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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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“တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး
(ပင္လံုအိပ္မက္နီးၿပီလား)”

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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“တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး (ပင္လံုအိပ္မက္နီးၿပီလား)”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
အေျဖမရွိေသးတဲ့  ျမန္မာျပည္ရဲ႕  ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမွာ  မ်က္ႏွာ
စာႏွစ္ခုရွိတယ္လို႔ ေယဘူယ် လက္ခံထားၾကပါတယ္။ ဒဂၤါးေစ့ရဲ႕ ေခါင္းနဲ႔
ပန္းလို ခြဲျခားမရတဲ့ ဒီမိုကေရစီျပႆနာနဲ႔ တုိင္းရင္းသားျပႆနာလို႔
ဆုိၾကပါတယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာ စစ္တပ္က ဦးေဆာင္ေရးဆြဲထားတဲ့ အျပစ္
အနာမ်ားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္မွာ ဒီမုိကေရစီအေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔
ဆက္လက္ အျငင္းပြားေနရဆဲဆုိရင္၊  လံုး၀ (နီးပါး) မထိေတြ႔ မေျဖရွင္းရ
ေသးတဲ့ ျပႆနာဟာ တုိင္းရင္းသားျပႆနာပါပဲ။
ေပါင္းစည္းေရးမွ ၿပိဳကြဲေရးဆီသို႔
၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ အဂၤလိပ္လက္္ေအာက္ကေန ျမန္မာျပည္
လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ျခင္းရဲ႕ ေတာင္တန္းနဲ႔ ျပည္မ ညီညြတ္ေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ
ပါတယ္။ ျပည္မေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌဦးေအာင္ဆန္း
နဲ႔ ေတာင္တန္းေဒသက ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္စတဲ့ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္
ေတြဟာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လံုၿမိဳ႕ကေလးမွာ
ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။  ပင္လံုစာခ်ဳပ္နဲ႔
ပတ္သက္လို႔ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္လို႔ ေထာက္ျပသူေတြရွိေပမယ့္
လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါ ဗမာနဲ႔ ဗမာမဟုတ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြၾကားမွာ
တန္းတူရည္တူျပည္ေထာင္စုကို  စုေပါင္း ထူေထာင္ၾကမယ္ဆုိတဲ့  အႏွစ္
သာရကေတာ့ အားလံုး ဘယ္သူမွ အျငင္းမပြားၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လြတ္
လပ္ေရးမရခင္ လပိုင္းေလးအလိုမွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ရဲ႕ ဗိသုကာလည္းျဖစ္၊
တုိင္းရင္းသားေတြ ယံုၾကည္တဲ့ ဗမာေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ဆန္းနဲ႔ ေခါင္း
ေဆာင္ေတြ လုပ္ၾကံခဲ့ရၿပီး တန္းတူရည္တူျပည္ေထာင္စုဟာ ေပၚေပါက္ဖို႔
ေ၀းလို႔၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အစိိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲလုမတတ္ အေျခအ
ေနေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ခြဲထြက္ခြင့္ တေစၦ
၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အဓိက အားနည္းခ်က္တစ္ခုက
ခြဲထြက္ခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါအရ ထည့္သြင္းခဲ့ရတဲ့
ဒီအျငင္းပြားဖြယ္ အခြင့္အေရးဟာ လြတ္လပ္ၿပီးခါစ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္
အၿမဲတမ္း ေျခာက္လွန္႔ေနခဲ့တဲ့တေစၦ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပဌာန္း
ခ်က္အတုိင္း လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္း ၁၀ ႏွစ္အၾကာမွာ ခြဲထြက္ခြင့္
အသံေတြ က်ယ္ေလာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္ဟာ ျပည္ေထာင္စုအိပ္မက္ကေန
လန္႔နိုးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ႕  စစ္တပ္က အာဏာ
သိမ္းၿပီးေနာက္ ပံုသြင္းခဲ့တဲ့ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ တင္းၾကပ္
တဲ့ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ကို ပံုေဖာ္ထားၿပီး တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေတြ
လ်စ္လ်ဴရႈ ခံလိုက္ရပါတယ္။ ျပည္နယ္ (၇) ခု နဲ႔ တုိင္း (၇) ခု ကို အေျခခံ
