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Myanmar Yaba pills routed Bangladesh through Indian border point
Source: Narinjara/BNI



ed'gef;
ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ရန္အတြက ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ ေစာင့္   

ၾကည္မ့ႈမ်ား  ေလ်ာ့ရဲလာသည္ႏွင့္အမွ် တကမာၻလံုးတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္
 ေဖာက္ကား ျခင္းမ်ား ျပန္လည္တိုးမ်ားလာႏို္င္ေျခရွိသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေမလက ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း အေျမာက္အမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ သမိုင္းတြင္
အႀကီးမားဆုံးအျဖစ ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့သည္။1 ယင္းမွာ ႏို္င္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို      
ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ မက္တာဖက္တမင္း (Methamphetamines) ထုတ္လုပ္မႈသည္ ေစ်းကြက္ထဲ
တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွယ္ယာအေျမာက္အမ်ားရရိွ ေနၿပီး ယင္းသည္ ဘိန္းမွ ထုတ္လုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ
ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖင့္  ေျပာင္းေရႊ႕ႏ္ုိင္သည့္ ဓာတ္ခဲြခန္းမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။2 ဖန္တႏုိင္းလ္ 
(Fentanyl) သည္ ဘိန္းျဖဴထက္ အဆေပါင္း (၅၀) ပိုမိုအႏၱရာယ္ရွိ ၿပီး ေမာ္ဖင္းထက္ အဆ (၁၀၀) 
ပို၍ ျပင္းထန္သည့္ မူးယစ္ေဆးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။3 ယင္းပမာဏသည္ မူးယစ္ေဆးစဲြမႈ ျပႆနာကို  
ပုိ၍ပင္ ဆိုးလာေစသည္။ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖဲ႔ြစည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္လုိက္သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားမူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး မူဝါဒႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားအတိုင္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမည္ဆိုပါက လက္ရွိမူးယစ္ေဆး၀ါး 
ျပႆနာကိ ုမည္သို႔မွ် ေျဖရွင္းႏို္င္မည္မဟုတ္ပါ။ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ကမာၻလူသားထု တရပ္
လံုး၏ ေဘးအႏၱရာယ္အျဖစ္ ဝိုင္းဝန္းသတ္မွတ္လ်က္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအားလံုးသည္ နည္းလမ္း
 ေပါင္းစံု၊ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ တားဆီးတိုက္ဖ်က ္ႏိွမ္ႏွင္းမႈျပဳလ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲသူဦးေရမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တိုးမ်ား
လာသည္ကိုသာ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ဤအေျခအေနသည ္(စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထိပ္ပိုင္းေနရာ 
ရယူထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအပါအဝင္) သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားက ကုလသမဂၢ၏ မူးယစ္ 
ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ညီလာခံ၌ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္4့ မူးယစ္ကင္းစင္ေသာ ကမာၻသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ေရး  
အတြက္ မူဝါဒ၊ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္လ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ထိေရာက္သည့္
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ မဟုတ္သည္ကို ညြန္ျပလ်က္ရွိေနသည္။

 ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ကမာၻ႔ကုလသမဂၢသည္ ႏုိင္ငံတကာမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သံုးခုကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆးဝါး
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္ႏွင့္ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါး အသုံးျပဳမႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးတို႔အား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ 
အေရးယူႏိုင္ရန္ ယႏၱရားမ်ားကို ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္သည္။5 ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ 
သိပၸႏွံင့္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွလြ၍ဲ တားျမစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ တင္ပို႔ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ထားသည္။

1 “Myanmar Police Seize Largest Haul of Synthetic Drugs” BBC (19 May 2020) <https://www.bbc.com/
news/world-asia-52712014> accessed 9 July 2020.

2 Rodion Ebbighausen, “Is Southeast Asia’s Drug Trade Too Big to Control?” Deutsche Welle (19 May 
2020) <https://www.dw.com/en/is-southeast-asias-drug-trade-too-big-to-control/a-53500062> 
accessed 6 July 2020.

3 Ibid.
4 The Final Act of the United Nations Conference was the 1961 Convention; Single Convention on 

Narcotic Drugs (adopted 30 March 1961, entered into force 13 December 1964) 520 UNTS 151; 
Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (adopted 25 March 1972, entered 
into force 8 August 1975) 976 UNTS 3. Available at https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_
en.pdf accessed 30 June 2020.  

5 ibid; Convention on Psychotropic Substances (adopted 21 February 1971, entered into force 16 
August 1976) 1019 UNTS 175; United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances (adopted 20 December 1988, entered into force 11 November 1990) 1582 
UNTS 95; see also UNODC, ‘Legal Framework for Drug Trafficking’ <https://www.unodc.org/unodc/
en/drug-trafficking/legal-framework.html> accessed 30 June 2020.
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၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္           
ကုလသမဂၢ  မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာဌာနကုိ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ ေဒသအလုိက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထားရိွ 
လ်က္ ေဒသတြင္းရိွ ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာဌာန (UNODC) ရုံးမ်ားကုိ 
ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။6 ေဒသတြင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရာဇဝတ္မႈခင္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ     
ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ရာဇဝတ္မႈ (International Transnational Crime) အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္      
ပူးေပါင္း၍ တားဆီးႏိွမ္းနင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဆက္စပ္     
ျဖစ္ပြားသည့္ တရားမဝင္သစ္ကုန္ကူးမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မွႈစသည့္ နုိ္င္ငံျဖတ္      
ေက်ာ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္သည့္ လုပ္ငန္းကို သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္     
လ်က္ရွိသည္။7

UNODC ႏွင့္လြတ္လပ္ေသာ ႏုိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မူယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ထုိသုိ႔ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈမရိွ။ မည္သည့္ရာဇဝတ္မႈကုိမွ် ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္းမရိွဘဲ မူးယစ္  
ေဆးဝါးကုိ မိမိစိတ္အပန္းေျဖေရးအတြက္ သုံးစြဲျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း ျပဳသူမ်ားသည္  ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္
မ်ားျဖင့္ အေရးယူခံေနရလ်က္ရိွသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြ ဲသူမ်ားသည္ အတင္းအၾကပ္ မူးယစ္
 ေဆး ျဖတ္ျခင္း ခံေနၾကရသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္  
ပဋိပကၡမရွိဘဲ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၌ပင္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားက မူးယစ္  
ေဆးဝါးျပႆနာကုိ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းထက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အေလးေပး
 ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအား သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ဤမူဝါဒကို အေျခခံလ်က္ ႏိုင္ငံအစိုးရ       
အခ်ဳိ႕က မိမိႏိုင္ငံအတြင္း မူဝါဒမ်ားေျပာင္းလဲခ်မွတ္ျခင္း၊ ဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျပဌာန္းျခင္းတုိ႔ကုိ              
လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း UNODC အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔  အစည္းတစ္ခ်ဳိ႕ ပါဝင္ပံ့ပိုးလ်က္ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒ (၂၀၁၈) ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္
စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။
ဤသုိ႔ လုပ္ေဆာင္လာသည္ကုိ တန္ဖုိးထားရေပမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမွာ ျပည္တြင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ 
အေပၚ လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဤမွ်ႏွင့္ လံုေလာက္မႈမရွိႏိုင္ပါ။ 

 သို႔ျဖစ္၍ ဤစာတမ္းတြင္ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ၏ အေျခအေနကို အထူးအာရုံ      
စုိက္လ်က္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွာေဖြေရးျဖစ္စဥ္တုိ႔၏ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈတုိ႔ကုိ ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရး အေျခခံႏႈန္းမ်ား ရႈေထာင့္မွ ေလ့လာတင္ျပသည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား  
ႏွင့္ ဥပေဒေဘာင္မ်ားကိုလည္း သုံးသပ္တင္ျပထားပါသည္။

6 Prior to 1 October 2002, the office was named ‘Office for Drug Control and Crime Prevention’, which was established 
by the Secretary-General in accordance with his reform program described in part two, section V of document 
A/51/950, dated 14 July 1997; see UN Secretariat, ‘Secretary-General’s bulletin: Organization of the United Nations 
Office on Drugs and Crime’ (15 March 2004) UN Doc ST/SGB/2004/6.

7 See UNODC ‘United Nations, Office on Drugs and Crimes, Topics’ <https://www.unodc.org/unodc/en/topics.html> 
accessed 15 July 2020.

2 rl;,pfaq;0g;jyóemtm; 
Nidrf;csrf;rI &SmazGa&;jzpfpOfESifh 
Oya'pkd;rkd;a&; ÒaxmifhrS okH;oyfjcif; 



tykdif; 1/ 
Oya'ESifh Oya't& twif;tusyf 
twnfjyKjcif; aemufcHorkdif; 

ပထမ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ စစ္ပြၿဲပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ သိမ္းပုိက္ထားေသာ ရခုိင္ႏွင့္ တနသၤာရီ 
ေဒသမ်ားအတြင္းရိွ  ၿမိဳ႕မ်ားအားလံုးနီးပါးတြင္ ဘိန္းဆုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳၿပီး အခြန္ေကာက္ခံ
ခ့ဲသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဆးေျခာက္ တင္ပုိ႔မႈကုိ ခြင့္ျပဳခ့ဲၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြသူဲမ်ားကုိ အစုိးရထံ 
တြင္ မွတ္ပံုတင္ေစခ့ဲသည္။8 တဖက္တြင္ လုိင္စင္မရိွဘဲ တရားမဝင္ ဘိန္း၊ ေဆးေျခာက္၊ ကိုကင္းႏွင့္ 
ေဘးျဖစ္   ေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ စားသံုး ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ 
ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္သည့္ အက္ဥပေဒမ်ား9ျဖင့္
မူးယစ္ေဆးဝါး ေဘးအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးကုိ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသက္တမ္းအတြင္း
 ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ပါလီမန္ကာလအတြင္း ၁၉၄၈ ခ်င္းဝိေသႆတုိင္း   
အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆ အရ ဘိန္း၊ ေဆးေျခာက္၊ ကုိကင္းတုိ႔အား စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊           
လက္ဝယ္ထားရိွျခင္း၊  ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ျခင္း၊ ျပည္တြင္းသုိ႔ တင္သြင္းျခင္းတုိ႔ကုိ တားျမစ္ 
အေရးယူခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲျခင္းကုိ ႏွိမ္ႏွင္းရန္ ၁၉၅၀ ဘိန္းခန္း    
ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒ ႏွင့့္ ၁၉၅၅ ဘိန္းရွဴစားသံုးသူမ်ား မွတ္ပုံမတင္မေနရ အက္ဥပေဒတို႔ကို     
ထပ္မံေရးဆြ ဲျပဌာန္းခ့ဲသည္။ ထုိဥပေဒမ်ားအရ ဘိန္းစြသူဲမ်ားအား မွတ္ပုံတင္ေစၿပီး အစုိးရ ဘိန္းျဖတ္ 
ေဆးခန္းတြင္ ဘိန္းျပတ္သည္အထိ ေဆးကုသမႈ ခံယူေစျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကလက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲေသာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ကုလ
သမဂၢ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ပင္မသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

8 Ashley Wright, Opium and Empire in Southeast Asia: Regulating Consumption in British Burma (Palgrave  
Macmillan, London 2014) 19-31.

9 The Opium Act, 1878. India Act No.1 of 1878, Myanmar Act No.7 of 1909, The Shan State Opium 
Orger, 1923, 1925The Kachin Hill – Tribes Regulation, 1895. Article 31, The Myanmar Excise Act, Act 
No. 5 of   1917, The Shan State Excise Order, 1925, The Dangerous Drugs Act, 1930. Act No. 2 of 
1930 စသည့္ အက္ဥပေဒမ်ား။ 
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အလို႔ငွာယခင္ျပဌာန္းခဲ့ၿပီးေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 
၁၉၇၄  မူးယစ္ထုုံ ထိုင္းေဘးျဖစ္ ေစတတ္ေသာ  ေဆးဝါးမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို        
ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ဤဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ ေရးအဖြဲ႔ (နဝတ) စစ္အစိုးရ   
ေခတ္တြင္ ျပန္လည ္ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ         
ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျဖင့္ ရုပ္သိမ္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၄ တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး    
ကင္းစင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေရးအတြက္ နဝတစစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး 
၁၅ ႏွစ္စီမံခ်က္ (၁၉၉၉-၂၀၁၄) ျဖင့္ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ တိုင္းတာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံအျပင္ 
ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ မႈခင္းမ်ားဆုိင္ရာရံုး (UNODC) အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစ၍      
ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ ရွိသည္။10 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား မူးယစေ္ဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မရွင္မွ      
ဘိန္းခင္းတုိင္းတာေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ႏွစ္စဥ္ ၿဂိဳဟ္တုမွ ႐ုိက္ကူးေသာ ေျမပုံ
 ၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိင္ငံရွိ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာကာ တုိက္ဆုိင္စစ္   
ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎တုိင္းတာရရွိသည့္ ေျမပုံၫႊန္းမ်ားအား မူးယစ္ဗဟိုအဖြဲ႔ႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီး
ဌာနတို႔မ ွ တဆင့္သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ ခ်ျပေပးၿပီးသက္ဆုိင္ရာ      
တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားထံ တင္ျပ၍ နယ္ေျမခံတပ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ေဒသခံျပည္သူ
လူထုမ်ားႏွင့္ ပူးပါင္းၿပီး အဆုိပါ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားတည္ရွိရာသို႔ သြားေရာက္ဖ်က္ဆီး လ်က္ရွိရာ 
၂ဝ၁၃ - ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဘိန္းစုိက္ရာသီတြင္ ဘိန္းခင္း ၁၅၁၈၈ ဒသမ ၄၉ ဟက္တာ အားဖ်က္ဆီးႏုိင္
ခဲ့ေၾကာင္း11 အစိုးရသတင္းဌာနက တင္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘိန္းထက္    
အဆင့္ျမင့္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အႏၱရာယ္မွာ ပို၍ျမင့္တက္လာသည့္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားကို        
ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိေနရသည္။ 

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္       
နည္းဥပေဒ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ လက္ခံလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္ပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ညီေစရန္ ေရးဆြဲျပဌာန္းသည္ ဆိုေသာ္လည္း  
ထိေရာက္မႈမရွိဘဲ မူးယစ္ဆးဝါးျပႆနာမွာ ပိုမိုျမင့္တက္ဆိုးရြားလာခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးကို ႏွိမ္နင္းရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္သည္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အဓိကထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး၊ သိုေလွာင္သည့္ လက္ႀကီးသမားမ်ားကို ဦးစားေပး
 ႏွိမ္နင္းရန္၊ အဓိက တာဝန္ရိွသူမ်ားကုိ ဦးစားေပးအေရးယူရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အခ်က္ 
ငါးခ်က္ ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔ေၾကညာစာကုိ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ထုိေၾကညာခ်က္ 
အရ မူးယစ္ေဆးဝါးသတင္းကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာျဖင့္ သမၼတရံုးသို႔ တုိင္ၾကားႏိုင္ၿပီး တိုင္ၾကားသူမ်ားအား 
ဆုေငြခ်ီးျမင့္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏိွမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းကို ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထု
ထံမွ တိုင္ၾကားလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လက္ခံႏိုင္ရန္ မူးယစ္ေဆးဝါးအထူး     
သတင္းတိုင္ၾကားေရးဌာနကုိ သမၼတရုံးတြင္ ဖြင့္လွစ္ကာ မူးယစ္ေဆးဝါး ေဖာ္ထုတ္ရရိွမႈ အေျခအေန 
မ်ားကို ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိသည္။ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရာတြင္ မူးယစ္       
ေဆးဝါး အေသးစားေရာင္းဝယ္ ဖလွယ္မႈမ်ားကုိသာ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ လုပ္ႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
သမၼတရံုး၏ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိေရာက္မႈမရိွသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း  
ေထာက္ျပၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။12

10 ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈတုိင္းတာ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၂။ 
<https://www.moi.gov.mm/npe:zg/?q=news/13/08/2014/id-12243> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ၃၀ ဇြန္၊ ၂၀၂၀) 

11 ၎။ 
12 Shan Herald, “ရွမ္းျပည္မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ ဘာေၾကာင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေသးတာလဲ။” (BNI Multimedia Group 

June 30, 2019) <https://www.bnionline.net/mm/news-66292> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ၃၀ ဇြန္၊ ၂၀၂၀) ဟသာၤမီ
ဒီယာ၊ “မူးယစ္ေဆးဝါးကုိ ပုိမုိႏွိမ္နင္း ရမည္ဟူေသာ အစိုးရအတြက္ သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံ။” (BNI Multimedia 
Group January 31, 2019)  <https://www.bnionline.net/mm/news-63936> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ၃၀ ဇြန္၊ ၂၀၂၀)
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ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၁၉၁၇ ယစ္မ်ဳိးဥပေဒႏွင့္ ၁၉၉၃ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကုိ
 ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အေသးစားစိုက္ပ်ဳိး၊ ေရာင္းဝယ္ေရးျပဳလုပ္သူ
မ်ားႏွင့္ တကိုယ္ေရသံုးစဲြသူမ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။    
မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ၏ အဓိကက်သည့္ ေရေသာက္ ျမစ္ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရိွ၊ ႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္မႈပင္မရွိဘဲ အလုပ္ျပႏိုင္ရံု သက္သက္သာျဖစ္ေနသည္။ အက်ဳိးအဆက္အေနျဖင့္ ပစ္မွတ္
ထားဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝပ်က္စီးျခင္း၊ ခၽြတ္ၿခံဳက်ျခင္း၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းခ်  
ခံရျခင္းႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္းတို႔ကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဤသုိ႔ေသာ အခ်က္ေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနားအက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ေနသူ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔ မွာ 
အေသးစား မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး  တားဆီး
 ႏိွမ္နင္း အေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ယင္းသုိ႔ အေသးစားမူးယစ္ေဆးဝါး ပတ္သက္သူမ်ားကုိသာ ဖမ္းဆီးႏုိင္   
ၿပီး အဓိက ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ အဖဲြ႔ႀကီးမ်ားကို ႏွိမ္နင္းျခင္းမွာ မရွိသေလာက္        
နည္းပါးသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး အဓိကထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား က်ခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္နည္းတူအေသး
စားတႏိုင္တပိုင္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ားသည္လည္း ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံေနရ
သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏိွမ္ႏွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္
လ်က္ရွိေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈမ်ားမွာ အႀကီးအက်ယ္ တိုးပြားလ်က္ရွိၿပီး အက်ဥ္း  
ေထာင္ထဲတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား တိုးမ်ားလာသည္သာ အဖတ္တင္လ်က္ရွိသည္။13

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႔သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ 
အေသးစား မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ အေရးယူျခင္း
 ျပဳလုပ္ ႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ အႀကီးစားမူးယစ္ရာဇာ
မ်ားႏွင့္ အႀကီးစားမူးယစ္ကုန္ကူးအဖြဲ႔မ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဲ
ဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။14 အကယ္၍ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား   
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္းရိွ အႀကီးစားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီ ကုန္သြယ္မႈကုိ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း
 ေဖာ္ထုတ္မည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတိုင္းစစ္ဌာနႏွင္ ့နယ္ေျမခံတပ္ရင္း၊ တပ္မထံသို႔ အေသး
စိတ္အစီရင္ခံ တင္ျပရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္လိုအပ္သည္။ ၎တုိ႔ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္    
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ဆက္စပ္   
ပစၥည္းမ်ား၊ ကိရိယာမ်ားကိုသာ သိမ္းဆည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ မည္သူကိုမွ် ဖမ္းဆီးအေရး
ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။15

မူးယစ္ေဆးဝါး အႀကီးစားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီ ကုန္သြယ္မႈကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္း ေဖာ္ထုတ္မည္
ဆိုပါက တိုင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး သို႔မဟုတ္ အထူးမူးယစ္တပ္ဖြဲ႔မွဴးတို႔ကသာ ဗဟိုအဆင့္  
ႀကီးၾကပ္ ေရးအဖြဲ႔သုိ႔ မႈခင္းစီမံခ်က္ႏွင့္ ကုန္က်မည့္ စရိတ္အေသးစိတ္တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ဗဟုိအဖြဲ႔က 
အတည ္ျပဳမွသာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။16 ျမန္မာစစ္တပ္ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္
တပ္မ်ားႏွင့္  ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအား လက္ဝယ္ထားရိွျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ 

13 မူးယစ္ေဆး၀ါး မူ၀ါဒေျပာင္းလဲျခင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာ)၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမ်ားကို
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းစာတမ္း - အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အဓိကနယ္ပယ္က႑(၅) ခု။” 
(DPAG Myanmar, ၂၀၁၇ ေဖေဖၚဝါရီ) <https://www.tni.org/en/publication/addressing-drug-problems-

in-myanmar> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ၁၆ ဇူလႈိင္ု၊ ၂၀၂၀)
14 The law itself authorized a strict centralized control regarding to who is allowed to operate within the 

designated areas.
15  International Crisis Group, ‘Fire and Ice: Conflict and Drugs in Myanmar’s Shan State’ (ICG Report 

n° 299, Brussels 8 January 2019) 7-8, 10-11 <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/
myanmar/299-fire-and-ice-conflict-and-drugs-myanmars-shan-state> accessed on 6 July 2020.

