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ပအိုဝ္းလူငယအ္စည္းအ႐ံုး (Pa-O Youth Organization)

 ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖဲ ြ႕စည္းခဲ့ျပီး လြတ္လပ္၍ အမီွအခုိကင္းေသာ၊ 

ကိုယ္က် ိဳးမေမွ်ာ္ကိုးေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

အႏိၱမပန္းတိုင္
လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအျပည့္အဝရွိေသာ လူ႕ေဘာင္သစ္တစ္ရပ္ႏွင့္အတူ 

စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းရမည။္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္

(က) လူငယ္ထုမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္အရည္အေသြးႏွင့္ ဖန္တီးႏုငိ္မႈ စြမ္းအားပိုမိုျမႇင့္မားရန္။ 
(ခ) ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေရးတုိ႔ကုိ     ပအုိဝ္းျပည္  
 သူႏွင့္ လူငယ္မ်ား ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 
(ဂ) ျမန္မာႏုင္ိငံ၌ တန္းတူျပီး ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ 
 ရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ တုိင္းရင္းသား လူငယ္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
(ဃ)  အမ် ိဳးသားေရးႏွင့္ ႏုငိ္ငံေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ လူငယ္မ်ား ပိုမိုပါဝင္ရန္ႏွင့္ 

(င)  ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးတို႔၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္ထိန္းသိမ္းရန္    တို႔ျဖစ္သည။္ 

ထုတ္ေဝသည့္ခုႏွစ္   - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ။
အုပ္ေရ     - ၁၀၀၀
အႀကိမ္     - ပထမအႀကိမ္
စာအုပ္အျပင္အဆင္   - ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO)
မ်က္ႏွာဖံုးဒီဇိုင္း    - PYO

အီးေမး     - pyorg.net@gmail.com
ဝက္ဆိုဒ္     - www.paoyouth.org
ေဖ့ဘုတ္(ဘြတ္)    - Pa-O Youth Organization
႐ံုး     - ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕

ဤ အကူအညီ လိုအပ္ေနသူမ်ား အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ကို မိမိတို႔ျပန္လည္၍ တဆင့္ေဖာ္ျပလိုလွ်င္ အဖဲြ႕အစည္း 
သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
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 ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ အကူအညီ လုိအပ္ေနသူမ်ား အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ထုတ္ေဝႏိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၍ 

အခ်က္ အလက္မ်ား စုေဆာင္းေကာက္ယူရာတြင္ အခ်န္ိေပး ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ (၅) 

ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာမ်ား ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလုိပါသည္။ 

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း အကူအညီ လုိအပ္ေနသူမ်ား အႀကံျပဳစာအုပ္အား ကြင္းဆင္း ျပဳစုရာတြင္ အဖက္ဖက္မွ 

ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အႀကံအဥာဏ္ျပဳေပးၾကေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂိၢဳ လ္မ်ားအား လိႈက္လဲစွြာ 

အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

  ဤအစီရင္ခံစာ စာအုပ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေရးသားျပဳစုထုတ္ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ အစမွအဆုံး ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံ 

ကူညီေပးေသာ Open Society Myanmar (OSM) ႏွင့္ နည္းပညာလမ္းညႊန္မႈႏွင့္ အႀကံအဥာဏ္မ်ား ပ့ံပုိးကူညီေပးေသာ 

TNI ႏွင့္ DPAG အဖဲြ႕မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ အပ္ပါသည္။

                  ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး 

Pa-O Youth Organization (PYO)
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 မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တခုတည္း ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျပသနာတစ္ခုမဟုတ္ပဲ 

ႏုငိ္ငံတကာ၏ ျပႆနာလည္း ျဖစ္ေနသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မိမိႏုငိ္ငံအလိုက္ နည္းမ် ိဳးစုံျဖင့္ 

ႏူးညံ့စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း တင္းၾကပ္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳစည္းၾကပ္ 

သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား လိုအပ္သလုိ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေနသည္။   ျမန္မာႏုငိ္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာမ်ား 

ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ် ိဳးသားတစ္ခုလံုး၏ တာ၀န္ျဖစ္ေနသည့္အေလ်ာက္ အစိုးရတခုတည္းသာ မဟုတ္ပဲ 

လူငယ္မ်ားကိုယ္တုိင္၊ ျပည္သူလူထုမ်ားအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးမ်ားမွလည္း အဓိက 

ပူးေပါင္းေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ပူးေပါင္းေျဖရွင္းရာတြင္လည္း လူသားျဖစ္တည္မႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအေပၚ 

အေျခခံျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္၍ မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဓိက လုိအပ္သည္။ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ ေဘးအႏၱရယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ၀ယ္လုိအား၊ 

ေရာင္းလိုအား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း စသျဖင့္ နည္းလမ္းမ် ိဳးစုံျဖင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကေသာ္လည္း ၀ယ္လိုအား၊ 

ေရာင္းလိုအားမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအက် ိဳးအျမတ္အရ၊ ႏုငိ္ငံေရးအရ 

အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ားလည္း ရိွေနသည့္အတြက္ ဤမူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေန 

သည့္အေျခအေနအတြင္းေရာက္ရိွေနေသာေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးသေဘာဆႏၵအရ ပူးေပါင္းအေျဖရွာရန္ 

လုိအပ္သည္။ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ေတြ႕ရိွ  

ရေသာ္လည္း လူငယ္မ်ားအၾကား သုံးစဲြမႈပိုမုိျမင့္တက္လာေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ သုံးတတ္လွ်င္ေဆး၊ 

မသုံးတတ္လွ်င္ေဘး ဆုိသည့္ဆို႐ုိးစကားအတုိင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူးယစ္ႏံြထဲ မႏွစ္ရေလေအာင္ 

လူငယ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလဲြသုံးစဲြမႈမ်ားမွ လြတ္ကင္းႏုငိ္လွွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေပသည္။ အမ်ားစုေသာ 

လူငယ္တုိ႔၏ သေဘာသဘာ၀အရ မူးယစ္ေဆး၀ါး မသုံးစဲြသင့္ေၾကာင္း အသိတရားမ်ား သိရိွထားၾကေသာ္လည္း 

အေၾကာင္းအမ် ိဳးမ် ိဳးေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစဲြမိပါက ဆင္ျခင္တံုတရား၊ အသိတရားျဖင့္ အေျခခံကာ 

အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တတ္ႏုငိ္သမွ်ေလ်ာ့ခ်ႏုငိ္ရန္ လည္းလိုအပ္သည္။ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါး လုံး၀ကင္းစင္သည့္ ႏိုင္ငံဟူ၍လည္း ကမာၻေပၚတြင္ မရိွေသးပါ။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကင္းစင္ပ 

ေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ပုဒ္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအား အျပစ္ေပးအေရးယူသည့္  မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ စစ္မက္သဖြယ္တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ အစုိးရသမုိင္းအစဥ္အဆက္ဆက္တြင္ 

ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့ ေသာ္လည္း လက္ရိွအေျခအေနထိ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာ ပုိမုိတုိးပြားပ်႕ံႏံွ႕လာေနသည္မွာ 

လူထုမ်ားအၾကား အသိပင္ျဖစ္ေပသည္။ အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ လူထုမ်ားအၾကား 

မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာက္တရား၀င္ကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြသူမ်ားအေပၚ အပ်က္သေဘာေဆာင္အျမင္အယူ

အဆမ်ားျဖင့္  မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစဲြသူမ်ားအား ခဲြျခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ခ်အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား၊ 

ျပစ္ဒဏ္မ် ိဳးစုံခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွေိနသည္။ 

 ႏိုင္ငံတခု၏ အနာဂတ္သည္ လူငယ္မ်ား၏လက္ထဲတြင္ မူတည္လ်က္ရိွေနသည္။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြမႈ ျပႆနာထက္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း 

နည္းလမ္းမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားက ပို၍ ျပႆနာျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရျပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြသည့္ သူမ်ား၏ 

ဘ၀မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ပိုမုိခက္ခဲေစျခင္းႏွင့္ လူသားျဖစ္တည္မႈဘဝ၊ လူ႕အခြင့္အေရး ဆုံးရံႈးမႈ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ 

အနာဂါတ္ေပ်ာက္ဆုံးေစသည္အထိ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရိွေနရပါသည္။ 
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 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ေလးလုံးေထာင္တြင္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ ေထာင္တြင္း 

အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ လူငယ္မ်ား အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနသည္။ အဆုိပါလူငယ္မ်ားသည္လည္း အၾကီးစား 

မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖန္႔ျဖဴးသူ၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ား မဟုတ္ပဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစဲြသူ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၊ 

လက္၀ယ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးလံုး၀မေတြ႕ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပမာဏအနည္းငယ္မွ်သာ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းေၾကာင့္ 

ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေထာင္ခ်ျခင္းခံေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။  ေထာင္တြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ မိသားစုမ်ားမွလည္း 

ေငြေရးေၾကးေရး ကုန္က်ခံကာၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရိွေနျပီး အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဒသအတြင္းတြင္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာဒ္စားမႈမ်ားျဖင့္လည္း ေရာယွက္လ်က္ရိွေနသည္။  အေသးစား သုံးစဲြမႈေၾကာင့္ 

ႏွစ္ရွည္ေထာင္တြင္းက်ခံသြားေစျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းရိွေသာ္လည္း ေထာင္တြင္းတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ခ်တိ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္လွမ္းမီွမႈမ်ား ရိွေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ေဆးျပတ္သြားျခင္းမ်ား 

မရိွပဲ မူးယစ္ကြင္းဆက္မွ မလြတ္ႏုငိ္ပဲျဖစ္ေနသည္ကိုလည္းေတြ႔ရပါသည္။ အတိတ္ အစဥ္ဆက္ဆက္မွ သင္ခန္း 

စာမ်ားအား ျပန္လည္သင္ခန္းစာယူေစလုိျပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစဲြေနသည့္ လူငယ္မ်ားအား ေထာင္ခ်ျခင္း၊ 

အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ ဖယ္ထုတ္ ခဲြျခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံျခင္း သည္ လူငယ္မ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါးႏံြ 

ထဲ ပိုႏွစ္သထက္ႏွစ္ေအာင္၊ ၎တို႔၏နာဂတ္မ်ား ဆုံးရံႈးသြားေအာင္ တြန္းပို႔ေနျခင္းပင္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မူးယစ္ 

ေဆး၀ါး သုံးစဲြသူမ်ားအား က်န္းမာေရးအရ က်န္းမာေရးအေထာက္အပံ့လိုအပ္ေနေသာ လူနာျဖစ္သည္ဟူေသာ 

အျမင္ျဖင့္ ျပန္လည္ေဖးမရန္၊ ကုသေပးရန္၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းဆီသို႔ ျပန္လည္၍ 

ေပါင္းစည္းေပးရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအျမင္၊  လူမႈေရးရႈေထာင့္မွ  ေဖးမကူညီရန္ႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ 

အနာဂတ္ေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ လူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု သုေတသန 

အစီရင္ခံစာမွ လည္းေလ့လာစရာ အျဖစ္မွ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား 

ေဖာ္ေဆာင္ႏုငိ္ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။  

********************************

၁။ ေဒသတြင္း လူငယ္မ်ား၏ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစဲြေနရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအေျခအေနမ်ား 

နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ၿပီး အနာဂါတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံ၍ အျပဳသ 

ေဘာေဆာင္သည့္ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆဲြရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္။

၂။ ေဒသအက် ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ 

ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

wefaq;vGefab; rl;,pfaq; csifhcsdefoHk;pGJMupdkYav
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 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းရိွ ပအို္၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္သည့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပအို၀္းလူမ် ိဳးတို႔ေနထိုင္ေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ စုစုေပါင္း (၅) ၿမိဳ႕ 
နယ္မွ  သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား သြားေရာက္ေကာက္ယူခ့ဲသည္။ ထိုသုိ႔ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
နည္းပညာမ်ားကို တစ္လသာ သုေတသနသင္တန္းျဖင့္ လူဦးေရ (၁၅) ဦးအား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ခဲ့ၾကျပီး ေဒသ အတြင္း 
ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ကြင္းဆင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာ 
မ်ားအား ျပင္ဆင္ျပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ကြင္းဆင္းကာ စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြသူမ်ားကို 
တစ္ဦးခ်င္းျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရြာသူၾကီးမ်ား၊ ဘုန္းၾကီးမ်ား၊ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ သံုးစဲြသူမိသားစုမ်ားကိုလည္း 
ေမးျမန္းျခင္းအားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေကာက္ယူရာတြင္ လက္ေရးမွတ္တမ္းျဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ဓာတ္ပံုႏွင့္ အသံဖမ္းစက္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သုေတသနမွတ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 စိတ္ၾကြေဆးျပားသည္ ေဒသေပါင္းစံု၊ လူမ် ိဳးေပါင္းစံုမ်ားအၾကားတြင္ သိသိသာသာ ထင္ရွားေပၚလြင္လာျပီး
ေနာက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္  ျပႆနာေပါင္းစံုမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာၾကကုန္သည္။  မူးယစ္ေဆးဝါး 
အမ် ိဳးအစား ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာထဲမွ လက္ရိွအခ်က္အလက္ေကာက္သည္မွာ စိတ္ၾကြေဆးျပားအေၾကာင္းအ
ရာမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရာတြင္ အခ်က္လက္ေကာက္ယူူသူမ်ားအေနျဖင့္ 
အခက္အခဲမ်ားစိန္ေခၚခ်က္မ်ား မ် ိဳးစံုၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ၾကားမွ မိမိတို႔ေဒသအတြင္း ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ 
ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ လက္ရိွေျမျပင္အေျခအေနမ်ား၊ ေဒသအတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူထုမ်ား၏ 
အျမင္သေဘာထားမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ သိရိွရန္ျဖစ္သည္။  ထိုသို႔ ေဖာ္ထုတ္သိရိွလာရျပီးလွွ်င္ လူ႔အသိုင္းအ၀ို္င္းမ်ား
အားလံုးအေနျဖင့္ မည္သို႔၊ မည္ပံု အတူ တကြ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ၾကိဳးစား၊ တိုင္ပင္၊ 
ႏီွးေႏွာဖလွယ္ႏိုင္ၾကရန္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းျပီး အခက္အခဲမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရင္း အခ်က္အလက္မ်ား 
ေဒသမ်ားအတြင္းတြင္ သြားေရာက္ ေကာက္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ 
 
