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ဆျျးဇူးတင်လွှာ 
 
 ဤ စာတမ်းတွင်ပါေှိရသာ အဓိကအရြကာင်းြခင်းောများသည် ြမန်မာ 
နိုင်ငံမူးယစ်ရဆးဝါး ရစျးကွက်ထဲေှိ အမျ ိုးသမီးများထံမှ တိုက်ရိုက်ေေှိရသာ 
အချက်အျှက်များကို အရြခခံကာ ရေးသားထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ 
အရတွးအြမငမ်ျားကိ ုရဝမေရပးခဲ့ ြကသည့ ် ြမနမ်ာနိငုင်၌ံ ေငဆ်ိငုရ်နေရသာ  အခက ်
အခဲများ၊ အနာဂတ်ရမော်ျှင့်ချက်များနှင့် ရမော်ေည်ရဆာင်ေွက်ျှိုသည်များကို 
ရြပာြပခဲ့ ြကရသာ အမျ ိုးသမီးအရပါင်းကို ရကျးဇူးတင်ရြကာင်း ရြပာြကားျှိုပါ 
သည။် အမျ ိုးသမီးအချ ို့အတကွ ်အရြခအရနများကိ ုြပနရ်ြပာင်းရြပာြပေသညမ်ှာ
စတိပ်ျကည်စည်ူးစော၊  နာကျငစ်ောြဖစရ်သာျ်ှည်း  သတူိုက့ား ေေဲင့် ြက ရပသည။် 
မူးယစရ်ဆးဝါးရစျးကကွတ်ငွ ်ပါဝငပ်တသ်ကရ်နေရသာ အမျ ိုးသမီးများ၏ အရြခ 
အရန၊ အမျ ိုးသမီးအခငွ့အ်ရေးများ တိုးတကျ်ှာရစရေးနငှ့ ်ကျားမရေးောတေား 
မေတမှုများ ြဖစထ်နွ်းျှာရစရေးနငှ့ ်အျှားတကူစိ္စများအတကွ ်အဆိြုပ ြုကောတငွ ်
ယခုစာတမ်းက အရထာကအ်က ူြပုျှမိ့မ်ညဟ် ုရမောျ်ှင့ပ်ါသည။် စာတမ်းကိုဖတ ်
ရှုြဖည့စ်ကွစ်ောများ အကကြံပုခဲ့ ြကသည့ ်Renaud Cachia, Jenny Franco, Tom  
Kramer နငှ့ ်Cheery Zahau တိုက့ိျုှည်း ရကျးဇူးတငေ်ှပိါသည။် ျှစဟ်ာချက ်
များနငှ့ ်အမှားတစစ်ုတံစေ်ာ ပါေှခိဲျ့ှေင ်စာရေးသတူို၏့ တာဝနသ်ာြဖစပ်ါ သည။် 
 ယခုစာတမ်းမှာ ဆွီဒင်နိုင်ငံနှင့် Private Foundation တို့၏ ရငွရြကး 
ရထာကပ်ံမ့ှုြဖင့ ်အထရြမာကခ်ဲ့ ြခင်းြဖစပ်ါသည။် စာတမ်းတငွပ်ါေှရိသာ ရေးသား 
ချကမ်ျားအတကွ ် TNI  တငွသ်ာ တာဝနေ်ှပိပီး အျှှူေငှ ်အဖွဲ့အစည်းများ၏အြမငက်ိ ု

ကိုယ်စားမြပုပါ။ 
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၁။ ဤစာတမ်းျ အဘယ့်ဆြျာင့် အျျ ိုးရှိသနည်း။

 
 ရနာင်ြကဉ်ရအာင် ဒဏ်ခတ်တတ်ရသာ မူးယစ်ရဆးဝါး ထိန်းချုပ်ရေး 
မူဝါဒများသည် တစ်ကမ္ဘာျှုံးတွင် ျှူနဲ့ျှူ့အသိုက်အပမုံကို ဒုက္ခရပးရနပမဲပင်။ 
ထိမုဝူါဒများကရပးရသာ  ဒကု္ခများမှာ  ပုစံမံျ ိုးစုေံှသိည။် မူးယစရ်ဆးနငှ့ ်ပတသ်က ် 
ရနပါက ကျန်းမာရေးအတကွ ်ရဆးကသုမှုခယံခူငွ့က်ိ ုမရပးြကြခင်း၊ ရထာငဒ်ဏ ်
နှစ်ေှည်ချမှတ်ခံေြခင်း၊ မူးယစ်ရဆးပရပျာက်ရအာင် အဓမ္မနည်းျှမ်းများြဖင့် 
ရဆာင်ေွက်ြကြခင်း၊ ေှက်ေွံ့သိမ်ငယ်ရအာင်၊ ျှူရတာမတိုးရအာင် ဆက်ဆံ 
ခေံြခင်းများ စသညြ်ဖင့ ်အမျ ိုးမျ ိုး ြဖစပ်ျကရ်နရတာသ့ည။် ထိကုဲသ့ို ့အကျ ိုးထက ်
အြပစ်များျှှပပီး ျှူကိုပိုမိုနိမ့်ကျသွားရစသည့် မူဝါဒများနှင့်  ျှုပ်ထုံးျှုပ် 
နည်းများ အရြကာင်းကိုျှည်းရကာင်း၊ ြဖစ်ပျက်ရနရသာပုံစံများကိုျှည်း
ရကာင်း၊ အကျ ိုးဆက်များကိုျှည်းရကာင်း၊ သုရတသန ရျှ့ျှာမှုများစွာက 
မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ ြကပါသည်။ ထိုရျှ့ျှာချက်များတွင် အားျှုံးက ချက်ကျ 
ျှကက်ျ မီးရမာင်းထိုးြပထားပု ံမတြူကရသာျ်ှည်း တစစထပတ်ိုးပပီး ရတွ့ေှျိှာ 
ေရသာ ကိစ္စများမှာ ျှူမျ ိုးရေးအရပါ် အရြခခံ၍ျှည်းရကာင်း၊ ကျား/မြဖစ်ြခင်း 
အရပါ် အရြခခ၍ံျှည်းရကာင်း၊ ျှငိစ်တိခ်ယံမူှုအရပါ် အရြခခ၍ံျှည်းရကာင်း၊ 
ရေေ့ရြပာင်းရနထိုင်ောရဒသတွင် ရနထိုင်ခွင့် ေှိမှုမေှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ျှည်း 
ရကာင်း၊ ျှူမှုစီးပွား အရြခအရန ကွာြခားမှုအရပါ်တွင် မူတည်၍ ျှည်းရကာင်း 
ပုစံအံမျ ိုးမျ ိုးြဖင့ ်စနစတ်ကျ ခွြဲခားဆကဆ်ြံခင်းကိ ုခရံနေသတူို ့မတနတ်ဆခစံား 
ရနေရသာ ရနာက်ဆက်တွဲ အကျ ိုးဆက်များပင် ြဖစ်သည်။၁ သုတသနများတွင် 
အမျ ိုးသမီးများသည် တေားမေတမှုမေှိရသာ စနစ်၏ဝန်ကို မတန်တဆ သယ်ပိုး 
ရနေသူများြဖစ်ရနေြခင်းပင်။၂

 
 ဘောဇီး၊ တရတု၊် အငဒ်ိနုီးေှား၊ ရေုှား၊ ထိငု်း၊ အရမေကိနြ်ပညရ်ထာငစ် ုနငှ့ ်
ဗယီကန်မ ်အစေှသိည့န်ိငုင်မံျားနငှ့အ်တ ူြမနမ်ာနိငုင်သံည ်ကမ္ဘာရပါ်တငွ ်ောဇဝတ ်
မှုနှင့် စီေင်ြခင်းခံထားရသာ အမျ ိုးသမီးအရေအတွက် အြမင့်မားဆံုး ဆယ်နိုင်ငံ 
ထတဲငွ ်ပါဝငရ်နရပသည။်၃ ၂၀၂၀ ခုနစှတ်ငွ ်ကမ္ဘာရပါ်တငွ ်အကျဉ်းရထာငက်ျရန 
ရသာ  အမျ ိုးသမီးအရေအတွက်မှာ ၇၄၀,၀၀၀ ခန့်ေှိပပီး၂၀၁၀  ခုနှစ်ကထက်စာ 
ျှေင ်၁၇% တိုးြမင့ျ်ှာခဲသ့ညဟ် ုခန့မ်နှ်းြကသည။်၄ အာဂျငတ်ီးနား၊ ဘောဇီးနငှ့ ်
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ရကာစ်တာေကီာေှ ိအကျဉ်းကျရနသ ူအမျ ိုးသမီးများအနက ် ၆၀ ောခိငုန်ှုန်းခန့မ်ှာ 
မူးယစ်ရဆးနှင့် ပတ်သက်ရသာ ောဇဝတ်မှုများရြကာင့် ရထာင်ချခံေြခင်းြဖစ်ပပီး
ထိသုတူိုမ့ှာ အများအားြဖင့ ်ကကီးမားရသာ မူးယစရ်ဘးြဖစရ်စတတရ်သာ အမှုကကီး 
များ မဟတုြ်ကဘ ဲရသးငယရ်သာကစိ္စများသာြဖစြ်ကပပီး ထိအုမျ ိုးသမီးများသည ် 
စီးပွားရေး ရနာက်ခံမရတာင့်တင်းဘဲ နွမ်းပါးချ ို့တဲ့ရသာ အရြခအရနမှ ရောက်ေှိ 
ျှာ သမူျား  ြဖစရ်နြက ြပနသ်ည။်၅  ကမ္ဘာတစဝ်န်းျှုံးေှ ိအကျဉ်းစခန်းများအတငွ်း
ချုပရ်နှာငခ်ေံရသာ အမျ ိုးသမီးများထတဲငွ ် မူးယစရ်ဆးအမှုြဖင့ ်ရထာငဒ်ဏက်ျခ ံ
ေရသာ အမျ ိုးသမီးများ အရေအတွက်သည် ၃၅ %  ခန့်ေှိပပီး အမျ ိုးသားများကမူ 
၁၉ %  ကသာ မူးယစ်ရဆးအမှုရြကာင့် ရထာင်ထဲရောက်ျှာသူများြဖစ်သည်။၆ 
 
 အကျဉ်းရထာင်များထဲတွင် ျှူ့အခွင့်အရေး ချ ိုးရဖာက်ခံေမှုများမှာ 
ကျယ်ြပန့်ျှှသည့်အထဲ ပိုဆိုးသည်မှာ ရထာင်ရနောနှင့်  အကျဉ်းသားမမေမတ 
ကျပ် တည်းျှှြခင်း၊ ကျားမဂျန်ဒါ ဟူသမေတို့အတွက် ဆိုင်ောျှိုအပ်ရသာ  
ကျန်းမာရေးရစာင့ရ်ေှာက်မှုကို ရပးနိငုရ်ျှာက်သည့ ်အစအီမမံျားေှိမရနြခင်းပင်
ြဖစ်သည်။၇  ရနာင်ြကဉ်ရစရသာ ြပစ်ဒဏ်များကို ရပးသည့်အခါ အကျ ိုးဆက်မှာ 
အမျ ိုးသမီးတို၏့ ကျန်းမာရေးနငှ့ ်ျှမူှုဘဝများကိ ုကကီးစွာရိကုခ်တမ်ှုများ ချနေ်စ ်
ခဲ့ ြခင်းပင်။ ဆင်းေဲရသာသူများအတွက် အကျ ိုးဆက်မှာ ပို၍ ြပင်းထန်ျှှသည်။ 
အထူးသြဖင့ ်မညသ်ည့ ်အကာအကယွမ်ေျှည်းမေှ၊ိ ောဇဝတမ်ှုျှည်း ရြမာကသ်ည ်
ဟု သတ်မှတ်ထားရသာ ြပည့်တန်ဆာအျှုပ်များတွင် ဝင်ရောက်ျှုပ်ကိုင်ရနေ 
သူများ၊ HIV၊ အသည်းရောဂါများ၊ တီဘီအဆုတ်နာ နှင့် အြခားကူးစက်ရောဂါ 
များနှင့် ရနထိုင်ရနေသူများအတွက် ထိုြပစ်ဒဏ်များမှာ မချိမဆံ့ပင်ြဖစ်သည်။ 
ထို့ ြပင်  မူးယစ်ရဆးသုံး ြခင်းရြကာင့်  စိတ်ဒဏ်ောေရစပပီး ရသးသိမ်ရအာင် 
အြပုခံေသျှို အြခားရသာဥပရဒြပင်ပမှ ျှုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ရနေသူအဖို့ 
ပတ်ဝန်းကျင်က ပစ်ပယ်ထားြကြခင်းရြကာင့် အရြခအရန ပိုဆိုးျှာရျှ့ေှိြက 
သည်။ ထိုအမျ ိုးသမီးများအရပါ် အိမ်ရထာင်ဖက်များနှင့် အတူရနအရဖာ်များ၊ 
ေမဲျားနငှ့ ်အြခားရသာသမူျားက အြကမ်းဖက ်ဆကဆ်ေံန ်ပစမ်တှထ်ားရျှေ့ှြိက 
သည်။၈ မူးယစ်ရဆးသုံးရသာ အမျ ိုးသမီးများကို စိတ်ဒဏ်ောေရစသည့် အ 
ရြကာင်းအောများသည ်နစှဆ်ြဖစရ်နရျှေ့ှပိပီး နှမိခ်ျဆကဆ်ြံခင်းများနငှ့ ်ကိယုထ် ိ
ျှကရ်ောက ်နှပိစ်ကက်ျှ ူြပုြခင်းများသည ်ဖိဝုါဒကကီးစိုးသည့ ်ျှမူှုစနစအ်တငွ်း 
ပို၍ပင် ဆိုးေွားျှှသည်။ 
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 ယခုစာတမ်းမှာ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးရနရသာ မူးယစ်ရဆးထိန်း 
ချုပ်ရေးမူဝါဒများက ကျားမရေးောများအရပါ် သက်ရောက်မှုကို ဆန်းစစ်ေန် 
၂၀၁၈ ခုနစှမ် ှ၂၀၂၁ ခုနစှအ်တငွ်း ြမနမ်ာနိငုင်မံ ှအမျ ိုးသမီး မူးယစရ်ဆးသုံးစွသဲ ူ
များ၊ ဘနိ်းစိကုရ်သာ အမျ ိုးသမီးရတာငသ်မူျားနငှ့အ်တ ူရဆးသုံးသ ူြပည့တ်နဆ်ာ 
ျှပုင်န်းတငွ ်ျှပုက်ိငုေ်ရသာ အမျ ိုးသမီးများ၊မူးယစရ်ဆး အရောင်းအဝယ ်ျှပု ်
ကိုင်ရနရသာ အမျ ိုးသမီးများနှင့် ရဆွးရနွးခဲ့သည်များကို အရြခခံကာရေးသား 
ထားြခင်းြဖစပ်ါသည။် အငတ်ာဗျူးခဲသ့ည့အ်ချနိက် ထိျုှပုင်န်းခငွ ်အသီးသီးတငွ်
ရနု်းကနေ်ငှသ်နရ်နြကရသာ အမျ ိုးသမီးများသည ်အသကအု်ပစု်အားြဖင့ ်(၁၉နစှ ် 
မှ ၇၂ နှစ်) အတွင်းေိှပပီး ေှမ်းြပည်နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်နှင့် မွန်ြပည်နယ်ထဲေိှ 
ရနောရဒသအမျ ိုးမျ ိုးတွင် ရနထိုင်ြကရသာ ျှူမျ ိုးအသီးသီးပါဝင်ြကသည်။၉ 
 
 အမျ ိုးသမီးဦးစားရပး ယာယီခိုျှှုံော အန္တောယ်ရျှော့ချရေး စင်တာ၁၀ 

တွင် အျှုပ်ျှုပ်ရသာ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက ရြပာခဲ့သျှိုပင်။ 

“အမျ ိုးသမီးြဖစ်ရနတာရြကာင့်ကို တစ်မျ ိုးြဖစ်ရနတာ” ၁၁။ 

 မူးယစ်ရဆးသုံးရသာ ကိစ္စတွင်ျှည်းရကာင်း၊ မူးယစ်ရဆးရောင်းဝယ် 
ောမှာ ပတ်သက်မိြခင်းနှင့် အြခားကိစ္စများတွင်ျှည်းရကာင်း၊ ြပည့်တန်ဆာ 
အျုှပ်ကဲ့သို့ ကဲ့ေဲ့ရှုတ်ချခံ၊ အြပစ်ရပးခံေတတ်ရသာ တေားမဝင်ျှုပ်ငန်းများ 
တငွ ်ျှပုက်ိငုရ်နြကျှေငရ်သာျ်ှည်းရကာင်း အမျ ိုးသမီး ြဖစရ်နြခင်း သကသ်က ်
ရြကာင့ပ်င ်သကရ်ောကမ်ှု တစမ်ျ ိုးတစဖု်ြံဖစရ်စသညက် အမနှပ်င။် မူးယစရ်ဆးဝါး  
ထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒများနှင့် အြခားသက် ဆိုင်ောမူဝါဒများတွင် အမျ ိုးသမီးများ 
ကိုျှည်းရကာင်း၊ ၎င်းတို့ ရတွ့ ကကုံ ခံစားေသည်များကိျုှည်းရကာင်း မေှိသျှို 
မြဖစ်သျှို ထားရျှ့ေှိသည်။ သို့မဟုတ် စကားညှပ်ရြပာစော ကိစ္စတစ်ခုသဖွယ်
တင်ြပရျှ့ေှိြကသည်။ သို့ောတွင် အမျ ိုးသမီးများသည်  ရနာင်ြကဉ်သွားေရျှ 
ရအာင ်ေညေ်ယွရ်သာ မူးယစရ်ဆးထနိ်းချုပမ်ှု မဝူါဒများဒဏက်ိ ုပိမုိဆုိုးေွားစွာခ ံ
ေစပမပဲင။်မူးယစရ်ဆးသုံးစွသဲ ူအမျ ိုးသမီးများ၊ သယယ်ပူို့ရဆာငရ်ေးနငှ့ ်ရောင်း 
ဝယ်ရေးတွင် ပတ်သက်ရနရသာ အမျ ိုးသမီးများ (အချ ို့မှာ တစ်ကိုယ်စာသုံးေန် 
ရဆးဝါးကို သယ်ယူသူမေသာ)၊ နှင့် ဘိန်းစိုက်ပျ ိုးထုတ်ျှုပ်ြခင်းအားြဖင့် မူးယစ် 
ရဆး ရစျးကွက်နှင့် ပတ်သက်ရနြကသူများ အပါအဝင် ရနာက်ဆက်တွဲ ဒဏ်ော 
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ဒဏ်ချက်များကို ခံစားရနေရသာ ထိုအမျ ိုးသမီး ျှူတန်းစားများအတွက်ျှည်း 
ျှူ့အခငွ့အ်ရေး အရြခခမံြူဖင့ ်ရတွးဆ ရဆာငေ်ကွရ်ပးနိငုသ်ညမ်ျား ေှရိြကာင်းကိ ု
ဤစာတမ်းက အရျှးထား တင်ြပျှိုရပသည်။ 
 
 အမျ ိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ ဤရနောတွင် မြမင်သာသည့်တိုင် 
ရအာင ်သတူို့သည ်မူးယစရ်ဆးအရောင်းအဝယရ်စျးကကွတ်ငွ ်ပုံစအံမျ ိုးမျ ိုးြဖင့ ်
ျှှုပ်ေှားပါဝင်ရနြကသူများ ြဖစ်ရနြကသည်ကို တင်ြပျှိုသည်။ ပို၍အရေးကကီး 
သညမ်ှာ မသိားစဘုဝ၊ ျှမူှုအသိကုအ်ဝန်းများထမဲ ှသတူို့၏ ဘဝအရြကာင်းများ 
ပင်ြဖစ်သည်။ မူးယစ်ရဆးအရောင်းအဝယ်တွင် ထိုသူတို့သည် တိုက်ရိုက်မပတ်  
သကရ်နသည့တ်ိငုရ်အာင ် မရအာငြ်မငသ်ည့ ် မူးယစရ်ဆး ထနိ်းချုပရ်ေး မဝူါဒများ 
နငှ့ ်မတနတ်ဆ ရနာငြ်ကဉရ်အာငြ်ပုရသာ ကကီးမားျှသှည့ ် ြပစဒ်ဏမ်ျားရြကာင့ ်
ရနာက်ဆက်တွဲ အကျ ိုးဆက်ကို ခံစားေသူများတွင် အမျ ိုးသမီးတို့ ပါဝင်ရနရပ 
သည။် သတူို၏့ အမိသ်ားများြဖစြ်ကရသာ သားများ၊ ခငပ်နွ်းများ၊ တမူျား၊ အစက်ိ ု
ရမာငမ်ျား မူးယစရ်ဆးအမှုြဖင့ ်ရထာငတ်န်းကျရနချနိတ်ငွ ်ထိအုမျ ိုးသမီးများမှာ 
မိသားစု တာဝန်ကို ဒိုင်ခံယူြကေသည်။ သို့ောတွင် အမျ ိုးသမီးများသာျှေင် 
မဝူါဒများနငှ့ ် ျုှပထ်ုံးျှပုန်ည်းများ၏  အကျ ိုးဆကမ်ျားကိ ု ခါးစည်းခေံသ ူမဟတု ် 
ြကရပ။ ထိသုိုမ့ဝူါဒများနငှ့ ်ျှပုထ်ုံးျှပုန်ည်းများ၏ အကျ ိုးဆကမ်ျား အမျ ိုးသမီး 
များအရပါ် သကရ်ောကရ်နပုကံိ ုစဉ်းစားရုသံကသ်ကြ်ဖင့ ်ျှုရံျှာကမ်ည ်မဟတု ်
ဘဲ မူးယစ်ရဆးဝါးနှင့် ပတ်သက်ရသာ မူဝါဒများကို ရဆွးရနွးရသာအခါ ရခါင်း 
ရဆာင်မှုနှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ောတွင် အမျ ိုးသမီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို 
ကျယ်ြပန့်စွာ ထည့်သွင်းေန် ျှိုအပ်သည်မှာ ရသချာပါသည်။ 
 
 ရနာကဆ်ုံးအရနနငှ့ ်ဤစာတမ်းက မီးရမာင်းထိုးြပျှိသုညမ်ှာ ျှမူှု ဘဝ 
တည်ရဆာက်ေရသာ အျှုပ်များနှင့် ြဖတ်သန်းေပုံများတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ 
အရေးပါပုံကိုပင် ြဖစ်သည်။၁၂ အိမ်ရထာင်စုတစ်ခုချင်းအဆင့် ျှူမှု ဘဝတည် 
ရဆာကရ်ေးျှပုင်န်းများတငွ၁်၃ ရငမွဝငရ်သာအျှပုမ်ျား အများအြပား ပါဝငရ်န 
သျှို ျှူတို့အသက်ေှင်ရနထိုင် ေှင်သန်နိုင်ရေးအတွက် မြဖစ်မရနျှိုအပ်ရသာ 
အဆကအ်ဆြံပုေြခင်းများ၊ အများနငှ့ ်ရပါင်းစရုနထိငု ်ြဖစတ်ညေ်ြခင်းများပါဝင ်
ရနရပသည်။ ထိုျှူမှု ဘဝတည်ရဆာက်ရေး ျှုပ်ငန်းများတွင် ကရျှးများကို 
ဘာသာရေးပွဲျှမ်းများကို ရခါ်ရဆာင်သွားြခင်းများမှသည်  အတူတကွ ထင်း 
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ရကာက်ေြခင်း၊ရေငင်ေြခင်း၊ အဝတ်ချုပ်၊ အဝတ်ရျှော်ေြခင်း၊ စားစောနှင့်ရဆး 
ဖကဝ်င ်သစြ်မစသ်စဥ်များ အပငမ်ျားကိ ုေှာရဖေွြခင်း၊ စားစောများ ြပငဆ်ငခ်ျက ်
ြပုတ ်ြခင်းနငှ့ ်စားရသာကြ်ခင်းများအထ ိပါဝငန်ိငုသ်ည။် ျှမူှု ဘဝ တညရ်ဆာက ်
ရေးကိစ္စမှာ ဘဝေှင်သန်ရေးအတွက် နိစ္စဓူဝမြပတ် ရဆာင်ေွက်ေန်ျှုပ်ကိုင်ရန 
ြကေရသာ်ျှည်း ထိုျှုပ်အားများကို  ထိုက်သင့်သရျှာက် အသိအမှတ်ြပု 
ခံေရျှ့မေှိရပ။ ထို့ ြပင် အမျ ိုးသမီးများနှင့် မိန်းမငယ်ကရျှးများ၏ အျှုပ်ဟု 
သာ မှတ်ထင်ထားြကြခင်းေှိသျှို ဝင်ရငွေရသာ အျှုပ်ဟု သတ်မှတ်ထားသည့် 
ကိစ္စများနှင့် ရောရနှာထားရျှ့ ေှိြကြပန်သည်။ ေံဖန်ေံခါတွင် ထိုကဏ္ဍနှစ်ခုမှာ 
ခွဲြခားမေရပ။ ဥပမာ-ရစျးကွက်တွင် ရောင်းချေန် ဘိန်းစိုက်ြခင်းနှင့် မိသားစု 
တာဝန်ကို ခွဲြခားမေ သကဲ့သို့ပင်။ ထိုအရတွးအြမင်ရှုရထာင့်ကို အသုံးြပုြခင်း 
အားြဖင့ ်အမျ ိုး သမီးများနငှ့ ်ပုမံနှတ်ွြဲမငရ်နြကသည့ ် အမိအ်ျှပုဟ်ရူသာရဘာင ်
ကိ ုရကျာျ်ှနွက်ာ အမျ ိုးသမီးများ ပါဝငရ်နေသည့ ်ဘဝေငှသ်နမ်ှုအတကွ ်ပဓာန 
ကျျှှရသာ အမျ ိုးမျ ိုးအဖုံဖုံေှိရသာ အခန်းကဏ္ဍများကို ရဆွးရနွးတင်ြပသွားပါ 
မည်။ 
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၂။ မမန်မာနိုင်ငံ ဘိန်းစိျု်ဆေသများတွင် အမျ ိုးသမီးတို့၏ 
အခန်းျဏ္ဍ နှင့် ၎င်းတို့၏ ပါဝင်ပတ်သျ်ဆနပုံများ

 ြမန်မာနိုင်ငံသည် အရေှ့အာေှနှင့် အရေှ့ရတာင်အာေှေှိ နိုင်ငံများနှင့် 
ြသစရြတးျှျားနိုင်ငံများထံသို့ ဘိန်းနှင့်ဘိန်းြဖူတင်ပို့ရနရသာ အဓိကနိုင်ငံ 
တစ်ခုြဖစ်သည်။၁၄ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ေှမ်းြပည်နယ်တွင်ေှိရသာ အိမ်ရထာင်စု 
ကိုးစုကျစီတွင် တစ်အိမ်ရထာင်သည် ဘိန်းစိုက်ပျ ိုးရသာအျှုပ်နှင့် တိုက်ရိုက် 
ပတ်သက်ရနသည်ဟု UNODC က ခန့်မှန်းသည်။၁၅ 

 
 ဘိန်းစိုက်ပျ ိုးသည့် သမိုင်းအစကို အမျ ိုးသမီးများက ြပန်ရြပာင်းရြပာ 
ြပြကောတွင် ရဒသတစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူြကပါ။ ေှမ်းြပည်နယ်ရတာင်ပိုင်း ပင် 
ရျှာင်းပမို့နယ်တွင် ဘိန်းခင်းများ စိုက်ပျ ိုးြခင်းကို  မျ ိုးဆက်ရပါင်းများစွာ 
ျှကဆ်င့က်မ်း ျှပုက်ိငုျ်ှာြကသညဟ် ုဆိသုည။် ျှွိုငျ်ှငန်ငှ့ ်ဟိပုုံးကဲသ့ို ့အနီး 
အနားတွင်ေှိရသာ အြခားရနောများတွင်မူ ျှက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများရြကာင့် 
အသကရ်မွးဝမ်းရကျာင်း အျှပုအ်ကိငုမ်ျား ပျကစ်ီးခဲ့ ြကပပီး  အိုးအမိက်ိ ုစနွ့ခ်ွာြက 
ေခဲ့သည့် အြဖစ်အပျက်များ ရပါ်ရပါက်ျှာပပီးရနာက် ဘိန်းကို ၁၉၉၀ ရကျာ် 
ကာျှများက စတင်စိုက်ပျ ိုးျှာြကသည်ဟု ဆိုသည်။ ေှမ်းြပည်နယ် အရေှ့ပိုင်း
မိငု်းြပင်းပမို့နယတ်ငွမ် ူဘနိ်းစိကုရ်တာငသ်မူျားသည ်စတင ်စိကုပ်ျ ိုးျှာသညမ်ှာ 
ငါးနှစ်ရြခာက်နှစ်မေသာ ေှိရသးသည်။ ထိုသို့ ကွာြခားမှုများ ေှိြကရသာ်ျှည်း 
ဘနိ်းစိကုသ်ည့အ်ျှပုမ်ှာ သတူို့ျှပုက်ိငု ်စားရသာကန်ိငုရ်သာ တစခ်တုည်းရသာ 
အျှပုအ်ကိငုမ်ျ ိုးဟ ုမဆိနုိငုျ်ှေငပ်င ်တကွရ်ြခကိကုရ်သာ အျှပုအ်ကိငုအ်နည်း 
အကျဉ်းကရျှးထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ရနြပန်သည်။ 

ဟိုပုံးပမို့နယ်မှ အမျ ိုးသမီးတစ်ရယာက်က ဆိုျှေင် 

ကျွန်မ ဘိန်းမစိုက်ခင်တုန်းက သနပ်ဖက်စိုက်တယ်။ ဘိန်းစိုက်တာက 
တစ်ပိဿာကို ၆ သိန်း ၇ သိန်းေတယ် (ယူရိုရငွြဖင့် ၁.၆ ကီျှိုကို ၃၀၀မှ 
၃၅၀ ေေှိ) ဆိုေင်၁၆, သနပ်ဖက်က တစ်ပိဿာကို ၃၀၀၀-၄၀၀၀ ကျပ်ပဲ (၁.၆ 
ကျီှိျုှေင ်၁.၅ ယရူိမု ှ၂ ယရူိ)ု ေတယ။် ကျွနမ်တို့ မသိားစုအတကွ ်သနပဖ်က ်
စိုက်ေင် စားျှို့မရျှာက်ဘူး။ ဒါ့ရြကာင့်မို့ျှည်း ဘိန်းကို စိုက်ြဖစ်သွားတာ။
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 အမျ ိုးသမီးနငှ့ ် အမျ ိုးသားတိုသ့ည ်ဘနိ်းစိကုခ်င်းများတငွ ်ယြူကေရသာ 
တာဝနမ်ှာ အတတူပူငြ်ဖစသ်ည။် ရြမြပငြ်ခင်းမအှစ ရပါင်းနှုတြ်ခင်းနငှ့ ်ေတိသ်မိ်း 
ြခင်းအထိ ျှုပ်ကိုင်ြကေပုံ မကွာျှှ။ အမျ ိုးသမီး ဘိန်းစိုက်ရတာင်သူတစ်ဦးက
ဆိုသည်မှာ အမျ ိုးသားများသည် ရြမကို ထွန်ယက်ေရသာ်ျှည်း 

အဒဲအီျှပုပ်ပီးသွားေင ်ကျနတ်ဲစ့ိကုတ်ဲပ့ျ ိုးတဲအ့ျုှပရ်တမွှာ မနိ်းမရတကွ ပိပုပီး 
ျှပုအ်ားထည့ေ်တယ။် ဘနိ်းသီးရတရွပါ်မှာ ြခစရ်ြကာင်းကရျှးရတ ွရပးပပီး 
အရစးြခစေ်တဲအ့ျုှပမ်ှာ အမျ ိုးသမီးရတကွ ပိရုတာတ်ယ။် ဘာရ့ြကာင့ျ်ှ ဲဆိ ု
သတူိုက့ အရျှအျှငွ့မ်ေှရိအာင ်ဂရစုိကုတ်ယ။် ဒါရြကာင့မ်ိုျ့ှည်း ဘနိ်းခင်း 
ထဲမှာ ျှုပ်စောရတွ ပိုေှိရနတာ မိန်းမရတွပဲ။ 
 

 ဘနိ်းခင်းများနငှ့ ်အြခားစိကုခ်င်းများအြပင ်အမျ ိုးသမီးများသည ်ချက ်
ြပုတြ်ခင်း၊ အဝတရ်ျှောြ်ခင်း၊ ကရျှးထနိ်းြခင်းနငှ့ ်ကကုျံှေငက်ကုသံျှိ ုျှပုေ်ရသာ 
ေဟန်းများကိ ုဆမွ်းကပြ်ခင်းနငှ့ ်ေွာကိ ုေနဲငှ့စ်စဘ်ကမ် ှအောေှမိျားျှာသည့အ်ခါ 
ချက်ြပုတ်ရကျွးေြခင်း အစေှိသည်တို့အပါအဝင် အြခား အိမ်မှုကိစ္စများကိျုှည်း 
စီမံရဆာင်ေွက်ြကေသည်။ အမျ ိုးသမီးအများစုအတွက် ရန့စဉ်ျှုပ်ငန်းခွင်မှာ 
မနက် ရျှးနာေီရျှာက်ကပင် စတင်ပပီး ညေှစ်နာေီ ကိုးနာေီရျှာက် သို့မဟုတ် 
ျှုပ်စောကိစ္စများ ပပီးစီးသည့်အချိန်မှ နားနိုင်ြကသည်။ 

မိုင်းြပင်းပမို့နယ်မှ အသက် ၃၀ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး၏ အဆိုအေ

