
ကျန်းမာရေးလုပ်သားများနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ော အရဆာက်အဦးများအား ကျန်းမာရေးလုပ်သားများနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ော အရဆာက်အဦးများအား 

တိုက်ခိုက်ခခင်း၊ ခခိမ်းရခခာက်ခခင်းတိုက်ခိုက်ခခင်း၊ ခခိမ်းရခခာက်ခခင်း

ဖမ်းဆီးခံေ (သို့မဟုတ်) 
ထိန်းသိမ်းခံေသည့် ကျန်းမာရေး

လုပ်သားများ

ကျန်းမာရေးဆိုင်ော 
အရဆာက်အဦးများ 
တိုက်ခိုက်ခံေခခင်း

ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ 
သတ်ခဖတ်ခံေမှု

အခပစ်မဲ့သူများအကကား ဆောဝန်၊ သူနာခပုနှင့် ရဆးပညာဆိုင်ော ကျွမ်းကျင်သူများအခပစ်မဲ့သူများအကကား ဆောဝန်၊ သူနာခပုနှင့် ရဆးပညာဆိုင်ော ကျွမ်းကျင်သူများ
သည် စစ်အာဏာေှင်တို့၏ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခံရနေသည်။ ရလရကကာင်းမှ တိုက်သည် စစ်အာဏာေှင်တို့၏ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခံရနေသည်။ ရလရကကာင်းမှ တိုက်
 ခိုက်မှုများရကကာင့်  ခမန်မာနိုင်ငံတဝှန်း  အကကမ်းမဖက်  အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ေှား ခိုက်မှုများရကကာင့်  ခမန်မာနိုင်ငံတဝှန်း  အကကမ်းမဖက်  အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ေှား
သူများ (CDM) နှင့် ခပည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDFs) များအား ရထာက်ခံပံ့ပိုးရနသူများ (CDM) နှင့် ခပည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDFs) များအား ရထာက်ခံပံ့ပိုးရန
သည့် ဆောဝန်များနှင့် ရဆးမှူးများအား ထိခိုက် ဒဏ်ောေရစသည်။ သည့် ဆောဝန်များနှင့် ရဆးမှူးများအား ထိခိုက် ဒဏ်ောေရစသည်။ 

၂၀၂၂ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါေီ ၂၃ ေက်မှ မတ်လ ၈ ေက်ရန့အထိ ခဖစ်ေပ် ၈ ခုကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါေီ ၂၃ ေက်မှ မတ်လ ၈ ေက်ရန့အထိ ခဖစ်ေပ် ၈ ခုကို 

မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ 

ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် စစ်အာဏာေှင်တို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် စစ်အာဏာေှင်တို့ 

ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ထား၍ တိမ်းရေှာင်ရနေသည်။ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ထား၍ တိမ်းရေှာင်ရနေသည်။ 

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးရန့ |  ဧခပီလ ၇ ေက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်



“ကျမတို့ေဲ့ အရခခခံအခွင့်အရေး 

အများအခပား ဆုံးရှုံးရနတယ်”

အမျ ိုးသမီးဆောဝန် ရဒါက်တာခခူး* နှင့် ရတွ့ဆုံးရမး ခမန်းမှုမှ 

စစ်အာဏာေှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒခပသူများ

နှင့် PDFs တပ်ဖွဲ့များအား ရဆးဝါးကုသရပး

သည့် ဆောဝန်နှင့် ရဆးမှူးများအား စစ်အာ

 ဏာေှင်များမှ ခခိမ်းရခခာက်၊ ပစ်မှတ်ထား 

တိုက်ခိုက်၍ သတ်ခဖတ်လျှက်ေှိသည်။ 

ခမန်မာနိုင်ငံတဝှန်းတွင် ရဆးမှူးများသည်

၎င်းတို့၏ လုံခခုံရေးအတွက် ကကီးမားသည့်

အန္တောယ်နှင့် ကကုံကကိုက်ရန ေချနိ်တွင်

တိမ်းရေှာင်ရနကကေခပီး ကုသမှူလိုအပ်သူများ

ကို တိတ်တဆိတ် ကုသရပးရနေသည်။ 

မသင်ဇာဟိန်းသည် ရနွဦးရတာ်လှန်ရေးတွင်
 ပါဝင်သည့် သူနာခပုဆောမရလးခဖစ်သည်။

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံေွာခမို့ေှိ
 ဆန္ဒခပပွဲတွင် ဒဏ်ောေသူများအား ကုသရပးရန

