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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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“ခိုကိုးရာမဲ့ကေလးေတြကို
ဘယ္လုိ ေစာင့္ေရွာက္ၾကမလဲ”

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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“ခိုကိုးရာမဲ့ကေလးေတြကို ဘယ္လို ေစာင့္ေရွာက္ၾကမလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
“ဧရိပ္မြန္” ဆိုတဲ့ မိဘမဲ့မိန္းကေလးေက်ာင္းဟာ စစ္ကိုင္းတုိင္း
ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ရွိပါတယ္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ေအာက္ တုိင္းရင္းသား
မိန္းကေလးငယ္တစ္ရာေက်ာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားပါတယ္။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ စတင္ထူေထာင္ခ်ိန္ကစလို႔ ဘြဲ႔မ်ားစြာကို ေမြး
ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ခ်င္း၊ နာဂ၊ ပေလာင္ စတဲ့ တုိင္းရင္းသား မိန္းက
ေလးငယ္ေတြကို အတန္းေက်ာင္းသာမက၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပ
ညာရပ္ေတြလည္း သင္ၾကားေပးေနတဲ့ေက်ာင္း ျဖစ္ပါတယ္။
မိန္းကေလးေက်ာင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ သီလရွင္ ေဒၚဧပတီက
“သူတို႔မိဘေတြက တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ အလုပ္သြားလုပ္ၾကတယ္... ေရႊ
က်င္တဲ့လူ၊ ေက်ာက္တူးတဲ့လူေတြလည္း ရွိတယ္... ျပန္မလာတဲ့အခါက်
ေတာ့ ကေလးေတြက မိဘမဲ့ဘဝကို ေရာက္ၾကရတယ္” လို႔ ဒီဗြီဘီကို မိန္႔
ၾကားပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕အသီးသီးမွာ ဧရိပ္မြန္လို မိဘမဲ့ေဂဟာေတြ
မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ၊ သီလရွင္ေက်ာင္းေတြဟာခိုကိုး
ရာမဲ့သြားတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေဂဟာပါပဲ။ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အ
စည္းေတြနဲ႔ ပရဟိတအဖြဲ႔ေတြ အစီအစဥ္နဲ႔ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ မိဘမဲ့ေဂဟာ
ေတြ ၿမိဳ႕အသီးသီးမွာ အသစ္အသစ္ေတြ ေပၚေပါက္ေနတာကို ၾကည့္ရင္
ဒီကိစၥကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားဖုိ႔ လိုအပ္ေနတာကို ျပသပါတယ္။
ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNICEF) ရဲ႕ အစီရင္ခံ
စာတစ္ခုမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ခုိကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြ
ထဲက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အမွန္တကယ္မွာ မိဘမဲ့ေတြ မဟုတ္ၾကဘူးလို႔
ဆုိထားပါတယ္။ နီေပါ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒုိနီးရွားတို႔မွာလည္း ခုိကိုးရာ
မဲ့ ဘဝေရာက္ေနၾကတဲ့ ကေလးငယ္ေတြထဲက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၉၀
ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ မိဘမဲ့ေတြ မဟုတ္ၾကဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။
ယူနီဆက္ဖ္ ျမန္မာရဲ႕ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ေရးဌာန အႀကီးအကဲ အာရြန္ဂရင္းဘာ့ဂ္က “ကမၻာတဝွမ္းက မိဘမဲ့ေဂ
ဟာေတြမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ ကေလးအမ်ားစုဟာ မိဘမဲ့ေတြ မဟုတ္ၾကဘူး။
၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က အနည္းဆံုး မိဘတစ္ဦးေတာ့ ရွိေနၾကေသး
တယ္” လို႔ ဆုိပါတယ္။
ကေလးေတြကိုေစာင့္ေရွာက္ေရေဂဟာေတြဆီပို႔တဲ့အေၾကာင္း
ေတြထဲက တစ္ခုက “ဧရိပ္မြန္” နမူနာလိုပဲ မိသားစုရဲ႕ စီးပြာေရးနဲ႔ ဆုိင္ပါ
