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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္
ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို
DVB Multimedia Group က

DVB DEBATE

စေနေန႔တုိင္း တိုက္ရိုက္
ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလုိင္းမွာ
တစ္ဖက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ
သေဘာကြလ
ဲ ႏ
ြဲ ိုင္ဖို႔၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊
ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနလ
္ ာေစဖို႔၊ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္းမွာ ရွေ
ိ နတဲ့
ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖ႔၊ို လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကျြဲ ပားတာေတြကို
လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစဖို႔
ရည္ရြယ္ပါတယ္။
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြ႕ဲ ေတြကိုလည္း အခုလို လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းတဲ့
ဒီဘိတ္ရ႕ဲ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ာွ ပါ၀င္ဖု႔က
ိ ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔
ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရ႕ဲ
ေဖ့စဘ
္ ုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ
ျပဳလုပ္မယ့္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ဒီဘိတ္ေတြကို ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ DVB
Debate မွာ ရန္ပေ
ုံ ငြ ရွိပါတယ္လ႔ို အသိေပးလိုပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ တြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

``What kind of protection do Women need in Myanmar?``
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက
ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ နဲ႔ debate@dvb.no ကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ``ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ ဘယ္လို အကာအကြယ္ လိုအပ္ေန
သလဲ``ဆိုတဲ့ ဒီဘိတ္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ ဦးေရအမ်ားစုျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကို သမၼတစပြန္ဆာေပးထားတဲ့
ဥပေဒၾကမ္းေတြနဲ႔ ဘယ္လို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါမလဲ။ ``ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ ဘယ္လို
အကာအကြယ္ေတြ လိုအပ္ေနသလဲ၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ လက္ထပ္ထိမ္းျမားဖို႔ ေနာက္ထပ္ ဥပေဒ

၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အာဏာရလာခဲ့ပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သမၼတက လိႈင္းသုံးလႈိင္းျဖင့္ ျမန္မာသစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ရာမွာ ႏိုင္ငံေရး
အေျပာင္းအလဲေတြက အေရြ႕တစ္ခုကို ေရာက္ခဲ့ၿပီလ႔ို သုံးသပ္ၾကသူေတြ ရွိသလို အေျပာင္းအလဲဟာ

လိုအပ္ေနေသးလား´´ DVB Debate ကို မႏၱေလးအထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ တင္ဆက္ရိုက္ကူးပါတယ္။

သူတို႔အျမင္

ေႏွးေကြးေနတယ္၊ တန္႔ေနတယ္လ႔ို ေ၀ဖန္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြမွာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ လက္နက္ကိုင္
တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ႏို္င္ငံေရးအင္အားစုေတြ အားလုံး တြန္းေနတဲဲ့ ကိစၥကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔
ဒီမိုကေရစီေရးပဲဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားအားလုံး တန္းတူညီမွ်ေရး၊ တိုင္းရင္းသားေတြ ကိုယ္ပိုင္
ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးမွာ အေရးတႀကီး လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနတာကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို
ျပင္ဆင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာလည္း လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ႏို္င္ငံေရးအင္အားစုေတြက တစ္ဖက္နဲ႔
အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က တစ္ဖက္ အားစမ္းေနတဲ့ အသြင္ေဆာင္လာပါတယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာပဲ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေတြလို႔ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၀င္ေတြက
တိုက္တန
ြ ္းတင္ျပလာေတြကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ စပြန္ဆာနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို တင္လာတဲ့ဲ

“ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသမီးက ဘာသာျခားယူရင္ တရား၀င္မယား မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ တရား၀င္
မယား ျဖစ္ခ်င္ရင္ ဘာလုပ္မလဲ။ သူ႔ဘာသာထဲကို ေျပာင္းလိုက္ရတယ္”
ေဒါက္တာအရွင္ေသာပါက - အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕။

“အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔
အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ဆံုမွတ္ကို ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ငါတိ႔တ
ု ိုင္းျပည္ဟာ မ်ိဳးေစာင့္
ဥပေဒတခုတည္းနဲ႔ ျငင္းခံုမေနသင့္ဘူး” ဦးပညာသီဟ - ေရႊည၀ါဆရာေတာ္။

“လူကို ခ်ဳပ္ကိုင္လို႔မွ မရတာ။ လူမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိတယ္။ လူ႔ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြဟာ

ဥပေဒၾကမ္းေလးရပ္ ရွိပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ စပြန္ဆာေပးထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေလးရပ္မွာ

ဒီမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအားျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ တခုခုေတာ့ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္မလဲ

'ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း'၊ 'လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာ

ဆိုတာေတာ့ ႀကိဳမသိဘူး။” ဦးလူေအး - ခရစ္ယာန္ မက္သဒစ္သင္းအုပ္ဆရာ။

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒၾကမ္း'၊ 'ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္း
ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း' ႏွင့္ 'တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း' တိ႔ု ျဖစ္ပါတယ္။

‘‘မ်ိိဳးေစာင့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရေလာက္ေအာင္ က်မတို႔အမ်ိဳးသမီးေတြက ကိုယ္က်င့္တရား
ပ်က္ေနလိ႔လ
ု ား။ ကိုယ့္အမ်ိဳးကိုယ္ေစာင့္ထိန္းရမယ္ဆိုတာ ေမြးရာပါစိတ္ထဲက သိၿပီးသား။

ဒီဥပေဒေတြဟာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကို အကာအကြယ္ေပးမွာ အမွန္ပါလား၊ ဘယ္ေလာက္အထိ

ေဒၚစႏၵာမင္း - လႊတ္ေတာ္အမတ္။

ေသခ်ာပါသလဲ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကေရာ ေက်နပ္ပါရဲ႕လား။ သူတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔
ယုံၾကည္လက္ခံပါရဲ႕လား။ ေနာက္တစ္ခုက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္သက္သက္ပဲ

Information links:

မဟုတ္ပါဘူး၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ယုံၾကည္သက္၀င္တ့ဲ တိုင္းရင္းသူေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။
ထိ႔အ
ု တူ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္၊ ဆစ္ခ္ဘာသာ၀င္န႔ဲ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြလည္း

http://burma.irrawaddy.org/interview/2014/03/18/56384.html

ရွိပါေသးတယ္။ သူတ႔က
ို ိုေရာ လုံေလာက္တ့ဲ အကာအကြယ္ေတြ ေပးၿပီးျဖစ္ပါသလား။ သူတ႔အ
ို တြက္

http://www.president-office.gov.mm/

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြေလာက္ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ မလိုအပ္ဘူးလား။

http://womenofburma.org/
http://www.mizzimaburmese.com

အခုေနာက္ဆုံး ေကာက္ယူထားတဲ့ လူဦးေရစာရင္းအၾကမ္းအရေတာ့ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရစုစုေပါင္းမွာ
အမ်ဳိးသမီးဦးေရက အမ်ဳိးသားဦးေရထက္ ဦးေရႏွစ္သန္းေလာက္ မ်ားေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

