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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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“ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြကို
ဘယ္လို တားဆီးမလဲ”

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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“ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ဘယ္လို တားဆီးမလဲ”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ကုုိယ္နဲ႔ အျမင္မတူသူ၊ ကုုိယ္နဲ႔ သေဘာထား
ကြဲလြဲသူေတြကို အင္အားသုုံး၊ အၾကမ္းဖက္၊ ေသြးထြက္သံယို ဖယ္ရွားတဲ့
ဓေလ့က ေရွးဘုုရင္ေခတ္ကတည္းက တြင္က်ယ္ခဲ့ၿပီး ဒီေန႔ ေခတ္အခ်ိန္
အထိလည္း တြင္က်ယ္ေနဆဲပါပဲ။ ငါနဲ႔မတူ ငါ့ရန္သူဆိုတဲ့ သေဘာထား
ေတြေၾကာင့္  ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး  သမုုိင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ေသြးညႇီနံ႔
ေတြ လႈိင္ေ၀ေနတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈ ေျမာက္ျမားစြာ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါ
တယ္။ ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္မွာေတာ့ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈကို
ဘယ္လို  တားဆီးမလဲဆုိတဲ့  အေၾကာင္းအရာနဲ႔  ပတ္သက္လို႔  ေဆြးေႏြး
သြားမွာပါ။
ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈဆုိတာ
ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈလုိ႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ အဓိပၸာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး
ဖြင့္ဆုိမႈေတြရွိၿပီး အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ အစုုိးရကုုိ အၾကပ္ရိုက္ေအာင္၊
ႏုုိင္ငံေရးအျမင္သေဘာထား မတူညီသူေတြ အၾကမ္းဖက္ လုုပ္ေဆာင္မႈလုိ႔
အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆုိမႈေတြ  ရွိပါတယ္။  အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း  ႏုုိင္ငံေရးအ
ၾကမ္းဖက္မႈဆုိတာကုုိ   အစိုးရ (သုုိ႔မဟုုတ္) အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္က
ႏုုိင္ငံေရး အျမင္သေဘာထား မတူသူေတြကုိ  ႏွိပ္ကြပ္တဲ့အေနနဲ႔ အၾကမ္း
ဖက္ႏွိမ္နင္းမႈအျဖစ္လည္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ေသခ်ာတာ
တစ္ခုကေတာ့ ႏုုိင္ငံေရး အၾကမ္းဖက္မႈေတြမွာ တရားဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့
ေသြးထြက္သံယို လႈပ္ရွားမႈေတြအျဖစ္ တူညီစြာ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ေရွးျမန္မာဘုုရင္မ်ား အုုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သက္ဦးဆံပုိင္
ဘုုရင္ေခတ္ကတည္းက  ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြ  ေျမာက္ျမားစြာ ရွိခဲ့
ပါတယ္။ ထီးနန္း အာဏာရယူဖုိ႔ သားက အေဖကုုိသတ္၊ ညီက အစ္ကုိကို
သတ္၊ ေဆြမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းသတ္ၾကတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ
ျမန္မာ့ရာဇ၀င္ သမုုိင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ ေသြးညႇီနံ႔ လႊမ္းေစခဲ့ပါတယ္။
ကုုန္းေဘာင္မင္းဆက္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမင္းဆက္ သီေပါမင္း လက္
ထက္မွာလည္း သူနဲ႔ အေဖတူ အေမကြဲ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားစြာကို
ထီးနန္းအတြက္ သုုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့မႈဟာ ကမၻာေက်ာ္ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္း
ဖက္မႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။
ကုုိလိုနီေခတ္ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈ
နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္အစုုိးရကဟာ ျမန္မာႏုုိင္ငံကုိ က်ဴးေက်ာ္စစ္  
၃ ႀကိမ္ ဆင္ႏႊဲၿပီး သိမ္းပုုိက္ခဲ့သလို လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကတဲ့
ျမန္မာတုုိ႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကုိလည္း အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့
ပါတယ္။  ျမန္မာႏုုိင္ငံကို  သိမ္းပုုိက္ခ်ိန္ကစလို႔  အဂၤလိပ္အစိုးရကုုိ လက္
နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္မႈမ်ားအပါအ၀င္ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ မွန္သမွ်