တယ္။ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားက တခ်ဳိ႕မိဘေတြက သူတို႔ကေလးေတြကို မိဘ
မဲ့ေဂဟာကို ပို႔ထားလိုက္တာက စားဝတ္ေနေရးအတြက္သာမက ပညာ
ေရးအတြက္ပါ လက္လွမ္းမွီေစတယ္လို႔ စဥ္းစားတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွာ သုေတသနျပဳထားတဲ့ စစ္တမ္းေတြအရ မိဘမဲ့
ေဂဟာေတြမွာ ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ ကေလးေတြဟာ မိသားစုနဲ႔
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အတူ ႀကီးျပင္းတဲ့ ကေလးေတြထက္ ဥာဏ္ရည္နိမ့္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒနဲ႔ အေထာက္အပံ့၊ ပရဟိတေဂ
ဟာေတြရဲ႕အေျခအေန၊ တာဝန္ခံမႈနဲ႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ၊ ကေလးေတြအႏိုင္
က်င့္ ေစာ္ကားမႈနဲ႔ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ခံရႏိုင္တဲ့ေဘးကေန အကာ
အကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒေတြအထိ စဥ္းစားစရာေတြ ရွိပါတယ္။

ကုလသမဂၢ စစ္တမ္းေတြအရ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ
ေတြမွာ ေနရတဲ့ ကေလးေတြဟာ မိသားစုရင္ေငြ႔မွာ ခိုလံႈေနတဲ့ ကေလး
ေတြထက္ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားခံရဖို႔ အေျခအေန ၆ ဆေလာက္ နီးစပ္
တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အဆုိးဆံုးအေျခအေနမွာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကား
ခံရဖုိ႔ ၄ ဆေလာက္ ပိုနီးစပ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
ေနာက္ကိစၥတစ္ခုကေတာ့ ကေလးငယ္ လူကုန္ကူးခံရႏုိင္တဲ့
အႏၱရာယ္ ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနတို႔က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ ဒီလုိအမႈေတြ ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီ ရွိပါ
တယ္။ တႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ ကိန္းဂဏန္း အတိအက်ကို မသိရေပ
မယ့္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္တဲ့ အမႈေတြဟာ ေသးငယ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းမွ်ပဲရွိတယ္
လို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးကာစႏိုင္ငံေတြမွာ ၾကံဳရေလ့ရွိတဲ့ ေနာက္ျပႆနာတစ္ရပ္
ကေတာ့ မိဘမဲ့ေဂဟာေတြအေပၚ ျမႇားဦးလွည့္လာေနတဲ့ ခရီးသြားလုပ္
ငန္းေတြပါ။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွာလည္း Orphanage Tourism ေၾကာင့္ ကေလး
ငယ္ေတြအတြက္ ဆိုးရြားတဲ့ အက်ဳိးဆက္ ျဖစ္လာႏုိ္င္ေခ်ရွိတယ္လို႔ ယူနီ
ဆက္ဖ္က သတိေပးေနပါတယ္။
ဥပမာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွာ ပုဂၢလိက မိဘမဲ့ေဂဟာေတြကို
စီးပြားျဖစ္ ဖြင့္လွစ္တာမ်ဳိး ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ မိဘေတြကို ကေလး
ေတြကို ပညာသင္ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးၿပီး အမွန္တကယ္မွာ ကမၻာလွည့္
ခရီးသြားေတြဆီက လွဴဒါန္းမႈေတြရဖို႔ “ျပစား” တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ရွိပါတယ္။
အဆုိးရြားဆံုး အေျခအေနမွာ ကေလးေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သူမရွိပဲ ထား
တာေၾကာင့္ လိင္ပိုင္းဆိုရာ အႏိုင္က်င့္မႈအထိ ျဖစ္တာမ်ဳိးလည္းရွိပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကေလးသူငယ္ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံေတြ
စာရင္းဝင္၊ ကေလးငယ္ေတြအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြ ျမင့္တက္
ေနတဲ့ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြထဲ
မွာ ပိတ္မိေနၿပီး အကူအညီ လိုအပ္ေနတဲ့ ကေလးသူငယ္ေပါင္း သိန္းနဲ႔ခ်ီ
ရွိပါတယ္။ အခုႏွစ္ပိုင္းေတြအထိ ကေလးသူငယ္ေတြကို လက္နက္ကိုင္
တပ္ဖြဲ႔ေတြကေန ကယ္ထုတ္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆင္းရဲလို႔၊ ပညာေရးအလွမ္းေဝးလို႔၊ မိသားစုတြင္းျပႆနာ၊
မိသားစုၿပိဳကြဲလို႔၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္၊ မိဘႏွစ္ပါးလံုး အသက္
ဆံုးပါးသြားလို႔၊ သဘာဝကပ္ေဘး၊ စစ္ပြဲနဲ႔ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္၊ အႏုိင္
က်င့္ႏွိပ္စက္မႈနဲ႔ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ခံရမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးေပါင္း
မ်ားစြာဟာ ခိုကိုးရာမဲ့ဘဝကို ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ကို ေစတနာ
ရွင္ေတြက မကူညီခဲ့ရင္ လမ္းမွားကိုပို႔မယ့္ အေျခအေနက လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
ထဲက ေထာင့္တုိင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။
ဒီလိုကေလးေတြကို ဘယ္လို ေစာင့္ေရွာက္ၾကမလဲဆိုတဲ့ ေမး
ခြန္းေတြရဲ႕ ေနာက္မွာ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ကေလးသူငယ္

ဒါတင္မက ကေလးေတြ ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းအထိ
ေျခရာခံဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ ကေလးေတြကို အႏိုင္က်င့္မႈ၊ ကေလး
ေတြကို အသံုးခ်အျမတ္ထုတ္မႈ၊ ကေလးေတြကို ဥေပကၡာျပဳမႈ၊ လူမႈေရး
မညီမွ်မႈ၊ ကေလးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မိသားစုေတြ ၿပိဳကြဲမႈ စတဲ့
အေၾကာင္းရင္းေတြအထိ ကုစားဖို႔ လိုပါတယ္။
ကေလးေတြရဲ႕မနက္ျဖန္ဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္လည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိ္င္ငံရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဟာ ႏို္င္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ ကေလးသူငယ္
ေတြကို ဘယ္လို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္သလဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္
ပါတယ္။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာၿပီး၊ လူရည္လူေသြးျမင့္မားတဲ့ ကေလး
ေတြကသာ တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ကို အေကာင္းဆံုး တည္ေဆာက္ႏို္င္
မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ပဋိပကၡေတြေလ်ာ့ခ်ေရး၊ လူ႔
အဖြဲ႔အစည္းသဟဇာတျဖစ္ေရးတို႔အတြက္ ဆုိရင္လည္း ဒီေန႔ ကေလး
ေတြအေပၚ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဘယ္လုိ ဂရုစုိက္ဆက္ဆံၿပီး ဘယ္ေလာက္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသလဲ ဆုိတဲ့အေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ပါတယ္။
သူတို႔အျမင္
“အေသအခ်ာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ လူမႈဝန္ထမ္း
တစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ ကေလးငယ္တိုင္းအတြက္ မိသားစုႏွင့္ ေနထုိင္
ျခင္းကသာ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ အစဥ္အၿမဲ ေတြ႔ရွိရသည္။
ကေလးသူငယ္ကို မိဘရင္းမ်ားက မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္လွ်င္ ဒုတိယအ
ေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈမွာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သည့္ မိ
သားစုႏွင့္ျဖစ္ၿပီး တတိယမွာ အားကိုးႏုိင္ေသာေမြးစားမႈ ျဖစ္သည္။
(အန္ဒီဘေရာင္း - ယူနီဆက္ဖ္ - အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြက္
ေဒသဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူ)

