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ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္

သူတုိ ့တစ္ေတြရဲ႕ဘ၀ဟာ အေမွာင္ဆုိတာ လူတုိင္းလက္ခံၾကေပမယ့္ သူတုိ႔ဘ၀ေတြကုိ က႐ုဏာထားတဲ့
သူေတြ လည္း ရွိတာေပါ ့။ ပခုံးႏွစ္ဖက္မွာေခါင္းေပါက္တာခ်င္းအတူတူ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈေတြ မတူညီၾကတာမုိ႔
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ သူတုိ႔ဘ၀နဲ႔ သူတုိ႔ညေတြကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္ၾကမွာေပါ ့။

(၁)

သူတုိ႔ဆုိတာ ခႏၶာကုိယ္အရင္းတည္ၿပီး၊ အေသြးအသားေတြကုိ ေပးဆပ္ရတဲ့ လိင္အလုပ္သမေလးေတြပါ။
ဥာဏ္ပညာ အားနည္းတယ္ေျပာေျပာ၊ ဘ၀ေပးညံ့တယ္ဆုိဆုိ မႏွစ္လုိေပမယ့္ ႐ုန္းေနၾကရတဲ့သူေတြပါ။ မိဘကုိ
ေျပာေတာ့ ဆံပင္ ညႇပ္ဆုိင္မွာလုိလုိ၊ စက္႐ုံမွာလုိလုိနဲ ဒီလမ္းကုိ ေမွာင္ခုိၿပီးလုပ္ၾကရတာပါ။“ရွင္ တုိ႔က ရဲေတြပဲ
ဖမ္းေပါ့” ဆုိတဲ့ လက္သုံးေတာ္ စကားနဲ႔အတူ အခ်ဳပ္နဲ႔ တရား႐ုံး၊ ကံဆုိးလြန္းမက ဆုိးတဲ့သူ ေတြက်
ေထာင္နန္းစံရရွာတယ္။ သူတုိ႔က်င္လည္ၾကတဲ့ေနရာေတြက အေနာ္ရထာလမ္းမ၊ ပန္းဆုိးတန္းနဲ႔ ၿမိဳ႕ပတ္
႐ုပ္ရွင္႐ုံေတြေအာက္မွာေပါ့။ ကလီကေန သီရိမဂၤလာေစ်းျဖစ္ သြားေတာ့ေစ်းေတြ ေျပာင္းတုိင္း စားက်က္ေတြ
လုိက္ေျပာင္းၾကရ၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္စံျပ ငါးေစ်းနဲ႔ ေက်ာက္တံတားထိပ္မွာလည္းစ တည္းခ် ၾကရာ“ေရၾကည္ရာ
ျမက္ႏုရာ”လုိက္ ေျပာင္းရသလုိ၊ ရဲမျမင္၊ ရဲမမိဖုိ႔ ေျပာင္းရေေရႊ႕ရတဲ့ ဘ၀ေတြပါ။
ကမၻာနဲ ့အ၀န္းမွာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိတဲ့ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာရဲ့ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ
အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းအပါအ၀င္၊ ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္ လုပ္ငန္းမ်ား
ျဖစ္ေနတာေတြ႔ရွိရပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ႏိုင္ငံမွာေတာ့ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လိင္ကုန္ကူးမႈမ်ားအပါအ၀င္၊ တရားမ၀င္အတင္း အဓမၼလက္ထပ္ေစျခင္း
ဆုိတ့ဲ
ေငြေၾကးနဲ ့ ႐ုပ္၀တၳဳအပါအ၀င္ မက္လုံးအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၿပီး ျမႇဴဆြယ္ဖ်ား ေယာင္း သိမ္းသြင္းတဲ့
လူကုန္ကူးမႈကိစၥေတြ ထြန္းကားပါတယ္။
ျပည္တြင္းမွာလည္း ဇိမ္ခန္းနဲ႔ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္လုပ္ငန္းေတြဟာ ပေပ်ာက္သြားျခင္းမရွိေသးပါဘူး၊ ေခတ္စနစ္ရဲ႕
သားေကာင္ဆုိလုိ႔ရတဲ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ သူ႔အလုိလုိေပါက္လာတဲ့ ေရႊၾကာပင္ေတြမဟုတ္ပါဘူး၊ စီးပြားေရး၊
ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးေတြရဲ႕ ဆုတ္ယုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆုိးက်ဳိးရလဒ္ ေတြပါ။
တုိးတက္လာတဲ့ ႐ုပ္၀တၳဳ ပစၥည္းေတြရဲ႕ ဖမ္းစားမႈေၾကာင့္၊ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးေၾကာင့္၊ ဘာ
ေၾကာင့္ညာေၾကာင့္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္
ေတြနဲ ့ ဒီလမ္းကုိ တက္ေလွ်ာက္လာခဲ့ၾကတာလား။
(၂)
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ား ကြန္ရက္ (SWIM Network) ကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ ၿပီး
