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စကားလုံးအနက္အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္

စကားလံုးအနက္အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္

Addiction     -  ေဆးစြဲျခင္း/ ယင္းကပ္ျခင္း (အရပ္အေခၚ)

Alternative development   -  ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (အမ်ားအားျဖင့္ အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟု 

      အသံုးမ်ားေသာ္လည္း ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 

      ရႈပ္ေထြးမႈမရိွေစရန ္ေျပာင္းလဖဲြ႕ံၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးဟ ုအသုံးျပဳထားျခင္း

      ျဖစ္သည္။)

Amphetamine Type Stimulants -  အမ္ဖီတမင္းအမ်ဳိးအစား စိတ္ၾကြေဆးမ်ား / စိတ္ၾကြေဆး / 

(ATS) / Methamphetamine   မက္အမ္ဖီတမင္း

Comprehensive    -  ျပီးျပည့္စံုေသာ

Compulsory treatment   -  အတင္းအက်ပ္ေဆးကုသမႈ/ ေဆးျဖတ္ျခင္း

1961 Convention on Narcotic Drugs  -  ၁၉၆၁ ခုနစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း

Drugs      -  မူးယစ္ေဆး၀ါး

Drug policies    -  မူးယစ္ေဆး၀ါး မူ၀ါဒမ်ား

Drug trade     -  မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္သြယ္မႈ

Decriminalization    -  ရာဇ၀တ္/ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူျခင္း

Detoxification     -  ေဆးဆိပ္ေျဖကုသျခင္း

Ecastasy     -  စိတ္ေပ်ာ္ျမဴးထူးေဆး / အက္စ္တစီ

Female drug users    -  အမ်ိဳးသမီးမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား

Graduating     -  အဆင့္တက္သြားျခင္း

Harm Reduction    -  အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး

Heroin epidemic    -  ဘိန္းျဖဴကပ္ဆိုက္မႈ

Heroin overdose    -  ဘိန္းျဖဴအသံုးလြန္ျခင္း

High      -  ေဆးရွိန္တက္/ေကာင္းျခင္း

Ice      -  ေရခဲသား

Injecting (drugs)    -   (မူးယစ္ေဆး) အေၾကာထဲ ထိုးသြင္းျခင္း

In-patient/ in-residence treatment  -  အတြင္းလူနာ

Kratom     - ခရက္တြမ္ / ဘိန္းစာပင္

Misuse     -  တလြဲအသံုးခ်မႈ

Non-medical use   -  ေဆးကုသေရးအတြက္ မဟုတ္သည့္သံုးစြဲမႈ

Opium      -  ဘိန္း၊ ဘိန္းမဲ

Opiates     -  ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးမ်ား
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Outreach workers   -  လက္ကမ္း၀န္ေဆာင္ေရးလုပ္သား

Overdose     -  ေဆးလြန္ျခင္း

Pharmaceuticals    -  ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေဆး၀ါးမ်ား

Poly drug use     -  မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ိဳးစံုသံုးစြဲမႈ

Problematic drug use    -  ျပႆနာရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈ

Public health     -  ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး

Qusi-medical use    -  တစ္၀က္တစ္ပ်က္ ေဆးကုသျခင္းအတြက္ သံုးစြဲမႈ

Recreational use    -  အပန္းေျဖသံုးစြဲျခင္း

Relapse     -  မူးယစ္ေဆးျပန္လည္သံုးစြဲျခင္း

Risk      -  အရဲစြန္႔ရမႈ/အႏၱရာယ္

Safarole-rich oil    -  သစ္ကတိုးဆီ/ဆပ္ဖရိုလ္ၾကြယ္၀သည့္အဆီ

Scheduling drugs    -  စာရင္းသြင္းသတ္မွတ္ျခင္း

Small scale drug dealers  - အေသးစားမူးယစ္ေဆး၀ါး အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္သူမ်ား

Small scale drug traffickers   -  အေသးစားမူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးသူမ်ား

Snorting     -  ႏွာေခါင္းျဖင့္ရႈံ႕ျခင္း/ ရိႈက္ျခင္း

Stigma     -  ႏွိမ့္ခ်ခံရမႈ

Withdrawal symptoms   -  ေဆးျပတ္စေ၀ဒနာမ်ား/ ယင္းထမႈလကၡဏာမ်ား

War on drugs     -  မူးယစ္ေဆး၀ါးစစ္ပြဲ



မာတိကာ
စကားခ်ီး  (၃)

ေရႊႀတိဂံေဒသေျမပံု  (၇)

အဖြင့္မိတ္ဆက္  (၈)

ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ  (၁၃)

တစ္ေက်ာ့ျပန္ဘိန္းပန္း  (၁၃)

ပူေဖာင္းသက္ေရာက္မႈ  (၁၄)

 အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယမွ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူတစ္ဦး  (၁၆)

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ျမင့္တက္လာေစသည့္ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား  (၁၇)

ေျမယာရယူအသံုးျပဳႏိုင္မႈ  (၁၈) 

 ေျမယာလုယူမႈ  (၁၉)

ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္  (၂၁)

 တရုတ္၀ယ္လိုအားျမင့္တက္လာသည့္  (၂၂)

 ကခ်င္ျပည္နယ္ထြက္ဘိန္းမ်ား 

ဇယား (၁) ၂၀၀၂မွ ၂၀၁၂ အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဘိန္းႏွင့္  (၂၃)

 ဘိန္းျဖဴေစ်းႏႈန္းမ်ား

ဇယား (၂) ၂၀၁၂မွ ၂၀၁၃ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘိန္းႏွင့္  (၂၃)

 ဘိန္းျဖဴေစ်းႏႈန္းမ်ား

ဇယား (၃) ၂၀၁၁-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ  (၂၄)

 မွန္းဆခ်က ္

အိႏိၵယတြင္း တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ား  (၂၅)

အျငင္းပြားဖြယ္ရာအခ်က္အလက္မ်ား  (၂၆)

- အမွန္တရားလား စိတ္ကူးယဥ္လား

ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ  (၃၁)

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ေဆးဖ်န္းတိုက္ဖ်က္ရာ၌ (၃၃)

 ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့သည့္ အေမရိကန္

အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယရွိ ပဋိပကၡႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား  (၃၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား (၃၅)

စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲေရး (၃၈)

မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏  (၄၁)

အခန္းက႑

ျပစ္တင္ရံႈ႕ခ်ျခင္းႏွင့္ အရွက္ခြဲျခင္း (၄၂)

 မဟာမဲေခါင္ေဒသ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား - အမႈအခင္း ဆုံးခန္း (၄၃)

 တိုင္ခဲ့ၿပီလား

တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား  (၄၄) 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ‘အၾကမ္းဖက္မႈျပင္းထန္သည့္  (၄၅)

ေစ်းကြက္မ်ား’

ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးႏွင့္   (၄၉)

မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား  

 အမ္ဖီတမင္းအမ်ိဳးအစား စိတ္ၾကြေဆးမ်ား (ATS)  (၅၀) 

ရိုးရာအစဥ္အလာအရ ဘိန္းအသံုးျပဳမႈ  (၅၃)

လက္ရွိဘိန္းအသံုးျပဳမႈ  (၅၄) 

 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရိုးရာအစဥ္အလာအရဘိန္းသံုးစြဲမႈႏွင့္  (၅၅)

 ဘိန္းျဖဴယင္းကပ္စြဲလန္းမႈ အားျပိဳင္ျခင္း

 ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈ  (၅၆)

ဘိန္းျဖဴကပ္ဆိုက္မႈ  (၅၆) 

 ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းမဲအစား ဘိန္းျဖဴေျပာင္းလဲ (၅၇)

 သံုးစြဲလာမႈ

ဇယား ၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၅ မွ ၂၀၁၀ ကာလအတြင္း ျမင့္တက္ (၅၈)

 လာသည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆး(ရာဘ)

 ေစ်းႏႈန္းမ်ား 

ဇယား ၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၃ မွ ၂၀၁၃ ကာလအတြင္း ျမင့္တက္ (၅၉)

 လာသည့္ ဘိန္းျဖဴေစ်းႏႈန္းမ်ား 

ဇယား ၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၃ မွ ၂၀၁၃ ကာလအတြင္း ျမင့္တက္ (၆၀)

 လာသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္း (ရာဘ)ေစ်းႏႈန္းမ်ား

 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပႆနာရွိေသာ (၆၀)  

 ဘိန္းျဖဴအသုံးျပဳမႈ

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျမင့္မားလာျခင္း  (၆၂)

 HIV/AIDS ႏွင့္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္မႈ  (၆၃)

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈ  (၆၅) 

အေသးစားေရာင္း၀ယ္ေရးသမားမ်ား  (၆၆)

အမ္ဖီတမင္းအမ်ိဳးအစား စိတ္ၾကြေဆးမ်ား (ATS)  (၆၇)

ATS အေျခခံကုန္ၾကမ္းမ်ား  (၆၈)

ဘိန္းစာပင္ (Kratom)  (၆၉)

ကက္တမင္း (Ketamine)- ေစ်းကြက္တြင္းရွိ ေက-ဟိုးလ ္ (၇၁)

ထရာမာေဒါလ္ - ျပႆနာလား၊ ေျဖရွင္းခ်က္လား  (၇၆)



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ပထမ  (၇၈)

အာဆီယံေဒသႀကီး မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္ၿပီလား  (၇၉)

ဘိန္းတားျမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ေရး  (၈၀)

 ဆဒံုးေဒသ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ေရး  (၈၂)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ပထမ  (၈၄)

လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးညႊန္းကိန္းမ်ား  (၈၇)

အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ား  (၈၇)

ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ  (၈၉)

လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသို႔  (၉၀)

ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး  (၉၃)

ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈမရွိသည့္ ကုလသမဂၢစနစ္  (၉၄)

ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႕တားျခင္း (၉၅)

 ကိုလံဘီယာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (၉၇)

 ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 

ပဋိပကၡအေရးႏိုးၾကားသတိရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး (၉၉)

မူ၀ါဒမ်ား 

အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ  (၁၀၁)

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား  (၁၀၂) 

 ျပႆနာရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးမႈႏွင့္  (၁၀၃)

 ျပႆနာမရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးမႈ အားၿပိဳင္ျခင္း1

အတင္းအက်ပ္ ‘ေဆးကုသမႈခံယူေစျခင္း’  (၁၀၈)

 အတင္းအက်ပ္ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ (၁၁၀)

 ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ 

တရားဥပေဒစည္းၾကပ္ေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္  (၁၁၁)

 ျမန္မာႏိုင္ငံ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ  (၁၁၁)

မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား  (၁၁၂)

 မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္  (၁၁၄)

ထိုင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲမ်ား  (၁၁၅) 

ေသဒဏ္ေပးျခင္း  (၁၁၈)

 လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ (၁၁၈)

 မူ၀ါဒမ်ား 

မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒေတြ တကယ္ေျပာင္းလဲၿပီလား  (၁၁၉) 

ထိခိုက္ခံစားရလ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ (၁၂၂) 

ATS ႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး  (၁၂၃)

 

နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား  (၁၂၆)

အဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (၁၃၇)

အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား (၁၄၄)

က်မ္းကိုးစာရင္း (၁၄၆)



စကားခ်ီး

စကားခ်ီး

 ဤပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈသည္ TNI ၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ 
ေ၀ခဲ့သည့္ ‘ေရႊၾတိဂံနယ္ေျမမွ ေဆးျပတ္စေ၀ဒနာမ်ား၊ ဖရိုဖရဲျဖစ္ေန 
သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္’ (Withdrawal Symptoms in the Golden 
Triangle: A Drugs Market in Disarray) ဟူသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ 
ဆက္တြအဲက်ိဳးဆက္ တစခ္ျုဖစသ္ည။္ ဤအစရီငခ္စံာသည ္အေ႔ရွေတာင္
အာရွမူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္၏ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေလ့လာသုံးသပ္၍ အစား
ထုိးအေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမူ၀ါဒမ်ားကုိ ေရးဆြေဲဖာ္
ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲသည့္ ကနဦးအားထုတ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံ
စာ၌အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတစ္လႊားမွ ဘိန္းအဓိက စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္
လ်က္ရွိသည္ ့ေရႊၾတိဂံဟု လူသိမ်ားသည့္ ျမန္မာ၊ လာအုိႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံ 
တို႔၌ ၁၉၉၈ မွ ၂၀၀၆ ခုနွစ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ သိသိ
သာသာေလ်ာ့က်သြားေစခဲ့သည့္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားမ်ားႏွင့္ ေနာက္
ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ျပင္ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္သည့္ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယႏွင့္ 
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ယူနန္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ အစီရင္ခံစာအတြင္း ျမန္မာႏွင့္ လာအို
ႏိုင္ငံရွိ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကို 
ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး အျခားေဒသမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းပ်ံ႕ႏံွ႕သြားခ့ဲသည့္ ဘိန္း
စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ 
 ‘ေဆးျပတ္စေ၀ဒနာမ်ား’ (Withdrawal Symptoms) ကို ပံုႏွိပ္
ထုတ္ေ၀ခ့ဲခ်ိန္မွစ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္အတြင္း 
သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိလာရသည္။ သိသာထင္ရွားမႈ
အရွိဆုံးျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္မားလာခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။  ဤသုိ႔ျမႇင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတည္ဆဲ မူးယစ္
ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး မူ၀ါဒမ်ား၏ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈႏွင့္ 
အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၂၀၁၅ မူးယစ္ကင္းစင္ေရးေဒသတြင္း
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႀကီးကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္
စရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျခံဳငုံသုံးသပ္ရမည္ဆုိပါက ေဒသတြင္းရိွ မူးယစ္
ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ ကုိင္တြယ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္
တားဆီးခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ တင္းက်ပ္လြန္းအားႀကီးသည္။ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားသည္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြလဲ်က္ရိွသည့္ 
လူအုပ္စုမ်ားအတြက္ ဆုိးရြားျပင္းထန္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဆုိဲးက်ိဳးမ်ား
သာျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အပယ္ခံ လူ႔အသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ 
အဆင္းရဲဆံုး ရပ္ရြာလူထုမ်ားအမ်ားဆံုး ထိခိုက္ခံစားၾကရသည္။ 
 ‘တစ္ေက်ာ့ျပန္’ အစီရင္ခံစာသည္ ေဒသတြင္းရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား၏ အေၾကာင္းတရား
မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ျခြင္းခ်က္မရွိ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ ရက္အကန္႔အသတ္အေပၚအေျခ
ခ၍ံ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈသည ္မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင္ပ့တ္သကသ္ည္ ့ျပႆနာ
ရပ္မ်ားကုိ ပုိမုိႀကီးထြားလာေစေၾကာင္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
အစီရင္ခံစာ၌အဆုိျပဳထားသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမူ၀ါဒမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ 
အေလ့အထေကာင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးစံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ အျပင္ကရုဏာတရားႏွင့္ အေထာက္အထားအေပၚ 
အေျချပဳ၍ ယုတိၱက်က်ျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္
ႏိုင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ 
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

 ‘ေဆးျပတ္စအေျခအေနမ်ား’ (Withdrawal Symptoms) အစီရင္ခံစာကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမျပဳမီ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနႏွင့္ 
ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းအမ်ားစုကို ေဒသတြင္းရိွ တိုင္းျပည္တစ္ခုတည္းအေပၚ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုတည္း (ဥပမာ- ဘိန္းျဖဴ သို႔မဟုတ္ အမ္ဖီတမင္း
အမ်ဳိးအစားစိတ္ၾကြေဆးမ်ား (Amphetamine-type Stimulants _ATS)) အေပၚတြင္သာ အသားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
အေနျဖင့္ေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈအေျခအေန၊  မူ၀ါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္အသံုးျပဳ
လ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ကို ေဒသႀကီး
တစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ လႊမ္းျခံဳသံုးသပ္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအပူတျပင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ‘တစ္
ေက်ာ့ျပန္’ အစီရင္ခံစာကို အဆိုပါခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈပံုစံျဖင့္ ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံယံုၾကည္သကဲ့သို႔ပင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အၾကား ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ သုေတသနသည္ ေဒသတြင္းေစ်းကြက္၏ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းအားသည္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ားကို 
ပံုေဖာ္ရာ၌ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ ပိုမိုအေရးပါလ်က္ရွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းခိုင္မာေစခဲ့သည္။ 

အေ႔ရွေတာင္အာရွေဒသအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ၊ ၁၉၉၈ မွ ၂၀၁၃ အထိ (ဟက္တာလိုက္)

ရင္းျမစ္ - UNODC ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဘိန္းစစ္တမ္း၊ လာအို၊ ျမန္မာ

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူတစ္ဦး

 ေရႊၾတိဂံမူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ႏွင့္ အင္အားႀကီး အိမ္နီးခ်င္း 
မ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ထဲထဲ၀င္၀င္ ပတ္
သက္ဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွေၾကာင္း ဤသုေတသန၌ေတြ႕ရိွရသည္။ အိႏိၵယ
ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၀ယ္လိုအား၊ 

ေရာင္းလိုအားလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိၿပီး ထိုင္းႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆး (ATS) ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ 
လိုအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို တရုတ္ႏွင့္အိႏိၵယမွ အဓိကတင္
သြင္းလ်က္ရွိသည္။ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသတစ္လႊား၌
တရုတ္မွ ဘိန္းအစားထိုး အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး
ေနာက္ရလဒ္အေနျဖင့္ ေရႊၾတိဂံ၌ ထုတ္လုပ္သည့္ဘိန္းျဖဴမ်ားသည္ 
တရုတ္ျပည္တြင္းရွိ တရားမ၀င္ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ဦးတည္၀င္
ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၌ ကမာၻတစ္လႊားရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္
အာရွအတြင္း စိတ္ၾကြေဆး အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳလာျခင္းမွ 
ေဒသတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ပံုစံကိုမည္သို႔သက္ေရာက္ထိခိုက္
ေစေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔
ျဖဴးမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႕မူးယစ္ေဆး၀ါး ေစ်းကြက္အၾကား 
ဆက္ႏြယ္မႈကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။
 မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္မ်ား၏ ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲတတ္
သည့္သေဘာတရားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္၍ ယုတိၱက်သည့္ မူ၀ါဒမ်ား
ေရးဆြေဲဖာ္ထုတ္ကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရန္လုိအပ္လ်က္ရိွသည္။ ၀ယ္လုိအားႏွင့္ ေရာင္းလုိအားတုိ႔အၾကားအျပန္ 
အလွန္ဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္
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စကားခ်ီး

အထည္ေဖာ္ရာ၌ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း 
ဤအစီရင္ခံစာအားျဖင့္ ျပဆိုလ်က္ရိွသည္။ လက္ရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လ်ာထားခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားသည္ တင္းၾကပ္
သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ၀ယ္လို
အားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ေဇာင္းေပးထားၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား၊ 
ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ား၊ အေသးစားေရာင္း၀ယ္ေရးသမားမ်ား၊ ဆက္စပ္
မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုးအေပၚ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈလ်က္ရွိသည္။
 ‘ပူေဖာင္းသက္ေရာက္မႈ’  (ballon effect) သေဘာတရားအရ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေဒသတစ္ခုမွ အျခား
ေဒသတစ္ခုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္လြဲရန္အတြက္ မူ၀ါဒ
မ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ ေစ်းကြက္မွ မည္ကဲ့သို႔တုန္႔
ျပန္မႈရိွေၾကာင္း  နားလညသ္ေဘာေပါက္ရန ္ အေရးႀကီးသည။္  အားနည္း
သည္မ့၀ူါဒမ်ား ေရးဆြဲအေကာငအ္ထည္ေဖာမ္ပိါက မလိလုားအပသ္ည္ ့
ဆိုးက်ိဳးမ်ား သို႔မဟုတ္ ခုတ္ရာတစ္ျခား ရွရာတစ္ျခားသက္ေရာက္မႈမ်ား
ကိုေပၚေပါက္လာေစႏိုင္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား 
ထိေရာက္အက်ိဳးရိွ၍ ေရရွည္တည္တ့ံလိုပါက ဘိန္းစုိက္ရသည့္ အေၾကာင္း
ရင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အသံုးျပဳရသည့္ အေၾကာင္း

ရင္းမ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ သုေတသနျပဳခ်က္ႏွင့္ ဆန္းစစ္
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ကို ဘက္
ေပါင္းစံုမွ ျခံဳငံုစဥ္းစားထားသည့္ အေျခခံအႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား
ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ‘ေဆးျပတ္စေ၀ဒနာမ်ား’ ၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မူးယစ္ေဆး
၀ါးေစ်းကြက္သည္ မႀကံဳစဖူးထူးကဲလွသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္
ငန္းစဥ္အတြင္း က်ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။ ေရႊႀတိဂံ
နယ္ေျမ၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကုိ တားဆီးပိတ္ပင္ လိုက္ျခင္းျဖင့္ 
မိသားစုေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ပိုမိုဆင္းရဲတြင္းနက္သြား ေစခဲ့သည္။ 
ဘိန္းကိုရာစုႏွင့္ခ်ီ၍ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကသည့္ ေဒသမ်ား၌ ဘိန္းပါေသာ
ေဆး၀ါးမ်ား၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ား (ATS) ႏွင့္ ေဆး၀ါးေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္မႈ
မ်ားအတြက္ ရႈပ္ေထြး၍ အေျပာင္းအလဲျမန္သည့္ ေစ်းကြက္မ်ားေပၚ
ထြန္းလာခဲ့သည္။ ေဖာ္ျပပါပံုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားမွ အမ်ိဳး
အစားတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားေျပာင္းလဲ သံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္ ေစ်းကြက္
အမ်ားအျပားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္စရာ ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစား
မ်ားရွားပါးလာပါက တရား၀င္ေစ်းကြက္ႏွင့္ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္အၾကား
ျခားထားသည့္စည္းမ်ား ေမွးမိွန္သြားေလ့ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ မူးယစ္
ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲသျဖင့္ မ်က္ေတာင္တစ္ခတ္
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

အတြင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ဖက္သတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း၍မရႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ
ေတာ္အစုိးရမွ သတိမူသင့္ေၾကာင္း ဤအစီရင္ခံစာ၌ သုံးသပ္တင္ျပထား
သည္။ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္း
ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္နည္းတူ လတ္တေလာ
ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေရးႀကီးျပႆနာရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းရန္လည္းမျဖစ္မေန လိုအပ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအတြင္း သံုး
သပ္တင္ျပထားသည္။ 
 ‘ေဆးျပတ္စေ၀ဒနာမ်ား’ နည္းတူ ဤအစီရင္ခံစာကိုျမန္မာ၊ 
လာအုိ၊ ထုိင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယႏွင့္ တရုတ္ ႏုိင္ငံယူနန္ျပည္နယ္တုိ႔၌ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ သုေတသီ (၁၅) ဦး ပါ၀င္သည့္ အဖြ႕ဲမွ
ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအေပၚ အေျခတည္ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္
သည္။ သုေတသီမ်ားမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အထိ လယ္သမား
မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးသူ ရာေပါင္း
မ်ားစြာအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွ ေဘးအႏၱရာယ္
ထူေျပာသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခက္
ခက္ခဲခဲစုစည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္
အစီရင္ခံစာမ်ား၌ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားစြာကိုလည္း ရိုက္ကူး
ေပးပို႔ခဲ့ၾကပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာကိစၥသည္ အလြန္အကဲ
ဆတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည့္ အတြက္သုေတသီမ်ားက မိမိ
တုိ႔၏ အမည္နာမမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္အသုံးျပဳျခင္းမျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့
ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာ ေဒသႏွင့္ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ၎တို႔၏ 
ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာအေထာက္အထားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ 
ခ်နလွ္ပထ္ားပါသည။္ ‘တစ္ေက်ာ့ျပန’္ ၌ ေဒသတစလ္ႊား TNI မွ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ အျခားသုေတသနမ်ားကိုပါကိုးကား၍  ကြင္းဆင္း
ေလ့လာေရးခရီးစဥအ္တြင္း ေကာက္ယူခဲသ့ည္ ့သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားႏွင့္ ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကိုလည္းအသံုးျပဳထားသည္။ 
 ‘တစ္ေက်ာ့ျပန္’ ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်း 
ကြက္အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈလမ္းေၾကာင္း
မ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို ပိုမိုနား
လညသ္ေဘာေပါက္လာမညဟ္ ုေမွ်ာလ္င္ပ့ါသည။္ ပိမုိ ုထိေရာက္အက်ိဳ း
ရွိ၍ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲသည့္ လူသားဆန္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒ
မ်ားခ်မွတ္ရန္ဟူသည့္ အႏိၱမရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ိဳ းျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရလ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထု
မ်ားအား မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာ၌ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ေစသင့္ေၾကာင္းကုိ လည္း
တုိက္တြန္းအႀကံျပဳထားပါသည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ဆုိရေသာ္ ဤစီမံကိန္း
သည္ ကနဦးေျခလွမ္းအစသာျဖစ္၍ အစီရင္ခံစာအေပၚတုန္႔ျပန္မွတ္
ခ်က္မ်ား၊ အႀကဥံာဏမ္်ားႏွင္ ့လိအုပသ္ည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ျဖင့္ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳျခင္းကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ လက္ခံႀကိဳဆိုပါသည္။ 

TNI မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအစီအစဥ္
အမ္စတာဒမ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

အဖြင့္မိတ္ဆက္

‘ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမမွာ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလွ်ာ့ခ်
ႏိင္ုမယ့္ အခ်ိန္မေ၀းေတာ့ပါဘူး။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကိဳးပမ္းလာခ့ဲတ့ဲ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္ေတြ
ကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေနရပါၿပီ။’၁

UNODC အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာေဟာင္း 
အန္တိုနီယို မာရီယာကို႔စ္တာ

 ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စကားကုိ ကုလသမဂၢ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိငု္ရာရံုး အမႈေဆာင္ဒါရိုကတ္ာ ျဖစ္လာမည့္သ ူ
အန္တိုနီယို မာရီယာကို႔စ္တာမွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားထုတ္ျပန္ခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ၁၉၉၀ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစတင္၍ ေလ်ာ့က်
လာခဲ့သည့္ အေ႔ရွေတာင္အာရွ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို ရည္ညႊန္း
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာမွ် ‘ေရႊႀတိဂံေဒသ’ ၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္မႈ ပံုမွန္ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျမင့္မားလာခဲ့
သည္။ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံရွိ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၀၆
ခႏွုစမွ္စ၍ ႏွစဆ္ခန္႔ ျပနလ္ညျ္မင္တ့က္လာခဲသ့ည။္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻ႕
အတုိင္းအတာအရ ထည့္သြင္းစာရင္းျပဳစုမႈ နည္းပါးသည့္အေရွ႕ေျမာက္ 
အိႏိၵယေဒသရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္လည္း သိသိသာသာျမင့္
တက္လာခဲ့သည္။ တစ္ဟုန္ထိုးေလ်ာ့က်လာခဲ့သည့္ ေဒသတြင္း ဘိန္း
စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ေရွ႕ေျပးအရိပ္အေျခမ်ားသည္ တာရွည္မခံခ့ဲေၾကာင္း 
ျမငသ္ာလာခဲသ့ည။္ ယင္းသညအ္ေရွ႕ေတာငအ္ာရွေဒသႀကီး (ASEAN) 
၏ ၂၀၁၅ ‘မူးယစ္ကင္းစင္ေရး’ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အတြက္ ႀကီးမား
သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အဆိုပါ လက္ေတြ႕ႏွင့္ဆန္႔က်င္
ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ၂၀၁၃၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၌ ဘရူႏိုင္း
ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခ့ဲသည့္ ေဒသတြင္း အစည္းအေ၀းမွ ထပ္ေလာင္းအတည္
ျပဳခဲ့သည္။ 
 ‘ေဆးျပတ္စေ၀ဒနာမ်ား’ ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀လိုက္ျခင္းျဖင့္ 
ထင္ရွားသည့္ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ဆိုးတစ္ရပ္ကို ထင္ဟပ္ေစခဲ့သည္။ ဘိန္း
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ တစ္ရွိန္ထိုးက်ဆင္းလာျခင္းက လာအိုႏွင့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေပၚ အထိနာေစ
ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ အမွန္တကယ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္း
မရွိသျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္အျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းေျပာဆို
ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုသို႔က်ဆင္းလာမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံရွိ ယခင္သက္ေရာက္ထိခိုက္ခံခဲ့ရျခင္း 
မရွိသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ဘိန္းခင္းမ်ားေရႊ႕လ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည့္ စိုးရိမ္
ဖြယ္ရာ အရိပ္အေျခမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕လာရေသာေၾကာင့္ အဆုိပါက်ဆင္း
မႈမ်ား၏အရွည္တည္တံ့မႈကို  အထူးတလည္ေမးခြန္းထုတ္ရန္ လိုအပ္
လ်က္ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ရသည္။ ဘိန္းေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ ‘ေအာင္ျမင္မႈ’၊ 
ေနာက္ဆက္တြဘိဲန္းျဖဴေစ်းမ်ား ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ က်ဆင္း
လာသည့္ သန္႔စင္မႈအရည္အေသြးမ်ားေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ
မ်ားက ဘိန္းျဖဴရွဴရိႈက္ရာမွ အေၾကာထဲထိုးသြင္းျခင္းႏွင့္ အျခားအမ်ိဳး
အစားမ်ားကို ေျပာင္းလဲသုံးစြဲလာၾကၿပီး ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္  က်န္းမာ
ေရးျပႆနာမ်ားကိုလည္း သိျမင္နားလည္ျခင္း မရွိေပ။ HIV/
AIDS ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈႏႈန္း ျမင့္မားသည့္ေဒသ၌  မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒမ်ား
ကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ေရာဂါပိုး
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို တစ္နည္းတစ္ဖံုအားျဖည့္ေပးလ်က္ရွိသည္။

၈



အဖြင့္မိတ္ဆက္

 ေရႊႀတိဂံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး  အဓိက
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး၍ သံုးစြဲမႈျမင့္မားသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဆိုးရြား
ျပင္းထန္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕
ေနၾကရသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းကို ၾကည့္ပါက ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၌ လ်စ္လ်ဴရႈ ေဘးဖယ္ခံထားရသည့္ 
တိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာလူထုမ်ား ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါရပ္ရြာ
လူထုမ်ားသည္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အဓိက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ျပဳသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တင္းက်ပ္သည့္ တားဆီးႏိွမ္ႏွင္းေရး ဖိအားမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္
ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ ရွိေသာ္လည္း မည္သည့္အစားထိုး၀င္ေငြ ရင္းျမစ္မွ်
ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ မၾကာခဏ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈ
မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည္။ UNODC ကိန္းဂဏန္းမ်ား
အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၃) သိန္း
ခန္႔သည္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၌ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိ
ၿပီး လာအို၌လည္း အိမ္ေထာင္စု (၂) ေသာင္းခန္႔ရွိေၾကာင္းသိရသည္။၃ 
သို႔ျဖစ္၍ ေဘးဖယ္ခံထားရသည့္ လူသိန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဘိန္းစိုက္
ပ်ိဳးမႈအေပၚ တိုက္ရိုက္မွီခိုအားထားရလ်က္ရွိၿပီး ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ဳိး
သည့္ ပမာဏလည္း အနည္းငယ္ရွိသည္။ 
 ဤအေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔လ်က္ရွိသည့္ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား 
သည္ က်ယ္ျပန္႔စံုလင္၍ သိမ္ေမြ႔ရႈပ္ေထြးသည္။ တရားမ၀င္ ဘိန္းစိုက္ 
ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ အခိုင္အမာဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး ၀င္ေငြရ 
လုပ္ငန္းသက္သက္ထက္ပို၍ အဓိပၸာယ္ရွိသည့္အျပင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ က႑မ်ားလည္း ပါ၀င္ဆက္စပ္လ်က္
ရိွသည္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာေကာ္မရွင္မင္းႀကီးရံုး 
(OHCHR) မွ “စီးပြားေရး ခ်ိဳ႕ငဲ့ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေငြမရွိျခင္းတို႔သည္ ဆင္းရဲ
မြႏဲြမ္းပါးမႈဆုိင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အမ်ားစု၏ အမွတ္သေကၤတျဖစ္
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းတုိ႔၌ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားထားျခင္းမရွိေပ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဟူသည္ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ 

ဥစၥာပစၥည္းရင္းျမစ္မ်ား ခ်ိဳ႕ငဲ့ျခင္းသက္သက္သာမဟုတ္ဘဲ လူ႔ဂုဏ္
သိကၡာခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။” 
 စိုက္ပ်ိဳးသူအမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း 
ေ၀းသီေခါင္ဖ်ားသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားရိွ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္
စုမ်ားမွ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ ဆင္းရဲသားလယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ရုိးရာ ေရႊ႕
ေျပာင္းေတာင္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ကုန္းျမင့္စပါး
စုိက္ပ်ိဳးၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိသားစု၀မ္းစာဖူလုံမႈရိွေစရန္အတြက္ ဆန္
ေရစပါး အလံုအေလာက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ေနာက္
ပိုင္းအစားအစာျပတ္လပ္မႈ မရိွေစရန္အတြက္ စီးပြားျဖစ္လြယ္သည့္ ဘိန္း
သီးႏံွစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ၀မ္းေရးျပႆနာေျဖရွင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘိန္း
သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ၀င္ေငြအထုိက္အေလ်ာက္ စုမိေဆာင္းမိရိွေစၿပီး တစ္
ကုိယ္ေရအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ေဆး၀ါးအေနျဖင့္လည္း အသုံးျပဳၾကသည္။ အခ်ိဳ႕
ေသာရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္မႈႏွင့္ ရိုးရာအခမ္းအနား
မ်ား၌ ဘိန္းကိုယေန႔တိုင္ အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ဘ၀ႏွင့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ တိုက္ရိုက္ဆိုးက်ိဳးသက္
ေရာက္ေစသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို မည္သည့္အခါကမွ် ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းမရွိခဲ့
ေပ။ 
 ျခံ၀အထြက္ ဘိန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ ေဒသတြင္း
မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ား၏ ၀ယ္လုိအားျမင့္မားျခင္းမွ တစ္ၿပိဳင္နက္
တည္းတြင္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ စီးပြားျဖစ္သီးႏွံမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား 
က်ဆင္းလာျခင္းကလည္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္လာေစ
ရန္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းကုိ အစဥ္တစုိက္ လုပ္ေဆာင္ေနလင့္ကစားဆက္
လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကယခင္ ပတ္သက္ခဲ့ဖူးသည့္ 
အုပ္စုမ်ားအားလုံးနီးပါးကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈအတြင္း ျပန္လည္
ပါ၀င္လာေစရန္တြန္းပို႔လ်က္ရွိသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ သိသိသာသာ ျမင့္တက္
လာခ့ဲၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ အေ႔ရွေျမာက္အိႏိၵယေဒသမ်ားတြင္လည္း
ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည့္ အပိုင္းကို ၾကည့္ပါကလည္းျမန္မာ 
ႏုိင္ငံရိွ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ ပုိင္းေဒသမ်ား၌ ဘိန္းျဖဴ 
သံုးစြဲမႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး အသည္းေရာင္အသား၀ါစီႏွင့္ HIV ေရာဂါ 
မ်ားအပါအ၀င္ အျခားဆက္စပ္ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ
မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ရင္
ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရိွသည္။ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါး အသုံးျပဳ
မႈတြင္က်ယ္လာသည္ႏွင့္အမွ် HIV ႏွင့္ AIDS  အပါအ၀င္အျခားက်န္းမာ
ေရးဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ျမင့္တက္လာသည္။ အမ္ဖီတမင္း
အမ်ိဳးအစား စိတ္ၾကြေဆးမ်ား (ATS)၊ အထူးသျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း
ထုတ္လုပ္အသုံးျပဳမႈ တစ္ရိွန္ထုိးျမင့္တက္လာသည္။ တင္းၾကပ္သည့္မူး
ယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ားကုိ 
ရာဇ၀တ္မႈအရ အေရးယူဒဏ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ တရား၀င္ေဆး၀ါး အလြဲ
သံုးမႈအပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆးမ်ဳိးစံု ေရာေႏွာသံုးစြမဲႈက့ဲသုိ႕ေသာ အႏၱရာယ္
မ်ားသည့္သုံးစြဲမႈပုံစံမ်ား ျဖစ္ပြားလာျခင္းကို ေဒသတစ္လႊား၌ အထင္
အရွားေတြ႕ရွိလာရသည္။ ‘ပူေဖါင္းသက္ေရာက္မႈ’ ဟုေခၚသည့္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားေဒသတစ္ခုမွ အျခားေဒသတစ္ခု သုိ႔ေရႊ႕
ေျပာင္းသြားျခင္း သုိ႕မဟုတ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစား တစ္ခုမွေနာက္
တစ္မ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲျခင္းတို႔ကိုေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေစ်းကြက္မွမည္သို႔ တုန္႔ျပန္မႈရွိေၾကာင္းနား
လည္သေဘာေပါက္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ 
 ခုိင္မာတိက်သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား မရိွေသာ္လည္းျမန္မာျပည္
ေျမာက္ဖ်ားပုိင္းမွ မိသားစုအမ်ားစုႏွင့္ လာအုိႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းမွ မိသားစု
အခ်ိဳ႕သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ား၏ဒဏ္ကို

ခံစားေနၾကရသည္။ ကြဲျပားသည့္အခ်က္မွာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၌ ၿမိဳ႕ျပ
ေဒသမ်ားတြင္သာ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ္လည္း ဤေဒသ
တစ္လႊား၌မူ ေက်းလက္ရပ္ရြာမ်ားအထိပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲ
လ်က္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆး၀ါး
အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳး၍ ရပ္ရြာ၌  ရုိးရာအစဥ္အလာ
အတိုင္းသံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုသို႔ ရိုးရာ
အရသံုးစြဲသည့္ အခ်ိဳ႕အေလ့အထမ်ားကလည္း ျပႆနာကိုျဖစ္ေပၚ
ေစၿပီး မိသားစုအတြင္း အေၾကြးတင္ျခင္းႏွင့္ အျခားအခက္အခဲေပါင္း
မ်ားစြာကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရေစသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား
အၾကားဘိန္းျဖဴကို အေၾကာထဲထိုးသြင္းမႈ အေလ့အထမ်ားတစ္ရွိန္ထိုး
ျမင့္တက္လာျခင္းကလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ဆိုရ
ေသာ္စိတ္ၾကြေဆး (ATS) သံုးစြဲမႈသည္ ေက်းလက္ေတာင္တန္းေဒသ
ရွိရပ္ရြာမ်ားအတြင္း တြင္က်ယ္လာသကဲ့သို႔ ရပ္ရြာအတြင္း၌ပင္ လြယ္
လင့္တကူ ရရွိႏိုင္သည္။ လယ္သမားမ်ားကလည္း ATS သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ 
နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္ကို မရပ္မနားလုပ္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆ
လ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိမႈကို ျပစ္မႈ
ဆိုင္ရာဥပေဒအရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားၿပီး အေသးစားကုန္သြယ္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ လမ္းေပၚတြင္ အေသးစားေရာင္း၀ယ္မႈအတြက္ ျပင္းျပင္းထန္
ထန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသျဖင့္ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္း
ႏိုင္ငံတို႔၌ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႕သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ
အေသးအဖြဲမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရလ်က္ရိွသည္။ ျခံဳ၍
ဆုိရေသာ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ 
သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ မလံု
ေလာက္ျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနရသည့္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူေပါင္း 
ေဒသတစ္လႊား၌ သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိသည္။
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အဖြင့္မိတ္ဆက္

 တြင္က်ယ္လာသည့္ တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ေရရွည္ 
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ေရးေရွးရႈ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျချပဳ
ရႈေထာင့္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည့္ အေထာက္အထား 
အေျချပဳ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ ပ်က္
ကြက္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ အသိပညာဗဟုသုတမရိွသည့္ ေဒသဟုပင္ သတ္
မွတ္ႏိုင္သည္။ ေဒသခံရပ္ရြာလူထု၊ ေဒသအာဏာပိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပႆနာ၏ အတိမ္အနက္ အတိုင္းအတာ
ကိုအသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲျခင္း ျပႆနာမ်ား
အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္မႈ အသားေပးျခင္းႏွင့္ ေထာင္ခ်အေရး
ယူျခင္း၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈအတြက္ ပေပ်ာက္ေစျခင္းႏွင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းတို႕
အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈအတြက္  ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းက့ဲသုိ႕ေသာ
လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး မွ်တမႈမရိွသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္
အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ေဒသတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈကို တုန္႔
ျပန္သည့္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ဘိန္းျဖတ္စခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔အား
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္းမွ ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ လက္ေတြ႕၌ 
ဤစခန္းမ်ားသည္လည္း ေထာင္ႏွင့္ထူးမျခားနားသာျဖစ္ၿပီး ဆိုးရြား
သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။၅

 ေဒသတြင္းအစိုးရအမ်ားစုသည္ ရပ္ရြာလူထု၏ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးကို ဆိုးက်ိဳးသက္
ေရာက္ထိခုိက္ေစသည့္အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ား၊ ေရာင္း၀ယ္သူ
မ်ား ႏွင့္ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္၍ ဖိႏိွပ္
ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ ျပင္းထန္တင္းက်ပ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကုိ 
လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ
ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားကလည္းအလားတူနည္း
လမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ အဆုိပါ ရပ္ရြာလူထုမ်ား
ခံစားေနရသည့္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိသည့္  
လက္ရွိႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား လုံေလာက္မႈမရွိသျဖင့္ ‘အေရးေပၚ
တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ’ မ်ား  အပူတျပင္း လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔
အခ်ိန္ထိ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း

ရာ၌ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမွာ အလြန္အား
နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ 
 မည္သုိ႔ဆုိေစ ေဒသတြင္းရိွ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက မိမိတုိ႔၏ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျဖစ္
ေစရန္ ျပန္လည္သုံးသပ္၍ မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေနၾကၿပီ
ျဖစသ္ည။္ ထုိင္းႏိငုင္ ံတရားေရး၀နႀ္ကီးက ဘိန္းစာပင ္(Kratom)၆ အေပၚ
တားဆီးပိတ္ပင္မႈကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ စဥ္းစားသုံးသပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာဆုိခ့ဲၿပီး ၎၏၀န္ႀကီးဌာနမွ ေထာင္တြင္းအက်ဥ္းသားမ်ားျပည့္လွ်ံ
လာမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား
ကိုရာဇ၀တ္မႈအရအေရးမယူဘဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အဆုိျပဳလႊာကုိ 
ေရးသားျပဳစုလ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
စတင္ခ့ဲသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္ 
ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အစုိးရမွ အေလးေပးႀကိဳးပမ္းလာခ့ဲၿပီး ႏုိင္ငံတကာ
အကူအညီမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ အစိုးရမွ ဥပေဒျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲမႈကို ရာဇ၀တ္မႈအရအေရးမယူဘဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ 
ကနဦးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ
တြင္လည္း အစိုးရဌာနမ်ားမွ “လက္ရွိျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေန
မ်ားကို အေထာက္အထားအေျချပဳ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္
အပူတျပင္း လိုအပ္ေၾကာင္း”၇ သံုးသပ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၌ “မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ
မ်က္ႏွာစံုညီ စားပြ၀ုိဲင္းေဆြးေႏြးပြ”ဲ တစ္ရပ္ကုိ ကမကထျပဳက်င္းပခ့ဲသည္။
 ဤေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ယခု 
အခ်ိန္ထိ မသိရေသးေသာ္လည္း ယင္းတို႔အေနျဖင့္ ေဒသတစ္လႊားရွိ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သမရိုးက်ခ်ဥ္းကပ္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲရာ၌ အေရးႀကီးသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ကိုေပၚထြက္လာေစသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအားျဖင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား
အားပုိမုိလူသားဆန္၍ ေရရွည္ထိေရာက္အက်ိဳးရိွသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေရးရာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ဟု 
ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
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ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ

 “ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူေတြဟာ ဘိန္းစုိက္တာကေန မက္ေလာက္
စရာအက်ိဳးအျမတ္ေတြ  ရေနတယ္လုိ႕ အေနာက္ႏိုင္ငံက အထင္မွား
ေနၾကတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္တန္းေဒသက လက္ေတြ႕
ဘ၀နဲ႔တက္တက္စင္ေအာင္ကြဲလြဲေနပါတယ္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကုိ ေရရွည္
တည္တ့ံေစတဲ့အဓိကအခ်က္ေတြကေတာ့ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဆင္းရဲ
ႏြမ္းပါးမႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ရျခင္း ေတြပါပဲ။”၁

စိုင္းလံု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္သားတစ္ဦး

တစ္ေက်ာ့ျပန္ဘိန္းပန္း

 ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမ၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ မႀကံဳစဖူး ျပန္လည္ျမင့္
တက္လာလ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားမွရရွိ
သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ TNI သုေတသနျပဳခ်က္အရ 
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈပမာဏ (ဟက္တာအလုိက္)  သိ
သိသာသာ ျမင့္တက္လ်က္ရိွၿပီး အထူးသျဖင့္ လတ္တေလာ၌ေဒသတြင္း 
စိုက္ပ်ိဳးမႈအမ်ားဆံုးေဒသမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း
ေဒသျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ရွမ္းျပည္နယ္
၏အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္လႊားႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ
တြင္လည္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ UNODC ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ 
ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းေျခ
အားျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဟက္တာေပါင္း ၂၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရာမွ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္တြင္ ဟက္တာေပါင္း ၅၈၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ
ရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း စိုက္ပ်ိဳးမႈပမာဏသည္ ဟက္တာေပါင္း 
၂၀၀-၃၀၀ ခန္႔သာရွိၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမရိွေပ။ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္းရွိ တရား
မ၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ UNODC ၌ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။၂

 အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၌ ဆယ္စုႏွစ္ကာလအတြင္း ဘိန္းစုိက္
ပ်ိဳးမႈက်ဆင္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈအျမင့္ဆံုး 
ေဒသအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ UNODC မွခန္႕မွန္း
ခ်က္အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမာၻလုံး ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈအတုိင္းအတာ
၏ ၂၈% ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ (၂၅%) ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမွ (၃%) ျဖင့္ပါ၀င္
လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။၃ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၌ ဘိန္းစိုက္ခင္းဟက္တာေပါင္း ၅၇၀၀၀၊ လာအိုႏိုင္ငံ၌ ဟက္
တာေပါင္း ၄၀၀၀ ေအာက္ေလ်ာ့နည္းၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ဟက္တာေပါင္း 
၂၆၀ ခန္႔စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေၾကာင္း UNODC မွ ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း
တစ္ကမာၻလံုးဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းပမာဏကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ
ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။၄ ဤေနရာတြင္လည္းဘိန္းအမ်ားအျပား စိုက္ပ်ိဳး၍ စိုက္
ခင္းအေျမာက္အမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံႏွင့္
ပတ္သက္၍ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားျခင္းမရွိေပ။၅

 ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေဒသတြင္း ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ 
(မက္ထရစ္တန္ျဖင့္) သည္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ခန္႔ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရသည္။ UNODC ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တန္
ေပါင္း (၃၄၀) ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တန္ေပါင္း 
(၉၀၀) အထိ ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ
ႏွင့္ လာအုိႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈသည္ တန္ေပါင္း (၃၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး

၁၃



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၏ (၅%) ခန္႔ရွိခဲ့သည္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ UNODC မွ ခန္႔မွန္းခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္း စိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ (ဤစာအုပ္ကုိ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခ်ိန္၌ အာဖဂန္
နစၥတန္၏ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း
မရွိေသးေပ။) ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၏  (၁၈%) 
ခန္႔ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ခိုင္မာတိက်သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ခက္ခဲၿပီး မွားယြင္းႏိုင္ေျခ (ေအာက္
ပါအခန္း၌ ၾကည့္ရႈပါ။) အမ်ားအျပားရွိေသာေၾကာင့္ ဤကိန္းဂဏန္း
အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကုိ ဂရုတစုိက္အသံုးျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
၎အျပင္ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရာ၌
အႏိိၵယႏုိင္ငံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေပ။

ပူေဖာင္းသက္ေရာက္မႈ (Balloon Effect)

 ေဒသတြင္း၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကို ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၉၈မွ ၂၀၀၆ အထိ စိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းသြားခ့ဲျခင္းသည္ ေဒသတြင္းအာဏာပုိင္မ်ားမွ ဘိန္း
စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈကို တားျမစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာမွ 
ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသရိွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား (ကိုးကန္႔၊ ‘၀’ ႏွင့္ မုန္းလားေဒသ) မွ တားျမစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္
ၿပီးလာအိုအစိုးရမွလည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ စည္းၾကပ္ခဲ့သည္။ 
ဤေဒသကုိ တစ္ခ်ိန္က ေရႊႀတိဂံေဒသအျဖစ္ လူသိမ်ားၿပီးကမာၻတစ္လႊား 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ အျမင့္ဆံုးေဒသတစ္ခုအျဖစ္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ရာ
တြင္ယင္းသို႕တားျမစ္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ
ႏွင့္ ျပင္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသသို႔ အဓိက
အားျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့သည္။ ဤသေဘာတရားကို ‘ပူေဖာင္းသက္
ေရာက္မႈ’ အျဖစ္ အၾကာခဏရည္ညႊန္းေလ့ရွိၿပီး နယ္ေျမတစ္ခုတြင္ 
ဖိႏွိပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေရရွည္ေလ်ာ့က်ျခင္းမရွိဘဲ ဥပေဒစည္းၾကပ္မႈ
အားနည္းသည့္ေဒသ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ နယ္ေျမမ်ား
သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေစသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသမွ အန္ဂ်ီအို 
(NGO) ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက “ ၀ နဲ႔ ကိုးကန္႔ဘက္က ဘိန္း
စုိက္တာကုိ ပိတ္လိုက္တ့ဲအခါမွာ ၀ယ္လက္ေတြက ဒီဘက္ကုိဆင္း၀ယ္
ၾကေတာ့ ဒီမွာအမ်ားႀကီးျပန္စိုက္လာၾကတယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။၆ 
 ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္သည့္အတြက္ အစပိုင္း
တြင္ေဒသတြင္းဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ေလ်ာ့က်သြားခ့ဲေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္
ေၾကာင့္ ဘိန္းမဲႏွင့္ ၎မွ ဆင့္ပြားထုတ္လုပ္ထားသည့္ ဘိန္းျဖဴေစ်းႏႈန္း
မ်ားမွာမူ တစ္ရွိန္ထုိးျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ရပ္ရြာ
လူထုမ်ား ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္ အဓိကမက္လုံးျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္
ျခင္းကိုမူ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဤအေျခအေနမ်ားအျပင္ တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ 
ဘိန္းအေျခခံေသာ မူးယစ္ေဆး  ၀ယ္လုိအားကလည္း ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမ
အတြင္း ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိသျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ျပန္လည္ျမင့္
တက္လာခ့ဲသည္။ လက္ရိွ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳး ထုတ္
လုပ္မႈ အဓိကေဒသမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း
ဟက္တာ ၄၆၀၀၀ ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေၾကာင္း UNODC မွ ခန္႔မွန္း
တြက္ခ်က္ထားသည္။ ယင္းပမာဏ၏ ထက္၀က္နီးပါးျဖစ္သည့္ ဟက္တာ
ေပါင္း ၂၅၀၀၀ ခန္႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသ၌ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္

ရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ဟက္တာေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳး
လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၏ ၁၀% ခန္႔ရွိ
ေၾကာင္းUNODC မွ ခန္႔မွန္းထားသည္။ 
 လာအိုအစိုးရမွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ လာအိုႏိုင္ငံသည္
‘ဘိန္းကင္းစင္နယ္ေျမ’ ၏ အမွတ္သညာျဖစ္ရမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾက
ညာခဲ့ၿပီး ခ်ိန္မွစ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ ဘိန္းစိုက္ခင္းဟက္တာေပါင္း ၁၈၀၀ 
ခန္႔ရွိရာမွ ဟက္တာ ၇၀၀၀ နီးပါး ျမင့္တက္သြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ 
ဟက္တာေပါင္း ၄၀၀၀ အထိျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့သည္။၇ ဘိန္းကို 
လာအိုႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး စုိက္
ခင္းအမ်ားစုကုိ ဖုန္စလီခရုိင္ (တရုတ္နယ္စပ္) ၌ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရၿပီး 
ဒုတိယအေနျဖင့္ ဟုိဖန္းခရုိင္ (ဗီယက္နမ္နယ္စပ္) ၌လည္း အမ်ားအျပား 
စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည္။ အနည္းအက်ဥ္းစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ အျခား
ခရိုင္မ်ားမွာ ေလာင္နမ့္တာခရိုင္ (ျမန္မာနယ္စပ္) ႏွင့္ ေလာင္ပရာဘန္း 
ခရိုင္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ UNODC ၏ စစ္တမ္း၌ အိုဒြမ္စိုင္းႏွင့္ ရွိန္းေခါင္ 
ခရုိင္တြင္းရိွ အစဥ္အဆက္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးခ့ဲၾကသည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ 
လည္းဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွည္လ်ားသည့္ သမုိင္းေၾကာင္းရိွခ့ဲ 
ေသာ္လည္း ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွစ၍ အစိုးရက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို အေလးေပး 
တိုက္ဖ်က္ခဲ့သည္။ UNODC ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဗီယက္နမ္ 
ႏိုင္ငံ၌ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၌ ဟက္တာေပါင္း ၁၂၀၀၀ ခန္႔ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္
၌ဟက္တာေပါင္း ၃၀ ခန္႔အထိ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။၈

 မၾကာေသးေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ တရားမ၀င္ 
ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈမွာ သိသိသာသာျမင့္တက္လာခ့ဲသည္။ ခုိင္မာသည့္ကိန္း
ဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားမရွိေသာ္လည္း  မတူကြဲျပားသည့္ မီဒီယာ
အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိသိသာသာျမင့္တက္လာသည့္ အေထာက္အ
ထားမ်ားေတြ႕ရွိရၿပီး ထိုင္းႏွင့္ လာအုိႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈထက္
ပင္မ်ားျပားႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။ အိႏိၵယအစိုးရ၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ 
ၿဂိဳလ္တုသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဟက္တာေပါင္း ၂၀၀၀၀ 
နီးပါးတရားမ၀င္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးလ်က္ရိွေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္
လည္း အိႏိၵယအစုိးရ အရာရိွေဟာင္းတစ္ဦးက ဤသတင္းအခ်က္ အ
လက္မ်ားသည္ တိက်ခိုင္မာမႈမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “တိမ္ဖံုးေန
တဲ့အတြက္ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယေဒသရဲ႕ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ ၿဂိဳလ္
တုဓာတ္ပံုကို မရခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထင္ ဟက္တာေပါင္း ၃၀၀၀၀ 
ေလာက္ အနည္းဆံုးရွိၿပီး ဟက္တာ ၅၀၀၀၀ ေလာက္ အထိလည္း ရိွ
ေကာင္းရိွႏုိင္တယ္။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ငါးႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာ
တာပါ။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အစုိးရက ကက္ရ္ွမီးယားန႔ဲ အရူနာခ်ာ 
ပရာဒက္ရ္ွက ဘိန္းခင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ထြန္စက္ေတြနဲ႔ ဖ်က္ဆီးပစ္
ခဲ့တယ္။ စိုက္ခင္းေတြ ဘယ္ေလာက္ႀကီးသလဲဆိုတာကို စဥ္းစားသာ
ၾကည့္ေပေတာ့။ ဒါ့အျပင္ ဘိန္းစုိက္ခင္းထဲမွာ အလုိအေလ်ာက္ ေရဖ်န္း
ပိုက္ေတြကိုေတာင္ သံုးထားေသးတယ္။”၉ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယ
အစုိးရမွ တရားမ၀င္ဘိန္းစုိက္ခင္းမ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အခါ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအရ တရားမ၀င္ဘိန္းစုိက္ခင္း ဟက္တာေပါင္း 
၂၈၀၀၀ ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခ့ဲသည္။၁၀ လတ္တေလာ က်င္းပခဲ့သည့္ 
“အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယမွ တရားမ၀င္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ”  ဆိုင္ရာ ညီလာခံ၏ 
အစီရင္ခံစာအရ “အရူနာခ်ာ (အန္ေဂ်ာ္၊  ခ်န္လန္း၊  ေလာ္ဟစ္၊  ရူအိမ္၊ 
တီရပ္ႏွင့္ ယိမ္းေကာင္ခရိုင္မ်ား)၊ မဏိပူရ (ခ်ဴယာ့ခ်န္ဒ္ပါ၊ အင္ဖာ၊ 
ဆီနာပတီႏွင့္ အူခေရာလ္)၊ အထက္အာသံျပည္နယ္ အတြင္းပိုင္းေဒသ 
(တင္ဆုကီရာခရိုင္) ႏွင့္ နာဂလန္းျပည္နယ္ (မြန္ႏွင့္ မိုကုတ္ေခ်ာင္ ခရိုင္
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ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ

မ်ား)” ၌ တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေတြ႔ရွိ
ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။၁၁ 
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ၌ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ အရည္အေသြး 
ျမင့္ၿဂိဳလ္တု သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ နဂိုခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထား 
သည့္ တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ခင္း ဟက္တာေပါင္းသည္ “ေလွ်ာ့ေပါ့တြက္ 
ခ်က္ထားသည့္လံုးေပါင္း” သာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ “အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳး
လ်က္ရွိသည့္ တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ခင္း ဟက္တာေပါင္းသည္ ယခင္ 
ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ၆ ဆခန္႔ ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္ေၾကာင္း” အဆင့္ျမင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္စီမံေရး သုေတသနအဖြဲ႕ (Advanced Data 
Processing Research Institute - ADRIN) က အိႏိၵယ အစုိးရအား
သတိေပးခ့ဲသည္။၁၂ ယင္းသုေတသနအတြင္း၌ပင္ အိႏိၵယ၁၃ ျပည္နယ္
ဆယ္ခု၏ ယခင္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း စာရင္း
ျပဳစုထားသည္။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုႏွစ္၌ ဟက္တာေပါင္း ၅၆၀၀၊ 
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဟက္တာေပါင္း ၄၄၀၀ ႏွင့္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္အတြင္း ဟက္တာေပါင္း ၆၃၀၀ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။၁၄ 
ေနာက္ဆံုးရ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ကို ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ၾကည့္ 
ပါက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လာအိုႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ထပ္တူနီးပါးရွိေန
ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အကယ္၍ ADRIN အႀကံျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း 
၆ ဆထပ္တိုးလိုက္ပါက တကယ့္ကိန္းဂဏန္းသည္ ဟက္တာေပါင္း 
၃၆၀၀၀ ခန္႔အထိ ျမင့္တက္သြားႏိုင္သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ အလားတူ
ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ မီဇိုရမ္ႏွင့္ နာဂလန္းျပည္နယ္မ်ား၏ အခ်က္
အလက္မ်ားကိုမူ ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိေပ။ 
လက္ေတြ႔တြင္ အိႏိၵယအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းရွိ တရားမ၀င္ 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ အတုိင္းအတာကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားမႈ မရွိေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရသည္။ အိႏိၵယအစိုးရ အရာရွိတစ္ဦးမွ “လက္ရွိ စိုက္ခင္းေတြရဲ႕ 
အတိုင္းအတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ညႊန္းကိန္းေတြကို လိုခ်င္ရင္ေတာ့ 
ႏိုင္ငံထဲက ဘိန္းတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ဖ်က္

ဆီးႏိုင္ခဲ့တဲ့ တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ခင္းပမာဏေတြကေန ေကာက္ယူႏိုင္
ပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အစုိးရမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဟက္တာ
ေပါင္း ၃၀၀၀၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဟက္တာေပါင္း ၅၆၀၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ဟက္တာေပါင္း ၁၂၀၀ ခန္႔ကုိဖ်က္ဆီးႏုိင္ခ့ဲသည္။ “ေျပာရမယ္
ဆုိရင္ တရားမ၀င္ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ပမာဏက အခုတုိက္ဖ်က္လုိက္တဲ့ 
ဧရိယာေတြထက္ ပိုမ်ားမယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ
မ်ားလဲေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ ခန္႕မွန္းၾကည့္ၾကပါဦး။”၁၅

 အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယေဒသ၌ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း
သည္ ၁၉၉၀ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမ၌ 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ က်ဆင္းခဲ့စဥ္က ရိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာေတြ႕ရွိရသည္။ 
ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ (တားျမစ္ပိတ္ပင္
လိုက္သည့္ ၂၀၀၃ မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း) ရွိ ‘၀’ ႏွင့္ ကိုးကန္႔ေဒသ
မ်ားမွ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ်ား ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသ
မ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားခ့ဲသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္လည္းတုိက္ဆုိင္လ်က္ရိွသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ တရုတ္မူးယစ္ ေဆး၀ါးေစ်းကြက္၏ ဘိန္း
ႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ၀ယ္လုိအားမ်ား၊ အေရွ႕ေျမာက္ အိႏိၵယရွိကုန္းျမင့္ေန 
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ေဒသတြင္း ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား
ေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားက ဘိန္းစိုက္ရန္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည့္ မက္
လံုးမ်ားျဖစ္လာသည္။ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယေဒသမွ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္
လုပ္သည့္ ဘိန္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္းသုံးစြမဲႈအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္တင္ပို႔ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ေဒသတြင္းဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴေစ်းကြက္ ၀ယ္လိုအားကို 
ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။ မဏိပူရအစိုးရ၏ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ မူး
ယစ္ေဆး၀ါး (Narcotics and Affairs in Border-NAB) ႀကီးၾကပ္
ေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အက္စ္အမီလာရွာမာက “ဒီလိုျဖစ္ေနတာ ေတာ္
ေတာ္ၾကာပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘိန္းစိုက္ခင္းေတြရွိေနတဲ့ 
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ေဒသက ရြာသူရြာသားေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနက ေတာ္ေတာ့္ကို 
ဆုိးရြားေနလုိ႔ပါ” ဟု ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ “ဘိန္းစုိက္ခင္းကေနရတ့ဲ 
၀င္ေငြပမာဏကေတာ္ေတာ္ေလးမ်ားသလို၊ ျမန္မာျပည္ဖက္က ၀ယ္လို
အားကလည္း ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္။ ျမန္မာျပည္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ရြာနီး
ခ်ဳပ္စပ္ကလူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီလိုတရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္တဲ့
ေနရာမွာ ပါေနၾကတယ္” ဟု  ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။၁၆

အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယမွ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူတစ္ဦး  

 ကၽြန္ေတာ္က အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယရဲ႕ အရူနာခ်ာ ပရာဒက္ရွ္ 
မွာရွိတဲ့ ရြာေလးတစ္ရြာမွာေနတဲ့ ေလာင္စီ (အမည္လႊဲ) ပါ။၁၇ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘိန္းစိုက္ၾကပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာက ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းထူထပ္တဲ့ ေဒသမွာ 
တည္ထားတာျဖစ္လုိ႔ စားပင္သီးႏံွေတြ စုိက္ပ်ိဳးလုိ႔မရပါဘူး။ ရိတ္သိမ္းရရိွ 
တဲ့ ဆန္ေရစပါးေတြကလည္း တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးစားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ 
ဖူလုံမႈမရိွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ အစုိးရေထာက္ပ့ံေပးတ့ဲ 
ဆန္အေပၚမွာပဲ မွီခိုအားထားေနရတယ္။ အဲဒီဆန္ေတြကလည္း မၾကာ 
ခဏခိုးယူခံရေတာ့ ပံုမွန္မေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေတာ့တာနဲ႔ ေစ်းကေန၀ယ္ 
စားရတယ္။ အရင္းအျမစ္ေတြကို တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြ အလြဲသံုးစားလုပ္တဲ့ 
အတြက္ျပည္နယ္နဲ႔ ဗဟိုအစုိးရက ေဖာ္ေဆာင္တ့ဲ လူမႈဖူလုံေရးစီမံခ်က္
ေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမေရာက္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေထာက္ပ့ံ
ေပးႏိုင္မယ့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္း (NGO) ေတြကလည္း ဒီနယ္ေျမမွာ 
မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြအတြက္ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး 
အပါအ၀င္ အျခားအေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ၀င္ေငြ 
အလံုအေလာက္ မရွာႏိုင္တဲ့အခါ မျဖစ္မေနဘိန္းစိုက္ဖို႔ အေၾကာင္း 
ဖန္လာတယ္။ ဒီေဒသမွာ ဘိန္းစိုက္လာတာလည္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ား 
စြာၾကာေနၿပီ။ ေခတ္မီေဆး၀ါးေတြ လက္လွမ္းမမီတ့ဲအခါမ်ိဳးမွာ ဘိန္းကုိ 
ေဆး၀ါးအေနနဲ႔လည္း အသံုးျပဳၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၀မ္းေလွ်ာ၀မ္း 
ပ်က္တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ အရမ္းအသံုး၀င္တယ္။ ေဆး၀ါးအေနနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ 
ပမာဏနည္းနည္းေလးပဲ သံုးရပါတယ္။ ရိုးရာထံုးတမ္းဓေလ့ေတြကို 
ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ နတ္ဆရာအမ်ားစုက ဘိန္းစြဲေနေတာ့ သူတို႔ကိုေပးဖို႔ 
ရပ္ရြာလူထုဆီမွာ ဘိန္းရွိဖို႔လိုတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ထံုးတမ္းဓေလ့ 
ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ဘိန္းလိုတယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ 
မွားေနတာပါ။ 
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဂ်ဟမ္ (jhum) လုိ႔ေခၚတ့ဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ 
စနစ္ကို က်င့္သံုးပါတယ္။ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူအမ်ားစုက ရပ္ရြာပိုင္ 
ေျမမွာ စိုက္ပ်ိဳးၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိႏၵိယအစိုးရက အဲဒီေျမေတြကို 
‘သစ္ေတာထိန္းသိမ္းနယ္ေျမ’ လို႔ေျပာတဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ 
ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအတြက္ အက်ပ္အတည္း 
ႀကီးျဖစ္လာမွာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စိုးရိမ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 
ဘိန္းေစ့ေတြကုိ ေျခာက္ေသြ႕တ့ဲ ေျမႀကီးနဲ႔ေရာၿပီး စုိက္ခင္းထဲ ႀကဲခ်တာ 
ပါ။ ဘိန္းေစ့ေတြကုိေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ သိုေလွာင္ထားရတာေပါ့။ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္ေလာက္မွာ ဘိန္းပန္းေတြ စပြင့္လာၿပီး မတ္လလယ္ 
ေလာက္ဆုိရင္ ဘိန္းစျခစ္လုိ႔ရၿပီ။ ဘိန္းကုိ အစင္းေၾကာင္းေဖာ္ဖုိ႔အတြက္ 
သက္ႀကီးပိုင္း ဒါမွမဟုတ္ လုပ္တတ္တဲ့သူေတြ ကိုယ့္အိမ္မွာ ကိုယ့္ 
ဟာကိုယ္လုပ္တဲ့ သံမဏိဓားသြားေတြရွိတယ္။ ဘိန္းသီးကေနရလာ 
တဲ့ အေစးေတြကို ဖန္ပုလင္း ဒါမွမဟုတ္ ၀ါးနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ဗူးေတြနဲ႔ စုယူ

သိမ္းဆည္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ သံုးၿပီးသားအိတ္အၾကမ္းေတြကေန ယူ 
ထားတဲ့ ဂုန္ေလွ်ာ္ပိတ္စေပၚမွာ သုတ္လိမ္းလိုက္တယ္။ အဲဒီဘိန္းစိမ္ 
ထားတဲ့ ဂုန္ေလွ်ာ္ပိတ္စေတြကို အပိုင္းအစေလးေတြျဖစ္ေအာင္ညွပ္ၿပီး
ျပန္ေရာင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုကေန တစ္ႏွစ္ကို ဘိန္း ၃-၄ 
ကီလိုဂရမ္ေလာက္ ထုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္မွာ တစ္ေယာက္မွ 
ဘိန္းမစားတဲ့အတြက္ ဘိန္းထြက္တဲ့ ရာသီေရာက္တိုင္း အကုန္လံုး 
ေရာင္းၿပီး တစ္တိုလာကို ရူပီး ၃၀၀ (တစ္ကီလိုကို အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၄၃၀)၁၈ ေလာက္ရပါတယ္။ ဘိန္းရွားပါးတဲ့ (ႏို၀င္ဘာ-ဒီဇင္ဘာ) အခ်ိန္
ဆိုရင္ တစ္တိုလာကို ရူပီး ၇၀၀-၈၀၀ (တစ္ကီလိုကို အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၉၅၀ - ၁၁၂၀) ေလာက္အထိ ေစ်းတက္သြားတယ္။ အဲဒီလို 
အခ်ိန္ေတြမွာေရာင္းဖို႔ ဘယ္ေလာက္သိမ္းထားႏိုင္မလဲဆိုတာကေတာ့ 
ဘိန္းဘယ္ေလာက္ထြက္လဲဆုိတ့ဲအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ တစ္ရြာလုံး 
ကဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈနဲ႔ တစ္နည္းတစ္ဖုံ ပတ္သက္ေနၾကတယ္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳး 
ရာကေန တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေရတိုအက်ိဳးအျမတ္ရတာေတြေတာ့ရွိ 
ေပမယ့္ ရပ္ရြာတစ္ခုလုံးအေနနဲ႔ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္လာဖုိ႔ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔အတြက္ 
ဘိန္းကလြဲၿပီး တစ္ျခားဘာစီးပြားေရးမွ မရွိဘူး။ တစ္ရြာလံုးနီးပါး ဘိန္း 
စိုက္ပ်ိဳးၾကတဲ့အတြက္ ဘိန္းေတြ ဘံုးေဘာလေအာျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ 
အထက္တန္းနဲ႔ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေလးေတြ၊ သက္ႀကီး 
ရြယ္အုိေတြ၊ အမ်ိဳးသားေတြေရာ အမ်ိဳးသမီးေတြပါမက်န္ ဘိန္းစြတ့ဲဲသူေတြ 
မ်ားလာတယ္။
 ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသမွာဆိုရင္ ဥပမာ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြလုိမ်ိဳး ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ 
ကလည္း ဘိန္းစုိက္ၾကဖုိ႔ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ျဖစ္ သြယ္၀ုိက္ၿပီးျဖစ္ျဖစ္ တုိက္တြန္း 
အားေပးၾကတယ္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးတာက ဘယ္လိုအႏၱရာယ္ေတြ ေပၚ 
ေပါက္လာႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို လူထုနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ 
ကူညီအျမင္ဖြင့္ေပးတာမ်ိဳးလည္း မလုပ္ၾကဘူး။ ၿပီးေတာ့ အစားထိုး 
ႏိုင္မယ့္ ေရရွည္၀င္ေငြရလုပ္ငန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း 
ေတြကို ဖန္တီးေပးဖို႔လည္း မႀကိဳးစားၾကဘူး။ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘိန္းစိုက္ 
ပ်ိဳးမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းၿပီး ဘိန္းေတြကို ေစ်းၿပိဳင္ေပးၿပီး 
၀ယ္ယူသင့္တယ္။ ေနာက္ဘိန္းစြဲေနတဲ့ သူေတြအတြက္ ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ေရးစခန္းေတြလည္း ဖြင့္ေပးသင့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်းလက္ 
လူငယ္လူရြယ္ေတြကုိ တစ္ျခားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြကုိ 
ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ကၽြမ္းက်င္မႈ အသစ္ေတြကို ေလ့ 
လာသင္ယူႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ 
တယ္။ အစုိးရရဲ႕ လူမႈဖူလုံေရးရန္ပုံေငြေတြကေနရလာမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္
ေတြကလည္း ေက်းလက္ေနဆင္းရဲသားျပည္သူလူထုေတြဆီ တုိက္ရုိက္ 
ေရာက္သင့္သလုိ လူမႈဖူလုံေရးရန္ပုံေငြေတြကုိလည္း ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူ
ေတြကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္သင့္တယ္။

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ျမင့္တက္လာေစသည့္ 

ေမာင္းႏွင္အားမ်ား

 ေဒသတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ျမင့္တက္လာရသည့္ အေၾကာင္းရင္း 
မ်ားစြာရွိ၍ ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိသည့္ က႑မ်ားသည္လည္းကြဲျပား စံုလင္
၍ ရႈပ္ေထြးနက္နဲေၾကာင္း TNI သုေတသန၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ရပ္ရြာ

၁၆



ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ

အဆင့္၌ပင္ နယ္ေျမအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း မတူညီသည့္ လူမႈ
စီးပြားေရးေနာက္ခံရိွသည့္ အုပ္စုမ်ားအၾကားေသာ္လည္းေကာင္း အေျခ
အေနျခင္း ကြျဲပားလ်က္ရိွသည္။ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ ျမန္မာ၊ 
လာအိုေျမာက္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယရွိ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား 
သည့္အရပ္ေဒသမ်ားမွ ရိုးရာေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ 
ကုန္းျမင့္စပါးစုိက္ပ်ိဳးၾကသည့္ လူဆင္းရဲတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္ၿပီး 
၀မ္းစာဖူလံုမႈအတြက္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစုကို ေကၽြးေမြးရန္အတြက္ လံု
ေလာက္သည့္ ဆန္ေရစပါးမ်ား စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္ အေျခ
အေနတြင္ ေငြရလြယ္သည့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ၀မ္းေရးေျဖရွင္းၾကျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဘိန္းသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ၀င္ေငြအထိုက္အေလ်ာက္ စုမိ
ေဆာင္းမႈရိွေစၿပီး တစ္ကုိယ္ေရသုံးစြရဲန္ႏွင့္ ေဆး၀ါးအေနျဖင့္လည္း အသုံး
ျပဳၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈႏွင့္ 
ရိုးရာအခမ္းအနားမ်ား က်င္းပရာ၌ ဘိန္းကိုယေန႔တိုင္ အသံုးျပဳေနဆဲ
ျဖစ္သည္။ 
 တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ
ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈသည္ ၀င္ေငြရလုပ္ငန္း သက္သက္
သာမဟုတ္ဘဲ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ က႑ရပ္ ေပါင္းမ်ားစြာ
ကလည္း လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည္။ “မူးယစ္ေဆး၀ါးပင္မ်ား တရားမ၀င္
စိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ လံုျခံဳမႈမရွိသည့္ အထိခိုက္လြယ္ေသာေဒသမ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ ေဒသမ်ား၌ စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏံွ႔လ်က္ရိွေၾကာင္း 
ဥေရာပသမဂၢ (EU) မွ  ေဖာ္ျပထားသည္။ က်န္းမာေရးည့ံဖ်င္းျခင္း၊ စာ
တတ္ေျမာက္မႈမရွိျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္
အအံုမ်ား နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္နိမ့္က်
ျခင္းကို ေဒသခံလူထုမ်ားမွ ေတြ႔ႀကံဳခံစားရလ်က္ရွိသည္။”၁၉

 ဤရပ္ရြာလူထုမ်ား၌ မိမိတုိ႔၏ ၀င္ေငြတုိးပြားလာေစရန္အတြက္ 
ေပသီးတြက္တြက္၍ ဇိမ္က်က်ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးမရွိ
ေပ။ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ ရွင္သန္ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳး
မ်ိဳ းကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံရိွ အႀကီးတန္းရဲမွဴးတစ္ဦးက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈျမင့္တက္
လာျခင္းသည္ နယ္စပ္ေဒသမွ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာအသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့
သည္။၂၀ လတ္တေလာအစီရင္ခံစာအရ အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြင္း ဘိန္းစုိက္
ပ်ိဳးမႈသည္ “အဓိကအားျဖင့္ တစ္ကုိယ္ေရသုံးစြမဲႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈ၊ ရပ္ရြာ
အတြင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ေဆး၀ါးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မွီေစ
ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားသည္။၂၁ ဘိန္းစိုက္
ေတာင္သူအမ်ိဳးအစားႏွစ္ရပ္ရိွေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
“တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္အဆင့္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ သုံးစြရဲန္ႏွင့္ ကုန္
ပစၥည္းခ်င္း တုိက္ရုိက္ဖလွယ္ရန္အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ပမာဏအနည္း
ငယ္ခန္႔ကုိ အရည္အေသြးျမင့္ မ်ိဳ းေစ့မ်ား၊ ေရနံဆီႏွင့္ လုိအပ္သည့္အသုံး
အေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရန္ စိုက္ပ်ိဳးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မဏိပူရ္ႏွင့္ 
အာရူနာခ်ာျပည္နယ္ရိွ ခရုိင္အခ်ိဳ႕၌ အႀကီးစားစီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိးသူအမ်ား
အျပားရွိၿပီး အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္း တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္
လုပ္မႈ အမ်ားစုအတြက္  တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။” ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူ
ေဟာင္းမ်ားအတြက္ ခိုင္မာသည့္ အစားထိုး၀င္ေငြ ရင္းျမစ္မ်ားမရိွျခင္း
ကအေျခအေနကုိ ပုိမုိဆုိးရြားသြားေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အပစ္
အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဘိန္းတားဆီး

ပိတ္ပင္ေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေရးဆြဲ၍ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စည္းၾကပ္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ကနဦးပိုင္း၌ ဤကဲ့သို႔ ေသာအေရးယူေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးမႈ အေတာ္အတန္က် ဆင္းသြားခဲ့သျဖင့္ 
ေအာင္ျမင္သည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း ဆင္းရဲသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား 
ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းအစား
ထိုးအစီအစဥ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ သီးႏံွတစ္မ်ိဳးတည္း စုိက္ခင္းႀကီး
မ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္သာ ေဇာင္းေပးခ့ဲၾကသည္။ ဤအစီအစဥ္မွ 
ထြက္ေပၚလာသည့္ အဓိကအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူ
ေဟာင္းမ်ား ခံစားရျခင္းမရွိဘဲ တရုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသ
အာဏာပိုင္မ်ားသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းခ့ဲၾကသည္။ လက္ေတြ႕၌ ဤဘိန္း
အစားထုိးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွာ ပုိ၍ေဘးဖယ္ျခင္းခံလာ
ၾကရသည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ရႈပါ)။ ဘိန္းတားျမစ္ပိတ္ပင္မႈ၏ သက္
ေရာက္ထိခိုက္ျခင္းကို ခံသာေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအို (NGOs) မ်ား
ႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူေဟာင္းမ်ား
အတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲသည့္ အစားထုိးအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ္လည္း လုံေလာက္မႈ
မရွိေပ။ လက္ေတြ႕တြင္ ၎အစီအစဥ္မွာ သစ္မရမီ၀ါးေပါင္းကြပ္ျခင္း
ဥပမာက့ဲသုိ႕ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကပ္ေဘးမဆိုက္
ေအာင္ခဏတာ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းထက္ အနည္းငယ္သာပိုသည့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည္။
 ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ေဒသတြင္း ဘိန္း
စုိက္ပ်ိဳးမႈ က်ဆင္းသြားသည့္အတြက္ ဘိန္းတန္ဘုိးမ်ား တစ္ရိွန္ထုိး ျမင့္
တက္သြားၿပီး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ မက္လံုးေကာင္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

အေ႔ရွေျမာက္အိႏၵိယေဒသရွိ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား ဘိန္းျခစ္ေနပုံ

၁၇



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူေဟာင္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္သည့္ အစားထိုးသီးႏွံေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ 
ထိုနည္းတူပင္ မိသားစုသံုး အေျခခံလူသံုးကုန္ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား
ကလည္း တက္သည္ထက္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း 
သည္ အျခားသီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးျခင္းထက္ ၀င္ေငြပိုရသည့္အျပင္ ၀ယ္လက္ 
မ်ားက အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လာေရာက္၀ယ္ယူသျဖင့္ ေစ်းကြက္သို႔ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရန္လည္း လုိအပ္ျခင္းမရိွေပ။ ထုိ႔ျပင္ အျခားသီးႏံွစုိက္ပ်ိဳး 
ျခင္းထက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းက ဆိုင္းင့ံေခ်းေငြရရွိရန္ ပိုမိုလြယ္ကူသည္။ 
ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားက ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ 
ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္။
 TNI သုေတသနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌လည္း စီးပြားေရး 
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသူမ်ားရိွေၾကာင္း အေထာက္ထားမ်ား 
ေတြ႔ရိွရသည္။ ဥပမာ မိမိတုိ႔၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း
မဟုတ္ဘဲ အက်ိဳးစီးပြားတုိးခ်ဲ႕ရန္ စုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ ဆုိလုိသည္။ ထုိသို႔စုိက္ပ်ိဳး
မႈက ကုန္လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ား၌ တစ္ရိွန္ထုိး
ေထာင္တက္သြားသည့္ ဘိန္းတန္ဘုိးကုိလုိက္၍ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ယူဆရသည္။ သာဓကအေနျဖင့္ တရုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားက ေဒသခံမ်ား
ထံမွ ေျမယာငွားရမ္း၍ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆဒုံး
ေဒသသုိ႔ ရာသီအလုိက္ေရႊ႕ေျပာင္း ၀င္ေရာက္လာေလ့ရိွသည္။ သေဘာ
တရားအရ ၎တုိ႔တြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွႏုိင္သည့္ ေငြပင္ေငြရင္းအလုံအေလာက္
ရွိၿပီး ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကိုလည္း အမ်ားအျပားသုံးစြဲ
ေလ့ရိွသည္။ ၎တုိ႔၏ စုိက္ခင္းမ်ားကုိ ဆည္ေျမာင္းေရမ်ား သြယ္တန္း၍
စနစ္တက်စုိက္ပ်ိဳးေလ့ရိွၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေဒသခံမ်ားကုိေန႔စားခေပး၍

ငွားရမ္းသုံးစြတဲတ္သည္။ တိတိက်က်ဆုိရေသာ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ စုိက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္မႈ၌ ၎တုိ႔၏ ပါ၀င္ျဖည့္စြက္မႈ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိၿပီး 
အမ်ားစုမွာအေျခခံ၀မ္းစာဖူလုံေရး အတြက္စုိက္ပ်ိဳးၾကသည့္ ေတာင္သူ
မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေျမယာရယူအသံုးျပဳႏိုင္မႈ

 ေျမယာရယူအသံုးျပဳႏိုင္မႈ မရွိျခင္းသည္လည္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး 
ျဖစ္ေစရန္ လႈ႕ံေဆာ္ေပးသည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာ 
လူထုမ်ားအေနျဖင့္ တရား၀င္၍ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲသည့္ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တည္ေထာင္ရာ၌ ေျမယာအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
အျခားဆက္စပ္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါ 
လ်က္ရွိသည္။ ၾသစေၾတးလ်ပညာရွင္တစ္ဦးက “တစ္ေနရာထဲမွာပဲ 
၁၀ ႏွစ္ေလာက္ ဆက္တိုက္စိုက္ပ်ိဳးရင္လည္း သီးထြက္ႏႈန္းကို သိသိ 
သာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားေစတာမ်ိဳးမရွိတဲ့အတြက္ ေျမယာရွားပါးတဲ့ 
၀န္းက်င္ေဒသမွာဆိုရင္ ဘိန္းစိုက္တာက အေကာင္းဆံုးပဲ” ဟု ေျပာဆို 
ခ့ဲသည္။၂၂ ေဒသတြင္း ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရိွ 
သည့္ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ေျမယာအသုံးခ်ပုိင္ခြင့္ အာမခံခ်က္မရိွသည့္
ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ခက္ခက္ခဲခဲရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အျပင္ ျပည္
တြင္းဥပေဒမ်ားကလည္း ၎တုိ႔ကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္းထက္ ေအာက္
ျပည္ေအာက္ရြာသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားကုိသာ 
အက်ိဳးျပဳလ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လာအုိႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ား၏ မူ၀ါဒ
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မ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ ေျမယာလုယူမႈ 
မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အားေပးလ်က္ရွိၿပီး ေျမယာလုယူခံရျခင္းႏွင့္ 
ေၾကြးမဆပ္ႏိုင္သျဖင့္ ေျမယာဆံုးရႈံးသြားသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမွ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို ေျမယာမဲ့ ေန႔စားအလုပ္သမားဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိ 
ေအာင္တြန္းပုိ႔လ်က္ရိွသည္။ သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ေ၀းလံ
ေခါင္ဖ်ားသည့္ အရပ္ေဒသမ်ား၌ စိုက္ခင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ၿပီး တရား၀င္ 
သို႔မဟုတ္ တရားမ၀င္သီးႏွံမ်ားကို မျဖစ္မေနစိုက္ပ်ိဳးရန္ တြန္းအားေပး
လ်က္ရိွသည္။ ေျမယာဆုံးရႈးံသြားသျဖင့္ တရား၀င္ ၀င္ေငြရသီးႏံွမ်ား ဆက္
လက္စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ျခင္း မရိွေတာ့သည့္အခါဖိအား သုိ႔မဟုတ္ လက္ငင္းၿပိဳင္
ဆုိင္ရမႈနည္းပါးသည့္ ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းမ်ား၌ ၀င္ေငြရ တရားမ၀င္ 
သီးႏွံမ်ားစုိက္ပ်ိဳးရန္ အေၾကာင္းဖန္လာႏိုင္သည္။
 လာအုိအစုိးရသည္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈႏွင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ ကုိင္ 
တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ 
က်င့္သံုးသည့္ ကုန္းျမင့္ေနရပ္ရြာလူထုမ်ားကို ေျမနိမ့္ပိုင္းေဒသသို႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ခ့ဲသည္။ အစုိးရက အဆုိပါရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ 
ေျမနိမ့္ပိုင္းေဒသတြင္ လယ္စပါးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္ႏိုင္ၿပီး လူထု 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရိွလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲ 
သည္။ အစိုးရသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး 
ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တန္းတူသေဘာထားခဲ့ၿပီး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး 
သျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေစာဒကတက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ 
လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အေၾကာင္းရင္းခံႏွင့္ ျပႆနာ၏ ဆက္စပ္မႈကို 
ရႈပ္ေထြးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း သက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ရႈျမင္ႏိုင္သည္။ 
အထက္တြင္ ဆုိခ့ဲသက့ဲသုိ႔ပင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ၀င္ေငြႏွင့္ စားနပ္ 
ရိကၡာျပတ္လပ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ မလႊမဲေရွာင္သာ အသုံးျပဳရသည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ လာအုိႏိုင္ငံရွိ ရပ္ရြာလူထုအမ်ားအျပား 
သည္သီးထြက္ႏႈန္းနည္းပါးသည့္ ကုန္းျမင့္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စုိက္ပ်ိဳး 
ေရးအေပၚ မွီခိုအားထားလ်က္ရွိေသာ္လည္း အစိုးရမွ အဆိုပါ အေလ့ 
အထမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ပိတ္ပင္သည့္ ေျမယာမူ၀ါဒမ်ားကို 
ေရးဆြဲက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ၾသစေၾတးလ်ပညာရွင္တစ္ဦးက “အရင္းအျမစ္
ရွားပါးတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဘိန္းက ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ျဖစ္ပြားေစတ့ဲ 
အေၾကာင္းရင္း ဆုိတာထက္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈရဲ႕ ျပယုဂ္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး 
မသိားစုအသက္ဆက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္တ့ဲဆန္ကုိ ဘိန္းစုိက္ၿပီး၀ယ္ယူ
တယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါ” ဟု ညႊန္းဆိုခဲ့သည္။၂၆ လာအိုအစိုးရ၏ ဘိန္းတား
ျမစ္ပိတ္ပင္ေရးႏွင့္ တုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေျမယာဆုံးရႈးံမႈ
မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာခ့ဲသည္။ “ဘိန္းတုိက္ဖ်က္ေရး 
အရိွန္ျမင့္ေဆာင္ရြက္တ့ဲ အက်ိဳးရလဒ္အေနနဲ႔ ေျမနိမ့္ေဒသကို ကုန္းျမင့္
ေနရပ္ရြာလူထုေတြထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရေအာင္အလံုးအရင္းနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း
လာၾကတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ မံုဆိန္းေဒသကို ေရႊ႕ေျပာင္းလာတဲ့ ‘အခါ’ 
လူမ်ဳိးေတြဟာ ေန႔စားအလုပ္သမားေစ်းကြက္မွာ မွီခိုလာၾကရတယ္။”၂၇

ေျမယာလုယူမႈ

 ေျမယာလုယူမႈကို ဤေနရာ၌ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက် 
သည့္သိမ္းပိုက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား 
(ဥပမာ - ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာ) ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို မည္သည့္ ရည္ရြယ္
ခ်က္အတြက္ မည္သို႔အသံုးျပဳမည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္အာဏာႏွစ္ရပ္
စလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ေျမယာ

လုယူမႈကို “ေဒသတြင္း ရပ္ရြာလူထုမ်ား၌ အရင္းခံသည့္ ေျမယာမ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လက္ရွိအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ အသံုးျပဳမႈမ်ား
ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ားထက္ ပိုမိုပဓာနက်သည့္ ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ
တကာရင္းႏီွးမတည္ေငြႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ဆိုင္ရာဆက္စပ္
ၾသဇာအာဏာမ်ား” အျဖစ္ ရႈျမင္ရန္လိုအပ္သည္။၂၃

 ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာအရ ေျမယာလယူုမႈမွာ “အစဥ္မျပတ္
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အရွိန္အဟုန္ျပင္းသည့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္သည္။ 
ယင္းမွာ ေျမယာႏွင့္ ဆက္စပ္အရင္းအျမစ္မ်ား (ဥပမာ။ ေရ) ၏
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈပံုစံသည္ မိသားစုစားသံုးရန္ႏွင့္ ေဒသ
တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကဲ့သို႕
ေသာ လုပ္အားအလြန္အကၽြံစိုက္ထုတ္ရသည့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား
မွသည္ ေငြေၾကးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏႀကီးမားသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားျဖစ္
ေသာသံယံဇာတျပဳန္းတီးသည့္ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းစုိက္ပ်ဳိးသည့္ စက္မႈကုန္
ၾကမ္းစုိက္ခင္းမ်ား၊ အေျခခံကုန္ၾကမ္း ထုတ္ယူသုံးစြေဲရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အႀကီး
စားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသို႕ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 
ဤသို႕ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေ႔ရွတန္းသယံဇာတထုတ္လုပ္ေရး
နယ္ပယ္သစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ
ျခားေစ်းကြက္မ်ား၏ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္
ငန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ႀကီးထြားေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။”၂၄

 သို႔ျဖစ္၍ ေျမယာလုယူမႈဆုိရာ၌ လူထုအား အတင္းအက်ပ္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္   တစ္ဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ 
ရပ္ရြာတစ္ခုလံုး၏ ေျမယာမ်ားကို တရားမ၀င္သိမ္းဆည္းျခင္းသာမက 
ေျမယာထိန္းခ်ဳပ္ စီမံပိုင္ခြင့္ကို တရား၀င္လႊဲေျပာင္းရယူသည္ဟု ယူဆ 
ရသည့္ အျခားေျမယာသိမ္းဆည္းမႈပံုစံမ်ားပါ အက်ံဳး၀င္လ်က္ရွိသည္။ 
ဥပမာ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ား အဆိုပါေျမေပၚတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ 
ခြင့္ရေသာ္လည္း ယင္းေျမအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပုိင္ခြင့္မရိွေတာ့ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ အခ်ုဳိ႕ေသာ အေျခအေန
မ်ိဳး၌ ေကာင္းစြာႀကိဳတင္အသိ ေပးထားေသာရပ္ရြာလူထု၏ လြတ္လပ္
ေသာသေဘာဆႏၵ (Free, Prior and Informed and Consent - FPIC) 
မပါရွိဘဲ ျပဳလုပ္သည့္ အေပးအယူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း
မက်သည့္ သို႔မဟုတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်
မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္သည့္ အေပးအယူမ်ား၌ အဂတိ
လုိက္စားမႈႏွင့္ အာဏာအလြသုံဲးစားမႈမ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
 ဗီရာ ကမ္ပက္ဆီနာ ႏိုင္ငံတကာေတာင္သူလယ္သမား လႈပ္
ရွားမႈမွ “ေျမယာလုယူမႈသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို အိုးပစ္အိမ္ပစ္ေရႊ႕
ေျပာင္းရေစသည္။ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
အေဆာက္အအံုကို ၿပိဳလဲပ်က္စီးေစသည္။ လယ္သမားမ်ား၊ တိရိစာၦန္ 
ထိန္းေက်ာင္းေမြးျမဴသူမ်ား၊ တံငါသည္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ မ်ိဳ းရုိးဇာတ္
နိမ့္သူမ်ား  သုိ႔မဟုတ္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ ရပ္ရြာ
အသိုက္အ၀န္းမ်ား၏ ၀ိေသသမ်ားကုိ ကေမာက္ကမျဖစ္ေစသည္။”၂၅ 
ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွစ၍ စီးပြားျဖစ္သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ား 
အတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခ့ဲၿပီး စုစုေပါင္း ဟက္တာ 
၈၀၀၀၀၀ ခန္႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ 
တပ္မေတာ္အစိုးရမွ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။၂၈ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
မတ္လ၌ သမၼတသိန္းစိန္အစိုးရ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပုိင္းျပည္တြင္း
ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၌ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား ပို၍အေရးပါလာခဲ့

၁၉



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

သည္။ အစုိးရက မီဒီယာကန႔သ္တ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးခ့ဲၿပီး လူထုစုေ၀း
ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈသတင္း
မ်ားပုိမုိေပၚထြက္လာခ့ဲသည္။ အတိတ္ကာလမွ ေျမယာလုယူမႈမ်ားကုိဆႏၵ
ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ လက္တေလာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားလည္းပါရိွသျဖင့္ လက္ရိွအစုိးရသစ္
၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ေျမယာလုယက္မႈမ်ားသည္ မႀကဳံစဖူးေသာ 
ပမာဏျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။၂၉  
 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ေျမႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ
သစ္အေျမာက္အမ်ားပါ၀င္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို
တိုက္တြန္းအားေပးရန္ တရား၀င္ေျမယာေစ်းကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္၍
အထူးသျဖင့္ ေတာင္တန္းေဒသရွိ ေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
တရား၀င္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းခဲ့
သည္။ဤသုိ႔ဆက္လက္ ျဖစ္ပ်က္ေနပါက စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈမရွိျခင္းႏွင့္ 
ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားလာေစႏိုင္
သျဖင့္ အလြန္စုိးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းလ်က္ရွိသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္
ဥပေဒသစ္မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ မိရုိးဖလာ
လုပ္ကုိင္စားေသာက္လာခ့ဲၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ႏုိင္ငံသား
စိစစ္ေရးကဒ္ ေဖာ္ျပစရာမလိုဘဲ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေျမယာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထည့္သြင္းအသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရိွေပ။ လူနည္းစု
သာတရား၀င္ ေျမယာအမည္ေပါက္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပုိင္ဆုိင္ၾကသည္။
ခ်ဳပ္၍ဆိုရေသာ္ လက္ရွိဥပေဒသစ္မ်ား၌ ထံုးတမ္းစဥ္လာေျမယာအခြင့္
အေရးမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထား
ျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ျပင္ စီးပြားေရးခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဆက္
လက္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြားစဥ္လာ
နယ္ေျမမ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူနည္းစု
တိုင္းရင္းသားရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ခြင့္ကိုလည္း ထည့္သြင္း
စဥ္းစားထားျခင္းမရွိေပ။ ဆက္လက္သုံးသပ္ရပါက ဥပေဒသစ္မ်ားသည္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးလူဦးေရ၏ ေလးပံုသံုးပံုခန္႔ရွိသည့္ အေသးစားေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ားအား ဆံုးရႈံုးနစ္နာေစၿပီး ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑ႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ အႀကီးစားႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုသာ သိသိသာ
သာအက်ိဳးရွိေစသည္။၃၀

 ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ေဒသတြင္း လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ 
တစ္ခု (NGO) မွ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၏ ေျပာဆို
ခ်က္အရ ဥပေဒသစ္ေအာက္၌ ရိုးရာ (ေရႊ႕ေျပာင္း) ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳး
မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ရွင္းလင္းမႈ 
မရိွေၾကာင္း- “ေတာင္ေပၚေဒသမွာက ေတာင္ယာတစ္ခုတည္းပဲ စုိက္ပ်ိဳး 
လို႔ရတယ္။ စိုက္တဲ့ေနရာမွာလည္း ေျမနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 
ထုံးတမ္းစဥ္လာအေလ့အထေတြအတုိင္း လုိက္နာက်င့္သုံးတယ္။ စုိက္ပ်ိဳး
မႈသံသရာရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနနဲ႔ တစ္ခါစိုက္ၿပီးရင္ အဲဒီေျမကို 
၁၀- ၂၀ ႏွစ္ေလာက္ အနားေပးပလပ္ထားရတယ္။ အဲဒါက သစ္ေတာနဲ႔ 
တိရိစာၦန္ေတြ ျပန္ၿပီးရွင္သန္ေပါက္ဖြားႏုိင္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေပး 
တယ္။” ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္သည္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြႏွဲင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ 
ရာသီဥတုကုိ အေထာက္အကူျပဳသည့္အျပင္ သစ္မဟုတ္သည့္ ေတာထြက္ 
ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း စုေဆာင္းရရွိေစေၾကာင္း ဆက္လက္ညႊန္းဆိုခဲ့ 
သည္။ “ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ကုမၸဏီေတြဖက္က ေျမေတြအမ်ား 
ႀကီးသိမ္းယူေနတယ္” ဟု ဆက္လက္အသိေပးခ့ဲသည္။ “ေျမယာမွတ္ပုံတင္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားမလည္ဘူး။ ေျမခြန္ေျပစာရွိရင္ 
အာမခံခ်က္ရွိၿပီလို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမယာေတြကို 

မွတ္ပံုမတင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ (အာဏာပိုင္ေတြ) ေရာက္လာၿပီး 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမေတြကို သိမ္းယူသြားၾကတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳး 
ေျမေတြ ရွာဖုိ႔အရမ္းခက္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ထံုးတမ္းစဥ္လာ 
ေျမယာအသံုးျပဳမႈ အေလ့အထေတြနဲ႔ ေျမယာဆိုင္ရာ အစဥ္အလာ 
ရပိုင္ခြင့္ေတြကို မျဖစ္မေန အသိအမွတ္ျပဳ (တရား၀င္) ေပးဖို႔ လိုအပ္ 
တယ္။”၃၁

 တရုတ္၏ ဘိန္းအစားထိုးအစီအစဥ္သည္လည္း ဤကဲ့သို႔ 
ေသာဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းကို တစ္ဖက္လွည့္ အေထာက္အကူျပဳ
လ်က္ရွိသည္။၃၂ ဘိန္းအစားထိုး အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လာအို
ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းစိုက္ခင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ 
ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားကို တုိက္တြန္း
အားေပးလ်က္ရိွသည္။ အဆုိပါကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေထာက္ပ့ံ ေၾကးမ်ားႏွင့္ 
အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့သက္ညွာခြင့္က့ဲသုိ႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရိွသည့္အျပင္ 
ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ခြတဲမ္းျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ခြင့္လည္းရရိွၾကသည္။ 
အစီအစဥ္၏ အဓိကအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူေဟာင္းမ်ား 
ခံစားရျခင္းမရိွေပ။ ယင္းအစား တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း
အာဏာပုိင္မ်ားကုိ အက်ိဳးျပဳသည့္  ဧရာမစုိက္ပ်ိဳး ေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားအ
တြက ္လမ္းရွင္းေပးသည့္အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေျမမွစြန္႔ခြာေပးၾကရၿပီးအ
လုိလုိေဘးေရာက္သြားၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ကုန္း
ျမင့္ေနေတာင္သူအမ်ားစုသည္ ယခင္ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးခ့ဲၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အ
ေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားမရွိသျဖင့္ စိုက္
ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ား၌ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။၃၃

 “ေျမယာကိစၥက အေရးႀကီးတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း
ရွိ ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (NGO) လုပ္သားတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
“တရုတ္ရဲ႕ ဘိန္းအစားထိုးအစီအစဥ္က ေျမယာလုယူမႈေတြကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစၿပီးလူေတြကုိ မျဖစ္မေန ဘိန္းစုိက္လာေအာင္ တြန္းပုိ႔တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ 
ရြာ (ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေရာေႏွာေနထိုင္) မွာရွိတဲ့ ရွမ္းေတြ 
အရင္ကဘိန္းမစိုက္ဘဲ လယ္လုပ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမယာလုယူခံရၿပီး 
မၾကာခင္မွာပဲ ရြာပတ္ပတ္လည္မွာ ရာဘာစိုက္ခင္းေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ 
ရြာရဲ႕စုိက္ပ်ိဳးေျမေတြကုိ မန္ဘန္ျပည္သူ႔စစ္အဖြ႕ဲကပုိင္တ့ဲ ရွမ္းရုိးမကုမၸဏီ
ကို ေပးလုိက္ရတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ရြာထဲကရွမ္းေတြအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြ 
အရမ္းခက္ခဲလာၿပီး ေနာက္ဆံုးေတာ့ မတတ္သာပဲ ဘိန္းခင္းေတြဆီ
ေရာက္ကုန္တယ္။”၃၄

 “အရင္တုန္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ 
သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြအေပၚမွာပဲ မွီခိုအသက္ ရွင္ခဲ့ၾကတယ္” ဟု 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူေဟာင္း 
တစ္ဦး ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ရာဘာစိုက္ခင္းေတြ ေရာက္လာေတာ့ ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔ေဒသကုိ ကုမၸဏီေတြ အမ်ားႀကီးစိမ့္၀င္လာၾကတာနဲ႔ ေတာရုိင္း 
ေတြပ်က္စီးၿပီး သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြ ကုန္ခမ္းသြားတယ္။ အခု 
ခ်ိန္မွာမွ ဘိန္းစိုက္တာကို တားျမစ္လုိက္မယ္ဆိုရင္ တစ္ျခားမွီခိုစရာ 
လည္း ဘာမွမက်န္တဲ့အတြက္ ရွင္သန္ေနထိုင္ဖို႔ အရမ္းခက္ခဲသြားပါ 
လိမ့္မယ္။” ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ အျခားေတာင္သူတစ္ဦးကလည္း 
“အခုဆိုရင္ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ခက္ခက္
ခဲခဲ ရငဆ္ိငု္ေျဖရွင္းေနရတယ။္ ေျမယာေတြကိဆုကၿ္ပီးလုယူေနၾကသလုိ 
သစ္ေတာေတြလည္း ေျပာင္ကုန္ၿပီ။ ေဒသခံေတြအတြက္ ဘိန္းမစိုက္
ဘဲေနထိုင္စားေသာက္ဖို႔ အရမ္းခက္သြားၿပီ” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။၃၅ 
 ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ 
ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံႏွင့္ အလုပ္ရံု

၂၀



ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ

ေဆြးေႏြးပြဲ (International  Conference  and Workshop on 
Alternative Development) တြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေျမယာ
ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၏ အေရးပါမႈကုိ  အေလးအနက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက
သည္။  “ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္သယံဇာတအရင္းအ
ျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥရပ္မ်ားသည္ တရား၀င္၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ
သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထူေထာင္ရာ၌ အခရာ
က်သည့္ အခန္းက႑မ်ား” ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ “သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္း
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမႈအပါ
အ၀င္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ေစ်းကြက္၀ယ္လုိအားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေပၚ 
မီွခုိရမႈ၊ စုိက္ပ်ိဳးေျမရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ တစ္ျခား
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈစသည့္ အရဲစြန္႔
ရမႈအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။” တို႕သည္  ထိုေဆြးေႏြး
ခ်က္မ်ားထဲမွာအေရးအႀကီးဆုံး အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အတြင္း အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ
မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား “ေျပာင္းလဲဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရာ၌ ႏိုင္ငံတကာမွ 
အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား
ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္
ေျမယာစီမံခန္႔ခြေဲရး အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ရန္ အစြမ္း
ကုန္ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း” တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။၃၆

 UNODC သည္လည္း ေျမယာရယူအသံုးျပဳႏိုင္မႈႏွင့္ ဘိန္း 
စိုက္ပ်ိဳးမႈအၾကား ဆက္စပ္မႈ၏ အေရးပါမႈကို အေလးထားလာခဲ့သည္။ 
“စစ္တမ္းအတြင္း ဆန္းစစ္သံုးသပ္ထားသည့္ အေျခခံသေဘာတရား 
ကုိ” ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေ႔ရွေတာငအ္ာရွ ဘိန္းစိက္ုပ်ိဳ းမႈစစတ္မ္းအတြင္း  အဖြဲ႕
အစည္းမွ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တိတိပပဆိုရေသာ္ “ႏိုင္ငံအတြင္း 
ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ေနျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္ရိွအေရး
အႀကီးဆံုး အခန္းက႑မွာ ေျမယာလက္လွမ္းမီႏိုင္စြမ္းျဖစ္သည္။”၃၇ 
UNODC ၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားအၾကား တူညီသည့္အခ်က္မ်ားစြာ
ရွိေသာ္လည္း အဓိကကြာျခားခ်က္မွာ စားပင္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္
အတြက္ ေျမယာလက္လွမ္းမီႏုိင္စြမ္းရိွျခင္းႏွင့္ မရိွျခင္းသည္သာျဖစ္သည္။ 

စစ္တမ္းအရ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈမရိွသည့္ ေက်းရြာမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔
ျပန္႔စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဆည္ေျမာင္းေရေပးေ၀ေရးစနစ္
မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ထို႕ျပင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေက်းရြာမ်ား
ႏွင့္ ႏိႈ္င္းယွဥ္ပါက စားပင္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေျမေနရာအလံု
အေလာက္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ “ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ မိသားစုမ်ားကို ေကၽြးေမြးျပဳစုရန္
၀င္ေငြဖန္တီးႏိုင္သည့္ ေျမယာမ်ားရယူႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသျဖင့္မတတ္
သာပဲအျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကရသည္။”၃၈

ေဒသတြင္း ႏွင့္ ကမာၻ႕ေစ်းကြက္

 အေရွ႕ေတာင္အာရွ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္မ်ား ေျပာင္းလဲ 
လာျခင္းသည္ ေဒသအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သက္သက္သာမကေပ။ 
ေဒသတြင္း ၀ယ္လုိအားမ်ားကုိ ေဒသထုတ္ဘိန္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပး 
ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏွင့္ လာအိုသည္ ဘိန္းအမ်ားဆံုး တင္ 
သြင္းသည့္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရိွသည္။ ထုိႏုိင္ငံ 
မ်ားသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘိန္းႏွင့္ 
ဘိန္းျဖဴမ်ား (ႏွင့္ အမ္ဖီတမင္း - အခန္း ၃ တြင္ၾကည့္ပါ) တစ္ဆင့္ခံ
ျဖန္႔ျဖဴးသယ္ေဆာင္ရာ လမ္းေၾကာင္း၌ အဓိကက်ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာရိွ ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါး ေစ်းကြက္
အတြက္ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴအမ်ားဆုံးတင္ပုိ႔သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ေရႊႀတိဂံ
နယ္ေျမမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဘိန္းျဖဴမ်ားကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ တရုတ္၊ 
အိႏိၵယ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔၌ သုံးစြလဲ်က္ရိွသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ
တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားမွ ထြက္ရိွသည့္ ဘိန္းအခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရိွၿပီးေနာက္ အိႏိၵယအပါအ၀င္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားရိွ ဘိန္းျဖဴ
ေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရိွလာမည့္ ဘိန္းျဖဴအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားသည္။
 ေရႊႀတိဂံေဒသ၏ ထုတလု္ပမ္ႈအထြတအ္ထိပ္ေရာက္ရိွခဲသ့ည့္ 
၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာအရ ဘိန္းအမ်ားဆုံး ထုတ္လုပ္
ျဖန္ျဖဴးသည့္ေဒသျဖစ္ခ့ဲၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ထြက္ရိွသည့္ဘိန္းျဖဴမ်ား
သည္ ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကရွိ ဘိန္းျဖဴေစ်းကြက္မ်ားကို စုိးမုိး
ခ့ဲသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္သည္ အာရွအေနာက္ေတာင္ပုိင္းေဒသကုိ အဓိက
တင္ပုိ႔ခ့ဲၿပီး အေနာက္ဥေရာပေဒသမ်ားသုိ႔လည္း အနည္းအက်ဥ္းျဖန္႔ျဖဴး
ခ့ဲသည္။ အဆုိပါကာလေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ အာဖဂန္နစၥတန္ (ဥေရာပ
ႏွင့္ အေမရိကန္တြင္ေရာင္းခ်) ႏွင့္ လက္တင္အေမရိက (အေမရိကန္တြင္
ေရာင္းခ်)  ထုတ္ဘိန္းျဖဴမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိက
ေစ်းကြက္ရိွ ေရႊႀတိဂံထြက္ဘိန္းျဖဴမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ 
ခုႏွစ္၀န္းက်င္၌ ကိုလံဘီယာႏွင့္ မကၠစီကန္ ဘိန္းျဖဴမ်ားက အေမရိကန္
ေစ်းကြက္ကို လႊမ္းမုိးခဲ့သည္။ ဤအေျပာင္းအလဲမ်ားကလည္း ၁၉၉၀ မွ 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္၀န္းက်င္၌ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ 
က်ဆင္းသြားေစရန္ တစ္နည္းတစ္ဖုံ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။
 နယ္ေျမတြင္းႏွင့္ ေဒသတစ္ခုလံုးရွိ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ၀ယ္လို 
အားမ်ားက ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ တစ္ေက်ာ့ျပန္ 
ျမင့္တက္လာမႈအတြက္ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
TNI ၏ သုေတသနအရ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ ျပင္ပမွရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားတြင္ တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း 
ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဘိန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆကလ္က္
ျမင့္တက္ေနျခင္းကိုၾကည့္ပါက ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမမွ ထြက္ရိွသည့္ ဘိန္းဘိန္းျခစ္ကိရိယာမ်ား

၂၁



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

အေျခခံေဆး၀ါးမ်ားအတြက္ ခုိင္မာသည့္ ေစ်းကြက္၀ယ္လုိအားမ်ား ရွိေန
ေသးေၾကာင္း သိရိွႏိုင္သည္။ (ဇယားကြက္ ၁ ႏွင့္ ၂ ကို ၾကည့္ရႈပါ။) 
စိတ္ၾကြေဆး (ATS)၊ ကက္တမင္း (Ketamine) ႏွင့္ တရား၀င္ေဆး၀ါးမ်ား 
ေဒသတြင္း၌ ေခတ္စားလာၿပီး တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲ
လာၾကေသာ္လည္း ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမမွ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴအတြက္ နယ္ေျမ
တြင္းႏွင့္ ေဒသႀကီးတစ္ခုလုံးမွ ၀ယ္လုိအားမ်ား ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ 
ထုိနည္းတူ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ နယ္ေျမအတြင္း ရုိးရာႏွင့္ ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သုံးစြဲမႈအပါအ၀င္ ဘိန္းသံုးစြဲမႈ သိသိသာသာျမင့္မား
လာခဲ့သည္။ UNODC ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေဒသတြင္းရွိ 
ေဒသႏၱရ၀ယ္လိုအားမ်ား ပံုမွန္အတိုင္း တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း 
အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားမွ ဘိန္းအေျခခံေဆး
မ်ား (အထူးသျဖင့္ ဘိန္းျဖဴ) ၏ ၀ယ္လုိအားမ်ား ပုိမုိျမင့္တက္လာေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။ တစ္ကမာၻလံုးရွိ ဘိန္းအေျခခံေဆးသံုးစြဲသူဦးေရ၏ ၂၅% 
ခန္႔ကို အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ၌ ေတြ႕ရွိရၿပီး အမ်ားစုသည္ 
တရုတ္ႏိုင္ငံမွျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႕အစည္းမွ သံုးသပ္ခန္႔မွန္းထားသည္။၃၉

တရုတ္၀ယ္လိုအား ျမင့္တက္လာသည့္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ထြက္ ဘိန္းမ်ား 

 ဤႏွစ္မ်ားအတြင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳ းေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းရွိ ပူတာအိုေဒသ၌ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္လာ 
ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေဒသတစ္လႊား၌ ဟက္တာ ၄၀၀ ခန္႔သာ 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဟက္တာေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔ရွိလာ
ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ဟက္တာေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳး
လာခဲ့သည္။ ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ဖုန္ဂန္ရာဇီေတာင္ 
သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္၊ မန္စီခြမ္ေက်းရြာႏွင့္ မလိချမစ္ဖ်ားပိုင္း 
တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားကို ျမစ္ၾကီးနားမွ ေငြရွင္ ေၾကးရွင္မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တရုတ္ျပည္၏ ႀကီးထြားလာ 
သည့္ ၀ယ္လိုအားမ်ားက ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ျမင့္တက္လာေစေသာေၾကာင့္ 
ပုိမုိစုိက္ပ်ိဳးလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလ၌ တရုတ္၏ ဘိန္း၀ယ္လုိ 
အားသည္ ပမာဏအနည္းအက်ဥ္းသာရွိခဲ့ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္း 
ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ မေဂြဇာ၊ ဘာေဘာႏွင့္ ေခါင္လန္ဖူးေဒသ 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ သယ္ေဆာင္၍ နယ္ျခားမွတ္တိုင္အမွတ္ (၂၇) မွ တစ္ 
ဆင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားသည္လည္း 
ေဒသတြင္း၀ယ္လိုအား ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္
သည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား အစားအစာျပတ္လပ္မႈကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕
လာရသည့္ေနာက္ပိုင္း ၀င္ေငြရရွိေစရန္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး၍ လိုအပ္သည့္
ဆန္မ်ား ၀ယ္ယူၾကသည္။ 
 ပူတာအိုေဒသ၌ ဘိန္းကို စက္တင္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ 
အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ 
တႏုိင္းေဒသက့ဲသုိ႔ပင္ ဤေဒသ၌လည္း ဘိန္းအစုိမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္သည္။ 
ဘိန္းျခစ္သည့္အခါ ေဆးေျခာက္ပင္မွ ထုတ္ယူသည့္ ေလွ်ာ္မွ်င္ျဖင့္ 
ယက္လုပ္ထားသည့္ ပိတ္စမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ စုေဆာင္းယူၾကသည္။ 
ယင္းကို ဂ်ိန္းေဖာ၊ အဇီးႏွင့္ ရ၀မ္ဘာသာစကား၌ လက်စ္ဟုေခၚၿပီး 
လီဆူးဘာသာစကားအားျဖင့္ ဇီး ဟုေခၚသည္။ ေလွ်ာ္မွ်င္ကို အိုးျဖင့္ 
ေပါင္း၍ မဲျပာျဖင့္နယ္ကာ အေျခာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ဗီသြာေလွ်ာ္မ်ား 
အလံုအေလာက္မရရွိႏိုင္ပါက ေဒသေစ်း၌ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္သည့္ ၀ါဂြမ္း 

အၾကမ္းမ်ားကို ေရာစပ္အသံုးျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးေျခာက္ 
ေလွ်ာ္မွ်င္ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ထူးကဲေသာအရသာကို ေပးစြမ္းႏိုင္ 
သည္ဟု ယူဆၾကသျဖင့္ မတတ္သာသည့္ အဆံုးမွသာ ၀ါဂြမ္းကို 
ေရာစပ္အသံုးျပဳၾကသည္။ ေဆးေျခာက္ပင္မ်ားကို ဧၿပီလတြင္ စိုက္ပ်ိဳး၍ 
ႏို၀င္ဘာလခန္႔၌ ရိတ္သိမ္းၾကသည္။ ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ 
စရိတ္စကသက္သာေသာ္လည္း တရား၀င္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္း 
လင္း စိုက္ပ်ိဳးၾကေလ့မရွိေပ။ 
 ေဆးေျခာက္ပင္ကုိ ေဆးေျခာက္ထုတ္လုပ္ရန္ထက္ အေႏြးထည္ 
မ်ား၊ လြယ္အိတ္မ်ား၊ ျခံဳတဘက္မ်ားႏွင့္ အခင္းမ်ားယက္လုပ္ရန္ 
အတြက္ အဓိကစုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ရ၀မ္ႏွင့္ လီဆူးေဒသခံမ်ားသည္ 
ေဆးေျခာက္ေလွ်ာ္မွ်င္ျဖင့္ ယက္လုပ္ထားသည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကို 
၀တ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ နတ္ဆိုးပူးကပ္ျခင္းႏွင့္ စုန္းျပဳစားျခင္းမွ အကာ 
အကြယ္ရၿပီး ၀တ္ဆင္သူ၏ ဘုန္းအေသေရကိုလည္း တိုးပြားေစ 
သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသျဖင့္ ေဆးေျခာက္ပင္ကို ရိုးရာအစဥ္အလာအရ 
တန္ဘိုးထားၾကသည္။ ေဆးေျခာက္ေလွ်ာ္မွ်င္ျဖင့္ ယက္လုပ္ထားသည့္ 
အ၀တ္အစားမ်ား၌ ဤကဲ့သို႔ေသာ အစြမ္းသတၱိမ်ားရွိေၾကာင္း အခိုင္ 
အမာယံုၾကည္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ ရိုးရာပြဲလမ္း 
သဘင္မ်ား၌ အျမတ္တႏိုး၀တ္ဆင္ေလ့ရွိသည္။ ေဆးေျခာက္ေလွ်ာ္မွ်င္ 
ပါထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အစာအိမ္ေ၀ဒနာ၊ အေၾကာတက္ျခင္း၊ ေသြးလွန္႔ 
ျခင္းႏွင့္ ရာသီအလုိက္ျဖစ္ေပၚသည့္ အဖ်ားေရာဂါမ်ားကို ကုစားေပး 
ႏိုင္သည္ဟုလည္း ေျပာဆိုၾကသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား ဖ်ားနာစဥ္ 
သို႔မဟုတ္ အစာအိမ္နာသည့္အခ်ိန္မ်ိဳး၌ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစရန္ 
ေဆးေျခာက္ေလွ်ာ္မွ်င္ျဖင့္ ယက္လုပ္ထားသည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကို 
၀တ္ဆင္ေပးၾကသည္။ ပူတာအိုေဒသ၌ ေဆးေျခာက္ေလွ်ာ္မွ်င္ျဖင့္ 
ယက္လုပ္ထားသည့္ ၀တ္စံုတစ္စံုကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀ ခန္႔ျဖင့္ 
ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။  

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမထြက္ ဘိန္းမ်ားသည္ 
အာဖဂန္နစၥတန္ထြက္ ဘိန္းမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းပုိရသျဖင့္ တရုတ္ေစ်းကြက္
သို႔ အာဖဂန္ဘိန္းမ်ား နည္းလမ္းရွာ၀င္ေရာက္လာမႈကိုလည္း အေထြ
အထူးအံ့အားသင့္ရန္ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ အာဖဂန္နစၥတန္
၌ဘိန္းစိမ္းေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ကီလုိလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၀ ရိွၿပီး 
ဘိန္းေျခာက္ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ကီလုိလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀
ခန္႔ရွိေၾကာင္း UNODC မွ ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ပ်မ္းမွ်ဘိန္းေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ကီလိုလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၂၀ ခန္႔
ရွိၿပီး လာအိုႏိုင္ငံရွိ ဘိန္းေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ကီလုိလွ်င္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၁၈၀၀ ခန္႔ရိွခ့ဲသည္။ ဘိန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ေနမႈကုိ သုံးသပ္ရ
ျခင္းအားျဖင့္ လာအုိႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတြင္း၀ယ္လုိအားမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း
ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဘိန္းတင္သြင္းမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ေနေၾကာင္း ညႊန္း
ဆိုလ်က္ရွိသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ အာဖဂန္နစၥတန္ထြက္
ဘိန္းမ်ားတန္ဘိုးေလ်ာ့နည္းေနရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္မႈ အဆမတန္ျမင့္မားလ်က္ရိွေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဆို
လ်က္ရွိသည္။
 ထိုသို႔ ဘိန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသည့္ 
ပုံစံျဖင့္တင္သြင္းလင့္ကစား တရုတ္ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း လႊမ္းမုိး 
ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံထြက္ ဘိန္းျဖဴမ်ားကို အာဖဂန္ဘိန္းျဖဴမ်ားက 
အစားထိုးေနရာယူ ႏုိင္ခ့ဲျခင္း မရိွသည့္အခ်က္က ထူးဆန္းလ်က္ရွိသည္။ 
၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ ပ်ံ႕ႏံွ႔လ်က္ရိွသည့္ ဘိန္းျဖဴအားလုံး၏ 

