ဒုကၡႏြံထဲမွ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အိပ္မက္မ်ား
သတင္းရင္းျမစ္ > သဲသဲ
တနလၤာေန႔၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၃ နာရီ ၂၅ မိနစ္

(ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ အမွတ္တရ)
နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။
။ “က်ေနာ္ မျပန္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ စစ္တပ္ကို တအားမုန္းတယ္ ေတြ႔လည္း
မေတြ႔ခ်င္ဘူး” ဟု စကားသံဝဲဝဲျဖင့္ တံုးတိတိဆိုရင္း ေပါင္ေပၚထိုင္ေနသည့္ သားႏွင့္ သမီးကို
ဖက္ထားထားေသာ ကင္မ္၏ လက္မ်ားမွာ ပိုတင္းက်ပ္သြားကာ ရင္ဘတ္ဘက္သို႔ ပိုမိုဆဲြယူလိုက္သည္။
စက္ဘီးေလးေပၚ လီတာ ၂ဝ ဝင္ ေရသန္႔ဗူးကို ေရွ႕တလံုး ေနာက္တလံုး တင္ၿပီး၊ အရပ္ထဲ
လွည့္လည္ေရပို႔သည့္ သူ႔ကို အိႏၵိယႏုိင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ Vikas Puri ရပ္ကြက္ထဲရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္
အမ်ားအျပား ျမင္ေတြ႔ေနက်ပင္။ ဝဖိုင့္ဖိုင့္ သူ႔ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ မလိုက္ဖက္ေသာ္လည္း
ေသာက္ေရလိုက္ေရာင္းရာ၌ အသံုးဝင္လွသည့္ စက္ဘီးေလးကို တေရြ႔ေရြ႔ စီးနင္းရင္း
သြားလာေနသည္မို႔လည္း တခါေတြ႔ တသက္မေမ့ ဆိုရမလားထင္ရ၏။
ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္နယ္သား ၃ဝ ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္
ကင္မ္သည္ ကေလး ၂ ဦး ဖခင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေမြးရပ္ဇာတိကိုစြန္႔ကာ မိုင္တေထာင္
ေက်ာ္ေဝးသည့္ နယူးေဒလီမွာ ဒုကၡသည္လာျဖစ္ရင္း မိသားစုအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနသူပါ။
ကင္မ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ခ်စ္ခင္တြယ္တာရေသာ ေမြးရပ္ေျမကို စြန္႔ခြါကာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္
အိႏၵိယနယ္စပ္ေဒသထဲ
ျပန္႔က်ဲေနသည္က မေရတြက္ႏိုင္။ ခိုလႈံလာသူ
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၅ ေသာင္း၊ ၆ ေသာင္းထက္မနည္း ရွိေနသည္။ မေျပလည္ရသည့္ အေျခအေန
ေပါင္းစံုေၾကာင့္ တုိင္းတပါးကို ထြက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ရပ္တည္ေရးက ခက္ခက္ခဲခဲပါပဲ။
“ေဒလီမွာေတာ့ နယ္ပါလီ Nepali ဆိုတာ ရွိတယ္ေလ။ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ႐ုပ္ခ်င္းက ဆင္တယ္။ အိႏၵိယက
နယ္ပါလီေတြကို ႏွိမ္တယ္။ က်ေနာ္ လုံျခံဳေရး လုပ္တုန္းကလည္း အထိုးခံရတာေတြ ရွိတယ္” ဟု ေျပာအၿပီး
ကင္မ္က ေခါင္းငံု႔ကာ တိတ္ဆိတ္သြားျပန္သည္။ ခဏၾကာမွ “District Center မွာလည္း ပန္းကန္ေဆး၊
စားပြဲထိုး၊ သန္႔ရွင္းေရး အကုန္လံုး က်ေနာ္လုပ္ဖူးပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
