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“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။

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။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာ
ဘယ္လုိ အေျဖရွာမလဲ”

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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“ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာ ဘယ္လုိ အေျဖရွာမလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
ျမန္မာျပည္မွာ ေျဖရွင္းလို႔ မရေသးတဲ့ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာထဲ
က တစ္ခုကေတာ့ ျမန္မာျပည္ အေနာက္ဘက္စြန္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း
က မၿငိမ္သက္မႈေတြပါပဲ။ ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာလနဲ႔ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း
ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ေမာင္ေတာေဒသက လက္နက္ကိုင္အံုႂကြမႈဟာသမုိင္းမွာ
အျပင္းထန္ဆံုးထဲက တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေဝဖန္စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အံုႂကြမႈသမုိင္းေၾကာင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မြတ္စလင္အစြန္းေရာက္အုပ္စုေတြရဲ႕ အံုႂကြ
မႈေတြဟာ အသစ္အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလ
(၁၉၄၂)၊ (၁၉၈၈)၊ (၁၉၉၄)၊ (၁၉၉၈) ခုႏွစ္တို႔မွာလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးပါ
တယ္။ ၁၉၄၂ ျဖစ္စဥ္မွာ ဘဂၤါလီေတြက လက္နက္လူအင္အား အလံုးအ
ရင္းနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ထဲက ရခိုင္ရြာေတြကို ဝင္တုိက္
ခဲ့ရာမွာ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈
ျဖစ္စဥ္မွာလည္း ဘဂၤါလီငါးေသာင္းက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ဖို႔
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာ
ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအမည္ခံ (RSO) အင္အား ရွစ္ဆယ္က ေမာင္ေတာ
ၿမိဳ႕ေတာင္ပိုင္းကို ဝင္တုိက္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၂  အျပန္အလွန္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရလက္ထက္၂၀၁၂
ဇြန္လနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္
စဥ္ေတြဟာ သမိုင္းတေလွ်ာက္ အႀကီးမားဆံုး ပဋိပကၡေတြထဲကတစ္ခု
ျဖစ္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္ တိုက္ခုိက္သတ္ျဖတ္မႈေတြအတြင္း လူေပါင္း
၁၉၂ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၂၆၅ ေယာက္ ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။ လူေပါင္း
၁ သိန္းေက်ာ္လည္း အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ဘဝ ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာတိုက္ခုိက္မႈ

ပါကစၥတန္တာလီဘန္ေတြထံမွာ သင္တန္းတက္ခဲ့သူ ဟာဗစ္
တူဟာရ္ ဆုိသူက လူအင္အားေလးရာခန္႔နဲ႔ ေမာင္ေတာေဒသက ရဲစခန္း
သံုးခုကို အလစ္အငိုက္တိုက္ခိုက္ခဲ့တာမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၉ ဦး က်ဆံုးၿပီး၊
အၾကမ္းဖက္သမား ၈ ဦးကို အေသဖမ္းမိကာ ၂ ဦးကို အရွင္ ဖမ္းမိခဲ့တယ္
လို႔ ႏို္င္ငံေတာ္ သမၼတရံုးက ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ေန႔မွာ သတင္း
ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ သူနဲ႔အတူ ဦးေဆာင္သူေတြထဲမွာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ
သားတစ္ေယာက္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုမွာ ေန
ထုိင္သူေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏုိင္ငံ
မကၠာအေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ျဖစ္တယ္လုိ႔ ႏို္င္ငံတကာ ပဋိပကၡ
ေလ့လာေရးအဖဲြ႔ (ICG) ရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

“ရိုဟင္ဂ်ာ” ေလာ၊ “ဘဂၤါလီ” ေလာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက မြတ္စလင္ေတြက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ “ရို
ဟင္ဂ်ာ” လို႔ ခံယူထားေပမယ့္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုက
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အသိအမွတ္ မျပဳပါဘူး။ သူတို႔ဟာ ၁၉ ရာစု အေစာပိုင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္
ထဲ “ရာသီအလိုက္လုပ္သားမ်ား” အျဖစ္ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္
နယ္ထဲမွာ ဒုတိယေျမာက္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္လာတဲ့ “ဘဂၤါလီ” ေတြ
ျဖစ္တယ္လို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ စံုစမ္းစစ္
ေဆးေရး အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ စံုစမ္းမႈေတြကို ဆက္လုပ္ေနပါတယ္။

