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မဇၩိမသို႔ ေပးပို႔လာသည့္ HIV ႏွင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္သူတို႔၏ ေပးစာမ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကာယကံရွင္တို႔၏ အမည္မ်ားကို ေျပာင္းလဲထားသည္။
ေႏြးေထြးေမတၱာ လိုေနပါသည္
က်မရဲ႕နာမည္က မတူးတူးပါ။ က်မတို႔က ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕မွာ အေျခခ်ေနထိုင္တဲ့
ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ရာမိသားစုေလးေပါ့။ က်မခင္ပြန္းရယ္ က်မရယ္ က်မတို႔ရဲ႕သမီးကေလးရယ္
အတူတူေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔တေန႔ က်မအမ်ိဳးသားမွာ HIV ပိုးရွိေနတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရေတာ့ က်မအရမ္း
တုန္လႈပ္သြားခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ HIV ပိုးက က်မကိုလည္း ခ်မ္းသာမေပးခဲ့ပါဘူး။ စစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ေတာ့
က်မမွာလည္းရွိေနခဲ့တယ္။
ေရာဂါျဖစ္တယ္လို႔ သိကာစတုန္းကေတာ့ သူမ်ားေတြသိမွာလည္း စိုးရိမ္ေတာ့ ဘယ္သူ႔မွမေျပာဘဲ
ၾကိတ္ကုခဲ့တယ္။ ဘာမွမက်န္ေတာ့မွ သူ႔မိဘကိုဖြင့္ေျပာၿပီး သူ႔မိဘ အိမ္ကိုေျပာင္းေနခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာလည္း
ဟုိဆရာေကာင္းႏိုး ဒီဆရာေကာင္းႏိုးနဲ႔ သိပ္ေတာင္မၾကာလိုက္ဘူး အမ်ဳိးသားဆံုးတာပဲ။
သူဆံုးေတာ့ သမီးေလးရယ္ က်မရယ္ က်မမိဘေတြရွိတဲ့ ဇာတိျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ကို ျပန္လာခဲ့ၾက
တယ္။ က်မရဲ႕မိသားစုနဲ႔ အိမ္ကေလးက မေျပာင္းလဲဘဲ အရင္တုန္းက အတုိင္း ေႏြးေႏြးေထြးေထြးနဲ႔ပါပဲ။ က်မ
အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အမွန္အတိုင္းဖြင့္ေျပာျပတယ္ေလ အခ်ိဳ႕မိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ဆက္ဆံေရးက
႐ုတ္တရက္ႀကီး
ေထြးမႈေတြ နည္းပါးကုန္ၾကတယ္။ စကားေတာင္ မေျပာေတာ့တဲ့သူေတြ ရွိလာတယ္။ အေဖကေတာ့
အရင္တုန္း ကထက္ေတာင္ပိုၿပီး ဂ႐ုစိုက္ ေႏြးေထြးလာပါေသးတယ္။
ဒါေပမယ့္အေဖလည္း နားမလည္ေတာ့ ဘာစားခ်င္လဲ၊ အနားယူ ဆိုတာေလာက္ပဲ ကူညီေပးတတ္တယ္ေလ။
အဲဒီ အခ်ိန္ေတြတုန္းက သမီးေလးသာမရွိရင္ က်မလည္း HIV ပိုးကို အ႐ႈံးေပးလုိက္ခ်င္စိတ္
အၾကိမ္ၾကိမ္ေပါက္မိတယ္။
ေနာက္ဆံုးေတာ့ သမီးအတြက္ က်မရွိေနမွျဖစ္မယ္လို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လို