အစိုးေဌာနကျှူရတွ ျှွယ်ျှွယ်နဲ့ မရောက်နိုင်တဲ့ရနောရတွမှာ စိုက်ေရတာ့ 
ဘနိ်းခင်းထကဲိရုောကရ်အာင ်၄-၅ နာေရီျှောကေ်တယ။် ကျွနမ်ကရတာ ့မနက ်
အရစာကကီးထပပီး မိသားစုအတွက် ချက်ြပုတ်၊ ပပီးရတာ့ ကရျှး ( ၆ရယာက် 
စာ) ရတအွတကွ ်စားရသာကဖ်ို ့ြပငဆ်ငေ်တယ။် ပပီးရတာ ့ဘနိ်းခင်းထကဲိဒုါမ ှ
မဟတု ်ရတာငယ်ာထကဲိ ုသွားေတယ။်၁၇ အမိက်ိ ုညရနခင်းမ ှ ြပနရ်ောကပ်ပီးေင ်  
ရတာ့ အိမ်အျှုပ်ရတွ ဆက်ျှုပ်ေတာရပါ့။

ထိုနည်းတူပင် ဟိုပုံးပမို့နယ်မှ အသက် ၅၀ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးသမီးကကီးကျှည်း 

ကျွနမ်က မနကအ်ရစာကကီး ထေတယ။် ချကြ်ပုတပ်ပီး ရြမးနစှရ်ယာကက်ိထုနိ်း၊ 
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အမိအ်ျှပုျ်ှည်းျှပု။် ပပီးေငရ်တာ ့ရန့ျှညစ်ာ ချ ိုင့ထ်ထဲည့ပ်ပီး စိကုခ်င်းထ ဲ
ဆင်းေတယ။် ရောကေ်င ်စိကုခ်င်းထမဲှာ အျုှပျ်ှပုပ်ပီး ညရန အမိြ်ပနရ်ောက ်
ရတာ့ ချက်ြပုတ်ပပီး အိမ်အျှုပ်ျုှပ်။ အိမ်အျှုပ်ရတွ အားျုှံး ပပီးရတာ့မှ 
ကျွန်မအိပ်ယာဝင်တယ်။

 
 ဘနိ်းစိကုေ်သည့အ်ျှပုအ်ြပင ်(စိကုခ်င်းအတကွ ်ရြမယာကိ ုြပုြပငသ်ည့ ်
အချိန်မှစကာ ေိတ်သိမ်းချိန်အထိ ောသီတစ်ခုျှုံးမှာ ရျှးျှမေြကာသည်) 
ျှက်ဖက်၊ရကာ်ဖီ၊ ရထာပတ်သီး၊ ျှိရမ္မာ်၊ ပဲအမျ ိုးမျ ိုး၊ ဂျင်း၊ နနွင်း၊ သနပ်ဖက်၊ 
ရြပာင်း၊ မုန်ညင်းနှင့် ငှက်ရပျာတို့ကဲ့သို့ အြခားဥပရဒနှင့် ျှွတ်ကင်းသည့်အြခား 
ရသာ သီးနှမံျားကိျုှည်း ရောင်းချေနန်ငှ့ ်အမိတ်ငွစ်ားသုံးေနအ်တကွ ်အမျ ိုးသမီး 
တို့က စိကုပ်ျ ိုးြကသည။် (အချ ို့ရသာ နယ်ရြမများတငွ ်ျှကဖ်ကက်ိ ုGreen tea  
ျှက်ဖက် ရြခာက်စိမ်းအြဖစ် ြပုြပင်ထုတ်ျုှပ်ြကသည်။) အချ ို့အိမ်ရထာင်စု 
များက ပျားေည်ကဲ့သို့  ရတာင်ထွက်ပစ္စည်းများကို ေှာရဖွရောင်းချြကသည်။ 
သို့ော တွင် ထိုသို့ရတာထဲဝင်ပပီး ေှာရဖွနိုင်ရသာ ရတာထွက်ပစ္စည်းများမှာ တစစ 
ပိုမို  ေှားပါးျှာသည့်အတွက်ရြကာင့်  ထိုအျှုပ်မှာ များစွာခက်ခဲျှာသည်။ 
အချ ို့ရသာ ရတာင်သူများမှာ အြခားစိုက်ခင်းထဲတွင် ရန့စားအျှုပ်သမားအြဖစ်  
ျှုပ်ကိုင်ြခင် ျှည်း ေှိြကသည်။ အဆိုပါနည်းျှမ်းများမှ ေေှိရသာဝင်ရငွသည် 
ဘိန်းစိုက်သည့် ရငွနှင့်ယှဉ်ရသာ် နည်းပါးျှှသည်။ 

  ေှမ်းြပည်နယ် ရတာင်ပိုင်း၊ ရတာင်ကကီးခရိုင်၊ ဆီဆိုင်ပမို့နယ်အတွင်းမှ 
ဘိန်းစိုက်ရသာ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက ကိုဗစ်-၁၉ကပ် ရဘးြပင်းထန်ရနရသာ 
ကာျှအတွင်းက ရြပာြကားခဲ့သည်မှာ-

ရန့စားအျှုပ်သမားတစ်ရယာက်အတွက် တစ်ရန့ေတာက သုံး ရထာင် (၁.၅ 
ယရူိ)ု  ပေဲှတိယ။် ဒအီျှပုသ်မားခနဲ ့ထမင်းစားဖိုရ့တာင ်မျှယွဘ်ူး။ ဆနတ်စ ် 
ြပည်ကို အေင်က ၁၅၀၀ ပဲေှိတာ (တြပည်မှာ ၂ ကီျှိုခန့်)။  အခုက ဆန်တစ်  
ြပည်ကို နှစ်ရထာင် ြဖစ်သွားပပီ။ ဆန်ရစျးကတက်ျှာရပမယ့် ရန့စား အျုှပ် 
သမားခ ကျကျသွားတယ။် အဒဲဝီငရ်ငကွ ဆနန်ဲ ့ဆားပ ဲဝယျ်ှိုေ့မယ။်ဟင်းသီး  
ဟင်းေွက်နဲ့ပဲ စားနိုင်မယ်။ ဒီပိုက်ဆံနဲ့ ဘာအသားမှ ဝယ်ျှို့မေဘူး။

သူက ဆက်ရြပာြပသည်မှာ 
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ကျွန်မတို့ ဘိန်းကိုပဲ ဆက်စိုက်ရနေတယ်။ ဘာြဖစ်ျှို့ျှဲဆိုရတာ့တြခား 
အျှုပ်တစ်ခုခုကို စဖို့ ပိုက်ဆံမေှိဘူး။ တြခားျှုပ်ငန်းကိုျှည်း ဘယ်ျှို 
ျှုပ်ေမှန်း မသိဘူး။ တကယ်ဆို ဘိန်းကို မစိုက်ချင်ရတာ့ဘူး။ အခုရစျးက 
မကိုက်ရတာ့ဘူး။ နည်းတယ်။ ဘိန်းစိုက်ေတာ အင်မတန်ပင်ပန်းတယ်။ 
ဒနီစှရ်တာ ့ရြပာင်းရတ ွပိစုိကုထ်ားတယ။် ဒါရပမယ့ ်သျူှည်း ရစျးရတာရ်တာ ်
ကျရနတာပဲ။ တစ်ပိဿာကို ၃၀၀ (ကျပ်) (၁.၆ ကီျှိုကို ၀.၁၅ ယူရိုသာေေှိ)
ပေဲတယ။်  အစိုးေ ကရပးတဲရ့စျးက တစပ်ဿိာကိ ု၂၀၀ ပေဲတယ။် တစပ်ဿိာ 
၅၀၀ ရျှာက်ေမှ ျုှပ်စားျှို့ေမယ်။ ရြပာင်းကိုစိုက်ရတာ့ ရဒသမျ ိုးပဲ  
စိုက်တယ်။ တချ ို့ကရတာ့ CP ရြပာင်းရတွစိုက်ြကတယ်၁၈။ သူတို့က ရစျး 
နည်းနည်းပိုေတယ်။ CP ရြပာင်းက ရဒသမျ ိုးထက် နည်းနည်းပိုကကီးတယ်။ 
ပွစဲားရတကွရတာ ့ ရဒသမျ ိုးစိကုေ်င ်ရစျးမရကာင်းဘူး ဘာညာရြပာြကတယ။် 
ဒါရြကာင့်မို့  သူတို့ပွဲစားရတွကို ရောင်းျှိုက်တုန်းက ရဒသမျ ိုးမို့ျှို့  ရစျး 
မရကာင်းဘူး။ သူတို့ ရပးသရျှာက်ပဲေတယ်။ တစ်ပိဿာ CP ဆိေုင် ၃၆၀ 
ေတာကို ကျွန်မ ရြပာင်းကိုကျ ဒီကမျ ိုးရစ့မို့ျှို ၂၅၀ ပဲရပးတယ်။ 

 ေပ်ေွာထဲ၌ မင်္ဂျှာရဆာင်နှင့် အသုဘကဲ့သို့ရသာ ျှူမှုရေးကိစ္စနှင့် ပွဲ
ျှမ်းများေှိသည့်အချိန်ကျှွဲ၍ အမျ ိုးသမီးများမှာ အျှုပ်နှင့်ျှက် ြပတ်သည့် 
အချိန်ေှားျှှသည်။ အမျ ိုးသားများကမူ ျှူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးကိစ္စများတွင် 
အချနိပ်ိရုပးနိငုရ်ုသံာမက အားျှပခ်ျနိျ်ှည်း ပိ၍ုေေှြိကသည။် သိုေ့ာတငွ ်ရတာင ် 
ထထူပပ်ပီး ရဝးျှသံည့ရ်နော ျှွိုငျ်ှငပ်မို့နယ ်ဆနင်းရဒသတငွ ်ရနထိငု ်ြကရသာ  
အမျ ိုးသမီးများကမ ူမိုးသည်းရသာရနမ့ျားတငွ ် ဝိငု်းဖွဲ့ ပပီးစရုဝးကာ စိကုပ်ျ ိုးရေး 
နည်းျှမ်းများနငှ့ ်ပတသ်ကရ်သာ နည်းျှမ်းများအပါအဝင ်နစိ္စဓဝူ အသုံးတည့ ် 
နိငုရ်သာ စတိက်ူးအကကမံျားကိ ုရြပာဆိြုကရျှေ့ှသိညဟ် ုေငှ်းြပြကသည။်  တစအ်မိ ် 
ရထာင်နှင့်တစ်အိမ်ရထာင် စိုက်ခင်းအတွက် အမျ ိုးသမီးအချင်းချင်း ကူညီျှုပ်  
ကိငုရ်ပးေန ်အကအူညရီတာင်းြခင်းများေှသိျှိ ုမမိကိိ ုကညူထီားသအူရပါ် အတုံ့  
အျှှည့် တုံ့ ြပန်မှုများျှည်းေှိြကသည်။ ထိုသို့ အတူတကွ စုရပါင်းရနထိုင်ေင်း 
ရသွးစည်းြကကာ အြပန်အျှှန်ကူညီြကသည့် စိတ်ဓာတ်ကို အြခားရဒသများေှိ 
အမျ ိုးသမီးရတာင်သူများြကားတွင် ျှည်းရတွ့ေှိခဲ့ေသည်။  

 မိုင်းြပင်းပမို့နယ်မှ  အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက ရြပာြကားသည့် ရအာက်ပါ 
စကားမျ ိုးကို အြခားရဒသများတွင်ျှည်း ြကားသိခဲ့ေသည်။
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ကျွန်မတို့ ဘိန်းစိုက်ရတာင်သူရတွက တစ်ရယာက်နဲ့ တစ်ရယာက်ကူညီြက 
တယ်။ ရပါင်းနှုတ်ဖို့၊ ရြမေှင်းဖို့က အစရပါ့။ အဲဒီျှိုပဲ ဘိန်းအရစးြခစ်ရတာ့ 
ျှည်း အချင်းချင်းကြူကတာပ။ဲ အမျ ိုးသမီးရတကွ ဘနိ်းခင်းထမဲှာ ပိအုျှပု ်
ျှုပ်ေတယ်။ အတူတူေှိတဲ့အချိန်ပိုများတယ်။ 

 
 မသိားစကုိ ုရစာင့ရ်ေှာကေ်န ်ျှပုက်ိငုေ်ရသာ ြမားရြမာငျ်ှရှသာ  အျှပု ်
ကိစ္စများတွင် ဘိန်းစိုက်ရတာင်သူအမျ ိုးသမီးတို့၏ ဗဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျင် 
တတရ်ြမာကမ်ှုများသည ်များြပားျှသှည။် ဘနိ်းစိကုြ်ခင်းျှပုင်န်းနငှ့ ်ပတသ်က၍်   
အမိ၏် ဝငရ်ငျုွှရံျှာကစ်ွာ ေေှနိိငုရ်စေနအ်တကွ ်အထကွရ်ကာင်းေန ်အရေးကကီး  
ျှရှြကာင်း၊ ဘနိ်းရစရ့ကာင်းရကာင်းေရစေန ်အချနိက်ိကု ်အျှပုျ်ှပုန်ိငုြ်ခင်းက 
အရေးကကီးရြကာင်း၊ အြခားအပင်ရျှှးအပင်မွှား ရပါင်းပင်များနှင့် မရောရနှာ 
ေန်ျှိုရြကာင်း၊ မိသားစုစားေန် စိုက်ထားရသာ မုန်ညင်းအပါအဝင် ဘိန်းနှင့် 
မရောရနှာေန်ျှိုရြကာင်း အမျ ိုးသမီးများစွာက မှတ်ချက်ြပုြကသည်။ မိုးရေ  
သို့မဟုတ် ရေသွင်းရြမာင်းမှ ရေကိုအရနရတာ်ြဖစ်ရစေန်မှာ အရေးကကီးျှှပပီး 
ရြမြသဇာကို  သင့်တင့်စွာ ထည့်တတ်ဖို့ျှိုရြကာင်းျှည်း ပါဝင်သည်။ ထို  
အမျ ိုးသမီးများ ရြပာြကားခဲ့သည့်အထဲတွင် ရပါင်းသင်ေသည့် အချိန်ကာျှက 
မှန်ကန်ေန်ျှိုရြကာင်း မှတ်သားေသည်။ ေိတ်သိမ်းချိန်တွင် အမျ ိုးသမီးများ 
သည ်မျ ိုးရစက့ိ ုရနာကတ်စေ်ာသတီငွ ်စိကုပ်ျ ိုးေန ်သမိ်းဆည်းြကေသည။် ဆဆီိငု ်  
ပမို့နယ်အပါအဝင် ရနောအချ ို့တွင် ရတွ့ေရသာ အမျ ိုးသမီးအချ ို့ကမူ ောသီ 
ဥတရုြပာင်းျှြဲခင်းရြကာင့ ် ပိဆုိုးျှာရသာ အရြခအရနများကိ ုေငှ်းြပသည။်  မိုးကိ ု 
ခန့်မှန်းဖို့ ခက်ျှာြခင်း၊ ောသီတွင် ပုံမှန်မေွာြခင်းနှင့် ရျှတိုက်ြခင်းတို့က အပင်  
များကို ပျက်စီးရစသည်။ 

 အရတွ့အကကုံများကို ရဝမေခဲ့ ြကရသာ အမျ ိုးသမီးအများစုတွင် ဘိန်း 
အရောင်းအဝယ် သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ရဆာင်ောတွင် ပါဝင်ရဆာင်ေွက်ြခင်းမှာ 
ေှားပါးသည်။ မိမိတို့ရကျးေွာ သို့မဟုတ် ေွာအြပင်ဘက်တွင် ကုန်သည်များနှင့် 
ထိရတွ့ရောင်းချေသည့်အျှုပ်ကို အမျ ိုးသားများကသာ အဓိက ရဆာင်ေွက် 
ြကသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရဘးရြကာင့်  ြဖစ်ျှာေရသာ အရြခအရနကို 

ရတာင်ကကီးခရိုင်၊ ဟိုပုံးပမို့နယ်မှ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက ဆိုသည်မှာ 
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အခုဆို ဝယသ်မူျှာဘူး။ ၂ ပဿိာ ၃ ပဿိာရျှာက ်မရောင်းေျှို့ (3.2–4.8 
kg) ဒါရြကာင့မ်ိုျ့ှို ့ဒနီစှစ်ိကုတ်ဲအ့ထ ဲထည့ထ်ားတဲ ့ပိကုဆ်ရံတကွိ ုကာမ ိရအာင ် 
 မြမတ်ဘူး။ 

၂.၁ ဆမြယာ၊ အရင်းအမြစ်ြေားနှင့် မပည်သူဝ့န်ဆောင်ြှုြေားကို ရရှိကကပုံ
 
 ဘိန်းစိုက်ရတာင်သူများ၏ စိုက်ပျ ိုးနိုင်ရသာရြမပမာဏမှာ မိသားစု 
အေွယ်အစားနှင့် ၎င်းတို့ ေင်းနှီးြမှုပ်နှံနိုင်ရသာ အေင်းအနှီး ပမာဏရပါ်တွင် 
များစွာမူတည်သည်။ ရဒသတစ်ခုနှင့်တစ်ခု အရြခအရနချင်းျှည်း ကွာြခားနိုင် 
သည်။ သို့ောတွင် ပျမ်းမေအားြဖင့် တစ်အိမ်ရထာင်ျှေင် တစ်ဧကမှ ၁၂ ဧက 
(တစ်ဧကျှေင် ၀.၄ ဟက်တာ) ျှုပ်ကိုင်ရနြကရျှ့ေှိသည်။ 

ဆီဆိုင်ပမို့နယ်မှ ဘိန်းစိုက်ရတာင်သူ အသက်၄၅ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးသမီးကကီး 
တစ်ဦး၏ အဆိုအေ 

တချ ို့ရတကွ ရြမအပိငုေ်ှတိယ။် တချ ို့ကကျ သမူျားရြမကိ ုငှားပပီး စိကုေ်တာ။ 
ရြမငှားခက ဘိန်းအထွက်နှုန်းရပါ် မူတည်ပပီးရပးေတယ်။ တချ ို့ဆိုေင် 
စိုက်ျှို့ေတဲ့ ဘိန်းေဲ့တစ်ဝက်ကို ရပးေတယ်။

 ရငွရြကးအဆင်ရြပရသာ အိမ်ရထာင်စုများကမူ ရြမကိုထပ်ငှားပပီး စိုက်  
ပျ ိုးတတ်ြကသည်။ အျှုပ်သမားျှည်း ထပ်ငှားရျှ့ေှိြကသည်။ အချ ို့ရနော 
များတငွ ်ျှယသ်မားများသည ်မမိဘိနိ်းစိကုခ်င်း အကျယအ်ဝန်း အတအိကျကိ ု
ဧကနငှ့ ်မတကွြ်ကသျှိ ုအမတှအ်သားမြပုြကသညမ်ျားျှည်း ေှသိည။်  ဆဆီိငုေ်ှ ိ 
အသက် ၄၅ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးသမီးကကီးကမူ ရတာင်ရပါ်မှာ စိုက်ထားတယ်ရျှ 
ဟုသာ ေည်ညွှန်းသည်။
 
 အချ ို့ရသာ ျှူမျ ိုးစုေပ်ေွာများတွင် အမျ ိုးသမီးများသည် ရြမယာကို 
အရမွဆက်ခံနိုင်ပပီး ရြမယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ေှိြကသည်။ ထိုကဲ့သို့ အခွင့်အရေးေှိရသာ 
နယ်များတွင် အိမ်ရထာင်ကျရသာအခါ ရြမယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ျှင်ဆိုင်မယားဆိုင် 
အြဖစ ်ပူးတွသဲတမ်တှရ်ျှေ့ှပိပီး ဇနီးရမာငန်ှနံစှဦ်းစျှုံး၏ အမညရ်ပါကြ်ဖစရ်အာင ်
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ထားရျှ့ေှိသည်။ သို့ောတွင် ရဒသဓရျှ့ထုံးတမ်းအေ ရြမသည် ဇနီးနှင့်ခင်ပွန်း 
နစှဦ်းတွ ဲပိငုဆ်ိငုြ်ကြခင်းကိ ုအသအိမတှြ်ပုထားရသာျ်ှည်း ရဒသအသီးသီးတငွ ်
အငတ်ာဗျုးခဲရ့သာ အမျ ိုးသမီးများစွာ၏ ရြမယာပိငုဆ်ိငုမ်ှုမှာ ရြမကကွက်ိ ုခငပ်နွ်း  
အမည်ြဖင့်သာ ထားရျှ့ေှိြကသည်။ 

 ဓရျှ့ ထုံးတမ်း ရြမယာပိုင်ဆိုင်မှု အရျှ့အထများ သို့မဟုတ် ရြမကို 
အများစုရပါင်း စီမံြကရသာ ဓရျှ့ထုံးစံများကို ဘိန်းစိုက်ပျ ိုးောရဒသများတွင် 
ျှိုက်နာရနြကဆဲ အြဖစ်များျှည်းေှိသည်။၁၉ 

မိုင်းြပင်းပမို့နယ်ထဲမှ ျှားဟူ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး၏ အဆိုအေ 

ဒီမှာက ကျွန်မတို့ရြမကို ကျွန်မတို့ ရိုးောဓရျှ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ စီမံျှုပ်ကိုင်  
ြကတယ။် ရတာငယ်ာျုှပတ်ဲရ့ြမကိ ုဘယသ်ကူမ ှမပိငုဘ်ူး။  ဒါရပမယ့ ်ကျွနမ်  
တို့ နာမည်ရပါက်တဲ့ ရြမကိုရတာ့ အရမွရပးခဲ့ျှို့ေတယ်။ သမီးရော သားရော 
အချ ိုးတူပဲ အရမွခွဲရပးနိုင်တယ်။

အဲဒီရဒသက အြခားျှားဟူ အမျ ိုးသမီးတစ်ရယာက်ကျှည်း  

ကျွန်မတို့မှာ ရြမရတွအကျယ်ကကီးေှိတယ်။ ဒါရပမယ့် ဘယ်သူ ဘယ်ဝါပိုင် 
တယ်ေယ်ျှို့ နာမည်မရပါက်ဘူး။ ကျွန်မတို့ ကကိုက်တဲ့ရနော ကျွန်မတို့စိုက် 
ျှို့ေတယ်။ ဒါရပမယ့် ကျွန်မတို့မှာ ဥပရဒရြကာင်းအေ အကျုံးဝင်တဲ့ ဘာစာ 
ေွက်စာတမ်းမှ မျှုပ်ထားဘူး။

 
 ေပ်ေွာများစွာသည် ရဒသဓရျှ့ထုံးစံများအတိုင်း ရြမယာကို စုရပါင်း 
ျှုပ်ကိုင်ရသာ စနစ်ြဖင့် စီမံျှာြကသည်မှာ မျ ိုးဆက်များစွာ ြကာြမင့်ခဲ့ ပပီြဖစ် 
သည်။၂၀ ောစုနှစ်များစွာ ြကာြမင့်ခဲ့ဖွယ်ေှိရသာ ထိုစနစ်မှာ(မည်သည့် သီးနှံကို 
စိုက်ပျ ိုးသည်ြဖစ်ရစ) ဤရဒသများေှိ ရတာင်သူများအတွက် ပင်မအသက်ရမွး 
ဝမ်းရကျာင်းျှုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွက်ောဓရျှ့ပင်ြဖစ်သည်။ ယခုအခါတွင် 
ထိဓုရျှမ့ျားမှာ ၂၀၁၈ ခနုစှက် ြပငဆ်ငျ်ှိကုရ်သာ ရြမျှတွ၊်ရြမျှပန်ငှ့ ်ရြမရိငု်း  
များစီမံခန့်ခွဲရေးဥရဒ(VFV Law) အစေှိသည့် ရြမယာမူဝါဒများ၏ ပခိမ်းရြခာက်  
ြခင်းကို ခံရနေပပီြဖစ်သည်။၂၁ ရြမျှွတ်၊ရြမျှပ် နှင့် ရြမရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး 



19

ဥပရဒအေ အစိုးေသည် ရကျးေွာျှူထုပိုင်ရြမများနှင့်  သစ်ရတာရြမများကို 
ြပည်တွင်းြပည်ပျှုပ်ငန်းေှင် ကုမ္ပဏီကကီးများအား ြပန်ျှည်ျှွှဲရြပာင်း ရဝြခမ်း 
ရပးနိုင်သည့် အာဏာကိေုယူထားသည်။ ထိုသို့ ျှွှဲရြပာင်းရပးနိုင်ရသာ ရြမများ 
တွင် ရတာင်ရပါ်ရေေ့ရြပာင်း ရတာင်ယာရြမများ၊ ပျှပ်ရြမများနှင့် ရြမနိမ့်ရဒသ 
များမ ှအမညရ်ပါက ်မဟတုရ်သးရသာရြမယာများအထ ိပါဝငသ်ည။်၂၂  ရတာငသ် ူ
တစ်ဦးက ရြပာြကားောတွင်  

ကျွနရ်တာတ်ို ့ရြမမှာ ကျွနရ်တာတ်ို ့ရနထိငုျ်ှပုက်ိငု ်စားရသာကျ်ှာတာ ြကာ 
ျှှပပီ။ ဒီရြမရပါ်မှာ ကျွန်ရတာ်တို့ စိတ်ချျှက်ချ ျှုံျှုံပခုံပခုံအျှုပ်ျှုပ်ျှို့ေ 
တယ။် အျှပုျ်ှပုဖ်ို့ ရြမေှျိှို့ေှေိင ်စားစော မပေူဘူး။ ဝငရ်ငပွစူောမျှိဘုူး။  
တြခားမိသားစု ျှိုအပ်ချက်ရတွကိုျှည်း ြဖည့်ဆည်းနိုင်တယ်။ အခုက ဒီ 
ဥပရဒရြကာင့် ကိုယ့်ျုှပ်ရနတဲ့ရြမကို ဆုံးရှုံးေမျှိုြဖစ်ရနတာ။၂၃ 

 ဘိန်းစိုက်ပျ ိုးသည့်ျှုပ်ငန်းမှ ေရသာဝင်ရငွသည် အိမ်ရထာင်အများစု 
၏ ၅၀-၇၀% ရသာဝငရ်ငကွိ ုအရထာကအ်ကြူပုရနသည။် ဘနိ်းစိကုြ်ခင်းမ ှေရသာ 
ဝင်ရငွကပင် အစားအရသာက်၊ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုနှင့် ပညာရေးတွင် 
အဓကိသုံးရနေရသာ ရငြွဖစရ်နြပနသ်ည။် ဥပရဒနငှ့အ်ည ီစိကုပ်ျ ိုးနိငုရ်သာ ရြပာင်း   
နငှ့ ်ငကှရ်ပျာကဲသ့ို ့စိကုျ်ှေငေ်ငှေ်န ်ခကခ်ျဲှရှသာ ရတာငရ်ပါ် ရြမြမင့ရ်ဒသများ 
ရပါ်တွင်ရနြကရသာ မိသားစုများအတွက် ဘိန်းစိုက်ြခင်းမှေရသာ ဝင်ရငွအချ ိုး 
အစားကို ပို၍အားကိုးရနြကေရပသည်။ ရေတိုရေေှည် မိသားစု ျှိုအပ်ချက် 
များကိ ု ြဖည့ဆ်ည်းေနမ်ှာ ဘနိ်းကအရေးပါျှရှသာရြကာင့ ်အမျ ိုးသမီးဘနိ်းစိကု ်
ရတာငသ် ူအများစကု  ဘနိ်းကိ ု ပငမ်မသိားစ ုစီးပွားရေးျှပုင်န်းအြဖစ ်ျှကခ် ံ 
ထားရသာ်ျှည်း သူတို့အြမင်တွင် ဘိန်းကို မူးယစ်ရဆး သို့မဟုတ် မူးယစ်ရစ 
တတ်ရသာ ပစ္စည်းဆိုရသာ အြမင်ြဖင့် စိုက်ရနြကြခင်းမဟုတ်ရပ။ 
 
 ရနောများစွာတွင် အမျ ိုးသမီးများသည် အိမ်ရထာင်၏ ဝင်ရငွကိုထိန်း 
သိမ်းကာ ရန့စဉ်အသုံးစေိတ်ကို စီမံခန့်ခွဲသူများြဖစ်ြကသည်။ 

ဆီဆိုင်ပမို့နယ်ထဲမှ ကရျှး ၆ ရယာက်ေှိရသာ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက ေှင်းြပ 
သည်မှာ- 
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ဥပမာ- တကယ်ျှို့ ကျွန်မတို့ကမှာ ပိုက်ဆံ ရျှးသိန်း (ယူရို ၂၀၀)ရျှာက်   
ေှိတယ်ဆိုပါရတာ့။ ကျွန်မတို့က အဲဒီပိုက်ဆံထဲက တစ်သိန်းကို ဆန်ဝယ်ေ 
တယ၊် ရနာကတ်စသ်နိ်းက ရြမြသဇာဝယေ်တယ။် ြကကရ်ချးဖိုးက တစသ်နိ်းနဲ ့
မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက် ရဆးကုေတာက တစ်သိန်းရျှာက်ေှိတယ်။ 
 

 ထိုပမို့နယ်အတွင်းမှ အြခားအမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက သူ့မိသားစုဝင်ရငွ 
သည် ဘိန်းစိုက်သည့်အ ရပါ် ျှုံးျှုံးမှီခိုရနေရြကာင်း ရြပာြပခဲ့သည်။ စားစော 
နှင့် စိုက်ပျ ိုးစေိတ်အတွက် ပုံမှန်ကုန်ရသာ ရငွကိုဖယ်ျှိုက်ျှေင် ကျန်ေှိရသာ 
ရငွသည် အိုမင်းမစွမ်းရသာ မိဘများနှင့် ကရျှးသုံးရယာက်အတွက် စေိတ်ြဖစ် 
သွားေသည်ဟု ဆိုသည်။  
 
 အိမ်ရထာင်တစ်ခုတွင် အဓိကကျရသာ ရငွရေးရြကးရေး ဆုံး ြဖတ် 
ချက်များကို အိမ်ရထာင်ဦးစီး ဇနီးရမာင်နှံနှစ်ဦးစျှုံး တိုင်ပင်ဆုံးြဖတ်ရျှ့ေှိြက 
သည်။  ဥပမာ-ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်ဝယ်ေန် သို့မဟုတ် စိုက်ပျ ိုးသည့်ကိစ္စတွင် 
ေင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများျှုပ်သင့်မျှုပ်သင့် ဆုံးြဖတ်ြကေန်ကိစ္စများတွင် အတူတကွ 
 စဉ်းစားြက ရျှေ့ှသိည။် သို့ောတငွ ်ထိသုို့ရဆာငေ်ကွန်ိငုရ်သာ အမိရ်ထာငတ်ငွ်း 
ဆက်ဆံရေးသည်ျှည်း စီးပွားရေးအရြခအရနများနှင့် များစွာသက်ဆိုင်ရန 
ရပသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရြကာင့်ျှည်းရကာင်း၊ ဘိန်းရစျးနှုန်း၂၄ကျဆင်းျှာ 
ရသာ ရြကာင့်ျှည်း ရကာင်း ရတာင်သူများနှင့်မှီခိုရနေရသာ မိသားစုများသည် 
စားဝတ်ရနရေး အျှျဉ်မီေန် ပို၍ခက်ခဲျှာသည်ကို ေှင်းျှင်းစွာြမင်ခဲ့ေသည်။ 
ကျပတ်ည်းျှာမှုက အမိတ်ငွ်းရငရွေးရြကးရေး ဆုံးြဖတခ်ျကမ်ျားတငွ ်မသာယာ 
မှုများ ြဖစ်ျှာနိုင်သည်။ 

ဟိုပုံးပမို့နယ်မှ ရတာင်သူအမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက 

မိသားစု  စီးပွားရေးကျပ်တည်းပပီး အျုှပ်အကိုင်ကျှည်းခက်၊ စားဖို့   
ရသာက်ဖို့ ေှာေတာမျှွယ်ရတာ့ ကျွန်မရယာကျ်ားနဲ့ စကားရြပာျှို့ အဆင် 
သိပ်မရြပဘူး။ ဘိန်းျှည်းမရောင်းေဘူး။ ရစျးကျှည်း ြပုတ်ကျရနတယ်။ 
အခုဆို ထိုင်းမှာ အျှုပ်သွားျုှပ်တဲ့ သမီးျုှပ်ခကို မှီခိုပပီးစားရနေတယ်။ 
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 ျှကေ်ှအိစိုးေ၏ ြပညသ်ူ့ရေးောဝနရ်ဆာငမ်ှုများနငှ့ ်အရြခခအံရဆာက ်
အဦများနငှ့ ်စပျ်ှျဉ်း၍ ထိအုမျ ိုးသမီးများ၏အြမငက်ိ ုရမးြမန်းြကည့ရ်သာအခါ 
အမျ ိုးသမီးရတာင်သူအများစုက ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကဲ့သို့ရသာ အရြခခံ 
ဝန်ရဆာင်မှုမျ ိုးကိုပင် ေေှိေန် အခွင့်အရေး နည်းပါးျှှရြကာင်း ရြပာြကားြက 
သည်။ ရဝးျှံျှှရသာ ေွာတစ်ခုတွင် အနီးဆုံးတည်ေှိသည့် ရဆးရုံမှာ ဆိုင်ကယ်  
နှင့်သွားျှေင် တစ်နာေီစာ အကွာအရဝးတွင်ေှိပပီး မိုးောသီတွင် ထိုခေီးစဉ်မှာ ငါး 
နာေီြကာ ခေီးြဖစ်သွားနိုင်ပါသည်။ ျှမ်းများ၊ တံတားများနှင့် အြခားအရြခခံ 
အရဆာက်အဦများ ျှစ်ဟာချက်ကကီးမားျှွန်းျှှြခင်းက ရတာင်သူတစ်ဦး၏ 
ရနစ့ဉျ်ှပုင်န်း တာဝနမ်ျားကိ ုပိမုိခုကခ်ရဲစရတာသ့ည။် အထူးသြဖင့ ်အမျ ိုးသမီး 
ရတာင်သူများအရပါ် ကျရောက်ရသာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှာ ပိုမိုကကီးမားရနသည်။ 
 
 အမျ ိုးသမီးများစွာသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ကရျှးများအတွက် 
အသိပညာေေှိေန် အခွင့်အရေးမှာ နည်းပါးျှွန်းျှှရြကာင်း ရြပာြကားြကပပီး 
စီးပွားရေး အရြခအရနကျဆင်း၍ ဝင်ရငွမမှန် နွမ်းပါးချ ို့တဲ့ ြခင်းက ထိုအရြခ 
အရနကို ပိုဆိုးရစနိုင်ရြကာင်း စိုးေိမ်မှုကို ထုတ်ရြပာခဲ့ ြကသည်။  
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ဘိန်းကို ဆေးဝါးအမြစ် အြေ ိုးသြီးြေားက သုံးစွဲပုံ

 ရဝးျှရံခါင်းပါးပပီး ကျန်းမာရေး ရစာင့ရ်ေှာကမ်ှုအတကွ ်အရြခခ ံ
အရဆာကအ်ဦနည်းပါးျှရှသာ ြမနမ်ာနိငုင် ံရနောအနှံ့အြပားတငွ ် ဘနိ်းကိ ု
ယရန့ ထက်တိုင်ရအာင် မိရိုးဖျှာ ရဆးပမီးတိုအြဖစ် ကုသောတွင် အသုံး 
ြပုရနြကဆြဲဖစသ်ည။် ဘနိ်းကိ ုရဆးဝါးအြဖစ ်အသုံးြပုြခင်းနငှ့ ်စပျ်ှျဉ်း 
ပပီး ရဒသိယပညာများကို နှစ်ရပါင်းများစွာ ောစုနှင့်ချီပပီး ထိန်းသိမ်းျှာ 
ြကသည။် ဘနိ်းသည ်အနာရောဂါများ သကသ်ာေန ်ျှယွျ်ှယွေ်နိငုရ်သာ 
အရေးပါသည့ ်ရဆးဝါးတစဖ်ုြံဖစရ်နဆပဲင။် ဘနိ်းကိ ုရဆးဝါးအြဖစ ်သုံးနိငု ်  
ပုံကို အမျ ိုးသမီးများက ဤသို့ရြပာြပသည်။ 

“အဖျားကျရအာင ် ဘနိ်းကိ ုအေကန်ဲ ့တွရဲသာကေ်တယ။် ကိယုရ်ပါ်မှာ 
ျှည်းျှူးေတယ်။” “ဝမ်းပျက်ဝမ်းရျှောနဲ့  ဝမ်းကိုက်တာြဖစ်ေင် 
ရသာကျ်ှို့ေရအာင ်ဘနိ်းကိအုမိတ်ိငု်း နည်းနည်းရတာ ့ထားေတယ။် 
ရနမရကာင်းတဲ့ တိေိစ္ဆာန်ရတွကို ကုဖို့ျှည်း သုံးျှို့ေတယ်။”

“ဘနိ်းက ကျွနမ်တို့အတကွရ်တာ ့မေှမိြဖစပ်။ဲ ကျွနမ်တို့ ဘနိ်းစိကုတ်ာ 
ေပ်ပစ်ချင်တယ်။ ဒါရပမယ့် ကျွန်မတို့ ဓာတရုဆးဝါးရတွကို ရြကာက် 
တယ်။ ပပီးရတာ့ နွားရတွ ကျွဲရတွ ဖျားနာေင်ဘိန်းကိုပဲ ရဆးအြဖစ် 
သုံးေတာ။ ကရျှးရတ ွဒဏေ်ာေေင ်ရနမရကာင်းေငျ်ှည်းပ ဲဘနိ်းကိ ု
ရဖျာပ်ပီးရတာ ့တိကုေ်တာပ။ဲ ဝမ်းပျကဝ်မ်းရျှောျှည်း ကျုှို့ေတယ။် 
ဘိန်းစိမ်းက ရဆးအြဖစ် အများကကီးသုံးျှို့ေတယ်”

“ရချာင်းဆိုးတာတို့ ဝမ်းရျှောတာတို့ကို ဘိန်းနဲ့ကုျှို့ေတယ်။ ဘိန်း 
မည်းကိ ုမီးဖတုပ်ပီးရတာ ့မျ ိုျှိကုေ်င ်ဝမ်းရျှောရပျာကတ်ယ။် တအား 
ထိရောက်တယ်”
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 အကယ်၍ ရကျာင်းထားေန် ရငွရြကးမြပည့်စုံရသာ အရြခအရနနှင့်ကကုံ 
ျှာခဲ့ျှေင် မိဘများသည် သားြဖစ်သူကိုသာ စာသင်ရကျာင်းသို့ ပို့တတ်ြကပပီး 
သမီးြဖစသ်ကူိ ုရကျာင်းထတု ်ထားျှိကုြ်ခင်းမျ ိုးျှည်း ေှသိည။် အမျ ိုးသမီးများ  
အတန်းပညာ မတတြ်ခင်းရြကာင့ ်မဝံမ့ေြဲဖစက်ာ မမိတိို့အြမငက်ိ ုထတုမ်ရြပာြက 
ရတာ့ ြခင်း ရခါင်းရဆာင်သည့်ရနောကို မယူြကရတာ့ ြခင်းများျှည်းေှိသည်။ 
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အမျ ိုးသမီးတစ်ရယာက်ကို ေွာျှူကကီးအရနနှင့် ရတွ့ ြမင်ေန်ခဲ 
ယဉ်းျှှသည်။

ျှားဟူ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးကမူ 

ကျွန်မတို့ေွာမှာ အမျ ိုးသမီးရခါင်းရဆာင်ဆိုျှို့ မေှိဘူး။ ကျွန်မတို့က ပညာ 
မတတ်ဘူး။ ဗမာျှိုျှည်း မရြပာနိုင်ဘူး။ 

 မဘိများက ကရျှးအငယမ်ျားကိ ုစာသငရ်ကျာင်းသိုပ့ိုေ့န ်စေတိမ်တတ ်
 နိုင်သည့်အရျှျာက် ရကျာင်းထွက်ေသည့်နှုန်းမှာ ြမင့်မားျှှပပီး အထက်တန်း 
ရောက်သူများထဲတွင် ရကျာင်းထွက်ေတဲ့သူ ပို၍ပင်များ ရသးသည်။ မူျှတန်း 
သည်။ ရကျာင်းသို့ပို့ေန် မတတ်နိုင်သည့်မိဘများသည် ကရျှးများကို အိမ်မှ 
နာေရီပါင်းများစွာ အကွာ ျှမ်းရျှောကသ်ွားေရသာ ဘနိ်းခင်းထသဲိုသ့ာ ရခါ်သွား 
ေရတာ့သည်။

ေှမ်းြပည်နယ်ရတာင်ပိုင်း ဆီဆိုင်ပမို့နယ်အတွင်းမှ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးသည် 
ထိုြပဿနာမျ ိုးကို ေင်ဆိုင်ရနေပုံကို ဤသို့ေှင်းြပသည်။

ကျွနမ်ကရျှးရတကွ ကျွနမ်နဲ ့မရနရတာဘ့ူး။  ကျွနမ်သမီးက အခုဆိ ုသျီှေငှ ်
ြဖစ်ရနတယ်။ သားကရတာ့ ဘုန်းကကီးရကျာင်းကို ကိုေင်ျုှပ်ဖို့ ပို့ထားတယ်။ 
ရငွရြကး သိပ်ြကပ်တည်းျှာရတာ့ သူတို့ကို မရမွးနိုင်ရတာ့ဘူး။ ဒါရြကာင့်မို့
ဘုန်းကကီးရကျာင်းကို ပို့ျှိုက်ေတယ်။ အဲဒီမှာဆိုေင်ရတာ့ စာရျှးဘာရျှး 
တတ်မှာရပါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုေားစာျှည်းတတ်မယ်။
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၂.၂။ ဆနာငက်ကဉဆ်စဆအာင ်အမပစက်ကီးဆလးစွာဆပးဆသာ ြူးယစဆ်ေးဝါး ြဝူါ  
ြေားနှင့် သက်ေုိင်သူြေားကို ပါဝင်ေွင့်ြဆပး ားဆသာ ြူဝါ ေေြှ ်ဆောင် 
ရွက်မေင်းြေားဆကကာင့် မြစ်လာရသည့် အကေ ိုးေက်ြေား 

 ြမန်မာနိုင်ငံ၏ မူးယစ်ရဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိုရြပာင်းျှဲရစရသာ ရဆးဝါး 
များဆိငုေ်ာ ဥပရဒအေ ဘနိ်းစိကုပ်ျ ိုးြခင်းကိ ုတားြမစထ်ားသည။် စတိက်ိ ုမူးယစ ် 
ရစရသာ ရဆးဝါးများ ထတုျ်ှပုမ်ှုကိ ုောဇဝတမ်ှုအြဖစ ်သတမ်တှပ်ပီး ဘနိ်းပရပျာက ်
ရေးျှပုင်န်းများကိ ုအဓကိထားရသာ ဘနိ်းထတုျ်ှပုမ်ှု ရျှောခ့ျရေးမဝူါဒများကိ ု
ရနာက်ဆုံး ခါးစည်းခံေသူများမှာ အရသးစား ဘိန်းစိုက်ရတာင်သူများ ြဖစ်ရန 
တတ်ြကသည်။ ထိုမူဝါဒများကို  မည်ရေွ့မည်မေ အရကာင်အထည်ရဖာ်သည်ဆို 
ရသာ အတိငု်းအတာမှာ ရနောရဒသနငှ့ ်အပုခ်ျုပသ် ူရဒသန္တေ အစိုးေပိငု်း အရပါ်မ ူ 
တည်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က အမျ ိုးသားမူးယစ် ရဆးဝါးထိန်းချုပ်ရေး မူဝါဒကို 
ြပဌာန်းခဲ့ ပပီး ဘနိ်းစိကုပ်ျ ိုးရသာ ရနောများတငွ ်အြခားအစားထိုးသီးနှမံျား စိကုပ်ျ ိုး   
ြခင်းကိ ုအဓကိထားရသာ ျှမ်းညွှနခ်ျကမ်ျား ပါေှသိည။် ထိအုသစြ်ပဌာန်းျှိကုပ်ပီး 
တိုးတက်မှုသရဘာရဆာင်သည်ဟု ထင်ေရသာ မူးယစ်ရဆးထိန်းချုပ်ရေးမူများ 
တွင် ရေေှည်တည်တံ့ရစရသာ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းဘဝများကို တည်ရထာင် 
ရပးပပီး ဘိန်းစိုက်ပျ ိုးြခင်း ပရပျာက်ရစမည်ဟူရသာ အစီအစဉ်များ ပါေှိသည်။၂၅ 

 
 အမှန်တကယ်ပင် ေှမ်းြပည်နယ်ေှိ ဘိန်းစိုက်ပျ ိုးရသာ ဧေိယာများတွင် 
ရကာ်ဖီနှင့် အြခားရစျးကွက်ေ သီးနှံများအပါအဝင် ဘိန်းအစားထိုးသီးနှံစိုက် 
ပျ ိုးရေး အစီအစဉ်များအတွက် အကူအညီများရပးြခင်းများ ရပါ်ရပါက်ျှာြက 
ပါသည။် သိုရ့သာ ်ထိအုစအီစဉမ်ျားသည ်ပမာဏာအားြဖင့ ်ရြပာပရျှာကရ်အာင ်
မကျယြ်ပန့ခ်ဲပ့ါ။ အငတ်ာဗျူးများတငွ ်ပါဝငြ်ကရသာ အချ ို့ အမျ ိုးသမီးများသည ်
ထိအုစအီစဉမ်ျားတငွ ်ပါဝငခ်ဲ့ ြကသမူျားြဖစြ်ကသည။် ၎င်းတို့က ဘနိ်းအစားထိုး 
သီးနှ ံအစအီစဉမ်ျားက အရထာကအ်ပံေ့နိငုသ်ည့ ်သကူိ ုရေွးချယေ်ာတငွ ်သတမ်တှ ်
ထားရသာ စည်းကမ်းများကိ ုရဝဖနရ်ထာကြ်ပ ြကသည။် ဥပမာ- အချ ို့အစအီစဉ ်
များတွင် ရတာင်သူတစ်ဦးသည် ၁.၅ ဟက်တာ မေေှိရသာ ရြမကိုစိုက်ပျ ိုးရနသူ 
ြဖစမ်သှာ အကအူညေီမညဟ် ုသတမ်တှထ်ားသည့ ်အချကမ်ျ ိုးြဖစသ်ည။် တစပ်ပိုင ်
နက်တည်းတွင်ပင် ရတာင်သူအမျ ိုးသမီးများစွာသည် ဘိန်းခင်းများကိုဖျက်ဆီး 
ပစ်ေြခင်းများ ဆက်ျှက် ရဆာင်ေွက်ရနပါက အနာဂတ်တွင် မည်သို့ျုှပ်ကိုင် 
စားရသာက်ေမည်ကို ရြကာင့်ြကရနြကပမဲြဖစ်သည်။ 
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ဟိုပုံးပမို့နယ်အတွင်းမှ ရတာင်သူအမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက ဘိန်းခင်းများ ပရပျာက် 
ရစရေးတွင် ပါဝင်ေရသာ သူ့အရတွ့အကကုံကို ဤသို့ရဝမေခဲ့သည်။ 

ဘိန်းခင်းပရပျာက်ရေးအဖွဲ့ရတွ ရောက်ျှာြကပပီးရတာ့ ကျွန်မတို့ဘိန်းခင်း 
ရတွကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မှာ ျှာပပီး ဖျက်ဆီးြကတယ်။ ကျွန်မက ဒီျှိုဖျက်ဆီး 
ပစြ်ကတာကိ ုမတေားဘူးျှို ့ထငျ်ှို ့အဒဲတီနု်းက ကျွနမ် အရစးြခစထ်ားတာ 
ရတွ သိမ်းထားတယ်။ အဲဒီရတာ့ သူတို့က ကျွန်မကို ပခိမ်းရြခာက်တယ်။ 
ဒဏ်ရငွ တစ်ရသာင်းခွဲ (၇.၅ ယူရို)တပ်တယ်။ 

 ဘိန်းခင်းများ ပရပျာက်သွားြခင်းနှင့်အတူ အဖမ်းအဆီးခံေမည်ကို 
ရြကာက်ေွံ့ ြကြခင်းမှာ ဘိန်းစိုက်ေပ်ေွာများတွင် သာမက ဘိန်းကုန်သည်များနှင့် 
အဆကအ်ဆြံပုေသမူျားတငွပ်င ်ေှသိည။် ြမနမ်ာအစိုးေ မရောကန်ိငုရ်သာ အျှနွ ်
ရဝးျှံရခါင်ဖျားျှှသည့် ရနောများတွင်ရနထိုင်ြကရသာ အမျ ိုးသမီးများတွင်မူ 
စိုးေိမ်စိတ်အတန်ငယ် ရျှျာ့ပါးပုံေသည်။ 

အမျ ိုးသမီးရတာင်သူ တစ်ဦးက ေှင်းြပပုံမှာ-

ရတာင်သူရတွက ကိုယ့်ရနောက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရတွကို ဘိန်းစိုက်ခွင့်ေဖို့ 
ပိုက်ဆံရပးထားေတယ်။ ပပီးရတာ့ အစိုးေကျှာပပီး ဘိန်းပရပျာက်ရေး 
အတကွ ်အခင်းရတကွိ ုဖျကဆ်ီးဖို ့စစီဉရ်နပပဆီိေုင ်အပုခ်ျုပရ်ေးမှူးက ေွာသား 
ရတဆွကီိ ုကကိုပပီး အရြကာင်းြကားရပးတယ။် ဥပမာ- ဘယအ်ချနိ-် ဘယရ်နမ့ှာ 
အစိုးေကျှာပပီး ဖျကမ်ျှရဲပါ။့ အဒဲျီှိရုနရ့တမွှာဆိ ုဘနိ်းစိကုရ်တာငသ်ရူတ ွ
ကိ ုအမိမ်ှာရနျှို ့မေဘူး။ ကိယု့ဘ်နိ်းခင်းနားမှာ ရနျှိုမ့ေဘူး။ ပနု်းရနေတယ။် 
တချ ို့ ဘိန်းခင်းရတွက ဖျက်ဆီးခံထိပပီး တချ ို့ရတွကျ မထိဘူး။ ကိုယ့် 
စိကုခ်င်းဘယရ်တာ ့ ဖျကခ်ထံမိျှဆဲိတုာကိရုတာ ့အပမတဲမ်း စိုးေမိရ်နေ တယ။်  
ရတာင်သူရတွအတွက်က ဘိန်းရောင်းတဲ့ အချိန်ကျေင်ျှည်း စိုးေိမ်ရနေ 
တာပ။ဲ တစရ်ယာကရ်ယာက ်ြမငသ်ွားမျှားရပါ။့ ဒါရြကာင့မ်ို ့ဘနိ်းရောင်းေင ်
ေွာအြပင်မှာပဲ တိတ်တိတ်ရောင်းြကေတယ်။ 

 
 ဘိန်းစိုက် ရတာင်သူများသည် မြကာခဏပင် ဘိန်းခင်းဖျက်ေန်ျှာ 
ရတာ့မည်၊ ျှာဖမ်းမည်ဆိုရသာ သတင်းစကားကိုြကားျှေင်၊  အစိုးေဘက်က 
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မိမိစိုက်ခင်းဘက် ရောက်ျှာမည်ဟု ြကားရသာအခါမျ ိုးတွင် အချင်းချင်း “တစ် 
ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက် တစ်ဆင့်စကားနဲ့ ကကိုအသိရပးတတ်ြကတယ်။” ဟု 
တြခားအမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက ရြပာြကားသည်။ ထိုကဲ့သို့ စိန်ရခါ်မှုများေှိရနရသာ် 
ျှည်း ၎င်းက ယုံယုံြကည်ြကည်ရြပာြကားသည်မှာ 

ဘနိ်းမစိကုတ်ဲ ့မသိားစရုတကွ ဘနိ်းစိကုတ်ဲ ့မသိားစရုတကွိ ုတျှွြဲမငြ်ကတာ 
ရတ ွမေှပိါဘူး။  ဌာရနျှမူျ ိုးရတခွျည်းပဆဲိရုတာ ့အားျှုံးက တစရ်ယာကက်ိ ု
တစ်ရယာက် နားျှည်ြကတယ်။

၂.၃။ ဘိန်းစိုက်ပေ ိုးဆသာ ဆ သြေား ွင်
ကေားြ န်း ူ ညီြျှြှု ိုး က်ဆစဆရး

 ဆယစ်နုစှရ်ပါင်းများစွာ အထီးကျနရ်နြခင်း၊ ဘနိ်းစိကုြ်ခင်းကိ ုောဇဝတမ်ှု  
အြဖစ် သတ်မှတ်ထားြခင်းနှင့် ခွဲြခားရဘးဖယ်ထားြကြခင်းများ ေှိခဲ့ ပပီးရနာက် 
ျှွန်ခဲ့ရသာ ဆယ်နှစ်တာကာျှတွင် ဘိန်းစိုက်ပျ ိုးရတာင်သူများသည် မိမိတို့ 
အသံကို မူဝါဒရေးောအဆင့်အထိ အများြကားသိရအာင် ရြပာဆိုခွင့် ေျှာခဲ့ ြက 
သည်။ အစဉ်ကကီးထွားျှာရသာ ဘိန်းစိုက်ရတာင်သူများ ဖိုေမ်ကဲ့သို့  ရတာင်သူ  
များအတွက် အရေးဆိုျှှုပ်ေှားသည့် ပျှက်ရဖာင်းအသစ်များ၏ အင်အားနှင့် 
တစစ ကျယြ်ပန့ျ်ှာရသာ ကနွေ်ကမ်ျားရြကာင့ဟ် ုဆိေုမည။် အမျ ိုးသမီးရတာင ်
သူများသည် ထိုမူဝါဒရေးော စကားဝိုင်းများတွင် ပါဝင်သည့်သူများအထဲတွင် 
အနည်းစုရသာ ောခိုင်နှုန်းကိုသာ ကိုယ်စားြပုသည်။ သို့ောတွင် ၎င်းတို့အသံကို 
တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုြကားသိျှာခဲ့ ြကသည်။ ထိုပျှက်ရဖာင်းများ၊ စကား 
ဝိငု်းများတငွ ် ပါဝငေ်သည့အ်တကွ ်ေျှာရသာ ကျွမ်းကျငမ်ှုများ၊ တတရ်ြမာကမ်ှု 
များ အစေှိသည့် အကျ ိုးရကျးဇူးများကိုျှည်း သိေှိျှာခဲ့ ြကသည်။ 
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စစ်အာ ာသိြ်းမေင်း၏ အကေ ိုးေက်ြေား 

 ပ်ြဆ ာ် (မြန်ြာစစ် ပ်က) ၂၀၂၁ ေုနှစ်ဆြဆြာ်ဝါရီလ ၁ 
ရက်ဆန ့ ွင် အာဏာသိမ်းခဲ့ ပပီး နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရကာင်စီ 
(SAC-န.စ.က) ကို ဖွဲ့စည်းပပီးတစ်နှစ်ခန့်အြကာ  ၂၀၂၂ အရစာပိုင်းတွင် 
နိုင်ငံသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းျှှရသာ ကရသာင်းကနင်းြဖစ်မှုများ၊ ျှက်နက် 
ကိုင် ပဋိပက္ခများနှင့် ြပည့်နှက်ရသာ ဝဲြသဃ ဲသို ့ကေရောက်ခဲ့သည်။ 
န.စ.က သည ်အတိကုအ်ခအံားျှုံးကိ ုရြခမှုန်းေန၊် အာဏာ သမိ်းယမူှုကိ ု
ဆန့်ကျင် ြကသူများအား အင်အားသုံးပဖိုခွင်းေန်၊ အြကမ်းဖက်ြခင်း 
ျှမ်းရပါ်တွင် မမှတ်မသုန်ေှိရနခဲ့ကာ အပျက်အစီးများ မည်မေေှိသည့်  
တိုင်ရအာင်မမှုဘဲ  ဖိနှိပ်မှု ြဖင့်တိုင်း ြပည်၏ အာဏာကိုဆက်ျှက် 
သိမ်းယူထားေန် သန္နိဌာန် ချထားခဲ့သည်။ ပမို့ရော ရတာပါမကျန် အေပ် 
ဘက်ြပည်သူများကို ဖမ်းဆီးြခင်း၊ ရြခာက်ြခားထိတ်ျှန့်ရစြခင်း၊ ရိုက် 
နှက်ြခင်း၊သတ်ြဖတ်ြခင်းများေှိသျှို စစ်ဘက်တွင်ျှည်း အရဝးပစ် 
အရြမာကမ်ျားနငှ့ ်ျှကန်ကက်ကီးများသုံးြခင်း၊ ရျှရြကာင်းမ ှဗုံးကျြဲခင်း  
အစေှိသည့် နည်းများအပါအဝင် စစ်တိုက်ောတွင် အင်အားအျှွန်အကျွံ 
သုံးြခင်းကို ရဆာင်ေွက်ျှျက်ေှိသည်။ 

 ထိုအခင်းအကျင်းများက ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ျှူသားချင်းစာနာ 
ရထာက်ထားမှု အကူအညီအရေးရပါ်ျှိုအပ်ရသာ ရဘးဆိုး ကကီးများ 
ကျရောက်ရစခဲ့ ပပီး ရန့စဉ်ရသဆုံးမှုများနှင့် ဒဏ်ောေမှုများ မြပတ်ြဖစ် 
ရပါ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာျှတွင် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အာဏာ  
သိမ်းသည့် အချိန်ကစ၍ အသစ်တိုးျှာခဲ့ရသာ ရနေပ်စွန့်ခွာထွက်ရြပး 
ေသ ူအရေအတကွမ်ှာ စုစုရပါင်း ၂၈၀,၀၀၀ ခန့ရ်ကျာျ်ှနွခ်ဲ့ ပပြီဖစသ်ည။် 
ဒုက္ခသည် ရထာင်ရပါင်းများစွာသည် ဘိန်းစိုက်ပျ ိုးော ေှမ်းြပည်နယ် 
ထဲမှြဖစ်သည်။ ရနေပ်စွန့်ခွာထွက်ရြပးြကေသူနှင့် ဒုက္ခသည်များ၏ ၈၀  
ောခိငုန်ှုန်းရကျာသ်ည ်အမျ ိုးသမီးများ၊ ကရျှးများနငှ့ ်သကက်ကီးေယွအ်ိ ု
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များြဖစြ်ကသညဟ် ုခန့မ်နှ်းြကသည။်၂၆ အမျ ိုးသမီးများအရပါ် ျှငိပ်ိငု်း  
ဆိငုေ်ာ ရစာက်ားခေံြခင်းများသည ်အာဏာသမိ်းပပီး ရနာကပ်ိငု်းတငွ ်ပိမုိ ု
ြဖစ်ရပါ်ျှာခဲ့ ပပီး စစ်အာဏာေှင်ကို ဆန့်ကျင်ရသာ ျှှုပ်ေှားမှုများတွင် 
ပါဝင်ရသာ အမျ ိုးသမီးများကို ဖမ်းဆီးထားစဉ် စစ်တပ်က ကျူးျှွန် 
ခဲ့ရသာအမှုများျှည်း တိုးပွားျှာသည်။၂၇

 
 သို့ောတွင် ထိုကိန်းဂဏန်းများသည် တစ်နိုင်ငံျှုံးခံစား ရနေ 
ရသာ ျှမူှုရေးနိငုင်ရံေး ကပရ်ဘးများကိ ုတျှုံးတဝ ရစင့ရုအာငရ်ဖာြ်ပ 
နိုင်ြခင်းမေှိပါ။ ျှူရပါင်းများစွာသည် အျှွန်အမင်းြကပ်တည်း ခက်ခဲ  
ရသာဒဏ်ကို ခံစား ရနြကေပပီး အစိုးေသည် ပုံမှန်ဝန်ရဆာင်မှုများကို 
ရပးနိုင်ြခင်းမေှိပါ။ ကိုဗစ်-၁၉၏ ဆိုးကျ ိုးရြကာင့်ပင် မူျှကတည်းက 
စီးပွားရေးကျဆင်းရနခဲ့ ပပီးရသာ နိငုင်တံငွ ်စစအ်ာဏာသမိ်းမှု၏ အကျ ိုး 
ဆကရ်ြကာင့ ်အမိရ်ထာငစ်မုျားစွာအတကွ ်ျှမူှုစီးပွား အရြခအရနများမှာ 
ဆိုးသထကဆ်ိုးျှာခဲသ့ည။် ၂၀၂၁ ရဖရဖာဝ်ါေနီငှ့ ်ြသဂတုျ်ှများြကား 
တွင် အမျ ိုးသမီး ငါးသိန်းရကျာ်သည် အျှုပ်ျှက်မဲ့ ြဖစ်ခဲ့ေသည်။၂၈   

ထို့ ြပင်  ဘိန်းစိုက်ပျ ိုး ရသာ ရတာင်သူအိမ် ရထာင်စုများအတွက်  
အားကိုးစော အစားထိုးဝင်ရငွ ြဖစ်နိုင်ရသာအိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများသို့  
သွားရောက်ပပီး ရေေ့ရြပာင်းျှုပ်သားများအြဖစ် ျှုပ်ကိုင်ြခင်း သည်  
ျှည်းဤကာျှတွင်မြဖစ်နိုင်ရတာ့ရပ။ ျှက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှု 
များနှင့် အစိုးေက ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် နှိမ်နင်းမှုများ မြကာမြကာြဖစ်ရန 
သည့်ြကားကပင် ရတာင်သူများသည် စိုက်ခင်းထဲသို့ စွန့်စားသွားျှာ 
ရနြကေသည်။ 

 တစ်ဖက်တွင်ျှည်း န.စ.က သည် အာဏာသိမ်းြခင်းကို  
ရတာျ်ှနှဆ်န့က်ျငရ်နသမူျားအား နှမိန်င်းေနသ်ာ အာရုထံားရနေရသာ 
ရြကာင့် မူးယစ်ရဆးဥပရဒသက်ရောက် ရအာင် ျှုပ်နိုင်ြခင်း အျှွန်ပင် 
အားနည်းျှာသည်ဟု အေပ်ဘက်ျှူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှ ြကားေရသာ 
သတင်းစကားများက ဆိုြပန်သည်။ ဘိန်းစိုက်သည့် နယ်များဘက်ေှိ 
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ျှမ်းများရပါ်တွင် အစိုးေ၏ တားဆီးစစ်ရဆးရသာ ဂိတ်များနည်း 
ျှာရြကာင်း အချ ို့ရတာငသ်မူျားက သတင်းရပးြကသည။် သို့ ြဖစေ်ာ 
ဘနိ်းကနုသ်ည ်ပွစဲားများ ေွာထသဲို့ျှာရောကန်ိငုပ်ပီး ရတာငသ်မူျား 
ထံမှ ဘိန်းကို တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူျှာနိုင်ြကသည်။ 
 
 ပမို့ ြပဧေိယာများထဲတွင် န.စ.က သည် အာဏာသိမ်းမှုကို 
ရတာ်ျှှန်ရနရသာ ျှှုပ်ေှားမှုမှန်သမေကို အကကီးအကျယ်ရချမှုန်း  
ရနချိန်တွင်မူးယစ်ရဆးရစျးကွက်က ျှှိမ့်ဝင်ျှာေန်အရြကာင်းဖန် 
ျှာခဲ ့သည။် အာဏာသမိ်းပပီး ရနာကပ်ိငု်းတငွ ်ဘနိ်းြဖူနငှ့ ်ATS တိုက့ိ ု
ေေှိေန် ပိုမိုျှွယ်ကူျှာပပီး ရစျးပင်ထိုးကျသွားခဲ့သည်ဟု ေန်ကုန် 
မူးယစ်ရဆးဝါးသုံးသူများ ကိုယ်စားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကဆိုသည်။ 
ရဆးရောင်းသူများသည် ယခုအခါ ရဆးထိုးအပ်နှင့် ရဆးထိုးသည့် 
အခန်းကိုပါ  ရပးသုံးရနြကသည်ဟုဆိုသည်။ 

 သို့ောတွင် ြပည်သူများသည် အစိုးေ ျှည်ပတ်ရပးေရသာ 
မြဖစ်မရနျှိုအပ်သည့် ဝန်ရဆာင်မှုကို မေေှိနိုင်ရတာ့ဘဲအဆိုးဆုံး 
မှာ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများတွင် ြဖစ်ျှာရသာ ထိခိုက် 
မှုများပငြ်ဖစသ်ည။် ဘနိ်းစိကုသ်ည့ ်ဧေယိာများကိပုါ ထခိိကုခ်ဲရ့သာ 
ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုျှှိုင်း ရနာက်ထပ်တစ်ရကျာ့ကျ ရောက်ျှာ  
ခဲ့ ပပီးသည့ ်ရနာကပ်ိငု်းတငွပ်ိ၍ုပင ်ဆိုးေွားခဲပ့ါ သည။် ၂၉  ကျန်းမာရေး 
နှင့် မူးယစ်ရဆးကဏ္ဍတွင် အန္တောယ်ရျှော့ချနိုင်ရေး နှင့် ပတ်သက် 
ရသာ အချ ို့ျှပုင်န်းများ ျှည်း ပုမံနှျ်ှညပ်တန်ိငုြ်ခင်း မေှဘိ ဲမျူှက 
ပင် ျှူ့အသိုင်းအဝိုင်း တွင်ရဘးဖယ်ကျဉ်ခံေရျှ့ေှိရသာ သူများ  
( မူးယစ ်ရဆး သုံးရနသမူျားနငှ့ ်HIV  ြဖင့ ်ရနထိငုရ်နသမူျားအပါအဝင)် 
အဖို့ ၎င်းတို့ ျှိုအပ်ရသာ ရဆးဝါးပစ္စည်း အရထာက်အကူများကို 
ေေှေိန ်ပိခုကခ်ျဲှာသြဖင့ ် တတန်ိငုသ်မေ  ရဘးကင်းစွာရနထိငုန်ိငု ်ရေး 
အတွက် အျှှူရငွေှာရဖွပပီး ေပ်တည်ေသည်အထိ ြဖစ်ျှာခဲ့သည်။ 
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HIV ကဏ္ဍြှ ကေန်းြာဆရးလုပ်သား စ်ဦးက 
ြီးဆြာင်း ိုးမပေဲ့သည်ြှာ 

ကိုယ့်အဖွဲ့က ရထာက်ပံ့ထားတဲ့သူရတွကို ကျန်းမာရေးရစာင့်  
ရေှာက်မှု ဆက်ရပးဖို့ ကကိုးစားရပမယ့် ကိုဗစ်-၁၉ ြဖစ်ျှာရတာ့ 
အဒဲ ီရစာင့ရ်ေှာကရ်နတဲသ့ရူတပွါ ကူးစကခ်ေံရော။  သတိဲအ့တိငု်း 
ပ ဲကိဗုစ-်၁၉တုန်းက အကအူညေီဖိုက့ျှည်း မြဖစန်ိငု၊် ရဆးကသု 
ျှို့ကျှည်းမေ။ အဲဒီရတာ့ ျှူရတွက အိမ်မှာပဲရနပပီး နီးစပ်ော 
အချင်းချင်းကူညီနိုင်ဖို့ပဲ ျုှပ်ေရတာ့တယ်။ 