၂၂



ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ

၂၀% ခန္႔သည္ အာဖဂန္နစၥတန္မွျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက 
ခန္႔မွန္းခ့ဲၾကသည္။၄၀ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမမွ တရုတ္ႏုိင္ငံ 
သုိ႔တင္ပုိ႔ခ့ဲသည့္ ဘိန္းျဖဴမ်ားသည္ ၇၀% (ထုိင္းရဲ) ႏွင့္ ၉၀% (UNODC) 
အၾကားရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။၄၁ “တရုတ္ႏိုင္ငံက ႏွစ္တိုင္းဘိန္းျဖဴ 
တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၆၅ တန္နီးပါးသံုးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ဘက္က ခန္႔မွန္း 
ထားေတာ့ အဲဒီေလာက္ပမာဏအမ်ားႀကီးကုိ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမတစ္ခုတည္း 
ကေနထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမရွိဘူး” ဟု UNODC ေျပာေရး 
ဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ၀ယ္လိုအားကိုျဖည့္
ဆည္းႏိုင္ဖို႔ အာဖဂန္နစၥတန္က ဘိန္းျဖဴေတြလည္း ၀င္လာမွာပဲ။”၄၂ 
ထို႔အျပင္ လမ္းခရီးတိုေတာင္းမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား ထူေထာင္
ထားရွိမႈႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ားမွ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမထြက္ ပထမတန္းစားဘိန္းျဖဴ
မ်ားကုိသာ သုံးစြလုိဲမႈက့ဲသုိ႔ေသာ က႑မ်ားကလည္း အေရးပါလ်က္ရွိ
သည္။၄၃

 တာလီဘန္မ်ားမွ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တား 
ျမစ္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွလြဲ၍ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ 
အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႕ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ 
ခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစ၍ အာဖဂန္နစၥတန္သည္ ကမာၻ႕ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ
အမ်ားဆုံးေဒသျဖစ္သည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသကုိ ေက်ာ္တက္သြားခ့ဲသည္။ 
ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာ ဘိန္းထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ (တန္အလုိက္) ႏင့္ွ 

ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ (ဟက္တာအလုိက္) အတြင္းေဒသ
ႀကီး၏ ေ၀ပုံက်ပါ၀င္မႈ ကြျဲပားရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ ဘိန္းထြက္ႏႈန္းသည္ အာဖဂန္နစၥတန္၏ 
ဘိန္းထြက္ႏႈန္းထက္မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွေဒသ၌ ဘိန္းကို ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ 
မတ္ေစာက္သည့္ ေတာင္ေစာင္းမ်ားေပၚ၌ မိုးေရကို အဓိကအားထား၍ 
စုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္၌ ဘိန္းကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမနိမ့္လြင္ 
ျပင္ရိွ စုိက္ခင္းမ်ား၌ ဆည္ေျမာင္းေရမ်ား အက်အနသြယ္တန္း၍ စုိက္ပ်ိဳးၾက 
သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဘိန္းထြက္ႏႈန္းသည္ လာအိုႏိုင္ငံ၌ တစ္
ဟက္တာလွ်င္ ၆ ကီလို ခန္႔ထြက္ရွိ၍ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၌ 
တစ္ဟက္တာလွ်င္ ၁၅ ကီလိုခန္႔ ထြက္ရွိေၾကာင္း UNODC မွ ခန္႔မွန္းခဲ့ 
သည္။ အာဖဂန္နစၥတန္အတြက္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ 
တစ္ဟက္တာလွ်င္ ၂၅ ကီလိုထြက္ရိွ ေသာ္လည္း ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ား 
ပိုးက်၍ ရာသီဥတုေအးျမျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၏ ထြက္ႏႈန္း တစ္
ဟက္တာ ၄၅ ကီလိုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရပါက ဘိန္းထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားခဲ့
သည္။၄၄

 အာဖဂန္နစၥတန္သည္ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္ 
လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုတိယလိုက္သည္။ UNODC ႏွင့္ 
အိႏိၵယအစိုးရ၏ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါင္းစပ္အသံုး 

ဇယား ၁။ ၂၀၀၂မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴေစ်းႏႈန္းမ်ား(က်ပ္ျဖင့္)*  

၂၀၀၂ ၂၀၀၃ ၂၀၀၄ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆ ၂၀၀၇ ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀ ၂၀၁၁ ၂၀၁၂

ဘိန္း ၁ ကီလို ၂၅၀,၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀ ၃၇၅,၀၀၀ ၇၀၀,၀၀၀ ၈၇၅,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၁,၀၇၅,၀၀၀ ၈၇၅,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၉၅၀,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀

ဘိန္းျဖဴ ၁ပုလင္း ၃၀,၀၀၀ ၃၀,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၃၅,၀၀၀ ၃၅,၀၀၀ ၄၀,၀၀၀ ၄၅,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂၅,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၄၀,၀၀၀

ရင္းျမစ္ - ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ TNI သုေတသီမ်ား
*၂၀၀၂ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ ၇၅၀ ရွိရာမွ ၁၂၀၀ ထိ ေဖာင္းပြသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း 
အေရာက္တြင္  တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၉၅၀ က်ပ္ခန္႕ ျပန္က်သြားခဲ့သည္။

ဇယား ၂။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴေစ်းႏႈန္းမ်ား(က်ပ္ျဖင့္)*

ေဒသ ဘိန္းစိမ္း
၂၀၁၂/ကီလို

ဘိန္းေျခာက္
၂၀၁၂/ကီလို

ဘိန္းျဖဴ/
ကီလို

ဘိန္းစိမ္း
၂၀၁၃/ကီလို

ဘိန္းေျခာက္
၂၀၁၃/ကီလို

ဘိန္းျဖဴ/
ကီလို

ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းေတာင္ပိုင္း ၂၅၀,၀၀၀ ၅၆၀,၀၀၀ ၅,၈၀၀,၀၀၀ ၂၅၀,၀၀၀ ၅၆၀,၀၀၀ ၅,၈၀၀,၀၀၀

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းေတာင္ပိုင္း ၅၀၀,၀၀၀ - - ၅၀၀,၀၀၀ - -

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းေျမာက္ ၅၀၀,၀၀၀ - ၃,၅၀၀,၀၀၀ ၆၂၅,၀၀၀ - ၄,၀၀၀,၀၀၀

တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၈၁၀,၀၀၀ - - ၉၄၀,၀၀၀ - -

ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႔နယ္ ကယားျပည္နယ္ ၃၇၅,၀၀၀ ၄၄၀,၀၀၀ - ၃၇၅,၀၀၀ ၅၀၀,၀၀၀ -

ဆဒံုးၿမိဳ႕နယ္ကခ်င္ျပည္နယ္ ၄၄၀,၀၀၀ ၉၄၀,၀၀၀ ၇၀၀,၀၀၀ ၄၄၀,၀၀၀ ၉၄၀,၀၀၀ ၆၅၀,၀၀၀

 
ရင္းျမစ္ - TNI ႏွင့္ ေပါင္းကူး၏ ပထမႀကိမ္ေျမာက္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားညီလာခံ၊ ရန္ကုန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလုိင္ ၂-၃
* ၂၀၀၂ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ ၇၅၀ ရွိရာမွ ၁၂၀၀ ထိ ေဖာင္းပြသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း 
အေရာက္တြင္  တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၉၅၀ က်ပ္ခန္႕ ျပန္က်သြားခဲ့သည္။

၂၃



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

မ၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ 
အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းထြက္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္တြက္ခ်က္ရ 
ပါက တတိယေျမာက္ ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္လည္း ယူဆ 
ႏိုင္သည္။၄၅

 ကမာၻႀကီး၏ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား၌လည္း အတိုင္းအတာတစ္ခု 
အထိဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ 
ဘိန္းျဖဴေစ်းကြက္ကို အဓိကအားထားလ်က္ရွိသည့္ မကၠစီကိုႏွင့္ 
ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ စိုက္ပ်ိဳး 
လ်က္ရိွသည္။ ဘိန္းျဖဴအရည္အေသြးသည္ ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံအေပၚ
လိုက္၍ ကြဲျပားမႈရိွသည္။ မကၠစီကို၌ ထုတ္လုပ္သည့္ ဘိန္းျဖဴမ်ားကို 
‘ကတၱရာနက္’ အျဖစ္ လူသိမ်ားၿပီး သန္႔စင္မႈအရည္အေသြး ၄၀% ခန္႔
သာရွိေသာ္လည္း ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံထုတ္ ဘိန္းျဖဴမ်ား၏သန္႔စင္မႈ
အရည္အေသြးသည္ ၉၀% ၀န္းက်င္ထိရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။၄၆ 
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၌ မကၠစီကိုႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ဘိန္းစိုက္ခင္း စုစုေပါင္းသည္ 
ဟက္တာေပါင္း ၁၉၅၀၀ ခန္႔ရိွေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္သုိ႔ 
ေရာက္သည့္အခါ ၁၀၅၀၀ ဟက္တာ၀န္းက်င္သုိ႔ျပန္လည္က်ဆင္းသြား
ခ့ဲသည္။ မကၠစီကုိႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႕ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အျမင့္ဆုံး 
(အာဖဂန္နစၥတန္၊ ျမန္မာ၊ အိႏိၵယ၊ မကၠစီကိုႏွင့္ လာအို) ႏိုင္ငံငါးခု၌ 
တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ မကၠစီကန္အစိုးရက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း 
ဘိန္းစုိက္ခင္းဟက္တာစုစုေပါင္း ၁၄၀၀၀ ခန္႔ တုိက္ဖ်က္ခ့ဲေၾကာင္းေျပာ
ဆုိခ့ဲသည္။၄၇ ကုိလံဘီယာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ဘိန္းစုိက္ခင္းမ်ားသည္ ၂၀၀၃ 
ခုႏွစ္၌ ဟက္တာေပါင္း ၄၀၀၀ ခန္႔ ရွိရာမွ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း 

ဟက္တာေပါင္း ၃၀၀ မွ ၃၅၀ အထိ က်ဆင္းသြားခ့ဲေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရ
သည္။ ကုိလံဘီယာ၌ ဘိန္းသီး (amapola) ကုိ ျခစ္၍ ဘိန္းေစးထုတ္ယူၿပီး 
အထြက္ႏႈန္းကုိ ဘိန္းေျခာက္အေနျဖင့္ တုိင္းတာရပါက နယ္ေျမေဒသေပၚ
မူတည္၍ တစ္ဟက္တာလွ်င္ ၁၃ မွ ၂၀ ကီလိုအထိထြက္ရွိသည္။၄၈

 ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ 
အျမင့္ဆုံးႏုိင္ငံသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ၊ အိႏိၵယ၊  မကၠစီကုိႏွင့္ 
လာအိုႏိုင္ငံတို႔ အစီအစဥ္အတိုင္း ေနာက္မွလိုက္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ဂရုတစုိက္ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရိွသည္။ ႏွစ္အလုိက္ ထုတ္ 
ျပန္သည့္ ဘိန္းစစ္တမ္းမ်ားသည္ ေဒသႀကီးအတြင္းရိွ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
အတြက္ ပံုမွန္ညႊန္းကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိေပ။ ထို႔ျပင္ 
မကၠစီကိုႏွင့္ အိႏိၵယကဲ့သို႔ေသာ အဓိကဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိ
သည့္ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၌ ဘိန္းစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူခ့ဲျခင္းမရိွေပ။ မကၠစီကုိ
အစိုးရႏွင့္ UNODC ပူးေပါင္း၍ တရားမ၀င္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို 
ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ နည္းလမ္းမ်ားေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိ
သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ဘိန္းအဓိကထြက္ရွိရာ ေဒသမ်ား၌
စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ ခက္ခဲလ်က္ရိွသည္။ ဥပမာ ကိုလံဘီယာ၌
ဆိုပါက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ နယ္ေျမမ်ား၌ တိမ္ထူထပ္သျဖင့္ ၿဂိဳလ္တု
ပံုရိပ္မ်ား ဖမ္းယူရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ား
ကိုအမ်ိဳးသားရဲဌာနမွ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းစဥ္အတြင္း ဟုိတစ္ကြက္ဒီတစ္
ကြက္ မွတ္တမ္းရရိွခ့ဲသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၃။ ၂၀၁၁-၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႕ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ မွန္းဆခ်က္ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
ဟက္တာ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္
တန္ေပါင္း

၂၀၁၂
ဟက္တာ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္
တန္ေပါင္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္
ဟက္တာ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္
တန္ေပါင္း

၁။ အာဖဂန္နစၥတန္ ၁၃၁,၀၀၀ ၅,၈၀၀ ၁၅၄,၀၀၀ ၃,၇၀၀ ၂၀၉,၀၀၀ ၅,၅၀၀

၂။ ျမန္မာ ၄၃,၆၀၀ ၆၁၀ ၅၁,၀၀၀ ၆၉၀ ၅၇,၈၀၀ ၈၇၀

၃။ အိႏိၵယ၄၉ ၂၂,၀၀၀ ၃၀၈ ၂၈,၀၀၀ ၃၇၈ - -

၄။ မကၠစီကိ၅ု၀ ၁၂,၀၀၀ ၂၅၀ ၁၀,၅၀၀၅၁ ၁၇၅၅၂ - -

၅။ လာအို ၄,၁၀၀ ၂၅ ၆,၈၀၀ ၄၁ ၃,၉၀၀ ၂၃

၆။ ပါကစၥတန္ ၃၆၂ ၉ ၃၈၂ ၉ - -

၇။ ကိုလံဘီယာ ၃၃၈ ၈ ၃၁၃ ၇,၉ - -

၈။ ထိုင္း ၂၁၇ ၃ ၂၀၉ ၃ ၂၆၅ ၄

၉။ အျခား၅၃ ၁၆,၁၀၀ ၂၈၁ ၁၁,၈၀၀ ၂၀၇ - -

စုစုေပါင္း

ရင္းျမစ္ - UNODC ႏွစ္အလုိက္ ဘိန္းစစ္တမ္းမ်ား၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ UNODC ကမာၻ႕မူးယစ္ေဆး၀ါး အစီရင္ခံစာ၊ အိႏိၵယအစိုးရ။

၂၄



ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ

အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္း တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားသည့္ 

ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ား

 အိႏိၵယသည္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအသုံးျပဳမႈအတြက္ တင္ပို႕
ေရာင္းခ်ျခင္းအပါအ၀င္ ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးမ်ားကို တရား၀င္ထုတ္
လုပ္ခြင့္ျပဳထားသည့္  ႏုိင္ငံမ်ား၌ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္၊ ဟန္ေဂရီ၊ 
ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အဓိကတင္ပို႔ျဖစ္
သည္။၅၄ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈကို ရိုးရာအစဥ္အလာအရ 
ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ျပည္နယ္သုံးခုျဖစ္ေသာ ယူတာပရာဒက္ရ္ွ၊ မဒရာပရာ
ဒက္ရွ္ႏွင့္ ရာဂ်စၥတန္တို႔၌သာ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဤျပည္နယ္သံုးခုစလံုး
သည္ ေျမနိမ့္လြင့္ျပင္ ေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ဟက္တာလွ်င္ ကီလို ၅၀ 
မွ ၆၀ ခန္႔အထိ ထြက္ရွိၿပီး အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယေဒသရွိ ေ၀းလံေခါင္
ဖ်ားသည့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၌ တရားမ၀င္စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ 
ဘိန္းခင္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါကအထြက္ႏႈန္း ပုိမုိျမင့္မားလ်က္ရိွသည္။၅၅ 
ယင္းေဒသမ်ားရိွ ဘိန္းခင္းမ်ား၏ အထြက္ႏႈန္းသည္ သိသိသာသာ
နိမ့္က်လ်က္ရွိၿပီး အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထြက္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကြာျခား
မႈမရွိေပ။ 
 အိႏိၵယသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား မိရိုးဖလာနည္း 
လမ္းအတိုင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ ဘိန္းျခစ္၍ ဘိန္းကုန္ၾကမ္းမ်ား ရိတ္
သိမ္းရန္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံ
ျဖစ္သည္။ လုပ္အားအဆမတန္စိုက္ထုတ္ရသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္
ငန္းစဥ္မ်ားမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ရွင္သန္ေနထိုင္ရန္ ဖူလံုသည့္
၀င္ေငြမ်ား ရွာေဖြရရွိေစသည္။ အိႏိၵယ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဗဟိုဗ်ဴရို 
(Central Bureau of Narcotics) မွ ႏွစ္စဥ္၀ယ္ယူမည့္ ဘိန္းပမာဏ
ကိုဆံုးျဖတ္၍ ျပည္နယ္သံုးခုရွိ တစ္ဟက္တာခ်င္းအလိုက္ ခန္႔မွန္း
အထြက္ႏႈန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးသည့္အျပင္ စုိက္ပ်ိဳးရမည့္ ဟက္တာ
ေပါင္းႏွင့္ ထုတ္ေပးရမည့္ လိုင္စင္အေရအတြက္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပး
သည္။၅၆ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္က်ေရာက္လာပါက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ 
နယ္ေျမအလုိက္ ၀ယ္ယူေရးဌာနမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ထားေပးသည္။ ယင္းဌာန

မ်ားမွ ဘိန္းမ်ားကုိခ်ိန္တြယ္၍ အရည္အေသြးအေပၚ မူတည္ကာေပးေခ်
ရမည့္ ေငြပမာဏမ်ားကို တြက္ခ်က္ေပးသည္။၅၇ ၂၀၁၃ စိုက္ပ်ိဳးရာသီ
အတြက္ ဟက္တာေပါင္း ၅၈၀၀ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေတာင္သူ
လယ္သမားေပါင္း ၄၆၀၀၀ ကို လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ဘိန္းတန္ခ်ိန္
ေပါင္း ၂၇၀ ထုတ္လုပ္ရန္လ်ာထားခဲ့သည္။ လိုင္စင္ရ ဘိန္းထုတ္လုပ္
မႈ၏ႏွစ္အလိုက္ လ်ာထားခ်က္မ်ား ကြဲျပားမႈရွိၿပီး ၂၀၁၀ တြင္ တန္ခ်ိန္ 
၇၅၀၊ ၂၀၁၁ တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ တြင္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၈၀၀ 
၀န္းက်င္ခန္႔ရွိခဲ့သည္။၅၈

 ေဆး၀ါးေဖာ္စပ္မႈလုပ္ငန္းအတြက္  ဘိန္းအေျခခံေဆးမ်ား ထုတ္
လုပ္ေပးသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ဘိန္းပင္တစ္ခုလံုးကိုစက္ျဖင့္ရိတ္
သိမ္း၍ ဘိန္းရိုးတံအႏွစ္က်ေအာင္ႀကိဳသည့္ (Concentrate of Poppy
Straw-CPS) နည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳၾကသည္။၅၉ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ
လ၌ ဘိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရတစ္ဦးတည္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္
ကိုင္သည့္ လမ္းစဥ္ကို တျဖည္းျဖည္း စနစ္တက်ဖ်က္သိမ္းရန္အိႏိၵယ
အစိုးရမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ား
ဆိုင္ရာ အိႏိၵယအမ်ိဳးသားမူ၀ါဒ ၂၀၁၂ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ 
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေဆး၀ါးကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ ပုဂၢလိကလုပ္
ငန္းရွင္မ်ားက အစုထည့္၀င္ရင္းႏွီးမတည္ေငြ ၄၉% ခန္႔ ပါ၀င္ခြင့္
ရၿပီး  အစုိးရမွ ၅၁% ခန္႔ ကုိင္တြယ္ထားသည့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္
ကုိင္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ဤသုိ႔ ဘိန္းထုတ္လုပ္ေရး
က႑ကို ‘ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း’ အားျဖင့္ အစိုးရ၏ ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါး
ထုတ္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား ျပန္လည္သက္၀င္လႈပ္ရွားလာၿပီး အဓိက
သြင္းအားစုေထာက္ပ့ံသည့္ အိႏိၵယ၏ အစဥ္အလာကုိ ဆက္လက္ထိန္း
သိမ္းထားႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။  ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္း
သြားသည့္အခါတိုင္း ျပည္ပမွတင္သြင္းရသည့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္
ေဆးအေပၚ မွီခိုရမႈကိုလည္း ေလ်ာ့က်သြားေစမည္ျဖစ္သည္။၆၀

 မိရိုးဖလာ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ကုမၸဏီ
အနည္းငယ္ခန္႔မွ်သာ ဧရာမအႀကီးစား စက္မႈစုိက္ပ်ိဳးေရးပုံစံျဖင့္ ဘိန္းပင္
မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ပိုမိုျမင့္မားလ်က္ရွိသည့္ လမ္းလြဲသြားႏိုင္ေသာ 
အရဲစြန္႔ရမႈမ်ားကုိ သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကီးၾကပ္ 
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုပါ  တစ္ပါတည္း ရင္
ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။၆၁ လက္ရိွကာယလုပ္အားသံုး လုပ္ငန္းမ်ား
သည္ CPS ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားျပားေသာ္လည္း 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈတစ္ခုတည္းအေပၚ မွီခိုအားထားေနရသည့္ ေတာင္သူ 
လယ္သမား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ အက်ိဳးျပဳလ်က္ရိွသည္။ ရိွင္လန္ဒရာ 
ဆင္းတပ္ခ္ကာမွ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘိန္းႏွင့္အယ္လကာ
လိြဳက္စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ် ေပးျခင္းသည္ 
“ျပည္သူပုိင္စီးပြားေရးက႑မွ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္း ၿပဳိလဲသြား
ေစၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း
မ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္” ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။၆၂ ေလ့လာသူတစ္ဦး၏ 
ေျပာဆိုခ်က္အရ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားကို လုိင္စင္ခ်
ေပးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ တရားမ၀င္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ တြန္းပို႔ျခင္း
ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
မိသားစု ေနထိုင္စားေသာက္ရန္ ၀င္ေငြရႏိုင္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားရွာေဖြၾက
ရာ၌ မိမိတုိ႔ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကိုသာအသံုးျပဳရန္ အလား
အလာမ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 တရား၀င္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ဘိန္းမ်ားကို ေမွာင္ခိုေစ်း 
ကြက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေစႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ျခစ္ယူထားသည့္ ဘိန္းစိမ္းမ်ား။

၂၅



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

လိုင္စင္ခ်ေပးထားသည့္အတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ စိုက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္း 
ေသာ္လည္း စိုက္ခင္းအထြက္ႏႈန္းသည္ CBN မွ ခ်ထားေပးသည့္ 
အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ထားသည့္ အထြက္ႏႈန္း (Minimum Qualifying 
Yield-MQY) ထက္ေက်ာ္လြန္ မ်ားျပားေနပါက အစီရင္ခံျခင္းမရိွသည့္ 
ပုိလွ်ံဘိန္းမ်ားသည္ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္။ ဘိန္း
စိုက္ေတာင္သူမ်ားကလည္း မိမိတို႔၏ လိုင္စင္ရစိုက္ခင္းစိုက္ကြက္မ်ား
သည္ ရိတ္သိမ္းႏိုင္မည့္ အလားအလာမရွိေတာ့ေၾကာင္း လိမ္လည္ေျပာ
ဆို၍ ထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ားကို တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ၾကသည္။ အစိုးရ
အေနျဖင့္ MQY ထက္ပိုသည့္ ဘိန္းမ်ားေပးသြင္သည့္ေတာင္သူလယ္
သမားမ်ားကို အာမခံေၾကးမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း CBN သို႔ 
ေရာင္းခ်ျခင္းထက္ တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိ
ႏိုင္သည္။၆၃ အိႏိၵယႏုိင္ငံအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ လိုင္စင္ရဘိန္း
မ်ား၏ ၂၀% မွ ၃၀% ခန္႔သည္ သိသိသာသာ ေစ်းပိုရသည့္ေမွာင္ခို
ေစ်းကြက္မ်ား၌ ဂိတ္ဆုံးေလ့ရိွေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္ရသည္။၆၄ ထုိသုိ႔
လမ္းလြဲေရာက္ရွိမႈသည္ ၁၀% ေအာက္သာရွိေၾကာင္းအိႏိၵယအစိုးရမွ 
အခိုင္အမာေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။၆၅ 
 ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ တရားမ၀င္ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈနယ္ 
ပယ္တြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ၏ ကမာၻ႕တရားမ၀င္ 
ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးေစ်းကြက္အတြက္ တရားမ၀င္ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ 
ဆိုင္ရာႏွစ္အလိုက္ စာရင္းဇယားအတြင္း ထည့္သြင္းျပဳစုထားျခင္း မရွိ
ေပ။ အိႏိၵယအစိုးရ၏ ထုတ္လုပ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားအရဆိုရေသာ္ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ လိုင္စင္ရထုတ္လုပ္ေရးမွ တရားမ၀င္ဘိန္းအေျခခံ 
ေဆး၀ါးေစ်းကြက္သို႔ လမ္းလြဲေရာက္ရိွသြားသည့္ ပမာဏသည္ တန္ခ်ိန္
ေပါင္း ၈၀ (၁၀%) မွ တန္ခ်ိန္ ၂၄၀ (၃၀%) ခန္႔အထိ ရွိႏိုင္သည္။ 

တရားမ၀င္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္ေပါင္းရလွ်င္ တရားမ၀င္ ထုတ္
လုပ္မႈႏွင့္ လမ္းလြဲသြားသည့္ ထုတ္လုပ္မႈစုစုေပါင္းသည္ ခန္႔မွန္းေျခ
အားျဖင့္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၄၆၀-၆၂၀ ခန္႔ရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ားဆံုး
ထုတ္လုပ္သည့္ ပမာဏနီးပါး ေရာက္ရွိသြားသည္။
 သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာဘိန္းျဖဴေစ်းကြက္သို႔ အိႏိၵယ၏ 
လိုင္စင္ရဘိန္းမ်ား လမ္းလြဲေရာက္ရိွကုန္သည္ဟု အလိုအေလ်ာက္ 
ေကာက္ခ်က္ခ်၍မရေပ။ အိႏိၵယရွိ တရားမ၀င္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ 
အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ တရားမ၀င္ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးေစ်းကြက္ 
မ်ား၌သာ ဂိတ္ဆံုးၾကေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ သိရွိ 
ရသည္။ အိႏိၵယသည္ ဘိန္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွည္ၾကာသည့္ 
ရိုးရာအစဥ္အလာရွိခဲ့သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခုအရ အိႏိၵယႏိုင္ငံ 
အတြင္း ဘိန္းအသုံးျပဳသည့္ လူဦးေရေပါင္း ၂.၁ မွ ၂.၈ သန္းခန္႔ထိရွိ 
ေၾကာင္းသိရသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြင္း ပံုမွန္ဘိန္းသံုးစြဲသူေပါင္း ၁.၅ 
သန္းခန္႔ရွိ၍ ဘိန္းျဖဴပံုမွန္သံုးစြဲသူေပါင္း ၆၀၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း 
UNODC ႏွင့္ အိႏိၵယအစိုးရမွ ခန္႔မွန္းထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းကိန္းဂဏန္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာ့တြက္ထားသည္။၆၆

အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 

- အမွန္တရားလား စိတ္ကူးယဥ္လား။ 

 ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ ေဒသႀကီးအတြင္းရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
မူ၀ါဒမ်ားကုိ ပုံေဖာ္ရာ၌ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ 
ပါ၀င္လ်က္ရိွၿပီး တရား၀င္တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ တားဆီးႏိွမ္ႏွင္းေရး စီမံခ်က္ 
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ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ

မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အသုံးျပဳလ်က္ရိွသည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ 
ယာယီက်ဆင္းသြားျခင္းကို မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ား၏ 
ေအာင္ျမင္သည့္ရလဒ္အျဖစ္ ရႈျမင္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ထပ္မံတိုးလာ 
သည့္ပမာဏမ်ားက ပုိမုိျပင္းထန္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ တရား၀င္ျပ႒ာန္း 
စည္းၾကပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပလ်က္ရိွသည္။ ကိန္းဂဏန္း 
မ်ား၏ တကယ့္ဆုိလုိရင္း အဓိပၸါယ္ကုိ ဂဃနဏနားလည္သေဘာေပါက္မႈ 
မရိွေသာ္ျငားလည္း ေဒသတြင္း မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိက္ 
အ၀န္းမ်ားက UNODC ၏ ႏွစ္အလုိက္ ဘိန္းစစ္တမ္းမ်ားအတြင္း ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားၾကသည္။ 
ကိုးကားႏိုင္သည့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား မရွိသျဖင့္ UNODC ၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အမွန္အျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္လ်က္ရွိေသာ
ေၾကာင့္မူ၀ါဒေရးရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ပုံေဖာ္ရာ၌ လႊမ္း
မိုးခ်ယ္လွယ္လ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ‘အမွန္တရားကုိ
လက္၀ါးႀကီးအုပ္’ ခ်ယ္လွယ္သက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အက်ပ္ရုိက္ေစ
သည့္ သာဓကအေျမာက္အမ်ားရွိေနသည္။
 ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အနီးစပ္ဆုံး ‘ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္’ ထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး သိပၸနံည္းက်ေကာက္ယူ 
ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမဟုတ္ေပ။ ျပႆနာမ်ား၌ ယံုၾကည္ 
အားထားရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား 
ခိုင္မာအားေကာင္းမႈမရွိျခင္းတို႔ ပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး လက္လွမ္းမွီႏိုင္စြမ္း 
လည္းခက္ခဲလ်က္ရိွသည္။ TNI သုေတသနအတြင္း ေဖာ္ျပထားသက့ဲသုိ႔ပင္ 
ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ (ဟက္တာအလုိက္)၊ ဘိန္းအထြက္ႏႈန္း (ကြင္းဆင္းနမူနာ 
ေကာက္ယူ၍ အနီးစပ္ဆံုး ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း)၊ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ
(စိုက္ပ်ိဳးမႈအတိုင္းအတာႏွင့္ ႏွစ္အလုိက္ထြက္ရွိမႈ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို 

ေပါင္းစပ္၍ တန္ခ်ိန္ျဖင့္ တိုင္းတာမႈ) ႏွင့္ ဘိန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား (ဘိန္းစိုက္ 
ေတာင္သူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အားျဖင့္ 
တုိင္းတာမႈ) သည္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကားႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအေပၚမူတည္၍ 
ကြျဲပားမႈရိွႏုိင္သည္။ တြက္ခ်က္ရာ၌ ဘိန္းစုိက္ခင္းအက်ယ္အ၀န္း၊ အေလး
ခ်ိန္၊ ပမာဏ၊ ေငြေၾကးႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္း၌  မတူညီ
သည့္ တိုင္းတာမႈစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳလ်က္ရွိသျဖင့္ ရႈပ္ေထြးလ်က္ရိွ
သည္။ ထုိ႔ျပင္ တည္ၿငိမ္မႈမရိွသည့္ ေဒသတြင္း ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထား
မ်ားကလည္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရာ၌ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစလ်က္ရွိ သည္။ 
 ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈခန္႔မွန္း 
ခ်က္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ဆိုလိုရင္းကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္၍ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ မူ၀ါဒေရးရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
ေရးဆြေဲဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အသုံး 
ျပဳသည့္ပံုစံမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 
ရုိးရာဓေလ့အရေသာ္လည္းေကာင္း က်န္းမာေရးေဆး၀ါးတစ္လက္အေန 
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳျခင္းစသည့္ ေဒသတြင္းဘိန္းေစ်းကြက္ 
အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ (တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း) ပါသလား။ သုိ႔တည္း 
မဟုတ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာ
တြင္းဘိန္းျဖဴထိုးသြင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ
တကာဘိန္းျဖဴေစ်းကြက္အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္
သည့္နယ္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေနပါသလား။  အစဥ္အဆက္ မိရုိးဖလာ
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့သည့္နယ္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ အသစ္စုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသျဖစ္
ပါသလား။ အစားအစာျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္
မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသလား။ သို႔မဟုတ္ 
စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ရည္ရြယ္စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသလား။
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

 ဘိန္းစိမ္းမွ ဘိန္းျဖဴသုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာ၌ အထြက္ႏႈန္းသည္ 
ေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား  လံုးလံုးလ်ားလ်ား ကြဲျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း 
အေလးဂရုျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထုံးစံအရဆုိပါက ဘိန္းစိမ္းမွ ဘိန္းျဖဴ 
သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အခ်ိဳးသည္ (၁၀း၁) ျဖစ္သည္ဆိုပါက ဘိန္းျဖဴ 
တစ္ကီလို ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အေျခာက္ခံထားသည့္ဘိန္းစိမ္း ၁၀ 
ကီလုိရိွရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ 
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ TNI ၏ သုေတသန၌ ေဒသအေခၚ ‘အန္အာ၀မ္း 
ဘိန္းျဖဴ (heroin nr1)’ ဟုေခၚသည့္ ‘ပို႔ကုန္အရည္အေသြးျပည့္’ အညိဳ
ေရာင္ဘိန္းျဖဴ တစ္ကီလိုထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အေျခာက္ခံထားသည့္
ဘိန္းစိမ္း ၇ ကီလိုသာလိုအပ္ေၾကာင္း ညႊန္းဆိုထားသည္။၆၇ အေရွ႕
ေတာင္အာရွရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အထြက္ႏႈန္းသည္ပိုမိုျမင့္မားလ်က္ရွိ
ေၾကာင္း TNI မွ သုေတသနျပဳေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္
နယ္အတြင္းရွိ ထုိင္းနယ္စပ္၀န္းက်င္မွ  ဘိန္းခ်က္စခန္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္
သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိသည့္အခ်ိဳးသည္ (၈း၁) ျဖစ္ၿပီး ဘိန္းအရည္
အေသြးအေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳးကို ၆း၁ မွ ၉း၁ အတြင္းေျပာင္းလဲႏိုင္
ေၾကာင္းသိရွိရသည္။၆၈

 ထို႔ထက္ပို၍ ဆိုရေသာ္ မတူညီသည့္ နယ္ေျမေဒသအသီးသီး 
၌ မတူညီသည့္ ဘိန္းျဖဴအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အ ရည္အေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္းရိွ ေမာ္ဖင္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴထုတ္ကုန္ 
မ်ား၏ ကြဲျပားသည့္ ၀ိေသသလကၡဏာရပ္မ်ားကို သုေတသနျပဳေနဆဲ
ျဖစ္သည္။ ထိုထုတ္ကုန္မ်ား၌ ႏႈန္းထားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ 
အသုံးျပဳသူမ်ား အသီးသီးရိွၾကသက့ဲသုိ႔ အသုံးျပဳသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ 
သည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ 
ရွိသည္။ 

 ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်မွန္ကန္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရာ၌ အဟန္႔အတားျပဳလ်က္ရွိသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိေနသည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ တရား၀င္ျခင္း 
မရွိသျဖင့္ (အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ေဒသအခ်ိဳ႕မွ လိုင္စင္ရဘိန္းခင္းမ်ားမွလြဲ၍) 
စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအတိုင္းအတာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းႏုိင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ေဒသ 
တြင္းထုတ္လုပ္သည့္ ဘိန္းအမ်ားစုကို လမ္းမမ်ားမွ ေ၀းကြာ၍ စံုစမ္း 
ေဖာ္ထုတ္ရန္ခက္ခဲသည့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေတာင္ေပၚေဒသ 
မ်ားရွိ စိုက္ခင္းငယ္ေလးမ်ား၌ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘိန္းကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး 
သြားလာရန္ခက္ခဲသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္ 
ပတ္လံုးသီးထပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ရာသီအလိုက္စိုက္ပ်ိဳးမႈ (ေဒသအာဏာ 
ပုိင္မ်ား၏ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ တုိက္ဖ်က္ျခင္းကုိ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 
ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္) မရွိေတာ့သည့္ ေျပာင္းလဲမႈပံုစံသစ္မ်ား 
ကလည္း တိက်မွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူမႈကို 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစလ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး
မႈကို ပံုဖမ္းၿဂိဳလ္တုပုံရိပ္မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး စိစစ္ 
အတည္ျပဳရန္အတြက္ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ကြင္းဆင္းေလ့ရိွေၾကာင္း သုံးသပ္
ရသည္။ လာအိုႏိုင္ငံ၌ စိုက္ပ်ိဳးမႈအတိုင္းအတာကို ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ 
လွည့္ပတ္စစ္ေဆးၾကသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၌ တရားမ၀င္ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ 
တိုင္းတာရန္အတြက္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားသည့္ စနစ္မ်ားမရွိဘဲ 
ၿဂိဳလ္တုမွတစ္ဆင့္သာ ရံဖန္ရံခါ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည္။
 ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားထက္ပင္ ပုိ၍ရႈပ္
ေထြးခက္ခဲသည္။ ထုတ္လုပ္မႈကုိ တြက္ခ်က္ရန္အတြက္ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ 
၏ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ ႏွစ္
အလိုက္သီးထြက္ႏႈန္းကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီး ရရွိလာသည့္ အခ်က္
အလက္မ်ားကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ စုစုေပါင္းစုိက္ခင္းအက်ယ္
အ၀န္းျဖင့္ေျမွာက္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ထုတ္လုပ္မႈကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
ကိန္းဂဏန္းကုိ တြက္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္သည္။ ဘိန္းအထြက္ႏႈန္းသည္ ရာသီ
ဥတုအေျခအေနမ်ား၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္၊ ေျမဆီလႊာအရည္ 
အေသြး၊ စိုက္ပ်ိဳးသည့္နည္းစနစ္ (မတ္ေစာက္သည့္ ေတာင္ေစာင္း 
သို႔မဟုတ္ ေျမနိမ့္လြင္ျပင္၊  မိုးေရ သို႔မဟုတ္ ဆည္ေျမာင္းေရအသံုးျပဳမႈ) 
ႏွင့္ ဘိန္းဖ်က္ပိုးက်ေရာက္မႈစသည့္ က႑မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေဒသ 
တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ႏွစ္အလိုက္ သီးထြက္ႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာ 
ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည္။
 ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္းရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏိုင္းၿမိဳ႕ 
နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယနယ္စပ္တစ္ေၾကာ ထြက္ရိွသည့္ ဘိန္းေစး 
မ်ားသည္ အရည္က်ဲလြန္းသျဖင့္ ပိတ္စမ်ားျဖင့္ ခံယူရၿပီး ပိတ္စမ်ားကို 
အပုိင္းအစမ်ားအျဖစ္ ျဖတ္ေတာက္၍ ေရာင္းခ်ၾကရသည္။ ယင္းအ၀တ္စ 
မ်ားကုိ ေရျဖင့္က်ဳခိ်က္၍ ဘိန္းထုတ္ယူႏုိင္သည္။ ဤေဒသထြက္ ဘိန္းမ်ားကုိ 
ငွက္ေပ်ာ၊ ေဆးေျခာက္အပါအ၀င္  အပင္တစ္ခ်ိဳ႕၏ အရြက္မ်ားျဖင့္ ေရာ
ႏွယ္၍ ေရထည့္ထားသည့္ေျပာင္းတံ (ျမန္မာ၌ ခပ္ပုန္ သို႔မဟုတ္ ခခူးဟု
ေခၚသည္) ျဖင့္ရွဴရိႈက္ၾကေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ရွဴရိႈက္ျခင္းသည္ ဘိန္းဆီခဲ
ကို အပူေပး၍ ဘိန္းေျပာင္း (ျမန္မာ၌ ေတာ္ပါ ဟုေခၚသည္) ျဖင့္ရွဴရိႈက္
ျခင္းထက္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထုိသုိ႔ရွဴရိႈက္မႈကုိ 
ဘိန္းပိုမိုေျခာက္ေသြ႕ၿပီး သံခြက္ သို႔မဟုတ္ ၀ါးဗူးမ်ားျဖင့္ သိမ္းဆည္းေလ့ 
ရိွသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတြင္ အမ်ားအျပားေတြ႕ ရွိရသည္။ 
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ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ

 UNODC မွ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုး၍ 
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားေသာ္လည္း လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ မွားယြင္း
ႏိုင္ေျခအခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္းကိုလည္း သြယ္၀ိုက္အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ 
UNODC ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဘိန္းစစ္တမ္းအရဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္းစုိက္ပ်ိဳးလ်က္ရိွသည့္ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းကုိ ဟက္တာေပါင္း 
၄၅၇၀၀ မွ ၆၉၉၀၀ အၾကားခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ ၾကားဂဏန္းျဖစ္သည့္ 
ဟက္တာ ၅၇၈၀၀ ကို ပ်မ္းမွ်ယူလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္ႏိုင္
စြမ္းကိုလည္း တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၅၂၀ မွ ၈၇၀ အၾကား ခန္႔မွန္းတြက္
ခ်က္ၿပီး ၾကားဂဏန္းျဖစ္သည့္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၆၉၀ ကိုပ်မ္းမွ်ယူထား
သည္။ ယင္းအခ်ိန္၌ လာအုိႏုိင္ငံတြင္ဘိန္းစိုက္ခင္း စုစုေပါင္းအက်ယ္
အ၀န္း ဟက္တာေပါင္း ၃၉၀၀ (၉၅% ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ 
ဟက္တာေပါင္း ၁၉၀၀ ႏွင့္ ၅၈၀၀ အၾကားပ်မ္းမွ်ယူထားျခင္းျဖစ္
သည္) ရိွေၾကာင္း UNODC မွ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည္။၆၉

 လာအုိႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္စစ္တမ္းသည္ ရန္ပုံေငြလုံေလာက္ 
မႈမရိွသျဖင့္ နမူနာအနည္းငယ္သာ ေကာက္ယူႏုိင္ခ့ဲသည္။ “အျပန္အလွန္ 
အားျဖင့္ နမူနာေကာက္ယူမႈ ပမာဏကုိ ရဟတ္ယာဥ္ပ်ံသန္းသည့္ၾကာ 
ျမင့္ခ်ိန္၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ၏ တိက်အသံုး၀င္
မႈအေပၚမူတည္၍ တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲရွိ 
သျဖင့္ ပ်ံသန္းမႈၾကာခ်ိန္ကို ၂၆ နာရီသာ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။”၇၀ 
ဘိန္းစစ္တမ္းကို လာအို၌ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 
ရရွိသည့္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္အလိုက္ ဘိန္းထုတ္ 

လုပ္မႈပမာဏကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္ အသုံးျပဳလာခ့ဲသည္။ ဘိန္းတန္ဘုိး 
ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေကာက္ယူႏုိင္ခ့ဲျခင္း မရိွသျဖင့္ ေဒသႏၱရ 
အစုိးရမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အစားထုိးသုံးစြခ့ဲဲရသည္။ ဘိန္းအမ်ား 
စုကုိ ေဒသအတြင္း၌သာ အသုံးျပဳသျဖင့္ ဘိန္း၏ လက္လီႏွင့္ လက္ကား
ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား ခြဲျခားႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။၇၁

 ထိုင္း၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက မိမိတို႔အေနျဖင့္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ခင္း ဟက္တာေပါင္း ၁၃၀၀၀ ခန္႔ကို 
ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အမွန္တကယ္ 
ရိတ္သိမ္းခဲ့သည့္ ဘိန္းခင္းပမာဏကုိ တြက္ခ်က္ရန္အတြက္ ခန္႔မွန္း 
ထားသည့္ ဟက္တာစုစုေပါင္းမွ ဤပမာဏမ်ားအား ႏႈတ္ယူလုိက္သည္ဟု 
ယူဆ၍မရေပ။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာ ေနာက္ပိုင္း၌ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ မၾကာခဏဆက္စပ္ေနေလ့ရိွၿပီး ေဒသႏၱရအာဏာ
ပုိင္မ်ားက တံစုိးလက္ေဆာင္ေတာင္းယူ၍ တရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈကို မျမင္
ခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနတတ္သည္။ ခရီးေ၀းသို႔သြား၍ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး
လုိျခင္းမရိွသည့္ အရာရိွမ်ားကလည္း မိမိအထက္အရာရိွကုိ မ်က္ႏွာလုိ
မ်က္ႏွာရလုပ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမွန္တကယ္သြားေရာက္
ျခင္းမရိွဘဲ ခ်ဲ႕ကားတင္ျပတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ရိတ္သိမ္းၿပီးသား 
ဘိန္းခင္းမ်ားကို သြားေရာက္ဖ်က္ဆီး၍ စာရင္းတင္ျပျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိ
ႏိုင္သည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဘိန္း
စိုက္ပ်ိဳးရန္ တြန္းအားေပးမိသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

လည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။ အခန္း ၄ တြင္ ဆက္လက္ၾကည့္ ရႈပါ။ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူညီသည့္ ဘိန္းစစ္တမ္း သံုးခု
ရွိသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစ၍ UNODC ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ပူးေပါင္း၍
ႏွစ္အလုိက္ ဘိန္းစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူ၍ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀လ်က္ရိွသည္။
ကုန္လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္ အနည္းခန္႔က တရုတ္ႏုိင္ငံသည္လည္း ပုံဖမ္းၿဂိဳလ္တု 
ပုံရိပ္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ကြင္းဆင္းအတည္ျပဳမႈမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ 
ထားသည့္ ကုိယ္ပိုင္ဘိန္းစစ္တမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ 
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမျပဳရေသးေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္အစိုးရမွ 
ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ 
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္၏ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၌ ပူးတြဲဘိန္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို အခ်ိန္ကိုက္ျပန္ 
လည္အသက္သြင္းခဲ့သည္။၇၂ ဤစစ္တမ္းမတိုင္မီ ေနာက္ဆံုးပူးတြဲ 
ဘိန္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့သည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ ပူးတြဲဘိန္းစစ္တမ္း 
ေကာက္ယူမႈကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခဲ့ၿပီး  UNODC ၏ စစ္တမ္းႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွားနည္းစနစ္ကို အသံုး
ျပဳခဲ့သည္။ အေမရိကန္အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ စစ္တမ္းကို သီးျခားဆက္
လက္ေကာက္ယူျခင္းထက္ UNODC ၏ စစ္တမ္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၇၃ အိႏိၵယရွိ တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ 
ထုတ္လုပမ္ႈႏွင္ ့သုံးစြမဲႈအတြက ္ခုိင္မာသည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္
မ်ားမရွိေပ။ 
 TNI သုေတသနျပဳခ်က္အရ ဘိန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္လည္း 
လံုး၀ကြဲျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ရာသီအလိုက္ေစ်းႏႈန္း 
မ်ားသိသိသာသာ ကြဲျပားလ်က္ရွိၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ဘိန္းအလွ်ံပယ္ 
ရွိေနသည့္ ဘိန္းေပၚခ်ိန္၌ လတ္တေလာရိတ္သိမ္းထားသည့္ ဘိန္းစိမ္း 
မ်ားေစ်းေကာင္းမရဘဲ ႏွစ္ကုန္ပုိင္း ဘိန္းရွားပါးလာၿပီး သုိေလွာင္ထားသည့္ 
ဘိန္းမ်ား ေျခာက္ေသြ႕ေနသည့္အေနအထား၌ ေစ်းေကာင္းရၿပီး ကီလို 
အလုိက္ေမာ္ဖင္းဓာတ္ပါ၀င္မႈလည္း ျမင့္မားသည္။ သုံးစြမဲႈႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈ 
အတုိင္းအတာအရ ေရာင္းလုိအားႏွင့္ ၀ယ္လုိအားအေပၚ မူတည္၍ေစ်း
ႏႈန္းမ်ား ကြျဲပားမႈရိွသည္။ ေဒသတြင္း၌ ဘိန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္ 
တက္လ်က္ရိွေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနအထားက့ဲသုိ႔ေသာ တစ္ခ်ိဳ႕
အေျခအေနမ်ိဳး၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြားမႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ 
သည္။ UNODC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ “ဘိန္းေစ်းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျမင့္မားလာသည့္ ေနထုိင္စားေသာက္မႈကုန္က် 
စရိတ္မ်ားေၾကာင့္သက္သက္ျဖစ္ၿပီး ဘိန္းေစ်းေကာင္းလာမႈက ေတာင္သူ 
မ်ားအား ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ဆုံးျဖတ္မိေစသည့္ အေၾကာင္း 

ရင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယံုမွားသံသယရွိစရာမလိုေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတည္း 
၌သာ ျဖစ္ပ်က္ျခင္းမဟုတ္ေပ။”၇၄

 ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ 
အတိုင္းအတာဆိုင္ရာ ကာလတိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား 
သည္ ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲတတ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ အမ်ိဳး 
မ်ိဳ းကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္သည့္ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြေဲဖာ္ထုတ္ရန္ လုံေလာက္မႈမရိွေပ။ အထက္တြင္ 
ဆုိခ့ဲသည့္အတုိင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈသည္ ေဒသ
ခံရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ မိမိတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အစားအစာျပတ္လပ္မႈကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ မိသားစု၏ အျခားမရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ 
သည္။ ျခြင္းခ်က္မရိွ အေရးယူမႈ၊ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ရမည့္ ကာလသတ္ 
မွတ္မႈ၊ ဘိန္းတားျမစ္ပိတ္ပင္မႈႏွင့္  သုိ႔မဟုတ္ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔အေပၚ 
အေျချပဳထားျခင္းမရိွသည့္ ဘိန္းအစားထုိးမူ၀ါဒမ်ားကုိ ေရးဆြေဲဖာ္ထုတ္ 
ရန္အတြက္ အျခားညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ခ်မွတ္ရန္ အေရး
တႀကီး လုိအပ္လ်က္ရိွသည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ အတုိင္းအတာက့ဲသုိ႔ေသာ 
အနာဂတ္ အလားအလာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းထက္ ဘိန္းစိုက္
ပ်ိဳးမႈ၏ အဓိကေမာင္ႏွင္အားျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ အေလးေပး
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိသုိ႔ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္းမွလည္း လူသားဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ညႊန္းကိန္းမ်ား
တုိးတက္ျမင့္မား လာေအာင္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္  သေဘာတူ
ဆႏၵျပဳမႈရွိရမည္။ 
 သို႔ျဖစ္၍ ျပည္တြင္းျပည့္ပ အထူးျပဳကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ခိုင္မာသည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ေကာက္ယူရန္ႏွင့္ အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ား၏ အဓိပၸာယ္ 
မ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤအစီရင္
ခံစာ၌ TNI မွ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုး၀ဥႆံုျပီး 
ျပည့္စုံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ မယူဆသင့္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
အေနျဖင့္ ေဒသခံသုေတသီမ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းေပးခ့ဲသည့္အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အေျပာင္းအလဲတစ္ခုအေနျဖင့္ တင္ျပျခင္းအားျဖင့္  
ေဒသတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးေစ်းကြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ဆုိးက်ိဳးမ်ားအေပၚ ပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္လာၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္
ျဖင့္ ပိုမိုလူသားဆန္၍ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲသည့္ အေထာက္အထား 
အေျချပဳ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရာ၌ အေထာက္ 
အကူျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၃၀



ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

 “မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈအေၾကာင္း ေျပာဆုိတ့ဲအခါတုိင္းေစာင့္ 
ၾကည့္ေလ့လာသူေတြက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး 
အဖြဲ႕ေတြကုိ အဓိကလက္သည္အေနနဲ႔ အၿမဲတမ္းလုိလုိေျပာၾကတယ္။ 
သာဓကတစ္ခု အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ထုိင္း၊ 
လာအုိနဲ႔ တရုတ္ျပည္ေတြမွာ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ တစ္ရိွန္ထုိးျမင့္တက္လာၿပီး 
တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအဖြဲ႕ေတြ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ အေရအတြက္ကလည္း 
အမ်ားႀကီးတက္လာတယ္။ ဒါကုိထင္ထားတ့ဲအတုိင္းပဲ အထူးျပဳကၽြမ္း 
က်င္ပညာရွင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြ႕ဲေတြ အ 
ထူးသျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေမ့ပစ္ၿပီး အစိုးရတပ္ေတြ 
ဦးစီးတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ေနျပည္ေတာ္က အဆို 
ျပဳတာကုိ ပစ္ပစ္ခါခါျငင္းပယ္ခ့ဲတ့ဲ ‘၀’ လုိမ်ိဳ းအဖြ႕ဲေတြက တုိက္ပြအဲတြက္ 
လုိအပ္တ့ဲလက္နက္ေတြ၀ယ္ယူဖုိ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ စက္နဲ႔လွိမ့္ထုတ္ 
သလုိ ဘုံးေဘာလေအာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ 
တယ္ဆိုၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလုိသုံးသပ္ခ်က္ 
ေတြက လယ္ျပင္မွာဆင္သြားသလုိ ထင္းေနတဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္ေတြကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳထားတာပါ။”၁

     ရွမ္း (SHAN)

 မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား 
အၾကားမွ ဆက္စပ္မႈသည္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲသည္။ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္
ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး တစ္စတစ္စ 
ႀကီးထြားလာသည့္ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ကို ကာကြယ္ 
တားဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း 
အားၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ အားနည္းသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
၏ကြဲျပားသည့္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျဖင့္ ရုတ္ရုတ္ 
သဲသဲျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားက ဧရာမဒုစရိုက္အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ 
ရာဇာအဖြ႕ဲႀကီးမ်ား လုပ္သာကုိင္သာရိွေစရန္ ပ့ံပုိးေပးသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ 
စီးပြားျဖစ္သည့္ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္မ်ားရွိေနျခင္းက ပဋိပကၡမ်ားကို 
ပိုမိုဆိုးရြားလာေစၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈ၊ အၾကမ္း ဖက္မႈႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစလ်က္ရိွသည္။ အာဆီယံ
၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း မူးယစ္ကင္းစင္ေရး 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကလည္း အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား ျမန္ဆန္သည့္
ရလဒ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ဖန္တီးရန္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိၿပီးရက္စက္ျပင္း
ထန္သည့္ ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ႏွင့္တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးဖက္သို႔ ဦးတည္သြားေစခဲ့သည္။
 ဤစနစ္က အထိခုိက္လြယ္၍ ေဘးဖယ္ခံထားရသည့္ ရပ္ရြာ 
လူထုအမ်ားအျပားကို ရာဇ၀တ္သားမ်ားပမာ ျပစ္ဒဏ္ခ်အေရးယူေစ
ရန္ဖန္တီးခဲ့သည္။ ယင္းတို႔၌ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆက္လက္ေသာက္သံုးရန္ 
ႀကိဳးပမ္းသည့္ သံုးစြဲသူမ်ား၊ အေသးစားမူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေရး 
သမားမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ ထုံးတမ္းဓေလ့အရ အသုံးျပဳရန္ 
ဘိန္းႏွင့္ ေဆးေျခာက္စုိက္ပ်ိဳးသည့္ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ား ပါ၀င္လ်က္ 
ရိွသည္။ ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ားသည္ မဟာမိတ္အဖြ႕ဲမ်ားကုိ တရားမ၀င္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၌ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ တံခါးဖြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားေလ့ရိွသည့္ တင္းက်ပ္ေသာ ျပည္တြင္းမူးယစ္ 
ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒမ်ား ေပၚေပါက္လာေစသည္။ ထို႔ျပင္ အက်င့္ပ်က္
ျခစားမႈႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ၾသဇာႀကီးမားသည့္ ရာထူးအလႊာမ်ားႏွင့္ 
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ တရားမ၀င္ 
အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရး 
ယူျခင္းမရွိဘဲ ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ားကို ‘မူးယစ္ရာဇာ
မ်ား’၊ ‘ဘိန္းဘုရင္မ်ား’ ႏွင့္ ‘မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးသည့္ ေမွာင္ခိုတပ္ 
ဖြဲ႕မ်ား’အေပၚ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း အျပစ္ပံုခ်ေလ့ရွိသည္။
 ‘မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ပြဲ’သည္ ျပည္တြင္းမူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲ 
မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းထက္ 
ထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားကို အျမစ္ျဖဳတ္၍ ထုတ္ 
လုပ္မႈပုိင္းကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် 
မႈကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဇာင္းေပးခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ 
အာဖဂန္နစၥတန္၌ အေမရိကန္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ တိုက္ဖ်က္ေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ စစ္ပုံသြင္းထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ပဋိပကၡပိုမိုႀကီးထြားလာေစခဲ့သည္။ 
၁၉၈၅ ႏွင့္ ၁၉၈၈ အၾကား၌ အေမရိကန္မွ တူးဖိုးဒီ 2,4-D (နာမည္ဆိုးျဖင့္ 
ေက်ာ္ၾကားသည့္ လိေမၼာ္ေရာင္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေစေသာပစၥည္း (Agent
Orange) အဓိကပါ၀င္သည့္) ေပါင္းသတ္ေဆးကို အသံုးျပဳ၍ ရွမ္းျပည္
နယ္တြင္းရွိ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ေလယာဥ္ျဖင့္ ေဆးဖ်န္းတိုက္ဖ်က္ရန္ 
ျမန္မာအစိုးရကို အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္း
ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကုိပါ ေထာက္ပ့ံ
ေပးခ့ဲေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္
ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္သည့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ 
၎တုိ႕ကုိ အဓိကထား အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ အေမရိကန္၏ အေထာက္အပ့ံ
ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ လူထု
လႈပ္ရွားမႈကုိ စစ္အာဏာရွင္အစုိးရမွ ေသြးထြက္သံယုိျဖစ္ေအာင္အၾကမ္း
ဖက္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။၃ 
 တရုတ္၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ပြတဲြင္လည္း  အလားတူျပႆနာ
မ်ိဳးျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ
ကိုမိမိႏိုင္ငံအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ 
သေဘာထားခဲ့သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ 
လာသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို တားဆီးရန္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ ဘိန္းျဖဴ
ႏွင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း ထုတ္လုပ္မႈတုိ႔ကုိ တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏွင့္ 

လာအုိႏိုင္ငံတုိ႔၌ လက္ရိွေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ တရုတ္ဘိန္းအစား
ထုိးအစီအစဥ္မ်ားသည္ တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ
မ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္  ဧရာမစက္မႈသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္လမ္း
ရွင္းသည့္အေနျဖင့္ အထိခိုက္လြယ္သည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား မိမိ
တို႔၏ ေျမယာမွလြင့္စင္သြားေစျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုေဘးေရာက္သြားေစ
ခဲ့သည္။၄ ထို႔ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္က႑ကို ေဇာင္းေပး
သည့္ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ က်ဆုံးသြားျပီး ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
သာပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းက အထူးအဆန္းမဟုတ္ေတာ့ေပ။ ကမာၻလံုး 
အတိုင္းအတာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္း
သြားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေဒသတြင္းထုတ္လုပ္မႈသာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ 
 ျမန္မာႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယတုိ႔၌ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္
ရိွသည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ 
ပ်က္ျပားေစၿပီး ေတာင္ေပၚေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေဘးေရာက္ေစ၍ 
ပုိမုိဆင္းရဲတြင္း နက္ေစခ့ဲသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာရပ္ရြာလူထုမ်ားက အသက္ရွင္
ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ မူလအေနအထားသို႔ ျပန္
လည္ေရာက္ရိွသြားသည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေရးတုိ႔သည္ ပိုမိုတုိး၍ 
ဆက္ႏြယ္လာခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သည့္ ေဒသအတြင္းရိွ 
ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ပတ္သက္ပါ၀င္လ်က္ရိွသည့္ အဖြ႕ဲမ်ားအားလုံးလုိလုိ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈ၌ တစ္နည္းတစ္ဖံု ပါ၀င္လ်က္ သို႔မဟုတ္ 
အက်ိဳ းအျမတ္မ်ား ရရိွလ်က္ရိွသည။္ အထူးသျဖင္ ့အစိုးရ ေက်ာေထာက္
ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ စစ္တပ္ကို ေထာက္ခံေသာ ႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳး
ေရးပါတီ (USDP) မွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ ကုိယ္စားလွယ္အမတ္မ်ားအျဖစ္ ေရြး
ေကာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ေဒသတြင္းရွိ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံ
ေရးပါတီမ်ား၏ ဘ႑ာတုိက္သုိ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးမွေငြေၾကးမ်ားစီး၀င္
လ်က္ရွိေၾကာင္း စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနၾကသည္။၅ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ သာဓက
အရျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တံခါးပြင့္လာၿပီးေနာက္ ရာထူးရာခံရွိ
သူမ်ားအတြက္ အဂတိလိုက္စားရန္ႏွင့္ အာဏာအလြဲသံုးစားရန္ အခြင့္
အလမ္းမ်ား ပိုမိုေပၚထြန္းလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။  
 ယခုအခ်ိန္သည္ ‘လံုျခံဳေရး’ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒ 
တင္းၾကပ္မႈႏွင့္ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာရပ္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္နည္း
လမ္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို အေလးေပးသည့္ အစီအစဥ္မွ 
‘လူသားဆန္ေသာ လုံျခံဳေရး’ အစီအစဥ္က့ဲသုိ႔ေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္း
မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအရ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ဂရုတစိုက္သံုးသပ္
ၾကည့္ရႈ၍ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး
တုိးတက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးက႑မ်ားကုိ ေဇာင္းေပးထားသည့္ အေျပာင္း
အလဲျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အားေပးျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္သည့္
အခ်ိန္ျဖစ္သည္။၆ ထုိ႔ျပင္ ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိ႔၏ 
ဆုိးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္၍ 
အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ စတင္ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္ 
လည္းအေရးႀကီးသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ
မ်ားအေပၚရိုက္ခတ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္ 
ႏွင္းေရး၏ သက္ေရာက္မႈအက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို အေသးစိတ္ဆန္းစစ္သံုး 
သပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္း၌ ရည္ရြယ္ျခင္းမရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားသာမက လူထုလံုျခံဳေရး၊ 
ရပ္ရြာ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘ၀သာယာေရးက႑မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

၃၂

ရင္းျမစ္ - UNODC ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ကမၻာ့မူးယစ္ေဆး၀ါးအစီရင္ခံစာ။

အေ႔ရွေတာင္အာရွေဒသအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ား၊ ၂၀၀၂-၂၀၁၁

အေ႔ရွေတာင္အာရွ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ (တန္ခ်ိန္လိုက္) 
(ညာဖက္မ်ဥ္း)
တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္း ဘိန္းျဖဴဖမ္းဆီးရမိမႈ (ကီလိုလိုက္) (ဘယ္ဖက္မ်ဥ္း)
တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲသူမ်ား (ေထာင္ခ်ီ) 
(ဘယ္ဖက္မ်ဥ္း)



ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

ထားသည့္ အဖုိးနည္း၀န္ပါ၍ ပုိမုိထိေရာက္အက်ိဳးရိွမည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အေခ်အတင္ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘိန္းခင္းမ်ားကုိ ေဆးဖ်န္းတိုက္ဖ်က္ရာ၌ 

ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့သည့္ အေမရိကန္*
ဆိုဖီယာ ဘေရာ့ခ်္

 ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈသည္ က်န္ 
ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးထက္ ပုိ၍မ်ားျပားခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္း
ေဒသမွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မင္းမ့ဲစရုိက္မ်ားက ေတာထေနသည့္ တရားမ၀င္
ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ရာ၌ အႀကီးအက်ယ္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္
လ်က္ရွိသည္။ စစ္အစိုးရက မိမိတို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္အတြင္းရွိ 
ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ား ပေပ်ာက္သြားေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီျဖစ္
ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။၇ သို႔ေသာ္ ဘိန္းခင္းအမ်ားစုသည္ 
အစိုးရ၏ အာဏာစက္သက္ေရာက္မႈနည္းပါးသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၌ တည္ရိွေနသည္။ ေလေၾကာင္းသုံးတုိက္ဖ်က္ေရးသည္ 
ေဒသတစ္လႊား၌ ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္လ်က္ရိွသည့္ ဘိန္းပန္းမ်ားကုိ အျမစ္
ျဖဳတ္ရန္အတြက္ မႀကံဳစဖူးအခြင့္အလမ္းရလာေစခဲ့သည္ဟု ယူဆရ
သည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၌ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေလေၾကာင္းသံုးေဆးဖ်န္းတိုက္ 
ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္မ်ိဳး ျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ရယူခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို  ေဆးဖ်န္း 
ေလယာဥ္ႏွင့္ တူးဖုိးဒီ (2,4-D) ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံေရးလုိအပ္ခ်က္အရ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ပြ ဲ မ်က္ႏွာ 
စာအသစ္ကုိ ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီးေနာက္ ေရဂင္အစုိးရမွ ေဆးဖ်န္းတုိက္ဖ်က္မႈ
အစီအစဥ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံေရးကိစၥအ၀၀ကို ျမန္မာအစိုးရအား ေပးအပ္ 
လုိက္ရသည္။ အရင္အစုိးရမ်ားလက္ထက္၌ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ ႀကီးမား 
လြန္းသည္ဟု သုံးသပ္ခ့ဲသည့္အခ်က္ကုိ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အစီ 
အစဥ္ၿပီးဆံုးသြားသည့္အခါမွသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ၀န္ႀကီး 
ဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေလေၾကာင္းသံုးေဆးဖ်န္းတိုက္ဖ်က္မႈအစီအစဥ္
အေပၚ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ‘မျဖစ္စေလာက္သာၾသဇာလႊမ္းမုိး’ ႏုိင္ခ့ဲေၾကာင္း 
အမ်ားျပည္သူအား ၀န္ခံခဲ့သည္။၈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအတြက္ 
အေမရိကန္၏ အကူအညီကို ျမန္မာအစိုးရမွ ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္အျပင္ 
ေဆးဖ်န္းတိုက္ဖ်က္သည့္အစီအစဥ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမေဒသ
မ်ားအတြင္း အေမရိကန္အရာရိွမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ခံခ့ဲ
ရသည္။ ေနာက္ဆက္တြအဲေနျဖင့္ လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ စစ္ေဆးရန္
အတြက္ႏုိင္ငံျခားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းသည့္ ခရီးအကြာ
အေ၀းႏွင့္ ေပါင္းသတ္ေဆးအသံုးျပဳႏႈန္းအေပၚ အေျခခံသည့္ ေဘးပန္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္အပို
ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္မာမႈမရွိသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုမႈ
မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး
ဌာနအေနျဖင့္ ေလေၾကာင္းသံုးေဆးဖ်န္းတိုက္ဖ်က္ေရး၏ ေႏွာင္းပိုင္း
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရမွ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံ 
စာအေပၚတြင္သာ လုံးလုံးလ်ားလ်ားမီွခုိအားထားခ့ဲရၿပီး ေလေၾကာင္းသုံး
ေဆးဖ်န္းတိုက္ဖ်က္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမေဒသ
မ်ားတြင္ ျမန္မာအစုိးရမွ စံတင္ေလာက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္
မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။
 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္ထိခုိက္မႈ ေလ့လာ
သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေဆးဖ်န္းမႈကို 

အေမရိကန္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္းသာ ဆက္
လက္ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အနည္းဆုံးသာ
ရိွပါလိမ့္မည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခ့ဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစီအစဥ္ကုိ ေလ်ာ္ကန္မႈ
မရိွသည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္ 
တြအဲႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစခ့ဲေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ား ေပၚထြက္
လာၿပီးေနာက္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ပိတ္ဆို႔ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံရသည့္ 
ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေလယာဥ္ေဆးမဖ်န္းမီ 
သတိေပးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ႀကဲခ်ျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုမွ အသံလႊင့္
သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ
ျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာဆုိခ့ဲေသာ္လည္း၉ လက္နက္ကုိင္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္
ေျမရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေပါင္းသတ္ေဆး၏ ဆိုးက်ိဳးအႏၱရာယ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ႀကိဳတင္အသိေပးခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေၾကာင္း 
ေပၚထြက္လာခ့ဲသည္။ ေဒသခံ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္း
ေဆာင္မ်ားက တူးဖုိးဒီ (2,4-D) သည္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ သီးႏွံစိုက္ 
ခင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားကို ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းသြားေစခဲ့ေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေလယာဥ္ေဆးဖ်န္းအၿပီး၌ ေဒသခံမ်ား 
ခံစားခဲ့ရသည့္ မူးေ၀ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ မ်က္ရည္ပူက်ျခင္း၊ ေအာ့
အန္ျခင္းႏွင့္ ေသလုနီးပါးခံစားခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္
ေျပာင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။၁၀

 ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားရိွေနေသာ္လည္း အေမရိကန္ 
အစိုးရမွ အစီအစဥ္၏ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈကို ေသာ္လည္းေကာင္း 
အေမရိကန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရွိ
ျခင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္စစ္ေဆးသံုးသပ္ရန္ျငင္းဆန္ခဲ့
သည္။ ေဆးဖ်န္းမႈမွ ေဒသခံလူထုမ်ားအေပၚေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမႈ
သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘိန္းတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္
အလက္မ်ားကုိခ်႕ဲကားေျပာဆုိမႈႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ခိငုမ္ာသည္ ့အေထာက္
အထားမ်ားမရွိဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တုန္႔ျပန္ခဲ့
သည္။ 
 ယင္းအစား အေမရိကန္မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း
တာ၀န္ခံ အေမရိကန္အရာရွိမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႀကီးက်ယ္သည့္ 
ေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္
ခ့ဲၾကသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြသုံဲးစားမႈ မူ၀ါဒေရးရာဌာန၏ အမႈေဆာင္
ဒါရုိက္တာမွ “ကမာၻ႕ေနရာေဒသအသီးသီးမွာ ေဖာ္ေဆာင္ေနတ့ဲ မူးယစ္
ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ အေအာင္ျမင္ဆုံး လုပ္ေဆာင္ခ်က္
တစ္ရပ္ျဖစ္တယ္” ဟု ေၾကညာခ့ဲသည္။၁၁ လက္ရိွအခ်ိန္ထိ ေဆးဖ်န္းတုိက္
ဖ်က္မႈမွ ဘိန္းျဖဴတင္ပို႔မႈ က႑တစ္ခုလုံးအေပၚ လႊမ္းျခံဳသက္ေရာက္မႈ 
အလ်ဥ္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈသည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၌ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၃၅၀ ခန္႔ရွိရာမွ 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၂၈၀ ခန္႔အထိ ျမင့္တက္
သြားခဲ့ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။၁၂ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီ
လိုလားသည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို စစ္တပ္မွ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ၿပီး
ေနာက္ ေဆးဖ်န္းတုိက္ဖ်က္သည့္အစီအစဥ္ ရုပ္သိမ္းသြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသည္လည္း ကမာၻ႕ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးဇာစ္ျမစ္
တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာ 
တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ၏ ထက္၀က္ခန္႔ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ သုံးသပ္ၾကည့္ပါက 
အေမရိကန္၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိ တုိင္းတာႏုိင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား 
မေတြ႕ရိွရေပ။ ေဆးဖ်န္းတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကုိ ပ့ံပုိးရန္ အေမရိကန္ 
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

မူးယစ္ေဆး၀ါး မူ၀ါဒေရးရာပညာရွင္မ်ားက ျမင္သာရန္ ခက္ခဲသည့္
အရာမ်ားကို တိုင္းတာခဲ့ၾကၿပီး အျပင္ပန္းအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ပြဲ
ကို ဆက္လက္ဆင္ႏြဲရန္ အေမရိကန္၏ သံဓိ႒ာန္ခ်ထားမႈကို လွစ္ဟ
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံရိွ ေလေၾကာင္းသုံးေဆးဖ်န္းတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္အားျဖင့္ ဘိန္း
ထြက္ရိွရာ ပင္ရင္းဇာစ္ျမစ္မ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ 
အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ သံဓိ႒ာန္ကုိ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္ဟု 
ဆက္လက္ရွင္းလင္းခ့ဲသည္။၁၃ သုိ႔ျဖစ္၍  ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာ ဘိန္း 
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားထုအေပၚ ေဘးအႏၱရာယ္
က်ေရာက္ေစျခင္းတို႔ထက္ အစီအစဥ္၏ ျဖစ္တည္မႈတန္ဖိုးကပို၍ 
အေလးသာသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။  

*ေရးလ္ (Yale)  တကၠသုိလ္၌ ဆုိဖီယာ ဘေရာ့ခ်္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည့္ 
စာတမ္း၏ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အက်ဥ္းျဖစ္သည္။ “ဘိန္းျဖဴပ်ံ႕ႏံွ႕ေစသည့္ 
ေရေသာက္ျမစ္ကုိ တုိက္ခုိက္ျခင္း- ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ဘိန္းခင္းမ်ားကုိ 
ေဆးဖ်န္းတုိက္ဖ်က္ရာ၌ ေအာင္ျမင္မႈမရခ့ဲသည့္ အေမရိကန္။”

အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယရွိ ပဋိပကၡႏွင့္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား 

 လက္ရိွေဒသတြင္း၌ အဓိကဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးလ်က္ရိွသည့္ နယ္ေျမ 
မ်ားသည္ ျမန္မာႏွင့္ အိႏိၵယႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး၌ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ ဖိစီးလ်က္ရိွသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ အေရွ႕
ေျမာက္အိႏိၵယေဒသရိွ ပဋိပကၡႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းမ်ားက မူးယစ္
ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ အားျဖည့္ေပးလ်က္ရိွၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့၊ ေဆးကုသမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမမီေစရန္ ကာဆီးလ်က္ရိွသည္။ အဟန္႔
အတားမ်ား၌ ဗဟိုအစိုးရမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ေန၀င္မီးၿငိမ္းအျပင္မထြက္ရ
(ကာျဖဴးစ္) အမိန္႔မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ားကုိ ဆုိးရြားျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ၊ ရပ္ရြာအတြင္း 
ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 
 အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယရွိ မဏိပူရႏွင့္ နာဂျပည္နယ္မ်ားသည္ 
နယူးေဒလီဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၄၇ 
ခုႏွစ္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္၌ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယ
သည္လည္း မိမိတုိ႔သည္ လြတ္လပ္သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
ခဲ့သည္။ ဗဟိုအစိုးရမွ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့သျဖင့္ 
ေဒသခံအဖြ႕ဲမ်ားက လက္နက္စြကုိဲင္ ေတာ္လွန္ခ့ဲၾကသည္။ ယင္းအခ်ိန္မွ
စ၍ ေဒသတြင္း၌ ျပင္းထန္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ 
ေပါက္ကြဲလာခဲ့သည္။ ပုန္ကန္မႈကို ႏွိမ္ႏွင္းရန္အတြက္ အာဆမ္ရိုင္ဖယ္
တပ္ရင္းကုိ မဏိပူရ္ႏွင့္ နာဂျပည္နယ္သုိ႔ ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္
မွစ၍ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဆုိင္ရာ အထူးအမိန္႔အက္ဥပေဒ 
(AFSPA) ကို စတင္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အေသ
ပစ္သတ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အိႏိၵယတပ္မေတာ္ကုိ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္မရိွဘဲ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳထားသည့္ အကန္႔အသတ္မဲ့ အာဏာအပ္ႏွင္း

ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အက္ဥပေဒသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေပၚေပါက္
လာေစခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အိႏိၵယစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျမင့္
တက္လာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအေျမာက္အမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ယင္း
အက္ဥပေဒကုိျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ့ဲၾက
သည္။ ထုိအက္ဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕
စည္းခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ္လည္းအစုိးရသည္ ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္
ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ ရုပ္သိမ္းရန္ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ကို လိုက္နာရန္ 
ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။၁၄ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ နာဂျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားဆိုရွယ္
လစ္ေကာင္စီ - အိုင္အမ္ (အီဆတ္ မူဗာ အဖြဲ႕ -Isak-Muivah faction) 
ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရတို႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာတူညီမႈရခဲ့ၿပီး
ေနာက္နာဂျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို သိသိသာသာ
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ထပ္မံတုိးျမင့္ခ်ဳပ္ဆုိခ့ဲေသာ္လည္း ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးသေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ အန္အက္စ္စီ အန္-အိုင္အမ္၏ 
နာက်ည္းနစ္နာခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပင္းျပေသာဆႏၵတုိ႔ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္
သည့္ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္သို႔ မေရာက္ရွိဘဲ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားတိုက္ပြဲ
မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယေဒသ၌ အျခား
အင္အားႀကီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားလည္းတည္ရိွေနသျဖင့္ ယင္းနယ္
ေျမတြင္းရွိ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားႏိုင္မည့္အလားအလာ နည္းပါး
လ်က္ရွိသည္။ 
 ေရွ႕အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယ 
ေဒသသည္ ဘိန္းအဓိကစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ နယ္ေျမျဖစ္သည္။ 
မဏိပူးရ္၊ နာဂလန္းႏွင့္ အရူနာခ်ပရာေဒ့ရွ္ရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု 
အမ်ားအျပား ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ေခ်ာင္က်၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ေနာက္က်သည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚ၌ 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည္။ ၀င္ေငြရသီးႏွံအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည့္အျပင္ 
ေဆး၀ါးတစ္လက္အေနျဖင့္လည္း သံုးစြဲၾကသကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ထံုးတမ္းဓေလ့အရပါ အေရးပါလ်က္ရွိသည္။ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယ
အတြင္းရွိ ပဋိပကၡႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈတို႔အၾကား 
ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိသည္။ “ဒီ
ေဒသမွာ ဘိန္းစိုက္လာတာ သိပ္မၾကာေသးဘူး” ဟု မဏိပူရ္ျပည္နယ္ရွိ 
ေဒသခံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္သား (NGO) မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ဘာေၾကာင့္လဲ
ဆိုေတာ့ လူေတြက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဖို႔ တစ္ျခားနည္းလမ္းရွာ
မရတဲ့အတြက္ စိုက္ၾကတာပါ။ ကူကီလူမ်ိဳးေတြ စိုက္ၾကတာမ်ားတယ္။ 
သူတို႔က တစ္ေန႔လုပ္တစ္ေန႔စားေတြဆိုေတာ့ ဘိန္းစိုက္မယ္ဆိုရင္ 
ပိုက္ဆံနည္းနည္းပါးပါးရလာႏိုင္တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔အေန
နဲ႔ တစ္ႏွစ္ကို ဘိန္း ၂ ကီလို ၃ ကီလိုေလာက္ရၾကတယ္။ ဘိန္းခင္းေတြ
က အရမ္းေ၀းတဲ့အတြက္ နာရီေပါင္းေတာ္ေတာ္ၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ရ
တယ္။ ဘိန္းစုိက္တ့ဲ နယ္ေျမေတြမွာက ျပႆနာအရမ္းမ်ားသလုိ ေသာင္း
က်န္းသူေတြလည္းရွိတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။၁၅

 မိမိတုိ႔၏ တပ္ဖြ႕ဲမ်ားကုိ ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံရန္အတြက္ လက္
နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈအတြင္း 
ပတ္သက္ပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း အစိုးရမွ စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္
တည္း၌ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးကုန္ကူးမႈ
အတြင္း ပါ၀င္ေနၾကၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားလ်က္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆို
ခံရလ်က္ရွိသည္။၁၆ “မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕

၃၄



ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

ေတြပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ အေထာက္အထား မေတြ႕ရဘူး” ဟု ေဒသခံ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္သား (NGO) တစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ဒါေပမဲ့ ေငြနဲ႔ 
လက္နက္ဟာအၿမဲ ဒြန္တြေဲနတယ္ဆုိတာ လူတုိင္းသိပါတယ္။ လက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႕ေတြလည္း ေသနတ္၀ယ္ဖုိ႔ ပိုက္ဆံေတာ့လိုမွာပဲ။ ဒါေပမ့ဲ 
တကယ္တမ္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးေနတ့ဲသူေတြက တစ္ျခားသူေတြ
ပါ။”၁၇ တစ္ျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း (NGO) မွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကလည္း 
“မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပဋိပကၡေတြအားလုံးက လံုးေထြးေနတယ္။ မဏိပူးရ္
မွာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕
ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ဖို႔ မူးယစ္
ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကတယ္လို႔ အိႏိၵယအစိုးရက 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြကလည္း အစိုးရက 
ဒီေဒသကို မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ သယ္လာတာလို႔ ေျပာေန ၾကတယ္။” ၁၈

 ပဋိပကၡမ်ားက သင့္ေလ်ာ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစၿပီး ေဆး၀ါးကုသမႈႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေလွ်ာ့ခ်
ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမမီေအာင္ ကန္႔သတ္ထားလ်က္ရွိ
သည္။ ထို႔ျပင္ ဤေဒသကို က်န္အိႏၵိယျပည္နယ္ေတြနဲ႔ အဆက္ျပတ္ 
ကင္းကြာသြားေစၿပီး အပူတျပင္းလိုအပ္ေနသည့္ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ အစားထိုးအသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာၿပီျဖစ္သည့္ 
ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားကို အစိုးရမွ ကိုင္တြယ္ေျဖ 
ရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမို
ႀကီးထြားလာေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု
ေပါင္းစံု ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ဗမာမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူထုသည္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး ခန္႔မွန္းလူဦးေရ  ၅၆ သန္း၏  ၄၀% ခန္႔ရွိသည္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားသည္ အစဥ္အဆက္ ခြဲျခားဆက္ဆံ
မႈႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံရမႈမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားရလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံလြတ္
လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ မွစ၍ လက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ား 
စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္
အေျခအေန ပိုမိုဆုိးရြားလာခဲ့ၿပီး လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုနည္းပါး
လာခဲ့သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအမ်ားဆုံး ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္
နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔၌ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္
လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။
 တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အမ်ားအားျဖင့္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ 
ကုန္းျမင့္စပါးစိုက္ပ်ိဳးၾကသည့္ ေဒသခံလူထုမ်ားသည္ စစ္ပြဲစစ္ဒဏ္ကို 
အမ်ားဆုံးခံစားၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား စစ္ေရး 
သတင္းမ်ား၊ အစားအစာ၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းမႈ
မ်ားအတြက္ မီွခုိအားထားလ်က္ရိွသည့္ နယ္ေျမအတြင္းရိွ ရပ္ရြာလူထုမ်ား

‘၀’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ရုံးခ်ဳပ္စိုက္ရာ 

ပန္ဆန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၀ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပုံပါသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီး။

၃၅



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

သည္ ဘိန္းကို ၀င္ေငြရသီးႏွံအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အစိုးရကို 
ဆန္႔က်င္ရန္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြ႕ဲမ်ားမွ တင္းၾကပ္သည့္ ဘိန္းတုိက္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္လည္း ေဒသခံလူထုကို ပဋိပကၡအတြင္း တြန္းပို႔
လ်က္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕မ်ား၏ အဓိက၀င္ေငြကို ဘိန္းကုန္ကူးျခင္း၊ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူ
မ်ားကုိ အခြန္ေကာက္ျခင္း (အမ်ားအားျဖင့္ ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာပစၥည္းမ်ား)၊ 
ဘိန္းယာဥ္တန္းမ်ားကုိ လက္နက္ကုိင္ အေစာင့္အေရွာက္မ်ား ေပးအပ္
ျခင္း၊ ဘိန္းျဖဴဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိင္း
ႏုိင္ငံသုိ႔ ေမွာင္ခုိကုန္ကူးသည့္ အခ်က္အခ်ာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၌ အေကာက္
ခြန္ဂိတ္မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္၌ 
အခ်ိဳ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ မူလႏိုင္ငံေရးရည္
မွန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းထက္ ဘိန္းကုန္ကူးမႈကုိ ပုိမုိအာရံု
စုိက္အေလးထားလာၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခ့ဲရသည္။ 
 ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ 
အမ်ားစုသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၾကသည္။ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ ကခ်င္
လြတ္လပ္ေရးအဖြ႕ဲအစည္း (KIO)၊ ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
-ေျမာက္ပိုင္း(SSA-N)၊ ‘၀’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ 
(UWSA) က့ဲသုိ႔ေသာ အဖြ႕ဲမ်ား  လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၾကသည္။ နယ္စပ္ေဒသ 
ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ တုိက္ပြမဲ်ား ျပန္ျဖစ္လာသည့္ေနာက္ အဆုိးရြား
ဆံုးလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ အေျခအေနမ်ား 
ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပယ္သြားျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အဓိကခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္

ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည့္ ေႏွာင္းပုိင္းႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံ
ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အလံုးစုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ကင္းမဲ့ 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္သာ ကန္႔သတ္ေဘာင္ကြပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္
ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုမွ် ေျပလည္သြားေစခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ လက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ၎တို႔၏ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားကို 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခြင့္ရွိၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာ
ႏိုင္ေအာင္ပံ့ပိုးေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။
 အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တုိက္ပြမဲ်ား 
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားျပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈမရွိသည့္ ဧရာမစီးပြားေရးစီမံ
ကိန္းႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိလာၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ေစခ့ဲသည္။ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္
မႈမရွိသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ တရားမ၀င္သစ္  ခိုးထုတ္မႈ၊ သတၱဳ
တူးေဖာ္မႈ၊ ေလာင္းကစားမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား အပါ
အ၀င္ အျခားေမွာင္ခိုေစ်းကြကလ္ပု္ငန္းမ်ား ျမင့္တကလ္ာခဲ့သည္။ လက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ၀င္ေငြရင္းျမစ္မ်ား ရွာေဖြ
လာရသည္။ ဗဟိုအစိုးရမွ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့
ေပးရန္ ဆႏၵမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိျခင္းေၾကာင့္ လက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မိမိတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။၁၉ တရား၀င္ကုန္
သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ အစုိးရမွ ကန္႔သတ္ပိတ္
ပင္ခ့ဲသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ားအေနျဖင့္ ‘တရားမ၀င္’ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ မွီခိုအားထားလာခဲ့
ၾကသည္။ 
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ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

 တပ္မေတာ္ (အစိုးရစစ္တပ္) မွ အေျခအေနအေပၚလိုက္၍ 
ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲစြာျဖင့္ ဘက္ေျပာင္းမဟာမိတ္ဖြဲ႕၍ ပံ့ပိုးကူညီေလ့
ရိွသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ လုိက္နာသည့္အေနျဖင့္ အစုိးရမွ မိမိတို႔
၏ မူ၀ါဒကို လက္တစ္လံုးျခားလွည့္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈအ
တြင္း ျပည္သူ႔စစ္မ်ားပါ၀င္လာေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ 
ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္ 
အစီရင္ခံစာအတြင္း “စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္
အရ ေက်းလက္ေဒသ နယ္ေျမေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း
လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ား၏ လံုျခံဳေရး၀န္
ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုအပ္ျခင္းမရွိေတာ့သျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အဆိုပါ
အဖြ႕ဲမ်ား၏ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ႏွင့္ ေမွာင္ခုိကုန္ကူးခြင့္တုိ႔အပါအ၀င္အျခား
အထူး အခြင့္အေရးမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းရုပ္သိမ္းလ်က္ရွိသည္” ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။၂၀ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
ကစစ္အစုိးရ၏ အဓိကဦးစားေပးျဖစ္လာသျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးမႈ
အတြင္း အဆိုပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕မ်ား အေႏွာင့္အယွက္ကင္း
ကင္းျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္ရလာခဲ့သည္။၂၁

 မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈအတြက္ အဓိကစြပ္စြဲ
ခံရသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တရုတ္
နယ္စပ္ႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားမွ ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္
ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ႏွင့္ ကိုးကန္႔ အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား
ကာကြယ္ေရးတပ္ေပါင္းစု တပ္မေတာ္ (MNDAA) ႏွင့္ မိုင္းလား အေျခစုိက္ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ေပါင္းစုတပ္မေတာ္ (NDAA) တို႔ ျဖစ္ၾက 
သည္။၂၂ ကိုးကန္႔၊ ‘၀’ ႏွင့္ မိုင္းလားေဒသမ်ားသည္ ေရႊႀတိဂံအတြင္း 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ အမ်ားဆံုးေဒသမ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ 
တရုတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားအားလံုး 
ဘိန္းတားျမစ္ပိတ္ပင္ေရး မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္၍ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စည္း
ၾကပ္လ်က္ရွိသည္။၂၃ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ မူး
ယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးသည့္ အင္အားႀကီးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွာ ဘိန္းဘုရင္
ခြန္ဆာ၏ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (MTA) ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ‘လက္နက္
ခ်အပစ္အခတ္ရပ္စဲ’ ၿပီးေနာက္ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့သည္။ 
 ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ပြမဲ်ားႏွင့္ လုံးပန္း၍ တစ္သီးတစ္ျခား
ရပ္တည္ခဲ့ရသည့္ UWSA ကဲ့သို႔ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕
မ်ားက ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနသည့္ မိမိတုိ႔၏နယ္ေျမေဒသအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ 
အကူအညီမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအဖြဲ႕မ်ားမွ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ 
စိတ္ၾကြေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈကို တရား၀င္တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့
ျခင္းက အဓိကအားျဖင့္ တရုတ္၏ ဖိအားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္
ျဖစ္ေစ အဆုိပါအဖြ႕ဲမ်ားသည ္ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ေရး လုပင္န္းမ်ား၌ ပါ၀င္
ပတ္သက္လ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ စိတ္ၾကြေဆးအႀကီးအက်ယ္ထုတ္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနဆဲျဖစ္
ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံေနရသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၌ အေမရိကန္တရားေရးဌာနမွ 
UWSA ေခါင္းေဆာင္ရွစ္ဦးကို ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးကုန္ကူးမႈျဖင့္ 
စြဲခ်က္တင္ခံထားရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး UWSA ကို ကမာၻ႕
အႀကီးဆံုး ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးထုတ္လုပ္ကုန္ကူးသည့္ အဖြ႕ဲအစည္း
ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။၂၄

 “ဘိန္းကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ဖုိ႔ တရုတ္က အဓိကဖိအားေပးလာလုိ႔ပါ” 
ဟု မိုင္းလာအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “သူတို႔က 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေမးလာတယ္။ မင္းတုိ႔ဆီမွာ ဘိန္းကုိတားျမစ္လုိက္တာ 

ေတာ္ေတာ္ေတာင္ၾကာေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ မင္းတို႔နယ္ေျမက မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေတြတရုတ္ျပည္ထဲကို အမ်ားႀကီးဆက္၀င္လာေနတာ ဘာေၾကာင့္
လဲ။”ထိုင္းအစိုးရသည္လည္း မိမိတို႔ႏွင့္ ရွည္လ်ားသည့္ နယ္စပ္ခ်င္း
ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ UWSA ေၾကာင့္ ထိုင္းေစ်းကြက္အတြင္း စိတ္ၾကြ
ေဆးမ်ားအလွ်ံပယ္ျဖစ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။၂၆

 ေအာက္တြင္ ရွင္းျပထားသည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္
ရိွေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲမ်ားမွ အဖြ႕ဲအစည္း အနည္းငယ္ခန္႔သာ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ကုန္ကူးမႈႏွင့္ အဆက္အစပ္မရွိဘဲ သန္႔ရွင္းေၾကာင္း ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ 
ပဋိပကၡတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရိွသည့္ အျခားအဖြ႕ဲမ်ားကုိ တစ္ဘက္သတ္ စြပ္စြဲ
ျပစ္တင္မႈကို ဘက္မလိုက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးရလဒ္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံေျပာဆိုျခင္းထက္ ေအာက္ေျခအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ 
ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွသည္။ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ 
စိတ္ၾကြေဆး ထုတ္လုပ္သည့္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားစြာရိွၿပီး အစုိးရေက်ာေထာက္
ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားလည္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 
“ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာေတြကို ပေပ်ာက္ေအာင္
လုပ္ဖို႔ အရမ္းခက္တယ္” ဟု ရွမ္းေျမာက္ေဒသမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရး အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 
ဒီေဒသက ႏိုင္ငံထဲမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အမ်ားဆံုးေဒသျဖစ္ေနလို႔
ပါ။ အားလုံးလုိလုိက သူတုိ႔ရဲ႕ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ေထာက္ပံ့
ဖို႔ေငြလိုတယ္။ လက္နက္ေတြ၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ေတြ၊ ၀တ္စံုေတြနဲ႔ 
အစားအေသာက္ေတြ၀ယ္ဖို႔အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးက အဓိက၀င္ေငြ
စီးေၾကာင္းျဖစ္လာတယ္။”၂၇

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းမွ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး(NGO) လုပ္သားတစ္ဦး၏ 
ေျပာဆုိခ်က္အရ “ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈမရိွတ့ဲအတြက္ လူေတြ 
ကေျမယာေတြကို ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ခက္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပဋိပကၡ
ထဲမွာပါတဲ့ အဖြဲ႕အားလံုးကိုလည္း အခြန္ေဆာင္ရတယ္။ အစိုးရကိုေရာ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြကိုေရာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေတြကိုေရာ ေပးရ
တယ္။ လူေတြလည္း စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈမရိွၾကဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ
ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္မွာ ေလးလကေန ေျခာက္လေလာက္အထိ အစားအစာ
မျပည့္စံုဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြကလည္း 
တည္ၿငိမ္မႈမရွိတဲ့အခါမွာ အလြယ္ဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ဘိန္းစိုက္တာ
ပါပဲ။”၂၈ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (NGO) လုပ္သား
တစ္ဦးကလည္း ဤသို႔ “ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ျဖစ္ေနတဲ့ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒီေဒသကလူေတြအတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုဖို႔ အရမ္း 
ခက္တယ္။ ဒီရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ 
အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့အတြက္ ေတာ္ေတာ္လည္း ရႈပ္ေထြးတယ္။ လက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕နဲ႔ ဆက္ဆံမယ္ဆုိရင္ က်န္အဖြဲ႕ေတြကိုလည္း ဂရု
စိုက္ရတယ္။ ဒါေတြက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား သထက္မ်ားလာရတဲ ့ အ
ေၾကာင္းရင္းေတြျဖစ္ၿပီး တစ္နယ္လံုးမွာ အရမ္းေခတ္စားေနတယ္။”၂၉ 
 ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ကယား 
ျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ပိုမိုဆိုးရြားလာသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိ
သည္။ “ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မတည္ၿငိမ္တဲ့အတြက္ ကယားျပည္နယ္နဲ႔ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းမွာ ဘိန္းစိုက္တာေတြ အရမ္းမ်ားလာ တယ္”ဟု 
ေဒသခံဖြ႕ံၿဖိဳးေရး (NGO) အဖြ႕ဲအစည္း ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ေျပာဆုိခ့ဲ
သည္။ “ပဋိပကၡေတြလည္း ဆက္ျဖစ္ေနတ့ဲအတြက္ ဒီေဒသမွာ လုပ္ကုိင္
စားေသာက္ရတာ အရမ္းခက္သလို ဘိန္းကလြဲၿပီး ဘာမွစိုက္ပ်ိဳးလို႔မရ
ဘူး။ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းေတြ ထူထပ္ၿပီး ေခ်ာင္က်တဲ့အတြက္ 

၃၇



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ဘိန္းစိက္ုရတာ ပိလုြယ္တယ။္ တစျ္ခားသီးႏံွ စိက္ုပ်ိဳ းမႈကေနရတဲ ့ပိက္ုဆံ
ေတြက ဘိန္းကရတာထက္ ပုိနည္းသလုိ ထြက္လာတ့ဲ ဘိန္းေတြအေပၚ 
၀ယ္လက္ေတြေပးတ့ဲေစ်းကလည္း အရမ္းေကာင္းတ့ဲအတြက္ ဘိန္းစုိက္ဖုိ႔ 
ဆြဲေဆာင္သလိုျဖစ္ေနတယ္။”၃၀ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းက တစ္ျခား
ေဒသခံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (NGO) လုပ္သားတစ္ဦးကလည္း “ပဋိပကၡ၊ ေျမဆီ
အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းမႈ၊ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမႈေတြေၾကာင့္ ရွာေဖြစား
ေသာက္ရခက္ခဲတဲ့အတြက္ ဘိန္းစိုက္ၾကတာပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴလိုမ်ိဳး 
သူတို႔စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တဲ့ တစ္ျခားသီးႏွံေတြ ေစ်းက်လာတဲ့အခ်ိန္မွာ
ဘိန္းေစ်းေတြ အရမ္းေကာင္းေနတဲ့အတြက္ ဘိန္းစိုက္တဲ့သူေတြမ်ား
လာတယ္” ဟု ဆက္လက္ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။၃၁

 အတိတ္ကာလမွ စစ္အစိုးရအစဥ္အဆက္ လက္ခံက်င့္သံုး
ခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑မွ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားေရးမူသည္ 
တုိင္းရင္းသားေရးရာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ပုိမုိဆုိးရြားသြားေစခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သစ္တစ္ခုကို စတင္မိတ္ဆက္က်င့္သံုး

ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ၌ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီး 
ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာင္စီ (SPDC) 
ဟုေခၚဆိုသည့္ စစ္အစိုးရကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ယခင္ SPDC 
အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ သမၼတႀကီး
ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္၍ စစ္တပ္မွေၾကာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ 
အစိုးရသစ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ၌ အာဏာလႊဲေျပာင္းအပ္ႏွင္းေပး 
ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစ၍ အရပ္သားတစ္ပိုင္း စစ္အစိုးရမွ 
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အဓိကက်သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္
ေရးအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ့ဲသည္။ 
အေရးပါေသာ ျခြင္းခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္

လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ရန္အတြက္ တရား၀င္ေဆြးေႏြး
ညွိႏိႈင္းမႈသည္ အေရးပါသည့္ ပထမေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္
ေရးအဖြဲ႕အမ်ားစုႏွင့္ ကနဦးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။
 သို႔ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ
မ်ား၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားက 
အဓြန္႔ရွည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျဖရွင္းခ်က္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း 
မီးေမာင္းထုိးျပလ်က္ရိွသည္။ ယင္းေဒသမ်ားအတြင္း၃၂ လႈပ္ရွားလ်က္ရိွသည့္ 
အဓိက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ရွိရာ၌ 
၂ ဖြဲ႕သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အသစ္ကို လက္ 
မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ ၎တို႔အားလံုးအေပၚ 
ဆက္လက္ထုိးစစ္ဆင္လ်က္ရိွသည္။ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထိုးတာက တကယ့္အစစ္အမွန္မဟုတ္ဘူး။ တိုက္ပြဲက 
ဆက္ျဖစ္ေနတုန္းပဲ” ဟု ပေလာင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမွ ကုိယစ္ား
လွယ္တစ္ဦး ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ “တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲေတြက 
အစိုးရကို မယံုၾကည္ဘူး။ ေျပာရရင္ေတာ့ သမိုင္းေၾကာင္း အရွည္ႀကီး
ရွိတယ္။ အရင္တုန္းကလည္း သူတို႔ကတိေတြ အမ်ားႀကီးေပးခဲ့တယ္။ 
၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ပေလာင္အဖြဲ႕ကိုလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္
အရင္ထိုးၿပီး ေနာက္မွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔ေျပာခဲ့ေပမယ့္ အခု
ခ်ိန္ထိ ျဖစ္မလာေသးဘူး။”၃၃

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္
တ့ံခုိင္ၿမဲသည့္ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ရရိွေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္း
စစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဦးသိန္းစိန္
အစုိးရမွ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တရား၀င္ေဆြးေႏြး
ညွိႏိႈင္းမႈကို အေရးပါသည့္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈအျဖစ္ ႀကိဳဆိုၾကေသာ္ 
လည္း ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈအဆင့္သုိ႔ မေရာက္ရိွေသးသက့ဲသုိ႔ 
အစုိးရမွလည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ နာက်ည္းနစ္နာခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးေခ်။ ထိုသို႔ေဆာင္
ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားကို ပ်က္စီးဆံုးရႈံးေစသည္။ 
ပဋိပကၡႏွင့္အတူ တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္သည့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၌ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေႏွးေကြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျမင့္
တက္လာသျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးထုတ္လုပ္ျဖန္႔
ျဖဴးမႈမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားႏိုင္သည့္ အလားအလာမရွိေခ်။ 

စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲေရး

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕
ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားစဥ္အတြင္း က်န္အဖြဲ႕ မ်ားကို တိုက္ခိုက္သည့္ 
နည္းဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုး၍ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေပါင္းမ်ားစြာကို ေထာက္ပံ့
ကူညီသည့္ အစဥ္အလာကို အေျပာင္းအလဲမရွိ ဆက္လက္က်င့္သံုး
လ်က္ရိွေၾကာင္း သုံးသပ္ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရႈပ္ေထြးသည့္ ျပည္တြင္း
သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ၾကည့္ပါက စစ္အစုိးရအစဥ္အဆက္သည္ ျပႆနာကုိ 
ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည့္အစား ပဋိပကၡကို ‘လိုသလိုစီမံ
ခန္႔ခြဲရန္’ သာအေလးေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြး
ေႏြးမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေျဖရွင္း
ခ်က္ရွာေဖြျခင္းထက္ တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားအားအတြင္း 
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ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

(အုပ္စုကြေဲစရန္ႏွင့္ အုပ္စုမွပ့ဲထြက္သြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း/ဖန္တီး
ျခင္း)၊  အျပင္ (မတူညီသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကြဲျပားသည့္မူ၀ါဒ
မ်ားျဖင့္ ဆြေဲဆာင္စည္းရုံး၍ စည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင့္ မဟာမိတ္တည္
ေဆာက္မႈကုိ အားနည္းသြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း) ေသြးခြဲ၍ ထိန္း
ခ်ဳပ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ အုပ္စုကြဲသြားခဲ့သည့္ လက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ေနာက္ပိုင္း၌ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ အသြင္
ေျပာင္းရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပၚထြက္လာေစသည့္ နည္းဗ်ဴဟာသည္ ႏိုင္ငံ
အတြင္း စစ္တပ္တုိးခ်ဲ႕ေနရာခ်ထားမႈ ျမင့္မားလာေစရန္ အားျဖည့္ေပး
လ်က္ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲေပါင္းေသာင္းေျခာက္
ေထာင္ရွိေနသည့္ ေဒသမ်ိဳးရွိ အရပ္ဘက္ျပည္သူလူထုမ်ားသာ အမ်ား
ဆုံးထိခိုက္ခံစား ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံမွားသံသယရိွစရာ မလုိေပ။ 
ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္
အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား ဘုံးေဘာလေအာ ဖြ႕ဲစည္း
တည္ေထာင္မႈကို ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ‘ကာကြယ္ေရး’ 
ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ ေသာင္းက်န္းသူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၁၉၆၀ ေနာက္ပိုင္း 
တရုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
(CPB) တို႔၏ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ ၁၉၆၀ 
ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕
စည္းခ့ဲသည္။ ျပည္သူ႔စစ္အစီအစဥ္ကုိ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းျဖင့္ အဆင့္ဆင့္
ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္
သည္။ အဖြဲ႕အမ်ားစုက CPB ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ျခင္းထက္ ဘိန္း
ကုန္ကူးမႈတြင္သာ ေပ်ာ္၀င္နစ္ျမွဳပ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၌ 
‘ကာကြယ္ေရး’ အစီအစဥ္ကိုရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ယင္းတို႔၌ လက္နက္အပ္
ရန္ျငင္းဆန္၍ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း
သြားခဲ့သည့္ ေလာ္စစ္ဟန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကုိးကန္႔ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ခြန္ဆာေခါင္းေဆာင္သည့္ လြိဳ င္ေမာ္ကာကြယ္ေရးတုိ႔ ပါ၀င္လ်က္ရိွသည္။ 
၎တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေၾကာ၌ေပၚ
တင္အေျခစုိက္လႈပ္ရွား၍ “ဘိန္းဘုရင္မ်ား” အျဖစ္ လူသိမ်ားလာသည္။၃၄

 ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ တာမုိးညဲျပည္သူ႔စစ္အဖြ႕ဲကုိ ၁၉၆၀ 
၌ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး CPB ႏွင့္ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည့္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕
မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ ၎အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
ေနာက္ပိုင္း၌ SPDC ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း
တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္
သည့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္၍ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
လမ္းျပမ်ား၊ ျမည္းႏွင့္ ျမင္းအေျမာက္အမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးခ့ဲသည္။ “အဲဒါ
ေတြအတြက္ သူတုိ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ျပားမွ မေပးခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ နား
လည္မႈအေနနဲ႔ သူတို႔ဘက္က တစ္ခုခုေတာ့ျပန္ရမွာပါ” ဟု အဆိုပါ
ေဒသအတြင္း ယင္းအခ်ိန္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အၿငိမ္းစား
အရာရွိတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ဒီျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေတြက ဘိန္းနဲ႔
ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကၿပီး လာရိႈးကိုယာဥ္တန္း
ေတြနဲ႔ တင္ပို႔ၾကတယ္။ သူတို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ သယ္လာမွန္း
သိေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအတိုင္း ေပးျဖတ္လိုက္တာပါ။”၃၅

 တပ္မေတာ္၏ ေသာင္းက်န္းသူတန္ျပန္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားကုိ ဆက္လက္အသုံး
ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္း၌ ၎တို႔ကို ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ 
လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ မန္ပန္ျပည္သူ႔စစ္၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ နာ့ယိုင္ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ ဟိုမုန္းျပည္သူ႔စစ္

ကဲ့သို႔ေသာ အျခားျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕သစ္မ်ားကို ခြန္ဆာ၏ ရွမ္းျပည္
တပ္မေတာ္ (MTA) မွ ခြထဲြက္လာသည့္ အဖြ႕ဲေလးမ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထား
ျခင္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ 
အင္မိုင္ခူးေဒသ၌ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ ေကအိုင္အိုႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္
တပ္ဦး-ကခ်င္ ႏွစ္ဖြ႕ဲစလုံးကုိ အကဲစမ္းလ်က္ရိွသည့္ သူပုန္ေတာ္လွန္ေရး
တပ္ဖြ႕ဲ (RRF) က့ဲသုိ႔ေသာ တပ္ဖြ႕ဲသစ္မ်ား ဖြ႕ဲစည္းမႈကုိလည္း တပ္မေတာ္
မွ ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိသည္။ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ႏွင့္ 
အျခားလုိအပ္သည့္ ပစၥည္းပစၥယမ်ားအားလုံးကုိ တပ္မေတာ္မွ ပံ့ပိုးေပး
ခဲ့သည္။၃၆

 ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၌ SPDC စစ္အစိုးရမွ ေလ့လာသူအမ်ားစုကို 
ေရွာင္တခင္ဖမ္းဆီး၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအားလံုး 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား (BGF) အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ရုတ္တရက္
တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို 
စစ္သား ၃၂၆ ဦးပါ တပ္ရင္းမ်ားအျဖစ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လူစုခြဲ၍ 
ရွိၿပီးသား တိုင္းရင္းသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားမွ 
ခြဲထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ တပ္ရင္းအသီးသီးရွိ ကြပ္ကဲေရးရာထူးသံုးခုမွ 
ရာထူးတစ္ခုအပါအ၀င္ BGF အဖြဲ႕အသီးသီး၌ တပ္မေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ ၃၅ ဦးစီပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ အႀကိမ္ႀကိမ္
ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ NDA-K ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕ငယ္
ေလးမ်ားကသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို 
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

သေဘာတူလက္ခံခဲ့သည္။ KIO၊ SSA-N ႏွင့္ UWSA ကဲ့သို႔ေသာ 
အင္အားႀကီးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အဆိုပါအဆိုျပဳခ်က္သည္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံ
ေရးနစ္နာခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ပ်က္
ကြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပ၍ ျငင္းဆန္ခ့ဲၾကသည္။ ျပည္သူ႔စစ္
တပ္ဖြ႕ဲမ်ားအားနယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းစရာမလိုဘဲ 
ယခင္ အတုိင္း ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္မွ ေျပာဆုိခ့ဲ
သည္။၃၇ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြ႕ဲစည္းျခင္းျဖင့္ သီးျခားရပ္တည္ခ်က္ရိွသည့္ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳး ေပၚေပါက္လာၿပီး ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးသြားေစသည္။ 
 တပ္မေတာ္မွ အင္အားေတာင့္တင္းျခင္းမရိွသည့္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအား မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္
ကုိစြန္႔လႊတ္၍ ျပည္သူ႔စစ္ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ လက္ခံရန္ 
ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္
ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF) သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၌ လက္နက္ခ်၍ မန္တံု
ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြ႕ဲ ျဖစ္လာခ့ဲၿပီး ေကာင္းခါးအေျခစုိက္ ကခ်င္ကာကြယ္ေရး 
တပ္မေတာ္ (KDA) သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ KDA ေခါင္းေဆာင္ မထုေနာ္၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ 
တပ္မေတာ္မွ ၎အား ျပည္သူ႔စစ္ သို႔မဟုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တစ္ခုခု
ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈ
ေအာက္မွာေနရမယ္။ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းစဥ္နဲ႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 
ျပည္သူေတြကို ဆက္ၿပီးကူညီႏိုင္ေသးတယ္။”၃၈ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ
လအတြင္း တပ္မေတာ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ရိွ 
ကရင္ျပည္သစ္ ပါတီ (KNLP)၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားမ်ား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး 
အဖြဲ႕အစည္း (KNSO)၊ ကရင္နီၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီ

(KNPDP) ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ေျပာဆိုခဲ့
သည္။ ကရင္နီလူမ်ိဳးမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (KNPLF) ႏွင့္ NDA-K 
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ BGF ေျပာင္းေစခဲ့ေသာ
ေၾကာင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အျဖစ္ သီးျခားစီေပၚေပါက္လာ
သည္။ 
 ျပညသူ္႔စစမ္်ားသည ္တပမ္ေတာ္ႏွင္ ့တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕တို႔အၾကား ၾကားခံနယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေဆာင္
ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း နယ္ေျမေဒသမ်ား၊ သယံ
ဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ
လည္းျငင္းဆန္ထားၾကသည္။ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားသည့္ တပ္မေတာ္၏ 
တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတို႔
၏ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားမွ ျဖတ္သန္းသြားလာသည့္  အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ကုန္သြယ္မႈမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ျပဳထားသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ဤႏွစ္မ်ားအတြင္း ယင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တပ္ဖြဲ႕အမ်ားစုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ကုန္ကူးမႈအတြင္း နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ပါ၀င္ပတ္သက္လာၾကသည္။ 
(ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈပါ။ ) ၎တုိ႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အရြယ္
အစားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳ းကြျဲပားလ်က္ရိွၿပီး လူေပါင္း ၁၀-၂၀ မွစ၍ တပ္သား
ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အထိရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အင္အား
အႀကီးဆုံး ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား၌ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္
တပ္ဖြဲ႕၊ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မန္ပန္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕
နယ္ရွိ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တာမိုးညဲျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား 
ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 
 ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးနီးပါးသည္ တိုင္း 
ရင္းသားလူနည္းစုမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္လည္း ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ 

တရုတ္ျပည္နယ္စပ္မွ KIA တပ္သားမ်ား။

၄၀



ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

‘၀’၊ ပေလာင္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ဖြားတရုတ္ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္း
သားမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားကို အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိေစရန္ တပ္မေတာ္မွ တားျမစ္ထားသျဖင့္ တိုင္း
ရင္းသားမ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးအရ အတုိက္အခံျပဳလာႏုိင္သည့္ အလားအလာ
မ်ားကုိ ေလ်ာ့က်သြားေစသည္။ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥအ္တြင္း 
ျပည္သူ႔စစ္အဖြ႕ဲမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရိွသက့ဲသုိ႔ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံ
ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္လည္း  ပူးေပါင္းလာမည့္ သေဘာမရွိေပ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ စစ္တပ္တစ္ခု (တပ္မေတာ္) 
သာရွရိမည္ဟုဆုိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားကုိ ဖြ႕ဲ
စည္းအသံုးျပဳခြင့္ျပဳထားသည့္ အထူးျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ ပါရွိသည္။၃၉ 
“အစိုးရက ကၽြန္ေတာ္တို႔နယ္ေျမကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး တစ္ျခား
အဖြဲ႕ေတြ၀င္မလာႏိုင္ေအာင္ တားဆီးရမယ္လို႔ေျပာထားတယ္” ဟု 
မန္ပန္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 
အဓိကတာ၀န္ကေတာ့ ကိုယ့္နယ္ေျမကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔နဲ႔ 
အစုိးရလုပ္ငန္းေတြကုိ အေထာက္အကူျပဳေပးဖုိ႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အနာ
ဂတ္ရပ္တည္ခ်က္ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲေတာ့မသိဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ေျပာင္းသြားခဲ့တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ဒီအတိုင္းပဲ 
ဆက္သြားေနမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။”၄၀

 ရွမ္းအတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးမွ “ရွမ္းျပည္နယ္
တစ္ခုထဲမွာပဲ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ရွိတယ္။ စီးပြားေရး
လုပ္ၿပီး ႀကိဳက္သေလာက္ပိုက္ဆံရွာလုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းအရ ႏိုင္ငံေရးေတာ့ လုပ္လို႔မရဘူး။”၄၁ မည္သို႔ဆိုေစ အစိုးရက မိမိ
တို႔၏ မူ၀ါဒမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕
မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို 
စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံထားသည့္ USDP ပါတီ၏ ကုိယ္စားလွယ္
အမတ္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရလႊတ္ေတာ္
မ်ား၌ တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈ
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲခံရလ်က္ရွိသည္။၄၂

မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ 

အခန္းက႑

 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အစုိးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ 
ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘိန္းႏွင့္ဘိန္းျဖဴ ထုတ္လုပ္မႈအတြင္း နက္
နက္ရိႈင္းရိႈင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ရွင္းရွင္း
လင္းလင္း ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳး
သည့္ အဓိကနယ္ေျမေဒသမ်ားသည္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား အေျခစုိက္
ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း TNI သုေတသနျပဳခ်က္အတြင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းနယ္ေျမမ်ား၌ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ (ပန္ေဆးျပည္သူ႔
စစ္)၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ (တာမုိးညဲျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္)၊ 
သႏီၷၿမိဳ႕နယ္ (ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္) ႏွင့္ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ (မန္ပန္
ျပည္သူ႔စစ္) တို႔ပါ၀င္သည္။ ယင္းေဒသမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ထိန္း
ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း ျပည္သူ႔
စစ္အဖြဲ႕မ်ားကို တပ္မေတာ္မွ တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲလ်က္ရွိသည္။
 သာဓကတစ္ခုအေနျဖင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္ေဆးျပည္သူ႔
စစ္အဖြဲ႕ကို ေခါင္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ကူမင္တန္
(KMT) အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ “အခုေနာက္ပိုင္း ဘိန္းအမ်ား
ဆုံးစုိက္တာက နမ့္ခမ္းေဒသမွာပါ” ဟု ေဒသတြင္းပေလာင္အဖြ႕ဲအစည္း
တစ္ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကေျပာဆုိခ့ဲသည္။ “သူတုိ႔စုိက္တာက ပန္းေဆး
ျပည္သူ႔စစ္အဖြ႕ဲနားမွာဆုိေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္စုိက္လုိ႔ရတယ္။ ပန္းေဆး
ျပည္သူ႔စစ္လို အဖြဲ႕မ်ိဳးေတြက ဘိန္းျဖဴနဲ႔ ရာဘထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
ေတြမွာလည္း ပါ၀င္ေနတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္တုန္းက 
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္က သူ႔ကိုမဲထည့္ေအာင္ ဘိန္းစိုက္
ေတာင္သူေတြကို ဘိန္းစိုက္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။”၄၃ အျခားအစီရင္ခံမ်ား၌
လည္း ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံမဲ ရရွိ
ေစရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအား ဘိန္းစုိက္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ဘိန္းကုိ ႏုိင္ငံေရး
ၾသဇာအာဏာရရွိရန္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။၄၄

 ရဲမွဴးတစ္ဦးကလည္း ဘိန္းျဖဴကို ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 
မန္ပန္ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္မ်ား အေျခစိုက္ထားသည့္ 
မုန္ခရက္ေဒသ၌ အဓိကထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
အဆုိပါရဲမွဴး၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း
ေဒသမ်ား၌ ဘိန္းျဖဴမဆိုစေလာက္ပမာဏ သို႔မဟုတ္ လံုး၀ထုတ္လုပ္
ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။၄၅ သို႔ေသာ္ အျခားရင္းျမစ္မ်ားက ရွမ္းျပည္
နယ္အေရွ႕ပုိင္းေဒသတစ္လႊားရိွ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳစု
ႏိုင္ခဲ့သည္။၄၆

 တန္႔ယန္းအေျခစိုက္ မန္ပန္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြ႕ဲသည္ ခြန္ဆာ၏ 
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (MTA) မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ခြဲထြက္လာခဲ့သည့္
အဖြဲ႕ျဖစၿ္ပီး ‘၀’ တုိင္းရင္းသားတစဥ္ီးျဖစသူ္ ဗိလုမ္ြနမွ္ ေခါင္းေဆာင္လ်က္
ရိွသည္။ ဤနယ္ေျမသည္ ဘိန္းအဓိကစုိက္ပ်ိဳးလ်က္ရိွသည့္ ေဒသလည္း
ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္တုန္းက 
ဘိန္းကုနကူ္းခဲၾ့ကတယ္” ဟု ေျပာဆုိခဲသ့ည။္ “ခြနဆ္ာတပက္ေန ခြဲထြက္
လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္သူ႔စစ္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေအသံုးလံုး
ကုမၸဏီ (AAA) ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္ေျမကို 
ျဖတ္သန္းသြားလာတဲ့ လယ္သမားေတြနဲ႔ ႏြားေတြကို ဒဏ္ရုိက္တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာက္မီးေသြးလည္းထုတ္တယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံ
တစ္ရုံေထာင္ထားသလုိ လာရိႈးမွာလည္း ဓာတ္ဆီဆုိင္တစ္ဆုိင္ဖြင့္ထား
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

တယ္။ ရြာသားေတြကိုလည္း ဘိန္းစုိက္ဖို႔ တိုက္တြန္းအားေပးတယ္။ 
ဒါမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခြန္ေကာက္လို႔ ရမွာေလ။”၄၇ 
 ျပည္သူ႔စစ္နယ္ေျမမ်ား၌ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ႏွစ္ဘက္
စလံုးပါ၀င္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုး ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ “ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေတြက အဲဒီေဒသေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္
ၿပီးစီးပြားေရးလုပ္ေနသလို အစိုးရရဲ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနလည္း
ရွိေနတယ္” ဟု ရွမ္းေျမာက္မွ အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
“သူတို႔ရဲ႕ နယ္ေျမထဲကို သြားလာေတာ့မယ္ဆိုရင္ အၿမဲတမ္း ျပည္သူ႔
စစ္အဖြဲ႕ေတြကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းထားရတယ္။ ေျမာက္ဖက္ပိုင္းမွာ 
မန္ပန္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ရွိၿပီး ေတာင္ပုိင္းမွာက်ေတာ့ မုန္းဟာျပည္သူ႔ 
စစ္တပ္ဖြဲ႕ရွိေနတယ္။ ဒီေဒသက ဘိန္းစိုက္တဲ့ နယ္ေျမျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ဘိန္းစုိက္တ့ဲရာသီနဲ႔ ဘိန္းျခစ္တ့ဲရာသီ ေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
၀င္လုိ႔မရပါဘူး။ သူတုိ႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လုံျခံဳေရးကုိ တာ၀န္ယူရတ့ဲ 
အတြက္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလကေန ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း 
အဲဒီနယ္ေျမကို သြားဖို႔အရမ္းခက္တယ္။”၄၈ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ 
တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး
ဌာန၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား လာေရာက္ေလ့ရိွေသာ္လည္း 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔ အလြယ္တကူသြား
လာ၍ မရေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိလာၾကသည္။ “ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္
ပိုင္းရဲ႕ ဒီဖက္နယ္ေျမမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေန
ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ၀င္ဖို႔ခက္တယ္” ဟု အထက္တြင္ရည္
ညႊန္းခဲ့သည့္ ရဲမွဴးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀င္သြားခဲ့ရင္လည္း 
ကၽြန္ေတာ္တို႔လာမယ္ဆိုတာကို သူတို႔က ႀကိဳသိေနၿပီ။”၄၉

 လုံျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္တန္းဦးစားေပး
ျဖစ္ေနေၾကာင္း ရွင္းေနသျဖင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ကဲ့သို႔ေသာ ယာယီစစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕

မ်ား၏ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လံုး၀နီးပါး 
အေႏွာက္အယွက္မေပးပဲ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အစီရင္ခံစာ၌ “ဂ်ီအိုဘီ (ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအစိုးရ) ၏ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား အရပ္သား
တစ္ပုိင္းအစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္
ေျပာင္းမည့္မူ၀ါဒသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားကုိ ပုိမုိရႈပ္ေထြးသြားေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ နယ္ျခားေစာင့္
တပ္မ်ားသည္ တက္တက္ၾကြၾကြ တားဆီးႏိွမ္ႏွင္းသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ မၾကာ
ခဏဆိုသလို တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္ကူးမႈမ်ား၌ 
ႀကံရာပါျဖစ္ေနေလ့ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအားနည္း၍ ေ၀း
လံေခါင္ဖ်ားသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ အစုိးရ၏ ဗ်ဴရုိကေရစီစနစ္ျဖင့္ 
ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ CCDAC (မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ 
ေဆး၀ါးမ်ားအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟုိအဖြ႕ဲ) တပ္ဖြ႕ဲအရာရွိ
မ်ားသည္  နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ အတူ
တကြလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းေသာ အေရးႀကီးေသာ
သတင္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဘက္မွ 
ပစ္မွတ္ထားသည့္ ေမွာင္ခုိကုန္ကူးသူမ်ားထံ မၾကာခဏယုိစိမ့္သြားေလ့
ရွိသည္။”၅၀

ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ျခင္းႏွင့္ အရွက္ခြဲျခင္း

 မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈအတြက္ ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်၍ စြဲခ်က္တင္
ရမည့္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဘက္သတ္
ဆန္၍ ႏိုင္ငံေရးသေဘာသက္၀င္လ်က္ရွိသည္။ ပဋိပကၡအတြင္း တစ္ဦး
တည္းကုိသာ လူဆုိးလူယုတ္မာအျဖစ္ ပုံေဖာ္မႈသည္ အေထာက္အထား

ေလာ္စိဟန္ (ဘယ္ဖက္မွ အနက္ေရာင္အေနာက္တိုင္း၀တ္စုံ ၀တ္ထားသူ) ႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား အတူတြဲရိုက္ထားသည့္ ဓာတ္ပုံ။