 လူအမ်ားသိရိွထားသည့္အတိုင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာကိစၥသည္ အထူးသတိျပဳရမည့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ 
ေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံရာတြင္ ေမးျမန္းရမည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြသူမ်ား 
ႏွင့္ မိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအား ဆက္သြယ္ရွာယူေမးျမန္းရန္အလြန္ပင္ခက္ခဲခဲ့သည္။ အထင္အျမင္လဲြမွား၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမးျမန္းမည့္သူမ်ားအား ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၊ အစိုးရဘက္မွလူမ်ား၊ ရဲမ်ားမွ လာေရာက္ 
စံုးစမ္းသည္ဟုေသာ္လည္းေကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကျပီး မေျဖဆုိရဲသူမ်ားလည္းရိွသည္။ ေျဖဆိုရာတြင္လည္း 
ရဲရဲတင္းတင္း ေျဖဆို ျခင္းမရိွသည့္အျပင္ ေၾကာက္စိတ္မ်ား၊ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားရိွေနၾကသည္ကိုလည္း ၾကံဳခဲ့ၾကရပါသည္။ 
ထိုသူမ်ားထံမွ ရရိွသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္သည္၊ မွားသည္ မခဲြျခားႏုငိ္သည့္အေျခအေနျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ 
ထိုအခ်က္ အလက္မ်ားကို အစီရင္ခံစာအတြင္း ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
ကြ်ႏုပ္္တို႔ ႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္၏ အျမင္မ်ားသည္ 
သံုးစဲြသူမ်ားအပါအ၀င္ ၎တို႕၏မိသားစု၀င္မ်ားကိုပါ အဘယ္မွ် ေၾကာက္ရံြ႕ထိန္႔လန္႔ေစသည့္အျပင္၊ အဘယ္ မွ် 
ခဲြျခားဆက္ဆံ ဖယ္က်ဥ္ထားသည္ကို ေတြးၾကည့္႐ံုမွ်ျဖင့္သာ သိႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းကို ဆက္လက္ေဖာ္ 
ျပမည့္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ အျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ေတြ ့ျမင္ဖတ္ရႈခံစားရပါမည္။
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 ဤအစီရင္ခံစာသည္ ပအုိ၀္းေဒသ အတြင္းတြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပား (ATS) ေခၚ ယာမ စားသုံးသူမ်ား၏ဘ၀ 
စိန္ေခၚခ်က္၊ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ၊ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား၏  စိတ္ၾကြေဆးျပား (ATS) အေပၚ အျမင္ 
သေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  ေဒသခံလူထုမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြသူ တုိ႔ထံမွ 
ရရိွလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း စုစည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊  
သတင္းအခ်က္မ်ားရယူခဲ့သည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပားကို အသက္အရြယ္မေရြး သုံးစဲြေနၾကျပီး 
၎စိတ္ၾကြေဆးျပားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားစြာလည္း ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။  ထို႔အျပင္ 
စိတ္ၾကြေဆးျပား အမ် ိဳးအစားမ်ားသည္ အျခားေသာ မူးယစ္ေဆးအမ် ိဳးအစားမ်ားထက္  ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္ကိိုလည္း 
ေတြ႕ရိွေန ရပါသည္။  လက္ရိွအေျခအေနတြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပားသည္ ပ်႕ံႏံွ႔မႈႏႈန္းျမန္ဆန္လာျပီး လြယ္လင့္တကူ 
ဝယ္ယူရရိွ ႏုငိ္ေသာေၾကာင့္ သံုးစဲြသည့္ လူဦးေရမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာသည္။ သုံးစဲြသူအမ်ားစုမွာ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး 
အခက္အခဲရိွေသာအစုအဖဲြ႔မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး အေၾကာင္းအရင္းမွာ အလုပ္ခြင္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ လည္းေကာင္း၊ စူးစမ္းလိုေသာစိတ္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ စိတ္ထြက္ေပါက္ရွာျခင္းေၾကာင့္ 
လည္းေကာင္း၊ သူငယ္ခ်င္း၏ စည္း႐ုံးမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အာ႐ုံစူးစိုက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း 
စသည့္အေၾကာင္းအမ် ိဳးမ် ိဳးေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစဲြၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကြင္းဆင္းသုေတသနအခ်က္အလက္ 
အရ သိရိွရပါသည္။
 ထို႔အျပင္ ကြ်ႏုပ္္တို႔အခ်က္အလက္မ်ား သြားေရာက္ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားတြင္လည္း 
ေဒသအတြင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ား၊ စားသံုးေနသူမ်ားအေပၚ ေဒသအတြင္း 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အျပစ္ေပးနည္းမ်ားျဖင့္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွၾကသည္။ ထိုသို႔ အေရး 
ယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားေတာင္းခံျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ရဲလက္ထဲသို႔အပ္ျခင္း၊ ေဆးသံုးစဲြ 
သူမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း ေဒသအတြင္းရိွ ေဆးျဖတ္စခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္လုိက္ျခင္း၊ 
လက္နက္ကိုင္မ်ားလက္ထဲသို႔ ျခိမ္းေျခာက္အပ္ႏံွျခင္း၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း၊ ရာဇ၀တ္သားမ်ား၊ 
လူဆိုးသူခိုး လူမိုက္မ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္းစသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကျပီး လူ႔အခြင့္အ ေရးခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
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လည္း ျမင္သာထင္ရွားစြာရိွေနပါသည္။ အဆိုးဆံုးမွာ အနီးကပ္ဆံုးျဖစ္သည့္ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ 
အသိုင္းအ၀ို္င္းမ်ားမွလည္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြသူမ်ားအေပၚ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္၊ လူမႈေရးရႈေထာင့္မ်ား 
အေနျဖင့္ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ကူညီမႈမ်ား အလြန္ပင္ အားနည္းေနၾကသည္ကိုလည္းေတြ႕ရပါသည္။ ထိုအေၾကာင္း 
အရင္းမ်ားသည္လည္း စိတ္ၾကြေဆးျပားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ 
အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ား မျဖစ္သည့္အျပင္ ပို၍ပင္လွ်င္ အေျခအေနဆိုးရြားမႈ ရိွေစပါသည္။ 
 စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြသူမ်ား၊ စဲြလမ္းေနသူမ်ား၊ ေဆးျပားသံုးစဲြျခင္းမွ ရပ္တန္႔၍ ေဆးျဖတ္မႈ 
ခံယူေန ခ်င္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးက႑အေနျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အကူအညီမ်ားႏွင့္ 
အေထာက္အပံ့မ်ား မ်ားစြာလိုအပ္ေနေသးသည္။ မိသားစုမ်ားကုိယ္တိုင္မွလည္း မိမိတို႔မိသားစု၀င္အတြင္းတြင္ 
စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြသူမ်ား ရိွေနပါက ထိုသူတို႔၏ စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေသာ 
က်န္းမာေရးက႑မ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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 ေဆးျပားသုံးစဲြသူမ်ား၏ သံုးစဲြရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားအား ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက အေၾကာင္းအမ် ိဳးမ် ိဳး
ေၾကာင့္ စတင္သုံးစဲြလာၾကရာမွ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္စဲြလန္းလာၾကသည္ကို ေတြရ့သည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ 
အလုပ္တြင္းရိွ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား စည္း႐ုံးလံႈ႔ေဆာ္ ဆဲြေဆာင္မႈျပဳၾကျခင္း၊ ပဲြလမ္းသဘင္အတြင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ား 
ဖိအားေပး ေျပာဆိုမႈျပဳၾကျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း၊ စိတ္ထြက္ေပါက္ ရွာေဖြလိုျခင္း၊ မိသားစု၀င္အတြင္းသုံးစဲြ
မႈေၾကာင့္ႏွင့္ ခင္ပြန္းသည္က စမ္းသုံးခိုင္းျခင္း၊ အထိန္းအကြပ္နည္းျခင္း၊ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ျခင္း၊ 
ဆိုးက် ိဳး ေကာင္းက် ိဳးမသိျခင္း၊ လုပ္ငန္းအတြင္း အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပရန္ အတြက္သုံးၾကရျခင္း၊ 
အခ် ိဳ႕ေသာအလုပ္ရွင္မ်ားမွ လုပ္ခတစ္၀က္ေပးျပီး က်န္တစ္၀က္ကို အကိုက္အခဲ အေညာင္းအညာေျပေဆးဟုဆုိကာ 
လုပ္အားခအျဖစ္ေပးျခင္း၊ ညဘက္မအိပ္ပဲ အလုပ္ပိုလုပ္ႏိုင္ရန္၊ ပင္ပန္းဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေညာင္းညာ ကိုက္ခဲ 
ေပ်ာက္ေစရန္ အသုံးျပဳၾကျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမရွ ိ ျခင္းေၾကာင့္ 
တစ္ခ် ိဳ႕ေသာ သံုးစဲြသူတုိ႔သည္ အေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ မိမိ၏စိတ္ေၾကာင့္သာ သုံးစဲြခဲ့ၾကေၾကာင္းကို 
သုေတသနျပဳလုပ္ျပီး ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ သိရပါသည္။

 “ေဆးသုံးတာ ၁၀ႏွစ္ရိွျပီ။ က်မဆိုရင္ 
ခင္ပြန္းက စမ္းသုံးခုိင္းတယ္။ အဲလုိနဲ႔ပဲ ၾကိဳက္သြားျပီး စဲြသြားတာ။ အဓိက စိတ္ပဲ။ ေဆးကျဖတ္လို႔ျပတ္ရင္လည္း 
စိတ္ကသုံးခ်င္ရင္ ျပန္သုံးတာပဲ။ အဲေၾကာင့္ ျဖတ္မရဘူး။ ” 

 “က်ေနာ္ဒီေဆးျပားကို ျမင္ေတာင္မျမင္ဖူးဘူး။ 
သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ေပါင္းျပီး သူငယ္ခ်င္းက ယူလာတာ သူငယ္ခ်င္းက ေကာင္းတယ္ဆိုျပီး စမ္းသုံးခိုင္းတယ္။ 
ေဆးသုံးတာက ေယာက်ၤားေလးေတြ အလုပ္ဆိုျပီး ယုံလုိက္ေတာ့ အဲဒီကစျပီး သုံးျဖစ္လုိက္တယ္။”

 သုေတသနအခ်က္အလက္ေကာက္ခံရာတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆုိေပးခဲ့သည့္ ေဆးျပားသံုးစဲြသူမ်ား၏ အသက္ 
အရြယ္မ်ားမွာ ၂၀ ႏွစ္မွ ၅၀ ႏွစ္ အပိုင္းအျခားမ်ားအတြင္းျဖစ္ၾကျပီး က်န္ေသာ ၂၀ ႏွစ္ေအာက္ႏွင့္ ၅၀ ႏွစ္ 
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အထက္အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခားမ်ားအတြင္းတြင္လည္း ရိွၾကသည္။ ေဆးျပားသံုးစဲြသူအမ်ားစု၏ေျပာၾကားခ်က္
မ်ားအရ စိတ္ၾကြေဆးျပား(ATS) အႏြယ္၀င္ျဖစ္ေသာ ေဆးျပားအမ် ိဳးအစားမ်ားသည္   သံုးစဲြမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ သုံးစဲြရာတြင္ လြယ္ကူသည္။ ၎စိတ္ၾကြေဆးျပား အႏြယ္၀င္မ်ားမွာ ေဒသခံအေခၚအေ၀ၚမ်ားအရ အာနာရွယ္၊ 
၀ိုင္ေကာက္၊ ဖင္ခ် ိဳင့္ၾကီး၊ သံုးဆယ့္ခုႏွစ္၊ သုံးဆယ္ေလး၊ ရွစ္ရွစ္တစ္၊  ေကာက္ညွင္း၊ WY စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ေဆး 
ျပားမ်ားသည္ အေရာင္အမ် ိဳးမ် ိဳးလည္း ကဲြျပားျပီး ေဆးျပားအထူအပါးပုံစံသည္လည္း ကြာျခားသည္။ သုံးစဲြရာတြင္ 
အသုံးျပဳေသာ ကိရိယာမ်ားမွာ ေကာ္ဗူးခံြ၊ ခဲျပား၊ ပိုက္၊ ေရ၊ ပိုက္ဆံႏွင့္ မီးျခစ္စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ အသုံးျပဳေသာ 
ပုံစံမ်ားမွာ ဗူး၏ခါးတြင္အေပါက္ေဖာက္ျပီး အေပါက္ထဲတြင္ ၀ါး(သုိ႔) ဖ႐ုံ႐ိုးထည့္ၿပီး ဗူးထဲတြင္ေရထည့္ရပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ ၎၀ါး(သို႔) ဖ႐ုံ႐ိုးထိပ္ႏွင့္ ေကာ္ပိုက္ကို အေပါက္ဝနားတြင္ ခဲျပားေပၚတြငတ္င္ထားေသာ ေဆးျပားကို 
မီးရိႈ႕ျပီး ထြက္လာေသာအေငြ႕ကို ဗူးေပါက္၀ကေနမွတစ္ဆင့္  ရွဴရ၊ ရိွဴက္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္အခိ်ဳ႕က ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
ကရိိယာမ်ား မလုိအပပ္ဲ ပိကုဆံ္ကိလုပိ၍္ ပိကုဆ္ရံဲ႕အေပါက၀္တြင ္ေဆးျပားထားကာ ရွဴေသာပံစုမံ် ိဳးလညး္ရိွၾကသည။္ 
အမ်ားအားျဖင့္  ေဆးျပားသုံးစဲြသူမ်ားသည္ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ စဲြလမ္းျခင္း၊ မစဲြလမ္းျခင္းအေပၚ မူတည္၍ 
သံုးစဲြမႈပမာဏ အနည္းအမ်ား ကြာဟမႈျဖစ္လာသည္။ 

