
ြမန်မာ�ိ�ငင်၊ံ ချငး်ြပညန်ယ�်�ိ ပဋပိက�များေ�ကာင့ ်စားနပ်ရိက�ာများ ဆိ�း
ဆိ�းဝါးဝါး ြဖတေ်တာကခံ်ထားရသည့ ်မိသားစ�များထသံိ� ့ ယ�နီဆက်
ကယဆ်ယေ်ရးပစ�ညး်များေရာက�်�ိ

(လံ�ြခ�ံေရးအရ မိသားစ�၏ အမညမ်ျားကိ� ေြပာငး်လထဲားပါသည)်

ချငး်ြပညန်ယအ်ေနာကပိ်�ငး်က ေတာငေ်ပ� �မိ��ငယေ်လးတစ်�မိ�� ြဖစ်တဲ ့မငး်တပ်�မိ�� မ�ာ ေဒသခံ
လကန်ကက်ိ�ငအ်ဖဲွ�ေတနွဲ ့ ြမနမ်ာစစ်တပ်�ကား ပဋပိက�များ အ��ိနြ်မင့လ်ာချိနမ်�ာ ေဟမာနဲ ့ သ�မိ့သားစ�
ဟာ �မိ��ခအံများစ�လိ�ပဲ အမ်ိေတကွိ�စနွ ့ခ်ာွထကွေ်ြပးဖိ� ့ ဆံ�းြဖတခ်ဲပ့ါတယ။် ဒါေပမဲ ့ငါး��စ်အရွယ ်သ� ့
သားအငယဆ်ံ�းေလး ထနွး်ဟာ ေသနတသ်ေံတနွဲ ့ ေပါကက်ွသဲေံတ ွပိ��ပီးကျယေ်လာငလ်ာချိနမ်�ာ
အေ�ကာကလ်နွ�်ပီး အငိ�အရယမ်��ိ �ကကေ်သေသသာွးခဲပ့ါတယ။် ဒါေ�ကာင့ ်ေဟမာက သားေလးကိ�
ေကျာပိ�း�ပီး ကျနတ်ဲမိ့သားစ�ေတနွဲအ့တ� အမ်ိအနးီက ေတာထကဲိ� တတ�်ိ�ငသ်မ� အြမနဆ်ံ�း ေြပးခဲရ့ပါ
တယ။်

ကျနေ်နခဲ�့ကတဲသ့�ေတကွလ ဲအားနညး်ထခိိ�ကလ်ယွဆ်ံ�းသ�ေတြွဖစ်�ပီး အများစ�ကေတာ ့သက�်ကးီ
ရွယအ်ိ�ေတရွယ၊် ကိ�ယဝ်နအ်ရင့အ်မာနဲ ့  အမျိ�းသမီးေတရွယပဲ်ြဖစ်ပါတယ။်

“က�နမ်ေယာက�မ�ကးီက က�နမ်တိ�န့ ဲအ့တ� ေြပးလိ�ရ့ေပမဲ ့သ�ကမေြပးချငဘ်�း၊ သ�အ့မ်ိမ�ာပဲေနခဲခ့ျင်
တယလ်ိ�ေ့ြပာတယ”် လိ� ့ ေဟမာက ေြပာြပပါတယ။်"

အြခားေထာငေ်ပါငး်များစာွေသာလ�ေတလွိ�ပဲ ေဟမာနဲ ့ ခငပ်နွး်ြဖစ်သ�က ေတာထမဲ�ာ သ�တိ�က့ေလး
သံ�းေယာကအ်တကွ ်ယာယတီေဲလးတစ်ခ�ေဆာကခ်ဲပ့ါတယ။် ဒါေပမဲ ့အဲသ့ည့အ်ချိနမ်� စကာစ မ�တ်
သ�နမိ်�းအတကွေ်တာ ့အကာအကယွက် မလံ�ေလာကပ်ါဘ�း။ ကေံကာငး်တာက ��စ်ပတ ်သံ�းပတ�်ကာ
�ပီးေနာကမ်�ာ ေဟမာတိ�မိ့သားစ� အနးီအနားရွာတစ်ရွာက မိတေ်ဆတွစ်ဦးရဲအ့မ်ိမ�ာ ခိ�လ�ခံငွ့ရ်ခဲတ့ာပဲ
ြဖစ်ပါတယ။်

