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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။
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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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“ဒီမိုကေရစီအတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း (CSO)
ေတြက အေထာက္အကူျပဳရဲ႕လား”

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

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate
“ဒီမိုကေရစီအတြက္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္း (CSO) ေတြက
အေထာက္အကူျပဳရဲ႕လား” (သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့
အစုုိးရတစ္ရပ္  အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔  အင္တုိက္အားတုုိက္  ပါဝင္ခဲ့ၾကသူ
ေတြထဲမွာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (CSO) ေတြဟာလည္း ထိပ္ဆုံးက ပါ၀င္ခဲ့ၾက
ပါတယ္။ လူထုေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့  အစုုိးရတက္လာခ်ိန္မွာလည္း
ဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲအတြက္  လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြက  ဆက္လက္
ပါ၀င္ဖုိ႔ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း အစုုိးရရဲ႕ ကန္႔သတ္မႈေတြေၾကာင့္
အေျပာင္းအလဲမွာ ထင္သေလာက္ ပါ၀င္ခြင့္မရတဲ့ အေျခအေနေတြ
ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ဒီဘိတ္မွာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြက ဒီမုိက
ေရစီ အေျပာင္းအလဲမွာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ရဲ႕လားဆုုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာ
ကို ရႈေထာင့္မ်ဳိးစုုံက ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
CSO မ်ား အားေကာင္းလာျခင္း
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္
အစုုိးရ အာဏာရလာခ်ိန္မွာ CSO အသစ္ေတြမ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာသလို
မူလရွိရင္းစြဲ CSO ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း  အေတာ္ကို တြင္က်ယ္
လာခဲ့ပါတယ္။  စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန  ဒီမုိကေရစီ  အရပ္သားအစုုိးရ
တစ္ပုိင္း ကူးေျပာင္းခ်ိန္မွာ  CSO  ေတြမ်ားစြာဟာ  ျပည္သူလူထုၾကားမွာ
ေပါက္ဖြားလာသလို  လူထုအေျချပဳ   လုုပ္ငန္းမ်ားစြာကိုလည္း   အရွိန္အ
ဟုုန္ျပင္းျပင္း ေဆာင္ရြက္လာႏုုိင္ၾကပါတယ္။ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ တရား
စီရင္ေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စတဲ့ နယ္ပယ္အသီး
သီးမွာ CSO ေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာကို သမၼတ          
ဦးသိန္းစိန္အစုုိးရ လက္ထက္အတြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသလုုိ လူထု
အားကုုိးမႈကိုလည္း အမွန္တကယ္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္
အစုုိးရလက္ထက္မွာ CSO  ေတြ အားေကာင္းမႈဟာ အစုုိးရက ဂရုုတစိုက္
အေလးထားခဲ့ရတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း
သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္  CSO ေတြ  အားေကာင္း
လာမႈရဲ႕ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ တရုုတ္က ကခ်င္ျပည္
နယ္မွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုုိ ရပ္ဆုိင္းလုုိက္ျခင္းပါပဲ။
စစ္အစုုိးရလက္ထက္ကတည္းက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနတဲ့ ဧရာ၀တီျမစ္
ဆုုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို  ရပ္ဆုိင္းေပးဖုုိ႔  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္
ရာ လႈပ္ရွားေနတဲ့  CSO  ေျမာက္ျမားစြာက  တက္တက္ႂကြႂကြ  အေရးဆုုိ
လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပည္သူလူထုၾကားမွာလည္း  CSO  ေတြရဲ႕ အသိပ
ညာေပးလႈပ္ရွားမႈေတြက ထိေရာက္ခဲ့ၿပီး အစုုိးရအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔အသံကို
အမွန္တကယ္  ဂရုုတစိုက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။  ဒီအက်ဳိးရလဒ္ကေတာ့  သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္က ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ရပ္ဆုိင္းဖုုိ႔  ဆုုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းပါပဲ။ ဒီဆုံး
ျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံတကာမွာလည္း ျမန္မာအေပၚ တရုုတ္ၾသဇာ
သက္ေရာက္တာက်ဆင္းမႈ၊ ဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲကို အမွန္တကယ္
သြားေနတယ္ဆိုတဲ့  သုုံးသပ္မႈေတြကို  ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ပါတယ္။  ျမစ္ဆုံစီမံ
ကိန္း ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ျခင္းဟာ  CSO  ေတြရဲ႕  သက္ေရာက္မႈနဲ႔  အင္အား
ေကာင္းမႈကို ျပသႏုုိင္ခဲ့တဲ့ ဥပမာေပး ျဖစ္ရပ္ႀကီးလုုိ႔ဆိုရင္ မမွားႏုုိင္ပါဘူး။
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NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္ CSO မ်ား ခ်ိနဲ႔သြားျခင္း
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ႏုုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ အေထြေထြ ေရြးေကာက္
ပြဲႀကီးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့  NLD  အစုုိးရ  အႏုုိင္ရရွိဖုိ႔
CSO ေတြဟာ  အားတက္သေရာ  ပါ၀င္  ကူညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေပမယ့္
လည္း တကယ္တမ္း NLD ပါတီ အာဏာရရွိလာခ်ိန္မွာေတာ့ CSO
ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ခ်ိနဲ႔လာပါတယ္။ လူထုတင္ေျမႇာက္တဲ့ အစုုိးရဆို
တဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ CSO ေတြ အစုုိးရကို ေထာက္ျပ၊ ေ၀ဖန္သမွ်ေတြဟာ
အရာမထင္ပါဘူး။  နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနမွန္
ေတြကို CSO ေတြဘက္က အၿမဲၿမဲလုိလို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေပမယ့္လည္း
ရလဒ္ကေတာ့ ရန္သူအျဖစ္ ရႈျမင္ခံလာရတာပါပဲ။

