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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။

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

“မိုင္းေတြကို ဘယ္လုိ ရွင္းမလဲ”
ျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
အဖ႔ဲြ၀င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
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“မိုင္းေတြကို ဘယ္လို ရွင္းၾကမလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
ျမန္မာျပည္မွာ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးတဲ့ တိုက္ပြဲေတြ တစ္ေန႔မွာ
ၿပီးဆံုးခဲ့ရင္ေတာင္ က်န္ေနဦးမယ္ ျပည္တြင္းစစ္ အေမြဆုိ္းေတြထဲ  
ေျမျမဳႇပ္မုိင္းေတြ ပါ၀င္ေနပါလိမ့္မယ္။ ေျမျမဳႇပ္မုိင္းေတြေၾကာင့္ ဒုကၡိတဘဝ
ေရာက္ရတဲ့ အျပစ္မဲ့ရြာသားေတြ ခက္ခက္ခဲခဲ အသက္ရွင္က်န္ေနပါ
လိ္မ့္မယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ျမဳႇပ္ထားမွန္း မသိႏိုင္တဲ့ ေျမျမဳႇပ္မုိင္းေတြဟာ
စစ္တလင္း ျဖစ္ခ့ဲဖူးတဲ့ေဒသမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ ျပည္္သူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀နဲ႔
အသက္ေမြး၀မ္းမႈေတြကို ဆက္ၿပီး  ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါလိမ့္မယ္။  စစ္သား
ေတြ ဘားတိုက္ျပန္သြားရင္ေတာင္ အရပ္သားေတြဟာ သားေကာင္ျဖစ္ရ
တဲ့ ဇာတ္လမ္းက လြယ္လြယ္နဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ရွားရွားပါးပါး တစ္ႏိုင္ငံ
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေျမျမဳႇပ္မုိင္း အသံုးျပဳဆဲ ရွားရွားပါးပါး ႏိုင္ငံေတြ
ထဲက တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအပါအ၀င္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ကိုလံဘီ
ယာ၊ လစ္ဗ်ား၊ ပါကစၥတန္၊ ဆီးရီးယားနဲ႔ ယီမင္ႏိုင္ငံက  လက္နက္ကိုင္အ
ဖြဲ႔ေတြကလည္း  ေျမျမဳႇပ္မုိင္းကို  အသုံးျပဳတယ္လို႔  မိုင္းတားဆီးေရး လုပ္
ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းတားဆီးေရးအဖြဲ႔ (အုိင္စီဘီအယ္လ္)
ကဆုိပါတယ္။  အစိုးရေရာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြပါ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳ
တယ္လို႔ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသုံးျပဳမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္
ငံ) ရဲ႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာမွာလည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။
မုိင္းရွင္းလင္းေရး မလုပ္ႏိုင္ေသး
မိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အခန္း(၃) ပုဒ္မခြဲ
(င) မွာ“ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ခင္းက်င္းထားသည့္ မိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္
မိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္သြား
ရန္” လို႔ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။  
မိုင္းရွင္းလင္းရာမွာ ေကအန္န္ယူနဲ႔  အစိုးရ ပူးတြဲ  ရွင္းလင္းမွာ
ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ တပ္စခန္းမွာ လုပ္မွာမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံျပည္
သူေတြ သြားလာေနထိုင္တဲ့ ေနရာမွာ  စတင္ရွင္းလင္းဖို႔ ကနဦး သေဘာ
တူထားတာ ရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ “ဘယ္ေန႔မွာေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စတင္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာကိုေတာ့ ေျပာလို႔ မရေသးဘူး ျဖစ္ပါတယ္” လို႔
(JMC-U) အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀ဏၰေအာင္က မီဒီယာေတြကို
ေျပာပါတယ္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ ေရွ႕ေျပး စီမံကိန္းအ
ေနနဲဲ႔ေပါ့ေနာ္။  ကရင္ျပည္နယ္မွာေတာ့  စတင္လုပ္ဖို႔  ေဆြးေႏြးထားတာ
ရွိပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း သူတို႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ  ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္
လည္ ေဆြးေႏြးေနတာ ျဖစ္ေသးတဲ႔အတြက္ ဘယ္ေန႕မွာေတာ့ အေကာင္
အထည္ေဖာ္စတင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာကိုေတာ့ ေျပာလို႔မရေသးဘူး ျဖစ္ပါ
