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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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“တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းတဲ့ ဖက္ဒရယ္က
လက္ေတြ႔က်ရဲ႕လား”

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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တိုင္းရင္းသားေတြေတာင္းတဲ့ ဖက္ဒရယ္က လက္ေတြ႔က်ရဲ႕လား
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို
ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ တုိင္းရင္းသားေတြလုိလားတဲ့ ဖယ္ဒရယ္
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္လည္း ျပည္
တြင္းစစ္၊ အာဏာသိမ္းမႈေတြေၾကာင့္ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၃ ႀကိမ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေပ
မယ့္လည္း တကယ္တန္း တုိင္းရင္းသားေတြလုိလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ စနစ္မ်ဳိး
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦး
ေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာေတာ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံဆုိတဲ့
အမည္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြ စတင္ေနၿပီး တုိင္းရင္းသားေတြ လုိ
လားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ေျခ
လွမ္းျပင္တာေတြ ရွိေနပါၿပီ။ ဒီတပတ္ ဒီဘိတ္မွာ တုိင္းရင္းသားေတြေတာင္း
တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရး ဘာအခက္အခဲေတြ
ရွိမလဲ၊ သူတုိ႔ ေတာင္းဆိုေနတာ လက္ေတြ႔ တကယ္ေရာ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ
ရွိရဲ႕လားဆိုတာ သံုးသပ္ တင္ျပသြားပါမယ္။
ပင္လံုႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၃ ခု
အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ က်ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံကို ေတာင္တန္း၊ ျပည္မ ခြဲျခားျခင္းမရွိပဲ လြတ္လပ္ေရး အၿပီးတိုင္ရရွိဖုိ႔
ျပည္မ ေတာင္တန္း တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၂၃ ဦးဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္
ဆန္းနဲ႔အတူ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို
လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္းေတာင္တန္း
ေဒသေတြဟာ ျပည္မနဲ႔အတူ လြတ္လပ္ေရးရယူဖုိ႔ အာမခံထားခဲ့ၿပီး ကိုယ္
ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အာဏာကို ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ အာမခံထားခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖဲ႔ြစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၃ ခု ရွိခဲ့ၿပီး အေစာဆံုးက
ေတာ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း
ဒီ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ တုိင္းရင္းသားေတြ လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္
ေထာင္စုစနစ္ပံုစံ မပါရွိခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၆၂ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးစီးတဲ့ စစ္
အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပ်က္ျပယ္
ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားတဲ့
၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္
ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အေျခခံဥပ
ေဒ ျဖစ္ခဲ့တာမို႔ တုိင္းရင္းသားေတြ လုိလားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္မလာခဲ့
ျပန္ပါဘူး။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး
ေနာက္ပိုင္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒလည္း ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ၿပီး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္အစိုးရက
အာဏာသိမ္းခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ စစ္အစိုးရက စိတ္ႀကိဳက္
ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး အဲဒီ ဥပ
ေဒမွာလည္း ဗဟို ဦးစီးစနစ္မ်ားျပားတာ၊ တပ္မေတာ္က အထူးအခြင့္အေရး
ရရွိေနတာေတြေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီမဆန္တဲ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္လာ
ျပန္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔
ဆုိတာက ပိုၿပီးေတာ့ အလွမ္းေဝးခဲ့ျပန္ပါတယ္။
