dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရး
ဘယ္လို တည္ေဆာက္ၾကမလဲ”

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရး
ဘယ္လို တည္ေဆာက္ၾကမလဲ” (ေနသြင္ညိဏ္း)
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိ္င္ငံကို
ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရမယ္ဆိုတ ာကို ဒီဘက္ေခတ္မွာ
ဘယ္သူမွ အျငင္းမပြားၾကပါဘူူး။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုကို ဘယ္လုိပံုစံ
တည္ေဆာက္ၾကမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ ဒီေန႔အထိ အျငင္းပြားရဆံုး
ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲပါ။
လူဦးေရ သန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဗမာလူဦးေရနဲ႔
ဗမာမဟုတ္တဲ့ တျခားတုိင္းရင္းသားဆုိၿပီး ခြဲျခားေျပာေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါ
ဟာလည္း ပေဒသရာဇ္ေခတ္ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းကေန အဂၤလိပ္ကို
လိုနီေခတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံေတြကေန အေျခတည္လာတယ္လို႔ ဆုိႏုိင္ပါ
တယ္။ ျမန္မာျပည္လူဦးေရ ၅၄ သန္းထဲမွာ ထက္ဝက္နီးပါးဟာ ဗမာမ
ဟုတ္တဲ့ တျခားတုိင္းရင္းသားေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာသာစကားနဲ႔ လူ
မ်ဳိးစု ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ (Ethnic Identity) ေတြမွာလည္း ကြဲျပားျခားနား
ပါတယ္။
ထီးၿပိဳင္နန္းၿပိဳင္
ရာဇဝင္မွတ္တမ္းေတြအရ ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္နယ္နိမိတ္ထဲမွာ
ဗမာ၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ စတဲ့တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ထီးၿပိဳင္နန္းၿပိဳင္ေခတ္ေတြ၊
ႏုိင္တခါ ရံႈးတလွည့္ စစ္မက္ျပဳ နယ္ေျမသိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကတဲ့ေခတ္ေတြ ရွိခဲ့
ပါတယ္။ ဗမာဘုရင္ေတြ တန္ခိုးထြားခဲ့တဲ့ ေခတ္ေတြမွာ ဗမာမဟုတ္တဲ့
တျခားတုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕နယ္ေျမေတြကို လက္ေအာက္ခံနယ္ေျမေတြ
အျဖစ္ သိမ္းသြင္းခဲ့တဲ့ ေခတ္သံုးေခတ္ကို ပုဂံေခတ္ (၁၁ ရာစုမွ ၁၃ ရာစု)
ေတာင္ငူေခတ္ (၁၆ ရာစုမွ ၁၈ ရာစု) နဲ႔ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ (၁၈ နဲ႔ ၁၉
ရာစု) တို႔မွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္မွာ ဗမာအင္ပါယာနယ္ေျမေတြကို အဂၤလိပ္
က သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ေနမဝင္အင္ပါယာေအာက္ကို က်ေရာက္
ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ (၁) ဗမာျပည္မ၊ (၂) ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၊
(၃) ကရင္နီနယ္ဆုိၿပီး ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။
ပင္လံုကတိကဝတ္
၁၉၄၈ မွာ ျပည္မနဲ႔ေတာင္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ေပါင္းစည္း
မႈသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔အတူ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကေန ျပန္လည္လြတ္
လပ္လာၾကပါတယ္။ အဆံုးသတ္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကို ဗမာေခါင္း
ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေခါင္းေဆာင္မႈေပးခဲ့ၿပီး ဗမာနဲ႔ဗမာ
မဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေတြၾကားမွာ တန္းတူရည္တူျပည္ေထာင္စု
ကို တည္ေဆာက္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ရလဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လြတ္လပ္တဲ့ျပည္ေထာင္စုကို ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒေတြအတုိင္း ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခါမွာ တန္းတူရည္တူဆိုတဲ့ မူလ
သေဘာတူညီခ်က္ အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရတယ္လို႔ ဗမာမဟုတ္တဲ့
တုိင္းရင္းသားေတြက ရႈျမင္ၾကပါတယ္။
ဗမာကို ဗဟိုျပဳ၍
လူမ်ဳိးစု ၁၀၀ ေက်ာ္ထဲမွာ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊
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မြန္၊ ရခိုင္ စတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြပါဝင္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕
အစြန္အဖ်ားေဒသေတြမွာ ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြေနတဲ့
အဲဒီ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ကၽြန္းသစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ေတြလို သဘာဝသယံ
ဇာတေတြ ႂကြယ္ဝၾကပါတယ္။ ဗမာေတြႀကီးစုိးတဲ့ ဗဟိုအစိုးရကလည္း
လူမ်ဳိးစုတုိင္းရင္းသားေတြကို အႏိုင္ယူၿပီး သဘာဝသယံဇာတေတြကို
ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဆယ္စုႏွစ္ေတြခ်ီၿပီး ႀကိဳးစားလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို မေက်နပ္တဲ့
အတြက္ ကရင္နီ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ပအိုဝ္း၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ပေလာင္၊ လားဟူ၊
ဝ၊ နာဂ စတဲ့ တုိင္းရင္းသားအသီးသီးရဲ႕လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈေတြ
ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွာ ဒုကၡခံရတာခ်င္း
အတူတူမွာ ဗမာမဟုတ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ဒုကၡက ပိုၿပီး အထိနာ
တယ္လို႔ ျမင္တာလည္း ရွိပါတယ္။

