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သံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ အထူးသျဖင့္ ရက္စက္ရာေရာက္ၿပီး သိကၡာက်ဆင္း
သြားေစသည္။
တားျမစ္ပတ
ိ ပ
္ င္ျခင္းကလူမအ
ႈ သိက
ု အ
္ ဝန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား
အား ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းပုစ
ံ ံျဖင့္ ျဖစ္ေစ ျပႆနာျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည့ပ
္ စ
ံု မ
ံ ်ဳိးျဖ
င့္ျဖစ္ေစ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲေနသည့့္ အေၾကာင္းရင္းေပါင္းေျမာက္မ်ား
စြာကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလက
ုိ ္ေစပါသည္။ ယင္းက မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြသ
ဲ မ
ူ ်ားကို
ေဆးဝါးကုသရန္ႏင
ွ ့္ လူမဘ
ႈ ဝအတြင္း ျပန္လည္ထည့သ
္ င
ြ ္းေပါင္းစည္းရန္
လိအ
ု ပ္ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ စာနာနားလည္၍ အကူအညီေပးရန္ မထိက
ု တ
္ န္သမ
ူ ်ား
အျဖစ္ သေဘာထား၍ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္း ႏွငခ
့္ ြဲျခားဆက္ဆမ
ံ ႈျပဳျခင္းတု႔ိ
ကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ထိထ
႔ု က္ပ၍
ို ဆိရ
ု ေသာ္ အျခားသူမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္
ျပဳျခင္းမရွိသူမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူရန္ႏွင့္ နာက်င္ခံစား
ေနရသူမ်ားကို ထပ္မံျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ လိအ
ု ပ္သည္ဟု အေၾကာငး္ရွာျခင္း
သာျဖစ္ သ ည္ ။ တားျမစ္ ပိ တ္ ပ င္ျ ခင္း က တရားမဝင္ေ ဆးဝါးမ်ား၏
အလားအလာရွသ
ိ ည့္ ေဆးဝါးအာနိသင္မ်ားကို သိပန
ၸံ ည္းက်သုေတသန
ျပဳႏို င္ျ ခ င္း မ ရွိေ စ ရ န္ လည္း က န္ ႔ သ တ္ ပိ တ္ ပ င္ လ် က္ ရွိ သ ကဲ့ သို ႔
နာက်င္ ကို က္ ခဲ မႈ သ က္ သာေစရန္ႏွ င့္ အကို က္ အ ခဲေ ပ်ာက္ေ စရန္
ေဆးညႊ န္းေပးႏုိ င္ ရ န္ အ တြ က္ လ ည္း

အတားအဆီးျဖစ္ေ စပါသည္ ။

မူး ယစ္ေ ဆးဝါးထိ န္း ခ်ဳပ္ေ ရးအတြ က္ ျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးသည့္ ရႈေ ထာင့္ မွ
ခ်ဥ္း ကပ္ျ ခင္း သည္ ႏို င္ ငံ သားမ်ားစြာ ကို ယု တၱိ န ည္း လမ္း မက်သည့္
မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္ေစလ်က္ရွိသျဖင့္ လူတစ္ဦး
ခ်င္းစီႏင
ွ ့္ အစိုးရအၾကား ဆက္ဆံေရးကိလ
ု ည္း အားနည္းသြားေစသည္။
ဝမ္း နည္း စရာေကာင္း စြာ ပင္ အစိုး ရအမ်ားအျပားသည္ ႏို င္ ငံ တ ကာ
မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပဋိဉာဥ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၌ ျပ႒ာန္း
ထားသည့္ “မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္သည့္ကမာၻ” သို႔မဟုတ္ “မူးယစ္

ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားသည္ လူ႔သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ လူ
သားမ်ဳိးႏြယ္စုႏွင့္တစ္သားတည္းဒြန္တြဲ ျဖစ္တည္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ကမာၻ႔ေနရာေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ား၌လည္း အရက္ႏင
ွ ့္ ေဆးရြကႀ္ ကီးတုက
႔ ိ ုိ
တရားဝင္ လ က္ ခံ ၍ သံုး စြဲ ခြ င့္ျ ပဳထားသလို အျခား ေဆးဝါးမ်ားအျဖစ္
လက္ခအ
ံ သိအမွတ္ျပဳ၍ ေဆးညႊန္းျဖင့အ
္ သုံးျပဳေနၿပီး တရားမဝင္သုံးစြဲ
မႈဆသ
ုိ ည့အ
္ ေျခအေနတြင္ လူမ်ားက “မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား” ဟုရည္ညန
ႊ ္း
သည္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာပဋိဉာဥ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ တားျမစ္
ပိ တ္ ပ င္ ထားသည္ ။ လူ အ မ်ားစု သ ည္ ယင္း တုိ ႔ အား

သင့္ တ င့္ ႐ုံ

ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းျဖင့္ သံုးစြဲၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္
မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္
သုံး စြဲ ၍ လူ မႈေ ရးႏွ င့္ အလု ပ္ အ ကုိ င္ တုိ ႔ ပါ ထိ ခုိ က္ သ ည့္ အေျခအေန
မ်ဳိးလည္း ရွိေနပါသည္။
သုိ ႔ေ သာ္

တရားမဝင္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ သူ မ်ားသည္

၎တိက
႔ ု ို ေဆးမွခ
ီ စ
ို လ
ြဲ န္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္၍ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ား
ရယူရန္ႏွင့္ ရာဇဝတ္ေဘးမကင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ရျခင္း
မ်ဳိး ျဖစ္ေစသည့္ တရားမဝင္ဒုစရိုက္ေစ်းကြက္အေပၚ မွီခိုေနရသျဖင့္
ပိမ
ု ဆ
ို ိုးရြား ျပင္းထန္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆင
ုိ ၾ္ ကရသည္။ ဤကဲသ
့ ႔ ို

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ မနီလာရွိ Navotas Municipal အက်ဥ္းေထာင္၏
က်ပ္ညွပ္ျပြတ္သိပ္ေနသည့္ အက်ဥ္းခန္း အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မႈျဖင့္
ေထာင္ဒဏ္(၂)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ရိုဝင္နာ
ကမာခ်ိဳ။ ©Paula Bronstein/Getty Images
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ေဆးဝါးအလြဲသံုးစားမႈကင္းမဲ့သည့္ ကမာၻ” ဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို

မီးေမာင္း ထိုးျပထားသည္ ။ ကမာၻ တ စ္ လႊားရွိ ႏို င္ ငံ အ မ်ားအျပား၌

ဆက္လက္ဖက္တယ
ြ ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ဤရည္မန
ွ ္းခ်က္ပန္းတိင
ု သ
္ ည္

ပုိ လ က္ေ တြ ႔ က်၍ လူ သားဆန္ သ ည့္ မူ ဝါဒမ်ားအျဖစ္ သို ႔ ေျပာင္း လဲ

႐ုိး အလြ န္း ၿပီး အႏၱ ရာယ္ လ ည္း မ်ားလြ န္း လွ သ ည္ ။ ႐ုိး အသည္ ဟု

လာျခင္းကုိ လက္ခႀံ ကိဳဆိ၍
ု ႏုင
ိ င
္ အ
ံ ဆင့္ႏင
ွ ့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ အဆင္မ
့ ူးယစ္

ဆို ရျ ခ င္း မွာ ထို သို ႔ တားျ မ စ္ ပိ တ္ ပ င္ မႈေ ၾ ကာ င့္ မူး ယ စ္ေ ဆး ဝါး

ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို ယခုထက္ပို၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္

သံုး စြဲ မႈႏႈ န္း အေပၚ အက်ဳိး သက္ေ ရာက္ မႈ မ ရွိ သေလာက္ နည္း ပါး ၿပီး

လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကမာၻ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါ

၂၀၀၆ ခုႏွ စ္ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွ စ္ အ တြ င္း

သံုး စြဲ သူ ၂ ၀ ရာခို င္ႏႈ န္း နီး ပါး

ဒေရးရာေကာ္မရွငအ
္ ေနျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဝ
႔ဲ င္ အစိုးရမ်ားကိသ
ု ာမက

ၿမင့တ
္ က္သြား ၿပီး လူဦးေရသန္းေပါင္း ၂၄၆ သန္းခန္အ
႔ ထိ သုံးစြသ
ဲ ဦ
ူ းေ

ျပ ည္ သူ လူ ထု တ စ္ ရ ပ္ လံုး ကို ပါ မူး ယ စ္ေ ဆး ဝါး သံုး စြဲ သူ မ်ားႏွ င့္

ရျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ အႏၱရာယ္မ်ားသည္ဟု ဆိုရျခင္းမွာ ထိုကဲ့သို႔

ပတ္ သ က္ သ ည့္ မိ မိ တို ႔ ၏ အျမင္ သေဘာထားမ်ားႏွ င့္ အစြဲ မ်ားကုိ

တားျမစ္ပတ
ိ ပ
္ င္ လိက
ု ္ျခင္းက ေထာင္သင
ြ ္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတမ
္ ႈ တစ္ရန
ွိ ထ
္ ိုး

ဖယ္ရွားေျပာင္းလဲရန္ တိက
ု တ
္ ြန္းလ်က္ရပ
ွိ ါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲ

ျမင့တ
္ က္ လာေစရန္ မီးထိုးေပးခဲၿ့ ပီး ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာဥပေဒႏွင့္ ဆန္က
႔ ်င္ကလ
ြဲ ြဲ

သူမ်ားကိလ
ု ည္း လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားအျပည့အ
္ ဝႏွင့္ ဂုဏသ
္ က
ိ ၡာရွိေသာ

လ်က္ ရွိ သ ည့္ ေသဒဏ္ေ ပးကြ ပ္ မ်က္ မႈ မ်ား ျမင့္ တ က္ လာေစခဲ့ သ ည္ ။

အ မ်ား တ န္း တူ ၊ တာ ဝ န္ ရွိ သ ည့္ လူ ႔ အ ဖြဲ ႔ အ စ ည္း ဝ င္ မ်ား အျ ဖ စ္

ေသြး မွ တ စ္ ဆ င့္ ကူး စက္ျ ပန္ ႔ ပြားတတ္ သ ည့္ ေရာဂါပိုး မ်ားကို ပို မို ပ်ံ ႕ႏွံ ႔

အသိ အ မွ တ္ျ ပဳၾကရပါမည္ ။ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးမ်ားကို မေကာင္း ဆိုး ဝါး

လာေစရံု မွ် မက မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ သူႏွ င့္ ေရာင္း ဝယ္ေ ဖာက္ ကား

သဖြယ္သေဘာထား၍ ျပစ္မေ
ႈ ၾကာင္းအရ အေရးယူ ေနသမွ် ကာလ

သူမ်ားအေပၚ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ား တြငတ
္ ြငက
္ ်ယ္က်ယ္ျဖစ္

ပတ္ လံုး ဒု စ ရို က္ သ မားမ်ား၏လက္ မွ လြ တ္ က င္းႏို င္ မ ည္ မဟု တ္ ပါ။

ပြားလာေစသည့္ အျပင္ ကမာၻ တ စ္ လႊား ႏွ စ္ စ ဥ္ မူး ယစ္ ေဆးဝါးႏွ င့္

၎တို ႔ သ ည္ အႏၱ ရာယ္ေ ပးႏို င္ သ ည့္ အလားအလာရွိ္ သျဖင့္ မိ မိ တို ႔

ဆက္စပ္သည့္ ေသဆံုးမႈေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀ ခန္ ႔အထိ ျမင့္တက္လာ

ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘဝသာယာေရးကို ေရွးရႈသည့္ တာဝန္ယူမႈ

ေစခဲ့သည္။ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္လည္းမိမိတို႔ကိုယ္ကို ဤကဲ့သို႔ေသာ

ရွိေသာ အစိုးရမ်ားက တရားဝင္စည္းၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္လိုအပ္

အလြန္ ေခတ္ေနာက္က်လ်က္ရွိၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူေဘာင္မ်ား၏

သည္။ တရားဝင္စည္းၾကပ္ခင
ြ ့္ျပဳသည့္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈႏင
ွ ့္ ေစ်းကြကမ
္ ်ား၏

အ က န္ ႔ အ သ တ္ မ်ား မွ လြ တ္ေျ မာ က္ လာေ အာ င္ ရု န္း ထြ က္ ရ န္

နမူနာပုစ
ံ မ
ံ ်ားကုိ စူးစမ္းရွာေဖြြေဖာ္ထတ
ု ရ
္ န္ လိအ
ု ပ္သကဲသ
့ ႔ို ယင္းအေတြ႔

အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အႀကဳံမ်ားကုိ သိပၸံနည္းက်ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ၍ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို

သို ႔ေ သာ္ လ ည္း ကၽြႏ္ု ပ္ တို ႔ အေနျဖင့္
ေပးျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ဖြင့္ဆုိရပါမည္။

ျပစ္ မႈ ကုိေျဖေလွ်ာ့

လည္း အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေစရန္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ အစုိးရမ်ား

ေဒသႏၱရႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္

အေနျဖင့္ အျပည့္ အ ဝတာဝန္ ယူ ၿ ပီး ဒု စ ႐ုိ က္ ဂုိ ဏ္း မ်ား၏လက္ မွ

အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းအစား အ ျခား နည္းလမ္းမ်ားကို

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ဖယ္ရွားျပီး

က်င့္သ ံုးလာျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူ မ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ

အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည့္

အေရးယူသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္၍ ရံဖန္ရခ
ံ ါေဆးဝါးကုသမႈႏင
ွ ့္
လူ မႈေ ရးနည္း လမ္း မ်ားႏွ င့္ ေပါင္း စပ္ ကာ ဒဏ္ေ ငြေ ပးေဆာင္ေ စျခင္း
ကဲ့ သို ႔ေ သာ အု ပ္ ခ်ဳပ္ေ ရးဆို င္ ရာ အေရးယူေ ဆာင္ ရြ က္ ခ်က္ မ်ားျဖင့္
အစားထိုးျခင္း စသည့္ အျခားနည္း လမ္း မ်ား ကုိ ေရြး ခ်ယ္ က်င့္ သံုး
လာခဲၾ့ ကသည္။ မည္သပ
႔ုိ င္ျဖစ္ေစကာမူ ယင္းအျခားနည္းလမ္းမ်ားမွာ
လို္သေလာက္ ခရီးမေရာက္လွေသးေခ်။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္မူးယစ္
ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွမ
ိ ႈႏင
ွ ့္ သံုးစြမ
ဲ အ
ႈ ေပၚ ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူလပ
ု ္
ေဆာင္ ခ်က္ မ်ားအားလံုး ကို ပယ္ ဖ်က္ ပ စ္ ရ န္ ေကာ္ မ ရွ င္ အေနျဖင့္
တိက
ု တ
္ န
ြ ္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးရ လုပခ
္ င
ြ မ
့္ သာဘဲ
ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ

မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္းဝယ္

ေဖာက္ ကားမႈ အ တြ င္း ပါဝင္ ပ တ္ သ က္ေ နရသူ မ်ား၏ အၾကမ္း ဖက္ မႈ
မရွိေသာအျပဳအမူမ်ား ႏွငပ
့္ တ္သက္၍လည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေပး
သြားရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းအစား အျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အပစ္ပယ္ခံ
ထားရသည့္ လူမအ
ႈ သုင
ိ ္းအဝုင
ိ ္းမ်ားကုိ ပံပ
့ ုိးကူညမ
ီ တ
ႈ သ
႔ုိ ည္ လူတစ္ဦး
ခ်င္းစီႏင
ွ ့္ လူအ
႔ သိက
ု အ
္ ဝန္းမ်ားအား ရာဇဝတ္ဂဏ
ုိ ္းမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မမ
ႈ ွ
လြတ္ေျမာက္ေစရန္၊ စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အေတြးအျမင္သစ္မ်ား ပြငလ
့္ င္း
လာေစရန္ႏွ င့္ အားလုံး ၏ အခြ င့္ အေရးမ်ားႏွ င့္ လူ ႔ ဂု ဏ္ သိ က ၡာ ကို
ေလးစားရန္ နည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ယခင္
ပံုႏပ
ွိ ထ
္ တ
ု ္ေဝခဲသ
့ ည္မ်ားအေပၚ အေျခခံေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ သူ မ်ားကို ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ အေရးယူျ ပစ္ ဒ ဏ္
ေပးျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ေ စသည့္ အထိ အ ခုိ က္ အ ပ်က္ အ စီး မ်ားႏွ င့္

ယင္း တို ႕ ကို အ စားထိုး နို င္ မ ည့္ အျခားေရြး ခ်ယ္ စ ရာနည္း လမ္း မ်ားကို
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ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း
ႏွစစ
္ ဥ္ႏစ
ွ တ
္ င
ို ္း ကမာၻအဝွမ္း၌ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါး

အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါအစိုးရမ်ားသည္

မ်ားကို သံုးစြလ
ဲ ်က္ရသ
ွိ ည့္ လူဦးေရ လူသန္းေပါင္းမ်ား စြာရွိေနသည္။

လူမႈေရးဆိုင္ရာျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ အေရးယူမႈကို ေယဘုယ်အားျဖင့္

လူမ်ားစြာသည္ ေပ်ာ္ရင
ႊ အ
္ ပန္းေျဖမႈအတြကသ
္ ံုးစြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳက
႕

အားထားက်င့သ
္ ံုးေလ့ရၾွိ ကသည္။ ယင္းခ်ဥ္းကပ္မမ
ႈ ွာ ခရီးမတြငလ
္ ွေခ်။

နာက်ငက
္ က
ို ခ
္ မ
ဲ သ
ႈ က္သာေစရန္ အသံုးျပဳ၍ ႐ုိးရာဓေလ့အစဥ္အလာ၊
ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အသံုးျပဳ

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္

ေနၾကသူမ်ားလည္းရွသ
ိ ည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြမ
ဲ မ
ႈ ွာ ေရပန္းစားၿပီး

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူအေပၚခုိင္မာစြာ

အၾကမ္းဖက္မႈ မရွိေသာ္လည္း ကမာၻတစ္လႊားရွိ ႏိင
ု င
္ အ
ံ စိုးရမ်ား၏

ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးအနည္းအက်ဥ္းလက္ဝယ္

ေခါက္ရိုးက်ိဳးေနသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး

ထားရွိမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်

သံုး စြဲ သူ မ်ားႏွ င့္ လက္ ဝ ယ္ ထားရွိ သူ မ်ားကို ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ

ဒဏ္ခတ္အေရးယူျခင္းမျပဳသင့္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။၂

အေရးယူျ ခင္း သာျဖစ္ သ ည္ ။ ထို ကဲ့ သို ႔ေ သာ မူ ဝါဒမ်ားသည္
မူးယစ္ေဆးဝါးထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈႏင
ွ ့္ ျဖန္႔ျဖဴးေထာက္ပမ
ံ့ က
ႈ ို ပစ္မတ
ွ ထ
္ ား၍

တစ္ကယ
ို ္ေရသံုးအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွမ
ိ က
ႈ ို

ပူး တြဲ အေရးယူေ ဆာင္ ရြ က္ျ ခင္းျဖင့္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးေစ်းကြ က္ႏွ င့္

ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ အေရးမယူ ဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေ ပးမႈ အျပင္ အစိုး ရမ်ား

အသံုးျပဳမက
ႈ ို ေလွ်ာ့ခ်ႏိင
ု မ
္ ည္ဟု လြမ
ဲ ွားစြာယံမ
ု တ
ွ ၍
္ ေရးဆြက
ဲ ်ငသ
့္ ံုးခဲ့

အေနျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္း အေသးစား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား၊ လက္ဆင့္

ၾကျခင္းျဖစ္ သ ည္ ။ ဆိုး ရြားျပင္း ထန္ မႈႏွ င့္ သက္ေ ရာက္္ မႈ အ တို င္း

ကမ္းသယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ တားျမစ္သီးႏွံမ်ားကုိစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအပါအဝင္

အတာႏွစရ
္ ပ္စလံုးကို သံုးသပ္ၾကည့ရ
္ ံုျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူးယစ္

မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့လ
္ ပ
ု င
္ န္းတြင္ ပါဝင္ေနသည့္

ေဆးဝါးဥပေဒမ်ား၏ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ မႈေ ၾကာင့္ ထြ က္ေ ပၚ

အေျခခံဇာတ္ေကာင္မ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းထက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိ

လာသည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အထူးတလည္ ပံုႀကီးခ်ဲ႕

က်ငသ
့္ ုံးရပါမည္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရွဘ
ိ ဲ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈအတြင္း

ေနစရာပင္မလိအ
ု ပ္ေပ။ ကမာၻအႏွ႔ံ ေန႔စဥ္ႏင
ွ အ
့္ မွ် ေသဒဏ္ေပးျခင္း

ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ အမ်ားအျပားသည္ အေျခအေနဆုိးရြားလွသည့္

မွသည္ မတရားသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ အတင္းအက်ပ္ လူမဆန္သည့္

လူမႈစီးပြားေရးအဆင္မေျပမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ယင္းသုိ႔လုပ္ကုိင္ေန

ပံုစံျဖင့္ ေဆးျဖတ္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ

ရျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာအုပ္စုမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္

မ်ားကို မူး ယစ္ေ ဆးဝါးထိ န္း ခ်ဳပ္ေ ရး အမည္ တ ပ္ ၍ က်ဴးလြ န္

ေပးျခင္းသည္ တရားမွ်တျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ ေဘးရန္အႏၱရာယ္

ေနၾကသည္။ တင္းက်ပ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒ မ်ားေၾကာင့္

ျဖစ္ႏုိင္မႈအေျခအေနကိုလည္း ပုိၿပီးျမင့္မားလာေစႏုိင္ပါသည္။

HIV ႏွ င့္ အသည္းေရာင္ အ သားဝါစီ ပိုး ကူး စက္ျ ပန္ ႔ ပြားမႈႏႈ န္း

ကု န္ ကု န္ေျပာရမည္ ဆို လွ် င္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ သူ မ်ားကို

ျမင့တ
္ က္လာၿပီး လူထက
ု ်န္းမာေရးကို အက်ပ္ရက
ို ္ေစလ်က္ရသ
ွိ ည္။

ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပး၍ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ

ထို ႔ အျပင္ ႏို င္ ငံ အ မ်ားအျပားရွိ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးဥပေဒမ်ားေၾကာင့္

သူမ်ားကို တန္သင့႐
္ မ
ုံ ွ်အေရးယူတ႔ျုံ ပန္လပ
ု ္ေဆာင္မက
ႈ ုိ လက္ေတြက
႔ ်သည့္

ေထာင္ မ်ားတြ င္ အက်ဥ္း သားမ်ားျပည့္ က်ပ္ ည ပ္ လာေစခဲ့ သ ည္ ။

စည္း မ်ဥ္း စည္း ကမ္းျဖင့္ တရားမဝင္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါး ေစ်းကြ က္ မ်ားကို

မူး ယစ္ေ ဆးဝါးႏွ င့္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ မႈ ကို ျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးသည့္

မိမတ
ိ ၏
႔ို ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သ႔ုိ ျပန္လည္သတ
ြ သ
္ င
ြ ္းမည့္ အဆင့တ
္ စ္ဆင့္

ရႈေ ထာင့္ မွ ခ်ဥ္း ကပ္ေ ဆာင္ ရြ က္ မႈေ ၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ သ ည့္

အေနျဖင့္ စဥ္းစားသင့ပ
္ ါသည္။ သုမ
႔ိ သ
ွ ာ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွမ
ိ ္ႏင
ွ ္းေရး

ထိခက
ို ပ
္ ်က္စီးမႈမ်ားသည္ ႏိင
ု င
္ အ
ံ စိုး ရမ်ားႏွင့္ ၎တိ၏
႔ ု ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ု

ေၾကာင့္ျဖစ္ ေပၚလာသည့္ လူ႔ေဘာင္အသိက
ု အ
္ ဝန္း၏ ထိခ
ိ က
ို န
္ စ္နာမႈမ်ား

မ်ားအၾကားရွိ ဆက္ ဆံေ ရးကို အက္ေ ၾကာင္း ထင္ လာေစကာ

ကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ကုစားေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လူဂ
႔ ဏ
ု သ
္ က
ိ ၡာႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိင
ု ရ
္ ာမူကုိ အေျခခံအားျဖင့္
ေသးသိမ္ေစပါသည္။

မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ မႈ သ ည္ လူ ႔ေ ဘာင္ အ သို က္ အ ဝန္း မ်ား
ႏွ င့္ အ တူ အၿမဲ တ မ္း ဒြ န္ တဲြေ နသည့္ အရွိ တ ရားတစ္ ခု ျဖစ္ သ ည္ ။

က်ယ္ က်ယ္ျ ပန္ ႔ျ ပန္ ႔ျ ဖစ္ ပြားလ်က္ ရွိ သ ည့္ ေဘးထြ က္

ႏွစက
္ ာလၾကာရွညစ
္ ြာကပင္ အစိုးရမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးေစ်းကြက္ႏင
ွ ့္

ဆိုး က်ိဳးမ်ားကို စတင္ေ လွ်ာ့ ခ်ရန္ အ တြ က္ အစိုး ရမ်ားအေနျဖင့္

သံုးစြဲသူမ်ားကို မွ်တမႈမရွိသည့္အျပင္ လံုးဝမလိုအပ္သည့္ အေရးယူ

တစ္ ကို ယ္ေ ရသံုး အတြ က္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးလက္ ဝ ယ္ ထားရွိ မႈ ကို

ဒဏ္ ခ တ္ မႈ မ်ားကို မမွ် မတေဖာ္ေ ဆာင္ျ ခင္း အားျဖင့္ လမ္း လြဲေ နသည့္

ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ အေရးမယူ ဘဲ အျမန္ ဆံုး ေျဖေလွ်ာ့ေ ပးရန္

စစ္ပြတ
ဲ စ္ရပ္ကို ဆင္ႏႊဲေနခဲၾ့ ကသည္။ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး

လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့

ဥပေဒမ်ားက မည္မွ်အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာ

ေပးျခင္းကို တစ္ကိုယ္ေရ သံုးအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္

ေစသည္ကုိ ျပသေနသည္ကုိျငင္းပယ္၍မရႏိုင္ေပ။ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္

ထားရွိ သ ည့္ ျပစ္ မႈ မ်ားကို ျပစ္ မႈ မွ တ္ တ မ္း မ်ားမွ ပယ္ ဖ်က္ေ ပး၍

နည္း လမ္း အသစ္ တ စ္ ရ ပ္ျ ဖင့္ ေျပာင္း လဲ ခ်ဥ္း ကပ္ ရ န္ လို အ ပ္ေ နၿပီ

ဥပမာအား ျဖင့္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရး

ဆုိသည္ကုိ ဆက္လက္ဥေပကၡာျပဳ၍ မရႏိုင္ေတာ့ေပ။

လုပင
္ န္းမ်ားအတြင္း လုပအ
္ ားေပးေစခိင
ု ္းျခင္း သိမ
႔ ု ဟုတ္ လံုးဝအေရး
မယူျခင္းကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ လူမႈေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပ႒ာန္း
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပုံမွန္အားျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။၁
ဤကဲ့ သို ႔ေ သာ ခ်ဥ္း ကပ္ မႈ ကို လို က္ နာက်င့္ သံုး သည့္ အစိုး ရ
အခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း အနည္းအက်ဥ္း ခန္႔သာလွ်င္ မူးယစ္ေဆးဝါး
သံုး စြဲ သူ မ်ားႏွ င့္ လူ ႔ေ ဘာင္ အ သို က္ အ ဝန္း တစ္ ခု လံုး အတြ က္
ေကာင္း က်ိဳးမ်ား ထြ က္ေ ပၚလာေစသည့္ မူ ဝါဒမ်ားကို အေကာင္
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တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးမွသည္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းဆီသို႔ သမိုင္းေနာက္ခံ အက်ဥ္း
အေမရိကန္ႏွင့္ အီဂ်စ္

တရုတ္၊ မေလးရွားႏွင့္ အီရန္

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသည္ ၁၈၈၄ ခုႏွစ္၌ ယခုတရားမဝင္

၁၉၄၈ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ

မူးယစ္ေဆးဝါးတစ္ခုအျဖစ္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည့္

ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ

ေဆးေျခာက္ကို စတင္၍ တားျမစ္ခဲ့သည့္ ကမာၻေပၚ၌

၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ

ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ အီရန္သည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္အမ်ားအျပား၌ ကိုကင္းကို

မ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ခံစားလာရသျဖင့္ အႏၱရာယ္

ေသာ္လည္းေကာင္း က်င့္သံုးခဲ့သည္။

စတင္ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံ
အခ်ိဳ႕သည္ ျပစ္မႈ ေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္း

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ၿပီး မေလးရွားသည္ ၁၉၅၂

ပထမဦးဆုံးေသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္မွစ၍

ဆြစ္ဇာလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဒိန္းမိတ္၊
စပိန္ႏွင့္ နယ္သာလန္

ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္
က်င့္သံုးခဲ့ၾက သည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားသည္
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားကို သာမက

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ကမၻာ့ကုလသမဂၢ

တရုတ္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ ေပၚတူဂီႏွင့္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ကုန္သြယ္

လူ႔ေဘာင္အသိုက္အဝန္း တစ္ ရပ္လံုး

၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္

အတြက္ပါ ေကာင္းက်ိဳး ရလဒ္မ်ား

မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ပင္မသေဘာ

ရရွိေစေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့သည္။

တူစာခ်ဳပ္ (1961 Single Convention) အရ ႏိုင္ငံတကာ

ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအားျဖင့္ ဘိန္းတင္သြင္းမႈကို

ဥပေဒေအာက္၌ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးကို

ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္

အသက္သြင္း၍ က်င့္ထံုးမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

တစ္ခုအတြင္း ျပည္တြင္းဘိန္းသုံးစြဲမႈအားလံုး

ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ႏွင့္ ဗီယက္နမ္
၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်

ပေပ်ာက္သြားေအာင္ တိုက္ဖ်က္ရန္သံႏၷိ႒ာန္ခ်ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံ၌ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

အတြက္ ေသဒဏ္ေပးသည့္ ဥပေဒကို

၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ

စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္

ရစ္ခ်တ္နစ္ဆန္မွ “မူးယစ္ေဆးဝါးစစ္ပြဲ”

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္သည္လည္း

ဆင္ႏႊဲရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ .

The Hague ႏိုင္ငံတကာ ဘိန္းဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္

၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊

စတင္က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ

နယ္သာလန္၊ ပါရွား(အီရန္)၊ ေပၚတူဂီ၊ ရုရွား၊ ဆီယမ္(ထိုင္းႏိုင္ငံ)၊

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ

ဓာတုေဗဒမူးယစ္ေဆးဝါးသစ္မ်ားကို

အဂၤလန္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံမ်ား

တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ စိတ္ကို

(ၿဗိတိသွ်အိႏၵိယအပါအဝင္) သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဘိန္း၊ ေမာ္ဖင္း၊

ေျပာင္းလဲေစတတ္ ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ

ကိုကင္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴကုန္သြယ္ေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ The

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (1971 Convention on

Hague သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေရးဆြဲက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။

Psychotropic Substances) ကို ေရးဆြဲ
အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာတားဆီး
ႏွိမ္ႏွင္းေရးစနစ္၏ လႊမ္းျခံဳမႈ သည္

စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေ
ဆးဝါးမ်ား တရားမဝင္ကုန္သြယ္
မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္
အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏
ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားတြင္
ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားရမည့္

စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား

ေဆးဝါးမ်ားအထိက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္

ကို ျပင္ဆင္ေပးထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔သည္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေစတတ္

စင္ကာပူ

ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ (United Nations
Commission on Narcotic Drugs) ၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည့္

စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္

ဘိန္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို

မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္

ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္။

ေသဒဏ္ေပးမႈကို စတင္က်င့္သံုး ခဲ့သည္။

နယ္သာလန္

ဂ်နီဗာဘိန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးေျခာက္

၁၉၂၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္အထိ ေဆးေျခာက္

လက္ဝယ္ထားရွိမႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္း

ကုန္သြယ္မႈကို ႏိုင္ငံတကာထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌

အရ အေရးမယူဘဲ အျပည့္အဝ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္

ထားရွိခဲ့ၿပီးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေစတတ္ေသာ

မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ေဆးဝါးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ (International
Narcotics Control Board) ၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည့္
အၿမဲတမ္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔ကို
ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။
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ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒေရးရာေကာ္မရွင္

ဥရုေဂြး

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပိတ္ပင္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ဥရုေဂြးသည္ အပန္းေျဖရန္

မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးစားမႈဆိုင္ရာ အထူးညီလာခံကို

တားဆီးရန္ သေဘာတူခ်က္ကို ခ်ိဳးဖ်က္၍ “မူးယစ္ ေဆးဝါး

အတြက္ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲမႈကို တရားဝင္စည္းၾကပ္

ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ကို ၁၉၉၈

စစ္ပြဲ”ကို အဆံုးသတ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၄

ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒကို ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္

ခုႏွစ္ ကမာၻ႔မူးယစ္ ေဆးဝါးျပႆနာမ်ားဟူ၍

ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရးရာ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲအတြက္

ကမာၻ႔ပထမဦးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ ဤအထူးညီလာခံမ်ားသည္

အလားအလာရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္းငါးခုကို အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ အတြက္လည္း ၂ဝ၁၆

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၌

ခုႏွစ္အကုန္ပိုင္း၌ စတင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကို အေျချပဳ၍
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူသည့္ပံုစံျဖင့္
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ထပ္ေလာင္းအားျဖည့္ေပး၍ ၂၀၀၈
ခုႏွစ္တြင္ “မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္သည့္ကမာၻ” ျဖစ္ရမည္ဟု
ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကတိကဝတ္ျပဳမႈမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

ဘိုလီးဗီးယား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ရိုးရာအစဥ္အလာအရ ကိုကာရြက္
အသံုးျပဳမႈအေပၚ အျငင္းပြားမႈ၏ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္
ဘိုလီးဗီးယားသည္ ကုလသမဂၢ ပင္မသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ
ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ပထမ ဦးဆံုးေသာႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ

ဘိုလီးဗီးယားသည္ ေနာက္ပိုင္း၌ ကိုကာရြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍

မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့ၿပီး

ျပန္လည္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ

ေလ်ာ့ေပါ့သက္သာခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုကာ

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္

ကိုလံဘီယာသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အေစာပိုင္း

ေပၚတူဂီႏွင့္
ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ

သံုးႏွစ္တာကာလမွ် ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့သည့္ တစ္ကိုယ္ေရ

အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈကို

သည့္ မူဝါဒကို ျပန္လည္က်င့္သံုးခဲ့သည္။

သံုးစြဲမႈအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈကို
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထား

မိမိတို႔၏ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒကို ျပန္လည္
ျပင္ဆင္၍ တစ္ကိုယ္ေရ သံုးအတြက္ မူးယစ္
ေဆးဝါး လက္ဝယ္ထားရွိမႈကို္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ
အေရးယူသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

ေကာ္လိုရာဒို၊ ဝါရွင္တန္၊
အလက္စကား၊ ေအာ္ရီဂြန္ႏွင့္
ဝါရွင္တန္ဒီစီ(အေမရိကန္)
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာ္လိုရာဒိုႏွင့္

ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္တို႔သည္ အပန္းေျဖရန္
ေဆးေျခာက္သံုးစြဲမႈအတြက္ ေစ်းကြက္မ်ားကို
တရားဝင္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ကမာၻ႔ပထမ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏

အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ မကၠဆီကို

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝါရွင္တန္ဒီစီ၌ ေဆးေျခာက္လက္ဝယ္

ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္မွတစ္ကိုယ္ေရ

ေအာ္ရီဂြန္ႏွင့္ အလက္စကားရွိ မဲဆႏၵရွင္

သံုးအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္
ထားရွိမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရး ယူျခင္း
သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္
ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲ လ်က္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္း

ေဆးေျခာက္လက္ဝယ္ထားရွိမႈကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ေၾကာင္းအရအေရးယူျခင္းထက္ အျခား နည္းလမ္းမ်ား
ကို ရွာေဖြၾကရန္ အစိုးရမ်ားအား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္လူ႔အခြင့္
အေရး ေကာ္မရွင္ရံုး (Office of the High
Commissioner for Human Rights)၊ UNDP ၊ WHO

ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ အႀကံျပဳေထာက္ခံသည့္ စာတမ္း

ဦးဆံုးေသာ စီရင္စုနယ္ေျမမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အာဂ်င္တီးနား၏

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္

လက္ဝယ္ထားရွိမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ

ေပးခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈကို

တြင္ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံသည္

ျပစ္မႈေၾကာင္း အရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး

ႏွင့္ UNAIDS တို႔သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈႏွင့္

ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ရွစ္ႏွစ္အၾကာ

သံုးစြဲမႈအတြက္ ေဆးေျခာက္လက္ဝယ္ထားရွိမႈကို

ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ျပစ္မႈ

ကိုလံဘီယာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈအျဖစ္

ဂ်ေမကာသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကိုယ္ေရ

ကမၻာ့ကုလသမဂၢရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၊
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာဌာန ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

ေပၚတူဂီသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကိုယ္ေရသံုး

ဂ်ေမကာ

ထားရွိမႈကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳရန္ မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး
ျပည္သူမ်ားကလည္း ေဆးေျခာက္ကို တရား

မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကုလသမဂၢအေထြေထြ
ညီလာခံ၌ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား အၾကား
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ ေရးကို
ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌
သိသိသာသာကြဲလြဲေနသည့္ အေနအထားရွိမရွိ
ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္
အထူးညီလာခံကို စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည္။

ဝင္ စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားကို
ဖန္တီးရန္အတြက္ ဆႏၵမဲေကာက္ယူမည့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အတည္ျပဳ ခဲ့ၾကသည္။

လိုက္သည္။ ယင္းႏွစ္တြင္ပင္ မကၠဆီကို

ကယ္လီဖိုးနီးယားႏွင့္ ကေနဒါ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ကယ္လီဖိုး
နီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ အျခားျပည္

သည္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္

နယ္အခ်ိဳ႕သည္ ေဆးေျခာက္ ေစ်းကြက္ကို

ထားရွိမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ

တရားဝင္စည္းၾကပ ္ခြင့္ျပဳသင့္မသင့္အေပၚ

ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။

မဲခြဲခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါ
ႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းအဆင့္၌ တရားမဝင္
မူးယစ္ေဆးဝါး (ေဆးေျခာက္) ကို
ပထမဦးဆံုးတရားဝင္ စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳသည့္
G7 ႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
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၁။

တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး၏
က်႐ႈံးမႈ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔၊ ယူကရိန္းႏိုင္ငံရွိ Kiev ၌ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးစားမႈႏွင့္
တရား မဝင္ကုန္ကူးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး အထိမ္းအမွတ္ေန႔တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏
ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္မႈကို လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္။
©E.kryzhanivskyi/ Shutterstock.com

၁။ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာ၌ က်ရံႈးမႈ

ေပၚေပါက္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္
ေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းမွသည္၉ မတရားသတ္ျဖတ္ျခင္း၊၁ဝ
ညွင္းပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖတ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြင္း
ရဲတပ္ဖအ
ြ႔ဲ ေနျဖင့္ ရက္စက္၍ လူမဆန္စြာ ျပဳမူဆက္ဆမ
ံ မ
ႈ ်ားအထိ လူအ
႔

မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမ
ဲ သ
ႈ ည္ ကြ်ႏုပ
္ တ
္ ၏
႔ုိ လူ႔ေဘာင္အသိက
ု ္
အဝန္းမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းရွိေနခဲ့သည့္ အရွိတရားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
ႏွ စ္ စ ဥ္ႏွ စ္ တို င္း က မာ ၻ တ စ္ လႊား ရွိ လူ သ န္းေ ပါ င္း မ်ား စြာ သ ည္
တရားမဝင္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးမ်ားကို ၃ သံုး စြဲ လ်က္ ရွိ ၿ ပီး အခ်ိဳ ႕ သ ည္
ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက၊္ အခ်ိဳ႕ သည္ နာက်င္ ကိုက္ခဲ မႈ သက္ သာ ေစရန္
သံုးစြၾဲ ကသကဲသ
့ ႔ ို အခ်ဳိ သ
႔ မ
ူ ်ားက ရိုးရာအစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆင
ို ရ
္ ာ
သို ႔ မ ဟု တ္ ဘာ သာေ ရး ဆို င္ ရာ ရ ည္ ရြ ယ္ ခ် က္ မ်ား အ တြ က္
သံုး စြဲ ၾ က သ ည္ ။ က် ယ္ျ ပ န္ ႔ လာ လ် က္ ရွိ သ ည့္ မူး ယ စ္ေ ဆး ဝါး
သံုးစြဲမႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမရွိေသာ္လည္း ယင္းကိစၥရပ္အေပၚ
အစိုးရမ်ား၏ အဓိကထား ကုိင္တြယ္တုန္႔ျပန္မႈသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး
သံုးစြမ
ဲ ႈႏင
ွ ့္ လက္ဝယ္ထားရွမ
ိ အ
ႈ ျပင္ အေသးစားေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား
သူမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးယူၿပီး ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို
ခ်မွတ္ႏင
ို သ
္ ည့္ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြက
ဲ ်င့သ
္ ံုးျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀ ရာစု၏
ဒုတိယေႏွာင္းပိုင္းကာလ၌ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ၏
မူး ယစ္ေ ဆးဝါးထိ န္း ခ်ဳပ္ေ ရးဆို င္ ရာ ပဋိ ဉာဥ္ သေဘာတူ ညီ ခ်က္
သံုး ခု ကို (ဇယား ၁ တြ င္ ၾ ကည့္ ပါ) လက္ မွ တ္ေ ရးထုိးျခင္းျဖင့္
ထပ္ေ လာင္း အားျဖည့္ ထားသည့္ ထုိ သုိ ႔ေ သာမူ ဝါဒမ်ားကုိ မူး ယစ္
ေဆးဝါးသံုး စြဲ မႈႏွ င့္ က်ယ္ျ ပန္ ႔ သ ည့္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါး ေစ်းကြ က္ ကို
ပေပ်ာက္သြားေအာင္ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္သည္ဟု လြဲမွားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသည္။
၂၀၀၃ ခုႏွ စ္ တြ င္ ခန္ ႔ မွ န္းေျခအားျဖင့္ ကမာၻ တ စ္ လႊားရွိ
အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္းရွိ လူသန္းေပါင္း ၁၈၅ သန္းခန္႔

ခြ င့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္ မႈ မ်ားကို တြ င္ တြ င္ က်ယ္ က်ယ္ က်ဴးလြ န္ လ်က္
ရွိသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး
မူ ဝါ ဒ မ်ား သ ည္ မူး ယ စ္ေ ဆး ဝါး မ်ား ထ က္ ပ င္ လွ် င္ ပုိ ၍ အႏၱ ရာ ယ္
ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ ကိုယ္ပိုင္
လြတလ
္ ပ္ခင
ြ ့္ႏင
ွ ့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အေျခခံမမ
ူ ်ားကို လုက
ိ န
္ ာ
က်င့္ သုံး ရန္ ႏွ င့္ လူ မ်ားအေနျဖင့္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ မႈ အၿမဲ တ မ္း
ရွိေနမည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လပ
ု ္ေဆာင္မႈ အသစ္မ်ားကို
လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤအေျခခံမူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္
တစ္ ကို ယ္ေ ရသံုး စြဲ မႈ အ တြ က္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါး လက္ ဝ ယ္ ထားရွိ မႈ ကို
ျပစ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ တရားမမႈတို႔အပါအဝင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
အားလံုးကို ပယ္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ ျပစ္မႈ
ေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္
အထည္ေ ဖာ္ေ နၾကၿပီျ ဖစ္ေ သာ္ လ ည္း အမ်ားစု သ ည္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါး
သံုးစြဲသူမ်ားကို တရားမမႈျဖင့္ ဆက္လက္ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူမႈအေပၚ
မွီခိုအားထားလ်က္ရွိၿပီး ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ အခ်ိဳးအစားမွ်တျခင္းမရွိေပ။
မူးယစ္ေဆးဝါးကုနသ
္ ယ
ြ ္ေရးအတြင္း ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း
အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရွသ
ိ ည့္ အ အေသးအဖြဲ ဇာတ္ေကာင္မ်ား အထူးသျဖင့္
စီးပြားေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ပါဝင္လ်က္ရွိသူမ်ားကို
ျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးျခင္း ထက္ အျခားနည္း လမ္း မ်ားကို ေရြး ခ်ယ္ က်င့္ သံုး
သင့္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပူးတြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအားျဖင့္သာလွ်င္
ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ား၏ က်ယ္ျပန္သ
႔ ည့္
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(ကမာၻလ
႔ ဦ
ူ းေရစုစုေပါင္း၏ ၄.၇%)သည္ လြနခ
္ သ
ဲ့ ည့္ ၁၂ လအတြင္း

၄

တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားကို သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး
ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ ္ အေရာက္တင
ြ ္ ၃၃ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္း
၊ လူသန္းေပါင္း ၂၄၇ သန္းအထိ (ကမာၻ႔လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၅.၂%)
ျမင့္တက္သြားခဲသ
့ ည္။၅ မူးယစ္ ေဆးဝါးအေပၚ မွီခိုစြဲလန္းသူမ်ားသည္

၂။ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို
ယုတ္ေလ်ာ့အားနည္းသြားေစျခင္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ၂၇ သန္းခန္႔ရွိရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္
္ ည္း
၂၉ သန္းခန္အ
႔ ထိ “တစ္ရန
ွိ ထ
္ ုးိ ျမင့တ
္ က္သြားခဲသ
့ ည္။”၆ တစ္ခ်ိနတ
မွာ ပင္

ကမာၻ တ စ္ လႊား တရားမဝင္ ဘိ န္း စို က္ ပ်ိဳးမႈ သ ည္ ၂၀၁၄

ခုႏွစ္အတြင္း ဟက္တာ ၃၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္အထိ မႀကံဳစဖူးျမင့္တက္
၇

သြားသကဲ့သို႔ ကိုကင္းထုတ္လုပ္မႈသည္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္အတြင္း ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။၈
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈတို႔ကို အတက္အက်
ျဖစ္ေ စသည့္ ေမာင္းႏွ င္ အားေပါင္း မ်ားစြာ ရွိေ နပါသည္ ။ သို ႔ေ သာ္
ေလ့ လာေတြ ႔ ရွိ ရ သမွ် ျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးသည့္ ခ်ဥ္း ကပ္ လု ပ္ေ ဆာင္ မႈ
မ်ားသည္ ေစ်းကြ က္ တ စ္ ခု လံုး ပေပ်ာက္ သြားေစရမည္ ဟူ သ ည့္
ရည္ မွ န္း ခ်က္ ပ န္း တို င္ႏွ င့္ လံုးဝလြဲေ ခ်ာ္ သြားခဲ့ သ ည္ ။ ထို ထ က္ ပို ဆိုး
ေစသည့္အခ်က္မွာ ဤကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္
မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ သူ မ်ား၊ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးကု န္ သြ ယ္ မႈ အ တြ င္း
ပါဝင္ လ်က္ ရွိ သ ည့္ အျခားဇာတ္ေ ကာင္ မ်ားႏွ င့္ က်ယ္ျ ပန္ ႔ သ ည့္
လူ႔ေဘာင္ အသိုက္အဝန္းတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္
က်န္း မာေရးႏွ င့္ လူ မႈေ ရးဆို င္ ရာ ေနာက္ ဆ က္ တြဲ ဆိုး က်ိဳးမ်ားကို

ကုယ
ိ ပ
္ င
ုိ လ
္ တ
ြ လ
္ ပ္ခင
ြ သ
့္ ည္ ၁၉၄၈ ခုႏစ
ွ ္ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ
လူ ႔ အ ခြ င့္ အေရး ေၾကညာစာတမ္းႏွ င့္ ၁၁

၁၉၆၆ ခုႏွ စ္ ႏို င္ ငံ သားႏွ င့္

ႏို င္ ငံေ ရးအခြ င့္ အေရးဆို င္ ရာ ႏုိ င္ ငံ တ ကာ သေဘာတူ ညီ ခ်က္ တို ႔ ၁၂
အပါအဝင္ ႏို င္ ငံ တ ကာလူ ႔ အ ခြ င့္ အေရး ပဋိ ဉာဥ္ သေဘာတူ ညီ ခ်က္
အမ်ားစုတြင္ အေလးအျမတ္ထားသည့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္။
ကုယ
ိ ပ
္ င
ုိ လ
္ တ
ြ လ
္ ပ္ခင
ြ သ
့္ ည္ “လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုပပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ့္ႏင
ွ ့္
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရာ၌ အေျခခံက်သည့္ အုတ္ျမစ္
ျဖစ္ သ ည္ ။ ” ၁၃ အစိုး ရအေနျဖင့္ မိ မိ တို ႔ ၏ ဝင္ေ ရာက္ စြ က္ ဖ က္ မႈ သ ည္
ဥပမာ အျခားသူကို အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေအာင္ တားဆီး ကာကြယ္ျခင္း
ကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္၍ လံုေလာက္သည့္ တရားဝင္အေၾကာင္း
ျပ ခ် က္ မ်ိဳး တ င္ျ ပႏို င္ မွ သာ လွ် င္ လူ တ စ္ ဦး ၏ ပု ဂၢိဳ လ္ေ ရး ဘ ဝ ကို
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ရွိသည္။ တစ္ကိုယ္ေရသံုးစြဲမႈအတြက္ လက္ဝယ္
ထားရွိေ သာ္ လ ည္း အျခားသူ မ်ားအားအႏၱ ရာယ္ျ ပဳျခင္း မရွိ သူ မ်ားကို
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ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရအေရးယူျ ခင္း သည္ ေလ်ာ္ က န္ သ င့္ျ မတ္ျ ခင္း မရွိ
သကဲသ
့ ႔ို လိအ
ု ပ္ျခင္းလည္းမရွသ
ိ ျဖင့္ ဝင္ေရာက္စက
ြ ဖ
္ က္ရန္ မည္သမ
႔ုိ ်ွ
အေ ၾ ကာ င္းျ ပ ၍ မ ရႏို င္ေ ပ ။ အေျ ခ ခံ အားျ ဖ င့္ ဤ ကဲ့ သို ႔ေ သာ
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈသည္ တစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္ခြင့္၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏
လု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ႏွ င့္ လူ ႔ ဂု ဏ္ သိ က ၡာ တို ႔ ကို ယု တ္ေ လ်ာ့ အားနည္း သြားေစ
လ်က္ရွိသည္။၁၄
ကမာၻတဝွမ္းရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ အျမင့္ဆံုး
တရား႐ုံး ခ်ဳပ္ မ်ားက မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ မႈႏွ င့္ လက္ ဝ ယ္ ထားရွိ မႈ ကို
တားဆီးပိတပ
္ င္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ “လူတစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ လုပပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ့္
အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း”ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္
ႏို င္ သ ည့္ လူ ႔ ဂု ဏ္ သိ က ၡာ ဆို င္ ရာ အခြ င့္ အေရးအေပၚ ဝင္ေ ရာက္
စြ က္ ဖ က္ ရာေရာက္ေ နသည္ ဟု သတ္ မွ တ္ ထားၾကသည္ ။ ၁၅ ဥပမာ
တစ္ကယ
ို ္ေရသံုးအတြက္ ေဆးေျခာက္စက
ို ပ
္ ်ိဳးခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထား
လာသူ ေလးဦးအား အစိုးရက လိုင္စင္ခ်ထားေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့မႈႏွင့္
စပ္ လ်ဥ္း ၍ ၂၀၁၅ ခုႏွ စ္ အ တြ င္း မကၠ ဆီ ကိုႏို င္ ငံ ၏ အျမင့္ ဆံုး
တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ေဆးေျခာက္ကို အပန္းေျဖရန္ သံုးစြဲမႈကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အရ တားျမစ္သည့္စနစ္သည္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ အေျခခံမူအရ
ၾကည့လ
္ ွ်င္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မမ
ႈ ရွိေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ လူတစ္ဦး၏
ကို ယ္ ရ ည္ ကို ယ္ေ သြး လြ တ္ လ ပ္ စြာ ဖြံ ႕ ၿ ဖိဳး တိုး တ က္ ပို င္ ခြ င့္ ကို
အဟန္ ႔ အ တား ျဖစ္ေ စလ်က္ ရွိ သျဖင့္ ဖြဲ ႔ စ ည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒႏွ င့္
ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္ဟု စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။၁၆
ခ်ီလ၊ီ စပိန၊္ ကိလ
ု ဘ
ံ ယ
ီ ာႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား တရားလႊတ္ေတာ္
မ်ားကလည္း တစ္ ကို ယ္ေ ရမူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ မႈ အေပၚ အစိုး ရ
အေနျဖင့္ မည္သည့အ
္ ေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကမ
ို ွ် စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ
မျပဳသင့ဟ
္ ု အလားတူစရ
ီ င္ခ်က္မ်ိဳး ခ်မွတခ
္ ဲ့ ဖူးသည္။၁၇ ဥပမာအားျဖင့္
ခ်ီလအ
ီ ျမင့ဆ
္ ံုးတရား႐ုံးခ်ဳပ္သည္ ေဆးေျခာက္စက
ို ပ
္ ်ိဳးထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့အ
္ မႈ၌ ေစာင့ၾ္ ကည့စ
္ စ္ေဆးမည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အတြင္း
တစ္ကယ
ို ္ေရ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမ
ဲ က
ႈ ို ကင္းလြတခ
္ င
ြ ့္ျပဳထားျခင္းသည္
ဥပေဒျပဳေရး၏ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
တရား႐ုံးက တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို အႏၱရာယ္
ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျ ပထားသည့္ တစ္ ကို ယ္ေ ရလု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ ဆို င္ ရာ အခြ င့္ အေရးႏွ င့္
ေရွ႕ေနာက္ ညီညြတ္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။၁၈
ဤစီ ရ င္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ မ်ားက မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ မႈႏွ င့္
လက္ဝယ္ထားရွမ
ိ က
ႈ ို ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူျခင္း သည္ လူဂ
႔ ဏ
ု သ
္ က
ိ ၡာ
ဆို င္ ရာ အေျခခံ မူႏွ င့္ တို က္ ရို က္ ဆ န္ ႔ က်င္ ကြဲ လြဲ လ်က္ ရွိေ ၾကာင္း
ျပဆိလ
ု ်က္ရသ
ွိ ည့္ ဥပေဒ အခင္းအက်င္း၏ ဆင့က
္ ဲေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ
ညႊ န္း ကိ န္း မ်ားျဖစ္ သ ည္ ။ ႏို င္ ငံ အ စိုး ရမ်ားအေနျဖင့္ အျခားသူ မ်ား၏
တရားဝင္အခြငအ
့္ ေရးမ်ားအေပၚ ေဘးျဖစ္ေစျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ အႏၱရာယ္
ျဖစ္ေ စျခင္း မရွိ သ ည့္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ မႈ အေလ့ အ ထမ်ားကို
အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္
အေျခခံမူ၏ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္သည္။
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ဇယား ၁ - ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ ယႏၱရားမ်ား
တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို တားျမစ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္သံုးခုမွာ -

•

၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ပင္မသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၁၉၇၂ က်င့္ထံုး
ျပင္ဆင္ခ်က္နည္းတူ)

•
•

၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢစိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား တရားမ၀င္ကုန္ ကူးမႈဆန္႔က်င္ေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ သိပၸံႏွင့္ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ တားျမစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို အသံုး ျပဳျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊
ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ တင္ပို႔ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ထားသည္။
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားအတြင္း တားျမစ္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို ကန္႔သတ္ပိတ္ ပင္ထားသည့္
အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၏ အဓိကက်သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ျခြင္းခ်က္မ်ားကို
မည္သည့္အေျခအေန၌ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေၾကာင္းကိုပါ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

ပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္ပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
၁၉၆၁ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ သီးျခားမူးယစ္ေဆး
၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး(ပုဒမ
္ ၃၃)အရ “လက္ ၀ယ္ထားရွမ
ိ က
ႈ ို ပိတပ
္ င္ရမည့္
တာ၀န္”

ျခြင္းခ်က္ျပဳႏိုင္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
“တရား၀င္အာဏာပိင
ု ”္ ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မလ
ွ ၍
ြဲ မျဖစ္ႏင
ို (္ ပုဒမ
္
၃၃)
အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ား”ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥ (ပုဒ္မ ၃၆ အပိုဒ္ခြဲ(၁-က)။

၁၉၆၁ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - “လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ

ပုဒ္မ ၃၆ ေအာက္ရွိ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ ရပ္ကို က်ဴးလြန္သူမ်ားကို

အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲ က်င့္သံုး

“ မူး ယ စ္ ေ ဆး ၀ါးအ လြဲ သံုး စားသူ မ်ား”ျ ဖ စ္ ၿ ပီး စီ ရ င္ ခ် က္

ရမည္”(ပုဒ္မ ၃၆ (၁) (က))

ခ်ျခင္း/ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရး ယူျခင္းအစား အျခားေရြးခ်ယ္စရာ
နည္းလမ္းတစ္ ရ ပ္ ရပ္ ကို ခ်မွ တ္က်င့္ သံုးႏိုင္ သည္ ။ (ပု ဒ္ မ ၃၆
(၁-ခ))

၁ ၉ ၇ ၁ သေ ဘာ တူ စာ ခ်ဳ ပ္ - သေ ဘာ တူ စာ ခ်ဳ ပ္ ပါ သီးျ ခား မူး
ယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအရ (ပုဒမ
္ ၅ (၃)) “အဖြ၀
႔ဲ င္ႏင
ို င
္ မ
ံ ်ားအေနျဖင့္

“တရား၀င္အာဏာပိင
ု ”္ ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မလ
ွ ၍
ြဲ (ပုဒမ
္ ၅(၃))

မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားလက္ ၀ယ္ထားရွမ
ိ က
ႈ ို ခြငမ
့္ ျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ႏင
ို သ
္ ည္။”
၁၉၇၁ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - “အဖြ၀
႔ဲ င္ႏင
ို င
္ အ
ံ သီးသီး သည္ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ အ ညီေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒ
သို႔မဟုတ္ နည္းဥပ ေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ မည္သည့္လုပ္
ေဆာင္ ခ်က္ ကို မ ဆို အေရးယူျ ပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးႏို င္ သ ည့္ ျပစ္ မႈ အျဖစ္
ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးရန္”။(ပုဒ္မ ၂၂ (၁-က))
၁ ၉ ၈ ၈ သေ ဘာ တူ စာ ခ်ဳ ပ္ - “ အ ဖြဲ ႔ ၀ င္ႏို င္ ငံ အ သီး သီး သ ည္
တစ္ကိုယ္ေရသံုးစြဲမႈအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစ
တတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားကို လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း သိမ
႔ ု ဟုတ္

အဖြ၀
႔ဲ င္ႏင
ို င
္ မ
ံ ်ား၏ “ဖြစ
႔ဲ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ ကန္သ
႔ တ္ခ်က္
မ်ား”ႏွ င့္ သက္ ဆို င္ သ ည့္ ကိ စ ၥ (ပု ဒ္ မ ၂၂ (၁-က)။ ပု ဒ္ မ ၂၂
ေအာက္ရွိ ျပစ္မတ
ႈ စ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြနသ
္ မ
ူ ်ားကို “မူးယစ္ေဆး၀ါး
အလြသ
ဲ ံုး စားသူ မ်ား”ျဖစ္ၿပီး စီရင္ခ်က္ခ် ျခင္း/ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရး
ယူ ျခင္း အစား အျခားေရြး ခ်ယ္ စ ရာ နည္း လမ္း တစ္ ရ ပ္ ရ ပ္ ကို
ခ်မွတ္က်င့္သံုး ႏိုင္သည္။(ပုဒ္မ ၂၂ (၁-ခ))
“အဖြဲ ႔ ၀ င္ႏို င္ ငံ မ်ား၏ “ဖြဲ ႔ စ ည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒဆို င္ ရာ အေျခခံ
မူ မ်ားႏွ င့္ တ ရားေ ရး စ န စ္ ၏ အေျ ခ ခံ သေ ဘာ တ ရားႏွ င့္
သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။” (ပုဒ္မ (၃-၂))

စို က္ ပ်ိဳးထု တ္ လု ပ္ မႈ အ တြ က္ မိ မိ တို ႔ ၏ ျပည္ တြ င္း ဥပေဒအတြ င္း

“စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းအစား ေရြးခ်ယ္

ရာဇ၀တ္မႈ ေျမာက္သည့္ျပစ္မအ
ႈ ျဖစ္ သတ္မတ
ွ ရ
္ န္ လိအ
ု ပ္ လာႏိင
ု သ
္ ည့္

စရာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကို” ထုတ္ျပန္ ႏိုင္သည္။ (ပုဒ္မ ၃ (၄-

အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္သည္။”

ဃ))

(ပုဒ္မ (၃-၂))
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၃။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အားနည္းသြားေစျခင္း
	

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအတြက္ “ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားမ်ားအေနျဖင့္ မိမတ
ိ ႔ို

သေဘာမတူလွ်င္ေသာ္မွ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစား
္ ဥ္ႏစ
ွ တ
္ င
ို ္း လူသန္းရာေပါင္းမ်ားစြာ
လိက
ု န
္ ာမႈ” ရွရ
ိ န္လအ
ို ပ္သည္။၁၉ ႏွစစ
မူး ယစ္ေ ဆး ဝါးမ်ားကို သံုး စြဲ လ်က္ ရွိ သ ည္ ကို ၾကည့္ျ ခင္္း အားျဖင့္
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈကို ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္
မႈႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္ၿပီး ဤကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ ေလးစား လိက
ု န
္ ာမႈမ်ဳိး မရွသ
ိ ည္မွာ
ု အ
္ ၀န္းရွိ အမ်ားစုသည္
သိသာထင္ရာွ းလွသည္။၂၀ လူ႔ေဘာင္ အသိက
သာမန္အပန္းေျဖသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခအ
ု ေနျဖင့သ
္ ာ သေဘာ
ထားလ်က္ရသ
ွိ ျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမ
ဲ သ
ႈ ည္ က်ား-မေရးရာ၊ လူမ်ိဳး၊
အဆင့္အတန္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မေရြး စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။၂၁
ေထာင္ သြ င္း အက်ဥ္း ခ်ခံ ရႏို င္ သ ည့္ အႏၱ ရာယ္ သို ႔ မ ဟု တ္ ျပစ္ မႈ
မွတတ
္ မ္းရွသ
ိ ြားေစျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားကုိ ေဘးဒုကမ
ၡ ျဖစ္ေစသျဖင့္
ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြနၿ္ ခင္းမွ မဟန္တ
႔ ားႏုင
ိ ္ေခ်။ သိ႔ျု ဖစ္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြမ
ဲ ႈ
သို ႔ မ ဟု တ္ လက္ ဝ ယ္ ထားရွိ မႈ ကို ျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးအေရးယူျ ခင္း သည္
ဥပေဒကိုသာ အရိုအေသတန္သြားေစသည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ 		
မၾကာခဏခ်ဳိးေဖာက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ဦးကိုမွ်
တိုက္ရိုက္လက္ငင္း ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစျခင္းမရွိဘဲ ႀကီးမားသည့္
ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးခ်မွတ္ ခံရႏိင
ု သ
္ ည့္ အလားတူျပစ္မမ
ႈ ်ိဳးကို စဥ္းစားစိတက
္ ူး
ၾကည့္၍ပင္မရေပ။
“တရားဥပေဒစိုး မိုး မွဳ

ေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္းမရွိသည့္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ဳိးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ
သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ၂၅ သိသိသာသာျမင့္တက္လာ
ေစျခင္း မရွိ သ ည့္ အေထာက္ အ ထားမ်ားလည္း က်ယ္ က်ယ္ျ ပန္ ႔ျ ပန္ ႔
ေပၚထြက္လာလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢအတြင္း၂၆ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ
အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းကို ေထာက္ခံအားေပးမႈ သိသိသာသာ
ျမင့တ
္ က္လာလ်က္ရွိျခင္းတိက
႕ု ျပင္းထန္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဥပေဒမ်ား
ျဖင့္ အေရးယူလပ
ု ္ေဆာင္ေနရျခင္းအတြကအ
္ ေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား အေပၚ
လည္းေမးခြန္းထုတ္လာေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရ၏ တရားေရးအေဆာက္အအံုမ်ား
ႏွ င့္ တရားဥပေဒစိုး မိုး မႈ ကို ေလးစားလို က္ နာမႈ အားနည္း လာျခင္း က
အက်င့္ ပ်က္ျ ခစားမႈ မ်ား ပို မို မ်ားၿပားလာေစႏို င္ သ ည့္ အလားအလာ
ျမင့္ တ က္ လာေစႏုိ င္ သ ကဲ့ သုိ ႔ အျပန္ အ လွ န္ အက်ဳိး သက္ေ ရာက္ မႈ
မ်ဳိး မ်ားလည္း ရွိ လာႏုိ င္ သ ည္ ။ အစုိး ရ၏ျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးအေရးယူ သ ည့္
မူ ဝါဒမ်ားကို က်င့္ သုံး ရန္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ သ ည္ ေငြ ကု န္ေ ၾကးက်မ်ား၍
ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ရရ
ွိ ွိ တာ၀န္မလ
ဲ့ ပ
ု ရ
္ ပ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ႏွစစ
္ ဥ္ တရားမဝင္မူးယစ္
ေဆး ၀ါးေ စ်း ကြ က္ ၏ တ န္ ဖိုး သ ည္ အေ မ ရိ က န္ေ ဒ ၚ လာ ၃ ၂ ၀
ဘီလယ
ီ ံေက်ာ္အထိ ျမင့တ
္ က္လာလ်က္ရသ
ွိ ျဖင့္ တားဆီးႏွမ
ိ ္ႏင
ွ ္းေရးကို
ၿပိဳင္ဆိုင္အံတုလ်က္ရွိသည့္ ဒုစရုိက္ဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် က်ဴးလြန္
သည့္ ဒုုစ႐ုိက္ရာဇာႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ပင္ကိုယ္သဘာဝအားျဖင့္အၾကမ္း
ဖက္ လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ၂၈ ဒု စ ႐ုိ က္ အ ဖြဲ ႕ အ စည္း မ်ားလက္ ထဲေ ရာက္ ရွိ သြား
သည့္ မ်ားျပားလွသည့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားက ၎တို႔အား ရဲတပ္

ရွိေ စရန္ ေဆာင္ ရြ က္ ၾ ကရာတြ င္

အတင္းအဓမၼ တုက
ိ တ
္ န
ြ ္းျခင္းသက္သက္ထက္ ပုမ
ိ ုိ ေက်ာ္လန
ြ က
္ ်ယ္ျပန္႔
သည့္ သေဘာတရားအယူ အ ဆတစ္ ခု အျဖစ္ျ ဖင္ ႔ ႐ွဴျမင္ ရ န္ လုိ အ ပ္
သည္။ ရရွသ
ိ င့သ
္ ည့္ လုၿံ ခဳံမမ
ႈ ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဖြအ
႕ဲ စည္းမ်ား၏
လက္ထတ
ဲ င
ြ ္ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ အ
့္ ာဏာရွသ
ိ ည့္ အားေကာင္းသည့စ
္ နစ္တစ္ခမ
ု ွ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝေလးစားလုိက္နာ၍ မွ်တမႈရွိစြာ
အားလုံးရရွိခံစားႏုိင္သည့္ တရားမွ်တမႈမ်ဳိးလည္း ပါဝင္သည္။”
ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာရံုး(၂၀၁၆)၂၇
အၿမဲ တ မ္း လို လိုေ တြ ႕ ရွိေ နရသည့္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးဥပေဒ
မ်ားအေပၚ ေလးစားလုိက္နာမႈမရွိျခင္း ဤမွ်က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္
ပြားေနျခင္း သည္ ရဲ တ ပ္ ဖြဲ ႕ ကဲ့ သို ႔ေ သာ အစိုး ရပုိ င္း မွ ပု ဂၢဳိ လ္ မ်ား၏
တရားဝင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ မ
္ အ
ႈ ေပၚ ေမးခြန္းထုတစ
္ ရာ ျဖစ္လာေစသည္။
အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားသည္ လူ႔ေဘာင္အသိက
ု အ
္ ၀န္း
၏ လူနည္းစုကသ
ို ာ တစ္ခ်ိနလ
္ ံုးပစ္မတ
ွ ထ
္ ား အေရးယူ၍ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါး
ု တ
ူ န္းစားမ်ားကုသ
ိ ာ၂၃ ႀကီးမား
သူမ်ားႏွင၂၂
့္ လူနည္းစုျဖစ္သည့္ လူထလ
သည့္ျ ပစ္ ဒ ဏ္ မ်ားခ်မွ တ္ လာခ်ိ န္ တြ င္

အထူး သျဖင့္ စဥ္း စားစရာ

ျဖစ္ လာပါသည္ ။ ဤကဲ့ သို ႔ ညီ မွ် မႈ မ ရွိ သ ည့္ လု ပ္ေ ဆာင္ မႈ မ်ဳိိး က
လူ႔ေဘာင္အသိက
ု အ
္ ဝန္းရွိ လူတင
ို ္းသည္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌ တစ္ေျပး
ညီျ ဖ စ္ ရ န္ႏွ င့္ ဥ ပေ ဒ အား လုိ က္ နာ က် င့္ သုံး ရာ တြ င္ ေ ရွ ႕ေ နာ က္
ညီညြတ္၍ မွ်မွ်တတျဖင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းရမည္၂၄ဟူသည့္ တရား
ဥပေဒစိုးမိုးမႈ၏ အေျခခံမမ
ူ ်ားကို မ်ားစြာအားနည္းသြားေစသည့အ
္ ျပင္
အစိုး ရႏွ င့္ ႏို င္ ငံ သူႏို င္ ငံ သားမ်ားအၾကားရွိ ဆက္ ဆံေ ရးကို လ ည္း
ဆုိးရြားေစပါသည္။
ဥပေဒကို တစ္ ဖ က္ေ စာင္း နင္း ၾကပ္ မ တ္ အေရးယူ မႈ ကို
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ေက်ာ္ လြ န္ ၾ ကည့္ ရွဴ မည္ ဆို ပါက မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးသံုး စြဲ မႈ အ တြ က္ ျပစ္ မႈ

ဖြဲ႕မွသည္ တရားေရးဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအထိ
္ င
ြ ္
လာဘ္ထိုးႏိင
ု သ
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အေရွ ႕ေ တာင္ အာရွႏွ င့္ တရု တ္ႏို င္ ငံ ၌ သာ လု ပ္ေ ဆာင္ေ နသည္

ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ရီယိုဒီဂ်နဲ႐ိုး၌

မဟု တ္ ဘဲ အလားတူ ရ က္ စ က္ ၍ လူ မ ဆန္ သ ည့္ အျပဳအမူ မ်ိဳးကို

သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ား၏ ၇၉% ခန္႔သည္ လူမည္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး

ဂြာတီမာလာ၊ ဘရာဇီး၊ မကၠဆီကို၊ ပီရူး၊ အိႏိၵယ၊ ရုရွား၊ ဆားဗီးယား၊

၇၅%ခန္သ
႔ ည္ အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၂၉ ႏွစအ
္ ၾကား အသက္အရြယရ
္ သ
ွိ မ
ူ ်ား

ေတာင္ အာဖရိ ကႏွ င့္ အေမရိ က န္ျ ပည္ေ ထာင္ စု မ်ား၌ပါ ျဖစ္ ပြား

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

လ်က္ရွိသည္။၅၀

၄၀

မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္

အ ဆို ပါ စ ခ န္း မ်ား ၌

မူး ယ စ္ေ ဆး ၀ါး သံုး စြဲ သူ မ်ား ကို

လု ပ္ေ ဆာင္ မႈ သ ည္ ေယဘု ယ်အားျဖင့္ အၾကမ္း ဖက္ မႈ ကို သာ ပို မို

နည္း လမ္းေပါင္း စံုျ ဖင့္ ညွ င္း ပန္းႏွိ ပ္ စ က္ လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ႐ုု ရွားႏို င္ ငံ

ျပင္းထန္လာေစခဲ့သည္။၄၁ မကၠဆီကို သမၼတျဖစ္သူ ဖာလိဖ္ကာဒီရြန္

ရဲ တ ပ္ ဖြဲ ႔ ၏ အေ လ့ အ ထ မ်ား ကို ေ လ့ လာ သံုး သ ပ္ ထား သ ည့္

သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း

ဆန္း စစ္ ခ်က္ တ စ္ ခု တြ င္ တားဆီးႏွိမ္ႏွ င္းေရးလု ပ္ င န္း မ်ား၌ မူး ယစ္

မ်ားကို စစ္တပ္ျဖင့္ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္ႏွင္းရန္ ေၾကညာခဲ့သျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ

ေဆးဝါးသံုး စြဲ သူ မ်ားအား ဝန္ ခံ လာေစရန္ႏွ င့္ ၎တို ႔ ကို ျဖန္ ႔ျ ဖဴး

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လူေပါင္း ၁၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္

ေရာင္း ခ်ေပးသူ မ်ားအား ေဖာ္ ထု တ္ ရ န္ အ တြ က္ မတရားစစ္ေ ၾကာ

ေသဆံုးခဲ့ရာ၌ အမ်ားအျပားသည္ အခ်င္းခ်င္းလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္

ေမးျမန္း ၍ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ သူ မ်ားအေပၚ အၾကမ္း ဖက္ သ ည့္

မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွမ
ိ ္ႏင
ွ ္းမႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တင
ြ ္ သတ္ျဖတ္ခခ
ံ ရ
ဲ့

အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းအသံုးျပဳသူမ်ားသည္

ျခင္းျဖစ္ သ ည္ ။ ထုိ ႔ ထ က္ ပို ၍ ဆို ရေသာ္ မကၠ ဆီ ကို အ တြ င္း ၄၂ မူး ယစ္

ေန႔စဥ္ႏင
ွ ့္အမွ် ေၾကာက္လန႔္တၾကားျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္ စိုးရိမ္ထတ
ိ ္လန္႔

ေဆးဝါးစစ္ ပြဲေ ၾကာင့္ လူ ဦးေရ ၂၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အိုး အိ မ္ စြ န္ ႔ ခြာ

ေနၾကရေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့သည္။၅၁

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး အနည္းဆံုး ၂၅၀,၀၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုး
သြားခဲ့သည္။၄၃
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ေဖးမကူညီျခင္းျဖစ္သည္ဟု
အေၾကာင္းျပ၍ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို ထပ္ေဆာင္းက်ဴးလြန္
ခဲ့ ၾ ကသည္ ။ တရားစီ ရ င္ေ ရး၏ ႀကီး ၾကပ္ ထိ န္းေက်ာင္း မႈ သို ႔ မ ဟု တ္
ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ရယူခစ
ံ ားပိင
ု ခ
္ င
ြ မ
့္ ရွသ
ိ ည့္ ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား၌
မတရားခ်ဳပ္ေႏွာ င္ ထားရွိ ၍ အတင္း အက်ပ္ သို ႔ မ ဟု တ္ ျခိ မ္းေျခာက္
ေဆးဝါးကု သ မႈ ခံ ယူေ စျခင္း ကို ႏို င္ ငံ အ မ်ားအျပား အထူး သျဖင့္
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ တရုတ္ႏင
ို င
္ မ
ံ ်ား၌ ဆက္လက္လပ
ု ္ေဆာင္
ေနဆဲျဖစ္သည္။၄၄ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရွိမႈသည္
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းႏွင့္
၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္သည့္
သို႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ေစသည့္ အျပဳအမူႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္တို႔ကို
ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တို႔၌ ပါရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အေျခခံ လူ ႔ အ ခြ င့္ အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ ရာေရာက္ သ ည့္ အျပင္
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကိုပါ ယုတ္ေလ်ာ့အားနည္းသြားေစ
လ်က္ရွိသည္။
ဤစခန္းမ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈကို

၅။ ဖိႏွိပ္ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအက်ပ္အတည္း
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသ
ဲ မ
ူ ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ
ျခင္းသည္ HIV ႏွင့္ အသည္းေရာင္အသားဝါစီပိုး “ကမာၻအဝွမ္းပ်ံ႕ႏွံ႔
လာေစရန္” အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳလ်က္ရသ
ွိ ည္။၅၂ ကမာၻတစ္လႊားရွိ
မူးယစ္ေဆးဝါးအေၾကာတြင္း ထိုးသြင္းအသံုးျပဳသူဦးေရ ၁၆ သန္းခန္႔
ရွိရာ၌ ခန္႔မွန္းေျခသံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔သည္ အသည္းေရာင္အသားဝါ စီပိုး
စြဲကပ္လ်က္ရွိၿပီး အနည္းဆံုး ၁၃% ခန္႔သည္ HIV ကူးစက္ခံထား
ရသူမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ အမ်ားအျပားသည္ တီဘီ ကူးစက္ခံရႏိုင္သည့္
အႏၱ ရာယ္ အလြ န္ျ မင့္ မားလ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ၅၃ အခ်ိဳ ႕ေ သာႏို င္ ငံ မ်ားရွိ
မူးယစ္ေဆးဝါး အေၾကာထဲထိုးသြင္း အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကား HIV ႏွင့္
အသည္းေရာင္အသားဝါစီပိုး ကူးစက္ျပန္ပ
႔ ြားမႈႏန
ႈ ္းသည္ ၅၀%မွသည္
၉၀%အထိ ျမင့္မားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။၅၄

ခ်ဳပ္ေႏွာ င္ တားဆီးျခင္း ၊ အတင္း အက်ပ္ ေဆးျဖတ္ေ စျခင္းႏွ င့္ ၄၄
ညွင္းပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္ျခင္း၊ ဆိုးရြားသည့္ လိငပ
္ င
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာႏွင့္ ရုပပ
္ င
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာ
ထိပါးေစာ္ကားမႈ မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼလပ
ု အ
္ ားေပး ခိင
ု ္းေစ
ျခင္း တို ႔ အ ပါအဝင္ မတရားဖိႏွိ ပ္ ဆ က္ ဆံ မႈ မ်ားကုိ ျပင္း ထန္ စြာ လု ပ္
ေဆာ င္ မႈ မ်ားႏွ င့္ ဒြ န္ တြဲ လ် က္ ရွိ သ ည္ ။ ၄ ၆ အ ဆို ပါ စ ခ န္း မ်ား ၌
ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲေၾကာင္း
ေဆးစစ္ေတြရ
႕ သ
ွိ ည္ႏင
ွ ့္ ေဆးဝါးကုသရန္ လိအ
ု ပ္မရ
ႈ မ
ွိ ရွိ ခ်င့ခ
္ ်ိနစ
္ ဥ္းစားမႈ
မျပဳဘဲ ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားသို႔ လက္လြတ္စပယ္ ေစလႊတ္ေလ့ရွိသည့္
ရဲမ်ားေၾကာင့္ ေရာက္ရလ
ွိ ာၾကျခင္းျဖစ္သည္။၄၇ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္
မိသားစုဝင္မ်ားက ေဆးျဖတ္ေပးရန္ လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ထားသူမ်ား
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က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းနဲ႔ ထိေတြ႔
ေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းလာတဲ့ အီရန္ႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာ
တိုးတက္မႈေတြက လူ႔အခြင့္အေရးကိုပါ ျမင့္မားတိုးတက္လာ
ေစမယ္လို႔ အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲတဲ့အတြက္
ေသဒဏ္ေပးတာကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားမွန္း ဂ႐ုျပဳမိၿပီးတဲ့
ေနာက္ပိုင္း အနည္းဆံုး မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မႈ ေတြအတြက္
မျဖစ္မေနေသဒဏ္ေပးတာကို ႐ုပ္သိမ္းပယ္ဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့