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ရက္မွာ အတည္ျပဳ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ ၇၀၀ ဦးရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ား တရား၀င္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ မရရွိတဲ ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း တရား ၀င္
လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရန္ လႊတ္ေတာ္နားသုိ႔
ေပါက္ေရာက္ေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကြန္ရက္ (Sex Worker In Myanmar Network)
ဥကၠ႒ျဖစ္သူ
ေဒၚႏွင္းႏွင္းယုရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ေတြကုိလည္း မီဒီယာေတြကတစ္ဆင့္ၾကားသိခဲရပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဒီအေရးကိစၥဟာ အာဏာပုိင္ေတြအတြက္ေတာ့ ဆုပ္လည္းစူး စားလည္း႐ူးရမယ့္ကိစၥႀကီးပါ။
အိမ္နီးခ်င္း
ႏိုင္ငံတစ္ခု မွာေတာ့ တရား၀င္ ဇိမ္ခန္းေတြဖြင့္ခြင့္ေပးထားတယ္လုိ႔ေတာ့ ၾကားသိရပါတယ္၊ ဘယ္လုိဥပေဒေတြ
ထုတ္ၿပီး ဘယ္လုိစခန္းသြားေနၾကတယ္ဆုိတာေတာ့ အတိအက်မသိရပါဘူး၊ နဂုိကမွ
လူတုိင္းႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ခ်ခ်င္ၾကတဲ့ ဒီအလုပ္ဟာ အဖက္ဖက္ကစဥ္းစားေပးရမယ့္ကိစၥပါ။
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ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး
ဥပေဒအရ လုပ္ကုိင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ ယခု ေတာင္းဆုိမႈမွာ ယင္းဥပေဒကုိ ပယ္ဖ်က္၍ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳေပးရန္
ေတာင္းဆုိတာ
ျဖစ္တယ္၊ တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ား တရား၀င္ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ
ဓေလ့အရမူ အံမ၀င္ပါဘူး၊ ဟုိယခင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သုံးစဥ္ကလည္း ခြင့္ျပဳထား တာမေတြ ့ရဖူးဘူး၊
သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ ေတာင္းဆုိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳကုိမူ ဥပေဒျပဳ အာဏာပုိင္းက
စဥ္းစားရမဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ သူ႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္အရေတာ့ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့အရ အံမ၀င္ႏုိင္သလုိ
တစ္ဖက္ကလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ အခြင့္အေရး
ျဖစ္ေနေတာ့ ဥပေဒျပဳ အာဏာပုိင္ေတြ ဘက္က က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားရမယ္။ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးနဲ႔
လုပ္ေဆာင္ ရမယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေခတ္ကာလရဲ႕စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ တရားမ၀င္ အေမွာင္ဇတ္ေတြကေတာ့ သူ႔အရပ္နဲ႔ သူ႔ဇတ္
လုိက္ဖက္ ညီေနဦးမွာပါပဲ။ တရားမ၀င္အရက္ပုန္းဆုိင္ေတြကေန တရား၀င္ အရက္ဆုိင္ေတြက
ေပါလာတဲ့ေခတ္၊ အရင္က ေမွာင္ခုိလမ္းေၾကာင္းေတြက နယ္စပ္စီးပြားေရးဂိတ္စခန္းေတြ ျဖစ္လာတဲ့ ေခတ္မွာ
ေမွာင္တာလည္းမရွိ၊ ပုန္းရတာလည္းမရွိေတာ့တာက မဆန္းဘူးေပါ့။ (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

