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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 သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ဖို႔၊ 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

“How to stop hate speech?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မာွ ေတာ့ “အမုနး္ စကားေတြ ဘယ္လို ရပ္တန္႔မလဲ” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ
ဒီဗြဘ
ီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ က
္ ို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အမုန္းစကားနဲ႔ ပတ္သက္လ႔ို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြမွာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ ဥပေဒေတြ
မွာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ ျပဌာန္းထားတာမ်ဳိး မရွိေသးပါဘူး။
ေယဘူယ်အားျဖင့္ အမုန္းစကားေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ လူ႔ေဘာင္အသိ္င
ု ္းအဝိုင္းအတြက္
မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ဖန္တီးပါတယ္။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ညီညတ
ြ ္မႈကို
ပ်က္စီးေစကာ လူ႔အသက္အႏၱရာယ္ေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တ့အ
ဲ ထိ အမုန္းစကားေတြက ျဖစ္ေစပါတယ္။
လြတလ
္ ပ္စာြ ေျပာဆိုခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တစ္ခုလံုး ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးကို ၿခိမ္း
ေျခာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ အမုန္းစကားအေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသူေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာ္နီေမာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ သေျပေခ်ာင္းေက်း
ရြာေန မသီတာေထြးကို လူ ၃ ဦးက မုဒိန္းက်င့္သတ္ျဖတ္မႈကို မူတည္ၿပီး လံႈ႕ေဆာ္တ့အ
ဲ မုန္းစကားေတြ
ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတဝွမ္း ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ဆက္တိက
ု ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါ
တယ္။
ေက်ာ္နီေမာ္မွာျဖစ္ခ့တ
ဲ ့ဲ လူသတ္မဒ
ု ိန္းမႈမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အမ်ဳိးသား ၃ ဦးနဲ႔ ျပစ္မႈက်ဴး
လြန္ခံရလို႔ ေသဆံုးသြားတဲ့အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးရဲ႕ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာကို ေဖာ္ျပၿပီး လံႈ႕ေဆာ္ခ့ဲတ့ဲ အမုန္း
စကားေတြက လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခ့ရ
ဲ ာက ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေတြမွာ ဆက္တိက
ု ္ ဆိုသလို လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြ ခပ္စိတ္စိတ္ ေပၚေပါက္
လာခဲ့ပါတယ္။
အမုန္းစကားေတြန႔အ
ဲ တူ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အစြန္းေရာက္မႈေတြန႔ဲ အမ်ဳိးသားေရး ဝါဒကို
ေဖာ္ေဆာင္ၾကတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတြလည္း ျမန္မာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။
သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ အမုန္းစကားလံႈ႕ေဆာ္မႈန႔ဲ အမ်ဳိးသားေရး
ဝါဒ အားေကာင္းခဲ့လို႔ အမုန္းစကားေတြကို ထိေရာက္စြာ မဟန္႔တားႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး
အားနည္းမႈ သာဓကအျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစလို႔ အမုန္းစကားေတြဟာ အခုအခ်ိန္အထိေအာင္ လူမႈ
ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚကတဆင့္ ျမန္မာလူမႈအသိုင္းအဝုိင္းထဲအထိ တြင္က်ယ္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ဆဲ ျဖစ္
ပါတယ္။
အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈေတြကို အေရးယူႏုိင္မယ့္ တည္ဆဲ ဥပေဒ ပုဒ္မေတြ မ်ားစြာရွိေပမယ့္
အစိုးရပိုင္းက အေရးယူမႈအားနည္းၿပီး အထူးသျဖင့္ ႏုိ္င္ငံ့ေခါင္းေဆာင္၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ
ကို ေစာ္ကားသူေတြကသ
ို ာလွ်င္ အဲဒီ တည္ဆဲဥပေဒေတြန႔ဲ အေရးယူခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ဆက္သယ
ြ ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ဃ၊ အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀၊ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳ ပ်က္
ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) တို႔ဟာ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစၿပီး ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိ
ပကၡေတြျဖစ္ေစတဲ့ အမုန္းစကားေတြ ေရးသားျဖန္႔ေဝသူေတြကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏုိ္င္တ့ဲ ပုဒ္မ
ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
သိ႔ေ
ု ပမယ့္ အဲဒီ တည္ဆဲ ဥပေဒ ပုဒ္မေတြက သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ တပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