16 ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ၊ အခန္း(၅) ျပစ္မႈကို ေနာက္
ကြယ္မွ အဓိကက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပဂိုဏ္းႏွင့္ အုပ္စုဝင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရး အတြက္  နည္းလ
မ္းမ်ား။ ပုဒ္မ ၃၄။ Available at https://www.burmalibrary.org/en/rules-relating-to-narcotic-drugs-and-
psychotropic-substances-notification-no-195 accessed 16 July 2020.
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လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔အား အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္      
ေပၚေပၚထင္ထင္ ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိေနပါလ်က္ တာဝန္ရွိေသာ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့ ္     
ရဲမ်ားက ဥေပကၡာျပဳထားျခင္း၊ သတင္းေပးပါလ်က္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ မျပဳဘဲ တမင္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊  
စုံစမ္းစစ္ေဆး     ေဖာ္ထုတ္မႈ မလုပ္ဝ့ံဘဲ လက္လြတ္ထားျခင္းတုိ႔မွာ ဥပေဒစုိးမုိးေရး ပ်က္သုဥ္းေစသည့္
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္သည္။

အစိုးရျဖစ္ေစ၊ လူထုအေျချပဳျဖစ္ေစ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္း
ပါးသည့္ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ ဘဝရပ္တည္ေရး၊ စားဝတ္ေနထုိင္ေရးအတြက္ ကုစားေပးမည့္ အစီ  
အမံကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ အင္းအားအသံုးျပဳကာ ဘိန္းခင္းမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္း   
ခံေနၾကရသည္။17 ဤသုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈကုိ မီွခုိလ်က္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
 ေနၾကရသည့္ ေဒသခံလူထုမ်ားသည္ ေႂကြးၿမီႏြံတြင္ ထိုးနစ္ခံရကာ ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္ေစမႈေၾကာင့္ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွစ္ခုလံုးအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ
အေနျဖင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါးေက်းကၽြန္ဘဝသို႔         
ေရာက္ရွိေစျခင္း အပါအဝင္ လူမႈစီးပြားဘဝ ပ်က္ျပားသည့္ ျပႆနာေပါင္းစံုကို ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ 
၂၀၁၄ တြင္ မူးယစ ္ေဆးအေၾကာထဲထုိးသြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ HIV ကူးစက္ျပန္႔ပြားႏႈန္းမွာ ၂၈.၃% ဟု
ခန္႔မွန္းထားသည္။18 မူးယစ္ေဆးစြေဲနသူမ်ားအား ကူညီေပးေနေသာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္   
မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူ ၃ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဘိ္န္းျဖဴထုိးသြင္းသူမ်ား အေရအတြက္မွာ    
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္အမ်ား
ဆံုုးရွိၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္း ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္လည္း မူးယစ္ေဆးထုိးသြင္းသူ မ်ားစြာရွ1ိ9 
သည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး ေဆးစြဲေနေသာ ေဒသခံလူငယ္တစ္ခ်ိဳ႕၊ ကခ်င္ျပ | Photo by Ram Hkye Tang   

လက္ေတြ႔မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမွာ မိမိတာဝန္

17 Pien Metaal, “ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တားျမစ္သီးႏွံပင္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား ညီလာခံ (GFPPP)” (Transistional 
Institute TNI, Amsterdam 2016) <https://www.tni.org/en/publication/the-global-forum-of-producers 
-of-prohibited-plants-gfppp> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ၁၆ ဇူလိႈင္၊ ၂၀၂၀)

18 National AIDS Program, ‘Myanmar: Integrated Biological and Behavioral Surveillance Survey 
and Population Size Estimates among People Who Inject Drugs’ (Ministry of Health and Sports, 
Naypyitaw 2014). Available at <https://prmyanmar.org/sites/prmyanmar.org/files/publication_ 
docs/myanmar_ pwid_ibbs_pse_report_300516.pdf > accessed 16 July 2020.

19 Stephen Otter, ‘Counter Narcotics in Myanmar: Background Paper’ (The Asia Foundation, Urban 
Safety Project, October 2017). Available at https://asiafoundation.org/publication/myanmar-urban-
safety-brief-series/ accessed 5 August 2020.
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က်သည့္ သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ားထံတြင္ မူးယစ္ေဆး သို႔မဟုတ္    
ေဆးထိုးႁပြန္ကဲ့သုိ႔ ကိရိယာမ်ားရွာေဖြျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မူးယစ္ေဆးထုိးသူမ်ား စုေဝးကာ ေဆးသံုး
တတ္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့ ္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်သည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ ၎တိုု႔အား သတင္းေပးသူ
မ်ားအား ေခၚေဆာင္သြားေစျခင္း ယင္းသတင္းေပးသူ အမ်ားစုမွာ မူးယစ္ေဆးသံုးသူမ်ား သို႔မဟုတ္
ယခင္က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရဖူးေသာ အေသးစား မူးယစ္ေဆးေရာင္းခ်သူမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ဖမ္းဆီးမႈ       
အမ်ားစုမွာ ယင္းသတင္း ေပးမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားကုိ 
က်န္းမာေရးဌာနမွ ျပင္ပလကၡဏာ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆီးနမူနာစစ္ေဆးျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။20 
ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာပင္ က်န္းမာေရးဌာန၊ ရဲဌာနႏွင့္ ဥပေဒဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား
တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ေစသည့္ ယႏၱရားတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ မႈခင္းရံုး (UNODC) ၏  ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး စိုက္ပ်ဳိးမႈ    
ေလ်ာ့က်လာသည္ကို ေတြရေသာ္လည္း ဘိန္းေစ်းကြက္ႏွင့္ မိုးေလဝသေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးမႈတြင္         
ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းျဖစ္သည္။21 ထုံးစံအားျဖင့္ဆိုလ်င္ စိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ မ်ားစြာျမင့္တက္သည္။ ၂၀၁၇
 ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုး သုေတသနဌာနက ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနစာတမ္းတြင္ ေျမျပင္
အေနအထားအရ သြားလာမႈ ခက္ခဲျခင္း၊ အျခားသီးႏံွမ်ား စုိက္ပ်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ မရိွျခင္း၊ ထြက္ရိွသီးနံွမ်ား
 ေစ်းကြက္သို႔ ေရာက္ရန္ စရိတ္စက ႀကီးမားျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၀င္ေငြ နည္းပါးျခင္း၊ ဘိန္းသည္
အျခားသီးႏွံမ်ားထက္ ၀င္ေငြပိုမိုရရွိျခင္း၊ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္မႈ မရွိ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိျခင္းကို     
အခြင့္ေကာင္းယူ၍ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး က်ယ္ျပန္႔ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း
တင္ျပထားသည္။22

 Photo by Ram Hkye Tang 

20 ၎။ (စာ ၁၉ )
21 ဦးခြန္ဆိုင္း၊ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစုိက္ ရွမ္းျပည္မူးယစ္ေဆးဝါးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္သူ။ “အကုိင္းအခက္ ခ်ဳိ

င္ေနရံုနဲ႔ မူးယစ္ပေပ်ာက္မွာမဟုတ္” (ဘီဘီစီ ျမန္မာ ဇြန္ ၂၆၊ ၂၀၁၈) <https://www.bbc.com/burmese/burma 
-44611672> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ၃၀ ဇြန္၊ ၂၀၂၀)

22 ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ရံုး သုေတသနဌာန၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏိွမ္နင္းမႈမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအား ေလ့လာျခင္း  
စာတမ္း။” ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္း အစုိးရအဆက္ဆက္တုိ႔က ဘိန္းအေျမာက္အမ်ား  
စုိက္ပ်ဳိးသည့္ ေဒသမ်ားရွိ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားႏွင့္ အျခားအေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အေၾကာင္းျပ      
ျပစ္တင္ခဲ့သည္။ အစိုးရ အဆက္ဆက္တို႔အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း အျခားေသာ     
ေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေနအထားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ကာ ေျပာင္းလဲေနသည့္ 
အေျခအေနမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊          
ျပႆနာအသစ္မ်ားကို အာရုံစိုက္ ေျဖရွင္းလိုပုံမရပါ။

လက္ရိွတြင္ (ဘိန္းကုိ အေျခခံ၍ မဟုတ္ဘဲ၊ ဓါတ္ခြခဲန္းမ်ားက ထုတ္လုပ္လုိက္သည့့့္) စိတ္ကုိ 
ထုံထိုင္း ေစသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ     
မည္သို႔ မည္ပုံကို္င္တြယ္ ေျဖရွင္းမည္ဆိုသည္မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးလာသည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ  
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းျပည္ အေဆာက္အအုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆ္ုိင္ရာအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
လူ႔အဖဲ႔ြအစည္းအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း စိန္ေခၚမႈ အသစ္တရပ္အျဖစ္ ရွိေနသည္။ သို႔ရာတြင္   
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဆက္စပ္ျပႆနာကို ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေစသည့္ အရင္းခံအေၾကာင္းအရင္း
မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံရႈေထာင့္မွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား      
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မေတြ႔ရေသးပါ။
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ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မူဝါဒ/ဥပေဒ အမ်ဳိး
မ်ဳိးကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ႏိွမ္ႏွင္းေရး စစ္ဆင္ႏြရဲန္ႏွင့္
 ျပင္းထန္သည့္ မူဝါဒ/ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ႀကီးမ်ား ခ်မွတ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ၾကသည္။

ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာဆိုင္ရာ အထူးအစီအစဥ္ (UNGASS) ကိုမူလက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအစည္းအေဝးကို က်င္းပရန္လ်ာထားသည့္ အခ်ိန္
ထက ္ (၃) ႏွစ္ေစာ၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ New York ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ    
ကုိလံဘီယာ၊ မကၠစီကုိႏွင့္ ဂြါတီမာလာႏုိင္ငံမ်ားမွ သမၼတတုိ႔က မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံအသီးသီးရိွ မူးယစ္ေဆးဝါး
 ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာမႈကုိ လက္ရိွမူးယစ္ေဆးဝါး 
ထိန္းခ်ဴပ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားက လႊမ္းမုိးထိန္းခ်ဴပ္ႏုိင္ျခင္း မရိွေတာ့သျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည့္ အလား 
အလာမ်ားအားလံုးကို အပူတျပင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန ္ႏို္င္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအား ေတာင္းဆုိ
ခ့ဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းအထူးအစည္းေဝးတြင္ ႏိွပ္ကြပ္ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈအေပၚ အေျခခ ံထားသည့္
လက္ရိွႏုိင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒမ်ားေနရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အေလးေပး 
အာရံုစိုက္ေသာ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ အစားထိုး၍ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မူဝါဒမ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသင့္ 
ေၾကာင္း ထိုႏို္င္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့
သည္ ့UNGASS အထူးအစည္းအေဝးတြင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး
ထိန္းခ်ဴပ္မႈစနစ္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ့ဲၾကၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာ မူဝါဒမ်ားကုိ ရႏုိင္သမွ် ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ 
ခဲ့ၾကသည္။23

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသား မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒ      
အသစ္ကုိ ျပန္လည္ခ်မွတ္ခ့ဲၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား
ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခဲ့သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္ 
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို     

23    Metaal (n 17) 4-5

9zuf'&,fOya'tu,f'rD
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ျပင္ဆင္ေရးဆြၿဲပီး နည္းဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ေရးဆြကဲာ ျပည္ေထာင္စု 
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးသို႔ ေပးပို႔၍ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံထား 
ေၾကာင္းကို ေတြ႔ရသည္။24

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ  
အမ်ဳိးသားမူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒအသစ္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ့ဲ 
ၿပီးေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါး 
မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒတို႔တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း       
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္အျမစ္တြယ္ေနသည့္ မူးယစ္
 ေဆးဝါး အႀကီးစားထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္      
ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မေတြ႔ရွိရပါ။ 

ယင္းမူဝါဒသစ္သည္ (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္းမူဝါဒျဖစ္ၿပီး (၁) ထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အစားထုိး
ဖြ႔ၿံဖိဳးေရး၊ (၂) သုံးစြမဲႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြအဲႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ (၃) ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္း
 ေဆာင္ရြက္ေရး၊ (၄) သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ေရးႏွင့္ (၅) လူ႔အခြင့္အေရးျပဌာန္းခ်က္မ်ား  
ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရးစသည့္ ဦးစားေပးနယ္ေျမ (၅) ခုပါဝင္သည္။

ဦးစားေပးနယ္ေျမ (၁) ထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
ထိန္းခ်ဳပေ္ရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ကိစၥမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းဟု ပါရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားဟုဆိုရာတြင္ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရး
ထုိးထားသည့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ မထိုးသည့္ အဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးထား
သည့္ အဖြဲ႔ဟူ၍ အုပ္စု (၃) ခုရွိေနသည္။ အားလံုးကို ရည္ညႊန္းသလား၊ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရထုိး
ထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကိုသာ ရည္ညႊန္းသလား မရွင္းပါ။ ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡႏွင့္အတူ အျမစ္တြယ္    
ႀကီးထြားေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႈေထာင့္မွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း        
ႏိုင္ရန္ ပိုမိုရွင္းလင္း တိက်သည့္ မူဝါဒႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။

အစိုးရဘက္ကလည္း လက္မွတ္မထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကို မတရားအသင္းမ်ားအျဖစ္     
သတ္မွတ္ထားသည္ျဖစ္ရာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္   
မည္ဆုိရုံမွ်ႏွင့္ မလုံေလာက္ပါ။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဟုဆုိရာတြင္လည္း မည္သည့္ ဥပေဒ၏ စုိးမုိးေရး
ကုိ ဆုိလုိသနည္း။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒ 
မ်ား25အားလုံးသည္ ဥပေဒစုိးမုိးေရး အေျခခံမွေန၍ အရင္းခံက်ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကုိ       
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ တရားမွ်တသည့္ ဥပေဒမ်ားမဟုတ္ပါ။

ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ         
ဥပေဒသည္လည္း ယခင္ဥပေဒေဟာင္းအတိုင္းပင ္ တင္းက်ပ္သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ရွိေနသည္ကို   
ေတြ႔ရသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား အႏၱရာယ္တားဆီး ကာကြယ္ 
ေရး ဗဟိုအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဖြဲ႔စည္းေပးျခင္း၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန        
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး (ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္) အား ဗဟိုအဖြဲ႔၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ဒုတိယ
ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔ကို သတ္မွတ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ရသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီး           

24 ရပ္ေစာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၏ ေမးခြန္းကုိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ   
ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္သူ ေျဖၾကားခ်က္။ (ဒုတိယအႀကိမ ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပၪၥမေန႔၊
 ေနျပည္ေတာ္ ၂၉ ဇူလိႈင္၊ ၂၀၁၉) <https://www.pyithuhluttaw.gov.mm/question-3919> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ 
၁၆ ဇူလိႈင္၊ ၂၀၂၀) 

25 မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၈ တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး)၊ အဂတိလိုက္စားမႈ                                                    
တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ား။
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ႏွိမ္နင္းေရး ဗဟုိအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းမွာ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ကတည္းက ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သို႔ မွ်ေအာင္ျမင္ထိေရာက္မႈ မရွိခဲ့။ အဆိုပါႏွစ္မ်ား အတြင္းမွာပင္ ဘိန္းသာမက 
ထိုထက္ အဆင့္ျမင့္သည့္ ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္လာသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ဳိးစံု ထုတ္လုပ္        
ျဖန္႔ခ်ီ ကုန္သြယ္ႏုိင္သည့္ အဆင့္သို႔ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခုျပင္ဆင္ၿပီးသည့္ ဥပေဒအရ ဗဟိုအဖြဲ႔၏  
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ ထပ္တိုးအခ်က္ (၆) ခ်က္ ပါဝင္လာေသာ္လည္း အဓိကက်သည့္ ျပည္တြင္း
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္         
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မဟုတ္ပါ။26

ထို႔အျပင္ ဥပေဒတြင္ ဗဟိုအဖြဲ႔ကေန၍ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ခရုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု စသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ 
စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းေပးၿပီး        
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိ ုသတ္မွတ္ေပးရမည2္7 ဟုျပဌာန္းထားသည္။ ဤျပဌာန္းခ်က္အရ မတူသည့္ 
ပထ၀ီဝင္နယ္  ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ မတူသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအတြင္း နည္းလမ္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင္ ့သက္ေရာက္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာအား ဗဟိုက လက္ညိဳးထိုး ၫႊန္ၾကား 
သည့္ တာဝန္မ်ားကိုသာ လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ရမည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍      
လက္ရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးေဘးအႏၱရာယ္ကို တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ႏိုင္မည့္ အေျဖကို မရွာနို္င္ျခင္းေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာ
 ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယအဆိုးဆုံးႏို္င္ငံ ျဖစ္လ်က္ရိွေနသည္။ မူးယစ္     
ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အထက္မွ ေအာက္သို႔ အမိန္႔ေပးသည္ ့ စနစ္ကို အစိုးရ         
အဆက္ဆက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ က်င့္သုံးခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ပါ။ ယင္းအစား ေအာက္ေျခကို   
အဓိကထားၿပီး အထက္သုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ စနစ္ကုိ က်င့္သံုးသင့္ၿပီျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား ခုခံစစ္ 
ဆင္ႏြဲသည့္ အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔၊ သို႔မဟုတ္ ၃ ဖြဲ႔ အနည္းဆံုးအားျဖင္ ့ တစ္ၿပိဳင္နက္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည့္         
တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တို္က္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားအား ၎တို႔ကို္ယ္တိုင္ 
ပူးတြဲျပဌာန္းသည့္ နည္းကို က်င့္သုံးသင့္ပါသည္။ ယင္းသို႔ ျပဌာန္းရာတြင္ အဆိုပါဥပေဒ၏                  
ေကာင္းက်ဳိးဆိုးျပစ္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ခံစားရမည့္ သူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒသခံဌာေန တို္င္းရင္းသားမ်ား 
ႏွွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ အႀကံဥာဏ္နွင့ ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူသင့္ပါသည္။