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကေတာ့ ျမင့္မားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အလြန္
အကၽြံြျဖစ္ေနတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးကေန လမ္းခြဲလိုက္မွပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့
ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ေထာင္စုကို
ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ တည္ေဆာက္ၾကမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို အေျဖမရွာႏုိင္ရင္
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလည္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ခဲယဥ္း
ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာၾကသလို ဒီမိုကေရစီအေရး
နဲ႔ တုိင္းရင္းသားအေရးဟာ ဒဂၤါးရဲ႕ေခါင္းနဲ႔ ပန္းလို ခြဲျခားလို႔ မရပါဘူး။
ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေျဖေလ်ာ့ေရးနဲ႔ ပတ္သက္
လို႔ ျပဌာန္းခ်က္ေတြဟာ တုိင္းရင္းသားေတြလိုလားခ်က္နဲ႔ အလွမ္းေဝး
ေနပါေသးတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ ေဒသႀကီးေတြအတြက္
လံုေလာက္တဲ့ အာဏာ အပ္ႏွင္းမထားပါဘူး။

ႏွစ္ ၇၀ က အိပ္မက္
၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ ျပည္မနဲ႔ ေတာင္တန္းေပါင္းစည္းေရး သေဘာ
တူညီခဲ့ၾကတဲ့ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္မွာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတြရဲ႕
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေသးစိတ္ျပဌာန္း
ခဲ့တာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ ခြဲထြက္ေရးေတြ အားေကာင္းခဲ့
ၿပီး စစ္တပ္အတြက္ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူဖို႔ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္
တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ တိ
တိ ျပည့္ပါၿပီ။ မေအာင္ျမင္ေသးတဲ့ တန္းတူရည္တူ ျပည္ေထာင္စုအိပ္မက္
ကို အေသးစိတ္ညႇိႏိႈင္းဖို႔အတြက္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ (သို႔မဟုတ္)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက ေနာက္ဆံုးစင္ျမင့္တစ္ခု ျဖစ္လာပါ
တယ္။ ဒါေပမယ့္ အရင္အစိုးရလက္ထက္က စတင္ခဲ့တဲ့ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႔အစည္း ၂၀ ေက်ာ္မွာ ၈ ဖြဲ႔ကပဲ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားပါတယ္။

