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၂၀၁၆ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား ညီလာခံ၌ ဂ်ေမကာေတာင္သူမ်ားကိုယ္စား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပစဥ္ / Floris Leeuwenberg ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ တားျမစ္သီးႏွံပင္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား ညီလာခံ (GFPPP) အတြက္ ကမာၻအရပ္ရပ္မွတားျမစ္
သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေတာင္သူေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ႏွင့္ေတာင္သူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၌  Transnational Institute (TNI) 
၏အစီအစဥ္ျဖင့္ စုေ၀းခဲ့ၾကၿပီး တရားမ၀င္သီးႏွံပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မိမိတို႔၏ သေဘာထားမ်ား
ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒစကား၀ုိင္းအတြင္း ကုိကာရြက္၊ ဘိန္းပင္ႏွင့္ ေဆးေျခာက္ပင္စုိက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္မႈအတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရိွသည့္ ထိခုိက္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ား၏ အသံမ်ားေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိသျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ 
ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာဆ္ုိင္ရာ အထူးအစီအစဥ္ (UNGASS) မွခ်န္လွပ္ခံရႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ
အႏၱရာယ္ရွိလာခဲ့သည္။

 “ဟမ္းစကတ္ ေၾကညာစာတမ္း”၁ ဟုေခၚဆုိသည့္ GFPPP ၏ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မႈ ရလဒ္မ်ားကို အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ ကုလသမဂၢသို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔
အၾကား နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ UNGASS ၌ တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ဤအစီရင္ခံစာ၌ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးလုပ္ငန္း ပံုရိပ္မ်ားႏွင့္အတူ ဟမ္းစကတ္ေၾကညာစာတမ္းပါ GFPPP ၏ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္မ်ားကို 
အေသးစိတ္ရွင္းလင္း တင္ျပထားပါသည္။

ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း

 GFPPP သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒ
ေရးရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ တားျမစ္သီးႏွံပင္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူ
မ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပႏုိင္ေစရန္ စဥ္ဆက္
မျပတ္စီစဥ္က်င္းပလာခဲ့သည့္ အခမ္းအနားမ်ား၏ လတ္တေလာ
အျဖစ္ဆံုး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
အတူ TNI သည္ ပထမဦးဆံုးေသာ အခမ္းအနားျဖစ္သည့္ ပထမ
အႀကိမ္ေျမာက္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း၂ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္ 
သီးႏံွပင္ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာညီလာခံ ကို 

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ဘာစီလိုနာ၌ က်င္းပျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ညီလာခံသို႔ အာရွ၊ အာဖရိက၊လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကေရဘီယံ
ေဒသမ်ားရွိ ေဆးေျခာက္၊ ကိုကာႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြင္း ပါ၀င္
ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ ေတာင္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေခါင္း
ေဆာင္စုစုေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၊ NGO 
မ်ားႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္လည္းတက္ေရာက္ခဲ့
ၾကသည္။

၂



Global Forum of Producers of Prohibited Plants (GFPPP) |transistionalinstitute

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဘာစီလိုနာညီလာခံ အလုပ္အဖြဲ႔ / Vicente Duato ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

 ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံအႀကိဳျပင္ဆင္ေရးကုိ ၂၀၀၇ 
ခုႏွစ္၌စတင္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ခြဲအၾကာ၌ ဗလန္စီယာအေျခစိုက္ NGO 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ CERAI အပါအ၀င္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမ်ား
စြာ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ သမိုင္းတြင္သည့္ အဆိုပါအခမ္း
အနားကို လက္ခံက်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ညီလာခံ၏ အေရးပါသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္မွာ၂၀၀၉ 
ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ
အစည္းမ်ား၏၁၉၉၈ခုႏွစ္ UNGASS ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစီမံ
ခ်က္ကိုဗီယင္နာ၌ ျပန္လည္သံုးသပ္အကဲျဖတ္မည့္ အဆင့္ျမင့္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ကုိ အႀကံျပဳရမည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း
မ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္အတြင္း တားျမစ္သီးႏံွပင္စုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူ
မ်ား၏ အသံမ်ားကို ၾကားသိ၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္ေစမည့္ 
အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အဆင့္ျမင့္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ျပအႀကံျပဳရန္ ဗယီငန္ာ NGO
ေကာ္မတီမွ စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၀၈၃ ခုႏွစ္အလြန္ တရား၀င္
အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပြဲ၌ ေတာင္သူ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ (ထိုကဲ့သို႔ 
ခ်န္လွပ္ထားမႈအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ UNGASS သုိ႔တင္ျပမည့္ အရပ္ဖက္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထည့္၀င္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္ခဲ့သည္။)
 ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ UNGASS ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္
အတြင္း ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားက “တရားမ၀င္ ကုိကာပင္၊ ေဆးေျခာက္ပင္ႏွင့္ 
ဘိန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အမီ တိုက္ဖ်က္သြား
ရန္ သို႔မဟုတ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေလွ်ာ့ခ်ရန္”၄ ကတိက၀တ္ျပဳ
ခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားသည္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား၏ ဆိုးရြားျပင္း
ထန္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခါးစည္းခံခဲ့ၾကရ
သျဖင့္ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္းရရွိရန္ႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အဆင့္ျမင့္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔၏ မူ၀ါဒေရးရာအေရြ႕အတြင္း ပါ၀င္အႀကံ

ျပဳျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။
 တရားမ၀င္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္ သီးႏွံ
ပငစ္ိကုပ္်ိဳ းသူမ်ား၏ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ညလီာခံ
မ၆ွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဘာစီလိုနာေၾကညာစာတမ္း၅ ကိုႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅ 
ႏိုင္ငံမွ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ NGO 
အသိုက္အ၀န္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ တက္ေရာက္
သူေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေန႔လည္စာသံုးေဆာင္သည့္ 
အခ်ိန္တြင္က်င္းပသည့္ အစီအစဥ္၌ ကုလသမဂၢအဆင့္ျမင့္ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။ 
 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ က်ေရာက္သည့္ မူးယစ္ေစတတ္
ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ (CND) ၏ ၅၈ ႀကိမ္ေျမာက္
အစည္းအေ၀းအတြင္း ကုလသမဂၢ၏ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ 
အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး က႑အတြက္ 
ေနာက္ထပ္ပဓာနက်သည့္ မူ၀ါဒအေရြ႕တစ္ခု ထပ္မံေပၚေပါက္လာ
ခ့ဲသည္။ ယင္းအတြက္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ အသံမ်ား 
ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ပထမအႀကိမ္
ေျမာက္ကမာၻ႔ညီလာခံကို ကမကထျပဳခဲ့ၾကသူမ်ားက ၂၀၁၂  ခုႏွစ္ 
ႏို၀င္ဘာလအတြင္း  ဗလန္စီယာ၌ ပညာရွင္မ်ား ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းပြဲ
တစ္ရပ္ကို ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀း၌ တားျမစ္သီးႏွံပင္
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ မူ၀ါဒေရးရာလမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ားကို စုစည္းထားသည့္ ကုလသမဂၢ၏ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားကို ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ 
ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆိုင္ရာ ဗလန္စီယာ 
ေၾကညာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၇ မူ၀ါဒေရးရာ လမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားကုိ CND ၏ ၅၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ အဆုိျပဳတငသ္ြင္းမႈ
မျပဳမီ ပီရူးႏိုင္ငံ လီမာ၌က်င္းပခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံ (ICAD) ၌ ဆက္လက္အတည္
ျပဳခဲ့သည္။
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Pien Metaal (TNI)၊ Abdellatif Adebibe (ေမာ္ရိုကို)ႏွင့္ Dionisio Nunez 
(ဘိုလီးဗီးယား) တို႔မွ ဘာစီလိုနာ ညီလာခံရလဒ္မ်ားကို ဗလန္စီယာ၌ 
ရွင္းလင္းတင္ျပေနစဥ္ / Javier Gonzales ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

 ပီရူးႏွင့္ ကုလသမဂၢအဆင့္ စကား၀ိုင္းမ်ား၌ တင္ျပအသိ
ေပးရန္အတြက္ TNI မွ “စိတ္ကူးႏွင့္ လက္ေတြ႕အၾကား ကြာဟမႈ -
ပီရူးႏိုင္ငံရွိ တားျမစ္သီးႏွံပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ နယ္ေျမေဒသ
မ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လမ္းညႊန္အေျခခံမူ
မ်ား”၈ ဟူသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ျဖန္႔ျဖဴးထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ 
ယင္းအစီရင္ ခံစာကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္က်ေရာက္သည့္ CND ၏ ၅၈ 
ႀကိမ္ေျမာက္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀း၌ 
ဗလန္စီယာေၾကညာစာတမ္းႏွင့္အတူ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လမ္း

ညႊန္အေျခခံမူမ်ားကို CND မွ သေဘာတူလက္ခံ၍ ဆက္လက္
အတည္ျပဳက်င့္သံုးရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးေကာင္စီ (ECOSOC) ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်
ေရာက္သည့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ ၆၈ ႀကိမ္ေျမာက္
ညီလာခံ၌ ဆက္လက္အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ 
အထူးအစီအစဥ္(UNGASS)

 ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာဆိုင္ရာ UNGASS ကို ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ နယူးေရာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ
ခဲ့သည္။ နဂိုအစီအစဥ္အရဆိုပါက ဤအထူးအစီအစဥ္ကို ဗီယင္နာ
၌က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔၏ 
သံုးသပ္မႈအၿပီး ၁၀ ႏွစ္အၾကာျဖစ္သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စီစဥ္
က်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သမၼတသံုးဦးက (ကိုလံ
ဘီယာ၊ မကၠဆီကုိႏွင့္ ဂြာတီမာလာ) မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျမင့္တက္လာမႈကို လက္ရွိမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ
မ်ားက လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့သျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ 
အလားအလာမ်ားအားလံုးကို အပူတျပင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ 
ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားကိုေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရွ႕သို႔ေရႊ႕၍ က်င္းပခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။  ႏိွပ္ကြပ္ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈအ ေပၚအေျခခံထားသည့္ လက္ရိွ
ႏုိင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားကုိအစားထုိးရာ၌က်န္းမာ

Valencia Polytechnic တကၠသိုုလ္တြင္က်င္းပသည့္ ဗလင္စီယာအစည္းအေဝး၌ ပီ႐ူး၊ ကိုလံဘီယာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားက 
ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္/ Vincent Duato ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု
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ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးေပးအာရံုစိုက္ေသာ အျခားေရြး
ခ်ယ္စရာမူ၀ါဒမ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသင့္ေၾကာင္း 
ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ 
UNGASS ၂၀၁၆ သည ္ႏိငုင္တံကာ  မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ ္
အတြင္းလိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနသည့္ ဖိအားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ
ရွင္းရနႏွ္င္ ့ျဖစႏ္ိငု္ေျခရိွသမွ် ေရြးခ်ယ္စရာမ၀ူါဒမ်ားအားလုံးကုိ ထည့္
သြင္းစဥ္းစားရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ဗီယင္နာႏွင့္ နယူးေယာက္အေျခစိုက္ NGO ေကာ္မတီမ်ား 
အတူတကြစုစည္း၍ အေရးပါသည့္ ဤႏိုင္ငံေရးအေရြ႕၌ တစ္ကမာၻ
လံုးရွိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးကိုယ္စား သံုးသပ္တင္
ျပမည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ အရပ္ဖက္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (CSTF) ကို ဖြဲ႔စည္းတည္
ေထာင္၍ ကမာၻအ၀ွမ္းေလ့လာသံုးသပ္မည့္ စစ္တမ္းကို ျပင္ဆင္ခဲ့
ၾကသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အတြင္း ေတာင္သူမ်ားအပါအ၀င္ “အထူး
တလည္ထိခိုက္ခံစားေနရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား” ႏွင့္အတူ 
ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ တိုက္ေဒသႀကီးအလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္
သည္။ TNI ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔မွ Pien Metaal 
သည္အဆုိပါလူထုလူတန္းစားမ်ားကုိယ္စား CSTF အတြင္း ကုိယ္စား
ျပဳပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ ၎အေနျဖင့္ ဘိန္းပင္၊ 
ေဆးေျခာက္ သို႔မဟုတ္ ကိုကာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြင္း ပါ၀င္
လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ တိုက္ေဒသအသီးသီးရွိ ေတာင္သူကိုယ္စား
လွယ္မ်ား အဓိကအားျဖင့္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ
တစ္ရပ္ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ဤဦးေဆာင္ေကာ္မတီသည္ UNGASS 
ႏွင့္ CSTF တို႔၏ မူေဘာင္အတြင္းရွိ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္မႈအတြင္း အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လႈပ္
ရွားခဲ့သည္။ 
 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
ေျပာင္းလဖဲြံ႔ၿဖိဳ းတုိးတက္ေရးဆုိငရ္ာ အလုပရ္ံုေဆြးေႏြးပြ ဲႏွင္ ့ညလီာခ ံ
(ICAD2)၉ သည္ UNGASS ၂၀၁၆ မတိုင္မီ ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ အခြင့္
အလမ္းတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ICAD2 ကို ဂ်ာမဏီဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ႏွင့္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း 
(UNODC) တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ထိုင္းဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ 
အစိုးရက လက္ခံက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္သူမ်ား အဓိပၸာယ္ျပည့္၀စြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ TNI 
၏ ICAD2 ဆက္စပ္အစီအစဥ္ / ICAD2 ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

ICAD2 ၏ မ်က္ႏွာစံုညီစကား၀ိုင္း၌ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည့္ Pien Metaal 
/ ICAD2 ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

ထိုင္းေတာ္၀င္မင္းသမီးႏွင့္ေဆြးေႏြးေနေသာ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦး / 
LIoyd Narcisse ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

ICAD2၌  ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ Abdellatif Adebibe 
(ေမာ္ရိုကို)မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေနပံု / / ICAD2 ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

ေနာက္ပိုင္းက်သည့္ ထိုင္ခံုမ်ား၌ ေနရာယူထားၾကသည့္ 
ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ Oscar Baez (မကၠဆီကို)၊ Abdellatif 
Adebibe (ေမာ္ရိုကို) ႏွင့္ Patrick Jr Cottle (St. Vincent & Grenadines)/ 
ICAD2 ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု
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 TNI သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီ 
အစည္းအေ၀းအပါအ၀င ္သီးျခားဆကစ္ပအ္စည္းအ ေ၀းတစရ္ပကုိ္
လည္းစစီဥက္်င္းပခဲသ့ည။္ အဆုိပါအစည္းအေ၀း၌ “ေျပာင္းလဖဲြ႕ံၿဖိဳ း
တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၌ ေတာင္သူမ်ား အဓိပၸာယ္ျပည့္၀စြာ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး” ကို အေလးထားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ငါးရက္
တာအစီအစဥ္အတြင္း ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ကြင္းဆင္း
ေလ့လာျခင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ပူးေပါင္းပါ ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး 
မိမိတို႔၏ အဓိကက်သည့္ နိဂံုးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံ
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေနာက္ဆုံးစာတမ္းကို ျပင္ဆင္အတည္
ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းခဲ့ၾကသည္။၁၀

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေတာင္သူမ်ားညီလာခံ

နည္းနိသွ်

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ၏ အလြန္ေအးသည့္ သံုးရက္တာ
ကာလအတြင္း ကမာၻအႏွံ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၆၄ ဦးတို႔သည္ 
နယ္သာလန္ေျမာက္ပိုင္း ဟမ္းစကတ္ရွိ စေလာ့ဒ္အစၥမ္းဘဒ့္၌ ေတြ႕
ဆံုစည္းေ၀းခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ တိုက္ေဒသႀကီးအလိုက္ ကိုယ္စား
ျပဳပါ၀င္မႈ စာရင္းအျပည့္အစံုကို စာမ်က္ႏွာ ၇ တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။ 
 ႏွစရ္က္တာေတြ႔ဆုံစည္းေ၀းမႈ တစခ္လုံုး၌ ဦးေဆာင္ေကာ္
မတီမွ ႀကိဳတင္ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခ့ဲသည့္ ေအာက္ပါနယ္ပယ္က႑

ေလးခုအေပၚ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳရန္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား 
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
• သီးႏွံထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အင္အားသံုးတိုက္ဖ်က္ေရး၊ 

• ကန္႔သတ္သီးႏွံပင္မ်ား၏ ရိုးရာအစဥ္အလာ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ 
ေခတ္သစ္သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ား၊ 

• ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊

• မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ၊

 တက္ေရာက္လာသူေပါင္း ၆၄ ဦးကိုအဖြဲ႔ငယ္ ၄ ခုအျဖစ္ 
စုဖြဲ႔ေပးခဲ့ၿပီး အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ နယ္ပယ္က႑မ်ားကို 
ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ေစခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အသီးသီးကို ဘာသာျပန္တစ္ဦး
(အဂၤလိပ္-စပိန္အျပန္အလွန္)၊ ဦးေဆာင္ပ့ံပုိးကူညီသူႏွစ္ဦးႏွင့္ အစည္း
အေ၀းမွတ္တမ္းတင္္သူႏွစ္ဦးစီျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳေပးခဲ့သည္။ 
အဖြဲ႔ခြဲရာ၌ တိုက္ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ မိခင္ႏိုင္ငံ၊ ဘာသာစကား၊ 
အမ်ိဳးသမီး-အမ်ိဳးသားေရးရာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ သီးႏွံပင္အလိုက္ 
မွ်မွ်တတခြဲေ၀ေနရာခ်ေပးခဲ့သည္။ 
 ပထမတစရ္က္တာလုံး၌ အဖြ႔ဲငယ္ေလးဖြ႔ဲစလုံးသည ္သက္
ဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွ စီမံ
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားစြာပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ စာတမ္းမ်ား
ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ 

ဟမ္းစကတ္ရွိ စေလာ့ဒ္ အစၥမ္းဘာဒ့္ / Floris Leeuwenberg ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု
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 ဒုတိယေန႔၏ မနက္ပိုင္း၌  တက္ေရာက္လာသည့္အဖြဲ႔မွ 
အနီးပတ္၀န္းက်င္ကို သြား ေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာေနစဥ္အတြင္း   
ဦးေဆာင္္ေကာ္မတီသည္ ေၾကညာစာတမ္းမူၾကမ္းကို ေရးသားျပဳစု
ရန္အတြက္ ပထမေန႔စာတမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 
ဒုတိယေန႔ ညေနပုိင္း၌ ေၾကညာစာတမ္းမူၾကမ္းကို မ်က္ႏွာစံုညီရွင္း 
လင္းတင္ျပ၍ အေခ်ာသတ္ျပင္ဆင္ကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

UNGASS ေတာင္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ား

Ms. Amapola Duran Salas - 
ပီရူးႏိုင္ငံ ကိုကာစိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ CONPACCP 
၏ ေခါင္းေဆာင္ / Floris 
Leeuwenberg ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

Mr. Abdellatif Adebibe - 
ေမာ္ရိုကိုမွ Sanja Du Rif 
ေဆးေျခာက္ပင္ 
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၏ 
အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး / 
La Région Tanger-Tetouan-Al 
Hoceima ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

ဦးစိုင္းလံု - ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားညီလာခံ၏ 
ညွိႏိႈင္းေရးတာ၀န္ခံ / 
Floris Leeuwenberg ၏ 
မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

 ဟမ္းစကတ္ေၾကညာစာတမ္းကို အေခ်ာသတ္ျပင္ဆင္ၿပီး
ေနာက္ပိုင္း နယူးေယာက္၌က်င္းပမည့္ UNGASS ညီ လာခံသို႔ တက္
ေရာက္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္အပင္အလိုက္ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပ
မည့္သူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ တက္ေရာက္လာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္
မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အလုပ္အဖြဲ႔အတြင္း တက္ေရာက္ပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိတို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ ေနပံု / Floris Leeuwenberg ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု
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အစည္းအေ၀းပထမေန႔ နယ္ပယ္က႑အလိုက္ 
ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား 

သီးႏွံထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒ
မ်ားႏွင့္ အင္အားသံုးတိုက္ဖ်က္ေရး၊ 