ယင္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဥပေဒစုိးမုိးေရး၏ အနိမ့္ဆုံးအေျခခံမူမ်ားကုိ ေလးစား 
လိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားအပါအ၀င္ မည္သူမဆို မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္          
ပတ္သက္၍ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ပါက အျပစ္ေပးအေရးယူ ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္အလို႔ငွာ ဥပေဒကိုလိုက္နာေစရန္ ထိန္းသိမ္းသည့္အဖဲ႔ြ (Law Enforcement 

Team) ကို တိုင္းရင္းသား ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲသည္ ့ အဖဲ႔ြအစည္းမ်ား အတူတကြ ပူးတြဲဖဲ႔ြစည္းႏို္င္ၿပီး           
လြတ္လပ္သည့္ တရားရံုးမ်ားကုိလည္း သက္ဆိုင္ရာ တ္ုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖဲ႔ြစည္းထားသင့္ 
ပါသည္။ ယင္းသို႔ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သတင္း
ရယူခြင့္ျပဳရပါမည္။

ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲသည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္   
ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး  ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားသည္ ေဒသတခုမွ အျခားတခု၊       
ျပည္နယ္တခုမွ အျခားတခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာေနသည့္အတြက္ တို္င္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္ႏြဲ    
သည့္ အဖဲ႔ြအစည္းတခုတည္းကပဲ တျပည္နယ္လုံး လႊမ္းၿခံဳေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈ   
ရွိရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနပါမည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ

26 မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ) ပုဒ္မ ၅  
ႏွင့္ ပုဒ္မ ၆။

27 ၎။ ပုဒ္မ ၇။ 
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မ်ားကို အမွန္တကယ္ တိုက္ဖ်က္လိုသည့္ စိတ္ရင္းဆႏၵရွိသည္ဆိုလွ်င္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့      
သကဲ့သို႔ တိုင္းရင္သားခုခံစစ္ ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိသည့္ အဖဲ႔ြမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
သင့္သည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အစိုးရ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒတြင္လည္း     
ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။28

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္သြားေစရန္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္
မ်ားတြင္ ဘိန္းအစား အျခားသီးႏွံမ်ားျဖင့္ အစားထိုးစိုက္ပ်ဳိးေရး အစီအမံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
ယင္းအစီအမံမ်ားကလည္း ဗဟုိအစုိးရက တင္းၾကပ္စြာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္က တေၾကာင္း၊ ေဒသခံ 
ဌာေန တို္င္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ယင္းေဒသမ်ား၏ နယ္ေျမ  
အေၾကာင္းကိ ုဂဃနဏ မသိသည္ကတေၾကာင္း စသည္တို ့ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ပါ။29 

ယေန႔ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ တရားမ၀င္ေအာင္  
ျပဳျခင္းထက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ မည္က့ဲသုိ႔စည္းၾကပ္ သြားမည္ဆုိသည့္ဘက္မွ စဥ္းစားလာၾက  
ၿပီျဖစ္သည္။30 သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးကာကြယ္ႏိွမ္ႏွင္းေရး ဗဟိုအဖြဲ႔ 
သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒသစ္အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ တင္းက်ပ္ေသာ     
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေအာက္တြင္ ရွိေနသည္။ ဗဟိုအဖြဲ႔၏ ဥကၠဌ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က ခန္႔အပ္သည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္းအထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္
သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာလည္း ျမန္မာစစ္တပ္လက္ေအာက္တြင္ ေရာက္ေနၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏             
ညႊန္ၾကားမႈကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေနရသည္။31 ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္ရႈျခင္းအား  
ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားကို 
ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏို္င္မည့္ အေျခအေနမရွိပါ။

လက္ရွိအသစ္ျပဌာန္းလိုက္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဥပေဒသက္သက္မွ်ျဖင့္ တရားမွ်တမႈမရ 
ႏိုင္ေပ။ ၎အရ တႏိုင္တပိုင္သက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းဖို႔ရန္ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္သံုးစြဲရန္ စိုက္ပ်ဳိး 
သူမ်ား၊ လက္ဝယ္ထားသူမ်ား၊ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ စနစ္ဆိုး၏ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္ေန
သည္။ ၎ဥပေဒေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္မႈႏွင့္ မမွ်သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို စီရင္ခ်မွတ္ခံရပါမည္။32    
လက္ရွိ မူဝါဒသစ္ႏွင့္ ျပင္္ဆင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒႏွစ္ခု လံုး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔
 အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ဟူ၍ ပါရိွ 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ
 ေဆး၀ါးမ်ား တရားမ၀င္ကုန္ ကူးမႈဆန္႔က်င္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္
 ေရးထိုးခ့ဲၿပီး ၁၉၇၂ တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ၁၉၇၁
 ခုႏွစ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တုိ႔ကုိလည္း ႁခြင္းခ်က္ျပဳလ်က္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အသီးသီး လက္မွတ္ေရးထိုး
ခဲ့သည္။

28 မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၱရယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖဲြ႔၊ အမ်ဳိးသား မူး
ယစ္ ေဆးဝါးထိန္းခ်ဴပ္ေရးမူဝါဒ (ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈)  <https://www.
unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/2018/02/new-national-drug-control-policy/

story.html>   (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ၁၆ ဇူလိႈင္၊ ၂၀၂၀)
29 Metaal (n 17) 18-19. 

30 Global Commision on Drug Policy, မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ အရိွန္ျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျပစ္မႈ 
ေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလ်ာ့ေပးသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္။  ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ။ “၂၀၁၆
 ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ကယ္လီဖုိးနီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရိွ အျခားျပည္နယ္အခ်ဳိ႕သည္ ေဆးေျခာက္ေစ်းကြက္ကုိ 
တရားဝင္ စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳသင့္မသင့္အေပၚ မဲခြဲခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းအဆင့္၌ 
တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး (ေဆးေျခာက္) ကို ပထမဦးဆံုးတရားဝင္ စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳသည့ ္G7 ႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္ျဖစ္
သည္။” <https://www.globalcommissionondrugs.org/reports/advancing-drug-policy-reform> (ၾကည့္ရႈ
သည့္ရက္ ၁၆ ဇူလိႈင္၊ ၂၀၂၀)

31 ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၂၃၁)၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ (ည)(၂)။ ပုဒ္မ (၃၃၈)။ 
32 မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၈ တြင္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ) အခန္း   

(၈) ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ပုဒ္မ ၁၆ မွ ၂၅။
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ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားက အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ္လည္း ယင္းအား တိတိက်က် လုိက္နာမႈ 
ရွိေၾကာင္း မေတြ႕ရပါ။ ေဖာ္ျပပါ ႏို္င္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အတိုင္း
အတာတစ္ခုအထိ ရိွလင့္ကစား မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ပေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္
 ႏို္င္ေခ် အလြန္နည္းပါးသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တို္င္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပို္င္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ  
ျငင္းပယ္ထားျခင္း အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေစသည့္ အရင္းခံျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္းႏို္င္    
ေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း လုပ္ပို္င္ခြင့္အားလုံးကို ဗဟုိအစိုးရကသာ    
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ေအာက္ေျခတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးတို္က္ဖ်က္ရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ရန္ပုံေငြခဲြေ၀မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ပို္င္ခြင့္ကို 
ဗဟုိအဆင့္၌သာ အပ္ႏွင္းထားၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္တုိ႔တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ တစုံတရာ 
မရွိပါ။ ယင္းဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ကုလသမဂၢမွ ေပးလွဴေသာ ရန္ပုံေငြမ်ား၊ ႏိုင္ငံ
တကာ အဖဲ႔ြအစည္းမ်ားႏွင့္ တဦးခ်င္း အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ရရိွေသာ ေငြမ်ားျဖင့္ ဗဟုိအဖဲ႔ြသည္ ရန္ပံုေငြ 
တရပ္ ထူေထာင္ရမည္ဟု ပါရွိသည္။33 

ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာရန္ပုံေငြ ခြေဲဝခ်ထားမႈကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ 
တို႔အနက္ မည္သူက ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည္ကို ဥပေဒတြင္ တိက်စြာ ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိ။ 
ဘ႑ာေငြ ခ်မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟိုအဖြဲ႔၊ တုိင္း/ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဖြဲ႔ စသည္တို႔     
အတြက္ လႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတိက်စြာ ထည့္သြင္းျပဌာန္းသင့္သည္။ 
သုိ႔မွသာ အေၾကာင္းရပ္အားလုံးအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ဗဟုိအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူေနဖုိ႔ မလုိဘဲ       
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း    
ျပည္ပ ေစတနာရွင္မ်ားက လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ဗဟိုအဖြဲ႔ကိုသာ လက္ခံခြင့္ ေပးထားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ  
ျပည္နယ္/တိုင္းႏွင့္ ေဒသႏၱရအဖြဲ႔မ်ားတြင္လည္း တိုက္ရိုက္လက္ခံခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ေငြေၾကးခဝါးခ်မႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ   
စသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကိုလည္း တဆက္တည္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈျပဳရပါမည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ
သေဘာတစူာခ်ဳပ္34တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း၊     
ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရိွျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပသုိ႔ တင္သြင္းတင္ပုိ႔ျခင္း၊ 
ေရာင္းခ  ်ျခင္းတို႔ကုိ တားျမစ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္မႈမွေန၍
ရရွိလာသည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ လႊဲေျပာင္းမႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ သိမ္းယူမႈတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊  
စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ဂုိဏ္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္
သူသည္ အစုိးရရာထူးေနရာ ရယူထားမႈမ်ား၊ အဓိကျပစ္မႈက်ဴး လြန္သူမ်ားကုိ စုံစမ္းေထာက္လွန္းရန္ 
နည္းလမ္းႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီ အျပန္    
အလွန္ေပးရန္ စသည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါရွိသည္

ျဖန္႔ေ၀မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (Controlled Delivery) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ 
မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မထိခိုက္ေစဘဲ လိုအပ္သလို က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ဟူသည့္ ဤသေဘာတူ
စာခ်ဳပအ္ပိုဒ္ ၁၁ ပိုဒ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္အရ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ  
ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း  
မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ၏ ေနာက္ကြယ္မွေန၍ အဓိကက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိဘဲ      
ပိုင္ရွင္မဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး အေျမာက္အမ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။35 ျပစ္မႈကို ေနာက္ကြယ္မွ       

33 မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၈တြင္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ) အခန္း (၈ - က)   
ရံပုံေငြထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း၊ ပုဒ္မ ၂၅။

34 UN Convention 1988 (n 5) Article 2. Also available at <https://www.unodc.org/documents/ commissions/
CND/Int_Drug_Control_Conventions/CommentariesOfficialRecords/1988Convention/1988_
OFFICIAL_RECORDS_Volume_I_en.pdf>

35 ေန႔သစ္ ျမန္မာ၊ “ပိုင္ရွင္မဲ့ ရပ္ထားသည့္ ယာဥ္ေပၚမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း ေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္    
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အဓိကက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပဂုိဏ္းႏွင့္ အုပ္စုဝင္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏုိင္ေရးအတြက္ 
လိုအပ္သည့္ ကုန္က်စားရိတ္ကို အစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ရမွသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္
သည္။36 ဤျပဌာန္းခ်က္အရ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ေနေသာ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၎တို႔     
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို စံုးစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳနုိ္င္မည္ မဟုတ္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာႏွင့္ တဆက္တစပ္တည္း ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည့္ အဓိကက်ေသာ   
ျပႆနာရပ္ျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ   
ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ဳိးကုိ မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ မေတြ႔ရပါ။ အထက္တြင္ 
သံုးသပ္ေထာက္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ စစ္ေခါင္း   
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္အခ်ဳိ႕ အက်ဳိးအျမတ္ရယူေနၾကသည္မွာ ထင္ရွားေနေသာ္လည္း 
အဂတလုိိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားအရလည္း   
ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ အေရးယူမႈ မလုပ္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ 
ဆက္စပ္မႈ မဟုတ္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရအရာရွိတခ်ဳိ႕ကို အေရးယူမႈရွိခဲ့   
သည္ကုိ ေတြ႔ရ သည္။37 စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္လက္ေအာက္ခ ံလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊
ခရိုနီမ်ားကိုမူ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ၊ တရားစြဲဆို
အေရးယူမႈမ်ား မရွိသည္ကိ ုေတြ႔ရသည္။

ဥပေဒစုိးမုိးေရး၏ အေျခခံမူမ်ားအနက္ တရပ္မွာ ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမွ်မရိွရဟူသည္ ႏွင့္
 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွန္သမွ်ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူအျပစ္ေပးေရး တို႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္
ဥပေဒမ်ားရွိ ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကို အတည္ျပဳရာတြင္ ေရြးခ်ယ္မႈကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိ
သည္။ အေရးယူျခင္း မခံရေစမည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ သံသယရိွသူမ်ားမွာ     
အျပစ္ေပး အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေနသည္။ ဤအေျခအေန ေနာက္ခံတြင ္ မူးယစ္     
ေဆး၀ါး ျပႆနာမ်ားကို္ မည္သို႔မွ် ေျဖရွင္းႏို္င္မည္မဟုတ္ေပ။

ေဆးမ်ားေတြ႔ရွိ။” (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀) <https://naethitmyanmar.com/blogs/archives/14891 > (ၾကည့္ရႈ  
သည့္ရက္ ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၂၀)

36 ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ၊ အခန္း(၅) ျပစ္မႈကို ေနာက္
ကြယ္မွ အဓိကက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပဂိုဏ္းႏွင့့္ အုပ္စုဝင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္း
မ်ား။ ပုဒ္မ ၃၃။

37 စံယမင္းေအာင္၊ “တနသာၤရီတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ေဟာင္း အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ (၃၀) ခ်မွတ္ခံရ။” (The  

Irrawaddy 22 May 2020) <https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/22/223167.html.> (ၾကည့္ရႈ
သည့္ရက္ ၁၆ ဇူလိႈင္၊ ၂၀၂၀)။  ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္သည္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္အဂတိလိုက္စား မႈျဖငင့္ အေရး
ယူခံရသည့္ ရာထူးအျမင့္ဆံုး အစိုးရအရာရွိျဖစ္သည္။
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မူးယစ္ေဆးဝါး (ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ႂကြေဆးျပားႏွင့္ ေရခဲပုံေဆာင္ခဲ) ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ကမာၻ႔အဆင့္ 
၂ (အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံသည ္အဆင့္ ၁) ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင3္8 ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ    
လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ မူးယစ္ေဆးဝါးအမ်ားဆံုး ထြက္ရွိသည့္ ေဒသ
မ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ျပည္သူ႔စစ္ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား 
ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားျဖစ္သည္။39 

ျမန္မာႏိုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရခင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၀၀ ခုႏွစ္ျပည့္ ပတ္ဝန္းက်င္       
ကတည္းက ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဖက္ႏွင့္ အေရွ႕ဖက္ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းေပၚတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈရွိခဲ့
ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္အခါက ဘိန္းမဲမ်ားကို ရန္ကုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘန္ေကာက္၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွား   
စသည့္ ေဒသမ်ားရွိ လိုင္စင္ရဘိန္းခန္းမ်ားဆီသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္    
ရွိရင္းစြဲြြ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈကို ပိုမိုစိုက္ပ်ဳိးလာေအာင္ ေစ်းျမႇင့္၍ ဝယ္ယူကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္
နယ္ေဒသ တစ္ခုလံုးတို႔မွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာခဲ့သည္။40

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရခါစ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တပ္နီေတာ္ကို    
စစ္ရႈံးခဲ့သည့္ကူမင္တန္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ 
ပိုင္းႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား ထူေထာင္ကာ ဘိန္းလုပ္ငန္းကို ထိန္းခ်ဳပခ့ဲ္ 
သည္။ ဟီရုိအင္း (ေခၚ) ဘိန္းျဖဴမႈန္႔ထုတ္လုပ္သည့္ နည္းသည္လည္း ၎တုိ႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
သေႏၶတည္လာခဲ့သည္။41 အဆိုပါ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘိန္းႏွင့ ္ဘိန္းျဖဴကုန္ကူးမႈကို ကူမင္တန္ 
(တရုတ္ျဖဴတပ္ဖြဲ႔) မ်ား၊ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ ေရးတပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေလာ္စစ္ဟန္၊ ေမာထိုင္းတပ္ဖြဲ႔   

38 အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးႏို္င္ငံျဖစ္သည္။ 
39 ဤအခ်က္ကို UNODC ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ (Myanmar Opium Survey: Cultivation, Production and  

Implications) ႏွင့္ အျခား Transnational Institute၊ The Asia Foundation တို႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ  ကိုးကားခ်က္
 ျဖစ္သည္။

40 Palaung State Liberation Front, “ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ေလာင္းကစား” (PSLF June 1, 2018)  

<http://www.pslftnla.org/ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔၊-မူးယစ္/> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ဇူလိႈင္ ၁၇၊ ၂၀၂၀) 
41 ၎။
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ေခါင္းေဆာင္ခြန္ဆာ (ျမန္မာစစ္တပ္တြင ္ ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခံယူၿပီးေနာက္    
ညီညြတ္ေသာ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (SURA) ႏွင့္ မုန္းတုိင္းတပ္ဖြဲ႔ (MTA) အမည္ေျပာင္း တပ္ဖြဲ႔ 
တို႔ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည)္ တို႔က လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည္။42

၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကို္င္ ပဋိပကၡႏွင့္ မူးယစ္ 
ေဆးျပႆနာမွာ ေရာယွက္ေနခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) သည္ 
တရုတ ္ႏို္င္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ရွမ္းေျမာက္ပို္င္းတြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားဆင္ႏႊဲၿပီး ၀ ႏွင္ ့မုန္းလားေဒသ
အပါအ၀င္ နယ္စပ္တေလ်ွာက္ရိွ လက္နက္က္ုိင္အဖဲ႔ြမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခ့ဲသည္။ ဗကပသည္    
မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းတို႔မွ ရန္ပုံေငြရရွိေနေၾကာင္း သက္ေသ     
အေထာက္အထားမ်ား မရွိေသာ္လည္း ၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ ကမာၻေပၚ
တြင္ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
အဓိက ထုတ္လုပ္သည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ 

၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ သခင္ေဖတင့္ ဦးေဆာင္သည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း 
ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစုိးရတုိ႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရိွခ့ဲသည္။ ဗကပ က ပါတီစံုဒီမုိကေရ
စီစနစ္43 အျပင္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၃) ခ်က္ကုို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။44

(၁) ဗကပအား တရား၀င္ႏို္င္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္။
(၂) ဗကပ ၏ အေျခစိုက္နယ္ေျမမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္
(၃) ဗကပ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္။ 

ျမန္မာစစ္သားမ်ား 
ဓာတ္ပုံ BosNewsLife Asia Service | www.thestateless.com 

42 ICG (n 15) 3 

43 43 ဝင္းတင့္ထြန္း၊ “အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္” (Democratic Party for New Society and Light House 

Colleagues, Japan 2007) စာ-437.

