
ြမန်မာ - ေရေဘးေ�ကာင့ ်ေသာငတ်င�်ပီး ေ���ေြပာငး်ေနထိ�ငေ်န�ကရသ� လ�ေထာငေ်ပါငး်များစာွ ယ�
နီဆကထ်မံ� အေထာကအ်ပ့ံများလကခံ်ရ��ိ

ယခ���စ်ရဲ ့ ဆိ�းရွားလ�တဲ ့မ�တသ်�နရ်ာသအီတငွး် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ရဲံ ့ ေနရာအချိ� � မ�ာ ေရအြမင့ေ်ြခာကေ်ပ[��စ်
မီတာ]ခန ့အ်ထ ိြမင့တ်ကခ်ဲပ့ါတယ။် သညး်ထနစ်ာွရွာသနွး်ေနတဲမိ့�းက အမ်ိေတကွိ� အဆကမ်ြပတ်
�ိ�ကခ်တ�်ပီး ေရမျက�်�ာြပင ်စ�ပီးြမင့တ်ကလ်ာချိနမ်�ာေတာ ့မိဆာဇိ�ငရဲ် ့ စိ�းရိမ်စိတေ်တ ွတဟ�နထ်ိ�း
ြမင့တ်ကလ်ာပါေတာတ့ယ။်

မရပ်မနား အည�ာအတာကငး်မဲစ့ာွ ရွာသနွး်ေနတဲမိ့�းေ�ကာင့ ်အသက ်၂၁ ��စ်အရွယ ်မိဆာဇိ�ငန်ဲ ့
ကေလးငယေ်လးေယာကပ်ါဝငတ်ဲ ့အြခားမိသားစ�ဝင ်ကိ�းဦးတိ�ဟ့ာ မနွြ်ပညန်ယေ်တာငပိ်�ငး် ကျိ�က်
မေရာ�မိ��နယက် သ�တိ�ရဲ့ ့ သစ်သားအမ်ိအေပ�ထပ်မ�ာ ��စ်ပတခ်န ့ေ်သာငတ်ငေ်နခဲပ့ါတယ။်

“က�နမ်တိ�အ့မ်ိ ြမ�ပ်သာွးေတာမ့လားလိ� ့ က�နမ်အရမ်းေ�ကာကေ်နခဲတ့ာ” လိ� ့ သ�မကဆိ�ပါတယ။် “�ပီး
ေတာ ့ေြမ�ပိ�မ�ာကိ�လညး် ေ�ကာကေ်နခဲရ့တယ။်”

ယခ���စ်အေစာပိ�ငး်က သ�မေကျာငး်မ�ာ ေြမ�ပိ�မ�တစ်ခ�ြဖစ်ပာွးခဲ�့ပီး လ�တစ်ေယာကေ်သဆံ�းခဲရ့ပါ
တယ။် လနွခ်ဲတ့ဲ ့��စ်��စ်ကလညး် အနးီအနားရွာတစ်ခ�မ�ာ ဒလီိ�မိ�းသညး်ထနစ်ာွ ရွာသနွး်�ပီးေနာကမ်�ာ
ဧရာမေြမ�ပိ�မ��ကးီတစ်ခ�ြဖစ်ခဲတ့ဲအ့တကွ ်လ�ေပါငး် ၆၀ ခန ့ေ်သဆံ�းခဲရ့တာကိ�လညး် ြပနအ်မ�တရ်မိ
ေနပါတယ။်

 “ကျနး်မာေရးမေကာငး်တဲ ့က�နမ်အေမအတကွ ်သ�ေ့ဆးေတြွပတသ်ာွးမလား၊ �ပီးေတာ ့က�နမ်တိ� ့
အားလံ�းအတကွ ်စားစရာြပတသ်ာွးမလားလိ�လ့ညး် က�နမ်ေတးွပ�ခဲရ့တယ။်” တစ်မိသားစ�လံ�း
ပစ�ညး်ေတကွိ� ဒ�တယိထပ်ကိ�ေ��� ခဲ�့ကရတယ၊် တစ်ေနက့ိ� ထမငး်သံ�းနပ်မစားေတာဘ့ ဲ��စ်နပ်စာပဲ
ေလ�ာစ့ားခဲ�့ကရတယ၊် ေရေသာကဖိ်� ့ မိ�းေရခ�ံပီး ကျိ�ေသာကရ်ငး် ခကခ်ကခ်ခဲ ဲ�က�ိးစားေနခဲ�့ကရ
တာြဖစ်ပါတယ။်