။ “ က်ေနာ္သုံးတဲ့ပုံစံက ဗူးထဲကိုေရထည့္ျပီး ဗူးကိုခါးမွာ 
အေပါက္ေဖာက္ျပီး အဲဒီအေပါက္ထဲကို ၀ါး (ဒါမွမဟုတ္) ဖ႐ုံ႐ိုးထည့္ျပီး ရွဴတာမ် ိဳးေပါ။့ ဒါေပမဲ့ တစ္ခိ်ဳ႕က ေရမလိုပဲ 
ပိုက္ဆံကုိလိပ္ျပီး ပိုက္ဆံရဲ႕အေပါက္၀မွာ ေဆးျပားထားျပီး ရွဴတာမ် ိဳးလည္းရိွတယ္။ ပိုက္ဆံနဲ႕သံုးတဲ့အခါမွာ 
ေဆးျပားပါမွ ပိုက္ဆံကို မီးမေလာင္တာ။ ပိုက္ဆံနဲ႕က ေရလည္းမလုိဘူး။ ဒီနည္းက သူေဌးေတြပဲဲသံုးတာမ်ားတာေပါ။့ 
ဒီပုံစံသုံးျခင္းအားျဖင့္ ေတာထဲ၊ ခ်ဳပံုတ္ထဲသြားစရာမလုိဘူးေပါ။့ ေနရာလည္း မေရြးေတာ့ဘူး။ ျမန္ျမန္နဲ႕ သုံးလို႔ရေပမဲ့ 
အႏၱရာယ္ေတာ့မ်ားတယ္” 

 အခ် ိဳ႕ေဆးျပားသုံးစဲြေသာသူမ်ားသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ၎တို႔အား ျပစ္တင္ေျပာဆုိျခင္း မရိွ 
ေသာ္လည္း ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ ယုံၾကည္မႈမရိွျခင္း၊ လူေတာမတိုးရဲျခင္း၊ လိပ္ျပာမလံႈျခင္းႏွင့္  စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား 
ခံစားေနရသည္ဟု  သုေတသနအခ်က္အလက္အရ သိရသည္။ ေဒသအခိ်ဳ႕မ်ားရိွ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝုိင္းသည္  
ေဆးျပားသံုးစဲြသူမ်ားအေပၚ အထင္ေသးျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ေရွာင္ဖယ္ၾကျခင္း အစရိွသည့္ ခဲြျခားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန 
ၾကသည္။  ထိုခဲြျခားဆက္ဆံမႈသည္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ကတည္းကပင္ စဥ္ဆက္မပ်က္ ရိွလာခဲ့ျပီး  သံုးစဲြသူမ်ားကို  
ရာဇ၀တ္သားမ်ား၊ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆ သတ္မွတ္ထားၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ 
ေဆးသံုးစဲြသူမ်ားအား  ေဆးျပတ္လပ္ရာတြင္ ၎တုိ႔ကို တန္ျပန္အက် ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္  ခႏၶာကိုယ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ 
စိတ္မၾကည္မလင္ျဖစ္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ မမွန္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ မအိပ္စက္ႏုငိ္ျခင္း  အစရိွသည့္ ေဝဒနာမ်ား 
ခံစားၾကရသည္။  အခိ်ဳ႕မွာ ေဆးျဖတ္ခ်င္ေသာ္ျငားလည္း ၎တို႔၏ ေဆးအေပၚ စဲြလမ္းေသာစိတ္မ်ားကို 
ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ အခိ်ဳ႕ေသာသုံးစဲြသူတို႔သည္ ေဆးျပားမ်ားအလြန္
အကြ်သံံုးျခင္းေၾကာင့္  စိတ္ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ မူမမွန္ေသာ 
ေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားလည္းရိွသည္ဟု ေဆးသုံးစဲြသူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရသိရသည္။ 

 သံုးစဲြသူတို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ေဆးျဖတ္ခ်င္ေသာ္ျငားလည္း ကူညီပ့ံပိုးေပးမည့္သူမ်ား မရိွေသာ 
ေၾကာင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ေဆးျဖတ္ၾကရသည္။ ထိုသို႔ ကုိယ္တုိင္ေဆးျဖတ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ မလြယ္ 
ကူလွေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။  ေဆးကုသမႈခံယူရာတြင္လည္း လိုအပ္ 
သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားမတတ္ႏိုင္ျခင္း၊ မည္သို႔မည္ပံု ေဆးျဖတ္ႏုငိ္ရန္မသိရိွျခင္းေၾကာင့္လည္း ၎တို႔ကို အလြန္ 
ခက္ခဲေစသည္။  ေဆးကုသမွဳခံယူႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ား၊ ဌာနမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားလည္း အားနည္းေနေသးျခင္း၊ 
ေဆးျဖတ္ခိ်န္တြင္လည္း ထိုသူတို႔အား အနီးကပ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခ်င္သူမ်ားမရိွၾကျခင္း၊ ထို႔အျပင္ ရပ္ရြာအေရးႏွင့္ 
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လူမွဳေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ခ်င္ေသာ္လည္း ခဲြျခားဆက္ဆံခံထားရျခင္း၊ ပစ္ပယ္မွဳမ်ား ခံထား 
ရျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္ေရးရြာေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရဲေတာ့ပဲ အထီးက်န္ သိမ္ 
ငယ္ျခင္းမ် ိဳးမ်ားလည္း ေဆးသံုးစဲြသူမ်ားအၾကားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

။ ။ က်ေနာ္ဆို ေဆးျဖတ္ခ်င္ေပမဲ့ ပိုက္ဆံလည္းမရိွဘူး။ 
အနီးကပ္ျပဳစုေပးမဲ့သူလည္း မရိွဘူး။ ေဆးျဖတ္ရင္ ခ်က္ခ်င္းျဖတ္လုိ႔မရဘူး။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ အခိ်န္ယူရမွာ။ 
ဘယ္သူ႔ကိုမွ ထိခိုက္ေအာင္မလုပ္လည္း က်ေနာ္တို႔ ေနေနရင္း အျပစ္ရိွတဲ့သူ ျဖစ္ေနတယ္။

r r r r r r r r r

 အမ်ားအားျဖင့္ ေဆးသုံးစဲြသူမ်ားသည္ ေဆးျပားကိုစတင္သုံးစဲြခိ်န္တြင္ မိသားစု၀င္မ်ားအား အသိေပး 
ေလ့မရိွၾကေပ။ မိသားစု၀င္မ်ားသိသြားမည္ဟူေသာ စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ မျမင္ကြယ္ရာျဖစ္ေသာ အျခားေသာေနရာသို႔ 
သြားေရာက္ျပီး ခိုးသုံးၾကရသည္။ သုံးစဲြမႈအခိ်န္ၾကာလာသည္ႏွင့္အညီ ၎တို႔၏ ပံုပန္းသ႑န္ အျပဳအမူမ်ားသည္ 
အခိ်န္ႏွင့္ တေျပးညီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္လာျပီး မိသားစုဝင္မ်ားမွ သတိထားရိပ္မိလာၾကသည္။  အခိ်ဳ႕ေသာ 
ေဆးသုံးစဲြသူမ်ားသည္ ၎တို႔ေဆးသံုးစဲြမႈကို မိသားစု၀င္မ်ားသိရိွသြားသည့္အခါ ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ား၊ ဆိုဆုံး 
မမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆးအား စဲြလမ္းစိတ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖတ္ႏိုင္ျခင္းမရိွေပေဆးျပားသုံးစဲြမႈ အခိ်န္ၾကာ 
လာသည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္လုပ္ရန္ အခိ်န္ေပးမႈ နည္းလာျခင္းမ်ားလည္းၾကံဳၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပင္၌ ေဆးသြား 
သံုးျခင္း မျပဳေတာ့ပဲ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ အိမ္အတြင္း၌ပင္ ေဆးသံုးေစသည္။
 
 အခိ်ဳ႕သံုးစဲြသူတို႔သည္ သုံးစဲြမႈေၾကာင့္ မိသားစုဝင္အတြင္း စားဝတ္ေနေရး၊ သားသမီးပညာေရး၊ မိသား 
စုဘဝလံုျခံဳမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ဆံုးရံႈးနစ္နာေစခဲ့သည္။ သံုးစဲြသူတုိ႔သည္ သံုးစဲြႏုငိ္ရန္အတြက္ အခိ်န္ႏွင့္အမွ် 
ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မ်ားလာျခင္း၊ ေဆးျပားအေပၚတြင္သာ အာ႐ံုစိုက္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ မိသားစုဘဝဖူလံုႏုငိ္ရန္ 
စြမ္းေဆာင္ႏုငိ္မႈမရိွေတာ့ပဲ မိသားစုဝင္မ်ားကိုပါ ထိခိုက္လာေစသည္။ ေဆးျပားသံုးစဲြျခင္းေၾကာင့္ အိမ္အတြင္းျပႆ
နာမ်ားျဖစ္ေစသည့္အျပင္၊ ေငြေရးေၾကေရး အခက္အခဲမ်ားရိွလာၾကျပီး၊ ထိုအခက္အခဲကိုလတ္တေလာေျဖရွင္း 
ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ မိဘမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ခိုးယူေရာင္းခ်ျခင္းမ် ိဳးမ်ား လည္းရိွၾကရျပီးေနာက္ 
မိမိတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ မိဘအိမ္တြင္ဆက္လက္ ေနထိုင္ရန္ မ၀ံ႔ရဲေတာ့ပဲ အိမ္မွထြက္ခြာၾကျပီး မိသားစုႏွင့္ 
အေ၀းတြင္ ပရမ္းပတာ အေျခေနမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ ေဆးျပားသံုးစဲြျခင္းႏွင့္ စဲြလမ္းသြားၾကရ 
ျခင္း အက် ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ေဆးျပားသုံးစဲြသူမ်ားသည္ မိသားစုဝင္မ်ားလိုအပ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
မလုပ္ႏုငိ္ေတာ့ပဲ တခါတရံ မိသားစု၏စီးပြားေရးကိုပါ မရည္ရြယ္ပါပဲႏွင့္ ထိခိုက္္ေစၾကရျပီး မိမိတို႔စဲြလမ္းေနေသာ 

 ကြ်ႏုပ္္တို႔အေနျဖင့္ ကြမ္း၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္ေသစာ စဲြလမ္းသူမ်ား အေပၚတြင္ ကဲ့ရဲ့ခ် ံဳ႔ခ်ျခင္းမ်ား 
အနည္းအက်င္းရိွေသာ္လည္း ေဆးျပားသံုးစဲြသူမ်ားကိုေတာ့ ကဲ့ရဲ့ခ် ံဳ႕ခ်ျခင္းမ်ားျပဳ ၾကသည့္အျပင္ လူ႔အသိုင္း၀ိုင္း 
ပတ္၀န္းက်င္မွ က်ဥ္ဖယ္ ထားျခင္းမ် ိဳးမ်ားလည္း ပိုမိုျပဳလုပ္ေလ့ရိွၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔က်ဥ္ဖယ္ထားျခင္းသည္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစဲြျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအား တားဆီးရန္၊ ပေပ်ာက္ရန္ နည္းလမ္း 
မ်ား မဟုတ္ေသးပဲ ၎ထက္   ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား အတူတကြ၀ိုင္း၀န္းရွာေဖြ လုပ္ေဆာင္ 
ၾကရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။

rl;,pfaq;pGJolvnf; vlygbJ
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ေဆးျပားမ်ား သံုးစဲြရေရးကိုသာ ဦးစားေပးမိၾကရပါသည္။ ကြ်ႏုပ္္တုိ႔ သိထားၾကသည့္အတိုင္းပင္ ၄င္းစိတ္ၾကြေဆး 
ျပားသည္ သူ၏အမည္အတိုင္း သံုးစဲြသူမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကို 
ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးသံုးစဲြျခင္း၊ စဲြလမ္းျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက် ိဳးမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ 
ေဆးျပားသံုးစဲြျခင္း၊ စဲြလမ္းျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္လာပါကလည္း အမ်ားအားျဖင့္ မိသားစု၀င္မ်ား 
အေပၚတြင္ က်ေရာက္ေစတတ္ျပီး၊ ထိုျပႆနာမ်ားအား မိသားစုဝင္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ေျဖရွင္း ေပးရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
မိသားစုအၾကား ပဋိပကၡမ်ားလည္း ျဖစ္လာေစသည္။ အခိ်ဳ႕တြင္ မိသားစု၀င္အတြင္းတြင္ ေဆးျပားသံုးစဲြသူ 
တစ္ဦးမွ်ရိွေနပါေသာ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ို္င္းမ်ားမွ က်န္မိသားစု၀င္မ်ားကိုပါ အျမင္မၾကည္ျခင္း၊ 
အထင္အျမင္ေသးျခင္း၊ အျပစ္တင္ခ် ံဳ႕ခ်ျခင္းမ် ိဳးမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေလ့ရိွၾကသည္။