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၂၁ ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ အလားအလာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး
ေနာက္ပို္င္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္က အဓိက ဦးေဆာင္ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး
ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း ျပင္ဆင္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံဆုိၿပီး အမည္ေျပာင္း
က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြကေနတဆင့္ ႏို္င္ငံေရး ေဆြး
ေႏြးပြဲေတြဆီ လွမ္းခ်ီၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြ လုိလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံ ဥပေဒျဖစ္လာဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြ၊ ေမွ်ာ္မွန္းမႈေတြကလည္း ျမင့္
တက္လာေနပါတယ္။
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ေမလ ၂၄
ရက္ ေန႔ကေန ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး သမုိင္းတြင္တဲ့ သေဘာ
တူညီခ်က္ေတြအျဖစ္ ႏုုိင္ငံေရးက႑ မူ၀ါဒ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၂ ခ်က္၊
စီးပြားေရးက႑ မူ၀ါဒ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ မူ၀ါဒ ၄ ခ်က္၊ ေျမယာနဲ႔
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑ ၁၀ ခ်က္ စုုစုေပါင္း ၃၇ ခ်က္ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒီ ၃၇ ခ်က္ဟာ သမုုိင္း၀င္ ၃၇ ခ်က္လုိ႔ အစုုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က
ေျပာဆုုိသုံးႏႈန္းၾကၿပီး တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ တခ်ဳိ႕ကလည္း
ဒါကုုိ သေဘာတူၾကပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ မသြား
ႏုုိင္ေသးေပမယ့္ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္ေတြ ေမြးဖြားလာတယ္လို႔ သုုံးသပ္သူေတြ၊ တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္
ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

သေရြ႕ ခြဲမထြက္ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာထားရွိၾကတဲ့ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္း
သား အဖဲြ႔ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ခြဲမထြက္ေရး ေခါင္းစဥ္ဟာ အျငင္းပြား
ဖြယ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိပဲ ရပ္ဆုိင္းထားရပါတယ္။
အလားတူပါပဲ လုုံၿခဳံေရးက႑မွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကို
ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အျဖစ္ တစ္ခုတည္းထားရွိဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေသး
တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္က ကန္႔ကြက္မႈေတြရွိတာေၾကာင့္
ရပ္ဆုိင္းသြားရပါတယ္။

တန္းတူေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္
ႏုုိင္ငံေရးက႑  သေဘာတူညီခ်က္  ၁၂ ခ်က္မွာ  တန္းတူေရးနဲ႔
တပ္မေတာ္က အၿမဲလက္ခံဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့
စကားရပ္ဟာ တရား၀င္ သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ ပါ၀င္လာပါတယ္။ ဖက္
ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းမႈနဲ႔ အာဏာခြဲေ၀မႈ ျပဳထားၿပီး ဒီမုိကေရစီနဲ႔
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ တုုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ပါ၀င္လာပါတယ္။
မွတ္ခ်က္အေနနဲ႔  တုုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ေတြဟာ  အခြင့္အာ
ဏာ တန္းတူရွိရမယ္ဆုိတာလည္း ပါရွိပါတယ္။   ဒီသေဘာတူညီခ်က္က
အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး တပ္မေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္ေတြကပါ လိုက္ေလ်ာမႈ
ရွိတာမုုိ႔ သမုုိင္း၀င္ သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ ရႈျမင္သုံးသပ္မႈေတြလည္း ရွိေန
ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္စလုုံးဟာလည္း
သမုုိင္း၀င္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္လာပါတယ္။
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆုိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္
ကုုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုတဲ့ တုုိင္းရင္းသားအားလုုံး လိုလားေနတဲ့ ဆႏၵေတြဟာ
လည္း နီးစပ္မႈရွိလာတယ္လို႔ တုုိင္းရင္းသား ေတြဘက္က ေျပာဆိုပါတယ္။
အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ခြဲမထြက္ေရးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္
ဒုုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစုုပင္လုံညီလာခံမွာ အျငင္းပြားဖြယ္
ရာ ေဆြးေႏြးမႈေတြရွိခဲ့ၿပီး အဲဒီ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ စကားလုုံးေတြကေတာ့
ခြဲထြက္ခြင့္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္း ထားရွိေရးဆုုိတဲ့ မူ၀ါဒ
ေတြျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ေတြက ခြဲမထြက္ေရး
မူဝါဒကို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုိက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင္းရွိေန

ျပည္နယ္အဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
၂၁ ရာစုု ပင္လုံညီလာခံ  ယာယီရပ္နားေနတဲ့  ကာလအတြင္းမွာ
ျပည္နယ္အဆင့္ႏုိင္ငံေရး  ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပၿပီး  ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို
ျပန္လည္စတင္မယ့္  ညီလာခံကို  တင္ျပမယ့္  အခ်က္အလက္  ရွာေဖြၾကပါ
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္နယ္တုိင္းမွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
ေတြ က်င္းပခြင့္ရတာ မဟုုတ္ပဲ  ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တုိ႔မွာ က်င္းပ
ခြင့္ မရတာေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပခြင့္ရဖို႔ ေတာင္းဆုုိမႈ
ေတြလည္း ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနပါတယ္။ ျပည္နယ္အဆင့္ အမ်ဳိးသား
ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ တန္းတူ မက်င္းပႏုုိင္ပဲ ဖက္ဒရယ္အဆင့္အထိ
တက္လွမ္းဖို႔ ခက္တယ္ဆုိၿပီး ေျပာဆိုသုံးသပ္မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
ရွစ္ျပည္နယ္မူ
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုုိးရလက္ထက္မွာ ရွစ္ျပည္နယ္မူဆုိတဲ့
တုုိင္းရင္းသားေတြဘက္က တင္ျပတဲ့ ဖက္ဒရယ္ မူတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းခဲ့
ပါေသးတယ္။ ဒီမူဟာ သိပ္မၾကာခင္ ျပန္လည္စတင္မယ့္ ညီလာခံမွာ ဒီမူကို
အေျခခံတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာမယ့္ အေျခ
အေနရွိတယ္လုိ႔ သုုံးသပ္မႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။
ရွစ္ျပည္နယ္မူဆုိတာကေတာ့ ျပည္နယ္/ တုုိင္း ၁၄ ခုု မသတ္မွတ္
ေတာ့ပဲ လက္ရွိ ျပည္နယ္ ၇ ခု မွာ “ဗမာလူမ်ိဳး”ေတြ အေနနဲ႔လည္း ျပည္နယ္
တစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး ၈ ျပည္နယ္ ထားရိွေရးျဖစ္ပါတယ္။
ရွစ္ျပည္နယ္မူဟာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးမွာ
က်င္းပခဲ႔တဲ႔ “ျပည္နယ္ေပါင္းစံုညီလာခံ”က ထြက္ေပၚလာတဲ႔ “မူ” ျဖစ္ၿပီး
၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုအၿပီး ေပၚေပါက္လာတဲ့ UNLD လို႔ ေခၚတဲ့ ျပည္ေထာင္စု
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကလည္း ဒီမူကို ဆက္လက္
ကိုင္စဲြခဲ့ပါတယ္။ “တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္” ဆိုတဲ႔ အေျခခံကေန
ေပါက္ဖြားလာတဲ႔ အယူအဆျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီအျမင္   သေဘာထားဟာ
တရားမွ်တမႈ မရိွဘူးလို႔ မဆိုႏိုင္သလို ရိွရင္းစဲြတိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုမွာ
ေနထိုင္ၾကတဲ့ ဗမာလူမ်ိဳးေတြ အေနနဲ႔လည္း ဒီအဆုိအေပၚ ေထာက္ခံဖို႔
မလြယ္ကူတဲ႔ အေနအထားမ်ိဳး ရိွေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ဖက္ဒရယ္က အိပ္မက္လား
တုုိင္းရင္းသားေတြ လုုိလားတဲ့  ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစ
နစ္ ေပၚထြန္းဖို႔က အခက္အခဲ မ်ားစြာရွိေနၿပီး အႀကီးမားဆုုံး အခက္အခဲ
ကေတာ့  တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားပါပဲ။  တုုိင္းရင္းသားေတြ  လုိလားတဲ့
ဖက္ဒရယ္စနစ္က ႏုုိင္ငံေတာ္ကို  ၿပိဳကြဲထိခိုက္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့  သံုးသပ္ခ်က္
နဲ႔ သုုံးသပ္မႈေတြလည္း ရွိေနတာမို႔ ဖက္ဒရယ္စစ္စစ္ ျဖစ္လာဖို႔ကေတာ့
ခက္ခဲေနဦးမွာပါ။ တိုင္းရင္းသားေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာလည္း ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔ ျပည္နယ္ေပၚထြန္းေရး ေတာင္းဆုုိမႈေတြက တေန႔တျခား
က်ယ္ေလာင္လာတာမုုိ႔၊ တုုိင္းရင္းသားေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာလည္း
ညီညြတ္မႈမရွိတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚလာေနတာမို႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္
ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ကေတာ့ အေတာ္ကို အလွမ္းေ၀းေသးတယ္လို႔ပဲ ဆုုိရမွာပါ ။

