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၁၈၈၆ တြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တေလ်ာက္တြင္ အေရွ႕ေတာင္ 
အာရွ၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ စတင္ထြန္းကားရာေဒသ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔ထံမွ 
လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္မွ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈသည္ အနာဂတ္တြင္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ထြန္းမႈ ပိုမို  
ႀကီးထြားလာေစသည့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားကိုခ်ထားၿပီး ျဖစ္ေနသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ပထ၀ီအေနအထားအရ ေတာေတာင္ထူထပ္ၿပီး လူမ်ဳိးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျပႆနာမ်ား 
ေၾကာင့္ ၎ကို ဘိန္းေမွာင္ခိုဂိုဏ္းတုိ႔က အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကို ႀကီးထြားေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးကို တရားမ၀င္ စိုက္ပ်ဳိး၊ ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္း၀ယ္မႈကုိ ပူးေပါင္းႏွိမ္ႏွင္းရန္  ၁၉၇၄ မွ ၁၉၈၈ ထိ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ 
၁၉၇၆ မွ ၁၉၉၁ အထိ (၁၅)ႏွစ္စီမံကိန္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၁၄ အထိ (၁၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းကိုလည္းေကာင္း ကုလ 
သမဂၢ၏ ကူညီေထာက္ပံံံ့မႈျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ၾကာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ ္ ေတာေတာင္ထူထပ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၊ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံ 
မ်ားႏွင့္ ရာသီလိုက္ အျခားလယ္ယာထြက္ သီးႏွံကုန္ၾကမ္းမ်ား တြက္ေျခကိုက္စီးပြားျဖစ္ တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္မရရွိျခင္း၊ 
လူထုယံုၾကည္မႈ အျပည့္ရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲြမႈ ကုသျဖတ္ေပးသည့္ ေဆးခန္းမ်ား အလံုအေလာက္ မရွိျခင္း၊ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကုိ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး သိမ္းယူျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ၾကာရွည္ 
ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ပေပ်ာက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးထြားေနသည့္ ဘိန္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ မိသားစုအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အသင္းအဖဲြ႔အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ကူညီေထာက္ပံမႈျဖင့္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ႀကိဳးပမ္းၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၈)ႏွစ္ၾကာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သတင္းလႊတ္လပ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားျခင္းေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျမင့္မားလာ၍ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားမႈ ႀကီးထြားလာကာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈကိုပါ ထြန္းကားလာေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဘိန္း 
စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။

ေျမျပင္တြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ဳိးသည္ သစ္ေတာမ်ားကို ျပဳန္းတီး၍ ေရထုမ်ားကို ညစ္ညမ္း 
ေစၿပီး ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္မ်ား၏ စားက်က္ပါ ကြယ္ေပ်ာက္ေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ရိုးရာအစဥ္အလာပေပ်ာက္လာမႈ၊ အက်င့္စရိတၱပ်က္ ျပားလာမႈ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိတည္ဆဲမူးယစ္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၆ ႏွင့္ ၁၆ (က)တြင္ ဘိန္းပင္၊ ကိုကားပင္၊ ေဆးေျခာက္ပင္ႏွင့္ 
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန အမိန္႔ေၾကညာစာမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးပင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အပင္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို စိုက္ပ်ဳိးသူ 
အား ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆံုး (၅)ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး (၁၀)ႏွစ္အထိ ျပဌာန္းထားသည္။ ထိုသို႔ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း စား၀တ္ 
ေနေရးၾကပ္တည္းမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ဆက္လက္ တည္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွအိစိုးရက ၂၀၁၄ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဘိန္းကင္းမဲ့ဇုံအျဖစ္ ေၾကြးေၾကာ္ထားေသာ္လည္း မူးယစ္ဗဟို ဥကၠဌက မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထိ ေနာက္ထပ္ (၅)ႏွစ္တိုးမည္ဟု ဆိုျခင္းသည္ အဆီယမ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၂၀၁၅ 
ဘိန္းကင္းမဲ့ဇံု မဟာဗ်ဴဟာ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အားနည္းေစခဲ့သည္။ 

နိဒါန္း



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ

2 3

အပိုင္း(၁)
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား။

ေရာင္စံုဘိန္းပန္းမ်ား ျမင္ကြင္း။ 



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ

4 5

ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ (၄)ႏွစ္ စီမံကိန္းကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း၁၄ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ ႔မ်ား စိုးမိုးထားေသာ ရွမ္းျပည္ႏွင့္ 
တရုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ေဒသမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ (၈၀ %) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သျဖင့္ 
ထိစုမီကိံန္း မေအာငျ္မငခ္ဲ့ေပ။၁၅ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ဗိလ္ုခ်ဳပႀ္ကီး ေနဝင္းက ၁၉၇၃ တြင ္ကာကြယ္ေရးတပမ္်ား ကိငု္ေဆာငထ္ားေသာ 
လက္နက္မ်ားကို ျပန္ရုပ္သိမ္းခဲ့ရသည္။၁၆  

(၅) ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) အစုိးရေခတ္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ တိင္ုးျပညကုိ္ ျမန္မာဆုိ့ရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ (မဆလ)တစ္ပါတီစနစ္ျဖင့္ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲသ့ည။္ ထိႏွုစ္တြင္ 
ဥပေဒျဖင့္ ဘိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေလးအနက္ တားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္  အေမရိကန္အစုိးရက ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးပူးေပါင္း ႏွိမ္ႏွင္းေရးေဆာင္ရြက္မႈကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၁၇ ထုိ႔အျပင္ ၁၉၇၆-၉၁ ကာလတြင္ မူးယစ္ 
ေဆးဝါးႏွိမ္ႏွင္းေရး (၁၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းကို ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၁၈  

သုိ႔ေသာ္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွ စ၍ မဆလ အစိုးရသည ္“ျဖတ္ေလးျဖတ္” စစ္ဆင္ေရးဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုးခဲသ့ျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္တန္း 
ေဒသေက်းရြာအခ်ဳိ႕က လယ္/ယာ စပါးမ်ားအစား အခ်ိန္တုိကာလအတြင္း ေငြျဖစ္လြယ္သည့္ ဘိန္းကုိ စုိက္ပ်ဳိးလာရန္ 
တြန္းပို ႔ေပးသလုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထို ႔ေၾကာင့္ ၁၉၇၆ မတုိင္ခင္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘိန္း (၄၀၀)တန္ခန္႔သာ၁၉  
ထြက္ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢႏွင္ ့ပူးေပါင္းသည္ ့မူးယစ္ေဆးဝါးႏိွမႏွ္င္းေရး စမီကိံန္း (၁၂)ႏွစ ္ျပည္သ့ည့ ္၁၉၈၇ ခႏွုစတ္ြင ္
ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးထြက္ရွိမႈမွာ (၈၃၆)တန္ထိ ရွိခဲ့သည္။၂၀ ၎ကုိ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၏ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးထြက္ရွိမႈႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ပါက (၁၀၉%) ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ထပ္တိုးလာခဲ့သည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ပါႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ မဆလ အစုိးရ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အားနည္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ကမၻာ့ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံး ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ထဲသ့ြင္းေပးရန္ ၁၉၈၇ တြင္ ေလွ်ာကထ္ားခဲရ့သည။္ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၈၈ တြင္ လူတန္းစားေပါင္းစုံ ပါဝင္သည္ ့“ရွစ္ေလးလုံး” လူထုအုံၾကြမႈႀကီးျဖစ္ေပၚၿပီး မဆလ တစ္ပါတီစနစ္လည္း 
ၿပိဳက်ခဲ့သည္။၂၁ 

ေရႊႀကိဂံေဒသ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ကမ္းမွ ေတြ႔ရေသာ ဘိန္းျပတိုက္ အေဆာက္အအံု။

(၁) အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္က ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးသည့္ဓေလ့ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၈၈၆ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္၌ ဘိန္း 
စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ အနည္းငယ္ ရွိလာခဲ့သည္။၁ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၀၉ တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဟဲၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
ဘိန္းညီလာခံႀကီးက ဘိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးလာသျဖင့္၂  ယူနန္နယ္မွ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း အေျမာက္ 
အမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္သုိ႔ လိမ့္၀င္လာခဲ့ၾကသည္။၃ ရွမ္းကုန္းျမင့္ေဒသမွ ထြက္ရွိေသာဘိန္းမ်ားသည္ ေအာက္ျမန္မာ 
ျပည္သုိ႔ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းမႈေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ဘိန္းလက္၀ါးႀကီးအုပ္ ေရာင္း၀ယ္မႈ အျမတ္ေငြ ေလွ်ာ့နည္းေစခဲ့သည္။၄ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၂၃ တြင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည ္ရွမ္းျပညဆုိ္ငရ္ာ ဘိန္းဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့၍ ဘိန္းစိက္ုသူမ်ားကုိ မွတ္ပံတုငထ္ားေစၿပီး 
ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူတုိ႔ ထုတ္လုပ္သမွ် ဘိန္းကုိ အစိုးရက သိမ္းခ်ဳပ္ဝယ္ယူသျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသည္ တရား၀င္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တစခ္ျုဖစလ္ာခဲသ့ည။္၅  ျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္လြတလ္ပ္ေရးရရိွသည္ ့၁၉၄၈ ခႏွုစ ္မတုိငမီွ္ အခ်နိအ္ထိ 
ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး ထြက္ရွိမႈမွာ တန္ခ်ိန္(၄၀)ပင္ မျပည့္ခဲ့ေပ။၆  

(၂) ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေခတ္။

၁၉၄၂-၄၅ ကာလအတြင္း ဘိန္းကို ရံဖန္ရံခါ ရရွိေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ဘိန္းျပတ္ခဲ့သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင္ ့ဘိန္းစားအခ်ဳ ႕ိက ဘနိ္းဆက္မစားရသျဖင့္ ေသၾကသလိ ုဘိန္းစားအခ်ဳ ႕ိက ဘိန္းျဖတ္ႏိငုခ္ဲၾ့ကသည။္ ဂ်ပန္ေခတ္တြင ္
ေခၽြးတပ္အျဖစ္ အဆဲြခံရေသာ ဘိန္းစားအမ်ားစုမွာ ထုိင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္သြယ္ရန္ ေသမင္းတမန္ မီးရထားလမ္းကုိ 
ေဖာက္လုပ္ေစၿပီး ထမင္းမ၀ ဘိန္းမစားရသည့္ ဘိန္းစားအမ်ားအျပား ေသဆုံးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ျမန္မာျပည္ 
ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္တြင္ ဘိန္းေပါသည့္ ယူနန္နယ္ႏွင့္ ကပ္ေနသျဖင့္ ဘိန္စားသူမ်ား အခက္အခဲမ်ားမရင္ဆိုင္ခဲ့ရေပ။၇ 

(၃) ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ အစုိးရေခတ္။

၁၉၄၈ တြင ္လြတ္လပ္ေရးကုိ စတင္ရယူႏုိင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ယခင ္ကုိလိနုီေခတ္နည္းတူ ဘိန္းခြန္ေကာက္ခ၍ံ ဘိန္းစိက္ု 
ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈ ခြင့္ျပဳထားသညကို္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံတုြင ္ေတြ႔ရသည။္၈ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၅၀ တြင ္ဘိန္းခန္းႏိွပက္ြပ္ေရး ဥပေဒ 
ကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၅ တြင ္ဘိန္းစားသံုးသူမ်ား မွတ္ပံမုတငမ္ေနရ အကဥ္ပေဒမ်ားကိုလည္းေကာင္း၉ ျပဌာန္းထားေသာလ္ည္း  
ရွမ္းျပညန္ယ္တြင ္ကူမငတ္နတ္ပမ္်ား ဝင္ေရာက္က်ဴ းေက်ာ္ၿပီး ဘနိ္းစိက္ုပ်ဳ ိးေရးပါ ခ်႕ဲထြငခ္ဲ့သျဖင္ ့ထုိဥပေဒသည ္ရွမ္းျပညန္ယ္ကုိ 
မစိုးမိုးႏိငုခ္ဲ့ေပ။၁၀ ၎ကုိ ၁၉၆၁ ခႏွုစ ္ေရာက္မွသာ ျမနမ္ာပိငုန္က္ရိွ ကမူငတ္နတ္ပမ္်ားကုိ ျမနမ္ာတ့ပမ္ေတာ ္ေခ်မႈန္းႏိငုသ္ည။္၁၁  

(၄) ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရေခတ္။

၁၉၆၂ တြင္ ႏုိင္ငံေတာအ္ာဏာကိ ုစစတ္ပက္ သိမ္းယူၿပီး တုိင္းျပညက္ိ ု“ေတာ္လွန္ေရးေကာငစ္”ီ အမညျ္ဖင္ ့အုပခ္်ဳပခ္ဲသ့ည။္ 
ထုိ႔ေနာက ္၁၉၆၃ တြင ္ေတာ္လွနပ္နုက္န္ေနေသာ သူပနုအ္ဖဲြ႔မ်ားအား တနျ္ပနလ္ႈပရွ္ားႏိငုရ္န ္အစိုးရက ကာကြယ္ေရးတပကို္ 
ဖဲြ႔စည္းျခင္းသည္ ဘိန္းလုပ္ငန္းကုိ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳလုိက္သလုိ ျဖစ္ခဲ့သည္။၁၂  ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ 
ခန္႔မွန္းေျခအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘိန္းတန္ခ်ိန္ ၄၀၀ ခန္႔ထိ ထြက္ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။၁၃  ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းလုံးဝ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ
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ဘိန္းဘုရင္ခြန္ဆာအပါအဝင္ မူးယစ္ရာဇာမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးဂုိဏ္းႀကီးမ်ားကို ၁၉၉၃ မူးယစ္ဥပေဒအရ အေရးယူႏုိင္ျခင္း 
မရိွခဲ့ေပ။ ၁၉၉၆ တြင္ ခြန္ဆာႏွင့္ ၎၏ MTA တပ္ဖဲြ႕မ်ား နဝတထံလက္နက္ခ် အညံခံ့ခဲၾ့ကျခင္းမွာ၂၅ ၁၉၉၃ မူးယစ္ဥပေဒေၾကာင့္ 
မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၆ 
တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထြက္ရွိမႈမွာ ၁၉၇၆ တန္ရွိၿပီး ၎ကို မဆလ အစိုးရ လက္ထက္က ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထြက္ရွိမႈ ၈၃၆ တန္ႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ပါက (၁၁၀.၅၃ %) ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံတိုးလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၁၉၈၉-၉၆ ကာလအတြင္း နဝတ စစအ္စုိးရသည ္တိငု္းရင္းသားလက္နက္အဖဲြ႔ (၁၇)ဖဲြ႔ႏွင္ ့အပစအ္ခတ္ရပစ္ဲေရး သေဘာတူညမီႈ 
ရယူခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ ္အပစခ္တ္ရပစ္ဲေရး ကာလတြင ္တိငု္းရင္းသားေဒသအတြင္း အစိုးရစစတ္ပမ္်ားက နယ္ေျမအမ်ားအျပားကုိ 
စုိးမုိးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးကို စနစ္တက်မတုိက္ဖ်က္ႏုိင္သျဖင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ၊ ဘိန္းသုံးစဲြမႈ က်ဆင္းခဲျ့ခင္းမရိွဘ ဲ
ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ 

(၆) ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔ (န၀တ) အစိုးရေခတ္။

၁၉၈၈ တြင္ တုိင္းျပည္ကို “ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔ (နဝတ)” အမည္ျဖင့္ စစ္တပ္က ဆက္လက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။၂၂   ၁၉၉၁ တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး (၁၅)ႏွစ္ 
စီမံကိန္း ျပည့္သည့္ႏွစ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထြက္ရွိမႈမွာ (၁၇၂၈)တန္ထိ ရွိခဲ့သည္။၂၃ ၎စီမံကိန္း စတင္ခဲ့သည့္ 
၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွ ထြက္ရွိသည့္ ဘိန္းတန္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (၃၃၂ %) ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံတိုးလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းေနသည္ကုိ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက ဝိုင္း၀န္းေဝဖန္ရႈံ႕ခ်ျခင္းကို ခံရေသာ န၀တ အစိုးရ 
သည ္၁၉၉၃ ခႏွုစတ္ြင ္မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ဥပေဒကို  ျပ႒ာန္းခဲသ့ည။္၂၄  ထုိဥပေဒသည ္စနစ၏္ သားေကာငျ္ဖစၾ္ကရေသာ 
သာမန္ျပည္သူမ်ားစြာကုိ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ သုံးစဲြမႈမ်ားကို ရံုးတင္စစ္ေဆး၍ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ျဖင့္ 
အေရးယူခဲ့ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေျပာပေလာက္ေသာ ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္မႈ မျဖစ္ခဲ့ေခ်။

ဟိုပံုး-ေတာင္ႀကီး ကားလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ စိုက္ထူထားေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ဆိုင္းဘုတ္။
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၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ထြက္ရွိေသာ ဘိန္းတန္ခ်ိန္ကို ယခင္ နအဖ အစိုးရလက္ထက္က ထြက္ရွိေသာ ဘိန္းတန္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 
၅၀ % ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံတိုးျမင့္လာသည္။ 

၂၀၁၃ ဘိန္းစုိက္ရာသီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔ရိွ ဘိန္းစုိက္ဧရိယာ ၅၇၈၀၀ ဟက္တာကုိ အိမ္ေထာင္စု ၁၉၀၀၀၀ စုက လုပ္ကုိင္ၿပီး  
ဘိန္းစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၈၇၀ တန္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။၃၃ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ဆန္႔က်င္ ေရးေန႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအေနျဖင့္ ဖ်က္ဆီးႏုိင္ခဲ့သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ ဘိန္းစိမ္း ပမာဏမွာ တစ္တန္ 
မျပည့္ခဲ့ေပ။၃၄ 

အရပ္သားအမည္ခံ အစုိးရသစ္လက္ထက္ လက္ရွိလြတ္ေတာ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္း အတြက္ 
ထိေရာက္ေသာ လုပင္န္းစဥမ္်ားကုိ သိသာထငရွ္ားစြာ မေတြ႔ရေသးေပ။ လက္ရိွလြတ္ေတာ္တြင ္၁၉၉၃ မူးယစဥ္ပေဒအပါအဝင ္
မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သံုးသပ္ခ်မွတ္ေရး အဆိုကို တင္သြင္းျခင္း မေတြ႔ရေသးေပ။  

ဦးသိန္းစနိ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘိန္းကင္းမဲ့ဇံု ျဖစ္ရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ထားေသာ္ 
လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းကုိ ေနာက္ထပ္ (၅) ႏွစ္တိုးၿပီး ၂၀၁၉ ထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု မူးယစ္ဗဟုိ 
ဥကၠဌက ဆုိသည။္၃၅ ထုိသုိ႔ေျပာဆုိျခင္းသည ္၂၀၁၅ တြင ္အဆယီမႏ္ိငုင္အံား မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းလြတ္ဇံအုျဖစ ္မဟာဗ်ဴဟာ 
ေမ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အားနည္းေစခဲသ့ည။္ ၂၀၁၄ ၾသဂတ္ုလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင ္ျမနမ္ာႏိငုင္ႏွံင္ ့UNODC တုိ႔သည ္၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၇ 
ထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ မႈခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးၿခိမ္းေျခာက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိး 
ခဲ့သည္ဟု (၁၉ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၄)ထုတ္ Daily Eleven သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (၁၄)ဖဲြ႔တုိ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး 
တုိကဖ္်က္ေရးအတြက္ ႏွစဥ္ီးႏွစဘ္က္မွ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေရးလုပင္န္းကုိ သေဘာတူထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အေကာင ္
အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းေနသည္။

၁၉၉၆ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထိ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ 

တန္ခ်ိန္ အေျချပဇယား။

(၇) ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအဖဲြ႕ (နအဖ) အစိုးရေခတ္။

၁၉၉၇ တြင္ နဝတမွ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ)အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲဖဲြ႔စည္းၿပီး ယခင္က 
စစဗ္ိလုခ္်ဳပမ္်ားသာ ဆက္လက္ဦးေဆာငခ္ဲသ့ည။္၂၆ နအဖ အစိုးရသည ္၁၉၉၉ ခႏွုစမွ္ စ၍ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏိွမႏွ္င္းေရး (၁၅)ႏွစ ္
စီမံကိန္းကုိ အဆင့္(၃)ဆင့္ျဖင့္ ခ်မွတ္၍ ၿမိဳ႕နယ္(၅၁)ခုကို (ေနာက္ဆက္တဲြ-၂ သုိ႔ရႈရန္) ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၂၇  

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ (၈၀ %) ရာခိုင္ႏႈန္း ထိရွိေသာ 
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တရုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ မိုင္းလား အထူးေဒသ(၄)၊ “၀” အထူးေဒသ (၂)၊ ကုိးကန္႔ေဒသမ်ားတြင္ 
၂၀၀၆ မတုိင္မွီ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ ကင္းမဲ့ဇံုအျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။၂၈ ထုိကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထြက္ရွိမႈ 
(၆၅.၁၃ %) ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။ 

ဘိန္းကင္းစင္ေၾကာင္း (၁၀) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘိန္းပေပ်ာက္ေရး ဦးစားေပးနယ္ေျမ 
စာရင္းတြင ္မပါဝငခ္ဲသ့ည္ ့အခ်ဳ႕ိၿမိဳ ႕နယမ္်ားက ဘိန္းထပစ္ိက္ုပ်ဳိးလာခဲသ့ျဖင့္၂၉ ၂၀၀၅ ခႏွုစတ္ြင ္ဘိန္းစိက္ုပ်ဳိးထြက္ရိွမႈ ၃၁၂ 
တနထ္ြက္ရာမွ ၂၀၁၀ ခႏွုစတ္ြင ္၅၈၀ တနထ္ြကရိွ္ခဲၿ့ပီး (၄)ႏွစက္ာလအတြင္း (၄၆.၂၀) ရာခိငုႏ္ႈန္း ျပနလ္ညတုိ္းျမင္လ့ာခဲသ့ည။္၃၀  

(၈) ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အစုိးရေခတ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွ ေပၚေပါက္လာေသာ အရပ္သားအမည္ခံအစိုးရ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ (၃) ႏွစ္ကာလ အတြင္းတြင္ 
ဘိန္းစိက္ုပ်ဳ ိးထြက္ရိွမႈ ထပမ္တုိံးလာသညကုိ္ ေတြ႔ရသည။္ ၂၀၁၃ ခႏွုစတ္ြင ္ဘိန္းစိကုပ္်ဳ ိးထြက္ရိွမႈ ၈၇၀ တနရိွ္သျဖင္ ့ယခငႏွ္စႏွ္င္ ့
ႏိ ႈင္းယွဥ္ပါက (၂၆ %) ထပ္မံတုိးလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ဘိန္း ( ၉၂%) 
ရာခိုင္ႏႈန္းထြက္သည့္အနက္၃၁  ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ထြက္ရွိၿပီး က်န္သည့္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ထြက္ရွိသည္။၃၂  

Source: UNODC, Southeast Asia Opium   
Survey 2013.

Potential opium production, Myanmar, 1996-2013 (Tons)

Best estimate
Upper Limits
Lower Limits



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ
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အပိုင္း(၂)
ရွမ္းျပည္နယ္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဘိန္း

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာရြာတစ္ရြာ



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ

12 13

အက်ဳ ိးဆက္ေၾကာင့္ ကိုးကန္႔အဖဲြ႔ (MNNDA)၊ ဝအဖဲြ႔ UWSA ႏွင့္ မုိင္းလားအဖဲြ႔ NNDA တုိ႔သည ္ဗကပမွ ခဲြထြကၿ္ပီး န၀တအစုိးရႏွင့္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲၾ့ကသည။္ ထုိ႔ေနာက္ ရွမ္းျပညန္ယ္ေျမာက္ပုိင္း တရုတ္နယ္စပ္တေလ်ာက္တြင္ ဘိန္းကုိ စီးပြားျဖစ္ 
စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္ကုိ အစိုးရက လ်စ္လွ်ဴထားသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ အဆမတန္ တိုးလာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။၄၉  

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဘိန္းဘုရင္။

၁၉၇၄ တြင ္ခြနဆ္ာသည ္ေထာငမွ္ လႊတ္ၿငမိ္းခ်မ္းသာခြင္ျ့ဖင္ ့ထြက္လာၿပီး၅၀ (၂) ႏွစအ္ၾကာတြင ္ေတာခိသုည္ ့လြယ္ေမာကာကြယ္ေရး 
တပ္ကုိ ျပန္လည္ဦးေဆာင္ကာ Shan United Army (SUA) အမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖဲြ ႔စည္းခဲ့သည္။၅၁ SUA သည္ ဘိန္းမွ 
ရေသာဝင္ေငြမ်ားကို လက္နက္၊ ခဲယမ္း ဝယ္ယူသယ္ေဆာင္ၿပီး အဖဲြ ႔အင္အားေတာင့္တင္းေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၅၂  
ဘိန္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အင္အားႀကီးထြားလာသည့္ SUA တပ္သည္ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ေရးအတြက္ “ေပါင္းမလား၊ တုိက္မလား” 
မူျဖင့္ ကုိင္ထားခဲ့သည္။ ထုိမူသည္ ညီညႊတ္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ SUA လက္ေအာက္သုိ႔ ဝင္ေပါင္းေရးသာ 
ျဖစ္သည္။၅၃ ထုိ႔ေၾကာင့္ SUA သည္ ၁၉၈၂ ၾသဂုတ္လတြင္ လြယ္လန္းေဒသကုိ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၃ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 
SSA (SSPP) တပ္ဖဲြ႔၏ မိုင္းေမာတပ္စခန္းကုိ လည္းေကာင္း သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။၅၄ 

၁၉၈၄ ခႏွုစ ္မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင ္SUA  ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေရွ႕ပိငု္းတိုင္းစစဌ္ာနခ်ဳပ(္ရပခ)တုငိ္းမႈး ဗိလ္ုမွဴးခ်ဳပ္ေအးစႏွံင္ ့
မုငိ္းတုံၿမိဳ ႕နယ္တြင ္ေတြ႔ဆုံခဲၿ့ပီး ႏွစဥ္ီးႏွစဘ္က္ အေပးအယူ သေဘာတညူမီႈ ရခဲသ့ညဟု္ ဆုိသည။္ ထိုသေဘာတူညမီႈမွာ အစိုးရမွ 
ခြနဆ္ာ တပဖ္ဲြ႕၏ ဘိန္းႏွင္ ့မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပင္န္းမ်ားကုိ အေႏွာင္အ့ယွကမ္ျပဳရနႏွ္င္ ့ခြနဆ္ာတပဖ္ဲြ႔မွ အစိုးရကုိ ဆန္႔က်င္ေနေသာ 
ဗကပႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ေခ်မႈန္းရန္ စသည္ျဖင့္ သေဘာတူထားသည္ဟု ဆုိသည္။၅၅ 
ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံၿပီး တစ္ပတ္အတြင္းတြင္ ခြန္ဆာတပ္ဖဲြ႔မွ မယ္ေအာ္ ေဒသ၌ အေျခစုိက္ေသာ PNA ဌာနခ်ဳပ္ ေကာင္နိန္းစခန္း 
အပါအ၀င္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားတပ္ဖဲြ႔အေျခစိုက္ တပ္စခန္းမ်ားကုိ တိုက္ခုိက္ေခ်မႈန္းခဲ့သည္။၅၆  ထိုကာလအတြင္း 
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစိုးရတပ္မွ ခြန္ဆာတပ္ဖြဲ ႔ကုိ ယခင္ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ေသာ ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားကဲ့သုိ ႔ 
အသြင္တမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးခ်ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

၁၉၈၅ တြင္ ခြန္ဆာသည္ မိုးဟိန္း ဦးေဆာင္သည့္ SURA တပ္ဖဲြ႔ကိုပါ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းၿပီးေနာက္ Mong Tai Army (MTA)
ကို ဖဲြ႔စည္း၍ ဟိုမုန္းတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္ခဲ့သည္။၅၇ ထို႔ေနာက္ MTA တပ္ဖဲြ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း ထိုင္းနယ္စပ္ 
တစ္ေလွ်ာက္ရွိ နယ္ေျမမ်ားကုိ စိုးမိုးထားၿပီး ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ ဘိန္းေစ်းကြက္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ မတ္လတြင္ 
အေမရိကန္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႔ (DEA) မွ ခြန္ဆာအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး တရားခံအေနျဖင့္ 
ဖမ္းဆီးရန္ ေၾကျငာခဲ့သည္။၅၈  

ရွမ္းျပည္နယ္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဘိန္း။

၁၉၆၂ ခႏွုစ ္စစအ္ာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိငု္းတြင ္ရွမ္းျပညန္ယ္၌ လက္နက္ကုိငလ္မ္းစဥျ္ဖင္ ့စစအ္ာဏာရွငစ္နစ ္ဆန္႔က်ငလ္ႈပရွ္ားမႈ 
ျပင္းထန္လာသည္ကို ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္ရန္ အစုိးရက ကာကြယ္ေရးတပ္ကုိ ဖဲြ ႔စည္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ ႔မ်ား၏ 
စားဝတ္ေနေရးအတြက ္ကုိယ္နည္းကုိယ့္ဟန္ျဖင့္ ရွာေဖြေစျခင္းသည ္ဘိန္းလုပင္န္းကို လုပကုိ္ငခ္ြင္ျ့ပဳခဲသ့လိ ုျဖစ္ေစခဲသ့ညဟု္ 
ဆုိသည။္၃၆  ဘိန္းေမွာင္ခုိလုပင္န္းသည ္နယ္ပယ္စံမွုာ ႀကီးထြားလာၿပီး ယခငက္ ရိွခဲ့ေသာ တရားဝငစ္ိကုပ္်ဳ ိးေရး၊ စီးပြားေရးစနစမွ္ာ 
ပ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဘိန္းသည္ အဖိုးတန္ထြက္ကုန္ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ဘိန္းမရွိပါက စားသုံးသူ စီးပြားေရး 
လံုးဝရပ္စဲသြားမည္ဟု ဆိုသည္။၃၇  ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ား စိုးမိုးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း 
တရုတ္နယ္စပ္တေလ်ာက္တြင္ ဘိန္း (၈၀ %) ရာခိုင္ႏႈန္း ထြက္ရွိေသာ ေဒသျဖစ္လာခဲ့သည္။