မလြယ္ေသးတဲ့ေရွ႕ခရီး
လက္ရွိ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းမႈေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္
ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ကလည္း အေရးႀကီးတဲ့ အဆံုးအျဖတ္ေနရာမွာ ရွိ
ေနပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္လာဖုိ႔ဆိုရင္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြက စစ္
ဆင္ေရးေတြအထိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္က
အခရာက်ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔
လည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕မူဝါဒေတြေၾကာင့္ ညႇိႏိႈင္းရခက္တဲ့ ကိစၥေတြလည္း
ရွိေနတုန္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ အမွားအယြင္းမခံႏိုင္တဲ့ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြကို
သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔နဲ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ရမွာ ရွိပါတယ္။
ေရွ႕ခရီးမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာကေတာ့ ေသခ်ာပါ
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့တဲ့ အေျခအေနေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အ
စိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
ေတြ၊ လူမ်ားစုဗမာေတြ၊ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတြ ၾကားထဲမွာ
ေလးနက္တဲ့ ညႇိႏိႈင္းမႈေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။ အေသးစိတ္ၿပီး အျပန္အ
လွန္ စည္းေႏွာင္ထားတဲ့ အေပးအယူနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြဆီကို
တက္လွမ္းႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ သမိုင္းအလွည့္
အေျပာင္းတစ္ခုကို လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ ျမင္ေတြ႔ရဖြယ္ ရွိပါတယ္။

ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ
ဆက္လက္က်င္းပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ
ေတြမွာ ဘယ္သူေတြ၊ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ပါဝင္ခြင့္ရမလဲဆိုတာကလည္း အ
ေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါတယ္။ ေဆြးေႏြးမယ့္
အေၾကာင္းအရာေတြထဲမွာလည္း အာဏာခြဲေဝေရး၊ သယံဇာတခြဲေဝေရး၊
အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
တပ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑အထိ သိမ္ေမြ႔တဲ့ ကိစၥေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုး
ကြယ္ယံုၾကည္မႈလို ကိစၥေတြ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္လုိ ပံုစံမ်ဳိး
နဲ႔ လြတ္လပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးခြင့္ရမလဲဆိုတဲ့ ကိစၥေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ လူနည္းစုတိုင္း
ရင္းသားေတြ အတြင္းမွာပဲ ပိုၿပီး အခြင့္အေရးနည္းတဲ့ လူမ်ဳိးစုငယ္ေတြရဲ႕
ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈေတြကိုလည္း ဘယ္ေလာက္အထိ ထည့္သြင္း စဥ္းစား
ေပးမလဲ၊ အခြင့္အေရးေပးမလဲဆိုတဲ့ကိစၥလည္း ရွိလာပါတယ္။ ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းက ပအိုဝ္း၊ ပေလာင္၊ ဝ၊ လားဟူတို႔လို တုိင္းရင္းသား
အုပ္စုငယ္ေတြရဲ႕ အေရးကိစၥေတြကို ဆိုလိုပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအကန္႔အသတ္
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ဗဟိုက အာဏာေတြကို ခြဲ
ေဝေပးမယ့္ အသြင္သဏၭာန္မ်ဳိး ရွိေနေပမယ့္ တျပည္ေထာင္စနစ္ပံုစံမ်ဳိး

သူတို႔အျမင္
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းမယ္။ အားလံုးသာတူညီမွ်
မႈ အေျခခံအရေပါ့ေလ... ညီရင္းအစ္ကို စိတ္ဓာတ္ေပါ့၊ ျပည္ေထာင္စုသား
စိတ္ဓာတ္နဲ႔... အဲဒါ ဆက္ၿပီးေတာ့ အခု ဒီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၁ ပင္လံုညီလာ
ခံဆိုတာက ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စု ျဖစ္ရမယ္... အုပ္စုတစ္စုတည္းကပဲ ႀကီးစုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ
မျဖစ္ဖုိ႔ေပါ့... တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြအားလံုး သာတူညီမွ် အေျခခံအရ
ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးေပါ့ေလ... စုေပါင္းဖန္
တီးတဲ့ အဆင့္ရွိသလို တုိင္းရင္းသားအသီးသီးကလည္း ကိုယ့္ကံၾကမၼာ
ကိုယ္ဖန္တီးတာမ်ဳိးလည္း ရွိသင့္တယ္ေပါ့ေလ... အဲလို ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိး
ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္...”
(ပဒိုေဒးဗစ္သာကေပါ၊ ေကအန္ယူ ဒုဥကၠဌ)