ပဋပိက�နဲ ့ ကပ်ေဘးများ�ကားမ�ပင ်လ�သားချငး်စာနာေထာကထ်ားေရး
အက�အညမီျား ေရာက�်�ိ



မငး်တပ်�မိ�� မ�ာ မာ��ယေ်လာအမိန ့ေ်�ကညာထား�ပီး လကန်ကက်ိ�ငတ်ိ�ကပ်ွဲများ ဆကလ်ကြ်ဖစ်ပာွးေန
သလိ� ဒေီဒသမ�ာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ရဲံ ့ ကိ�ဗစ်-၁၉ တတယိလ�ငိး် �ိ�ကခ်တတ်ဲဒ့ဏက်ိ�လညး် ခခံဲရ့ပါတယ။်
က�လသမဂ� လ�သားချငး်စာနာေထာကထ်ားေရးအစီရငခ်စံာအရ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ကံ လ�ေပါငး် သံ�းသနး်
ခန ့န်းီပါးက အက�အညလီိ�အပ်မယလ်ိ� ့ မ�နး်ဆထားပါတယ။် မငး်တပ်�မိ��ဟာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ကံ အဆိ�းဝါး
ဆံ�း ထခိိ�ကခ်ရံတဲေ့နရာေတထွကဲ တစ်ခ�အပါအဝငြ်ဖစ်ပါတယ။် ဒါဟာ ေဟမာတိ�မိ့သားစ�လိ�ပဲ
အေရးေပ� အက�အညေီတ ွလိ�အပ်ေနတဲ ့မိသားစ�ေတ ွအများ�ကးီ��ိေနတယဆ်ိ�တာကိ� ြပေနပါတယ။်

�သဂ�တလ်ထမဲ�ာ ယ�နဆီကက် မငး်တပ်�မိ�� ��ိ စစ်ေ��ာငစ်ခနး် ၁၀ ခ���ိ ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွသ�များထ ံ၂၀၂၁ ခ�
��စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ မ�စ�ပီး ပထမဦးဆံ�းအ�ကမ်ိအြဖစ် အေရးေပ� လ�သားချငး်စာနာေထာကထ်ားေရး
အက�အညမီျား ေပးပိ��့ ိ�ငခ်ဲပ့ါတယ။် ယ�နဆီကက် ကိ�ယဝ်နေ်ဆာငန်ဲ ့ �ိ�တ့ိ�ကမိ်ခငေ်တအွတကွ ်ဘကစံ်�
အ��အာဟာရေဆးြပားများ၊ အသက ်ငါး��စ်ေအာကက်ေလးေတအွတကွ ်ေလးလစာ အ��အာဟာရ
မ�န ့အ်ထ�ပ်ငယမ်ျား၊ ၁၀ လတီာနဲ ့ လတီာ ၂၀ ဆန ့ ်ပလတစ်တစ်ေရပံ�းများနဲ ့ ေရသန ့ေ်ဆးအထ�ပ်ငယ်
များ ပါဝငတ်ဲ ့တစ်ကိ�ယေ်ရသန ့�်�ငး်ေရးသံ�းပစ�ညး်များ၊ ကေလးငယမ်ျားနဲ ့ ဆယေ်ကျာ်သကလ်�ငယ်
များအတကွ ်ကေလးသ�ငယမ်ျားအား အကာအကယွေ်ပးြခငး်��င့ ်အေစာပိ�ငး်ကေလးဘဝအရွယ်
ဆိ�ငရ်ာ ပညာေရးပစ�ညး်များ၊ စာေရးကရိိယာများနဲ ့ ကစားစရာများ စတဲ ့အေရးပါတဲ ့ပံပိ့�းေရး
ပစ�ညး်များကိ� ြဖန ့ေ်ဝေပးခဲပ့ါတယ။်

ယ�နဆီကက် ေနာကထ်ပ်စစ်ေဘးေ��ာငစ်ခနး်များထ ံအက�အညမီျားေပး�ိ�ငဖိ်� ့ ေမ�ာ်လင့ထ်ားခဲေ့ပမဲ့
ဆကလ်ကြ်ဖစ်ေပ�ေနတဲ ့အခကအ်ခမဲျားစာွေ�ကာင့ ်မေရာက�်�ိ�ိ�ငခ်ဲပ့ါဘ�း။ ဒါေပမဲလ့ညး် အေြခခံ
အကျဆံ�း ဝနေ်ဆာငမ်�ေတကွိ�ေတာင ်မရ��ိဘ ဲစစ်ေ��ာငစ်ခနး်ေတမွ�ာ ယာယေီနထိ�ငေ်န�ကရသ�
ကေလးများစာွနဲ ့ မိသားစ�ေတအွတကွ ်အက�အညမီျားေပး�ိ�ငရ်န ်ယ�နဆီကက် မရပ်မနား
ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကသ်ာွးမ�ာြဖစ်ပါတယ။်

အနာဂါတက်ာလမ�ာ ဘာေတြွဖစလ်ာမ�ာလ.ဲ.?

