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လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္နီးပါးက ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဌာနခ်ဳပ္စခန္းျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္
မာနယ္ပေလာတြင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္ စကားအေျခ
အတင္ေျပာခဲ့ရဖူးသည္။
ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ စကားအေျခအတင္ေျပာရသည့္ မိတ္ေဆြမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘက္ကမ္းေသာ္လဲထ
ေစ်းကြက္ ရြာသို႔ ေစ်း၀ယ္ၿပီးျပန္အလာ အယူအဆတစ္ခုကို ယူေဆာင္လာျခင္းမွစတင္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။
သူက ေသာ္လဲထ တြင္ ျမန္မာလိင္အလုပ္သမတခ်ဳိ႕ရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုမိန္းကေလးမ်ားကို
ကယ္တင္ခ်င္ေၾကာင္း၊ ဒီအတိုင္းပစ္ထားလ်င္ တာ၀န္မေက်ပြန္ရာက်ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္က
လက္မခံခဲ့ပါ။ ျမန္မာ မိန္းကေလးေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲ လိင္အလုပ္သမအျဖစ္
လုပ္ကိုင္အသက္ေမြးေနၾကရသည္ကို စာနာေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္က ငွက္ေပ်ာအူ၊ ငါးပိေရစားၿပီး
အမိုးအကာေတာင္မွ် ေကာင္း ေကာင္းမြန္မြန္မရွိသည့္ အေနအထားႏွင့္ ေနထိုင္ လုပ္ကုိင္ေနရခ်ိန္
ထိုမိန္းကေလးမ်ားကို ကယ္တင္ထား ဖို႔ရာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ား
သူတစ္ပါးႏိုင္ငံအတြင္း လိင္အလုပ္သမအျဖစ္ လုပ္ ကိုင္ေနထိုင္ၾကရျခင္းရဲ့ လက္သည္တရားခံမွာ
စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔က လိင္အ လုပ္သမတစ္စုကို ကယ္တင္လိုက္ႏိုင္သည့္
တိုင္းစစ္အာဏာရွင္စနစ္ ရွိေနသေရြ႕သည္လိုမိန္းကေလးမ်ား အခ်ိန္မေရြး ထပ္မံတိုးပြားလာဖို႔သာရွိေၾကာင္း၊
ဆင့္ပါးစပ္ႏွမ္းပက္သလိုျဖစ္ၿပီး ငါးပြက္ရာငါးစာခ်၊ ဆန္ စင္ရာက်ည္ေပြ႔လိုက္သည့္အလုပ္ကို
လုပ္လို႔မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ရွင္းျပရ သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြမွာ နားမ၀င္ႏိုင္ပါ။
သူသည္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ လြယ္သူျဖစ္သည့္အျပင္ ကိုယ္တိုင္ ကုိယ္က် ထိုလိင္လုပ္သား
ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရသူျဖစ္ၿပီး ယင္းမိန္းကေလးမ်ားကလည္း ဇိမ္ေခါင္းအား ေပးေလ်ာ္ရမည့္
ပိုက္ဆံႏွင့္ သူတို႔အားကယ္တင္ပါရန္ အကူအညီေတာင္းခံထားသျဖင့္ သူ႔မွာ မအိပ္ႏိုင္
မစားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ စိတ္ထိခိုက္ေနရရွာေလသည္။ အကယ္၍ မိခင္အဖြဲ႔အစည္းက အကူအညီ
မေပးပါက ထိုင္းဘက္ကမ္းသုိ႔ လက္နက္ႏွင့္ တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္သြားကာ ထိုမိန္းကေလးမ်ားကို
အတင္းအဓမၼ ကယ္တင္ေခၚေဆာင္လာေတာ့မည္အထိ ေျပာဆိုလာေတာ့၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိခင္
အဖြဲ႔အစည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၀ုိင္း၀န္းေဖ်ာင္းဖ်ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ၏ အစီအစဥ္လည္းပ်က္ခဲ့
ရပါသည္။
တစ္ခါ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တုန္းကျဖစ္သည္။ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းစိတ္ထက္သန္သူ အမ်ိဳးသမီး
တစ္ဦးက သူမ၏ စဥ္းစားထားခ်က္ကိုဖြင့္ဟၿပီး တိုင္ပင္ခဲ့ဖူးသည္။ သူက မဲေဆာက္ၿမိ႕မွာရွိသည့္
ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္မ်ားတြင္
ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမိန္းခေလးမ်ားကို နည္းေပါင္းစံု သံုးၿပီး
ယင္းမိန္းကေလးတို႔၏ ဆိုးရြားေသာဘ၀အတြင္းမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ အကူအညီေပးမည့္ သူ႔ စိတ္ကူးကို
ကၽြန္ေတာ့္အား တိုင္ပင္ခဲ့ဖူး သည္။ သည္တစ္ႀကိမ္တြင္လည္း မာနယ္ပေလာတုန္းက ကၽြန္ ေတာ့္မိတ္ေဆြအား
ရွင္းလင္းေျပာျပဖူးခဲသလို သူမအားလည္း ထပ္မံရွင္းလင္းေျပာျပရျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ
အမိ်ဳးသမီးမွာ လက္မခံပါ။
ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္တစ္ခုမွ ျမန္မာမိန္းကေလး သံုးေယာက္ကို ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္ပိုင္ရွင္အား ေလ်ာ္ေၾကးေပး၍
