
အသံတိတ္ ထုိးစစ္ အသံတိတ္ ထုိးစစ္ 
ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နည္းဗ်ဳဟာေၾကာင့္ ကခ်င္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နည္းဗ်ဳဟာေၾကာင့္ ကခ်င္ေဒသမ်ားတြင္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ၾကီးထြားလာျခင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ၾကီးထြားလာျခင္း

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး (ထိုင္းႏိုင္ငံ) 

Email:  kwat.secretariat@gmail.com
  kwat.offi  ce@gmail.com 
website:  www.kachinwomen.com 

ကခကခကခ်င်င်င္အ္အ္အမ်မ်မ်မ ဳိဳိဳိးသးသးသသမီမီမီမီးမးမးးမ်ာ်ာ်ားအးအးအအစညစညစညစည္း္း္းအရအရအရုံုံုံး း းး (ထ(ထ(ထိုိုိုင္င္င္းႏးႏႏိုိုိုင္င္င္ငံငံငံ) ) ) သညသညသသညသ ္က္က္ကခ််င္င္္င္အမအမအမအအ ်ဳ်ဳ်ဳိဳးိိးိးသမသမသမီးီးီီးမ်မ်မ်ားားားားးအေအေအအေရးရးရ လုလုလလုပ္ပ္ေဆေဆဆာငာငာင္ေ္ေေနေနေနေန သာသာသာာလူလူလူလူမႈမႈမႈမႈ အအအအအဖြဖြဖြဖ႔ဲဲ႔ဲ႔ဲ 
အစအစအစအအအ ည္ည္ည္းတးတးတရပရပရပပပ္ျ္ျ္ျ္ျျဖစဖစဖစဖစ္သ္သ္သ္သ္ ည္ည္ည္ညည။ ။ ။ မိမိမိိမိမိမိတိတိတုိ႔ု႔႔သညသညသညသသည္္္ ေဒေဒေဒဒေ သအသအသအသအဆငဆငဆငဆ ့့္္၊ႏ၊ႏႏိုိုိုင္င္င္ငံငံငအဆအဆအဆင္င္င့္၊့၊၊ႏုႏုႏိုငိငိင္င္ငင္ငံတံတံတံ ကာကာကာအဆအဆအဆင့င့င့္အ္အ္အသီသီသသးသးသသးသီးီးီးီ ရွရွရွရိဆိဆိဆုံုံးျးျျဖတဖတတ္ခ္ခ္ခ်က်ကက္ခ္ခ္ခ် ် ်
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လံလံလလလလုးုးုးုးု မွမွမွာလာလာလည္ည္ည္ညး၄း၄၄း၄း၄င္င္င္င္ငးတးတးတးတိုိုိုိုို႔၏႔၏႔၏႔၏စြစြစြမ္မ္မ္းရးရးရည္ည္ည္ည္ညမ်မ်မ်ားားားကိကိကုိျုျုျဖညဖညဖည့့္္္စြစြစြမ္မ္မ္းႏးႏးႏုိုိုိုင္င္င္မညမညမညမည့့့့္္္အခအခအခြငြငြငင့့့္္္အလအလအလအ မ္မ္မ္းရးရးရွိွိွိ၍န၍န၍နနည္ည္ည္ည္ည္းမးမးမ်ဳ်ဳိးိးိးးစံစံစံစုျုျုျဖငဖငဖင့့့္္္ခြခြခြဲျဲျဲျျခာခာခားဆးဆးဆက္က္ကဆံဆံမႈမႈမႈမ်မ်မ်ားားအာအာအားလးလးလလုံံံးး
ပပေပေေပေပ်ပ်ပ်ာကာကာက္ေ္ေ္ေေေသာသာသာသာသ ကခကခကခကခခ်င်င်င်င်င္ျ္ျ္ျ္ျ္ျပညပညပညပညပညည္န္န္နနနယ္ယ္ယ္ယယတခတခတခခခုျုျုျျဖစဖစဖစစ္ေ္ေ္ေ္ေပၚပၚပၚၚလာလာလာာလ ေရေေရေရးအးအးအတြတြတြက္က္က္ေမေမေမေ ွ်ွ််ာ္ာ္ာ္မွမွမွန္န္န္းသးသးသသည္ည္ည္ည။။။

ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၄ 



အသံတိတ္ ထုိးစစ္ 

ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နည္းဗ်ဳဟာေၾကာင့္ ကခ်င္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နည္းဗ်ဳဟာေၾကာင့္ ကခ်င္ေဒသမ်ားတြင္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးျပမူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ၾကီးထြားလာျခင္းနာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ၾကီးထြားလာျခင္း



ေက်းဇူးတင္လြာ ေက်းဇူးတင္လြာ 

အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သတိၱရိွရိွ အမွန္အတုိင္း 

ေျဖၾကားေပးသူ အေယာက္စီတုိင္းကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွသလုိ၊ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြရိွေနသည့္ ၾကားမွ 

ၾကိဳးစားျပီး သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့ၾကသည့္ KWAT ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းလုပ္သားသူမ်ားကုိလည္း 

အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။

အစီရင္ခံစာ လက္ေတြ႕ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ နည္းပညာပုိင္းအပါအ၀င္၊ တည္းျဖတ္ ေပးေသာ 

Burma Relief Center ကုိလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။

အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးေသာ Ophidian Research Institute 

(ORI) ႏွင့္ Open Society Foundation (OSF) တုိ႕ကုိလည္း မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ပါသည္။
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အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ----------------------------------------------------------------------------------   ၅

နိဒါန္း -----------------------------------------------------------------------------------------------------  ၁၀

သုေတသျပဳလုပ္သည့္ နည္းနာ --------------------------------------------------------------------------  ၁၀

၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ ------------------------------------------------  ၁၁ 

    ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ----------------------------------------------------------------------------------  ၁၁

 ကခ်င္ပဋိပကၡ ေနာက္ခံသမုိင္း 

 ျမန္မာအစုိးရ၏ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ရထားမႈ -----  ၁၃

 စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား -----------------------   ၁၆

 ျမန္မာအစုိးရ၏ နယ္ျခာားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားမွ မူးယစ္းေဆး၀ါး ပုိမုိထုတ္လုပ္ႏုိင္မွဳ 

  ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရွ႔ပုိင္းရိွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္၊ လႈပ္ရွားသည့္  

  နယ္ေျမမ်ား

  ၂။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ား

 UNODC ၏ ဘိန္းတုိင္းတာေရး စစ္တမ္းအား ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း ------------------------------  ၂၀

 လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တျခား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားထက္  

 ဘိန္းပုိမုိ စုိက္ပ်ိဳးလာရျခင္း  -------------------------------------------------------------------   ၂၁

၂။ ကခ်င္ေဒသမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈမ်ား ------------------------------------------------------  ၂၂

    စစ္ပြဲေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား

 ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသခံလူထုအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ပုိမုိသုံးစြဲလာျခင္း

 ၿမိ ႔ဳေပၚေဒသမ်ားတြင္လည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ေနသည့္ ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲမႈႏႈန္း -------------  ၂၃

 ေက်ားသားမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးအေၾကာတြင္း ထုိးသြင္း သုံးစြဲျပဳမွဳ ------------------------- ၂၅

 မုိင္းတြင္းမ်ားတြင္လည္း ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲမႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆက္လက္ျဖစ္  ေပၚေနျခင္း 

 ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားတေလွ်ာက္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ “ရာမ” စိတ္ၾကြေဆးသုံးစြဲမႈ ပ ႔်ံႏံွ႔လာျခင္း

    မူးယစ္ေဆး၀ါးျပသနာပ်ံ႕ ႏံွ႕မွဳက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ပုံ -------------------------------၂၉

 မူးယစ္ေဆးအလြဲသုံးမွဳေၾကာင့္ မိသားစု၀င္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မွဳမ်ား      

မာတိကာမာတိကာ
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           ဘ႑ာေရးအရ ပုိမုိၾကပ္တည္းလာျခင္း

  မက်န္းမာသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားအေပၚ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္ျခင္း

  ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ ခံရျခင္း။

  ရွက္ရြံ႔ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား

  အေ၀းသုိ႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ရျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကြဲကြာသြားျခင္း

 အမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပား မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲသူမ်ား ျဖစ္လာၾကျခင္း ----------------------------  ၃၅     

အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရုတ္ျပည္တြင္ အလုပ္လုပ္ရာမွ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ ရာမ စတင္သုံးစြဲျခင္း --------------------  ၃၆

 ဆင္းရဲျခင္းေၾကာင့္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း 

 ၀ယ္ေဖာက္ကားမႈတြင္ ပတ္သက္လာရျခင္း ---------------------------------------------------  ၃၈

 လားရိႈးအခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ အေရးယူခံထားရသည့္ အမ်ိဳး  

 သမီးမ်ား အေျခအေန -------------------------------------------------------------------------   ၃၉

၃။ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပသနာအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း ---------------------------------------------------  ၄၁

    ျမန္မာအစုိးရဥပေဒအရ တားဆီးျခင္း

 ျမန္မာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ကခ်င္လူငယ္မ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်ေပးရန္ စီစဥ္ပုံ -- ၄၂

 မူးယစ္ေဆး၀ါး အနည္းအက်ဥ္းေရာင္း၀ယ္သူႏွင့္သုံးစြဲသူမ်ားသာဖမ္းဆီးခံ ေနရျခင္း

    ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ထိခုိက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း   ၄၄

    ေဒသခံကခ်င္အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား -------------------------------------------  ၄၅

 KIO မွ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္း

 ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွ ၿမိ ႔ဳေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၄၆ 

 ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားရိွ လူထုမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ --------------------   ၄၈

  မုန္ေဘာ္ရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ

၄။ နိဂုံးႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား -----------------------------------------------------------------------------  ၅၀

    ေနာက္ဆက္တြဲ --------------------------------------------------------------------------------------   ၅၃

 - ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားစာရင္း ------------------------------------- ၅၃

 - ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ား၊ေျမပုံ ---------------------------------------------  ၅၆
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အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ားရိွ ၿမိ ႔ဳနယ္ (၈) ခုအတြင္းမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ား 

(ကခ်င္လူထု)၊ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ 

ေတြ႔ဆုံေမး ထားမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စုိးရိမ္စရာျဖစ္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပသနာကုိ 

ပုံေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဇြန္လ ၂၀၁၁ မွစၿပီး ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ တုိက္ ပြဲမ်ား 

ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚျခင္းက ကခ်င္လူထုအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈကုိ မည္သုိ႔ တုိးပြားလာ ေစၿပီး 

ဆုိးဆုိးရြားရြား မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသုံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းကုိျပသေနသည္။ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ တုိးပြားလာျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ KIA အား တုိက္ခုိက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

ျမန္မာအစုိးရ လက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴအပါအ၀င္ တျခား ေသာ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳထားသည့္ မူ၀ါဒေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ 

မဟာမိတ္မ်ား ကခ်င္ေဒသမ်ားအား တျဖည္းျဖည္းျခင္း သိမ္းပုိက္၊ ထိန္းခ်ဳပ္လာသည္ႏွင့္ အမွ် မူးယစ္ေဆး၀ါး 

ထုတ္လုပ္မႈမွာလည္း ပုိမုိ၍ တုိးပြားလာသည္။

 ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ၀ုိင္းေမာ္ႏွင့္ ခ်ီေဖြၿမိ ႔ဳနယ္မ်ားမွာ ဘိန္းအဓိက စုိက္ပ်ိဳးမႈေဒသမ်ား ျဖစ္လာၿပီး၊ 

၄င္းေဒ သကုိ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖြ႔ဲေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႏွင့္၊ လက္ရိွ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဇခုန္တိန္႔ယိန္း ဦးေဆာင္သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ (၁၀၀၁)၊ (၁၀၀၂)၊ 

(၁၀၀၃) ႏွင့္ (၁၀၀၄) တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 ထူးဆန္းစြာပင္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲ (UNODC) မွ ခ်ီေဖြ ေဒသအား 

ဘိန္းစုိက္ ပ်ိဳးမႈ “အထူး စုိးရိမ္ရဆုံး” ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္မထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ 

၀ုိင္းေမာ္ ႏွင့္ တႏုိင္းတုိ႔ကုိသာ “အထူးစုိးရိမ္ရ” ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး UNODC ၏ ၂၀၁၃ ဘိန္း 

စုိက္ပ်ိဳးမႈ စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘိန္းစုိက္ ပ်ိဳးမႈ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္း 

က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု UNODC ၏ ခန္႔မွန္းေျခမွာ သံသယ၀င္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

 ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊ မူဆယ္ခရုိင္ အတြင္းရိွ 

ဘိန္းအဓိက စုိက္ပ်ိဳးေသာ ေဒသမ်ားအား ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃ 

ဦး ဦးေဆာင္သည့္ တပ္ရင္းအပါအ၀င္၊ ျပည္သူ႔စစ္ တပ္ရင္း  ၁၃ ရင္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ အဆုိပါေဒ 

သရိွ တခ်ိ ႔ဳနယ္ေျမမ်ားကုိ KIA မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီး ႏိွမ္ႏွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

 ဧကေသာင္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ဘိန္းစုိက္ခင္းမ်ား အစုိးရလက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 

ေဒသတြင္ စုိက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ျပည့္သူ႔စစ္ႏွင့္ တျခားအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားမွလည္း အခြန္ေကာက္ယူ သည္။ 

အခြန္ေကာက္ယူမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ ေျပာင္းလဲလုပ္ ကုိင္ရျခင္းမွာ 

စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တျခားသီးႏံွမ်ားစုိက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္သုိ႔တင္ပုိ႔ရန္ အတားအဆီး၊ အခက္အခဲမ်ား 

ရိွေန၍ျဖစ္သည္။ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထုိင္ရသည့္ ရြာသားမ်ား မိမိတုိ႔ စုိက္ခင္းသုိ႔ အရဲစြန္႔ ျပန္လာၿပီး ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ တျခားရြာသားမ်ား၏ စုိက္ခင္းတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္း တုိ႔လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 
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 အစုိးရလက္ ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈသာမက၊ 

ဘိန္းျဖဴ ခ်က္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔သည္လည္း အေရးယူမႈ တစုံတရာမရိွဘဲ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ 

ၾကသည္။ အဆုိပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားမွာ ဘိန္းစုိက္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္သာမက၊ ၿမိ ႔ဳေပၚေဒသမ်ား၊ 

မုိင္းတြင္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္လမ္းတေလွ်ာက္ရိွ ကခ်င္လူထုထံ ေရာက္ရိွသြားၾကၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး 

အလြဲသုံးမႈႏွင့္ ဘိန္းစြဲမႈျပႆနာကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစသည္။

 ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ကခ်င္ရြာသားမ်ားမွာ အစဥ္အလာအရ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳး၊ သုံးစြဲမႈရိွခဲ့ေသာ္လည္း 

ယခုအခါ တြင္ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားထဲတြင္ ဘိန္းသုံးစြဲသူဦးေရ ယခင္ကထက္ ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္။ 

တခ်ိ ႔ဳ ဘိန္းစုိက္သည့္ရြာမ်ားတြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္ခန္႔ ကေလးမ်ားပင္လွ်င္ ဘိန္းရႈၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 

ဘိန္းစုိက္ခင္းတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္သည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားမွာလည္း ဘိန္းစားမ်ားျဖစ္လာၾက သည္။

 ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ လားရိႈးစသည့္ ၿမိ ႔ဳမ်ားႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္တြင္လည္း ဘိန္းျဖဴသည္ 

ဘိန္းစိမ္းထက္ ေစ်းသက္သက္သာသာ ရႏုိင္ၿပီး၊ လူငယ္ထုအတြင္း ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲမႈႏႈန္း ေၾကာက္ခမ္းလိလိ 

မ်ားျပား လာသည္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား သုံးပုံ တပုံခန္႔သည္ 

ဘိန္းျဖဴအေၾကာတြင္း ထုိးသြင္းသူမ်ားျဖစ္သည္။

 မုိင္းတြင္းမ်ားတြင္လည္း ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲသူမ်ား မ်ားျပားသည္။ ေက်ာက္တြင္းႏွင့္ ေရႊတြင္းမ်ားတြင္ 

လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ ၿမိ ႔ဳေပၚမွ ကခ်င္၊ လူႀကီး၊ လူငယ္တုိ႔မွာလည္း အလုပ္ပင္ပန္းမႈႏွင့္ 

အထီးက်န္ဆန္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရိွကုန္သည္။ ခန္႔မွန္းေျခအား ျဖင့္ 

ဖားကန္႔ေက်ာက္တြင္းတူး အလုပ္လုပ္ေနသူ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ 

ခုႏွစ္မွစ၍ ႀကီးမားသည့္ မုိင္းတြင္းျဖစ္လာသည့္ ဖားကန္႔တြင္ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမွာမူ 

အၿမဲ အဆင္သင့္ရိွေနသည္။

 မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈမွာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ တရုတ္နယ္စပ္ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ထုိသုိ႔သုံးစြဲမႈမွာ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴသာမက “ရာမ” ေခၚ စိတ္ၾကြ 

ေဆးသုံးစြဲမႈမွာလည္း ျမင့္တက္လာသည္။ ဗန္းေမာ္အနီးရိွ သစ္ေရာင္း၀ယ္ေရး စခန္းအနီးတြင္ ခန္႔မွန္း 

ေျခအားျဖင့္ လူငယ္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ မူးယစ္ေဆး အေၾကာတြင္း ထုိးသြင္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ တရုတ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ 

အဓိကကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ မူဆယ္-မႏၱေလးလမ္းရိွ ယဥ္ေမာင္းသူ အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ 

ဘိန္းျဖဴႏွင့္ “ရာမ” ကုိ သုံးစြဲၾကသည္။ မူဆယ္ရိွ တခ်ိ ႔ဳ ဓာတ္ဆီဆုိင္မ်ားတြင္ ေဆးထုိးအပ္ ႏွင့္ မုိးေရ 

(ေပါင္းခံရည္) ကုိ အေၾကြအစား ျပန္အမ္းေလ့ရိွၾကသည္။

 အထူးသျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား “ရာမ” သုံးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း 

ကခ်င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူ အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ ျဖစ္ေနမႈက 

ကခ်င္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းအတြင္း က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိသည့္ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ျပသနာ မ်ား 

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အရင္ကတည္းက အိမ္ေထာင္စုတာ၀န္မ်ား ပိေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ 

ခင္ပြန္းႏွင့္ သားမ်ားထံမွ မိသားစုအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြမရရိွျခင္း၊ မိသားစု ပုိင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား 
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ထုခြဲ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈအတြက္ ခုိးယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾက၍ ပုိမုိ ၾကပ္တည္းစြာ 

ရုန္းကန္ၾကရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ ျပဳစု ရျခင္းႏွင့္ ရုပ္ပုိင္း၊ 

စိတ္ဆုိင္းဆုိင္ရာအရ ေစာ္ကားခံရသည္။

 တခ်ိ ႔ဳ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား၏ ဇနီးတုိ႔သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ၿပီး မိသားစုအား 

ျပန္လည္ ေထာက္ပ့ံ၊ ကူညီၾကရသည္။ KWAT မွ ယခင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ၊ တရုတ္ 

ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ရသည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ လူကုန္ကူးမႈ အႏၱရာယ္ကုိ အႀကီးအ 

က်ယ္ ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ KWAT မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဆုိအရ ၄င္းတုိ႔သည္ တ ရုတ္ျပည္ 

ေရာက္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါး စတင္သုံးစြဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္စစ္ပြဲေၾကာင့္ အေျခအေနမ်ားပုိမုိဆုိးရြားလာေစ မႈတုိ႕က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 

မူးယစ္ ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ ေလာကသုိ႔ ေရာက္ရိွသြားေစသည္။ လယ္ေျမအတြင္း မုိင္းေထာင္ 

ထားေသာေၾကာင့္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးမႈ မလုပ္ႏိုင္သည့္ ဗန္းေမာ္ရိွ အမ်ိဳးသမီးတဦးသည္ သူ႔သားအ တြက္ 

ေဆး၀ါးကုသစားရိတ္ကုိ “ရာမ” စတင္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ရွာေဖြရသည္။ ေနာက္ထပ္ အမ်ိဳးသမီး တဦးမွာလည္း 

ဘိန္းျဖဴစြဲေနသည့္ ေယာက်္ားျဖစ္သူ၏ ေဆးရုံစားရိတ္အတြက္ ဘိန္းျဖဴစတင္ ေရာင္းခ် ရွာေဖြရသည္။

 အစုိးရအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးကုိလုိလုိလားလား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵမရိွမႈေၾကာင့္ 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမ်ား တုိးပြားလာၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈအား ဥပေဒအရ 

တင္းၾကပ္စြာ တားဆီးအေရးယူျခင္းလည္း မရိွေပ။ မူးယစ္ေဆး၀ါး အနည္းအက်ဥ္း ေရာင္း၀ယ္သူႏွင့္ 

သုံးစြဲသူမ်ားသာ အေရးယူခံေနရသည္။ မိသားစုစီးပြားေရးအရ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္လာရ သည့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလည္း သူတုိ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လာဘ္မထုိးႏုိင္ပါက ႏွစ္ရွည္ေထာင္ ဒဏ္မ်ား 

ခ်မွတ္ခံရသည္။   KWAT မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ျဖစ္ရပ္ သုံးခုတြင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးသုံးဦးကုိ 

မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္း၀ယ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္ အသီးသီးခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ 

၄င္းတုိ႔မွာ ေထာင္တြင္းတြင္ပင္ ကေလးေမြးဖြားခဲ့သည္။ 

 ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥကုိ အဓိက ကုိင္တြယ္ 

ကူညီေပးသည့္အေနျဖင့္ ေဆးထုိးအပ္မ်ား ေပးေ၀ျခင္း အပါအ၀င္ ထိခုိက္မႈေလ်ာ့နည္းေရး အစီအစဥ္ အား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြင္း ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒြိဟပြား ေနၾကၿပီး 

ေဆးထုိးအပ္မ်ား ေပးေ၀ျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲေစရန္ အားေပးအား ေျမွာက္ျပဳရာ ေရာက္သည္ဟု 

စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရိွသည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

ႀကီးထြားလာသည့္ ျပသနာကုိ ၄င္းတုိ႔အစီအစဥ္ျဖင့္ပင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာၾကသည္။ ၿမိ ႔ဳႀကီးမ်ားတြင္ 

ဘုရား ေက်ာင္းမ်ားက ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၾကၿပီး၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရး လႈံ႔ေဆာ္စည္းရုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။



8

 ထုိသုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဦးေဆာင္မႈ 

အခန္းမွ ပါ၀င္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ႏွစ္ခန္႔က အက္စ္သာဟုေခၚသည့္ ကခ်င္သူနာျပဳဆရာမ တဦး သည္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရး လႈ႔ံေဆာ္သည့္ လူထုအဖြဲ ႔အစည္း တခုကုိ မူဆယ္ခရုိင္၊ မုန္းေပၚတြင္ 

စတင္ျပဳဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ သူ၏အဖြဲ ႔တြင္ အဖြဲ႔၀င္အင္အား ၂၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး၊ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တြင္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈ အႏၱရာယ္အေၾကာင္း လူထုေဟာေျပာပြမဲ်ား က်င္းပျခင္း၊ ေဆးစြသူဲ မ်ား ေဆးကုသခြင့္ႏွင့္         

ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္းတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ခံႏုိင္ေစရန္ ကူညီသည္။ သူတုိ႔အဖြ႔ဲသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 

ျဖန္႔ျဖဴး၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားအား ဆက္လက္မေရာင္းခ်ရန္ ဖိအားေပး သည့္ အေနျဖင့္ ဒဏ္တပ္ျခင္းႏွင့္ 

ရဲလက္အပ္ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သည္။ အဆုိပါအဖြဲ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ အခ်ိဳ႔အေနျဖင့္မူးယစ္ေဆး၀ါး

ေရာင္းခ်သူ အနည္းဆုံး ၁၂ ဦးအား ဆက္လက္ မေရာင္းခ် ရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အက္စ္သာ အေနျဖင့္ အသတ္

ခံရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းႏွင့္ သူ၏အိမ္တြင္ ဗုံး ေထာင္ထားျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ 

 KWAT အေနျဖင့္ စုိးရိမ္သည္မွာ ႏုိင္ငံတကာ အလႈရွင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေပၚ အာရုံမစုိက္ျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အစုိးရ၏ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရး မူ၀ါဒက 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွမူးယစ္ ေဆး၀ါးျပႆနာကုိ မီးေလာင္ရာေလပင့္ ဆုိသကဲ့သုိ႔ ပုိမုိဆုိးရြားေစသည္ကုိ ျဖစ္သည္။ 

အလႈရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တန္ျပန္ဆန္႔က်င္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အပါအ၀င္ အကူအညီမ်ားကုိ အစုိးရထံ 

ပုိမုိ၍ တုိက္ရုိက္ ေထာက္ပ့ံေပးေနသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေပၚေနမႈက ျမန္မာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကုိ 

ကခ်င္အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ စစ္ေရးအရ ဆက္လက္ ထုိးစစ္ဆင္ရန္၊ စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

က်ဴးလြန္သူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ က်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ အလြယ္တကူပင္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရာ 

ေရာက္ေနသည္။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္KWATအေနျဖင့္ႏုိင္ငံတကာအလႈရွင္မ်ားအပါအ၀င္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူ မ်ားအားပဋိပကၡမ်ား 

ေျပလည္ေစရန္ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံအေျဖရွာသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ မူးယစ္ ေဆး၀ါးျပႆနာကုိ 

အထူးဦးစားေပး အေလးထားေျဖရွင္းေပးရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ 

မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း အႀကံျပဳတုိက္တြန္းပါသည္။

ျမန္မာအစုိးရသုိ႔ျမန္မာအစုိးရသုိ႔

• စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္ေနမႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္၊ ျမန္မာျပည္ရိွ တုိင္းရင္းသားေဒသ အသီးသီးမွ 

စစ္တပ္မ်ားရုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး အေပၚ အေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ 

ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံမႈမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ စတင္ရန္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 

ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္။

• တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡအား ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပလည္ေစရန္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာျပည္ရိွ 

မူးယစ္ ေဆး၀ါး အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးကိစၥအားလည္း မျဖစ္မေနထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေရးအတြက္ 

အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရန္
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• ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား တုိက္ခုိက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစုိးရလုိလားသည့္၊ ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္ 

မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ခြင့္ေပးေနသည့္ မူ၀ါဒအား ရပ္ဆုိင္းရန္။

• ေဒသခံ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအား 

အစုိးရမွ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္။

• မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသုံးမႈမ်ား ေနာက္ထပ္ ပ်ံ႔ႏံွ႔မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးေနသည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ေနရာေဒသအသီး သီးရိွ 

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံခြင့္ျပဳရန္။ 

ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္

• ျမန္မာအစုိးရမွ စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္ေနမႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္၊ ျမန္မာျပည္ရိွ တုိင္းရင္းသားေဒသ 

အသီးသီးမွ စစ္တပ္မ်ားရုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး အေပၚ 

အေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံမႈမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ စတင္ရန္။ 

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္တုိ႔အတြက္ ဖိအားေပးရန္။

• ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား တုိက္ခုိက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔စစ္ မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ 

မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ခြင့္ေပးေနသည့္ မူ၀ါဒအား လူသိရွင္ၾကား ျပစ္တင္ရႈ႔ံခ်ရန္။

• အစုိးရႏွင့္ KIA တုိ႔ ႏွစ္ဖက္လုံးမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္  ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္းရိွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား 

အား လုံေလာက္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ား အလ်င္အျမန္ ေထာက္ပ့ံရန္။ အဆုိပါ 

အကူအညီမ်ားအား အကုန္အက်သက္သာေစရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွေစရန္အတြက္ ေဒသခံ 

လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသုိ႔ တုိက္ရုိက္ ေထာက္ပ့ံရန္။

ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲ (UNODC) အေနျဖင့္ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲ (UNODC) အေနျဖင့္

• UNODC မွ ႏွစ္စဥ္ဘိန္းတုိင္းတာေရးလုပ္ငန္း နည္းနာကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္၊ သုိ႔မွသာ ေအာက္ေျခတြင္ 

လက္ေတြ႔ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ အေျခအေနမွန္ကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းတြင္ 

အစုိးရ၏ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားပါ ပါ၀င္ေစရန္။ 

• UNODC ၏ ဘိန္းတုိင္းတာေရးႏွင့္ အျခားေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ 

ေဒသမ်ားတြင္ မည္သူက ႏုိင္ငံေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ကုိ ေျမပုံျဖင့္ ေဖာ္ျပမႈမ်ိဳးအပါအ၀င္ 

ႏုိင္ငံေရး အရင္းခံအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈအေပၚ  ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကုိ သုံးသပ္ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္။ 

• UNODC အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာေစသင့္ၿပီး ၄င္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဒသခံ 

လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။



10

နိဒါန္းနိဒါန္း
 ကခ်င္မိသားစုအားလုံးနီးပါးပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကုိ ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး 

ေၾကာင့္ပင္ KWAT အဖြ႔ဲ၀င္ အမ်ားအျပားသည္လည္း  သူတုိ႔၏ မိသားစုေဆြမ်ိဳးမ်ား ဆုံးရံႈးၾကရသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ မိမိတုိ႔သည္ ယခု အစီရင္ခံစာျပဳစုရန္အတြက္ ဆႏၵျပင္းျပစြာျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ၾက ၿပီး၊ 

မူးယစ္ေဆး အၾကပ္အတည္းျပႆနာကုိ မည္သုိ႔ စတင္ ေဖာ္ထုတ္ရမည္ကုိ ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ယခုအခါတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲေပၚသုိ႔ 

ေရာက္ရိွလာသည္။ထုိသုိ႔ ျဖစ္လာရျခင္းအေပၚ လူထုဆႏၵ၊ အသံအား ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးရန္ မလြဲမေသြ 

လုိအပ္ၿပီး သုိ႔မွသာ ေအာက္ေျခလူထု၏ ပကတိ လက္ေတြ႔ ခံစား၊ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ထင္ဟပ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား 

ခ်မွတ္ႏုိင္မည္ဟု မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ မွတ္ယူသည္။ 

 ယခုအစီရင္ခံမွ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကစုိးရိမ္ဖြယ္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကုိ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္း 

ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေပးႏုိင္မည္ဟု မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ရုိးသားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ပါ 

သည္။ 

သုေတသနျပဳသည့္ နည္းနာသုေတသနျပဳသည့္ နည္းနာ

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းအထိမူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ား၊ 

မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်သူ၊ ဘုရားေက်ာင္း အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ KIO မွ မူးယစ္ေဆး၀ါး 

တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား KWAT မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ ၇၅ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆုံေမး 

ျမန္းမႈမ်ားကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရိွ ၿမိ ႔ဳနယ္ ၈ ၿမိ ႔ဳနယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (ေတြ႔ဆုံ 

ေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေျမပုံအား စာမ်က္ႏွာ ၅၆ တြင္ ၾကည့္ပါ)။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခြင့္ျပဳသူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ 

မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေဒသတခုခ်င္းစီတြင္ ရရိွပုံႏွင့္ သုံးစြဲပုံ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား အျပင္၊ စစ္ပြဲမ်ားက 

မူးယစ္ေဆး၀ါးအေပၚ မည္သုိ႔သက္ေရာက္ပုံကုိပါ ေမးျမန္းခဲ့သည္။
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၁။ ကခ်င္ေဒသမ်ားအတြင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ၁။ ကခ်င္ေဒသမ်ားအတြင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ

ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန 

”၁၉၆၀ ခုႏွစ္ေတြအထိ၊ က်မရြာမွာ လမ္းေတြမရိွေသးပါဘူး၊ (တာမုိးညဲ) ၿမိ ႔ဳေပၚကုိ ျမင္းန႔ဲ ဘိန္း 

စိမ္းထုတ္ေတြတင္ၿပီး သြားရတယ္။ ေစ်းေရာက္ေတာ့ ဘိန္းေတြေရာင္းၿပီး ေမၿမိ ႔ဳမွာ ေက်ာင္းတက္ ဖုိ႔ 

ေက်ာင္းစားရိတ္ရွာရတယ္။ က်မတုိ႔ရြာမွာဆုိရင္ လူႀကီးေတြဘဲ ဘိန္းရႈၾကတယ္၊ လူငယ္ေတြက မရႈၾက ဘူး။ 

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဘိန္းျဖဴဆုိတာ တေယာက္မွ ၾကားေတာင္ မၾကားဖူးေသးဘူး” (ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္း၊ 

ကြတ္ခုိင္ၿမိ ႔ဳနယ္မွ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတဦး)

 လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း တရာေက်ာ္ခန္႔ကပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္းရိွ 

ေတာင္ေပၚေဒ သမ်ားတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ဘိန္းစိမ္းကုိ ေကာက္ပဲ၊ 

သီးႏံွကဲ့ သုိ႔ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္တ၀ုိက္တြင္ ေရာင္းခ်ၾကၿပီး အဓိကအားျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား အတြက္သာ 

ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ကာ သုံးစြဲမႈအား ကန္႔သတ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္မူ 

ယင္းေတာင္တန္းေဒသမ်ားသည္ ဘိန္းပုိမုိထြက္ရိွရာ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္လာရုံတင္မက ေဒသတြင္းႏွင့္ 

အျခားေနရာမ်ားတြင္ပါ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာရရိွေစသည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ ဓာတုေဆး၀ါး ေစ်းကြက္ျဖစ္လာေနၿပီး 

ကခ်င္လူငယ္ထုအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈကုိ လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္၊ ပ်ံ႔ႏံွ႔ေစသည္။ 

 ယခုလုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေဖာေဖာသီသီ မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ မည္သူတုိ႔က ထုိအေပၚမွ အက်ိဳးအ 

ျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေနသည္ဆုိသည့္ အရင္းခံအေၾကာင္းတရားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ 

ကခ်င္ေဒသမ်ားရိွ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ အထူးသျဖင့္ လက္ရိွျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡကုိ သုံးသပ္ရန္ 

လုိအပ္သည္။
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 ျမန္မာျပည္တြင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ခန္႔မွန္းေျခ ၁ သန္းမွ ၁.၅ သန္းရိွသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ အစဥ္အလာ 

အားျဖင့္ ေတာင္ေပၚတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး ေက်းရြာႏွင့္ လူမ်ိဳးစုအႀကီးအကဲမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအား ၿဗိတိသွ်တုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း (၁၈၈၆-၁၉၄၈) ကခ်င္နယ္ေျမမ်ား သည္ 

နယ္ျခားေဒသ အထူးစီရင္စုမ်ားအျဖစ္ ရိွခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစၿပီး 

ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ဖ်ားစြန္းေဒသမ်ားကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အနည္းငယ္သာ ရခဲ့ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာဗဟုိအစုိးရ၏ တဘက္ေစာင္းနင္းျပဳမူသည့္ 

မူ၀ါဒတုိ႔ေၾကာင့္၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င့္ေတာ္လွန္ေရးကုိ စတင္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး 

အဖြ႔ဲ (KIO) ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔တြင္ လက္နက္ကုိင္ လႈပ္ရွားသည့္ 

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တုိ႔ ေပၚေပါက္လာသည္။

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မွစၿပီး နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးကာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းရိွ 

KIA ႏွင့္ တျခားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအား ႏိွမ္ႏွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အရပ္သားမ်ားအား 

ပစ္မွတ္ထားၿပီး ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားမွ ကခ်င္ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသုိ႔ အတင္းအၾကပ္ေရႊ႔ေျပာင္း ေစသည့္ 

“ေျမလွန္”စံနစ္က်င့္သုံးမႈလည္း ပါ၀င္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ျပည္နယ္တြင္းရိွ လူဦးေရ၏ ၈၀ 

ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။

 အစုိးရ၏ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲကုိဆန္႔က်င္ေရး အဓိက 

နည္းပရိယာယ္တခုမွာ ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ဖြ႔ဲစည္း ထူေထာင္ေပးၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအား 

တုိက္ခုိက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၀ တ၀ုိက္တြင္ အဆုိပါအဖြ႔ဲမ်ားကုိ ကာကြယ္ေရး ဟု ေခၚေ၀ၚသည္။ 

ကာကြယ္ေရးအဖြ႔ဲမ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ မ်ားေပးထားၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ထုိအဖြ႔ဲမ်ားမွ 

ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ၾကရ သည္။

 ျမန္မာစစ္အုပ္စုမွ က်င့္သုံးသည့္ ေနာက္ထပ္နည္းပရိယာယ္တမ်ိဳးမွာ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရး 

မွ မပါသည့္ “ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး”ႏွင့္ စီးပြားေရး မက္လုံးမ်ားေပးမည္ဟု ကတိျပဳၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား အား 

စည္းရုံးသိမ္းသြင္းကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးေစျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ 

ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရရိွခ်ိန္မွစ၍ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

(CPB) ၿပိဳကြဲသြားသည့္အခါ၊ စစ္အုပ္စုသည္ CPB ၏ ေဒသခံ စစ္တပ္မ်ား ကုိ သီးျခားစီ အပစ္အခတ္ရပ္ေရး 

သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးေစရန္ စည္းရုံးၿပီး၊ ၄င္းတုိ႔နယ္ေျမမ်ား အား ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 

စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေပးခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔ထဲမွ တဖြ႔ဲမွာ ကခ်င္-တရုတ္နယ္စပ္တြင္ လႈပ္ရွားသည့္ ကခ်င္ 

ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္မေတာ္  (NDA-K) ျဖစ္သည္။

 တျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွာလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

လက္မွတ္ ေရးထုိးရန္ ဖိအားေပးျခင္းခံရသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရိွ KIA မွ ခြဲထြက္အဖြ႔ဲျဖစ္ 

သည့္ ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္ (KDA) သည္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာတူခဲ့ရၿပီး KIA 

ကုိယ္တုိင္လည္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ကခ်င္ပကခ်င္ပဋိပကၡေနာက္ခံသမိုင္း ဋိပကၡေနာက္ခံသမိုင္း 
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 ျမန္မာစစ္အုပ္စုသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူမႈအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး 

ကခ်င္ေဒသမ်ား အတြင္း ၄င္းတုိ႔ တပ္မ်ားအေျခစုိက္္ျခင္းႏွင့္ အဓိကအားျဖင့္ သစ္လုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 

ေရႊတူးေဖာ္ ျခင္းစသည့္ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 

ရရိွ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ 

ခြင့္ျပဳထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ၊ တုိင္းရင္းသား အပစ္ရပ္ တပ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ 

တပ္မေတာ္ေအာက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) မ်ား ဖြ႔ဲစည္းရမည္ (သုိ႔မဟုတ္) အစုိး 

ရလုိလားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား (PMF) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြ႔ဲစည္းရမည္ျဖစ္သည္။ NDA-K အေနျဖင့္ 

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ ၁၀၀၁၊ ၁၀၀၂၊ ၁၀၀၃ ႏွင့္ ၁၀၀၄ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြ႔ဲစည္းရန္ သေဘာတူ ခဲ့ၿပီး 

KDA သည္လည္း ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည္။

 သုိ႔ေသာ္လည္း KIO အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ လက္ခံရန္ ဖိအားေပးျခင္းကုိ 

ျငင္း ဆန္ခဲ့သည္။ တင္းမာမႈမ်ား ႀကီးထြားလာၿပီး အသစ္တက္လာသည့္ အရပ္သားတပုိင္း ျမန္မာအစုိးရ 

သည္ တရုတ္အစုိးရ အကူအညီျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚတြင္ ျမစ္ဆုံဆည္တည္ေဆာက္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ 

သုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေရာင္းခ်မည့္ အႀကီးစားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကုိ  အတင္းအၾကပ္ဆက္လက္လုပ္ 

ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တာပိန္ ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ 

တရုတ္တုိ႔၏ ေနာက္ထပ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံစီမံကိန္း လုံၿခံဳေရးအတြက္ ၀င္ေရာက္အေျခခ်ရာမွ 

KIA ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္ၿပီး ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသည္လည္း က်ိဳးပ်က္သြားခဲ့သည္။ 

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ တုိက္ပြဲမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ျပန္႔ႏံွ႔သြားၿပီး ေဒသခံျပည္သူ 

၁၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ၾကရသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ KIA ကုိ 

တုိက္ခုိက္ရန္အတြက္ တျခားေဒသမ်ားမွ တပ္ဖြ႔ဲမ်ားကုိ ေခၚယူ အသုံးျပဳသည္သာမက ၄င္းတုိ႔၏ ေဒသခံ 

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအားလည္း ထုိးစစ္ဆင္ မႈအတြက္ ကူညီအားျဖည့္ေစသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပဳျခင္းျမန္မာအစိုးရ၏ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပဳျခင္း

 ျမန္မာအစုိးရသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္၊ ေဖာက္ကားမႈ၏ အဓိက လက္သည္တရားခံမွာ 

တုိင္းရင္းသား “သူပုန္” မ်ားျဖစ္သည္ဟု လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္အတုိင္း ျပစ္တင္ေျပာဆုိေနေသာ္လည္း၊ ယခု

အခါတြင္ကခ်င္ေဒသမ်ားရိွမူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ေနသည့္ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ 

နယ္ျခားေစာင့္တပ္အပါအ၀င္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္။ အဆုိပါ အဖြ႔ဲမ်ား၏ 

၀င္ေငြအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားသည္။ ယင္းအဖြ႔ဲမ်ားသည္ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ 

အခြန္ဘဏၭာအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားဆုံးရသည့္ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ 

ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္သြယ္မႈအေပၚ မီွခုိေနရသည္။ ၄င္းအဖြ႔ဲမ်ားသည္ 

သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး စုိက္ပ်ိဳး၊ ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) မူးယစ္ေဆး၀ါး 

ကုန္သည္မ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခံဳေရးယူေပးျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ အဆုိပါအဖြ႔ဲမ်ား၏ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အျပစ္ေပး၊ အေရးယူခံရျခင္း အလ်ဥ္းမရိွဘဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရၾကၿပီး၊ 

အခိ် ႔ဳမွာမူ လက္ရိွ ျမန္မာ အစုိးရ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပင္ ျဖစ္လာေနၾကသည္။
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စဥစဥ္ ေက်းရြာ၊ ၿမိ ႔ဳနယေက်းရြာ၊ ၿမိ ႔ဳနယ္ ျပည္သူ႔စစ္ ျပည္သူ႔စစ္ 
စခန္းတည္ေနရာမ်ားစခန္းတည္ေနရာမ်ား

တပ္သားအင္အား တပ္သားအင္အား 
(ခန္႕မွန္းေျခ)(ခန္႕မွန္းေျခ) ေခါင္းေဆာင္အမည္ေခါင္းေဆာင္အမည္

ကခ်င္ျပည္နယ္ 

၁ ပန္၀ါ၊ ခ်ီေဖြ ျမိဳ႕နယ္ ပန္၀ါ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
(၁၀၀၁) 

၁၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဇခုန္တိန္႔ယိန္း (ျပည္
သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္)

၂ ခ်ီေဖြျမိဳ႕နယ္ ခ်ီေဖြ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
(၁၀၀၃)

၁၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဇခုန္တိန္႔ယိန္း (ျပည္
သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္)

၃ ကန္ပုိင္တီ၊ ခ်ီေဖြျမိဳ႕နယ္ ကန္ပုိင္တီ နယ္ျခား 
ေစာင့္တပ္ (၁၀၀၂)

၁၂၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဇခုန္တိန္႔ယိန္း (ျပည္
သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္)

၄ ဖိေမာ္၊ 
ေဆာ္ေလာ္ျမိဳ႕နယ္ 

ဖိေမာ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
(၁၀၀၄) 

၁၀၀ ပတ္၀န္းက်င္  ဇခုန္တိန္႔ယိန္း (ျပည္
သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္)

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း 

၅ တာမုန္းညဲ၊ 

ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ 

မုန္းညဲ ၁၀ (အရံ ၈၀) ၀န္ဂြိဳင္တာ (ခ) 
ျမင့္လြင္ (ရွမ္းျပည္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)

၆ မုန္ဂ်ီ၊ ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္ ၁။ မုန္ဂ်ီ 

၂။ ဘန္လြမ္ဘမ္ 

၃၀ (အရံ ၁၀၀) 

၇ နမ့္ဂၽႊန္၊ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ၁။ နမ့္ဂၽႊန္ 

၂။ ေ၀ၚခိြဳင္း 

၃၀

၈ မုန္းဟန္၊ မုန္ဂူျမိဳ႕နယ္ ၁။ မုန္ေခါန္

၂။ ဘန္ဖိတ္  

၃။ ေရွာ့ေဟာ

၄၀  

၉ မန္ေဂ်၊ ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္ ၁။ မန္ေဂ် 
၂။ ဟူးဘရန္  

၄၀

 ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ စစ္တမ္းမ်ားအရ ကခ်င္ေဒသမ်ားအတြင္း အဓိက လႈပ္ရွားေနသည့္ 

ျပည္သူ႔ စစ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ အားလုံးသည္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကသည္။
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စဥစဥ္ ေက်းရြာ၊ ၿမိ ႔ဳနယေက်းရြာ၊ ၿမိ ႔ဳနယ္ ျပည္သူ႔စစ္ ျပည္သူ႔စစ္ 
စခန္းတည္ေနရာမ်ားစခန္းတည္ေနရာမ်ား

တပ္သားအင္အား တပ္သားအင္အား 
(ခန္႕မွန္းေျခ)(ခန္႕မွန္းေျခ) ေခါင္းေဆာင္အမည္ေခါင္းေဆာင္အမည္

၁၀ လုံထန္၊ 
က်ိဳးကုတ္ျမိဳ႕နယ္ 

၁။ လုံ ထန္  
၂။ ဒီမာ

၄၀

၁၁ ေကာင္းခါး၊ 
ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္ 

၁။ ဟူးဖ်က္ 
၂။ ဖာခိတ္ 
၃။ မန္ရန္ 
၄။ မန္လုံ 
၅။ နာတိ 
၆။ ဟူးလြိဳ င္ 
၇။ ဂါလန္(လ္) 
၈။ ဂ်ာယန္  

၄၀၀

၁၂ မုန္းေပၚ၊ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ၁။ မုန္းေပၚ 

၂။ မုန္းဟြမ္ 

၃။ နမ့္ေခါင္ 

၄။ မုိင္ဖန္ 

၅။ မန္က်မ္ 

၆။ မုန္ယာ 

၁၅၀ ကိန္မိုင္ (ရွမ္းျပည္နယ္ 

လြတ္ေတာ္အမွတ္)

၁၃ မုန္ဂူ ျမိဳ႕နယ္ မုန္ဂူ 40

၁၄ ေဖာင္ဆုိင္း၊ 
ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္  

ေဖာင္ဆုိင္း 40  

၁၅ ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္ ၁။ ကြတ္ခုိင္ 

၂။ မုန္းရူး 

၃။ ေမာ္ဟန္ 

၄။ မုန္ဂူ 

၅။ ဂါလ်န္(လ္) 

150 ဦးခြန္ျမတ္ ႏွင့္ ဦးခြန္ဖုန္း 

(ရွမ္းျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ 

အမွတ္)

၁၆ ပန္ေဆး၊ 
ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ 

၁။ ပန္ေဆးဘမ္
၂။ တာဂြမ္
၄။ မန္ေဂ်

၁၀၀ လီရႈယမ္ (ခ) ေက်ာ္ျမင့္ 

ရွမ္းျပည္နယ္လြတ္

ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)၊

ဂ်န္ဂြိဳင္ခ်င္

၁၇ နမ့္ဖတ္ကာ၊ 
ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ 

နမ့္ဖတ္ကာ ၁၀၀
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 ကခ်င္ေဒသမ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ျမန္မာအစုိးရသည္ KIA 

အား တုိက္ခုိက္ရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကုိ ပုိမုိအားထားလာရသည္။ 

ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ KIA နယ္ေျမေဟာင္းမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ၄င္းတုိ႔၏ မဟာ 

မိတ္မ်ားကုိ အဆုိပါေဒသမ်ားအား တုိးခ်႔ဲထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးလုိက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ 

ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ေပးသည့္ KIA ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရး မူ၀ါဒေနရာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ နယ္ 

ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးအျဖစ္ သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း တုိ႔က 

အစားထုိး၀င္ေရာက္လာ၍ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ မ်ားျပားလာေစသည္။

စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

ျမန္မာအစုိးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပုိမုိ ထုတ္လုပ္ ျမန္မာအစုိးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပုိမုိ ထုတ္လုပ္ 

ႏုိင္မဳွႏုိင္မဳွ

၁။ အစုိးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႔ပုိင္းေဒသ ၁။ အစုိးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႔ပုိင္းေဒသ 
မ်ားမ်ား
 စာမ်က္ႏွာ-၁၇ ရိွ ေျမပုံက ျပသေနသည္မွာ  ကခ်င္ျပည္နယ္အေရွ႔ပုိင္း ဘိန္းအဓိက စုိက္ပ်ိဳးရာ 

ေဒသမ်ားမွာ ၀ုိင္းေမာ္ႏွင့္ ခ်ီေဖြၿမိ ႔ဳနယ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းေဒသမ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ဇခုန္တိန္႔ယိန္း 

ဦးေဆာင္သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ ၁၀၀၁၊ ၁၀၀၂၊၁၀၀၃ ႏွင့္ ၁၀၀၄ တုိ႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည္။ 

ဇခုန္တိန္႔ယိန္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္က KIA အား တုိက္ခုိက္ရာတြင္ ကူညီခဲ့ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ တုိက္ပြဲမ်ား 

ခ်ီေဖြေဒသသုိ႔ ျပန္႔ႏံွ႔လာသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကူညီခဲ့သည္။

 ေဒသခံရြာသားတဦး ေျပာျပခ်က္အရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဇခုန္တိန္႔ယိန္း စည္းရုံးမႈလုပ္ခဲ့ 

သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ဘိန္းကုိ လြတ္လပ္စြာ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ရလာသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ 

ခုႏွစ္ ကခ်င္ပဋိပကၡ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္မွစ၍ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္မားလာျခင္းျဖစ္သည္။

 ဆဒုံမွ ဘိန္းေတာင္သူတဦး အေျပာအရ ေဒသတြင္းရိွ ေက်းရြာ ၁၇ ရြာမွာ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္းအေပၚ 

မီွခုိအားထားခဲ့ရသည္။ “ဘိန္းခင္းေတြဟာ ျမန္မာအစုိးရ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ စခန္းအ 

မွတ္ ၁၀၀၃ လက္ေအာက္မွာရိွတယ္။ မိသားစုတစုကုိ ၂ဧက၊ ၃ ဧကေလာက္ ဘိန္းစုိက္ၾကတယ္။ 

ဘိန္းမ်ိဳးေကာင္းတယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ရြာက တႏွစ္ကုိ ကီလုိ ၁၅၀၊ ၂၀၀ ေလာက္ထြက္တယ္။ 

ဘိန္းျခစ္ရာသီေရာက္ရင္ တရုတ္ေတြလာ၀ယ္ၾကတယ္။ တကီလုိကုိ ယြမ္ ၃,၀၀၀ ေလာက္ ရတယ္”

 ဘိန္းခြန္အား နယ္ျခားေစာင့္တပ္တြင္သာမက ျမန္မာအစုိးရ အာဏာ ပုိင္မ်ားမွလည္း 

ေကာက္ယူသည္ ဟု ဘိန္းေတာင္သူက ရွင္းျပသည္။ “နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ရဲန႔ဲ သစ္ေတာဌာနက 

ဘိန္းစုိက္တဲ့အခ်ိန္ အခြန္လာေကာက္တယ္။ မိသားစုအားလုံး သူတုိ႔ကုိ ပုိက္ဆံေပးရတယ္။ 

အခြန္ေကာက္တဲ့သူေတြက ဘိန္းခင္းကုိၾကည့္ၿပီး ယြမ္ ၁၀,၀၀၀ ဒါမွမဟုတ္ ၂၀,၀၀၀ ေကာက္တယ္”

 အခြန္ေကာက္ယူသည့္အတြက္ ဘိန္းစုိက္ျခင္း တမ်ိဳးတည္းႏွင့္ပင္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ 

၀င္ေငြမလုံေလာက္ဟု သူက မေက်မနပ္ေျပာသည္။ “က်ေနာ့္မွာ ဘိန္းခင္း ၂ဧက၊ ၃ ဧက ေလာက္ရိွတယ္။ 
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ဒါေပမယ့္ ၀င္ေငြက မိသားစုအတြက္ မေလာက္ဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ အစုိးရကုိလည္း အခြန္ေပးရ တယ္၊ 

ဘိန္းခင္းမွာလုပ္ဖုိ႔ အလုပ္သမားလည္း ငွားရေသးတယ္။ ဒီအလုပ္က အရမ္းပင္ပန္းတယ္။ က်ေနာ့္အေနန႔ဲ 

တျခားသီးႏံွေတြလည္း စုိက္ခ်င္ေပမယ့္ ပုိက္ဆံကမရိွဘူး။ တကယ္လို႔ အစုိးရအေနန႔ဲ တျခားသီးႏံွေတြ 

စုိက္ပ်ိဳးဖုိ႔ အကူအညီေပးၿပီး အဲဒီသီးႏံွေတြေရာင္းခ်ဖုိ႔ ေစ်းတခုဖြင့္ေပးမယ္ဆုိ အရမ္းေကာင္းမွာဘဲ”

 စစ္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ မျဖစ္ပြားမီက၊ တရုတ္နယ္စပ္ဘက္မွ လူအမ်ားအျပား ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသမ်ား 

တြင္ လာေရာက္အေျခခ်ၿပီး ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ 

ျဖစ္ပြားလာၿပီးေနာက္ အမ်ားစုမွာ တရုတ္ျပည္ဘက္သုိ႔ ျပန္သြားၾကသည္။ ေဒသခံရြာသားမ်ားက ဘိန္းခင္း 

မ်ားအား ၾကည့္ရႈေပးရၿပီး၊ ဘိန္းျခစ္ရာသီ ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္မူ ဘိန္း၀ယ္ရန္ ျပန္လာၾက သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အေရွ႔ပုိင္း ဘိန္းအဓိက စုိက္ပ်ိဳးရာ ေဒသျပ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရွ႔ပုိင္း ဘိန္းအဓိက စုိက္ပ်ိဳးရာ ေဒသျပ ေျမပုံေျမပုံ
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၂. ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပ္ုိင္းရိွ အစုိးရလက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႕စစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည့္ ၂. ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပ္ုိင္းရိွ အစုိးရလက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႕စစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည့္ 