District Center သည္ ျမန္မာဒုကၡသည္ အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ Vikas Puri အနီး ရွိၿပီး၊ ေစ်းဝယ္စင္တာ
Shopping Center တခု ျဖစ္သည္။ ဟိႏၵီဘာသာ အနည္းအက်င္းသာ ေျပာတတ္သည့္ ဒုကၡသည္
ကေလးငယ္အခ်ဳိ႕လည္း ယင္းေနရာရွိ ရရာအလုပ္မ်ားတြင္ ဝင္လုပ္ေလ့ရွိသည္။ တရက္လွ်င္ စရိတ္ၿငိမ္း ႐ူပီး
၅ဝ မွ ၁ဝဝ ခန္႔ (က်ပ္အားျဖင့္ ၉ဝဝ မွ ၁၈ဝဝ ခန္႔) ရၾကသည္။
၄ဝ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္အထက္ တက္ေနေသာ ေနပူရွိန္ကို အံတုကာ ေရသန္႔ပို႔ရသည့္ အလုပ္မွာ အိႏၵိယ
အလုပ္ရွင္ဆီ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားထက္ ကင္မ္က ကံေကာင္းသည္ဟု ဆိုရမည္။ အမ်ားစုမွာ တြက္ေျခမကိုက္၊
ဆက္ဆံေရး မေျပျပစ္၊ စကားမေပါက္သည့္ အလုပ္မ်ားထဲ ဝင္လုပ္ၾကသည္။ ကင္မ္ကေတာ့
ကိုယ့္ႏုိင္ငံသားမ်ားအၾကား ေရသန္႔ပို႔ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားမွာ စက္႐ံုအလုပ္႐ံု အလုပ္သမား၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ေသာက္ေရသန္႔ပို႔၊
မဂၤလာေဆာင္ စားပဲြထိုး၊ ညေစာင့္ႏွင့္ အိမ္အကူ စသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ ရွိၾကသည္။
ေဒသခံ ဘာသာစကားက မတတ္၊ အဂၤလိပ္စကားလည္း မရ၊ ရျပန္ေတာ့လည္း ေနရာတုိင္းမွာ အသံုးမခ်ႏိုင္၊
ဒုကၡသည္လည္း ျဖစ္ျပန္ေတာ့ ဘာလုပ္လုပ္၊ ဘာကိုင္ကိုင္ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း ကြာဟလွသည္။ ထိုသို႔ေသာ
တုိင္းတပါးသား မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ကေမာက္ကမ ဆက္ဆံေရးသာမက
အႏိုင္က်င့္မႈအခ်ဳိ႕ပါ တဲြၿပီး ၾကံဳရတတ္ေၾကာင္း သူတို႔က ေျပာျပသည္။ အလုပ္ရွင္အခ်ဳိ႕က ေဒသခံႏွင့္
ျမန္မာမ်ားကို ခဲြျခားဆက္ဆံတာ၊ လုပ္ခအျပည့္မေပးတာလည္း မၾကားခ်င္အဆံုး ၾကားေနရသည္သာ။
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ဒုကၡႏြံထဲမွ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အိပ္မက္မ်ား
သတင္းရင္းျမစ္ > သဲသဲ
တနလၤာေန႔၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၃ နာရီ ၂၅ မိနစ္

“စကားမတတ္ တတတ္နဲ႔ သူတို႔ဆီမွာ အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုရင္ (႐ူပီး) ၂ ေထာင္အျပင္ ပိုမေပးဘူး။
ပိုမေပးတဲ့အျပင္ ရတဲ့ လခထဲက တရက္ေလွ်ာ့၊ ႏွစ္ရက္ေလွ်ာ့ အဲဒါမ်ဳိးေတြက်ေတာ့
ဘယ္လိုလုပ္စားေတာ့မလဲ။ အႏွိမ္ခံရတယ္…” ဟု ကေလး ၂ ဦး မိခင္ျဖစ္သည့္ ဒုကၡသည္ေနာက္တဦး
ေဒၚငယ္က မေက်မလည္အျဖစ္ကို ဆိုေလသည္။
စမူဆာႏွင့္ အေၾကာ္စံု ေရာင္းကာ ရပ္တည္ေနရသည့္ သူက “သားသမီးေတြရွိလို႔ အိမ္မွာေနရေတာ့ တဖက္က
ဝင္ေငြရွိေအာင္ ဒီဟာေတြ လုပ္ေရာင္းေနတာေတာင္ ပံုမွန္ ေရာင္းရတာ မဟုတ္ေတာ့ အိမ္စရိတ္က