44 Bertil Lintner, “ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေနထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနဝင္ခ်ိန္” (Cornell Southeast Asia Program 1990).
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စစ္အစိုးရက အဆုိပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအားလုံးကို ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြကို
လည္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ 

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပ၏တပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ တုိက္ပြ၀ဲင္ခ့ဲေသာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား
 မ်ားက ၀ ျပည္ေသြးစည္းညၫီြတ္ေရးပါတ ီ (UWSP) ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္  
တပ္မေတာ္ (MNDAA) ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္မေတာ ္ (NDAA) စသည္ျဖင့္ တည္      
ေထာင္ကာ ဗကပ ထံမွ အသီးသီး ခဲြထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဗကပ ၿပိဳကြဲသြားသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ
ကာ ႏို္င္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီး 
အကဲအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည့္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ခငၫ္ြန္႔ ဦးေဆာင္လ်က္ ယင္းအဖဲ႔ြအစည္းမ်ားႏွင့္ 
သီးျခားစီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္။ ဗကပ ေတာင္းဆိုစဥ္က ပယ္ခ်ခဲ့ေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ           
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လို္က္ေလ်ာေပးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ စစ္မွန္ 
သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္ေသာအခါမွ် မရရွိႏိုင္ေတာ့သည့္ အတို္င္းအတာအထိ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီ 
လား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတို္က္ဖ်က္ေရးမွာလည္း မည္သို႔မွ်ေအာင္ျမင္ႏို္င္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလား၊ ဟူ၍
စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားသို ့ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ဤသည္ကို ရွင္းရန္လိုပါမည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရွာင္လႊ၍ဲမရသည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ ျဖစ္တည္ 
လာၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရေရာ ဥပေဒေၾကာင္းအရပါ ရႈပ္ေထြးမႈေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္မွာ 
ဗကပ ကုိၿဖိဳခဲြရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ (အျခားတိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အဖဲ႔ြအစည္းမ်ားအားလုံးကို   
ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားအား) ဗကပမွ ခဲြထြက္လာသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကုိ ေပးခ့ဲသည္။      
အက်ဳိးအဆက္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအဖဲ႔ြအစည္းမ်ားၾကား တန္းတူညီမွ်မႈကုိ ပ်က္ျပားေစၿပီး ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးကိ ုဆက္လက္ျငင္းပယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ တုိင္းရင္းသား ခုခံစစ္ဆင္ႏႊေဲနသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ အစြန္းေရာက္  
အမ်ဳိးသား ေရး၀ါဒကုိ ႏုိးဆြေပးသက့ဲသုိ႔ျဖစ္သြားသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္
လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ဘုံအက်ဳိးစီးပြားအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တခုလံုးအတြက္ ရွာေဖြရန္ကို 
အနည္းအပါးသာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ အမ်ားဆံုး
အားျဖင့္ယင္းအဖြဲ႔ အစည္းတည္ရိွရာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ၏္ က်ဳိးစီးပြားအတြက္သာ အဓိကျဖစ္
သြားေတာ့သည္။ တုိင္းရင္းသား ခုခံစစ္ဆင္ႏႊေဲနၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုႀကီးအေန ျဖင့္ လက္ရိွ   
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခခံျပႆနာမ်ားကိ ု ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ရႈေထာင့္ႏွစ္ရပ္လံုးမွပါ  
တၿပိဳင္နက္ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းထက္ မိမိတို႔ျပည္နယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ မိမိတိ ု ့လူမ်ဳိးကိုသာ    
အဓိကဦးစားေပးခ်ဥ္းကပ္လာ ၾကသည္။

တတိယႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ လူ႔ဖဲ႔ြအစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုပ္ျမစ္   
ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဗဟု၀ါဒ (political pluralism) (ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚေပါင္းစံု ပါ၀င္ႏိုင္သည့္) 
ႏုိ္င္ငံေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္အစား ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တရား၀င္တည္ရွိမႈကို
ၿဖိဳခဲြပစ္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေဘာင္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ 
ရွိသည့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ဟူသည္ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ ေသာင္မတင္ေရမက် အေျခအေနတြင္   
ရွိေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတ ီအမ်ားစုႀကီးမွာ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒမွလြဲ၍ အျခားမည္သည့္ 
ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚမ်ားအား ကုိင္စြဲထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာမသိရ၊ (သို႔မဟုတ္) မည္သည့္       
ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚကိုမွ် ကိုင္စြဲမထားၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရွာေဖြရာ၌ အျခားအေၾကာင္းရပ္မ်ားအျပင္ ဥပေဒစုိးမုိးေရး၊       
ဖက္ဒရယ္ စနစ္ေရြ႕လ်ားအား (Federalism dynamics) ႏွင့္ ဗဟု၀ါဒတို႔သည္ လြန္စြာအေရးႀကီး 
လွသည္။ ယင္းတုိ႔ကို ဦးတည္လ်က္ နက္ရႈိႈင္းေသာ ေလ့လာမႈအေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအျမင္ကို   
ကိုင္စြဲသင့္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ဥေရာပတရားမွ်တမႈတရားရံုး (the European 
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Court of Justice) ၏ အခန္းက႑အား ဖက္ဒရယ္စနစ ္ေရြ႕လ်ားအား (Federalism dynamics) 
ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ တန္ဘုိးရိွေပမည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ ဥပေဒစီစဥ္တက်ျဖစ္မႈေဘာင္အတြင္းတြင္ 
အတြင္းပိုင္း ႏွင့္ အျပင္ပိုင္းဗဟု၀ါ ဒရင္းျမစ္မ်ားကိ ုခြဲျခားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဗဟု၀ါဒ
(Constitutional Pluralism) ၏ အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္းတြင္ လည္ပတ္ေဖာ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္       
ျဖစ္သည္။ (ဆုိလုိသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥေရာပသမဂၢ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ယႏၱရားအတြင္းမွ လာသည္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းယႏၱရားအျပင္ရိွ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ လာသည္ 
ျဖစ္ေစ၊ တရားရံုးက ကိုးကားအသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ပင္။)

ႏိုင္ငံတကာဗဟု၀ါဒနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာရွင္မာဒူရိ4ု5က ရင္းျမစ္ေလးမ်ဳိးကိုသရုပ္ခြဲျပသည္။  
(၁) ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွလာၿပီး ဥေရာပသမဂၢ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ       
ေဘာင္ႏွင့္ ယင္း၏ ဥပေဒအေထြေထြမူမ်ားအား ႂကြယ္၀လာေစသည့္ ရင္းျမစ္မ်ား၊ (၂) အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ
မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ ဥေရာပသမဂၢက လႊမ္းမိုးမႈ၊ (၃) အာဏာ
ပံုသ႑ာန္အသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာမႈႏွင့္ (၄) နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဗဟု၀ါဒ (အထက္
တြင္ေဖာ္ျပၿပီး) ၏ လႊမ္းမိုးမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ ကမာၻ႔ဒုတိယအျမင့္ဆုံးေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳး    
တိုးတက္မႈ အၫႊန္းကိန္းတြင္ အဆင္းရဲဆုံး ႏို္င္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ပုလင္းတူဗူးဆုိ႔မ်ားမွာမူ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံး စာရင္းတြင္ ပါ၀င္   
ေနသည္။46 ဤအခ်က္မ်ားအရ ျပည္တြင္း လက္နက္ကို္င္ ပဋိပကၡမ်ားမွေန၍ မည္သူက အက်ဳိး     
အျမတ္ရရွိေနသည္မွာ ရွင္းပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး  ျပႆနာအား ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆံုး
စံထားခ်က္မ်ားကို က်င့္သုံးလ်က္ ေျဖရွင္းႏုိ္င္ျခင္း မရွိေသးသေရြ႕ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆုံးသတ္ႏုိင္  
မည့္ အလားအလာ အလြန္နည္းပါးပါသည္။

ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအဖို႔ အျခားသီးနွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိး၍ အသက္ေမြးရန ္စိုက္ပ်ဳိးေျမမျဖစ္ထြန္း 
ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေျမယာအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆေအာက္တြင္            
ေတာင္သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျမသိမ္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္း
ကိုသာ အဓိကထား လုပ္ကိုင္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။47 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးေဒသမွာ      
တန္ဂူတန္ျပည္သူ႔စစ္၊ လီဆူျပည္သူ႔စစ္၊ ရွမ္းနီျပည္သူ႔စစ္၊ တာေလာ္ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ 
တပ္အမွတ္ ၁၀၀၂ ႏွင့္ ၁၀၀၃ တုိ႔အေျခစိုက္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 
တြင္မူ ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္၊ လုံထန္ျပည္သူ႔စစ္၊ ေရွာင္ေဟာ္ျပည္သူ႔စစ္၊ တာမုံးညဲျပည္သူ႔စစ္၊ နမ္ေဂ်ာင္
 ျပည္သူ႔စစ္၊ မံုဂ်ီျပည္သူ႔စစ္၊ တာဂြန္ျပည္သူ႔စစ္၊ တန္ယန္ျပည္သူ႔စစ္၊ ေကာင္ခါးျပည္ သူ႔စစ္တို႔ အေျခ
စိုက္တည္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ၾကသည္။48 အဆိုပါျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏       
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမႈကို ရရွိထားကာ လက္နက္အျပည့္အစံု တပ္ဆင္ထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ လုပ္ကိုင္ေနေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျဖန္႔ခ်ီမႈကို ထိပါးလာပါက
အခ်ိန္မေရြး လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္ ရာဇဝတ္မႈႀကီးမ်ားကို က်ဴးလြန္ႏိုင္လာမည္ျဖစ္သည္။

45 Miguel Poiares Maduro, ‘Interpreting European Law- Judicial Adjudication in a Context of 
Constitutional Pluralism’ (3 June 2008) Working Paper Instituto de Empresa IE Law School WPLS 08-
02 <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1134503> accessed 17 July 2020.

46 Global Witness, Jade: Myanmar’s “Big State Secret” (Global Witness, London 2015) 40-61. Available 
at  https://www.globalwitness.org/documents/18343/Jade_full_report_second_run_online_hi_res_
q7urZIk.pdf accessed 17 July 2020.

47 Metaal (n 17) 17-18.  

48 မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ အခ်က္လက္ရွာေဖြေရးေကာ္မရွင္, ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ အစီရင္ခံစာ။ (မူးယစ္ 
ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO ဇြန္ ၂၆၊ ၂၀၁၉) <http://nidoffice.org/wp 

content/ uploads/2019/06/Drug-Issue-Report_English-Version.pdf > (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ဇူလိႈင္ ၁၇၊ ၂၀၂၀)
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာရံုး၏ စစ္တမ္းမ်ား
အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးေဒသမွာ ရွမ္းျပည္နယ္
 ျဖစ္ေနသည္။ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စိတ္ႂကြေဆးျပား (ယာဘ) ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုတည္ေနရာကို
အတိအက် ညြန္ျပႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္သည့္ ေျမျပင္ေစ်းႏႈန္းထား၊ 
ဘိန္းျဖဴႏွင့္ စိတ္ႂကြေဆးျပားထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဘူးသူမ်ား၊ ေရာင္းဝယ္သူ
မ်ားႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားကိုအေျခခံသည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ျပည္သူ႔စစ္တပဖ္ြဲ႔ 
မ်ားႀကီးစုုိးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။49 မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈ  
လမ္းေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္လည္း အဓိက ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေဒသမွာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္
ပိုင္းရွိ ကြန္လံု (Kunlong)၊ တာမုိးညဲ (Tarmunye)၊ ေကာင္းခါး (Kawng Hka)၊ ပန္ဆဲ (Panse)      
ေဒသမ်ားမွတဆင့္ ကြတ္ခိုင္၊ မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္း၊ မႏၱေလးသို႔ တင္ပို႔ျခင္း ျဖစ္သည္။50 ကခ်င္ျပည္နယ္
တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ အမွတ္ ၁၀၀၁၊ ၁၀၀၂၊ ၁၀၀၃ ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား အေျခစုိက္ေဒသျဖစ္သည့္
ပန္ဝါ၊ ကန္ပိုက္တည္၊ ဆဒံုးေဒသသို႔ တင္ပို႔ကာ ထိုမွတဆင့္ ခ်ီေဖြ၊ ဝိုင္းေမာ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားသို႔       
ကုန္သြယ္တင္ပုိ႔ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။51 ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈတြင္လည္း အႀကီးစားေရာင္းဝယ္သူ
မ်ားႏွင့္ အေသးစားေရာင္းဝယ္သူမ်ား အၾကားညိႇႏိႈင္းေပးသူမ်ား ဟူ၍ရွိၿပီး ၎တို႔အဆင့္အလိုက္       
ျမန္မာစစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စသည္တို႔ကို လာဘ္ေငြ
မ်ား ေပးေဆာင္ကာ ၎တို႔၏ အရိပ္အာဝါသ ေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။52

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာရုံး (UNODC) ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ 
မူးယစ ္ေဆးဝါးစစ္တမ္းတြင္ တိုင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကခ်င္      
ျပည္နယ္၊  ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္) တို႔တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ၏ အဓိကဇာတ္   
ေကာင္မ်ားအျဖစ္ မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုမွားယြင္းေဖာ္ျပမႈကို Transnational Institute (TNI) 
အဖြဲ႔ကျပန္လည္တုန္႔ ျပန္ေထာက္ျပခ့ဲသည္။ ၎အရ ျမန္မာစစ္တပ္အပါအဝင္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ
 ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား အေျခစိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားတြင္သာ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ5္3 ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို အလူးအလဲခံစားၾကရသည့္ 
ဆင္းရဲေသာ ေတာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေဒသမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
မ်ား အၿမဲျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး ေဝးလံေခါင္ဖ်ား၍ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး အလြန္ 
ည့ံဖ်င္းသည့္အတြက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးရလ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေျခအေနမ်ားကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္      
ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားေစသည့္ နည္းဗ်ဴဟာကို အသံုးခ်လ်က္ရွိသည္။54 ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံ ဥပေဒအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ၎နည္းဗ်ဴဟာမွာ ဆိုးရြားသည့္ ျပႆနာ
မ်ားကိုသာ ဖန္တီးလ်က္ရွိၿပီး အလားတူ ျပဌာန္းခ်က္မ်ဳိးကို ၁၉၄၇ ႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမ်ားတြင္ပင္ မေတြ႔ရွိရပါ။ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းခ်က္ပါရွိေသာ္လည္း ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ဖဲြ႔စည္းျခင္းႏွင့္ဆုိင္ 
ေသာ ဥပေဒမရိွ။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လစာႏွင့္     
အေထာက္အပ့ံမ်ား၊ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္ 

49 ၎။
50 ၎။
51 ၎။
52 ၎။
53 Transnational Institutie, “ေျမျပင္အမွန္တရားကို လိုရာဆြဲပံုေဖာ္ျခင္း - မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ပဋိပကၡႏွင့္ UNODC ၏ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘိန္းစစ္တမ္း” (TNI ၏ ျမန္မာ့အေရးသံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါး၊ ၀၇၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၉) 

<https://www.tni.org/my/article/A-Distortion-of-Reality-in-Burmese?content_language=en> (ၾကည့္
ရႈသည့္ရက္ ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၂၀)

54  ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၄၀၊ အခန္း (၇)။
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ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အခ်ိန္အတြင္းအရပ္သားလူထု၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအား မထိပါးေစရန္     
တားျမစ္ျခင္း၊ စစ္ေရးပစ္မွတ္ႏွင့္ အရပ္သားတို႔ကို ခြဲျခားတိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင္ ့အမိန္႔ေပးသည့္ အရာရွိ၏
တာဝန္ခံမႈ စသည္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအေပၚ ၾကပ္မတ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားမရွိပါ။       
တည္ဆဲ ျပည္သူ႔ စစ္မႈထမ္း ဥပေဒ55မွာလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္
ရွိသည့္ စစ္မႈထမ္းမ်ားအတြက္သာ ျပဌာန္းထားသျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ အႀကံဳးမဝင္ပါ။ 

ယင္းအေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူလ်က္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင္ ့နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္
 ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္လာခ့ဲၾကသည္။ ျမန္မာ့      
တပ္မေတာ္သည္ ဤလုပ္ငန္းမွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား အႀကီးအက်ယ္ ရရွိလ်က္ရွိသည္။ ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဴပ္ မင္းေအာင္လိႈင္က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သြား
မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားသည္။56 သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာအပါအဝင္      
ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားရသည့္ အရင္းခံျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားပါဝင္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈကုိ   
ျပည္တြင္း၌ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ကိုယ္တုိင္ အျပန္အလွန္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးရမိေနၾက   
သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားအဆင့္သာ ရွိသူမ်ားထံမွ ၀ေဒသထုတ္္5္7      
ေဒၚလာသန္းခ်ီတန္သည့္ မက္သာဖက္တမင္း ေဆးျပားမ်ားႏွင့္ စိတ္ႂကြေဆးျပား သန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ
 ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားကို ေတြ႔ေနရသည္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အဆင့္ဆင့္  
ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိေနသည့္        
သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။58 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလမွ ဧၿပီလအတြင္း ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ        
ေအာက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခိုင္ေဒသတြင္ မက္သ္ေဆးျပား၊ ခရစ္စတယ္မက္သ္၊     
ဘိန္းျဖဴ၊ မီသိုင္းဖန္တာႏိုင္းစသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။59 ထိုဖမ္းဆီးရမိေသာ 
ပမာဏသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပစိဖိတ္၏ သမိုင္းတြင္ အႀကီးမားဆုံးပမာဏျဖစ္ၿပီး အေအာင္ျမင္ဆုံး
မူးယစ္ေဆးဝါးႏိွမ္နင္းမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာရံုး (UNODC) က 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။60

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အဆိုပါမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ လုပ္ေဆာင္
သည့္ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ကမာၻ႔တရားရံု (International Court of Justice) ၏         
ၾကားျဖတ္  စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ61 (၄) လျပည့္ အစီရင္ခံစာကို တင္ရမည့္ အခ်ိန္ 

55 ၂၀၁၀ ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းဥပေဒ (ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၂၇/၂၀၁၀)
56 ေဝမာထြန္း၊ “၂၀၂၀ မွာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ့မလား” (RFA Burmese 22 June  

2020)<https://www.rfa.org/burmese/program_2/2020-peace-process-06222020052039.html>    

(ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ဇူလိႈင္ ၂၀၂၀)
57 ICG (n 15) 7; Mr Jeremy Douglas, UNODC ေဒသဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္၏ ေျပာဆုိခ်က္ကုိရႈ။ Clare Hammond, 

“မဲေခါင္ေဒသ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဴပ္ေရးမူဝါဒမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ေန” Frontier   Myanmar (online edn 21 
May 2018) <https://frontiermyanmar.net/en/mekong-rethinks-drug-policy-as-syndicates-pump-
meth-from-myanmar>  (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္စဲြ ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၂၀)

58 ၎၊ “ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရဲထံမွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ” (BBC News Burmese 15 July 2018) <https://

www.bbc.com/burmese/amp/burma-44840823> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္စဲြ ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၂၀)
59 တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္ရုံး၊ “ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ခမ္ေက်းရြာအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး

ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိ” (ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၁၁) <http://

www.cincds.gov.mm/node/6785> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ဇူလိႈင္ ၁၄၊ ၂၀၂၀)
60 Frontier Myanmar (Agence France-Presse AFP), “ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဖန္တာႏုိင္းမူးယစ္ေဆး မႀကံဳစဖူးေျမာက္ျမားစြာ 

ပထမဆုံးအႀကိမ္ဖမ္းမိ။” (FrontierMyanmar19May2020) <https://frontiermyanmar.net/mm/news/17358> 

(ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၂၀)
61 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရုံး(ICJ)၊ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာ 

တူစာခ်ဳပ္အေပၚ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံအား တရားစြဆုိဲျခင္း” တရားရံဳးက ဂမ္ဘီယာဘက္က ေတာင္းဆုိသည့္      
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ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းသာမက အျခားေဒသ တုိ္က္ႀကီးမ်ားအထိ ျပန္႔နွံ႔ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ထုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဖိအားမ်ား ျမင့္တက္ေနခ်ိန္ႏွင့္       
တိုက္ဆုိင္လ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ အဖတ္ဆယ္ႏုိင္ဖုိ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 
အျမတ္ထုတ္ဖို႔တို႔အတြက္ ၎တို႔ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ လက္ေအာက္ခံ ေကာင္းခါး   
ျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႔ တစ္ခုလံုးကို ႏိုင္ငံတကာေရွ႕တြင္ အေရးယူျပလိုက္သည္။ အျခားတဖက္တြင္မူ 
တိုင္းရင္းသား ခံံစစ္ဆင္ႏႊလဲ်က္ရိွေသာ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တုိ႔၏
မူဝါဒမ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ျပန္လာၾကသည္။ လက္ေတြ႔တြင္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ 
ႏိွမ္နင္း ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။62