စၿပီး ဘာေတြ လုပ္ရမလဲ ဘာမွမသိဘူး။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ တေန႔အေဖက သူ႔တူတေယာက္နဲ႔စကားစပ္မိလို႔
သူက Padonmar အဖြဲ႕ဆိုတာရွိတယ္ ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္ သူကူညီေပးမယ္ဆိုၿပီး အေဖနဲ႔သူနဲ႔အဲဒီ အဖြဲ႕ရဲ႕
ဆရာဝန္ဆီကို သြားစကားေျပာတယ္။
ဆရာၾကီးက လူနာကိုယ္တုိင္လာေစခ်င္တယ္ဆိုလို႔ ယားနာေတြေပါက္ေနတာျပရင္းနဲ႔
ေဆးခန္းကိုသြားျပျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာစကားေျပာၾကရင္းကေနဆရာၾကီးက Padonmar အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔
ေတြ႔ခ်င္လားေမးေတာ့ က်မ ကလည္းေတြ႔ခ်င္ပါတယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္
ဦးေအာင္ေဌးရယ္ စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ ကုိေစာႏိုင္ဦးရယ္ နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က စၿပီး Padonmar
အဖြဲ႕နဲ႔ စတင္ဆက္သြယ္မိသြားတာပါ။
Padonmar အဖြဲ႕နဲ႔မဆက္သြယ္ခင္တုန္းကဆိုရင္ ဒီေရာဂါအတြက္ဘာလုပ္ရမယ္လဲ မသိဘူး။
အမ်ိဳးသားကလည္း ကုရင္းမ်က္စိေရွ႕မွာ ေသသြားတာဆိုေတာ့ ကုလို႔ရတယ္ဆိုတာလည္း မယံုဘူးေလ။
ကုရာေဆးမရွိလို႔လည္း ၾကားဖူးတာေလ။ အိပ္လို႔ေတာင္မေပ်ာ္ဘူး။ အဲဒါပဲေတြးမိေနတယ္။ က်မအတြက္ေရာ
သမီးေလးအတြက္ေရာ ဘာစလုပ္ရမွန္းလည္းမသိဘူး ဝမ္းလည္းနည္းတယ္ ေၾကာက္လည္းေၾကာက္တယ္။
အိမ္က မိသားစုဝင္အခ်ိဳ႕ကပါ စိမ္းေတာ့ပိုဆိုးတာေပါ့။ အေဖရွိေနလို႔ ေတာ္ေသးတယ္။
ခုေတာ့ ဘယ္လိုက်န္းမာေအာင္ေနရမလဲဆိုတာလည္း သိလာၿပီ။ ART ေဆးဆိုတာကိုလည္း သိလာရတယ္။
ဘယ္မွာဘယ္လိုရလဲ ဆိုတာလည္းသိလာတယ္။ အသိပညာေတြရလာတာေလ။ ၿပီးေတာ့ မက်န္းမာတာတို႔၊
ထူးထူးျခားျခား ခံစားရတာတို႔၊ အဆင္မေျပတာတို႔၊ စိတ္ညစ္တာတို႔၊ စတာေတြၾကံဳလာရင္လည္း အၾကံေပးမယ့္
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တိုင္ပင္ရမယ့္ ဘဝတူ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ရွိေနၿပီ။ အေထာက္အပံ့ေလးေတြလည္း ရတယ္။ ခုက်မ
က်န္းမာေနၿပီ သက္တမ္းေစ့ ေနႏိုင္ေနၿပီေလ။
ART ေဆးေသာက္ေနၿပီ။ အလုပ္လည္းလုပ္ေနၿပီ။ သမီးေလးလည္း ေက်ာင္းတက္ေနၿပီ။ မိသားစုကလည္း
ေရာဂါ အေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိသြားတာေၾကာင့္လား၊ တစိမ္းေတြေတာင္ လာဂ႐ုစိုက္ၾက
ေခၚၾကေျပာၾကေသး တာ ေၾကာင့္လားေတာ့မသိဘူး ဟုိးအရင္ကလို ေႏြးေထြးလာပါၿပီ။ ညီမေတြကလည္းခုဆို
Padonmar အဖြဲ႕ဆီ ကိုသြားတာ လိုက္ပို႔တာတို႔၊ အဲဒီမွာေျပာခဲ့ေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြကို
အိမ္က်ရင္ျပန္ေမးတာတို႔ စိတ္ဝင္တစား ေဆြးေႏြး တာတို႔ ရွိလာတယ္ေလ။ မိသားစုထဲမွာဆို ခုက်န္းမာေအာင္
ဘယ္လိုေနရမယ္ဆိုတာ က်မကေတာင္ ျပန္ေျပာျပ လမ္းၫႊန္ႏိုင္ၿပီေလ။ ခုေတာ့လည္း စိတ္ခ်မ္းသာရပါတယ္။
-------------------------------------ဖိုးခ်စ္အတြက္ ေဆးတခြက္
က်မနာမည္က မေကသီခိုင္ပါ။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္ပါတယ္။ အေဖရယ္ အေမရယ္ က်မရယ္
အတူတူေနထိုင္ပါတယ္။ က်မကေက်ာင္းဆရာမပါ။ က်မေျပာျပခ်င္တာက က်မရဲ႕တူေလး ဖိုးခ်စ္ရဲ႕ အေၾကာင္း
ေလးပါ။ ဖိုးခ်စ္ေလးက က်မအမရဲ႕သားေလးပါ သူတို႔ကေမာင္ႏွမ သံုး ေယာက္ရွိပါတယ္။ ဖိုးခ်စ္ေလးက
အလတ္ပါ။ သူ႔အသက္က ခုငါးႏွစ္ ရွိေနပါၿပီ။ ဖိုးခ်စ္ေလးတို႔အေမ က်မရဲ႕အမ AIDS ေရာဂါနဲ႔ ဆံုးသြားေတာ့
သူ႔အမ်ိဳးသားက သမီးငယ္ေလးကိုေခၚၿပီး ဘယ္ကိုထြက္ သြားမွန္းမသိပါဘူး။ ဖိုးခ်စ္ေလးရယ္ သူ႔အကို
ဟိန္းလတ္ရယ္က က်မတို႔ မိသားစုအိမ္မွာ ေသာင္တင္ၿပီး က်န္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။
ဟိန္းလတ္က ကံေကာင္းခဲ့ေပမယ့္ အငယ္ေလး ဖိုးခ်စ္ကေတာ့ HIV ပိုးနဲ႔ ေနရတဲ့ကေလး
တေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္မွာစေရာက္လာကတည္းက ဖိုးခ်စ္ေလးအေျခအေနက စိုးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေန
ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဖ်ားေနၿပီး အိပ္ယာက မထႏိုင္ဘူး ပါးစပ္မွာ မက္ခ႐ုေတြကလည္းအျပည့္ ႏႈတ္ခမ္းေပၚကိုပါ
ေရာက္ေနၿပီ။ အစားအေသာက္ လည္း မစားႏိုင္ေတာ့ဘူး ဗိုက္ၾကီးကလည္း ေဖာင္းကားေနၿပီး ကိုယ္လံုးေလး
ေသးေသးေလးနဲ႔ ဗိုက္ပဲရွိေတာ့တယ္။ က်မလုပ္စာေလးတခုနဲ႔ မိသားစု ငါးေယာက္လံုး
ေလာက္ေအာင္စားရတာဆိုေတာ့ ေငြပိုကလည္း မရွိဘူးေလ။
ဒီလုိေရာဂါေတြက ကုရင္ဘယ္ေလာက္ထိေတာင္ ေငြကုန္လည္းဆိုတာလည္း မသိေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ
ၾကည့္ေနရ တယ္။ စိတ္ကလည္းညစ္ ဘာမွကို မလုပ္ခ်င္မကိုင္ခ်င္နဲ႔ စိတ္ညစ္ရတဲ့ကာလပါ။ ေနာက္ဆံုးေန႔ကိုပဲ
ေစာင့္ေနရ တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ေလးမွာ အိမ္နီးခ်င္းအမ တေယာက္က ေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့သူေတြကို ျပဳစုေပးတဲ့
အဖြဲ႕ရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ထဲက ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတေယာက္နဲ႔ ရင္းႏွီးတယ္။ မိတ္ဆက္ေပးရမလားလို႔