 သီးႏွံပင္မ်ားကို အင္အားသုံးတိုက္ဖ်က္ျခင္းသည္ ယေန႔
ေခတ္မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား၏ အေျခခံနည္းနာ
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏို္င္ငံတိုင္းလိုလို က်င့္သံုးလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ အစိုးရမ်ား၏ 
ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာရာ၌ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ ညႊန္းကိန္းတစ္ခု
လည္းျဖစသ္ည။္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည္ ့ သီးႏံွပင္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကုိ 
အစီစဥ္တက် ေဆာင္ရြက္မႈသည္ တရား၀င္မူ၀ါဒေရးရာ အခင္း
အက်င္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ပါရိွေလ့ ရိွေသာ္လည္း လက္ေတြ႔
အေျခအေန၌ သီးႏွံခင္းဖ်က္ဆီးခံခဲ့ၾကရသည့္ေတာင္သူအမ်ားစု
သည္မည္သည့္အစားထိုး ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းကိုမွ် ခံစားခြင့္မရ
ခဲ့ၾကေပ။ 
 GFPPP တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္လာ
သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးႏွင့္ တိုက္ေဒသႀကီးမ်ားအတြင္းရွိ တရားမ၀င္
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သီးႏွံပင္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ 
နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ အာဏာပိုင္မ်ား၏ မူ၀ါဒေရးရာ အေရးယူေဆာင္
ရြက္ခ်က္သည္ သီးႏွံပင္မ်ားကို အင္အားသံုး၍ အတင္းအက်ပ္ တိုက္
ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိက္ဖ်က္ေရးတစ္ခုတည္းကုိသာ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ 
ေဒသမ်ားပင္ရွိေနၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အဆိုပါသီးႏွံမ်ားကို 
ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား၍ အစိုးရလံုး၀နီးပါးလက္လွမ္းမမီသည့္ နယ္ေျမ
ေဒသမ်ား၌ စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည္။ 
 မတူညီသည့္နည္းလမ္းႏွင့္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳ းကုိ အသုံးျပဳ၍ တုိက္
ဖ်က္ခဲ့ၾကရာ၌ ေျမျပင္မွျဖစ္ေစ၊ ေ၀ဟင္မွျဖစ္ေစ ဓာတုဓာတ္ေငြ႔မ်ား

အသံုးျပဳ၍ ေဆးဖ်န္းတိုက္ဖ်က္ျခင္း၊ အပင္ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ 
မိႈပိုးမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဇီ၀နည္းျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စက္
ယႏၱရားမ်ားအသံုးျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ လူအင္အားသံုး၍ျဖစ္ေစ တိုက္ဖ်က္
သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ေနာက္ဆံုးနည္းလမ္း
သည္လူသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံအျခား နည္းနာမ်ားျဖင့္
လည္း တြဲဖက္ေဖာ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။
 တိုက္ဖ်က္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အၿမဲတမ္းလိုလို မတူ
ကြဲျပားသည့္ အင္အားစုမ်ားကို အသံုးခ်ေလ့ရွိရာ၌ အမ်ားအားျဖင့္ 
အေတြ႕မ်ားသည့္ အင္အားစုမ်ားမွာ လက္နက္ကုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ အထူး
တပဖ္ြဲ႔မ်ား သုိ႔မဟုတ္  တပ ္ရင္းတပဖ္ြဲ႔မ်ားျဖစၾ္ကၿပီး တစန္ည္းနည္းျဖင့္ 
အင္အားသံုး၍ အတင္းအက်ပ္တိုက္ဖ်က္ေလ့ရွိသည္။ အေျခအေန 
အေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေတာင္သူမ်ားကုိ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ထိုးႏွက္
ကန္ေက်ာက္၍ ဖမ္းဆီးေလ့ရွိသည္။ အပင္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ဖ်က္ဆီး
ျခင္း၊ အျမစ္မွဆြဲႏုတ္ျခင္းႏွင့္ မီးရိႈ႕ျခင္းမ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလို 
ေဖာ္ေဆာင္ၾကသည္။ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ တားျမစ္သီးႏွံ
မ်ားကိုသာမက အျခားသီးႏွံမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကိုပါ ႀကံဳသလို 
ဖ်က္ဆီးသြားေလ့ရွိသည္။
 တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ မည္သည့္အခါကမွ် ျခြင္းခ်က္
ထား၍ ႀကိဳတင္ေၾကညာေလ့မရိွဘဲ ရုတ္တရက္ ေပၚလာသည့္ တပ္ဖြ႕ဲ
မ်ားအင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္လာၿပီး အတင္း
အက်ပ္အင္အားသံုးျခင္းသည္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိေစႏိုင္ၿပီး အထူး
သျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေစေလ့ရွိသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ
မူမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ၿပီး ထိခုိက္နစ္နာရသည့္ လူထုလူတန္း
စားမ်ားအၾကား ျပႆနာေပါင္းစံု ေပၚေပါက္ေစလ်က္ရွိသည္ဟု  
တက္ေရာက္လာသူအားလုံးက တညီတညြတ္တည္း လက္ခံသေဘာ
တူခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္သူအမ်ားအျပားသည္ သီးႏွံမ်ားကို 
မရိတ္သိမ္းမီ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ထားေလ့ရွိသျဖင့္ သီးႏွံတိုက္ဖ်က္

Pien Metaal ႏွင့္ Pedro Arenas (အလယ္) တို႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အလုပ္အဖြဲ႕အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေတြ႕အၾကံဳျခင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေနစဥ္ /
Floris Leeuwenberg ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု
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ေရးသည္ ၎တို႔အား အေၾကြးသံသရာ၌ နစ္မြန္းသြားေစရန္ တြန္းပို႔
လ်က္ရွိသည့္အျပင္ စိုက္ထည့္ထားရသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား သို႔
မဟုတ္ ေခ်းငွားထားသည့္ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ျပန္လည္ခုႏွိမ္ဖာေထးေပး
ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း လက္လႊတ္ဆံုးရံႈးသြားေစခဲ့သည္။
ရိတ္သိမ္းရမည့္သီးႏံွမ်ား အဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရသျဖင့္ ျပင္ပအကူအညီ
မပါဘဲ မိသားစုကို ေကၽြးေမြးျပဳစုရန္၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား
၀ယ္ယူရန္ သို႔မဟုတ္ သီးႏွံသစ္မ်ား၌ ရင္းႏွီးမတည္ရန္ တတ္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေတာ့ေပ။ 
 ဘိုလီးဗီးယား၌၁၁ ၁၀၀၈ ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ကာတို
သေဘာတူခ်က္အရ သတ္မွတ္ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား ကုိယ္ထူကုိယ္ထ 
တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စိုက္ကြက္မ်ား၌ ကုိကာပင္စိုက္ပ်ိဳးရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့
သည္။ ကိုကာကို အဓိကထားစိုက္ပ်ိဳးသည့္ အပူပိုင္း ဒီကိုခ်ာဘမ္ဘာ
ေဒသ၌ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုစာမွ် စစ္ပံုသြင္းထားသည့္ အေရးယူေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးမူ၀ါဒ
တစ္ရပ္ကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည္။  ယင္း၌ မတုိက္ဖ်က္မီ 
ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ အေရာက္သြား၍ သေဘာတူညီခ်က္ဦးစြာရယူ
သည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ပါရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားေဒသ
မ်ားရွိ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေတာင္သူလူထုမ်ား၏ ကိုကာႏွင့္ ေဆးေျခာက္
စိုက္ခင္းမ်ားအား အင္အားသံုး၍ အတင္းအက်ပ္တိုက္ဖ်က္မႈမ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။  အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လူအင္
အားျဖင့္ စိုက္ခင္းမ်ားကို လိုက္လံဖ်က္ဆီးရာ၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူအသိုက္အ၀န္းမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး
ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း ေရွာင္ရေစျခင္း
မ်ားအၿမဲလိုလို ဒြန္တြဲပါလာေလ့ရွိေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းက်
ဆင္းသြားခဲ့သည္။

 “ဘယ္သူေတြ ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ ဖ်က္သြားသလဲဆုိတာကို 
သတိရပါ။ ဒီေန႔ဘိုလီးဗီးယားရဲ႕ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကုိၾကည့္
မယ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ရပ္တည္ေနတဲ့အင္အားစုေတြ (စစ္တပ္
နဲ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔) နဲ႔ ကိုကာေတာင္သူေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါ၀င္ေနတဲ့ 
လူမႈေရးအင္အားစုေတြလည္းရွိေနတယ္။ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔္ 
ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္ေတြကေနတစ္ဆင့္ လူမႈေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္
တဲ့စနစ္ေတြရွိေနတာကို အစိုးရက ဘာေၾကာင့္အတင္းအက်ပ္ 
တုိက္ဖ်က္ခ်င္ေနရသလဲ က်ေနာ္တုိ႔ နားမလည္ေတာ့ဘူး။ 
ကုိကာစုိက္တ့ဲသူေတြက ကုိကာနဲ႔အသက္ဆက္ႏုိင္ေအာင္ မနည္း
ႀကိဳးစားထားရတာပါ။  အဲဒါကိ ုလာၿပီးတိက္ုဖ်က္လုိကမ္ယ္ဆုိရင ္
သူတုိ႔အတြက္ ဘာမွေရြးခ်ယ္စရာမရွိေတာ့ဘူး။ တိုက္ဖ်က္ေရး
လုပ္ငန္းေတြအားလံုး ၿပီးဆုံးသြားတဲ့အခါမွာ ေတာင္သူေတြက 
ငါးဖမ္းရင္း၊ အမဲလုိက္ရင္းနဲ႔ ေနာက္တစ္သီးျပန္စစိုက္လို႔ရမယ့္ 
အခ်ိန္ထိ သုံးလေလာက္ေစာင့္လုိက္တယ္။ တုိက္ဖ်က္ေရးရဲ႕ 
ေနာက္ထပ္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးတစ္ခုကေတာ့ သူတုိ႔ေတြေဆးဖ်န္း
တဲ့အခါမွာ ကိုကာပင္ေတြကုိသာမက တစ္ျခားသီးပင္စားပင္
ေတြကိုပါ ဖ်န္းခ်သြားတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အင္အားသုံးတုိက္
ဖ်က္တာဟာ ကိုကာအျပင္အျခားသီးႏွံေတြနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ကုိပါေရာၿပီး ဖ်က္ဆီးသြားတဲ့အတြက္ ေတာင္သူေတြကုိ 
အဖက္ဖက္ကေန ထိခိုက္နစ္နာေစပါတယ္။”

 ကုိလံဘီယာ၌၁၂တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ထိခိုက္
ပ်က္စီးမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္းမႈ ဆက္လက္ပ်က္ျပားေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

 ကိုလံဘီယာမွ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအားလံုးက အင္
အားသုံး၍ အတင္းအက်ပ္တုိက္ဖ်က္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ေလေၾကာင္း
မွအပင္ေသေစသည္ ့ဂလုိငဖ္ိဆိုတ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား (Glyphosate) ဖ်န္း
ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ပါျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္ေစလ်က္ရိွသည္ဟု 
တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

• သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိငု္ရာ သက္ေရာကထိ္ခုိက္မႈမ်ား - ေဆး
 ဖ်န္းရာ၌ အသုံးျပဳသည့္ ေပါင္းသတ္ေဆးေၾကာင့္ ေရ (အထူး
 သျဖင့္ ေျမေအာက္ေရ) မ်ား ညစ္ညမ္းကုန္သည့္အျပင္ ေျမ
 ဆီလႊာခန္းေျခာက္၍ အဆိပ္သင့္သြားျခင္း၊
• အနီး၀န္းက်င္လူထုကို ေဘးျဖစ္ေစသည့္အျပင္ လူထုက်န္းမာ
 ေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 
• ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရ
 ျခင္းမ်ား၊  
• ေတာင္သူမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
 အစိုးရအၾကား ပဋိပကၡပိုမို ျပင္းထန္လာေစ လ်က္ရွိသည္။ အင္
 အားသံုး၍ အတင္းအက်ပ္တုိက္ဖ်က္မႈသည္ ေဒသခံလူထု
 လူတန္းစားမ်ားအား ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ား
 ႏွင့္ မူးယစ္ရာဇာမ်ား ျပဳသမွ်ႏုရသည့္အေျခအေနသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္
 သြားေစျခင္း၊ 
• ေရွာင္လႊဲ၍မရသည့္ သို႔မဟုတ္ အတင္းအက်ပ္ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
 တိမ္းေရွာင္ရေစျခင္း။ 

 ထို႔အျပင္ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ တစ္ကိုယ္ေရ
ကိုကာသံုးစြဲမႈကို အေလးထားစဥ္းစားေပးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ 
 တက္ေရာက္လာသူတစ္ဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္အတိုင္း ေျပာရ
မည္ဆိုပါက - 

“ကုိလံဘီယာႏိုင္ငံဟာ အထူးသျဖင့္ ေဆးေျခာက္နဲ႔ ကုိကာကို 
ပစ္မွတ္ထားၿပီး ေလေၾကာင္းကေန ေဆးဖ်န္းသတ္တာကုိ အမ်ား
ဆုံးလုပ္ေနတ့ဲ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မႏွစ္ကစၿပီး ဂလုိင္ဖုိဆိတ္
(Glyphosate) ဓာတ္ေငြ႔သုံးၿပီး ေလယာဥ္နဲ႔ေဆးဖ်န္းတာကို 
ဆုိင္းငံ့ထားဖို႔ အစိုးရဘက္ကေန ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေပမယ့္ လူအင္အား
သုံးၿပီး လက္နဲ႔လုိက္ဖ်က္ဆီးတာမ်ိဳးေတြကုိ ဆက္လုပ္ေနတုန္း
ပဲ။  ရလဒတ္စခ္အုေနန႔ဲ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေနရပစ္ြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္
ခဲ့ရတယ္။ ေပါင္းသတ္ေဆးျဖန္းမႈရဲ႕ေနာက္ ဆက္တဲြဆုိးက်ိဳး
ေတြကို အေသးစားကုိကာေတာင္သူေတြနဲ႔ သူတုိ႔ကိုပံ့ပိုးကူညီ
ေနသူေတြကပဲ ခါးစည္းခံၾကရတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ မူးယစ္
ရာဇာႀကီးေတြထက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကြင္းဆက္တစ္ခုလုံးရဲ႕ 
ဟုိးေအာက္ေျခအဆင့္က စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူေတြကုိပဲ လုိက္
ၿပီးႏွိပ္ကြပ္ေနသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဆုိေတာ့ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာဖို႔
ထက္၀မ္းေရးေျဖရွင္းဖို႔ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနသူေတြကပဲ တုိက္
ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈဒဏ္ကုိ ခံစား
ေနၾကရတာပါ။”

 ဓာတုဓာတ္ေငြ႔သံုး၍ စိုက္ခင္းမ်ားကို လိုက္လံတိုက္ဖ်က္မႈ
သည ္လက္တငအ္ေမရကိႏိငုင္မံ်ားတြငသ္ာ ျဖစပ္ြားျခင္းမဟုတ္ေပ။
ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရွ၁ိ၃ ေတာင္သူမ်ားသည္လည္းလူမ်ိဳးေရးခြဲ
ျခားမႈမ်ား လြန္ေျမာက္ၿပီးစကာလမ်ားမွစတင္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ 
အေထာက္အပံ့ျဖင့္ တားျမစ္ပင္ႏွင့္ တရား၀င္သီးႏွံပင္မ်ားကို ခြဲျခားမႈ
မရွိပဲ ေလေၾကာင္းမွ ေဆးဖ်န္းတိုက္ဖ်က္မႈကို ႀကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ၾကရ
သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္
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ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္အတြက္ ေတာင္အာဖရိက
အစိုးရအေနျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႔မိႈင္းတိုက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မေဖာ္ေဆာင္မီ
ကတည္းက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး (EIAs) လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သင့္
သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေလ့လာဆန္း
စစ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရ
ေသာ္အစိုးရသည္ တားျမစ္သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူမ်ားကို 
လူသိရွင္ၾကားအေရးယူ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမျပဳဘဲ ထိပ္တိုက္တရားဆိုင္
မႈကုိ ေရွာင္လြေဲလ့ရိွသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ တရား၀င္
ခုခံကာကြယ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးဆံုးရႈံး လ်က္ရွိသည္။

“အဓိကပစ္မွတ္ထားၿပီး ေဆးဖ်န္းေလ့ရွိတဲ့ နယ္ေျမေတြဟာ
(အေရွ႕ဖက္ကမ္းရိုးတန္းတစ္လႊား) ဇီ၀မ်ိဳ းစုံမ်ိဳ းကြဲ စုံလင္မ်ားျပား
ၿပီးအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ေတြရွိတဲ့ ေဒသေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေဆး
မဖ်န္းခင္ အစိုးရဖက္ကေန EIAs အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာ
မရွိပါဘူး။ တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ ေတာင္သူေတြကုိေတာ့ ျပစ္မႈ
ေၾကာင္းအရ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးတာမရွိပါဘူး။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္
ေတြ ေရာက္လာၿပီးေတာ့ ေဆးဖ်န္းၿပီး ျပန္ထြက္သြားၾကတယ္။ 
ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဖမ္းတာဆီးတာမရွိတဲ့အတြက္ ေတာင္သူေတြကုိ 
တရားခြင္မွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကူအညီေပးလို႔ မရဘူးျဖစ္
ေနတယ္။”

 ျမန္မာႏိုင္ငကံိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္
လည္း ၎တို႔၏ ဘိန္းခင္းမ်ား ပစ္မွတ္ထားဖ်က္ဆီးခံ ရသည့္အခါ
ရပ္ရြာအတြင္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾက
သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေလယာဥ္နဲ႔ ေဆးဖ်န္းတာေတြ လုပ္ေလ့
လုပ္ထမရွိပါဘူး။ လူအင္အားသုံးၿပီး လက္နဲ႔လိုက္ၿပီး ဖ်က္ဆီး
တာပဲရွိပါတယ္။စစ္တပ္နဲ႔ ရဲေတြက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ စိုက္ခင္း
ေတြကို လုိက္လံဖ်က္ဆီးၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိဖ်က္ဆီးဖို႔အတြက္ 
သူတုိ႔က သက္ဆုိင္ရာစည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္က လူေတြကုိ 
ငွားရမ္းသံုးစြဲေလ့ရွိသလို ေတာင္သူေတြကုိ အတင္းအက်ပ္
ဖိအားေပးၿပီး ကုိယ့္စိုက္ခင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ဖ်က္ဆီးခိုင္းတာမ်ိဳး
ေတြလည္း လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ ဘိန္းပင္ေတြက တားျမစ္သီးႏွံေတြ
ျဖစ္တဲ့အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးလို႔မရဘူးလုိ႔ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ အဲဒါ

ေၾကာင့္စုိက္ပ်ိဳးတ့ဲသူေတြကုိ ရာဇ၀တ္သားေတြလုိ သေဘာထား
ၾကပါတယ္။ အခ်ိန္တုိတိုေလး (သုံးလေလာက္) အတြင္း စိုက္
ပ်ိဳးၿပီးေတာ့ ရိတ္သိမ္းႏိုင္တဲ့အတြက္ ဘိန္းပင္ဟာ ေတာင္သူ
ေတြအတြက္ေတာ့ ျမန္ျမန္ေငြျဖစ္တဲ့ သီးႏွံျဖစ္ေနပါတယ္။ သူတုိ႔
အေနနဲ႔ ကုိယ္တုိင္သုံးဖို႔ထက္ စီးပြားေရးအခက္အခဲကုိ ေျဖရွင္းဖို႔ 
စိုက္ပ်ိဳးၾကတာပါ။ တကယ္လုိ႔ အဖမ္းခံခဲ့ရရင္လည္း ႏွစ္ရွည္
ေထာင္ဒဏ္က်ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေျပာင္း
လဲဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေလးထားၿပီး အာရံုစိုက္ဖို႔ က်ေနာ္
တုိ႔အေနနဲ႔ အဆုိျပဳခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း 
အစိုးရအေနနဲ႔ လူထုလူတန္းစားေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြကုိ 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။ သူတုိ႔လုိခ်င္တာက ေအာက္ေျခ
ကေန အထက္ကုိသြားတ့ဲပုံစံမ်ိဳ းျဖစ္ၿပီး အထက္စီးကေန ေအာက္
ကုိအမိန္႔ေပးတာမ်ိဳးကုိ မလုိခ်င္ၾကပါဘူး။”