စဉ် စစ်အာဏာေှင်တပ်များက သူမအား 
ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ 

စစ်အာဏာေှင်တို့က ရဆးဝါးနှင့် ကုသရေးဆိုင်ော ကေိယာများကို တင်းတင်းကကပ်ကကပ် ထိန်းချုပ်စစ်အာဏာေှင်တို့က ရဆးဝါးနှင့် ကုသရေးဆိုင်ော ကေိယာများကို တင်းတင်းကကပ်ကကပ် ထိန်းချုပ်

ထားသခဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ခံထားေသည့်  ထိခိုက်နစ် နာလွယ်သူများအား ထားသခဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ခံထားေသည့်  ထိခိုက်နစ် နာလွယ်သူများအား 

လုံရလာက်စွာ ခပုစုကုသရပးနိုင်ေန် အကန့်အသတ်ခဖစ်ရစသည်။ လုံရလာက်စွာ ခပုစုကုသရပးနိုင်ေန် အကန့်အသတ်ခဖစ်ရစသည်။ 

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးရန့ |  ဧခပီလ ၇ ေက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်



ခမန်မာနိုင်ငံေှိ လူ့အခွင့်အရေးအရခခအရနမှာ ပို၍ မတည်

မခငိမ်ခဖစ်လျှက်ေှိသည်။ သိန်းနှင့်ချသီည့် ခပည်သူလူထု 

မှာ မခဖစ်မရန ထွက်ရခပးတိမ်းရေှာင်ရနေသည်။ ဒဏ်ော

ေ ခပည်သူများ၊ ဆန္ဒခပသူများနှင့် PDFs တပ်သားများ

အား ကကိုးစား ကုသရပးရနသူများမှာ ရဆးဘက်ဆိုင်ော

ကျွမ်းကျင်သူများခဖစ်သည်။ ထို့ရကကာင့် လက်နက်

အားကိုးခဖင့် ရဆးရုံ၊ ရဆးခန်းများအား ဖျက်ဆီး၍

ရဆးဝါးများ မတေားသိမ်းဆည်းရနသည့် ခမန်မာစစ်

အာဏာေှင်တပ် များ၏ ပစ်မှတ်ထားခခင်းခံရနေသည်။

ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ခဖစ်ပွားရနချနိ်တွင် ထိုသို့လုပ်ရဆာင်

မှုရကကာင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ော ခပဿနာများကို ပို၍ခဖစ်

ရပါ်ရစသည်။ 

CDM တွင် ပူးရပါင်းပါဝင်သည့် ဆောဝန်နှင့် သူနာခပု

များသည် တိမ်းရေှာင်ရနကကေသည်။ ဖမ်းဝေမ်းများ အ

ထုတ်ခံထားကကေရသာ်လည်း ဆောဝန်နှင့် သူနာခပုများ

က တိတ်တဆိတ် ကုသ၍ ကျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာက်

ရပးကကသည်။ ၎င်းတို့၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် ဆန္ဒကို စစ်

အာဏာေှင်များမှ ရိုက်ချ ိုး၍ မေရပ။ အာဏာကို ငန်းငန်း

တက် လိုချင်၍ ခမန်မာစစ်တပ်မှ ေက်ေက်စက်စက် ဆင်

နွှဲရနသည့် စစ်ပွဲသည် ထိန်းချုပ် ခပုခပင်၍ မေရလာက်

ရအာင် မတည်မခငိမ်ခဖစ်ရပါ်ရစသည်။ ကျန်းမာရေး

ရစာင့်ရေှာက်မှု ကဏ္ဌသည် ဖျက်ဆီးခံေသည့် ကဏ္ဌများ

ထဲမှ တခုခဖစ်သည်။ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုသည် 

နိုင်ငံတဝှန်း ပဋိပက္ခများရကကာင့် အကကီးအကျယ်ထိခိုက်

ကရသာင်းကနင်း ခဖစ်ရနခပီး အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ဝင်ရငွ

ခဖင့် အသက်ေှင်သန်ေန် ရုန်းကန်ရနေသည့် အေပ်သား

ခပည်သူများ လက်လှမ်းမမီနိုင်သည့် အရခခအရနတွင် ေှိ

ရနသည်။ 

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးရန့တွင် ခမန်မာစစ်တပ်မှ စစ်သား