အစုိးရ၏ ယူဆခ်က္မွာ ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔က ဘိန္းကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏိုင္ပါက သူပုန္လက္ထဲသို႔ ဘိန္းမ်ားမေရာက္ႏိုင္၊ 
သူပုန္တုိ႔သည္ ဘိန္းမရွိလွ်င္ လက္နက္ဝယ္ယူရန္ ဝင္ေငြမရွိ၍ ၎တုိ႔ လႈပ္ရွားမႈကုိ စြန္႔လႊတ္ရလိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။၃၈  
၀င္ေငြမရွိေသာ သူပုန္တပ္မ်ားသည္ အစိုးရထံ လက္နက္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားသည္ သူပုန္ဘ၀သို ႔ 
ကူးေျပာင္းသြားခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။၃၉ ၁၉၆၉ တြင္ အစုိးရက ခြန္ဆာကုိ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးသျဖင့္ ခြန္ဆာလက္ေအာက္ရွိ 
လြယ္ေမာကာကြယ္ေရး တပ္ဖဲြ႔အင္အား ၁၅၀၀ က ေတာခိုခဲ့သည္။၄၀  

ျမန္မာအစိုးရ၏ တန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ တလႊားတြင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး 
သူပုန္တုိ႔၏ ပုန္ကန္လႈပ္ရွားမႈ က်ဆင္းသြားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။၄၁ ဘိန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းသည့္ ေဆးမွီးတုိအျဖစ္ 
အသုံးျပဳျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ နာတာရွည္ေရာဂါသဖြယ္ သက္ဆုိးရွည္ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၇၃ တြင္ 
အစိုးရသည ္ကာကြယ္ေရးတပမ္်ား၏ လကန္က္မ်ားကုိ ျပနရ္ပုသိ္မ္းခဲရ့သည။္၄၂ ၎ကုိ ကုိးကန္႔နယ္ ကာကြယ္ေရးေခါင္းေဆာင ္
ေလာ္စစ္ဟန္က လက္နက္အပ္ရန္ ျငင္းဆန္ၿပီး ေတာခိုခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလာ္စစ္ဟန္ကုိ ထုိင္းနယ္စပ္တပ္ဖဲြ ႔က 
ဖမ္းမိၿပီး ျမန္မာအစိုးရကို ျပန္လဲြအပ္ေပးခဲ့သည္။၄၃   

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဘိန္းဘုရင္။

၁၉၇၀ တြင္ ျမန္မာျပည္၏ ဘိန္း ၈၀ % ထြက္ရွိေသာ ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ား စိုးမိုးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တရုတ္ 
နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ကုိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ)က တုိက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။၄၄ ၁၉၈၀ တြင္  
ယခငက္ ဖမ္းဆီးထိန္းခ်ဳပထ္ားေသာ ေလာစ္စဟ္နက္ိ ုလြတ္ၿငမိ္းခ်မ္းသာခြင္ျ့ဖင္ ့ေထာငမွ္ လႊတ္ေပးခဲသ့ည။္ ေလာ္စစဟ္နသ္ည ္
လားရိႈးၿမိဳ႕အေရွေတာင္ဖက္ နမ့္ေဗါင္ေဒသတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ တပ္စခန္းသစ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္  အစိုးရကို က်ပ္ေငြ 
ႏွစ္သန္းေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ထိုျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲ ြ ႔ကုိ ယခင္က ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ေသာ ကာကြယ္ေရးတပ္ကဲ့သုိ႔ပင္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားကုိ ၿဖိဳခြင္းတုိက္ခိုက္ေစခဲ့သည္ဟု 
ဆိုသည္။၄၅  

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိငု္းတြင ္လႈပရွ္ားေနသည့္ ဗကပတပ္ဖဲြ႔သည ္ယခင္က ဘိန္းပငမ္်ားဖ်က္သိမ္းေရး စမီကိံန္းကုိ ခ်မွတ္ႏိငုခ္ဲ့ေသာ္လည္း 
ေနာက္ပိငု္းတြင ္ဘိန္းခြနဝ္င္ေငြျဖင္ ့ပါတယီႏၱယားကို လွည္ပ့တ္ေစခဲၿ့ပီး ႏိငုင္ံေရးအရ အရွက္ရခဲသ့ည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့၁၉၈၅ တြင ္
ဗကပ၏ တတိယအႀကိမ ္ကြနက္ရက္သည ္ဘိန္းတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒတရပကို္ ပါတီတြင ္ျပဌာန္းခဲသ့ည။္၄၆ ထုိဥပေဒကို ဗကပ၏ 
တပရ္င္း၊ တပဖ္ဲြ႔ဝငမ္်ားက သေဘာမက်သျဖင္ ့၁၉၈၉ တြင ္ဗကပ အငအ္ားထု ၿပိဳကဲြခဲရ့သည္ ့အေၾကာင္းရင္းတစရ္ပျ္ဖစသ္ည။္၄၇  

၁၉၈၉ တြင ္ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာကပ္ိငု္း တရတ္ုနယစ္ပတ္စ္ေလွ်ာက္ရိွ ဗကပ၏ တပဖ္ြဲ႔မ်ားမွ အပစအ္ခတရ္ပစ္ဲေရး ျပဳလပု္ေရး 
အတြက္ နဝတ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဗိလ္ုခ်ဳပႀ္ကီး ခငည္ြန္႔သည ္ေလာ္စစဟ္နကုိ္ ရတ္ုတရက္ေတြ႔ဆံခုဲသ့ည။္၄၈ ထုိေတြ႔ဆုံမႈ၏ ခြန္ဆာ
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ထို႔ေနာက္ ခြန္ဆာသည္ ၁၉၉၀ တြင္ ထုိင္းနယ္စပ္၌ ေနာ္မိန္းႀကီး ေခါင္းေဆာင္သည့္ SSA အဖဲြ႔၊  မဟာဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ 
WNA တပဖ္ဲြ႔ႏွင္ ့စိငု္းလိတ္ ဦးေဆာငသ္ည္ ့SSA/SSPP တပဖ္ဲြ႔မ်ားကုိ MTA တပ္ေအာက္သို႔ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းခဲၿ့ပီး တာကလယ ္
ဦးေဆာင္ေသာ ရလလဖ အဖဲြ႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ ရွမ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။၅၉  ဘိန္းကုန္ကူးေသာ 
လြယ္ေမာကာကြယ္ေရး ေခါင္းေဆာငဘ္ဝမွ ဘိန္းဘုရငအ္ျဖစ ္အေမရကိနအ္စိုးရႏွင္ ့ႏိငုင္တံကာ၏ ဖမ္းဝရမ္းထတ္ုျခင္းခရံသူ 
ခြန္ဆာသည္ ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးကို ေၾကညာ၍ မိမိကုိယ္မိမိ ရွမ္းျပည္သမၼတအျဖစ္ ၁၉၉၃ တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။၆၀   

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင္ ့လက္နက္အင္းအားေတာင္တ့င္းသည္ ့MTA တပကုိ္ ၿဖိဳခ်ရနအ္တြက္ UWSA ကို ျမနမ္ာအစိုးရက လကန္က္ 
ခဲယမ္းေထာက္ပံၿပီး MTA ကုိ တိုက္ခိုက္ေစခဲ့သည္။၆၁ UWSA ၏ ဖိတုိက္လာျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၉၅ ဇြန္လတြင္ ကမ္းရြက္ႏွင့္ 
စိငု္းမနိ္းအဖဲြ႔က လူအင္အား (၃၀၀၀)နီးပါးျဖင္ ့ခြနဆ္ာကုိ အာခၿံပီး SSNA အမညျ္ဖင္ ့အစိုးရႏွင္ ့အပစအ္ခတ္ရပစ္ဲေရး ျပဳလပုခ္ဲသ့ည။္၆၂  
သုိ႔ေသာ္ ခြန္ဆာ၏ MTA တပ္သည္ လက္နက္ကုိင္အင္းအား ၁၄၀၀၀ နီးပါးရွိခဲ့ၿပီး စစ္ေရးအရ အေရးမသာႏိုင္ေသာ္လည္း 
အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ဆက္လက္တိုက္ပဲြ ဝင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုကို ပုိင္ဆိုင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ ္၁၉၉၆ တြင္ ႏိင္ုငံေရးႏွင္ ့ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာငအ္ျဖစ ္အသိအမွတ္ျပ ျဳခင္း မခရံသည္အ့ျပင ္ဘိန္းဘုရငအ္ျဖစသ္ာ 
ဆက္လက္သတ္မွတ္ခံရေသာ ခြန္ဆာသည္ ၎တို႔၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကို အာမခံေပးပါရန္ နဝတ စစ္အစုိးရထံ 
ေတာင္းဆိုၿပီး လက္နက္ခ် အညံခံခဲ့သည္။၆၃ ခြန္ဆာစည္းရံုးသိမ္းသြင္းခံရေသာ ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ရဲဖက္တို႔က ႏိုင္ငံေရး 
အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အသက္ေပးခဲ့ၾကရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မႈ 
မူးယစ္ရာဇာအတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။  
 
အသံတိတ္စစ္ပဲြ။

နအဖ အစုိးရသည္ ၂၀၀၈ မတိုင္မွီ ကာလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ လႊမ္းမိုးသည့္ေဒသ၌ အေျခစိုက္လႈပ္ရွားေသာ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖဲြ႔မ်ားအား ဖအိားေပးၿပီး လကန္က္စြန္႔လြတ္ေစခိငု္းမႈမ်ား ျပဳလုပခ္ဲသ့ညကုိ္ ေတြ႔ရသည။္ ၂၀၀၅ 
တြင ္ရွမ္းျပညန္ယ္ ေျမာက္ပိငု္းရိွ ပေလာငလ္က္နက္ကုိငအ္ဖဲြ႔ PSLA ကုိလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၇- ၀၈ တြင ္ရွမ္းျပည္ေတာငပ္ိငု္းရိွ 
ရလလဖ အဖဲြ႔မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ခ်စ္ေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔ႏွင့္ တာကလယ္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႔မ်ားကို လည္းေကာင္း 
လက္နက္စြန္႔လြတ္ ေစခိုင္းမႈကို ခံခဲ့ရသည္။ 

နအဖ စစအ္စိုးရသည ္၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံကိုု ျပညသ္ူ႔ဆႏၵခယူံပဲြ ျပဳလပုၿ္ပီးေနာက္ အပစအ္ခတ္ရပစ္ထဲားေသာ တုိင္းရင္းသားလက ္
နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး စတင္ဖိအားေပးလာခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
အသြင္ေျပာင္းရန ္ျငင္းဆနသ္ည္ ့ကိုးကန္႔အပစအ္ခတရ္ပအ္ဖဲြ႔ကို မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပမ္ႈႏွင္ ့စတငအ္ေရးယခူဲသ့ည။္ ၂၀၁၀ 
တြင ္နအဖစစအ္စုိးရသည ္အပစ္ရပ္စထဲားေသာ အဖဲြ႔မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့တ္ပ ္အသြင္ေျပာင္းေရး အစအီစဥတ္ြင ္ PNO ႏွင္ ့
SSPP/SSA တပ္ဖဲြ႔မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပန္ယ္ေျမမ်ားသည ္နယ္စပႏွ္င္ထ့စိပမ္ႈမရိွသျဖင္ ့၎တုိ႔ကိ ုျမနမ္ာ့တပမ္ေတာ္လက္ေအာက္ခ ံ
ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ အျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည္။ 

SSPP/SSA အဖဲြ ႔၏ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြယ္ေမာဝ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုင္ဖတုိ႔ ဦးေဆာင္သည့္တပ္ဖဲြ ႔က ဌာေနျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ 
အသြင္ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပန္ဖ ဦးေဆာင္သည့္တပ္ဖဲ ြ ႔က အသြင္ေျပာင္းျခင္းကုိ လက္မခံေသာေၾကာင္း 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အစုိးရစစ္တပ္က စတင္ထုိးစစ္ဆင္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။၆၄ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလတြင္ အစိုးရ၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ SSPP/SSA တုိ႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ အခ်ိန္တိုတိုကာလအတြင္း 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။၆၅  

UWSA ႏွင့္ မိုင္းလားအဖဲြ႔သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရးကို ျငင္းဆန္ၿပီး စစ္ေရးအရ အေရးယူပါက ရင္ဆိုင္မည့္ 
ဟနရိွ္ေသာ္လည္း့ ၂၀၁၂ ခႏွုစတ္ြင ္အစိုးရႏွင္ ့အပစအ္ခတ္ရပစ္ဲေရးကုိ ေနာက္ထပတ္ဖန ္ျပဳလုပၿ္ပီး သေဘာတူညမီႈ စာခ်ဳပကုိ္ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ကိုယ့္ရိကၡာကို တာ၀န္ျပန္ယူရသည့္ ျပည္သူ႔စစ္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အခ်ဳိ႕ျပည္သူ႔စစ္စိုးမိုးထားေသာေဒသမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဘ၀ကို အက်ဳိးျပဳသည္ထက္ 
ၿခမိ္းေျခာက္မႈက ပိမု်ားလာသညက္ိ ုေတြ႔ရသည။္ ဘနိ္းဘုရငခ္ြနဆ္ာသည ္အစိုးရထ ံအၾကြင္းမဲ ့လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္ ၎၏ 
MTA တပ္ဖဲြ႔တခ်ဳိ႕ကုိ နယ္ေျမေဒသေပၚမူတည္ၿပီး ျပည္သူ႔စစ္ဖဲြ႔စည္းခြင့္ ေပးထားခဲ့သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံတရားရံုးမွ ေသမိန္႔ျဖင့္ 
တရားစရီငျ္ခင္းခရံေသာ ေရႊႀကိဂံေဒသ မူးယစရ္ာဇာ စိငု္းေနာခ္မ္းသည ္MTA တပဖ္ဲြ႔ဝင္ေဟာင္း တစဥ္ီးျဖစ၍္ တာခ်လိီတ္ၿမိဳ ႕နယ္ 
ေဟာင္လိတ္ျပည္သူ႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။၆၆  

၂၀၁၀ ခႏွုစတ္ြင ္ရွမ္းျပညန္ယ္၌ အပစအ္ခတရ္ပစ္ထဲားေသာ SSA /SSPP တပဖ္ဲြ႔အခ်ဳ႕ိႏွင္ ့PNA တပဖ္ဲြ႔သည ္ဌာေနျပညသ္ူ႔စစ ္
အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းျခင္းကို လက္ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၅ တြင္ PNA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း၌ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးေရး လုံး၀က် 
ဆင္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ တြင ္ဌာေနျပညသူ္႔စစအ္ျဖစသုိ္႔ လုံးဝအသြင္ေျပာင္းၿပီးေသာအခါ PNA ထိန္းခ်ဳပန္ယ္ေျမသည ္
ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ေနာက္ထပ္ တဖန္ ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာခဲ့သည္။

လက္ရွိျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္၏ လက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ႔ေပါင္း ၅၀၂၃ ဖဲြ႔ရွိၿပီး ခန္႔မွန္းစုစုေပါင္း 
အင္အား ၁၈၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ ၎ျပည္သူ႔အဖဲြ ႔မ်ားအတြက္ လြတ္ေတာ္တြင္ သီးျခားဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးျခင္း မရွိသျဖင့္ 
ျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ ႔အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ရန္ပံုေငြအတြက္ ကိုယ္တုိင္ရွာရျခင္းေၾကာင့္ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ၿငစိြန္းလာၾကသည။္၆၇ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ျပညသူ္႔စစသ္ည ္ယခငက္ ကာကြယ္ေရးတပႏွ္င္ ့ႏႈငိ္းယွဥပ္ါက အသြငသ္ဏၭာနသ္ာျခားနားၿပီး 
အနစ္သာရက တူေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။   

ရွမ္းျပညန္ယ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိငအ္ဖဲြ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပဧ္ရယိာမ်ားႏွင္ ့ဘနိ္းစိက္ုပ်ဳ ိးထုတ္လုပမ္ႈ သိပသ္ည္းဆ 
ျပေျမပံု။

Source: UNODC, Southeast Asia Opium Survey 2013.

နိမ့္                                      ျမင့္

ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ သိပ္သည္းဆ



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ

16 17

အခန္း(၃)
ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း 

ပအို၀္းေဒသ ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ။

ၾကက္သြန္ၿခံတြင္ ၾကက္သြန္အစား စိုက္ပ်ဳိးေသာ ဘိန္းပင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးသည့္ ျမင္ကြင္း။ 



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ

18 19

(၃) ေနာင္ယာဆိုင္ေဒသ ဘိန္းျဖတ္စီမံကိန္း။

၁၉၆၆ ခႏွုစ ္ႏိ၀ုငဘ္ာလ (၂၀)ရက္ေန႔တြင ္ေတာငႀ္ကီးၿမိဳ ႕ရိွ စားၿမနိရ္ပိသ္ာ၌ က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာ 
ၾကသည္ ့ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာငမ္်ားအား အစိုးရက ထပမ္ဖံမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲသ့ည။္ ဤဖမ္းဆီးမႈမွ မပါ၀င္ေသာ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္းသည္ ၎၏ ရဲေဘာ္ေဟာင္း(၈၀)ျဖင့္ ထုိႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ပအလဖသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
လက္နကကုိ္ငလ္မ္းစဥျ္ဖင္ ့ေတာျပနခ္ိခုဲသ့ည။္ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၇ ႏွစဥ္ီးပိငု္းတြင ္ထုိစဥက္ အေရွ႕ပိငု္းတုိင္း စစဌ္ာနခ်ဳပ ္(ရပခ)
တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး သူရေအာင္ေဖက ပအလဖ အား ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရန္ ကမ္းလွမ္းလာသည္ကို 
ပအလဖ အဖဲြ႔က အခ်က္ (၄) ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။၇၁ 

ထိုေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအနက္ (၃)အခ်က္ျဖစ္သည့္ ပအုိ၀္းနယ္ေျမတြင္ရွိေသာ အမိန္႔ရဘိန္းဆုိင္မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ 
ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ အစုိးရကသေဘာတူခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခင္က ဖမ္းဆီးထားေသာ ပအုိ၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ 
ဦးေက်ာ္စိန္ႏွင့္ ျဖားဗြာဦးလွေဖမွလဲြ၍ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးမည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ ပအလဖ အဖဲြ႔သည္ 
လက္နက္ကုိငလ္မ္းစဥျ္ဖင္ ့တိကုပ္ဲြမ်ား ဆက္လက္ဆငႏ္ဲြခဲသ့ည။္၇၂ ထုိေနာက ္ဗိလ္ုခ်ဳပစ္သိံန္းသည ္ယခငက္ မေအာငျ္မင္ေသးေသာ 
ဗိလ္ုခ်ဳပခ္်နဇ္ံ ုခ်မွတ္ေဆာငရ္ြက္ခဲသ့ည္ ့ဘနိ္းျဖတ္စခန္းစမီကံနိ္းကို ေတာငႀ္ကီးၿမိဳ ႕၏ ေတာငဘ္က္ရိွ ေနာငယ္ာဆုိငက္ြင္းတြင ္
ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

“ပအလဖ” ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳ ပ္စံသိန္းေခတ္တုန္းက (၁၉၆၆-၆၈) ပအုိဝ္းေဒသ ေက်းရြာတုိင္းမွာရိွတဲ ့ဘိန္းစားမ်ားအားလုံးကုိ 
ရြာသူႀကီးက ဘိန္းျဖတ္စခန္းရွိေနရာကုိ သြားပုိ႔ေပးရတယ္။ ဘိန္းျဖတ္စခန္းသို႔ မသြားလုိတဲ့ ဘိန္းစားမ်ားကုိေတာ့ (၆)လ 
အခ်ိန္ေပးၿပီး ကိုယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ျဖင့္ ဘိန္းျဖတ္ခုိင္းေစခဲတ့ယ္။ (၆)လအတြင္း ဘိန္းမျဖတ္ႏုိင္တဲ ့ဘိန္းစားမ်ားကုိ ေသဒဏ္ 
ေပးခဲ့တယ္” #၁၉

(၄) ဂုဏ္သကိၡာျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ေက်းရြာထူေထာင္ေပးျခင္း။

ဘိန္းျဖတ္ႏိုင္ေသာသူမ်ားကို သာမန္လူမ်ားႏွင့္ တစ္ရြာတည္း အတူတကြေနထုိင္ပါက ခဲြျခားဆက္ဆံခံရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ 
စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာကုိ ထိခုိက္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စံသိန္းသည္ ဘိန္းစားမ်ားအခ်င္းခ်င္း အတူတူေနထိုင္ႏုိင္မည့္ 
ရြာမ်ားကို တည္ထားေပးခဲ့သည္။

“ဗိလုခ္်ဳပစ္သံနိ္းက နမ္းေဘးရြာအနီးမွာ ထီလုံးရြာကုိ တညၿ္ပီး ျပနလ္ညျ္ပဳျပင ္တည္ေထာင္ေရးစခန္းပံစု ံလုပထ္ားေပးခဲတ့ယ္။ 
အစကဘိန္းစားေတြ ပိန္းလွီၿပီး ေနလွန္းခံထားရတဲ့ ဗူးသီးႏုလုိ ဘဝကေန ျပန္လည္ဆူၿဖိဳးလာခဲ့တယ္။ ဘိန္းစဲြသူကို တခါ 
တည္း ဘိန္းျဖတ္လုိက္တာမဟုတ္ဘူး။ ဘိန္းနည္းနည္းစီေကၽြးၿပီး ေနာက္ဆုံးမွ အျမစ္ျဖတ္ေပးခဲ့တယ္။ မနက္ေစာေစာ 
အေျပးေလ့က်င့္ခိုင္းတာတို႔၊ စိုက္ပ်ဳိးခင္းေတြ ထူေထာင္ေပးတာတို႔ စတာေတြလုပ္ေပးခဲ့တယ္။” တမ-၇

၁၉၇၀ မွစ၍ ဗုဒၶအဆုံးအမကိုအေျခခံေသာ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပအလဖ၏ ဘိန္းစားသုံးသူမ်ား 
ဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပအိုဝ္းေဒသတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ 
မရိွသေလာက္ ပေပ်ာကခ္ဲသ့ည။္၇၃ သို႔ေသာ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခၿဲပီး က်န္းမာေရးဌာနမရိွသည္ ့ေက်းလက္တခ်ဳ႕ိက 
ဘိန္းကို စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ဘဲ ေဆးဝါးျဖစ္ျဖင့္ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝိုက္ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

(၅) ယမ္းေငြ႔ေျပကာ ဘိန္းပန္းေ၀လာ။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (PNO)သည္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရယူခင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ မတုိင္မွီကာလတြင္ ပအုိ၀္းေဒသ၌ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး စိုက္ပ်ဳိး၊ ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္း၀ယ္၊ သံုးစဲြမူမ်ား မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့သည္။ 

“အရင္တုန္းကဆုိရင္ မဲနယ္ေတာင္မွာ ဘိန္းမေျပာနဲ႕ အရက္ေရာင္းဝယ္တာေတာင္မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ေပးတယ္။ 
ေက်းရြာတုိင္းလုိလိုက အရက္ခိုးေရာင္းတဲ့အိမ္ဆို ေက်းရြာလူငယ္က ေရွာင္တခင္ ဝင္စစ္ၿပီး ေတြ႔ရင္ ျပစ္မႈထင္ရွားသူကို 
လမ္းျပင္ခိုင္းတယ္၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းအတြက္ အိမ္သာက်င္း လိုအပ္ပါက တူးခိုင္းတယ္၊ ဒဏ္ေငြရိုက္တယ္ 
အဲလိုမ်ဳိး ျပစ္ဒဏ္ခတ္တာ” #၉

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ပအို၀္းေဒသတြင္ ဘိန္းပေပ်ာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ။

(၁) ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ေရာက္ရွိလာပံု။

၁၈၉၉ ၀န္းက်င္တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ လဲခ်ားနယ္ႏွင့္ မိုင္းစစ္နယ္၌ တရုတ္မ်ဳိးႏြယ္ ေက်းရြာတခ်ဳိ႕က ဘိန္းစတင္ 
စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၀၁ တြင္ မိုင္းကိုင္နယ္ႏွင့္ မိုင္းေနာင္နယ္မွ လီဆူးမိသားစုမ်ားသည္ ဘန္းယဥ္နယ္သုိ႔ 
ေရြ႕ေျပာင္းလာၿပီး လြယ္ေမာေတာင္တြင္ ဘိန္းစတင္စမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ဟု ဆိုသည္။၆၈ 

(၂) နားေဗာင္ေဒသ ဘိန္းျဖတ္စီမံကိန္း။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းတြင္ ဘိန္းလုပင္န္းႀကီးစိုးလာသညက္ိ ုပအိ၀ု္းသဃံာေတာ္မ်ားအဖဲြ႔က ဒုစရိက္ုပေပ်ာက္ေရးႏွင္ ့အက်င္စ့ာရတၱိ 
ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္  ေထရ၀ါဒဗုဒၶအဆံုးအမျဖင့္ လႈပ္ရွားလာၾကသည္။၆၉ ထို႔အျပင္  ၁၉၅၈ တြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလႊတ္ 
ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ (ပအလဖ)ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔သည္ လက္နက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလဲလွယ္ေရးကုိ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ 
ပအလဖ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်န္ဇံုသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ေရးဆဲြခ်မွတ္ေသာ နားေဗာင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 
မွ  ဘိန္းစားသူမ်ား ဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဘိန္းျဖတ္လုပ္ငန္းကိုပါ ထဲ့သြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
၁၉၆၂ ေနာက္ပိငု္းတြင ္ျမနမ္ာ့ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ပအိ၀ု္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာငအ္ခ်ဳ႕ိ ဖမ္းဆီးျခင္းခၾံကရသျဖင္ ့
နားေဗာင္ဘိန္းျဖတ္လုပ္ငန္းလည္း ဆက္ၿပီးအေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။၇၀ 

“နားေဗာငဖ္ံြ႕ၿဖိဳ းေရးစမီကံနိ္း အေကာငအ္ထည ္ေဖာ္တဲက့ာလတနု္းက အဒီဲေနရာမွာ ဘိန္းစားသုံးသူေတြက ဘိန္းျဖတ္ဖို႔အတြက္ 
ဘိန္းစားအေယာက္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အဘတုိ႔က ေက်ာင္းသားဘ၀ေပါ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်န္ဇံု ဂ်စ္ကားကုိ 
အဘတို႔ ဘိန္းစားေတြတင္ၿပီး နားေဗာင္ကို မၾကာခဏလိုက္ပို႔ေပးဖူးတယ္။” #၂၀

၁၉၅၈-၁၉၆၂ တြင္ ပအလဖ ၏ နားေဗာင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ ဘိန္းစားသံုးသူမ်ားကို 

ဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးပါ ထဲသြင္းေဆာင္ရြာခဲ့ေသာေနရာ။



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ
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(၇) မီဒီယာက ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ အသံ။

“ဘိန္းစိုက္တယ္ဆုိတာ ပအုိ၀္းလူထုေတြ လက္မခံဘူး။ ဒီဘိန္းေၾကာင့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ တစ္ခုလုံးကုိ ေတာ္လွန္ခဲ့တယ္။ 
အဲဒီကေန ၁၉၈၆ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈက မမ်ားခဲ့ဘဲနဲ႔ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္က်မွ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ 
မ်ားလာတယ္ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒါကပအို၀္းအမ်ဳိးသားတစ္ခုတည္းအေနနဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ရေဒသနဲ႔ ဒီေဒသဆက္စပ္နယ္ေျမေတြအားလုံးရဲ႕ ဂယက္ေၾကာင့္မိုလုိ႔ ဒီဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈတက္လာတယ္လုိ႔ သုံးသပ္ပါတယ္။ 
ပအို၀္းနယ္ေျမရဲ႕ ဆက္စပ္နယ္ေျမေတြအားလုံးမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈက ပအုိ၀္းေဒသထက္မ်ားတယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ 
ပအုိ၀္းေဒသက ဘနိ္းစိကုပ္်ဳ ိးတာမ်ားတယ္ ဆုိတဲ ့အေျဖကိ ုကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘယ္လုိလုပ္ေပးရမလ။ဲ ေနာကတ္စခ္ကု ပအုိ၀္းေဒသမွာ 
ဘိန္းဘာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးရလဲဆိုေတာ့ ရာသီဥတု၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲတာေတြေၾကာင့္ 
အာလူးတို႔ ၾကက္သြန္တို႔ စိုက္လို႔မရတဲ့ ေက်ာက္က်ဳိ၊ ေက်ာက္ၾကား ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးတာမ်ားတယ္။ 

အဲဒီဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးတဲ့ ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိဘူးလားဆိုေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္တာ ဘယ္သူကထိန္းခ်ဳပ္မလဲ။ အစိုးရရွိမယ္။ 
ဥပေဒဘက္ေတာ္သားေတြရွိမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူတဲ့ အဖဲြ ႔အစည္းေတြရွိမယ္။ အဲဒီအဖဲြ ႔အစည္း ေတြအားလုံး ထိန္းသိမ္း 
ထားေပးမယ္ဆုိရင္၊ ဟန္႔တားေပးမယ္ဆုိရင္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ မမ်ားသည့္ တုိင္ေအာင္ ေလွ်ာ့မယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ဘာေၾကာင္တုိ့းေနလဆုိဲတဲဟ့ာက အလပုမ္လပုၾ္ကလုိ႔ပ။ဲ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားလည္းမလုပဘူ္း။ အပုခ္်ဳပ္ေရးလည္းမလုပဘ္ူး။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႔အစည္းကလည္း လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိဘူး။ အဲလုိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ တုိးေနတာ။ 
ဆက္စပ္နယ္ေျမ ေတြအားလုံး ကင္းလာၿပီဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသက သိပ္မခဲယဥ္းဘူး။ မင္းတုိ႔မစိုက္ေတာ့နဲ႕ေဟ့ဆုိရင္ 
စိုက္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အကယ္၍သာ ဆက္စပ္နယ္ေျမေတြအားလုံးကို အစိုးရစီမံခ်က္နဲ႔၀င္မယ္။ အကုန္လုံးက ဘိန္းကုိ 
အမ်ဳ ိးသားေရးအသြငန္ဲ႔ အကုနလုံ္း၀ိငု္းၿပီးတားဆီးၾကမယ္ဆုိရင ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသမွာ ပေပ်ာက္သြားဖို႔ မခယဲဥ္းဘူးလုိ႔ထငပ္ါတယ္။ 
အခု ရွမ္းျပည္တင္မကဘူး။ ခ်င္းေတာင္ေတြ၊ ကခ်င္ေတြမွာပါ စိုက္ေနတယ္” ဟု ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ပါတီ) ဒု-ဥကၠဌ 
ခြန္ေမာင္ေသာင္းက ၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၄ ထုတ္ Weekly Eleven သတင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတစ္ေနရာတြင္ ေတြ႔ရေသာ ဘိန္းစိုက္ခင္း။

၁၉၉၁ ေနာကပ္ိငု္းတြင ္ဥပေဒေဘာငအ္တြင္း ၀င္ေရာကၾ္ကသည္ ့လက္နက္ကိငု ္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳ႕ိမွ ဘနိ္းစိက္ုပ်ဳိးသမူ်ားကိ ု 
အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားကုိ အခြန္ေကာက္ခံသည့္အျပင္ အကာအကြယ္မ်ား 
ေပးခဲ့ျခင္း၊ စားသုံးသူေစ်းကြက္ကို ထိေရာက္စြာမဟန္႔တားႏိုင္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ တြင္က်ယ္လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
ရွမ္းျပည္ရွိ ပအုိ၀္းေဒသေက်းရြာမ်ားအေရာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ ခရီးေပါက္လာခဲ့သည္။၇၄ PNO သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလတြင္ အထူးေဒသ(၆) ပအုိ၀္း အမ်ဳိးသားအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး 
စမီခံ်က္မ်ားကို ေရးဆဲြခ်မွတခ္ဲ့ေသာ္လည္း ၎စီမံခ်က္ကုိ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငမ္ႈ အားနည္းခဲသ့ျဖင္ ့မေအာငျ္မငခ္ဲ့ေပ။ 

(၆) မေအာင္ျမင္ေသးေသာ ဘိန္းကင္းမဲ့ဇံု စီမံခ်က္။

၁၉၉၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ႏွင့္ လိြဳင္လင္ခရိုင္အတြင္းတြင္  စစ္အစိုးရ၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး 
အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေဒသခမံ်ား၏ စိက္ုပ်ဳိးယာေျမ အေျမာက္အမ်ားကုိ သိမ္းယခူဲၾ့ကသည။္ ၎အျပင ္ေဒသထြကလ္ယ္ယာသီးႏံွ 
မ်ားကို တြက္ေျခကုိက္စီးပြားျဖစ္ တင္ပုိ႔ႏုိင္မည္ ့ေစ်းကြက္မရရိွျခင္းႏွင္ ့ေဒသတြင္း အဓမၼဖံြ႕ၿဖိဳ းေရးလုပင္န္းမ်ားေၾကာင္ ့ရွမ္းျပည ္
ေတာင္ပိုင္းသည္ ၁၉၉၆ တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကို ေနာက္တဖန္ ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာေစသည့္ အေၾကာင္းရင္း 
တစရ္ပျ္ဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ တြင ္PNO/PNA ထိန္းခ်ဳပန္ယ္ေျမ အထူးေဒသ (၆)ကုိ ဘိန္းကင္းမဲဇ့ံအုျဖစ ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိငုရ္န ္
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ထိုနယ္ေျမေပၚတြင္ လူဦးေရထူထပ္ေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမယာအခက္အခဲမ်ားရွိ
သျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ငန္း ဆက္လက္တည္ရွိရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

“၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၀ ထိဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဟုိပံုးၿမိဳ ႕နယ္မွာ ဘိန္းလုံး၀စိက္ုလုိ႔မရဘူး PNO/PNA က တင္းတင္းၾကပၾ္ကပ ္တားျမစ ္
ထားတယ္။ ၂၀၀၇ မွာဆိရုင ္က်ေနာ္ဦးေလးက သူစိက္ုထားတဲ ့ၾကက္သြနျ္ဖဴကုိ ေရာင္းလုိ႔လုံး၀မရေတာ့ စားစရာမရိွ ၀မ္းေရး 
အတြက္ အခက္အခဲႀကံဳေတာ့ ဘိန္းၿခံေနရာေဟာင္းကိုရွင္းၿပီး ဘိန္းစိုက္ဖို ႔အတြက္ ႀကံရြယ္ခဲ့တယ္။ အဲေတာ့ PNO/PNA 
သတင္းရေတာ့ သူကိုဖမ္းၿပီး အခ်ဳပ္ေျခာက္ေပါက္ျဖင့္ တစ္ပတ္ၾကာခ်ဳပ္ထားလုိက္တယ္။ အဲဒါအျပင္ ဒဏ္ေငြ ၆၀၀၀၀ 
က်ပ္တိတိပါ ထပ္ေဆာင္ရေသးတယ္။ အဲဒီ ၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ကာလမွာဆိုရင္ ဒီဘက္ေဒသမွာ (ပြန္ေခ်ာင္းအေနာက္ဘက္) 
ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈကုိ တားျမစ္ထားတာေၾကာင့္ လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပြန္ေခ်ာင္းအေရွ႕ဘက္ေဒသရွိ ဘိန္းၿခံေတြမွာ 
သြားၿပီး ေန႔စားအလုပသ္ြားလုပ္ၾကတယ္။ တခ်ဳ႕ိက ရိွသမွ်ပုိင္ဆုိငမ္ႈေတြကုိ ေရာင္းၿပီး ထုိင္းႏိငုင္ကုိံ အလုပသ္ြားရွာ ၾကတယ္။ 
အဒဲါေတာငမွ္ PNO/PNA ကတားထားေသးတယ္။ ဘိန္းၿခံေတြမွာ ေန႔စားအလုပမ္သြားလုပရ္ဘူးလုိ႔ တားေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
စား၀တ္ေနေရး ၾကပ္တည္းမႈျပႆနာကို သူမေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေတာ့ သူလည္းမတားႏိုင္ပါဘူး။”#၉

ေက်းရြာ လူသြားလမ္းေပၚတြင္ ဘိန္းမ်ဳိးေစ့ကို ေနလွန္းထားပံု။



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ
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(၈) ေနာက္ထပ္တဖန္ ဘိန္းျပန္စိုက္သည္ကို လ်စ္လွ်ဴရႈထားျခင္းသည္ ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ။

၂၀၀၆-၂၀၁၀ ကာလတြင္ PNO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ အထူးေဒသ(၆)ကုိ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ တင္းၾကပ္စြာ တားဆီးထားခဲ့သည္။ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံကုိ ုလူထုဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ၿပီးေနာက ္PNO သည ္ႏိငုင္ံေရးပါတီအျဖစ ္မွတပ္ံတုငၿ္ပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကု ိ
၀င္ေရာက္ယွဥၿ္ပိဳငခ္ဲသ့ည။္ က်န္ရိွသည္ ့PNA တပ္ဖဲြ႕ကို အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစဌ္ာနခ်ဳပ၏္ လက္ေအာက္ခ ံဌာေနျပညသူ္႔စစအ္ျဖစ ္
အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပအို၀္းကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသ၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ေနာက္ထပ္တဖန္ 
ေခါင္းေထာင္လာခဲ့သည္။  

“UNODC က ကၽြန္မမိတ္ေဆြေတြ ေျပာျပခ်က္အရဆုိရင္ ၂၀၁၀ မွာ UNODC က Project (စီမံကိန္း)က်လာတယ္။ အဲဒီ 
Project က နမ့္စန္ (ၿမိဳ႕နယ္)မွာ Operate (လုပ္ေဆာင္)လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ နမ့္စန္မွာ သက္ဆုိင္ရာ 
အာဏာပုိင္ေတြက လုံၿခံဳေရးတာ၀န္မယူေပးႏိုင္ဘူးဆုိၿပီး ဘာကိုလုပ္ရမွန္း မသိေတာ့ဘူး။ ေတာင္ႀကီးမွာ ရံုးဌားၿပီး ဖြင့္ထား 
ေနၿပီ။ ေနာက္ေတာ့ ပင္ေလာင္း (ၿမိဳ႕နယ္)ကုိ ေရြ႕ၿပီး အဲဒီမွာ လုပ္ဖို႔ စီစဥ္လိုက္တယ္။ ပင္ေလာင္းမွာ ေနရာရွာထားၿပီးေတာ့ 
ဘယ္သူကေျပာလိုက္လည္းေတာ့ မသိဘူး ပင္ေလာင္းဟာ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ နီးတယ္ဆုိၿပီး မလုပ္ျဖစ္ျပန္ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ 
ဟိုပံုး (ၿမိဳ႕နယ္)မွာ ေျပာင္းၿပီး လုပ္လိုက္တယ္” ဟု  လူမႈေရးလုပ္ငန္းမွာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။ #၁၀  

ဘိနး္စိုက္ပ်ဳိးမႈကင္းမဲ့လာသည့္ ဟုိပံုးၿမိဳ႕နယ္သည္ ၂၀၁၀ တြင္ ေနာက္ထပ္တဖန္ ဘိန္းျပန္စိုက္လာၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ 
UNODC က ၀င္လာခဲ့သည္။ ဟုိပံုးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာကၠဆ်ားရြာတြင္ UNODC ၀င္လာၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း ဘနက္မီြန္းသည ္၂၀၁၂ ခႏွုစ ္ေမလတြင ္အဆိပုါ ရြာသုိ႔ သြားေရာက္ခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ္ ေက်ာကၠဆ်ားတြင ္
UNODC ၀င္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း မဲနယ္ေတာင္ေဒသ၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ပုိတိုးလာခဲ့သည္။ 

“၂၀၀၅ ေနာက္ပုိင္း မနဲယ္ေတာငမွ္ာ ဘိန္းစိက္ုပ်ဳိးမႈကုိ PNO/PNA က ထိေရာက္စြာ အေရးယူေတာ့ ဘိန္းမရိွသေလာက္ လုံး၀ 
က်ဆင္းသြားတယ္။ အဒဲအီခ်နိက္ာလက မနဲယ္ေတာငရိွ္ ဘိန္းစားသမားေတြက ပြန္ေခ်ာင္းေနာက္ဘက္မွာ ဘိန္းသြား၀ယ္ၿပီးမွ 
ရႈၾကရတယ္။ မဲနယ္ေတာင္ထြက္တဲ့ ဘိန္းေတြက တာရွည္ထားခံတယ္၊ အရည္အေသြးလဲ ေကာင္းတယ္။ မဲနယ္ေတာင္ 
ထြက္တဲဘိ့န္းေတြကုိ ဘနိ္းျဖဴခ်က္လုပ္ပါက တျခားေဒသထြကတ္ဲ ့ဘနိ္းေတြထက ္ပိျုမတ္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ။္ ၂၀၁၀ ေရာက္ 
ေတာ့ မဲနယ္ေတာင္မွာ ဘိန္းျပန္စိုက္လာတာကို ဘိန္းရာဇာတို႔ရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။” #၉

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘိန္းစုိက္ရာသီတြင ္ဘိန္းခင္း၂၇၈၂၉.၁၄ ဧကကို ဖ်က္ဆီးႏိငုခ္ဲ့ေသာ္လည္း ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ ဘိန္းစိက္ုပ်ဳ ိးထုတ္လပုမ္ႈမွာ 
(၈၇၀)တန္ ထြက္ရွိသည့္အနက္ ( ၄၆ %) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ စိုက္ပ်ဳိးထြက္ရွိခဲ့သည္။၇၅ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေတာငပ္ိငု္းရိွ နယ္ေျမမ်ားသည ္အပစ္အခတ္ရပ္စထဲားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖဲြ႔ (၂)ဖဲြ႔၊ ျမနမ္ာ့တပမ္ေတာ္တပဖ္ဲြ႔မ်ားႏွင္ ့
၎တုိ႔လက္ေအာက္ခ ံျပညသူ္႔စစ ္ဌာေနတပဖ္ဲြ႔အနည္းဆုံး (၇)ဖဲြ႔၊ အလင္း၀ငသ္ည္ ့လက္နက္ကိငုအ္ဖဲြ႔ (၄)ဖဲြ႔တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပထ္ားေသာ 
ေဒသျဖစ္သည္။

ဘိန္းသီးကို ျခစ္ၿပီး အဆီထြက္လာပံု။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းျဖစ္သည့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ 
တနသၤာရတုိီင္းတို႔သည ္တိငု္းရင္းသားလကန္က္ကုိငအု္ပစ္မု်ား အေျခခ်လႈပရွ္ားသည္ ့နယ္ေျမမ်ားျဖစသ္ည။္ ထုိနယ္ေျမမ်ား၏ 
ေအာက္ပိငု္းျဖစ္ေသာ ကယားျပညန္ယ္မွ တနသၤာရတုိီင္းအထိရိွ စစ္ေဘးသင္ျ့ပညသူ္မ်ားသည ္ထိငု္းနယ္စပတ္ြင ္စစ္ေဘးဒကုၡ 
သညစ္ခန္း (၉)ခုျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး UNHCR က ကူညီေထာက္ပ့ံေပးခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ ္အထက္ပုိင္းျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပညန္ယ္သည ္
တုိင္းရင္းသားလကန္က္ကုိငအု္ပစ္ ု(၁၀)ဖဲြ႔ထက္မနည္း လႈပရွ္ားေသာေဒသျဖစ္ေသာလ္ည္း  စစ္ေဘးစစဒ္ဏခ္ျံပညသူ္မ်ားအတြက္ 
နယစ္ပတ္ြင ္ဒကုၡသညစ္ခန္းဖြင္ထ့ားျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ ရွမ္းျပညန္ယ္ႏွင္ ့ကခ်ငျ္ပညန္ယ္ရိွ အခ်ဳ႕ိၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည ္စစ္ေဘးစစဒ္ဏ္ေၾကာင္ ့
စား၀တ္ေနေရး ၾကပတ္ည္းသည္ ့ျပညသူ္အခ်ဳ႕ိက မမိတုိိ႔ဘ၀ရပတ္ည္ေရးအတြက္ အခ်နိတုိ္ကာလအတြင္း ေငြျဖစလ္ြယ္ေသာ 
ဘိန္းစိက္ုပ်ဳိးလုပင္န္းမွလြဲ၍ အျခားေရြးစရာမရိွခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ရွမ္းျပညန္ယ္သည ္ျမနမ္ာႏိငုင္၌ံ ဘိန္းအမ်ားဆုံးထြက္ေသာ 
ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ

24 25

အပိုင္း(၄)
ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္း 

ဘာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ေသးလဲ။

သက္တမ္းရင့္ သစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္ရွင္းၿပီး ဘိန္းၿခံမ်ား တည္ေထာင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရေသာ ျမင္ကြင္း။ 



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ

26 27

ဌာေနျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကုိသာ ဖိအားေပးခံခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္တေလ်ာက္ရွိ 
အပစအ္ခတ္ရပစ္ထဲားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နကကုိ္ငအ္ဖဲြ႔မ်ားသည ္အစိုးရႏွင္ ့စစ္ေရးတင္းမာလာခဲသ့ည။္ နယ္ျခားေစာင္ ့
တပအ္သြင္ေျပာင္းေရးကိ ုျငင္းဆန္ေသာ ကုိးကန္႔လက္နက္ကုိငအ္ဖဲြ႔သည ္မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပမ္ႈျဖင္ ့အေရးယူခခံဲရ့သည။္ 
မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ဘိန္းကုိ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေျဖရွင္းသည္ ့ေဆးမီွးတုိအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ 
အဆံုးသတ္ရခက္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ရွင္သန္ေစခဲ့သည္။ 

န၀တ၊ နအဖ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာေရး အခြင့္အေရးကုိ ပိတ္ပင္ထားၿပီး 
မူ၀ါဒအားနည္းသည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ ဖြင့္ထားေပးခဲ့သည္။ စီးပြားေရးမူ၀ါဒအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကုိပါ 
သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနာက္ထပ္တဖန္ စစ္ပဲြမ်ားေပၚေပါက္လာရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကုိ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမႈေၾကာင့္ တၿပိဳင္တည္းတြင္ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးျပႆနာလည္း ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

အစိုးရအဆက္ဆကတ္ြင ္တုိင္းရင္းသားတုိ႔က  အာဏာခဲြေ၀မႈ၊ အခြနခ္ဲြေ၀မႈ၊ သယံဇာတခဲြေ၀မႈကိ ုေဖာ္ေဆာငသ္ည္ ့ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ သယံဇာတခဲြေ၀မႈ (Resource Sharing) ကို ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု ဇယား (၅)တြင္ 
ထဲသ့ြင္းပါ၀င္ျခင္း မရိွေသးေပ။ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ လုိလားေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အဟန္႔အတားျဖစ္သည္ ့လက္ရိွ 
ႏိငုင္ံဖ့ဲြ႔စည္းပံ၏ု ပဒုမ္အခ်ဳ႕ိကုိ ျပငဆ္ငမွ္သာ ဖက္ဒရယ္အဂၤါရပ ္ျပည္စ့ံသုည္ဖ့ဲြ႔စည္းပံ ုျဖစလ္ာမည။္ ဖက္ဒရယ္စနစပ္ျီပငသ္ည္ ့
ဖဲြ႔စည္းပံျုဖစပ္ါက တုိင္းရင္းသားလကန္က္ကိငုအ္ဖဲြ႔မ်ားႏွင္ ့အစိုးရတုိ႔အၾကား ခိငုမ္ာသည္ ့ယုံၾကညမ္ႈ တည္ေဆာက္ႏိငုမ္ညျ္ဖစ၍္ 
ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းလည္း လြယ္ကူထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ 

(၂) စိုက္ပ်ဳိးေျမယာမ်ားကို လက္လြတ္ဆံုးရႈံးရျခင္း။ 

၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ပါတီစနစ္ အာဏာရွင္အစိုးရသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္သူပိုင္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လယ္ယာ 
ေျမမ်ားကို စီမံကိန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး အေၾကာင္းျပဳၿပီး သိမ္းယူျခင္းမ်ား ျပဳမူခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ 
ၿပိဳက်ခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္အာဏာကုိ ရယူသည့္ စစ္တပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအႏွံ ႔အျပား၌ စီမံကိန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ 
အေၾကာင္းျပဳကာ လယ္သိမ္းယာသိမ္းမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ျပည္မတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၏ အက်ဳိးဆက္ 
ျဖစ္ေသာ လယ္ယာမဲ့ဘ၀ ေရာက္သူမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကုိင္လာျခင္းႏွင့္

ပင္းပက္စက္ရံုစီမံကိန္းက ယာေျမကို သိမ္းဆည္းကာ စက္ရံုၿခံစည္းရိုးခတ္ရာတြင္ ေက်းရြာလူေနအိမ္မ်ားၾကားတြင္ ခတ္သျဖင့္ 
ေက်းရြာသားတစ္ဦးက ကိုယ့္ေနအိမ္ကို ျပန္ဖ်က္ေနရပံု။

ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္း ဘာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ေသးလဲ။

ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းကိ ုေတာ္လွန္ေရးေကာငစ္ ီအစိုးရလက္ထက္တြင ္၁၉၆၅ မွ ၁၉၆၉ ထိ (၄)ႏွစ ္စမီကိံန္းျဖင့္၇၆ ေသာ ္
လည္းေကာင္း၊ မဆလ အစိုးရလကထ္က္တြင ္၁၉၆၇ မွ ၁၉၉၁ ထိ (၁၅)ႏွစ ္စမီကိံန္းျဖင့္၇၇ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နအဖအစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၁၄ ထိ (၁၅)ႏွစ ္စမီကိံန္းျဖင့္၇၈ ေသာလ္ည္းေကာင္း ေဆာငရ္ြက္ခဲၿ့ပီး ျဖစသ္ည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္
ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးစမီကိံန္းႀကီး (၃)ခကိုု ႏွစ္ေပါင္း (၃၄)ႏွစၾ္ကာ ေဆာငရ္ြက္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကမၻာေပၚတြင ္ဒုတိယအမ်ားဆုံး 
ဘိန္းစိက္ုပ်ဳိးထတ္ုလုပ္ေသာ ႏိငုင္အံျဖစ ္ဆက္လကတ္ညရိွ္ေနသည။္ ထုိဘိန္းပေပ်ာက္ေရးစမီကံနိ္းမ်ား မေအာင္ေသးသည္ ့
အေၾကာင္းရင္းမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာ (၇)ခ်က္ေၾကာင့္ ေတြ႔ရသည္။ 

(၁) ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားျခင္း။

ျမနမ္ာႏုိငငံ္ကုိ ျပည္ေထာင္စစုနစျ္ဖင္ ့တရား၀င္ေရးဆဲြထားသည္ ့၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပံသုည ္လက္ေတြ႔အေကာင ္အထည္ေဖာ္ရာတြင ္
တစျ္ပည္ေထာငစ္နစ ္ျဖစ္ေနသျဖင္ ့၁၉၆၁ တြင ္ေတာငႀ္ကီးၿမိဳ ႕၌ တုိင္းရင္းသား ညလီာခႀံကီး ေပၚေပါက္ရသည္ ့အေၾကာင္းရင္း 
ျဖစသ္ည။္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရလီတြင ္ရနကု္နၿ္မိဳ႕၌ သက္ဆိငုရ္ာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ား၊ လူမ်ဳ ိးစကုိယ္ုစားလွယ္မ်ားက 
ေတာင္ႀကီးညီလာခံမွ ေပၚထြက္လာေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ဖက္ဒရယ္မူကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူအခ်ဳိ႕က 
ဖက္ဒရယ္မူကုိ ခဲြထြက္ေရးဟု မွားယြင္းစြာ နားလညၾ္ကသူတုိ႔သည ္ထုိႏွစမ္တ္လတြင ္တုိင္းျပညအ္ာဏာအား စစတ္ပသိ္မ္းယူမႈ 
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ စတင္က်င့္သုံးၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္မီးကုိ ပိုမို 
ေတာက္ေလာင္ေစသည္န့ည္းတူ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈလည္း ပိမုိႀုကီးထြားလာခဲသ့ည။္ အစိုးရသည ္ပနုက္နထ္ၾကြေနေသာ 
ရွမ္းျပညသူ္ပနုမ္်ားကုိ ႏိွမႏွ္င္းရနအ္တြက္ ကာကြယ္ေရးတပကုိ္ လကန္က္တပဆ္င္ေပးျခင္းသည ္ဘနိ္းျပႆနာကုိ ႀကီးထြားေစခဲၿ့ပီး 
ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚသည့္ကာလတစ္ေလ်ာက္ 
တြင ္ဘနိ္းေမွာငခ္ိဂုိဏု္းတို႔က အခြင့္ေကာင္းယူၾကသျဖင္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ ဘနိ္းစိကုပ္်ဳိးထုတလု္ပမ္ႈသည ္ကမၻာေပၚတြင ္ဒတုယိ 
အမ်ားဆံုးအဆင့္တြင္ ရပ္တည္ခဲ့ရသည္။

၁၉၈၈ ေနာကပ္ိငု္းတြင ္တုိင္းရင္းသားလက္နကကုိ္င္အဖြဲ႔ (၁၇)ဖြဲ႔ႏွင္ ့အစိုးရတုိ႔အၾကား အပစအ္ခတ္ရပစ္ဲေရး သေဘာတညူမီႈ 
ရယူခဲ့ၾကသည္။ သို ႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ န၀တ စစ္အစိုးရ၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၉၀ ၏ 
(၂၁)ပိုဒ္အနက္   အပုိဒ္(၁၀)တြင္ “… ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအစိုးရမဟုတ္သျဖင့္ 
မည္သည့္လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္မွ် ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳရန္ အေၾကာင္းမရွိေပ” 
ဟု ေဖာျ္ပထားသည။္  န၀တ၊ နအဖ အစိုးရသည ္ႏိငုင္ံေရး ျပႆနာကုိ ႏိငုင္ံေရးနည္းျဖင္ ့မေျဖရွင္းသည္အ့ျပင ္ျမနမ္ာ-တရတ္ု 
နယ္စပ္တေလ်ာက္တြင္ စီးပြားျဖစ္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည္ကုိ လ်စ္လွ်ဴထားခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာသည္ 
သက္ဆိုးရွည္ေစခဲ့သည္။

အပစအ္ခတ္ရပစ္ထဲားေသာ တိငု္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖဲြ႔မ်ားသည ္ႏိငုင္ံေရးေဆြးေႏြးခြင္ ့မရရိွဘ ဲန၀တ Road Map (၇)
ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တာ၀န္မ်ားကုိသာ ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။ Road Map ရလဒ္မွ ေပၚေပါက္လာေသာ ၂၀၀၈ 
ဖဲြ႔စည္းပံကုို လူထုဆႏၵခယူံပဲြျပဳလုပၿ္ပီးေနာက္ အပစရ္ပစ္ထဲားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖဲြ႔မ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင္တ့ပႏွ္င္ ့



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ
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န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရလက္ထက္၌ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနာင္ေက်ာ့ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ပင္စံုေက်းရြာအုပ္စုတြင္ လယ္ယာေျမ 
ဧကေပါင္း (၂၅၀၀)ခန္႔ကို သိမ္းယူၿပီး ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ တစ္ဧကကုိ က်ပ္ေငြ ၃၀၀၀ မွ ၇၀၀၀ ထိ သီးစား 
ျပန္ခ်ေပးခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ပငစ္ံုေက်းရြာအုပစ္ကု ခမရ ၄၂၃၊ ခမရ ၄၂၄ အေနာက္ဘက္ရိွ လယ္ယာေျမ ဧကေပါင္း ၉၅၀ ခန္႔ကုိ သိမ္းထားတယ္။ 
ဒီႏွစ္ (၂၀၁၄) ျပန္ေပးၿပီလုိ႔ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားေတာ့ ရြာသားေတြက တပ္သိမ္းထားတဲ့ ကိုယ့္ၿခံေျမယာေတြကုိ 
ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးၾကတာေပါ့။ ဟိုတရက္(ေမလဒုတိယပတ္ ၂၀၁၄)က တပ္ကေခၚတဲ့စည္းေ၀းကို သြားတက္တဲ့လူက ျပန္ 
လာေျပာျပတာေတာ့ တပသိ္မ္းထားတဲ ့လယ္ယာေျမေပၚမွာ ေပးမလပု္ေတာ့ဘူးတဲ။့ ထြနထ္ားၿပီးတဲလူ့လည္းရိွတယ္ မ်ဳ ိးေစခ့ၿ်ပီးတဲ ့
လူေတြလည္းရိွတယ္။ ေပးမလုပရ္င ္လုပအ္ားအလကားရႈံးၿပီေပါ။့ …. ေပးမလပုရ္င္ေတာ့ ဟုိအလုပ ္(ဘိန္းစိက္ုအလပု)္ ကုိဘ ဲ
မွီခိုေနၾကရမွာဘဲ။” #၄၀

(၂-၄) ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေျမယာလက္လြတ္ဆံုးရႈံးမႈ အက်ဳိးဆက္။

ရွမ္းျပညန္ယ္ေတာငပ္ိငု္းတြင ္ၿမိဳ ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆီဆုိင၊္ ဟုိပံုး၊ ေတာငႀ္ကီး ေျမယာသိမ္းခရံသည္န့ည္းတူ လိြဳငလ္င၊္ နမ္စ့န၊္ 
ေညာင္ေရႊ၊ ကေလာ၊ ပင္ေလာင္း၊ ဖယ္ခုံ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာရိွသမူ်ားက ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ 
ေၾကာင့္ ေျမယာၿခံပုိင္ရွင္မ်ားက ဒုကၡေရာက္ၾကရသည့္နည္းတူ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားလည္း ငတ္မြတ္မႈျပႆနာႏွင့္ 
ရငဆုိ္ငၾ္ကရသည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေဒသတြင္းလူငယအ္မ်ားစသုည ္မမိတုိိ႔ေက်းရြာမွ စြန္႔ခြာၾကၿပီး ဝမ္းစာအတြက္ ေငြေၾကးတတ္ 
ႏိုင္သည့္သူက နယ္စပ္ေဒသကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တဖက္ႏိုင္ငံသုိ႔ အလုပ္ရွာေဖြၾကသည္။ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာသူသည္ 
ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သည့္ အရပ္ေဒသသို႔ ေန႔စားအလုပ္သမားအျဖစ္ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

“ရွမ္း-ကယား နယ္စပ္မွာေတာ့ (ဘိန္း) အႀကီးအက်ယ္ကုိလုပ္တာ ရပ္နီးရပ္ေဝးေဒသေပါင္းစံုက လာလုပ္ၾကတယ္။ .. 
ဘိန္းဘယ္ေလာက္စိုက္ၾကလဲဆိုတာ ဘယ္ေနရာဘဲၾကည့္ၾကည့္ ဘိန္းၿခံေတြက မ်က္စိတဆံုးပဲ။… တျခားအေဝးက ဆီဆိုင္၊ 
ဆုိက္ေခါင၊္ ဟုိပံုး၊ ေတာငႀ္ကီး၊ အင္းေလးထိ အလုိဲရပ္ေဝးမွ ေက်းရြာသားမ်ားက လာလပုၾ္ကတာလ ဲရိွတယ္။ အလုိဲရပ္ေဝးက 