 
 စစ်အာဏာသိမ်းြခင်းနှင့် ရနာက်ဆက်တွဲ ပဋိပက္ခဂယက် 
များ၊ မတညပ်ငမိ်မှုများနငှ့ ်မတေားမှုများရြကာင့ ်ြပညသ်ူတို့၏ ရန့စဉ ်
ဘဝများမှာ ခက်ခဲြကမ်းတမ်းျှာခဲ့သည်။ ကျား-မ မညီမေဘဲ ခွဲြခား 
ခေံမှု ြပဿနာများ အြခားရသာ ခွြဲခားဆကဆ်ခံေံြခင်းများသည ်အမျ ိုး  
သမီးတို ့ရဆာငေ်ကွေ်ရသာ ျှမူှုဘဝ သာယာရေးျှပုင်န်းများကိ ု ထခိိကု ် 
ရစသည်က အမှန်ပင်။ ထို့ ြပင်ျှက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကျယ်ြပန့် 
ျှာြခင်း ဘိန်းစိုက်ပျ ိုးသည့် ဧေိယာများမှ အမျ ိုးသမီးများအတွက် 
အားျှပခ်ျနိ ်ျှမူှုရေးအချနိက်ိ ုေေှရိစရသာ မင်္ဂျှာရဆာငန်ငှ့ ်ဘာသာ 
ရေးကစိ္စများ အပါအဝငအ်ရေးကကရီသာ ျှမူှုရေး အခမ်းအနား အမျ ိုးမျ ိုး  
အတကွပ်ါ  အဆငမ်ရြပသည့ ်အရြခအရနများ ကိြုဖစရ်စသည။် ထို့ ြပင ် 
ျှက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲများြကား ရြမယာ၃၀ နှင့် သဘာဝအေင်းအြမစ် 
များကို ေေှိနိုင်သည့် အရြခအရနများ အကန့်အသတ်ေှိျှာခဲ့သည်။ 
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 အြငင်းပွားဖယွ ်ြဖစရ်ကာင်းြဖစန်ိငုသ်ည့ ်အချကတ်စခ် ုြဖစရ်သာျ်ှည်း 
အပိုအျှေံဝင်ရငွေေှိနိုင်ပပီး အမျ ိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ရနောရပးထား 
ရသာ ဘိန်းစိုက်ပျ ိုးြခင်းသည် ကျားမတန်းတူညီမေရေးရှုရထာင့်မှြကည့်ျှေင် 
တန်းတညူမီေမှုမေှြိခင်းကိ ုရျှောခ့ျနိငုေ်န ်အရထာကအ်ကြူပုနိငုသ်ည့ ်နည်းျှမ်း 
တစ်ခုျှည်း ြဖစ်နိုင်ရပသည်။ အမျ ိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့  မိသားစုအသိုက် 
အဝန်း၏ အတွင်းရေးမှူးရနောကို ယူထားြကေသည်မှာ ြမင်ရနကျြဖစ်သည်။ 
ဤသို ့ဝငရ်ငကွိ ုသမိ်းထပုစ်မီြံကေသမူျား ြဖစရ်နြကြခင်းရြကာင့ ်၎င်းတိုမ့ှာ မသိားစ ု
အဆုံးအြဖတ်များတွင် ျှုံးဝောနှုန်းြပည့် ကိုယ့်ရြခ ကိုယ့်ျှက် ရဆာင်ေွက်နိုင် 
သည်ဟု မဆိုနိုင်ရပ။ ေပ်ေွာတစ်ခုျှုံးအဆင့် ရဆာင်ေွက်ေရသာ ကိစ္စများတွင် 
ပိ၍ုရဝးပါရသးသည။် သိုတ့ိငုရ်အာင ်ဘနိ်းမေှရသာဝငရ်ငသွည ်သမီးမနိ်းကရျှး   
ကိ ုစာသငရ်ကျာင်းသိုပ့ိုန့ိငုသ်ည။် ပညာသငယ်နူိငုသ်ည့ ်အခငွ့အ်ရေး ပိြုမင့မ်ားျှာ 
ရစပပီး မိမိတို့ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် ယုံြကည်မှု ပိုတိုးျှာရစကာ အဆုံးအြဖတ်ချမှတ် 
သည့ ်ရနောဌာနများတငွ ်ပိမုိပုါဝင ်ရဆာငေ်ကွျ်ှာနိငုစ်ောေှသိည။် ၎င်းတိုအ့ရြခ
အရန တိုးတက်ေန်မှာ များစွာျှိုပါရသးသည်။ 
 
 အမျ ိုးသမီးများကို ဘိန်းကို သူတို့ဘဝတွင် မည်သို့ရသာ အဓိပ္ပါယ်ြဖင့် 
ြမင်ပါသနည်းဟု ရမးြမန်းခဲ့ော

ဘိန်းကို ဘယ်ျှိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ေမှန်း မသိပါဘူး။ ေွာမှာရတာ့ ရယာကျာ်းရတွ 
ကပ ဲေပေ်ွာကစိ္စ ဆုံးြဖတြ်ကတာ။ ဒျီှိ ုမျ ိုးဆုံးြဖတတ်ဲအ့ခါ အမျ ိုးသမီးရတကွိ ု 
ပါဖို ့သတူိုမ့မှရခါ်တာ။ ရယာကျ်ားရတခွျတဲ ့ဆုံးြဖတခ်ျကက်ိပု ဲတစေ်ွာျုှံး က 
ျှိုက်နာေတာရျှ။ 

ရနာက်ထပ်အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးကမူ

အမျ ိုးသမီးရတွကို မရြပာနဲ့ မဆိုနဲ့ျှို့ ရြပာထားတာရတာ့ မဟုတ်ဘူးရပါ့။ 
ဒါရပမယ့် ရြပာေင်ျှည်း ရျှးရျှးစားစား နားျှည်းမရထာင်သျှို အရေး 
ျှည်းမစိုက်ြကဘူး။ အမျ ိုးသမီးရတွကို ျှွတ်ျှွတ်ျှပ်ျှပ် ပါဝင်ရြပာဆို 
ခွင့်ေရစချင်သျှို ျှူရတွကိုျှည်း ကျွန်မတို့ရြပာရနတာရတွကို အရေးထား 
ရစချင်တယ်။  
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၃။ မမန်မာနိုင်ငံတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲဆသာ 
အမျ ိုးသမီးမြစဆ်နရမခင်းမှာ မည်သို့ရှိသနည်း။

 ြမန်မာနိုင်ငံတွင် မူးယစ်ရဆးကို အမျ ိုးသမီးများက အရြကာင်းအမျ ိုး 
မျ ိုးရြကာင့်  သုံးစွဲ ြကသည်။ အရပါင်းအသင်းများနှင့်  အရပျာ်အပန်းရြဖျှို  
ရသာရြကာင့်၊ အိမ်ရထာင်ဖက်နှင့် အတူသုံးြဖစ်သွားရသာရြကာင့် (တစ်ခါတစ်ေံ 
အိမ်ရထာင်ဖက်က ဖိအားရပးရသာရြကာင့်)၊ အျှုပ်ြကမ်းျှုပ်နိုင်ေန်၊ ျှိင် 
အျှုပ်သမအြဖစ် အျှုပ်ျှုပ်နိုင်ရစေန်၊ ဝမ်းနည်းြခင်းနှင့် စိတ်ဒဏ်ောများကို 
ရြဖရဖျာက်ေန် (အတူရနဘဝအရဖာ်၏ ကိုယ်ထိျှက်ရောက် အြကမ်းဖက် 
မှုရြကာင့်ြဖစ်ရစ၊ ျှိင်အြကမ်းဖက်မှုများရြကာင့်ြဖစ်ရစ)၃၁  နှင့် ရဆးဝါးအြဖစ် 
မှီဝဲျှို ြခင်းရြကာင့် အစေှိသည်ြဖင့် အရြကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးေှိ ြကသည်။ မူးယစ် 
ရဆးသုံးစွဲမှု အများစုသည် ကျန်းမာရေးရှုရထာင့်မှြကည့်ျှေင် ြပဿနာမြဖစ် 
ရနရသာ်ျှည်း၃၂ မူးယစ်ရဆးသုံးစွဲရသာ အမျ ိုးသမီးများစွာသည် ျှူမှုရေး၊  
စီးပွားရေး ြပဿနာများနငှ့အ်တ ူောဇဝတမ်ှုသင့ရ်သာ ရဘးကိပုါ ကကုေံရျှေ့ှသိည။်  
အမျ ိုးသမီးများသည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ျှူမှုဘဝအတွက် မြဖစ်မရန အရေးပါ 
ရသာ အျှုပ်များကို ရဆာင်ေွက်ရနေသူများ ြဖစ်ရနော သူတို့ေင်ဆိုင်ရနေရသာ 
ြပဿနာများက အတရူနမသိားစမုျားနငှ့ ်ပတဝ်န်းကျငအ်ရပါ်တငွပ်ါ   သကရ်ောက ်
ရတာ့သည်။ ရဆးသုံးစွဲသူအမျ ိုးသမီးများသည် ထိုရနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျ ိုး 
များကိုျှည်းရကာင်း၊ ၎င်းတို့က ပင်တိုင် ြပုစုရစာင့်ရေှာက်ရပးရနေသူတို့ ခံစား 
ေရသာ နာကျင်ေမှုများရြကာင့် ေျှာရသာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုျှည်းရကာင်း
သတိမူမိြကပါသည်။ ယခုအခန်းတွင် ရဆးသုံးရနရသာ အမျ ိုးသမီးတို့အတွက် 
ဆိုးကျ ိုးကိုြဖစ်ရစသည်များ၊ ၎င်းတို့ ကကုံရတွ့ရနေသည့် ြပဿနာများ ရြပျှည် 
ရအာငရ်ထာကပ်ံရ့ပးနိငုသ်ညမ်ျားကိ ုတငြ်ပသွားပါမည။် ေပေ်ွာ ပတဝ်န်းကျငတ်ငွ ်
ရဆးသုံးရသာ အမျ ိုးသမီးများအရပါ် ရှုြမင်ြကပုံများနှင့် ပတ်သက်ပပီးအချက် 
အျှက်များ စုရဆာင်းောတွင် အင်တာဗျူးများကို ျှူမျ ိုးစုအသီးသီး အသက် 
အုပ်စုအသီးသီး ပါဝင်ြကပပီး ရကျးျှက်ရော ပမို့ ြပကိုပါ ရမးြမန်းထားပါသည်။
မူးယစရ်ဆးသုံးစွရဲသာ အမျ ိုးသမီးနငှ့ ်အမျ ိုးသားများသာမက မသုံးစွြဲကသမူျား 
ကိုျှည်း အင်တာဗျူးောတွင် TNI က ထည့်သွင်းထားပါသည်။
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ြူးယစ်ဆေးနှင့်ပ ်သက်၍ 
အြေ ိုးသြီးအေေ ို၏့ အဆ ွအ့ကကုံ ြေား

ကျွနမ်တိုေ့ွာမှာ ရဆးသုံးတဲ ့အမျ ိုးသမီး ငါးရယာက ်ရြခာကရ်ယာက ်
ရျှာကေ်ှတိယ။် တစခ်ျ ို့က ကရျှးအရမရတရွပါ။့ သတူိုအ့များစကု 
ရနစ့ားအျှပု ်သမားရတ။ွ  သတူို ့ရယာကျ်ားရတကွျှည်း ရဆးသုံးြက 
ရတာ ့မနိ်းမရတကွပါ ျှိကုသ်ုံးြဖစသ်ွားတယ။် အရပါင်းအသင်းရတ ွ
နဲ ့အတတူသူုံးြဖစြ်ကတယ။် တချ ို့အမျ ိုးသမီးရတ ွရဆးစသုံးြဖစျ်ှာ 
တာကရတာ ့သတူို ့မသိားစရုတကွ သတူိုက့ိ ုမရစာင့ရ်ေှာကန်ိငုျ်ှိုပ့။ဲ 
ရဆးအျှကားသုံးချငျ်ှို ့ရယာကျ်ားနဲ ့ျှငိဆ်ကဆ်ရံပးေတဲ ့အမျ ိုး 
သမီးတစ်ရယာက်ေှိခဲ့တဲ့ အြဖစ်ရတာင်ေှိတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က 
ျှူရတွက ရဆးသုံးတဲ့ သူဆိုေင် ရေှာင်ြကတယ်။ ဒါရြကာင့်မို့ျှို့ 
သူတို့က ရဆးပိုသုံးြဖစ်ြကြပန်တယ်။ ရနာက်ဆုံးကျေင် သူတို့စိတ် 
ပိုင်းဆိုင်ော အရြခအရနရတွက ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ြဖစ်ျှာတယ်။ 

( အမျ ိုးသမီးျှူငယ် ရခါင်းရဆာင်၊ ျှမိုင်းပမို့၊ မွန်ြပည်နယ်)

ကျွန်မဘိန်းြဖူကို  အကိုက်အခဲရပျာက်ရဆးအရနနဲ့  သုံးတယ်။ 
ဒါရပမယ့ ်ကျွနမ်သုံးတာ နည်းနည်းရျှးပ။ဲ အခုကျွနမ်က အိျုှာပပ ီ
ဆိုရတာ့ ျှွန်ခဲ့တဲ့ ၆ ျှရျှာက်မှာ ဘိန်းြဖူကို ရသာက်ြဖစ်တယ်။ 
အေငက်ရတာ ့ဘနိ်းေှူတယ။် အခု ဘနိ်းကေှာေတာ ခကျ်ှာတယ။် 
ဘနိ်းြဖူကိ ုဘာျှို့ သုံးေသျှဆဲိေုင ်ကျွနမ်ဒူးနာက ရတာရ်တာဆ်ိုး 
တယ်။ ဘိန်းြဖူနဲ့ဆိုေင် သက်သာတယ်။ တစ်ခါတစ်ရျှ မိတ်ရဆွ 
ရတနွဲ ့အတသူုံးတယ။် ဝယဖ်ို ့ပိကုဆ်သံပိမ်ေှရိတာ ့ဘနိ်းြဖူကိ ုသုံးေင ်  
အများကကီးမသုံးနိုင်ဘူး။ ပုံမှန်ရတာ့  တစ်ခါဝယ်ေင် သုံးေက်စာ 
ရျှာက် သုံးဖို့ ၅၀၀၀ (၂.၅၀ ယူရို) ဖိုးရျှာက်ရပါ့။ 

(ကချင်ြပည်နယ် နန့်မွန်ပမို့ နယ်ေှိ ရကျးေွာတစ်ခုမှ ရဆးသုံး၊ ရဆး 
ရောင်းဝယ်ရသာ ကုန်သည် အရသးစား  အသက် ၇၀ နှစ်အေွယ် 
အမျ ိုးသမီးကကီးတစ်ဦး)  
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ကျွန်မစပပီး ရဆးရောင်းြဖစ်တာကရတာ့ ရနဖို့ထိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မ 
မသိားစဝုငရ်တထွကဲ တစရ်ယာကက်ိမု ှအားကိုးျှို့မေျှို့ပ။ဲ ကျွနမ် 
ရချွးမက ပိုက်ဆံမေှာတတ်ဘူး။ ကျွန်မရဆးရောင်းတာက ဝက်စာ 
ရကျွးဖို့ ဆန်ကွဲေရုံရျှာက်ပဲ။ ဘိန်းြဖူကိုကျွန်မက ပင်နီဆျှင် 
ရဆးဗူးအဖုံးနဲ ့ြခငပ်ပီး တစရ်ယာကက်ိ ု၃၀၀ ဖိုး ကရန ၅၀၀ ဖိုး အထ ိ 
(၀.၂၅ ယူရို) အထိရောင်းတယ်။ ဒီနားကျှူရတွက တအားဆင်းေဲ
တယ။်သတူိုသ့ပိမ်ဝယန်ိငုဘ်ူး။ တကယက် ဘနိ်းြဖူရောင်းျှို ့ဘယ ်
ရျှာက်မှျှည်းမြမတ်ပါဘူး။ ကျွန်မရောင်းတာ ေွာထဲက ျှူအိုျှူ 
မင်းရတွကိုပဲ ရောင်းတာ။  

(ကချင်ြပည်နယ် နန့်မွန် ပမို့နယ်ရကျးေွာတစ်ခုမှ ရဆးသုံးရဆး 
ရောင်းရသာ အသက် ၇၀ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးသမီးကကီးတစ်ဦး) 

ကျွန်မအျုှပ်ျုှပ်ရနတုန်းမှာ ရဆးသုံးတယ်။ ရဆးသုံးထားေင် 
ျှာတဲ့ရဖာက်သည်ကို သည်းညည်းခံပပီး ဆက်ဆံနိုင်ဖို့အတွက် 
အဆငပ်ိရုြပတယ။် အထူးသြဖင့ ်ျှာတဲျ့ှကူ ြကမ်းြကမ်းတမ်းတမ်း 
ဆက်ဆံေင်ရပါ့။ ယာမသုံး ပပီးျှာတဲ့  ရဖာက်သည်ရတွက ျှိင် 
အြကာကကီး ဆကဆ်ဖံိုအ့ားေှရိနြကတယ။် ကျွနမ် ရဆးသုံးေငျ်ှည်း 
အဲဒီျှိုပဲရပါ့။ အဲျှိုမှ မသုံးေင် ကျွန်မပိုပပီး စိတ်တိုတယ်။ သူတို့ 
ြကမ်းေင် ပိုစိတ်မေှည်ဘဲ ရဒါသရတွထွက်တယ်။ ဒါရပမယ့် အဲဒီျှို 
ရဖာကသ်ညရ်တကွိ ုဆကဆ်ေံင ်ကနွဒ်ုံးသုံးဖို ့မရမပ့ါဘူး။  ရနာကတ်စ ် 
ခုက ရဆးမှန်မှန်သုံးေင် ဝိတ်ကျတယ်။ ပပီးခဲ့တဲ့ျှက ပိုပိန်သွား 
တယ်။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းရတွထဲမှာျှည်း ရဆးသုံးပပီး ကျွန်မျှိုပဲ 
အျုှပ်ျှုပ်တဲ့သူရတွ ပိန်သွားတာ ရျှးငါးရယာက်ေှိတယ်။ ဒါရပ 
မယ့ ်ကျွနမ်တို ့တစခ်ါတစရ်ျှမ ှသုံးတာပါ။ အပမတဲမ်းရတာ ့မဟတု ်
ပါဘူး။ တကယ်ျှို့ ဥပရဒက ကျွန်မတို့ျှို အျှုပ်မျ ိုးျုှပ်ရနေတဲ့ 
အမျ ိုးသမီးရတွကို  အကာအကွယ်ရပးနိုင်ေင်ရတာ့  ရကာင်း  
တာရပါ။့ ကျွနမ်တိုျ့ှို ့ျှငိအ်ျုှပသ်မရတကွ ဒအီျှပုက်ိ ုဝငရ်င ွ 
အတွက် ျှုပ်ြကေတာ။ ညဘက် ညည့်နက်တဲ့အထိ ကျွန်မတို့ 
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အျှုပ်ရနော ဒါမှမဟုတ် ဘီယာဆိုင်ရတွမှာ ကျွန်မတို့ အျုှပ် 
ျှုပ်ေတာ။ အျုှပ်ချိန်ထဲမှာ အိပ်ဖို့အခွင့်အရေးမေှိဘူး။ရဆးသုံး
ထားမှ မအိပ်ဘဲ ရဖာက်သည်ကို ရစာင့်ပပီး မနက်မိုးျှင်းတဲ့အထိ 
အျှုပ်ျှုပ်ျှို့ေတယ်။ 

(မနွြ်ပညန်ယ၊် ရမာျ်ှပမိုငပ်မို့နယမ် ှစတိက်ကရွဆးသုံးရသာ အသက ်  
၂၇ နှစ်အေွယ် ျှိင်အျုှပ်သမတစ်ဦး) 

ဖားကန့/်ျှုံးခင်းမှာ ဘနိ်းြဖူပိကုရ်တ ွတန်းစပီပီးထားရပးတဲ ့အမိ ်
တစ်ျှုံးေှိတယ်။ အဲဒီအိမ်ထဲမှာ ကကိုက်တဲ့ရနောကိုရေွးပပီး သုံးျှို့ 
ေတယ်။ ဘိန်းစိမ်းရတွကိုြဖည့်ပပီး မီးအပူရပးထားတဲ့ ရနောရတွ 
ရပါ့။ ကိုယ်ကေှူရုံပဲ။ တချ ို့ရနောရတွမှာ အမျ ိုးသားရတွရော 
အမျ ိုးသမီးရတွရော အတူတူသုံးြကတယ်။ တစ်ခါတစ်ရျှရတာ့ 
ရဆးသုံးတဲရ့နောမှာပ ဲရဖာကသ်ညန်ဲ့ ရတွ့နိငုတ်ယ။် ရဆးသုံးပပီး 
နှစ်ရယာက်စျှုံး ရကာင်းရနေင် စကားရြပာဆိုေတာ အဆင်ရြပ 
တယ်။ အဲဒီကရန တည်းခိုခန်းကို သွားြကရုံရပါ့။ ဘိန်းစိမ်းကိေုှူ 
ပပီးတဲအ့ခါကျရတာ ့ရတာရ်ုနံဲ ့အပိမ်ငိကုရ်တာဘ့ူး။ ျှငိအ်ြကာကကီး 
ဆကဆ်ဖံို့ အဆငရ်ြပတယ။် စတိျ်ှည်းေညှတ်ယ။် ရကာင်းတယ ် 
ရပါ။့   ဒျီှိပု ဲ ရဖာကသ်ညအ်တကွ ်အျုှပျ်ှပုရ်ပးေတာရပါ။့   သတူိုက့  
ပိကုကိုကြ်ကတယရ်ျှ။ ၂၀၀၄ မှာ ျုှံးခင်းကိ ုသွားပပီး  ရနာကရ်တာ ့
ြပနျ်ှာခဲတ့ယ။် ကျွနမ်ကရျှးရတ ွပညာရေးကိျုှည်း ြကည့ရ်ှုရန 
ေရတာ့ အခု ရမာ်ျှပမိုင်မှာပဲရနပပီး အျှုပ်ျှုပ်ရနတယ်။ 

(ရမာ်ျှပမိုင်ပမို့နယ်တွင် ရဆးသုံးပပီး ျှိင် အျှုပ်ျှုပ်ရနရသာ 
အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး) 
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၃.၁ သိြ်ငယ်ရှက်ရွဆံစမေင်းနှင့် ေွဲမေားေက်ေံမေင်းြေား

 အြခားရသာ ျှူ့အသိုင်းအဝိုင်းများစွာကဲ့သို့ပင် ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ျှည်း 
အမျ ိုးသမီးတို့၏ အိ ရ္ဒနေကို ဂုဏ်တင်ြကရပသည်။ မူးယစ်ရဆးသုံးရသာ အမျ ိုး 
သမီးများ၏ ရဆးသုံးမှုမှာ  ြပဿနာတက်ရျှာက်ရအာင်  မဆိုးေွားရသာ 
အပန်းရြဖသည့် ကိစ္စမျ ိုးြဖစ်ရနသည့်အရြခအရနတွင်ပင် ျှက်မခံြကသည်မှာ 
ပမို့ ြပ ရောရကျးျှက်တွင်ပါ ရတွ့ေှိေရသာ အရြခအရနြဖစ်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ  
တွင်ျှည်း အမျ ိုးသမီးများ မူးယစ်ရဆးသုံးစွဲမှု မည်မေအထိေှိသည်ကို ြကည့် 
နိငုသ်ည့ ်ရဒတာအချကအ်ျှက ်တတိကိျကျေေှနိိငုြ်ခင်း မေှရိသာျ်ှည်း ရသချာ  
ရသာအချက်မှာ အမျ ိုးသမီးအရေအတွက်မှာ အမျ ိုးသားများထက် ပိုနည်းသည် 
ဆိုြခင်းပင်။အေက်၊ကွမ်းနှင့် ရဆးေွက်ကကီးသုံးစွဲမှုတို့ကို ြကည့်ျှေင်ျှည်း ဤ  
နည်း နငှန်ငှ ်ပင။်၃၃  ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ် အမျ ိုးသမီးများအရပါ် သမားရိုးကျ ယဆူထား  
ရသာ အြမင်မှာမိန်းမတစ်ရယာက်သည် သန့်စင်ေမည်၊ သိုသိပ်ေမည်၊ အိမ်မှု  
ကစိ္စနိငု ်နင်းေမည၊် မသိားစကုိ ုရစာင့ရ်ေှာကေ်မည ်အစေှသိညြ်ဖင့ ်သတမ်တှထ်ား  
ြကသည်။ ၃၄ မူးယစ်ရဆးဝါး  သုံးစွဲသူအဖို့ကား ထိုစံများနှင့်  အျှွဲ ကကီးျှွဲ  
ရတာ့သည်။ မူးယစ် ရဆးသုံးစွဲရသာ အမျ ိုးသားတစ်ဦးအဖို့ မိသားစု သို့မဟုတ်  
မိဘများကိုအားကိုးအားထားြပုနိုင်သည်မှာ မဆန်းရသာ်ျှည်း အမျ ိုးသမီး 
ရဆးသုံးခဲ့ျှေင်မူ ပစ်ပယ်ြကဖို့ပိုများသည်။ အိမ်ရပါ်ကရမာင်းချြခင်း၊ မိသားစု 
က ပစ်ပယ်ြခင်းများကို ခံေနိုင်သည်။ အဘယ်ရြကာင့်ဆိုရသာ် ထိုအမျ ိုးသမီးက 
မိသားစု နာမည်ပျက်စောကိစ္စ ြဖစ်ျှာမည်ဟု ရှုြမင်ြကြခင်းရြကာင့်ြဖစ်သည်။ 
အင်တာဗျူးတွင် ပါဝင်ခဲ့ရသာ အမျ ိုးသမီးများသည် တစ်ခါတစ်ေံတွင် မိခင် 
ရကာင်း မဟတုဟ် ုရြပာဆိခုေံြခင်းများအရပါ် များစွာ စတိထ်ခိိကုြ်က ရျှေ့ှသိည။် 

မိန်းမတစ်ရယာက်အရနနဲ့ ရဆးသုံးရတာ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ကျွန်မကိုတာဝန် 
မရကျဘူးျှို့ ထင်တယ်။ ကျွန်မမိသားစုကို ရစာင့်ရေှာက်ေမယ့် အျှုပ်ကို 
ဝတ္တေားမရကျဘူးျှို့ ြမင်ြကတယ်။ အဲဒီျှူရတွက ကျွန်မနဲ့ မဆက်ဆံချင် 
ြကဘူး။ သူတို့အိမ်ကို ကျွန်မသွားေင် သူတို့က တစ်ချိန်ျှုံးြကည့်ပပီး ဓားြပ 
တိုက် ခိုးဝှက်ရတာ့မယ့်ျှူျှို မျက်ျှုံးရဒါက်ရထာင့်ရနြကတာ။ 

(ကချင်ြပည်နယ် ပူတာအိုပမို့နယ်ေှိ အသက် ၃၅ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးသမီး) 
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ျှူရတာ် ရတာ်များများက သူတို့နဲ့ (ရဆးသုံးရသာ အမျ ိုးသမီးများနဲ့) မဆက် 
ဆံချင်ြကရတာ့ဘူး။ ျှူမှုရေးဘက်မှာ ရတာ်ရတာ်ဆိုးသွားတယ်။ ျှူရတွ 
က သူတို့ကိုမရျှးစားြကဘူး။ ရဆွမျ ိုးရတွအတွက်ျှည်း ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး 
ြဖစ်ျှာတယ်။ ျှူရတွက သူတို့ကို ျှျစ်ျှျူရှုတယ်။ သူတို့ကျှည်း နာမည် 
ပျက်တယ်။ မိတ်ရဆွကျှည်း နည်းသထက်နည်းျှာတယ်။ 

(မွန်ြပည်နယ် ကျ ိုက်မရောပမို့နယ်မှ အမျ ိုးသားအဆိုရတာ်) 

 မူးယစရ်ဆးသုံးစွရဲသာ အမျ ိုးသမီးနငှ့ ်အမျ ိုးသားများတငွ ်မတညူရီသာ 
ြပဿနာများကိ ုေငဆ်ိငုေ်ရျှေ့ှသိည။် အမျ ိုးသမီးများသည ်အျှပုသ်မား အခငွ့ ် 
အရေး သတ်သတ်မှတ်မှတ်မေှိရသာ ျှုပ်ငန်းရနောများတွင် အျှုပ်ျှုပ်ြကေ 
ရျှ့ေှိပပီး ျှူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ၎င်းတို့ ထမ်းရဆာင်ေရသာ ျှူမှုတာဝန်များ 
ေှိ ြကသျှို ရငွရြကးမေရသာ အျှုပ်အကိုင်များရြကာင့်ျှည်း ဝင်ရငွပိုနည်း 
ရျှ့ေှိ ြကသည်။ ထို့ရြကာင့် ရဆးဝယ်ယူောတွင်ျှည်း အမျ ိုးသမီးများက ပို 
ခကခ်ရဲျှေ့ှသိည။် အချ ို့ရသာ အမျ ိုးသမီးများသည ်ရဆးေေှေိန ်အမျ ိုးသားများ 
အရပါ် မှခီိြုကေရျှေ့ှေိာ ၎င်းတို၏့အရြခအရနမှာ ပိ၍ုပင ်နမိ့ပ်ါးသွားရတာ ့သည။် 
 
ပူတာအို ပမို့နယ်မှ အသက် ၂၅ နှစ်အေွယ် ျှက်ျှုပ်ျှက်စား အမျ ိုးသမီး  
တစ်ဦးက အကကံြပုသည်မှာ-

ရဆးကို တြဖည်းြဖည်းရျှော့စားပပီး ြဖတ်ရပါ့။ ရနာက်ရတာ့ ျှုံးဝရေှာင်ျှာ 
နိုင်မှာပါ။ ကျွန်မဆိုေင် မိသားစုနဲ့ ေနရ်တတွအားြဖစ်ေတယ်။ ကျွန်မ သူတို့နဲ့ 
အဆငမ်ရြပဘူး။ ပိုကဆ်ကံျှည်း ေှာေခကရ်တာ ့ကရျှးရတအွတကွ ် အချနိ ်
ရကာင်းရကာင်းမရပးနိုင်ဘူး။ 

အမျ ိုးသမီးများရဆးသုံးရသာအခါ မိသားစုက ျှူမြမင်ရသာ ရနောများတွင် 
သုံးရစချင်သည်။ ျှူြမင်မခံျှိုြကရပ။ 

ပူတာအိုပမို့နယ်မှ အသက်၂၅ နှစ်အေွယ် ျှက်ျှုပ်ျှက်စား အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး 
ကမူ 
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အမျ ိုးသမီးရတ ွဘနိ်းြဖူသုံးေင ်နည်းနည်းပသဲုံးတယ။် အမိထ်မဲှာ ျှမူြမငတ်ဲ ့
ရနောမှာပဲ သုံးတာ။ အမျ ိုးသားရတွျှို အမျ ိုးသမီးရတွက ဝင်ရငွပုံမှန်မေှိ 
ရတာ့ အမျ ိုးသားရတွ ဝယ်သျှို မဝယ်နိုင်ဘူး။ 

ပတူာအိုပမို့နယမ် ှအသက ်၂၉ နစှအ်ေယွ ်အျှပုမ်ေှရိသာ အမိရ်ထာငသ်ည ်အမျ ိုး 
သမီးတစ်ဦးက 

ရယာကျ်ားရတွက ဝင်ရငွပိုေှိတယ်၊ ရဆးျှည်းပိုသုံးတယ်။ ဒါရပမယ့်  
ရယာကျ်ား ရတကွ  မနိ်းမရတရွျှာက ်ခွြဲခားဆကဆ်တံာမခေံဘူး။ရယာကျ်ား 
ရတွက ဘိန်းြဖူကို ကကိုက်တဲ့အချိန် ျှိုက်ေှာပပီး သုံးျှို့ေတယ်။ ညဘက် 
ျှည်း ေတယ်။ 

 
 မူးယစ်ရဆးသုံးရသာ အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့ ြကား ကွာြခားမှု 
များကို ရဆွးရနွး ြကောတွင် 

ပူတာအိုပမို့နယ်မှ အသက် ၃၅ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးသမီး ရတာင်သူတစ်ဦးကဆို 
သည်မှာ-

အမျ ိုးသမီးရတကွ ရဆးသုံးေင ်နည်းနည်းရျှးပ ဲသုံးတာ။  ရဆးဝယဖ်ို ့သတူို ့
မှာ  ပုမံနှဝ်ငရ်ငမွေှဘိူး။ ပပီးရတာ ့သတူိုက့ိ ုအမိန်ီးနားချင်းက  ရသးရသး သမိသ်မိ ်  
ဆက်ဆံတာ၊ နှိမ့်ချတာကို ခံေတယ်။

မွန်ြပည်နယ်မှ ျှူငယ်အမျ ိုးသမီးရခါင်းရဆာင်တစ်ဦးကမူ

ျှူရတွေဲ့ အြမင်မှာရတာ့ အမျ ိုးသမီးတစ်ရယာက်က  ရဆးသုံးတယ်ဆိုေင် 
အမျ ိုးသားရတွ ရဆးသုံးတာထက် ပိုမယဉ်ရကျးဘူးျှို့ ထင်ြကတယ်။ အဲဒီ 
အမျ ိုးသမီးက တနဖ်ိုးရျှျာသ့ွားတယျ်ှို ့ယဆူြကတယ။် ရဆးသုံးတဲ ့အမျ ိုး 
သားထက်  ရဆးသုံးတဲ့ အမျ ိုးသမီးကို ျှူရတွကို ပိုပပီးမနှစ်ပမို့တတ်ြကဘူး။ 

 ျှငိမ်ှုအျှပုခ်ငွက်ိ ုျှပုက်ိငုရ်နရုသံာမက ရဆးသုံးစွြဲခင်းပါေှရိနရသာ 
အမျ ိုးသမီးကိ ုပိ၍ုပငအ်ေကှတ်ကွ ဲနှမိ့ခ်ျဆကဆ်ြံကရတာသ့ည။်၃၅  ထိသုို ့ဆကဆ် ံ 
ြကြခင်း မိသားစုများကိုပါ ထိခိုက်ရစတတ်ရြကာင်း
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မနွြ်ပညန်ယ ်ရမာျ်ှပမိုငပ်မို့မ ှအသက ်၂၇ နစှအ်ေယွ ်ရဆးသုံးရနရသာ ျှငိအ်ျှပု ် 
သမတစ်ဦးက ရြပာြကားသည်။ 