ေနရာမ်ား ေနရာမ်ား 
 စာမ်က္ႏွာ ၁၉ ရိွ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ မူဆယ္ခရုိင္အတြင္းရိွ အဓိက 

ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသမ်ားကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ ပြားခ်ိန္မွစၿပီး 

ဘိန္းခင္းမ်ား သိသိသာသာ မ်ားျပားလာသည္ဟု အဆုိပါေဒသမ်ားမွ ရြာသားမ်ားက ေျပာဆုိသည္။ ၁၉၉၄ 

ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ KIA တပ္မဟာ ၄ (ဌာနခ်ဳပ္မွာ 

ကြတ္ခုိင္ၿမိ ႔ဳနယ္၊ ဒီးမားတြင္ရိွသည္) တရား၀င္လႈပ္ရွားခဲ့စဥ္က၊ KIO သည္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ တားဆီးသည့္ 

မူ၀ါဒတရပ္ခ်မွတ္ၿပီး ပမာဏ အနည္းငယ္ကုိသာ ကန္႔သတ္ခြင့္ျပဳ စုိက္ပ်ိဳးေစခဲ့သည္။

 သုိ႔ေသာ္လည္း တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခ်ိန္မွစၿပီး၊ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ 

ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္မ်ား ကုိ KIA ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ေနရာေဟာင္းမ်ားကုိ တုိးခ်႔ဲထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ၊ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ၊ 

ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ကြတ္ခုိင္ႏွင့္ မူဆယ္အၾကားရိွ 

အဓိကလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္ရိွၿပီး၊ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ရင္း ၁၂၃ႏွင့္ ဦးေအးေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ 

ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာနမ့္ဖက္ကာၿမိ ႔ဳတ၀ုိက္တြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ အႀကီးအက်ယ္ ျမင့္တက္ 

လာသည္။ ဤေဒသမွာ KIA မွ ယခင္က မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္ သည္။ 

“က်ေနာ္မိသားစုအေနန႔ဲ အရင္က ဘိန္းစုိက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၂ ေရာက္ေတာ့ မစုိက္ေတာ့ပါဘူး၊ 

KIA က တားျမစ္ထားလုိ႔ပါ” ဟု နမ့္ဖက္ကာမွ အမ်ိဳးသမီးတဦးက ေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ 

မိသားစု ၁၀၀ ခန္႔သည္ နမ့္ဖတ္ကာ တ၀ုိက္တြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးေနၾကသည္ဟု ေဒသခံမ်ား အဆုိအရ 

သိရသည္။ တခ်ိ ႔ဳဘိန္းခင္းမ်ားသည္ ရြာႏွင့္ တမုိင္ခရီးခန္႔ပင္ မေ၀းသည့္ ေနရာ တြင္ ရိွၾကသည္။ ေဒသခံမ်ား 

ခန္႔မွန္းသည္မွာနမ့္ဖတ္ကာ ေဒသတခုတည္းတြင္ပင္ ဘိန္းခင္း ဧက ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ စုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ 

ရြာသားမ်ားအေျပာအရ ဘိန္းခင္းပုိင္ရွင္မ်ားသည္ တရုတ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ တခ်ိ ႔ဳမွာ တရုတ္မွျဖစ္ကာ၊ 

တခ်ိ ႔ဳမွာ မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ လားရိႈးမွဟု သိရသည္။ “ဘယ္ႏွစ္ဧကရိွလဲ အတိအက်ကေတာ့ 

ျပည္သူ႔စစ္ေတြဘဲသိမယ္။ သူတုိ႔က အခြန္ေကာက္ေနၾကတာ ကုိး။ သူတုိ႔ကဘဲ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူေတြကုိ 

အကာအကြယ္ေပးေနတာ” ဟု ဘုရားေက်ာင္း ေခါင္းေဆာင္ တဦးမွေျပာသည္။

 ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ႀကီးမားမ်ားျပားသည့္ ေနာက္ထပ္၊ နယ္ေျမတခုမွာ တာမုိးညဲ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ 

တပ္ရင္း ၂၉၀ႏွင့္ တရုတ္လူမ်ိဳး စီးပြားေရးသမား ၀မ္ေကြးတာ (ခ) ဦးျမင့္လြင္ ဦးေဆာင္သည့္ 

ေဒသခံျပည္သူ႔ စစ္အဖြ႔ဲက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ဦးျမင့္လြင္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၏ လက္ရိွ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။
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UNODC ၏ ဘိန္းတုိင္းတာေရး စစ္တမ္းအား ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းUNODC ၏ ဘိန္းတုိင္းတာေရး စစ္တမ္းအား ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း

UNODC တြင္ မေဖာ္ျပေသာ အထူးစုိးရိမ္ရသည္ ေဒသမ်ား ႏွင့္ KWAT မွ ေကာက္ယူစု UNODC တြင္ မေဖာ္ျပေသာ အထူးစုိးရိမ္ရသည္ ေဒသမ်ား ႏွင့္ KWAT မွ ေကာက္ယူစု 
ေဆာင္းခဲ့သည့္အထူးစုိးရိမ္ရသည့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈေဒသမ်ား အခ်က္အလက္ျခားနား ေဆာင္းခဲ့သည့္အထူးစုိးရိမ္ရသည့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈေဒသမ်ား အခ်က္အလက္ျခားနား 

ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဘိန္းခင္းျပေျမပုံ (၂၀၁၃ UNODC မွ ရွာေတြ႕ခ်က္မ်ား)ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဘိန္းခင္းျပေျမပုံ (၂၀၁၃ UNODC မွ ရွာေတြ႕ခ်က္မ်ား)

 KWAT မွ ေကာက္ယူစုေဆာင္းခဲ့သည့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈေဒသမ်ား အခ်က္အလက္ႏွင့္ UNODC 

၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္း ဘိန္းစစ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကြဲျပား၊ ျခားနားလွ်က္ရိွ 

သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ စုိးရိမ္စရာေကာင္းသည္မွာ UNODC ဘိန္းစစ္တမ္းကုိ ျမန္မာျပည္၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ လားရာကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရဆုံး အကဲျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာမွ လက္ခံထားၿပီး 

ႏုိင္ငံတကာ အလႈရွင္မ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈအရ ပုံေဖာ္ထားသည့္ မူ၀ါဒ မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေျမပုံအရ UNODC မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ကခ်င္ ျပည္နယ္ရိွ 

“အထူး စုိးရိမ္ရသည့္” ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းအဓိက စုိက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသ အျဖစ္ 

နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ခ်ီေဖြၿမိ ႔ဳနယ္ ပါ၀င္ျခင္းမရိွေပ။

 UNODC သည္ ၿဂိဳလ္တု ဓာတ္ပုံမ်ား အသုံးျပဳ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ “အထူးစုိးရိမ္ရ 

သည့္” ေဒသမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ သတ္မွတ္သည္ (သုိ႔ေသာ္လည္း “ျဖစ္ပြားေနဆဲ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္” 

ေျမျပင္တုိင္းထြာမႈမ်ား မလုပ္ခဲ့ေပ)။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး  ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ၁၀ 
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လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တျခားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တျခားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား 

ထက္ ဘိန္းပုိမုိ စုိက္ပ်ိဳးလာရျခင္းထက္ ဘိန္းပုိမုိ စုိက္ပ်ိဳးလာရျခင္း

 တခ်ိ ႔ဳေဒသမ်ားတြင္၊ စစ္ပြဲမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအျဖစ္ ရြာသားမ်ားသည္ အသက္ရွင္ 

ရပ္တည္မႈ အတြက္ ယခုအခါတြင္ ဘိန္းကုိ ပုိမုိစုိက္ပ်ိဳးလာရသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း 

မုန္းေပၚရိွ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားက ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ တျခားသီးႏံွမ်ားထက္ 

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးလာရသည္ကုိ ယခုလုိ ရွင္းျပသည္။ “စစ္ျဖစ္ေနေတာ့၊ 

လယ္သမားေတြလည္း အရင္ကလုိ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးေရး မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔အေနန႔ဲ စပါး၊ 

လက္ဖက္န႔ဲ ေျပာင္းဖူးေတြ စုိက္ခဲ့ၾကတယ္။ မီးေသြးလည္း ဖုတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာေတာ့ 

ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးဖုိ႔ သူတုိ႔လယ္ယာေတြကုိ မသြားႏုိင္ၾကေတာ့ဘူး။ လယ္ယာထြက္ကုန္ ေတြကုိလည္း 

ေစ်းကုိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ဖုိ႔လည္း အခက္အခဲရိွတယ္။ ဘိန္းက်ေတာ့ စုိက္ရ၊ ေရာင္းရ လြယ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

တုိက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္လာကတည္းက ဘိန္းကုိပုိစုိက္လာၾကတာဘ”ဲ

 ဘိန္းစုိက္ေဒသအနီးသုိ႔ ေရႊ႔ေျပာင္းလာၾကသည့္ ရြာသားမ်ားသည္လည္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ 

မီွခုိလာ ရသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ လုံေလာက္သည့္ အရင္းအႏီွးျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဘိန္းစုိက္ႏုိင္ၾကသည္။ 

ျမစ္ႀကီးနားရိွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထုိင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးတဦးက သူႏွင့္ တျခားသူမ်ားသည္ ဆဒံု 

သုိ႔ ပုံမွန္ျပန္ၿပီး ဘိန္းခင္းကုိ ျပဳစုၾကသည္ဟု ေျပာသည္။ 

 သုိ႔ေသာ္လည္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္ အမ်ားအျပားမွာမူ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္သာ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ 

ဆဒံုအနီးရိွ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ရိွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမွ လူမႈေရးလုပ္သားတဦးက “စစ္ၿပီးတဲ့ အခါ၊ 

NDA-K (ယခုအခါ နယ္ျခားေစာင့္တပ္) ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေတာင္ေပၚက ဘိန္းခင္းေတြဟာ အႀကီးအက်ယ္ 

မ်ားျပားလာတယ္။ သူတုိ႔အေနန႔ဲ လုပ္ခနည္းနည္းဘဲေပးရတဲ့ အလုပ္သမားေတြကုိ အလြယ္တကူရႏုိင္တယ္။ 

စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းက ရြာသားေတြဟာ အခုဆုိရင္ ဘိန္းခင္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကရတယ္” ဟု 

ေျပာသည္။

ရာခုိင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားသည္ဟု (၅,၁၀၀ ဟက္တာမွ ၄,၆၀၀ ဟက္တာသုိ႔) UNODC က ခန္႔မွန္းသည္။ 

KWAT အေနျဖင့္ အဆုိပါ ခန္႔မွန္းခ်က္ကုိ သံသရျဖစ္သည္မွာ ၄င္းတုိ႔၏ စစ္တမ္းတြင္ ခ်ီေဖြၿမိ ႔ဳနယ္ 

ပါ၀င္ျခင္းမရိွ၍ျဖစ္သည္။

 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရိွ အ့ံၾသစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ အစုိးရ၏ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထား 

သည့္ မူဆယ္ခရုိင္တြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ မ်ားျပားလာေသာ္လည္း၊ UNODC က “အထူးစုိးရိမ္ရသည့္” 

ေဒသအျဖစ္ ေဖာ္ျပမထားျခင္းျဖစ္သည္။
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၂။ ကခ်င္ေဒသမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈ၂။ ကခ်င္ေဒသမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈ

 စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းက ကခ်င္လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း အတြင္း 

ရိွေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသုံးမႈ ျပႆနာကုိ ပုိမုိႀကီးထြားလာေစသည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ 

ဘိန္းစြဲသူဦးေရ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ မ်ားျပားလာေနခ်ိန္တြင္၊ ဘိန္းျဖဴစြဲသူ ျမင့္တက္ႏႈန္းက ၿမိ ႔ဳႀကီးျပႀကီးမ်ားႏွင့္ 

မုိင္းတြင္းေဒသမ်ားအတြက္ အဓိကျပႆနာတရပ္ျဖစ္လာေနသည္။ ရာမ ေခၚ စိတ္ၾကြေဆးျပား 

ျပႆနာသည္လည္း ကုန္သြယ္မႈေဒသမ်ားႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ 

တုိးပြားလာသည္။

စစ္ပြဲမ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားစစ္ပြဲမ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသခံလူထုအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ပုိမုိသုံးစြဲလာျခင္းဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသခံလူထုအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ပုိမုိသုံးစြဲလာျခင္း

“အသက္ ၅ ႏွစ္ကေန ၇ ႏွစ္အတြင္း ကေလးေတြလည္း ေဆးတံန႔ဲ ဘိန္းရႈၾကတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ဘိန္းရႈ၊ 

မိန္းေမာၿပီး သူတုိ႔ဘ၀ရ႔ဲ တျခားကိစၥေတြကုိ ေမ့ထားလုိက္ၾကတယ္။ သူတုိ႔ေက်ာင္းမတက္ေတာ့ဘူး။ 

သူတုိ႔မိဘေတြလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲၾကၿပီး၊ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲဖုိ႔ သူတုိ႔တတ္ႏုိင္တဲ့နည္းမ်ိဳးစုံန႔ဲ 

ေငြရွာၾကတယ္” (မူဆယ္ရိွ ရြာသားတဦး)

 ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ကခ်င္ရြာသားမ်ားမွာ အစဥ္အလာအရ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳး၊ သုံးစြဲမႈရိွခဲ့ေသာ္လည္း 

ယခုအခါတြင္ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားထဲတြင္ ဘိန္းသုံးစြဲသူဦးေရ ယခင္ကထက္ ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္။ 

ဘိန္းေတာင္သူအမ်ားအျပားသည္ ၄င္းတုိ႔စုိက္ပ်ိဳးသည့္ ဘိန္းကုိ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ျပန္လည္သုံးစြဲမႈ 

ျမင့္မားလာသည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္အေရွ႔ပုိင္းမွ ဘိန္းေတာင္သူတဦးက ရွင္းျပသည္။ “ဘိန္းေရာင္းလုိ႔ 

ရတဲ့ေငြက မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လုံေလာက္မႈမရိွဘူး၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ 

သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္ကလည္း ဘိန္းသုံးလုိ႔ေလ။ သူတုိ႔ရတဲ့ ဘိန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သူတုိ႔ဘာသာ ျပန္သုံးစြဲၾကတာ 
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ဘဲ။ မိသားစုထဲမွာ အနည္းဆုံးေတာ့ မိဘေတြရယ္၊ အဖုိး၊ အဖြားေတြရယ္က ဘိန္းသုံးတဲ့အေလ့အထ 

က ရိွၿပီးသားဘဲေလ။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ဘိန္းမဲကုိ သုံးၾကတယ္။ ဘိန္းျဖဴကုိေတာ့ ၿမိ ႔ဳေပၚက လူေတြ 

သုံးၾကတယ္”။

 ကခ်င္ျပည္နယ္အေရွ႔ပုိင္းရိွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားသည္လည္း ဘိန္းခင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း 

ဘိန္းစားမ်ား ျဖစ္လာေနၾကသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းတခုမွ လူမႈေရးလုပ္သားတဦးက ယခုလုိ ရွင္းျပ 

သည္ “စခန္းထဲက လူေတြ ဘိန္းခင္းေတြမွာ သြားအလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘိန္းခင္းေတြမွာ 

သြားလုပ္ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ လူငယ္ေတြအေနန႔ဲဘိန္းကုိ စသုံးလာၾကတယ္။  အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ စခန္း ထဲက 

လူအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ သုံးစြဲေနၾကၿပီ”။

 ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈေဒသအနီး ေနထုိင္သူအားလုံး ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ မဟုတ္ 

ေသာ္လည္း ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴအား အလြယ္တကူရရိွႏုိင္မႈ မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ၿမိ ႔ဳေပၚႏွင့္ ေက်း 

လက္ေဒသမ်ားအနီးတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈမ်ား စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနျဖစ္လာေနသည္။ 

 ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ မူဆယ္ၿမိ ႔ဳနယ္ရိွ မုန္းေပၚတြင္ 

ေဒသ ခံ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာ ၂၀ ေက်ာ္မွ ရြာသား ၁၀,၇၅၅ ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၊ 

စစ္တမ္းယူခဲ့ရာ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူ ၄၃၈ ဦးရိွခဲ့သည္ (လူဦးေရ၏ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း)။ အသက္ ၂၀ မွ 

၆၀ အရြယ္ရိွ အမ်ိဳးသားအားလုံးနီးပါး မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲၾကၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးသာ ပါ၀င္သည္။ 

၄င္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 

မူး ယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ အနည္းဆုံး လူ ၂၀ ဦးေသဆုံးၿပီး၊ လူ ၂၀ ဦးမွာ HIV/AIDS ေၾကာင့္ 

ေသဆုံးရျခင္းျဖစ္သည္။

 အလားတူ စစ္တမ္းေကာက္မႈကုိ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရိွ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးရာေဒသျဖစ္သည့္ နမ့္ဖတ္ကာ 

တြင္ ဘုရားေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္တဦးမွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူ၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ စုစုေပါင္း လူဦး 

ေရ ၁၀,၀၀၀ တြင္ လူ ၅၀၀ (၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) မွာ ဘိန္းသုံးစြဲသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ လူ ၅၀ ခန္႔မွာ ဘိန္းျဖဴ 

သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးေနၾကသည္။

ၿမိ ႔ဳေပၚေဒသမ်ားတြင္လည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ေနသည့္ ဘိန္းျဖဴသုံး စြဲမႈႏႈန္းၿမိ ႔ဳေပၚေဒသမ်ားတြင္လည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ေနသည့္ ဘိန္းျဖဴသုံး စြဲမႈႏႈန္း

“ျမစ္ႀကီးနားၿမိ ႔ဳမွာ ေနရာတုိင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးရတယ္။ က်ေနာ္ ခန၊ ခန အဖမ္းခံရတယ္။ က်ေနာ့္မွာ အကုိ 

၄ ေယာက္ရိွေပမယ့္ အားလုံး မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ ေသဆုံးကုန္ၾကၿပီ” (ျမစ္ႀကီးနားရိွ၊ ဘိန္းမူးယစ္ေဆး၀ါး 

သုံးစြဲခဲ့ ဖူးသူတဦး)

“မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲ ထုိးသြင္း၊ သုံးစြဲတဲ့လူေတြ မ်ားသထက္၊ မ်ားလာေနတယ္။ ဒီရပ္ကြက္ထဲမွာ 

ကေလးေတြ ေဆးထုိးအပ္န႔ဲ ကစားေနတာ ေတြ႔ႏုိင္တယ္”။ (လားရိႈးရိွ ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာ)
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“ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြဆီက က်ေနာ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ ၀ယ္ၿပီး၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြကုိဘဲ ျပန္ေရာင္းပါ 

တယ္။ တရက္ကုိ “ပန္နီစီလင္” ၉ ပုလင္းေလာက္ (ဘိန္းျဖဴ) ေရာင္းရတယ္၊ တပုလင္းကုိေတာ့ 

က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္သုံးပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ ရွေဒါင္၊ အူဘစ္ န႔ဲ ၀ါေရွာင္ (ျမစ္ႀကီးနား အနီးရိွ) ေတြမွာ 

၀ယ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေျခေထာက္၊ လက္ေမာင္း၊ လက္၊ ေပါင္အတြင္းပုိင္းန႔ဲ က်ေနာ့္တ ကုိယ္လုံး 

ထုိးသြင္း သုံးစြဲပါတယ္။ တခါတေလ အေၾကာေတြ ရွာမေတြ႔ေတာ့ဘူးဆုိရင္၊ က်ေနာ့္ နားထင္ကုိ လီွး၊ 

မူးယစ္ေဆးေတြ သိပ္ထည့္ၿပီး ပလာစတာန႔ဲ ျပန္ပိတ္ထားတယ္” (ျမစ္ႀကီးနားရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူတဦး)

 ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ လားရိႈးကဲ့သို႔ ၿမိ ႔ဳႀကီးမ်ားႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္တြင္ ေနထုိင္သူ ကခ်င္လူငယ္ 

အမ်ားအျပားသည္ ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲၾကသည္။ ဗန္းေမာ္ရိွ လူမႈ၀န္ထမ္းတဦးက “အသက္ ၁၅ ႏွစ္ကေန 

၂၅ ႏွစ္ၾကားရိွ (ဗန္းေမာ္မွ) လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ား ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲၾကတယ္။ ႏွစ္တုိင္းလည္း မူးယစ္ 

ေဆးသုံးစြဲသူေတြ မ်ားလာေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။

 ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲသူမ်ားသည္ ဘိန္းရႈျခင္းျဖင့္ မူးယစ္ေဆးစတင္သုံးစြဲခဲ့ၾကၿပီး၊ ဘိန္းရႈျခင္းက ဘိန္းျဖဴ 

အေၾကာထဲ ထုိးသြင္းျခင္းထက္ ေစ်းႀကီးသျဖင့္၊ ေဆးစြဲသည့္ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္သည့္အခါ အမ်ားအား 

ျဖင့္ အေၾကာထဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုိးသြင္း၊ အသုံးျပဳၾကေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ မသန္႔ရွင္း 

သည့္ ေဆးထိုးအပ္ (သုိ႔) ေဆးထုိးအပ္ကုိ မွ်ေ၀သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါရျခင္း၊ ေဆးအလြန္ 

အကၽြံ႔ထုိးသြင္းမူျဖစ္ျခင္း (သုိ႔) မသန္႔ရွင္းသည္ ဘိန္းျဖဴေၾကာင့္ ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

 ျမစ္ႀကီးနားၿမိ ႔ဳရိွ အမ်ိဳးသမီးတဦးက သူ႔သူအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ မည္သုိ႔ ေသဆုံးရသည္ကုိ 

ယခုလုိေျပာသည္ “သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြေၾကာင့္၊ သူ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ဘိန္းသုံးစြဲတယ္။ 

သူ႔မိဘေတြလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈန႔ဲဘဲ ေထာင္က်ကုန္တယ္။ သူေဆး၀ယ္ဖုိ႔ ပုိက္ဆံလုိရင္ အဖြားဆီ က 

ခုိးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူ နံပတ္ဖုိး (ဘိန္းျဖဴ) စသုံးလာတယ္။ သူ႔သူငယ္ခ်င္းရ႔ဲ ေဆးထုိးအပ္န႔ဲ နံပတ္ဖုိး 

အေၾကာထဲသြင္းရာကေန HIV ကူးစက္ၿပီး ေသဆုံးသြားတယ္”

 ဗန္းေမာ္ရိွ လူမႈေရး၀န္ထမ္းတဦးက သူ႔နယ္ေျမအတြင္းရိွ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 

HIV ေရာဂါ ကူးစက္ခံေနရသည္ဟု ခန္႔မွန္းေျပာဆုိသည္။ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူအားလုံးက မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ၿမိ ႔ဳေပၚႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္တြင္ အလြယ္တကူရ 

ႏုိင္သည္ဟု ေျပာသည္။ ရပ္ကြက္တုိင္းရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ား 

(သုိ႔) ဆုိင္တြင္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ လားရိႈးေဒသခံတဦးမွ သူ၏ရပ္ကြက္တခုတည္းတြင္ပင္ မူးယစ္ေဆး 

၀ါးေရာင္းခ်သည့္အိမ္ ၅ အိမ္ရိွသည္ဟု ေျပာသည္။

 ျမစ္ႀကီးနား ၿမိ ႔ဳစြန္ရိွ စီတာပူ အမ်ိဳးသမီးတဦးက သူ႔သား ၃ ေယာက္လုံး ဘိန္းျဖဴစြဲသူမ်ား 

ျဖစ္ လာၾကျခင္းမွာ ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ အိမ္နီးနားခ်င္း မူးယစ္ေဆးေရာင္းခ် သူတုိ႔က သူ႔သားမ်ားအား 

ေဆးေရာင္းရန္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းရာမွ ေဆးစြဲသြားၾကသည္ဟု ေျပာသည္။ သူ႔သား ၂ ေယာက္မွာ 

မူးယစ္ေဆးမႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသည္။ အဆုိပါအမ်ိဳးသမီးသည္ သူ၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအ ေၾကာင္း 

ရဲကုိတုိင္ၾကားေသာ္လည္း၊ ၄င္းတုိ႔မွာ လာဘ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ ၾကသည္။ မူးယစ္ေဆး 

သုံးစြဲသူမ်ားသည္ သူမ၏ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားထံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ၀ယ္ယူ၊ ထုိးသြင္းႏုိင္ၾကသည္ဟု 
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ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးအေၾကာတြင္း ထုိးသြင္းအသုံးျပဳမႈေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးအေၾကာတြင္း ထုိးသြင္းအသုံးျပဳမႈ
 ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္တကၠသုိလ္ရိွ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆး 
အေၾကာတြင္း ထုိးသြင္း အသုံးျပဳမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာသည္။ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသုိလ္ရိွ 
ေက်ာင္းသား ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မူးယစ္ေဆး အေၾကာတြင္း ထုိးသြင္းအသုံးျပဳသူ 
မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေက်ာင္းသားတဦးက ခန္႔မွန္းသည္။ သူ႔အေတြ႔အႀကံဳကုိ ေျပာျပရာတြင္ 
“ေဆးထုိးအပ္ အမ်ားအျပားကုိ အိမ္သာထဲမွာ ေတြ႔ႏုိင္တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ 
ေယာက်္ားေလး အိမ္သာမွာေပါ့။ တခ်ိ ႔ဳေက်ာင္းသားေတြဆုိရင္ ေဆးထုိးအပ္ေတြ 
လြယ္အိတ္ထဲထည့္ၿပီး ေက်ာင္းကုိ ယူလာရဲၾကတယ္။ တခါတုန္းကဆုိရင္ 
ေက်ာင္းသားတေယာက္က လြယ္အိတ္ထဲက ေဘာပင္ထုတ္လုိက္တာ၊ မွားၿပီး 
ေဆးထုိးအပ္ကုိ ထုတ္လိုက္တာ က်ေနာ္ေတြ႔လုိက္ တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ 
တကၠသုိလ္ထဲမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေနၾကတာ ေစ်းထဲမွာလုိဘဲ။ သူတုိ႔အေနန႔ဲ 
လ်ိဳ႕၀ွက္ သေကၤတေတြသုံးၾကတယ္။ တျခားလူေတြလည္း ေက်ာင္းသားေတြလုိ 
ဟန္ေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းထဲမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး လာေရာင္းၾကတယ္”

 ဗန္းေမာ္တကၠသုိလ္မွ ကထိကတဦးက ေက်ာင္းသား ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲၾက ၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ ကခ်င္လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ 
“မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ အလြယ္တကူ၊ ေစ်းေပါေပါန႔ဲ သုံးစြဲ ႏုိင္ၾကတယ္။ အသက္ ၁၆ 
ႏွစ္န႔ဲ ၁၇ ႏွစ္ လူငယ္ေတြ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ စမ္းသပ္တဲ့ အေနန႔ဲ သုံးၾကည့္ ၾကတယ္။ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းတဲ့သူေတြက တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေတြဟာ သူတုိ႔အတြက္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး ေစ်းကြက္ခ်႔ဲထြင္ဖုိ႔ အခြင့္အလန္းဘဲဆုိတာ သိၾကတယ္။ သူတုိ႔က 
တကၠသုိလ္ကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ 
ေဆးထုိးအပ္ အမ်ားအျပား ကုိေတာ့ မေတြ႔မိၾကဘူး။ တကၠသုိလ္ေတြက ၿမိ ႔ဳန႔ဲေ၀းေတာ့၊  
ေက်ာင္းသားေတြက ေတာထဲသြားၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုိးသြင္းၾကတယ္”။