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕၌ ယာေျမဧကေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ကုိ တပ္သိမ္းထားသည့္ ေျမပံု။

အတူ လုပ္ခလစာနည္းပါးျခင္းေၾကာင္ ့က်ဴးေက်ာ္ေနထုိငမ္ႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲသ့ည။္ ထုိ႔နည္းတူ ရွမ္းျပညန္ယ္ ေတာငပ္ိငု္းတြင ္
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ လယ္ယာမဲ့ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသူအခ်ဳိ႕သည္ မိမိတို ႔၀မ္းေရးအတြက္ ဘိန္းၿခံမ်ားသုိ ႔ 
ေန႔စားအလုပ္သမားအျဖစ္ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကုိင္ၾကသလို အခ်ဳိ႕သည္ နယ္စပ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ 
ရရာအလုပ္မ်ားကို ရွာေဖြၾကရာမွ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာကိုပါ ႀကီးထြားေစခဲ့သည္။

(၂-၁) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမယာလက္လြတ္ဆံုးရႈံးခံရမႈ ျဖစ္စဥ္တခ်ဳိ႕။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စုတြင္  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရးတပ္ အမွတ္ 
(၂၁၂)က ယာေျမဧက ၄၇၆ ဧကကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထုိေနရာ၌ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ခန္႔က ေတာင္ႀကီးကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္ 
တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထုိေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းစဥ္တြင္ မွဲ ႔ေတာင္ရြာသား မိသားစု (၂၀)ဝန္းက်င္ကုိလည္း ထုိေနရာမွ 
ကုိယ့္အစီအစဥ္ျဖင့္ ေျပာင္းေရြ႕ေစခိုင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထိုသိမ္းယူထားေသာ ေျမယာမ်ားကို မူလပုိင္ရွင္မ်ား 
၁၀၀ ဦးက အသနားခံစာတင္ရာမွ ၇၁ ဦးက စုစုေပါင္း ေျမယာ  ၂၅၀.၁၆ ဧကကို ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္ကို သိရသည္။ 

“အဘတုိ႔ မဲ႕ွေတာငရ္ြာမွာ လြနခ္ဲတ့ဲ ့ႏွစ္ေပါင္း ႏွစဆ္ယ္ (၁၉၉၂)က ေျမယာသိမ္းခရံေတာ့ မဲွ႕ေတာငရ္ြာမွ မသိားစ(ု၆၀)ေလာက္က 
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ၾကတယ္။ အဲလိုျဖစ္ေတာ့ သူတို႔ ၀မ္းေရးအတြက္ ေရြးစရာက မွဲ႔ေတာင္ရြာအနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ သစ္ေတာ 
ႀကိဳး၀ိုင္းမွ ထင္းရွဴးပင္ေတြကို အမ်ဳိးသမီးေတြက ေလာင္စာအတြက္ ထင္းရွဴးခိုးထုတ္တယ္။ ေယာကၤ်ားေတြက ထင္းေတြ ခိုး 
ထုတ္တယ္ဆိုေတာ့ သစ္ေတာတပ္ဖဲြ႔က ဖမ္းမိေတာ့ ေတာင္ေလးလုံးေထာင္ကို ေရာက္သြားခဲ့ၾကတယ္။ အခ်ဳိ႕မိသားစုက 
မရိွမဲ့ရိွမဲ့ ကၽြဲေတြ၊ ႏြားလွည္းေတြကုိ ေရာင္းၿပီး လက္ရိွပံစုငရ္ြာ ေျမေနရာကိ ုစ၀ုယၾ္ကတယ။္ ၿပီးေတာ့ ပံစုငရ္ြာကို တည္ေထာင ္
လုိက္ၿပီးေတာ့ အေျခခ်ေနထုိင္တာ ၁၂ ႏွစ္ဘဲရေသးတယ္။ ကံဆုိးခ်င္ေတာ့ ပံုစင္ရြာမွာ ပင္းပက္သံမဏိစက္ရံုစီမံကိန္းက 
(၂၀၀၄ ခုႏွစ္) လာၿပီး ေျမယာထပ္သိမ္းတယ္ အခ်ဳိ႕မိသားစုကို အဓမၼေျပာင္းေရြ႕ေစတယ္ လုပ္ေတာ့ အဘတုိ႔မွာ ဘာမွ 
မက်န္ေတာ့ဘူး။ အဘတုိ႔ဘ၀က နာဂစဒ္ဏခ္ရံသူထက္ ပိဆုိုးတယ္။ နာဂစဒ္ဏခ္ရံသကူ နာဂစမ္နုတုိ္င္းၿငမိၿ္ပီး ေနာက္ပိငု္းမွာ 
ေျမယာေလးဘာေလး က်န္ေသးတယ္။ အဘတုိ႔က ဘာမွမက်န္ေတာ့ဘူး။ အဘတို႔ ပံုစင္ရြာမွာ အလုပ္လက္မဲ့သူေတြက 
ထိုင္းႏိုင္ငံကို သြားတာေတာ့ မရွိဘူး။ ဟိုးေတာင္ေပၚေဒသက ဘိန္းၿခံေတြမွာ ေန႔စားလိုက္လုပ္တာေတာ့ ရွိတယ္။” #၃၀

(၂-၂) ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမယာလက္လြတ္ဆံုးရႈံးခံရမႈျဖစ္စဥ္တခ်ဳိ႕။ 

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဟုိပံုးၿမိဳ႕၌ စစ္တပ္က ေဒသခံမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမယာ၊ စားက်က္ေျမ၊ သစ္ေတာေျမတုိ႔ကို 
စစဗ္်ဴဟာကြင္းအတြက္ (၁၈၉၈၂)ဧကႏွင္ ့စစ္ေလ့က်င့္ေရးကြင္းအျဖစ ္(၆၄၂၀)ဧက သမိ္းယူခဲသ့ည။္၇၉  ၁၉၉၈ ၀န္းက်ငလ္ည္း 
ဟုိပံုးၿမိဳ႕တြင္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ အမွတ္ (၉၀၃) တပ္စခန္း တည္ေဆာက္ရန္ ယာေျမဧက ၄၀၀ ေက်ာ္ကုိ သိမ္းယူခဲ့သည္။ 
ထုိကာလတြင္ တပ္မေတာ္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာသိပံၸေက်ာင္း၏ အနီးတ၀ိုက္ရွိ ယာေျမ ဧကေပါင္း ၄၅၀ ခန္႔ကိုလည္း 
သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထိုေျမယာမ်ားအားလုံးကို တုိင္းဗဟုိအမွတ္ (၃) ေလ့က်င့္ေရးတပ္(ယခု တပ္မေတာ္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ 
နည္းပညာသိပၸံေက်ာင္း)က ေဒသခံေတာငသ္မူ်ားအား ႏွစစ္ဥတ္စဧ္ကကုိ က်ပ ္၃၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ ထ ိသီးစားျပနခ္်ေပးခဲသ့ည။္

“အဒဲ ီတုိင္းဗဟိ ု(၃) သိမ္းထားတဲ ့ယာေျမထမွဲာ နမ္းေဗာ္ဟြနႏွ္င္ ့ဘုရားျဖဴရြာရ႕ဲ မသိားစ ု(၇၁)စကု ပိငုဆ္ိငုတ္ဲ ့စိကုပ္်ဳိးယာေျမ 
ဧက ၈၀၀ ေလာက္ပါသြားတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးယာေျမေတြႀကီးဘဲ တပ္သိမ္းသြားေတာ့ ရြာသားေတြ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္ 
သြားတယ္။ အခဆုိရုင ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာသား (၄၀ %)က ထုိင္းႏိငုင္မွံာ ရရာအလုပမွ္ ၀င္ေငြေလးကုိ မဘိမ်ားအား ျပန္ေထာကပ္ံ ့
ေပးတာနဲ႔ဘဲ ရပ္တည္ေနၾကတယ္။ ယာေျမသိမ္းခံရတဲ့ မိသားစုတခ်ဳိ႕က အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေတာ့ ဘိန္းၿခံမွာ ေန႔စားအလုပ္ 
သြားေရာက္လုပ္ကိုင္တဲ့ လူေတြလည္းရွိတယ္” #၃၅ 

(၂-၃) ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမယာလက္လြတ္ဆံုးရႈံးခံရမႈ ျဖစ္စဥ္တခ်ဳိ႕။

၁၉၉၃ ခႏွုစတ္ြင ္ဆီဆုိငၿ္မိဳ ႕နယ္ လြယလ္ံရုြာအေရွ႕ဘကတ္ြင္ ခမရ ၄၂၄ တပစ္ခန္းတည္ေဆာက္ရန ္သက္ဆုိငရ္ာေျမတုိင္းဦးစီး 
ဌာနက လုိအပ္သည့္ ေျမယာမ်ားကုိ တိုင္းတာၿပီး သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ၁၉၉၆ စက္တင္ဘာလတြင္ ေျမတိုင္းဦးစီးဌာန 
အရာရိွႏွင္ ့ရအဲရာရိွက လြယလုံ္ရြာကို ေအာက္တိဘုာလေနာက္ဆုံးထားၿပီး ကုိယ့္အစအီစဥျ္ဖင္ ့အဓမၼေရြ႕ေျပာင္းေစခဲ့သည။္၈၀  



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ
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စစ္တပ္က ေျမယာသိမ္းရာတြင္ ျပညထ္ဲေရး၀န္ႀကီးအမိန္႔ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားသျဖင့္ ေျမယာျပန္လညစ္ြန္႔လႊတ္ရာတြင္လည္း 
ျပညထ္ဲေရး၀နႀ္ကီးဌာနသုိ႔ ျပနလ္ည္ေပးအပမ္ညျ္ဖစၿ္ပီး ၎တုိ႔မွတစဆ္င္ ့သကဆ္ိငုရ္ာ မလူပိငုရွ္ငမ္်ားထံသုိ႔ ေပးအပမ္ညဟု္ 
တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာေရႊက ဆိုသည္။၈၄ 

“တပ္သိမ္းေျမေတြ ျပန္ရဖို ႔ အသနားခံစာတင္ၾကတဲ့ အက်ဳိးဆက္ေပါ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တပ္သိမ္းေျမနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အစည္း 
အေ၀းကုိ သြားတက္တုိင္း က်မကုိ ေျပာတဲ့စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္။ သမီးေျမျပန္ရကုိရမယ္ မပူပါနဲ႔ လုိ႔ေျပာတာ ႏွစ္ခါသုံးခါ 
ရွိတယ္။ ေျမယာနဲ႔ဆုိင္တဲ့အစည္းေ၀း သြားတက္တုိင္းေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ တပ္သိမ္းေျမကုိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန 
မလဲႊခင္ တစ္ပတ္အလိုမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက က်မကုိ ေနာက္ထပ္တစ္မ်ဳိးေျပာလာတယ္။ သမီးေျမက ျပန္မရႏိုင္ေတာ့ဘူး 
လုံး၀မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့နဲ႔တဲ။ ဘာေၾကာင့္ အဲလုိမ်ဳိးေျပာဒါလဲ ဆုိေတာ့ အဲဒီေျမကိစၥက သူတို ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လက္ထဲမွာ 
ေရာက္ၿပီဆိုေတာ့ သူတို႔က ျပန္မေပးခ်င္လို႔ အဲဒီလိုမ်ဳိးေျပာတာလို႔ နားလည္လိုက္ရတယ္။” #၃၇

ျမနမ္ာတစႏ္ိငုင္လုံံးတြင ္တပသိ္မ္းေျမဧကေပါင္း ၂ သိန္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္ရိွသညဟု္ ကာကြယ္ေရးဆုိငရ္ာ ဆပ္ေကာ္မတီရံုး၏ 
လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဇင္ဦးက ဆိုသည္။၈၅   

“လယ္သမားေတြရ႕ဲ လယ္ေတြကို သိမ္းခဲတ့ာ စာရင္းအရ ဧက ႏွစသ္န္းေက်ာပ္ါတယ္။ ျပန္ေပးတာတစသ္နိ္းခဲြ ပရိွဲပါေသးတယ္။ 
လယ္သမားေတြရဲ႕ ဆင္းရဲမႈဟာ ေျမပိုင္ျခင္း၊ မပိုင္ျခင္းနဲ တုိက္ရိုက္ဆက္စပ္ပါတယ္။ ထပ္ၿပီးေျမသိမ္းမယ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ 
ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္လုိ႔မရပါဘူး…” ဟု လယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီမွ ဦးလွျမင့္သန္းက ၂၂ ေမလ ၂၀၁၄ 
ထုတ္ Myanmar Newsweek သတင္းဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

၁၉၉၃ ခႏွုစ ္ဇႏၷ၀ါရလီ (၂၇)ရက္ေန႔တြင ္ျပ႒ာန္းထားေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိငရ္ာ ဥပေဒ၏ ပဒုမ္ - ၆ (ဃ)တြင ္သီးႏံွမ်ားအစားထိုး 
စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေျမယာမ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးေရး၊ ေျမယာခ်ထားေပးေရး တို႔အတြက္ 
မူးယစ္ဗဟုိအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္အျဖစ္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမညဟု္ ေဖာ္ျပထားသည။္၈၆ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ 
စစတ္ပႏွ္င္ ့အျခားသက္ဆိငုရ္ာဌာန အာဏာပိငုအ္ခ်ဳ႕ိက စမီကိံန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္းျပဳၿပီး စိက္ုပ်ဳိးေျမယာမ်ားကု ိသိမ္းဆည္းမႈ 
ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ႀကီးထြားလာခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

(၃) အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားျခင္း။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္မ်ားသည္ ဘိန္းတုိက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၌ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးလွဴခဲ့ရေသာ္လည္း 
သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာနအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဘိန္းေမွာင္ခုိဂုိဏ္းမ်ား အျပန္အလွန္ဝင္ဆန္႔ေနျခင္းသည္ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္း အခ်ဳိ႕က 
မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ကို သက္ေသခံလိုက္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

“ဒီေန႔ (၂၀၁၄၊ ဇႏၷ၀ါရလီ၊ ၁၀ ရက္) အထိ ျပညသူ္ေတြထံကေန တုိငၾ္ကားစာေပါင္း ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း) ေက်ာ္ေရာက္ရိွေနပါတယ။္ 
အဲဒီ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အနက္က ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္က တရားသူႀကီးေတြ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားလုိ႔ တုိင္ၾကတာေတြ 
ျဖစ္ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးက႑မွာ ေငြမ်ားတရားႏိုင္ျဖစ္ေနတာေတြ မတရားစီရင္ျခင္းခံရလုိ႔ တုိင္တာေတြမ်ားတယ္။ …
တခ်ဳိ႕တုိင္စာေတြမွာ တရားသူႀကီးေတြနဲ႔ ရဲနဲ႔ေပါင္းၿပီး မတရားလုပ္တယ္ဆုိတာ တိုင္ၾကတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ 
တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တုိင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကုိ 
က ၂၀၁၄ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven ေန႔စဥ္သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ဇြန္လတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူးယစ္ေဆးဝါးတရားခံ (၄)ဦးကို 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ တရားရံုးက စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔စစ္ေဆးရာတြင္ မူးယစ္တရားခံ (၃)ဦးက တရားရံုးသို႔ လာဘ္ေငြထိုးၿပီး 
ျပနလ္ြတ္ေျမာက္ကာ က်နတ္စဥ္ီးကုိ ေထာငဒ္ဏ ္ႏွစ(္၂၀)ခ်မွတ္ခဲသ့ည။္ တရားခလံြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လာဘ္ေငြထုိးမႈႏွင္ ့
ပတ္သက္၍ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔ “စ” သုံးလုံးအဖဲြ႔က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မူးယစ္အထူးတပ္ဖဲြ႔မွ ရအုဲပ္ (၂)ဦးကုိ အလုပ္ျဖဳတ္ 
စစ္ေဆးသလို မူးယစ္တရားခံ (၃)ဦးကိုလည္း ျပန္လည္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။၈၇  

လာတဲ့လူကေတာ့ တခ်ဳိ႕က ၿခံငွါးၿပီး စိုက္တာရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အလုပ္သမားအျဖစ္ေပါ့။ ေဒသခံလူက အခြန္ေဆာင္ 
ရတာ နည္းတာေပါ့။ အေဝးကလာတဲ့ လူေတြကေတာ့ (အခြန္) ပိုေပးရတယ္။ ရပ္ေဝးေဒသက လာတဲ့သူေတြကေတာ့ 
တဲတန္းႀကီးေတြနဲ႔ အုပ္စုလုိက္စုၿပီးေနၾကတယ္။ ဘယ္လုိေျပာရမလဲဆုိေတာ့ ဥပမာ ဒီဘက္မွာ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ကတဲတန္းစု၊ 
ဟိုးေတာင္ဘက္ေၾကာမွာေတာ့ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္က တဲတန္းစုအုပ္စု၊ ဟိုဘက္က အင္းေလးေဒသအဖဲြ႔တဲစုဆိုၿပီး စုေနၾကတယ္။ 
သူတုိ႔က ခြျဲခားထားတာေတာ့ မဟတ္ုဘူး။ အလုိဲေနတာလည္း တတဲန္းစကု သူ႔အႀကီးအက ဲတတဲန္းအပု ္သႀူကီးလုိမ်ဳ ိးထားတယ။္… 
အဲဒီတဲတန္းစု သူႀကီးက သက္ဆုိင္ရာ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔ႏွင့္ အစိုးရဌာနမွ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအဖဲြ ႔တုိ႔ ဘိန္းၿခံရွိ ဘိန္းပင္မ်ား 
လာေရာက္မဖ်ကစ္ီးေအာင ္လာဘ္ေငြထုိးၾကတယ္။ ေပးရတဲလ့ာဘ္ေငြ ပမာဏကုိ သက္ဆုိငရ္ာ တတဲန္းစသူုႀကီးက တတဲန္းစမွုာ 
ေနထိုင္တဲ့သူေတြကုိ ျပန္ေကာက္တာေပါ့” #၁၅

နဝတ၊ နအဖ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ လုိအပ္ေသာ ေျမယာမ်ားကုိ 
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏ ွင့္  ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံေျမပိုင္ရ ွင္မ်ားကုိ ဖိအားေပးၿပီး ထုိေျမယာကို  ေစ်းေပါေပါ ျဖင့္  
အဓမၼ ရယူခဲ့ၾကသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္ကုိ ပင္းေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ 
ေအးသာယာေဂါက္ကြင္းစီမံကိန္း၊ အမွတ္ (၂) ပင္းပက္သံမဏိစက္ရံုတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း၊ ဟုိပံုးၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္လိုင္း 
ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္း စသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။

၂၀၁၂ ခႏွုစ ္မတ္လ (၃၀)ရက္ေန႔တြင ္အသစ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားေသာ လယယ္ာေျမဥပေဒ၏ ပဒုမ္ ၃၁/၃၂ အရ သမိ္းဆည္း 
ထားသည့္ လယ္ယာေျမေပၚတြင္ (၆)လအတြင္း မည္သည့္စီမံကိန္းမွ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက မူလပိုင္ရွင္သုိ႔ ျပန္ေပးရမည္ဟု 
ဆိုထားသည္။၈၁ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္ (၃)ရက္ေန႔တြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္၏ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း 
သိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်ဳိ႕လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမွ  အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္၍ လက္ရွိ 
တုိင္ေအာင္ မူလပုိင္ရွင္မ်ား၏ လကထ္သုိဲ႔ ျပနမ္အပသ္ျဖင္ ့လယ္ယာေျမႏွင္ ့ဆုိင္ေသာ ဆႏၵျပပဲြမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚေနသည။္  

(၂-၅) မေအာင္ျမင္ေသးေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းမႈ။

၂၀၁၂ ခႏွုစ ္ၾသဂတ္ုလ (၈)ရက္ေန႔တြင ္ဖဲြ႕စည္းထားေသာ လယ္ယာေျမႏွင္ ့အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခရံမႈ စံစုမ္းေရးေကာ္မရွင၏္  
ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ အပိုင္း (၁)အရ တပ္သိမ္းေျမမ်ားအနက္ ၅၄၂၅၅ ဒသမ ၀၀၃ ဧကကုိ မူလပိုင္ရ ွင္သုိ ႔ 
ျပနလ္ည္ေပးအပ္ခဲၿ့ပီးဟု ဆုိသည။္၈၂ ဒတိုယအႀကိမ ္ထပမ္ျံပန္ေပးမည္ ့ေျမဧကေပါင္း ၁၅၄၈၉၂ ဒသမ ၁၀၂ ဧက ရိွသညဟ္ ု
ဆိုသည္။၈၃ 

ေတာင္ႀကီးခရိုင္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ားကို အသနားခံစာတင္ရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးေနၾကပံု။



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ
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ဟုိပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆဆီိငုၿ္မိဳ႕နယ္မွာ လႈပရွ္ားေနတဲ ့ဗမာစစသ္ား အက်င္ပ့်က္သည္ ့တပဖ္ဲြ႕၀ငတ္ခ်ဳ႕ိေတြလည္း အခြနလုိ္က္ေတာင္းေနတာ 
ေတြ႕ရေတာ့ ထူးဆန္းတာေပါ။့ ဗမာစစတ္ပက္ အစိုးရစစတ္ပ္ေလ။ သူတုိ႔က ဥပေဒေဘာငအ္တြင္းမွာ ေနရတယ္ေလ။ ဘိန္းဆုိတာ 
ဥပေဒနဲ႔ မကင္းလြတ္တဲ့အရာပါ။ သူပုန္ေတြက ဥပေဒျပင္ပမွာရွိေနတယ္ဆုိေတာ့ ထားလုိက္ပါေတာ့။ အစုိးရစစ္တပ္က 
တစ္ရြာ၀င္တရြာထြက္ပတ္ၿပီး အခြန္ေကာက္တယ္ဆိုတာ အရမ္းကိုထူးဆန္းတယ္။ အံၾသမိတယ္။” #၉

(၄-၂) ေဒသခံေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္တစ္ပါး၏ အသံ။

“ဘနိ္းဆုိတာ ဥပေဒနဲ႔ ကင္းတဲအ့ရာမဟုတ္ဘူး။ အဒဲီေတာ့ ဦးဇင္းတုိ႔အေနနဲ႔ တတ္ႏိငုရ္င ္ဘယ္သူ႔ကုိမွ ဘနိ္းမစိက္ုခိငု္းေစခ်ငဘူ္း။ 
ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥေတြက မလုပ္နဲ႔လုိ႔ သြားေျပာဖုိ႔ အင္မတန္ခက္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ တဖက္မွာ အားေပးအားေျမာက္ 
ျပဳတဲလူ့ေတြရိွတယ။္ အရငႏွ္စ ္(၂၀၁၀)ကဆုိရင ္ဆီဆိငုၿ္မိဳ႕မွာ အေျခစိက္ုတဲ ့တပရ္င္းမွ တပဖ္ဲြ႔၀ငအ္ခ်ဳ႕ိတို႔ကေန ရြာသူရြာသားေတြကုိ 
မင္းတုိ႔ ဘိန္းမစုိက္ၾကဘူးလား။ မင္းတုိ႔ဘိန္းမစုိက္ရင္ မင္းတုိ႔ ဘာနဲ႔သြားစားမလဲ။ သူေ႒းျဖစ္ဖုိ႔ ဘိန္းစုိက္ရတယ္ကြဆုိၿပီး 
လာတုိကတ္ြန္းတာေတြေတာင္ေတြ႕ရ ၾကားရတယ္။ စိက္ုျပနရ္ငလ္ည္း သူတုိ႔အတြက္ဘ ဲျဖစသ္ြားတယ္။ ဦးဇင္းတုိ႔အေနနဲ႔ဆုိရင ္
အဒဲါေတြကုိ လုံးဝသေဘာမက်ဘူး။ သူတို႔ အမွနတ္ကယ္ စိက္ုခိငု္းခ်ငတ္ယ္ဆုိရင ္သူတုိ႔ကုိယ္တုိင ္ခြင္ျ့ပဳေၾကာင္း လက္မွတထုိ္းၿပီးရင ္
ဦးဇင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ရြာသူရြာသားေတြကို ေၾကျငာေပးလိုက္မယ္။  အဲလိုဆိုရင္ ရြာသားေတြအမ်ားႀကီး မနစ္နာေတာ့ဘူးေပါ့။ 
အခုေတာ့ အဲလုိမဟုတ္ပဲနဲ႔ မစုိက္ခင္ကတည္းက အခြန္ေတြေကာက္ၿပီးက်ေတာ့ စုိက္လုိ႔ရလားမရလားလည္း မေသခ်ာ 
စိုက္ၿပီးျပန္ေတာ့လည္း ျပန္လာဖ်က္နဲ႔ဆုိေတာ့ ရြာသူရြာသားေတြကုိ ဆူးႏွင္းခိုင္းသလို ျဖစ္ေနတယ္။….. ရြာသားေတြက 
ဘိန္းစိကုတ္ယဆုိ္တာ ဘာအာမခခံ်က္မွ မရိွပနဲဲ႔ စိက္ုၾကရတယ္။ ရဲေတြလာရင ္အရက္၊ ဘယီာတိက္ုရေသးတယ္။ အခြန္ေတြ 
ဘယ္ေလာက္ဘယ္မွ်ေကာက္တယ္ဆုိတာကုိ မသိရေပမယ့္ လာေကာက္တဲ့အဖဲြ႔ေတြကေတာ့ ရဲ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ေျမတိုင္းအဖဲြ႔ 
စတဲ့အဖဲြ႔က ၀န္ထမ္းတခ်ဳိ႕ေတြ ပါဝင္တယ္” #၂၉

(၄-၃) ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံတစ္ဦး၏ အသံ။

ဘနိး္စုိက္ပ်ဳ ိးသူမ်ားသည ္ေျမႀကီး (၅)ခ်က္ေပါက္ပါက သူတုိ႔ကုိယ္က်ဳ ိးအတြက္ (၁)ခ်က္သာ အက်ဳ ိးရိွသည။္ ပထမတခ်က္သည ္
ဗမာစစ္တပ္အတြက္၊ ဒုတိယတခ်က္သည္ ျပည္သူ႔စစ္အတြက္၊ တတိယတခ်က္သည္ သူပုန္အတြက္၊ စတုတၴတခ်က္သည္ 
ေက်းရြာဘက္စုံဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္၊ ပဥၥမတခ်က္သည ္ကုိယ့္မိသားစုအတြက္ ျဖစ္သညဟု္ ရြာသူႀကီးအလုပ္ကို ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)
ဆကတုိ္က္လုပဖ္ူးသည္ ့အသက္ ၄၅ ႏွစအ္ရြယ္ ဆဆုိီငၿ္မိဳ ႕နယ္သားတစ္ေယာက္က ဤသို႔ေျပာျပၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါအတိငု္း 
ဆက္ေျပာျပသည္ကို သိရသည္။  

ဘိန္းစိုက္မ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္ဖြင့္ျပေနသည့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္က ေဒသခံတစ္ဦး 

ထို႔နည္းတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈတစ္ခုတြင္ အမႈ၏ အဓိက 
တရားခံမဟုတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား အမိန္႔ခ်မွတ္ရာ၌ အနိမ့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္က်ခံေစရန္ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းေပးခဲ့ရသည့္ 
ျဖစ္စဥ္ရွိခဲ့သည္ဟု Daily eleven သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။၈၈

 
“ကၽြန္ေတာ္တို ႔ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈနဲ႔ ရဲကလာဖမ္းသြားတယ္။ တရားရံုးမွာ အမႈစစ္ေတာ့ 
အဲဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ (၅)ေယာက္ကိုပါ ခရိုင္ရဲက လာဖမ္းသြားတယ္။” #၁၃

ေနျပည္ေတာ္တြင ္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာေရးႏွင့္ ေျဖာင္မ့တ္ေရး အလုပရ္ံုေဆြးေႏြးပဲြ၌ ဒတိုယသမၼတ ေဒါက္တာ 
စိုင္းေမာက္ခမ္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈသည္ လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈသဖြယ္ ျဖစ္လာသည္ကုိ 
ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ၀မ္းနည္းစရာ ရင္ေလးစရာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။၈၉ 

(၄) တရားမ၀င္ အခြန္အေကာက္မ်ားျခင္း။

၁၉၉၆ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ  စစ္သည္မိသားစုႏွင့္ တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ႔မ်ားသည္ ကုိယ့္ရိကၡာ 
ဖလုံူေရးအတြက္ ကုိယ့္တပ္ရင္းက တာ၀နျ္ပနယူ္ေရးစမီခံ်ကကုိ္ ခ်မွတ္ခဲ့သညဟု္ ဆုိသည။္၉၀  န၀တ၊ နအဖ အစိုးရလက္ထက္တြင ္
တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းျပည္၏ ဘ႑ာေငြ ေလးပံုတစ္ပံုနီးပါးကို ရေနပါေသာ္လည္း တပ္အင္အား (၃)သိန္းေက်ာ္ကုိ 
သင့္တင့္ေအာင္ မေထာက္ပ့ံႏိုင္ခဲ့ေပ။၉၁ ထို႔အျပင္ စစ္သည္မ်ား၏ လစာကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျဖတ္ျခင္းသည္ 
ေရွ႕တန္းေရာက္ စစ္သညတ္ခ်ဳ႕ိက ေဒသခမံ်ားအေပၚ တရားမ၀င ္အေကာက္အခြနမ္်ား ေကာက္ခံေစသည္ ့တြန္းအားတစခ္ ု
ျဖစ္ေစခဲသ့ည။္ ျမနမ္ာ့တပမ္ေတာ္တြင ္တပခ္ြဲမွဴးအဆင္ ့တာဝနထ္မ္းေဆာင္ေနသူတစဥ္ီးျဖစသ္ည္ ့သရူႏိငု၏္ ေရးသားေသာ 
“ျဖစ္ရပ္မွန္ ကိုယ္ေတြ႔ ျဖတ္ (၈)ျဖတ္” ဆိုသည့္ ေဆာင္းပါးကုိ  ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားသည္။၉၂ 

“ျဖတ္ (၈) ျဖတ္ဆုိတဲ ့ေနရာမွာ တပရ္င္းရပံုံေငြအတြက္ျဖတ္၊ မခိငႏွ္င္က့ေလး ရပံုံေငြျဖတ္၊ တပမ္ေတာ္စည္းရုံးေရး ေကာ္မတီ 
ကျဖတ္၊ တပ္တြင္း သက္သာဆိုင္ကျဖတ္၊ မျဖစ္မေန စုေဆာင္းေငြ (ဘဏ္စုေငြ) ျဖတ္၊ သာေရးနာေရး အလွဴေငြျဖတ္၊ 
တပခ္ဲြဆုိငရ္ာ စိက္ုပ်ိဳ း ေမြးျမဴေရးလိမု်ိဳ း ၊ အမ်ိဳ းသမီး စစ္သင္တန္း ၀တ္စုံေၾကးလုိမ်ိဳးျဖတ္ စတဲ ့အမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ အေၾကြးရလုိ႔ 
ဆင္ေတာင္၀ယ္စီးမဲ့ စစ္သည္ေတြရဲ႕ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အေၾကြးလုိမ်ိဳး ျဖတ္တာဆုိၿပီး ျဖတ္ (၈) မ်ိဳးအား အၾကမ္းဖ်င္း 
ေတြ႔ရပါတယ္။…. 