ကျွနမ်မှာ ရဆးသုံးျှိုေ့ျှာတဲ ့ကျန်းမာရေး ြပဿနာမေှဘိူး။ ဒါရပမယ့ ်ကျွနမ် 
အျှုပ်ရြကာင့် ြဖစ်ျှာတဲ့ ျှူမှုရေး ြပဿနာရတွေှိတယ်။ ရဆးသုံးရတာ့ 
အဒဲြီပဿနာရတကွ ပိဆုိုးျှာတယ။် မသိားစကု ကျွနမ် ရဆးသုံးရနမနှ်း မသ ိ
ဘူး။ ကျွန်မက သူတို့မသိရအာင်သုံးတာ။ ေပ်ကွက်အသစ်ကို ရြပာင်းသွား 
ရတာ့ အိမ်နီးနားချင်းရတွက ကျွန်မကိုမသိရတာ့ဘူး။ အေင်ေပ်ကွက်က 
ျှူရတွက အဲဒါကိုသိရတာ့ ြပဿနာျှုပ်ြကတယ်။ 

 
 ဤကဲ့သို့ ဆက်ဆံရေးရြကာင့် မိသားစုတစ်ခုျှုံးက ကာယကံေှင်ကို 
ပစပ်ယျ်ှိကုြ်ခင်းများ ေှနိိငုပ်ါသည။် အထပထ်ပေိှ်ရနရသာ ျှမူှုရေးအေ  ြပစ ်ဒဏ ်
ခတ်မှုများက ရဆးသုံးရနရသာ ျှိင်အျှုပ်သမများ ျှိုအပ်ရနသည့် အရထာက် 
အပံ့ ြဖစ်ရစရသာ ဝန်ရဆာင်မှုများကို ေေှိေန်ခဲယဉ်းရစသည်။ ထိုအမျ ိုးသမီးများ 
ကျှည်း ကကုရံတွ့ခစံားရနေသညမ်ျားနငှ့ ်မသိားစမုျား အရြကာင်းကိျုှသူရိအာင ်
ထုတ်ရဖာ်ရြပာဆိုပပီး ရြဖေှင်းြခင်းထက် တိတ်ဆိတ် နာကျင်စွာ ြဖတ်သန်းြကေန် 
ြကသာ ရေွးချယ်ြကရျှ့ေှိသည်။ 
 
 အမျ ိုးသမီးများ ရဆးသုံးစွဲြခင်းကို ျှက်မခံနိုင်ဟူရသာ အယူအဆကို 
ရြပာဆိုြကသူများမှာ အမျ ိုးသားများသာမဟုတ်၊ အမျ ိုးသမီးများစွာကျှည်း 
ထိုအ့တပူင။် ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်အမျ ိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းရပါင်းများစွာသည ်မူးယစ ်
ရဆးနှင့် မူးယစ်ရဆးသုံးစွဲြခင်းကို ဆန့်ကျင်ြကသည်။ စင်စစ် မူးယစ်ရဆးသုံးစွဲ 
သူများကို ဖမ်းဆီးပပီးချုပ်ရနှာင်ရသာ၊ ကချင်ြပည်နယ်နှင့် ေှမ်းြပည်နယ် ရြမာက်   
ပိငု်းတငွ ်ဘနိ်းခင်းများကိဖုျကဆ်ီးရသာ ပကဂ်ျာဆန ်မူးယစရ်ဆးဖျကသ်မိ်းရေး 
ျှှုပ်ေှားမှုသည် အမျ ိုးသမီးမူးယစ်ရဆးဝါး ဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့များ၏ နမူနာ 
ရမာ်ဒယ်ကို အရြခခံကာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ ြခင်းြဖစ်သည်။၃၆ ရဆးသုံးသူဟု စွပ်စွဲခံေသူ 
များကို ရျှှာင်ပိတ်ထားရသာ ြပန်ထည်ထူရထာင်ရေး စခန်းများသို့ပို့ကာ ကိုယ် 
ျှက်ျှှုပ်ေှားမှုများနှင့် ဘာသာရေးဆုရတာင်းမှုများ ပါဝင်ရသာ ြပန်ျှည်ထူ 
ရထာငရ်ေးျှမ်းစဉက်ိ ု ခယံရူစသည။်  ထိစုခန်းများ၌  ထနိ်းသမိ်းခေံ သမူျားထတဲငွ ် 
တစ်ခါတစ်ေံ အရိုက်အနှက်ခံေြခင်းများ ရဆးဝါးကုသခွင့် ြငင်းပယ်ခံေြခင်းများ 
ကကုခံဲေ့သညမ်ျားေှရိြကာင်း ြပနရ်ြပာင်းရြပာြပြကြခင်းများေှသိည။်၃၇  ထိနုည်းျှမ်း  
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များမှာ ျှူ့အခွင့်အရေး ချ ိုးရဖာက်ခံေမှုများေှိရသာ အရြခအရနနှင့် ြပန်ျှည် 
ရဆးစွမဲှု နှုန်းြမင့ပ်ပီး နဂိအုရြခသို ့ြပနရ်ောကြ်ကသမူျားရနြခင်းကိ ုရဝဖနဆ်န်းစစ ်
ြကသည့် အသံများကမူ ရထာက်ြပြကသည်။ 
  
 ရဆးစွဲသူများကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းကာ ချုပ်ရနှာင်ထားရသာ ထိုကဲ့ 
သို့ရသာ ြပနျ်ှညထ်ရူထာငရ်ေး စငတ်ာများကိ ုပတိသ်မိ်းရပးပါေန ်၂၀၁၂ ခနုစှ ်
တွင် ကုျှသမဂ္ဂရအဂျင်စီ ၁၂ ခုက စုစည်းရတာင်းဆိုခဲ့ ြကသည်။၃၈ သို့ောတွင် 
ထိုကဲ့သို့  မူးယစ်ရဆးြဖတ်သည့်  စင်တာများမှာ ြမန်မာြပည်တွင် သာမက 
အရေှ့ရတာင်အာေှရဒသ တစ်ခွင်ျှုံးတွင် ရတွ့ ြမင်ရနေပမဲပင်။ မိမိ စိတ်သရဘာ 
အရျှျာက ်ကသုမှုခယံနူိငုသ်ည့ ်ြပနျ်ှညထ်ရူထာငရ်ေး နည်းျှမ်းက ရဆးသုံး 
သူများကို ဖမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်ထားြခင်း ပို၍ထိရောက်ပပီး ျှူသားဆန်သည့် 
အတကွရ်ြကာင့ ်ထိနုည်းကိသုုံးေန ်ရဆာြ်သျှာြကသည။်၃၉  သိုေ့ာတငွ ်ြမနမ်ာနိငုင် ံ  
တငွ ်ထိသုရဘာတေားြဖင့ ်အကအူညရီပးရသာ ရနောများမှာ ေှားပါးရဝးျှျံှပှပီး 
အမျ ိုးသမီးများအတွက် ျှုံးဝမေှိဟု ပင်ဆိုနိုင်ပါသည်။



သုံးလက်စ ဆေးအနည်းငယ်သုံးနိုင်ရန် ဆငွစအနည်းငယ်  
အ ွက် ဆေးဆရာင်းေဲ့ြိသည့် အြေ ိုးသြီး စ်ဦး၏ 
အဆ ွအ့ကကုံ
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ကျွန်မက အသက် ၅၄ နှစ်  သားနှစ်ရယာက်အရမရပါ့။ ကျွန်မ 
သားအကကီးက ဆုံးသွားပပီး။ အငယ်ကရတာ့ အရဝးမှာ။ ကျွန်မ 
အမျ ိုးသားက ဆုံးသွာတာရတာ်ရတာ်ြကာပပီ။ သူဆုံး ပပီးရတာ့ 
ကျွန်မတစ်ရယာက်တည်း ရနေတာရပါ့။ တစ်ခါတစ်ရျှ ရတာင် 
ရပါ်သွားပပီး  ဖက်ခူးတယ်။(အင်ဖက်သည် အေွယ် ကကီးရသာ 
ရြကာင့ ်ပစ္စည်းများထတုပ်ိုးေန ်အသုံးဝငသ်ျှိ ုအမိအ်မိုးအတကွ ်
ျှည်းသုံးသည။်) တစခ်ါတစရ်ျှ ရတာငယ်ာထမဲှာ ရနစ့ားအျှပု ်
ျှပုတ်ယ။် ကျွနမ် ဘနိ်းြဖူသုံးမနှ်းသသိွားရတာ ့တြခားရဆးသုံး 
တဲ့ျှူရတွက ကျွန်မဆီျှာပပီး ဘိန်းြဖူရျှးနည်းနည်းရျှာက် 
သတူိုက့ိ ုမေရပးျှို ့ျှာျှာ ရြပာြကတယ။်အစကရတာ ့တစရ်ယာက ်  
စ နစှရ်ယာကစ်ပျဲှာတာ။ကျွနမ်ဆကီ ငါးောဖိုးရျှာက ်ရတာင်း 
ဝယ်ြကတယ်။ ရနာက်ရတာ့ တစ်ရယာက်စကား တစ်ရယာက် 
နားနဲ့  သတင်းကြပန့်သွားတာ ြမန်ရနရော။  တကယ်ဆိုေင်  
ကျွနမ်က အငဖ်ကခ်ူးရောင်းတဲ ့အျုှပက်ရန ဝငရ်ငမွနှမ်နှရ်ျှးနဲ့ 
ဥပရဒနဲ ့မပငိစနွ်းဘရဲောင်းရနေင ်တစရ်န ့ကိ ု၁၅၀၀- ၂၀၀၀ (၀.၇၅ 
၁.၀၀ ယူရို) ရျှာက်ရတာ့ေတယ်။ရဆးရောင်းတဲ့ အခါကျရတာ့ 
ဝင်ရငွရျှး နည်းနည်းပိုေတယ်၊ တစ်ရန့ နှစ်ရထာင်ရျှာက် 
ဆိုပါရတာ့။ ဒါရပမယ့် အဲဒါက အန္တောယ်ပိုများတယ်။ ရနာက် 
ဆုံးကျရတာ့ ေဲကိုေင်ဆိုင်ေရော။ ၂၀၁၃ မှာ ကျွန်မပုဒ်မ နှစ်ခု  နဲ့ 
ဖမ်းခထံတိာ။ ၁၉ခ (မူးယစရ်ဆးဝါး ရောင်းဝယရ်သာ ပဒုမ်) နဲ့ ၁၅   
(မူးယစ်ရဆး စွဲ ြခင်းကို ကုသေန်မှတ်ပုံမတင်ြခင်းကို အရေး 
ယူရသာပုဒ်မ) နဲ့အစွဲခံေတယ်။ တကယ်ရတာ့ ဘိန်းနည်းနည်း 
ရျှးနဲ့ ကျွန်မက အဖမ်းခံခဲ့ေတာ။ ေီမုတ် ကွန်ထရိုးထဲထည့်တဲ့ 
ဓာတ်ခဲရျှာက်။ ကျွန်မဆီက ျှာဝယ်တဲ့ျှူတစ်ရယာက်ကို  

၃.၂။ ရာဇဝ ်သင့ဆ်စမေင်း
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သတူိုဖ့မ်းမသိွားပပီးရတာ ့ေကဲ ကျွနမ်ကိ ုရနာကရ်ယာငခ်ျံှိကု်
ရနတာ။ပွင့်ပွင့်ျှင်းျှင်းရြပာေေင် ကျွန်မကသူ့ကို မရောင်း 
ချင်ဘူး။ သူကအတင်းဝယ်တာ။ သူက ရဆးြဖတ်ရနျှို့ဝမ်း 
ရျှောရနတယတ်ဲ။့ ဘနိ်းေေင ်သကသ်ာမှာပဆဲိျုှို ့ရောင်းျှိကု ်  
တာ။ 

အဲဒီရနာက်ရတာ့ ကျွန်မ တေားရုံးမှာ တေားေင်ဆိုင်တုန်း 
အမိန့်ချတဲ့ အရနအထိဆို နှစ်ျှအချုပ်ခံေတယ်။ ရေှ့ ရန 
ငှားပပီး ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ မခုခံမရချပနိုင်ရတာ့ ကျွန်မကို 
ဆယ့်သုံးနှစ် ြပစ်ဒဏ်ချျှိုက်တယ်။ တကယ်ျှို့ ရေှ့ရနရတွ 
ဘာရတွငှားနိုင်ေင်ရတာ့ မူးယစ်ရဆးသုံးစွဲမှု (ကုသေန်မှတ်ပုံ 
မတင်ထားမှု) တစ်ခုတည်းနဲ့  ၄-၅နှစ် ပဲကျမှာရပါ့။ အဲဒီ 
တနု်းက မိုးညင်းရထာငက် ြပနရ်ဆာကရ်နတနု်းပ ဲေှရိသးရတာ ့
ြမစ်ကကီးနားရထာင်မှာ အများဆုံးရနေတယ်။ကျွန်မကို ဘိန်း 
ြပတရ်အာင ်အတင်းချကခ်ျင်းြဖတခ်ိငု်းတယ။် ဘနိ်းြပတရ်တာ ့ 
ကျွနမ်ျှည်း ယင်းထတဲ ့ျှက္ခဏာရတကွကုံေတယ။် သပိမ်ြပင်း 
ရတာ့  ရထာင်ရဆးခန်းက ဝမ်းရျှောတာေပ်ရအာင် ရဆးထိုး 
ရပး တယ။် အားျှုံးရပါင်း ရထာင ်၁၃ နစှ ်ကျရပမယ့ ်၄ နစှပ်ပီး 
ရတာ့ သမ္မတေဲ့ျှွတ်ပငိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ြပန်ျှွတ်ျှာတယ်။ 
တကယ်ရတာ့  သမ္မတရပးတဲ့  ျှွတ် ပငိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို  
ကျွန်မနှစ်ခါ ကကုံခဲ့တယ်။ ဒါရြကာင့်မို့ဒီရျှာက် ြမန် ြမန် 
ြပနျ်ှတွျ်ှာတာ။ ကရံကာင်းတာက အဒဲ ီျှတွပ်ငမိ်းချမ်းသာ 
ခွင့်ေတဲ့  စာေင်းထဲပါဖို့  ကျွန်မဘာမှ ရပးစောမျှိုခဲ့ဘူး။ 
ကျွနမ် ျှတွတ်ဲရ့နက့ ရထာငဝ်နထ်မ်းတစရ်ယာကက် ပိကုဆ် ံ
တစ်ရထာင် ကျွန်မကိုရပးရတာ့ ဘူတာကိုသွားတဲ့ျှမ်းမှာ 
အကုန်သုံးျှိုက်တယ်။ အဲဒီရန့က ြမစ် ကကီးနားရထာင်က  
ရထာင်သား တစ်ရထာင်ရျှာက် ျှွှတ်ရပးတဲ့အထဲမှာ အမျ ိုး 
သမီးက ၇၀ ရျှာက်ပါတယ်ဆိုျှား ြကားေတယ်။ ရသချာ 
ရတာ့ မသိပါဘူး။ 
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 ရဆးသုံးြခင်းသက်သက်ြဖင့် ဥပရဒအေ အရေးယူခံေနိုင်ြခင်းမေှိရတာ့ 
ရသာ်ျှည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ြပင်ဆင်ျှိုက်ရသာ ျှက်ေှိမူးယစ်ရဆးဝါးဥပရဒ 
သည ်မူးယစရ်ဆးကိ ုမညရ်ေွ့မညမ်ေ  ျှကဝ်ယထ်ားေှသိညြ်ဖစရ်စ ကကီး ရျှးရသာ 
ောဇဝတ်မှုသင့်ရစပပီး ရထာင်ဒဏ်ေှည်ြကာစွာ ချထားခံေနိုင်သည်။ မူးယစ်ရဆး 
ဝါး ျှက်ဝယ်ရတွ့ေှိမှုကပင် ကကီးရျှးသည့် ြပစ်ဒဏ်သင့်နိုင်သည် ဆိုျှေင် 
မူးယစရ်ဆးရောင်းဝယြ်ခင်းမှာ မညမ်ေပင ်ပမာဏ ရသးငယသ်ညြ်ဖစ်ရစ အျှနွ့ ်
အျှနွက်ကီးရျှးရသာ အြပစဒ်ဏေ်ေှရိစနိငုသ်ည။်၄၀ တစက်မ္ဘာျှုံး အတိငု်းအတာ
ြဖင့် ရတွ့ေှိမှုများအေ အမျ ိုးသမီးများသည် မူးယစ်ရဆးဝါးနှင့် ပတ်သက်ရသာ 
အမှုများတွင် အမျ ိုးသားများထက် ပိုမိုကကီးရျှးရသာ ြပစ်ဒဏ်များကို ေေှိရျှ့ 
ေှိြကသည်။ မူးယစ်ရဆးနှင့် အမျ ိုးသမီးများ ပတ်သက်ြခင်းမှာ မသင့်ရတာ်ဟု 
ယဉ်ရကျးမှုအေ ယူဆထားြကပပီး ောဇဝတ်မှုများကိုစီေင်ရသာ တေားခွင်များ 
ကိုျှည်း အမျ ိုးသားများက ကကီးစိုးရျှ့ေှိသည်။၄၁ တေားရုံးတွင်မူးယစ်ရဆး 
သုံးသူများအရပါ် စွဲချက်များသည် တစ်မှုမကရပါင်းပပီး စွဲတတ်ြကြခင်းမျ ိုး 
ကျှည်း မဆန်းပါ။ ျှိင်အျှုပ်သမ တစ်ဦးသည် ရဖာက်သည်နှင့် မူးယစ်ရဆး 
သုံးရနစဉ်တွင် အဖမ်းခံေနိုင်ပပီး ထိုအခါ မူးယစ်ရဆး ျှက်ဝယ်ရတွ့ေှိမှုရော 
ြပည့်တန်ဆာ ပုဒ်မနှင့်ပါ အဖမ်းခံေနိုင်သည်။ မူးယစ်ရဆးသုံးရသာ အမျ ိုးသမီး 
များသည် ရငွရြကးမတတ်နိုင်သူများ ြဖစ်ရနတတ်ြကရျှ့ေှိော ရေှ့ရန့ငှားေန်  
ျှည်း တတ်နိုင်ရျှ့မေှိြကပါ။ သို့ ြဖစ်ော စွဲဆိုထားရသာ ပုဒ်မအေအြမင့်ဆုံး 
ြပစဒ်ဏက်ိ ုေေှေိနအ်ရြခအရန ပိမုျားတတြ်ကသည။် ရဆးသုံးရသာ  အမျ ိုးသမီးများ  
ကို ဒုက္ခရျှျာ့ပါးရအာင် ကူညီရေးအတွက် အခမဲ့ဥပရဒရေးော အကူအညီများ 
ျှိုအပ်ရနရြကာင်းကို ဤ အရြခအရနက ညွှန်ြပရနရပသည်။ 
 
 ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကိန်းဂဏန်းများအေ အမျ ိုးသမီးရပါင်း 
တစ်ရသာင်းခန့် ရထာင်သွင်းအကျဉ်းချခံေရြကာင်း ခန့်မှန်းြကပပီး ၎င်းတို့ အရေ 
အတကွမ်ှာ စစုရုပါင်းအကျဉ်းသားများ၏ ၁၂.၃ % ခန့ေ်ှသိည။် ခန့မ်နှ်းချကမ်ျား 
အေ ြမန်မာနိုင်ငံရတွ အကျဉ်းကျရနရသာ အမျ ိုးသမီးများ၏ ၅၀ မှ ၇၀% သည် 
မူးယစ်ရဆးဝါးနှင့် ပတ်သက်ရသာအမှုများ ြဖစ်ြကသည်။၄၂ 
 
 ၂၀၂၁ ရဖရဖာဝ်ါေ ီစစအ်ာဏာသမိ်းပပီးသည့ ်ရနာကပ်ိငု်းတငွရ်ထာငဝ်န်
ထမ်းများက ရထာငသ်ားအမျ ိုးသမီးများအရပါ် ျှငိမ်ှုဆိငုေ်ာ ထပိါးရနှာင့ ်ယကှမ်ှု 
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များ ပိမုျားျှာသည့ ်ြဖစေ်ပမ်ျား  ြကားသရိနေသည။်၄၃  ရဆးသုံးရသာ အမျ ိုးသမီး 
များမှာ မိသားစု၏အရထာက်အပံ့ကို မေေှိရသာအြဖစ်များျှည်းေှိော ရထာင်   
ထဲတွင် ထိုသူတို့၏အရြခအရနမှာ ပို၍ပင်ဆိုးနိုင်သည်။ 

အင်တာဗျူးရြဖ ြကားခဲ့သူတစ်ဦးက ဆိုောတွင် 

ရထာင်ထဲက အမျ ိုးသမီးရတွ အရြခအရနကရတာ်ရတာ်ဆိုးတယ်။ တချ ို့  
ဆိုေင် မိသားစုကျှည်း ရထာင်ဝင်စာမျှာရတာ့ ျှဲစောအဝတ်ရတာင် 
မေှိတာမျ ိုးေှိတယ်။ အဲဒီျုိှျှူမျ ိုးရတွ အကူအညီ တစ်စုံတစ်ောေေင် 
အင်မတန်ရကာင်းမယ်။ 

ရထာင်ကျရနတဲ့ အမျ ိုးသမီးအများစုက ကရျှးအရမရတွပဲ။ သူတို့အြပင် 
ကရျှးရတကွိ ုရစာင့ရ်ေှာကတ်ဲသ့ ူမေှတိာမျ ိုးရတ ွြဖစရ်နတတတ်ယ။် သတူို ့
ရထာင်ကျသွားပပီဆိုေင် ကရျှးရတအွတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုငေ်ာထိခိုက်တယ။် 
ျှူမှုရေးစီးပွားရေးရတွျှည်း ထိခိုက်ြကတယ်။ 

 
 ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ရထာင်ကိုျှည်ပတ်ရနရသာစနစ်မှာ အကျဉ်းသား 
များနငှ့ ်၎င်းတို၏့ မသိားစမုျားထမံ ှျှာဘစ်ားပပီး ျှညပ်တရ်နသညက်အတိငု်း 
အတာ ကကီးကကီးမားမားေှိရနသည်။ အချုပ်ရထာင်ထဲမှ အမျ ိုးသမီးများသည် 
ပိရုကာင်းရသာ စားစောေေန ်သိုမ့ဟတု ်ရထာငထ်တဲငွ ်သကသ်ာရသာအျှပုက်ိ ု
ေေန ်သို့မဟတု ်သမ္မတ၏ ျှတွပ်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့ ်စာေင်းထတဲငွပ်ါဝငေ်န ်အစေှ ိ
သည်တို့အတွက် ျှာဘ်ထိုးြကေသည်။၄၄

ရနတ့ိငု်းမနကရ်ေချ ိုးချနိပ်ပီးေင ်ကျွနမ်သွားပပီး အေငတ်နု်းကျှပုေ်တဲ ့အျုှပ ်
ကရျှးြပန်ရပးပါျှို့ ရထာင်ဝါဒါ ရုံးခန်းကို ရြပာဖို့သွားတယ်။ ဒါရပမယ့် 
ကျွန်မ အဲဒီရထာင်ဝါဒါနဲ့  တစ်ခါရျှးရတာင် မရတွ့ေဘူး။ သွားတိုင်း 
သွားတိုင်း သူ့ရုံးခန်းကျှူရတွက အစုံရြပာတယ်။ မမကကီးက ရနမရကာင်း 
ဘူး။ မမကကီးက စိတ်တိုရနတယ်။ မမကကီးက မျက်နှာမရကာင်းဘူး။အဲဒါ 
မျ ိုးရတနွဲပ့ ဲရတွ့ေတယ။် အဒဲျီှိမုျ ိုးရတ ွကျွနမ်ကိ ုဆကဆ်ြံကတာ ဘာြဖစျ်ှို ့
ျှဲဆိေုင် ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်ျှို့ပဲ။ ကျွန်မက ျှာဘ်မှ မထိုးနိုင်တာ။ ၄၅
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 ရထာင်သားများအားျှုံးသည် ရထာင်တွင်း ရနောြကပ်တည်းျှွန်း 
သည့ ်အရြခအရနကိ ုကကုရံတွ့ေပပီး ကိဗုစ-်၁၉၊ တဘီအီဆတုန်ာရောဂါနငှ့ ်HIV တို ့
အပါအဝင ်ကူးစကတ်တရ်သာ ရောဂါများပျံပ့ွားေန ်ျှယွက်ျူှနွ်းသည့ ်ပတဝ်န်း 
ကျင်တွင် ရနထိုင်ြကေသည်။ ထို့ ြပင်ရဆးြဖတ်သည့် ကုသမှုများ မေနိုင်သျှို 
OST (Opioid Substitution Therapy) အစားထိုးရဆးတိုက်ရကျွးရသာ 
ကုထုံးများ၊ ရဆးထိုးအပ်နှင့် ရဆးထိုးပပွန်ကို ရပးြခင်းြဖင့် ကုသရပးရနြခင်း 
အစီအစဉ်များ NSP (Needle and Syringe Programme)ကို ြမန်မာရထာင် 
များတငွ ်မေေှနိိငုရ်ပ။ ထို့ ြပင ်ောသရီသွးဆင်းချနိ ်ကျန်းမာရေးနငှ့ ်ရျှျာကပ်တ ်
စွာ ရနထိုင်နိုင်သည့် သန့ေ်ှင်းမှုကို မေနိုင်ပါ။၄၆ မိခင်နှင့်ကရျှးရစာင့်ရေှာက်ရေး 
အတွက်ျှည်းရကာင်း၊ ျှိင်ပိုင်းဆိုင်ော ရောဂါကုသမှုများနှင့်မျ ိုးဆက်ပွား  
ကျန်းမာရေးရစာင့ရ်ေှာကမ်ှုစနစက်ိ ုမေနိငုသ်ညက်များသျှိ ုေနိငုရ်သာ ရနောများ  
တွင်ျှည်း များစွာချ ို့တဲ့ျှှသည်။၄၇ 
 
 အကျဉ်းချခံေြခင်း၏ အကျ ိုးဆက်များကို ထည့်စဉ်းစားြခင်းနည်း 
ျှှသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အကျဉ်းကျခံေစဉ် ေေှိခဲ့ရသာ ဒဏ်ောဒဏ်ချက်များမှာ
ရထာငမ်ျှှတွခ်ျနိတ်ငွ ်ထငထ်ားသညထ်က ်ပိ၍ုြကာြကာ ကစုားေရျှေ့ှပိါ သည။် 
မျူှကပင ်ျှမူှုရေးအေ ရသးသမိရ်အာင ်အြပုခေံသမူျားသည ်ရထာငက်ျသွားချနိ ်
တွင် ပို၍ပင်အေှက်တကွဲ ဖယ်ကျဉ်ခံေမှုများရတွ့ ကကုံျှာခဲ့ ြကသည်။ ထိုအရြခ 
အရနတွင် ရထာင်ကျခံ အမျ ိုးသမီးများကို အသိုင်းအဝိုင်းက ပိုပပီးကျဉ်ထားြက 
ျှျက ်မသိားစနုငှ့ ်သတူို့ ြကား ဆကဆ်ရံေးမှာျှည်း ပိမုိ ုရှုပရ်ထွးျှာရျှေ့ှသိည။် 
ထို့ ြပင ်အချုပအ်ရနှာငခ်ခံဲေ့ရသာ အမျ ိုးသမီးတိုသ့ည ်အမိြ်ပနရ်ောကျ်ှာချနိတ်ငွ ်
ကျန်းမာရေး ချ ို့ယွင်းြခင်းနှင့်  အာဟာေမြပည့်ဝမှုများ ခံစားေြခင်းတို့ေှိရန 
တတ်ြကသည်။ ယခင်က ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ေဖူးသူတစ်ဦး၏ အဆိုအေရထာင်က 
ြပနျ်ှတွပ်ပီးရနာကပ်ိငု်းတငွ ်စတိပ်ိငု်း၊ ရပုပ်ိငု်း၊ ျှအူများနငှ့ ်ဆကဆ်ရံေးအပိငု်း 
များတွင် ြပန်ျှည်နာျှံထူေန် သုံးနှစ်မှငါးနှစ်အထိ ြကာနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။၄၈ 
သူအ့ရတွ့အကကုနံငှ့မ်တရူသာ အြဖစတ်ငွမ် ူ  ရထာငက် ထကွပ်ပီးရနာက ်ကျန်းမာရေး 
ရစာင့ရ်ေှာကမ်ှုနငှ့ ်ျှမူှုရေးအကအူညမီျား ေနိငုျ်ှေင ်ထိမုေ ြကာစောမျှိပု ဲြပနျ်ှည ် 
ထူရထာင်ေန် ြမန်ဆန်ရြကာင်းရတွ့ေှိေသည်။ 

ကချင်ြပည်နယ် နန့်မွန်မှ မူးယစ်ရဆးဝါးသုံးပပီး အနည်းအပါး ရောင်းချသြဖင့် 
ရထာင်ကျခဲ့ရသာ အသက် ၅၄ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးသမီးကကီးက...
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ကျွနမ်ကရထာငက်ျခဲရ့ပမယ့ ်ကျွနမ်အသမိတိရ်ဆရွတ ွအမိန်ီးနားချင်းရတကွ 
ကျွန်မကို အထင်တရသးမဆက်ဆံြကဘူး။ ကျွန်မအိမ်နီးနားချင်းရတွက 
ရကာင်းြကရတာ့ ကျွန်မကို ေင်းေင်းနှီးနှီးဆက်ဆံြကတယ်။ ကျွန်မ မိတ်ရဆွ 
ရတ ွအားျှုံးကျှည်း ကျွနမ်အရပါ် မခွြဲခားဘူး။ ရသးသမိရ်အာင ်မျှပုဘ်ူး။ 
ရနာကက်ယွမ်ှာျှည်း အတင်းမရြပာဘူး။ ကျွနမ်ကရတာ ့ပုမံနှ ်အရြခအရနကိ ု
ြပန်ရောက်ခဲ့တယ်ျှို့ ခံစားေတယ်။ 

၃.၃ လူအ့ေွင့်အဆရးရှုဆ ာငြ်ှ ေေဉ်းကပ်မေင်း- ဝန်ဆောင်ြှုြေားရရှိဆစမေင်း 
ကုသေွင့်ရမေင်း၊ ဆဘးအန္တရာယ်ဆလျှာ့ေေဆရး အစီအစဉ်ြေား ွင် ပါဝင်နိုင် 
မေင်းနှင့် လူြှုအသိုက်အဝန်း ဲသို ့မပန်လည်ဝင်ေံ့နိုင်မေင်း
 
 ရဆးသုံးသကူိယုတ်ိငု ်စတိျ်ှိျုှကေ် ရဆးြဖတျ်ှာနိငုြ်ခင်းကိ ုအားရပး 
ရသာ ပတ်ဝန်းကျင်မျ ိုး၊  ရဆးသုံးသူအတွက် ြဖစ်ျှာနိုင်ရသာ အန္တောယ်များ ကို 
ရျှောခ့ျနိငုသ်ည့ ်အရျှအ့ထများကိ ုျှကခ်သံည့ ်ပတဝ်န်းကျငမ်ျ ိုး ေှျိှာရအာင ်
ကို ကူညီြကေန် အရေးကကီးျှှသည်။ အထူးသြဖင့် မက်အမ်ဖီတမင်း(ယာမ)၊ 
ရဆး ရြခာက်၊ ဘိန်းစာေွက်နှင့် ဘိန်းြဖူတို့ကို သုံးစွဲြကရသာ အမျ ိုးသမီးတို့သည် 
ရဆးကသုမှုကိ ုခယံေူနမ်ျှိြုကပါ။ ၎င်းတို ့ကိယုတ်ိငုစ်တိျ်ှိ ုျှကေ် တြဖည်းြဖည်း 
ရျှော့ချပပီး ရဘးအန္တောယ်ကို ရျှော့ချသွားနိုင်ြကပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် 
မက်အမ်ဖီတမင်းသည် အမျ ိုးသမီးများ ရေွးချယ်ြကရသာ အမျ ိုးအစားြဖစ်သည် 
ဟုသိေသည်။ သို့ရသာ် မက်အမ်ဖီတမင်း(ATS)နှင့် ပတ်သက်၍ျှည်းရကာင်း 
ရဘးကင်းေန်ကွာ ရဆးြဖတ်နည်များနှင့် ပတ်သက်၍ျှည်းရကာင်း နီးစပ်ရသာ 
အချက်အျှက်များ ရကာက်ပပီးသားမေှိရပ။၄၉ အမျ ိုးသမီးများအတွက် အရြခခံ 
ကျရသာ အရထာက်အကူ  ြဖစ်ရစသည့် နည်းျှမ်းများနှင့် ဝန်ရဆာင်မှုများ 
ေေှိရစြခင်းအားြဖင့်  ဆိုးကျ ိုးများ ကျန်ခဲ့ရစရသာ ရဆးသုံးစွဲမှုများမှအဆိုး 
ေွားဆုံး ဒဏ်ောဒဏ်ချက်များကို ရျှော့ချနိုင်ြကမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး 
ရစာင့ရ်ေှာကမ်ှုများရပးောတငွ ်ရဆးသုံးသအူတကွ ်ရနာကဆ်ကတ်ွ ဲအန္တောယက်ိ ု
တတ်နိုင်သမေ ရျှော့ချနိုင်ရေးမူများအရပါ် အရြခခံကာ ATS သုံးြခင်းနှင့်အတူ 
ကသုရပးြခင်းနငှ့ ်ျှမူှုဘဝ ဆကဆ်ရံေးများ ပုံမနှြ်ပနြ်ဖစရ်စရေးတို့ကိပုါ ရဆာင ်
ေွက်ရပးြခင်းများ ပါဝင်သည်။ 
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ဆေးသုံးသူအ ွက် ဆဘးအန္တရာယ်ကို ်နိုင်သြျှ ဆလျှာ့ေေနိုင်ဆရးနှင့် 
အမေားကေန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရာှက်ြှုြေား

