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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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“လူငယ္ေတြၾကားက မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို
ဘယ္လုိ အေျဖရွာမလဲ”

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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“လူငယ္ေတြၾကားက မူးယစ္ေဆြးဝါးျပႆနာကို ဘယ္လို
အေျဖရွာမလဲ” (ေနသြင္ညိဏ္း)
အသစ္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အစိုးရရဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
မူ၀ါဒဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ရွည္ေတာင့္ရွည္ၾကာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာကို
ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကပါ
တယ္။ ဒါေပမယ့္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ရဲ႕ အေကာင္းအဆိုးဆုိရာမွာ ဘယ္လို အ
ေကာင္အထည္ေဖာ္သလဲ၊ လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လိုအက်ဳိးဆက္ေတြ ထြက္
ေပၚလာသလဲဆုိတဲ့ရလဒ္နဲ႔ တုိင္းတာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအမ်ားဆံုး
အခုခ်ိန္အထိေတာ့ ျမန္မာဟာ ကမၻာမွာ အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးရင္
ဘိန္းအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေ၀လံေခါင္
ဖ်ားတဲ့ ေတာင္ေပၚေဒသေတြမွာ ဘိန္းကိုစိုက္ပ်ဳိးၿပီး ဘိန္းျဖဴ (Heroin)
အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ျပည္ပေစ်းကြက္အထိ
တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းေတြကေန ပ်ံ႕ ႏွံေနပါတယ္။
အဓိကအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေ၀လံေခါင္
ဖ်ားေဒသေတြမွာ ဘိန္းအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ဘိန္း
စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း သံုးသိန္းရွိတယ္လို႔ သုေတသန စစ္တမ္း
တစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရရွိတဲ့ ဘိန္းတခ်ဳိ႕ကို ရိုးရာအ
စဥ္အလာနဲ႔ ေဆး၀ါးအတြက္ အသံုးျပဳေသာ္လည္း အမ်ားစုကို ျပည္တြင္း
နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ဆီ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တဲ့ ဘိန္းျဖဴအတြက္ကုန္ၾကမ္း
ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ဟာ ရာဘ (ရာမ) လို႔ ေခၚၾကတဲ့ အမ္ဖီ
တမင္း အမ်ဳိးအစားေဆးျပား အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္ပါ
တယ္။
ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္း အလြယ္တကူနဲ႔ ရႏိုင္တဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး
မ်ဳိးစံုဟာ ေက်ာင္းသားေတြ၊ လူငယ္ေတြကို လမ္းမွားပို႔ေပးေနပါတယ္။
ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းမဲ၊ မက္အမ္ဖက္တမင္းနဲ႔ ေဆးေျခာက္တို႔မွာ လူငယ္ေတြ
ၾကား အသံုးမ်ားတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
စိုးရိမ္ဖြယ္ကိန္းဂဏန္းမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူသံုးဦးမွာ
တစ္ဦးဟာ HIV ကူးစက္ခံထားရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ျပည္သူေတြၾကား
ကူးစက္ပ်ဲ႕ ပြားမႈႏႈန္းထက္ ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမို ျမင့္မားေနပါတယ္။ ကခ်င္
ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တခ်ဳိ႕ နယ္ေျမေတြမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာထဲ ထုိး
သြင္းသူႏွစ္ဦးမွာ တစ္ဦးဟာ HIV ကူးစက္ခံရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ တႏို္င္ငံလံုး
အတုိင္းအတာနဲ႔ HIV အသစ္ ကူးစက္ခံရသူ ၁၀ တုိင္းမွာ သံုးဦးဟာ မူး
ယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ကေန
၂၀၁၀ အၾကား HIV အသစ္ ကူးစက္မႈႏႈန္းဟာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာ
ထဲ ထုိးသြင္းအသံုးျပဳသူမ်ားမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါ
ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာထဲထုိးသြင္းသူ (၇) ဦးမွာ တစ္ဦးသာလွ်င္
မက္သဒံုး ေဆးထိန္းကုသမႈကို လက္လွမ္းမီၾကပါတယ္။
မူဝါဒအသစ္
မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာဟာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အေစာဆံုး
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ေဆြးေႏြးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အျငင္းပြား
ရတဲ့ မူၾကမ္းပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြအရ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူကို အက်ဥ္းခ်
ျပစ္ဒဏ္ကေန ကင္းလြတ္ခြင့္ထည့္သြင္းတင္ျပထားတဲ့ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္
အမတ္ေတြၾကားမွာ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
ဥပေဒၾကမ္းအရ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္း သို႕မဟုတ္ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရးစခန္းမွာ ေဆးျဖတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
ကိုေဖာက္ရင္၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကို တစ္ရက္ ႏွစ္နာရီနႈန္းနဲ႔ အ
နည္းဆံုး နာရီ ၁၈၀ မွ နာရီ ၂၄၀ အထိ ကိုယ္တိုင္ လုပ္အားျဖင့္ အခမဲ့
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆုိတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး
ဌာနက တရား၀င္ေၾကညာတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမွာ လက္
ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ကိစၥေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔
ျပန္႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး၊
အစားထိုးဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၊ သံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရး၊ သုေတသနနဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔အညီ ျဖစ္
ေရး စတဲ့အခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီလို ထုတ္ျပန္ရာမွာ “အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္မာသည့္
အစားထုိးသီးနွံအစီအစဥ္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို
မေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိ္င္သမွ် ကာလပတ္လံုး အတင္းအဓမၼ ဘိန္းတုိက္ဖ်က္
ျခင္းမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္” လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္
ဘိန္းရိတ္သိမ္းရာသီမ်ဳိးမွာ ဘိန္းခင္းေတြ ဖ်က္ဆီးခံရမယ္ဆုိရင္ တျခား
သီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးဖို႔ အခ်ိန္ေႏွာင္းၿပီး အရင္းအႏွီးနဲ႔ လုပ္အားေတြ အလြန္ဆံုးရွံုး
နစ္နာတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူေတြဟာ စီးပြားျဖစ္ အႀကီး
အက်ယ္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမဟုတ္ဘဲ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းနဲ႔
ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္သာ စိုက္ပ်ဳိးတယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ အစဥ္အဆက္ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္း
ခ်ဳပ္ျခင္း နည္းလမ္းဟာလည္း မထိေရာက္ဘူးလို႔ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါ
တယ္။   ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့တ့ဲ Transnational Institute ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ “မူးယစ္ေဆြးဝါးသံုးစြဲသူ အမ်ားစုမွာ
မူးယစ္ေဆးအနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ ေဆးထိုးအပ္လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ ရဲအရာရွိမ်ားႏွင္႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္
မႈ၊ အလြဲသံုးစားျပဳမႈတို႔ကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အပါအ၀င္ ေဒသခံလူထုကလည္း မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူေတြကို စိတ္ဓာတ္
ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းသူမ်ားအျဖစ္ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံၾကသည္” လုိ႔ ေဖာ္ျပခဲ့
ပါတယ္။

