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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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“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္
အမ်ဳိးသမီးေတြ ကူညီႏိုင္မလား”

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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“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကူညီႏိုင္မလား”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ စစ္ပြဲေတြ စတင္ဖို႔အတြက္ အဆံုးအျဖတ္
ေပးႏုိင္သူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ စစ္ပြဲေတြကို ဖန္တီးသူ
ေတြဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ စစ္ေျမျပင္မွာသူေသကိုယ္ေသ
တုိက္ခုိက္ေနသူေတြထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးစစ္သည္ေတြ ပါ၀င္ေနတယ္ဆုိရင္
ေတာင္ အေရအတြက္ အလြန္နည္းပါးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေယာက်ၤား
သားေတြ တုိက္ေနတဲ့စစ္ပြဲေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔အေရးကို အမ်ဳိးသမီးေတြ ကူညီ
ႏိုင္မလား။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အသံကို
နားေထာင္ဖို႔ လိုအပ္ရဲ႕ လား။ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ေနရာေပးသင့္သလား။  
ျမန္မာျပည္လိုမ်ဳိး ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြး၊ ရွည္ရွည္ၾကာၾကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြး
ေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကဘာလဲ ေမးခြန္းေတြ ရွိပါ
တယ္။
စစ္ပြဲေတြရဲ႕ သားေကာင္ေတြ
အေပၚယံၾကည့္ရင္ေတာ့ စစ္ပြဲေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးဟာ စစ္တိုက္
ေနတဲ့ လူေတြနဲ႔သာ အဓိက သက္ဆုိင္ပါတယ္။ ေသနတ္သံေတြ တိတ္
သြားဖို႔ဆုိတာ တပ္ေတြကို အမိန္႔ေပးႏုိင္တဲ့ စစ္ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေတြကသာ အဓိ
ကက်ပါတယ္လို႔ ယူဆစရာ  ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  လက္နက္ကိုင္မထား
ကုိင္မထားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ စစ္ပြဲေတြ
မွာ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ၀င္တုိက္ေနတာမ်ဳိး ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္။ ဒါေပမယ့္
စစ္ျဖစ္လာရင္ ဒုကၡအေရာက္ဆံုးလူေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ တနည္းအားျဖင့္
စစ္ေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ဒုကၡေတြကို စစ္ပြဲၾကားက အမ်ဳိးသမီးေတြေလာက္
ဘယ္သူမွ ပိုမသိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ႀကီးၿပီးသြားလို႔ ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေရး လုပ္ၾကတဲ့အခါမွာ မိသားစုေတြအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြဟာ
ဘာေတြလဲ။ စစ္ေၾကာင့္ ေျမစာပင္ဘ၀ေရာက္ၾကရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ
အတြက္ မရွိ္မျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ေတြဟာ ဘာေတြလဲဆုိတာကို အမ်ဳိးသမီး
ေတြသာ အသိဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္မႈ
ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အျငင္းပြားရဆံုး ကိစၥတစ္ခုက
“အားလံုးပါ၀င္ေရး” ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအထိ အေျဖမရွိေသးတဲ့ ဒီျပႆနာ
ဟာ အန္စီေအလို႔ေခၚတဲ့ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို
လက္မွတ္ထိုးၿပီးသူ၊ လက္မွတ္မထိုးခ်င္သူ၊ လက္မွတ္ထိုးခြင့္မရသူ
(တနည္းအားျဖင့္) လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔သာ တိုက္ရုိ္က္
သက္ဆုိင္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ လူေျပာမမ်ားေပမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ
တစ္ခုကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္မႈ
ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္လူဦးေရရဲ႕ ထက္၀က္ကို
ကို္ယ္စားျပဳတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့
၂၁ ရာစုပင္လံု (ပထမအႀကိမ္) အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အဲဒီ
အခ်ိန္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္တုိင္းမွာပါ၀င္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအ
တြက္ရဲ႕ အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ တိုက္
တြန္းခဲ့ပါတယ္။   ဒီတုိက္တြန္းခ်က္ဟာ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၁၃၂၅) ကို ျပန္လည္ပဲ့တင္ထပ္လိုက္တာျဖစ္သလို
ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ မူေဘာင္ျဖစ္တဲ့ အန္စီေအ သ
ေဘာတူညီခ်က္ထဲက အေျခခံမူတစ္ခ်က္ကို မေမ့ေလ်ာ့ဖို႔ မီးေမာင္းထိုးျပ
ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြပါ၀င္
ခြင့္ကို မူအားျဖင့္ (တရား၀င္) ဆန္႕က်င္သူ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္
ပကတိအရွိတရားကို လက္ေတြ႔ ကိန္းဂဏန္းေတြကသာ အေျဖေပးေနပါ
တယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီမွာ စတင္က်င္းပခဲ့တဲ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ပါ၀င္မႈဟာ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း (ကိုယ္
စားလွယ္ ၇၀၀ မွာ ၅၄) ရိွိခဲ့ၿပီး၊ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့
ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္မွာ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း (၇၅၀ ထဲက ၉၇ ေယာက္) ကေန ၁၇
ရာခုိင္ႏႈန္း( ၉၁၀ ထဲက ၁၅၄) အထိ တုိးတက္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