၄၂



ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

မ်ားအေပၚ ကုိးကားျခင္းထက္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာသက္သက္အေပၚ အခုိင္
အမာအေျခတည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။၅၁ ေဒသတြင္းရွိ အစိုးရအမ်ားစု
သည္ အဆင့္ျမင့္ အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ အႀကီးစားမူးယစ္
ေဆး၀ါးကုန္ကူးသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရိွသည္။  ထုိ႔အျပင္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးသူ အမ်ားစုကုိ အေျခခ်ခြင့္ပါ ျပဳထားၾကသည္။ 
တစ္ခ်ိန္ က ‘ဘိန္းဘုရင္မ်ား’ အျဖစ္ လူသိမ်ားသည့္ ေလာ္စစ္ဟန္ႏွင့္ ခြန္ဆာ
ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ အစုိးရႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူ၍ တရား၀င္စီးပြားေရး 
လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရိွခ့ဲၿပီး ရန္ကုန္ရိွေနအိမ္မ်ားကုိ ေသသည့္တုိင္ထိန္းသိမ္း
ရင္းေနထိုင္သြားခဲ့ၾကသည္။ ေလာ္စစ္ဟန္၏ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီကို 
၎၏တစ္ဦးတည္းေသာသားျဖစ္သူ စတီဗင္ေလာမွ စီမံခန္႔ခြလဲ်က္ရိွၿပီး 
ဟိုတယ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းက႑မ်ား၌ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွလ်က္ရွိ
သည့္ ႏိုင္ငံအတြင္းအႀကီးဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာသည္။ 
 မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး
ၿပိဳင္ဘက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာမဟာမိတ္အဖြဲ႕
မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းကင္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္
ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အသံုးမတည္ေတာ့သည့္ အတိတ္ေထာက္ခံ
သူမ်ားအားအျပစ္တင္ေ၀ဖန္လ်က္ရွိသည္။ အတိတ္ကာလ အေျခ
အေနေပးစဥ္က စစ္အစိုးရသည္ ကိုးကန္႔ႏွင့္ ‘၀’ ေဒသမ်ားကို ႏိုင္ငံတြင္း
ရွိမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ 
ဗန္းျပခဲ့ၾကသည္။ ကုိးကန္႔ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္အ
တြက္သံတမန္ခရီးစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီစဥ္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။၅၂

 ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ကိုးကန္႔ေဒသ၌ ပဋိပကၡေပၚေပါက္လာ
ၿပီးေနာက္ စစ္အစုိးရမွ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာ
တူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၿပီး ကိုးကန္႔ေဒသကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ဖုန္
ၾကားရွင္ကိုလည္း တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လုပ္၍ ေမွာင္ခုိ
ကုန္ကူးသူအျဖစ္သာမက လက္နက္မ်ားထုတ္လုပ္၍ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္
ခဲ့ေၾကာင္းလည္း စြပ္စြဲခဲ့သည္။၅၃ ဖုန္ၾကားရွင္ဖက္မွလည္း ကိုးကန္႔ႏွင့္ 
‘၀’ ေဒသမ်ားရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို 
တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့စဥ္ SPDC ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဘိန္းဆက္
လက္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္ျပ၍ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့
သည္။၅၄

 အလားတူပင္ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ 
အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ အစိုးရေတာင္းဆုိသည့္ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ခ့ဲၿပီး
ေနာက္ပုိင္း တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆက္တြအဲေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားဖမ္းဆီး
ရမိမႈ မႀကံဳစဖူးျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ အစုိးရကုိ ဆန္႔
က်င္ေတာ္လွန္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ႏွင့္လက္နက္
မ်ား၀ယ္ယူရန္ လက္က်န္သိုေလွာင္ထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို
ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟူသည့္စြဲခ်က္ကို ျငင္းဆန္လ်က္ရွိသည့္ UWSA ႏွင့္
အျခားအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အထုပ္အထည္ျဖင့္ 
တိတိက်က် ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ UWSA ကဲ့သို႔ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖိအားေပး
ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရမွ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သေဘၤာျဖင့္တင္ပုိ႔မႈမ်ားကုိ 
စတင္ပိတ္ဆုိ႔ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလ၌ ျဖတ္သန္းခြင့္ေပးထားခဲ့
ေသာ္လည္း အဆုိပါအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ၀င္ေငြရင္းျမစ္မ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္

သည့္အားထုတ္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။၅၅ 
 ဤမူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြ႕ဲ
မ်ား၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း 
ပတ္သက္ပါ၀င္မႈကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ကုန္ကူးမႈအေပၚ အႀကီးအက်ယ္သက္ေရာက္ထိခုိက္ေစခ့ဲသည္။ အဆုိပါ
အဖြဲ႕မ်ားက ယင္းအခြင့္အေရးကို အမိအရဆုပ္ကိုင္၍ ဘိန္းျဖဴခ်က္
စက္ရံုမ်ားထူေထာင္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း အႀကီးဆံုးထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္
လာသည္။ ရွမ္းသတင္းဌာနတစ္ခု၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕
မ်ားသည္ “၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံုမ်ား 
ႏွင့္ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးေရးကြန္ရက္မ်ား” ထူေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး “အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ေစ်းကြက္မ်ားကို လုယူခဲ့ၾကေၾကာင္း” သိရွိရသည္။ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ “ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ‘၀’ ႏွင့္ ၎
တို႔၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား၏ နယ္ေျမေဒသမ်ားမွ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး
လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအာမခံခ်က္ရွိၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိရန္ ေသခ်ာသည့္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြ႕ဲမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။” သတင္းအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 
“ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ
အတြင္းရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္
ငန္းမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထက္ အဆမတန္မ်ားျပားသည့္ အေျခအေနသို႔” 
ဦးတည္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။၅၆

မဟာမဲေခါင္ေဒသ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား - အမႈအခင္း 

ဆုံးခန္းတိုင္ခဲ့ၿပီလား။

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း မဲေခါင္ျမစ္အတိုင္း 
စုန္ဆင္းလာသည့္ တရုတ္ကုန္တင္သေဘၤာႏွစ္စီးသည္ ေရႊႀတိဂံေဒသ
၏အခ်က္အျခာေနရာ၌ တုိက္ခုိက္ခံခ့ဲရသည္။ စြန္႔ပစ္ထားခ့ဲသည့္သေဘၤာ
ေပၚ၌ စိတ္ၾကြေဆးမ်ား ေတြ႔ရိွခ့ဲရသျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ရာမွ 
ျပႆနာေပၚ၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ထင္ေၾကးေပးခဲ့ၾကသည္။ မဲ
ေခါင္ျမစ္သည္ စိတ္ၾကြေဆး (ATS) ကုန္ကူးရာ၌အဓိကက်သည့္ လမ္း
ေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။၅၇ ေနာက္ပုိင္း၌ ထုိင္းရဲမ်ားက မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း 
တရုတ္သေဘၤာသား အေလာင္း ၁၃ ေလာင္း ေတြ႔ရိွခ့ဲၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕သည္ 
လက္ေနာက္ျပန္ ႀကိဳးတုပ္လ်က္သား သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေပၚေပါက္လာသည္။ အဆိုပါသတ္ျဖတ္မႈသည္ တရုတ္မီဒီယာမ်ားမွ
တစ္ဆင့္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားစဖြယ္ ဂယက္ရုိက္ခတ္ခဲ့ၿပီးလူထုအာရံု
စိုက္မႈအထူးတလည္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
 တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားကလည္း အဆုိပါအမႈကုိ ထိပ္တန္းဦးစား
ေပးအျဖစ္ အေလးထားခဲ့ၿပီး ထိုသတ္ျဖတ္မႈ၏ လက္သည္တရားခံ
မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္စံုစမ္း၍ တရားမွ်တမႈကို ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္
ရန္အပူတျပင္းစိုင္းျပင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ မ်ားမၾကာမီ သဲလြန္စမ်ား
ကခြန္ဆာ၏ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (MTA) အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့
ဖးူ၍ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားလ်က္ရိွသည့္ ေနာ္ခမ္းဦးေဆာင္
ေသာရွမ္းျပည္နယ္ အေျခစုိက္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြ႕ဲ၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ညႊန္ျပခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ေနာ္ခမ္းအား ၎ပုန္းခိုလ်က္ရွိသည့္ လာအို
နယ္စပ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရမ်ားမွ မိမိတို႔ထံ 

၄၃



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တစ္လခန္႔အၾကာ၌ လာအို
အာဏာပုိင္မ်ားက တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးခ့ဲသည္။၅၈ ခြန္းမင္တရား
ရံုးမွ ေနာ္ခမ္းႏွင့္ အေပါင္းပါ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္သံုးဦးကို “၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔၌ တရုတ္ကုန္တင္သေဘၤာႏွစ္စီးျဖစ္
သည့္ ဟြာပိန္းႏွင့္ ယူစိမ္း ၈ ကို တိုက္ခိုက္ရန္ ထိုင္းစစ္သားမ်ားကို 
လွည့္ျဖား၍ ပူးေပါင္းၾကံစည္ခဲ့သျဖင့္” ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွား
သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။၅၉ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
မတ္လ၌ ၎တို႔အား ေသဒဏ္ေပး၍ ကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ေလးဦး
အားႀကိဳးတုိက္သုိ႔ ေခၚေဆာငလ္ာသည္ပ့ံ ုအပါအ၀င ္ကြပမ္်က္မႈအတြက္
ျပငဆ္ငမ္ႈအစအဆုံးကုိ အမ်ိဳ းသား ရပုျ္မငသံ္ၾကားလုိင္း၌ ထုတလ္ႊင္ျ့ပသ
ခဲ့သည္။ ေႏွာင္းပိုင္းကာလ တရုတ္ျပည္၌ ေသဒဏ္ေပးကြပ္မ်က္မႈကို 
ဤသို႔ အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရႈရန္ ထုတ္လႊင့္မႈ မရွိသေလာက္ရွားပါးခဲ့
သျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူထုမ်ားအၾကား အျငင္းပြားစရာျဖစ္ခဲ့သည္။၆၀

 ေနာ္ခမ္း၏ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအပါ
အ၀င္ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းသြားလာသည့္ ယာဥ္မ်ား
ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္းျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္
စီးပြားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ တရုတ္ျပည္မွ ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း 
စုန္ဆင္းလာသည့္ ေလွမ်ားကို အဓိကပစ္မွတ္ထား ေကာက္ခံေလ့ရွိ
သက့ဲသုိ႔ ျမန္မာႏွင့္ လာအုိအၾကား စုန္ဆန္သြားလာသည့္ယာဥ္မ်ားအေပၚ
တြင္လည္း ႀကံဳသလုိ ေကာက္ခံေလ့ရိွသည္။ အဆုိပါသတ္ျဖတ္မႈအၿပီး ေနာက္
ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေနာ္ခမ္းအား ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးခံ
ရျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ရွမ္းသတင္းအဖြဲ႕၏ 
ေျပာဆိုခ်က္အရ ေနာ္ခမ္းသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ
မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအင္မတန္ေျပလည္၍ UWSA ႏွင့္ မုန္းလားအဖြဲ႕
မ်ား၏ လုပ္ငန္း၀င္ေငြမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထိန္းညွိရန္
အတြက္ တပ္မေတာ္မွ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။၆၁ ကနဦးအစ
ပိုင္း၌ ထိုင္းရဲဘက္မွ သတ္ျဖတ္မႈအတြင္း ထိုင္းစစ္တပ္အရာရွိ ကိုးဦး
ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားမွ အဆိုပါစြဲခ်က္
ကို ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ေနာ္ခမ္းကြပ္မ်က္မႈအၿပီး၌ အဆိုပါအမႈကို လူမ်ားေမ့
ေလ်ာ့သြားခဲ့ပံုရသည္။၆၂ 

 ဤထင္ရွားသည့္အမႈအခင္းက ေဒသတြင္းမွ အက်ိဳးအျမတ္
ရရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္ရင္းတပ္ခြဲ
မ်ား၏ မတရားၿခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္မႈအေပၚ အကာအကြယ္ေပးျခင္း
အားတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမည့္အစား မိမိတုိ႔ႏွင့္ သေဘာထား
ျခင္းမတိုက္ဆိုင္သည့္ ေဒသခံအဖြဲ႕ငယ္မ်ားအား အျပစ္ဖို႔ေခါင္းခံ
ခိုင္းသည့္ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကအျမင္ျဖင့္ သံုးသပ္ရပါက 
ဤအမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ တရုတ္အစိုးရမွ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပင္း
ျပင္းထန္ထန္ဖိအားေပး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို လႊဲေျပာင္းေပး
ျခင္းမရွိဘဲ ေသဒဏ္ေပးကြပ္မ်က္မႈအေပၚ ျမန္မာအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ 
သေဘာမက်ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤအမႈအတြင္း 
ပါ၀ငပ္တ္သကလ္်က္ရိွသည္ ့ႏိငုင္မံ်ားအတြက ္အမွနတ္ရားက ရွက္ဖြယ္
လိလိျဖစ္ခဲ့ရသျဖင့္ ေနာ္ခမ္းအား ေသဒဏ္ေပးကြပ္မ်က္စီရင္ျခင္းျဖင့္ 
လူမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကို အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 မဲေခါင္ေဒသသတ္ျဖတ္မႈအၿပီး ႏွစ္လအၾကာ၌ တရုတ္သည္ 
ျမန္မာ၊ လာအုိႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတုိ႔အား မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ပူးေပါင္းကင္းလွည့္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဇြန္လအတြင္း 
ကင္းလွည့္ရာ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၀ တန္ခန္႔ သိမ္းဆည္း

ရမၿိပီး သံသယရိွတရားခံေပါင္း ၂၅၀၀ ကုိ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆိုခဲ့သည္။၆၃ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအရ 
မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈမ်ားသည္ ယခင္
အတုိင္း ဆက္လက္လည္ပတ္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွခ့ဲရသည္။ “မူးယစ္ရာဇာ
လက္သစ္ေတြ တစ္ခါျပန္ေပၚေပါက္လာၿပီး ထပ္ခါတလဲလဲ ေျမစာ
ပင္ျဖစ္ရတဲ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံသရာစက္၀န္း
ကိုအဆံုးသတ္သင့္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ
ေတြရဲ႕ အရင္းခံအေၾကာင္းတရားေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ္”ဟု 
ရွမ္းျပည္နယ္သတင္းအဖြဲ႕မွ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။၆၄

တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

 ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားသည္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံ
ျခင္းမရိွေပ။ အမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္ဖြားတရုတ္တုိင္းရင္းသား ရာဇ၀တ္
ဂိုဏ္းႀကီးမ်ားမွသာ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံေလ့ရိွသည္။ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္
ငန္းရွငမ္်ားႏွင္ ့တိငု္းရင္းသားလကန္က္ကုိငအ္ဖြ႕ဲ၀င ္တရတုမ္်ားအၾကား 
ခိုင္မာအားေကာင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကသည္။ “မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္
ကူးတ့ဲ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ တရုတ္ျပည္ထဲက ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးမပါပဲ 
သူတို႔ရဲ႕စီးပြားေရးေတြကို ဘယ္လိုမွ တုိးခ်ဲ႕ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ရွမ္းျပည္
နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြ႕ဲတစ္ခု၏ အဖြ႕ဲ၀င္ေဟာင္း
မွ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ “မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သည္ေတြဆီမွာ အရမ္းခိုင္မာတဲ့ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပ့ံေတြရိွေနတ့ဲအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈ
ကုိတိုက္ဖ်က္ဖို႔အရမ္းခက္တယ္။”၆၅ ရဲမွဴးတစ္ဦးက “ဒါေတြကို စီစဥ္ညႊန္
ၾကားတ့ဲသူေတြက ႏ္ုိင္ငံျပင္ပကလူေတြမ်ားတယ္။ ေငြေၾကးစုိက္ထုတ္ေပး
တဲ့သူေတြက တရုတ္ေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေဟာင္ေကာင္ကေတာင္ ပါ
တယ္။ ဒီကအဖြ႕ဲေတြကုိ သူတုိ႔ပုိက္ဆံေထာက္ပ့ံေပးၿပီး ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္
မႈကို စီမံခန္႔ခြဲၾကတာပါ။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကေတာ့ ေနရာေပးၿပီး 
လံုျခံဳေရးယူေပးတယ္။”၆၆

 ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈ ေလ့
လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္
ကူးမႈအတြင္း တရုတ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ဒုစရုိက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
အစဥ္အလာ တရုတ္လူဆိုးဂိုဏ္းမ်ားက အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္
ေနေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္
ခ်က္မွ တရုတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္
သြယ္မႈအတြင္းသာမက ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈက႑မ်ား၌
လည္း ထဲထဲ၀င္၀င္ ပတ္သက္လ်က္ရိွေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ စိတ္
၀င္စားစရာအေကာင္းဆံုး လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ ၎တို႔သည္ စနစ္တက်
က်ဴးလြနသ္ည္ ့ရာဇ၀တ္သမားမ်ားမဟုတ္ဘ ဲ“စြန္႔၀ံစ့ြန္႔စားရသဲည္ ့အခြင့္
အေရးသမား တရား၀င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား” ျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္
သည္။၆၇ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈ
အေၾကာင္းေလ့လာဆန္းစစလ္်ကရိွ္သည္ ့စာေရးဆရာတစဥ္ီးက မူးယစ္
ေဆး၀ါးကုန္ကူးသူအမ်ားစုသည္ စာေပတတ္ေျမာက္မႈ အင္မတန္နည္း
ပါး၍ မိမိတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံျဖင့္ ေနထိုင္စား
ေသာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွသိေလာက္ 
အားနည္းသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္စရာမရိွသည့္သူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း 

၄၄



ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ “မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးသူအမ်ားစုသည္ လမ္း
ေဘးလူမုိက္ဂုိဏ္းမ်ား၊ စနစ္တက်ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ ဒုစရုိက္ဂုိဏ္းမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္သက္
ဆိုင္မႈမရွိေပ။ အမ်ားစုသည္ မိုက္မိုက္ကန္းကန္း စြန္႔၀ံ့စြန္႔စားသူမ်ား
ျဖစ္ၿပီး မိသားစု၀င္မ်ား သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း မိမိတုိ႔ယုံၾကည္သည့္ အျခားလူမႈေရးအဆက္အသြယ္မ်ား
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  မဟာမိတ္ဖြ႕ဲေလ့ရိွသည္။”၆၈ ေလ့လာဆန္းစစ္
ရာ၌ ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈသည္
ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း သေဘၤာႀကီးငယ္ျဖင့္ တင္ပို႔ကုန္ကူး
ရာမွ တစ္သီးပုဂၢလကုန္ကူးသူ ေျမာက္မ်ားစြာပါ၀င္သည့္ တစ္ဦးခ်င္း
အေသးစားကုန္ကူးမႈအသြင္သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားခ့ဲသည္။ ‘လားမ်ား’ ဟု 
လူသိမ်ားၾကၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ၎တုိ႔အမ်ားစုသည္ေနာက္ကြယ္ရိွ အႀကီး
စားေမွာင္ခုိကုန္ကူးသူမ်ားကို သိရွိျခင္းမရွိေပ။၆၉

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ‘အၾကမ္းဖက္မႈျပင္းထန္သည့္

ေစ်းကြက္မ်ား’

 မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈသည္ အင္မတန္အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
ျပားသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အဆင့္ျမင့္
အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ ပတ္သက္ပါ၀င္မႈသည္ ေဒသတြင္း၌ အလြန္အေရး

ပါလ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ 
အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ေလာက္ ေလာက္လားလား 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ိဳး ေတြ႔ရွိရျခင္းမရိွေပ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ကိစၥ
ရပ္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိရိွႏုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေပးေလ့ရိွသည့္ ရွမ္းသတင္း
ဌာနက မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးသူမ်ားအျဖစ္ ထိုင္းအစိုးရမွ သံသယရွိ
ေၾကာင္း စြဲခ်က္တင္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားသံုးဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားထုတ္ျပနခ္ဲ့သည။္ “သုိ႔ရာတြင ္မူးယစ္ေဆး၀ါး
ကုန္သည္မ်ားသည္ ဘန္ေကာက္အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈကို 
အဓိကေထာက္ပံ့ထားသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ား၊ အစိုးရ
အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွ် ျပဳလုပ္
ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေစာဒကတက္လ်က္ရွိသည္။”၇၀

 “ဒီကမာၻေပၚမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ သူေတာ္
ေကာင္းနတ္သားေတြ မရွိဘူးဆိုေပမဲ့ နတ္ဆိုးေတြခ်ည္း သက္သက္ 
ျပည့္ေနတာေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး” ဟု UNODC ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တာ၀န္ခံေဟာင္းျဖစ္သူမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ
တည္းကိုပဲ ေခါင္းပံုခ်အျပစ္တင္ေနရင္ ဘယ္တရားပါ့မလဲ။ ဒါေပမဲ့ ထိုင္း
အစိုးရကေတာ့ အဲဒီလိုပဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့တယ္လို႔ ယူဆတယ္။ သူတို႔
ေျပာတာက နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္မွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးကပါ၀င္ေနၿပီး 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြမ်ားေနတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ျခံကိုကိုယ္လံုေအာင္
ကာဖို႔လိုသလို ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာလည္း တာ၀န္ကိုယ္စီရွိတယ္။”၇၁

 ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ဘိန္းစိုက္
ေတာင္သူမ်ား ညီလာခံကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

တြင္က်င္းပခဲ့ရာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ေနရာေဒသအမ်ား
အျပားရွိ အက်င့္ပ်က္ျခစားသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားက 
၎တို႔၏ ေဒသအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳ၍ အျပန္အ
လွန္အားျဖင့္ အခြန္အခမ်ား ေကာက္ယူေလ့ရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံႀကိဳတင္
ေပးသြင္းရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအားနည္းမႈ၊ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အစိုးရမူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး မူ၀ါဒ
မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး
မႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈမ်ား ဆက္လက္တြင္က်ယ္ေနသည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။ 
သင္တန္းတက္ေရာက္လာသူတစ္ဦးက “အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္
အေပးအယူေတြက အာဏာပိုင္ေတြ ေန႔စဥ္မကင္းႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္
လာတယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။၇၂

 မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈအတြင္း တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕
မ်ားႏွင့္ တပ္ခြဲမွဴးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကိုလည္း စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထား
ခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း TNI ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသန၌ 
လက္ရိွအခ်ိန္ထိ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ ပဋိပကၡအတြင္း ပတ္သက္ပါ၀င္
လ်က္ရိွသည့္ အဖြ႕ဲမ်ားအားလုံး ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားကုိ အခြန္ေကာက္
ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။၇၃ ျပည္ပေရာက္မီဒီယာမ်ားကလည္း 
မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရိွသည့္ တပ္မေတာ္
တပ္ရင္းတပ္ဖြ႕ဲမ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ခံထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။၇၄ အက်င့္ပ်က္
ျခစားမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈအတြင္း တပ္မေတာ္မွ ပါ၀င္
ပတ္သက္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေဒသခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား ကိုယ္ထူ
ကိုယ္ထရပ္တည္ေရး မူ၀ါဒေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု 
သံုးသပ္ရသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔

အတြက္လိုအပ္သည့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့ေရးကိစၥ
ရပ္မ်ားကို ေဒသတြင္းမွ ရွာေဖြရယူျခင္းအားျဖင့္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ေထာက္ပံ့
ပို႔ေဆာင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ႏွစ္အလီလီေျပာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး
၀န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ 
ႏုိငင္တံကာတာ၀န၀္တၱရားမ်ားကုိ ‘လက္ေတြ႕က်က်ျဖည္ဆ့ည္းေဆာင္ 
ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း’ ေ၀ဖန္ခ့ဲသည္။ အေမရိကန္မွ ေထာက္ျပ
ေျပာဆုိခ့ဲသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ‘မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္
အႀကီးတန္းအရာရိွမ်ားကုိ စံစုမ္းေဖာ္ထုတ၍္ ျပစဒ္ဏ္ေပးရန’္ ပ်က္ကြက္
လ်က္ရွိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။၇၅ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခား
ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အစီရင္ခံစာ၌ “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူအေတာ္မ်ား
မ်ားက တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အစုိးရအဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ကုန္ကူးမႈမွ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနၾကေၾကာင္း 
ထင္ျမင္ ယူဆထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား
အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္ မည္သည့္အခါ
ကမွ် အတည္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ယံုၾကည္အားထားေလာက္သည့္ NGOs 
မ်ားႏွင့္ မီဒီယာအစီရင္ခံစာမ်ားအရ အလယ္အလတ္အဆင့္ စစ္တပ္
အရာရိွမ်ားႏွင့္ အစုိးရအရာရိွမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး
အဆင့္ထက္ ျမင့္မားသည့္ တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားကုိ မည္သည့္အခါကမွ် 
မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ စစ္ေဆးအေရးယူခဲ့ျခင္း မရွိဖူးေၾကာင္း သိရွိရ
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ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

သည္။”၇၆ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ိဳးအစား၌ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
ႏိုင္ငံေရးအရ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ 
ဤအမ်ိဳးအစားအတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသံုးခုသာရွိၿပီး ယင္းတို႔
မွာ ဘိုလီးဗီးယား၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထူးျခား
ခ်က္တစ္ခုမွာ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္ အာဖဂန္နစၥတန္ (ကမာၻ႕ဘိန္း
စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ)၊ ကိုလံဘီယာႏွင့္ ပီရူး (ကိုကာႏွင့္ 
ကိုကင္းအဓိကထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား) ႏွင့္ မကၠစီကို (အေမရိကန္
ေစ်းကြက္သို႔ ဦးတည္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၏ အဓိကျဖတ္သန္း 
သယ္ေဆာင္သည့္ ခရီးေထာက္ႏိုင္ငံ) တို႔ကို စာရင္းအတြင္း မေတြ႕ရွိ
ရျခင္းျဖစ္သည္။၇၇

 အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယေဒသရွိ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားအၾကား 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္လည္း ဆိုးရြားသည့္ ျပႆနာရပ္တစ္ခုျဖစ္ေန
ၿပီးနယ္စပ္တစ္လႊား သြားလာလႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည့္ မဏိပူးရ္ရွိ ေဒသခံ
သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုကလည္း “မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈနဲ႔ အေသးစား
ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းေတြမွာ နယ္စပ္ႏွစ္ဘက္စလံုးက အစိုးရ အရာရွိေတြ 
ပါ၀င္ေနၾကတယ္။” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။၇၈ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ 
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အစီရင္ခံစာအရ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္
အိႏိၵယႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ “အစိုးရ 
အလႊာအသီးသီးရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕အားလံုး၌ ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိၿပီး တရားမ၀င္
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မည္သည့္အရာရိွမွ် ထိထိေရာက္ေရာက္ တာ၀န္
ခံမႈမရွိေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား
အတြက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး စီမံခ်က္မ်ား ထိေရာက္မႈ
အားနည္းလ်က္ရွိသည္။”၇၉

 လာအုိႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၃ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး
ဌာန၏ အစီရင္ခံစာ၌ စစ္သားႏွင့္ရဲမ်ား၏ လုပ္ခလစာနည္းပါးျခင္း

ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ “လာအိုႏိုင္ငံအတြင္း အက်င့္
ပ်က္ျခစားမႈမ်ားက ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အစိုးရအတြက္ ကပ္ဆိုးသဖြယ္
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။” ထို႕အျပင္ “လာအိုႏိုင္ငံတြင္းရွိ မူးယစ္
ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈအတြင္း ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစုိးရဌာနမ်ား
၏အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားက အဓိကျပႆနာျဖစ္ေနသည္။”၈၀ 
 ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစုိးရအရာရွိ
မ်ားစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တို္င္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား
အၾကား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ က်ယ္ျပန္႔လ်က္ရွိသျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ကုန္ကူးမႈအတြက္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡအတြင္း ပါ၀င္
လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္းအေပၚ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္၍ မရေပ။ အက်ဳိး
အျမတ္မ်ားျပားသည့္ တရားမ၀င္ကုန္ကူးမႈအတြင္း စိတ္၀င္စားမႈ 
ျမႇင့္တက္လာျခင္းသည္ ပဋိပကၡ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ဘိန္း
စစ္ပြဲမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ
ေဒသအတြင္းရွိ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရျဖစ္ေနသည့္ ေဒသမ်ား၌ အစိုးရမ်ား
အေနျဖင့္ အေျခခံလံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးမႈရွိေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ ၎တို႕၏ 
ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္လည္း တရားဥပေဒႏွင့္ ေလ်ာ္ညီျခင္း
မရွိသည့္ လုံၿခဳံေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အစားထိုးခံရလ်က္ရွိသျဖင့္ 
အာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအၾကား လစ္ဟာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္။ 
ျမန္မာႏွင့္ အေ႔ရွေျမာက္အိႏၵယိအတြင္း အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ
ထားသည့္ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းသည္လည္း အၾကမ္း
ဖက္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုိ ထပ္ေလာင္းအားျဖည့္လ်က္ရွိ
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မူ၀ါဒမ်ားက အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထား
သည့္ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္ကူး
မႈအတြင္း ပတ္သက္ပါ၀င္ေနမႈကို နားလည္မႈျဖင့္မ်က္ကြယ္ျပဳေပးထား
ျခင္းက တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား 
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားျပားသည့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အားေပးလ်က္
ရိွသည္။ အေ႔ရွေျမာက္အိႏၵယိတြင္လည္း အလားတူျပႆနာမ်ားႀကဳံေတြ႕
ရလ်က္ရိွသည္။ မဏိပူးရ္ျပည္နယ္ရိွ အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရိွတစ္ဦးက “ကၽြန္
ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကုိေရာ၊ စစ္တပ္ကိုေရာ၊ အာဆမ္
ရိုင္ဖယ္တပ္ဖြဲ႕ကိုေရာ၊ ေျမေအာက္ေမွာင္ခိုေလာကသားေတြကိုေရာ 
တစ္ၿပဳိင္တည္း မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူး” ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိျခင္းက လုံၿခဳံေရးက႑ကို လူထု
၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အေနအထားမွ ပုဂၢလိကကုန္ပစၥည္းအသြင္ 
ေျပာင္းလဲသြားေစခ့ဲသည္။ တပ္ဖြ႕ဲမ်ား တရား၀င္အသံုးျပဳမႈကုိ တင္းတင္း
က်ပ္က်ပ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခု ဆိုးဆိုး
ရြားရြားအားနည္းခ်ိနဲ႕သြားေစသည္ဟု သုံးသပ္ရၿပီး ‘အၾကမ္းဖက္သည့္ 
ေစ်းကြက္မ်ား’ သို႕မဟုတ္ ‘အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္သည့္ ေစ်းကြက္မ်ား’ 
ကကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ား၏ အမွတ္သညာကဲ့သို႔ 
ျဖစ္လာသည္။ ဤအေျခအေနမ်ဳိး၌ အၾကမ္းဖက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားက နယ္ေျမေဒသမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးလ်က္ရိွၿပီး မၾကာခဏအၾကမ္း
ဖက္၍ တစ္ဖက္သတ္ စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳသည့္ သီးျခား
လုံၿခဳံေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။ ‘အ
ၾကမ္းဖက္မႈျပင္းထန္သည့္ေစ်းကြက္’ သည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ပဋိပကၡ
စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ သမရိုးက်မဟုတ္သည့္ ၾသဇာအာဏာအသံုးျပဳမႈအျဖစ္ 
အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစသည့္ ရႈပ္ေထြးသည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာျခင္း
ျဖစ္သည္။၈၂
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

 ‘အၾကမ္းဖက္မႈျပင္းထန္သည့္ ေစ်းကြက္’ မ်ားဟူေသာ အသုံး
အႏႈန္းကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း၌ စတင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား
ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေဂ်ာ့ရွ္အဲယ္၀ဒ္က “စီးပြားေရးရည္ရြယ္ခ်က္ 
သက္သက္အတြက္လုပ္ေဆာင္တ့ဲ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိ ဆုိလုိတာပါ။ 
အဲဒီထဲမွာ ဓားျပတုိက္မႈနဲ႔ ပစၥည္းျခင္းလဲလွယ္မႈအပါအ၀င္ လမ္းခြန္
ေကာက္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခနဲ႔ ျပန္ေပးေရြးေငြေတြ စုေဆာင္း
သလိုမ်ိဳး အျခားဆက္စပ္က႑ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါေနတယ္။ ေယ
ဘုယ်အားျဖင့္ ဒီလုိက႑ေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတ့ဲသူေတြကုိ သူခုိး
ေလးကေန ကုန္သည္ႀကီးအဆင့္ထိ အလႊာအသီးသီးသတ္မွတ္လုိ႔ရတယ္။ 
အဲဒီလို ပဋိပကၡေတြအတြင္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြကို ဦးစီးကြပ္ကဲ
တဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ အိမ္ေ႔ရွမင္းသားေတြ၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ပါတီေခါင္း
ေဆာင္ေတြကုိ စစ္နယ္ရွင္ေတြအျဖစ္ သုေတသနမွာ ရည္ညႊန္းထားတယ္။
စစ္နယ္ရွင္ေတြဟာ ကုိယ္ရဲ႕စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ စနစ္တက်
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ထိေရာက္တ့ဲလက္စြနဲည္းလမ္းအေနနဲ႔ က်င့္သုံးၾကတ့ဲ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြလုိ႔ သတ္မွတ္လုိ႔ရတယ္။ ဒီ ‘စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ရွင္ေတြ’ က အလားတူအၾကမ္းဖက္တတ္တ့ဲ အျခားရုိးရုိးစီးပြားေရးလုပ္
ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ကြဲျပားပါတယ္။ ရိုးရိုးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက တစ္ခါတစ္ရံ
အၾကမ္းဖက္တတ္ေပမဲ့ ၀င္ေငြဘ႑ာရဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔
ေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးမျပဳၾကပါဘူး” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။၈၃

 ဥပမာ အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ သမရိုးက်မဟုတ္သည့္ 
ေဒသတြင္းလံုျခံဳေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ‘စင္ၿပိဳင္အာဏာရစနစ္မ်ား’ 
သို႔မဟုတ္ ‘အစိုးရ၏ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္မ်ား’ အျဖစ္ လည္ပတ္
လ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဒုစရိုက္လုပ္ငန္းမ်ားကို အင္
အားသံုးကာကြယ္ရန္၊ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဆက္ေၾကးမ်ား အတင္း
အဓမၼေကာက္ခံရန္၊ သမရိုးက် သို႔မဟုတ္ သမရိုးက်မဟုတ္သည့္ စီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဒုစရိုက္လုပ္ငန္းမ်ားကို အကာ
အကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ကုန္စည္ငွားရမ္းေရာင္းခ်မႈမ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏ 
အင္အားမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ႏိုင္ငံေတာ္
ကာကြယ္ေရး ယႏၱရားအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေလ့
ရွိၿပီး အစုိရကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ မိမိတို႔၏ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲေရး
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ေရးဆြျဲပ႒ာန္း၍ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လာဘ္ေငြ

မ်ားရယူၿပီး တရားမ၀င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂိၢဳလ္ေရးအရ ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
 ဒီမိုကေရစီ၊ တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့
ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကုိ အားေပးျမွင့္တင္လ်က္ရွိသည့္ 
ေဒသတြင္းေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားအတြက္ ‘အၾကမ္းဖက္မႈ ျပင္းထန္
သည့္ေစ်းကြက္မ်ား’ တည္ရွိေနျခင္းသည္ ႀကီးစြာေသာအဟန္႔အတား
မ်ားျဖစ္ေနေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိျခင္း၊ ပဋိပကၡႏွင့္ ဥပေဒမဲ့အေျခအေနမ်ားမွ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျဖစ္ထြန္းလ်က္ရိွသည္။  ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ နယ္ေျမေဒသ
မ်ားအတြင္း ေနထုိင္လ်က္ရိွသည့္ ေဒသခံလူထုမ်ားမွာ ေရရာမႈမရိွသည့္
အေျခအေန၌ ပိတ္မိလ်က္ရွိၿပီး ခက္ခဲဆိုးယုတ္၍ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပင္း
ထနသ္ည္ ့ပတ္၀န္းက်ငအ္တြင္း ရွငသ္နႏ္ိငုရ္နအ္တြက ္‘တရားမ၀င္လုပ္
ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရန္’ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးခံရ
လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာဆိုပါက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ တရားမ၀င္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳး၌ မျဖစ္မေန ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာရျခင္းမ်ိဳးကို 
ဆုိလုိသည္။ နယ္ေျမေဒသအသီးသီးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္လည္း ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္ၿပီး အျခား
တစ္ဖက္တြင္လည္း သမရိုးက်စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း
မရွိဘဲ ျငင္းပယ္ခံထားရသျဖင့္ မိမိတို႔၏ အေျခစုိက္စခန္းမ်ားကို ဆက္
လက္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ တရားမ၀င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 
မွီခိုလာရျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွ 
ေသြဖယ္သြားေစသည့္ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ တပ္မေတာ္
မွ အဆုိပါအေျခအေနမ်ိဳးကုိ အသုံးခ်၍ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ အေျဖရွာ
ရန္ထက္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳ
ျခင္းျဖင့္ သီးျခားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မဟာ
မိတ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္း၍ ပဋိပကၡကို လိုသလုိစီမံခန္႔ခြဲရန္သာ အားစိုက္ထုတ္
လ်က္ရွိသည္။ ကြဲျပားစံုလင္၍ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ 
ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာ
မႈရွိသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု
မ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္လာမည္ျဖစ္
သည္။

၄၈



ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးႏွင့္
မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

“ဘယ္လုိအသုံးျပဳရမယ္ ဆုိတာကုိ ေကာင္းေကာင္းသိတ့ဲသူေတြအတြက္ 
ဘိန္းဟာေဆးစြမ္းေကာင္းတစ္လက္ပါပဲ။ အရင္တုန္းကေရွးေခတ္ဘုိး
ဘြားေတြဆိုရင္ ဘိန္းကုိေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသုံးျပဳခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔
ေတြက အသက္ရွည္က်န္းမာၿပီး စီးပြားေရးနဲ႔ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္း
ေတြမွာလည္း အဆင္ေျပခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္လူငယ္ေတြက 
ဘိန္းကေန ဘိန္းျဖဴကုိ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲလာၾကတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးရဲ႕ 
ေဘးအႏၱရာယ္ေတြကို မသိနားမလည္တဲ့အတြက္ အခုေနာက္ပိုင္း 
သူခိုးၾကမ္းပုိးေဆးသမားေတြမ်ားလာၿပီး အသက္လည္း မရွည္ၾကေတာ့
ဘူး။”၁      

အသက္ ၇၆ ႏွစ္ရွိ ကခ်င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

 ေရႊႀတိဂံေဒသႏွင့္ ယင္း၏အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၌ လြန္ခဲ့သည့္
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည့္ပံုစံမ်ား သိသိသာ
သာေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား
သည္ ဘိန္းကို အခိုးအေငြ႕အျဖစ္ရွဴရိႈက္သည့္ပံုစံမွ အေၾကာထဲ ဘိန္းျဖဴ
ထိုးသြင္းသည့္ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ အပန္းေျဖျခင္း၊ ရိုးရာ
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုး
ျပဳျခင္းတို႔အပါအ၀င္ ဘိန္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေရွးရိုး
စဥ္ဆက္ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ၊ အိႏိၵယႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ
ဘိန္းစိုက္ေဒသမ်ား၌ ဘိန္းကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲလ်က္ရွိေသာ္
လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာရပ္မ်ား ဆိုးဆိုးရြားရြား ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း
မရွိေပ။ ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲမႈ က်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ် အခ်ိဳ႕ေသာေဒသ
မ်ား၌ ‘ဘိန္းျဖဴျပန္႔ပြားမႈကပ္ဆိုး’ကို ႀကံဳေတြ႕ခံစားရလ်က္ရွိသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရိွ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္
နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ အေၾကာထဲ ဘိန္းျဖဴ
ထိုးသြင္းမႈ က်ယ္ျပန္႔လာမႈသည္ ေဒသတြင္း HIV/AIDS ႏွင့္ အသည္း
ေရာင္အသား၀ါစီပုိး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈျမင့္မားလာျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္း
ရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
 ေဒသတြင္း၌ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွစ၍ စိတ္ၾကြေဆး (အမ္ဖီတမင္း
အမ်ိဳးအစား-ATS) ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈႏႈန္းမ်ားတစ္ရွိန္ထိုးျမင့္တက္
လာခ့ဲသည္။ UNODC အခ်က္အလက္မ်ားအရ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္
အာရွေဒသအတြင္း မက္အမ္ဖီတမင္း အမ်ိဳးအစား စိတ္ၾကြေဆးမ်ား
သည္ အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုး မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားအျဖစ္ ဆက္
လက္ရပ္တည္လ်က္ရိွၿပီး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သုံးစြမဲႈႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္
တက္လာမည့္ အရိပ္အေျခမ်ား ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ အေ႔ရွႏွင့္ အေ႔ရွေတာင္
အာရွေဒသတြင္း ကမာၻ႕လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုနီးပါး မွီတင္းေနထိုင္
လ်က္ရွိၿပီး “ကမာၻ႕အႀကီးဆံုးႏွင့္ အခိုင္မာဆံုးေသာ ATS ေစ်းကြက္မ်ား 
အေျခစိုက္ထားသည့္ ေဒသလည္းျဖစ္သည္။”၂ ATS အသံုးျပဳမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာလ်က္ရွိေသာ္လည္း
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ လံုး၀
မရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား
ကိုသာ အေလးေပးလ်က္ရွိသည္။ 
 ခရက္တြမ္ (Kratom) သည္ သိမ္ေမြ႕သည့္ စိတ္ၾကြေဆးတစ္မ်ိဳး
ျဖစ္ၿပီးထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၌ အထူးနာမည္ႀကီး လူႀကိဳက္မ်ား၍ ေဒသ

၄၉



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ႀကီး၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္လည္း တျဖည္းျဖည္း တြင္က်ယ္
လာလ်က္ရွိသည္။ ေဆး၀ါးကုသမႈအတြက္ အသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း 
ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၌ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျပားသည့္ အျခားေဆး၀ါး
အမ်ိဳးအစားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ေဆးေပါင္းစုံ (ေကာ့ေတးလ္) အျဖင့္ 
ေရာေႏွာေသာက္သံုးေလ့ရွိသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးရလဒ္မ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ 
အာရွေဒသအတြင္း ေဆးေျခာက္ပင္မ်ား ေနရာအႏွံ႔ေပါက္ေရာက္လ်က္
ရွိသျဖင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့အစဥ္အလာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အတြက္ အသံုးျပဳမႈအပါအ၀င္ ေဒသတြင္းသံုးစြဲမႈႏႈန္း  ဆက္လက္ျမင့္
တက္လာလ်က္ရိွသည္။ ေဒသတြင္းေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ ကုိကင္း၀င္ေရာက္
မႈပမာဏ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္လည္း သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ေရြးခ်ယ္
စရာေဆး၀ါးသစ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ 
 ကက္တမင္း (Ketamine) သည္လည္း ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး
၀ါးေစ်းကြက္မ်ား၌ ေတြ႔ရွိရသည့္အျခားအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္အေစာပုိင္းကာလမ်ား၌ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္
ေဒသမ်ား၌ ‘ပါတီမူးယစ္ေဆး၀ါး (Party Drug)’  အျဖစ္ အထူးေက်ာ္ၾကား
ခ့ဲသည္။ အာရွေဒသအတြင္း ထရာမာေဒါလ္ (Tramadol) ေစ်းကြက္ႀကီး
ထြားလာခဲ့ၿပီး ေဆး၀ါးထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ အသြင္ေျပာင္းထုတ္
လုပ္သည့္ တရားမ၀င္ျဖန္႔ျဖဴး ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္လြန္ခဲ့
သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဒသတစ္လႊားရိွႏိုင္ငံမ်ား (ဤကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳး
အစားမ်ားကို အဓိကထုတ္လုပ္ေလ့ရိွသည့္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယအပါ
အ၀င္) သည္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္
အရ အေျခခံေဆး၀ါးမ်ား ‘အလြဲသံုးစားမႈ’ ကို လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာကုလ
သမဂၢ ေကာ္မရွင္ (CND) ၌တင္းက်ပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးမႈ
ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ လိုအပ္ေသာအေျခခံေဆး
၀ါးမ်ား ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻအ၀ွမ္း လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ရာ၌ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားမႈမရိွဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈလ်က္ရိွသည္။ အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း ၎
တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕
အစည္း (WHO) ၏ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈဆုိင္ရာ အထူးျပဳကၽြမ္းက်င္ပညာ
ရွင္မ်ား ေကာ္မတီ (Expert Comittee on Drug Dependence-
ECDD) မွ ေပးအပ္သည့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ အႀကံျပဳေထာက္ခံ
ခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ ကက္တမင္း သို႔မဟုတ္ ထရာမာေဒါလ္ အလြဲ
သံုးစားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခြင့္မျပဳဘဲ  ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ထားရိွရန္ဆုံးျဖတ္ပါက
အေျခခံေဆး၀ါးမ်ား ရယူအသုံးျပဳႏုိင္မႈအေပၚ ဆုိးရြားသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ 
သက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားမ်ားအား အသံုး
ျပဳသည့္ပံုစံမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးရလဒ္မ်ား ေပၚေပါက္
လာေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ျမင္ရလ်က္ရိွသျဖင့္ လက္ရိွမူးယစ္
ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အဆိုပါအမ်ိဳးအစားမ်ား
ကို ထည့္သြင္းစာရင္း မျပဳစုမီ ႏိုင္ငံအလုိက္ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္း
ႏိုင္ရန္အတြက္ ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကမာၻ႕အတိုင္းအတာ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ရာမွ ထြက္ေပၚလာ
သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုဦးစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္
သည္။ 
 မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ိဳးစံုသံုးစြဲမႈမ်ား တြင္က်ယ္လ်က္ရွိၿပီး ဘိန္းျဖဴ
ႏွင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ယွဥ္တြဲအသုံးျပဳသည့္သူမ်ားသည္ မတူညီ
သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၏ အာနိသင္ကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ထိန္း
ညႇိရန္ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳး

အစားမ်ား ေစ်းႀကီးလြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပတ္လပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
အသုံးျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ားမွ ယာယီအေနျဖင့္ 
အျခားအမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေျပာင္း
လဲသံုးစြဲျခင္းသည္ ပို၍အႏၱရာယ္ျမင့္မားေစလ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး
၀ါးအသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားသည္ ေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကြဲျပားမႈ
ရွၿိပီး အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလ်က္ရိွသည္။ ဥပမာ ဆုိရေသာ္ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းျဖဴအေၾကာထဲထိုးသြင္းမႈ
မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔တြင္က်ယ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသ
မ်ားတြင္ ဘိန္းကုိအခုိးအေငြ႕ပုံစံျဖင့္ ရွဴရိႈက္မႈကုိ လူႀကိဳက္မ်ား ေရပန္းစား
ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္း ATS သည္အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳ
သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရွ႕ေျမာက္
အိႏိၵယတြင္ အကုိက္ခဲေပ်ာက္ေဆး စပါစမိုပေရာစီဗြန္ (Spasmo-
Proxyvon) ကုိ ေရာစပ္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေနျဖင့္အေၾကာထဲ ထိုးသြင္း
သည့္ပံုစံမ်ား ေခတ္စားလ်က္ရွိသည္။ (Spasmo Proxyvon) သည္ 
အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးအသြင္ ထုတ္လုပ္ထားသည္ ေသာက္ေဆးတစ္
မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေရ၌ေပ်ာ္၀င္ႏုိင္ျခင္းမရိွသျဖင့္ အေၾကာထဲထုိးသြင္းသည့္

အမ္ဖီတမင္းအမ်ိဳးအစား စိတ္ၾကြေဆးမ်ား (ATS)

 အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၌ ေတြ႔ရသည့္ အဓိက 
ATS အမ်ိဳးအစားမွာ မက္အမ္ဖီတမင္းအမ်ိဳးအစား ေဆးျပားျဖစ္ၿပီး 
ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ားအားျဖင့္ ရာဘ (ရူးသြပ္ေဆး) 
သို႔မဟုတ္ ရာမ (ျမင္းေဆး) အျဖစ္ လူသိမ်ားၾကသကဲ့သို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ 
‘မာ-ေဟာင္-ဆူ’ အျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ယာအိုင္းစ္ဟု လူသိ
မ်ားၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ဘင္းတူဟု ေက်ာ္ၾကားသည့္  သန္႔စင္မႈအရည္
အေသြးျမင့္မားေသာ မက္အမ္ဖီတမင္းပံုေဆာင္ခဲအၾကည္ သို႔မဟုတ္ 
‘ေရခဲသား (Ice)’ (ေရခဲႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူ၍ သလင္းေက်ာက္ကဲ့သို႔ 
ၾကည္လင္သည့္ ေက်ာက္ပုံစံမ်ိဳ း) သုံးစြမဲႈဓေလ့မ်ား ေဒသအတြင္း တျဖည္း
ျဖည္းပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ မက္သဒုံးသံုးစြဲမႈကို လ်ဴဘိန္း
(ေရခဲစကိတ္စီးျခင္း) ဟုေခၚသည္။၃ အသံုးတြင္က်ယ္မႈသိပ္မရွိသည့္ 
ေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ စိတ္ရႊင္ျမဴးထူးေဆး (အက္စ္တစီ) အမ်ိဳးအစား 
ATS သို႔မဟုတ္ စိတ္ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္ေစသည့္ အမ္ဖီတမင္း (ထိုင္း
ႏိုင္ငံ၌ ယာအီးဟုေခၚ၍ တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ေယာင္း-ထုပ္-၀မ့္ သို႔မဟုတ္ 
ေခါင္းခါေဆး) အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းရွိ အက္စ္တစီ
ATS သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ကက္တမင္းကို ေပါင္း
စပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ရႏိုင္ပါက MDMA (ဥေရာပ၌ ပင္မထုတ္လုပ္သည့္ 
‘တကယ့္အက္စ္တစီ’ တြင္ပါ၀င္ေသာ အဓိကပစၥည္း) အနည္းငယ္
ေရာစပ္၍၊ သို႔မဟုတ္ ဥေရာပမွ တင္သြင္းသည့္ MDMA ကို ကဖိန္း၊ 
ဘိန္းျဖဴ သို႔မဟုတ္ ကက္တမင္း သို႔မဟုတ္တရုတ္ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားမွ 
ထုတ္လုပ္သည့္ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 
တတိယလူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး အမ်ိဳးအစားမွာ ကက္တမင္း (ျမန္မာႏွင့္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ယာ-ေက ဟုေခၚၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ေက-ဖိန္႔ သို႔မဟုတ္ 
‘ေက-ေပါင္ဒါ’ ဟုေခၚသည္။) ဟုေခၚသည့္ စိတ္ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား
ျဖစ္ေစေသာ အာနသိငရိွ္သည္ ့ထံုေဆးအမ်ိဳ းအစားျဖစၿ္ပီး သူ႔ခ်ည္းသက္
သက္လည္း အသံုးျပဳၾကသည္။၄ ‘အက္စ္တစီ’ ႏွင့္ ကက္တမင္းကို 
မသမာသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ေရာစပ္ အသံုးျပဳမႈမ်ားပိုမိုေခတ္စားလာ
လ်က္ရွိသည္။ ကက္တမင္းကိုေဟာင္ေကာင္ လူငယ္ထုအၾကားက်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္။၅

၅၀



ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

အခါျပည္တည္နာမ်ားျဖစ္လာၿပီး အျမန္ဆုံးကုသမႈမခံယူပါက ျဖတ္ေတာက္
ကုသရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အျခားအသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခ
အေနမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ေစႏိုင္သည္။

ရိုးရာအစဥ္အလာအရ ဘိန္းအသံုးျပဳမႈ
 
              ေဒသတစ္လႊား၌ ဘိန္းအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွည္ၾကာ
သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းရွိခဲ့သည္။ အိႏိၵယ၌ ၁၀ ရာစုႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ဘိန္းကို
စတင္စိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့ၾကသည္။၆ အိႏိၵယအလယ္ေခတ္ခန္႔က ဘိန္းကို 
ေဆး၀ါးရညရ္ြယ္ခ်ကအ္တြက္ အသုံးျပဳမႈကုိ ေလ့လာဆန္းစစရ္ာ၌ ကာမ
အားတိုးေဆးတစ္လက္အေနျဖင့္ ဦးစြာအသံုးျပဳၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ 
၀မ္းေလွ်ာ၀မ္းပ်က္ေဆးအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳလာၾကၿပီး အိပ္ေပ်ာ္စား
၀င္ေဆးႏွင့္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစသည့္ ေဆး၀ါး
အျဖစ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း သံုးသပ္ရသည္။၇ ၁၉ ရာစု 
ေႏွာင္းပိုင္း၌ ၿဗိတိသွ်ေတာ္၀င္ ေကာ္မရွင္ႏွစ္ခုက ဘိန္းကိုအမ်ားအား
ျဖင့္ ေသာက္ေဆးကဲ့သို႔သာ မ်ိဳခ်မႈမ်ားျပားၿပီး အခိုးအေငြ႕ပံုစံျဖင့္ ရွဴ
ရိႈက္မႈ ေခတ္စားခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဘိန္းကို
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။၈ ေတာ္၀င္ဘိန္းေကာ္မရွင္၏ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုး
အစီရင္ခံစာ၌ ဒူလာ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ အေအးမိျခင္း၊ ငွက္ဖ်ား၊ ကိုယ္ပူ
ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေလွ်ာ၀မ္းပ်က္ကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါဘယမ်ားကို ကုစားရန္
အသံုးျပဳသည့္ မိသားစုသံုး ေဆး၀ါးတစ္လက္သာျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္
တင္ျပထားသည္။ ဘိန္းကို ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းသည့္
ရာသီဥတုဒဏ္မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္လည္း အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဘိန္းသံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးေၾကာင့္ မည္
သည့္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆုတ္ယုတ္မႈလကၡဏာရပ္မ်ိဳး
ကိုမွ် ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ စနစ္တက်ေဆး၀ါးကုသမည့္ရည္
ရြယ္ခ်က္မွလြဲ၍ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကုိ သံုးစြဲရန္ အားမေပးသင့္ေပ။ 
သို႔ရာတြင္ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ခ်ိႏွဲ႔အား
နည္းလ်က္ရိွသူမ်ားအတြက္ အားေဆးတစ္လက္အေနျဖင့္ “အိမ္ယုိင္ကုိ 
က်ားေဒါက္ကန္သကဲ့သို႔” လည္း အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခု
အေနျဖင့္ ေတာ္သင့္ရံုသာ သံုးစြဲသင့္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံေက်ာ္လြန္သံုးစြဲမႈ
ကိုျခြင္းခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္း 
တိုးျမွင့္သံုးစြဲမႈကို လက္သင့္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိေပ။၉

  ေကာ္မရွင္မွ အေရွ႕ဖ်ားေဒသသို႔ အိႏိၵယ၏ ဘိန္းတင္ပို႔
ေရာင္းခ်မႈကို အဆုံးသတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္
ခဲ့ၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြင္း ေဆး၀ါးကုသေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အသံုးျပဳမႈမွလြဲ၍ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ အျခားပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳမႈကို 
တားျမစ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့ၿပီး ဘိန္းစားသံုးမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း 
သည္ လက္ေတြ႔မက်ေၾကာင္းေ၀ဖန္သုံးသပ္ခဲ့သည။္ “သူလွ် ိဳတပဖ္ြဲ႕မ်ား
ႏွင့္သတင္းေပးမ်ား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပး၍ လက္ေတြ႔က်က် စည္းၾကပ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ား  ေျပာင္း
လဲလာေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္
ၾကပ္မတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည္။”၁၀ ေကာ္မရွင္မွ အိႏိၵယ
အစိုးရႏွင့္ အသိအျမင္ဗဟုသုတၾကြယ္၀သည့္အိႏိၵယလူထု၏ အျမင္
သေဘာထားမ်ားကို သံုးသပ္၍ “သဘာ၀တရားအေပၚ တစ္စိတ္
တစ္အိတ္လုပ္၍ မေကာင္းဆိုး၀ါးပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆို၍” ဘိန္းကို
တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္  ၿဗိတိသွ်ဘိန္းဆန္႔က်င္ေရး ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လႊမ္းမိုးစြက္ဖက္မႈကို 

ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။၁၁ 
 ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ဘိန္းသံုးစြဲသူ
အမ်ားစုသည္ သင့္တင့္သည့္ပမာဏအတိုင္းသာ ပံုမွန္သံုးစြဲၾကသျဖင့္ 
သက္ရွည္က်န္းမာ၍ အနည္းစုခန္႔၌သာ အာဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲသည့္  လကၡဏာ
ရပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အနည္းစုခန္႔သာ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္
လိုအပ္သည့္ ျပႆနာရွိေသာ သံုးစြဲသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္
ဟု ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့သည္။ “ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရေသာ္ အမ်ားစုသည္ 
အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္မွသာ  ရံဖန္ရံခါသံုး သူမ်ားျဖစ္ၿပီး  ဘိန္းစြဲသည့္ 
လကၡဏာရပ္မ်ိဳး မေတြ႔ရေပ။”၁၂ ဘိန္းသုံးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရုတ္
ဧကရာဇ္ႏိုင္ငံ ေႏွာင္းပိုင္းကာလ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္လည္း 
အလားတူသံုးသပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဘိန္းကို ေစ်းေပါေပါျဖင့္ အလြယ္
တကူ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ္လည္း မည္သူမွ် အလြန္အက်ဴးသံုးစြဲျခင္း
မရွိသျဖင့္ မည္သည့္ဆက္စပ္ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုမွ် ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းမရွိ
ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္သုံးသပ္ထားသည္။၁၃ ဘိန္းသံုးသူအမ်ားစုသည္ မိမိ
တို႔အသံုးလိုသည့္ ပမာဏႏွင့္ အရည္အေသြးကို ေကာင္းစြာကန္႔သတ္
ထားႏိုင္ၾကသည္။ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရံဖန္ရံခါေသာက္သံုးသည့္ 
အခိုးအေငြ႕ရွဴရိႈက္သူမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး (ဆက္လက္ရွိေနဦးမည့္) ၎တို႔သံုးစြဲ
သည့္ ပမာဏကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ လိုအပ္ပါက ေလွ်ာ့ခ်
ရန္ သို႔မဟုတ္ ျဖတ္ေတာက္ရန္လည္း ျပႆနာမရွိခဲ့ၾကေပ။
 ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၌လည္း အလားတူသမိုင္း
အစဥ္အလာမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ျပႆနာမရွိသည့္ သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားကို
အသုံးျပၾဳကသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ဘိန္းသုံးစြမဲႈအေလ့အထ
မ်ားကို အာရပ္ကုန္သည္မ်ားက ယူေဆာင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမထဲပင္
လယ္ေဒသမွ စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘိန္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ၁၃၆၆ ခန္႔တြင္ စတင္
ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၅၁၉ ခုႏွစ္၀န္းက်င္ခန္႔၌ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့
သည္။၁၄ ယင္းကာလ၀န္းက်င္၌ အသုံးျပဳမႈသည္ ေဆး၀ါးအျဖစ္မွီ၀ဲျခင္း
ႏွင့္ အပန္းေျဖသည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ သံုးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို 
ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ယခုယူနန္ျပည္နယ္ဟုေခၚသည့္ ေဒသ
၀န္းက်င္၌ ၁၇၃၆ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း 
၁၉ ရာစုေနာက္ပိုင္းေရာက္မွသာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ တြင္က်ယ္လာခဲ့ၿပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားသုိ႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႔ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အထူး
သျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တည္ရွိသည့္ ကိုးကန္႔ေဒသႏွင့္ ၀ ေဒသ
မ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကာလတစ္ခုအထိ ကမာၻ႕အစိတ္
အပုိင္းေဒသတစ္ခ်ိဳ႕၌ အရက္ေသာက္သုံးမႈကုိ တားျမစ္ျခင္းမရိွသက့ဲသုိ႔ 
ဘိန္းကို အခိုးအေငြ႕ပံုစံရွဴရိႈက္မႈကို ယဥ္ေက်းမႈအရ လက္သင့္ခံခဲ့ၾက
ၿပီးလူနည္းစုခန္႔သာ ဘိန္းစြဲသည့္ အေနအထားမ်ိဳးသို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့
ၾကသည္။ 
 ေတာ္၀င္ဘိန္းေကာ္မရွင္မွ ၎တို႔၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို 
၁၈၉၃ ခုႏွစ္၀န္းက်င္၌ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အိႏိၵယရွိ ၿဗိတိသွ်အစိုးရမွ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းေဒသ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့
သည့္ ၁၈၇၈ ဘိန္းအက္ဥပေဒ (၁၈၅၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆက္တြဲျပ႒ာန္း
ခ်က္) ေအာက္၌ တင္းက်ပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အသစ္တစ္ရပ္ကို 
ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လိုင္စင္ရေဆးဆိုင္မ်ားသို႔ အိႏၵိယမွ
တင္သြင္းသည့္ ဘင္ဂါဘိန္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ အိႏိၵယယစ္မ်ိဳးခြန္စနစ္
ကို တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒသစ္က 
ေဒသခံ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘိန္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား
ကိုပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ေသာ္လည္း တရုတ္မ်ား၊ ကခ်င္မ်ား၊ ပေလာင္မ်ား
ႏွင့္ ရွမ္းမ်ားထံသို႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ မ်ားမၾကာမီ ေနာက္ပိုင္း၌ 
အိႏိၵယရွိ ၿဗိတိသွ်အစိုးရမွ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယအစိုးရလက္ေအာက္

၅၁



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

သို႔ သြတ္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗမာေဒသခံမ်ားအား ဘိန္းႏွင့္အရက္ေရာင္း
ခ်ခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္သည့္ ဥပေဒကို အထက္ျမန္မာျပည္၌ စတင္
က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး “ဘိန္းသံုးစြဲမႈကို က်င့္သားရေနသည့္” တရုတ္ႏွင့္ ဗမာ
မဟုတ္သည့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုသာ ဘိန္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည့္
ဆိုင္အခ်ိဳ႕ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။၁၅ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက ဘိန္း (ႏွင့္အရက္) 
သံုးစြဲသည့္ အေလ့အထမ်ားကို ကန္႔ကြက္ပိတ္ပင္ထားၿပီး ဘိန္းသံုးစြဲမႈ
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗမာအမ်ားစုမွ “သိကၡာမဲ့၍ အႏၱရာယ္မ်ားျပားသည့္ 
အမူအက်င့္” အျဖစ္ ယူဆထားၾကသည္။၁၆ ဗမာအစိုးရအစဥ္အဆက္
က ၁၉ ရာစုကာလတစ္ေလွ်ာက္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈကို အျပင္းအထန္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ၾကသည္။ ေယဘုယ်
အားျဖင့္ ၿဗိတိသွ် ဘိန္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ
ရွၿိဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဘိန္းအသုံးျပဳမႈ တားျမစ္
ပိတ္ပင္ရန္ တုိက္တြန္းခ့ဲေသာ္လည္း အဆုိပါတားျမစ္ ခ်က္သည္ တရုတ္
တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းကဲ့သုိ႔ေသာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား
မ်ားအတြက္ အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရွိဘဲ အေငြ႕ပံုစံျဖင့္ ရွဴရိႈက္ေလ့ရွိသည့္ 
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘိန္းအသံုးျပဳမႈကုိ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဘိန္း
သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ နယ္ခ်ဲ႕ၾသဇာအာဏာအတြက္ အဓိကက်
ခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း၌ က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႕ျခင္းမခံရဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရလြတ္
လပ္ၿပီးအေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းသည့္ ထုိင္းဘုရင့္ႏုိင္ငံအတြက္လည္း အလြန္
အေရးပါခဲ့သည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားက ဘိန္းေစ်းကြက္ကို လက္၀ါးႀကီး
အုပ္ခ်ယ္လွယ္၍ ေဒသတြင္းထြက္ရိွသည့္ ဘိန္းစိမ္းမ်ားအားလံုးကို 
၀ယ္ယူ၍ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ ဘိန္းခန္းမ်ားသို႔ 
တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဘိန္းဆိုင္
ရာႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပဋိဥာဥ္မူမ်ားမွ ဆက္စပ္
ထြက္ေပၚလာသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္
ရာသေဘာတူညီခ်က္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘိန္းကို ေဆး၀ါး
ႏွင့္ သိပၸံဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳရမည္ဟူသည့္
သေဘာတူညီခ်က္ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ 
ဘိန္းခန္းမ်ား တရား၀င္ခြင့္ျပဳမႈကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အဆံုး

သတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ လာအို၌ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။
 တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက မ်ိဳးခ်စ္ကူမင္တန္မ်ားကို ၁၉၄၉ 
ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘိန္းရွဴျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ့
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ဘိန္းရွဴသူမ်ားကို 
ရည္ရြယ္သည့္ ဘိန္းဆန္႔က်င္ေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အင္တိုက္အား
တုိက္ဖိစီးေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည္။ ဘိန္းရွ ျဴခင္းကုိ တားျမစ္လုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း 
အသံုးျပဳသူမ်ားက ဘိန္းျဖဴႏွင့္ ေမာ္ဖင္းမ်ားကိုရွဴရိႈက္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းျဖင့္
ရႈံ႕ျခင္း၊ အေၾကာထဲထိုးသြင္းျခင္းကဲ့သို႕ေသာ ဘိန္းမဲသုံးျခင္းထက္ ပိုမို
အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲလာၾကသည္။ 
“ဘိန္းမဲကို ေဆးျဖစ္၀ါးျဖစ္ သံုးစြဲမႈဟာ အပန္းလည္းေျပေစတယ္” ဟု 
တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈဓေလ့့ကို ေလ့လာသည့္ 
သုေတသနတစ္ခုမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ “ဘိန္းသံုးစြဲမႈကို လက္
သင္ခ့သံည္ ့အေလ့အထမွ တားျမစပ္တ္ိပငလ္ိက္ုျခင္းသည ္ေရာဂါထက္ 
ေဆးကုသျခင္းက ပိုမိုဆိုးရြားေစသည့္ အသြင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သာမန္
လူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ျပည့္သိပ္ၾကပ္ညႇပ္ေနသည့္ 
အက်ဥ္းခန္းမ်ား၌ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးရလ်က္ရွိသည္။  ထို႕
ေၾကာင့္ လုိအပ္သည္ထက္ ပိုမိုျပစ္ဒဏ္က်ခံရသကဲ့သို႔ ယူဆရၿပီးျပန္
လည္လြတ္ေျမာက္ႏုိင္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရိွသက့ဲသုိ႔ ယူဆရသည္။”၁၇

လက္ရွိဘိန္းအသံုးျပဳမႈ

 အဓိကအားျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း 
ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားက ဘိန္းကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
ဆက္လက္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ 
အရပ္ေဒသမ်ား၌ ဘိန္းကို ေဆး၀ါးတစ္လက္ႏွင့္ မိသားစုအသက္ကယ္
ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ
သက္သာေစရန္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အသုံး
ျပဳၾကၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ခန္႔က ေတာ္၀င္ဘိန္းေကာ္မရွင္မွ 
အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာႏွင့္ ရိုးရာ
အရအသံုးျပဳမႈႏွင့္ မတူကြဲျပားလ်က္ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘိန္းကို 
၀မ္းကိုက္ေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပူဖ်ားနာျခင္းတို႔အတြက္ အသံုး
ျပဳၾကသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴစိတ္အတြင္း ဘိန္းအနည္းငယ္
ခန္႔ထည့္၍ မီးပူေပးကင္၍ စားသုံးသည့္ ပုံစံျဖင့္အသုံးျပဳၾကသည္။ ဘိန္း
ကိုရိုးရာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္လည္း အသံုးျပဳၾကၿပီး ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွ စီးပြား
ေရးသမားမ်ား လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အသံုးျပဳမႈအပါအ၀င္
အေပ်ာ္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္အတြက္လည္း အသုံးျပဳၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
အိမ္အလည္လာသည့္သူကို ဧည့္ခံတတ္ၾကၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖသည့္အေန
ျဖင့္လည္း သုံးၾကသည္။ ဘိန္းပင္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဘိန္း
ေစ့ႏွင့္ ဘိန္းရြက္မ်ားကို ဟင္းခ်က္ရာတြင္လည္း အသံုးျပဳၾကသည္။ 
ဆင္ႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ား ယဥ္ပါးလာေစရန္အတြက္လည္း အသံုး
ျပဳၾကသကဲ့သို႔ တိရိစာၦန္မ်ားအေပၚ က်ေရာက္သည့္ ေရာဂါမ်ားကို ကုသ
ရာတြင္လည္း အသံုးျပဳၾကသည္။
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ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရိုးရာအစဥ္အလာအရဘိန္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ 
ျပႆနာရွိေသာ ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲမႈ အားၿပိဳင္ပြဲ

 “ကၽြန္ေတာ္ဘိန္းသုံးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္စိုက္ထားတဲ့ ငွက္
ေပ်ာရြက္ေတြနဲ႔ ေရာႏွယ္ၿပီးေတာ့ အသုံးျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္
လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ကေန အနားယူၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ က်န္း
မာေရးျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ခံစားေနရတဲ့အတြက္ ဘိန္းသုံးတာပါ။ ဘယ္
လုိသုံးရမလဲဆုိတာ ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့သူအတြက္ ဘိန္းကေဆးစြမ္း
ေကာင္းတစ္လက္ပါ။ အရင္တုန္းက ဘုိးဘြားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
ဘိန္းကိုသုံးခဲ့ၾကေပမယ့္ အသက္ရွည္ၿပီး လုပ္ငန္းကုိင္ငန္းေတြလည္း
ေအာင္ျမင္တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြက ဘိန္းသုံးရာ
ကေန ဘိန္းျဖဴကုိ ေျပာင္းသုံးလာၾကတယ္။ အခုေဆးသမားေတြက မူးယစ္
ေဆး၀ါးရဲ႕ အႏၱရာယ္ကုိ မသိနားမလည္တဲ့အတြက္ သူခိုးၾကမ္းပိုးေတြ
မ်ားၿပီး အသက္လည္းမရွည္ၾကေတာ့ဘူး။ အလုပ္မလုပ္ဘဲ မူးယစ္
ေဆး၀ါးေတြခ်ည္း သုံးခ်င္ၾကတယ္။ ဘိန္းသုံးရတဲ့ နဂိုရည္ရြယ္ခ်က္က 
အလုပ္လုပ္ဖို႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အသက္ ၇၅ ႏွစ္ရွိၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အပင္စိုက္တာ
မ်ိဳးလုိ အလုပ္ၾကမ္းေတြ လုပ္ႏိုင္တုန္းပဲ။ မိသားစုကိုလည္း ဘာ၀န္ထုပ္
၀န္ပိုးမွ မေပးပါဘူး။ ဘိန္းျဖဴသုံးတဲ့ ကေလးေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳး
နဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ ဘာအက်ိဳးမွမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကခ်င္ေတြရဲ႕ 
အမ်ိဳးသားဂုဏ္သိကၡာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားရင္ ကခ်င္ေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလည္း 
က်ဆုံးသြားမွာပဲ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိေတာင္ ဘယ္လုိေသာက္စားရမယ္
ဆုိတာမသိရင္ ဘယ္လုိလုပ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္လာမလဲ။ ဘယ္
လုိလုပ္တုိင္းျပည္ႀကီးျဖစ္လာမလဲ။ ဒါကမူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးတ့ဲသူေတြကုိ 
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တ့ဲ စကားပါပဲ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးတ့ဲသူေတြကုိ ဘာ
အလုပ္လုပ္လဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္အၿမဲတမ္းေမးေလ့ရိွတယ္။ ပုိက္ဆံဘယ္
ေလာက္ရွာႏိုင္သလဲ။ အားလုံးကိုအလုပ္ႀကိဳးစားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိက္
တြန္းခ်င္တယ္။”

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ အသက္ (၇၆) ႏွစ္အရြယ္ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ

 “၁၉၇၀ မတိုင္ခင္တုန္းကဆုိရင္ အမ်ိဳးသားေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားက အပန္းေျဖတဲ့အေနနဲ႔ ဘိန္းသုံးၾကတယ္။ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ 
ကေလးေတြကေတာ့ အပန္းေျဖတဲ့အေနနဲ႔ မသုံးၾကေပမယ့္ မိသားစု
အားလုံးေပါင္းရဲ႕ ၉၀% ေက်ာ္ေလာက္က ၀မ္းေလွ်ာ၀မ္းပ်က္တာ၊ ကုိယ္ပူ
ဖ်ားနာတာ သုိ႔မဟုတ္ ေသနတ္ဒဏ္ရာေတြကုိ ကုစားတဲ့ မိသားစု လက္
စြဲေဆး၀ါးတစ္လက္အေနနဲ႔ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ ေရထည့္ထားတဲ့ 
ေျပာင္းတံေတြ (ခတ္ပုန္ သုိ႔မဟုတ္ ခခူး ဟုသိၾကသည့္)  ကေနတစ္ဆင့္ 
အေငြ႕ပံုစံနဲ႔ ရွဴရိႈက္ၾကတာက နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ရတဲ့သူ
ေတြကို ပင္ပန္းသက္သာေစပါတယ္။  ဒီလိုမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ိဳးက က်န္းမာ
ေရးေကာင္းေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဦးေလးဆုိရင္ ေန႔တုိင္းဘိန္းရွဴတာ
အခု အသက္ ၁၁၀ ရွိေနၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၆၆ ေလာက္အထိ လုိင္စင္
ရအစိုးရဘိန္းခန္းေတြကေန ဘိန္း၀ယ္လို႔ရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အ
သက္ (၅၀) အထက္လူေတြပဲ ဘိန္းသံုးလုိ႔ရတယ္ဆိုၿပီး ေျပာင္းလုိက္
တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဘယ္သူ႔ကုိမွ ခြင့္မျပဳေတာ့ေပမယ့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ 
ပတ္သက္တ့ဲ ျပႆနာေတြက ပုိေတာင္ႀကီးလာတယ္။ လူငယ္ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားက ဘိန္းျဖဴသုံးေနၾကၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ကအေၾကာထဲထိုးသြင္းေနၾက
တယ္။ အရင္တုန္းဆုိရင္ ဒီလိုျပႆနာေတြမရွိခဲ့ဘူး။ အစိုးရအေနနဲ႔ 
ဘိန္းကိုတရား၀င္သုံးစြဲခြင့္ ျပန္ေပးသင့္တယ္။”

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လာရိႈးၿမိဳ႕ရွိ အသက္ (၈၁) ႏွစ္အရြယ္ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ က
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈ 

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မိသားစုကို 
ေထာက္ပံ့ဖို႔ ဘိန္းစိုက္လာတာ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမနည္းေတာ့ဘူး။ ကၽြန္
ေတာ့္ဆီမွာ ေတာင္ယာတစ္ဟက္တာေလာက္ရွိသလို ႏွစ္တိုင္းဘိန္း
စိမ္း (၅) ကီလိုေလာက္ထြက္တဲ့ တစ္ဟက္တာမျပည့္တျပည့္စိုက္
ခင္းတစ္ခုလည္းရွိတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တုန္းက မုန္းလားေဒသအာဏာ 
ပိုင္ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု) ေတြကဘိန္း
စိုက္တာကို ပိတ္ပစ္လိုက္တဲ့အခါမွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕အဓိက
၀င္ေငြရင္းျမစ္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတ့ဲအတြက္ အခက္အခဲေတြအမ်ား
ႀကီးေပၚေပါက္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မိသားစုအေနနဲ႔ ေတာင္ယာမွာ
ႀကိဳးစားပမ္းစား အလုပ္လုပ္ခဲ့ေတာ့ မိသားစုစားဖို႔ ဆန္အလံုအေလာက္ 
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘိန္းစိုက္တာကို ပိတ္ပစ္လိုက္
ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အ၀တ္အစားေတြ၊ ေဆး
၀ါးေတြနဲ႔ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းေတြလုိမ်ိဳး တစ္ျခားလိုအပ္ခ်က္ေတြ
အတြက္ အစားထိုး၀င္ေငြရင္းျမစ္ေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီတုန္းက 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္အံ့အားသင့္ခဲ့ရတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြျဖစ္လာမယ္
လို႔ဘယ္တုန္းကမွ မထင္ထားဘူးေလ။ ဒီလိုခံစားခဲ့ရၿပီး ႏွစ္ေတာ္ေတာ္
ၾကာဆင္းရဲတြင္းႏြံနစ္ခဲ့ရေတာ့ ဒီအေျခအေနဆိုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ 
ရြာကတစ္ျခား မိသားစုတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔အတူတူ ဘိန္းစိုက္လို႔ရတဲ့ အခုလက္ရွိ
ရြာ (အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ) ကို ေျပာင္းလာခဲ့တာပါ။ 
 စေျပာင္းတဲ့ႏွစ္က စိုက္ပ်ိဳးရာသီေနာက္က်မွ ေရာက္လာတဲ့
အတြက္ စပါးမစိုက္ႏိုင္တာနဲ႔ တစ္ျခားရြာသားေတြလွဴတဲ့ ဆန္ကိုပဲ 
မီွခိုအားထားခဲ့ရတယ္။ ကံေကာင္းတာတစ္ခုကေတာ့ စပါးစိုက္ရာသီ
မမီလိုက္ေပမယ့္ ဘိန္းစိုက္ရာသီကိုမီလိုက္တဲ့အတြက္ ဘိန္းစိမ္း ၅ 
ကီလိုေလာက္ထြက္တဲ့ ေျမႏွစ္ဧကေလာက္ စိုက္လိုက္ႏိုင္ၿပီး မိသားစု 
အတြက္၀င္ေငြသံုးသိန္းေလာက္ ရလုိက္တယ္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ 
ေဒသအာဏာပိုင္ေတြအတြက္ ဘိန္းခြန္ကို စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ ဧကအေပၚ 
မူတည္ၿပီး ရြာသူႀကီးက ေကာက္ေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိသားစုတိုင္းက 
အနည္းဆံုး ၁၆၀ ဂရမ္ေလာက္ေတာ့ ေပးရတယ္။ ဒုတိယႏွစ္ကစၿပီး 
ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္ကို ႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ၿပီး 
ေတာင္ယာစပါးနဲ႔ အျခားသီးႏွံေတြျဖစ္တဲ့ ေျပာင္း၊ ပဲနဲ႔ မိသားစုစားဖို႔ 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြစိုက္ဖို႔ တစ္ဟက္တာေလာက္ရွိတဲ့ ေတာင္ယာ
ခင္းတစ္ခုရေအာင္ ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ ယာထြက္သီးႏွံေတြကေန ၀င္ေငြ
အနည္းအက်ဥ္းရခဲ့သလို ဘိန္းေရာင္းရတဲ့ ပိုက္ဆံနဲ႔ ၀က္ႏွစ္ေကာင္ 
၀ယ္ေမြးထားလိုက္တယ္။
 ဒီလိုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ဘိန္းမစြဲခင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေလာက္အထိ 
မိသားစုေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ရွာေဖြစားေသာက္ႏုိင္ခ့ဲၾကတယ္။ အလုပ္ပင္
ပင္ပန္းပန္းလုပ္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္က်န္းမာေရး ျခဴခ်ာလာၿပီး 
အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္လာတယ္။ ရြာထဲမွာ ေဆးခန္းနဲ႔ တစ္ျခားက်န္းမာ
ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ဘာမွမရွိတဲ့အတြက္ ေဆး၀ယ္ဖို႔ျဖစ္ျဖစ္ ေဆးရံုတက္
ဖို႔ျဖစ္ျဖစ္ မိုင္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ေ၀းတ့ဲ အနီးဆံုးၿမိဳ႕ကို သြားရတယ္။ 
ရြာသားေတြက ငွက္ဖ်ားတက္တာ၊ အစာအိမ္နာတာနဲ႔ တစ္ျခားနာဖ်ားမႈ
ေတြအတြက္ ဘိန္းကိုပဲ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးအေနနဲ႔ သံုးၾကတာ
မ်ားတယ္။ အရမ္းအသည္းအသန္ျဖစ္တဲ့ လူနာေတြကိုပဲ ေဆးရံုပို႔ၾက
တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အစာအိမ္ေရာဂါအတြက္ ဘိန္းကိုပံုမွန္လိုလို 
သံုးျဖစ္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဘိန္းစြဲလာေတာ့ မိသားစုဆီမွာ ၀န္ေတြပိ

လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေတာင္ယာမွာ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့
သလို မိန္းမကလည္း ကေလးေတြရဲ႕ေ၀ယ်ာ၀ိစၥေတြနဲ႔ အလုပ္ရႈပ္ေန
ရတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ မိသားစုအတြက္ အစားအစာေတြ မဖူလံုေတာ့
ဘူး။ ဒါကိုေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္တုိအတြင္း ပိုက္ဆံရႏိုင္ၿပီး ရြာထဲ
ကဘိန္းကုန္သည္ဆီ အလြယ္တကူေရာင္းလို႔ရတဲ့ ဘိန္းကိုပဲ စိုက္
ဧက ထပ္ခ်ဲ႕လိုက္တယ္။
 ဘိန္းစုိက္တာ တရားမ၀င္ဘူးဆုိေပမယ့္ ရြာသားေတြက ေဒသ
ခံအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ နားလည္မႈယူတဲ့ နည္းလမ္းသံုးၿပီးေတာ့ လြတ္
လြတ္လပ္လပ္ စိုက္လို႔ရတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ဘိန္းခင္းေတြရဲ႕ေနရာ
ေဒသအေပၚလိုက္ၿပီး ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈေတြ လုပ္လာခဲ့တယ္။ လမ္း
ေဘး၀ဲယာက အလြယ္တကူျမင္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ေပးမစိုက္ေတာ့ပဲ 
မျမင္ကြယ္ရာမွာပဲ စိုက္လို႔ရေတာ့တယ္။ ကံေကာင္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္
တို႔ရဲ႕ေတာင္ယာမွာ ဘိန္းဆက္စိုက္လုိ႔ရခဲ့ေပမယ့္ ဘိန္းခင္းဆီသြားဖို႔ 
အခ်ိန္ပိုေပးလာရတယ္။ လမ္းေဘးက်တဲ့ ရြာေတြကို ဘိန္းစိုက္ဖို႔ခြင့္
မျပဳေတာ့ဘူး။ အဲဒါအျပင္ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြက အခုေနာက္ပိုင္း 
သူတို႔ရတဲ့ အခြန္ေတြကို ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ေတြသာမက ဒီနယ္ေျမ
ဘက္ကို တာ၀န္က်လာတဲ့ အစိုးရစစ္တပ္နဲ႔ ရဲအရာရွိေတြကိုပါ မျဖစ္
မေနခြေဲပးရတ့ဲအတြက္ဆုိၿပီး ေကာက္ေနက်ထက္ ႏွစ္ဆပုိေတာင္းလာ
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုက တစ္ႏွစ္ကို ဘိန္းစိမ္း ၆.၅ ကီလို 
ေလာက္ရေတာ့ ေတာင္ယာကရတဲ့ စပါးေတြကို ထည့္ေပါင္းလိုက္ရင္
မိသားစုစားဖုိ႔ေရာ အျခားလုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ေရာ လုံေလာက္
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ရတဲ့ဘိန္းစိမ္းထဲက ထက္၀က္
ေလာက္ကုိ ကၽြန္ေတာ္သုံးလုိက္တ့ဲအတြက္ က်န္တ့ဲထက္၀က္ေလာက္နဲ႔ 
မိသားစုလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ မလံုေလာက္ေတာ့ဘူး။
 မိသားစုရဲ႕ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေတြကို တစ္ေယာက္ထဲကုန္းရုန္း
ထမ္းေနရတာ ၾကာလာေတာ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ မိန္းမက စိတ္ဖိစီးမႈေတြမ်ား
ၿပီးတျဖည္းျဖည္းအားနည္းလာတယ္။ ဒါနဲ႔သူကလည္း ပင္ပန္းတာေတြ
ေျပေပ်ာက္ဖို႔အတြက္ ေန႔တိုင္း ဘိန္းေျပာင္းနဲ႔ ဘိန္းတစ္ဖံုႏွစ္ဖံုေလာက္ 
စၿပီးေသာက္လာတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ ဘိန္းစြဲသြားၿပီးေတာ့ ကေလးေတြ
လည္း မူလတန္းပညာေရးေတာင္ ဆံုးခန္းမတိုင္ဘဲ ေက်ာင္းထြက္လိုက္
ရတယ္။ ဒအီခက္အခဲကုိ ေက်ာ္လႊားဖို႔အတြက ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သမီးႀကီး
ကုိၿမိဳ႕တက္ၿပီးအလုပ္ရွာခုိင္းလုိက္ရတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားက နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အထက္ေအာက္ စုန္ဆန္အလုပ္
လုပ္ရင္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေငြရွာႏုိင္ၾကတယ္။ ေကာင္းတ့ဲအလုပ္ရိွသလုိ 
မေကာင္းတ့ဲအလုပ္ေတြလည္းရိွတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သမီးက ေန႔စားအလုပ္
လုပ္ရၿပီး တစ္ရက္ကိုႏွစ္ေထာင္ေလာက္ပဲ ရွာႏိုင္တယ္။ မိသားစုရဲ႕ 
အနာဂတ္ကုိ စဥ္းစားလုိက္ေတာ့ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး
ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္ေနတယ္။ 
 ဘိန္းက ပုိက္ဆံျမန္ျမန္ရၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားတ့ဲသီးႏံွျဖစ္ေပ
မယ့္မိသားစုဘ၀ပ်က္ၿပီး ကိုယ္ခႏၶာကုိ ထိခိုက္ေစတဲ့ ျပႆနာေတြကိုပါ 
ဖန္တီးေပးတယ္ဆိုတာကို အခုေတာ့ သေဘာေပါက္သြားၿပီ။ ဘိန္းရဲ႕ 
အႏၱရာယ္ကုိ ေကာင္းေကာင္းသိျမင္နားလည္လာခ့ဲေပမယ့္ ဆက္ၿပီးဘိန္း
စားဖုိ႔ကလြလုိဲ႔ တစ္ျခားေရြးခ်ယ္စရာ ဘာမွမရိွဘူး။ သမီးႀကီး အလုပ္ေကာင္း
ေကာင္းရၿပီး မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္တဲ့အထိ ဘိန္းကရတဲ့ ၀င္ေငြ
အေပၚ မွီခိုေနရဦးမွာပဲ။”

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းမွ အသက္(၅၃)ႏွစ္အရြယ္ရွိ အခါလူမ်ိဳး 
ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူတစ္ဦး

၅၄



ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

 ဘိန္းကို မပ်က္မစီးဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္
သျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္းအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြသားစုေဆာင္းမႈ
အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း  သေဘာထားႏုိင္ၿပီး လုိအပ္သည့္မိသားစုသုံး 
ပစၥည္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္အားမ်ား ၀ယ္ယူရန္ေငြသား
အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ လိုအပ္သည့္ ကုန္
စည္ပစၥည္းမ်ား ဖလွယ္ရယူရန္သာမက ပညာေရးအသံုးစရိတ္အတြက္
ပါအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား၌ ခရစ္ယာန္ဘုရား
ရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးလုပ္ငန္း
မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘိန္းကုိ လုိအပ္သည့္ ရပ္ရြာရန္ပုံေငြအျဖစ္လည္း 
အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဘိန္းကို ႏိုင္ငံေရးၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္
ႏွင့္ေထာက္ခံမဲရရွိေစရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရ
သည္။ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားက တစ္ခါတစ္ရံ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္
ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ အခါမ်ိဳး၌အျခားပိုင္ဆိုင္
ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ 
ဘိန္းမ်ားကိုသာ အေရးေပၚေငြသားဖန္တီးရန္ ယူေဆာင္ေလ့ရွိေၾကာင္း
ေျပာဆိုၾကသည္။ တိမ္းေရွာင္ေနစဥ္အတြင္း လိုအပ္သည့္အစားအစာ
မ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ဘိန္းကိုအေရာင္း
အ၀ယ္ျပဳလုပ္၍ အသက္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၁၈

 ျပႆနာရွိေသာဘိန္းမဲသုံးစြဲမႈကို ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးသည့္ ရပ္ရြာ
မ်ားတြင္ အဓိကေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုေဒသမ်ား၌  အေျခခံေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္  
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္
ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာႏွင့္ အျခားဖ်ားနာမႈမ်ားကို ကုသ
ရန္အတြက္ ဘိန္းကုိစတင္သံုးစြဲသည္။ ဘိန္းကို မၾကာခဏသံုးပါက 

ေဆးစြဲလာၿပီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းက်ဆင္း၍ မိသားစု၀င္ေငြကို ပံ့ပိုးေပး
ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ ဘိန္းကိုအဆမတန္သံုးစြဲမႈက ေငြျပန္ေပၚေစႏိုင္
ေသာပစၥည္းဥစၥာရွာေဖြႏိုင္စြမ္း ကိုဆုတ္ယုတ္လာသည့္အျပင္ ဘိန္း
၀ယ္ယူရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးအတြက္ မိသားစုပိုင္အရင္း
အျမစ္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေပါင္ႏံွျခင္းျဖင့္ မိသားစုကုိ လုံးပါးပါးလာေစသည္။ 
 ဘိန္း၀ယ္လိုအားသည္ ေဒသတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ
ကို ျမင့္တက္လာေစသည့္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္း
လင္းလင္းေတြ႕ျမငရ္သည။္ သုိ႔ရာတြင ္စစုုေပါင္းထတ္ုလပုသ္ည္ ့ပမာဏ
အတြင္းမွ မည္မွ်ေလာက္ေသာပမာဏကို ေဒသတြင္း၌ ျပန္လည္
သံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဘိန္းအသံုးျပဳသူ စုစုေပါင္း၏ မည္မွ်ေလာက္
ေသာပမာဏသည္ ျပႆနာရိွေသာသံုးစြမဲႈျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳ
မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိေပ။ ေနာက္ပိုင္း၌  ‘ျပႆနာရွိေသာ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈ’ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္ 
လိုအပ္လာႏိုင္သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ဆုိရေသာ္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံ
ေဆး၀ါးမ်ားကို ရယူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ေဒသတြင္း၌ ဘိန္းလိုအပ္မႈ 
ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ လာအိုအစိုးရ၏ ေျပာဆိုခ်က္
အရ လာအို၌ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း ‘ပံုမွန္’ ဘိန္းသံုးစြဲသူေပါင္း 
၆၃၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္း
လာျခင္းႏွင့္ ဘိန္းျဖတ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
အေရာက္တြင္ လူဦးေရ ၅၀၀၀ ေအာက္သို႔ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေရာက္သည့္အခါ လာအုိႏိုင္ငံအတြင္း ဘိန္းမဲသံုးသူဦးေရ
သည္ ၁၄၀၀၀-၁၅၀၀၀ သို႔ တစ္ဖန္ျပန္လည္ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ 
ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အျပည့္အ၀လက္ခံသေဘာတူျခင္းမရွိလွ်င္ပင္ 
လာအိုႏိုင္ငံ၌ ဘိန္းသုံးေနသည့္ လူဦးေရအမ်ားအျပားရွိေနေၾကာင္း 
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

သိသာထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။၁၉ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘိန္းမဲသုံးစြဲသူဦး
ေရကို အတိအက်ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အစိုးရ၏ 
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ဘိန္းစြဲသူေပါင္း 
၄၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေနသည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။၂၀ TNI ၏သုေတသနျပဳခ်က္
အရရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိ
သည့္ေဒသမ်ား၌ ဘိန္းမဲသံုးမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႔ျမင္ေနရ
သျဖင့္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။ 
 အိႏိၵယအစိုးရ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တရား၀င္မွတ္ပံု
တင္ထားသည့္ ဘိန္းၿမိဳခ်စားသံုးသူဦးေရ စုစုေပါင္းသည္ ၁၉၅၆ 
ခုႏွစ္၌ ၂၀၀၀၀၀ ရွိရာမွ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ၁၂၅၀၀၀ ခန္႔
အထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ၿပီး ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ၈၀၀၀၀ အထိ ေလ်ာ့က်
သြားေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ယင္းအေရအတြက္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္
တြင္ ၅၇၀ သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အေရာက္၌ ၄၄ ဦးသာ 
က်န္ရွိေတာ့သည္။ အေငြ႕ပံုစံျဖင့္ ရွဴရိႈက္သံုးစြဲသည့္ အေရအတြက္
လည္းက်ဆင္းလာခ့ဲသည္။၂၁ သုိ႔ရာတြင္ ဤကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္
မ်ားသည္ လက္ေတြ႕အေျခအေနေအာက္ မ်ားစြာေလွ်ာ့ခ် တြက္ခ်က္
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ မူးယစ္ေဆး
၀ါးအလြသုံဲးစားမႈစစ္တမ္း ေကာက္ယူခ်က္အရ ၿပီးခ့ဲသည့္တစ္လအတြင္း
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲခဲ့သည့္ အရြယ္ေရာက္ အမ်ိဳးသားဦးေရသည္ 
၀.၅% ရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ဘိန္းသံုးစြဲသူေပါင္း ၁.၄ သန္းေက်ာ္
ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။၂၂ ရာဂ်စၥတန္ျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္းေဒသရွိ
ဘစ္ရွႏိြဳင္းေက်းရြာကဲ့သို႔ေသာ ေဒသမ်ိဳး၌ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ နား
လည္မႈျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဘိန္းသံုးစြဲမႈ အေလ့အထမ်ား ဆက္လက္
ထြန္းကားလ်က္ရွိသည္။၂၃ ေဒသတြင္း သံုးစြဲသည့္ ဘိန္းအခ်ိဳ႕သည္ 
ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တရား၀င္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္
ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဘိန္းခင္းမ်ားမွ ယိုစိမ့္ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသ
တြင္းဘိန္းသံုးစြဲမႈသည္ တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၏ ေမာင္း
ႏွင္အားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာ 
ဘိန္းျဖဴေစ်းကြက္၌ အိႏိၵယဘိန္း၀ယ္လိုအားမ်ား ဆက္လက္ျမင့္မား
ေနဆဲျဖစ္သည္။
 တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ TNI သုေတသနအတြင္း 
ျပႆနာမရွိသည့္ ဘိန္းစားသံုးမႈမ်ား ဆက္လက္ထြန္းကားလ်က္ရွိၿပီး
ပမာဏအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သာရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ အေရာင္း
အ၀ယ္တည့္သြားပါက ေအာင္ပြဲခံသည့္ အေနျဖင့္ဘိန္းရွဴၾကေသာ နယ္
စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့
သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ရိွ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ 
မဂၤလာေဆာင္ႏွင့္ အသုဘအခမ္းအနားမ်ား၌လည္း သံုးစြဲေလ့ရွိၾက
သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းမွ  ဘိန္းသံုးစြဲမႈအမ်ားစုသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
အရင္းခံလ်က္ရွိေၾကာင္း ယူဆရသည္။

ဘိန္းျဖဴကပ္ဆိုက္မႈ

 ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အရည္အေသြးျမင့္ ဘိန္းျဖဴ
‘နံပတ္ ၄’ ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၁၉၆၀ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ခဲ့
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပင္ပေဒသမ်ားသို႔ ဘိန္းျဖဴ
သံုးစြဲမႈ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ လတ္တေလာ၌ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္

ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းရွိအျခားေဒသမ်ားဆိုရာ၌ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ 
တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ TNI သုေတသနအရ ေဒသတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕
ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌  ‘ဘိန္းျဖဴကပ္ဆိုက္မႈ’ ကို ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိၿပီး 
လူငယ္မ်ားအၾကား အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္ ဘိန္းျဖဴအေၾကာထဲ ထိုး
သြင္းမႈတြင္က်ယ္လ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ိဳးကို 
ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းမရွိသည့္ မိသားစုအနည္းအက်ဥ္းသာရွိသည္။ “အရင္
တုန္းကဆိုရင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအသံုးျပဳမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ထြက္ေပၚလာတဲ့ 
ျပႆနာေတြကို ဥေပကၡာျပဳလို႔ရေပမယ့္ ဒီျပႆနာေတြက တျဖည္း
ျဖည္း ပိုပိုဆိုးလာတယ္။ ဒီနယ္မွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈနဲ႔ အသံုးျပဳမႈေတြ 
အမ်ားႀကီးျပန္တက္လာလို႔ပါ” ဟု လာရိႈးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူထုႏွီး
ေႏွာဖလွယ္ပြဲ၌ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးမွ မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ 
“ဒီျပႆနာက လူတိုင္းအေပၚမွာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတဲ့အတြက္ 
အတူတကြ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာဖို႔ လိုအပ္တယ္။”၂၄

 နယ္ေျမတစ္လႊားရိွ နာမည္ႀကီး ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရး
လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္
ရြက္ေနၾကသည့္ မိုင္းလုပ္သားမ်ားအၾကား ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္
လ်က္ရွိသည္။ အစုိးရတရား၀င္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူေပါင္း ၆၅၀၀၀ ခန္႔ရွိ
ေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္အေရအတြက္သည္ အဆိုပါ 
ကိန္းဂဏန္းထက္မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ျမင့္မားႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ NGOs 
မ်ားက စုစုေပါင္း ၃၀၀၀၀၀ ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။၂၅ ဤကိစၥ
ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျပဳ
စုထားျခင္းမရွိဘဲ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစားေလ့လာဆန္းစစ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ သာဓကျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားျခင္းသာ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂရုတစုိက္ခ်င့္ခ်ိန္သင့္သည္။ ဥပမာဆုိရေသာ္ အစုိးရ
အရာရွိတစ္ဦးမွ လာရိႈးၿမိဳ႕ေပၚ၌ ဘိန္းျဖဴအေၾကာထဲထိုးသြင္းသူေပါင္း 
၁၂၀၀ ခန္႔သာရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းေသာ္လည္း ေဒသတြင္းသတင္းရင္း
ျမစ္မ်ားက အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ ၆၀၀၀ ဟုေျပာဆိုလင့္
ကစား ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ယံုၾကည္အား
ထား၍မရေပ။၂၆ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္
သက္သည့္ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အကဲဆတ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္
လည္း သင့္ေလ်ာ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒ
ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အသိေပးရန္ အလြန္ပင္
အေရးႀကီးသည္။ 
 ၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ား၌ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ေဒသရွိ 
မဏိပူရ္ႏွင့္ နာဂေဒသတစ္လႊား၌ ေစ်းေပါ၍ အရည္အေသြးျမင့္မား
သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံထုတ္ ဘိန္းျဖဴမ်ားအလွ်ံပယ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာ
ေကာင္းသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖစ္လာ၍ ႏွာေခါင္းျဖင့္ရႈံ႕သည့္ပံုစံ 
သို႔မဟုတ္ ေဆးလိပ္အတြင္းထည့္၍ အေငြ႔ပံုစံျဖင့္ ရွဴရိႈက္ၾကသည္။
ဘိန္းျဖဴရွားပါး၍ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ အသံုးျပဳသူ
မ်ားသည္ ေငြကုန္ေၾကးက်ပိုမိုသက္သာသည့္ ဘိန္းျဖဴအေၾကာထဲ 
ထိုးသြင္းမႈပံုစံျဖင့္ အသံုးျပဳလာၾကသည္။

၅၆



ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

 ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းမဲအစား 
ဘိန္းျဖဴေျပာင္းလဲသံုးစြဲလာမႈ

 “ကၽြန္ေတာ္က အိမ္ေထာင္သည္ပါ။  ကေလး(၄) ေယာက္ရိွၿပီး 
သမီးႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ေက်ာင္းတက္ေနတုန္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ 
ေက်ာင္းမေနခဲ့ရဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အသက္ (၂၀) ေလာက္မွာ ဘိန္းစရွဴၿပီး 
ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ရွဴခဲ့တယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ ေကအုိင္အုိက 
မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့
ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘိန္းရွာရတာ အရမ္းခက္လာသလို ေစ်းကလည္းအရမ္း
ႀကီးလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ဘိန္းျဖဴကုိ ေျပာင္းသုံးခဲ့တယ္။ 
အသက္ႀကီးလာေတာ့ အရင္ကလုိ ပုိက္ဆံမရွာႏုိင္ေတာ့တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ 
ဘိန္းလည္းေရာင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမဦးစီးတဲ့ မိႈစိုက္ခင္းမွာပဲ တတ္
ႏိုင္သေလာက္ ကူေပးတယ္။ သူေရာ ကၽြန္ေတာ့္သားသမီးေတြေရာ 
ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ အရမ္းနားလည္ေပးၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဘိန္းျဖဴစြဲ
ေနေပမယ့္ မိသားစုအတြက္ ျပႆနာမရွာသလုိ သူတုိ႔နဲ႔ စကားမ်ားတာ
လည္း မရွိပါဘူး။ စိုက္ခင္းထဲမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ တစ္ခါတစ္ေလ အလုပ္
သမားငွားရတယ္။ တစ္ခ်ိဳ ႕က ဘိန္းစားေတြျဖစ္တဲအ့တြက္ ေန႔တြက္ခကုိ 
ပိုက္ဆံအစား ဘိန္းျဖဴေပးလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘိန္းစိုက္ခင္းထဲမွာ
လည္းအလုပ္လုပ္ဖူးတယ္။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ဘိန္းစသုံးတတ္လာၿပီး 
ေနာက္ေတာ့စြၿဲပီးယင္းကပ္သြားတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ သူငယ္ခ်င္း
ေတြနဲ႔ စုၿပီးသံုးၾကတယ္။ အခုဆုိရင္ ဘိန္းျဖဴကို တစ္ေန႔သုံးခါရွဴတယ္။ 
တစ္ခါေသာက္ရင္ ‘ပူ႔ဂ်ံဳေခၽြး’ လုိ႔ေခၚတဲ့ ပင္နီဆလင္ပုလင္း တစ္ဖံုးႏွစ္ဖံုး
ေလာက္ကုန္တယ္။ တစ္ဖံုးကုိ တရုတ္ေငြ ၅ ယြမ္ေလာက္က်တယ္။ 
က်န္းမာေရးကေတာ့ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ပဲ။”

အသက္(၅၆)ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား

 “ကၽြန္မအသက္ (၁၈) ႏွစ္ေလာက္တုန္းက အစာအိမ္ေရာဂါ 
အျပင္းအထန္ခံစားခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ဘိန္းကုိ ေဆးအေနနဲ႔ စသုံး
ခ့ဲတယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေလာက္က်ေတာ့ ဘိန္းမဲရွာရတာ အရမ္းခက္လာၿပီး
ေစ်းလည္းအရမ္းႀကီးလာတ့ဲအတြက္ ကၽြန္မဘိန္းျဖဴ ေျပာင္းသုံးခ့ဲတယ္။ 
ကၽြန္မအေနနဲ႔ ဘိန္းျဖဴသုံးတယ္ဆုိေပမယ့္ ေဆးျဖစ္၀ါးျဖစ္ပဲ သုံးတဲ့
အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္မအတြက္ အႏၱရာယ္မရွိပါဘူး။ ဘိန္းျဖဴမသုံး
ေတာ့ဘဲ ျဖတ္မယ္ႀကံတဲ့ အခါတုိင္း ကၽြန္မအစာအိမ္က ျပန္ျပန္နာလာ
တယ္။ အဲဒီတစ္ခုကလြဲၿပီး ကၽြန္မဆီမွာ တစ္ျခားက်န္းမာေရးျပႆနာ 
ေတြမရွိပါဘူး။ အစာအိမ္နာလာရင္ ကၽြန္မဘယ္လုိမွ ေတာင့္မခံႏိုင္
ဘူး။ အခုေတာ့ တစ္ရက္ကုိ ႏွစ္ခါေသာက္ပါတယ္။ မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရး
ဌာနက တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ စစ္ေဆးၿပီး ဖမ္းဆီးမႈေတြ လုပ္တ့ဲအခါမ်ိဳးမွာ
ဆုိရင္ ဘိန္းျဖဴရွာရတာ အရမ္းခက္တယ္။ အဲဒီလုိ အေျခအေနမ်ိဳးႀကံဳ
လာရင္ တစ္ျခားရြာကုိသြားၿပီး အဲဒီမွာပဲ ရွဴလုိက္တယ္။ အေၾကာထဲကို
ေတာ့ေၾကာက္တာနဲ႔ တစ္ခါမွ မထုိးၾကည့္ဖူးဘူး။ တစ္ခါရွဴရင္ ‘ပူ႔ဂ်ံဳေခၽြး’ 
လုိ႔ေခၚတဲ့ ပင္နီဆလင္ပုလင္း တစ္ဖံုးစာေလာက္ကုန္တယ္။ အငယ္ဆုံး
သမီးေလးက တစ္ခါတစ္ေလ ဘိန္းျဖဴပုလင္းလုိက္ ၀ယ္လာေပးတတ္
တယ္။ ကၽြန္မဆီမွာ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္မရွိပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလမွ 
သူမ်ားေတာင္ယာမွာ ေန႔စားသြားလုပ္တယ္။ ႀကံရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ေရာက္
တ့ဲအခါမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ ေန႔စားသြားလုိက္တယ္။ အခုေတာင္ မနက္ေစ်းမွာ

ေရာင္းဖို႔အတြက္ ‘ဖရန္႔’ သုိ႔မဟုတ္ ‘ျမင္းခြာရြက္’ သြားခူးေတာ့မလုိ႔ပဲ။ 
တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ ရြာနားမွာရွိတဲ့ ေတာထဲက ၀ါးမွ်စ္လုိမ်ိဳး စား
လုိ႔ရတဲ့ ေတာထြက္ပစၥည္းေတြကုိ လုိက္ရွာတယ္။”

အသက္ (၆၃) ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

 “ကၽြန္ေတာ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးေနတာ ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ရွိၿပီ။ 
ကၽြန္ေတာ့္အသက္ (၂၅) ႏွစ္ေလာက္တုန္းက ခပ္ပံု (ေရထည့္ထားသည့္ 
၀ါးေျပာင္းျဖင္ ့ရွဴရိႈက္ရသည္ဘိ့န္းမ)ဲ ကုိ စသုံးခဲတ့ယ္။ အဒဲအီခ်နိတု္န္းက 
ကၽြန္ေတာ္က ေကအိုင္ေအစစ္သားပါ။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္လည္း အရမ္းငယ္
ေသးတဲ့အခ်ိန္တုန္းက တုိက္ပြဲတစ္ခုမွာ ေသနတ္သံေတြ၊ ဗံုးသံေတြ
ေၾကာင့္ လိပ္ျပာလြင့္မတတ္ေၾကာက္ၿပီး ေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္ခဲ့ဖူး
တယ္။ တုိက္ပြဲက ျပန္လာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ လြန္ကဲလာ
တယ္။ အၿမဲတမ္းေၾကာက္ေနၿပီး ထူးထူးဆန္းဆန္း အသံေတြလည္း 
ၾကားေနရတယ္။ အဲဒီလုိ ခံစားခ်က္မ်ိဳးဆုိရင္ ဘိန္းသုံးလုိက္တဲ့အခါ 
ေပ်ာက္သြားေရာဆိုၿပီး သူငယ္ခ်င္းတစ္ခ်ိဳ႕က အႀကံေပးခဲ့တယ္။ သူတို႔
အႀကံေပးတဲ့အတုိင္း သုံးၾကည့္ေတာ့ အဆင္ေျပတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ဆယ္ 
ႏစ္ွေက်ာ္ေလာက္ ဆက္တုိက္သုံးျဖစ္သြားတယ္။ ဘိန္းေစ်းေတြတစ္အား
တက္ကုန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဘိန္းျဖဴကို ေျပာင္းသုံးခဲ့တယ္။ ဘိန္းျဖဴသုံး
လာတာ အခုဆုိရင္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီ။ အသက္ကလည္းႀကီးလာ 
က်န္းမာေရးကလည္း ခ်ဴ ခ်ာလာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေသာက္ရင္း ေရာင္းလည္း
ေရာင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ေသြးတုိးေရာဂါလည္းရိွေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ 
တစ္ကုိယ္လံုးေဖာေရာင္ၿပီး မ်က္လုံးေတြလည္း ေသခ်ာမျမင္ရေတာ့ဘဲ 
ေ၀၀ါးလာတယ္။ အလုပ္လည္း ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ 
က်န္းမာေရးနဲ႔ မိသားစုအတြက္သာမက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေန႔စဥ္ဘိန္းဖိုး
အတြက္ပါ ၀င္ေငြရွိဖို႔ မျဖစ္မေနလုိအပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘိန္းျဖဴေရာင္း
ျဖစ္သြားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ေကအုိင္အုိက ဘိန္းျဖဴ
သုံးတာကုိ ခြင့္ျပဳထားေပးေပမယ့္ ေရာင္းလုိ႔ေတာ့မရပါဘူး။ ၀င္ေငြမရိွဘဲ 
အသက္ဆက္ႏုိင္ဖုိ႔ မလြယ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္မအားရင္ ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမက 
ကူေရာင္းေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္ယာလည္း စိုက္တဲ့အတြက္ 
အလုပ္သမားေတြလည္း ငွားဖို႔လုိအပ္တယ္။ အဲဒီထဲမွာ တစ္ခ်ိဳ႕က 
ဘိန္းစားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ေန႔စားခအစား ဘိန္းျဖဴေပးလုိက္တယ္။ 
ေကအိုင္အိုေတြ မၾကာခဏလာၾကေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေျခအေန
ကုိ သူတုိ႔နားလည္မႈေပးပါတယ္။ ဘိန္းျဖဴအၾကာႀကီး သုံးလာခဲ့ေပမယ့္ 
ကၽြန္ေတာ္ဘယ္တုန္းကမွ အေၾကာထဲထုိးသြင္းဖို႔ မႀကိဳးစားခဲ့ဖူးဘူး။ 
ဘိန္းျဖဴကုိ အေၾကာထဲထုိးသြင္းတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ခ်ိဳ႕
ကေတာ့ သက္ဆုိးမရွည္ၾကပါဘူး။ ဘိန္းျဖဴကုိ ဘာနဲ႔လုပ္ထားလည္း
ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အတိအက် မသိေပမ့ဲ အားျပင္းတ့ဲ အက္ဆစ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳ း
ေတာ့ အေသအခ်ာမွာပါပဲ။ HIV အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္း
မသိေပမဲ့ အဲဒီနာမည္ၾကားတုိင္း ေၾကာက္သလုိခံစားရတယ္။ မူးယစ္
ေဆး၀ါးေၾကာင့္ မိန္းမနဲ႔ ခဏခဏစကားမ်ား ရန္ျဖစ္ခ့ဲရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္
ေၾကာင့္ သူ႔မွာရြာထဲ မ်က္ႏွာျပစရာမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ဒီလိုေနတာ
ထက္စာရင္ ေသသြားတာပိုေကာင္းမယ္လုိ႔ ေျပာေလ့ရွိတယ္။ သူေျပာ
တာလည္း မွန္ေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ဘာမွ ျပန္ေျပာမေနေတာ့
ပါဘူး။”

အသက္ (၅၀)ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

၅၇



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ဇယား ၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၂၀၀၅ မွ ၂၀၁၀ ကာလအတြင္း ျမင့္တက္လာသည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း 

  စိတ္ၾကြေဆး (ရာဘ) ေစ်းႏႈန္းမ်ား။

ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၀၅ ဘိန္းျဖဴ

(ပင္နီဆလင္ ၁ ပုလင္း)

၂၀၁၀ ဘိန္းျဖဴ

(ပင္နီဆလင္ ၁ ပုလင္း)

၂၀၀၅ ရာဘ

ေဆးျပားတစ္ျပား

၂၀၁၀ ရာဘ

ေဆးျပားတစ္ျပား

ရန္ကုန္ ၃၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၅၀၀၀

မႏၱေလး ၁၂၀၀၀ ၈၀၀၀၀ ၆၀၀ ၂၅၀၀-၃၀၀၀

လားရိႈး ၃၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၃၀၀ ၁၈၀၀-၂၀၀၀
မူဆယ္ ၁၅၀၀-၂၀၀၀ ၁၄၀၀၀ ၂၀၀ ၁၀၀၀-၁၅၀၀

*၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ အတြင္း ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၇၅၀ ရွိရာမွ ၁၂၀၀ အထိ ေဖာင္းပြခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းအေရာက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၉၅၀ ခန္႕အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

 ေဒသတြင္း ဘိန္းျဖဴေစ်းကြက္၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္လည္း 
ေဒသတြင္းဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၏ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခုျဖစ္ေသာ္
လည္း ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈအတြက္ ကိုးကားအားထားရ
ေလာက္သည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားမရွိေပ။ ထိုင္းအဆင့္ျမင့္
ရဲအရာရိွတစ္ဦး၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ  ေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္သည့္ ဘိန္းျဖဴ
စုစုေပါင္း၏ ၉၀% ခန္႔ကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။၂၇ UNODC သည္လည္း အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ
အတြင္း သံုးစြဲသည့္ ဘိန္းျဖဴစုစုေပါင္း၏ ၇၀% ခန္႔ကို တရုတ္
(ထိုင္၀မ္ႏွင့္ မကာအိုအပါအ၀င္) ႏိုင္ငံမွ အဓိကအသံုးျပဳလ်က္ရွိ
ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။၂၈ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခန္႔မွန္းရသေလာက္က 
ေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံက ဘိန္းျဖဴသံုးတဲ့သူေတြရဲ႕ ျဖဳန္းအားက တစ္ႏွစ္ကို 
၆၅ တန္ေလာက္ရိွေတာ့ အဲဒီ၀ယ္လုိအားကို ေရႊႀတိဂံထုတ္ဘိန္းျဖဴ
ခ်ည္းသက္သက္နဲ႔ မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တဲ့အခါ အာဖဂန္နစၥတန္က 
ဘိန္းျဖဴေတြနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းၾကတယ္” ဟု UNODC ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး တစ္ကမာၻလံုးရွိ ႏွစ္စဥ္ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈ 
စုစုေပါင္း၏ ၁၀% ခန္႔ကုိ ဤေဒသမွ ထုတ္လုပ္သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း 
ဆက္လက္ ေျပာဆုိခ့ဲသည္။၂၉ UNODC အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးေစ်းကြက္၏ အဓိက
ရင္းျမစ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး  အာဖဂန္နစၥတန္ကို ဒုတိယရင္းျမစ္
အျဖစ္ ေတြ႔ရွိရသည္။၃၀ အေမရိကန္ေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ 
ဘိန္းျဖဴမ်ားသည္ လက္တင္အေမရိကရွိ ဘိန္းထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံ
မ်ားမွ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ကိုလံဘီယာသည္ မကၠစီကိုၿပီးလွ်င္ အမ်ား
ဆံုးတင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ကေနဒါႏွင့္ ဥေရာပလမ္းမမ်ားတြင္ 
ေတြ႕ရသည့္ ဘိန္းျဖဴအမ်ားစုသည္ အာရွေဒသမွ ၀င္ေရာက္လာျခင္း
ျဖစ္ၿပီး အာဖဂန္နစၥတန္မွ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။၃၁ 
 ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွစ၍ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲမႈ သိသိ
သာသာ ျမင့္မားလာၿပီး ျမန္မာ၊ လာအိုတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္း 
ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားသို႔ 
ပ်ံ႕ႏွံ႔လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ
အမ်ားစုသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကြမ္႔စီး
ျပည္နယ္မွ လယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ 
တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲမႈႏွင့္ ကုန္ကူးမႈသည္ ဤျပည္နယ္
မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္႔ပြားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ “ဒီျပည္နယ္
ေတြမွာ ဟိုး အရင္ကတည္းက ေဆးရြက္ႀကီးနဲ႔ ဘိန္းရွဴတဲ့ အစဥ္အလာ

ရွိခဲ့ၿပီး လာအို၊ ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာလို မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး
တဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္ေနတာကလည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု
ျဖစ္ေနတယ္။”၃၂ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း၌ ဤလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသြားခဲ့
သည္။ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းရွိ ၿမိဳ႕ျပေနလူငယ္ထုမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
အဓိကသံုးစြဲသည့္ အုပ္စုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔မွ 
အမ်ားစုသည္ စာေပတတ္ေျမာက္မႈ နည္းပါးၿပီး လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ 
အရည္အခ်င္းနည္းပါးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။၃၃ 
 တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အားကုိးအားထားျပဳႏုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရိွ သည့္အျပင္ 
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳ းကြျဲပားလ်က္ ရိွေသာ္လည္း 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း ဘိန္းျဖဴ
အေၾကာထဲ ထိုးသြင္းအသံုးျပဳမႈမ်ား တစ္ရွိန္ထိုးျမင့္တက္လာေၾကာင္း 
သံုးသပ္ရသည္။ တရုတ္အစိုးရ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူဦးေရ စုစုေပါင္းသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ၇၀၀၀၀ ရွိရာမွ 
၂၀၀၄ အေရာက္တြင္ ၁.၁၄ သန္းအထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရသည္။ တကယ့္ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထို႔ထက္
ပင္ျမင့္မားႏိုင္သည္။ အထက္ပါကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အစိုးရ၌ တရား
၀င္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ဦးေရသာျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ဘိန္းအေျခ
ခံမူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူမ်ားျဖစ္သည္။၃၄ ႏိုင္ငံတကာ ေဘးအႏၱရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအဖြဲ႕ (IHRA) ၏ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ 
တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းအသံုးျပဳသူ
ဦးေရသည္ ၂.၅ သန္းခန္႔ရွိေနၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ ၁၂% ခန္႔သည္ HIV 
ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။၃၅ အမ်ားစု
သည္ ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဇီ၀ကမၺဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈရွိ၍ 
ဆရာ၀န္ေဆးညႊန္းျဖင့္သာ သံုးစြဲသင့္သည့္ အျခားမူးယစ္ေစတတ္
ေသာေဆး၀ါး (ပက္တာဒင္းႏွင့္ ထရာမာေဒါလ္) မ်ားျဖင့္ ေရာစပ္အသံုး
ျပဳေလ့ရွိသည္။၃၆ တစ္ဖက္တြင္လည္း စိတ္ၾကြေဆး (ATS) အသံုးျပဳမႈ 
ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆး၀ါး 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ တရား၀င္မွတ္ပံု
တင္ထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေပါင္း (၂) သန္းေက်ာ္၏ ၂၉% 
ခန္႔သည္ စိတ္ၾကြေဆး (ATS) အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
စိတ္ၾကြေဆးအသံုးျပဳသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ ၉% သာရွိ
ခဲ့သည္။၃၇

၅၈



ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

 တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူမ်ားအေပၚ လူထုမွ 
ရႈျမင္သေဘာထားပံုမွာ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ ဘိန္းအေျခခံ
မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲကပ္မႈအေပၚတြင္သာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္သတ္မွတ္ေလ့ရွိၿပီး 
စိတ္ၾကြေဆး (ATS) စြဲကပ္မႈအႏၱရာယ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္။ 
“ဘိန္းျဖဴထက္စာရင္ က်န္းမာေရးအေပၚ သိသိသာသာ တိုက္ရိုက္ထိ
ခုိက္ေစႏိုင္ေပမယ့္ ေဆးျပားအေပၚ ရင္းစြဲတာက သိပ္အခံရမခက္သလို 
ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေျပာင္းလဲမႈကလည္း သိပ္မသိသာဘူး။ ေဆးျပားသံုးစြဲမႈ 
သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာၿပီး အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ထု
အၾကား ေတာ္ေတာ္လည္းတြင္က်ယ္လာတယ္။ ဒီလိုသံုးစြဲမႈကိုလည္း 
ေဆးလိပ္တုိ႔ အရက္တုိ႔ ေသာက္သလုိပဲသေဘာထားၾကၿပီး လူမႈဆက္ဆံ
ေရးေကာင္းလာတယ္လို႔ ထင္ေနၾကတယ္” ဟု တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ
ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္
ႏွင္းေရး သုေတသနဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သူ 
လီ၀န္ဂၽြန္းမွ ေျပာဆုိခဲ့သည္။၃၈ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ တရား
၀င္မွတပ္ံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ‘မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား’ ၏ အေရအတြက္
သည္ (၆) သန္းမွ (၁၂) သန္းအၾကားရိွေၾကာင္းခန္႔မွန္းရသည္။၃၉ လတ္
တေလာ၌ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ အေရအ
တြက္ကို တရား၀င္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ (၁၀) သန္းေက်ာ္ရွိၿပီးအ
မ်ားစုသည္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာန၏  မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗ်ဴရိုဥကၠ႒ျဖစ္သူ လ်ဴယူဂ်င္း
မွထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လူမႈကြန္ရက္
မ်ားႏွင့္ ဗီဒီယို၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း
ေရပန္းစားလာသည္။၄၀

 ‘ေဆးျပတ္စေ၀ဒနာမ်ား’ ၌ မွတ္တမ္းတင္ထားသကဲ့သို႔ပင္ 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်

ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ဘိန္းျဖဴမ်ား၏ 
အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ား က်ဆင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်း
ႏႈန္းမ်ားမွာ ဆက္လက္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ TNI မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္
အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ေစ်း
ကြက္အတြင္း ဘိန္းျဖဴျပတ္လပ္မႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ယာယီအားျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲသံုးစြဲၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ “ဘိန္းျဖဴအရမ္းရွားလာၿပီး 
ေစ်းလည္းပိုႀကီးလာတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သံုးစြဲသူတစ္ဦးမွ ေျပာဆို
ခဲ့သည္။ “အရည္အေသြးက အရင္တုန္းကနဲ႔အခုဘာမွကို မဆိုင္
ေတာ့ဘဲအရမ္းကြာသြားၿပီ။ ဘိန္းျဖဴကုိ တစ္ျခားဟာေတြနဲ႔ ေရာလိုေရာ
ဓာတုပစၥည္းေတြေရာလိုေရာနဲ႔ အရင္ကလို အစစ္မရွိေတာ့ဘူး။ အခု
ဆိုရင္ ေကာင္းရင္ၿပီးေရာဆိုၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ိဳးစံု ေရာသံုးေနရ
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အခု မက္သဒံုးသံုးေနၿပီး တခါတေလက်ရင္ ေဆးျပား
ကိုင္တယ္။ ဘိန္းျဖဴကို ေစ်းႀကီးေပးၿပီး ၀ယ္မေသာက္ႏိုင္တဲ့သူေတြ
က်ေတာ့ ေဆးခန္းကိုသြားၿပီး ဘူပရီေနာ္ဖင္းတို႔ ဒိုင္ယာဇီပမ္တို႔ သြား
ထိုးရတယ္။”၄၁ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကလည္း ဘိန္း
ျဖဴရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုက်ဆင္းလာေန
ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။ “အခု ဘိန္းျဖဴေစ်းေတြ မတရားတက္
ေနတယ္။ အရင္ကဆိုရင္ ဘိန္းျဖဴပင္နီဆလင္ တစ္ပုလင္းကို ၂၀၀၀၀ 
ေလာက္ပဲရွိေပမယ့္ အခုဆိုရင္ တစ္ပုလင္းကို ၇၅၀၀၀ ေလာက္ေပး
ရတယ္” ဟု အသက္ (၃၆) ႏွစ္အရြယ္အငွားယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးမွ 
ေျပာဆိခုဲသ့ည။္ “ဘိန္းျဖဴရဲ႕ အရညအ္ေသြးကလည္း အရငလုိ္ မေကာင္း
ေတာ့ဘူး။ ၾကည့္လုိက္တာနဲ႔ အေရာေရာအေႏွာေႏွာနဲ႔ မသန္႔မွန္းသိ
သာတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း မႏၱေလးေက်ာင္းသားေတြက ေဆးျပားသံုး
ၾကတာမ်ားေတာ့ ဘိန္းျဖဴသိပ္ေခတ္မစားေတာ့ဘူး။”၄၂

ဇယား ၅။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၀၀၃ မွ ၂၀၁၃ ကာလအတြင္း ျမင့္တက္လာသည့္ ဘိန္းျဖဴေစ်းႏႈန္းမ်ား (က်ပ္ျဖင့္)*

ေဒသ ဘိန္းျဖဴ

ပင္နီဆလင္ တစ္ပုလင္း - ၂၀၀၃

ဘိန္းျဖဴ

ပင္နီဆလင္ တစ္ ပုလင္း - ၂၀၀၈

ဘိန္းျဖဴ

ပင္နီဆလင္ တစ္ ပုလင္း - ၂၀၁၃

ေတာင္ႀကီး ၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၇၀၀၀၀

မႏၱေလး ၃၀၀၀ ၂၁၀၀၀ ၆၀၀၀၀

ရွမ္းေျမာက္ ၁၀၀၀ ၉၀၀၀ ၁၂၀၀၀

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၁၅၀၀ ၆၀၀၀ ၃၀၀၀၀

တာခ်ီလိတ္ ၁၅၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၄၅၀၀၀

မံုရြာ - ၄၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀

ရန္ကုန္ ၆၀၀၀ ၇၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀

၅၉



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ဇယား ၆။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၃ မွ ၂၀၁၃ ကာလအတြင္း ျမင့္တက္လာသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္း (ရာဘ)

  ေစ်းႏႈန္းမ်ား (က်ပ္ျဖင့္)*

ေဒသ ေဆးျပားတစ္ျပား - 

၂၀၀၃

ေဆးျပားတစ္ျပား - 

၂၀၀၈

ေဆးျပားတစ္ျပား - 

၂၀၁၃

ေတာင္ႀကီး ၂၅၀ ၈၀၀ ၂၀၀၀
မႏၱေလး ၂၀၀ ၅၀၀ ၃၀၀၀

ရွမ္းေျမာက္ ၃၅၀ ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၉၀ ၈၀၀ ၁၅၀၀
တာခ်ီလိတ္ ၃၀၀ ၇၀၀ ၁၅၀၀

မံုရြာ ၁၅၀၀ ၂၀၀၀ ၃၅၀၀
ရန္ကုန္ ၈၀၀ ၄၀၀၀ ၆၀၀၀

*၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ အတြင္း ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၇၅၀ ရွိရာမွ ၁၂၀၀ အထိ ေဖာင္းပြခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းအေရာက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၉၅၀ ခန္႕အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း 

ျပႆနာရွိေသာ ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲမႈ

 “ကၽြန္ေတာ္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက မူးယစ္ေဆး၀ါး 
စသုံးခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္နားမွာ 
စခန္းခ်ထားတဲ့ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (ေကအုိင္အို) ရဲ႕
တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးပါ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ဘိန္းမဲနဲ႔ ဘိန္းျဖဴႏွစ္မ်ိဳး
ပဲရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသုံးေတာ့ ယင္းကပ္လာတယ္။ 
ေကအိုင္အိုက ထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ရြာမွာပဲ အိမ္ေထာင္
က်တယ္။ ရြာထဲမွာလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးတဲ့သူေတြ အရမ္းမ်ားတဲ့
အတြက္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဆက္သုံးျဖစ္တာနဲ႔ မိသားစုထဲမွာ အႀကီး
အက်ယ္ျပႆနာတက္ခ့ဲရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမက အရမ္း၀မ္းနည္းၿပီး 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စိတ္ပ်က္သြားတာနဲ႔ ၁၉၉၈ ေလာက္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို 
ထားသြားၿပီး တစ္ျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ လက္ထပ္သြားခဲ့တယ္။ မိသားစု 
ေ၀ယ်ာ၀ိစၥေတြ ကုိ သမီးႀကီးကပဲ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးခဲ့ရတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္ေၾကာင့္ သူ႔မွာေက်ာင္းလည္း မသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္
ေတာ့မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ ျဖတ္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ အရက္သမားျဖစ္လာခဲ့
တယ္။ အခုေတာ့ အရက္ေရာ ဘိန္းေရာႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသံုးေနၿပီး တစ္ရက္
ကုိအနည္းဆုံး ၂၀၀၀ ေလာက္ကုန္တယ္။ အဲဒီပိုက္ဆံရဖို႔ ကၽြန္ေတာ္
အထမ္းသမားလုပ္သလုိ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ ေတာထဲက၀ါးသြား
ခုတ္ေရာင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ျဖတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ရြာထဲမွာက 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေပါေတာ့ ျဖတ္ရတာမလြယ္ဘူး။ တရုတ္ဘိန္းျဖတ္ေဆး
ေတြသံုးၿပီးျဖတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အလုပ္
မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေသာက္ေဖာ္ေသာက္ဖက္ အမ်ားစုကေတာ့ 
ေသကုန္ၾကၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သက္ဆုိးရွည္မယ္ မထင္ဘူး။ ေနာက္
ပိုင္းက်ရင္ေတာ့ ျဖတ္ဖို႔ျပန္ၾကိဳးစားၾကည့္ရမယ္။”

အသက္ (၄၆)ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

 “ကၽြန္ေတာ့္မိဘေတြက ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တဲ့ ေကာင္မေလးနဲ႔ 
သေဘာမတူတဲ့အတြက္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးစသုံးျဖစ္

ခဲတ့ယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေဆြႀကီးမ်ိဳ းႀကီးေတြလုိ႔ေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူ
ရဲ႕ မိသားစုကုိ အထင္အျမင္ေသးတာ အရမ္း၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းတယ္။ 
အဲဒါနဲ႔ စိတ္ေလၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးစသုံးျဖစ္ခဲ့တယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ 
ဘိန္းစားေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္အထင္ေသးခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ ကုိယ္တုိင္
ဘိန္းစြေဲနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ ဘိန္းစြသဲြားတာ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ရိွလာၿပီ။ ရပ္ရြာနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔လည္း လုံး၀ကင္းကြာသြားခ့ဲၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္မိ သားစုကလည္း 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မေတြ႕ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ ရြာထဲမွာလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ 
ပတ္သက္တ့ဲ အျမင္ဖြင့္ ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြ မရိွဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလ
မွသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အသင္းေတာ္နဲ႔ သင္းအုပ္ဆရာေတြ ေဟာေျပာတာ 
ၾကားရတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးေနရတာကုိ ကၽြန္ေတာ္အရမ္းစိတ္မေကာင္း
ျဖစ္ေပမယ့္ျဖတ္လုိ႔ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ျဖတ္ခ်င္တဲ့အခါက်
ရင္ခင္ဗ်ားကုိ လာရွာပါ့မယ္။  ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ အကူအညီလုိတယ္။”

အသက္ (၃၈)ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

 “၂၀၀၁ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ကၽြန္မဘိန္းျဖဴစေရာင္းၿပီး ၂၀၀၃ 
ေလာက္က်ေတာ့ ကၽြနမ္ကုိယတုိ္င ္သံုးေနၿပ။ီ ဒဘီကပ္ိငု္းမွာေတာ့ အမ်ား
အားျဖင့္ ဘိန္းျဖဴသုံးၾကတာမ်ားတယ္။ အစတုန္းကေတာ့ ေဆးျဖစ္၀ါးျဖစ္
သံုးရင္းနဲ႔ ေနာက္ေတာ့ စြဲသြားတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့မူးယစ္ေဆး
၀ါးကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရာင္းလုိ႔ရတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ကြတ္ခိုင္
နဲ႔ နမ့္ဖတ္ကာဖက္က ရဲေတြေရာက္လာတတ္ေပမယ့္ သူတုိ႔ကုိလာဘ္
ထုိးလုိက္ရင္ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ ေက်းရြာသူႀကီးကုိ
လည္းလာဘ္ေပးရတယ္။ ေဆးစြသဲြားေတာ့ ရပ္လုိက္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။
မရပ္ရင္ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြ ဆိုးဆုိးရြားရြားျဖစ္လာေတာ့မယ္။ 
ကၽြန္မမူးယစ္ေဆး၀ါးအတြက္ တစ္ရက္ကို ၂၅၀၀ ေလာက္သံုးေနရ
တယ္။ အဲဒီပိုက္ဆံရဖို႔ မီးေသြးဖုတ္ရသလုိ တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ ေတာ
ထဲက၀ါးေတြ သြားခုတ္ေရာင္းရတယ္။ ဒါကကၽြန္မရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀ပါပဲ။ 
ကေလးေတြကုိေတာ့ သနားေပမယ့္ ဘာမွလည္း အကူအညီမေပးႏုိင္ဘူး။
ကၽြန္မဘ၀တစ္ခုလုံး ဘာေတြျဖစ္ကုန္ၿပီလဲ မသိေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မမူး
ယစ္ေဆး၀ါး ေပါင္းစံုသုံးတယ္။  တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့ ကၽြန္မျဖတ္ႏိုင္မွာပါ။”

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ 
အသက္ (၃၆)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

၆၀



ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

  “ကၽြန္ေတာ္မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးလာတာ ႏွစ္ (၂၀) ေလာက္ရိွၿပီး 
အရက္လည္းစြေဲနပါတယ္။ အဲဒီလုိ မူးယစ္ေဆးစြ ဲေနတ့ဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္
မိန္းမလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကြာသြားခဲ့တယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအ
စားေပၚလုိက္ၿပီး တစ္ရက္တစ္ရက္ ကၽြန္ေတာ္မူးယစ္ေဆး၀ါးအတြက္ 
သုံးတ့ဲပုိက္ဆံက သုံးေထာင္နဲ႔ အထက္ရိွတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ဆီမွာ မူးယစ္
ေဆး၀ါးအလြယ္တကူ ရႏိုင္တဲ့အတြက္ ဘယ္ေလာက္ျဖတ္ဖို႔ ႀကိဳးစား
ႀကိဳးစားမျပတ္ႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မိသားစုမွာ ညီအစ္ကို
ေမာင္ႏွမ (၁၁) ေယာက္ရိွတ့ဲအထဲက (၆) ေယာက္က မူးယစ္ေဆး၀ါးစြေဲန 
တယ္။ ဆုိေတာ့ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘိန္းစားမိသားစုလုိ႔ ေခၚ
လုိ႔ရတာေပါ့။ ပညာတတ္တဲ့ ညီတစ္ေယာက္ထဲရွိေပမယ့္ ေသသြားတာ
ၾကာၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ယင္းမစြခဲ်င္ေပမယ့္ ဘယ္လုိမွ ရပ္လုိ႔မရလုိ႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ 
ဘ၀ကုိ နတ္ဆုိးက ျခယ္လွယ္ေနတယ္ထင္တယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအျမင္
ဖြင့္ သင္တန္းေတြေပးၿပီး လုိက္ပညာေပးတဲ့ NGOs ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ 
ေတြ႔ဖူးတယ္။ သူတုိ႔က ေဆးထုိးအပ္ေတြလွဴေပးၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ 
ဆက္မသုံးျဖစ္ေအာင္ အားေပးတုိက္တြန္းတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြတ့ဲဲ
နယ္ေျမနဲ႔ ကင္းေ၀းတဲ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႔
ဆီမွာ မရွိဘူး။ ဘုရားသခင္သာ မကူညီရင္ ဘယ္သူမွ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀
ကုိ မကယ္တင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။”

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အသက္ (၃၉) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

 “လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၆) ႏွစ္ေလာက္က ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္မွာ 
ေနခဲ့တုန္းကစၿပီး ကၽြန္ေတာ္မူးယစ္ေဆး၀ါးစသုံး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ရြာကို
ျပန္ေရာက္ေတာ့လည္း ရြာမွာက ဘိန္းတစ္အားေပါတယ္။ ေက်ာက္ေတာ့
တစ္လုံးမွ မရခဲ့ဘဲ ဘိန္းပဲစြဲလာခဲ့တယ္။ ရြာထဲမွာလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး
သုံးတ့ဲသူေတြ တစ္အားမ်ားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မေရွာင္ႏုိင္ခ့ဲျပန္ဘူး။ မူးယစ္
ေဆး၀ါးဆက္သံုးျဖစ္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို 
ထားသြားခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာထဲမွာေနၿပီး 
ႀကိဳက္သလုိေနခ့ဲတယ္။ မိသားစုကုိ မေထာက္ပ့ံႏုိင္တာလည္း ဆယ္ႏွစ္
ေက်ာ္လာေတာ့ သူတုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စိတ္ဆုိးၾကမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္
မိန္းမကပဲ ကေလးေတြကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခ့ဲရတယ္။ သူက အရမ္းေတာ္
တဲ့အမ်ိဳးသမီးပါ။ အသင္းေတာ္ကလည္း ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရး
အတြက္ ကူညီေပးၾကတယ္။ တရုတ္ေဆးမသံုးခင္အထိ ကၽြန္ေတာ္
စုစုေပါင္း ေျခာက္ႀကိမ္ေလာက္ျဖတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္
ခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ဘိန္းစျဖတ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေယာက္ဖက အမ်ားႀကီး
ကူညီေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လက္
မခံေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္
ကုိေတာ့ ခြင့္မလြတ္ၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း လူသားတစ္ေယာက္
ပဲဆုိေတာ့ ဘယ္သူ႔အတြက္ အသက္ဆက္ရွင္ရဦးမွာလဲ။ ဒါနဲ႔ပဲ
ကၽြန္ေတာ္မူးယစ္ေဆး၀ါး တစ္ခါျပန္သုံးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျဖတ္ဖို႔လည္း မစဥ္း
စားေတာ့ဘူး။”

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အသက္ (၄၇) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

 ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း လာရိႈးၿမိဳ႕၌ TNI မွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
သုေတသန၌လည္း အလားတူလမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ မက္
အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴႏွစ္မ်ိဳ းစလုံး အသုံးျပဳသည့္ အသက္ (၃၀) အရြယ္ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “အရင္တုန္းကနဲ႔စာရင္ ေစ်းႏႈန္းေတြ မတရားတက္
လာတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေလာက္မွာဆိုရင္ ဘိန္းျဖဴပင္နီဆလင္တစ္
ပုလင္းကို ၅၀၀၀ ေလာက္ပဲ ေပးခဲ့ရေပမယ့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ 
၁၀၀၀၀ ေလာက္ေပးရၿပီး ၂၀၁၀ လည္းေရာက္ေရာ ၂၀၀၀၀ ၀န္းက်င္
ျဖစ္ကုန္တယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယခင္အခ်ိန္က ဘိန္းျဖဴမ်ားအလြန္
သန္႔စင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု (၂၀၁၀) ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ဓာတုပစၥည္း
မ်ားႏွင့္ အျခားအေရာအေႏွာမ်ားေၾကာင့္ အရည္အေသြးမေကာင္း
ေတာ့ေပ။၄၃ ဘိန္းျဖဴအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းအသံုးျပဳသူမ်ားကို လားရိႈးႏွင့္ 
အျခားၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႔ရွိရၿပီး ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းမဲကို အေငြ႕ပံုစံျဖင့္ ရွဴရိႈက္မႈမ်ားျပား
သည္။ လာရိႈးၿမိဳ႕ေပၚရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသည့္လူငယ္အမ်ားအျပား
သည္ဘိန္းျဖဴအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းမႈျဖင့္ စတင္ၾကၿပီး အေၾကာထဲထိုး
သြင္းမွသာ ပိုမိုထိေရာက္သည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ 
 TNI ၏ လတ္တေလာ သုေတသနျပဳခ်က္အရ အေရွ႕
ေတာင္အာရွ ေစ်းကြက္အတြင္း ဘိန္းျဖဴ၀င္ေရာက္မႈ တစ္ဖန္ျမင့္တက္
လာခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းမႈမရွိဘဲ တည္ၿငိမ္ေနေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ 
၁၅ ႏွစ္အခ်ိန္ႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ယေန႔ေခတ္ဘိန္းျဖဴအရည္အေသြး 
က်ဆင္းလာေၾကာင္း ေျပာဆိုလ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း 
ရန္ကုန္လမ္းမမ်ားေပၚ၌ ဘိန္းျဖဴတစ္ဖန္ျပန္လည္ ေပၚထြက္လာခဲ့
သည္။ “အခုေတာ့ ဘိန္းျဖဴရွာရတာ အရမ္းလြယ္သြားၿပီ။ အေသးစား
ေရာင္း၀ယ္သူေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနၿပီး သုံးတ့ဲသူေတြကုိလည္း အာဏာပုိင္

ေတြက မဖမ္းဘူး” ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ TNI သုေတသီ တစ္ဦးမွ ေျပာဆုိခ့ဲ
သည္။ “ဒီလိုေျပာင္းလဲလာတာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ 
အဲဒီေနာက္ပိုင္း သုံးေလးလအၾကာမွာေတာ့ ဘိန္းျဖဴကို အလြယ္တကူ
၀ယ္လို႔ ရေနၿပီ။” တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရန္ကုန္ဘိန္းျဖဴေစ်းႏႈန္းသည္ 
၂၀၁၂ ႏွစ္လယ္ခန္႔၌ တစ္ဂရမ္ ၁၅၀၀၀၀ ရွိရာမွ ၂၀၁၃ ႏွစ္လယ္
အေရာက္တြင္ ၅၀၀၀၀ ႏွင့္ ၈၀၀၀၀ အၾကား ထိ က်ဆင္းသြားခဲ့
သည္။၄၄ ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲသူ အမ်ားစုသည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အရြယ္
မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ပိုမိုငယ္ရြယ္သည့္ လူငယ္မ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပား (ATS) 
ကို ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကသည္။
 ရန္ကုန္ႏွင့္ ကြဲလြဲသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ လားရိႈးၿမိဳ႕တြင္း၌ 
ဘိန္းျဖဴရရွိႏိုင္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာကာလ တစ္ေလွ်ာက္ 
တစ္သမတ္တည္း ရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဘိန္းျဖဴ
မ်ား အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာ
သည္။ လက္ႀကီးသမားမ်ားကို ဖိအားေပးပံုသြင္းထားသည့္ ဘိန္းျဖဴ 
အတံုးပံုစံျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးၿပီး ၎တို႔မွ လမ္းမမ်ားေပၚေရာင္းခ်ရန္ ပို၍
ေသးငယ္သည့္ အရြယ္အစားမ်ိဳးရေအာင္ တစ္ဖန္ျပန္၍ ပိုင္းျဖတ္သည္။
အမ်ားအားျဖင့္ ပင္နီဆလင္ပုလင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပင္နီဆလင္ပုလင္းဖံုး
အရြယ္အစားမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ိန္တြယ္ေရာင္းခ်ေလ့ရွိသည္။ လားရိႈးမူးယစ္ေဆး
၀ါးေစ်းကြက္အတြင္း ဘိန္းျဖဴအေရာင္ႏွင့္ အရည္အေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး အျဖဴေရာင္၊ ပန္းေရာင္ႏွင့္ အ၀ါေရာင္ပံုစံမ်ား ပါ၀င္
လ်က္ရွိသည္။ ယင္းအမ်ိဳးအစားအကုန္လံုးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ ပင္နီ
ဆလင္ပုလင္းတစ္ဖံုးလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ၿပီး တစ္ပုလင္းလွ်င္ 
၁၇၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ ပင္နီဆလင္တစ္ပုလင္း၌ ၁၆ 
ဖံုးခန္႔ ပါရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်မႈျဖင့္ နာမည္ႀကီးသည့္ ကခ်င္
ရြာအနီး၀န္းက်င္တြင္ (ဘိန္းခ်က္စက္ရုံအနီး၀န္းက်င္တြင္ တည္ရွိေသာ

၆၁



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္) ပိုမိုေစ်းသက္သာၿပီး ပင္နီဆလင္တစ္ပုလင္း
လွ်င္ ၁၂၀၀၀ ခန္႔သာက်သည္။ အ၀ါေရာင္ ဘိန္းျဖဴသည္ပိုမိုအရည္
အေသြးျမင့္မား၍ အာနိသင္ျပင္းထန္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလ်က္ရွိၿပီး ေဒသ
အေခၚ ‘အ၀ါၾကား’ ဟူ၍ လူႀကိဳက္မ်ားသည္။၄၅

 လားရိႈးၿမိဳ႕ေပၚရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္
အရ ဘိန္းျဖဴကို အလြယ္တကူရွာေဖြရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အရင္ကလို 
စစ္မွန္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ “အရင္ကလို မသန္႔ေတာ့ပဲ 
ဓာတုပစၥည္းေတြ အမ်ားႀကီးေရာထားတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ 
ယူဆတယ္။”၄၆ ဘိန္းျဖဴပင္နီဆလင္တစ္ပုလင္းလွ်င္ ၁၅၀၀၀ - ၁၆၀၀၀ 
၀န္းက်င္ က်သင့္ေသာ္လည္း လက္ႀကီးသမားမ်ားထံမွ ပမာဏမ်ားမ်ား 
၀ယ္ယူႏုိင္ပါက ပုိမုိေစ်းသက္သာ၍ ၁၂၀၀၀ ၀န္းက်င္သာ က်သင့္
ေၾကာင္းေျပာဆိုၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အနီ သို႔မဟုတ္ ပန္းေရာင္ 
ဘိန္းျဖဴမ်ားကို ပိုမိုေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း အ၀ါေရာင္ကိုပါ ၀ယ္ယူႏိုင္
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ “ဒီေနာက္ပိုင္း၀င္လာတဲ့ ဘိန္းျဖဴေတြက အတက္
ေတာ့ျမန္ေပမယ့္ ၾကာၾကာမေကာင္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္အရင္တုန္းက တစ္
ရက္ကို ၂-၃ ႀကိမ္ေလာက္ ထိုးတဲ့သူေတြက အခုေနာက္ပိုင္းမွာ တစ္
ရက္ကို ၄-၅ ႀကိမ္ေလာက္ထိုးမွ အဆင္ေျပေတာ့တယ္” ဟု လားရိႈးမွ
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူတစ္ဦးမွ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ “ဒါေၾကာင့္ ေဆးအသံုး
လြန္တာေတြ ခဏခဏျဖစ္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့
ဟိုးအရင္တုန္းကလိုမ်ိဳး အျဖဴေရာင္အမႈန္႔ကို ပိုႀကိဳက္တယ္။ ေစ်းေတြ
ကလည္း ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းကစၿပီး တျဖည္းျဖည္းတက္လာတယ္။”၄၇

 အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြင္း ဘိန္းျဖဴရွားပါး၍ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာ
ျခင္းသည ္ေဒသတြင္း ဘနိ္းစိက္ုပ်ိဳ းထတ္ုလုပမ္ႈ က် ဆင္းလာျခင္းေၾကာင္ ့
ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဥပေဒတင္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအ
ေနျဖင့္ ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲရာမွ ‘စပတ္စၥမို’ သို႔မဟုတ္ ‘အက္စ္ပီ’ ဟု လူသိ
မ်ားသည့္ အေရးေပၚနာက်င္မႈသက္သာေစသည့္ အကုိက္အခဲေပ်ာက္
ေဆး (စပတ္စၥမုိ ပေရာ့ဒ္စီ၀န္ - ဒက္စ္ထရုိပရုိပုိစီဖင္း) ကုိ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲ
လာျခင္းသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ 

ရရိွႏုိင္သည့္ အက္စ္ပီအမ်ိဳးအစားသည္ အရည္အေသြးည့ံဖ်င္း၍ အေၾကာ 
ထဲထုိးသြင္းႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ဘိန္းျဖဴကို ျပန္လည္သံးုစြလဲာၾကသည္။ 
ယင္းအခ်ိန္၌ အိႏိၵယႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ 
ျပန္လည္ျမင့္တက္လာျခင္း၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဘိန္းျဖဴေစ်းႏႈန္းမ်ား 
ျပန္လည္က်ဆင္းလာခ့ဲသည္။ ေဒသခံအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ဘိန္းျဖဴကုိ
ေဒသတြင္း၌ပင္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း စြပ္စြေဲျပာဆုိလ်က္ရိွေသာ္
လည္းအျခားသူမ်ားက အမ်ားစုကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္
ဟု ေျပာဆုိလ်က္ရိွသည္။၄၈

 ဘိန္းျဖဴသုံးစြသူဲအမ်ားစုသည္ အျခားေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ေဆး၀ါး
မ်ားအျပင္ အရက္မွစ၍ ေကာ္အထိ အစားထုိးသုံးစြျဲခင္းျဖင့္ ဘိန္းျဖဴျပတ္
လပ္မႈႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈကုိ ေျဖရွင္းလ်က္ရိွသည္။ ဘိန္းျဖဴ
အသုံးျပဳသူအမ်ားစုသည္ ဘိန္းျဖဴ၏ ‘မိွန္းေစသည့္’ အာနိသင္ကုိ ဟန္ခ်က္
ညွိ၍ ပိုမိုတက္ၾကြလန္းဆန္း ေနေစရန္အတြက္ မက္အမ္ဖီတမင္းမ်ား
ကုိပါ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳလ်က္ရိွေၾကာင္း ေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ “ကၽြန္ေတာ္ 
မက္သဒံုးေရာ၊ ဘိန္းျဖဴေရာ၊ ဒုိင္ယာဇီဘမ္ေရာသုံးတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ 
မက္သဒံုးနဲ႔ မက္အမ္ဖီတမင္းကုိ ေရာသုံးၾကတယ္” ဟု လားရိႈးၿမိဳ႕မွ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမွ ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ လားရိႈးၿမိဳ႕မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲ
တစ္ဦးကလည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ “တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲေတြက တစ္မ်ိဳးထက္ပုိသုံးၾကတယ္။ အမ်ားအား
ျဖင့္ေတာ့ ဘိန္းျဖဴနဲ႔ စိတ္ၾကြေဆး (ATS) ေတြကုိ ေရာသုံးၾကတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္လည္း ႏွစ္မ်ိဳ းစလုံးကုိ ေရာသုံးတယ္။ ဘိန္းျဖဴထုိးၿပီးတာနဲ႔ 
မက္အမ္ဖီတမင္းျပန္ရွဴတာ တကယ္ေကာင္းတယ္။ ဘိန္းျဖဴက မိွန္းေအာင္
လုပ္ေပမယ့္ ရာဘက တက္ၾကြၿပီးအလုပ္ႀကိဳးစားေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။”၄၉

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျမင့္မားလာျခင္း

 ဘိန္းျဖဴအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းမႈသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ
ေဒသရွိ HIV ေရာဂါပိုးကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္
အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ UNODC ႏွင့္ UNAIDS တို႔၏ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ “မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ားသည္ 
HIV ကူးစက္ခံရမႈ အျပင္းထန္ဆံုး ထိခိုက္ခံစားေနရသည့္ လူဦးေရ
မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း အာရွေဒသ၌ HIV ေရာဂါပိုး 
အသစ္ကူးစက္ခံရသူေပါင္း  ၃၇၀၀၀၀ ခန္႔ရိွေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။  မူး
ယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူေပါင္း ၃-၄ သန္းခန္႔ရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္း
ရသည့္ေဒသျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးအသုံးျပဳမႈမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႔
မႈသည္ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ေက်ာ္ HIV ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ၏ အဓိကေမာင္း
ႏွင္အားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း” ေတြ႔ရွိရသည္။၅၀ 
ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံအလိုက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူဦး
ေရအတိအက်ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပထားသည့္ ယုံၾကည္အားထား
ရေလာက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရိွေသာ္လည္း ယင္းအစီရင္
ခံစာ ေဖာ္ျပခ်က္အရကမာၻတစ္၀ွမ္း၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုး
သြင္းသူေပါင္း ၁၆ သန္းခန္႔ရွိရာတြင္ ၃-၄ သန္းခန္႔သည့္ အာရွေဒသ
အတြင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။၅၁ ႏိုင္ငံ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈကို ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည္
ဟု ျပ႒ာန္းထားျခင္းသည္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး
ေဆး၀ါးကုသမႈႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွး
ၾကန္႔ၾကာေစသည့္အျပင္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရာတြင္လည္း 
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ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၌ ဘိန္းအေျခခံ
မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈမ်ား လႊမ္းမုိးလ်က္ရိွရာမွ အေၾကာထဲထုိးသြင္းမႈ
အပါအ၀င္ စိတ္ၾကြေဆးအသံုးျပဳမႈသို႔ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ UNODC/
UNAIDS ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ “လက္ရွိခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည့္
အတိုင္းအတာသည္ ဘိန္းအေျခခံမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို အေၾကာထဲ
ထုိးသြင္းသည့္လူဦးေရကုိသာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္
ၾကြေဆး (ATS) အေၾကာထဲထိုးသြင္းသည့္ လူဦးေရကို ထည့္သြင္းတြက္
ခ်က္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း” သိရွိရသည္။၅၂

 တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း HIV/AIDS စတင္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔သည့္ 
အေစာပိုင္းကာလမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာ ထဲထိုးသြင္းသူမ်ား
အၾကား ေဆးထုိးအပ္မွ်ေ၀သုံးစြမဲႈက့ဲသုိ႔ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္အေလ့
အထမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးကူးစက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္မွ စတင္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းကာလ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္
ခန္႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အဓိကကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ ေရႊလီ
ၿမိဳ႕မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲထိုးသြင္း အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကား စတင္
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႔ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ HIV/AIDS ကူး
စက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို တရုတ္ျပည္နယ္ (၃၁) ခုလံုးရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ 
ထိုးသြင္းအသံုးျပဳသူမ်ား အၾကား၌ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္အ
တြင္းဘိန္းျဖဴအသံုးျပဳမႈသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း အျမင့္ဆံုးအျဖစ္
ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ အထူးစုိးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ 
ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။၅၃ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အခ်က္
အလက္မ်ားအရ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူေပါင္း ၂.၅ သန္း
ခန္႔ရွိရာမွ ၁၂% ခန္႔၌ HIV ပိုးရွိႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည္။၅၄

 ေဒသတြင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္
ပိုင္းႏွင့္ “အိႏိၵယ၏ AIDS ၿမိဳ႕ေတာ္” ဟု ေနာက္ပိုင္း လူသိမ်ားလာသည့္ 
မဏိပူရ္ေဒသရွိ HIV ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားမွာ မူးယစ္
ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူမ်ားအၾကား ေဆးထုိးအပ္မ်ား မွ်ေ၀သုံးစြမဲႈ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၌ ဘိန္းျဖဴျပတ္လပ္သြား
သည့္အခါ မူးယစ္ေဆး၀ါးအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ စပတ္စၥမို-ပေရာ့ဒ္စီဗြန္ 
(‘Spasmo’ သို႔မဟုတ္ ‘SP’) ဟုေခၚသည့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးႏွင့္ 
ဆရာ၀န္ေဆးညႊန္းျဖင့္ အသံုးျပဳရသည့္ ႏိုက္တဇီပမ္၊ ႏိုင္ထရိုဆန္း ၁၀ 
ႏွင့္ ဗလ္လီယမ္တို႔ကို ေရာစပ္၍ အေၾကာထဲထိုးသြင္းလာၾကသည္။၅၆

 မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ားအၾကား ေဆးထိုး
အပ္မ်ားမွ်ေ၀သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ အသည္းေရာင္အသား၀ါစီပိုး ကဲ့သို႔ေသာ
ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ခံရႏိုင္ေျချမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ကမာၻ႕က်န္းမာေရး
အဖြဲ႕အစည္းက ကမာၻအႏွံ႔အသည္းေရာင္အသား၀ါစီပိုး  ကူးစက္ပ်ံ႕ပြား
မႈကို “ဗိုင္းရက္ခ်ိန္ကိုက္ဗံုး” ဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္း၌ မူးယစ္
ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူေပါင္း ၁၆ သန္းခန္႔ရွိရာမွ ၁၀ သန္းခန္႔
သည္ အသည္းေရာင္အသား၀ါစီပုိး ကူးစက္ခံထားရၿပီး ၃ သန္း၀န္းက်င္ခန္႔
HIV ကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။ HIV ပိုး ကူးစက္ခံရသူ 
မ်ားသည္ အသည္းေရာင္အသား၀ါစီပုိးကိုပါ တစ္ပါတည္းကူးစက္ခံၾက
ရသည္။ အသည္းေရာင္အသား၀ါစီပုိးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္
တားဆီးမည္ဆိုပါက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ 
ေဆးထိုးျပြန္မ်ားကုိ အလြယ္တကူရရိွႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိ
အပ္သည္။ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ တင္းက်ပ္ျပင္းထန္သည့္ မူးယစ္ေဆး
၀ါးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ထားသည့္ ေဒသမ်ား၌ သန္႔ရွင္းသည့္ေဆး
ထိုးအပ္မ်ား ရရွိရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ အသည္းေရာင္အသား၀ါစီပိုး ကူးစက္
မႈႏႈန္း ၈၀% ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ

 HIV/AIDS ႏွင့္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္မႈ

 “ကၽြန္္မရဲ႕ ပထမေယာက်ာ္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးေပမ့ဲ ဘယ္ေတာ့
မွ မထုိးဘူး။ ဒီအတုိင္း တေရွာင္ေရွာင္ဖ်ားၿပီး ေသသြားတာပါ။ သူေသၿပီး
ေနာက္မွ သူနဲ႔ရတ့ဲ ဒုတိယသားကုိ ေမြးခ့ဲတာပါ။ အဲဒီတုန္းက ေဆးလည္း
စစ္ရေပမယ့္ ဘာမွ ျပႆနာမရွိခဲ့ဘူး။ ေနာက္ (၆) ႏွစ္ၾကာမွ အရင္
ကလည္း အိမ္ေထာင္ဆက္အမ်ားႀကီးရွိဖူးတဲ့ သူတစ္ေယာက္နဲ႔ ဒုတိယ
အႀကိမ္ အိမ္ေထာင္က်ခ့ဲတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ကုိယ္၀န္ရလာတာနဲ႔ ျမစ္ႀကီးနား
မွာရွိတဲ့ NGO ေဆးခန္းတစ္ခုမွာ ေဆးသြားစစ္ေတာ့ ကၽြန္မဆီမွာ HIV-
ပိုးရွိေနၿပီလုိ႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္မလည္း ကေလးအတြက္ အရမ္းစိုးရိမ္
သြားၿပီး ေဆး၀ါးအကူအညီေတြ လုိခ်ငခ္ဲမ့တိယ္။ ကၽြနမ္အမ်ိဳ းသားသိရင ္
အရမ္းေသာင္းက်န္းမွာစိုးလုိ႔ ကၽြန္မဆီမွာ HIV ပိုးရွိတယ္ဆုိတာကို 
မေျပာျပခဲ့ဘူး။ ကၽြန္မမူဆယ္ေဆးရံုႀကီးကိုသြားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္
ေျပာျပေတာ့ ကၽြန္မကုိ ေကာင္းေကာင္းဂရုစိုက္ေပးခဲ့ၿပီး ကေလးကို
လည္းအဲဒီမွာပဲ ေမြးခဲ့တယ္။ ကေလးတစ္ႏွစ္သားေလာက္မွာ ေဆးစစ္
ၾကည့္ေတာ့ သူ႔ဆီမွာ ဘာေရာဂါမွမရွိဘူး။ သုံးႏွစ္ေလာက္က်မွ အမ်ိဳး
သားကုိ အမွန္အတိုင္းေျပာျပခဲ့တယ္။ သူကမူးယစ္ေဆး၀ါးေတြတစ္အား
သုံးၿပီး တစ္ေန႔သူ႔ရဲ႕အသုံးစရိတ္က ၁၅၀၀၀ ၀န္းက်င္ရိွၿပီး တစ္ခါတစ္ေလ 
ပိုမ်ားတဲ့အတြက္ မိသားစုေန႔စဥ္ စားေသာက္တာထက္ေတာင္ ပိုမ်ား
ေနတယ္။ သူ႔ကုိေဆးစစ္ဖို႔ စည္းရံုးေပမယ့္ သူကလက္မခံပါဘူး။ ၿပီး
ေတာ့ဒီ HIV ပိုးကုိ အရင္ေယာက်ာ္းဆီက ရလာတာလုိ႔ေျပာတယ္။ 
ဒီေရာဂါရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ၀င္ေငြလည္း နည္းလာတယ္။ ေယာက်ာ္း
ကလည္း မိသားစုကုိ ဂရုမစုိက္တ့ဲအတြက္ ကၽြန္မတစ္ေယာက္တည္း 
အားလုံးကုိဂရုစုိက္ေနရတယ္။ ငရဲက်ေနသလုိ ခံစားရေပမယ့္ကေလး
ေတြအတြက္ စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္မအသက္ရွင္မွရမယ္။ ဒါနဲ႔ ေအအာ
တီ (ART) နဲ႔ ပံုမွန္ကုသမႈခံယူတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပဲ အခုလုိက်န္းမာေနတာပါ။ 
ဒီေဆးကုိ အျပင္မွာလည္း ၀ယ္လို႔ရေပမယ့္ အရမ္းေစ်းႀကီးတယ္။ တစ္
လစာအတြက္ဆိုရင္ ၁၀၀၀၀၀ ေလာက္က်တယ္။ ဒီလုိေဆးခန္းမ်ိဳး
သာမရိွရင္ ကၽြန္မတုိ႔ ဘယ္လုိမွ ၀ယ္မေသာက္ႏုိင္တ့ဲေဆးမ်ဳိးပါ။ ဒီေဆး
ကုိ တစ္သက္လံုးေသာက္ဖို႔လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီေဆးခန္းကုိ အရမ္း
ေက်းဇူးတင္တယ္။ သူတို႔က ေဆး၀ါးပဲ ေထာက္ပံ့ေပးတာမဟုတ္ဘူး။ 
အစားအစာလည္း ကူညီေပးတယ္။”

အသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

 “ဒီေရာဂါ ဘယ္ကေနရလာလဲ ကၽြန္မမသိဘူး။ အဲဒီတုန္းက
ကၽြန္မက စားေသာက္ဆုိင္ပိုင္ေတာ့ ရည္းစားေတြ အမ်ားႀကီးထားခဲ့
တယ္။ ေနာက္ဆုံးရည္းစားကေတာ့ ရွမ္းအမ်ိဳးသားပါ။ ကၽြန္မက သူ႔ကို
လက္ထပ္ခ်င္တာနဲ႔ ကြန္ဒုံးမသုံးခ့ဲတ့ဲအတြက္ ကုိယ္၀န္ရလာတယ္။ ဒါေပ
မယ့္သူ႔မွာတစ္ျခား မိသားစုရွိေနတယ္။ ကၽြန္မလည္း အရမ္းရွက္သြား
ၿပီး သူ႔ကုိထားခဲ့လုိက္တယ္။ ကေလးကုိ တစ္ေယာက္တည္း ေကၽြးေမြး
ျပဳစုၿပီး ဘယ္သူ႔ကုိမွ မေျပာခဲ့ဘူး။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
စေရာင္းၿပီး လက္ရွိေယာကၤ်ားနဲ႔ အတူေနခဲ့တယ္။ သူကေတာ့ တရုတ္
ပါ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးစေရာင္းၿပီး သုံးႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ကၽြန္မလည္း 
ယင္းကပ္လာတယ္။ ကၽြန္မေယာက်ာ္းလည္း မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူပါပဲ။
ကၽြန္မတုိ႔ က်ယ္ေဂါင္ၿမိဳ႕ထဲက (တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္မွာရွိတဲ့ေရႊလီၿမိဳ႕
ရဲ႕စီးပြားေရးဇံု) တုိက္ခန္းေသးေသးေလးတစ္ခုမွာ အတူေနၾကတယ္။ 
တစ္ရက္က်ေတာ့ ကၽြန္မအသည္းအသန္ဖ်ားၿပီး လူကလည္း အရမ္းပိန္
လာတာနဲ႔ ကၽြန္မမိသားစုက NGOs ေဆးခန္းတစ္ခုကုိ ေခၚသြားခ့ဲတယ္။ 

၆၃



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

 အသုံးလြန္မႈကုိ ျဖစ္ေစသည့္ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ အာနိသင္
ပိုမိုျပင္းထန္၍ ယခင္သံုးစြဲဖူးျခင္းမရွိသည့္ ဘိန္းျဖဴအမ်ိဳးအစားသစ္ကို 
သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရက္အနည္းငယ္ခန္႔ သံုးစြဲျခင္းမရွိရံုမွ်ျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး၏ ဆိုးရြားသည့္အာနိသင္သက္ေရာက္မႈကို ခံစားၾကရ
သျဖင့္ ပုံမွန္သုံးစြဲသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ ရံဖန္ရံခါသာ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္
လည္း အႏၱရာယ္မ်ားသည္။
 ဘိန္းျဖဴအသံုးလြန္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ား
ကို ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ားအၾကားတြင္
လည္း မၾကာခဏႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည္။ ဘန္ေကာက္ရွိ မူးယစ္ေဆး
အေၾကာထဲထုိးသြင္းသူမ်ားအၾကား ေဆးလြန္ျခင္းကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ရာ၌ 
“ထုိင္းမူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူမ်ားအၾကား အသက္အႏၱရာယ္
ထိခိုက္မႈမရွိသည့္ေဆးလြန္မႈ မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိၿပီး အသံုး
လြန္သူမ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံု (၂၉.၈%) ခန္႔သည္ ယခင္ေဆးလြန္ဖူးသူ
မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ မေတာ္တဆမႈအမ်ားစုမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ိဳးစံု
ေရာစပ္အသံုးျပဳမႈ၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိ
ေၾကာင္း” ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့
သည့္ မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူစုစုေပါင္း၏ ၇၀% သည္ 
ထိုသို႔ေဆးလြန္ျခင္းကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးသူမ်ားျဖစ္
ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခ့ဲသည္။၆၂ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသရိွ ဘိန္းျဖဴ
သုံးစြသူဲမ်ားအား သုေတသနျပဳရာတြင္လည္း “ဘိန္းျဖဴသုံးစြသဲည့္ တရုတ္
လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား အသက္အႏၱရာယ္ ထိခိုက္ျခင္းမရွိသည့္ေဆးလြန္မႈ 
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေၾကာင္း” ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း၏ 
ထက္၀က္ေက်ာ္ (၅၂%) ခန္႔သည္ လတ္တေလာေထာင္မွလြတ္လာ
သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၅၆% သည္ ေဆးလြန္ျခင္းမျဖစ္မီ ဘင္ဇုိဒုိင္ယာဇီပမ္
သုံးထားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွခ့ဲသည္။၆၃

 ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ 
ေဆးလြန္မႈကုိ မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမွန္း မသိၾကေပ။ ဆားရည္ထုိး
သြင္းျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ လြမွဲားသည့္ အယူမ်ားပ်ံ႕ႏံွ႔ေနမႈသည္လည္း ဆုိးရြား
သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဘိန္းျဖဴအသုံးလြန္မႈအတြက္
အထိေရာက္ဆံုးမွာ နာလိုဇုံး (Naxalone) ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာ၀န္
ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္သာ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အလြန္ရွာေဖြရ
ခက္ခဲသည့္ ေဆးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အခ်င္းခ်င္းပညာေပးမႈႏွင့္ နာလုိဇံုးကုိ 
လြယ္လင့္တကူ လက္လွမ္းမီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ အသက္
ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ႏိုင္သည္။၆၄

 ATS အသံုးလြန္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိသေလာက္ရွားပါးၿပီး 
အႏၱရာယ္လည္း နည္းပါးသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ပံုမွန္
မဟုတ္သည့္ မေတာ္တဆမႈတစ္ခု၌ လူ (၆) ဦးေသဆံုး၍ သံုးဦးမွာ 
စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ ေတးဂီတပြဲ
ေတာ္၌ စိတ္ၾကြေဆးအသံုးလြန္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ 
မေလးရွားရဲအရာရိွတစ္ဦး၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ “ေဆးစစ္ခ်က္အရ မူးယစ္
ေဆး၀ါးအလြန္အကၽြသံံုးစြဲထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ေဆးလြန္ၿပီး
ေသဆံုးမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း” သိရွိရသည္။၆၅ ေဘးအႏၱရာယ္
မ်ားျပားသည့္ အမူအက်င့္၌  ‘ေရခဲသား’ မ်ိဳခ်ျခင္း၊ ပိုမိုမွိန္း၍ေကာင္း
ေစရန္ စိတ္ၾကြေဆး (ATS) ကို ဘိန္းျဖဴႏွင့္ ဘန္ဇိုဒိုင္ယာဇီပမ္တို႔ျဖင့္ 
ေရာစပ္သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ႏွလံုးမွအခ်ိန္ၾကာ ပိုမိုအလုပ္လုပ္ရျခင္းတို႔ ပါ၀င္
သည္။ ATS အသံုးလြန္ျခင္းမွ ကိုယ္ခႏၶာကို “လိုအပ္သည္ထက္
ပိုမိုႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစၿပီး စိတ္လႈပ္ရွား၍ ကေယာက္ကယက္ျဖစ္
လာကာ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျမန္လာ၍ ေသြးဖိအားမ်ားလာသျဖင့္ ႏွလံုးကို 

အတြင္း ၆၀% မွ ၈၀% အၾကားရွိၿပီး အိႏိၵယ၌ ၄၀% ႏွင့္ ၆၀% 
အၾကားရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းၾကသည္။ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ
ေဒသတြင္းရွိ လူဦးေရ ၂.၆ သန္းခန္႔သည္ အသည္းေရာင္အသား၀ါ
စီပိုး ကူးစက္ခံရလ်က္ရွိသျဖင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းကူးစက္မႈ အျမင့္ဆံုးေဒသ
အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။၅၇ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၌ အသည္း
ေရာင္အသား၀ါစီပိုး ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး မဏိပူရ္
ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အင္ဖာ၌ ကူးစက္မႈႏႈန္း ၉၀% ေက်ာ္ရွိသည္။ 
အသည္းေရာင္အသား၀ါစီ ကုသမႈသည္ ေငြကုန္ေၾကးက် အလြန္မ်ား
သျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအမ်ားစုမွ လက္လွမ္းမီ
ကုသမႈ ခံယူႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။၅၈ လားရိႈးၿမိဳ႕ေပၚရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲ
သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏အဆုိအရ အသည္း
ေရာင္အသား၀ါဘီပိုး ေတြ႔ရွိမႈနည္းပါးေသာ္လည္း ၎တို႔သိရွိထား
သည့္မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၈၀ % 
ခန္႔သည္ အသည္းေရာင္အသား၀ါစီပုိး ကူးစက္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္ၾက
ၿပီးယင္းတို႔မွ ၂၀% ခန္႔သည္ HIV- ပိုးရွိေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။၅၉

 မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဘး
အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံရန္ အားနည္းလ်က္ရွိသည့္ 
ေနာက္က႑တစ္ခုမွာ ေဆးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘိန္းျဖဴအသုံးလြန္ပါက 
အသက္ရွဴၾကပ္လာၿပီး အဆုတ္အတြင္းေရမ်ား ၀င္ေရာက္လာကာ 
ေအာက္စီဂ်င္ ျပတ္ေတာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ အာရွေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့
ခ်ေရးကြန္ရက္မွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခုအရ 
“ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေဆးလြန္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
မရိွလင့္ကစား ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြအဲေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအရ မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ားအၾကား 
ႀကီးမားသည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳ
ႏိုင္ခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ားအၾကားမေတာ္
တဆေဆးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရမႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း”
ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။၆၀ လားရိႈးၿမိဳ႕ရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကိုကူညီေစာင့္
ေရွာက္လ်က္ရွိသည့္ NGOs ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳး
မ်ိဳးေရာ စပ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘိန္းျဖဴ၊ အရက္ႏွင့္ စိတ္ၾကြ
ေဆး (ATS) ေရာစပ္အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ေဆးလြန္မႈမ်ား ျမင့္တက္
လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ “ဘိန္းယင္းထတာကုိ ခံသာေအာင္
အရက္နဲ႔ ထိန္းၾကတယ္။ ေန႔ခင္းပိုင္းက်ေတာ့ ဘိိန္းျဖဴထိုးတဲ့ေနရာ
ေတြမွာ ရဲေတြကင္းလွည့္ေနၾကေတာ့ ညေနပိုင္းေလာက္ေရာက္မွပဲ 
ဘိန္းျဖဴရွာရတာ ပိုလြယ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘိန္းယင္းထတာကို 
ထိန္းထားႏိုင္ဖို႔အတြက္ အရက္အရင္ေသာက္ၾကတာပါ။”၆၁ ဘိန္းျဖဴ

အဲဒီမွာပဲ ကၽြန္မဆီမွာ HIV ပိုးရွိေနၿပီဆုိတာကုိ သိခဲ့ရတယ္။ အဲဒီက
စၿပီး ကၽြန္မမူးယစ္ေဆး၀ါး မသုံးေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္မအမ်ိဳးသားက ေဆး
မစစ္ခ်င္ဘူး။ ဂရုလည္းမစိုက္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ အခုခ်ိန္ထိ ကၽြန္မ
ေအအာတီ (ART) ေသာက္ေနရတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးလည္း မေရာင္း
ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္မရဲ႕ ေရာဂါအေၾကာင္း ဘယ္သူ႔ကုိမွ မရွင္းျပခ်င္ဘူး။
လူေတြက အားနည္းတဲ့သူေတြကုိဆုိ အထင္ေသးတတ္ၾကတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မဆီမွာ HIV ရွိတာကို မိသားစု ကလြဲၿပီး ဘယ္သူ႔ကုိမွ
မေျပာျပခဲ့ဘူး။ ဒီအတြက္လည္း ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ၀မ္းနည္းယူက်ံဳးမရ
မျဖစ္ခ်င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပံုမွန္လူတစ္ေယာက္လုိပဲ ရွင္သန္ေနထုိင္
တယ္။”

အသက္ (၃၄) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 

၆၄



ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

ေအာက္စီဂ်င္ ျပတ္လပ္သြားေစႏုိင္သည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ နာက်င္မႈသည္
တစ္ခါတစ္ရံ ႏွလံုးခုန္ရပ္တန္႔သြားသည္အထိ ျပင္းထန္တတ္သည္။”၆၆

 မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈမ်ားကိုလည္း 
ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ တရား၀င္ျခင္းမရိွဘဲ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ ေထာင္
သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားရွိမႈသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုး
စြသူဲမ်ားအၾကား ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ေလ်ာ့နည္း
လာေစသည္။ အမ်ိဳးသမီး မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမို
ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ခံရလ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ခံႏိုင္ရည္အားေကာင္းေစရန္ 
မက္အမ္ဖက္တမင္းစိတ္ၾကြေဆးကို မၾကာခဏသံုးစြဲတတ္သည့္ လိင္
အလုပ္သမမ်ားသည္ ပိုမိုေ၀ဖန္ခံရလ်က္ရွိသည္။ ေဒသတြင္း၌ အမ်ဳိး
သမီးမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသူဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္
ရရွိမႈ နည္းပါးၿပီး ၎တို႔အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈရရွိရန္ 
ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားကြန္ရက္ အမ်ားစု၌
ဘိန္းအေျခခံမူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုသာ အမ်ား
အားျဖင့္ ေတြ႔ရွိရေလ့ရွိသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈ

 မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သံုးစြဲ
ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုကို ေကၽြးေမြးျပဳစုရန္ႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္
ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ၾက
သည္။ အေသးစားမူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏
ေရာင္းကုန္အရည္အေသြးကုိ စမ္းသပ္ရင္းျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစတင္ သုံးစြဲ 
လာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆး

(ATS) မ်ားကို ရပ္ရြာအတြင္းရွိ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္၌ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳ
လုပ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕လူမ်ားမွာ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္
ေလ့ရွိၿပီး အဖမ္းအဆီး မခံရေစရန္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားကို အခါအား
ေလ်ာ္စြာ တံစုိးလက္ေဆာင္ေပး လာဘ္ထုိးရသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေရာင္း၀ယ္
ရာတြင္ ပမာဏအနည္းအက်ဥ္းကိုသာ ေရာင္း၀ယ္ေလ့ရွိၿပီး ပင္နီဆ
လင္ပုလင္း သို႔မဟုတ္ ပုလင္းအဖံုးလုိက္သာ ေရာင္း၀ယ္ၾကသကဲ့သို႔ 
ပင္နီဆလင္ပုလင္း အနည္းအက်ဥ္းကုိသာ လက္၀ယ္ထားရွိၾကသည္။ 
ေရႊလီၿမိဳ႕မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္သူတစ္ဦးမွ TNI ကို ေျပာဆိုရာ၌
၎တုိ႔အေနျဖင့္ တစ္ေန႔တာေရာင္း၀ယ္မႈအတြက္ ပင္နီဆလင္ငါးပုလင္း
မွရွစ္ပုလင္းအထိသာ ၀ယ္ယူေလ့ရွိၿပီး ႏွစ္ပုလင္းထက္ပို၍ ကိုယ္ေပၚ
မထားေၾကာင္း ေျပာဆုိုခ့ဲသည္။ လက္ႀကီးသမားတစ္ခ်ိဳ႕သာ ပင္နီဆလင္
ပုလင္း (၃၀) ခန္႔ပါ၀င္သည့္ ဆပ္ျပာခြက္မ်ားကို ပမာဏအမ်ားအျပား 
၀ယ္ယူၾကေလ့ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဆပ္ျပာခြက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ဘိန္းျဖဴခ်က္စက္ရံုမ်ားမွ 
တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ရိွ ေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၾကသည္။ 
 အေသးစားမူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ အေရာင္း
အ၀ယ္ျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးစြဲလ်က္ရွိသည့္ 
ဆင္းရဲသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ အထိခိုက္လြယ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး 
မိမိတို႔၏ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
ျပႆနာရပမ္်ားကုိ ေျဖရွင္းရနအ္တြက ္အလြနအ္ႏၱရာယမ္်ားသည္ ့အျပဳ
အမူမ်ားကို က်င့္ေဆာင္ရန္ ၀န္မေလးၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍
အေသးစား ေရာင္း၀ယ္ေရးသမားမ်ားသည္ လက္ႀကီးသမားမ်ားႏွင့္ 
အႀကီးစားကုန္ကူးသူမ်ားထက္ ပိုမိုအဖမ္းခံရေလ့ရွိသည္။ လက္ႀကီး
သမားမ်ားႏွင့္ အႀကီးစားကုန္ကူးသူမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံရပါကလည္း တရားရံုး၌
ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အဖမ္းမခံရေစရန္ အာဏာပုိင္မ်ား
အားေငြျဖင့္လာဘ္ထိုးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

အေသးစားေရာင္း၀ယ္ေရးသမားမ်ား

 “ကၽြန္မအသက္ ၁၂ ႏွစ္ေလာက္တုန္းက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔
အတူ စိုက္ခင္းမွာအလုပ္လုပ္ဖို႔ ေရႊလီၿမိဳ႕ (ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕
တစ္ဖက္ကမ္းရွိ တရုတ္နယ္စပ္ၿမိဳ႕) ကုိ သြားခဲ့တယ္။ ေရႊလီကုိေရာက္
ေတာ့ စိုက္ခင္းမွာအလုပ္ လုပ္ရမယ့္အစား မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းတဲ့
သူေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီးေတာ့ သိပ္မၾကာခင္ထိ ဘိန္းျဖဴေရာင္းခဲ့ေသးတယ္။ 
ဘိန္းျဖဴကုိ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြၾကား ဖြက္ထားၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္
၀ယ္သလို ဟန္ေဆာင္လာတဲ့ ဘိန္းစားေတြကို ျမန္ျမန္ေရာင္းေပးလုိက္
တယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ မ်က္ႏွာကုိၾကည့္ရံုနဲ႔ ဘိန္းစားဟုတ္မဟုတ္ ခ်က္
ျခင္းခြဲျခားႏိုင္တယ္။ အစတုန္းကေတာ့ သူမ်ားအတြက္ ေရာင္းေပးခဲ့ေပ
မယ့္ အသက္ (၁၂) ျပည့္ၿပီးေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ကုိယ့္ဟာကုိပဲ ေရာင္း
ေတာ့တယ္။ အေျခအေနအရ ဘိန္းျဖဴဆပ္ျပာခြက္တစ္ခြက္ကိ ု၁၆၀၀၀၀ 
ကေန ၂၆၀၀၀၀ အၾကားေပးၿပီး၀ယ္ရေပမယ့္ ပံုမွန္ကေတာ့ ၂၆၀၀၀၀ 
၀န္းက်င္ေလာက္ေစ်းရွိတယ္။ ‘ပူ႔ဂ်ံဳေခၽြး’ လုိ႔ေခၚတဲ့ ပင္နီဆလင္တစ္
ပုလင္းစာဘိန္းျဖဴကုိ ၁၁၀၀၀ ကေန ၁၃၀၀၀ အၾကားျပန္ေရာင္းၿပီးဘိန္း
ျဖဴဆပ္ျပာခြက္တစ္ခြက္မွာ ပုလင္းေပါင္း ၃၀ ကေန ၃၃ လုံးေလာက္
အထိပါတယ္။ ကၽြန္မမူးယစ္ေဆး၀ါးစေရာင္းၿပီး (၂) ႏွစ္အၾကာမွာရင္း
ကပ္သြားတယ္။ တစ္ခါေသာက္ရင္ အမ်ားဆံုး ‘ပူ႔ဂ်ံဳေခၽြး’ ပုလင္းတစ္
ဖံုးစာေလာက္ပဲ ေသာက္တယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ 
အရမ္းေကာင္းတယ္။ မွိန္းလို႔လည္း ေကာင္းသလုိ နာက်င္ကုိက္ခဲမႈ
သက္သာၿပီး ေကာင္းေကာင္းစား၀င္အိပ္ေပ်ာ္ေစတယ္။ ေရႊလီမွာေန
တုန္းကေတာ့ တစ္ခါမွ ရဲအဖမ္းမခံခဲ့ရဘူး။ ကၽြန္မရဲ႕ ပိုက္ဆံေတြ ခဏ
ခဏအလုခံရတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဘိန္းျဖဴဆက္မေရာင္းေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မက
ကေလးပဲရွိေသးေတာ့ အႏိုင္က်င့္ၾကၿပီး ကၽြန္မရဲ႕ ပိုက္ဆံျဖစ္ျဖစ္ ဘိန္း
ျဖဴျဖစ္ျဖစ္ခဏခဏအလုခံရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ျပန္
လာၿပီး အသက္ (၅၆) ႏွစ္ အရြယ္ရွိတဲ့ အေဖနဲ႔ ျပန္ေနတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ 
တစ္အိမ္လုံးဘိန္းျဖဴရွဴၾကေပမယ့္ အေဖကေတာ့ တစ္ျခားသူေတြနဲ႔အတူ 
ဘယ္ေတာ့မွ မေသာက္ဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ အရက္ေသာက္ျဖစ္
တယ္။ အခုျခံကုိသြားၿပီး လိြဳင္ဂ်ယ္ေစ်းမွာေရာင္းဖို႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္
ေတြ သြားခူးမလုိ႔ သြားေနတာပါ။ ကၽြန္မမွာ အတည္တက်အလုပ္ဆိုတာ 
မရွိပါဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ စပါးစိုက္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေတြမွာ 
ေန႔စားလုိက္လုပ္သလုိ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ ႀကံခင္းေတြနဲ႔ တစ္ျခား
အလုပ္ေတြကုိလည္း အဆင္ေျပသလုိ လိုက္လုပ္တယ္။”

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အသက္ (၁၆)ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး

 “ကၽြန္မမွာ ကေလးသုံးေယာက္ရွိတယ္။ ေယာကၤ်ားကေတာ့
မႏွစ္တုန္းက ေသသြားခ့ဲတယ္။ ကေလးေတြကုိ ကၽြန္မတတ္ႏုိင္သေလာက္
ေကၽြးေမြးျပဳစုေနေပမယ့္ ခုေခတ္ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ကၽြန္မရဲ႕၀င္ေငြက မိုးနဲ႔ 
ေျမလုိကြာေနတာေၾကာင့္ ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ျဖစ္သြားတာပါ။ ဘိန္းမဲ
ကုိ အဓိကေရာင္းၿပီး ဘိန္းျဖဴကုိေတာ့ နည္းနည္းပါးပါးပဲ ေရာင္းတယ္။
ဒီတစ္၀ိုက္မွာေတာ့ ဘိန္းမဲသုံးၾကတာမ်ားတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ညွိ
ႏိႈင္းၿပီးနားလည္မႈယူလုိ႔ရတဲ့အတြက္ လုံျခံဳေရးကုိ စိတ္ပူစရာမလုိဘူး။ 
တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ အလုပ္သေဘာအရ ကုိယ္တုိင္လည္း ၀င္ေသာက္
ရၿပီး သူတုိ႔ကိုလည္း တုိက္ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္မလည္း ယင္းကပ္လာၿပီး
မေကာင္းတ့ဲမိန္းမေတြလုိျဖစ္လာတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ HIV/AIDS ကုိေတာ့
ေၾကာက္မိေပမယ့္ ဒီလုိအေျခအေနမွာ မိသားစုအခက္အခဲက ကၽြန္မ
အတြက္ ပိုအေရးႀကီးေနတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ မိသားစုအတြက္ ေန႔တုိင္းစိုးရိမ္

ပူပန္ေနရတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ေဒသမွာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက 
HIV/AIDS ေ၀ဒနာသည္ေတြအတြက္ ေဆး၀ါးေတြ ေထာက္ပံ့ေပးတာ
ရွိတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား HIV/AIDS နဲ႔ ေသသြားၾကတယ္။ 
သူတုိ႔ကို ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ေနာက္က်ရင္ ကၽြန္မလည္း ဒီလုိပံုစံနဲ႔ ေသမွာပဲလို႔
ေတြးမိခ့ဲတယ္။ ဒါေပမ့ဲ မေသခင္အခ်ိန္ထိေတာ့ သားသမီးေတြရဲ႕ ‘အေမ’
ဆုိတဲ့ ေခၚသံေလးက ကၽြန္မအတြက္ အားေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မရဲ
တာ၀န္က သူတုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္ကုိ ပံုေဖာ္ေပးဖို႔ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မဆီမွာ
အလုပ္အကုိင္လည္း မယ္မယ္ရရမရွိဘူး။ ပညာလည္း ေကာင္းေကာင္း
မတတ္သလုိ အရင္းအႏွီးလည္းမရွိေတာ့ ဘယ္လုိအသက္ရွင္ရမလဲ။”

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အသက္(၃၃)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

 “မိသားစု၀င္ေငြမရွိတဲ့အတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး
ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕က မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းတ့ဲသူနဲ႔ေပါင္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္မူးယစ္
ေဆး၀ါးစေရာင္းခ့ဲတယ္။ ပမာဏအမ်ားႀကီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မလုပ္ေပမယ့္
မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ ေတာထဲကျဖတ္သယ္ၿပီး တစ္ျခားမူးယစ္ေဆး၀ါး
ေရာင္းတဲ့သူေတြဆီကို ပို႔ေပးခဲ့တယ္။ အရင္က တစ္ခါမွ မလုပ္ဖူးတဲ့
အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္ခဲ့ေပမယ့္ မိသားစုရဲ႕ ေငြေရးေၾကးေရး
အခက္အခဲေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီအလုပ္ကုိ လက္ခံခဲ့တယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမ အဖမ္းခံရတယ္။ ရြာသားေတြက ကၽြန္ေတာ့္
မိန္းမကုိ မနာလုိတ့ဲအတြက္ ရဲတုိင္လိုက္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ဖမ္းခံထိ
တာပါ။ ပုိက္ဆံမရိွတ့ဲအတြက္ သူ႔ကုိ ဘာမွမကူညီႏုိင္ခ့ဲဘူး။ အဖမ္းခံရတုန္း
ကကၽြန္ေတာ့္မိန္းမ အသက္ (၄၆) ႏွစ္ရွိၿပီ။ သူေတာ္ေတာ္ေလး ခံစားခဲ့
ရတဲ့အတြက္ စိတ္ဓာတ္ေတြက်ၿပီး ႏွလုံးေရာဂါရလာတယ္။ ၂၀၀၈ ဇန္
န၀ါရီလက်ေတာ့ သူ႔ကိုမူဆယ္အက်ဥ္းေထာင္ကေန လားရိႈးအက်ဥ္း
ေထာင္ကုိ ေရႊ႕လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အဲဒီႏွစ္ ၾသဂုတ္လအေရာက္မွာ 
ေထာင္မွာပဲ ေသသြားခဲ့တယ္။ ဒီလုိျဖစ္ပ်က္သြားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေတာ္
ေတာ္လည္း ယူက်ံဳးမရျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအလုပ္ကုိ ေနာက္
ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ မိသားစုကလည္း 
ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ အရမ္းစိမ္းကားလာသလို အရာရာက ေနာက္က်ကုန္
ၿပီ။ အမွန္အတုိင္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ ရြာထဲမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းတဲ့
သူဆုိလို႔ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲပဲရွိတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခဲ့
တာကုိလည္း ေနာင္တရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်င္ဆင္းရဲပါေစ 
ေနာက္ဘယ္ေတာ့မွ မူးယစ္ေဆး၀ါး မေရာင္းေတာ့ဘူး။”

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ အသက္(၅၄)ႏွစ္အရြယ္ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

 “ကၽြန္မ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းလာတာ ေလးႏွစ္ေလာက္
ေတာ့ရွိၿပီ။ ဘိန္းျဖဴကို အဓိကေရာင္းေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္
ရာမလည္းေရာင္းတယ္။ ဒီဘက္ပိုင္းက လူေတြက ဘိန္းျဖဴသုံးတာမ်ား
တယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းတယ္ဆုိေပမယ့္ အၿမဲတမ္းေရာင္းတာ
ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ လြန္ခ့ဲတ့ဲ သုံးႏွစ္ေလာက္တုန္းကေတာ့ မူးယစ္ေဆး
၀ါးကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရာင္းလို႔ရခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ အရင္လို
မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မႏွစ္တုန္းကအထိ အိမ္တိုင္းလုိလုိ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေရာင္းခဲ့တယ္။ အရင္တုန္းကဆုိရင္ ရြာလူႀကီးကုိ လာဘ္ထုိးလိုက္ရင္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရာင္းလုိ႔ရၿပီ။ ေက်းရြာလူႀကီး
ေတြကေန ရဲေတြကုိ လာဘ္ထုိးေပးၿပီး ရဲေတြကလည္း သူတုိ႔အထက္အရာ
ရိွေတြကို ျပန္လာဘ္ထုိးေပးတယ္။ အခုေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ လွ်ိဳ႕
လွ်ိဳ႕၀ွက္၀ွက္နဲ႔ ေရာင္းေနရတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း မူးယစ္

၆၆



ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

ေဆး၀ါးသုံးတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကစၿပီး ကၽြန္မေယာက်္ားမူးယစ္ေဆး
၀ါးေတြတစ္အားသုံးလာတာနဲ႔ ကၽြန္မလည္း လေတာ္ေတာ္ၾကာ မသုံးပဲ
ေနခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မေယာက်္ားက ျဖတ္မယ့္အစီအစဥ္ရွိပံုမရ
ေတာ့ကၽြန္မလည္း စိတ္တုိၿပီးျပန္သုံးျဖစ္ခ့ဲတယ္။ ေနာက္ေတာ့ႏွစ္ေယာက္ 
စလုံးဘိန္းယင္းကပ္သြားတယ္။ အခုေတာ့ ကၽြန္မေယာက်္ားက ေထာင္ထဲ
မွာပါ။ သူ႔ကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ လက္ပူးလက္ၾကပ္ဖမ္းမိခဲ့တာပါ။ ကၽြန္မ
ကလည္း သူ႔ကုိစိတ္တုိေနေတာ့ သူ႔အတြက္ ဘာမွလုပ္မေပးခ်င္ေတာ့
ဘူး။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး နည္းနည္းပါးပါး ေရာင္း
၀ယ္ေနတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး မေရာင္းရင္လည္း ကၽြန္မဘာမွ မလုပ္
တတ္ဘူး။ ဒီတုိက္အိမ္ကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းရတ့ဲေငြနဲ႔ ကၽြန္မကုိယ္တုိင္ 
ေဆာက္ထားတာပါ။ ကၽြန္မေထာ္လာဂ်ီ (ကုန္တင္ယာဥ္အေသးစား)
တစ္စီး၀ယ္ခဲ့ေပမယ့္ ျပန္ေရာင္းလုိက္ရတယ္။ ကၽြန္မသားေတြလည္း
အရြယ္ေရာက္လာၿပီဆိုေတာ့ ကၽြန္မအေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးမသုံးသင့္
ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မအရမ္းျဖတ္ခ်င္တယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြက 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြျဖစ္တဲ့ ပေလာင္နဲ႔ ကခ်င္ေတြမ်ားတယ္။ အခု 
ေတာ့ ရြာျပင္ကစုိက္ခင္းထဲမွာပဲ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ေနတယ္။ လုံျခံဳေရး
အရ ဘယ္ေနရာလည္း ဆုိတာကိုေတာ့ မေျပာေတာ့ပါဘူး။”

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ အသက္(၃၀)အရြယ္ 
ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

 “၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ကတည္းကစၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးတဲ့ 
အလုပ္ထဲ ကၽြန္ေတာ္၀င္လာခဲ့တယ္။ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ကေန ဒတ္ႏိုင္းကို 
သြားတဲ့လမ္းေၾကာေပၚမွာ ဘိန္းခ်က္စက္ရံုတစ္ခုရွိတယ္။ ဘိန္းျဖဴခ်က္
စက္ရံု၀န္းက်င္ကို ယူနီေဖာင္းအျပည့္၀တ္ထားတဲ့ စစ္သားေတြ ေစာင့္
ၾကပ္ေနၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အထဲေပးမ၀င္ဘူး။ ဘယ္တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕က
မွန္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ အဲဒီစက္ရံုက ဘိန္းျဖဴေတြကို 
၀ယ္ယူၿပီး ဆာ့ခံု (သံလြင္) ျမစ္ အတုိင္း ဆန္တက္လာၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ 
ယူနန္ျပည္နယ္ထဲက မန္ရွီၿမိဳ႕ေရာက္ေအာင္ တင္ပို႔တယ္။ အဲဒီကို 
ေရာက္ဖို႔ ႏွစ္ရက္ေလာက္ၾကာၿပီး လုပ္ခအေနနဲ႔ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္
သိန္းခြဲ (ေဒၚလာ ၁၅၀) ေလာက္ ေပးတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔
အဖြဲ႕မွာ လူ (၄) ေယာက္နဲ႔ ျမင္းႏွစ္ေကာင္ပါတယ္။ နယ္စပ္တစ္ေနရာ
ကုိအေရာက္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဘိန္းျဖဴ၀ုိင္းသုံးေနတုန္း ကၽြန္ေတာ္ေဆး
လြန္သြားတာနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေဆးရုံပုိ႔ေပးခ့ဲၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္
အရမ္းဖ်ားၿပီး တစ္ခ်ိန္လုံး ေအာ့အန္ေနခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း
ေတြက အသီးတစ္မ်ိဳးစားမိၿပီး အစာအဆိပ္သင့္သြားတာလုိ႔ ေဆးရံု
ကုိညာေျပာခဲ့တယ္။ ဘိန္းျဖဴထဲမွာ ဘာေတြေရာထားမွန္း အတိအက်
မသိေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၀ယ္ခဲ့တဲ့ စက္ရံုေရွ႕မွာေတာ့ ဓာတုပစၥည္း
တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ အက္ဆစ္ပံုးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ခဲ့တယ္။”

အသက္(၂၂)အရြယ္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

အမ္ဖီတမင္းအမ်ိဳးအစား စိတ္ၾကြေဆးမ်ား (ATS)

 အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း စိတ္ၾကြေဆး 
(ATS) ထုတ္လုပ္သံုးစြဲမႈ ဆက္လက္ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။ အထူး
သျဖင့္ အမ္ဖီတမင္းအမ်ိဳးအစားထဲမွ အာနိသင္ အျပင္းဆံုးျဖစ္သည့္ 
မက္အမ္ဖီတမင္းအမ်ိဳးအစားကို ေဒသတစ္လႊား၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ (ATS) ကိုလြဲမွားစြာအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဆိုးရြား
သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေပၚေပါက္
လာေစသည္။ UNODC ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္
အာရွ၌ ကမာၻ႔အခုိင္မာဆံုး မက္အမ္ဖီတမင္းေစ်းကြက္မ်ားေပၚေပါက္
လာၿပီး ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းႏွင့္ ေဆးေျခာက္ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသေပါက္ပင္
မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားေနရာ၌ အစားထိုး၀င္
ေရာက္လာသည္။ (ATS) သုံးစြမဲႈသည္ HIV ႏွင့္ အသည္းေရာင္အသား၀ါ
ဘီ ႏွင့္ စီအျပင္ လိင္မွတစ္ဆင့္္ ကူးစက္တတ္သည့္အျခားေရာဂါမ်ား၊ 
တီဘီႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဒြန္တြလဲ်က္
ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အထိခိုက္လြယ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးလိင္အလုပ္သမ
မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး/ဧည့္ခံျပဳစုေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ကလပ္မ်ားႏွင့္ ေလာင္း
ကစားခန္းမမ်ား)၊ လူငယ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အိမ္ရာမဲ့မ်ား၊ အလုပ္
လက္မဲ့မ်ားႏွင့္ ေထာင္က်ေနသူမ်ား) ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား
ကဲ့သို႔ေသာ အုပ္စုမ်ားအၾကား ပိုမိုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေဒသ
တြင္း၌ အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ေရာဂါဘယကူးစက္ပ်ံ႕
ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈကို ေရွာင္လြဲရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုသေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ၀န္
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္အေရးတႀကီး လိုအပ္
လ်က္ရွိသည္။ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း၌ (ATS) ေစ်း
ကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္အားထားရေလာက္သည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား မရိွေသာ္လည္း အာနိသင္ပုိမုိျပင္းထန္လာသည့္ 

စိတ္ၾကြေဆးမ်ား၊ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ တျဖည္း
ျဖည္းတုိးပြားလာသည့္ သုံးစြဲသူဦးေရမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေန ပုိမုိဆုိး
ရြားလာေနေၾကာင္း အခုိင္အမာျပဆုိလ်က္ရွိသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ
ေတြ႔ရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ 
ေဒသတြင္း၌ မက္အမ္ဖီတမင္း အေၾကာထဲထုိးသြင္းအသုံးျပဳမႈမ်ား တ
ျဖည္းျဖည္းတြင္က်ယ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း သလင္း
ကဲ့သို႔ ၾကည္လင္သန္႔စင္၍ ‘ေရခဲသား (Ice)’ ဟုလူသိမ်ားသည့္ 
မက္အမ္ဖီတမင္းအမ်ိဳးအစား စိတ္ၾကြေဆး အသုံးျပဳမႈ ေရပန္းစားလ်က္
ရိွသည္။ ေရခဲသားကုိ အေငြ႕ပုံစံျဖင့္ရွဴရိႈက္ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ အရည္ပံုစံျဖင့္
လည္း အေၾကာထဲထုိးသြင္းႏုိင္ၿပီး ယခင္ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊  မေလးရွား
ႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ား၌သာ ေခတ္စားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္
၌ျမန္မာ၊ တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေစ်းကြက္မ်ား၌ပါ တျဖည္းျဖည္း
တြင္က်ယ္လာသည္။ ‘ေရခဲသား’ သည္ ေဆးျပားပံုစံ မက္အမ္ဖီတမင္း
အမ်ိဳးအစားထက္ အာနိသင္ျပင္းသည့္အျပင္ အေၾကာထဲထုိးသြင္းႏုိင္
သျဖင့္ ပုိ၍အႏၱရာယ္မ်ားသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း ‘ေရခဲသား’ ကုိ
အေၾကာထဲ ထိုးသြင္းအသံုးျပဳမႈသည္ ဒုတိယလူသံုးအမ်ားဆံုးပံုစံျဖစ္
ၿပီးမက္အမ္ဖီတမင္းအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းအသံုးျပဳမႈသည္ တတိယလူ
သံုးအမ်ားဆံုးပံုစံျဖစ္သည္။ လာအိုႏွင့္ မေလးရွားႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး၌ ေရခဲ 
သားအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းအသံုးျပဳသူမ်ားရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၆၇

 အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း မက္အမ္ဖီတမင္း အႀကီး
အက်ယ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္၌ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ 
စတင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံအတြင္း ရာဘ (ရူးသြပ္ေဆး) အသံုးျပဳမႈ 
တြင္က်ယ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ဥပေဒမ်ား
ျပ႒ာန္းစည္းၾကပ္လာသျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈသည္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း
သြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ UNODC ၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ တရုတ္၊ မေလးရွား၊ 

၆၇



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း ATS ထုတ္လုပ္မႈ အေတာ္
အသင့္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။၆၈ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ 
UNODC အစီရင္ခံစာအရ ATS ထုတ္လုပ္မႈသည္ ယခင္ၾကားေထာက္
စခန္းမွ်သာ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ
မ်ားထိ က်ယ္ျပန္႔လာခ့ဲေၾကာင္း သိရိွရသည္။ အင္ဒုိနီးရွား၌ အထူးသျဖင့္
စိတ္ရႊင္ျမဴးထူးေဆး (အက္စ္တက္စီ) ထုတ္လုပ္မႈ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းထုတ္လုပ္မႈ အ
မ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။၆၉

 UNODC အခ်က္အလက္မ်ားအရ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္
အာရွေဒသအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းေဆးျပား ပမာဏ
သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၃၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၉၄ 
သန္း၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ သန္း ၁၃၀ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၂ သန္း
ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၂၂၇ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း
ေဆးျပား ဖမ္းဆီးရမိမႈ အမ်ားဆံုးစံခ်ိန္တင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဖမ္းဆီးရမိ
မႈထက္ ၆၀% တုိးလာကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ခုႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္
တက္လာခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္၌ပင္ ေရခဲသားစုစုေပါင္း တန္ခ်ိန္ ၁၁.၆ 
မက္ထရစ္တန္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထက္ ၁၂% ပိုမိုမ်ားျပား
လ်က္ရွိသည္။၇၀ အမ်ားစုကို တရုတ္ျပည္၌ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး က်န္ပမာဏ
ကိုထိုင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏုိင္ငံတို႔၌ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းျဖစ္သည္။၇၁ ထုိင္း-
ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ဖိဖိစီးစီးႏိွမ္ႏွင္းခ့ဲၿပီးေနာက္ မက္အမ္ဖီတမင္း
ေဆးျပားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ရွမ္းျပည္နယ္၌ အဓိကထုတ္လုပ္၍ 
ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တရုတ္၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
မ်ားသို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ အဓိကေမွာင္ခိုကုန္ကူးသည့္ လမ္းေၾကာင္း
တစ္ခုမွ တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ျမစ္ဖ်ားခံ၍ ျမန္မာႏွင့္ လာအို၊ 
လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအၾကား နယ္နိမိတ္စည္းအျဖစ္ ေတာင္ဘက္သို႔ 
စီးဆင္းလာသည့္ မဲေခါင္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္းေဒသမွ
တစ္ဆင့္အိႏိၵယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မက္အမ္ဖီတမင္းေမွာင္ခို
ကုန္ကူးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာအမ်ားအျပား
ရွိသည္။ ATS ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားစုသည္ ေဒသတြင္းေစ်းကြက္မ်ား
သုိ႔သာ တငပ္ို႔လ်က္ရိွေသာ္လည္း  လတ္တေလာအစရီငခ္စံာအရ အေရွ႕
ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈသည္ ကမာၻ႔
ေစ်းကြက္မ်ားသို႔တိုင္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။၇၂

ATS အေျခခံကုန္ၾကမ္းမ်ား

 မက္အမ္ဖီတမင္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ အဓိကဓာတုကုန္ၾကမ္း
မ်ားျဖစ္ေသာ အက္ဖီဒရင္းႏွင့္ ဆူဒိုအက္ဖီဒရင္း အမ်ားစုကို တရုတ္ႏွင့္ 
အိႏိၵယမွ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္ရႊင္ျမဴးထူးေဆး (အက္စတက္စီ)
အတြက္ လိုအပ္သည့္ အဓိကကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ သစ္ကတိုးဆီ 
(safrole) သို႔မဟုတ္ သစ္ကတိုးဆီၾကြယ္၀ဆီမ်ား (သို႔မဟုတ္ ဆက္
ဆဖရာစ္ဆီ ‘sassafras’) ကို ျမန္မာႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားရွိ သဘာ၀
ေပါက္ပင္ႏွင့္ သစ္ပင္မ်ိဳးစံုမွ ထုတ္ယူျခင္းေၾကာင့္ အားနည္းသည့္ မုိုး
သစ္ေတာမ်ားအေပၚ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာဆုိးက်ိဳးမ်ား သက္
ေရာက္ေစလ်က္ရိွသည္။၇၃ အထူးသျဖင့္ တရုတ္အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္
အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္ စိတ္ရႊင္ျမဴးထူးေဆး (အက္စ္တက္စီ) အတြက္ လို
အပ္ေသာ အပင္အေျခခံ ပထမအဆင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ဓာတုကုန္
ၾကမ္းမ်ားကို အဓိကထုတ္လုပ္လ်က္ရိွသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ATS

လွ်ိဳ႕၀ွက္ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၌ အဆိုပါဓာတုပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ 
အပင္မွရရွိသည့္ ပထမအဆင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမရွိေသာ္
လည္း စိတ္ရႊင္ျမဴးထူးေဆး (အက္စ္တက္စီ) ထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတ္ခြခဲန္း
မ်ားတြင္ ဆပ္ဖရုိလ္မ်ားကုိ ေတြ႔ရေလ့ရိွသည္။ သစ္ကတုိးဆီၾကြယ္၀သည့္ 
အဆီမ်ားႏွင့္ ဆင့္ပြားပစၥည္းမ်ားကုိ တရား၀င္ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳ းျဖင့္လည္း အ
သုံးျပဳလ်က္ရိွသည္။ ထုိ႔ျပင္ေရေမႊးႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
လုိအပ္သည့္ အေျခခံကုန္ၾကမ္းအျဖစ္လည္း ကမာၻအႏံွ႔ပမာဏအေျမာက္
အမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။
 သစ္ကတုိးဆီၾကြယ္၀သည့္ အဆီမ်ားကုိ အဓိက တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်
လ်က္ရွိသည့္ တရုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔၌ ယင္းကုန္ၾကမ္းမ်ားကို 
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပဳလုပ္လာၿပီးေနာက္ သစ္ကတုိး
ဆီၾကြယ္၀သည့္အဆီ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ၊ ကေမာၻ
ဒီးယားႏွင့္ လာအုိက့ဲသုိ႔ေသာ ဥပေဒစည္းေႏွာင္အားနည္း၍ တင္းက်ပ္
သည့္ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရိွသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားခ့ဲသည္။ 
ျမန္မာႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားသည္ တရားမ၀င္ သစ္ကတိုးဆီၾကြယ္၀သည့္
အဆီထုတ္လုပ္မႈ အျမင့္ဆုံးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔တရားမ၀င္ ထုတ္
လုပမ္ႈစနစမ္်ားသည ္ထိရွလြယ္သည္ ့ ေဂဟစနစအ္တြင္းရိွရကုၡႏွင္ ့သတၱ
၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္ထိခုိက္ေစသည့္အျပင္ ေဒသတြင္း အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအေပၚတြင္လည္း ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည္။ အဆီ
ထုတ္ရန္အတြက္ ေတာရိုင္းပင္ႏွင့္ ရွားပါးေပါက္ပင္မ်ားကို အျမစ္မက်န္
လွန္၍ သစ္သား၊ သစ္ျမစ္ႏွင့္ သစ္ငုတ္တုိမ်ားကိုေပါင္းခံ၍ အဆီအႏွစ္ 
ထုတ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ သစ္ကို အတံုးငယ္ေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္ လီွးျဖတ္
၍အမႈန္႔ႀကိတ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သံမဏိစည္အတြင္းထည့္၍ ထင္း
မီးျဖင့္ အနည္းဆံုး ငါးရက္ခန္႔ေပါင္းခံရသည္။ အဆီအႏွစ္ ထုတ္ယူသည့္
ျဖစ္စဥ္အတြင္း ထင္းမီးေလာင္စာ အမ်ားအျပားလုိအပ္ျခင္းေၾကာင့္ အ
ပ်က္အစီး ပိုမိုျမင့္မားလာေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ TNI 
မွျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနအရ သစ္ကတိုးဆီၾကြယ္၀သည့္ အပင္
တစ္ပင္မွ အဆီအႏွစ္ထုတ္ယူရန္အတြက္ အနည္းဆံုးအျခားအပင္ 
ဆယ္ပင္ခန္႔ေလာင္ကၽြမ္းရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။၇၄

 မက္အမ္ဖီတမင္းအတြက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ အက္ဖီဒရင္း
နဲ႔ ဆူဒို-အက္ဖီဒရင္းမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈ ျမင့္မားလာျခင္း
ေၾကာင့္ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးသည့္ အသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့
သည္။ လိုအပ္သည့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကုိ ရိုးရိုးအေအးခံထားသည့္ ေဆး
၀ါးမ်ားမွ ထုတ္ယူမႈျမင့္တက္လ်က္ရိွၿပီး ေဆးျပားပမာဏ အေျမာက္အမ်ား
သည္ တရား၀င္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လမ္းလႊဲေရာက္
ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ လိုအပ္သည့္ ေဆးကုန္ၾကမ္း 
ထုတ္လုပ္မႈအျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ ေဒလီႏွင့္ ဟာရာဏရွိ ကုမၸဏီမ်ားမွ
ထုတ္လုပ္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားသည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသရွိ ဂူ၀ါဟာတီႏွင့္
အင္ဖာသို႔ ကုန္ကားမ်ားျဖင့္ တင္ပို႔ကာ ထိုမွတစ္ဆင့္ မီဇီုရမ္၊ နာဂလန္း
ႏွင့္ မဏိပူရနယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သယ္ယူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ တင္
ပုိ႔လ်က္ရိွသည္။ လတ္တေလာ၌ စစ္တပ္အရာရိွမ်ားႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္
ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၏သားျဖစ္သူအား ဖမ္းဆီးရမိျခင္းက ေဒသတြင္း
အာဏာပိုင္မ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ လမ္းခရီး
တစ္ေလွ်ာက္ရိွ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား၌ အစစ္ေဆးမခံရဘဲ ေရွာင္ကြင္းသြား
လာႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။၇၅

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားမွ ဆူဒုိ-အက္ဖီဒရင္း
အေျခခံ အေအးခံထားသည့္ ေဆးျပားမ်ား (ကိုးကိုးကိုဟူသည့္ ေဆး
တံဆိပ္ပါ) ကို တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကုိးရီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ 

၆၈



ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

တင္သြင္း၍ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုသို႔ ဆက္လက္တင္ပို႔လ်က္ရွိသည့္ 
ဧရာမေမွာင္ခို ဒုစရိုက္ဂိုဏ္းႀကီးတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္း
ေဆး၀ါးမ်ားကုိ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အတုျပဳလုပ္၍ တင္သြင္းလာျခင္းျဖစ္
သည္။ ထုိင္းကုမၸဏီတစ္ခုသည္ တရုတ္မွ ဆူဒို-အက္ဖီဒရင္းအေျခခံ 
အေအးခံထားသည့္ ေဆးျပား ၁၀ ဘီလီယံခန္႔ ၀ယ္ယူရန္ သေဘာတူ
ထားၿပီး ယင္းမွ ၂ သန္းခန္႔ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တင္သြင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရာမွ လိမ္လည္မႈကို ဆက္စပ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္လည္း အဆိုပါကုမၸဏီသည္ပင္ ေဆးျပားေပါင္း ၈၇ 
သန္းခန္႔ကုိ စာရြက္စာတမ္း အတုျပဳလုပ္၍ ေတာင္ကုိးရီးယားမွ သီးသန္႔
ေလယာဥ္ျဖင့္ တင္သြင္းလာခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းေဆးျပား သန္း ၈၅၀ (သို႔
မဟုတ္ တန္ ၄၀) ၀ယ္ယူရန္ သေဘာတူညီထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့
သည္။၇၆ ေဆးျပားမ်ားကုိ အေအးခံသည့္ အိတ္အလြတ္ ပမာဏမ်ားစြာကုိ
စတင္ေတြ႔ရွိရာမွ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၇၇

 ယင္းမတုိင္မီ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ခန္႔က ထုိင္းျပည္သူ႔
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးမွ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဆိုင္မ်ားရွိ ဆူဒို-
အက္ဖီဒရင္းပါ၀င္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ရက္ေပါင္းသံုးဆယ္အတြင္း 
ဖယ္ရွား၍ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ 
အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ ေဆး၀ါးမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းရာ၌ ထိုင္းႏိုင္ငံေဆးရံုမ်ား
ရွိ ဆူဒို-အက္ဖီဒရင္းပါ၀င္သည့္ ေဆးျပားေပါင္း ၄၅ သန္းခန္႔ ေပ်ာက္
ဆံုးသြားခဲ့သည္။ “ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့တ့ဲ ေဆးျပားေတြက မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေမွာင္ခိုဂိုဏ္းေတြ လက္ထဲကို နည္းနည္းစီ ကဲ့၀ွက္ေရာက္ရွိသြားတာ
ျဖစ္ႏိုင္တယ္။”၇၈ ကုမၸဏီမ်ားကုိလည္း ဆူဒုိအက္ဖီဒရင္းပါ၀င္သည့္ ေဆး
၀ါးမ်ားဆက္လက္ထုတ္လုပ္မႈမျပဳရန္ အစိုးရမွ တားျမစ္ခဲ့သည္။
 မၾကာခဏဆိုသလို ထိုင္းေစ်းကြက္အတြင္း အလွ်ံပယ္
ေရာက္ရွိလာသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ
အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ အာဆီယံ၀န္ႀကီးအဆင့္ အထူးစည္း
ေ၀းပြဲ (ASOD) ၌ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ခ်လမ္ရူဘမ္ရံု 
မွ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ၂၀၁၅ မူးယစ္ကင္းစင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္သာ လံုးလံုး
လ်ားလ်ားမူတည္လ်က္ရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။၇၉ ထိုင္းႏိုင္ငံ
အတြင္း ဆူဒို-အက္ဖီဒရင္းပါ ေဆးျပားမ်ား ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈကို ေဖာ္
ထုတ္ဖမ္းဆီးၿပီး လအနည္းငယ္အၾကာ၌ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ မက္အမ္ဖီ
တမင္းေဆးျပားမ်ား တင္ပို႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကို 
ခ်လမ္မွ ျပစ္တင္ရႈ႕ံခ်ခ့ဲသည္။ “ေဆးျပားေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ထုတ္လုပ္
ၿပီးဆူဒို-အက္ဖီဒရင္းကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထိုင္းဘက္က ေအာင္ေအာင္ 
ျမင္ျမင္ ပိတ္ပင္တားျမစ္လုိကၿ္ပီးတဲ့ေနာက္ အေျခခံဓာတပုစၥည္း ေမွာင္ခို
တင္သြင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းေတြက ဗီယက္နမ္ဘက္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းသြား
ခဲ့တယ္”ဟု ခ်လမ္မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။၈၀ သို႔ရာတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
အလြန္ျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း တရားမ၀င္ရွိေနသည့္ ဆူဒို-
အက္ဖီဒရင္းပမာဏအရ တကယ့္အျဖစ္မွန္ႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိမရွိ ဒိြဟျဖစ္
ဖြယ္ေကာင္းလ်က္ရွိသည္။ 
 အျခားႏိုင္ငံမ်ားအား စြပ္စြဲေျပာဆိုေနျခင္းထက္ ထိုင္းကဲ့သို႔
ေသာ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္
ဆက္စပ္ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို အေထာက္အထား
အေျချပဳ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ယႏၱရားမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ကိုင္
တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဦးစြာအေလးေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ေဒသတြင္း 
မူးယစ္ေဆး၀ါး ေစ်းကြက္သည္ ဆက္ႏြယ္လိမ္ယွက္လ်က္ရွိသျဖင့္ 

ေဒသတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာရပ္မ်ား အားလံုးအတြက္ ျမန္မာ
တစ္ႏိုင္ငံတည္းကိုသာ ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ေနျခင္းသည္ အဆင့္ျမင့္အစိုးရ
ရံုးမ်ားမွ အရာရိွမ်ားႏွင္ ့ရဖံနရ္ခံါ ပတ္သက္ေနေလရိွ့သည္ ့ကန္ုသြယ္မႈ၏
တကယ့္အျဖစ္မွန္အေပၚ မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး
မ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးလ်က္
ရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ အသံုးျပဳ
လ်က္ရွိသည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း ေဆးျပားမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ 
လို အပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို တင္သြင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဘိန္းျဖဴမ်ား အလံုးအရင္း
ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ယင္းလမ္းေၾကာင္းမွပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
ထုတ္လုပ္သည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းေဆးျပားမ်ားကုိ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ 
တစ္ဖန္ျပန္၍ ေမွာင္ခိုတင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း
အတြက္ လိုအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို တရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယမွ အဓိက
တင္သြင္းလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိေပ။ ကေနဒါႏွင့္
ဥေရာပကဲ့သို႕ အလြန္ေ၀းကြာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အက္စ္တက္စီ ဓာတ္ခြဲ
ခန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အပင္အေျခခံကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ 
သစ္ကတိုးဆီၾကြယ္၀ဆီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ 
ထုတ္လုပ္သည္။
 မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈကို ဥပေဒစည္းၾကပ္၍ တားဆီး
ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြး၍ အေျပာင္းအလဲျမန္သည့္ ေဒသတြင္း
မူးယစ္ေဆး၀ါး ေစ်းကြက္မ်ားအေပၚ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာ
သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ တစ္ေနရာမွ အျခားေဒသတစ္ခုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း
သြားမႈ (အခန္း ၁ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း) သာမက ATS ထုတ္
လုပ္သည့္ ဧရိယာမ်ား၊ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းမ်ား (မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ 
ကုန္ၾကမ္းမ်ား) ႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားမ်ား (ဘိန္း
ျဖဴမွ မက္အမ္ဖီတမင္းသုိ႔) လည္း ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲသည္။ လတ္တေလာ၌ 
မက္အမ္ဖီတမင္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကုိ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းခဲ့သည့္ လူဖန္း
(ကြမ္တံုျပည္နယ္)၈၁ သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္
ႏိုင္ငံ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ အမ်ားဆံုးေဒသျဖစ္ေၾကာင္း 
အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မက္အမ္
ဖီတမင္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈသည္ ဥပေဒစည္းၾကပ္မႈ အားနည္းသည့္ 
တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အျခားေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္
ေဒသမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရသည္။ လူဖန္း
အပါအ၀င္ ကြမ္တုံအေရွ႕ဘက္ ေရွာင္ရွန္းေဒသရွိ ဒုစရိုက္ဂိုဏ္းမ်ား
သည္ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ရာဇာဂိုဏ္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အစဥ္အဆက္ခ်ိတ္
ဆက္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။

ဘိန္းစာပင္ (Kratom)

 ဘိန္းစာပင္ (လက္တင္အမည္ - mitragyinia speciosa) 
သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ေဒသေပါက္ပင္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး ေကာ္ဖီမ်ိဳး
ႏြယ္စု၀င္ အပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဘိန္းစာပင္သည္ ျမန္မာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊
မေလးရွားႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ရိွ မုိးသစ္ေတာမ်ားအတြင္း ေပါက္ေရာက္လ်က္
ရိွၿပီး ၁၅ မီတာေက်ာ္အထိ ႀကီးထြားႏုိင္သည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံ၌ ကက္တမ္
(Ketum) ဟုလည္း ေခၚဆိုၾကသည္။ ႀကီးမားသည့္ အရြက္မ်ားအတြင္း
စိတ္ကိုလန္းဆန္းတက္ၾကြေစသည့္ သတၱိရွိေသာ အယ္လကာလိြဳက္ 
မိုင္ထရာဂ်ီႏိုင္းႏွင့္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ရုတ္ခ်ည္းသက္သာေပ်ာက္ကင္း

၆၉



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ေစၿပီး မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အာနိသင္ရွိသည့္ ဟိုက္ဒေရာဒ့္စီမိုင္
ထရာဂ်ီႏိုင္း-၇ ပမာဏအနည္းငယ္ ပါ၀င္မႈရွိသည္။ ဘိန္းစာရြက္ကို 
ပမာဏအနည္းအက်ဥ္းခန္႔ သံုးစြဲပါက လူကိုလန္းဆန္းတက္ၾကြ၍ ႏိုး 
ၾကားေနေစၿပီး ေကာ္ဖီခြက္အနည္းငယ္ခန္႔ ေသာက္သံုးထားသည့္ အာ
နိသင္ႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူသည္။ ပမာဏအမ်ားအျပား သံုးစြဲပါက
စတ္ိၿငိမ္ေဆးက့ဲသုိ႔ အာနိသင္ရိွသျဖင့္ အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးတစ္
လက္က့ဲသုိ႔ ေရွးအစဥ္အဆက္ အသုံးျပဳခ့ဲၾကသည္။ ဘိန္းစာပင္ကုိ ၀မ္းေလွ်ာ
၀မ္းပ်က္သက္သာေဆး အေနျဖင့္လည္း လူသိမ်ားၿပီး ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ 
ဘိန္းစာရြက္ကို တိုင္းရင္းေဆးတစ္လက္အေနျဖင့္လည္း အသံုးျပဳ
ၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းမ်ားအရခန္႔
မွန္းေျခအားျဖင့္ ဘိန္းစာရြက္အသံုးျပဳသူ စုစုေပါင္း၏ ၁၀% ခန္႔သည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
 ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘိန္းစာပင္အက္ဥပေဒအရ ဘိန္းစာပင္
ကို စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အသံုးျပဳမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ထုတ္
လုပ္မႈမျပဳရဟု ကန္႔သတ္ခ့ဲသည္။ ယင္းတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစုိးရသည္
ဘိန္းကုန္ကူးမႈအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အသံုး
ျပဳသူမ်ားအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္လာခဲ့သည္။ ဘိန္းအသံုးစရိတ္ ျမင့္
တက္လာမႈေၾကာင့္ ဘိန္းရင္းထမႈကုိ ရင္ဆုိင္ကုစားရန္အတြက္ ဘိန္း
အသုံးျပဳသူအမ်ားအျပား ဘိန္းစာပင္ကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲလာခဲ့သည္။ 
သို႔ရာတြင္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ အေရွ႕အာရွစစ္ပြဲႀကီး ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ 
ဘိန္းကုန္သြယ္မႈမွ ရရွိသည့္၀င္ေငြမ်ားက်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္း
အစိုးရသည္ ဘိန္းေစ်းကြက္ႏွင့္ အျပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေစရန္ ဘိန္းစာပင္ကို 
တရားမ၀င္ေၾကာင္းကန္႔သတ္ကာ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းလာခဲ့သည္။၈၃ အစဥ္
အလာအရဘိန္းစာရြက္ကို အပန္းေျပေစရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆးအေန

ျဖင့္ အသံုးျပဳၾကၿပီး အရြက္ကို၀ါးစားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရေႏြးၾကမ္းအျဖစ္
လည္းႏွပ္၍ ေသာက္သံုးၾကသည္။ ဘိန္းစာပင္တားဆီးပိတ္ပင္လိုက္
သည့္အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ သိသိသာသာအေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္းမ်ိဳ း မေတြ႕ရေပ။ လူအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သာ ဘိန္းစာရြက္
လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈအတြက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ 
 သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ဘိန္းစာပင္ႏွင့္ ပတ္
သက္သည့္ အဖမ္းအဆီးမ်ား တစ္ရွိန္ထိုးျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထိုင္း
ႏိုင္ငံတြင္း ဘိန္းစာရြက္ဖမ္းဆီးရမိမႈသည္လည္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁.၇
တန္ခန္႔ရွိရာမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၂၃ တန္အထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ 
ဘိန္းစာပင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားသည္လည္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္
တြင္ ၅၅၀၀ ခန္႔ရွိရာမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ႏွစ္ဆ
ေက်ာ္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။၈၄ ထိုသုိ႔တိုးပြားလာရျခင္းသည္ အဓိက
အားျဖင့္ ဘိန္းစာရြက္ အသံုးျပဳသည့္ပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔မွစ၍ ဘိန္းစာရြက္ကို လက္
ဖက္ရည္ၾကမ္းကဲ့သို႔ က်ိဳခ်က္၍ ကိုကာကိုလာ၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး
ရည္ႏွင့္ ေရခဲတံုးကဲ့သို႔ေသာ အျခားပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေရာစပ္အသံုးျပဳ
သည့္ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ယင္းစပ္ေပါင္းအရည္ကို ၄×၁၀၀ 
(ဆီခြန္ရိြဳင္း) ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသရွိလူငယ္
မ်ားအၾကား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သုံးစြလဲ်က္ရိွၿပီး အဖမ္းအဆီးမခံရေစ
ရန္ ပုန္းလွ်ိဳ းကြယ္လွ်ိဳး ေသာက္သုံးၾကသည္။ ဆီခြန္ရိြဳ င္းသုံးစြသူဲမ်ားကို 
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဘာသာရိွ ေရွးရိုးစြဲလူစုမ်ားမွ ခြဲျခားဆက္
ဆံ၍ ေ၀ဖနရ္ႈ႕ံခ်လ်က္ရိွသည။္ အထူးသျဖင္ ့စပ္ေပါင္းအရည ္ (Cocktail) 
၏ ‘အာနိသင္’ ပိုမိုျပင္းထန္ေစရန္အတြက္ ဘင္ဇိုဒိုင္ယာဇီပမ္၊ ဂ်ံဳရိုး
တံမႈန္႔၊ အမႈန္႔ေခ်ထားသည့္ ျခင္ေဆးေခြ၊ လမ္းသုတ္ေဆး၊ ပိုးသတ္
ေဆးမ်ား၊ အေလာင္းျပာမႈန္႔မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းရရွိႏိုင္သည့္ အျခား
ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေရာစပ္အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း မီဒီယာ၌ခ်ဲ႕ကား
သတင္းလႊင့္ခဲ့ၾကသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လူငယ္မ်ားအၾကားေရပန္း
စားေနသည့္ စပ္ေပါင္းအရည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း
ေဒသရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကုိ ႏုိးၾကားသတိရိွလာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးခ့ဲ
သည္။ သုိ႔ေသာ္ TNI သုေတသနျပဳခ်က္အရ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျပား၍ 
သမရိုးက်မဟုတ္သည့္ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ အားျဖည့္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈ
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႔ရိွရမႈနည္းပါးေၾကာင္း သိရိွ
ရသည္။ ဘိန္းစာရြက္ကို စပ္ေပါင္းအရည္အျဖစ္ သံုးစြဲမႈမွ ထြက္ေပၚလာ
သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ ဘိန္းစာရြက္ေၾကာင့္ဟု ရိုးမယ္
ဖြဲ႕ရန္ခက္ခဲၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအရည္မ်ား
ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရေသာ္ ဆီခြန္
ရိြဳင္းသံုးစြဲစဥ္ေသာက္ေဆးအေနျဖင့္ သံုးစြဲႏိုင္သည့္ မက္အမ္ဖီတမင္း
အမ်ိဳးအစားစိတ္ၾကြေဆးမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘင္ဇိုဒိုင္ယာဇီပမ္ေဆးျပား
မ်ားကို ေရာစပ္အသံုးျပဳၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 ထိုင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဥပေဒအရ ဘိန္းစာရြက္ တင္သြင္းမႈ၊
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ တင္ပို႔မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္အေနျဖင့္ အမ်ားဆံုးေထာင္
ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ဘတ္ ၂၀၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄၀၀
ခန္႔) အထိခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။၈၅ တစ္ကိုယ္ေရသံုး
အတြက္ ပစၥည္းလက္၀ယ္ေတြ႕ရွိပါက ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ဘတ္ 
၂၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄၀) အထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး သံုးစြဲ
ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ဘတ္ 
၂၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄) အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ျပ႒ာန္းထားသည္။ အဆိုပါဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ လက္ေတြ႕အေကာင္
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ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

အထည္ေဖာ္မႈကို သုေတသနျပဳလုပ္ရာ၌ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အရာရွိ
မ်ားကျပစ္ဒဏ္ကို လိုအပ္သလို ခ်မွတ္ေလ့ရွိၿပီး ရံဖန္ရံခါမွသာလွ်င္ 
ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း
ေဒသ၌ ဘိန္းစာပင္မ်ားကို အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီရယူ သံုးစြဲႏိုင္
ျခင္းမရွိေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အေနျဖင့္ ဘိန္းစာပင္အေျမာက္အမ်ားကုိ 
ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ၄x၁၀၀ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ
အတြက္ျပစ္ဒဏ္သည္ ျပင္းထန္ဆဲျဖစ္သည္။ ဆီခြန္ရိြဳင္း က်ိဳခ်က္ႏွပ္
ေသာက္မႈကုိ မက္အမ္ဖီတမင္းထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတ္ခြခဲန္းက့ဲသုိ႔ ႏိႈင္း
ယွဥ္၍ ေငြဒဏ္အဆမတန္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ေက်ာ္) ခ်မွတ္
ခံရသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
 မေလးရွားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔၌ ဘိန္းစာပင္ေစ်းကြက္ေလာက္
ေလာက္လားလား ေတြ႔ရွိရျခင္းမရွိေပ။ ဘိန္းစာပင္ ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ မူး
ယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ
ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိ
ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားဥပေဒ (ပုဒ္မ ၃၀) အရတားျမစ္
ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဘိန္းစာပင္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဖမ္းဆီး
ရမိမႈမ်ားသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၈၉ မႈရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အေရာက္
တြင္ အမႈေပါင္း ၂၁၁ မႈရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းဖမ္းဆီးရမိသည့္ ပမာဏသည္ 
ကီလိုေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိ၍ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ထက္စာလွ်င္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ျမင့္
တက္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အဆိပ္
အေတာက္မ်ားဆိုင္ရာအက္ဥပေဒျဖင့္ ဘိန္းစာပင္ကို တားျမစ္ထား
သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ဘိန္းစာပင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးရမိ
သည့္အမႈေပါင္း ၁၀၄၀ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ အမႈေပါင္း ၁၂၂၄ ရွိခဲ့
ေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္မွာပင္ ဘိန္းစာ
ရြက္ ကီလိုေပါင္း ၁၄၄၀ ေက်ာ္သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။
 ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ဆိန္စ္မေလးရွားတကၠသိုလ္မွ ျပဳလုပ္ခဲ့
သည့္ သုေတသန၌ ေရရွည္စြဲ၍ သံုးစြဲျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါက ဘိန္းစာပင္
သည္ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာ၍ အလြယ္တကူရယူအသံုးျပဳႏိုင္
သည့္အျပင္ ေျပာပေလာက္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းမရွိ
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။၈၆ ဘိန္းစာပင္သည္ ဆိုးရြားသည့္ေဆးျပတ္
ေ၀ဒနာမ်ားကို ကုစားႏိုင္စြမ္းရွိသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း၌ အေျပာင္းအလဲျပဳ
လုပ္ႏုိင္သည့္ သဘာ၀ဘိန္းအစားထုိးေဆး၀ါး (OST) တစ္ခုအေနျဖင့္ 
အေလးေပးအာရံုစိုက္မႈ ျမင့္မားလာလ်က္ရွိသည္။၈၇ ထို႔ထက္ပို၍ အေရး
ႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ မလို
အပ္ဘဲဘိန္းစာရြက္ကို အသံုးျပဳ၍ မိမိဘာသာ ေဆးျဖတ္ႏိုင္သျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားအျဖစ္ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခံရမႈကိုလည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္

သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၌ လတ္တေလာသုေတသနျပဳခ်က္အရ ဘိန္းစာ
ပင္ကုိအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ ကုိကင္းေဆးစြမဲႈကုိေဆးျပတ္ေ၀ဒနာ
ခံရမႈ အသက္သာဆုံးျဖင့္ ေဆးျဖတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။၈၈ 
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား၌ ကုသမႈ
ခံယူလ်က္ရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအမ်ားစုႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွ ရုန္းထြက္ရန္ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ေဆး
ျပတ္ေ၀ဒနာခံစားရမႈ သက္သာေစရန္အတြက္ ဆီခြန္ရိြဳင္း သို႔မဟုတ္ 
ဘိန္းစာရြက္ကို သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ေက်ာ္လႊားခဲ့ၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ၾက
သည္။၈၉

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ဘိန္းစာပင္ကို ရာဇ၀တ္
ေၾကာင္းအရ အေရးယူေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံတရားေရး
၀နႀ္ကီးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲသ့ည။္၉၀ ဘိန္းစာပငသုံ္းမႈသည ္ေဆးစြျဲခင္း
မရိွသည့္အျပင္ အႏၱရာယ္ရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိလည္း မေတြ႕
ရွိရေၾကာင္း ကိုးကားေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲ
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလားအလာမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္
အတြက္ ထိုင္းအစိုးရမွ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္းေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ျပဳစုႏိုင္ရန္ 
ရည္မွန္းထားသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာျပႆနာရပ္မ်ားကို တုန္႔ျပန္
ရာ၌ မူးယစ္ေဆးတုိက္စစ္ဆင္ျခင္းကုိသာ ေ႔ရွတန္းတင္သည့္ထုိင္းႏုိင္ငံ
တြင္၎က့ဲသို႔ ဘိန္းစာပင္ကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားစာရင္းမွပယ္
ဖ်က္လိုမႈအေပၚလူထု၏ လက္ခံရႈျမင္ပုံမွာ လတ္တေလာတြင္ ေႏွးေကြး
လ်က္ရွိသည္။ ဘိန္းစာပင္မွ ရရွိသည့္ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေပၚ 
သိပၸံနည္းက်က် စနစ္တက်စံုစမ္းမႈ အမ်ားအျပားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ေဘး
ထြက္ဆုိးက်ိဳးမရိွသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ရံုမွ်မက ေဆး၀ါး
က႑အတြက္ တန္ဖိုးရွိသည့္ အလားအလာမ်ား ေပါင္းစပ္ပါ၀င္လ်က္ရွိ
သျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္လႊား ဘိန္းစာပင္ကို ရာဇ၀တ္ေၾကာင္း
အရ အေရးယူမႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္၍ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာအာနိသင္မ်ားကို 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ရန္ သိပၸံဆိုင္ရာသုေတသနမ်ား
ကိုေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစျခင္းမရွိဘဲ ခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္။ တစ္ခ်ိန္
တည္း၌ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဘိန္းစာပင္၏ ေကာင္းက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေစ၍ ၎၏အသုံး၀င္မႈ
တန္ဖိုးမ်ားအေပၚ လူထု၏ရႈျမင္ပံု မွ်မွ်တတျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္
ေပးသင့္သည္။
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ကက္တမင္း (Ketamine)- ေစ်းကြက္တြင္းရွိ ေက-ဟိုးလ္

 ကက္တမင္းသည္ စိတ္ေပ်ာ္ျမဴးထူးေဆးႏွင့္ ‘ေရခဲသား’ 
ကဲ့သို႔ပင္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့ၿပီး ‘ေက’ သို႔မဟုတ္ ‘ေက
ဖန္း’ သို႔မဟုတ္ ‘ကင္း’ဟု လူသိမ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသတစ္ခု
လံုးသည္လည္း ကမာၻ႕ကက္တမင္း ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈအျမင့္ဆံုး
ဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာသည္။၉၁ ဓာတုေဗဒနည္းအရ ဖင္ဆင္ကလီဒင္း (PCP
သို႔မဟုတ္ ‘နတ္သမီးမႈန္႔’) ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး ဒက္စ္ထရိုမက္
ေသာ၀္ဖန္ (DMX) ဟုေခၚသည့္ ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ေဆးႏွင့္ အာနိသင္
ျခင္းဆင္ဆင္တူသျဖင့္ စိတ္လြတ္၍ ကေယာင္ေခ်ာက္ျခားျဖစ္ေစတတ္
သည္။ ေသာက္သုံးသည့္ အတိုင္းအဆမ်ားသြားပါက ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ 
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

သိစိတ္ေခတၱခဏ ကင္းကြာသြားသက့ဲသို႔ ခံစားရသျဖင့္ ‘ေက-ဟိုးလ္
(ေက-တြင္းနက္)’ ဟု ရည္ညႊန္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆး၀ါးကုသရာ၌
 အသံုးျပဳသည့္ ကက္တမင္းအမ်ိဳးအစားသည္ အေၾကာထဲထိုးသြင္းႏိုင္ 
သည့္ အရည္ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ေပ်ာ္ပါးရန္သံုးစြဲရာ၌ မ်ိဳခ်ရလြယ္
ကူေစရန္ သို႔မဟုတ္ ႏွာေခါင္းျဖင့္ရွႈံ႕ႏုိင္ရန္အတြက္ အရည္ကိုထုတ္၍ 
အျဖဴေရာင္အမႈန္႔အျဖစ္ ျပဳျပင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကဖင္း၊ (ဆူဒုိ)
အက္ဖီဒရင္း၊ (မက္) အမ္ဖီတမင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ MDMA ႏွင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရာစပ္၍ ေဆးျပားပံုစံအျဖစ္ သံုးစြဲမႈသည္လည္း 
က်ယ္ျပန္႔လာလ်က္ရွိသည္။ ဘန္ေကာက္ (ယာ-ေက)၊ မေလးရွား၊ 
မနီလာ၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္၀မ္အပါအ၀င္ ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အျခား
ေနရာမ်ားတြင္လည္း ကက္တမင္းသံုးစြဲမႈ တျဖည္းျဖည္းေခတ္စားလာ
လ်က္ရွိသည္။ 
 ကက္တမင္း၏ ထူးျခားသည့္ ‘သတိကင္းလြတ္သြားေစသည့္ 
ေမ့ေဆး (သို႔မဟုတ္) ထံုေဆး’ အာနိသင္ေၾကာင့္ ေဆး၀ါးကုသေရး
နယ္ပယ္အတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္။ အျခားေမ့
ေဆး/ထံုေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ားက အေရးႀကီးသည့္ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္
အပိုင္းမ်ား၏ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ဖိႏွိပ္သက္ေရာက္ေစ
ေသာ္လည္း ကက္တမင္းသည္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အဂၤါ
မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအေရးပါသည့္ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိဘဲ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ 
အၾကား ဆက္သြယ္ထားသည့္ အာရုံခံစားမႈကို ေခတၱခဏသာျပတ္
ေတာက္သြားေစသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မီးေလာင္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ခံ
အားနည္းသည့္ လူနာမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကုသရာ၌ ေမ့ေဆး၊ 
ထံုေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ အလြန္အသံုး၀င္သည့္ ေဆး၀ါးျဖစ္သည္။ 
ကက္တမင္းသည္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မွသည္ ျမင္းႏွင့္ အျခားအရြယ္
အစားႀကီးမားသည့္  တိရိစာၦန္မ်ားကို ကုသရာတြင္လည္း က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္ ေဆး၀ါးတစ္လက္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္၊ အဂၤလန္
ႏွင့္ အေမရိကန္မ်ား၌ လတ္တေလာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသန၌ 
‘ေပ်ာ္ရႊင္မႈရသ’ ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ဟိုမုန္းဓာတ္မ်ားကို ကက္တမင္း
ျဖင္လ့ံႈ႕ေဆာ၍္ စတ္ိဖစိီးမႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္သည္ ့ကုထံုးအေနျဖင့္လည္း 
အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ “အျခားေဆး၀ါးကုသမႈပံုစံမ်ား 
ထိေရာက္မႈမရွိသည့္ လူနာမ်ား၏ စိတ္ဖိစီးမႈကို အျမန္ဆံုးကုသေပးရန္

အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္ အေသခ်ာဆံုးျဖစ္ေသာ” ေဆး၀ါးတစ္လက္အေန
ျဖင့္ သံုးစြဲႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။၉၂ 
 ကမာၻအႏွံ႔အျပားရွိ ေက်းလက္ခရိုင္ေဆးရံုမ်ား၌ ကက္တမင္း
တစ္ခုတည္းကိုသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရွိသည့္ ေမ့ေဆး/ထံုေဆးအ
ျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကက္တမင္းကုိ အေျခခံေဆး၀ါးတစ္လက္
အေနျဖင့္ WHO မွ အမ်ိဳးအစားခဲြျခားသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကက္တမင္း
ကိုမွန္မွန္ကန္ကန္ အသုံးျပဳပါက ေဟလိုသိန္းေမ့ေဆးေငြ႕ႏွင့္ အျခား
ေမ့ေဆး/ထံုေဆး အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ စီမံထိန္းသိမ္းရာ၌ အေရးပါ
သည့္ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ  ကၽြမ္း
က်ငမ္ႈမ်ား လုိအပျ္ခင္းထက္ နည္းပါးသည။္ အျခားေမ့ေဆး/ထုံေဆးမ်ား
ကိုုအသံုးျပဳရာ၌ လူနာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ အသက္ရွဴကိရိယာ၊
ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းထိန္းညႇိစက္မ်ားႏွင့္၊ အျခားကာကြယ္မႈမ်ား လိုအပ္ေသာ္
လည္း ကကတ္မင္းကုိ အသုံးျပဳပါက ေဆးတစလုံ္း ရိုးရိုးထိုးသြင္းရံျုဖင္ ့လံု
ေလာက္သည္။ အာဖရိကႏွင့္ အာရွေဒသရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားသည္ 
ကက္တမင္းရရွိႏိုင္မႈအေပၚ မ်ားစြာမွီတည္လ်က္ရွိသည္။ ကက္တမင္း
မ်ားကို ေဆး၀ါးကဲ့သို႔အသံုးျပဳျခင္းမရိွသည့္ အထူးသျဖင့္တရုတ္ႏွင့္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မ်ားသို႔ အလံုးအရင္းျဖင့္
လမ္းလြဲယိုစီးလာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံေဆး၀ါးအေနျဖင့္ အ
သံုးျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ပမာဏ အတိုင္းအတာကို လက္
လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့မႈအၾကား တင္းမာမႈမ်ား
ေၾကာင့္ခက္ခဲသည့္ မူ၀ါဒေရးရာ အက်ဥ္းအက်ပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္
အျပင္ မိမိႏုိင္ငံတြင္းသာမက ကုလသမဂၢအဆင့္တြင္ပါ စင္ၿပိဳင္အနာဂတ္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ WHO ၏ 
မူးယစ္ေဆးစြဲမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားေကာ္မတီ (ECDD) မွ 
ကက္တမင္း တလြဲအသံုးခ်ရာမွ မလုိလားအပ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္
မ်ားေပၚေပါက္လာသည္မွန္ေသာ္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္လိုက္ပါက 
အေျခခံေဆး၀ါးအျဖစ္ ရယူသံုးစြဲမႈအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြားသက္ေရာက္
ထိခိုက္ေစႏိုင္သျဖင့္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေအာက္၌ စာရင္းသြင္းသတ္မွတ္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။၉၃

