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“ဒီဗြီဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပဲြအစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သ
တင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗြီဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ အစီ
အစဥ္အတုိင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို
လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ဖ႔၊ို အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္
ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖိ႔၊ု လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အ
တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖ႔၊ို လူတိုင္းပါ၀င္ႏင
ို ္ၿပီး မတူ
ကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ
ေပၚထြက္လာေစဖိ႔ု ရည္ရြယပ
္ ါတယ္။
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကိုလည္း အခုလို လြတလ
္ ပ္ပြင့လ
္ င္း
တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမာွ ပါ၀င္ဖ႔က
ို ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အ
ပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္းဓာတ္ပံုေတြန႔ဲ ဒီဘိတ္ကာတြန္း
ကို ရုပ္သံရိုကက
္ ူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔
၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“What about reconciliation?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတပတ္မာွ ေတာ့ “အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဘာလဲ၊ ဘယ္လ”ဲ ဆိတ
ု ဲ့
ေခါင္းစဥ္န႔ဲ ဒီဗဘ
ြီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ က
္ ို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟာ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ဦးစားေပးကိစၥျဖစ္တ့အ
ဲ ေၾကာင္း
ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေရးႀကီးတဲ့ မိန္႔ခန
ြ ္းေတြမွာ ထည့္ေျပာေလ့
ရွိပါတယ္။ စက္တင္ဘာလက ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ ေျပာၾကားခဲ့တ့ဲ မိန္႔ခြန္းမွာ ၂၀၁၅
ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ျမန္မာျပည္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လမ္းေၾကာင္း
ေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတယ္လိ႔ု ဆုိခ့ပ
ဲ ါတယ္။
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ ျပည္
တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လ႔ို ႏုိ္င္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရဲ႕
ြ တြအေနနဲ႔ တျပည္လုးံ အပစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ (NCA) မွာ
မူဝါဒက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲ႔ေ
ေစာႏုိင္သမွ် ေစာေစာ လက္မွတထ
္ ုိးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေနတဆင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဘယ္လိပ
ု ံု
စံ တည္ေဆာက္မလဲဆတ
ို ာကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုကို အသစ္ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပတာနဲ႔ အဆံုးသတ္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ခရီးစဥ္အစျဖစ္တ့ဲ အန္စီေအ သေဘာတူညီခ်က္မွာ တုိင္း
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲ႔ေ
ြ တြ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ဖို႔မွာ ခက္ခက္ခခ
ဲ ဲ ညႇိႏိႈင္းေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းမွာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွာ ကခ်င္၊ တအာင္း - ပေလာင္၊ ကိုး
ကန္႔န႔ဲ ရခုိင္လက္နက္ကင
ို ္အဖြ႔ေ
ဲ တြက နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ထုိးစစ္
ျပန္ဆင္လာတဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေမွးမွိန္
ဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။
“ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြ႔ဲ” မွာ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္တ့ဲ KIO အဖဲြ႔ရ႕ဲ ေၾကညာ
