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“ဒီဗြီဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပဲြအစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သ
တင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗြီဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ အစီ
အစဥ္အတုိင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို
လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ဖ႔၊ို အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္
ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖိ႔၊ု လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အ
တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖ႔၊ို လူတိုင္းပါ၀င္ႏင
ို ္ၿပီး မတူ
ကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ
ေပၚထြက္လာေစဖိ႔ု ရည္ရြယပ
္ ါတယ္။
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကိုလည္း အခုလို လြတလ
္ ပ္ပြင့လ
္ င္း
တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမာွ ပါ၀င္ဖ႔က
ို ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အ
ပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္းဓာတ္ပံုေတြန႔ဲ ဒီဘိတ္ကာတြန္း
ကို ရုပ္သံရိုကက
္ ူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔
၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“Is my sex my choice?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတပတ္မာွ ေတာ့ “ကိယ
ု ေ
္ ရြးခ်ယ္တဲ့ ကိယ
ု ့ဘ
္ ဝ” ဆိတ
ု ဲ့ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ ဒီဗြဘ
ီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ က
္ ို
ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ LGBT လိ႔ု ေခၚတဲ့ လိင္တူခ်စ္သူေတြ၊ လိင္ေျပာင္းလဲထားသူေတြအေပၚ ခြဲ
ျခားဆက္ဆံမႈေတြ၊ လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝုိင္းက ဖယ္ထတ
ု ္ထားမႈေတြေၾကာင့္ LGBT ေတြအေနနဲ႔
တန္းတူညီမွ်တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေတြရဖို႔ ရုန္းကန္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
LGBT ဆိတ
ု ့ဲ စကားရပ္မွာ L က Lesbian ကို ရည္ညႊန္းၿပီး အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္
ႏွစ္သက္ စိတ္ဝင္စားသူ၊ G က Gay ကို ရည္ညႊန္းၿပီး အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ စိတ္ဝင္
စားသူ၊ B ကေတာ့ Bisexual ကို ရည္ညႊန္းၿပီး အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္
စိတ္ဝင္စားသူ၊ T က Transgender ကို ရည္ညန
ႊ ္းၿပီး ေယာက်္ားမွ မိန္းမသို႔ျဖစ္ေစ၊ မိန္းမမွ ေယာက်္ား
သို႔ျဖစ္ေစ လိင္ေျပာင္းလဲျပဳမူ ေနထုိင္သူေတြကို ဆိုလတ
ို ာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူသားတုိင္းမွာ မိမိတို႔ရ႕ဲ ဘဝကို မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ပံုေဖာ္ဖန္တီးခြင့္ဆိတ
ု ့ဲ အေျခခံလူ႔အခြင့္
ု ္ၿပီဆိရ
ု င္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံသား
အေရးရွိေပမယ့္ LGBT တစ္ဦးအျဖစ္ မိမိဘဝကို ေရြးခ်ယ္လိက
တစ္ဦးရဲ႕ အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ဆံုးရံႈးသြားဖုိ႔က ေသခ်ာလွပါတယ္။
LGBT ေတြအေပၚ ဥပေဒပိုင္းအရ မ်က္ႏွာသာမေပးပဲ ႏွိပ္ကြပ္ထားသလို လူ႔အဖဲ႔အ
ြ စည္း
ကလည္း LGBT ေတြကို သဘာဝတရားကို ဆန္႔က်င္သူေတြ၊ စိန္မူမမွန္သူေတြအျဖစ္ အရိုးစြသ
ဲ တ္
မွတ္ ခြဲျခားေလွာင္ေျပာင္ ဆက္ဆေ
ံ နဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ ဥပေဒေတြမွာ LGBT ေတြ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္မႈကို တားဆီးအေရးယူႏုိင္
တဲ့ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ တစ္ခုရွိေနၿပီး အဲဒီဥပေဒကေတာ့ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၇ ျဖစ္ပါတယ္။
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၇ မွာ ေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္း လိင္တဆ
ူ က္ဆျံ ခင္း၊ သဘာဝမက်တဲ့
လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း၊ တိရိစာၦန္န႔ဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္းေတြကို က်ဴးလြန္ပါက ေထာင္ဒဏ္ တသက္တ
ကၽြန္းျဖစ္ေစ၊ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္န႔ဲ ေငြဒဏ္ ၂ ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္တယ္
လုိ႔ ျပဌာန္းထားတာမို႔ LGBT ေတြ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္လက္ထက္ယူမိရင္ အဲဒီဥပေဒနဲ႔ အခ်ိန္မေရြး
ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္တ့ဲ အေျခအေန ရွိေနပါတယ္။
