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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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“အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲ
ဘာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ေသးတာလဲ”

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

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate
“အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးတို္က္ပြဲ ဘာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ေသးတာလဲ”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာလူမႈ အသုုိင္းအ၀ုုိင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ တဆင့္နိမ့္
လူသားေတြအျဖစ္ ဖိႏွိပ္ထားမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အႏုုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈေတြက
ေခတ္အဆက္ဆက္ အျမစ္တြယ္လာေနၿပီး အခုုအခ်ိန္အထိ ပေပ်ာက္
သြားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။  သားကုုိသခင္ လင္ကုိဘုရား၊ ဘုုရားေပၚ အမ်ဳိးသ
မီးမတက္ရ၊ မိန္းမဖ်က္ရင္ ျပည္ေတာင္ပ်က္တယ္ဆိုတဲ့ ဆုုိရုိစကားေတြ
တားဆီးမႈေတြဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ျဖစ္ေပ
မယ့္ ဒီေန႔ေခတ္အထိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သုုံးေနၾကဆဲပါပဲ။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ
အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ အရွိန္အဟုုန္ျမင့္လာေပမယ့္လည္း
အခုုအခ်ိန္အထိေတာ့  မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္
ငံေရးအပါအ၀င္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ခြဲျခားဆက္ဆံ
ခံေနရပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီးေတြ ဘယ္လို ဖိႏွိပ္ခံေနရသလဲ
ကမၻာေပၚက အမ်ဳိးသမီး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အႏုုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈ၊
အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔  ႀကဳံေတြ႔ႏုိင္တဲ့  အလားအလာ  အၿမဲရွိေနတယ္လုိ႔  ကမၻာ့
ဘဏ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာတစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကိုလည္း   
အႏုုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈေတြ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေတြက အၿမဲလုိလုိ ၿခိမ္း
ေျခာက္ေနပါတယ္။
ၿမိဳ႕ျပေဒသ၊ ေက်းလက္ေဒသ၊ တုုိင္းရင္းသားေဒသေတြ အမ်ားစု
မွာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြက  အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကဳံေတြ႔ႏို္င္တဲ့ အေျခ
အေနေတြရွိေနၿပီး ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားမႈ၊  လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္
ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ စတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစြာနဲ႔
ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။
လိင္ပုိင္းဆုုိင္ရာ   အၾကမ္းဖက္မႈေတြက   ကေလးအရြယ္ကစလို႔
အသက္ႀကီးျပင္းတဲ့ အခ်ိန္အထိ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတုုိင္းကုုိ ၿခိမ္းေျခာက္
ေနပါတယ္။ တေန႔တျခား မ်ားျပားလာေနတဲ့ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြကလည္း
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ ငယ္စဥ္ကတည္းက အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔
ရင္ဆုိင္ေနရတယ္ဆုိတာ သိသာထင္ရွားေစပါတယ္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံက  ဆီေဒါလို႔ေခၚတဲ့  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ  အၾကမ္း
ဖက္မႈ အလုံးစံုပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လက
လက္မွတ္ေရးထုိးထားေပမယ့္လည္း အခုုအခ်ိန္အထိ အစုုိးရအဆက္ဆက္
အေနနဲ႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးထုုကို အၾကမ္းဖက္မႈေတြက ကာကြယ္တားဆီးႏုုိင္
တဲ့ ဥပေဒေတြ၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ မလုုပ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။
၂၀၀၇ ခုုႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာစစ္အစုုိးရက ကုုလသမဂၢ လုုံၿခဳံေရး
ေကာင္စီကုိ အမ်ဳိးသမီး အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ပေပ်ာက္ေရး အစီရင္ခံစာ
ပထမဆုုံးအႀကိမ္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း အစီရင္ခံစာေတြကုိ ႏွစ္စဥ္လုိလို
တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ အၾကမ္း
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ဖက္မႈေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္ကေန လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသး
ပါဘူး။
သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုုိင္ရာ
အႏုုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈေတြကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္တားဆီးႏုုိင္မယ့္
အမ်ဳိးသမီး အၾကမ္းဖက္မႈ  ကာကြယ္တားဆီးေရး  ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ  အရင္
သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိ္န္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက ေရးဆြဲလာေပ
မယ့္လည္း အခု NLD အစုိးရ လက္ထက္အထိ အဲဒီ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္က
အတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

အစုုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တရားစီရင္ေရးမ႑ဳိင္က  အထူးအေလးထား ေဆာင္
ရြက္ဖုိ႔လိုသလို အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထု တရပ္
လုုံးကလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔ လိုတယ္လုိ႔ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွား
သူေတြက ေျပာဆိုပါတယ္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈနဲ႔ အႏိုင္က်င့္ေစာ္
ကားမႈကုိ ခံရတဲ့အခါ လြယ္ကူစြာ တုုိင္တန္းႏုုိင္ျခင္း မရွိေသးတာကလည္း
ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ႕ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုပါပဲ။  အၾကမ္းဖက္ခံရ၊  အႏုုိင္က်င့္ေစာ္
ကားခံရတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ ရဲစခန္း၊ တရားရုုံးေတြကို ေၾကာက္
ရြံ႕ၿပီး ယုုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေနတယ္လုိ႔ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြ
က ဆုုိပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီးေတြ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ
အျဖစ္ ရႈျမင္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈကို ထိေရာက္စြာ စုုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ တရားစြဲဆုိ
ႏုုိင္တဲ့ မူ၀ါဒပုုိင္း၊ ဥပေဒပုုိင္းဆုုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖုုိ႔ အစုုိးရနဲ႔
လႊတ္ေတာ္မွာ တာ၀န္အျပည့္ ရွိေနပါတယ္။
လတ္တေလာ အစုုိးရပိုင္းက အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္
တားဆီးေရးနဲ႔ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုုိင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာ
ပြဲေတြ ႏုုိင္ငံအႏွံ႔ လုုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္လည္း အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈ
တားဆီးေရးအတြက္ အေရးယူမႈပုိင္း၊ တုုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ အပုုိင္းေတြမွာ
ထိထိေရာက္ေရာက္ လုုပ္ေဆာင္ေပးဖုုိ႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ
မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ တုုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေနထုုိင္ေနတဲ့
အမ်ဳိးသမီးေတြ အေနနဲ႔လည္း အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ အႏုုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈ၊
လိင္ပုိင္းဆုုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကုိ အၿမဲလိုလုိ
ခံစားေနရၿပီး က်ီးလန္႔စာစား ေနထုုိင္ေနရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နယ္ေျမ
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိဘဲ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ စတဲ့
ေဒသေတြမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔
အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ အဖဲြ႔အစည္းေတြက မၾကာခဏ အစီရင္
ခံစာေတြ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး အခန္းက႑ေတြမွာ အမ်ဳိး
သမီးပါ၀င္ႏုိင္မႈ နည္းပါးေနျခင္းကလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့
ဒုုကၡေတြနဲ႔ အႏၱရာယ္ေတြကုိ မီးေမာင္းထုုိးျပ ေျဖရွင္းေပးမယ့္ အေျခအေန
နည္းပါးေနတယ္ဆုိတာကို သက္ေသျပေနပါတယ္။
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ အေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အႏုုိင္က်င့္ေစာ္
ကားမႈ အႏၱရာယ္ေတြက ကင္းေ၀းၿပီး လုုံၿခဳံမႈရဖို႔ကေတာ့ အလွမ္းေ၀းေနဆဲ
ျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ  လုုံၿခံဳမႈရွိေရးအတြက္  အဓိကအားျဖင့္

ႏုုိင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး အပါအ၀င္ နယ္ပယ္တုိင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ
ဘယ္ေလာက္ ဦးေဆာင္ ပါ၀င္ခြင့္ရသလဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လြတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ
၆၅၉ ရွိတဲ့ အထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ရရွိတာကေတာ့ ေနရာ ၂၀ ပဲ ရွိပါ
တယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္
နုိင္မႈဟာ လြတ္ေတာ္နွစ္ရပ္ ေပါင္းထားတာေတာင္ ၁၄ ဦးသာ ရွိခဲ့တဲ့
အတြက္ စုစုေပါင္းလြတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာရဲ႕ ၄ ဒႆမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ
ရွိခဲ့ပါတယ္။ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ လြတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီး
ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္လာတယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း သိသိသာသာ ျမင့္လာတာ
မ်ိဳးေတာ့ မေတြ႔ရပါဘူး။ လက္ရွိလြတ္ေတာ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈကလည္း  
၅ ဒႆမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ အျခားအာဆီယံနုိင္ငံေတြနဲ႔
ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အနည္းဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကလြဲရင္
ျပည္ေထာင္စု အစုုိးရအဖြဲ႔မွာ အမ်ဳိးသမီး ၀န္ႀကီးတစ္ဦးမွ မရွိပါဘူး။ ႏုုိင္ငံေရး
ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွာေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းဝန္
ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး
၁၄ ခုုမွာ ၂ ေနရာသာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို  ခန္႔ထားႏုုိင္တာမို႔  အေရအတြက္
အားျဖင့္ အရမ္းကို  နည္းပါးလွပါတယ္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဦးေဆာင္
ခ်ိန္မွာေတာင္မွ အမ်ဳိးသမီးေတြကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရာထူးေတြ ေပးအပ္ႏုိင္တာ
နည္းပါးတယ္ဆုိရင္ ေနာင္တက္လာမယ့္ အစုုိးရေတြမွာလည္း အမ်ဳိးသမီး
ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲမႈရာထူးေတြမွာ ခန္႔အပ္မယ့္ အလားအလာက ပိုနည္းလာ
မွာပါ။
အလားတူပါပဲ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါဝင္
ႏုုိင္မႈ အေရအတြက္ နည္းပါးတဲ့အျပင္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။
ပညာေရးနယ္ပယ္၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္ေတြမွာလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ
အမ်ဳိးသားေတြၿပီးမွ ဒုုတိယဆိုတဲ့ အေနအထားနဲ႔သာ သတ္မွတ္ ေနရာခ်
ထားခံေနရဆဲပါပဲ။

