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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

Do we need a protest law?
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 PEACEFUL PROTEST
Historical context:
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ခုိင္မာတဲ့သမုိင္းေၾကာင္းေတြရွိခဲ့ပါတယ္။
ျဗိတိသွ်ေခတ္ကတည္းက လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ဒီမုိကေရစီရရွိေရးကုိေတာင္းဆုိတဲ့
အေရးပါတဲ့လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရင္စစ္အစုိးရဟာ
ဆႏၵျပသူေတြကုိ သမုိင္းတြင္ေလာက္ေအာင္ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္ႏွင္းျဖိဳခြဲခဲ့ျပီး
လူငယ္ေတြကုိလည္း အစုိးရအေပၚမဆန္႔က်င္ရဲေအာင္ ဖိႏွိပ္ခဲ့ပါတယ္။ လူထုအုံၾကြမႈအေပၚ
ကမာၻေက်ာ္ေလာက္တဲ့ႏွိမ္ႏွင္းျဖိဳခြဲမႈကေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာစတင္ခဲ့တဲ့
ဒီိမုိကေရစီေရးျပည္လုံကၽြတ္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံၾကီးမွာ
လူထုလူတန္းစားေပါင္းစုံပါ၀င္ျပီး အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီလူထုအုံၾကြမႈဟာ
ႏုိင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ေသြးေခ်ာင္းစီး
စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈစတင္ခ်ိန္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားခဲ့ပါတယ္။
စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွာ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္ခတ္ ႏွိမ္ႏွင္းခံခဲ့ရပါတယ္။
ေနာက္ထပ္အရက္စက္ဆုံးျဖိဳခြင္းမႈကေတာ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။
ေရႊ၀ါေရာင္သကၤန္းကုိဆင္ျမန္းၾကတဲ့ ဘုရားသားသံဃာေတာ္ေတြ ပါ၀င္ဦးေဆာင္ခဲ့တာမုိ႔
ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ စစ္အစုိးရက အလ်င္ျမန္ဆုံးနဲ႔ အျပင္းထန္ဆုံး ႏွိမ္ႏွင္း ျဖိဳခြဲခဲ့ပါတယ္။
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသလုိ လူ ၁၀၀ေက်ာ္ေလာက္ ေသဆုံးခဲ့တယ္လုိ႔
ဆုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္ကစလုိ႔
ႏုိင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တုိးတက္မႈေတြကုိ အထင္အရွားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက လြတ္လပ္စြာစုရုံးခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေရးသားပုိင္ခြင့္ေတြကုိ အာမခံခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၈
ဒီဇင္ဘာလမွာေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံသားတုိင္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ဥပေဒကုိ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ဒီဥပေဒမွာ စည္းကမ္းခ်က္ အခ်ိဳ႕ ဒြန္တြဲျပီးပါေနတာမုိ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မယ့္သူေတြအေနနဲ႔
စုရုံးဆႏၵျပဖုိ႔အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူဖုိ႔ လုိအပ္လာပါတယ္။ တက္ၾကႊလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔

Points of view:
''ဖြဲ႔စည္းအေျခခံဥပေဒမွာႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕အေျခခံရပုိင္ခြင့္ေတြျဖစ္တဲ့
လြတ္လပ္စြာစုရုံးခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေရးသားပုိင္ခြင့္ေတြ ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုဒ္မ ၁၈
ျဖစ္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒကပဲ
ဒီအေျခခံရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ကန္႔သတ္ထားျပန္ပါတယ္''လုိ႔
လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးသူရေအာင္ကုိက ဆုိပါတယ္။
''ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ စီရင္ခ်က္ခ်လုိက္ျပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က
အဲဒီကို အကူအညီေတာင္းဖုိ႔သြားတာ။ ဆႏၵျပဖုိ႔သြားတာမဟုတ္ဘူး။ လက္ရွိဥပေဒမွာ
ဘာေတြျပဌာန္းထားတယ္ ေျပာေျပာ.ဒီကေန႔တရားေရးစနစ္ကုိ
အာဏာပုိင္အစုိးရရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပဲ လႊြမ္းမုိးထားတယ္။ သူတုိ႔လုပ္သမွ်ွ
ခံရဖုိ႔ပဲရွိတယ္။''လုိ႔ (MDCF) အဖြဲ႔မွ ဦးထင္ေက်ာ္ကေျပာပါတယ္။
“လႊတ္ေတာ္ေတြ ေပၚလာၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာေတြ.ဘာေတြလြဲသြားတယ္၊ မွားသြားလဲ. ျပန္သံုးသပ္ၿပီး လြဲရင္လြဲတယ္၊ မွားရင္မွားတယ္
၀န္ခံၿပီး ျပန္ျပင္၊ လုိတာျပန္ျဖည့္ရမယ္။ လြန္ခ့ဲတဲ့ ၂ ႏွစ္အတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြ မွားတာေတြ၊
လြန္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္ပါ့မယ္။ ဒီလိုပဲ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို
ပယ္ဖ်က္ဖို႔၊ ျပင္ဆင္ဖို႔၊ ေရွ႕ေနာက္ မညီမညြတ္ ျဖစ္တာ၊ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆန္႔က်င္ေနတာေတြလည္း
ရွိပါတယ္။” လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ ဒီဥပေဒဟာ ဆႏၵျပခြင့္ကုိတားဆီးတာ
မဟုတ္ေပမယ့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကုိ ျငိမ္သက္သြားေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ျပဌာန္းထားတာပဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

Facts and Figures:
• ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄(ခ) အရ ႏုိင္ငံသားတုိင္း လက္နက္မပါဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
စုေ၀းခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

• ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ဥပေဒအျဖစ္အတည္ျပဳ
ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။

• ပုဒ္မ ၁၈အရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရင္ ၁ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ ေပးႏုိင္တယ္လုိ႔
ျပဌာန္းထားပါတယ္။
• ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကစလုိ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ
ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ေတြဟာ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ၊
လယ္သမားေတြနဲ႔ ေျမယာအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ပါတယ္။

Information Links:
www.mofa.gov.mm/wp-content/uploads/2013/08/Constitution_of_Myanmar.pdf
www.burmalibrary.org/docs15/2011-Peaceful_Assembly_and_Procession_Act-en.pdf
www.article19.org
www.burmapartnership.org
www.hrw.org
www.aappb.org
www.modins.net
www.dvb.no