အီရန္ႏိုင္ငံရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။
Zeid Ra’ad Al Hussein၊
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မင္းႀကီး၃၇
အ သ ည္းေ ရာ င္ အ သား ဝါ စီ ပိုးႏွ င့္ တီ ဘီ သ ည္ ကု သ
ေပ်ာက္ က င္း ႏို င္ ၿ ပီး HIV ကို ထိ န္း ထားႏို င္ သ ည့္ ေဆး၀ါးမ်ား
ရွိေ နေသာ္ လ ည္း မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ သူ မ်ားကို ကဲ့ ရဲ ႕ျ ပစ္ တ င္ ၍
အ ပ ယ္ ခံ ဘ ဝေ ရာ က္

သြားေ စ ရ န္

ဖိႏွိ ပ္ ခ်ဳ ပ္ျ ခ ယ္ ထား သ ည့္

မူး ယ စ္ေ ဆး ဝါး ဆုိ င္ ရာ မူ ဝါ ဒ မ်ား ရွိေ နျ ခ င္းေ ၾ ကာ င့္ ကု သ မႈ ကို
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ သိမ
႔ ု ဟုတ္ အဆိပ
ု ါအပယ္ခမ
ံ ်ားထံသ႔ ို
ကု သ မႈ မ်ားေရာက္ ရွိ လာေစရန္ ေဆာင္ ရြ က္ ရာ၌ အတားအဆီး
ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး အေၾကာတြင္း ထိုးသြင္းအသံုးျပဳသူ
မ်ားကို ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ အေရးယူ ျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးသည့္ တားဆီး
ႏွိ မ္ႏွ င္းေရး၏ ဖမ္း ဆီး ထိ န္း သိ မ္း ခံ ရျခင္း မရွိေ စရန္ ေရွာ င္ ရွားရင္း
ပို မို အႏၱ ရာ ယ္ မ်ား သ ည့္ ပံု စံျ ဖ င့္

မူး ယ စ္ေ ဆး ၀ါး အေ ၾ ကာ ထဲ

ထိုးသြင္းျဖစ္ေစရန္ တြန္းပို႔လ်က္ရွိၿပီး ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေဆးထိုးႁပြန္
လဲလယ
ွ ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား(Needle and Syringe Programs,
NSP) အပါအဝင္ ဝန္ေ ဆာင္ မႈ မ်ားကို လက္ လွ မ္း မီ အ သံုးျပဳရာ၌
အခက္အခဲျဖစ္လာေစသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၌ HIV ႏွင့္
အသည္းေရာင္ အသားဝါစီပိုး ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကို တားဆီးကာကြယ္
ႏိုင္ေၾကာင္း အခို္င္အမာ အေထာက္အထားျပႏိုင္သည့္ ဘိန္းအေျခခံ
ေဆးဝါးျဖင့္ အစားထိုး ကု သ မႈ (Opioid Substitution Therapy,
O S T )ႏွ င့္ သ န္ ႔ ရွ င္း သ ည့္ ေ ဆး ထိုး ကိ ရိ ယာ မ်ား ေ ပး အ ပ္ မႈ ကို
မ လို အ ပ္ ဘဲ က န္ ႔ သ တ္ ထား သ ည့္ ဥ ပေ ဒျ ပ ႒ာ န္း ခ် က္ မ်ား ကို
က် င့္ သံုး လု ပ္ေ ဆာ င္ လ် က္ အ လြ န္ အ မ င္း လို အ ပ္ လ် က္ ရွိ သ ည့္

ဇယား ၂ - မူးယစ္ေဆးဝါးကို ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွ
ခ် ဥ္း က ပ္ေ ဆာ င္ ရြ က္ မႈ အေ ပ ၚ
ေ ကာ င္း စြာ နား လ ည္
သေဘာေပါက္ျခင္း
ျပစ္မႈေၾကာင္းဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွသည္ ျပည္သူ႕
က်န္းမာေရးပုံစံအသြင္ ကူးေျပာင္းျခင္းသည္ ႏွိပ္ကြပ္ခ်ဳပ္ျခယ္
သည့္စနစ္ကို အျခားတစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးပစ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။
ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္
ႏိုင္ငံအေျမာက္အမ်ားသည္ အတင္းအၾကပ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
သက္ေသခံအေထာက္အထားမရွိဘဲ မူးယစ္ေဆးဝါးကုသ
ေပးမႈကုိ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး အမည္ခံ၍ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္
လ်က္ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္၌ ထုိသုိ႔ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားက လူထုက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည္။
ေျပာင္းလဲမႈသည္ တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ လက္ဝယ္ထားရွိမႈကို
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈကို အရင္းခံသည့္ မူဝါဒမ်ားျဖင့္
က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုမႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး
ပုံစံခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ၏ အရင္းခံ
ဇစ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔
အေထာက္အထားအေျချပဳသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကိုသာ အေကာင္
အထည္ေဖာ္၍ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈမရွိရန္လိုအပ္သည္။၆၄ သို႔မွသာလွ်င္
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး႐ွဴေထာင့္မွ ကူးစက္ျပန္႕ပြားႏုိင္သည့္
ေရာဂါပိုးမ်ားကို အမွန္တကယ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ရန္ ျငင္းဆန္လ်က္ ရွိသည္။

၅၅

အေ ရွ ႕ ဥေ ရာ ပႏွ င့္ အ လ ယ္ ပို င္း အာ ရွေ ဒ သ ( E E C A )
တစ္လႊား၌ လတ္တေလာျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ HIV ကူးစက္ ျပန္႕ပြား
မႈ သ ည္ ႏွိ ပ္ ကြ ပ္ျ ပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးသည့္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးဥပေဒမ်ားကို
က် င့္ သုံး လ် က္ ရွိ သ ည့္ အ စိုး ရ မ်ား ေ ၾ ကာ င့္ ျ ဖ စ္ေ ပ ၚ လာ သ ည့္
အႏၱရာယ္ကို မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻတစ္လႊား HIV ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔မႈႏႈန္း ၃၅%အထိ
က်ဆင္း သြားခဲ့ေ သာ္ လ ည္း တစ္ ခ်ိ န္ တ ည္း တြ င္ EECA ေဒသတြ င္
အသစ္ထပ္မက
ံ ူးစက္မႈႏန
ႈ ္း ၃၀%ခန္အ
႔ ထိ ျမင့တ
္ က္သြားခဲၿ့ ပီး အမ်ားစု
သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲထိုးသြင္း အသံုးျပဳသူမ်ားမွတစ္ဆင့္
ကူးစက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

၅၆

ဤအခင္းအက်င္း၌ OST ႏွင့္ NSP ကို

ပိ တ္ ပ င္ တားျ မ စ္ ထား သ ည့္ ႐ုု ရွားႏို င္ ငံ သ ည္ အ ဓိ က က် သ ည့္
လက္ သ ည္ တရားခံ တ စ္ ဦးျဖစ္ သ ည္ ။

၅၆

အဆို ပါမူ ဝါဒမ်ားေၾကာင့္

ႏိုင္ငံအတြင္း HIV/AIDS ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄
ခုႏွ စ္ တရားဝင္ ကိ န္း ဂဏန္း မ်ားအရ ကူး စက္ ခံ ထားရသူေ ပါင္း
၉၀၇,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္အတြင္း ၇% ဆက္လက္ျမင့္တက္
သြားခဲသ
့ ည္။ အသစ္ထပ္မက
ံ ူးစက္မ၏
ႈ ၅၇% ခန္သ
႔ ည္ “အႏၱရာယ္မ်ား

ကူး စက္ တ တ္ သ ည့္ ေရာဂါပိုး မ်ားကို ျပန္ ႔ ပြားေစရံု မွ် မက
မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ သူ မ်ားကို ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ အေရးယူျ ခင္းႏွ င့္
ႏွိပ္ကြပ္ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
စနစ္တို႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို
ေသဆံုး ေစလ်က္ရၿွိ ပီး သန္းႏွငခ
့္ ်ီသည့္ လူထလ
ု တ
ူ န္းစားမ်ားကိလ
ု ည္း
ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါး
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပဋိဉာဥ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ အလားတူျပည္တင
ြ ္း
ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ဘိန္းအေျခခံေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အျခားအကိုက္အခဲ
ေပ်ာက္ေဆး ေဆးညႊန္းေပးမႈကပ
ို ါ အမ်ိဳးမ်ိဳးကန္သ
႔ တ္ထားလ်က္ရရ
ွိ ာ
ကမာၻတစ္လႊားရွိ ဘီလီယံ(၅.၅)ႏွင့္ခ်ီသည့္ လူထုလူတန္းစားေပါင္း
မ်ားစြာသည္ ေဆးဝါးကုသေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အကိုက္အခဲ
ေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို အနည္းအက်ဥ္း သိမ
႔ု ဟုတ္ လံုးဝနီးပါးရယူသံုးစြဲႏို
င္ျ ခ င္း မ ရွိ သ ည့္ ဒ ဏ္ ကို ခါး စ ည္း ခံေ န ရ သ ည္ ။ ။ ဤ ကဲ့ သို ႔ေ သာ
ေဆးကုသမႈကို ရယူသံုးစြဲႏင
ို မ
္ မ
ႈ ရွိျခင္းသည္ ရႏိင
ု သ
္ ည့္ အျမင့ဆ
္ ံုးေသာ
က် န္း မာေ ရး စံ ခ်ိ န္ စံႏႈ န္း မ်ိဳး ကို ရ ရွိ ခံ စား ပို င္ ခြ င့္ျ ပဳေ ရး ဟူ သ ည့္

၅၈

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္လ်က္ရွိသည္။၆၀

၂၀၂၀ ခုႏွ စ္ အေရာက္ တြ င္ ႐ုု ရွားႏိုင္ ငံ အ တြ င္း HIV ကူးစက္ ခံ ရ သူ

၂ ၀ ၁ ၄ ခုႏွ စ္ အ တြ င္း က မာ ၻ အႏွံ ႔ တြ င္ သိ ရွိ ရ သ ည့္

သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳမႈ” ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး
ဦးေရေပါင္း ၃ သန္းအထိရွိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

၅၉

မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးႏွ င့္ ဆက္ စ ပ္ ၍ ေသဆံုး သူ တ ရားဝင္ ဦးေရေပါင္း
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၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရခ
ိွ ရ
ဲ့ ာ၌ ေဆးလြနေ
္ သဆံုးသူ ဦးေရသည္ သံုးပံတ
ု စ္ပမ
ံု ွ

ေျပာင္းလဲေရး အလြန္ ၂၁ ရာစုအေစာပိုင္းမွစ၍ အက်ဥ္းသားဦးေရ

ထက္ ဝ က္ ခ န္ ႔ အ ထိ ရိွ ခဲ့ သ ည္ ။ ၆၁ ၂၀၀၀ ခုႏွ စ္ တြ င္ အေမရိ က န္ ၌

တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ အ
္ ေရာက္တင
ြ ္ ေထာင္က်သူ

မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ မႈႏွ င့္ ဆက္ စ ပ္ သ ည့္ ေသဆံုး မႈ ရာခို င္ႏႈ န္း

္ က္သြားခဲသ
့ ည္။၆၇ ထိင
ု ္းႏိင
ု င
္ အ
ံ တြင္း
ဦးေရသည္ ၁၅၇%၆၆အထိ ျမင့တ

၁၃၇%အထိျ မင့္ တ က္ သြားခဲ့ ၿ ပီး ၂၀၁၄ ခုႏွ စ္ အတြ င္း ေသဆံုး သူ

မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈေၾကာင့္

စု စုေ ပါင္း ၄၇,၀၅၅ ေက်ာ္ ရွိ ခဲ့ ရာ၌ ၆၀% ခန္ ႔ သ ည္ ဘိ န္း အေျခခံ

ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရသည္ သံုးစြဲသူမ်ားကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့

မူး ယစ္ေ ဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုး ခဲ့ ၾ ကျခင္းျဖစ္ သ ည္ ။ ၆၂ ဖမ္း ဆီး ၍

သျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ အ
္ တြင္း လူဦးေရစုစုေပါင္း ၁၉၆,၀၀၀ နီးပါး ဖမ္းဆီး

ပစ္ဒဏ္ေပးခံရရန္ ေၾကာက္ရမ
႕ ြံ သ
ႈ ည္ ေဆးလြနမ
္ က
ႈ ို ျမင္ေတြ႕ေနပါလ်က္

ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသည္။၇၀ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွာ လူဦးေရ

အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းၾကား အကူအညီေတာင္းရန္

ေပါက္ ကြဲ မႈႏွ င့္ ရင္ ဆို င္ေ နရၿပီး အက်ဥ္း သားဦးေရမွာ တရား၀င္

ေတြေဝေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

သတ္ မွ တ္ ထားသည့္ လူ ဦးေရ၏ ၁၄၄% အထိေ ရာက္ ရွိေ နၿပီ

၆၃

ၿဖစ္သည္။

၆။ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားႏွင့္
ေထာင္လူဦးေရက်ပ္ညပ္္ျပြတ္သိပ္လာေစသည့္
အက်ိဳးရလဒ္
ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာရံုး(UNODC)၏
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးအစီရင္ခံစာအရ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ
အက်ဥ္းေထာင္ မ်ား၌ ျပစ္ ဒ ဏ္ က်ခံေ နရသည့္ အက်ဥ္း သားဦးေရ
စုစုေပါင္း၏ ၁၈% ခန္သ
႔ ည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပစ္မမ
ႈ ်ားကို က်ဴးလြနခ
္ ၾဲ့ က
သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၆၅ အမ်ားအျပားသည္ စီးပြားေရးအရ အပယ္ခံထား
ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြ င္ ႀကီးျပင္း လာၾကသူ မ်ားျဖစ္ေ နသည္ ။
မူး ယစ္ေ ဆးဝါးျပစ္ မႈ က်ဴးလြ န္ သူ မ်ားကို အႀကီး အက်ယ္ ဖမ္း ဆီး
ေထာင္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္

အပန္းေျဖဖုိ႔ သံုးစြဲသူေတြအေပၚ အေရးယူေနၾကတာ ျပစ္မႈနဲ႔
ျပစ္ဒဏ္မွ်တရဲ႕လားဆိုတာကို ျပည္နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ
ျပန္သံုးသပ္ေနၾကၿပီလို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ သူတို႔အတြက္
မေကာင္းတဲ့ပစၥည္းတစ္ခုကုိ သုံးေနေပမယ့္ လူေတြအမ်ားႀကီးကုိ
ထိခုိက္ေစႏုိင္တာမ်ိဳး၊ အႀကီးအက်ယ္မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္ကူးေန
တာမ်ဳိး မလုပ္တဲ့သူေတြကို က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ငါးႏွစ္၊ ဆယ္ႏွစ္၊
ဆယ့္ငါးႏွစ္ေလာက္ တကယ္ပဲ ေထာင္ထဲထည့္ထား
ခ်င္ၾကသလား။
ဘာရက္အိုဘားမား၊ အေမရိကန္သမၼတ၊
KMBC ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊
ကန္းဆတ္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔

က် ပ္ ည ပ္ျ ပြ တ္ သိ ပ္ လာ ၿ ပီး အ က် ဥ္း သား မ်ား ၏ က် န္း မာေ ရးႏွ င့္
အေနအထိုင္ကို ဆိုးရြားခက္ခဲလာေစလ်က္ရွိသည္။
မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္လူဦးေရ
ေပါက္ကလ
ြဲ ာေၾကာင္း ျပဆိလ
ု ်က္ရသ
ွိ ည့္ အေထာက္အထားမ်ားလည္း
အ ခို င္ အ မာ ရွိေ န သ ည္ ။ ၂ ၀ ၀ ၇ ခုႏွ စ္ မွ ၂ ၀ ၁ ၀ ခုႏွ စ္ အ တြ င္း
မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ သူ မ်ားကို ဖမ္း ဆီးေထာင္ ခ်မႈႏႈ န္း ၆၂%အထိ
ျမင့္တက္သြားေစခဲ့သည့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒျပဳျပင္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၌ အေသးစားျပစ္မႈမ်ားအတြက္ (ဥပေဒအရ မျဖစ္
မေန အနိမဆ
့္ ံုးျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ အပါအ၀င္) မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒမ်ားအရ
အႀကီးအက်ယ္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ အသားအေရာင္
မတူ ကြဲျ ပားသည့္ လူ မႈ အ သို င္း အဝန္း မ်ားအေပၚ ဆိုး ဆိုး ရြားရြား
သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ႏြယ္ဖြားမ်ားသည္
အေ မ ရိ က န္ လူ ဦးေ ရ စု စုေ ပါ င္း ၏ ၁ ၃ % သာ ရွိေ သာ္ လ ည္း
ျပည္ေ ထာင္ စုႏွ င့္ ျပည္ န ယ္ အ ဆင့္ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးျပစ္ မႈ မ်ားျဖင့္
ေထာင္ သြ င္းျပစ္ ဒ ဏ္ က်ခံေ နရသူ ဦးေရစု စုေ ပါင္း ၏ ၄၀% ခန္ ႔
ရွိေနသည္။ ယခုအခ်ိန၌
္ လက္တင္ႏယ
ြ ဖ
္ ြားမ်ားသည္ ႏိင
ု င
္ လ
ံ ဦ
ူ းေရ၏
၁၇% သာ ရွိေနေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ အက်ဥ္းက်ခံ
ေနရသူ စုစုေပါင္း၏ ၃၈% ခန္႔ ျဖစ္ေနသည္။၇၁
ျပ စ္ မႈေ ၾ ကာ င္း အ ရ အေ ရး ယူျ ပ စ္ ဒ ဏ္ေ ပးျ ခ င္း သ ည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္လည္း အလားတူထိခုိက္ပ်က္စီး ေစလ်က္
ရွိသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားက
မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေထာင္သြင္း ျပစ္ဒဏ္က်ခံရလ်က္
ရွိ သ ည့္ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရသည္ အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ေ က်ာ္ လြ န္
မ်ားျပား ေနၿပီး လက္တင္ အေမရိကႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမ်ား၌
အက်ဥ္းက်ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၇၀% ေက်ာ္သည္
လက္ဝယ္ထားရွမ
ိ ွဳအပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မမ
ႈ ်ားျဖင့္ ေထာင္သင
ြ ္း
ျပစ္ ဒ ဏ္ က်ခံေ နရသူ မ်ား ျဖစ္ ၾ ကေၾကာင္း ျပဆုိ လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ၇၂

Former drug scene of Casal Ventoso, a neighborhood of Lisbon.
© Gael Cornier, Archives Associated Press

18

အေ မ ရိ က န္ျ ပ ည္ န ယ္ အ ခ်ဳိ ႕ တြ င္

မူး ယ စ္ေ ဆး ၀ါး သံုး စြဲ သ ည့္



ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားသည္ သေႏၶသားအားႏွိပ္စက္မႈျဖင့္

ပ်က္စီးသြားေစရရာလည္းေရာက္လ်က္ရွိသည္။

ဲ ူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မက
ႈ ်ဴး
ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရႏိင
ု ္ေျခရွသ
ိ ည္။၇၃ အေသးအဖြမ
လြ န္ သ ည့္ အမ်ဳိး သမီး မ်ားကို ေထာင္ သြ င္း အက်ဥ္း ခ်ျခင္း သည္
မိ သားစုႏွ င့္ အထူး သျဖင့္ ေထာင္ သြ င္းျပစ္ ဒ ဏ္ က်ခံေ နရသည့္
မိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုး
က်ိဳးသက္ေ ရာက္ မႈ မ်ား ျဖစ္ေ စႏို င္ သ ည္ ။ ထို ႔ ထ က္ ပို ၍ ဆို ရေသာ္
ကမာၻအဝွမ္းရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြသ
ဲ ည့္ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကိယ
ု ဝ
္ န္ေဆာင္
မိခင္ေလာင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားကို မိမိတုိ႔ႏွင့္ခြဲထားခံႏုိင္
ရသည့အ
္ တြက္ အကူအညီေတာင္းခံရန္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်
ေပးႏုိ င္ သ ည့္ ၀န္ေ ဆာင္ မႈ မ်ား သို ႔ မ ဟု တ္ ေဆးျဖတ္ေ ပးသည့္
က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္ စိုးရြံ႕ေနၾကသည္။

၇။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းတစ္ရပ္
အျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒမ်ား
မူး ယ စ္ေ ဆး ဝါး တား ဆီးႏွိ မ္ႏွ င္းေ ရးေ ၾ ကာ င့္ ေ ပ ၚေ ပါ က္
လာ သ ည့္ ေ ဘး အႏၱ ရာ ယ္ သ ည္ မူး ယ စ္ေ ဆး ဝါး သံုး စြဲ သူ မ်ားႏွ င့္
မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူ
မ်ားကိသ
ု ာ ထိခက
ို ္ေစသည္မဟုတဘ
္ ဲ လူ႔ေဘာင္အသိင
ု ္းအဝန္းတစ္ခု
လံုး ကို ပါ ေဘးျဖစ္ေ စလ်က္ ရွိ သ ည္ ။ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးတားဆီးႏွိ မ္ႏွ င္း
ေရးသည္ ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း ဆို င္ ရာ တရားစီ ရ င္ေ ရးစနစ္ အ တြ င္း ရွိ
လူ မ်ိဳးေရး ကြာ ဟခ်က္ ႀ ကီး မားမႈႏွ င့္ က်ဴးလြ န္ သ ည့္ ျပစ္ မႈႏွ င့္ လံုး ဝ
အခ်ိဳးအစား မမွ် တသည့္ က်င့္ သံုး မႈ ပံု စံ မ်ားေၾကာင့္ အ႐ု ပ္ ဆိုး
အက်ည္း တန္ လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏို င္ ငံ အ မ်ားအျပား၌
က်င့္ သံုး လ်က္ ရွိ သ ည့္ ရပ္ တ န္ ႔ ၍ မူး ယစ္ေ ဆးဝါး ရွာေဖြ စ စ္ေ ဆးမႈ
အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ ေတြ႕ရွိသည္ျဖစ္ေစ
မေတြရ
႕ သ
ွိ ည္ျဖစ္ေစ လူမ်ားအား အၿမဲတမ္းလိလ
ု ို ျပစ္မႈေၾကာင္းဆိင
ု ရ
္ ာ
တရားစီရင္ေရးစနစ္ အတြင္း ခရီးဆံုးေစေလ့ရွိသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ အဂၤ လ န္ႏို င္ ငံ ရွိ ရဲ တ ပ္ ဖြဲ ႕ မ်ားမွ ရွာေဖြ မႈ
အားလံုးေပါင္း၏ ၆၀%ခန္သ
႔ ည္ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖစ္ၿပီး၇၄ အမ်ားစုသည္
“လမ္းေပၚရွိ အေသးစားလက္ ဝ ယ္ ထားရွိ မႈ ” ကို ပစ္ မွ တ္ ထားျခင္းျဖစ္
သည္ ။ ၇၅ ရွာေဖြ မႈျ ဖစ္ စ ဥ္ အ မ်ားစု ၌ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးမ်ားကို ရွာေဖြ
ေတြ ႔ ရွိျ ခ င္း မ ရွိေ ပ ။ ၇ ၆ အ ဆိုး ဆံုး အ ခ် က္ မွာ လူျ ဖဴ မ်ား အ ၾ ကား
မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြမ
ဲ ႈ ပိမ
ု ိုျမင့မ
္ ားလ်က္ရွိေသာ္လည္း လူမည္းမ်ားသည္
ရဲ တ ပ္ ဖြဲ ႕ ၏ ရပ္ တ န္ ႔ ၍ ရွာေဖြ စ စ္ေ ဆးခံ ရႏို င္ သ ည့္ အလားအလာ
ေျခာက္ဆခန္႔ပိုမိုျမင့္မား၍ အာရွသားမ်ားက ႏွစ္ဆခန္႔ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ေန
ရျခင္း ပင္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ၇၇ ဤကဲ့ သို ႔ေ သာ ခ်ိ န္ ခြ င္ လွ်ာမညီ မွ် မႈ ပံု စံ သ ည္
ကမာၻအႏွံ႔ တစ္ပုံစံတည္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး လူနည္းစုျဖစ္၍ စီးပြားေရး
အရ ေဘးဖယ္ခထ
ံ ားရသည့္ လူထလ
ု တ
ူ န္းစားမ်ားကို ပစ္မတ
ွ ထ
္ ားေလ့
ရွိသည္။
မူး ယစ္ေ ဆးဝါးလက္ ၀ ယ္ ထားရွိ မႈ ကို စံု စ မ္းေထာက္ လွ မ္း
သည့္ ရဲတပ္ဖ၏
႕ြဲ အက်င့မ
္ ်ားတြင္ မၾကာခဏဆိသ
ု လို လူအ
႔ု သိက
ု အ
္ ၀န္း
တစ္ ခု ခု ကို သာ ထပ္ တ လဲ လဲ အေႏွာ င့္ အ ယွ က္ေ ပးျခင္း ၊ လူ ပု ဂၢဳိ လ္
မ်ားအား ကို ယ္ လံုး တီး ခၽြ တ္ ၍ ရွာေဖြ စ စ္ေ ဆး ျခင္းႏွ င့္ အိ မ္ ထဲ သို ႔
အတင္းအဓမၼ ၀င္ေရာက္ရာွ ေဖြျခင္းတို႔ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ ထို႔အျပင္
တရားသျဖင့္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းသည့္ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခံရ
ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ လူမအ
ႈ သိက
ု အ
္ ၀န္းမ်ားၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးၿပိဳကြဲ

၈။ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းဝင္ျဖစ္ျခင္း၏ 		
ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား
တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းမႈအေျချပဳ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ
သည္ ကမာၻ တ စ္ လႊားရွိ တားျမစ္ သီးႏွံ စို က္ ပ်ိဳးသူ မ်ားႏွ င့္ အေသးစား
တစ္ ဆ င့္ ခံ သယ္ေ ဆာင္ေ ပးသူ မ်ားမွ သ ည္ သာမန္ လူ ထု လူ တ န္း စား
မ်ားအထိ လူေ ပါင္း မ်ားစြာ ကို ထိ ခို က္ န စ္ နာေစခဲ့ သ ည္ ။ သို ႔ ရာတြ င္
မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ထားရွိသူမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္
ဆိုး က်ိဳးႏွ င့္ တစ္ ခါတစ္ ရံ ထင္ သာျမင္ သာမရွိ သ ည့္ ေနာက္ ဆ က္ တြဲ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို မ်က္စိလွ်မ္းမသြားရန္ အလြန္အေရးႀကီး
သည္ ။ ေနာက္ ဆံုး ၌ ကမာၻ တ စ္ လႊားရွိ ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း ဆို င္ ရာ တရား
စီရင္ေရးတြင္ အဓိကစိုးမိုးေနရာယူထားသည့္ ျပစ္မႈပုံစံမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။
ဥေရာပသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြသ
ဲ ံုးစားမႈ
ေစာင့ၾ္ ကည့္ေလ့လာေရးဌာန(EMCDDA)၏ ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ ္ အခ်က္အလက္
မ်ား က ဥေ ရာ ပ သ မ ဂၢ အ ဖြဲ ႕ ၀ င္ႏို င္ ငံ မ်ား ၌ မွ တ္ တ မ္း တ င္ ခဲ့ သ ည့္
မူးယစ္ေဆးဝါးဆိင
ု ရ
္ ာျပစ္မႈေပါင္း ၁.၄ သန္းေက်ာ္ ရွခ
ိ ရ
ဲ့ ာ၌၇၈ ၈၂%သည္
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြမ
ဲ /ႈ လက္ဝယ္ေတြရ
႕ မ
ွိ မ
ႈ ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းသည္
မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္ကူးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။၇၉
ဤကိ န္း ဂဏန္း သည္ ကမာၻ တ စ္ လႊားရွိ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးျပစ္ မႈ အားလံုး
ေပါင္း၏ ၈၃% ျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈကို ထင္ဟပ္
ေစလ်က္ရွိသည္။၈၀
ျပ စ္ မႈ မွ တ္ တ မ္း ရွိ သြားျ ခ င္းျ ဖ င့္ ေျ မာ က္ မ်ား လွ စြာေ သာ
ေနာက္ ဆ က္ တြဲ ဆိုး က်ိဳးသက္ေ ရာက္ မႈ မ်ား ျဖစ္ေ ပၚေစၿပီး လူ မ်ား၏
အလု ပ္ အ ကို င္ ၊ ပညာေရး၊ အိုး အိ မ္ႏွ င့္ မိ သားစု ဘ ဝမ်ားကို ထိ ခို က္
နစ္နာေစလ်က္ ရွိသည္။၈၁ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏
မူးယစ္ေဆးဝါး ျပစ္မအ
ႈ တြက္ ႀကီးေလးျပင္းထန္သည့္ စီရင္ခ်က္မ်ားတြင္
မူး ယစ္ေ ဆးဝါး တစ္ မ်ိဳးမ်ိဳးကို လက္ ဝ ယ္ ထားရွိ မႈ လ ည္း ပါဝင္ လ်က္
ရွိျခင္းသည္ ခံုသမာဓိအဖြဲ႔မွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အေျမာက္အမ်ား၌
မဲေ ပးပို င္ ခြ င့္ ႐ု ပ္ သိ မ္းျခင္း ၊ အစိုး ရအိ မ္ ယာမ်ားမွ အတင္း အက်ပ္
ထြက္ခြာေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္
ေငြေၾကး အေထာက္အပံမ
့ ်ားေပးအပ္ရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ယဥ္ေမာင္းလိင
ု စ
္ င္
ဆို င္း ငံ့ျ ခင္း သို ႔ မ ဟု တ္ ႐ု ပ္ သိ မ္းျခင္း ၊ မူ ရ င္းႏို င္ ငံ သို ႔ ျပန္ ပို ႔ျ ခင္းႏွ င့္
တစ္ ခါတစ္ ရံ “ႏို င္ ငံ သားမဟု တ္ သူ မ်ား”ကို ၎တို ႔ ၏ မိ သားစု မ်ားႏွ င့္
အျပီးအပိင
ု က
္ က
ြဲ ြာသြားေစျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာအလုပအ
္ ကိင
ု မ
္ ်ား၌ လုပက
္ င
ို ္
ခြငမ
့္ ရရွိျခင္းႏွင့္ လူမဖ
ႈ လ
ူ ုံေရးအေထာက္အပံမ
့ ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ားကို
ျဖ စ္ေ စႏို င္ ပါ သ ည္ ။ ၈ ၂ အ ဂၤ လ န္ႏို င္ ငံ တြ င္ သုေ တ သ န တ စ္ ခု က
ေဆးေျခာက္သံုးစြခ
ဲ ဖ
ဲ့ ူးသည့္ ျပစ္မမ
ႈ တ
ွ တ
္ မ္းရွလ
ိ ွ်င္ တစ္သက္လုံးအတြက္
ဝင္ေ ငြ ရွာေဖြႏို င္ မႈ တြ င္ ၁၉%အထိ ေလ်ာ့ န ည္း သြားေစႏုိ င္ သ ည္ ဟု
ခန္ ႔ မွ န္း တြ က္ ခ်က္ ထားခဲ့ သ ည္ ။ ၈၃ ျပစ္ မႈေ ၾကာင္းျဖင့္ တစ္ ႀ ကိ မ္ တ ရား
စြဲဆုိခံရျခင္းက ေနာက္ထပ္ျပစ္မႈမ်ားကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ေစႏိုင္သည္
ဆုိသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား လည္းရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး
၀ါးလက္ ၀ ယ္ ထားရွိ မႈ မ်ားကို တားဆီးႏွိ မ္ႏွ င္း သည့္ အတို င္း အတာ

19

ကုိ ၾ ကည့္ ၍

ယင္း သံ သ ရာတြ င္ တဝဲ လ ည္ လ ည္ ျဖစ္ေ နေစသည့္

လမ္းေၾကာင္း ကုိ ဖန္ တီးေပးလုိ က္ သ ည္ ဟု ပ င္ စြ ပ္ စြဲေျပာဆုိႏုိ င္ေ န
ပါသည္။

၈၄

အရင္က ေျပာခဲ့သလိုပဲ ဒီညမွာလည္း
ထပ္ေလာင္းေျပာဆို ပါရေစ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္
ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ေၾကြလြင့္ပ်က္စီးသြားခဲ့ရတာကို
က်ေနာ္မျငင္းေပမယ့္ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ မူ၀ါဒေတြ

၉။ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈႏွင့္
အသံုးျပဳမႈအေပၚ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ
အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကို အဆံုးသတ္ျခင္း
ႏွိပ္ကြပ္ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္
အထက္ပါထိခက
ို ္ နစ္နာမႈမ်ားသည္ လက္ရွိ ကမာၻတင
ြ ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္
အခင္းအက်င္းကို ကြကက
္ က
ြ က
္ င
ြ ္းကြင္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပလ်က္ရသ
ွိ ည္။
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ အျခားသူ
မ်ားႏွငအ
့္ တူ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသ
ဲ မ
ူ ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ
ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္စ
႔ ြာ႐ုက
ို ခ
္ တ္လ်က္ရသ
ွိ ည့္ ေနာက္ဆက္
တြဲ ဆုိး က်ဳိး မ်ားကို ေလွ်ာ့ တြ က္ ၍ မရႏုိ င္ေ ခ်။ ထုိ ႔ေ ၾကာင့္ ပထမဆုံး
ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အစိုးရမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြသ
ဲ မ
ူ ်ား
အေပၚ တရားမေၾကာင္း အရျဖစ္ေ စ၊ ရာဇဝတ္ မႈေ ၾကာင္း အရျဖစ္ေ စ
အေရးယူ အျပစ္ေ ပးျခင္း မရွိ သ ည့္

မူ ဝါဒပုံ စံ တ စ္ ခုျ ဖင့္ ေျပာင္း လဲ

ခ်ဥ္းကပ္ရန္လိုအပ္သည္။
မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ မႈ / လက္ ဝ ယ္ ထားရွိ မႈ ကို ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ
အေရးျခင္းမရွိဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတန္္အသင့္ရွိ
လာၿပီျ ဖစ္ သ ည္ ။ သို ႔ေ သာ္ လ ည္း အဆို ပါႏို င္ ငံ အားလံုး နီး ပါးသည္
အသံုးျပဳသူ မ်ားကို လူ မႈေ ရးျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးျခင္း အေပၚ အားထားလ်က္
ရွသ
ိ ည္။ သိ႔ျု ဖစ္၍ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမ
ဲ က
ႈ ို ဆံုးမျပစ္ဒဏ္ေပးရန္လအ
ို ပ္ၿပီး
လူ မႈေ ရးအရ လက္ သ င့္ ခံႏို င္ ဖြ ယ္ ရာမရွိ သ ည့္ အမူ အ က်င့္ တ စ္ ရ ပ္
အေနျဖင့္ ဆက္လက္ျမင္ေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲ
သူ မ်ားကို လံုး ဝျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပး အေရးယူ မႈ မျပဳဘဲ ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ
ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည့္ စနစ္ပုံစံတစ္ရပ္သို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ ေကာ္မရွင္မွ
စည္းရံုးတုက
ိ တ
္ န
ြ ္းလႈ႕ေ
ံ ဆာ္လ်က္ရသ
ွိ ည္။ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမတ
ိ ၏
႔ို
မူး ယစ္ေ ဆးဝါးဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္း လဲေ ဖာ္ေ ဆာင္ ရ န္ ႀကိဳးပမ္း
အားထုတ္ရာ၌ မိမိတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊
တရားဥပေဒစိုး မိုးေရးႏွ င့္ လူ ႔ ဂု ဏ္ သိ က ၡာ ဆို င္ ရာ အေျခခံ မူ မ်ားကို
လို က္ နာေစာင့္ ထိ န္း ရမည့္ တာ၀န္ မ်ားကို လက္ ခံ အ သိ အ မွ တ္ျ ပဳ
ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။
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ကေတာ့ ဒီထက္ပိုတဲ့ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာကို
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတယ္လို႔ က်ေနာ္လက္ခံယံုၾကည္တယ္။
အေသးအဖြဲမူးယစ္ေဆး၀ါးမႈအတြက္ ျပစ္မႈမွတ္တမ္း၀င္သြားျခင္းက
ရံဖန္ရံခါ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲတာ ထက္စာရင္
လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ေနေပ်ာ္မွဳကို ပိုျပီးထိခိုက္
သြားေစႏိုင္တယ္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်နီဗာ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ၆၈
ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးညီလာခံတြင္ ကိုဖီအာနန္၊ ကုလသမဂၢ
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ကိုဖီအာနန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏
ဥကၠ႒၊ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒေရးရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္
ေျပာၾကားခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္း။

၂။



ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရး
မယူဘဲ စနစ္တက်
ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၏
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ရုရွားႏိုင္ငံ စိန္႔ပီတာစဗတ္ရွိ ေဆးထိုးအပ္လဲလွယ္ေပးသည့္
ဌာနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အသံုးျပဳၿပီးသား
ေဆးထိုးအပ္မ်ား၊ © Lorena Ros / OSF
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မူး ယစ္ေ ဆးဝါးလက္ ဝ ယ္ ထားရွိ မႈ ကိုျ ဖစ္ေ စ သို ႔ မ ဟု တ္

တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအတြက္ ျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့အရင္းအျမစ္ေတြကို

သံုးစြမ
ဲ က
ႈ ိုျဖစ္ေစ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းကို

ေဆးဝါးကုသေရးနဲ႔ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ဦးစားေပးတဲ့

ကမာၻအဝွမ္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္ျငား

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအေျချပဳ မူဝါဒေတြအတြက္ ေျပာင္းလဲေနရာခ်

လည္း ထူးျခားဆန္းျပားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္မဟုတ္ခဲ့ဘဲ ၁၉၇၀

ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးကေန

ေႏွာင္းပိင
ု ္းကာလေလာက္ကပင္လ်ွ င္ ျပစ္မေ
ႈ ၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ

က်န္းမာေရးကိစၥရပ္ကို အေလးေပးတဲ့ တရားမွ်တမႈအေျချပဳ

ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားရွိေနခဲသ
့ ကဲသ
့ ႔ို မည္သည့အ
္ ခါကမွ်

သေဘာတရားဘက္ဆီကို အၿပီးအပိုင္ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့တယ္။

ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရအေရးယူျ ခင္း မရွိ ခဲ့ သ ည့္ ႏို င္ ငံ မ်ားလည္း ရွိေ န
သည္ ။ ၈၅ အဓိ ပ ၸာယ္ ဖြ င့္ ဆို သ တ္ မွ တ္ပံုျ ခင္း ကြဲျ ပားျခားနားမႈေ ၾကာင့္

Jorge Sampaio, ေပၚတူဂီသမၼတေဟာင္း၊

ႏိုင္ငံအေရအတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔

ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒေရးရာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္၉၀

ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားသည့္ ႏိင
ု င
္ ံေပါင္း
၃၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိမည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။၈၆
တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိ
သူမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ
ေပါင္းမ်ားစြာ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိင
ု ရ
္ ာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ ပင္မေက်ာရိုး
ျဖစ္ေ နေသာ္ လ ည္း ႏို င္ ငံ တ ကာမူး ယစ္ေ ဆး၀ါး ထိ န္း ခ်ဳပ္ေ ရးစနစ္
ေအာက္တြင္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲေျဖေလွ်ာ့မႈကို ခြင့္ျပဳ
ထား လ် က္ ရွိ သ ည္ ။ ဤ အ ခ် က္ႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၍ ၁ ၉ ၈ ၈ ခုႏွ စ္
မူး ယ စ္ေ ဆး ဝါးႏွ င့္ စိ တ္ ကိုေျ ပာ င္း လဲေ စ တ တ္ေ သာေ ဆး ဝါး မ်ား
တရားမဝင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ တိက
ု ဖ
္ ်က္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌
အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားအေနျဖင့္ လက္ဝယ္ထားရွမ
ိ ႈ
ကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ
ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ တရားေရး
စနစ္၏ အေျခခံမူမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍
ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားအေနျဖင့္ ဖြစ
႔ဲ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ သိမ
႔ု ဟုတ္ လူအ
႔ ခြင့္
အေရးဆိုင္ရာ နယ္ပ ယ္ မ်ားအေပၚ မူ တည္ ၍ လက္ ဝ ယ္ ထားရွိမႈကို
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္းကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ပါသည္။၈၇
အစီရင္ခစ
ံ ာ၏ အေစာပိင
ု ္း၌ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည့အ
္ တိင
ု ္း
မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈကို ႏွိပ္ကြပ္ျပစ္ဒဏ္
ေပးမႈ မျပဳလုပ္သည့္ တရားစီရင္ခြင့္ အာဏာရွိသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားလာသည္ကုိ မေတြ႕ရေခ်။

၈၈

အမွ န္ တြ င္ ျပစ္ မႈ ဆို င္ ရာ တရားစီ ရ င္ေ ရးစနစ္ အေပၚ အေျချပဳထား
သည့္ႏင
ို င
္ မ
ံ ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားေရာေႏွာထားသည့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏုိင္ငံမွ မူးယစ္ေဆးဝါး
မူဝါဒမ်ားကုိ ေလ့လာသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းတစ္ခုက “မူးယစ္
ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈကုိ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ ျပင္းထန္စြာအေရးယူ
မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈအတိုင္းအတာမ်ားအၾကား သိသာထင္ရွား
သည့္ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ မေတြ႕ရွိရေပ။”၈၉

၁။ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ
ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း - နားလည္မႈလြဲမွားသျဖင့္
မွားယြင္းစြာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
ကမာၻတစ္လႊား ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈကို ပံုစံအ
မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ေ ဆာင္ လ်က္ ရွိ ၾ က ေသာ္ လ ည္း
အနည္း အက်ဥ္း ခန္ ႔ သာ စနစ္ တ က်ေရးဆြဲျ ပင္ ဆ င္ ထားသည္ (သို ႔ မ
ဟု တ္ ) ထိ ထိေ ရာက္ေ ရာက္ အ ေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ လ်က္ ရွိ သ ည္ ။
ရလဒ္ အေနျဖင့္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ သူ မ်ား၊ အစိုး ရႏွ င့္ လူ ႔ေ ဘာင္
အ သို က္ အ ဝ န္း တ စ္ ရ ပ္ လံုး အ တြ က္ အ က်ိဳး ရ လ ဒ္ေ ကာ င္း မ်ား
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိင
ု ္ျခင္းမရွိေပ။ ဥပမာ မကၠဆက
ီ က
ို သ
ဲ့ ႔ို ေသာ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ား၌
တစ္ကိုယ္ေရသံုးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္အလို႔ငွာ လက္ဝယ္ထားရွိမႈကို
ခြဲျခားသတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ ပမာဏမွာ မဆိစ
ု ေလာက္သာကြာျခားသျဖင့္
အဓိပၸာယ္မရွိေခ်။ ဤနည္းအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္
မႈတင
ြ ္ လက္ေတြပ
႕ ါဝင္လပ
ု ္ေဆာင္္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေသာ္ျငားလည္း လူအမ်ား
စု သ ည္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးျဖန္ ႔ျ ဖဴးေရာင္း ခ်မႈ သို ႔ မ ဟု တ္ ကု န္ ကူး သည့္
ျပစ္ မႈ မ်ိဳးျဖင့္ စြဲ ခ်က္ တင္ ခံ ရ ၍ ႏွ စ္ ရွ ည္ေ ထာင္ သြ င္းျပစ္ ဒ ဏ္ ခ်မွ တ္
ခံ ရႏို င္ သ ည့္ အႏၱ ရာယ္ျ မင့္ မား လာခဲ့ သ ည္ ။ ၉၁ ဥပမာ ေၾကာင္း က်ိဳး
ဆီေလ်ာ္သည့္ ပမာဏမ်ဳိးသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ရသ
ွိ ည့္ ကိလ
ု ဘ
ံ ယ
ီ ာကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ
အခ်ိဳ ႕ႏို င္ ငံ မ်ားတြ င္ ပ င္ ရဲ တ ပ္ ဖြဲ ႕ ၏ အက်င့္ ပ်က္ျ ခစားမႈေ ၾကာင့္ ျပစ္ မႈ
ဆို င္ ရာ တရားစီ ရ င္ေ ရးစနစ္ အ တြ င္း ပိ တ္ မိေ နသည့္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါး
သံုးစြဲသူ အမ်ားအျပားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။၉၂
အခ်ိဳ႕ေသာႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏင
ို င
္ ံ
အခ်ိဳ႕ရွိ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းကို အစားထိုးထားသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာျပ႒ာန္းမႈ
သည္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသမ
ူ ်ားအား ႏွပ
ိ က
္ ြပ္ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္
နည္း လမ္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာေသာ အႏၱ ရာယ္ မွ အကာအကြ ယ္

လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း က်ေနာ္တို႔
ေပၚတူဂီႏိုင္ငံဟာ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးကို အေလးေပးထားၿပီး
လူ႔အခြင့္အေရးကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းတဲ့ေနရာမွာ
လူေတြႏိုးၾကားတက္ၾကြလာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့
လူထုအေျချပဳမူဝါဒေတြကို ဆန္းသစ္တီထြင္ တဲ့ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ၂၀၀၁
ခုႏွစ္မွာ တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္ဝယ္
ထားရွိမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးယူမႈကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး
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ေပးႏိုင္ရန္ အာမခံခ်က္မရွိေပ။ အမွန္တကယ္၌ အစီရင္ခံစာ၏ ေရွ႕ပိုင္း
တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး
ေဖာက္မမ
ႈ ်ားေၾကာင့္ အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးေသာ ဌာနမ်ားပါ၀င္
သည့္ အစားထိုး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတမ
္ မ
ႈ ်ားက ပိ၍
ု ပင္ဆိုးရြားေစလ်က္ရသ
ွိ ည္။
ဤကဲ့ သို ႔ေ သာ အလြ န္ စိ တ္ ပ်က္ အားေလ်ာ့ ဖြ ယ္ ရာ အခင္း
အက်င္းမ်ဳိးအတြင္းတြင္ ေကာင္းစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အႏၱရာယ္
ေလ်ာ့ ခ်ေရးလု ပ္ င န္း မ်ားႏွ င့္ ကု သ မႈ အ တြ က္ တဆက္ တ ည္း ရင္းႏွီး
ျမဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈအားျဖင့္ အက်ိဳး ေက်းဇူး
မ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုင
ိ ္ေၾကာင္း ျပသေနသည့္ ေရြးခ်ယ္တင္ျပစရာ


အား တ က္ ဖြ ယ္

အ ပုိ င္း အ ခ်ဳိ ႕ လ ည္း

ရွိေ န ပါေ သး သ ည္ ။

ဇယား (၃) မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးေရးရာ တရားရံုး မ်ား - ျပစ္ မႈ
ေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈကို အစားထိုးေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္

ဤအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ ျပည္သက
႕ ူ ်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၌ အေသးအဖြဲမူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈ က်ဴးလြန္

ေလ်ာ့က်ျခင္းအထိ က်ယ္ျပန္႔လ်က္ရွိသည္။

သူမ်ားကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္းထက္စာလွ်င္ တရားရံုး၏

ေန သ ည့္ လူ မႈေ ရး အ ခ် က္ အ လ က္ မ်ား တိုး တ က္ေ ကာ င္း မြ န္
လာျခင္း မွ သ ည္ အစိုး ရအတြ က္ စီး ပြားေရးအရ ကု န္ က်စရိ တ္ မ်ား

ႀကီး ၾကပ္ ထိ န္းေက်ာင္း မႈေ အာက္ ရွိ ေဆး၀ါးကု သေရးအစီ အ စဥ္
မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ တရားရံုးမ်ားကို
ဖြဲ ႔ စ ည္း တည္ေ ထာင္ ၍

အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ လ်က္ ရွိ ရာ၌

အမ်ားဆံုး စံခ်ိန္တင္ေသာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု
ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းတရားရံုး ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ အေပၚယံအားျဖင့္
ၾကည့္ပါက ကရုဏာတရားႀကီးမားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ
အျဖစ္ ရွဳျမင္ရေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာတရားရံုးမ်ား၌
အားနည္းခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ
တရားရံုး ေပါင္းမ်ားစြာသည္ တရားရံုး၏ ႀကီး ၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းမႈ
ေအာက္ ရွိ ကု သေရးအစီ အ စဥ္ မ်ား၌ ကု သ မႈ ခံ ယူ ရ န္ အ တြ က္
ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါး မ်ားျဖင့္ အစားထိုး ကုသမႈ(OST)ကို ေလွ်ာ့ခ်
ပယ္ဖ်က္ရန္လိုအပ္သည့္ အမိန္႔မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ထားၾကသည္။
ဤကဲသ
့ ေသာအစီ
႔ို
အစဥ္မ်ား၌မၾကာခဏဆိသ
ု လိပ
ု င္ဘိန္းအေျခခံ
မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအေပၚ စြဲလန္းမွီခိုသူမ်ားကို အကူ အညီေပးရာ၌
အလြနထ
္ ိေရာက္မရ
ႈ ွိေၾကာင္းအခိင
ု အ
္ မာသက္ေသျပလ်က္ရသ
ွိ ည့္
OST အသံုးျပဳမႈ ကို အတိ အ လင္း ျငင္း ဆန္ေ လ့ ရွိ သ ည္ ။ ၉၃
မူးယစ္ေဆး၀ါးအေပၚ မွီခ ိုစြဲလန္းမႈ၏ ကာလအတိုင္း အတာတစ္ခု
အတြင္း ျပန္လည္ သံုးစြဲတတ္သည့္ သေဘာတရားကို မသိက်ိဳး
ကၽြ န္ျ ပဳ၍ ကု သေရးအစီ အ စဥ္ ကို ခံ ယူေ နစဥ္ အ တြ င္း မူး ယစ္
ေဆး၀ါး ျပန္လည္သံုးစြဲေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိသူမ်ားကို ျပစ္မႈ
မွ တ္ တ မ္း သြ င္း ရန္ႏွ င့္ ေထာင္ သြ င္းျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးရန္ အ ထိ ျခိ မ္း
ေျခာက္ေလ့ ရွိသည္။၉၄
မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးဆို င္ ရာ တရားရံုး မ်ားသည္ သေဘာတရားအရ
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိေနၿပီး လံုေလာက္မႈမရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္
မႈျ ဖစ္ေ ၾကာင္း တင္ျ ပထားသည့္ ေရွ ႕ အ စီ ရ င္ ခံ စာမ်ား၌ပါရွိ သ ည့္
သေ ဘာ ထား အ တို င္း ဆ က္ လ က္ ရ ပ္ တ ည္ လ် က္ ရွိ သ ည္ ။ ၉ ၅
မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးကု သ မႈ သ ည္ က်န္း မာေရး က႑၌ လု ပ္ ကို င္
ေဆာင္ ရြ က္ လ်က္ ရွိ သ ည့္ ကၽြ မ္း က်င္ က်န္း မာေရး ပညာရွ င္ မ်ား

၂။ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့
ေပး၍ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္
လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၂၀၁၃ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ထုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည့္ အေမရိကန္ႏင
ို င
္ အ
ံ တြင္းရွိ
မူး ယစ္ေ ဆးဝါးျပႆနာဟူ သ ည့္ အစီ ရ င္ ခံ စာအတြ င္း အေမရိ က န္
ျပည္ န ယ္ မ်ားအဖြဲ ႔ အ စည္း က “မည္ သ ည့္ ျပည္ သူ ႕ က်န္း မာေရး
မဟာဗ်ဴဟာအတြ င္း ၌မဆို မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ မႈ ကို ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း
အ ရေျ ဖေ လွ်ာ့ေ ပး ရ န္ လို အ ပ္ သ ည္ ” ဟု တ င္ျ ပ ထား သ ည္ ။ ၉ ၆
ဤသေဘာထားကို ျပည္ သူ ႕ က်န္း မာေရးလု ပ္ င န္း မ်ားတြ င္ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွငအ
့္ တူ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမ
ဲ ႈႏင
ွ ့္ တစ္ကယ
ို ္ေရသံုးအတြက္
လက္ဝယ္ထားရွမ
ိ က
ႈ ို ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူျခင္းမရွသ
ိ ည့္ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားက
အတိအလင္းသက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။
အေကာင္းဆံုးသာဓကတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံကို
ေလ့လာၾကည့္ႏင
ို ပ
္ ါသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏစ
ွ အ
္ တြင္း ကန္သ
႔ တ္ေဆးဝါးမ်ား
အားလံုး ကို တစ္ ကို ယ္ေ ရသံုး အတြ က္ လက္ ဝ ယ္ ထားရွိ မႈ အေပၚ
ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ ေျဖေလွ်ာ့ေ ပးခဲ့ ၿ ပီးေနာက္ ပို င္း ပမာဏအေသး
အဖြလ
ဲ က္ဝယ္ေတြရ
႕ ၍
ွိ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားကို ၎တိ၏
႔ ု ဆႏၵသေဘာထား
ေပၚအေျခခံ ၍ “ေျဖာင္းျဖႏွ စ္ သိ မ့္ေ ရးေကာ္ မ ရွ င္ မ်ား(CDTs)”ဟု
သိထားၾကသည့္ အထူးေကာ္မတီမ်ားသို႔ လႊဲ ေျပာင္းေပး၍ ၎တို႔၏
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈအတြက္ အကူအညီလိုအပ္ျခင္းရွိမရွိ ေဆြးေႏြး
ဆံုးျဖတ္ေစခဲသ
့ ည္။ အမႈၾကားနာစစ္ေဆးမႈစစ
ု ုေပါင္း၏ ၈၃%ခန္သ
႔ ည္
ယာယီအားျဖင့္ဆိုင္းငံ့သြားခဲ့သည္။၉၇
၂၀၀၁ ခုႏွ စ္ မွ စ ၍ ႏို င္ ငံ အ တြ င္း က်န္း မာေရးဆို င္ ရာ
အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ားစြာကို စတင္ရရွိလာခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔၌ ထိခိုက္
ရန္လြယက
္ သ
ူ ည့လ
္ ထ
ူ လ
ု တ
ူ န္းစားမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ
ေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ ေဆးဝါးကုသေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲသူ

ကိုင္တြယ္ရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္အေျခအေန
တြင္ မွ် ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးစနစ္ေအာက္ ထားရွိသင့္သည့္
ကိ စ ၥ ရ ပ္ တ စ္ ခု မဟု တ္ေ ပ။ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါး သံုး စြဲ သူ မ်ားအား
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ျခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္
ကိင
ု ၍
္ အတင္းေဆးျဖတ္ေပးျခင္းသည္က်င့၀
္ တ္ႏင
ွ လံ
့္ ုး၀ကိက
ု ည
္ မ
ီ ႈ
မရွသ
ိ ကဲသ
့ ခု
႔ို တရ
္ ာတစ္ျခားရွရာတစ္ျခားရလဒ္မ်ိဳးကိသ
ု ာထြက္ေပၚ
လာေစေလ့ရွိသည္။ အေမရိကန္ ျပည္နယ္ မ်ားအဖြဲ႔အစည္း(Organizartion of American States) မွတစ္ဆင့္ အလြန္တရာ
၀ိေရာဓိျဖစ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္း
လ်က္ရသ
ွိ ည့အေမရိ
္
ကန္ႏင
ို င
္ ၏
ံ လႈ႕ေ
ံ ဆာ္မႈေၾကာင့ကရီ
္
ဘယ
ီ န္ႏင
ွ ့္
လက္တင္အေမရိကႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ား၌မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိင
ု ရ
္ ာတရားရံုးမ်ား
မိလ
ႈ ိုေပါက္လာျခင္းသည္အလြနစ
္ ိုးရိမဖ
္ ယ
ြ ရ
္ ာေကာင္းသည့ကိ
္ စရ
ၥ ပ္
တစ္ခုျဖစ္သည္။
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အေရအတြက္ မ်ားျပားလာျခင္း၊၉၈ HIV ထပ္မံကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈႏွင့္
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအၾကား AIDSေရာဂါ အသစ္ေတြ႕ရွိမႈႏႈန္း
သိသိသာသာေလ်ာ့က်လာျခင္း (၁၃ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ၈၅%မွ
၉ ၁ % အ ထိ က် ဆ င္း သြား ) ၉ ၉ ႏွ င့္

မူး ယ စ္ေ ဆး ဝါး သံုး စြဲ မႈႏွ င့္

ဆက္ စ ပ္ သ ည့္ေ သဆံုး မႈ မ်ား သိ သိ သာသာေလ်ာ့ န ည္း သြားခဲ့ျ ခင္း
တို ႔ ၁ ၀၀ ပါဝင္ လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ဤေအာင္ျ မင္ မႈ မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၅
ခုႏစ
ွ အ
္ တြင္း ေပၚတူဂီႏင
ုိ င
္ ၏
ံ မူဝါဒကို “အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ား
ေပါင္းစပ္ထားသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု” အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
မူး ယ စ္ေ ဆး ဝါး ထိ န္း ခ်ဳ ပ္ေ ရး ဘု တ္ အ ဖြဲ ႕ ၏ လ က္ ရွိ ဥ ကၠ ႒ က
တင္စားေျပာဆိုခဲ့သည္။၁၀၁
အျခားစီရင္စန
ု ယ္ေျမမ်ား၌လည္း က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္အတူ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
တရားစီ ရ င္ေ ရးစနစ္ ၏ ျပင္ ပ မွ ခ်ဥ္း ကပ္ ေဆာင္ ရြ က္ျ ခင္း သည္
ပို မို ထိေ ရာက္ အ က်ိဳးရွိေ ၾကာင္း ေဖာ္ျ ပလ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ခ်က္ျ ပည္ သူ ႔
သမၼ တႏို င္ ငံေ တာ္ သ ည္ ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရေျဖေလွ်ာ့ေ ပးထားသည့္
မူ ဝါဒကို ၁၉၉၀ ေႏွာ င္း ပို င္း ကတည္း က က်င့္ သံုး လာခဲ့ သျဖင့္
မူး ယစ္ေ ဆး၀ါး အေၾကာထဲ ထိုး သြ င္း အသံုးျပဳသူ မ်ားအၾကား HIV
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏႈန္းသည္ ၁%ေအာက္သာ ရွိသျဖင့္ ေဒသတစ္လႊား၌
္ ည္း မူးယစ္ေဆးဝါး
အနိမဆ
့္ ံုးႏႈန္းပင္ျဖစ္သည္။၁၀၂ ၾသစေၾတးလ်တြငလ
လက္ဝယ္ထားရွိမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
တရားစီရင္ေရးစနစ္မွ ဖယ္ထတ
ု ခ
္ ၿဲ့ ပီး ရုပပ
္ င
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာႏွင့္ စိတပ
္ င
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာ
က်န္း မာေရး အားေကာင္း လာေအာင္ တည္ေ ဆာက္ ေပးခဲ့ သျဖင့္
မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ မႈႏွ င့္ ဆက္ စ ပ္ သ ည့္ အႏၱ ရာယ္ မ်ားႏွ င့္ ျဖစ္ ပြား
သည့္ အႀကိမ္ေရေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။၁၀၃
ထို န ည္း တူ ပ င္ ၁၉၇၀ေႏွာ င္း ပို င္း ကပင္ မူး ယစ္ေ ဆးဝါး
လက္ဝယ္ထားရွမ
ိ က
ႈ ို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲသ
့ ည့္ နယ္သာ
လန္ႏင
ို င
္ သ
ံ ည္ အိမန
္ ီးခ်င္းအေနာက္ဥေရာပ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားႏွင့္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုတို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက “အျပင္းစားမူးယစ္ ေဆးဝါး”
သံုး စြဲ မႈႏႈ န္း သိ သိ သာ သာ န ည္း ပါး လ် က္ ရွိ သ ည္ ။ ၁ ၀ ၄ ထို ႔ အျ ပ င္
ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုး၌ ဘိန္းအေျခခံမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍
ေသဆံုးမႈႏႈန္း အနည္းဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဒသ
တစ္ လႊားရွိ အျခားႏို င္ ငံ မ်ားႏွ င့္ ႏိႈ င္း ယွ ဥ္ ၾ ကည့္ ပါက မူး ယစ္ေ ဆးဝါး
အေၾကာထဲ ထိုး သြ င္း အသံုးျပဳသူ ဦးေရ အနည္း ဆံုးႏို င္ ငံ လ ည္းျဖစ္
ေနသည္။၁၀၅
သို ႔ေ သာ္ လ ည္း ျပည္ သူ ႕ က်န္း မာေရးအေပၚ သက္ေ ရာက္
အက်ိဳးရွိ မႈႏွ င့္ စပ္ လ်ဥ္း ၍ ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ ေျဖေလွ်ာ့ေ ပးျခင္း ၏
အက်ိဳးရလဒ္ မ်ားကို အလြ န္ အ မင္း ပံု ႀ ကီး ခ်ဲ ႕ ၍ မရစေကာင္းေပ။
အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေဆးဝါးကုသေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားတြင္
ထိထိေရာက္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏမ
ွံ မ
ႈ ်ား ထည့သ
္ င
ြ ္းေပါင္းစပ္မသ
ွ ာလွ်င္
ျပႆနာရွိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္
က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိင
ု မ
္ ည္ ျဖစ္သည္။ မည္သဆ
႔ို ိုေစ
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမ
ဲ က
ႈ ို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပး
ထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးဖန္တီးေပးျခင္းသည္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္မႈႏွင့္
စီရင္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရရန္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကို ေလ်ာ့က်သြားေစသျဖင့္
မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ သူ မ်ားအေနျဖင့္ အကူ အ ညီ လို အ ပ္ သ ည္ ဟု
ခံစားရသည္ႏင
ွ တ
့္ စ္ၿပိဳင္နက္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို အပူအပင္ကင္းကင္း
ျဖင့္ ရယူသံုးစြဲလာၾကမည္ျဖစ္သည္။
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၃။လူမႈေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျမင့တ
္ က္လာေစၿပီး
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေခၽြတာစုေဆာင္းႏိုင္ရန္
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း။
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ
ျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးျခင္း သည္ ၎တို ႔ ၏ အခြ င့္ အေရးမ်ားကို ယု တ္ေ လ်ာ့
အားနည္းသြားေစရံမ
ု ွ်မက ၎တု၏
႔ိ လူမပ
ႈ တ္၀န္းက်င္အေပၚတြငလ
္ ည္း
ဆိုး က်ိဳးသက္ေ ရာက္ေ စလ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ ေျဖေလွ်ာ့
ေပးျခင္း အားျဖင့္ အခ်ိဳ ႕ေ သာအႏၱ ရာယ္ မ်ားကို ေလ်ာ့ ပါးသက္ သာေစ
သည္။ ၾသစေၾတးလ်ရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို အာရံလ
ု ႊဲေျပာင္းသည့္ စီမခ
ံ ်က္
က ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ ေျဖေလွ်ာ့ေ ပးလို က္ျ ခင္း သည္ အလု ပ္ အ ကို င္
အခြ င့္ အ လမ္း ရရွိ မႈ အေပၚ သက္ေ ရာက္ ထိ ခို က္ မႈ န ည္း ပါး၍ ၎တို ႔ ၏
ဇနီး ခင္ ပြ န္း မ်ားႏွ င့္ ပို မို ေကာင္း မြ န္ သ ည့္ ဆက္ ဆံေ ရးမ်ိဳးကို ရရွိေ စ
ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။၁၀၆ မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ထားရွိ၍ လူမႈေရး
ျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးခံ ရ သူ မ်ားထက္ စာလွ် င္ ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ အေရးယူ
ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသူမ်ားသည္ အလုပအ
္ ကိင
ု အ
္ ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လူ မႈ ဆ က္ ဆံေ ရးႏွ င့္ အိ မ္ ရာေနထို င္ မွဳ အားျဖင့္ ေသာ္ လ ည္းေကာင္း
ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ပိုမိုထိခိုက္ခံစားရလ်က္
ရွိေၾကာင္း ေနာက္ဆက္တြဲ သုေတသနျပဳခ်က္ ကလည္း ဤေတြရ
႔ ခ
ွိ ်က္
ကို အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္။၁၀၇
ေပၚတူဂသ
ီ ည္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပး
လို က္ သ ည့္ ပထမဆယ္ စုႏွ စ္ ကာလ အေတာအတြ င္း လူ မႈ ဖူ လံုေ ရး
ကု န္ က်စရိ တ္ မ်ားကို ၁၈%ခန္ ႔ ေခၽြ တာႏို င္ ခဲ့ သ ည္ ။ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါး
လက္၀ယ္ထားရွိမႈအတြက္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈကို ေရွာင္လႊဲ
ျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ား
ဆက္လက္စီးဆင္းေနေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ေလလြင့္ျပဳန္းတီး
မႈ မရွသ
ိ ကဲသ
့ ႔ို မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ HIV
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်
႔ု ျပင္
စရိတမ
္ ်ားကိလ
ု ည္း သြယ၀
္ က
ို ၍
္ ေခၽြတာေပးလ်က္ရသ
ွိ ည္။၁၀၈ ထိအ
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္
အေနျဖင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရး စနစ္အတြက္ ကုန္က်ရသည့္
စရိတ္စကမ်ားကို တိုက္ရိုက္ေခၽြတာေပးရာ ေရာက္လ်က္ရွိသည္။
အမွန္တကယ္၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ လက္၀ယ္ထား
ရွမ
ိ အ
ႈ တြက္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို အဆံုးသတ္
လို က္ျ ခင္းျဖင့္ ရဲ တ ပ္ ဖြဲ ႕ အ တြ က္ အတို င္း အတာတစ္ ခု အ ထိ အခ်ိ န္ ပို



မ်ားရရွိလာေစေသာေၾကာင့္ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္

အားျဖင့္ ေရရွ ည္ အ က်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာ ကို လ ည္း ရရွိေ စႏို င္ သ ည္ ။

မႈ မ်ားကဲ့ သို ႔ေ သာ ပို မို ဆိုး ရြားျပင္း ထန္ သ ည့္ အမႈ အ ခင္း မ်ားကို

မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ထားရွိမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ထိထိေရာက္

ပို မို အာရံု စို က္ ေဖာ္ေ ဆာင္ လာႏို င္ေ စေၾကာင္း ျပဆို လ်က္ ရွိ သ ည့္

ေရာက္ေျဖေလွ်ာ့ေ ပးလို က္ သ ည့္ ႏို င္ ငံ မ်ားရွိ ရဲ တ ပ္ ဖြဲ ႕ မ်ားက ျပဳျပင္

အေထာက္အထားမ်ား အခိုင္အမာ ရွိေနသည္။ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံသည္

ေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ရပ္ရြာျပည္သူလူထုႏွင့္

၂၀၀၀ ခုႏစ
ွ ၀
္ န္းက်င္၌ ခန္မ
႔ န
ွ ္းေျခအားျဖင့္ တစ္ႏစ
ွ လ
္ ွ်င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး

ဆက္ ဆံေ ရး ပို မို တိုး တက္ေ ကာင္း မြ န္ လာေစေၾကာင္း အစီ ရ င္ ခံ

ျပစ္ မႈေ ပါင္း ၁၄,၀၀၀ ခန္ ႔ ရွိ ရာမွ ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ အေရးမယူ ဘဲ

ခဲ့ၾကသည္။၁၁၆ ထို႔အျပင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ေဆးေျခာက္အေပၚ

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၅၀၀၀-၅၅၀၀

ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္းမရွဘ
ိ ဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈကို သုေတသန

ခ န္ ႔ အ ထိ က် ဆ င္း သြား ခဲ့ ၿ ပီး အေ သး အ ဖြဲ မူး ယ စ္ေ ဆး ၀ါးျ ပ စ္ မႈ

ျပဳရာ အဖန္တလဲလဲ ျပန္လည္သံုးစြဲမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈႏႈန္း

က်ဴးလြ န္ မႈေ ၾကာင့္ ေထာင္ သြ င္း အက်ဥ္း ခ်ထားရသူ ဦးေရသည္

အေပၚ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခ်က္က

ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း

၁၀၉

၁၁၇

ျပစ္မႈ

ခုႏွစ္တြင္ အက်ဥ္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၄၄%ခန္႔ ရွိခဲ့ရာမွ

ဆိင
ု ရ
္ ာတရားစီရင္ေရးစနစ္ႏင
ွ ့္ ထိပတ
္ က
ို တ
္ ိုးျခင္းျဖင့္ “ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြနမ
္ ႈ

၂၀၁၃ ၁၁၁ အေရာက္ တြ င္ ၂၄%အထိ ေလ်ာ့ က်သြားခဲ့ သျဖင့္

ေလ်ာ့ န ည္း က် ဆ င္း လာ ရ မ ည့္ အ စား ပို ၍ျ မ င့္ မား လာေ စ သ ည့္ ”

သိသိသာသာေလ်ာ့

အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚလာေစေလ့ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား

၁၉၉၉

၁၁၀

အက်ဥ္းေထာင္လူဦးေရ ျပည့္က်ပ္ေပါက္ကြဲမႈ

၁၁၂

က်သြားသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးရရွိခဲ့သည္။

ကမာၻ အႏွံ ႔ ၌ သိ သိ သာသာေပၚထြ က္ လာခ်ိ န္ တြ င္ အေရးပါသည့္
ေတြ ႕ ရွိ ခ်က္ တ စ္ ခု ၿ ဖစ္ သ ည္ ။ ၁၁၈ ကမာၻ တ စ္ လႊား ျပစ္ မႈေ ၾကာင္းျဖင့္
အေရးယူ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ အတိုင္းအတာကို ၾကည့္ပါက ေနာင္လာ

ဂ်ေမကာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဆးေျခာက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့

မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ထုတစ္ရပ္လံုး မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္၀ယ္

ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕၀င္ထားတဲ့

ထားရွမ
ိ ႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရႏိင
ု သ
္ ည့္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားလာၿပီး

ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြရဲ႕

လူ င ယ္ ဘ ၀ေပါင္း မ်ားစြာ ေၾကြ လြ င့္ ပ်က္ စီး ၍ အစိုး ရႏွ င့္ တားဆီး

ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြၾကားက ဥပေဒကို က်ေနာ္တို႔ရဲ႕

ႏွိမ္ႏွင္းေရးအတြက္ပါ က်ိန္းေသ၀န္ပိလာ ေစမည္ျဖစ္သည္။

လူမႈေရးဓေလ့စရိုက္ အေနအထားေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔
ပိုၿပီးအံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ေအာင္ သတိၱရွိရွိႀကိဳးပမ္းလိုက္တဲ့
အားထုတ္မႈတစ္ရပ္ပါပဲ။
Mark Golding၊ ဂ်ေမကာႏိုင္ငံ၏ တရားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း၊
မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ဆင့္ကဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံသစ္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳ စာတမ္းဖတ္ ပြဲ၊ ေအာ္စလို၊ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔
အလားတူအခင္းအက်င္းမ်ိဳးကို အျခားေဒသအမ်ားအျပား၌
လည္း ေတြ ႕ျ မင္ ရ လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ၂၀၁၅ ခုႏွ စ္ အ တြ ငး္ ေဆးေျခာက္
လက္၀ယ္ထားရွမ
ိ က
ႈ ို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲၿ့ ပီးေနာက္ပင
ို ္း
ေဆးေျခာက္ႏင
ွ ဆ
့္ က္စပ္ေနသည့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမသ
ႈ ည္ ခန္မ
႔ န
ွ ္းေျခ
အားျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ၁၀၀၀ ခန္အ
႔ ထိ က်ဆင္းသြားခဲသ
့ ည္။ ထိအ
႔ု ျပင္
ႏွ စ္ အ လို က္ အေရးယူျ ပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးသည့္ အမႈ အေရအတြ က္ သ ည္
လည္း ၁၅၀၀၀ ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသြား မည္ဟခ
ု န္မ
႔ န
ွ ္းထားရာ ရဲတပ္
ဖြဲ႕မ်ား အတြက္သာမက ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ရပ္လံုး
အေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမ်ားကို ေလ်ာ့က်သြား
ေစမည္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ၁၁၃ အေမရိ က န္ႏို င္ ငံ က ယ္ လီ ဖိုး နီး ယားျပည္ န ယ္
သည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္္၁၁၄ ေဆးေျခာက္ လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို ျပစ္မႈ
ေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးလိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၁၀
ႏွစတ
္ ာကာလ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘလ
ီ ယ
ီ ေ
ံ က်ာ္ခန္က
႔ ို
ေခၽြတာႏိင
ု ခ
္ ၿဲ့ ပီး လက္၀ယ္ထားရွမ
ိ က
ႈ ို စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳလိက
ု ၿ္ ပီးေနာက္
ပို င္း ၀ါ ရွ င္ တ န္ ဒီ စီ ၌ ဖ မ္း ဆီး ထိ န္း သိ မ္း ခဲ့ သ ည့္ ေ ဆးေျ ခာ က္
လက္ ၀ ယ္ ထားရွိ သ ည့္ ျပစ္ မႈ စု စုေ ပါင္း သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွ စ္ အ တြ င္း
ျပစ္မႈေပါင္း ၁၈၂၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ အေရာက္ တြင္ ၃၂ မႈသာ
ရွိခဲ့သည္။၁၁၅
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ျခင္း

၄။ လက္ရွိစနစ္မ်ား၏ အလြန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈနဲ႔ လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို
ဘာေၾကာင့္အေရးယူျပစ္ ဒဏ္ေပးဖို႔ မလိုရသလဲ။
ေကာ္မရွငအ
္ ေနျဖင့္ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိေသးသည့္ ျပစ္မႈ
ေၾကာင္း အရ ေျဖေလွ်ာ့ေ ပးလို က္ သ ည့္ မူ ၀ါဒမ်ား၏ အက်ိဳးရလဒ္
ေကာင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ျပစ္မႈေၾကာင္း
အရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းကို အျမင္သစ္ျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္
လို အ ပ္ လ်က္ ရွိ သ ည္ ဟု လ ည္း သံုး သပ္ မိ ပါသည္ ။ ႏွိ ပ္ ကြ ပ္ျ ပစ္ ဒ ဏ္
ေပး သ ည့္ မူး ယ စ္ေ ဆး ၀ါး ဥ ပေ ဒ မ်ားေ ၾ ကာ င့္ ျ ဖ စ္ေ ပ ၚ လာ သ ည့္
ထိ ခို က္ ပ်က္ စီး မႈ မ်ားကို ထိ ထိေ ရာက္ေ ရာက္ တြ န္း လွ န္ ၍ လူ ႔ ဂု ဏ္
သိ က ၡာႏွ င့္ တရားဥပေဒစိုး မိုးေရး အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို
အျပည့္အ၀လိုက္နာေစာင့္ ထိန္းလိုပါက တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္
မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ထားရွမ
ိ က
ႈ ို မည္သည့အ
္ ေျခအေနတြငမ
္ ွ် ျပစ္
ဒဏ္ေပးအေရးယူ၍မရေပ။
အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာအေရးယူမႈႏင
ွ ့္ လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို အစားထိုးလိက
ု သ
္ ည့္
အေျခအေနမ်ိဳးသည္ပင္လွ်င္ အစိုးရအရင္းအျမစ္မ်ားကို မလိုအပ္ဘဲ
အသံုးျပဳေနၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ အထူးသျဖင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္း
မ်ား လု ပ္ေ ဆာင္ ရ န္ ျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးသည့္ စ နစ္ ကို အေကာင္ အ ထည္
ေဖာ္ ရ န္ အဖြဲ ႕ အ စည္း ပို င္း ဆို င္ ရာ စြ မ္းေဆာင္ ရ ည္ျ ပည့္ ၀ မႈ မ ရွိ သ ည့္
ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ား၌ သိမ
႔ု ဟုတ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဥပေဒ စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြကရ
္ န္လအ
ို ပ္သည့္ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ား၌
ေတြ႔ျမင္ရေလ့ရွိသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။
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လက္၀ယ္ထားရွိမႈအလြန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္
ေဖာက္ကားမႈအတြင္းရွိ
အေသးစားဇာတ္ေကာင္
(ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူ)
မ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရး
ယူမႈကို အစားထိုးႏိုင္သည့္
အျခားေရြး ခ်ယ္စရာ
နည္းလမ္းမ်ား

ကိုကာပင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဘိုလီးဗီးယား ေတာင္သူမ်ား။
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တစ္ ကို ယ္ေ ရသံုး အတြ က္ လက္ ၀ ယ္ ထားရွိ မႈ ကို ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ

နည္းလမ္းမ်ားသံုး၍ အေရးယူသင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။၁၁၉

ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းသည္ အေျခခံအက်ဆံုး အုတ္ျမစ္ျဖစ္သကဲသ
့ ႔ ို မူးယစ္
ေဆး၀ါးေရာင္း ၀ယ္ေ ဖာက္ ကားမႈ အ တြ င္း ပါ၀င္ ပ တ္ သ က္ေ နေသာ
အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရွိသည့္ အေသးစားေရာင္း၀ယ္သူမ်ားအား ျပစ္မႈ
ေၾကာင္း အရ အေရးယူျ ခင္း မွာ လံုး ၀လို အ ပ္ျ ခင္း မရွိ သ ည့္ အျပင္
အခ်ိဳးအစားမွ်တမႈလည္းမရွိေပ။ တကယ္တမ္း၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း
ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ္လည္း ထုတျ္ ပန္ခဲျ့ ခင္းမရွသ
ိ ည့္ UNODC ၏ ျပစ္မႈ
ေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း အစီရင္ခံစာ၌ အေသး
အဖြမ
ဲ ူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “မိမ၏
ိ သံုးစြမ
ဲ ဖ
ႈ လ
ူ ံု ေစရန္
သို႔မဟုတ္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသည့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ိဳး၌
ဆက္ လ က္ ရွ င္ သ န္ႏို င္ေ စရန္ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးျဖန္ ႔ျ ဖဴးေရာင္း ခ်ျခင္း ”
ကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ိဳးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ထက္စာလွ်င္ အျခား

တစံတ
ု ေယာက္အား မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြကအ
္ တြင္းသိ႔ု
ေရာက္ရွိလာေစသည့္ ေမာင္းႏွင္အားအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ
သူမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရအျခားအခြငအ
့္ လမ္းမ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္း
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေ သာ္ လ ည္း အခ်ိဳ ႕ေ သာသူ မ်ားသည္ ျခိ မ္းေျခာက္
အက်ပ္ကင
ို ္ ေစခိင
ု ္းခံရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ႏွစရ
္ ည
ွ ္
ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်ခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွသည္ တစ္ခါတစ္ရံ
ေသဒဏ္အထိ ေပးတတ္ေသာ ဆိုးရြား ျပင္းထန္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးကို
ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျချမင့္မားလ်က္ရွိသည့္ အေသးအဖြဲဇာတ္ေကာင္
မ်ားကို စီရင္ခ်က္ ခ်ရာ၌ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ေလ့မရွိေပ။

