“ဒီဗြီဘီ စီးပြားေရးဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ
သတင္းဌာနက စေနေန႔တိုင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ
အစီအစဥ္အတိုင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ကြမ္းယဥ္ေက်းမႈကို တိုက္ဖ်က္နိုင္ပါ့မလား?”
ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

ကြမ္းေၾကာင့္ရတဲ့ဆိုးက်ိဳးေတြ

ကြမ္းယဥ္ေက်းမႈကို တိုက္ဖ်က္နိုင္ပါ့မလား (ယမင္းျမတ္ေအး)
ေဒသတြင္းက ကြမ္းစားသံုးတဲ့ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ထိပ္ဆံုးမွာ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း

ဒီေနရာမွာ ကြမ္းယာကိုစားတဲ့အခါ ေရွးတုန္းကလိုကြမ္း၊ ကြမ္းသီးနဲ႔ ထံုးေလာက္ မဟုတ္ေတာ့

က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတာရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူ ခုနွစ္သန္းေက်ာ္ဟာေန႔စဥ္ေဆး

ဘဲ အိႏၵိယကလာတဲ့ ဆစ္ဂနယ္လို႕ေခၚတဲ့ေဆး၊ ဟန္ဒရက္လို႕ေခၚတဲ့ေဆး၊ ၉၂ ေဆးစတဲ့ ေဆးေတြ

ရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း မ်ဳိးစုံပါတဲ့ ကြမ္းယာေတြကို သုံးစြဲေနၾကၿပီး ေဆးရြက္ႀကီးေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ေသဆုံး
သူ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာ
ထားတာ လည္းရွိပါတယ္။ ကြမ္းစားသံုးမႈေတြဟာ ကင္ဆာေရာဂါကို ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ စားသံုးသူေတြ
ေဘးျဖစ္ေစသလို နို္င္ငံေတာ္မွာလည္း စရိတ္ေထာင္း ေစတဲ့အတြက္ “ေနာင္တမရေအာင္ ကြမ္းယာကို
ေရွာင္” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေတြနဲ႔ ပညာေပးစည္းရံုးမႈေတြကို အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
အလားတူပဲ

၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေမလ အင္အယ္လ္ဒီ အစိုးရသစ္တက္လာခ်ိန္ကစၿပီး ရံုးေတြ၊

ေဆးရံုေတြနဲ႔ ေက်ာင္းေတြအျပင္ အမ်ားျပည္သူ စုေဝးရာေနရာေတြမွာ ကြမ္းမစားၾကဖို႔လည္း ဌာနဆိုင္
ရာေတြမွာ အသိပညာေပးမႈေတြ၊ ကန္႔သတ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အလားတူ ကြမ္းယာေရာင္း

ေရာေႏွာစားတာ ရွိသလို ဗမာေဆးရြက္ႀကီးနဲ႕ စားတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ကြမ္းစားသံုးသူေတြက
ေတာ့ ကြမ္းရြက္၊ ကြမ္းသီး နဲ႔ ထုံးသံုးမ်ိဳးေပါင္းၿပီး စားရင္ေတာင္မွ လူကိုတက္ၾကြ လန္းဆန္း ေစတဲ့ ဓါတ္
သေဘာမ်ိဳး ၿဖစ္ေစတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ သုေသသန သမားေတြရဲ႕ ေတြ႔ရွိခ်က္အရဆိုရင္ေတာ့ ကြမ္းသီး
မွာ ေဆးလိပ္လို စြဲလမ္းေစတဲ့ ဓါတ္တခုပါဝင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီဓါတ္က ဦးေႏွာက္၊ ႏွလုံး၊ အဆုတ္၊
ပန္ကရိယတို႔ကို ႏွိုးဆြမႈလုပ္တာမ်ိဳးေတြအျပင္၊ ဆိုးက်ိဳးအေနနဲ႔ကေတာ့ ကြမ္းသီး နဲ႕ထုံးဓါတ္ျပဳၿပီးထြက္
လာတဲ့ ေအာက္စီဒင့္(ထ္)ေတြက ပါးစပ္ကင္ဆာျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္း၊ ကြမ္းယာ ထဲမွာပါတဲ့ထုံးကလည္း
မလိုလား အပ္ဘဲဆဲလ္ေတြကို ပြားေစတဲ့အတြက္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားတဲ့အေၾကာင္း သံုးသပ္ထား
ပါတယ္။
ထူးျခားခ်က္က ကြမ္းသီး၊ ကြမ္းရြက္ နဲ႕ ထုံးသံုးမ်ိဳးတည္းသာ စားသုံးတဲ့ လူေတြမွာလည္း

ခ်မႈကိုပါ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ဖို႔ သတင္းထြက္ခဲ့ေပမယ့္ အခုခ်ိန္အထိေတာ့ အေကာင္ အထည္ေဖာ္နိုင္ျခင္း