 ထို႕အျပင္ ေဆးသုံးစဲြသူမိသားစု၀င္အတြင္း အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႔လာ၍ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လာပါက
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားထံမွ ေငြေရးေၾကးေရးမ်ားေခ်းငွားမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ၎တို႔အေပၚအယုံ အၾကည္မရိွျခင္းေၾကာင့္ 
ကူညီမႈမ်ားမျပဳလုပ္ခ်င္ၾကေပ။ အခိ်ဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ေဆးသုံးစဲြသူမ်ားအား ေဒသအတြင္း လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီရန္ဖိတ္ေခၚျခင္းမ် ိဳး မရိွေတာ့ေပ။ ဤသည္မွာ လူ႔အသိုင္း၀ိုင္းတစ္ခုမွ၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ို္င္းတခု 
သို႔ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမ် ိဳးကိုျပသေနသည္။ မိသားစု၀င္အတြင္း ေဆးသံုးစဲြသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ေၾကာင့္ မိသားစု 
တစ္စုလံုးအား ပတ္ဝန္းက်င္မွခဲြျခားမႈမ်ား ျဖစ္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ လူ႔သေဘာသဘာ၀အရ ေဆးျပားသံုးစဲြသူမ်ားမွ 
ထိုပတ္ဝန္းက်င္ကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုေသာစိတ္မ်ား ပို၍ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ထိုခဲြျခား ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ 
ရြာသူရြာသားတို႕၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကိုပါ ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည္သာမက၊  ရပ္ရြာ၏ သာယာေအးခ်မ္းမႈကိုလည္း 
ထိခိုက္ေစႏုငိ္သည္။ 

 အခိ်ဳ႕ေသာ မိသားစု၀င္တြင္ ေဆးသံုးစဲြသူကို ေဆးျပား၀ယ္ယူရန္အတြက္္ ေငြေရးေၾကးေရးမ်ား လိုအပ္လာ
ပါက အမ်ားသူငွာ၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအား ခိုးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ကို စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ မိသားစုဝင္မွ ေဆးသံုးစဲြသူအတြက္ 
ေငြေၾကးမ်ား၊ က်န္းမာေရး ကုသမႈမ်ား အစရိွသည္တုိ႔ကို ပံ့ပိုးေနရမႈမ်ားလည္းျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ထိုသို႔ပံ့ပိုးေနရ 
ေသာေၾကာင့္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ မိသားစု၏ စားဝတ္ေနေရးကိုလည္း ပို၍ထိခိုက္လာေစသည္။ ေဆးသံုးစဲြ 
ျခင္းေၾကာင့္  မိသားစုဝင္မ်ားကို လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္းမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။ မိသားစုအေနႏွင့္ ေဆးသံုးစဲြသူမိမိတို႔
မိသားစု၀င္အား အျခားေသာ ေဆးမသံုးစဲြတတ္သည့္ သူမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာဆႏၵမ်ား ရိွၾကပါသည္။ 
မိသားစုဝင္မ်ားမွ  ေဆးသံုးစဲြသူမ်ားအား မိမိတို႔လက္လွမ္းမွေီသာ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ေဆးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုး 
ကူညီမႈႏွင့္ ဆိုဆံုးမမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမ်ား၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား နည္းပါးသည္။ 
အခ် ိဳ႕ေဒသတြင္ ေဆးျပားအနည္ငယ္မိ၍ ဒဏ္ေငြေျမာက္မ်ားစြာေပးေဆာင္ရသည္။ ရပ္ရြာမွဆိုဆံုးမ၍မရေသာ 
ေဆးသံုးစဲြသူအခိ်ဳ႕အား မိဘမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဒသတြင္းရိွ ေဆးျဖတ္ စခန္းသို႔ ေဆးျဖတ္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ တစ္လလွ်င္ (က်ပ္ ၁၅၀၀၀၀) အကုန္က်ခံျပီး ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ 

။ အဖြားကေတာ့ ကိုယ့္သားသမီးမေကာင္းေပမဲ့ 
သူ႔တို႔သားသမီးေတြကိုေတာ့ သူတုိ႔ေတြလိုမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ အဖြားကဆံုးမတယ္ ငိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ေျပာတာကို  
သူတို႔နားမေထာင္ဘူး မသံုးဘူးပဲ ေျပာေနတယ္ ကိုယ့္သားသမီးျဖစ္ၿပီေလ ဖမ္းဆီးတာကိုေတာ့ မဖမ္းေစခ်င္ေပမဲ့ 
သားသမီးကို ေဆးျဖတ္ေစခ်င္ေတာ့ ဖမ္းတာကို ႀကိဳက္တယ္။

။ အာဏာပုိင္ေတြ ေကာင္းေကာင္းေလးျဖတ္ေပးရင္ 
ေတာ့ေကာင္းတယ္။ သူ႔ကို႐ိုက္ျပီး ဆုံးမတာေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ႏိွပ္စက္တာလည္း မျမင္ခ်င္ဘူး။ အဲ့လိုမ် ိဳး 
လုပ္ရင္စိတ္နာတယ္။ ရပ္ရြာမွာဆုိ အေျပာခံရတယ္။ စိတ္လည္းအရမ္းညစ္ရတယ္။ အရင္က သူေဆးခဏ ျဖတ္ႏိုင္ 
တဲ့အခ်နိ္ဆို မိသားစုေတြ အရမ္းစိတ္ခ်မ္းသာတယ္။
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 ေဆးသုံးစဲြသူမ်ားသည္ ေဆးမသုံးစဲြခင္တြင္ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာ၌ 
အဆင္ေျပမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ေဆးသုံးစဲြျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မိသားစု အျမင္မၾကည္မႈမ်ား ျဖစ္လာျပီး အခ် ိဳ႕ေသာ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမျပဳလုပ္သည့္အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ က်ဥ္ဖယ္ျခင္းကို 
ခံၾကရသည္။ အခိ်ဳ႕ေသာမိသားစုမွ သံုးစဲြသူမိသားစုဝင္မ်ားကို  ေပါင္းသင္းမႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ၾကသည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္အမ်ားစုသည္ မရိွဆင္းရဲသား အသိုင္းအဝုိင္းမွ ေဆးသံုးစဲြသူမ်ားကို  ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈမ်ားရိွျပီး 
ခ်မ္းသာေသာအသုိင္းအဝိုင္းမွ ေဆးသံုးစဲြေသာသူမ်ားကို ၎တို႔ထက္ ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈ နည္းပါးသည္။ ေဒသခံမ်ား 
သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြသူမ်ားကုိ ခဲြျခားဆက္ဆံရာတြင္ မိ႐ိုးဖလာဓေလ့အရ ယေန႔ခိ်န္ထိရိွေနသည္။ 
ေဆးသုံးစဲြသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းေသာ လူမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္က ေဆးသမားဟု ထင္ျမင္ယူဆေလ့ရိွသည္။ 
ေဆးသုံးစဲြသူမ်ားအား လူမႈပတ္၀န္းက်င္းတြင္ ေပါင္းသင္းမႈမ်ာ မလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆးသံုးစဲြသူ သူငယ္ခ်င္း 
အခ်င္းခ်င္းသာအေပါင္းအသင္း လုပ္ၾကရျပီး သံုးစဲြသူမ်ားသည္လည္း အစုအဖဲြ႔မ်ားျဖင့္ ရိွလာရသည္။ 

 ထိုသုိ႔ေသာခဲြျခားဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ေဆးသုံးစဲြသူမ်ားအတြက္ စိတ္ဓာတ္က်ေစျပီး သံုးစဲြမႈအရိွန္ ပို၍ျမႇင့္ 
တက္လာေစသည္။  သံုးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ အကူအညီမ်ားလိုအပ္ပါက ပတ္၀န္းက်င္ထံအကူအညီေတာင္းလွ်င္ 
မည္သူမည္ဝါမွ မကူညီခ်င္ေတာ့ပဲ ၎တို႔အေပၚ္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကင္းမဲ့လာၾကသည္။ ေဆးသံုးစဲြသူမ်ားသည္ 
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကက်ဥ္ဖယ္ ျခင္းေၾကာင့္ လူမႈေရး၊ယဥ္ေက်းမႈ အစရိွသည့္ အေရးအရာမ်ားတြင္ လူေတာမတိုး 
ႏုငိ္ေတာ့ပဲ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မုန္းတီးလာရသည္။ ထိုသို႔အမုန္းတရားမ်ားသည္ သံုးစဲြ သူမ်ားကို ၾကီးစိုးမႈမ်ားျဖစ္လာျပီး 
ျပစ္မႈမ်ား ပိုမိုက်ဴးလြန္လာၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္လည္း သုံးစဲြသူ၏ မူလအက်င့္စာရိတၱမဟုတ္ပဲ ပတ္ဝန္း 
က်င္၏ က်ဥ္ဖယ္ျခင္းအေပၚ စိတ္ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ၾက ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

 စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြသူတို႔သည္ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္း၏ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊  ဥပေဒ၏အျပစ္ေပးမႈမ်ားကို 
စိုးရိမ္ေနရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ဘဝသည္ ေၾကာက္ရံြ႕ျခင္းႏွင့္သာ အသက္ရွင္သန္ ေနၾကရသည္။ 
သံုးစဲြသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘဝရွင္သန္ေရးအတြက္ လူေတာသို႔တိုး၍ အလုပ္လုပ္ရန္ ေၾကာက္စိတ္မ်ား 
ဖံုးလြမ္းေနျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ႏုငိ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမေပးျခင္း၊ လက္ခံဖန္တီး ေပးမႈမ်ားမရိွျခင္းေၾကာင့္ 
အခိ်ဳ႕သည္ ခိုးမႈမ်ားက်ဴးလြန္ျပီး ရရာအလုပ္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
သံုးစဲြသူမ်ားကို ပို၍ျပစ္မႈၾကီးေစသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းလည္း ခဲြျခားဆက္ဆံလာေသာေၾကာင့္ 
ပို၍ ဆိုးသြမ္းလာၾကျပီး လူထုဘဝလံုျခံဳေရးကိုပါ စိုးရိမ္ေစႏုငိ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သံုးစဲြသူတို႔သည္ မိမိဘဝတြင္ 
မည္သည့္အကာအကြယ္ မွ်မရိွေတာ့ပဲ ေၾကာက္စိတ္မ်ားသာ ဝန္းရံေနသည္။ ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာမ်ား၏ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ သံုးစဲြသူအတြက္သာမက မသံုးစဲြသည့္ လူထုအတြက္ပါ ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္သည္။ 

 ေဆးသုံးစဲြသူ မိသားစုမ်ားသည္ ၎တို႔ေဆးျဖတ္မည္ကိုဘဲ လိုလားေနၾကျပီး ၎တို႔ေဆးျဖတ္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ လိုအပ္သည့္ေဆးဝါးမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ် ိဳး မရိွသည္ 
ကို သံုးသပ္မိပါသည္။ အခ် ိဳ႕တြင္ ေဆးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ အျခားနည္းလမ္း မရိွေသာေၾကာင့္ ဖမ္းစီးသည့္
နည္းလမ္းကုိေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ၎တို႔ သားသမီးကို ျဖတ္ေစခ်င္ေသာ စိတ္ေၾကာင့္ ဖမ္းေစခ်င္တာကိုလည္း 
ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဤဖမ္းေသာနည္းလမ္းမွာ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း မဟုတ္ေၾကာင္း သုေတသန 
မ်ား၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ထ္ု္ိ႔ေၾကာင့္ ေဆးသံုးစဲြသူမ်ားကို ေဆးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေသာ က႑မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ကာယကံရွင္၏သေဘာထားဆႏၵ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္ လုိအပ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ 
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ထိုသို႔ေသာ ျပစ္မႈမ်ား မက်ဴးလြန္ေစရန္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈကို ရပ္တန္႔ေစလိုသည္။ သံုးစဲြသူတုိ႔သည္ ကြ်ႏုပ္္တုိ႔ကဲ့သို႔ပင္ 
လူသားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အသိပညာမ်ား ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေပ။

။ “က်ေတာ္ေဆးစသုံးတုန္းက အစ္မအိမ္မွာ 
အစ္မနဲ႔အတူတူေနတယ္ ေဆးသံုးတာအစ္မသိေတာ့ အိမ္ကေနႏွင္ထုတ္တယ္ က်ေတာ့္အတြက္ အိမ္တစ္လုံး 
ထပ္ေဆာက္ရတယ္ သားသမီးကလည္း က်ေတာ့္ကို ပယ္ၾကတယ္ အခုဆိုကြ်န္ေတာ္ တစ္ေယာက္ထဲ ပဲေနရတာ 
ေပါ”့  

။ မူးယစ္ေဆးဝါးအေၾကာင္း ေျပာလာရင္လည္း က်ေတာ္တို႔ကို 
ပဲႏိႈင္းျပတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လူဆိုးလို႔ပဲျမင္ၾကတယ္။ ဘယ္သူ႔ကုိမွ ထိခိုက္ေအာင္မလုပ္လည္း က်ေတာ္တုိ႔က 
ေနေနရင္း အျပစ္ရိွတ့ဲသူျဖစ္ ေနတယ္။ ရြာမွာ ပစၥည္းတစ္ခုခုေပ်ာက္ရင္လည္း ေဆးသမားေတြ ခိုးတယ္လို႔ အျပစ္ 
ေျပာခံရတယ္။

 ေဆးသုံးစဲြသူမ်ားသည္ ေဆးဝယ္ယူရရိွရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ထဲေရာက္ရိွခိ်န္တြင္ 
လည္းေကာင္း၊ ေဆးသုံးစဲြရာတြင္လည္းေကာင္း ေၾကာက္စိတ္မ်ား ၊ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ရိွေနၾကသည္။ ေဆးသုံးစဲြသူ 
အမ်ားစုသည္ ေဆးစဲြေနေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္သိမည္ကို မလိုလားေပ။ ပတ္၀န္းက်င္မွ သိရိွလွ်င္ ၎တို႔ကို 
လူမႈေရးအရ ပစ္ပယ္ခံရျခင္း၊ အက်င့္စာရိတၱမေကာင္းသူဟု သတ္မွတ္ခံရျခင္း အစရိွသည့္ ခံယူခ်က္မ်ား၊   
ဥပေဒအရ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္းခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ 
အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ား ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
 သံုးစဲြသူမ်ားကို ရပ္ရြာအတြင္းအေရးယူမႈ တစ္စံုတစ္ရာရွလိာပါက ထိုအေရးယူမႈအေပၚတြင္ မေက်နပ္ခ်က္ 
ျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို ျပန္လည္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိ္ုင္သည္ဟူေသာ အျမင္မ်ားလည္း ရပ္ရြာအတြင္းတြင္ 
ရိွၾကသည္ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ ေပ်ာက္ဆံုးပါက ေဆးသံုးစဲြသူမ်ား က်ဴးလြန္သည္ဟု ပတ္ဝန္းက်င္က စြပ္စဲြၾကသည္။  
ပတ္ဝန္း က်င္က ေဆးသံုးစဲြသူမ်ားကို  ရာဇဝတ္သားတစ္ေယာက္အျဖစ္သာ  အမ်ားအားျဖင့္ ရႈျမင္ေနၾကသည္။
 