ေမးလာပါတယ္။ ေကာက္႐ိုး တမွ်င္ပဲေလ ဆိုၿပီး ေခါင္းၿငိမ့္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအမက Padonmar အဖြဲ႕ရဲ႕
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မသီတာစိုးကို အိမ္ေခၚလာၿပီး မိတ္ဆက္ေပးတယ္။ မသီတာစိုးက က်မကို သူတို႔အဖြဲ႕ရဲ႕႐ုံးကို
ေခၚသြားၿပီး သူ႔မိတ္ေဆြေတြကို ကေလးအေျခအေန ေျပာျပပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ဆရာ ေစာယုစိန္ကို
သြားေျပာပါတယ္။ ဆရာကအိမ္ကိုလာၿပီး ကေလးကို ၾကည့္ေပးပါတယ္။
အဖြဲ႕ရဲ႕ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြကလည္း အိမ္ကိုေန႔စဥ္လာၿပီး ကေလးကို ဂ႐ုစုိက္
ေပးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဖိုးခ်စ္ ေလးေရာ က်မတို႔မိသားစုပါ Padonmar အဖြဲ႕နဲ႔ စတင္ဆက္သြယ္မိသြားၾကတာပါ။
အဖြဲ႔နဲ႔ မဆက္သြယ္ခင္တုန္းကဆိုရင္ စိတ္အရမ္းညစ္ရတယ္။ ကေလးကို ဘာေတြလုပ္ေပးရမယ္ ဆိုတာလည္း
မသိဘူးေလ။ ကေလးကလည္း ေန႔လားညလားဆိုေတာ့ ဘာမွလည္းမလုပ္ခ်င္ဘူး။ ဘယ္လိုမွလည္း
မျပဳစုတတ္ဘူး။ ဘယ္ကစၿပီး ဘာေတြလုပ္ရမယ္မွန္းကို မသိဘူး။ အားကလည္းငယ္တယ္ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့
အဲဒီလိုေရာဂါနဲ႔ က်မနဲ႔ပတ္သက္လာရလိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္တုန္းကမွ မထင္ခဲ့ဘူး။
အခုဆိုရင္ ကေလးက က်န္းက်န္းမာမာရွိေနေတာ့ အလုပ္လုပ္ရတဲ့သူလည္း စိတ္ေျဖာင့္တယ္။ မိသားစုလည္း
တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ျပန္ျဖစ္လာတယ္။ ဖိုးခ်စ္ေလးရဲ႕ က်န္းမာေရးက မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို
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ေကာင္းလာတယ္။ အားလံုးဝိုင္းေစာင့္ေရွာက္ၾကတဲ့ ေက်းဇူးေပါ့။ အျခားအကူအညီေတြ
အေထာက္အပံ့ေတြလည္း ရပါတယ္။ ဆန္ေထာက္ပံ့တာတို႔ ၿပီးေတာ့ အပိုလုပ္ငန္းေလးအတြက္
ေငြထုတ္ေပးတာတို႔ လုပ္ေပးတယ္။ ကေလးေနမေကာင္း ရင္ ဘယ္ကိုသြားရမယ္၊ ဘာလုပ္ရမယ္၊
ဘယ္သူေတြကို သြားအကူအညီေတာင္းရမယ္ ဆိုတာလည္းသိေနေတာ့ အားမငယ္ေတာ့ဘူး။
ဖုိးခ်စ္ေလးက ARTလည္း ေသာက္ခြင့္လည္းရေနၿပီ Padonmar အဖြဲ႕ကပဲ ပခုကၠဴေဆး႐ုံကို လုိက္ပို႔ေပးတာပါ။
ေဆး႐ုံတက္စရာ လိုေတာ့လည္း အဖြဲ႔ကပဲ ေငြေၾကးလႉဒါန္း ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္။ Padonmar အဖြဲ႕ ပခုကၠဴ
အဖြဲ႔ ကလည္း လာေရာက္ ကူညီေပးပါတယ္။ ဖိုးခ်စ္ေလး ေဆး႐ုံတက္ဖို႔ အိမ္ကေငြကုန္ေၾကးက်
အရမ္းသက္သာလို႔
ေတာ္ေသးတာေပါ့။ ခုေတာ့လည္း ဖိုးခ်စ္ေလး အရမ္းက်န္းမာလို႔ ေပ်ာ္ရြင္ေနပါၿပီ။