တယ္“ လုိ႔ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀ဏၰေအာင္က ဆိုပါတယ္။
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ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီ
ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာ  ေျမျမႇုပ္မိုင္းေၾကာင့္  ထိခိုက္ေသ
ဆုံးသူ အမ်ားဆုံးရွိတဲ့ စာရင္းဝင္တဲ့ နိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၉
ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာက္ယူရရွိထားတဲ့ စစ္တမ္းေတြအရ  ေျမ
ျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၄၁၉ ဦး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ ၃၁၅၆ဦး ရွိေန
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ၁၉၉၉  ခုုႏွစ္
ကတည္းက ျပဳစုုထားတဲ့ စာရင္းအရ မိုင္းေ၀ဒနာရွင္ ၃၄၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္
လို႔   ေဖာ္ျပထားေပမယ့္   ျပည့္ျပည့္စံုစံု    စစ္တမ္း  ေကာက္ယူထားတာ    
မဟုတ္ေသးဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳေတြအရ မုိင္းရွင္းလင္းေရးဟာ
အခ်ိန္ေရာေငြပါ အကုန္အက်မ်ားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဟာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းတားဆီးေရး ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္
ထိုးထားတဲ့ႏုိင္ငံ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္မွာ
အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔ေတြကို အကူအညီ ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ အေစာ
ဆံုးအကူအညီေပးဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတြက ဥေရာပႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ၿပီး
အေထာက္အပ့ံတခ်ဳိ႕ကို  မိုင္းအႏၱရာယ္  ပညာေပးလုုပ္ငန္းနဲ႔  ေ၀ဒနာရွင္
မ်ားကို အကူအညီေပးရာမွာ သံုးေနတာေလာက္ပဲ ရွိတယ္လို႔ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း
အသုံးျပဳမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔က ဆုိပါတယ္။
သတင္းေတြအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္္အစိုးရရဲ႕
ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ နိုင္ငံတကာ မိုင္းပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ Dan Church Aid(DCA)၊ UNICEF (ျမန္မာ) တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး  မုိင္းအႏၱရာယ္ ကင္း
ရွင္းေရး အသိပညာေပးသင္တန္းေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ရွိပါတယ္။
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေတြက  သစ္ေတာ၊  ေျမစာရင္း၊
နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးနဲ႔ ပညာေရး႒ာနက
၀န္ထမ္းေတြ  သင္တန္း  တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။  မုိင္းအႏၱရာယ္နဲ႔ ပတ္
သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုဆီေရာက္ေအာင္  ဌာနဆုိင္ရာေတြကုိ ေခၚယူ သင္
တန္းေပးရတာျဖစ္တယ္လုိ႔  ကရင္ျပည္နယ္  လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ဒုတိ
ယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာပါတယ္။
“ဒီ၀န္ထမ္းေတြက သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္  မုိင္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းဖုိ႔
အတြက္ အသိပညာေတြရရွိသလုိ သူတုိ႔ကေနတဆင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူ
လူထု တုိင္းရင္းသားေတြထဲကုိ ဒီပညာေတြ ေရာက္ရွိဖုိ႔ အတြက္ကုိလည္း
ဒီသင္တန္းကို ရည္ရြယ္ၿပီးမွ ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။”လို႔ ဆုိပါတယ္။
တနသၤာရီတုိင္းအတြင္း ေျမျမွဳပ္မုိင္းပညာေပးေရး လုပ္ငန္းေတြ
ကို  ဦးေဆာင္ေနတဲ့   ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းရဲ႕  ေဘးဒုကၡစီမံခန္႔
ခြဲေရးညိႇႏိႈင္းေရးမႉး  ဦးတင္ဦးေက်ာ္က  “ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္   စက္လက္နက္
ပစၥည္းအႂကြင္းအက်န္ေတြရွိတဲ့ေနရာက ေဒသခံေတြကို အေျခခံသေဘာ
တရားေတြကို သိသြားေစခ်င္တယ္။  ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၲရာယ္ေတြကို ဘယ္
လို ေရွာင္ရွားမလဲ။ ဒါေတြကို သင္တန္းၿပီးတဲ့ အခါမွာ လူထုပညာေပးေတြ
သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” လို႔ ေျပာပါတယ္။