စစ္ပြဲေတြကို ဘယ္လုိ အဆံုးသတ္ၾကမလဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပဋိပကၡနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔
ခြာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရတဲ့ လူဦးေရႏွစ္သိန္းေက်ာ္ (၂၂၈,ဝဝဝ) မွာ ကခ်င္ျပည္
နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းေတြ၊  လက္ခံရပ္
ရြာေတြမွာ ရွိေနတယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢက မတ္လဆန္းမွာ သတင္းထုတ္ျပန္
ခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ အိမ္ျပန္ရမယ္မွန္း မေသခ်ာေသးတဲ့ စစ္ေျပးဒုကၡ
သည္ေတြထဲက ထက္၀က္ (၁၁၉,ဝဝ၀) ဦးဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ မိန္းက
ေလးငယ္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ျပည္တြင္းစစ္ရွည္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြက
ကလည္း မ်ားလွပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ အခ်ိန္ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ဳိး
သားေတြနည္းတူ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ၊   လူသားဒိုင္းအျဖစ္ အသံုးခ်ခံရ၊
ပစၥည္းဥစၥာေတြ သိမ္းယူခံရ၊ မုဒိန္းက်င့္ခံရ၊ သတ္ျဖတ္ခံရတာေတြ ရွိခဲ့
တယ္လို႔ တုိုင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြမွာ ေဖာ္ျပ
ခဲ့ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းေနဆဲ
ကာလမ်ဳိးမွာ ပဋိပကၡေတြ ေလွ်ာ့က်သြားတဲ့ တခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာေတာင္
အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ဘ၀ဟာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ အေျခအေန မရွိေသးပါဘူး။
ဥပမာအေနနဲ႔ ေျမျမွဳပ္မုိင္းေတြ မရွင္းႏိုင္ေသးတာေၾကာင့္ ေဒသခံ အမ်ဳိး
သမီးေတြ၊ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြ၊ အသက္ေတြကို ဆက္လက္
ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရပါတယ္။
ဒီလို က်ီးလန္႔စာစား ဘ၀ေရာက္ေနၾကတဲ အမ်ဳိးသမီးေတြက
သာ စစ္ပြဲေတြရဲ႕ ရက္စက္ဆုိးရြားမႈကို ကိုယ္ေတြေျပာျပႏုိင္သလို၊ စစ္ပြဲ
ေတြေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရႈံးရမႈေတြအေၾကာင္း၊ ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္း ဒဏ္ရာ
ဒဏ္ခ်က္ေတြအေၾကာင္း ထဲထဲ၀င္၀င္ ေျပာျပႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ပဋိပကၡ
ေလွ်ာ့ခ်ေရးကေန ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖို႔နဲ႔
တရားမွ်တတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ပံုေဖာ္ တည္ေဆာက္ၾကတဲ့ ေနရာမွာ
အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ ့ အသံကို ဂရုတစုိက္ နားေထာင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။

ပဋိပကၡၾကားက အမ်ဳိးသမီးေတြ
မတ္လဆန္းပိုင္းမွာ တေက်ာ့ျပန္တုိက္ပြဲျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကရင္ျပည္
နယ္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ စစ္ပြဲေတြရဲ႕ ဒုကၡေတြကို ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္
ေတြကတည္းက ခံစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြ
နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လႈပ္ရွားေနတဲ့အတြက္ ပဋိပကၡမ်ဳိးစံုရဲ႕ ဒုကၡအေပါင္းကို
ခံစားရသူေတြဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။  
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ မ်ဳိးစံုရွိတဲ့ ရွမ္းေျမာက္ေဒသမွာလည္း
တအာင္းအမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အႏၱရာယ္ၾကားမွာ က်ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႔စစ္၊ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္
ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း (SSA-S)
တို႔ၾကား တုိက္ပြဲေတြေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ၿပီး ေတာတြင္းပုန္းေအာင္းရတဲ့
ဒုကၡသည္ ဘ၀ေရာက္သြားတဲ့ မိသားစုေတြ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနတယ္လုိ႔
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမွန္တရားကို ဖြင့္ဟျခင္း” အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပ
ထားပါတယ္။
မတ္လ ၁ဝ ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္
ပိုင္း (SSA-S) နဲ႔ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
(TNLA) တို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း
ေနာက္ထပ္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ တိုးလာေနတဲ့အေၾကာင္း
သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးမတုိင္ခင္နဲ႔ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ
ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ စစ္ပြဲေတြၾကား ထြက္ေျပးေနရ၊ ပိတ္မိခဲ့ၾကပါ
တယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားအျပားမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲေတြ တေက်ာ့ျပန္
အရွိန္ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး တႏိုင္း၊ ဖားကန္႔၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ မိုးေမာက္နဲ႔ မိုး
ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ လိုင္ဇာေဒသတို႔မွာ အရပ္သား ထိခိုက္ေသဆံုးမႈ၊
ဒဏ္ရာရမႈ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းလည္း ကနဦး
သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး က်င္းပခဲ့တဲ့ ညီလာခံမွာ အဖြဲ႔အလိုက္
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ပါ၀င္မႈအခ်ဳိး
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