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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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“တရားမဝင္ေလာင္းကစားေတြကို
ဘယ္လုိ တားဆီးမလဲ”

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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“တရားမဝင္ ေလာင္းကစားေတြကို ဘယ္လုိ တားဆီးမလဲ”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ မပေပ်ာက္ဘဲရွိေနတဲ့ တ
ရားမဝင္ေလာင္းကစားေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ ႀကီးစုိးတဲ့ေခတ္မွာ
ပိုၿပီးေတာ့ ႀကီးထြားလာခဲ့ပါတယ္။ ၁ လံုး၊ ၂ လံုး၊ ၃ လံုးလို႔ ေခၚတဲ့ ေဘာ
လံုး၊ ႏွစ္လံုးထီ၊ သံုးလံုးထီေတြဟာ တုိင္းျပည္တံခါးပိတ္ဝါဒ က်င့္သံုးခ်ိန္၊
အေနာက္အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတြက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ခ်ိန္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္း
ပါးတဲ့ ျပည္သူျပည္သားေတြအတြက္ ထြက္ေပါက္ တစ္ခုလိုျဖစ္ၿပီးေလာင္း
ကစားမႈေတြ တြင္က်ယ္ခဲ့ပါတယ္။
ေခတ္စနစ္၊ နည္းပညာ တုိးတက္လာတာနဲ႔ အမွ် ၁ လံုး၊ ၂ လံုး၊
၃ လံုး ေလာင္းကစားနည္းေတြအျပင္ ငါးဖမ္းကစားနည္း၊ ေဘာလံုးပစ္က
စားနည္းလုိ ေခတ္မွီ ေလာင္းကစားနည္းေတြ ေျမာက္ျမားစြာလည္း ေပၚ
ထြန္းလာေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ေလာင္းကစားနည္းေတြ မရိုးႏုိင္ေအာင္
ပံုစံမ်ဳိးစံုနဲ႔ ျဖစ္ထြန္း ႀကီးထြားေနရပါသလဲ။ အစိုးရအေနနဲ႔ေရာ တရားမဝင္
ေလာင္းကစားေတြကို မတားဆီးႏိုင္ဘူးလား။
မူလလက္ေဟာင္း ေလာင္းကစားနည္းမ်ား
တရားမဝင္ ေလာင္းကစားမႈေတြ အဓိက တြင္က်ယ္ ႀကီးထြား
လာတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲမွာ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ နည္းပါးျခင္းပါပဲ။
တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး နည္းပါးတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲမွာ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးက႑ရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ သက္ေရာက္မႈ
မရွိျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းေတြ မ်ားျပားေန
ျခင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ နည္းပါးၿပီး အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ အလြန္
နည္းပါးေနခ်ိ္ိန္မွာ ေလာင္းကစားေတြဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေငြရလြယ္တဲ့
ထြက္ေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ယေန႔ထိ
တြင္က်ယ္ေနတာက ၁ လံုးလို႔ေခၚတဲ့ ေဘာလံုးပြဲ အေလာင္းအစား၊ ၂
လံုးလို႔ေခၚတဲ့ ထိုင္းႏုိင္ငံက စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္အတက္အက် ဂ
ဏန္းေပၚ မူတည္တဲ့ ေလာင္းကစား၊ ၃ လံုးလို႔ေခၚတဲ့ ထုိင္းထီ ေလာင္းက
စားနည္းေတြဟာ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ တြင္က်ယ္
ခဲ့တဲ့ ေလာင္းကစားနည္းေတြပါ။
ေက်းရြာေဒသေတြမွာ ဂ်င္ကစားဝိုင္း၊ ဖဲဝုိင္း၊ ၾကက္တိုက္
ေလာင္းကစားေတြလည္း ေနရာေဒသအလိုက္ တြင္က်ယ္တာမ်ဳိး ရွိေပ
မယ့္လည္း တႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ ၁ လံုး၊ ၂ လံုး၊ ၃ လံုး ေလာင္းက
စားေတြေလာက္ တြင္က်ယ္ျခင္း မရွိပါဘူး။
ေခတ္သစ္ေလာင္းကစားနည္းမ်ား
ေလာင္းကစားနည္းေပါင္းစံုမွာ အဓိကက်သူေတြက ေငြေၾကး
စိုက္ထုတ္ၾကတဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြျဖစ္ၿပီး သူတို႔ေတြဟာ အာဏာပိုင္
ေတြ၊ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဥပေဒျပင္ပ အဖဲြ႔အစည္းေတြ အ
ကာအကြယ္ ေပးတက္တာမ်ဳိးေတြ ရွိေနပါတယ္။
စီးပြားေရးသမားေတြဟာ ေလာင္းကစားနည္းေပါင္းစံုကို ေခတ္
