ပံုေငြမ်ားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

debate@dvb.no သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္၍ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦးထံသို႔

!

ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is FEDERALISM

•

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၃၇)မွာ “ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိရမည္။”လုိ႔
ျပဌာန္းထားတဲ့အတြက္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးကုိ
ဗဟုိအစုိးရစစ္တပ္ရဲ႕လက္ေအာက္မွာထားမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာ ပါပဲ

•

ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)ကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆
ရက္ေန႔မွာ တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

Historical context:
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးခ်ိန္ကစလုိ႔ ႏုိင္ငံကုိဘယ္လုိတည္ေဆာက္မလဲဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔
သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့ပါတယ္။ ျဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ကေန လြတ္လပ္ေရးရဖုိ႔ဦတည္လႈပ္ရွားရာမွာ
၁၉၄၇ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ
ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္အရ သီးျခားကခ်င္ျပည္နယ္ထူေထာင္ခြင့္နဲ႔
ေတာင္တန္းေဒသက လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားေတြအဖုိ႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ုဳပ္ခြင့္ရေစရမယ္လုိ႔
ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပုိင္း အစုိးရက
ဒီစာခ်ုဳပ္ကုိလ်စ္လ်ဴရႈကာ ေပးထားတဲ့ကတိေတြကုိလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မေပးေတာ့ပါဘူး။
အဲဒီႏွစ္မွာပဲ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားေတြက ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ကခ်င္ျပည္နယ္ထူေထာင္ခြင့္အတြက္
အစုိးရကုိဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ခဲ့တာေၾကာင့္ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၂
ခုႏွစ္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းလုိက္ခ်ိန္ကစလုိ႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟာ တုိင္းျပည္ျပိဳကြဲမႈဆီကုိ
ဦးတည္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အာဏာသိမ္းလုိက္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျပီး အာဏာခြဲေ၀က်င့္သုံးမႈကုိ
အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအလုိက်
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ရသြားခဲ့ပါတယ္။ စစ္အစုိးရက ဘယ္လုိသီးျခားဖက္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိမွ
အသိအမွတ္မျပဳတဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသားေတြက လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီးစစ္ျဖစ္အျပီးမွ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ေတြဟာ အစုိးရနဲ႔
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ေတြကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရက သူတုိ႔ကုိေပးထားတဲ့
ႏုိင္ငံေရးရပုိင္ခြင့္ေတြကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေလာက္ထိ
အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာျငိမ္းခ်မ္းေရလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ စတင္ေနေပမယ့္ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒကုိ တုိင္းျပည္က
ခြဲထြက္မယ့္လမ္းစဥ္အျဖစ္ မွတ္ယူေနဆဲပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔

!
!

Points of view:
"လူတုိင္းကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ လုိခ်င္ၾကတာပဲ။ လက္ေတြ႔ၾကည့္ၾကည့္ရင္လဲ ဒီအစုိးရက
၂၀၁၅ အထိပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာရွိတယ္။ ၂၀၁၅ မတုိင္ခင္မွာ ျပည့္၀တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔
ပတ္သက္လုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ရဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း

!

စေလွ်ာက္သြားလုိ႔ေတာ့ ရေနပါျပီ။"လုိ႔ Euro Burmaအဖြဲ႔မွ ဒါရုိက္တာဟန္ေယာင္ေ၀းကေျပာပါတယ္။
"ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာျငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏုိင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အားလုံးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
စနစ္ကုိ လုိလားေနပါတယ္။"လုိ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီတည္ေထာင္သူ ေစာသန္းျမင့္က ေျပာပါ

!

တယ္။
"တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ အေျခခံရပုိင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးေတြကုိသာ
အျပည့္အ၀အာမခံခဲ့ရင္ေတာ့ ဒီႏုိင္ငံကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘယ္ေတာ့မွ ခြဲထြက္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။

အျခားအစုိးရအဖြဲ႔၀င္ေတြက ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္

အကယ္၍သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ေပၚအေျခခံျပီး စစ္မွန္တဲ့

ဖက္ဒရက္မူ၀ါဒကုိလက္ခံေၾကာင္းပြင့္လင္းစြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာတာမုိ႔
ေနာက္ဆုံးမွာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဟာ ျဖစ္ႏုိင္မယ့္အလားအလာရွိလာျပီလုိ႔

စုိးရိမ္စရာ မလုိေတာ့ပါဘူး။”လုိ႔UNFC အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း မြန္ေခါင္းေဆာင္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ရင္ ဘယ္သူကမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခြဲထြက္သြားမလားလုိ႔

!

ဆုိရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ေဟာင္ဆာက ဆုိပါတယ္။

Facts and Figures

”ျမန္မာႏုိင္ငံသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္သြားရင္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရနဲ႔ကုိက္ညီတဲ့ ဖက္ဒရယ္

!

ပထမဆုံးပင္လုံသေဘာတူစာခ်ုဳပ္ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျပီးတုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြကုိ
သီးျခားျပည္နယ္အျဖစ္ခြဲထြက္ျပီး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေစရမယ္လုိ႔ ကတိျပဳခဲ့ေပမယ့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ေတြ ရွိလာေတာ့မယ္။ ဒါကုိ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕

•

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကစလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၆ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ပါတယ္။

Information links:

•

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပုိင္း စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဟာ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔
အာဏာခြဲေ၀က်င့္သုံးမႈကုိ အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရေပၚထြန္းေရးကုိသာ
ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။

•

အဲဒီအခ်ိန္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိတာ အမည္ခံသက္သက္သာျဖစ္ခဲ့ျပီး ၁၉၄၇
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။

•

အေျခခံမူလုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳရင္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြရွိလာေတာ့မွာမဟုတ္သလုိ စုိးရိမ္စရာလဲ
ရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။"လုိ႔ သမၼတရုံး၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းကေျပာပါတယ္။

!
!

www.mmpeacemonitor.org !
www.euro-burma.eu !
www.facebook.com/burma.unfc!
www.burmalibrary.org!
www.myanmarpeace.org
www.mod.gov.mm