-------------------------------------တကယ္ျဖစ္လာေသာ အိပ္မက္
က်မက ပန္းႏုပါ ဟိုးအရင္တုန္းကေတာ့ လိင္အလုပ္သမအျဖစ္ မိခင္ႀကီးကို ရွာေဖြေကၽြးေမြးျပဳစုဖူးပါတယ္။
ေပ်ာ္စရာဘဝ မဟုတ္ေပမယ့္ မိခင္ႀကီးကို ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ ျပဳစုခြင့္ရတယ္လို႔ ခံယူၿပီး ၾကည္ႏူးမ်က္ရည္ေတြ
က်ခဲ့ဖူးပါတယ္။ လိင္အလုပ္သမ အလုပ္ဆိုတာေန႔စဥ္ လူမ်ိဳးစံု၊ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ိဳးစံု၊ အလႊာမ်ိဳးစံုနဲ႔
ဆက္ဆံေနရေတာ့ HIV/AIDS ဆိုတဲ့ ေရာဂါကိုေၾကာက္ေပမယ့္ ေရာဂါျဖစ္ေစမယ့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက
က်မတို႔ရဲ႕ေနစဥ္လုပ္ငန္းပါ။
က်မေမွ်ာ္လင့္သလိုပါပဲ တေန႔မွာ က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔တခုက ေသြးစစ္ဖို႔လာေခၚေတာ့
လုိက္သြားၿပီး ေသြးစစ္လိုက္ေတာ့ က်မမွာ HIV ပိုးရွိေနၿပီဆိုတာ သိလိုက္ရတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာျဖစ္လို႔
မေၾကာက္ေပမယ့္ ခံစားရတဲ့ ခံစားခ်က္ကိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ ျပန္မေျပာတတ္ေတာ့ပါဘူး။ သူမ်ားကို မကူးေအာင္
ေတာ့ အၿမဲေစာင့္ထိန္းေတာ့မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ေနာက္ဘဝက် ထပ္ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔။ ကံကံ၏
အက်ိဳးကို
ေတာ့ ယံုၾကည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လိင္အလုပ္သမ အလုပ္ကေတာ့ ဆက္လုပ္ေနရတုန္းပါပဲ။
အေမက က်မလုပ္ စာတခုတည္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာေလ။ အေမလဲ ေနာက္တႏွစ္နီးနီးေလာက္က်ေတာ့
လူၾကီးေရာဂါနဲ႔ ဆံုးသြားတယ္။ က်မဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္တယ္ ဘာနဲ႔ဘဲစားရစားရ လိင္အလုပ္သမ အလုပ္ကို
ရပ္လိုက္ေတာ့မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ကံဆိုးတာေတြရဲ႕ၾကားက ကံေကာင္းတာတခုကေတာ့
ပုိးရွိေနတာကို သိေပမယ့္ လက္ထပ္မယ့္သူ တေယာက္ရွိေနတာပါ။ သူနဲ႔လက္ထပ္ၿပီး ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ဘဲ
ေနေနခဲ့တယ္။ အဆင္မေျပတဲ့ ရက္ေတြပါ။
သတင္းေလးတခု ရလာခဲ့တယ္။ Padonmar အဖြဲ႕က သဇင္ေဆးခန္းကို သြားမယ့္သူေတြကို
အတူတူေခၚသြားၿပီး
ျပေပးေနတယ္လို႔။ စံုစမ္းလိုက္ေတာ့ အကူအညီေပးတာက လုိက္ပို႔ ေပးတာပဲျဖစ္ေနတယ္။ ကိုယ့္စားစရိတ္၊
ကိုယ့္ခရီးစရိတ္ ကိုယ့္ဘာသာထုတ္ၿပီး တူတူစုသြား ၾကတာတဲ့။ အလုပ္ကလည္းမရွိေတာ့ ေငြပိုေရာ