လစာထုတ္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ လုပ္ကုိင္စားေသာက္တတ္ၿပီး ေနရာေကာင္းရထားသူ စစ္သည္ အနည္းငယ္ေလာက္မွလဲြၿပီး 
က်န္စစ္သည္မ်ားလက္ထဲမွာ ၎တို ႔၏ လစာေငြ အျပည့္အ၀ ယူေဆာင္သြားသူ မေတြ႔ရပါ။ တခ်ိဳ႕ အႏုတ္လကၡဏာ 
ျပေနသူကုိလည္း ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ လစာတျပားမွ မရတဲ့အျပင္ အေၾကြးတင္တာမ်ိဳး ထပ္ေတာင္ေပးရမွာမ်ိဳးေၾကာင့္ 
ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသေတာ့မဲ့ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ပံုစံမ်ိဳးေတြကိုလည္း မျမင္ခ်င္မွအဆံုး ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ ….”

(၄-၁) ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံတစ္ဦး၏ အသံ။

“အခြန္လာေကာက္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူပုန္ေတြက အခြန္လာေကာက္တယ္ဆိုတာ ေတာင္ေပၚမွာ ေနတဲ့ ရြာသားေတြ 
အတြက္ မထူးဆန္းေတာ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ေနာ္တုိ႔မေမြးခင္ ကတည္းက (၆)လပံုမွန္ 
သူပနု္ေတြကုိ အခြန္ေပးရတယ္။ အဒဲအီခ်နိမွ္ာ သနပ္ဖက္နဲ႔ ၾကကသ္ြနျ္ဖဴဘစဲိက္ုေတာ့ သူပနု္ေတာင္းတဲအ့ခြနကို္ သနပဖ္က္ခြန၊္ 
ၾကက္သြနျ္ဖဴခြန ္ဆုိတဲစ့ကားလံုးမသံုးဘ ဲဆက္ေၾကးေပးတယ ္ဆိတုဲစ့ကားလုံးနဲ႔ သံုးခဲတ့ယ္ေပါ။့ ေနာကပ္ိငု္းေတာ ့ေတာင္ေပၚ 
ေက်းလက္ေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားက ဘိန္းစိုက္ၾကေတာ့ သူပုန္လာေတာင္းတဲ့အခြန္ကို ဆက္ေၾကးလို ႔ မသံုးေတာ့ဘူး။ 
ဘိန္းခြန္လုိ႔ဘဲ ေျပာဆုိလာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗမာစစ္တပ္ အခြန္ေကာက္တာေတာ့ ထူးဆန္းတယ္။ ဟုိးအရင္ကဘိန္းမစိုက္ 
ခငက္ာလဆုိရင ္ဗမာစစတ္ပ္က အခြန္ေကာက္တာ ဆက္ေၾကးေတာင္းတာတုိ႔ မရိွဖူးဘူး။ ၾကားလည္းမၾကားဖူးဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
ေပၚတာထမ္းဖို႔အတြက္ လူေတာင္းတာတုိ႔ ေပၚတာဆဲြတာတုိ႔ေတာ့ ရွိတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ စားဝတ္ေနေရး ၾကပ္တည္း 
လာေတာ့ လူေတြက ဘိန္းကုိ စီးပြားျဖစစ္ိက္ုလာၾကတယ္။ ဘိန္းစိက္ုၾကၿပီးေနာက္ပိငု္းမွာ သူပနု္ေတြ ဆက္ေၾကးေတာင္းသလိ ု



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ

34 35

ၾကက္သြန္ျဖဴ ေစ်းကြက္မရရွိ၍ ၾကက္သြန္ျဖဴၿခံတြင္ ဘိန္းအစားထိုးစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ျမင္ကြင္း။

ထိန္းခ်ဳပ္မွသာလွ်င္ ကုိယ့္ျပည္တြင္းမွာ ျပည္တြင္းက ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္တဲ့ ေတာင္သူေတြကလည္း သူစား၀တ္ေနေရးတုိ႔ 
အေၾကြးတို႔ ေျပလည္မႈရွိမွာေပါ့။”၉၄ 

ျမန္မာႏိင္ုငံတြင္ လက္ဖက္စုိက္ပ်ဳ ိးေရးလုပ္ငန္းကုိ ရွမ္းျပညန္ယ္ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ရွမ္းျပညန္ယ္ေတာင္ပုိင္းရိွ ပင္ေလာင္း၊ လိြဳ င္လင္ 
စသည္ၿ့မိဳ ႕နယမ္်ားတြင ္စီးပြားျဖစ ္စိက္ုပ်ဳိးလုပကုိ္ငၾ္ကသည။္ တရတ္ုျပညထ္ြက္ လက္ဖက္ေျခာက္မ်ား တငသ္ြင္းလာမႈေၾကာင္ ့
ရွမ္းျပညန္ယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ လက္ဖက္အဓိကထြကတ္ဲ ့နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လက္ဖက္စက္ရုံ (၇၇ %)ေလာက္ ပိတထ္ားခဲရ့သည။္၉၅

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လိြဳငလ္ငၿ္မိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာတခ်ဳ႕ိက မရိိုးဖလာျဖင္ ့လက္ဖက္စိကုပ္်ဳ ိးထုတ္လုပတ္ဲလု့ပင္န္းနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း 
ျပဳၾကတယ္။ ေနာကပ္ိငု္းမွာ လကဖ္က္ေျခာက္ေစ်းေအးတာ ေရာင္းရခက္တာေၾကာင္ ့လက္ဖက္စိက္ုတဲသ့ူေတြက လက္ဖက္ၿခ ံ
(၁၀)ၿခံဆုိရင္ (၇)ၿခံေလာက္က လက္ဖက္ပင္ကုိ ခုတ္ရွင္းၿပီး ဘိန္းစိုက္ထဲ့လုိက္တယ္။ ဘိန္းက လုိက္ေရာင္းစရာမလုိဘူး။ 
အမိထိ္သူမ်ားလာ၀ယ္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင္ ့ဘိန္း စိကုပ္်ဳ ိးထုတ္လုပမ္ႈမွ ရတဲ၀့င္ေငြနဲ႔ စား၀တ္ေနေရးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းၾကတယ္” 
ဟု လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။   

လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သနပ္ဖက္ပင္ႏွင့္ လက္ဖက္ပင္မ်ားကို ခုတ္ရွင္းၿပီး ဘိန္းၿခံအျဖစ္ ထူေထာင္သည့္ ျမင္ကြင္း။

“ဦးေလးတို႔ရြာမွာ စပါး၊ ပဲစိမ္းငံု၊ ေျမပဲ အဲဒါေတြ အဓိကစိုက္ပ်ဳိးတယ္။ ဘိန္းကုိ ယခင္ႏွစ္ေတြတံုးက တစ္ခါမွ မစိုက္ပ်ဳိးဖူးဘူး။ 
ဒီႏွစ္ (၂၀၁၁)မွ အစမ္းသေဘာျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးၾကည့္ၾကတယ္။ ေရျမဳပ္သြားတဲ့ တဘက္ေခ်ာင္း ေဘးနားက လယ္ေတြမွာ 
စိုက္ပ်ဳိးၾကည့္တယ္။ ဦးေလးတုိ႔ရြာမွာ ရဲ၊ စစ္တပ္စခန္းနဲ႔ နီးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘိန္းမစိုက္ရဲၾကတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု 
ျဖစ္တယ္။ စုိက္လည္းမစုိက္ရဲဘူး စိုက္မယ္ဆုိရင္လည္း သူမ်ားလုိ ေအာင္ျမင္မွာ  မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဦးေလးတို ႔ရြာက 
တခ်ဳိ႕ေသာလူေတြက ဟိုးဘက္အတြင္းၾကတဲ့ေနရာမွာ(ရြာနဲ ႔ ေ၀းလံတဲ့ ေတာင္ၾကားမွာ) သြားစိုက္ၾကတာ ရွိတယ္။ 
ဒီမွာေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ ပထမေျခလွမ္းပဲ ရွိေသးတယ္။ အဲေၾကာင့္ အခြန္ကိုလည္း (၁)ခင္းကို (၁၀၀၀၀) တစ္ေသာင္းေလာက္ဘဲ 
ေကာက္တယ္။ လာေကာက္မယ့္အဖဲြ႔ေတြကုိ ေပးဖုိ႔လုံေလာက္ေအာင ္အရငလု္ပရ္တယ။္ ၿပီးမွ မမိတုိိ႔ရြာအတြက္ စာသင္ေက်ာင္း၊ 
က်န္းမာေရးအတြက၊္ ရပရ္ြာေရးကိစၥအတြက္ သပ္သပ္ျပန္ေကာက္ရတယ။္ ဦးေလးတုိ႔ရြာမွာ အခင္းေပါင္း (၁၀၀) တစရ္ာပရိွဲေတာ ့
အခြန္ေတြက နည္းနည္းေလးဘဲရတယ္။ အဲဒီအခြန္နည္းနည္းေလးနဲ႔ ဌာနေပါင္း (၄)ခု (၅)ခု ေလာက္ကို ေပးေနရတယ္။ ရဲ၊ 
စစတ္ပ၊္ ေက်းရြာအုပစ္ဥုကၠ႒၊ တုိက္နယ္ဥကၠ႒ ေတြကိ ုေပးေနရတယ္။ စစတ္ပဆုိ္ရငလ္ည္း တစဖ္ဲြ႔တည္းမကဘူး လာၾကတယ္ 
ဟု ဆိုသည္။” #၂၈

(၄-၄) လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံတစ္ဦး၏ အသံ။

“ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ဒလီြိဳ ငလ္ငခ္ရိငုႏွ္င္ ့လင္းေခးခရိငုဆ္ိရုင ္လကန္ကကုိ္ငအ္ဖြဲ႔က ေတာ္ေတာမ္်ားတယ္။ ရွမ္းဆိရုငလ္ည္း တစဖ္ြဲ႔ 
တည္းမကဘူး၊ ပအို၀္းဆုိရင္လည္း တဖဲြ႔တည္းမကဘူး၊ အဲဒီၾကားက ျပည္သူ႔စစ္ေတြလည္း တစ္ဖဲြ႔ႏွစ္ဖဲြ႔မက ရွိေသးတယ္။ 
လိြဳငလ္င္ခရုိင္နဲ႔ လင္းေခးခရိငုၾ္ကားက လုံးတူးတနဆုိ္တဲန့ယ္မွာ ဘိန္းစိက္ုတဲ့သူေတြက လက္နက္ကုိင ္အဖဲြ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ 
တရားမ၀င္အခြန္လာေကာက္တာ ခံၾကရတယ္။ ေတာကအဖဲြ႔မကဘူး ပုလိပ္အတုလား အစစ္လားမသိဘူး။ အဲဒီေနရာအထိ 
ေရာက္လာၿပီး ေငြေတာင္းတာ။ အခြနကုိ္ေတာ့ အခ်ဳ ႕ိလက္နက္ကုိငအ္ဖဲြ႔က ေငြသားနဲ႔ဘယူဲၾကတယ္။ အခ်ဳ ႕ိလက္နက္ကုိငအ္ဖဲြ႔က 
ေငြသားနဲ႔ ဘိန္းႏွစ္မ်ဳိးစလုံး အကုနယူ္တယ္။ အခ်ဳ႕ိဘိန္းစိက္ုတဲ ့သူေတြက ဘိန္းမေရာင္းရေသးေတာ့ အခြန္ေပးဖို႔ ေငြမရိွဘူး။ 
ဘိန္းစိမ္းနဲ႔ဘဲ ငါးက်ပ္သား၊ ဆယ္က်ပ္သား အဲလိုမ်ဳိး အခြန္ေဆာင္ၾကသူလည္း ရွိတယ္။” #၂၅

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ပီအဲန္အိုအဖဲ ြ ႔သည္ ဘိန္းစိုက္ရာသီမတုိင္ခင္တြင္ ဘိန္းမစိုက္ၾကရန္အတြက္ 
တစ္ရြာဝင္တစ္ရြာထြက္ ပညာေပးေဟာ္ေျပာပဲ ြမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သုိ ႔ေသာ္လည္း ေဒသခံတခ်ဳိ႕က စားဝတ္ေနေရး 
ၾကပတ္ည္းမႈႏွင္ ့ေဒသထြက္ရာသီသီးႏံွမ်ား တငပ္ို႔မည့္ေစ်းကြက္မရရိွျခင္းေၾကာင္ ့ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးစမီကိံန္းကုိ ထိေရာက္စြာ 
အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးကုိ ပီအဲန္အိုအဖဲြ ႔က မူအရ အေျပာျဖင့္သာ တားဆီးႏိုင္ၿပီး 
လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာငရ္ာတြင ္အခ်ဳ႕ိေသာ ျပညသူ္႔စစႏွ္င္ ့အခ်ဳ႕ိေသာ ေက်းရြာအပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔၏ အက်င္ပ့်က္ျခစားမႈေၾကာင္ ့
မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

(၅) ေဒသထြက္ရာသီသီးႏွံမ်ား တြက္ေျခကိုက္စီးပြားျဖစ္ တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္မရွိျခင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္းပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္း၏ ေဒသတြင္း အဓိကထြက္ကုန္မ်ားအနက္ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ 
လက္ဖက္သည္ တင္ပို႔မည့္ ေစ်းကြက္မရရွိသျဖင့္ ထုိေဒသႏွစ္ခုသည္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေသာ နယ္ေျမေဒသ အျဖစ္ 
ထင္ေပၚလာခဲ့သည္။ 

“ကၽြနေ္တာ္တုိ႔ၾကားတာက တရုတ္ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ ပါမစ္ေပးထားတာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုကုိ ေပးထားတယ္လုိ႔  ၾကားတယ္။ 
အခုျဖစ္ေနတာက တရုတ္ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာင့္ (ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္)ေတာင္သူေတြ အကုန္လုံးက လုပ္စားလုိ႔ မရေအာင္ 
ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္ကုိ လုပ္စားလုိ႔မရဘူး။ အရမ္းသနားဖို ႔ေကာင္းတယ္။ ေျမၾသဇာဖိုးလည္း မရဘူး။ မ်ဳိးပါ မရတာ။ 
ကုိယ့္ျပည္တြင္းမွာ ထြက္တဲ ့ၾကက္သြနျ္ဖဴက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေပ်ာက္မယ့္အေနအထား ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္ေတာငပ္ိငု္းရိွ 
ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးခင္ေမာင္သိန္းက Unity Weekly News ေျပာျပခဲ့သည္။၉၃ 

“သူမ်ားႏိငုင္ကံ သူတုိ႔ဆီက ေတာငသူ္ေတြကို အကာအကြယ္ေပးတယ္။ ဆနတုိ္႔ ေျပာင္းတုိ႔၀ငမ္ယ္ဆုိရင ္တရတ္ုက တရား၀င ္
ေပးမ၀င္ဘူး၊ ကန္႔သတ္ထားလုိက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က်ေတာ့ ေပး၀င္တယ္။ အဲဒါေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ 
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၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ 
ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ မဲနယ္ေတာင္ 
လမ္းပိုင္းတစ္ေနရာတြင္ 

ေက်းရြာသားမ်ား 
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ 
လမ္းခင္းေနၾကပံု။

(၇) အဓမၼဖံြ႔ၿဖိဳးေရး။

၁၉၉၁ ေနာကပ္ိငု္းတြင ္ရွမ္းျပညန္ယ္ ပအုိ၀္းေဒသ၌ ဖံြ႕ၿဖိဳ းေရးလုပင္န္းမ်ားျဖစ္ေသာ လမ္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္း၊ 
လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး စသည္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အဆုိပါ ဖံြ ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံကိန္းတစ္ခုခုမွ 
ကုနက္်စရတ္ိမ်ားကုိ ရာႏႈန္းျပည္ျ့ဖင္ ့အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ NGOs မ်ားမွ ကူည ီေထာက္ပံေပးျခင္းက နည္းပါးၿပီး စမီကံနိ္းအမ်ားစ၏ု 
ကုနက္်စရတ္ိ ၅၀% ကို သက္ဆုိငရ္ာေဒသခမံ်ားက ကိုယ့္အစအီစဥျ္ဖင္ ့စိကုထု္တ္ရေလ့ရိွသည။္ ေတာငယ္ာထြက္သီးႏံွမ်ားကို 
တြက္ေခ်ကုိက္ စီးပြားျဖစ္တင္ပုိ႔မည့္ ေစ်းကြက္မရရွိသည့္အျပင္ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈရွိျခင္းသည္ 
ေတာင္ေပၚေဒသေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ဘိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ တြန္႔ပို႔သလို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေတာင္ဖက္ရွိ ေက်းရြာမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးရေရးအတြက္ အိမ္ေျခ (၂၀၀၀)ေက်ာ္ကုိ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ က်ပ္ေငြ 
(၅)သိန္း ေကာက္ခံေၾကာင္း ေနာင္ကားရြာ လွ်ပ္စစ္မီးရေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔က ဆိုသည္။၉၆

“က်ေနာ္တုိ႔ရြာက စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္တာ အလွဴရွငက္ ေက်ာင္းရ႕ဲကုနက္်စရတ္ိ 
တ၀က္ကိုဘ ဲေထာက္ပ့ံေတာ့ က်နတ္ဲ ့ေက်ာင္းေဆာက္လုပဖ္ို႔ ကုနက္်စရတ္ိတ၀က္က 
ရြာသားေတြစုိက္ထုတ္ရတယ္။ ေက်ာင္းေဆာက္ဖုိ ႔ရန္ပုံေငြကုိ တအိမ္တက္ 
တအိမ္ဆင္း လိုက္ေကာက္ရတာ မလြယ္ဘူး။ တျခားနယ္လို ဘိန္းစိုက္ရရင္ေတာ့ 
ေက်ာင္းေဆာက္ဖို႔ ရန္ပံုေငြ လိုက္ေကာက္ရတာ လြယ္တာေပါ့။”

“က်ေနာ္တုိ႔ရြာက မိသားစုတစ္စုမွာ ႏွစ္စဥ္ အနည္းဆုံး ၁၆၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ထိ 
လမ္းျပင္လမ္းခင္းဖို႔အတြက္ ေကာက္ခံတာကို ထဲ့ေပးရတယ္။ လုပ္အားကေတာ့ 
တစ္ႏွစ္ကို (၇)ရက္ ဒါမွမဟုတ္ (၁၀)ရက္ သြားလုပ္ၾကရတယ္။”

အလွဴရွင္က 
ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္ 

ကုန္က်စရိတ္ ၅၀ % သာ 
ေထာက္ပံေပးသည့္အတြက္ 

က်န္ရွိတဲ့ ၅၀ % က 
ေက်းရြာသားမ်ား မစိုက္ထုတ္ႏိုင္သျဖင့္ 

ေက်ာင္းေဆာင္ တျခမ္းသာ 
ၿပီးဆီးေနသည့္ပံု။

“UNODC အဖဲြ ႔က ဘိန္းအစားထုိးသီးႏွံစီမံကိန္းနဲ႔ ၀င္လာၾကပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး သင္တန္းလာေပးတာတုိ႔၊ 
မ်ဳိးေစလ့ာေ၀ေပးတာတုိ႔ အေရးေပၚစားနပရ္ကိၡာ လာေထာကပ္ံတ့ာတုိ႔န႔ဲ မလံုေလာက္ဘူး။ အဲေလာကန္႔ဲဆုိ အလုပမ္ျဖစဘူ္း။ 
လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈနဲ႔  ဒလုိီလာေရာက္ကူညီေပးတာေတာ့ ေက်းဇူးတငတ္ယ္။ တကယ့္ေတာငသ္တုိူ႔လုိအပခ္်ကက္ 
ေတာငယ္ာလပုင္န္းမွ ထြက္လာတဲ ့သီးႏံွကုနၾ္ကမ္းမ်ဳ ိးစံမု်ားကုိ စီးပြားျဖစတ္ငပ္ို႔ႏိငုမ္ည္ ့ေစ်းကြက္အားမခခံ်က္ ေကာင္းေကာင္းရိွဖို႔နဲ႔ 
လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးေကာင္းေကာင္းရိွဖို႔ဘ ဲအဓကိလုိအပတ္ယ္။” ဟု ရွမ္းျပည္ေတာငပ္ိငု္း ေဒသခတံစဥ္ီးက ေျပာျပသညကို္ 
သိရသည္။ #၂၄

UNODC မွ လာေရာက္ေထာက္ပံ့ေပးေသာ မ်ဳိးေစမ့်ားႏွင္ ့နည္းပညာမ်ားကုိ ေဒသတြင္း ရာသီဥတႏွုင္ ့ေျမဆီလႊာ အေျခအေန 
မကုိက္ညီေသာေၾကာင္ ့၎အကူအညကုိီ အခ်ဳ႕ိေသာ ေက်းရြာမ်ားက လကမ္ခလုိံၾကသညကို္လည္း ေတြ႔ရသည။္ ထုိ႔အျပင ္
ရြာလံုးကၽြတ္ကုိ ခ်ေပးျခင္း မရိွသျဖင္ ့UNODC ကူညမီႈမွ ရေသာမသိားစႏွုင္ ့မရေသာမသိားစမု်ား စတိ၀္မ္းကဲြၾကသညကုိ္လည္း 
ေတြ႔ရသည္။ UNODC သည္ ေဒသတြင္း မိရိုးဖလာ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေတြ႔အႀကံဳကိုလည္း ေလ့လာအသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္ဟု 
အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

(၆) ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူကိုသာ ႏွိမ္ႏွင္းျခင္းသည္ ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးတြင္ ထိေရာက္မႈ နည္းျခင္း။

“ဘိန္းစိုက္တယ္ဆုိတာ ထီထုိးကံစမ္းတာနဲ႕အတူတူပါပဲ။ ရာသီဥတုရဲ႕ အေျခအေန၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူရဲ႕ အေျခအေန၊ ေျမၾသဇာ 
လုိက္ႏိင္ုမႈ အေျခအေန၊ ပုိးသတ္ေဆးလုိက္ႏိငုမ္ႈ အေျခအေန၊ ေန႔စားအလုပသ္မား ငွားႏိငုမ္ႈ အေျခအေန ဒီအေျခအေနအေပၚမွာ 
မတူညၿ္ပီး ဘိန္း (၁)ပိႆာရဖို႔ မလြယ္ဘူး။ ဘိန္းစိက္ုလုပင္န္းမွာ ေန႔စားအလုပသ္မား (၁)ေယာက္ငွားမယ္ဆုိရင ္(၁)ရကကုိ္ 
က်ပ္ေငြ (၅)ေထာငမွ္ (၈)ေထာငထိ္ ေပးရတယ္။ ဘိန္းစိက္ုပ်ဳိးတဲလူ့ေတြက  ဘိန္းစမိ္း (၁)ပိႆ ာ ရရိွဖို႔ မလြယ္ဘူး။ ဒါေၾကာင္ ့
ဘိန္းစိုက္တဲ့လူေတြက ဘိန္းေမွာင္ခိုပဲြစားမ်ားရဲ႕ အေစခံသက္သက္သာ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။” #၁၈

“က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းကုိ ရုိးသားမွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ပါက အမွန္တကယ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္လိမ့္ 
မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္တယ္။ ဘိန္းျပႆနာႏွင့္ ဘိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ဆက္လက္မႀကီးထြားေရးအတြက္္ 
ဘိန္းေလ်ာ့ခ်ေရးအဆင့္မွ ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ “မူ”  ႏွင့္ “လူ” ကုိ ျပဳျပင္ဖို ႔လိုအပ္တယ္။ “မူ” 
ရဲ႕ အဓိကလိုအပ္ခ်က္က မွန္ကန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဥပေဒေပၚထြက္ေရးအတြက္ တည္ဆဲမူးယစ္ဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ဖို႔ ေကာင္းမြန္တ့ဲဥပေဒကုိ လိုက္နာႏိုင္ဖို ႔ အတြက္ “လူ” ကုိ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ 
ျပဳစပု်ိဳ းေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစမီခံ်က္မ်ားကုိ စနစတ္က် ခ်သင္တ့ယ္” ဟု လမူႈ႔ေရးလပုင္န္းတြင ္တက္ၾကြလႈပရွ္ားသူ ဆီဆုိငၿ္မိဳ႕နယ္မွ 
ေဒသခံပအို၀္းလူငယ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

အခြန္သာ ေပးေဆာင္ရေသာ္လည္း ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ခင္းရွိ ဘိန္းပင္မ်ား ေသသြားသည့္ပံု
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အပိုင္း(၅)
ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ၏  

ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ဳိးမ်ား

ေတာင္ေပၚရွိ သက္တမ္းရင့္ သစ္ေတာမ်ားကို ဘိန္းၿခံအတြက္ ခုတ္ရွင္းေသာေၾကာင့္ 
ေအာက္ပိုင္းရွိ ေခ်ာင္းေရမ်ား ခန္းသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည့္ ျမင္ကြင္း။
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အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံသုိ႔ အလုပ္ရွာေဖြရန္ လုိက္လံစည္းရံုးစရာမလုိဘဲ သြားေရာက္လုိသူမ်ားက ၎တုိ႔သားသမီးမ်ားကုိ 
ႏိုင္ငံျခားမွာအလုပ္လုပ္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူထံ သြားေရာက္အပ္ႏွံၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္က ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အလုပ္သြားလုပ္တာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၆ ႏွစ္ေလာက္ကတည္းကပါ။ အိမ္ကထြက္ခြာသြားတာ 
ၾကာၿပီဆုိေတာ့ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က မိဘကုိျပန္ကန္ေတာ့တယ္။ မိဘအိမ္ကုိ ျပန္ေရာက္ေတာ့ ေဆြမ်ဳိးအသုိင္းအ၀ုိင္းေတြ၊ 
အမိန္ီးနားခ်င္းန႕ဲ အသိမတ္ိေဆြေတြက လာလညၾ္ကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ထုိင္းကိ ုသြားရင ္လမ္းခရီးစရတ္ိဘယ္ေလာက္ကုနက္်မလ ဲ
လာၿပီးေမးျမန္းၾကတယ္။ သူတုိ႔သားသမီးေတြပါ ေခၚသြားေပးပါဆုိၿပီ လာေရာက္ေမတၱာရပ္ခံၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔က 
သနပ္ဖက္ၿခံတုိ ႔ ၾကက္သြန္ျဖဴၿခံတုိ ႔ကုိလုပ္ရတာ ပင္ပန္းၿပီးေတာ့ ထြက္လာတဲ့ကုန္ၾကမ္းက ေရာင္းလို ႔မလြယ္ဘူးတဲ့။ 
ဘိန္းစုိက္ျပန္ေတာ့လဲ ဘာေၾကးညာေၾကးဆုိၿပီး အခြန္အေကာက္မ်ားတဲ့အျပင္ ႏွစ္တုိင္းပုလိပ္ေတြ လာဖ်က္တာခံရတယ္။ 
ဘိန္းစုိက္တယ္ဆုိတာ ထီထုိးကံစမ္းတာနဲ႕ အတူတူဘဲ ဆုိၿပီး လာညဥ္းျပတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲ သူမ်ားႏုိင္ငံမွာ 
ေနထုိင္ခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ စတဲ့စာရြက္စာတမ္းလက္မွတ္မရွိဘူးဆိုရင္ အလုပ္လုပ္ရတာ မလြယ္တဲ့အေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ 
မရွိရင္ အဖမ္းအဆီးမ်ားတဲ့အေၾကာင္း၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္မရွိရင္ အလုပ္တစ္ခုရဖို႕ မလြယ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ့္ႏိုင္ငံလုိမ်ဳိး 
မလြတလ္ပတ္ဲအ့ေၾကာင္း အလဲိမု်ဳိး ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပလုိကတ္ယ္။ အလုိဲမ်ဳိးရွင္းျပလုိက္ေတာ့ သူတုိ႔ဘာျပန္ေျပာလဆဲိုေတာ့ ငါတုိ႔ 
ေငြေၾကးခ်မ္းသာမွာစိုးလုိ႔မေခၚခ်ငတ္ာလား၊ ေဆြမ်ဳ ိးသားခ်င္းဘ၊ဲ အမိန္ီးနားခ်င္းဘ၊ဲ တစရ္ြာသားခ်င္းဘ ဲအခ်င္းခ်င္းအသိအမွတ္
မျပဳခ်င္ေတာဘူ့းလားဆုိၿပီး အလုိဲမ်ဳိး ျပန္အေျပာခံလုိက္ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ ငါ့တူေလး၊ ငါ့သားေလးက ဒီမွာေနရင္ မိဘကုိ 
ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေပးတယ္။ မေကာင္းတဲ့လူ (ဘိန္းစား)နဲ႔ ေပါင္းမိၿပီးေတာ့ အိမ္ကပိုက္ဆံကို ခိုးတယ္။ အိမ္းသံုးပစၥည္းေတြကို 
ေရာင္းစားတယ္။ အဲဒါကို ဟိုဘက္(ထိုင္း)ႏိုင္ငံမွာ ေခၚသြားေပးပါလားဆိုၿပီး လာပူဆာတဲ့လူလည္း ရွိတယ္။ #၉    

