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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။

“ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ကို
ဘယ္လို ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္မလဲ”

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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“ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ကို ဘယ္လို ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္မလဲ”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ေခတ္မွီေဖ်ာ္ေျဖေရးပစၥည္းေတြ၊ နည္းပညာေတြ ထြန္းကားလာ
တာနဲ႔အမွ် ျမန္မာ့လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မွာ စိတ္အပန္းေျဖစရာနည္းလမ္းေတြ
မ်ားျပားလာတာေၾကာင့္ တခ်ိန္က ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္
ဟာ အခုအခ်န္မွာ အေတာ္ေလးကို ဆုိးဝါးတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေန
ရပါတယ္။
ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ရဲ႕ ေရႊေခတ္လို႔ဆိုရမယ့္ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္
ကာလေတြမွာ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ဟာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ေနရာရေက်ာ္
ၾကားခဲ့ပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ ဇာတ္မင္းသားႀကီးေတြ၊ ဇာတ္အဖြဲ႔ႀကီးေတြ
အၿပိဳင္အဆုိင္ေပၚထြန္းခဲ့သလို ျပည္သူလူထုအားေပးမႈကလည္းတခဲနက္
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဂရိတ္ဦးဖုိးစိန္၊ ေအာင္ဗလကေန ေရႊမန္းတင္ေမာင္၊ စိန္
ေအာင္မင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သိန္းေအာင္ စတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ ဇာတ္မင္းသားႀကီး
ေတြ ေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။
၁၉၈၀ လြန္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ဇာတ္သဘင္ တစ္ေခတ္ျပန္လည္
ဆန္းသစ္လာၿပီး ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ေတြနဲ႕ အလြန္ အားေကာင္းခဲ့ပါေသး
တယ္။ ဦးဖိုးစိန္မ်ိဳးဆက္ ရဲစိန္၊ ညီ၀င္းစိန္တို႔ရဲ႕ စိန္မဟာသဘင္၊ ေရႊမန္း
မ်ိဳးဆက္ ဝင္းဗိုလ္၊ ဆန္းဝင္း၊ ဝင္းေမာင္၊ ခ်မ္းသာတို႔ရဲ႕သစၥာ၊ ေမတၱာ ေရႊ
မန္းသဘင္၊ ေရႊနန္းတင္သား နန္းဝင္း၊ နန္းခင္ေမႊးတို႔ရဲ႕ ေရႊနန္းသဘင္၊
စိန္မာဒင္သား မိုး၀င္း၊ မိုးမင္းတို႔ရဲ႕မဟာရန္ကုန္ စံျပသဘင္၊ ဘီအီးဒီ
ေအာင္သိုက္နဲ႔ သားေဇာ္ဝင္းေမာင္တုိ႔ရဲ႕ ေအာင္ပြဲသဘင္၊ ေမာင္ယဥ္
ေအာင္ဦးစီးတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္အင္္အားသစ္၊ အဆုိေတာ္တြံေတးသိန္းတန္နဲ႔
ဟသၤာတထြန္းရင္တုိ႔ရဲ႕ရုပ္ရွင္ဂီတ ျပဇာတ္သဘင္၊ သိန္းေဇာ္ မႏၱေလး
ဇာတ္ပြဲေတြနဲ႔ အင္အားေကာင္းေကာင္း ရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမည့္လည္း
ကိုလိုနီေခတ္ ဇာတ္သဘင္ေရႊေခတ္ေလာက္ေတာ့ အရွိန္အဟုန္ ျပင္း
ျပင္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ပါဘူး။