ခ်က္မွာ “တပ္မေတာ္က သာလြန္အင္အား အသံုးျပဳကာ ႏွစ္ရွည္ထုိးစစ္” ဆင္ေနတာကို တုန႔ျ္ ပန္တ့ဲ
“ကန္႔သတ္စစ္” ျဖစ္တာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ထိခိုက္ဖို႔ မရည္ရြယ္ဘူးလိ႔ု ေဖာ္
ျပပါတယ္။ အန္အယ္ဒီက အတုိက္အခံဘဝမွာ အသံုးမ်ားခဲ့တ့ဲ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ဆုိ
တဲ့ စကားလံုးဟာ လက္နက္ကိုငတ
္ ိက
ု ္ပေ
ဲြ တြၾကားထဲ ၾကားညႇပ္လာတာ ေတြ႔လာရပါတယ္။
အန္အယ္ဒီက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တခဲနက္အႏုိင္ရခဲ့ေပမယ့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္
ျမတ္ေရးဆုိတ့ဲ မူဝါဒအတုိင္း လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲေတြ ေရြးခ်ယ္တ့ေ
ဲ နရာ၊ အစိုးရဝန္ႀကီး ေရြးခ်ယ္
တဲ့ ေနရာေတြမွာ အျပင္လူေတြကို အမ်ားစု ေနရာေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားဝင္ လူမ်ဳိးေပါင္း
၁၃၅ မ်ဳိး ရွိတ့ဲ ႏုိင္ငံမွာ အန္အယ္ဒီရဲ႕ အကန္႔အသတ္ရွိတ့ဲ အာဏာခြဲေဝမႈဟာ ရခုိင္န႔ဲ ရွမ္း အပါအဝင္

တျခားတိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုးအတြက္ေတာ့ ေက်နပ္ေလာက္တ့ဲ အေျဖမဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာ
ပါတယ္။
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတ့စ
ဲ ကားလံုးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အန္အယ္ဒီအစိုးရဟာ
ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒေတြမွာသာမက စီးပြားေရးမူဝါဒမွာပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထည့္သြင္းထားတာကိုၾကည့္ရင္
ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ အစိုးရဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္လာတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးစံု
ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ ဘယ္ေလာက္ စိတ္ေစာေနသလဲဆိတ
ု ာ ေပၚလြင္ေစပါတယ္။
တကယ္တမ္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပဋိပကၡမွာ က်ေရာက္ခ့တ
ဲ ့ဲ တုိင္းျပည္မွာ “အမ်ဳိးသားျပန္
လည္သင့္ျမတ္ေရး” လုိ႔ ေျပာရင္ က်ယ္ဝန္းပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆမတူတ့ဲ အုပ္စုေတြ၊ လူမ်ဳိးအ
ႏြယ္ မတူတ့ဲ အုပ္စုေတြ၊ ဘာသာမတူတ့ဲ အုပ္စုေတြ၊ အာဏာပါဝါမတူတ့ဲ အုပ္စုေတြ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ
မတူတ့ဲ အုပ္စုေတြအထိ မေက်ေအးႏုိင္စရာအေၾကာင္းေတြ ရွိေနပါတယ္။
သူတ႔အ
ို ျမင္
“တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရမွာ ျဖစ္
ပါတယ္… ပစ္ခတ္တက
ို ္ခိုကမ
္ ႈေတြ မရပ္စဲဘဲ လုပ္ေနတဲ့ ေတြ႔ဆုေ
ံ ဆြးေႏြးမႈေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ
သံသယစိတ္ေတြ၊ မယံုၾကည္စိတေ
္ တြ၊ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ရွိတာနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ကို
သာ ျပန္လည္ တိမ္းေစာင္းသြားမယ့္ စိတ္ေတြန႔ဲ ျပည့္ႏွက္ေနတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံတယ္ဆိုရင္ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တ့ဲ လက္နက္ကိုင္ လမ္း
စဥ္ေပၚမွာ အစြဲအလန္းႀကီးေနတဲ့ စိတ္ေတြကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္…” (တပ္မေတာ္ကာ
ကြယေ
္ ရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိလ
ု ခ
္ ်ဳပ္မဴွ းႀကီး မင္းေအာင္လင
ိႈ )္
“တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြအေနနဲ႔ လက္နက္ကိုင္အင္အား မရွိေတာ့ဘူးဆုိတာနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ျပည္နယ္၊ ေဒသေတြအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပာေရးဆုိခင
ြ ့္ရွိတ့ေ
ဲ နရာမွာ အခြင့္အေရး
အာမခံခ်က္က မရွိေတာ့မွာကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ အားလံုးက စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိေနၾကဆဲ
ျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြရ႕ဲ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈကို အခ်ိန္ကာလတခုထိ
ဆက္လက္ထားရွိသြားမွာ ျဖစ္တယ္…” (ႏုင
ိ ဟ
္ သ
ံ ာ၊ ညီညြတေ
္ သာ တုိငး္ ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္
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