(၂) လူအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ တိုးျမင့္လာေစျခင္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ ဘိန္းစိုက္သူမ်ားအားလုံးသည္ 
ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ျပစ္မႈကုိယ္စီ ထင္ရွားေနၾကသည္။ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္တခ်ဳိ႕က ထိုျပစ္မႈကို 
အသုံးခ်ၿပီး မတရားအခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ လုပ္အားေပးေစခုိင္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏိွပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည။္ ဆီဆုိင္ၿမိိဳ႕နယ္ 
ပြန္ေခ်ာင္းတေလွ်ာကအ္နီးတ၀ုိကရ္ွိ ေက်းရြာအခ်ဳ႕ိမွ ရြာသားအခ်ဳ႕ိသည္ ဘနိ္းစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ ၿငိစြန္းေနသျဖင့္ ၎တို႔ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈခံရသည္ကို သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ တိုင္ၾကားရန္ ၀န္ေလးေနၾကသည္။ 

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပြန္ေခ်ာင္းအနီး လူ႔အခြင့္အေရးမၾကာခဏခ်ဳိးေဖာက္မႈဒဏ္ကို မခံႏိုင္၍ ရြာကိုစြန္႔ပစ္ထားပံု   

ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ဳိးမ်ား

(၁) လူကုန္ကူးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ ၁၀၂ မႈအနက္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လူကုန္ကူးမႈ ၄၀ မႈျဖင့္ အမ်ားဆုံး 
ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသို ႔ လူကုန္ကူးခံရသူအမ်ားစုသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တရုတ္အမ်ဳိးသားတုိ႔ အတင္းအဓမၼ 
လက္ထပခ္ရံသူမ်ား ျဖစသ္ည။္ ထုိင္းႏိငုင္သုိံ႔ လူကုနကူ္းခရံသူသည ္ဒတိုယအမ်ားဆုံးျဖစၿ္ပီး ၎တုိ႔ကုိ အတင္းအဓမၼလုပအ္ားေပး 
ေစခိုင္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ေစခိုင္းျခင္း ခံရသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲအဖဲြ႔က ဆိုသည္။၉၇  
ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတုိ႔ကုိ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေသာ 
ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ 

ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည့္ေဒသအခ်ဳိ႕သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြယ္တကူ ရယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိဘတခ်ဳိ႕က ၎တုိ႔ 
သားသမီးမ်ားကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ကင္းေ၀းေရးအတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံသို ႔ အလုပ္သြားရွာေစခဲ့သည္။ 
ေက်းလက္ေဒသလူငယ္မ်ားသည ္အိမန္ီးနားခ်င္းႏိငုင္သုိံ႔ သြားေရာက္အလုပရွ္ာေဖြရန ္အေတြ႔အႀကံဳရိွၿပီးသူမ်ားကုိ ေငြေပးၿပီး 
ဦးေဆာင္သြားေစခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အလုပ္ရွာေဖြရန္ လမ္းျပေခၚေဆာင္ေသာသူသည္ 
ေနာက္ပိငု္းတြင ္လူကုနက္ူးသည္ပု့ဒမ္ႏွင့္ ညႇစိြန္းလာၾကသည။္ ဘိန္းစိက္ုပ်ဳိးထုတလု္ပသ္ည့္ေဒသမ်ားတြင ္လူကုနကူ္းသူသည ္

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ဂိတ္ ကူးတံတား။
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ေတြကုိ ထုိးထည့လ္ိက္ုတယ္။ ဘိန္းသီးေတြကုိ လာစားတဲ ့ရွဥ႕္၊ ၾကက္တူေရြးေတြက အအုပလုိ္က္ေသသြားတာကို ေတြ႔လုိက္ေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္ စတ္ိမေကာင္း ျဖစခ္ဲတ့ယ္။ အဒဲီေနာက္ ၾကကတ္ူေရြးေအာသ္လံည္း သိပမ္ၾကားေတာ့ဘူး၊ ရွဥ္႔လည္းရွားလာတယ္။” 
#၂၅

ထုိ႔အျပင ္ဘနိ္းစိကု္ေတာငသ္မူ်ားသည ္မမိတိို႔စိကုပ္်ဳ ိးလပုက္ိငုသ္ည္ ့ဘနိ္းခင္းမ်ားကိ ုလပုအ္ားနည္းနည္းႏွင္ ့ဘနိ္းေစးထြကႏ္ႈန္းပိမုို
ရရိွေရးအတြက ္ဓါတုမ်ားပါ၀င္ေသာ ေပါင္းသတ္ေဆးအပါအ၀င ္ပိုးသတ္ေဆးႏွင္ ့ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကုိ အလြနအ္ကၽြသံံုးစဲြၾကသည။္ 
ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေျမဆီလႊာသုိ႔ ဓါတုမ်ားစမိ္၀့ငၿ္ပီး မိုးတြင္းကာလတြင ္အကာအကြယမ္ဲသ့ည္ ့အဆိပုါေျမဆီလႊာမ်ားသည ္မိုးေရႏွင္အ့တူ 
နိမ့္ရာရွိ ေရေခ်ာင္း၊ ေရေျမာင္းမ်ားအတြင္းသို႔ စီး၀င္ၿပီး ေခ်ာင္းေရမ်ားကုိ ညစ္ညမ္းေစခဲ့သည္။ ထုိေရေခ်ာင္းေအာက္ပိုင္းရွိ 
ေက်းရြာအခ်ဳ႕ိသည ္ေခ်ာင္းေရမ်ားကုိ ႀကိဳခ်က္ျခင္း မျပဳဘ ဲေသာက္သုံးၾကသျဖင္ ့ယခငက္ မႀကံဳဖူးေသာ ေရာဂါဘယမ်ားကုိ 
ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ 

“လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ဘိန္းကုိ စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ဳိးလာၾကေတာ့ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ေပါင္းသတ္ေဆး အဲဒါေတြ 
အလြနအ္ကၽြသုံံးစဲြလာၾကလားမသိဘူး။ ရြာမွာ ေတာငယ္ာဘလုဲပၾ္ကေတာ့ တစ္ေတာငတ္က္ တစ္ေတာငဆ္င္း လမ္းေလွ်ာက္ 
သြားလာၾကတာ တစ္ရက္ကုိ အနည္းဆုံး ၃ နာရီ ရွိတယ္။ အၿမဲတမ္းသြားလာလႈပ္ရွားေနတဲ့သူဟာ အရြယ္မတင္ေသးဘဲ 
ေလျဖတ္တျခမ္းေသတာတုိ႔၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္တာတုိ႔၊ မ်က္ႏွာေဖာေယာင္တာတုိ႔ ျဖစ္ေနၾကတာ ရြာကအသုံးျပဳေနတဲ့ 
ေရကဓါတုဓါတ္နဲ႔ အဆိပ္သင့္ေနလား မသိဘူး။ ဟိုးအရင္ ဘိန္းမစိုက္ၾကေသးတဲ့အခ်ိန္က အဲလိုျဖစ္ေလ့မရွိခဲ့ဘူး။” #၉

(၄) ရိုးရာအစဥ္အလာကို ေမွးမိွန္ေစျခင္း။

ေတာင္ေပၚရိွ ေက်းလက္ေဒသခမံ်ားသည ္အဆင္ျ့မႇင့္ေခတ္ပညာကု ိဆည္းပူးႏိငုရ္န ္စနိ္ေခၚမႈမ်ားစြာရငဆ္ိငုရ္ပါ ေသာ္လည္း 
၀မ္းစာအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ မိဘဘိုးဘြားထံမွ ေကာင္းစြာလက္ဆင့္ကမ္း လက္ခံ 
ရရွိ ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ စီးပြားျဖစ္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ငန္း လႊမ္းမိုးလာေသာအခါ ေတာင္ယာတြင္ ရိုးရာအစဥ္အလာအရ 
စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လာေသာ ရာသီလိုက္သီးႏွံမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းေမွးမွိန္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္တြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ လြယ္ပြတ္ေက်းရြာအုပ္စု ထီထဲုင္ထုိးရြာ၌ ထီထုိင္ထုိးတပ္စခန္းက 
တပ္သားသုံးဦးက ရြာသူႀကီးအိမ္သုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး အိမ္ထဲတြင္ ရြာသူႀကီးမရွိသျဖင့္ အိမ္ေပၚရွိ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖ်က္စီးခဲ့ဟု 
ဆုိသည္။ တပ္သားျမတ္စည္သူက ရြာသူႀကီးကေတာ္ကုိလည္း ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည့္အျပင္ ရြာသူႀကီး၏ သားမက္ကုိလည္း 
လက္ထိပ္ခတ္ဖမ္းဆီးလုိက္သည္။ ၎ကို ျမင္သည့္အျခားရြာသားတစ္ဦးက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရြာသူႀကီးသမက္ကုိ 
ဖမ္းဆီးေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔ဘာျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္းထားေၾကာင္း ေမးျမန္းရာတြင္ “မင္းတုိ႔နဲ႔ ဘာဆုိင္လဲ၊ မိုက္ရင္ထြက္ခဲ့” 
ဆုိၿပီး ေျပာလည္းေျပာ ေသနတ္လည္းပစ္ရာ ေမာင္ဒိြဳင္၏ ဘယ္ဘက္ေပါင္ႏွင့္ ဦးေတာင္း၏ လက္ေကာက္ဝတ္ႏွင့္ နံရိုးကုိ 
က်ည္ထိမွန္၍ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့သည္။၉၈ 

(၃) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ျခင္း။

ယခင္တြင္ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားကုိ လူသူသြားလာရ ခက္ခဲေသာ လွ်ဳိေျမာင္ေတာင္ၾကားေဒသတြင္ စိုက္ပ်ဳိးၾကေသာ္လည္း 
ေနာက္ပိငု္းတြင ္တခ်ဳ ႕ိေသာ ၿမိဳ ႕၊ ရြာအနီးရိွ လယယ္ာၿခံေျမေပၚတြငပ္ါ စိက္ုပ်ဳ ိးၾကသညကုိ္ ေတြ႕ရသည။္ ဘနိ္းၿခမံ်ားထူေထာငရ္န ္
အတြက္ လွ်ဳိေျမာင္ေတာင္ၾကားရွိ သက္တမ္းရင့္သစ္ပင္မ်ားကို လႊစက္မ်ားျဖင့္ ခုတ္ရွင္းၾကသျဖင့္ ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္မ်ား၏ 
စားက်က္မ်ားကြယ္ေပ်ာက္သြားသလုိ သန္႔ရွင္းေသာ စမိ္စ့မ္းေရမ်ားလည္း ညစည္မ္းလာျခင္းႏွင္ ့ခမ္းေျခာက္လာျခင္း ျပႆနာပါ 
ရင္ဆိုင္လာရသည္။ 

သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ စားက်က္ေပ်ာက္ခဲ့သည့္ ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ၾကက္တူေရြး၊ ရွဥ့္၊ ျဖဴ၊ ေခ်၊ 
ေတာ၀က္ႏွင့္ ေမ်ာက္တို႔သည္ ဘိန္းစိုက္ခင္းရွိ ဘိန္းပင္၊ ဘိန္းသီးမ်ားကို စားလာၾကသည္။ လူတို႔သည္ ဘိန္းကို သံုးစဲြမိလွ်င္ 
စဲြသြားသလိ ုဘနိ္းပင၊္ ဘိန္းသီးမ်ားကိ ုစားမိေသာ တရိစိၦာနမ္်ားလည္း ဘိန္းပင၊္ ဘနိ္းသီးမ်ားကိ ုမစားရပါက မေနႏိငုၾ္ကေတာ့ေပ။ 
၎တုိ႔အစာ ဆာေလာငခ္်န္ိတြင္ ဘိန္းစုိက္ခင္းရိွရာသုိ႔ အေၾကာက္တရားကင္းမဲစ့ြာ ဘနိ္းစိကုခ္င္းရိွ ဘိန္းပင၊္ ဘိန္းသီးမ်ားကုိ 
၀ငစ္ားၾကသျဖင္ ့၎တုိ႔ကုိ ဘိန္းစိက္ုေတာငသူ္မ်ားက အလြယ္တကူ ဖမ္းယူသတ္ျဖတ္ရယူႏိငုျ္ခင္းေၾကာင္ ့ဘိန္းစိကု္ေဒသတြင ္
ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္မ်ား တျဖည္းျဖည္းရွားပါးလာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတရပ္ ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာဘ့ိန္းခင္းဆိုရင္ ၾကက္တူေရြး၊ ရွဥ္႔ႏွင့္ ေတာၾကြက္ေတြက ဘိန္းသီးေတြကို အလံုးႀကီးႀကီးကို ေရြးၿပီးစားၾကတယ္။ 
ဘိန္းခင္းမွာ လူရွိလည္း သူတို႔မေၾကာက္ၾကဘူး။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က မိုႏိုပိုးသတ္ေဆးရည္ကို စလင္းနဲ႔စုပ္ယူၿပီး ဘိန္းသီး 

သက္တမ္းရင့္ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားကို ခုတ္ရွင္းၿပီး ဘိန္းၿခံမ်ား တည္ေထာင္ထားသည့္ ျမင္ကြင္း။

ဟိုပံုးၿမိဳ႕ေပၚတစ္ေနရာတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေရာင္းခ်ေနပံု။



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ
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ေနာက္ေတာ့ UNODC က အေရးေပၚဆန္ေတြ လာေထာက္ပံ့တယ္။ သူတို႔က ရြာလုံးကၽြတ္ကို မေထာက္ပံဘူး။ လူအဆင့္ 
အတန္းကုိ ခဲြျခားၿပီးေတာ့ အဆင္းရဲဆံုးသူကို ဆန္နဲ႔ရိကၡာေျခာက္အခ်ဳိ႕ ေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ ဘိန္းပင္ဖ်က္ခံရတဲ့သူေတြက 
ရြာမွာ တကယ့္အဆင္းရဆုံဲးမသိားစဘု ဲမဟတုဘူ္း။ တကယ့္အဆင္းရဆဲံုးမသိားစုေတြက ဘိန္းၿခံေထာငဖ္ို႔ သတုိူ႔မွာ အရင္းအႏီွး 
သိပ္မရွိေတာ့ သူမ်ားဘိန္းၿခံမွာ ေန႔စားအလုပ္ဘဲ လိုက္လုပ္တာမ်ားတယ္။ တကယ့္ဘိန္းစိုက္တဲ့သူေတြက ေငြေၾကးရွိတယ္ 
ဆုိၿပီး အေရးေပၚစားႏွပ္ရိကၡာေထာက္ပံမႈကုိ အမ်ားအားျဖင့္ မရၾကဘူး။ အမွန္ဆုိ အဲဒီလူေတြက အမ်ားႀကီးႏွစ္နာတယ္။ 
ေနာက္ေတာ့ အဒဲကိီစၥေတြေၾကာင္ ့ရြာအႀကီးအကဲေတြက မ်ကႏွ္ာလုိက္တယထ္ငၿ္ပီး ရြာမွာ စည္းလံုးညညီြတ္မႈ တျဖည္းျဖည္း 
ပ်က္လာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ တခ်ဳ႕ိရြာသူႀကီးက သူမ်ားလာကူညီေထာက္ပံ့ေပးတာကုိ လကၡဖံို႔ ၀န္ေလးလာၾကတယ္။” #၂၄

(၆) အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေစျခင္း။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေျမယာမ်ား လက္လြတ္ဆုံးရံႈးမႈမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ေျမမဲ့ယာမဲ့ဦးေရျမႇင့္တက္လာ 
သျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရမ်ားျပားလာသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ လူလတ္ပိုင္းမ်ားသည္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ 
ေန႔စားအလုပ္သမားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။

“ဘိန္းၿခမွံာ ေန႔စားတစရ္ကလ္ိကုရ္င ္အနည္းဆုံး ၅၀၀၀ က်ပရ္တယ္။ ဘိန္းပငၾ္ကား ေပါင္းပငရွ္င္းခ်နိႏွ္င္ ့ဘိန္းေစးျခစယ္ခူ်နိက္ာလမွာ 
ေန႔စားတစ္ရက္လုိက္ရင္ ၈၀၀၀ က်ပ္ထိရတယ္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးတဲ့ေနရာေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတာင္ေပၚေဒသ သြားလာရ 
ခက္ခဲတယ္။ ရာသီဥတုလည္း ေအးခ်မ္းတယ္ဆုိေတာ့ ဘီယာတုိ႔ အရက္တုိ႔ဆုိ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ေနတဲ့လူေတြက 
မ်ားေသာအားျဖင္ ့ေသာက္သုံးၾကတယ္။ အရက္ေတြ ဘီယာေတြ ေသာက္ေတာ့ ခႏၶာကုိယ္အကုိကအ္ခဒဲဏန္ဲ႔ ေအးခ်မ္းမႈဒဏကုိ္ 
ေျဖရွင္းေပးလို ႔ ေသာက္ၾကတယ္။ ဘိန္းစိုက္တဲ့အရပ္ေဒသမွာ ေငြရွာရတာလြယ္ေတာ့ အရက္ေသစာလည္းေပါတယ္ 
လူတုိင္းလည္း၀ယ္ေသာက္ႏုိင္ၾကတယ္။ အခုဆုိရင္ အမ်ဳ ိးသားေရာ အမ်ဳ ိးသမီးပါ အရက္ေသာက္သုံးတဲဦ့းေရက ေတာ္ေတာ္ကုိ 
ျမႇင့္တက္လာတယ္။ အရက္ေသစာ ဘယ္ေလာက္ေသာက္တယ္ဆိုတာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းကို ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ အရက္ 

“အဘိုးတို ႔ေခတ္က ေတာင္ေပၚရြာမွာဆိုရင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကုိ မိသားစုတိုင္းလိုလိုက ကိုယ္တုိင္စိုက္စားၾကတယ္။ 
စပါးဆုိရင္လည္း မိသားစုအတြက္ တစ္ႏွစ္စာဖူလုံဖို ႔ စိုက္ထားၾကတယ္။ ဆီဆုိရင္လည္း ၿခံကထြက္တဲ့ ေျမပဲကုိ ႀကိတ္ၿပီး 
တစႏွ္စစ္ာဖလုံူဖို႔ ျပငဆ္ငထ္ားၾကတယ္။ ၀ယရ္တယ္ဆုိတာ ဆားႏွင္ ့အ၀တ္အစားဘရိွဲတယ္။ ခုေခတ္ကအလုိဲမဟုတ္ေတာ့ဘူး 
ေတာရြာမွာေနတဲ ့ေတာင္သူလယ္သမားေတြက ၿမိဳ ႕ေပၚေစ်းမွာ ေရာင္းတဲဟ့င္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ သြားၿပီး၀ယ္စားၾကရတယ္။ 
ေတာရြာမွာ ဘိန္းစားလူပ်င္းေတြ မ်ားလာေတာ့ ၀မ္းစာအတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကုိ မစိက္ုၾကဘူး။ စိက္ုတဲသူ့ေတြကနည္းၿပီး 
ခိုးစားတဲ့သူေတြက မ်ားေနေတာ့ လူေတြက သိပ္မစိုက္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။” #၈

(၅) စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားလာေစျခင္း။

ေတာင္ေပၚေဒသတြင ္ဘိန္းကုိ စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ဳ ိးလာေသာအခါ ယခငက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႔လြတ္ထားေသာ ယာေျမေဟာင္းမ်ားက 
အသုံး၀င္လာသည္။ မိဘဘိုးဘြားလက္ထက္က စြန္႔လြတ္ထားေသာ ယာေျမေဟာင္းမ်ားကုိ သားသမီးေတြက လုယူၾကၿပီး 
အခ်င္းခ်င္းစကားမေျပာေတာ့သည့္ အဆင့္ျဖစ္လာၾကသည္။ 

“ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြဘဲ သူတုိ႔မိဘဘုိးဘြားပိုင္ဆုိင္တဲ့ ယာေျမေဟာင္းကို တစ္ေယာက္က ဘိန္းစိုက္ထည့္လုိက္တယ္။ 
ေနာက္တစ္ေယာက္က ဒယီာေျမေဟာင္းက သူရထားတဲအ့ေမြဆိၿုပီး အဲေျမေပၚမွာ စိက္ုထားတဲ ့ဘိန္းပင္ေတြကိ ုေပါင္းသတ္ေဆးနဲ႔ 
ျဖန္းေသလုိက္တယ္။ ေမာငႏွ္ာမအခ်င္းခ်င္း သတ္မယ္၊ ျဖတ္မယဆ္ိၿုပီး အျပနအ္လွန ္ၿခမိ္းေျခာက္ေနၾကတာလ ဲကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာမွာ 
ႀကံဳခဲ့ရတယ္။ ဘိန္းစိုက္တယ္ဆိုေတာ့ အျပန္အလွန္တရားစဲြဖို႔လည္းခက္တယ္ေလ။” #၂၄

မိသားစု၀င္အခ်င္းခ်င္း ယာေျမေဟာင္းမ်ား လုၾကသည့္ ျပႆနာအျပင္ ေက်းရြာတစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာလည္း သူ႔ေက်းရြာပိုင္ 
ကုိယ့္ေက်းရြာပိငု ္ဧရယိာဆိၿုပီး အျပန္အလွန္ လုယူၾကသည္ ့ျပႆနာလည္း ရငဆုိ္ငခ္ဲၾ့ကသည။္ ဘနိ္းစိကုပ္်ဳိးမႈကုိ စီးပြားျဖစ ္
စိုက္ပ်ဳိးလာၾကသျဖင့္ ေဒသတြင္းစည္လံုးညီညြတ္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

“ဘိန္းေတြစီးပြားျဖစ္ စိုက္လာေတာ့ ေက်းရြာပိုင္နယ္ေျမဧရိယာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာနဲ႕ အေပၚရြာက ျပႆနာ 
တက္ဖူးတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရြာက ေအာကဘ္ကပ္ိငု္းမွာ ရိွတာေပါ။့ ၁၉၉၇ ၀န္းက်င္ေလာကထ္ငတ္ယ္ အေပၚရြာသားတစ္ေယာက္က 
ဘိန္းစိုက္ဖို ႔အတြက္ သစ္ေတာေတြခုတ္ရွင္းခဲ့တယ္။ အဲဒီေနရာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေအာက္ရြာက ေရေ၀ေရလဲဧရိယာဆုိၿပီး 
သူ႔ရြာပိငု ္ကုိယ္ရ့ြာပိငု ္အျပနအ္လွန ္နယ္ေျမဧရယိာကုိ လုယူတဲ ့ျပႆနာျဖစခ္ဲဖ့ူးတယ။္ အဒဲျီပႆနာကုိ လက္နက္ကုိငအ္ဖဲြ႔က 
ေျဖရွင္းေပးေတာ့ ေျပလည္သြားတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က(၂၀၁၃) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေအာက္ရြာသားတစ္ေယာက္က အေပၚရြာက 
ထိန္းထားတဲ့ ေရေ၀ေရလဲ သစ္ေတာဧရိယာကို ဘိန္းစိုက္ဖို႔အတြက္ ခုတ္ရွင္းလိုက္တယ္။ အဲဒါလဲ တစ္ရြာနဲ႔တစ္ရြာ ျပႆနာ 
အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးေတြက ၾကား၀င္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးလိုက္ရတယ္။” #၉

ဘနိ္းကုစိီးပြားျဖစ ္စိက္ုပ်ဳိးလာၾကၿပီးေနာက္ ဘိန္းစိက္ုေတာငသူ္မ်ားသည ္ဂဏ္ုပကာသနကုိ ၿပိဳ ငဆုိ္ငလ္ာၾကသလုိ တစဥ္ီးႏွင္ ့
တစ္ဦး မနာလို၀န္တိုစိတ္လည္း မ်ားျပားလာသည္ကုိေတြ႔ရသည္။

“ဒႏွီစ(္၂၀၁၃)ဘဲ ဒီေတာငရ္ဲ႕အေနာကဘ္ကတ္စရ္ြာမွာ ရဲေတြ ဘနိ္းဆယလ္ံုး(၁၀ ပိႆ ာ)ေက်ာ ္ဖမ္းမတိယ။္ အမိက္ိလုာစစ ္
ေတာ့ ေတြ႔တာ။ အဒဲအီမိရွ္ငက္ ဘိန္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသ ူမဟတ္ုဘူး။ အဒီဲဘိန္း (၁၀)လုံးေက်ာ္ကုိ သိန္း (၅၀)နဲ႔ရင္းႏီွးၿပီး 
စိက္ုပ်ဳ ိးလုပကုိ္ငလ္ို႔ ရလာတဲဘိ့န္းေတြ ျဖစတ္ယ္။ အလုိဲဖမ္းမတိာလည္း ပတ္၀န္းက်ငတ္စ္ေယာက္ေယာက္က သူ႔ကုမိနာလုိလုိ႕ 
ရဲကုိတုိင္တာျဖစ္တယ္။ ရြာထဲမွာ အိမ္တုိင္းအိမ္တိုင္းကို ၀င္စစ္ရင္ ဘိန္းမေတြ႔ရင္ အနည္းဆုံးေတာ့ ဘိန္းၿခံမွာ အသံုးျပဳတဲ့ 
ေပါက္တူးေလးေတြ၊ ဘိန္းသီးျခစ္တံေတြ စတဲ့သက္ေသကုိေတာ့ အိမ္တိုင္းလိုလိုမွာ ရွိတယ္။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးမနာလိုၾကလို႕ 
တစ္ဦးကိုတစ္ဦး မယံုၾကည္ၾကေတာ့ဘူး။ ဘိန္းေၾကာင့္ ရြာရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကိုလည္း ပ်က္ေစတယ္။” #၂၆

၂၀၁၂ တြင ္ရွမ္းျပညန္ယ္ ေတာင္ပုိင္း၌ ဘန္ိးစုိက္ေတာင္သူမ်ားအား အေရးေပၚစားနပရ္ကိၡာမ်ား မသိားစအုားလုံး ရြာလုံးကၽြတ္ 
ကို ေထာက္ပံရန္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ အလြန္ဆင္းရဲသည့္ မိသားစုကုိသာ ဦးစားေပးေထာက္ပံ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာသား 
အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ သေဘာထားကဲြလဲြလာၾကသည္။

“ဘိန္းၿခကံိ ုရဲေတြကလာဖ်က္လိက္ုေတာ့ ဘိန္းစိက္ုတဲလူ့ေတြက အရင္းရံႈးၾကၿပီး စားဖို႔ေသာက္ဖို႔အတြက္ ၀င္ေငြမရိွေတာ့ဘူး။ ေတာင္ေပၚေက်းလက္ေဒသတြင္ လူက်ဳိက္မ်ားသည့္ ဆန္အရက္ကုိ ခ်က္လုပ္ေသာဖို။
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“ကၽြနမ္တို႔ ရွမ္း-ကယားနယစ္ပမွ္ာဆိရုင ္World Vision အဖဲြ႔က HIV, AIDS နဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့ပညာေပးေဟာေျပာပဲြ 
ေတြ လာေပးေပမဲ့ မထူးျခားလာဘူး။ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိတာ မေကာင္းမွန္းသိသိႀကီးနဲ႔ စားေနၾကတာဘဲ။ အရင္က ယာမ 
(စတ္ိၾကြေဆးျပား)စားတာ ေယာကၤ်ားေလးေတြဘ ဲၾကားဖူးတယ္။ အခဆုိရုင ္မနိ္းကေလးေတြပါ စားေနၾကတာကုိ ေတြ႔ေတာ့ 
ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ တုန္လုပ္သြားတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးတာေလးနဲ႔ေတာ့ ေျပာင္းလဲဖို႔က မလြယ္ဘူး။ 
(မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြဖိ႕ု) ျမဴဆြယ္တဲလူ့ရိွေနသေရြ႕ ေရာင္းေပးမယ့္သ ူရိွေနသေရြ႕ေတာ့ စားသုံးသူေတာ့ ဆက္ရိွေနမွာဘ။ဲ” #၃၈

ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္အခ်ဳိ႕သည္ ဖမ္းဆီးရရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ အျပည့္မအပ္ဘဲ ထိန္ခ်န္ထားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။

“၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးရာမွာ အျပည္မ့အပ္ဘ ဲထိန္ခ်န္ထားတဲ ့ရတဲပ္ဖဲြ႕၀င္အခ်ဳိ႕ကုိ 
အေရးယူခဲ့တာ ရွိတယ္” ဟု ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းမွဴး တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။၉၉ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ အရပ္သားသာမက ရဲတပ္ဖဲ ြ ႔၀င္ပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲ ြမ ႈ ကူးစက္လာသည္ကုိ ေတြ ႔ရသည္။  
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ သကၤာမကင္းေသာ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ (၃၆)ဦးကို ဆီးစစ္ေသာအခါ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
သုံးစဲြသည္ကုိ အေျဖေပၚခဲ့သျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိ ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ ထုတ္ပယ္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္အသီးသီးခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ 
ရဲတပဖ္ြဲ႔၀င ္(၃၆)ဦးအနက္ ဒ-ုရဲအုပတ္စဥ္ီးအပါအ၀င ္တပၾ္ကပ၊္ ဒ-ုတပၾ္ကပ၊္ တပသ္ားတုိ႔ ပါ၀ငသ္ညဟ္ ုျမနမ္ာႏိငုင္ရံဲတပဖ္ြဲ႕ 
ေျပာခြင့္ရ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းေခါင္က ဆိုသည္။၁၀၀ 