ကို ေျဖရွင္းႏို္င္ျခင္း မရွိပါဘူး။ CSO ေတြ အမ်ားစုုဟာ ရခိုင္ျပႆနာမွာ
ပါ၀င္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရတဲ့အျပင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေတြနဲ႔
အခန္႔မသင့္ရင္ အေရးယူခံရမယ့္ အေျခအေနေတြ ႀကဳံေတြ႔ေနရပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ထဲထဲဝင္
၀င္ပါ၀င္ခြင့္ရဖို႔ ေတာင္းဆုုိလႈပ္ရွားမႈေတြ လုုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္လည္း
လက္ေတြ႔  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ၂၁  ရာစုု ပင္လုံညီလာခံမွာ  အရပ္
ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း CSO ေတြဟာ အျဖည့္ခံ သေဘာမ်ဳိးနဲ႔သာ တက္
ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့ၾကပါတယ္။ CSO ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ အေလး
ထားျခင္း မခံရသလို CSO ေတြဘက္က တင္ျပမႈေတြ အေပၚမွာလည္း
ေသေသခ်ာခ်ာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။
CSO ေတြနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးသုုံး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံကိစၥ
NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရရွိဖုိ႔ ေက်ာက္
မီးေသြးသုုံး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ အစုုိးရဘက္က
ျပင္ဆင္လာတာေတြရွိေနၿပီး ဒီလိုျပင္ဆင္မႈေတြအေပၚမွာ အရပ္ဘက္  
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက   ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈေတြ   လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါ
တယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ ျပည္သူလူထုပါ ပါ၀င္လာၿပီး  အရွိန္အဟုုန္
ျမင့္မားလာတာမုုိ႔  အစုုိးရက  CSO ေတြကို  ကန္႔သတ္တဲ့အထိ ျဖစ္လာပါ
တယ္။ အစုုိးရတာ၀န္ရွိသူေတြကုိယ္တုိင္က CSO  ေတြ  ဘယ္လိုပဲ  ကန္႔
ကြက္ပါေစ ေက်ာက္မီးေသြးသုုံး  ဓာတ္အားေပးစက္ရုံေတြကုိ  ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအ
တြက္  တည္ေဆာက္ရမယ္လို႔  ေပၚေပၚတင္တင္ပဲ  ေျပာဆိုလာတာေတြ
လည္း ရွိလာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ရပ္ဆုိင္း
ထားတဲ့  ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို  ျပန္လည္ စတင္မယ္ဆုိတဲ့ သတင္း
ေတြ ထြက္ေပၚလာတဲ့အတြက္  CSO ေတြဘက္က ပုုိမုိစုိးရိမ္လာေနၾကပါ
တယ္။
CSO ေတြပါ၀င္ခြင့္မရတဲ့ ရခိုင္ျပႆနာ
NLD  အစုုိးရသစ္လက္ထက္မွာ  ရခိုင္ေဒသမွာ  အၾကမ္းဖက္မႈ
ေတြ ေပၚထြန္းလာၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခုအၾကား ပဋိပကၡေတြ ျပင္းထန္
လာပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး လူနည္းစုု မြတ္စလင္ ၆ သိန္းခြဲေက်ာ္ အိမ္နီးခ်င္း
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံကုိ ထြက္ေျပးရတဲ့အထိ ဆုုိး၀ါးလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
လည္း ရခိုင္ျပႆနာကို  အစုုိးရက ေျဖရွင္းရာမွာ CSO ေတြ ပါ၀င္ခြင့္ မရ
တဲ့အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ NGO၊ INGO ေတြနဲ႔ CSO ေတြအားလုုံး
ျပႆနာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေမာင္ေတာေဒသကုုိ သြားခြင့္မျပဳထားပါဘူး။
အစုုိးရကုုိယ္တုိင္  လူငယ္ေတြကုိ  ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး စုုစည္းထားတဲ့ လူမႈကြန္
ရက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ရွိေပမယ့္လည္း ထင္သေလာက္ ရခိုင္ျပႆနာ

သုုံးသပ္ခ်က္
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ CSO ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ႀကီးမား
က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အစုုိးရေတြကုိယ္တုိင္က CSO ေတြ ခပ္မ်ားမ်ား ေပၚထြန္းဖုုိ႔
တုုိက္တြန္းအားေပးၾကပါတယ္။ လူထုဆႏၵကို ထင္ဟတ္တဲ့ CSO ေတြနဲ႔
အစုုိးရဟာ  ပူးတြဲလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား  အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္
လူထုဆႏၵကုိ  ျဖည့္ဆည္းေပးႏုုိင္မွာ  ျဖစ္ပါတယ္။  လက္ရွိ  ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ
CSO ေတြ အစုုိးရနဲ႔ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးမရွိတဲ့အျပင္ ရပ္
တည္ရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္ေတာင္ အစုုိးရရဲ႕ လ်စ္လ်ဴရႈမႈေတြ  ႀကဳံေတြ႔
ေနရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ အားေကာင္းဖို႔ CSO ေတြ ပါဝင္မႈ အေရးႀကီးတာမို႔
CSO ကို ဖိႏွိပ္လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းဟာ ဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလဲကို မေရာက္
ႏုုိင္ဘဲ  ေနာက္ေၾကာင္းျပန္  ႏုုိင္ငံေရးအေျခအေန  သက္ေရာက္ႏုိင္တယ္
ဆုုိတဲ့ သုုံးသပ္မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

