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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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“မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာကို
ဘယ္လို 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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ျမန္မာျပည္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႀကီးစား  ဖမ္းဆီးရမိတဲ့အခါ ပိုင္
ရွင္မဲ့ေတြ ျဖစ္ေနၿပီး၊ အလံုးအရင္း ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားသူေတြက လြတ္
ေျမာက္၊ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရသူေတြဟာ  အနည္းအပါး သံုးစြဲသူ
ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေခတ္ေနာက္က်ေနတဲ့ ဥပေဒေအာက္မွာ မူးယစ္ေဆး
၀ါး သံုးစြဲသူေတြကို ဖမ္းဆီးၿပီး အျပစ္ေပး ဖိႏွိပ္တဲ့ နည္းလမ္းေဟာင္းဟာ ျပင္
ဆင္သင့္ဖို႔အခ်ိန္ ေရာက္ေနၿပီလုိ႔ ေ၀ဖန္သူေတြက ေထာက္ျပၾကပါတယ္။

အခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္းမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရမိမႈ မႏွစ္ကထက္  
ပိုမ်ားလာၿပီး   မူးယစ္ေဆး၀ါး   တရားခံေပါင္း  ၁၀၀  ေက်ာ္ ဖမ္းဆီး ရမိခ့ဲ
တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔  ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။
၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁၂ ရက္ကေန ၁၆ ရက္အထိ မူယစ္ေဆး၀ါး အမႈေပါင္း
၇၀ နဲ႔ တရားခံ အမ်ဳိးသား ၉၄ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၈ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၀၂ ဦးကို
ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြထဲမွာ
စိတ္ႂကြ ႐ူးသြပ္ေဆးျပား၊  ဘိန္းျဖဴ၊  ေဆးေျခာက္တို႔  ပါ၀င္ပါတယ္။ ၂၀၁၆
သႀကၤန္ကာလတုန္းကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈေပါင္း ၅၄ မႈနဲ႔ တရားခံ
ေပါင္း ၇၈ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး

လႊတ္ေတာ္တြင္း ဒီဘိတ္

ျမန္မာဟာ ကမၻာမွာ အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးရင္ ဘိန္းအမ်ားဆံုး
ထုတ္လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေတာင္ေပၚေဒ
သေတြမွာ ဘိန္းကို စိုိက္ပ်ဳိးၿပီး ဘိန္းျဖဴ (Heroin) အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။
အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ျပည္ပေစ်းကြက္အထိ တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းေတြ
ကေန ပ်ံ႕ႏွံေနပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူး
ယစ္ေဆးဝါး အလြဲသုံးမႈႏွင့္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔မွာ   
ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးနဲ႔ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕ႀကီး ၃ ၿမိဳ႕မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း
၅၂၃၆၉၈ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကို မီး႐ိႈ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။
ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္း
အနားမွာ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက မူးယစ္ေဆးဝါး ကာကြယ္တားဆီး ႏွိမ္နင္း
ေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးနဲ႔ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕ႀကီး ၃
ၿမိဳ႕မွာ မူးယစ္ေဆးဝါး ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ အမႈေပါင္း ၈၈၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး
အမ်ဳိးအစားေတြျဖစ္တဲ့  ဘိန္း၊  ဘိန္းျဖဴ၊  အဆင့္နိမ့္ဘိန္း၊ ဘိန္းဆီခဲ၊ ေဆး
ေျခာက္၊ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား၊ အုိက္စ္၊ ဘိန္းညိဳမႈန္႔၊ ဘိန္းစားမႈန္႔၊
ကတ္တမင္း၊ အက္ဖီဒရင္းနဲ႔ ကဖီးေတြကုိ တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း
၆၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းတဲ့ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ
ဘိန္းကို ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ေဆး၀ါးအျဖစ္ သံုးစြဲတာ ရွိသလုိ၊ ဒီႏွစ္
ပိုင္းေတြအတြင္း အလြယ္တကူနဲ႔ ရႏိုင္တဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ဳိးစံုဟာ  ေက်ာင္း
သားေတြ၊ လူငယ္ေတြကို လမ္းမွား ပို႔ေပးေနပါတယ္။ ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းမဲ၊
မက္အမ္ဖက္တမင္းနဲ႔ ေဆးေျခာက္တို႔မွာ လူငယ္ေတြၾကား အသံုးမ်ားတဲ့
မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ မွတ္တမ္းေတြ
အရလည္း တႏိုင္ငံလံုးမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အမႈေတြက ႏွစ္စဥ္တုိး
ေနပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမႈေပါင္း ၆၄၁၄ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး
တရားခံ ၉၁၈၈ ဦး ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး
အမႈေပါင္း ၈၈၀၀ ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ၿပီး တရားခံ ၁၃၅၉၁ ဦး ပါဝင္ခဲ့တယ္လုိ႔
ရဲမွတ္တမ္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရရွိမႈမ်ားမွာ
လူသိမ်ားၿပီး သုံးစြဲမႈျမင့္မားတဲ့ ဘိန္း၊ ဘိန္းျဖဴနဲ႔ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ဖမ္း
ဆီးရရွိမႈ မ်ားလာတာကုိ ေတ႔ြရပါတယ္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး  ျပႆနာဟာ   လႊတ္ေတာ္အတြင္း   အေစာဆံုး
ေဆြးေႏြးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြထဲကတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းမွာ
လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ
ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေပမယ့္ သေဘာတူတ့ဲ
အဆင့္ထိ မေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ အျငင္းပြားရတဲ့ မူၾကမ္းပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြအရ
မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူကို အက်ဥ္းခ် ျပစ္ဒဏ္ကေန ကင္းလြတ္ခြင့္ ထည့္
သြင္း တင္ျပထားတဲ့ ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြၾကားမွာ အေျခအတင္
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
ဥပေဒၾကမ္းအရ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရးစခန္းမွာ ေဆးျဖတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း စည္းကမ္းခ်က္ေတြ
ကိုေဖာက္ရင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကို တစ္ရက္ ႏွစ္နာရီနႈန္းနဲ႔ အနည္း
ဆံုး နာရီ ၁၈၀ မွ နာရီ ၂၄၀ အထိ ကိုယ္တိုင္ လုပ္အားျဖင့္ အခမဲ့ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆုိတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
မြန္ျပည္နယ္  မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚျမတ္
သီတာထြန္းက မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူေတြကို ဥပေဒအရ အျပစ္ဒဏ္
ေျဖေလ်ာ့ ေပးလိုက္မယ္ဆုိရင္ ေဆး၀ါးကုသေရး အစီအစဥ္ေတြ အခုထက္
စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္း
အရ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူအား ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ဒဏ္ မေပးတဲ့အတြက္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား အတင့္ရဲလာႏိုင္တယ္လို႔ သတိေပးပါတယ္။   
တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးကိုကိုႏိုင္
ကလည္း ဥပေဒသစ္အတြက္ အဆင့္သင့္ မရွိေသးဘူးလုိ႔ ေဆြးေႏြးပါတယ္။
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ အေဆာက္အဦ၊ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္း
ကိရိယာ၊ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္း၊ ဘ႑ာေငြ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အဆင္သင့္ မျဖစ္
ေသးတဲ့ အေျခအေနမွာ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဥပေဒကို အတည္ျပဳလုိက္ရင္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ လက္ေတြ႔   အခက္အခဲ
ၾကံဳလာႏုိင္တယ္လို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

“မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာကို ဘယ္လို အေျဖရွာမလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)

အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွမ
ိ န
္ င္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ အေနနဲ႔ သုံးစြဲမႀႈ ကိဳတင္
ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊  ကုသေရးႏွင့္  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း
အဖြဲ႔၊ ထုတ္လုပ္မႈေလၽွာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ
သစ္မ်ားဆိုင္ရာ  လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊  အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး  လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ စတဲ့ လုပ္
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ငန္း အဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသား မူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္း
ခ်ဳပ္ေရး  မူဝါဒသစ္  ေပၚေပါက္ဖို႔  အတြက္လည္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ အစိုးရ
မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔
ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္  တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး  တာဝန္ရွိတဲ့  ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ လက္
ေတြ႔ ျပႆနာေတြ ၾကံဳေနရပါတယ္။ “အဓိကကေတာ့ အင္အားေပါ့ဗ်ာ၊ လူ
အင္အားက အမ်ားႀကီးလိုတယ္။” လို႔ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕မွာ တာ၀န္က်တဲ့
နယ္ထိန္း ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္က ဒီဗီြဘီကို ေျပာပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္က တႏိုင္ငံလံုးမွာ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္
ေရး အဖြဲ႔ ၅၀ နဲ႔ ဖြဲ႔စည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ တႏိုင္ငံလံုး ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳးနဲ႔
တြက္ၾကည့္ရင္ေတာ့ တပ္ဖြဲ႔အင္အား မလံုေလာက္တဲ့အေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က
၀န္ခံေျပာဆိုခဲ့တာလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔  မူးယစ္ေဆး၀ါး  ျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနတဲ့ ကခ်င္
ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွာ (Patjasan) ပတ္ဂ်ာဆန္တို႔လို လူထုအေျချပဳ
မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာ
ကိစၥတခ်ဳိ႕လည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။
အျပစ္မေပးဘဲ ကူညီေထာက္ပံ့
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့တ့ဲ Transnational Institute ရဲ ့ အစီရင္ခံစာမွာ “မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ အမ်ားစုမွာ
မူးယစ္ေဆးအနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ ေဆးထိုးအပ္/ ႁပြန္ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ ရဲအရာရွိမ်ားႏွင္႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊
အလြဲသံုးစား ျပဳမႈတို႔ကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါ
အ၀င္ ေဒသခံလူထုကလည္း  မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲသူမ်ားအား  စိတ္ဓာတ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ အားနည္းသူမ်ားအျဖစ္ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံၾကသည္” လုိ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ လက္ရွိ က်င့္သံုးေန
တဲ့ နွိပ္ကြပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း နည္းလမ္းဟာလည္း မထိေရာက္ဘူးလို႔ ေ၀ဖန္
ေထာက္ျပထားပါတယ္။
“အျပစ္ေပးဖိႏွိပ္ေသာ  နည္းလမ္းအစား  ကုသမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔
က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဆႏၵအ
ေလ်ာက္ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ရန္ လက္လွမ္းမီေစေသာ အစီအမံမ်ား ရွိသင့္သည္။
ဥပေဒေရးရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္
မႈ စနစ္အတြင္း အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းသင့္သည္။ မူးယစ္
ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုအား
အျပစ္မေပးဘဲ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္
ေဆး၀ါး ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္သင့္ေပသည္။” လို႔ အၾကံျပဳထားပါတယ္။

