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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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“ဒီမိုကေရစီနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္တဲ့
ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈရေအာင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ”

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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“ဒီမိုကေရစီနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈရေအာင္
ဘယ္လို လုပ္မလဲ” (ေနသြင္ညိဏ္း)

အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ ဟန္တင္တန္ အယူအဆ
အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔  ဒီမုိကေရစီအေၾကာင္းေျပာရင္္  ပါေမာကၡ
ဟန္တင္တန္ရ႕ဲ အျငင္းပြားဖြယ္ အဆုိျပဳခ်က္ကို ကိုးကားၾကေလ့ရပ
ွိ ါတယ္။
ဟန္တင္တန္က အစၥလာမ္ဘာသာတရားဟာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္ကိုအႀကီး
အက်ယ္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္လို႔ ႀကိဳတင္ နိမိတ္ဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ ဒီမုိကေရစီတို႔ အတူယွဥ္တြဲရွိေနတဲ့
ႏုိင္ငံေတြ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အတိအက် ေျပာရရင္ အယ္ေဘးနီးယား၊
အင္ဒိုနီးရွား၊ ဆီနီေဂါ၊ တူရကီတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။  လူဦးေရ သန္း ၃၀၀ နီးပါး
ရွိပါတယ္။ အိႏၵိယမွာလည္း မြတ္ဆလင္္ဦးေရက ၁၇၈ သန္းေလာက္ရွိတဲ့
အတြက္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေအာက္မွာ ေနထုိင္တဲ့ မြတ္ဆလင္္ဦးေရ (ဥေရာ
ပမပါ) သန္း ၅၀၀ နီးပါး ရွိတယ္လို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။
ဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဘာသာေရး ဘယ္လို သဟဇာတ
ျဖစ္ေနသလဲဆုိရင္ အျပန္အလွန္ ခႏၱီစတရားေၾကာင့္ပါပဲ။ အင္ဒိုနီးရွား၊
ဆီနီေဂါတို႔ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီဖူးသစ္စ ႏုိင္ငံေတြပါ။ ဒါေပမယ့္ ဘာသာေရး
ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုယ္တုိင္က Sharia ဥပေဒကို က်င့္သံုးခ်င္တဲ့ သူေတြ
ကို “ကိုရမ္က်မ္းထဲမွာ အစၥလာမၼစ္ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ရမယ္လို႔ မပါဘူး” လို႔
နားခ်ေလ့ရွိတယ္။
လူထုေရးရာ ေပၚလစီေတြ ခ်မွတ္တဲ့အခါ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊
ဆီနီေဂါတို႔မွာ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္က ဘ႑ာေငြ
ေထာက္ပံ့တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးေက်ာင္းေတြနဲ႔ ေဆးရံုေတြကို
ေထာက္ပံ့ပါတယ္။ မူ၀ါဒခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ
နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ တုိင္ပင္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။
အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ ဆီနီေဂါမွာဆုိရင္ ပညာေရးေပၚလစီ ေဆြးေႏြးတဲ့
အခါမွာ  ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔  ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက  ကြ်မ္း
က်င္သူေတြ တုိင္ပင္ပါတယ္။ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းေတြကို ညွိႏိႈင္းေရးဆြဲပါ
တယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ သမုိင္းေၾကာင္း၊ သင္ရုိး၊ စံေတြကို တုိင္ပင္
တယ္။ အက်ဳိးရလဒ္ကေတာ့ မိဘေတြက သားသမီးေက်ာင္းကို အရင္
ထက္ ပို႔ဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္လာတာပါပဲ။ အင္ဒိုနီးရွားမွာ  ၁၁ ႏွစ္ကေန
၁၄ ႏွစ္ၾကား ေယာက်ၤားေလး ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ မိန္းကေလး ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း
က စာတတ္ၾကတယ္။
ဆီနီေဂါမွာဆုိရင္ မိန္းကေလးရဲ႕  မ်ဳိးပြားအဂၤါကို ျဖတ္ေတာက္
ေလ့ရွိတဲ့ ဓေလ့ဟာ ကိုရမ္က်မ္းထဲမွာ၊ ေရွးေဟာင္းက်မ္းေတြထဲမွာ  အမွန္
တကယ္ လမ္းညႊန္ခဲ့တာ ဟုတ္မဟုတ္ ဆုိတာကို ဘာသာေရးအဖြဲ႔ေတြက
စနစ္တက် ေလ့လာၿပီး မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း ေတြ႔ရွိလို႔ ပယ္ခ်ခဲ့တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကုလသမဂၢရဲ႕ အဲဒီ အေလ့အထ တိုိက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းက
အလြန္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။