ရဲအင္အားမလံုေလာက္
မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ အေနနဲ႔ သုံးစြဲမႈႀကိဳ
တင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ ကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ ထုတ္လုပ္မႈေလၽွာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္        
စိန္ေခၚမႈသစ္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔
စတဲ့ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ငါးဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါး
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒသစ္ ေပၚေပါက္ဖို႔အတြက္လည္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ အစိုး
ရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔
ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးမွာ တာ၀န္ရွိတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ
အင္အားမလံုေလာက္တဲ့ လက္ေတြ႔ျပႆနာ ၾကံဳေနရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့
အစိုးရလက္ထက္က တႏိုင္ငံလံုးမွာ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ ၅၀ နဲ႔ ဖြဲ႔
စည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ တႏိုင္ငံလံုး ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳးနဲ႔ တြက္ၾကည့္ရင္
ေတာ့ တပ္ဖြဲ႔အင္အား မလံုေလာက္တဲ့အေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က ၀န္ခံေျပာဆို
ခဲ့တာလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမားရွိေနတဲ့ ကခ်င္
ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွာ (Patjasan) ပတ္ဂ်ာဆန္တို႔လို လူထုအေျခ
ျပဳ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္
ရာ ကိစၥတခ်ဳိ႕ လည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။
မထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ေတာင္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ကခ်င္
ျပည္နယ္တို႔ကစလို႔ ကယား၊ ကယန္း၊ ရွမ္း၊ ပအုိ၀္း၊ လားဟူး၊ တအာင္း (ပ
ေလာင္)နဲ႔ ကခ်င္ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူေတြနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ႏွီးေနွာ
ဖလွယ္ပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး သူတို႔အခက္အခဲေတြကို ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ
တယ္။

ငါးႀကီးႀကီးေတြလြတ္ေနဆဲ
မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕  မွတ္တမ္းေတြ
အရ တႏိုင္ငံလံုးမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အမႈေတြက ႏွစ္စဥ္တုိးေနပါ
တယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမႈေပါင္း ၆၄၁၄ မႈ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး တ
ရားခံ ၉၁၈၈ ဦး က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါး
အမႈေပါင္း ၈၈၀၀ မႈ ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ၿပီး တရားခံ ၁၃၅၉၁ ဦး က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္
လုိ႔ ရဲမွတ္တမ္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရရွိ
မႈမ်ားမွာ လူသိမ်ားၿပီး သုံးစြဲမႈျမင့္မားတဲ့ ဘိန္း၊ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ႂကြရူးသြပ္
ေဆးျပား ဖမ္းဆီးရရွိမႈ မ်ားလာတာကုိ ေတ႔ြရပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ သႀကၤန္ကာလအတြင္းမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးရမိမႈ
မႏွစ္ကထပ္ပိုမ်ားလာၿပီး  မူးယစ္ေဆး၀ါး တရားခံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္း
ဆီးရမိခ့ဲတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁၂ ရက္ကေန ၁၆ ရက္အထိ မူယစ္ေဆး၀ါး အမႈေပါင္း ၇၀ နဲ႔
တရားခံအမ်ဳိးသား ၉၄ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၈ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၀၂ ဦးကို ဖမ္းဆီး
ရမိခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြထဲမွာ စိတ္
ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား၊ ဘိန္းျဖဴ၊ ေဆးေျခာက္တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ၂၀၁၆
သႀကၤန္ကာလတုန္းကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈေပါင္း ၅၄ မႈနဲ႔ တရားခံ
ခံေပါင္း ၇၈ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီကိန္းဂဏန္းေတြအျပင္ ျမန္မာျပည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာ
မွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ကြင္းဆက္တစ္ခုရွိတယ္လို႔ ေ၀ဖန္သူေတြက ေ၀ဖန္
ေလ့ ရွိပါတယ္၊ အဲဒါကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႀကီးစား
ဖမ္းဆီးရမိတဲ့အခါ ပိုင္ရွင္မဲ့ေတြ ျဖစ္ေနၿပီး၊ အလံုးအရင္းထုတ္လုပ္၊
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူေတြက လြတ္ေျမာက္ေနတယ္လုိ႔ ေ၀ဖန္သူ
ေတြက ေထာက္ျပၾကပါတယ္။