မုိင္းေတြကို ဘယ္လို ရွင္းမလဲ
တႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(NCA)  ကို  လက္မွတ္ထုိးတဲ့  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၈)  ဖြဲ႔ထဲမွာ
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး  (KNU) ဟာ  အႀကီးဆံုးအဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး  ကရင္
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ျပည္နယ္ဟာလည္း ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ အဆုိးဆံုးနဲ႔ အရွည္ၾကာဆံုး ခံစား
ခဲ့ရတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသဟာ
ေျမျမွဳပ္မုိင္းထူထပ္တဲ့   ေဒသျဖစ္ၿပီး    ကရင္ျပည္နယ္ဟာ   ေျမျမွဳပ္မုိင္း
ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ အမ်ားဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္တယ္လို႔ သုေတသန စစ္တမ္း
ေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းဟာလည္း ေျမျမွပ္မိုင္းေထာင္မႈ
အမ်ားဆံုးေဒသေတြ ျဖစ္ပါတယ္။  အဆံုးမသတ္ႏုိင္ေသးတဲ့ တုိက္ပြဲေတြ
အတြက္လည္း ႏွစ္ဘက္စလုံးက ေျမျမဳပ္မိုင္းကို အသုံးျပဳေနတဲ့အတြက္
က်န္ေနတဲ့  ေျမျမွပ္မိုင္းေတြဟာ   ကေလးသူငယ္မ်ား   အပါအ၀င္ ေဘး
အႏၲရာယ္သင့္ေနတဲ့  ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို  အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစႏိုင္
ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ယူနီဆက္ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပပါ
တယ္။
“ေျမျမဳႇပ္မိုင္းဟာ ျမန္မာအတြက္ အေရးပါတဲ့ ကိစၥရပ္တခ ုျဖစ္
ေနပါတယ္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ျမန္မာဟာ ကမာၻမွာ ထိခုိက္ခံစားရဆုံး
တုိင္းျပည္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြ မတုိင္ခင္က
က်ေနာ္တို႔၊ အစိုးရနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္းက ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဟာ နယ္
စပ္ေတြမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသလို လူေတြကလည္း သူတို႔ေနရပ္ကို
ျပန္ဖို႔အတြက္ တားျမစ္ထားတယ္ဆိုတာကို သိေနပါတယ္” လို႔ ယူနီဆက္
က ဆုိပါတယ္။
ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံစားခဲ့ရတဲ့ ကယားျပည္
နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့  ေဒသခံေတြ ေျမျမွဳပ္မိုင္းေဘးအနၱရာယ္က ကင္းေ၀း
ဖို႔ ေျမႀကီးထဲက မိုင္းေတြ ႐ွင္းလင္းရံုနဲ႔ မၿပီးဘဲ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြပါ
ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုေၾကာင္း ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (ေကအန္
ပီပီ) ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ခူဦးရယ္က ေျပာပါတယ္။
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ကလည္း အခုလို ေျပာင္းလဲေနတဲ့
အခ်ိန္ကာလမွာ  စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြနဲ႔  ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြၾကားမွာ  ေနထုိင္
ေနရတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ တာ၀န္ရွိသူေတြ တုိင္ပင္ ညွိနိႈင္းၿပီးေတာ့
မုိင္း႐ွင္းလင္းေရးကုိ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔   လုိအပ္တယ္လုိ႔ အစီရင္ခံစာ
တစ္ေစာင္မွာ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းေတြရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္တဲ့လက္
နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြကို အဆံုးသတ္ေရးဟာ အလွမ္းေ၀းေနတုန္းပါပဲ။
မုိင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းဟာ ပဋိပကၡနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအား
လံုးရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။
သတင္းဆုိးကေတာ့ အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို
လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ ေဒသေတြမွာေတာင္  ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ ခ်ထားေရး
ကိစၥဟာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္ရွိေနတာေၾကာင့္ မယံုၾကည္မႈေတြ
က မုိင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတား အျဖစ္
ဆက္ရွိေနပါတယ္။