ဇာတ္သဘင္အရည္အေသြး က်ဆင္းလာျခင္း

ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ သဘင္
သည္ေတြရဲ႕ ကျပတဲ့ ဇာတ္ေတြကိုလိုက္ၿပီး ျမန္မာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕
ယဥ္ေက်းမႈကို ႀကီးမားတဲ့ ရိုက္ခတ္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဇာတ္သဘင္ေလာ
ကရဲ႕ ပထမဦးဆံုးေသာ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ဇာတ္မင္းသားႀကီး ဂရိတ္ဦးဖိုး
စိန္ေခတ္မွာဆုိရင္ ဦးဖုိးစိန္ကတဲ့ ဇာတ္ထုပ္ေတြကိုလိုက္ၿပီး လူေတြဟာ
ဦးဖိုးစိန္ကို အတုယူေနထိုင္ ျပဳမူေျပာဆုိတာေတြ ျဖစ္ေပၚတဲ့ အထိပါပဲ။
ပဋိကၡရားဇာတ္ ကျပခဲ့ရာမွာ ဦးဖုိးစိန္က ပဋိကၡရားမင္းသားအျဖစ္ ေရႊဦး
ထုပ္အစစ္၊ စူရတီကုတ္အက်ၤ ီ၊ ေရႊျခည္ထုိးစူရတီေဘာင္းဘီတို႔ကို ဝတ္
ဆင္ကခဲ့လို႔ ျပည္သူေတြၾကားမွာ စူရတီလံုျခည္ေတြ က်ား၊ မ မေရြး ဝတ္
ဆင္ရၾကတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။
ဇာတ္ထုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကျပၿပီး ျပည္သူရဲ႕ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို
ရယူေဖ်ာ္ေျဖ အသံုးေတာ္ခံခဲ့လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တာေမြလမ္းကို ဦးဖုိးစိန္လမ္း
အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲၿပီး ယေန႔ထက္တုိင္ ျပည္သူေတြၾကားမွာ သူ႔ဂုဏ္
သတင္းေတြ ႀကီးမား သတိရေနဆဲပါပဲ။ ဦးဖုိးစိန္ေခတ္ကစလို႔ ေအာင္ဗ
လ၊ ေရႊမန္းတင္ေမာင္ စတဲ့ ဇာတ္မင္းသားႀကီးေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ဆို
သလို ေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။
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၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္ကစလို႔ ဇာတ္သဘင္ေတြဟာ တျဖည္း
ျဖည္း က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး အဓိကအေၾကာင္းအရင္းေတြထဲမွာေတာ့ အႏုပ
ညာဖန္တီးမႈ အားနည္းလာတာ၊ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ တင္းက်ပ္တဲ့ပြဲမိန္႔၊
အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြကို တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ တား
ဆီးလာတာ၊ စိတ္အပန္းေျပေစဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းေတြ မ်ားလာ
တာ၊ ဇာတ္အဖြဲ႔ေတြအတြက္ ဇာတ္ရံုနဲ႔ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး အခက္အခဲ
ေတြ ရွိလာတာေတြဟာ ဇာတ္သဘင္ေလာကကို က်ဆင္းေစခဲ့တဲ့အခ်က္
ေတြလို႔ ဆုိပါတယ္။

ပါဘူး။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ ႏိုင္
ငံတကာအဆင့္မွီဇာတ္ရံု (အႏုပညာဗဟုိဌာန) ၂ ခုကို ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလး
မွာ တည္ေဆာက္မယ္လို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ကတိျပဳခဲ့ေပမယ့္လည္း
ဒီကတိျပဳခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေရေရရာရာရလဒ္ မျဖစ္ေပၚခဲ့ပါဘူး။ NLD
အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ ပတ္
သက္လို႔ တစံုတရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိး မရွိသလို ဇာတ္သဘင္
အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အေရးတယူ ေတြ႔ဆံုတာမ်ဳိးေတာင္မႈ မရွိေသးပါဘူး။