 ေမာ္ရိုကိေုျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ား၌ ေဆးေျခာက္ပင္မ်ားကို 
တိုက္ဖ်က္ေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာမွ် ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ 
ေမာ္ရိကုနကုိ္ယ္စားလွယ္ႏွစ္ေယာက္ထကဲ တစ္ေယာက္က (အျခား
ႏွစ္ဦးသည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ ၏ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာအျငင္းခံခဲ့ရသျဖင့္ 
ပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ) ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔က ကမာၻတစ္လႊား ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ 
အမ်ားဆုံးႏိငုင္တံစခ္ျုဖစပ္ါတယ။္ က်ေနာ္တုိ႔ႏိငုင္ ံလြတလ္ပ္ေရး
ရခဲ့တဲ့ ၁၉၅၅-၁၉၅၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆးေျခာက္ကို တရား
မ၀င္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေပမယ့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ေလာက္ေရာက္မွပဲ 
တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေတြ စလုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ အစိုးရက 
ေတာင္သူေတြကုိ ဘာေရြးခ်ယ္စရာမွ ခ်မေပးခဲ့တဲ့အတြက္ လူ
ေတြဆက္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကတယ္။ တားျမစ္သီးႏွံျဖစ္တဲ့အတြက္ 
စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေတာင္သူအေနနဲ႔ အဖမ္းခံထိရင္ ေထာင္က်သြားႏိုင္
ပါတယ္။ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူအေနနဲ႔ အဖမ္းခံရမယ္
ဆုိရင္ေတာ့ ငါးႏွစ္ကေန ရွစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္က်ႏိုင္ပါတယ္။ 
ေတာငသူ္ေတြကလည္း တကယ္လုိ႔ ေရြးခ်ယ္စရာသာေပးခဲမ့ယ္
ဆုိရင္ အဲဒါကုိ ေကာင္းေကာင္းအသုံးခ်ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္လုိ႔ ေျပာ
ေနၾကတယ္။ ဥပမာ တရား၀င္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီး
စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ိဳး ဖန္တီးေပးတာျဖစ္ျဖစ္၊ တရား
မ၀င္သီးႏွံအျဖစ္ ပိတ္ပင္လုိက္တာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ လုပ္တဲ့အခါမွာ 
အျခားနည္းလမ္း တစ္ခုခုကုိ ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ 
က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာဆို အသိေပးထားသင့္

ေမာ္ရိုကိုမွ GFPPP ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး / Floris Leeuwenberg ၏ 
မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

ပီရူးကိုယ္စားလွယ္က မိမိတို႔ႏိုင္ငံရွိ ကိုကာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေတာင္ၾကား
ေဒသမ်ား၌ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေနကို 
ရွင္းလင္းတင္ျပေနစဥ္ / Floris Leeuwenberg ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု
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တယ္။ အခုက်ေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကုိ အႀကီးစားေရာင္း
၀ယ္ေရးသမားေတြကပဲ သိမ္းက်ံဳးယူသြားၿပီး ေတာင္သူေတြက 
သူတုိ႔ရဲ႕ အလုပ္သမားေတြလုိလုိ ‘ကၽြန္ခံေနၾကရတယ္’။ ေတာင္
သူေတြက တစ္၀မ္းတစ္ခါးဖူလုံရံု အသက္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ပဲ စိုက္ပ်ိဳး
ၾကတာပါ။”

 စိန္႔ဗင္းဆင့္ႏွင့္ ဂရန္နာဒင္း (Saint Vincent & the 
Grenadines) ၌ တိုက္ဖ်က္ေရးကုိ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ျဖင့္ စတင္ 
ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ခုတ္ထြင္မီးရိႈ႕သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ
ခဲ့ၾကသည္။ 

“အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေတြ (ေဆး
ေျခာက္) ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ တာ၀န္ရွိခဲ့ေပမယ့္ အခုက်ေတာ့ 
က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႔ကပဲ ေျခက်င္နဲ႔ လုိက္ၿပီးဖ်က္ဆီး
ေနရတယ္။ လက္ရွိသမၼတက အေမရိကန္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္
တာကုိ မလိုလားတဲ့သူျဖစ္တယ္။ ေတာင္သူေတြကလည္း တုိက္
ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ ေျမစာပင္ဘ၀ေရာက္သြားမွာ မလုိလားတဲ့
အတြက္ ပိုၿပီးျမင့္မားတဲ့ ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းေတြေပၚ ေရႊ႕
ေျပာင္းစိက္ုပ်ိဳ းလာၾကတယ။္ က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲ ရတဲပဖ္ြဲ႔နဲ႔ အေမရကိန္
ရဲ႕တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းအၾကား ကြြာျခားခ်က္အေနနဲ႔ ေျခက်င္
သြားရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖ်က္ဆီးလိုက္တဲ့ ပမာဏကပိုမ်ားေနတာပါပဲ။ 
သူတုိ႔တိုက္ဖ်က္ၿပီး ျပန္သြားတာနဲ႔ ေတာင္သူေတြကလည္း 
ေနာက္တစ္ခါထပ္စိုက္ၾကေတာ့တာပဲ။”

 အင္ဒိုနီးရွားမွ တက္ေရာက္လာသူတစ္ဦးကလည္း ၎တို႔
ႏိုင္ငံ၏ ရွည္လ်ားသည့္ ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ေနာက္ခံ
သမိုင္းေၾကာင္းကိ၁ု၄ ဤကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

“အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို 
၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ကစၿပီး တိုက္ဖ်က္လာခဲ့
တယ္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ ခရိုင္ေပါင္း ၃၃ 
ခုထဲက အိႏိၵယနဲ႔နီးစပ္တဲ့စူမတ္ၾတားကၽြန္းစု ေျမာက္ဖက္စြန္းက 
ေအ့ရွ္ (Aceh) ခရိုင္ကစၿပီး တိုက္ဖ်က္ခဲ့တာပါ။ အမ်ားစုက အစဥ္
အလာအရ (အထင္ကရအခမ္းအနားမ်ား၊ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာႏွင့္ 

ခ်က္ျပဳတ္မႈဆုိင္ရာ) ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအတြက္
ပဲသံုးစြဲၾကတဲ့အတြက္ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေတြအားလံုး လံုး၀
နီးပါးမေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါဘူး။

 ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တုန္းက ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
စိုက္ခင္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဆူနာမီရိုက္ခတ္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီနယ္ေျမ
ေတြဟာ ေဆးေျခာက္ကို “ဟာရမ္” (မသံုးေဆာင္အပ္ေသာအသီး
အႏွံ)ပင္ျဖစ္တယ္လို႔ အခိုင္အမာ လက္ခံယံုၾကည္ထားတဲ့ အစၥလမ္
အာဏာပိုင္ေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေဒသေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာ
ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အစိုးရတို႔က ေဆးေျခာက္ပင္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့
အတြက္ ဘုရားသခင္ဒဏ္ခတ္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆို ၀ါဒျဖန္႔ဖို႔ 
ဆူနာမီကို အသံုးခ်ခဲ့ၾကတယ္။”
 အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းေဒသ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပီရူးႏိုင္ငံ
သည္ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ လတ္တေလာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အင္
အားသုံး၍ အတင္းအက်ပ္တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္
ခဲ့သည့္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္
တစ္ဦးက ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ 

“က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ဓာတ္ေငြ႔မိႈင္းတုိက္တာေရာ လူအင္အားနဲ႔
လုိက္ဖ်က္ဆီးတာေရာ သြယ္၀ုိက္နည္းလမ္းေတြေရာ (ျခိမ္းေျခာက္
မႈ)  အကုနလုံ္းသုံးခဲတ့ယ္။ ယခင္န္႔ဲ လက္ရိွအစိုးရေတြဟာ ေစစ့ပ္
ညွိႏိႈင္းမႈကုိ လုိလားခဲ့တဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈေတြကုိ 
ဥေပကၡာျပဳခဲ့ၾကတယ္။ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေတြက အာဏာ
ပိုင္ေတြကုိ အက်င့္ပ်က္ျခစားလာေစၿပီး ေတာင္သူေတြကုိ ပိုၿပီး
ေတာ့ဆင္းရဲတြင္းနက္သြားေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရက 
အေမရိကန္ရဲ႕ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြကလည္း ကုိယ္
စားလွယ္အဖြဲ႔ေတြ ေစလႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး အေမရိကန္သံအမတ္က 
ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ လိုအပ္သလုိ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ႀကီးၾကပ္
ကြပ္ကဲခဲ့တယ္။ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအပါ
အ၀င္ ကုိကာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္လုိက္တဲ့
အတြက္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္လည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားလာခဲ့
တယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား / Floris Leeuwenberg ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု
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ကန္႔သတ္သီးႏွံပင္မ်ား၏ ရိုးရာအစဥ္အလာ၊ 
ေဆး၀ါးႏွင့္ ေခတ္သစ္သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ား၊ 

 ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ ပဋိဉာဥ္သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ားအရ ေဆးေျခာက္၊ ကိုကာႏွင့္ ဘိန္းတို႔အား ရိုးရာအစဥ္
အလာအရ အသံုးျပဳမႈကို တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိ
သကဲ့သို႔ ေခတ္သစ္အသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားကိုလည္း တားျမစ္ပိတ္ပင္
ထားသည္။ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမႈ
သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အေျခခံအက်ဆံုးအပိုင္း
ျဖစ္ေသာ္လည္း လူတိုင္းလက္လွမ္းမီသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။
 ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
သည္ဘိန္း၊ ကိုကာႏွင့္ ေဆးေျခာက္အသံုးျပဳမႈကို သိပၸံႏွင့္ ေဆး၀ါး
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာကြက္၍ သုံးစြခဲြင့္ျပဳထားသည္။ အဆုိပါ
အပင္မ်ားကုိ ရုိးရာအစဥ္အလာအရအသုံးျပဳမႈကုိ လက္ရိွကမာၻ႔မူးယစ္
ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္း ထည့္သြင္းအသိအမွတ္ျပဳထား 
ျခင္းမရွိေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းခဲ့စဥ္
အခါက ထုိကဲ့သို႔ ကြက္၍ခ်န္လွပ္ထားရွိမႈအေပၚ အေခ်အတင္ေဆြး
ေႏြးျငင္းခုံခဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ တရား၀င္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍၀ိ၀ါဒႏွစ္မ်ိဳးကြဲ
သြားေစခဲ့သည္။ အစိုးရအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာ ရိုးရာအစဥ္
အလာအရ သို႔မဟုတ္ အခမ္းအနားလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ အဆိုပါ
အပင္မ်ား အသံုးျပဳခြင့္  အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးခဲ့ၾကၿပီး 
မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္း အဘယ္ေၾကာင့္ခြင့္မျပဳ
ႏိုင္ရသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။
 ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ပဋိဉာဥ္သေဘာ
တူစာခ်ဳပ္မ်ား၌ ရည္ညႊန္းထားသည့္ ေဆး၀ါးဆိုင္ ရာရည္ရြယ္ခ်က္
အတြက္ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနဆဲျဖစ္
သည္။ လူ႔သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ားအတြင္း ေဆး

ကာေရဘီယံေဒသမွ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ GFPPP ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦး / Floris Leeuwenberg ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

ေျခာက္၊ ကိုကာႏွင့္ ဘိန္းမ်ားကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ
လာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ (INCB) က ေဆး၀ါးထုတ္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
အတြင္း စည္းၾကပ္ထားသည့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရိုးရာအစဥ္အလာအရ 
ေပါင္းစပအ္သုံးျပဳမႈကုိ “ရမ္းသမ္းေဖာစ္ပသ္ည္ ့အတုအေယာင္ေဆး
၀ါးမ်ား” ဟု အမည္တပ္ေပးခဲ့သည္။
 ဟမ္းစကတ္ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားက ေက်းလက္ေန လူထုလူတန္းစားမ်ားအေနျဖင့္အဆုိ
ပါအပင္မ်ားကို ရိုးရာအစဥ္အလာအရ လက္လွမ္းမီရယူသံုးစြဲႏိုင္ရန္ 
အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 ျမန္မာႏိုင္င၌ံ ဘိန္းကို အေျခခံေဆး၀ါး လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အတြက္ရုိးရာအစဥ္အလာအရ သုံးစြလဲာခ့ဲၾကသက့ဲသုိ႔ အေရွ႕ေတာင္
အာရွႏိုင္ငံမ်ား၌လည္း ေဆး၀ါးအျဖစ္ ေဆးေျခာက္ကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္
လုပ္၍ သံုးစြဲလာခဲ့ၾကသည္။ 

“စီးပြားေရးအခက္အခကုိဲ ေျဖရွင္းဖို႔ အဓကိထားစိက္ုပ်ိဳ းၾကတယ္
ဆုိေပမယ့္ ႏိုင္ငံထဲမွာ ေဆး၀ါးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ပါ အသံုးျပဳ
လာတာေတာ္ေတာ္ၾကာပါၿပီ။ ေဆး၀ါးတစ္လက္အေနနဲ႔ ဆက္ၿပီး
သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဘိန္းကုိဆက္ၿပီးစိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အကုိက္အခဲေပ်ာက္
ေဆး၊ ေခ်ာင္းဆုိးရင္က်ပ္သက္သာေဆး၊ ၀မ္းေလွ်ာ၀မ္းပ်က္နဲ႔ 
ေသြးတုိးလုိမ်ိဳးေရာဂါေတြကုိ ကုသဖို႔အေျခခံေဆး၀ါးေတြအျဖစ္
ဘိန္းကုိပဲ ရုိးရာအစဥ္အလာအရ သုံးစြလဲာခ့ဲၾကတာပါ။ အဲသလုိပဲ 
ယဥ္ေက်းမႈအရလည္း သုံးစြတဲာမ်ိဳ းေတြရိွပါတယ္ (ဥပမာ အဓကိ
အားျဖင့္ ဧည့္သည္ေတြကုိ သိတတ္တ့ဲအေနနဲ႔ ျပန္ၿပီးလက္ေဆာင္
ေပးတဲ့ မဂၤလာလက္ဖြဲ႔)။ ထုိ႔အတူ ေဆးေျခာက္ကိုလည္း စားခ်င္
ေသာက္ခ်င္စိတ္ရိွလာေစၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈေတြကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာ
လာေစတဲ့ ေဆး၀ါးတစ္လက္အေနနဲ႔ အသုံးျပဳလာခဲ့ၾကတာပါ။”
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 မည္သို႔ဆိုေစ က်န္ကမာၻ႔ေဒသမ်ားရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္
လုပ္မႈမ်ားအတြင္း ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ရိုးရာအစဥ္အလာဆိုင္
ရာအေလ့အထမ်ား ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေနျခင္းမရိွေၾကာင္းကုိ မကၠဆီကန္
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

“အထူးသျဖင့္ ဆုိင္နာလုိအာ (Sinaloa) မွာဆုိရင္ အရင္ဘယ္
တုန္းကမွ ဘိန္းနဲ႔ ေဆးေျခာက္အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္း
ေနာက္ခံ မရွိခဲ့ဖူးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ရိုးရာအစဥ္အလာအရ သုံးစြဲ
တာမ်ိဳးေတြ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ စီးပြားေရးအေနနဲ႔ 
လုပ္ကုိင္ၾကတာမ်ားၿပီး မာဖီးယားေတြ သုိ႔မဟုတ္ မူးယစ္ရာဇာ
ေတြကပဲ အဓိကအားျဖင့္ ႀကိဳးကုိင္ခ်ယ္လွယ္ေနၾကတာပါ။ ဒီ
ေရာက္မွပဲ အဲဒီလုိရိုးရာအစဥ္အလာအရ အသုံးျပဳတဲ့ပံုစံေတြ 
အမ်ားႀကီးရွိေနမွန္း ေလ့လာသိရွိခဲ့ရတာပါ။”

 ကေရဘီယေံဒသ၌ ေဆးေျခာက္ကို ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးအေနျဖင့္ သံုးစြဲခဲ့ၾက
သည့္အေလ့အထမ်ားစြာ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ဂ်ေမကာ၌ နက္နက္
ရိႈင္းရိႈင္းအျမစ္တြယ္ေနသည့္ ဂန္ဂ်ာယဥ္ေက်းမႈကို ၾကည့္ပါက ယင္း
ကၽြန္းေပၚ၌ ေဆးေျခာက္ကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက 
တရားမ၀င္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည့္ အမွန္တရားပင္ ေမွးမွိန္
ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းခ်က္အသစ္ကို ေရးဆြဲအတည္ျပဳ၍ ေဆးေျခာက္ကို တစ္စိတ္
တစ္ပုိင္းေျဖေလွ်ာ့ေပးခ့ဲသျဖင့္ တစ္ကုိယ္ေရသုံးအတြက္ ေဆးေျခာက္
ပင္ငါးပင္အထိစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ႏွင့္ သတ္မွတ္ပမာဏတစ္ခုအထိ သယ္
ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။
 ရက္စတာဖာရီယန္ (Rastafarian) လူထု၏ ဘာသာေရး
ႏွင့္ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲမႈကိုလည္း ဥပေဒအရ 
အသိအမွတ္ျပဳထားသျဖင့္ ၎တို႔၏ ေရွးထံုးတမ္းစဥ္လာ အေလ့
အထမ်ားအတြက္ေဆးေျခာက္ကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္၍ သယ္ယူပို႔
ေဆာင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ယခုအခ်ိန္အထိ ကၽြန္းေပၚရွိ ရိုးရာအစဥ္
အလာအရ ေဆးေျခာက္အသံုးျပဳမႈပံုစံအားလံုးကို အသိအမွတ္ျပဳ
ျခင္းမရွိေသးဘဲ ေဆးေျခာက္အသံုးျပဳရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေလ့
အထရွိသည့္ အျခားမ်ိိိဳးႏြယ္စုမ်ားကုိ ကြက္၍ခ်န္လွပ္ထားလ်က္
ရွိသည္။

“ဂ်ေမကာအစုိးရက ရက္စတာဖာရီယန္ (Rastafarian)မ်ိဳးႏြယ္စု
ရဲ႕ရိုးရာအစဥ္အလာအရ ေဆးေျခာက္သုံးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကုိပဲ 
သီးသန္႔ကြက္ၿပီး ခြင့္ျပဳထားတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ အားေကာင္း
တဲ့ဌာေနတုိင္းရင္းသား အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုရွိတယ္။ တစ္ျခား
အုပ္စုေတြကလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ ရုိးရာအစဥ္အလာအရ ေဆးေျခာက္
ကုိအသုံးျပဳခ်င္ေပမယ့္ အခုထိေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳတာမ်ိဳး
မရွိေသးဘူး။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိအမွတ္ျပဳ သုံးစြဲခြင့္ရလာ
ေအာင္ က်ေနာ္တို႔အားလုံး ၀ိုင္းတြန္းေနၾကပါတယ္။ အစိုးရ
ကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရိွတာေၾကာင့္ 
သူတုိ႔အေနနဲ႔ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိပဲ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္တ့ဲအတြက္ 
ရိုးရာအစဥ္အလာအရ အသုံးျပဳမႈေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
အသိအမွတ္ျပဳေပးလုိ႔ မရဘူးလုိ႔ အၿမဲတမ္းဆင္ေျခေပးေလ့
ရိွတယ္။ ဂ်ေမကာႏုိင္ငံမွာ ေဆးေျခာက္ကုိ အေပ်ာ္သေဘာ သုံးစြဲ
တဲ့ႏႈန္းအရမ္းကုိ ျမင့္မားပါတယ္။ ရက္စတာဖာရီယန္မ်ိဳးႏြယ္စု
ထက္အဆမတန္မ်ားျပားတဲ့ သုံးစြဲသူအုပ္စုႀကီးရွိေနတဲ့အတြက္ 
‘ရိုးရာအစဥ္အလာအရသုံးစြဲမႈ’ ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ကုိ ျပန္လည္ျပင္
ဆင္ဖို႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။”