။ “ပတ္ဝန္းက်င္က ပစၥည္းတစ္ခုခု ေပ်ာက္တာေတြရိွ 
ရင္ ေဆးသမားခိုးတယ္လိုပဲ စြပ္စဲြၾကတယ္ ေဆးသုံးတိုင္း မခိုးဘူး” 

။ က်ေတာ္တို႔ေဆးသံုးမွန္းသိသြားတဲ့အခါဆို 
ပတ္ဝန္းက်င္က သူနဲ႔မေပါင္းနဲ႔ ေဆးသမားရီး။ အိမ္ကိုလည္းဘယ္သူမွလာမလည္ဘူး။ လာလည္တဲ့သူဆိုရင္ 
ေဆးလာသံုးတယ္လို႔ပဲထင္တယ္။ ေဆးမသံုးပဲ ႐ိုး႐ိုးသားသားလာလည္ ရင္ေတာင္မွ သူ႔မိသားစုဝင္ဖုန္းဆက္ရင္ 
က်ေတာ့္အိမ္မွာ ရိွေၾကာင္း မေျပာရဲဘူး။ 

 စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြသူမ်ားအား ရာဇဝတ္သားအျဖစ္မသတ္မွတ္ပဲ လူသားမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ပင္ 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ အေရးၾကီး သည္။ ထိုသို႔ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈသည္ သံုးစဲြသူမ်ား 
အမွန္တကယ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုငိ္သည့္ နည္းလမ္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ႏုငိ္ငံတကာမွ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြသူအေပၚ 
ေျပာင္းလဲေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္း မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျပီး သံုးစဲြသူ အမွန္တကယ္ ေလ်ာ့က်လာေစရန္ 
နည္းလမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြၾကံဆရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။
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 မူးယစ္ေဆးဝါး အမ် ိဳးအစားေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာရိွၾကသည့္အနက္ စိတ္ၾကြေဆးျပားသည္ ပ်႕ံႏံွ႔မႈႏႈန္း 
အျမန္ဆံုးႏွင့္ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္။ ထိုစိတ္ၾကြေဆးျပားသည္ အနာဂါတ္လူငယ္တို႔၏ 
ဘဝတက္လမ္းမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အေတြးအေခၚ ဖန္တီးမႈမ်ားကို  ပိတ္ပင္ တားဆီး႐ံုသာမက အနာဂါတ္ 
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားလည္း ရွားပါးလာေစသည္။ စိတ္ၾကြေဆးျပားသည္ သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက် ိဳး 
အနည္းငယ္သာ ရိွေနျပီး သံုးစဲြသူတို႔၏ ဘဝကိုပါ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားေစသည့္ ဆိုးက် ိဳးမ်ားရိွေနသည္ကုိ 
သိသိသာသာေတြ႕ျမင္ေနရသည္။  လူသားမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ် ိဳးစံုကိုျဖစ္ေပၚေစျပီး လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 
လူသားမ်ားကို လူညြန္႔တံုး ေစႏုငိ္သည့္ အသံတိတ္လက္နက္ သကဲ့သုိ႔ပင္ တုိက္ခိုက္္ေနသည္။ ေဒသအတြင္း 
မူးယစ္ေဆးဝါးမပ်႕ံႏံွ႔ခင္ ႀကိဳတင္တားဆီး ကာကြယ္ရန္လိုအပ္သည္။ သံုးစဲြသူကို အျပစ္တင္သည္ထက္ မသံုးစဲြေသး 
သူအား မသုံးစဲြလာေအာင္ ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသည္ 
မေကာင္းေသာအရာတစ္ခုသာျဖစ္ျပီး  ထိုမူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာသည္ ႏုငိ္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အဟန္႔အ 
တားျဖစ္ေစသည္ဟု ေဒသခံမ်ား၏ေျပာ ၾကားခ်က္အရ သိရိွရပါသည္။

။ ဒီစိတ္ၾကြေဆးျပားက ငါတို႔မ် ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြအတြက္ 
ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေပ်ာက္ဆံုးေစတယ္၊ အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြလဲ မေပၚထြန္းႏိုင္ေတာ့ 
ဘူး၊ သုံးစဲြသူေတြကို အျပစ္တင္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ အဓိက ထုတ္လုပ္တဲ့သူေတြကိုပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
အေရးယူရမွာျဖစ္တယ္၊ အဲ့လိုအေရးယူမွပဲ လူငယ္ေတြအတြက္ တားဆီးကာကြယ္ရာေရာက္တယ္။

။ ငါတို႔ဆီဆိုင္မွာဆိုရင္ အရက္က စိတ္ၾကြ 
ေဆးျပား ထက္ ၉၉% ပိုဆိုးေနတယ္ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လက္ရိွေတြ႔ေနရတာ အရက္နဲ႔ေသတဲ႔သူ အရမ္းမ်ားတယ္ 
ကုန္တင္ကားမွာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အရက္ပုလင္း ဗူးခံြေတြပဲေတြ႕ရတယ္ လူငယ္ေတြဟာ ဒီအရက္နဲ႔ပဲ သံသရာ 
လည္ေနတယ္ ဒါေၾကာင့္ ဒီအရက္ကိုပဲ ပိုျပီးထိန္းခ်ဳပ္သင့္တယ္။
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 ေဆးသုံးစဲြသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္မရသည့္အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ၊ မိသားစုပစ္ပယ္ခံရမႈႏွင့္ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ ေဆးျဖတ္စခန္းသို႔ 
ပို႔ေဆာင္ခံရျခင္း စသည့္စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ဘက္ေပါင္းစုံ ရင္ဆိုင္ေနရေသာေၾကာင့္  စိတ္ဆႏၵကို အလိုလိုက္ 
ထင္ရာစိုင္းျပီး ၎တို႔၏ဘဝကို သာမန္မဟုတ္ဘဲ ျဖတ္သန္းေနရပါသည္။ ေဆးျဖတ္စခန္းသည္လည္း 
ေဆးသုံး စဲြသူမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္အျပစ္ေပး အေရးယူမႈထက္ ပိုျပီးေကာင္းေသာ္ျငားလည္း 
၎တို႔႔အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကုသမႈနည္းလမ္း မဟုတ္ေပ။ အမွန္တကယ္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ား၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမျပဳလုပ္ဘဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျမႇင့္တင္ေ
ပးမႈမ်ား အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမျပဳလုပ္ဘဲ ေဆးသံုးစဲြဇုန္သတ္မွတ္ထားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေသာေၾကာင့္ 
ေဆးသံုးစဲြသူမ်ားကိုလည္း အမွန္တကယ္ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွရိသည္။
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 ကြင္းဆင္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ အခ် ိဳ႕ေဆးျပားသုံးစဲြသူမ်ားမွ စိတ္ၾကြေဆးျပားသည္ 
ဆီးခ် ိဳေရာဂါကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္သည့္အာနိသင္ ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုထားသူမ်ားလည္း ရိွသည္။ 
ထို႕အျပင္ စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲြျပီး ေဆးအာနိသင္ျပယ္သြားပါက ယခင္မိမိတြင္ရိွေသာ ခြန္အားပါကုန္ခန္းျပီး 
ေညာင္းညာကုိက္ခဲျခင္း၊ အ႐ုိးအဆစ္နာက်င္ ကုိက္ခဲျခင္း၊ အစာအိမ္နာက်င္ျခင္း၊ ဗုိက္ေအာင့္လာျခင္း၊ မ်က္လုံး 
နီျခင္း၊ ကေယာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္ျခင္း၊ သံသယစိတ္မ်ားလာျခင္း၊ ပိန္လာျခင္း၊ မေပ်ာ္မရႊင္ျဖစ္လာျခင္း၊ အိပ္ေရး 
ပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ထုိိသို႔ အိပ္ေရးပ်က္ဖန္မ်ားလာပါက က်န္းမာေရးကို ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္ေစတတ္သည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ မရိွဆင္းရဲသားမ်ားသံုးစဲြပါက ၎တို႔၏ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အတြက္ပါထိခုိက္ေသာေၾကာင့္   
စိတ္ဖိစီးမႈ ပိုမိုမ်ားလာေစျပီး က်န္းမာေရး ပို၍ထိခိုက္ေစသည္။ ခ်မ္းသာသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ အမ်ားအား 
ျဖင့္ စည္းစနစ္တက် သံုးစဲြျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္အသုိင္းအဝုိင္းမွ ခဲြျခားမႈနည္းပါးျခင္း၊ ေဆးကုသမႈခံယူရန္္ ေငြေၾကးလုံ
ေလာက္မႈရိွျခင္းေၾကာင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း ဝင္ဆံ့ႏုငိ္ျပီး ၎တို႔၏ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈရိွေသာ္လည္း 
ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာ နည္းပါးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ 
 ယခုေနာက္ပုိင္း ထုတ္လုပ္သည့္ ေဆးမ်ားသည္ အရည္အေသြးနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ သုံးစဲြသူမ်ားအတြက္ 
ေလျဖတ္သည့္ လကၡဏာမ်ဳးိ၊ ေျခထုံလက္ထုံမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။ ေဆးအလြန္အကြ်သံုံးမိပါက ေျခလက္ 
အေၾကာမ်ား တင္းလာျပီး အခန္႔မသင့္ပါက အေၾကာေရာဂါမ်ားျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု သံုးစဲြသူ၏ ႀကံဳေတြ႕မႈ 
အရ သိရိွရပါသည္။ နဂုိပုံမွန္ စိတ္ေျပာင္းလဲသြားေစျပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခိ်ဳ႕ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္လာေစ 
သည္။ ေဆးျပတ္လတ္ပါကလည္း ခႏၶာေဗဒအရ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္သည့္ 
ေဝဒနာခံစားရျခင္း စသည့္ေဝဒနာမ်ား လြန္စြာနာက်င္ခံစားရျပီး အရွင္လတ္လတ္နွင့္ ေသသြားသည့္ 
ခံစားခ်က္မ် ိဳးလည္းျဖစ္ေစသည္။ အခ် ိဳ႕ေဆးသုံးစဲြသူသည္ ေဆးျပတ္လတ္သည့္ အခိ်န္တြင္ ဆာေလာင္မႈ 
ဒဏ္ခံႏုငိ္ရန္  အရက္မ်ားအစားထုိးေသာက္သံုးျခင္း၊ အလုပ္တစ္ခုခုရွာေဖြလုပ္ေနျခင္းနွင့္ ေဆးျပား အစားထိုး 
အျခားေသာေဆးမ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။  ၎အစားထိုးေဆးသည္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္္မားျခင္းေၾကာင့္ ၀ယ္ယူအစားထိုး
အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္ဟု ေကာက္ယူရရိွခဲ့သည့္အခ်က္အလက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
  စိတ္ၾကြေဆးျပားကို သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္  သုံးစဲြပါက  အသက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ား နည္းပါးႏိုင္ျပီး သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ 
ေက်ာ္လြန္စြာသံုးစဲြျခင္း (သို႔) အလြန္အကြ်သံံုးစဲြပါက  က်န္းမာေရးခ် ိဳ႕ယြင္းမႈ ပိုမုိျဖစ္ေစ၍ မအိုေသးခင္တြင္ 
အသက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ေဒသအေခၚအေဝၚအရ ‘မအိုေဆး’ ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။သံုးစဲြမႈ 
အခိ်န္ၾကာျမင့္လာပါက အားအင္မ်ားခ်နိဲ႔လာျခင္း၊ ေတြးေခၚႏိုင္သည့္စြမ္းရည္နည္းပါးလာျပီး အလုပ္လုပ္ရာတြင္ 
လည္း အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ကို ေဆးသုံးစဲြသူတစ္ဦး ေျပာျပခ်က္အရ သိရိွရပါသည္။ 
ေဆးသုံးစဲြ ေနခိ်န္အတြင္း ဖ်ားနာပါက ပ့ံပုိးသူမ်ားရိွေနေသာ္လည္း ေဆးကုသမႈ မခံယူဝ့့ံပဲ ရြာတြင္းတြင္ရိွေသာ 
ေဆးဆရာမ်ားထံတြင္သာ ကုသမႈခံယူၾကသည္။ အခ် ိဳ႕ေဒသရိွ ေဆးသုံးစဲြသူမ်ားသည္ ေဆး႐ုံေဆးခန္း၌  
ေဆးကုသမႈ သြားေရာက္ခံယူဖူးေသာ္လည္း ဆရာဝန္မ်ား၏ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈရိွသည့္အျပင္ ကုသေပးေသာ 
ေဆးမ်ားမွာလည္း ေရာဂါနွင့္ကုိက္ညီမႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈ မရိွသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။အခိ်ဳ႕ေဒသတြင္ 
ေဆးျပား၏ဆိုးက် ိဳးထက္ အရက္၏ဆိုးက် ိဳးမွာ ပို၍မ်ားျပားသည္ဟု ေျပာၾကားေသာ္လည္း အခိ်ဳ႕ေဒသမွာ ၎နွင့္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။    

 သံုးစဲြသူအခ် ိဳ႕မွာ ေဆးျပားသည္ ေသြးတိုးက်ေစသည္ဟု ထင္ျမင္ေနျခင္းသည္ ေဆးပညာအရ 
အမွန္တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ ဆိုသည္ကို ပညာေပးျခင္း၊ သံုးသပ္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆးျပားသံုးစဲြသူမ်ားအၾကား 
ေျပာျပျခင္း၊ အသိပညာေပးမည့္ အသင္းအဖဲြ႕၊ အကူညီေပးျခင္းကိစၥရပ္မ် ိဳးမ်ားလည္း ကြ်ႏုပ္္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္ 
တြင္ မေတြ႕ရေသး မရိွေသးသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။
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။ “ အရက္နဲ႔ယွဥ္ရင္ ေဆးျပားက ဆိုးက် ိဳးပိုနည္းတယ္။ အရက္က 
လူအေသအေၾကလည္း ပိုမ်ားတယ္။” 