မေလာက္ႏိုင္ဘူး” ဟု ဆိုကာ က်က္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ဆီအိုးထဲ စမူဆာမ်ား ပစ္ထည့္ရင္း ညဥ္းတြားလိုက္သည္။
ပံုမွန္ဝင္ေငြရမည့္ ျပင္ပအလုပ္႐ံုတြင္ လုပ္ကိုင္လိုေသာ္လည္း ကေလးမ်ား ၾကည့္မည့္သူ မရွိသျဖင့္ အိမ္မွာပဲ
ေစ်းေရာင္းေနသူ ျဖစ္သည္။
ေဒလီေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၏ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကား ဒုနဲ႔ေဒးဟုပင္ တဆင့္စကား တဆင့္နား
ဆိုေနၾကလင့္ကစား ျမန္မာျပည္ထဲမွ ထြက္လာသူ ဦးေရက အတက္ဘက္ဆီ ဆင့္ကာဆက္ကာ
တက္လာဆဲပင္။
ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီး႐ံုး UNHCR ၏ တရားဝင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ နယူးေဒလီတြင္
ဒုကၡသည္လက္မွတ္ရၿပီးသူ ျမန္မာမ်ားမွာ ၂ဝ၁၁ ဇန္နဝါရီအထိ ဦးေရ ၅ ေထာင္ခန္႔ရွိေနၿပီး၊ ဒုကၡသည္ျဖစ္ေရး
ေလွ်ာက္ထားဆဲက ၆၅ဝဝ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ စာရင္းမရွိေသာ အေရအတြက္က ဤကိန္းဂဏန္းထက္
ပို႐ံုသာရွိသည္။ အားလံုးကို ျမန္မာျပည္ထဲ အလိုမတူဘဲ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ဳိး မရွိရေအာင္ UNHCR က
ကာကြယ္ထားသည္။
၂ဝ၁၁ ဒီဇင္ဘာဆိုလွ်င္ နယူးေဒလီမွာ ဒုကၡသည္ျဖစ္ေရး ေလွ်ာက္ထားသူေပါင္း ၈ ေထာင္အထိ ရွိလာႏုိင္ၿပီး၊
ဒုကၡသည္ျဖစ္မည့္သူမွာ လက္ရွိ ၅ ေထာင္ အပါအဝင္ ၇၅ဝဝ အထိ ရွိမည္ဟု UNHCR က ဆုိထားသည္။
အမ်ားစုက နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိ Vikas Puri ၊ Hastsal ၊ Janakpuri ၊ Sitapuri ၊ အစရွိသည့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္
စုဖြဲ႔ေနထုိင္ၾကသည္။
ပူလြန္း၊ ေအးလြန္းလွသည့္ ေဒလီရာသီကို အံတုႏိုင္မည့္ ေလေအးစက္ cooler ၊ အပူေငြ႔ေပး heater လို
အသံုးအေဆာင္ေတြ မတတ္ႏိုင္သည့္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအဖို႔ ဥတုဒဏ္ကို အံၾကိတ္ခံရင္း က်န္းမာေရးက
ကြ်ဲကူးေရပါ ထိခိုက္စရာျဖစ္သည္။
နယူးေဒလီရွိ ခ်င္းဒုကၡသည္ေကာ္မတီ CRC ၏ ၂ဝ၁၁ ေမလတြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းအရ
ခ်င္းဒုကၡသည္ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ HIV ၊ တီဘီ၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အမ်ဳိးသမီး မီးယပ္ေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ
အစရွိသည့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ေတြ႔ရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာသည့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ား၌ ကုသခြင္႔ရွိေသာ္လည္း စိတ္တိုင္းက်
ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ေသာ၊ ဦးစားေပး ဆက္ဆံခံရေသာ အေနအထားမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္။ ေဆး႐ံုမ်ားကို