ကမာၻတစ္လႊားရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ေပးအေရးယူမႈ
တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္

က်င့္သံုးမႈနည္းပါးသည့္

အမွတ္သညာအျဖစ္သာ

က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္

ႏိုင္ငံမ်ား

ထားရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ား

တရုတ္

အီဂ်စ္

ဘာရိန္း

အီရတ္

အင္ဒိုနီးရွား

ကူ၀ိတ္*

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

လစ္ဗ်ား

အီရန္*

ပါကစၥတန္

ဘရူႏိုင္း-ဒါရူဆလမ္*

ေၿမာက္္ကိုးရီးယား

ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်

ထိုင္၀မ္

က်ဴးဘား

ဆူဒန္*

စင္ကာပူ*

ထိုင္း

အိႏိၵယ

ဆီးရီးယား*

ဗီယက္နမ္†

မေလးရွား ††

လာအို*

ယီမင္*

အခ်က္အလက္မျပည့္စံု

ႏိုင္ငံမ်ား

ျမန္မာ*
အိုမန္
ပါလက္စတိုင္းအာဏာပိုင္
ကာတာ
သီိရိလကၤာ
ေတာင္ကိုးရီးယား
ေတာင္ဆူဒန္
အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏိုင္ငံ
(UAE)
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

* မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနေသဒဏ္ေပး အေရးယူရန္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား။

† ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၌ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ထားရွိမႈႏွင့္ ထားရွိရန္အားထုတ္မႈတို႔အတြက္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို
ပယ္ဖ်က္လုိက္ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ဆက္စပ္၍ ထြက္ေပၚလာသည့္ အ ျခားရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို အေရးယူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို
ဆက္လက္ထားရွိသည္။

†† အစီရင္ခံစာကို ျပဳစုေနစဥ္အတြင္း မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ေပးျခင္း ကို တရား၀င္ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ၿပီး
မျဖစ္မေနေသဒဏ္ခ်မွတ္ အေရးယူရန္မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။
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မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးျပစ္ မႈ မ်ားအတြ က္ ေသဒဏ္ေ ပးရန္ ျပ႒ာန္း ထားဆဲ
ျဖစ္ သ ည့္ ႏို င္ ငံ စု စုေ ပါင္း (၃၃) ႏို င္ ငံ ရွိေ သာ္ လ ည္း ႏို င္ ငံ အ နည္း
အက်ဥ္းခန္႔သာ ဤဥပေဒကို စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္မႈရွိၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ

၁။ ရပ္ရြာအတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္
‘သုံးစြဲရင္းေရာင္းခ်သူမ်ား’

အားျဖင့္ လူရာဂဏန္း ခန္က
႔ ို ႏွစစ
္ ဥ္ကပ
ြ မ
္ ်က္လ်က္ရရ
ွိ ာ၌ အမ်ားစုသည္
အနည္းအက်ဥ္းမွ် လက္ဆင့က
္ မ္းသယ္ေဆာင္ ေပးသူမ်ား ျဖစ္သည္။၁၂၀
စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ လတ္တေလာႏွစ္
မ်ားအတြ င္း မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးႏွ င့္ ဆက္ စ ပ္ေ သာ ျပစ္ မႈ မ်ားအတြ က္
ေသဒဏ္ေပးကြပ္မ်က္မႈမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၅ အခ်က္ အ လက္ တို ႔ ကို
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ မည္ဆိုလွ်င္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ် ၌ ၄၁ ဦးမွသည္ ၆၄ ဦး
ႏွင့္ အီရန္၌ ၃၆၇ မွ ၆၃၈ အထိ ျမင့တ
္ က္သြားခဲသ
့ ည္။

၁၂၁

ထိန
ု ည္းတူပင္

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ
ႏွစဦ
္ းကို ကြပမ
္ ်က္ခၿဲ့ ပီး ေနာက္ပင
ို ္း အင္ဒန
ို ီးရွားႏိင
ု င
္ သ
ံ ည္ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္
အေရာက္တြင္ ၁၄ ဦး ကို ထပ္မံကြပ္မ်က္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ
္ ဥ္ကပ
ြ မ
္ ်က္ ခံခရ
ဲ့ သည့္
အတြငး္ ၄ ဦးကို ထပ္မက
ံ ပ
ြ မ
္ ်က္ခသ
ဲ့ ည္။၁၂၂ ႏွစစ
အေ ရ အ တြ က္ သ ည္ အေ သး အ ဖြဲ မူး ယ စ္ေ ဆး ၀ါးျ ပ စ္ မႈ မ်ားျ ဖ င့္
ေသဒဏ္ခ်ခံ ရျပီး ၾကိဳးတိုက္တြင္ ေစာင့္ ဆိုင္းေနေသာ ကမာၻ အႏွံ႔ မွ
အက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာ ထက္စာလွ်င္ မေျပာပေလာက္ေပ။
				
မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မမ
ႈ ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းသည္ အျပည္ျပည္
ဆို င္ ရာလူ ႔ အ ခြ င့္ အေရးဥပေဒကို

၁၂၄

ဆိုး ဆိုး ရြားရြားခ်ိဳးေဖာက္ ရာ

ေရာက္လ်က္ရွိသျဖင့္ အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ပစ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။
ထို န ည္း တူ ပ င္ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါး ေရာင္း ၀ယ္ေ ဖာက္ ကားမႈ အ တြ င္း
အေသးအဖြဲ မွ် ပါ၀င္ လု ပ္ေ ဆာင္ မႈ အ တြ က္ ဆိုး ရြားျပင္း ထန္ စြာ
ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ျပစ္မႈေၾကာင္း
အရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို ေဖာ္ထတ
ု ္
သတ္မတ
ွ မ
္ ႈႏင
ွ ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ဥ္းခ်ံဳးလႊမ္းျခံဳတင္ျပရန္ လိအ
ု ပ္သည္။
သိမ
႔ု ဟုတပ
္ ါကလည္း ေငြဒဏ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအုပခ
္ ်ဳပ္ေရး
ဆိင
ု ရ
္ ာ အေရးယူမမ
ႈ ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိမ
႔ု ဟုတ္ ပညာေပး (သိ)႔ု
လူ မႈ ဘ ၀တြ င္း ျပန္ လ ည္ေ ပါင္း စည္းေရး အစီ အ စဥ္ မ်ား၌ ပါ၀င္
ေဆာင္ရက
ြ ္ေစျခင္းကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ အၿခားေရြးခ်ယ္ စရာနည္းလမ္း မ်ားကို
ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳသင့သ
္ ည္။ ဤေနရာ၌ ေဖာ္ျပျခင္းမရွဘ
ိ ဲ က်န္ခသ
ဲ့ ည့္
အျခားမည္သည့္ အေသးအဖြဲဇာတ္ေကာင္မဆို ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို
အစားထိုးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အကံ်ဳး၀င္သူမ်ား မဟုတ္ဟု
ဆိုလိုျခင္း မရွိေပ။

အစိုးရမ်ားႏွင့္ မီဒယ
ီ ာသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်သမ
ူ ်ားကို
၎တို ႔ ၏ ေဘးအႏၱ ရာယ္ မ်ားသည့္ ထု တ္ ကု န္ မ်ားကို ထိ ခို က္ ရ န္
လြ ယ္ ကူ သ ည့္ သို ႔ မ ဟု တ္ စူး စမ္း လို သ ည့္ လူ င ယ္ မ်ားအေပၚသို ႔
တြန္း ပို ႔ လာခဲ့ ၾ ကသည့္ ဗီ ဇ ဉာဥ္ မေကာင္း သူ မ်ားအျဖစ္ ေခတ္
အဆက္ ဆ က္ ပံုေ ဖာ္ လာခဲ့ ၾ ကသည္ ။ ။ ၁၂၅ ဤကဲ့ သို ႔ေ သာ ပံု သြ င္း
ရုပ္လံုးေဖာ္မႈသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈကို၁၂၆ တားျမစ္ပိတ္ပင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရသ
ွိ ည့္ အစိုးရမ်ား၏ ဆက္စပ္ရည္မန
ွ ္းခ်က္မ်ားကိသ
ု ာ
အေထာက္အကူျပဳသည္မဟုတဘ
္ ဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရာ၌
ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရသ
ွိ မ
ူ ်ားကို ဆိုးရြား ျပင္းထန္သည့္ ေထာင္သင
ြ ္း
ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မႈမ်ားကိုပါ တရားမ်ွတမႈရွိသကဲ့သို႔ ပံုေဖာ္ေပးလ်က္
ရွသ
ိ ည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကား သူမ်ားကို သရဲမရဲစီး
ေလာဘေဇာတို က္ေ နသူ မ်ားအျဖစ္ ပံုေ ဖာ္ေ နျခင္း သည္ ေရရာ
ေသခ်ာမႈမရွိရံုမွ်မက မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္အတြင္းရွိ မတူကြဲျပား
သည့္ အျပန္အလွနခ
္ ်ိတဆ
္ က္ေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ား အေပၚ တလြန
ဲ ားလည္
သေဘာေပါက္ရာမွ ေပါက္ဖြားလာသျဖင့္ အလြန္တရာမွ အသံုးမ၀င္
		

လွေပ။၁၂၇

ဥပမာအားျဖင့္ သုေ တသနျပဳခ်က္ အ ရ “ရပ္ ရြာ အတြ င္း
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ၌” လက္လီေရာင္းခ်သည့္ အေသးစား မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေစ်းကြ က္ အစိ တ္ အ ပို င္း မ်ား သိ သိ သာသာပါ၀င္ လ်က္ ရွိေ ၾကာင္း
ျပဆို လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ၁၂၈ ဤကဲ့ သို ႔ေ သာအေျခအေနမ်ိဳး၌ ေငြေ ၾကး
အ က်ိဳး အျ မ တ္ ထ က္ စာ လွ် င္ မူး ယ စ္ေ ဆး ၀ါး မ်ား ကို ၀ ယ္ ယူ ၍
ရပ္ထဲရြာထဲရွိ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ျပန္လည္မွ်ေ၀သံုးစြဲသည့္ သီးျခား
၀ယ္လက္ အစုအဖြဲ႕တစ္ရပ္ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ စနစ္တက်ရွိေနသည့္
၀ယ္လက္မ်ိဳး မရွသ
ိ ည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနမည္ဆလ
ို ွ်င္ပင္ မိတ္ေဆြ
သူငယ္ခ်င္း မ်ားအၾကား မွ်ေ၀ သံုးစြမ
ဲ သ
ႈ ည္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး
ေငြေၾကးဆိင
ု ရ
္ ာ အက်ိဳးအျမတ္ထက္စာလွ်င္ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံ
ေရးအျမင္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္သံုးစြဲ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။၁၂၉		
					
ရပ္ရြာအဆင့္ေစ်းကြက္အတြင္း၌လည္း “သံုးစြဲရင္း ေရာင္းခ်သူမ်ား”
ရွိေနၿပီး ေျပာရမည္ဆိုပါက မသံုးစြဲရမေန ႏိုင္မွီခိုစြဲလန္း ေနသူမ်ားက
မိမတ
ိ ၏
႔ို တစ္ကယ
ို ္ေရသံုးအတြက္ ဖူလမ
ံု ရ
ႈ ွိေစရန္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈကို
ရည္ညႊန္းရာ၌ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။၁၃၀
ဤကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ လူအပ
ု စ
္ မ
ု ်ားကို ေတြဆ
႕ ံုေမးျမန္း ထားသည့္ အနည္းငယ္
ေသာ သုေတသနအေထာက္အထားမ်ားက လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပင
္ န္း
သို႔မဟုတ္ မတရားေခါင္းပံုျဖတ္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈကဲ့သို႔ေသာ အျခား
ဒုစရိုက္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ၀င္ေငြရွာေဖြရယူမႈကို ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္
ဤကဲ့ သို ႔ေ သာ အလု ပ္ မ်ိဳး၌ ပါ၀င္ ပ တ္ သ က္ မ ည့္ သူ အမ်ားအျပား
ရွိႏို င္ေ ၾကာင္း ျပဆို လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ၁၃၁ လက္ေ တြ ႕ တြ င္ သံုး စြဲ ရ င္း
ေရာင္းခ်မႈသည္ မသံုးစြရ
ဲ မေနႏိင
ု သ
္ ည့္ျပႆနာရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုး စြဲ သူ မ်ားႏွ င့္ စီး ပြားေရးအခြ င့္ အ လမ္း နည္း ပါးသူ မ်ားအတြ က္
“နည္းပါးလွသည့္ေရြးခ်ယ္စရာထဲကမွ အေကာင္းဆံုးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ
အျဖစ္ ရႈျမင္ထားသည့္ အေလ့အက်င့္တစ္ခုျဖစ္သည္။”၁၃၂
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မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးေစ်းကြက္ မ်ား၏ လည္ ပ တ္ မႈ ပံု စံ သ ည္
အလြနရ
္ ပ
ႈ ္ေထြးသျဖင့္ မၿပီးႏိင
ု မ
္ စီးႏုင
ိ ္ ရွညလ
္ ်ားေထြျပားမႈ မရွိေစေရး
အတြက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈပံုစံႏွစ္မ်ိဳးကိုသာ မီးေမာင္းထိုးျပ ထားျခင္း
ျဖစ္ သ ည္ ။ မည္ သို ႔ ဆိုေ စ ၎တို ႔ သ ည္ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးျဖန္ ျ႔ ဖဴး
ေရာင္းခ်ရာ၌ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားကို တရားစြဲဆို၍ စီရင္ခ်က္
ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္လာပါက လက္ရွိႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၌ က်င့္သံုးျခင္း
မရွိေ သးသည့္ တမူ ထူးျခားသည့္ ခ်ဥ္း ကပ္ မႈ ပံု စံ မ်ိဳးလို အ ပ္ လ်က္ ရွိ
ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်ကရ
္ သ
ွိ ည္။ ကမာၻတစ္လႊား၌ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်
သည့္ျပစ္မမ
ႈ ်ားကို ဆန္က
႔ ်င္ တိက
ု ဖ
္ ်က္ရန္က်င့သ
္ ံုးလ်ကရ
္ သ
ွိ ည့္ ဆိုးရြား
ျပင္း ထန္ သ ည့္ ဥ ပေဒမ်ားသည္ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးေရာင္း ၀ယ္ေ ဖာက္
ကားသူမ်ား၏ လူ႔တန္ဖိုးယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းသြားေစသည့္ သေဘာ
တရားအေပၚ အေျချပဳတည္ေ ဆာက္ ထားျခင္းျဖစ္ ၿ ပီး ေရာင္း ၀ယ္
ေဖာက္ကားမႈအမ်ားစုသည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ေလာဘ
ေဇာတိက
ု ၍
္ ေခါင္းပံု ျဖတ္ျခင္းမရွသ
ိ ည့္ အမွနတ
္ ရားကို ဥေပကၡာျပဳထား
ၾကသည္။

တြန္းပို႔လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ပိုမိုရယူလိုသျဖင့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမွ အရဲစြန္႔၍ မူလသေဘာတူထားသည့္ပမာဏထက္ပို၍
သယ္ ယူ ပို ႔ေ ဆာင္ ေစသျဖင့္ မေတာ္ တ ဆဖမ္း ဆီး ခံ ရ လွ် င္ႏွ စ္ ရွ ည္
ေထာင္သင
ြ ္းျပစ္ဒဏ္ က်ခံရႏိင
ု ၿ္ ပီး အဆိုးဆံုးအေျခအေန၌ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ျပစ္ မႈ မ်ားအတြ က္ ေသဒဏ္ေ ပးျခင္း ကို ဆ က္ လ က္ က်င့္ သံုးေနသည့္
ႏိုင္ငံမ်ိဳးျဖစ္ေနပါက ကြပ္မ်က္ပင္ခံရႏိုင္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္
ေၾကးစားေမွာင္ခိုကုန္ ကူးသူမ်ားသည္ မည္မွ်အေလးခ်ိန္ျဖင့္ဖမ္းဆီးခံရ
လွ်င္ အျမင့ဆ
္ ံုးေထာင္ သက္တမ္း မည္မွ်ၾကာမည္ကို ေကာင္းစြာနားလည္
သေ ဘာေ ပါ က္ သျ ဖ င့္ လ က္ ဆ င့္ က မ္း သ ယ္ေ ဆာ င္ သူ မ်ား ထ က္
နည္းသည့္ပမာဏကိုသာ သယ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။၁၃၇ 		
				
လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္စြမ္းမရွိေ
သာ အေျ ခ အေ န မ်ားႏွ င့္

ဆံုးျ ဖ တ္ ခ် က္ မ်ား ၏

ရိက
ု ခ
္ တ္မတ
ႈ င
ို ္းကို မျဖစ္မေနတာ၀န္ယရ
ူ သည္။

၁၃၈

သ က္ေ ရာ က္

တရားရံုးေရွ႕ေမွာက္၌

၎တို ႔ သ ယ္ေ ဆာင္ ရ မည့္ ပမာဏကို ႀကိဳ တင္ မ သိ ရွိ ခဲ့ သို ႔ မ ဟု တ္
ျခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကင
ို ခ
္ ခ
ံ ရ
ဲ့ ေၾကာင္း ထြကဆ
္ မ
ို ည္ဆလ
ို ွ်င္ပင္ သက္ေသ
ျပႏို င္ ရ န္ အလြ န္ ႔ အ လြ န္ ခ က္ ခဲ ပါလိ မ့္ မ ည္ ။ ၁၃၉ ထို ႔ အျပင္ အေထာက္

၂။ မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္သူ
မ်ား
မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္ဆင့က
္ မ္း သယ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားသည္
တစ္စံုတစ္ဦးက ေငြေၾကးေပးေခ်ၿပီးျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို
တစ္ေနရာမွ ေနာက္တစ္ေနရာသိ႔ ု သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ဆာင္ေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။
သုေ တသနျပဳခ်က္ အ ရ အခ်ိဳ ႕ေ သာအေျခအေနမ်ိဳး၌ ထို ကဲ့ သို ႔
လက္ဆင့က
္ မ္းသယ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားသည္ လူ႔ေဘာင္အ သိက
ု အ
္ ၀န္း
၏ ထိခိုက္ရန္လြယ္ကူ၍ အပယ္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္ေနေလ့ရွိေၾကာင္း

အထားမ်ားအရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရေသာ လက္ဆင့က
္ မ္းသယ္ေဆာင္
သူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ယခင္ျပစ္မႈ မလုပဘ
္ ူးေသာ ပထမဆံုးအႀကိမ္
က်ဴးလြ န္ျ ခင္း သူ မ်ား ျဖစ္ ၾ ကသည္ ။ ၁၄၀ စီး ပြားေရးအခက္ အ ခဲေ ၾကာင့္
မူး ယစ္ေ ဆး၀ါး သယ္ ယူ ပို ႔ေ ဆာင္ေ ရးလု ပ္ င န္း ၌ ၀င္ေ ရာက္ လု ပ္ ကို င္
လာၾကသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပစ္မ၏
ႈ ႀကီးေလးျပင္းထန္မက
ႈ ို အျခားတစ္စံု
တစ္ ဦးကသာ ႀကိဳးကို င္ျ ခယ္ လွ ယ္ သ ည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ ၎တို ႔ ကို
ရာဇ၀တ္ေ ၾကာင္း အရ ျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးအေရးယူျ ခင္း သည္ တရားမွ် တမႈ
မရွေ
ိ ပ။ ဤအေျခအေနမ်ိဳး၌ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း
သည္ အၾကမ္း ဖက္ျ ခင္း မရွိ သ ည့္ အေသးအဖြဲ က်ဴးလြ န္ မႈ အ တြ က္
အခ်ိဳးအစားအားျဖင့္ လံုး၀မွ်တမႈမရွိေပ။

ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။၁၃၃ အမ်ား အျပားသည္ ကုန္ကူးမႈအတြင္း မိမိ၏
သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ၀င္ေ ရာက္ လာခဲ့ ၾ ကျခင္းျဖစ္ေ သာ္ လ ည္း
၎တိသ
႔ု ည္ အမ်ားအားျဖင့ဆ
္ င္းရဲႏမ
ြ ္းပါးမႈႏင
ွ ့္ စီးပြားေရး အခက္အခဲ
မ်ားကို ရင္ဆင
ို ္ေက်ာ္လႊားရန္ေရြးခ်ယ္ခၾဲ့ ကသူ မ်ားျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံခရ
ဲ့
ပါက ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ ျပစ္ဒဏ္မည္မွ်ျပင္းထန္ေၾကာင္း သိရွိသူအလြန္
္ မ္းသယ္ေဆာင္ သူမ်ားသည္
နည္းပါးသည္။၁၃၄ အခ်ိဳ႕ေသာ လက္ဆင့က
တစ္စတ
ံု စ္ဦးအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို သယ္ယပ
ူ ႔ို ေဆာင္ေပးရန္
အတင္းအက်ပ္ေစခိင
ု ္းခံခရ
ဲ့ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ျငင္းဆန္ပါက ၎တိခ
႔ု ်စ္ခင္
တန္ ဘိုး ထားရသူ မ်ားကို ရ န္ျ ပဳမည္ ဟု ျခိ မ္းေျခာက္ အ က်ပ္ ကို င္ မႈ ကို
ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။၁၃၅ 					
သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈကို စတင္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္္ၿပိဳင္နက္
လက္ ဆ င့္ က မ္း သယ္ေ ဆာင္ သူ မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အ င္ အား
ကင္း မဲ့ သြားေလ့ ရွိ သ ည္ ။ ရွာေဖြ ငွားရမ္း သူ မ်ားက လက္ ဆ င့္ က မ္း
သယ္ေဆာင္သမ
ူ ်ားကို မၾကာခဏဆိသ
ု လို မည္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
အမ်ိဳးအစားကို မည္မွ်ပမာဏခန္႔ သယ္ေဆာင္မည္ ဟူသည့က
္ စ
ိ ရ
ၥ ပ္ႏင
ွ ့္
ပ တ္ သ က္ လာ ပါ က အ မ်ား အားျ ဖ င့္ အ မွ န္ေျ ပာေ လ့ မ ရွိေ ၾ ကာ င္း
ု င
္ အ
ံ မ်ားစု၌ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ကို သတ္မတ
ွ ရ
္ ာတြင္
ေျပာဆိခ
ု သ
ဲ့ ည္။၁၃၆ ႏိင
မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္ေပၚ မူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိ
သျဖင့္ ဤကဲသ
့ ႔ေ
ို သာအေျခအေနသည္ လက္ဆင့က
္ မ္းသယ္ေဆာင္
သူ မ်ား ကို

အ လြ န္ တ ရာ အႏၱ ရာ ယ္ မ်ား သ ည့္ အေျ ခ အေ န သို ႔

၃။ တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားႏွင့္
အင္အားသံုးတိုက္ဖ်က္ျခင္း၏
ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ား
လက္ဆင့က
္ မ္းသယ္ေဆာင္သမ
ူ ်ားနည္းတူ တရားမ၀င္မူးယစ္
ေဆး၀ါးမ်ားကို ထု တ္ လု ပ္ ရာ၌ အသံုးျပဳသည့္ - ဥပမာ ဘိ န္း ပင္ မ်ား၊
ကိက
ု ာပင္ႏင
ွ ့္ ေဆးေျခာက္ကသ
ဲ့ ႔ေ
ို သာ- တားျမစ္သီးႏွပ
ံ င္မ်ားကို စိက
ု ပ
္ ်ိဳး
ၾကသူမ်ားသည္လည္း မၾကာခဏဆိသ
ု လို စီးပြားေရးလိအ
ု ပ္ခ်က္ေၾကာင့္
မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးကု န္ ကူး သည့္ လု ပ္ င န္း မ်ား၌ပါ၀င္ လာတတ္ သ ည္ ။
အမ်ားစု သ ည္ အေျခခံ အေဆာက္ အ အံု ၊ တရား၀င္ေ စ်းကြ က္ မ်ားကို
ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မရွိသည့္
အရပ္ေ ဒသမ်ား၌ ေနထို င္ ၾ ကသူ မ်ားျဖစ္ သ ည္ ။ ၁၄၇ ဤကဲ့ သို ႔ေ သာ
အေနအထားမ်ိဳး၌ တရားမ၀င္တားျမစ္သီးႏွပ
ံ င္မ်ား စိက
ု ပ
္ ်ိဳးထြနယ
္ က္ျခင္း
ကို အလြနယ
္ တ
ု က
ၱိ ်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးအျဖစ္ရႈျမင္ႏင
ို သ
္ ည္။ အဆိပ
ု ါ
တားျမစ္သီးႏွပ
ံ င္မ်ားက ၎တိ၏
႔ ု စီးပြားေရးကို အတိင
ု ္းအတာ တစ္ခအ
ု ထိ
တည္ ၿ ငိ မ္ မႈ ရွိေ စသည့္ အျပင္ ဒူေ ပနာေပခံ ၍ စို က္ ပ်ိဳးေျမအေနအထား
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ညံဖ
့ ်င္းသည့္ အရပ္ေဒသမ်ိဳးတြငပ
္ ါ ရွငသ
္ န္ေပါက္ေရာက္ႏင
ို ၾ္ ကသည္။၁၄၈

အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ နယ္ေျမတစ္ခအ
ု တြင္း တားျမစ္သီးႏွံ စိက
ု ပ
္ ်ိဳး

အထူးသျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု အားနည္းသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ိဳး

မႈကို ယာယီအားျဖင့္ ရွင္းလင္းပစ္ႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ပင္ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္

၌ပင္ သီးႏွမ
ံ ်ားကို ျခံ၀အထိလာေရာက္၀ယ္ယရ
ူ န္ ဆႏၵရသ
ွိ ည့္ သယ္ယူ

ျပင္ ပ ၌ေသာ္ လ ည္းေကာင္း ၊ ျပည္ တြ င္း ရွိ အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ား၌

ပို ႔ေ ဆာင္ေ ရးသမားမ်ား ရွိေ နေသာေၾကာင့္ စို က္ ပ်ိဳးရရွိ လာသည့္

ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာမည္သာျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ႏင
ို င
္ ံ

သီးႏွပ
ံ င္မ်ားကို ေစ်းကြကသ
္ ႔ ို တင္ပရ
႔ ို ာတြငလ
္ ည္း အခက္အခဲ မရွသ
ိ ကဲ့

မ်ား၌ တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူမ်ားကို တရား၀င္သီးႏွံမ်ား

သို႔ ထြက္ရွိလာသည့္ သီးႏွံမ်ား၏ ၀ယ္လိုအားသည္လည္း အတိုင္း

စိက
ု ပ
္ ်ိဳးထုတလ
္ ပ
ု လ
္ ာႏိင
ု ္ေအာင္ ပံပ
့ ိုးကူညီေပးသည့္ ေျပာင္းလဲ ဖြၿ႕ံ ဖိဳးတိုး

အတာတစ္ခုအထိခိုင္မာမႈရွိေနသည္။၁၄၉ သို႔ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးသူ

တက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ ရွိၿပီး

မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအရေရြးခ်ယ္စရာ အလြနက
္ ်ဥ္းေျမာင္းလ်က္ရွိ

ထိုကဲ့သို႔ေသာအစီအစဥ္မ်ားကို ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၌လည္း

သ ည့္ အေျ ခ အေ န ၌ အ စိုး ရ ၏ အေ ရး ယူ မႈ မ်ားေ ၾ ကာ င့္ ပို မို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။

ခဲယဥ္းက်ပ္တည္း လာေစသည္။ စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္သူ အမ်ားစုသည္

သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ေျပာင္းလဲဖၿြ႕ံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၏

ကုန္ကူးမႈအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ အျခားအေသးအဖြဲ

ထိေရာက္မသ
ႈ ည္ အားရေက်နပ္ဖယ
ြ ရ
္ ာ မရွခ
ိ သ
ဲ့ ည့အ
္ ျပင္ အစီအစဥ္အမ်ား

ဇာတ္ေကာင္မ်ား နည္းတူ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံ

အျပားသည္ ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားရာ၌ အားနည္းခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားစုသည္

ရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ 			

မိမတ
ိ ၏
႔ို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ တားျမစ္သီးႏွမ
ံ ်ားအေပၚသာ

ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ဖိအားေပးခံ

မွခ
ီ အ
ို ားထားရလ်က္ရၿွိ ပီး အမ်ားအားျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ပစ္ပယ္ခံ

ေနရသည့္ အျပင္ တားျမစ္ သီးႏွံ စို က္ ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္ သူ မ်ားသည္

နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ေနထို င္ လ်က္ ရွိ သ ည့္ လူ ထု လူ တ န္း စားမ်ားကို

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပင
္ န္း ထိခက
ို ပ
္ ်က္စီးမႈကပ
ို ါ ႀကံဳေတြ႕ ခံစားရ

လႊမ္းျခံဳေလ့မရွသ
ိ လို တရားမ၀င္ေစ်းကြကမ
္ ်ား၌ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္

လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ တားျမစ္ သီးႏွံ ပ င္ မ်ားကို သိ ပ ၸံ ဆို င္ ရာ သို ႔ မ ဟု တ္

ရရွိလာႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးမက္လံုးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း

ေဆး၀ါးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္သာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ခြင့္ျပဳထား

ြ ဆ
္ ခ
ို ၿဲ့ ပီးျဖစ္သည့အ
္ တိင
ု ္း အပယ္ခံ
ပ်က္ကက
ြ ခ
္ ၾဲ့ ကသည္။၁၅၃ အထက္တင

သည့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ပင္မကြန္ဗင္းရွင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္းတားျမစ္

လူထလ
ု တ
ူ န္းစားမ်ားကို တားဆီးပိတပ
္ င္ေရး ရႈေထာင့မ
္ သ
ွ ာ ဆက္လက္

သီးႏွံ မ်ားကို လို က္ လံ ဖ်က္ ဆီးျခင္း သည္ ဆယ္ စုႏွ စ္ေ ပါင္း မ်ားစြာ

ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ရၿွိ ပီး ၎တိ၏
႔ု အေျခခံအက်ဆံုး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

ေအာင္ျ မင္ မႈ မ ရရွိ ခဲ့ သ ည့္ ထု တ္ လု ပ္ျ ဖန္ ႔ျ ဖဴးမႈ ေလွ်ာ့ ခ်ေရးႀကိဳးပမ္း

လုပင
္ န္းမ်ားကို သုတသ
္ င္ဖယ္ရွားရန္လအ
ို ပ္သည့္ အရာတစ္ခအ
ု ျဖစ္သာ

အားထု တ္ မႈ ၏ အဓိ က က်သည့္ေ သာ့ ခ်က္ အစိ တ္ အ ပို င္း တစ္ ခုျ ဖစ္

ရႈျ မင္ေ နဆဲျ ဖစ္ေ သာေၾကာင့္ ေျပာင္း လဲ ဖြံ ႕ ၿ ဖိဳးတိုး တက္ေ ရးအစီ အ စဥ္

သည္။

သက္သက္ျဖင့္ လံုေလာက္မွ်တမႈမရွိေပ။ 		

						
ထို ကဲ့ သို ႔ေ သာ တို က္ ဖ်က္ေ ရးလု ပ္ င န္း မ်ားသည္ အလြ န္

အေျခခံ အားျဖင့္ တားျမစ္ သီးႏွံ စို က္ ပ်ိဳးထု တ္ လု ပ္ မႈ သ ည္

ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲေဘးဒုကဆ
ၡ ိုးမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစၿပီး

အင္အားသံုး တိုက္ဖ်က္ေရးအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ

စို က္ ပ်ိဳး သူ မ်ား ၏ စီး ပြားေ ရး အ ရ န စ္ နာ ဆံုး ရႈံး မႈ သာ မ က ရ ပ္ ရြာ

တရားေရးစနစ္ အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်ဥ္းကပ္သင့သ
္ ည့က
္ စ
ိ ရ
ၥ ပ္

အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုလံုး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကိုပါ ထိခိုက္

တစ္ခမ
ု ဟုတေ
္ ပ။ ေတာင္သမ
ူ ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရး

ေစလ်က္ရသ
ွိ ည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၀ ခုႏစ
ွ ္ ႏွစလ
္ ယ္ပင
ို ္း၌ အေျခခံ

ယူျ ခင္း သည္ ၎တို ႔ ၏ စီး ပြားေရးလု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ နည္း ပါးမႈ ကို ေလ်ာ္ က န္

အေဆာက္အအံလ
ု အ
ို ပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့ဆ
္ ည္းေဆာင္ရက
ြ ္ေပးျခင္းႏွင့္

သင့္ျမတ္စြာျဖင့္ ရင္ဆင
ို ္ေက်ာ္လႊားရန္ႏင
ွ ့္ ၎တိ၏
႔ု ရပ္ရြာအသိက
ု အ
္ ၀န္း

အျခားေစ်းကြကမ
္ ်ားကိပ
ု ါ လက္လမ
ွ ္းမီေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတိ႔ု

မ်ားအတြက္ အပူတျပင္းလိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို

မရွိ ခဲ့ သျဖင့္ ျမန္ မာႏို င္ ငံ အ တြ င္း လူ ဦးေရေပါင္း ၁.၂ သန္း ေက်ာ္

ေရးဆြဲျပင္ဆင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အတြင္း ၎တိက
႔ု ထ
ို ည့သ
္ င
ြ ္း

ကို လံ ဘီ ယာ ၌ ၁ ၉ ၉ ၀

ပါ၀င္ေစရာ၌ အဟန္အ
႔ တားျဖစ္ေစလ်က္ရသ
ွိ ည္။ဤကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ လူထလ
ု ူ

ႏွ စ္ လ ယ္ ပို င္း မွ စ ၍ ေလယာဥ္ျ ဖင့္ေ ဆးျဖန္း မႈ အဆံုး သတ္ ခဲ့ သ ည့္

တန္းစားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူျခင္းထက္ တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး

(ေျမျပင္ေဆးျဖန္းမႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း) ၂၀၁၅

ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ္ေျဖရွင္း၍ လမ္းေၾကာင္း

ခုႏစ
ွ အ
္ ထိ ကိက
ု ာပင္မ်ားကိဖ
ု ်ကဆ
္ ီးရန္အတြက္ ဂလိင
ု ဖ
္ ဆ
ို တ
ိ (္ Glypho-

မွ န္ေ ပ ၚေ ရာ က္ ရွိ လာေ အာ င္ တ ည့္ မ တ္ေ ပး သ ည့္ေ ဆာ င္ ရြ က္ ခ် က္

sate)ကို အသံုးျပဳ၍ ေလယာဥ္ျဖင့္ အျပင္းအထန္ ေဆးျဖန္းခဲ့ျခင္း၏

ကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ အစားထိုးေရြးခ်ယစ
္ ရာ နည္းလမ္း မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္

ေနာက္ပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားသည့္ေဒသခံမ်ား၏ တရား၀င္သီးႏွံမ်ားပ်က္စီး

အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ ေဆာင္ ရြ က္ျ ခင္း သည္ တားျမစ္ သီးႏံွ စို က္ ပ်ိဳး

ဆံုးရံႈးျခင္း၊ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊ အေရျပား၊

ထု တ္ လု ပ္ မႈႏွ င့္ ပတ္ သ က္ သ ည့္ ျပစ္ မႈႏွ င့္ျ ပစ္ ဒ ဏ္ မွ် တမႈ မ ရွိျ ခင္းႏွ င့္

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အစာအိမအ
္ လ
ူ မ္းေၾကာင္းဆိင
ု ရ
္ ာ ျပႆနာ

မလိလ
ု ားအပ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိသ
ု ာ ေလ်ာ့က်

မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားလာျခင္းႏွင့္ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္း

သြားေစသည္ မဟုတဘ
္ ဲ အားလံုးပါ၀င္၍ အဓိပၸာယ္ျပည့၀
္ သည့္ ေရရွည္

ကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ ထိခက
ို ပ
္ ်ကစ
္ ီးမႈမ်ားအားလံုးသည္ ေဆးျဖန္းမႈႏင
ွ ့္ တိက
ု ရ
္ က
ို ္

တည္တခ
ံ့ င
ို ၿ္ မဲသည့္ ဖြၿ႕ံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဟန္တ
႔ ားပိတပ
္ င္လ်က္ရသ
ွိ ည့္

အ စာေ ရ စာျ ပ တ္ လ ပ္ သြား ခဲ့ သ ည္ ။

ဆက္ စ ပ္ လ်က္ ရိွ သ ည္ ။

၁၅၁

၁၅၀

ထို ႔ အျပင္ အသက္ေ မြး ၀မ္း ေက်ာင္း

လု ပ္ င န္း မ်ား ထိ ခို က္ ပ်က္ စီး သြားခဲ့ သျဖင့္ ရြာ လံုး ကၽြ တ္ေျပာင္းေရႊ ႕
ခဲ့ ရ သည့္ လူ ထု လူ တ န္း စားမ်ား၏ဆံုး ရႈံး နစ္ နာမႈ မ်ားကို လ ည္း မသိ
က်ိဳးကၽြန္ျပဳ၍ မရႏိုင္ေပ။၁၅၂
အတင္းအက်ပ္အင္အားသံုး တိက
ု ဖ
္ ်က္မ၌
ႈ ေနာက္ဆက္တြဲ
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေနျခင္းသည္ပင္ ယင္း၏
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ခလုတ္ကန္သင္းမ်ားကိုပါ ဖယ္ရွားေပးပါလိမ့္မည္။



ဇယား(၄) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ရွိ
ဆီရယ္တဲလ္ျမိဳ႕မွ အေသးအဖြဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို
လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ စီမံခ်က္မ်ား
၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ အ
္ တြင္း ဆစ္ရယ္တလ
ဲ ၌
္ အေသးအဖြဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မွဳ
က်ဴးလြနသ
္ မ
ူ ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပင
္ န္းတြင္း က်င္လည္
ေနသူမ်ားကို ျပစ္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မသ
ွ ည္ ရပ္ရြာအက်ိဳးျပဳ
လုပ္ငန္းမ်ားဆီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္စီမံခ်က္၏ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္
အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္ကည
ူ သ
ီ ည့္
လႊဲေျပာင္းအစီအစဥ္ (Law Enforcement Assisted Diversion,
LEAD) ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေၾကညာခဲသ
့ ည္။ ဤကဲသ
့ ႔ ို
ေသာစီမံခ်က္အမ်ိဳးအစားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္း ပထမဦး
ဆံုးအႀကိမ္ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲၿ့ ပီး ေနာက္ပင
ို ္း၌
ႏိင
ု င
္ တ
ံ စ္လႊား အျခား အစီအစဥ္ေလးခုကပ
ို ါ ဖြစ
႕ ဲ ည္းေဖာ္ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည္။
ေနာက္ထပ္လည္းေရးဆြဲျပင္ဆင္ေနျခင္း သိမ
႔ ု ဟုတ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ခါနီးအဆင့္ရွိအလားတူ အစီအစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့
သည္။၁၄၁
ဆီရက္တဲလ္၏ LEAD အစီအစဥ္အတြင္း မည္သည့္မူးယစ္ေဆး၀ါး
အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေစ၁၄၂ သံုးဂရမ္ သို႔မဟုတ္ သံုးဂရမ္ေအာက္ ပမာဏ
လက္၀ယ္ထားရွမ
ိ ႈ သိမ
႔ု ဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္း
သိမ္းခံရသူမ်ားကို အိမ္ရာရရွိေစေရး၊ ကုသေရး သို႔မဟုတ္ အျခား
အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။ အေရးအႀကီးဆံုး
အခ်ကမ
္ ွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသ
ဲ မ
ူ ်ား အေနျဖင့္ ရပ္ရြာအက်ိဳးျပဳလပ
ု င
္ န္း
မ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနပါက မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ဆက္လက္သံုးစြဲႏင
ို ္
သျဖင့္ LEAD သည္ လူအမ်ား၏ လက္ရတ
ွိ င
ြ ္ ေရာက္ေနသည့္ ပစၥဳပၸန္
ဘ၀ ကိုသာ အေလးေပး အာရံုစိုက္၍ တရားရံုးအေျချပဳ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္
ေနသည္။၁၄၃
LEAD ၏ ကနဦး စမ္းသပ္ေဖာ္ေဆာင္မအ
ႈ ဆင့က
္ ို ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္
ရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား သည္ အလြန္ေကာင္းက်ိဳး
သေဘာေဆာင္ သ ည့္ အလားအလာမ်ိဳးရွိေ နေၾကာင္းျပဆို လ်က္ ရွိ
သည္။ LEAD အစီအစဥ္အတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္
အျခားသူမ်ားထက္စာလွ်င္ ျပစ္မွဳထပ္မံက်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခ ၆၀% ခန္႔
ေလ်ာ့နည္း သြားေၾကာင္းေတြရ
႔ ရ
ွိ သျဖင့္ ျပစ္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ တရားစီရင္ေရး
စနစ္ ၏ ကု န္ က်စရိ တ္ မ်ားကို ေလ်ာ့ ပါးသက္ သာသြားေစသည္ ။ ၁၄၅
ပါ၀င္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ အစီအစဥ္အတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳမီ
အေျခအေနထက္စာလွ်င္ ပိမ
ု ိုေကာင္းမြနသ
္ ည့္ အိုးအိမ္ႏင
ွ ့္ တရား၀င္
အလုပအ
္ ကိင
ု မ
္ ်ိဳးကို ရရွလ
ိ ာၾကသျဖင့္ LEAD ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။၁၄၆ အားလံုးကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္ပါက
ဆီရက္တလ
ဲ ၏
္ LEAD အစီအစဥ္မွ ရရွသ
ိ ည့္ အေထာက္အထားမ်ားက
အေသးအဖြဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပစ္မႈမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္
ေပးအေရးယူမႈ မျပဳရံမ
ု ွ်ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေစ်းကြကမ
္ ်ား၌ က်င္လည္
ေနသူ မ်ားသာမက လူ ႔ေ ဘာင္ အ သို က္ အ ၀န္း တစ္ ခု လံုးႏွ င့္ အစိုး ရ
တစ္ရပ္အတြက္ မည္မွ်အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိႏိုင္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး
ျပလ်က္ ရွိသည္။