 “စိတမ်ပ�တဲသ့�ဆိ�လိ� ့ သံ�း��စ်အရွယ ်က�နမ်တ�မေလးပဲ��ိတယ၊် ကေံကာငး်စာွနဲပဲ့ သ�က ဘာေတြွဖစ်
ေနမ�နး်မသခိဲဘ့�း” လိ� ့ မိဆာဇိ�ငက် ေြပာြပပါတယ။်

မ�တသ်�န်ရာသ ီ- ေနာကထ်ပ်ေ�ကာကမ်ကဖွ်ယရ်ာ စန်ိေခ�မ�တစခ်�



ဇ�လိ�ငလ် ၂၅ ရကက်စ�ပီး ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ေံတာငပိ်�ငး်နဲ ့ အေ��� ပိ�ငး်၊ ရခိ�ငြ်ပညန်ယ ်အေနာကပိ်�ငး်က
�မိ��နယေ်တမွ�ာ ေရ�ကးီေရလ�ံမ�ေတေွ�ကာင့ ်အမ်ိေထာငေ်ပါငး်များစာွ ပျကစီ်းခဲရ့ပါတယ။် ကိ�ဗစ်-၁၉
တတယိလ�ငိး်အြပင ်စစ်တပ်နဲ ့ ေဒသခလံကန်ကက်ိ�ငအ်ဖဲွ�ေတရဲွ ့  ြပငး်ထနတ်ဲ ့ထပ်ိတိ�ကေ်တွ� မ�ေတွ
အ�ကား သညး်ထနတ်ဲမိ့�းကပါ ဝငေ်ရာကလ်ာခဲပ့ါတယ။်

ယ�နဆီကက် ေရေဘးသင့ြ်ပညသ်�ေတထွ ံကယဆ်ယေ်ရးပစ�ညး်များ ေပးပိ��့ ိ�ငဖိ်�အ့တကွ ်ေဒသခံ
NGO မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်ေတနွဲ ့ လကတ်ွလဲ�ပ်ကိ�ငလ်�က�်�ိပါတယ။် ဥပမာ မိဆာဇိ�ငရဲ် ့ ေကျးရွာမ�ာ
ေဒသခ ံNGO တစ်ခ�ြဖစ်တဲ ့မိခင�်�င့က်ေလးေစာင့ေ်��ာကေ်ရးအသငး်နဲ ့ ယ�နဆီကက် လကတ်ွဲ
ေဆာငရွ်ကခ်ဲပ့ါတယ။်

အသငး်ရဲ ့ ဒါ�ိ�ကတ်ာြဖစ်တဲ ့ဟ�နဆ်ာေထာက ေသာငတ်ငေ်နတဲအ့မ်ိေထာငစ်�ေတဆွေီရာကဖိ်� ့ ေလ�
ေတကွိ� အသံ�းြပ�ခဲတ့ယ။် ဘ�နး်ေတာ်�ကးီေကျာငး်ေတရဲွ ့ ေြမြမင့ရ်ာေနရာေတမွ�ာ ခိ�လ�ေံန�ကသ�ေတွ
ဆကီိ� အဖဲွ�များဖဲွ� �ပီး ေရသန ့အ်ထ�ပ်ငယေ်တ၊ွ ဆပ်ြပာ၊ ပိ�းသတေ်ဆး၊ ေရပံ�း၊ သန ့�်�ငး်ေရးသံ�းပစ�ညး်
ေတနွဲ ့ ဖိနပ်ေတအွပါအဝင ်ကယဆ်ယေ်ရးပစ�ညး်ေတ ွေပးပိ�ေ့ပးခဲပ့ါတယလ်ိ� ့ ��ငး်ြပပါတယ။် ယ�နီ
ဆကရဲ်ပံ့ပိ့�းမ�နဲ ့ ဒကီယဆ်ယေ်ရးပစ�ညး်ေတဟွာ မိဆာဇိ�ငရဲ် ့ မိသားစ�အပါအဝင ်ေရေဘးသင့ြ်ပညသ်�
၂,၀၀၀ ေကျာ်ထ ံေရာက�်�ိခဲပ့ါတယ။် “ဒလီိ�အက�အညေီတရွ��ိတဲအ့တကွ ်က�နမ်တိ�သ့ပ်ိေကျးဇ�းတင်
ပါတယ”် လိ� ့ သ�ကဆိ�ပါတယ။်