ပံုစံေျပာင္းလာတဲ့ ဇာတ္သဘင္

ဇာတ္သဘင္အဖြဲ႔ေတြ ပံုမွန္ကျပေဖ်ာ္ေျဖဖို႔ ဇာတ္ရံုဆိုတာဟာ
ရွားပါးလြန္းၿပီး ဇာတ္သဘင္အဖြဲ႔ေတြဟာ ႏိုင္ငံတဝန္း လွည့္လည္ ကျပ
ေဖ်ာ္ေျဖတဲ့ေနရာမွာ ယာယီဇာတ္ရံုေတြ တည္ေဆာက္ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖရပါ
တယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးမွာ အမ်ဳိးသားကဇာတ္ရံုေတြ ရွိေပမယ့္လည္း ဒီ
ဇာတ္ရံုေတြကလည္း အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ ငွားရမ္း အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့  ေနရာ
ေတြပါ။ ႏို္င္ငံျခားရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြကို ေခတ္မွီ ရုပ္ရွင္ရံုေတြနဲ႔ ၾကည့္
ႏိုင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဇာတ္သဘင္ပြဲေတြကို ဖ်ာခင္း၊ ထရံကာ ယာယီဇာတ္
ရံုေတြနဲ႔သာ ၾကည့္ႏိုင္တာမို႔ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့က်လာတာ မဆန္း
ပါဘူးလို႔ ဇာတ္သဘင္ေလာကသားေတြက ဆုိၾကပါတယ္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ေတြရဲ႕ ဇာတ္ကျပေဖ်ာ္ေျဖရာ
တြင္ ဘုရားကန္ေတာ့ခန္း၊ အပ်ဳိေတာ္၊ ပဏာမကပြဲ၊ ေအာ္ပရာ၊ ျပဇာတ္
ႀကီး၊ ႏွစ္ပါးသြား၊ ေနာက္ပိုင္း ဇာတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အလိုက္
တညလံုး ကျပၾကရတာပါ။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိမွာေတာ့ ဇာတ္သဘင္ေတြ
မွာ ရိုးရာအတုိင္းမဟုတ္ေတာ့ပဲ ေမာ္ဒယ္ရိႈးေတြ၊ စတိတ္ရိႈးေတြနဲ႔ တြဲၿပီး
ကျပလာၾကပါတယ္။ ဇာတ္သဘင္လို႔ေတာင္ ေခၚဆုိဖို႔ ခက္လာတယ္လို႔
သဘင္အသိုင္းအဝို္င္းက ဆုိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ဇာတ္သဘင္ေတြမွာ
အေဖာ္အခၽြတ္ေမာ္ဒယ္ေတြကို ပြဲထုတ္လာလို႔ ဇာတ္ပြဲကခြင့္ တားျမစ္တဲ့
အထိ ျဖစ္လာရတဲ့ အေျခအေနေတြပါ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ အဓိကအား
ျဖင့္ေတာ့ ဇာတ္သဘင္စစ္စစ္ အႏုပညာအရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းနဲ႔
ကျပႏုိ္င္မႈ အားနည္းလာသလို ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း အားေပးမႈ
ေလ်ာ့က်လာေၾကာင့္ပါပဲ။
ျမန္မာႏုိင္ငံသဘင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအရံုး (ဗဟို) က ျမန္မာ့
သဘင္စင္ျမင့္နဲ႔ သဘင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးေတြမွာ သဘင္အႏုပညာရွင္ေတြ
ကိုယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာဧည့္သည္ အႏုပညာရွင္မ်ား
သည္လည္းေကာင္း သဘင္အႏုပညာနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ လြန္ကဲစြာ သရုပ္
ပ်က္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ သရုပ္ပ်က္ ကခုန္သီဆိုေျပာၾကားမႈ ျပဳလုပ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အျမင္မတင့္တယ္သည့္ပံုမ်ား ပိုစတာ၊ ဗီႏုိင္းမ်ားတြင္
ေဖာ္ျပေၾကာ္ျငာျခင္း၊ လူမႈကြန္ရက္ေတြမွာ ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား လံုးဝမျပဳ
လုပ္ရန္ တားျမစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ဒုတိယပတ္မွာ ေၾကညာ
ခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေသးတယ္။
ဇာတ္သဘင္ေတြမွာ ေခတ္မွီတူရိယာပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ ေအာ္
ဂင္၊ ဂစ္တာ အပါအဝင္ ေခတ္ေပၚတူရိယာပစၥည္းေတြ သံုးလာတာေၾကာင့္
ျမန္မာ့ဂီတျဖစ္တဲ့ ဆုိင္းဝုိင္းေတြလည္း တျဖည္းျဖည္း ပေပ်ာက္လာေနပါ
တယ္။ သဘင္စစ္စစ္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ သဘင္သည္ေတြက လာမည့္ ၂၀၁၇၂၀၁၈ သဘင္ရာသီကစလို႔ ဆုိင္းအဖြဲ႔ေတြမွာ ႏုိ္င္ငံျခားတူရိယာပစၥည္းမ်ား
ထည့္သြင္း အသံုးျပဳခြင့္ မျပဳေတာ့ဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ့ဆုိင္း ဥပေဒ
ေရးဆြဲၿပီး အဲဒီ ဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးပါက လာမယ့္ သဘင္ရာသီက စတင္
ကာ ဆုိင္းအဖြဲ႔ေတြမွာ ႏုိင္ငံျခား တူရိယာပစၥည္းေတြ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ
မႈကို တားျမစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရအထာက္အကူ မလံုေလာက္ျခင္း