ကုုိ ေသြးထြက္သံယို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့တာမုုိ႔ ကုုိလိုနီေခတ္ ႏုုိင္ငံေရး
အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ အဂၤလိပ္အစုုိးရနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးလိုခ်င္တဲ့ ျမန္မာ
ျပည္သူေတြအၾကား ပဋိပကၡပုံစံ ရွိခဲ့ပါတယ္။
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အဂၤလိပ္အစုုိးရဟာ လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို လမ္းလႊဲဖုိ႔
ဘာသာေရးအဓိကရုုဏ္း၊  လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုုဏ္းေတြကို  ဆက္တိုက္ဆို
သလို ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရခါနီး ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္မွာေတာ့  ႏုုိင္ငံအ
တြက္  အႀကီးမားဆုုံးေသာ  ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈႀကီးတစ္ခု  ထပ္မံေပၚ
ေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအ၀င္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ
အတြင္း၀န္မ်ားရုုံးမွာ ဂဠဳန္ဦးေစာေခါင္းေဆာင္တဲ့  မသမာသူ လူတစ္စုက
လုုပ္ႀကံခဲ့ပါတယ္။  ႏုုိင္ငံေရးအရ  အျမင္သေဘာထား  မတူညီမႈကို လက္
နက္နဲ႔  ေျဖရွင္းလုုိက္တဲ့  ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈႀကီးေၾကာင့္  ျမန္မာတစ္
ႏုုိင္ငံလုံး ၀မ္းနည္းခဲ့ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္အစုုိးရက ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္
မႈႀကီးရဲ႕  လက္သည္ကုိ ခ်က္ခ်င္း ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးၿပီး  ကြပ္မ်က္ အျပစ္
ေပးခဲ့ႏုိင္ပါတယ္။
အဲဒီ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈႀကီးေၾကာင့္  ၁၉၄၈ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ
လ ၄ ရက္ေန႔  ျမန္မာႏုုိင္ငံ  လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာင္မွ အ
က်ဳိးဆက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြ တသီတတန္းႀကီး
ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။  ႏုုိင္ငံေရးအျမင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြကုိ  စားပြဲ
၀ိုင္းမွာ မရွင္းေတာ့ဘဲ တုုိင္းရင္းသားေတြအပါအ၀င္ အျမင္သေဘာထား
ကြဲလြဲသူေတြဟာ လက္နက္နဲ႔ပဲ ေျဖရွွင္းခဲ့ရာက ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ
ေအာင္ မၿပီးဆုုံးႏုုိင္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မီးဟာ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ႏုုိင္ငံမွာ
ေလာင္ၿမိဳက္ေနဆဲပါပဲ။

အဲဒီေနာက္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကစလို႔ စစ္တပ္က ႀကီးစိုးတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္
အျမစ္တြယ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာမွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့
သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို အာဏာလႊဲေပးခဲ့တာပါ။

ပါလီမန္ဒီမုိေရစီေခတ္ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း
၁၉၄၈ ခုုႏွစ္  ျမန္မာႏုုိင္ငံ  လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္ကစလို႔ ႏုုိင္ငံ
ေရးအရ အျမင္သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြေၾကာင့္  ျပည္တြင္းစစ္မီး ေလာင္
ၿမိဳက္ခဲ့သလို ႏုုိင္ငံေရးသမားေတြအခ်င္းခ်င္းလည္း အင္အားသုုံး အၾကမ္း
ဖက္မႈေတြ မၾကာခဏဆုုိသလို ေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္မွာေတာ့
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္ဦးစီးတဲ့ စစ္တပ္က ႏုုိင္ငံေတာ္အာဏာကုုိ အၾကမ္းဖက္
သိမ္းယူလိုက္ၿပီး သမၼတအပါအ၀င္ အစုုိးရအဖြဲ႔တစ္ခုလုံးကို ဖမ္းၿပီးေထာင္
သြင္းအက်ဥ္းခ်လုုိက္ပါတယ္။ အဲဒီရဲ႕ရလဒ္က ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္
ဆိတ္သုန္းၿပီး စစ္အာဏာရွင္ေတြႀကီးစိုးတဲ့ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါ
တီ ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္မွာလည္း တ
ႏုုိင္ငံလုံးမွာ သေဘာထားကြဲလြဲသူ၊ အစုုိးရေခါင္းေဆာင္ကို လုုပ္ႀကံဖို႔ ႀကိဳး
စားသူ မွန္သမွ်ကုုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းနဲ႔ စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ပါ
တယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြက ျမန္မာႏုုိင္ငံကုိ
