မလွသူ (အမည္ရင္း မဟုတ္ပါ။) ၃၁ ႏွွ ္ အရြယ္သာ ရိွသးေသးသးေသာ အမ းသမ
ိ
းငယ္ ျ

္သည္။ သူမ ေတ ာငာူမမွ

လ ျပီး ျမမတ မမွ အလုပင လ လုပငခဲ ့တတင္။ သူမ တျဖညငီးျဖညငီး ေ မေေ ာငီး ျဖဖစငလ တတင္။ သးေမာလာတယ္။ ၃
လၾေ
ေခ ာငီးဆုီးတတင္။ မမငီးသ ီးတတင္။ အရမငီး အေျခအေ ဆုီးမမွ မတငေတ ငေဆီးခ ငီး ေရ ေငခဲ ့တတင္။ အရမငီးပ ငျပီး
လမငီးေတ ာင မေလမွ ေငႏိုာငေတ ့ပတ္။ အဲဒမမွ တဘေရ ာတ ရမွ မရမွ ဖစဖစငေဆီးမမွ ုေတ လုပငပတတတင္။
သလပငဖစဖစငေဆီးေတ ့တဘပုီးေတ ့ျပီး ရာငဘတငဓ တငမမွ င ရုေငတ အဆုတငတဘလု ့ အေျဖ ေတ ့ရမွပတ တတင္။ သူမ မမွ
တဘေရ ာတ ရမွေ ပတျပ္။ မတငေတ င ေဆီးခ ငီးေ တဆာင ့သူမ တဘေရ ာတ ေုသႏိုာင ဖု ့ SMRU တဘေဆီးခ ငီးေု
ေျပ ာငီးေရ့္ လ္ေပီးပတတတင
ဲ
္။ သူမမမွ အဆုတင တဘ တာငမေဘဲ အဆုတငျပာငပ တဘေရ ာတ ျဖဖစငတဲ့
အူလမငီးေၾေ ာငီးတဘ
ေမဒ

ပတ ခံဖစ ီးေ ရလု ့လ ဲ ့ခ ျပီး မမငီးေတေလမွ ေ တ ပတ္။ မမွ ငေ ငတဲ ့ေဆီးေုကံုီး၊ ေေ ာငီးမ ငတဲ့ေုသမမွ ုေတ

ရေ တ ေတ ာင အခ င ေတ ငေတ င ဲ ့ေ ျပ င မေေ ာငီးႏိုာငပတဘူီး္။ တဘေ တအ ီးပ ံ ့ သ ီးတ အဆုတငအ

အျပာင

အူ၊ အဖစ လမငီးေၾေ ာငီး ေေ ေငေပင ေတပတ ကေု ငေတ ့အေရီးေပတ င အေျခအေ ျဖဖစငလ လု ့မဲေဆ ေင ေဆီးရံု
ေတ ာင တဖစငၾေမင တာငခဲ ရ
့ ပတေသီးတတင္။ တဘေဆီးခ ငီး ေရ ေငဖစေ သူမ ေုတငအေလီးခ င ၂၇ ေလု ပဲရမွတ
တဘေဆီးေသ ေငျပီးခ င ၁၀ လ အၾေ မမွ ေတ ့ေလု ၄၀ ျဖဖစငလ ျပ္။ ေတ ငေတ ငေလီး ေ ေ ေ ာင ီး လု ့
အမငျပ ငေတ ့မမွ ပတ္။
အရင္ကဆို ိတ္ဓာတ္ အရမ္းက တယ္္၊ ကိုယ္ ့ကို ကိုယ္ ျပပန္ မသးေကာင္းလာသးေတာ ့
ျပပန္သးေကာင္းလာတဲ ့ အတြက္ သးေဆးးပန္းကို သးေက းက်ူးတင္တယ္။ “တ

ူးဘူင္တာ။ မဘူင္မွတ္

သးေရာာါ းံ ားသးေပနရတဲ ့သူသးေတြ ကိုယ္ ့လိုပဲ

ဆက္လက္ သးေဆးကုသသကပါ။ ကိုယ္ ့လို အျ ဆ
္ ိုးမ းိ သူမ ားသးေတြ မျ ္သးေ း င္ းူ ။ အဲဒါသးေသကာင္ ့ သးေရာာါသးေ ဒပနာ
သက္သာသးေအာင္ ကုသကပါလို့” ိတ္ဓာတ္မက ုိ ့္၊ သးေဆးမွပန္မွပန္ သးေပန ့ ္ သးေသာက္ ို ့္၊ ျပးဆံးု သည္ဘူိ ကုသမွ ုးံယူသက ို ့
သူမ အားသးေပးးဲ ့ပါတယ္။

ဲ

ဒလိုတ ္ကယ့္ျ
အး ိပန္မဆြဲ

္ရပ္မွပန္ကသးေပနျပး

အားလံုးကို

ဲ ပနး ပ္ရာ က ပန္းမာသးေရးရာပနမွာ တ

သးေရာာါကြ မ္းျပး

သတင္းပါးး င္တာကသးေတာ ့ သးေပနမသးေကာင္းျ
ရိွ မရိွ သးေ ာသးေ ာ

သးေပ ာက္ကင္းသးေအာင္ ကုႏွိုင္ ို ့မသးေသး ာပါ

ႏွိုင္ ို ့ဆိုရင္ သးေ ာသးေ ာ

္္၊ သးေ ာသးေ ာကု သကရပါမယ္။ တ

ႏွိုင္တယ္ဆိုတာလည္း သတိး ပ္သးေ း င္ပါတယ္။

္ရင္

အသကာသကး

္သးေဆးသကည္ ့ သကပါ။ အရမ္းသးေပနာက္က မွ သိရရင္

ူး။ လူဘူုဘူဲမွာ တ

သးေရာာါ ကူး က္တာ ျ တ္သးေတာက္

ဟာ အဆုတ္ တင္မက ခႏိၶ ေုတ္၏ အျးားသးေပနရာသးေတြပါ ျ

္