များက ကျန်းမာရေးလုပ်သားများအရပါ် မတေားမှုများ

ကျူးလွန်ရနသည်ကို မိမိတို့ လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်း

ကွန်ေက် (ခမန်မာနိုင်ငံ) (ND-Burma) မှ သိေှိနားလည်

သရဘာရပါက်ပါသည်။ ယခုလို မတေား တိုက်ခိုက်ရန

မှုများကို ခပစ်တင်ရှုံ့ချခပီး ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ

အား အလျင်အခမန် အကာအကွယ်ရပးေန်နှင့် ဖမ်းဆီး

ထိန်းသိမ်း ခံထားေသူများအားလည်း အမှုများမှ ရုပ် 

သိမ်း၍ အခမန်ဆုံးလွှတ်ရပးေန် ရတာင်းဆိုပါသည်။

ခမန်မာနိုင်ငံတွင် ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ ကကုံရတွ့ရနေသည့် အခက်အခဲ စိန်ရခါ်မှုများကို ရုပ်ပုံများ အသုံးခပု ထား

သည့် အစီေင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ်ကို ND-Burma မှ ခပုစုထားသည်။ ရတွ့ေှိချက်များမှာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ 

သုရတသနခပုခခင်းနှင့် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်တိုင် ရတွ့ဆုံရမးခမန်းမှုများကို ရပါင်းစပ်ထားခခင်း ခဖစ်သည်။ 

အစီေင်ခံစာပါ အရကကာင်းအောခဖစ်ေပ်နှင့် အချက်အလက်များမှာ အန္တောယ်များကကားမှ ရနွဦးရတာ်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်

ကကသည့် ဆောဝန်နှင့် သူနာခပုများ ရခမခပင်တွင် ဆိုးဆိုးေွားေွား လက်ရတွ့ကကုံရနေသည့် အခဖစ်မှန်များကို ဖျတ်ကနဲ 

ကကည့်ရုံမျှသာ မှတ်တမ်းတင်နိုင်သမျှ တင်ထားခခင်းခဖစ်သည်။ 

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးရန့ |  ဧခပီလ ၇ ေက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်



ကျမ CDM ဝင်လုပ်ေတာကရတာ့ လူထုရေွးချယ်တင်ရခမောက်ထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်

ရတွဆီကရန ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါေီလ ၁ ေက်ရန့မှာ မတေားအာဏာလုယူထားတဲ့

သူရတွ လက်ရအာက် အမှုမထမ်းချင်လို့ပါ။ 

စစ်အာဏာေှင်ရတွလက်ထက်မှာ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု လုပ်ငန်းရတွရနာက်

 ခပန်လှည့်သွားပါတယ်။ ရဆး ကုသခံေေင် မရသသင့်တဲ့ လူနာရတွအများကကီးပါပဲ။

သာမန်ခပည်သူရတွအရနနဲ့ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုနဲ့ အလှမ်းရဝးသွားတယ်။ 