ပိုက္ဆံေရာမွ မရွိတာ။ မလုိက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အိပ္မက္အသစ္တခုေတာ့ရလိုက္တယ္ ART ေပါ့
အဲဒါက က်မတို႔ လို ေရာဂါရွိသူေတြ တေန႔ေသာက္ကိုေသာက္ရမယ့္ ေဆးတမ်ိဳးေပါ့။ အလကား
တိုက္မယ့္သူလည္းရွိတယ္တဲ့။ အဲေနရာကိုသြားဖို႔ ပိုက္ဆံမရွိေသးလို႔ေပါ့။ ဘယ္သူကိုမွလဲ မေျပာျပပါဘူး
ကိုယ့္ဘာသာ တေန႔သြားႏိုင္ရမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ပဲ အားတင္းေနလိုက္တယ္။
အလုပ္ကမရွိေတာ့ Padonmar အဖြဲ႕ဆီကိုသြားလည္လည္ေနရင္းနဲ႔ လိင္အလုပ္သမေတြကို
ကူညီေနတယ္ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔တခုနဲ႔ Padonmar က မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တယ္။ ဘာမွသိပ္မရခဲ့ပါဘူး။
အလုပ္မလုပ္ေတာ့တဲ့ လိင္အလုပ္သမ ဆိုေတာ့ သူတို႔က သိပ္မကူညီခ်င္ၾကတာလားမသိဘူး
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သင္တန္းေတာ့တက္ ဖူးလိုက္ေပမယ့္။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ သူတို႔နဲ႔လည္း အဆင္မေျပပါဘူး။ က်မက
စာမတတ္လို႔ဆိုၿပီး အလုပ္အတြက္လည္း ဝင္ေငြမရဘဲ မသြားျဖစ္ေတာ့ ဘူး။ ART အိပ္မက္ကေတာ့
ရွိေနတုန္းပါပဲ။ Padonmar ကိုပါ သြားမလည္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။
တေန႔မွာ Padonmar က က်မကို လာဆက္သြယ္ၿပီး လိင္အလုပ္သမ ေတြကို ART ေပးေနတဲ့အဖြဲ႕ တခုနဲ႔
ဆက္သြယ္မိတယ္ မံုရြာမွာ သြားေတြ႔ၾကည့္ပါလားလို႔ သတင္းလာေပးျပန္တယ္။ ခရီးစရိတ္ Padonmar က
စိုက္မွာ
ျဖစ္ေပမယ့္ ခရီးစရိတ္တခုတည္းနဲ႔ ခရီးထြက္လို႔မွ မရတာ။ ရဖို႔၊ မရဖို႔ကလည္း မေသခ်ာေတာ့
မသြားခ်င္ေတာ့ဘူး။ ART မရလည္း ေနပါေစေတာ့ ဘဝမွာမိခင္ကိုလည္း လုပ္ေကၽြးၿပီးသားဆိုေတာ့
ေသေသလို႔ေတာင္ေတြးၿပီး ေနခ်င္ သလို ေနမိတယ္။ Padonmar အဖြဲ႔က ေနာက္ထပ္တႀကိမ္
လာဆက္သြယ္ေတာ့ ဝင္ေငြအေၾကာင္းကို ေျပာျပလိုက္ တယ္။ စာမတတ္လို႔ အခက္အခဲရွိေၾကာင္းလည္း
ေျပာျပလိုက္တယ္။
အဲလိုနဲ႔ သူတို႔လည္း သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးၾကရင္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုး ဘဝတူ HIV ေရာဂါသည္ေတြကို
ျပဳစုေစာင့္
ေရွာက္ရတဲ့သူ ျဖစ္လာခ့ဲတယ္။ မိခင္ၾကီးကို လုပ္ေကၽြးရတုန္းကရခဲ့ တဲ့ ၾကည္ႏူးမႈမ်ဳိးေတြ ျပန္ရလာတယ္။
သူငယ္ခ်င္းေတြ မ်ားလာတယ္။ လူရာဝင္လာတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ဝင္ေငြရွိလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ART
