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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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“ျပည္နယ္အသစ္ေတြ လိုအပ္ေနၿပီလား”
ျ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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“ျပည္နယ္အသစ္ေတြ လိုအပ္ေနၿပီလား”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိး ေနထုုိင္တယ္ဆိုတဲ့
သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း တကယ္တမ္း ျပည္နယ္ေတြ
ခြဲျခား သတ္မွတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားႀကီးမားတဲ့ ကခ်င္၊
ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းတုုိင္းရင္းသားေတြကုိပဲ အေျခခံၿပီး
ေတာ့ တုုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ႀကီးေတြအျဖစ္  သတ္မွတ္ထားတာပါ။ အဲဒီ
တုုိင္းရင္းသား ၇ မ်ဳိးလုုိပဲ လူဦးေရမ်ားေပမယ့္လည္း ျပည္နယ္ ေဖာ္ေဆာင္
ခြင့္မရတဲ့ တုုိင္းရင္းသားေတြ ရွိေနသလို ေနရာတိုင္းမွာ ျပန္႔က်ဲေနထုုိင္ရင္း
တုုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေတြ ဆုုံးရႈံးေနတဲ့ လူမ်ဳိးစုုတုိင္းရင္းသားေတြ
ရွိေနပါတယ္။ သူတို႔ေတြအတြက္ ျပည္နယ္သစ္ေတြေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ လိုအပ္
ေနၿပီလားဆုုိတာကို ဒီတစ္ပတ္ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။
ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ အစ
အဂၤလိပ္ ကုုိလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္  က်ေရာက္ေနရတဲ့ ျမန္
မာႏုုိင္ငံကို   ေတာင္တန္း၊ ျပည္မ ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ လြတ္လပ္ေရး အၿပီး
တုုိင္ရရွိဖို႔ ျပည္မ၊ ေတာင္တန္း တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၂၃ ဦးဟာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ
ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ကခ်င္၊
ရွမ္း၊ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသေတြဟာ ျပည္မနဲ႔အတူ လြတ္လပ္ေရးရယူဖုိ႔
အာမခံထားခဲ့ၿပီး ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အာဏာကုုိ ပင္လုံစာခ်ဳပ္မွာ
အာမခံထားခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ဖဲြ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ၃ ခုု ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး
အေစာဆုုံးကေတာ့ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း ဒီဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒမွာ တုုိင္းရင္းသားေတြလိုခ်င္တဲ့
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ပုံစံ မပါရွိခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ႀကီးေန၀င္း ဦးစီးတဲ့ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ
အေျခခံဥပေဒ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း
စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားတဲ့ ၁၉၇၄ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္
လာခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္စနစ္ကုိ အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္တဲ့ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ခဲ့တာမုုိ႔ တုုိင္းရင္းသားေတြ လုုိလားတဲ့
အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္မလာခဲ့ျပန္ပါဘူး။
၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္လာၿပီးတဲ့
ေနာက္ပိုင္း ၁၉၇၄ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒလည္း  ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့
ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္၊  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္
အစုုိးရက အာဏာသိမ္းထားခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္မွာေတာ့ စစ္အစုုိး
