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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 free is Religion from Politics?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတပတ္မာွ ေတာ့ “ဘာသာေရးနဲ႔ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး ေရာေထြးသင့္၊ မသင့္” ဆိတ
ု ဲ့ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ
ဒီဗြဘ
ီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ က
္ ို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ခြဲျခား
ထားဖုိ႔ ျပင္းထန္စြာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဦးေဆာင္တ့ဲ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္
မေဖာ္ေပးႏုိင္ေသးသလို ဘာသာေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေရာေထြးမႈေတြကို သီးျခား ခြဲထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိ
ေသးပါဘူး။
သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးမယူခ့တ
ဲ ့ဲ အစြန္းေရာက္
ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ NLD အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာလည္း ဆက္လက္ရွင္သန္ေနခဲ့ၿပီး က
ရင္ျပည္နယ္မွာ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ေစတီတည္တာ၊ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ေတြ
ရဲ႕ ဗလီအနီးတဝိုက္မွာ ေစတီတည္တာ၊ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားခဲ့တ့ဲ မိတၳီလာမွာ
အစၥလမ္ဘာသာဝင္ေတြ ဗလီတက္ခြင့္မရွိတာ အပါအဝင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္န႔ဲ ပတ္သက္တ့ဲ
ျပႆနာေတြ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး လံ႔ေ
ႈ ဆာ္မႈေတြကထ
ို ိေရာက္
စြာ ကိုင္တယ
ြ ္ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိပါဘူး။
အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေရာေထြးမႈကို ကိုငတ
္ ြယ္ဖိ႔ု အမ်ဳိးဘာသာ
သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲ႔ြကို ႏုိင္ငံေရးမွာ မပါဝင္ဖုိ႔ သတိေပးတားဆီးတာ၊ အမုန္းစကားတားဆီး
ေရး ဥပေဒ ေရးဆြဲတာေတြ လုပေ
္ ဆာင္ေနေပမယ့္လည္း လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြၾကားမွာ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္
ပြားလာမွာကို စိုးရိမ္တ့ဲ ပူပန္မႈေတြကို မေခ်ဖ်က္ႏုိ္င္ေသးပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ဘာသာေရး လြတလ
္ ပ္ခြင့္ကို
တိတက
ိ ်က် အာမခံ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးမႈ အားနည္းေနဆဲပါပဲ။
NLD အစိုးရသစ္အေနနဲ႔လည္း ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္လ႔က
ို ိုင္တယ
ြ ္ရာမွာ လူထုရဲ႕ေထာက္
ခံမႈ က်ဆင္းမွာကို အၿမဲပဲ ပူပန္ပံုရွိေနၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ေတြကို အမတ္
ေလာင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းျခင္း မရွိတာဟာ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေရာေထြးေနမႈအေပၚ NLD ဘယ္
ေလာက္ ပူပန္သလဲဆတ
ို ာ ေပၚလြင္ေစခဲ့ပါတယ္။
သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ စတင္အားေကာင္းလာတဲ့ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာ
သာ လႈပ္ရွားမႈလို႔ ေခၚဆုိတ့ဲ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈန႔ဲ မဘသလိေ
႔ု ခၚတဲ့ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္
ေရး အဖြဲ႔ေတြက အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း ဆက္လက္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ
လက္ထက္မွာ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲ႔ြ ေရးဆြဲခ့တ
ဲ ့ဲ တစ္လင္တစ္မယား ဥပေဒ
ဟာလည္း ဥပေဒအျဖစ္ ဆက္လက္ အသက္ဝင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၃၆၁၊ ၃၆၂၊ ၃၆၃ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာကို ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္
ျပဌာန္းထားၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ နတ္ကိုးကြယ္မႈေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္

မွာ ကိုးကြယ္တ့ဲ ဘာသာေတြအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ တက္ႏုိ္င္သမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက္မယ္လို႔ ျပ
ဌာန္း ထားပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၄ မွာေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအလို႔ငွာ ဘာသာသာသနာကို အလြသ
ဲ ုးံ စားမႈ
မျပဳရလို႔ ျပဌာန္းထားေပမယ့္လည္း ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ဘာသာေရးအသံုးခ်မႈေတြကို တိတိက်က် တား
ဆီး အေရးယူတာမ်ဳိးေတြေတာ့ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ မေတြ႔ရေသးပါဘူး။
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လြတလ
္ ပ္ေရးမရမီ ဘာသာေရး
နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေရာေထြးမႈကို လံုးဝမႀကိဳက္တ့ဲ အေနနဲ႔ “အခု ကၽြန္တြင္းက လြတ္မယ္ မၾကံၾကေသးဘူး။
သူတ႔တ
ို ေတြ အေပၚမွာ အႏုိင္က်င့္ၿပီး ငါ့တို႔ လူမ်ားစုရဲ႕ ဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္ရမယ္လို႔
လုပ္လက
ို ္ရင္ က်ဳပ္တို႔ဟာ ေခြးေလာက္ေတာင္ ေသာက္သုးံ မက်တဲ့ေကာင္ေတြျဖစ္သြားၾကမွာေပါ့” လို႔
ေျပာၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ဘာသာေရးနဲ႔ ႏုိ္င္ငံေရးကို ခြဲျခားဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။
လက္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တ့ဲ အစိုးရအေနနဲ႔
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့္ ေပးဖို႔န႔ဲ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏုိ္င္ငံေရး ေရာေထြးမႈကို ရွင္းလင္းဖို႔ျပတ္သားတဲ့ ေျပာ
ၾကားခ်က္မ်ဳိး အခုအခ်ိန္ထိ မေျပာဆုိ မထုတ္ျပန္ေသးဘဲ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း အဲဒီ အ
ေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခစုိက္ ဘာသာေရးလြတလ
္ ပ္ခင
ြ ့္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ USCIRF
ရဲ႕ ေမလထုတ္ျပန္တ့ဲ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့္ အေျခအေနေလ်ာ့က်
ၿပီး အစိုးရသစ္ကို ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့္ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ဖို႔ တုိက္တန
ြ ္းေၾကာင္း၊ ဘာ
သာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အထူးစိုးရိမ္ရတဲ့ ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဆက္လက္ ထည့္သြင္းထားဖုိ႔
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကိုလည္း အၾကံျပဳခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ အစိုးရအဆက္ဆက္ မတားဆီးႏိုင္ခ့တ
ဲ ့ဲ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေရာေထြးမႈ၊
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့္ ဆံုးရံႈးမႈေတြက NLD အစိုးရသစ္အတြကလ
္ ည္း ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္
ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါတယ္။
သူတ႔အ
ို ျမင္
“ယေန႔ေခတ္မွာ ဘာသာေရးကလည္း ႏုိင္ငံေရးပါပဲ။ ဘာသာေရးကို အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံေရး
လံ႔ေ
ႈ ဆာ္ရာမွာ လြန္စြာ လြယက
္ ူပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖ်က္ေတြ ရွိႏုိင္တယ္ဆိတ
ု ာကို သတိျပဳဖုိ႔
လိုပါတယ္။” (သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္က)ို