 မီဒီယာဇာတ္လမ္း အမ်ားအျပားက ကတ္တမင္းကို အပန္း
ေျဖသံုးစြရဲာမွ ေပၚေပါက္လာမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ အေထာက္
အထားခိုင္လုံမႈမရွိဘဲ ျဖန္႕ေ၀ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႕တြင္ ေဆးလြန္ေသဆုံး
မႈမ်ားႏွင့္ ‘ေန႔ခင္းမုဒိန္းက်င့္’ မူးယစ္ေဆး၀ါးအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈမ်ားပါ၀င္
သည္။ ကက္တမင္းကို ရိုဟစ္ဗ္ႏိုလ္ - စိတ္ၿငိမ္ေဆးအမ်ိဳးအစား (ဖလူ
ႏိုင္ထူရာဇီဘမ္)၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို လႈံ႔ေဆာ္ေပး
သည့္ GHB ေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ တစ္မ်ိဳးတစ္စားတည္း သတ္
မွတ္ထားေလ့ရွိသည္။ ကက္တမင္းကုိ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားတြင္ေရာ
စပ္၍ ေဆးခတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္လည္းခိုင္မာ
သည့္အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ကုိးကားေျပာဆုိထားျခင္းမရိွေပ။ ကက္
တမင္း၌ အေရာင္ႏွင့္အနံ႔မရွိေသာ္လည္း အင္မတန္ျပင္းရွသည့္ အာနိ
သင္ရွိသျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ ေရာစပ္ေသာက္သံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေပ။
မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္း
ဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမႈေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ကို မူခင္းေဆး
ပညာရႈေထာင့္မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ရာ၌ မည္သည့္အမႈတစ္ခုတြင္မွ်ကက္
တမင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိရျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ 
ေဆးစစ္ခ်က္အရ ေသြးႏွင့္ ဆီးအတြင္း အမ်ားဆံုးေတြ႔ရသည့္ မူးယစ္
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ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားမွာ အရက္ျဖစ္ၿပီး ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ကိုးကင္းမ်ား
ကိုလည္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အမႈ (၂၁) ခု၌သာ သံုးစြဲထားေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္၀န္ခံထားျခင္းမရွိသည့္ စိတ္ၿငိမ္ေဆး သို႔မဟုတ္ အာရံုလြင့္
သြားေစႏိုင္သည့္ အာနိသင္ရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း
စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သာဓကအားျဖင့္ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ 
ေဆးခတ္ေရာစပ္ရာ၌ GHB၊ ဘင္ဇုိဒိုင္ယာဇီပမ္ႏွင့္ အက္စ္တက္စီ
က့ဲသုိ႔ေသာ စိတ္ၾကြေဆးမ်ား ပါ၀င္ေလ့ရိွေသာ္လည္း ကက္တမင္းေရာ
စပ္အသုံးျပဳမႈမရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။၉၄ အသက္အႏၱရာယ္ရိွသည့္ေဆး
လြန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ကက္တမင္းသည္ ေသြး
ေပါင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းကို အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ျမင့္တက္
ေစႏိုင္ေသာ္လည္း ရုတ္ခ်ည္းေသေစႏုိင္သည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာရပ္
မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အလြန္ နည္းပါးသည္။ “ကက္တမင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္
ဟု အစီရင္ခံထားေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသက္
ဆုံးရႈံးမႈမ်ားတြင္ ေသဆုံးမႈ ပိုမိုျဖစ္ေစေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါး 
မ်ားကုိပါ ေရာစပ္သုံးစြထဲားေလ့ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။”၉၅ သုေတသန
ျပဳခ်က္အရ ကက္တမင္းသံုးစြဲထားစဥ္ ေခတၱခဏထင္ေယာင္ထင္မွား
ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတုန္႔ျပန္မႈ ေႏွးေကြးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သံုးစြဲသူ
မ်ားအေနျဖင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရႏိုင္ေခ်ျမင့္မားေလ့ရွိၿပီး 
ေရရွည္စြဲ၍ အသံုးျပဳပါက သည္းေျခကုိ ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခုိက္ပ်က္စီး
ေစႏိုင္သည့္  အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း  ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳထားသည္။၉၆

 တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္၀မ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
က့ဲသုိ႔ေသာ အာရွႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေပ်ာ္ပြရဲႊင္ပြအဲခမ္းအနားမ်ား
က်င္းပရာတြင္ ကက္တမင္းကို ျမဴးထူးေပ်ာ္ပါးရန္အတြက္ အသံုးျပဳမႈ 
က်ယ္ျပန္႔လာသျဖင့္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္း
ခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၌ ကက္တမင္းကုိ ထည့္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံတကာ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္

အေနျဖင့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား
ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢျပ႒ာန္းခ်က္ေအာက္ရိွ အလြန္တင္းက်ပ္သည့္ဇယား
တစ္ ေအာက္တြင္ကတ္တမင္းကို သတ္မွတ္စာရင္းသြင္းရန္ လတ္တ
ေလာ၉၇ တြင္ေတာင္းဆိုထားသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါႏိုင္ငံမ်ားအေန
ျဖင့္ ထိုသုိ႕စာရင္းသြင္းပါက ၎တို႔၏ ျပည္တြင္းအေျခအေနမွာသိသိ
သာသာ ျခားနားျခင္းရွိမည္မဟုတ္ဟု သေဘာတူၾကသည္။ အာဖရိက
တြင္ ႏိုင္ငံအနည္းအက်ဥ္းကသာ သေဘာတူၿပီး ကတ္တမင္းကိုစာရင္း
သြင္းသည့္ ကုလသမဂၢပဋိဥာဥ္၀တၱရား အသစ္ေပၚေပါက္လာပါက 
ေႏွာင္းပုိင္းဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ အိႏၵယိ သုိ႔
မဟုတ္ တရုတ္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေဒသတြင္းေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ
မ်ားမွ ကက္တမင္း ပမာဏအေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ္
လည္း အာဖရိကႏုိင္ငံအမ်ားစုသည္ ပဋိဥာဥ္၏ ကန္႔သတ္ကုန္ျဖစ္လာ
မည့္ အဆုိပါသြင္းကုန္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားေနရသည့္အျပင္ တင္းက်ပ္
ေသာ၀ယ္ယူမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
 အဆိုပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ WHO ကၽြမ္း
က်င္ပညာရွင္မ်ား ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀းအစီရင္ခံစာ၌ “ကက္တမင္း
ကိုႏိုင္ငံတကာထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိပါက ယင္း၏၀ယ္ယူရရွိ
ႏိုင္မႈႏွင့္ လက္လွမ္းမီသံုးစြဲႏိုင္မႈအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သက္ေရာက္
ထိခိုက္မႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းသံုးသပ္
ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ယင္းကဲ့သို႕ မစဥ္းစားပါက အေျခခံ
ေဆး၀ါးႏွင့္ အေရးေပၚခြဲစိတ္ ကုသမႈအတြက္ လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ရန္
အခက္အခဲျဖစ္လာၿပီး အစားထိုးႏိုင္သည့္ အျခားေမ့ေဆး/ထံုေဆး
မ်ားကို ၀ယ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူထုက်န္းမာေရး 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကပ္ဆုိက္လာမည္ျဖစ္သည္။”၉၈ WHO 
၏ျပန္လွန္သံုးသပ္မႈအတြက္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ေဘနင္၊ 
အီသီယိုးပီးယား၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ တန္ဇန္းနီးယားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေဆးရံု
မ်ားကို သြားေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈခဲ့ရာတြင္ “ကက္တမင္း တလြဲ
အသံုးခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း
တစ္ဦးမွ် အစီရင္ခံခဲ့ျခင္းမရွိေပ။”၉၉ သို႔ျဖစ္၍ ကုလသမဂၢမွစာရင္း
သြင္းသတ္မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွ တရား၀င္
ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအသစ္မ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္တာ၀န္ရွိ
လာသျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္ကုသမႈ အတြက္လိုအပ္ေသာ
ကက္တမင္း လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္ထိခိုက္လာမည္ျဖစ္
သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကက္တမင္း တလြဲအသံုးခ်မႈ 
သို႔မဟုတ္ လမ္းလြဲယိုစီးမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာရပ္
မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံအတြင္း ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းမရွိေပ။
 ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားရိွ ေပ်ာ္ပြရဲႊင္ပြမဲ်ားတြင္လည္း ကက္တမင္း
သံုးစြဲမႈမ်ား ေတြ႕ရွိလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၀၂ ခု ႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပါ အခ်က္မ်ားကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ခဲ့ၿပီး ‘စိတ္ကို
ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးအသစမ္်ား (NPS)’ ႏွင္ပ့တ္သက္သည့္
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ မူးယစ္
ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္ ့မူးယစ္ေဆးစြမဲႈ ေစာင္ၾ့ကည့္ေလ့လာေရးဌာနႏွင့္ ဥေရာပ
ရဲဌာနတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျပန္လွန္သံုးသပ္မႈ၌ ကက္တမင္း
ကိုႏိုင္ငံတကာ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ
ေအာက္၌ သတ္မွတ္စာရင္းသြင္းရန္ ေထာက္ခံထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔
ေသာ္ “အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ကက္တမင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနိမ့္
ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ထားကာ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္
ေအာက္တြင္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္သင့္သည္ (လက္ရွိက်င့္သံုးေနၿပီးသား 
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ပကတိအေနအထား)” ဟု အႀကံျပဳထားသည့္အျပင္ “တိရိစာၦန္ေဆး၀ါး
ႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ကက္တမင္းကို
စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းလြဲယိုစီးမႈကိုအား
ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္
စရာနည္းလမ္းမ်ားကို ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္အတူ
တကြေဖာ္ထုတ္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္” ဟုလည္း ဆက္လက္အႀကံျပဳခ့ဲ
သည္။၁၀၀ 
 “ရႈပ္ေထြး၍ အဆင့္မ်ားစြာပါ၀င္သည့္ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
လိုအပ္သည့္ အေျခခံကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ေပ်ာ္ရည္ႏွင့္ ဓာတ္ေပါင္း
ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ၀ယ္ယူရန္ ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ အပန္းေျဖရာတြင္ သုံးစြသဲည့္
ကက္တမင္းမ်ားသည္ တရား၀င္လိုင္စင္ရထားသည့္ ထုတ္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားမွ လမ္းလြယုိဲစိမ့္လာၿပီး ေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” 
ဥေရာပသမဂၢ၏ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ သိရွိရ
သည္။၁၀၁ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ‘တရား
မ၀င္ ကက္တမင္းထုတ္လုပ္ရံုမ်ား’ ကုိ စနစ္တက်တုိက္ဖ်က္လ်က္ရွိ
ေၾကာင္း ပံုမွန္အစီရင္ခံ ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုသည္ 
ယေန႔ထက္တုိင္ တရား၀င္လုပ္ငန္းမ်ားမွ လမ္းလြယုိဲစိမ့္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 
သံုးသပ္ရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ဓာတုေဗဒဓာတ္ခြဲခန္း
စုစုေပါင္း ၃၂၆ ခုကို ေဖာ္ထုတ္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး အမ်ားစုသည္ မက္
အမ္ဖီတမင္းစိတ္ၾကြေဆး ထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၈၁ 
ခုသည္ ကက္တမင္းထုတ္လုပ္လ်က္ရိွသည့္ ဓာတ္ခြခဲန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။၁၀၂ မေလး
ရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း တရားမ၀င္ ကက္တမင္းထုတ္
လုပ္ရံုမ်ားရိွေၾကာင္း အစီရင္ခံခ့ဲၾကသည္။၁၀၃ သို႔ေသာ္ ယင္းထုတ္လုပ္ရုံ
မ်ားသည္ တရာမ၀င္ကက္တမင္းကုိ ကုန္ၾကမ္းမ်ားမွ မည္သည့္အ
တိုင္းအတာအထိ အမွန္တကယ္ ထုတ္ယူႏိုင္သနည္း၊ သို႔တည္း
မဟုတ္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း
ေရာက္ရွိလာသည့္ ကက္တမင္းမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ေဆးျပားအေရာ
အေႏွာမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျခင္း သက္သက္လားဟူ
သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ရွင္းလင္းမႈ မရွိေပ။
 အထူးသျဖင့္ အိႏိၵယအပါအ၀င္ တရား၀င္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္ကုန္ပမာဏအေျမာက္အမ်ားသည္ အတိုင္း
အတာတစ္ခုအထိ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း၍ ဆက္လက္ယိုစိမ့္လ်က္ရွိ
ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္း လင္းေတြ႕ရွိေနရသည္။ အခြန္ဘ႑ာ စည္းၾကပ္
စစ္ေဆးေရးဌာန (DRI) အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ တရား၀င္ထုတ္
ျပန္ခ်က္အရ ပြန္ဂ်ပ္၊ ဟိုင္းမက္ခ်ာ ပရာေဒ့ရွ္ႏွင့္ မဟာရက္ရွ္ထရာ
ေဒသမ်ားမွ လမ္းလြဲယိုစိမ့္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ “အ
ထူးသျဖင့္ ဟိုင္းမက္ခ်ာေဒသ၏ အခြန္စနစ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာေပးလ်က္ရိွသျဖင့္ ကက္တမင္းထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ
မ်ားတစ္ဟုန္ထိုးမ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကုမၸဏီအမ်ားအျပား
သည္ မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကက္တမင္းမ်ားကို ေမွာင္ခို
ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ သို၀ွက္ပို႔ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။”၁၀၄ 
ႏိုင္ငံတကာ ၀ယ္လုိအားျမင့္မား၍ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားျပားမႈေၾကာင့္ 
ကက္တမင္းပုံေဆာင္ခဲႏွင့္ အမႈန္႔ပုံစံမ်ိဳ းကုိ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေျပာင္းလဲထုတ္
လုပ္လာၾကသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေပါက္ေစ်းအရ တရား၀င္ေစ်းကြက္ရွိ 
ကက္တမင္းတစ္ကီလို၏ တန္ဖိုးသည္ အိႏၵိယရူပီး ၃၅၀၀၀  ခန္႕
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၀ ခန္႔) သာရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားသို႔ တရားမ၀င္ 
ေမွာင္ခိုတင္ပို႔ႏိုင္ပါက ရူပီးတစ္သန္းခန္႔ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၀၀၀)

အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္သည္။၁၀၅ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆး၀ါး
မ်ားႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား အက္ဥပေဒေအာက္
၌ ကက္တမင္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ကန္႔သတ္ပစၥည္းအျဖစ္ ထည့္
သြင္းစာရင္းသြင္းခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ဆက္လက္လမ္းလြယုိဲစိမ့္မႈကုိ ကုိင္တြယ္
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း၌ ပိုမိုတင္းက်ပ္သည့္ေဆး
၀ါးႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒဇယား ‘X’ ေအာက္တြင္
စာရင္းသြင္းခဲ့သည္။ ဤဥပေဒအရ လက္လီျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားသည္လည္း 
အစိုးရထံမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ ကိုယ္
ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္ အေသးစိတ္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အနည္း
ဆံုး (၂) ႏွစ္ခန္႔ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။၁၀၆

 အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး
အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႕ (INCB) တို႔မွ အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ စဥ္ဆက္
မျပတ္ ႏိုင္ငံေရးဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ WHO အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ
တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၃၆) ႀကိမ္ေျမာက္ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း၌ ကက္တမင္းကို 
တစ္ဖန္ျပန္လည္၍ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခဲ့သည္။ ကက္တမင္းႏွင့္ ပတ္
သက္၍ ေကာ္မတီမွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တို႔တြင္ က်ေရာက္
ခဲ့သည့္ (၃၄) ႀကိမ္ႏွင့္ (၃၅) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း၌ ဆန္းစစ္
သံုးသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အစည္းအေ၀းႏွစ္ရပ္စလံုး၌ ကုလသမဂၢျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ 
သတ္မွတ္စာရင္းသြင္းရန္ အႀကံျပဳေထာက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ INCB  ႏွင့္
ႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕သည္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပခ်က္
ကို လက္သင့္ခံရန္ စိတ္ဆႏၵမရွိဘဲ WHO ၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ဖီလာ
ဆန္႔က်င္၍ INCB ၏ ႏွစ္အလိုက္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ CND ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားအတြင္း ကက္တမင္းကို ထည့္သြင္းစာရင္းျပဳစုရန္သာ ဆက္လက္
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ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။  ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ CND ၌ ဘုတ္အဖြဲ႔မွ ႏိုင္ငံမ်ားအေန 
ျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ျပည္တြင္းမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒမ်ားအတြင္း 
ကက္တမင္းကို ထည့္သြင္းကန္႔သတ္ရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္
သျဖင့္ WHO ကိုယ္စားလွယ္မွ “အႀကီးအက်ယ္အံ့အားသင့္” ခဲ့ၿပီး ယင္း
အဆိုကို ဥေပကၡာျပဳလိုက္ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ “INCB ရဲ႕
ေတာင္းဆိုခ်က္က သမားေတာ္ေတြအဖို႔ လူနာကို မခြဲဘဲေနမလားဒါမွ
မဟုတ္ ဒီအတိုင္း ေမ့ေဆး/ထံုေဆးမေပးဘဲ အစိမ္းလိုက္ခြဲရမလား
ဆိုၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိမွ ေရြးခ်ယ္စရာမရိွတဲ့ အေျခအေနကို တြန္းပို႔လိုက္
သလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္လိုမ်ိဳး ႏွလုံးသားမရွိတဲ့လူေတြက ဆရာ၀န္
ေတြကို အဲဒီလိုဆံုးျဖတ္ဖို႔ လိုလားေနၾကတာလဲ။”၁၀၇

 WHO ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေကာ္မတီမွ ငါးႏွစ္အၾကာ၌
“CND ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ INCB ၏ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ အစဥ္
အဆက္ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ သိပၸံနည္းက်
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားမရွိဘဲ ကတ္တမင္းကို ႏိုင္ငံတကာမွ ထိန္းခ်ဳပ္
သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ အလိုအေလ်ာက္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္”  ဟု 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ “ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ားအရ CND အေနျဖင့္ WHO ေထာက္ခံမႈမရွိဘဲ ႏိုင္ငံ
တကာ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈကို ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိသည့္အျပင္ INCB 
ဆုိပါက သာ၍ပင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မရိွေၾကာင္း”၁၀၈ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ သတိေပးခ့ဲသည္။
ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ (ထိုင္းအမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႕
မတွစ္ဆင့္ INCB က တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ခ့ဲပုံရသည္) က်င္းပခ့ဲသည့္ CND
အစည္းအေ၀း၌ အျခားဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက
သည္။ ယင္းစည္းေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံေပါင္း (၄၈) ႏိုင္ငံမွ ျပည္
တြင္းထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ကက္တမင္းကို 
ႏိုင္ငံတကာထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္၍ WHO 

အား၎တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက
သည္။ မည္သို႔ဆုိေစ အျပင္းအထန္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
ေနာက္ နိဒါန္းအတြင္း အေရးႀကီးသည့္ အႀကံျပဳခ်က္ပါ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ကို 
ထည့္သြင္းႏိုင္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းအားထုတ္ေပးခဲ့ၾကသည့္ နယ္သာလန္၊ 
ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံအနည္းစုကုိ ေက်းဇူးတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

 “လႏွူင္ ့တရိစိာၦန္ေဆး၀ါးကသုေရး က႑ႏွစရ္ပစ္လုံးအတြက္ 
ကက္တမင္းကို ေမ့ေဆး/ထံုေဆးအျဖစ္ တရား၀င္အသံုးျပဳမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဂရုျပဳသင့္သည့္ အခ်က္မွာ ကမာၻ႔အစိတ္အပိုင္း
တစ္ခ်ိဳ႕၌ ကက္တမင္းတစ္ခုတည္းသာလွ်င္ ေမ့ေဆး/ထံုေဆး
အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း အမွတ္ရရန္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ ကက္တမင္းအသံုးျပဳမႈအေပၚ 
အေရးတႀကီး ျပန္လွန္သံုးသပ္ရာ၌ ႏိုင္ငံတကာထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔
သတ္မႈေအာက္တြင္ စာရင္းသြင္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ကက္တမင္း
လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈႏွင့္ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြားသက္
ေရာကထိ္ခုက္ိေစႏိငု္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲသ့ညကုိ္လည္း အမွတ္
ရရန္ လိုအပ္သည္။”

 ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳခဲ့သည့္ မူၾကမ္းပါ ဆက္စပ္စာပိုဒ္မ်ား
တြင္လည္း “ေဆး၀ါးႏွင့္ သိပၸံဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳ
ရန္ကက္တမင္းကုိ အျပည့္အ၀လက္လွမ္းမီ ရယူသုံးစြႏုိဲင္ေစရန္အတြက္ 
ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္က်င့္သံုးရန္ 
လိုအပ္သည္။ အလြဲသံုးစားမႈ၊ လမ္းလြဲယိုစိမ့္မႈႏွင့္ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈ
မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ကာကြယ္တားဆီးရင္းတစ္ဖက္တြင္လည္း 
အထူးသျဖင့္ လူႏွင့္ တိရိစာၦန္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ခြဲစိတ္ကုသ

နာက်င္မႈသက္သာေစရန္ အသုံးျပဳသည့္ ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးမ်ား ရရွိႏိုင္မႈ (၂၀၁၀-၂၀၁၂ ပွ်မ္းမွ်)
(ကိန္းဂဏန္းတြက္ခ်က္ရာ၌ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ လူဦးေရတစ္သန္း၏ တစ္ေန႕သုံးစြဲမႈပမာဏအေပၚ အေျခခံထားသည္။

၇၅



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ရာ၌ ေမ့ေဆး/ထံုေဆးအျဖစ္ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရ
မည္” ဟု ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား
အား ၀ိေရာဓိျဖစ္ေစသည့္ အဆိုျပဳလႊာကို လက္ခံသေဘာတူေစရန္ 
“ကက္တမင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရား၀င္ႏုိင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္း
၀ယ္မႈအတြက္ သြင္းကုန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္စိစစ္အတည္ျပဳေရး စနစ္တစ္ရပ္ကို 
ေဖာ္ထုတ္က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း” တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္၍ ကုလသမဂၢ
ပဋိဥာဥ္စနစ္အတြင္း သတ္မွတ္စာရင္းသြင္းထားျခင္း မရွိလင့္ကစား 
ႏိုင္ငံတကာထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈကို စတင္က်င့္သံုးရန္ ႀကိဳးပမ္းအား
ထုတ္ကာ “ကက္တမင္းကို ေဆး၀ါးႏွင့္ သိပၸံဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အတြက္ လက္လွမ္းမီရယူသံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္” ဟူ၍ 
ထပ္မံအားျဖည့္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။၁၀၉

ထရာမာေဒါလ္ - ျပႆနာလား ေျဖရွင္းခ်က္လား?

 ထရာမာေဒါလ္သည္ ကိုဒင္းအကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးအစား 
ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး ပက္သဒင္းႏွင့္
ေမာ္ဖင္းတို႔ကဲ့သို႔ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေစသည့္ အာနိသင္ရွိေသာ္လည္း 
ေဘးထြက္ဆုိး က်ိဳးနည္းပါးသည။္ ၁၉၇၇ ခႏွုစအ္တြင္း ဂ်ာမဏီေစ်းကြက္
သို႔ ဦးစြာ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ အေမရိကန္၌ 
စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ အသည္းအသန္
ႏွင့္ နာတာရွည္ကိုက္ခဲနာက်င္မႈတို႔ကုိ ကုသရာ၌ လူသံုးအတြင္က်ယ္
ဆံုးအကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးတစ္လက္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ 
၂၀၀၀ ခုႏွစ္အၾကား ၀ယ္ယူသံုးစြဲမႈ ဆယ္ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္သြားခဲ့
သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ WHO ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားေကာ္မတီ၏ ျပန္
လွန္သံုးသပ္မႈ အစီရင္ခံစာအတြင္း “အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား
အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္သည့္ ေစ်းကြက္အေပၚ ‘ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွ ရရွိ
မည့္အက်ိဳးေက်းဇူး’ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရိွဘဲ ထရာမာေဒါလ္သံုးစြဲမႈ တစ္
ဟုန္ထိုးျမင့္တက္လာမႈကို ရွင္းျပရန္ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။”၁၁၀ တင္းၾကပ္
သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ဘိန္းအေျခခံ အကိုက္အခဲေပ်ာက္
ေဆးမ်ား ရရွိရန္ခက္ခဲလာခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ စာရင္းသြင္းသတ္မွတ္ျခင္းမရွိ
ေသးသည့္ ထရာမာေဒါလ္၏ အေနအထားက အစားထိုးေနရာယူရန္ 
မ်က္ႏွာသာရလာခဲ့သည္။ WHO ၏ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚတုန္႔ျပန္ရာ၌ 
အထူးသျဖင့္ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ 
ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ) အေနျဖင့္ 
ထရာမာေဒါလ္ကို ႏိုင္ငံတကာထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈ ေအာက္တြင္ထား
ရွိလိုက္ပါက ေဆး၀ါးကုသေရးအတြက္ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈအေပၚသက္
ေရာက္ထိခိုက္လာေစႏိုင္သည္ဟု ၎တို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္
ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 ကက္တမင္းက့ဲသုိ႔ပင္ စာရင္းသြင္းသတ္မွတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
WHO မွ “ထရာမာေဒါလ္ကို ႏိုင္ငံတကာမွ ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္သည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္ အျခားဘိန္းအေျခခံ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို 
သံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ထရာမာေဒါလ္ ရရွိရန္ခက္ခဲ
လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” အႀကံျပဳခဲ့သည္။ သက္ေရာက္လာႏိုင္ေျခရွိ 
သည့္ ထိခိုက္မႈ သာဓကအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာ၌ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ေဆး၀ါးကုသ
ေရးအတြက္ ထရာမာေဒါလ္သံုးစြဲမႈ တစ္ရွိန္ထိုး က်ဆင္းလာခဲ့သည္။
အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာၿပီး

ေနာက္တြင္ သာမန္အီဂ်စ္ေဆးစာျပႏုိင္ရုံျဖင့္ ထရာမာေဒါလ္ ၀ယ္ယူရန္ 
တစ္ဖန္ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ သုံးစြဲမႈပမာဏသည္ မူလအေျခအ
ေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ “အမ်ိဳးသားအဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္
ကန္႔သတ္မႈကို အားေပးျမွင့္တင္ပါက ထရာမာေဒါလ္ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ
အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ယံုမွားသံသယရွိစရာမလို
သည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ကပ္ဆိုက္သြားေစႏိုင္သည္” ဟု 
WHO မွ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခဲ့သည္။၁၁၁

 ကက္တမင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အလားတူ
ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈအတိုင္း INCB ၏ ၂၀၁၂ ႏွစ္ အလိုက္အစီ
ရင္ခံစာ၌ “ထရာမာေဒါလ္ အလြဲသံုးစားမႈ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း 
ဘိန္းအႏြယ္၀င္ေဆး၀ါးမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈ ျပဳလုပ္
ျခင္းမရွိသျဖင့္ အီဂ်စ္ႏွင့္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား၌ ဆိုးရြားသည့္ျပႆနာ
မ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေၾကာင္း” မီးေမာင္းထိုးျပ၍ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ 

“ထရာမာေဒါလ္ အလြဲသံုးစားသည့္ပုံစံႏွင့္ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈအတိုင္း
အတာဆိုင္ရာ ဆက္စပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမႈေဆာင္
ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ WHO သို႔ ေပးပို႔ေထာက္ပံ့ေပးရန္” ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 
ကုလသမဂၢျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းစာရင္းျပဳစုထားျခင္းမရွိ
သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ INCB
၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ INCB အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ၿပီး
ေနာက္ တစ္လအၾကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ CND 
အစည္းအေ၀း၌ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွ ေဆး၀ါးကုသေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ 
မဟုတ္သည့္ သံုးစြဲမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ တြင္က်ယ္လာျခင္းအေပၚ 
သံုးသပ္အေျဖရွာထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့
သည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထရာမာေဒါလ္ကို ႏိုင္ငံ
အတြင္းထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္ရန္ တစ္ဖန္ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၿပီး ပထမသံုး
လပတ္အတြင္း ေဆးျပားေပါင္း သန္း ၃၂၀ ခန္႔ အနည္းဆံုး ဖမ္းဆီး
ရမိခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယမွေမွာင္ခိုတင္သြင္းလာျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္
အစီရင္ခံစာအတြင္း အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ “ထရာမာေဒါလ္
ကို ေဆး၀ါးကုသေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ သံုးစြဲမႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားမႈ၊ 
တရားမ၀င္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာသို႔ တရားမ၀င္
ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ား ကမာၻအႏွံ႔တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္”ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။၁၁၂

၇၆

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္း ထရာမာေဒါလ္သုံးစြဲမႈ



ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္သည့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

 မိမိတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တုိးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ “ကမာၻအႏွံ႔တြင္က်ယ္
လာသည့္ ေဆး၀ါးကုသေရးအတြက္ မဟုတ္သည့္ ထရာမာေဒါလ္
အသံုးျပဳမႈ” ဆိုင္ရာ ၂၀၁၃ အစီရင္ခံစာပါ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ
တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္) အထူးအခန္းက႑အတြက္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား
အခ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ INCB မွ အဆိုပါ ဖိတ္ေခၚမႈကို
လက္ခံသေဘာတူခ့ဲသည္။ အဆုိပါအခန္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ INCB မွ 
ျဖန္႔ေ၀ခ့ဲၿပီး (၈၁)ႏုိင္ငံမွ တုန္႔ျပန္ေျဖ ဆုိေပးခ့ဲသည့္ ေမးခြန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ 
ေကာက္ယူထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထား
ျခင္းျဖစ္သည္။ “ေဆး၀ါးကုသေရးအတြက္ မဟုတ္သည့္ ထရာမာေဒါလ္
အသံုးျပဳမႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား” ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုန္႔ျပန္ေျဖဆိုသည့္
ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၄၁% ခန္႔မွ အစီရင္ခံခဲ့ၾကၿပီး ၅% ခန္႔သာ “ထရာမာေဒါလ္
အလြဲသံုးစားမႈသည္ လူထုက်န္းမာေရးအတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ 
အႏၱရာယ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း” ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ေရး အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ သီးျခားေမးခြန္းအေပၚ ေျဖဆိုၾကသည့္  ၇၀% ေသာႏိုင္ငံမ်ား
သည္ “ထရာမာေဒါလ္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈအေပၚ သေဘာတူခဲ့ျခင္း
မရွိရံုမွ်မက ထိုကဲ့သို႔ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈကို စတင္က်င့္သံုး
လိုက္ပါက ရယူသုံးစြဲရန္ အခက္အခဲျဖစ္လာၿပီး ဆရာ၀န္မ်ားအေန
ျဖင့္လည္းေဆးစာ၌ ထရာမာေဒါလ္ကုိ ေဆးညႊန္းေပးရန္ လက္တြန္႔လာ
ႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား” ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။ အမႈ
ေဆာင္ဘုတ္အဖြ႕ဲမွ မိမိတုိ႔၏ စိတ္ပ်က္ရမႈကုိ ခက္ခက္ခဲခဲဖုံးကြယ္ခ့ဲရၿပီး 

“အလြသုံဲးစားမႈ၊ တရားမ၀င္ေမွာင္ခုိကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုိင္မာသည့္ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွသျဖင့္ ႏုိင္ငံ
အမ်ားစုမွ ထရာမာေဒါလ္ ရယူသုံးစြႏုိဲင္မႈကုိ ကန္႔သတ္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ  အားေကာင္းလာေအာင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
ရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ရသည္” ဟုေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။၁၁၃ 
 လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း အာရွေဒသအပါအ၀င္ 
ေန႔ရာအႏွံ႔အျပား၌ ထရာမာေဒါလ္ေစ်းကြက္ တစ္ရွိန္ထိုး ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြား
လာခဲ့သည္။ ေဆးညႊန္းေထာက္ခံခ်က္ လိုအပ္မႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲ၍ 
နယ္စပ္ေဒသတစ္လႊား တရားမ၀င္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈမ်ား သိသိသာသာ
ျမင့္မားလာေၾကာင္း ယံုမွားသံသယရိွစရာမလိုေပ။ ပမာဏအေျမာက္
အမ်ား တရားမ၀င္ထုတ္လုပ္ျခင္းထက္စာလွ်င္ အမ်ားစုသည္ တရား၀င္
ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရာက္ရွိလာ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အညိဳေရာင္ႏွင့္ အမဲေရာင္ေစ်းကြက္မ်ား 
ကုိမည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ‘အပန္းေျဖသုံးစြရဲန္’ သုိ႔မဟုတ္ ‘ေဆး၀ါး
ကုသေရးအတြက္ မဟုတ္ေသာ သံုးစြဲမႈ’ အျဖစ္ တရား၀င္သတ္မွတ္
ေပးမည္နည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျဖမရွိေပ။ ေဆး၀ါး
ကုသေရး အတြက္ပင္လွ်င္ အလြန္အမင္းရွာေဖြရခက္ခဲသည့္ ဘိန္း
အေျခခံေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္အကၽြံ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္
သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ
လာသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရာ၌ အလြန္အေရးပါလ်က္
ရွိသည့္ ထရာမာေဒါလ္၏ အခန္းက႑ေၾကာင့္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးသည့္ အေျခ
အေနျဖစ္ေပၚလာသည္။ ယင္း၌ မက္သဒံုး သို႔မဟုတ္ ဘူပရီေနာ္ဖင္း
အလြယ္တကူ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ သီးျခားအေျခအေန၀န္းက်င္
မ်ိဳး၌ သင့္တင့္မွ်တသည့္ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေဘး
အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွရန္ ခက္ခဲပါက သုိ႔မဟုတ္ မရ
ႏိုင္ပါက ဘိန္းျဖဴစြဲေနသူမ်ားအဖို႔ ‘မိမိဘာသာေဆးျဖတ္ရာ၌’ ေဆး
ျပတ္သည့္ဒဏ္ခံရမႈမွ သက္သာရာရေစရန္အတြက္ ထရာမာေဒါလ္
ရရွိရန္ မျဖစ္မေနအေရးႀကီးသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ပါ၀င္လ်က္
ရွိသည္။ ေဆး၀ါးကုသေရးအတြက္ မဟုတ္သည့္ သို႔မဟုတ္ တစ္၀က္
တစ္ပ်က္ ေဆးကုသျခင္း ထရာမာေဒါလ္သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ားေၾကာင့္ ေဘး
အႏၱရာယ္မ်ားျပားသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္
ႏိုင္သည့္ အမွန္တရားကို ျငင္းပယ္၍မရပါ။ သို႕ရာတြင္ ထရာမာေဒါလ္ 
ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈအေပၚ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္သည့္ တည္ဆဲမူးယစ္ေဆး၀ါး 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုခုေအာက္၌ စာရင္းသြင္းသတ္မွတ္ျခင္း
မျပဳမီ ရႈပ္ေထြးသည့္အေျခအေနတစ္ခုလံုးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နား
လည္သေဘာေပါက္ရန္အေရးႀကီးသည္။
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ပထမ

 “တရားမ၀င္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး
သူမ်ား၊ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအား ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ
မ်ားျပ႒ာန္း၍ အေရးယူျခင္းႏွင့္ တုိက္ရိုက္ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား အလြန္အမင္းသံုးစြဲျခင္း
သည္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ သုိ႔မဟုတ္ သုံးစြဲမႈကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႔
ေနရသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ပိုမို အဖိုးနည္း၀န္ပါသည့္ ၀ယ္လုိအားႏွင့္ 
အႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးက႑တြင္ အေထာက္အထားအေျချပဳ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ျပဳလုပ္ရမည့္အစား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔
ျဖဴးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလဟသ သက္သက္ေငြကုန္ခံလ်က္ရွိသည္။”၁

မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒေရးရာ ကမာၻ႔ေကာ္မရွင္

 အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ မူ၀ါဒအရ တုန္႔ျပန္ရာ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေစ်းကြက္ကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲ
သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘ၀ႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚသာမက ၎တို႔ေနထိုင္
လ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာႏွင့္ ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္ ပါ၀င္ေန
သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားထုတို႔အေပၚ ဆိုးရြားသည့္ေနာက္ ဆက္
တြဆုိဲးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ေစခ့ဲသည္။ မူ၀ါဒမ်ားကဘိန္းစုိက္ ေတာင္သူ
မ်ားကို ပိုမိုဆင္းရဲတြင္းနက္ေအာင္ ခြဲျခားပစ္ပယ္ခဲ့သည္။ 
 မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈအေပၚ 
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့ေသာ္လည္း က်ဆင္းလာသည့္ 
အရိပ္အေယာင္ မေတြ႕ရေပ။ ယင္းအစား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဆး
ေျခာက္ႏွင့္ ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲမႈသည္ အနည္းႏွင့္အမ်ား တည္ၿငိမ္ေနခဲ့ေသာ္
လည္း ATS ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈ တစ္ရွိန္ထိုးျမင့္တက္ 
လာခဲ့ၿပီး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္လည္း ႏွစ္ဆေက်ာ္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ 
အာဆီယံေဒသအတြင္း ေနာက္ဆုံးရက္ သတ္မွတ္၍ စဥ္းစားေတြးေတာ
ပံုမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
မူးယစ္ကင္းစင္သည့္ အာဆီယံေဒသျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ႏိုင္ငံ
ေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္
အရာရွိမ်ားသည္ မၾကာခဏေတြ႕ဆုံ၍ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္အတြက္ 
ခ်မွတ္ထားသည့္ မိမိတုိ႔၏ သံဓိ႒ာန္ကုိ ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိကာ အာဆီယံ
ေဒသ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း
ၾကားျဖတ္သံုးသပ္မႈျပဳခဲ့သည္။ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ အမွီရည္
မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႀကီး ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ယခုထက္
ပို၍ အင္တုိင္အားတုိက္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းၾကရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အာဆီယံေဒသေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေဒသ
တြင္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
လာသည့္နည္းတူ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း 
ထပ္တူႀကီးထြားလာႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသျဖင့္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း
ကိုလည္း အရာရွိမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေဒသတစ္လႊား
ရွိမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္၍ လူ႔အခြင့္

၇၈



ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးသည္ ပဓာန

အေရးဆုိင္ရာရႈေထာင့္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ထားသည့္ အေထာက္အထား
အေျချပဳ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္လိုအပ္လ်က္
ရွိသည္။

အာဆီယံေဒသႀကီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ကင္းစင္ၿပီလား။

 ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအေထြေထြ
ညီလာခံ အထူးအစည္းအေ၀း (UNGASS) မွ “၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ 
ကိုကာ၊ ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ဘိန္းပင္ တရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားကို တိုက္
ဖ်က္သြားရန္ သို႔မဟုတ္ သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်သြားရန္” ရည္ရြယ္သည့္ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္တြင္ပင္ 
အာဆီယံ၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀း၌ အဆုိပါစံအတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းၾက
မည္ဟု ေဒသတစ္ခုလံုးမွအဖြဲ႕လိုက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၌
မူးယစ္ကင္းစင္သည့္ အာဆီယံျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု 
ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။  ႏွစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္
ကို ငါးႏွစ္ေရွ႕တိုး၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ကာ ေနာက္ဆံုး
ကန္႔သတ္ရက္အမွီ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္အဖြဲ႕
၀င္ႏိုင္ငံတိုင္း အမ်ိဳးသားစီမံခ်က္မ်ား အသီးသီးေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။၂ 
သို႔ေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည့္ပံုစံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ား
သေဘာတူသည့္ ဘံုမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ သေဘာတူညီမႈ
ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။  
 ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားလြန္းသည့္ UNGASS ဦးတည္ခ်က္ပန္း
တိုင္မ်ားကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လွန္သုံးသပ္ခဲ့ရာ၌ နဂိုရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ကို ျပည့္မွီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း အလ်င္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္
ရသည္။ တကယ့္လက္ေတြ႔အေျခအေနအရ ကနဦးဆယ္စုႏွစ္အတြင္း 
ဘိန္းပင္၊ ကိုကာပင္ႏွင့္ ေဆးေျခာက္ပင္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသိသိသာ
သာျမင့္တက္လာေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရိွသည့္ သာဓကအေျမာက္အမ်ား 
ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ ရွင္းရွင္း ေျပာရမည္ဆိုပါက မူးယစ္ေဆး၀ါးပင္မ်ားကို 
‘တိုက္ဖ်က္သည့္’ မဟာဗ်ဴဟာရွိရံုေလာက္ျဖင့္ ‘မူးယစ္ကင္းစင္သည့္ 
ကမာၻႀကီး’ အျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ မည္သုိ႔မွ်မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ျပ႒ာန္း အေရးယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး
ပစ္ပယ္ခံလူထုအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျငင္း
ပယ္ခဲ့ၾကသည္။ UNGASS ျပန္လည္သုံးသပ္မႈအတြက္ ပါ၀င္ကူညီေပး
ခဲ့သည့္ UNODC ၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာျဖစ္သူမွ ႏိုင္ငံတကာ
မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ‘မလိုလားအပ္သည့္ ေနာက္ဆက္
တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား’ မွ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ခ်ျပခဲ့သည္။၃ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၉ 
ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္လည္း အေစာပိုင္း 
UNGASS ဦးတည္ခ်က္ အေျမာက္အမ်ားကို ျပန္လည္ထည့္သြင္း
ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ တရားမ၀င္သည့္ ဘိန္း၊ ကိုကာႏွင့္ ေဆး
ေျခာက္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈကို “တိုက္ဖ်က္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထိေရာက္စြာျဖင့္
သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ အမွီပန္း
တုိင္ထား၍ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္” ေဖာ္ျပပါရိွေနဆဲျဖစ္သည္။၄ လတ္တေလာ
ႏွစ္မ်ားအတြင္း အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သစ္ကို UNODC မွ 
ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ရည္မွန္းထားသည့္ ပန္းတိုင္ကိုျပည့္မွီေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ပ်က္ကြက္မႈကို သိျမင္လာၿပီးေနာက္
ပိုင္း၌ ႏိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းသည္ ‘လံုး၀သည္းညည္းမခံ

သည့္’ စိတ္ကူးအႀကံႏွင့္ ေနာက္ဆံုးရက္သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ
အေျခတည္စဥ္းစားသည့္ စဥ္းစားေတြးေခၚပံုမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်း
ကြက္မ်ားကို ‘တည္ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းမည့္’ သို႔မဟုတ္  ‘ကန္႔သတ္
ထိန္းခ်ဳပ္မည့္’ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ 
အခ်ိဳ႕ကလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ ေမွာင္ခိုကုန္ကူး
မႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈ၏ ဆုိးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲသက္ေရာက္ထိခိုက္မႈ
မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္၍ ေဘးအႏၱရာယ္သက္ေရာက္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္
ထုတ္ႏိုင္ပါက ပိုမိုထိေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳၾကသည္။
 အာဆီယံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခအေနသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံ
စာတြင္လည္း “မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြသုံဲးစားမႈသည္အဘက္ဘက္မွ ျမင့္
တက္လာေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားၿပီး “ေဒသတြင္း၌ ၂၀၁၅ အမီ တရားမ၀င္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈကို 
အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းမည့္ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိရန္မျဖစ္
ႏိုင္ေၾကာင္း” ကိုလည္း ၀န္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားသည္။၅ အာဆီယံ
အဖြ႕ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အရာရိွမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား၌ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား
သည္ ေဒသတြင္းရိွ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏိွမ္ႏွင္းေရး
ဌာနမ်ားႏွင့္ ေသခ်ာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမရွိဘဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္
သည့္ အာဆီယံျဖစ္ရမည္ဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ခ်မွတ္ခဲ့
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိလ်က္ရိွသည္။ ‘မူးယစ္ကင္းစင္ေရး’ ကုိ “မူးယစ္
ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လူထုအသိုက္အ၀န္းအေပၚ မူးယစ္ေဆး၀ါး၏
ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို သိသိသာသာ
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္” ဟူ၍ ေျပာင္းလဲေျပာဆိုသင့္ေၾကာင္း အျခားအစိုးရ 
အရာရွိမ်ားကလည္းေျပာဆိုလိုက္သည္။၆ သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခ
အေနသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ၌ “တိုးတက္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္ မူးယစ္ကင္းစင္ေရးဆိုသည္မွာမည္
သည့္အရာကို ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္
အေသြးပဓာနျပဳ အေသးစိတ္ခ်ျပမႈကုိ ျပင္ဆင္၍ သေဘာတူညီခ်က္
ရယူသင့္သည္ဟု” ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၇

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အမွီ မူးယစ္ကင္းစင္သည့္ 
ႏိုင္ငံျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ (၁၅) ႏွစ္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ 
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ယင္းဦးတည္
ခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေသခ်ာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး
မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ဟု ေရေရရာရာ ေဖာ္ျပထားျခင္း
မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ “ဘယ္ေတာ့မွ အလုပ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” 
ဒါေပမဲ့  “ဘယ္လုိျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ရမွာေပါ့” ဟု ျမန္မာ
ႏိုင္ငံကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အမွီ မူးယစ္ကင္းစင္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ိဳးသား
မဟာဗ်ဴဟာကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ၌ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးမွ မွတ္
ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။၈ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ျပႆနာ
မ်ားႏွင္ ့ဘနိ္းစိက္ုပ်ိဳ းမႈျမင္တ့က္လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့၂၀၁၃ ခႏွုစ ္ႏွစလ္ယ္
အေရာက္တြင္ ေနာက္ဆံုးရက္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ (ကုလ
သမဂၢ၏ သတ္မွတ္ရက္စြဲအသစ္ႏွင့္အညီ) သို႔ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့သည္။၉ 
ဒုရဲခ်ဳပ္ဦးေဇာ္၀င္းက “မက္အမ္တဖီတမင္းျပႆနာ တစ္ရိွန္ထုိးႀကီးထြား
လာတာ အထင္အရွားပါပဲ” ဟု ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး “ႏိုင္ငံတကာမွ မူးယစ္ရာဇာ
ဂုိဏ္းႀကီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈသည္လည္း တစ္ေန႔တစ္ျခားမ်ားျပားလာေၾကာင္း”
ဆက္ လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။၁၀ လာအိုႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါး ကင္စင္ရမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး

၇၉
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ထုတ္လုပ္မႈ တစ္ဖန္ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ UNODC ၏ အစီရင္ခံစာ၌ မက္အမ္ဖီတမင္း ဖမ္း
ဆီးရမႈ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ၆၀% ေက်ာ္မ်ားျပားလ်က္
ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ “အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသရွိ အမ္ဖီတမင္း
အမ်ိဳးအစား စိတ္ၾကြေဆးျပား (ATS) ေစ်းကြက္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ
ဆက္လက္ႀကီးထြားလာႏိုင္သည္” ဟုအဖြဲ႕မွ သတိေပးခဲ့သည္။၁၁ 
  ယင္းတို႔သည္ အာဆီယံေဒသအတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သား
သည့္ သတိေပးသေကၤတမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ အမီ မူးယစ္ကင္း
စင္ေရးစီမံခ်က္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ဘရူႏိုင္းႏိုင္ငံတြင္
က်င္းပခဲ့သည့္ ေဒသတြင္း ေတြ႔ဆံုပြဲ၌ ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့ၾက
သည္။၁၂ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး၌ အစည္းအေ၀းသဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္
ခဲ့သည့္ ဘရူႏိုင္းစြမ္းအင္၀န္ႀကီးမွ “၂၀၁၅ ႏွင့္ အလြန္ အာဆီယံေဒသ
မူးယစ္ကင္းစင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႀကီး လက္ေတြ႔အေကာင္
အထည္ေပၚလာေအာင္ အတူတကြ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ၾကဖို႔နဲ႔ ျပႆနာကုိ ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာဖုိ႔ဆိုတဲ့ သံဓိ႒ာန္ကို ထပ္ေလာင္း
အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အႏၱရာယ္
ေတြကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔က အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ တာ၀န္
ဆိုတာထက္ အားလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ဘံုတာ၀န္တစ္ရပ္လိုမ်ိဳးစုေပါင္း
ထမ္းရြက္ၾကဖို႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။၁၃

   ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ 
အဆိုပါမူ၀ါဒမ်ားကို မျဖစ္မေနအေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ယုတၱိမက်၊ 
ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခမရွိသည့္ ပန္းတိုင္မ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရး
ဆြဲဖို႔ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခရွိ၍ အျပဳသေဘာဆန္သည့္ 
ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ားရရွိေစၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ 
ေရတိုေရရွည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ဦးစားေပးေဖာ္
ေဆာင္ျခင္းထက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား၊ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား
ႏွင့္ အေသးစားေရာင္း၀ယ္ေရးသမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈအေပၚ 
အေလးေပးေဆာင္ရြက္သည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၍ ေငြကုန္
ေၾကးက်မ်ားသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္၌ေငြ
ကုန္ေၾကးက်သက္သာ၍ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာသည့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ မူ၀ါဒမ်ိဳးေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္၍ အေကာင္
အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ဥပမာ ေဆးအသံုးလြန္သည့္ ျဖစ္စဥ္အေရ
အတြက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္သည့္ 
ဌာနမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္၍ ကုသမႈခံယူသည့္ လူနာမ်ားျပားလာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ပါ၀င္သည့္ဘိန္း
စိုက္ေတာင္သူ (ေဟာင္း) အေရအတြက္ တိုးပြားလာေအာင္ေဇာင္းေပး
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္မူ၀ါဒမ်ိဳးကို 
ဆိုလိုသည္။

ဘိန္းတားျမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ေရး

 ေနာက္ဆံုးရက္သတ္မွတ္ခ်က္ဖိအားကို ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္
ရွိသည့္ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရမ်ားက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို 
အလ်င္အျမန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသျဖင့္ ေဒသတြင္း၌ ဘိန္း
စိက္ုခင္းမ်ားကုိ လုိကလံ္တုိက္ဖ်ကမ္ႈ တျဖည္းျဖည္းအရိွနအ္ဟုန ္ျမင္မ့ား
လာလ်က္ရွိသည္။ လာအို၌ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားကို ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္
ေတာင္တန္းမ်ားေပၚ၌ စိုက္ကြက္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္

သျဖင့္ တိုက္ဖ်က္မႈအတိုင္းအတာ သိသိသာသာအားနည္းလ်က္ရွိ
သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လာအိုအစိုးရမွ ဘိန္းစိုက္ခင္းစုစုေပါင္း ဟက္
တာ  ၄၀၀ ခန္႔ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ၌ အမ်ားစု
သည္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဟြာဖန္းႏွင့္ ဖုန္စလီခရိုင္တြင္း
တည္ရွိသည္။၁၄ ျမန္မာအစိုးရသည္လည္း တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကိုအားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း
ဘိန္းစိုက္ခင္းဟက္တာစုစုေပါင္း ၂၃၀၀၀ ခန္႔ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲရာ ယခင္ႏွစ္ထက္ သုံးဆေက်ာ္ျမင့္မားသည့္ ပမာဏ
ျဖစ္သည္။၁၅ အစိုးရ၏ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ “ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း
ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းမွ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား
ကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ (မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ား) ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ သံုးစြဲခဲ့ၾကေသာ္လည္း ရလဒ္အေနျဖင့္ 
အားရေက်နပ္ဖြယ္ရာမရွိခဲ့ေပ။ အလားတူ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့
မ်ား ရရွိမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မလြန္မီ 
ဘိန္းကိုအျမစ္ျပဳတ္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ေၾကာင္း အာမခံသည္။”၁၆ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္ ဘိန္းစိုက္ရာသီအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ခင္းဟက္
တာစုစုေပါင္း ၁၂၀၀၀ ခန္႔ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အမ်ားစုသည္ ရွမ္း
ျပည္နယ္အတြင္းမွ ျဖစ္ေၾကာင္းအစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္
ထက္ႏိႈင္းစာလွ်င္ နည္းပါးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ေလး
ႏစ္ွတာကာလအတြင္း ႏွစ္အလုိက္တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ခ့ဲသည့္ အတုိင္းအတာ
ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။၁၇

 အျမစ္ျပဳတ္တိုက္ဖ်က္ေရး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ 
ေတာင္းဆုိသည့္အသံမ်ား တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ေလာင္လာလ်က္ရိွေသာ္
လည္း အဆိုပါမူ၀ါဒမ်ားအတြင္း ‘ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း
မ်ား (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈပါ)’ ထည့္သြင္း၍ ဟန္ခ်က္
ညီညီျဖင့္ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ပင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ 
အတိုင္းအတာကို ေရရွည္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ေၾကာင္း အာမခံႏိုင္သည့္ 
အေထာက္အထားမ်ား မေတြ႔ရေပ။ ထုိ႔အျပင္ အျမစ္ျပဳတ္တုိက္ဖ်က္
ေရးအေပၚ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံလူထုအေပၚဆိုး
ရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္လာေစႏိုင္သည့္
အျပင္ အခ်ိဳ႕အေျခအေန၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအတိုင္းအတာကို ပိုမိုျမင့္
တက္သြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ား
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ CND ၌ ရွင္းလင္းတင္ျပ
ခဲ့သည့္ UNODC ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာအရ “ဘိန္း
စိုက္ခင္းမ်ားသည္ အျခားေဒသမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေလ့ရွိသျဖင့္ 
အျမစ္ျပဳတ္တိုက္ဖ်က္ေရးအားျဖင့္ တရားမ၀င္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳ းမႈမ်ားကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား အခိုင္
အမာေတြ႕ရွိရျခင္း မရွိေပ။”၁၈ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အျမစ္
ျပဳတ္တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ ပူးတြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ မၾကာခဏ
ဆုိသလုိ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေလ့ရိွၿပီး ေႏွာင့္ေႏွး
ၾကန္႕ၾကာေစေၾကာင္းေအာက္ေျခ၌ ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ အေျခအေနမ်ား
ကေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚ UNODC မွ
က႑အလုိက္ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရာတြင္ “အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ မသက္
ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္
သည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေလ့မရွိဘဲ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ပ်ံႏွံ႔သြားျခင္း သို႔
မဟုတ္ တရားမ၀င္သီးႏံွမ်ား ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုံျခံဳေရး
အားနည္းမႈအပါအ၀င္ အျခားဆိုးရြားသည့္ ျပႆနာအမ်ားအျပား ေပၚ

၈၀



ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးသည္ ပဓာန

ေပါက္လာေစႏိုင္သည္။”၁၉ ဤအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ 
ေဒသတြင္း၌ အျမစ္ျပဳတ္တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ တင္းက်ပ္သည့္ တားဆီး
ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ထားသကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈ
မရွိသည့္အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈအတိုင္းအတာကိုလည္း ေရရွည္၌ ေလွ်ာ့ခ်
ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ယင္းအစား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ အတိုင္း
အတာႏွစ္ဆေက်ာ္ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ 
 သို႔ျဖစ္၍ မၾကာခဏဆုိသလုိ အျမစ္ျပဳတ္တိုက္ဖ်က္ေရး၏ 
တကယ့္ပန္းတုိင္အစစ္သည္ မည္သည့္အရပ္သုိ႔ ဦးတည္လ်က္ရိွေၾကာင္း
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွေပ။ ဘိန္းပငမ္်ားကုိ လိကုလ္ဖံ်ကဆ္ီးျခင္းအားျဖင့္
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမ်ိဳးေလလား။ ဘိန္းစိုက္
ေတာင္သူမ်ား စုိက္ခ်င္ပ်ိဳ းခ်င္စိတ္ ကုန္ခန္းသြားေစရန္အတြက္ ဘိန္းစုိက္
ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္အရဲစြန္႔ရမႈမ်ား ဖန္တီးရန္ ရည္
ရြယ္ျခင္းမ်ိဳ းေလလား။ သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င့္ဘက္ အတုိက္အခံအဖြ႕ဲအစည္း
မ်ားကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံလ့်က္ရိွသည္ ့ဘ႑ာေရးအရင္း အျမစမ္်ားကုိ
ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသလား။ ျမင္သာသည့္ အေထာက္
အထားမ်ားအရ အဆိုပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား တစ္ခုတစ္ေလမွ် ျပည့္မွီခဲ့
ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထို႔အျပင္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ 
ဘိန္းစိုက္ျခင္း မစိုက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ တိုက္ဖ်က္ခံ
ရႏုိင္သည့္အရဲစြန္႔ရမႈ အလားအလာမ်ားတြင္ သက္ေရာက္လႊမ္းမုိးႏုိင္
ျခင္းမရိွေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 
 ကိုလံဘီယာ၌ ကိုကာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်
ရန္အတြက္ ေလယာဥ္သုံး၍ ေဆးဖ်န္းေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ 
တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ျခင္း မရိွခ့ဲေပ။ ယင္းအစား ေပါင္းသတ္ေဆးေငြ႔မ်ားေၾကာင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူထုအျပင္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ဓာတုပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ

ျခင္းအားျဖင့္ အျခားတရား၀င္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းလူထု၏ က်န္းမာ
ေရးကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဂ်ာေအးသူ႔အေမရိုက္
ဆိုသလို ‘မၿပီးဆံုးႏိုင္သည့္ သံသရာ’ ကို ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ေပါင္းသတ္
ေဆးေငြ႔မွသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေက်းလက္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
လုပ္ငန္းမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ
(သစ္ေတာမ်ားအတြင္းသို႔ ကိုကာစိုက္ခင္းမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသျဖင့္)
ႏွင့္ ယခင္ထက္ပိုမိုျပင္းထန္မ်ားျပားသည့္ ေပါင္းသတ္ေဆးလိုအပ္မႈ
သံသရာကို ေပၚေပါက္လာေစသည္။ ဤျဖစ္စဥ္၌ ေပါင္းသတ္ေဆးေငြ႔
မ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ပုိမုိဆုိးရြားလာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏
တရား၀ငရ္ပတ္ညမ္ႈ လံုးပါးပါးလာကာ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ လက္နက္
ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေထာက္ခံမႈ ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ျခင္း၊ နယ္ေျမသစ္မ်ားသို႔တိုင္ 
တိုက္ပြဲမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လာျခင္း၊ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈဆန္႔က်င္ ေရးႏွင့္ တန္ျပန္
မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈအၾကား ကန္႔ထားသည့္စည္းမ်ား 
ေ၀၀ါးလာႏိုင္သည္။၂၀ ယင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြက္ 
ေကာင္းသည့္အလားအလာတစ္ခု မဟုတ္ေပ။ 
 အာဖဂန္နစၥတန္အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ အခ်ိဳ႕ေသာ
အေျခအေနမ်ိဳး၌ အထူးသျဖင့္ ညံ့ဖ်င္းသည့္ေစ်းကြက္မ်ားရွိသည့္ေဒသ
မ်ားမွ ယခင္တိုက္ဖ်က္ေရးေၾကာင့္ ဆုံးရံႈးနစ္နာခဲ့ရသည့္ ၀င္ေငြမ်ားကို
ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဆတိုးျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ဳိး
ကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးသုိ႔  ဦးတည္ေစေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ေလ့
လာဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခု၏ သတိေပးခ်က္အရ “ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
လုိအပ္သည့္အခ်က္မွာ ေတာင္သူအမ်ားစု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိသက္ေရာက္
လႊမ္းမုိးလ်က္ရိွသည့္ လူမႈေရး၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ထုံးတမ္းဓေလ့ဆုိင္ရာ အေလ့
အလာတို႔အေပၚ ‘သက္ေရာက္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္အရဲစြန္႔ရမႈ’ ကို 
ျဖစ္သည္။
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ဆဒံုးေဒသ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ေရး - 
ဘယ္သူေတြအက်ိဳးရွိၿပီး ဘယ္သူေတြ
ထိခိုက္နစ္နာရသလဲ။
(ဇုန္းရိန္ေရးသားသည္)

 ဆဒုံးၿမိဳ႕နယ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္တန္းမ်ားအၾကားက်
ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ျမစ္ႀကီးနားမွ တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ထိန္ခ်ံဳး
ၿမိဳ႕သို႔ သြားရာလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ အဆိုပါလမ္းမ
ႀကီးကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္လုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ဆဒုံးၿမိဳ႕သည္ ပ်ားပန္းခတ္မွ်
လႈပ္ရွားသက္၀င္လာခဲ့သည္။ ဤေဒသသည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အပစ္အ
ခတ္ရပ္စဲေရးမတိုင္မီ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIO) ႏွင့္ အစိုး
ရတပ္အၾကား ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရွ႕တန္းစစ္
ေျမျပင္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆဒံုးကို သီးျခားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ
အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္၌အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား 
အျပည့္အ၀လည္ပတ္ေနသည့္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ (အစိုးရတပ္) 
မွ ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ KIO ႏွင့္ အစိုးရအၾကားခ်ဳပ္ဆို
ထားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
မွစ၍ ေဒသတစ္လႊား တိုက္ပြဲမ်ားတစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ 
 ကၽြန္ေတာ္မွတ္မခိ်နိမွ္စ၍ ဆဒံုးေဒသခမံ်ားသည ္မမိတုိိ႔၏စား
၀တ္ေနေရးအတြက္ ၀င္ေငြရရန္အစဥ္အဆက္ဘိန္း စုိက္ပ်ိဳးခ့ဲၾကသည္။ 
ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကၿပီး စီးပြားျဖစ္
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရာင္းခ်ျခင္းထက္ မိမိတို႔၏ အေျခခံ
လိုအပ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ - အစားအစာ၊ ေဆး၀ါး၊ အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္
ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး) ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္သာ ရည္
ရြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအခ်ိန္၌ ျပင္ပမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား
လည္း ဆဒံုးေဒသသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္
သူမ်ားက တစ္ဧကခန္႔ စိုက္ပ်ိဳး၍ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားသည္လည္း 
ငါးဧကထက္ပို၍ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ 
 ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့ၾကေသာ္လည္း အလြန္ေ၀းလံ
ေခ်ာင္က်သည့္ အရပ္ေဒသမ်ား၌ ပမာဏအနည္း အက်ဥ္းခန္႔ကိုသာ 
စုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေဒသျပင္ပတြင္ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အနည္း
အက်ဥ္း သုိ႔မဟုတ္ လံုး၀သိရွိခဲ့ၾက ျခင္းမရွိေပ။ KIO မွ ေဒသတစ္လႊား
ဘိန္းတုိက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အႀကီးအက်ယ္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္ 
၁၉၉၅ ခုႏွစ္အထိ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အတုိင္းအတာ တည္ၿငိမ္ေနခ့ဲ
သည္။ ဘိန္းစုိက္ခင္းမ်ားအားလံုးကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္အတြက္  တားဆီး
ပိတ္ပင္လ်က္ရွိသည့္ အခက္အခဲအမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။ ဦးဆံုးအေန
ျဖင့္ ဘိန္းခင္းမ်ားသည္ အလြန္ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ 
တည္ရွိေနျပီး ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ဆဒံုးေဒသခံမ်ားသည္ ပံုမွန္
ရာသီထက္ေစာ၍ စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသျဖင့္  ေစာေစာရိတ္သိမ္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္
ၿပီးေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ဘိန္း
ခင္းမ်ားဖ်က္ဆီးမခံရေစရန္ အာဏာပိုင္မ်ားအား တံစိုးလက္ေဆာင္
မ်ားေပးအပ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ဘိန္းတုိက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွာမႈအၿပီး တစ္ႏွစ္
သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာ၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းေၾကာင္ ့ေဒသတစလ္ႊား ဘိန္းစိက္ုပ်ိဳ းထုတ္
လုပ္မႈ တစ္ရွိန္ထိုး ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရး
လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဘိန္းေစ်းမ်ား ခုန္တက္သြားခဲ့ျခင္းသည္ ဘိန္းစိုက္
ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ဘိန္းျပန္စုိက္ရန္ မက္လုံးေကာင္းျဖစ္လာခ့ဲသည္။

ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည့္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား
အေနျဖင့္ အိမ္ႀကီးရခိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ ပစၥည္းသစ္အမ်ားအျပား
ကို ၀ယ္ယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ
လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းစတစ္ခုျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ
ျမင့္တက္လာရာ၌ ျမန္မာက်ပ္ေငြမ်ား အဆမတန္ေဖာင္းပြလာျခင္း
သည္လည္း အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္
ဆန္၊ အ၀တ္အထည္၊ ေက်ာင္း၀င္ေၾကးႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္
ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ား ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔
ေသာ အဘက္ဘကမွ္ ျမင္တ့က္လာသည္ ့ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ အမီွလုိက္
ရန္အတြက္ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘိန္းကိုႏွစ္စဥ္ တိုး၍
စိုက္ပ်ိဳးလာရသည္။ 
 ဘိန္းတန္ဖိုးမ်ား တစ္ရွိန္ထုိးျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ကခ်င္
ျပည္နယ္ရွိ ျမစ္ႀကီးနား၊ မိုးေကာင္းႏွင့္ မိုးညွင္းကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီး
ျပႀကီးမွ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားအား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္
ေခၚသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္လည္း ဆဒုံးေဒသသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာကာဘိန္းကုိ မႀကံဳ
စဖူးထူးကဲသည့္ အတိုင္းအတာျဖင့္ အတိုင္းအဆမဲ့ စိုက္ပ်ိဳးလာၾက
သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအတိုင္းအတာ အျမင့္
ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ေနရာ
အႏွံ႔က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသူ
မ်ားအေနျဖင့္ သြားလာရခက္ခဲ၍ ေခ်ာင္က်သည့္ ေတာနက္မ်ားအတြင္း
လွ်ိဳ႕၀ွက္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ 
 ျပင္ပမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကး
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ သက္သက္ရည္ရြယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးၾကေသာ္လည္း 
ေဒသခံမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးၾက
ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ပညာေရးအားျဖင့္နိမ့္က်၍ အျခားအသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား မရိွၾကေခ်။ ဆဒုံးနယ္ေျမသည္ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္း
ထူထပ္၍ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ ေျမေနရာ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိ
သည့္ေဒသျဖစ္သည္။ ဘိန္းကိုသာ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္
လာၾကသျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ ၎တို႔ကၽြမ္းက်င္သည့္ တစ္ခုတည္း
ေသာအလုပ္ျဖစ္သည္။ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ‘တကယ္လို႔’
ဟူသည့္ ေသခ်ာေရရာမႈမရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာရွိလာႏိုင္သည့္ အျခား
အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းတစခ္ခုကုို ေျပာင္းလဲမညဆ္ိပုါက အရဲစြန္႔လြန္း
အားႀကီးရာေရာက္မည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔သိသူမ်ား
အၾကား ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားလာသူ တစ္ဦးတစ္
ေယာက္မွ် မရွိေပ။ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္းေထာက္မ်ားသည္ပင္ 
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဘုရားလာေရာက္
၀တ္ျပဳသည့္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားေပးအပ္သည့္ အလွဴေငြအားျဖင့္
တနည္းတဖံု အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေနၾကသည္။ 
 မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ဘိန္းတန္ဖိုးမ်ား
ျမင့္တက္လာမႈအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ တန္ဖိုး
မ်ားျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ေဒသခံဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ျပင္ပ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ မက္လံုးေကာင္းတစ္ခုျဖစ္
လာသည္။ အစိုးရႏွင့္ KIO အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း တကယ့္
လက္ေတြ႕အေျခအေန၌ အခြန္သြားေရာက္ေကာက္ခံသည့္ ခရီးစဥ္
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ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးသည္ ပဓာန

ကဲသုိ့႔ျဖစ္ေနခ့ဲသည္။ ႏွစ္ဖြ႕ဲစလုံးသည္ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈ မရွိခဲ့ေပ။ ယင္းသို႔မကူညီရံု
မွ်မက အခြန္မ်ား၊ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီးအစားအစာမ်ား 
တည္ခင္းဧည့္ခံေစျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳ းျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမား
မ်ားကို ဂုတ္ေသြးစုပ္လ်က္ရွိသည္။ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရးခရီးစဥ္ တစ္ခုၿပီး
ဆံုးသည့္အခါတိုင္း ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ကူးပင္ယဥ္ႏိုင္
ျခင္းမရွိသည့္ စည္းစိမ္မ်ားကို ခံစားလ်က္ရွိသည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားမွ 
ရပ္သူရြာသားမ်ားကို အားကာခန္းမႀကီးအတြင္း စုစည္းေစၿပီး ၎တို႔၏
အလြန္တရာရွည္လ်ားလွသည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ 
တန္ဘိုးရွိသည့္အခ်ိန္မ်ားကို ျဖဳန္းတီးပစ္ေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔စံစား
လ်က္ရွိသည့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေခၽြးနည္းစာ
မ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ရွည္လ်ားၾကာေညာင္းလွ
သည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ား၌ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ဘိန္း
မစိုက္သင့္ေၾကာင္း ၾသ၀ါဒေပးေလ့ရိွေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္
ေယာက္ကမွ် အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း
မ်ားအေၾကာင္း တစ္စြန္းတစ္စမွ် ေျပာဆိုခဲ့ၾကျခင္းမရွိေပ။ မည္သူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ေဒသခံဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ သင့္ 
ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ကနဦးေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ 
 ဆဒံုးေဒသ၌ ၾသဇာလႊမ္းမုိးလ်က္ရွိသည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕
သုံးဖြ႕ဲရိွၿပီး ၎တုိ႔မွာ အစုိးရ၊ KIO ႏွင့္ ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (NDA-K
- ယခုအခ်ိန္၌ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းထားၿပီး 
အစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ KIO မွ
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည့္ ပထမမူးယစ္ ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရး
လႈပ္ရွားမႈႀကီးအတြင္း ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ
အေထာက္အပံ့မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈ မရွိခဲ့ေပ။ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးကို အစိုးရ၊ KIO ႏွင့္ NDA-K 
တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ ဘိန္းအစား
ထိုးသီးႏွံအျဖစ္ ထင္းရွဴးပင္ေပါက္ (ရွားမူ) မ်ားႏွင့္ တရုတ္ေျပာင္းမ်ိဳး
စိတ္မ်ားကို အစိုးရမွ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အကူအညီ
သည္ ဆရာ၀န္ျဖစ္သူမွ လူနာအား အနာတစ္ျခား ေဆးတစ္ျခား ေပးအပ္
သည္ႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူညီလ်က္ရွိသည္။ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား 
အမွန္တကယ္အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ရွိသည္မွာ ဆန္ေရစပါး၊
သားသမီးမ်ား၏ ေက်ာင္းစရိတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးစရိတ္မ်ားသာျဖစ္
သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အကူအညီမ်ိဳး ေပးအပ္ျခင္းသည္ ဘိန္းစိုက္
ေတာင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ခဲ့ေပ။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အကုန္ပိုင္း၌ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ရပ္တန္႔
သြားခဲ့သည့္ ဘိန္းစုိက္ခင္းမ်ားသည္ ဆဒံုးေဒသ၌ ျပန္လည္ေပၚေပါက္
လာၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ NDA-K နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ
မ်ားသို႔တိုင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ 
 ႏွစ္စဥ္မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေအာင္ျမင္
မႈမရွိရသည့္ အေၾကာင္းရင္းသံုးခုကို သိသိသာသာ ျမင္ေတြ႔ရလ်က္ရွိ
သည္။ ပထမဦးဆုံးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ
အစိုးရအေနျဖင့္ ဘိန္းကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းရန္ အေလးအနက္ထား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဒသတစ္လႊားရွိ ဘိန္းစိုက္
ခင္းမ်ားသည္ ေရွ႕တန္းစစ္ဘက္အရာရိွမ်ားအတြက္ အပုိေဆာင္းဆုေၾကး
ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္တစ္ခုစီအတြက္

ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးမ်ား ေကာက္ခံရယူၾကသည္။
သာဓကေပါင္းမ်ားစြာက စစ္အစိုးရ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား
အေပၚ လ်စ္လ်ဴရႈမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိ ၿပီး အထင္အရွားအေနျဖင့္ 
ျမစ္ႀကီးနားတကၠသုိလ္အတြင္းမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈ
ႏိုင္ပါသည္။ လူထုအေတာ္မ်ားမ်ားက စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ကခ်င္လူထု
အေပၚမူးယစ္ေဆး၀ါးျဖင့္ စစ္ေအးတုိက္ပြဲဆင္ႏြဲလ်က္ရွိသည္ဟုလက္
ခံယုံၾကည္လ်က္ရိွသည္။ ဘိန္းတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဘိန္းခင္း
မ်ား၌ ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း၌သာ အေကာင္
အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွသည္။ ေနာက္လုိက္ငယ္သားအနည္းစုခန္႔သာ ဘိန္း
ခင္းမ်ားသို႔ ဟန္ျပသြားေရာက္ၾကၿပီး အေရးႀကီးသည့္ အေပးအယူမ်ား
ကိုေက်းရြာအတြင္း၌သာ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားမွဘိန္း
တိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္လုိက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ရြာ
၀င္တစ္ရြာထြက္ ခရီးဆက္ၾကေတာ့သည္။ ဘိန္းျခစ္ရာသီအတြင္းဘိန္း
စိုက္ေတာင္သူမ်ား (ရြာသူရြာသားမ်ား) အေနျဖင့္ အဆိုပါအရာရွိမ်ားကို 
ေငြသား၊ ဘိန္းႏွင့္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ား တည္ခင္းဧည့္ခံေနရ
ျခင္းျဖင့္ မအားမလပ္အလုပ္ရႈပ္ၾကရသည္။ 
 ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၌ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားကို ကာလအတိုင္းအတာ
တစ္ခုအထိ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ထြက္ရွိသမွ်ဘိန္းအားလံုး
ကုိအစိုးရမွ ျပန္လည္၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစုိးရ
အေနျဖင့္ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အျခားကာလရွည္ အကူ
အညီမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဖန္တီးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ် ေပးသင့္သည္။ အကူးအေျပာင္း
ကာလအတြင္း အျခားလုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘိန္းစုိက္
ေတာင္သူမ်ားကို ရင္းႏွီးမတည္ေငြမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္လည္း လိုအပ္သည္။
စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္လာႏုိင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ လိုအပ္
သလို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမရွိေသာ္လည္း 
ဆိတ္၊ ႏြား၊ ၾကက္၊ ၀က္ေမြးျမဴေရး သို႔မဟုတ္ သစ္သီးမ်ိဳးစံုဥယ်ာဥ္ခင္း
မ်ားထူေထာင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္
ႀကီးပြားလာသူမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရပါက ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
က်ိန္းေသေပါက္လိုက္လံ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဘိန္းစိုက္
ေတာင္သူမ်ားသည္ အစားအစာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား
၏ေက်ာင္းစရိတ္ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း
ႏိုင္ရန္အတြက္သာ ဘိန္းကိုစုိက္ပ်ိဳးၾကျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ
အေနျဖင့္ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားကို အဆင့္ျမင့္
တင္၍ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ား၏ ပုခုံးေပၚမွ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးအခ်ိဳ႕ကုိ မွ်ေ၀
ထမ္းေဆာင္ေပးမည္ဆိုပါက ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း
အျခား အစားထိုး၀င္ေငြရင္းျမစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ရာ၌ မ်ားစြာ
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လာမည္ျဖစ္သည္။ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအေန
ျဖင့္အရဲစြန္႔ရမႈျမင့္မားသည့္ လုပ္ငန္းမွဖယ္ခြာ၍ ပုိမုိလုံျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ိဳ းသုိ႔ ေျပာင္းလဲလာၾကမည္ျဖစ္သည္။ အကူးအေျပာင္းကာလ
လြန္မွသာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကုိ တရား၀င္တားျမစ္ပိတ္ပင္သင့္
ပါသည္။

*ဇုန္းရိန္ဟူသည့္ နာမည္သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္တစ္ခု၌ ပညာ
ဆည္းပူးလ်က္ရွိသည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ကေလာင္အမည္
ျဖစ္ပါသည္။  

၈၃



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ေတာင္သူမ်ားလုပ္သာကိုင္သာရွိေစမည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ တရား၀င္
အေျခအေနတစ္ရပ္မရိွဘဲ တရား၀င္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ား ဖန္တီး
ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။”၂၁ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လ်က္ရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ား
ပိုမိုဆင္းရဲက်ပ္တည္းလာၿပီး မိမိတို႔ေဒသရွိ တစ္ခုတည္းေသာ စီးပြားျဖစ္
သီးႏွံျဖစ္သည့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ မွီခိုအားထားမႈ ပိုမိုျမင့္မားလာ
သည္။ လက္တင္အေမရိကရွိ ကိုကာစိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
သက္ေရာက္အက်ိဳးရွိမႈကို ေလ့လာသည့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္၌ “အင္
အားသံုးႏွိမ္ႏွင္းတိုက္ဖ်က္မႈ စတင္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဘိန္း
စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာသို႔ ဘိန္းခင္းမ်ား တမုဟုတ္ခ်င္းပ်ံ႕ႏွံ႔သြား
ခဲ့သည့္အေၾကာင္းရင္းသည္ အလြန္နားလည္ရခက္ခဲသည့္ ပုစာၦတစ္
ပုဒ္ျဖစ္သည္” ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ “ကိုကာႏွင့္ ဘိန္းစိုက္
ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည့္ ဆင္းရဲသား
မ်ားသာျဖစ္သျဖင့္ ၎တို႔၏ အဓိကက်သည့္၀င္ေငြရင္းျမစ္ ရုတ္တရက္
ပ်က္စီးဆံုးရံႈးသြားသည့္အခါ ပိုမိုဆင္းရဲတြင္းနက္လာၿပီး ဘိန္းအေပၚ
မီွခုိရမႈ ေလ်ာ့ပါးသက္သာလာရမည့္အစား တရားမ၀င္ေစ်းကြက္အတြက္
ဆထက္ထမ္းပိုးတိုး၍ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္ တြန္းအားေပး သကဲ့သို႔ျဖစ္
လာခဲ့သည္။”၂၂

 တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းသည္ မၾကာခဏဆိုသလို အက်င့္
ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ဒြန္တြဲဆက္စပ္ေနေလ့ရွိသည္။ ဘိန္းကို ပဋိပကၡ
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျမင့္မားေၾကာင္း သတ္မွတ္ထား
သည့္ အားနည္းေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အမ်ား
ဆုံးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သက္ဆုိင္ရာေဒသအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္အစုိးရ
ဌာနမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ
၍ျခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားမွထုတ္
ေဖာ္ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။၂၃ အာဖဂန္နစၥတန္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား
သည္လည္း အလားတူျပႆနာရပ္မ်ိဳးကို ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည္။ 
ျဖစ္စဥ္အမ်ားစု၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းသည္ သက္ဆုိင္
ရာအာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘိန္းခင္းပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အစု
ရွယ္ယာ၀င္မ်ားမွ ၎တို႔၏ ဘိန္းခင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးမခံရေစရန္အတြက္ 
လာဘ္ထိုးသည့္ ေငြမ်ားကို လက္ခံရရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၂၄ ေနာက္
ဆက္တြဲအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
တြန္းလွန္ႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္အျပင္ မ်က္ကြယ္ျပဳေပးရန္ အာဏာပိုင္မ်ား
အားလာဘ္ထိုးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အဆင္းရဲဆံုး ဆင္းရဲသားဘိန္းစိုက္
ေတာင္သူမ်ားကိုသာ အဓိကထား တုိက္ဖ်က္လာၾကသည္။ အာဖဂန္
နစၥတန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻ႕ဘဏ္/UNODC မွထုတ္ျပန္သည့္ 
အစီရင္ခံစာ၌ “ထိထိေရာက္ေရာက္စည္းၾကပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
မႈမရွိျခင္းႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းတို႔၏ ရလဒ္အေန
ျဖင့္မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း၏ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈကို 
ဘိန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ
မရိွသည့္အျပင္ အာဏာပုိင္မ်ားအားလာဘ္ထုိးရန္ ေငြေၾကးအင္အားမရိွ
သည့္ အားအနည္းဆုံးႏွင့္ အဆင္းရဲဆုံး (ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲသားအိမ္
ေထာင္မိသားစုမ်ား) သူမ်ားကသာ အမ်ားဆုံးႀကံဳေတြ႕ခံစားၾကရသည္။”၂၅

 အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးသည္
မိမိတို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ား

အေပၚ ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားေလ့ရွိသည္။ ပဋိပကၡအတြင္း ပတ္သက္ပါ
၀င္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
ကုန္ကူးမႈအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္ဟု နာမည္ဖ်က္၍ ပစ္
မွတ္ထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ
ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံ (အခန္း ၂ 
ကို ၾကည့္ပါ) ၌ ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္
ကဲ့သို႔ေသာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အားနည္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ဤကဲ့သို႔
ေသာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ လူထုအသိုက္
အ၀န္းအၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုပ်က္ျပားလာၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
ပဋိပကၡမ်ားကိုသာ ျမင့္တက္လာေစလ်က္ရွိသည္။
 အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး
လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ တိုက္ဖ်က္ေရးအေျချပဳခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ
ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍ ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၈၀
ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ေလယာဥ္
အသံုးျပဳ၍ ဓာတုေဆးေငြ႔ဖ်န္းဖ်က္ဆီးရန္ အေမရိကန္မွ ကူညီေပးခဲ့ 
ေသာ္လည္း ရည္မွန္းထားသည့္အတုိင္း ေအာင္ျမင္ခ့ဲျခင္းမရိွေပ(အခန္း 
၂ ကိုၾကည့္ပါ)။ လတ္တေလာတြင္လည္း အာဖဂန္နစၥတန္၌ လယ္ထြန္
စက္မ်ားႏွင့္ လူအားသံုး၍ ဘိန္းခင္းမ်ားကို လုိက္လံဖ်က္ဆီးရန္ 
အေမရိကန္မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့၍ ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
တြင္တိုက္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒ၏ က်ဆံုးမႈကုိ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ၀န္ခံသည့္
အေနျဖင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္အထူးသံ
အရာရွိ ရစ္ခ်တ္ဟိုးလ္ဘရြတ္ခ္မွ အာဖဂန္နစၥတန္အတြင္းရွိ ဘိန္းတိုက္
ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည့္ အေမရိကန္
၏ အကူအညီကို “ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း အေလအလြင့္အမ်ားဆံုးႏွင့္ 
ထိေရာက္မႈ အနည္းဆံုးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္” ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာ
ဆိုခဲ့သည္။၂၆ သို႔ေသာ္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ၌
ဆက္လက္ျငင္းခံုေနၾကဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
အေနျဖင့္ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈကို 
လိုက္နာေသာအားျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန ္၀တၱရားရိွသကဲသုိ့႔ ယူဆေနၾကၿပီး အနည္းဆုံးအေနျဖင့္
‘တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ေနသည္ဟု’ အထင္ခံရေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္
သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ပထမ

 ဘိန္းတားျမစ္ပိတ္ပင္ေရးႏွင့္ တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ ေဇာင္းေပးထား
သည့္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအေပၚ အေလးေပးျခင္းထက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အခန္းက႑ကိုထည့္
သြင္းေဖာ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚ အာရုံစုိက္အေလးေပး
မႈမ်ား ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္
ေဆာင္မႈကို အစားထုိးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (AD) ဟု ရည္ညႊန္းေလ့ရွိၿပီး ‘မူး
ယစ္ေဆး၀ါးနယ္ပယ္အတြင္းရိွ ေက်းလက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး’ ဟုလည္း အဓိပၸာယ္
ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာေဆြးေႏြးျငင္းခံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံ စီမံကိန္းမ်ား
ကိုသာအေလးေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ သေဘာတရား
မွသည္ တရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈ၏ အရင္းခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကိုင္

၈၄



ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးသည္ ပဓာန

တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအမံ၏ အစိတ္
အပိုင္းတစ္ခုကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ အစီအစဥ္ (စီမံကိန္းတစ္ခုသက္သက္
သာမဟုတ္) မ်ိဳးကုိ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဘက္စံုရႈေထာင့္စံုမွ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထည့္သြင္းသံုးသပ္ထားသည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးသေဘာတရားသို႔ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။၂၇ ေဒသတစ္လႊား၌ 
လက္ရွိပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္
မ်ားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္း
ယွဥ္ပါက အလြန္နည္းပါးလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ကမာၻတစ္လႊား၌လည္း 
ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအနည္း
အက်ဥ္းသာရွိသည္။၂၈

 ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ႏွင့္ ရည္
ရြယ္ခ်က္အေပၚတြင္လည္း ဆက္လက္ျငင္းခုန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕
ေသာသူမ်ားက တင္းက်ပ္သည့္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးႏွင့္  ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ 
ေရးတို႔ကို ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ နယ္ေျမတစ္ခုအတြင္းရွိတရား
မ၀င္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို အဓိကပစ္မွတ္ထား၍ လက္ငင္းေလွ်ာ့ခ်
သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္
ေရးအေပၚ ၿဗိတိသွ်ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေဒးဗစ္မန္းဖီးလ္၏ ေလ့လာ
သံုးသပ္ခ်က္၌ “ဘိန္းႏွင့္ ကိုကာစိုက္ပ်ိဳးမႈ အတိုင္းအတာကို ေလွ်ာ့ခ်
ရန္သက္သက္ရည္ရြယ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္လ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုသည္မွာ 
တိုက္ဖ်က္ေရးဟူသည့္ ‘ျပစ္ဒဏ္’ အတြက္ ျပန္လည္ရရွိသည့္ ‘ဆု
လာဘ္’ တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ျခင္းကို
လည္းတရားမ၀င္ သီးႏံွစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ရန္
အတြက္ ယာယီအေနျဖင့္ ပံ့ပိုးျခင္းသက္သက္သာျဖစ္သည္။”၂၉ ဤခ်ဥ္း
ကပ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္လည္း ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအား ဘိန္း 
သို႔မဟုတ္ ကိုကာစိုက္ပ်ိဳးမႈကို စြန္႔လႊတ္ရန္အတြက္ ေရရာေသခ်ာမႈ

မရွိသည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဖန္တီးျခင္းသက္သက္သာ
ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအၾကား 
ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေက်းလက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး
အစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သေဘာထားသူမ်ား အထူးသျဖင့္ လက္ေတြ႕
အေတြ႕အၾကံဳရိွသူမ်ား တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာေသာ္လည္း မူးယစ္
ေဆး၀ါးနယ္ပယ္၌ ထိုသို႔ေသာ သေဘာထားမ်ိဳးမရွိေပ။ ဆက္လက္၍ 
မန္းဖီးလ္မွ “အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ တရားမ၀င္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ျပင္ပအကာ
(ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ အားေပး
ျမွင့္တင္သည့္) ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ရွင္သန္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ျဖိဳး
တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အဓိကပန္းတိုင္ႏွစ္ရပ္
စလုံးအေပၚ ဆက္လက္အျငင္းပြားေနရဆဲျဖစ္သည္” ဟုေျပာဆုိခဲ့သည္။
 ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား
အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္
ငန္း (တရားမ၀င္စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္) ႏွင့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔
သည့္ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ရည္မွန္းခ်က္တို႔အ
ၾကားထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံရာမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ 
ဆုိခ့ဲသည့္အတုိင္း ဘိန္းႏွင့္ ကိုကာတရားမ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ လူထု၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
အားနည္း၍ ထိရွလြယ္သည့္ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရွိရ
သည္။ ပို၍ယုတၱိက်က်ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူအမ်ားစု
သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သက္သက္ေၾကာင့္သာ တရားမ၀င္စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ငန္းမ်ား၌ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးအကူအညီမ်ား ေလာက္ေလာက္လားလားျပင္ဆင္ေပးျခင္းမရွိဘဲ 
တိုက္ဖ်က္ေရးအေပၚ အေျချပဳ၍ တရားမ၀င္စိုက္ခင္းမ်ားကို တိုက္ဖ်က္
ျခင္းသည္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ အဓိက၀င္ေငြစီးေၾကာင္းႏွင့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းသက္သက္သာ
ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူသားခ်င္း
စာနာမႈကင္းမဲ့သည့္အျပင္ ရပ္ရြာလူထုကို ပိုမိုဆင္းရဲတြင္းနက္ေစ
သည့္ခုတ္ရာတစ္ျခား ရွရာတစ္ျခားရလဒ္မ်ိဳးကိုသာ ထြက္ေပၚလာေစ
သည့္အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားမ၀င္
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကဦးစားေပးအေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္
ကိုင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ GIZ ၏ ‘ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္
ငန္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း’ ဟူသည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၌ “မူး
ယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားသည္ မၾကာ
ခဏဆိုသလို ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုေလ့ရွိသည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။၃၀ 
ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈကို က်င့္သံုးလို
သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္၍ ရွင္းလင္းတိ
က်သည့္ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္မ်ားရွိမေနျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ပိုမိုႀကီး
ထြားလာကာ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ
မ်ားကို တုိင္းတာႏုိင္ရန္ အင္မတန္ခဲယဥ္းလာသည္။ “ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာရာ၌ က်ဆင္း
လာသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသီးႏွံပင္မ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတိုင္း
အတာကိုသာ အဓိကညႊန္းကိန္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိသျဖင့္
ေျပာင္းလဲးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္
ရာမူ၀ါဒတစ္ရပ္လံုးကို ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ရုပ္လံုးေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။”၃၁

 လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္
လုပ္ေဆာင္မႈကို အားေပးကူညီခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ဘိန္းႏွင့္ ကိုကာ တရား

မ၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္အမ်ားအျပားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
ႏုိင္ခ့ဲသည္။ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရာတြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ
အေရးႏုိးၾကားအသိရိွေသာ ေရရွည္အက်ိဳးရလဒ္မ်ားရရိွေရးကုိ အေလး
ထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း အာဖဂန္နစၥတန္တြင္
ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ရာ၌ “တိုက္ဖ်က္ေရးအေျချပဳ မဟာ
ဗ်ဴဟာကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ျပႆနာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကုိ
ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားရဖြယ္ရိွၿပီး ပုိမုိဆင္းရဲက်ပ္တည္းလာေစသည့္ သက္
ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္
လာႏိုင္သည္။ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိမီ 
အစားထိုးအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္
ျခင္းသည္ လူ႔က်င့္၀တ္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥ
တစ္ခုျဖစ္သည္” ဟု အစီရင္ခံခဲ့သည္။၃၂ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏွင့္ ပီရူး
ႏိုင္ငံအစိုးရတို႔မွ ကမကထျပဳ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းရိုင္ႏွင့္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တို႔၌
က်င္းပခ့ဲသည့္ ေျပာင္းလဲဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
ညီလာခံ (ICAD) အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအျပင္ 
ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္
ရာသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးခဲ့
ၾကသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ “အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ဆင္းရဲ
မြဲေတမႈသည္ ဘိန္းႏွင့္ကိုကာစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိသည့္ 
အဓိကျပႆနာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း၍ အဆိုပါ
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေန ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစ
ႏိုင္သည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဦးစားေပးသင့္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ တရား
မ၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈကို အေျခခံက်သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥတစ္ရပ္
အေနျဖင့္ ကိုင္တြယ္စီမံသင့္သည္”ဟု သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။၃၃  
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ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးသည္ ပဓာန

လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးညႊန္းကိန္းမ်ား

 အျခားနယ္ေျမမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖန္
ဖန္သံသရာလည္ေနသည့္ ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးမႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေရရွည္
တည္တံ့ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ တရားမ၀င္ကုိကာႏွင့္ ဘိန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈေရတို
ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အားထားျခင္းထက္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္
ငန္းမ်ားအမွန္တကယ္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ျပဆိုႏိုင္သည့္ အျခားညႊန္း
ကိန္းမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ ဤေဆြးေႏြးခ်က္၏ အဓိက
ရလဒ္အေနျဖင့္ တရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားကို ေရတိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းထက္
ေက်ာ္လြန္သည့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိေအာင္ ဦးစား
ေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတိုင္းအတာကို စဥ္ဆက္
မျပတ္ေရရွည္စြဲ၍ ေလ်ာ့က်လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက
သည္။ CND ၌ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ UNODC ၏ ဆန္းစစ္
အကဲျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ “ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို 
တရားမ၀င္စိက္ုပ်ိဳ းထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၏
အေျပာင္းအလဲအေပၚ နည္းပညာသေဘာအရ သံုးသပ္ျခင္းထက္ 
လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ညႊန္းကိန္းအားျဖင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရမည္။
ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရေသာ္ တရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္၍ 
တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ပို၍အလွမ္းေ၀းသြား
ေစသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။၃၄ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ICAD
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ တက္ေရာက္လာသူတစ္ဦးက “စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္
မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ တိုက္ဖ်က္ေရးရည္မွန္းခ်က္အေပၚ အေျခတည္
၍အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္
ေရး၏တကယ့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရရွည္အက်ိဳးသက္ေရာက္
မႈမ်ားကိုတိုင္းတာရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု မဟုတ္
ေပ။ ေဒသတစ္ခု၏ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္
လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို 
အရွည္သျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ်ာ့က်လာေစျခင္းတို႔အၾကား တိုက္
ရိုက္ဆက္စပ္မႈရွိေနသည္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။၃၅

 ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ICAD အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ 
အဆံုးသတ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အတြင္း “တရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္
လုပမ္ႈကုိ ထိန္းခ်ဳပရ္ာ၌ စုိက္ပ်ိဳ းထုတ္လုပ္မႈကုိ တုိက္တြန္းအားေပးလ်က္
ရွိသည့္ မဖူလံုမႈမ်ားႏွင့္ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
ရန္လူသားအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚပိုမိုအေျခ
ခံရန္လိုအပ္ၿပီး တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးႏွင့္ (ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ 
လုပ္ေဆာင္ရလင့္ကစား) သီးျခားစီျဖစ္ရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဥ္း
ကပ္လုပ္ေဆာင္မႈေအာက္ရိွ ေျပာင္းလဲဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား
၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုင္းတာရာ၌ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထား
သည့္  ကုိကာႏွင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အတုိင္းအတာအျပင္ လူသား
ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈညႊန္းကိန္းမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္သည္။” 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘာလင္၌ က်င္းပခ့ဲသည့္ ေျပာင္းလဲဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ တရားမ၀င္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္
လုပ္မႈ အတိုင္းအတာအေပၚ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း သိသိသာသာအက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍မရေၾကာင္းႏွင့္ “ေက်းလက္ႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စီမံကိန္း
ေဖာ္ေဆာင္ေရးကာလ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ လူသားရင္းျမစ္ႏွင့္ ေငြေၾကး

ပုိင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားလိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဤအေရးကိစၥမ်ားကို 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္ ကနဦးအဆင့္မွစ၍ ထည့္သြင္းသံုးသပ္ရန္ လို
အပ္သည္” ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
“ေအာင္ျမင္သည့္မူ၀ါဒတစ္ခု၏ ညႊန္းကိန္းမ်ား၌ တရားမ၀င္သီးႏွံ စိုက္
ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရိွသည့္ ေဒသတစ္ခု၏ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတုိင္း
အတာေလွ်ာ့ခ်မႈ ညႊန္းကိန္းမ်ားအျပင္ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈညႊန္း
ကိန္းမ်ား (HDI) ႏွင့္က်ယ္ျပန္႔စံုလင္သည့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။”၃၆

 ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးမည္ဆုိလွ်င္ေတာင္မွ တစ္ကမာၻလုံး
အတုိင္းအတာအရ လႊမ္းျခံဳလ်က္ရွိသည့္ ဘိန္းႏွင့္ ကိုကာ တရားမ၀င္
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတိုင္းအတာကို အရွည္သျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ 
မလြယ္ကူေပ။ GIZ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ “အျခားေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနည္းတူ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးသည္လည္း ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ျပည္တြင္းအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႀကီးအဆင့္၌ ေရေျမအေနအထား
အလိုက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရႊ႕ေျပာင္းထုတ္လုပ္မႈ မၾကာခဏႀကံဳေတြ႔ရ
လ်က္ရွိသည္။  သုိ႕ေသာ္ကမာၻ႔အတိုင္းအတာအရ လႊမ္းျခံဳထုတ္လုပ္မႈ
မ်ားေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ ဤလက္ေတြ႕က်သည့္ မ်က္
ျမင္ေတြ႕ရွိခ်က္ကို လက္ရွိေရးဆြဲျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕
ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအမံႏွင့္ လုပ္ငန္းမူေဘာင္မ်ားအတြင္း သံုးသပ္ထင္
ဟပ္မႈ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သီးႏွံမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးဦးတည္ခ်က္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ 
ပန္းတိုင္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ဦးစားေပးခံရလ်က္ရွိသျဖင့္ စီမံကိန္း
ရလဒ္မ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈတို႔ကို ခ်ိႏွဲ႔သြား
ေစလ်က္ရွိသည္” ဟုသိရွိရသည္။၃၇

 ကမာၻအ၀ွမ္းႏွင့္ ေဒသႀကီးအလိုက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္
ႏွင့္ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားတို႔၏ ယုတိၱေဗဒသည္ အျခားမူးယစ္
ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားနည္းတူ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးထက္တရားမ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကိုသာ တြန္းအား
ေပးလႈံ႔ေဆာ္လ်က္ရွိသည္။ ဤအရွိတရားကို ပတ္သက္ပါ၀င္သူအား
လံုးမွ နားလည္လက္ခံ၍ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေပၚသာ 
အာရံုစိုက္ျခင္းထက္ အေၾကာင္းရင္းခံဇစ္ျမစ္မ်ား (ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ မွ်တ
မႈမရွိသည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ
အားနည္းျခင္း၊ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားကြင္းဆက္မ်ား) ကို 
အေလးထားစဥ္းစား၍  မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား၊ ေျပာင္းလဲ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေရးဆြဲျပင္
ဆင္ရာ၌ ပိုမိုယုတၱိက်ၿပီး ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေျချမင့္မားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္
မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလြန္
အေရးႀကီးသည္။ ‘ေစ်းကြက္ယုတိၱေဗဒ’ကို ဥေပကၡာျပဳျခင္းသည္ မူး
ယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈက႑ႏွစ္ရပ္စလံုးအျပင္ လူမ်ား
အေပၚဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္လာေစသည့္ ဖိႏွိပ္မႈတင္းက်ပ္မႈျပင္းထန္
ေသာမူ၀ါဒမ်ားကိုသာ ေပၚထြန္းလာေစေလ့ရွိသည္။

၈၇



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ား

 ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အဓိကက်သည့္ 
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ားကို ေပါင္းစပ္ေဆာင္
ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္၌ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအလိုက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ရရိွေစႏုိင္ေၾကာင္း
အႀကံျပဳထားသည့္ သုေတသနစာတမ္းႏွင့္ အေထာက္အထားအမ်ား
အျပား ေပၚထြက္လာလ်က္ရွိသည္။၃၈ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
က႑ရွိ အဓိကသင္ခန္းစာမ်ားအတြင္း ခိုင္မာသည့္အေထာက္အပံ့မ်ား
ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္မူ၀ါဒမ်ားကို စနစ္တက်အဆင့္လိုက္ခ်မွတ္ေဆာင္
ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ UNODC ၏ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္စာတမ္း၌ “အေသးစားေတာင္သူလယ္သမားမ်ား မိသားစုမ်ားမွ 
ခိုင္မာ၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္
ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိမီႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယူေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားျခင္းမရွိမီ တိုက္ဖ်က္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္မသင့္ေၾကာင္း”
ႏွင့္ “ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားကို တရားမ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳရန္” အႀကံျပဳထားသည္။၃၉

 အေသးစားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီး
သည့္ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာလက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္မႈအေပၚ 
အလြန္အမင္းဇာခ်ဲ႕ရန္ ခက္ခဲသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ ဘိန္း
စိုက္ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကုိသာ က်င့္သုံး
လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အမ်ိဳးသား
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ အကာအကြယ္ေပးထားျခင္းမရိွ
ေပ။ ၎တို႔၏ နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္း တစ္ခါတစ္ရံ၌ ‘ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး’ 
သို႔မဟုတ္ ‘ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး’ (ေနာက္အခန္းတြင္ ၾကည့္ရႈ
ပါ) အမည္ခံထားသည့္ ျပင္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းတိုးပြား
လာျခင္းသည ္နဂိကုပင ္အထခုိိကလ္ြယ္လ်က္ရိွသည့္ရပ္ရြာမ်ားအတြင္း
ေျမယာလုယူမႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္
ပိုမိုဆင္းရဲက်ပ္တည္းလာေစရန္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ တစ္ခါ
တစ္ရံ၌ တစ္ေက်ာ့ျပန္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ သို႔မဟုတ္ ဘိန္းစိုက္ခင္းအသစ္
မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပို၍ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားသို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ICAD 
ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထပ္ေလာင္းထြက္ေပၚလာသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ား၌ 
“တရား၀င္၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္
ငန္းမ်ားကို တည္ေထာင္ရာ၌ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္
သယံဇာတအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ားသည္လည္း အေရးႀကီး
သည့္ အခန္းက႑မ်ားျဖစ္သည္” ဟု ပါရွိသည္။ ထို႔ျပင္ “သီးႏွံ
တစ္မ်ိဳးတည္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ စနစ္သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ယိုယြင္း
ပ်က္စီးမႈ၊ ေစ်းကြက္၀ယ္လုိအားႏွင့္ ႏႈန္းထားမ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရမႈ၊
စုိက္ပ်ိဳးစားေသာက္ႏိုင္သည့္ ေျမေနရာမ်ား နည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ အျခားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
အေပၚ သက္ေရာက္ထိခုိက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ား
အတြက္ မလုိလားအပ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္အရဲစြန္႔ရမႈမ်ားကို ျဖစ္
ေပၚလာေစသည္” ဟုဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ဆိုရ
ေသာ္ ICAD အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ေၾကညာခ်က္အတြင္း၌ “ေျပာင္းလဲ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း

တို႔၌ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ ေျမယာအခြင့္
အေရးႏွင့္ အျခားေျမယာဆက္စပ္သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲ
ေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္” ေတာင္းဆုိထား
သည္။၄၀ အဆိုပါအေရးကိစၥမ်ား၏ အေရးပါမႈကို ဘာလင္၌ က်င္းပခဲ့
သည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား 
အစည္းအေ၀းတြင္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ၾက
သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀း၌ တက္ေရာက္လာသည့္ ပညာရွင္မ်ားမွ
“ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးတုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အထူးသျဖင့္ 
အေသးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမ
ေဒသမ်ားမွ ရပ္ရြာလူထု၏ ေရရွည္စိတ္ဆႏၵရွိမႈအတြက္ အလြန္အေရး
ပါသည့္အေျခခံမူမ်ားျဖစ္သည္” ဟု မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္
ပညာရွင္မ်ားက ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အတြင္း “သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္
သြင္းေပါင္းစပ္၍ အေသးစားေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရး
မ်ားကုိ အက်ိဳးျပဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ
ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္အတြင္းမွ  ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္” ဟုလည္း 
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း
ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာ၌ “ရပ္ရြာလူထု၏
သေဘာတူဆႏၵျပဳမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈပါရိွရမည္” ဟုလည္း ဆက္လက္
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။၄၁ UNODC မွ မိမိတို႔၏ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္
အာရွ ဘိန္းစစ္တမ္းအတြင္း၌ ေျမယာလက္လွမ္းမီ အသံုးခ်ႏိုင္မႈ၏ 
အေရးပါပံုကို အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။၄၂ ေျမယာ
အခြင့္အေရးႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာမခံခ်က္အတြက္ ကတိက၀တ္
ျပဳရာ၌ေက်းလက္ေနဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ား၊ ၎တို႔၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္
ခြင့္အာမခံခ်က္ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္အခြင့္အေရးအျပင္ ၎တို႔၏အနာ
ဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုပါ အထူးအခြင့္အေရးေပး၍ ဦးစားေပးအေန
ျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသင့္သည္။ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ေျမ
ယာကို လက္လွမ္းမီရယူႏိုင္ရံုမွ်မက မိမိတို႔လိုလားသည့္ပံုစံျဖင့္ အသံုး
ျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာပါရွိေနရမည္။ 
 ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွ မည္သူတို႔ အက်ိဳးေက်းဇူး 
ရရွိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ အေျမာက္အမ်ား
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဤေနရာ၌ ျခြင္းခ်က္ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပတ္သက္လ်က္ရိွသည္။ ဥပမာ၊ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မွ ေပးအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့အကူအညီ
မ်ားကို ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို စြန္႔လႊတ္ရန္အသင့္ရွိသူမ်ားသာ ခံစားရရွိႏိုင္
သည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားအေနျဖင့္ တရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈ၌ ပတ္သက္ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ အိမ္
ေထာင္မိသားစုမ်ားကိုသာ အေလးေပးအာရံုစုိက္၍ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရး
လုပ္ငန္းအတြင္း ပတ္သက္ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည့္ တစ္ရြာတည္းေန အျခား
ရပ္သူရြာသားမ်ားကို အက်ိဳးခံစားခြင့္မေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳၾက
သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ မလိုလားအပ္သည့္ 
ျပႆနာရပ္မ်ားကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းျပဆုိလ်က္ရိွသည့္ အေၾကာင္း
ျပခ်က္အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္း 
စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ပဋိပကၡႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔တိုက္သည့္ သက္ေရာက္မႈ
မ်ားကုိလည္း ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ၿပီး ယခင္ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးခ့ဲဖူးျခင္းမရိွသည့္ 

၈၈



ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးသည္ ပဓာန

အိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ားမွ အေထာက္အပ့ံရလုိမႈေၾကာင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳး
ရန္ဆုံးျဖတ္လုိက္သည့္ ရလဒ္မ်ိဳးကုိလည္း ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္သည္။ 
ထို႔ထက္ပို၍ ဆိုရေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ေသာမူ၀ါဒမ်ိဳး က်င့္သံုးျခင္းသည္ 
‘ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံ’ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ထူးမျခားနားသည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္သာျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲမြေဲတမႈ၊ တရားမွ်တမႈမရိွျခင္း၊ ပဋိပကၡ၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား
လက္လွမ္းမီ အသုံးခ်ႏိုင္မႈကဲ့သို႔ေသာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္
လ်က္ရွိသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ဥေပကၡာျပဳရာေရာက္ေစသည္။ 
အျခားသူမ်ားကလည္း ၀င္ေငြပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုေအာက္ 
ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရိွသည့္ သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ေျမေနရာအက်ယ္အ၀န္း
ထက္ ေလ်ာ့နည္းပုိင္ဆုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ားကုိသာ ေျပာင္းလဲ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း၌ ထည့္သြင္းအက်ံဳး၀င္ေစသင့္ေၾကာင္း အ
ဆိုျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း အထက္တြင္ဆုိခဲ့သည့္ အလားတူျပႆနာရပ္
မ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျခြင္းခ်က္ျပႆနာမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစ
ႏိုင္သည္။ အျခား၀င္ေငြရင္းျမစ္မ်ားမရွိဘဲ တရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္
လုပ္မႈ တစ္ခုတည္းအေပၚ မွီခိုအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလ်က္ရွိ
သည့္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳ
သူမ်ားလည္းရွိသည္။၄၃ ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ ကုန္းျမင့္စပါးမ်ားကို 
စိုက္ပ်ိဳးၾကေသာ္လည္း မိသားစုတစ္ႏွစ္ပတ္လံုးစားသံုးရန္ လံုေလာက္
မႈမရွိသျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ိဳးကို က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရိွ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမိသားစုအမ်ားစုကုိေဘး
ေရာက္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစု၏အေျခခံ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကို ၀ယ္ယူျဖည့္ဆည္းႏိုင္
ရန္အတြက္ ဘိန္းကို အပိုေဆာင္း၀င္ေငြရသီးႏွံအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳ းၾကျခင္း
ျဖစ္သည္။ အဆုိပါအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားေၾကာင့္ကုလသမဂၢႏွင္ ့အျခားႏိငုင္ံ
တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္က 
မိသားစုတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ပိုမိုက်ယ္

ျပန္႔သည့္ နယ္ေျမေဒသ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာတစ္ခုလံုး၏  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ
ျပႆနာရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးသည့္ အစီအစဥ္တက်ခ်ဥ္း
ကပလ္ပု္ေဆာငခ္်ကႏွ္င္ ့ပိမုိကု်ယ္ျပန္႔သည္ ့အမ်ိဳ းသားေက်းလက္ဖြ႕ံၿဖိဳး
ေရးအစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ေဆာင္
သည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ

 ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ဆင္းရဲေသာမူးယစ္ေဆး
၀ါးထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ‘မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား’ ႏွင့္ ‘ေဆးစြဲမႈ’ 
မ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည့္ သံုးစြဲသူႏိုင္ငံမ်ားကို အကာအကြယ္ေပး
ရန္ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ 
တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အစမ္းသပ္ခံမ်ား
ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္
ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အေရးယူသည့္ေစ်း
ကြက္မ်ားဖန္တီးမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အဂတိလိုက္
စားမႈ၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားနင္း
ေျခဖ်က္ဆီးခံရမႈ၊ အစဥ္အလာအရ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကသူမ်ားႏွင့္ 
ေတာင္သူလယ္သမားငယ္မ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူ
ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈစသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ခါးစည္းခံ
ခဲ့ၾကရသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
၌၀ယ္လိုအားရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားဘက္ကိုလည္း အေျပာင္းအလဲျပဳ
လုပ္ႏိုင္မည့္ ေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ အေလးေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး သံုးစြဲသူ
မ်ားအေနျဖင့္လည္း “ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မပါဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဆိုျခင္းသည္
အခ်ည္းႏီွးသက္သက္သာျဖစ္သည္” ဟူသည့္  သေဘာတရားအေပၚ
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

အေျခခံ၍ မိမိတို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ စၾကၤန္အသြယ္သြယ္မွတင္ျပ
ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိခဲ့ၾကသည္။၄၄ သို႔ရာတြင္ ထုတ္လုပ္ေရးက႑၌ထိုသို႔
လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိရန္ အင္မတန္ခဲယဥ္းလ်က္ရွိသည္။ ယေန႔ထက္
တိုင္ေဒသတစ္လႊားရွိ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ဘ၀
မ်ားအေပၚ ရိုက္ခတ္လာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္
သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း မိမိတုိ႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို တင္ျပ
ေတာင္းဆိုခြင့္မရရွိခဲ့ေပ။ 
 ဤအခ်က္ကို တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းသည့္အေနျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ 
ဇနန္၀ါရီလအတြင္း ဘာစီလုိနာ၌ ‘တရားမ၀င္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
ထားသည့္သီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ား၏
ပထမဦးဆုံးေသာ ကမာၻ႕မ်က္ႏွာစုံညီေတြ႕ဆုံပြ’ဲ ကုိ က်င္းပခ့ဲၾကသည္။
မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ လက္တင္အေမရိက၊ အာဖရိကႏွင့္အာရွ 
(ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးအပါအ၀င္) ေဒသမ်ားမွကိုယ္စား
လွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အႀကံျပဳတင္ျပေထာက္ခံခ်က္မ်ားပါ၀င္
သည့္ ႏိုင္ငံေရးေၾကညာစာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။၄၅ 
ယင္းစာတမ္း၌ တရားမ၀င္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အပင္မ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါး
အေနျဖင့္ အသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ “အပင္မ်ား၊ လူသားမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု 
မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ပတ္
သက္လ်က္ရွိသည့္ သမိုင္းစဥ္လာ ၀ိေသသလကၡဏာရပ္မ်ားကို” အသိ
အမွတ္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ထို႔ျပင္ မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုပြဲ၌
“ထုိက့ဲသုိ႔ေသာသီးႏံွမ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းေသာ္လည္း
ေကာင္း ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း” မည္သူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အေရးယူျခင္း မရွိေစရဟု ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက
သည္။ ထုိ႔အျပင္ အစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးမူ၀ါဒကို ေတာင္းဆိုရမည့္
အစား တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ကာ “ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္
လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွသာလွ်င္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရမည္” ဟု ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။၄၆ ေနာက္ဆက္တြဲ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုပြဲကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး
မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဗီယင္နာ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ မူးယစ္ေစတတ္
ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအဆင့္ျမင့္ေကာ္မရွင္
အစည္းအေ၀း၌ ေၾကညာစာတမ္းကို သြားေရာက္တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
 လက္တင္အေမရိကရွိ မူ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ကုိကာေတာင္သူမ်ားမွ မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကို 
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး မိမိတုိ႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို တင္ျပ
ေတာင္းဆိုရန္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းစုစည္းရန္အတြက္ စၾကၤန္တစ္ခု ဖန္တီးခဲ့
ၾကသည္။ အာရွေဒသ၌ ထိုကဲ့သို႔ေသာ တရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားကို 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ တားျမစပ္တ္ိပငထ္ားသျဖင္ ့ထိကုဲသ့ို႔ေသာ မ်က္ႏွာစံု
ညီေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ပို၍ခဲယဥ္းၿပီး အဓိကထုတ္လုပ္သူ
ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
အစိုးရမ်ား၏ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း 
စစုည္းႏိင္ုသည္ ့၀န္းက်င္တစရ္ပဖ္နတီ္းရန ္အလြနခ္ဲယဥ္းလ်ကရိွ္သည။္ 
သို႔ေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ
ခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ၾကရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား
ျဖင့္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ေပၚေပါက္လာသည့္ 

အခြင့္အလမ္းအသစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ‘ပထမအႀကိမ္
ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕
ဆံုပြဲ’ ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြင္း ပါ၀င္လုပ္
ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွ ဘိန္းအဓိကစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားမွ
ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္သားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံခ်င္း
ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း၊
ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အရူနာခ်ာပရာေဒ့ရွ္ႏွင့္ နာဂေဒသ
တို႔မွအသီးသီးတက္ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံု
ပြဲသည္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္
ထုတ္ေဆြးေႏြး၍ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အခြင့္
အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်ကခ္်မွတ္မႈ လုပင္န္းစဥမ္်ား
အတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္ရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေရြး
ခ်ယ္စရာမူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 မ်က္ႏွာစုံညီေတြ႕ဆုံပြအဲၿပီး၌ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အႀကံ
ျပဳတင္ျပေထာက္ခံခ်က္အမ်ားအျပား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။၄၇ 
ယင္း၌ အစိုးရႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ား၏
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့မႈအေပၚ အေလးထား
သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားသည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ တပ္ရင္း
တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္၍ တရားမ၀င္
အခြန္ေကာက္ခံေလ့ရွိသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို အေရးယူေဆာင္
ရြက္ျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုမႈ တစ္ခုပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားအေန
ျဖင့္မိမိတို႔၏ နယ္ေျမအတြင္းရွိ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္
သက္၍ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ စီမံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
ရရွိသင့္သည္။ ထို႔ျပင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ကူးအႀကံဥာဏ္မ်ားကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္
ရန္ႏွင့္ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ႏိုင္သည့္ ၀န္းက်င္
မ်ိဳးရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းစည္းရံုးေဆာ္ၾသႏိုင္
သည္ ့ေတာငသူ္လယ္သမားမ်ားကြနရ္ကတ္စခ္ကုိ ုဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္
ရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း ေထာက္ခံအႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္
မိသားစု၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္၊ 
ဘိန္း၏ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ တိရိစာၦန္ကုသေရးႏွင့္ 
ထံုးတမ္းဓေလ့အရ အသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို အတိုင္း
အတာတစ္ခုအထိ ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း အၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္။
ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
အျပင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသေရးဌာနမ်ားအပါ
အ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္
ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လြတ္
လြတ္လပ္လပ္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္း 
အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုပြဲသည္
ပထမဦးဆံုးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုး ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေဒသတစ္လႊားမွ အျခားဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ပုိမုိ
က်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

၉၀



ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးသည္ ပဓာန

လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသို႔

 ေအာင္ျမင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္
ျဖစ္ေစရန္၊ အေသးစားေတာင္သူမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္မူ၀ါဒ
မ်ားခ်မွတ္ရာ၌ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတို႔အတြက္ 
မတူညီသည့္ညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေရးကိစၥ
သည္မည္သည့္ ‘ေျပာင္းလဲဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး’ ပုံစံမ်ိဳ းကုိ အမွန္တကယ္ေဖာ္
ေဆာင္လုိ၍ မည္သူတုိ႔အား အမွန္တကယ္အက်ိဳးျပဳရန္ ရည္ရြယ္သနည္း
ဟူသည္ ့ေမးခြန္းျဖစသ္ည။္ ဤႏွစမ္်ားအတြင္း ႏိငုင္ျံဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသားအစိုးရအခ်ိဳ႕သည္ ကမာၻအႏွံ႔ရွိ
ဧရာမစိုက္ပ်ိဳးေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာကို လိုက္လံျခံခတ္သိမ္းပိုက္လ်က္ရွိ
ၿပီး ကမာၻ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားလ်က္ရွိသျဖင့္ အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ အသိမ္း
ဆည္းခံရမႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္။ ပို၍အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္
တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ကပ္ဆိုး
မ်ားျမင့္တက္လာသည္။ လတ္တေလာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခုတြင္
“စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားထူေထာင္ရာ၌ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ျမင့္မားျခင္း၊ ေျမဧကမ်ားစြာအသံုးျပဳျခင္း၊ ပို႔ကုန္အေျချပဳျခင္း၊ သီးႏွံ
တစ္မ်ိဳးတည္းစုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔အား
ျဖင့္သာ ကမာၻေနလူထုကို ေကၽြးေမြးရန္ လံုေလာက္ႏိုင္မည္ဟု” ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွသည္ ကမာၻ႔ 
စားနပ္ရိကၡာကပ္ဆုိးအတြက္ အေျဖရွာသည့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ “ဧရာမ
ေျမေနရာခ်ဲ႕ထြင္မႈ၊ သီးစားအငွားခ်ထားျခင္း၊ အျခားတန္ဖုိးေျပာင္းလဲမႈ
ကြင္းဆက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပံုစံ
မ်ားအေပၚတြင္သာ အေျချပဳလ်က္ရွိသည္။”၄၈

 မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမ၀ူါဒမ်ားအေပၚ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြး
ၾကရာ၌ “ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး” ဟူသည့္ စကားရပ္သည္ တရား
မ၀င္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း 
ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ စည္းရံုးေဆာ္ၾသသည့္ နည္း
ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ပို၍အက်ယ္ခ်ဲ႕ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ဤအသံုး
အႏႈန္းသည္ မတူညီသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားအတြက္ 
မတူကြဲျပားသည့္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ပံုေဖာ္ရာ၌ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး 
လူသားအေျချပဳႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရိွသည့္ပံုစံအေပၚ အေျချပဳထား
ျခင္းျဖစ္သည္။၄၉ ဆုိလုိသည္မွာ ကုန္သြယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တံခါးဖြင့္
စီးပြားေရးေစ်းကြက္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ႏိုင္ငံစံု စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အႀကီးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိ
သည့္ဧရာမစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အေလးေပးအာရံုစိုက္သည့္ 
ေခတ္သစ္စီးပြားေရးအေတြးအေခၚမ်ား လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
စံႏႈန္းမ်ားအစား အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္း
လမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေထာက္ခံအဆိုျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ တိုးတက္
ေအာင္ျမင္မႈကိုတိုင္းတာရန္ မတူကြဲျပားသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ
ေဖာ္ထုတ္မႈသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ လယ္ယာ၊ ဥယ်ာဥ္
ျခံေျမဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းသည္ ေျမယာႏွင့္ 
သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္
စီမံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ ေက်းလက္
ေဒသႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အသိမ္း
ဆည္းခံရမႈကိုဆန္႔က်င္၍ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 

ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာလယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံ
ေျမလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။၅၀

 ဥပမာအေနျဖင့္ တရုတ္ဘိန္းအစားထိုးအစီအစဥ္၌ အလြန္
ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေျမေနရာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္း၍ စိုက္ခင္းအတြင္း
အေသးစားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္
ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေစလ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ 
ျပႆနာရပမ္်ားကုိ အမိတုိ္ငရ္ာေရာက္ လုိကလံ္ေျဖရွင္းေပးရန ္ရညရ္ြယ္
သည့္အစီအစဥ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ အခြန္ေလွ်ာ့
ေပါ့ေပးျခင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ သြင္းကုန္ခြဲတမ္းမ်ားေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ 
တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာႏွင့္ လာအိုေျမာက္ပိုင္းရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး 
လ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား
လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အားေပးတုိက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။၅၁ ဤကဲ့
သုိ႔ရာဘာက့ဲသုိ႔ေသာ သီးႏံွတစ္မ်ိဳးတည္း စုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ 
ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား (ေဟာင္း) ၏ ေျမယာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္တားဆီး၍ တရုတ္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားကုိသာ အက်ိဳးအျမတ္
ရရွိေစသည္။ ဆက္လက္အပယ္ခံရလ်က္ရွိသည့္ ကုန္းျမင့္ေဒသေန
ဆင္းရဲသား ရပ္သူရြာသားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ
ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို
အေလးအနက္ထားစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားေပၚ
ေပါက္လာသည္။ ေျမေနရာရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ ေျမယာခ်ဲ႕ထြင္မႈ
ေၾကာင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ယိုယြင္းပ်က္စီးလာျခင္း၊ 
ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ေရသယံဇာတအရင္း
အျမစ္မ်ား ဆုတ္ယုတ္လာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္
ရာဖိအားသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေၾကာင့္
တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အကာအကြယ္ရလာၿပီး မၾကာခဏ
ဆိုသလို ရပ္သူရြာသားမ်ား၏ ထံုးတမ္းဓေလ့အရထိန္းသိမ္းထားသည့္ 
သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အသစ္ထူေထာင္လိုက္သည့္ ေက်းရြာအစု
အဖြ႕ဲပုိင္သစ္ေတာမ်ားပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္၌ အက်ံဳး၀င္ေနေလ့ရိွသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ားပိုင္းႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံအတြင္း ဧရာမစီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳး

လ
ာအ

ိုႏိုင
္ငံေ

ျမ
ာက

္ပိုင
္းေ

ဒသ
မွ 

ဘ
ိန္း

စိုက
္ေတ

ာင
္သ

ူေဟ
ာင

္းမ
်ား

။

၉၁



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ေရးစီမံကိန္းမ်ား တစ္ဟုန္ထိုးမ်ားျပားလာျခင္းသည္ ဥပေဒစည္းၾကပ္
ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမရွိသည့္ ေခတ္သစ္အရင္းရွင္၀ါဒီမ်ားႀကီးစိုးသည့္ 
၀န္းက်င္တစ္ရပ္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရာဘာလုပ္ငန္းအတြက္ 
ေျမေနရာႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးတတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း
ေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးလ်က္ရိွသည့္ ကုန္းျမင့္ေဒသေန
ေတာင္သူမ်ား (အမ်ားစုသည္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူ (ေဟာင္း)မ်ား
ျဖစ္ၾကသည္) အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းပါးလာသျဖင့္ အဆိုပါစိုက္ပ်ိဳး
ေရးစီမံကိန္းမ်ား၌ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဘိန္းဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ပိုမိုေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ အရပ္
ေဒသမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလာၾကရသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ကုန္းျမင့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးလမ္းစဥ္သည္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကို ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္၍ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ 
အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လက္လုပ္လက္စားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို 
စည္းရံုးလႈ႔ံေဆာ္သည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤနည္း
လမ္းသည္ လာအုိႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ားပိုင္း၌ ေနထိုင္လ်က္
ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မည္သို႔မွ် ေကာင္း
က်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစျခင္းမရွိဘဲ တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသ
အာဏာပိုင္မ်ားကိုသာ အက်ိဳးရွိေစခဲ့သည္။ 
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္
ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပင္ပ

ကမာၻရွိ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ စိတ္၀င္စားမႈရွိလာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။ အႀကီးစား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတအရင္း
အျမစ္အမ်ားစု တည္ရွိရာနယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသႀကီးကို 
အဓိကပစ္မွတ္ထားလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါနယ္ေျမမ်ား၌ ဆင္းရဲသား
နင္းျပားမ်ားႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံတိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ ရွင္သန္ရာ 
ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေဒသတစ္လႊားရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုး
ျဖစ္သည့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား၍ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား
ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါစစ္ေဘးဒဏ္သင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသည္ 
အာရွေဒသ၏ ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနယ္ပယ္သစ္အျဖစ္ 
ႏိုင္ငံတကာ၌ ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္။၅၂ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
အားျဖင္ ့နယစ္ပ္ေဒသတစလ္ႊားရိွ တုိင္းရင္းသားျပညသူ္မ်ားႏွင္ ့လူမ်ားစု
ကုိမည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ မည္သုိ႔မည္ပုံအက်ိဳးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေသခ်ာေရရာမႈမရွိေပ။ ထို႔ျပင္ ေခတ္သစ္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ ေက်ာရိုး
မ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို အက်ိဳးျပဳရန္အတြက္ 
ဆင္းရဲသားမ်ားကို ဦးစားေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ကတိက၀တ္ျပဳထား
ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပေနေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ အလယ္အလတ္
တန္းစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ ဥပေဒ
မ်ားကိုသာ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း
မ်ားမွ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစရန္ရည္ရြယ္သည္
ဆိုပါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပံုစံႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကို အသစ္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အာရွ
ေနာက္ဆုံးခံတပ္၏ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ ေဒသတြင္းအဆင္းရဲဆုံးႏွင့္ 
ဥေပကၡာျပဳအခံရဆံုးလူထုႏွင့္ တစ္ရွိန္ထိုးခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာသည့္ 
စစ္တပ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေရေပၚဆီႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအၾကားမညီမွ်မႈ
ကိုသာ ပိုမိုႀကီးထြားလာေစမည္ျဖစ္သည္။၅၃ 
 ဤေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းအရ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစံႏႈန္း
သစ္မ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းက်ယ္
ေလာင္လာလ်က္ရွိသည္။ အစိုးရေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ နယ္ပယ္အစံုမွသိပၸံ
ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စုိက္ပ်ိဳးေရးအသိပညာ၊ သိပၸံ
ႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (IAASTD)
အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ဆုိင္ရာ ကိစၥ
ရပ္မ်ားကို ကမာၻ႔အေတာ္ဆံုး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ 
ကမာၻအႏွံ႔သံုးႏွစ္တာမွ် ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အၿပီး၌
“လက္ရွိအတိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္
ျခင္းသည္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း” သံုး
သပ္ခဲ့ၾကသည္။ ပညာရွင္အဖြဲ႕မွ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ရာသီဥတုဆိုင္
ရာကပ္ဆိုးမ်ားကို ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ေဂဟ
စနစ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုဆင့္ကဲ
ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဒူေပနာေပခံသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
အသားေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။၅၄

 ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္း
မ်ားသည္ အေသးစားတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူ (ေဟာင္း) မ်ားအပါအ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ
စနစ္ကို က်င့္သံုး၍ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား၌ စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္လ်က္ရွိ
သည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈရွိရ
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ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးသည္ ပဓာန

မည။္ ဘိန္းစိက္ုေတာငသူ္မ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းႏွင္ ့ အႀကီး
စားစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၌ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္း
လဲပစ္မည့္အစား ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ျပင္ပလူထုတစ္ရပ္လံုး
အတြက္ လိုအပ္သည့္ စားေရရိကၡာမ်ားထုတ္လုပ္ရာ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍
ပါ၀င္အားျဖည့္ရုံသာမက ၎တို႔၏ အခန္းက႑ကို ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ 
ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳ၍ အျပဳသေဘာဆန္ဆန္ အား
ေပးကူညီေပးသင့္သည္။ ေဒသတစ္လႊားရိွ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ားအတြင္း 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာ၌ ေရႏွင့္ အစားအစာဆုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား
ႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ လူ႔အ
ခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာသင့္သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအ
ေနျဖင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေျမယာလုယူမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္
သင့္သည္။ လတ္တေလာေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခု၌ “ေျမယာႏွင့္ 
သယံဇာတအရင္းအျမစ္လုယူမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔၍ ျပန္လည္ကုစား
ႏိုင္သည့္ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုမွာ လြတ္လပ္မႈရွိသည့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ 
ေျမယာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အေျချပဳထား
သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ႏိုင္
သည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံေပး၍ 
ေျမယာ၊ ေရ၊ တစ္ျခားသဘာ၀ႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္း
ခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္သည္ အဆုိပါေျမေပၚတြင္ အမွန္တကယ္ေနထုိင္လုပ္ကုိင္
စားေသာက္၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရိွသည့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထု
မ်ား၏ လက္ထဲတြင္သာရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရ
မည္။”၅၅

 တရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း
မ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး ေဒသတစ္လႊားရွိ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္စိုက္ပ်ိဳး
ေရးက႑အတြက္ ပိုမိုတရားမွ်တ၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ အနာ
ဂတ္ကို ပံုေဖာ္ႏိုင္သည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚလာေစရန္အတြက္

ထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည့္ အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ေထာက္ခံ
အားေပးသည့္ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ‘ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး’ ကို မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ အလြန္အေရး
ႀကီးသည္။

ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

 ေမာ္ရိုကိုႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားကဲ့သို႔ေသာ တရားမ၀င္ေဆး
ေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ေျပာင္း
လဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ပူးေပါင္း
ပါ၀င္ရန္စိတ္၀င္စားလာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေဆးေျခာက္ 
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေမာ္ရုိကုိ
ရွိအနည္းငယ္မွ်ေသာ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္
လည္းလံုး၀ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ေမာ္ရိုကိုရွိ ေဆးေျခာက္အမ်ားဆံုး
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ရိဗ္ေဒသ၌ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးစီမံကိန္းမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္
မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ဆက္စပ္ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း “စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို ေလ်ာ့က်
ေစခ့ဲျခင္းမရိွရုံမွ်မက ေဒသတြင္း ေဆးေျခာက္စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကုိပင္
ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာေစကာ မလိုလားအပ္သည့့္ 
ေနာက္ဆက္တြဆုိဲးက်ိဳးမ်ား ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း အစီရင္ခံခ့ဲၾကသည္။”၅၆

၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀အထိ မယ့္ဖာလြမ္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ “အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ
ရိွ ေအ့စ္ဟ္ခရုိင္မွ ေဆးေျခာက္စုိက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာရပ္
မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္သည့္ ဆင္းရဲမြဲေတ
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။”၅၇ 
အဆိုပါစီမံကိန္းအေနျဖင့္ အနည္းအက်ဥ္းခန္႔သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္
လည္းတရားမ၀င္ ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ေျပာင္းလဲဖြံ႕
ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသေဘာတရားမ်ားကုိ လႊမ္းျခံဳေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေတြး
ေတာစရာအေျမာက္အမ်ား ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။ ပထမဦးဆံုး
အေနျဖင့္ ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ ကိုကာႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈထက္
ပိုမိုျပန္႔က်ဲလ်က္ရွိၿပီး အာရွအပါအ၀င္ ကမာၻ႔အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ား၌ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္သည့္အပင္ျဖစ္သည္။ ကိုကာႏွင့္ ဘိန္းစိုက္
ပ်ိဳးမႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳး
တုိးတက္ေရးအကူအညီမ်ားသည္ပင္လွ်င္ အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေနသျဖင့္ 
ႏုိင္ငံတကာမူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆးေျခာက္
အတြက္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ 
ပတူအံုကို တုတ္ႏွင့္ထိုးဘိသကဲ့သို႔ မၿပီးႏိုင္မစီးႏိုင္ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္
သျဖင့္ စတင္ရန္လက္တြန္႔လ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံ
မ်ားသည္ သြင္းကုန္အစားထိုးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ခ်မွတ္၍ အိမ္တြင္း
စိုက္ပ်ိဳးမႈကို ခြင့္ျပဳထားသည္။ အေမရိကန္သို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည့္ 
မကၠဆီကန္သြင္းကုန္မ်ား၊ ဥေရာပသုိ႔တင္ပို႔လ်က္ရွိသည့္ ေမာရိုကန္
ႏွင့္ အာဖဂန္ေဆးေျခာက္အေစ့မ်ားမွလြဲ၍ က်န္ဥေရာပေစ်းကြက္မ်ား
သည္မိမိဘာသာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ မ်ားျပားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးအလွဴရွင္အမ်ားစုအေနျဖင့္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲတိုင္းျပည္မ်ား၌ ေဆး
ေျခာက္အတြက္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီမ်ား ေပးအပ္
ျခင္းျဖင့္မိမိတို႔ ျပည္တြင္းရွိေဆးေျခာက္ေစ်းကြက္အေပၚ သက္ေရာက္
မႈမွ်ရွိလာမည္ဟု မယူဆသျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လို ျခင္းမရွိေပ။ 
ကိုကင္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴျဖစ္စဥ္၌မူ သြင္းအားစုေထာက္ပံ့မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္
ေတာက္ျခင္းသည္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္း ရင္း
ႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈရွသိည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
 ထုိ႔ထက္ပုိ၍ဆုိရေသာ္ ေဆးေျခာက္သည္ ဘိန္းျဖဴ သို႔မဟုတ္ 
ကိုကင္းတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းစာပါက ေဘးအႏၱရာယ္သက္ေရာက္မႈ ပိုမိုနည္းပါး
သျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈအတြက္ ဦးစားေပးမခံရျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ေဆးေျခာက္သံုးစြဲ
မႈႏွင့္ လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္း
မရွိေတာ့ပဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားသျဖင့္ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား
ထက္စာလွ်င္ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာသက္ညွာခြင့္
ရရိွေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ အေသးစားကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္
လုပ္သူမ်ားကုိပါ သက္ညွာခြင့္ေပးထားသျဖင့္ ေစ်းကြက္မ်ားသည္လည္း
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ အိႏိၵယႏွင့္ အျခားအာရွႏိုင္ငံေတာ္
ေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေဆးေျခာက္သည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက 
ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းဓေလ့၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ေဆး၀ါးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အတြက္သံုးစြဲလာသည့္ ရွည္ၾကာသည့္သမိုင္းေၾကာင္း ေနာက္ခံရွိခဲ့
သည္။ ယင္းအေလ့အထမ်ား ယေန႔ထက္တိုင္ ပ်ံ႕ႏံွ႔လ်က္ရွိၿပီး နယ္ေျမ
ေဒသအလိုက္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ခြင့္ျပဳထားၾကသည္။ ဥရုေဂြး
ႏွင့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ ေကာ္လိုရာဒိုျပည္နယ္မ်ားရွိ ေဆး
ေျခာက္ေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးကို တရား၀င္ဥပေဒစည္းၾကပ္၍ ခြင့္ျပဳလိုက္
သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းသည္
ေဆးေျခာက္မ်ားကို ဥပေဒအရစည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳသည့္ လမ္းေၾကာင္း
ဘက္သို႔ ဦးတည္သြားခဲ့သည္။၅၈ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ျပန္လွည့္၍
မရေတာ့သည့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလွဴ
ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးမႈပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ 

ရည္ရြယ္သည့္ သမရိုးက်ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား
အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ ယင္းအစား ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲတိုင္း
ျပည္မ်ားရွိ အေသးစားေတာင္သူမ်ားမွ လက္ရွိတရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္
လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ေဆးေျခာက္မ်ားကုိ တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ အျခား
ေဒသရွိ တရား၀င္ေဆးေျခာက္ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္
ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသင့္သည္။

ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈမရွိသည့္ ကုလသမဂၢစနစ္

 ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ၎၏က်င့္
ထံုးသံုးခုျဖစ္သည့္ ၁၉၆၁ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ
ပင္မက်င့္ထုံး (၁၉၇၂ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ျပဳျပင္ခ့ဲသည့္)၊ ၁၉၇၁ စိတ္
ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာက်င့္ထံုးႏွင့္ ၁၉၈၈ 
မူးယစ္ေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ
ေဆး၀ါးမ်ား တရားမ၀င္ကုန္ကူးမႈဆန္႔က်င္ေရးက်င့္ထံုးတို႔အၾကား ေရွ႕
ေနာက္ညီညြတ္မႈမရွိသည့္ အခ်က္မ်ားစြာရွိေနသည္။ ဒြိဟျဖစ္ေစသည့္ 
အခ်က္မ်ားစြာထဲ၌ ၁၉၆၁ ပင္မက်င့္ထုံး၌ မူးယစ္ေစတတ္ေသာအာနိ 
သင္ရွိသည့္အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးမႈကို ဥပေဒအရတားျမစ္ပိတ္ပင္ထားၿပီး 
ကုိကာရြက္၊ ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ဘိန္းပင္က့ဲသုိ႔ေသာအပင္မ်ားကုိ ရုိးရာထုံး
တမ္းဓေလ့အရ အသံုးျပဳမႈကို ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ၁၉၇၁ 
ပဋိဥာဥ္မူ၌ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ အလ္ကာလိြဳက္တစ္ခုတည္း
ကုိသာ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားၿပီး သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္သည့္
အပင္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္ ပဋိဥာဥ္မူ၌ အက်ံဳး၀င္ျခင္း
မရွိေပ။၅၉ အပင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ပါ၀င္အာနိသင္မ်ားအေပၚ ၁၉၆၁ 
က်င့္ထံုးအရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားစဥ္ ၁၉၇၁ က်င့္ထံုး၏ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
မူ၀ါဒမ်ားကို တစ္ျပိဳင္နက္တည္းက်င့္သုံးမည္ဆိုပါက ကိုကာ၊ ဘိန္းပင္ 
သုိ႔မဟုတ္ ေဆးေျခာက္ပင္မ်ားကုိ ေဆး၀ါးဆုိင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္
မဟတ္ုဘ ဲစိက္ုပ်ိဳ းထုတ္လုပမ္ႈကုိ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ တရား၀ငအ္ေရး
ယူႏိုင္သည့္ ပဋိဥာဥ္မူပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ပ်က္ျပယ္သြားမည္ျဖစ္
သည္။ 
 ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ ကလုသမဂၢ
လမ္းညႊန္မူ၀ါဒမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၌
က်င္းပခဲ့သည့္ ICAD အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ စတင္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းစဥ္
၏ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြ၌ဲ အစုိးရမ်ား
ႏွင့္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းသည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾက
ၿပီးေနာင္တစ္ႏွစ္အၾကာ ပီရူး၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ICAD ေနာက္ဆက္တြဲ
အဆင့္ျမင့္ညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားသာ
အဓိကတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ICAD 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဆံုးသတ္ေၾကညာစာတမ္း၌ ‘ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္
ပထမ’ ဟူသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစခဲ့
ေသာ္လည္း ICAD လီမာႏိုင္ငံေရးေၾကညာစာတမ္း၌ ကၽြမ္းက်င္ပညာ
ရွင္မ်ား ၀ိုင္း၀န္းပံုေဖာ္ခဲ့ၾကသည့္ အႀကံျပဳတင္ျပေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္
သင္ခန္းစာအမ်ားစုကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၿပီး ဥပေဒတင္းက်ပ္ေရးႏွင့္ တိုက္
ဖ်က္ေရးကို တစ္ဖန္ျပန္လည္ေဇာင္းေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုင္းကၽြမ္းက်င္
ပညာရွင္မ်ားအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမွဲ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေျပာင္းလဲဖြ႕ံၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မူၾကမ္းသည္ ဗီယင္နာ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ 
သံတမန္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေခ်ာင္

၉၄



ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးသည္ ပဓာန

ထိုးခံခဲ့ရၿပီး လီမာအစည္းအေ၀းတြင္ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳခဲ့သည့္မူ
သည္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေလ့အထဆိုင္ရာ အဖိုးတန္
သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္
ေရးဆိုင္ရာ စကားလံုးလွလွမ်ားေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေနသျဖင့္ စိတ္ရႈပ္ဖြယ္
ရာအတိ ျဖစ္ခဲ့သည္။၆၀ လီမာႏိုင္ငံေရးညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္ခင္
ရက္မ်ားအထိ စပိန္ႏိုင္ငံ ဗလင္စီယာၿမိဳ႕၌ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးႏွင့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္မႈ
မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ကိုကာ၊ ဘိန္းႏွင့္ ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးၾက
သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အတူတကြစုေ၀းခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ
အဖြဲ႕မွ ေၾကညာစာတမ္းမူၾကမ္းအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ခုျပဳ
လုပ္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႔၏ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ေျပာင္းလဲ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို သီးႏွံေလွ်ာ့ခ်ေရးမူေဘာင္အတြင္းမွသာ အဓိက
ထားေဆာင္ရြက္၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္
ေက်းမႈအေလ့အလာမ်ားကို ဥေပကၡာျပဳလ်က္ရွိသည္” ဟုေဖာ္ျပခဲ့ၾက
ၿပီး “တရားမ၀င္ေၾကာင္းေၾကညာထားသည့္ အပင္မ်ား၏ ထံုးတမ္းစဥ္
လာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အတိအလင္း 
အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္” သာမက “တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ေတာင္သူမ်ား၏ 
ေျမယာရယူသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံေပးရန္
လည္း” ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွ
သျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္မႈမ်ား
ႏွင့္ အတည္ျပဳေၾကညာစာတမ္း၌ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ထည့္သြင္း သုံးသပ္ထားျခင္းမရိွေပ။ 
 မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ဆက္စပ္လ်က္
ရွိသည့္ အျခားကုသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္းသည္
လည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ 
အနာဂတ္ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရာ၌ ကုလသမဂၢဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအစီအ
စဥ္ (UNDP)၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း (FAO)၊ ကမာၻ႕
စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
(UNHRC) ကဲ့သို႔ေသာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ဗီယင္နာ၌က်င္းပခဲ့သည့္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ
ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံအလိုက္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း အျခားကုလသမဂၢညီလာခံမ်ား၌ မူးယစ္
ေဆး၀ါးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကို အစျပဳေဆြးေႏြးလိုျခင္းမရွိခဲ့ၾကေပ။ ဤ
ကဲ့သို႔ေသာအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မူ၀ါဒမ်ား၏ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈႏွင့္ 
ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈ အားနည္းလာၿပီး ကမာၻလံုးဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္
အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR)၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာပဋိဥာဥ္မူ (ICESCR)၊ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမား
မ်ားအဖြ႕ဲအစည္း (ILO) ၏ က်င့္ထုံးမ်ား၊ ကုလသမဂၢဌာေနတိငု္းရင္းသား
မ်ားဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP) ႏွင့္ လတ္
တေလာ FAO မွ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ‘အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး
အတြက္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
ဆႏၵအေလ်ာက္ တာ၀န္ယူမႈရွိရွိျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္
မ်ား’  ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားေသာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို 
ဥေပကၡာျပဳလ်က္ရိွသည္ ့သုိ႔မဟတ္ု ကြဲလြဲဆန္႔က်ငလ္်ကရိွ္သည္ ့မူးယစ္
ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲ
အတည္ျပဳရန္ ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ တင္း
မာမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္မႈမ်ားကို ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ 
ျပႆနာရပ္အေပၚ ျပန္လွန္သံုးသပ္၍ ပိုမိုထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည့္ မူ၀ါဒ

ဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးမည့္ ၂၀၁၆ 
UNGASS တြင္ သုံးသပ္အေျဖရွာသင့္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ 
အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္ျပန္႔သည့္ကုလသမဂၢစနစ္ျဖင့္ 
ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈမရွိသျဖင့္ ေျပာင္းလဲ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၌ ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္
သည့္အတိုင္း ၂၀၁၆ UNGASS ျပင္ဆင္မႈကို အထူးျပဳကၽြမ္းက်င္ပညာ
ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေျခစိုက္သည့္ ဗီယင္နာ၏ လက္၀ယ္တြင္သာ 
လံုးလံုးလ်ားလ်ားအပ္ႏွံမႈ ျပဳေရး/မျပဳေရး သို႔မဟုတ္ ဂ်ီနီဗာႏွင့္ နယူး
ေယာက္ၿမိဳ႕မ်ား၌ အေျခစိုက္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာကုလသမဂၢ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္လာေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းရွာ
ေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ လိုအပ္လာ
သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္
စနစ္တစ္ရပ္အေပၚ အေျချပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ညွိႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ကုလသမဂၢအေထြ
ေထြအတြင္းေရးမွဴးရံုးမွ တည္ေထာင္လိုက္သည့္ ယႏၱရားတစ္ခုမွာ 
UNODC ႏွင့္ ကုလသမဂၢႏိုင္ငံေရးဌာန (UN Department of Political 
Affairs - DPA) တို႔ ပူးတြဲဦးစီးသည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္က်ဴးလြန္
သည့္ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး
လုပ္ငန္းတပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးလုပ္ငန္းတပ္ဖြဲ႕၏ ကနဦး
လုပ္ငန္းတာ၀န္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆက္စပ္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အၾကမ္း
ဖက္မႈမ်ား ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡအေျခအေန၌ ကုလသမဂၢ၏
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စုံစြာ ထိထိေရာက္ေရာက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဖ်န္ေျဖေရး မဟာဗ်ဴဟာ
မ်ားခ်မွတ္ရာ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား
ကို မည္သို႔ထည့္သ
ြင္းေပါင္းစပ္သင့္ေၾကာင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ရန္ျဖစ္
သည္။ လတ္တေလာ၌ အထူးလုပ္ငန္းတပ္ဖြဲ႔ကို ၂၀၁၆ UNGASS ၌ 
ကုလသမဂၢအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအားလုံး၏ ပါ၀င္အားျဖည့္မႈရရိွေအာင္ မဟာ
ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးခဲ့သည္။၆၁

ကမာၻ႕မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကို ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားျခင္း

 “၂၀၀၈ ခုႏွစ္အမီ ကိုကာ၊ ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ဘိန္း တရားမ၀င္
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို အျမစ္ျပဳတ္တုိက္ဖ်က္ရန္ သို႔မဟုတ္ သိသိ
သာသာေလွ်ာ့ခ်ရန္” ဟူသည့္ ၁၉၉၈ UNGASS ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရာ၌ UNODC ၏ အမႈေဆာင္
ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ အန္တိုနီယိုမာရီယာကို႔စ္တာမွ ‘လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အံ၀င္
ဂြင္က်ျဖစ္ျခင္း’ ဟု မၾကာခဏရည္ညႊန္းေလ့ရွိသည့္ “မူးယစ္ေဆး၀ါး
ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္က်န္ရွိေနေၾကာင္းျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ သာဓက
အလံုအေလာက္ရွိသည္” ဟုေဖာ္ျပပါရွိသည့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို 
တင္သြင္းခဲ့သည္။၆၂ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ၁၉၉၈ UNGASS ရည္မွန္း
ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ သိသိသာသာေသြဖယ္လ်က္ရွိၿပီး ပန္းတိုင္သို႔ 
အေရာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၀န္ခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ “အမွန္
တကယ္အားျဖင့္ ျပႆနာကို ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားျခင္းသည္လည္း ေျဖ
ရွင္းေရးနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သိပၸံႏွင့္ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားအသုံး

၉၅



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ျပဳမႈကုိ ႏုိင္ငံတကာထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ကန္႔သတ္ထားရိွရန္ဟူသည့္ 
က်င့္ထံုးမ်ား၏ အေျခခံအက်ဆံုး ရည္မွန္းခ်က္ကိုပင္ ယေန႔တိုင္
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ပို၍ႀကီးမားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ျဖင့္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၈ UNGASS ပါအခ်ိဳ႕ေသာဦးတည္ခ်က္မ်ား
သည္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္သည္။” 
 ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည္ဆုိပါက ယင္းစာတမ္း၌ပင္ ကုိ႔စ္တာ
ကမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ေပၚ
ေပါက္လာသည့္ “မလိုလားအပ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား” ကို
လည္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ အဆုိပါေနာက္ဆက္တြဆုိဲးက်ိဳးမ်ား၌ 
အနက္ေရာင္ဒုစရုိက္ေစ်းကြက္မ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ေနမႈ၊ မူ၀ါဒဦး
တည္ခ်က္မ်ားေရႊ႕ေျပာင္းမႈ (လူထုက်န္းမာေရးမွ လုံျခံဳေရးက႑ကုိ 
ေျပာင္းလဲအာရံုစိုက္လာျခင္း)၊  ပထ၀ီေဒသအရေရႊ႕ေျပာင္းမႈ (‘ပူေဖာင္း
သက္ေရာက္မႈ’ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေျမတစ္ခုမွ အျခားေဒသတစ္ခုသုိ႔ ေရႊ႕
ေျပာင္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္း)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေျပာင္းလဲသုံးစြဲမႈ (ကန္႔သတ္ထိန္း
ခ်ဳပ္မႈျပင္းထန္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမွ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈေလ်ာ့ရဲ
သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသို႔ေျပာင္းလဲျခင္း) ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ
မ်ားအေပၚ ကဲ့ရဲ႕ရႈံ႕ခ်မႈတို႔ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 
 မည္သို႔ဆိုေစ ကမာၻ႔အတိုင္းအတာအရမူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္
လုပ္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈအတိုင္းအတာမ်ား ဆက္လက္ျမင့္မားေနရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပရန္အတြက္ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေခ်ပသည့္ ယႏၱရားတစ္ရပ္အျဖစ္ UNODC
မွ အဓိကအဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအရထိန္းခ်ဳပ္ 
သည့္စနစ္တစ္ရပ္သာ ရွိမေနပါက ယခုထက္ပို၍ အေျခအေနဆိုးသြား
ပါလိမ့္မည္ဟု UNODC မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ကို႔စ္တာ၏ ေျပာ
ဆုိခ်က္အရ “UNGASS  ဆယ္စႏွုစထ္က္၀ကတ္ာကာလမွစ၍ ကန္႔သတ္
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို ႏွစ္အလိုက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသည္ အေၾကာင္း
ရွိ၍ အက်ိဳးျဖစ္သည္ဟူသည့္အဆိုကုိ စြဲမက္စဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္
ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈကို အခိုင္အမာထြက္
ဆိုရန္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းမႈမရွိေသာ္
လည္းအခမ္းအနားႏွစ္ခု တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္းလာေရာက္
တိုက္ဆိုင္ေနျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္သာျဖစ္သည္။”၆၃

 ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ
ေကာ္မရွင္ (CND) ၌ UNODC အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ယူရီဖီဒိုေတာ့ပ္က
ေျပာဆုိခ့ဲသည့္ မွတ္ခ်က္တြင္လည္း “ႏုိင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္း
ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာအားလံုးကို အျမစ္ျပဳတ္
တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္ျငားလည္း ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရျဖစ္ေလာက္
သည့္ အတိုင္းအတာအထိ ဆက္လက္ႀကီးထြားလာျခင္းမရွိေစရန္
ဟန္႔တားေပးလ်က္ရွိသည္”  ဟု ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ
ကိုထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့သည္။၆၄ 

သြင္းအားစုေထာက္ပံ့ေရးက႑အတြက္

အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး

 မတူကြဲဲျပားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိ
ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ႀကိဳဆိုသင့္သည့္ တိုးတက္မႈတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကို ေရွ႕ဆက္ႀကီး
ထြားမလာေစရန္ လက္ရွိအေနအထားအတိုင္း ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္

သည္ဟူသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံတကာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္၌ ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အမ်ား
အျပားရွိေနသည္ကို သံုးသပ္ရျခင္းအားျဖင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ရည္မွန္းခ်က္
သစ္မ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိသာထင္ရွား
လ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ
နည္းလမ္းမ်ားကို အခ်ိဳ႕က ‘သြင္းအားစုေထာက္ပံ့ေရးက႑အတြက္
အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး’ ဟု ရည္ညႊန္းခဲ့ၾကၿပီး ကမာၻ႕မူးယစ္ေဆး၀ါး
ျပႆနာကို ေရရွည္စြဲ၍ သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ
ကအနည္းဆံုးအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္ကူး
မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အႏၱရာယ္အမ်ားဆုံး ေနာက္ဆက္တြဲ
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး 
ျပည္တြင္းဥပေဒသႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈကို ေထာက္ခံအားေပးရမည္ဟု 
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခုတြင္လည္း “ယုတိၱ
က်၍ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ 
တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္အလြဲသံုးစားမႈ
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္အႏၱရာယ္မ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ရည္ရြယ္သည့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းအေပၚ
အေလးေပး အာရံုစိုက္သင့္သည့္အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ထိခိုက္ပ်က္
စီးမႈမ်ားကုိလည္း အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္
ေဆာင္သင့္သည္။”၆၅

 ဤခ်ဥ္းကပလု္ပ္ေဆာငမ္ႈ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမ၀ူါဒမ်ား၏ 
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေဆး၀ါးကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ
မ်ား လက္ခရံရိွသည္ ့လူဦးေရအေရအတြက္၊ တုိးတက္လာသည္ ့လသူား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ညႊန္းကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုအျပဳသေဘာဆန္သည့္ 
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ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးသည္ ပဓာန

ကိုလံဘီယာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

 မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖင့္ တရားမ၀င္စီးပြားရွာမႈသည္ ကိုလံဘီယာ
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဟာဗားနား၌ ကုိလံဘီယာ
အစိုးရႏွင့္ ဖူအာဇတ္စ္ အာမာဒက္စ္ ရီဗလူးရွင္နာရီယာစ္ ဒီ ကိုလံဘီယာ 
(ကိုလံဘီယာေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား - FARC) မ်ားအၾကား ျပဳလုပ္ခဲ့
သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၌ အေရးႀကီးသည့္ ေဆြးေႏြးပြအဲေၾကာင္း
အရာတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္သည္
“တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ား
အတြက္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းတစခ္”ု ရရိွရန ္ရညရ္ြယ္ျခင္းျဖစၿ္ပီး အဓကိ
အားျဖင့္ ကိုကာခ်ံဳပင္ကဲ့သို႔ေသာ တရားမ၀င္သီးႏွံမ်ား၏ အေျခအေန
ကုိဆန္းစစ္သုံးသပ္ရန္လည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္
မ်ားအတြင္း ကိုကာအစားထိုး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရာ၌ ရပ္ရြာလူထုကို
ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္ျပဳရုံမွ်မက အဆုိပါသီးႏံွမ်ား၏ သက္ေရာက္ထိခုိက္မႈကုိ
ခံစားရသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပန္
လည္ကုစားေရးအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားပါ၀င္သည့္ ျပည့္၀စုံလင္
ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအမံမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈကို
တားဆီးကာကြယ္ရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္
ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 
 ကိုလံဘီယာေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေျမယာလုပ္ပိုင္
ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ား၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လယ္
ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားလာသည့္ အေျခအေနမွ 
ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုလံဘီယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနယ္ပယ္သည္ 
သမိုင္းစဥ္လာအရ ေက်းလက္ေနလူထုအမ်ားစု မပါ၀င္ဘဲေျမဧက
ေပါင္းမ်ားစြာ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားသည့္ပုံစံျဖစ္သည္။ 
ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုအတြင္း ေက်းလက္နယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သည္မ်ား၊ မာဖီးယားမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒုစရိုက္ဂိုဏ္း
ႀကီးမ်ား ထိုးေဖာက္စိမ့္၀င္လာသျဖင့္ အေျခအေနပိုမိုဆိုးရြားလာၿပီး 
နဂိုကတည္းက ခပ္ယဲ့ယဲ့ေလးသာ က်န္ေတာ့သည့္ ေတာင္သူလယ္
သမားထု၏ ဘ၀အေျခအေနမ်ား ပ်က္စီးလုနီးပါး ဆိုးရြားသြားခဲ့သည္။ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးသူမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေပါင္းေသာင္း
ေျခာက္ေထာင္အတြက္ စီးပြားေရးစစ္ပြဲ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္
လာၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္  ေရာင္းတန္းတင္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းထိန္းခ်ဳပ္ထားသူမ်ား၏ ၾသဇာ
အာဏာႀကီးထြားလာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္။ ေလာ
ေလာဆယ္၌ ကိုကာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်ံႏွံ႔လာ
ျခင္း (ႏွင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခု အထိဘိန္းႏွင့္ ေဆးေျခာက္မ်ား
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း) ႏွင့္ ကိုကင္းအေျခခံ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္
လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈႏွင္ ့ဆက္စပလ္်က္ရိွသည္ ့တရားမ၀ငလု္ပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားရပ္
ရြာလူထုမ်ား၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီး
လာၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို အၾကမ္းဖက္မႈျပင္းထန္သည့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းအတြင္း မျဖစ္အေနပါ၀င္လာေစရန္ အက်ပ္ကိုင္ခံခဲ့ၾကရသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္
ငန္းမ်ား ရွိမေနသည့္ အေျခအေန၌ တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖရွင္းေရးနည္း
လမ္းအျဖစ္ ကိုကာ၊ ဘိန္းႏွင့္ ေဆးေျခာက္တရားမ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ 
လုပ္မႈသည္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ 

အပယ္ခံလူမည္းမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေနဆင္းရဲ
သားရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္
သည့္ အေျခခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္လာသည္။ 
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ အစိုးရႏွင့္ FARC ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုး
သည္ အေမရိကန္အစိုးရဦးေဆာင္သည့္ ‘မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ပြဲ’ ေပၚ
အေျခခံထားသည့္ အစုိးရ၏လက္ရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းဗ်ဴ ဟာ
မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွစ၍ 
စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထား
သည့္ ကိုလံဘီယာအစီအစဥ္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်
ရန္ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့
ျခင္းမရွိရံုမွ်မက ပဋိပကၡကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ အားေပးကူညီခဲ့ၿပီး
အဆမတန္မ်ားျပားသည့္ လူဦးေရပမာဏကို ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္
ေစခဲ့သည့္အျပင္ မ်က္စိတစ္ဆံုးက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေက်းလက္နယ္ေျမမ်ား
ကိုလည္း တိုက္ပြဲနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့သည္။ ကိုကာ
ႏွင့္ ဘိန္းခင္းမ်ားအေပၚ ေလယာဥ္ပ်ံသုံး၍ ေပါင္းသတ္ေဆးမတန္တဆ
ဖ်န္းပက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား
ေပၚေပါက္လာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအားျဖင့္ အထိခိုက္
လြယ္ဆံုးလူမႈေရး နယ္ပယ္မ်ားအေပၚ မူးယစ္ေဆး၀ါးစီးပြားေရး၏ ဆိုး
က်ိဳးသက္ေရာက္ထိခိုက္မႈကို ျပန္လည္ကုစားႏိုင္မည့္ အလားအလာ
မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ 
 လတ္တေလာ၌ အရပ္ဘက္လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္း၊ ပညာ
ေရးနယ္ပယ္မွ ပညာရွင္မ်ား၊ NGOs၊ ေက်းလက္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္
လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမေဖာ္ေဆာင္သည့္ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စားလွယ္
မ်ားကို UNODC မွ ကမကထျပဳစုစည္း၍ ဟာဗားနားညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး
ေရးစားပြဲ၌ အဆိုျပဳမည့္မဟာဗ်ဴဟာသစ္မ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒဆိုင္ရာ 
မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ႏွစ္ရက္တာမွ် က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ 
ပဋိပကၡအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား 
သေဘာတူညီမႈရရွိ၍ အစိုးရမွ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအပါအ၀င္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၌  ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို 
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ 
အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုပါက ကိုလံဘီယာေတာနက္မ်ားႏွင့္ 
ေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွ ျပင္းထန္သည့္မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ပြဲမ်ားကို
အတိတ္၌ ခ်န္ထားႏိုင္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။ 
 FARC သည္ ဤစီးပြားေရးနယ္ပယ္အတြင္းရွိ ဇာတ္ေကာင္
မ်ားစြာထဲမွ တစ္ဖြဲ႕သာျဖစ္သျဖင့္      ေျပာက္က်ား တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးရံုမွ်ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္
ကူးမႈႏွင့္ အစီစဥ္တက် က်ဴးလြန္သည့္ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္
မ်ားကို အၿပီးသတ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကိုလံဘီယာအစိုးရ
ကနားလည္သေဘာေပါက္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား
ျဖင့္ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေတာင္သူလယ္သမား 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ခစံားလာခဲရ့သည္ ့တရားမ၀ငမ္ူးယစ္ေဆး၀ါး စီးပြား
ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာမလံုျခံဳမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလ်ာ့က်သြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္
သည္ လက္ရိွရန္လုိျပင္းထန္သည့္ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဖယ္
ခြာ၍ ရပ္ရြာပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရး၌ 
အသံုးျပဳသည့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ 
ဆင္းရဲသားေက်းလက္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္
သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာျပည့္၀စြာ ရွင္သန္ေနထုိင္ေရးတုိ႔ကုိ ဦးစားေပးထား
သည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစံႏႈန္းသစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

၉၇



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

အျခားညႊန္းကိန္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသံုးသပ္ထားသည္။ သြင္း
အားစုေထာက္ပံ့သည့္ဘက္ျခမ္း၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ 
အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈကို က်င့္သံုးရာမွ ထြက္
ေပၚလာသည့္ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေပၚ ပညာရွင္မ်ား၏ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ခ်က္အရ “တိုက္ဖ်က္ေရး၊ သိမ္းဆည္းရမိမႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးရမိမႈ
အတိုင္းအတာကဲ့သို႔ေသာ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ
ညႊန္းကိန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းထက္ ၀င္ေငြ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ၊ လူသားက်န္းမာေရးအေပၚ မူး
ယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒမ်ား၏ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္  လံုးေထြး
ရစ္ပတ္လ်က္ရွိသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာမူ၀ါဒအစုအေ၀းမ်ားႏွင့္ ပတ္
သက္သည့္  အျခားစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ စတင္စဥ္းစားလာျခင္းျဖစ္သည္။ 
သို႔မွသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို 
ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္
ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သြင္းအားစုေထာက္ပံ့မႈပိုင္းကို အေျချပဳသည့္
မူ၀ါဒျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္တြန္းအားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။”၆၆

 သြင္းအားစုေထာကပ့ံ္မႈက႑ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ခ်ဥ္းကပ္
လုပ္ေဆာင္မႈကုိ က်င့္သုံးျခင္းအေပၚ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ျခင္းသည္ က႑
သစ္ျဖစ္သျဖင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားလည္း အနည္းအက်ဥ္းရွိေန
သည္။ သုံးစြဲသည့္က႑ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး မူ၀ါဒမ်ားကုိအေကာင္
အထည္ေဖာ္ခ့ဲစဥ္ကလည္း အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားရွိခဲ့
ၿပီးေအာင္ျမင္မႈကို ျပဆိုႏိုင္သည့္ သိပၸံနည္းက်အေထာက္အထားမ်ား 
အလွ်ံပယ္ျဖင့္ ၾက့ံၾကံ့ခံႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသေဘာ
တရားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားျမင့္တက္
လာသည္။ ‘အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး’ အေတြးအေခၚကို မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေစ်းကြက္ႀကီး တစ္ခုလံုးအတြက္ က်င့္သံုးသင့္မသင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
လည္း ျငင္းခုန္မႈမ်ားရွိေနၿပီး အျမစ္ျပဳတ္တိုက္ဖ်က္မည္ဟု ေၾကြး
ေၾကာ္ေနျခင္းထက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္
စပ္လ်က္ရွိသည့္ အဆိုးရြားဆံုးျပႆနာရပ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္သည္ ဟူသည့္အခ်က္လည္း ပါ၀င္လ်က္ရွိ
သည္။ ဥေရာပျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး
ကိုေလ့လာဆန္းစစ္ရာ၌ “မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္မ်ားကို အျမစ္ျပဳတ္
တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို လူမႈအသိုက္
အ၀န္းအေပၚ ေဘးျဖစ္ေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိသျဖင့္ တရားဥပေဒစည္းၾကပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးစရာရွိလာ
သည္မွာ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာေစ်းကြက္မ်ိဳးကို အမုန္းဆံုးျဖစ္၍ ယင္းေစ်း
ကြက္မ်ား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚေစမႈ  အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ထိန္း
ခ်ဳပ္အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္နည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။”၆၇

 သြင္းအားစုေထာက္ပ့ံေရးက႑အတြက္ လက္ေတြ႕က်သည့္
အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ နမူနာအခ်ိဳ႕ရွိေန
ပါသည္။ လာအိုရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအၾကား ဘိန္း
ကိုအပန္းေျဖရန္ႏွင့္ ေဆး၀ါးအေနျဖင့္ပါ အသံုးျပဳၾကသည့္ဘိန္းစြဲသူ 
မ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ ဘိန္းကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္
လာသည့္အခါ ဘိန္းကိုေစ်းေပါေပါျဖင့္ ၀ယ္ယူသံုးစြေဲနက် အက်င့္ရိွေန
သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္လာၿပီး အတင္းအက်ပ္ျဖတ္ေတာက္ပစ္
ရန္ သို႔မဟုတ္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မ်ားမွ ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ယူရန္ ျဖစ္လာ
ခဲ့သည္။ ဤျပႆနာကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၌ လာအိုအစိုးရ
သည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဘိန္းစြဲလာသူမ်ား

အတြက္ အထူးျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။ “ေဒသအာ
ဏာပိုင္မ်ားက မိသားစုအေနျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဘိန္းယင္းစြဲကပ္လာခဲ့
သျဖင့္ အမ်ိဳးသားဦးစားေပးလုပ္ငန္းကုိ ခ်က္ျခင္းတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ၁၁ လပိုင္း ၂၈ 
ေန႔ရက္စြဲပါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္အရ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု
အထိ သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္း ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းစိုက္ပ်ိဳးသံုးစြဲရန္ 
အထူးကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။”၆၈ အဆိုပါဥပေဒသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၅ ကို ျပင္ဆင္၍ စတင္က်င့္သံုးသည့္အခ်ိန္ထိ 
ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔သာ အသက္၀င္ခဲ့သည္။ ယင္းပုဒ္မအရ “ဘိန္း
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပို႔ျခင္း
ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔အားလံုးကုိ တရားမ၀င္ေၾကာင္း” ျပ႒ာန္း
လိုက္သည္။၆၉ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ ယင္းပုဒ္မ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ မည္သည့္ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈမွ် ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ 
 သြင္းအားစု ေထာက္ပံ့ေရးက႑ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး
အတြက္ခိုင္မာသည့္ ေနာက္ထပ္သာဓကတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၌
အျခားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္
ရန္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ရွိေနသျဖင့္ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္
ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတ္မွတ္နယ္ေျမမ်ားပါရွိသည့္ လူမႈစီးပြား
ေရးအေျချပေျမပံုမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ မိသားစုအသက္ရွင္
ရပတ္ည္မႈအတြက္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ မီွခုိအားထားေနရသည့္ မိသားစု
မ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရန္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရမွ အာဖဂန္နစၥတန္၌ ႀကိဳး
စားခဲ့ဖူးသည္။ သတ္မွတ္နယ္ေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေက်းလက္ဖြံ႕
ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ လူဦးေရထူထပ္မႈ၊ ဆိုင္းငံ့ေခ်းေငြႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
လုပ္ငန္းမွမဟုတ္ေသာ ၀င္ေငြမ်ားအပါအ၀င္ စံသတ္မွတ္ခ်က္အမ်ိဳး
မ်ိဳးအေပၚ အေျချပဳခဲ့သည့္အျပင္ ေဒသတြင္းလံုျခံဳေရး အေနအထား
မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သည္။၇၀ ဤမူ၀ါဒ၌ ကၽြမ္းက်င္
ပညာရွင္အစည္းအေ၀းေပါင္းမ်ားစြာမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ေထာက္ခံ
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးမွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး
“အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်ေရးဆြဲျပင္ဆင္ၿပီး လက္
လုပ္လက္စား ေတာင္သူမိသားစုမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ၍ 
အာမခံခ်က္ရွိသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္
ေဆာင္ေပးၿပီးမွသာလွ်င္ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္
ရြက္သင့္သည္” ဟု ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။၇၁

 ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ယင္းမူ၀ါဒကုိ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်အေကာင္
အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုက္ဖ်က္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူႀကီးၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္ နယ္
ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို ဟန္
ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းညိွရသည့္အျပင္ မ်ိဳးႏြယ္စုအားလုံးႏွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္း
ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အေျချပဳထား
သည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ၌ ဗဟိုသတ္မွတ္ေျမပံုမ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ၿဗိတိသွ်မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္
ေဆာင္မႈသည္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လြန္းၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အခ်က္
အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္ဟု ေဒသခံအရာရွိမ်ားမွ ယူဆခဲ့
ၾကသည္။ လက္ေတြ႔အေျခအေန၌ ေသြးသားေတာ္စပ္မႈႏွင့္ အျပန္
အလွန္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသတြင္းၾသဇာအာဏာမ်ားသည္ ‘ဓမၼ
ဓိ႒ာန္က်သည့္စံႏႈန္းမ်ား’ ထက္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ား

၉၈



ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးသည္ ပဓာန

အတြက္ ပိုမိုအေရးပါလ်က္ရွိသည္။ တကယ္တမ္း၌ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္
ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ပစ္မွတ္မ်ားသည္ အစားထိုးေရြးခ်ယ္
ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းနည္းပါး၍ ျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္ရန္ ၾသဇာအာဏာ
မရွိသူမ်ားကိုသာ ဦးတည္ေလ့ရွိသည္။၇၂

ပဋိပကၡအေရး ႏိုးၾကားသတိရွိေသာ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒမ်ား

 ‘ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိသည့္’ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္
ေဆာင္မႈကို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမ ေဒသမ်ားအတြင္း
ေဖာ္ေဆာင္သည့္ မည္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္၌မဆို ႀကိဳတင္
ကာကြယ္တားဆီးရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံလာၾကၿပီျဖစ္သည္။၇၃ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ ေရးလုပ္
ငန္းမ်ားကုိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေလ်ာ့ရဲသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိသျဖင့္ ‘ေဘး
ထြက္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိသည့္’ ပဋိပကၡအေရး ႏိုးၾကားသတိရွိ
ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ 
ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈအၾကား ဆက္စပ္မႈႏွင့္ ၎တို႔အၾကား 
ကိုင္းကၽြန္းမွီကၽြန္းကိုင္းမွီ အျပန္အလွန္ပတ္သက္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ စာအုပ္စာတမ္းအေျမာက္အမ်ားရိွသည္။ “တရားမ၀င္သီးႏွံ စုိက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားစုသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေန
သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡလြန္အေျခအေနမ်ိဳး၌ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသျဖင့္ ေျပာင္း
လဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္မႈ၊ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ရာ၌ ပဋိပကၡအေရးကို သတိ
ရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္” ဟု GIZ အစီရင္ခံစာ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ “မူးယစ္ေဆး၀ါးစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုး နယ္ေျမ
ေဒသမ်ားရွိ အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ားမွာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ ဒုစရုိက္ကြန္ရက္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈျပင္းထန္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနယ္ပယ္အတြင္းရွိ မိမိ
တို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြင္း ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ားအေပၚ မလိုလားအပ္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္ေစ
ျခင္းမရွိေအာင္ေရွာင္လႊရဲန္ ေျပာင္းလဲဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပူး
ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမရွိေစ
ဘဲစြက္ဖက္ျခယ္လွယ္မႈကင္းသည့္ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ ေရးဆြေဲဖာ္ေဆာင္သင့္
သည္။”၇၄ 
 ဥပမာ ၊ ျမန္မာျပည္၏ အေျခအေနကုိ ၾကည့္ပါက တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕အမ်ားစုႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္သစ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသည္လည္း ဆယ္
စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမွ ျပန္လည္နာလန္
ထူရန္အားယူလ်က္ရွိၿပီး ပဋိပကၡဖ်န္ေျဖေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး
အလားအလာမ်ားလည္း အသင့္ႀကိဳေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခ
အေနသည္ ရႈပ္ေထြးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွလည္း 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ
မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းလမ္းရွာေနၾက
သျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌္ ပဋိပကၡအေရးႏိုးၾကားသတိရွိ
ရန္ အထူးအေလးေပးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ

သည့္ ေဒသ အမ်ားစုအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၊ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ 
စိတ္ၾကြေဆးျပားထုတ္လုပ္မႈ၊ ဘိန္းျဖဴအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းမႈအပါ
အ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည္။ 
သို႔ျဖစ္၍ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (KIO)၊ တအာင္းအမ်ိဳး
သားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္-ေတာင္ပုိင္း (SSA-South) ကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ၌ အမ်ားအားျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္း၍ သံုးစြဲသူမ်ား
အားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း အတင္းအက်ပ္ ဘိန္းျဖတ္ေပးျခင္းတို႔ကို 
အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္
နာၿပီး ေဒသခံရပ္ရြာ လူထုမ်ား၏ ဦးစားေပးက႑မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ၍ ပိုမို
ထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္
ေဆာင္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ၎တို႔
၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ 
 ထုိ႔ထက္ပုိ၍ဆုိရေသာ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္လ်က္ရိွသည့္
နယ္ေျမမ်ားမွ ပဋိပကၡအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕
အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈအတြင္း တစ္နည္းတစ္ဖုံ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ လ်က္ရွိသည္။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္သီးပုဂၢလ
အဖြ႕ဲ၀င္အခ်ိဳ႕သည္ မိမိတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးကာ
စီးပြားေရး အေၾကာင္းျပခ်က္သက္သက္ျဖင့္သာ ဆက္လက္ရပ္တည္
ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသားေရးလမ္းစဥ္တစ္ရပ္ရွိ
သည့္ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ကဲ့သို႔ေသာ 
အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီ
ေစရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးမႈအပါအ၀င္ ရတတ္သမွ်ဘ႑ာ
ေရးရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးခ်ခဲ့ၾကသျဖင့္ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း
ကုိအေမရိကန္တရားရုံးမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္
စြဲခ်က္တင္ခဲ့ဖူးသည္။၇၅ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္
ေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မလား သို႔မဟုတ္ အရဲစြန္႔ကာ 
ပဋိပကၡႏွင့္ ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို
ခ်ိဳးေဖာက္၍ UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးဖို႔ ႀကိဳးစားမလား
ဟူ၍ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ရန္ ျဖစ္လာသည္။ 
 ဤျဖစ္ရပ္၌ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ မည္သူက မည္သူ႔ကို
ဖမ္းဆီးရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ လိုအပ္
သည္။ အေျခအေနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ စြဲခ်က္တင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဖမ္း
ဆီး၀ရမ္းမ်ားသည္ သက္ေသအေထာက္အထားထက္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥ
ရပ္မ်ား (ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ား)
အေပၚ အရင္းခံေနေလ့ရွိသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေဒသတစ္လႊား 
သို႔မဟုတ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာအကုန္လံုးအတြက္
အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ရပ္ရပ္အေပၚ ေခါင္းပုံခ်ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္
လာသည္။ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္သာဓကမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေစာ
ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ခြန္ဆာ၏ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (MTA) ႏွင့္ လက္ရွိ၌ 
UWSA၊ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ တာလီဘန္ႏွင့္ ကိုလံဘီယာတြင္ 
FARC တို႔ ေခါင္းခံေနၾကရၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ အျမင့္ဆံုးအဆင့္
အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈကို အဆင္ 
ေျပေခ်ာေမြ႕ေစသည့္ ပဋိပကၡ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္း၊ အစိုးရ၏ 
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈႏွင့္ အားနည္းသည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳလ်က္ရွိသည္။ 
 ‘ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိသည့္’ ပဋိပကၡအေရး
ႏိုးၾကားသတိရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ တားဆီးမိန္႔
၏ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈကိုလည္း မူ၀ါဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
ထည့္သြင္းသံုးသပ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕အေျခအေန၌ တားဆီးမိန္႔ေၾကာင့္ 
ဘိန္းကိုျခံ၀အထိ ႀကိဳက္ေစ်းေပးလာေရာက္ ၀ယ္ယူမႈမ်ား ေပၚေပါက္ 
လာႏိုင္သျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈရွိေစသည္။ အေျခခံသေဘာတရားအရ ဖမ္းဆီးရ
မိသည့္ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴပမာဏေပါင္းမ်ားစြာကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းအား
ျဖင့္သံုးစြဲမႈကို ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိရံုမွ်မက ပ်က္စီးသြားသည့္ ဆံုးရံႈးမႈ
အတြက္ ဆထက္ထမ္းပိုးတိုး၍ စိုက္ပ်ိဳးမႈကိုသာျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိ
သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈအတိုင္းအတာႏွင့္ ရည္ရြယ္ထား
သည့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား အေပၚမူတည္၍ တားဆီးမိန္႔မွ ေစ်းကြက္
အေပၚသက္ေရာက္မႈ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိတတ္သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ 

ဆိုရေသာ္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ က်န္ကမာၻ႔ေဒသတစ္လႊားမွ အေတြ႔
အႀကံဳမ်ားအရ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ တားဆီးမိန္႔တို႔သည္ ပဋိပကၡအတြင္း 
ဘက္လိကုမ္ႈကင္းျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးအားၿပိဳင္ဘက္မ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္
ထားေလ့ရွိၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စု
အၾကား အားၿပိဳင္မႈျပင္းထန္ေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔
လ်က္ရိွသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားသည္လည္း ဆင္းရဲသားေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အေသးစားေရာင္း၀ယ္သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားရန္
အားေပးလ်က္ရွိသျဖင့္ လူထုအား ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ထိန္း
ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ တြန္းပို႔သကဲ့သို႔ျဖစ္လာသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ကုိ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လံုျခံဳေရးေပးအပ္ကာ ‘လူထု၏ႏွလံုး
သားမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ရန္’ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ၀ိေရာဓိ
မ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ပြဲမ်ားကို တင္း
တင္းက်ပ္က်ပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡမီးကို 
ေလာင္စာဖ်န္းပက္သကဲ့သို႔ ပိုမိုျပင္းထန္လာေစပါလိမ့္မည္။၇၆ 

၁၀၀



အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

 “မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈနဲ႔ လက္၀ယ္ထားရွိမႈက တရားမ၀င္
ပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးလယ္၀ယ္ေတြ႕ရွိမႈေၾကာင့္ အဖမ္း
ခံရတဲ့သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ကုိယ္အတူရွိေနမယ္ဆုိရင္ ကုိယ္လည္းဆြဲထည့္ခံ
ရဖို႔မ်ားတယ္။ ျမစ္ကမ္းနားမွာ ေက်ာက္သပိတ္လုိ႔ေခၚတဲ့ ေနရာတစ္ခု
ရွိတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ အဲဒီမွာ ၀ယ္ၿပီးအဲဒီမွာပဲ အၿပီးကုိင္ၾက
တယ္။ တစ္ျခားေနရာမွာသုံးဖို႔ဆိုၿပီး ပါဆယ္ယူသြားလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ အဲဒီ
လုိလုပ္ရင္ ရဲဖမ္းခံရႏိုင္တဲ့အတြက္ ေၾကာက္တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ
ေတာ့ ရဲေတြေက်ာက္သပိတ္ကုိ ၀င္စီးတတ္ေပမယ့္ သူတို႔မလာခင္
ကတည္းကေရာင္းတဲ့သူေတြက သတင္းႀကိဳရၿပီး ေရွာင္သြားၾကၿပီ။ 
ဆုိေတာ့ဒါကေရာင္းတဲ့သူေတြနဲ႔ ရဲေတြအၾကား အေပးအယူလုပ္တဲ့ 
ကစားပြဲတစ္ခုပါပဲ။”

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အငွားယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး

 ဗဟိုႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲ
မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ျပႆနာမ်ား၏ အတိမ္အနက္ကို နားလည္
သေဘာေပါက္ေသာ္ျငား မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာမူ၀ါဒေရးရာ တုန္႔ျပန္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ ‘မူးယစ္လံုး၀ကင္းစင္
သည့္ ကုသေရး’ ႏွင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မႈတို႔အေပၚ အေလးေပး
ေလ့ရွိသည္။ “မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္သည့္ အာဆီယံေဒသ” ကို ထူ
ေထာင္မည့္ ဖိအားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရိွ အစုိးရမ်ားသည္ေအာင္ျမင္ျခင္း
မရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈ
အတြင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈကို ထည့္သြင္းေဖာ္ေဆာင္
ရန္ပိုမိုလိုလားလ်က္ရွိသည္။ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား
ကိုက်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာ၌ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြား
လာမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား
ေၾကာင့္ ေနာက္ေကာက္က်လ်က္ရိွသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ အေရး
ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ ျပႆနာမ်ားထက္ အႏၱရာယ္ပိုမိုျမင့္မားလ်က္
ရွိသည္။ 
 ေဒသတစ္လႊား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ အေသးစားျပစ္မႈ
မ်ားျဖင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားလ်က္
ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈကို ရာဇ၀တ္မႈ
အျဖစ္ ဆက္လက္ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ အေသးစားေရာင္း၀ယ္မႈ 
သို႔မဟုတ္ လမ္းေဘးအေပးအယူမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ပိုမိုႀကီးေလး
လ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျပင္းထန္သည့္
ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္မ်ား၌ လူဦးေရမ်ား မဆံ့
ရင္ကာျဖစ္လာသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ 
မေလးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ား
အတြက္လူမ်ားစြာကို ေသဒဏ္ေပး၍ ကြပ္မ်က္စီရင္ခဲ့ၾက သည္။ လာအို၊
စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားကလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ား
အတြက္ ေသဒဏ္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း
ယေန႔အခ်ိန္ထိ ကြပ္မ်က္စီရင္မႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ရြက္မႈမရွိခဲ့ေပ။ အလြန္နည္းပါးသည့္ အသက္ကယ္အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်
ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အ
သည္းေရာင္အသား၀ါစီပိုးႏွင့္ HIV  ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာ
သည္။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈျပင္းထန္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲသူမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိ
ေအာင္ ဟန္႔တားလ်က္ရွိသည္။ 
 ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ ရႈျမင္
သည့္ အယူအဆမ်ား ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး ယခင္ရာဇ၀တ္သားမ်ားအျဖစ္ 
ရႈျမင္ရာမွ ေဆး၀ါးကုသမႈလိုအပ္သည့္ လူနာမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္လာၾက
သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အေရးမယူ
ဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပး၍ အျပဳသေဘာဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေသာ္လည္း 
ေဒသတြင္းမူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူတိုင္း ေဆး၀ါး
ကုသမႈ လိုအပ္သည္ဟူေသာ မွားယြင္းသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို 
လက္ခံက်င့္သုံးမႈ ျမင့္တက္လာခ့ဲသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက အပန္းေျဖသုံးစြဲ
သူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာရွိေသာသုံးစြဲသူမ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈရွိေအာင္
ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေပါင္း သန္း
ထက္၀က္ခန္႔ကို လူနာမ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးထိန္း
သိမ္းသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အတင္းအၾကပ္ေဆး၀ါး
ကုသေပးလ်က္ရွိသည္။ ဘိန္းျဖတ္စခန္းအမ်ားစုကို ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ 
ႀကီးၾကပ္မႈမပါရွိဘဲ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကသာ တာ
၀န္ယူလည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။
 ေဒသတစ္လႊား၌ တင္းၾကပ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲသံုးစြဲသည့္ အေလ့
အထမ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ယင္း၌ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ
ေဆး၀ါးမ်ားကို ပို၍အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ သံုးစြဲမႈမ်ားလည္း 
ပါ၀င္လ်က္ရိွသည္။ ‘ပူေဖာင္းသက္ေရာက္မႈ’ ဟုေခၚသည့္မူးယစ္ေဆး၀ါး
ဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ား ေဒသတစ္ခုမွ အျခားေဒသတစ္ခုသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ 
သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားတစ္ခုမွ အျခားတစ္မ်ိဳးသို႔ ေျပာင္း
လဲသံုးစြဲမႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ မူ၀ါဒေရးရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားအေပၚ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္မ်ားမွ မည္သုိ႔တုန္႔ျပန္မႈရိွေၾကာင္း 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 
 ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ား
ကိုက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအျဖစ္ အသားေပးကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းသည့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံ
ေတာ္အဆင့္ ဦးစားေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လာသည့္ အရိပ္အေျခမ်ား
ေတြ႔ရွိလာရသည္။ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ၊ လာအို၊ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
အစိုးရမ်ားက မိမိတို႔အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ

အျဖစ္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္
က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
ႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈအတိုင္းအတာအေပၚ ထည့္
သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေဒသ
တြင္း၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေပါင္း သိန္းခ်ီရွိေနၿပီး အမ်ားစုသည္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အလံုအေလာက္
မရရွိျခင္းေၾကာင့္ မလိုအပ္ဘဲ ထိခိုက္ခံစားရလ်က္ရွိသည္။ 
 မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒ၀န္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္
ႏွင့္ ပိုမိုလူသားဆန္၍ အေထာက္အထားအေျချပဳသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို 
ေရးဆြဲေဖာထ္တုရ္န္အတြက ္လုပ္ကိငု္စရာမ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးသည္။
အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားက မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ား
ကုိျပန္လွန္သုံးသပ္လ်က္ရိွၿပီး ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ
ကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားသည့္ အျပဳသေဘာဆန္ေသာ အေျပာင္း
အလဲမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ 
 ယေန႔အခ်နိထိ္ ေဒသတြင္း၌ ကုလသမဂၢအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင္ ့
အစိုးရမ်ားအၾကား ေဖာ္ေဆာင္သည့္ မူ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အားနည္းေနဆဲ
ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ရပ္ရြာလူထု
မ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘ၀မ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သက္ေရာက္ထိ
ခိက္ုလာေစႏုိင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္
မ်ား ေရးဆြေဲဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ဆန္းစစ္အကဲ
ျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိရန္ ခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးပမ္း
ေနရသည့္ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

 ေဒသတစ္လႊား အသည္းေရာင္အသား၀ါစီပုိးႏွင့္ HIV ကူးစက္
ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုသည္ အႏၱရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆြအဲတည္ျပဳ၍ က်င့္သုံး
လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသတစ္လႊားရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား
အတြက္ ေပးအပ္လ်က္ရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈအတိုင္း
အတာႏွင့္ အရည္အေသြးတို႔သည္ ျပႆနာရပ္မ်ား၏ ဆိုးရြားျပင္းထန္မႈ
ႏွင့္ အတုိင္းအတာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္
အထိ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္မႈ မရွိေသးေပ။ က်န္းမာေရးကို ဦးစားေပးသည့္
ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္
လ်က္ရွိၿပီး အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ က်ိဳးေၾကာင္းခုိင္လုံ
မႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရန္လိုအပသ္ည္။ လက္ရိွ
ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၌ တင္းက်ပ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈျပင္းထန္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အသက္ကယ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
လက္လွမ္းမီွ ရယူသုံးစြႏုိဲင္ျခင္းမရိွေစရန္ ဟန္႔တားလ်က္ရိွသည္။ အေရွ႕
ေတာင္အာရွတစ္လႊားရွိ လူထုသေဘာထားမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ တင္းက်ပ္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာ
ေပးလ်က္ရိွသျဖင္ ့မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသဲမူ်ားသည ္ကဲရ့႕ဲရႈ႕ံခ်မႈႏွင္ ့ခြျဲခား
ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူ
မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္ကသာလွ်င္ ျပႆနာရွိေသာသုံးစြဲမႈျဖစ္
ေၾကာင္း အမွန္တရားကို အသိအမွတ္ျပဳသူ နည္းပါးသည္။

၁၀၂



အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ျပႆနာရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈႏွင့္ 

ျပႆနာမရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ အားၿပိဳင္ျခင္း

 သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ကမာၻ႔ေနရာအႏွံ႔အျပားရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သုံးစြသူဲအမ်ားစုသည္ အလြန္အကၽြသုံံးစြျဲခင္းမရိွသည့္ ျပႆနာမရိွေသာ
သုံးစြသူဲမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လုံေလာက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား အခုိင္
အမာရွိေနပါသည္။ သာဓကအေနျဖင့္ ေႏွာင္းပိုင္းတရုတ္အင္ပါယာ
ေခတ္ ဘိန္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားမွ 
မွတ္မွတ္ရရရွိသည့္ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခု၌ “ဘိန္းအလွ်ံပယ္ ေစ်းေပါေပါ
ျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ အမ်ားစုသည္ မဆိုစေလာက္သာ
ရွဴရိႈက္ၾကၿပီး လုံး၀သုံးစြျဲခင္းမရိွသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရိွခ့ဲေၾကာင္း”
တင္ျပထားသည္။၂ မူးယစ္ေဆးစြဲသူ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိေနေသာ္လည္း တရုတ္
စားသံုးသူအမ်ားစုသည္ အလြန္အကၽြံသံုးစြဲျခင္းမရွိသည့္ ျပႆနာမရွိ
ေသာသံုးစြဲသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။၃ တရုတ္ႏိုင္ငံ
အတြင္းရွိ အေငြ႕ပံုစံရွဴရိႈက္ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာဆန္း
စစ္ခ်က္မ်ား၌လည္း အရည္အေသြးႏွင့္ ပမာဏသတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖင့္ 
စည္းကမ္းရွိရွိသာ အသံုးျပဳၾကေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
ေသာက္သံုးသူမ်ားက ပမာဏအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရံဖန္ရံခါမွ်သာအသံုး
ျပဳခဲ့ (ဆက္လက္အသုံးျပဳလ်က္ရိွ) ၾကၿပီး လုိအပ္ပါက ေသာက္သုံးမႈကုိ 
ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိ
သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။၄ အိႏိၵယသို႔ ၁၉၃၅ ၀န္းက်င္ခန္႔၌ 
ေရာက္ရွိလာသည့္ ဘိန္းသံုးစြဲမႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္လည္း 
အလားတူသံုးသပ္ခ်က္မ်ိဳးပင္ ေပၚထြက္လာသည္။၅

 ေခတ္ၿပိဳင္သုေတသနမ်ားတြင္လည္း ဆင္တူရိုးမွား ဦးတည္
ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အတြင္း 
ၿဗိတိန္၌ အသက္ (၁၆) ႏွစ္မွ (၂၄) ႏွစ္အၾကားလူငယ္မ်ားကို စစ္တမ္း
ေကာက္ယူခ့ဲရာ၌ “မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈသည္ သမားရုိးက်ကိစၥရပ္တစ္ခု
သာျဖစၿ္ပီး သုံးစြသူဲမ်ားသညလ္ည္း အေႏွာငအ္ဖြ႕ဲကင္းကင္းျဖင္ ့ေပ်ာ္ရႊင္
တက္ၾကြသည္ ့ဘ၀မ်ားကုိ ပိငုဆုိ္ငလ္်က္ရိွၿပီး မမိကုိိယကုိ္ တနဘ္ိုးထားမႈ
မ်ား ေပ်ာကဆုံ္းသြားျခင္းမရိွေၾကာင္း” ေတြ႕ရိွခဲသ့ည။္  စစတ္မ္းအတြင္း၌ 
“ျပႆနာရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူအနည္းစုသည္ တံဆိပ္ေခါင္း
စုျခင္းကဲ့သို႕ေသာ ပံုေသကားက် အထံု၀ါသနာကို ေလ့လာလိုက္စား
သူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ မက္သာဒုံးကို အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါး 
အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္သံုးစြဲသူ မ်ားျဖစ္သည္” ဟုလည္း တင္ျပ
ထားသည္။ ထို႔ျပင္ “မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပညာေပး
အစီအစဥ္အမ်ားစုသည္ မွားယြင္းသည့္လူမ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ထား၍ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေသာက္စားတတ္သည့္ လူငယ္မ်ားကိုလည္း ေပါင္းသင္း
ခ်င္စရာမေကာင္းသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့ေဆးသမားမ်ားအျဖစ္ လြဲမွားစြာ
ပံုေသကားက် သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိသည္။”၆ 
 ဤသို႔ေျပာဆိုျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္
သက္၍ ဆိုးရြားသည့္ျပႆနာမ်ား တည္ရွိေနမႈကို ျငင္းဆန္ျခင္း 
မဟုတ္ေပ။  အတိအက်ဆုိရေသာ္ ေဒသတစလ္ႊား၌ ပိမုိုေကာင္းမြနသ္ည္ ့
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိရန္ အေရးေပၚလုိအပ္လ်က္ရွိၿပီး ျပႆနာရွိသည့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူ အေျမာက္အမ်ားရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ေဒသတစ္လႊားရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ အားလံုးေပါင္း၏ အနည္းစု
သာျဖစ္ၿပီး ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အထိခိုက္လြယ္သည့္လူမ်ားအတြက္ ပိုမို
ထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအလ်င္အျမန္ ေဖာ္ေဆာင္
ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 

 ဥေရာပသမဂၢ  မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးစြဲလန္းမႈ ေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာေရးဌာန (EMCDDA) မွ ျပႆနာရိွေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး
အသံုးျပဳမႈကို “အေၾကာထဲထိုးသြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါး
မ်ား၊ ကိုကင္းႏွင့္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားကို ကာလရွည္ပံုမွန္မွီ၀ဲ
သံုးစြဲမႈ” ဟု သတ္မွတ္သည္။၇ ၿဗိတိသွ်မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုင္းတာေရး
ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ “ျပႆနာရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ 
ဆိုသည္မွာ အပန္းေျဖရန္သံုးစြဲျခင္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆးစြဲျခင္း
ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ထက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ အသုံးျပဳသူ၏ဘ၀အေပၚ (ဥပမာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ
၏ရလဒ္အေနျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ခံစားရသည့္ လူမႈေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ
ျပႆနာရပ္မ်ား) သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈမ်ားက ပို၍အဓိကက်သည့္
‘ျပႆနာ’ ျဖစ္သည္။”၈

 ေဒသတစ္လႊားရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာထဲထိုးသြင္း အသံုး
ျပဳသူမ်ားအၾကား၌ HIV ႏွင့္ အသည္းေရာင္အသား ၀ါစီပိုး (အဆင့္ဆင့္
ျဖစ္ပြားသည့္ အသည္းေရာဂါ) ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ 
UNAIDS ၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ၉ိ မူးယစ္
ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းအသံုးျပဳသူမ်ားအၾကား HIV ကူးစက္ပ်ံ႕
ႏွံ႔မႈသည္ ၁၈% ခန္႔ရွိၿပီး ပ်မ္းမွ်လူဦးေရအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သံုး
သပ္ရပါက ၁.၂% ႏွင့္ ၀.၆% ခန္႔ရွိေနသည္။ ဤႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဒသ
တစ္လႊားရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားစု၌ အသစ္ထပ္မံကူးစက္ခံရသူဦးေရမ်ား ေလ်ာ့
က်လာေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ HIV ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ဆက္
စပ္သည့္ ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲထုိး
သြင္းသူမ်ားအၾကား တီဘီျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။၁၀

 မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူမ်ားအၾကား အသည္း
ေရာင္အသား၀ါစီပိုး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈသည္ HIV ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ေက်ာ္
လြန္၍ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အဆုိးရြားဆုံးျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။
ဤအစီရင္ခံစာ၏ ေရွ႕ပိုင္း၌ ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ထိုင္းႏိုင္င၁ံ၁ႏွင့္
အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယ၁၂ ရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ား
အၾကား ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈသည္ ၉၀% ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္းေျခ
အားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြ ဲသူဦးေရစုစုေပါင္း၏  ၈၀% မွ  ၈၅% ခန္႔သည္ 
နာတာရွည္အသည္းေရာင္အသား၀ါစီေရာဂါကို ခံစားလာရႏိုင္သည္။၁၃

ပက္အင္တာဖလ္ရြန္ႏွင့္ ရီဗာဗိုရင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ကုထံုးမ်ားသည္ ေငြကုန္
ေၾကးက်အလြန္မ်ားျပားသျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ေပးအပ္
လ်က္ရွိသည့္ လက္ရွိ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၌ ထည့္သြင္းေပးထားမႈမရွိေပ။ 
ထို႔ျပင္ ယင္းကုထံုးသည္ မအီမသာပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ အဆက္မျပတ္ေခ်ာင္း
ဆုိးျခင္း၊ ကုိယ္အေလးခ်ိန္က်လာျခင္းႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈက့ဲသုိ႔ေသာ ေဘးထြက္
ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အသည္းေရာင္အသား၀ါစီပိုး 
အမ်ိဳးအစားအေပၚ မူတည္၍ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါေဆး၀ါးမ်ားကုိ 
လအနည္းငယ္မွ တစ္ႏွစ္အထိ ေသာက္သုံးေပးရန္လုိအပ္သည္။ အသည္း
ေရာင္အသား၀ါစီပိုးသည္ အထူးသျဖင့္ HIV ပါ ပူးတြဲကူးစက္ခံထား
ရပါက အလြန္ကုသရခက္ခဲသည့္ေရာဂါျဖစ္သည္။ အသည္းေရာင္
အသား၀ါစီပိုး တစ္မ်ိဳးတည္းကူးစက္ခံထားရသည့္ လူနာမ်ား၏ ကုသ
ေပ်ာက္ကင္းမႈသည္ ကူးစက္ခံထားရသည့္ ပိုး၏ဇစ္ျမစ္မ်ိဳးစိတ္အေပၚ
လိုက္၍ ကြဲျပားေလ့ရွိၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးပူးတြဲ၍ ကူးစက္ခံထားရသည့္ လူနာ
မ်ား၏ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏုိင္မႈသည္ တစ္မ်ိဳးတည္းကူးစက္ခံထားရသူမ်ား

၁၀၃



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ထက္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေျခပို၍ နည္းပါးသည္။၁၄ ျမင့္မားလ်က္ရွိသည့္ 
အသည္းေရာင္အသား၀ါစီပိုး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္
အတြက္ HIV ႏွင့္ အသည္းေရာင္အသား၀ါစီ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး၏ကာကြယ္
ေရးႏွင့္ ကုသေရးကုိ အတူတကြေဆာင္ရြက္ရန္ UNAIDS မွစည္းရံုး
လႈံ႕ေဆာ္လ်က္ရွိသည္။ 
 ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ HIV/AIDS ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား
မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို စတင္ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္း၌ အႏၱရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားရွိသည္။ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္၌ HIV ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အမီ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
ရည္ရြယ္၍ ဒုတိယေျမာက္ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲ
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အေစာပိုင္း၌ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္
ေဆာင္မႈကို ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ
လ၌ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လားရိႈးၿမိဳ႕တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကိုစမ္းသပ္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။၁၅ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးလက္လွမ္းမီ
သံုးစြဲလာႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္တားဆီေရးႏွင့္ ပညာေပး
ေရးအစီအစဥ္မ်ားလည္း  အေျမာက္အမ်ားေပၚထြန္းလာသည္။ ေဆး
ထုိးအပ္လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ဒုံးျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ယာယီကုသေရးဌာနမ်ား (DICs) 
ကိုလည္း ကန္႔ကြက္မႈအခ်ိဳ႕ရွိေနလင့္ကစား ယခင္ထက္စာလွ်င္ ပိုမို
လက္ခံလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ DICs ၌ ၀င္ေရာက္ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူသည့္ 

လူနာမ်ား၏ အမည္မ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေပးၿပီး ေန႔စဥ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အတြက္ သေကၤတ၀ွက္မ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳၾကသည္။ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်
ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ား တိုးခ်ဲ႕
လာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပႆနာရပ္တစ္ခုလံုးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
ရန္အတြက္ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္း၌ လံုေလာက္မႈ
မရွိဘဲ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မက္သာဒံုးျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကုသသည့္ ေရာဂါ
ကုထံုး (MMT) အနည္းအက်ဥ္းခန္႔သာရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လူေပါင္း 
၃၀၀၀ ခန္႔ကိုသာ လက္ခံကုသေပးလ်က္ရွိသည္။ အစိုးရမွ ဦးစီးသည့္
ဌာနမ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ ေဆးရံု၌ အေျခစိုက္ထား) မွသာ မက္သာဒံုး
တင္သြင္းေထာက္ပံ့၍ ေဆးညႊန္းေပးႏုိင္သျဖင့္ မက္သာဒံုးရယူသံုးစြဲလို
သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္အေနမွတ္ပံုတင္
ရသည္။ ေဆးရုံရိွ စိတ္ေရာဂါအထူးကုဆရာ၀န္မ်ားသာ မက္သာဒုံးပမာဏ
အတိုင္းအတာကို ဆံုးျဖတ္ၾကၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ၂၅ မီလီမီတာမွ စတင္၍ 
၁၂၀ မီလီမီတာအထိ ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ လက္ကမ္း၀န္ေဆာင္ေရးလုပ္သား
မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ အခ်ိဳ႕ေသာလူနာမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ ၁၈၀ 
မီလီမီတာအထိ ေပးအပ္ရန္လိုအပ္သျဖင့္ အလံုအေလာက္မရရွိသည့္
အခါ ေဆးျပတ္ေ၀ဒနာမ်ားကို ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
အသုံးျပဳသူအမ်ားစုသည္ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဖက္သုိ႔ ျပန္လည္
ဦးလွည့္သြားၾကေလ့ရိွေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ေဆး၀ါး
အသံုးျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မက္သာဒံုးကို ယခုထက္ပိုမို က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး၍ လက္ရွိအစိုးရ ေဆးရံုမ်ား
ကဲ့သို႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လည္အထိသာ ေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္
သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံအႀကံျပဳၾကသည္။၁၆ ထို႔ျပင္ MMT ကုသမႈ 
ခံယူေနစဥ္အတြင္း ခရီးသြားလာခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ပုိမုိလြယ္ကူအဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္ဟုလည္း အႀကံ
ျပဳၾကသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို မက္သာဒုံးရရွိ
ရန္အတြက္ အလြန္ရႈပ္ေထြး၍ အေရးမပါသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ျဖတ္ေက်ာ္ေနရၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ မက္သာဒံုးသယ္ေဆာင္
အသုံးျပဳမႈကိလုည္း တားျမစ္ပိတပ္င္ထားသည္။ ၂၀၁၅၁၇  အေရာကတ္ြင္ 
MMT လူနာေပါင္း ၈၀၀၀ ခန္႔ကို လက္ခံကုသေပးႏိုင္ရန္ အစိုးရမွ 
ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၆၀၀၀၀ မွ ၉၀၀၀၀ 
အထိရွိႏိုင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူဦးေရႏွင့္ ႏိႈင္း
ယွဥ္ပါက နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။၁ အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ မက္သာဒုံး
ေပးအပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ား၌သာ NGOs မ်ားအား
မက္သာဒံုးကုထံုးေပးႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
 ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးအသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးျပတ္ေ၀ဒနာ
ကုိကုစားရာ၌ မက္သာဒံုး သို႔မဟုတ္ အျခားေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားမ်ားကို 
လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ အျခားေရြး
ခ်ယ္စရာေဆး၀ါးမ်ား ရွာေဖြသံုးစြဲမႈသုိ႔ ဦးတည္သြားေစသည္။ တရုတ္-
ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါး အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ‘CDO’ 
ဟုေဒသတြင္း အသိမ်ားသည့္ ဒိုင္ဖီႏိုဇိုင္လိတ္ျဒပ္ေပါင္း ပါ၀င္သည့္
ေဆးျပားမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေဆးျပတ္သည့္ဒဏ္ႏွင့္ နာက်င္မႈကိုသက္
သာေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ CDO ေဆးျပားတစ္ျပား၌ ဒိုင္ဖီႏို
ဇိုင္လိတ္ ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုက္ (၂.၅ မီလီဂရမ္) ႏွင့္ အက္ထရိုပင္း
(၀.၀၂၅ မီလီဂရမ္) ပါရွိသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ဤဘိန္းျဖတ္ေဆးကို 
၀မ္းေလွ်ာ၀မ္းပ်က္ေရာဂါမ်ားကို ကုသရာတြင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ 
အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ “ကၽြန္မအေနနဲ႔ ဘိန္းျဖဴကို တစ္ခါရွဴရင္ ႏွစ္ဖံုးအ
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အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ႏႈန္းနဲ႔ တစ္ရက္ကို သံုးခါရွဴတယ္” ဟုု အသက္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္ကခ်င္
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး “ဘိန္းျဖဴမရွိတဲ့အခါက်ရင္ CDO နဲ႔ 
ထိန္းထားတယ္။ ေဆးတစ္ပုလင္းကို တရုတ္ေငြ ၆ ယြမ္က်ၿပီး
တစ္ပုလင္းမွာ ေဆးျပား ၁၀၀ ပါတယ္။ ကၽြန္မတစ္ေခါက္ကို (၇) လံုး
စားတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ မနက္စာစားၿပီး တစ္ခါေသာက္ထားလိုက္ရင္ 
ညေနအထိ ဘိန္းျဖဴေသာက္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းထား
ေပးႏိုင္တယ္။”၁၉ 
 အသက္ (၂၂) ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ေျပာဆို
ခ်က္အရ “ဘိန္းျဖဴကို ျဖတ္လိုက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္ခါ ေလာက္ႀကိဳးစားခဲ့
ဖူးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေတာ္ေတာ္လည္းခံခဲ့ရတယ္။ တစ္ခ်ိန္လံုး
လိုလို ႏွာရည္ယိုေနၿပီး တစ္ကိုယ္လုံးကိုက္ခဲနာက်င္ေနသလို ကိုယ္
ပူခ်ိန္ကလည္း တက္လိုက္က်လိုက္နဲ႔ အရမ္းခံရခက္တယ္။ အဲဒီလို
ခံစားမႈေတြကေန သက္သာရာရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ CDO ေဆးကို 
သံုးခဲ့တယ္။ တစ္ပုလင္းမွာ အျဖဴေရာင္ေဆးျပား ၁၀၀ ပါၿပီးေတာ့ 
တစ္ပုလင္းကို တရုတ္ေငြ ၆ ယြမ္က်တယ္။ တစ္ခါေသာက္ရင္ ၁၀ ျပား
ေသာက္လိုက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္လည္း ေနလို႔ထိုင္လို႔ ေကာင္းသြား
တယ္။ ၿပီးေတာ့ မာေဒါင္ဖ်န္လို႔ေခၚတဲ့ ေဆးတစ္မ်ိဳးလည္းရွိေသးတယ္။ 
ေဆးအေရာင္နဲ႔ ပုလင္းပံုစံက CDO နဲ႔ အတူတူပဲ။ တစ္ကဒ္မွာ ေဆး
ျပား ၁၀ ခုပါၿပီး တရုတ္ေငြ ၈ ယြမ္ေပးရတယ္။ CDO နဲ႔စာရင္ သိပ္မထိ
ေရာက္တဲ့အတြက္ လူသံုးနည္းတယ္။ အဲဒီေဆးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို တရုတ္ 
ေဆးဆိုင္တိုင္းမွာ အလြယ္တကူ၀ယ္လို႔ရခဲ့တယ္။”၂၀

 ၂၀၀၉ ေနာက္ပိုင္း၌ ေစ်းကြက္အတြင္း CDO ရွာေဖြရ 
ခက္ခဲလာသျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ တရုတ္ ျပည္နယ္စပ္
အနီး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို ရယူသံုးစြဲရန္ ခ်ဥ္းကပ္လာၾကသည္။ စီမံကိန္းညွိႏိႈင္းေရးတာ
၀န္ခံေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူမွ “အဲဒီတုန္းက ေဆးစြဲေနတဲ့သူေတြအ 
တြက္ မက္သာဒံုးရေအာင္ ေတာ္ေတာ္လည္းႀကိဳးစားၾကည့္ခဲ့ေပမယ့္ 
မရခဲ့ပါဘူး” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေတြအတြက္
ေနထိုင္စရာတစ္ခု ဖန္တီးေပးခဲ့ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပိုက္ဆံလည္းပါမလာသလို၊ အ၀တ္အစားေတြ
ေရာ၊ ေဆး၀ါးေတြေရာ ဘာမွမပါတဲ့သူေတြမ်ားတယ္။ ဘိန္းျဖဴကို
တကယ္ျဖတ္ခ်င္တ့ဲသူေတြအတြက္ ေဆးျပတ္ေ၀ဒနာေတြကေနသက္သာ
ရာရေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ တရား၀င္ေဆး၀ါးျဖစ္
လို႔ပါ။ ဒီေဆးက တကယ္လည္းအလုပ္ျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ
ေတြကလည္း အရမ္းသေဘာက်ၾကတယ္။” ေဒသတြင္း၌ အျခား
တရား၀င္သည့္ အစားထိုးေဆး၀ါးမ်ားကုိ ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အေျခ
အေန၌ CDO ေဆးျပားမ်ားႏွင့္ ထရာမာေဒါလ္ကို ေပါင္းစပ္သံုးစြဲသည့္ 
ကုထံုးသည္ ယာယီေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
 ခုိင္မာအားေကာင္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမရိွေသာ္လည္း 
လာအိုႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ားအၾကား HIV 
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏႈန္းသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေလ်ာ့
နည္းမည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ လာအုိႏုိင္ငံသည္ ဘိန္းျဖဴကုန္ကူး
မႈ၏ အဓိကလမ္းေၾကာင္းေပၚ တည္ရိွေနသျဖင့္ ဘိန္းျဖဴအလြယ္တကူ
ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ လူထုမ်ားအၾကား HIV 
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈႏႈန္း ျမင့္မားလ်က္ရိွသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ HIV ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး
၀ါးအသုံးျပဳမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း၍ အႏၱရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္
ရနလ္ာအိအုစိုးရမွ အထူးလုပင္န္းအဖြ႕ဲ တစဖ္ြ႕ဲကုိ ဖြ႕ဲစည္းခဲသ့ည။္ လာအုိ

ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ HIV/AIDS ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ
စီမံခ်က္၌ သန္႔ရွင္းသည့္ေဆးထိုးအပ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ အျခား
အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ္လည္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ား
အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရရွိခဲ့ၾကသည္။ လာအိုႏိုင္ငံ အစိုးရ၀န္ထမ္း
မ်ားကို ပစ္မွတ္ထား၍ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းအေပၚ ေလ့လာ
သံုးသပ္ရာ၌ “ဥပေဒစည္းၾကပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အရာရွိ
မ်ားကိုယ္တိုင္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ၊ 
ေဒသအေလ့အလာႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွမႈအေပၚ နားလည္သေဘာ
ေပါက္မႈ အားနည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း” ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။၂၁

 ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၿပီးျပည္စုံသည့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
မူ၀ါဒကို ေရးဆြဲေနဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေဆးထိုးျပြန္
ျဖန္႔ေ၀ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္
လ်က္ရွိသည္။ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ပါက မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုး
စြဲရန္ အားေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္လာၿပီး ထိုင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
ကြဲလြဲဆန္႔က်င္လာမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့
သို႔ေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာလ်က္ ရွိသည္။၂၂ 
အေလွ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္သည့္အေနျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရမွ NGOs မ်ားကို 
ေဆးထုိးအပ္ႏွင့္ ေဆးထိုးျပြတ္လဲလွယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲအ
ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အစိုးရကိန္း
ဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာ
ထဲထိုးသြင္းသည့္ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၄၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေနၿပီး ယင္းမွ ၂၀%
ခန္႔သည္ ေဆးထိုးအပ္မွ်ေ၀သံုးစြဲသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔အား
သန္႔ရွင္းသည့္ေဆးထိုးအပ္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ား
ျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (PSI) မွ ေဒသတြင္း NGOs မ်ား၊
လူမႈအေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကမာၻ႕
ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ “မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ားအတြက္ 
အေရးတႀကီး အမ်ားအျပားလိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ 
ေဆးထိုးျပြန္ လဲလွယ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုး
စြဲသူမ်ားႏွင့္ လိင္အလုပ္သမားကဲ့သုိ႔ေသာ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္
ေျချမင့္မားလ်က္ရွိသည့္ လူမ်ားအတြက္ ကြန္ဒံုးမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေစ
ရန္ ရန္ပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဤလူမ်ားသည္ ထိုင္း
ႏိုင္ငံရွိ HIV တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက
ကြက္လပ္အျဖစ္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။”၂၃ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ 
ႏို၀င္ဘာလ၌ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေဆးထိုးျပြန္လဲလွယ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်
ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ စမ္းသပ္သည့္အေနျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရမွ စမ္းသပ္အစီအစဥ္
(၁၀) ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာပိုင္မ်ား
အေနျဖင့္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပို၍အသားက်
သကဲ့သို႔ ခံစားရသျဖင့္ အရင္းအျမစ္အမ်ားစုကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္
တင္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးျပပြမဲ်ား၌ သုံးစြပဲစ္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌ ထိုင္းႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဘုတ္
အဖြဲ႕ရံုးမွ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္သစ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယင္းအစီအစဥ္၌ ေဆးထိုး
အပ္ႏွင့္ ေဆးထိုးျပြန္ျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
ယင္းမဟာဗ်ဴဟာကို ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ား (အလယ္ပိုင္းေဒသ၌ (၄) 

၁၀၅



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ေနရာ၊ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ (၆) ေနရာႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသ၌ (၉) ေနရာ)
ရွိ ခရိုင္ေပါင္း (၁၉) ခု၌ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာလအထိစမ္းသပ္အေကာင္
အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။ 
 မက္သာဒံုးျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကုသသည့္ ေရာဂါကုထံုး (MMT)
ကို ဘန္ေကာက္ရွိ က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခ်ိဳ႕တစ္ေလ၌သာ ေထာက္ပံ့
ေပးထားၿပီး အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရတိုမက္သာဒံုးကုထံုးမ်ားကိုသာ 
လက္ခံရရွိႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ေရးရံုးမွ MMT ကုထံုးကို ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္
နည္းပါးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူစုစုေပါင္း၏ ၇% ခန္႔သာ အစီ
အစဥ္၌ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။၂၄ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အလြန္တင္းက်ပ္ၿပီး 
ဆီးစစ္ခ်က္ရလဒ္တြင္ မူးယစ္ေဆးေတြ႕ပါက MMT ေသာက္ျခင္းကို 
ႏွစ္ပတ္ဆုိင္းင့ံခံရမည္။ ယင္းအစီအစဥ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ခြင့္ရရိွရန္
အတြက္ အလုပ္အကုိင္ရိွရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲအခ်ိဳ႕ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ 
 ေဆးလြန္မႈကုိကာကြယ္တားဆီးရန္ WHO စံသတ္မွတ္ခ်က္
စာရင္း၀င္ အေျခခံေဆး၀ါးမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္
ေရးဌာနတိုင္း၌ ရရွိသင့္သည့္ ေဆး၀ါးျဖစ္လင့္ကစား နာလိုဇုန္းျဖန္႔ျဖဴး
မႈသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ အင္မတန္စိန္ေခၚမႈျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။ PSI 
၏မဆုတ္မနစ္ တိုက္တြန္းႀကိဳးပမ္းမႈအၿပီး၌ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ 
DICs ဌာနေပါင္း ၁၉ ခု၌ နာလိုဇုန္းလက္ခံရရွိလာႏိုင္သည္။၂၅ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ယာယီေဆး၀ါးကုသမႈ၀င္ေရာက္ခံယူႏိုင္သည့္ဌာနတိုင္း
၌အလားတူခြင့္ျပဳေပးရန္အတြက္ ဖိအားမ်ားမ်ားဆက္ေပးရန္ လိုအပ္
လ်က္ရွိသည္။ ကိန္းဂဏန္းအတိအက်မရွိလင့္ကစား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လည္း ေဆးလြန္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားလ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံထား
ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ ကမာၻ႔ရန္ပံုေငြ
အဖြဲ႕ႏွင့္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြ
တုိ႔မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း နာလုိဇုန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့
ျခင္းမရွိသျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံတကာ NGOs မ်ားမွသာ က်ခံ

ေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အာရွအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်
ေရးကြန္ရက္မွ နာလိုဇုန္းစီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ဆင့္ပြားပညာေပးသူမ်ား
အား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္း 
ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယရွိ လူေနက်ဲပါးေသာ နာဂ
ေဒသႏွင့္ မဏိပူရ္ျပည္နယ္မ်ားသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္
ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းမႈ အတြင္က်ယ္ဆုံးျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
ေဆးထိုးအပ္အတူတကြ သံုးစြဲျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဘးကင္းမႈမရွိသည့္ 
အေလ့အက်င့္မ်ားသည္ ယင္းေဒသမ်ားအတြင္း HIV/AIDS ႏွင့္အသည္း
ေရာင္အသား၀ါစီပိုး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈျမင့္မားရသည့္ အဓိကအေၾကာင္း
ရင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သာမန္လူထုမ်ားအၾကားထိ ေရာဂါမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္
ရွိလာသည္။ ဆိုးရြားလွသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ သမားရိုးက်မဟုတ္
သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး မဏိပူရ္သည္ 
အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ားကဲ့သို႔
ေသာထိခိုက္လြယ္သည့္ လူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ အႏၱရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈပါ၀င္ေသာ မူ၀ါဒတစ္ခုကို ပထမ
ဦးဆံုးေရးဆြဲ က်င့္သံုးသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္လာသည္။ အစိုးရမွ အစီ
အစဥ္မ်ားကို ညွိႏိႈင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား
လူမႈအေထာက္အပံ့မ်ား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (NACO)
ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ မူ၀ါဒ
သစ္မ်ားသည္ ျပႆနာတစ္ခုလံုး၏ အတိုင္းအတာကို ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းရန္ ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈမရိွေၾကာင္း သက္ေသျပခ့ဲၾကသည္။ ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ကာလအတြင္း မဏိပူရ္ေဒသရွိ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား
အၾကား HIV ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈသည္ အိႏိၵယတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ 
ပ်မ္းမွ်ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ၀.၄% ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ 
၁.၄% အထိရွိႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။၂၆ ေဒသခံ NGOs မ်ားႏွင့္
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည့္ ကိုယ္ထူကုိယ္ထအဖြဲ႕မ်ားမွ NACO အလုပ္
မျဖစ္ေၾကာင္း ေစာဒကတက္လာၾကသည္။၂၇ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္
NACO မွ မိမိတို႔၏ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာ၏ ရလဒ္
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အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ားအၾကား HIV ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈ အေရ
အတြက္ သိသိသာသာက်ဆင္းသြားခ့ဲသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္
သည္။၂၈ 
 တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္လည္း အစုိးရမွ HIV/AIDS ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ
ကိုတုန္႔ျပန္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ၌ ေဒသတြင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ား
နည္းတူ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူမ်ားအတြက္ MMT ႏွင့္ 
ေဆးထိုးအပ္/ေဆးထိုးျပြန္ လဲလွယ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို
အက်ယ္တ၀င့္ေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ MMT ကုိ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၀န္းက်င္ခန္႔၌
စတင္က်င့္သံုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း အေျခအေနအရ အတြင္းလူနာမ်ား
အတြက္သာျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ခရိုင္ငါးခု၌ MMT ေဆးခန္း
မ်ားစတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး 
MMT ကိုေဆးဆိပ္ေျဖကုသသည့္ ပံုစံျဖင့္ အဓိကထား သံုးစြဲခဲ့သည္။ 
အစိုးရအေနျဖင့္မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲရန္ အားေပးသည္ဟု ယူဆထား
သျဖင့္ NGOs ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားမွသာ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ 
ေဆးထိုးျပြန္လဲလွယ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္
ေဖာ္ခ့ဲသည္။ ၎တုိ႔၏ အစီအစဥ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအေထာက္အထား
မ်ားသိသိသာသာေပၚထြန္းလာၿပီးေနာက္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕
ေတာင္အာရွႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္းထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ကြမ္စီးႏွင့္ ယူနန္
ခရိုင္မ်ားအတြင္း အစိုးရမွ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ေဆးထိုးျပြန္လဲလွယ္သည့္
အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ယင္းအစီအစဥ္
ကို ယခုအခ်ိန္၌က်န္ခရိုင္မ်ားတြင္ပါ တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။၂၉

 အစိုးရမွ MMT ကို တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း
ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေဆးထိုးျပြန္ျဖန္႔ျဖဴးေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံု
ေငြအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပံ့ပိုးကူညီမႈ အနည္းအက်ဥ္း
သာရွိေနၿပီး အစိုးရအရာရွိမ်ားအၾကား၌ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။၃၀ 
ဤအစီအစဥ္မ်ားအားျဖင့္ HIV ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏႈန္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့
က်လာေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံေသာ္လည္း အစီအစဥ္သည္ တရား
မ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈအားေပးအားေျမွာက္ျပဳ
လ်က္ရွိသည္ဟု ရႈျမင္ခံရလ်က္ရွိသည္။ ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား၌လည္း မတူညီသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား 
ေပၚေပါက္လာသည္။ “လူထုက်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးလ်က္
ရွိသည့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ား
အၾကားေသြးမွတဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို 
ဦးစားေပးလ်က္ရိွေသာ္လည္း လူထုလံုျခံဳေရးအာဏာပုိင္မ်ားမွာမူ တရား
မ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား သံုးစြဲမႈႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ
တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းျခင္းျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။။”၃၁ ဗဟို
အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာအတြင္း MMT ကုိ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားေသာ္
လည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ပံုစံမ်ား ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္။ တရုတ္
အစိုးရမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈကို တရားမ၀င္ေၾကာင္း ဆက္လက္သတ္
မွတျ္ပ႒ာန္းထားသမွ်ကာလပတလ္ံုး လက္ရွိမူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ား
အတြက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အနည္းအက်ဥ္းသာ
ဆက္လက္ရရိွႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေျပာရမည္ဆုိပါက တရုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း
ရွိေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ် ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပည့္စံုလံု
ေလာက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 
 မေလးရွားမွ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္
တြင္ စတင္က်င့္သုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ မၾကာမီ MMT ႏွင့္ ေဆးထိုးအပ္/
ေဆးထိုးျပြန္လဲလွယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့
သည္။ UNAIDS ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ေဒသႀကီး

အတြင္း လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈအက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး
မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူတစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္
ေဆးထိုးျပြန္ ၂၀၀ ခန္႔ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိၿပီး ဘိန္းအစားထိုးကုသ
ေရးအတြက္ ၂၆% ခန္႔ လႊမ္းျခံဳထားႏိုင္သည္။၃၂ သို႔ေသာ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား HIV ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈႏႈန္းသည္ ၁၉% ၀န္းက်င္ခန္႔ 
ဆက္လက္က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 
“လႊမ္းျခံဳမႈအလြန္နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ရဲမ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ ကဖ်က္ကယက္ ျပဳလုပ္လ်က္
ရိွသက့ဲသုိ႔ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အျငင္းပြားစရာျဖစ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားအတြက္ ပုိမုိ
က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူထုေထာက္ခံမႈ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရပံ့ပိုးမႈမ်ား
လည္း ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည္။”၃၃ 
 ဤႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကမာၻ႔ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ႏွင့္
ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြတို႔မွ 
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ ရန္ပံုေငြမ်ိဳးသည္ ေဒသတစ္လႊားရွိ အႏၱရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ 
အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္း
ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္း၏ အစိတ္အပိုင္း အနည္း
အက်ဥ္းမွ်သာ လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည္။၃၄

 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း WHO, UNODC ႏွင့္ UNAIDS တို႔ 
ပူးေပါင္း၍ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာထဲထိုးသြင္းသူမ်ားအတြက္ HIV 
ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ကုသေရးႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ကို ကမာၻ
အႏွံ႔ရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာလမ္းညႊန္
ခ်က္တစ္ခုကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။၃၅ လမ္းညႊန္အတြင္း HIV ကူးစက္
ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ကာကြယ္တားဆီးရာ၌ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေၾကာင္း အခိုင္
အမာသက္ေသျပႏိုင္သည့္အျပင္ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈ၏ အျခားေသာေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္
မည့္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၉) ခုကိ၃ု၆ ေရးဆြဲ
တင္ျပထားသည္။ ယင္းလမ္းညႊန္ကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၊ 
ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေကာင္စီ၊ ကုလသမဂၢ မူးယစ္
ေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNAIDS အစီအစဥ္ 
ညွိႏိႈင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕တို႔မွပါ၀င္ အတည္ျပဳ
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကို အားေပးျမွင့္တင္သည့္ နည္းလမ္း
ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ က်င့္သုံးလ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ တကယ့္လက္ေတြ႕
အေျခအေန၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း ျပည့္၀စံုလင္သည့္ 
အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္
ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

၁၀၇



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

အတင္းအက်ပ္ ‘ေဆးကုသမႈခံယူေစျခင္း’

 အတင္းအက်ပ္ကုသမႈခံယူေေစျခင္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈ
ေရးက႑အေပၚ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အႏၱရာယ္သက္ေရာက္
မႈရိွေစသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ဖိႏိွပ္မႈတင္းက်ပ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ အမ်ားအျပားကိုေခ်ာင္
ပိတ္၍ အတင္းအက်ပ္ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူရသည့္ အေျခအေနသို႔
ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ ထိုကဲ့သို႔ အတင္း
အက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ ဌာနမ်ားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၇၅၀ ခန္႔
ရွိရာမွ ၂၀၁၀ အေရာက္တြင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိလာခဲ့သည္။၃၇ လက္ရွိ
တြင္ ကေမာၻဒီးယား၊ တရုတ္၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္
ႏိုင္ငံမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ေသာ အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ဌာန
မ်ားကို မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ၏ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ရႈျမင္ထားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆုိပါဌာနမ်ား၏ ေဆး၀ါးကုသပံုစံ
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားမႈအမ်ားအျပားရွိေနၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ခံေနရေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။၃၈ ဌာနတစ္ခုႏွင့္
တစ္ခုကုသပံုျခင္း ကြဲျပားေသာ္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ WHO ၏ သံုးသပ္
ခ်က္၌ “ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရုတ္၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္
ကေမာၻဒီးယားတို႔၌ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈနည္း
လမ္းမ်ားကို ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္
လ်က္ရွိသည္ဟု” ေဖာ္ျပထားသည္။၃၉ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားသည္ 
ေဆး၀ါးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ လံုး၀ သုိ႔မဟုတ္ အနည္းအက်ဥ္းခန္႔သာ 
လက္ခံရရွိၿပီး ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းႏွင့္ 
အတင္းအက်ပ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစျခင္းတို႔သည္ ဌာနမ်ား၏ 
‘ကုသေရး’ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေနသည္။ မၾကာခဏဆိုသလို အဆိုပါ

ဌာနမ်ားသို႔ လူမ်ားအား မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္းအတိုင္း မဟုတ္ဘဲ 
လာေရာက္အပ္ႏွံၾကၿပီး ျပန္လည္ေလွ်ာက္လဲတင္ျပခြင့္လည္းမရွိေပ။၄၀ 
အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ ဌာနမ်ားမွ ထြက္လာၿပီးေနာက္ 
တစ္ေက်ာ့ျပန္သံုးစြဲမႈႏႈန္း လြန္စြာျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး တရုတ္၌ ၆၀% 
ခန္႔ရွိၿပီး ကေမာၻဒီးယား၌ ၁၀၀%နီးပါး ျပန္လည္သံုးစြဲၾကသည္။၄၁ 
 ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္မႈ
ထင္ရွားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ေစ 
အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ ဌာနမ်ားသို႔ျဖစ္ေစ ပို႔ေဆာင္ေလ့
ရွိသည္။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ၏ ေနာက္ခံသမိုင္း
ႏွင့္ ဆီးစစ္ခ်က္ရလဒ္အေပၚ မူတည္၍ ဆံုးျဖတ္သည္။ သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေရးအရာရွိ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို 
ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာေကာ္မတီခြမွဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈ
မရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားေအာက္၌ မျဖစ္အေနေဆးျဖတ္ရန္ အမိန္႔ခ်
မွတ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ေကာ္မတီခြဲမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
ေထာင္တြင္း၌ ေနရာလြတ္ရိွမရိွဟူသည့္ ကိစၥရပ္မွာလည္း သက္ေရာက္
လႊမ္းမိုးေလ့ရွိသည္။ ေကာ္မတီခြဲအေနျဖင့္ အပန္းေျဖသံုးစြဲျခင္းေလာ၊ 
ျပႆနာရွိသည့္ သံုးစြဲမႈမ်ိဳးေလာဟူ၍ ခြဲျခားမႈမရွိေပ။ လူတစ္ဦး
အားေဆးျဖတ္ရန္လုိအပ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါက ကုသမႈၾကာခ်ိန္ကုိ 
တစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၆) လမွ အမ်ားဆံုးသံုးႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ရန္ ေကာ္မတီ
ခြဲ၌ ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာအျပည့္ရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းခံရသူအေနျဖင့္ ကာလ
တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္မႈအေပၚ အယူခံ၀င္ပုိင္ခြင့္မရွိေခ်။ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ 
ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကနဦးအေနျဖင့္ေဆးျဖတ္ဌာန
မ်ား၌ ေလးလၾကာျမင့္ၿပီး ‘ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး’ အစီအစဥ္၌ ႏွစ္လ
ဆက္ေနရသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ႏွင့္ ၂၀၀၉ 
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အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေပါင္း ၄၀၀၀၀ 
ခန္႔ကို အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္သည့္ ဌာနမ်ား၌ ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ 
စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ၿပီး ၇၀၀၀ ခန္႔ကို ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။၄၂ 
ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ အဆိုပါ အေရအတြက္မ်ားဆထက္ ထမ္းပိုး ျမင့္တက္
လာခဲ့သည္။ (ေနာက္အခန္းတြင္ပါရွိသည့္ ထိုင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္
ဖ်က္ေရးက႑တြင္ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈပါ။) 
 ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ပညာေပးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ယာယီဌာနေပါင္း ၁၁ ခုရွိခဲ့ၿပီး
လူဦးေရ ၁၁၀၀ ခန္႔ကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ခဲ့သည္။ ယင္းဌာနမ်ားကို အစိုးရ
၀န္ႀကီးဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ NGOs၊ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ စစ္ဖက္ရဲမ်ား ႀကီး
ၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ပင္ အဆိုပါ
ဌာနမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ထားသကဲ့သုိ႔ ကုသေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း 
၀န္ခံခဲ့သည္။၄၃ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကေမာၻဒီးယားအစိုးရမွ ၂၀၁၆ မတုိင္မီ 
ရပ္ရြာေပါင္း ၃၅၀ ၌ ရပ္ရြာအေျချပဳကုသေရးအစီအစဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္
ၾကည့္အဖြ႕ဲ၏ လတ္တေလာအစီရင္ခံစာအရ က်န္ရိွသည့္ ကေမာၻဒီးယား
မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရးဌာနရွစ္ခု၌ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ 
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားမႈႏွင့္ အတင္းအက်ပ္
လုပ္အားခိုင္းေစျခင္းမ်ားကို အေရးယူျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္က်ဴးလြန္
လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။၄၄

 လာအိုႏိုင္ငံ၌ ကုသေရးဌာနတစ္ခုတည္းသာရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္
ျဖစ္သည့္ ဗီယင္က်န္းတြင္ တည္ရွိ၍ လူေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ အလြန္က်ပ္
ညပ္ျပည့္သိပ္လ်က္ရိွသည္။ လာအုိသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးလံုး၀ကင္းစင္သည့္ 
ကုသေရးကို ေဇာင္းေပး၍ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ

အေျခခကံာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအသုံးျပဳသူမ်ားအတြက ္လိအုပသ္ည္ ့အျခား
ကုသေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာ
စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔
အေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူ ၁၀% ေလာက္ကိုပဲ လက္ခံ
ကုသေပးႏိုင္တယ္။ တကယ့္လိုအပ္ခ်က္အရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့
လံုေလာက္တဲ့အကူအညီေတြေပးႏိုင္ဖို႔ အေ၀းႀကီးလိုပါေသးတယ္” ဟု
လာအုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မရွင္ 
(LCDC) ဥကၠ႒ျဖစ္သူမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ေျပာဆိုခဲ့
သည္။၄၅ လာအိုအစိုးရသည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးအပ္ႏိုင္ရန္
အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြမ်ားရွာေဖြေတာင္းခံ
လ်က္ရွိသည္။ ဘိန္းစြဲမႈႏွင့္ လူထုပညာေပးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရပ္ရြာအေျခ
ျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆး (ATS) သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာအေျခ
ျပဳကုသေရး စမ္းသပ္စီမံကိန္းတစ္ခုတုိ႔အတြက္  အလွဴရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။၄၆ 
 မေလးရွား မူးယစ္ေဆးစြဲမႈ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ား
(မေလးရွား ဗဟာဆာရွိ PUSPEN) သည္ “လူနာမ်ားအတြက္ မျဖစ္
စေလာက္ေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈကုိသာ ေပးအပ္လ်က္ရိွၿပီး ရုပ္ပုိင္ဆုိင္ရာ
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈနီးပါးျဖစ္သည့္ ရိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားရာ
ေနရာမ်ား” အျဖစ္ ေ၀ဖန္ခံရလ်က္ရိွသည့္အျပင္ မူးယစ္ေဆးျပန္လည္
သံုးစြဲမႈႏႈန္းသည္လည္း ၇၀% မွ ၉၀% အထိ ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။၄၇ 
သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး မူ၀ါဒမ်ားကို 
စတင္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းဌာနမ်ား၌ ေဆးျဖတ္လ်က္ရွိသည့္ 
ပ်မ္းမွ်လူ ဦးေရ ၁၀၀၀၀ ၀န္းက်င္မွ ၂၀၁၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းအေရာက္တြင္ 
၇၀၀၀ ခန္႔အထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ ယင္းအတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ေပးသည့္ ဌာနမ်ား၏ ကုသေရးပံုစံမ်ား၌ အတင္းအက်ပ္လုပ္အား
ခိငု္းေစျခင္းႏွင္ ့တစ္ခါတစရ္ ံ‘ေရႏွစကု္သမႈ’၄၈ ပါ၀ငလ္်ကရိွ္ၿပီး ယင္းနည္း
လမ္းႏွစ္သြယ္စလံုးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္၍ လူနာမ်ားကို
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ အတင္း
အက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ဌာနမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲသည့္အေနျဖင့္ ‘ကုသေရးႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ား (Cure 
and Care Centers)’ အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း အတင္း
အက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ား ဆက္လက္က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္
သည္။ ဤကုသေရးႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ား၌ လူနာမ်ားအေန
ျဖင့္မက္သဒံုးကုသမႈကို သံုးႏွစ္အထိ ခံယူႏိုင္ေသာ္လည္း ဌာနအတြင္း 
ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေဆးထိုးျပြန္မ်ားကို လဲလွယ္ေပးျခင္းမရွိေပ။ ဆီးစစ္
ခ်က္နမူနာအတြင္း ဘိန္းျဖဴသီးသန္႔ ပါရွိသူမ်ားကိုသာ စိစစ္လက္ခံၿပီး 
ဌာန၌ လာေရာက္ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူလိုသူမ်ား တန္းစီေစာင့္ဆိုင္း
လ်က္ရွိသည္။ အစုိးရမွ မက္သာဒံုးေဆးခန္းမ်ားကို ထူေထာင္ေပးထား
သျဖင့္ ေဒသတစ္လႊား၌ တရုတ္ၿပီးလွ်င္ မေလးရွားသည္ ဒုတိယ
ေျမာက္လႊမ္းျခံဳမႈ အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္လာၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဌာန
ေပါင္း ၆၇၄ ခု၌ လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းသူ စုစုေပါင္း ၅၂၀၀၀
အထိရိွခ့ဲသည္။ ယင္းဌာနမ်ား၌ အမည္စာရင္းသြင္းမွတ္ပုံတင္ရန္ လုိအပ္
ေသာ္လည္း ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အမည္မေဖာ္လိုသူမ်ား၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းထားေပးသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
အတြင္း မေလးရွား၌ ဘိန္းျဖဴဖမ္းဆီးရမိမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း 
ယင္းသည္သံုးစြဲမႈ တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ရဲမ်ားမွ 
ခပ္စိပ္စိပ္အဖမ္းအဆီး ျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။၄၉

 ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ားကုိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္၍ အစုိးရဦးစီးသည့္ ဆႏၵအေလ်ာက္
ေဆးျဖတ္မႈအတြက္ ကုသမႈခံယူႏိုင္သည့္ ဌာနမ်ား၌ ေဆး၀ါးကုသမႈ
ခံယူရန္ အားေပးတုိက္တြန္းသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ 
မူးယစ္ေဆးျပန္လည္သုံးစြသူဲမ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ လုပ္အားေစခုိင္းမႈပါ
၀င္သည့္ အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ဌာနမ်ားသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးခ့ဲ
သည္။ ယင္းအစီအစဥ္ႏွစ္ရပ္စလံုး၌ ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆက္
လက္သံုးစြဲသျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားကုိ ထပ္မံပညာေပးသည့္အေနျဖင့္ 
ျပဳျပင္ေရးစခန္းမ်ား၌ ႏွစ္ႏွစ္မွသံုးႏွစ္အထိ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။၅၀ ၂၀၀၆ 
ခုႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္
ေပးသည့္ ဌာနမ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္ေပးပို႔၍ တစ္ေက်ာ့ျပန္သံုးစြဲသူမ်ား
ကိုျပဳျပင္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ မူ၀ါဒသစ္တစ္ရပ္ကို 
အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းမူ၀ါဒကို စတင္က်င့္သံုးၿပီးလအနည္း
ငယ္အၾကာ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ အေျမာက္အမ်ားကို တံခါးပိတ္
အေဆာက္အအံုမ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္
ခ်က္တစ္ခုအရ “၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္တစ္လတည္းအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲသူစုစုေပါင္း ၂၆၉၀၀၀ ကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔
ထဲမွ ၇၁၀၀၀ ကို ျပဳျပင္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ 
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအေရာက္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း
ေပါင္း ၁၀၀၀ အထိရွိလာခဲ့သည္။”၅၁

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ အတင္း
အက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ ဌာနမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့သည့္ 
UNODC စစ္တမ္းအရ (၆) ႏိုင္ငံသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း အဆိုပါဌာန
မ်ားရွိေနပါေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ၿပီး (၄) ႏိုင္ငံသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
ေနသည့္ ဌာနမ်ား၏ အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ ႀကိဳတင္

အတင္းအက်ပ္ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ 

ကုလသမဂၢပူးတြဲေၾကညာခ်က္

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ၌ အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ားကို ခ်က္ျခင္းပိတ္သိမ္း၍ ရပ္ရြာအတြင္း
မွန္ကန္တိက်သည့္အေထာက္အထားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ အေျခ
ျပဳထားသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိမိဆႏၵ
အေလ်ာက္ခံယူသည့္ စနစ္မ်ိဳးကို ထူေထာင္ရန္ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႕
အစည္းေပါင္း ၁၂ ခုမွ ပူးတြဲေၾကညာစာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့
သည္။၅၂ ေၾကညာခ်က္အတြင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 ဤေၾကညာစာတမ္း၌ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးထား
သည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္မ်ားမွ အတင္းအက်ပ္ ထိန္းသိမ္းေဆး
ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ားကုိ ထူေထာင္လည္ပတ္
လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါဌာနမ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွး
ျခင္းမရိွ ခ်က္ျခင္းပိတ္သိမ္း၍ ထိန္းသိမ္းခံတစ္သီးပုဂၢလမ်ားကုိျပန္လြႊတ္
ေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္။ ျပန္လႊတ္ေပးရာတြင္လည္း ေဆး၀ါးကုသ
ရန္လုိအပ္လ်က္ရိွသူမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာအဆင့္၌ ၎တုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္
လုိအပ္သည့္ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ တစ္ပါတည္းပံ့ပိုး
ကူညီေပးရမည္။ ယင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြင္း မွန္ကန္တိက်သည့္
အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ အေျခတည္ထားသည့္ ကုသေရး၊ HIV 
ႏွင့္ TB ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ကုသေရး၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္
အေထာက္အပံ့မ်ားအျပင္ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရမႈ
မ်ားကုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရး၊ တရားဥပေဒ 
ဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား၊ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္း
စည္းေရး အကူအညီမ်ားပါ ပါရွိရမည္။ 
 ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ထိန္းသိမ္းေဆးျဖတ္
ေပးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းကာေရႊ႕
ေျပာင္းသြားလာႏိုင္ၿပီး အိမ္တုိင္ရာေရာက္ျဖစ္၍ မွန္ကန္တိက်သည့္
အေထာက္အထားမ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ေရြးခ်ယ္
စရာနည္းလမ္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ဆႏၵရွိသည့္ အစိုးရ 
မ်ားႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေနပါသည္။

ျပငဆ္င္လ်က္ရိွေၾကာင္း အစီရင္ခံ၍ (၅) ႏုိင္ငံမွ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္တာ
ကာလအတြင္း အဆိုပါဌာနမ်ား၌ ေဆးကုသမႈခံယူလ်က္ရွိသူအေရ
အတြက္ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။
  ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို UNAIDS မွ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး 
“မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္
ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားအား အတင္းအက်ပ္
ထိန္းသိမ္းေဆးျဖတ္ေပးသည့္ပံုစံမွ ဖယ္ခြာ၍ အေထာက္အထားမွန္
ကန္တိက်သည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈပုံစံအတြင္း ရင္းႏီွး
ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ အားေပးေထာက္ခံသည့္
အျပင္ HIV အပါအ၀င္ ပိုမိုအရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ လူထုက်န္းမာ
ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ရလဒ္္မ်ားကုိ ေပၚထြက္လာေစသည္။”၅၃ ဆႏၵအေလ်ာက္
ကုသမႈခံယူေရးသို႔ ဦးတည္ေျပာင္းလဲရာ၌ စနစ္တက် စံုစမ္းစစ္ေဆး
ရန္လိုအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဆႏၵအေလ်ာက္ဟုပင္ဆို