သို႔ေသာ္လည္း အဖြဲ႔အစည္းရပ္တည္ေရးႏွင့္ လက္နက္အင္အား တည္ေဆာက္ေရးတို႔       
အတြက္ တနည္းနည္းျဖင့္  ဝင္ေငြရရွိဖို႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ တိုက္ရိုက္ထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္မႈ   
မရိွသည့္တိုင္ တုိင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္ႏႊလဲ်က္ရိွေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္  လုံးဝ 
ကင္းရွင္းသည္ဟုေတာ့ ဆို၍မရႏုိင္။ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသရွိ မူယစ္ေဆးဝါး ကုန္သည္မ်ား၊ မူးယစ္ 
ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ကုန္သြယ္မႈတို႔မွ အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ 
၎တို႔ သိမ္းဆည္းရမိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း      
စသျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈရွိေနသည္ကို  ေတြ႔ရသည္။63 ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း     
ျမန္မာစစ္အစုိးရ ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ 
အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဘာေတးလင့္တနာ (Bertil Lintner) ႏွင့္ မိုက္ကယ္ဘလက ္ (Michel Black) 

တို႔က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည့္ Merchants of Madness စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထား
သည့္ မူယစ္ရာဇာအေယာက္ (၂၀) ထဲမွာ ပါဝင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။64

ျမန္မာစစ္အစုိးရ အဆက္အဆက္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ႏွိမ္နင္းေရးဟု ေႂကြးေၾကာ္
ကာ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္ လုပ္ငန္းမွာ မည္သုိ႔မွ်အရာမထင္ဘဲ ယေန႔ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ကမာၻမွာအဆင့္ (၂) ေနရာတြင္ပင္ တည္ရိွဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာအား ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာဟု    
လက္ခံေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရ္ိွ။ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ျဖင့္ ရပ္တည္လာၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္ႏႊ ဲ
လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ျမန္မာမဟာ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒကို ကုိင္စြဲ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုျဖင့္ အခိုင္
အမာျပဳထားေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေစေရးကုိသာ ဦးတည္လ်က္ စစ္ေရးအရ ၿဖိဳခြင္း
သည့္ နည္းလမ္းကုိသာ အစဥ္တစုိက္ က်င့္သုံးလာခ့ဲသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသက့ဲသုိ႔ တုိင္းရင္းသား
ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း အျခားေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းမရွိသည့္အတြက္   
ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဖိနွိပ္မႈကို တြန္းလွန္ရန ္မူးယစ္ေဆးဝါးအား တစံုတရာမွီခိုရျခင္းမ်ဳိး ရွိႏိုင္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမိန္႔ကုိ      
ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။  (Unofficial Press release n° 2020/3, The Hague 23 January 2020) https://www.icj- cij.

org/files/case-related/178/178-20200123-PRE-01-00-EN.pdf  (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၂၀) 
62 ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ KIO သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ (Drugs Eradication 

Committee) စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း ခ်သူ
မ်ားအား အျပစ္ေပးျခင္း၊ သံုးစြဲသူမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ောဆင္လ်က္ရွိသည္။ KIO မူးယ
စ္ေဆးဝါးျပႆနာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးေကာ္မရွင္ (n 47) ကိုရႈ။ 
- UWSA(ဝ တပ္ဖြဲ႔)သည္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္  ဝ ေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ ဘိန္းပိတ္ပင္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ခုႏွစ္  

ဇြန္လ တြင္ ဝေဒသတစ္ခုလံုး   ဘိန္းကင္းစင္ ေဒသအျဖစ္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ICG (n 15) ကိုရႈ။
- ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔ အာစီအက္စ္အက္စ္ (RCSS) ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အစိုးရ ႏွင့္ အာ

ရ္စီအက္စ္အက္စ္အၾကား တဖြဲ႔ခ်င္း အပစ္ရပ္စဲၿပီးကထဲက အစိုးရ၊ တပ္မေတာ ္ႏွင့္ အာစီအက္စ္အက္စ္ တို႔ ပူးတြဲၿပီး 
မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ရန္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း ၎ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထ ိအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း 
မရွိေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဘီဘီစီျမန္မာ (n 21) ကိုရႈ။

63 ICG (n 15); 14-15.
64 Bertil Lintner and Michael Black, Merchants of Madness: The Methamphetamine Explosion in the 

Golden Triangle (Silkworm Books, Chiang Mai 2009).



Burmese refugees from Bhamo city at a rescue camp in the Chinese 
southwestern border city of Ruili, Yunnan province, February 9, 2012.
Photo by AP 
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သုိ႔ရာတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမွ အဓိက အက်ဳိးအျမတ္ ရရိွေနၾကသူမ်ား
 မွာမူ ျမန္မာစစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၎တို႔ လက္သပ္ေမြးထားသည့္       
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္မွာ အထင္အရွားပင္။ 
ယင္းနွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ေအာက္ပါ ေထာက္ျပမႈကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

UNODCUNODC  မွထုတ္ျပန္သည့္  မွထုတ္ျပန္သည္ ့ 2018 Myanmar 2018 Myanmar 

Opium SurveyOpium Survey စစ္တမ္း တြင္  စစ္တမ္း တြင္ KIOKIO ႏွင့္  ႏွင့္ SSA-SSSA-S  
စေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ျမန္မာစေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ျမန္မာ      
စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္       စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္       
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ မွားယြင္းစြာျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပခဲ့မႈေၾကာင့္    ေဖာ္ျပခဲ့မႈေၾကာင့္   
တိုင္းရင္းသား အတုိက္အခံ လက္နက္ကိုင္အင္အားတိုင္းရင္းသား အတုိက္အခံ လက္နက္ကိုင္အင္အား
စုမ်ား၏ အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္စုမ်ား၏ အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္  
ခဲ့ရသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ခဲ့ရသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။6565

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အမွန္တကယ္ေဖာ္ေဆာင္န္ိုင္မည့္ ပင္လုံ 
စာခ်ဳပ္ကို ဥပကၡာျပဳလ်က္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡပိုမို ရႈပ္ေထြးေစမည့္         
ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔ (လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔) ေပါင္း (၅၀၂၃) ဖြဲ႔ကို ျပည္တြင္း  
စစ္ကာလ အေတာအတြင္း ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။66 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ေကအုိင္အုိ 
(ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔အစည္း)/ေကအိုင္ေအ (ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ 
ေရး တပ္မေတာ္) ႏွင့္ တေက်ာ့ ျပန္စစ္ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္အေတာအတြင္း   
တြင္ပင္ လီဆူျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ ရွမ္းနီျပည္သူ႔စစ္တုိ႔ကုိ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းတည္
ရွိေစခဲ့သည္။67 တႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအမ်ားဆံုး 
ထြက္ရိွသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေဒသကာကြယ္ေရး 
တပ္ဖြဲ႔ အမည္ခံျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ေပါင္းေျမာက္မ်ား 
စြာ ဖြဲ႔စည္းတည္ရိွေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ အတြင္း
ဘိန္းစိုက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၁ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ျမန္မာ         
စစ္တပ္တို႔ တေက်ာ့ျပန္စစ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေကအိုင္ေအ လက္လႊတ္ဆံုး
ရံႈးခ့ဲရေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ တႏုိင္း၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ပူတာအို    
စသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ အတိုင္းအတာ ျမင့္တက္လာသည္ကုိ 

65 Dominique Dillabough-Lefebvre, “အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မခံသည့္ ဝ တုိ႔၏  အႏုပညာ၊ ဝ တုိ႔ 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ရာဇာမ်ား (သုိ႔) တရုတ္၏ ၾကားခံမ်ားအျဖစ္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ 
ပုံေဖာ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ၾကသည္။ The Diplomat (online edn 28 May 2019) 
<https://thediplomat.com/2019/05/the-wa-art-of-not-being-governed/>  

(ၾကည့္ရႈ  သည့္ရက္ ဇူလုိင္ ၆၊ ၂၀၂၀) 
66 John Buchanan, “ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား” (The Asia Foundation; July 

2016) စာ-၂၉။ <https://asiafoundation.org/ wp-content/uploads/2017/01/

Militia-in-Myanmar_Burmese-version_Jan17update.pdf> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ 
ဇူလုိင္ ၂၉၊ ၂၀၂၀) 

67 ရွမ္းနီေခတ္ ဂ်ာနယ္၊ “ လီဆူတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ျပည္သူ႔စစ္ထဲသို႔ဝင္ရန္ လာေရာ
က္ေခၚေဆာင္မႈရွိေန” (Facebook ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၄) <https://m.facebook.com/ 
535238073252003/photos/a.556024661173344.107 3741828.5352380

73252003/572462176196259/> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၂၀)။ ကခ်င္      
ျပည္နယ္ ႐ွမ္းနီ႐ြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္။ (DVB 10 January 2013) 

<http://burmese.dvb.no/archives/ 35195> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ဇြန္ ၃၀၊၂၀၂၀)။
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ေတြ႔ရသည။68 ဤအခ်က္ က ျပည္တြင္းစစပ္ဋိပကၡသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာကို တုိက္ရိုက္      
လႊမ္းမိုးမႈရွိေနေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အဓိကလႈပ္ရွားသည့္ တအာန္း/ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ 
ေရးတပ္ (PSLF)69 ကို စစ္အစိုးရက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အတင္းအၾကပ္ လက္နက္ခ်ေစခဲ့သည္။ ယင္း 
ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ တအာန္းလူမ်ဳိးအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ကြတ္ခိုင္၊ နမ့္ခမ္းႏွင့္ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္  
မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ သုံးစဲြမႈ ပမာဏမွာ တဟုန္ထိုးတက္သြားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။70 
သို႔ေသာ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ PSLF တပ္သားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအသစ္တို႔ျဖင့္ တအာန္း  
အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) ကို ျပန္လည္္ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ ၎က ျမန္မာ့           
တပ္မေတာ္ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္သြားမည့္ အျပင္တရားမဝင္မူး ယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္ကိုလည္း 
တြန္းလွန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေႂကြးေက်ာ္ခဲ့သည္။71 ၎တို႔ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္အတိုင္း အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ 

TNLATNLA ၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဘိန္းခင္းတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား  ၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဘိန္းခင္းတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေအာင္ျမင္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ဘိန္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္  ေအာင္ျမင္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ဘိန္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္  
လ်က္ရွိၿပီး ယင္းဘိန္းခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေနသည့္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းဘိန္းခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေနသည္ ့ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္ ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္
မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ထိုႏွစ္ဖြဲ႔အၾကား တိုက္ပဲြမ်ား   မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ထိုႏွစ္ဖြဲ႔အၾကား တိုက္ပဲြမ်ား   
လည္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕တိုက္ပဲြမ်ားတြင္ ပန္းေဆး      လည္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕တိုက္ပဲြမ်ားတြင္ ပန္းေဆး      
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔က ျမန္မာစစ္တပ္အား ေလေၾကာင္းအကူအညီႏွင့္        ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔က ျမန္မာစစ္တပ္အား ေလေၾကာင္းအကူအညီႏွင့္        
လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္စစ္ကူ ေတာင္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္စစ္ကူ ေတာင္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။7272  

မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ႏိွမ္နင္းေရးသည္ တတိုင္းျပည္လံုးရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္
လုံုးအတြက္ အမ်ဳိးသားေရး ျဖစ္လာသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းတို႔ကို     
တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ (KIO ႏွင့္ TNLA 

ကဲ့သို႔) တုိင္းရင္းသား ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲလ်က္ရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကိုႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသာ
မက အရပ္သားအစိုးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ဝိုင္းဝန္းကူညီပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္
ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို အျခားတိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း လုပ္ေဆာင္သြားသင့္   
ပါသည္။ 

68   မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးေကာ္မရွင ္(n 48) 18. 

69 ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။    
ေနာက္ပိုင္းတြင္ “ပေလာင္”  မွ “တအာန္း” ဟူ၍ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။

70 ICG (n 15) 13.

71 ဤအခ်က္အလက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တအာန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ ္(TNLA) အားဆက္သြယ္ ေမးျမန္း
သည္။

72 ၎။
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ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (၀သပ) သည္ လူဦးေရ ၄၂၅.၀၀၀73ခန္႔ရိွသည့္ ဝ ေဒသကုိ 
ထိန္းခ်ဴပ္ထားသည္။ ယင္းအထဲတြင္ ၇၂% ခန္႔မွာ ဝ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီး ရွမ္း၊ လားဟူ၊ အခါ၊ ကခ်င္၊ 
လီဆူး၊ အခူ၊ ေျမာင္၊ တအာန္းႏွင့္ တရုတ္ စေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ေနထိုင္ၾကသည္။74

၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ၀သပသည္ တရုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငမံ်ား၏ ဖိအား 
ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
အကူအညီမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားရရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ေသာ္
လည္းေကာင္း ဘိန္းကို တရားဝင္တားျမစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။75

73 UWSP ဥကၠဌ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဝ လူဦးေရ ၆ သိန္းခန္႔ရွိသည္ဟုသိရသည္။
74 စိုင္းလံု၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံ (ဝ ေဒသ) တြင္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ” (Master’s thesis, 

Chulalongkorn University 2008) 34. <https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14335>      

(ၾကည့္ရႈသည့္ရက ္ၾသဂုတ္လ ၇၊ ၂၀၂၀)
75 ၎။

Ethnic Wa, Palaung and Shan watching a religious ceremony 
by the ethnic Shan militia group in Mangpan in Myanmar’s 

northeastern Shan State, May 24, 2013
Photo: AFP News 
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ဝ ေဒသခံမ်ားသည္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ အဓိက       ဝ ေဒသခံမ်ားသည္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ အဓိက       
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အျဖစ္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္မွာ  အျဖစ္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္မွာ 
ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေဒသခံႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေဒသခံ
မ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ကုိ မ်ားစြာထိခုိက္ မ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ကုိ မ်ားစြာထိခုိက္ ေစၿပီးေစၿပီး  
ဝ ေဒသ၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း အေႏွာက္     ဝ ေဒသ၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း အေႏွာက္     
အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ “၀” အာဏာပုိငအယွက္ျဖစ္ေစသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ “၀” အာဏာပုိင္ ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မူးယစ္   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မူးယစ္   
ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္း       ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္း       
ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဝ ေဒသကို မူးယစ္   ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဝ ေဒသကို မူးယစ္   
ေဆးဝါးကင္းစင္နေဆးဝါးကင္းစင္နယ္ေျမျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ယ္ေျမျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ 
သို႔ရာတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို တားျမစ္လိုက္ပါက မိမိသို႔ရာတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို တားျမစ္လိုက္ပါက မိမိ
တတုိ႔ ေတာင္သူမ်ားမည္သုိ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳၾကို႔ ေတာင္သူမ်ားမည္သုိ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳၾက
မည္နည္း။ ဤေမးခြန္းမွာ ဝ အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္  မည္နည္း။ ဤေမးခြန္းမွာ ဝ အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္  
တိုင္းက ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။တိုင္းက ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။7676

ကုလသမဂၢႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ဝ အာဏာပိုင္မ်ား
က ဘိန္းအစား အျခားသီးနွမံ်ားကုိ အစားထုိးစုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား
ရွာေဖြခ့ဲၾကသည္။ တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေရာ္ဘာ၊လက္ဖက္သၾကား
စသည္တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ တိုက္တြန္းေသာ္လည္း ယင္းအစီအမံမ်ား
က ဘိန္းစုိက္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ အျခားနည္းလမ္း
အေနျဖင့္ လုံေလာက္ျခင္းမရိွခ့ဲပါ။77

မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဴပ္ေရး ၁၅ ႏွစ္စီမံကိန္းေအာက္တြင္ ဘိန္း    
စိုက္ပ်ဳိးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္ေပၚေဒသေန ဘိန္းစိုက္ေတာင္
သူမ်ားအား ေျမၾသဇာပိုမိုေကာင္း မြန္သည့္ေျမျပန္႔  ခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသသို႔       
ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားရန္ စီမံခ့ဲသည္။78 သုိ႕ျဖင့္ ဝႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသား
မ်ားအား ေတာင္တန္းထူထပ္သည့္ ဝ ေဒသေျမာက္ပိုင္းမွ ထိုင္း-ျမန္မာ    
နယ္စပ္အနီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ ပိုင္း ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္သည္ ့ေျမျပန္႔ 
ေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။79 သို႔ေသာက္ေလးငယ္
မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ ေျမျပန္႔ေဒသ၏ စုိထုိင္းသည့္ ရာသီဥတု     
ဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ရည္မရွိသည့္အတြက္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ဝမ္းေလွ်ာ၊ ဝမ္းကိုက္  
ေရာဂါက့ဲသုိ႔ေသာ အပူပုိင္း ကူးစက္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရ ၁၀၀၀၀ ခန္႔
 ေသဆံုးခဲ့ရသည္။80

76 ၎။ စာ - ၃၇။ UWSP ဥကၠဌ ေပါက္ယူခ်န္း၏ မူးယစ္ကင္းစင္ေဒသအျဖစ္ ေၾကျငာျခင္း
အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း၊ ပန္ခမ္းၿမိဳ႕ (ဇြန္ ၂၆၊ ၂၀၀၅)။

77 Alexander Zimmermann, ‘Bao Youxiang (born 1949)’ (Biographien Projekt, 

Myanmar-Institut e.V. Berlin (19 March 2020) <http://bios.myanmar 

-institut.org/2020/03/19/bao-youxiang-born-1949/> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ဇူလုိင္ 
၆၊ ၂၀၂၀)

78 ၎။ စိုင္းလံု (n ၇၄) စာ-၄၂။
79  Zimmermann (n ၇၇); စိုင္းလံု (n ၇၄) စာ - 42 - 44။
80  Zimmermann (n ၇၇); စိုင္းလံ ု(n ၇၄) စာ - 45။

၀ ေဒသအတြင္း  ကေလးမ်ား
ဓာတ္ပံု - Evangelos Petratos EU/ECHO
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A United Wa State Army soldier looks back as she waits to participate 
in a military parade to commemorate 30 years of a bilateral cease-fire 

signed with the Myanmar military in the town of Pangsang in 
Myanmar’s Wa self-administered region, April 17, 2019.  

