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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 သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ဖို႔၊ 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

“How to stop harassment?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတပတ္မာွ ေတာ့ “အမ်ဳိးသမီးေတြကို အႏို္ငက
္ ်င့္ေစာ္ကားတာေတြ ဘယ္လို
တားဆီးမလဲ” ဆိတ
ု ဲ့ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ ဒီဗြဘ
ီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ က
္ ို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔လွပါတယ္ဆတ
ို ့ဲ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္း
ဖက္မႈေတြ၊ အႏုိ္င္က်င့္ေစာ္ကားမႈေတြက သိသ
ု ိုသိပ္သိပ္တနည္း၊ ေပၚေပၚတင္တင္တဖံု အၿမဲလိုလို
ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိပါတယ္။

ဖက္ခံရ၊ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားခံရတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ ရဲစခန္း၊ တရားရံုးေတြကို ေၾကာက္
ရြံ႕ၿပီး ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေနတယ္လိ႔ု အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ဆုိပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီးေတြ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအျဖစ္ ရႈျမင္ၿပီး အၾကမ္း
ဖက္မႈကို ထိေရာက္စြာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ တရားစြဆ
ဲ ုိႏုိင္တ့ဲ မူဝါဒပိုင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ အေကာင္အ

ကမၻာမွာရွိတ့ဲ အမ်ဳိးသမီး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက အႏုိ္င္က်င့္ေစာ္ကားမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈန႔ဲ ၾကံဳေတြ႔
ႏုိင္တ့ဲ အလားအလာ အၿမဲရွိေနတယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာတစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျမန္မာ
အမ်ဳိးသမီးေတြကိုလည္း

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈန႔ဲ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈကို ခံရတဲ့အခါ
လြယက
္ ူစြာ တုိင္တန္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးတာကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုပါ။ အၾကမ္း

အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈေတြ၊

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေတြက

အၿမဲလိုလို

ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။
ၿမိဳ႕ျပေဒသ၊ ေက်းလက္ေဒသ၊ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ
္ လ
ိ က္ေရာက္ေစာ္ကား
က အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္တ့ဲ အေျခအေနမ်ဳိးေတြ ရွိေနၿပီး ကိုယထ
မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးပိုင္းဆုိင္ရာ စတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရ
ပါတယ္။

ထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္အျပည့္ ရွိေနပါတယ္။
လက္တေလာ အစိုးရပိုင္းက အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးနဲ႔ လူကုနက
္ ူး
မႈတုိက္ဖ်က္ေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြေ
ဲ တြ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္လည္း အမ်ဳိးသမီး
အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးေရးအတြက္ အေရးယူမႈပိုင္း၊ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ အပိုင္းေတြမွာ ထိထိေရာက္
ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လ႔ို ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေနထုိင္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ အေနနဲ႔
လည္း အၾကမ္းဖက္မႈန႔ဲ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈ၊ လိငပ
္ ိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို အၿမဲ
လိုလို ခံစားေနရၿပီး က်ီးလန္႔စာစား ေနထုိင္ေနရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ

အထူးသျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြက ကေလးအရြယ္ကစလိ႔ု အသက္ႀကီးတဲ့
အခ်ိန္အထိ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတုိင္းကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။ တေန႔တျခား မ်ားျပားလာတဲ့သက္ငယ္
မုဒိန္းမႈေတြကလည္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ ငယ္စဥ္ကတည္းက အၾကမ္းဖက္မႈေတြန႔ဲ ရင္ဆိုင္
ေနရတယ္ဆို သိသာ ထင္ရွားေစပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီေဒါလို႔ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ အလံုးစံုပေပ်ာက္ေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၇၊ ဇူလုိင္လက လက္မတ
ွ ္ေရးထုိးထားေပမယ့္လည္း အခုအခ်ိန္အထိ အစိုး
ရအဆက္ဆက္အေနနဲ႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးထုကို အၾကမ္းဖက္မႈေတြက ကာကြယ္တားဆီးႏုိ္င္တ့ဲ ဥပေဒ
ေတြ၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာအစိုးရက ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီကို အမ်ဳိးသမီး အၾကမ္း
ဖက္မႈဆိင
ု ္ရာ ပေပ်ာက္ေရး အစီရင္ခံစာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အစီရင္ခံစာေတြ
ကို ႏွစ္စဥ္လိုလို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြရဲ႕
ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္ကေန လြတ္ေျမာက္ႏုိ္င္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။
သက္ငယ္မုဒိန္းမႈ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈေတြကို
ထိေရာက္စာြ ကာကြယတ
္ ားဆီးႏုိင္မယ့္ အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ဥပေဒတရပ္
ကို အရင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ေရးဆြဲလာေပမယ့္လည္း အခု
NLD အစိုးရလက္ထက္အထိ အဲဒီဥပေဒကို လႊတေ
္ တာ္က အတည္ျပဳျပဌာန္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

မရွိပဲ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ စတဲ့ေဒသေတြမွာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြ
ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္လုိ႔ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက မၾကာခဏ အစီရင္ခံစာ
ေတြ ထုတ္ျပန္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး အခန္းက႑ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္ႏုိင္မႈ နည္းပါးေန
တာကလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဒုကၡေတြနဲ႔ အႏၱရာယ္ကို မီးေမာင္းထုိးျပ ေျဖရွင္းေပမယ့္
အေျခအေန နည္းပါးေနတယ္ဆိတ
ု ာကို သက္ေသျပေနပါတယ္။
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမႈေတြက ကင္းေဝးၿပီး လံု
ၿခံဳမႈရဖုိ႔ကေတာ့ အလွမ္းေဝးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ လံုျခံဳမႈရွိေရးအတြက္ အဓိက
အားျဖင့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္န႔ဲ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က အထူးအေလးထား ေဆာင္ရက
ြ ္ဖုိ႔လိုသလို အ
ရပ္ဘက္လ႔အ
ူ ဖြ႔အ
ဲ စည္းနဲ႔ ျပည္သူလူထတ
ု ရပ္လုးံ ကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ လုိတယ္လ႔ို အမ်ဳိးသမီးအ
ခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာဆုိပါတယ္။
သူတ႔အ
ို ျမင္
“အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒသီးျခား ျပဌာန္းထားတာ မရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့
ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ရာဇသတ္ႀကီးအရပဲ ျပစ္ဒဏ္ေပးတာေတြ ေခတ္န႔ဲ ေလ်ာ္ညီမႈမရွိတ့ဲ အပိုင္းေတြ၊
သက္ေသ အခက္အခဲေတြပါ။ အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြက တရားရံုး၊ ရဲစခန္းကို မသြားခ်င္
ၾကတာကလည္း အတားအဆီး တစ္ခုပါပဲ…” (တရားလႊတေ
္ တာ္ေရွ႕ေန ေဒၚလွလရ
ွ )ီ