အဟန္႔အတား မျဖစ္ပါဘူး။
ဆရာပါရဂူေရးတဲ့ ရာဇာႏွင့္ သာသနာစာအုပ္မွာ အာေသာက
ဘုရင္ေခတ္ကစလို႔ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရး မေရာေထြးတဲ့ Secular
State ပံုစံတစ္ပိုင္း၊ Secular State ပံုစံကေန ခြဲထြက္တာက တစ္ပုိင္း
က်င့္သံုးတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ဖတ္ရပါတယ္။
“ဘုရင္ အေသာကသည္ ထီးနန္းကို  တရားဓမၼအေပၚ  အေျခခံ
ေအာင္ လုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္၌ပင္ ထီးနန္းကို  တရားဓမၼအေပၚ  စုိးမိုးခြင့္ မ
ေပးေပ။ တစ္ဖက္က ဗုဒၶတရားကို သက္၀င္ယံုၾကည္သူျဖစ္သည့္အတုိင္း
တစ္ဖက္ကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ မင္းလုပ္သူအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ
ဘာသာတရား အားလံုးကို  တုိးတက္ႀကီးပြားခြင့္ရွိေအာင္  လုပ္ပိုင္ခြင့္ အ
ျပည့္အ၀ ေပးထားသည္။ မိမိဘာသာအတြက္ အျခားဘာသာတရားမ်ား
ကို မည့္သည့္အခါမွ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခြင့္ မျပဳေပ” လို႔ ေရးပါတယ္။
ေလာကီ လူမႈေရး၊ လူမႈကိစၥေတြအတြက္ ဗုဒၶေဟာၾကားထားတဲ့
မဂၤလသုတ္၊ အပရိဟာနိယတရား စသျဖင့္ တရားေတာ္ေတြကို ႏိုင္ငံ
တည္ေဆာက္ေရးမွာ သံုးႏုိင္တယ္လို႔ ဆရာပါရဂူက ေထာက္ျပတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ေယာအတြင္း၀န္
ဦးဘုိးလိႈင္ရဲ႕ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္းမွာလည္း အေနာက္တုိင္းက လာတဲ့ ဒီမုိ
ကေရစီစနစ္ကို ဘုရားေဟာ အပရိဟာနိယ တရား (၇) ပါး၊ မင္းက်င့္တ
ရား (၁၀) ပါးတို႔နဲ႔ ခ်ိန္ထိုးျပထားတာလည္း ေတြ႔နုိင္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ မိနခ
႔္ န
ြ ္းတခ်ိဳ႕မွာလည္း ဗုဒဘ
ၶ ာသာက်မ္းဂန္ အကိုးအကားနဲ႔
ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို လူထုနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပတာကို ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ အာဏာရွင္
စနစ္ဆီ ျပန္သြားခ်င္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္တစ္စု၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ရွိေနတယ္လို႔
သာသနာေရး၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက မၾကာခဏ သတိေပးေနတာကို
ၾကည့္ရင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းမွာ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္
ေတြရဲ႕အႏၱရာယ္ ရွိေနတယ္ဆုိတာကို မီးေမာင္းထုိးျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖူးသစ္စႏိုင္ငံေတြမွာ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္
ေတြ အလြန္အကြ်ံျဖစ္လာရင္ အာဏာရွင္စနစ္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြား
တတ္တယ္ဆုိတာကို အာရပ္ေႏြဦးအလြန္ ႏိုင္ငံေတြက သက္ေသျပၿပီး
ျဖစ္ပါတယ္။
ဥေရာပအစဥ္အလာ
ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ခြဲျခားျခင္းဟာ ဒီမုိကေရစီ
ႏိုင္ငံေရးမွာ  အေရးႀကီးတဲ့  အယူအဆတစ္ရပ္  ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီလို  ခြဲျခား
ထားမွသာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဘာသာေရး မိတ္ဖက္သေဘာ အၿပိဳင္ ရွင္သန္
ဖြံ႔ၿဖိဳး ထြန္းကားႏုိင္တယ္ဆုိတာကို ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ေတြ ရွာေဖြေဖာ္
ထုတ္ၿပီး လက္ေတြ႔က်င့္သံုး လာၾကတာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။
ဒါေပမယ့္ ႏုုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ခြဲျခားတဲ့ ပံုစံက ေလွ
နံဓားထစ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးက ေမြးဖြားေပးလိုက္
တဲ့ ျပတ္သားတဲ့ ျပင္သစ္ဓေလ့ကေန အျပဳသေဘာ ညွိႏႈုိင္းမႈကို ဥပေဒနဲ႔
ျပဌာန္းထားတဲ့ ဂ်ာမနီပံုစံအထိ ကုိယ့္ဓေလ့နဲ႔ကိုယ္ ရွိၾကပါတယ္။
ဥပမာ - ဂ်ာမနီမွာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ေတြအတြက္ အခြန္ေတာ္ေတြကို
ႏုိင္ငံေတာ္က ေကာက္ခံေပးပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ဆြစ္စလန္၊ ဘယ္လဂ်ီယံ၊
နယ္သာလန္၊ ၾသစႀတီးယားတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ခြဲျခားတဲ့
ပံုစံေတြလည္း တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္နုိင္ငံ မတူပါဘူး။
အျပန္အလွန္ ခႏၱီစတရား
ဒါေပမယ့္ အားလံုး တူညီခ်က္တစ္ခုေတာ့  ရွိပါတယ္။  အဲဒါက
ေတာ့ Twin Toleration လို႔ေခၚတဲ့ အျပန္အလွန္ခႏၱီစတရား ရွင္သန္ေန
တာပါပဲ။  အတိအက်ေျပာရရင္ ဘာသာေရး အာဏာပုိင္ေတြဟာ  ဒီမုိက
ေရစီ အစိုးရတစ္ရပ္က ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္
ရြက္ေနတာကို ၀င္ၿပီး မထိန္းခ်ဳပ္သလို ဒီမုိကေရစီ အစိုးရကလည္း ဘာ
သာေရး အႀကီးအကဲေတြက ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ
အေပၚ ေလးစားေနသမွ် ဘာသာေရးကိစၥေတြမွာ ၀င္ၿပီး မထိန္းခ်ဳပ္ပါဘူး။
ဒီလို အျပန္အလွန္ ခႏၱီစတရားကို ကိုယ့္ႏုိင္ငံအေျခအေနနဲ႔
လုိက္ေလွ်ာညီေထြ က်င့္သံုးႏုိင္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတြမွာ  ဒီမုိကေရစီစနစ္
လည္း ထြန္းကားသလို ဘာသာေရးလည္း စည္ပင္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ
ထြန္းကားတဲ့ အီးယူႏုိင္ငံေတြထဲက သံုးပံုတစ္ပံုမွာ အစဥ္အလာအရ
အလြန္ၾသဇာႀကီးတဲ့ ေက်ာင္းေတာ္ေတြလည္း ထည္ထည္၀ါ၀ါ တည္ရွိေန
တာ သက္ေသပါပဲ။

ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ အျပန္အလွန္ ခႏၱီစတရား
ျမန္မာနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံကို  ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း  ဗုဒၶ
ဘာသာ၀င္ေတြ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရး
မေရာေထြးတဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္  အေသအခ်ာ  ရပ္တည္ႏုိင္တာကို  ေတြ႔ႏုိင္ပါ
တယ္။ တိဘက္လို အစဥ္အလာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီး (ဒလုိ္ုင္းလား
မားအဆက္ဆက္) အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ တုိင္းျပည္ အခုေနာက္ဆံုး ဘုန္းေတာ္ႀကီး
ဒလုိင္းလားမားနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ တိဘက္ေတြ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုက
ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာ ႏိုင္ငံေတာ္  Secular State  ပံုစံအတြက္

လူသားနဲ႔ ဘုရားသခင္
အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းခါစ  ႏုိင္ငံ
ေတြမွာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြအၾကားမွာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး စိတ္၀မ္း
ကြဲတာေတြ၊ မယံုၾကည္တာ၊ ေၾကာက္ရြံ႔ေနတာေတြက ေပၚေပါက္တတ္တဲ့
သဘာ၀ပါ။ ဒါက တစ္ပိုင္းပါ။ ေနာက္တစ္ဖက္က ျပန္ၾကည့္ရင္ ဒါဟာ
ျမန္မာျပည္မွာ တည္ၿငိမ္တဲ့ ဘာသာေရးကို အေျခမခံတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ Secular State နဲ႔ ပီျပင္တဲ့ အျပန္အလွန္ ခႏၱီစတရားဓေလ့ မပီျပင္ေသးပါဘူး။
ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ၀တၱရားတစ္ခုက ပဋိပကၡ အေျခအေန၊
စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့
ဘက္ႏွစ္ဘက္ကို ညီညြတ္ေရး ျဖစ္ဖို႔ ညိႇႏႈိင္း  ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ပါပဲ။ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သူေတြဟာ တစ္ဘက္ဘက္မွာ ရပ္တည္
လုိက္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ  ဘာသာ
ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ ရုပ္၀တၳဳ ခ်မ္းသာမႈနဲ႔  ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္
ေဇာမႈ၊  ဘက္လိုက္တဲ့  ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ  အာရံုမစိုက္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးသဟဇာတျဖစ္ေစမယ့္ ကိစၥေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေသခ်ာတဲ့ တစ္ခ်က္က ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္  ဘုရားသခင္ရဲ႕  အလုိ
ဆႏၵကို အျပည့္အ၀ နားလည္ေလာက္ေအာင္ (ဥာဏ္ပညာ) ျပည့္၀သူမ်ား
မဟုတ္တာကို ရုိးရိုးသားသား ၀န္ခံၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္  တစ္
ဦးအေပၚ တစ္ဦးက ဂါရ၀တရား၊ နိ၀ါတတရားျဖင့္ ဆက္ဆံဖို႔ လိုပါတယ္။
ပြင့္လင္းဖို႔လိုပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအ
တြက္ ဘာသာေရးမတူတဲ့ အုပ္စုေတြ အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ အျမင္ခ်င္း
ဖလွယ္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။