 စိန္႔ဗင္းဆင့္ႏွင့္ ဒီဂရန္နာဒိုင္း (St. Vincent & The 

Grenadines) မွ တက္ေရာက္လာသူတစ္ဦးကလည္း ေအာက္ပါ
အတိုင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ေဆး၀ါးအေနနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံးစြတဲာမ်ိဳးကုိေတာ့ မေတြ႕
မိပါဘူး။ ေဆးေျခာက္ရဲ႕ အသံုး၀င္ပံုနဲ႔ အသုံးျပဳနည္းေတြကို ရက္
စတာဖာရီယန္ေတြကသာ အသိဆုံးပါ။ ေဆးေျခာက္အျမစ္ကုိ 
ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ ကုသဖို႔အတြက္ သုံးစြဲၾကတယ္။ ေဆး၀ါး
အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြအေၾကာင္း မ်ားမ်ားပညာ
ေပးဖို႔လုိတယ္။”

 ကမာၻအႏွံ႔ ေဆးေျခာက္ကုိ ေဆး၀ါးအေနျဖင့္ သံုးစြဲသည့္
သာဓကေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ပဋိဉာဥ္သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္မ်ားအရ ေဆးေျခာက္ကုိ ေဆး၀ါးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသုံး
ျပဳရန္ခြင့္ျပဳထားလင့္ကစား ေတာင္အာဖရိကမွသည္ ေမာ္ရိုကို၊ 
အင္ဒုိနီးရွားမွသည္ မကၠဆီကုိအထိ ေဆးေျခာက္အသုံးျပဳမႈကုိ တရား 
၀င္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳ၍ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေပ။ မည္သို႔ဆိုေစ 
ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ၌ ေဆးေျခာက္ကုိ ေဆး၀ါးတစ္လက္အေနျဖင့္ 
စည္းၾကပခ္ြင္ျ့ပဳမည္ကိ့စၥရပႏွ္င္ ့ပတ္သက၍္ အေရးပါသည္ ့ေဆြးေႏြး
ပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ကမာၻတစ္လႊား၌ ေဆး
ေျခာက္ကို အေပ်ာ္သေဘာသံုးစြဲ မႈမွာ အတြင္က်ယ္ဆံုးၿဖစ္ေၾကာင္း 
တက္ေရာက္လာသူအားလံုးကလက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ 

“ကုိကာပင္ေပါက္ေရာက္တဲ့ အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းေဒသ အေမဇံု
ေတာအတြင္း၌သာမက ျပင္ပကမာၻထိပါ ကိုကာရြက္ကုိ ေရွး
အစဥ္အဆက္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသုံးျပဳလာခဲတဲ့ သမိုင္း
ေၾကာင္းေနာက္ခံ အခိုင္အမာရွိေနပါတယ္။ အသုံးျပဳၾကတဲ့ပံုစံ
ေတြက လန္းဆန္းတက္ၾကြေနေစဖို႔အတြက္သုံးတာ၊ လုပ္အားနဲ႔ 
ရပ္ေရးရြာေရး ျမႇင့္တင္ဖို႔အသုံးျပဳတာ၊ လူမႈေရးနဲ႔ ယုံၾကည္ကုိး
ကြယ္မႈ အေလ့အထေတြအတြက္သုံးစြဲတာ၊ ျဖည့္စြက္အာဟာရ
နဲ႔အေရးပါတဲ့ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ အခမ္းအနားေတြမွာ သံုးစြဲ
တာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း
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က ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ သုေတသနလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္တုန္းကမွ ပံုႏွိပ္
ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းမရွိတဲ့ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈထဲမွာ ကုိကာနဲ႔ ကုိကင္း
ဆုိင္ရာ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ဒီလုိျခံဳငံုသုံးသပ္ထားပါ
တယ္။ “ကုိကာရြက္ကို စားသုံးျခင္းျဖင့္ မည္သည့္က်န္းမာေရး
ဆုိင္ရာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွ် ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရွိဘဲ အင္ဒီးစ္
ေတာင္တန္းေဒသေန ဌာေနလူထုလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ကုသ
ေရးဆုိင္ရာ၊ အထြဋ္အျမတ္ထားရာနဲ႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေကာင္းက်ိဳး
ေက်းဇူးေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိေစပါသည္။”၁၅

 ဤေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို GFPPP ၌ ထပ္ေလာင္းခိုင္မာေစခဲ့ပါ
သည္။ ဘိုလီးဗီးယား၊ ပီရူးႏွင့္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံမ်ားမွ တက္ေရာက္
လာၾကသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံးက ကုိကာကုိ ရညရ္ြယ္ခ်က္
အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေရွးအစဥ္အဆက္ကတည္းက အသံုးျပဳလာခဲ့ၾက
သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 ဘိုလီးဗီးယားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက - 

“ကုိကာဆုိတာက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူအတြက္ေရာ သုံးစြဲသူ
အတြက္ေရာ ယဥ္ေက်းမႈလကၡဏာရပ္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ကုိကာ
ကက်ေနာ္တုိ႔ကုိ မူးယစ္ေစတာမ်ိဳးထက္စာရင္ အင္အား ေတြနဲ႔ 
စြမ္းအင္ေတြ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ရင္းကပ္စြဲ
လန္းတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ႕ ၆၀ ကေန ၇၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကုိ ကုိကာရြက္အသုံးျပဳၾကတယ္။ တကၠသုိလ္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ အၾကားမွာဆိုရင္ ပိုေတာင္သုံးၾက
ေသးတယ္” ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 ကိုလံဘီယာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကလည္း - 
“ဌာေနတုိင္းရင္းသားအိမ္ေတြထဲမွာ ‘နာဇကၱဴ (Nazatul)’ လုိ႔ က်ေနာ္
တို႔ေခၚတဲ့ အရာထဲမွာ အသက္ရွင္ဖို႔အတြက္လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္း
အကုန္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ကိုကာရြက္က လည္းတစ္ခုအပါ
အ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုကာရြက္က အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ေတာင္သူ
ေတြကုိ တစ္ေနကုန္ လန္းဆန္းတက္ၾကြေနေစတ့ဲ ကာယစြမ္းအား

ေတြေပးတယ္။ ေနာက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ကိုကာရြက္ကို 
ေဆး၀ါးအေနနဲ႔သုံးတ့ဲ ရုိးရာဓေလ့ေတြလည္းရိွတယ္။ ကုိကာရြက္
ဆိုတာ နတ္ေဆးတစ္လက္လိုပါပဲ။ စိတ္ကိုလည္း ၾကည္လင္
ျပတ္သားေစတယ္။ က်ေနာ္တို႔က လူေတြကို ကိုကာရြက္ရဲ႕ 
ေကာင္းက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို လိုက္ေျပာျပတယ္။ အိပ္မေပ်ာ္စား
မ၀င္တာနဲ႔ အစာမေၾကတဲ့ ေရာဂါမ်ိဳးေတြကို ကုစားေပးႏိုင္တယ္
ဆိုတာကို သူတို႔ကိုယ္ေတြ႕ပဲေလ။ ကိုကာရြက္ဆိုတာ လူတိုင္း
အတြက္ အရမ္းကုိျပီးျပည့္စံုတဲ့ အစားအစာတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ က်ေနာ္
တို႔အေနနဲ႔ ကမာၻသူကမာၻသားအားလံုးကိ ုကုိကာရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳ း
ေက်းဇူးေတြကို သိျမင္လာေစခ်င္တယ္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 ပရီူးကိကုာစိကုပ္်ိဳ းသူမ်ားကလည္း ၎တို႔ကုိယက္ိ ုမူးယစ္
ေဆး၀ါးတိုက္ပြဲႏွင့္ မိမိတို႔စိုက္ပ်ိဳးသည့္ အပင္အေပၚ ရွင္းလင္းျပတ္
သားမႈမရိွသည္ ့ႏိငုင္တံကာ၏ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
ထိခိုက္နစ္နာရသည့္ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္လ်က္ရွိသည္။ 
ကုိကာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းသည္သာလွ်င္ ၎တုိ႔အား ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္
ေစ၍အဖက္ဖက္မွ နိမ့္က်လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနကို မီးစင္ၾကည့္
ကႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ထက္ပို၍
ဆိုရေသာ္ ကိုကာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ သမိုင္းအစဥ္အလာႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ား
ျပဳလုပ္သည့္အျပင္ ကိုကာေတာင္သူမ်ားသည္ သဘာ၀ကိုကာ
ထုတ္ကုန္မ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း
သစ္မ်ားကိုပါ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ကုိကာကုိ ခခုကံာကြယ္ေနတာက သူ႔ရ႕ဲေဆး
ဖက္ဆိုင္ရာ အသံုးျပဳမႈအတြက္သာမက ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္
တစ္ရပ္အေနနဲ႔ကို ထိန္းသိမ္းေနၾကတာပါ။ အဲဒီလိုေၾကညာ
လာတာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ျဖစ္ေပမယ့္ က်ေနာ္
တို႔ရဲ႕ သမၼတက ဒါကိုလက္ေတြ႔ အသိအမွတ္မျပဳေပးခဲ့ဘူး။ ဒါ
ေၾကာင့္က်ေနာ္တုိ႔က အမွန္တကယ္ စုိက္ပ်ိဳးတ့ဲေတာင္သူေတြကုိ 
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စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးေတာ့ ကိုကာထုတ္လုပ္မႈကို တရား၀င္
စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳေပးဖို႔ အဆိုျပဳခဲ့ၾကတာပါ။ ေတာင္သူေတြအေန
နဲ႔က်ေနာ္တို႔ ခုခံကာကြယ္ေနတာက ကိုကိန္းကဲ့သို႔ တစ္ဆင့္ခံ
ေျပာင္းလဲထားတဲ့ ေဆး၀ါးေတြမဟုတ္ဘဲ သဘာ၀အတိုင္းရွိေန
တဲ့ကိုကာကို ကာကြယ္ေနၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုကိန္းရဲ႕ ထိ
ခုိက္ပ်က္စီးမႈေတြအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ တာ၀န္မရိွေပမယ့္ ကုိကိန္း
ကုိအေပ်ာ္သေဘာသုံးစြတဲာကုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔လည္း မေထာက္
ခံပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ဥပမာ ပန္းေတြ၊ သၾကားလံုးေတြ၊ 
ဆီ၊ ကိတ္နဲ႔ ကိုကာဟင္းခ်ိဳလိုမ်ိဳး အျခားနည္းနဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္
မယ့္နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြေနၾကတာပါ။”

 ကိုကာအပါအ၀င္ ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ဘိန္းတို႔ကို ၎တို႔၏ 
သဘာ၀အဆင့္ကတည္းက တားဆီးပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းသည္ ရိုးရာ
အစဥ္အလာအရ အသံုးျပဳသည့္ပံုစံမ်ားအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြားေဘး
ျဖစ္ေစသက့ဲသုိ႔ ယင္းအပင္မ်ားကုိ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၀င္ေငြ
ဖန္တီးလ်က္ရိွသည့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ အစား
ထိုး၀င္ေငြရင္းျမစ္ ဖန္တီးႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးအလားအလာမ်ားကိုပါ 
ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္လ်က္ရွိသည္။

“ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြဟာ ကုိကာပင္ကုိ ရိုးရာအစဥ္အလာ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့နဲ႔ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈအတြက္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔
အသုံးျပဳေနၾကတာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔က ထုတ္လုပ္မႈကို စီးပြားျဖစ္
ထုတ္လုပ္ေရးအထိ ေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာေနေပမယ့္ အဲဒီ
လုိခ်ဲ႕ထြင္ဖုိ႔အတြက္ စီးပြားေရးအရ အခက္အခဲရိွေနတယ္။ အျခား
ပံုစံနဲ႔ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳမယ့္ စီမံကိန္းေတြကုိ အစိုးရဖက္က ဘာ
အကူအညီမွ မေပးတဲ့အျပင္ သူတုိ႔ရဲ႕ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ 
ေစ်းကြက္ကိလုက္လွမ္းမီဖုိ႔ပါ ခယဲဥ္းသြားတယ္။ ဒါအ့ျပင ္ေတာင္
သူေတြနဲ႔ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြအၾကားမွာလည္း ခြဲျခားထား
တဲ့အကန္႔ေတြရွိေနတယ္။ မၾကာခဏဆုိသလုိပဲ ေတာင္သူေတြ
ဟာကုိကာဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပး
ျခင္းမရွိဘူးလုိ႔ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ခံေနၾကရၿပီး အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ
အတြက္ ခြင့္ျပဳထားတဲ့အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကေန ခ်န္လွပ္ထား
ခၾံကရသလုိ အသိပညာလႊဲေျပာင္းေပးတာမ်ိဳ းလည္း အရမ္းနည္း
ပါးတယ္။”

 ေမာ္ရိုကို ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကလည္း ဤသုိ႔ေျပာဆိုခဲ့
သည္။ 

“က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က အစိုးရကေနတစ္ဆင့္ မူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ဘုရင္ကုိ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ ျပဳ
လုပ္ေနပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနတ့ဲ ေတာင္
သူေတြဆီကေန တိုက္ရိုက္လာတဲ့ အဆုိျပဳခ်က္ေတြကုိသုံးၿပီး
ေတာ့စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေတြကုိ လႊတ္
ေတာ္နဲ႔ တီဗီအစီအစဥ္ေတြကေနတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိ
ေအာင္ ေဆြးေႏြးမႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အဆိုျပဳခ်က္
တစ္ခုအတြက္ အတုိက္အခံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔က်ေနာ္
တို႔ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ သူတုိ႔ဖက္ကေတာ့ ဒီနယ္တစ္လႊားက 
မဲရဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ကုိ အသုံးခ်တာျဖစ္ေပမယ့္ ဒါကႏိုင္ငံ
ေရးဆုိတာထက္ ေတာင္သူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးေျပလည္ေစ
ခ်င္တဲ့အတြက္ ပူးေပါင္းျခင္းသာျဖစ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ဖက္က 
ရွင္းေအာင္ေျပာထားတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကို အၿမဲတမ္းလုိလုိ ဖမ္း
ဆီးအေရးယူေနတဲ့အတြက္ ရိုးရာအစဥ္အလာအရ အသုံးျပဳတဲ့ 
ပံုစံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ လက္လႊတ္ဆုံးရႈံးခဲ့ရတယ္။ က်ေနာ္
တုိ႔ရ႕ဲ ရိုးရာအစဥအ္လာအရ အသုံးျပဳတဲန့ည္းလမ္းေတြကုိ ဘယ္

လုိျပငဆ္ငလုိ္႔ရမလဲ သုိ႔မဟတ္ု ဘယ္လုိျပနက္်င္သုံ့းလုိ႔ရမလဲဆုိ
တာကို အေျဖရွာဖို႔ ပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုံ
ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။”

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ 
ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မႈ 

 တရားမ၀င္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ 
အပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွ အေထြ
ေထြဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး
အရကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပမ္ႈႏွင္ ့အစိုးရယႏၱရား လညပ္တ္မႈတုိ႔ႏွင္ ့ထထဲဲ
၀င၀္င ္ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္လ်က္ရိွသည။္ တားျမစ္သီးႏံွစုိက္ပ်ိဳးထုတ္
လုပ္မႈအတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲသည့္ အစားထုိးလုပ္ငန္းမ်ား ရွား
ပါးသျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
 ကမာၻတစ္လႊားရွိ နယ္ေျမေဒသအမ်ားအျပား၌ ေရရွည္
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကင္းမဲ့ေန
ျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အပင္မ်ားတည္ရွိေနျခင္းတို႔
အၾကား ထဲထဲ၀င္၀င္ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈကို မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္း
ခ်ဳပ္ေရး (UNODC) ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (UNDP) နယ္ပယ္မ်ား၌
လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈ
အတြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေျချပဳ၍ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိသည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (AD) ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 
အေလ့အထမ်ားသည္ ကမာၻတစ္လႊား၌ တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာေန
သည့္တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို ကာကြယ္တားဆီးရာ၌ 
လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္းသက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားက ၎တို႔၏ AD စီမံကိန္းအက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို မစားရ
၀ခမွန္းေျပာ၍ သာယာေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါး အစီရင္ခံစာ၌ ေရရွည္
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ကမာၻ႔မူးယစ္ ေဆး၀ါး
ကပ္ဆုိက္မႈအၾကား ဆက္စပ္မႈကုိ သီးသန္႔ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည့္ 
အခန္းတစ္ခုပါရွိသည္။ အဆိုပါအခန္းအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ တရားမ၀င္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ 
အသံုးျပဳမည့္ ေဆးေျခာက္၊ ကိုကာႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ
အၾကားဆက္စပ္မႈကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။

“စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးအၾကားက ဆက္ႏြယ္
ပတ္သက္မႈေလာက္ သိသာထင္ရွားတဲ့ အခ်ိတ္အဆက္မ်ိဳးကုိ 
မူးယစ္သီးႏံွပင္ေတြ တရားမ၀င္စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တ့ဲ အခင္းအက်င္း
ကလြဲၿပီး တစ္ျခားဘယ္ေနရာမွာမွ မေတြ႔ႏိုင္ပါဘူး။ ဆင္းရဲမြဲေတ
မႈနဲ႔ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း
ေတြကင္းမဲ့ေနတဲ့ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေမာင္းႏွင္အားေတြက 
တားျမစ္သီးႏံွ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ေက်းလက္ေနေတာင္
သူေတြကုိ တြန္းအားေပးေနၿပီး ေက်းလက္တစ္လႊား ဧရာမတား
ျမစ္သီးႏွံစိုက္ခင္းေတြကုိ အႀကီးအက်ယ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေအာင္ ခြင့္
ျပဳေပးထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔အတူ ခ်ိႏွဲ႔အား
နည္းေနတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရဲ႕ သရုပ္သကန္ေတြျဖစ္ေနပါ
တယ္။”၁၆

၁၅
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Pien Metaal (ညာစြန္) ႏွင့္ အတူပါလာသည့္ ေမာ္ရိုကိုကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး (အလယ္) မိတ္ဆက္ေနစဥ္ / Dhira Narayana ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

 ညီလာခံအတြင္း တက္ေရာက္ပါ၀င္ခ့ဲၾကသူမ်ားက အထက္
တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစသ္ည့္ ယႏၱရားမ်ားကုိ ထပ္ေလာင္းအတညျ္ပဳေပး
သည့္ သာဓကေပါင္းမ်ားစြာကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြး
အေျဖရွာမႈကို တည့္မတ္လမ္းညႊန္ေပးသည့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕၌ ေျပာင္း
လဲဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈႏွင့္ မိမိတို႔၏ 
သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစမည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တက္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ား၏ အျမင္
သေဘာထားမ်ားကို တီးေခါက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။ 
 ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျဖင့္ လုံးခ်ာလည္
လိုက္ေနခဲ့သည့္ ေမာ္ရိုကိေုျမာက္ပိုင္း ရိဗ္ (Rif) ေဒသ၌ ကိဗ္ (Kif - 
ေဒသအေခၚ ေဆးေျခာက္ပြင့္) စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအက်ပ္
အတည္းကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့
ၾကသည္။ ေဒသတြင္း ေဆးေျခာက္ပင္သံုးစြဲသည့္ပံုစံမွာ ေျပာင္းႀကီး
ႀကီးျဖင့္ အပြင့္မ်ားကို အေငြ႔ပံုစံျဖင့္ ရွဴရိႈက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္
အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုကို ေဆးေျခာက္ဆီ သို႔မဟုတ္ ဟတ္ရွီစ္ (ေဆး
ေျခာက္) အျဖစ္ ျပင္ဆင္ေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔မူးယစ္
ေဆး၀ါး အစရီငခ္စံာအရ ေမာ္ရိကုိုသည ္ဟတ္ရီွစထ္တ္ုလုပမ္ႈ အမ်ား
ဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎ၿပီးလွ်င္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ လက္ဘႏြန္၊ 
အိႏိၵယႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမ်ားက ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ 
ဟတ္ရွီစ္ေစ်းကြက္သည္ အဓိကအားျဖင့္ ဥေရာပတစ္ခြင္ကို စိုးမိုး
ထားသည္။ 
 ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းကို 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအရ 
ဖိအားေပးေစခိုင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ရုိကိုအစိုးရသည္ လူႀကိဳက္နည္း
လွသည့္ သီးႏွံဖ်က္ဆီးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေမာ္ရိုကိုအစိုးရသည္ အေပ်ာ္
သေဘာသံုးစြဲမႈအတြက္မဟုတ္သည့္ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ 
စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆးေျခာက္
တရား၀င္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳမႈကို ေဆြးေႏြးရန္ ပိုမိုစိတ္အားထက္သန္
လာခဲ့သည္။ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာခဲ့ၾကသူမ်ားက ေရြးခ်ယ္
စရာနည္းလမ္းမ်ားကို အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