31

၄။
မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္မ်ားကို
တရား၀င္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳျခင္း
- ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ သည့္
ေရွ႕ေျခလွမ္း

ဥ ရုေ ဂြးႏို င္ ငံ မြ န္ေ တ ဗီ ဒီ ယို ရွိ ဥ ပေ ဒျ ပဳေ ရး န န္းေ တာ္ေ ရွ ႕ အ ပ န္းေျ ပေ စ ရ န္
ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ က
ႈ ို တရား၀င္ စည္းၾကပ္ခင
ြ ့္ျပဳေပးရန္ ဆႏၵေဖာ္ထတ
ု ္ေနပံ။ု ဥပေဒကို
၂၀၁၃ ခုႏွ စ္ တြ င္ အတည္ျ ပဳခဲ့ ၿ ပီး ၂၀၁၆ ခုႏွ စ္ အကု န္ ပို င္း တြ င္ ေဆးေျခာက္ ကို
ေစ်းကြကတ
္ င
ြ ္ ေရာင္းခ်ႏိင
ု မ
္ ည္ဟု ေမွ်ာ္မန
ွ ္းထားသည္။ © Pablo Porciuncula/Getty
Images



ေကာ္မရွင၏
္ ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ ္ အစီရင္ခစ
ံ ာအတြင္း၁၅၅ ေဖာ္ျပခဲၿ့ ပီးျဖစ္သည့္

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြမ
ဲ သ
ႈ ည္ ကမာၻတစ္လႊားရွလ
ိ ထ
ူ လ
ု တ
ူ န္းစား

အတိင
ု ္းျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းသည္ မူးယစ္

မ်ားႏွ င့္ အ တူ တ ည္ ရွိ လာခဲ့ သ ည့္ အရွိ တ ရားတစ္ ခုျ ဖစ္ေ သာေၾကာင့္

ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြကမ
္ န
ွ က
္ န္သည့္ ဦးတည္

အစိုး ရမ်ားအေနျဖင့္ ယင္း အခ်က္ ကို လက္ ခံ အ သိ အ မွ တ္ျ ပဳရန္

ခ်က္ သို ႔ေ လွ်ာက္ လွ မ္း ရာ၌အလြ န္ အေရးပါသည့္ ေျခလွ မ္း တစ္ ရ ပ္

လိအ
ု ပ္သည္။ ေဆးေျခာက္အတြက္ ႏိင
ု င
္ အ
ံ ေျမာက္အမ်ား၌ တရား၀င္

ျဖစ္ေ သာ္ လ ည္း ယင္း သည္ အ ဆင့္ တ စ္ ခု သာျဖစ္ေ နေသးသည္ ။

စည္းၾကပ္ခင
ြ ့္ျပဳသည့္ စနစ္မ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိနသ
္ ည္

အႏၱရာယ္ႀကီး၍ ထိေရာက္မမ
ႈ ရွသ
ိ ည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူမမ
ႈ ်ားျဖင့္

အစိုး ရမ်ားအေနျဖင့္ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးသံုး စြဲ သူ မ်ားကို ကာကြ ယ္ေ စာင့္

မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးကို ခ်ဥ္း ကပ္ မႈေ ၾကာင့္ေ ပၚေပါက္ လာသည့္ ေဘး

ေရွာက္ရသ
ုံ က္သက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူ႔ေဘာင္ အသိက
ု အ
္ ၀န္းတစ္ရပ္

အႏၱရာယ္ဆိုးမ်ားကို အျပည့္အ၀ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမ်ား

လံုး ၏က်န္း မာေရးႏွ င့္ ဘ၀သာယာေရးအတြ က္ ျပတ္ျ ပတ္ သားသား

အေနျဖင့္ တရားမ၀င္ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးမ်ားကို ထု တ္ လု ပ္ မႈ မွ သ ည္

ဆံုးျဖတ္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးအားလံုးကိတ
ု ာ၀န္ယမ
ူ ႈ ရွရ
ိ ိွျဖင့္ စည္းၾကပ္ခင
ြ ့္ျပဳ

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈအထိ အဆံုးစြန္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳရန္လိုအပ္သည္။

ရမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္း က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။

မူး ယ စ္ေ ဆး ၀ါး သံုး စြဲ မႈႏွ င့္ တ စ္ ကို ယ္ေ ရ သံုး အ တြ က္
လက္၀ယ္ထားရွမ
ိ က
ႈ ို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပး
သည့္ မူ ၀ါဒေရးရာမူေ ဘာင္ တ စ္ ရ ပ္ ေရးဆြဲျ ပင္ ဆ င္ ၍ အေသးအဖြဲ ႕

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွာ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးအသစ္

ဇာတ္ေကာင္မ်ားအားလံုးကို ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူျခင္းထက္ အစားထိုး

(New Psychoactive Substances, NPS) အက္ဥပေဒေအာက္ရွိ

နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္

တရား၀င္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳ စနစ္ထဲကို မသြင္းခင္မွာ

လူမႈေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိင
ု သ
္ ည္။

လက္ဦးမွဳရယူတဲ့အေနနဲ႔ တရား၀င္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳထားျခင္း

ထို႔အျပင္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအတြက္ သံုးစြဲေနရသည့္ အရင္းအျမစ္

မရွိေသးဘဲ အကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္ ေနတဲ့ အဲဒီေဆး၀ါးေတြကို

ေပါင္း မ်ားစြာ ကို ပို လွ်ံ လာေစသျဖင့္ အျခားပို မို ဆိုး ရြားျပင္း ထန္ ၍

က်ေနာ္တို႔က ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ဒီအက္ဥပေဒအရ

အၾကမ္းဖက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ စနစ္တက် ဂိုဏ္းဖြဲ႕

အႏၱရာယ္နည္းတယ္လို႔ သက္ေသျပႏိုင္မယ္ဆိုရင္ NPS

က်ဴးလြ န္ သ ည့္ ဒု စ ရို က္ မႈ မ်ားကို ) ကို င္ တြ ယ္ေျဖရွ င္း ရာ၌ ျပန္ လ ည္

ထုတ္ကုန္ေတြကို ေစ်းကြက္ထဲ သြင္းလာလို႔ရေအာင္

အသံုးျပဳႏိင
ု ္ ေစပါလိမမ
့္ ည္။ မည္သဆ
႔ို ိုေစ အဆိပ
ု ါ ဒုစရိက
ု ဂ
္ ဏ
ို ္းမ်ားကို

ခြင့္ျပဳထားေပမယ့္ အာနိသင္အျပင္းအေပ်ာ့ကိုေတာ့

ေခ်မႈန္းလိုပါက မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ကို တရား၀င္စည္းၾကပ္ခြင့္

သြင္းလာတဲ့လုပ္ငန္းကိုပဲ ျပန္ၿပီးတာ၀န္ယူေစပါတယ္။

ျပဳရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ ကမာၻတစ္လႊား၌ စနစ္တက်ဂိုဏ္းဖြဲ႔
က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈအတြက၁၅၆
္ ပင္မ၀င္ေငြရင္းျမစ္ကို တရားမ၀င္ မူး

ပီတာဒန္း၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးႏွင့္

ယစ္ေဆး၀ါးကုနက
္ ူးမႈမရ
ွ ရွိေနၾကၿပီး ယင္းေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ အားနည္း

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ

သည့အ
္ စိုးရအဖြအ
႕ဲ စည္းမ်ားကို တံစိုးလက္ေဆာင္ေပး၍ လာဘ္ထိုးႏိင
ု ္

တြဲဖက္၀န္ႀကီး၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၁၅၇

သည့္ ေငြေၾကးၾသဇာရရွိလာေစသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။
သို ႔ေ သာ္ လ ည္း လူ ႔ေ ဘာ င္ အ သို က္ အ ၀ န္း အေ နျ ဖ င့္
ျပ စ္ မႈေ ၾ ကာ င္း အ ရ ေျ ဖေ လွ်ာ့ေ ပး လို က္ သ ည့္ စ န စ္ အ တြ င္း ၌ ပ င္
တရားမ၀င္ ကုန္ကူးမႈမွ ရိုက္ခတ္လာသည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဒဏ္ခရ
ံ ႏိင
ု သ
္ ည့္ အလားအလာျမင့မ
္ ားေနဆဲျဖစ္ၿပီး တရား၀င္စည္းၾကပ္
ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွသ
ိ ည့္ေစ်းကြကတ
္ စ္ခ၏
ု မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကို
ေရလာေျမာင္းေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္
အႏၱရာယ္ကို မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသ
ဲ မ
ူ ်ား ႀကံဳေတြခ
႕ စ
ံ ားရႏိင
ု ္ေျခ ရွသ
ိ ည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ၎တိ၀
႔ု ယ္ယသ
ူ ည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအတြင္း ပါ၀င္သည့္
ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သံုးစြဲရမည့္ပမာဏကိုအတိအက် မသိရွိႏိုင္
ေတာ့ေပ။ မည္သဆ
႔ို ိုေစ ဤအခ်က္သည္ လူ႔ေဘာင္အသိက
ု အ
္ ၀န္း၏
ဦးစားေပးနယ္ ပ ယ္ တ စ္ ရ ပ္ ျဖစ္ေ နေသာေၾကာင့္ အ စိုး ရအေနျဖင့္
ေစ်းကြ က္ အ တြ င္း ၀ယ္ ယူ သံုး စြဲ မႈ ကို ထိ န္း ခ်ဳပ္ ရ န္ အသက္ အ ရြ ယ္
ကန္သ
႔ တ္ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္းႏွင့္ အျခား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို
ေလွ်ာ့ ခ်၍ တတ္ႏို င္ သ မွ်ေဘးကင္း သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ေ အာင္
ႀကီး ၾကပ္ ထိ န္းေက်ာင္းေပးရန္ လို အ ပ္ သ ည္ ။ အစိုး ရမ်ားအေနျဖင့္
ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ားကို စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳ
ေနက် ျဖစ္သျဖင့္ အသစ္အဆန္း မဟုတ္သည့္အတြက္ တရားမ၀င္
မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးမ်ားကို လ ည္း အျခားထိ န္း ခ်ဳပ္ေ ဆး၀ါးမ်ားနည္း တူ
စည္းမၾကပ္ႏင
ို စ
္ ရာအေၾကာင္းမွာ မရွသ
ိ ေလာက္ နည္းပါးလွေပသည္။
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ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

<<ကူညီပါ။ မဖမ္းဆီးပါႏွင္႕။>> ဥပေဒဘက္ေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္ကူညီသည့္
လႊဲေျပာင္းအစီအစဥ္ (LEAD) သည္ တစ္ကိုယ္ေရ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္
လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး အလုပ္သမားမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားႏွင့္ ကင္းေ၀းေအာင္
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပး၍ အိုးအိမ္၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္းႏွင့္
အတတ္ပညာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ပံ့ပိုးေပးျခင္း။ © Ted Warren/Associate Press

ကၽြႏပ
္ု တ
္ အ
႔ုိ ေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ သ
္ ႔ို ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီျဖစ္ရာ “ကမာၻမ
႔ ူးယစ္

စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကတိက၀တ္ျပဳျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ

ေဆး၀ါးျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္”၁၅၈ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရး

မူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အလြနအ
္ ေရးပါသည္။ “မည္သတ
ူ စ္ဦး

ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လုပင
္ န္းစီမခ
ံ ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိအ
ု ပ္

တစ္ေယာက္မွ် ေနာက္ခ်န္မေနရစ္ရေစေရး” သံဓ႒
ိ ာန္အရ မူးယစ္ေဆး၀ါး

လာၿပီျဖစ္သကဲသ
့ ႔ ို မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပင
္ န္းမ်ား သည္လည္း

သံုးစြဲသူမ်ားအပါအ၀င္ လူတိုင္းကိုလႊမ္းျခံဳမႈရွိရမည္။၁၆၀

၂၀၁၅ ခုႏွ စ္ တြ င္ ကု လ သမဂၢ အ ဖြဲ ႕ ၀ င္ႏို င္ ငံ မ်ား၀ို င္း ၀န္း အတည္ျ ပဳ

အဖြ၀
႕ ဲ င္ႏင
ို င
္ မ
ံ ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ္ ႏိင
ု င
္ ံေရးေၾကညာစာတမ္း

ခဲၾ့ ကသည့္ ေရရွညတ
္ ည္တခ
ံ့ င
ို ၿ္ မဲသည့္ ဖြ႕ ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မန
ွ း္ ခ်က္

ျပန္လည္သံုးသပ္ပြဲ၌ မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳး ရရွိသည္ျဖစ္ေစ

ပန္းတိင
ု မ
္ ်ား(SDGs)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီအစဥ္ႏင
ွ ့္ ကိက
ု ည
္ မ
ီ ရ
ႈ ရ
ွိ န္

SDGs အစီအစဥ္ႏင
ွ ့္ ကုလသမဂၢ၏ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ ပဋိဉာဥ္သေဘာ

လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္

တူစာခ်ဳပ္ပါ မ႑ိဳင္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္မႈမရွိသည့္ ေဘာင္အတြင္းသာ

ကမာၻ လံုး ဆို င္ ရာမူေ ဘာင္ ကို ၂၀၃၀ ခုႏွ စ္ အ ထိ ပံုေ ဖာ္ေ ပးထားၿပီး

ေရးဆြဲျပင္ဆင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏွပ
ိ က
္ ပ
ြ ္ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး

အားလံုးပါ၀င္မရ
ႈ ၍
ွိ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈကို ျဖည့ဆ
္ ည္းေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္

ေရးရာမူ ၀ါဒမ်ား၏ အႏၱ ရာယ္ မ်ားကိုေ ရွာ င္ ကြ င္း ၍ အားလံုး အတြ က္

ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

တရားမွ်တမႈရွိေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အေပၚ ဗဟိုျပဳ

၁၅၉

ကုလသမဂၢသည္လည္း ေနာင္လာမည့္ အနာဂတ္မ၀
ူ ါဒမ်ားကို
ေရရွညတ
္ ည္တခ
ံ့ င
ို ၿ္ မဲသည့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူေဘာင္အတြင္း၌သာ

၁
၂

၃

၄

၅

သည့္ အခင္းအက်င္းသစ္ဆီသို႔ ေခၚေဆာင္သြားမည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္
သည္။

ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားအားလံုးအတြက္ ေသဒဏ္ေပးသည့္
ျပစ္ဒဏ္ကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။
ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္၀ယ္ထားရွိမႈႏွင့္
တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားမမႈအရ
ျဖစ္ေစ စည္းၾကပ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအားလံုးကိုအဆံုးသတ္ရမည္။ ကမာၻတစ္လႊားရွိ
သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကိုအႏၱရာယ္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူမႈသည္
အႏၱရာယ္မ်ား၍ ထိေရာက္မႈ မရွိသည့္အျပင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ
အေျခခံမူမ်ားကို ယုတ္ေလ်ာ့ အားနည္းသြားေစလ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္ဆင့္
ကမ္းသယ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားႏွင့္ တားျမစ္သီးႏွံပင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း
အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရွိသည့္ အေသးအဖြဲ ဇာတ္ေကာင္မ်ား အားလံုးကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစီရင္
ေရးစနစ္ႏွင့္ ေ၀းကြာသြားေစရန္အာရံုလႊဲေပးသည့္ အစားထိုးနည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္လ်က္
ရွိသူေပါင္းမ်ားစြာသည္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳ၍ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူမႈကိုအစားထိုးကာ ႏိုင္ငံတကာ
လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကိုလိုက္နာေစာင့္ထိန္းေပးသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို
ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး
စနစ္ေအာက္ရွိ ပဋိဉာဥ္ကတိက၀တ္အတိုင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို
ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္။

ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မည့္
စနစ္မ်ားကို အခ်ိန္ယူရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ ယင္းတို႔ကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ
အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္
ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ ေရွ႕ေျခလွမ္းအျဖစ္ လက္ခံသေဘာတူရန္ လိုအပ္သည္။
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ဘရာဇီး - KATIELE FISCHER

ေဆးေျခာက္ကို ေဆး၀ါးအျဖစ္သံုးစြဲရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ကေလးျဖစ္သူ၏ မိခင္
က်မတို ႔ သမီး အန္ နီ က တစ္ျ ခားလကၡ ဏာေတြ ထဲ မွာ မွ

ေနာက္ေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔မွာ တရားရံုးက

ခဏခဏတက္ၿပီး ၀က္ရူးျပန္ေစတဲ့ အရမ္းရွားပါးတဲ့ CDKL5 ေရာဂါနဲ႔

က် မ တို ႔ အ တြ က္ တ ရား ၀ င္ အ မိ န္ ႔ ထု တ္ေ ပး ခဲ့ တာ နဲ ႔ အ န္ နီ ဟာ

ေမြးလာတာပါ။ သူအ
႔ သက္ ေလးႏွစ္ေလာက္ ရလာေတာ့ အေျခအေန

ဘရာဇီးႏိင
ု င
္ သ
ံ မိင
ု ္းမွာ ေဆး၀ါးကုသမႈ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်ကအ
္ တြက္ ေဆးေျခာက္

က ပို ဆိုး လာၿပီး က်မတို ႔ ဆီ မွာ ရွိ တဲ့ေ ဆးေတြ နဲ ႔ သူ တ က္ တာကို

အေျခခံေ ဆး၀ါးေတြ ကို တရား၀င္ ခြ င့္ျ ပဳခ်က္ နဲ ႔ တင္ သြ င္း ခြ င့္ ရ တဲ့

မထိန္းႏိင
ု ္ေတာ့ဘူး။ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ကုသၾကည့ခ
္ ဲ့ေပမယ့္ ဘာမွ

ပထမဦးဆံုးေသာသူျဖစ္သြားတယ္။ သူနဲ႔အတူ ေနာက္ေလးေယာက္ရဲ႕

အက်ိဳးထူးမလာခဲ့ဘူး။

ဇာတ္လမ္းေလးက ေနာက္ပိုင္းမွာ Ilegal ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေလး

ဒီအခ်ိန္ေလာက္မွာပဲ ေထာက္ကူျပဳအဖြထ
႔ဲ မ
ဲ ွာ ေဆးေျခာက္
သံုး ၿပီး ကု သ တဲ့ အေၾကာင္း (Cannabidiol - CBD) အေမရိ က န္

ျဖစ္လာခဲတ
့ ယ္။ အဲဒလ
ီ န
ို ႔ဲ မေမွ်ာ္လင့ပ
္ ဲ ဒီစကား၀ိင
ု ္းရဲ႕ ဗဟိစ
ု င္ျမင့ထ
္ က္ကို
က်မတို႔ေရာက္လာခဲ့တာပါ။

မိသားစုတစ္စု ေျပာေနတာကို ၾကားမိလက
ို တ
္ ယ္။ သူတသ
႔ို မီးကလည္း

အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွာ ေဆးေျခာက္ကိုေဆး၀ါး

က်မတို႔ရဲ႕ အန္နီနဲ႔တူတဲ့ ေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီး ဒီကုသေရးနည္းလမ္းကို

ရည္ ရြ ယ္ ခ်က္ အ တြ က္ တရား၀င္ စ ည္း ၾကပ္ ခြ င့္ျ ပဳလို က္ေ တာ့ တာေပ့ါ ။

စမ္း သံုး ၿပီးေနာက္ ပို င္း ကေလးရဲ ႕ အေျခအေနတိုး တက္ လာတယ္ ။

ေဆး၀ါးရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကို တရား၀င္ခင
ြ ့္ျပဳေပးဖိ႔ ု

ေနာက္က်ေတာ့ က်မတိရ
႔ု ႕ဲ ဘရာဇီးသူငယ္ခ်င္းက သူက
႔ ေလးအတြက္

တာ၀န္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ Anvisa က အဲဒီ

CBD နည္း နည္း သြားယူ ၿ ပီး အက်ိဳးထူး မထူး စမ္း ၾကည့္ မ ယ္ ဆို ၿ ပီး

ကတည္း က CBT နဲ ႔ THC ကို အတန္း အစားေျပာင္း လဲ သတ္ မွ တ္ ခဲ့

ဖု န္း ဆက္ အေၾကာင္း ၾကားလာတယ္ ။ က်မတို ႔ ကို ပါ စိ တ္ ၀ င္ စားရင္

ၿပီးေတာ့ ဒီေဆး၀ါးေတြကို လူနာေတြတင္သြင္းခြင့္ရေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့

လို က္ ခဲ့ ဖို ႔ေ ခၚတာနဲ ႔ တစ္ ခါတည္း လို က္ သြားျဖစ္ ခဲ့ တ ယ္ ။ က်မတို ႔ မွာ

တာပါ။ IRS နဲ႔ တူတဲ့ ဘရာဇီး Receita ဗဟိအ
ု စိုးရ အဖြအ
႔ဲ စည္းကလည္း

ဘာမွေရြးခ်ယ္စရာ မက်န္ေတာ့ဘူးေလ။

အမႈေ ဆာင္ အ ဖြဲ ႔ ထားရွိ ၿ ပီးေတာ့ သြ င္း ကု န္ လု ပ္ ထုံး လု ပ္ န ည္းေတြ ကို

အဲဒအ
ီ ခ်ိနတ
္ န
ု ္းက ဘရာဇီးႏိင
ု င
္ ရ
ံ ႕ဲ ဥပေဒက ေဆး၀ါးအေနနဲ႔

ရိုး ရွ င္း လြ ယ္ ကူေ အာင္ ကူ ညီေ ပးတယ္ ။ ေဆးေျခာက္ အေျခခံေ ဆး၀ါး

ေဆးေျခာက္အသံုးျပဳတာကို တရားမ၀င္သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ပါ။

ေတြကို အခုဆရ
ို င္ အခြနက
္ င္းလြတခ
္ င
ြ ့္ျပဳ ထားပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာ

က်မတို ႔ သ မီး ရဲ ႕ ေရာဂါသက္ သာဖို ႔ န ည္း လမ္း ရွာ ရင္း နဲ ႔ ရု တ္ တ ရက္

က်ေတာ့ ဗဟိုေ ဆး၀ါးေကာင္ စီ ကေဆးေျခာက္ ကို ေဆး၀ါးအေနနဲ ႔

ဆို သ လို ပဲ က်မတို ႔ လ ည္း “မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးအေပးအယူ လု ပ္ တဲ့ ”

သံုးတာကို ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုေနတာေတြရွိေနပါတယ္။

ေလာကထဲကို ၀င္ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ မတိုင္ခင္ကေတာ့

အခုလတ
ို င္ျပေျပာဆိတ
ု အ
ဲ့ ခါ အရမ္းလြယတ
္ ဲ့ လုပင
္ န္းစဥ္ေလး

မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ၊ ေဆးေျခာက္ေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒေတြ

တစ္ခလ
ု ိုျဖစ္ေနေပမယ့္ ဒီေလာက္ထိ ခရီးေရာက္လာဖိအ
႔ု တြက္ က်မတိ႔ု

ေဆးေျခာက္သံုးခြင့္ျပဳဖို႔ ဆႏၵျပတာေတြက အျခားဘရာဇီးႏိုင္ငံသား

ခက္ခက္ခခ
ဲ ဲ ရုန္းကန္ခရ
ဲ့ တာပါ။ ဒီအထဲမွာ ပါ၀င္လပ
ႈ ရ
္ ွားခဲၾ့ ကတဲ့ မိသားစု

ေတြလိုပဲ က်မတို႔ရဲ႕ညစာစား၀ိုင္းမွာ ပံုမွန္ေဆြးေႏြးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း

တစ္ခန
ု တ
႔ဲ စ္ခအ
ု ၾကား၊ Anvisa၊ က်မတိရ
႔ု ႕ဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး မူ၀ါဒဦးစီးဌာန၊

အရာေတြ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ အခုေတာ့က်မတို႔လည္း ဥပေဒျပင္ပက

မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးေရးရာ မူ ၀ါဒေကာင္ စီ ၊ Receita Federal၊ ႏို င္ ငံေ ရး

လူေတြလို ျဖစ္ေနၾကၿပီ။

သမားေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြအၾကား မေရမတြက္ႏိုင္တဲ့အစည္းအေ၀း

အန္နရ
ီ ႕ဲ ေရာဂါလကၡဏာေတြကို ဒီလမ
ို ်ိဳး တရားမ၀င္နည္းနဲ႔

ေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြ၊ ဆက္သယ
ြ ္ေျပာဆိမ
ု ႈေတြ အေခါက္ေခါက္အခါခါ

ရက္သတၱပတအနည္းငယ္အၾကာ ကုသလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အျပည့္

လုပ္ခဲ့ရသလို သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြလည္း ခဏခဏ ႀကံဳခဲ့ရတယ္။

အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ CBD ရဲ႕ ေဆး၀ါးအာနိသင္ကို အရမ္း

ဒီေန႔အထိလည္း ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ဖ႔ို

ေက်းဇူးတင္မတ
ိ ယ္။ က်မတိအ
႔ု ပါအ၀င္ တစ္မသ
ိ ားစုလံုးက သူရ
႔ ဘ
ဲ႕ ၀

အခ်ိ န္ ယူ ၿ ပီး ျဖစ္ ပ်က္ေ နတာေတြ ကို ရႈေ ထာင့္ေ ပါင္း စံု က ဂဃဏန

အရည္ အေသြး တိုး တက္ေ ကာင္း မြ န္ လာတာကို ေစာင့္ ၾ ကည့္ ရ င္း

နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရတုန္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘာေျပာေျပာ

အၿမဲပီတိျဖစ္ရတယ္။

က်မတို ႔ ရဲ ႕ ေန႔ စ ဥ္ ဘ ၀ေတြ အေပၚအက်ိဳးရွိေ စတဲ့ အစိုး ရအရာရွိေ တြ ရဲ ႕

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ က်မတို႔ရဲ႕ဇာတ္လမ္းနဲ႔

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအတြက္ အျပည့္အ၀ကို ေက်နပ္အားရၿပီးသားပါ။

ပတ္ သ က္ ၿ ပီးေတာ့ အရမ္း နာမည္ ႀ ကီး လူ ႀ ကိဳ က္ မ်ားတဲ့ တနဂၤေႏြ

က်မတို ႔ က သမီးေလးရဲ ႕ ဘ၀သာယာေရးအတြ က္ ေန႔ စ ဥ္

ညေနခင္း ရု ပ္ျ မင္ သံ ၾ ကားအစီ အ စဥ္ ကေန အခက္ အ ခဲေ တြ ကို

ရင္ ဆို င္ တို က္ ခို က္ေ နရတဲ့ မိ သားစု တ စ္ စု ပါ။ က်မတို ႔ ရဲ ႕ အျမင္ အ ရ

က်မတိဘ
႔ု ယ္လို ရင္ဆင
ို ္ေက်ာ္လႊား ခဲရ
့ တယ္ဆတ
ို ာကို လူသရ
ိ င
ွ ၾ္ ကား

ေျပာရမယ္ ဆို ရ င္ အ စိုး ရက ေဆး၀ါးတစ္ မ်ိဳးမ်ိဳးကို တားျမစ္ ပိ တ္ ပ င္ ဖို ႔

ထု တ္ လႊ င့္ေ ပးခဲ့ တ ယ္ ။ အဲ ဒါကလည္း အန္ နီ သံုးေနတဲ့ တရားမ၀င္

ႀကိဳးစားတဲ့အေနနဲ႔ ရံုးစာရြက္စာတမ္းတစ္ထပ္ႀကီး ဖန္တီးတာျဖစ္ျဖစ္၊

ေဆး၀ါးေတြ တ င္ေ ဆာင္ လာတဲ့ သေဘၤာ ကို အေကာက္ ခြ န္ ဘ က္ က

ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္ အ သစ္ ထု တ္ျ ပန္ တာျဖစ္ျ ဖစ္ လု ပ္ တဲ့ အ ခါတို င္း

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အန္နီအေနနဲ႔အေၾကာတက္ၿပီး ၀က္ရူး

ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ႀကီး ေပၚေပၚက္လာၿပီး က်မတို႔လိုမိသားစုေတြခ်ည္း

ျပန္တသ
ဲ့ သ
ံ ရာထဲကို ျပန္ေရာက္သြားတဲ့ေနာက္ပင
ို ္း ထုတလ
္ င
ႊ ခ
့္ ဲ့ တာပါ။

ကူကယ္ရာမဲ့ က်န္ခဲ့ေလ့ရွိတယ္။

37

တရုတ္ - DAMING

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူတစ္ဦး
က်ေနာ့န
္ ာမည္က ဒါ့မန
ိ ္းလိ႔ေ
ု ခၚၿပီး အခုအသက္ ၃၅ ႏွစရ
္ ပ
ွိ ါၿပီ။

က်ေနာ္ ယူ န န္ျ ပည္ န ယ္ ယူ စီး ၿမိဳ ႕ မွာေနပါတယ္ ။ အရင္ တု န္း ကေတာ့
က်ေနာ့္ ဘ ၀ကေပ်ာ္ စ ရာေတြ နဲ ႔

တယ္ ။ အဲ ဒီ ပူေ ဆြး ၀မ္း နည္း မႈ ဒ ဏ္ေ ၾကာင့္ အေဖလည္း က်ေနာ္
စခန္းထဲေရာက္ေနတဲ့ဒုတိယႏွစ္မွာ ဆံုးပါးသြားခဲ့တယ္။ 		

ျပည့္ေ နခဲ့ေ ပမယ့္ အသက္ ၂၄

က်ေနာ့္ ကိခ
ု င
ို ္းတဲ့ အလုပ္ေတြကို ၿပီးေအာင္မလုပတ
္ အ
ဲ့ တြက္

ႏွစအ
္ ရြယမ
္ ွာ က်ေနာ့ခ
္ ်စ္သန
ူ ႔ဲ လက္ထပ္လက
ို ၿ္ ပီးေနာက္ပင
ို ္း အရာရာ

စခန္းမွာရွတ
ိ အ
ဲ့ ခ်ဳပ္ထဲ က်ေနာ့က
္ ို ထည့ထ
္ ားၾကတဲအ
့ တြက္ ဧည့သ
္ ည္

ၿပီး ဆံုး သြားခဲ့ တ ယ္ ။ က်ေနာ္ နဲ ႔ ခ်စ္ သူ သ က္ တ မ္း သံုးႏွ စ္ျ ပည့္ တဲ့

ေတြ လ ည္း လက္ ခံ ခြ င့္ မ ရွိေ တာ့ ဘူး ။ အဲ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ့္ မိ ဘေတြ

အဲ ဒီႏွ စ္ မွာ သူ နဲ ႔ လ က္ ထ ပ္ ခဲ့ တာပါ။ ေျပာရမယ္ ဆို ရ င္ က်ေနာ္ တို ႔

ေသဆံုးသြားခဲတ
့ ာကို က်ေနာ္လံုး၀မသိလက
ို ရ
္ ဘူး။ သူတက
႔ ို ို ေနာက္ဆံုး

ႏွစ္ေယာက္ ခဏခဏစကားမ်ားရန္ျဖစ္ရၿပီး စိတ္ဓာတ္လည္းက်လာ

အေနနဲ႔ေတာင္ေတြ႔ဆံုခြင့္မရလိုက္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္ ေသတဲ့အထိ

သလို ခံစားရတဲ့အတြက္ ကလပ္ကိုသြားၿပီး အမူးေသာက္ခဲ့မိတယ္။

ေနာင္တရေနေတာ့မယ္။

အဲဒီမွာ က်ေနာ့္ရဲ႕ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈေတြကိုယူပစ္သလို ေပ်ာက္သြား

က်ေနာ္နအ
႔ ဲ တူ တစ္ျခားသူငယ္ခ်င္းေတြကလည္း စခန္းကေန

ေစမဲ့ေ ဆး၀ါးတစ္ မ်ိဳးရွိ တ ယ္ လို ႔ ေျပာျပတဲ့ သူ နဲ ႔ သြားေတြ ႔ မိ တ ယ္ ။

ျပန္ထက
ြ လ
္ ာတာနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိက
ု င္းေအာင္ မေရွာင္ႏင
ို ဘ
္ ဲ ျပန္ျပန္

မူးယစ္ေဆး၀ါးမွန္း က်ေနာ္သိေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ေလေလာက္ခ်တာ

သံုးျဖစ္ခတ
ဲ့ ယ္။ ျပတ္သြားရမယ့အ
္ စားပိလ
ု ႔ေ
ို တာင္ ယင္းႀကီးလာခဲတ
့ ယ္။

ဘာအႏၱ ရာယ္ မွ မ ရွိ ဘူး လို ႔ အဲ ဒီ လူ ကေျပာျပတယ္ ။ ပထမအႀကိ မ္

စခန္းထဲမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းအသစ္ေတြထပ္ထပ္ရ

စေသာက္တုန္းက တစ္ညလံုးမူးၿပီးအန္ခဲ့ရေပမယ့္ တစ္လအတြင္း

လာ တဲ့ အ တြ က္ အျ ပ င္ေ ရာ က္ တဲ့ အ ခါ မူး ယ စ္ေ ဆး ၀ါး ရွာ ရ တာ

က်ေနာ္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သံုးျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့က်င့္သား

ပိလ
ု ယ
ြ လ
္ ာတယ္။ ၀မ္းနည္းပူေဆြးၿပီး အထီးက်န္တဘ
ဲ့ ၀ထဲမွာပဲ ကိယ
ု ့္

ရလာၿပီး မအန္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္ စိတ္ဓာတ္က်သလိုလို ျဖစ္လာတဲ့

ကို ကို ယ္ေ လွာ င္ ပိ တ္ ၿ ပီးေ န လာ ခဲ့ တ ယ္ ။ က်ေ နာ္ က်ဴး လြ န္ ခဲ့ တဲ့

အခါတိုင္း သူ႔ဆီကိုသြားၿပီး ေလေပၚပ်ံေနရသလို လြတ္လပ္ေပါ့ပါးတဲ့

ကိစၥေၾကာင့္ က်ေနာ့မ
္ ဘ
ိ ေတြ ေသသြားခဲမ
့ န
ွ ္းသိထားတဲအ
့ တြက္ ကိယ
ု ့္

ကမာၻ ထဲ စီးေမ်ာပစ္ လို က္ တ ယ္ ။ အစပို င္း မွာေတာ့ သူ က က်ေနာ့္ ကို

ကိက
ု ယ
ို ခ
္ င
ြ မ
့္ လႊတ္ႏင
ို ခ
္ ဘ
ဲ့ ူး။ အျပင္လူေတြကို အေတြမ
႕ ခံခ်င္တအ
ဲ့ တြက္

အလကားတို က္ေ ပမယ့္ က်ေနာ္ေ ဆးစြဲ မွ န္း သိ သြားတာနဲ ႔ ပို က္ ဆံ

အိမ္ထဲမွာ တစ္ေယာက္ထဲေနလာခဲ့တယ္။ 			

စေတာင္းေတာ့တာပဲ။ က်ေနာ့္ ယင္းကလည္း ႀကီးသထက္ႀကီး လာတဲ့

က်ေနာ့မ
္ ဘ
ိ ေတြလည္း ေသသြားၿပီျဖစ္သလို မိန္းမ ကြာရွင္း

အတြက္ ပိုက္ဆံလည္းလိုသထက္ပိုလိုလာတယ္။ က်ေနာ္စုေဆာင္း

တာကို လ ည္း ခံ ခဲ့ ရ ၿပီး ျပန္ လ ည္ ထူေ ထာင္ေ ရးစခန္း ထဲ မွာ ႏွ စ္ေ ပါင္း

ထားတဲ့ ပိက
ု ဆ
္ ံေတြကို အကုန္ သံုးလိက
ု ၿ္ ပီးတဲ့ ေနာက္ေတာ့ မိသားစုန႔ဲ

မ်ားစြာေနခဲ့ ရ တာေၾကာင့္ လူ ႔ အ ဖြဲ ႔ အ စည္း နဲ ႔ ကို ယ္ နဲ ႔ မ သက္ ဆို င္

သူငယ္ခ်င္းေတြကိုစၿပီး လိမ္ေတာ့တာေပါ့။

ေတာ့သလို ခံစားရတဲအ
့ တြက္ ကိယ
ု ဟ
့္ ာကိယ
ု ္ ေနခ်င္သလိပ
ု ဲေနလိက
ု ္

တစ္ႏစ
ွ ခ
္ ဲြေလာက္ ၾကာတဲအ
့ ခါမွာ က်ေနာ္ေဆးသံုးေနတုန္း

ေတာ့ တ ယ္ ။ ကို ယ့္ ဘ ၀ကို အ ရႈံးေပးလို က္ ၿ ပီးေတာ့ ေဆးေသာက္ ၿ ပီး

အဖမ္းခံခရ
ဲ့ ၿပီး ၁၅ ရက္ေလာက္ ထိန္းသိမ္းခံခရ
ဲ့ တယ္။ က်ေနာ့္ေဆြမ်ိဳး

ကိယ
ု က
့္ က
ို ယ
ို ္ သတ္ေသဖိ႔ု ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ တစ္ရက္နဲတ
႔ စ္ညတိတိ

ေတြ နဲ ႔ သူ င ယ္ ခ်င္းေတြ လ ည္း က်ေနာ့္ ကိုေ ရွာ င္ လာၾကတဲ့ အ တြ က္

ေမ့ေျမာသြားၿပီး တဲ့ေ နာက္ သ တိျ ပန္ ရ လာတယ္ ။ ၿမိဳ ႕ ထဲ က ေရာဂါပိုး

မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးကို ပဲ ျပန္ သံုးျဖစ္ ခဲ့ တ ယ္ ။ ေနာက္ေ တာ့ က်ေနာ့္ မိ ဘ