မ�တသ်�နရ်ာသ ီေရ�ကးီေရလ�ံမ�က ��စ်တိ�ငး်ြဖစ်တတေ်ပမဲ ့ေဟာငဆ်ာက အခ�ဒရီာသကီေတာ ့သ�
မိခငန်ဲက့ေလးေစာင့ေ်��ာကေ်ရးအသငး်မ�ာ စလ�ပ်ခဲတ့ဲ ့၁၅ ��စ်တာအေတာအတငွး်မ�ာေတာ ့အခကခ်ဲ
ဆံ�းဆိ�တာ သကေ်သြပလိ�ကတ်ာပဲ။ “က�နမ်တိ� ့ စနွ ့စ်ားလ�ပ်ေဆာငေ်န�ကရတယ ်- ကိ�ဗစ်-၁၉
ေ�ကာင့ ်ကျနး်မာေရးအ��ရာယေ်တေွရာ လံ�ြခ�ံေရးအေြခအေနေတေွ�ကာင့ ်ေဘးကငး်လံ�ြခ�ံမ�
အ��ရာယေ်တပွါ ��ိေနတယ။် ဒါေ�ကာင့ ်က�နမ်တိ�ရဲ့ ့ �က�ိးပမ်းမ�ေတကွိ� ပံပိ့�းေပးတဲအ့တကွ ်ယ�နဆီက်
ကိ� သပ်ိေကျးဇ�းတငပ်ါတယ”် လိ� ့ သ�ကေြပာြပပါတယ။်

ဟ�နဆ်ာက သ�တိ�န့ယေ်ြမက ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�ေတဟွာ အလနွအ်မငး် ကန ့သ်တခ်ထံားရတဲ့
အတကွ ်မိခငေ်လာငး်ေတနွဲ ့ နာမကျနး်ြဖစ်ေနသ�ေတအွတကွ ်အထ�းစိ�းရိမ်မိတယလ်ိ� ့ ဆိ�ပါတယ။် ေရ
ကကျသာွးတဲတ့ိ�ငေ်အာင ်ထ�ထတဲဲ�့�ံ � �ွနေ်တကွျနရ်စ်ခဲ�့ပီး မိလ� ာအညစ်အေ�ကးေတလွညး် လ�ံထကွ်
ကျနေ်နခဲပ့ါတယ။် လ� အေတာ်များများက အထ�းသြဖင့ ်အမျိ�းသမီးေတကွ ေြခဗလာနဲ ့
လမ်း ေလ�ာကသ်ာွးေန�ကရတဲအ့တကွ ်ဝမ်းေရာဂါလိ� ေြခဖဝါးက�းစကန်ာလိ� ေရေ�ကာင့ြ်ဖစ်တဲ့
ေရာဂါေတြွဖစ်ပာွးဖိ� ့ အ��ရာယမ်ျားလ�ပါတယ။်



 “ေနာကထ်ပ် ေထာကပံ်ေ့ရးပစ�ညး်ေတ ွလိ�အပ်ေနတ�နး်ပါပဲ၊ အထ�းသြဖင့ ်ေဆးပစ�ညး်ေတနွဲ ့ ရိက�ာ
ေတအွြပင ်ေရေဘးသင့အ်သိ�ကအ်ဝနး်အတကွ ်ကျနး်မာေရးပညာေပးလ�ပ်ငနး်ေတ ွလိ�အပ်ပါတယ”်
လိ� ့ ဟ�နဆ်ာက ေြပာပါတယ။်

�ခိမ်းေြခာကခံ်ေနရတဲ ့အသကေ်မွးဝမ်းေ�ကာငး်လ�ပ်ငန်းများ

လ�ေပါငး်များစာွရဲ ့ အသကေ်မးွလ�ပ်ငနး်ေတ ွဆံ�း�� ံးခဲရ့ပါတယ။် အထ�းသြဖင့ ်အခ�ချိနမ်�ာ ေရလ�မ်း
သာွး�ပီြဖစ်တဲ ့စပါးစိ�ကခ်ငး်ေတမွ�ာ အလ�ပ်လ�ပ်တဲ ့ေနစ့ားအလ�ပ်သမားေတြွဖစ်ပါတယ။် ကိ�ဗစ်-၁၉
ခရီးသာွးကန ့သ်တခ်ျကေ်တနွဲ ့ လံ�ြခ�ံေရးအစီအမံေတေွ�ကာင့ ်သ�တိ�အ့ေနနဲ ့ တြခားေနရာေတမွ�ာ
အလ�ပ်သာွး��ာဖိ�လ့ညး် မြဖစ်�ိ�ငပ်ါဘ�း။