ရက စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္
လာခဲ့ၿပီး အဲဒီ ဥပေဒမွာလည္း ဗဟုုိဦးစီးစနစ္ မ်ားျပားတာ၊ တပ္မေတာ္က
အထူးအခြင့္အေရး ရရွိေနတာေတြေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီမဆန္တဲ့ အေျခခံဥ
ပေဒတစ္ခု  ျဖစ္လာျပန္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံ  အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဖက္ဒ
ရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္နဲ႔ ျပည္နယ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ဆုိတာက ပုုိၿပီး
ေတာ့ အလွမ္းေ၀း လာခဲ့ျပန္ပါတယ္။
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အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္သစ္ေတြ ထူေထာင္ဖုိ႔လြယ္သလား
၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၂ ႏုုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္း
တည္ေဆာက္ပုံ   ပုုဒ္မ ၄၅ မွ ပုုဒ္မ ၅၆ အထိ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြမွာ ႏုုိင္ငံ
ေတာ္ကုိ ျပည္နယ္တုိင္း ၁၄ ခုု၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား၊  ကုုိယ္ပုိင္အုပ္
ခ်ဳပ္ခြင့္တုိင္း ၆ ခုု ပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပ
ေဒမွာ ျပည္နယ္သစ္ေတြ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိဘဲ နယ္နမိတ္ျပင္ဆင္
သတ္မွတ္ခြင့္၊ အမည္ေျပာင္းလဲခြင့္ကုိသာလွ်င္  ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ နယ္နမိတ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ အမည္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျခင္း
ေတြမွာလည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အမတ္ အားလုုံးရဲ႕ေလးပုုံသုံးပုုံနဲ႔
အထက္၊ ျပည္နယ္/တုုိင္းေဒသႀကီး ေလးပုုံသုံးပုုံနဲ႔အထက္က ေထာက္ခံ
ဆႏၵမဲေပးမွ နယ္နမိတ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ အမည္ေျပာင္းလဲတာေတြ
လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာမို႔   တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္
ကုုိယ္စားလွယ္ေတြမပါဘဲ ရွိရင္းစြဲ ျပည္နယ္တုိင္း နယ္နမိတ္ျပင္ဆင္ဖို႔
အမည္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ေတာင္ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံ
အေျခခံဥပေဒအရေတာ့ ျပည္နယ္သစ္ေတြ ထပ္မံထူေထာင္ဖုိ႔က လုုံး၀
မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားပါပဲ။

မွာလည္း ညီညြတ္မႈမရွိတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚလာေနတာမို႔ ဖက္ဒ
ရယ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ကေတာ့ အေတာ္ကို အလွမ္းေ၀းေသးတယ္လို႔ပဲ
ဆုုိရမွာပါ။

ရွစ္ျပည္နယ္မူနဲ႔ ဗမာျပည္နယ္သစ္ ထပ္ေပၚႏုုိင္သလား
သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုုိးရလက္ထက္မွာ ရွစ္ျပည္နယ္မူဆုိတဲ့
တုုိင္းရင္းသားေတြဘက္က တင္ျပတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းခဲ့ပါ
ေသးတယ္။ ဒီမူဟာ သိပ္မၾကာခင္ ျပန္လည္စတင္မယ့္ ညီလာခံမွာ ဒီမူ
ကို အေျခခံတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာမယ့္ အ
ေျခအေနရွိတယ္လုိ႔ သုုံးသပ္မႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။
ရွစ္ျပည္နယ္မူဆုိတာကေတာ့ ျပည္နယ္/ တုုိင္း ၁၄ ခုု မသတ္
မွတ္ေတာ့ဘဲ လက္ရွိ ျပည္နယ္ ၇ ခုမွာ “ဗမာလူမ်ိဳး” ေတြ အေနနဲ႔လည္း
ျပည္နယ္တစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး ၈ ျပည္နယ္ထားရိွေရး ျဖစ္ပါတယ္။
ရွစ္ျပည္နယ္မူဟာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးမွာ
က်င္းပခဲ႔တဲ႔ “ျပည္နယ္ေပါင္းစံုညီလာခံ” က  ထြက္ေပၚလာတဲ႔ “မူ” ျဖစ္ၿပီး
၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုအၿပီး ေပၚေပါက္လာတဲ့ UNLD လို႔ေခၚတဲ႔ ျပည္
ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကလည္း ဒီမူကို