ထိ န္း ခ်ဳပ္ေ ရးဌာနက က်ေနာ့္ အေျခအေနကို ၾကားၿပီး တဲ့ အ ခါမွာ

ေတြ က ကို ယ့္ ဆႏၵ နဲ ႔ ကို ယ္ေ ဆးစြဲ တာကို ျဖတ္ ဖို ႔ ဆို ၿ ပီးေတာ့ ကူ မ င္း

က်ေနာ့္ကိုကူညီေပးဖို႔ စိတ္ေရာဂါကုဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ ရွာေပးခဲ့

ကို ပို ႔ ၿ ပီး ကု သေပးေပမယ့္ ေဆးျဖတ္ စ ခန္း ကေန ျပန္ ထြ က္ လာၿပီး

ၾ က တ ယ္ ။ သူ တို ႔ စီ စ ဥ္ တဲ့ လႈ ပ္ ရွား မႈေ တြ မွာ က်ေ နာ္ ၀ င္ ပါ ခဲ့ ၿ ပီး

ရက္နည္းနည္းေလာက္ၾကာလာတာနဲ႔ တနည္းနည္းနဲ႔ ျပန္သံုးျဖစ္ခဲ့

ေနာက္ ပို င္း မွာ မက္ သ ဒံုး ကု သ မႈ ကို ခံ ယူ ခဲ့ တ ယ္ ။ အခုေ တာ့ အ လု ပ္

တယ္။ ရဲေတြလည္းက်ေနာ့္ကို သံုးခါေလာက္ဖမ္းၿပီး အတင္းအက်ပ္

အကို င္ နဲ ႔ အေျခတက်ျဖစ္ သြားပါၿပီ ။ ဒါေပမဲ့ အတိ တ္ အေၾကာင္း နဲ ႔

ေဆးျဖတ္ေပးတဲ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းကိုပို႔လိုက္တဲ့အတြက္

ပု န္း လွ်ိဳးကြ ယ္ လွ်ိဳးေနခဲ့ ရ တဲ့ အေတြ ႕ အ ႀကံဳ ကိုျ ပန္ေ တာင္ မ စဥ္း စားရဲ

လေပါင္းမ်ားစြာကေန ႏွစအ
္ နည္းငယ္ၾကာတဲအ
ဲ့ ထိေနခဲရ
့ တယ္။ ရဲေတြ

သလို၊ ဖမ္းခံထိၿပီးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းကို ျပန္ပို႔ခံရမွာအရမ္း

က်ေနာ့က
္ ဖ
ို မ္းၿပီး တတိယအႀကိမ္ ျပန္ပတ
႔ို အ
ဲ့ ေခါက္မွာ က်ေနာ့္ မိန္းမ

ေၾကာက္ေနတယ္။ ဒီမတ
ွ ဉ
္ ာဏ္ေတြကမၾကာခဏဆိသ
ု လို အိပမ
္ က္ထဲ

က ကြာရွင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်န္းမာေရး

ထိလာေျခာက္လွန္႔ေနတယ္။

မေကာင္းတဲ့က်ေနာ့္အေမလည္း ႏွလံုးေရာဂါထေဖာက္ၿပီး ဆံုးသြားခဲ့

အင္ဒိုနီးရွား - RICKY GUNAWAN

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
အခ်ိန္ကေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ ၾကာသပ

က်ေနာ့က
္ ဟ
ို တ
ို ယ္မွာလာ၀င္ႀကိဳခဲတ
့ ယ္။ ဥပေဒနဲအ
႔ ညီ အဆိုျပဳထားတဲ့

ေတးေန႔ ညေန ၃ နာရီေ လာက္ မွာ ျဖစ္ ခဲ့ တာပါ။ အဲ ဒီ ည အတြ က္

အတြက္ ေနာက္တစ္ည ထိေအာင္ေတာင္ မေစာင့္ေတာ့ဘဲ အဲဒည
ီ မွာ

“ျပင္ဆင္ထားဖိ”႔ ု အစိုးရေရွ႕ေနဘက္က အေၾကာင္းၾကားလာတဲအ
့ တြက္

တင္ သမၼတဂ်ိဳကို၀ီဒိုဒို အစိုးရလက္ထက္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္

က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္လည္းေျခာက္ျခားသြားခဲတ
့ ယ္။ အဲဒါက ေသဒဏ္

ေသဒဏ္ ကြ ပ္ မ်က္ ဖို ႔ စီ စ ဥ္ ထားတဲ့ Nusa Kambangan လို ႔ေ ခၚတဲ့

ကြပမ
္ ်က္မတ
ႈ စ္ခလ
ု ပ
ု မ
္ ယ္လ႔ို အရိပအ
္ ျမြကသ
္ တင္းေပးတာပါ။ အတည္

ေသဒဏ္ကြပ္မ်က္တဲ့ကၽြန္းဆီကို က်ေနာ္တို႔ တန္းသြားခဲ့ရတယ္။

ျဖစ္သြားၿပီ ဆိတ
ု ာနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ေလးနာရီေလာက္မွာ အစိုးရေရွ႕ေနက
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ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ ေသာၾကာေန႔ မနက္ ၃ နာရီေလာက္မွာ

က်ေနာ့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြလိုျဖစ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အမႈသည္ Humphrey Ejike

ဆး၀ါးဆိုတာမေကာင္းဆိုး၀ါးမို႔ ႏိုင္ငံထဲမွာအျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းဖို႔လိုအပ္

Jefferson (‘Jeff’)ရဲ႕ အေလာင္းကို လူသတ္ကုန္းကေန လူနာတင္

တ ယ္ လို ႔ အျ မ င္ေ ရာ က္ေ အာ င္ လူ ထု ရဲ ႕ သေ ဘာ ထား ကို လို သ လို

ယာဥ္ နဲ ႔ သယ္ ထု တ္ လာခဲ့ တ ယ္ ။ ရွ စ္ႏွ စ္ေ က်ာ္ ၾ ကာေအာင္ အတူ တူ

ပံုသြင္းလို႔ရေနပါၿပီ။

အမႈရင္ဆိုင္လာခဲ့ၿပီးမွ သူ႔ကိုက်ေနာ္ဆံုးရႈံးလိုက္ရတာပါ။

“မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္သည့္ အင္ဒန
ို ီးရွား ၂၀၁၅”ဆိၿု ပီး ၂၀၁၄

Jeffကို မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးျပစ္ မႈ အ တြ က္ ေသဒဏ္ စီ ရ င္ ခ်က္

ခုႏွ စ္ မွာ အသံေ ကာင္း ဟစ္ ခဲ့ ၾ ကပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ တ စ္ႏွ စ္

ခ်ခဲ့ ၾ ကတာပါ။ သူ ႔ အေပၚခ်မွ တ္ ခဲ့ တဲ့ စီ ရ င္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ကို ယ္ ၌ က

အၾကာမွာေတာ့ “အင္ ဒို နီး ရွား-မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးအေရးေပၚအေျခအေန”

လူမ်ိဳးေရးအရ မလိုမုန္းထားမႈေတြလႊမ္းမိုးေနတဲ့အျပင္ ကြပ္မ်က္တဲ့

ဆို ၿ ပီးေတာ့ ေလသံေျပာင္း သြားခဲ့ တ ယ္ ။ အမွ န္ေ တာ့ တစ္ႏို င္ ငံ လံုး

ပံစ
ု က
ံ လည္း လံုး၀တရားမ၀င္ပါဘူး။ Jeff ရဲ႕ သက္ညွာခြငန
့္ ႔ ဲ ပတ္သက္တဲ့

မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္ေရးဆိတ
ု ဲ့ ရည္မန
ွ ္းခ်က္ပန္းတိင
ု က
္ ို ဘယ္ေတာ့မွ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ရံုမွ်မက ကြပ္မ်က္ဖို႔အေၾကာင္းၾကားစာ

ေရာက္ မွာ မဟု တ္ ဘူး ဆို တာကို အစကတည္း ႀကိဳ သိ ထားတာလည္း

ေပးအပ္ၿပီးေနာက္ပင
ို ္း ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ၇၂ နာရီမျပည့ခ
္ င္ေစာၿပီး ကြပမ
္ ်က္

ျဖစ္ႏင
ို ပ
္ ါတယ္။ ဒါေပမဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံ ဘယ္လပ
ို ဲေျပာင္းေျပာင္း ၀ါဒျဖန္တ
႔ ာ

ခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာလည္း သံသယစိတ္လြန္ကဲတဲ့ စိတ္

ကိုေတာ့ အရင္အတိင
ု ္းဆက္လပ
ု ္ေနတုန္းပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့လ
္ ည္း တရား

ကစဥ့က
္ လ်ားေရာဂါနဲ႔ စိတအ
္ တက္အက်ျမန္တဲ့ေ၀ဒနာ ခံစားေနရတဲ့

ခြင္ၾကားနာမႈေတြဆိုးဆိုးရြားရြားကို မတရားျဖစ္ေနၿပီး ဒီနည္းဗ်ဴဟာက

တစ္ျခားအမႈသည္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Rodrigo Gularte ကို လက္လတ
ႊ ္

မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးထု တ္ လု ပ္ျ ဖန္ ႔ျ ဖဴးမႈေ တြ ကို ေလ်ာ့ က်လာေအာင္ မ စြ မ္း

ဆံုး ရႈံး ခဲ့ ရ ၿပီးျဖစ္ ပါတယ္ ။ အင္ ဒို နီး ရွားဥပေဒအရ စိ တ္ က်န္း မာေရး

ေဆာင္ႏင
ို ဘ
္ ူးဆိတ
ု ာကို ျပဆိုေနတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ေတာင္လပ
ို ံု

မေကာင္းသူေတြကို ေထာင္သင
ြ ္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတလ
္ မ
႔ို ရဘူးလိ႔ု တားျမစ္

ေန တာေ တာ င္ ကြ ပ္ မ် က္ေ ကာ င္းေ န တု န္းျ ဖ စ္ တဲ့ အ စိုး ရ ရဲ ႕ မူ ၀ါ ဒ ကို

ထားေပမယ့္ Rodrigo ကိုေ တာ့ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးကု န္ ကူး မႈ နဲ ႔ ၂၀၀၅

လူထုကဆက္ၿပီး က်ားကန္ေပးထားတာေပါ့။

ခုႏစ
ွ မ
္ ွာ ေသဒဏ္ခ်မွတခ
္ တ
ဲ့ ာပါ။ Jeff နဲ႔ Rodrigo ႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာ

လူ ထု အျ မ င္ မွာေ တာ့ လူ ႔ေ ဘာ င္ အ သို က္ အ ၀ န္း ရဲ ႕ ရ န္ သူ

သူ တို ႔ ဘ ယ္ တု န္း ကမွ မ က်ဴးလြ န္ ခဲ့ ဖူး တဲ့ ျပစ္ မႈေ တြ နဲ ႔ စီ ရ င္ ခ်က္ ခ်ခံ

မေကာင္းဆိုး၀ါးႀကီးကို သူတို႔ကိုယ္စားအစိုးရက ေခ်မႈန္းေပးေနသလို

ခဲ့ ၾ ကရတာဟာ အဓိ ပ ၸာ ယ္ မ ရွိ သံုး စားမရတဲ့ တားျမစ္ ပိ တ္ ပ င္ေ ရး

အထင္ေ ရာက္ေ နတု န္း ပါပဲ ။ အစိုး ရမူ ၀ါဒေတြ က အေျခအေနကို ပို ဆိုး

အသားေပး မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒရဲသ
႕ ားေကာင္ေတြ ျဖစ္သြားခဲ့ ၾကရတာ

လာေအာင္လပ
ု ္ေနတယ္ဆတ
ို ာကိုေတာ့ လူထအ
ု ေနနဲ႔ျမင္ရေလ့ မရွပ
ိ ါဘူး။

ပါ။

ထု တ္ လု ပ္ျ ဖ န္ ႔ျ ဖဴး တာ ကို ပဲ ဦး တ ည္ ပ စ္ မွ တ္ ထား တာ မ်ိဳး မ ဟု တ္ ပဲ
လြနခ
္ တ
ဲ့ ဲ့ ဆယ္စုႏစ
ွ အ
္ တြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပစ္မႈေတြအတြက္

မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးသံုး စြဲ မႈ နဲ ႔ လက္ ၀ ယ္ ထားရွိ မႈ ကို ပါ ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရ

ေသဒဏ္ေပးခံခရ
ဲ့ တဲ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကို က်ေနာ္ ေတြဆ
႕ ခ
ံု ဖ
ဲ့ ူးတယ္။

ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူေနတဲအ
့ တြက္ ေထာင္လဦ
ူ းေရမဆံရ
့ င္ကာ က်ပည
္ ပ္

သူတအ
႔ို ားလံုးနီးပါးမွာ Jeff နဲ႔ Rodrigo တိလ
႔ု ို မနီးရိုးစြဲ ဇာတ္လမ္းေလး

ျပည့္လွ်ံလာတဲ့ ရလဒ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚလာတယ္။ ဒီမူ၀ါဒဟာ ေဆးလြန္မႈနဲ႔

ေတြ ရွိ ၾ ကတယ္ ။ အေစာပို င္း မွာ ရာဇ၀တ္ မွဳေလွ်ာက္ လဲ ခ်က္ ကို

မူးယစ္ေဆး၀ါးဆက္စပ္ ေသဆံုးမႈေတြကို ကာကြယတ
္ ားဆီးေပးႏိင
ု ္ျခင္း

ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ေရွ႕ေနအစား ပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ ွဳကိစၥေတြကို အထူးျပဳေလ့လာသူ

မရွိ တဲ့ အ တြ က္ “မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးဆို င္ ရာအေရးေပၚအေျခအေန”မ်ိဳး

အမွဳလိက
ု ္ေပးတဲႀ့ ကိဳးတိက
ု ထ
္ က
ဲ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးရွသ
ိ လို ညွင္းပန္း

ျဖစ္ေ ပၚလာေအာင္ မီး ထိုးေပးရာေရာက္ေ နပါတယ္ ။ ဒီ မူ ၀ါဒရဲ ႕ မူး ယစ္

ႏွိ ပ္ စ က္ ၿ ပီး အတင္း အက်ပ္ ၀ န္ ခံ ခို င္း တာကို ႀ ကံဳ ခဲ့ ရ တဲ့ ေသဒဏ္ က်

ေဆး၀ါးသံုးစြသ
ဲ ူေတြ အေပၚ ကဲရ
့ ႕ဲ ျပစ္တင္မဟ
ႈ ာ ထိခက
ို ဖ
္ အ
႔ို ရမ္းလြယက
္ ူ

အက်ဥ္းသားတစ္ဦးလည္းရွခ
ိ ဲဖ
့ ူးတယ္။ ဒီလူေတြဟာ မူးယစ္ရာဇာႀကီး

တဲ့ သူေ တြ ကို ေဆး၀ါးကု သေရး၀န္ေ ဆာင္ မႈ ကို ရယူ သံုး စြဲ ခ်င္ စိ တ္

ေတြအလိုက် ကျပအသံုးေတာ္ခံၾကရတဲ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး အထိခိုက္

မရွိေအာင္ လုပ္ရာေရာက္ေနပါတယ္။

လြယ္တဲ့သူေတြပါ။ စီးပြားေရးအရေရာ ႏိုင္ငံေရးအရပါ ခ်ိဳ႕ငဲ့အားနည္း

အဆံုး စြ န္ေျပာရမယ္ ဆို ရ င္ေ တာ့ အစိုး ရေဖာ္ေ ဆာင္ ခဲ့ တဲ့

သူေတြ ျဖစ္တအ
ဲ့ တြက္ ပ်က္စီးေနတဲ့ အင္ဒန
ို ီးရွား တရားစီရင္ေရးစနစ္န႔ဲ

ေသဒဏ္ေ ပးကြ ပ္ မ်က္ မႈေ တြ ဟာ အင္ ဒို နီး ရွားႏို င္ ငံ ရဲ ႕ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါး

မတရား ႏွိ ပ္ ကြ ပ္ျ ပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးထားတဲ့ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါး ဥပေဒေတြ ရဲ ႕

ျပႆနာကို ရင္ ဆို င္ေ က်ာ္ လႊားဖို ႔ မေအာင္ျ မင္ တာကို ဖာေထးေပးဖို ႔

လြယက
္ တ
ူ ဲ့ သားေကာင္ေတြ ျဖစ္သြားခဲရ
့ တာပါ။ ဆယ္စုႏစ
ွ ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ရည္ရြယ္တဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးသက္သက္သာျဖစ္တဲ့အတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးၿပီး

၀ါဒျဖန္႔ရိုက္သြင္းလာခဲ့တဲ့အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ အခုဆိုရင္ မူးယစ္ေ

လံုး၀လက္သင့္မခံႏိုင္တဲ့ စနစ္တစ္ခုပါပဲ။

ေမာ္ရိုကို - ABDELLATIF ADEBIBE
ဥကၠ႒၊ Rif ေတာင္တန္းေဒသ Senhaja အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစည္းအရံုး 						
(Confederation of Associations of Senhaja of the Riff for Development, CASRD)
က်ေနာ္ကေတာ့ Amazigh (Berber) မ်ိဳးႏြယစ
္ ု “Senhaja

အသင္းကေနတစ္ဆင့္ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်ေနာ္တို႔မ်ိဳးႏြယ္စုရဲ႕ အက်ိဳး

Srair” ကေန ဆင္း သက္ေ ပါက္ ဖြားလာၿပီး Kif (ေဆးေျခာက္ )

စီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း Rif

ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားခဲ့တဲ့ ေမာ္ရိုကိုႏိုင္ငံရဲ႕အလယ္ပိုင္း Rif ကုန္းျမင့္

ေတာင္တန္းေဒသ Senhaja အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား အစည္းအရံုးမ်ား(CASRD)

ေတာင္တန္းေဒသက နယ္ခတ
ံ င
ို ္းရင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၉

ဥကၠ႒အေနနဲ႔ ဆက္လက္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနပါတယ္။ က်ေနာ့ရ
္ ႕ဲ

ခုႏွစ္ကတည္းက အလယ္ပိုင္း Rif ကုန္းျမင့္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ျပည္တင
ြ ္းနဲ႔ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ကာကြယ္
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ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လက္ေတြ႔ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ဆို င္ ရာ စီ မံ ကိ န္းေ တြ ၊

ပ်ားေ မြးျ မဴေ ရး ၊

တိ ရိ စာ ၦ န္ေ မြးျ မဴေ ရး ၊

ေဆးေျခာက္ကို တရား၀င္ထုတ္ကုန္ေတြအေနနဲ႔ အသြင္ေျပာင္းျခင္း၊
ယဥ္ေက်းမႈ အလွညအ
့္ ေျပာင္းမ်ား၊ သစ္ေတာျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊
သဘာ၀ခရီး သြားလု ပ္ င န္း ၊ အားကစားစီ မံ ကိ န္းေတြ ၊ သင္ တ န္း
အစီအစဥ္ေတြကို (အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ လူငယ္ေလးေတြအတြက)္
ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အေလးေပး
ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။
အဲ ဒီ စီ မံ ကိ န္းေ တြ နဲ ႔ အ တူ က်ေ နာ္ တို ႔ မ်ိဳးႏြ ယ္ စုေ တြ ရဲ ႕
ဂုဏသ
္ က
ိ ၡာကို ျပန္လည္ျမွငတ
့္ င္ေပးဖိ႔ ု လူထအ
ု ၾကားက မသိနားမလည္မႈ
ေတြနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေတြကိုတိုက္ဖ်က္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးအေျပာင္း
အလဲသစ္ေတြကို ဖန္တီးေပးခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေဒသတြင္းမွာ
စပိန္ကိုလိုနီေခတ္နဲ႔ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္အထိ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္
စုႏွ စ္ေ ပါင္း မ်ားစြာ ကတည္း က ေဆးေျခာက္ ကို စို က္ ပ်ိဳးလာခဲ့ ၾ ကၿပီး
တရား၀င္စီးပြားေရးလုပင
္ န္းတစ္ရပ္အေနနဲပ
႔ ဲ သေဘာထားခဲၾ့ ကတာပါ။
ေမာ္ရက
ို အ
ို ေနနဲ႔ ကုလသမဂၢရ႕ ဲ ၁၉၆၁ ခုႏစ
ွ ္ ပဋိဉာဥ္သေဘာတူစာခ်ဳပက
္ ို
သေဘာတူလက္မွတ္မေရးထိုးခင္ အခ်ိန္ထိ အပန္းေျဖဖို႔နဲ႔ စီးပြါးေရး
အတြက္ အသံုးျပဳခဲၾ့ ကပါတယ္။ တားျမစ္ပတ
ိ ပ
္ င္လက
ို တ
္ အ
ဲ့ ခါက်ေတာ့
က်ေနာ္တ႔ ို မ်ိဳးႏြယစ
္ အ
ု တြက္ တစ္ျခားေရြးခ်ယစ
္ ရာမရွိေတာ့တာ ေၾကာင့္
ရလာတဲ့ေဆးေျခာက္ေတြကို အတည္တက်မေနထိင
ု ဘ
္ ဲ ေလွ်ာက္သြား
ေနၾကတဲသ
့ ူေတြ၊ ျပည္တင
ြ း္ နဲ႔ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာက မူးယစ္ရာဇာႀကီးေတြဆက
ီ ို
သြားေရာင္းခဲ့ရတယ္။ ဥပေဒအေျပာင္းအလဲက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေဒသ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ မလိုလားအပ္တဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြကို
ေပၚေပါက္လာ ေစၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းအစိုးရရဲ႕ ႏွိပ္ကြပ္အေရးယူမႈနဲ႔
တရားစြဲဆိုမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ လာခဲ့ရတယ္။
အေၾကာက္တရားႀကီးစိုးတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးဖိ႔ု
မ်ိဳးႏြယစ
္ ထ
ု က
ဲ အျပစ္မတ
ဲ့ မ
ဲ့ သ
ိ ားစု၀င္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း
ခဲ့ၾကတယ္။ မထိခိုက္တဲ့မိသားစုမရွိသေလာက္ပါပဲ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ညီအစ္

ၾကတယ္ ။ အေစာပို င္း ၅၂ ရက္ေ လာက္ အ ထိ သူ တို ႔ ရဲ ႕ေ ပ်ာက္ ဆံုး မႈ နဲ ႔
ပတ္သက္ၿပီး ဘာသတင္း အစအနမွ လိုက္လို႔ မရခဲ့ဘူး။ ေနာက္ဆံုး
က်မွသာ လွ်ိဳ၀
႕ က
ွ စ
္ စ္ေၾကာေရးကိပ
ု လ
႔ို က
ို ၿ္ ပီဆတ
ို ာကို ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္
ဆီကသိလက
ို ရ
္ တယ္။ ခံရ
ု ံုးစတင္ကာစက အျပင္းအထန္ ညွင္းပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္
ခံ ထားရတဲ့ အ တြ က္ သူ တို ႔ ရု ပ္ ကို မ နည္း ၾကည့္ ယူ ခဲ့ ရ တယ္ ။ သူ တို ႔ ကို
ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ၁၈ လ လံုးလံုး က်ေနာ္တ႔ေ
ို ဒသနဲ႔ အရမ္းေ၀းတဲ့ Rabat
မွာ ဆက္ တို က္ စ စ္ေ ၾကာေရးအ၀င္ ခံ ခဲ့ ရ သလို ခရီး အကြာ အေ၀းနဲ ႔
ဧည့္ခ်ိန္အတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းရတဲ့အခ်ိန္ေတြေၾကာင့္ မိသားစုကလည္း
သူတို႔ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ အနီးကပ္မၾကည့္ရႈႏိုင္ေတာ့ဘူး။ 		
သူတို႔အေနနဲ႔ဘာသက္ေသမွမရွိဘဲ အက်ဥ္းေထာင္ တစ္ခု
ၿပီးတစ္ခု ေျပာင္းရင္းေလးငါးႏွစၾ္ ကာသြားတဲအ
့ တြက္ က်ေနာ့အ
္ ေမခမ်ာ
ပူေဆြး၀မ္းနည္းရင္း တမိင
ႈ မ
္ င
ိႈ တ
္ ေတြေတြနဆ
႔ ဲ ံုးပါးသြားခဲရ
့ တယ္။ ဒါေၾကာင့္
က်ေနာ့္ရဲ႕ အဆင္ျမင့္ပညာေရးအိပ္မက္ကိုစြန္႔လႊတ္ၿပီး က်ေနာ့္ညီေတြ၊
မိ သားစု ၀ င္ေ တြ နဲ႔ မ်ိဳးႏြ ယ္ စု ၀ င္ေ တြကို ေစာင့္ေ ရွာ က္ ကာကြယ္ ဖို ႔
အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့တယ္။
အဲဒက
ီ တည္းကအခုအခ်ိနထ
္ ိ ဘာမွေထြေထြထူးထူး ေျပာင္းလဲ
လာတာမရွိခဲ့ဘူး။ ဒီလိုအေျခအေနကေန အက်ိဳးအျမတ္ ရေနသူေတြ
ကေတာ့ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာနဲ႔ျပည္တင
ြ ္း မူးယစ္ေဆး၀ါးကုနက
္ ူးသူေတြပါပဲ။ ႏိင
ု င
္ ံ
တကာရဲ႕မူးယစ္ေဆး၀ါး၀ယ္လိုအားနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းနဲ႔ႏိုင္ငံတကာအာဏာပိုင္ေတြဘက္က ဘာအစီ
အစဥ္ကိုမွ စဥ္းစားေပးထားတာမရွိတဲ့အတြက္ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကေန
ေပၚေပါက္လာတဲ့ လူမစ
ႈ ီးပြားေရး ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းမယ့န
္ ည္းလမ္း
ေတြကို မ်ိဳးႏြယ္စုကကိုယ့္ဟာကိုယ္ ရွာေဖြခဲ့ရတယ္။ ဒီလိုအေျခအေန
ေတြ က လူ မႈေ ရးမတည္ မ ၿငိ မ္ျ ဖစ္ လာေအာင္ တြ န္း ပို ႔ေ ပးေနသလို
အနာဂတ္ကလည္း ေရရာမႈမရွိေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တ႔ို မ်ိဳးႏြယစ
္ ုေတြဆမ
ီ ွာ
အျမစ္တယ
ြ ္ေနတဲ့ေဆးေျခာက္ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္ ဘယ္အခ်ိန္ အဖမ္းခံရ
မလဲဆိုၿပီးေတာ့ အၿမဲေတြးေၾကာက္ေနၾကရတယ္။

ကိုႏွ စ္ေ ယာက္ နဲ ႔ အ တူ အျခားမိ သားစု ၀ င္ေ တြ ကို ဘာအေထာက္
အထားမွမရွိတဲ့စြပ္စြဲမႈေတြအေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ ေထာင္ထဲပို႔လိုက္

တန္ဇန္းနီးယား - HAPPY ASSAN
တန္ဇန္းနီးယားမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကြန္ရက္
မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြမ
ဲ က
ႈ ို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ
ျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးအေရးယူ လို က္ေ တာ့ က်ေနာ့္ ရဲ ႕ ကြ င္း ဆင္း အကူ အ ညီ
ေပးတဲ့ အလု ပ္ အေပၚအၿမဲ တ မ္း လို လို ထိ ခို က္ လာတယ္ ။ ဥပမာ
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသ
ဲ ူေတြ က်င္လည္က်က္စားတဲန
့ ယ္ေျမတစ္ခခ
ု က
ု ို
ေတြ ႔ ထားတယ္ ဆို ဦးေတာ့ သူ တို ႔ အေနနဲ ႔ သူ စိ မ္းျမင္ တာနဲ ႔ တ န္း ၿပီး
ထြက္ေျပးၾကတဲအ
့ တြက္ အကူအညီေပးဖိ႔ ု ဘယ္လမ
ို ွ မျဖစ္ႏင
ို ္ေတာ့ဘူး။
တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေတြကို လႊဲေျပာင္းေပး
တာေတြ သို႔မဟုတ္ ေဆးထိုးအပ္နဲ႔ေဆးထိုးျပြန္လဲလွယ္ေပးတဲ့ အႏၱ
ရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးပစၥည္းကိရယ
ိ ာေတြကို လိက
ု ၿ္ ပီးေထာက္ပံ့ ေပးရတာ
အရမ္းခက္တယ္။
မၾကာခဏဆို သ လို ပဲ က်ေနာ္ အ ရင္ က HIV သို ႔ မ ဟု တ္
အသည္း အေရာင္ အ သား၀ါစီ ပိုး ကို လို က္ စ စ္ေ ပးတဲ့ အ ခါမွာ မရွိ ဘူး
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လိ႔ျု ပေနေပမယ့္ ရဲေတြ၀င္စီးၿပီးေနာက္ပင
ို ္း အဲဒလ
ီ က
ူ ပ
ို ဲ ထပ္စစ္တအ
ဲ့ ခါမွာ
ကူး စက္ ခံ ထားရတယ္ လို ႔ ျပန္ျ ပေနတာမ်ိဳးကို ခဏခဏႀကံဳ ဖူး တယ္ ။
သူတဘ
႔ို ယ္လို ကူးစက္ခရ
ံ သလဲဆတ
ို ာကိုေမးျမန္းတဲအ
့ ခါမွာ ရဲေတြအဒ
ဲ ီ
လို အေႏွာင့အ
္ ယွက္ေပးတဲအ
့ ခါမ်ိဳးမွာ သူတအ
႔ို ေနနဲပ
႔ န
ု ္းေနရေတာ့ ေဆး
ထိုးအပ္နဲ႔ေဆးထိုးျပြန္ေတြကို မၿဖစ္မေနမ်ွေ၀သံုးရတယ္လို႔ ျပန္ေျပာျပ
ၾကတယ္။
ေနာက္ တ စ္ ခ်က္ ကေတာ့ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးသံုး စြဲ သူေ တြ ဟာ
ဘတ္ စ္ ကားဂိ တ္ လို ၊ ေစ်းလိုေ နရာမ်ိဳးေတြ မွာ ပို က္ ဆံ ရွာ တဲ့ ကိ စ ၥျ ဖစ္
ပါတယ္ ။ အဲ ဒီ လို အ ခ်ိ န္ မွာ သူ တို ႔ ကို ရဲေ တြ ဖ မ္း ဆီးေလ့ ရွိ ၿ ပီး သူ တို ႔ ကို
အလုပ္မရွိအကိုင္မရွိ ေနရာတကာ ျပႆနာလိုက္ရွာေနတဲ့ ေျခသလံုး
အိ မ္ တို င္ သ မားေတြ မို ႔ ဖမ္း တယ္ လို ႔ အေၾကာင္းျပၾကတယ္ ။ ဒါေပမယ့္
က်ေနာ္ တ ကယ္ နားမလည္ တာက ရဲေ တြအေနနဲ႔ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါး

သံုး စြဲ သူေ တြ ကို ဘာေၾကာင့္ အဲ ဒီ လို ဆ က္ ဆံ ရ သလဲ ။ သူ တို ႔ ဆို တာ
အိုးနဲ႔အိမ္နဲ႔ မေနႏိုင္ၾကေပမဲ့ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသားလူေတြျဖစ္တယ္။
သူတမ
႔ို ွာလည္း ရွငသ
္ န္ရမယ့ဘ
္ ၀နဲ႔ ျဖည့ဆ
္ ည္းရမယ့္ လိအ
ု ပ္ခ်က္ေတြ
ရွိ တဲ့ အ တြ က္ သူ တို ႔ အ လု ပ္ လု ပ္ ဖို ႔ လို အ ပ္ တ ယ္ ။ အဲ ဒီ လို မွ မ လု ပ္ႏို င္
ေအာင္ တားဆီး မယ္ ဆို ရ င္ သူ တို ႔ အေနနဲ ႔ သူ ခိုး ဂ်ပိုးေတြျ ဖစ္ သြား
ပါလိမ့္မယ္။
က်ေနာ္တို႔ဆီမွာအေရးေပၚ ကူညီေျဖရွင္းေပးေရးအဖြဲ႔ရွိတဲ့
အတြ က္ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္ မွ မ ယ္ မ ယ္ ရ ရမရွိ ဘဲ နဲ ႔ အဖမ္း ခံ ရ တဲ့
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေတြအေရးကို မၾကာခဏဖ်န္ေျဖေပးခဲရ
့ တယ္။
တစ္ရ က္တစ္ရ က္အတြ င္းမွာ က်ေနာ္ တို႔ အေနနဲ ႔ ရဲ စ ခန္း ဒါမွမဟုတ္
တရားရံုးေရာက္ေနလို႔လာထုတ္ေပးဖို႔ အကူအညီေတာင္းတဲ့ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြသ
ဲ ူေတြရဖ
႕ဲ န
ု ္းေခၚဆိမ
ု ႈေပါင္း ၂၀ ၀န္းက်င္နအ
႔ဲ ထက္ လက္ခံ
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။
ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးအေရးယူ မႈ က အကူ အ ညီ
မရတဲ့အျပင္ ပိုၿပီးေတာင္ျပႆနာမ်ားလာေစတယ္။ HIV၊ အသည္း
ေရာ င္ အ သား ၀ါ စီ ပိုး နဲ ႔ တီ ဘီေ ရာ ဂါ ထ ပ္ မံ ကူး စ က္ျ ပ န္ ႔ ပြား မႈေ တြ
ေန႔စဥ္နအ
႔ဲ မွ် တိုးလာတယ္။ အက်ဥ္းခန္းေတြမွာ ေနရာအလံအ
ု ေလာက္
မရွိတဲ့အတြက္ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ထပ္ၿပီး စုၿပံဳေနရတဲ့
အတြက္ တီဘက
ီ ူးစက္ပ်ံ႕ႏမ
႔ွံ ႈေတြ ပိုျဖစ္လာႏိင
ု တ
္ ယ္။ ပုန္းကြယ္ေနရတဲ့
အခါ အေၾကာထဲ ထိုး သြ င္း တဲ့ ပ စၥ ည္းေတြ အလံု အေလာက္ မ ရွိ တဲ့
အတြက္ မွ်ေ၀သံုးစြဲၾကရသလို မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲတဲ့ အက်ဥ္းသား
သစ္ေ တြ ကို လူ လ ည္ က်ၿပီးေတာ့ ေဆးထိုး ကိ ရိ ယာေတြ လို ခ်င္ ရ င္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေပးအယူလုပ္ၿပီးမွ ေပးတာမ်ိဳးေတြျဖစ္လာတယ္။
ဒါေတြေၾကာင့္ HIV နဲ႔ အသည္းေရာင္ အသား၀ါစပ
ီ ိုး ကူးစက္ျပန္ပ
႔ ြားမႈႏန
ႈ ္း
ျမင့္တက္လာႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ရွိတယ္။
မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ စည္းၾကပ္အေရးယူ
လို က္ တဲ့ အတြ က္ေ ၾကာင့္ ၀ ယ္ လို အားထိုး တက္ လာၿပီး အႀကီး စား

ေမွာ င္ ခိုေ တြ ဘ က္ က ျဖန္ ႔ျ ဖဴးေရာင္း ခ်မႈ ကို အလံုး အရင္း ပံုေ အာဖို ႔
ျဖစ္လာတဲအ
့ ခါသံုးစြသ
ဲ အ
ူ သစ္ေတြ ျမည္းစမ္း ၾကည့္ႏင
ို သ
္ ည့္ တံခါးေတြ
ပိပ
ု င
ြ လ
့္ ာပါတယ္။ အဲဒအ
ီ ျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသ
ဲ ူေတြကို လက္ညိွဳး
ထိုးေနတဲ့ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ ရပ္ထဲရြာထဲ ကိုယ့္သေ
ဘာနဲ ႔ ကို ယ္ စီ ရ င္ ခ်က္ ခ်တာေတြ လ ည္း အမ်ားအျပားေပၚထြ က္ လာ
တယ္။
မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးကို ျပစ္ မႈေ ၾကာင္း အရစည္း ၾကပ္ အေရး
ယူ လို က္ တဲ့ အ တြ က္ ေဆးဆို င္ေ တြ က လည္း မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးသံုး စြဲ
သူေတြကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆးျပတ္တဲ့ေ၀ဒနာကို
ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစတဲ့ ဘူပရီေနာ္ဖင္းလို ေဆး၀ါးေတြကို ေရာင္းခ်င္
သလိုေရာင္းေပးလိမ
႔ု ရေတာ့တဲ့ အေျခဆိက
ု လ
္ ာတယ္။ ျပစ္မႈေၾကာင္း
အရျပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးအေရးယူ မႈေ ၾကာင့္ မလႊဲ မေရွာ င္ သာဘဲ ပု န္း လွ်ိဳး
ကြ ယ္ လွ်ိဳးသံုး စြဲ လာရတဲ့ အ ခါ ကာလရွ ည္ နာမက်န္းျဖစ္ေ စႏို င္ တဲ့
ေရာဂါကူး စက္ ခံ ရႏို င္ တဲ့ အရဲ စြ န္ ႔ ရ မွဳ အႏၱ ရာယ္ ပို မိုျ မင့္ မားလာတဲ့
အတြက္ အေျခအေန ပိုဆိုးသြားေစႏိုင္ပါတယ္။
က်ေနာ္ တို ႔ အေနနဲ ႔ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးသံုး စြဲ သူေ တြ ကို ျပစ္ မႈ
ေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူျခင္းထက္ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးလိုက္ ဖို႔
လိုတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ေပးတာထက္ အကူအညီေပးဖို႔ ပိုလိုအပ္ပါတယ္။
မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုး သြ င္း တဲ့ ကိ ရိ ယာေတြ ၊ လုံျ ခံဳ စိ တ္ ခ်
ရေသာေဆးထိုးျခင္းနဲ၊႔ လိငဆ
္ က္ဆံျခင္းအတြက္ ပညာေပးအစီအစဥ္
ေတြ လို အ ပ္ တ ယ္ ။ ဒါေတြ ကို လို က္ ၿ ပီး ေဆာင္ ရြ က္ေ နသူေ တြ ကို
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဖို႔လည္းလိုအပ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ
မူးယစ္ေဆး၀ါးကို အႀကီးအက်ယ္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ေနသူေတြ
လည္း မဟု တ္ ၾ ကပါဘူး ။ အေျခအေနေၾကာင့္ေျမစာပင္ ျဖစ္ ခဲ့ ရ တဲ့
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခ်င္ရံုေလး
ပါပဲ။

ယူကရိန္း - VOLODYMYR TYMOSENKO

အစိုးရမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနအႀကီးအကဲေဟာင္း
၁၉၉၂ ခုႏစ
ွ တ
္ န
ု ္းက က်ေနာ္ဟာ အေတြအ
႔ ႀကံဳရင့လ
္ ံုျခံဳေရး
အရာရွတ
ိ စ္ဦးအေနနဲ႔ Kyiv မွာ အလုပလ
္ ပ
ု ၿ္ ပီးေတာ့ ဂိဏ
ု ္းဖြက
႕ဲ ်ဴးလြနတ
္ ဲ့
ရာဇ၀တ္မႈေတြကို ေျမျပင္မွာနဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕တိုက္ဖ်က္ခဲ့ရတဲ့အရာရွိ
တစ္ ဦးျဖစ္ ပါတယ္ ။ တစ္ ရ က္ က်ေတာ့ က်ေနာ့္ အ ထက္ အ ရာရွိ က
အခန္းထဲကိုေခၚၿပီးေတာ့ “ယူကရိန္းႏိင
ု င
္ ဟ
ံ ာ လြတလ
္ ပ္ေရးရၿပီးစႏိင
ု င
္ ံ
တစ္ႏင
ို င
္ ံ ျဖစ္တအ
ဲ့ တြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုနက
္ ူးမႈ
ကို တန္ျပန္တက
ို ခ
္ က
ို ဖ
္ အ
႔ို တြက္ အထူးတပ္ဖ႕ြဲ ခြတ
ဲ စ္ခလ
ု ိုေနတယ္။ ခင္
ဗ်ားအေနနဲလ
႔ ည္းေမွာင္ခသ
ို မားေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုနက
္ ူးသူေတြကို
တို က္ ခို က္ေ ခ် မႈ န္း ခဲ့ ဖူး တဲ့ အေ တြ ႔ အ ႀ ကံဳေ ကာ င္းေ တြ ရွိ ထားေ တာ့
အခက္အခဲမရွိေလာက္ဘူးလိ႔ု ေျပာခဲတ
့ ယ္။” အဲဒါနဲ႔ က်ေနာ္ကလည္း
အဲ ဒီ အ ခ်ိ န္ တု န္း က မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးမူ ၀ါဒ သို ႔ မ ဟု တ္ ႏို င္ ငံ တ ကာ
မူး ယစ္ေ ဆး၀ါး ကု န္ ကူး မႈေ တြ အေၾကာင္း နကန္း တစ္ လံုး မွ မ သိ ဘဲ
တပ္ဖြဲ႔တစ္ခုလံုးကိုအစကေန ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ရတယ္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ယူကရိန္းႏိုင္ငံထဲေဆး၀ါး
ကု န္ ၾ ကမ္းေတြ ၀ ယ္ ယူ တဲ့ အေပၚလံုး ၀ထိ န္း ခ်ဳပ္ ကန္ ႔ သ တ္ ထားတာ