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ြမန်မာနိုင်ငံအစိုးေသည် အမျ ိုးသား မူးယစ်ရဆးဝါး 
ထိန်းချုပ်မှု မူဝါဒသစ်ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ော ရဆးသုံးသူအတွက် ရနာက်ဆက်တွဲ 
အန္တောယက်ိ ုတတန်ိုငသ်မေ ရျှောခ့ျနိငုရ်ေးHarmreduction ဦးစားရပး ျှပုင်န်း 
ဧေယိာ ငါးခုထတဲငွ ်တစခု်အြဖစ ်ထည့သ်ငွ်းြပဌာန်းခဲသ့ည။်၅၀ HIV နငှ့ ်အြခားရသွး 
မှတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများရျှော့ချရေးကို အဓိကဦးတည်ပပီး ရဆးသုံးသူ 
အတွက် ရဘးအန္တောယ်ကို တတ်နိုင်သမေ ရျှော့ချနိုင်ရေးကို ြမန်မာနိုင်ငံတွင် 
၂၀၀၄ ခုနှစ်ကစတင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။၅၁ ထိုစဉ်ကတည်းကစ ရဆးသုံးသူ 
များအတွက် ကူညီရပးနိုင်သည့် ရနောများကို အရြကာထဲရဆးထိုးသည့် အရျှ့ 
အထ ကျယ်ြပန့်ျှျက်ေှိရသာရနောများတွင် တစစထူရထာင်ျှာခဲ့ ြကသည်။ 
သို့ောတွင် ထိုသို့ဝန်ရဆာင်မှု ရပးရနရသာ ရနောများမှာ အရေအတွက်အျှွန် 
နည်းပါးျှပှပီး ရဆးသုံးရနသအူများအြပားသည ်ျှိအုပျ်ှျကေ်ှရိသာ ဝနရ်ဆာင ်
မှုများကို မေေှိရနြကပါ။၅၂ ထို့ ြပင် ဖိနှိပ်ဒဏ်ခတ်ရသာ မူးယစ်ရဆးမူဝါဒများ 
ေှိ ရန ြခ င်း ရြကာ င့်  ရဆး သုံး သူ များ က  ပို မို ရဘး အ န္တ ော ယ် များ ရသာ ရဆး  
ပစ္စည်းများသုံးစွဲသည့် အြဖစ်သို့တွန်းပို့ျှိုက်ပပီး စီမံေသည်မှာ ပို၍ အန္တောယ် 
များသည့်  အြဖစ်ကို  ရောက်သွားရစသည်။၅၃ အကျ ိုးဆက်အားြဖင့်  HIV, 
အသည်းရောငအ်သားဝါ B နငှ့ ်C  ကူးစကြ်ခင်းများသည ်ရဆးသုံးသမူျားထတဲငွ ်
ထိတ်ျှန့်စောပျံန့ှံ့ရနဆဲြဖစ်သည်။  
 
 ရဆးသုံးသူများ ဝင်ထွက်သွားျှာနိုင်ရသာ စင်တာ Drop-in-centres  
(DICs)  များ၊ ရဆးထိုးအပ ်/    ပပနွ ်ျှျဲှယှရ်ပးသည့အ်စအီစဉမ်ျားနငှ့ ်ကနွဒ်ုံးြဖန့ြ်ဖူး 
ြခင်းများကို တြဖည်းြဖည်း အများြပည်သူက ျှက်ခံျှာြကရသာ်ျှည်း ထိုဝန်
ရဆာင်မှုများအရြခြပုသည့်ရနောများတွင် ေပ်ေွာျှူထုက ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် 
ျှိြုခင်းများ သသိသိာသာေှရိနြကရသးသည။် ထို့ ြပင ်အမျ ိုးသမီးအရနနငှ့ ်ထိဝုန ် 
ရဆာငမ်ှုများ ေေှဖိိုဆ့ိျုှေင ်ြကားတငွခ်ရံနရသာ ျှမူှုရေးနငှ့ ်သယယ်ပူိုရ့ဆာင ်ရေး 
အတားအဆီးများစွာကို ဆက်ျှက်ေင်ဆိုင်ရနေဆဲြဖစ်သည်။ နံပတ်တစ်ရဆး 
သုံးရသာ အမျ ိုးသမီးတိုသ့ည ်မမိရိဆးသုံးရနရြကာင်း အများသျိှေင ်ပတဝ်န်းကျင ် 
က ဖယ်ကျဉ်ကာခွဲြခား ဆက်ဆံြကမည်ကို ရြကာက်ေွံ့သြဖင့် ျှူမသိရစျှိုြကော  



48

ဤအချက်ကို ထုတ်ရြပာေန် ဝန်ရျှးတတ်ြကသည်။၅၄ အင်တာဗျူးများတွင် 
ရဖာြ်ပြကရသာ အြခားပွရဲတွ့ အခကအ်ခမဲျားမှာ သယယ်ပူိုရ့ဆာငရ်ေး အခကအ်ခ ဲ
(အမျ ိုးသမီးများသည် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ် တစ်ခုခုထက် အများြပည်သူသုံးယာဉ် 
များကို အားကိုးေရျှ့ေှိသည်။)၊ ျှုပ်ငန်းခွင်နှင့် အိမ်ရထာင်စုထဲတွင် တာဝန် 
ဝတ္တေားများ ြဖည့်ဆည်းေြခင်းရြကာင့် အားျှပ်ချိန် မေေှိြခင်းပင်ြဖစ်သည်။၅၅ 
အကျ ိုးဆကမ်ှာ အမျ ိုးသမီးများအတကွ ်ျှိအုပရ်သာ အကအူညကီိ ုေနိငုေ်န ်မည ်
သည့်နည်းျှမ်းမေ ေှိမရနြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ 

ပူတာအိုပမို့နယ်မှ အမျ ိုးသမီး နှစ်ဦးက သုံးသပ်ြပသည်မှာ- 

ရဆးသုံးတဲ့သူရတွ အထူးသြဖင့် အမျ ိုးသမီးရတွအတွက် ျုှပ်ရပးထားတဲ့ 
ဝန်ရဆာင်မှုရတွ ေှိတယ်ျှို့ကို ကျွန်မမြကားဖူးတာ။ ကျွန်မ ကျန်းမာရေး 
အတွက် ျှူမှုရေးအတွက် အကူအညီျုိှတဲ့အခါ ဘယ်သူ့ကိုမှျှည်း အကူ  
အညီမရတာင်းဘူး။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှျှည်း သွားမရြပာဘူး။ တကယ် 
တမ်းကျ ျှိုတဲ့အခါကျေင် အကူအညီေဖို့ တအားခက်တယ်။ 

 သို့ောတွင် ထိုကဲ့သို့ရသာ ကူညီရထာက်ပံ့မှုမျ ိုးကို ေေှိနိုင်ရသာ အမျ ိုး 
သမီးများအတွက်မူ အရြခအရနမှာ များစွာကွာြခားသွားသည်။ မည်သည့်ရနော 
တွင်ေနိုင်သည် မည်သည့်အချိန်တွင် ေနိုင်သည်ဟူရသာအချက်က အမျ ိုးသမီး 
တို့အတွက် များစွာအရထာက်အကူ ြဖစ်ရစသည်။ ြပန်ရြပာင်းရြပာြကားချက် 
များတငွ ်ရတွ့ေှေိသညမ်ှာ မကသ်ဒုံးြဖင့ ်အစားထိုးကသုမှုအတကွ ်စာေင်းရပးထား 
ြကရသာ အမျ ိုးသမီးများသည် မိမိတို့ေေှိရသာ ဝန်ရဆာင်မှုများကို တန်ဖိုးထား 
ြကပပီး မမိတိိုဘ့ဝကိ ုမမိတိိုဘ့ာသာြပနျ်ှည ်တည့မ်တထ်ရူထာငန်ိငုရ်ေး အတကွ ်
မြဖစ်မရနျှိုအပ်ရနရသာ အစီအစဉ်များ ြဖစ်သည်ဟုဆိုြကသည်။  

ရထာင်ကရန ထွက်ျှာရတာ့ ကျွန်မက ဘိန်းြဖူြပန်စွဲတယ်။ဘိန်းကိုေဖို့  
အဲဒီအချိန်မှာ အေမ်းခက်ခဲရတာ့ရျှ။ ရဆးထိုးအပ်နဲ့ ထိုးသွင်းေမှာကိရုတာ့ 
ရြကာက်တယ်။ အဲဒါရြကာင့်မို့  ကျွန်မဘိန်းြဖူပဲသုံး ြဖစ်တယ်၊ တစ်ခါမှ 
ရဆးမထိုးဖူးဘူး။ အခရုတာ ့ကျွနမ် မကသ်ဒုံးသုံးတဲ ့ကထုုံးနဲရ့နတယ။်ကျွနမ် 
သုံးဖိုျ့ှိတုာက ၁၀၀ မျီှဂီေမပ်ါပ။ဲ မကသ်ဒုံးကို ကျွနမ်ကကိုကတ်ယ။် ဘာြဖစ ်
ျှို့ျှဲဆိုရတာ့ ကျွန်မ အတွက် ပိုက်ဆံမကုန်ဘူး။ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မက 
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ကျန်းမာရနတယျ်ှိုျ့ှည်း ခစံားေရစတယ။် အခ ုမကသ်ဒုံးသုံးရနတာ ရြခာက ် 
ျှေှိပပီ။  အဲဒီနည်းနဲ့ ရဆးြဖတ်ရနတာ အခုဆို ောသီျှာတာျှည်း ပုံမှန်ြပန် 
ြဖစျ်ှာပပ။ီ အခ ုကိဗုစ-်၁၉က ြဖစရ်နရတာ ့မကသ်ဒုံးရပးတဲ ့ရဆးခန်းရတကွ 
တစ်ပတ်စာ အိမ်ကို ရဆးယူဖို့ ျှုပ်ရပးတယ်။ 
ကျွန်မကျန်းမာရေးအတွက် ျှူမှုရေးအတွက်ျှိုတဲ့အခါ ဘယ်သူ့ကိုမှ၊ ဘယ် 
အဖွဲ့အစည်းကိမု ှအကအူညမီရတာင်းဘူး။ တကယတ်မ်းကျ ျှိတုဲအ့ခါကျေင ်
အကူအညီေဖို့ တအားခက်တယ်။ အခုရတာ့ ကျွန်မ မက်သဒုံးနဲ့ ထိန်းထား 
တဲန့ည်းနဲပ့ ဲရနရနတယ။် မကသ်ဒုံးကိ ုရနတ့ိငု်းသုံးေတယ။် ခရုတာ ့နစှပ်တစ်ာ 
တစြ်ဖတေ်တယ။် အဒဲါရသာကရ်တာ ့ ရနတ့ိငု်းအျှပုျ်ှပုျ်ှိုေ့တယ။် စရသာက ်  
ကတည်းက အိမ်မှာျှည်း မိသားစုကို ပိုပပီးအချိန်ရပးနိုင်ျှာတယ်။ 

 ျှိုအပ်ရသာ ဝန်ရဆာင်မှုများေေှိရအာင် ရြပာဆိုအားထုတ်ရပးပပီး 
ျှကရ်တွ့အကအူညရီပးနိငုရ်အာင ်ကကိုးစားရနသည့ ်ြပညသ်ူ့ကျန်းမာရေးစနစထ် ဲ
မ ှကညူရီနသမူျားအပါအဝင ်ျှကေ်ှကိသုမှု ရပးရနခဲ့ ြကရသာ ရနောများ၏ အား 
ထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ြပုေမည်ပင်။ 

ေန်ကုန်တွင်ေှိရသာ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက ရြပာြကားသည်မှာ- 

အဒဲတီနု်းက ေွာသာကကီးစတိက်ျန်းမာရေးရဆးရုကံ ရဆးစွသဲရူတကွိ ုကရုပးတဲ ့
ဌာနက ဆောဝန်ကကီးက ကျွန်မအစ်ကိုကို ဖုန်းရခါ်ပပီး ငါ့ျှူနာ ဒုက္ခရောက် 
မယ်။ ခင်ဗျားဒီကိုျှာပပီး သူ့အတွက် မက်သဒုံးျှာယူရပးပါ”ျှို့ျှှမ်းရြပာ 
ရပးတာ။ သူက ရမတ္တာရစတနာအြပည့် ဆောဝန်တစ်ရယာက် အရနနဲ့ ျှုပ် 
ရပးတာျှို့ရြပာေမယ်။ ကျွန်မအစ်ကိုက ေွာသာကကီးကိုသွားပပီး မက်သဒုံးကို 
ကျွနမ်အတကွ ်သွားယရူပးတယ။်ရနာကတ်စရ်န့ ကျွနမ်ေှတိဲ ့အင်းစနိရ်ထာင ်
ကိျုှာပပီးရပးတယ။် ပထမဆုံးအကကမိ ်ရထာငထ်မဲှာ ကျွနမ်အတကွ ်ပို့ရပးတဲ ့
မက်သဒုံးကို ဥပရဒနဲ့အညီ ေဖူးတာပဲ။ ဆောဝန်ေဲ့ ျှက်မှတ်ပါျှို့ သွင်းျှို့ 
ေတာပ။ဲ ဆောဝနက် ျှနူာရတအွတကွ ်ကရဏုာကကီးျှိုသ့ာ သူ့ကရုနတဲျ့ှနူာ 
ဘယ် ရနောရောက်ရောက် မက်သဒုံးရောက် ရအာင်ပို့ရပးတာပဲ။ ရဆးသုံးရန 
တဲသ့ရူတအွတကွ ်အဒဲျုိီှ ဆောဝနရ်တ ွတကယပ်ျုိဲှပါတယ။် ရဆးဝနထ်မ်း 
ရတွေဲ့ ရစတနာရြကာင့်သာ အင်းစိန်ရထာင်ထဲက အမျ ိုးသမီးရဆးရုံမှာ 
တစ်ျှရျှာက် အခမဲ့ရနျှို့ (ျှာဘ်မထိုးပဲနဲ့) ေျှိုက်တယ်။ မက်သဒုံးကို 
တြဖည်းြဖည်း ြဖတ်ဖို့ျှိုတဲ့ ကုသမှုရတွျုှပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ 
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 ရယဘုယျအားြဖင့် မူးယစ်ရဆးစွဲြခင်းကို ကူညီရပးရနရသာဌာနများ 
သည ်အများအားြဖင့ ်အမျ ိုးသားများေှရိနျှေင ်အဆငမ်ရြပတတရ်သာ အမျ ိုးသမီး 
ရဆးသုံးရနသူများ၏ အရြခအရနကို ျှိုက်ရျှျာညီရထွ ညှိနှိုင်းရပးနိုင်စွမ်း 
နည်းပါးရနရသးသညက် အမနှပ်င။်၅၆ ဤအရြခအရနရြကာင့ ် အစိုးေမဟတုရ်သာ 
အဖွဲ့အစည်းများ (NGOs) များသည် အန္တောယ် ရျှော့ချရေးဆိုင်ော ဝန်ရဆာင်   
မှုများကို အမျ ိုးသမီးများအား သီးသန့်ေည်ေွယ် ရပးအပ်ေန်ရဆာင် ေွက်ျှာြက 
ြခင်းြဖစ်သည်။ ဥပမာ- ထိုဝန်ရဆာင်မှုများတွင် ကုသမှုကို ျှိုအပ်ရနရသာ 
အမျ ိုးသမီးများ၏ ရနောများသို့ ရောက်ေှိနိုင်သည့် အမျ ိုးသမီး ကျန်းမာရေး 
ဝနထ်မ်း များ ခန့ထ်ားရပးြခင်း၊ DIC  ရခါ် ဝငထ်ကွ ်သွားျှာနိငုရ်သာ    ရနောများတငွ ်
အမျ ိုးသမီးရဆးသုံးသူများအတွက် သီးသန့်ရနောထားရပးြခင်း၊ ျှိင်နှင့်ပတ် 
သက်ရသာ ကျန်းမာရေးကိစ္စများရြဖေှင်းနိုင်ေန် ကူညီရပးြခင်းနှင့် အမျ ိုးသမီး 
တစ်ရယာက်ချင်းအတွက်ြဖစ်ရစ၊ အရဖာ်နှင့်အတူတွဲ၍ နှစ်ရယာက်တွဲြဖစ်ရစ 
နစှသ်မိ့ရ်ဆွးရနွးအကကရံပးမှုများ ရဆာငေ်ကွရ်ပးြခင်းနငှ့ ်အမျ ိုးသမီးများ အချင်း 
ချင်း ချိတ်ဆက်နိုင်ရသာ ဘဝတူ ကွန်ေက်များကို အရထာက်အကူရပးြခင်းတို့ 
ပါဝငြ်ကသည။် သိုေ့ာတငွ ်ထိအုကအူညမီျားမှာ များများစားစားမေှရိပ။ တစန်ိငုင် ံ
ျှုံးကိ ုျှုရံျှာကစ်ွာ ျှွှမ်းပခုနံိငုသ်ည့ ်အရနအထားျှည်းမေှပိါ။ ထို့ ြပင ်ကိဗုစ-်
၁၉ ြဖစ်ျှာရသာအခါ ထိုျှုပ်ငန်းများမှာ ပုံမှန်မျှည်ပတ်နိုင်ရတာ့ရပ။၅၇

 
 အမျ ိုးသမီးများသည် မိမိတို့ မည်သည့်အောများ ျှိုအပ်ရနသည်ကို 
ရကာင်းစွာသတိထားမိြကသူများြဖစ်ော သူတို့ရြပာစကားကိုနားရထာင် ြကည့်  
ျှေင်ပင် ျှက်ေှိရပးအပ်ရနရသာ ဝန်ရဆာင်မှုျှုပ်ငန်းများကို ထိရောက်ရအာင်  
ျှုပ်နိုင်သည့် အရြခအရနကို ျှွယ်ျှွယ်ပင် ရောက်ေှိသွားနိုင်သည်။ စီးပွားရေး  
ချ ို့တဲရ့သာအမျ ိုးသမီးများကိ ုအာဟာေနငှ့ ်အြခား ျှမူှုဖျူှုရံေး အရထာကအ်က ူ 
များ ရပးအပ်သည့်ကိစ္စမှာ အရေးကကီးျှှရြကာင်း၊ ကျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာက်မှု 
ျှပုင်န်းများကိရုပးောတငွ ်ထိအုမျ ိုးသမီးတို့၏ ဘဝအရြခအရနနငှ့ ်ျှိကုရ်ျှျာ 
ညီရထွြဖစ်ရအာင် ရဆာင်ေွက်ရပးြခင်းြဖင့် ကူညီြခင်းက ထိရောက်ျှှရြကာင်း

 ကွတ်ခိုင်ပမို့မှ အမျ ိုး သမီးတစ်ဦးက ဆိုသည်။ 
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အမျ ိုးသမီးရတွကိုရော အမျ ိုးသားရတွကိုရော ျှိုအပ်ရနတဲ့ အကူအညီရတွ 
ရပးြကတဲ့အခါ ရဆးစွဲရနတဲ့ အမျ ိုးသမီးရတွဟာ အမျ ိုးသားရတွရျှာက် မ 
များဘူး။သတူိုရ့တေွဲ့ ျှိအုပခ်ျကက်  အမျ ိုးသားရတျွှိ ုမဟတုဘ် ဲပုစံ ံတစမ်ျ ိုး 
ြဖစ်မယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ အမျ ိုးသမီးကိုပဲ ေည်ေွယ်ေင်ရတာ့ အများအားြဖင့် 
စားဝတရ်နရေးအတကွ ်ျှိအုပတ်ာရတေွှတိယ။် အစားအရသာကန်ဲ ့အာဟာေ 
ကိ ုသတူိုေ့နိငုေ်င ်သတူိုက့ရျှးရတကွိျုှည်း ရကျွးရမွးျှိုေ့တယ။် အခဆုိေုင ်
ကျွန်မကကိုယ်ဝန် ေှိရနတယ်။  အဲဒီရတာ့ မိခင်နဲ့ကရျှး ရစာင့်ရေှာက်ရေး 
အဖွဲ့ကိ ု သွားေတယ။် မကသ်ဒုံးကိေုဖိုက့ ရဆးရုကံိသုွားေင ် ရဆးရုကံ ကျွနမ်တို ့  
အတကွ ်ကိယုဝ်နအ်တကွ ်ရစာင့ရ်ေှာကမ်ှု တွမဲရပးဘူး။ တကယျ်ှို ့ကိယုဝ်နက်ိ ု 
ျှည်း ြပျှိုေ့မယ၊် တစရ်နောတည်းမှာ မကသ်ဒုံးျှည်း ေနိငုမ်ယဆ်ိေုငရ်တာ ့
ပိုရကာင်းတယ်။ နှစ်ရနောမှာ အချိန်ကုန်စော မျှိုရတာ့ဘူးရပါ့။ 

 
 အချုပအ်ားြဖင့ဆ်ိေုရသာ ်ရဆးြဖတျ်ှိသုတူိုအ့တကွ ်ရဆးြဖတေ်နအ်က ူ
အညီများေေှိနိုင်ရသာ ရနောများမှာ အျှုံအရျှာက်မေှိပါ။ ေှိသည့်ရနောများ 
မှာျှည်း ြပည်နယ်နှင့်တိုင်း ပမို့ရတာ်ကကီးများတွင်သာ အများစုေှိ ြကသည်။ 
အထူးသြဖင့ ်အမျ ိုးသမီးများ၏ ျှိအုပခ်ျကမ်ျားကိ ုြဖည့ရ်ပးနိငုေ်န ်ျှိကုရ်ျှျာည ီ 
ရထေွှရိသာ ရနောများနငှ့ ်အမျ ိုးသမီးများကိ ုျှကခ်ရံပးရသာ ရနောများက ပိ၍ု 
ေှားပါသည်။ 

မွန်ြပည်နယ်မှ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက ဆိုသည်မှာ

ရမာျ်ှပမိုင်မှာ ရဆးသုံးတဲ့သူရတအွတွက် ရဆးြဖတ်တဲ့စင်တာ ေှိသင့်တယ်။ 
ကျွန်မတို့ ပမို့မှာ စိတ်ကျန်းမာရေးရဆးရုံ (စိတ်ရောဂါကု ဆောဝန်များက 
ရဆးနှင့် အေက်စွဲျှူနာများကို ကုသရပးရသာရနော) ေှိတယ်။ ဒါရပမယ့် 
တြဖည်းြဖည်း ရဆးသုံးတဲ ့နှုန်းကိ ုရျှော့ ပပီး ြဖတခ်ျငတ်ဲသ့ရူတအွတကွ ်ရနော 
အျှုအံရျှာကမ်ေှဘိူး။ မူးယစရ်ဆးနဲ ့ပတသ်ကတ်ဲ ့ျှနူာရတကွိ ုရဆးရုရံတကွ   
ြပငပ်ျှနူာဌာနမှာပ ဲအရြကာရဆး  သငွ်းရပးတယ။် ရနာက ်ရတာ ့ကိယု့ဘ်ာသာ 
ရဆးရျှော့ ပပီးြဖတ်ျှို့ေရအာင် အိမ်မှာရသာက်ဖို့ရဆးရပးတယ်။ ကျွန်မ  
အဲဒီျှို ရဆးြဖတ်ချင်တဲ့ ျှူရတွကို ကူညီဖူးတယ်။အိမ်မှာပဲ ရဆးြဖတ်တဲ့ 
အခါကျရတာ ့ သတူို ့သငူယခ်ျင်း အရပါင်းအသင်းရဟာင်းရတနွဲ ့ ြပနရ်တွ့ ပပီး  
ရဆးြပန်သုံးြဖစ်ဖို့ ျှွယ်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ဒုံေင်း ြပန်ရောက်သွားြပန်ရော။ 
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၃.၄ ရပ်ရွာအေင့် ကိုယ် ူကိုယ်  အကူအညီဆပးဆရး လုပ်ငန်းြေား

 မြကာရသးခင်ကရတွ့ေှိျှာေရသာ အရထာက်အထားများအေ ေပ်ေွာ 
အဆင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အကူအညီရပးရေးျှုပ်ငန်းများသည် မူးယစ်ရဆးနှင့် 
ပတ်သက်ရနရသာ ဆိုးကျ ိုးများကို ရျှော့ချနိုင်ေန် များစွာထိရောက်သည့်နည်း 
ျှမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်ကို သိျှာေသည်။၅၈ ရဒသတွင်း၌ျှည်း အားတက်ဖွယ် 
အစီအစဉ်များနှင့် ျှုပ်နည်းျှုပ်ဟန်သစ်များ ရနောအနှံ့တွင် ရပါ်ရပါက်ျှာြက  
သည။် သို့ရသာ ်တစခု်နငှ့တ်စခု် မဆကစ်ပမ်ြိကသညမ်ျားေှသိျှိ ုတစန်ိငုတ်စပ်ိငု ်
ျှပုက်ိငုြ်ကရသာ အရသးစား ဝနရ်ဆာငမ်ှုများ ြဖစရ်နြကရသးသည။် အမနှစ်ငစ်စ ်
မူးယစ်ရဆးဝါးသုံးစွဲြခင်းနှင့် တကိုယ်စာအသုံးြပုေန် ျှက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ြခင်းကို 
ောဇဝတမ်ှုသင့ရ်စြခင်းက ထိကုိုယထ်ကူိယုထ် တစန်ိငုတ်စပ်ိငု ်ြပနျ်ှညထ်ရူထာင ်
ရေး အစအီစဉမ်ျားအတကွ ်ကကီးမားရသာ အတားအဆီးပငြ်ဖစသ်ည။် မူးယစ ်ရဆး 
သုံးသမူျား ဖမ်းဆီးခေံမညက်ိ ုရြကာကေ်ွံ့ ြခင်း၊ တေားေငဆ်ိငုေ်မညက်ိ ု စိုးေမိြ်ခင်း 
တို့ရြကာင့ ်ထရိောကသ်င့သ်ရျှာက ်ထရိောကန်ိငုြ်ခင်းမေှရိပ။ သို့ ြဖစေ်ာ မူးယစ ်
ရဆးသုံးြခင်းနငှ့ ်တစက်ိယုစ်ာ ျှကဝ်ယပ်ိငုဆ်ိငုြ်ခင်းတိုက့ိ ုအြပစဒ်ဏ ်ကျနိငုသ်ည့ ်
ောဇဝတမ်ှုအြဖစက် ပယဖ်ျကရ်ပးေနမ်ှာ ေပေ်ွာအဆင့ ်အကအူည ီရပးရေးျှပုင်န်း  
များ ျှည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် အရြခခံအကျဆုံး ျှိုအပ်ချက် တစ်ခုြဖစ်ရနရပ 
သည။် သိုမ့သှာ အကအူညျီှိသုမူျားက ေှာရဖေွယနူိငုမ်ညြ်ဖစပ်ပီး ဖမ်းဆီး အြပစရ်ပး  
ခံေြခင်း၊ တေားတရဘာင် ေင်ဆိုင်ေြခင်းများကို မရြကာက်ေွံဘဲ ဝင်ထွက်နိုင်ြက 
မည်။ ထိုရနောများသည် ရဆးသုံးစွဲသူ အမျ ိုးမျ ိုးအတွက် ျှိုအပ်ချက်များကို 
စဉ်းစားရပးပပီး ရဆးသုံးရသာ  အမျ ိုးသမီးများကို မည်သည်တို့က အခက်အခဲ  
ြဖစ်ရစသည်ကို စဉ်းစားပပီး ြဖည့်ဆည်းရပးနိုင်ြကေန် အရေးကကီးျှှသည်။ 
 
 အမျ ိုးသမီးတို့၏ ျှူမှုဆက်ဆံရေးအရြခအရန တိုးတက်ျှာနိုင်ရစေန်  
ျှူမှုဘဝထိန်းသိမ်း ရစာင့်ရေှာက်ေရသာျှုပ်ငန်းများ (အိမ်အျှုပ်ကို မေတစွာ 
တာဝန်ခွဲယူရပးြကြခင်း) အတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးရျှျာ့ရစြခင်း၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာ 
ရေး ဝနရ်ဆာငမ်ှုများ ေေှရိစြခင်းနငှ့ ်ဝငရ်ငေွရသာ အျှပုအ်ကိငုမ်ျားေေှရိစြခင်း 
အစေှိသည်တို့ကို ရဆာင်ေွက်ရပးနိုင်သည်။ ကံမရကာင်းစွာပင် ရဆးသုံးရသာ 
အမျ ိုးသမီးများစွာတိုသ့ည ်နမွ်းပါးချ ို့တဲရ့သာ အရြခအရနများတငွ ်ရနထိငုျ်ှျက ်
ေှိြကပပီး ျှုံရျှာက်သည့် အကူအညီများကို မေနိုင်ရြကာင်းကို 
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ကွတ်ခိုင်ပမို့မှ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက ေှင်းြပသည်မှာ - 

ကျွန်မက ကိုယ်ဝန်နဲ့ရပမယ့် ဗိုက်ထဲကကရျှးအတွက်ရော ကျွန်မအတွက် 
ရော  ဘာအရထာကအ်ပံမ့ ှမေရနဘူး။  မခိငန်ဲက့ရျှး ရစာင့ရ်ေှာကရ်ေး အသင်း 
ဆီကျှည်း ဘာမှမေဖူးဘူး။ နာမည်စာေင်းရတာ့ ျှာရကာက်သွားတယ်။ 
တချ ို့ရတျွှည်း တစရ်ခါကရ်ျှာက ်အကအူညေီပပီးသွားပပျီှို ့ြကားေတယ။် 
ကျွန်မကရတာ့ခုထိ ဘာမှမေရသးပါဘူး။ 

 
 အချုပအ်ားြဖင့ဆ်ိေုရသာ ်မူးယစရ်ဆးကစိ္စနငှ့ ်ကကုရံနေသမူျားကိ ုကညူ ီ
ရပးောတငွ ် ရဆးစွသဲမူျားနငှ့ ်ဆကစ်ပေ်ာျှူ့အသိငု်းအဝိငု်းက ထထဲဝဲငဝ်င ်ပါဝင ် 
ရဆာငေ်ကွြ်ခင်းကိ ုတကက်ကစွွာ အားရပးသင့ျ်ှသှည။် ဤနည်းအားြဖင့ ်ရဆးသုံး 
ရနသူများအတွက် ပို၍အရထာက်အကူြဖစ်ရစရသာ၊ မကဲ့ေဲ့မရှုတ်ချတတ်ရသာ၊ 
ျှွယ်ကူရသာ နည်းျှမ်းပုံစံများြဖင့် ြပန်ျှည်ထူရထာင်ရေးတွင် ကူညီျှာနိုင် 
ြကမည်ြဖစ်သည်။ 
 
 ရဆးသုံးရနြကေရသာ အမျ ိုးသမီးများ ကကုရံတွ့ရနေရသာ ြပဿနာများ 
ကို ေပ်ေွာမိသားစု အသိုင်းအဝိုင်းက နားျှည်ရပးနိုင်မှု ကျယ်ြပန့်ျှာရအာင် 
ျှပုေ်နန်ငှ့ ်ေပေ်ွာအရြခြပု အရထာကအ်ကမူျား ထရိောကရ်ကာင်းမနွျ်ှာရအာင ်
ျှပုေ်နမ်ှာ စနိရ်ခါ်မှု ကကီးမားျှသှည။် သို့ောတငွ ်အျှနွအ်ရေးပါရသာ ျှပုင်န်း 
များြဖစရ်နြကသည။် အများြပညသ်တူို့ ထငြ်မငယ်ဆူမှုမှာ အချနိန်ငှ့အ်မေ ရြပာင်း 
ျှနဲိငုသ်ည။် သို့ောတငွ ်ျှကေ်ှအိချနိအ်ထ ိရဆးသုံးသမူျားအရပါ် အထငအ်ြမင ်
ျှွဲရနသည့် ကိစ္စများမှာ နက်ရှိုင်းစွာျှူ့အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အြမစ်တွယ်ျှျက်ေှိ 
သည။် ဤအရြခအရန၌ ပိ၍ု ထရိောကရ်သာ ေပေ်ွာအဆင့ ်ကိယုထ်ကူိယုထ် အက ူ
အညရီပးရေး အျှပုမ်ျားအရြကာင်းကိ ုရျှျ့ှာစရုဆာင်းပပီး နမနူာရကာင်းများ 
ရဝမေရပးြခင်းက အများြပညသ်၏ူ အြမငက်ိ ုရြပာင်းျှရဲစနိငုေ်န ်အရထာကအ်က ူ
တိုး၍ ြဖစ်ျှာမည်မှာ အမှန်ပင်။ 
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၄။ နိုင်ငံတျာမူဝါေများနှင့် မမန်မာနိုင်ငံမူဝါေဆရးရာ အဆမပာင်းအလဲ 
များျ မမန်မာနိုင်ငံ မူးယစ်ဆေးဝါးဆစျးျွျ်ထဲတွင်ရှိဆနဆသာ အမျ ိုး
သမီးများနှင့်မည်သို့ေျ်စပ်ဆနသနည်း။