အိပ္မက္ ကိုေတာ့ ေရးေရးပဲ ျပန္မက္ရဲေတာ့တယ္။ သူမ်ားေတြ ART ေသာက္ခြင့္ရၿပီ သတင္းေတြ
ခဏခဏၾကားရရင္ သူတို႔ အတြက္ ဝမ္းသာေပမယ့္ ဘာကိုမွန္းမသိဘူး ၾကိတ္ဝမ္းနည္းတယ္။
ဝင္ေငြေလးရွိလာေတာ့ ဒီေလာက္ခက္ခဲတဲ့ ART ကိုယ့္ဘာသာဝယ္ ေသာက္မယ္လို႔ဆံုးျဖတ္တယ္။ အဲလိုနဲ႔
တုိင္ပင္ျဖစ္သြားတယ္။ CD4 ေတြစစ္ လုပ္စရာ ရွိတာလုပ္ၿပီး ဆရာဝန္က ေသာက္သင့္ၿပီလို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး
ကိုယ့္ဘာသာဝယ္ ေသာက္ပစ္လိုက္တယ္။ က်မအရမ္း
ေပ်ာ္တာပဲ။
ပခုကၠဴမွာ ေပးေနၿပီလို႔ အဖြဲ႔က သတင္းရတဲ့အခ်ိန္မွာ ပထမဆံုးသူအျဖစ္ က်မသြားခဲ့တယ္။ ခရီးစရိတ္ေရာ
ကိုယ့္ဘာသာသြားႏိုင္ၿပီေလ။ Padonamr အဖြဲ႕ရဲ႕ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလို႔ ေျပာရတဲ့အတြက္ စိတ္လံုၿခံဳတယ္
က်မဂ႐ုစိုက္ ျပဳစုခဲ့သူေတြ က်မတို႔ၿမိဳ႕မွာ အမ်ားၾကီးေလ။ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈေတြေၾကာင့္ရယ္ အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း
ခ်ိတ္ဆက္မႈအားေၾကာင့္ရယ္ ေန႔ခ်င္းပဲ ART အခမဲ့ ေသာက္ခြင့္ရလိုက္တယ္။ အိပ္မက္ေတြ ျပည့္စုံသြားပါၿပီ
ART ေသာက္ခြင့္ရေအာာင ္အၾကိမ္ၾကိမ္ သတင္းေပးၫႊန္းပို႔ေပးတဲ့ Padonmar ကို ေက်းဇူးတင္တယ္။
ဘဝတူေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရေအာင္ စီစဥ္ေပးတဲ့ CBO ေတြနဲ႔ အဲအစီအစဥ္ေတြကို ခြင့္ျပဳေထာက္ပံ့ေပးတဲ့
အလႉရွင္ အဖြဲ႔ေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အခု ပခုကၠဴကို ေဆးထုတ္သြားတဲ့ သူလူသစ္ေတြကို က်မတို႔
အဖြဲ႕က ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ကိုယ္ လုိက္ကူညီေပးတယ္။ ေနာက္ဘဝက် မေကာင္းတဲ့ကံအက်ိဳးေပး က်န္ေနေသးရင္
ေတာင္မွ ဒီကုသိုလ္ေၾကာင့္ အဆင္ေျပေျပ ေဆးေသာက္ခြင့္ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။
-------------------------------------တပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္
က်မနာမည္က မခ်ယ္ရီ ပါ။ က်မရဲ႕ခင္ပြန္းက ကားေမာင္းပါတယ္။ က်မကေတာ့ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ပါတယ္။
ခ်စ္စရာသမီးေလး တေယာက္နဲ႔ ေပ်ာ္စရာမိသားစုေလးပါ။ စီးပြားေရးကလည္း ေျပလည္ေနတာကိုး။ ဒုတိယ
ကေလးေလး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတာ့ သားေလးလိုခ်င္လို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြ
ေသြးစစ္
ေတာ့ က်မမွာ HIV ပိုး ရွိေနၿပီလို႔ သိရတယ္။