ေျပာသည္။ “အိမ္သာထဲမွာဆုိရင္ ေဆးထုိးအပ္ေတြန႔ဲ ျပည့္ေနတာဘဲ။ မုိးရာသီ ဆုိရင္ ေဆးထုိးအပ္ေတြဟာ 

ရပ္ကြက္တခုလုံး ေပါေလာေမ်ာေနတာဘဲ။ အိမ္သာထဲက ေဆးထုိးအပ္ေတြကုိ ထည့္ဖုိ႔ ပုံးေတြလည္း ရိွေနၿပီ” 

ဟုလည္း သူမက ေျပာသည္။ 

 ၿမိ ႔ဳႀကီးမ်ား အနီးတ၀ုိက္ရိွ ေက်းရြာမ်ားသည္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈ ျမင့္မားသည္ဟု နာမည္ 

ေက်ာ္ၾကားသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိ ႔ဳ၏ အေရွ႔ဘက္ ၁၅ ကီလုိမီတာရိွ ၀ါေရွာင္တြင္ မူးယစ္ေဆး 

ဝါး အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရိွသည္ဟု သိထားၾကသည္။ ၀ါေရွာင္သည္ တရုတ္နယ္စပ္ရိွ ဘိန္းစုိက္ ပ်ိဳးသည့္ 

ေဒသမ်ားသုိ႔သြားရာ လမ္းေပၚတြင္ရိွသည္။ KIO မွ ၀ါေရွာင္ႏွင့္ ၀ုိင္းေမာ္ရိွ ၀ုိင္ယန္ တုိ႔မွ လူငယ္ ၁,၆၀၀ 

တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေကာက္ယူသည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ လူငယ္ ၁,၄၀၀ မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲၾကၿပီး ၁,၀၄၀ မွာ 

ေဆးစြဲသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
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 ယခုအခါ ဘိန္းျဖဴကုိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ပါ အသုံးျပဳေနၾကၿပီဟု 
သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေန သည္။ ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ 
ျမစ္ႀကီးနားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေက်ာင္း အိမ္သာမွာ သုံးၿပီးသားေဆးထုိးအပ္ေတြကုိ 
ေတြ႔ေနရသည္ဟု ေျပာသည္။ 

မုိင္းတြင္းမ်ားတြင္ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲမႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ မုိင္းတြင္းမ်ားတြင္ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲမႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ 
ေနျခင္း ေနျခင္း 
 အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ KIA ႏွင့္ စစ္အစုိးရတုိ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ဖားကန္႔ေဒသရိွ 

ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားသာ မက၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တ၀ွမ္း ေရႊတူးေဖာ္သည့္ မုိင္းတြင္းမ်ား အႀကီးအ 

က်ယ္ မ်ားျပားလာသည္။ အလုပ္ရရိွႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း အနည္းငယ္ေၾကာင့္ ကခ်င္၊ လူႀကီး၊ 

လူငယ္တုိ႔သည္ ၿမိ ႔ဳေပၚ၊ ေက်းလက္ေဒသတုိ႔မွ ေ၀းလံေခါင္ပါးသည့္ ေတာင္တန္းေဒသ မုိင္းတြင္းမ်ား 

ဆီသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႔လာၾကသည္။ ၄င္းေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္ပင္ပန္းမႈႏွင့္ အထီးက်န္ဆန္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲရန္ လႈံ႔ေဆာ္အားေပး သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။

 KWAT မွ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ လူႀကီးႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ မုိင္းတြင္းေဒသ 

မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ စတင္အသုံးျပဳၾကသည္ဟု ျပသေနသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ဘိန္းစတင္ရႈၾက ၿပီးေနာက္ 

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲလာၾကသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘိန္းျဖဴသည္ ေစ်း သက္သာၿပီး 

လြယ္လင့္တကူ ရရိွႏုိင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘိန္းရႈလွ်င္ ၅,၀၀၀ က်ပ္ (၅ ေဒၚလာခန္႔) 

ကုန္က်ေသာ္လည္း ဘိန္းအနည္းငယ္ထုိးသြင္းလွ်င္ ၂,၀၀၀ က်ပ္ (၂ေဒၚလာခန္႔) သာ ကုန္က်သည္။

 မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲသူတဦး၏ ဇနီးက ယခုလုိ ျဖစ္လာသည့္ ပုံစံကုိ “က်မ ေယာက်္ားက 

မုိးေကာင္းမွာေနတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက သူမူးယစ္ေဆး၀ါး မသုံးေသးဘူး။ သူ ဖားကန္႔က 

ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေတြမွာ အေျခခ်ေတာ့မွ မူးယစ္ေဆး၀ါး စသုံးတတ္လာတယ္။ ပထမဆုံး သူ 

ဘိန္းမဲသုံးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဘိန္းျဖဴ ေျပာင္းသုံးတယ္။ ဘိန္းမဲကုိရဖုိ႔ခက္သလုိ ေစ်းလည္းႀကီးတယ္။ 

ဘိန္းျဖဴကေတာ့ ေစ်းလည္းေပါ အလြယ္တကူလည္း ၀ယ္လို႔ရတယ္ေလ” ဟု ရွင္းျပသည္။

 ေနက္ထပ္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူ တဦးး၏ ဇနီးကလည္း “က်မတုိ႔ မိသားစုမွာ၊ က်မေယာက္်ား၊ 

သားန႔ဲ သားမက္တုိ႔က မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူေတြေပါ့။ သူတုိ႔ေတြ ျမစ္ႀကီးနား အနီးမွာရိွတဲ့ မရမ္းရြာမွာေန 

တုန္းက မူးယစ္ေဆး မသုံးတတ္ေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေတြဘက္ေရာက္ေတာ့ 

မူးယစ္ေဆးဝါး စသုံးလာၾကတယ္။ သား၊ အဖ ႏွစ္ေယာက္လုံး မုိင္းတြင္းေတြဘက္ေရာက္ၿပီးမွ မူးယစ္ 

ေဆး၀ါး စသုံးလာတာ။ က်မသားက အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးေနၿပီ။ 

ပထမေတာ့ ဘိန္းေပါ့၊ ေနာက္ပုိင္းေတာ့ ဘိန္းျဖဴသုံးလာတယ္။ ဘိန္းက ေစ်းႀကီးၿပီး ရဖုိ႔လည္း ခက္လုိ႔ေလ” 

ဟု ေျပာသည္။
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 ဖားကန္႔ေဒသခံတဦးမွ ခန္႔မွန္းသည္မွာ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ား၏ ၉၀ 

ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ မူးယစ္ ေဆး၀ါးသုံးစြဲၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ တဦး၏ 

ဇနီး၏အေျပာအရ “မုိင္းတြင္းေတြဘက္က လူအေတာ္မ်ားမ်ား မူးယစ္ေဆး သုံးၾကတယ္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ 

ဒါမွမဟုတ္ ၁၆ ႏွစ္ေလာက္ လူငယ္ေတြလည္း မူးယစ္ေဆး သုံးၾကတယ္။ မူးယစ္ေဆး ေရာင္းတာ၊ ၀ယ္တာကုိ 

ေျဗာင္ဘဲ ခြင့္ျပဳတားတယ္။ အစုိးရအေနန႔ဲ မုိင္းေဒသေတြမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဖုိ႔ ခြင့္ျပဳထားပုံရတယ္”။

 ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲသူတဦးကလည္း “ဖားကန္႔တ၀ုိက္မွာေတာ့ ဘိန္းျဖဴကုိ လြယ္လြယ္ေရာင္းလုိ႔ရတယ္။ 

လြန္ခြန္၊ ေမာ္စီဇာ၊ ေမာ္၀မ္း၊ ဆုိင္းေတာင္ ရြာေတြက ေစ်းဆုိင္ေတြမွာ ဘိန္းျဖဴကုိ အလြယ္တကူ ၀ယ္လုိ႔ 

ရတယ္။ ကခ်င္ေတြေရာ ဗမာေတြပါ မူးယစ္ေဆး ေရာင္းၾကတယ္” ဟု ေျပာသည္။

 လူမ်ားသည္ ၀င္ေငြရရန္အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားသုိ႔ သြားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

မူးယစ္ေဆး သုံးၿပီးသည့္ေနာက္ ေဆးစြဲသည့္ သံသရာတြင္း စုပ္ယူျခင္းခံရၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 

သုံးစြဲရန္အတြက္သာ အလုပ္လုပ္သည့္ဘ၀မ်ိဳးေရာက္သြားသည္။ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ရိွ မူးယစ္ေဆးဝါး 

သုံးစြဲသူတဦးက “ဘိန္းျဖဴ၀ယ္ဖုိ႔ တေန႔ကုိ က်ပ္ ၅,၀၀၀ ကေန ၁၀,၀၀၀ ေလာက္လုိတယ္။ တေန႔ကုိ ဘိန္းျဖဴ 

၄ ခါကေန ၅ ခါေလာက္ သုံးတယ္။ က်ေနာ္ ပုိက္ဆံ ပုိပုိၿပီး လုိလာတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းရွာၿပီး မူးယစ္ေဆး 

ျပန္၀ယ္တယ္။ တခါတေလ တျခားအလုပ္ေတြလည္း လုပ္ရတယ္။ တခါတေလ က်ေနာ့္ သူေဌးဆီက 

ပုိက္ဆံေတာင္းရတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး စြဲေနတဲ့သူေတြဟာ ေဆးမသုံးဘဲ ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ႏုိင္ၾကေတာ့ဘူး” 

ဟုေျပာသည္။

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဖားကန္႔ရိွ မုိင္းတြင္းႀကီးမ်ား 

ရပ္ဆုိင္း သြားၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း 

မူးယစ္ေဆး၀ါး မ်ားမွာ အဆင္သင့္ပင္ ဆက္လက္ ရရိွေနေသးသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းရိွ ၄င္းတုိ႔၏ 

လင္ေယာက်္ားမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲလာၾကသည့္အတြက္ တအိမ္သားလုံး စား၀တ္ေနေရးအတြက္ 

အဓိက တာ၀န္ယူလာၾကရသည့္ အမ်ိဳးသမီးတခ်ိ ႔ဳက၊ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ပင္ ၄င္းတုိ႔၏ ေယာက်ာ္းမ်ား  

မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ ျဖည့္ဆည္းေပးေနရသည္ဟု မေက်မနပ္ေျပာဆုိသည္။

ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားတေလွ်ာက္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ “ရာမ” စိတ္ၾကြေဆး ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားတေလွ်ာက္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ “ရာမ” စိတ္ၾကြေဆး 
သုံးစြဲမႈ ပ်ံ႔ႏံွ႔လာျခင္းသုံးစြဲမႈ ပ်ံ႔ႏံွ႔လာျခင္း

 မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲဲျခင္းသည္ ကုန္သြယ္ေရး အခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားႏွင့္ တရုတ္နယ္စပ္သုိ႔ ေဖာက္ 

ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ က်ယ္ျပန္႔လာေနသည္။ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴကုိသာမက ရာမ ကုိပါ သုံးစြဲမႈ 

ျမင့္မားလာျခင္းျဖစ္သည္။  

 ဗန္းေမာ္အနီးရိွ သစ္လုပ္ငန္းခြင္မွ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲသူတဦးက လူငယ္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 

အေၾကာတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးထုိးသြင္း သုံးစြဲသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္ “က်ေနာ္တုိ႔ ၀င္ေငြရဖုိ႔အတြက္ 

သစ္န႔ဲ ကၽြန္းေတြ ေရာင္း၊ ၀ယ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကေန ပုိက္ဆံေတြရပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရး 

ေစ်းကြက္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ဳိးစုံ ရိွပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ ေျဗာင္ဘဲ ေရာင္းပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ 
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ႏုိးၾကြေနဖုိ႔လုိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးဖုိ႔ ဆြဲေဆာင္ခံရတယ္။ တခါတေလမွာ အေရာင္း 

အ၀ယ္လုပ္ရင္း သူငယ္ခ်င္းေတြ အခ်င္းခ်င္း မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ ေ၀ေပးၾကတယ္။ အဲဒါန႔ဲဘဲ စီးပြားေရး 

လုပ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ က်ေနာ္တုိ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ မၾကာ၊ မၾကာသုံးျဖစ္ၾကတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ရင္း၊ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ အထိန္းအခ်ဳပ္မရိွ မၾကာမၾကာသုံးျဖစ္ၾကတယ္။ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြ 

ေပ်ာက္ဆုံးသြားလုိ႔ အိမ္ျပန္သြားတဲ့အခါ၊ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ မူးယစ္ေဆးစြဲသူေတြ ျဖစ္ေနၾကၿပီ” ကခ်င္ျပည္နယ္ 

အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းရိွ ေနာက္ထပ္ နယ္စပ္ေဒသရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းသူ တဦးက လည္း သူ႔နယ္ေျမတြင္ 

လူ ၁၀ဦးတြင္ ၉ ဦးမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစဲြသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းၿပီး၊ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ သာမက 

ရာမ ကုိလည္း သုံးစြဲသည္ဟု ေျပာသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္းမွ လာသည္ဟု 

ေျပာသည္။ “မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးသူေတြ တရက္တည္းကုိ ရာမ အမ်ားအျပား သုံးစြဲၾကတယ္။ အဲဒီမွာ 

မူးယစ္ေဆးေရာင္းတဲ့ဆုိင္ ၄၀ ေလာက္ရိွတယ္။ မူးယစ္ေဆးသုံးၿပီးတဲ့အခါ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္သြားၿပီး 

အလုပ္ေတြလည္း ပုိၿပီးျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔ မ်ားလာတယ္လုိ႔ ထင္တတ္ၾက တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ဘဲ သူတုိ႔ 

သစ္သြား၀ယ္တဲ့အခါ၊ အလုပ္မစခင္ မူးယစ္ေဆးအရင္သုံးၾကတယ္”။

 တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အဓိကကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ လားရိႈး-မူဆယ္ အေ၀းေျပး 

ကားလမ္းတ ေလွ်ာက္ ကုန္တင္ကားႏွင့္ မွန္လုံကားေမာင္းသူမ်ားသည္ အၿမဲႏုိးၾကား ေနေစရန္အတြက္ 

ရာမ ကုိ သုံးစြဲၾကသည္ဟု ေက်ာ္ၾကားသည္။ “ရာမ ေဆးတျပားကုိ ၁,၅၀၀ က်ပ္န႔ဲ ၀ယ္လုိ႔ရတယ္။ တေန႔ကုိ 

၃ လုံးေလာက္ဘဲ သုံးဖုိ႔လုိတယ္။ အရမ္းလည္း ေစ်းေပါတယ္။ လားရိႈးေျမာက္ပုိင္းမွာဆုိ ရာမ ေစ်းက 

ပုိေတာင္ သက္သာေသးတယ္။ ျမန္မာျပည္ဘက္ကုိ ဆင္းသြားတာနဲ႔ ေစ်းကႀကီးလာတာဘဲ” ဟု မူဆယ္မွ 

ကားေမာင္းသူတဦးက ေျပာသည္။

 မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား အဆုိပါလမ္းတေလွ်ာက္ရိွ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ားတြင္ အလြယ္တကူ 

ရရိွႏုိင္သည္။ ရာမ သာမက ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴလည္း ရသည္။ ဘိန္းတခါရႈလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ သာ ကုန္က်သည္။ 

ဘိန္း ရႈၿပီးလွ်င္ ကားသမားမ်ားသည္ တခါတရံတြင္ လမ္းေဘးတြင္ ကားရပ္ၿပီး အိပ္ေလ့ရိွၿပီး၊ ခရီးသည္မ်ား 

က ေစာင့္ဆုိင္းေနရသည္။

 တခ်ိ ႔ဳလူမ်ားက ေျပာသည္မွာ လားရိႈးႏွင့္ ကြတ္ခုိင္ (မူဆယ္သုိ႔သြားရာ အေ၀းေျပးလမ္းေပၚတြင္ 

တည္ရိွ) ရိွ တကၠစီေမာင္းသူမ်ားသည္လည္း ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴကုိ သုံးစြဲၾကသည္။ “ကြတ္ခုိင္က 

တကၠစီေမာင္းသူေတြဟာ ခရီးသည္ တေယာက္ဘဲလုိတယ္။ ၿပီးရင္ ၅၀၀ က်ပ္ေလာက္ရၿပီး၊ အဲဒါဟာ 

ဘိန္းရႈဖုိ႔ လုံေလာက္သြားၿပီ” ဟု ကြတ္ခုိင္ ေဒသခံ တဦးကေျပာသည္။

 “လားရိႈးက သုံးဘီးေမာင္းတဲ့သူေတြကုိ လူသူကင္းတဲ့ေနရာေတြမွာ မူးယစ္ေဆး ထုိးသြင္းေနတာေတြ 

ေတြ႔ႏုိင္တယ္” ဟု လားရိႈးမွ အမ်ိဳးသမီးတဦးက ေျပာသည္။

 ေနာက္ထပ္ ကားသမားတဦးက ေျပာသည္မွာ မူဆယ္ရိွ ဓာတ္ဆီဆုိင္တခ်ိ ႔ဳတြင္ ဆီျဖည့္သူမ်ားသည္ 

ေငြျပန္အမ္းစရာရိွလွ်င္ ေငြအစား ေဆးထုိးအပ္ႏွင့္ ေပါင္းခံရည္ (မုိးေရ) ကုိသာ ျပန္ေပးၾကသည္။
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ရာမ ရာမ ေဆးမွုန္႕ ႏွင့္ ဘိန္းျဖဴထည့္ထားေသာ ေဆးမွုန္႕ ႏွင့္ ဘိန္းျဖဴထည့္ထားေသာ ပန္နီစီလင္ဗူးပန္နီစီလင္ဗူး 

မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ ပ ႔်ံႏံွ႔မႈက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ပုံမူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ ပ ႔်ံႏံွ႔မႈက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ပုံ

မူးယစ္ေဆး အလြဲသုံးမႈေၾကာင့္ မိသားစု၀င္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားမူးယစ္ေဆး အလြဲသုံးမႈေၾကာင့္ မိသားစု၀င္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား

 ကခ်င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲသူမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ား 

ျဖစ္ၾက သည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေပၚေနမႈက က်ား၊ မ ခြဲျခားမႈရိွသည့္ ကခ်င္အသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း မိသားစု၀င္ 

မိန္းက ေလးမ်ား အတြက္ ျပႆနာမ်ား ပုိမုိႀကီးမားလာေစရန္ ဖန္တီးရာေရာက္သည္။ ေယာက်္ားမ်ားသည္ 

အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မိသားစုအတြက္ အဓိက ရွာေဖြေကၽြးေမြးသူလည္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး 

မ်ား၏ အဓိကတာ၀န္မွာ လင္ေယာက်္ားကုိ ျပဳစု၊ ကေလးမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရၿပီး အိမ္မႈကိစၥ မ်ား 

အားလုံးလုပ္ရသည္။ တကယ့္တကယ္တြင္မူ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသည့္ မိသားစုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

မၾကာခန အျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အိမ္မႈကိစၥမ်ား အားလုံးကုိလည္း 

လုပ္ရျပန္သည္။၄င္းတုိ႔၏ လင္ေယာက်္ားမ်ား မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူမ်ား ျဖစ္လာၾက သည့္အခါ၊ မိသားစုအတြက္ 

၀င္ေငြရွာေဖြ မေပးေတာ့သည္သာမက၊ မိသားစုပုိင္ ပစၥည္းမ်ား ထုခြဲေရာင္းခ်၍ မူးယစ္ေဆး၀ယ္ယူၾကသျဖင့္၊ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ၀န္ထုတ္၊ ၀န္ပုိးပုိမုိႀကီးမားလာသည္။ အစဥ္အလာအရပင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားသာ အေမြဆက္ခံပုိင္ခြင့္ရိွသည္ဟု က်င့္သုံးမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ 

လင္ေယာက်္ားမ်ား၊ သားမ်ားက မိသားစု၀င္ ပစၥည္း မ်ား ထု၊ ခြဲေရာင္းခ်ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ယ္ယူမႈကုိ 

တားဆီးရန္အတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။ လူမႈေရး ဂုဏ္သိကၡာအရလည္း လင္မယား ကြာရွင္းခြင့္ကုိ 

အတင္းအၾကပ္ ပိတ္ပင္ထားသည့္အတြက္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပဘဲ 

ေနထုိင္ၾကရသည္။
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 ဘ႑ာေရးအရ ပုိမုိၾကပ္တည္းလာျခင္း ဘ႑ာေရးအရ ပုိမုိၾကပ္တည္းလာျခင္း

”က်မေယာက်္ားက မူးယစ္ေဆးသုံးတယ္။ သူရွာသမွ်၀င္ေငြက သူ႔အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ၀ယ္တာန႔ဲ 

ကုန္တာဘဲ။ က်မ ကေလးမီးဖြားတုန္းကဆုိရင္ အဟာရရိွတဲ့ အစားအစာေတြေတာင္ မ၀ယ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ 

က်မကေလးေတြလည္း အ၀တ္အစားခ်ိ ႔ဳခ်ိ ႔ဳတဲ့တဲ့န႔ဲေနရတယ္။ သူ က်မကုိ ပုိက္ဆံေတာင္းလုိ႔၊ က်မက 

သူ႔ကုိမေပးရင္ ေဒါသျဖစ္ေသးတယ္။ ဆန္ေတြ၊ သီးႏံွေတြ အိတ္လုိက္ခုိးတယ္။ မွ်စ္ေတြ၊ ငွက္ေပ်ာခုိင္ 

ေတြလည္း ေရာင္းပစ္တယ္။ သူအိမ္မွာရိွေနရင္ က်မ ဘုရားေက်ာင္းလည္း မသြားႏုိင္ဘူး၊ က်မလစ္ 

တာန႔ဲ မီးဖုိေခ်ာင္က ပစၥည္းေတြ သူသြားေရာင္းတာဘဲ။ က်မတုိ႔ အၿမဲတန္း စကားမ်ား၊ ရန္ျဖစ္ၾက တယ္။ 

က်မကေလးေတြအတြက္ က်မလည္း ေငြမရွာႏုိင္ဘူး။ တခါတေလဆုိ ဟင္းခ်က္ဖုိ႔ ဆား ေတာင္မရိွဘူး။ 

က်မသားႀကီးကုိ ေကာင္းေကာင္း၊ မြန္မြန္ မျပဳစု၊ မေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္လုိ႔ သူ႔အဖြားဆီ အပ္လုိက္ရတယ္”။ 

(မူဆယ္ရိွ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူတဦး၏ ဇနီး)

 မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ၀င္ေငြအားလုံးကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါး ၀ယ္သုံးၾကသည္။ 

၄င္းတုိ႔ လက္ထဲတြင္ ေငြမရိွသည့္အခါ စားစရာ၊ မီးဖုိေခ်ာင္သုံးပစၥည္း၊ အိပ္ယာ၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ 

ႏွင့္ တခါတရံ မိသားစုပုိင္ေျမ အပါအ၀င္ အိမ္ေထာင္စု ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ပစ္ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔ 

သည္ တျခားမိသားစုမ်ားထံမွ ေငြႏွင့္ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ခုိးယူၾကၿပီး၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၏ ပစၥည္း 

ဥစၥာမ်ားကုိလည္း ခုိးယူေရာင္းခ်ၾကသည္။

 ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚေနမႈေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုရိွ မိခင္၊ ဇနီး (သုိ႔) ညီအမမ်ားသည္  မိသားစုအား အဓိက 

ရွာ ေဖြေကၽြးေမြးရသည့္ တာ၀န္သာမက၊ အေၾကြးျပႆနာႏွင့္ တခါတရံတြင္ ေဆးစြဲသူမ်ား က်ဴးလြန္ သည့္ 

ရာဇ၀တ္မႈမ်ားပါ ေျဖရွင္းေနရသည့္အတြက္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ႀကီးမားသည့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။

 တခ်ိ ႔ဳအမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ လင္ေယာက်္ားမ်ား အလုပ္လုပ္ေစရန္အတြက္ ေငြျပန္ေပးေနရ 

သည္။ မူဆယ္ရိွ ဘိန္းစြဲေနသူတဦး၏ အသက္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္ ဇနီးသည္ သူ၏ ေယာက်္ားအား 

မီးေသြးဖုတ္ရန္အတြက္ ျပန္ငွားထားရသည္။ “က်မေယာက်္ားက သူ႔ေျမကုိ ေရာင္းလုိက္တယ္ (မူးယစ္ 

ေဆးသုံးရန္)။ အခုက်မတုိ႔ ေမြးေသြးဖုတ္ေနရတယ္။ မီးေသြး တခါပုိ႔စာရဖုိ႔ ၁၅ ရက္ေလာက္ ေစာင့္ရ 

တယ္။ က်မေယာက်ာ္းကုိ ထင္းရွာဖုိ႔ ပုိက္ဆံေပးရတယ္။ က်မပုိက္ဆံမေပးဘူးဆုိရင္ သူအလုပ္လည္း 

မလုပ္ေတာ့ဘူး၊ အိမ္ကစၥည္းေတြလည္း သူခုိးလိမ့္မယ္။ မီးေသြးရရင္ေတာ့ က်မေယာက်ာ္းက 

သြားေရာင္းေပးတယ္။ မိသားစု တာ၀န္က က်မေပၚေရာက္လာတာေပါ့။ က်မေယာက်္ားသာ အားကုိးေနရင္၊ 

ကေလးေတြ ေက်ာင္းေတာင္ ေနႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး”။

 သက္ႀကီးရြယ္အုိ မိခင္မ်ားသည္လည္း သူ႔သားမ်ားေၾကာင့္ တင္ရိွေနသည့္ အေၾကြးမ်ား ေပးဆပ္ရန္ 

အတြက္ အလုပ္၊ လုပ္ေနရရွာသည္။ ဗန္းေမာ္ရိွ မိခင္တဦးသည္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ရိွ သူ႔သားက 

ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ခုိးျခင္းႏွင့္ ေဆးသုံးစြဲရန္ ေခ်းထားသည့္ အေၾကြးမ်ား ေပးဆပ္ရန္ ႀကံခင္းတြင္ အလုပ္ 

လုပ္ေနရသည္။
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 လင္ေယာက်ာ္းမ်ား (သုိ႔) သားမ်ားက ၄င္းတုိ႔လုိအပ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအတြက္ မိသားစုပုိင္ 

ေျမမ်ား ကုိ ေရာင္းခ်ပုိင္ခြင့္ရိွသကဲ့သုိ႔၊ သားမ်ားအား အေမြဆက္ခံခြင့္ေပးသည့္ ရုိးရာအစဥ္အလာသည္ 

အမွန္တကယ္တြင္ ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

ကေလးမ်ားအား ၾကည့္ရႈရန္ မိသားစုပုိင္ေျမအား မီွခုိေနရသည့္ နမ့္ဖတ္ကာရိွ မုဆုိးမတဦးအား 

မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူ သူ႔သားက သူေ၀စုရမည့္ေျမအား ေရာင္းခ်မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ခံေနရသည္။ 

“က်မသားက အိမ္က ရိွတဲ့ဟာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ခုိးတယ္။ မီးဖုိေခ်ာင္ထဲက ပစၥည္းေတြ၊ မိသားစု 

ပိုင္ပစၥည္းေတြ၊ အစားအေသာက္ေတြ စသျဖင့္ေပါ့။ တရက္ေတာ့ က်မေဒါသအရမ္းထြက္လုိ႔ သူ႔ကုိ 

ႏွင္ခ်လုိက္တယ္။ ကုိယ့္ပုိက္ဆံကုိယ္ရွာလုိ႔လည္း သူ႔ကုိ ေျပာလုိက္တယ္။ က်မသားက သူ႔ေျမေ၀စုကုိ 

ေမးတယ္။ အဲဒီေနာက္ သူ႔ကုိ က်မစကားမေျပာေတာ့ဘူး။ သူ႔ေၾကာင့္ က်မ အရမ္းငုိရတယ္”။

မက်န္းမာသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားအေပၚ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္ျခင္းမက်န္းမာသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားအေပၚ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္ျခင္း

“က်မေျမးေလး သူ႔ေဆြမ်ိဳးေတြေနရာမွာ မူးယစ္ေဆးအေၾကာထ ဲ ထုိးသြင္းရင္း၊ တခုခုမွားလုိ႔ 

ျဖစ္မွာေပါ့၊ သူအရမ္းဖ်ားတယ္။ ပါးစပ္မွာ ျပည္တည္ၿပီး ၀မ္းလည္းေလ်ာတယ္။ သူဘာမွကုိ 

မစားႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အိပ္ယာထဲလဲေနၿပီး အားလည္းမရိွေတာ့ အိမ္သာေတာင္ မသြားႏုိင္ဘူး။ ဘိန္းျဖဴေတြ 

အေၾကာထဲထုိးသြင္းေတာ့၊ ေသြးေၾကာေတြပိတ္ကုန္ၿပီး ေဆးထုိးလုိ႔ မရေတာ့ဘူးေလ။ သူ႔လက္ေမာင္းမွာ 

ေဆးထုိးအပ္ရာေတြခ်ည္းဘဲ”။ (ဗန္းေမာ္၊ လုိင္ဂ်ီးရိွ မူးယစ္ေဆးစြဲသူ တဦး၏ အဖြား)

 မူးယစ္ေဆးသုံးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မွာ အရမ္းႀကီးသည္။ ၄င္းတုိ႔ နာမက်န္းျဖစ္သည့္အခါ၊ 

ထုံးစံအတုိင္း မိသားစုအတြင္းမွ မိန္းကေလးမ်ားက ျပဳစု၊ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး 

မ်ားအေပၚ ၀န္ပုိပိေစသည္။ ဖ်ားနာေနသည့္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားကုိ ျပဳစုရသည့္ အလုပ္သည္ လည္း 

အသိအမွတ္ျပဳ ခံရျခင္း မရိွတတ္ေပ။ “မူးယစ္ေဆးေတြထုိး သုံးစြဲတဲ့အတြက္၊ သူ႔လက္က ေယာင္ေန 

တယ္။ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ကုိ ထပ္ခုိးၿပီး ထြက္ေျပးသြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆုိင္ကယ္ေပၚက ျပဳတ္က်ၿပီး 

သတိေမ့သြားတယ္။ သတိရတဲ့အခါ သူဘာမွ မမွတ္မိေတာ့ဘဲ သခ်ၤဳိင္း ကုန္းဘက္ သြားတယ္။ အဲဒီမွာ ၃ 

ရက္ေလာက္ေနတယ္။ ေနာက္ေတာ့ တျခားလူေတြက သူ႔ကုိမွတ္မိသြားၿပီး အိမ္ကုိ ျပန္ပုိ႔ေပးၾကတယ္။ 

သူဘာမွ မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ သူ႔ကုိ ေဆးျပတ္ဖုိ႔ ကုေပးရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူ အရက္ စေသာက္ျပန္တယ္။ 

သူအရက္၀ယ္ဖုိ႔ က်မဆီက ပုိက္ဆံေတာင္းတယ္၊ က်မ မေပးတဲ့အခါ၊ က်မကုိ ထုိးတယ္”။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲသည့္ ၄င္းတုိ႔၏ ဖခင္မ်ား၊ လင္ေယာက်ာ္းႏွင့္ သားမ်ားအား 

ဆုံးရံႈးၾကရသည္။ လင္ေယာက်ာ္းမ်ား မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲရာမွ HIV/AIDS ႏွင့္ ေသဆုံးသည့္အခါ၊ 

မိသားစုအတြင္း မိန္းမမ်ား (သုိ႔) ကေလးမ်ားအား ေရာဂါစြဲကပ္ေနမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာကျဖစ္ကာ၊ 

စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ထပ္ဆင့္ရၾကျပန္သည္။ 

 မူဆယ္ရိွ၊ မုန္းေပၚမွ က်န္းမာေရးလုပ္သားတဦးက သူမ၏ နယ္ေျမအတြင္း လူ ၁၅၀ ခန္႔ HIV 

ကူးစက္ခဲ့ၿပီး၊ လူ ၅၀ မွာ ေသဆုံးသြားၾကၿပီဟု ေျပာသည္။ သူမသည္၊ မိဘမ်ား HIV ေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားသည့္ 

အတြက္ မိဘမဲ့ကေလး ၁၁ ေယာက္ကုိ ျပဳစု၊ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရသည္။
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 ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ ခံရျခင္း ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ ခံရျခင္း

“က်မေယာက်္ား ေဆးသုံးဖုိ႔လုိေနတဲ့အခါ၊ က်မကုိ ဓားန႔ဲ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ အိမ္ေထာင္မျပဳခင္တုန္း 

ကလည္း က်မအေဖက ႏိွပ္စက္တယ္။ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေတာ့လည္း က်မေယာက်ာ္းက အႏုိင္က်င့္ 

ျပန္တယ္။ က်မ ခန၊ ခန ထြက္ေျပးဖူးတယ္။ က်မအရမ္းဆာေပမယ့္ စားစရာမရိွဘူးျဖစ္ပါတယ္” (မူဆယ္ရိွ 

မူးယစ္ေဆးစြဲသူတဦး၏ ဇနီး)

“က်မ ကုိယ္၀န္ရိွတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ က်မေယာက်ာ္း အိမ္ကပစၥည္းေတြ စခုိးတယ္။ တခါေတာ့ သူ႔ကုိ 

ဆန္အိတ္၀က္ေလာက္ ခုိးေနတာ က်မမိဖူးတယ္။ က်မတုိ႔ ရန္ျဖစ္ၾကတာေပါ့။ က်မဆံပင္ကုိ သူဆြဲေတာ့၊ 

က်မလည္း သူ႔ကုိ တုတ္န႔ဲရုိက္တယ္။ တခါ သူကလည္း က်မကုိ တုတ္န႔ဲျပန္ရုိက္တယ္။ က်မ 

သတိေတာင္လစ္သြားတယ္။ သတိရေတာ့ ဆန္အိတ္၀က္က မရိွေတာ့ဘူး” (မူဆယ္ရိွ မူးယစ္ေဆးစြဲသူတဦး၏ 

ဇနီး)

 မိသားစု၀င္မ်ားက မူးယစ္ေဆးစြဲသူကုိ ပုိက္ဆံမေပးသည့္အခါ၊ ၄င္းတုိ႔သည္ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္လာ 

ၾကၿပီး၊ တခါတရံတြင္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ၾကသည္။ မိခင္မ်ား၊ ဇနီးမ်ားႏွင့္ သမီးမ်ားသည္ 

မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူမ်ား၏ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ တုိက္ခုိက္ျခင္း ခံရသည္။

 ဗန္းေမာ္ခရုိင္၊ မန္းစီ ၿမိ ႔ဳနယ္တြင္းရိွ၊ ရြာတရြာမွ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတဦးက သူ႔ 

ေယာက်္ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲရန္အတြက္ သူႏွင့္ ကေလးမ်ားအား မည္သုိ႔ ရုိက္ႏွက္၊ ေငြညွစ္ 

သည္ကုိ ေျပာျပသည္။ သူမသည္ ႀကံခင္းတြင္ ေန႔စားအလုပ္လုပ္ရၿပီး မိသားစုတစုလုံး ႏွင့္ ကေလး မ်ား၏ 

ပညာေရးအတြက္ တာ၀န္ယူေနရသည္။ 

 “သူ႔မွာ မူးယစ္ေဆး အလုံအေလာက္ရိွေနရင္၊ ဘာမွ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မွာ သုံးစရာ 

မူးယစ္ ေဆးမရိွေတာ့ရင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးန႔ဲ က်မတုိ႔ကုိ ရုိက္ေတာ့တာဘဲ။ တညေတာ့ ပထမတန္းေရာက္ေနတဲ့ 

သမီးက စာဖတ္ေနတယ္၊ က်မန႔ဲ က်မသားက သူ႔နားမွာ ထုိင္ေနတာေပါ့။ က်မ ေယာက်္ားျပန္လာတဲ့ 

အခ်ိန္မွာ သားက သမီးဆီကေန စာအုပ္ေတာင္းတယ္ ၿပီးေတာ့ သူငုိတယ္။ ဒါကုိ က်မေယာက်္ား 

ျမင္ေတာ့၊ မင္းဘယ္လုိကေလးလဲ၊ ေသသြားခ်င္လား ဆုိၿပီးေမးတယ္။ သားကုိ ေျခေထာက္န႔ဲ ကန္ၿပီး 

ေျခေထာက္န႔ဲ နင္းထားတယ္။ က်မသားက ငုိေတာင္ မငုိတတ္ေတာ့ဘူး။ သမီးတကုိယ္လုံးကုိလည္း 

တုတ္န႔ဲရုိက္တယ္။ က်မက ကေလးေတြကုိ ဒီလုိမရုိက္ဖုိ႔ ေျပာၿပီး၊ ေတာင္းပန္တယ္။ သူက နင္တုိ႔ 

အားလုံး ေသလုိက္ၾကလုိ႔ေျပာတယ္။ သူက ေျပာလည္းေျပာ၊ ဆံပင္ကုိလည္းဆြဲ၊ ကန္လည္းကန္ တယ္။ 

က်မတုိ႔အားလုံး ငုိၾကတာေပါ့။ အိမ္နီးခ်င္းေတြကလည္း ဘာမွမေျပာရဲေတာ့၊ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ က်မတုိ႔ကုိ 

ႏိွပ္စက္တာေပါ့။ က်မလည္း သားကုိ ဆြဲၿပီး မီးဖုိထဲ ေျပးသြားလုိက္တယ္။ အဲဒီမွာ က်မတုိ႔ ငုိၾကျပန္တယ္။ 

သူေတာ့ လုိက္မလာေတာ့ဘူး။ တညလုံး က်မတုိ႔ အိမ္ထဲ ျပန္မ၀င္ရဲေတာ့ဘူး။ ေနာက္ ေန႔က်ေတာ့ 

ကေလးေတြ နံနက္စာေတာင္ မစားႏုိင္ၾကေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ တကုိယ္လုံး ရုိက္ထားတဲ့ဒဏ္ ေၾကာင့္ အညုိ၊ 

အမဲစြဲေနတာဘဲ။
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 က်မေယာက်္ား ညဖက္ ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ၊ ကေလး ႏွစ္ေယာက္ကုိ ႏိႈးပါတယ္။ ကေလးေတြ 

ႏွာေခါင္း ကုိ ပိတ္လုိက္ေတာ့၊ ကေလးေတြလည္း ငုိတဲ့အခါ။ ဘာလုိ႔ငုိရလဲလုိ႔ ေအာ္ၿပီး ကေလးေတြကုိ 

ပစ္ထုတ္ လုိက္တယ္။ က်မသားက ေၾကာက္ေနၿပီး၊ ေသးထြက္တဲ့အထိ အရုိက္ခံရတယ္။ 

 တညေန အိမ္မွာ က်မမရိွတုန္း၊ က်မသားကုိ ေခါင္းေလွ်ာ္ဖုိ႔ေျပာတယ္။ ကေလးက မေလွ်ာ္ခ်င္ 

ေတာ့ထြက္ေျပးတယ္။ သူက ကေလးကုိ လိုက္ဖမ္း၊ အ၀တ္ေတြခၽြတ္၊ လွဲခုိင္းၿပီး မ်က္ႏွာေပၚ ေရ 

ေလာင္းခ်တယ္။ ကေလးက ေရမြန္းၿပီး အသက္ရႈၾကပ္ေနတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေရပုံးႀကီးႀကီး တလုံးရၿပီး 

ကေလးကုိ ေရထဲႏွစ္ထားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေယာက္ခမက အဲလုိ မလုပ္ဖုိ႔ ေျပာတဲ့အခါ၊ ဒါ ငါ့သား၊ နင္တုိ႔ 

အလုပ္မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ျပန္ေျပာတယ္။ ဒါန႔ဲဘဲ သူတုိ႔က ဘာမွမလုပ္ရဲေတာ့ဘူး။ က်မ အလုပ္က ျပန္လာတဲ့အခါ 

သူတုိ႔က ျပန္ေျပာျပတယ္။ က်မသားလည္း ေၾကာက္လန္႔ၿပီး၊ ျဖဴဖတ္၊ ျဖဴ ေရာ္ေတာင္ ျဖစ္ေနတယ္။ 

 ကေလးေတြအေပၚ သူျပဳမူေနတာေတြန႔ဲပတ္သက္ၿပီး က်မအေနန႔ဲ စိတ္ဆင္းရဲရတယ္။ 

တကယ္လုိ႔ က်မအေနန႔ဲ သူ႔ကုိ ပုိက္ဆံမေပးႏိုင္ရင္ က်မသားန႔ဲ သမီးဘဲ ႏွိပ္စက္ခံရတယ္။ ကေလးေတြကုိ 

သူ ႏိွပ္စက္ေနတာ က်မအေနန႔ဲ မခံစားႏုိင္ဘူးဆိုတာသိေတာ့ ဒီနည္းန႔ဲဘဲ က်မဆီက ပုိက္ဆံရေအာင္ 

ညွဥ္းတယ္”။

 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ တျခားလူ႔အဖြဲအစည္းမ်ားတြင္လည္း ျပန္႔ႏံွ႔ျဖစ္ေပၚေနသည္။ အသက္ 

၂၃ ႏွစ္ အရြယ္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူတဦး၏ မိခင္ကလည္း သူ႔သားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲၿပီးေနာက္ 

မိန္းကေလးတဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္သည့္အေၾကာင္းေျပာျပသည္။ 

““သူ႔သားန႔ဲ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြက မူးယစ္ေဆး၀ါး ၀ယ္ဖုိ႔ လမ္းေဘးဆုိင္ကေန ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္တ 

စီး ခုိးတယ္။ ဆိုင္ကယ္ကုိ တရုတ္ဖက္မွာ သြားေရာင္းတယ္။ အဲဒီေနာက္ သူ႔အေမက ဆုိင္ကုိသြားၿပီး 

ငါေသသာ၊ ေသလုိက္ခ်င္တယ္ဆုိၿပီး ငုိယုိ၊ ေအာ္ဟစ္ေနတယ္”။ (ဗန္းေမာ္ခရုိင္၊ လြိဳ င္ေဂ်ျမိဳ႕မွ မူးယစ္ေဆး 

သုံးစြဲသူ)  

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားရိွျခင္းေၾကာင့္ အရွက္ရ 

ေၾကာင္း မၾကာခန ေျပာဆုိၾကသည္။ “က်မသားေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းေတြန႔ဲ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ရွက္မိ ပါတယ္” 

ဟု အသက္ ၅၅ ႏွစ္ရိွ၊ မူဆယ္မွ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူတဦး၏ မိခင္က ေျပာသည္။ ထုိသုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ 

သိမ္ငယ္သည္ဟု ခံစားရသူ မ်ားကလည္း “က်မအေနန႔ဲ ဘာမွ မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူ 

တေယာက္ရ႔ဲ မိန္းမအေနန႔ဲ က်မေတာ့ရူးေနၿပီ”ဟု အမ်ိဳးသမီးတဦးက ေျပာ သည္။

 မိသားစုတြင္း မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔၊ ဆက္ဆံရာမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အရွက္ရမႈမ်ား  

ဖိစီးမႈမ်ား ထပ္ကာတလဲလဲ ရရိွခံစားရျခင္းေၾကာင့္ တခ်ိ ႔ဳ ဇနီးမယားမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ လင္ေယာက်္ား 

မ်ားအား အၾကမ္းဖက္တုန္႔ျပန္သည့္ နည္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ တြန္းပုိ႔ေပးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာသည္။ 

 အရွက္ရျခင္းႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား အရွက္ရျခင္းႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား
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 အေ၀းသုိ႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ရျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကြဲကြာသြားျခင္းအေ၀းသုိ႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ရျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကြဲကြာသြားျခင္း

 မူးယစ္ေဆးစြဲသူ လင္ေယာက်ာ္းမ်ားေၾကာင့္ မိသားစု ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမႈႏွင့္ ႀကံဳရသည့္အခါ၊ ဇနီးမ 

ယားမ်ားသည္ တခါတရံတြင္ တရုတ္ျပည္ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာျပည္ တျခားအရပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ 

အလုပ္လုပ္ၿပီး ကေလးမ်ားအား ေထာက္ပံ့ၾကရသည္။ KWAT မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ ခံစာမ်ားအရ၊ 

တရုတ္ျပည္သုိ႔ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ရသည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈ အႏၱရာယ္ကုိ 

ႀကီးမားစြာ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ 

 မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူတဦး၏ အဖုိးျဖစ္သူက သူ႔ေျမး၏ မိန္းမသည္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ သြားေရာက္ 

အလုပ္လုပ္ၿပီး မိသားစုအား မည္သုိ႔ ေထာက္ပ့ံရသည္ကုိ ယခုလုိေျပာသည္။ “ကေလးမေလးက 

သူ႔ကေလးေတြကုိ ႏွစ္ခါေလာက္ ျပန္လာၾကည့္ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းေတာ့ ျပန္မလာေတာ့ ဘူး။ 

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သူ႔သားႀကီးက ၅ ႏွစ္န႔ဲ သားအငယ္ေလးက ၃ ႏွစ္ဘဲရိွေသးတယ္”

 မူဆယ္ရိွ ေနာက္ထပ္ အမ်ိဳးသမီးတဦးကလည္း တရုတ္ျပည္သုိ႔ သြားေရာက္ အလုပ္မလုပ္ခင္ 

သူ႔သမီး အား ေမြးစားမည့္သူမ်ားလက္ အပ္ခဲ့ရသည္။ သူမအေနျဖင့္ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီးေနာက္ 

သူ႔သားကုိ ေမြးစားမည့္ အမ်ိဳးသမီးလက္သုိ႔ အပ္ခဲ့ရသည္။ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ က်ပ္ေငြ ရွစ္ ေသာင္း၊ 

ၾကက္ဥ ၁၀ လုံး၊ သၾကား ၁ထုတ္ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔ ၁ ဗူး ရရိွသည္။ သူမ၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး အျပစ္ရိွသကဲ့သုိ႔ 

ခံစားရေၾကာင္း ယခုလုိေျပာသည္။ “က်မကေလးကုိ အရမ္းစိတ္ပူတယ္။ က်မ ကေလးကုိ တျခားလူေတြကုိ 

ေပးလိုက္လုိ႔၊ က်မ အျပစ္ေပးခံေနရၿပီ ထင္တယ္။ က်မသမီးေလး ေကာင္းစားမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 

သမီးေလးကုိ ေခၚၿပီး စကားေျပာႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ခဲ့တယ္။ ခုေတာ့ သူ႔ကုိ ဘယ္လုိမွ မဆက္သြယ္ႏုိင္ေသးဘူး။ 

သမီးေလးအတြက္ စိတ္အရမ္းပူေနရတယ္”

 မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူတဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ေနသည့္ ေနာက္ထပ္အမ်ိဳးသမီးတဦးကလည္း သူမ၏ 

သား မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲေနသည္ကုိ ေတြ႔ရိွသည့္အတြက္ သူ႔အေဖကဲ့သုိ႔ မူးယစ္ေဆးစြဲသူတဦး မျဖစ္ေစ ရန္ 

မေလးရွားသုိ႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ေစသည္။ 

 မူဆယ္ရိွ အမ်ိဳးသမီးတဦးက သူ႔ေယာက်ာ္းအား သတ္ခ်င္သည့္ ကိစၥအား ယခုလုိေျပာသည္ 

“က်မ ေယာက်ာ္းကုိ က်မတုိ႔ ေဆာက္ေနတဲ့ အေဆာက္အဦးမွာ မူးယစ္ေဆးသုံးေနတာ ေတြ႔ေတာ့၊ က်မ 

အရမ္းေဒါသထြက္ၿပီး သူ႔ကုိ ေက်ာက္ခဲန႔ဲ ေပါက္လုိက္တယ္။ က်မေယာက်ာ္းကုိ ေက်ာက္ခဲန႔ဲ ပစ္ေပါက္ 

သတ္ခ်င္ေပမယ့္၊ က်မသမီးႀကီးက အေမ၊ အေဖ့ကို တေယာက္တည္းထားလုိက္ပါ၊ သမီးတုိ႔ အိမ္ကလည္း 

မၿပီးေသးဘူးလုိ႔ေျပာတာန႔ဲ က်မလည္း သူ႔ကုိ ခဲန႔ဲေပါက္ၿပီး အေသမသတ္လုိက္တာ”

 ေယာက်္ားျဖစ္သူအား ဓားျဖင့္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ နမ့္ဖတ္ကာရိွ အမ်ိဳးသမီးတဦးကလည္း “သူ 

မူးယစ္ေဆးကုိ စြဲစြဲလမ္းလမ္း ျဖစ္လာေတာ့၊ က်မသူ႔ကုိ ေျပာမရေတာ့ဘူး။ တရက္ေတာ့ က်မ အရမ္း 

ေဒါသျဖစ္တာန႔ဲ ဓားန႔ဲ သူ႔ကုိေပါက္လုိက္တယ္။ ဓားက သူ႔ဘယ္ဘက္ လက္ေမာင္းကုိ သြားစုိက္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ သူ႔ေဆးရႈတဲ့အုိးကုိေတာ့ ကုိင္ထားတုန္း။ သူက ကေလးတေယာက္လုိ ငုိေတာ့ က်မ 

ေယာကၡမေတြလည္း က်မကုိ စိတ္တုိၿပီး က်မ မိဘေတြန႔ဲ သြားေနဖုိ႔ေျပာတယ္”
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အမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပား မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲသူမ်ား ျဖစ္လာၾကျခင္းအမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပား မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲသူမ်ား ျဖစ္လာၾကျခင္း

 ဗန္းေမာ္ႏွင့္ မန္စီရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား အေတာ္မ်ားမ်ား ရာမ စတင္သုံးစြဲလာၾကသည္။ 

အသက္ ၂၀ႏွင့္ ၃၀ ရိွ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားအျပား၊ ရာမသုံးစြဲၾကသည္ဟု ဗန္းေမာ္ရိွ လူမႈ၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးက 

ေျပာသည္။ ေယာက်ာ္းႏွင့္ ဇနီး၊ မယားမ်ားပါ ရာမ ကုိ သုံးစြဲၾကသည္ဟု ကုန္သြယ္ေရးအခ်က္အခ်ာ က်သည့္ 

မန္စီရိွ ၿမိ ႔ဳမိ၊ ၿမိ ႔ဳဖ တဦးကေျပာသည္။ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈကုိ သူက ယခုလုိ 

ရွင္းျပသည္ “တခ်ိ ႔ဳ မိသားစုေတြမွာဆုိရင္ ဖေအေရာ၊ မေအပါ ရာမ သုံးၾကတယ္။ ဆို ေတာ့ သူတုိ႔အလုပ္လည္း 

မလုပ္ၾကေတာ့သလုိ၊ ကေလးေတြကုိလည္း မေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ၾကေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ေတြ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 

ေဖာက္ျပန္မႈေတြျဖစ္လာၿပီး အိမ္န႔ဲ ေတာင္ယာ ေလာက္ဘဲ အသြား၊ အျပန္ လုပ္ၾကေတာ့တယ္”။

 အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘိန္းျဖဴႏွင့္ ဘိန္းသုံးစြဲသည့္ ပမာဏ နည္းပါးေသာ္လည္း။ တခ်ိ ႔ဳအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

၄င္းတုိ႔၏ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ လင္၊ ေယာက်္ားမ်ား ဆြဲေဆာင္၊ သိမ္းသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ 

သုိ႔မဟုတ္ပါကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိယ္တုိင္ မူးယစ္ေဆးေရာင္းခ်လာသူမ်ား ျဖစ္လာသည့္ အတြက္ 

ရာမကုိ သုံးစြဲလာၾကသည္။ 

 မူဆယ္ရိွ၊ မူးယစ္ေဆးစြဲသူတဦး၏ ဇနီးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ မုဆုိးမျဖစ္ေနသူ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ 

အမ်ိဳးသမီးတဦးသည္ ကေလး ၂ ေယာက္အား ရွာေဖြေကၽြးေမြးရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆးေရာင္း ခ်ရာမွ 

သူကုိယ္တုိင္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူတဦး ျဖစ္သြားသည္။ “က်မ ေယာက်ာ္းဆုံးၿပီးတာန႔ဲ၊ သမီးေလးကုိ က်မ 

ေမြးတယ္။ က်မမွာ စားစရာေတာင္ မရိွဘူး။ ကေလး ၂ ေယာက္န႔ဲဆုိေတာ့ ဘာအလုပ္မွလည္း မလုပ္ 

ႏုိင္ဘူး။ ဒါန႔ဲဘဲ ေဆးရာင္းတဲ့သူဆီကေန က်မ ေဆးျပားတခ်ိ ႔ဳယူတယ္။ ပထမေတာ့ က်မ ေဆးျပား ၁၀ 

ျပားေလာက္ဘဲ ေရာင္းတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေဆးသုံးသူေတြက က်မေရာင္းမွန္းသိေတာ့ က်မ လည္း တရက္၊ 

တရက္ကုိ ပုိ၊ ပုိ ေရာင္းလာရတယ္။ က်မ ဆုိင္ေလးတဆုိင္တည္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေဆးျပားေတြေရာင္းတယ္။ 

ေဆးျပားေတြ မေရာင္းခင္ က်မ အရင္စမ္းၾကည့္တယ္။ တျဖည္းျဖည္း န႔ဲ ေဆးသုံးတာ မ်ား၊ မ်ား လာတယ္။ 

က်မ မသုံးရရင္၊ မေနႏုိင္ေအာင္ကုိ စြဲသြားတယ္။ တခါတေလ ဆုိ က်မတုိ႔ မေလာက္မင၊ စားရတယ္။ ဘာမွ 

မစားရရင္ျဖစ္ေပမယ့္၊ ေဆးမသုံးဘဲေတာ့ မေနႏုိင္ေတာ့ ဘူး။ က်မ ေဆးျပားေတြ ဆက္ေရာင္းေနတုန္းဘဲ၊ 