။“ေဆးခန္းသြားျပဖူးတယ္။ ဆရာဝန္ေတြရဲ႕တုန္႔ျပန္ခ်က္က 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမတူဘူး၊ ခဲြျခားဆက္ဆံတဲ့ ဆရာဝန္ေတြရိွသလို မခဲြျခားပဲနားလည္ေပးတဲ့ ဆရာဝန္လည္းရိွတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ေဆး႐ုံဆို အားလုံးခဲြျခားၾကတယ္။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တဲ့လူကေတာ့ ေဆးခန္းသြားျဖစ္ၾကတယ္။”

 (၀၄)  လူထုက်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ 
အဓိက အက်ဆုံးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။(၀၄) အခ် ိဳ႕ေဒသတြင္ ေဆးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား  
(သို႔မဟုတ္) အစိုးရအာဏာပိုင္မွ ေဆးျဖတ္စခန္းတရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ရန္လိုအပ္ျပီး သံုးစဲြသူမ်ားကိုလည္းစာ
ရင္းျပဳစုကာ ေဆး ျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႕ဖြင့္လွစ္ရာတြင္လည္း လုံေလာက္ေသာ 
ေဆးဝါး ကိရိယာမ်ား ထားရိွေပးရန္ႏွင့္ လူမ် ိဳးဘာသာမေရြး လာေရာက္ကုသမႈခံယူပိုင္ခြင့္ ရိွသင့္သည္။ လက္ရိွတြင္ 
ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ကိုယ္ထူ၊ ကိုယ္ထ ေဆးျဖတ္စခန္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ထိုေဆးျဖတ္စခန္းတြင္ ေဆးသံုးစဲြ 
သူမ်ားကုိ အလုပ္လုပ္ခုိင္းျခင္း၊ အားကစားျပဳလုပ္ေစျခင္း စသည့္ေခြ်းထြက္ေစေသာနည္းအျပင္ ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးျခင္း 
စသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆးျပတ္ေအာင္ ေဆးျဖတ္ေပးသည္။ ေဆးျဖတ္ေနစဥ္အခိ်န္ကာလအတြင္းတြင္ က်န္းမာေရး 
တစ္စံုတစ္ခု ထိခိုက္လာပါက ဆရာ၀န္ေခၚ၍ကုသေပးျခင္း၊ ေရာဂါျပင္းထန္ပါက ေက်ာက္တလံုးေဆး႐ံု (သို႔မဟုတ္) 
ဆိုက္ေခါ၀္ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ အခ် ိဳ႕ ေဒသတြင္ ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားရိွေသာ္လည္း စဥ္ဆက္မပ်က္လုပ္ 
ေဆာင္မႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ သံုးစဲြသူမ်ားသည္လည္း ေဆးမျဖတ္ႏုငိ္ေတာ့ပဲ ျပန္လည္သံုးစဲြၾကသည္။ ထုိ႕အျပင္ 
ေဆးသုံးစဲြသူမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရိွသေလာက္ နည္းပါးလွသည္။ 
 
 အခ် ိဳ႕ေဒသအတြင္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၌ ေဆးျဖတ္ေပးရာတြင္ အဟာရျပည့္ဝစြာ ေကြ်းေမြးျပဳစုျခင္းမရိွသျဖင့္ 
ထိေရာက္မႈနည္းပါးခဲ့သည္။ ထုိ႔သုိ႔ ေဆးျဖတ္ေပးရာတြင္ ၎တုိ႕ကုိ အဟာရျပည့္ဝေအာင္ ေကြ်းေမြးျပဳစုျခင္း၊ အလုပ္ 
အကုိင္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ဥပကၡာျပဳ၍မရေပ။ အခ် ိဳ႕ေဒသအတြင္းရိွ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ေဆးျဖတ္စခန္းသည္ 
လူအမ်ားကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ သိရိွေစခ်င္ေသာ္လည္း ေငြေၾကးပံ့ပုိးကူညီသူမ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္ ေဆးျဖတ္သူမ်ားသည္ 
တစ္လကုိ တစ္ေယာက္တစ္သိန္းခဲြ ေပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေဆးျဖတ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ေဆးျဖတ္စခန္းအတြက္ အစုိးရေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ား လုိအပ္ျပီး ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားကုိလည္း ပုိမုိတုိးခ်႕ဲလုပ္ 
ေဆာင္ေပးဖုိ႔လုိအပ္သည္။ 

- ေဆးသုံးစဲြျခင္းအေပၚ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေဆးသုံးစဲြျခင္းမွ 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အက်ဳးိသက္ေရာက္မႈကုိ အျမင္လဲြမွားမႈမ်ားျဖင့္ မွတ္ယူလ်က္ရိွေနသည္။
- ေဒသအတြင္း ေဆးသုံးစဲြသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ား အလြန္နည္းပါးလွသည္။
-  ပတ္ဝန္းက်င္မွ သတိျပဳမိမည္ကုိ မလုိလားျခင္း နွင့္ ေဖးမကူညီမႈ နည္းပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
ေဆးသုံးစဲြသူမ်ားသည္ ဆုိးရြားေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေနကုိ ၾကဳေံတြ႕ေနၾကရေသာ္လည္း ေဆးကုသမႈ 
မခံယူဝ့ံဘဲ သုိဝွက္ကာျဖတ္သန္းေနၾကရသည္။
- ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက စိတ္ၾကြေဆးျပားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအေပၚ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျမင္မ်ားကဲြျပားေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ေဒသအလိုက္ၾကံဳေနရေသာ 
အေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္၍ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိလည္း သိသာထင္ရွားစြာေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။
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 အက်ဥ္းေထာင္သည္လည္း ကန္႔သတ္ထားသည့္ လူဦးေရထက္ေက်ာ္လြန္ေနျပီး အမ်ားအားျဖင့္  
အက်ဥ္းသားအမ်ားစုသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြသည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ဳပ္ခန္းသည္လည္း လူဦးေရမ်ားျပား 
လြန္းေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္သည့္အျပင္ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားလည္း ပိုမိုျဖစ္ေစသည္။ အက်ဥ္း 
ေထာင္သန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ တစ္ကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈမရိွၾကေပ။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းတြင္လည္း 
မူးယစ္ေဆးဝါးရရွႏိိုင္သလို အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း မူးယစ္ေဆးဝါး 
ျပန္လည္သံုးစြမဲႈမ်ား ရွသိည္။ ေဆးသုံးစဲြသူမိသားစုဝင္မ်ားနွင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ သုံးစဲြသူမ်ားအတြက္ ေဆးျပားသုံး 
စဲြမႈနွင့္ ပတ္သက္ျပီး အသိပညာေပးျခင္း၊ ေဟာေျပာပြ ဲျပဳ  လုပ္ျခင္းမ်ားရိွေသာ္လည္း က်န္းမာေရးနွင့္ဆုိင္သည့္ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရိွသေလာက္နည္းပါးသည္။

 အခိ်ဳ႕ေဒသတြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲသူ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဦးေဆာင္၍ 
ေဆးျဖတ္စခန္း ဖြင့္လွစ္ထားၾကသည္။ ထိုသုိ႔ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ္လည္း လုံေလာက္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား 
မရိွေသာေၾကာင့္ သုံးစဲြသူတို႔ ေဆးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသအတြင္းရိွ ေဆးျဖတ္စခန္းသည္ 
ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မခ်မွတ္ႏုငိ္ပဲ အခ်နိ္တိုအတြင္း ရပ္တန္႔ ခဲ့ၾကရသည္။ ေဆးျဖတ္စခန္းရန္ပုံေငြ 
ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆးျဖတ္သူမ်ားအား တစ္လလ်ွင္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းခဲြျဖင့္ စခန္းပုံမွန္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ေကာက္ယူခဲ့ၾကသည္။ စခန္းသို႔ လာေရာက္ေဆးျဖတ္သူမ်ားကို  စခန္းရိွ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ခ်ဳပ္ထားျပီး  
တစ္ရက္ (၂) ၾကိမ္ျဖင့္  ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ အားကစားမ်ား၊ ရြာ၏လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္  
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ သုံးစဲြမႈကို ရပ္တန္႔ေစသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သုံးစဲြသူအမ်ားစုကို အမွန္ 
တကယ္ေဆးျဖတ္ႏိုင္ျပီး  အခိ်ဳ႕သာ ေဆးမျပတ္ပဲရိွေနသည္ဟု စခန္းဦးေဆာင္သူအၾကီးအကဲတစ္ဦးက ဆိုခဲ့သည္။ 
ေဆးျပတ္ျပီးသူမ်ား ကိုလည္း  ၎တို႔ဆႏၵအရ အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းသို႔ အဖဲြ႕ဝင္အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္လိုပါက 
စခန္းမွ ေထာက္ခံေပးမႈျဖင့္ ဝင္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ အခိ်ဳ႕ေဒသတြင္ သုံးစဲြသူမ်ားကို ေဆးျဖတ္ႏိုင္ရန္ 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၌ အက်ဥ္းခ်ထားျပီး ေဆးဝါးမ်ား တိုက္ေကြ်းျခင္းမရွိသည့္အျပင္ လုံေလာက္ေသာ အစာအဟာရမ်ား 
မေကြ်းေမြးျခင္းႏွင့္ ေဒသရိွ အဖဲြ႕အစည္းမ်ာ၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ သံုးစဲြသူမ်ားကို ေဆးျဖတ္ႏုငိ္ရန္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကိမ္ဒဏ္မ်ား၊ ေငြဒဏ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမရိွေပ။ ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 
အမွန္တကယ္ ေဆးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္  ထိေရာက္မႈမရိွသည့္အျပင္ သုံးစဲြသူတို႔ကို ပို၍ထိခိုက္ နစ္နာေစသည္။ 
(၀၆) မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစဲြသူမ်ားအား က်န္းမာေရးရႈေထာင့္၊ လူမႈေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္ျပီး ျပန္လည္ကူညီ ႏုိင္မွသာ 
လူမႈျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္။(၀၆)

 သံုးစဲြသူတို႔သည္ စခန္းမွ အက်ဥ္းေထာင္၏ က်ဥ္းၾကပ္မႈ၊ အလုပ္မ်ားခိုင္းေစမႈ အစရိွသည့္အခက္ခဲ 
မ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြေနရသည္။ စခန္းမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာအလုပ္မ်ားခိုင္းေစရျခင္းမွာ သံုးစဲြသူတို႔အား 
ေခၽြ းထြက္ေစေသာနည္းျဖင့္ ေဆးျဖတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သံုးစဲြသူအခိ်ဳ႕သည္ ထိုခက္ခဲမႈဒဏ္မွ ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ 
ရန္ စခန္းမွထြက္ေျပးခဲ့သည္မ်ားလည္းရိွသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစဲြသူတို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားမွ ၎တို႔ကို စခန္းသို႔ 
ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျပီး စခန္းတြင္ နွစ္လတာ ထိန္းသိမ္းခံရမည့္အစား ထြက္ေျပးမႈေၾကာင့္ သံုးလထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ 
ေဆးျဖတ္စခန္း အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းတြင္လည္း သံုးစဲြသူ လူေပါင္းစံုရိွေနျပီး စိတ္မူမမွန္သူမ်ား၊ အက်င့္စ႐ုိက္ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးမ်ား ရိွေနေသာေၾကာင့္ အခိ်ဳ႕သံုးစဲြသူသည္ မိမိတို႔၏ အသက္အႏၱရာယ္ကိုပါ စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း သိရိွရပါ 
သည္။ 
 

။ ေဆးျဖတ္စခန္းကို ေဆးဝါးေတြ 
လူအင္အားေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ထားရိွဖို႔လိုတယ္။  စခန္းကိုလည္းတိုးခ်႕ဲဖို႔လိုတယ္ စခန္းမွာေဆးလာျဖတ္တဲ့ 
သူအမ်ားစုက ေဆးကိုျဖတ္ႏိုင္တယ္။ အနည္းစုကပဲ မျပတ္ႏိုင္တာ။ 
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။ ကြ်န္ေတာ္  ဒီေဆးျဖတ္စခန္းမွာ မေနႏိုင္ေတာ့ တစ္ခါထြက္ 
ေျပးဖူးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ မိဘေတြက စခန္္းကို ျပန္ပို႔ၾကတယ္။ ႏွစ္လပဲ ၾကာမယ့္ဟာကို သုံးလၾကာသြားတယ္။ 
အက်ဥ္းက်တဲ့လူေတြက ေဆးေၾကာင္တဲ့လူမ်ားေတာ့ ေၾကာက္ရတယ္။  

။ ေဆးျဖတ္စခန္းမွာဆို တစ္ရက္ကို မနက္တစ္ၾကိမ္၊ ညတစ္ 
ႀကိမ္ အလုပ္လုပ္ခိုင္းတယ္ ၾကာလာေတာ့ သူတို႔စိတ္က မူးယစ္ေဆးဝါး ဘက္ကိုမေရာက္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
ေဆးျဖတ္ စခန္းကို ခဏပဲဖြင့္ေတာ့ အက် ိဳးမရိွဘူး။ ဆက္တိုက္ဖြင့္မွ အဆင္ေျပတယ္။

။ အရင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာမွာဆို ေဆးသုံးစဲြသူကို ေဆးျဖတ္ႏိုင္ရန္ 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ခ်ဳပ္ထားတယ္။ အာဟာရျပည့္ဝေအာင္ မေကြ်းဘူး။ အဲ့ေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈမရိွဘူး။ အေယာက္ 
(၅၀) မွာ (၂) ေယာက္ပဲ ျဖတ္ႏိုင္တယ္။