Photo by AFP
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၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္က်ေရာက္ေသာ ဝ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရ ေဒသ ႏွစ္ (၃၀)  
ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ ဥကၠဌ ေပါက္ယူခ်န္းက        
တရုတ္အစိုးရ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဆြန္ေကာ့ရွန္ ေရွ႕ေမွာက္  
တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
 

မိမိတို႔လိုလားသည္မွာ တိုင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မိမိတို႔လိုလားသည္မွာ တိုင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး အစုိးရကုိလည္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး အစုိးရကုိလည္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရ  
ဝ ျပည္နယ္အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ မိမိတို႔၏  ဝ ျပည္နယ္အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ မိမိတို႔၏  
ႏုိင္ငံေရး ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား မရရိွေသးသေရြ႕ တစ္ဖက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္ငံေရး ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား မရရိွေသးသေရြ႕ တစ္ဖက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္း  
ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတို႔ကို ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတို႔ကို ကိုင္စဲြထားၿပီး အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့      ကိုင္စဲြထားၿပီး အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့      
မိမိကုိယ္ကိုကာကြယ္ရန္ လက္နက္ကို ကိုင္စဲြထားဦးမည္။ ဤအေျခမိမိကုိယ္ကိုကာကြယ္ရန္ လက္နက္ကို ကိုင္စဲြထားဦးမည္။ ဤအေျခ
အေနကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။အေနကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။8181

 

ဒီမိုကေရစီဟူေသာ ေ၀ါဟာရအား ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (၀သပ)   
ဥကၠဌက သံုးစြဲသြားသည္မွာ တန္ဘိုးထားဖြယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံလက္ေတြ႔ 
အရ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္သည္။ အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိပၸါယ္ကို မည္သည့္အခါကမွ် ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုျပခဲ့ျခင္းမရွိ။ 
သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ82 စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္    
ဒီမိုကေရစီ (the disciplined democracy) အား အလြယ္တကူလက္ခံလိုက္သည္။   
ယင္းမွာ တက္တက္စင္ လြဲမွားပါသည္။ ဒီမိုကေရစီအား စည္းကမ္းျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒ
စိုးမိုးေရးအေျခခံတြင္ က်င့္သံုးမွသာ အဓိပၸါယ္ရွိလာပါမည္။ စည္းကမ္းမွာ ေသးငယ္ေသာ
 ေနရာဌာနမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ သံသယရိွဖြယ္ မလုိေလာက္ေအာင္ပင္ အေရးႀကီး 
သည္။ မိသားစုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ စက္ရံုမ်ား၊ အလုပ္ေနရာမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိး        
ၿခံမ်ား စသျဖင့္ ျဖစ္သည္။(သို႔ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီအား တျပည္လံုး အတိုင္းအတာအရ  
တန္းတူညီမွ်စြာ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေစေရးအတြက္ကိုမူ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံျဖင့္ က်င့္သံုးရပါ
မည္။ စည္းကမ္းဟူသည္ အထက္မွ ေအာက္သို႔ အမိန္႔ ေပးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ သေဘာပင္     
ျဖစ္ပါသည္။)

ထို႔ေၾကာင့္ စည္းကမ္းဆိုသည္ထက္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပို၍ 
အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ အေျခခံကာ ေအာက္ေျခမွ
အထက္သုိ႔သြားသည့္ ပံုစံျဖင့္ ေအာက္ေျခ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို ေဒသႏၱရ၊ ျပည္နယ္နွင့္
တျပည္လုံး မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားတြင္ အေလးထားရသည္။ ဥပေဒအရ တန္းတူအခြင့္အေရး 
ရွိျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုးတန္းတူျဖစ္ျခင္းမွာ ဥပေဒစုိးမိုးေရး၏ အနိမ့္ဆံုး 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၀သပ ဥကၠဌအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီကို ညႊန္းဆိုသြား  

81 The Irrawaddy, “ UWSA ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္ UWSA ေခါင္းေဆာင္က ဝ    
ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို” (The Irrawaddy 17 April 2019) <https://www.irrawaddy.

com/news/burma/uwsa-leader-repeats-demands-autonomous-wa-state-30th-

anniversary.html> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ဇူလိုင္ ၁၇၊ ၂၀၂၀)
82 ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ  ၄၀၅ (က)။
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သည္မွာ အလြန္ပင္ေကာင္းေသာ္ျငားလည္း ၎သည္ ျပည္သမူ်ား၏ ဆႏၵကုိ ေလးစားလ်က္ ဥပေဒ
စိုးမိုးေရး အေျခခံမမူ်ားျဖင့္ က်င့္သံုးရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဝႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား
အေပၚ ဆယ္စုႏွစ္ (၃) ခုေက်ာ္မွ် အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသို႔  က်င့္သုံးျခင္းမရိွခ့ဲပါ။ ၀သပ      
အေနႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနသည္ဟု ထင္ရဖြယ္ရိွေသာ္လည္း၎သည္ မိမိျပည္သူမ်ား၏
ဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴရႈထားၿပီး အထက္မွ ေအာက္သို႔ အမိန္႔ေပးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကို အသားေပးသည့္       
အတြက္ စည္းကမ္းျဖင့္ က်င့္သံုးသည့္ ဒီမိုကေရစီသာျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအား တားျမစ္ရန္ ၀သပ၏ အားထုတ္လာမႈကုိ ႀကိဳဆုိရမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအစီအစဥ္မွာ အေသးစိတ္က်ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ဳိးကို အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ အနည္းဆံုးအား    
ျဖင့္ (၃) ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ေပး သင့္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္  
လည္း ဒီမိုကေရစီ မဆန္လွေပ။ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ ျပည္သူမ်ားမွာ အစားအေသာက္၊ အိမ္ေဆာက္
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးကုသဌာနမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္လိုအပ္သည့္ ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား၊ ေရေပးေ၀သည့္စနစ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္သို႔လက္လွမ္းမွီမႈမ်ား     
စသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လံုေလာက္စြာ စီစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့။ ရွိရင္းစဲြ ေဒသခံ
တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးသဟဇာတ ရိွလာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း အားနည္းခ့ဲသည္။ 
ဤအခ်က္မ်ားက ဝ လူမ်ဳိးသာမက အတင္းအက်ပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားအား
အတိဒုကၡေရာက္ေစခဲ့သည္။ ယင္း အေျခအေနမ်ားက လူဦးေရ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ အျဖစ္
 သို႔ ဦးတည္သြားေစခဲ့သည္။83

သို႕ျဖစ္၍ ၀ နယ္တြင္ ၀ ႏွင့္အျခားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစား 
ေနရသည္ဟူ၍ ထင္ျမင္ပါမူ (အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားအျပင္ အျခားေသာ 
အေၾကာင္းမ်ားအရ) လဲြမွားပါလိမ့္မည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ရွမ္း၊ လားဟူ၊ အခါ စသည့္တိုင္းရင္းသား  
လူမ်ဳိးမ်ားအား အတင္းအၾကပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေစၿပီး ၎တို႔၏ ေျမယာမ်ားကိ ု ဝ အာဏာပိုင္မ်ားက      
မတရားသိမ္းယူမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။84  ဤသည္မွာ တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ အျပင္ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းၾကား
ရွိ ၿငိ္မ္းခ်မ္းမႈကိုလည္း ပ်က္ျပားေစပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကထုတ္ေဝေသာ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔၏
အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္။

 
ယင္းသို႔ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းသို႔ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္     ရွမ္းျပည္     
ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရွမ္း၊ လားဟူႏွင့္ အခါလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားစုေနထိုင္သည့္  ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရွမ္း၊ လားဟူႏွင့္ အခါလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားစုေနထိုင္သည့္  
ရွိရင္းစဲြေက်းရြာမ်ားတြင္ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ေနအိမ္ရွိရင္းစဲြေက်းရြာမ်ားတြင္ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ေနအိမ္
မ်ား၊ ေျမယာမ်ား၊ မ်ား၊ ေျမယာမ်ား၊ ေကာက္ပဲသီးနွံမ်ားႏွင့္ ကၽြဲႏြားတိရိစာၦန္မ်ားအား နစ္နာ ေကာက္ပဲသီးနွံမ်ားႏွင့္ ကၽြဲႏြားတိရိစာၦန္မ်ားအား နစ္နာ 
ေၾကးေပးေလ်ာ္ျခင္းမရွိဘဲ မတရားသိမ္းယူျခင္း မ်ားရွိလာသည္။ အခ်ဳိ႕  ေၾကးေပးေလ်ာ္ျခင္းမရွိဘဲ မတရားသိမ္းယူျခင္း မ်ားရွိလာသည္။ အခ်ဳိ႕  
ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာမ်ားတြင္ UWSAUWSA မွအခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား၊ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား  မွအခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား၊ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား 
စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းမ်ား စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ဖိႏိွပ္မႈဒဏ္ကုိျပဳလုပ္လာသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ဖိႏိွပ္မႈဒဏ္ကုိ  
မခံႏုိင္သည့္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ ရြာသားမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ အျခား    မခံႏုိင္သည့္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ ရြာသားမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ အျခား    
ေဒသ ေဒသ မ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔လည္းေကာင္း မ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔လည္းေကာင္း ထြက္ေျပးခဲ့     ထြက္ေျပးခဲ့     
ၾကသည္။ၾကသည္။8585

83 ၎။ စိုင္းလံု (n ၇၄) 
84 ၎။ Zimmermann (n ၇၇)
85 ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမဏၭိဳ င္၊ “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြမဲ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနေသာေၾကာင့္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရိွ 

ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အကူအညီမ်ား မျဖတ္ေတာက္သင့့္” (ၾသဂုတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၇) <https://www.shanhumanrights.org/eng/

images/2017/PDF/08-30-2017-Shan-refugee-update_-Burmese.pdf> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ဇူလုိင္ ၇၊ ၂၀၂၀) 
PDF file available at https://www.shanhumanrights.org/eng/images/2017/PDF/08-30-2017-Shan-

refugee- update_-English.pdf.
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ဘိန္းတားျမစ္ျခင္းအစီအမံ၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ကို တန္ဖိုးထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝ    
လူမ်ဳိးအပါအဝင္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းအခြင့္အေရးကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း 
အခြင့္အေရးကို ေသာ္လည္းေကာင္း ေလးစားလိုက္နာခ်င္းမရွိပါက ၿငိမ္ခ်မ္းေရးရရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။  
မူးယစ္ေဆးဝါးႏိွမ္ႏွင္း တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွာေဖြေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ
လူထု၏ အခန္းက႑အား ကန္႔သတ္ျခင္းထက္ ပိုမိုျမင့္တင္ေပးရန္ လိုပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ 
အခြင့္အေရးမွာ ျပည္သူလူထု၏ မူလအခြင့္အေရးျဖစ္ရာ အလားတူအခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆို     
လ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုယ္တိုင္ ျပည္သူမ်ား၏    
ယင္းအခြင့္အေရးကို ေလးစား၊ ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ေနာက္ကြယ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးလွည့္ကြက္ ပါေကာင္းပါႏုိင္သည္။ ၀သပ အေနႏွင့္ သိလ်က္ျဖစ္ေစ၊ 
မသိဘဲျဖစ္ေစ စစ္အစိုးရ၏ လွည့္စားျခင္းကို ခံခဲ့သည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ စစ္အစိုးရက ၀သပအား 
RCSS/SSA ၏ ၿပိဳင္ဖက္ျဖစ္လာေစရန္ လိုလားၿပီး ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းရွိ ရွမ္းခုခံေရး အင္အားစုမ်ား
အား ခ်ည့္နဲ႔သြားေစရန္အတြက္ ခဲြျခားအုပ္ခ်ဴပ္သည့္ ဗ်ဴဟာကို အသံုးခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။86 ၀သပ  
တြင္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ တေလွ်ာက္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းအထိ ၎တို႔၏ နယ္ေျမ
ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ ဝ ျပည္နယ္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မိန္႔ခြန္းတြင္ ေပါက္ယူခ်န္းက ဝ လူမ်ဳိး 
မ်ားဟာ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔၏ စစ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္
 ၆၀၀ ၀၀၀ (ေျခာက္သိန္း) မွ်ေသာ ဝ လူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ မသက္ဆိုင္သည့္     
စစ္ပြဲတြင ္(စစ္တုရင္ ကစားရာ၌ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္တြင္ အသံုးျပဳခံရသည့္ အေကာင္ရုပ္) ပြန္းကေလး
မ်ားသဘြယ္ အသံုးခ်ခံရမည့္ အခန္းက႑ကိ ု လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။87 ၎
သည္ ၀ လူထုကိုယ္စား ေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ၎၏ မိန္႔ခြန္းကိ ုတစိတ္တပိုင္းအရ လက္ခံ
 ႏိုင္ဘြယ္ရွိသည္။ အျခားတဘက္မွ ၾကည့္လ်င္မူ လက္ခံႏိုင္ဘြယ္မရွိ။ ၀သပ ကိုယ္တိုင္က ၀ လူထု
မ်ားအား ပြန္းကေလးမ်ားသဘြယ္ အသံုးျပဳေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အေျခအေန       
ေအာက္တြင္မဆုိ ေဒသခံဌာေန တုိင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏ ေျမယာအေပၚ စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္အသုံးခ်ခြင့္ 
အပါအဝင္ တစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္းေကာင္း၊ စုေပါင္းအခြင့္အေရးကိုလည္းေကာင္း တန္းဖိုး
ထား ေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။ ၀သပ အေနျဖင့္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေန   
ၿပီလား ဟူသည္ကို ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

   

86 ၎။
87 ျမတ္ေက်ာ္သူ၊ “ ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ား မရရွိေသးသေရြ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္ လက္နက္ကိုင္ထားရမည္ဟု 

ဝ ေခါင္းေဆာင္ေျပာ”  Frontier Myanmar (online edn 17 April 2019) <https://frontiermyanmar.net/en/armed-

self-defence-needed-till-demands-are-met-says-wa-leader> (ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၂၀)
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"mwkaq;0g;ESifh 0oy qufpyfrI
၀သပ က ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကို တားျမစ္ေနေစကာမူ ၎တို႔အေနျဖင့္ အျခားမူးယစ္ 

ေဆးဝါးတမ်ဳိးကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသလား ဟူသည္မွာ အျငင္း
ပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္း မူးယစ္ေဆးဝါး (synthetic opioids) တမ်ဳိးမွာ ဘိန္းကုိ အေျခခံ၍
ထုပ္လုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဓာတုေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဴပ္ခင္ညြန္႔ ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစိုးရ၏  
ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈေၾကာင့္ ၀သပ က ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာဦးေဆာင္ေသာ မုန္းတိုင္းတပ္မေတာ္ 
ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ခြန္ဆာက စစ္အစိုးရထံသို႔ လက္နက္ခ်ခဲ့ၿပီး မုန္းတိုင္း          
တပ္မေတာ္မွ က်န္ရွိေသာ အင္အားစုအခ်ဳ႕ိတို႔က ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
ေကာင္စီ (RCSS-SSA) ကိုဖဲြ႔စည္းခဲ့ သည္။88

စစ္အစိုးရက ခြန္ဆာ၏ မုန္းတုိင္းတပ္မေတာ္ကို ၿဖိဳခြဲေပးခဲ့သည့္အတြက္ အျပန္အလွန္အေန
 ျဖင့္ ၀သပ အား ယခင္ မုန္းတုိင္းတပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဴပ္ေနရာျဖစ္သည့္ မုန္ေရာင္းေဒသ၌ အေျခခ်ခြင့္ 
ေပးခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း မုန္ေရာင္းေဒသသည္ ရာဘအပါအဝင္ မက္တာဖက္တမင္း မူးယစ္     
ေဆးဝါးမ်ား ထုတ္လုပ္ရာ အဓိကဗဟိုခ်က္ မျဖစ္လာခဲ့သည္။89 မက္တာဖက္တမင္း (ရာဘ) မ်ားကို
ပင္လယ္ရပ္ျခားေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ၾသစေတးလ်၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားအထိ ပ်ံ႕နွ႔ံသြားၿပီး 
ဖမ္းမိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၏ ဇာစ္ျမစ္ကုိ ေျခယာခံလုိက္ရာ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပုိင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ 
ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ဝႏွင့္ မုန္းလား ေဒသမ်ားမွာ အဓိကအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။90 

ဝ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မူးယစ္ရာဇာဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္  ဝ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မူးယစ္ရာဇာဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္  
စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိ ၿပီးရာစုႏွစ္မ်ားစြာ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိ ၿပီးရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ဖံုးကြယ္လာခဲ့သည့္ ဝ ေတာင္ ဖံုးကြယ္လာခဲ့သည့္ ဝ ေတာင္ 
တန္းေဒသ၏ လ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ကိုေဖာ္ထုတ္ျပရန္ လိုလားလ်က္ရွိသည္။ ဝ  တန္းေဒသ၏ လ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ကိုေဖာ္ထုတ္ျပရန္ လိုလားလ်က္ရွိသည္။ ဝ  
ေဒသသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္း ဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းျဖင့္ ေဒသသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္း ဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ စီးပြား   ၎တို႔၏ စီးပြား   
ေရးအင္အား ေတာင့္တင္းလာသည္မွာ ျငင္းမရသည့္အခ်က္ ျဖစ္ေသာ္္္လည္း ေရးအင္အား ေတာင့္တင္းလာသည္မွာ ျငင္းမရသည့္အခ်က္ ျဖစ္ေသာ္္္လည္း 
ေရွ႕ဆက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးမဟုတ္ေသာ  အျခားနည္းေရွ႕ဆက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးမဟုတ္ေသာ  အျခားနည္း
လမ္းျဖင့္ ယင္းေဒသ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပံုေဖာ္လိုၾကသည္။ လမ္းျဖင့္ ယင္းေဒသ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပံုေဖာ္လိုၾကသည္။ ယင္းသို႔မလုပ္ယင္းသို႔မလုပ္
ပါက ၎တို႔တည္ေဆာက္ယူခဲ့ရသမွ်အားလံုး ယာယီမွ်သာျဖစ္သည္ကို ဝ တို႔ ပါက ၎တို႔တည္ေဆာက္ယူခဲ့ရသမွ်အားလံုး ယာယီမွ်သာျဖစ္သည္ကို ဝ တို႔ 
အေနျဖင့္ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္သည္။ ေပါက္ယူခ်န္း အေနျဖင့္ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္သည္။ ေပါက္ယူခ်န္း ကိုယ္တိုင္     ကိုယ္တိုင္     
မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး 
၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ ဘိန္းသီးႏွံ အေျမာက္အမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။      ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ ဘိန္းသီးႏွံ အေျမာက္အမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။      
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အေနာက္တိုင္းအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အာရွတိုက္၏ အႀကီးမည္သို႔ပင္ဆိုေစ အေနာက္တိုင္းအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အာရွတိုက္၏ အႀကီး
ဆံုးေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအျဖစ္ ပညာရွင္မ်ား၏ သတ္မွတ္ဆံုးေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအျဖစ္ ပညာရွင္မ်ား၏ သတ္မွတ္
ထားျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ဝ လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ထားျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ဝ လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ သံသယမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။   သံသယမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။   
ဘိန္းထုတ္လုပ္ျခင္းအစား ယင္းထက္ပို၍ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားၿပီး ထုတ္လုုပ္ရန္ဘိန္းထုတ္လုပ္ျခင္းအစား ယင္းထက္ပို၍ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားၿပီး ထုတ္လုုပ္ရန္
လြယ္ကူသည့္ မက္တာဖက္တမင္းျဖင့္ အစားထိုးလိုက္ျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္ဟု လြယ္ကူသည့္ မက္တာဖက္တမင္းျဖင့္ အစားထိုးလိုက္ျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္ဟု 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။9191  

88 Bertil Lintner, ေတာ္လွန္မႈမ်ားထဲက ဗမာျပည္ (Silkworm Books, Chiang Mai 1999) အခန္း (၈) “ လက္နက္မ်ား၊   
မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး (၁၉၇၆ - ၈၇) စာ - ၃၇၇ - ၄၁၈။ 

89  ICG (n 15).

90  Hammond (n 57). 

91  Dillabough-Lefebvre (n 65).
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Mekong rethinks drug policy as syndicates pump meth from Myanmar
May 21, 2018 | Photo by Clare Hammond | FRONTIER  

မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္္စပ္လ်ဥ္းၿပီး တႏိုင္ငံလံုးရွိျပည္သူမ်ား သာမက ႏိုင္ငံတကာ 
အသိုင္းအဝိုင္း၏ ယံုၾကည္မႈကိုရရိွရန္ ၀သပ အေနျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကို တားျမစ္ရံုမွ်ျဖင့္ 
မလံုေလာက္ပါ။ ဓာတုေဆးဝါးမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ မူးယစ္ေဆးမ်ားကိုလည္း အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္း  
ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ (၀ေဒသ တခုတည္း သုိ႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ေဒသတခ်ဳိ႕မွ်ျဖင့္ 
မလံုေလာက္) ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးရိွ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတခုလံုးကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရပါမည္။ ၀သပ
အေနျဖင့္ ယင္းအတြက္ ကမကထျပဳေဖာ္ေဆာင္ရန္ စိတ္မ၀င္စားသည့္တိုင္ တႏိုင္ငံလံုး လူ႔အဖြဲ႔   
အစည္း အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္မူ အားႀကိဳးမာန္တက္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္သင့္
သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေျခခံ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဴပ္မႈ 
စနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ မူးယစ္ေဆး
ဝါးျပႆနာ အပါအဝင္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၀သပ သည္ (၀ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈရန္ မလိုအပ္
သည့္ အေျခခံမွေန၍) တတိုင္းျပည္လံုး၏ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားဘက္သို႔ ဦးလွည့္ရန္လို္ပါသည္။ ယင္းသိ႔ု
ဦးလွည့္လာႏိုင္ရန္မွာ ၀သပအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတို႕ဆန္းစစ္၊ သံုးသပ္၊ အကဲျဖတ္သင့္
သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စစ္အစိုးရက အပ္နင္းထားသည့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ သံုးရပ္ (၀သပ 
ပါတီအဖြဲ႔အစည္း၊ ဝ နယ္ေျမႏွင့္ ဝ စစ္တပ္၏ တည္ရွိမႈ) တို႔အေပၚ ျဖစ္သည္။  ဤသို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္မွသာ
ဘံုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ စဥ္းစားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ သံုးရပ္မွာ ၀သပ   
ကိုယ္တိုင္ သက္သက္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းဖန္တည္း၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား မဟုတ္ပါ။

အဆိုပါေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ အေျခခံအေၾကာင္းတရား (၃) ခုေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ပထမတခုမွာ ဝ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဗကပ မွ ခြဲထြက္ျခင္းမျပဳမီအခ်ိန္ထိ ဗကပ သည္         
စစ္အစိုးရအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု
တခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗကပ ကို ၿဖိဳခဲြရန္မွာ စစ္အစိုးရ၏ အဆုံးတိုင္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့
သည္။ ဒုတိယမွာ ဗကပ ကို ၿဖိဳခဲြႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း KIO အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားခုခံစစ္ ဆင္ႏႊဲလ်က္
ရွိေသာ အဖြဲ႔ ၁၅ ဖြဲ႔၊ အင္အားတစ္ေသာင္းခန္႔ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား           
ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထား
 ေသာ ျမန္မာျပည္  ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု (Democratic Alliance of Burma-DAB) 
သည္ စစ္အစိုးရအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႀကီးအျဖစ္ ထိုစဥ္က ဆက္လက္ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္         
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ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတခုမွာ ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆုိသည့္ လူထုအုံႂကြမႈႀကီးကုိ စစ္အစုိးရက ရက္ရက္
စက္စက္ ၿဖိဳခဲြခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္အပါအဝင္ တႏိုင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား    
ဆက္လက္ေပၚေပါက္လ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္တို႔ျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက ၀သပ အားအထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အထူး
အခြင့္အေရး အဆင့္အတန္းမ်ားေပးကာ လက္သပ္ေမြးထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၀သပ အေန 
ႏွင့္ ဝအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြား သက္သက္ကုိသာ ကာကြယ္ရန္ အသံေကာင္းေႂကြးေၾကာ္ေနျခင္း 
ထက္ စစ္မွန္သည့္ ႏ္ုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ တႏုိင္ငံလုံးတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ တျပည္လုံးသုိ႔ 
ေက်းဇူးဆပ္ စာရင္းရွင္းရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၀သပ က ကမကထျပဳဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ 
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ ညိႇႏိုင္းေရးေကာ္မတီ Federal  Political  Negotiation and 

Consultative Committee (FPNCC) သည္ အဓိပၸါယ္ ကင္းမဲ့ေနပါမည္။ အဆိုပါ စုစည္းမႈမွာ 
၀သပ၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္သာ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အေနအထားမ်ဳိး ေပၚလြင္ေန    
ပါလိမ့္မည္။
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“ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ဝ ျပည္နယ္၏ အေထြေထြမူဝါဒႏွင့္ အေသးစိတ္ေတာင္းဆိုခ်က္
မ်ား” ဟူသည့္ စာတမ္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ၀သပ က ျပည္ေထာင္စု              
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းအထဲတြင္ တန္ဖိုးထားရမည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား   
ပါဝင္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သာဓကအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ခဲြေဝမႈဆိုင္ရာ
ကိစၥဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ခဲြေအာက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ရယူထားေသာ ၂၅% ေသာ အမတ္ေနရာကုိ 
အတိအလင္း ရႈတ္ခ်ထားၿပီး မွတ္သားေလာက္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ တခုတင္ျပထားသည္ကို      
ေတြ႔ရသည္။ ၀သပ၏ ယင္းတင္ျပခ်က္အေပၚ အေသးစိတ္က်ေသာ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ား လိုအပ္   
ေနေသးသည္္။ ၀သပ က ၎၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို  ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပထားပါသည္။92

ဝ ျပည္နယ္၏ အႀကံျပဳခ်က္မွာ တပ္မေတာ္၏ ၂၅% ပံုေသလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေနရာကို 
အားနည္းေသာ လူမ်ဳိးစုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ
အျဖစ္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခဲြေဝေပးသင့္သည္။ ၎တို႔ကိုအေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေရြးေကာက္     
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအတိုင္း အျခားလႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာမ်ားကို ေရြးေကာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္။ 
၎အနက္ - (က) ၁၂.၅% ၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာကုိ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဴပ္ 
ခြင့္ရတိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ လူဦးေရ ၁၀ သိန္းေအာက္ (အပါအဝင္) ရွိေသာ        
လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားတို႔ကို ခဲြေဝေပးမည္၊ လူဦးေရနည္းေလ ပံုေသခဲြေဝေပးေသာ အခ်ဳိးအစား    
ျမင့္ေလျဖစ္သည္။ (ခ) ၁၂.၅% ၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာကို တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရတိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ လူဦးေရ ၁၀ သိန္းေအာက္ (အပါအဝင)္ ပညာ
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေခတ္ေနာက္က်ေသာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားတို႔ကို ခဲြေဝေပးမည္။ ပညာယဥ္ေက်းမႈ 
အဆင့္အတန္း နိမ့္ေလ ပံုေသခဲြေဝေပးေသာ အခ်ဳိးအစားျမင့္ေလျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အျပင္ အျခားတန္ဖုိးထားသင့္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္ အသီးသီးကုိလည္း 
ေတြ႔ရသည္။ ၎တုိ႔မွာ ျပည္ေထာင္စုအသစ္ တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြးျခင္း93၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က
 ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေနျခင္းကို ကန္႔ကြက္ျခင္း94၊ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား၊ စစ္သားမ်ားက စစ္တပ္မွ  
အနားယူၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုသူမ်ား၏ ကိစၥတို႔ကို တာဝန္ယူ   
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သီးျခားအစုိးရဌာနတစ္ခုကို ဖဲြ႔စည္းျခင္း95၊ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားက              
ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ လက္ခံ၊ ဖိတ္ေခၚႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရိွျခင္း၊96 အခြန္ေကာက္ 
ခံျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင္9့7၊ တိုင္ရင္းသားျပည္နယ္မ်ားက မိမိတို႔ ျပည္နယ္     
အတြင္းရွိ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆဲြေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ 
သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊98 သက္ဆိုင္ရာတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားက စီးပြားေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ 

92 ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ဝ ျပည္နယ္၏ အေထြေထြမူဝါဒႏွင့္ အေသးစိတ္ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား။ စတုတၳပုိင္း က႑သီးသီး
တြင္ ဝ ျပည္နယ္၏ အေသးစိတ္ေတာင္းဆုိမႈမ်ား။ အပုိင္း(၃) လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေနရာခြေဲဝမႈဆိုင္ရာကိစၥ။  
<https://drive.google.com/file/d/1bMDbw2m0kP06fFBcv2mgnjyDcEvDyniv/view> ၾကည့္ရႈသည့္ရက္ ၾသဂုတ္
 လ ၆၊ ၂၀၂၀       

93 ၎။ ဒုတိယပုိင္း “ပင္လုံစိတ္ဓာတ္အေပၚ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဝ  ျပည္နယ္၏ မူ
ဝါဒ။”

94 ၎။ စတုတၳပုိင္း “ က႑သီးသီးတြင္ ဝ ျပည္နယ္၏ အေသးစိတ္ေတာင္းမႈမ်ား။ အပုိင္း (၄) ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ကုိ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရိွေရးကိစၥ။ 

95 ၎။ အပုိင္း (၄) အပုိဒ္ခြ ဲ(ဃ)။ 
96 ၎။ အပုိင္း (၈) အပုိဒ္ခြ ဲ(က၊ခ)။
97 ၎။ အပုိင္း (၉)။
98 ၎။ အပုိင္း (၁၀) အပုိဒ္ခြ ဲ(က)။ 
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ဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားက႑၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ နည္းပညာ၊ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရးႏွင္ ့အားကစား အစရွိသည့္ က႑မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ႏွင့့္ ထိစပ္
လ်က္ရိွသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ႏုိင္ခြင့္99၊ ျပည္ေထာင္စု 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္အသီးသီးရိွ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႔မ်ား တၿပိဳင္နက္တည္ရိွခြင့္၊100 
ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအပါအဝင္ အျခားလူမႈေရး
ကိစၥမ်ား101 စသျဖင့္ အသီးသီးတင္ျပသြားခဲ့သည္။

၀သပ ကတင္သြင္းသည့္ ယင္းစာတမ္းတြင္ အျခားမတူညီသည့္ အျမင္ရႈေထာင့္ႏွင့္ ခ်န္လွပ္
သြားသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ေတြ႔ရိွရေသးသည္။ ပင္လုံစာခ်ဴပ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္သည့္ 
တခုတည္းေသာ တရားဝင္စာခ်ဴပ္အျဖစ္ လက္ခံရမည့္အစား “ပင္လံုစိတ္ဓာတ္” ဟူသည့္ တိက်    
ေရရာမႈမရွိဘဲ ေယဘုယ်ဆန္ဆန္သာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ႏို္င္ငံသားတိုင္း၏ အေျခခံ          
လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ   
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ အသင္းအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေဝးစည္းရံုးခြင့္ စသည့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား 
မပါရိွ။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး အႂကြင္းမ့ဲတန္းတူညီမွ်မႈရိွရမည္ဟု ေတာင္းဆုိထားသည္။102 
အႂကြင္းမဲ့ တန္းတူေရးဟူသည္မွာ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ျပည္ေထာင္စုတြင္ အာဏာႀကီး (၃) ရပ္ကို ခြဲျခားက်င့္သံုးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္
မ်ားႏွင့္ ခဲြေဝက်င့္သံုးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွ။ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ား    
အေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာကို လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးခြင့္ရသင့္သည္ဟု ေတာင္းဆိုထား       
ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ားလုိလားသည့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမွာ မည္သုိ႔ျဖစ္သည္ ဆုိသည္ကုိ 
တိတိက်က် ရွင္းျပထားျခင္းမရိွ။ တရားစီရင္ေရး အာဏာကုိ (ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေသာ) 
အျခားမ႑ိဳင္ (၂) ရပ္မွ သီးျခားက်င့္သုံးသင့္ေၾကာင္းကုိ အဓိကေဖာ္ျပထားျခင္း မေတြ႔ရ။ တုိင္းရင္းသား  
ျပည္နယ္မ်ားတြင္္လည္း ဒီမိုကေရစီနည္းစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဴပ္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း
 မပါရွိ စသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရသည္။

ထိုမွ်မက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ျခင္းကိုယ္၌က အႀကီး
အက်ယ္ရႈပ္ေထြးမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးက လူဦးေရ (၃) သိန္းရွိလာပါက ကိုယ္ပိုင္       
အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရ  ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ လူမ်ဳိးစုတစု၏ 
သမိုင္းေၾကာင္း၊ မ်ဳိးႏြယ္စုႏွင့္ ယင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေနာက္ခံအေျခအေန၊ သာဓကအားျဖင့္ ယင္း
လူမ်ဳိးစု၏ ပုိင္းျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ၎အေပၚအေျခခံ၍ ျပည္နယ္အဆင့္အတန္း ရရိွေအာင္ ရုန္းကန္ႀကိဳးပမ္း
ခဲ့ရမႈမ်ား စသည္တို႔ကို အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္သင့္သည္။ လူဦးေရ အေရအတြက္ 
သံုးသိန္းမွ်ကိုသာ အဓိကထားျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္သင့္။

၀သပ ကတင္သြင္းသည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စာတမ္းတြင္ တန္ဖိုးထားေလာက္သည့္ အႀကံျပဳ
ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း တင္သြင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္
မ်ားက မည္သို႔ သေဘာ ထားတံု႔ျပန္သည္ကို တရားဝင္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ဳိးမရွိဘဲ တင္သြင္းၿပီးလွ်င္       
ၿပီးသည့္ အတိုင္းထားခဲ့လိုက္သည္။ ၀သပ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ FPNCC အဖြဲ႔အတြင္းေသာ္     
လည္းေကာင္း၊ အျပင္၌ေသာ္လည္းေကာင္း ယင္းမူဝါဒ စာတမ္းအေပၚ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားေပၚေပါက္
လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားလည္းမရိွ။ ဝသပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူမ်ားအား
ယင္းစာတမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်ျပျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားမရိွသည့္အျပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ 
အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားလည္း ရွားရွားပါးပါးပင္။ ၀သပ သည္ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု     
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ၎တုိ႔၏ မူဝါဒစာတမ္းမ်ားကုိ အေျခခံကာ FPNCC အဖြဲ႔ဝင္ 

99  ၎။ အပိုင္း (၁၁) အပိုဒ္ခြဲ (က)။ 
100  ၎။ အပိုင္း (၁၄) အပိုဒ္ခြဲ (က၊ ခ၊ ဂ)။ 
101  ၎။ အပိုင္း (၁၅)။ 
102  ၎။ ပထမပိုင္း ဝ ျပည္နယ္မွ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္မႈ။ အပိုင္း (၁)။ 
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UWSA အဖြဲ႔ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား။ 
ဓာတ္ပုံ - မ်ဳိးမင္းစုိး / ဧရာဝတ ီ

မ်ားအားလုံး သေဘာတူလက္ခံႏုိင္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသစ္ တည္ေဆာက္ေရးကုိ အေထာက္ 
အပံ့ျဖစ္ေစမည္ ့အလံုးစံုၿခံဳငံုေသာ မူဝါဒစာတမ္းတေစာင္ ထြက္ေပၚလာေရး ကမကထျပဳသင့္သည္။
ယခုမူ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေတြ႔ျမင္ၾကားသိရျခင္းမရွိပါ။

ဤအေၾကာင္းတရားမ်ားကိ ု ေထာက္ရႈပါက ၀သပ ၏ မူဝါဒစာတမ္း တင္သြင္းျခင္းသည္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တခုလုံးရိွ မူဝါဒေျပာင္းအလဲ ေပၚေပါက္လာေစရန္မဟုတ္ဘဲ ဟန္ျပမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း 
သုံးသပ္ႏုိင္သည္။ အဆုိပါ ၀သပ၏ စာတမ္းတင္သြင္း ကတည္းကစ၍ ယေန႔ထိဆုိလွ်င္ ေလးႏွစ္တာ 
ကာလတင္းတင္း ရိွၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္တုိးတက္မႈမွ် မေတြ႔ရ။ တင္ရုံသာတင္ၿပီးသည္အတုိင္း
ပစ္ထားလုိက္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။ ၎တုိ႔တင္သြင္းသည့္ မူဝါဒစာတမ္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္
သည့္ ကိစၥမ်ား လက္ေတြ႔ေျမျပင္ေပၚတြင ္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ္လည္း ၀သပ က မသိက်ဳိးကၽြန္ ျပဳ          
ေနသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမ်ား က်င္းပၿပီးေနာက္ ရရိွလာသည့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ေပါင္း (၅၁) ခ်က္္ရွိသည့္အနက္ ၀သပ တင္သြင္းသည့္ စာတမ္းပါ မူဝါဒမ်ားအား 
ထင္ဟပ္သည့္ အခ်က္ တခ်က္တေလမွ် မပါဝင္။

၀သပ အေနႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) အုပ္ခ်ဴပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳအား ေသေသခ်ာခ်ာ၊ မွ်မွ်တတႏွင့္
အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ ္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။ ပထမအေနျဖင့္ ၀သပသည္  
ျမန္မာစစ္တပ္မွလြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုး အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ (ဥပေဒ 
အရ မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တည္ရွိေနေသာ) ဝ ျပည္နယ္တြင္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈ
ဖူလုံေရး အေျခအေနမ်ားမွာ သိသိသာသာ တုိးတက္လာျခင္းမ်ဳိး မေတြ႔ရေပ။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ဥပေဒ
စိုးမိုးေရးကို အေျခခံ၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတ္ထားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ အာဏာ
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ရွင္ဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဴပ္မႈမ်ဳိး ဆက္လက္ရိွေနေသးသည္။ တတိယအေနျဖင့္ ဘိန္းစုိက္မ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ 
တားျမစ္ျခင္းသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ၀သပ အေနျဖင့္ စိတ္ရင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္
 ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင ္ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈကို ဓာတုေဆးဝါးမ်ား (synthetic opioids) ျဖင့္
အစားထိုးလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္း၏ သံသယမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း
မျပဳေသး။ စတုတၳအေနျဖင့္ ဝ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအလို႔ငွာ ၀သပ သည္ စစ္အာဏာရွင္အဆက္
ဆက္ႏွင့္ ပလဲနံပ သင့္ေအာင္ဆက္ဆံရန္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားအား နစ္နာ 
ေစခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးသည ္မတည္ၿငိမ္၊ ယံုၾကည္၍မရ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားေန
သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးသာျဖစ္သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အထင္အရွားေတြ႔ရသည္။ ပၪၥမအေနျဖင့္ 
၀သပ သည ္စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ
လ်က္ ဖားကန္႔တြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္း အပါအဝင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွ႔ ံအျပားမွ စီးပြားေရး အက်ဳိး
အျမတ္မ်ားစြာ ခံစားခြင့္ရရိွေနသည္။ ယင္းသုိ႔ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရိွေနပါလ်က္ ဝ ေဒသမွလဲြ၍ တႏုိင္ငံ 
လံုးရွိျပည္သူမ်ား ေကာင္းစားေရးအတြက္  ေကာင္းက်ဳိးျပဳမႈမ်ား ထင္သာျမင္သာမေတြ ့ရပါ။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စု  
သစ္ဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစမည့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွာေဖြမႈျဖစ္စဥ္ကို အေထာက္အပံ့မျဖစ္ေစ
ခဲ့ပါ။ ဝ ေဒသတြင္ အေျခစိုက္လ်က္ရွိေသာ ဝ ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ ၀သပ 
တြင္ စစ္မႈထမ္းေစျခင္းသည္သာ ၎တို႔အတြက္ အဆံုးစြန္ရည္မွန္းခ်က ္မျဖစ္သင့္ပါ။ ယင္းလူငယ္
မ်ားအား အတင္းအၾကပ္စစ္မႈထမ္းေစျခင္းထက္ ကမာၻတခြင္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေခတ္  
အနက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ဘက္၏ အားေကာင္းခ်က္မ်ားအား အသုံးခ်ႏုိင္စြမ္းရိွ၊ ကမာၻတခြင္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည္ ့ ေခတ္တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံု       
ေသာ  လူငယ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးသင့္သည္။ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ား ရရိွရန္အတြက္ 
လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကုိ ခံစားခြင့္ရမွသာလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္။ (ဥပေဒအရ မဟုတ္
 ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တည္ရွိေနေသာ) ဝ ျပည္နယ္သည္ လြတ္လပ္သည့္ ေဒသအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း    
(၃၀) ေက်ာ္ ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ္လည္း ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ တကၠသုိလ္ တခုမွ် တည္ေထာင္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေသးပါ။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဝ ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ဝ ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား     
လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
လမ္းေၾကာင္း တခုတည္းသာရွိသည္။ ယင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ေရးအား
ဦးတည္၊ ဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ အေျချပဳ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာ၊ တာဝန္ခံမႈရိွၿပီး ဒီမုိကေရစီကုိ က်င့္သုံးသည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံး ရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား တျပည္လုံးတြင္ ဖက္ဒရယ္ 
ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စုသစ္ ေပၚေပါက္လာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ထဲ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သြားမည္ဆိုလ်င္ အက်ဳိးရွိပါမည္။ 
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မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္ကို ထိေရာက္စြာ တားဆီးကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လံုၿခံဳမႈ