မင္းေအာင္လိႈင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တ႔က
ို ုိ ေစာ္ကားတဲ့ ဓာတ္ပံုတင္သူ၊ ေရးသားသူေတြကိုသာ
တရားစြဲ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္န႔ဲ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္န႔ဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို သေရာ္
တဲ့ ဓာတ္ပံုေတြန႔ဲ အေရးအသားေတြကို လူမႈကြန္ရက္မွာ ျဖန္႔ေဝခဲ့တ့ဲ ခ်စ္သမီး (ခ) မေခ်ာစႏၵီထြန္း၊ ဦး
ပက္ထရီခြန္ဂ်ာလီ၊ ကိုလူေဇာ္စုိးဝင္း၊ ဦးလွဖန္း၊ ဦးေဇာ္မ်ဳိးညႊန္႔၊ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေဆာင္းခတို႔ကို
ဲ ါတယ္။ အလားတူပါပဲ ေဒၚေအာင္
ဆက္သယ
ြ ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ ဃ နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ေတြ အသီးသီး ခ်မွတ္ခ့ပ
ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ ဓာတ္ပံုကို မဟုတမ
္ မွန္လုပ္ၾကံတ့ဲ ဓာတ္ပံု၊ သတင္းေတြတင္ခ့တ
ဲ ့ဲ ကန္ႀကီးေဒါင့္ၿမိဳ႕နယ္
ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးေနမ်ဳိးေဝတို႔ိကို ပုဒ္မ ၆၆ ဃ နဲ႔ပဲ တရားစြဆ
ဲ ုိတာေတြ
လုပ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ဆက္သယ
ြ ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ ဃ ဆိုတာက အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ျပဌာန္း
ခဲ့တ့ဲ ပုဒ္မျဖစ္ၿပီး ဆက္သယ
ြ ္ေရးကြန္ရက္တခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္း
ယူျခင္း၊ အႏုိင့္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မ
ေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္းနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းစတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာေတာ့ အမုန္းစကားေျပာသူ၊ ျဖန္႔ေဝသူေတြကို အေရးယူႏုိင္
မယ့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ အမုန္းစကား ကာကြယ္တားဆီးေရးလို႔
အမည္ေပးတဲ့ အဲဒီဥပေဒၾကမ္းကို ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔က ဥပေဒ
ၾကမ္း ေရးဆြဲခ့တ
ဲ ာပါ။ အဲဒီေနာက္ သာသနာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက အေသးစိတ္အေခ်ာ
သတ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲခ့ၿဲ ပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လဆန္းမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးကို သ
ေဘာထားမွတ္ခ်က္ရဖုိ႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ျ ပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္န႔ဲ
ဒုတိယမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးကို ျပန္ပို႔ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ဆီကို
လည္း အဆင့္ဆင့္တင္ျပဖုိ႔ က်န္ေသးတာမို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေလာက္မွ ဒီဥပေဒကို အတည္ျပဳႏုိင္မယ့္ အ
ေျခအေန ရွိေနပါတယ္။
အမုန္းစကား ကာကြယတ
္ ားဆီးေရး ဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ ပုဒ္မ ၉ မွာ “မည္သူမွ် ဘာသာေရး၊ လူ
မ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေစရန္ႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြျဲ ပားမႈ ျဖစ္ပြားေစရန္ အမုန္းစကားတရပ္ရပ္အား
ေျပာဆုိျခင္း၊ ထပ္ဆင့္ေျပာဆိုျခင္း၊ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းျခင္း၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမွတဆင့္
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရလို႔ ျပဌာန္းထားၿပီး အဲဒီပုဒ္မ ၉ ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ရင္ေတာ့
အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၆ လမွ အမ်ားဆံုး ၃ ႏွစ္အထိ က်ခံေစရမယ္” ဆိတ
ု ့အ
ဲ ခ်က္ပါတယ္လ႔ို သိရပါ
တယ္။
အမုန္းစကားကာကြယတ
္ ားဆီးေရးဥပေဒက တကယ္ပဲ အမုန္းစကားေတြကို တားဆီးႏုိင္ပါ့
မလား ဆိုတာက ေမးခြန္းတရပ္ျဖစ္ေနၿပီး လက္ရွိ တည္ဆဲဥပေဒေတြန႔ဲ အမုန္းစကား ေရးသားျဖန္႔ေဝ
သူေတြကို အေရးယူႏိုင္ေပမယ့္ အေရးယူမႈ မရွိေသးတာကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။
သူတ႔အ
ို ျမင္
“အမုုန္းစကားေတြ Hate Speech ျဖန္႔ေဝမႈေတြေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တ့ဲ ျပႆနာ ပဋိပကၡ
ေတြ မေပၚေပါက္ေစႏုိင္ဖုိ႔ အတြကက
္ ို အဲ့ဒါ တားဆီးေရးမူၾကမ္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲဖို႔အတြက္ ဆံုးျဖတ္
ၾကပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္တ့အ
ဲ ခါမွာလည္း အဲ့ဥပေဒၾကမ္းကို သာသနာေရးကျဖစ္ေစ၊ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု
ကျဖစ္ေစ မေရးဆြဲပဲန႔ဲ ကိယ
ု ္တိင
ု ္ေတြ႔ၾကံဳခံစားရတဲ့ ဘာသာေရးအဖဲ႔ြအစည္းေတြအားလံုး စုေပါင္းၿပီး
ေရးဖို႔အတြက္ကို အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္ခ့တ
ဲ ယ္” (သူရဦးေအာင္က၊ို သာသနာေရးဝန္ႀကီး)