ပါးစပ္ကင္ ဆာျဖစ္ႏိုင္ ေၿခရွိသလို ဗမာေဆး၊ ဆစ္ကနယ္၊ ၉၂၊ ၁၀၀ စတဲ့ ေဆးမ်ိဳးစုံေတြ ထည့္ၿပီး စားသုံး

မရွိေသးပါဘူး။

လိုက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပါးစပ္ကင္ဆာျဖစ္နိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ အားလံုး

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ကြမ္းစားသံုးမႈဟာ

ထက္ပိုဆိုးတာက ကြမ္းယာထဲမွာ စီးကရက္( ေဆးလိပ္) ထဲမွာ ထည့္တဲ့ ေဆးေတြကို အနံအရသာ

၅၁ ဒႆမ ၄ % နဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ ေနခ်ိန္မွာ အိႏၵိယနိုင္ငံရဲ႕ စားသံုးမႈက ၃၂ ရာခိုင္နႈန္း၊ နီေပါက ၃၁ %၊

ေၿပာင္းျပီးထည့္သြင္းထားတဲ့ စားေသာက္မႈ ပံုစံလို႔ေျပာ ရမွာပါ။ ကြမ္းယာတစ္ယာမွာ အဲဒီလို ေဆးေတြ

ဘဂၤလားေဒရွ္႕က ၂၆ %၊ သီရိလကၤကာက ၂၄ % နဲ႔ ထိုင္းနိုင္ငံကေတာ့ ၁ ဒႆမ ၃ % အသီးသီးရွိ

ကို စီးကရက္တစ္လိပ္စာ (ဒါမွမဟုတ္) တစ္၀က္ ေလာက္ ထည့္သြင္းျပီး စားသုံးတယ္ဆိုရင္ တစ္ေန႔ကို

ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ကြမ္းစားသံုးမႈ အျမင့္ဆံုးနိုင္ငံလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။

ကြမ္းယာအခု ၂၀ ေလာက္ စားေသာက္သူဆိုရင္ စီးကရက္တစ္ဗူး ေန႔စဥ္ ေသာက္ေနတာနဲ႔ အတူတူ

ဒီလိုအေနအထားမွာ အစိုးရရဲ႕ ဒီလုပ္ေဆာင္မႈက ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေပမယ့္ ကြမ္းနဲ႔အ

ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။

သက္ေမြးေၾကာင္း လုပ္ေနရတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္နိုင္ေျခလည္း ရွိေနပါတယ္။ ကြမ္းကို

ေဆးလိပ္ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးလိုပဲ ကြမ္းယာထဲ ေဆးထည့္စားတဲ့သူေတြရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးေတြကေတာ့ ပံုမွန္

ဓေလ့ထံုးစံ တစ္ခုလို စားရာကေန ကြမ္းစြဲသူေတြရွိလာၿပီး ကြမ္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြရဲ႕စီးပြားေရး

လူေတြထက္ ၂၂ ဆပိုၿပီးကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားသလို အသက္ ၃၀ ကေန အသက္ ၅၀ အတြင္းႏွလုံး

ေစ်းကြက္ကလည္း အခိုင္အမာရွိေနပါၿပီ။ ဒီလို ပိတ္ပင္မႈေတြက သူတို႔စီးပြားေရးကို ထိခို္က္လာမလား
ဆိုတာလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစား စရာျဖစ္ေနပါတယ္။
ျမန္မာနုိင္ငံမွာ မတၱရာ၊ ေက်ာက္ဆည္၊ စစ္ကိုင္း၊ ေရႊဘို၊ ျမင္းမူ၊ အရာေတာ္၊ မံုရြာ၊ ေရဦး၊
တန္႔ဆည္၊ ပခုကၠဴ၊ ပန္းတေနာ္၊ က်ိဳက္ထို အစရွိတဲ့ ေဒသေတြဟာ ကြမ္းကို အမ်ားအျပားထုတ္လုပ္တဲ့

ေရာဂါနဲ႕ အသက္ဆုံးရႈံးဖို႕ပိုမ်ားတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါအျပင္ေလျဖတ္၊ ေသြးတိုး စတဲ့ ေရာဂါေတြျဖစ္ဖို႕သာမန္
လူ ထက္ႏွစ္ဆခန္႕ပိုမ်ားၿပီး အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းနဲ႕လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း၊
အလားတူပဲ ေက်ာက္ကပ္ကိုလည္း ပ်က္စီးေစတယ္လို႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိရတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပလိုက္
ရပါတယ္။

ေဒသေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ငူကေတာ့ ကြမ္းသီးနဲ႔ နာမည္ႀကီးပါတယ္။ အလားတူပဲေန႔စဥ္ကြမ္းပိႆာ
ခ်ိန္ေပါင္း သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနၾကတာကို ၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ကြ
မ္းစားႏႈန္းကို ခန္႔မွန္းၾကည့္ လို႔ရနိုင္ပါတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခ အရဆိုရင္ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ကြမ္းစားသံုးသူ
သန္းနဲ႔ ခ်ီၿပီးရွိနိုင္ပါတယ္။

ယမင္းျမတ္ေအး