“က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔
ဟာေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနလုိတဲ့ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ အေသးစား
ေတာင္သူေတြပါဆုိတာကို ရွင္းေအာင္ေျပာၿပီး အေျပာင္းအလဲ
ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းေတြကုိ အဆိုျပဳခဲ့ၾကတာ
ပါ။ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ေဆးေျခာက္
အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးေနတဲ့ ‘ကီဖီစ္-ႏိုင္ငံ’ အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ကုိအရင္ဆံုးဖန္တီးေပးဖို႔ အဆိုျပဳတာပါ။ အဲဒီမွာ ေရတုိ၊ ေရလတ္
နဲ႔ေရရွည္ေျပလည္သြားေစမယ့္ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းေတြကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္တယ္။ ကေန႔အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ဖက္က က်ေနာ္
တုိ႔ကုိရာဇ၀တ္သားေတြလုိ သေဘာထားေနၾကတဲ့အတြက္ ဒီလုိ
စကား၀ိုင္းေတြမွာ ဥေရာပသမဂၢအသုိက္အ၀န္းကုိ ပါေစခ်င္
တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဖက္က အစားထုိးသီးႏွံအသုံးျပဳမႈပံုစံေတြ၊ စိုက္
ပ်ိဳးေရးနဲ႔ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္
အလက္ေတြ၊ ပညာေပးတာေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ
ေတြကို လုိအပ္ေနပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲက အမ်ိဳးသမီးေတြ
ဆီကေနတစ္ဆင့္ လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ေလ့
က်င့္သင္ၾကားေပးဖို႔ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔
အေနနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္မွာကုိ မလုိလားပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ 
လူငယ္လူရြယ္ေတြအၾကား အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းအရမ္းျမင့္ေနတဲ့
အတြက္ အဲဒီလူေတြဟာ အလားအလာရွိတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြ
ျဖစ္လာသလုိ ISIS နဲ႔ အျခားပဋိပကၡဇာတ္ေကာင္ေတြက ရွာေဖြ
ငွားရမ္းခ်င္တဲ့ လူငယ္ေတြျဖစ္လာၾကပါတယ္။”

“သတ္မွတ္ထုတ္လုပ္မႈ ပံုစံတစ္ခ်ိဳ႕ကုိ တရား၀င္စည္းၾကပ္ခြင့္
ျပဳေပးဖို႔ သေဘာတူၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အဓိကကန္႔ကြက္ေနၾကသူေတြက ကုမၸဏီႀကီးေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဒီလုိမ်ိဳးမျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ရိုးရာအိမ္ပံုစံေလး
နဲ႔ေကာ္ဖီဆုိင္ေလးေတြမွာ အပန္းေျဖတဲ့အေနနဲ႔ သုံးစြဲလုိ႔ရ
ေအာင္လုပ္ဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔ဖက္က စိတ္ကူးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္
ျခင္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ဖက္က ႏိုင္ငံျခားကုိ တင္ပို႔ေရာင္းခ်စရာ
မလုိေတာ့သလုိ စိုက္ပ်ိဳးသူေတြနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔အေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္
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အျမတ္ထုတ္ေနၾကတ့ဲ အေရာင္းအ၀ယ္သမားေတြနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေမွာင္ခိုကုန္ကူးသူေတြလည္း ကိစၥတုံးသြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ရိုးရာေကာ္ဖီဆုိင္ေလးေတြ ဖြင့္လွစ္သလိုမ်ိဳး အပန္းေျဖသံုးစြဲမႈ
ေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားဖုိ႔ က်ေနာ္
တုိ႔သံဓိ႒ာန္ခ်ထားပါတယ္။”

“က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းကုိ မတည္ေထာင္ခင္ ၁၉၉၉ 
ခုႏွစ္ေလာက္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ဖက္က ေမာ္ရိုကုိအစိုးရနဲ႔ ဥေရာပ
သမဂၢဆီကုိ တုိက္ရုိက္သြားခ့ဲတယ္။ သူတုိ႔ဖက္ကလည္း ကြင္းဆင္း
ေလ့လာမႈေတြလာလုပ္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္
ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေဒသခံဦးေရစုစုေပါင္း ၃၀၀၀၀ ေလာက္ပါ၀င္မယ့္ 
ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတစ္ခုနဲ႔ စတင္ဖို႔အတြက္ ေရတို၊ ေရလတ္နဲ႔ ေရ
ရွည္မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို သူတုိ႔ဖက္က ေရးဆြဲျပင္ဆင္ခဲ့ၾက
တယ္။ ပထမပိုင္းေတာ့ ပ်ားရည္ထုတ္လုပ္ၿပီး သဘာ၀ခရီးသြား
လုပ္ငန္းကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ဖို႔ စၿပီးျပင္ဆင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
တကယ္တမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကုိယ့္
သေဘာနဲ႔ကုိယ္ အပင္ေပါင္း ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ပ်ား
ရည္ေတြ ထုတ္လုပ္ခ့ဲေပမယ့္ တည္ေထာင္သူအမ်ားစုက ဂရုတစုိက္
လုိက္ၿပီး လုိအပ္သလုိအကူအညီေပးတာေတြ ဆက္မလုပ္ခဲ့ၾက
ဘူး။ ပထမဦးဆုံး သီးထြက္မရခင္အထိ အခ်ိန္တစ္ခုေပးရတဲ့
အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ဖက္က ဆက္လုပ္သင့္တယ္။ လတ္တေလာ
မွာေတာ့ (၃-၄ႏွစ္အၾကာ) အစုိးရနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢဖက္က ေထာက္ပ့ံ
ကူညီသူေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။ သူတုိ႔ဖက္က အဲဒီလို မ်က္ႏွာလႊဲ
ခဲပစ္လုပ္ခ့ဲၾကတ့ဲအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔လည္း မတတ္သာပဲ ဟတ္ရိွစ္ 
(ေဆးေျခာက္) ေတြဆက္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ဘာ
ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အပင္စိုက္တယ္ဆုိတာက အခ်ိန္ယူရတာ
ကုိး။ ဒီလုိအေျခအေနေတြေၾကာင့္ လူေတြကလည္း အစိုးရအဖြဲ႔
အစည္းေတြအေပၚမွာ အယုံအၾကည္နည္းသြားခဲ့ၿပီး ဒီလုိစီမံ
ကိန္းေတြအတြက္ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးမွရမယ္ဆုိတာကုိ သေဘာ
ေပါက္သြားခဲ့ၾကတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔
ဖက္က ဆက္ၿပီးတြန္းအားေပးေနတုန္းပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ေတာင္းေန
တာက ပိုက္ဆံမဟုတ္ဘဲ နည္းနာေတြနဲ႔ အစီအစဥ္ေတြကုိ 
ဂရုတစုိက္ဆက္ၿပီး ကြင္းဆင္းပ့ံပုိးကူညီတာမ်ိဳးကုိ လုိခ်င္တာပါ။”

 ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာအရ 
တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည့္ ပီရူးႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့သည့္ 
ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အစားထိုးသီးႏွံ အစီ
အစဥ္မ်ားက ကုိကာေတာင္သူမ်ားကုိ ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္
ေထာင္ႀကံဳေတြ႔ေစခဲ့သည္။ တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ေဖာ္ေဆာင္လာ
ခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား လံုး၀ေအာင္ျမင္
ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။
 ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ ေငြေၾကး
အမ်ားစုသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္း
မရိွဘဲ မလုိလားအပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလႊာေပါင္းစုံ၏ ျဖတ္ေတာက္
သိမ္းဆည္းမႈကို ခံခဲ့ၾကရသည္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္
အပံ့မ်ား အလံုအေလာက္ပံ့ပိုးေပးခ့ဲျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ စီမံကိန္းကို 
ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲကြင္းဆင္းပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုပါ 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ ကနဦးအဆင့္တြင္ပင္ က်ရံႈးသြား
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ကုိကာတစ္ခုထဲ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တာမဟုတ္တဲ့ က်ေနာ့္ကုိ 
ပီရူးႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္လာသည့္ GFPPP ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး / Floris 
Leeuwenberg ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

ဗဟုိအစိုးရက ပင္ေပါက္ေလးေတြ လာေပးၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ 
အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈပုံစံတစ္ခုလုံးကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ေစခ်င္တယ္။ 
ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိတဲ့ ဒီလုိစီမံကိန္းမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔
ဖက္က အခါခါဆံုးရႈံးနစ္နာခဲ့ရေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဆီမွာ ဒီလုိစီမံ
ကိန္းေတြေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ေငြေၾကးေရာ အရင္းအျမစ္ေရာမရွိတဲ့
အတြက္ေနပါဦးလုိ႔ အစိုးရကုိ က်ေနာ္တုိ႔ေျပာခဲ့ရတယ္။ အစိုးရ
ဖက္ကတကယ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျပာင္းလဲ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီကလာတဲ့ ရန္ပံုေငြေတြ
ကုိအစိုးရဆီကတစ္ဆင့္ခံ စီးဆင္းေစတာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ က်ေနာ္
တုိ႔ကုိ တုိက္ရိုက္ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္။”

“တကယ္လုိ႔သာ သီးႏွံေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးတာက တကယ့္ေျဖရွင္း
ေရးနည္းလမ္းျဖစ္ခ့ဲမယ္ဆုိရင္ ဘာမွျပႆနာရိွလာစရာ အေၾကာင္း
မရွိဘူးေလ။ လက္ရွိ (ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး) အစီအစဥ္
ေတြက ေနထုိင္စားေသာက္ဖို႔အတြက္ ကိုကာဆက္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳး
ျဖစ္ေအာင္ တြန္းအားေပးသလုိျဖစ္ေနတယ္။”

“က်ေနာ္တုိ႔ ကုိကာစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ ထုတ္ကုန္
တစ္ခုခုထုတ္ဖို႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့အကူအညီေတြ ရွာေဖြေပးဖို႔ 
အစိုးရကုိ ေတာင္းဆုိခ်င္တယ္။ ေျမနိမ့္ေဒသက လယ္သမား
ေတြက်ေတာ့ သီးႏွံမ်ိဳးစံုေပါက္ေရာက္ရွင္သန္ႏိုင္တဲ့ ေဒသမွာ
ေနထုိင္ၾကတဲ့အတြက္ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၾက
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာင္တန္းေဒသ ကုန္းျပင္ျမင့္ေတြမွာ ေနထိုင္
ၾကတ့ဲသူေတြက်ေတာ့ သီးႏံွအမ်ိဳးအစား အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ပဲ 
စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘယ္လိုသီးႏွံေတြ ေပါက္ေရာက္
ႏိုင္သလဲဆိုတာသိဖို႔အတြက္ ေျမဆီလႊာကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔
လုိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကုိကာစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ ေဒသေတြ
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မွာဗီတာမင္နဲ႔ အာဟာရျပည့္၀တ့ဲ ေျမဆီလႊာမ်ိဳးရိွဖုိ႔လုိအပ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ပထမဦးဆုံးအဆင့္အေနနဲ႔ ဒါကိုလုပ္ဖို႔လုိအပ္တယ္။”

“ႏိုင္ငံတစ္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္လ်က္ရွိတဲ့ လူထုလူတန္းစား
ေပါင္းမ်ားစြာအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစမွာ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ 
အစိုးရဖက္ကဂရတုစိကုန္႔ဲ က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားသုံးသပဖ္ို႔
လုိအပ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ စီမံကိန္းနာမည္ေတြကုိပဲ မစားရ
၀ခမန္းလက္ခံရရွိေပမယ့္ ဘာတစ္ခုမွ အေကာင္အထည္ေပၚ
မလာခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် စိုက္ပ်ိဳးသူ
ေတာင္သူလူထုက အစိုးရအေပၚ အယုံအၾကည္မရွိေတာ့ဘူး။ 
ယုံၾကည္မႈေတြက ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔အတူပါ
သြားခဲ့ၿပီေလ။”

“VRAEM (ပီရူးႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေတာင္ၾကားလြင္ျပင္ေဒသျဖစ္
တဲ့ Valle del Rio Apurimac, Ene y Mantaro) ေတာင္ၾကား
လြင္ျပင္ေဒသမွာ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေတြက 
အမည္အားျဖင့္ နဖူးစည္းစာတမ္းအားျဖင့္သာ ေရာက္လာၿပီး
ေတာ့ဘယ္ေတာ့မွ အေကာင္အထည္ေပၚမလာခ့ဲၾကဘူး။ က်ေနာ္
တုိ႔ဆီကို ဘယ္တုန္းကမွ ေရာက္မလာခဲ့ၾကဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ 
က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေကာ္ဖပီင ္၂၀၀ေလာက္နဲ႔ သစပ္င္ေပါက္ ၂၀၀ 
ေလာက္ပဲ ေရာက္လာခဲ့ဖူးတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ ဘ၀တစ္ခုလုံးကုိ 
ဒါေတြနဲ႔ သြားလဲလိုက္ဖို႔ ဘယ္လုိမွမျဖစ္ႏိုင္ဘူးေလ။ ဒါေတြ
အျပင ္တစျ္ခားအေထာကအ္ပံ့ေတြ နည္းပညာအကူအညီေတြနဲ႔ 
အခ်ိန္ေတြလည္း လုိအပ္ေသးတယ္။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္
တုိ႔ဖက္က လက္မခခံဲတ့ာပါ။ VRAEM ေတာင္ၾကားလြင္ျပင္ေဒသ
အတြက္အစိုးရဖက္က စီမံကိန္းအသစ္တစ္ခု ေရးဆြဲျပင္ဆင္ေန
ေပမယ့္ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေနဆဲ အဆင့္မွာပဲရွိ
ေသးတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ
ႏိုင္မွသာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကုိ ေရွာင္လႊဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါ
တယ္။”

 ျမန္မာႏိုင္ငမံွ တက္ေရာက္လာခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
အတြက္ လက္ရိွဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသူမ်ား၌ ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကင္းမဲ့ေနျခင္းသည္ ေျမယာလက္
လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ေဒသခံ လူထုလူတန္းစားမ်ားကို အက်ိဳး
ျပဳျခင္းမရိွသည့္ ႏိငုင္ျံခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား (အဓိကအားျဖင့္ တရတု)္ 
ကိုအား ေပးအားေျမွာက္ျပဳသည့္ အစိုးရ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားမွ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ အေရးကိစၥရပ္
မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ႏိငုင္ရံ႕ဲ အေျခအေနက ကြျဲပားမႈရိွပါတယ္။ အစီအစဥ္
ေတြကုိ အစုိးရဖက္ကေနပဲ ထိန္းခ်ဳ ပ္စီမံလာခ့ဲတာပါ။ သူတုိ႔ကေတာ့ 
လူထုအက်ိဳးအတြက္လုိ႔ ေျပာေနၾကေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်
ေတာ့တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ပဲျဖစ္ေနတယ္။ ေဒသခံလူထုအတြက္ 
ပိုက္ဆံတစ္ျပားမွ မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေျမေတြကုိ တရုတ္
ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးလုိက္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ စိုက္ပ်ိဳးစား
ေသာက္ဖို႔ ေျမေတာင္မရွိေတာ့ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ တစ္
ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ သေဘာထားေတြကုိ အျပန္အလွန္ေလးစား 
အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။”

“၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕နည္း
လမ္းက (တရုတ္ေတြရဲ႕) ရာဘာစိုက္ခင္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတဲ့ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး / Floris 
Leeuwenberg ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

ဘိန္းအစားထုိးသီးႏွံ စီမံကိန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြကလည္း 
ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့နယ္ေျမေဒသေတြကုိ ေျပာင္းေရႊ႕
စိုက္ပ်ိဳးၾကရတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္ခဲြေ၀မႈအတြက္ ပါးစပ္နဲ႔ပဲ
သေဘာတူထားၿပီးဘာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမွ မရွိပါဘူး။”

“က်ေနာ္တုိ႔မွာ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခု 
ႏွစ္ခုေလာက္ပဲ လက္ခံရရွိခဲ့ဖူးတယ္။ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္
ေရးအတြက္ဆုိၿပီးေတာ့ အစိုးရက သီးႏွံမ်ိဳးေစ့ေတြထုတ္ေပးခဲ့
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာက သူတုိ႔ေပးတဲ့ မ်ိဳးေစ့ေတြက ေဒသရဲ႕ 
ေရခံေျမခံနဲ႔ မကုိက္ပါဘူး။ သူတုိ႔ဖက္က မ်ိဳးေစ့ေပးရံုပဲ ေပးခဲ့ၿပီး
ေတာ့အဲဒီမ်ိဳးေစ့ေတြ ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ေတာင္သူေတြကုိ 
ဆက္ၿပီးအကူအညီေပးတာမ်ိဳးေတြ မရွိခဲ့ဘူး။ ရလာတဲ့ ထြက္
ကုန္ေတြကို ေစ်းကြက္အေရာက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရတာက ေငြ
ေၾကးအကုန္အက် ပိုမ်ားေနတယ္။ သူတုိ႔ဖက္က မရွိတဲ့ေစ်း
ကြက္အတြက္ ေရာင္းလုိ႔မရတဲ့သီးႏွံေတြ လာေပးသလုိ ျဖစ္သြား
ခဲ့တဲ့အတြက္ ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးမွ မရခဲ့ဘူး။”

“ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အဓြန္႔ရွည္တည္ၿမဲေစခ်င္တယ္
ဆုိရင္ေတာ့ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲတဲ့ သီးႏွံေတြကုိ ေထာက္ပံ့
ေပးဖို႔ လိုအပ္တာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ျဖန္႔ျဖဴးေပးတဲ့ မ်ိဳးေစ့ေတြက
လည္းအရည္အေသြးေကာင္းဖို႔ လုိအပ္တယ္။  က်ေနာ္တုိ႔အေန
နဲ႔အစိုးရကုိ ေအာက္ေျခေျမျပင္အထိ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး
ေတာ့က်ေနာ္တုိ႔လုိအပ္ေနတဲ့ နည္းပညာအကူအညီေတြေပး
အပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဒါတင္မက အဓြန္႔ရွည္တည္တ့ံတဲ့ 
ေစ်းကြက္ေတြလည္း ရွိဖို႔လုိသလုိ အဲဒီလုိေစ်းကြက္ေတြမွာ 
ကုိယ့္ရဲ႕ထြက္ကုန္ေတြကုိ ေရာင္းတန္းတင္ႏိုင္မယ့္ နည္းနာေတြ
လည္းလုိအပပ္ါတယ္။ ဘာေၾကာင္လ့ဆုိဲေတာ့ ေက်းလက္ေဒသ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံ လုိအပ္ခ်က္ေတြက အေျခအေနေတာ္
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ေတာ္လည္း ဆိုးေနတုန္းမို႔ ကုိယ့္ကုန္စည္ေတြကုိ ေစ်းကြက္
အေရာက္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ဖုိ႔ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ေပးရတ့ဲအတြက္
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။”

“ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ အေျခခံအေဆာက္
အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္  အရင္ဆုံးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသင့္ပါ
တယ္။ အခအုခ်နိထိ္ က်ေနာ္တုိ႔ဖက္က အခြန္ေတြအမ်ားႀကီးေပး
ေနရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အရပ္မွာ ေရအရမ္းရွားတဲ့အတြက္ 
အေတာ့္ကုိဒုကၡေရာက္ေနၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေရကုိ
လက္လွမ္းမီ သံုးစြဲႏိုင္ဖို႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ဘိန္းက်ေတာ့ ေရ
ဒီေလာက္မလုိတဲ့အတြက္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဒီလုိတားျမစ္သီးႏွံကုိ 
ဆက္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ေဒသရဲ႕ 
ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ပံုစံကလည္း တစ္ေယာက္တစ္
မ်ိဳး (အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္) ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အခုအစိုးရသစ္ တက္လာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာသားရင္သား
မခြဲဘဲတစ္ေျပးညီက်င့္သံုးလာေတာ့မယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္
လင့္ပါတယ္။”

“အဂၤလိပ္ေတြ၀င္လာကတည္းက ေျမေတြအကုန္လုံးကို အစိုးရ
ပိုင္တယ္လုိ႔ ေၾကညာခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ကုမၸဏီ
ႀကီးေတြ၀င္လာတဲ့အခါမွာ အစိုးရဖက္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလုိက္တဲ့
အတြက္ ေျမေတြကုိလုိက္သိမ္းၾကေတာ့တာပဲ။ ပိုက္ဆံသာရွိ
မယ္ဆုိရင္ ေျမႀကီးကုိ ႀကိဳက္သေလာက္၀ယ္လို႔ရသလုိျဖစ္ေန
တယ္။”

 GFPPP သို႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္
အမ်ားစုသည္ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (AD) စီမံကိန္း မ်ားလုံး၀
နီးပါးကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေျမေဒသမ်ားမွ 
လာေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္းေျပာရမည္ဆုိပါက 
တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ ႏိုင္ငံေလးခု၏ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကသာလွ်င္ AD စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ဖူးသျဖင့္ ညီလာခံတက္ ေရာက္လာသည့္ 
ႏိုင္ငံအားလုံးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက မဆုိစေလာက္သာရွိေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ပါရာေဂြးႏွင့္ မကၠဆီကို ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးသည္ ၎တုိ႔
တည္ရွိသည့္ တုိက္ေဒသတစ္လႊား ေဆးေျခာက္အဓိကထုတ္လုပ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနေသာ္လည္း ၎တို႔၌ မည္သည့္ AD 
အစီအစဥ္မွ် မရွိခဲ့ဖူးသလုိ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီဟူ၍
လည္း ေလာက္ေလာက္လားလားမရွိခဲ့ေပ။ GFPPP တြင္တက္
ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ၎တုိ႔၏ သက္
ဆုိင္ရာႏိုင္ငံအလုိက္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ 
ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

“မကၠဆီကုိမွာ အစိုးရေျပာေနတဲ့ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ိဳး တစ္ခုမွမရိွပါဘူး။ အစုိးရေဖာ္ေဆာင္ေနတ့ဲ ရုိးရုိးလယ္
ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္မွာေတာင္ အေခါက္
တစ္ရာ အကူအညီေတာင္းရင္ ၁ ေခါက္ ႏွစ္ေခါက္ေလာက္ရဖို႔
ေတာင္မလြယ္ပါဘူး။ ေနာက္ျပႆနာတစ္ခုက ကိုယ္အကူ
အညီသြားေတာင္းတဲ့ အစိုးရအရာရွိေတြက ျပႆနာရဲ႕အတိမ္
အနက္သုိ႔မဟုတ္ သီးႏွံေတြရဲ႕အေျခအေနေတြကုိ နားလည္
သေဘာေပါက္မႈမရွိတာပါ။”

 ေနာက္မကၠဆီကုိ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကလည္း ေအာက္
ပါအတုိင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“အစိုးရဖက္က ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပေပ်ာက္ေရး
အတြက္ အလိမ္အညာစကားေတြကုိ ေလွ်ာက္ျဖန္႔ေနတာပါ။ 
အစိုးရေဖာ္ေဆာင္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးလုပ္ငန္းေတြ အမွန္တကယ္ရွိခဲ့ဖူးေပမယ့္ အဲဒီစီမံကိန္းေတြ
ကအပယ္ခံလူထုလူတန္းစားေတြကို အက်ိဳးျပဳမယ့္အစား စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြကုိပဲ အက်ိဳးအျမတ္ရသြားေစခဲ့ပါတယ္။ 
အဓိကစိတ္ကူးကေတာ့ အေမရိကန္မွာ အလုပ္သြားလုပ္ေနၾက
တဲ့မကၠဆီကန္ေတြအတြက္ မကၠဆီကိုထဲမွာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္
လုိ႔ရတဲ့ ကုန္စည္ေတြ (ဥပမာ ေခါင္ရန္းပန္း (Hibiscus Flower) 
လုိ႔ေခၚတဲ့ တိုင္းရင္းေဆးပင္မ်ိဳး) ကုိတင္ပို႔ေရာင္းခ်သြားဖို႔ ရည္
ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကုိ ဆင္းရဲတဲ့ေတာင္သူေတြရဲ႕ 
စီးပြားေရးအေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျမႇင့္တင္
ေပးဖို႔နဲ႔ ေက်းလက္ေနမကၠဆီကန္ေတြရဲ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်
ေနထုိင္မႈေတြကုိ တားဆီးကာကြယ္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့တာပါ။”

 ပါရာေဂြးႏိငုင္၏ံ အေျခအေနသညလ္ည္း ထပတူ္နီးပါး မနီး
ရိုးစြဲျဖစ္ခဲ့သည္။

“ပါရာေဂြးဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံ
ေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားေပမယ့္ က်ေနာ္
တုိ႔ျမင္တာကေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းေသာင္း
ေျခာက္ေထာင္ကို ေက်းလက္ေျမေတြ အႀကီးအက်ယ္ေရာင္းခ်
ေပးခဲ့ၿပီးေတာ့ ေက်းလက္ေန လူထုလူတန္းစားေတြကုိ အုံလုိက္
က်င္းလုိက္ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ခဲ့တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ေန
တယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လက္ရွိ
သေဘာတရားတစ္ခုလုံးကို မေျပာင္းလဲဘဲနဲ႔ေတာ့ တကယ့္
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလာမွာ မဟုတ္သလုိ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့
ခိုင္ၿမဲတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိတာလည္း ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။”

ပါရာေဂြးကိုယ္စားလွယ္ / Floris Leeuwenberg ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

၁၉



| Global Forum of Producers of Prohibited Plants (GFPPP) transistionalinstitute

 ကေရဘီယံေဒသ၌ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ဦး
တည္ခ်က္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္
ႏွံမႈႏွင့္ ေငြပင္ေငြရင္းအလုံအေလာက္ စိုက္ထုတ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ 
ဂ်ေမကာ၌ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ လုံး၀မရွိခဲ့ေပ။ 
အဆုိပါအေျခအေနကုိ ဂ်ေမကာကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ရွင္းလင္း
ျပတ္သားစြာျဖင့္ ဤသုိ႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ “ဂ်ေမကာဟာ အိုေဟာင္း
ေနၿပျီဖစတ္ဲစ့ိက္ုပ်ိဳ းေရးအေျချပဳ စီးပြားေရးကေန ေဖာက္ထြက္လာခဲ ့
တယ္။ ဂ်ေမကာအေနနဲ႔ အႀကီးစားဧရာမ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ
အတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူး။”

“ေရြးခ်ယ္စရာ အေျပာင္းအလဲေတြက စီးပြားေရးအရေရာ လုပ္
ငန္းပိုင္ဆုိင္ရာအရေရာ လူမႈေရးအရေရာ လက္ေတြ႔ယုံၾကည္
အားထားႏိုင္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဂ်ေမကာရဲ႕ ရာသီဥတုက ဂန္ဂ်ာ
(ေဆးေျခာက္) စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအေနအထား
ပါပဲ။ ဂ်ေမကာရဲ႕ ဂန္ဂ်ာက ဂ်ေမကာလုိ အေရာင္အေသြးစံုၿပီး 
ထူးကဲတဲ့ႏိုင္ငံအတြက္ ေတာင္သူေတြ ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚ 
ကုိယ္ရပ္ႏိုင္ေအာင္ အာမခံေပးတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း တစ္ခု
လုိျဖစ္ေနတယ္။ ဂန္ဂ်ာက ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
အတြက္ အေျဖတစ္ခုပါပဲ။”

“ျပႆနာကေတာ့ ပီရူးႏုိင္ငံမွာလုိပဲ ေစ်းကြက္ေတြကုိ လက္လွမ္းမီ
အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲတာပါပဲ။ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေတာင္သူငယ္
ေလးေတြအတြက္ေတာ့ ေဆးေျခာက္စုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ရတာက 
ပိုၿပီးတြက္ေျခကုိက္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြ ၀င္လာ
ၿပီးေတာ့ သီးႏွံေတြနဲ႔ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးကို လက္၀ါး
ႀကီးအုပ္အပိုင္စီးသြားခဲ့တယ္။ ေတာင္သူငယ္ေလးေတြအတြက္ 
ေစ်းကြက္ေပ်ာက္သြားတယ္။ ေစ်းကြက္ကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ဖို႔က 
ေသေရးရွင္ေရးလုိပဲ အေရးပါေနတယ္။ ဒါ့အျပင္ နည္းပညာ
အကူအညီေတြကို ရယူသုံးစြဲႏိုင္မႈကလည္း အင္မတန္အေရးပါ
ေနေပမယ့္ လူေတြရဲ႕ပညာအရည္အခ်င္း နိမ့္က်ေနေတာ့ အခက္
အခဲျဖစ္ေနတယ္။ ေဆးေျခာက္အတြက္ေတာ့ သူတုိ႔ျဖန္႔ျဖဴး
ေရာင္းခ်လို႔ရေနတဲ့ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ရွိေနေပမယ့္ တစ္ျခား
တရား၀င္ သီးႏွံေစ်းကြက္ေတြက်ေတာ့ ကုမၸဏီေတြက လက္၀ါး
ႀကီးအုပ္သိမ္းပိုက္ထားတဲ့အတြက္ သူတုိ႔မွာေစ်းကြက္ကုိ မရွာ
ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဘာနည္းပညာဗဟုသုတမွ ရွိ
စရာမလုိဘဲ အဲဒီလိုေစ်းကြက္ေတြကုိ အၿမဲတမ္းအတားအဆီး
မရွိတင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။”

 ထုိ႔အတူပင္ က်န္ကေရဘီယံေဒသမ်ား၌လည္း ေအာင္
ျမင္သည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ကင္းမဲ့လ်က္ရွိ
ေၾကာင္း အလြယ္တကူျမင္သာလ်က္ရွိသည္။

“စိန္႔ဗင္းဆင့္မွာရွိတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုန္း
ျပင္ျမင့္ေတြေပၚမွာရွိေနၾကတာပါ။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကစၿပီး အစိုးရက 
ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ေရးကုိ အေလးေပးေဖာ္ေဆာင္မယ့္ သံဓိ႒ာန္ႏွစ္
ရပ္နဲ႔အတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ စၿပီးအေကာင္
အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သံဓိ႒ာန္
ႏွစ္ရပ္စလံုးကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ပထမ
အခ်က္အေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္းစံုနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္
ေကာင္ေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေၾကာင့္ ဆရာမ်ားသား
ေသျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတဲ့ေနရာမွာလည္း တစ္ေယာက္

တစ္ေပါက္န႔ဲ သေဘာထားအမ်ိဳ းမ်ိဳ းကြဲလာခဲတ့ယ္။ အထူးသျဖင့္
ေတာ့အစိုးရနဲ႔ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းေတြအၾကား မညီတာ
ကအဆုိးဆံုးပဲ။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အဓိပၸာယ္ရိွရိွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ႏုိင္ဖုိ႔လုိအပ္တ့ဲ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပ့ံေတြ ေတာ္ေတာ္ကုိ မေလာက္
မငျဖစ္ခဲ့တာပါ။”

မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ

 တရားမ၀င္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ သီးႏံွ
မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ေက်းလက္ေဒသအမ်ား
အျပားသည ္ျပညတ္ြင္းစစ၊္ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္ႏွ့င္ ့နယ္ေျမအျငင္းပြား
မႈမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား/ဌာေန တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္ အျခား
သမိုင္းအစဥ္အဆက္ ခြဲျခားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပဋိပကၡ
ဒဏ္သင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားျဖစ္ေနေလ့ရွိသည္။ ဤနယ္ေျမေဒသ
မ်ားအတြင္း ေဖာ္ေဆာင္သည့္ မူ၀ါဒေရးရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားသည္ ခုတ္ရာတစ္ျခားရွရာတစ္ျခား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားေပၚထြန္းလာျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားျပင္း
ထန္လာေစျခင္းမရွိေစရန္ ဂရုတစိုက္အေလးထား စဥ္းစားရန္လို
အပ္သည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငသံည၁္၇ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရထံမွ လြတ္လပ္
ေရးရခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္
ေလာင္လာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကား အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့
သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းမ်ား၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္
သက္သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ
စကား၀ိုင္းမ်ား၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ လက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး ပါ၀င္လာျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ဘိန္းကို ျပစ္မႈ
ေၾကာင္းအရ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ားက ပဋိပကၡႏွင့္ 
ဘိန္းပင္အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈကို ပိုမို
အားေကာင္း လာေစခဲ့သည္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပဋိပကၡေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဒဏ္ကိုခံေနၾကရတဲ့ လူထုလူတန္းစားေတြအေပၚ ေန႔တဓူ၀ဖိစီး
ႏိွပစ္က္ေနပါတယ္။ ပဋပိကၡရ႕ဲ ဇစျ္မစကုိ္ ရွာၾကည္ဖ့ို႔စဥ္းစားထား
တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ႏိငုင္ံေရးဆနတ္ဲ ့တန္းတူမညမွီ်မႈကုိ အရငဆုံ္း
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕မ်ိဳးႏြယ္စုေတြ
ကတစ္ျခားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြထက္ ပိုၿပီးႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေန
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္လိုမ်ိဳး 
ပိုၿပီးတန္းတူညီမွ်မႈရွိတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ိဳးရလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
ပဋိပကၡျဖစ္တာေတြ ေလ်ာ့က်သြားမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။”

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ပဋိပကၡက တိုက္ရိုက္
ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ က်ေနာ္
တုိ႔ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာျဖစ္တ့ဲ ပဋိပကၡ
ေတြဟာ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တာထက္ ႏုိင္ငံေရး
ရပ္တည္ခ်က္ ကြဲျပားတာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ဆီ
မွာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနၿပီး အမ်ားစုက 
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိဖို႔အတြက္ တိုက္ခိုက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါ
တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားတဲ့ နယ္ေျမေတြက ေတာင္
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တန္းေဒသေတြမွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တုိက္ဖို႔အတြက္ စစ္တပ္ရွိဖို႔
လိုၿပီး စစ္တပ္ရွိဖုိ႔အတြက္ ေငြရွိဖို႔လုိလာတယ္။ ေတာင္တန္း
ေဒသမွာ ပိုက္ဆံရွာဖို႔စဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘိန္းကိုအရင္ရွာ
ဖို႔လိုလာပါလိမ့္မယ္။ ဘိန္းဆိုတာ အရမ္းတန္ဘိုးႀကီးတဲ့ စီးပြား
ျဖစ္သီးႏွံပါ။”

 အလားတူ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးကို ၾကည့္မည္
ဆုိပါက မကၠဆီကုိသည ္မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြကမ္်ား ႏွင္ ့ယင္းတုိ႔ကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ အစိုးရ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အ ၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံုးေတြ႔ႀကံဳ
ခံစားေနရသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေစ်းကြကက္ိ ုလႊမ္းမိုးထနိ္းခ်ဳပ္ 
ႏိုင္ေစရန္ မူးယစ္ဂိုဏ္းမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈႏွင့္ ယင္းေစ်း
ကြက္မ်ားကုိ ပစမွ္တ္ထားတုိက္ခိကုသ္ည္ ့စစတ္ပႏွ္င္ ့ရ႕ဲတပဖ္ြဲ႔မ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရသူေပါင္း ေထာင္ႏွင့္
ခ်ီ၍ ရွိလာခဲ့သည္။ 

“ပဋိပကၡပံုစံမ်ိဳးစံုကုိ ျဖစ္ပြားေနတာပါ။ တစ္ခုကေတာ့ က်ေနာ္
တုိ႔လုိစုိက္ပ်ိဳးသူေတြနဲ႔ အာဏာပုိင္ေတြအၾကားျဖစ္ေနတ့ဲ ျပႆနာ
ျဖစၿ္ပီး သူတုိ႔အေနန႔ဲ ေဆးေျခာကအ္နည္းအက်ဥ္းေလာက ္လက္
၀ယ္ေတြ႔ရွိခဲ့ရင္ေတာင္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ကူညီေပးထားတဲ့ တစ္ျခား
စိုက္ပ်ိဳးေရး အေထာက္အပံ့ေတြ အကုန္လုံးကို ရုပ္သိမ္းသြား
ေလ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္ဆုံး မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ေတြကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ မူးယစ္ဂိုဏ္းေတြရဲ႕ တုိက္ပြဲေတြအၾကား
မွာက်ေနာ္တို႔လုိ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေတာင္သူေတြကုိ ေငြေၾကးမဟုတ္
တဲ့အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ကားေတြ ေသနတ္ေတနဲ႔ ေပးေခ်တာ
အရမ္းဆုိးတယ္။ ဒီလိုစစ္ပြဲမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ မကၠဆီကုိမွာ သတ္
ျဖတ္တာေတြ ေသဆုံးတာေတြ အရမ္းမ်ားေနၿပီ။”

 အဆင့္ျမင့္အလႊာပိုင္း၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျမင့္မားျခင္း
ႏွင့္မူးယစ္ဂိုဏ္းဖြဲ႔လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္လည္း 
တနည္းတဖံု ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သံသယရွိသျဖင့္ 
မကၠဆီကန္မ်ားသည္၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပို္င္မ်ားအေပၚ 

ဟမ္းစကတ္အလုပ္အဖြဲ႔တစ္ခုအတြင္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္ မကၠဆီကိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး / Floris Leuwenberg ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

လံုး၀အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ဂိုဏ္းမ်ားအၾကား 
ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား၌ အသံုးျပဳသည့္ လက္နက္ခဲယမ္း
အမ်ားစုသည္ အေမရိကန္ထုတ္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး အေမရိကန္အစိုးရ
၏တာ၀န္ခံမႈကို ၾကပ္မတ္ထိန္းေက်ာင္းသည့္ဌာန၏ သုေတသန
ျပဳခ်က္အရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အၾကား မကၠဆီကို
အာဏာပိုင္မ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၏ ၇၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အေမရိကန္မွျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။၁၈

“၀ယ္လက္ေတြက ဒီဖက္ကထုတ္ကုန္ေတြကုိ လက္နက္ေတြ ခိုး
လာတဲ့ကားေတြနဲ႔ လဲလွယ္ၾကတယ္။ ေစ်းကိုလည္း သူတုိ႔ဖက္
ကပဲဆံုးျဖတ္တာျဖစ္ၿပီး သိပ္အမ်ားႀကီးမဟုတ္ေပမယ့္ က်ေနာ္
တို႔အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ ဖူလုံေစတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခု
ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ မကၠဆီကန္တပ္ဖြဲ႔ေတြဖက္က ေတာင္သူေတြကုိ 
ပစ္မွတ္ထားသတ္ျဖတ္ေနသလုိ မူးယစ္ဂုိဏ္းေတြအၾကား အၾကမ္း
ဖက္ေတြကလည္း ပိုဆုိးလာေနတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕မေကာင္းမႈကုိ ဖံုး
ကြယ္ဖို႔အတြက္ ဥပမာႀကံစိုက္ခင္းေတြထဲမွာ တစ္ျခားေတာင္သူ
ေတြကို အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။”

 ပဋိပကၡႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအၾကား ထဲထဲ၀င္၀င္ဆက္ႏြယ္
လ်က္ရွိေၾကာင္း သာဓကျပႏိုင္သည့္ ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ 
ကိုလံဘီယာျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္ထက္၀က္မက ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည့္ 
ျပည္တြင္းပဋိပကၡသည္ တရားမ၀င္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံး
ျပဳသည္ ့တားျမစသ္ီးႏံွစိက္ုပ်ိဳ းသည္ ့ေတာငသူ္မ်ားကိ ုလကန္က္ကိငု္
တပ္ဖြဲ႔၊အစိုးရ၏လ်စ္လ်ဴရွဳမႈ၊၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ 
တရား၀င္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအားလုံးကို ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းတို႔
အၾကားပိတ္မိသည့္အေျခအေနသုိ႔ဆုိက္ေရာက္သြားေစခဲ့သည္။

“ေတာင္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ဟာ က်ေနာ္တို႔ကိုဆက္္ေၾကးေကာက္
တဲစ့စတ္ပန္႔ဲ ေပ်ာက္ၾကားတပဖ္ြ႔ဲေတြအျပင ္ႏိငုင္ျံခားအစိုးရေတြ 
ေပ်ာက္ၾကားတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္အလုပ္လုပ္ေနတယ္လုိ႔ 
စြပ္စြဲၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ကို ရာဇ၀တ္သားေတြလို သေဘာထားတ့ဲ 
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ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔ေတြ ပတ္ပတ္လည္၀ုိင္းထားသလုိျဖစ္ေနတယ္။ 
အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြအားလုံးကုိ ေတာင္သူေတြခ်ည္းပဲ ေထာက္ပ့ံ
ေပးေနရတာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဒီစစ္ပြထဲဲ ၀င္ပါေနရတ့ဲ
အေၾကာင္းရင္းက ထမင္းစားဖုိ႔လုိအပ္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္သက္
သက္ပါပဲ။ အဲဒီစစ္ပြေဲတြရဲ႕ဒဏ္ကုိ ခါးစည္းခံေနရတာက က်ေနာ္
တို႔ေတာင္သူေတြပါ။”

 ကုိလံဘီယာ၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ပဋိပကၡကုိ ေမာင္းႏွင္လ်က္
ရွိသည့္ ဇစ္ျမစ္သည္ ေျမယာလက္လွမ္းမီ အသံုးခ်ႏိုင္မႈ၊ ခြဲေ၀ခ်
ထားမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ထဲထဲ၀င္၀င္ဆက္စပ္
ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ ကိုကာေတာင္သူအမ်ားစုသည္ ၎တို႔ေန
ထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္လ်က္ရွိသည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
တရား၀င္အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ တရား၀င္ေျမယာျပန္
လည္အပ္ႏွံေပးစရာမလိုဘဲ ၎တို႔၏ ေျမယာမ်ားကို စြန္႔ခြာသြား
ေစရန္ အလြယ္တကူေမာင္းထုတ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ အမည္
ေပါက္ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိသျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသည့္ ေတာင္သူမ်ား
အတြက္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို တရား၀င္လက္လွမ္းမီ
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းလ်က္ရွိသည္။

“ပဋိပကၡက အၿမဲတမ္းလုိလုိ ေျမယာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတာမ်ား
ပါတယ္။ က်မတို႔ကုိ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
လည္းမရွိပါဘူး။ မူးယစ္ေဆး၀ါးတန္ျပန္ေခ်မႈန္းတဲ့ စစ္ဆင္ေရး
ကကုိကာေတာင္သူေတြရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းကုိ ပေပ်ာက္သြားေစဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာပါ။”

“ကုိလံဘီယာအေတြ႔အႀကံဳကေန သင္ခန္းစာအမ်ားႀကီး ယူလို႔ရ
ပါတယ္။ စစ္ထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့
အတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပန္ၿပီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ လုိအပ္ေန
ပါတယ္။ က်မတုိ႔အေနနဲ႔ ပဋိပကၡဒဏ္အမ်ားဆံုးခံခဲ့ရတဲ့ နယ္ေျမ
ေဒသေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ထိေရာက္ၿပီး ေရရွည္

တည္တ့ံခိုင္ၿမဲတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။”
 ကုိလံဘီယာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ အျပဳ
သေဘာေဆာငသ္ည္ ့တုိးတက္မႈေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပႏ္ိငုခ္ဲၿ့ပီး ကုိကာ
ႏွင့္အျခားတားျမစ္သီးႏွံဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္လည္း စတင္ေဆြး
ေႏြးသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

 ဟမ္းစကက္ညီလာခံသည္ ကမာၻတစ္လႊားရွိ တရားမ၀င္
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ တားျမစ္
သီးႏံွပင္စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ေတာင္သူ
မ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ႏွီးေႏွာ
ဖလွယ္၍ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ထူးကဲသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္
ရပ္ကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ေဆးေျခာက္၊ ကိုကာႏွင့္ ဘိန္းပင္ စိုက္ပ်ိဳး
ထတုလ္ပုသ္မူ်ားသည ္လကရိွ္သီးႏံွထိန္းခ်ဳပ ္ေရးမ၀ူါဒမ်ား၏ ၎တို႔
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိ
သည့္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိမိတို႔၏ အျမင္သေဘာထား
မ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ကမာၻ
တစ္လႊားရွိ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကုိလည္း ၾကားသိခြင့္ရရွိခဲ့ၾက
သည္။
 ဟမ္းစကက္ညီလာခံ၏ အဓိကသုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ စုစည္း
တင္ဆက္ထားသည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတိုေလးကို UNGASS အႀကိဳ
ျပင္ဆင္ေရး အလုပ္အဖြဲ႔၏ ႏွစ္ရက္တာအစည္းအေ၀းက်င္းပေနစဥ္
အတြင္း ဗီယင္နာ၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္က်င္းပသည့္ CND၁၉

၏ ၅၉ ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံ၌စတင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ CSTF 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားကလည္း ထိခိုက္ခံစားရလ်က္ရွိသည့္ လူထုလူတန္းစား
မ်ားႏွင့္ တိုက္ေဒသႀကီးအလိုက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြး

၂၂



Global Forum of Producers of Prohibited Plants (GFPPP) |transistionalinstitute

တိုင္ပင္ရာမွ ရရွိလာခဲ့သည့္ နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
 ဟမ္းစကတ္ညီလာခံ၌ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကသည့္ ကုိယ္စားလွယ္
သုံးဦးသည္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း က်င္းပသည္ ့UNGASS 
ညီလာခံ၏ မတူကြဲျပားသည့္ အစည္းအေ၀းေပါင္းမ်ားစြာ၌ တက္
ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိသည့္ အခြင့္
အေရးမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္တုိင္း တရား၀င္ရွင္းလင္းတင္ျပ
ခြင့္ မရရွိခဲ့ၾကေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုကာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား
အတြက္ ပီရူးကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Amapola Duran Salas သည္ 
ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ေခါင္းစဥ္အလုိက္ စားပြ၀ုိဲင္းေဆြး
ေႏြးမႈအတြင္းအရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္
ေရာက္စကားေျပာရန္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ 
 ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ယင္းစားပြဲ၀ိုင္းေဆြး
ေႏြးပြ၌ဲပင ္ျမနမ္ာႏိငုင္ ံဘိန္းစိက္ုေတာငသူ္မ်ားညလီာခ ံ(OFF) ကုိယ္
စားလွယ္အျဖစ္ ေဒၚနန္းပန္းအိခမ္းမွ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၎
အေနျဖင့္ ဟမ္းစကက္ညီလာခံ၏ တရား၀င္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး 
မဟုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း OFF ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူတစ္ဦးအေန
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၎အားေရြးခ်ယ္ထားသည့္ စားပြဲ၀ိုင္း
ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ေသာလ္ည္းေကာင္း ဘနိ္း စိက္ုေတာင္
သူမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ ၎တို႔ကိုယ္စား ေဆြးေႏြးတင္
ျပရန္ အပိုေဆာင္းအခြင့္အေရးရ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၂၀

 ဦးစိုင္းလံုသည္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္
အေနျဖင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆက္စပ္ အစည္းအေ၀း
၌ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ Abdellatif Adebibe အားစကားေျပာရန္ 
တရား၀င္အခ်ိိန္သတ္မွတ္ ေပးထားျခင္းမရိွေသာ္လည္း အခမ္းအနား
ေပါင္းစံု၌ အလ်ဥ္းသင့္သလို ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

 UNGASS ၂၀၁၆ ၌ ဤကုိယ္စားလွယ္မ်ား လူကိုယ္တိုင္
တက္ေရာက္ပါ၀င္၍ တားျမစ္သီးႏွံပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္
ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳးရရွိခဲ့ ၾကသျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ယခင္စကား၀ိုင္းပံုစံ
မ်ားမွ သိသိသာသာေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈဒဏ္ကို 
အမ်ားဆုံးခံေနရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္သူမ်ား
အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အသံမ်ားကို ၾကားသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ
ဆိုႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳးရရွိရန္ႏွင့္ ပိုမိုတရားမွ်တ၍ လူသားဆန္
သည့္ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ ေတာင္း
ဆိုမႈအတြင္း ၎တို႔၏အသံမ်ားကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေပးရန္ မျဖစ္
မေနလိုအပ္ပါသည္။
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ႏိုင္ငံေရးေၾကညာစာတမ္း

 စပိန္ႏိုင္ငံ၊ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕၌ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီ ၂၉ မွ ၃၁ အထိက်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္မူးယစ္ 

ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားညီလာခံသို႔ ႏိုင္ငံအလိုက္ ကုိယ္စားျပဳတက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္

UNGASS ၁၉၉၈-၂၀၀၈ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္အားျဖည့္လိုသည့္ 

အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတိုက္မ်ားရွိ တရားမ၀င္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္အပင္သံုးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ

ကိုကာ၊ ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ ့

အေၾကာင္းအရာမ်ား - 

 ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း စာပုိဒ္ ၁၇.၁ တြင္ “လူတိုင္းသည္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း
အလုိက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ပူးတြဲ၍ျဖစ္ေစ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာပိုဒ္ ၁.၂ တြင္ “လူတိုင္းသည္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳမႈ
ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာဥပေဒပါ အေျခခံသေဘာတရားအေပၚ အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာ
သည့္ မည္သည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုမွ် တရားေသလိုက္နာရန္မလိုဘဲ မိမိတို႔၏ ေပၚၾကြယ္၀သည့္သဘာ၀ႏွင့္ သယံဇာတ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနရာခ်ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (ILO) ၏ က်င့္ထံုး 
၁၆၉ တြင္ ယင္းတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ရန္အတြက္ အစိုးရတိုင္း လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရမည္ဟု 
ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြင္း “ ၎တို႔၏ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈလကၡဏာ၊ ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ား၊ 
ရိုးရာအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို တန္ဘိုးထားေလးစား၍ ၎တို႔၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
ရပိငုခ္ြင္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ားကုိ အျပည္အ့၀အသိအမွတ္ျပဳ အားေပးျမႇင္တ့ငမ္ႈ”  ျပဳရမည။္ ယင္းက်င္ထ့ံုးပါ စာပိဒု ္၇.၁ တြငလ္ည္း 
“သက္ဆုိငရ္ာလထူမု်ားအေနျဖင္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးလုပင္န္းစဥႏွ္င္ ့ပတသ္ကသ္ည္ ့မမိတုိိ႔၏ အဓကိဦးစားေပးက႑မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္
ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္” ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ားဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းပါ စာပိုဒ္ ၁၁ ၌ “ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ
အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားကို ေလ့က်င့္ေဖာ္ေဆာင္၍ တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္” ဟု 
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ စာပုိဒ္ ၂၄.၁ တြင္လည္း “ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ 
က်န္းမာေရးအေလအ့ထမ်ားကိ ုထနိ္းသမိ္းေစာင့္ေရွာကပ္ိငုခ္ြင္ရိွ့ၿပီး ယင္း၌ အေရးႀကီးသည္ ့တိငု္းရင္းေဆးပငမ္်ား၊ တရိစိာၦန္
မ်ားႏွင့္ သတၱဳမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ခြင့္လည္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ မူးယစ္ 
ေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင္ ့စတ္ိကုိေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား တရားမ၀င္ကန္ုကူးမႈဆိင္ုရာ ၁၉၈၈  ကုလသမဂၢ
က်င့္ထံုးပါ စာပိုဒ္  ၁၄.၂  တြင္လည္း “ေရးဆြဲအတည္ျပဳလုိက္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္
အေရးကို ေလးစားလိုက္နာ၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအပါအ၀င္ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား 
အခိငုအ္မာရိွသည္ ့ရုိးရာအစဥ္အလာအရ တရား၀ငအ္သံုးျပဳမႈမ်ားကုိပါ ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားေပးရမည”္ ဟ ုျပ႒ာန္းထားသည။္ 



| Global Forum of Producers of Prohibited Plants (GFPPP) transistionalinstitute

ေၾကညာခ်က္

ရိုးရာအစဥ္အလာ၊ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အသံုးျပဳမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း

 အစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းတို႔အေနျဖင့္ အပင္မ်ား၊ လူသားမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
တို႔အၾကား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ အစိုးရမ်ား
အေနျဖင့္ “တရားမ၀င္ေၾကာင္း” ေၾကညာထားသည့္ အဆိုပါအပင္မ်ားသည္ လူ႔ေဘာင္ေလာက၏ သဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ အဆိုပါအပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ား၌ ရိုးရာအစဥ္အလာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သံုးစြဲမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ မတူညီသည့္ အပင္အမ်ိဳးအစား၊ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ေဒသအလိုက္ ကြဲျပားမႈမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ ထုတ္လုပ္စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမ
ေဒသမ်ား၌ အဆိုပါအပင္မ်ားကို တာ၀န္ယူမႈရွိရွိအသံုးျပဳမႈသည္ အစဥ္အလာဗဟုသုတႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕
အေျခအေနမ်ား၌ အေျခခံက်န္းမာေရးႏွင့္ အစားအစာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္အျပင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္
သည့္ ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားတြင္လည္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 
 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အသံုးျပဳမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထု၏ စိုက္ပ်ိဳးပိုင္ခြင့္
အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳေလးစားရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ယင္းအပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္မႈေၾကာင့္ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းေသာ္လည္း
ေကာင္းမျပဳလုပ္သင့္ေပ။ အေျခအေနအားလံုး၌စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုန္စည္ကူးသန္း
ေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ပင္ကိုယ္သဘာ၀အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ဆင့္တက္ျပဳျပင္ထားသည့္ပံုစံမ်ိဳးမွ ရရွိ
သည့္အျခားအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ 
 တရားမ၀င္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္ အပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ မူလတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခား 
ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ယင္းအပင္မ်ားအသံုးျပဳမႈႏွင့္ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ဦးစားေပးအခြင့္အေရးရွိသည္။ ထုတ္
လုပ္သူမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအပင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏အသံုးျပဳပံုဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကိုမ်ွေ၀
သံုးစြဲခြင့္ျပဳရန္ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။
 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအပင္မ်ား၏ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုအျမင္ပြင့္လာေအာင္  ျဖစ္
ႏိုင္ေျခရွိသည့္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုး၍ ပညာေပးၿပီး လူထုမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ သက္ေရာက္လြႊမ္းမိုးႏိုင္ေအာင္ 
ႀကိဳးစားသင့္သည္။ 

တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း

 ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ အင္အားသံုးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လူျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေလေၾကာင္းမွ ေဆး
ျဖန္းသတ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္
လုပ္သည့္ ေဒသမ်ား၌ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရး မူ၀ါဒမ်ားပါ၀င္သည့္ စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕ေနရာခ်ထားမႈ တိုးပြားလာၿပီး 
ေဒသခံလူထုအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစလ်က္ရွိသည္။ 
 ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ရိုးရာအစဥ္အလာအရအသံုးျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ အေသးစားေတာင္သူမ်ားကို ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းမွ ေဆးေငြ႕ျဖန္း 
ေခ်မႈန္းတိုက္ဖ်က္မႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ပါသည္။ အစားထိုးသီးႏွံစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရလဒ္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံ၍ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ 
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အစားထိုးေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း

 တရားမ၀င္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္ သီးႏွံမ်ားကို ေဒသဆုိင္ရာ၊ ျပည္နယ္/တိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ိဳး 
သားေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းခံအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ား၏လကၡဏာ၊ အမ်ိဳးသားအစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစနစ္မ်ား၏ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ
လ်က္ရွိသည္။ 
 အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္လက္ေတြ႕၌
ျခြင္းခ်က္ဆိုရေလာက္သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားမ်ားစားစား မရွိေသာ္လည္း လားရာဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍အနည္း
ငယ္အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။
 အစားထုိးဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးစမီကိံန္းမ်ားကုိ တရားမ၀င္ေၾကာင္း ထတ္ုျပန္ထားသည္ ့သီးႏံွမ်ားကိ ုတုိက္ဖ်က္ျခင္း၏ ေရွ႕ေျပး
အျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ ရလဒ္မ်ိဳးကို ထြက္ေပၚလာေစသည့္ အေၾကာင္း
အရာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ မျပဳသင့္ေပ။ 
 အစားထိုးဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးကုိ စီးပြားေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ သက္သက္သာအာရံစုိက္ု ေဖာ္ေဆာငျ္ခင္းထက္ ခြျဲခား
ဖယ္ထုတ္၍မရသည့္ လူသားထုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပးသင့္သည္။ ယင္း၌ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေျမယာႏွင့္ အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္တို႔ကို ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံသား
အခြင့္အေရးမ်ားသာမက စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး
ျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း

 တရားမ၀င္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသည့္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ခိုင္မာအားေကာင္းမႈရွိေသာ္လည္း အျခားေဒသမ်ားတြင္ ယခုမွအစပ်ိဳးလ်က္ရွိၿပီးအစိုးရမွ ပေပ်ာက္
ေအာင္ သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ကန္႔သတ္လ်က္ရွိသည္။ 
 ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေလး
စားလိုက္နာမႈမရွိသျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံရာတြင္ အင္မတန္အကဲဆတ္ၿပီး ေပါက္ကြဲလြယ္သည္။ 
 ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအေပၚ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္မႈေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ 
အစိုးရမ်ားအၾကား ဆိုးရြားသည့္ဆက္ဆံေရးမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ 
 စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္သကဲ့သို႔ ယင္းတို႔၏ အစိုးရမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား
ႏွင့္ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အဆင့္တိုင္းရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ယင္းတို႔ကိုပါ၀င္ေစသင့္သည္။ 
 ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီရွိ အေျခအေနမ်ား၏ ကြဲျပားျခားနားမႈ
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားလိုက္နာ၍ မူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲအဆိုျပဳရာ၌ ယင္းကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ 
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Valencia ေၾကညာစာတမ္း ၂၀၁၂

 ႏို၀င္ဘာ ၁၅ မွ ၁၆ ရက္အတြင္း လီမာ၌ က်င္းပမည့္ ICAD II (ႏိုင္ငံတကာအစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာညီလာခံ) တြင္ အတည္ျပဳ
မည့္အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အလားအလာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေျဖရွာရန္
OCDI (တရားမ၀င္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္ သီးႏွံမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕) မွစပိန္ႏိုင္ငံ ဗလင္စီယာ၌ ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္မွ 
၁၀ ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀း၌ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။
 အစားထုိးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးအဆင့္ေၾကညာခ်က္မူၾကမ္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္
ေဆး၀ါးဆိုင္ရာက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တရားမ၀င္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းမ်ားကို 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အေရးပါသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။
 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ICAD အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ
ေပါင္းစံုမွအရာရွိမ်ားမွ ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာေကာင္စီ၏ စာတမ္းအမွတ္ E/cn.7/2012/8 အတြင္း ခိုင္မာ၍ ေၾကာင္းက်ဳိး
ဆီေလ်ာ္သည့္ပံုစံျဖင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးအဆင့္ေၾကညာခ်က္မူၾကမ္း၌ ေယဘုယ်
ဆန္လြန္းသည့္အခ်က္မ်ား၊ ထပ္ခါတလဲလဲျပန္သံုးထားသည့္ အခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္မႈမ်ားႏွင့္ အန္ဒီယန္ဘက္လိုက္မႈမ်ားပါ၀င္ 
လ်က္ရွိေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။ 

