dvbdebate.com facebook.com/dvb.debateTwitter@dvbdebate

DVB DEBATE

“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

“Are returning Migrants welcome?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတပတ္မာွ ေတာ့ “ျပည္ပေရာက္ ေရြ႕ေျပာင္းလုပသ
္ ားေတြ ျပန္လာဖိ႔ု အဆင္သင့္
ျဖစ္ေနၿပီလား” ဆိတ
ု ဲ့ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ ဒီဗြဘ
ီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ က
္ ို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ဟာ ေဒသတြင္းမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ တခု
ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူကေန ေဒသတြင္း ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ဒူဘုိင္း၊
မကာအို စတဲ့အထိ ျမန္မာေတြ ေျခဆန္႔ အလုပ္လုပ္လာတာ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ရွိေနပါၿပီ။

လံုးနီးပါးကို ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမ ၇ လအတြင္း အထည္
ခ်ဳပ္ပို႔ကုန္ အမွာစာေတြ တုိးလာပါတယ္။
သတင္းဆုိးကေတာ့ ျမန္မာျပည္ဟာ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရ ခက္ခဲတ့ႏ
ဲ ုိင္ငံေတြ စာရင္းမွာ
ဆက္ရွိေနတုန္းပါပဲ။ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းပန္းဆက္သယ
ြ ္ေရး၊ ဆိပ္ကမ္းတို႔လို အေျခခံအေဆာက္အအံု
က႑ပိုင္းမွာ မျပည့္စံုေသးပါဘူး။ ဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕ ၈ လအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏဟာ ၿပီးခဲ့
တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္ကာလထက္ ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္။