မသြားခ်င္လွ်င္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား အခမဲ့ဖြင့္ထားသည့္ ယမံုနာေဆးခန္း၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြ႔ဲ
ေဆးခန္းမ်ားဆီသာ ေျခဦးလွည့္ၾကသည္။
စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ၾကာေလခက္ေလ ျဖစ္ေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအဖို႔ သားသမီးမ်ားအတြက္
ပညာေရးသည္ကား ဗူးေလးရာ ဖ႐ံုဆင့္ေစခဲ့သည္။
ျမန္မာဒုကၡသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ UNHCR ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေပးေနသည့္ YMCA ၊ Don Bosco
စသည့္
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NGO အဖဲြ႔မ်ားက အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ျပဴတာ သင္ေပးသည့္ ေက်ာင္းေလးမ်ားအျပင္၊
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရ ေငြေၾကးထဲမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ Prospects Burma
ေက်ာင္း၊ ထို႔အျပင္ လူဦးေရအကန္႔အသတ္ျဖင့္ အခမဲ့ တက္ေရာက္ခြင့္ေပးေသာ
ေအာက္စဖို႔ဒ္ေက်ာင္းမွာလည္း ျမန္မာ ကေလးမ်ား ပညာေရး ဝဲကယက္တြင္ ကူရာကယ္ရာအျဖစ္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္ ေကာက္႐ိုးမွ်င္မ်ားသာ။
ေအာက္စဖို႔ဒ္ေက်ာင္းကမူ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္းလက္ထက္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅ဝ ခန္႔ကတည္းက
ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရေသာ အိႏၵိယႏြယ္ဖြား ဦးေမာသီရိ တည္ေထာင္ထားသည္။ ယခုလို စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေၾကာင့္
ျမန္မာဒုကၡသည္ မိဘမ်ား အသက္ရႉေခ်ာင္ရေသာ္လည္း ေက်ာင္းမထားႏိုင္သည့္ ကေလးငယ္မ်ား
ရွိေနဆဲပင္။
ျမန္မာဒုကၡသည္ ကေလးမ်ားအနက္ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာင္းေနခြင့္ရၿပီး၊ ထုိအထဲကမွ ေကာင္းမြန္သည့္
ပုဂၢလိက ေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္ႏိုင္သူ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ ပါဝင္သည္ဟု CRC စစ္တမ္းက ဆိုသည္။
“က်ေနာ့္အတြက္က ကိစၥမရွိေတာ့ဘူး၊ သူတို႔အတြက္ပဲေလ ေက်ာင္းထားခ်င္တယ္။ ေက်ာင္းမထားႏိုင္ရင္
ေဒလီမွာေတာ့ သူေတာင္းစာလို ျဖစ္သြားမွာဆိုးလို႔ တအားခံစားရတယ္ေလ” ဟု ရင္ခြင္ထဲတြင္ မွီေနသည့္
သားႏွင့္ သမီးကို ငံု႔ၾကည့္ကာ ကင္မ္က ဆိုေလ၏။
ဒုကၡမ်ားၾကားမွပင္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ထြက္လာသည့္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း
ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီရရွိရန္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတဖက္၊ ဒုကၡသည္ ဘဝတဖက္ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား
ခရီးဆက္ေနၾကဆဲပင္။ သင္တန္းမ်ား၊ ဆႏၵျပပဲြမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မၾကာခဏ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္ေနၾကဆဲပင္။
ကာလၾကာရွည္သည္ႏွင့္အမွ် အရြယ္ေရာက္လာသည့္ သားသမီး ေရွ႕ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီအေရးကို
အခ်ိန္ျပည့္ ငဲ့ေစာင္းမၾကည့္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ၊ တတိယႏုိင္ငံမ်ားဆီ သြားေရာက္ေရးကို ေရြးခ်ယ္စရာ
ျဖစ္လာရသည္ဟု ေဒလီတြင္ ႏွစ္ ၂ဝ နီးပါး ေနထိုင္လာခဲ့သည့္ ဦးရဲထြဋ္က ရင္ဖြင့္ေလသည္။ သူက ေဒၚငယ္၏
ခင္ပြန္းသည္။
“ခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တတိယ ႏိုင္ငံသြားဖို႔ အာ႐ံုစိုက္ၾကတဲ့ မိသားစုေတြ ရွိလာတယ္။ သားသမီးေတြရဲ႕
အနာဂတ္ကို ၾကည့္လာတယ္။ ေတာ္လွန္ေရး ေရရွည္ျဖစ္သြားေတာ့ ကိုယ္ၾကည့္လာရမွာက သားသမီးရဲ႕
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အနာဂတ္ေပါ့။ ဒီမွာေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ စားဝတ္ေနေရးေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္
ျဖစ္ေနၾကတာကိုး” ဟု သူက စဥ္းစဥ္းစားစား ေျပာခ်သည္။
ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထြက္ေပါက္တခုျဖစ္ေသာ တတိယႏိုင္ငံမ်ားဆီ ေရာက္ၿပီးေနာက္
အဂၤလိပ္စာသင္၊
ေက်ာင္းတက္၊ အလုပ္လုပ္၊ ဝင္ေငြရွာရင္း အမိေျမ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာေနသည့္ လူ႔ဘဝခရီးက
ေပ်ာ္ရႊင္စရာအတိ ျဖစ္ရဲ႕လား ဆိုသည္က စဥ္းစားစရာပင္။
ကိုရဲထြဋ္ကေတာ့ “ကိုယ့္ႏိုင္ငံလို ေနရာမ်ဳိး ျပန္မေရာက္သေရြ႔ က်ေနာ္တို႔က လမ္းမဆံုးေသးဘူး။ ပန္းတုိင္က
မေရာက္ေသးသေရြ႔ လမ္းေလွ်ာက္ေနရေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကိုသြားရတာလည္း ဘယ္လိုေက်နပ္မႈရွိမွာလဲ” ဟု
သူ၏ မၿပီးဆံုးေသးေသာ ခရီးရွည္ၾကီးကို ေမွ်ာ္ေတြးမွန္းဆကာ ဆို၏။
အိႏၵိယတြင္ ဒုကၡသည္ဘဝျဖင့္ မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲေနပါေစ အနာဂတ္တြင္ ယခုထက္ ေကာင္းမြန္ေသာ
တတိယႏိုင္ငံ ဆိုသည့္ အိပ္မက္သည္ ႐ုန္းကန္စရာ ခြန္အားတရပ္ ျဖစ္ေနသလားပင္။
ျပည္ပမွာ ေရာက္ေနခ်ိန္ က်ားကုတ္က်ားခဲ ရယူသင္ၾကားရမည့္ ပညာမ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို တခ်ိန္က်လွ်င္
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ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ ထိထိမိမိ အသံုးခ်သြားမည္ဆိုေသာ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈမ်ားျဖင့္ ဒုကၡႏြံအတြင္းမွာပင္ တတိယႏိုင္ငံ
အိပ္မက္မ်ား ဆက္မက္ရင္း ႐ုန္းကန္ၾကဦးမည္ျဖစ္သည္…။ ။
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