ဒီဥပေဒအရ LGBT ေတြကို အမႈဖြင့္ ေရးယူတာမ်ဳိး တရားဝင္မရွိေသးေပမယ့္လည္း ဒီဥပေဒ
ျပဌာန္းခ်က္က LGBT ေတြရဲ႕ ဘဝကို အၿမဲတေစ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာမို႔ ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ LGBT အေရးလႈပ္
ရွားသူေတြက စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆိုေနတာပါ။
LGBT အျဖစ္ ဘဝကို ေရြးခ်ယ္လုိကသ
္ ူေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒရဲ႕ ကာကြယ္မႈကို မရတဲ့အျပင္
ဥပေဒဘက္ေတာ္သားေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈကို ခံစားေနရပါတယ္။
ျမန္မာႏုိ္င္ငံရ႕ဲ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာဆုိရင္ LGBT ေတြကို ေမွာင္ရိပ္ခိုမႈ၊ မသကၤာမႈ
အပါအဝင္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားနဲ႔ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးအေရးယူတာ၊ အႏုိင္က်င့္တာမ်ဳိးေတြကို ဥပေဒဘက္
ေတာ္သား ရဲတပ္ဖြ႔ဝ
ဲ င္ေတြ ကိယ
ု တ
္ ိင
ု ္က က်ဴးလြန္ေလ့ရွိတယ္လ႔ို LGBT အဖဲ႔ေ
ြ တြက ဆုိပါတယ္။
အရင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရး
ရာနဲ႔လံုျခံဳေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ၾကဴက LGBT မ်ား ရွိေနတဲ့ကိစၥဟာ လက္ခံႏုိင္စရာမရွိတ့အ
ဲ တြက္
ေၾကာင့္ LGBT ေတြကို ရဲစခန္းေခၚယူ ႏွစ္သိမ့္ပညာေပး မိဘေတြဆီ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ေန
တယ္ဆိၿု ပီး လြတေ
္ တာ္အစည္းအေဝးတစ္ခုမွာ ေျဖဆုိခ့ပ
ဲ ါေသးတယ္။

ဒီေျဖဆိုခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ LGBT ေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္မရတဲ့အျပင္ ဥပေဒ
ဘက္ေတာ္သားေတြရဲ႕ လက္မခံႏုိင္မႈ၊ အႏုိင္က်င့္မက
ႈ ို ခံေနရတယ္ဆိတ
ု ာကို ထင္ထင္ရွားရွား ျပသခဲ့
ပါတယ္။
LGBT လိ႔ု ဆုိ္လက
ို ္တာနဲ႔ ျမန္မာလူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမွာ ေလွာင္ေျပာင္စရာ၊ ဟာသအျဖစ္ ရႈ
ျမင္ဖုိ႔ တြန္းပို႔ေနတဲ့ လူထဆ
ု က္သယ
ြ ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကေတာ့ ရုပ္ရွင္န႔ဲ ဗြီဒီယိုေတြပါပဲ။ ျမန္မာ
ရုပ္ရွင္န႔ဲ ဗြီဒီယိုေတြမွာ LGBT ေတြအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သူေတြကို ေလွာင္ေျပာင္စရာ၊ ဟာသလုပ္သူ
ေတြအျဖစ္ အၿမဲ ဇာတ္သြင္းသရုပ္ေဆာင္ခုိင္းေလ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို ရုပ္ရွင္န႔ဲ ဗြီဒီယိုေတြကို ၾကည့္ရႈ
ၾကတဲ့ ကေလးငယ္မ်ားကအစ သက္ႀကီးရြယ္အိုအဆံုး LGBT ဆုိရင္ လက္မခံႏိုင္စရာအျဖစ္ ရႈျမင္ေန
ၾကပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ LGBT ေတြအေနနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး နယ္ပယ္၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူ
မႈေရး အပါအဝင္ နယ္ပယ္အားလံုးမွာ တဆင့္နိမ့္ ႏိုင္ငံသားေတြအျဖစ္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈေတြ ရွိေနဆဲ
ျဖစ္ၿပီး NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း LGBT အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လ႔ို တစံုတရာ ထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆုိ ကာကြယ္မႈေပးတာမ်ဳိး မရွိေသးပါဘူး။
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ လိင္တူခ်င္း တပ္
မက္သာယာမႈကို စိတ္ေရာဂါ အမ်ဳိးအစားတရပ္အျဖစ္ သတ္မွတထ
္ ားမႈကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပ
မယ့္လည္း အဲဒီလို ပယ္ဖ်က္ေပးမႈေန႔ကို အစြဲျပဳက်င္းပတဲ့ IDAHO (လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ ရြံရွာမုန္း
တီးမႈမ်ားအား ကန္႔ကက
ြ ္ဆန္႔က်င္ေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေန႔) အခမ္းအနားေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔မွသာ စတင္ က်င္းပခြင့္ ရရွိခ့တ
ဲ ာပါ။
ႏုိင္ငံတကာမွာ LGBT အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးေတြ ရ
ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ LGBT အျဖစ္ မိမိဘဝကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိရ
ု င္ စိန္ေခၚ
မႈေျမာက္ျမားစြာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားစြာ ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႔ရဦးမွာ အေသအခ်ာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူတ႔အ
ို ျမင္
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လိင္တူခ်စ္သူေတြက လူ႔အခြင့္အေရးပိုင္းမွာ တန္းတူညီမႈမႈေတြ မရၾက
ေတာ့ တန္းတူအခြင့္အေရးရဖို႔ လိပ
ု ါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိတာကလည္း လိင္စိတ္ခံယူမႈန႔လ
ဲ ည္း မ
ဆုိင္ဘူးလို႔ ထင္တယ္” (ကိုတင္ကိုကို - လိငတ
္ ခ
ူ ်စ္သမ
ူ ်ား အခြင့အ
္ ေရးဆုိငရ
္ ာကြနရ
္ က္)