ဆင္းရဲတြင္းထဲ ဆြဲခ်လိုက္ပါတယ္။
ရွစ္ေလးလုုံးႏွင့္ စစ္တပ္တေက်ာ႔ျပန္ျခင္း
ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြအေၾကာင္း  ေျပာတဲ့အခါ  ၿငိမ္းခ်မ္း
စြာ ဆႏၵျပေနၾကတဲ့  ျပည္သူလူထုကို  လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ့  စစ္
တပ္က ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ ရွစ္ေလးလုုံးအေရးေတာ္
ပုုံအေၾကာင္း ေမ့ထားလုုိ႔ မရပါဘူး။ ရွစ္ေလးလုုံး ႏုုိင္ငံေရး အၾကမ္းဖက္မႈ
အတြက္ အခုုအခ်ိန္အထိ  စစ္တပ္က ေတာင္းပန္ျခင္း မရွိသလို ဘယ္သူ
ေတြက အဓိက ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ သမုုိင္းမွန္လည္း ေရးထုုိးႏုုိင္
ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
၁၉၈၉   ခုုႏွစ္ကစၿပီး ႏုုိင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းယူခဲ့တဲ့ စစ္တပ္
ဟာ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သလုုိ
အတုုိက္အခံ ႏုုိင္ငံေရးသမားေတြကုိ အင္အားသုုံး ႏွိမ္နင္းခဲ့ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အပါအ၀င္  ႏုုိင္ငံေရးသမားႀကီးေတြဟာ  စစ္တပ္
ရဲ႕ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ အလူး
အလဲ ခံခဲ့ရပါတယ္။
အထင္ရွားဆုုံးကေတာ့ ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ျဖစ္
ပြားခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္ တုုိက္ခိုက္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ နယ္လွည့္ႏုိင္ငံ
ေရးဆင္းေနတဲ့  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုိ  စစ္အာဏာရွင္  လက္ပါးေစ
ေတြက ညအခ်ိန္ ေမွာင္ရီေရာခ်ိန္ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး တုုိက္ခုိက္ခဲ့တာပါ။
အဲဒီတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္ ရွိခဲ့သလို တရားခံ လက္သည္
လည္း အခုုအခ်ိန္အထိ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။
ဒီမုိကေရစီေခတ္ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုုိးရ  လက္ထက္ကစလို႔  ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အစုုိးရလက္ထက္အထိ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြ
မၾကာခဏဆိုသလုုိ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ အမ်ဳိးသားေရးကို
အေျခခံတဲ့ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုုဏ္းေတြ ပါ၀င္သလို သေဘာ
ထားကြဲလြဲမႈေတြကုိ အေျခခံတဲ့ သတ္ျဖတ္မႈေတြလည္း ပါ၀င္ေနတယ္။
၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ကစလို႔ ႏုုိင္ငံတစ္၀န္း အခုုအခ်ိန္ ဘာသာေရးတင္းမာမႈေတြ၊
အဓိကရုုဏ္းေတြ ျဖစ္ပြားေနဆဲပါပဲ။
NLD ရဲ႕ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီဟာလည္း ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ
မွာ ႏုုိင္ငံေရးအရ သေဘာထားကြဲလြဲမႈကုိ အေျခခံတဲ့ လုုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္
ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီေခတ္ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြမွာ
တရားခံလက္သည္ေတြ ကြင္းဆက္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမရွိတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ
မ်ားစြာရွိေနတာကလည္း တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးကုုိ စိန္ေခၚေနတဲ့ အခ်က္
ပါပဲ။
သုုံးသပ္ခ်က္
ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြကုိ အစုုိးရက က်ဴးလြန္တဲ့အခါ
တရားဥပေဒကုုိ လိုသလို အသုုံးခ် ႏွိပ္ကြပ္ၾကသလို အတုုိက္အခံေတြ
ဘက္က က်ဴးလြန္တဲ့အခါမွာ တရားဥပေဒကုုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ  က်ဴးလြန္ၾက
တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တရားေရးမ႑ဳိင္ဟာ လြတ္လပ္မႈမရွိဘဲ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး
နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ရွိေနတာမို႔ တရားဥပေဒ စုုိးမုုိး
ေရးဟာ အေကာင္အထည္ မေပၚလာပါဘူး။ တရားဥပေဒ မစုုိးမုုိးမႈရဲ႕
ရလဒ္ကေတာ့ ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္
မဟန္႔တားႏုုိင္တာပါပဲ။ အနာဂတ္မွာလည္း တရားဥပေဒ မစုုိးမုုိးသမွ်
ကာလပတ္လုံး ႏုုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြကုိ ဟန္႔တားဖို႔ဆိုတာ ေလထဲ
တုုိက္ေဆာက္သလုုိ ျဖစ္ေနဦးမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