အဲေနာက္ပိုင္းေတာ့ လင္မယားကြဲပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒုတိယသမီး ေလးေမြးပါတယ္။ ဘဝရဲ႕ ဆိုးဝါးေသာ အခ်ိန္
ေတြပါ အခ်ိန္မလပ္ ငိုခဲ့ရတယ္။ ဘယ္သူနဲ႔မွလည္း မေတြ႔ခ်င္ဘူး ဘယ္ကိုမွလည္း မသြားခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္
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အရႈံးမေပး
သတင္းရင္းျမစ္ > thant
တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၃ နာရီ ၁၈ မိနစ္

စားဝတ္
ေနေရးအရ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမယ္ေလ။ ပိုဆိုးတာက ၾကိဳးစားေနရင္းနဲ႔ ကေလးေလး အသက္ရလာလို႔ ေသြးစစ္
ေတာ့ HIV ပိုးရွိေနတယ္။ အၾကီးမေလးပါ တေရွာင္ေရွာင္ျဖစ္ေနလို႔ ေသြးစစ္လိုက္ေတာ့ ပိုးရွိေနတာပဲတဲ့။
ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ။ ႐ူးခ်င္သလိုလိုကို ျဖစ္လာပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ စိတ္ေလွ်ာ့လို႔ မျဖစ္ဘူးေလ။ စားဝတ္ေနေရးက ရွိေသးတယ္။ မေသခ်င္ေသးဘူး။ သမီးေလးေတြ
အသက္ ရွင္ဖို႔ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္လုပ္ရဦးမယ္။ ေပ်ာက္တယ္ဆိုတဲ့ ေဆးမွန္သမွ်ေသာက္တယ္။ နည္းမွန္သမွ်
ၾကိဳးစားတယ္။ ဆရာမွန္သမွ်ျပတယ္။ အဆင္မေျပပါဘူး။ ျပမိတဲ့ဆရာေတြထဲမွာ Padonmar ဆိုတဲ့အဖြဲ႕က
ဆရာက ရန္ကုန္ သဇင္ေဆးခန္း၊ ေဝဘာဂီ ေဆး႐ုံစသည္ျဖင့္ လမ္းၫႊန္ေပးေတာ့လည္း သြားျဖစ္တယ္။
Padonmar က မခင္မာေဝ တို႔ လိုက္ပို႔ၾကတယ္။ အဆင္မေျပပါဘူး ေဆးအတြက္က ေစာင့္ကိုေစာင့္ရမယ္
ျဖစ္ေနတယ္။
ဘယ္ေနရာမဆို ကေလး ႏွစ္ေယာက္လက္ဆြဲၿပီး ရန္ကုန္အႏွံ႔ ေလွ်ာက္ျပတာပဲ။ ေဝဘာဂီေဆး႐ုံ
ကိုလည္းျပတယ္ ဝင္လည္းတက္တယ္။ ကေလးအတြက္ ေဆးေပးပါ ေဆးေပးပါလို႔ အပူနဲ႔ဆိုေတာ့
စကားေျပာမွားလို႔လား မသိပါဘူး
ေဆးလည္းမရဘူး။ ဆရာဝန္ကဆို ေဆး႐ုံကေန ေအာက္ကို ဆြဲခ်မယ္လို႔ေတာင္ ေျပာတာ။ ျပႆနာေတာင္
ျဖစ္
ေသးတယ္။ တုိင္တာမဟုတ္ပါဘူး ေမးလို႔ေျဖလိုက္တာ RFA အင္တာဗ်ဴးမွာ ပါလာတယ္။
ဘာေတြျဖစ္ၾကလည္း
ေတာ့ မသိဘူး။ ေဆးမရခင္ေတာ့ အငယ္သမီးေလး ေသသြားတယ္။
အၾကီးေလးကို ေက်ာင္းဆက္ထားဖို႔ ခက္ေနတုန္းအခ်ိန္မွာ Padonmar က ေက်ာင္းစရိတ္ေလး
ေထာက္ပံ့ေပးေတာ့ ကေလးက ေက်ာင္းဆက္ေနျဖစ္သြားတယ္။ သမီးေလးကလည္း ေက်ာင္းေပ်ာ္ၿပီး
စာေတာ္တဲ့ကေလး ဆိုေတာ့
ေပ်ာ္တာေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ ေအအာတီလည္း ေသာက္ခြင့္ရလာၿပီေလ။
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