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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ”္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို DVB
Multimedia Group ကေန အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးကာ ဒီဗီြဘီ
ရုပ္သံလုိင္းမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

DVB DEBATE

DVB Debate ဟာ အေတြးျမင္အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ကာ လြတ္လပ္စြာ
သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ရန္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား
ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္
လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဖြဲအ
႔ ေနျဖင့္ အျခား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ယခုလို ပြင့္လင္းတဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အပတ္စဥ္

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

What is the impact of drug abuse?
ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို
ရုပ္သံရိုက္ကူးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္
၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲ
အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း DVB
Debate မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

 မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလိုသည္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ သို႔ဆက္၍ျဖစ္ေစ၊
debate@dvb.no သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ၍
္ အဖြဲ၀
႔ င္တဦးဦးထံသို႔
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is DRUG ABUSE

•

Historical context:

ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာ၊ လာအုိနဲ႔ ထုိင္းနယ္စပ္က ေရႊၾတိဂံေဒသမွာ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈဟာ
၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထိျမင့္တက္လာျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ၁၃
ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

•

ဘိန္းျဖတ္ရာမွာ မက္သဒုန္းအစားထုိးကုထုံးအစီအစဥ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၀၆ခုႏွစ္
မတ္လမွာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။

•

UNODC ရဲ႕ စာရင္းေတြအရ ျမန္မာ့ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဴးမႈရဲ႕ ၉၂ရာခုုိင္ႏႈန္းဟာ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဘိန္းျဖဴခ်က္လုပ္ရာမွာ အဓိကပစၥည္းျဖစ္တဲ့ဘိန္းကုိ
ကမာၻ႔အမ်ားဆုံး ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့
ထုိင္း၊လာအုိႏုိင္ငံတုိ႔နဲ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေရႊၾတိဂံေဒသရဲ႕ တစိတ္တပုိင္းျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
ဒီေဒသဟာ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ကမာၻ႔ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈကုိ
မီးေလာင္ရာေလပင့္လုပ္ေနတဲ့ေဒသအျဖစ္ နာမည္ဆုိးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေဒသပါ။
ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ဖုိ႔ လုိက္ဖက္တဲ့ရာသီဥတုနဲ႔ေျမအေနအထားေတြရွိရာ ရွမ္းနဲ႔ကခ်င္ရဲ႕
နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ငွက္ဖ်ားကေန ဗုိက္ေအာင့္တာအဆုံး ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကုသရာမွာ
ဟိုးအရင္ကတည္းက ဘိန္းကုိအသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဒသမွာ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီးျဖစ္ခဲ့တဲ့
ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ဘိန္းဟာ စစ္ဒဏ္ခံေဒသေတြအဖုိ႔ စီးပြားျဖစ္
စုိက္ပ်ိဳးတဲ့သီးႏွံျဖစ္လာသလုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြ၊
အစုိးရရဲ႕ျပည္သူ႔စစ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္အဖုိ႔ ၀င္ေငြအရဆုံး ရင္းျမစ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၀
ခုႏွစ္မ်ားမွာ ကုလသမဂၢက ဒီေဒသရဲ႕ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းေရးအတြက္
အေရးပါတဲ့ပဏာမေျခလွမ္းတရပ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအစုိးရကလည္း
ဘိန္းတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာအကုန္အက်ခံတာမုိ႔
(ကုုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးႏွင့္ မႈခင္းဌာနရဲ႕ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ) ၉၀
ခုႏွစ္မ်ားရဲ႕ေႏွာင္းပုိင္းႏွစ္ေတြမွာ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ
တစ္ျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိက်ဆင္းမႈဟာ
ကာလတုိေလာက္ပဲခံလုိက္ျပီး ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြက
တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆးျဖစ္တဲ့ မက္သန္ဖတ္တမင္း စိတ္ၾကြေဆးေတြကုိ
အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ
ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈဟာ ျပန္လည္အားေကာင္းလာပါေတာ့တယ္။ အခုခါမွာ
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဘိန္းပါတဲ့ေဆး၀ါးေတြ မက္သန္ဖတ္တမင္းစိတ္ၾကြေဆးေတြထြက္ရွိရာ
ပင္ရင္းႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး အာဖဂန္နစၥတန္ ျပီးရင္ ကမာၻမွာဒုတိယအၾကီးဆုံး
ဘိန္းစုိက္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတြင္းက
မူးယစ္ေဆးစြဲမႈျပႆနာကုိ ပုိမုိဆုိး၀ါးလာေစသလုိ ဒီျပႆနာကုိလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္
ေျဖရွင္းတာမ်ိဳးမေတြ႔ရေသးပါဘူး။

Points of view:
''ဘိန္းမစုိက္ခ်င္ပါဘူး။ ဥပေဒနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့အလုပ္ျဖစ္သလုိ ဒီမူးယစ္ေဆးေတြေၾကာင့္
ကုိယ့္ကေလးေတြ ထိခုိက္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ နားလည္ျပီးသားပါ။
၀င္ေငြပုိရႏုိင္မယ့္နည္းလမ္းမေတြ႔ရင္ေတာ့ ဘိန္းစုိက္တဲ့ဘက္ပဲဦးလွည့္သြားမွာေတာ့
အေသအခ်ာပဲ။''လုိ႔ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူ Awa Wadda ကေျပာပါတယ္။
''မူးယစ္ေဆးမရွိတဲ့ ႏုိင္ငံ ရယ္လုိ႔ မရွိပါဘူး။''လို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသုံးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး
ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ဦးျမင့္သိန္းကဆုိပါတယ္ေ
''က်မေမာင္ေလးဆုိရင္ မူးယစ္ေဆးသုံးလုိ႔ ဆုံးသြားတာပါ။ ေနာက္ အစ္ကုိတစ္ေယာက္ဆုိရင္
လူရုပ္ေတာင္မေပၚေတာ့ပါဘူး။''လုိ႔ အရင္က ေဆးစြဲခဲ့သူ မူးယစ္အရာရွိေဟာင္း Naw San
ကေျပာပါတယ္။
“စီမံကိန္းနဲ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္တာ တိုးလာတယ္ဆိုရင္ ညံ့လို႔၊ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိလို႔”
(သူရဦးေရႊမန္း၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒)

Information Links:
www.unodc.org
www.dea.einnews.com/country/myanmar

Facts and Figures:
•

•

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္

www.moh.gov.mm

ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ
ပထမဆုံးလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

www.aseanapol.org

UNOCD ရဲ႕စစ္တမ္းေတြအရ ျမန္မာဟာ စုိက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာရဲ႕ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ
တရားမ၀င္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့အတြက္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈမွာ

www.ccdac.gov.mm

ကမာၻ႔ဒုတိယအမ်ားဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး ကမာၻ႔ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတယ္လုိ႔
ဆုိပါတယ္။

www.dvb.no