ဒါေပမယ့္ အျမတ္ေတာ့ မက်န္ဘူး၊ ဘာလုိ႔လဲဆုိ ေတာ့ အဲဒါေတြန႔ဲ က်မေဆးျပားေတြ ျပန္သုံးေနလုိ႔ဘဲ။ 

မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ က်မတုိ႔ရ႔ဲ အရိပ္အၿမံဳေလး လည္း ဆုံးရံႈးခဲ့ရပါၿပီ” ဟု သူမက ေျပာသည္။ 
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အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရုတ္ျပည္တြင္ အလုပ္လုပ္ရာမွ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ ရာမ စတင္သံုးစြဲျခင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား တရုတ္ျပည္တြင္ အလုပ္လုပ္ရာမွ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ ရာမ စတင္သံုးစြဲျခင္း

 မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ေျပာျပခ်က္အရ 

သူတုိ႔အေန ျဖင့္ တရုတ္ျပည္တြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ရာမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး စတင္သုံးစြလဲာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ တရုတ္ျပည္၌ သြားေရာက္ 

အလုပ္ရွာေဖြရသည့္အတြက္ အဆုိပါ ေျပာဆုိခ်က္မွာ စုိးရိမ္စရာ အခ်က္အျဖစ္ရိွေန သည္။

လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္သားမ်ားလိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္သားမ်ား

 “၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ၊ က်မ အလုပ္မရိွဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၀မ္းကြဲ တေယာက္က တရုတ္နယ္စပ္မွာ 

အလုပ္ ရွာဖုိ႔ ဆုိၿပီး ေျပာလာတယ္။ က်မတုိ႔ တရုတ္ျပည္ဘက္ျခမ္းက လုိင္ဇာကုိ သြားတယ္။ က်မတုိ႔ 

ဆုိင္အ ေသးတဆုိင္မွာ စပါးအႏိွပ္သည္အျဖစ္ လုပ္ရတယ္။ အဲဒီမွာ မိန္းကေလး ၁၀ ေယာက္ေလာက္ 

ရိွ တယ္။ ပထမေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဘယ္လုိသုံးရမွန္း က်မမသိေတာ့ မသုံးျဖစ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်မ 

သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ ရာမေရာ ဘိန္းျဖဴပါ သုံးတယ္။ က်မကုိလည္း စမ္းၾကည့္ဖုိ႔န႔ဲ တကယ္လုိ႔ က်မ 

မူးယစ္ေဆးသုံးလုိက္ရင္ ေနလုိ႔၊ ထုိင္လုိ႔ေကာင္းသြားမယ္၊ အိပ္လို႔လည္း ေပ်ာ္တယ္လုိ႔ ေျပာၾက တယ္။ 

ဒါန႔ဲဘဲ က်မလည္း သုံးျဖစ္သြားတယ္။

 က်မ ညဘက္ အိပ္လုိ႔မရတာေတြရိွ တယ္။ ဆုိင္မွာလည္း တခါတေလ လူက်တယ္။ က်မတုိ႔က 

သီးသန္႔ေနရတာေပါ့။ တခါတေလလည္း က်မတုိ႔ကုိ တေယာက္ေယာက္က ညဖက္လာေခၚတယ္။ 

က်မ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သူတုိ႔န႔ဲ လုိက္သြားတယ္။ က်မသိတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြဆုိရင္ က်မလည္း 

လုိက္သြားတယ္။ က်မတုိ႔အလုပ္က ညဖက္မွာ လုပ္ရတာဆုိေတာ့၊ ညဖက္ မအိပ္ရဘူးေလ။ 
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 က်မ ရာမကုိ စသုံးျဖစ္တယ္။ စစခ်င္းေတာ့ တရက္ကုိ ၂ ျပားကေန ၃ ျပားသုံးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ 

တရက္ထဲကုိ အမ်ားႀကီးသုံးျဖစ္လာတယ္။ ေဆးသုံးေနရတဲ့အခ်ိန္ဆုိ က်မအရမ္း ေပ်ာ္တယ္။ တခါတ 

ေလလည္း ဘိန္းျဖဴသုံးပါတယ္။ တခါတေလ အလုပ္ရွင္ဆီကေန ယြမ္ ၅၀ ေလာက္ေခ်းဖုိ႔ ေျပာရ 

တယ္။ တပတ္ ကုိ ၂ ခါ၊ ၃ ခါေလာက္ ေတာင္းရတယ္။ အဲဒီေငြန႔ဲဘဲ ရာမ ၀ယ္ရတာကုိး။ က်မ သူငယ္ 

ခ်င္းေတြေတာ့ ေဆးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ကုန္တယ္ဆုိတာ မသိဘူး။ က်မ သူငယ္ခ်င္း ခပ္မ်ားမ်ား 

ကေတာ့ ဘိန္းျဖဴသုံးၾကတယ္။ 

 အဲဒီမွာ က်မ ၄ ႏွစ္ေလာက္ လုပ္ခဲ့တယ္။ တလ ဘယ္ေလာက္၀င္ေငြရလဲ က်မ မသိေတာ့ဘူး။ 

ဆုိင္ ရွင္ကေတာ့ က်မတုိ႔ကုိ စားစရာန႔ဲ အ၀တ္အစားေတြေတာ့ ေပးတယ္။ က်မတုိ႔မွာ အ၀တ္အစား 

ႏွစ္စုံ၊ သုံးစုံရိွရင္ လုံေလာက္ပါၿပီ။ အဲဒီမွာလုပ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြအားလုံး အသက္ ၂၅ ႏွစ္ ေအာက္ေတြ 

ခ်ည္းပါဘဲ။ က်မ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ ၃ႏွစ္ခြဲေလာက္ သုံးခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာလည္း ေပ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ က်မ အတြက္ 

ဘာမွ မလုိအပ္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီမွာ ဒီလုိဆုိင္မ်ိဳးေတြလည္း ရိွေသးတယ္။ ဆုိင္ေတြမွာ အလုပ္သမားေတြက 

ျမန္မာျပည္ကဆုိေတာ့ က်မတုိ႔ ျမန္မာလုိ ေျပာလုိ႔ရတာေပါ့”

အိမ္တြင္း အလုပ္သမားမ်ားအိမ္တြင္း အလုပ္သမားမ်ား

 “၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ က်မ ေယာက်ာ္းက သစ္လုပ္ငန္းလုပ္တယ္။ တရက္ေတာ့ ျမန္မာစစ္သားေတြက 

သူ႔ကုိဖမ္းၿပီး ေထာင္ခ်လုိက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ၀င္ေငြရေအာင္ ဘယ္လုိရွာရမယ္မွန္း က်မမသိေတာ့ 

ဘူး။ ဒါန႔ဲဘဲ ၂၀၀၈ ေရာက္ေတာ့၊ က်မန႔ဲ ကေလးေတြ လုိင္ဇာသြားၿပီး ၀င္ေငြရွာၾကတယ္။ လုိင္ဇာ ဘက္မွာ 

က်မတုိ႔အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ အလုပ္မရတာန႔ဲ၊ နယ္စပ္တဖက္က တရုတ္ဘက္ကုိ သြားၾက တယ္။ အဲဒီမွာ 

အိမ္ငွားၿပီး ေနၾကတာေပါ့။ ၀င္ေငြရဖုိ႔ မုန္ညွင္းခင္းမွာ အလုပ္လုပ္တယ္။ တခါတေလ လည္း တရုတ္ 

အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေတြမွာ အ၀တ္ေလွ်ာ္တယ္။ တရက္ေတာ့ က်မေျခေထာက္ေတြ ေယာင္ လာၿပီး၊ နာလည္း 

နာလာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်မတုိ႔အိမ္နားက လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ေနတဲ့ တ ေယာက္က ရာမ သုံးဖုိ႔ 

ေျပာလာတယ္။ သူေျပာတာက အဲဒါကုိ သုံးၿပီးတာန႔ဲ က်မအတြက္ ေပ်ာ္စရာ ေတြျဖစ္လာမယ္တဲ့။ ဒါန႔ဲဘဲ က်မ 

ေဆးျပားေတြ ေန႔တုိင္း သုံးေတာ့တာဘဲ။ က်မ ရာမ စြဲလာၿပီး၊ ဘိန္းျဖဴပါ စသုံးတတ္လာတယ္။ က်မလည္း 

သမီးႏွစ္ေယာက္ကုိ ၾကည့္ရႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ ပုိက္ဆံမရွိေတာ့တာေၾကာင့္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ေနတဲ့ 

တေယာက္ကဘဲ က်မတုိ႔ မိသားစုကုိ ၾကည့္ရႈေပးတယ္။ ၅ လခြဲေလာက္ ဒီလုိဘဲ ျဖတ္သန္းရတယ္။ က်မ 

ကေလးေတြလည္း ေက်ာင္းမသြား ႏုိင္ၾကပါဘူး။ ေနာက္ေတာ့ က်မေျခေထာက္ ျပန္ေကာင္းလာတာန႔ဲ 

ဟင္းခ်က္၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္၊ တျခား အလုပ္ေတြ အိမ္ေတြမွာ လုိက္လုပ္ပါတယ္။ ပုိက္ဆံရရင္၊ ရာမ၀ယ္တယ္၊ 

ကေလးေတြအတြက္ စားစ ရာေတြ ၀ယ္တယ္။ ၂၀၁၀ မွာေတာ့ က်မ လုိင္ဇာကုိ ျပန္လာပါတယ္”။
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ဆင္းရဲျခင္းေၾကာင့္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆင္းရဲျခင္းေၾကာင့္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ တြင္ ပတ္သက္လာရျခင္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ တြင္ ပတ္သက္လာရျခင္း

 စစ္ပြဲေၾကာင့္ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမႈ ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစျခငး္က၊ တခ်ဳိ႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါး 

ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ တြန္းပုိ႔လွ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြား 

ၿပီးသည့္ေနာက္ ဗန္းေမာ္ရိွ ေက်းရြာတရြာမွ မူးယစ္ေဆးေရာင္းသူ အမ်ိဳးသမီးတဦးက “ စစ္မျဖစ္ခင္ 

တုန္းက က်မလယ္လုပ္တယ္။ က်မ လယ္မလုပ္ရဲေတာ့ဘူး၊ အဲဒီမွာ မုိင္းေတြေထာင္ထားလုိ႔။ တုိက္ပြဲ ေတြ 

ျဖစ္လာေတာ့ က်မအတြက္ ၀င္ေငြလည္း ရပ္သြားတယ္။ က်မရ႔ဲ ဒုတိယသားက အစာအိမ္ေရာဂါ ခံစားေနရၿပီး၊ 

အိမ္ျပင္ဖုိ႔လည္း ေငြလုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြကုိ အျမန္ဆုံးရေအာင္ ရွာရတယ္။ ပထမဆုံး မူးယစ္ေဆးေတြ 

သယ္ေပးတယ္။ က်မ ရာမ ၉ ထုတ္သယ္ခဲ့တယ္။ တထုတ္မွာ ေဆးျပား ၂၀၀ ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ 

KIA ဖမ္းတာကုိ ခံရတယ္။ က်မေယာက်္ားက အရမ္းရွက္တယ္။ က်မ အဖမ္းခံရၿပီး တလအၾကာမွာ 

က်မေယာက်ာ္းဆုံးသြားတယ္” ဟု ေျပာသည္။

 ျမစ္ႀကီးနားမွ ေနာက္ထပ္ အမ်ိဳးသမီးတဦးကလည္း ဘိန္းျဖဴစြဲေနၿပီး နာမက်န္းျဖစ္ေနသည့္ 

ေယာက်ာ္း ျဖစ္သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမွ ကေလး ၃ ေယာက္ကုိ ေထာက္ပ့ံႏုိင္ရန္အတြက္ မူးဆစ္ေဆးေရာင္းရန္ 

သိမ္း သြင္းခဲ့သည္။ သူမအေနျဖင့္ ပယ္နယ္စလင္ တလုံးစာဘိန္းျဖဴ အား ၄၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူၿပီး၊ ၈ 

ပုလင္းရေအာင္ ျပန္လုပ္၍ ၁ ပုလင္းလွ်င္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျပန္ေရာင္းသည္။ ထုိအခ်ိန္က အျမတ္အေနျဖင့္ 

၄၀,၀၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ခန္႔) ျပန္ရသည္။

 ရရိွသည့္အျမတ္သည္ ရင္းႏီွးရသည့္ အႏၱရယ္ႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ နည္းပါးသည္။ နမ့္ဖတ္ကာမွ 

ဘိန္း ေရာင္းသူအမ်ိဳးသမီးတဦးက သူမအေနျဖင့္ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀) မွ က်ပ္ 

၂၀၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀) အထိ ဘိန္းအရည္အေသြးေပၚ မူတည္ၿပီး အျမတ္ရသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ သူမအေနျဖင့္ ဘိန္းကုိ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးရာေဒသမွ တျခားဘိန္းေရာင္းသူထံမွ ၀ယ္ယူရသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ဘိန္းမ်ားကုိ ရဲစစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ရြာအေရာက္ သယ္ယူ၊ ေရာင္းခ်ရ 

သည္။ သူမအေနျဖင့္ နမ့္ဖတ္ကာ လမ္းေပၚတြင္ ရဲ၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရၿပီး၊ ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံ 

ရသည္။ ယခုအခါတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီျဖစ္သည္။ အဖမ္းခံရစဥ္က ကုိယ္၀န္ရိွေနၿပီး 

ကေလးကုိ လားရိႈးအက်ဥ္းေထာင္တြင္ပင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္လုိက္ေသာ္ 

လည္း သူမအေနျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာပါက ဘိန္းထြက္ရိွသည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး 

မိသားစုအတြက္ ၀င္ေငြရွာရမည့္ လုပ္ငန္းအား တားဆီး၊ ဟန္႔တားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။  
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လာရုွိးအခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမုွျဖင့္ အေရးယူခံထားရသည့္ လာရုွိးအခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမုွျဖင့္ အေရးယူခံထားရသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေျခအေနအမ်ိဳးသမီးမ်ား အေျခအေန

 မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ မွားယြင္းစြာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ အျပစ္ေပးခံရၿပီး ေထာင္အတြင္း ၇ 

ႏွစ္ေနခဲ့ရသူ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတဦးက “၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ကခ်င္ တုိင္းရင္းေဆးေတြကုိ တရုတ္မွာ 

သြားေရာင္းပါတယ္။ တရက္ေတာ့ နမ့္ဖက္ကာမွာေနတဲ့ တရုတ္တေယာက္က ဘိန္းေတြ၀ယ္လာၿပီး၊ က်မကုိ 

ေရာင္းမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ က်မကလည္း ၀ယ္ဖုိ႔ ပုိက္ဆံမရိွဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ သူ ထြက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ 

မူဆယ္က မူးယစ္အထူးရဲေတြန႔ဲ တုိးပါတယ္။ သူက ဒီဘိန္းေတြဟာ က်မဟာ ေတြလုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ 

ဒါန႔ဲဘဲ က်မအဖမ္းခံရၿပီး ကြတ္ခုိင္ေထာင္ကုိ ပုိ႔လုိက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်မ ကုိယ္၀န္ရိွေနတယ္။ က်မ 

စားစရာေတြအတြက္ ၆ ေသာင္းဖုိးေလာက္ သုံးလုိက္တယ္။ သူတုိ႔ က်မကုိ မႏိွပ္စက္ပါဘူး၊ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ 

က်မက ကုိယ္၀န္သည္ကုိး။ ရဲေတြက ထြက္ေျပးေနတဲ့ တရုတ္အမ်ိဳးသားရ႔ဲ မိန္းမကုိ သူ႔ေယာက်္ားအစား 

ဖမ္းလုိက္တယ္။ ရဲေတြက အဲဒီမိန္းမကုိ ပါးေတြရုိက္ ၿပီး၊ သူ႔ေယာက်္ားဘယ္မွာလဲလုိ႔ စစ္ၾကတယ္။ သူတုိ႔က 

အဲဒီတရုတ္ကုိ တရုတ္ျပည္မွာ ဖမ္းၿပီး ႏိွပ္စက္ ၾကတာ၊ ေခါင္းမွာ ဒဏ္ရာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရသြားၿပီး၊ ၅ 

ခ်က္ေလာက္ ခ်ဳပ္လုိက္ရတယ္။ က်မ မိသားစုကလည္း က်မအတြက္ ေရွ႔ေနမငွားႏုိင္ၾကဘူး။ က်မကုိ 

ဆီးစစ္ေတာ့လည္း မူးယစ္ေဆးသုံး တာ ေတြ႔တယ္တဲ့။ ဒါန႔ဲဘဲ က်မကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်တယ္၊ 

သုံးစြဲတယ္ဆုိၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရတယ္။ တရုတ္မကေတာ့ ေထာင္ ၁၂ ႏွစ္က်တယ္၊ 

သူ႔ဆီးစစ္ခ်က္အရ မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲတာ မေတြ႔ရလို႔တဲ့။ တရုတ္ႀကီးကေတာ့ ေထာင္ ၅ ႏွစ္ က်သြားၿပီး 

ေထာင္ထဲမွာဘဲ ဆုံးသြား တယ္။ က်မ ကြတ္ခုိင္ေထာင္မွာ ၅ လေနခဲ့ၿပီး အဲဒီမွာဘဲ ကေလးေမြးခဲ့တယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ လားရိႈး ေထာင္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ရတယ္။ က်မ ေျခက်င္းခတ္ခံရတယ္။ မနက္ ၈ နာရီကေန ၉ 

နာရီအထိ သင္တန္းဆရာေတြန႔ဲ ေလ့က်င့္ရတယ္။ တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔အမိန္႔ကုိ မနာခံရင္၊ အရုိက္ခံရတယ္။ 

က်မ စေရာက္ေရာက္ခ်င္း အိမ္သာေဆးရတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ ကုိယ့္အိပ္ယာ ကုိယ္၀ယ္ရတယ္။ တံျမက္ 

စည္း၀ယ္ဖုိ႔လည္း ေျပာတယ္၊ က်မကေလးသိပ္ဖုိ႔ ၅ ထပ္သားလည္း ေပးတယ္။ တခ်ိ ႔ဳ တတ္ႏုိင္တဲ့သူ 

ေတြက ေထာင္၀န္ထမ္းေတြကုိ က်ပ္ တသိန္းေပးၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနႏုိင္ၾကတယ္။ တကယ္လုိ႔ 

က်မအနန႔ဲ တံျမက္စည္း မ၀ယ္ဘူးလုိ႔ ေျပာရင္အိမ္သာနားမွာ အတင္းအိပ္ခုိင္းလိမ့္မယ္။ က်မကုိမိန္းမ၀တ္ 

အကၤ်ီခ်ဳပ္ဖုိ႔န႔ဲ စီးကရက္လုပ္ဖုိ႔ အမိန္႔ေပးၾကတယ္။ ေထာင္ထဲမွာက်င့္သုံးတဲ့ လုပ္နည္း၊ လုပ္ဟန္ေတြရိွတယ္။ 

က်မအေနန႔ဲ ေကာ္ဖီမစ္ ၃ ထုတ္ေလာက္ေပးရင္၊ အိမ္သာသုံးဖုိ႔ ေရရတယ္။ တနလၤာေန႔တုိင္း 

ေထာင္စည္းကမ္းေတြကုိ မနက္ ၁၀ နာရီကေန ၁၁ နာရီအထိ ဖတ္ျပၾကတယ္။ ေထာင္အမုွထမ္းေတြက 

က်မတုိ႔ကို အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ က်မတုိ႔ မနက္ဆုိ ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္ မွာ အိပ္ရာ ထရတယ္။ 

အိပ္ယာေတြသိမ္းၿပီး ဗုဒၶ ဆင္းတုေရွ႔မွာ ဘုရားရိွခုိးရတယ္။  မနက္ ၆ နာရီေလာက္ ေထာင္အမဳွထမ္းေတြ 

လူစစ္ၿပီးရင္ က်မတုိ႔ အျပင္ထြက္ခြင့္ရတယ္။ က်မ မိသားစုက က်မအတြက္ ေငြကုန္ရတယ္။ ကေလးရိွေတာ့ 

ေထာင္ထဲမွာ အခက္အခဲေတြ ႀကံဳရတယ္။ က်မ မိသားစုက က်မအတြက္ က်ပ္ တသန္း (အေမရိကန္ 

ေဒၚလာ တေထာင္)ေလာက္ ကုန္တယ္။ ၂၀၁၃ မွာေတာ့ က်မ ျပန္လြတ္လာတယ္” ဟု ေျပာသည္။
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 မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရၿပီး ေထာင္တြင္း ၉ ႏွစ္ေနခဲ့ရသူ ေနာက္ထပ္ 

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးတဦးကလည္း “ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ က်မန႔ဲ က်မေယာက်္ား ဟာ 

ဘိန္းေတြကုိ လိြဳင္ကန္-ေကာင္ခါး ကေန သယ္လာတုန္း၊ ကြတ္ခုိင္က မူးယစ္အထူးရဲရ႔ဲ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရတယ္။ 

သူတုိ႔က လမ္းတဖက္ျခမ္းကေန ေစာင့္ေနတာေပါ့။ က်မကုိ ကြတ္ခုိင္ေထာင္မွာ ၂၈ ရက္ ထားတယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ မူဆယ္ေထာင္ကုိ ပုိ႔လုိက္ၿပီး အဲဒီမွာ ၄လေက်ာ္ ထပ္ေနရတယ္။ က်မကုိ ေထာင္ ၁၈ ႏွစ္ 

ခ်လုိက္တယ္။ က်မ ေယာက်္ားကေတာ့ ဆီးစစ္တာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲတာေတြ႔ၿပီး ေထာင္ ၂၂ ႏွစ္ 

က်သြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က က်မကုိယ္၀န္ရိွေနၿပီး၊ ကေလးကုိ ေထာင္ထဲမွာဘဲ ေမြးခဲ့ တယ္။ ကေလးန႔ဲအတူ 

က်မ ေထာင္ထဲမွာ၂ႏွစ္ ေနရတယ္။ဆြယ္တာ အက်ၤ ီေတြထုိးဖုိ႔ က်မကုိ အမိန္႔ေပးတယ္၊ က်မသားေလး 

၂ ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့ တျခားအလုပ္ေတြ ေျပာင္းလုပ္ရတယ္။ ေထာင္က မလြတ္ခင္ တလေလာက္ဘဲ 

အဲဒီအလုပ္ေတြကေန က်မ အနားရခဲ့တယ္။ က်မ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ျပန္လြတ္လာပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ 

ေထာင္ပုိင္မူး အသစ္ေျပာင္းလာေတာ့ ေထာင္က်ေတြအေပၚ အႏုိင္က်င့္တာေတြကလြဲရင္ က်န္တဲ့

ေထာင္အမုွထမ္းေတြက က်မကုိ ဒုကၡမေပးခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီ ေထာင္ပုိင္မူး ကေတာ့ သူတေယာက္ေယာက္ကုိ 

မႀကိဳက္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ သက္ႀကီး၊ ရြယ္အုိျဖစ္ေနပါေစ၊ ကန္တာ၊ ပါးရုိက္တာေတြ လုပ္ေလ့ရိွတယ္”။
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 ၃။ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပသနာအားကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း ၃။ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပသနာအားကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

ျမန္မာအစုိးရ ဥပေဒအရ တားဆီးျခင္းျမန္မာအစုိးရ ဥပေဒအရ တားဆီးျခင္း

 ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵအရသာ 

ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းလုိသည္ကုိ သိသာစြာ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း အစုိးရ၏ 

လက္တေလာ ေျဖရွင္းရန္ ဦးစားေပးမႈမွာ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲမ်ားအား ေခ်မႈန္းပစ္ေရးပင္ 

ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရမွ ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခြင့္ျပဳ၍ 

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ မက္လုံးေပးၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအား တုိက္ခုိက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

မူးယစ္ေဆးလုပ္ငန္းမွ အေျမာက္အမ်ားရရိွသည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ 

အသီးသီးအား လာဘ္ထုိးထားျခင္းသည္လည္း မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းအား ႏိွမ္ႏွင္းရန္ 

အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။

 သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လူထုဆက္ဆံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရသည္ 

မူးယစ္ ေဆး ျပႆနာကုိ ကုိင္တြင္ေျဖရွင္းေနသည္ကုိ ျပသရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရအေနျဖင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ “မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး” အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဆက္လက္ေၾကြး 

ေၾကာ္လွ်က္ရိွၿပီး (၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ အထိ ေရႊ႔ဆုိင္းၿပီးျဖစ္သည္)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သိမ္းဆည္းမႈမ်ား 

ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူေနသည္ဟု အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္၊ 

ေၾကျငာေလ့ရိွသည္။ 

 အမွန္တကယ္တြင္မူ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအနည္းငယ္ေရာင္း၀ယ္ သူႏွင့္အသုံးျပဳ သူမ်ားကုိသာ 

လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးေနျခင္းျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း အႀကီးအက်ယ္ 

လုပ္ကုိင္ ေနသူမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရျခင္းမရိွဘဲ၊ စစ္ပြဲမ်ား အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚၿပီး 

ေနာက္ လုံၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ထားသည့္ ကာလတြင္ပင္ မူးယစ္ေဆးမ်ားကုိ ကခ်င္လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္း အတြင္း 

အဆီးအတားမရိွ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ၾကသည္။ 



42

ျမန္မာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ကခ်င္လူငယ္မ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါး ျမန္မာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ကခ်င္လူငယ္မ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ေရာင္းခ်ေပးရန္ စီစဥ္ပုံေရာင္းခ်ေပးရန္ စီစဥ္ပုံ
 ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ကခ်င္လူငယ္ထုအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးၿပီး ေဆးစြဲသူဦးေရ 

ျမင့္တက္လာျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အား ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ အဆက္ျဖတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု 

ကခ်င္လူမ်ိဳး အမ်ားအျပားက သံသယျဖစ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ တရား၀င္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္းကုိ 

သက္ေသအေထာက္အထား ရွာေဖြ၊ တင္ျပရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မန္၀င္း ႀကီး၊ မန္စီ 

ၿမိ ႔ဳနယ္မ်ားရိွ ျမန္မာ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္သူႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈအရ ၄င္းအား ျမန္မာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး 

အရာရိွ (စရဖ) မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ငွားရမ္းျခင္း ခံရသည္ဟု ေျပာသည္။

 အသက္ ၄၁ ႏွစ္အရြယ္ရိွ၊ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားေဟာင္းျဖစ္သူ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္သူသည္ 

ဗန္းေမာ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈျဖင့္ ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္ က်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ သူ 

ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္၊ ၄င္းအား စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား၊ 

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရန္ ငွားရမ္းခဲ့သည္။ “စရဖ က ကုိလတ္ဆုိတဲ့သူက က်ေနာ့္ကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါး 

၀ယ္ဖုိ႔န႔ဲ၊ ေရာင္းခ်ဖုိ႔ ပုိက္ဆံထုတ္ေပးတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ က်ေနာ့္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္န႔ဲ တျခား 

လူေတြဆီကေန ျဖန္႔တယ္။ က်ေနာ့္အေနန႔ဲ အဲဒါေတြကုိ လြယ္လြယ္ဘဲ ျဖန္႔ႏုိင္ၿပီးေတာ့ သူ႔အေနန႔ဲ (ကုိလတ္) 