။ “ေဆးျဖတ္စခန္းကုိ လူသိမ်ားခ်င္ေပမယ့္ လူမထိန္းႏုိင္ 
မွာစုိးတယ္။ အစားအေသာက္မလုံေလာက္မွာလည္းစိုး တယ္။ အခုလက္ရိွက ေဆးျဖတ္ခ်င္ရင္ တစ္ေယာက္ကုိ 
တစ္လတစ္သိန္းခဲြေပးရတယ္။ အစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳေပး႐ုံပဲရိွတယ္။ ေထာက္ပံ့မႈ တစ္စုံတစ္ရာမရိွဘူး။ 
ေထာက္ပ့ံမႈေတြရိွရင္ ဘယ္လုိလူ အမ်ဳးိအစားေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆးျဖတ္ေပးႏုိင္တယ္။ ခုက အေထာက္အပံ့မရိွေတာ့ 
ပုိက္ဆံေပးႏုိင္တဲ့ သူေတြကိုပဲ ျဖတ္ေပးႏုိင္တဲ့ အေနအထားေပါ။့”
 

             
 “ကြ်န္ေတာ္ အဆုတ္ေရာဂါျဖစ္လာေတာ့ ေတာင္ၾကီးက ထြန္းေဆး႐ံု အေနာက္ဘက္က အဆုတ္ 
ေဆး႐ံုမွာ သြားကုရတယ္။ အ့ဲေနာက္ပိုင္းကေနစျပီး သံုးတာကို နားလိုက္တယ္ အဲဒါအျပင္ေဆးလိပ္၊ ကြမ္း၊ 
အရက္ေတြပါ ျဖတ္လိုက္ရတယ္။ မျဖတ္လို႔လဲ မရေတာ့ဘူးေလ။ ဒါကဂိတ္ဆံုးေနျပီကိုး အသက္ အႏၱရာယ္နဲ႔ 
လည္း လက္တစ္ကမ္းစာေလာက္ပဲရိွတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္တာကေတာ့ အဆုတ္ဆိုေတာ့ မကုလို႔မရ ေတာ့ဘူး။ 
ဒီအဆုတ္ကလည္း ဒီေဆးျပားသုံးတာမ်ားလို႔ ျဖစ္လာရတာ။ သူတို႔ကလဲ ရွင္းျပေပးပါတယ္။ ဒီေရာဂါ 
ဘယ္လိုဘယ္ပံုျဖစ္ လာတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုတာေတြကအစ သူတို႔ေျပာျပခ်က္အရေတာ့ ဒါေတြ သံုးတာမ်ားလာ 
ေတာ့ အသည္းေတြ၊ အဆုတ္ေတြကမခံ ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ေဆးကုစရိတ္ မကုန္ရဘူး။ အခိ်န္ 
ၾကာၾကာေပးရတာတစ္ခုပဲ (၁၀) လေလာက္ ေဆးေသာက္ရတယ္၊ ေဆးလဲ (၇) လေလာက္ ထိုးရတယ္။ 
ဒါေတြဆက္သံုးေနရင္ေတာ့ မရေတာ့ဘူး။ သူတို႔ေပးလိုက္တဲ့ ေဆးေတြက ဒီေဆးျပားနဲ႔ လံုးဝမတည့္ဘူး။ 
ဆရာဝန္ေျပာၾကားခ်က္အရေတာ့ ဒီေဆးေသာက္ျပီး ေဆးျပားသံုးလိုုက္ရင္ အဆုတ္အသည္းေပါက္တတ္တယ္တဲ့။ 
ေဆး႐ံုၾကီးေတြမွာေတာ့ ျဖတ္ဖို႔ ေဆးေတြေပးတာၾကားဖူးတယ္။ ေနာက္ပိုင္း တကယ္ျဖတ္ႏုငိ္ မျဖတ္ႏုငိ္ဘူးလား 
ဆိုတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း မေျပာတတ္ဘူး။ ေတာင္ၾကီးမွာ ရိွတယ္ အဲ့မွာက မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးတဲ့သူေတြကို 
ျဖတ္ေပးတာ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း အဲမွာေရာက္ဖူးတယ္။ ေခၚသြားေတာ့ အေၾကာင္းအရာအေသးစိ္တ္ေတြကို 

ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားသည္ လူ႔ဘဝကို ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့ေပးေသာေန 
ရာျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ သုံးစဲြသူမ်ားအတြက္ အမွွန္တကယ္ ေဆးျဖတ္ႏိုင္ ရန္အာမခံေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုသို႔ ေဆးျဖတ္ရာတြင္လည္းလံုေလာက္ ေသာေဆးဝါးမ်ား နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာ မ်ားအျပင္ 
ထုိအရာမ်ားကုိ စနစ္တက် အသံုးျပဳႏုင္ိရန္ လုိအပ္သည္။ ေဆးျဖတ္သူမ်ားအတြက္ လည္းတင့္သင့္ေသာေငြေၾကး 
ကုန္က်မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။

rl;,pfaq;0g;oHk;pGJolonfvnf; vlYtcGifhta&;&Sdw,f
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မရွင္းျပဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ ကြ်န္ေတာ္ကို အေသးစိတ္ရွင္းျပမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္စိတ္ဓာတ္က်သြားမွာ 
စိုးလို႔။ မကုရဲေတာ့မွာစိုးလို႔။ ကြ်န္ေတာ္လဲ အစတုန္းက မကုေတာ့ဘူး ေသရင္ေသပါေစ ဆိုျပီးစိတ္ကို အဲလိုဆံုး 
ျဖတ္ထားတာ။ ဆရာဝန္ကလည္း ကုမွရမွာဆိုေတာ့ ျပန္ကုျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီမွာ ေဆးခန္းကဆရာမနဲ႔ ေဆး႐ံု 
က ဆရာေတြ ကြ်န္ေတာ္ကို ေဆးေတြေပးရင္းနဲ႔ ဒီအဆုတ္ေဆး႐ံုကို ေရာက္သြားတယ္။  အစတုန္းကေတာ့ 
ဒီရြာကေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ဆရာမက ေသြးစစ္ၾကည့္ေတာ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြေျပာျပျပီး ကေလာ 
ေဆး႐ံုၾကီးကို ပို႔ေပးတာ။ အဲဒီေတာ့ ကေလာ ကေနမွ ေတာင္ၾကီးကို တစ္ဆင့္ပို႔ေပးတာ။ အဲ့ဒီကေနမွ 
အဆုတ္ေဆး႐ံု ကုိပို႔ေပးတယ္။ လက္မွတ္ေတြလဲ ထိုးရတယ္။ ပုဂၢလိက ေတြလုပ္တဲ့ ေဆးျဖတ္စခန္းကို မျမင္ဖူးဘူး။ 
ရိွရင္ေတာ့ေကာင္းတာေပါ။့ သူတုိ႔ကို ကုေပးမည့္ဌာန ေတြနီးနီးကပ္ကပ္ေလးရိွရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ။့ 
ျဖတ္မည့္လူေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးရိွ ပါတယ္။ ေဆးျပားသုံးလို႔ သံေဝဂရတဲ့လူေတြက အမ်ားၾကီးပါ။ 
အခက္ခဲကေတာ့ ကုိယ္ခႏၶာအခက္ခဲေပါေ့နာ္။ ဒါမ်ဳးိက ကုသရင္ ရက္ပုိင္းနဲ႕ ကုသလုိ႔ေတာ့မရဘူး။ နွစ္နဲ႔ခီ်ၿပီးေတာ့ 
ကုရတာေတြက အခက္ခဲေတြလ့ာတယ္။” 

r r r r r r r r r

 လက္ရိွပအို၀္းေဒသမ်ားတြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ပ်႕ံႏံွ႔မႈႏႈန္းသည္ လြန္စြာျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ ထိုပ်႕ံႏံွ ့ 
မႈကို  ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသအလိုက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ 
ခ်မွတ္ရာတြင္ ရြာ၏ ၾသဇာရိွသူမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရြာအတြင္းဘုန္းၾကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္ေဆြး ေႏြးမႈမ်ား၊ 
အမိန္႔ထုတ္ျပန္မႈမ်ားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက အေရးယူသည့္ အပိုင္းမ်ားလည္း  လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခ်မွတ္သည့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု တူညီလွ်က္ရိွျပီး အခိ်ဳ႕တြင္သာ ကဲြျပားမႈရိွသည္။ အမ်ား အားျဖင့္ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသည္ ရြာအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ သံုးစဲြျခင္းမ်ား မျပဳ လုပ္ရ။ လက္ဝယ္ 
ေတြ႔ရိွ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ထံမွ သတင္းၾကား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ရပ္ရြာရိွရြာသူၾကီး 
သို႔မဟုတ္ ဘုန္းၾကီးမွ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္သည္။ ပထမအၾကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္က်ဴးလြန္ပါက သတိေပးဆံုးမစကား 
ျဖင့္သာလုပ္ေဆာင္ၾကျပီး တတိယအၾကိမ္္ ေဖာက္ဖ်က္ပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ ျဖစ္သည္။ ခ်မွတ္ထား 
သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ စိတ္ၾကြေဆးျပားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသူအား လူမူေရး ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖစ္သည့္ 
ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ ရြာလမ္းတံတားေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ သဲေက်ာက္မ်ားတူးေစ 
ျခင္း၊ ရပ္ရြာရိွဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ ထင္းမ်ားခုတ္ေစျခင္း၊ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ ေစျခင္း၊ အခိ်ဳ႕ 
ေဒသတြင္ ရြာအတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ရဲလက္ထဲအပ္ျခင္း၊ 
ၾကိမ္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရျခင္းစသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ေလ့ရိွသည္။

 ရပ္ရြာအတြင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ သုံးစဲြသူမ်ားအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ထက္စာလ်ွ င္ 
နစ္နာဆုံးရႈ ံးမႈနည္းပါးေစသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခိ်ဳ႕ေဒသတြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပား လက္ဝယ္ ေတြ႕ရိွ ပါက 
တစ္ျပားလ်ွင္ေငြဒဏ္ က်ပ္ (၁၀) သိန္း ေပးေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ ပိုက္ဆံေပးရန္ အဆင္မေျပ ေတာ့ပဲ 
မိမိပိုင္သည့္ေျမမ်ားပါ ေရာင္းခ်ေနရေသာေၾကာင့္ သုံးစဲြသူမ်ားအေနႏွင့္ တရားမွ်တမႈမရိွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
သံုးစဲြသူမ်ားကို ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ  ျပစ္ဒဏ္မ် ိဳး မခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ သံုးစဲြသူမ်ားကို အေရးယူ 
ရာတြင္လည္း ရဲျဖင့္ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားျခင္း မျပဳလုပ္ေစပဲ ေဆးျဖတ္စခန္းသို႔သာ ပို႔ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ 
ေဆးျဖတ္စခန္းတြင္ အခိ်န္တိုအတြင္း ေဆးျဖတ္ႏုငိ္ျပီး မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္လာႏုငိ္ေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ 
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ထက္စာလွ်င္ ေဆးသံုးစဲြသူတို႔၏ ဘဝနစ္နာဆံုးရံႈးမႈသည္ ပိုနည္းပါးသည္။

။ “ရပ္ရြာအတြင္း ယာမနဲ႔ပတ္သက္ျပီး စည္းကမ္းခ်ထား 
တာရိွတယ္ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ ပထမတစ္ၾကိမ္သုံးရင္ ဆုံးမသတိေပးမယ္ ဒုတိယတစ္ၾကိမ္ထပ္သုံးရင္ေတာ့ 
ရြာရဲ႕အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ တစ္ဖက္ကုိ သုံးေသာင္းေပးရမယ္ ဒါကဒဏ္ေငြေပါ ့ေနာက္ဆုံးတတိယအၾကိမ္ ထပ္လုပ္ေန 
ေသးရင္ေတာ့ ရြာကေနထြက္ရမယ္ အဲလိုမ် ိဳး စည္းကမ္းထုတ္ထားတာရိွတယ္”

။ ကြ်ႏုပ္္တို႔ေဒသမွာ စိတ္ၾကြေဆးျပားတစ္ျပားမိရင္ ဒဏ္ေငြ (၁၀) 
သိန္း ေပးေဆာင္ရတဲ့ စည္းကမ္းရိွတယ္။

 လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒသည္ အခ် ိဳ႕အပိုင္းသာ အားေကာင္းေနျပီး အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ 
ရိွေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပေဒတြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပား အၾကီးစား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားကို 
ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အေသးစားေရာင္းဝယ္သူမ်ားႏွင့္ သုံးစဲြသူ 
မ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ခဲ့သည္။ အၾကီးစား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားအား အစိုးရမွ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈအားနည္းသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္ဟု သုေတသနအရ သိရိွရပါသည္။ 
မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ လက္ရွိအေရးယူေသာ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈအားနည္းသည့္ ပံုစံအား ဆက္လက္မက်င့္သံုးပဲ 
စနစ္တက် အေလးအနက္ထား အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။  လက္ရိွလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 
သုံးစဲြသူမ်ားကိုသာ အသားေပးဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးျပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ ေသာေၾကာင့္ က်န္ရိွေသာ 
မိသားစုမ်ား၏ ဘဝကိုလည္း ထိခိုက္နစ္နာေစသည္။ အက်ဥ္းေထာင္သည္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ လူဦး 
ေရထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြမႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္လူဦးေရထက္  ပိုလွ်ေံနေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္လည္း မညီညြတ္ 
သည့္အျပင္ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေစသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ၌ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစဲြသူမ်ားသည္ 
အျခားျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားထက္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ ရိွေနျပီး ၎တို႔ကို အမွန္တကယ္ေဆးျဖတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
ကူညီပ့ံပုိးေပးမႈမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျမွင့္တင္ေပးမႈမ်ား၊ လက္မႈပညာမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားျပန္လည္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ရန္ သင္ၾကားေပးႏုငိ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမရိွခဲ့ေပ။ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပို၍ သုံးစဲြေန ရျပီး 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ အားနည္းေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြကို ထိခိုက္ေစသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား 
သည္လည္း အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌ လူေပါင္းစံုထံမွ မေကာင္းသည့္ အတတ္ေပါင္းစုံသာ တက္လာေသာေၾကာင့္ 
ထိုမွ လြတ္ေျမာက္ေသာအခါ ပို၍ဆိုးသြမ္းလာေစသည္။ 