၁၁၀



အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ေသာ္ျငားလက္ေတြ႕၌ ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး
လည္း ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သာဓကအေနျဖင့္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ‘ဆႏၵအေလ်ာက္ကုသ
မႈခံယူေရး’ အခြင့္အေရးေပးထားသက့ဲသို႔ ထင္ျမင္ယူဆရေသာ္လည္း 
အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ေထာင္ႏွင့္ ကုသေရးအၾကားတစ္ခုကိုသာ ေရြး
ခ်ယ္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကုသေရးမလိုအပ္သည့္ 
သို႔မဟုတ္ မလိုလားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ အမ်ားစုကိုလည္း 
ထိုနည္းအတိုင္းသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ ဌာနမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္
မ်ားက်ပ္ညပ္ျပည့္သိပ္လာျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေပၚ
ေပါက္လာသကဲ့သို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈမ်ားကိုလည္း ျမင့္တက္လာ
ေစလ်က္ရွိသျဖင့္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳဆႏၵအေလ်ာက္
ကုသမႈခံယူေရးကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ
နည္းလမ္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ လိုအပ္လာသည္။ က်န္းမာေရး
ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၌ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အတိ
အက်သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ျပႆနာရွိေသာ မူးယစ္ေဆးစြဲ 
လ်က္ရွိသူမ်ားပင္ျဖစ္လင့္ကစား မိမိတုိ႔လိုလားသည့္ ကုသေရးပံုစံမ်ဳိး
ကိုေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသင့္သည္။၅၄ ကုသေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကိဳတင္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ား မထားရွိ
သင့္သလို ျပန္လည္သံုးစြဲမႈကိုလည္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အတားအဆီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ျခြင္းခ်က္အေျခ
အေနမ်ားရွိေနသည္ သို႔မဟုတ္ ကုသေရးညံ့ဖ်င္းသည္ သို႔မဟုတ္ 
ထိေရာက္မႈမရွိဟု ယူဆပါက လာေရာက္ကုသမႈ ခံယူမည္မဟုတ္ပါ။ 
အစီအစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားမွ
အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ခံယူႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကား၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ လူနည္းစုသာ အတြင္း
လူနာအျဖစ္ ကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ၿပီး အမ်ားစုအေနျဖင့္မိသားစုႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထု၏ အကူအညီျဖင့္ မိမိတို႔ရပ္ရြာအတြင္းသြားေရာက္ ကုသမႈ
ခံယူႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အေရးအႀကီးသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ အမ်ားစုသည္ ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္သူမ်ား
မဟုတ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ လုိအပ္သည္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ ၁၀-၂၀% ခန္႔သည္သာ ၎တို႔ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ
သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေပၚ မူတည္၍ ျပႆနာရွိေသာ သံုးစြဲသူမ်ား
ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။၅၅

တရားဥပေဒစည္းၾကပ္ေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္

 မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ ရဲမ်ား
၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၀န္ေဆာင္
မႈမ်ားကို ရယူအသံုးျပဳမႈအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္လာေစသည္။
ျမန္မာ၊ အိႏိၵယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားက ရဲမ်ား
၏ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစာဒကတက္တိုင္
ၾကားလ်က္ရွိသည္။ ရဲအရာရွိမ်ားသည္ လာဘ္စားလိုသည့္ရည္ရြယ္
ခ်က္ျဖင့္လူမ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါးသီးႏံွမ်ားစုိက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ သံသယရိွ
ျခင္းအပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္မႈ

ကဲ့သို႔ေသာ အမႈမ်ားျဖင့္ မွားယြင္းစြပ္စြဲေလ့ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ
ဆိုလ်က္ရွိသည္။ မတရားအင္အားသုံး၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည့္ 
ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိ အျခားသံုးစြဲသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အတင္း
အက်ပ္ခိုင္းေစေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဘန္ေကာက္ရွိ ယာယီ
ေဆး၀ါးကုသမႈ ၀င္ေရာက္ခံယူႏိုင္သည့္  ဌာနတစ္ခု၌ ရဲအရာရွိမ်ား
မၾကာခဏလာေရာက္၍ လူနာမ်ားအားလံုး၏ ဆီးစစ္ခ်က္ရလဒ္မ်ား 
ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆိုေလ့ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့သည္။ DIC ၀န္ထမ္း
မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့လင့္ကစား ရဲဌာနႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးမ်ိဳး တည္ေဆာက္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။၅၆ 
 ဤကဲ့သို႔ေသာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ိဳးသည္ အသက္ကယ္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ ဟန္႔တားရံုမက 
ပုိမုိအႏၱရာယ္မ်ားျပားသည့္ ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ ရလဒ္မ်ိဳးပင္ ထြက္ေပၚလာေစ
ႏိုင္သည္။ ဘန္ေကာက္ရွိ ယင္း DIC ၌ပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ
မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဆီးစစ္ခ်က္ရလဒ္အတြင္း စိတ္ၾကြေဆး (ATS) 
ပါ၀င္မႈကို ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ ေဒၚမီကမ္ႏွင့္ မီဒါဇိုလမ္ကို စတင္ေရာ
စပ္ေသာက္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌သံသယရွိသူအေနျဖင့္ MMT 
မွတ္ပံုတင္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ မဟုတ္ပါက ေဆးထိုးအပ္လက္၀ယ္
ေတြ႕ရွိရံုမွ်ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရႏိုင္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳ
သူမ်ားမွ ေဆးထိုးအပ္ကိုယ္ေပၚသယ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္
သိမ္းဆည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ေဆးထိုးအပ္မွ်ေ၀သံုးစြဲ
မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကြန္ရက္ (NDNM)
အဖြဲ႕၀င္မ်ားက မိမိတို႔အား ရဲမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းလ်က္
ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံဆိုပါက NDNM အစည္းအေ၀းတက္
ေရာက္လာသူမ်ားကိုပင္ ရွာေဖြစစ္ေဆးေလ့ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံထား
သည္။ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ
ရဲဌာန၏ လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ားမွ သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးမႈႀကီးမားေၾကာင္းရွင္း
ရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ျမင္ရလ်က္ရိွသျဖင့္ တားဆီးႏိွမ္ႏွင္းေရးအရာရိွမ်ား 
အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းမႈႏွင့္ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 

 “ကၽြန္ေတာ္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ေလာက္တုန္းက အစ္ကုိဘိန္းျဖဴ
သုံးေနတာကုိ တံခါးၾကားကေန ေခ်ာင္းေခ်ာင္းၾကည့္ခဲ့တယ္။ ေနာက္
ေတာ့သူ႔ရဲ႕ ဘိန္းကုိခိုးၿပီး ကိုယ့္ဟာကုိယ္ စမ္းေသာက္ၾကည့္ရာကေန 
ရင္းကပ္သြားခ့ဲတယ္။ ပထမႏွစ္ႏွစ္ေလာက္တုန္းကေတာ့ ရွဴပဲရွဴခ့ဲတယ္။
ေနာက္ေတာ့အစ္ကုိေရာ ကၽြန္ေတာ္ေရာ ႏွစ္ေယာက္စလုံး အေၾကာထဲ
စထုိးခဲ့ၾကတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးတာနဲ႔ လက္၀ယ္ထားရွိမႈက တရား
မ၀င္တဲ့အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိမႈနဲ႔ အဖမ္းခံရတဲ့
သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူနဲ႔ အတူရွိေနမယ္ဆုိရင္ ကုိယ္လည္းအတူတူ ဆြဲစိခံ
ရဖို႔မ်ားတယ္။
 ျမစ္ကမ္းနားမွာ ေက်ာက္သပိတ္လုိ႔ေခၚတဲ့ ေနရာတစ္ခုရွိ
တယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ အဲဒီမွာ၀ယ္ၿပီးအဲဒီမွာပဲ အၿပီးကုိင္ၾက

၁၁၁



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

တယ္။ တစ္ျခားေနရာမွာသံုးဖို႔ဆုိၿပီး ပါဆယ္ယူသြားလို႔မျဖစ္ဘူး။ အဲဒီ
လုိလုပ္ရင္ ရဲဖမ္းခံရႏိုင္တဲ့အတြက္ ေၾကာက္တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ
ေတာ့ ရဲေတြေက်ာက္သပိတ္ကုိ ၀င္စီးတတ္ေပမယ့္ သူတုိ႔မလာခင္ 
ကတည္းက ေရာင္းတဲ့သူေတြက သတင္းႀကိဳရၿပီး ေရွာင္သြားၾကၿပီ။ 
ဆုိေတာ့ဒါက ေရာင္းတဲ့သူေတြနဲ႔ ရဲေတြအၾကား အေပးအယူလုပ္တဲ့ 
ကစားပြဲတစ္ခုပါပဲ။ အခုဆိုရင္ ဘိန္းျဖဴက အရမ္းေစ်းႀကီးသြားၿပီ။ အရင္
တုန္းက တစ္ပုလင္းကို ၂ ေဒၚလာေလာက္ပဲ ေပးရေပမယ့္ အခုဆုိရင္
(၇) ေဒၚလာခြဲေလာက္အထိ တက္သြားၿပီ။ ကုန္ကူးတဲ့သူေတြကုိ ဖမ္းဆီး
ေထာင္ခ်တာေတြ မ်ားလာေတာ့ ဘိန္းျဖဴသယ္ေဆာင္ရတာ ခက္လာ
တယ္။ ဘိန္းျဖဴအရည္အေသြးကလည္း အရင္လုိမသန္႔ေတာ့ဘဲ တစ္ျခား
ဟာေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္ေရာထားၾကတယ္။”

မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ အငွားယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး

 “ကၽြန္ေတာ့္ လုံျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အႀကံဳကုိ ခင္ဗ်ားကုိ ေျပာျပ
ခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ လူတုိင္းက
ကုိယ့္လမ္းကုိယ္သြားေနၾကတယ္။ ရဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း သူခိုး
ဓါးျပေတြျဖစ္လာၿပီး ေဒသခံေတြဆီက နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေငြညွစ္ယူၾက တယ္။ 
သူတုိ႔လာဘ္စားတာ အရမ္းမ်ားသလုိ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း 
အဂတိလုိက္စားတာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရတ့ဲ လခက ဘယ္လုိမွမေလာက္
ဘူးေလ။ ဒီျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေျပာ
ရမယ္ဆုိရင္ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုကုိ ရိုးသားတဲ့ရဲ
၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္မွျဖစ္မယ္။”

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ရဲအရာရွိတစ္ဦး

 “ေယဘုယ်ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ 
နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ၀ယ္လုိ႔ရတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ အမ်ိဳး
သမီးေတြ သယ္ေဆာင္တာမ်ားၿပီး သူတို႔ဆီကေန လာဘ္အမ်ားႀကီး
ရတယ္။ အၿမဲတမ္းလုိလုိ မိသားစုေတြကို စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔က
လာဘ္ထိုးဖို႔ ပိုက္ဆံေတြ အသင့္ျပင္ဆင္ထားေလ့ရွိတယ္။ တရုတ္နဲ႔
ျမန္မာႏွစ္ဖက္စလုံးကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲဆုိ
တာကို အခ်င္းခ်င္းသိၾကသလုိ တရုတ္ဖက္က လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္
ေတြကလည္း ဒီအတုိင္းပဲလုပ္ၾကတယ္။ အမွန္အတုိင္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အထူးမူးယစ္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနေပမယ့္ တံစိုးလက္
ေဆာင္ေတြကုိ လက္မခံလုိ႔မရဘူး။ ဒါကကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ရဲ႕၀င္ေငြျဖစ္ေန
တယ္။ အၿမဲတမ္းေတာ့ လာဘ္မယူပါဘူး။ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး
ယူတာပါ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းစားၿပီး ခ်မ္းသာသြားတဲ့ ကခ်င္ေတြ 
အမ်ားႀကီးမရွိပါဘူး။ သူတုိ႔က မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ အနည္းအက်ဥ္း
စီးပြားရွာၿပီး မၾကာခဏဖမ္းခံရေလ့ရွိတယ္။ သူတို႔ကုိဖမ္းမိတဲ့အခါမွာ 
ဒဏ္ေငြမေဆာင္ႏုိင္ၾကတ့ဲအတြက္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ႏုိင္ေလာက္တ့ဲအတုိင္း
အတာထိ သယ္ေဆာင္ၾကတယ္။ ႏွစ္ကီလုိဂရမ္ေလာက္ရွိတဲ့မူးယစ္
ေဆး၀ါးေတြသယ္ဖို႔ တစ္ကီလုိဂရမ္ေလာက္ ေပးရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္
ကုိယ္တိုင္လည္း မႏၱေလးကေန မူဆယ္အထိမူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ 
တစ္ခါတစ္ေလသယ္လာတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ သယ္လာ
တာနဲ႔ မကာမိေအာင္ ေပးကမ္းသုံးစြရဲတ့ဲအခါမွာ ကုန္က်စရိတ္ကအျမတ္
ထက္ပိုမ်ားေနတတ္တယ္။ အရမ္းကို အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ အလုပ္ပါ။”

ကိုးကန္႔ေဒသရွိ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦး

မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား

 အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အက်ဥ္းသားအမ်ားစုသည္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္က်သူမ်ားျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္
ေရးမူ၀ါဒမ်ားအတြင္း တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးကို အေလးေပးေဖာ္
ေဆာင္ျခင္း၏ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အေသးစားမူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈ
မ်ား သို႔မဟုတ္ လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိမႈအတြက္ ျပင္းထန္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား
စည္းၾကပ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္ကူးမႈႏွင့္
တရားမ၀င္ေဆး၀ါးမ်ား သံုးစြဲမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ ထိေရာက္မႈမရွိရံု
မွ်မက တရားရံုးမ်ား၌ အမႈတြဲေပါင္းမ်ားစြာ စုပံုေနျခင္း၊ ေထာင္မ်ား၌
လူဦးေရ က်ပ္ညွပ္ျပည့္သိပ္ေနျခင္းႏွင့္ အေသးစားမူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈ
မ်ားျဖင့္ သံတိုင္မ်ားေနာက္ကြယ္၌ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အက်ဥ္း
သားမ်ား နာက်င္ခံစားေနရျခင္းတို႔အပါအ၀င္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေနာက္
ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ထိခိုက္မႈမ်ားကိုလည္း ေပၚေပါက္လာ
ေစသည္။ 
 ကမာၻ၏ အျခားေဒသမ်ားက့ဲသို႔ပင္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံ
ထားရသူ အမ်ားစုသည္ အေသးစားျပစ္မႈမ်ားကိုသာ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾက
ေသာ္လည္း ယင္းႏွင့္အခ်ိဳးမမွ်သည့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်ခံထားရသူ
မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသူအမ်ားစုသည္ အျခားအလုပ္အကိုင္မရွိသျဖင့္ 
သို႔မဟုတ္ ယာယီအလုပ္မ်ားသာရွိသည့္ ပညာေရးနိမ့္က်ေသာ ဆင္းရဲ
သားမ်ားျဖစ္ေနေလ့ရွိသည္။ ကနဦးပိုင္း၌ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ 
အႀကီးစားကုနကူ္းသူ အနည္းအက်ဥ္းခန္႔သာ ေထာင၌္လမ္းဆုံးသြားၾက
သည္။ (အခန္း ၂ တြင္ၾကည့္ရႈပါ) သုိ႔ရာတြင္ ေဒသတစ္လႊားရွိ တရား
စီရင္ေရးစနစ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈအတြင္း ပတ္သက္
လ်က္ရွိသည့္ မတူညီသည့္ပါ၀င္မႈအတုိင္းအတာမ်ားကို ကြဲကြဲျပားျပား
ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရိွသက့ဲသုိ႔ အၾကမ္းဖက္သည့္ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္
ျခင္းမရွိသည့္ ျပစ္မႈမ်ား အၾကားတြင္လည္း ခြဲျခားထားျခင္းမရွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရသည္။ လူေပါင္းမ်ားစြာသည္ အျခားျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း
မရွိဘဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္၀ယ္ေတြ႕ရိွမႈ သို႔မဟုတ္ အေသးစားေရာင္း
၀ယ္မႈအတြက္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ
ႏိငုင္အံတြင္း TNI မွ ျပဳလုပခ္ဲသ့ည္ ့သုေတသနတြငလ္ည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အေသးစားအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သည့္
အမ်ိဳးသမီး အမ်ားအျပားကိုလည္း ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားလ်က္ရွိ
ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားအက်ဥ္းသား အေရအတြက္ႏွင့္ စာ
လွ်င္ အတန္ငယ္နည္းပါးေသာ္လည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္
ေၾကာင္း သံုးသပ္ရသည္။ 
 ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရလွ်င္ ေဒသတြင္း အက်ဥ္းေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးစနစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားျပည့္မွီရန္မ်ား
စြာလုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး လုံေလာက္၍သင့္တင္မွ်တသည့္ အစာအာဟာရ
ႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီွခံစားပိုင္ခြင့္ကဲ့သို႔ေသာ 
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေပးအပ္မႈမရွိျခင္းထက္ ပိုမိုအေရးယူေလ့
ရွိသည္။ အဓိကအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ 
အမႈမ်ား မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားက်ပ္ညပ္ျပည့္သိပ္ရ
ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားျပႆနာရပ္မ်ားကုိလည္း ေပၚေပါက္လာေစသည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး၌ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်ခံရျခင္းအား
ျဖင့္ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား (STDs) ျဖစ္သည့္ 
ဆစ္ဖလစ္ ကာလသားေရာဂါ၊ ေရယုန္ႏွင့္ HIV၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္း
မာေရးျပႆနာမ်ား၊ အေရျပားေရာဂါမ်ား၊ တီဘီ၊ အသည္းေရာင္

၁၁၂



အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

အသား၀ါ ဘီႏွင့္ စီ တို႔အပါအ၀င္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာသည္။ AIDS ႏွင့္ တီဘီေၾကာင့္ အက်ဥ္း
ေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ားေသဆုံးမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း အစီ
ရင္ခံထားၾကသည္။ 
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ခ်င္းမုိင္တကၠသိုလ္မွ အက်ဥ္းေထာင္
အေျခအေနမ်ားကို သုေတသနျပဳခဲ့ရာ၌ အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲ အက်ဥ္း
သားစုစုေပါင္း ၂၄၆၀၀၀ ၏ ၆၄% သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ
မ်ားအတြက္ စီရင္ခ်က္ခ်ခံထားရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။၅၇ 
ယင္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၌ပင္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း HIV ႏင့္ွ တီဘီ
ကူးစက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ေထာင္အတြင္းသုိ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး
တင္သြင္းမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ေရာဂါပိုးကူးစက္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသည့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူမ်ားအၾကား အလြန္အႏၱရာယ္
မ်ားသည့္ လိင္ဆက္ဆံမႈအေလ့အထမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဆက္လက္
ေဖာ္ျပထားသည္။ HIV ေရာဂါပိုးရွိေနသူမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ 
ကဲ့ရဲ႕ရႈံ႕ခ်မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အထိခိုက္လြယ္သည့္ ယင္းလူစု
အတြက္လိုအပ္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမည္ကို စိုးရိမ္
သျဖင္ ့HIV ေရာဂါကူးစက္ခထံားရသူ ၁၀% ခန္႔သာပံမွုန္ေဆး၀ါးစစ္ေဆး
မႈခံယူလ်က္ရွိသည္) ရယူခံစားရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားအၾကား က်န္းမာေရး
ဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ား ျမင့္မားလ်က္ရိွသည္။၅၈ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ
ျပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီရင္ခ်က္ခ်ခံထားရသူမ်ား၏ ၉၅% ေက်ာ္သည္
စိတ္ၾကြေဆး (ATS) သံုးစြဲခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဘိန္း သို႔မဟုတ္ ဘိန္းျဖဴ
သံုးစြဲခဲ့သူမ်ားသည္ ၂.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ စိတ္ၾကြေဆး (ATS) 
ဆိုင္ရာျပစ္မႈရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေနရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ရဲမ်ား 
ဆီးစစ္ရာ၌ စိတ္ၾကြေဆး (ATS) အသံုးျပဳမႈကိုသာ စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး အျခား
ေဆး၀ါးမ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၅၉  ထိုင္းႏိုင္ငံ
အတြင္းရွိ အက်ဥ္းသားအထူးဦးေရ၌ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားျဖင့္ 
ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဦးမည္ျဖစ္ရာ ေထာင္မ်ားယခုထက္ပို၍ က်ပ္
ျပြတ္သိပ္လာရန္ရွိသျဖင့္ လံုေလာက္သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ
မ်ားရရွိရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာႏိုင္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အက်ဥ္း
သားဦးေရ ၂၉၀၀၀၀ အထိျမင့္တက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းအမ်ိဳးသား
အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ 
ျပစ္ဒဏ္သည္ အလြန္ျပင္းထန္ႏိုင္သည္။၆၀ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ အမႈေပါင္း ၅၇၄၀ ရွိခဲ့
ေၾကာင္း UNODC မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၆၁ အမ်ားစုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲသူမ်ားသာျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္သူ အနည္းအက်ဥ္း
သာပါရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖင့္ စီရင္ခ်က္ခ်
ခံရသူမ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္ ၄၂ ခု သို႔မဟုတ္
ရဲဘက္စခန္း ၁၀၀ အနက္ တစ္ခုခုသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္သည္။၆၂ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းသားဦးေရသည္ ၆၀၀၀၀ 
နီးပါးခန္႔ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။၆၃ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရပါက 
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိအက်ဥ္းသားဦးေရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ ၁၀-၁၅% ခန္႔ 
ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိသျဖင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားမႈႏႈန္းသည္ 
အေတာ္အတန္နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။၆၄ သို႔ရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအက်ဥ္း 
ေထာင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္လည္း လူဦးေရ
မတန္တဆမ်ားျပားလ်က္ရွိၿပီး အက်ဥ္းသားအမ်ားစုသည္ အေသးစား

မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္က်ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ား၌ 
သာမန္မူးယစ္ ေဆး၀ါးအသံုးျပဳမႈႏွင့္ လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိမႈအတြက္ ဖမ္း
ဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားလည္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ TNI မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
အတြင္း ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအၾကား ျပဳ
လုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသန၌ အမ်ားစုသည္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ခန္႔ ဖမ္း
ဆီးထိန္းသိမ္းခံရဖူးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ပ်က္ 
ကြက္ျခင္း (မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပုဒ္မ ၁၅) ႏွင့္
လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိမႈ (ပုဒ္မ ၁၆) ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
၎တို႔၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ အက်ဥ္းသားဦးေရ ၆၀% ေက်ာ္သည္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္က်သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး ႏွစ္လ
မွသည္ ၃၅ ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳး စီရင္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
သိရွိရသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေထာင္က်ခံေနရစဥ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္အတင္းအက်ပ္
လုပ္အားေစခိုင္းျခင္းခံခဲ့ၾကရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။၆၅

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုုးစြဲေၾကာင္း သံသယရွိရံုမွ်ျဖင့္
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၿပီး ဆီးစစ္ခ်က္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ႕
ရွိပါက စီရင္ခ်က္ခ်ခံရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းသူအေပၚ လံုးလံုးလ်ား
လ်ားမီွတည္လ်က္ရိွသျဖင့္ ထင္ရာစုိင္းႏုိင္သက့ဲ သုိ႔ျဖစ္ေနသည္။ ဥပေဒ၌ 
တရား၀င္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေသာ္

KI
O 

နယ
္ေျ

မအ
တ

ြင္း
ရွိ 

အ
တ

င္း
အ

က
်ပ

္ ဘ
ိန္း

ျဖ
တ

္ေပ
းသ

ည
့္စခ

န္း
တ

စ္ခ
ု။

၁၁၃



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

လည္း ရဲမ်ားကို သမားရိုးက်မဟုတ္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ညွိႏိႈင္းျခင္းအားျဖင့္ 
DIC တြင္ကုသမႈခံယူေနသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူမ်ား
အားအဖမ္းမခံရေစရန္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ 
တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး အရာရွိမ်ားအၾကား ၿမိဳ႕နယ္အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်
ေရး ညွိႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဤကဲ့သို႔ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း တရား၀င္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ 
 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္အရ မေလးရွားအက်ဥ္း
ေထာင္မ်ားအတြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ လူဦးေရသည္ ၃၆၀၀၀ 
ခန္႔ရွိၿပီး ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား၌ ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိသူမ်ား၊ တရားမ၀င္
ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္ေနထိုင္မႈေၾကာင့္ အခ်ဳပ္က်ခံေနရသူမ်ားႏွင့္
လူငယ္ျပဳျပင္ေရးေက်ာင္းမ်ား၌ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားပါ၀င္သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အက်ဥ္းက်လူဦးေရစုစုေပါင္း၏
၄၀% သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံ
ေနရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။၆၆

 အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အက်ဥ္းေထာင္လူဦး
ေရ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနရသူမ်ား၏
ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခ်ိဳးခ်ၾကည့္ရန္ပင္ လြန္စြာနည္းပါးလ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕
ရသည္။ အိႏိၵယ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး
အက္ဥပေဒကို အသံုးျပဳ၍ TNI သုေတသီျဖစ္သူမွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ 
ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ၌ မူးယစ္
ေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆး၀ါး
မ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ (NDPS အက္ဥပေဒ) ေအာက္မွ ဖမ္းဆီးထိန္း
သိမ္းမႈ၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို စုေဆာင္းရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ပြန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းသာ 
အဆိုပါဆယ္ႏွစ္အေတာအတြင္း NDPS အက္ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္း
သိမ္းခဲ့သူအားလံုးကို ျခံဳငံုစုစည္းထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို ေတာင္းခံသည့္အတိုင္း ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ပြန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္အတြင္း
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သူမ်ား အားလုံးသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အေသးစားေရာင္း၀ယ္ေရး ျပဳလုပ္သူမ်ားသာျဖစ္သည္။
လက္ႀကီးမူးယစ္ကုန္သည္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ‘အဓိကကုန္ကူးသူ’ တစ္ဦး
ကိုသာဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ 
ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး ေဒသတြင္းသုေတသနျပဳခ်က္အရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ
လအတြင္း ပြန္ဂ်ပ္ကပၸါသလ အက်ဥ္းေထာင္ဆူပူမႈသည္ ရဲမ်ားႏွင့္

ေပါင္း၍ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးတင္သြင္းမႈကို ေထာင္မွဴး
အသစ္ျဖစ္သူမွ တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရ
သည္။ ဆူပူမႈအၿပီး၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူတစ္ဦး ေသဆံုး၍ ၁၃ ဦး 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ့သျဖင့္ ေထာင္မွဴးကုိ အျခားသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္ၿပီး
ေနာက္ပိုင္း အေျခအေနပံုမွန္ျပန္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။၆၇

 ေထာင္ႏွင့္ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၌ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူေပါင္း ၂-၃ 
သန္းေက်ာ္ရိွသျဖင္ ့တရတုသ္ည ္အေမရကိနၿ္ပီးလွ်င ္တစဥ္ီးခ်င္းဖမ္းဆီး
ေထာင္ခ်မႈႏႈန္း ဒုတိယအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။၆၈ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆက္
စပ္လ်က္ရွိသည့္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား၏ အေရအတြက္
အတိအက်ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိျခင္း
မရွိခဲ့ေပ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ စီရင္ခ်က္ခ်ခံရသူမ်ားကို ရိုးရိုး
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္
ေပးသည့္ဌာနမ်ားႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားသို႔ ျခြင္းခ်က္မရွိပို႔ေဆာင္လိုက္
သည္။ 
 ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ ေဒသတြင္းရိွ အက်ဥ္းေထာင္
မ်ားရွိ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍အၾကမ္း
ဖ်င္းသာ ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ရွိသည္ဟုပင္ 
ယူဆရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအလုိက္ အႏၱရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီရင္ခံစာအရ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံတစ္ခုမွ ေဆးထုိး
အပ္ႏွင့္ ေဆးဖိုးျပြန္လဲလွယ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေန
ျခင္းမရိွဘဲ အိႏိၵယႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံမ်ားသည္သာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ
အစားထိုးကုသရန္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္လ်က္ရွိ
ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အိႏိၵယ၌ နယူးေဒလီရွိ တီဟာအက်ဥ္းေထာင္
တစ္ခုတည္းသာလွ်င္ ဘိန္းအစားထိုးအစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္၍ သံုးစြဲ
သူမ်ားအား ဘူပရီေနာ္ဖင္းေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ အျခားထိန္းသိမ္းေရး
စခန္းမ်ား၌ ဘိန္းအစားထိုးကုသေရးကို ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ထားျခင္း
မရွိေပ။ မေလးရွားအက်ဥ္းေထာင္ႏွစ္ခုတြင္သာ ေထာင္ေနလူထုမ်ား
အတြက္ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးခန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပး
ထားသည္။ အျခားအက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ အက်ဥ္းသားမ်ား ေဆး၀ါးကုသ
မႈခံယူရန္ လိုအပ္ပါက ျပင္ပေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးၾက
ေသာ္လည္း ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္သာ မူတည္
လ်က္ရိွသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ကြန္ဒံုးျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းမရွိေပ။

မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ား

 “ကၽြန္ေတာ္က ကခ်င္လြတလ္ပ္ေရးအဖြ႕ဲအစည္း (KIO - တုိင္း
ရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕) ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေပ
မယ့္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ခြင့္ယူထားပါတယ္။ KIO မွာ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲၿပီးပါၿပီ။ လြန္ခ့ဲတ့ဲ သုံးႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ကၽြန္ေတာ္
မူးယစ္ေဆး၀ါးစေရာင္းခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔ေက်းရြာမွာ မိသားစုတုိင္း
လုိလုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းၾကေပမယ့္ အခုေတာ့အဲဒီေလာက္မမ်ား
ေတာ့ပါဘူး။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တစ္ခါ အဖမ္းခံ
ခဲ့ရေပမယ့္ ပိုက္ဆံသိန္းတစ္ရာေလာက္ လာဘ္ထုိးလိုက္တဲ့ အတြက္ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ရဲေတြကၽြန္ေတာ့္
အိမ္ကို၀င္ရွာတုန္းက ဘာမူးယစ္ေဆး၀ါးမွ မေတြ႕ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္

မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းတယ္ဆုိတာကုိ သူတုိ႔က သတင္းအတိအက် ရ
ထားၾကတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြအကုန္လုံးကုိ ေတာထဲမွာ သြားဖြက္
ထားေတာ့ သူတုိ႔လာရွာလည္းဘာမွမေတြ႕ဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္က KIO
အဖြ႕ဲ၀င္တစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆုိတာလည္း သူတုိ႔သိေနေတာ့ ေမးခြန္းေတြမ်ား
မ်ားစားစားေတာ့ မေမးေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္
ေပၚက မူးယစ္ေဆး၀ါးတစ္ခ်ိဳ႕ကို ရွာေတြ႕သြားၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးတဲ့သူမဟုတ္ပါဘူး သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ ယူေပး
တာပါလုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ပထမေတာ့ မူဆယ္အခ်ဳပ္မွာ ေနရၿပီး ေနာက္
ေတာ့ကြတ္ခိုင္အခ်ဳပ္ကုိ ေျပာင္းခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က မူးယစ္ေဆး၀ါး
သုံးတဲ့သူမဟုတ္ေပမယ့္ ရဲေတြက ေသခ်ာေအာင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိေသြး

၁၁၄



အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

စစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိေျပာေျပာ ေသြးစစ္ခ်က္ရလဒ္မွာ ဘာမွ
မေတြ႕ေအာင္ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က လာဘ္ေတာ့ထိုးရတာေပါ့။ ေနာက္
ဆုံးမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ပုဒ္မ ၁၅၊ ၁၇၊ ၂၁ (မွတ္ပံုတင္ရန္ပ်က္ကြက္မႈ၊
လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိမႈနဲ႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာမွာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ) ေတြနဲ႔
စီရင္ခ်က္ခ်ေပမယ့္ ေထာင္ထဲမွာ (၇) လေလာက္ေနၿပီးေတာ့ ျပန္လြတ္
လာခဲ့တယ္။
 ပုိက္ဆံသာရိွမယ္ဆုိရင္ ေထာင္ထဲမွာ ဘာမဆုိအကုန္ရတယ္။ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ရဲေတြဆီကေန ၀ယ္လုိ႔ရ
သလုိ အရက္မွာေသာက္ၿပီး ဖဲပါရိုက္ေနလုိ႔ရတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ 
ကုိယ္ေဆးသုံးေနတုန္း ရဲေတြက လုံျခံဳေရးယူေပးၿပီး ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
လာရင္ သတိေပးတယ္။ အျပင္မွာဆုိရင္ေတာ့ ဘိန္းျဖဴတစ္ဖံုးအ တြက္ 
၁၀၀၀ ေလာက္ပဲေပးရေပမယ့္ ေထာင္ထဲမွာဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၀၀ ေလာက္
ေပးရတယ္။ ေထာငထ္မွဲာ ကုိယ့္ပိက္ုဆံနဲ႔ကုိယ္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္
ေတြလည္း ၀ယ္စားလုိ႔ရတယ္။
 မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းၿပီး ရထားတဲ့ပိုက္ဆံေတြ အကုန္ေျပာင္
တာပဲ။ အိမ္တစ္လုံုးပဲ က်န္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကူညီေပးခဲ့သူ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ပိုက္ဆံေတြေပးခဲ့ရၿပီး အခုထိလည္းေပးေနရ
တုန္းပဲ။ ဆုိေတာ့ ဒီမူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ ဆက္ေရာင္းေနဦးမယ္ဆုိရင္ သူတို႔
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သတ္လိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအလုပ္ကုိ ျပန္လုပ္ဖို႔ လုံး၀
စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး။ အခုမွေထာင္ကလြတ္ကာစဆိုေတာ့ အနာဂတ္
မွာဘာလုပ္ရမလဲဆုိတာကုိ မဆုံးျဖတ္ရေသးဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေနရင္
ပိုက္ဆံရွာရတာ အရမ္းခက္တယ္။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းလည္း မေန
ရဘူး။”

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ KIO အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦး

 “မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ ၁၉၉၃ ခႏွုစ္မွာ ကၽြန္မေထာင္က်သြား
ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ျပန္လြတ္လာတယ္။ ရဲေတြက ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းနဲ႔ 
ကၽြန္မကုိ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွာ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ ကၽြန္မက တစ္ျခားသူရဲ႕ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ သယ္ေပးၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးပိုင္ရွင္က တစ္ျခား
ကားနဲ႔ ေနာက္ကလုိက္လာတာပါ။ ကၽြန္မတုိ႔လည္း အဖမ္းခံရေရာ
အဲဒီအမ်ိဳးသမီးကလည္း ခ်က္ျခင္းေျပးေရာပဲ။ ကၽြန္မနဲ႔ အတူလုိက္လာ
တဲ့အေဖာ္က အသက္ (၁၆) ႏွစ္ပဲ ရိွေသးတဲ့ မိန္းမေခ်ာေလးတစ္ေယာက္
ပါ။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းမေနခဲ့ရေတာ့ ဗမာစကားကုိ လည္လည္၀ယ္၀ယ္
မေျပာတတ္ဘူး။ သူ႔ကုိအရမ္းသနားသြားတာနဲ႔ ဒီမူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ 
အကုန္လုံးက ကၽြန္မဟာပါလုိ႔ ရဲေတြကုိ ေျပာခဲ့တယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ 
ကုိယ္ေပၚမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ အမ်ားႀကီးသယ္ထားေပမယ့္ အဲဒီ
ကေလးမဆီမွာက နည္းနည္းပပဲါတယ။္ သူမအေနနဲ႔ ႏွစ္ေခါက္ပ ဲသယ္ဖူး

ေသးေပမယ့္ ကၽြန္မကေတာ့ ၁၀ ႀကိမ္ေလာက္ သယ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ အဲဒီ
ကေလးမရဲ႕ မိသားစုကလည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိတယ္။ မူးယစ္
ေဆး၀ါးေတြကို မူဆယ္ကေန မႏၱေလးကုိ သယ္လာတာပါ။ ဒီမူးယစ္
ေဆး၀ါးရဲ႕ ပိုင္ရွင္ကလည္း ကၽြန္မနဲ႔ တစ္ရြာတည္းသားေတြျဖစ္တဲ့
အတြက္ သူ႔ကိကုၽြနမ္ေကာင္းေကာင္းသိေပမယ့္ ရဲေတြကုိေတာ့ ဒမီူးယစ္
ေဆး၀ါးေတြ အကုန္လုံးကုိ ကၽြန္မပိုင္တယ္လုိ႔ ၀န္ခံခဲ့တယ္။ ေနာက္
ေတာ့ကၽြန္မကုိ ေထာင္ (၁၅) ႏွစ္ ခ်လုိက္ၾကတယ္။
 ေထာင္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္လည္း ဒုကၡေရာက္ခ့ဲရတယ္။ ေထာင္ထဲ
မွာေနရင္ က်န္းမာေရးဂရုစိုက္ဖို႔လုိတယ္။ ကၽြန္မေထာင္က်ေနတုန္း 
ကၽြန္မေယာကၤ်ားလည္း ေဆးစြဲသြားတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ အႀကီးဆံုးသား
ကလည္း ဖားကန္႔ေက်ာကစ္မိ္းတြင္းမွာ အလုပလု္ပဖ္ို႔ ထြက္သြားခဲတ့ယ္။ 
အငယ္ဆုံးသားကလည္း ေဆးစြဲေနေတာ့ ကၽြန္မအေတာ္လည္း ယူႀကံဳး
မရျဖစ္မိတယ္။ ကၽြန္မေယာက်ၤားက ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေၾကာင့္ဆံုးပါးသြားခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ အငယ္ဆုံးသားက ေဆးျဖတ္
လုိက္ၿပီး သူ႔အစ္ကိုႀကီးနဲ႔ ဖားကန္႔မွာ ေနေနတယ္။
 ေလာေလာဆယ္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ျပန္ႀကံဳလာရေတာ့ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးျပန္သယ္ခ်င္လာတယ္။ ကၽြန္မသမီးကလည္း ရွမ္းေျမာက္
ကေနကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ တရုတ္နယ္စပ္ၾကားမွာရွိတဲ့ မိုင္ဂ်ာယန္ကို 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ 
တရုတ္ဘက္ျခမ္းမွာ အဖမ္းခံလုိက္ရၿပီး လက္ရိွအခ်ိန္ထိ တရုတ္အက်ဥ္း
ေထာင္ထဲမွာ ေနေနရတုန္းပဲ။ ဘယ္အခ်ိန္မွ ျပန္လြတ္လာမလဲမသိဘူး။ 
ကၽြန္မေထာင္က်ေနတုန္း ကၽြန္မသယ္ေပးခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးပိုင္ရွင္
အမ်ိဳးသမီးလည္း အဖမ္းခံရတယ္။ သူ႔ကုိေထာင္ဒဏ္ ၁၈ ႏွစ္ ခ်လိုက္ေပ 
မယ့္ ေထာင္ထဲမွာ ငါးႏွစ္ေနၿပီး ျပန္လြတ္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက 
အရမ္းသတိၱရွိၿပီး အရမ္းလည္တယ္။ သူ႔ကိုျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္
ပုငိ္း သူကတရတ္ုျပညဘ္က္ျခမ္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပင္န္းေတြမွာ ပါ၀င္
လာခဲ့တယ္။ ၂ ႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ တရုတ္ဘက္ျခမ္းမွာ ျပန္အဖမ္းခံရ
တယ္။ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက ကၽြန္မတုိ႔ရြာအတြက္ ျပႆနာအမ်ားႀကီးရွာ
ေပးခဲ့တယ္။ သူကအမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ေလ့က်င့္ေပးၿပီး သူ႔လုပ္ငန္းမွာသုံး
ခဲ့တဲ့အတြက္ တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာေထာင္ေတြမွာ အမ်ားႀကီးထိန္းသိမ္းခံ
ထားရတယ္။ သူ႔သမီးကလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းလုပ္သလုိ HIV
လည္းရွိတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ မိသားစုထဲမွာ အရာရာဆုံးရႈံးခဲ့ရ
တယ္။ ကၽြန္မသမီး၊ သားနဲ႔ ေယာက်ၤားကုိ ဆုံးရံႈးခဲ့ရတယ္။ အခုေတာ့
ကေလးထိန္းေက်ာင္းမွာ ကူညီေပးရင္း ကိယ့္ုရြာကုိ တတ္ႏိငု ္သေလာက္
ျပန္အက်ိဳးျပဳမယ္လုိ႔ စဥ္းစားထားတယ္။”

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ အသက္ (၅၂) ႏွစ္အရြယ္ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

ထိုင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး စစ္ပြဲမ်ား

 မူးယစ္ေဆးစြမဲႈ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အက္ဥပေဒ (၂၀၀၂) ပါ
ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားအရ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသ ူသို႔မဟတု္ ေဆးစြဲေနသူမ်ား
ကို “ရာဇ၀တ္သားမ်ားအေနျဖင့္မဟုတ္ပဲဲ လူနာမ်ားကဲ့သို႔ဆက္ဆံရ
မည္” ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ
မ်ားကို စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအက္ဥပေဒမ်ား (၁၉၇၅၊ ၁၉၇၆၊ ၁၉၇၉) ျဖင့္ ဆက္လက္
ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုး

စြဲမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို သံုးလအတြင္း အျမစ္ျပတ္
ေခ်မႈန္းရန္ရည္ရြယ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အေက်ာ္ေဒးယ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး
ျဖစ္ခဲ့သည့္ ရွိနာ၀ပ္ထရာသက္ဆင္မွ ရက္စက္ျပင္းထန္သည့္ ‘မူးယစ္
ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲ’ ႀကီးကို စတင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈ၏
ရလဒ္အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံသယသားေကာင္မ်ားကို ေတာ္ရိ
ေလ်ာ္ရိျပင္ဆင္ထားသည့္ အစိုးရ၏ ‘အမည္ပ်က္စာရင္း’ ႏွင့္ ‘ေစာင့္
ၾကည့္စာရင္း’ ၌ တစ္ဘက္သတ္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ထင္
သလုိဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ထုိင္းရဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္းမဟုတ္

၁၁၅
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သည့္မမွန္မကန္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အတင္းအက်ပ္ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္မေန
ေဆးျဖတ္ေပးျခင္းႏွင့္ လူေပါင္း ၂၈၀၀ ခန္႔ကို တရားဥပေဒေဘာင္
ေက်ာ္၍ သတ္ျဖတ္ပစ္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အဆိုပါသတ္ 
ျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ အစိုးရမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈအတြင္း နက္နက္
ရိႈင္းရိႈင္း ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ ဒုစရိုက္ဂိုဏ္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း 
သတ္ျဖတ္မႈသာျဖစ္ေၾကာင္း ေခါင္းပုံခ်ခဲ့ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး
အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈျပင္းထန္ၿပီး 
အစြန္းေရာက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ိဳးကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ 
ထိပ္တန္းအစိုးရအရာရွိမ်ားကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။၆၉ 
 ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ အာဏာသိမ္း၍ သက္ဆင္ကို
ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီးေနာက္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းသည့္ အထူးေကာ္မတီ
တစ္ရပ္ကို ယာယီစစ္အစိုးရမွ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိ
သည့္ ေသဆံုးမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေစခဲ့သည္။ ဤေကာ္မတီ၏ စစ္
ေဆးခ်က္အရ ေသဆံုးသူထက္၀က္ခန္႔သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း
၀ယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ မည္မည္ရရအေၾကာင္းျပ
ခ်က္မရွိဘဲ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သတင္းစာ
တစ္ေစာင္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ “ေသနတ္ေမာင္းျဖဳတ္သူမ်ားမွ ၀န္ခံေလ့ 
ရိွေသာေၾကာင့္ ရဲအရာရိွမ်ား က်ဴးလြန္ခ့ဲၾကသည့္ ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္၍
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အခက္အခဲမရွိဟု အႀကီးတန္း
အစိုးရေရွ႕ေန ကြန္လပြန္ ပြန္လ၀မ္မွ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း” သိရွိရသည္။၇၀ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ သက္ဆင္
၏ျပည္သူ႔စြမ္းအားပါတီမွ ျပန္လည္အာဏာရလာခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၌
ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ၌ ကိန္းဂဏာန္းအခ်က္
အလက္မ်ားသာပါရွိၿပီး မည္သည့္ရဲအရာရွိမွ် သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္
ဆိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။၇၁ ယင္းကိစၥရပ္အတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို တရား
ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္မ်ား အထပ္ထပ္ျပဳ
ခဲၾ့ကေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ယင္းသုတ္သင္ရွင္းလင္းပြ၌ဲ ပါ၀င္ပတ္
သက္ခဲ့သည့္ မည္သည့္အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္အရာရွိ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် တရား၀င္အေရးယူမႈ မရွိခဲ့ေပ။ 
 မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲအတြက္ လူထုသေဘာ
ထားေကာက္ခံမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ အစုိးရ၏ အၾကမ္းဖက္သည့္ နည္း
ဗ်ဴဟာမ်ားကို အမ်ားစုမွ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အၾကမ္း
ဖက္မႈ၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္
သြယ္မႈမ်ား၊ အသံုးျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္း
မရွိသည့္အျပင္ ေဘးအႏၱရာယ္သာ ပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအမ်ားစုသည္ ဘိန္းျဖဴ သို႔မဟုတ္ မက္အမ္ဖီတမင္းမ်ား
ကိုတန္ဖိုးႀကီးေပး၍ အၾကိမ္အေရအတြက္ နည္းနည္းျဖင့္ ဆက္လက္
သံုးစြဲေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ကုသေရးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကလည္း 
၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူခဲ့ၾကသူ 
အမ်ားစုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည္ဟု သံသယရွိခံခဲ့ၾကရသျဖင့္ မိမိတို႔၏ အသက္
အႏၱရာယ္ကို စိုးရိမ္၍ ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း
မတ္ွခ်က္ခ်ခ့ဲသည္။ ထုိင္းမူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြသဲည္အေသး
စားကုန္ကူးသူမ်ား (မိမိတို႔၏ သံုးစြဲမႈအတြက္ ျပတ္လပ္ျခင္းမရွိေစရန္ 
သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းျဖစ္သည္) ကိုသာပစ္မွတ္ထား
ခဲ့ၿပီး အႀကီးစားမူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈ 
မရွိခဲ့ရံုမွ်မက မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍အက်င့္ပ်က္ျခ
စားလ်က္ရိွသည့္ အစုိးရအရာရိွမ်ားကုိလည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးခ့ဲျခင္းမရိွေပ။ 
 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရၿပီး မၾကာမီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ရင္လပ္ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ရွင္နာ၀ပ္ထရာသက္ဆင္၏ ညီမျဖစ္သူ)
မွေနာက္ထပ္မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲတစ္ခုကို ေၾကညာခဲ့
သည္။ ခ်က္ျခင္းဆိုသလိုပင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
သည္ ေနာက္ဆက္တြဲသက္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ မိမိတို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾက
သည္။၇၂ လက္ေထာက္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခ်လမ္ရိုးဘမ္ရံုမွ ဤစစ္ပြဲႏွင့္ ပတ္
သက္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း
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တင္ျပခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ စီရင္ခ်က္ခ်ခံထားရ
သူမ်ားအတြက္ ႀကိဳးတိုက္အတြင္းေနထိုင္သည့္ ကာလကိုလည္း ၁၅ 
ရက္သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခဲ့သည့္အျပင္ မက္အမ္ဖီတမင္းစိတ္ၾကြေဆး
ျပား ၂၀၀၀၀ လက္၀ယ္ထားရွိမႈအတြက္ ေသဒဏ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို
လည္း ၁၀၀၀၀ သုိ႔ ေခါက္ခ်ိဳးေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။၇၃ လက္ရိွအခ်ိန္ 
ထိ ထုိင္းႏုိင္ငံႀကိဳးတုိက္မ်ားရိွ ေသမိန္႔က်အက်ဥ္းသား ၇၀၀ အနက္ ၄၅% 
သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ စီရင္ခ်က္ခ်
ခံရသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် 
ကြပ္မ်က္စီရင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
တိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲအတြင္း ဖမ္း၀ရမ္းမ်ား အျမန္ဆံုးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ 
တရားသူႀကီးမ်ားကို ရဲမ်ားႏွင့္ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူး
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ အမႈတြဲမ်ား ၃၅% အထိျမင့္တက္ လာၿပီး 
၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြင္း အမႈေပါင္း ၈၇၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ ခ်လမ္မွ “တရား
ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးထက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို 
ဥးီစားေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု” ေျပာဆုိခ့ဲေၾကာင္း တုိင္ၾကားခံရၿပီး “ထိ
ခိုက္ပ်က္စီးေစမႈ အေပါင္းပါ” အျဖစ္လည္း သတိေပးခံခဲ့ရသည္။၇၅ 
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး
ဗဟိုအမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႕ (ONCB) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေပါင္း ၅၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီ
အစဥ္၌ ပါ၀င္ခဲ့သျဖင့္ နဂိုရည္မွန္းထားသည္ထက္ ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္

ပိုမို မ်ားျပားသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး
ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ဖမ္းဆီးမႈေပါင္း ၂၄၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ရာ၌
၁၉၂၀၀၀ ေက်ာ္သည္ မက္အမ္ဖီတမင္းစိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားႏွင့္ဆက္
ႏြယ္လ်က္ရွိသည္။၇၆ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာျပစ္မႈ
မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူေပါင္း ၃၆၀၀၀၀ ေက်ာ္သြားခဲ့သည္။ 
သိမ္းဆည္းရမိသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းစိတ္ၾကြေဆးျပား အေရအတြက္
သည္ အလြန္တရာမ်ားျပားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၁၂ 
စက္တင္ဘာလအတြင္း  စုစုေပါင္း ၇၆ သန္းရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိ၌သန္႔စင္
မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းတို႔သည္ အနည္းႏွင့္အမ်ား တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိ
သျဖင့္ ထုိသို႔အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးရမိမႈသည္ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈအေပၚ 
မည္သည့္သက္ေရာက္မႈမွ် မရွိခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ 
 ထိုင္းႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ အက်ဥ္းက်လ်က္ရွိသည့္ 
လူဦးေရအခ်ိဳးအစား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအမ်ား ဆံုးျဖစ္သည္။၇၇ 
၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည့္ အက်ဥ္းသား
စုစုေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ရိွခ့ဲသျဖင့္ စုစုေပါင္းအက်ဥ္းသားဦးေရ၏ သုံးခ်ိဳး
ႏွစ္ခ်ိဳးခန္႔ရွိခဲ့သည္။၇၈ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ထိုင္းႏိုင္ငံ အက်ဥ္း
သားဦးေရသည္ ၂၈၀၀၀၀ နီးပါး ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ အက်ဥ္း
ေထာင္ေနထိုင္မႈ ၁၃၃.၉%၇၉ အထိရိွခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အက်ဥ္း
ေထာင္မ်ားသည္ ၎တို႔ကို တည္ေဆာက္စဥ္က ရည္ရြယ္ထားသည္
ထက္ ၃၄% ေက်ာ္ သည့္ေနထိုင္သူမ်ားကို လက္ခံထားရေၾကာင္း ဆိုလို
ျခင္းျဖစ္သည္။ လူဦးေရက်ပ္ညပ္ျပည့္သိပ္မႈကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 

၁၁၇



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ျဖင့္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ေၾကညာခ်က္အတြင္း ေသဒဏ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ရည္ညႊန္းခ်က္မပါရွိေတာ့ေခ်။ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားမွ အခြင့္ေကာင္းကိ၈ု၃ လက္လႊတ္ခဲ့ၾကရေၾကာင္း ေျပာ
ဆိုခဲ့ၾကသလို အခ်ိဳ႕ကလည္း ေသဒဏ္ေပးမႈအ ေပၚ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း
သည္ CND ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ေက်ာ္လြန္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾက
သည္။၈၄ 
 ထိုင္းအစိုးရသည္ ေသဒဏ္ေပးမႈကို ပယ္ဖ်က္ရန္ စဥ္းစားသံုး
သပ္လ်က္ရွိၿပီး ျပန္လွန္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့
သည္။၈၅ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ လတ္တေလာ၌ပင္ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသား
မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ား
အတြက္ မျဖစ္မေနေသဒဏ္ေပးမႈကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးျခင္းမျပဳ ေတာ့
ေပ။၈၆ သုိ႔ရာတြင ္ဤသုိ႔လပု္ေဆာငျ္ခင္းသည ္မွနက္နသ္ည္ဥ့ီးတညခ္်က္
အတြင္း ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းတိုးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈ
မ်ားအတြက္ လုိအပ္သလုိ ေသဒဏ္ေပးအေရးယူျခင္းသည္လည္း လူ႔
အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေျပာင္ေျပာင္ႀကီးဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည္။

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား

 အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယရိွ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားသည္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတင္မက်ျဖစ္ေနသည့္ အေနအထားရွိသည္။ 
၎တို႔အေနျဖင့္ ေဒသအတြင္းၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြရွာေဖြရန္
အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
ယူဆရသကဲ့သို႔ု႔ တစ္ဖက္တြင္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား အေပၚ 
၎တုိ႔က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားသည္။ 
အင္ဖာရွိ ေဒသခံ NGO ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားမွ ထြက္ေျပးလြတ္
ေျမာက္ျခင္း မရိွေစရန္အတြက္ ခံုႏွင့္တြဲ၍ သံႀကိဳးခတ္ထားေလ့ရွိ
ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ
ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား၌ ေဆး၀ါးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိျခင္းမရွိသည့္
အျပင္မၾကာခဏရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံၾကရသည္။ “သူတို႔က
မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးတ့ဲသူေတြနဲ႔ ေရာင္း၀ယ္တ့ဲသူေတြကုိ သတ္ပစ္ေလ့ရိွ
တယ္။ ေနာက္ေတာ့မသတ္ေတာ့ပဲနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေျခေထာက္ေတြကို 
ေသနတ္နဲ႔ပစ္ၿပီး ေလွာင္အိမ္ေသးေသးေလးေတြမွာ ထည့္လာၾက
တယ္” ဟု ကိုဟီးမားရွိ နာဂ NGO ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ေျပာဆိုခဲ့သည္။
“မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရး စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈနဲ႔ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈေတြ လုပ္
လာတဲ့ေနာက္ပိုင္း အတင္းအက်ပ္လုပ္အားေစခိုင္းတဲ့ပံုစံကို ေျပာင္း
လာၾကတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ အလုပ္နဲ႔ကုစားတယ္လို႔ ေျပာေလ့ရွိ
တယ္။”
 အစုိးရႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္အလုပ္လုပ္သည္ဟု စြပ္စြခံဲထားရၿပီး
ေကာလဟာလအရ လက္နက္ကိငုအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ လွ်ိဳ ႕၀ွက္ေထာက္
ပံ့ေပးထားသည္ဟု ယူဆရသည့္ မဏိပူရ္လူထုမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔
က်င္ေရး အစည္းအရံုး (AMADA) ႏွင့္ အရက္ေသစာႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ဆန္႔က်င္ေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕ (CADA) ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
သည္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား၊ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္
လုပ္သူမ်ားအေပၚ ရန္လိုအၾကမ္းဖက္ေလ့ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ ထိုသို႔လုပ္
ေဆာင္မႈေလ်ာ့က်လာသည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။၈၇ ၂၀၁၀ ပထမႏွစ္၀က္

ထိုင္းႏိုင္ငံတရားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၌ 
ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအ၀ွမ္းအက်ဥ္းေထာင္အသစ္ ၄၂ ကို 
ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ထိုင္းဘတ္ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ (အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၉၂ သန္း) ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့
သည္။၈၀ ထို႔ျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သည့္ ႏွစ္ရွည္
ေထာင္က်မ်ား၏ က်န္ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ ျပစ္ဒဏ္ကာလ သံုးပံု
ႏွစ္ပံုခန္႔ ျပစ္ဒဏ္ခံယူၿပီးျဖစ္သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္ရွိျပစ္
ဒဏ္ကာလမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ ဧၿပီလအေရာက္ အက်ဥ္းသားအေရအတြက္ ၂၉၂၀၀၀ ေက်ာ္ 
ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ 
 အလြန္တရာမ်ားျပားလွသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ အေရ
အတြက္ကုိ အက်ဥ္းေထာငမ္်ားႏွင္ ့ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား၌ ထိန္းသမိ္းထား
သည့္အျပင္ အလြန္မ်ားျပားသည့္ေဆးျပားပမာဏကို ဖမ္းဆီးသိမ္း
ဆည္းခဲ့ေသာ္လည္း အာရွႏွင့္ ပိစိဖိတ္ေဒသ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲ
သံုးစားမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ရက္ (DAINAP) မွ ထိုင္း
ႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္
ခံခဲ့သည္။၈၁

ေသဒဏ္ေပးျခင္း

 တရုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္
ေပးႏိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ဆက္လက္ထားရွိဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ား၌ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ကြပ္မ်က္စီရင္မႈမ်ား လုပ္
ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ တရုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္သည္ ေသဒဏ္ေပးကြပ္မ်က္မႈ
ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အျဖစ္ 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသျဖင့္ ေဒသတစ္လႊား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ကြပ္မ်က္စီရင္ခံရသူ အေရအတြက္ အတိအက်သိရွိ
ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ 
 မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ
ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာပဋိဥာဥ္မူ (ICCPR)
ေအာက္တြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ‘အဆုိးရြားဆုံးရာဇ၀တ္မႈမ်ား’ ၏ သတ္မွတ္
ခ်က္အဆင့္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္။ UNODC၊ ကုလ
သမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
ရံုးႏွင့္ လတ္တေလာဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါး
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႕ (INCB)၈၂ တို႔မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈ
မ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက
သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္
ရာေကာ္မရွင္၏ ႏွစ္စဥ္ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀းမႈအတြင္း အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စား
လွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀းမႈက႑၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ 
ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို အက်ယ္တ၀င့္ျငင္းခံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႕
၀င္ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ ရာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ 
ေသဒဏ္ေပးမႈကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း INCB မွ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးအဆင့္
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္ လိုလားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ စာသားအသံုး
အႏႈန္းအေပၚ ဘံုသေဘာတူညီမႈရရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ရလဒ္အေန

၁၁၈



အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒေတြ တကယ္ေျပာင္းလဲၿပီလား။

 ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္
ေဆး၀ါးဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားကို
ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၾကသည္။ အျခားကိစၥရပ္မ်ားထက္ ဤသုိ႔စိတ္၀င္စား
လာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၌ ေထာင္လူဦးေရ မဆံ့ရင္ကန္ျဖစ္
လာျခင္း၊ တရားေရးစနစ္အတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးႀကီးျဖစ္လာျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္
မ်ားခ်မွတ္၍ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အလုပ္
မျဖစ္ရံုမွ်မက ပို၍ပင္ဆိုးရြားလာေစေၾကာင္း ဂရုျပဳမိလာျခင္းတို႔ပါ၀င္
လ်က္ရွိသည္။ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားျခင္းသည္ လိင္မွတဆင့္ 
ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးျပႆနာ
မ်ား၊ တီဘီ၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါမ်ားအပါအ၀င္ လူတစ္ဦး
ခ်င္းအလုိက္သာမက လူထုက်န္းမာေရးက႑တစ္ရပ္လုံးအေပၚ ဆုိးရြား
သည့္ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္
ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား 
မိဘမ်ားကို လြမ္းနာက်ျခင္း၊ မိသားစု၀င္ေငြမရွိျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္
ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ ပညာေရးစြန္႔လႊတ္မႈမ်ားကိုလည္း ေပၚေပါက္လာ
ေစသည္။ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ 
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ
မ်ားႏွင့္ တရားမဥပေဒမ်ားအားလံုးကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ခဲ့ၿပီးမူးယစ္ေဆး
၀ါးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ရိွသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအားလုံးကုိ ႏုိင္ငံတကာက်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္
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အတြင္း AMADA မွ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာေရာင္း
၀ယ္သည့္ လူေပါင္း ၄၁၂ ဦးကို “ရံုးတင္စစ္ေဆး၍ အျပစ္ေဖာ္ဆံုးမခဲ့
သည္။”၈၈ ေဒသတြင္းသတင္းစာတြင္လည္း AMADA မွ အျပစ္ေဖာ္
ဆံုးမခဲ့သူမ်ား သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ သံသယရွိ
သျဖင့္ ရဲမ်ားမွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သူမ်ားကို အမည္ေဖာ္၍ အရွက္ခြဲ
သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ပံုမွန္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။
 ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔နယ္ေျမေဒသအတြင္းရိွ မူးယစ္
ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
တုန္႔ျပန္အေရးယူရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ၀ေဒသရွိ UWSA၊ ကိုးကန္႔
ေဒသမွ MNDAA ႏွင့္ မုန္းလားေဒသရွိ NDAA ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားသည္ တင္းက်ပ္သည့္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းနယ္ေျမတစ္လႊား ဘိန္းခင္းမ်ား
ပေပ်ာက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔
သြားခဲ့သည္။ ၎အဖြဲ႕မ်ား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို တင္းတင္း
က်ပ္က်ပ္အေရးယူသည့္ မူ၀ါဒမ်ားလည္း ခ်မွတ္ထားရိွသည္။ “တစ္ေယာက္
ေယာက္မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးေနတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိတာနဲ႔ သူတို႔ကို 
ဖမ္းဆီးၿပီး သံုးႏွစ္အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ခိုင္းတယ္” ဟု UWSA ကိုယ္စား
လွယ္မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ MNDAA ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကလည္း 
ကိုးကန္႔ေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အက်ဥ္း
ေထာင္ႏွစ္ခုရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “အက်ဥ္းေထာင္
တစ္ခုမွာေတာ့ အက်ဥ္းသား ၇၀ ေလာက္ရွိၿပီး က်န္တစ္ခုမွာေတာ့ ၁၀၀ 
ေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီေနရာေတြက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေတြအတြက္ 
သီးသန္႔စခန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔ခင္းပိုင္းမွာ သူတို႔ကို လမ္းခင္းတာ
တို႔ အပင္စိုက္တာတုိ႔လိုမ်ိဳး အလုပ္ၾကမ္းေတြ လုပ္ခိုင္းတယ္။ ညက်ရင္
ေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ကို ျပန္ပို႔တယ္။”၈၉

 KIO သည္လည္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈအတြက္ တင္း
က်ပ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္
ေျမအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈေပါင္းမ်ား
စြာကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ ဌာနခ်ဳပ္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ 
လိုင္ဇာ၌ အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ဌာနမ်ားကို ထူေထာင္၍ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား အမ်ားအားျဖင့္ ဘိန္းျဖဴအေၾကာထဲထိုးသြင္း
သူမ်ားကို ေဆးျဖတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ KIO မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ မူးယစ္
ကင္းစင္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ရွမ္း
ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-ေတာင္ပုိင္း (SSA-South) သည္ 
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးရာ၌ မူးယစ္ေဆး
၀ါးကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အေစာပိုင္း၌ SSA 
ေတာင္ပိုင္းသည္ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို 
ဖမ္းဆီးရန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးအထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ 
ဆႏၵရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး
မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ ပိုမိုအေျချပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္
ေဆာင္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္
ျပန္ခဲ့သည္။၉၀   

၁၁၉



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

အေရးအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ျပင္
ဆင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ က်န္းမာေရး
၀န္ႀကီးဌာနမွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) ၏ အကူအညီ
ျဖင့္ HIV ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ လက္ရွိ
မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ၌ ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ေဆးထုိးအပ္လက္၀ယ္
ထားရွိမႈကုိ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည့္ျပစ္မႈအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားဆဲျဖစ္
သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားမွ ပုဒ္မ ၁၅ (မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ
အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ပ်က္ကြက္မႈ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၆ (လက္၀ယ္ထားရွိမႈ) 
တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို 
ပယ္ဖ်က္မည္ဆိုပါက မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားကို ရာဇ၀တ္ေၾကာင္း
အရ အေရးယူမႈကုိ အဆံုးသတ္ႏိုင္ၿပီး အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္း
မ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္သျဖင့္
သိသိသာသာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ၏ တစ္စိတ္
တစ္ပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဆိုျပဳလႊာ မူၾကမ္းကိုေရးဆြဲ
ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရျခင္း မရွိေသးေပ။
 လာအိုအစိုးရမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘိန္းျဖဴ၊ ေမာဖင္း၊ ကိုကင္း၊ အမ္ဖီတမင္း
စတ္ိၾကြေဆး သုိ႔မဟုတ္ အျခားစိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါး
မ်ားကို (၂) ဂရမ္ ေအာက္ လက္၀ယ္ထားရွိမႈ သို႔မဟုတ္ ၀ယ္ယူမႈႏွင့္ 
သံုးစြဲမႈအတြက္ လူတစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းထက္ ကုသမႈခံယူ
ရန္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ ကံဆိုးသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ဤျပင္ဆင္ခ်က္
သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ေပးအပ္လ်က္ရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ေဆးျဖတ္စခန္း 
မ်ားရွိ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုလည္း တိုးတက္လာေစ
ျခင္းမရွိေပ။၉၁ ကေမာၻဒီးယားမွ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒကို 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိဥပေဒ၌ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေဆးထိုး
ျပြန္လဲလွယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္သည့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး
ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ 

သို႔မဟုတ္ တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ အနည္းအက်ဥ္းလက္၀ယ္ထား
ရွိမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားဆံုးေထာင္ဒဏ္ေျခာက္
လ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကုသမႈတစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရလာခဲ့သည္။
 အိႏိၵယ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ
ေဆး၀ါးမ်ားအက္ဥပေဒကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ 
၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ အျပဳသေဘာဆန္သည့္ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၌ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ 
အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆးျဖတ္ဌာနမ်ားကို စည္းၾကပ္မည့္ ျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ား၊ ‘အေျခခံလိုအပ္သည့္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား’ 
ဟူသည့္ အမ်ိဳးအစားသစ္ကို စတင္သုံးစြဲမႈအပါအ၀င္ ေဆး၀ါးအေန
ျဖင့္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးမ်ားကို ရယူသံုးစြဲႏိုင္
ေစသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန
ေသဒဏ္ေပးျခင္းထက္ လိုအပ္သလိုအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ဟူသည့္ 
အခ်က္မ်ားပါ၀င္လာသည္။ အေျခခံေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီသုံးစြဲႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း
သည္ အထိေရာက္ဆံုး တိုးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခင္က အိႏိၵယ
သည္ ကမာၻေပၚ၌ အေျခခံအကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး ရယူသုံးစြႏုိဲင္မႈ 
အနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။၉၂ မျဖစ္မေနေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ပယ္ဖ်က္
လိုက္ျခင္းသည္ ႀကိဳဆိုသင့္သည့္အေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း 
မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ပါက ေသဒဏ္ေပးႏိုင္သည္
ဟူသည့္အခ်က္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္
လ်က္ရွိသည္။ စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ 
ပမာဏအနည္းအက်ဥ္း လက္၀ယ္ထားရွိမႈအတြက္ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ 
ေျခာက္လမွတစ္ႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲတိုးျမွင့္လိုက္သည့္အခ်က္ပါ၀င္ေန
သည္။ ဤတိုးျမွင့္မႈေၾကာင့္ နဂိုကတည္းက က်ပ္ညပ္ျပည့္သိပ္လ်က္
ရွိသည့္ အိႏိၵယအက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ အက်ဥ္းသားမ်ား ထပ္မံတိုးပြား
လာေစႏိုင္သည္။၉၃ ထို႔ျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ေတြ႕ရွိမႈအတြက္ 
ျပစ္ဒဏ္ကို ပမာဏအနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ဆံုးျဖတ္သျဖင့္ ျပစ္မႈ
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အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိ
သျဖင့္ မွားယြင္းသည့္စီရင္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို 
ေပၚေပါက္လာေစသည္။၉၄ ျခံဳငံုသံုးသပ္ရပါက အိႏိၵယ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ဥပေဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ဦးတည္ခ်က္ 
သို႔မဟုတ္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းထက္ ႀကံဳသလိုမီးစဥ္ၾကည့္ကသည့္ ပံုစံမ်ိဳး
ျဖစ္ေနေၾကာင္း သုံးသပ္ရသည္။ စာနာေထာက္ထားမႈအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရ
ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးမယူဘဲ
ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္အတြက္ ဥပေဒအားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳထားျခင္း
မရိွေပ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ားႏွင့္ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားကုိ ထိခုိက္
နစ္နာသူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသုံးသပ္ထားေသာ္လည္း ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတြင္း ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းမရွိ
ေပ။
 အခန္းသံုးတြင္ ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ထိုင္းအစိုးရသည္
လတ္တေလာ၌ ဘိန္းစာပင္တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္
လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ဘိန္းစာရြက္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး
ထိန္းသိမ္းမႈေပါင္း ၁၃၀၀၀ ေက်ာ၉္၅ ရွိခဲ့ၿပီး ဘိန္းစာရြက္အသံုးျပဳမႈကို 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈသည္ ၀မ္းပန္းတသာ ႀကိဳဆိုသင့္ 
သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မက္အမ္ဖီတမင္း
စိတ္ၾကြေဆးအသံုးျပဳမႈကို ဘိန္းစာရြက္ အသံုးျပဳမႈျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္
သည့္ အလားအလာမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္
သံုးသပ္မႈရလဒ္မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကသည္။ ေသဒဏ္ေပးမႈကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည့္ အလား
အလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္
အေရးစီမံခ်က္ (၂၀၁၄-၂၀၁၈) ၌ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း

ပံုဆိုင္ရာျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတြက္ သုေတသနျပဳျခင္း၊ လူထုေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္ပြဲအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြး
အေျဖရွာမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပ
လမ္းညႊန္ထားသည္။ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အခြင့္
အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လအတြင္း ေသဒဏ္ေပးမႈကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္မည့္ အလားအလာ
မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္၍ လူထုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။၉၆

 ကမာၻ႔ရန္ပံုေငြအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး
ဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ HIV ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးေရးႏွင့္
ကုသေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္လ်က္ရွိ
သည္။ အျခားကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း အႏၱရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္မႈကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ 
ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ဖိအားေပးလ်က္ရွိ
သည္။ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း လက္ရွိမူ၀ါဒမ်ားကို အ
ေထာက္အထားအေျချပဳခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္မည့္ 
ညႊန္းကိန္းမ်ားစြာ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ သိမ္းဆည္းမႈ
ႏႈန္းကိုျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္အေပၚ
မည္သို႔မွ် သက္ေရာက္ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိေၾကာင္း အားလံုးသိၿပီးျဖစ္
သျဖင့္ ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္သာ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ တရား
မ၀င္ေစ်းကြက္မ်ားသည္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ အၿမဲ
ေျခတစ္လွမ္းဦးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတစ္
ရပ္လုံးအေပၚ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈမွ သက္ေရာက္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား
ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ရည္ရြယ္၍ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတုိးျမႇင့္ ေပးအပ္ရန္အတြက္ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ေဆးလြန္မႈႏႈန္းကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းႏွင့္ 
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ေသြးမွသယ္ေဆာင္လာသည့္ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့
နည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အ
ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ ေရးဆြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္
သည္။ ဥေရာပမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ေရးဌာန (EMCDDA) မွ ကူးစက္ေရာဂါပ်ံ႕ပြားျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း
အတြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာညႊန္းကိန္းငါးခုကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။၉၇ 
အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ သက္ေရာက္အက်ိဳး
ရွိမႈကို ေလ့လာသုံးသပ္ရန္အတြက္ ဌာနတာ၀န္ခံအဖြဲ႕မွ သန္းေခါင္
စာရင္းစစ္တမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္၍ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ား ပံ်႕ႏံွ႔မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆက္စပ္ေသဆံုးမႈမ်ား၊ ကုသေရး
လိုအပ္ခ်က္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမွ တစ္ဆင့္ကူးစက္သည့္ ေရာဂါဘယ
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူစု
ေဆာင္းခ့ဲသည္။ ေဒသတြင္းအစုိးရမ်ားမွ အဆုိပါညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိခိုက္ခံစားရလ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ

 မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာ၌ မူးယစ္
ေဆး၀ါးအသံုးျပဳသူမ်ားကို ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္း၏ အေရးပါမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ပထမအခ်က္
အေနျဖင့္ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔မပါဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ဆိုျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီး
သက္သက္သာျဖစ္သည္” ဟူသည့္အေျခခံမူသည္ ထိခိုက္ခံစားရ
သူမ်ား အထူးသျဖင့္ ျပစ္ပယ္ခံရသူမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀သည့္ 
တိုက္ရိုက္ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမရွိဘဲ မည္သည့္မူ၀ါဒကိုမွ် အတည္ျပဳဆံုး
ျဖတ္မႈမျပဳသင့္ေၾကာင္း သြယ္၀ိုက္ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္ “တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသဲူမ်ား၏ မူ၀ါဒေၾကညာစာတမ္း”
၌ “မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း
တစရ္ပအ္ေနျဖင္ ့ကၽြႏ္ပုတုိ္႔၏ အခြင္အ့ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ဘ၀သာယာ
ေရးအတြက္ မူ၀ါဒေလွ်ာက္လဲတင္ျပရာ၌ အဖြဲ႕အစည္း၏ အခန္းက႑
သည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။၉၈ 
 မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အခက္အခဲ
မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈ အရွိဆံုးသူမ်ား
ျဖစ္သျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္၍ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရာ၌ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳ
ႏိုင္သည္။ ေလ့လာသံုုးသပ္ခ်က္တစ္ခု၌ “တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါး 
သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ကုိ မိမိတို႔စီစဥ္ေနရာခ်ႏိုင္ၿပီး မိမိ
တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အဖိုးတန္သည့္ အားျဖည့္ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္
ႏိုင္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕ျပသခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔၌ ထိခိုက္မႈအျမင့္
ဆံုးရွိေနသူမ်ားကို ဆက္သြယ္၍ HIV ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး
ႏွင့္အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လႊမ္း
ျခံဳႏိုင္ေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ရွိ
သည့္ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ 
မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုအသိအမွတ္ျပဳ
ရန္ မူ၀ါဒေလွ်ာက္လဲတင္ျပျခင္းတို႔ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။”၉၉ 
 မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈႏွင့္ ဒြန္တြလဲ်က္ရိွသည့္ ႏိွမ္ခ်ခံရမႈသည္ 
ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အမ်ားအျပားေပၚထြက္လာေစ

ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရလ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ 
“ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ အရွက္တကြဲအက်ိဳးနည္းျဖစ္မႈႏွင့္ ႏွိမ္ခ်မႈမ်ားကို တိုက္
ခုိက္တြန္းလွန္ျခင္း၊ ရပ္ရြာအသုိက္အ၀န္းအတြင္း က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္
မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲရာ၌ အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္း
ျခင္းႏွင့္ HIV ႏွင့္ အသည္းေရာင္ အသား၀ါစီပိုးကဲ့သို႔ေသာ က်န္းမာေရး
ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို တြန္းလွန္
ရာ၌ ပံ့ပိုးကူညီမႈျပဳရန္” ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။၁၀၀ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကားျဖစ္သြားပါက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား
ကိုရပ္ရြာလူထုမွ ဖယ္ၾကဥ္မႈသည္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏွိမ္ခ်ခံရမႈသည္ မိသားစုတစ္ခုလံုး
အေပၚသက္ေရာက္ထိခိုက္ေစသည္။ မီဒီယာမ်ားမွ အဆိုပါအယူအဆ
မ်ားကို ပါ၀င္အားျဖည့္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား၌ ဖမ္း
ဆီးခံရသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ား၏ နာမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာအ
ျပည့္အစံုသာမက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ားကို 
ခ်ဲ႕ကားထားသည့္လုပ္ႀကံဇာတ္လမ္းမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုံႏိွပ္
သတင္းစာမ်ားကို အလြယ္တကူရွာေဖြႏိုင္သည္။
 မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေဆး
ထိုးျပြန္လဲလွယ္ေရးအစီအစဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ယာယီ
ေဆး၀ါးကုသေရးဌာနမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား၏ ဘ၀
အရည္အေသြးမ်ားသာမက ရပ္ရြာတစ္ရပ္လံုးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္
လာေစလ်က္ရွိေသာ္လည္း အလြန္သကၤာမကင္းသည့္ ပံုစံျဖင့္ ရႈျမင္
ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုမွ 
လက္ခံသေဘာတူရန္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု လိုအပ္သည္။ ဥပမာ
အေနျဖင့္ ဘန္ေကာက္ မစ္ဆမ္ပန္ယာယီေဆး၀ါးကုသေရးဌာနသည္ 
အိမ္နီးခ်င္းမ်ား လက္ခံလာေစရန္အတြက္ ၁၀ ႏွစ္တာမွ် အခ်ိန္ယူခဲ့ရ
သည္။ ကေမာၻဒီးယားတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကုသေရးအစီအစဥ္မ်ား
ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ားအေပၚ ရႈျမင္သည့္ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ 
သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲသြားေစရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ 
ႏွိမ္ခ်မႈကို ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ပိုမိုလူသားဆန္၍ 
ထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ေပၚေပါက္လာေစသည္။ ဆင့္ပြားပညာေပးသူမ်ားႏွင့္ လက္ကမ္း၀န္
ေဆာင္မႈ လုပ္သားမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ေပးအပ္ရာ၌ အလြန္ထိေရာက္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သာဓကမ်ားအထင္
အရွားေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ လက္ကမ္း၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္သားမ်ား
သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား သြားလာတတ္သည့္ေနရာမ်ားကို 
သိရွိသျဖင့္ လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားကို ေနရာတြင္ပင္ေပးအပ္ႏိုင္
သည္။
 အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယရွိ နာဂေဒသႏွင့္ မဏိပူရ္ေဒသမ်ား၌ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ က်န္းမာ
ေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ အရပ္
ေဒသမ်ား၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ NGOs မ်ားသည္ အလြန္
အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ “၁၉၈၀ ေႏွာင္း 
ပိုင္းမွစ၍ အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လစ္ဟာေနသည့္ မဏိပူရ္ေဒသ၌ 
NGOs မ်ားမိႈလိုေပါက္လာခဲ့သည္” ဟု ေဒသခံ NGO ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ
 ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည့္ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းမ်ား၌ 
ကိုယ္ထူကိုယ္ထအဖြဲ႕မ်ား ထူေထာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းလာၾကသည္။ “ရပ္သူ
ရြာသားမ်ား၏အျမင္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေအာင္ မိမိတို႔ဘာသာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္
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အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

သည္ဟု ရႈျမင္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေဒသရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ 
HIV/AIDS နယ္ပယ္မ်ား၌ ဦးစီးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ NGOs မ်ား
သည္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္” ဟု CARE ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ 
လူထုအသိပညာျဖန္႔ေ၀ေရး၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲအစည္း (SASO)
တို႔ကိုထူေထာင္သူမ်ားမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြ
ေတြေသေကာင္ေပါင္းလဲျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေရြးခ်ယ္
စရာမရွိေတာ့ပဲ တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔ လိုအပ္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ 
ART ေဆးေတြကို တစ္လံုးတစ္ခဲပမာဏအမ်ားႀကီး စ၀ယ္ေတာ့ ေလွ်ာ့
ေစ်း ၃၀% ရခဲ့တယ္။”၁၀၁ ၁၉၉၀ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ား၌ SASO၊ CARE 
ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ နာဂမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကြန္ရက္ကဲ့သို႔ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို စြန္႔ဦး
တီထြင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လုပ္ရင္းကိုင္ရင္းျဖင့္ 
ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾကသည္။ “အစပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လူတိုင္း
အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားမႈကို လံုး၀ေရွာင္ၾကည္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ယူဆခဲ့
တယ္။ လူတိုင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးကို အျပတ္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ဘူးဆိုတာ
ကို လက္ခံႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ယူခဲ့ရတယ္” ဟု SASO တည္ေထာင္
သူတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ NGOs မ်ားကို မူးယစ္ေဆး၀ါး
အေၾကာထ ဲထိုးသြင္းခဲဖ့ူးသည္ ့သမိငု္းေၾကာင္း ေနာကခ္ရိွံသည္ ့ေစတနာ့
လုပ္အားရွင္ အမ်ားစုျဖင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အိမ္တိုင္
ရာေရာက္ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ အလြန္ထိေရာက္
ေအာင္ျမင္မႈရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ရသျဖင့္ SASO မွ အဓိကဦးစားေပး
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင္ ့ဆရာ၀နမ္်ားထသုိံ႔ သြားေရာက္ႏိငု္
ျခင္းမရွိေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္လ်က္ရွိသူမ်ားမွ “မဏိပူရ္၌ 
ေန႔စဥ္တုိက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ မၾကာခဏဆႏၵျပျခင္းမ်ားႏွင့္ ညမထြက္
ရအမိန္႔က့ဲသုိ႔ေသာ ပဋိပကၡအေျခအေနေၾကာင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရာ၌ အလြန္စိန္ေခၚမႈ ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။” မဏိပူရ္ႏွင့္ 

နာဂေဒသရွိ ေသာက္ေဆးေပးမူးယစ္ေဆး၀ါးအစားထိုး အစီအစဥ္မ်ား
ကို NGOs မ်ားမွ ဦးစီးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။
 ေဒသတြင္း၌ ကိုယ္ထူကိုယ္ထအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သုံးစြသူဲမ်ားကြန္ရက္မ်ား အမ်ားအျပားတည္ရိွေနသည္။ ယင္းတုိ႔၌ ဥပမာ
အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ား ကြန္ရက္ (NDNM) 
ႏွင့္ ထုိင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသူဲမ်ားကြန္ရက္ က့ဲသုိ႔ေသာအဖြ႕ဲမ်ား ပါ၀င္
လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည့္ အာဆီယံ
ေဒသ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကြန္ရက္ (ANPUD) ကဲ့သို႔ေသာ ပင္မ
ကြန္ရက္မ်ိဳးလည္း ရွိေနပါသည္။ အဖြဲ႕၀င္အမ်ားစုသည္ ဘိန္းအေျခခံ
ေဆး၀ါး အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္သည္။ ဤကြန္ရက္
မ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ATS သံုးစြဲသည့္ အမ်ိဳးသမီးသံုးစြဲသူ
မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ လြန္စြာနည္းပါးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား
မ်ားထက္စာလွ်င္ ပိုမိုကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ခံရၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံခံရေလ့ရွိေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခ်ိဳ႕သည္ HIV ႏွင့္ AIDS
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုလ
သမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကဲ့သို႔
ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္စၾကၤန္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီၾကသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားစု၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ 
တရား၀င္ျခင္းမရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ားအပါအ၀င္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာက်န္
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ATS ႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး

 အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲလ်က္ရွိၿပီး 
အမ္ဖီတမင္း (ATS) မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ အာနိသင္အျပင္းဆုံး 
စိတ္ၾကြေဆးျဖစ္သည့္ ‘ရာဘ’ သို႔မဟုတ္ ‘ရာမ’ ဟု လူသိမ်ားေသာ
မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈသည္ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ
အတြင္း ဆိုးရြားသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာ
ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။ ATS အသံုးျပဳျခင္းသည္ ကူးစက္
ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ေသာ ေရာဂါပိုးမ်ားျဖစ္သည့္ HIV၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ 
ဘီ/စီႏွင့္ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား တီဘီတို႔အပါ
အ၀င္ အိပ္မရသည့္ေရာဂါႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာ အမ်ားအျပား
ႏွင့္ ဒြန္တြဲလ်က္ရွိသည္။ 
 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းအသံုးျပဳမႈ၏ 
အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
ႀကံဳေတြ႕ခံစားရေသာ္လည္း ေဆး၀ါးကုသရန္ လိုအပ္ျခင္းမရွိသည့္ ရင္း
မရွိေသာသံုးစြဲသူမ်ားမွ မက္အမ္ဖီတမင္းအမ်ားစုကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိ
သည္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ATS အသုံးျပဳသူ ၁၁% ခန္႔သာ မေသာက္ရ
မေနႏိုင၁္၀၂ ေဆးစြဲမႈရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ရေသာ္လည္း ATS သံုးစြဲသူမ်ား
အတြက္ တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ ကုသေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အပူတျပင္းေပးအပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ေဒသ
တြင္းရွိ ေဆး၀ါးကုသမႈႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၀န္ေဆာင္မႈအမ်ားစု
သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူမ်ားကိုသာ ဆက္လက္
ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားလ်က္ရွိၿပီး ATS သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အနည္း
အက်ဥ္းခန္႔သာ ေပးအပ္ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။ ATS သံုးစြဲသူမ်ားကို 
ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းမရွိ
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

သျဖင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳမႈ အင္မတန္
နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။ အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ ဌာနမ်ား၌ 
ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူရန္ စီရင္ျခင္းခံရသည့္ သံုးစြဲသူမ်ားကိုလည္း သီး
ျခားကုသေပးျခင္းမရွိေပ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ ATS 
သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပႆနာရွိေသာသံုးစြဲမႈမ်ား
ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အလြန္နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ 
 ေဒသတြင္း၌ အနည္းဆံုး စာရြက္ေပၚမွာပင္ျဖစ္ေစ ခ်ဥ္းကပ္
လုပ္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိသည့္ အရိပ္
အေျခတစ္ခ်ိဳ႕ ေတြ႕ျမင္ရလ်က္ရိွသျဖင့္ အလားအလာေကာင္းေနသည္။ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ေဒသခြလုဲပ္ငန္းစီမံခ်က္ ၂၀၁၁-၂၀၁၃ 
၌ “ATS အသံုးျပဳမႈႏွင့္ စြဲလန္းမႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအရ စမ္းသပ္
စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကာကြယ္တားဆီးေရး ခ်ဥ္းကပ္
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအၾကံေပးသည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားရွိေန
ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း အျပည့္အ၀
လက္ခံအတည္ျပဳျခင္း မရွိေသးေပ။ ATS အသံုးျပဳမႈမ်ား ဆက္လက္ျမင့္
တက္ေနသကဲ့သို႔ ေဒသတစ္လႊားရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေဆး၀ါးကုသမႈ
အလုိအပ္ဆုံးက႑အျဖစ္ ကုိယ္စားျပဳလ်က္ရိွသည္။”၁၀၃ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္
၌ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးက႑ကို ဦးစားေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို အက်ယ္
တ၀င့္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အသိ
အမွတ္ျပဳထားသည့္အျပင္ အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဆး
ျဖတ္စခန္းမ်ားအစား အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္၍ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ အေဆာ
တလ်င္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး၊ ကုသေရးႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး
တို႔ကို က်န္းမာေရးစနစ္အတြင္း ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ 

ATS အသံုးျပဳသူမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ၀န္
ေဆာင္မႈမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မျဖစ္စေလာက္သာ လုပ္
ေဆာင္ထားရွိသည္။ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ထိုင္းရဲအရာရွိတစ္ဦးမွ “သူတို႔ကို ရိုးရိုးသာမန္ကုသေရး နည္းလမ္း
ေတြနဲ႔ ကုသေပးႏုိင္တယ္လို႔ ထင္တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕အမူအက်င့္
ေတြကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ ကုသေရးခံယူဖို႔ တိုက္တြန္းေနတာပါ” ဟု 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။၁၀၄ 
 အေနာက္ပိစိဖိတ္ေဒသ၏ WHO နယ္ေျမတာ၀န္ခံရံုးမွ “မူ၀ါဒ
ေရးဆြဲခ်မွတ္သူေတြအေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ အားလံုးကို ထူး
မျခားနားျပစ္ဒဏ္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ႏို္င္တဲ့ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈ
မရွိတဲ့ မူ၀ါဒေတြေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကို ေလွ်ာ့
ခ်ဖို႔ႀကိဳးစားၿပီး တားဆီးႏိွမႏွ္င္းေရးန႔ဲ ျပညသ္႕ူက်န္းမာေရးအၾကား ရွဥ့္လဲ
ေလွ်ာက္သာပ်ားလဲစြဲသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ATS 
သမားေတြကို ကူညီႏိုင္ေအာင္ သင့္ေလ်ာ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္
ေပးသင့္တယ္” ဟု အႀကံျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါရံုးမွ ATS အသံုးျပဳမႈ၏
ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳသည့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ ေနာက္ဆံုးရအေထာက္အထားမ်ား၊ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အက်ဥ္း၊ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ကုသေရးအတြက္
လမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ ကုထံုးဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာသံုးသပ္ခ်က္ စာတမ္းေလးေစာင္ကို
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။၁၀၅ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ATS သံုးစြဲမႈအတြက္ ေဆး၀ါး
ေဗဒဆိုင္ရာကုထံုး သို႔မဟုတ္ အစားထုိးကုသေရးအတြက္ အတည္ျပဳ
ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ မက္အမ္တဖီတမင္းအတြက္ အစားထိုးကုသေရး
အျဖစ္အသုံးခ်ႏိုင္မည့္ အလားအလာရိွသည့္ ဘိန္းစာပင္ကုိ သုေတသန
ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းသင့္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းပ်ံ႕ႏံွ႔မႈ
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အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ႏွင့္ အသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ား (မတူညီသည့္ ေရေျမေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ျပ
ႏွင့္ ေက်းလကအ္ားၿပိဳင္မႈပံုစံမ်ား၊ လပု္ငန္းဆကစ္ပ္ႏွင့္ အပန္းေျဖသံုးစြဲမႈ
တို႔၏ အားၿပိဳင္မႈ၊ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံမ်ား၊ အသက္
အရြယ္ႏွင့္လိင္) ကုိပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ရန္အတြက္ သုေတသန
ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။
 ေဒသအတြင္း ATS သံုးစြဲမႈျပႆနာရပ္မ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာမႈ
ကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားအပူ တျပင္းလိုအပ္လ်က္
ရွိသည္။ ရပ္ရြာအေျချပဳ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆင့္ပြားပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား
အားျဖင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကုသေရး

၁၂၅

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳ၍ ATS သံုးစြဲသူမ်ား 
ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ လက္ေတြ႕က်
သည့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြင္း ယာယီေဆး၀ါးကုသေရး
ဌာနမ်ား၌ ATS အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ သီးျခားျပႆနာရပ္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ 
ရန္အတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်နည္းပါးသည့္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္
ခ်က္ (ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေပးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ေသာက္ေရ
မ်ား၊ လတ္ဆတ္သည့္အသီးအႏွံမ်ား၊ သြားက်န္းမာေရး၊ ကြန္ဒံုးမ်ား)
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး ယင္းအတြက္ ရန္ပံုေငြ
ေထာက္ပံ့ေပးမည့္သူမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ လာအုိႏုိင္ငံနယ္စပ္ ေရႊႀတိဂံေဒသႏွင့္ အိမ္နီး
ခ်င္းတရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္အတြင္း အေျပာင္း
အလမဲ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲသ့ည။္ ဆယစ္ႏွုစတ္စခ္စုာမွ် က်ဆင္းသြားခဲသ့ည္ ့
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ဆခန္႔ျပန္လည္
ျမင့္တက္လာခ့ဲသည္။ ယခင္က်ဆင္းသြားခ့ဲသည့္ ဘိန္းျဖဴအရည္အေသြး
ႏွင့္ ပမာဏသည္လည္း တဖန္ျပန္လည္ဦးေမာ့လာခဲ့ၿပီး အျခားတစ္ဖက္
တြင္လည္း မက္အမ္ဖီတမင္း အမ်ိဳးအစားစိတ္ၾကြေဆး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
သံုးစြဲမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ယခင္ကတည္းက ေဒသတြင္း၌ ေဆး
ေျခာက္သုံးစြမဲႈပ်ံ႕ႏံွ႔လ်က္ရိွၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အပန္းေျဖရန္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ 
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ားအေနျဖင့္ လက္လွမ္းမီႏုိင္မႈ၊ ေစ်းႏႈန္း၊ အရည္
အေသြး၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းသေဘာအရ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲသုံးစြဲေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲ
လာသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို သံုးသပ္ရျခင္းအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ အထုိက္အေလ်ာက္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေသာ္လည္း 
အာဆီယံေဒသ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္ေရး ၂၀၁၅ ရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကာလ
ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ယုတိၱက်ျခင္းမရွိသည့္ ပန္းတိုင္သို႔ အေရာက္လွမ္း
ရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဖိအားႀကီးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ပိုမိုတင္း
က်ပ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။
 ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္၍ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည့္ မူ၀ါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္သည့္ ေဒသတြင္း၊ ေဒသ
ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္မ်ားကို ေကာင္းစြာနား
လည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား
သည္ အခိုင္အမာ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ရာ၌ ႏွစ္ဖက္စလံုးကိုမွ်၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။ 
လက္ရိွမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိ အလြန္တင္းက်ပ္သည့္
ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား၊ ဘိန္းစိုက္
ေတာင္သူမ်ား၊ အေသးစားေရာင္း၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္
ရာမိသားစုမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာတစ္ခုလံုးအေပၚ က်ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ 
က်ယ္ျပန္႔သည့္ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ရွိ
သည္။ မူ၀ါဒေရးရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေစ်းကြက္မွ 
မည္သို႔တုန္႔ျပန္လ်က္ရွိေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ပါမွ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ား ေဒသတစ္ခုမွ အျခားေဒသတစ္ခုသို႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသည့္ ‘ပူေဖာင္းသက္ေရာက္မႈ’ မ်ားကို ေရွာင္လြဲႏိုင္
မည္ျဖစ္သည္။ အားနည္းသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္မိပါက မလိုလားအပ္
သည့္ သို႔မဟုတ္ ခုတ္ရာတစ္ျခား ရွရာတစ္ျခားျဖစ္သည့္ အက်ိဳးဆက္
မ်ားထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ၍ ထိေရာက္အက်ိဳး
ရွိသည့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ဘိန္းစိုက္ျခင္း၊ ကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈအေပၚ အေျခခံေရးဆြဲ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အဆုိပါမူ၀ါဒမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ မူးယစ္
ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ 
အမ်ားဆံုး ထိခိုက္ခံစားရလ်က္ရွိသည့္ အပယ္ခံရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ဦးထိပ္ထားသည္။ 

၁၂၆



နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္  ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

 ဤအစီရင္ခံစာ၌ ေဒသတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ
မ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ ဥပေဒျပ႒ာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းထက္ 
ပို၍လူသားဆန္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
အေျချပဳမူ၀ါဒမ်ိဳး ျဖစ္ေစရန္ အေရးတႀကီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္
လ်က္ရွိေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀၍ အမွန္တကယ္ရရွိႏိုင္
သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရး ဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္
မူ၀ါဒသစ္မ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိရပါမည္။ 
ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈရိွ၍ ပတ္သက္ပါ၀င္လ်က္ရိွသည့္ အထိခုိက္လြယ္
ဆံုးေသာသူမ်ားကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမရွိဘဲ ေျဖ
ေလွ်ာ့ေပးထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ 
တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို လူထု၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အမွန္တကယ္ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္သူမ်ား
အတြက္ အေထာက္အထားအေပၚ အေျချပဳထားသည့္ ဆႏၵအေလ်ာက္
ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူႏုိင္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ 
ေျပာင္းလဲအသံုးခ်ႏိုင္မည္ဆိုပါက ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ
မူ၀ါဒမ်ားကို အဖိုးနည္း၀န္ပါ၍ ပိုမိုေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈရွိေအာင္ လုပ္
ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ေက်ာ့ျပန္ဘိန္းပန္းမ်ား

 ေရႊႀတိဂံေဒသသည္ ဘိန္းအမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ 
ေဒသျပန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာမွ် ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီးေနာက္ 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွစ္ဆမွ် ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ကမာၻ႔စုစုေပါင္း တရားမ၀င္စုိက္ပ်ိဳးမႈ၏ ၃၀% 
နီးပါးရွိလာခဲ့သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ ယခင္အဓိက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္
ခဲ့ေသာ ၀၊ ကိုးကန္႔ႏွင့္ မုန္းလာေဒသမ်ားမွ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသို႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္
ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာသကဲ့သို႔ 
အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယ၊ လာအိုႏိုင္ငံ (၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း ဘိန္းကင္းစင္
ရမည္ဟု အေစာဆုံးထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္) ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ား (စိုက္
ပ်ိဳးမႈအလြန္နည္းပါးေနဆဲ) တို႔၌ အနည္းအက်ဥ္းေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။
 ဤတစ္ေက်ာ့ျပန္စိုက္ပ်ိဳးမႈ၏ ေနာက္ကြယ္၌ အေၾကာင္းရင္း
မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံ
ကဲ့သို႔ေသာ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ တင္းက်ပ္သည့္
ဘိန္းတားဆီးႏိွမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္
ဘိန္းကုန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သြားခဲ့သျဖင့္ အျခားနယ္ေျမမ်ား
အတြင္းပိုမိုတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ မက္လုံးတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္
တည္းမွာပင္ အျခားစီးပြားျဖစ္သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းသြားခဲ့ေသာ္
လည္း မိသားစုသံုး အေျခခံကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္
လ်က္ရွိသည္။ ေျမယာလက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိမႈသည္လည္း
ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ တြန္းအားေပးလ်က္ရိွသည္။ ေျမယာမရိွေသာေၾကာင့္ 
အျခားတရား၀င္သည့္ စီးပြားျဖစ္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ
သျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚ
၌ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ ဦးလွည့္သြားၾကသည္။ တရုတ္ဘိန္းအစားထိုးအစီ
အစဥ္သည္ အထင္ႏွင့္အျမင္ပါစင္ေအာင္လြဲခဲ့ၿပီး အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရး
လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္သာ အားေပး
တုိက္တြန္းခ့ဲသျဖင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ တနည္းတဖုံ တြန္းအားေပးခ့ဲသည္။
 ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရျခင္း၏ အဓိက
အေၾကာင္းရင္းမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ယခုထိ ကိုင္တြယ္ေျဖ
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

ရွင္းေပးမႈမရွိခဲ့ေပ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ၀င္ေငြတစ္ခုတည္းအေပၚ 
မွီတည္ေနျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အျခားလူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားမွလည္း သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိ
သည္။ ကုန္းျမင့္ေနေက်းလက္လူထုမ်ားသည္ ‘အက်ိဳးအျမတ္အမ်ား
ဆံုးရရွိသူမ်ား’ မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔၏ ဘ၀ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
လုပ္ငန္းမ်ား၌ ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္စိန္ေခၚမႈ
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္ လတ္တေလာေျဖရွင္းသည့္အေန
ျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယ
ေဒသအတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡသည္လည္း
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈျပဳလုပ္ရန္ အားေပးလ်က္ရွိသည္။ 
 ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ကမာၻ႔ဘိန္းျဖဴေစ်းကြက္အတြင္းရိွ အေျပာင္း
အလဲမ်ားကလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးေစ်းကြက္
၏၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားအေပၚ သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။ 
ဆယ္စႏွုစ ္တစခ္စုာမွ် က်ဆင္းသြားခဲသ့ည့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳ းေရးသည ္ကမာၻ႔
ေစ်းကြက္ကို ေဒသတြင္းျပဳလုပ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တိုက္ဆုိင္လ်က္ရွိ
သည္။ ေရႊႀတိဂံေဒသထြက္ ဘိန္းျဖဴမ်ား ကမာၻ႔ေစ်းကြက္ကို လႊြမ္းမိုးခဲ့စဥ္

အခါက ေျမာက္အေမ ရိကေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးနီးပါး ကိုလံဘီယာႏွင့္ 
မကၠဆီကုိဘိန္းျဖဴမ်ား ေနရာယူထားခ့ဲၿပီး ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ဥေရာပ
ေစ်းကြက္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေစ်းကြက္သစ္မ်ားကို အာဖဂန္
နစၥတန္ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ျဖန္႔က်က္ထားခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္၌ အေရွ႕
ေတာင္အာရွထြက္ ဘိန္းျဖဴမ်ား၏ ကမာၻ႔၀ယ္လိုအား သိသိသာသာက် 
ဆင္းသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈတစ္ရွိန္ထိုး က်ဆင္းသြားခဲ့
သည့္ ကနဦးပိုင္း၌ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသိသိသာသာ ျမင့္တက္လာမႈမရွိျခင္း
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ က်ဆင္းမႈသည္ 
ၾသစေၾတးလ်အပါအ၀င္ ေဒသတြင္း၀ယ္လိုအားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း
ေပးႏုိင္ျခင္းမရိွေတာ့သည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရိွလာခ့ဲသလုိ ဘိန္းျဖဴ
၀ယ္လိုအားမ်ား အထူးသျဖင့္တရုတ္မွ ဆက္လက္ျမင့္တက္လာသျဖင့္ 
ဘိန္းျဖဴမ်ားျပတ္လပ္သြားၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာကာဆတုိး
ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးမက္လံုးမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ 
 ဘိန္းမည္မွ်စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေၾကာင္း ခိုင္မာတိက်သည့္ကိန္း
ဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသာ္လည္း အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္း တရား
မ၀င္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျမင့္
တက္လာေၾကာင္း အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ရလ်က္ရွိၿပီး လာအိုႏွင့္ 
ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈပမာဏႏွင့္ ညီမွ်လ်က္ရွိသျဖင့္ အာဖဂန္
နစၥတန္ႏွင့္ ျမန္မာၿပီးလွ်င္ တတိယေျမာက္ တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤလတ္တေလာျမင့္တက္
မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယေဒသတြင္ အမ်ားဆံုး
ျဖစ္ၿပီး အထက္တြင္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻ႔
ေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲကို တုန္႔ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္
ပိုင္းေဒသသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားျခင္း၊  အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယေဒသရွိ ကုန္း
ျမင့္ေနရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈတို႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္လ်က္
ရွိၿပီး ယင္းေဒသမ်ား၌ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ား
ကလည္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈျမင့္ တက္လာေစရန္အတြက္ အလားတူအေျခ
အေနမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ HIVႏွင့္ 

အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါပိုး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ

 ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၌ တစ္ရွိန္ထိုးေျပာင္း
လဲလာသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ 
ေဒသတြင္း၌ ဘိန္းမဲကိုမ်ဳိဳခ်ျခင္းႏွင့္ ရွဴရိႈက္ျခင္းတို႔မွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ဘိန္းျဖဴကုိ ရွဴရိႈက္ျခင္းႏွင့္ အေၾကာထဲထုိးသြင္းမႈပုံစံသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြား
ခဲ့သည္။ ဘိန္းမဲကုိ အစဥ္အလာအရ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ 
အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး အပန္းေျဖျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေဆး၀ါးရည္ရြယ္ခ်က္
မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမႈမ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသတြင္း ရံဖန္ရံခါသုံးစြဲမႈ
ႏွင့္လုံး၀နီးပါးျပႆနာမရိွသည့္ သုံးစြမဲႈပုံစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သမုိင္း
ေၾကာင္းေနာက္ခံရွိခဲ့သည္။ ဘိန္းကို ျမန္မာ၊ အိႏိၵယႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသမ်ား၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲလ်က္ရွိၿပီး
ေဒသတြင္း ၀ယ္လုိအားသည္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ျမင့္တက္လာေစသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသတစ္လႊား၌ ဘိန္းျဖဴ
သုံးစြဲမႈပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားသည္ ‘ဘိန္းျဖဴကပ္ဆိုက္မႈ’ ရင္
ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဘိန္းျဖဴအမ်ားစုကို ရွမ္း
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နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္  ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျပည္နယ္အတြင္းထုတ္လုပ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ က်န္ေဒသမ်ားႏွင့္
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရိွသည္။ လတ္တေလာ ဘိန္းစိုက္
ပ်ိဳးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္
အတြင္း ဘိန္းျဖဴရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသည္လည္း
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္လီ
ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ဘိန္းျဖဴအရည္အေသြးသည္ ယခင္အဆင့္သို႔
ျပန္လည္ေရာက္ရွိျခင္း မရွိေသးေပ။ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယေဒသတြင္
လည္း အလားတူ အေျခအေနမ်ိဳး ေတြ႕ျမင္ရလ်က္ရွိသည္။ ယခင္ 
စပတ္စမိုပေရာ့ဒ္စီဗြန္ (SP) အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးကို ေျပာင္းလဲ
သံုးစြဲခဲ့ၾကသူမ်ားေနျဖင့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးကို အလြယ္တကူ
အေၾကာထဲ ထိုးသြင္းႏိုင္ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ အရည္အေသြးသည္လည္း
အလြန္ည့ံဖ်င္းသျဖင့္ ဘိန္းျဖဴသုံးစြမဲႈဘက္သုိ႔ ျပန္လည္ဦးလွည့္လာခ့ဲၾက
သည္။ ေဒသတစ္လႊားရိွ ဘိန္းျဖဴသုံးစြသူဲမ်ားသည္ ယာယီဘိန္းျဖဴေစ်းႏႈန္း
ျမင့္တက္မႈႏွင့္ျပတ္လပ္မႈကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ အစား
ထိုး၍ ေက်ာ္လႊားခဲ့ၾကသည္။ ျမင့္တက္လာသည့္ ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲသူ
အမ်ားစုသည္ ဘိန္းျဖဴ၏ ‘မွိန္းေမာေစသည့္’ အာနိသင္ကို ဟန္ခ်က္
ထိန္းရန္အတြက္ မက္အမ္ဖီတမင္းကုိ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳၾကသည္ဟု 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းမႈျမင့္တက္လာ
ျခင္းသည္ ကူးစက္ႏိုင္သည့္ HIV/AIDS ႏွင့္ အသည္းေရာင္အသား၀ါ
စီကဲ့သို႔ေသာေရာဂါမ်ား ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႔ရသည့္ အဓိကတြန္းအားအျဖစ္ 
ဆက္လက္ရပ္တညလ္်က္ရိွၿပီး ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ ‘ေရာဂါ
ပိုးခ်ိန္ကိုက္ဗံုး’ ဟု ေခၚဆိုလ်က္ရွိသည္။ 
 အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း၌ စိတ္ၾကြေဆး 
(ATS) ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈအတိုင္းအတာမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္

လာလ်က္ရွိၿပီး အမ်ားစုသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ 
စိတ္ၾကြေဆး (ATS) ကိုစြဲစြဲလန္းလန္းသုံးမႈသည္ ဆိုးရြားသည့္ က်န္းမာ
ေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစသည္။ 
စိတ္ၾကြေဆး (ATS) အသံုးျပဳမႈသည္ HIV၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ
ဘီႏွင့္ စီ၊ လိင္ဆက္ဆံရာမွကူးစက္သည့္ေရာဂါမ်ား၊ တီဘီႏွင့္ စိတ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျပန္႔ပြားမႈႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိ
သည္။ အထူးသျဖင့္ အထိခိုက္လြယ္သည့္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္သား
မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္မရွိသည့္ လူငယ္မ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အပယ္ခံ
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား လူထုမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားမႈျမင့္မားသည္။ 
သို႔ျဖစ္၍ အသက္အႏၱရာယ္ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား
ျပန္႔ပြားမႈကုိ ရပ္တန္႔ပစ္ရန္အတြက္ ေဒသတစ္ခုလုံးအေနျဖင့္ အေထာက္
အထားအေျချပဳ ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ကုသေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့
ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ အပူတျပင္းလိုအပ္လ်က္ရွိ
သည္။

အျခားေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အက်ပ္ရိုက္မႈမ်ား

 ျမန္မာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေဒသ
ေပါက္ပင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘိန္းစာရြက္၏ လန္းဆန္းတက္ၾကြေစသည့္
အာနိသင္ႏွင့္ အျခားေဆး၀ါးဆိုင္ရာအာနိသင္မ်ားကို အစဥ္အလာအရ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲလ်က္ရွိၾကသည္။ ဘိန္းစာရြက္ကို ပမာဏ
နည္းနည္းျဖင့္ ၀ါးစားပါက သိမ္ေမြ႕ညင္သာစြာ လန္းဆန္းတက္ ၾကြေန
ေစသည့္ အာနိသင္ (အာေရဗီယန္ကၽြန္းဆြယ္ႏွင့္ အာဖရိကရွိ ဟြန္း
ေဒသတို႔၌ ၀ါးစားေလ့ရွိသည့္ခတ္ (Khat) ႏွင့္ အင္ဒီယန္ေဒသရွိ ကိုကာ
ရြက္၀ါးစားမႈတုိ႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္သည္) ရိွၿပီး ပမာဏအမ်ားအျပားသုံးစြပဲါက 
မူးယစ္ေစသည့္ အာနိသင္သက္ေရာက္ေစသျဖင့္ အစဥ္အလာအရ 
အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ဘိန္းစာပင္ကုိကုလ
သမဂၢက်င့္ထံုးမ်ားေအာက္တြင္ စာရင္းသြင္းထားျခင္း မရွိေသာ္လညး္ 
အင္ဒိုနီးရွားမွလြဲ၍ က်န္အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားရွိ အမ်ိဳးသား
မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒမ်ား၌ ထည့္သြင္းစာရင္းသြင္းထား
လ်က္ရွိသည္။ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း
ေဒသ၌ ဘိန္းစာပင္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ အဖမ္းအဆီးမ်ား ျမင့္
တက္လာခဲ့သည္။ အရြက္မ်ားကို ျပဳတ္၍ ေရေႏြးၾကမ္းအျဖစ္သံုးေဆာင္
ျခင္းႏွင့္ ကိုကာကိုလာကဲ့သို႔ေသာ အျခားပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေရာစပ္သံုးစြဲ
ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးႏွင့္ ေရခဲတံုးမ်ားျဖင့္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ တစ္ခါ
တစ္ရံ လူငယ္လူရြယ္မ်ားမွ စိတ္ၾကြေဆး (ATS) သို႔မဟုတ္ ဘင္ဇို
ဒိုင္ယာဇီပင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္သံုးစြဲျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သံုးစြဲမႈပံုစံသစ္မ်ား
ေၾကာင့္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈ မ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
ေပါင္းစပ္အရည္မ်ားမွ က်န္းမာေရးအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ထိခိုက္
မႈ အမ်ားအျပားရွိေစေသာ္လည္း ဘိန္းစာပင္သက္သက္ဆိုပါက ႏွစ္
ရွည္စြဲ၍ သံုးလင့္ကစား ျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္
ေရာက္လာေစျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လက္ေတြ႕အေျခအေန၌ 
ဘိန္းစာပင္သည္ လူမ်ားအား ပိုမိုအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အရက္၊ ဘိန္း
အေျခခံေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ‘အဆင့္
တက္သြားျခင္း’ မရွိေစရန္ ကာကြယ္တားဆီးေပးေနသကဲ့သို႔ သံုးသပ္ရ
သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးႏွင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းစြလဲန္းမႈမ်ားကုိ 
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

အစားထိုးကုသႏိုင္သည့္ ၎၏ ထိေရာက္သည့္ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာအသံုး
ျပဳမႈ အလားအလာမ်ားကလည္း လူမ်ားကို ပိုမိုအာရံုစိုက္လာေအာင္ 
ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္းတရားေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနမွ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဘိန္းစာပင္အသံုးျပဳမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
အေရးယူမႈ မျပဳေတာ့ရန္ စဥ္းစားသုံးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခဲ့ျခင္းသည္ အင္မတန္ႀကိဳဆုိသင့္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္
သည့္အျပင္ ၎၏ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ အစြမ္းသတိၱမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သိပံၸဆုိင္ရာသုေတသနမ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရိွ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္
ပံ့ပိုးကူညီေပးပါလိမ့္မည္။
 ေဒသတစ္လႊားရွိ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္မ်ား
တြင္ေရာက္ရိွလာသည့္ အျခားေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ကက္တမင္း
ႏွင့္ ထရာမာေဒါလ္ကဲ့သို႔ေသာ တရား၀င္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လမ္းလႊဲ
ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဒသတစ္လႊားရွိ 
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔၏တိုက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္ အဆိုပါအေျခခံ ေဆး
၀ါးရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈအပၚ သက္ေရာက္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဥေပကၡာျပဳလ်က္ တရား၀င္ေဆး၀ါးမ်ား ‘အလြဲသံုးစားမႈ’ 
ကို ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး က်င့္ထံုးမ်ားေအာက္တြင္ 
ထားရွိရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖိအားေပး၍ အခိုင္
အမာတိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမာၻ႔
က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲလန္းမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္
ပညာရွင္မ်ား ေကာ္မတီမွ ထုိသုိ႔စာရင္းသြင္းမႈမျပဳရန္အတြက္ အေထာက္
အထားအခိုင္အမာျဖင့္ အႀကံဳျပဳေထာက္ခံထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို
လည္းမ်က္ႏွာလြခဲဲပစ္ျပဳခ့ဲၾကသည္။ ကက္တမင္းသုိ႔မဟုတ္ ထရာမာေဒါလ္
အလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႏၱရာယ္သည္ ၎တို႔၏ စာရင္း
သြင္းသတ္မွတ္ခ်က္အတြက္ ခိုင္လံုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ရပ္
မဟုတ္သျဖင့္ ထိုသို႔ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အေျခခံေဆး၀ါးအျဖစ္ 
အသံုးျပဳမႈ၏ လက္လွမ္းမီရယူသံုးစြဲႏုိင္မႈအေပၚ ဆိုးရြားသည့္သက္
ေရာက္မႈမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤေဆး၀ါးမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အသံုး 
ျပဳမႈပံုစံမ်ားအေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာ
မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ကုလသမဂၢက်င့္ထံုး သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳး
သားမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္အတြင္း ထည့္သြင္းရန္ မစဥ္းစားမီ 
ယင္းတို႔၏ လက္လွမ္းမီ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈအေပၚ က်ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ 
စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈ အလားအလာမ်ားကို 
ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစု
၌ ‘တရားမ၀င္မူး ယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး’ နယ္ပယ္ျပင္ပရွိ ေဆး၀ါး
မ်ားကို စည္းၾကပ္ရာ၌ ရွိရင္းစြဲဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကိုသာ ထိထိေရာက္
ေရာက္ စည္းၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ပမာဏအေျမာက္အမ်ား
လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသြားသည့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ားကို ကိုင္
တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အလံုအေလာက္ရွိႏွင့္ၿပီး
ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။

ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

 ႏုိင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ က်ယ္ျပန္႔
၍ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာလ်က္ရွိသည့္ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္
၏ျဖစ္တည္မႈကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ယင္းအစား ဒုစရိုက္
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ရာဇာႀကီးမ်ား လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 

တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား၊ အားနည္းသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာပထ၀ီႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳး
စီးပြားမ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးလ်က္
ရွိသည္။ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျပားသည့္ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်း
ကြက္မ်ား တည္ရိွေနျခင္းသည္ ပဋိပကၡကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစၿပီး 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး
ေဖာက္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစသည္။ ႏိုင့္ထက္စီးနင္းျဖင့္ လံုး၀
သည္းညည္းမခံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္း
ေရးကုိ အေလးေပးအာရုံစုိက္မႈသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ား၊ အေသး
စားေရာင္း၀ယ္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား အပါအ၀င္ 
အထိခိုက္လြယ္၍ အပယ္ခံထားရသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို ျပစ္မႈ
ေၾကာင္းအရ အေရးယူခံရေစခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳး၌ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာမူ၀ါဒမ်ားသည္ မဟာမိတ္မ်ားကို တရားမ၀င္လုပ္ငန္း
မ်ား၌ ပါ၀င္လာေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအားၿပိဳင္ဘက္
မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေလ့ရွိသည္။
 ျမန္မာႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအမ်ားစု
သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားျပား
သည္။ ပဋိပကၡသည္ ကုန္းျမင့္ေန တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကို အေျခ
ပ်က္ေစၿပီး ပိုမိုေဘးေရာက္သြားေစသည့္အျပင္ ပိုမိုဆင္းရဲက်ပ္တည္း
လာေစရန္ တြန္းပို႔လ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ အခ်ိဳ႕
သည္ မိမိတို႔၏ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး
လာခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡသည္ သင့္
ေလ်ာ္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိ
ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားလ်က္ရွိသည့္အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲ
သူမ်ား၏ ေဆး၀ါးကုသမႈႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
လက္လွမ္းမွီအသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းကို ကန္႔သတ္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၌ တပ္မေတာ္ (အစိုးရစစ္တပ္) သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္၍ က်န္
အဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ 
အာဏာရစစ္အစိုးရမ်ားသည္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
‘စီမံခန္႔ခြဲမႈ’ ကို ပိုမိုအာရံုစိုက္ၾကေလ့ရိွသည္။ ၎တို႔၏ ထၾကြေသာင္း 
က်န္းမႈေခ်မႈန္းေရး မဟာဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေနျဖင့္ 
တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားစြာကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္၍ 
ေထာက္ပံ့ကူညီလ်က္ရွိသည္။ လံုျခံဳေရးသည္ ထိပ္တန္းဦးစားေပးျဖစ္
လာသည့္အခါ တပ္မေတာ္မွ မဟာမိတ္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားကုိ ယာယီမ်က္ကြယ္
ျပဳခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေမွာင္ခိုကုန္
ကူးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္မ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဖာ္ေဆာင္
ႏိုင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား
သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယေဒသမ်ားအတြင္း အစိုးရေက်ာေထာက္
ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာေစရန္ ထပ္
ေလာင္းအားျဖည့္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 
 မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးမႈသည္ အလြန္အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသတစ္လႊား၌ အက်င့္ပ်က္
ျခစားမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားသို႔တိုင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္
ရွိသည္။ အားနည္းသည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္း

၁၃၀



နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္  ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

သည္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြား
လာေစသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈအတြက္ ပဋိပကၡ၌ 
ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္း သို႔မဟုတ္ တစ္
ႏိုင္ငံတည္းအေပၚ ေခါင္းပုံခ်ျခင္းသည္ ယုတၱိက်ျခင္းမရိွေပ။ ယင္းျပႆနာ
မ်ားမွ အက်ိဳးစီးပြားရရွိေနသည့္ မက္ေမာဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ တရား
မ၀င္ကုန္သြယ္ေရး၌ ကိုယ္က်ိဳးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႀကီးမားလ်က္ရွိၿပီး 
အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ား၌ လံုျခံဳေရးသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္
ျခင္းမရွိေတာ့သည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္းကဲ့သို႔ျဖစ္လာၿပီး တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို 
တရား၀င္အသံုးျပဳမႈအေပၚ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခ်ယ္လွယ္မႈကို အားနည္း
သြားေစသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီက်သည့္ ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အမွတ္မွားေလ့ရွိသည္။ 
ဤဟာကြက္ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ေသာ
နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ တစ္ဘက္သတ္စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈႏွင့္ မၾကာခဏ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစသည္။ ‘အၾကမ္းဖက္မႈျပင္း
ထန္သည့္ေစ်းကြက္’ သည္ ရႈပ္ေထြးသည့္လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံ
ေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး 
အၾကမ္းဖက္မႈပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ 
အာဏာကိုေနာက္ကြယ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ယင္းေဒသမ်ားတြင္း ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ လူထုမ်ားသည္ 
မေရရာသည့္ အေနအထားမ်ိဳး၌ ပိတ္မိလ်က္ရွိသျဖင့္ ခက္ခဲၾကမ္း
တမ္း၍ အၾကမ္းဖက္မႈျပင္းထန္သည့္ ၀န္းက်င္၌ အသက္ရွင္ရပ္တည္
ႏိုင္ရန္အတြက္ ‘တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရန္’ 
တြန္းပို႔ခံရလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
တရားမ၀င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလို
သည္။ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္း
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္လည္း
ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္း၌ တရား၀င္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိတ္ပင္တား
ဆီးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး မိမိတို႔၏ အေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္
အတြက္ မိမိတို႔၏ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တိုက္စား
လာႏိုင္သည့္ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မျဖစ္မေနမွီခို အားထားရ
လ်က္ရွိသည္။ 
 အစားထိုးအစီအစဥ္ကို အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းသည္ တားဆီး
ႏွိမ္ႏွင္းေရးႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ ‘လုံျခံဳေရး’ အေပၚ အေလးေပးအာရံု
စိုက္မႈမွသည္ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ေဇာင္းေပးထားၿပီး လူမႈေရးေျဖရွင္း
ခ်က္မ်ားကို အေလးေပးသည့္ ‘လူသားထုလံုျခံဳေရး’ ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲ
ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခ
စားမႈမ်ား၏ အဆိုးရြားဆုံး ေနာက္ဆက္ တြဆုိဲးက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည့္အစားထိုးမူ၀ါဒမ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ 
အခ်ိန္ပင္ အေတာ္လင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡ
ႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္အေပၚ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တားဆီး
ႏွိမ္ႏွင္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈကို အေသး
စိတ္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အရင္းအျမစ္မ်ားသာမက 
လူသားထုလုံျခံဳေရးကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေငြကုန္ေၾကး က်သက္သာ
ၿပီး ပိုမိုထိေရာက္အက်ိဳးရွိႏိုင္မည့္ အေျပာင္းအလဲဆိုင္ရာ အလားအလာ
မ်ားကို သေဘာထားႀကီးႀကီးျဖင့္ စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ပထမ