ေခၚထုတ္ ခဲ့၏။ အိမ္တြင္ ဆယ္ရက္ခန္႔ က်န္းမာေရးကအစ စစ္ေဆးကူညီ၏။ ထို႔ေနာက္ လမ္းစရိတ္ေပးကာ
ထိုမိန္းကေလး မ်ား ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္သြားၾက၏။ တစ္လ ပင္မၾကာပါ။ ထိုမိန္းကေလးသံုးေယာက္ကို
အျခားေဆာင္ၾကာၿမိဳင္တစ္ခု ၏ ေရွ႕တြင္ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔လာ ရ၏။ ထိုအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ
အမ်ိဳးသမီးအား ေျပာျပေသာအခါ သူ႔မွာေဒါသလည္းျဖစ္ စိတ္ လည္းမေကာင္းျဖစ္ကာ သူကယ္တင္လိုက္သည့္
မိန္းကေလးမ်ားကို သြားေရာက္
ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းေတာ့ သည္။ ထိုအခါ မိန္းကေလး သံုးေယာက္စလံုးက ရြာတြင္ အလုပ္အကိုင္မရွိ မိဘမိသားစု
ဆင္းရဲလြန္းသျဖင့္ အလြယ္တကူ၀င္ေငြရေသာ သည္အလုပ္ကုိပင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ျပန္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
မ်က္ရည္ ခံထိုးကာ ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။လူမႈေရးလုပ္ငန္း စိတ္ထက္သန္သူ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ
အမ်ိဳးသမီးမွာ စိတ္ဓာတ္က်ကာ ျပန္လွည့္လာခဲ့ရ၏။
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ယခုအခါ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕သို႔ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားနည္းမ်ိဳးစံု ေရာင္းစားခံရသည့္ သတင္းမ်ား၊
လိင္လုပ္သား အျဖစ္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္သတင္းမ်ား၊ ေန႔ညမျပတ္ ၾကားေနၾကရပါ သည္။
သည္ျပႆနာမွာ နည္းပါးပေပ်ာက္သြားဖို႔ေ၀းစြ ပိုမိုႀကီးထြားလာသည့္ ျပႆနာႀကီးအျဖစ္ လူ
တိုင္းအလြယ္တကူ ျမင္ႏိုင္သည္။ သည္ျပႆနာ ပေပ်ာက္ေလွ်ာ့နည္းသြားေစေရး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ အစိုး
ရမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳကာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း၊ လူမႈေရးလုပ္ ငန္း
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းေန သည့္တိုင္ ေလ်ာ့ပါးမသြား၊ ပေပ်ာက္မသြားသည့္ အျပင္
အဘယ့္ေၾကာင့္ ပိုမိုႀကီးထြားလာရသနည္း။
ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ား သူတစ္ပါးႏိုင္ငံတြင္ လိင္အလုပ္သမမ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေနၾက
ရျခင္းသည္ ယင္းတို႔ကိုယ္၌က စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရျခင္း ျဖစ္သည္ဟူသည့္
ေကာက္ခ်က္မွာမူ လြန္စြာမွားယြင္းနိမ့္က်သည့္ အျမင္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္မွာ လိင္အလုပ္သမဘ၀သို႔ ခုန္
ဆင္းခ်လိုက္ဖို႔ တြန္းအားေပး မႈမ်ား ရွိပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စီးပြားပ်က္
ကပ္ႀကီးက သူတို႔အား ထိုဘ၀သို႔ တြန္းပို႔ လုိက္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၊ ပညာၪဏ္ခ်ိဳ႕
တဲ့ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္မခိုင္မာျခင္း အေျခခံအေၾကာင္း တရားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အနိ႒ာ႐ုံ ဆိုးက်ိဳး
မ်ားပဲ ျဖစ္သည္။
တစ္ခုေတာ့ ရွိပါသည္။ စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ လူမႈေရးအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္
အကူအညီ
ေပးျခင္းမ်ားကို လံုး၀မျပဳလုပ္ဘဲေတာ့ ေနဖို႔မသင့္ဆိုသည္ကိုမူ ကၽြန္ေတာ္လက္ခံပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ လူမႈေရးျပႆနာမဆို ျပဳျပင္ေရးသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အေပါက္အရွမ်ားကို
ဖာေထးျခင္းသာ
ျဖစ္သျဖင့္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အဓိကနည္းလမ္း မဟုတ္ဆို သည္ကိုသာ
ကၽြန္ေတာ္
ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့လည္း သစ္မေရာက္ခင္၀ါးကူဆို သလို
စနစ္ႀကီးမေျပာင္းလဲႏိုင္ေသး ခင္စပ္ၾကား ဤသို႔ေသာ ျပဳျပင္ေရးအလုပ္မ်ားသည္လည္း လိုအပ္ သေလာက္
လိုအပ္ေနမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္၀န္ခံအပ္ပါသည္။ (function(d, s, id) { var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id
= id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js,
fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Post
by
Mizzima - News in Burmese
.

2/2