သန္းနဲ႔ခ်ီတ့ဲ ျမန္မာေတြ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ေျပာင္းေရႊ႕ အလုပ္လုပ္ၾကရ
တဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းေတြက ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးမႈ၊ ကိုယ့ႏ
္ ုိင္ငံ
တြင္းက စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အပါအဝင္
မိရိုးဖလာလုပင
္ န္းေတြက အျမတ္အစြန္းနည္းပါးမႈစတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး အလုပ္လုပႏ
္ င
ုိ္ ္တ့ဲ လူဦးေရ သန္းနဲ႔ခ်ီဟာ မိမိတုိင္းျပည္ျပင္ပကို ထြက္ခြာသြားတာ
ကာယဥာဏအင္အားေတြ ဆံုးရံႈးမႈ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိျဖစ္ရတာ အစိုးရအဆက္ဆက္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ မွားယြင္းခဲ့တာ အဓိက ျဖစ္တယ္လို႔
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ
က ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဆုိင္ရာ အာဆီယံအစည္းအေဝးတခုမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း
မွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲေတြကို ျမင္ေနရေပမယ့္ အလုပ္အကိုင္ရဖို႔
ႏုိင္ငံရပ္ျခား ထြက္ခာြ သူ အေရအတြကဟ
္ ာ ေလ်ာ့က် မသြားပါဘူး။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းက အလုပ္သမားေတြရ႕ဲ အေျခအေနကလည္း အားတက္စရာ မရွိပါဘူး။
အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ ၃၆၀၀ က်ပ္ကို တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ အလုပ္ရွင္န႔ဲ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦး
ႏွစ္ဖက္ ေက်နပ္တ့ဲ အေနအထားမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က အလုပသ
္ မားေတြ ကၽြမး္
က်င္မႈ နည္းပါးတာနဲ႔ အားထုတ္မႈ နည္းပါးတာကို အျပစ္တင္ၾကသလို၊ အလုပသ
္ မားေတြဘက္က
လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ သေဘာတူထားတဲ့ အနိမ့္ဆုးံ လုပ္ခက ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈန႔ဲ မကာမိဘူးလို႔
ဆုိၾကပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ သတ္မွတထ
္ ားတဲ့ အေျခခံလုပ္ခ (ဘတ္ ၃၀၀) ရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံု ဝန္းက်င္ပဲ
ရွိပါတယ္။
ဒီလို ေနာက္ခံကားခ်ပ္မွာ ျ ပည္ပေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ျပည္ေတာ္ျပန္ခရီး
ဟာ ဘယ္ေလာက္ ေဝးေနေသးလဲ၊ မျပန္ႏုိင္ေသးခင္ သူတ႔လ
ို က္ရွိ ၾကံဳေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို
ဘယ္လို ကူညီႏုိင္မလဲ၊ သူတ႔ို အိမ္ျပန္ႏုိင္ဖို႔ ျမန္မာျပည္မာွ ဘယ္လို အေျခအေနေတြ လိုအပ္မလဲ စတဲ့
ကိစၥေတြကို ရႈ႕ေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲန႔အ
ဲ တူ တက္လာတဲ့ အစိုးရသက္တမ္း လပိုင္းေလးအတြင္းမွာပဲ
ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ထုိင္းႏုိင္
ငံကို သြားၿပီး ျမန္မာအလုပ္သမားေတြန႔ဲ ေတြ႔ဆံုခ့ဲတာကို ၾကည့္ရင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ အ
ေရးကို လ်စ္လွဴရႈ႕မထားဘူးဆုိ္တာကို ျပသလိုပုံ ရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အတိုက္အခံ
ေခါင္းေဆာင္ဘဝ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္) မွာလည္း ပထမဆံုး ႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္အျဖစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံကိုသြားၿပီး ေမွ်ာ္
လင့္ခ်က္မ့ေ
ဲ နတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြကုိ အားေပးစကား ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ခရီးစဥ္ႏွစ္ခုစလံုးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိင္းတပါးမွာ ဧည့္သည္ဘဝနဲ႔ ရုန္းကန္ေန
ၾကရတဲ့ ျမန္မာေတြကို အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဥပေဒေဘာင္ထက
ဲ
အတက္ႏုိင္ဆံုး အကူအညီေပးသြားမယ့္
အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ေပမယ့္၊ တျခားႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာအလုပသ
္ မားေတြ ကိုယ္ႏ
့ ုိင္ငံဆီ ျပန္
လာၿပီးေတာ့ အလုပ္ရႏုိင္ဖို႔ဆုိတာဟာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီးေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါဘူးလိ႔ု လက္ေတြ႔က်
က် ေျပာခဲ့ပါတယ္။
သတင္းေကာင္းေတြကေတာ့ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း အလုပအ
္ ကိုင္ အခြင့္အလမ္း
အသစ္ကို ဖန္တီးေပးႏုိင္မယ့္ ႏုိ္င္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအသစ္ေတြကို အလ်င္အျမန္ ျပဌာန္း ႏုိင္
ခဲ့ပါတယ္။ ဥေရာပနဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ျမန္မာျပည္အေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ အား

သူတ႔အ
ို ျမင္
“ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲ တာဝန္ဟာ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အလုပ္သမားေတြ ကိယ
ု ္ႏ
့ ုိင္ငံကို ျပန္လာခ်င္တ့ဲ
အခါက်လိ႔ရ
ု ွိရင္ လံုလံုျခံဳျခံဳ စိတ္ခ်လက္ခ်နဲ႔ ျပန္လာႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္လ႔ို ကၽြန္မတုိ႔ နားလည္
ပါတယ္။ လြယ္မယ္လ႔ို ကၽြန္မတို႔ မေျပာပါဘူး။ ဒီကိစၥကို ကၽြန္မ မ်က္ေျခမျပတ္ အၿမဲပဲ ၾကည့္ေန
ခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပသ
္ ြားေပးမွာပါ။ ဘာျဖစ္လ႔လ
ို ဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ
ဟာ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူျပည္သားေတြ၊ ႏုိင္ငံသူႏုိ္င္ငံသားေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာေပၚမွာ မူ
တည္ပါတယ္။ ကၽြန္မတိ႔ႏ
ု ုိင္ငံသားေတြဟာ ကမၻာဘယ္အရပ္မွာျဖစ္ျဖစ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ မေနႏိုင္
ေတာ့ရင္ ကၽြန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံဟာ သိကၡာရွိမယ္လို႔ ဘယ္လိမ
ု ွ ေျပာႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။”
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)

