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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ”္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို DVB
Multimedia Group ကေန အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးကာ ဒီဗီြဘီ
ရုပ္သံလုိင္းမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

DVB DEBATE

DVB Debate ဟာ အေတြးျမင္အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ကာ လြတ္လပ္စြာ
သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ရန္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား
ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္
လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဖြဲအ
႔ ေနျဖင့္ အျခား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ယခုလို ပြင့္လင္းတဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အပတ္စဥ္

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

How to end War Crimes?
ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို
ရုပ္သံရိုက္ကူးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္
၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲ
အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း DVB
Debate မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

 မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလိုသည္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ သို႔ဆက္၍ျဖစ္ေစ၊
debate@dvb.no သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ၍
္ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦးထံသု႔ိ
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is WAR CRIMES
Part 1 Child Soldiers Part 2 Sexual violence in conflict
Historical context:
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ၾကာျမင့္လာျပီမုိ႔ ကမာၻ႔အရွည္ၾကာဆုံးစစ္ပြဲလုိ႔ဆုိရမွာပါ။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့တဲ့ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အစုိးရတက္လာျပီး
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ ျငင္းပယ္လုိက္ခ်ိန္ကစလုိ႔ စစ္ပြဲအရွိန္ပုိျမင့္လာခဲ့ပါတယ္။
နယ္စပ္ေဒသက တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြေၾကာင့္
စစ္ပြဲသံသရာကုိ ပုိရွည္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအမ်ားစုကုိ
တပ္မေတာ္ကုိယ္တုိင္က က်ဴးလြန္ခဲ့တာပါ။ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔တုိက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ ၁၇ ဖြဲ႔ရွိတဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလတေလွ်ာက္မွာ အရပ္သား
ေတြအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္ကက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြက မေရမတြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။
ဒါေတြကုိ အဖြဲ႔အသီးသီးကမွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပါတယ္။ ကံဆုိးစြာနဲ႔ပဲ
ျပည္တြင္းစစ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ကေလးေတြဟာ
ပစ္မွတ္ျဖစ္သြားျပီး သားေကာင္ဘ၀ကုိ အလြယ္တကူက်ေရာက္ခဲပ
့ ါတယ္။
အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ကေလးသူငယ္ေတြကုိ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ အရြယ္ မေရာက္ေသးတဲ့

•

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြနလ
္ ၅ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖုိ႔
ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့တဲ့ (၁၅၀)ေျမာက္ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
ဦးသိန္းစိန္အစုိးရတက္လာခ်ိန္ကစလုိ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕လိင္အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ခံရတဲ့
အမ်ိဳးသမီး ေပါင္း (၁၀၄) ဦးရွိတယ္လုိ႔
ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသမီးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းက
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အစီအရင္ခံစာမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

Points of view:
''တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အမ်ိဳးသားေရးခံယူခ်က္ေတြအရ ကေလးသူငယ္ေတြကုိ
စစ္မႈထမ္းခုိင္းတာရွိသလုိ ပ်က္စီးေနတဲ့ကေလးေတြကုိ
စည္းကမ္းေသ၀ပ္လာေအာင္ဆုိျပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ေတြထဲ
ထည့္ၾကတာေတြရွိတယ္။ ''လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ မက္သရူးစမစ္ကေျပာပါတယ္။
“စစ္တပ္အတြက္ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးေတြကို လူသစ္စုေဆာင္းတာ ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့
အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိပါဘူး။ စစ္တပ္ဆိုတာ ကေလးေတြ ႀကီးျပင္းရမယ့္ေနရာ မဟုတ္ပါဘူး။ “
(Ashok Nigam, UN country coordinator)

မိန္းကေလးေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ စနစ္တက်နဲ႔လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းေတြဟာ

''တုိက္ပြဲေတြနဲ႔ပက္ပင္းၾကံဳရလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဒါမွမဟုတ္

ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီတဲ့ျပည္တြင္းစစ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာစစ္တပ္က စစ္သားေတြ

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ခံရလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကေလးေတြမွာ
ျပင္းထန္တဲ့စိတ္ဒဏ္ရာေတြ ရတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔က လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ
အျပည့္အ၀အက်ိဳးျပဳႏုိင္တဲ့သူေတြပါပဲ။''လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ UNICEF အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဘာထရန္ဘိန္းဗဲလ္

ေတာက္ေလွ်ာက္က်ဴးလြန္လာခဲ့တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြထဲက နမူနာ ၂ ခုေလာက္သာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီရာဇ၀တ္မႈေတြဟာ ဒီႏုိင္ငံဥပေဒအရပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရပဲျဖစ္ျဖစ္
ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြပါ။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံနဲ႔အ၀ွမ္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျပီး က်ဴးလြန္သူေတြကုိ

ကဆုိပါတယ္။

အျပစ္ေပးတယ္ဆုိတာကလည္း ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲပါ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ

''က်ေနာ္တုိ႔တပ္မေတာ္ဟာ အလြန္စည္းကမ္းေသ၀ပ္တဲ့ တပ္မေတာ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္

စစ္သားေတြက်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြကုိ စစ္ခံုရုံးကပဲ ၾကားနာစစ္ေဆးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္

တပ္မေတာ္က မုဒိန္းမႈနဲ႔ လူသတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္တယ္ဆုိတာ
လုံး၀မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။''လုိ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေျပာပါတယ္။

စစ္တပ္ကုိဥပေဒအထက္ကုိ အေရာက္ပုိ႔ေပးလုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Facts and Figures:
• ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
စစ္မႈထမ္းျခင္းမွကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳဖုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ ကုလသမဂၢနဲ႔
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီး ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလမွာ ကေလးစစ္သား ၂၇၂ ဦးကုိ
ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
• ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္စစ္မႈထမ္းညႊန္းကိန္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ
အဆင့္(၈)ေနရာမွာရပ္တည္ေနပါတယ္။
• ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာအရြယ္မေရာက္ေသးသူ စစ္မႈထမ္း(၇၀၀၀၀)ခန္႔ရွိမယ္လုိ႔
သုံးသပ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
• ျပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံရဲ႕
စစ္ပြဲအတြင္းလိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အဆုံးသတ္ေရး ျပင္ပေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအရ

''အဓမၼက်င့္တယ္ဆုိတာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြကုိျခိမ္းေျခာက္ဖုိ႔နဲ႔
က်မတုိ႔ႏုိင္ငံကုိေသြးခြဲဖုိ႔ စစ္တပ္က လက္နက္တခုအေနနဲ႔အသုံးခ်တာပါ။''လုိ႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆုိပါတယ္။
“တုိ႔တပ္မေတာ္ဟာ ဘယ္လုိစစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြကုိမွ မက်ဴးလြန္သလုိ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္တဲ့
စစ္သည္ေတြကုိလည္း တပ္မေတာ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူခဲ့တယ္။”
(ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္)

Information Links:
www.mswrr.gov.mm
www.savethechildren.org
www.child-soldiers.org
www.ilo.org
www.unicef.org
www.dvb.no

www.womenofburma.org
www.hrw.org
www.chinwomen.org
www.karenwomen.org
www.kachinwomen.com