 စိတ္ၾကြေဆးျပား ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
တရား မွ်တမႈမ်ား ရရွရိန္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူမူေရး၊ က်န္းမာေရး ရႈေထာင့္မ်ားအေနျဖင့္ ရႈျမင္ေျဖရွင္းရန္ 
အေရးၾကီးသည္။ ထုိသုိ႔ မွ်တေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ရရွရိန္ ဥပေဒေရးဆြရဲာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈ 
အားနည္းသည့္ေဒသ တြင္လည္းေကာင္း မူဝါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြခဲ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး ရႈေထာင့္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေရးဆြရဲမည္ျဖစ္သည္။
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။ ကြ်ႏုပ္္တို႔ေဒသမွာ ဥပေဒကိုလက္လွမ္းမမီွဘူး။ 
ေဒသခံကလည္း ဥပေဒကို နားမလည္ဘူး၊ ဥပေဒအရ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသမွာရိွတဲ့ မူးယစ္းေဆးဝါး ျပႆနာကို 
မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဘူး။ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ ေျဖရွင္းတာက အေကာင္းဆုံးပဲ။

။ နည္းနည္းပဲ သံုးစဲြတဲ့သူကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးအျပစ္ ေပးၾကတယ္။ 
အၾကီးစား လုပ္ကိုင္သူေတြက အာဏာရိွတဲ့သူေတြျဖစ္ေတာ့ အစိုးရေတြ အေရးယူရတာခက္တယ္။ သစ္ပင္ 
တစ္ပင္နဲ႔တူတယ္။ အကိုင္းအခက္ကိုပဲ ျဖတ္ေတာက္ေနမယ္ဆိုရင္ ျပန္ထြက္လာမွာပဲ။ ျဖစ္သင့္တာက အျမစ္ 
ကိုပါတူးထုတ္ရမယ္။ သုံးစဲြသူေတြ ေထာင္ထဲမွာေနေတာ့ အဆက္သြယ္ပိုရိွလာတယ္။ ျပန္ထြက္လာေတာ့ 
အရင္ကလုပ္တာထက္ ပိုလုပ္လာတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဒီစနစ္က မွားေနတယ္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒသည္ သံုးစဲြသူမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပး ခ်မွတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေသာ 
ေၾကာင့္ သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ တရားမ်ွတမႈမရိွသည့္အျပင္  ေနာက္ဆက္တဲြအက် ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား မ်ားစြာႀကံဳ 
ေတြ႕ၾကရသည္။   ျမန္မာႏုငိ္ငံ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာသည္ ၎တို႔ ဘဝဖူလံုမႈမရိွေစေသာေၾကာင့္ မိသားစုဘဝ 
ဖူလံုမႈရရိွေစရန္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား၊ ျခစားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခိ်ဳ႕သည္ သုံးစဲြသူ 
မ်ားအား ဖမ္းဆီးၿပီး အေရးမယူပဲ ေငြျဖင့္သာ လာဘ္ထုိးေစျပီး ခ်မ္းသာသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ အဖမ္းဆီးမခံရရန္ 
ေငြမ်ားျဖင့္ ေက်ေအးႏုငိ္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲသည့္ သူမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈျဖင့္သာ ၾကံဳေတြ႕ၾကရသည္။  (၀၃)

အခ် ိဳ႕ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ျပစ္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ နည္းလမ္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ 
ယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။(၀၃) 

 လက္ရိွတြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြသူမ်ားအၾကား ျခစားမႈမ်ား 
မ်ားစြာရိွေနသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သံုးစဲြသူမ်ားကို သံုးစဲြေနစဥ္ေတြ႔ရိွမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြ ေျမာက္ 
မ်ားစြာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔ႏွင့္ ပါလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကိုပါ သိမ္းယူသြားသည္ မ်ားလည္း 
ရိွသည္ဟု သံုးစဲြသူ ကာယကံရွင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရိွရပါသည္။ ထုိျဖစ္ပ်က္ မႈမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ား၌ ပို၍ ေတြ႔ျမင္ရျပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ပို၍ အသားေပးလုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွသည္။ 
ဖမ္းဆီးရသည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ သည့္အျပင္ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ျပန္လည္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈမ်ားလည္း ရိွသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ (၀၅) လက္ရွကိ်င့္သံုးေနေသာ တရားေရးမူေဘာင္ႏွင့္ 
ေဆးသံုး စဲြသူမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈအရ အေရးယူျခင္းမွာ လာဘ္စားမႈမကို ပိုမိုတြန္အားေပးေနသလို ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အခ်ဳပ္အျခာႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုလည္း အားေပ်ာ့ေစသည္။(၀၅)

 ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လက္ရိွ က်င့္သုံးေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္ျပီ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈအားနည္း ေသာေၾကာင့္  ဥပေဒေျပာင္း လဲမႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္သင့္သည္။ ထိုသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ ရာတြြင္ အျခားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး အမွန္ တကယ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုငိ္သည့္ ႏုငိ္ငံမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ၍ လိုအပ္ပါက အသံုးျပဳ ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒ ေရးဆဲြရာတြင္လည္း  ျပည္သူမ်ား၊  
လူငယ္မ်ား၊ သုံးစဲြသူမ်ား ပါဝင္ရန္ အေရးၾကီးသည္။  လက္ရွ ိ  မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ျ႔ပီး 
လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေဆးသုံးစဲြသူမ်ား မည္သို႔ၾကံဳေတြ႕ ခံစားေနရသည္ကို  သုေတသန 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။
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။ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း 
ေဆးသံုးေနတုန္း ရဲေတြဖမ္းမိသြားတယ္။ ရဲက မိဘကိုေခၚျပီး ပိုက္ဆံ (၁၂) သိန္း ေပးရင္လြတ္ေပးမယ္ ေျပာေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕မိဘကေတာ့ လာေရြးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ပဲက်န္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မိဘကို သူငယ္ခ်င္း 
ရဲ႕ မိဘေတြက ဝိုင္းေျပာေပးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို ျပန္ေရြးလိုက္တယ္။ 

။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖမ္းမိတုန္းက ေဆး (၄) ျပားနဲ႔မိသြားတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္ဆုိင္ကယ္ကိုလည္း သိမ္းသြားတယ္။ ဆုိင္ကယ္ကို ပုိက္ဆံနဲ႔ လာေရြးခိုင္းတယ္။ ပိုက္ဆံမရိွေတာ့ 
မေရြးႏုငိ္ဘူး။ 

tem*gwfwdkif;jynf vSyzdkY rl;,pfaq;0g;a&SmifMupdkY
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 မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာကို ယေန႕တိုင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္
သည့္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ မဟုတ္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
သုံးစဲြသူမ်ားႏွင့္ အေသးစား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ သူမ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးအေရးယူမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို 
ေတြ႕ျမင္ေနရျပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ပ်႕ံႏံွ႕မႈ ဦးတည္ေနသည့္ အၾကီးစားေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ လက္ၾကီးသမားမ်ားကို 
ထိေရာက္စြာအေရးယူမႈ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရပါသည္။ ထိုေျဖရွင္းမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေနာက္ဆက္တဲြ အက် ိဳးဆက္ကို ဤအစီရင္ခံစာထဲတြင္ မ်ားစြာ ေလ့လာသိရိွ ရမည္ျဖစ္သည္။ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစဲြေနသည့္သူမ်ားသည္ အမ်ားစုအားျဖင့္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ 
အေၾကာင္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ သုံးစြမဲႈျပဳလုပ္ၾကသည့္ မူးယစ္သုံးစြသဲူမ်ားကုိ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈအသိုင္း၀န္း၌ ၎တို႕ကို 
အျပစ္သား၊ ရာဇ၀တ္သား၊ မေကာင္းသည့္သူဟု သတ္မွတ္ေနျခင္းသည္လည္း ၎တို႔၏ အနာဂတ္ ဘ၀ကို ပိုျပီး 
အေမွာင္ထဲ တြန္ပို႔ရာေရာက္ေနပါသည္။ 

 ယေနထိတိုင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ အသုံးျပဳေနသည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစဲြေနမႈေၾကာင့္ 
ရင္ဆိုင္ၾကဳေံတြ႕ရသည့္ က်န္းမာေရး၊ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီမႈ 
မျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ၎တို႔၏ ဘ၀ အနာဂတ္ အလင္းေရာင္ကို ပိုျပီးတိမ္ျမဳပ္ေစပါသည္။ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြသဲည့္သူမ်ားကို 
ဖမ္းဆီးေထာင္ထဲထည့္ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းထက္ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္ႏွင့္ လူမႈေရး ရႈေထာင္အျမင္ျဖင့္ 
ပိုျပီး လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ သုံးစဲြရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို အေျခခံျပီး ၎တို႔ရင္ဆိုင္ၾကဳေံတြ႕ေနရသည့္ 
ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာျပီး ကူညီေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ တဖက္တြင္လည္း ဘိန္းစိုက္ပ် ိဳးေတာင္သူမ်ားအား အက် ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ 
အစားထိုးဖံြ႕ျဖိဳးေရးမ်ား ေရရွည္အာမခံခ်က္ေစ်းကြက္မ်ား ဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။  ယခုေခတ္ 
တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေသာေၾကာင့္ အၾကီးစား ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား 
အခန္းက႑တြင္ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္အေကာင္ထည္ေဖာ္ျပီး လက္ရိွအေျခအေန 
အရ အႏၱရယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး သည္သာ ဦးတည္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ 

vlrIb0 vSyzdkY? rl;,pfaq;udk a&SmifMupdkY



tultnD  vdktyfaeolrsm;

ytdk0f.vdkS,GJ;pGdKS (PYO)26

(၁) မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစဲြသည့္ လူငယ္မ်ားအား က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ရႈေထာင့္မွ ရႈျမင္၍ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ 
ျပန္လည္လက္တဲြကူရန္။

(၂) လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြရဲသည့္ အေၾကာင္းရင္း ကို သုေတသနျပဳ အရင္းခံ၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ 
ကူညီေဖးမႈမ်ား၊ ပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။ 

(၃) လက္၀ယ္ထားရွမိႈျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေစမည့္ အစား လူငယ္မ်ား ဘ၀ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏုငိ္ရန္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းကို ကာယကံရွင္သေဘာထားရယူၿပီး ကူညီပို႔ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေဆးျဖတ္ၿပီးပါက 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးမႈကို ဦးတည္ေဖၚေဆာင္ရန္။

(၄) မူးယစ္ေဆး၀ါး တကိုယ္ေရ သံုးစဲြသူမ်ားအား ပုိမုိဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ား ထက္ အၾကီးစား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္
ကားျဖန္႔ျဖဴးေနသူမ်ားအား၊ အျမတ္စား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအား  အေရးယူကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္။ 

(၅) လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ကူညီရန္။ 

(၆) မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖတ္လိုပါက ကာယကံရွင္ သေဘာထား၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ကုသမႈ ခံယူျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာ
င္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အရွနိ္ျမင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျပီး လုံေလာက္ေသာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အား 
အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ရန္္။

(၇) ဘိန္းစိုက္ ေတာင္သူမ်ားအား ရာဇ၀တ္သားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဘိန္းစိုက္ခြင့္အတြက္ လာဒ္ထုိးျခင္းမွ 
ေလ်ာ့ခ်ျပီး စည္းၾကပ္ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကန္႕သတ္၍ ဘိန္းစိုက္ပ် ိဳးေတာင္သူမ်ားအား အက် ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ 
အစားထိုးဖံြ႕ျဖိဳးေရးမ်ား ေရရွည္အာမခံခ်က္ ေစ်းကြက္မ်ား အဓိက ဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္။ 

(၈) မူးယစ္ အလဲြသုံးေနမႈမ်ားအေပၚ အႏၱရယ္ေလ်ာ့ခ်မည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပညာေပးမႈမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးျခင္းမ်ား ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးမႈမ်ား အား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

(၉) မူးယစ္ေဆး၀ါး မူ၀ါဒမ်ားအား လူထုက်န္းမာေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ကို အေျခခံသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ဥပေဒမ်ား 
ေရးဆဲြက်င့္သုံးရန္။ 

(၁၀) မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ အထက္သို႔ အဆင့္လုိက္ ေဆာက္ရြက္ျပီး 
လူငယ္၊ အမ် ိဳးသမီး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသဲူမ်ား၊ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား မူ၀ါဒေရးဆြေဲရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရရွရိန္။ 

(၁၁) မူးယစ္ေဆးဝါးအလဲြသံုးမႈ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ပညာေပးမႈမ်ား၊ ခ်တိ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈမ်ားႏွင့္ စည္း႐ံုးလံႈေ့ဆာ္မႈမ်ား တိုးႁမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္။
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- (၀၁) / (၀၄) DPAG မွ ထုတ္ေဝထားသည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း”။

- (၀၂) / (၀၃) / (၀၅) TNI မွ ထုတ္ေဝထားသည့္ “အေမွာင္ရိပ္တြင္ ေတြ႔ရိွျခင္း”။

- (၀၆) PYO မွ ထုတ္ေဝထားသည့္ “ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေဒသေန လူထုရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆး 

 ဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာ ေလ့လာျခင္း”။
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Supported by

rl;,pfaq;onfvnf; oHk;wwf&if aq;wpfyg;ygbJ



tultnD  vdktyfaeolrsm; ulnDyg  tjypfray;ygeJY Support Don’t Punnish

Pa-O Youth Organization (PYO) 29
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