လည္း သူ႔ပုိက္ဆံကုိ ျပန္မေတာင္းပါဘူး။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ ကခ်င္ လူငယ္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြန႔ဲ 

က်ေနာ့္ေဖာက္သည္ေတြကုိ (လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ကေန) ေရာင္းပါတယ္”။ 

မူးယစ္ေဆး၀ါး အနည္းအက်ဥ္းေရာင္း၀ယ္သူႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားသာ ဖမ္းဆီးခံ မူးယစ္ေဆး၀ါး အနည္းအက်ဥ္းေရာင္း၀ယ္သူႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားသာ ဖမ္းဆီးခံ 
ေနရျခင္းေနရျခင္း

 ကခ်င္လူမ်ိဳး မူးယစ္ေဆး၀ါး အနည္းငယ္သုံးစြဲသူႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္သူ အခ်ိ ႔ဳက လမ္းေပၚတြင္ ေရွာင္တ 

ခင္ စစ္ေဆးခံရျခင္း (သုိ႔) ေနအိမ္တြင္ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာမွ ဖမ္းဆီးခံရသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ တခ်ိ ႔ဳမွာ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ခ်မွတ္ခံရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ႏိွပ္စက္ခံရမႈေၾကာင့္ 

ေသဆုံးသြားသည့္ တရုတ္ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္သူ တဦးအပါအ၀င္ တခ်ိ ႔ဳ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ 

အမ်ိဳးသားမ်ား ေထာင္အတြင္းမွာပင္ ေသဆုံးသြားၾကသည္ (စာမ်က္ႏွာ- ၃၉ ရိွ ေလးေထာင့္ကြက္အတြင္း 

ၾကည့္)။

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ထုိသုိ႔ ဖမ္းဆီး၊ အေရးယူခံရျခင္းမ်ား ရိွသည္။ KWAT မွ မွတ္တမ္းတင္ထားမႈ 

မ်ားအရ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး သုံးဦးသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲ (သုိ႔) ေရာင္း၀ယ္မႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ 

၄ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရၿပီး၊ ကေလးမ်ားကုိ ေထာင္အတြင္းတြင္ပင္ ေမြးဖြားခဲ့ၾက သည္။

 ၄င္းတုိ႔ထဲမွာ တဦးမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္သူမဟုတ္ဘဲ၊ မွားယြင္း၊ ဖမ္းဆီး အျပစ္ေပးခံရျခင္း 

ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူမအေနျဖင့္ ေရွ႔ေနငွားရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္သျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ 
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ခ်မွတ္ခံလုိက္ရသည္ (စာမ်က္ႏွာ-၃၉ ရိွ ေလးေထာင့္ကြက္တြင္ၾကည့္)။

 လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားကထက္စာလွ်င္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရမႈ 

၃ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာသည္ဟု လားရိႈးမွ ကခ်င္ ေရွ႔ေနတဦးက ေျပာသည္။ “၂၀၁၁ မတုိင္မီက၊ တရားရုံးမွာ 

မူးယစ္ေဆးအမႈ ၃၀ ဒါမွမဟုတ္ ၄၀ ေလာက္ဘဲရိွတယ္။ တႏွစ္လုံးမွ အမႈ ၆၀ ေလာက္ဘဲ ရိွႏုိင္တယ္။ 

အမႈၿပီးဖုိ႔၊ အမႈတခုခ်င္းစီအတြက္ ၃ လန႔ဲ ၅ လေလာက္ဘဲ အခ်ိန္ယူရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေနာက္ပုိင္းေတာ့ 

အေရအတြက္က မ်ားလာတယ္။ အရင္က အမႈေတြဆုိ ရွမ္းျပည္မွာေနတဲ့ ဂ်ိန္းေဖာ (ကခ်င္) ေတြဘဲမ်ားတယ္။ 

အခုေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္က ဂ်ိန္းေဖာ အမႈေတြက မ်ားသထက္၊ မ်ားလာေနတယ္။ သူတုိ႔ေတြအေနန႔ဲ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒကုိ နားလည္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိသားစုကုိ ေကၽြးေမြးဖုိ႔အတြက္ ပုိက္ဆံလုိတယ္။ 

ဒါန႔ဲဘဲ ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ၾကေတာ့တာေပါ့။ အခုဆုိရင္ တရားရုံးမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမႈေပါင္း ၁၀၀ 

ေက်ာ္ရိွလာၿပီ။ အစုိးရအေနန႔ဲလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ တားဆီး၊ ႏိွမ္ႏွင္းေရးအေပၚ အေလးအနက္မထားပါဘူး” 

ဟု သူက ေျပာသည္။

 လာဘ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္သည္။ ဗန္းေမာ္ရိွ မူးယစ္ေဆးသုံးစြသူဲတဦးက 

၄င္းအေနျဖင့္ မူးယစ္ရဲမ်ားမွ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရစဥ္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ၄င္းပုိင္ေျမ၃ဧက 

ေရာင္းခ်လုိက္ရသည္ဟုေျပာသည္။

 သားႏွစ္ဦးအား မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်ရန္ အိမ္နီး

ခ်င္းမွ သိမ္းသြင္းခံရၿပီး၊ ၄င္းတုိ႔မွာ ဖမ္းဆီးခံရကာ ေထာင္ဒဏ္ 

၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၇ ႏွစ္ အျပစ္ ေပးခံလုိက္ရသည့္အတြက္မိခင္

ျဖစ္သူက အိမ္နီးခ်င္းအား ရဲထံတုိင္ၾကား သတင္းပုိ႔ခဲ့သည္။ 

အဆုိပါ မူးယစ္ေဆးေရာင္းခ်သူ အမ်ိဳးသမီးအား မူးယစ္ေဆး

မ်ားႏွင့္ အတူ လက္ပူးလက္ၾကပ္ ဖမ္းဆီးမိေသာ္လည္း၊ 

သူမအေနျဖင့္ ရဲအရာရိွအား လာဘ္ထုိးၿပီးေနာက္ ျပန္လြတ္

လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သားႏွစ္ဦး၏ မိခင္က ေဒါသျဖစ္ၿပီး 

ရဲမ ်ားအား  “နင္တုိ ႔က  မူးယစ္ေဆး၀ ါး  နည္းနည္းဘဲ  

ေရာင္းတဲ့သူေတြကုိဘ ဲဖမ္းေနတယ္။ အႀကီးအက်ယ္ေရာင္း

ေနတဲ့ သူေတြေတာ့ မဖမ္းဘူး”ဟု ေျပာဆုိသည္။

 ဖားကန္႔ရိွ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူတဦးက “မုိင္းတြင္းေတြမွာက မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ လြယ္လြယ္ရတယ္ 

ေလ။ အစုိးရကုိယ္တုိင္က မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၊ ၀ယ္တာေတြကုိ မတားဆီးဘူး။ တခါတေလဆုိရင္ 

မူးယစ္ေဆးေရာင္းသူေတြက အျမန္ဆုံးေရာင္းလုိက္ၾကလုိ႔၊ သူတုိ႔ဆီမွာ ေရာင္းစရာေတာင္ မက်န္ေတာ့ဘူး” 

ဟု ေျပာသည္။ 



44

ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ထိခုိက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ထိခုိက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

“NGO ေတြက ေဆးထုိးအပ္ေတြကုိ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူေတြကုိ ေ၀ငွတာ၊ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

မူးယစ္ေဆးသုံးသူေတြ ေဆးထုိးအပ္ေတြ ရတဲ့အခါ၊ ပုိ၊ ပုိၿပီး သုံးလာၾကတယ္။ အဲဒါေတာ့ မေကာင္း ဘူး။ 

NGO ေတြအေနန႔ဲ AIDS ေရာဂါသည္ေတြ နည္းသြားေအာင္ ရည္ရြယ္တာဘဲ၊ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲ သူေတြ 

ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ထင္တယ္” (ျမစ္ႀကီးနားရိွ ဘိန္းျဖဴသုံးစဲြ သူ)။

 ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (INGO) မ်ားသည္ ေဆးထုိးအပ္မ်ား 

ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳၿပီးသား ေဆးထုိးအပ္မ်ားအား ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းျခင္းျဖင့္ HIV/AIDS ေရာဂါ 

ကူးစက္ပ ႔်ံႏံွ႔မႈ အား အဓိက တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သည့္ ထိခုိက္မႈေလ်ာ့နည္းေစေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ 

ကခ်င္ ေဒသမ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကုိ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 ဥပမာအေနျဖင့္ ASIN သည္ AZG (နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြ႔ဲ MSF) ႏွင့္အတူ ဗန္းေမာ္တြင္ 

ထိခုိက္မႈေလ်ာ့နည္းေရး အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ ၄င္းအဖြ႔ဲမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ 

ေဆးသုံးစြဲသူမ်ား ေဆးထုိးအပ္မ်ား အပ္ႏံွ၊ အသစ္ထုတ္ေပးရာ နားခုိရာဌာနမ်ား ထားရိွၾကသည္။ HIV 

စြဲကပ္ေနသူ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ တရားထုိင္၍ ကုသႏုိင္ရန္အတြက္ AZG သုိ႔ 

လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ 

 KWAT မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားမွာ ထိခုိက္မႈေလ်ာ့နည္းေရး အစီအစဥ္အေပၚ ဒြိဟျဖစ္ေနသည့္ 

အျမင္မ်ားရိွၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ NGO မ်ား မွ HIV ရိွသူ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားအေပၚ ကူညီမႈအေပၚ 

ေက်းဇူးတင္ၾကေသာ္လည္း၊ ေဆးထုိးအပ္မ်ား ေ၀ငွျခင္းျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲေစရန္ အားေပးရာေရာက္ၿပီး 

HIV ကူးစက္ပ ႔်ံႏံွ႔မႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွမည္မဟုတ္ဟု စိုးရိမ္ၾကသည္။ 

ဗန္းေမာ္ရိွ လူမႈ၀န္ထမ္းတဦးက “အဲဒီ (ေဆးထုိးအပ္ လဲလွယ္ေရး) အစီအစဥ္က ၂၀၁၀ မွာစၿပီး ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ 

ဆက္လုပ္ေနတုန္းဘဲ။ ဒါေပမယ့္ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရွင္ ေတြကေတာ့ တေန႔ၿပီးတေန႔ တုိးတုိးလာေနတယ္။ 

(ဗန္းေမာ္ရိွ) မူးယစ္ေဆးသုံးသူ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္က HIV ပုိးရိွသူေတြဘဲ” ဟု ေျပာသည္။

 လားရိႈးရိွ သင္းအုပ္ဆရာတဦးကလည္း “၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္း လားရိႈးၿမိ ႔ဳမွာ မူးယစ္ေဆး 

ေရာင္း၊ ၀ယ္မႈေတြ မ်ားျပားလာတယ္။ ေဆးထုိးသုံးစြဲတဲ့သူေတြ ပုိမ်ားလာတယ္။ NGO ေတြကလည္း 

မူးယစ္ေဆးသုံးသူေတြကုိ ေဆးထုိးအပ္ေတြ ေ၀ေပးေနတယ္။ ရြာထဲက ကေလးေတြေတာင္ 

ေဆးထုိးအပ္ေတြန႔ဲ ကစားေနတာ ေတြ႔ေနရၿပီ” 
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ေဒသခံကခ်င္အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ေဒသခံကခ်င္အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား 

 ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႏုိင္ငံေရးအရ 

စိတ္ဆႏၵမရိွမႈအ ျပင္၊ NGO မ်ားမွ ထိခုိက္မႈေလ်ာ့နည္းေရးကုိသာ အဓိက အာရုံစုိက္လုပ္ကုိင္ေနသျဖင့္၊ 

ကခ်င္ျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးကိစၥကုိ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရိွဘဲ 

ျဖစ္ေနရသည္။ 

KIO မွ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႕က်င့္ေရးလုပ္ငန္း KIO မွ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႕က်င့္ေရးလုပ္ငန္း 

ကခ်င္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ထိခုိက္၊ ပ်က္စီးမႈမ်ားအရ၊ KIO 

သည္ ႏုိင္ငံေရးလႈ႔ံေဆာ္မႈ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ တားဆီး၊ ဆန္႔က်င္ 

ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ KIA တပ္မဟာ ၃ မွ၊ တပ္မႈးတဦး၏ အဆုိအရ “ကခ်င္ လူငယ္ အမ်ားအ ျပားဟာ 

စစ္တုိက္လုိ႔ထက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲလို႔ ေသဆုံးရတာ ပုိမ်ားတယ္” ဟု ေျပာသည္။ 

 ၁၉၉၄-၂၀၁၁ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလအတြင္း KIO အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီး၊ ႏိွမ္ႏွင္း 

ေရးအား ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 

တားဆီး၊ ႏိွမ္ႏွင္းေရးအေပၚ ရုိးသားမႈမရိွသည္ကုိ ျမင္ေတြ႔

ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္၊ KIO 

အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥကုိ မိမိတုိ႔ဘာသာ ကုိင္တြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္ႏွင္းေရး 

ေကာ္မတီ အသစ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ 

ဘိန္းႏိွမ္ႏွင္းျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားအား အေရးယူျခင္းႏွင့္ 

၄င္းတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ေဒသအတြင္းရိွမူးယစ္ေဆးသုံးစြဲ

သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးရာသီအတြင္း 

KIO သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရွ႔ပုိင္းရိွ ၄င္းတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသအတြင္း ဘိန္းခင္း ဧက ၆,၀၀၀ ကုိ 

ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ တရုတ္အစုိးရ၏ အကူအညီျဖင့္ ဘိန္းေတာင္သူမ်ားအားလည္း ဘိန္းအစားထုိးသီး

ႏံွစုိက္ပ်ိဳးရန္ ေထာက္ပ့ံခဲ့ၿပီး၊ ဘိန္းခင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ဘိန္းေတာင္သူမ်ားအားလည္း ဆန္မ်ား 

ကူညီေထာက္ပ့ံခဲ့သည္။

 ေနာက္ႏွစ္တြင္ အဆုိပါေဒသတြင္ ဘိန္းခင္း ၁,၄၄၀ ဧက ထပ္မံစုိက္ပ်ိဳးသည္ကုိ ေတြ႔ရိွသည့္ 

အတြက္ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဘိန္းစုိက္ရာသီတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား အသစ္တဖန္ 

ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ လူဦးေရ အမ်ားအျပားေလ်ာ့နည္းသြားသည့္ အဆုိပါေဒသတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ 

မွတ္တမ္းမ်ား မေတြ႔ရေတာ့ေပ။ 
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 ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၀ မွစၿပီး KIO သည္ ေဒသခံ လူငယ္မ်ား၊ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး 

မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္၊ သုံးစြဲသူမ်ားအား ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး 

ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရစဥ္၊ သုံးစြဲသူမ်ားအား ၆လၾကာ၊ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ 

ေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေစသည္။ KIO အေနျဖင့္ လုိင္ဇာတြင္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္း ၂ ခု 

ရိွသည္။ တခုမွာ သူနာျပဳမ်ား ၀န္ထမ္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္တ ခုမွာ 

ေဆးစြဲသူမ်ားအား စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ တိရိ စၧာန္ေမြးျမဴေရး နည္းလမ္းမ်ားအား သင္ၾကားေပးရာ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး 

သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည္။ KWAT မွ မူးယစ္ေဆးစြဲေနရာမွ KIO ၏ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေရး 

အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေဆးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သူ အခ်ိ ႔ဳႏွင့္၊ အလားတူ KIO စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း 

မူးယစ္ေဆး ျပန္လည္သုံးစြဲသူအခ်ိ ႔ဳအား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ 

 KIO အေနျဖင့္ လူမ်ား စိတ္၀င္စားေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔အား ကခ်င္မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ၊ ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႕တြင္ 

အခမ္းအနား အႀကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူထု ရာႏွင့္ခ်ီ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားတြင္ 

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ မိန္႔ခြန္းေျပာျခင္း၊ ကခ်င္နာမည္ႀကီး အဆုိေတာ္မ်ားမွ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ 

ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္အေၾကာင္း ဓာတ္ပုံျပပြဲႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ တီရွပ္ မ်ား 

ေ၀ငွသည္။ 

ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွ ၿမိ ႔ဳေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေရး ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွ ၿမိ ႔ဳေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ငန္းမ်ား

 ေဒသခံ ကခ်င္ ဘုရာင္းေက်ာင္းမ်ားမွလည္း ၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး 

အစီအစဥ္မ်ားကုိ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရိွ ၿမိ ႔ဳမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ 

ျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ေနာက္ စတင္တည္ေထာင္ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔အား ေဒသခံ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားမွ 

ေငြေၾကးလႈဒါန္းၾကၿပီး၊ ေဆးစြဲမႈကုိ သခင္ေယရႈ၏ ေဒသနာေတာ္မ်ား ေဝငွေပးျခင္းျဖင့္ ကုသၾက သည္။ 

ဘိန္းျဖဴစြဲသူ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ အဓိကထား ကုသၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစီအစဥ္ အခ်ဳိ႔မွာ 

ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

၀ုိင္းေမာ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားရိွ “ဓာတုေဆးဝါးမ်ားအေပၚ အမီွျပဳေနရသူမ်ားအဖြဲ႕အစည္း”၀ုိင္းေမာ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားရိွ “ဓာတုေဆးဝါးမ်ားအေပၚ အမီွျပဳေနရသူမ်ားအဖြဲ႕အစည္း”

 ၄င္းအစီအစဥ္ကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး စတင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ 

ရပ္နားခဲ့ရၿပီး၊ ေမလ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။ ၿမိ ႔ဳမိၿမိ ႔ဳဖမ်ားႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္း 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးစီး၊ ဦးေဆာင္ျပဳၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲသူမ်ား၏ စာရင္း 

ေကာက္ယူျခင္း၊ ေဆးစြဲသူမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္းမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ 

ေဆးစြဲသူမ်ားအား ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ အဟာရေကၽြးေမြးျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည္။ အနာဂတ္တြင္ ၄င္းတုိ႔ 

၏ ကုိယ္ပုိင္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ က်မ္းစာသင္ၾကားေပးၿပီး ျပန္လည္ 

ေကာင္းမြန္လာေစရန္ စီစဥ္ထားသည္။ 
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ရွမ္းျပည္ေျမာရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရိွ၊ နမ့္ဖတ္ကာ ဘုရားေက်ာင္း၏ “မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏိွမ္ႏွင္းေရး အစီအစဥ္”က္ပုိင္းရိွ၊ နမ့္ဖတ္ကာ ဘုရားေက်ာင္း၏ “မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏိွမ္ႏွင္းေရး အစီအစဥ္”

 ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာမွစၿပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရိွ နမ့္ဖတ္ကာ ဘုရားေက်ာင္းမွ “ကမၻာ့ရည္ရြယ္ခ်က္ 

အလင္းေရာင္” အစီအစဥ္ျဖင့္ “မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏိွမ္ႏွင္းေရး အစီအစဥ္” ကုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 

ေဒသတြင္းရိွ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚကာ သခင္ေယရႈ၏ ေဒသနာေတာ္မ်ား ၃ လတာ 

သင္ၾကားေပးၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးျပတ္သြားေစရန္ တုိက္တြန္း၊ အားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ လူ ၃၀ အား 

လက္ခံၿပီး ေဒသခံ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွတဆင့္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ စားေသာက္စားရိတ္ ေပးရန္အ တြက္ 

ေဆးစြဲသူ တဦးလွ်င္ ၂ ေသာင္းက်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀) ရရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကုန္က်စားရိတ္ 

အမ်ားစုကုိ နမ့္ဖတ္ကာ ဘုရားေက်ာင္း အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားက က်ခံသည္။

ျမစ္ႀကီးနားရိွ ကခ်င္ ႏွစ္ခ်င္းကြန္ဗင့္ရွင္း ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာနျမစ္ႀကီးနားရိွ ကခ်င္ ႏွစ္ခ်င္းကြန္ဗင့္ရွင္း ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာန

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ႏွစ္ခ်င္းကြန္ဗင့္ရွင္း က ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာနကုိ 

ဖြင့္လွစ္သည္။ တႀကိမ္လွ်င္ လူ ၅၅ ဦးအား လက္ခံၿပီး ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး သင္ခန္းစာကုိ ၃ 

လၾကာ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ဘိန္း၊ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆး၊ “ေဖာ္ျမဴလာ” (ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ေဆး ႏွင့္ 

ဘိန္းေရာစပ္ထား) စြဲသူမ်ားအား ပုံမွန္အားျဖင့္ မိသားစု၀င္မ်ားက အဆုိပါဌာနသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပး သည္။ ပထမ 

၂ႀကိမ္တြင္၊ သင္ခန္းစာမ်ား မၿပီးဆုံးခင္ ေဆးစြဲသူ ၂၀ မွာ အဆုိပါ ဌာနမွ ထြက္ေျပးသြား သည္။

ျမစ္ႀကီးနားရိွ “ရမ္ေခး” ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္းျမစ္ႀကီးနားရိွ “ရမ္ေခး” ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္း

 ယခုစခန္းအား အသက္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ကစၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲခဲ့သူႏွင့္ သူ၏ အကုိ ၄ ေယာက္လုံး 

မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားသူမွ တည္ေထာင္ထားသည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ရိွ က်မ္းစာသင္ 

ေက်ာင္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးျပတ္သြားသူျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူ 

အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ရမ္ေခး ဘိန္းႏိွမ္ႏွင္းေရးစခန္းကုိဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးစြဲသူ ၃၇ ဦး 

ေဆးျပတ္သြားခဲ့သည္။ တခ်ိ ႔ဳမွာ က်မ္းစာသင္ၾကားၾကသည္။ 

 ေဆးစြဲသူတဦးက မူးယစ္ေဆးႏိွမ္ႏွင္းေရးစခန္းတြင္ တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္၊ ေဆးျပတ္သြားပုံကုိ 
ယခုလုိေျပာသည္။ “အဲဒီစခန္းကုိ မ၀င္ခင္၊ နံပတ္ (၄) စြဲေနတာကုိ က်ေနာ္ ႀကိဳးစားျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ 
အဂၤလိပ္ေဆးေတြ သုံးၾကည့္တယ္၊ အသုံးမ၀င္ဘူး။ ဒါန႔ဲဘဲ ေဆးျပန္စြဲျပန္တယ္။ ရမ္ေခး စခန္းကုိ ေရာက္ေတာ့၊ 
က်မ္းစာ ဖတ္ၿပီး က်ေနာ့္ရ႔ဲ စိတ္ဓာတ္ကုိ ျပဳျပင္တယ္။ သူတုိ႔က ဘယ္ေဆး၀ါးမွ အသုံးမျပဳဘူး။ က်ေနာ္ 

မူးယစ္ေဆး သုံးခ်င္တဲ့အခါ သူတုိ႔က က်ေနာ့္ကုိ ေရထဲ ႏွစ္လုိက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ က်ေနာ့္တကုိယ္လုံး 

ကုိက္ခဲလာတဲ့အခါ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြက ႏိွပ္နယ္ေပးၾကတယ္”။
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 ေက်းလက္ေတာရြာရိွ လူထုက မူးယစ္ေဆးျပႆနာကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးပြားလွ်က္ရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘိန္းျဖဴထုိးသြင္း သုံးစြဲသူဦးေရ မ်ားျပားသည့္ လားရိႈးရိွ 

လိြဳင္ေ၀ါ ဇြမ္ရာရြာတြင္၊ ေဒသခံ သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ တျခားရြာသားမ်ား စုေပါင္းၿပီး၊ လူ ၂၆ ဦး လက္မွတ္ေရးထုိး 

ထားသည့္ မူးယစ္ေဆးျပႆနာ ေျဖရွင္းေပးရန္ အသနားခံစာကုိ ေတာင္ႀကီးရိွ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရ အား 

ေပးပုိ႔သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ရဲမ်ားက မူးယစ္ေဆးေရာင္းသူမ်ားအား ႏိွမ္နင္းေသာ္လည္း ယာယီအားျဖင့္သာ 

ထိေရာက္မႈရိွသည္။

ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားရိွ လူထုမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈေက်းလက္ေတာရြာမ်ားရိွ လူထုမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ

မုန္းေပၚရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမုန္းေပၚရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ

“က်မတုိ႔အဖြ႔ဲကုိ ဖြ႔ဲစည္းလုိက္တယ္၊ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေဒသခံ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက မူးယစ္ေဆးဝါးသုံး 

ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိခင္ေတြန႔ဲ ဇနီးသည္ေတြဘဲ အက်ိဳးဆက္ေတြ ခံစားရတယ္။ သူတုိ႔အေနန႔ဲ ပုိက္ဆံန႔ဲ 

ပစၥည္းအသစ္ေတြကုိ သူတုိ႔ လင္ေယာက်္ားေတြ၊ သားေတြ ေရာင္းခ်ၿပီး မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမွာ စုိးတာေၾကာင့္ 

အိမ္န႔ဲ အနီးတ၀ုိက္မွာ မထားရဲၾကဘူး။ အေမေတြက ေရခ်ိဳးခန္း၀င္ရင္ေတာင္မွ သူတုိ႔ ပုိက္ဆံေတြကုိ 

တခ်ိန္လုံး ကုိယ္န႔ဲမကြာ ထားရတယ္။ တခ်ိ ႔ဳ ေဆးစြဲသူေတြဆုိရင္ အိမ္ေခါင္မုိးသြပ္ ေတြပါ ခြာေရာင္းတယ္။ 

မိသားစုေတြ ကြဲကြာေနၾကတယ္။ ကေလးေတြ ေက်ာင္းထြက္လုိက္ရတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ 

ေက်ာင္းစားရိတ္ မေပးႏိုင္ၾကလုိ႔” ဟု မုန္းေပၚရိွ လူထုစည္းရုံးေရးမႈး အက္စသာ က ေျပာသည္။

 အသက္ ၅၀ ရိွ ကခ်င္ သူနာျပဳတဦးျဖစ္သူ အက္စသာ သည္ မူဆယ္ခရုိင္၊ မုန္းေပၚ ရိွ “လူထုအဖြ႔ဲ 

၀င္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြ႔ဲ” ကုိ ဦးေဆာင္ေနၿပီး၊ အဖြ႔ဲကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ 

ဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ အဖြ႔ဲအား မဖြ႔ဲမီက အက္စသာႏွင့္ တျခားေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စုေပါင္းၿပီး 

“ဒုကၡခံစားရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသံ” ဆုိသည့္ အဖြ႔ဲကုိ ဖြ႔ဲစည္းၿပီး တုိးပြားလာသည့္ မူးယစ္ေဆးစြဲ 

ျပႆနာအား ဆန္႔က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔အဖြ႔ဲတြင္ အမ်ိဳး 

သားမ်ားပါ ပါ၀င္လာေစရန္ သေဘာေပါက္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြ႔ဲကုိ 

ဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည္။ မုန္းေပၚ ေဒသရိွ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ ေက်းရြာ ၂၀ မွ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ၂၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္သည္။ 

 ၄င္းအဖြ႔ဲသည္ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ အထိ ၃ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ၄င္းတုိ႔၏ ေက်းရြာမ်ားတြင္ 

မူးယစ္ ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သုံးစြဲျခင္း ပေပ်ာက္ေစရန္ ဦးတည္ထားသည္။ ေဒသခံ 

ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၀တ္ျပဳ၊ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား၊ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲႏွင့္ တျခား 