ဟ�နဆ်ာက လ�အေတာ်များများက မိသားစ�စားဝတေ်နေရးအတကွ ်ေငတွိ�းေချးစားသ�ေတဆွကီ
ေချးင�ားေန�ကရပါတယ။် “သ�တိ�က့ သံ�းလကိ� ၇ ကျပ်တိ�းနဲ ့ ေချး�ကတယ။် မေပး�ိ�ငရ်င ်ေနာကထ်ပ်
တိ�းရငး်ေပါငး်နဲ ့ ထပ်ေချး�ကတယ။် သ�တိ�က့ ရကစ်ကလ်�တဲအ့ေ�ကးသသံရာထ ဲပိတမိ်ေန�က�ပီ” လိ� ့
ဆိ�ပါတယ။်

ယ�နဆီကက် လ�သားချငး်စာနာေထာကထ်ားေရးအက�အညေီတ ွဆကလ်ကေ်ပးေနပါတယ။်
လတတ်ေလာမ�ာ ယ�နဆီကက် လ�ေပါငး် ၂၅,၀၀၀ အတကွ ်တစ်ကိ�ယေ်ရသန ့�်�ငး်ေရးသံ�းပစ�ညး်
၅,၀၀၀၊ လ� ေပါငး် ၃၀,၆၅၀ အတကွ ်ေ��းဦးသ�နာြပ�ပစ�ညး် ၂၀၀ နဲ ့ လ�ေပါငး် ၁၈,၂၄၀ အတကွ ်ေရ
သန ့မ်�န ့ေ်တကွိ� အြခားြပညန်ယေ်တဆွ ီအဖဲွ�ေပါငး် ၂၀ နဲေ့စလ�တေ်ပးပိ� ့�ပီးြဖစ်ပါတယ။် က�လသဂ�
တာဝန�်�ိသ�များက စ�စ�ေပါငး်အေနြဖင့ ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်မံ�ာ လ�ေပါငး်သံ�းသနး်နးီပါးခန ့ ်အေရးေပ�
အက�အညလီိ�အပ်ေနတယလ်ိ� ့ အ�ကြံပ�ထားပါတယ။်

ဒအီေတာအတငွး်မ�ာ မိဆာဇိ�ငတ်ိ� ့ ရပ်ရွာလ�ထ�ဆ ီလ�သားချငး်စာနာေထာကထ်ားေရး အက�အညေီတွ
ဆကလ်ကေ်ပးပိ�လ့�က�်�ိပါတယ။်

“က�နေ်တာ်တိ� ့ ဘယလ်ိ�အ��ရာယ၊် ဘယလ်ိ�စိနေ်ခ�မ�ေတ ွ�က�ံေနပါေစ များစာွလိ�အပ်ေန�ကတဲ့
လ�သားချငး်စာနာေထာကထ်ားေရးအက�အညေီတကွိ� ဆက�်ပီးပံပိ့�းေပးသာွးမ�ာပါ” လိ� ့ ယ�နဆီကမ်�
အရာ��ိတစ်ဦးြဖစ်သ� ဦးရဲမငး်ေအာငက် ဆိ�ပါတယ။် “က�နေ်တာ်တိ�ရဲ့ ့ လ�မ�အသိ�ကအ်ဝနး်ကိ� က�ညဖိီ� ့
အတကွ ်က�နေ်တာ် က�မ်းကျငတ်ဲပ့ညာကိ� အသံ�းချချငပ်ါတယ။်”



မိဆာဇိ�ငက် သ�လ�ပ်�ိ�ငတ်ဲအ့ပိ�ငး်ကိ� လ�ပ်�ိ�ငဖိ်�အ့တကွ ်နညး်လမ်း��ာေဖွဖိ�လ့ညး် ဆံ�းြဖတထ်ားပါ
တယ။် ပထဝီေမဂျာေကျာငး်သ�တစ်ဦးအေနနဲ ့ သ�က ရာသဦတ�ေြပာငး်လမဲ�ရဲ ့ အကျိ�းသကေ်ရာကမ်�
ေတကွိ� ေလလ့ာေနပါတယ။် “ဒလီိ�ေတထွပ်မြဖစ်ဖိ� ့ က�နမ်တိ�ဘ့ယလ်ိ�တားဆးီ�ိ�ငမ်လဆဲိ�တာ သ�ိ�ိဖိ� ့
အတကွ ်ရာသဦတ�ေြပာငး်လမဲ�အေ�ကာငး် က�နမ်သ�ေတသနလ�ပ်ချငပ်ါတယ”် လိ� ့ သ�မက
စိတထ်ကသ်နစ်ာွ ေြပာြပပါတယ။်


