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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

“When changes the Constitution”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတပတ္မာွ ေတာ့ “၂၀၀၈ ဖဲစ
ြ႔ ည္းပံုကို ဘယ္အခ်ိန္ ျပင္ၾကမလဲ” ဆိတ
ု ဲ့ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ
ဒီဗြဘ
ီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ က
္ ို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံရဲ႕ က႑အသီးသီးမွာ ပါဝင္ေနတဲ့
အျပင္ တကယ့္အာဏာ အစစ္အမွန္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာမို႔ ျပင္ဆင္ဖိ႔ု လိုအပ္ေနတယ္လ႔ို တုိင္းရင္း
သားေတြဘက္က ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျပာဆုိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရက မသမာမႈမ်ားစြာနဲ႔အတည္ျပဳထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္
မယ္ဆိတ
ု ့ဲ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္ (NLD) ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကတိကဝတ္က အခုဆုိရင္
အသံတတ
ိ ္ သြားခဲ့ပါၿပီ။
၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပ၊ဲြ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိၿပီး မဲဆြယ္ခ့ေ
ဲ ပမယ့္လည္း တကယ္တန္း NLD အစိုးရ၊ NLD ပါတီ အ
မတ္အမ်ားစုပါဝင္တ့ဲ လႊတ္ေတာ္ အသက္ဝင္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆို

ဒ့ါအျပင္ ၂၀၀၈ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ လြတလ
္ ပ္တ့ဲ တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို အာမခံ
ထားမႈ အားနည္းေနၿပီး တရားစီရင္ေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရာေႏွာယွက္ႏြယ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။
၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ ပံုေဖာ္ႏုိ္င္ျခင္း မရွိသလုိ
သမၼတစနစ္၊ ပါလီမန္စနစ္၊ စစ္တပ္ႀကီးစိုးေရး စနစ္ေတြကို ေရာေထြးထားတဲ့ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
အေျခခံဥပေဒျဖစ္တယ္လိ႔ု ဥပေဒပညာရွင္ အခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပပါတယ္။

တာကို သိပ္ၿပီး မေျပာဆုိေတာ့ပါဘူး။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ NLD အမတ္ ၄၃ ဦးပဲ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ခ့ခ
ဲ ်ိန္ကေတာင္ NLD က ၂၀၀၈

ဒါ့အျပင္ အေျခခံဥပေဒကို တပ္မေတာ္ရ႕ဲ သေဘာ္တူညီခ်က္မပါရင္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ခက္ေအာင္
ျပဌာန္းထားပါေသးတယ္။

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျ ပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲေတြ တႏိုင္ငံလံုး ျပဳလုပ္ၿပီး လက္
မွတ္ ၅ သန္းနီးပါး စုေဆာင္းခဲ့ပါေသးတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ လက္ထဲမေရာက္ခင္ အခ်ိန္က NLD ဟာ ဖြဲ႔
စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို တက္ႂကြခ့ေ
ဲ သာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမတ္ေနရာ

၂၀၀၈ ဖဲ႔ြစည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာပါဝင္တ့ဲ အေရးႀကီးတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ ၉၄ ခုကို ျပင္ဆင္လုိ
လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကယ
ို ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံၿပီး ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲမွာ မဲ
ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အားလံုးရဲ႕ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲန႔ဲ ျပင္ဆင္ရမယ္လ႔ို ပုဒ္မ ၄၃၆ က ျပဌာန္းထားတာ
မို႔ တပ္မေတာ္က သေဘာမတူရင္ ဘယ္လိုမွ ျပင္ဆင္လို႔မရတဲ့ အေျခအေန ရွိေနပါတယ္။

၃၉၀ အႏုိင္ရရွိၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ ရယူထားႏုိင္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံု အ
ေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး တက္တက္ႂကြႂကြ မရွိေတာ့ပါဘူး။
၂၀၀၈ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ဒီမိုကေရစီန႔ဲ မကိုက္ညတ
ီ ့အ
ဲ ခ်က္ေတြ မ်ားစြာပါဝင္တ့ဲ
အထဲက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အမ်ားစုကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္၊ အာဏာခြဲေဝမႈ

ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံု ျပင္ဆင္ဖုိ႔ဆုိရင္ တပ္မေတာ္ရ႕ဲ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိတ့ဲ အခ်ိန္အထိ ညႇိညႇိႏိႈင္း
ႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိေနတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။
သူတ႔အ
ို ျမင္

စနစ္၊ သဘာဝ သယံဇာတ ခြဲေဝမႈစနစ္၊ တန္းတူညီမွ်ေရး အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ဘဝ ဖြ႔ံၿဖိဳး
တုိးတက္မႈ အာမခံေပးႏုိင္တ့ဲ အေျခခံဥပေဒ မဟုတလ
္ ႔ို လက္မခံၾကပါဘူး။
၂၀၀၈ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ တပ္မေတာ္ဟာ အခြင့္ထူးခံ အဖဲ႔အ
ြ စည္းတခုအျဖစ္ ရပ္
တည္ေနၿပီး ျ ပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း
ပါဝင္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွာလည္း ဒုတိယသမၼတတဦး တင္ခြင့္ ရွိ
သလို ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးေနရာေတြကိုလည္း သိမ္းပိုက္ထားပါတယ္။
အဓိက အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ အျမင့္ဆံုးအဖဲ႔အ
ြ စည္းျဖစ္တ့ဲ အဖဲ႔ဝ
ြ င္ ၁၁ ဦး
ပါ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားျပဳသူ ၆ ဦး ပါဝင္ခြင့္ ရရွိ
ထားတာပါပဲ။ အလားတူ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တုိင္းျပည္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာရင္ သမၼတရဲ႕ ေထာက္ခံ
ခ်က္န႔ဲ တုိင္းျပည္ကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိ္င္တယ္ဆတ
ို ့ဲ ျပဌာန္းခ်က္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ “ကိုယ္ပိုငအ
္ ုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသသည္ ေဒသ အ
ခ်ဳပ္အျခာအာဏာျဖင့္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်စြာ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာထဲသ႔ို ပါဝင္ရမည္” ဟူ
ေသာ မူဝါဒျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုတိ႔သ
ု ည္ အႀကီးအငယ္မခဲြ၊ အင္အားေတာင့္တင္း အားနည္းမခြဲပဲ
ႏုိင္ငံေရးတြင္ အားလံုးတန္းတူရည္တူ ျဖစ္ရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း ၄င္းကို အေျခခံၿပီး ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ျဖစ္ရမည္။
(ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လုည
ံ လ
ီ ာခံတင
ြ ္ ၂၀၀၈ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္
သက္၍ “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညတ
ြ ေ
္ ရးပါတီ (UWSA) က တင္သင
ြ ္းေသာ စာတမ္းမွ ေကာက္ႏုတ္
ခ်က္)
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