(၇) အဂတိလိုက္စားမႈကို အားေပးေစျခင္း။

ဘနိ္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာတဲသူ့တို႔သည ္၎တုိ႔လုိအပခ္်က္ကို ေငြထပုႏွ္င္က့ိငု္ေပါက္ၿပီး လပု္ေဆာင္ေလ့ 
ရိွသည။္ ဤလုပ္ေဆာငခ္်က္သည ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက ္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ ့အခ်က္မ်ားအနက္ တစခ္ျုဖစသ္ည။္

“ကၽြန္မတုိ႔ရြာမွာ လူေတြခပ္မ်ားမ်ားက မွတ္ပံုတင္ေတြ မရွိၾကဘူး။ အဲဒါကုိ မွတ္ပံုတင္ရဖို႔ ကုိယ္ေရြ႕ေျပာင္းလာတဲ့ၿမိဳ႕နယ္မွ 
တဆင္ ့ေထာက္ခစံာအဆင္ဆ့င္ ့ျပန္ေတာင္းရတယ္။ ဘိန္းႏွင္ ့ႀကီးပြားခ်မ္းသာတဲသူ့ေတြက မွတ္ပံတုင ္အရငလု္ပသ္ြားေတာ ့
သူတုိ႔ေငြဘယ္ေလာက္မ်ား လာဘ္ထုိးထားလဲေတာ့ မသိရေပမယ့္ သူတုိ႔ေနာက္မွာ ကၽြန္မတုိ႔ မွတ္ပံုတင္လုိက္လုပ္ရတာ 
ေတာ္ေတာ္ကို ခက္သြားတယ္။ ကၽြန္မရံုးမွာ ေထာက္ခံစာသြားေတာင္းတာ ေစာင့္ရတာနည္းနည္းၾကာလာေတာ့ ရံုးစာေရး 
ကုိ ကၽြန္မေမးလုိက္တယ္။ ပုိက္ဆံလုိလား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာပါ ကၽြန္မတုိ႔ ဒီမွာေစာင့္ေနရတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေနၿပီလုိ႔ 
ေျပာလုိက္တယ္။ အဲလုိေျပာလုိက္ေတာ့ ရံုးစာေရးက ဟုတ္တယ္ စာရြက္စာတမ္းကုိ ျပန္လုိက္ရွာရတာ ပင္ပန္းတယ္ မုန္႔ဖိုး 
ေလးဘာေလးေပးမွ ရမွာေပါ့ လို႔ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ ေထာက္ခံစာ ကၽြန္မလက္ထဲေရာက္ေရာ ကၽြန္မက ရံုးမွာ ခ်ိတ္ထားတဲ့ 
ဆုိင္းဘုတ္ေလးကို လက္ညိဳးနဲ ႔ထုိးျပၿပီး ဟုိမွာ ေငြေပးစရာမလိုပါလုိ႔ ေရးထားတယ္။ ေငြမေပးဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္ေတာ့ 
ရံုးစာေရးလည္း ဘာမွ ျပန္မျငင္းဘဲ ကၽြန္မကို ရီလိုက္တယ္။ အဲေတာ့ ကိုယ္လက္ရွိေန႔တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လ၀က ရံုးသို႔ ေထာက္ခံ 
စာအျပည့္အစုံနဲ ႔ မွတ္ပုံတင္သြားတင္ေတာ့ ရုံးတာ၀န္ရွိသူကုိ ကၽြန္မသြားေမးမိတယ္။ မွတ္ပုံတင္ ဘယ္ေတာ့ က်မလဲ၊ 
ဘယ္အခ်နိမွ္ာ ကၽြနမ္တုိ႔ ျပနလ္ာရမွာလလဲို႔ ေမးမတိယ္။ အဒဲလီႀူကီးက ကၽြနမ္တုိ႔ကိ ုမ်က္ႏွာထားတင္းတင္းနဲ႔ မင္းတို႔က လႀူကီးလား 
ငါကလူႀကီးလား မင္းတုိ႔လုိရင ္လာေပါ။့ ကၽြနမ္တုိ႔ကို အလုိဲမ်ဳ ိးေျပာလုိက္တယ္။ ကၽြနမ္တုိ႔ေရွ႕မွာ လုပသ္ြားတဲလ့ကူ ေငြအမ်ားႀကီး 
လာဘထ္ိုးထားလို႔လားမသဘိူး။ အဒဲီေနရာမွာ ကၽြနမ္တို႔က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိ ုေလးစားၿပီး ဥပေဒအတိငု္းလိက္ုလပု္ေပမယ့္ 
အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းေတြက ကၽြန္မတို႔ကို အသိအမွတ္မျပဳဘူးလို႔ ခံစားလိုက္မိတယ္။ #၃၉

မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင္ ့အစိုးရ၀နထ္မ္းတခ်ဳ႕ိကုိပါ အက်င္ပ့်က္ေစၿပီး ၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာဌာနကုိပါ ျပညသူ္တုိ႔ေလးစားမႈ 
ေလွ်ာ့နည္းေစသည္။ နယ္ေရာက္လာသည့္ ၀န္ထမ္းတခ်ဳိ႕သည္ ၎တို႔စား၀တ္ေနေရး မေျပလည္မႈေၾကာင့္ လာဘ္ေငြထိုးမႈ 
ေထာင္ေခ်ာက္ထဲသို႔ ေရာက္သြားၾကေလ့ ရွိသည္။

ေသစာမ်ဳိးစံု ေၾကာ္ျငာတဲ့ဆုိင္းဘုတ္ေတြက ပလူပ်ံေနတာဘဲ။ အဲလုိမ်ဳိး အရက္ေသစာကို စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ေသာက္သုံးတာ 
မ်ားလာေတာ့ လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈလည္း မ်ားလာတာေပါ့။ သာေရးနာေရးပဲြတုိ႔ ဘာသာေရးပဲြတုိ႔ဆုိ အရက္ေသစာမပါရင္ 
ပဲြျဖစ္ဖို႔မလြယ္ဘူး အဲလိုေတြျဖစ္ကုန္တယ္။” #၉

ဘိန္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေသာသူသည္ ၎တုိ႔သြားလာရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းေ၀းေရးအတြက္ 
သကဆုိ္င္ရာေဒသတြင္းအာဏာပိငုအ္ခ်ဳ႕ိကိ ုတိတ္တခိုး လာဘ္ေငြထုိးေလ့ရိွသည။္ လာဘ္ေငြအမ်ားအျပားေပးရေသာေၾကာင္ ့
၎ကိုျပန္ကာမိေအာင္ ဘိန္းစိမ္းကို ေစ်းႏွိမ္ၿပီး ၀ယ္ယူၾကေတာ့သည္။

“ဘနိ္းကိ ုေစ်းႏိွမၿ္ပီး၀ယ္ၾကေတာ ့အခ်ဳ ႕ိလူ(ဘနိ္းစိက္ုေတာငသူ္)ေတြက လုပအ္ားငွားခတုိ႔၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာဖိုးတုိ႔၊ ေပါင္းသတ္ေဆး 
ဖိုးတို႔ကိ ုရင္းႏီွးထားတာ ျပနက္ာမိေအာင ္ျခစယ္ထူားတဲဘ့နိ္းေစး (ဘိန္းစမိ္း)ကုိ အေလးခ်နိတ္ိုးလာေအာင ္အျခားသစ္ေစးတို႔၊ 
တိုင္းရင္းေဆး လုပ္သားေမာင္တံဆိပ္ စားေဆးတို႔နဲ႔ ေရာထားလိုက္တယ္။ ဘိန္းပဲြစားေတြက အဲလိုေရာထားတဲ့ဘိန္းစိမ္းမ်ဳိး 
၀ယ္မၿိပဆီိရုင ္ဘနိ္းျဖဴအျဖစ္ခ်က္ရင္ အထြက္နည္းသြားၿပီ မကုိက္ေတာ့ဘူးေပါ့။ အဒဲါေၾကာင္ ့ဘိန္းပဲြစားေတြက  ရြာမွာေလလြင္ ့
ေနတဲ့လူငယ္ေတြကုိ ပုိက္ဆံေပးၿပီး သူတို႔၀ယ္မယ့္ဘိန္းေတြကုိ ဘိန္းေစးစစ္မစစ္သိဖို႔ ရႈစမ္းေစတယ္။ အဲလုိမ်ဳိးလုပ္ေတာ့ 
ဘိန္းစားအက်င့္ပ်က္တဲ့လူငယ္ မမ်ားလာဘဲ ေနပါ့မလား။” #၉

ထုိ႔အျပင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးတဲ့ေဒသမွာ စိတ္ၾကြေဆးျပားကုိ အလြယ္တကူရယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစားသံုးသူဦး 
ေရလည္း ျမင့္တက္လာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမွာ ေစ်းကြက္ 
ထုိးေဖာက္သည္ထက္ ျပည္တြင္းကို ေစ်းကြက္ပိုၿပီး ဦးတည္ထုိးေဖာက္လာသည္။ ဘိန္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားႏွင့္ 
ဘိန္းၿခမွံ ေန႔စားလိက္ုသူမ်ားတို႔မွတဆင္ ့ေက်းလက္ေဒသမွအစ ၿမိဳ႕ျပေဒသအဆုံး ထုိးေဖာကလ္ာေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ 
သည္ လူငယ္မ်ားကို အႏၱရာယ္ျပဳ ၿခိမ္းေျခာက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါးအစ ေဆးလိပ္က ေျပာတာထက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအစ အရက္ေသစာက လုိ႔ဘဲေျပာတာ ပိုၿပီးမွန္လိမ့္မယ္လုိ႕ 
ထင္တယ္။ လူေတြက အရက္ေသစာမူးလာၿပီဆုိရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိမထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ မဆင္ျခင္တတ္ေတာ့ဘူး၊ အဲလုိမ်ဳိး 
အခ်ိန္မွာ မူးယစ္ေဆးသံုးစဲြဖို႔ စည္းရံုးလို႔လြယ္တဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ ဘိန္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားတဲ့သူေတြက ေငြသားနဲ႔ဘဲ 
အေရာင္းအ၀ယ္မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ဥပမာ ဘိန္းေရာင္းတာ (၁၀)သိန္းေလာက္ရရင္ ေင ြသားနဲ ႔  (၅)သိန္းေလာက္ဘဲ 
ရွင္းေပးၿပီး က်န္တဲ့ (၅)သိန္းစာကုိ ပစၥည္း (စိတ္ၾကြေဆး) နဲ႔ဘဲ ေပးလာတယ္။ အဲဒီပစၥည္း (စိတ္ၾကြေဆး) (၅)သိန္းဖိုးကုိ 
ေစ်းကြက္ရွာတတ္ရင္ေတာ့ (၁၀)သိန္းေလာက္ ျပန္ရႏိုင္တယ္။ အဲလိုနည္းတူပါဘဲ ဘိန္းၿခံမွာ ေန႔စားလိုက္တဲ့ အလုပ္သမား 
တခ်ဳိ႕ေတြက သူတုိ႔လုပ္အားခတခ်ဳိ႕ကို ေငြသားနဲ႔မေပးဘဲ ေငြမေလာက္ဘူးဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ က်န္တဲ့ေငြတစ္ဝက္ 
စာကိ ုပစၥည္း (စတ္ိၾကြေဆး)နဲ႔ ေပးေလ့ရိွတယ္။ အလဲိမု်ဳိးေပးေတာ့ သူတုိ႔ရပရ္ြာေဒသမွာ ျပနသ္ြားတဲအ့ခါ သယသ္ြားၿပီးေတာ့ 
ကိုယ့္ရပ္ရြာမွာ ရွိတဲ့လူငယ္ေလးေတြကို စည္းရံုးၿပီး ေစ်းကြက္ဖန္တီးလာတာေပါ့။” #၂၅

ဘိန္းစိမ္း သို႔မဟုတ္ ဘိန္းဆီခဲပလက္စတစ္ျဖင့္ ထုပ္ထားေသာ ဘိန္းစိမ္းအား တစ္ထုပ္ကို 
တပိႆာျဖင့္ ထုတ္ထားပံု။



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ
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အပိုင္း (၆)
မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကို 

ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကသူမ်ား။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားဖိုရမ္။



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ
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မူးယစ္ေဆးစဲြမႈ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ 
ေဆးကုသဌာနႀကီး ၂၆ ခုႏွင့္ ဌာနငယ္ ၄၇ ခုဖြင့္လွစ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။၁၀၂ 

 (၂) မူးယစ္ျပႆနာကို ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ေရွာင္ရွားၾကသူမ်ား။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ စ၍ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား အမ်ားစုေနထုိင္သည့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးခရုိင္ႏွင့္ လြယ္လင္ခရုိင္ 
အတြင္းတြင္ စီပြားျဖစ္ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ စတင္ျပန္႔ပြားလာခဲ့သည္။ ဤခရိုင္ႏွစ္ခုအတြင္းရွိ ပအိုဝ္းလူငယ္အမ်ားအျပားသည္ 
၎တုိ႔မဘိမ်ားက မမိတုိိ႔သားသၼီးမ်ားကုိ ဘိန္းလုပင္န္းႏွင္ ့မထိေတြ႔ေစလုိ၍ အိမန္ီးနားခ်င္းႏိငုင္မံ်ားသုိ႔ ေငြေၾကးတတ္ႏိငုသ္လိ ု
ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ စသည္ႏုိ့င္ငံမ်ားသုိ႔ ထြက္ေရွာင္ေစခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ္ တခ်ဳိ႕ေသာမိဘမ်ားက မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲ 
တတ္ခါစ ၎တုိ႔၏သားသၼီးမ်ားအား မိသားစုကုိ ဒုကၡမေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ အိမ္တြင္းသူခိုးမျဖစ္ေရးအတြက္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ 
အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျပဳလာႏိငု္ေအာင ္အျခားအိမ္းနီးနားခ်င္း ႏိငုင္မံ်ားသို႔ လမ္းခရီးစရတ္ိထုတ္ေပးၿပီး ထြက္သြားေစခဲသ့ည။္ 

“ဘနိ္းစားတဲသ့ူေတြက ေက်းရြာကုိ အႏၱရာယ္ျပဳလာၾကတဲ ့ဒ ီ(၂)ႏွစ ္အတြင္းမွာ(၂၀၁၀-၂၀၁၁) ဘိန္းစားမ်ားကုိ ထုိင္းႏိငုင္မွံာ 
က်ေနာ္ေခၚလာၿပီး ရရာအလုပ္ကို ရွာေပးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အရပ္ေဒသမွာ ရတဲ့ဘိန္းစားမ်ားကို ထုိင္းႏိုင္ငံထဲသုိ႔ က်ေနာ္ 
ေခၚလာတာ (၅) ေယာက္ရွိၿပီ။ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းဆိုရင္ (၁၀)ေယာက္ ေခၚလာခဲ့တယ္။ အဲဒီဘိန္းစားေတြက ထုိင္းႏိုင္ငံမွာ 
ဘိန္းဘယ္မွာ ဝယ္ရမွန္းမသိ၊ ထုိင္းၿမိ ဳ႕ ႀကီးေတြမွာ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ သြားလာတာမတတ္၊ ထုိင္းစကားေတြ 
မေျပာတတ္ေတာ့ ဘိန္းမစားရလဲ ေနႏိုင္လာၾကတယ္။ အခုက်ေနာ္တို႔ ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္မွာ ေခၚလာၿပီး ကူညီထားတဲ့ 
ဘိန္းစား (၁၅)ေယာက္ဟာ ဘိန္း ျဖတ္ႏိုင္တာမကဘူး သူတုိ ႔အလုပ္လုပ္ရတဲ့ပိုက္ဆံေတြက သူတို ႔မိဘထံ ျပန္ပို ႔ ၿပီး 
အိမ္ေတြေဆာက္ႏိုင္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က လယ္ကြက္ေတြ ဝယ္ႏိုင္ၾကတယ္။ လူေကာင္းေတြျဖစ္လာၾကေတာ့ သူတုိ႔မိဘက 
အရမ္းေပ်ာ္ၾကတယ္။” #၂၂

ႏိုင္ငံျခားမွ အလုပ္သြားလုပ္သည့္သူမ်ားသည္ ၎တို႔မိဘမ်ားထံသုိ႔ ေငြမ်ားျပန္လဲႊလာေပးသည္ကုိ အားက်၍ တခ်ဳိ႕ေသာ 
မိဘမ်ားအပါအဝင္ သားသၼီးကုိယ္ႏိုက္က သူမ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ အလုပ္ထြက္ရွာသည့္ လူငယ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ 
ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္စီးပြားေရးခ်ဳ႕ိၿခံဳက်ဆင္းမႈေၾကာင္ ့ဘိန္းစိက္ုပ်ဳိးလုပင္န္းႏွင္ ့ဘိန္းစားျဖစမ္ည္အ့စား ႏိငုင္ျံခားမွာ ေအာက္တန္း 
က်ေသာ ၾကမ္းတမ္းသည္အ့လုပ္မ်ားကုိ လုပ္ရပါေသာ္လည္း ဘဝအတြက္ သန္႔ရွင္းၿပီး အဓိပၸာယ္ပုိရိွဟု ယူဆၾက၍ နယ္စပ္ကုိ 
ျဖတ္ေက်ာ္၍ တဖက္ႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သြားရွာသူလည္း ရွိသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကသူမ်ား။

(၁) ျပန္လည္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း

ျမနမ္ာႏိငုငံ္တြင္ မူးယစ္ဗဟုိမွ တာ၀နယူ္ေဆာငရ္ြက္ေပးေနသည္ ့လူငယပ္်ဳ ိးေထာင္ေရးစခန္း (၃)ခသုာရိွၿပီး ၎တုိ႔မွာ ပခဲူးတုိင္း၊ 
ျပညၿ္မိဳ ႕ရိွ ေရႊျပညသ္ာစခန္း၊ ရွမ္းျပညန္ယ္ ေတာငပ္ိငု္း၊ ဖယခ္ံၿုမိဳ ႕နယ္၊ ကနုဆ္ံုေက်းရြာရိွ ေရႊျပည္ေအးစခန္းႏွင္ ့ရွမ္းျပညန္ယ ္
ေျမာက္ပိငု္း၊ မဆူယၿ္မိဳ ႕နယ္၊ တီးမားၿမိဳ ႕ရိွ ေရႊျပညသ္စစ္ခန္း တုိ႔ျဖစသ္ည။္ သငတ္န္းသားမ်ားရယရူန ္အခက္အခဲမ်ားေၾကာင္ ့
ေရႊျပည္ေအးစခန္းကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉)ရက္ေန႔ထိသာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား (၄၄၅)ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
ေရႊျပည္သစ္စခန္းကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထိသာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား ၃၉၂ ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရႊျပည္သာစခန္းကုိ 
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ လက္ရွိထိ သင္တန္းသား (၁၉၀)ဦးျဖင့္ လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ 
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္က ဆိုသည္။၁၀၁  

“လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္က လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕မွာ ကၽြန္ေတာ့သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ သားဆုိရင္ ေဆး(မူးယစ္ေဆး)စဲြတာေတာ္ေတာ္ကုိ 
ဆုိးတယ္။ ေနာကဆုံ္းေတာ့ သူ႔အေဖက ရစဲခန္းကိ ုသြားအပလ္ိက္ုတယ္။ ရစဲခန္းက ျပနပ္်ဳိးေထာင္ေပးေတာ့ လူေကာင္းျပနျ္ဖစ ္
သြားတာကိုေတာ့ ေတြ႔လိုက္ရတယ္။” #၂၇

မိဘမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲ ြေနေသာ ၎တုိ႔သားသမီးမ်ားကုိ ရဲစခန္းအခ်ဳပ္ကို သြားအပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
မူးယစ္သံုးစဲြမႈကို ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ တခ်ဳိ႕ေသာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ဘာသာစကားအခက္အခဲ 
ေၾကာင့္ မူးယစ္သုံးစဲြသူမ်ားကုိ ရဲစခန္းသုိ႔ သြားအပ္ေသာအခါ ရဲစခန္းမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ 
ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ျဖင့္ တရားစီရင္ျခင္း ခံရသူလည္း ေတြ႔ရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ မႏၱေလးေထာငမွ္ာ က်တဲအ့ခ်နိက္ မူးယစ္ေဆးမႈနဲ႔ ေထာငက္်တဲ့ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိငု္းက ကုိစိငု္းရနီဲ႔ ေတြ႔ခဲ့တယ္။ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈနဲ႔ သူေထာငက္်တာမဟုတ္ဘူး။ သူက မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြလုိ႔ ေထာငက္်တာ။ သူ႔မနိ္းမက 
သူေဆးစြဲ (မူးယစ္ေဆးစြဲ)တာကို ျဖတ္ႏိငု္ေအာင ္ရစဲခန္းအခ်ဳပမွ္ာေနရင ္ျဖတႏ္ိငုမ္လား စဥစ္ားမၿိပီး သူေဆးစြဲေနတယ္ဆုိတဲ ့
အေၾကာင္း ရဲကုိတုိင္လုိက္တယ္။ ရဲက သူ႔ကိုဖမ္းၿပီး ဘယ္လုိအမႈဖြင့္လိုက္လဲေတာ့ မသိဘူး သူႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္နဲ ႔ 
တရားစီရင္ျခင္းကုိ ခံလုိက္ရတယ္။ ေထာင္ကေန ထြက္သြားလုိ႔ရိွရင္ အဲဒီမိန္းမနဲ႔ ျပန္ေပါင္းမလား ေမးၾကည့္လုိက္ေတာ့  
ျပန္ေပါင္းမယ္လုိ႔ ျပန္ေျပာတယ္။ ဘာေၾကာင္လ့ဆုိဲေတာ ့ကၽြန္ေတာ့မနိ္းမက ကၽြန္ေတာ့ကုိ လူေကာင္းျဖစ္ေစခ်ငတ္ဲ ့ေစတနာနဲ႔ 
ရဲကိုတိုင္လိုက္တာပါလုိ႔ သူက ဆက္ရွင္းျပလိုက္တယ္။ သူတုိ႔က တိုင္းရင္းသားဆိုေတာ ့ရဲကုိသြားတိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔မိန္းမ 
ျဖစ္ခ်င္တဲ့ပံုစံကို မရွင္းျပတတ္လို႔ ရဲကမူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈႀကီးနဲ႔ တရားစဲြလိုက္ပံု ရတယ္။” #၁၇

၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၇)မွ 
ပဒုမ္ခြဲ (င) ေဆးကုသေရး၊ ပုဒမ္(စ) ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို မူးယစဗ္ဟုိက ခ်ဳပကုိ္ငထ္ားသျဖင္ ့လငူယျ္ပဳစပု်ဳိးေထာင္ေရး 
စခန္းတြင္ သင္တန္းသားရရွိေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရၿပီး အခ်ဳိ႕စခန္းက ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။  

“မူးယစ္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြဖို ႔  စီစဥ္ေနပါတယ္။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကုိ ဦးစားေပးတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ 
ေရးဆဲြသြားမွာပါ။ အရင္တုန္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြတဲ့သူေတြကုိ ဖမ္းဆီးရမိရင္ ေထာင္ခ်ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးတာေတြရွိတယ္။ 
အခု အဲဒါေတြကုိ ျပန္ျပင္ၿပီး ေရးဆဲြသြားမွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ဗဟုိအဖဲြ႕မွ ရဲမွဴးႀကီးေဇာ္လင္းထြန္းက (၆ ဧၿပီ 
၂၀၁၄)ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေရြ႕ေျပာင္းပအို၀္းအလုပ္သမားမ်ား အလွဴဒါနျပဳ တရားနာေနပံု
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ေကာင္ငိုတန္ရြာေဟာင္းေျမေနရာရွိ ခ်ဳံပုတ္ေတာကုိ ရွင္းၿပီး ပန္းသီးၿခံအျဖစ္ ျပဳလုပ္လုိက္တယ္။ ေက်ာကၠဆ်ားရြာဆုိရင္ 
ဗန္းကြန္ရြာႏွင့္ ေက်ာကၠဆ်ားရြာ ၾကားရွိ ရြာေဟာင္းေနရာမွ ရွိတဲ့ခ်ဳံေတာေတြကုိ ရွင္းၿပီး ပန္းသီးၿခံအျဖစ္ လုပ္လုိက္တယ္။ 
အဲဒီပန္းသီးၿခံေတြက ေက်းရြာပိုင္ၿခံေတြေပါ့။  အခုဆိုရင္ ပန္းသီးပ်ဳိးပင္စိုက္ထားတာ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိသြားၿပီဆုိေတာ့ 
ပန္းသီးတစပ္ငကုိ္ ဘယ္ႏွစလုံ္းသီးလ ဲဘယ္ေစ်းႏႈန္းန႕ဲ ေရာင္းရလဆုိဲတာ မေမးခ်င္ေတာ့ဘူး။ စိက္ုထားတဲ ့ပန္းသီးပင္ေတြက 
ဘယ္ႏွစ္ပင္ရွင္လဲ ဆုိတာကုိဘဲ ေမးခ်င္တယ္။ ဗန္းေစာက္ရြာမွာဆုိရင္ တစ္ပင္မွ မရွင္ဘူး။ အဲဒီပန္းသီးၿခံမေအာင္ျမင္ေတာ့ 
အဲဒီေျမေနရာကို မိသားစုသစ္ေတြက ရြာတည္ထဲ့လိုက္ၿပီ။” #၉

မတ္လ ၂၀၁၄ တြင္ PYO အဖဲြ႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ UNODC ရုံးသ္ို႔ ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သြားေရာက္ 
ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  UNODC ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံစီမံကန္းမွာ 
“ေကာ္ဖီပင္” ျဖစ္သည္။ ေကာ္ဖီပင္မ်ား အရိပ္ရရွိေရးအတြက္ ရာဘာပင္ကို အရင္စုိက္မည္ျဖစ္သည္။ ရာဘာပင္ ႀကီးထြားၿပီး 
အရိပ္ရိွခါမွ ေကာ္ဖီပင္ကုိ စုိက္ပ်ိဳးမညျ္ဖစ္သည။္ ေကာ္ဖီပင္မ်ား သီးလာေသာအခါမွ ႏုိင္ငံျခား ေစ်းကြက္သုိ႔ တင္သြင္းမညဟု္ 
ဆုိသည္။ ေဒသခံ လူထုမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ဖန္တီးႏုိင္မႈ ရွိပါက အဆင္ေျပမည္။ 
သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေကာ္ဖီႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ မရင္းႏွီးသည့္ အေတြ႔အႀကဳံ နည္းသည့္အျပင္ ဆင္းရဲေသာ 
ေဒသခံလူထုမ်ားမွာ ေကာ္ဖီ အရိပ္ရရန္ ရာဘာပင္ စိုက္ပါက ႏွစ္ အတန္ၾကာ ေစာင့္ရေသာကာလတြင္ ဆင္းရဲသားေဒသခံ 
လူထအုတြက္ အဆငမ္ေျပပါ။ နည္းပညာအေတြ႔အႀကဳႏွံင့ ္ထိေတြ႔မႈနည္းၿပီး ကာလအတနၾ္ကာေစာင့ျ္ခင္းမ်ိဳ းေၾကာင့ ္တေန႔လုပ ္
တေန႔စား ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အလြန္နည္းလွသည္။ 

၂၀၁၄ တြင္ မဲနယ္ေတာင္၌ ဘိန္းအစားထိုး စိုက္ပ်ဳိးသည့္ အာလူးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေသာ္လည္း ေစ်းကြက္လိုအပ္ေန။

(၃) ဘိန္း၀င္ေငြထက္ ႏိုင္ငံျခားမွ သားသမီးေထာက္ပံ့ေငြကိုသာ ပိုအားထားၾက။

ပအိုဝ္းလူငယ္အမ်ားအျပားသည္ အထူးသျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံကုိ တရားမဝင္နည္းလမ္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ၿပီး ရရာအလုပ္ကုိ 
သြားလုပ္ၾကသည္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေရြ႕ေျပာင္းပအုိဝ္းအလုပ္သမားအေရးကုိ လုိက္ကူညီေပးေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ 
အလုပသ္မားတုိ႔၏ ၎တုိ႔မိဘမ်ားထံသုိ႔ လစဥ္ေငြမညမွ္်လဲႊျပန္ေပးသညကုိ္ ေမးျမန္းရာတြင ္ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္ေျပာခဲသ့ည။္

“ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အနီးတဝုိက္နဲ႔ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္းမွာဆုိရင္ ေရြ႕ေျပာင္းပအိုဝ္းအလုပ္သမား ၃၀၀၀၀ ခန္႔ရွိတယ္။ ပအုိဝ္း 
ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြက မ်ားေသာအားျဖင္ ့ပရိေဘာဂလုပင္န္း၊ ေဆးသုတလု္ပင္န္းေတြမွာ ဝငလု္ပၾ္ကတာမ်ားတယ္။ 
မိန္းကေလးကေတာ့ အိမ္ေဖာ္လုပ္တာမ်ားတယ္။ ထိုင္းမွာ ရွမ္း ျပည္ေတာင္ပုိင္းမွ လာတဲ့ပအုိဝ္းအလုပ္သမားေတြက 
ေငြလဲြတာ တစ္လကုိ ပ်မ္းမွ် ဘတ္ေငြ သိန္း ၃၅ ရွိတယ္။ ဒါေတာင္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ဖက္က မပါေသးဘူး။ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ဖက္မွာဆိုရင္ 
ဘယ္လိုဘဲျဖင့္ျဖင့္ တစ္လကို အနည္းဆံုး ဘတ္ေငြ(၅)သိန္း ပို႔ျပန္ၾကတယ္။”#၂၃ 