ေခတ္မဆ
ွီ န္းသစ္လာတဲ့ နည္းပညာ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပစၥည္းေတြကို
အမွီမလုိက္ႏုိင္ေတာ့တာေၾကာင့္ နိမ့္က်ေနတဲ့ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ဟာ
ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရရဲ႕ကူညီမႈလည္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရရွိ

ဇာတ္ရံုရွားပါးျခင္း

ဇာတ္အဖဲြ႔မ်ားရွားပါးျခင္းနဲ႔ အရံႈးေပၚျခင္း

ပံုမွန္အားျဖင့္ သဘင္ရာသီကို ျမန္မာျပကၡဒိန္ ဝါဆုိလဆန္း
တစ္ရက္မွ ေနာက္တစ္ႏွစ္ နယုန္လကြယ္ေန႔အထိ ရွစ္လၾကာ သတ္မွတ္
ထားေလ့ ရွိပါတယ္။ ဇာတ္သဘင္အဖဲြ႔ေတြ အမ်ားဆံုး အေျခစိုက္ရာ မႏၱ
ေလးၿမိဳ႕မွာေတာင္ ဇာတ္အဖဲြ႔ ၃၀ ေက်ာ္ပဲ ရွိတာမို႔ တႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအ
တာနဲ႔ ေအာင္ျမင္တဲ့ ဇာတ္အဖဲြ႔ေတြ တေန႔တျခား ရွားပါးလာေနပါတယ္။
ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအခ်ဳိ႕မွာ သက္ဆုိင္ရာ သဘင္အစည္းအရံုး
ေတြက ဇာတ္အဖဲြ႔ေတြကို ေငြထုတ္ေခ်းတာမ်ဳိးေတြ ရွိေပမယ့္လည္း
ဇာတ္အဖဲြ႔ေတြ ရွားပါးလာေနၿမဲပါပဲ။ ဇာတ္အဖဲြ႔အမ်ားစုဟာ အေႂကြးေတြနဲ႔
သာ လည္ပတ္ေနၾကရတာပါ။

သူတို႔အျမင္

“အရမ္းဆုိးရြားလြန္းၿပီး ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ တအားႀကီးကို ဖီလာဆန္႔
က်င္ၿပီး အမ်ားကဲ့ရဲ႕စရာျဖစ္မယ့္ ကိစၥမ်ိဳးကိုေတာ့ ေမတၱာရပ္ခံမယ္။
သတိေပးမယ္။ အဲဒီထက္ပိုၿပီး ဘယ္လိုမွ မလိုက္နာေတာ့ဘူး တအားကို
ဆုိးရြားၿပီး ထိခိုက္လာၿပီဆုိရင္ေတာ့ ပြဲကျပခြင့္ေတြ ရပ္နားတဲ့အဆင့္အထိ
ေရာက္မယ္။ ခ်က္ခ်င္းႀကီး ရပ္နားမယ္လုိ႔ မဆိုလိုပါဘူး။ ေမတၱာရပ္ခံမယ္။
သတိေပးမယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ရပ္နားပါမယ္”
(ဖိုးခ်စ္၊ ဥကၠ႒ - ျမန္မာႏုုိင္ငံသဘင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအရုုံး)
“ႏုိင္ငံျခားတူရိယာေတြ ေရာယွက္ေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ဆုိင္း
ဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ေျမာင္းထဲေရာက္မလို ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ႀကိဳး
စားမႈအားနည္းၾကလို႔ ေဘးတူရိယာေတြက ၀င္လာၿပီး ျမန္မာ့အႏုပညာ
ေလာက ဖ်က္ဆီးခံရတာပါ’’
(ဦးေမာင္ေမာ္၊ ဒုဥကၠ႒  
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးသဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး)