ရဆးရုံ၊ ရဆးခန်းသွားဖို့ အထူးသခဖင့် ညဘက်ရတွ အရေးရပါ်ခဖစ်လာေင် သွားဖို့အ 

ခက် အခဲရတွေှိလာတယ်။ ရဆးဝါးခပတ်လတ်တာရကကာင့် HIV နဲ့ တီဘီ (အဆုတ် နာ

ရောဂါ) လူနာရတွအရပါ် အကကီး အကျယ် ထိခိုက်မှုေှိလာတယ်။ အေင်က အခမဲ့ေရန

တဲ့ ရဆးဝါးရတွအတွက် အခုအခါမှာ ရေးကကီးကကီးရပးဝယ် ရနေတယ်။ 

ကျမတို့ အရခခခံအခွင့်အရေး အများအခပား ဆုံးရှုံးခံရနေတယ်။ တကယ်လို့ အခပင်

သွားေင် စစ်သားရတွက ကျမတို့ ဖုန်းရတွကို သိမ်းတာ စစ်တာရတွလုပ်တယ်။ 

ဘဏ်အရကာင့်ရတွလည်း အရကကာင်းခပချက်မေှိဘဲ အပိတ်ခံေတယ်။ CDM လုပ်တဲ့

ဆောဝန်ရတွဆို ပစ်မှတ်ထားခံရနေတယ်။ လူနာရတွကို ကုသခွင့်မေှိရတာ့အ တွက်

တိတ်တဆိတ်နဲ့ ပုန်းရေှာင် ကုသရပးရနေတယ်။ ဆောဝန်နဲ့ ရဆးရကျာင်းသား 

အရတာ်များများ ၅၀၅ နဲ့ ဖမ်းဝေမ်း ထုတ်ခံရနေတယ်။ 

စစ်ရခပးဒုက္ခသည်ရတွ ခိုလှုံရနတဲ့ရနောရတွမှာ CDM ဆောဝန်နဲ့ ကျန်းမာရေး

လုပ်သားရတွကပဲ ကုသရပးရနေတယ်။ စစ်အာဏာေှင်ရတွ လက်ရအာက်မှာရတာ့ 

ကျန်းမာရေးစနစ်က ရကာင်းလာဖို့မေှိဘူး။ သူတို့ကို အခမန်ဆုံး ခဖုတ်ချမှ ေမယ်။

ရဒါက်တာခခူး*ရဒါက်တာခခူး*



ခေစ်စတင်းရဖာ*ခေစ်စတင်းရဖာ*

ကျမ လွိုင်ရကာ်က ကုတင် ၅၀၀ ရဆးရုံကကီးမှာ သူနာခပုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်တပ်က

အာဏာသိမ်းခပီးတဲ့ရနာက် ကျမ အလုပ်ကထွက်ခပီး ဂရုဏာရဆးခန်းမှာ ရစတနာ့

 ဝန်ထမ်း လုပ်ရပးခဲ့ပါတယ်။ 

ရဖရဖာ်ဝါေီ ၁ေက် အာဏာသိမ်းခပီးတဲ့ရနာက် ဆောဝန်၊ သူနာခပုနဲ့ ကျန်းမာရေး

ဝန်ထမ်းရတာ်ရတာ်များများ CDM ဝင်ကကတယ်။ ဒါရကကာင့် ခပည်သူရတွအရနနဲ့

ခပင်ပရဆးခန်းရတွကို ပိုအားထားလာေတယ်။ ဂရုဏာ ရဆးခန်းကို ယုံကကည်ကက

ခပီး အားထားကကတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုင်ဝင်ဘာ ၂၂ ေက်ရန့မှာ စစ်တပ်က ဂရုဏာ 

ရဆးခန်းကို ဝင်စီးရတာ့ ကျမက အိမ်မှာေှိရနတယ်။ 

စစ်တပ်က ဝင်မစီးမီ သူတို့က ရဆးခန်းအရခခအရန ပတ်ဝန်းကျင်ကို စုံစမ်းရထာက် 

လှမ်းကကတယ်။  ရဆးခန်းကိုလည်း  လူနာရယာင်ရဆာင်ခပီး လာကကတယ်။ သူတို့ဝင်

စီးတဲ့ရန့က ရဆးခန်းဝင်းကို ရသာ့ခတ်လိုက်ကကတယ်။ လူ နာရတွကိုလည်း အတင်း

ပဲ လွိုင်ရကာ်ရဆးရုံကို ရေှေ့ရခပာင်းလိုက်ကကတယ်။ ဆောဝန်၊ သူနာခပုနဲ့ ဝန်ထမ်းရတွ

ကို ၂ ေက်ရလာက် ဖမ်းထားခပီး ဘုေားရကျာင်းက ဘုန်းရတာ်ကကီးရတွ ညေိရပးလို့ ခပန်

လွတ်လာကကတယ်။ ကျမ သိသ ရလာက်ကရတာ့ တရယာက်ကို ကျပ် ၁၀ သိန်း (အ

ရမေိကန်ရဒါ်လာ ၅၆၂ ခန့်) ရပးမှ လွှတ်ရပးတယ်ရခပာတယ်။ 

စစ်တပ်ကရခပာတာရတာ့ ရဆးခန်းထဲ ရနတဲ့သူရတွကို မဖမ်းဘူး၊ အခပင်မှာရနတဲ့

ဝန်ထမ်းရတွအတွက်ရတာ့ တာဝန်မယူဘူးရခပာတယ်။ စစ်တပ်က ကျန်းမာရေး

ဝန်ထမ်းရတွကိုလည်း ခခိမ်းရခခာက်ရနတယ်။ စစ်တပ်က ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရတွ

ကို အလုပ်ခပန်လုပ်ရစချင်ကကတယ်။ တချ ို ့ခွဲစိတ်ကု ဆောဝန်ရတွဆို CDM မှာ ပါလို့

 ဆိုခပီး ကျပ် ၂၅ သိန်း (အရမေိကန်ရဒါ်လာ ၁၄၀၆ ခန့်) ရပးေတယ် အဲဒါမှ သူတို့

ထုတ်ထားတဲ့ အမည်မဲစာေင်း ကလည်း ဖျက်ရပးတယ်။ 

ခမန်မာခပည်မှာရတာ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရတွ အခမဲအဖိနှိပ်ခံရနေတာပါပဲ။ သင့် 

ရတာ်တဲ့  လုပ်ခလစာလည်း  မေပါဘူး။  ရကာင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာက်မှု 

စနစ်အတွက် ရကာင်းမွန်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်လိုပါတယ်။  စစ်တပ် အုပ်ချုပ်ရနသမျှရတာ့ 

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုစနစ် ခပုခပင်ရခပာင်းလဲဖို့က မခဖစ်နိုင်ပါဘူး။



ရဒါက်တာဝင်းဦး*ရဒါက်တာဝင်းဦး*

ကျရနာ်က ဘွဲ့လွန်တက်ရနတဲ့ ရဆးရကျာင်းသားခဖစ်ခပီး CDM ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်တပ်

က အာဏာသိမ်းခပီး ၂ ေက်အကကာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါေီ ၃ ေက်ရန့မှာ ရဆးရုံ

ကရန ကျရနာ်တာဝန်ထမ်းရဆာင်တာရတွ ေပ်လိုက်ပါ တယ်။ စစ်တပ်က အာဏာ

ကို ငမ်းငမ်းတက်လိုချင်ခပီး မတေားနည်းနဲ့ ေယူခဲ့တာပါ။ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရေွး 

ရကာက်ပွဲေလဒ်ကို လက်နက်အားကိုးနဲ့ တမင်ဖျက်စီးလိုက်တာပါ။  ဒီလို အာဏာရူး

ရတွလက်ထဲမှာ ကျရနာ် အမှုမထမ်းချင်လို့ CDM ဝင်ခဲ့တာပါ။ 

ကျရနာ် CDM ဝင်သလိုပဲ တခခားလူရတွလည်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ မေှိတဲ့ အ

ရမှာင်ရခတ်ထဲကို ခပန်မသွားချင် ပါဘူး။ လူထုအစိုးေ အာဏာခပန်ေတဲ့အထိ ကျရနာ်

 CDM လုပ်ရနမှာပါ။ 

စစ်အာဏာေှင်ရတွ လက်ထက်မှာ ခပည့်စုံဖူလုံတဲ့ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုစနစ်

ေှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ေဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ တတိယလှိုင်း ကိုင်တွယ်ပုံကို

ကကည့်ေင် သိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရတာ်တဲ့ ကုသမှု မေတာေယ် ရအာက်စီဂျင် ခပတ်လတ်

တာရကကာင့် လူရတွ ရသဆုံးကကေတယ်။ လူရတွ ရဆးရုံရပါက်ဝတွင် အသက်ဆုံးရှုံး

ေတာရတွေှိတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်း ရခါင်းရဆာင်ရတွအရနနဲ့ အင်တာနက်ခဖတ်

ရတာက်တာ၊ ဖုန်းရတွ ကကားခဖတ် နားရထာင်တာနဲ့ ကုန်ရေးနှုန်း မတေားတက်တာ

ရတွအတွက် တာဝန်ေှိတယ်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါေီ ၁ ေက်မတိုင်မီမှာ ကျန်းမာရေးစနစ်က အရေွ့တခုရပါ်ရောက်

ရနခပီ။ ခပီးခပည့်စုံတယ်ေယ် လို့ မဟုတ်ရပမယ့် လမ်းရကကာင်းမှန်ရပါ်ရောက်ရနခပီ။

အခုရတာ့ ကဏ္ဌအားလုံး စစ်တပ်က ဖျက်ဆီးလိုက်ခပီ။ စစ်အာဏာေှင်ရတွ ခပုတ်ကျ

မှပဲ စနစ်က ခပန်ရကာင်းလာဖို့ေှိပါတယ်။ 

စစ်အာဏာသိမ်းရခါင်းရဆာင်ရတွအရနနဲ့ အင်တာနက်ခဖတ်စစ်အာဏာသိမ်းရခါင်းရဆာင်ရတွအရနနဲ့ အင်တာနက်ခဖတ်

