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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

“When can IDP’s go home?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မာွ ေတာ့ “စစ္ေဘးေရွာင္ေတြရဲ႕ အိမျ္ ပန္ခရီး နီးၿပီလား” ဆိတ
ု ဲ့ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ
ဒီဗြဘ
ီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ က
္ ို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကမၻာမွာ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ
ျပည္တြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ဒုကၡသည္ (IDP) အေရးဟာ ေျဖရွင္းဖို႔ခက္ခတ
ဲ ့ဲ ျပႆနာေတြထက
ဲ
တစ္ခု
ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္၊ လက္နက္ကိုငတ
္ ပ္ဖြ႔ေ
ဲ တြရ႕ဲ အႏုိင္က်င့္မႈဒဏ္ကို မခံႏုိင္တ့အ
ဲ ဆံုး အိုးပစ္
အိမ္ပစ္ ထြက္ေျပးၾကသူ အရပ္သားေတြ၊ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူေတြကို ႏွစ္မ်ဳိး ခြျဲ ခားႏုိင္ပါ
တယ္။ ပထမအုပ္စုက အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြက ဒုကၡသည္စခန္းေတြအထိ ေရာက္သြားၾက၊ တခ်ဳိ႕လည္း
တတိယႏုိင္ငံအထိ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုလံႈၿပီး ဘဝသစ္ စၾကပါတယ္။ ဒုတိယအုပ္စုက ဇာတိေျမမွာ က်န္ခ့တ
ဲ ့ဲ
အိမ္ကို ျပန္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္န႔ဲ ႏုိင္ငံတြင္းမွာပဲ တရားဥပေဒ စိုးမုိးတဲ့ေဒသ၊ ဒါမွမဟုတ္ တရားဥပေဒစိုး
မုိးမႈ အားနည္းတဲ့ နယ္စပ္ေဒသ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေတာတြင္းတေနရာမွာ ေဘးလြတ္ရာ တိ္မ္းေရွာင္ေနၾက
ရပါတယ္။ သူတ႔က
ို ို ရြာပုန္းရြာေရွာင္ ဒုကၡသည္ (တနည္း) ျပည္တြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ဒုကၡသည္ (IDP) လို႔
ေခၚပါတယ္။
ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျပည္တြင္း ေျပာင္း
ေရႊ႕ဒုကၡသည္ (IDP) ဆုိတာ စစ္ေဘးေၾကာင့္၊ လူမႈပဋိပကၡေၾကာင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ ညႇဥ္း
ပမ္းႏွိပ္စက္ ခံရမႈေတြေၾကာင့္၊ လူ႔ပေရာဂေၾကာင့္ျဖစ္တ့ဲ ကပ္ေဘးေတြေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာရသူေတြ
ကို ဆုိလိုပါတယ္။ ဒီလုိ စြန္႔ခြာတဲ့ အခါမွာလည္း နယ္စပ္မ်ဥ္းကို မေက်ာ္ပဲ မူလႏုိင္ငံရဲ႕ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း
ထဲမွာပဲ ဒုကၡသည္ဘဝနဲ႔ ခိုလံႈေနသူေတြကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္န႔ဲ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲ႔ေ
ြ တြ လက္ခံထားၾက
တဲ့ “ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား” ဆိတ
ု ့ဲ အဓိပၸာယ္န႔ဲ အတူတူပါပဲ။ ပိုၿပီး အေသးစိတ္တ့ဲ
တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာေတာ့ “တဖက္ႏုိင္ငံမွ ခုိးဝင္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား၊ ပင္လယ္
ျပင္ေလွစီး ဒုကၡသည္မွား၊ နယ္စပ္ေဒသ တဖက္ႏုိင္ငံေရာက္ Refugee ဒုကၡသည္မ်ား၊ သဘာဝ ေဘး
အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ယာယီကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ ယာယီခိုလံႈသူမ်ားအား ပါဝင္စဥ္းစားျခင္း ျပဳ
မည္မဟုတ္ပါ” လိ႔ု ေဖာ္ျပပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာ တုိက္ပြဲေတြေၾကာင့္ စစ္ေျပးရတဲ့ ရြာသား
အေရအတြက္ တစ္သိန္းနီးပါးအထိ ရွိခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ၂၀၁၁ ဇြန္ ၉ ရက္ေန႔ကစၿပီး အစိုးရတပ္န႔က
ဲ ခ်င္လြတ္
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲေတြျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္န႔ဲရွမ္းျပည္ေျမာက္
ပိုင္းေဒသက လူထု ၁ သိန္းေက်ာ္ မိမိေနရပ္ကို စြန္႔ခာြ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသလို ရြာေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္
လည္း ဖ်က္ဆီးခံခ့ရ
ဲ ပါတယ္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၂၁ ရာစု ပင္လုည
ံ ီလာခံကို ၾသဂုတ္
လ ၃၁ ရက္ေန႔ကေန ၄ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တုိက္ပြဲေတြ ရပ္
မသြားရံုမက၊ ပိုေတာင္ ျ ပင္းထန္လာပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ေကအိုင္ေအဌာနခ်ဳပ္ အနီး
က စခန္းေတြကို အစိုးရစစ္တပ္က တုိက္ေလယာဥ္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ထုိးစစ္ဆင္ခ့တ
ဲ ယ္လိ႔ု သတင္း
ေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလဆန္းပိုင္းမွာ တပ္မေတာ္န႔ဲ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အေျခစုိက္ (RCSS/SSA)
တိ႔ု တိုက္ပြဲေတြ ေနာက္တေက်ာ့ ျပန္ျဖစ္ခ့ၿဲ ပီး အရပ္သားေထာင္န႔ခ
ဲ ်ီၿပီး အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾက
ရပါတယ္။ ေဒသထဲမွာ အစိုးရစစ္တပ္န႔ဲ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္တပ္ေတြ တုိက္ပြဲ ျပန္မျဖစ္ခင္မွာ
လည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္ အခ်င္းခ်င္းၾကား တုိက္ပြဲေတြေၾကာင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ တုိး
ပြားခဲ့ပါတယ္။ မႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရတပ္န႔ဲ ရခုိင့္တပ္မေတာ္ (ေအေအ)
တပ္ဖြ႔ေ
ဲ တြအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့တ့ဲ တိုက္ပဲြေၾကာင့္ ေဒသခံရြာသားရာနဲ႔ခ်ီ စစ္ေဘးထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခ့ဲ
ရပါတယ္။
ေအာက္တုိဘာလအတြင္း လံုျခံဳေရးတပ္သားေတြကို အၾကမ္းဖက္သမားေတြက တုိက္ခိုက္
ခဲ့ၿပီးေနာက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးမွာ ဒုကၡသည္ ဘယ္ေလာက္ တုိးလာသလဲ
ဆုိတာ အေသးစိတ္ မသိရေသးပါဘူး။ စက္တင္ဘာလအတြင္းမွာ ကရင္ျပည္နယ္ မဲသေဝါေဒသမွာ
အစိုးရတပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္န႔ဲ DKBA ခြဲထြက္အဖဲ႔တ
ြ ို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ခ့လ
ဲ ို႔ ရြာေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္က
ျပည္သူ ၄ ေထာင္ေလာက္ စစ္ေဘးေရွာင္ေနရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ တိုကပ
္ ြဲေတြမရွိေတာ့ဘူး
ဆုိေပမယ့္ ေတာင္ယာထဲ၊ လမ္းေဘး၊ လမ္းေအာက္ေတြ ေထာင္ထားတဲ့ မိုင္းေတြဟာ ရြာသားေတြအ
တြက္ မျမင္ႏုိင္တ့ဲ အႏၱရာယ္အျဖစ္ က်န္ရစ္ပါတယ္။
ၾသဂုတ္လအတြငး္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ထုတ္ျပန္တ့ဲ အစီရင္ခံစာမွာ မြန္
ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္န႔ဲ တနသၤာရီတုိင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ က
ေနရပ္စန
ြ ္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူေပါင္း ၃ ေသာင္းခြဲေက်ာ္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲ ျဖစ္ေန
တယ္လ႔ို ဆိုပါတယ္။ သူတို႔ေတြထမ
ဲ ွာ လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက စစ္ေျပးခဲ့ရသူေတြ၊
တနသၤာရီန႔ဲ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း တုိက္ပြဲေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ခ့ရ
ဲ သူေတြ ပါတယ္လိ႔ု ဆုိပါတယ္္။
အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုငအ
္ ဖဲြ႔ေတြ ေရးဆြဲထားတဲ့ တျပည္လုးံ အ
ပစ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) မွာ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိ္မ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs)
ေတြေနရပ္ ျ ပန္ႏုိင္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ (NCA)
သေဘာတူညီခ်က္ကို

လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔

မျဖစ္ႏုိင္ေသးတဲ့

အေျခအေနမ်ဳိးမွာ

တုိက္ပေ
ဲြ တြၾကားက (IDPs) ေတြရ႕ဲ ကံၾကမၼာကလည္း မေရရာေသးပါဘူး။
သူတ႔အ
ို ျမင္
“အုိးမဲ့အိမ္မ့တ
ဲ ာက ေတာ္ေလာက္ၿပီ၊ ယာမဲ့ေတာ့ မျဖစ္ခ်င္ဘးူ ။ ႏုိင္ငံေရးလည္း ေျပာင္းလဲ
ၿပီ။ အခုလုိတာက ကၽြန္မတိ႔ု စစ္ေရွာင္စခန္းေတြ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ပဲ လုိေတာ့တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႔ စစ္
ေရွာင္စခန္းက ျပည္သူလထ
ူ ုကို အျမန္ဆံုးနည္းနဲ႔ အိမ္ျပန္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးၾကပါ။ ကၽြန္မတို႔
လည္း ႏုိင္ငံသား တုိင္းရင္းသားစစ္စစ္ေတြပါ။ ႏုိင္ငံသား တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေတြလည္း
ကၽြန္မတိ႔ု တန္းတူခံစားခ်င္လွပါၿပီ။ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာနဲ႔ အိမ္ျပန္ခ်င္ပါတယ္။”
(ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ေဒၚရြယဆ
္ င
ို ္း)