မီွဆန္းသစ္တဲ့ နည္းပညာေတြနဲ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ အသံုးျပဳတာေတြ ရွိလာေနၿပီး
အထူးသျဖင့္ေတာ့ အီလက္ထေရာနစ္ ကာစီႏိုကစားဝုိင္းေတြ ရွိပါတယ္။
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ရန္ကုန္မွာဆုိရင္ ကေလးကစားကြင္းအမည္ခံ ကစားဝုိင္းေတြ
မ်ားစြာဖြင့္လွစ္ေလ့ရွိၿပီး အဲဒီ ကစားဝုိင္းေတြမွာ အေႂကြေစ့ေတြဝယ္ေရာင္း
ပံုစံနဲ႔ ငါးပစ္ကစားနည္း၊ ပန္းသီးရထား လွည္းကစားနည္း၊ ေဘာလံုးပစ္က
စားနည္း စတဲ့ ေခတ္မွီ ေလာင္းကစားနည္းမ်ဳိးစံု ကစားၾကပါတယ္။
ကေလးကစားကြင္း အမည္ခံ ဒီအပန္းေျဖစင္တာေတြဟာ တရားဝင္ဖြင့္
ခြင့္ ရထားၾကတာျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးျဖင့္ ေလာင္းကစားခြင့္မျပဳပါဆိုတဲ့
စာတမ္းေတြ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး တရားမဝင္ ေလာင္းကစားေတြကို လုပ္ေနၾက
တာပါ။

၂၀၁၇ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ဧရာဝတီတုိင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အာဏာပိုင္မ်ားက လာဘ္စား၍လည္းေကာင္း၊ ရဲမ်ားက လိုင္းေၾကး
ေတာင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေလာင္းကစားမႈေတြကို ကာကြယ္ေပးခြင့္
ျပဳေနတယ္လို႔ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ ေဒၚစုစုေအာင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုကလည္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ကို
ၾကည့္ရင္ တရားမဝင္ေလာင္းကစားေတြ တြင္က်ယ္မႈဟာ အာဏာပိုင္ေတြ
ရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ တရားဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳတာ တနည္းအား
ျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းတာေတြေၾကာင့္ဆိုတာ အထင္အရွားပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။

တႏုိင္ငံလံုးကို ရိုက္ခတ္ေနတဲ့ ငါးပစ္ကစားနည္း
ေခတ္မွီ ေလာင္းကစားနည္းေတြထဲမွာ ရန္ကုန္၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊
မႏၱေလး၊ တနသၤာရီ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသႀကီးေတြနဲ႔ နယ္
စပ္ေဒသအမ်ားစုမွာ တြင္က်ယ္ေနတဲ့ ေလာင္းကစားနည္းကေတာ့ငါးပစ္
ဂိမ္းေလာင္းကစားနည္း ျဖည္ပါတယ္။
ဖန္သားျပင္ေပၚမွာ ေပၚေနသည့္ ေရာင္စံုငါး၊ ငါးမန္း၊ ေဝလငါး
အပါအဝင္ ငါးေပါင္းစံုကို လက္နက္နဲ႔ ပစ္ရပါတယ္။ အဲဒီလက္နက္နဲ႔ ပစ္
ဖုိ႔ အေႂကြေစ့ေတြ ဝယ္ၿပီးမွ လက္နက္နဲ႔ ပစ္ရတာပါ။
ဖမ္းမိတဲ့ငါးကို လိုက္လို႔ ကိုယ့္မွာ အမွတ္တက္ၿပီး အေႂကြေစ့
ေတြ ျပန္လည္ရယူႏုိင္တဲ့ ဂိမ္းတစ္မ်ဳိးပါ။ ဒီကစားနည္္းက တရုတ္ႏို္င္ငံ
လုပ္စက္ေတြနဲ႔ တပ္ဆင္ထားတာျဖစ္ၿပိး တႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ အ
ေတာ္ကို တြင္က်ယ္ေနတဲ့ ေလာင္းကစားနည္းပါ။
အဲဒီဂိမ္းအတြက္ ေငြြက်ပ္ သိန္းရာခ်ီရံႈးလို႔ အိမ္ျပဳတ္၊ ကားျပဳတ္
ဘဝပ်က္သြားၾကသူေတြ ႏို္င္ငံတဝန္းမွာ ဒုနဲ႔ေဒးပါပဲ။ ငါးပစ္ဂိမ္းေလာင္း
ကစားနည္းကို ၿမိဳ႕ျပေဒသေတြမွာေတာ့ ကေလးကစားကြင္း အမည္ခံဖြင့္
လွစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြရွိတဲ့ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာေတာ့ ေလာင္း
ကစားစင္တာေတြအျဖစ္ ေပၚေပၚထင္ထင္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ၾကတာပါ။ အဲ
ဒီလို ေလာင္းကစားစင္တာေတြကို လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းေတြက
အကာအကြယ္ေပးထားသလို အခ်ဳိ႕ေလာင္းကစားစင္တာေတြကို လက္
နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြ ကိုယ္တုိင္ ဦးစီးဖြင့္လွစ္ၾကတာပါ။ ငါးပစ္နည္းေလာင္း
ကစားနည္းလိုပဲ တႏိုင္ငံလံုးမွာ တြင္က်ယ္ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနတဲ့ ေခတ္မွီအီလက္ထ
ေရာနစ္ ေလာင္းကစားနည္းမ်ားစြာလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ နည္းပညာ
တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ေလာင္းကစားနည္းေတြကလည္း ပိုၿပီး ေခတ္မွီ
လို႔ လာေနပါတယ္။
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ အားနည္းျခင္း
တႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ တရားမဝင္ ေလာင္းကစားနည္း
ေတြ တြင္က်ယ္ႀကီးစုိးလာတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ အက်င့္
ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ပါပဲ။ ခရိုင္၊
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ေတြက တရားမဝင္
ေလာင္းကစားနည္းေတြကို လာဘ္ေငြယူ အက်င့္ပ်က္ျခစားၿပီး လႊတ္ထား
ေပးတာေတြ၊ အကာအကြယ္ေပးထားတာေတြ စစ္အစိုးရေခတ္မွာ ေပၚ
ေပၚထင္ထင္ ရွိခဲ့သလုိ NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း ရွိေနဆဲပါပဲ။
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို အာဏာပိုင္ေတြ ကိုယ္တုိင္က က်ဴးလြန္
ခြင့္ျပဳေနတာေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းၿပီး တရားမဝင္
ေလာင္းကစားေတြက ပိုလို႔ေတာင္ တြင္က်ယ္ လာေနပါတယ္။

တရားစီရင္ေရးစနစ္ ပ်က္ယြင္းျခင္း
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ေတြက တရားမဝင္ေလာင္းကစားေတြ
ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ရင္ေတာင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က လာဘ္ေငြယူ
ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္မေပးပဲ ေလာင္းကစားလုပ္သူေတြကို ေလ်ာ့
ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့ သက္သက္ညႇာညႇာ အေရးယူခဲ့တဲ့ အမႈေတြလည္း ေျမာက္
ျမားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တရားစီရင္ေရး
မ႑ိဳင္ တည္းမတ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အေရးႀကီးအဆုိ ၁ ခုကို ဒီႏွစ္
ဆန္းပိုင္းမွာ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ့ပါေသးတယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ တရားမဝင္
ေလာင္းကစားေတြကို ဖမ္းဆီးအေရးယူပါေစ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က
ထိထိေရာက္ေရာက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ႀကီးထြားေနတဲ့
တရားမဝင္ ေလာင္းကစားေတြ ပေပ်ာက္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။
ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကို အတုယူမလား
အာဆီယံႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ တရားမဝင္ခ်ဲထီေတြနဲ႔ ေလာင္းကစား
စင္တာေတြ တရားဝင္ဖြင့္ခြင့္ျပဳတာမ်ဳိး ရွိေနပါတယ္။ တရားဝင္ ေလာင္း
ကစားနည္းေတြဟာလည္း အစိုးရကို အခြန္ေတာ္ အေျမာက္အျမား ေပး
ေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ၾကရတာပါ။
မေလးရွားႏိုင္ငံမွာဆုိရင္ ၃ လံုးထီ၊ ၄ လံုးထီေတြကို တရားဝင္
ေလာင္းကစားနည္းအျဖစ္ ေန႔စဥ္ ဖြြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳထားၿပီး မေလး
ျပည္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း အဲဒီ တရားဝင္ေလာင္းကစားကို စိတ္
ဝင္တစား ထီထိုးကစား ၾကပါတယ္။
အလားတူပါပဲ ကာစီႏိုကစားဝုိင္းေတြကို တင္းၾကပ္တဲ့ စည္း
ကမ္းဥပေဒေတြနဲ႔ အခြန္ေဆာင္ ဖြင့္လွစ္တာမ်ဳိးေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
အဲဒီတရားဝင္ခြင့္ျပုထားတဲ့ ေလာင္းကစားနည္းေတြေၾကာင့္ ဘဝပ်က္
သြားၾကတဲ့ လူေတြရဲ႕ သတင္္းေတြကလည္း အၿမဲလိုလို ဒုနဲ႔ေဒး
ရွိေနတက္ပါတယ္။
တရားမဝင္ေလာင္းကစားအျဖစ္ တည္ရွိေနခ်ိန္မွာေတာင္ လူမႈ
အသိုက္အဝန္းေပၚမွာ ထိခိုက္မႈမ်ားစြာ ရွိေနတာမို႔ တရားဝင္ေလာင္းက
စားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳလိုက္ရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထု ပိုၿပီး အထိနာဖုိ႔ ရွိေနတယ္
လို႔ ဥပေဒပညာရွင္တခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ေျပာဆုိပါတယ္။