“က�န်မတိ� ့ ဒအီေြခအေနမ�ာ ဆကေ်နမယဆ်ိ�ရင ်က�န်မကေလး
ေတ ွဘယလ်ိ��ကးီြပငး်လာရမ�ာလ ဲက�န်မတိ�အ့နာဂတအ်တကွ်
သပ်ိစတိပ်�တယ၊် က�န်မ ေအးေအးချမ်းချမ်းေလးပဲ ေနချငတ်ာ
ပါ။”



ေဟမာတိ�မိ့သားစ� မငး်တပ်�မိ��ကေန စနွ ့ခ်ာွထကွေ်ြပးလာတာ ��စ်ပါတေ်ကျာ်ကာလကိ�ေရာကလ်ာပါ
�ပီ။   �မိ��ထမဲ�ာကျနခ်ဲတ့ဲ ့ေယာက�မြဖစ်သ�ကိ� စိ�းရိမ်တဲအ့တကွ ်ကေလးသံ�းေယာကန်ဲအ့တ� မငး်တပ်ကိ�
ြပနဖိ်� ့ ဆံ�းြဖတခ်ဲပ့ါတယ။် ေဟမာရဲ့ ့ အငယဆ်ံ�းသားေလးြဖစ်တဲ ့ထနွး်က သ�တိ�ဇ့ာတ�ိမိ��ကိ�ြပနဝ်င်
လာချိနမ်�ာပဲ အေ�ကာကလ်နွ�်ပီး တ�နလ်�ပ်သာွးခဲပ့ါတယ။် အခ�ကေတာ ့သ�ရဲ ့ စိတဒ်ဏရ်ာကိ� ေကျာ်
ြဖတ�်ိ�ငတ်ဲ ့လက�ဏာေတကွိ� ြပသလာ�ပီး အရငက်လိ� ေပျာ်ေပျာ်ေနတတတ်ဲက့ေလးေလး ြပန်
ြဖစ်လာပါ�ပီလိ� ့ ေဟမာက ေြပာြပပါတယ။်

ထနွး်ရဲ ့ ေကာငး်တဲေ့ြပာငး်လမဲ�ေတအွတကွ ်ေဟမာက ေပျာ်ေပမယ့ ်ဒအီေြခအေနကဘယေ်လာက်
ထ ိ�ကာမလဆဲိ�တာ သ�ေသချာမသဘိ�းလိ� ့ ြဖည့စ်ကွေ်ြပာပါတယ။် မငး်တပ်က ကေလးအများစ�လိ�ပဲ
သ�ရဲ့ေ့နာကက်ေလး��စ်ေယာကြ်ဖစ်တဲ ့အသက ်၁၂ ��စ်နဲ ့ ၁၇ ��စ်အရွယ ်ကေလး��စ်ေယာကက်
ေကျာငး်မတကရ်တာ ��စ်��စ်နးီပါး��ိေနပါ�ပီ။ အစကေတာ ့ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့ ်သ�တိ�အ့မ်ိြပနလ်ာ�က
တာပါ၊ ဒါေပမဲ ့ေနာကပိ်�ငး်မ�ာေတာ ့လံ�ြခ�ံေရးအေြခအေန �ခမ်ိးေြခာကမ်�ေတေွ�ကာင့ြ်ဖစ်ပါတယ။်

“က�နမ်တိ� ့ ဒအီေြခအေနမ�ာ ဆကေ်နမယဆ်ိ�ရင ်က�နမ်ကေလးေတ ွဘယလ်ိ��ကးီြပငး်လာရမ�ာလ”ဲ
လိ� ့ စိ�းရိမ်ပ�ပနစ်ာွနဲ ့ ေဟမာက ေမးခဲပ့ါတယ။် “က�နမ်တိ�အ့နာဂတအ်တကွ ်သပ်ိစိတပ်�တယ၊် က�နမ်
ေအးေအးချမ်းချမ်းေလးပဲ ေနချငတ်ာပါ။” လိ� ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ကံ မိခငအ်များစ�ရဲ ့ ေသာကေတကွိ�
ထငဟ်ပ်ေအာငေ်ြပာြပသာွးပါတယ။်