အမ်ဳိးသားေရးလား၊ လူ႔အခြင့္အေရးလား

ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာေဒသမွာ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၉ သိန္း
ဝန္းက်င္ရွိၿပီး “ဘဂၤါလီ” လူဦးေရက ခုႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္၊ ရခိုင္ တစ္သိန္း
ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ အိႏၵိယႏြယ္ဖြား ငါးေသာင္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ျပည္ထဲ
ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ စာရင္းအရ သိရပါတယ္။ ဒီလို လူဦးေရ အခ်ဳိးအစား
မညီမွ်တာဟာ ေဒသခံရခိုင္ေတြအတြက္ စိုးရိမ္ေနတဲ့အေၾကာင္း ရခိုင္
ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေထာင္အထည္
ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ႏို္င္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္က ဆုိပါတယ္။ ေမာင္ေတာေဒသအေရးကို “ေလ့လာၾကည့္
လွ်င္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစျပဳလာလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာအသစ္တစ္ခု
ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚလာေလ့ ရွိသည္ကို သတိရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္
ေၾကာင္း” လည္း သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲက ဘဂၤါလီ ျပႆနာဟာ “ထိလြယ္ရွလြယ္
ႏိုင္ၿပီး နက္နဲသိမ္ေမြ႔” တဲ့အတြက္ ေျဖရွင္းရာမွာ အခ်ိန္ၾကာမယ္လို႔လည္း
ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆုိထားၿပီး
ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ လ၀ကဌာနက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပံုၿမိဳ႕
နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဘဂၤါ
လီလူမ်ိဳး ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီမုိက
ေရစီ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း ၁၉၈၂ ဥပေဒအတုိင္း ဆက္လက္
စိစစ္တဲ့ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္ ဘဂၤါလီအေရးဟာ တည္ဆဲ
ဥပေဒစိုးမိုးေရး တစ္ခုတည္း ထက္ပိုၿပီး နက္ရိႈင္းပါတယ္။  တပ္မေတာ္နဲ႔
လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕အတင္းအၾကပ္ အင္အားသံုးတဲ့ နည္းလမ္းကလည္း
အေျဖမျဖစ္ႏိုင္တာ လက္ေတြ႔ဂယက္ေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္။
လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ခံစားခ်က္ေတြ ေရာေထြးေနတဲ့ ဘဂၤါလီအေရးကို  
ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ အစိုးရသစ္ဟာ ျပည္တြင္းနဲ႔  ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ဆန္႔က်င္
ဘက္ ဖိအားႏွစ္ရပ္ၾကားမွာ ေျခလွမ္းမမွားေအာင္ တစ္လွမ္းခ်င္း ေလွ်ာက္
လွမ္းေနရတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈျပႆနာ

သူတို႔အျမင္

လူဦးေရျပႆနာ

“ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ ဘယ္သူက
ႏိုင္ငံသားလဲ... ႏိုိင္ငံသားျဖစ္မႈကို ဘယ္လုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔
သတ္မွတ္သလဲဆိုတဲ့ မလႊဲမေရွာင္သာ ေပါက္ကြဲလြယ္တဲ့ ေမးခြန္းႏွစ္ခု
ရွိတယ္” လို႔ ႏိုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Juan J. Linz နဲ႔ Alfred
တုိ႔က ေရးသားတင္ျပဖူးပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ မြတ္စလင္ေတြရဲ႕
အံုႂကြမႈဟာလည္း ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးနဲ႔  ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ  
ျပည္လြတ္လပ္ေရးရခါစ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု လက္ထက္မွာ “ရိုဟင္ဂ်ာ”ေတြ
ကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တဲ့ သမုိင္းအေထာက္အထားရွိသလို၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္
ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ သူတို႔ကို ႏိုိင္ငံသားအခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ မဲေပးခြင့္
ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၂၀၁၂ ေက်ာက္နီေမာ္နဲ႔ ၂၀၁၄ ဒူခ်ီရားတန္း  အေရးအ
ခင္းေတြ ေနာက္ပိုင္းက်မွ ဘဂၤါလီငါးသိန္းေက်ာ္ကို ထုတ္ေပးထားတဲ့
White Card ေတြကို ျပန္သိမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ေ၀ဖန္မႈေတြ

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ျဖစ္စဥ္ နယ္ျခားရဲ စခန္းေတြ တိုက္ခိုက္ခံ
ရတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က နယ္ေျမ ရွင္းလင္းတဲ့အခါ ထိ
ေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈ  အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ  ဆက္တုိက္  ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုး
ဒဏ္ရာရတာေတြ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ဖမ္းဆီးမႈေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။တပ္
မေတာ္ရဲ႕အထူးစစ္ဆင္ေရးမွာ အရပ္သားေတြနဲ႔ တိုက္ခုိက္ေရးသမားေတြ
ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ခြဲျခားမႈျပဳလုပ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္လို႔ လူ႔အခြင့္
အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အ
ေရးေကာ္မရွင္နာ မင္းႀကီး႐ံုးက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့
အစီရင္ခံစာမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္မႈကို ရပ္တန္႔
ဖို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ
စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ျငင္းဆန္ထားၿပီး ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေခါင္းေဆာင္

“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ အဓိက
တုိင္းရင္းသား ၈ မ်ဳိးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ၁၃၅ စုေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းမူ
လ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီမပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ယင္းဘဂၤါလီ  
မ်ားက မူလေနထိုင္သည့္ ေဒသခံရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့
၍ နယ္စပ္ေဒသ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနယ္ေျမမွ Native ရခိုင္မ်ား
သည္ ေအာက္ဘက္ စစ္ေတြ၊ ပုဏၰားကြၽန္းဘက္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရေၾကာင္း၊
၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္၊ ဘဂၤါလီပဋိပကၡမ်ား ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရခိုင္
လူမ်ဳိး ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း၊ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္မ်ား ျမန္မာ
ျပည္မွ ဆုတ္ခြာ -ထြက္ေျပးခ်ိန္တြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို တုိက္ခိုက္ရန္
ေပးအပ္ခဲ့သည့္ လက္နက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကိုတိုက္
ခိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမွာ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မ်ားစြာခံျပင္းမႈကို ျဖစ္
ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း…”
(ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ
အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ ဥကၠဌ ကိုဖီအာနန္အား ေျပာၾကားခ်က္မွ)
“ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနယ္မွာ (၁၉၈၂) ဥပေဒအရ စစ္
ေဆးသတ္မွတ္ျခင္း မခံရတဲ့ လူသားဟာ ငါးသိန္းေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။
ခ်င္းျပည္နယ္ထပ္ ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒီလူသားေတြကို ဥပေဒအရ စစ္ေဆးၿပီး
ရရွိခံစားထိုက္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ရရွိဖို႔ ကိစၥဟာ
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕တာ၀န္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူသား
ငါးသိန္းဟာ ရခုိင္ျပည္အတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီးသာမက ပြင့္သစ္စ
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း ေျမျမႇဳပ္မုိင္းတစ္လံုးလို ျဖစ္ေန
ပါတယ္”
(ဦးဦးလွေစာ၊ ေျမာက္ဦး အမတ္)