ရတာက်တာ၊ ဖုန်းရတွ ကကားခဖတ် နားရထာင်တာနဲ့ ကုန်ရေးနှုန်း ရတာက်တာ၊ ဖုန်းရတွ ကကားခဖတ် နားရထာင်တာနဲ့ ကုန်ရေးနှုန်း 

မတေားတက်တာရတွအတွက် တာဝန်ေှိတယ်။ မတေားတက်တာရတွအတွက် တာဝန်ေှိတယ်။ 



ရဒါက်တာသင်းသင်း*ရဒါက်တာသင်းသင်း*

စစ်အာဏာေှင်တို့ ဖမ်းဆီးခခင်းခံရနေသည့် ဆောဝန်နှစ်ဦး အရကကာင်းကို ရဒါက်တာစစ်အာဏာေှင်တို့ ဖမ်းဆီးခခင်းခံရနေသည့် ဆောဝန်နှစ်ဦး အရကကာင်းကို ရဒါက်တာ

သင်းသင်းမှ ခပန်ရခပာခပ ခခင်းခဖစ်သည်။သင်းသင်းမှ ခပန်ရခပာခပ ခခင်းခဖစ်သည်။

 

ကျမ လုပ်ရဖာ်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းရတွထဲမှာ ၅၀၅ နဲ့ ဖမ်း၀ေမ်း ထုတ်ခံထားေတဲ့

သူရတွေှိတယ်။ ထုတ်ပယ်စာ ေင်းရတွ ထွက်တာလဲ ရဆးရုံအလိုက် ထွက်ကကတာဆို

ရတာ့ စာေင်းခပုစုထားတာရတာ့ မေှိဘူး။ တစ်ချ ို ့က CDM ရပမယ့် ခုထိ ထုတ်ပယ်မ

ထွက်ရသးတဲ့သူရတွလဲေှိတယ်။ ခပီးရတာ့ ဒီ PDF  ကရလးရတွကို ရဆးလိုက်ကုရပး 

တာကို ဒလန်က ချွန်လိုက်လို့ အဖမ်းခံေတာလဲေှိတယ်။ 

ကျမ သူငယ်ချင်း တရယာက်ဆိုေင် CDM လုပ်လို့ ၅၀၅ ရတွထွက်ကကတုန်းက အဖမ်း

ခံေတယ်ရလ TV ထဲပါတယ်။ သူ့ကို ဘာလို့ဖမ်းလဲဆို သူက ရဆးရုံက ရအာက်ရခခ

ဝန်ထမ်း CDM ရတွကို ကူညီဖို့ နီးစပ်ောမှာ အလှူရကာက်တယ်။ ခပန်မျှရပးတယ်

 လိုင်းရပါ်မှာ ရပါ်တင်ပဲ လုပ်မိတယ်ရပါ့။  သူကရတာ့ စစ်အာဏာေှင် ဖီဆန်ရေး 

လူထုလှုပ်ေှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ တနသသာေီတိုင်းရဒသကကီး ခမိတ်ခမို့ခပည်သူ့ရဆးရုံ