မရွိခဲ့ဘူး။ ဓာတုေဗဒေဆး၀ါး ျဒပ္ေပါင္းေတြျဖစ္တဲ့ မက္အမ္ဖီတမင္းလို
ေဆးျပားေတြ ကို က်ေနာ္ တို ႔ႏို င္ ငံ ထဲ က ဓာတ္ ခြဲ ခ န္းေတြ မွာ ေပါေပါ
ေလာေလာထု တ္ ၿ ပီး ဥေရာပဖက္ ကို အလံုး အရင္း နဲ ႔ေ မွာ င္ ခို ကု န္ ကူး
ၿပီးေတာ့ ဟိုေ ရာက္ ရ င္ေ စ်းႀကီး ႀကီး နဲ ႔ျ ပန္ေ ရာင္း စားၾကတယ္ ။ ဒါက
က်ေနာ္ တို ႔ ဌာနအေနနဲ ႔ ပထမဦးဆံုးေဖာ္ ထု တ္ ၿ ပီး ရပ္ တ န္ ႔ ပ စ္ႏို င္ ခဲ့ တဲ့
လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီမူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစား
ေတြကို စည္းၾကပ္အေရးယူဖို႔ ယူကရိန္းႏိုင္ငံရဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ
ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္ေ တြ ကို ျဖည့္ စြ က္ျ ပင္ ဆ င္ ခဲ့ ပါတယ္ ။ ဥပေဒေတြ
ကေတာ့ေကာင္းေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္အားလံုးကိုတားျမစ္ပိတ္ပင္ၿပီး
အျပည့အ
္ ၀ထိန္းခ်ဳပ္ ထားရမယ္ဆတ
ို ဲ့ တားဆီးႏွမ
ိ ္ႏင
ွ ္းေရး ရႈေထာင့က
္ ေန
အသားေပးေရးဆြဲ ထားတာျဖစ္ေ နတယ္ ။ က်န္း မာေရး၀န္ ႀ ကီး ဌာနက
ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ
မ်ိဳးမရွိခဲ့ဖူးဘူး။
ဒီလအ
ို ေျခအေနမ်ိဳးမွာ က်ေနာ့အ
္ ေနနဲ႔ လူနာတစ္ေယာက္လ၊ို
ဆရာ၀န္ တ စ္ေ ယာက္ လို ၾ ကည့္ျ ခင္း ထက္ ရဲ အ ရာရွိ တ စ္ေ ယာက္ ရဲ ႕
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မ်က္လံုးနဲပ
႔ ဲ ၾကည့ရ
္ ဆ
ႈ ံုးျဖတ္ခတ
ဲ့ ာပါ။ က်ေနာ့အ
္ ေနနဲ႔ ေက်နပ္မတ
ိ ာေလး

ရြား ရြား ဒ ဏ္ ရာ ရ ၿ ပီး အ သ က္ အႏၱ ရာ ယ္ ရွိေ န တ ယ္ လို ႔ အ မ်ိဳး သား

တစ္ ခု ကေတာ့ ကေသာင္း ကနင္းျဖစ္ ၿ ပီး ေနာက္ ပို င္း ဒီ ထိ န္း ခ်ဳပ္ေ ရး

တစ္ေ ယာက္ က အေၾကာင္း ၾကားလာတဲ့ ဖု န္း တစ္ ခု ကို လက္ ခံ ရ ရွိ ခဲ့

လု ပ္ ထံုး လု ပ္ န ည္းေ တြ ကို

အေ ကာ င္ အ ထ ည္ေ ပ ၚ လာေ အာ င္

ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းကီလိုမီတာ ေလးဆယ္ေလာက္ကုိ

စီမံႏင
ို ခ
္ သ
ဲ့ လို ကုလသမဂၢ CND (Commission on Narcotics Drugs)

အေရာက္ သြားၿပီး သူ ႔ အေမအတြ က္ေ မာ္ ဖ င္း သြားယူ ၿ ပီး သူ နာျပဳတစ္

အစည္းအေ၀းမွာလည္းဂုဏ္ရွိရွိရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 		

ေယာက္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေလးနာရီတစ္ႀကိမ္ထိုးေပးေနရတယ္။ 		

က်ေနာ္တအ
႔ို ေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသ
ဲ ူေတြကို အၿမဲတမ္း

“က်ေနာ့အ
္ ေမ ဒီမွာေသမတတ္ခစ
ံ ားေနရတာကို လူေတြ အေပၚ

လို လို ရာဇ၀တ္ သားေတြ လို ဆက္ ဆံ လာခဲ့ ၾ ကေပမဲ့ ဒီေ နရာမွာေတာ့

ခင္ဗ်ားမိ႔ု ဒီလလ
ို ပ
ု ရ
္ က္တယ္ဗ်ာ”လိ႔ု က်ေနာ့က
္ ိုေအာ္ဟစ္ေျပာဆိခ
ု တ
ဲ့ ယ္။

အနည္းဆံုးအေနနဲ႔ ရာဇ၀တ္သား ျဖစ္လာႏိုင္သူေတြအေနနဲ႔ပဲစဥ္းစား

က်ေနာ္ရိုးရိုးသားသားပဲ“က်ေနာ္မသိပါဘူး”လိ႔ု ျပန္ေျဖခဲမ
့ တ
ိ ယ္။ ေနာက္

ထားၿပီး ခဲယဥ္းက်ပ္တည္းတဲ့ ဘ၀အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြရ
႔ ေတာ့မယ့္

ေတာ့ မွ က်ေနာ္ ဒီ လို ဥ ပေဒမ်ိဳးကိုေ ရးဆြဲ ျပ႒ာန္း ခဲ့ တဲ့ အ တြ က္ လူေ တြ

သူအေနနဲ႔ ဘယ္တန
ု ္းကမွ သေဘာမထားခဲပ
့ ါဘူး။ အရင္တန
ု ္းကေတာ့

အခု လို မ်ိဳး ခံ စားေနၾကရတယ္ ဆို တာကို အ သိ တ ရားရလာခဲ့ တ ယ္ ။

လူတစ္ေယာက္ကို ဘယ္လဖ
ို မ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီး ေထာင္သင
ြ ္းျပစ္ဒဏ္ခ်

ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ဒီလိုမူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒေၾကာင့္ တကယ္ နာ

ထားရမလဲ ဆိတ
ု ာနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတလ
္ ပ
ု ္ ျဖန္႔ျဖဴးတဲလ
့ မ္းေၾကာင္းကို

က်င္ခစ
ံ ားေနရသူေတြအတြကဆ
္ ရာ၀န္ေတြ ေဆးညႊန္းေပးလိ႔ု မရေအာင္

ဘယ္လိုၿဖိဳခြဲမလဲဆိုတာကိုပဲ ဂရုစိုက္ခဲ့မိတာပါ။

အႀကီးအက်ယ္ဟန္တ
႔ ားခံေနရတာကို မ်က္စန
ိ ႔ ဲ တပ္အပ္ ျမင္ေတြခ
႔ ရ
ဲ့ တယ္။

၁၉၉၅ ခုႏွ စ္ေ ရာက္ေ တာ့ UN CND ထဲ မွာ ထို င္ ရ တဲ့

ေနာက္က်ေတာ့က်ေနာ့အ
္ စ္ကႀို ကီး ေတာ္ေတာ္ေလး နာမက်န္း

ႏိင
ု င
္ က
ံ ယ
ို စ
္ ားလွယတ
္ စ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲတ
့ ဲ့ေနာက္ပင
ို ္း ဆရာ၀န္ေတြ

ျဖစ္ ၿ ပီး နာက်င္ ကို က္ ခဲ မႈ သ က္ သာေစတဲ့ အကို က္ အ ခဲေ ပ်ာက္ေ ဆး

ဆီက မူးယစ္ေဆး၀ါး မွီခိုစြဲလန္းေနသူေတြကို ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါး

လိအ
ု ပ္ခဲ့ေပမယ့္ ထရာမာေဒါလ္ပဲေပးတဲအ
့ ခါ သူအ
႔ တြကက
္ မထိေရာက္

ေတြ နဲ ႔ အစားထိုး ကု သေပးလို ႔ ရ တယ္ ဆို တာကို ပထမဦးဆံုး အႀကိ မ္

ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါနတ
႔ ဲ စ္ရက္က်ေတာ့ သူက်ေနာ့က
္ ို ဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့

ၾကားဖူးလိုက္တာပါပဲ။ သူတို႔ေတြကဆြစ္ဇာလန္နဲ႔ ျပစ္သစ္ကလာတဲ့

အခုလို “ေဟ့ေကာင္ Volodia ငါ့ဟာငါ မလုပ္ႏင
ို တ
္ ဲ့ အတြက္ မင္းေသနတ္

ပညာရွင္ေတြပါ။ အဲဒီမွာစဥ္းစားလိုက္မိတာက “လူတစ္ေယာက္ဟာ

ပဲ ယူ လာၿပီး ငါ့ ကို လာသတ္ လွ ည့္ ပါေတာ့ ကြာ ” လို ႔ လွ မ္းေျပာခဲ့ တ ယ္ ။

မက္သဒံုးကိုဘယ္လိုသံုးလို႔ရႏိုင္မလဲ။ ဒါကအရက္စြဲေနသူကို ေဗာ့ဒ္

အဲဒီေနာက္ပိုင္းကစၿပီး တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔

ကာနဲ႔ကုေနသလိုျဖစ္မေနဘူးလားေပါ့။” က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အစပိုင္းမွာ

က်ေနာ္ စိ တ္ေ ရာကို ယ္ ပါႀကိဳးစားခဲ့ ၿ ပီး ေနာက္ ဆံုး ၂၀၁၃ ခု ႏွ စ္ မွာ

အယံုအၾကည္မရွိခဲ့ေပမယ့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒကို အဲဒီေလာက္ အေ

အတည္ျပဳခဲတ
့ ဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒပိင
ု ္းဆိင
ု ရ
္ ာ

ရးႀကီးတဲ့က်န္းမာေရးရႈေထာင့္ကပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့

မဟာဗ်ဴဟာကို အၿပီးသတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွာ

မိတာကိုသတိထားမိလိုက္တယ္။

လက္ရွိက်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္တဲ့ လူသားဆန္ၿပီးတိုးတက္တဲ့အေျခခံမူေတြ

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလေရာက္ေတာ့ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန

အေပၚအေျခခံတည္ေဆာက္ထားတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒပါပဲ။

ေအာက္ က မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးထိ န္း ခ်ဳပ္ေ ရးေကာ္ မ တီ ဥ ကၠ ႒ အေနနဲ ႔
ပထမဦးဆံုးစၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ေန႔မွာ သူ႔အေမဟာ ဆိုးဆိုး

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ - SUZANNE SHARKEY
ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ၊ တရားမွ်တမႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (Recovering Justice)ႏွင့္ 			
အဖြဲ႕၀င္၊ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကို ဆန္႔က်င္ တြန္းလွန္သည့္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး (Law Enforcement Against Prohibition,
LEAP)
က်မက အဂၤ လ န္ႏို င္ ငံ အေရွ ႕ေျမာက္ ပို င္း က ၿမိဳ ႕ င ယ္ေ လး

အေနနဲမ
႔ ျမင္မပ
ိ ါဘူး။ က်မကအရမ္းကံေကာင္းတဲသ
့ ူ တစ္ေယာက္ပါ။

တစ္ ခုျ ဖစ္ တဲ့ တို င္းျမစ္ေ ပၚမွာ တည္ ထားတဲ့ နယူး ကာဆယ္ ၿ မိဳ ႕ ရဲ ႕

က်မသံုး စြဲ တဲ့ ပံု စံေ ၾကာင့္ ရု တ္ တ ရက္ ထေဖာက္ တ တ္ တဲ့

အေရွဖ
႕ က္စန
ြ ္းမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဖ
ဲ့ ူးတဲ့ ရဲအရာရွိေဟာင္းတစ္ဦး

အက်ိဳးဆက္ေ တြ ရွိ လာခဲ့ တ ယ္ ။ က်မက ျပန္ လ ည္ ထူေ ထာင္ ဖို ႔ နဲ ႔

ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမွ်တမႈကိုရွာေဖြဖို႔နဲ႔ ကိုယ္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ရပ္ရြာ

ေနာက္တစ္ခါ ျပန္လည္မသံုးစြဖ
ဲ ႔ ို ၀န္ခက
ံ တိျပဳခဲ့ေပမယ့္ တစ္ႀကိမတ
္ ည္း

အသိက
ု အ
္ ၀န္း အတြကတ
္ ာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

ေသာ ကုသေရးအခြင့္အလမ္းကို လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးၿပီး ကန္ထုတ္ခံ

မယ္ဆတ
ို ရ
ဲ့ ည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္န႔ ဲ ရဲတပ္ဖထ
႕ ြဲ က
ဲ ၀
ို င္ေရာက္ခတ
ဲ့ ာပါ။ က်မအေနနဲ႔

ခဲ့ရတယ္။ က်မခဏခဏ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေသေၾကာင္း

အထူးစစ္ဆင္ေရးေတြကို ညွိႏင
ိႈ ္းေဆာင္ရက
ြ ္ေပးရတဲ့ ရာဇ၀တ္မစ
ႈ စ
ံု မ္း

ၾကံစည္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့အတြက္ (အရွက္ရတာ၊ အသံုးမက်ဘဲ အျပစ္ရွိ

စစ္ေဆးေရးဌာနေအာက္မွာ အလုပမ
္ လုပခ
္ င္အေစာပိင
ု ္းမွာ လမ္းေပၚမွာ

သလို ခံစားရတာေတြကို တစ္ၿပိဳင္တည္း လက္ခဖ
ံ ႔ို ခဲယဥ္းတဲအ
့ တြက)္

ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ေယာက္အေနနဲ႔စၿပီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။

ေဆးရံု ကို လ ည္း အႀကိ မ္ ႀ ကိ မ္ေ ရာက္ ခဲ့ ရ ၿပီးေနာက္ ဆံုးေတာ့ အိုး မဲ့

		

ေနာ က္ က်ေ တာ့ က် မ ဟာ အ သြ င္ ယူ မူး ယ စ္

အိမ္မဲ့ဘ၀နဲ႔အဆံုးသတ္ သြားခဲ့တယ္။ အရင္ရွစ္ႏွစ္ေလာက္တုန္းက

ေဆး၀ါး ၀ယ္ယူသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တာ၀န္တိုးၿပီး ထမ္းေဆာင္ခဲ့

ပို က္ေ ပါင္း စံု ၊ ေစာင့္ ၾ ကည့္ေ ရးကိ ရိ ယာေတြ နဲ ႔ အ တူ ေနာက္ တ စ္ ခါ

ပါတယ္။ အဲဒအ
ီ ျပင္ ျပႆနာရွတ
ိ ဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြမ
ဲ က
ႈ ေန ေရရွည္

ေဆးရံု မွာျပန္ႏိုး လာေတာ့ ကို ယ္ မေသဘူး ဆို တာကို ယံု ၾ ကည္ ဖို ႔

ကု စားေပးၿပီး ျပန္ လ ည္ ထူေ ထာင္ေ နေပမယ့္ က်မကို ယ္ က်မေတာ့

ခဲ ယ ဥ္း ခဲ့ေ ပမယ့္ ဒီ တ စ္ ႀ ကိ မ္ မွာေတာ့ က်မအေနနဲ ႔ အ သက္ ရွ င္ ဖို ႔

အထူးတလည္အေရးပါသူ၊ အမ်ားနဲ႔မတူတဲ့သူ သို႔မဟုတ္ ထူးျခားသူ

ဆံုးျဖတ္ခဲ့မိတယ္။
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ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားခဲ့သလဲ။ အဲဒီလို အေျပာင္းအလဲကို

ရဲတပ္ဖမ
႔ြဲ ွာရွစ
ိ ဥ္တန
ု ္းက က်မရဲအ
႕ ခ်ိန္ေတြကို ျပန္စဥ္းစား မိရင္

က်မ ဘယ္လမ
ို ်ားလုပခ
္ သ
ဲ့ လဲ။ ရဲအခ်ဳပ္စခန္းေတြ၊ တရားခြငၾ္ ကားနာမႈ

လည္း အျပစ္ ရွိ သ လို ၊ ရွ က္ ရြံ ႕ သ လိုျ ဖစ္ ၿ ပီး အသံုး မက်သလို ခံ စားေနရ

ေတြန႔ဲ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူခရ
ံ တဲအ
့ တြက္ အခုလို

တုန္းပဲ။ ရွကမ
္ တ
ိ ာကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္ဆင့က
္ မ္း သယ္ေဆာင္

ဆံုးျဖတ္ခတ
ဲ့ ာမဟုတပ
္ ါဘူး။ အမွန္ေတာ့ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျပစ္ဒဏ္ေပး

သူေ တြ ကို ဖ မ္း ဆီး ထိ န္း သိ မ္း ၿ ပီး လူ ဆိုးေ တြ ကို သံ တို င္ေ နာ က္ ကို

အေရးယူခံခဲ့ရတာက က်မကိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ေ၀းသထက္ေ၀းသြား

ပို ႔ ရ မယ့္ အ စား က်မကဆင္း ရဲ တဲ့ မိ သားစု က ဆင္း သက္ လာသူေ တြ ၊

ေစခဲ့ၿပီး က်မရဲ႕ ျပႆနာရွိတဲ့သံုးစြဲမႈပံုစံပါ ထပ္ဆင့္လိုက္တဲ့အခါမွာ

အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း အဆမတန္ျမင့္မားၿပီး လူမႈေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္မရတဲ့

က်မက ေလာကႀကီးနဲတ
႔ ကယ္ကအ
ို ဆက္ျပတ္သြားခဲတ
့ ယ္။ ကိယ
ု ဆ
့္ မ
ီ ွာ

နယ္ေျမေဒသေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဆိုစေလာက္ သို႔မဟုတ္ လံုး၀မရွိ

ဂုဏသ
္ က
ိ ာၡ လည္း တစ္ျပားသားမွမက်န္ေတာ့သလို က်မရဲ႕ ဆတ္ဆတ္

ေတာ့ တဲ့ သူေ တြ ကို ပဲ ေရြး ခ်ယ္ ဖ မ္း ဆီး ခဲ့ မိ တဲ့ အ တြ က္ ပါ။ အမ်ားစု

ထိ မခံတဲ့ ခံစားခ်က္ကပဲ က်မကိတ
ု က
ို စ
္ ားသြားခဲတ
့ ာပါ။ ကိယ
ု က
္ တ
ို င
ို ္

က်ဴးလြနခ
္ တ
ဲ့ ဲ့ တစ္ခတ
ု ည္းေသာျပစ္မက
ႈ ေတာ့ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ မူးယစ္

ျပန္ ၿ ပီး ရု န္း ထြ က္ ဖို ႔ လို အ ပ္ ခဲ့ေ ပမယ့္ က်မကို ဘ ယ္ သူ က မွ စာနာ

ေဆး၀ါးလက္ ၀ ယ္ ထားရွိ မႈ ပါပဲ ။ သူ တို ႔ ႀ ကံဳေတြ ႕ ရ တဲ့ ေနာက္ ဆ က္ တြဲ

နားလည္ၿပီး ေမတၱာျပခဲတ
့ ာမရွပ
ိ ါဘူး။ က်မႀကံဳေတြခ
႕ ရ
ဲ့ တာက တစ္ဖက္

အက်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ က်မမွာအျပစ္ရွိသလို ခံစားရတယ္။

သတ္ေကာက္ခ်က္ခ်တာေတြ၊ အၿမဲတမ္းကဲရ
့ ဲ႕ျပစ္တင္မန
ႈ ဲ႔ အပယ္ခရ
ံ မႈ

က်မတာ၀န္ယခ
ူ ဲစ
့ ဥ္တန
ု ္းက ဘာကိမ
ု ွ မယ္မယ္ရရ ေျပာင္းလဲ

ေတြပဆ
ဲ ိုေတာ့ ကိယ
ု က
္ က
ို ယ
ို အ
္ က်င့စ
္ ာရိတမ
ၱ ေကာင္းတဲ့ စိတဓ
္ ာတ္ေ

ႏိင
ု ခ
္ တ
ဲ့ ာမရွတ
ိ အ
ဲ့ ျပင္ ေမွ်ာ္လင့ခ
္ ်က္ေရးေရးေလး သိမ
႔ု ဟုတ္ လံုး၀မရွဘ
ိ ဲ

ရးရာပ်က္စီးေနသူတစ္ေယာက္လို ခံစားလာရတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့

လမ္းေပ်ာက္ေနၾကတဲ့သူေတြရဲ႕ဘ၀ေတြကို အဲဒီေနရာမွာပဲ အဆံုးသတ္

က်မ သားသမီးေတြရမ
႕ ဲ ်က္ႏွာကိုေတာင္ မေထာက္ႏင
ို ဘ
္ ဲ ေဆးသုံးစြတ
ဲ ာ

ေပးခဲ့တာပါ။ ပိုေကာင္းတဲ့ဘ၀နဲ႔ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးကို လိုခ်င္ေနၾကတဲ့

ကို မရပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။

သူေတြအတြက္ ျပစ္မစ
ႈ ရ
ီ င္ခ်က္ေတြေပးအပ္ၿပီး မလိလ
ု ား အပ္တဲ့ အတား

က်မကို ကူညီေပးႏိင
ု ဖ
္ ႔ို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းခဲၾ့ ကတဲ့
သူေ တြ က ျပန္ လ ည္ ထူေ ထာင္ေ ရးစခန္း မွာေတြ ႔ ခဲ့ ၾ ကတဲ့ သူေ တြ ပါပဲ ။

အဆီးေတြ ကို ၀ို င္း ၀န္း ဖန္ တီးေပးခဲ့ တ ယ္ ။ ဒါကေတာ့ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါး
စစ္ပြဲေတြရဲ႕ တကယ့္အရွိ တရားပါပဲ။

သူ တို ႔ က က်မရဲ ႕ေ ဆးရံု ကု တ င္ေ ဘးတစ္ ခ်ိ န္ လံုး ရွိေ နေပးၾကတယ္ ။

ျပႆနာရွိတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေတြအတြက္ အႀကီးမား

က်မကိယ
ု က
္ ်မျပန္ခ်စ္တတ္လာတဲအ
့ ထိ စိတရ
္ ည
ွ လ
္ က္ရည
ွ န
္ ႔ဲ က်မကို

ဆံုးေသာ အခက္ အ ခဲ လို ႔ က်မလက္ ခံ ယံု ၾ ကည္ ထားတဲ့ အ ရာကေတာ့

ျပဳစုၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျပခဲ့ၾကသူေတြပါ။ သူတို႔လုပ္ခဲ့တာက က်မကို

လက္ ရွိ တ ည္ ဆဲ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးေရးရာမူ ၀ါဒေတြ ဆီ က အကူ အ ညီ နဲ ႔

တေလးတစားနဲ႔ ဂုဏသ
္ က
ိ ၡာရွရ
ိ ွိ ဆက္ဆံေပးခဲရ
့ ဆ
ံု ိုေပမယ့္ သူတ႔ေ
ို တြက

ကုသေရးကို ရယူသံုးစြဲဖို႔အရမ္းခဲယဥ္းတဲ့ကိစၥပါပဲ။ အဲဒီမူ၀ါဒေတြဟာ

က်မကိုလူတစ္ေယာက္လိုဆက္ဆံေပးခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒါနဲ႔ က်မကိုယ္

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေတြ၊ မိ သားစုေ တြနဲ ႔ လူ႔ေ ဘာင္ အသိုက္အ၀န္း

က်မ ျပန္ၿပီးခ်စ္ခင္တန္ဘိုးထားတတ္လာခဲၿ့ ပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခါ ေခါ

တစ္ရပ္လံုးအတြကအ
္ ႀကီးအက်ယ္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစရံက
ု လြၿဲ ပီး ဘာေအာင္

င္းေမာ့ရင္ေကာ့ၿပီးလမ္းျပန္ေလွ်ာက္ႏင
ို ခ
္ တ
ဲ့ ာပါ။ လူဂ
႔ ဏ
ု သ
္ က
ိ ၡာနဲအ
႔ ညီ

ျမင္မႈမွ ေလာက္ေလာက္လားလား ျပစရာ မရွိပါဘူး။

ရိုးရိုးေလးပဲ ဆက္ဆံေပးခဲၾ့ ကေပမယ့္ အဲဒီ အင္အားေၾကာင့္ က်မျပန္ၿပီး
နလန္ထူႏိုင္ခဲ့တာပါ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု - SUSAN SHERMAN
ပါေမာကၡ၊ က်န္းမာေရး၊ အမူအက်င့္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ Johns Hopkins University
ျပည္သက
႕ူ ်န္းမာေရးဆိတ
ု ာ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ၊ လူအ
႔ ခြင့္
အေရးနဲ႔ေကာင္းမြနတ
္ မ
ဲ့ ၀
ူ ါဒအခင္းအက်င္းေတြ အားလံုး အမွနတ
္ ကယ္
လာစုဆံုေစတဲ့လမ္းဆံုမွာ ေနရာယူထားတဲ့အတြက္ အထူးတလည္
အေရးပါေနပါတယ္ ။ ျပည္ သူ ႕ က်န္း မာေရးက ကု န္ က်စရိ တ္ေ တြ ကို
ေခၽြတာေပးတဲ့အေနနဲ႔ ေရာဂါၿဖစ္ပြားမွဳနဲ႔ ေသဆံုးမႈေတြကို ဘယ္လို
ေလွ်ာ့ ခ်ေ ပးႏို င္ သ လဲ ဆို တာ နဲ ႔ မ ၾ ကာ ခ ဏ ဆို သ လို ဖ်ား နာ မႈ နဲ ႔
က်န္းမာေရးအေပၚ နည္းလမ္းေပါင္းစံန
ု ႔ဲ ရိက
ု ခ
္ တ္မအ
ႈ ျဖစ္ အတန္းအစား
ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈအၾကားက ကြာဟကြဲလြဲခ်က္ေတြကို က်ဥ္းေျမာင္း
သြားေစႏို င္ သ လဲ ဆို တာကို ျပဆိုေ နတဲ့ သာဓကေတြ မေရမတြ က္
ႏုင
ို ္ေအာင္ အမ်ားအျပားရွိေနပါတယ္။ က်မရဲ႕ ျပည္သက
႕ ူ ်န္းမာေရးဆီကို
သြားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္လမ္းခရီးဟာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းေလာက္က
ဆန္ ဖ ရန္ စ ၥ ကိုေ ပၚ က်ေရာက္ ခဲ့ တဲ့ AIDS ေရာဂါကပ္ ဆို က္ မႈ မွာ
နက္နက္ရင
ိႈ ္းရိင
ႈ ္း အရင္းခံခပ
ဲ့ ါတယ္။ ေကာလိပတ
္ က္ေနတုန္းမွာ လိင္
ပို င္း ဆို င္ ရာ အ ၾ က မ္း ဖ က္ တို က္ ခို က္ မႈ အ တြ က္

တ ရား မွ် တ မႈ

ရရွိေ ရးဆို င္ ရာကိ စ ၥ ရ ပ္ေ တြ ကို ေလ့ လာသံုး သပ္ လို က္ တဲ့ အခါက်မွ

အရမ္းႏိင
ု င
္ ံေရးဆန္ၿပီး ထိရလ
ွ ယ
ြ သ
္ လိပ
ု ဂ
ု ၢိဳလ္ေရးဘ၀ကိပ
ု ါ ထိခက
ို ပ
္ ်က္စီး
ေစတဲ့ေရာဂါဆန္းတစ္မ်ိဳးေပၚထြကလ
္ ာတာကို ယံၾု ကည္ဖခ
႔ ို ယ
ဲ ဥ္းခဲမ
့ ိ တယ္။
HIV ေလာကဟာ အေရးတယူ တုန႔ျ္ ပန္ေဆာင္ရက
ြ ္ ထားတာ ဘာမွမရွတ
ိ ဲ့
ေနရာကေနဆင္း သက္ လာတဲ့ တရားမမွ် တမႈေ တြ ကို ျမင္ လာေအာင္
က်မမ်က္လံုးကို ဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။
ေနာက္ၿပီးေတာ့ သိပန
ၸံ ႔ဲ ႏိင
ု င
္ ံေရးဆႏၵရမ
ွိ အ
ႈ ၾကား လံုး၀အဆက္
အစပ္မရွိတာကိုလည္းသိျမင္သြားခဲ့တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္ကာလ
ႏွ စ္ ခု အ တြ င္း က် မ ရဲ ႕ သုေ တ သ န ကို မူး ယ စ္ေ ဆး ၀ါး သံုး စြဲ သူေ တြ ရဲ ႕
က်န္းမာေရးနဲ႔ ဘ၀သာယာေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ အဓိက
ထားခဲ့ တ ယ္ ။ အဲ ဒီ အ ထဲ မွာ ေရြး ခ်ယ္ႏို င္ တဲ့ အလု ပ္ အ ကို င္ န ယ္ ပ ယ္
ခ်ဲ႕ထြင္ေပးျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို လက္လွမ္းမီသံုးစြဲႏိုင္မႈနဲ႔
က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မက
ႈ ို ရရွခ
ိ စ
ံ ားႏိင
ု ္ေစျခင္းဆိတ
ု ဲ့ က႑ေတြ
ပါ၀င္ေ နပါတယ္ ။ ဒီ အ လု ပ္ က က်မကို က မာၻ တ စ္ လႊားက ေနရာေဒသ
ေတာ္ေ တာ္ မ်ား မ်ား ဆီ ကိုေ ခ ၚေ ဆာ င္ သြား ခဲ့ေ ပ မ ယ့္ ေ မ ရီ လ န္း က
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က်မအိ မ္ ရွိ တဲ့ ဘာလ္ တီေ မာေလာက္ ေျခာက္ ခ်ားစရာေကာင္း တဲ့

အမ်ိဳးသမီးေတြရ႕ ဲ က်န္းမာေရး၊ ဘ၀သာယာေရးနဲ႔ အနာဂတ္ကို အားေပး

ေနရာမ်ိဳးမေတြခ
႔ မ
ဲ့ ဘ
ိ ူး။ မၾကာေသးခင္တန
ု ္းကပဲက်မအေနနဲ႔ လိင္ေျပာင္း

အားေျမွာ က္ျ ပဳတဲ့ မူ ၀ါဒေတြ နဲ ႔ လို အ ပ္ တဲ့ ၀ န္ေ ဆာင္ မႈ လု ပ္ င န္းေတြ

ထားသူ မ်ားနဲ ႔ နဂို အ တို င္းေနထို င္ သူ ႏွ စ္ အု ပ္ စု စ လံုး ရဲ ႕ လမ္းေပၚက

ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္လာေအာင္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေပးရမွာက

လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းအတြင္းက HIV ကူးစက္ခံရမွဳ အႏၱရာယ္နဲ႔

က်မရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္သြားၿပီ။ သူတို႔ကုိယ္တိုင္တာ၀န္ခံႏိုင္တဲ့ အစီအစဥ္

ပတ္ သ က္ တဲ့ ရဲ တ ပ္ ဖြဲ ႕ ရဲ ႕ အ ခန္း က႑ကို ဆန္း စစ္ေ လ့ လာဖုိ ႔ျ ဖစ္ လာခဲ့

မ်ိဳးေတြကို ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ

တယ္။ ဒီအခင္းအက်င္းမွာ အမ်ိဳးသမီးစစ္စစ္လင
ိ အ
္ လုပသ
္ မ အမ်ားစုက

တဲ့ အမူအက်င့္ေတြကို မီးေမာင္းထိုးျပရမွာကေတာ့ ရဲေတြနအ
႔ ဲ လုပလ
္ ပ
ု ရ
္

မၾကာခဏဆိုသလို လမ္းေပၚမွာလိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ျဖစ္လာေအာင္

တဲ့အခါမွာ က်မအတြက္ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါတယ္။ 		

တြန္းပိတ
႔ု ဲ့ ေမာင္းႏွငအ
္ ားျဖစ္ေနတတ္တဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲတတ္တဲ့

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး သုေတသနေတြက တရားမွ်တမႈရွိတဲ့

အေလ့ အ က်င့္ေ တြ ရဲ ႕ ဒ ဏ္ ကို အလူး အလဲ ခါးစည္း ခံေ နၾကရတယ္ ။

လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းေတြကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ အရမ္းကို

ျပည္သက
႕ ူ ်န္းမာေရးက ဒီလအ
ို မ်ိဳးသမီးေတြ အေပၚ ပ်ကက
္ က
ြ ္ေနခဲတ
့ ာက

အင္အားႀကီးတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သလို သုေတသနျပဳတာကလည္း

လိ င္ေ ဖ်ာ္ေျဖေရးလု ပ္ င န္း နဲ ႔ အေသးအဖြဲ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးျပစ္ မႈေ တြ ကို

အဆံုးသတ္အေျပာင္းအလဲေတြကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ

ျပ စ္ မႈေ ၾ ကာ င္း အ ရ အေ ရး မ ယူ ဘဲ ေျ ဖေ လွ်ာ့ေ ပး လို က္ ဖို ႔ စ ည္း ရံုး

လို အ ပ္ တဲ့ အေထာက္ အ ထားေတြကို ေဖာ္ ထု တ္ေ ပးတဲ့ အ တြက္

ေဆာ္ၾသတဲ့ေနရာမွာ ထိေရာက္မႈမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္လို႔

အင္မတန္မွ တာသြားတဲ့နည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ရပါတယ္။
ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မေကာင္းတဲမ
့ ၀
ူ ါဒေတြန႔ဲ အလုပအ
္ ကိင
ု ္
မရွိမႈတို႔ရဲ႕ လမ္းဆံုလမ္းခြေပၚမွာ တည့္တည့္ေရာက္ေနၾကၿပီး မူးယစ္
ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ေတြရဲ႕ ဒဏ္ကိုပါအလူးအလိမ့္ခံစားေနၾကရတယ္။
သူတို႔ေတြရဲ႕ ေနေရးထိုင္ေရးကအေျခတက်မရွိသလို ဆိုးဆိုးရြားရြား
ဘိ န္းျဖဴသံုး စြဲ တဲ့ အေလ့ အ က်င့္ က လည္း ရွိ ရ င္း စြဲျ ဖစ္ေ နတဲ့ အ တြ က္
ျပ ည့္ တ န္ ဆာ မႈ နဲ ႔ အေ သး အ ဖြဲ မူး ယ စ္ေ ဆး ၀ါးျ ပ စ္ မႈေ တြ အ တြ က္
အက်ဥ္းေထာင္ကို ၀င္ခ်ညထ
္ က
ြ ခ
္ ်ညလ
္ ပ
ု ္ေနၾကရတဲအ
့ ျပင္ အတိတ္ေရာ
လက္ရွိအခ်ိန္မွာပါ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့
ေနာက္ခံ အသီးသီးရွိေနၾကသူေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ 			
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စရ
ု ႕ဲ ဘာလ္တေ
ီ မာလ္လို ေနရာေဒသ
မ်ိဳးမွာ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးေတြ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ဘယ္လိုလုပ္ရွိေနရတာလဲ။
ဘယ္လိုေၾကာင့္ HIV ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏႈန္းဟာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေနၿပီး
သူ တို ႔ ကို အ ဓိ က ဦး တ ည္ တဲ့ က် မ တို ႔ ရဲ ႕ ေ လ့ လာ ဆ န္း စ စ္ မႈ နဲ ႔
သုေတသနျပဳခ်က္ေတြအၿပင္သူတို႔ကို အကူအညီေပးတဲ့ အၿခားအစီ
အစဥ္ေ တြ ဘာေၾကာင့္ ဒီေ လာက္ န ည္းေနရတာလဲ ။ ဒီ လို မ်ိဳးအခင္း
အက်င္း ထဲ မွာ က်မတို ႔ အေနနဲ ႔ သူ တို ႔ အ တြ က္ လု ပ္ေ ပးႏို င္ တာဆို လို ႔
ေစာင့ၾ္ ကည့အ
္ ကဲခတ္ၿပီး သုေတသနျပဳရံက
ု လြၿဲ ပီး ဘာမွ မရွတ
ိ အ
ဲ့ တြက္
သုေ တသီ တ စ္ ဦးျဖစ္ တဲ့ က်မအတြ က္ လူေ တြ အာရံု စို က္ မိေ စမယ့္
သက္ေသ အေထာက္အထားေတြကို ဘယ္လို ဖန္တီးတင္ျပၿပီးေတာ့
ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြရ႕ ဲ ဘ၀ေတြကို ဘယ္လန
ုိ ည္းနဲ႔ မွတတ
္ မ္းတင္ထားရမလဲ
ဆိုတဲ့ကိစၥရပ္ေတြက ေတာ္ေတာ္လည္း စိန္ေခၚမွဳ ျပင္းထန္ပါတယ္။
ကို ယ့္ ကို ကို ယ္ အႀကီး အက်ယ္ အျပစ္ ရွိ သ လို မခံ စားရဖို ႔
အတြက္ က်မဘက္ကေန လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာကေတာ့ “ေစာင့္ၾကည့္
အကဲ ခ တ္ ” ရံု သက္ သ က္ မ ဟု တ္ ဘဲ က်မရဲ ႕ သုေ တသနျပဳခ်က္ က
မူ ၀ါ ဒေ ရး ရာ အေျ ပာ င္း အ လဲ အ တြ က္

ဘ ယ္ အ တို င္း အ တာ ထိ

သက္ေရာက္မရ
ႈ ွိေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ဖ
္ တ
႔ို ာ၀န္ယူေပးႏိင
ု မ
္ လဲ ဆိတ
ု ာကို
သိ ရွိ နားလည္ ဖို ႔ေ တာ့ လို ပါလိ မ့္ မ ယ္ ။ ဥပေဒအတို င္း ျပစ္ ဒ ဏ္ေ တြ
ခ်မွတ္ေနတာ၊ အေသးအဖြဲမူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈေတြကို ျပစ္မႈေၾကာင္း
အ ရ အေ ရး မ ယူ ဘဲေျ ဖေ လွ်ာ့ေ ပးေ န တာ ၊ တ စ္ေ ယာ က္ေ ယာ က္
ေနာက္ကလိုက္ျပီး ဖမ္းဆီးမယ့္အစားလႊဲေျပာင္းထိန္းေက်ာင္းေပးတဲ့
အစီအစဥ္ေတြဆီ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ေပးတာေတြဟာ ျပစ္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ တရားစီရင္ေရး
စနစ္ထမ
ဲ ွာ ရွိျပီးသားအရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတရ
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