လူထုအခမ္းအနားမ်ားမွတဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈ အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္း ပညာေပးၾကသည္။ 

မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားကုိ ေတြ႔ပါက ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး 

အစီအစဥ္မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ HIV ရိွသူ ေဆးသုံးသူမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ခံရ ရန္ 

အတြက္ အကူအညီေပးသည္။
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 သူတုိ႔အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားကုိလည္း ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သည္။ မူးယစ္ေဆးေရာင္း 

သူတဦးဦးကုိ ေတြ႔ရွိပါက က်ပ္ တသန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀) ဒဏ္တပ္သည္။ မူးယစ္ေဆး 

ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ ၃ ႀကိမ္ဖမ္းဆီးမိပါက၊ ရဲလက္သုိ႔ အပ္မည္ဟုလည္း သတိေပးထားသည္။ တစုံတေယာက္ကုိ 

ဖမ္းဆီးရန္လုိအပ္ပါက သူတုိ႔အဖြဲ႔အေနျဖင့္ တူညီ၀တ္စုံ (ရရိွထားသည့္ ဒဏ္ေၾကးျဖင့္၀ယ္)၊ လက္ထိပ္အပါအ၀င္ 

လုိအပ္သည့္ ကရိယာမ်ား ျပင္ဆင္သည္ (လက္နက္ မပါ)။ အကယ္၍ သံသယရွိသူမ်ား ေတာထဲတြင္ 

မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္ပါက တခါတရံတြင္ ဆန္၊ ပလပ္စတစ္စ၊ ဓာတ္မီးႏွင့္ ေရဗူးမ်ား ျပင္ဆင္ယူေဆာင္ၾကသည္။ 

 ၂၀၁၃ ႏွစ္လည္တြင္ အဆုိပါအဖဲြ႔အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္သူ ၆၉ ဦးမွ ၅၇ ဦးအထိ 

ေလ်ာ့ နည္းသြားေစသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ အေရအတြက္လည္း 

ထက္၀က္ခန္႔ေလ်ာ့ နည္းသြားသည္။

 အက္စသာ အေနျဖင့္ သူမအဖြ႔ဲ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံ ျမန္မာရဲႏွင့္ အစုိးရအရာရိွ 

မ်ားထံ အၿမဲခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျခင္း၊ ၿမိ ႔ဳနယ္ရုံးသုိ႔ အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပုိ႔ေသာ္လည္း၊ အာဏာပုိင္မ်ား 

ဘက္မွ အၿမဲတေစ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရိွေပ။ အက္စသာႏွင့္ အဖြ႔ဲက မူးယစ္ေဆးေရာင္းသူမ်ား အား 

ဖမ္းဆီးမႈမ်ား မလုပ္ခင္၊ အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားအား လာဘ္ေပးထားသည့္ မူးယစ္ေဆး ေရာင္း ၀ယ္သူမ်ား 

ရိွခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းတုိ႔အား တံစုိးလက္ေဆာင္ယူ၍ ျပန္လႊတ္ေပးေလ့ရိွသည္။ 

 အဆုိပါအလုပ္မွာ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားျပားသည္။ အက္စသာအေနျဖင့္ အသတ္ခံရမည္ဟု 

ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သူမၿခံ၀င္းအေရွ႔တံခါးတြင္ ဗုံးေထာင္ခံရၿပီး အဆုိပါ ဗုံးကုိ 

မုန္းေပၚျပည္သူလူထုမူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးကာကြယ္ေရး အသင္းမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး မုန္းေပၚျပည္သူလူထုမူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးကာကြယ္ေရး အသင္းမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ပေျပာက္ေရးေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ ပေျပာက္ေရးေဟာေျပာပြ ဲျပဳလုပ္စဥ္ 
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သူမ၏ေျမးငယ္က ေဆာ့ကစားေနေသာ္လည္း ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ေပါက္ကြဲျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ 

အက္စသာအေနျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ  အေလးမထားဘ ဲ “လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းက က်မဘ၀ထက္ 

ပုိတန္ဖုိးရိွပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

၄။ နိဂုံးႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ၄။ နိဂုံးႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

  ကၽြႏုပ္တုိ႔၏ ေတြ႔ရိွခ်က္အရ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းက 

မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈကုိ ပုိမုိအားျဖည့္ရာေရာက္ၿပီး၊ ကခ်င္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းအတြက္လက္ရိွ 

ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မူးယစ္ေဆး အလြဲသုံးမႈကုိ ပုိမုိ ဆုိးရြားေစသည္။ အထူးသျဖင့္ အစုိးရ၏ 

ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရး မူ၀ါဒက ယခုျပႆနာကုိ ပုိမုိႀကီးထြားေစသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ 

ျဖစ္ပ်က္ေနမႈကုိ ႏုိင္ငံတကာ အလႈရွင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ လ်စ္လ်ဴရႈေနၿပီး အစုိးရအား “မူးယစ္ေဆး၀ါး 

တန္ျပန္ဆန္႔က်င္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား” အပါအ၀င္ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား ပုိမုိ 

လုပ္ေဆာင္ေနသည္။  အမွန္တကယ္တြင္ အစုိးရအား အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ား ပုိမုိေပးအပ္ခ်င္းပါက 

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား ဆက္လက္စစ္ဆင္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ စစ္ပြဲဆုိင္ရာႏွင့္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာမ်ား ေဖာက္ဖ်က္၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ အားေပးအားေျမွာက္ 

ျပဳရာေရာက္ေစသည္။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္ KWAT အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အလႈရွင္မ်ားအပါအ၀င္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားအား 

ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္ေစရန္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံအေျဖရွာသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ မူးယစ္ ေဆး၀ါးျပႆနာကုိ 

အထူးဦးစားေပး အေလးထားေျဖရွင္းေပးရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိပါသည္။
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မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း အႀကံျပဳတုိက္တြန္းပါသည္။

ျမန္မာအစုိးရသုိ႔ျမန္မာအစုိးရသုိ႔

• စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္ေနမႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္၊ ျမန္မာျပည္ရိွ တုိင္းရင္းသားေဒသ အသီးသီးမွ 

စစ္တပ္မ်ားရုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး အေပၚ အေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ 

ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံမႈမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ စတင္ရန္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 

ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္။

• တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡအား ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပလည္ေစရန္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာျပည္ရိွ 

မူးယစ္ ေဆး၀ါး အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးကိစၥအားလည္း မျဖစ္မေနထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေရးအတြက္ 

အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရန္

• ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား တုိက္ခုိက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစုိးရလုိလားသည့္၊ ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္ 

မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ခြင့္ေပးေနသည့္ မူ၀ါဒအား ရပ္ဆုိင္းရန္။

• ေဒသခံ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအား 

အစုိးရမွ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္။

• မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသုံးမႈမ်ား ေနာက္ထပ္ ပ်ံ႔ႏံွ႔မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးေနသည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ေနရာေဒသအသီး သီးရိွ 

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံခြင့္ျပဳရန္။ 

ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္

• ျမန္မာအစုိးရမွ စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္ေနမႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္၊ ျမန္မာျပည္ရိွ တုိင္းရင္းသားေဒသ 

အသီးသီးမွ စစ္တပ္မ်ားရုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး အေပၚ 

အေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံမႈမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ စတင္ရန္။ 

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္တုိ႔အတြက္ ဖိအားေပးရန္။

• ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား တုိက္ခုိက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔စစ္ မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ 

မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ခြင့္ေပးေနသည့္ မူ၀ါဒအား လူသိရွင္ၾကား ျပစ္တင္ရႈ႔ံခ်ရန္။

• အစုိးရႏွင့္ KIA တုိ႔ ႏွစ္ဖက္လုံးမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္  ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္းရိွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား 

အား လုံေလာက္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ား အလ်င္အျမန္ ေထာက္ပ့ံရန္။ အဆုိပါ 

အကူအညီမ်ားအား အကုန္အက်သက္သာေစရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွေစရန္အတြက္ ေဒသခံ 

လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသုိ႔ တုိက္ရုိက္ ေထာက္ပ့ံရန္။
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ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲ (UNODC) အေနျဖင့္ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲ (UNODC) အေနျဖင့္

• UNODC မွ ႏွစ္စဥ္ဘိန္းတုိင္းတာေရးလုပ္ငန္း နည္းနာကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္၊ သုိ႔မွသာ ေအာက္ေျခတြင္ 

လက္ေတြ႔ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ အေျခအေနမွန္ကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းတြင္ 

အစုိးရ၏ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားပါ ပါ၀င္ေစရန္။ 

• UNODC ၏ ဘိန္းတုိင္းတာေရးႏွင့္ အျခားေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ 

ေဒသမ်ားတြင္ မည္သူက ႏုိင္ငံေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ကုိ ေျမပုံျဖင့္ ေဖာ္ျပမႈမ်ိဳးအပါအ၀င္ 

ႏုိင္ငံေရး အရင္းခံအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈအေပၚ  ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကုိ သုံးသပ္ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္။ 

• UNODC အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာေစသင့္ၿပီး ၄င္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဒသခံ 

လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။
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ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ လူစာရင္း

စဥ္ စဥ္ က်ား/မက်ား/မ အသက္အသက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ ေနရာ ေနရာ 

၁ က်ား ၂၃ အတြင္းေရးမႈး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ႏိွမ္ႏွင္းေရးေကာ္မတီ      

 လုိင္ဇာ၊ ေဒါဖုန္းယာန္ ၿမိ ႔ဳနယ္ခြဲ၊ 
ဗန္းေမာ္ ခရုိင္

၂ မ ၂၇ ဗန္းေမာ္မွ လူငယ္တဦး ဗန္းေမာ္ ၿမိ ႔ဳနယ္

၃ က်ား ၅၁ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏိွမ္ႏွင္းေရးေကာ္မတီ 
၀င္

 ကြန္ေလာပါ၊ ဗန္းေမာ္ၿမိ ႔ဳနယ္

၄ မ မသိ ဇုိင္ေအာင္၊ ဒုကၡစခန္း ေခါင္းေဆာင္  ဇုိင္ေအာင္ဒုကၡသည္စခန္း၊ လုိင္ဇာ၊ 
ေဒါဖုန္းယာန္ၿမိ ႔ဳနယ္ခြဲ၊ ဗန္းေမာ္ ခရုိင္

၅ က်ား မသိ ကခ်င္ေရးရာ သုေတသန 
ႏီွးေႏွာဖလွယ္အဖြ႔ဲ ေခါင္းေဆာင္

၀ုိင္းေမာ္၊ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိ ႔ဳနယ္

၆ မ ၄၂ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္သြယ္သူ နမ့္ဖတ္ကာရြာ၊ ကြတ္ခုိင္ ၿမိ ႔ဳနယ္

၇ မ ၆၀ မူးယစ္ေဆးသုံးသူ၏ မိခင္ နမ့္ဖတ္ကာရြာ၊ ကြတ္ခုိင္ ၿမိ ႔ဳနယ္

၈ က်ား ၂၂ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ ေမာ္ေဖာင္၊ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိ ႔ဳနယ္

၉ မ ၅၅ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ၏ ဇနီး ဟန္ကုိင္၊ မူဆယ္ ၿမိ ႔ဳနယ္ 

၁၀ က်ား ၃၆ ရြာသား ဆုိင္းေတာင္၊ ဖားကန္႔ၿမိ ႔ဳနယ္

၁၁ မ ၃၂ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ၏ ဇနီး ဟန္ကုိင္၊ မူဆယ္ၿမိ ႔ဳနယ္

၁၂ က်ား ၄၁ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္သြယ္သူ မန္း၀င္း၊ မန္စီ ၿမိ ႔ဳနယ္

၁၃ က်ား ၂၃ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ ၾကိဳင္လန္ရြာ၊ မူဆယ္ ၿမိ ႔ဳနယ္

၁၄ က်ား ၄၇ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္သြယ္သူ နမ့္ဖတ္ကာရြာ၊ ကြတ္ခုိင္ ၿမိ ႔ဳနယ္

၁၅ မ ၂၉ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္သြယ္သူ ကခ်င္စု ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနား 
ၿမိ ႔ဳနယ္ 

၁၆ မ ၅၃ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ၏ မိခင္ ၾကိဳင္လန္းရြာ၊ မူဆယ္ ၿမိ ႔ဳနယ္

၁၇ မ ၂၃ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ၏ ဇနီး ဟန္ကုိင္၊ မူဆယ္ၿမိ ႔ဳနယ္ 

၁၈ က်ား ၃၄ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ ဖားကန္႔ၿမိ ႔ဳနယ္

၁၉ က်ား ၁၉ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ ေမာ္မူဘြမ္၊ ဖားကန္႔ၿမိ ႔ဳနယ္

၂၀ က်ား ၅၁ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ မန္ဆုိင္ရြာ၊ မန္စီၿမိ ႔ဳနယ္ 

၂၁ က်ား ၄၅ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ ေမာ္မူဘြမ္၊ ဖားကန္႔ၿမိ ႔ဳနယ္

၂၂ က်ား ၂၂ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ လုိင္ဇာ၊ ေဒါဖုန္းယာန္ ၿမိ ႔ဳနယ္ခြဲ၊ 
ဗန္းေမာ္ခရုိင္

၂၃ မ ၃၇ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ၏ ဇနီး ၾကိဳင္လန္းရြာ၊ မူယယ္ၿမိ ႔ဳနယ္

၂၄ မ ၆၅ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ၏ ဇနီး ခူးမုန္း၊ မူဆယ္ၿမိ ႔ဳနယ္

ေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲ
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စဥ္ စဥ္ က်ား/မက်ား/မ အသက္အသက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ ေနရာ ေနရာ 

၂၅ မ ၃၈ မူးယစ္ေဆးသုံးသူ၏ ဇနီး ၾကိဳင္လန္း၊ မူဆယ္ၿမိ ႔ဳနယ္

၂၆ မ ၂၉ မူးယစ္ေဆးသုံးသူ၏ ဇနီး ဒီမာ၊ မူဆယ္ၿမိ ႔ဳနယ္

၂၇ က်ား မသိ သင္းအုပ္ဆရာ (ကခ်င္ႏွစ္ခ်င္းအသင္း 
ေတာ္)

ျမစ္ႀကီးနားၿမိ ႔ဳနယ္

၂၈ မ ၇၅ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ၏ မိခင္ ၾကိဳင္လန္း၊ မူဆယ္ၿမိ ႔ဳနယ္

၂၉ မ ၂၂ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ ၀ုိင္းေမာ္ရြာ၊ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိ ႔ဳနယ္

၃၀ မ ၃၈ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ လဂ်ားယန္ ဒုကၡသည္စခန္း၊ 
ေဒါ႕ဖုန္းယန္ ၿမိ ႔ဳနယ္ခြဲ၊ ဗန္းေမာ္ခရုိင္

၃၁ မ ၃၂ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ၏ အေဒၚ စီတာပူ ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ 

၃၂ က်ား/မ မသိ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေရးစခန္း 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား  

ဒူကေထာင္ ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိ ႔ဳ 
နယ္

၃၃ က်ား ၂၃ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ နမ့္ဂြန္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိ ႔ဳနယ္

၃၄ က်ား ၂၉ ျမစ္ၾကီးနား တကၠသုိလ္ေက်ာင္းဆရာ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ 

၃၅ က်ား ၃၆ သင္းအုပ္ဆရာ လိြဳင္ေ၀ၚဇြမ္ရာ၊ လားရိႈးၿမိ ႔ဳနယ္

၃၆ က်ား ၃၉ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ ကခ်င္စု ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနား 
ၿမိ ႔ဳနယ္

၃၇ က်ား ၂၅ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ လြိဳ င္ဂ်ယ္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိ ႔ဳနယ္

၃၈ က်ား ၆၅ သင္းအုပ္ဆရာ ဖုိင္ေကာင္း၊ ကြတ္ခုိင္ ၿမိ ႔ဳနယ္

၃၉ က်ား/မ မသိ ကြင္းလင္းလုပ္သား၊ 
ဓာတုေဆး၀ါးအေပၚ မီွခုိေနရသူမ်ား 
(PCD) 

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္  

၄၀ က်ား/မ မသိ ေက်ာင္းေကာ္မတီအဖြ႔ဲ၀င္ လရီွမာဂါယန္၊ ခ်ီေဖြ ၿမိ ႔ဳနယ္

၄၁ မ ၂၈ မူးယစ္ေဆးသုံးသူ၏ ဇနီး အင္ဘာပါ၊ မန္စီျမိဳ႕နယ္  

၄၂ က်ား ၄၃ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူႏွင့္ ကုန္သြယ္သူ ဂတ္ခ်န္ယန္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိ ႔ဳနယ္

၄၃ က်ား ၂၇ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ ျမစ္ႀကီးနားၿမိ ႔ဳနယ္ 

၄၄ မ မသိ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ၏အေဒၚ စီတာပူ ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္  

၄၅ က်ား မသိ ဥပေဒေက်ာင္းသား 
(ဗန္းေမာ္တကၠသုိလ္)

ဗန္းေမာ္ၿမိ ႔ဳနယ္ 

၄၆ က်ား ၂၂ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ လုိင္ဇာ၊ ေဒၚဖုန္းယာန္ ၿမိ ႔ဳနယ္ခြဲ၊ 
ဗန္းေမာ္ ခရုိင္ 

၄၇ က်ား ၆၄ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ နမ့္ဖတ္ကာရြာ၊ ကြတ္ခုိင္ ၿမိ ႔ဳနယ္

၄၈ မ ၃၈ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ လုိင္ဇာ၊ ေဒါဖုန္းယာန္ ၿမိ ႔ဳနယ္ခြဲ၊ 
ဗန္းေမာ္ ခရုိင္
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စဥ္ စဥ္ က်ား/မက်ား/မ အသက္အသက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ ေနရာ ေနရာ 

၄၉ မ ၈ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ လုိင္ဇာ၊ ေဒါဖုန္းယာန္္ ၿမိ ႔ဳနယ္ခြဲ၊ 
ဗန္းေမာ္ခရုိင္

၅၀ က်ား ၄၃ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ နမ့္ဖတ္ကာရြာ၊ ကြတ္ခုိင္ ၿမိ ႔ဳနယ္

၅၁ မ မသိ ဇုိင္ေအာင္ စခန္းေကာ္မတီ 
ေခါင္းေဆာင္

လုိင္ဇာ၊ ေဒါဖုန္းယာန္္ ၿမိ ႔ဳနယ္ခြဲ၊ 
ဗန္းေမာ္ ခရုိင္

၅၂ က်ား ၆၃ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ ဖားကန္႔ၿမိ ႔ဳနယ္

၅၃ မ မသိ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ ေရးအဖြ႔ဲ 
ေခါင္းေဆာင္

ဂ်န္မုိင္ေကာင္ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနား 
ၿမိ ႔ဳနယ္

၅၄ က်ား မသိ ပါေမာကၡ၊ ဗန္းေမာ္တကၠသုိလ္ ဗန္းေမာ္ၿမိ ႔ဳနယ္

၅၅ မ ၆၀ အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး ေခါင္းေဆာင္၊ 
မုန္းေပါ

မုန္းေပၚ၊ ပန္ဆန္း ၿမိ ႔ဳနယ္ခြဲ၊ 
မူဆယ္ခရုိင္

၅၆ က်ား ၅၁ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ ပန္ေဆး၊ ကြတ္ခုိင္ ၿမိ ႔ဳနယ္ခြဲ၊ 
မူဆယ္ခရုိင္ 

၅၇ မ ၃၂ မူးယစ္ေဆးသုံးသူ၏ ဇနီး ေမာ္မူဘြမ္၊ ဖားကန္႔ၿမိ ႔ဳနယ္ 

၅၈ မ ၃၇ မူးယစ္ေဆးသုံးသူ၏ ဇနီး စီတာပူ ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္  

၅၉ မ ၂၂ မူးယစ္ေဆးသုံးသူ၏ ဇနီး စီတာပူ ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ 

၆၀ မ ၁၅ မူးယစ္ေဆးသုံးသူ၏ အစ္မ စီတာပူ ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ 

၆၁ မ ၂၀ မူးယစ္ေဆးသုံးသူ၏ အစ္မ စီတာပူ ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ 

၆၂ က်ား ၃၆ သင္းအုပ္ဆရာ လားရိႈးၿမိ ႔ဳနယ္

၆၃ က်ား ၃၀ ေရွ႔ေန လားရိႈးၿမိ ႔ဳနယ္

၆၄ က်ား ၄၃ ကခ်င္ယဥ္ေက်းမႈအဖြ႔ဲ၀င္ လားရိႈးၿမိ ႔ဳနယ္

၆၅ မ ၆၈ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္သူႏွင့္ သုံးစြဲသူ လားရိႈးၿမိ ႔ဳနယ္ 

၆၆ က်ား ၃၉ ဘိန္းခင္းပုိင္ရွင္ ဆဒုံ ျမိဳ႕နယ္ 

၆၇ က်ား မသိ ဘိန္းခင္းပုိင္ရွင္ ပန္း၀ါ၊ ခ်ီေဖြၿမိ ႔ဳနယ္

၆၈ က်ား မသိ လူထုေခါင္းေဆာင္ ဆဒုံ ျမိဳ႕နယ္ 

၆၉ က်ား ၁၉ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ နမၼတီးရြာ၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိ ႔ဳနယ္

၇၀ မ ၅၈ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ၏ မိခင္ ေမာ္မူဘြမ္၊ ဖားကန္႔ၿမိ ႔ဳနယ္

၇၁ မ ၅၆ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ၏ မိခင္ ေမာ္မူဘြမ္၊ ဖားကန္႔ၿမိ ႔ဳနယ္

၇၂ မ ၃၆ မူးယစ္ေဆးသုံးသူ၏ ဇနီး ေမာ္မူဘြမ္၊ ဖားကန္႔ၿမိ ႔ဳနယ္

၇၃ မ ၃၇ မူးယစ္ေဆးသုံးသူ၏ ဇနီး ေမာ္မူဘြမ္၊ ဖားကန္႔ၿမိ ႔ဳနယ္

၇၄ က်ား ၇၀ တာမုိးညဲရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တားမုိးညဲ၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိ ႔ဳနယ္

၇၅ က်ား ၃၀ ရြာသား တားမုိးညဲ၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိ ႔ဳနယ္
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ေျမပုံ ၊ အစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားေျမပုံ ၊ အစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ား



အသံတိတ္ ထုိးစစ္ အသံတိတ္ ထုိးစစ္ 
ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နည္းဗ်ဳဟာေၾကာင့္ ကခ်င္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နည္းဗ်ဳဟာေၾကာင့္ ကခ်င္ေဒသမ်ားတြင္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ၾကီးထြားလာျခင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ၾကီးထြားလာျခင္း

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး (ထိုင္းႏိုင္ငံ) 

Email:  kwat.secretariat@gmail.com
  kwat.offi  ce@gmail.com 
website:  www.kachinwomen.com 

ကခကခကခ်င်င်င္အ္အ္အမ်မ်မ်မ ဳိဳိဳိးသးသးသသမီမီမီမီးမးမးးမ်ာ်ာ်ားအးအးအအစညစညစညစည္း္း္းအရအရအရုံုံုံး း းး (ထ(ထ(ထိုိုိုင္င္င္းႏးႏႏိုိုိုင္င္င္ငံငံငံ) ) ) သညသညသသညသ ္က္က္ကခ််င္င္္င္အမအမအမအအ ်ဳ်ဳ်ဳိဳးိိးိးသမသမသမီးီးီီးမ်မ်မ်ားားားားးအေအေအအေရးရးရ လုလုလလုပ္ပ္ေဆေဆဆာငာငာင္ေ္ေေနေနေနေန သာသာသာာလူလူလူလူမႈမႈမႈမႈ အအအအအဖြဖြဖြဖ႔ဲဲ႔ဲ႔ဲ 
အစအစအစအအအ ည္ည္ည္းတးတးတရပရပရပပပ္ျ္ျ္ျ္ျျဖစဖစဖစဖစ္သ္သ္သ္သ္ ည္ည္ည္ညည။ ။ ။ မိမိမိိမိမိမိတိတိတုိ႔ု႔႔သညသညသညသသည္္္ ေဒေဒေဒဒေ သအသအသအသအဆငဆငဆငဆ ့့္္၊ႏ၊ႏႏိုိုိုင္င္င္ငံငံငအဆအဆအဆင္င္င့္၊့၊၊ႏုႏုႏိုငိငိင္င္ငင္ငံတံတံတံ ကာကာကာအဆအဆအဆင့င့င့္အ္အ္အသီသီသသးသးသသးသီးီးီးီ ရွရွရွရိဆိဆိဆုံုံးျးျျဖတဖတတ္ခ္ခ္ခ်က်ကက္ခ္ခ္ခ် ် ်
ေသေသေသေသေ ာောောေနရနရနရာမာမာမမမ်ာ်ာ်ာ်ာ်ားတးတးတတြငြငြငြြ ္ပ္ပ္ပါ၀ါ၀ါ၀ါ၀ါ င္င္င္ဆံဆံဆံဆုးုးုးုု ျဖျဖျဖျဖျဖတ္တ္တ္တ္တ္ႏုႏုႏိုငိငိငင္ရ္ရ္ရန္န္န္အမအမအမ်ဳ်ဳ်ဳိဳးိးိးးသမသမသသ ီးီးီးမ်မ်မ်ားားားအာအာအာအ းလးလးလုုံုံးစြမမမ္း္း္းရညရညရညညရည္ျ္ျ္ျျျမငမငမင့့့္္္မာမာမားၿးၿးၿပီပီပီးကးကးကခ်ခ်ခ်င္င္င္ကေကေကေကေလးလးလးငယငယယင ္မ္မ္မ်ာ်ာ်ားအးအးအအားားာ
လံလံလလလလုးုးုးုးု မွမွမွာလာလာလည္ည္ည္ညး၄း၄၄း၄း၄င္င္င္င္ငးတးတးတးတိုိုိုိုို႔၏႔၏႔၏႔၏စြစြစြမ္မ္မ္းရးရးရည္ည္ည္ည္ညမ်မ်မ်ားားားကိကိကုိျုျုျဖညဖညဖည့့္္္စြစြစြမ္မ္မ္းႏးႏးႏုိုိုိုင္င္င္မညမညမညမည့့့့္္္အခအခအခြငြငြငင့့့္္္အလအလအလအ မ္မ္မ္းရးရးရွိွိွိ၍န၍န၍နနည္ည္ည္ည္ည္းမးမးမ်ဳ်ဳိးိးိးးစံစံစံစုျုျုျဖငဖငဖင့့့္္္ခြခြခြဲျဲျဲျျခာခာခားဆးဆးဆက္က္ကဆံဆံမႈမႈမႈမ်မ်မ်ားားအာအာအားလးလးလလုံံံးး
ပပေပေေပေပ်ပ်ပ်ာကာကာက္ေ္ေ္ေေေသာသာသာသာသ ကခကခကခကခခ်င်င်င်င်င္ျ္ျ္ျ္ျ္ျပညပညပညပညပညည္န္န္နနနယ္ယ္ယ္ယယတခတခတခခခုျုျုျျဖစဖစဖစစ္ေ္ေ္ေ္ေပၚပၚပၚၚလာလာလာာလ ေရေေရေရးအးအးအတြတြတြက္က္က္ေမေမေမေ ွ်ွ််ာ္ာ္ာ္မွမွမွန္န္န္းသးသးသသည္ည္ည္ည။။။

ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၄ 