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ႏွင့္ လြယ္လင္ခရုိင္မွ ပအုိဝ္းလူငယ္မ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ရာမွ လစဥ္ က်ပ္ေငြ 
သိန္း ၁၀၄၀ (ဘတ္ေငြ သိန္း ၄၀)ကုိ ၎တုိ႔သကဆုိ္ငရ္ာမဘိေဆြမ်ဳိးမ်ားထသုိံ႔ ျပနပ္ို႔ေပးၾကသည။္ ဘိန္းစိက္ုပ်ဳိးေရးလုပင္န္း 
ႀကီးထြားပါေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင ္ေဒသခရံြာသားမ်ားက ေျမကၽြနပ္မာ ဆင္းရဒုဲကၡ ငတ္မြတမ္ႈမ်ား ႏွစစ္ဥရ္ငဆုိ္င္ေနၾကရသည။္ 
၎တို႔သည္ ဘနိ္းခြန္ေကာကသ္ႏူွင့္ ဘနိ္းေမွာင္ခိုမ်ား၏ အေစအခိုင္းသာ ျဖစ္ေနၾကသည္ကိ ုေတြ႔ရသည္။ ဘိန္းစိုက္ေဒသရွိ 
ရြာသားမ်ားသည္ ဘိန္းဝင္ေငြထက္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ၎တုိ႔သားသၼီးမ်ား၏ ေထာက္ပံေငြကုိသာ ပိုၿပီးအားထားၾကသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။

“ရြာမွာ ဘိန္းစိုက္ၾကတယ္ဆုိေပမယ့္ စုိက္ၿပီဆုိရင္ ရဲလာဖ်က္မွာကို ေၾကာက္ရတယ္။ ဘိန္းပင္ေတြ ရဲဖ်က္သြားတဲ့အထဲမွာ 
မပါေတာ့ ျခစ္ယူရထားတဲ့ ဘိန္းစိမ္းေတြကို ေရာင္းဖုိ႔အတြက္ ၀န္ေလးျပန္တယ္။ ဘိန္း၀ယ္တဲ့လူက ေစ်းႏွိမ္ၿပီး၀ယ္တယ္။ 
မေရာင္းရင္လည္း ရလဲာစစမွ္ာကုိ ေၾကာက္ရျပနတ္ယ္။ ေရာင္းျပန္ေတာ့လည္း ေစ်းႏိွမခ္ရံေတာ့ မကုိက္ဘူး။ ဓါတ္ေျမၾသဇာဖိုးႏွင္ ့
လုပ္အားဌားခဖိုးျပန္ရခ်င္မွ ရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အလုပ္သြားရွာလုပ္တဲ့ သားသမီးရဲ႕ ေထာက္ပံေငြကုိဘဲ 
အားကိုးေနရတယ္။” #၄၁

(၃) ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံစီမံကိန္း။

၁၉၈၇ ၀န္းက်ငတ္ြင ္ဟိပုံုးၿမိဳ႕နယ ္မနဲယ္ေတာင္ေဒသ၌ ထုိအခ်န္ိက ဘိန္းစိက္ုပ်ဳ ိးထုတ္လုပမ္ႈ မရိွေသာ္လည္း ေကာ္ဖပီ်ဳ ိးပငမ္်ားကုိ 
ဆယဘ္ီးကားႀကီးျဖင္ ့ေက်းလက္မသိားစမု်ားကိ ုလာေရာက္ေ၀ေပးခဲသ့ည။္ ထိုေကာဖ္ပီ်ဳ ိးပင ္စိကုပ္်ဳ ိးေသာသမူ်ားသည ္၎တို႔ 
သနပ္ဖက္ၿခံ၏ ၿခံစည္းရုိးအျဖစ္သာ စိုက္ပ်ဳိးၾကၿပီး ထုိသုိ႔ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမွာ ေကာ္ဖီသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း သီးေလ့မရွိသျဖင့္ 
အားထားလို႔မရေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

“ေကာ္ဖီပင္စိုက္ၿပီဆုိရင္လဲ သူသီးခ်င္တဲ့ႏွစ္မွ သီးတာ၊ မသီးတဲ့ႏွစ္ဆုိရင္ ငတ္ၿပီေပါ့။ အဲဒီေကာ္ဖီကုိ အားကိုးလုိ႔မရဘူး။ 
လူကိုလိမ္တတ္တယ္” ဟု မဲနယ္ေတာင္တြင္ (၁၉၈၇-၉၅ ခုႏွစ္က) ေကာ္ဖီပင္ကို စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ဖူးသူ တစ္ဦးကဆိုသည္။

ေနာက္တဖန္ ၁၉၉၆ ၀န္းက်င္တြင္ ဟုိပံုးၿမိဳ႕နယ္ မဲနယ္ေတာင္ေဒသ၌ ပန္းသီးပ်ဳိးပင္အေျမာက္အျမားကုိ ဆယ္ဘီးကားႏွင့္ 
သယ္လာၿပီး မနဲယန္ယ္ေတာငတ္ေက်ာရိွ ေက်းရြာမ်ားကိ ုေ၀ေပးခဲသ့ည။္ ပန္းသီးပ်ဳ ိးပငကုိ္ ပဂုၢလိကပိငုအ္ျဖစ ္ေ၀ေပးျခင္းမဟတ္ုဘ ဲ
ေက်းရြာအလုိက္ဘုံပိုင္အျဖစ္ ေ၀ေပးခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလတြင္ မဲနယ္ေတာင္၌ ဘိန္းစတင္စမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိးသည့္ 
ကာလျဖစ္သည္။ 

“ပန္းသီးပ် ဳိးပင္ေတြ လာေ၀ေပးတဲ့အခ်ိန္တုန္းကဆုိရင္ တစ္အိမ္ေထာင္ကုိတစ္ေယာက္ လုပ္အားေပးသြားရတယ္။ 
တစ္အိမ္ေထာင္ကုိ ပန္းသီးပ်ဳိးပင္ စိုက္ဖို႔အတြက္ က်င္းသံုးက်င္း တူးေပးရတယ္။ တက်င္းကုိ အက်ယ္ တစ္ေပပတ္လည္၊ 
အနက္ တေပေက်ာ္တူးေပးရတယ္။ မ ွတ္မိသေလာက္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ ႔  လုံးဟီး(စံဖူး)ေက်းရ ြာအုပ္စုမ ွ 
ဗန္းေစာက္ရြာရ႕ဲဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေတာငဘ္က္ရိွ ၀ါးရံမု်ားကုိ ခတ္ုရွင္းၿပီး ပန္းသီးပ်ဳ ိးပင္ေတြကိ ုစိက္ုထၾဲကတယ္။ လုံးဟီးရြာဆိရုင ္



ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရိႈက္သံ
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နိဂံုး

အဂၤလိပ္လက္ထက္ကတည္းက ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ စတင္ထြန္းကားခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ကူမင္တန္တရုတ္ျဖဴမ်ား 
က်ဴ းေက်ာလ္ာၿပီး ဘိန္းစိက္ုပ်ဳ ိးေရးပါ တုိးခ်႕ဲခဲသ့ျဖင္ ့၎ကိ ု၁၉၆၁ ခႏွုစ္ေရာက္မွသာ ျမနမ္ာ့တပမ္ေတာ္က တုိက္ထတ္ုႏိငုသ္ည။္ 
သုိ႔ေသာ္ ၁၉၆၂ တြင္ တိုင္းျပည္အာဏာကုိ စစ္တပ္ကသိမ္းယူၿပီး ယခင္က စနစ္တက်ရွိခဲ့ေသာ စီပြားေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး 
စနစ္မ်ားကိပုါ ဖ်က္သိမ္းခဲသ့ည။္ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပညန္ယ္တြင္ ေရာင္စုံသူပုန္မ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး ၎ကုိ တန္ျပန္လႈပ္ရွားႏိွမ္ႏွင္း 
ႏိုင္ရန္  အစိုးရက ကာကြယ္ေရးတပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ဘိန္းျပႆနာမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ 

န၀တ၊ နအဖ စစ္အစုိးရသည္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး (၁၇)ဖဲြ႔ကုိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္တြင္း 
စစ္မီးေတာက္ေလာက္မႈကုိ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေဒသတြင္ စစ္ပဋိပကၡ ဆက္ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ထုိ ႔ေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားေဒသရွိ နယ္ေျမအႏွံ ႔အျပားကုိ စိုးမိုးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေရးကုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ နယ္ေျမစုိးမုိးမႈကုိ ဆက္ထိန္းႏုိင္ရန္ ျပညသူ္႔စစ္အား 
လက္နက္အလြယ္တကူ တပ္ဆင္ေပးျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာမ်ားကို ဆက္ႀကီးထြားေစသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၇၀ % သည ္လယ္ယာေျမမ်ားကုိ မီွခုိ၍ စုိက္ပ်ဳ ိးေရးလပ္ုငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပ ၾဳကသည။္ 
၁၉၆၂ ေနာက္ပိငု္းတြင ္ပဂုၢလိကပိငုလ္ပုင္န္းမ်ားကုိ ျပညသ္ပူိငုသိ္မ္းျခင္း ျပဳလုပၿ္ပီးေနာက ္လုံၿခံဳ ေရးႏွင္ ့ဖံြ႔ၿဖိဳ းေရးစမီကိံန္းအမ်ဳိး
မ်ဳိး အေၾကာင္းျပဳၿပီး လယယ္ာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲသ့ည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ျပညမ္ရိွ လယ္မဲယ့ာမဲ့ေတာငသူ္လယ္
သမားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကုိင္လာျခင္းႏွင့္အတူ လုပ္ခလစာနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထို႔နည္းတူ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ လယ္ယာမဲ့ျပႆနာ ရင္ဆိုင္ၾကရသူအခ်ဳိ႕သည္ ဘိန္းစိုက္ 
ခင္းအလပုသ္မားအျဖစ ္ေျပာင္းေရြ႕လုပကုိ္ငၾ္ကၿပီး အခ်ဳ႕ိသည ္နယစ္ပကုိ္ ျဖတ္ေက်ာ္၍ အမိန္ီးနားခ်င္း ႏိငုင္မံ်ားသုိ႔ ရရာအလုပ ္
မ်ားရွာေဖြၾကရာမွ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာပါ ႀကီးထြားေစသည္။

ဘနိ္းျပႆနာႀကီးထြားလာမႈ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေသာ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ လူကုနကူ္းမႈ၊ လအူခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္သုဥ္းမႈ စသည္ျ့ပႆနာမ်ားက အမ်ားျပညသူ္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာေစသည။္ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ကုလသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဘိန္းပေပ်ာက္ေရး (၁၅)ႏွစ္စီမံကိန္းႀကီး (၂)ခုမွ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ၾကာ ကူညီေထာက္ပံ 
ေဆာငရ္ြက္ခဲၿ့ပီး ျဖစသ္ည။္ သို႔ေသာ ္ဘနိ္းစိက္ုေတာငသူ္မ်ား စိကုပ္်ဳ ိးလပုက္ိငု္ေသာ ဘနိ္းအစားထိုးသီးႏံွမ်ားသည ္တြက္ေျခကိက္ု 
စီးပြားျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္၀င္ သီးႏွံမ်ားမဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လူထုယုံၾကည္မႈအျပည့္ 
ရွိေသာ ဘ၀ျပန္လည္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္းမ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းသျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစားသုံးမႈေစ်း
ကြက္မ်ား တြင္က်ယ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ 
ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ 

လကရ္ွိအရပ္သားအမည္ခံ အစိုးရအဖဲြ႕သည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး (၁၄)ဖဲြ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို သေဘာတူထားေသာလ္ည္း လက္ေတြ႔တြင္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းေနသည္။ 

ေတာင္ယာၿခံမ်ားရွိ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံ သယ္ယူရာတြင္ ျမန္ဆန္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင္ ့ထုိဘိန္းအစားထုိးသီးႏံွမ်ားကိ ုျပညတ္ြင္း၊ ျပညပ္တြင ္တြက္ေျခကုိက ္စီးပြားျဖစ ္ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိငုပ္ါက 
ဘိန္းပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္းကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေတြ႔ရသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ 
ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လထူယုံုၾကညမ္ႈ အျပည္ရိွ့ေသာ ဘ၀ျပနလ္ည ္ျပဳစပု်ဳ ိးေထာင္ေရး ေဆးကုသစခန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယျ္ပန္႔ျပန္႔ 
ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ပါက လူသားတို႔လိုလားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ 

လူထုႏွင္ ့လမူႈအသင္းအဖဲြ႕မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀ငမ္ႈ ပိမုိရုရိွေရးအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးလုပင္န္းတြင ္ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါက မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ကင္းစင္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုထိေရာက္လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

၂၀၁၃ တြင္ UNODC ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မူျဖင့္ ငါးေမြးျမဴေရးႏွင့္ စပါး (ေဒသထြက္မ်ဳိးရိုးမဟုတ္)စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴၾကရာတြင္ 
မေအာငျ္မငခ္ဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄ တြင ္ UNODC မွ ေထာက္ပံ့ေပးသည္ ့အာလူးမ်ဳိးေစကို့ စမ္းသပစ္ိက္ုပ်ဳိးရာတြင ္ေအာငျ္မငမ္ႈ 
အသင့္အသင့္ရပါေသာ္လည္း တင္ပို႔မည့္ ေစ်းကြက္အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။

“က်ေနာ္ကုိ UNODC က ေထာက္ပံ့ေပးတဲ ့ဘိန္းအစားထုိးသီးႏံွအတြက္ အာလူး ပိႆ ာခ်ိန ္၅၀၀ ရတယ္။ အဒဲါကုိ စိက္ုလုိက္ေတာ့ 
ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္အ့ၾကာမွာ အာလူးကုိ တူးထုတ္ေတာ့ ပိႆာ ၁၀၀၀ ရတယ္။ တစပ္ိႆ ာကို ၃၅၀ က်ပဘ္ဲေရာင္းရေတာ ့
၃၅၀၀၀၀ (သုံးသိန္းငါးေသာင္း) က်ပရ္တယ။္ အဒဲါကုိ ကားခ၊ လူငွားခ၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာခ ႏတ္ုထုတ္လုိက္ေတာ့ ၂ သိန္းေက်ာ္ဘ ဲ
က်န္ေတာ့တယ္။ အကယ္၍ အာလူးစိုက္ဖို႔အတြက္ အာလူးမ်ဳိးကို ၀ယ္ရမယ္ဆိုရင္ မကိုက္ဘူး။ အခုဟာက အာလူးအမ်ဳိးကုိ 
အလကားရေတာ့ မျမတ္ေပမယ့္ လုပ္အားခ ရသြားတဲ့ သေဘာေလာက္ပါဘဲ။ တခ်ဳိ႕လူက ငါးေမြးၾကတယ္ မေအာင္ျမင္ဘူး။ 
တခ်ဳိ႕က UNODC ကယူလာတဲ့ စပါးမ်ဳိးကို စိုက္ၾကတယ္ မေအာင္ျမင္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ေဒသက ေဒသထြက္စပါးမ်ဳိးကို စုိုက္မွ 
ေအာငျ္မင္တာပါ။ အျခားစပါးမ်ဳိးကုိ ယူလာၿပီး စိက္ုရင ္မေအာငျ္မငဘ္ူး။ အဆနမ္ရိွဘူး။ လုပအ္ားဘ ဲအလကားရံႈးတယ။္” #၂၄ 

UNODC အစီအစဥ္ျဖင့္ မဲနယ္ေတာင္ေဒသခံမ်ားက အပူပိုိင္းေဒသျဖစ္ေသာ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အာလူးစိုက္နည္းနာကို သြားေလ့လာေနၾကပံု

ဘိန္းစိုက္ေဒသတြင္ အလြန္ျဖစ္ထြန္းေသာ ေထာပင္သီးသည္ ေစ်းကြက္ရရွိပါက ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံအတြက္ 
မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္
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၂၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား။ စာ- ၁၃၁။

၂၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား။ စာ- ၁၁၇။

၂၆။ Bertil Lintner, 1999. Burma In Revolt. Silkworm books, 104/5 Chiang Mai-Hot Road, suthep, Maung, Chiang Mai 
50200, Thailand. Pg 479.

၂၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား။ စာ- ၃၀၇။

၂၈။ Transnational Institute (TNI), Feb 2012. FINANCING DISPOSSESSION. China’s Opium Substitution Programme in 
Northern Burma. Drug and Democracy programme, P.O Box 14563, 1001 LD Amsterdam, The Netherlands. Pg 13  

၂၉။ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင္၊့ ၂၀၁၀ ဇြနလ္ ၉ ရက္။ ဘိန္းတုိက္ဖ်က္ေရး ၁၅ ႏွစစ္မီကိံန္း နအဖ အေကာငအ္ထညမ္ေဖာ္ႏိငု္ေသး။ Accessed on 
21 August 2012, at http://www.burmese.panglong.org/news/91-2008-08-03-06-48-11/901-2010-06-09-11-00-21.
html

၃၀။ 2005 World Drug Report. Pg 41

၃၁။ ဗိြအိုေအသတင္းဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုး။ ၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၃ (၈း၄၅ pm) 

၃၂။ UNODC, 2013, Southeast Asia Opium Survey 2013. Pg-48

၃၃။ UNODC, 2013, Southeast Asia Opium Survey 2013. Pg-52, 59.

၃၄။  ေအာင္သစ္လြင္၊ 7 Day News Journal။ နည္းနည္းရႈိ႕၊ ေသးေသးဖမ္း၊ မ်ားမ်ားထုတ္။ ရ ရက္သတင္းဂ်ာနယ္၊ အတဲြ ၁၃၊ အမွတ္ ၁၇၊ 
၂၀၁၄ ဇူလိုင္ ၂ ရက္။ စာ-၃။

၃၅။ ေနျပည္ေတာ္ (ေၾကးမုံ)။ ၆ ေအာက္တိဘုာလ ၂၀၁၂။ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဘဝ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ 
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းပေပ်ာက္ေရးတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိ။ ေၾကးမံုေန႔စဥ္သတင္းစာ။ စာ-၉။

၃၆။ ေရႊႀတိဂံေျမက ဘိန္းျဖဴသံသရာ။ စာ-၃၂၁၊ ၃၄၄။

၃၇။ ေရႊႀတိဂံေျမက ဘိန္းျဖဴသံသရာ။ စာ-၃၄၄၊ ၃၄၅။

၃၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား။ စာ- ၄၉။

၃၉။ ေရႊႀတိဂံေျမက ဘိန္းျဖဴသံသရာ။ စာ- ၃၄၄။

၄၀။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား။ စာ-၄၀။ 

၄၁။ ေရႊႀတိဂံေျမက ဘိန္းျဖဴသံသရာ။ စာ-၃၄၄။

၄၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား။ စာ-၅၀

၄၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား။ စာ-၄၇၊ ၅၀။

၄၄။ Jelsma, Kramer, and Vervest, Ediors. 2005. TROUBLE IN THE TRIANGLE OPIUM AND CONFLICT IN BURMA. Silkworm 
books, 6 Sukkasem Road, T.suthep, Chiang Mai, Thailand. P 67.

၄၅။ Burma in Revolt, Pg 365.

၄၆။ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသရွိ ဘိန္းဘုရင္မ်ား၊ Assessed on 1 June 2012 at http://my.wikipedia.org/wiki/ .

၄၇။ TROUBLE IN THE TRIANGLE OPIUM AND CONFLICT IN BURMA. Pg 67.

၄၈။ Wikipedia, Lo Hsing Han profile. Assessed on 19 September 2012 at http://en.wikipedia.org/wiki/Lo_Hsing_Han.

၄၉။ ဗီြအိုေအ (ျမန္မာဌာန)။ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) သမိုင္းေနာက္ခံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး - အပိုင္း (၁)။ 

၅၀။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား။ စာ- ၄၇။

၅၁။ ေမာင္ဖိုးရႈပ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၉၉။ MTA ဦးခြန္ဆာအဖဲြ႕ ဘာ့ေၾကာင့္လက္နက္နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲခဲ့ရသလဲ။ ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ 
မိတ္ေကာင္းပံုႏွိပ္တိုက္ ၂၉/၃၃၊ ၁၅၇ လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။ စာ-   (အမွာစာ၏ စာမ်က္ႏွာ-၂)

၅၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား။ စာ-၄၈။

၁။  J.George Scott, 1901, GAZETTEER OF UPPER BURMA AND THE SHAN STATES. IN FIVE VOLUMES. PART II.--VOL. 
II  and VOL.III RANGOON: PRINTRD BY THE SUPERINTENDENT GOVERNMENT PRINTING, BURMA. (retype- soft 
copy file) 

၂။ မန္းဖိုးေအး (၀ါးခယ္မ)၊ ၂၀၁၃၊ အဆိပ္အေတာက္ ေရႊႀကိဂံ (ဘာသာျပန္)၊ ပထမအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ သိရိပိဋကတ္ပံုႏွိပ္တိုက္၊ အမွတ္ 
၃၃၃၊ ဗိုလ္ဆြန္ပတ္လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။ စာ-၃၆၈။

၃။ Jeremy Milsom,2005, The Long Hard Road Out Of Drugs: The Case Of The Wa, [Trouble In The Triangle: Opium 
and Conflict in Burma], Silkworm Books, 6 Sukkasem Rd, T.Suthep, Chiang Mai 50200, Thailand. Pg-66.

၄။ ဦးတင္ေမာင္ရင္၊ ေရႊႀကိဂံေျမက ဘိန္းျဖဴသံသရာ (ဘာသာျပန္)၊ ၂၀၀၉ - တတိယအႀကိမ္၊ ရာျပည့္စာေပ၊ အမွတ္ ၃၈၊ ၁၀၉ လမ္း၊ 
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ စာ-၈၁။

၅။ ေရႊႀတိဂံေျမက ဘိန္းျဖဴသံသရာ။ စာ- ၈၁၊ ၈၉။ 

၆။ မူးယစ္ဗဟုိ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၉၉။ ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား။ ပထမအႀကိမ္ပံုႏွိပ္ျခင္း။ မူးယစ္ဗဟုိမွ 
ထုတ္ေဝသည္။ စာ- ၃၆။

၇။  ညိဳျမ၊ ၁၉၇၃။ ဘိန္းဋိကာ။ အိုးေ၀စာေပတိုက္၊ ၂၇၀-ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ စာ-၂၆၁

၈။  ျမနမ္ာႏိငုင္တုိံင္းျပဳျပညျ္ပဳလြတ္ေတာ္၊ ၁၉၅၉။ ျပည္ေထာငစ္ ုျမနမ္ာႏိငုင္ ံဖဲြ႕စည္းအုပခ္်ဳပပ္ံအုေျခခဥံပေဒ။ ျပည္ေထာငစ္ျုမနမ္ာ ႏိငုင္ံေတာ္ 
အစိုးရပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာေရးကိရိယာဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ စာ-၇၉။

၉။  ဦးေက်ာ္ (ေအာငျ္မတ္ေက်ာ္) ညြနၾ္ကားေရးမွဴး (ၿငမိ္း) ျမနမ္ာႏိငုင္၀ံန္ထမ္း၊ ၂၀၁၁ ဇႏၷ၀ါရီလ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံယစ္မ်ဳိးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရားႏွင့္ 
အသံုးခ်ယစ္မ်ဳိးဥပေဒမ်ား။ ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေ၀၊ ယံုၾကည္ခ်က္စာေပ၊ ၁၁၁/၃၃ လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ စာ-၆။

၁၀။  ေရႊႀတိဂံေျမက ဘိန္းျဖဴသံသရာ(ဘာသာျပန္စာအုပ္)။ စာ- ၈၂။

၁၁။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ။ စာ-၂၇၊ ၃၄။

၁၂။ ေရႊႀတိဂံေျမက ဘိန္းျဖဴသံသရာ။ စာ-၃၂၁၊ ၃၄၄။
  
၁၃။ လူထုဦးလွ၊ ၁၉၇၄။ ဘိန္းျဖဴသမား အမွားကမၻာ (ပထမပိုင္း)။ ႀကီးပြားေရး ပံုႏွိပ္တိုက္၊ ဂုႏၱန္ဝင္း၊ လက္ဆန္ကန္၊ မႏၱေလး။ စာ- ၂၅၂။
 
၁၄။ ဘိန္းဋိကာ။ စာ- ၂၈၂၊ ၂၈၄။

၁၅။ ေရႊႀတိဂံေျမက ဘိန္းျဖဴသံသရာ။ စာ-၃၂၁၊ ၃၄၆။

၁၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား။ စာ-၅၀

၁၇။ ဘိန္းျဖဴသမား အမွားကမၻာ- ဒုတိယတဲြ- ပထမအႀကိမ္ပံုႏွိပ္။ စာ- ၃၅၂၊ ၃၅၅။
 
၁၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား။ စာ-၆၃၊ ၈၃၊ ၈၄။

၁၉။ ေရႊႀတိဂံေျမက ဘိန္းျဖဴသံသရာ။ စာ- ၁၃၉။ ဘိန္းျဖဴသမား အမွားကမၻာ- ပထမပိုင္း။ စာ- ၂၅၂။

၂၀။ Bertil Lintner, Chiang Mai March 2000, The Golden Traiangle Opium Trade: An Overview, pg -15. Asia Pacific Media 
Services,www.asiapacificms.com

၂၁။ Wikipedia (ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ) ပါတီစီမံကိန္းႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆုံးႏုိင္ငံ။ Assessed on 27 September 2012 at 
http://my.wikipedia.org

 
၂၂။ Wikipedia (၈၈၈၈ အေရးအခင္း) နဝတ အာဏာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ႏွိမ္ႏွင္းျခင္း။ Assessed on 27 September 2012 on http://

my.wikipedia.org 

၂၃။ United Nations Office on Drug and Crime. 2005. World Drug Report. Volume 1, Analysis. United Nations Publication, 
Sales No. E.05.XI.10, ISBN 92-1-148200-3, Volume 1. Pg 41.   
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၈၀။ ပီအဲန္အို ဌာနခ်ဳပ္သို႔ လြယ္လံုရြာသား အသနားခံ အကူအညီေတာင္းခံစာ၊ ၂၁ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉၉၆။  

၈၁။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၁၁)၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔ ျပ႒ာန္းထားသည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒ၏ 
ပုဒ္မ-၃၁၊ ပုဒ္မ-၃၂။ စာ-၁၃၊ ၁၄

၈၂။ သတင္းအယ္ဒီတာအဖဲြ႕၊ ဒုတိယဆရာစံအေရးေတာ္ပံု ျဖစ္လာေတာ့မွာလား မျဖစ္မေန ေျဖရွင္းရမယ့္ လယ္သမားျပႆနာေတြ၊ 
Weekly Eleven News, No. 18, Vol. 9, 10th February 2014, Monday. Pg-3,4. ေရႊေအာင္၊ ဒီဗီြဘီ၊ ၂၀ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄၊ 
၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ေနာက္ဆံုးထား လယ္ေျမျပန္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္။ www.dvb.no

၈၃။ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅)၊ တပ္မေတာ္သိမ္းထားေသာ ေျမမ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ စိစစ္စြန္႔လႊတ္ေပးလ်က္ရွိ၊ ျမန္မာ့အလင္း 
ေန႔စဥ္သတင္းစာ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၆)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ စာ- ၁၊ ၅။

၈၄။ Eleven Group, တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လဲြေျပာင္းေပးထားသျဖင့္ မူလပိုင္ရွင္မ်ား 
ျပန္လည္ရရွိေရးမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေျပာၾကား၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁)ရက္ေန႔ (ေသာၾကာေန႔)ထုတ္ Daily Eleven သတင္းစာ။ စာ-၂။

၈၅။ ေရႊေအာင္၊ DVB သတင္းဌာန၊ ၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄၊ စစ္တပ္သိမ္းေျမ တစ္သိန္းေက်ာ္ျပန္ေပးမည္။၅

၈၆။ မူးယစ္ဗဟုိအဖဲြ႕၊ ၂၀၁၁ ဇြန္လ ၁၇ (ဒတိုယအႀကိမ္)၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ 
စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား။ သိန္းသန္းဦး ပံုႏွိပ္တိုက္၊ အမွတ္ (၁၂၁) ၃၄ လမ္း၊ 
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။ စာ- ၄။ 

၈၇။ ေနာ္ေစးေဖား (ဒမီိကုရကတ္စ ္ျမနမ္ာ့အသ)ံ၊ ၁၄ စက္တငဘ္ာလ ၂၀၀၉။ အားဂတိလုိက္စားမႈေၾကာင္ ့တရားသူႀကီးမ်ား အလုပျ္ဖဳတခ္ရံ။ 
Accessed at http://burmese.dvb.no/news.php?id=8710 

၈၈။ ဒီေလာက္ရွက္စရာေကာင္းတာကုိ အေရးမယူၾကဘူးလား၊ ၂၀၁၄ ဇႏၷ၀ါရလီ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven News ေန႔စဥသ္တင္းစာ၊ 
စာ- ၂။

၈၉။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ၂၀ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၀၁၄ ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ေန႔စဥ္သတင္းစာ။ စာ- ၄။

၉၀။ Lintner, Bertil, Black, Michael: 2009 Merchants of Madness: The Methamphetamine Explosion in the Golden Triangle. 
Chiang Mai: Silk Worm Books. Pg-96.

၉၁။ ဧရာဝတီ (သတင္းဌာန)၊ ၂၂ စက္တငဘ္ာလ ၂၀၁၂။ ျမနမ္ာ့တပမ္ေတာ္ကုိ ဘယ္လိကူုညရီမလ။ဲ Assessed on 25 september 2012 
at http://burma.irrawaddy.org/archives/21062
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