 ၂၀၁၆ခုနှစ် ကုျှသမဂ္ဂအရထွရထွညီျှာခံ မူးယစ်ရဆးဝါးဆိုင်ော
အထူးအစည်းအရဝး (UNGASS -2016)သည် မူးယစ်ရဆးဝါးမူဝါဒများကို 
နိငုင်တံကာ အဆင့ခ်ျမတှေ်ာတငွ ်ကျားမဂျနဒ်ါ အသီးသီးကိ ုထည့သ်ငွ်း စဉ်းစား 
ထားရသာ မူဝါဒများ ြဖစ်ျှာရစရေးကို ြမှင့်တင်ရဆာင်ေွက်နိုင် ြကရေးတွင် 
အရေးကကီးရသာ ရြခတစျ်ှမှ်းပငြ်ဖစသ်ည။် UNGASS ၏ ဆုံးြဖတခ်ျက ်စာတမ်း 
တွင် မူးယစ်ရဆးသုံးရသာ အမျ ိုးသမီးတို့ ကျန်းမာရေးနှင့်ျှူမှုရေး ဝန်ရဆာင်မှု 
များမေှသိည့ ်ြဖစအ်ငက်ိ ုမီးရမာင်းထိုးြပကာ ရဖာထ်တုထ်ားသည။် မူးယစရ်ဆးဝါး 
ရစျးကကွထ်တဲငွ ်အမျ ိုးသမီးတို၏့ ထျိှယွခ်ိကုျ်ှယွ ်အန္တောယပ်ပမွ်းရသာ အရြခ  
အရနကိ ုြမငသ်ာရစသည။် ထိဆုုံးြဖတခ်ျကစ်ာတမ်း က ကျန်းမာရေးနငှ့ ်ျှမူှုရေး 
ဝနရ်ဆာငမ်ှုများေေှျိှာရစရေးအတကွ ်အကအူညပီုစံမံျ ိုးစရုပးြကောတငွ ်ခွြဲခား
ဆက်ဆံခံေြခင်းမေှိဘဲခံစားခွင့်ေရစေန်ရဆာ်ြသထားပပီး၅၉ အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ကွဲ ြပား ြခားနားရသာ ျှိုအပ်ချက်များကို  အာရုံ ြပုရပးြကေန်  နှိုးရဆာ်ထား 
သည်။မူးယစ်ရဆးဝါး မူဝါဒများချမှတ်ောတွင်ျှည်းရကာင်း၊အရကာင်အ
ထည် ရဖာ်ောတွင်ျှည်းရကာင်း၊ ထိရောက်မှုကို  အကဲြဖတ်ောတွင်ျှည်း 
ရကာင်း အမျ ိုးသမီးတို့ပါ ပါဝင်ရဆာင်ေွက်နိုင်သည့် အခင်းအကျင်း ြဖစ်ေန်ျှို 
ရြကာင်း အရျှးရပးရြပာဆိုထားသည်။ အချုပ်အားြဖင့် ထိုစာတမ်းက အမျ ိုး 
သမီးရဆးသုံးသမူျားကိ ုရထာငခ်ျျှိကုျ်ှေင ်ကကုရံတွ့ေရသာ အမျ ိုးသမီး ြဖစြ်ခင်း 
ရြကာင့် ကကုံေရသာဒုက္ခများနှင့်  ထိခိုက်နစ်နာြခင်းကို အျှွယ်တကူကကုံနိုင်  
ရသာ အရြခအရနအေပ်ေပ်ကို ရထာက်ြပခဲ့သည်။၆၀ ဘန် ရကာက်စည်းမျဉ်းဟု 
တွင်ရသာ ကုျှသမဂ္ဂက ချမှတ်ျှိုက်သည့် အမျ ိုးသမီးအကျဉ်းသားများကို 
ထိန်းသိမ်းပုံနှင့်  အမျ ိုးသမီးတေားခံများကို  အချုပ်အရနှာင် ြဖင့်  မထားဘဲ 
ကိုင်တွယ်နိုင်ပုံ စည်းကမ်းများကို အရေးတကကီး ေည်ညွှန်းသွားခဲ့သည်။၆၁

 ၂၀၁၆ UNGASS ၏ ြသဇာရြကာင့်ျှည်းရကာင်း၊ ထိုအစည်းအရဝး 
ရနာက်ပိုင်းရပါ်ျှာရသာ ရဆွးရနွးပွဲများရြကာင့်ျှည်းရကာင်း၆၂ ြမန်မာနိုင်ငံ  
သည် ၂၀၁၈တွင် အမျ ိုးသား မူးယစ်ရဆးဝါးထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒ ( National  
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Drug Control Policy -NDCP) ကို ြပဌာန်းခဲ့ော အဓိကကဏ္ဍငါးခု ပါဝင် 
ခဲ့သည်။ ထိုကဏ္ဍများမှာ ရောင်းျှိုအား ကို ရျှော့ချနိုင်ရေးနှင့် ဘိန်းအစားထိုး 
ဖွံ့ ပဖိုးရေး၊ ဝယ်ျှိုအားကိုရျှော့ချြခင်းနှင့် ရဘးအန္တောယ်ကို ရျှျာ့နည်းရသာ 
သုံးစွဲမှုြဖစ်ျှာရစြခင်း၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ြခင်း၊ သုရတသန 
နှင့်သုံးသပ်ြခင်း၊ ကဏ္ဍအားျှုံးတွင် ချိတ်ဆက်ရနရသာ ျှူ့အခွင့်အရေးကို 
အရျှးထား ရဆာငေ်ကွြ်ခင်းတို ့ြဖစြ်ကသည။် ြမနမ်ာနိငုင်ကံ ျှကမ်တှရ်ေးထိုး 
ထားရသာ အမျ ိုးသမီးများအား နည်းမျ ိုးစုံြဖင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမှု ပရပျာက်ရေး 
ဆိုင်ော ကွန်ဗင်းေှင်းကို ျှိုက်နာရသာအားြဖင့် မူးယစ်ရဆးဝါးထိန်းချုပ်ရေး
အစီအစဉ်များနှင့် ျှုပ်ငန်းစဉ်များကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ောတွင် ဂျန်ဒါကို 
အရျှးရပး၍ ရဆာင်ေွက်ေန် ျှိုအပ်ရြကာင်း အမှတ်ထင်ထင်ထည့် သွင်းထား 
ခဲ့သည်။၆၃ 
 
 NDCP ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ ပပီးရနာက်, တစ်နှစ်တည်းတွင်ပင် ြမန်မာနိုင်ငံ 
က ၁၉၉၃ မူးယစ်ရဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိုရြပာင်းျှဲရစရသာ ရဆးဝါးများ ဆိုင်ော 
ဥပရဒကို ြပင်ဆင်ခဲ့သည်။ သို့ောတွင် ထိုဥပရဒြပင်ဆင်ချက်မှာ မှုခင်းများအား 
တေားစီေင်ရေးအပိုင်းကို ပို၍ဦးစားရပးသည်။ ြပင်ဆင်ျှိုက်သည့ဥပရဒတွင် 
မူးယစ်ရဆးဝါးအနည်းငယ်မေ  ျှက်ဝယ်ရတွ့ေှိ ရုံ မေ ြဖင့်  ေှည်ျှျားရသာ 
ရထာငဒ်ဏ ်(ငါးနစှ ်မ ှဆယန်စှအ်ထ)ိ ချမတှခ်ေံနိုငသ်ည။် ထိအုထတဲငွ ်ရဆးသုံး  
သူများနှင့် တစ်နိုင်သယ်ယူပို့ရဆာင်သူများနှင့် ျှုပ်ကွက်ငယ် ဘိန်းစိုက်ရတာင်  
သူများအစ ေှိသည့် ရအာက်ရြခမှ ျှက်ျှုပ်ျှက်စားသမား မူးယစ်ရဆးရစျး 
ကကွထ်တဲငွ ်စားဝတရ်နရေး ရြပျှညရ်ု ံပါဝငရ်နြကသမူျားအရပါ် ကကီးရျှးျှနွ်း 
ရသာအြပစ်များ ချမှတ်ေန် ြပဌာန်းထားသည်။ အရေးယူနိုင်သည့် ျှက်ဝယ်  
ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏကို ြပဌာန်းောတွင် တကိုယ်ရေသုံးစွဲရသာ ပမာဏ၆၄ မှာ နည်း  
ပါးျှှရသာ်ျှည်း အရေးယူခံေသည့် အမှုအများစုတွင် ထိုသို့ ပမာဏအနည်း 
ငယ် ပိုင်ဆိုင်သူများကို ရောင်းဝယ်ေန် ေည်ေွယ်သည်ဟူရသာ စွပ်စွဲချက်ြဖင့်  
ဖမ်းဆီး ြခင်း ြဖစ်သည်။၆၅ ထို့ ြပင်  အသစ် ြပင်ဆင်ျှိုက်ရသာ ဥပရဒတွင်  
ရဆးဝါးသုံးစွဲသူသည် ကျန်းမာရေးဝန် ကကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်  ဌာန 
သို့မဟုတ် ဤကိစ္စအျှို့ငှာ အစိုးေကအသိ အမှတ်ြပုထားသည့် ရဆးကရုဂဟာ 
တငွ ်ရဆးကသုမှုခယံေူန ်မတှပ်ုတံငေ်မညဟ်ရူသာ အချကက်ိ ု“ရဆးဝါး သုံးစွသဲ ူ
သည ်ကျန်းမာရေး နငှ့ ်အားကစားဝနက်ကီး ဌာနက သတမ်တှသ်ည့ဌ်ာန၊ ရဂဟာ 
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သို့မဟုတ် ဤကိစ္စအျှို့ငှာ အစိုးေအသိ အမှတ်ြပုရဆးကုသဌာန၊ ရဂဟာတွင် 
ရဆးကသုမှုခယံူေမညဟ် ုရြပာင်းျှြဲပငဆ်ငထ်ားသည။်၆၆ ထိုအချက် နစှခ်စုျှုံး 
(ျှက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှု အနည်းငယ်ရသာ ပမာဏြဖင့် ရထာင်သွင်းအကျဉ်းချြခင်း၊ 
သုံးစွဲသူ၏သရဘာဆနေမပါဘဲ ကုသမှုခံယူရစြခင်း) မှာ ျှူ့အခွင့်အရေးကို ချ ိုး 
ရဖာကေ်ာ ရောကရ်နသည့ ်အြပင ်မူးယစရ်ဆးနငှ့ ်ဆကန်ွှယရ်နရသာ ရနာကဆ်က ် 
တွဲအန္တောယ်များကို ရျှော့ချောတွင် ထိရောက်သည့် နည်းျှမ်းများမဟုတ်   
ရြကာင်း အရထာက်အထားများ ေှိခဲ့ ြကပပီးြဖစ်သည်။၆၇ 
 
 ထိုဥပရဒနှင့် မတူသည်မှာ NDCP တွင်မူ ြပည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် 
ျှူ့အခငွ့အ်ရေးကိ ုဦးစားရပး စဉ်းစားထားသည။် မူးယစရ်ဆးဝါးသုံးစွမဲှုကိ ုောဇ
ဝတမ်ှုမသင့ရ်အာငျ်ှပုေ်နျ်ှိအုပရ်ြကာင်း ပငွ့ပ်ငွ့ျ်ှင်းျှင်း ရထာကြ်ပထားသျှိ ု
ရနာကဆ်ကတ်ွ ဲအန္တောယရ်ျှောခ့ျနိငုရ်ေးအတကွ ်ျှိအုပရ်သာအကအူညမီျားကိ ု  
ကျယြ်ပန့စ်ွာရဆွးရနွးထားသည။် ရကျးျှကျ်ှမူှု အသိကုအ်ဝန်း၏ ရြမယာေပိငု ်
ခွင့်နှင့် ရေေှည်တည်တံ့ရသာ သဘာဝကို မပျက်စီးရစသည့် အသက်ရမွးဝမ်း  
ရကျာင်းမှုက အရေးကကီးရြကာင်း ရထာက်ြပထားသည်။၆၈ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဖီျှာ 
ဆန့်ကျင်ရနြကရသာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ထိုအရေးကကီးရသာ ြပဌာန်းချက် နှစ်ေပ်မှာ 
ျှက်ရတွ့အရကာင်အထည်ရဖာ်သည့်အခါ ရေှ့ရနာက် မညီညွတ်သည့် ျှုပ်ေပ် 
များနှင့် ေျှဒ်များ ြဖစ်ထွန်းျှာြကပပီး ြမန်မာနိုင်ငံတွင် မူးယစ်ရဆးဝါးမူဝါဒ 
များက ရကာင်းကျ ိုးထက် ဆိုးကျ ိုးပိုများရနသည့်အြဖစ်က မျှွတ်နိုင်ြကရသး 
ရြကာင်း ြပသရနသည်။ NDCP ကို စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ ြခင်းက အစပိုင်းတွင် 
အရကာင်းဘကသ်ို ့ရမောျ်ှင့စ်ောများ ရပါ်ျှာရသာျ်ှည်း ထိမုဝူါဒထတဲငွ ်ပါဝင ်  
ရသာ အချက်များကိုမူ အရကာင်အထည် ရဖာ်ျှာနိုင်ြခင်း မေှိရသးပါ။
 
 တစ်ပပိုင်နက်တည်းတွင် ( ြမန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက အြခားရနောများ 
တွင်ပါ) အမျ ိုးသမီးများ ကကုံရတွ့ရနေရသာ ဖိနှိပ်ခံေမှုမှာ ဘက်စုံရထာင့်စုံမှ 
ေှိရနသည်ကို သတိချပ်ေရပမည်။ ရနာင်ြကဉ်သွားရအာင် အြပစ်ရပးတတ်ရသာ 
မူးယစ်ရဆးဝါး မူဝါဒများရြကာင့်သာမက ၁၉၄၉ ြပည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေး 
အက်ဥပရဒကဲ့သို့ ချုပ်ချယ်ြခင်းများက ျှိင်အျှုပ်သမများကို ောဇဝတ်မှုသင့် 
ရစသည်။၆၉ ထို့ ြပင် အြခားတည်ဆဲဥပရဒနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကျှည်း 
ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း မညီမေမှုများနှင့်အားျှုံး ဥပရဒအေ တန်းတူညီတူ မြဖစ်ဘဲ 
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ကကွြ်ကား အရေးယြူခင်းများ ြဖစရ်ပါ်ရနရစပမြဲဖစသ်ည။် ထိအုထတဲငွ ်ရကျးျှက ် 
ျှူ့အဖွဲ့အစည်းက စားဝတ်ရနရေးအတွက် မှီခိုရနေရသာ ရြမယာနှင့်သဘာဝ 
သယဇံာတများကိ ုျှယုြူခင်း၊ မမေတရသာ နိငုင်တံကာစိကုပ်ျ ိုး ရေး ကနုသ်ယွမ်ှု နငှ့ ်
သယဇံာတထတုယ်မူှု ပုစံမံျားကိ ုအားရပးြခင်း၊ သတွသ်ငွ်းြခင်းတိုက့ိ ုြဖစရ်စရသာ 
ဥပရဒနငှ့ ်မဝူါဒများပါဝငသ်ည။်၇၀  ဥပမာ- ထိုမဝူါဒနငှ့ ်ဥပရဒများသည ်ရကျးျှက ် 
ျှူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှုကို ြဖစ်ရပါ်ရစပပီး ရတာင်ယာျှယ်ျှုပ် 
များအရနနှင့်  ဘိန်းစိုက် ြခင်းအပါအဝင် ဥပရဒနှင့်မညီညွတ်ရသာ အသက်  
ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှုများကို  ပိုမိုဆိုးေွားစွာ မှီခိုေသည့်အြဖစ်သို့  ရောက်သွား 
ရစသည။်၇၁မူးယစရ်ဆးနငှ့ ်တိကုရ်ိကု ်ဆကစ်ပရ်နသည့ ်ကစိ္စမဟတုရ်သာျ်ှည်း 
အဆိပုါမဝူါဒများသည ်ဘနိ်းစိကုေ်ရသာ၊ ရဆးသုံးရနရသာ၊ မူးယစရ်ဆးရစျးကကွ ်
တငွ ်တစန်ည်းနည်းနငှ့ ်ပါဝငရ်နေရသာ အမျ ိုးသမီးတို၏့ ကျန်းမာရေး၊ ျှူ့အခငွ့ ် 
အရေး၊ ဖွပံဖိုးရေးနငှ့ ်ျှမူှုစီးပွားရေး အရြခအရနများအရပါ် များစွာ သကရ်ောက ်
မှုေှိရနြကသည်။ 

 
၄.၁။ နိုင်ငံ ကာြှ ြူဝါ ဆရးရာအဆမပာင်းအလဲြေား

 မူးယစ်ရဆးဝါးနှင့် ျှူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော နိုင်ငံတကာျှမ်းညွှန်ချက် 
များကို ြပဌာန်းနိုင်ခဲ့ ြခင်းက တစ်ကမ္ဘာျှုံးအဆင့်တွင် အရေးပါရသာမှတ်တိုင် 
တစခ်ရုပ။ ထိျုှမ်းညွှနခ်ျကမ်ျားသည ်အစိုးေများမ ှချမတှရ်သာ မူးယစ ်ရဆးဝါး 
မူဝါဒများအရနနှင့် ျှူ့အခွင့်အရေးကို ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ေန် အစိုးေ၏ 
တာဝန်များနှင့် ညီညွတ်ပပီး အံဝင်ခွင်ကျြဖစ်ရစရေးအတွက် ြကည့်ရှုကိုးကား 
နိုင်ရသာ အရထာက်အထား တစ်ခု ြဖစ်ျှာသည်။ကရျှးများ၊အမျ ိုးသမီး
များ၊ အကျဉ်းရထာင်နှင့် အြခားရသာပိတ်ရျှှာင်ခံေသည့် အရြခအရနများထဲမှ 
ျှွတ်ျှပ်မှုကို ခံစားခွင့်မေရနသူများနှင့် ဌာရနတိုင်းေင်းသားများကဲ့သို့ ရဘး  
ဖယ်ခံထားေရသာ အုပ်စုများ၏ ျှူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ရပးနိုင်ေန် စံချိန် 
စံညွှန်းများ ပါဝင်သည်။ 
 
 ရတွ့ ြမင်ရနကျ မူးယစ်ရဆးဝါး မူဝါဒချမှတ်ရေး စားပွဲဝိုင်းရဆွးရနွး 
ြငင်းခုံမှုများတွင် ရတွ့ ြမင်ရနကျမဟုတ်ဘဲ ျှျစ်ျှျူရှုခံေရျှ့ေှိရသာ ကိစ္စများ 
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ကိုပါ မူဝါဒအဆိုပါ ျှမ်းညွှန်ချက်များတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ မူးယစ် 
ရဆးဝါးထုတ်ျှုပ်မှုြဖစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ရနသူများ၏ ျှူ့အခွင့်အရေးနှင့် ထိန်း 
ချုပ်ရဆးဝါးဟု သတ်မှတ်ထားသည်များကို ရေှးယခင်ကတည်းက သုံးစွဲခဲ့ ြက 
ြခင်းနငှ့ ်စပျ်ှျဉ်းရသာကစိ္စများကဲသ့ို့ အရျှးအနက ်စဉ်းစားစောများကိ ုတငြ်ပ 
ထားသည်။၇၂ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ရသာ အဆိုပါျှမ်းညွှန်ချက်များကို
ကုျှသမဂ္ဂျှူ့ အခွင့်အရေးမဟာမင်းကကီးရုံး (OHCHR)၊ HIV / AIDS ဆိုင်ော 
ပူးတွဲကုျှသမဂ္ဂ အစီအစဉ် (UNAIDS)၊ကုျှသမဂ္ဂဖွံ့ ပဖိုးရေး အစီအစဉ် 
(UNDP) နငှ့ ်ကမ္ဘာက့ျန်းမာရေးအဖွဲ့တိုက့ျှည်း ျှကရ်တွ့ကျင်သ့ုံးသင့ရ်ြကာင်း 
 ရထာက်ခံထားြကသည်။၇၃

 
 ရတာင်သူျှယ်သမားများနှင့် အြခားရကျးျှက်ရဒသ ျုှပ်သားများ 
အခွင့်အရေးအတွက် ကုျှသမဂ္ဂ၏ရြကညာချက် ၂၀၁၈ ကျှည်း နုိင်ငံတကာ 
အဆင့် ရဆွးရနွးပဲွများတွင် တုိးတက်ရြပာင်းျဲှျှာြခင်း၏ အမှတ်အသားြဖစ် 
သည်။ ထုိရြကညာချက်၌ ‘မိမိတ့ုိ အိမ်ရထာင်စီးပွားရေး ေပ်တည်နုိင်မှုအတွက် 
အရေးကကီးရသာ တာဝန်များကုိ ထမ်းရဆာင်ရနြကပပီး၊ တုိင်းြပည်၏ စီးပွားရေးကုိ 
အရထာက်အကူြပုရနြကရသာ ရကျးျှက်ရဒသရန ရတာင်သူအမျ ိုးသမီးများ နှင့် 
အြခားအမျ ိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကုိ မီးရမာင်းထုိးြပထားသည်။ ထုိအမျ ိုး 
သမီးများသည် စီးပွားရေးတစ်ခုျံုှး ျှည်ပတ်ရနရစရေးတွင် ရငွရြကးြဖင့် အဖုိး 
မြဖတ်ြကရသာ ရနောများတွင် ျုှပ်ကုိင်ရနြကေသူများြဖစ်ြကပပီး ရြမယာပုိင် 
ဆုိင်ခွင့်၊ ရြမယာစီးပွားတွင်ျုှပ်ပုိင်ခွင့်၊ မိမိ အမည်ရပါက် ေပုိင်ခွင့်များကုိ ြငင်းပယ် 
ခံြကေတတ်သူများ ြဖစ်သည်။ ကုန်ထုတ်ျုှပ်မှု၏ အရြခခံသယံဇာတများ၊ ရငွရြကး 
ဝန်ရဆာင်မှုများ၊ သတင်းအချက်အျှက်များ၊ အျုှပ်အကုိင်နှင့်  ျူှမှုရေးကာကွယ် 
ရစာင့်ရေှာက်မှုများကုိ တန်းတူညီတူ ခံစားခွင့်မေိှရနဘဲ ကုိယ်ထိျှက်ရောက်
အြကမ်းဖက်မှုများနှင့် ခဲွြခားဆက်ဆံ ခံေြခင်းပံုစံမျ ိုးစံု၊ အြဖစ်အပျက်မျ ိုးစံုကုိ 
ကကုံရတွ့ေတတ်ြကသည်။’၇၄ ဟု အမျ ိုးသမီးများအရေးကုိ ထည့်သွင်းရဆွးရနွး
ခ့ဲသည်။ထုိရြကညာချက်၏ အပုိဒ် ၄ တွင် မီးရမာင်းထုိးြပထားပံုမှာ ‘နုိင်ငံရတာ် 
အစုိးေသည် ရတာင်သူအမျ ိုးသမီးများနှင့် ရကျးျှက်တွင် အျုှပ်ျုှပ်ရနြက 
ရသာ အမျ ိုးသမီးများအရနနှင့် ဤရြကညာချက်နှင့် အြခားနုိင်ငံတကာ ျူှ့အခွင့် 
အရေးစာချုပ်များတွင် ရဖာ်ြပထားရသာ ျူှ့အခွင့်အရေးများနှင့် အရြခခံျွှတ်ျှပ်  
ခွင့်များကုိ အြပည့်အဝခံစားခွင့်ေြကပပီး ခဲွြခားဆက်ဆံမှုများ ကင်းစင်ရသာ 
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အရြခအရနကုိ ခံစားခွင့်ေရအာင် ရဆာင်ေွက်ရပးေမည်ြဖစ်သည်။’ ‘အမျ ိုးသမီး 
များသည် ခဲွြခားဆက်ခံြခင်းကင်းပျှျက် ရြမယာများ နှင့် သယံဇာတများကုိ 
ခံစားပုိင်ခွင့်၊ အသံုးချခွင့်၊ စီမံခန့်ခဲွပုိင်ခွင့်များ တန်းတူေှိေမည်’ ‘အမျ ိုးသမီး 
များသည ်အြကမ်းဖကမ်ှုပုစံမံျ ိုးစုမံ ှကင်းျှတွခ်ငွ့ေ်ှြိကသည’် အစေှသိညတ်ို ့အြပင ် 
 အြခား အကာအကွယ်များကိုျှည်း ထည့်သွင်းထားသည်။၇၅

 
 များမြကာခင်ကျှည်း ဆယ့်ရျှးကကိမ်ရြမာက် ကျုှသမဂ္ဂ ြပစ်မှုကျူး 
ျွှန်ြခင်းကုိ တားဆီးရေးနှင့် ြပစ်မှုတေားခွင်တွင် တေားမေတမှုေေိှရစရေးဆုိင် ော 
ကွန်ဂေက်ကျှည်း မတ်ျှ ၂၀၂၁ တွင် ကျ ိုတုိရြကညာချက် (ြပစ်မှုများတွင်  မိမိ 
ကုိယ်ကုိ ခုခံကာကွယ်နုိင်ခွင့် တုိးတက်ျှာရစရေး၊ ြပစ်မှုဆုိင်ောတေားရေးစနစ် 
များ ရကာင်းမွန်ျှာရစရေးနှင့် တေားဥပရဒစုိးမုိးရေး ရေေှည်ဖံွ့ ပဖိုးတုိးတက်ရေး 
၂၀၃၀ ေည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီရေးသ့ုိ ရမော်ေည်ရသာ ရြကညာချက်) ကုိ သရဘာ 
တူထုတ်ြပန်ခ့ဲ ြကသည်။ ကျ ိုတုိ ရြကညာချက်က ‘အမျ ိုးသမီးများဘဝ တုိးတက်ျှာ 
ရစရေးနှင့် တေားဥပရဒ အသက်ဝင်ရစမှု ျုှပ်ငန်းများနှင့် ြပစ်မှုဆုိင်ော တေားရေး
အင်စတီကျူးေှင်းအဆင့်ဆင့်တွင် အမျ ိုးသမီးများ အရြခအရန ပုိမုိရကာင်းမွန် 
ျှာရစရေးတ့ုိကုိ ေည်ေွယ်ကာ ြပစ်မှုတေားစီေင်ရေး စနစ်ထဲတွင် ဂျန်ဒါအြမင်များ 
ထည့်သွင်းကျင့်သံုးကျသည့်အရျ့ှ ပမဲ ပမံျှာရအာင်တုိက်တွန်းထားသည်။ 
အမျ ိုးသမီးများ ရနောကျဉ်းကျပ်ျှှရသာ ရထာင်များထဲတွင် ရနထုိင်ေြခင်းနှင့် 
ရထာင်တွင်း ဆင်းေဲဒုက္ခများကကီးမားျှှြခင်း အစေိှသည့် ပုိမုိဆုိးေွားျှာရသာ 
ြပဿနာများကုိ ရြဖေှင်းရပးနုိင်ေန် ေည်ေွယ်ြခင်းျှည်းြဖစ်သည်။၇ကျ ိုတုိ
ရြကညာချက်တွင် ရထာင်နှင့်ပတ်သက်၍ ချမှတ်ထားရသာ ဘန်ရကာက်စည်း 
မျဉ်းများ၊ နယ်ဆင်မန်ဒဲျှား စည်းမျဉ်းများ (အထက်တွင်ရဖာ်ြပခ့ဲ ပပီး)၊ ရဘဂျင်း 
ရြကညာချက် အစေိှသည်တ့ုိကုိ ေည်ညွှန်းထားသည်။၇၇

 
 ထို့ ြပင ်ကျုှသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနငှ့ ်ျှပုင်န်းအဖွဲ့ အသီးသီးတို ့
တွင်ျှည်း မူးယစ်ရဆးဝါး မူဝါဒများက ရဆးအတွက် ရျှးသည့်ပမာ ြဖစ်ျှာ 
ရစရသာ ဆိုးကျ ိုးများရြကာင့်  ြပည်သူတစ်ဦးချင်း နှင့် ျှူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် 
ကကုံျှာေရသာ ကျန်းမာရေးနှင့် ျှူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ောအရြခအရနများကို ပို၍ 
အာရုစံိကုျ်ှာြကသည။် အထူးသြဖင့ ်အျှွှာအသီးသီးတငွ ်ြဖစရ်ပါ်ရနရသာ ခွြဲခား 
ဆက်ဆံခံေမှုပုံစံများ၊ စိတ်ဒဏ်ောြဖင့် ရသးသိမ်ညှိုးနွမ်းရစမှုများ၊ ြပစ်ဒဏ်စီ 
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ေငခ်ေံမှုများ အစေှသိညတ်ိုက့ိ ုေငဆ်ိငုေ်ြခင်းများကိ ုြဖစရ်စရသာ မူးယစရ်ဆးဝါး 
မဝူါဒများကိ ုပိမုိအုာရုစံိကုျ်ှာ ြကသည။် ဥပမာ- ထငသ်ျှိဖုမ်းဆီးချုပရ်နှာငြ်ခင်း 
တားဆီးရေးျှုပ်ငန်း အဖွဲ့ Working Group On Arbitany Detention) က 
၂၀၂၁ ခု ဇူျှိုင်ျှတွင် ထုတ်ရဝခဲ့ရသာ၇၈ အစီေင်ခံစာတစ်ခုတွင် မူးယစ်ရဆးဝါး 
တိကုဖ်ျကရ်ေးစစပ်ွမဲျားရြကာင့ ်ြဖစျ်ှာရသာဆိုးကျ ိုးများကိ ုအထူးြပုရေးသားခဲ ့
သည်။ အထူးသြဖင့် မူးယစ်ရဆးဝါးသုံးစွဲြခင်းကို ြပစ်မှုရြမာက်ရအာင်ျှုပ်ြခင်း၊ 
ျှူနည်းစုများ၊ အမျ ိုးသမီးများ၊ အိမ်ယာမဲ့များ၊ ျှိင်ျှုပ်သားများ၊ ရေေ့ရြပာင်း 
ျှပုသ်ားများနငှ့ ်အြခားရသာ ျှအူမျ ိုးမျ ိုးတိုအ့ရပါ် မူးယစရ်ဆးဝါးအရြကာင်းြပု 
၍ စစ်ဆင်ရေးရြကညာပပီး အရေးယူြခင်းများအရြကာင်းကို တင်ြပခဲ့သည်။ 
မူးယစ်ရဆးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးစစ်ပွဲများသည် တေားဥပရဒအေ အရေးယူသည် 
ဟူရသာ ရခါင်းစဉ်ရအာက်တွင် အားနည်းရသာ ထိျှွယ်ခိုက်ျှွယ် အုပ်စုများကို 
တမငခ်ွြဲခားဆကဆ်ပံပီး အရေးယသူကဲသ့ို ့နစန်ာရစသည့အ်ြဖစမ်ျားကိ ုထိအုစေီင ်
ခံစာက ရဖာ်ြပသည်။ သို့ ြဖစ်ောခွဲြခား ဆက်ဆံမှု ပုံစံများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု 
ဆကစ်ပရ်နြကပပီး ပငက်ိအုားနည်းရသာ အပုစ်မုျားအရပါ်တငွမ် ူစပုပီး ကျရောက ်
ရျှ့ ေှိသည်ဟု ရဖာ်ြပခဲ့သည်။ ၇၉ 

 
 မူးယစရ်ဆးသုံးမှုကိ ုောဇဝတရ်ဘးသင့ြ်ခင်းရသာ အမှုများထမဲ ှပယဖ်ျက ်
ရပးေန်၊ ရဆးသုံးြခင်းရြကာင့်ြဖစ်ျှာသည့် ရနာက်ဆက်တွဲ အန္တောယ်ရျှော့ချ 
ေန်နှင့် အြခားကိစ္စေပ်များကို ရဆွးရနွးထားရသာ ထိုျှုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အစီေင်ခံ  
စာတွင် အြခားရသာ အြမင်ကျယ်သည့် ြပုြပင်ရြပာင်းျှဲရေး ျှုပ်ငန်းများနှင့် 
မူးယစရ်ဆးဝါး မဝူါဒများချမတှေ်ာတငွ ်ျှူ့အခငွ့အ်ရေးနငှ့ြ်ပညသ်ူ့ ကျန်းမာရေး  
ကို အရြခခံကာနိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများအေ အဆင့်အတန်း ပိုမိုြမင့်မား 
ရစရေးအတွက် ရဆာင်ေွက်ြကရသာ ရြချှှမ်းများကို ချီးကျူးထားသည်။၈၀ 
ကုျှသမဂ္ဂ ရုံးအချင်းချင်း  ညှိနှိုင်းရေးအမှုရဆာင်ချုပ်များ ဘုတ်အဖွဲ့က 
ကကီးမှူးပပီး၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကုျှသမဂ္ဂရုံးစနစ်များအတွင်း မူးယစ်ရဆးဝါးနှင့် 
ပတ်သက်ပပီး  ဘုံသရဘာတူညီချက်တစ်ေပ်ကို  ချမှတ်နိုင်ခဲ့ ြခင်းကျှည်း 
ယခုတိုးတက်ြဖစ် ရပါ်ျှာသည်များကို အားေှိရစရသာ အချက်တစ်ခုြဖစ်ျှာ 
ခဲ့သည်။ ကုျှသမဂ္ဂ စနစ်အတွင်း ပါဝင်ရနရသာ UN-Women, OHCHR, 
UNAIDS, UNDP and  WHO အစေိှသည့် အဖွဲ့အစည်းများသည်ျှည်း ထို 
ဘုံသရဘာတူညီချက် ရပါ်ရပါက်ျှာရေးတွင် ဝိုင်းဝန်းရဆွးရနွးခဲ့ ြကသည်။၈၁ 
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ကျုှသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ အားျှုံးတငွ ်မူးယစရ်ဆးဝါးမဝူါဒနငှ့ ်ပတသ်က ်ပပီး 
အြခားကဏ္ဍအသီးသီးနငှ့ ်ချတိဆ်ကရ်ဆာငေ်ကွရ်သာ ျှပုက်ိငုပ်ုကံိ ုအားရပးပပီး 
ြပစဒ်ဏရ်ပးျှိကုြ်ခင်းအားြဖင့ ်ရဆးဝါးသုံးစွမဲှုကိ ု‘ေပတ်န့ရ်အာငျ်ှပုပ်ပီး ရြဖေငှ်း 
မည’် ဟရူသာ မျူှစဉ်းစားချကမ်ျားမ ှဖယခ်ွာရသာ နည်းျှမ်းများကိ ုတိကုတ်နွ်း 
ထားသည်။၈၂