တဲ့ ျပည္ေထာင္စုပံုစံအရ တုိင္းရင္းသားေတြလုိလားတဲ့ တန္းတူရည္တူနဲ႔
ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအိပ္မက္ေတြ တစ္စခန္းရပ္ လန္႔နိုး
သြားခဲ့ျပီး စစ္ပြဲေတြ သက္ဆုိးရွည္ဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။
၈ ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုအလြန္
လူထု လူတန္းစားေပါင္းစံု ပါဝင္တဲ့  ၈ ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု
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ႀကီးဟာ တင္းၾကပ္တဲ့ တစ္ပါတီ  အာဏာရွင္စနစ္ေနရာမွာ ပါတီစံု ဒီမိုက
ေရစီစနစ္ကို အစားထုိးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ သမုိင္း၀င္ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီး
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစိီေတာင္းဆုိတဲ့ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ျပည္သူေတြကို
စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ၿမိဳ႕ေပၚက ဒီမုိကေရစီအေရး
ေတာင္းဆုိသူေတြဟာ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ အေျခစိုက္တဲ့ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေပါင္းစည္းဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ သက္တမ္းၾကာခဲ့ေပမယ့္  အသံတုိးေနခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အ
ေရး ေတာင္းဆုိမႈေတြဟာ ဒီကာလေတြမွာ ပိုလို႔ က်ယ္ေလာင္လာပါတယ္။

ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ ပါ၀င္ေရးဆြဲခဲ့တဲ့
အပစ္ရပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) မူေဘာင္နဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအရ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပလာပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မရတဲ့ နယ္ေျမသစ္ေတြ
၁၉၈၈ မွာ အာဏာသိ္မ္းတဲ့  စစ္အစိုးရဟာ  ႏွစ္ေပါင္း  ၂၀  အ
ၾကာမွာ သူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ နဂို ျပည္နယ္ (၇) ခု၊ တုိင္း (၇) ခုအျပင္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမသစ္ေတြကို တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ တုိင္းနဲ႔
ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ အာဏာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ တုိးတက္မလာပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ နယ္ေျမအတြင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့
လူမ်ဳိးစုငယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္းေတြအတြက္ အထူးစဥ္စား
ဖုိ႔ေတာင္ မလိုပါဘူး။ ႁခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ လက္နက္အင္အား ေတာင့္တင္းတဲ့
အျပင္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ခက္တဲ့ “ဝ” နယ္ေျမက လြဲလို႔
က်န္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းေတြမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕
အခြင့္အေရးဟာ ဘာမွ ပိုမထူးလာပါဘူး။
ၾကက္ဥအစ ရွာမရသလုိ ပဋိပကၡ သံသရာ
လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ    သက္တမ္းရွည္ေနတဲ့    ျပည္တြင္းစစ္
ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး ဆံုးရံႈးခဲ့ရတယ္။   တုိင္းရင္းသားအခြင့္အ
အေရး ဆံုးရံႈးခဲ့ရတယ္လို႔ အာဏာရအသိုင္းအ၀ုိင္း (အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္
အသုိင္းအ၀ိုင္း) ဘက္က အစဥ္သျဖင့္ ဆင္ေျခေပးခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေဘာင္  
က်ယ္လာတဲ့အတြက္ ဒီမုိကေရစီေဘာင္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး
ေဘာင္ေတြ က်ဥ္းေျမာင္းခဲ့ရတယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆပါ။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့
ျပည္တြင္းစစ္  ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရင္  တနည္းအားျဖင့္  လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
ေတြ မရွိေတာ့ရင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြ ပိုၿပီး ရွင္သန္ခုိင္မာလာမွာ
ျဖစ္သလို တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ဆုိတာေတြလည္း ျဖစ္လာလိမ့္မယ္
ဆုိတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔
လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ အာဏာရ ဗဟိုအစိုးရေတြက
အစဥ္အစိုက္ ေတာင္းဆုိေလ့ရွိပါတယ္။
ႏွစ္ရွည္စစ္ပြဲမွသည္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔
ျမန္မာျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုက ဗမာမဟုတ္တဲ့
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးႀကီး ၇ မ်ဳိးလံုး လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။
ဒီေန႔အထိလည္း အပစ္ရပ္ထားတဲ့ (၈) ဖြဲ႔ အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား
လက္္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေပါင္း (၂၁) ဖြဲ႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့
ႏွစ္ေပါင္း  ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အတြင္း  အပစ္ရပ္လိုက္ စစ္တိုက္လိုက္ ကာလ
ေတြကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတာ့ မရခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီႏွစ္ေတြမွာေတာ့
တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္  ႏိုင္ငံေရးလမ္းစေတြ  ေပၚေပါက္လာတယ္လို႔

စမ္းတ၀ါး၀ါး ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံေတာ္
တခ်ိန္က  ဖက္ဒရယ္ဆုိရင္  ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုၿဖိဳခြဲဖုိ႔  အၾကံ
အစည္ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ
ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ တဖက္သတ္၀ါဒျဖန္႔မႈေတြဟာ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့
ယံုၾကည္သူေတြ နည္းပါးသြားပါၿပီ။ ဖက္ဒရယ္ကို ေခတ္အဆက္ဆက္
လက္မခံတဲ့ တပ္မေတာ္ကိုယ္တုိင္က ဖက္ဒရယ္ဆုိတာကို စကားလံုးအရ
အျငင္းမပြားေတာ့ဘဲ မူအရ လက္ခံလိုက္တာဟာ တုိးတက္မႈတစ္ခုလို႔
ဆုိႏိုင္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္  တုိင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိတဲ့ တန္းတူရည္တူ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚ
ေပါက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ညွိႏႈိင္းရမွာေတြ ရွိေနပါေသး
တယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြ လက္မခံတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ
ဖက္ဒရယ္သေဘာတရားေတြ ထည့္သြင္းထားတယ္လို႔ တပ္မေတာ္ဘက္
က မၾကာခဏ ထုတ္ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုထဲက အာဏာခြဲေ၀ေရး
အေျခခံမူျဖစ္တဲ့ ဇယား (၁) နဲ႔ (၂) ကို ျပင္ဆင္ဖို႔အထိ တပ္မေတာ္က
မူအားျဖင့္ သေဘာတူပါတယ္။  တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္
ေတြကို အာမခံႏိုင္ဖုိ႔  ျပည္နယ္အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းပံု ေရးဆြဲဖို႔အထိလည္း သ
ေဘာတူထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်က္ေတြ လက္ေတြ႔ ျဖစ္ေပၚ
လာဖို႔ ညွိႏႈိင္းရတဲ့အဆင့္ေတြက ပိုၿပီးအေသးစိတ္ လက္၀င္ဖြယ္ရွိပါတယ္။
ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ က ျပည္ေထာင္စုအိပ္မက္
ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံဟာ တုိင္းရင္းသား အခြင့္
အေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ရပ္လည္းဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စု
အိပ္မက္ဟာ အလွမ္းေ၀းေနပါအံုးမယ္။ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြ အားလံုး
ေသနတ္သံေတြ မတိတ္ဘူးဆုိရင္ ညီလာခံအေပၚ တုိင္းရင္းသားေတြက
ဘယ္လို သေဘာထားမလဲ။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးနဲ႔ တစ္မ်ဳိးၾကား
မွာ အားႀကီးသူက အားနည္းသူကို အႏုိင္ယူစတမ္း၊ လက္နက္ရွိသူက
လက္နက္မဲ့ကို အႏုိင္ယူစတမ္း၊  ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွဥ္း ျဖစ္ေနၾကရင္ တန္းတူ
ရည္တူ ျပည္ေထာင္စုဆုိတာ ခက္ခဲေနပါအံုးမယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀
က ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ အိပ္မက္ခဲ့တဲ့ တရားမွ်
တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေဆာက္
ဖို႔ဆုိတာ ဒီေန႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔မႈနဲ႔ အေျမာ္အျမင္ေပၚမွာ
မူတည္ေနပါတယ္။  