လီမာေၾကညာစာတမ္းမူၾကမ္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ - 

• အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အလာမ်ားကို ဥေပကၡာျပဳ၍ အစားထိုးသီးႏွံ
စိုက္ပ်ိဳးေရးမူေဘာင္အတြင္း ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

• အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ကိို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး က႑ကိုသာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား
မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ တရားမ၀င္သီးႏွံမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရလ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ 
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပး၍ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ျခြင္းခ်က္မရွိအားေပးျမွင့္တင္ေပးရမည့္ အစိုးရ၏ 
အခန္းက႑ကို မီးေမာင္းထိုးျပသင့္သည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္ပါသည္။

• မူၾကမ္းအတြင္း အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက်အဆင့္လိုက္ သင့္ေလ်ာ္စြာေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ အေျခခံက်သည့္ 
အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားေပးသျဖင့္ ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရွိၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေသာ အသိအမွတ္ျပဳမႈျခင္းသည္ သီးႏွံေလွ်ာ့ခ်ေရးကို 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာ္ေဆာင္ၿပီးမွသာ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ထားပါသည္။ 

• တားဆီးႏိွမႏွ္င္းေရးအဖြ႕ဲမ်ားႏွင္ ့လံျုခံဳ ေရးတပဖ္ြ႕ဲမ်ား၏  အေရးယူေဆာငရ္ြက္မႈသည ္လုံေလာက္မွ်တ မႈမရိွဘ ဲခတ္ုရာတစျ္ခားရွရာတစ္ျခား
ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ၍ သီးႏွံေလွ်ာ့ခ်ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူေဘာင္မ်ားေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ျခင္း
ႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္၍ သင့္ေလ်ာ္သလို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္ဟု 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယူဆသည္။ 

• တရားမ၀င္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္ အပင္မ်ားကို ရိုးရာအစဥ္အလာအရ ဆက္လက္အသံုးျပဳခြင့္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိ
အမွတ္ျပဳေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတာင္းဆိုပါသည္။ 

• အေသးစားေတာင္သူမ်ား၏ ေျမယာလက္လွမ္းမွီ ရယူအသံုးျပဳခြင့္ကို အျပည့္အ၀အာမခံခ်က္ေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတာင္းဆိုပါသည္။ 
• အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ (၃၀) အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အရင္းအႏွီး

ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳေထာက္ခံလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္
မ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ကန္႔သတ္မႈမျပဳရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတာင္းဆိုပါသည္။ 

• အစိုးရ၏ တရား၀င္မႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေက်းလက္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံ
တကာအစိုးရမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္ တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီ
အစဥ္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလ်က္ရွိသည္။ 

• ေၾကညာခ်က္မူၾကမ္းသည္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ မူေဘာင္
အတြင္း စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ သီးျခားျဖစ္သည့္ စံႏႈန္းတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေသးစား
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စီးပြားေရးေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကို ေသခ်ာေစသည့္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ လက္လွမ္းမီရယူ အသံုးျပဳ
မႈကိုဖယ္ထုတ္ထားသည္။

• ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း 
မွတ္သားရသည့္အျပင္ နယ္ေျမပိုင္နက္ သတ္မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို ေသခ်ာအသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေၾကာင္း
ေတြ႕ရသည္။  အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒမ်ား အေနျဖင့္  တရားမ၀င္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္  ေတာင္သူမ်ားကို အျပစ္တင္ျခင္းထက္  
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ  တာ၀န္ခံမႈရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္း
ထိုးျပသင့္သည္။ 

*၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ICAD သို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ လက္တင္အေမရိက၊ အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ ဥေရာပမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ
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ဟမ္းစကက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔

တားျမစ္သီးႏွံပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာညီလာခံ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳ 
သေဘာထားေၾကညာစာတမ္း 

 ယေန႔ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၄)ႏိုင္ငံမွ*လက္လုပ္လက္စားေဆးေျခာက္၊ ကိုကာႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား အတူ
တကြစည္းေ၀း၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ စီစဥ္က်င္းပမည့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ အထူးအစီအစဥ္ 
(UNGASS) သို႔ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ UNGASS သည္ ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာအရ ကိုကာ၊ 
ဘိန္းႏွင့္ ေဆးေျခာက္ထုတ္လုပ္မႈကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈအပါအ၀င္ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ေဆြးေႏြး
အေျဖရွာသည့္ ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀းမႈတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားညီလာခံမွ မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္
မ်ားကိုၾကားနာ၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးေစလိုသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ - 

၁။  မ်က္ေမွာက္ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒစကား၀ိုင္းမ်ားအတြင္း တားျမစ္သီးႏွံပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ လက္လုပ္
 လက္စားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရလ်က္ရွိသည့္ လူထုလူတန္းစား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေလာက္ေလာက္
 လားလား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစမႈမရွိျခင္း၊ 

၂။   မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးပဋိဉာဥ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထက္ ပိုမို၍ ဦးစားေပးျခင္းခံထားရသည့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
 အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပဋိဉာဥ္မူမ်ားအပါအ၀င္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားကို စည္းၾကပ္
 ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈမရွိပဲ ၀ေရာဓိမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ
 အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ “လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာအရ ေလးစားလိုက္နာ၍ 
 ေစာင့္ထိန္းၾကရန္အတြက္” တာ၀န္ရွိေၾကာင္းကို ကုလသမဂၢက်င့္ထံုးေအာက္တြင္ တရား၀င္စည္းၾကပ္ သေဘာတူထားသူမ်ား
 ျဖစ္သည္။ 

၃။  ၿပီးခဲ့သည့္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားညီလာခံမွ ကုလသမဂၢ၏ ျပည့္မွီခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ၂၀၀၉ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကင္းစင္သည့္ကမာၻ
 တည္ေဆာက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ရာ၌ ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀း၌ အတည္ျပဳ
 သေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ ဘိန္းပင္၊ ကိုကာျခံဳပင္ႏွင့္ ေဆးေျခာက္တရားမ၀င္ စိုက္ပ်ိဳး
 ထုတ္လုပ္မႈကို “ပေပ်ာက္သြားေစရန္ သို႔မဟုတ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလွ်ာ့ခ်အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္” ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကို 
 ပန္းတိုင္သစ္အေနျဖင့္ ဦးတည္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

၄။  အဆိုပါသီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို 
 ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ေတာင္သူမ်ားညီလာခံ၌ ေအာက္ပါအေရးကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

  က။  သီးႏွံထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အင္အားသံုးတိုက္ဖ်က္ျခင္း
  ခ။  တားျမစ္သီးႏွံပင္မ်ားကို ရိုးရာအစဥ္အလာ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ား
  ဂ။  ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
  ဃ။  မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပဋိပကၡ
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နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

၁။  လက္လုပ္လက္စားေတာင္သူငယ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ သီးႏွံပင္မ်ားကို လူအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဓာတုေဆး၀ါးမ်ားအသံုးျပဳ၍ျဖစ္ေစ 
 ဇီ၀ေဗဒအရျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ အတင္းအက်ပ္ အင္အားသံုးတိုက္ဖ်က္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး
 စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ၀ိေရာဓိျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး ပဋိပကၡပံုစံေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ေပၚေပါက္လာေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ 
 နယ္စည္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေစျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေက်း
 လက္အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္သြားေစလ်က္ရွိသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ 
 ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားအပါအ၀င္ လူမႈေရးဆိုင္ရာျပႆနာရပ္မ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားလာေစၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို 
 ျမင့္တက္လာေစကာ ထိခုိက္ခံစားရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရေစရန္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ 
 ထို႔အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တရား၀င္ျဖစ္မႈကို အားနည္းသြားေစၿပီး  ဒီမိုကေရစီ ထံုးနည္းစံက်မဟုတ္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ နယ္ခံ
 လူထုလူတန္းစားမ်ားကို စစ္ပံုသြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ကာ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကိုလည္း အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 
 အျခားသမရိုးက်မဟုတ္သည့္ သို႔မဟုတ္ တရားမ၀င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပး
 လ်က္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ိဳး၌ လူမ်ားအား မထူးဇာတ္ခင္းသည့္ ေခ်ာင္ပိတ္အေနအထားသို႔ေရာက္ေအာင္ပင္ တြန္းပို႔လ်က္
 ရွိသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ဆိုရေသာ္ အတင္းအက်ပ္အင္အားသံုး တိုက္ဖ်က္ျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
 ေရးမွ ေသြဖယ္သြားေစၿပီး ခုတ္ရာတစ္ျခားရွရာတစ္ျခားရလဒ္မ်ိဳးကိုသာ ထြက္ေပၚလာေစသည္။

၂။  ႏိုင္ငံတကာပဋိဉာဥ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြင္း သီးႏွံပင္သံုးမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ ရိုးရာအစဥ္အလာႏွင့္ မ်က္ေမွာက္
 ေခတ္အသံုးျပဳမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး** ကိုအသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို တရား၀င္ရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္မရွိေအာင္ ဟန္႔တားပိတ္ပင္လ်က္
 ရွိသည္။ လူတိုင္းသည္ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ေစ်းကြက္ကိုလည္း ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထိန္း
 ခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌ ရိုးရာအစဥ္အလာႏွင့္ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ဥပေဒအရ 
 စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဤတားျမစ္သီးႏွံပင္မ်ားကို အာဟာရဆိုင္ရာႏွင့္ စက္မႈထုတ္ကုန္အသြင္ လည္ပတ္ေဖာ္ေဆာင္မႈပံုစံမ်ား 
 တြင္က်ယ္အားေကာင္းမႈမရွိေသးေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားအားျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း လူထု
 လူတန္းစားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ သင္းပင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ သက္ေသျပလ်က္ရွိသည့္ သာဓက အေျမာက္အမ်ားရွိေနသည္။ 

ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွ အဆိုပါေစ်းကြက္မ်ားကို တရား၀င္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းျပင္ဆင္ေနၾကေသာ္လည္း ယင္းအပင္မ်ားကို 
 အပန္းေျပေစရန္ အေပ်ာ္သေဘာသံုးစြဲမႈကို လံုး၀ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ 
 ယင္းတို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေ၀ဖန္ရႈံ႕ခ်မႈ၊ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီး
 ေထာင္ခ်မႈမ်ားကို ဆက္လက္ခါးစည္းခံေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။

၃။ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ အေသးစားတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးကို အားေပးျမွင့္တင္ေပး
 သင့္သည္။ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည့္ ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
 သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအေထာက္အပံ့ပံုစံမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစား ခဲ့ရဖူးသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
 အစီအစဥ္မ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးၾကသူမ်ားကလည္း အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားသည္ ထိခိုက္ခံစားရလ်က္ရွိသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ 
 အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ
 ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အဆိုပါအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲပံုေဖာ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံ
 အုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ ရပ္ရြာလူထုုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရွိျခင္း၊ စီမံကိန္းကာလတိုေတာင္းျခင္း၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
 အေထာက္အကူျပဳမႈ မလံုေလာက္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားရမည့္သူမ်ားထံသို႔ ရန္ပံုေငြအကူ
 အညီမ်ား မေရာက္ရွိျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိဳးသားေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးရႈေထာင့္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း၊ 
 စားနပ္ရိကၡာဆိုင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးမႈမရွိဘဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့သည့္ ဘိန္း
 အစားထိုးသီးႏွံမ်ားအသံုးျပဳ၍ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္း စိုက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ အသားေပးလြန္းျခင္း၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ေျမယာလုယူႏိုင္ေအာင္ 
 အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေျမယာ၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ကာလရွည္လက္လွမ္းမီ အသံုးခ်ႏိုင္မႈမရွိျခင္းကဲ့သို႔
 ေသာျပႆနာရပ္မ်ားေၾကာင့္ က်ရံႈးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္ဖ်က္ေရး၏ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီေပးအပ္ျခင္းသည္ 
 ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ၀င္ေငြရင္းျမစ္ကို ျပတ္ေတာက္သြားေစၿပီး တရားမ၀င္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသို႔ ျပန္လည္ဦးလွည့္
 ရန္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိေျပာင္းလဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၌ တရား၀င္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳး
 ထုတ္လုပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားမႈမရွိေပ။ 
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၄။  ကိုကာ၊ ေဆးေျခာက္ပင္ႏွင့္ ဘိန္းပင္တို႔ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းျဖင့္ ယင္းတို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
 အေရးယူၿပီး ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံကာ ဥပေဒအရ 
 စီရင္ဆံုးျဖတ္လ်က္ရွိသျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္လာေစသည္။ လက္ရွိပဋိပကၡ၏ အတိမ္အနက္အတိုင္းအတာသည္ မူးယစ္
 ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေစ်းကြက္ႏွစ္ခုစလံုးအေပၚ အရင္းခံလ်က္ရွိသည္။ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
 သည္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
 ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား တည္ရွိေနမႈ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ကြဲျပားစံုလင္မႈႏွင့္
 နယ္ေျမေဒသႏွင့္ နယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ေျမယာရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အျခားေသာ 

သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား/အမ်ားပိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ေရႊ႕
 ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ တရားေရးစနစ္အေပၚ မႏိုင္၀န္ပိမႈ၊ လက္နက္ႏွင့္ အေျခခံေဆး၀ါးကုန္ၾကမ္းမ်ား တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္
 ကားမႈႏွင့္ တရားမ၀င္သစ္ခိုးထုတ္မႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ 

အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

၁။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစစ္ပြဲႏွင့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကို ကန္႔ကြက္ပါသည္။
၂။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ၁၉၆၁ ကုလသမဂၢပင္မက်င့္ထံုးႏွင့္ ၁၉၈၈ က်င့္ထံုးပါ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ ကိုကာ၊ ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ဘိန္းပင္တို႔ကို 
 ကန္႔သတ္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ မည္သည့္အပင္ကိုမွ် ကုလသမဂၢက်င့္ထံုးမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းဥပေဒ
 ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေအာက္၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးအျဖစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ရန္မသင့္ေပ။ ဤအပင္မ်ားကို ရိုးရာအစဥ္အလာႏွင့္ မ်က္ေမွာက္
 ေခတ္သံုးစြဲမႈ ပံုစံမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ေတာင္းဆိုပါသည္။ 
၃။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲသည့္ တိုက္ဖ်က္ေရးပံုစံအားလံုးကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ 
၄။  မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲပံုေဖာ္ရာမွသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္သည့္ 
 တိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္း၌ ထိခိုက္ခံစားရလ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေန
 ျဖင့္ေတာင္းဆိုပါသည္။
၅။  စိုက္ပ်ိဳးမႈပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေျခအေနေပး၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါက ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ျဖင့္ ထိခိုက္ခံစားရလ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထု
 မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိးရေအာင္
 ယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
၆။  တိုက္ဖ်က္ေရး၏ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီေပးအပ္သည့္ အေျခအေနသည္ လက္သင့္ခံႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
 ေရးဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာစိစစ္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုေသာ့
 ခ်က္ျဖစ္သည္။ 
၇။  စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ အဓိကက်သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ဘက္စံုေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး
 တိုးတက္ေရးျဖစ္သင့္သည္။ ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လက္လုပ္လက္စား ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လုပ္သားမ်ား၏ 
 အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပး အားေပးျမႇင့္တင္ေပး၍ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေျမယာ
 မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ကို အာမခံေပးသင့္သည္။ 
၈။  အစိုးရႏွင့္ ယင္း၏၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ကိုကာ၊ ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ဘိန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးရာ၌ ပတ္သက္ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထု
 မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ တာ၀န္ယူမႈရွိသင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ 
၉။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ကိုကာ၊ ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ဘိန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစု၀င္မ်ားကို ခြဲျခား
 ဆက္ဆံသည့္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒျဖင့္ စီရင္အေရးယူမႈမျပဳရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
၁၀။  ကိုကာ၊ ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ဘိန္းပင္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို အသံုးျပဳမႈမ်ားအား ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူသင့္ပါ။ 
၁၁။  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကိုကာ၊ ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ဘိန္းပင္တို႔၏ တရား၀င္
 ေစ်းကြက္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ေပးသင့္သည္။ 
၁၂။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ကိုလံဘီယာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ခံအားေပးသကဲ့သို႔ 
 ယခုထက္ပို၍ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ 
*  အလ္ေဘးနီးယား၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဂြာတီမာလာ၊ ဂ်ေမကာ၊ ေမာ္ရိုကို၊ မကၠစီကို၊ ျမန္မာ၊ ပါရာ ေဂြး၊ ပီရူး၊ စိန္႔ဗင္းဆင့္ႏွင့္ 
 ဂရင္းေနဒါႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက 
** ရိုးရာအစဥ္အလာအရ အသုံးျပဳမႈကို အခမ္းအနားဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရး၊ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးသံုးစြဲသည့္အေန ျဖင့္နားလည္လက္ခံထားၾက
 သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အသံုးျပဳမႈပံုစံကို အပန္းေျပေစရန္၊ အပယိကဖ်ားနာမႈမ်ားကို ကုစားရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ကုစားမႈ
 အေနျဖင့္ ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တားျမစ္သီးႏွံပင္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား ညီလာခံ (GFPPP) အတြက္ ကမာၻ
အရပရ္ပမွ္ တားျမစသီ္းႏံွစိက္ုပ်ိဳ းသည့္ေတာငသူ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ႏွင္ ့ေတာငသူ္ကုိယစ္ားလွယမ္်ားသည ္နယ္သာလန္
ႏိုင္ငံ၌ Transnational Institute (TNI) ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ စုေ၀းခဲ့ၾကၿပီး တရားမ၀င္သီးႏွံပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ထိန္း
ခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိမိတို႔၏ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။
 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒစကား၀ိုင္းအတြင္း ကိုကာရြက္၊ ဘိန္းပင္ႏွင့္ ေဆး
ေျခာက္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ထိခိုက္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ား၏ အသံမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး
လ်က္ရွိသျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ကမာၻ႔မူးယစ္ ေဆး၀ါးျပႆနာ
ဆို္င္ရာ အထူးအစီအစဥ္ (UNGASS) မွ ခ်န္လွပ္ခံရႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ရွိလာခဲ့သည္။

ပါ၀င္ကူညီသူမ်ား

ေရးသားျပဳစုသူ - Pien Mataal 
စာတည္း - Katie Sandwell
ဘာသာျပန္သူ - သွ်ဒန္မုန္ဒန္ေဇာ္

ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းဆိုင္ရာ မွတ္စုအက်ဥ္း

အစီရင္ခံစာအတြင္းပါရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္သည့္ ကိုးကားအသံုးျပဳမႈ 
သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀မႈမ်ားကို မူလသတင္းရင္းျမစ္ျဖစ္သည့္ http://www.tni.org/copyright ကို 
သင့္ေလ်ာ္သလို ကိုးကားေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

TRANSNATIONAL INSTITUTE (TNI)

De Wittenstraat 25, 1052 AK Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31-20-6626608, Fax: +31-20-6757176
E-mail: drugs@tni.org
www.tni.org/drugs
      @DrugLawRefor
      Drugsanddemocracy

Transnational Institute (TNI) သည္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမႈရွိၿပီး တရားမွ်တ၍ ဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက်ျဖစ္ 
သည့္ ေျမကမာၻကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သံဓိ႒ာန္ခ်ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာသုေတသနႏွင့္ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရး 
စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ ေက်ာ္ကာလ
တစ္ေလွ်ာက္ TNI သည္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားအၾကား သီးျခားဆက္ေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ ၍ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ www.tni.org
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