ဆက္လက္ ကိုင္စဲြခဲ့ပါတယ္။  “တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္”  ဆိုတဲ့
အေျခခံကေန  ေပါက္ဖြားလာတဲ႔  အယူအဆျဖစ္တာေၾကာင့္  ဒီအျမင္သ
ေဘာထားဟာ တရားမွ်တမႈ မရိွဘူးလို႔ မဆိုႏိုင္သလို ရိွရင္းစဲြ တိုင္းေဒသ
ႀကီး ၇ ခုမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ႔ ဗမာလူမ်ိဳးေတြ အေနနဲ႔လည္း ဒီအဆုိအေပၚ
ေထာက္ခံဖို႔ မလြယ္ကူတဲ႔ အေနအထားမ်ိဳး ရိွေနတာေတြ႕ရပါတယ္။
ျပည္နယ္သစ္ေတြနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ တကယ္ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား
တုုိင္းရင္းသားေတြလုိလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု
စနစ္၊ ျပည္နယ္သစ္ေတြ ေပၚထြန္းဖို႔က အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနၿပီး အႀကီး
မားဆုုံး အခက္အခဲကေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕  သေဘာထားပါပဲ။  တုုိင္းရင္း
သားေတြလုိလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ ႏုုိင္ငံေတာ္ကို ၿပိဳကြဲ ထိခိုက္ႏုိင္
တယ္ဆိုတဲ့ သုုံးသပ္ခ်က္နဲ႔ သုုံးသပ္မႈေတြလည္း ရွိေနတာမို႔ ဖက္ဒရယ္စစ္
စစ္ ျဖစ္လာဖို႔ကေတာ့ ခက္ခဲေနဦးမွာပါ။ တုုိင္းရင္းသားေတြ အခ်င္းခ်င္း
ၾကားမွာလည္း ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔ ျပည္နယ္ေပၚထြန္းေရး ေတာင္းဆုုိမႈ
ေတြက တစ္ေန႔တစ္ျခား က်ယ္ေလာင္လာတာမုုိ႔ တုုိင္းရင္းသားေတြၾကား

“၀” ျပည္နယ္ ဥပမာ
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ  ရွမ္းျပည္နယ္၊  ဟုုိပန္ၿမိဳ႕နယ္၊  မုုိင္း
ေမာၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္၀ုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပန္းဆန္း
ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ခရုုိင္ႏွစ္ခရုုိင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၀ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
တုုိင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားေပမယ့္လည္း ‘၀’ ေတြကေတာ့ ၀ ျပည္
နယ္အျဖစ္ပဲ သတ္မွတ္ ေခၚေ၀ၚသုုံးစြဲပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ ၀ ျပည္
နယ္ကုိ ဘယ္သူကပဲ အသိအမွတ္မျပဳသည္ျဖစ္ေစ UWSA လုုိ႔ေခၚတဲ့
၀တပ္ဖြဲ႕က တရား၀င္ ေခၚေ၀ၚသုုံးစြဲပါတယ္။ UWSA က စစ္အင္အား တုုိး
ခ်ဲ႕ၿပီး သူ႔ျပည္နယ္ သူ႔အစုုိးရ၊ သူ႔အစုုိးရ အသုုံးစရိတ္ကုိ ကိုယ္တုိင္ရွာလို႔
ႏုုိင္ငံငယ္ေလးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။
၀ျပည္နယ္ကုိ ျပည္နယ္အျဖစ္  တရား၀င္  အသိအမွတ္ျပဳထား
ျခင္း မရွိေပမယ့္ ၀ျပည္နယ္ အစုုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က တကယ္ကုိ တည္ရွိ
ေနပါတယ္။ စစ္အင္အားလည္း ႀကီးမားတာမုုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုုိးရရဲ႕
ထိန္းကြပ္မႈေအာက္မွာ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိတဲ့ ေဒသတစ္ခုလို
လည္း ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။  ျပည္နယ္သစ္အျဖစ္ တရား၀င္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳခဲ့
ရင္ေတာင္မွ အခုုေလာက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကင္းမဲ့ႏုိင္တဲ့ အေနအထားမရွိဘူးလို႔
ႏုုိင္ငံေရးသမားတခ်ဳိ႕က သုုံးသပ္ပါတယ္။  ျပည္နယ္သစ္ေတြ  ဖြဲ႔စည္းခြင့္
မျပဳတဲ့အခါ ၀ျပည္နယ္လို လက္နက္ကိုင္ၿပီး ကုုိယ္ပုိင္ျပည္နယ္ ထူေထာင္
ၿပီး  ႏုုိင္ငံငယ္ေလးတစ္ခုလို   အုုပ္ခ်ဳပ္လာေနမႈေတြဟာ  အနာဂတ္ ျပည္
ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အတားအဆီးေတြ ျဖစ္လာႏုုိင္
တယ္လို႔လည္း ႏုုိင္ငံေရးသမားေတြက သုုံးသပ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္သစ္ေတြ
ခြင့္မျပဳရင္ လက္နက္ကုိင္ၿပီး စစ္အာဏာသုုံးတဲ့ ႏုုိင္ငံငယ္ေလးေတြ
ျဖစ္လာမွာေတြကုိ အားလုုံး သတိခ်ပ္သင့္တယ္လို႔လည္း ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိ
ေနပါတယ္။