ကကီးက ရဒါက်တာ မင်းထက်ပိုင်ပါ။ 

အဲ့ဒါနဲ့ ၅၀၅ ထွက်ရတာ့ ရေှာင်ရနေတယ်။ ဒါရပမယ့် ကိစ္စေှိလို့ ခမို့ရပါ်ခဏခပန်တက်

လာတုန်း သူနဲ့အတူတူပါတဲ့ ဆောဝန်ပါ အဖမ်းခံလိုက်ေတယ်။ အဲ့တရယာက်ဆို 

၅၀၅ လဲမပါဘူး CDM ရတာ့ CDM ပဲ။ အစက သူတို့အရကကာင်းရတွကို လူမှုကွန်ေက်

စာမျက်နှာကရန ခဖန့်ကက၊ ဝိုင်းဝန်းကက လုပ်ကကတယ် ဒါရပမယ့် သူ့မိသားစုက မလုပ်

ဖို့အကကံရပးလို့ ကျမတို့ ဆက်မလုပ်ရတာ့ဘူး။ 



ရနာက်တစ်ရယာက်က ရဒါက်တာရဇာ်ရဇာ်ရအာင်* အခပင်က အရထွရထွရောဂါကု

ဆောဝန်ပဲ၊ ရဆးခန်းဖွင့်ထားတယ်။ ဆန္ဒခပကကရတာ့ သူတို့က medical cover လို

လိုက်ရပးတယ်။ ရနာက်ပိုင်းလဲ PDF ကရလးရတွ ရနမရကာင်းတာ၊ ဒဏ်ောေတာ

ဘာညာရတွဆို ေွာဘက်ရတွထိ သွားသွားလုပ်ရပးတယ်။  အဲဒါတစ်ေက် ေွာဘက်

ကရန ဆိုင်ကယ်နဲ့ခပန်အလာ ဆိုင်ကယ်ရမှာက်တာရပါ့။ အိမ်ရတာ့ခပန်ရောက်လာ

တယ်၊ ခပီးကျ လာဖမ်းသွားတယ်။ ဒလန်သတင်းရပးတာလို့ရတာ့ ရခပာတာပဲ။ 

စစ်ရကကာရေးလား ေဲစခန်းလားလဲမသိဘူးရပါ့ တစ်ပါတ်ရလာက်ကကာတယ် ဘာမှမ

ထူး လက်ကလဲ ကျ ိုးလား အက်လားတစ်ခုခုပဲ အဲဒါကိုလဲ ရဆးမကုရပးရလာက်ဘူး

 ဆိုခပီးသူ့မိန်းမက အရူးမီးဝိုင်းပဲ။  ေဲရတွကို ပိုက်ဆံရပးေမယ်ဆိုလို့ အတန်းထဲက

သူငယ်ချင်းရတွ စုခပီး ရကာက်ရပးလိုက်မှ ေဲ့စခန်းမှာ ေှိမှန်းသိေတယ်။ 

အခုချနိ်ထိလည်း ေဲစခန်းမှာပဲ။ အိမ်နဲ့လဲ မရတွ့ေဘူး။ ပစ္စည်းပို့ရပးချင်ေင် ပိုက်ဆံ

လာဘ်ထိုးေတယ်။ မထိုးချင်ရပမယ့် မေဘူးရပါ့။ ကိုယ့်ရယာက်ျားပဲ ထိခိုက်မှာ

ဒဏ်ောေထားတာလဲ ေှိရသးတာဆိုရတာ့။ သူ့ကိုလဲ ခုထိ အမှုမဖွင့်ဘူး အမှုမလုပ်

ရပးဘူး။ အဲ့တိုင်း ဘလိုင်းကကီး ဆွဲစိထားတာပဲ။ ခပန်လဲ မလွှတ်ရပးဘူး။ 

အခုဆိုေင် CDM ဆောဝန်ရတွ အေမ်းအထိနာတယ်။ ရဆးခန်းလဲ ရပါ်တင်ဖွင့်မေ

ဘူး။ NGO ရတွ ဘာရတွမှာ ရလျှာက်ရတာ့လဲ experience (အရတွ့အကကုံ) က မေှိ

ရတာ့ မေကကတာများတယ်။ ေတဲ့အဖွဲ့ရတွေှိတယ်။ ထုတ်ပယ်စာခပမှ ေတာ။ ဂရုဏာ

ရဆးခန်းက ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်း တစ်ချ ို ့ဆိုေင်လည်း ၀င်းစီးခံေခပီးတဲ့ရနာက် ပိုင်း 

အလုပ်ခပန်ဆင်းရနေတယ်။ ဖိအားရပးခံေတဲ့သရဘာရပါ့။ 

*ရတွ့ဆုံရမးခမန်း ရခဖကကားခဲ့သူများ မည်သူမည်ဝါမှန်း မသိရစေန် *ရတွ့ဆုံရမးခမန်း ရခဖကကားခဲ့သူများ မည်သူမည်ဝါမှန်း မသိရစေန် 

အမည်များကို ရခပာင်းလဲ အသုံးခပုထားပါ သည်။ အမည်များကို ရခပာင်းလဲ အသုံးခပုထားပါ သည်။ 

ND-Burma မှ ရတွ့ဆုံရမးခမန်းခဲ့သူများ၏ သဘာတူညီချက်ခဖင့် ND-Burma မှ ရတွ့ဆုံရမးခမန်းခဲ့သူများ၏ သဘာတူညီချက်ခဖင့် 

ခဖစ်ေပ်မှန်များကို အသုံးခပုခခင်းခဖစ်ပါ သည်။ ခဖစ်ေပ်မှန်များကို အသုံးခပုခခင်းခဖစ်ပါ သည်။ 
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