 ဘိန္းခင္းမ်ားကို အင္အားသုံးတိုက္ဖ်က္မႈမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔
လာၿပီး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 
ယုတၱိက်ျခင္းမရွိသည့္ မူးယစ္ကင္းစင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဖိအားေပးခံေနရသျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို 
အျမန္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ရွာေဖြသည့္အေနျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ‘ေျပာင္းလဲဖြ႕ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရး 
(AD)’ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ အေပးအယူတည့္တည့္ ေဖာ္ေဆာင္လွ်င္ေသာ္မွ
အဆိုပါမူ၀ါဒမ်ားအေနျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ေရရွည္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္
ေၾကာင္း လုံလုံေလာက္ေလာက္ျပဆုိႏိုင္မည့္ အေထာက္အထားမ်ား
မရွိေပ။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ တုိက္ဖ်က္ေရးအေပၚ အေလးေပးျခင္း
သည္ ေဒသခံလူထုအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားက်ေရာက္ေစႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ား၌ တရား
မ၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈကိုျမင့္တက္သြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေစျခင္းမ်ားကိုပင္ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည္။ 
 မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး (တရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈကို ေရတုိ
ေလွ်ာ့ခ်မႈ) ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ဆင္းရဲႏြမ္းပါး
မႈကို ေလွ်ာ့ခ်၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္း
မြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္) အၾကား၀ိေရာဓိ
ျဖစ္လ်က္ရိွသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲဖြ႕ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရးမဟာ
ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈဆီသို႔ ဦးတည္လ်က္
ရွိသည္။ သေဘာတရားသည္ သီးႏံွအစားထိုးစီမံကိန္းမ်ားကို အာရံု
စိုက္ရာမွ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္
သေဘာေပါက္လာေစၿပီး တရားမ၀င္စုိက္ပ်ိဳးေရး၏ အရင္းခံအေၾကာင္း
အရာမ်ားႏွင့္ မိသားစုတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ အာရံုစိုက္ျခင္းထက္ ရပ္ရြာ
တစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမတစ္ခုလုံး၏ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဆိုင္ရာျပႆနာရပ္မ်ားကို ဘက္စံုရႈေထာင့္စံုမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေသးစားေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေျမ
ယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီသုံးစြႏုိဲင္မႈ၏ အေရးပါမႈကုိ 
အလြန္အက်ဴး ပံုႀကီးခ်ဲ႕၍ မရႏိုင္ေပ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ ဘိန္း
စိုက္ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္
ယာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ၎တို႔၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး
မ်ားကို အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ အကာအကြယ္
ေပးထားျခင္း မရွိေပ။ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္  ပတ္သက္၍
သင္ယူရရွိသည့္ အဓိကသင္ခန္းစာတစ္ခုမွာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာအေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျခြင္းခ်က္မရွိသည့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား
ကုိသင့္ေလ်ာ္စြာ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ တရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈကို စြန္႔လႊတ္မႈ
မျပဳမီ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း
မ်ားကို အခိုင္အမာေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ
ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနထိုင္ရွင္သန္ေရးႏွင့္ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ျခင္းမွ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ဆိုင္ရာ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္း
သိမ္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အကူ
အညီမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပံ့ပိုးေပးလွ်င္ပင္ ကမာၻ႔၀ယ္လိုအားမ်ား 
ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရိွသျဖင့္ တရားမ၀င္စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကုိ ေရရွည္စြဲ

၁၃၁



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

၍ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္မလြယ္ကူေပ။ ေသခ်ာျပင္ဆင္ေရးဆြထဲားသည့္ ေျပာင္း
လဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု၏ တရားမ၀င္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ မွီခိုအားထားေနရမႈကို သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်
ေပးႏိုင္ရံုမွ်မက ရပ္ရြာလူထုကို ပိုမိုဆင္းရဲက်ပ္တည္းလာေစျခင္း မရွိဘဲ 
ေဒသတစ္ခုအတြင္းရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲစြာ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို အၿပီးတိုင္ စြန္႔လႊတ္ပစ္ရန္
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး
အစီအစဥ္မ်ားသည္ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ တားဆီးမိန္႔ သို႔မဟုတ္ တားဆီး
ႏွိမ္ႏွင္းေရးကဲ့သို႔ေသာ အျခားသြင္းအားစု ေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အစအီစဥမ္်ားကဲသုိ့႔ပင ္ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္၏ ေရာင္းလုိအား
-၀ယ္လိုအား သံသရာကို ခ်ိဳးဖ်က္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ တရားမ၀င္မူးယစ္
ေဆး၀ါးေစ်းကြက္၏ အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္မႈကို ဥေပကၡာျပဳျခင္းသည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ပိုမိုဆိုးရြားလာေစသည့္ ‘မူး
ယစ္ေဆး၀ါးစစ္ပြဲ’ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကုိ ပိုမိုက်ယ္ေလာင္လာေစျခင္းျဖင့္
သာအဆံုးသတ္ေလ့ရွိသည္။ 
 တရားမ၀င္ေဆးေျခာက္ အႀကီးအက်ယ္ စုိက္ပ်ိဳးမႈမ်ားရိွသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားမွ အထူးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ ေထာက္ပံ့မႈရရွိလုိသည့္အတြက္
ေဆးေျခာက္ကို ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံမႈမ်ား ျမင့္တက္လာလ်က္
ရွိသည္။ လက္ရွိ၌ တရားမ၀င္ကိုကာႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားကိုကိုင္
တြယ္ေျဖရွင္းလ်က္ရွိသည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား

အတြက္ပင္လွ်င္ အေထာက္အပံ့မ်ား အလံုအေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပး
ႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမူူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားအ
ေနျဖင့္ ေဆးေျခာက္အတြက္ရည္ရြယ္သည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္
ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ တြန္႔ဆုတ္လ်က္ရွိသည္။ 
ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရေသာ္ ေဆးေျခာက္သည္ ဘိန္းျဖဴ သို႔မဟုတ္ ကိုကင္း
တို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရပါက ေဘးအႏၱရာယ္နည္းပါးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအာရံု
စိုက္မႈႏွင့္ ရန္ပံုေငြအတြက္ အဓိကဦးစားေပးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့
ျခင္းမရွိေပ။ ဤအခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဆး
ေျခာက္သံုးစြဲမႈႏွင့္ လက္၀ယ္ထားရွိမႈ၊ တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ ရည္
ရြယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးမႈတုိ႔ကို သည္းညည္းခံလ်က္ရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈ
ေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္းမရွိဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားပိုမို
မ်ားျပားလာလ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဥရုေဂြးႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ 
၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေကာ္လိုရာဒုိျပည္နယ္မ်ား၌ ‘အေစ့မွသည္ 
ေရာင္းတန္းတငသ္ညအ္ထိ’  ေဆးေျခာက္ေစ်းကြက္တစခ္လုံုးကုိ ဥပေဒ
စည္းၾကပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ နဂိုကတည္းက အတိုက္အခံေဆြး
ေႏြးျငင္းခုံရလ်က္ရိွသည့္ ေျပာင္းလဲဖြ႕ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းအတြင္း 
ေဆးေျခာက္ကို ထပ္မံထည့္သြင္းျခင္းထက္ တရားမ၀င္တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ 
စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရိွသည့္ ေဆးေျခာက္မ်ားကုိ ဥပေဒအရတရား၀င္ 
စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အျခားေဒသမ်ားရိွ ေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ တစ္ေန႔ေန႔
တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမရွိစဥ္းစားသည့္ ပိုမိုအလားအလာေကာင္း
ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။

အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

 ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ ရႈျမင္
သည့္ အယူအဆမ်ား ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး ယခင္ရာ ဇ၀တ္သားမ်ားအျဖစ္ 
ရႈျမင္ရာမွ ေဆး၀ါးကုသမႈလိုအပ္သည့္ လူနာမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္လာၾက
သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အေရးမယူ
ဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပး၍ အျပဳသေဘာဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေသာ္
လည္း ေဒသတြင္းမူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူတိုင္း 
ေဆး၀ါးကုသမႈ လိုအပ္သည္ဟူေသာ မွားယြင္းသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္
မ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဤသို႔ယူဆျခင္းသည္ 
အႀကီးစား အတင္းအက်ပ္ေဆးကုသမႈကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳသကဲ့သို႔ျဖစ္
လာကာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အဖိုးနည္း၀န္ပါျဖစ္ေအာင္ ေနရာခ်ထား
ႏိုင္ေရးအတြက္ အတားအဆီးသစ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ အာဏာပိုင္
မ်ားက အပန္းေျဖသုံးစြသူဲမ်ားႏွင့္ ျပႆနာရိွေသာသံုးစြသူဲမ်ားအၾကား
ကြဲျပားမႈရွိေအာင္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္
အာရွရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေပါင္း သန္းထက္၀က္ခန္႔ကို လူနာမ်ား
အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း အတင္းအက်ပ္ေဆး၀ါးကုသေပးလ်က္ရိွသည္။ ဘိန္းျဖတ္
စခန္းအမ်ားစုကို ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈမပါရွိဘဲ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သာတာ၀န္ယူႀကီးၾကပ္လ်က္ရွိသည္။
 အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈမရိွေၾကာင္း
အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီး ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး
ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိသည္။ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ 
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နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္  ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ကမာၻ႔ေနရာအႏွံ႔အျပားရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအမ်ားစုသည္ အလြန္
အကၽြံသံုးစြဲျခင္းမရွိသည့္ ျပႆနာမရိွေသာ သံုးစြဲသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
လံုေလာက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား အခိုင္အမာရွိေနပါသည္။ 
ေဆး၀ါးကုသရန္ လိုအပ္သူမ်ားအၾကားတြင္လည္း အနည္းအက်ဥ္း
ခန္႔ကိုသာ ထိန္းသိမ္းကုသေပးရန္ လုိအပ္ၿပီး အမ်ားစုကို ၎တို႔၏ 
မသိားစုႏွင့္ ရပ္ရြာ၏ အကူအညျီဖင္ ့ေနအိမ၌္ပင ္ျပဳစကုုသေပးႏိငုသ္ည။္ 
 ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ား
ကိုက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအျဖစ္ အသားေပးကိုင္တြယ္ေျဖ
ရွင္းသည့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံ
ေတာ္အဆင့္ ဦးစားေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လာသည့္ အရိပ္အေျခ
မ်ားေတြ႔ရွိလာရသည္။ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ၊ လာအို၊ မေလးရွား ႏွင့္ ထိုင္း
ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက မိမိတို႔အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ
အျဖစ္အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္က်င့္
သံုးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
ႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈအတိုင္းအတာအေပၚ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ မူးယစ္
ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ားအၾကား အသည္းေရာင္အသား၀ါ
စီပိုး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈသည္ HIV ကူးစက္မႈကို ေက်ာ္လြန္၍ က်န္းမာေရး
ဆိုင္ရာ အဆိုးရြားဆံုးျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ဤျပႆနာကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ HIV ႏွင့္ အသည္းေရာင္အသား၀ါစီႏွစ္မ်ိဳး
စလံုး၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကုသေရးကို အတူတကြေဆာင္ရြက္ရန္ 
UNAIDS မွ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္လ်က္ရွိသည္။ 
 မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးယူ၍ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ ခ်ေရးႏွင့္ ကုသေရး
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြားသက္ေရာက္ 
ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အေသးစား
ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားသည္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ခံရလ်က္ရွိၿပီး က်ပ္ညပ္ျပည့္သိပ္
လ်က္ရွိသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ ႏွစ္ရွည္ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ ေထာင္
သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရလ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး
ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အဆမတန္ခ်ိဳးေဖာက္
ခံေနရသည္။ ေဒသတြင္းရိွ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈ
အတြက္ ေသဒဏ္ေပးမႈကို ဆက္လက္က်င့္သံုးလ်က္ရိွျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ
ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာပဋိဥာဥ္မူ
ေအာက္တြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ‘အဆိုးရြားဆံုးရာဇ၀တ္မႈမ်ား’ ၏ သတ္
မွတ္ခ်က္အဆင့္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္။ UNODC၊ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္း
ေရးမွဴးရံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္
ေရးအမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႕ (INCB) တုိ႔မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာျပစ္မႈ
မ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက
သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဗီယင္နာ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ CND အစည္း
အေ၀းတြင္ ယင္းကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘံုသေဘာတူညီမႈမရခဲ့
သျဖင့္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ ေၾကညာခ်က္အတြင္း ေသဒဏ္ႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ရည္ညႊန္းခ်က္ ပါရွိမလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္ေကာင္းကို လက္
လႊတ္ခဲ့ၾကရသည္။ UNODC ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ား ဖလွယ္
ေရးက႑အတြင္း ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ေသဒဏ္ပင္ေပးခံရႏိုင္သည့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္း

ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးသကဲ့သို႔မျဖစ္ေစရန္ 
ဂရုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ ထိုက္သင့္သည့္သံသယရွိမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒအတြင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္
အာမခံခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိပါက ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆုိင္းငံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
 လတ္တေလာ၌ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ရိွသျဖင့္ အမ်ားလက္ခံထားသည့္ 
လူ႔အခြင့္အရးစံႏႈန္းမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာမႈရွိ၍ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး
ႏွင့္ အေထာက္အထားအေျချပဳခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အေျခခံ
ထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္
အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ အတင္း
အက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ဌာန မ်ားကုိ ပိတ္သိမ္း၍ ေသဒဏ္အပါအ၀င္ 
မွ်တမႈမရွိသည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ပစ္သင့္သည္။ HIV ကာကြယ္ 
တားဆီးေရးႏွင့္ ကုသေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ 
အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ကမာၻ႔ရန္ပံုေငြအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဒသ
တြင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈ
မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီလ်က္ရွိသည္။ အျခားကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားသည္လည္း အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္
ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူေစျခင္းကို အစားထုိးႏိုင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကို အားေပးသည့္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။ 
 ေဒသတစလ္ႊားရိွ ဖႏိွိပခ္်ဳပျ္ခယ္မႈတင္းက်ပသ္ည္ ့မူးယစ္ေဆး
၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေဆးဘက္ေရးဆုိင္ရာေဆး၀ါး
မ်ားအပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ိဳးစံုကုိ ပိုမိုေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည့္ 
ပံုစံျဖင့္ ေရာစပ္သံုးစြဲမႈမ်ား ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိသည္။ ‘ပူေဖာင္းသက္
ေရာက္မႈ’ ဟုေခၚသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား ေဒသတစ္ခုမွ 
အျခားေဒသတစ္ခုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားမူးယစ္
ေဆး၀ါးမ်ား ေျပာင္းလဲသံုးစြဲမႈကို ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ မူ၀ါဒေရးရာ
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မူးယစ္ေဆး၀ါး ေစ်းကြက္မ်ားမွ မည္
သို႔ တုန္႔ျပန္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္
သည္။ ေဒသတစ္လႊား စိတ္ၾကြေဆး (ATS) ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား
ျမင့္မားလာမႈကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စြမ္းအားရင္းျမစ္မ်ား အပူ
တျပင္းလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းသျဖင့္ ကာလ
အတန္ၾကာ ဘိန္းျဖဴအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ားအၾကား HIV ကူးစက္
ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္သာ အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ 
ယခုအခ်ိန္၌ မက္အမ္ဖီတမင္း စြဲလန္းမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္
အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ကုသေရးႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးေရးမဟာဗ်ဴဟာ
မ်ားကုိပါ ေရးဆြေဲဖာ္ထုတ္၍ ေပါင္းစပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလြန္
အေရးႀကီးလာၿပီျဖစ္သည္။

‘ကၽြႏ္ုပ္တို႔မပါဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ဆိုျခင္းသည္ 

အခ်ည္းႏွီးသက္သက္သာျဖစ္သည္’

 မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားဆံုး
ထိခိုက္ခံစားရမည့္သူမ်ားကို မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ရာ၌ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳရန္

၁၃၃



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ‘ကၽြႏ္ုပ္တို႔မပါဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ဆိုျခင္း
သည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္သာ’ ဟူသည့္ သေဘာတရားကို မူးယစ္
ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားရလ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာ
အသိုက္အ၀န္းတိုင္း၌ လက္ခံက်င့္သုံးသင့္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုး
စြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိေရာက္သင့္ေလ်ာ္မႈအရွိဆံုး အေရးယူေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရာ၌ မိမိတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ နားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈ
အရွိဆံုးသူမ်ားျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားသည္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အခံရဆံုးသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္
မူ၀ါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ကိုယ္စားျပဳ
ခြင့္ျပဳသင့္သည္။ အလားတူပင္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း
မိမိတို႔၏ ဘ၀မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ထိခိုက္လာေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း မိမိတုိ႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုလား
ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခြင့္ရွိသင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မူးယစ္
ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားကို ရာဇ၀တ္ေၾကာင္း
အရ အေရးယူလ်က္ရွိသျဖင့္ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္
ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယေဒသမ်ားအတြင္း က်င္းပသည့္ 
မူ၀ါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ ဟန္႔တားလ်က္ရွိ
သည္။ အစိုးရမ်ား၏ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား
လ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားသည္လည္း ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူအခ်င္းခ်င္း
စည္းရံုးသင္းပင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားလ်က္
ရွိသည္။ 
 လတ္တေလာ၌ အေရးပါသည့္ ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားကို 
စတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ 
အင္ဒီယန္ေဒသမွ ကိုကာစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား UNODC ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ထိုင္းအစိုးရမွ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ ကနဦးတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသည့္ ‘ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး

တက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ’ သို႔ တက္ေရာက္ပါ
၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ‘ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဘိန္းစိုက္
ေတာင္သူမ်ားညီလာခံ’ ကို ေပါင္းကူးအဖြဲ႕ႏွင့္ TNI တို႔ပူးေပါင္း၍
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အေရွ႕
ေျမာက္ အိႏိၵယေဒသရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စားလွယ္
အမ်ားအျပားသည္ ေဒလီမူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ေလ့လာ
ေရးႏွင့္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးအဖြဲ႕ (INSA) မွ အာဆမ္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
ဂူ၀ါဟာတီ၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အစိုးရ၏ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးညီလာခံသို႔ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသတစ္လႊားရွိ ဘိန္းစိုက္
ေတာင္သူမ်ားအဓိပၸာယ္ရွိရွိ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ခြင့္ရရွိလာေစရန္ လုပ္စရာ
မ်ားစြာ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 
 ပိုမိုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိ၍ လူသားအေျချပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္
ေဆာင္မႈသည္ ကုန္သြယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေစ်းကြက္
မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံစံု
လုပ္ငန္းစုမ်ားမွ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ဧရာမစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို
အသားေပးသည့္ ေခတ္သစ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစံႏႈန္းသစ္မ်ား လႊမ္းမိုး
လ်က္ရွိသည့္ အေနအထားကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ေရြးခ်ယ္
စရာနည္းလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးရာ၌ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ ေက်း
လက္ေဒသမ်ား၌ ေျမယာႏွင္ ့သယဇံာတအရင္းအျမစမ္်ားကုိ လကလွ္မ္း
မီွသံုးစြဲႏိုင္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကဲ့သို႔ေသာ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံ
ေျမတရားမွ်တမႈကို အားေပးတိုက္တြန္းသည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးစံႏႈန္းသစ္မ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ကမာၻ႔စားနပ္
ရိကၡာႏွင့္ ရာသီဥတု ဆိုင္ရာကပ္ဆိုးမ်ားကို ရင္ဆိုင္အံတုရန္အတြက္
ေဂဟစနစ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳး
မ်ိဳးေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဒူေပနာေပခံသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္
မ်ားကို အေလးေပးသည့္ စံႏႈန္းသစ္မ်ားေျပာင္း လဲေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူေဟာင္းမ်ား အပါအ၀င္ 
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နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္  ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေဒသတစ္လႊားရွိ အေသးစားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ကုန္းျမင့္
စိုက္ပ်ိဳးေရး ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို ေလးစားမႈရွိရန္ 
လိုအပ္သည္။ ၎တို႔ကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း
မ်ား၌ ေန႔စားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းထက္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထု
မ်ားႏွင့္ ေက်ာ္လြန္သည့္ျပင္ပေဒသမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာထုတ္
လုပ္ရာ၌ တစ္တပ္တစ္အားပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ၎တို႔၏ ျဖည့္စြက္
အားျဖည့္မႈမ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အျပဳ
သေဘာဆန္ဆန္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသင့္သည္။ 
ေဒသတစ္လႊားရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ 
ေရႏွင့္ အစားအေသာက္ဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး၊ ဌာေနတိုင္းရင္း
သားမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးတို႔အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ေလးစားလိုက္နာ၍ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိသည့္ ေျမယာႏွင့္ 
သယံဇာတအရင္းအျမစ္လုယူမႈအေလ့အထမ်ားကို ဆက္လက္ခြင့္မျပဳ
သင့္ေတာ့ေပ။

ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

စနစ္တစ္ရပ္လံုး၏ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈ

 ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္း က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ရန္ လုိအပ္သည့္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈ
မရွိေသာ အခ်က္မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ဗီယင္နာတြင္ အေျခစိုက္၍ မူးယစ္
ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အထူးျပဳကုိင္တြယ္လ်က္ရိွသည့္ ကုလသမဂၢ
သံုးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ UNODC၊ INCB ႏွင့္ CND တို႔သည္ အၿမဲ
တမ္းလိုလို က်ယ္ျပန္႔သည့္ ကုလသမဂၢမူေဘာင္ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားမွ 
ခြဲထြက္၍ သီးျခားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အစီရင္ခံစာ၌ ကက္တမင္း
သို႔မဟုတ္ ထရာမာေဒါလ္ ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံေဆး၀ါးမ်ားကို မူးယစ္
ေဆး၀ါးအျဖစ္ စာရင္းသြင္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔က်န္း
မာေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုေနရသည့္အခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒ
စည္းၾကပ္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတင္သြင္းေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို 
ဦးစားေပး၍ တရား၀င္အသံုးျပဳမႈအတြက္ အေျခခံေဆး၀ါးမ်ားအလံု
အေလာက္ ရရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလြန္အကၽြံအာမခံခ်က္ေပးသည့္ 
တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဘက္လိုက္မႈမ်ားကို မီးေမာင္း
ထိုးျပခဲ့သည္။ အလားတူတင္းမာမႈမ်ိဳးကို မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး
လုပ္ငန္း၌ လံုး၀သည္းညည္းမခံဘဲ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္
ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
အခြင့္အေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာ ျပည့္၀စြာေနထိုင္ခြင့္ရွိေရး၊ ဆာေလာင္မြတ္
သိပ္မႈေဘးကင္းေ၀းေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရး၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ 
လူသားမဆန္သည့္ သို႔မဟုတ္ ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကားမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္
ခတ္မႈတို႔မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေရး၊ မွန္ကန္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မွ်တသည့္
တရားခြင္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ
ႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအစဥ္အလာမ်ားကို က်င့္ၾကံေဖာ္ေဆာင္မႈတို႔
အပါအ၀င္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကားတြင္လည္း ေတြ႕ျမင္ေနရ
သည္။ ဤအခြင့္အေရးအမ်ားစုသည္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈတင္းက်ပ္သည့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ေန႔
စဥ္ႏွင့္အမွ် ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသည္။ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း အျခား
ဆက္စပ္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္မႈသည္လည္း 
အခက္အခဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢ လမ္းညႊန္မူ၀ါဒမ်ားကို ေဆြးေႏြးရာ၌ 
အျခားက႑အလိုက္အထူးျပဳထားသည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP)၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း (FAO) ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပင္လွ်င္ 
လံုး၀တက္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ပင္လွ်င္ ေက်း
လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား
ကိုတက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ UNODC 
ထက္ပင္ပို၍ အေလးအနက္ထား ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔ ယူဆရသည္။ 
 ဤကဲ့သို႔ေသာ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္မႈမ်ား
ကို မၾကာမီစတင္ျပင္ဆင္ေတာ့မည့္ ၂၀၁၆ ကုလသမဂၢအေထြေထြ
ညီလာခံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အထူးက႑ (UNGASS)
တြင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသင့္သည္။ အဓိကႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈမွာ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံု၍ 
ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈရႈေထာင့္မွ ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းလ်က္ရွိသည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဆြးေႏြး
ညွိႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့အားျဖည့္ေရးကိစၥပင္ျဖစ္သည္။
ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္
မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈအတြက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမွ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢအထူးလုပ္ငန္းတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ အလြန္
အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ကျပႏိုင္သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ 

ေအာင္ျမင္မႈညႊန္းကိန္းမ်ား

 ေဒသတစ္လႊားရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားကို
ပံုေဖာ္ရာ၌ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။ ဘိန္း
စိုက္ပ်ိဳးမႈ ယာယီေလ်ာ့က်လာျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္အေနျဖင့္ 
ရႈျမင္လ်က္ရွိၿပီး တုိးျမင့္လာပါက ပိုမိုျပင္းထန္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္
ရန္လိုအပ္သည္ဟု တရားေသမွတ္ယူထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကိန္း
ဂဏန္းမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ ‘မွန္းဆခ်က္မ်ား’ သာျဖစ္ၿပီး 
ယံုၾကည္အားထားရေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မဟုတ္ေပ။ 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအတိုင္းအတာကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲလကၡဏာရပ္
မ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းထက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရသည့္ အဓိကေမာင္း
ႏွင္အားျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ပံုစံျဖင့္ ကိုင္
တြယ္ေျဖရွင္းသင့္သည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေရရွည္အနာဂတ္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္၍ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ပတ္သက္ပါ၀င္သူ
မ်ားမွ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈညႊန္းကိန္းမ်ားကို အေလးေပးအာရံု
စိုက္လာရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုနည္းတူပင္ မူ၀ါဒေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရာ၌ 
ဖမ္းဆီးရမိသည့္ လူဦးေရႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေရအတြက္မ်ားျဖင့္ 
တိုင္းတာျခင္းထက္ ပိုမိုအျပဳသေဘာဆန္၍ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀သည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္ လူဦးေရႏွင့္ ေလ်ာ့က်လာ
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တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

သည့္ ေဆးလြန္မႈကဲ့သို႔ေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ိဳးကို အေလးေပးအာရံုစိုက္
သင့္သည္။
 ေဒသတစ္လႊားရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားသည္ ယုတၱိက်ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခအလြန္နည္း
ပါးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကုိ အေျခခံထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ
မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္
ဖိအားေပးခံရလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါဖိအားမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးမႈ အေရ
အတြက္၊ သိမ္းဆည္းရမိမႈပမာဏမ်ားႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ခဲ့သည့္ ဟက္တာ
စုစုေပါင္းကဲ့သို႔ေသာ ေရတို ‘အက်ိဳးရလဒ္မ်ား’ ကိုျပဆိုႏိုင္သည့္ လုပ္
ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈကို ဦးတည္သြား
ေစသည့္အျပင္ မွ်တမႈမရွိသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ‘မူးယစ္
ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္ပံုၾကမ္းတမ္းသည္’ ဟု လူထု
အျမင္ေရာက္ေစႏုိင္သည္။ မူ၀ါဒမ်ား၏ ထိေရာက္အက်ိဳးရိွမႈကုိ ဆန္းစစ္
အကဲျဖတ္ရာ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ မည္သည့္
သက္ေရာက္မႈမွ် မရိွသျဖင့္ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ‘ရလဒ္မ်ား’ ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္း
စားမႈသည္ အဓိပၸာယ္မဲ့လ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒမ်ား
အေပၚအျပဳသေဘာဆန္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစေၾကာင္း ျပဆို
ႏိုင္ၿပီး လံုး၀သည္းညည္းမခံမႈႏွင့္ ရက္ကန္႔သတ္ေဖာ္ ေဆာင္၍ အသံုးျပဳ
သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကုိ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရအေရးယူမႈတုိ႔အေပၚ 
အေျခခံျခင္းမရွိဘဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္
သမွ်ထိထိေရာက္ေရာက္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အျခားဆက္စပ္
ညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲသင့္သည္။ 
 ဤေနရာ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး၏ အဆံုးစြန္ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားအတြက္ အေျခခံက်က် ေမးခြန္းထုတ္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ 
၁၉၆၁ တစ္ခုတည္းေသာ ကြန္ဗင္းရွင္း၏နိဒါန္းသည္ “လူသားထုက်န္း
မာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး” ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအေပၚ 
အေျခခံထားသည္။ ၁၉၉၈ UNGASS ၌ “မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသံုးစားမႈ 
ကင္းစင္သည့္ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္း” ဆိုင္ရာ သေဘာတရားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါရွိၿပီး “၀ယ္လိုအား ေလွ်ာ့ခ်ေရးက႑
အတြင္း ထိေရာက္၍တိုင္းတာႏိုင္သည့္ ရလဒ္မ်ားေပၚထြက္လာေရး” 
ႏွင့္ “ကိုကာျခံဳပင္၊ ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ဘိန္းပင္မ်ားတရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈ
ကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရး သို႔မဟုတ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး” 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၂၀၀၈ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း
အခ်ိန္မွစ၍ ဦးတည္ခ်က္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္အတြက္ ရရွိခဲ့သည့္ 
တိုးတက္မႈကို တိုင္းတာရန္အတြက္ ကုလသမဂၢျပန္လည္သံုးသပ္မႈ 
ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈကို က်ားကုတ္က်ားခဲ သက္
ေသျပရန္ႀကိဳးစားလ်က္ရိွေသာ္လည္း တရားမ၀င္ေစ်းကြက္ပမာဏသည္

ေလ်ာ့က်လာခ့ဲျခင္းမရိွေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားကုိ အထင္အရွား
ေတြ႕ျမင္ရလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ UNODC မွ “မူးယစ္ေဆး၀ါး
ဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အေထာက္
အထားမ်ားအခိုင္အမာရွိေနသည္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယင္းကန္႔သတ္
ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္အဆိုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပ
ခဲ့သည့္ အဆင့္ျမင့္ CND ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအတြင္း “ေယဘုယ်
အားျဖင့္ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါး၀ယ္လုိအား အတိုင္းအတာမ်ား သိသိ
သာသာေျပာင္းလဲလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း” အဆိုတင္သြင္း၍ ခုခံ
ေခ်ပခံခဲ့ရသည္။ 
 တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ
ကိုကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္း ထည့္သြင္း၍ တည္
ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပဆုိႏိိုင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား 
လြန္စြာအားနည္းလ်က္ရွိၿပီး ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး သေဘာတရား
သည္မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္တရားေသ
ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့သည့္ အယူအဆမွ သိသိသာသာကြဲထြက္လ်က္ရွိ
ေၾကာင္းထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ကင္းစင္သည့္ကမာၻကို ဖန္တီး
မည့္နဂိုမူလရည္မွန္းခ်က္သည္ ယုတၱိက်ျခင္းမရွိသည့္ မူ၀ါဒရည္မွန္း
ခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္
ရာမူ၀ါဒမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္ကို မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈမ်ား၏ အဆိုးရြားဆုံးေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို တားဆီးေရွာင္လႊဲသည့္လုပ္ငန္းမ်ားဆီသို႔ ဦးလွည့္သင့္သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ကို ကန္႔
သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တည္ရွိေနဆဲ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအေနျဖင့္ ဤအမွန္
တရားသည္ အာဆီယံ၏ ၂၀၁၅ ရည္မွန္းခ်က္၏ ရက္အကန္႔အသတ္
ကိုအေျခခံက်က်စိန္ေခၚလ်က္ရွိေၾကာင္းလက္ခံ၍ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အရင္း
အျမစ္မ်ားကုိ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ကုိ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္း
ျခင္းထက္စာလွ်င္ အႏၱရာယ္သက္ေရာက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးမဟာဗ်ဴဟာသို႔ ေျပာင္းလဲ
ဦးတည္သင့္သည္။ ဘိန္းစီးပြားေရး တစ္ေက်ာ့ျပန္ဦးေမာ့လာျခင္းႏွင့္ 
စိတ္ၾကြေဆး (ATS) ေစ်းကြက္ ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းႏွင့္ ပတ္
သက္၍ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အေထာက္
အထားအားလံုးကို ၾကည့္ရႈသံုးသပ္ရျခင္းအားျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ
တင္းက်ပ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ေဖာ္ေဆာင္၍ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ထပ္မံေပၚ
ေပါက္လာေစျခင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
တာ၀န္မဲ့လြန္းရာက်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

၁၃၆



အဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

စကားခ်ီး

၁။  ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၌ စစ္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံအမည္ကို ဘားမားမွ ျမန္မာဟု တရား၀င္ 
ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ဗမာဘာသာစကား၌ အေျပာင္းအလဲသံုးစြဲႏိုင္ၿပီး 
ကြဲျပားမႈမရွိသည့္ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုသာျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးသေဘာ သက္

 ၀င္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အမည္သာေျပာင္းသြားခဲ့ေသာ္
 လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၌ ျမန္မာဟုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳမႈ နည္းပါး
 ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အစီရင္ခံစာအတြင္း ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိေစရန္ 

ဘားမားဟုအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးသေဘာမွ် သက္၀င္
 ေနျခင္းမရွိေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။ 

အဖြင့္မိတ္ဆက္

၁။  UNODC (၂၀၀၇)၊ စာ-၅
၂။  မိုဟာမက္ (၂၀၁၃)၊ ‘အာဆီယံ ၂၀၁၅ မူးယစ္ကင္းစင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ 

အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမင့္တင္ျခင္း၏ အေရး
 ပါမႈ’၊ ေဘာ္နီယိုသတင္းစာ၊ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္။
၃။  UNODC (၂၀၁၂ ခ) စာ ၁၇ ႏွင့္ ၄၅။ UNODC မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
၄။  UNHCHR ‘ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိုတာဘာလဲ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးထဲက လူ႔အခြင့္အေရး။’ 

http://www.unhchr.ch/ development/poverty-02.html/ တြင္ ရယူႏိုင္
 ပါသည္။
၅။  ILO, UNCHR, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN Women, 

WFP, WHO ႏွင့္ UNAIDS (၂၀၁၂)
၆။  ေဒသေပါက္ပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အရြက္မ်ားသည္ စိတ္ကိုလန္းဆန္းတက္ၾကြေစ
 သည့္အာနိသင္ သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေစသည့္အာနိသင္ (ပမာဏအနည္းအမ်ား
 အေပၚမူတည္၍) ရွိသည္။ ဘိန္းစာပင္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ကတည္းက
 တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။ 
၇။   ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲခန္းမ၊ အထက္
 လႊတ္ေတာ္၊ မူ၀ါဒေရးရာက႑၊ တရားေရးဌာန၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး၌ ‘လႊတ္ေတာ္အမတ္
 မ်ားႏွင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
 စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း၌’ ဂုဏ္သေရရွိဟာဂ်နန္စီဟတ္ဂ်ီရွဴကရီမွ 
 ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေရႊႀတိဂံေဒသတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ

၁။  Lone (၂၀၀၈)
၂။  အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို တရား၀င္လိုင္စင္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 

အခန္း ၂ ကို ၾကည့္ပါ။ 
၃။  UNODC (၂၀၁၂ခ)
၄။ UNODC (၂၀၁၃ခ) 
၅။  INSA (၂၀၁၃)
၆။  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ ေဒသခံ NGO တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ
၇။  UNODC (၂၀၁၃ခ) မွတ္စုမ်ား၌ “၂၀၁၂ ႏွင့္ ကြဲလြဲသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 

အသံုးျပဳထားသျဖင့္ ဦးတည္ ရာလမ္းေၾကာင္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိဟု”
 ေဖာ္ျပထားသည္။ 
၈။  UNODC (၂၀၀၅) စာ-၈
၉။  အိႏိၵယအစိုးရ၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ 

ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္
၁၀။  အိႏိၵယအစိုးရ၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္
၁၁။  INSA (၂၀၁၄)
၁၂။  ဘာရူအာ (၂၀၁၂)၊ ‘အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားသည္ 

ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ၆ ဆပိုမိုမ်ားျပားသည္’ ဟိႏၵဴစတန္တိုင္းမ္၊ နယူးေဒလီ၊ 
မတ္လ ၄ ရက္

၁၃။  ျပည္နယ္ဆယ္ခု ဆိုသည္မွာ မဏိပူးရ္၊ အရူနာခ်ာပရာေဒ့ရွ္၊ အေနာက္ဘင္ေဂါ၊ 
ဥတၱရခန္၊ ဂ်ခန္၊ ကာနာတာကာ၊ ဂ်မ္မူး၊ ကတ္ရွ္မီးယား၊ ဘီဟာ၊ အူရစ္ဆာႏွင့္ 
ဟိုင္မာခ်ာပရာေဒ့ရွ္

၁၄။  ဘာရူအာ (၂၀၁၂)၊ ‘အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ 
 ၆ ဆပိုမိုမ်ားျပားသည္’ ဟိႏၵဴစတန္တိုင္းမ္၊ နယူးေဒလီ၊ မတ္လ ၄ ရက္
၁၅။  အိႏိၵယအစိုးရအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၃
၁၆။  အာဆီယံႏိုင္ငံတကာသတင္း၊ ‘မဏိပူးရ္မွ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ စစ္ေၾကညာလိုက္
 သည္’၊ ၂၀၁၀ မတ္လ ၁၇ ရက္
၁၇။  အေရွ႕ေျမာက္အိႏိၵယမွ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမတစ္ဦး
၁၈။  အိႏိၵယတစ္ရူပီး (INR) သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၀၁၆ ခန္႔ႏွင့္ ညီမွ်ၿပီး 

တစ္တိုလာသည္ ၁၁.၆ သိန္းခန္႔ တန္ဘိုးရွိသည္။
၁၉။  ဥေရာပသမဂၢ ဥကၠ႒ရာထူးဆိုင္ရာစာတမ္း (၂၀၀၈)  
၂၀။  မင္း (၂၀၁၃)၊ ‘ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ 

တရား၀င္’ ျမန္မာတိုးမ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္
၂၁။  INSA (၂၀၁၄) စာ ၅
၂၂။  Cohen (n.d)
၂၃။  Franco ႏွင့္ Borras (2013), စာ ၃ 
၂၄။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ စာ ၃-၄.
၂၅။  Campensina မွတစ္ဆင့္ (၂၀၁၁)
၂၆။  Cohen (n.d.).
၂၇။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၂၈။  စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာစီမံေရးရာဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန 

(၂၀၁၁)
၂၉။  TNI ႏွင့္ BCN (၂၀၁၃ ခ)
၃၀။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၃၁။  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ရန္ကုန္၌ ေပါင္းကူး၊ KESAN ႏွင့္ Transnational 
 Institute (TNI) တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ခဲ့သည့္ ‘တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေျမယာအခြင့္
 အေရးညီလာခံ’ အတြင္း ျပည္တြင္း NGO တစ္ခု၏ ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
 ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၃၂။  TNI (၂၀၁၀)၊ TNI (၂၀၁၂)၊  ကိုလွ (၂၀၁၃)၊ ‘MP မွ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈျမင့္တက္လာ
 ျခင္းကို အႀကီးစားေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပျခင္း’ မစၨိ်မသတင္း၊ 
 ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္
၃၃။  TNI (၂၀၁၂)၊ Cohen (၂၀၀၀)
၃၄။  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကခ်င္ NGO ၀န္းထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၅ ရက္
၃၅။  ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကခ်င္ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၅ ရက္
၃၆။  အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ပီရူးအစိုးရတို႔မွ UNODC ၏ အနီးကပ္
 ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳး
 ေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြႏွဲင့္ ညီလာခံတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အစားထုိး
 ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ (ICAD, ၂၀၁၁) ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္
 မ်ားပါ၀င္ၿပီး စုစုေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၀၄ ဦး တက္ေရာက္
 ခဲ့ၾကသည္။ 
၃၇။  UNODC (၂၀၁၂ခ)
၃၈။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၃၉။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၄၀။  Townsend (၂၀၀၅)
၄၁။  China Digital Times (၂၀၁၃)၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္း ဘိန္းျဖဴမ်ား“ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္း
 ခ်ိန္”၊ စက္တင္ဘာ ၂၆
၄၂။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၄၃။  ျမန္မာႏွင့္နယ္နိမိတ္ျခင္း ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တရုတ္ၿမိဳ႕
 တစၿ္မိဳ ႕ျဖစ္ေသာ ေရႊလီၿမိဳ ႕သုိ႔ တရတ္ုျပည္အတြင္းပိငု္းမွလာ၍ ေရႊႀတိဂံေဒသထြက္ 
 အရညအ္ေသြးျမင္၍့ ေစ်းေပါသည္ ့ဘိန္းျဖဴ မ်ားကိ ုရွာေဖြသုံးစြရဲန ္လာေရာက္သည့္ 
 ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲသူတရုတ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁
၄၄။  UNODC (၂၀၁၃ က)
၄၅။  အႏိိၵယအစိုးရ၏ ၂၀၁၂ ဘိန္းစိက္ုပ်ိဳ းမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစသ္ည္ ့တန္ေပါင္း ၂၈၀၀၀ 
 ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဟက္တာအထြက္ႏႈန္း ၁၃.၅ ကီလိုအေပၚ
 အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ ဤကိန္းဂဏာန္းမ်ား၌ လိုင္စင္ရဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ 
 တရားမ၀င္ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးေစ်းကြက္သုိ႔ ယုိဖိတ္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္
 ထားျခင္းမရွိပါ။ 

၁၃၇



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

၄၆။  Fox. (၂၀၁၂) ‘မကၠဆီကို၌ ဘိန္းဆီခဲတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၃.၆ တန္ကို ဖမ္းဆီးရမိ
 ခဲ့သည္။’ Insight Crime၊ မတ္လ ၁၅ ရက္
၄၇။  Navarro (၂၀၁၂) ‘မကၠဆီကို၊ တတိယေျမာက္ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးႏွင့္ 
 ဘိန္းျဖဴစြဲလန္းမႈကို ကာကြယ္ေပးသည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ မူပိုင္ကာကြယ္ေဆး
 လား။’ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈
၄၈။  UNODC/Gobierno de Colombia (၂၀၁၃)
၄၉။  အိႏိၵယ၏ ၂၀၁၁ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ ၂၂၀၀၀ x တစ္ဟက္တာ 
 ၁၄ ကီလို (အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အထြက္ႏႈန္း) ႏွင့္ ၂၀၁၂ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ
 ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ျဖစ္သည့္ တန္ေပါင္း ၂၈၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ 
 ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘိန္းတစ္ဟက္တာအထြက္ႏႈန္း ၁၃.၅ ကီလိုအေပၚ အေျခခံ
 တြက္ခ်က္သည္။
၅၀။  ၂၀၁၁ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေမရိကန္မွ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 

မကၠဆီကိုအစိုးရမွ အတည္ ျပဳခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
၅၁။  အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒ (INDCP) ေရးရာရံုး၏ ကိန္းဂဏန္း
 အခ်က္အလက္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဘိန္းျဖဴေစ်းကြက္၊ အိမ္ျဖဴေတာ္၊
  http://www.whitehouse.gov/ondcp/global-heroin-market (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ တင္ထားဆဲျဖစ္သည္။)
၅၂။  မကၠဆီကိုအစိုးရ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ (CND ၂၀၁၄)
၅၃။  ‘အျခား’ ဆိုရာ၌ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏအနည္းအက်ဥ္းရွိသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း
 မ်ားစြာ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ UNODC အခ်က္အလက္မ်ားအရ “မတူညီသည့္ 
 သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိသည့္ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အပင္ဖမ္း ဆီးရမိမႈအစီရင္ခံစာ
 မ်ားအရ ေအာက္ပါေဒသခြဲမ်ားတြင္လည္း တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားရွိေန
 ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ေတာင္အာဖရိက၊ အာရွအလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ထရန္ေကာ္
 ေကးရွားေဒသ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း/အေနာက္ေတာင္အာရွ၀န္းက်င္၊ အေရွ႕ႏွင့္ 
 အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၊ အေရွ႕ဥေရာပေဒသ၊ ဥေရာပအေရွ႕ေတာင္ ပိုင္းေဒသ၊
 အေမရိကတိုက္အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ေတာင္အေမရိကေဒသ” 
 UNODC (၂၀၁၃ ဂ)
၅၄။  မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ဗဟို (CBN)။ ‘တရား၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈ’
 ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
 http://cbn.nic.in/html/operationscbn.htm/ တြင္ ရယူႏိုင္သည္။ 
၅၅။  အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၁၀)
၅၆။  မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ဗဟို (CBN)။ ‘တရား၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈ’ 

ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
 http://cbn.nic.in/html/operationscbn.htm/ တြင္ ရယူႏိုင္သည္။
၅၇။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၅၈။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
၅၉။  တရား၀င္ဘိန္းထုတ္လုပ္လ်က္ရိွသည့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၌ ၾသစေၾတးလ်၊ ၾသစၾတီးယား၊ 
 တရုတ္၊ ခ်က္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပင္သစ္၊ ဟန္ေဂရီ၊ နယ္သာလန္၊ ပိုလန္၊ 
 ဆလိုေဗးနီးယား၊ စပိန္ႏွင့္ တူရကီတို႔ ပါ၀င္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ သတင္း
 အခ်က္အလက္ဗဟို (CBN)။ ‘တရား၀င္စိုက္ပ်ိဳးမႈ’ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္
 အလက္မ်ားကို http://cbn.nic.in/html/operationscbn.htm/
 တြင္ ရယူႏိုင္သည္။
၆၀။  Kour (၂၀၁၃)
၆၁။  အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၀၇)၊ Paoli ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၉ဂ)
၆၂။  India Today (၂၀၁၂)၊ ‘ဘိန္းေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈ စံခ်ိန္တင္ျခင္း’၊ ေမလ ၄ ရက္
၆၃။  အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၁၂)
၆၄။  Paoli ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၉ခ); India Today (၂၀၁၂)၊ ‘ဘိန္းေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈ 

စံခ်ိန္တင္ျခင္း’၊ ေမလ ၄ ရက္
၆၅။  Paoli ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၉ခ); ဘတ္တာခ်ာဂ်ီ(၂၀၀၇)၊ စာ ၁၈၊ 
 အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၁၀)
၆၆။  Paoli ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၉က)
၆၇။  TNI (၂၀၀၇)၊ စာ-၉
၆၈။  TNI (၂၀၀၉)၊ စာ-၄၆
၆၉။  UNODC (၂၀၁၃ခ)
၇၀။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၇၁။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၇၂။  INCSR (၂၀၁၂)၊ စာ ၁၄၄
၇၃။  အစိုးရ၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားမႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္
၇၄။  UNODC (၂၀၁၂ခ)

ပဋိပကၡ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

၁။ ရွမ္း (၂၀၁၁)
၂။  ကိုလင္း - ခ်င္း (၂၀၀၉); လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (၂၀၀၄); ရွမ္း 

(၂၀၀၃ ႏွင့္ ၂၀၀၅) ကိုၾကည့္ပါ။
၃။  Erlanger (၁၉၉၀)၊ ‘အေမရိကန္ - မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ပြဲအတြက္ ျမန္မာျပည္ကို 

ေထာက္ပံ့ရန္ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား’၊ New York Times၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္
၄။  TNI (၂၀၁၂)
၅။  Pasuk (၁၉၉၈) စာ-၁၀၅-၁၀၇၊ Linter ႏွင့္ Black (၂၀၀၉)၊ စာ-၁၀၂-၁၀၇ ကို 

ၾကည့္ပါ။ 
၆။  TNI (၂၀၀၅)
၇။  အေမရိကန္ေအာက္လြႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသံုး
 စားမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီေရြးခ်ယ္မႈ၊ International Study Missions, 
 84-H962, စာ ၁၄၄ (၁၉၄၈) ၌
၈။  အေမရိကန္ အေထြေထြစာရင္းအင္းရံုး (၁၉၈၉)၊ စာ-၃၂
၉။  အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ (၁၉၈၇)
၁၀။  Mirante (၁၉၈၇;, Mirante (1998)ႏွင့္ Lintner, B (၁၉၈၇) 

‘ေသေလာက္သည့္အက်ပ္ရိုက္မႈ’၊ Far Eastern Economic Review၊ 
ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္၊ စာ၅၄-၅၅

၁၁။  Carlton Turner မွ Edith Mirante သို႔၊ ၁၉၈၆ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္၊ Reagan 
Library Collection, Simi Valley, California 

၁၂။  အေမရိကန္အေထြေထြစာရင္းအင္းရံုး (၁၉၈၉)၊ စာ-၁၉
၁၃။  အေမရိကန္အေထြေထြစာရင္းအင္းရံုး (၁၉၈၉)၊ စာ-၂၂
၁၄။  The Hindu ၏ ‘လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား (အထူးအမိန္႔) အက္ဥပေဒကို 

ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ၊ ၁၉၅၈’ http://www.hindu.com/
nic/afa/afa-part-i.pdf (၂၀၁၄ ဧၿပီလ ၁၆ အထိ ရွိေနဆဲျဖစ္ သည္။); လူ႔
အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕(၂၀၀၈)၊ ‘ဒီလူ႔ကို လက္စေဖ်ာက္ပစ္ရမယ္။ 
မဏိပူရ္အတြင္းရွိ အေသာမသတ္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အေရးယူမခံရျခင္း’၊ 
နယူးေယာက္-လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ကို ၾကည့္ပါ။

၁၅။  မဏိပူရ္ရွိ ေဒသခံ NGO ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၀၉ 
ေအာက္တိုဘာ

၁၆။  အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၁၃)
၁၇။  မဏိပူရ္ရွိ ေဒသခံ NGO ကိုယ္စားလွယ္ A ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၀၉ 

ေအာက္တိုဘာ
၁၈။  မဏိပူရ္ရွိ ေဒသခံ NGO ကိုယ္စားလွယ္ B ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၀၉ 

ေအာက္တိုဘာ
၁၉။  Kramer (၂၀၀၉) ကိုၾကည့္ပါ။
၂၀။  အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၀၂)
၂၁။  Kramer (၂၀၀၇) ကိုၾကည့္ပါ။ စာ-၅၅-၅၆
၂၂။  သာဓကအားျဖင့္ Lintner (၁၉၉၄); Lintner ႏွင့္ Blak (၂၀၀၉)ကို ၾကည့္ပါ။ 
၂၃။  ဘိန္းကို မုန္းလားေဒသရွိ NDAA မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း 

ကိုးကန္႔ေဒသရွိ MNDAA မွ ၂၀၀၃ ႏွင့္ ၀ေဒသရွိ UWSA မွ ၂၀၀၅ 
တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးတားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ၾကသည္။ 

၂၄။  အေမရိကန္တရားေရး၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၀၅)
၂၅။  မုန္းလားေဒသရွိ NDAA ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၀၈ 

ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္
၂၆။  Pathan (၂၀၀၅)
၂၇။  အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ
၂၈။  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ NGO ၀န္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၀ 

ခုႏွစ္ မတ္လ
၂၉။  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒသခံ NGO ကိုယ္စားလွယ္ A ႏွင့္ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၀ မတ္လ
၃၀။  ေဒသခံသုေတသီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၀ မတ္လ
၃၁။  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒသခံ NGO ကိုယ္စားလွယ္ B ႏွင့္ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၀ မတ္လ
၃၂။  ၎တုိ႔သည ္အပစအ္ခတ္ရပစ္ဲထားျခင္းမရိွသည္ ့ကခ်ငလ္ြတ္လပ္ေရးတပမ္ေတာ္ 

(KIO) ႏွင့္ တအာန္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ႏွင့္ အပစ္
 အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္သစ္ ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး
 တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း/ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (SSA-South

၁၃၈



အဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 /RCSS)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-ေျမာက္ပိုင္း/ရွမ္းအမ်ိဳးသား
 တိုးတက္ေရးပါတီ (SSA-N/SSPP) တို႔ျဖစ္သည္။ 
၃၃။  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေဒသခံပေလာင္ NGO ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာ။ ပေလာင္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို 
‘တအာန္း’ ဟုသာ ရည္ညႊန္းေလ့ရွိသည္။

၃၄။  Cowell (၂၀၀၅)
၃၅။  ေဒသတြင္း၌ ယင္းအခ်ိန္က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ 

စစ္တပ္အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာ
၃၆။  ကခ်င္သတင္းဌာန (KNG) (၂၀၀၇) ‘လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ သို႔ပ်ံသန္းျခင္း’၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္
၃၇။  RRF ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 
 ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္
၃၈။  ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးမထုေနာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 
 ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္
၃၉။  ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၀၈)။ ရွမ္း(၂၀၁၂)၊ စာ-၁၂ကိုပါ ၾကည့္ရႈပါ။
၄၀။  မန္ပန္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 
 ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္
၄၁။  SSA-North/SSPP ေခါင္းေဆာင္ ဆိုထန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 
 ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္
၄၂။  ယင္း၌ ကိုးကန္႔ေဒသမွ လ်ဴကြမ္ရွီးႏွင့္ ဟိုေရွာက္ခ်န္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ 
 ဦးတီခြန္ျမတ္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (မန္ပန္ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္)၊ 
 မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ကိန္မိုင္ (မံုးေပၚျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)၊ ေပ့ေရွာက္ရွမ္း
 ေခၚ ေပ့ေစာက္ခ်န္း (ကိုးကန္႔နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)၊ ျမင့္လြင္ေခၚ 
 ၀မ့္ေကြတာ (တာမိုးညဲျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္) တို႔ ပါ၀င္သည္။ ရွမ္း (၂၀၁၁)
၄၃။  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေဒသခံပေလာင္ NGO ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၃ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္
၄၄။  TNI ႏွင့္ ေပါင္းကူး(၂၀၁၃)။ Wade (၂၀၁၂) ‘ျမန္မာ့မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္ေ

ရး၏ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ ကြယ္မွ ႀကိဳးဆြဲသူမ်ား’၊ Aljazeera၊ စက္တင္ဘာလ 
၂၆ ရက္; ရွမ္း (၂၀၁၁)ကိုပါ ၾကည့္ရႈပါ။

၄၅။  အႀကီးတန္းရဲအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလ
၄၆။  ရွမ္း (၂၀၁၃)
၄၇။  မန္ပန္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္
၄၈။  တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 
 ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာ
၄၉။  အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ
၅၀။  အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၁၂)
၅၁၊  Kramer (၂၀၀၇)ကို ၾကည့္ပါ။
၅၂။  သာဓကအေနျဖင့္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာဘိန္းျဖဴညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္
 လာၾကေသာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ကိုးကန္႔ေဒသၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ 

ေလာက္ကိုင္သို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္တစ္ရက္ ေလ့လာေရးခရီးသြားခဲ့ၾကသည္။ 
‘ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာဘိန္းျဖဴညီလာခံ မွတ္တမ္းစာအုပ္’၊ ၁၉၉၉ 

 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၂၃-၂၆ ရက္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္္မာႏိုင္ငံ၊ စာ-၆၀-၆၁
၅၃။  ‘ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဖုန္းေဆြ၏ ကိုးကန္႔အေရးႏွင့္ 
 ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ခ်က္’၊ ကိုးကန္႔ေဒသသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ
 မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့သည့္ စာတမ္း၊ 
 ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္
၅၄။  The Irrawaddy (၂၀၀၉)၊ ‘ျမန္မာ့ေျမေပၚက်သည့္ တရုတ္ေသြးစက္’၊ 

စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္၊ TNI (၂၀၀၉)ကိုပါ ၾကည့္ရႈပါ။
၅၅။  ရွမ္း (၂၀၁၁)
၅၆။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၅၇။  INCSR (၂၀၁၂)
၅၈။  ရွမ္း (၂၀၁၂)၊ စာ-၁၅
၅၉။  ဆင္ဟြာ (၂၀၁၃)၊ ‘မဲေခါင္သတ္ျဖတ္မႈ တရားခံမ်ားကို ေဆးထိုးကြပ္မ်က္ျခင္း’၊ 

မတ္လ ၁ ရက္
၆၀။  Bodeen (၂၀၁၃)၊ ‘တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ကြပ္မ်က္စီရင္ခံခဲ့ရသည့္ ေနာ္ခမ္း၊ မူးယစ္
 ေဆး၀ါးေမွာင္ခိုကုန္ကူးသူကို ေဆးထုိးမသတ္မီ ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္ျမင္သံၾကားေပၚ 
 ထုတ္လႊင့္မႈ’၊ Huffington Post၊ မတ္လ ၁ ရက္
၆၁။  ရွမ္း (၂၀၁၁)၊ စာ ၁၆-၁၈
၆၂။  Bangkok Post (၂၀၁၂)၊ ‘မွန္ကန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ကိစၥရပ္ေလးတစ္ခု’၊ 

ေမလ ၅ ရက္

၆၃။  ဆင္ဟြာ (၂၀၁၃)၊ ‘မဲေခါင္မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈ
 အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိမႈ စုစုေပါင္း ၂၅၃၄ မႈ’၊ ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔
၆၄။  ရွမ္း၊ ရွမ္းမူးယစ္ေဆး၀ါးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မွ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲ
 သံုးစားမႈႏွင့္ ေမွာင္ခိုကုန္ ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာ
 ရွင္းလင္းပြဲ၊ ၂၀၁၂ ဇြန္လ ၂၅ ရက္
၆၅။  အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 

၂၀၀၇ ၾသဂုတ္လ
၆၆။  အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာ
၆၇။  ခ်င္း (၂၀၀၉)
၆၈။  ခ်င္းႏွင့္ ဇန္ (၂၀၀၇)၊ စာ ၃-၄
၆၉။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္၊ စာ-၄
၇၀။  ရွမ္း (၂၀၁၂)၊ စာ-၂၃။ သံုးဦးဆိုရာ၌ ေနာ္ခမ္းပါ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
၇၁။  The Irrawaddy (၂၀၀၃)၊ ‘ထိခိုက္ဆံုးရႈံးမႈမ်ားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ Jean-

Luc Lemahieu ’၊ ေမ ၁ 
၇၂။  TNI ႏွင့္ ေပါင္းကူး (၂၀၁၃)
၇၃။  TNI (၂၀၀၉)
၇၄။  ရွမ္း (၂၀၀၃)၊ ရွမ္း (၂၀၀၅)၊ PWO (၂၀၁၀)၊ PWO (၂၀၁၁) ကို ၾကည့္ရႈပါ။
၇၅။  အျခားအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားအတြင္း၊ တစ္ရွိန္ထိုးႀကီးထြားလာလ်က္ရွိသည့္ 
 စိတ္ၾကြေဆး (ATS) ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေမွာင္ခုိကုန္ကူးမႈျပႆနာအေပၚ ေက်နပ္အားရ
 ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ျခင္းမရွိ သည့္ ျမန္မာ၊ ၂၀၀၅ 
 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း အေမရိကန္မွ စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည့္ UWSP အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို
 တရားစီရင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအသံုးျပဳမႈကို ေလွ်ာ့ခ်၍ HIV/AIDS 
 ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို (အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၀၇) ထိန္းခ်ဳပ္
 ရန္အတြက္ ၀ယ္လိုအားေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ေဆးျဖတ္ေပး

သည့္အစီအစဥ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 
၇၆။  အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၁၃)
၇၇။  Smith (၂၀၁၃) ‘ဘိုလီးဗီးယား၊ ဗင္နီဇြဲလားတို႔မွ အေမရိကန္၏ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးအေပၚ ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈကို ျငင္းပယ္ျခင္း’၊ Drug War Chronicle၊ 
အမွတ္ ၈၀၁၊ စက္တင္ဘာ ၁၇

၇၈။  မဏိပူးရ္ရွိ ေဒသခံ NGO ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၀၉ 
ေအာက္တိုဘာ

၇၉။  အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၁၃)
၈၀။  အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၁၃)
၈၁။  The Indian Express (၂၀၁၃)၊ ‘ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမူးယစ္ေဆး၀ါးခရီး’၊ 
 မတ္လ ၁၂ ရက္
၈၂။  Elwert (၂၀၀၃)
၈၃။  Elwert (၂၀၀၃)၊ http://www.gwi.boell.de/web/violence-conflict-

markets-violence-perpetrators-1966.html/ ကိုပါ ၾကည့္ရႈပါ။ 

ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား

၁။  ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားရွိ အသက္ ၇၆ ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး
၂။  UNODC (၂၀၁၂က)
၃။  ေနာက္ခံအေသးစိတ္သိရွိလိုပါက TNI (၂၀၀၉)မွ ‘အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္း ATS 
 ေပါက္ကြဲမႈ’ ကို ၾကည့္ရႈပါ။ 
 (http://www.tni.org/report/withdrawal-symptoms-golden-triangle-4 
 တြင္ တရုတ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
 အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားကိုပါ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 
၄။  အမွန္တကယ္ေျပာရမည္ဆိုပါက ကက္တမင္းသည္ စိတ္ထင္ေယာင္ထင္မွား
 ျဖစ္ေစသည့္ အာနိသင္ရွိေသာ္လည္း ATS အမ်ိဳးအစားအတြင္း ပါ၀င္မႈမရွိပါ။ 
 မက္တဖီတမင္းႏွင့္ တြဲဖက္သံုးစြဲေလ့ရွိၿပီး သံုးစြဲပံုနည္းလမ္းအတူ တူပင္ျဖစ္ေသာ
 ေၾကာင့္ ဆက္စပ္ေဆး၀ါးအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ 
၅။  UNODC (၂၀၁၃ဃ)
၆။  မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ဗဟို၊ ‘အိႏိၵယအတြင္း 

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ’ကို http://cbn.nic.in/ html/opiumcbn.htm/  
၇။  Chaturvedi ႏွင့္ သူ၏ (၁၉၈၁)
၈။  Ray ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၅)
၉။  ေတာ္၀င္ဘိန္းေကာ္မရွင္ (၁၈၉၅)၊ ေတာ္၀င္ဘိန္းေကာ္မရွင္၏ 

ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ၊ လန္ဒန္၊ စာ ၁၆-၂၃ ႏွင့္ စာ ၄၅-၄၇၊ http://archive.
org/details/cu31924073053880/. တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

၁၃၉



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

၁၀။  ေတာ္၀င္ဘိန္းေကာ္မရွင္ (၁၈၉၅)၊ စာ-၄၆
၁၁။  Richards (၂၀၀၂)
၁၂။  Ray ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၅)
၁၃။  Newman (၁၉၉၅)၊ Dikötter (၂၀၀၃)
၁၄။  Renard (၁၉၉၆)၊ စာ-၁၄
၁၅။  Richards (၂၀၀၂)
၁၆။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၁၇။  Dikötter ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၄)၊ စာ-၂၀၇
၁၈။  TNI ႏွင့္ ေပါင္းကူး (၂၀၁၃)
၁၉။  UNODC (၂၀၁၃ခ)
၂၀။  လွ်ိဳ႕၀ွက္အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၁၃ ေမ
၂၁။  Ray ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၅)
၂၂။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၂၃။  Gerrie, A (၂၀၁၁) ‘ဘိန္းႏွင့္ ဟင္း - အိႏိၵယမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခု၌ သင့္ကိုေဆးခတ္ထား
 သည့္ တိရိစာၦန္ခ်စ္သူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းသူမ်ားႏွင့္ ကာမစြမ္းအားထက္
 သန္ေသာလူငယ္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳပါလိမ့္မည္ …. အိႏိၵယဘစ္ရွႏိြဳင္းတို႔၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာ
 ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ား’၊ CNN Travel၊ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္
၂၄။  လားရိႈး၌ က်င္းပခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဖိုရမ္၌ ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး
 ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္
၂၅။  INCSR (၂၀၁၂)
၂၆။  လားရိႈးၿမိဳ႕ရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၅ ရက္
၂၇။  Elmer (၂၀၁၄)၊ ‘ေရႊႀတိဂံေဒသ ဘိန္းျဖဴကုန္ကူးသူမ်ား ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းရခ်ိန္’၊ 

South China Morning Post၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈
၂၈။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၂၉။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၃၀။  UNODC (၂၀၁၃ဂ)၊ စာ-၃၅
၃၁။  UNODC (၂၀၁၃ဂ)၊ စာ-၃၁-၃၇
၃၂၊  Lu ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၉)၊ စာ-၁၀၂-၁၀၃
၃၃။  Qian ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၆)
၃၄။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၃၅။  ႏိုင္ငံတကာေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအဖြဲ႕(IHRA)၊ ၂၀၁၀
၃၆။  Liu ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၆)
၃၇။  Jia ႏွင့္သူ၏ (၂၀၁၄)၊ ‘ရွည္လ်ားသည့္ဥပေဒလက္တံေအာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
 အုတ္ျမစ္ၿပိဳလဲျခင္း’၊ China Daily၊ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္
၃၈။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၃၉။  Lu ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၉)၊ စာ-၁၀၂-၁၀၃
၄၀။  Qingyun (၂၀၁၄)၊ ‘ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေပါင္း ၁၀ 

သန္းခန္႔ရွိႏိုင္သည္’၊ Global Times၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၇
၄၁။  TNI သုေတသန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူတစ္ဦးႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ
၄၂။  TNI သုေတသန၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေန မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူတစ္ဦးႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ
၄၃။  TNI သုေတသန၊ လားရိႈးၿမိဳ႕ေန မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူတစ္ဦးႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ
၄၄။  TNI သုေတသီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၃ ဇူလိုင္ ၁ ရက္
၄၅။  လားရိႈးၿမိဳ႕ေပၚရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၃ ဇူလိုင္ ၅ 
၄၆။  လာရိႈးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲသူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၃ ဇူလိုင္ ၆
၄၇။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၄၈။  Dinish (၂၀၀၁)
၄၉။  TNI သုေတသန၊ လားရိႈးၿမိဳ႕ေန မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၃ ဇူလိုင္
၅၀။  Bergenstrom ႏွင့္သူ၏ (၂၀၁၂)
၅၁။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
၅၂။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၅၃။  ဥပမာ TNI (၂၀၀၉)၊ ယူနန္ HIV/AIDS အာရွေဒသအစီအစဥ္ (HAARP 

စီမံကိန္း)၊ ၂၀၀၉
၅၄။  IHRA (၂၀၁၀)
၅၅။  TNI (၂၀၁၁ခ)

၅၆။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၅၇။  ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒေရးရာေကာ္မရွင္ (၂၀၁၃)
၅၈။  TNI (၂၀၁၁ခ)
၅၉။  လားရိႈးၿမိဳ႕ေပၚရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၃ ဇူလိုင္ ၅ 
၆၀။  AHRN (၂၀၁၃)
၆၁။  လားရိႈးၿမိဳ႕ေပၚရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၃ ဇူလိုင္ ၅ 
၆၂။  Milloy (၂၀၁၀)
၆၃။  Yin (၂၀၀၇)
၆၄။  Milloy ႏွင့္သူ၏(၂၀၁၀)၊ AHRN (၂၀၁၃)
၆၅။  Cheng, N (၂၀၁၃)၊ ‘ေတးဂီတပြဲေတာ္၌ ေဆးအသံုးလြန္၍ ေျခာက္ဦးေသဆံုး’၊ 

The Star Online၊ မတ္လ ၁၅ ရက္
၆၆။  AHRN (၂၀၁၃)
၆၇။  UNODC (၂၀၁၁)
၆၈။  UNODC (၂၀၁၂က)
၆၉။  UNODC (၂၀၁၁)
၇၀။  UNODC (၂၀၁၃ဃ)
၇၁။  UNODC (၂၀၁၁)ႏွင့္ UNODC (၂၀၁၃ဃ)
၇၂။  UNODC (၂၀၁၁)
၇၃။  Emmett, D (၂၀၁၁)၊ ‘အက္စ္တက္စီ - ကေမာၻဒီးယားသစ္ေတာမ်ားအတြက္ 

ပဲြေတာ္မရွိ’၊ Conservation International Blog၊ ဧၿပီလ ၆ ရက္
၇၄။  Blickman, T (၂၀၀၉)၊ ‘အက္စ္တက္စီမူးယစ္ေဆး၀ါးျပဳလုပ္ရန္ 

သစ္ေတာမ်ားခုတ္ထြင္မႈ’၊ The Irrawaddy၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃
၇၅။  The Indian Express (၂၀၁၃က)၊ ‘မဏိပူးရ္၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲခ်က္ျဖင့္ စစ္တပ္
 ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦးႏွင့္ အျခားငါးဦးကို ဖမ္းဆီးလိုက္သည္’၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅၊ The 
 Indian Express (၂၀၁၃ခ)၊ ‘ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမူးယစ္ေဆး၀ါးခရီး’ ၂၀၁၃ မတ္လ ၁၂
 ရက္၊ Nagaland Post၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခိုကုန္ကူးသူမ်ားအသံုးျပဳသည့္ 
 NE ကို ေရဒါ ေပၚေတြ႕ရွိ၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆
၇၆။  The Bangkok Post (၂၀၁၂)၊ ‘ေဆးျပားရိုက္စားမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည့္ 

တရုတ္ႏွင့္ ကိုးရီးယား’၊ ဧၿပီ ၂၆
၇၇။  Ehrlich, R. (၂၀၁၂) ‘ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဧရာမမူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈ’ 
 The Asia Sentinel, ေမ ၄ ရက္ 
၇၈။  The Nation (၂၀၁၂) ‘ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား ရက္ ၃၀ အတြင္း 

အၿပီးသတ္ရန္’, ဧၿပီလ ၄ ရက္ 
၇၉။  Pathaya Mail (၂၀၁၂) ‘ထိုင္းဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခ်လမ္မွ အာဆီယံ၀န္ႀကီးမ်ား 

မူးယစ္ေဆး၀ါးအစည္းအ ေ၀း၌ ျမန္မာ ဘက္သို႔ေခါင္းပံုခ်မႈ’ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္
၈၀။  The Bangkok Post (၂၀၁၂) ‘မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အလံုးအရင္းျဖင့္
 ၀င္ေရာက္လာသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအတြက္ ထိုင္းဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်လမ္ရူဘမ္ရံု
 မွ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကို ယမန္ေန႔က ျပစ္တင္ေ၀ဖန္လိုက္သည္ ’
 စက္တင္ဘာ ၇ ရက္
၈၁။  ဧရာမမူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ လူဖန္းေဒသ အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕
 ျဖစသ္ည့္ ဘုိရွန္းစီးနင္း တုိက္ခိက္ုမႈအၿပီး၌ ‘ေရခသဲား’ သံုးတနန္ီးပါးကုိ ကကတ္မင္း
 မႈန္႔ ၂၆၀ ကီလုိႏွင့္အတူ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး ဘိုရွန္း အနီး၀န္းက်င္ အေျခစိုက္၍ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ကုန္ကူးလ်က္ရွိသည့္ လူေပါင္း ၁၈၂ ဦးကိုပါ ဖမ္းဆီး
 မိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ရာ၌ အသံုးျပဳသည့္ ကုန္ၾကမ္း
 အမ်ိဳးမ်ိဳး ၂၃ တန္ သိမ္းဆည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ စီးနင္းမႈအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး
 ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမ ၇၇ ခုကို ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္း 
 ေရးအရာရွိမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္တာအတြင္း ႏိုင္ငံအႏွံ႕
 ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ရွိသည့္ မက္တဖီတမင္းအားလံုး၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သည့္ လူဖန္းေဒသမွ 
 ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Zheng Caixiong (၂၀၁၄) ‘အႀကီးဆံုး
 မူးယစ္ေဆး၀ါးသိုက္ကို ပါတီဥကၠဌေဟာင္းျဖစ္သူ၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။’, China Daily, 
 ဇန္န၀ါ ရီ ၂ ရက္; He Huifeng, (၂၀၁၄) ‘ေဂါင္ဒံုရြာတစ္ရြာတည္း၌ ေရခဲသား
 အၾကည္သံုးတန္တိတိ ဖမ္းဆီးရမိမႈ’, South China Morning Post, ဇန္န၀ါရီ 
 ၂ ရက္ေန႔ကုိပါ ၾကည့္ရႈပါ။ အေျခခံကုန္ၾကမ္းမ်ားအတြင္း ဆူဒိုအက္ဖီဒရင္း
 ေဆးျပားႏွင့္ (အထူးသျဖင့္ GlaxoSmithKline (GSK) China မွ ထုတ္လုပ္သည့္ 
 Contac Cold ေဆးမ်ား) မာ့ေဟာင္(Ephedra Sinica) ဟုေခၚသည့္ တိုင္းရင္း
 ေဆးပငတ္စမ္်ိဳ းျဖစၿ္ပီး ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ရငျ္ပည္ရ့ငက္ယ္ျဖစမ္ႈ
 အတြက္သံုးစြဲ၍ တရုတ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းေဒသေျခာက္ေသြ႕ေဒသမ်ားတြင္ 
 ေပါက္ေရာက္သည့္ သဘာ၀အက္ဖီဒရင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး မက္တဖီတမင္း

၁၄၀



အဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 ထုတ္လုပ္မႈ၏ အဓိကပါ၀င္ပစၥည္းျဖစ္သည္။  လူဖန္းေဒသသည္ မာ့ေဟာင္လႊေဲျပာင္း
 သယ္ေဆာင္မႈအတြက္ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည္။ (Timmons ႏွင့္ Yang (၂၀၁၄) ‘တရုတ္
 ႏုိင္ငံအတြင္း အေျမာက္အမ်ားဖမ္းဆီးရမိသည့္ မက္တဖီတမင္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းေဆး
 မ်ားဆက္စပ္မႈ’, Quartz, ဇန္န၀ါရီ; တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေရခဲသားအၾကည္ထုတ္
 လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအတြင္း GlaxoSmithKline အေအးဓာတ္ေခ်ဖ်က္ေပးသည့္
 ေဆး၀ါးမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ South China Morning Post ပါသတင္း
 ကိုၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္
၈၂။  Lau (၂၀၁၄) ‘ၾကမ္းတမ္းသည့္ ေခ်ာင္ရွမ္းေဒသမွ ေတာင္တရုတ္ေဒသ၏ စစၥလီ
 ျဖစ္လာပံု’, South China Morning Post, ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ ၁၄. ေခ်ာင္ရွမ္း
 မူးယစ္ရာဇာဂိုဏ္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ McCoy (၁၉၉၁) ကိုပါ ၾကည့္ရႈပါ, 
 စာ-၂၂၆ႏွင့္ စာ-၂၆၂-၂၈၂; ႏွင့္ Lintner (၂၀၀၂), စာ-၃၃၄
၈၃။  TNI (၂၀၁၁က)
၈၄။  UNODC (၂၀၁၂)
၈၅။  ထိုင္းအမ်ိဳးသားဥပေဒျပဳေရးညီလာခံ(၁၉၇၉)
၈၆။  Vicknasingam ႏွင့္သူ၏ (၂၀၁၀)
၈၇။  Boyer ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၈) 
၈၈။  Greenemeier, L. (၂၀၁၃) ‘ဘိန္းစာပင္သံုးစြဲမႈကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳသင့္သလား။’ 

Scientifc American, စက္တင္ဘာ ၃၀
၈၉။  TNI (၂၀၁၁က)
၉၀။  Bangkok Post (၂၀၁၃) ‘ဘိန္းစာပင္အသံုးျပဳမႈကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳရန္ 

၀န္ႀကီးအဆိုျပဳ’ ၾသဂုတ္ ၂၈
၉၁။  Hunwick (၂၀၁၃) ‘တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္း၌ အတုမရွိသည့္ ေကဟိုးလ္’ 

Motherboard, ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ http://motherboard.vice.com/
blog/the-great-k-hole-of-china/ တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

၉၂။  ‘ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ကက္တမင္းအတြင္း စိတ္ဖိစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ 
အာနိသင္မ်ားေတြ႕ရွိရသည္။’ Asian Scientist, ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ ၁၄

၉၃။  WHO (၂၀၁၂ခ) ကက္တမင္း- အေရးပါသည့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအစီရင္ခံစာ
 အေပၚ ပညာရွင္မ်ား အျပန္အလွန္သုံးသပ္မႈ (၂)၊ (၃၅) ႀကိမ္ေျမာက္ မူးယစ္
 ေဆး၀ါးစြဲလန္းမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအေ၀း Hammamet, 
 Tunisia, ၂၀၁၂ ဇြန္ ၄-၈ ရက္
၉၄။  Scott-Ham ႏွင့္ Burton (၂၀၀၆)
၉၅။  Hunwick, R. F. (၂၀၁၃) ‘တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္း၌ အတုမရွိသည့္ ေကဟိုးလ္’ 

Motherboard, ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ 
၉၆။  ACMD (၂၀၁၃) ကက္တမင္း - အသံုးျပဳမႈႏွင့္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တစ္လြဲအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ 
အႀကံေပးေကာင္စီ၊ လန္ဒန္၊ https://www.gov.uk/government/uploads/ 
system/uploads/attachment_data/fle/264677/ACMD_ketamine_
report_dec13.pdf/. တြင္ ရယူႏိုင္ပါ သည္။ 

၉၇။  အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးေကာ္မရွင္သို႔ အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ 
ေဆး၀ါးမ်ားကို အသိေပး၍ ႏိုင္ငံတကာအရ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ 
UNODC သတင္း(၀က္ဘ္ဆိုဒ္), ၂၀၁၄ မတ္လ ၂၉ ရက္၊  http://www.
unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/March/member-states-notify-
drug-ommission-on-dangerous-substances-urge-international-
control.html/တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

၉၈။  WHO (၂၀၁၂ဂ) မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲလန္းမႈဆိုင္ရာ WHO 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားေကာ္မတီ, ၃၅ႀကိမ္ေျမာက္ အစီရင္ခံစာ၊ WHO 
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအမွတ္ ၉၇၃၊ ဂ်နီဗာ၊ WHO

၉၉။  WHO (၂၀၁၂ခ) ကက္တမင္း - WHO (၂၀၁၂ခ) ကက္တမင္း- 
အေရးပါသည့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ အစီရင္ခံစာအေပၚ ပညာရွင္မ်ား 
အျပန္အလွန္သံုးသပ္မႈ (၂)၊ (၃၅) ႀကိမ္ေျမာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲလန္းမႈဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအေ၀း Hammamet, Tunisia, 

 ၂၀၁၂ ဇြန္ ၄-၈ ရက္
၁၀၀။  EMCDDA (၂၀၀၂), စာ ၁၉-၂၀
၁၀၁။  EMCDDA (၂၀၀၂), စာ-၁၀
၁၀၂။  UNODC (၂၀၁၃), စာ-၁၀
၁၀၃။  UNODC (၂၀၁၃), စာ-၂၃
၁၀၄။  The Times of India (၂၀၁၂) ‘တရားမ၀င္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမူးယစ္ေဆး၀ါး 

တင္ပို႔မႈကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ အိႏိၵယ၊ US ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန’ 
 ၾသဂုတ္ ၁ ရက္
၁၀၅။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

၁၀၆။  The Times of India (၂၀၁၃) ‘အစိုးရမွ နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားသည့္ 
‘ရက္စြဲေပ်ာက္’ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖစ္သည့္ကက္တမင္းကို ေရာင္း၀ယ္ရခက္ခဲ

 ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း’ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္
၁၀၇။  WHO (၂၀၀၇) ‘INCB ႏွစ္အလိုက္အစီရင္ခံစာ ၂၀၀၆ အေပၚ WHO တုန္႔ျပန္မႈ’ 

မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၏ အႀကိမ္ (၅၀) ေျမာက္ 
အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၇-ခ) ပါ အမ်ိဳးအစားမ်ားက႑၌ တုန္႔ျပန္မႈ၊ မတ္လ 
၁၂-၁၆၊ (ခ) ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႕၊ 
Willem Scholten မွ တင္ဆက္ျခင္း၊ 

၁၀၈။  WHO (၂၀၁၂ခ) ကက္တမင္း၊ အေရးတႀကီးျပန္လည္သံုးသပ္မႈအစီရင္ခံ
စာ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲလန္းမႈ ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားေကာ္မတီ၊ ၃၅ 
ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း၊  Hammamet, Tunisia, 

 ၂၀၁၂ ဇြန္လ ၄-၈ရက္၊ စာ-၃၆
၁၀၉။  E/CN.7/2014/L.12/Rev.1, ေဆး၀ါးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳမႈကို ေသခ်ာ
 ေအာငလု္ပ္ေဆာင္ေပး၍ တရား၀ငလု္ပင္န္းမ်ားမွ ကကတ္မင္းမ်ားလမ္းလႊဲယုိစမိ္မ့ႈ
 ကိုကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ မူးယစ္ေစတတ္ေသာေဆး ၀ါးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မရွင္၊
 ၂၀၁၄ မတ္လ ၂၀ ရက္ 
၁၁၀။  WHO (၂၀၀၆) ထရာမာေဒါလ္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲလန္းမႈ

ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ားေကာ္မတီ၏ ၃၄ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း၊ 
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/ 
5.2TramadolCritReview.pdf/တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။

၁၁၁။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၁၁၂။  E/CN.7/2013/L.15/Rev.1,  ေဆး၀ါးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မဟုတ္ေသာသံုးစြဲမႈႏွင့္
 အလြဲသံုးစားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
 အားေကာင္းလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၌ထရာမာေဒါလ္ 
 တရားမ၀င္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိမႈ၊ မူးယစ္ေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ
 ေကာ္မရွင္၊ ၂၀၁၃ မတ္လ ၁၄ ရက္
၁၁၃။  INCB (၂၀၁၄) ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႕ 

အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၃၊ စာ ၃၅-၃၆

ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ပဓာန

၁။  မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ေကာ္မရွင္(၂၀၁၁) 
၂။  ‘၃၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀း တရား၀င္ပူးတြထုဲတ္ျပန္ခ်က္’ 
 ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၂၀၀၀ ဇူလိုင္လ ၂၄-၂၅ ရက္
၃။   UNODOC (၂၀၀၈) ‘မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္မႈ ‘ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ’၊ UNGASS 

ဆယ္စုႏွစ္ကို တည္ေဆာက္ ျခင္း’၊ E /CN.7/2008/CRP.17
၄။  CND (၂၀၀၉), စာပိုဒ္ ၃၆
၅။  UNODC (၂၀၀၈)၊ စာ-၁
၆။  GIZ/TNI (၂၀၁၃)
၇။  UNODC (၂၀၀၈)၊ စာ-၁
၈။  အစိုးရ၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 
 ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ 
၉။  Bangkok Post (၂၀၁၃) ‘မူးယစ္ကင္းစင္ေရး’ ပန္းတိုင္အတြက္ ေနာက္က်လ်က္
 ရွိသည့္ျမန္မာ’၊ ေမ ၆ ရက္ 
၁၀။  AFP (၂၀၁၃)၊ ‘ထုတလု္ပျ္ဖန္႔ျဖဴးမႈ တစရိွ္နထုိ္းလိွမ္တ့ကလ္ာသျဖင္ ့‘မူးယစက္င္းစင္
 ေရး’ သတ္မွတ္ရက္အမီ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေနာက္က်လ်က္ရွိသည့္
 ျမန္မာ’၊ Democratic Voice of Burma၊ ေမလ ၆ ရက္ UNODC (၂၀၁၃ဃ)
၁၂။  Mohamad, L. (၂၀၁၃) ‘၂၀၁၅ အာဆီယံမူးယစ္ကင္းစင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္
 ပန္းတုိင္ႀကီး အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ 
 အေရးတႀကီးလိုအပ္မႈ၊ Borneo Bulletin, စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္
၁၃။  Borneo Bulletin (၂၀၁၃) ‘၂၀၁၅ အမီ မူးယစ္ကင္းစင္သည့္ အာဆီယံ
 ျဖစ္ေရးဆီသို႔’ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ 
၁၄။  UNODC (၂၀၁၃ခ)၊ စာ-၂၈
၁၅။  UNODC (၂၀၁၂) ‘တိုက္ဖ်က္ေရးအရိွန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္ေနလင့္ကစား ျမန္မာ့

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္ဟု UNODC မွ 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။’ ေနျပည္ေတာ္(ျမန္မာ)၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္

၁၆။  Marshall, A.R.C. (၂၀၁၂) ‘ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို စစ္ေၾကညာလိုက္သည့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ’၊ Reuters၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 20 ရက္

၁၇။  UNODC (၂၀၁၃ခ)၊ စာ ၇၆-၇၇

၁၄၁



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

၁၈။  CND (၂၀၀၈ဃ) 
၁၉။  ကုလသမဂၢ(၂၀၀၅)
၂၀။  TNI (၂၀၀၁)
၂၁။  Mansfeld ႏွင့္ Pain (၂၀၀၆)၊ စာ-၂
၂၂။  Young ႏွင့္ Walsh (၂၀၁၀)
၂၃။  TNI ႏွင့္ Paung Ku (၂၀၁၃)
၂၄။  TNI (၂၀၀၇)
၂၅။  Buddenberg ႏွင့္ Byrd (၂၀၀၆)
၂၆။  Young ႏွင့္ Walsh မွ ကိုးကားခ်က္ (၂၀၁၀)၊ စာ-၁
၂၇။  သာဓကအေနျဖင့္ Deutsche Gesellschaf fur Internationale Zusammenarbeit
 (GIZ) (၂၀၁၁)၊ CND (၂၀၁၄က)ကို ၾကည့္ရႈပါ။
၂၈။  CND (၂၀၁၄က)
၂၉။  Mansfeld (၂၀၀၆)
၃၀။  Deutsche Gesellschaf fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

(၂၀၁၁)
၃၁။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။   
၃၂။  ကမာၻ႔ဘဏ္ (၂၀၀၄)
၃၃။  အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ထိုင္းႏွင့္ ပီရူးအစိုးရတို႔မွ UNODC ၏ အနီးကပ္
 ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည့္ အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ
 တကာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
 ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ၂၈ ႏိုင္ငံမွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး 
 စုစုေပါင္း ၁၀၄ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ICAD (၂၀၁၁)ကို ၾကည့္ပါ။
၃၄။  CND (၂၀၀၈ခ) 
၃၅။  ICAD (၂၀၁၁)
၃၆။  CND (၂၀၁၄က)
၃၇။  Deutsche Gesellschaf fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

(၂၀၁၁)
၃၈။  Mansfeld (၂၀၀၆)
၃၉။  CND (၂၀၀၈ဂ)
၄၀။  ICAD (၂၀၁၁)
၄၁။ CND (၂၀၁၄က)
၄၂။  UNODC (၂၀၁၃ခ)
၄၃။  CND (၂၀၁၄က)
၄၄။ ကေနဒါ HIV/AIDS ဥပေဒကြန္ရက္, ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းက်န္းမာေရးအစီ
 အစဥ္၊ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ HIV/AIDS မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (၂၀၀၈က) ႏွင့္ ကေနဒါ
 HIV/AIDS ဥပေဒေထာက္ကူျပဳကြန္ရက္, ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းလူထုက်န္းမာ
 ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ HIV/AIDS မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (၂၀၀၈ခ)
၄၅။  FMPCDI (၂၀၀၉)
၄၆။  FMPCDI (၂၀၀၉)
၄၇။  TNI ႏွင့္ ေပါင္းကူး (၂၀၁၃)
၄၈။  Kay (၂၀၁၄)
၄၉။  Nederveen Pieterse, J. (၁၉၉၆)၊ ‘ကၽြန္ေတာ့္စံ သို႔မဟုတ္ ခင္ဗ်ားစံလား? အစား
 ထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အလြန္ကာလ၊ ေရာင္ေတာ္ျပန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စာတမ္းအမွတ္ 
 ၂၂၉၊ The Hague: လူမႈေရးသိပံၸေက်ာင္း
၅၀။  http://www.tni.org/work-area/agrarian-justice/တြင္ ၾကည့္ပါ။
၅၁။  TNI (၂၀၁၂)
၅၂။  TNI ႏွင့္ Burma Centrum Nederland (BCN) (၂၀၁၃က)
၅၃။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
၅၄။  Kay (၂၀၁၄)
၅၅။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
၅၆။  ေဆးေျခာက္လုပ္ငန္းသည္ ယေန႔တုိင္ဂြင္က်ဥ္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး တုိက္ဖ်က္ေရးေၾကာင့္ 
 စိုက္ပ်ိဳးေျမေနရာမ်ား ဆံုးရႈံးမႈအတြက္ မ်ိဳးစပ္ထားသည့္မ်ိဳးစိတ္သစ္မ်ားကို စမ္း
 သပ္စုိက္ပ်ိဳးလာၾကသည္။  ရိဗ္ေဒသတြင္း စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္ “သံသယရိွစရာ
 မလိုေအာင္ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အထြက္ႏႈန္းတိုး နည္းပညာသစ္ 
 မ်ားက်င့္သံုးလာၾကသျဖင့္ ဤေနရာ၌ ျမင့္မားသည့္အထြက္ႏႈန္းကို မည္သို႔မည္ပံု
 ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။” 
 Chouvy ႏွင့္ Afsahi (၂၀၁၄)
၅၇။   www.maefahluang.org/ကို ၾကည့္ပါ။ 
၅၈။  Bewley-Taylor, D., Blickman, T. ႏွင့္ Jelsma, M. (၂၀၁၄)၊ ေဆးေျခာက္
 တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈ၏ အတက္အက်၊  ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္

၁၄၂

 အတြင္းရိွ ေဆးေျခာက္သမုိင္းေၾကာင္းေနာက္ခံႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနည္းလမ္းမ်ား၊
 Amsterdam: TNI/GDPO
၅၉။  Bewley-Taylor, D. ႏွင့္ Jelsma, M. (၂၀၁၂) ‘စနစ္အေျပာင္းအလဲ၊ ၁၉၆၁ 

မူးယစ္ေစတတ္ေသာေဆး၀ါး မ်ားဆိုင္ရာပင္ပက်င့္ထံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊’, 
International Journal on Drug Policy 23(1) စာ 72–81.

၆၀။ Pien Metaal (၂၀၁၂) ‘ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္အခြင့္အလမ္း၊ ေျပာင္းလဲ
 ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္  ပီရူးတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ICAD 
 ညီလာခံ၊’ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္  ၊ http://www.undrugcontrol.info/ en/weblog/

item/4095-an-opportunity-lost/တြင္ ရယူႏိုင္သကဲ့သို႔ Youngers, C. (၂၀၁၂) 
 ‘ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢႏိုင္ငံတကာလမ္းညႊန္မူ၀ါဒမ်ား
 အပိုင္း (၂)၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္၊ http://www.undrugcontrol.info/en/
 weblog/item/4118-un-international-guiding-principles-on-alternative-

development-part-ii/တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
၆၁။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၀၁၃/၃ – နယ္နိမိတ္ျဖတ္
 ေက်ာ္က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္ မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈ၊ 
 ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ 
၆၂။  CND (၂၀၀၈ခ)
၆၃။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၆၄။   CND (၂၀၁၃)၊ စာ-၁၄
၆၅။   Walsh (၂၀၀၉)
၆၆။   Greenfeld (၂၀၁၀)
၆၇။   Stevens ႏွင့္သူ၏ (၂၀၁၀)
၆၈။   Srithirath (၂၀၀၆)၊ စာ-၇
၆၉။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
၇၀။   TNI (၂၀၀၇)
၇၁။   CND (၂၀၀၈ဂ)
၇၂။   TNI (၂၀၀၇)
၇၃။   Anderson (၁၉၉၉)
၇၄။   Deutsche Gesellschaf fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

(၂၀၁၁)
၇၅။   Kramer (၂၀၀၇)ကို ၾကည့္ပါ။
၇၆။   TNI (၂၀၀၇)

အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

၁။  မႏၱေလးရွိ အငွားယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၁ ႏို၀င္ဘာလ 
၂။  Newman (၁၉၉၅)၊ စာ-၇၉၄
၃။   Newman (၁၉၉၅)၊ စာ-၇၉၄
၄။  Dikötter (၂၀၀၃)
၅။  Ray ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၅)
၆။  Bennetto, J. ႏွင္ ့Todd, B. (၁၉၉၇)၊ ‘စြလဲန္းမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲအမ်ားစသုည ္

ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္သည့္ ဘ၀အရသာကို အျပည့္အ၀စံစားလ်က္ရွိသည္။’ The 
Independent, ႏို၀င္ဘာလ ၅ ရက္

၇။  EMCDDA (၂၀၀၉)
၈။  Drugscope ‘ျပႆနာရွိေသာသုံးစြဲမႈအဓိပၸာယ္’ ကို  http://www.drugscope.

org.uk/ resources/drugsearch/drugsearchpages/problemuse/တြင္ 
၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ 

၉။  h t tp : / /www.una ids .o rg/en/ resources /documents /2013/
name,89768,en.asp

၁၀။  Deiss ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၉)
၁၁။  Nelson ႏွင့္သူ၏ (၂၀၁၁)
၁၂။  Devi ႏွင့္သူ၏ (၂၀၀၅)
၁၃။  Chingsubam ႏွင့္ Khongbantabam (၂၀၀၈) 
၁၄။  Poll ႏွင့္ Soriano (၂၀၀၈)
၁၅။  http://ahrnmyanmar.org/what-we-do/shan/lashio/တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။
၁၆။  လားရိႈးမူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ားအဖြ႕ဲ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ 
 ၂၀၁၃ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ 



အဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁၇။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ HIV ႏွင့္ AIDS ၂၀၁၁-၂၀၁၅ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

၁၈။  Mathers ႏွင့္သူ၏၊ HIV ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳမႈ
 (၂၀၀၈) ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ၂၀၀၇ ရည္ညႊန္းအဖြဲ႕အတြက္ ‘ကမာၻအႏွံ႔
 မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳမႈ တြင္က်ယ္လာမႈႏွင့္  မူးယစ္ေဆး၀ါး
 အေၾကာထဲထိုးသြင္းသူမ်ားအၾကား HIV ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို စနစ္တက်ျပန္လည္
 သံုးသပ္ျခင္း’၊ The Lancet  ၃၇၂(၉၆၅၁)၊ ၁၇၃၃-၁၇၄၅
၁၉။  TNI သုေတသန ၂၀၁၀
၂၀။  TNI သုေတသန ၂၀၁၀
၂၁။  Sychareun ႏွင့္သူ၏ (၂၀၁၂)
၂၂။  http://www.irinnews.org/Report/95984/THAILAND-Ambivalent-about-

needle-exchanges ကို ၾကည့္ပါ။
၂၃။  ကမာၻ႔ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕အစီအရင္ခံစာကို http://portfolio.theglobalfund.org/

en/Country/Index/THA တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ (၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ 
အထိအသံုးျပဳဆဲျဖစ္သည္။)

၂၄။  Bergenstrom ႏွင့္သူ၏ (၂၀၁၂)
၂၅။ http://www.ps i .org/s i tes/defaul t/ f les/Tai land_Naloxone_

procurement.pdf/ကို ၾကည့္ပါ။
၂၆။  ႏိုင္ငံအလိုက္တုိးတက္မႈအစီရင္ခံစာ၊ India UNGASS, ၂၀၁၀ မတ္လ ၃၁ ရက္
၂၇။  မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ အင္ဖာ၊ 
 ၂၀၀၉ ေအာက္တိုဘာ 
၂၈။  TNI (၂၀၁၁ခ)
၂၉။  Li ႏွင့္သူ၏ (၂၀၁၀)
၃၀။  Smith ႏွင့္သူ၏ (၂၀၁၂)
၃၁။  Smith ႏွင့္သူ၏ (၂၀၁၂)၊ စာ-၃၂၉
၃၂။  UNAIDS (၂၀၁၃)
၃၃။  Pebody, R. (၂၀၁၃) ‘မေလးရွားေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
 ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးကုန္က်သက္သာ
 ေအာင ္လုပ္ေဆာငႏ္ိငုျ္ခင္းမရိွေစရန ္ကန္႔သတ္လ်က္ရိွသည္အ့ျပင ္မူးယစ္ေဆး၀ါး
 အေၾကာထဲထိုးသြင္းသူ အနည္းအက်ဥ္းကိုသာ လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည္။’ National 

AIDS Manual Aidsmap, ဇူလိုင္လ ၉ ရက္
၃၄။  UNAIDS (၂၀၁၃)
၃၅။  WHO, UNODC, UNAIDS (၂၀၁၂)
၃၆။  အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၌ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေဆးထိုးျပြတ္လဲလွယ္ေရး
 အစီအစဥ္မ်ား၊ ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးျဖင့္ အစားထိုးကုသမႈႏွင့္ အျခားအေထာက္
 အထားအေျချပဳ  မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲလန္းမႈျဖတ္ေတာက္ေရး ကုသမႈ၊ HIV ေသြးစစ္
 ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္း၊ ကိုယ္ခံအားျမွင့္တင္ေပးသည့္ကုထံုး၊
 လိင္မွတစ္ ဆင့္ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါပိုးမ်ား ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ 
 ကုသေရး၊ ကြန္ဒံုးျဖန္႔ျဖဴးသည့္အစီအစဥ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပညာေပး၊ 
 ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါပိုး ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း
 ႏွင့္ ကုသျခင္း၊ တီဘီကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ေရာဂါရွာေဖြေရးႏွင့္ ကုသေရး
 တို႔ ပါ၀င္သည္။ 
၃၇။  Bergenstrom ႏွင့္ Bezziccheri (၂၀၁၂)
၃၈။ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၊ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း လူထုက်န္းမာေရး
 အစီအစဥ္၊  ကေနဒါ HIV/AIDS ဥပေဒေထာက္ကူျပဳကြန္ရက္၊ ႏိုင္ငံတကာ
 ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအဖြဲ႕အစည္း (၂၀၁၀) 
၃၉။  WHO (၂၀၀၉)
၄၀။  လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (၂၀၁၂)
၄၁။  WHO (၂၀၀၉)
၄၂။  ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ထိုင္းဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ “မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို 

တစ္ဘက္သတ္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးရံုးအတြက္ 
ေမးခြန္းလႊာ(ရက္စြဲမပါ)” ကို http://www.mfa.go. th/humanrights/index.
php?option=com_content&view=a%20article&id=66:answers-
to-questionnaire-for-the-secretariat-the-working-group-on-
arbitrary-detention-on-%20the-issue-of-detention-of-drug-users-
&catid=35:un-resolution&Itemid=7/တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ 

၄၃။  ဥေရာပသမဂၢေကာင္စီ (၂၀၁၃)
၄၄။  လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (၂၀၁၃)
၄၅။  Vientiane Times (၂၀၁၃) ‘တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၏ ၀ယ္လိုအား 

ေလ်ာ့က်လာေစရန္ အရာရွိမ်ားႀကိဳးပမ္းမႈ’ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္

၄၆။  14715/13 CORDROGUE 100 ASIE 44.
၄၇။  Tanguay (၂၀၁၁)
၄၈။  ဂမီၻရနည္းအရ ျပဳလုပ္ထားသည့္ေရစင္ပါရွိသည့္ ရိုးရာဘာသာေရး
 အေလ့အထမ်ား 
၄၉။  ေလးႀကိမ္ေျမာက္ အာရွသမရိုးက်မဟုတ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒ 

ေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၁၈-၁၉ ရက္ကို http://www.tni.
org/briefng/southeast-asia-informal-drug-policy-dialogue-2012-
bangkokတြင္ ရယူႏိုင္သည္။ 

၅၀။  Li ႏွင့္သူ၏ (၂၀၁၀)
၅၁။  Li ႏွင့္သူ၏ (၂၀၁၀)
၅၂။  ILO, UNCHR, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN WOMEN, 

WFP, WHO ႏွင့္ UNAIDS (၂၀၁၂)
၅၃။ UNODC (၂၀၁၂) ‘မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ဆႏၵအေလ်ာက္ေဆး
 ျဖတ္ႏိုင္မည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကုသေရးဦးစားေပးအျဖစ္ အာဆီယံရွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ 
 တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲ၊’ ကြာလာလမ္ပူ၊ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္  
၅၄။  က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား၌ ဆႏၵမပါဘဲ ေဆး၀ါးကုသေစျခင္းမွ 
 ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိရမည္ဟု ပါရွိသည္။ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္
 ေကာ္မရွင္ရံုး (UNHCHR) ႏွင့္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း (WHO) (၂၀၀၈)
 က်န္းမာေရးဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးစာတမ္းအမွတ္ ၃၁ တို႔ကိုၾကည့္ပါ။ 
 ဂ်နီဗာ၊ UNHCHR ႏွင့္ WHO.
၅၅။  UNODC (၂၀၁၂) ‘ေဆး၀ါးအေပၚမူတည္၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ က်န္းမာေရး
 ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား’၊ ၂၀၁၂ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးအစီရင္ခံစာ၊ စာ-၇၀ ကို 
 http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/

WDR_2012_Chapter2.pdf/တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 
၅၆။  မစ္ဆမ္ပန္ ယာယီကုသေရးဌာန၌ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ဘန္ေကာက္၊ 
 ၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာ ၂၈
၅၇။ ခ်ိန္းမိုင္တကၠသိုလ္၊ က်န္းမာေရးသိပၸံဆိုင္ရာ ေဆး၀ါးႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္း
 တာ၀န္ခံျဖစ္သူ Dr Apinun Aramrattanaမွ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
၅၈။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၅၉။  ဘန္ေကာက္ရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 
 ၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာလ
၆၀။ မူးယစ္ေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား
 ဥပေဒ (၁၉၉၃) အရ ပုဒ္မ ၁၅ “မွတ္ပံုတင္ရန္ပ်က္ကြက္မႈ” အတြက္ 

ျပစ္ဒဏ္ကို သုံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး ပုဒ္မ ၁၆ “စိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ 
 လက္၀ယ္ထားရွိမႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ တစ္ဆင့္ခံေပးပို႔မႈ၊ လႊဲေျပာင္းမႈ၊
 အတင္းအက်ပ္ သံုးစြဲေစမႈ၊ မူးယစ္ေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ
 ေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား သံုးစြဲထားစဥ္ မေတာ္တေရာ္ျပဳမူမႈ” အတြက္ ငါးႏွစ္မွ 
 ၁၀ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး ေငြဒဏ္ပါခ်ႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္
 သူကို ပုဒ္မ ၁၅ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၆ ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားပါက ျပစ္ဒဏ္ကို
 ႏွစ္ဆအထိ ထပ္မံခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 
၆၁။  UNODC (၂၀၁၃ဃ) 
၆၂။ ႏုိင္ငံတကာအက်ဥ္းေထာင္ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးဌာန၊ ‘ကမာၻအႏံွ႔မွ အက်ဥ္းေထာင္
 သံုးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း၊ ျမန္မာ (ယခင္ဘားမား)ကို http://www.prisonstudies.

org/country/myanmar-formerly-burmaတြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ 
၆၃။ ႏိုင္ငံတကာအက်ဥ္းေထာင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးဌာန၊ ‘ကမာၻအႏွံ႔မွ အက်ဥ္း
 ေထာင္သံုးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း၊ ျမန္မာ (ယခင္ဘားမား) ကို 
 http://www.prisonstudies.org/country/myanmar-formerly-burma တြင္ 

၀င္ ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
၆၄။  ထိုင္းႏိုင္ငံလူဦးေရသည္ သန္း (၇၀)၀န္းက်င္ရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရသည္ 

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ သန္း ၅၀ ႏွင့္ ၆၀ အၾကားရွိသည္။ 
၆၅။  TNI သုေတသန ၂၀၁၃
၆၆။  Tanguay (၂၀၁၁)
၆၇။  Express News Service (၂၀၁၁) ‘ကပၸသလအက်ဥ္းေထာင္ ေထာင္ဆူမႈျဖစ္ၿပီး 

နာရီ ၂၀ အၾကာ၌ အစိုးရ မွ ေသဆံုးအက်ဥ္းသားစာရင္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။’ 
ကပၸသလ၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၂

၆၈။ ႏုိင္ငံတကာအက်ဥ္းေထာင္ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးဌာန၊ ‘ကမာၻအႏံွ႔မွ အက်ဥ္းေထာင္
 သုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း၊ တရုတ္’ ကုိ  http://www.prisonstudies.org/country/china/
 တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
၆၉။  လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (၂၀၀၄)

၁၄၃



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

၇၀။ The Nation (၂၀၀၇) ‘မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲအတြင္း ေသဆံုးခဲ့သူ
 အမ်ားစုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။’ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္
၇၁။  The Nation (2008) ‘မူးယစ္ေဆး၀ါးစစ္ပြဲ’ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္း 

ေပၚေပါက္လာျခင္း’, ဇန္န၀ါရီ ၁၆
၇၂။  The Guardian (2011) ‘ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္ႏွင္းေရးမ်က္ႏွာစာသစ္ကို 
 ဖြင့္လွစ္လိုက္သျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ေသဆံုးမႈဒီေရျမင့္တက္လာမည္
 ကို စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိ’ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္
၇၃။  The Nation (2012) ‘ခ်လမ္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို အရွိန္ျမင့္သတ္ျဖတ္
 ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း’ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္
၇၄။  The Bangkok Post (၂၀၁၃) ‘ခ်လမ္မွ ဘန္ေကာက္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္
 ေရးအကူအညီမ်ား လိုလားလ်က္ရွိ’ ေမလ ၈ ရက္
၇၅။  The Bangkok Post (၂၀၁၂) ‘ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္တိုက္သည့္ စစ္ပြဲမဟုတ္ပါ’ 

ဧၿပီ ၁၈
၇၆။  UNODC (၂၀၁၃ဃ)
၇၇။  ျပဳျပင္ေရးဌာန၊ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ 
၇၈။  အမႈေပါင္း 20% ေက်ာ္သည္ သံုးစြဲမႈျဖစ္သည္။ (မူးယစ္ရာဇာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
 အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးဆက္စပ္ျပစ္မႈမ်ား ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္း)၊ 
 Bezziccheri ႏွင့္ Bazant (၂၀၀၄) ကို ၾကည့္ပါ။
၇၉။ ႏုိင္ငံတကာအက်ဥ္းေထာင္ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးဌာန၊ ‘ကမာၻအႏံွ႔မွ အက်ဥ္းေထာင္
 သံုးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ’ ကို http://www.prisonstudies.org/country/
 thailand/တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
၈၀။  The Nation (၂၀၁၃) ‘ထိုင္းတရားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အက်ဥ္းေထာင္သစ္မ်ား
 ရွာေဖြျခင္း’ ေအာက္တိုဘာ ၁၀
၈၁။  အာရွႏွင့္ ပိစိဖိတ္ေဒသ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသံုးစားမႈ သတင္းအခ်က္အလက္
 ကြန္ရက္ (DAINAP)၊ UNODC (၂၀၁၃ဃ)
၈၂။  ကုလသမဂၢသတင္းအခ်က္အလက္၀န္ေဆာင္မႈဌာန (၂၀၁၄) ‘မူးယစ္ေဆး၀ါး

ဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ေပးမႈကို ပယ္ဖ်က္ရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း 
INCB မွ ႏိုင္ငံမ်ားကို တိုက္တြန္းလိုက္သည္။’ ဗီယင္နာ၊ မတ္လ ၅ ရက္

၈၃။ http://myconference.unov.org//Documents/Get/eaa739f7-8d50-491c-
92cd-221c51c6d101 ၌ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

၈၄။  အီရန္အစၥလမ္ျပည္ေထာင္စု ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ဘာရိန္း၊ တရုတ္၊ အီဂ်စ္၊ 
အင္ဒိုနီးရွား၊ ကူ၀ိတ္၊ လစ္ဗ်ား၊ မေလးရွား၊ အိုမန္၊ ကာတာ၊ ေဆာ္ဒီအေရးဗီးယား၊ 
စင္ကာပူ၊ ဆူဒန္၊ ဆီးရီးယားအာရပ္ျပည္ေထာင္စု၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏိုင္ငံ၊ 
ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ရီမင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ၍ စကားေျပာျခင္း 

၈၅။  Amnesty International (၂၀၁၄)
၈၆။ http://www.lawyerscollective.org/updates/parliament-passes-ndps-

amendment-bill-2014-gains-losses.html ကိုၾကည့္ပါ။ 
 (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ အသက္၀င္ဆဲျဖစ္သည္)
၈၇။  အင္ဖာရွိ ေဒသတြင္း NGO မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၀၉ 
 ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ ၈၈။  Kanglaonline မွ ၂၀၁၀ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္
 ေန႔တြင္ တင္ခဲ့သည့္ AMADA အစီရင္ခံစာကို http://kanglaonline.com/2010/
 09/amada-report/တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ နာဂလန္းႏွင့္ မဏိပူရ္ႏွစ္ျပည္နယ္
 စလံုး၌ ၁၉၈၉ ႏွင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈကို တားျမစ္
 ထားခဲ့သည့္ “အရက္မေရာင္းရျပည္နယ္မ်ား” ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ “စားပြဲ
 ေသာက္ပြဲမ်ား၌” ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳးသာ တရားမ၀င္၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္
 ရွိသည္။ 
၈၉။  UWSA, MNDAA ႏွင့္ NDAA ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 
 ၂၀၀၈ ၾသဂုတ္လ
၉၀။  KIO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၂ ေမလအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈႏွင့္ ၂၀၁၃ 
 စက္တင္ဘာလအတြင္း SSA-ေတာင္ပုိင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း
 မႈမ်ား၊ 
၉၁။ I RIN (၂၀၁၃) ‘မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း

မႈသည္ လာအိုႏိုင္ငံရွိ ကုသေရးက႑အတြက္ အတားအဆီးျဖစ္လ်က္ရွိသည္။’ 
ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႕ (၂၀၁၁)  

၉၂။  INCB (၂၀၁၀)ကို  http://www.incb.org/documents/Publications/
AnnualReports/AR2010/ Supplement-AR10_availability_English.pdf/
တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

၉၃။ ႏုိင္ငံတကာအက်ဥ္းေထာင္ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးဌာန၊ ‘ကမာၻအႏံွ႔မွ အက်ဥ္းေထာင္
 သုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း၊ အိႏိၵယ’ ကုိ http://www.prisonstudies.org/country/india/
 တြင္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ 

၉၄။  Harris, G. (၂၀၁၁) ‘အစုလိုက္အျပံဳလုိက္ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး
 မူ၀ါဒအတြက္ သတ္မွတ္အရည္အေသြး’ Amsterdam: TNI.
၉၅။   UNODC (၂၀၁၃ဃ)
၉၆။   Amnesty International (၂၀၁၄)
၉၇။  ဥေရာပမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲလန္းမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး

ဌာန (EMCDDA), ‘EMCDDA၏ ကူးစက္ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈဆိုင္ရာ ညႊန္းကိန္းငါးခု’ကို 
 http://www.emcdda.europa.eu/activities /key-indicators တြင္ ရယူႏိုင္
 ပါသည္။ (၂၀၁၄ မတ္လ ၂၀ အထိ အသက္၀င္ဆဲျဖစ္သည္။)
၉၈။  ကေနဒါ HIV/AIDS ဥပေဒေထာက္ကူျပဳကြန္ရက္၊ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း 

လူထုက်န္းမာေရးအစီအစဥ္၊  ႏိုင္ငံတကာ HIV/AIDS မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (၂၀၀၈က) 
၉၉။  ကေနဒါ HIV/AIDS ဥပေဒေထာက္ကူျပဳကြန္ရက္၊ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း 

လူထုက်န္းမာေရးအစီအစဥ္၊  ႏိုင္ငံတကာ HIV/AIDS မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (၂၀၀၈ခ) 
၁၀၀။  ကေနဒါ HIV/AIDS ဥပေဒေထာက္ကူျပဳကြန္ရက္၊ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း 

လူထုက်န္းမာေရးအစီအစဥ္၊  ႏိုင္ငံတကာ HIV/AIDS မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (၂၀၀၈က)
၁၀၁။  အင္ဖာမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၀၉ ေအာက္တိုဘာလ
၁၀၂။  Anthony ႏွင့္သူ၏ (၁၉၉၄) ‘ေဆးရြက္ႀကီး၊ အရက္၊ ကန္႔သတ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္
 ရွဴေဆးမ်ားအေပၚ စြဲလန္းမႈကို ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ခ်က္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆး၀ါး
 အာနိသင္ဓာတ္ျပဳမႈစစ္တမ္းမွ အေျခခံေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား’ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ေနဆဲ
 ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား၏ လူ႔စိတ္အေပၚသက္ေရာက္မႈေလ့လာေရးေဗဒ ၂၊ ၂၄၄-၂၆၈ 
၁၀၃။ ကေမာၻဒီးယားဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ လာအိုဒီမို
 ကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ထိုင္းဘုရင့္
 ႏိုင္ငံေတာ္၊ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ 
 ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢရံုး (၂၀၁၁)
၁၀၄။ IRIN (၂၀၁၄) ‘ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ မက္တဖီတမင္းဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲအေပၚ 
 ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ’၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ကို  http://www.irinnews.org/report/
 99449/rethinking-thailand-s-war-on-methamphetamines တြင္ 
 ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 
 (၂၀၁၄ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္အထိ အသက္၀င္ဆဲျဖစ္သည္။)
၁၀၅။  ပိစိဖိတ္အေနာက္ပုိင္းေဒသ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲအစည္း ေဒသခြရုံဲး၏ အမ္ဖီတမင္း
 အမ်ိဳးအစား စိတ္ၾကြေဆး (ATS) အေပၚ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္မွ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
 တင္ျပမႈကို http://www.wpro. who.int/hiv/documents/atstechnicalbriefs
 /en/တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား

AD     ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
AFSPA    လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ အထူးအမိန္႔အက္ဥပေဒ
ART     ကိုယ္ခံအားျမွင့္တင္ေပးသည့္ ကုထံုး 
ASEAN   အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း
ASOD    မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ASEAN ၀န္ႀကီးမ်ားအထူးအစည္းအေ၀း 
ATS    အမ္ဖီတမင္းအမ်ိဳးအစားစိတ္ၾကြေဆး 
BA    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
BGF    နယ္ျခားေစာင့္တပ္
CBN    မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟို (အိႏိၵယ)
CND    မူးယစ္ေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မရွင္
CPB    ျမန္မာ့ကြန္ျမဴနစ္လမ္းစဥ္ပါတီ
CCDAC   မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသံုးစားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ 
CPS   ဘိန္းရိုးတံကို အႏွစ္က်ေအာင္က်ိဳခ်က္ျခင္း
DIC    ယာယီကုသေရးဌာန
EU   ဥေရာပသမဂၢ
FARC    Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FPIC    ေကာင္းစြာႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ ရပ္ရြာလူထု၏ လြတ္လပ္ေသာ 
 သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ 
GHB    ဂမၺာဓာတ္ေရာင္ခ်ည္-ဟိုက္ဒေရာ့ဒ္စီဘူးထရစ္အက္ဆစ္ 
GIZ    Gesellschaf fur Internationale Zusammenarbeit
GOB     ျမန္မာအစိုးရ
Ha    ဟက္တာ
HDI    လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈညႊန္းကိန္းမ်ား 
ICAD    ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံ

၁၄၄



အဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

INCB     ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႕ 
KDA    ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္
KIO    ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း 
Kg    ကီလိုဂရမ္
KMT     ကူမင္တန္ 
MDG    ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား
MDMA   ၃-၄ မီသိုင္းလင္းဒိုင္ေအာက္စီမက္တဖီတမင္း 
MMT    မက္သဒံုးျဖင့္ထိန္း၍ ကုသသည့္နည္းလမ္း 
MNDAA  ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ 
MTA     ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ 
MQY   အနိမ့္ဆံုးသီးထြက္အရည္အေသြး 
NDAA    အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ေပါင္းစုတပ္မေတာ္
NDA-K   ဒီမိုရက္တစ္တပ္ဦး - ကခ်င္
NDNM   ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကြန္ရက္
NGO   အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
NPS    စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆး၀ါးသစ္
NSCN-IM   နာဂေဒသအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ-အီဆတ္-ေမႊဗာ့
NSP    ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေဆးထိုးျပြန္ လွဲလွယ္ေရးအစီအစဥ္
ONCB    မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႕ရံုး
OST     ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးကုသမႈ 
PMF     ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ 
RRF    ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ 
SP     အျပင္းအထန္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေဆး
 (Spasmo-Proxyvon)
SPDC    ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီ
SSA-N   ရွမ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္–ေျမာက္ပိုင္း
SSA-S    ရွမ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္–ေတာင္ပိုင္း 
STD    လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါပိုးမ်ား
TNI    Transnational Institute 
TNLA    တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 
UK    အဂၤလန္
UN    ကုလသမဂၢ
UNGASS ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာအထူးက႑ 
ONCHR  ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ေကာ္မရွင္နာရံုး 
UNODC  ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာရံုး 
US    အေမရိကန္
USA    အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
USDP    ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
UWSA   ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္
WHO     ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း 

၁၄၅



တစ္ေက်ာ့ျပန္ - မူလအေျခအေနဆိုးသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ

က်မ္းကိုးစာရင္း
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ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းသံုးႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ျခင္းထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယရွိ တရားမ၀င္
မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၌ ေဒသခံသုေတသီမ်ားပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕မွ အလြန္ဆိုးရြားခက္ခဲသည့္ 
ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကို မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလံု႔လတို႔ျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္၍ ေကာက္ယူရရွိခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အဆိုပါ
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာမွ် က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ ႏွစ္ဆေသာ
ပမာဏျဖင့္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာခဲ့သည့္အျပင္ ေဒသတြင္း ATS အထူးသျဖင့္ မက္တဖီတမင္းအမ်ိဳးအစားစိတ္ၾကြေဆး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈမ်ား 
တစ္ရွိန္ထိုးျမင့္တက္လာလ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ၂၀၁၅ အမီ မူးယစ္ကင္းစင္သည့္ ေဒသ
ျဖစ္ရမည္ဟူသည့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခမရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို အေျခခံေရးဆြဲထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္
ဖိအားေပးခံရလ်က္ရွိသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲရာ၌ က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အာရံုစိုက္
သင့္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ ပတ္သက္ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ အထိခိုက္လြယ္ဆံုးေသာလူအုပ္စုမ်ားကို ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အေရးယူ
ျခင္းမျပဳရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ဆုိပါက ေဒသတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒမ်ားသည္ ပိုမိုအဖိုးနည္း၀န္ပါ၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲလာမည္ျဖစ္
သည္။ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအတြင္း မွ်တမႈမရွိသည့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အာနိသင္ေပ်ာ့သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို မူးယစ္ေဆး၀ါးစာရင္းမွ 
ျပန္လည္ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ အေျခခံေဆး၀ါးမ်ား ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မႈကို ဦးစားေပးျခင္း၊ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္းရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
လူထု၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေနရာခ်၍ ေဆး၀ါးကုသရန္ လိုအပ္သူ 
မ်ားအတြက္ အေထာက္အထားအေျချပဳ ဆႏၵအေလ်ာက္ေဆးျဖတ္ႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ ျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္သင့္သည္။ 

၂၀၁၅ အမီမူးယစ္ကင္းစင္သည့္ အာဆီယံျဖစ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈသည္ ယုတိၱက်ျခင္းမရွိသျဖင့္ မူ၀ါဒေရးရာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ အရင္း
အျမစ္မ်ားကို ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ကို ေဘးအႏၱရာယ္အနည္းဆံုးနည္းလမ္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာျဖင့္ ဦးတည္လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းပစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဘိန္းစီးပြားေရး တစ္ေက်ာ့ျပန္ဦးေမာ့လာျခင္းႏွင့္ 
စိတ္ၾကြေဆး (ATS) ေစ်းကြက္ ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အေထာက္အထား
အားလံုးကို ၾကည့္ရႈသံုးသပ္ရျခင္းအားျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈတင္းက်ပ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေဖာ္ေဆာင္၍
ေနာက္ ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာေစျခင္းျဖင့္ ေရြးစရာလမ္းမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တာ၀န္မဲ့လြန္းရာက်မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။

Transnational Institute (TNI) ကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၌ လြတ္လပ္၍ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းသည့္ ႏိုင္ငံတကာသုေတသနႏွင့္ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရး
ေလွ်ာက္လဲတင္ျပသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္းစံုရွိ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ
အလြန္အားေကာင္းသည့္အျပင္ ကမာၻႀကီးကို ဒီမိုကေရစီက်က်၊ သာတူညီမွ်မႈရွိရွိျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးသို႔ ဦးတည္လာေအာင္ ပဲ့ကိုင္ထိန္းေက်ာင္းလိုသည့္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စုေ၀းဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကနဦးစမွတ္အေနျဖင့္ ေျမကမာၻႀကီး
ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္ ကမာၻေနလူထုတစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ အေျဖရွာႏိုင္မည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္ပါသည္။ 
TNI အေနျဖင့္ အေရးႀကီးသည့္ ကမာၻ႔ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို အေျခခံက်က် ႀကိဳတင္ဆန္းစစ္ေလ့လာကာ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕၍  ပိုမို 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈရွိၿပီး တရားမွ်တ၍ ဒီမိုကေရစီက်သည့္ ကမာၻႀကီးျဖစ္ေစရန္အတြက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 

TNI မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဒီမိိုကေရစီအစီအစဥ္သည္ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ႏွင့္ ကမာၻအႏွံ႔ရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒမ်ား၏ ေရြ႕လ်ားမႈ
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည့္ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ပဋိပကၡ
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေပၚ မည္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္လာေစေၾကာင္း ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္သည္ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားအားျဖင့္ လမ္းညႊန္မႈျပဳထားသည့္ 
အေထာက္အထားအေျချပဳမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္လာႏိုင္ေအာင္ အားေပးတိုက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစ၍ အစီအစဥ္၏
ဦးစားေပးက႑အျဖစ္ ကမာၻ႔ေတာင္ပုိင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ေနာက္ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈရလဒ္မ်ား တိုးတက္
ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္အေနျဖင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္၍ အဖက္ဖက္မွ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားေပၚေပါက္လာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢအတိုင္းအတာ၌ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊  လူထုက်န္းမာေရးက႑ျမႇင့္တင္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္
ေဆာက္ေရးကဲ့သို႔ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ကို အျပန္အလွန္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ 

TNI ၏ ျမန္မာစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေရးရာပဋိပကၡကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ မဟာဗ်ဴဟာက်က် သံုးသပ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားကို မိမိတို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ 
အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံ၍ 
ေဘးဖယ္ခံေနရသကဲ့သို႔ ခံစားေနၾကရသည္။ ဒီမိုကေရစီ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္းျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိသည့္ 
တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡကို မျဖစ္မေနကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ TNI အေနျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္မည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲ
ေဖာ္ထုတ္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈကို မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္မည့္ စံႏႈန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္
ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ၿပီး အရွိတရားအေပၚ အေျခခံထားသည့္ မူ၀ါဒအေျပာင္း
အလဲမ်ားေပၚေပါက္လာေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ေျမယာ၊ ေရႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒ
မ်ားအေပၚ အသားေပးသည့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပါအ၀င္ အေရးႀကီးသည့္ မူ၀ါဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ေဒသတြင္းဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိသည္။