တို႔အား တိုးျမႇင့္ေစေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေျပာင္းအလဲကို စဥ္းစားအာရံုထားရန္ 
လိုအပ္ပါမည္။ အထက္တြင္ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သက့ဲသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအား ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အၾကမ္းဘက္မႈ
 ကင္းမဲ့ျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ တရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတခုတည္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။        
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွာေဖြေရး ျဖစ္စဥ္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ခြဲျခား၍ မရေလာက္ေအာင္ပင္ 
ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

အကယ္၍ ေအာက္ပါအရင္းခံျပႆနာမ်ားအား ဆင္းရဲေသာ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္
သာမက တိုင္းရင္းသား၊ အမ်ဳိးသားမခြဲျခားဘဲ ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ သူအားလံုးအတြက္ပါ   
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ဥပေဒမ်ားအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္     
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြႏိုင္ေရးအတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။ အရင္းခံျပႆနာ
ရပ္မ်ား ဟူသည္မွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို မလိုက္နာျခင္း၊ လူမႈစီးပြားေရး မညီမွ်မႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ လူထု
မ်ား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အတြက္ အာမခံခ်က္ ကင္းမဲ့ျခင္း၊ လူမႈေရးလံုၿခံဳမႈ ကင္းမဲ့ျခင္း၊ အမ်ား
 ျပည္သူ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျပည့္လွ်ံေနျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်ငပ္်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားတြင္ လာဘ္စားခ်စားမႈမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနျခင္း၊ 
လူ႔အ၀န္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ လူမႈေရးအရျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ ကြျဲပားလ်က္ရိွျခင္း၊ လူမႈဖူလုံေရး 
စနစ္မ်ားလုံေလာက္မႈ မရိွျခင္း၊ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ လူတဦးခ်င္းစီ 
အတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ မညီမွ်ေသာ ၀င္ေငြခြဲေ၀မႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ လူမႈေရးအလႊာ သို႔မဟုတ္ တိုင္းျပည္
အေဆာက္အအံု တခုက အျခားအလႊာ သို႔မဟုတ္ အျခားတိုင္းျပည္အေဆာက္အအံုတခုအေပၚ      
ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ လူ႔အ၀န္းအ၀ိုင္း တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဒသခံလူထုတြင္ အခြင့္
အာဏာကင္းမဲ့ေနျခင္း၊ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပႆနာရွိေနျဖင္း စသည္
တို ့ျဖစ္သည္။

အထက္ပါတုိ႔အား ကုစားေပးႏုိင္မည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ဳိး ေပၚေပါက္မွသာလွ်င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခရွိပါမည္။ ယင္းမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္သာမက အနည္း
ဆံုးအားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း၊ လာအိုႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္
ရွိေသာ အျခားစံထားခ်က္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းအျပင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ 
အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲေနမႈမ်ားအား ျပဳျပင္ႏိုင္မည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေျပာင္းအလဲကို ရွာေဖြရပါ
မည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲကို ရွာေဖြႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အဆင့္ဆင့္ကို      
ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္103 ႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ မရိွေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား လက္လွမ္းမီွရန္ (သို႔မဟုတ္) 
ယင္းတို႔ အား မွ်တစြာခြဲေ၀ႏိုင္ရန1္04 လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ မူ၀ါဒျပင္ပတြင္ တည္     
ေဆာက္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားမွ တဆင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ ခ်မွတ္ေသာ 
မူ၀ါဒ အစံုမ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္ႏွင့္ သန္႔ရွင္း
 ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ခံစားႏိုင္ရန္ အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ေဒါင္လိုက္ က်ယ္က်ယ္   
ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေ၀သင့္သည္။ (မတင္းလြန္း မေလ်ာ့လြန္း) သင့္တင့္မွ်တေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ရွာေဖြ

103 Martti Koskenniemi, the Future of Statehood, Hein Online (13 April 2016): <https://heinonline.org/
HOL/LandingPage?handle=hein.journals/hilj32&div=22&id=&page=> accessed 10 July 2020 

104 Bas Van Der Vossen, ‘Libertarianism’ The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition) 
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/libertarianism/> accessed 18 July 2020.
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က်င့္သံုးသင့္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ခြင့္ျပဳသင့္သည္။ အလႊာစံု တိုင္းျပည္      
အေဆာက္အအံု စီစဥ္ခင္းက်င္းမႈကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္   
နည္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားနည္း အေနျဖင့္ဆိုရလ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့
ခ်သင့္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ဆန္သင့္သည္။105

လူ႔အလႊာအေရးကို လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုသူမ်ားက လူ႔အ၀န္းအ၀ိုင္းအမ်ဳိးအစား သံုးမ်ဳိးကို     
ရွင္းျပသည္။106 ပထမတမ်ဳိးမွာ ပထ၀ီေဒသႏၱရ သုိ႔မဟုတ္ ေနရာအေပၚအေျခ ျပဳသည့္ လူ႔အ၀န္းအ၀ုိင္း
 ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတမ်ဳိးမွာ ကိုယ္က်င့္တရားအရ အေရးပါသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို မွ်ေ၀ေသာ      
လူစိမ္းအုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ မွတ္မိသတိရသည့္ လူ႔အ၀န္းအ၀ိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ တတိယတမ်ဳိးမွာ 
မိမိအက်ဳိးထက္အမ်ားအက်ဳိးကို ဦးစားေပးျခင္း၊ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈကို တန္ဘိုး
ထားျခင္းတို႔ လႊမ္းၿခံဳထားၿပီး မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ တုန္႔ျပန္မႈရွိ
သည့္ လူ႔အ၀န္းအ၀ိုင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူ႔အ၀န္းအ၀ိုင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လူ႔အ၀န္း  
အ၀ိုင္း သံုးမ်ဳိးလံုးသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တန္ဘိုးရွိသည္။ ယင္း
တုိ႔သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေျပာင္းအလဲကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေဒသႏၱရႏွင့္ လူ႔အ၀န္းအ၀ုိင္း   
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွ ကမာၻတခြင္ေသြးစည္းခိုင္မာမႈသို႔ ဦးတည္ပ့ံပိုးေပးႏိုင္ပါမည္။ ဤေနာက္ခံ   
မ်ားမွေန၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခရွိ  
ပါမည္။

သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္မႈေနာက္ခံတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း အတတ္ပညာကို အသံုးျပဳ     
ေသာ သတင္းပညာအား ကမာၻတခြင္တြင္ ျဖန္႔က်က္ေစရပါမည္။ ယင္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ မူးယစ္  
ေဆးဝါး ကုန္ကူးျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင္ ့ အပုပ္န႔ံထြက္ေနေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားအား     
ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အင္အားစုမ်ားက က်ဴးလြန္
သည့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ၊ လူသားဆန္႔က်င္ျပစ္မႈ၊ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈအား 
ဆန္႔က်င္သည့္ ႏို္င္ငံတကာ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားအား ျမင္ေအာင္ျပသရန္ျဖစ္သည္။

 မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ စာပုဒ္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္    
အခ်က္မ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ အေျခအေနအား ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒ
ရႈေထာင့္မ်ားမွ အဓိကအားျဖင္ ့ ကုိင္တြယ္ရပါမည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ   အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၄၃     
(ခ) အရ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္သည္ အယူခံစီရင္ 
ပိုင္ခြင့္အာဏာကို က်င့္သံုးသည္။ ယင္းျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာစစ္တပ္
သည္ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၁ အား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝဘၤာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္       
ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင ္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ 
တရားစီရင္ေရးက စစ္ဘက္တရားစီရင္ေရးအေပၚ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲမႈစနစ္သည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့
ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ကာခ်ဴပ္မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ၎၏ အဆင့္ျမင့္            
စစ္အရာရွိမ်ားအား အေရးယူႏိုင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံု စိုးစဥ္းမွ် မရွိေတာ့။   
ယင္းမွာ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ၿပီးေနာက ္လြတ္ကင္းခြင့္ရေနျခင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနတရပ္ျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ 
၁၂၅ (၁) အား ျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊  
ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကာခ်ဴပ္မင္းေအာင္လိႈင္ အေနျဖင့္ 
စစ္တပ္အေဆာက္အအံု တခုလံုးေပၚတြင္ အကန္႔အသတ္မဲ့ အခြင့္အာဏာ ရရွိသြားေစၿပီး ၎၏  
လက္ေထာက္ကာခ်ဴပ္ အပါအဝင္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားအဆင့္မ်ား အားလံုးအား       

105 Thomas W Pogge, ‘Cosmopolitanism and Sovereignty’ (1992) 103 Ethics 48. Available at https:// 
www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/293470?mobileUi=0&  accessed 10 July 2020.

106 Daniel Bell, ‘Communitarianism’ The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition) 
<https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/communitarianism/> accessed 18 July 2020.
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ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ တရားမမႈအရ နစ္နာေအာင္ျပဳလုပ္မႈမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စြပ္စဲြကာ တရားစဲြဆိုမႈ
ခြင့္ကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိဘဲ ရရွိသြားပါေတာ့သည္။ ကာခ်ဴပ္၏ လက္ေအာက္ခံအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ 
အၾကပ္တပ္သားမ်ားအားလံုးက ကာခ်ဴပ္၏ အမိန္႔ကို နာခံေနၾကသမွ် သို႔မဟုတ္ ကာခ်ဴပ္ထံသို႔ တံစိုး       
လက္ေဆာင္အပ္ႏွင္းၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ထားႏိုင္သမွ် ၎တို႔အားလံုးသည္ အကာကြယ္ရရွိေနၾကပါမည္။ ထိုကဲ့
သို႔ေသာ တရားမဝင္၊ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ျပဳမူမႈသည္ စစ္တပ္အေဆာက္အအံုအတြင္း     
အထက္မွေအာက္သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ အဆုံးမသတ္ႏုိင္ေအာင္ တည္ရိွေနပါလိမ့္မည္။ ယင္းမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး 
ေနာက္ လြတ္ကင္းခြင့္ရေနသည့္ အေျခအေနကိုသာ ဖန္တီးေပးရာေရာက္ပါမည္။ 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္ၿပီး လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖည့္ဆည္း

ရရိွထားသည့္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရး ရိွမေနပါ။ ယင္းအေနအထားမွေန၍ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္
ကို လွမ္းေျမႇာ္ၾကည့္ပါမ ူ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒကို       
ျပင္ဆင္ထားေသာ ပုဒ္မမ်ား တည္ရွိေနသမွ်၊ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရရွိေနသည့္ (ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး    
ေနာက္) လြတ္ကင္းခြင့္ကို မည္သည့္အခါတြင္မွ် ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ထို႔အတူပင္ မူးယစ္ 
ေဆးဝါးတိုက္ဖ်ကေ္ရးသည္လည္း မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါအေျခ     
အေနမ်ားကို ေျပာင္းျပန္လွန္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွာေဖြေရးျဖစ္စဥ္ အဓိပၸါယ္ရွိလာပါလိမ့္မည္။ 
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THE ERADICATION OF THE NARCOTIC DRUGS 
AND THE PEACE SEEKING PROCESS IN BURMA/MYANMAR

လြတ္လပ္၊ တရားမွ်တ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တည္ၿငိမ္၊ တိုးတက္သည့္ ဖက္ဒရယ္                    
ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္သြားနုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း၍ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ    
အကယ္ဒမီကို နုိင္ငံတကာဥပေဒပညာရွင္တခ်ဳိ႕၏ ဥပေဒပညာရပ္အရ ပံ့ပိုးမႈ၊ ကခ်င္   
အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြ ဲ (့ေကအုိင္အုိ) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရၾကပ္မတ္မႈ၊ အေဆာက္ 
အဦး၊ ရုပ္၀တၳဳနွင့္ အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားအရေထာက္ပ့ံမႈ၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ Open Society 

Foundation ၏ ဘ႑ာေငြေၾကးအရ ကူညီမႈတို ့ျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုင္ဂ်ာယာန္ၿမိဳ႕၌ 
၂၀၁၄ ခုနွစ္က စတင္တည္ေထာင္သည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံ တႏုိင္ငံလုံးတြင္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ အေျချပဳ၍ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၊ 
ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အဓိကထားလ်က္ “လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္
သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္” ဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ားကို ပို႔ခ်သည့္ တခုတည္းေသာ အကယ္ဒမီ    
ျဖစ္သည္။

မည္သူ႔ကိုမွအားမကိုးဘဲ ဥပေဒပညာျဖင့္ ဘဝရပ္တည္လိုေသာ လူငယ္မ်ား     
အတြက္ အုတ္ျမစ္ေကာင္း တခု ျဖစ္ေစဖို႔ရန္ ဦးတည္သည္။ သမိုင္းတြင္          
လြတ္လပ္စြာ တည္ရွိခဲ့ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး  
ဖြဲ႔စည္းမည့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၌ ကိုယ့္ျပည္နယ္ကို ကိုယ္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္၊ တန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားနွင့္သာ ဖြဲ႔စည္းမည့္ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦးေဆာင္သြားေစနုိင္
ဘို႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရယူလိုေသာ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား (အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ 
တကၠသိုလ္ ဒုတိယနွစ္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား) ကို ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုနုိင္ငံအတြင္း ေဒသႏၱရအစိုးရအဆင့္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဆင့္နွင့္     
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဆင့္ သံုးဆင့္လံုးမွာရွိသည့္ အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ထမ္း  
ေဆာင္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္၊ ေဝဘန္၊ ေထာက္ျပ၊ ၾကပ္မတ္၊ ပံ့ပိုးမည့္ လြတ္လပ္ေသာ လူထု
အသင္းအဖြဲ႔မ်ား အားေကာင္းစြာမတည္ရိွနိုင္လ်င္ မည္သည့္အခါမွ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္
 ျပည္ေထာင္စု မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔သမုိင္းက သက္ေသခံခ့ဲၿပီ။ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ကုိ ရွာေဖြရာတြင္လည္း ဤက့ဲသုိ႔ေသာ လူထုအသင္းအဖဲြ႔မ်ားသည္ အခရာက်လွပါသည္။ 
ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီသည္ အထက္ပါကဲ့သို႔ေသာ လူထုအသင္းအဖဲြ႔မ်ားကုိ       
ဖဲြ႔စည္း၊ တည္ေထာင္၊ လည္ပတ္၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လုိေသာ လူငယ္မ်ား၏ ေလ့က်င့္   
ကြင္းအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ဥပေဒစုိးမုိးေရးရိွသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္မွသာ ေအာင္ျမင္
 ေသာ တုိင္းရင္းသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ေပမည္။ သို႔မဟုတ္
လွ်င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အစုိးရရာထူး ဌာနမ်ား၌ အဆင့္ျမင့္တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ 
ခြင့္မရ၊ ခရိုနီေလာကကို မတိုးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာ
ဖို႔လည္း အခြင့္အလမ္းမရွိ၊ ဘဝလမ္းေလွ်ာက္ရင္း လမ္းေပ်ာက္ေနၾကသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္   
နိဂံုးခ်ဴပ္ေနၾကရဦးမည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ကမာၻတခြင္ ဆက္
သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေခတ္ႀကီး၏ ေနာက္ခံတြင္ ေအာင္ျမင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ အကယ္ဒမီက ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဖ်က္ဆီးသည့္ စစ္အာဏာရွင္၊ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္း
 သည့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမ်ားကုိ ဥပေဒရႈေထာင့္မွေန၍ ျပတ္သားစြာ တုိက္ဖ်က္သြားႏ္ုိင္ရန္ 
အရည္အခ်င္းရိွေသာ ဥပေဒသမားမ်ား ေပၚထြက္လာေစဖုိ႔ရန္ ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ အကယ္ဒမီ (ပင္မေဆာင္) 
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ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ ့ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ ့
(ဝဲမွ ယာ) ေဒါက္တာဗင္ခင္အိုင္ယာ၊ ေက်ာင္းအုပ္ဦးေအာင္ထူး၊ ေဒါက္တာေဒးဗစ္ဖစ္ရွာ

ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီ ေက်ာင္းအုပ္၊ ကထိက၊ လက္ေထာက္ကထိကနွင့္ နည္းျပအခ်ဳိ႕
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ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား

ႏုိ၀င္ဘာလ ၃၀၊ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီ
ဥပေဒပညာ ဒီပလိုမာရယူသြားၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူငယ္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
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ကရင္နီအမ်ဳိးသား ခူးရယ္ေဆာင္ဦး ကရင္အမ်ဳိးသမီး နန္းေမရီ

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး ႏူးႏူးထြယ္ (ပညာရည္ခၽြန္ဆုရ အမွတ္တရစကားေျပာၾကားစဥ္)
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ရွမ္းအမ်ဳိးသား စိုင္းဟိန္းထက္စိုး

ကူကီးအမ်ဳိးသမီး မံုဇနိန္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး ဂ်ာဆိုင္းဘူ

တအန္းအမ်ဳိးသား မိုင္းထြန္းျမင့္
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ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားက 
ဥပေဒပညာဒီပလိုမာဘြဲ႔ရ ေမာင္မယ္မ်ားအား ဖက္ဒရယ္

ဥပေဒအကယ္ဒမီေက်ာင္းသီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုဂုဏ္ျပဳျခင္း

နွစ္စဥ္ပညာသင္နွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသား/သူသစ္
မ်ားကို လက္ခံသင္ၾကားေလ့က်င့္ ေပးလ်က္ရွိ
သည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို ေအာက္ပါ
တုိ႔၌ ဆက္သြယ္ရယူႏုိင္ပါသည္။

K ဝက္ဘ္ဆိုက္ဝက္ဘ္ဆိုက္
www.legalaidnetwork.org 

E ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ
Federal Law Academy Facebook
https://bit.ly/33PYadz

L ဖုန္းဖုန္း

+95 949246116
+86 13388822723

k အီးေမလ္အီးေမလ္
student_affair@legalaidnetwork.org
aaronlaphai@gmail.com

ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီ
မိုင္ဂ်ာယာန္ၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။မိုင္ဂ်ာယာန္ၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
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 ႏုိ၀င္ဘာလ ၃၀၊ ၂၀၁၉  ခုနွစ္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီ
ဥပေဒပညာဒီပလိုမာ ရယူသြားၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု 

လူငယ္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
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