 
 ရဖာ်ြပပါ အားတက်ဖွယ်တိုးတက်မှုများ ေှိျှာခဲ့ရသာ်ျှည်းမူးယစ် 
ရဆးဝါးမဝူါဒဆိငုေ်ာ နိငုင်တံကာ ရဆွးရနွးပွမဲျားတငွ ်အြငင်းပွားစောကစိ္စများနငှ့ ်
ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ြကြခင်းများ ဆက်ျှက်တည်ေှိရနပမဲြဖစ်သည်။ တိုးတက်မှု 
များသည ်ြဖည်းြဖည်းသာ ြဖစရ်ပါ်ျှာရနပပီး ရဘးဖယခ်ထံား ေသမူျား၏ အသမံှာ 
ကျယ်ကျယ်ရျှာင်ရျှာင် ထွက်ျှာနိုင်ြခင်းမေှိရပ။ တစ်ခါတစ်ေံတွင် ထိုသူတို့ 
အသမံျား ျှုံးဝရပျာကက်ယွရ်နြခင်းပငေ်ှသိည။် နိငုင်တံကာ မဝူါဒျှမ်းညွှနခ်ျက ်
များသည် အမှန်တကယ်ပင် အရထာက်အကူြပုပပီး အမျ ိုးသမီးရဆးသုံးသူများ 
အတကွ ်မဝူါဒရကာင်းများ ရပါ်ရပါကျ်ှာရစရေးအတကွ ်အားထတုရ်နြကရသာ 
မဝူါဒရေးောသမားများ၊ အေပဘ်က ်အဖွဲ့အစည်းများနငှ့ ်ေပေ်ွာအရြခြပုအသင်း 
အဖွဲ့များအတကွ ်အကအူညြီဖစရ်စသည။် ကမ္ဘာျှုံးဆိငုေ်ာအဆင့တ်ငွ ်ရပါ်ရပါက ်
ျှာရသာ ဆုံးြဖတ်ချက်သန္နိဌာန်များ၊ ရြကညာချက်များ၊ အစီေင်ခံစာများကို 
မမိတိိုန့ိငုင် ံမမိတိိုရ့ဒသအတငွ်း ြပုြပငရ်ြပာင်းျှရဲေး ျှပုင်န်းများတငွထ်ရိောက ်
စွာ ရဆာ်ြသနိုင်ေန် ယူငင်အသုံးြပုနိုင်ြကသည်။ ျှက်ေှိြဖစ်ရပါ်ျှာရသာ တိုး 
တကမ်ှုများသည ်နိငုင်တံကာအဆင့ ်ြဖစရ်သာရြကာင့ ်အျှမှ်းရဝးရနရသးရသာ ်
ျှည်း ထိုအရြပာင်းအျှဲများမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားြဖင့် ကမ္ဘာ့ရနောအနှံ့မှ 
အေပ်ဘက်ျှူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ေပ်ေွာအဆင့် တက်ကကွျှှုပ်ေှားသူများ အား 
ထုတ်မှု၏ေျှဒ်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ထိုသူများအထဲတွင် မူးယစ်ရဆးဝါးရစျးကွက် 
တွင် အျှုပ်ျှုပ်ရနြကေရသာ အမျ ိုးသမီးများပါဝင်ြကသည်။ ဥပမာဆိုေရသာ် 
၂၀၁၈ ရအာကတ်ိဘုာျှ၂၄ေကရ်န့ မူးယစရ်ဆးဝါးရကာမ်ေငှ၏် စတတု္ထအကကမိ ်
ရြမာက ်အစည်းအရဝး၏ ဘနိ်းအစားထိုးဖွံ့ ပဖိုးရေးနငှ့ ်ဘနိ်းစိကုပ်ျ ိုးမှု ထနိ်းချုပ ်
ရေး မဟာဗျူဟာ အစည်းအရဝးတွင် ြမန်မာနိုင်ငံ ဘိန်းစိုက်ရတာင်သူများ ဖိေုမ် 
ကို ကိုယ်စားြပုတက်ရောက်ခဲ့ရသာ နန်းယွန်းတို့ကဲ့သို့ အမျ ိုးသမီးများ ြဖစ်ြက 
သည်။ 83
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၅။မမန်မာနိုင်ငံ မူးယစ်ဆေးဝါးဆစျးျွျ်တွင် ပါဝင်ပတ်သျ်ဆနရ  
ဆသာ အမျ ိုးသမီးများနှင့် ဆေးသုံးသူ အမျ ိုးသမီးများ၏ အဆမခအဆန 
တိုးတျ်လာဆစရန် မည်သို့ဆောင်ရွျ်နိုင်မည်နည်း။ 

 ယခုစာတမ်းတွင် အင်တာဗျူးခဲ့ရသာ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးစီသည် မိမိတို့ 
အရတွ့အကကုံများကို ရဝမေြခင်းအားြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံမူးယစ်ရဆးဝါးရစျးကွက်   
ထတဲငွ ်ပါဝငျ်ှပုက်ိငုရ်နြကေရသာ အမျ ိုးသမီးတို၏့ အရြခအရနများကိ ုတိုးတက ်
ရစရေးနှင့် ထိုသူတို့၏အသံကို ထင်ဟပ်ရစနိုင်ရေးတို့အတွက် အရထာက်အကူ   
ရပးခဲ့ ြကသည်။ ထိုအမျ ိုးသမီးများစွာသည် မိမိတို့၏ဘဝအရြခအရနများသာ 
မက မသိားစမုျားနငှ့ ်ေပေ်ွာအသိငု်းအဝိငု်းပါ အရြခအရနတိုးတကရ်စရေး အတကွ ်
မည်သည်တို့ကို ရဆာင်ေွက်ေန်ျှိုအပ်ရနသည်ကို သိေှိသူများြဖစ်ြကသည်။  
၎င်းတို့က ရအာက်ပါအတိုင်း အရတွးအြမင်များကို ရဝမေခဲ့ ြကသည်။

 သူတို့သည် အနာဂတ်အတွက် ရမော်ေည်ကာ ဘိန်းစိုက်ရနေသူ အမျ ိုး 
သမီးများအရနနငှ့ ်ညမီေရသာ အခငွ့အ်ရေးများနငှ့ ်ဆုံးြဖတခ်ျကခ်ျမတှစ်ော အရေး 
ကိစ္စများတွင် အမျ ိုးသားများကသာ အဓိကရနောယူထားမှုကို ြပုြပင်ြကေန်  
အမျ ိုးသမီးများက ရတာင်းဆိြုကသည်။
 

အမျ ိုးသားရတွက ဆုံးြဖတ်စော ရခါင်းရဆာင်စောကိစ္စရတွမှာ သူတို့ျှက် 
ထမဲှာပ ဲထားတာ။ ကျွနမ်တိုမ့ှာ တကယရ်တာ ့အခငွ့အ်ရေး ညညီမီေမေမေှဘိူး။ 
ကျွန်မတို့ေပ်ေွာထဲမှာ ဒါကထုံးစံျှိုပဲ ြဖစ်ရနတာ။ တကယ်ရတာ့ ကျွန်မတို့ 
ေပေ်ွာထမဲှာ အမျ ိုးသား အမျ ိုးသမီး တန်းတအူခငွ့အ်ရေး ေတာမျ ိုးကိျုှိခုျင ်
တာရပါ့။ အမျ ိုးသမီးရတွကို ဦးရဆာင်တဲ့ရနော ေျှာရစချင်တယ်။ အခွင့် 
အရေးေရစချင်တယ်။ 

(ဆီဆိုင်ပမို့နယ်မှ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး)

ကျွန်မက အမျ ိုးသမီးရတွ စကားရြပာခွင့်၊ ကိုယ်ထင်တာကို ထုတ်ရဖာ်ရြပာ 
ဆိုနိုင်ခွင့် ၊ ဆုံးြဖတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ရတွနဲ့ တန်းတူညီတူ ေပ်တည်နိုင်တဲ့အခွင့်
အရေးေျှာရစချင်တယ်။ 
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(ဆီဆိုင်ပမို့နယ်မှ အမျ ိုးသမီး) 

ကျွနမ်တို ့အမျ ိုးသမီးရတဆွမီှာ ကိယုြ်မငတ်ာကိရုြပာခငွ့ေ်ှတိယ.်..ျှတွျ်ှတွ ်
ျှပျ်ှပ ်ထတုရ်ဖာ ်ရြပာဆိနုိငုခ်ငွ့ ်ေှတိယဆ်ိေုငရ်တာငမ် ှျှရူတကွ သတူိုက့ိ ု
နားမရထာငြ်ကတာ မရျှးစားြကတာရတေွှတိယ။် အမျ ိုးသမီးရတကွိ ုထတု ်
ရဖာ်ရြပာဆိုခွင့် ေရစချင်တယ်။ တစ်ဆက်တည်း ျှူရတွကျှည်း သူတို့ 
ရြပာတာကို အသိအမှတ်ြပုရစချင်တယ်။ 

(ဟိုပုံးပမို့နယ်မှ အမျ ိုးသမီး)
 
 ဘနိ်းစိကုပ်ျ ိုးရသာ ဧေယိာများမ ှအမျ ိုးသမီးများအားျှုံးက ပညာရေး 
နှင့် ကျန်းမာရေး အရထာက်အကူများကို ယခုထက်ပိုမိရုကာင်းမွန်ရသာ အရြခ 
အရနေှရိစချငြ်ကမှာ ြမငသ်ာပါသည။် ပညာရေးနငှ့ ်ပတသ်ကျ်ှေင ်ေပေ်ွာ အတငွ်း 
၌ မသိားစမုျားစွာက မတတန်ိငုြ်ကရသာရြကာင့ ်မနိ်းကရျှးငယမ်ျား အဆင့ြ်မင့ ်
ပညာသင်ြကားနိုင်ရေးအတွက် အကူအညီျှိုအပ်ရြကာင်း ရထာက်ြပြကသည်။ 
 
 ဘနိ်းစိကုပ်ျ ိုးရေးအပါအဝင ်ျှယယ်ာစီးပွားကစိ္စေပမ်ျားနငှ့ ်ပတသ်က ်
ရသာ မဝူါဒများနငှ့ ်ပတသ်က၍် ဘနိ်းစိကုရ်သာ အမျ ိုးသမီးများစွာက ဆနအ်ပါ 
အဝင ်အရြခခစံားဝတရ်နရေးအတကွ ်ဝငရ်ငနွငှ့ထ်ကွရ်ငမွေတရသာ အရြခအရန 
မျ ိုးကို ျှိုျှားြကရြကာင်း ရြပာဆိုြကသည်။ ထိုသို့ မိသားစုဝင်များအတွက် 
ျှုံရျှာက်ရသာ စားစောဝယ်ယူနိုင်ေန်မှာ ဝင်ရငွပိုမိုေေှိေန် ျှိုအပ်ြကသျှို 
ျှုပ်ငန်းခွင် အရြခအရနများျှည်း တိုးတက်ေန်ျှိုအပ်သည်။ ရကျးျှက် 
ျှူ့အဖွဲ့  အစည်းသည်  ရြမယာကို  တစ်နိုင်တစ်ပိုင်  စိုက်ပျ ိုးရေးအတွက်  
မှီခိုရနြကေသည် ြဖစ်ော ၎င်းတို့၏ ရြမယာေေှိပိုင်ခွင့်နှင့်  အသုံးချနိုင်ခွင့် ၊ 
စမီပံိငုခ်ငွ့မ်ျားကိ ုကာကယွ ်ရပးထားသည့ ်အရြခအရနမှာ ြဖစသ်င့ြ်ဖစထ်ိကုရ်သာ 
အရနအထားမျ ိုးြဖစ်သည်။ 
 
 ထိုအမျ ိုးသမီးများအားျှုံးနီးပါးက ဘိန်းစိုက်ပျ ိုးမှု ပရပျာက်ရေး 
အတွက် အတင်းအဓမ္မ ဖိအားရပးြခင်းပုံစံမျ ိုးစုံကို ေပ်တန့်ရပးေန် ရတာင်းဆို 
ြကသည။် ၎င်းတို့၏ ရတာင်းဆိခုျကမ်ျားတငွ ်အရျှးထားရသာ အချကမ်ျားမှာ
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တကယ်ျှို့ အစိုးေက ဘိန်းအစားထိုး သီးနှံစီမံကိန်းရတွနဲ့ ဖွံ့ ပဖိုးရေးပုံစံမျ ိုး 
ျှပုခ်ျငတ်ယဆ်ိေုင ်ကျွနမ်တို ့ရြပာချငတ်ာက ဘနိ်းအစားထိုးသီးနှကံိ ုစိကုဖ်ို ့
အားရပးရုနံဲ့ မျှုရံျှာကဘ်ူး ဆိတုာပ။ဲ ကျွနမ်တို့ ရတာငသ်ရူတကွိ ုစိကုခ်ိငု်း 
တဲ့ သီးနှံရတွအတွက် ရစျးနှုန်းတည်ပငိမ်တဲ့ ရစျးကွက်ျှည်း ျှိုအပ်တယ်။ 

(ဆီဆိုင်ပမို့နယ်မှ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး) 

တကယ်ျှို့ အစိုးေက ခွင့်ြပုမယ် ဆိုေင်ရတာ့ ကျွန်မတို့က ဘိန်းကိုပဲ ဆက် 
စိကုခ်ျငတ်ယ။် ဒါရပမယ့ ်အစိုးေအရနနဲ ့ရစျးနှုန်း ရကာင်းရကာင်းေဖို ့အာမခ ံ
သင့်တယ်။ အခုဆိုေင် ဘိန်းရစျးက အေမ်းကျရနတယ်။ 

(ပင်ရျှာင်းပမို့မှ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး)

ကျွန်မတို့က UNODC ကို သူတို့ပရောဂျက်ရတွမှာ အကျ ိုးခံစားခွင့်ေှိတဲ့ 
သူရတွကို  ရေွးချယ်တဲ့  စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ရတွကို  ြပန်ရြပာင်းရစ 
ချင်တယ်။ အခု သူတို့ရထာက်ပံ့ရြကးကိုေဖို့က ျှယ်သမားတစ်ရယာက်ကို 
၁.၅ ဟကတ်ာစိကုမ် ှေမယျ်ှို့ရြပာတယ။် ဒမီှာေှတိဲ ့အမိရ်ထာငစ်ထုကဲ ၃၀% 
ရျှာက်ပဲ အဲဒီစည်းကမ်းချက်နဲ့ညီတာ။ ရနာက်သူတို့ စည်းကမ်းတစ်ခုမှာ 
မိသားစုထဲမှာ အနည်းဆုံးျှူငါးရယာက်ေှိမှ ရထာက်ပံ့မယ်ျှို့ သတ်မှတ် 
ထားတာကိုျှည်း ရြပာင်းရစချင်တယ်။ 

(ျှွိုင်ျှင်ပမို့နယ် ဆနင်းမှ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး)

 အမျ ိုးသမီးများစွာသည် ဝင်ရငွေရသာအျှုပ်ျှည်း ေှိျှိုရြကာင်းရြပာ 
ြကားခဲ့ ြကသည်။ ဝင်ရငပွုံမှန်ေှိျှေင် အမျ ိုးသမီးများအရနနှင့် ခင်ပွန်း သို့မဟုတ် 
မိသားစုဝင်များကို မှီခိုေြခင်းများ ရျှျာ့ပါးျှာနိုင်သည်။ ဤ စာတမ်းအတွက် 
ရမးြမန်းခဲ့ရသာ မူးယစ်ရဆးသုံးသည့် အမျ ိုးသမီးများကမူ ကျန်းမာရေးရစာင့် 
ရေှာက ်မှု ပိမုိေုေှေိန ်ျှိျုှားြကပပီး မူးယစရ်ဆး ကစိ္စများကိ ုတိငုပ်ငက်သုနိငုရ်ေး၊ 
အန္တောယ်ရျှော့ချရေး အစီအစဉ်များကို ျှိုျှားြကသည်။ ရထာင်ထဲတွင် နှစ် 
အတနြ်ကာ ရနခဲေ့သအူချ ို့က အကျဉ်းစခန်းများထမဲအှမျ ိုးသမီးတို၏့ ဘဝ အရြခ  
အရန ပိုမို တိုးတက်ျှာရစသင့်ရြကာင်း ရထာက်ြပြကသည်။ 
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 ၎င်းတို့၏ အကကံြပုချက်များတွင် မူးယစ်ရဆးသုံးြခင်း၊ တကိုယ်စာ 
ျှက်ဝယ်ထားေှိြခင်းနှင့် ြပည့်တန်ဆာျှုပ်ငန်းများတွင် ျှုပ်ကိုင်ရနေြခင်းကို 
ြပစမ်ှုအြဖစ ်သတမ်တှြ်ခင်းမ ှဖယေ်ှားေနအ်တကွ ်အရဆာတျှျငျ်ှိအုပရ်ြကာင်း 
ရထာက်ြပြကသည်။

ရဆးစွဲတယ်ဆိုတာက နိုင်ငံရတာ်သစ္စာရဖာက်မှုျှိုကကီးမားတဲ့ ြပစ်မှုျှည်း 
မဟတုဘ်ူး။ ောဇဝတမ်ှုအကကီးစားျှည်း မဟတုဘ်ူး။နိငုင်ရံခါင်း ရဆာငရ်တ ွ
ကို ရတာင်းဆိုချင်တာက ကျွန်မတို့ကို အြပစ်ဒဏ်ကကီးကကီးရျှးရျှးရတွ 
ချမှတ်ပပီး ရထာင်ထဲမထည့်ဖို့ပဲ။ ရထာင်အစား ကျွန်မတို့ကို ရဆးြဖတ်တဲ့ 
ရနောရတ၊ွ ြပနျ်ှညထ်ရူထာငရ်ေး စခန်းရတကွိ ုရကျးဇူးြပုပပီးပိုပ့ါ။  ကျွနမ်တို ့
ရဆးသုံးတဲ့ မိန်းမရတွမှာျှည်း ကိုယ်တတ်ကျွမ်းတာရတွ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်း 
အစရတွေှိပါတယ်။ နိုင်ငံတည်ရဆာက်ရေးမှာ ဒီအားရတွကို သုံးျှို့ေသင့် 
တယ်။ ကျွန်မတို့ကျှည်း နိုင်ငံအတွက်အျုှပ် ျှုပ်နိုင်တဲ့ျှူရတွပဲ။ ကျွန်မ 
တို့ကို  ျှူသားရတွပဲျှို့  ြမင်ရစချင်တယ်။ ကျွန်မတို့  နိုင်ငံသားရကာင်း 
ရတျွှိ ုရနချငြ်ကပါတယ။် ကျွနမ်တို့ အျှပုျ်ှိခုျငတ်ယ။် တြခားျှရူတျွှိပု ဲ
ဘဝကို ြပည့်ြပည့်ဝဝ ခံစားခွင့်ေချင်တယ်။ ကျွန်မတို့ကို ရဆးသမားတို့၊HIV 
ေှိရနသူတို့၊ ရထာင်ထွက်တို့ဆိုပပီး နှိမ်ပပီးသုံးတဲ့ အရခါ်အရဝါ်ရတွြကားမှာ 
စိတ်ထိခိုက်ပပီး သိမ်သိမ်ငယ်ငယ်နဲ့ ရသမသွားချင်ဘူး။ အဲဒီျှိုျှူကိုနာကျင် 
ရစတဲ့စကားျှုံးရတွြကားမှာ ကျွန်မဘဝကို အျှကားအြဖစ် မခံနိုင်ဘူး။ 
ကျွန်မရနေတဲ့ အချိန်ရတွကို အျှဟဿမြဖစ်ရစချင်ဘူး။ အဲဒါ နိုင်ငံရခါင်း 
ရဆာင်ရတွကို ကျွန်မရြပာချင်တာပဲ။ ၈၄

ရဆးသုံးတဲသ့ရူတအွတကွ ်အျှပုအ်ကိငုအ်ခငွ့အ်ျှမ်းရတ ွပိမုျားျှာရအာင ်
ျှပုရ်ပးဖို ့အကကရံပးချငတ်ယ။် ရဆးသုံးတဲသ့ရူတကွိ ုမဖမ်းပါနဲ။့ ရဆးသုံးတဲ ့
အမျ ိုးသမီးရတွကို ျှိုအပ်ရနတဲ့ ကျန်းမာရေး အရထာက်အကူြပုျှုပ်ငန်း 
ရတွ ပိုပပီးြမှင့်တင်ရပးပါျှို့ ရြပာချင်ပါတယ်။ 

(ပူတာအိုပမို့နယ်မှ အသက် ၂၅ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးသမီး)

ဘနိ်းြဖူပရပျာကရ်အာငျု်ှပဖ်ို ့ရဆးသမားရတကွိ ု ေကဲ ဖမ်းချုပ ်ထားတဲန့ည်း 
နဲ့ ဘယ်ျှိုမှ မရအာင်ြမင်နိုင်ဘူး။
 
( ပူတာအိုပမို့နယ်မှ အသက် ၂၉ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးသမီး) 
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 မူးယစ်ရဆးဝါးသုံးရသာ ကိစ္စများကို ြပစ်မှုအြဖစ်မှ ပယ်ဖျက်ရပးြခင်း 
ရြကာင့ ်မဘိျှပုသ်ကူ သားသမီးများကိ ုထားခဲေ့ပပီး ရထာငထ်အဲကျဉ်းကျခရံနေ 
ြခင်း ရျှျာ့နည်းသွားရစကာ ကရျှးများခံစားေရသာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ောဒုက္ခနှင့် 
ျှူမှုစီးပွားဒုက္ခများကို ရျှျာ့နည်းသွားရစနိုင်သည်ဟု အချ ို့ရသာနိုင်ငံများတွင် 
မိခင်ရစာင့်ရေှာက်မှု မျှွတ်ရသးရသာ ကရျှးအေွယ်ေှိရနရသးသည့် အရမများ 
အတွက် ရျှော့ရပါ့ ပပီး အြပစ်ဒဏ်ရပးြခင်း၊ အကျဉ်းရထာင်ထဲမထားဘဲ ေပ်ေွာ 
အကျ ိုးြပုကိစ္စများတွင် ဒဏ်ရပးသည့်အရနနှင့်တာဝန်ရပးြခင်းြဖင့် ရထာင်ချ 
ြခင်းကို ပယ်ဖျက်ရပးနိုင်ြကသည်။၈၅ 

 
 ထို့ ြပင(်မူးယစရ်ဆးဝါး မဝူါဒများတငွသ်ာမက စိကုပ်ျ ိုးစီးပွားမဝူါဒ များ၊ 
ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒများ၊ အျှုပ်သမား၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် အြခားကဏ္ဍ 
များမ ှမဝူါဒများတငွပ်ါ) ဥပရဒနငှ့ ်မဝူါဒအရြပာင်းအျှမဲျား ရဆာငေ်ကွရ်ပးြခင်း 
ကသာ ေပ်ေွာျှူထု၏ ကျန်းမာရေးနှင့် သာယာဝရြပာရေးတို့ကို အ ရထာက် 
အကူ ြပုနိုင်ရပမည်။ အထူးသြဖင့် ရဘးဖယ်ထုတ်ြခင်းခံေသူတို့၏ အရေးကို 
ဦးစားရပးေန် အထူးျှိုအပ်ရနရပသည်။ ထိုြပုြပင်ရြပာင်းျှဲေန် ျှိုရနရသာ 
ရနောများတငွ ်ရြမျှတွ၊် ရြမျှပ၊်ရြမရိငု်း ဥပရဒများကဲသ့ိုရ့သာ ရြမယာနငှ့ ်သယ ံ
ဇာတဆိုင်ော ကိစ္စေပ်များ၊ မျ ိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး အပါအဝင် ကျန်းမာရေး 
ရစာင့်ရေှာက်မှု ကဏ္ဍများနှင့် ဆက်စပ်ရသာ ဥပရဒနှင့် မူဝါဒများပါ ပါဝင်သည်။ 
ထိြုပ ြုပငရ်ြပာင်းျှရဲေး ျှပုင်န်းစဉမ်ျားကသာ  မူးယစရ်ဆးနငှ် ့ ပတသ်ကရ်နရသာ 
အမျ ိုးသမီးများဘဝတွင် အျှွှာစုံဘက်စုံရထာင့်စုံမှ အားများရြကာင့် ြဖစ်ျှာ 
ေရသာ ရဘးဖယ်ခံေသည့်အြဖစ်များ၊ မညီမေမှုများနှင့် ထိျှွယ်ခိုက်ျှွယ် အရြခ   
အရနများကို ကုစားနိုင်ရပမည်။ ထို့ ြပင် အမျ ိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းများအရနနှင့် 
မူးယစ်ရဆးသုံးရသာ အမျ ိုးသမီးများနှင့်အတူ ေပ်တည်ရပးြကေန် ျှိုအပ် 
ရြကာင်း ရထာက်ြပြကေမည်။ ရဆးသုံးရသာ၊ ဘိန်းစိုက်ေရသာ အမျ ိုးသမီးများ 
အရပါ် ထိုအမျ ိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများ ကိုယ်တိုင်က ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း၊ နှိမ်ချ 
ရှုြမင်ြခင်းများ မေှိသင့်ရပ။ 
 
 ပတ်ဝန်းကျင်က နှိမ့်ချပပီး နာကျင်ရအာင်ြပုြခင်းကို ရြကာက်ေွံစိတ်ြဖင့် 
ျှိုအပ်ရသာ အကူအညီများကို  မယူြဖစ်ရတာ့သည့်  အမျ ိုးသမီးများျှည်း 
ေှိသည်။ ျှက်ေှိတွင် အကူအညီရပးရေးျှုပ်ငန်းများမှာ ရဆးစွဲသူအမျ ိုးသား 
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များကိုအဓိက ဦးတည်ထားြကပပီး ထိုစင်တာများသို့သွားေန် အမျ ိုးသမီးများ 
အတွက် အဆင်မရြပျှှပါ။၈၆ ထို့ ြပင်အန္တောယ် ရျှော့ချရေးအတွက်ရပးရသာ 
အရထာကအ်ကပူုစံမံျားတငွ ်အများအားြဖင့ ်မူးယစရ်ဆးအရြကာတငွ်း ထိုးသငွ်း 
သူ အမျ ိုးသားများကို  ဦးစားရပးတတ်ြကရသာ်ျှည်း အမျ ိုးသမီးများကမူ 
မူးယစရ်ဆးကိ ုေှူသငွ်းသုံးစွမဲှု ပုစံမံျားအရြကာင်း ရြပာြကသည။် ကျန်းမာရေးနငှ့ ်
ရဘးအန္တောယ် ရျှော့ချရေးျှုပ်ငန်းများနှင့် စိတ်ဆနေအရျှျာက်ရဆးြဖတ်မှု  
ကုထုံး ေယူနိုင်ရသာရနောများသည် ဂျန်ဒါအရေးကိစ္စများကို ပို၍ထည့်သွင်း  
စဉ်းစားသင့ြ်ကသည။် ထိျုှပုင်န်းများ ပိမုိထုရိောကရ်စရေးအတကွ ်ကျန်းမာရေး 
နငှ့ ်ျှမူှုရေးဝနရ်ဆာငမ်ှုများကိ ုစစီဉြ်ကသည့အ်ရေးတငွ ်ဒဇီိငု်းရေးဆွခဲျနိမ် ှအစ 
အရကာင်အထည်ရဖာ်ချိန်အထိ အမျ ိုးသမီးများအရနနှင့် ပါဝင်ျှှုပ်ေှားသင့်ရပ 
သည။် ရဆးသုံးရနသူများထံ သွားရောက်ကူညီရပးရေး ျှုပ်ငန်းများတွငျ်ှည်း  
အမျ ိုးသမီးများ ပါဝငြ်ကေမညြ်ဖစသ်ျှိ ုျှပုင်န်းများတငွျ်ှည်း အမျ ိုးသမီးများ 
အတွက် ေည်ေွယ်ထားရသာ အစီအမံများက အရေးကကီးရြကာင်းကို 

နန့်မွန်ပမို့နယ် ရကျးေွာတစ်ခုက အသက် ၅၄ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက 
အကကံြပုခဲ့သည်မှာ

ရဆးသုံးတဲ့သူရတွကို ကူညီတဲ့ရနောရတွ ကျွန်မတို့အနားမှာ သိပ်မေှိဘူး။ 
မိန်းကရျှးရတွအတွက်ဆို ပိုဆိုးတယ်။ အမျ ိုးသမီးရတွအတွက် အဆင်ရြပ   
တဲ့ ရနောေှိေင်  ရကာင်းတာရပါ့။ ရဆးသုံးတဲ့သူရတွ အချင်းချင်းသိသင့်တာ 
ရတ ွရဝမေဖိုက့ အရတအွကကုနံဲ ့ကျွမ်းကျငမ်ှု မေှြိကတာရြကာင့ ်ဒျီှိရုနောရတ ွ
မေှိတာျှို့ ထင်တယ်။ ကျွန်မမှာျှည်း အဲဒီျှိုကိစ္စရတွမှာ အရတွ့အကကုံနဲ့ 
ကျွမ်းကျင်မှုမေှိဘူး။ 

(အမျ ိုးသမီးများအတကွ ်ေညေ်ယွသ်ည့ ်ဝနရ်ဆာငမ်ှု ျှပုင်န်းများအရြကာင်း 
ရမးခွန်းနှင့်စပ်ျှျဉ်းပပီး ရြဖြကားပုံ)

 အေယွအ်စားမညမ်ေပင ်ရသးငယပ်ါရစ ေပေ်ွာက ကမကထ ြပုရသာ စည်း   
ရုံးရဆာင်ေွက်မှုများ၊ ြပည်သူြကားကျှာရသာ အရြခခံကျသည့် အားထုတ်မှု 
များ၏ အငအ်ားနငှ့ ်ထရိောကပ်ုမံျားကိ ုမီးရမာင်းထိုးြပေန၊် ထိသုို ့ျှပုက်ိငုရ်နသ ူ
အချင်းချင်း ချတိဆ်ကန်ိငုေ်န၊် ရထာကပ်ံအ့ားရပးေန ်များစွာ အရေးကကီးျှသှည။် 
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ဤသိုရ့ဆာငေ်ကွေ်န ်ျှကေ်ှရိဆးရောင်းဝယသ်ည့ ်ရျှာကနငှ့ ်ချတိဆ်ကရ်နရသာ
အမျ ိုးသမီးများနှင့် ျှိင်အျှုပ်သမအချင်းချင်းြကား တည်ရဆာက်ထားရသာ 
ကွန်ေက်များနှင့် ျှက်ေှိချိတ်ဆက်မှုများြကား ရတွ့ေရသာ ခင်မင်ေင်းနှီးမှု၊ 
စည်းျှုံးညီညွတ်မှုများကိုျှည်း အသိအမှတ်ြပုြကေန် ျှိုပါသည်။ အထူး 
သြဖင့် ရဆးသုံးသူများနှင့် ဘိန်းစိုက်ရတာင်သူျှယ်သမားများ အစေှိသည်ြဖင့် 
ကနွေ်ကခ်ျတိဆ်ကမ်ှုများတငွျ်ှည်း အမျ ိုးသားများက ကကီးစိုးရျှေ့ှရိသာ ဓရျှ ့
ကို ြပုြပင်ရြပာင်းျှဲေန် ျှိုအပ်ရနပါသည်။ ပမို့ ြပနှင့်ရကျးျှက်ေှိ ျှှုပ်ေှားမှု 
များကို  ချိတ်ဆက်ရပးြခင်း၊အဖွဲ့အစည်းများြကား ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ြက 
ြခင်းအားြဖင့်  ထိရောက်မှုကို  ချဲ့ထွင်နိုင် ြကရပသည်။ မူးယစ်ရဆးကိစ္စနှင့်  
တိကုရ်ိကုမ်ပတသ်ကရ်သာျ်ှည်း ဆကစ်ပေ်ာ ဧေယိာများနငှ့ ်ချတိဆ်ကရ်ဆာင ်
ေကွြ်ခင်းအားြဖင့ ်ျှတူိုက့ျယြ်ပန့စ်ွာ အသအိြမင ်ရြပာင်းျှျဲှာရအာင ်ရဆာငေ်ကွ ် 
နိုင်ြကပါျှိမ့်မည်။ 
 
 မူးယစ်ရဆးဝါး ရစျးကွက်ထဲမှ အမျ ိုးသမီးတို့၏အရြခအရနကိုမှတ် 
တမ်းတင်နိုင်သည့် သုရတသနများကိုျှည်း ရဆာင်ေွက်ေန်ျှိုအပ် ရနပါသည်။ 
အကျဉ်း ရထာင်များနှင့်  ချုပ်ရနှာင်ခံေရသာရနောအသီးသီး (အထူးသြဖင့်   
ရဆးြဖတ်စခန်းများ) မှ အမျ ိုးသမီးများ၏ အရြခအရနကို သိေှိမှတ်တမ်းတင် 
သင့်သည်။ ဘဝတူအရဖာ် အချင်းချင်းနှင့် ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၏ အခန်းကဏ္ဍ  
သည်ျှည်း ဤရနောတွင် များစွာအရေးကကီးျှှသည်။ ဥပမာ- ထိုသူတို့၏အင် 
အားြဖင့် ေပ်ေွာအရြခြပုအများ ပါဝင်ရဆာင်ေွက်နိုင်ရသာ သုရတသနျှုပ်ငန်း 
များကို အားရပးသင့်ျှှသည်။၈၇ 
 
 မူးယစ်ရဆးဝါးရစျးကွက်ထဲတွင် ြပင်းထန်ျှှရသာ ရိုက်ခတ်မှုများကို 
အမျ ိုးသမီးများ ခံစားခဲ့ေသည်မှာ ြကာြမင့်ခဲ့ ပပီြဖစ်သည်။ ျှက်ေှိကာျှအထိ 
ဖိဝုါဒကကီးစိုးမှုကိ ုယုြံကညသ်ကဝ်ငသ်ည့ ်အစဉအ်ျှာများနငှ့ ်အငစ်တကီျူးေငှ်း 
များရြကာင့ျ်ှည်း ဖနိပှခ်ျုပခ်ျယသ်ည့ ်မဝူါဒများက သကဆ်ိုးေညှရ်နနိငုခ်ဲသ့ည။် 
မညီမေမှုများ အဖက်ဖက်မှ တည်ေှိရနရသာ အရြခအရနတွင် ြဖစ်ျှာခဲ့ရသာ 
ဒဏ်ော ဒဏခ်ျကမ်ျားကိ ုကစုားေနမ်ှာ ဂျနဒ်ါ တန်းတညူမီေမှု Gender equality 
ေရုြံဖင့ပ်င ် မျုှရံျှာကန်ိငုရ်ပ။ အနာဂတအ်တကွ ်ျှိအုပရ်နသညက် ကျား-မ မဟ ူ 
ဂျန်ဒါ အားျှုံးအတွက် တေားမေတမှု Gender justice ပင်ြဖစ်သည်။
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ရဖာ်ြပထားသည်။http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-con-
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ပပီးြပဌာန်းသည့် ဥပရဒြဖစ်ရသာ်ျှည်း ထိုစံ ြပမူးယစ်ရဆးဥပရဒမှာ အြခား 
နိငုင်မံျား၏ မူးယစရ်ဆး ဥပရဒကိ ုရေးဆွြဲခင်းတငွျ်ှည်း နမနူာအြဖစ ်အသုံးြပု 
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