ကြမ္းယဥ္ေက်းမႈကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ပါ့မလား

ေဒါက္တာေအာင္ထဋ
ြ ္ပိုင္
ကိုမ်ိဳးႏိုင္ (ကြမ္းသီးေရာင္းဝယ္ေရး)
ေဒါက္တာဘေဆြ
ကိုလွမ်ိဳးဝင္း (ျမန္မာစာဆရာ)
ကိုသန္႔ဇင္ (ကြမ္းယာေရာင္းဝယ္ေရး)

“ကြမ္းစားတဲ့ဓေလ့ေပါ့ေနာ္။ဒီဟာကဟိုးလြန္ခ့ဲတ့ႏ
ဲ ွစ္ေပါင္း၇၀၀ေက်ာ္ကတည္းက စတင္စားခဲ့တယ္ဆို
တာကို စြယ္စံုက်မ္းနဲ႔ေရွးသမိုင္းေတြထမ
ဲ ွာပါရိွခဲ့တာပါ။အဲ့ေတာ့ဒီတုန္းကလည္းစားခဲ့တယ္၊အခုလည္း
စားတယ္ေပါ့ေနာ္။ဒီေနရာမွာဘာကြာသြားလဲဆိုေတာ့ ဟိုတုန္းကစားတာက ကြမ္းရြက္၊ကြမ္းသီး၊ထံုး
နဲ႔ျပဳျပင္မထားတဲ့ေဆးရြက္ၾကီးနဲ႔စားခဲ့တယ္။အခုေခတ္မွာ ေျပာင္းလဲလာတာကကြမ္းသီးကိုအေရာင္
လွေအာင္နဲ႔ကမ
ြ ္းရြက္ကိုလည္းေဆးျဖန္းထားတယ္။ျပီးေတာ့ေဆးေမႊးေတြနဲ႔ထည့္သင
ြ ္းစားသံုးလာၾက
တယ္။ဒီေတာ့ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လူဦးေရ ၅၃သန္းေက်ာ္မွာ လူ၆ေသာင္းေက်ာ္က ေဆးရြက္ၾကီး
ေၾကာင့္ေသဆံုးေနရတယ္ေပါ့။ဒီလူ၆ေသာင္းဆိုတဲ့ပမာဏ ကစိုးရိမ္စရာေပါ့။ဒါေပမယ့္အခ်ိဳးျပန္ခ်
ၾကည့္မယ္ဆိုင္ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ သုညဒႆမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ရိွပါမယ္။ဒီေတာ့စိုးရိမ္စရာ
ဆိုတာထက္ သတိထားစရာလို႔ က်ေနာ္ဆိုခ်င္ပါတယ္” ေဒါက္တာေအာင္ထဋ
ြ ္ပိုင္
------------------------------------------------------------------------------------------“ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ကြမ္းစားမႈကိုပေပ်ာက္ေအာင္ မူဝါဒအရလုပ္ျဖစ္ခဲမ
့ ယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းေတြေကာ၊
အလုပ္သမားေတြေကာအမ်ားၾကီးကိုထိခိုက္ႏိုင္စရာရိွပါတယ္။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ဒီလုပ္ငန္းရဲ႕ ေနာက္
ကြယ္မွာ ဆက္စပ္ေနတဲ့မိသားစုေတြ၊သူတို႔ရဲ႕အစြယ္အပြားေတြကအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ကြမ္းယာ
စားသံုးမႈနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ အခုေနာက္ပိုင္းေပါ့ေနာ္ ကြမ္းသီးဆိုရင္ ေစ်းကြက္ထဲကိုခ်ေပးဖို႔ အတြက္
အရင္ဦးဆံုး ေရစိမ္ရတယ္။ျပီးရင္ကန္႔ရိုက္ရတယ္။ျပီးေတာ့မွေစ်းကြက္ထဲကိုခ်ေပးလို႔ရတယ္။ ဒါမွ
လည္းဒီကမ
ြ ္းသီး ကေစ်းကြက္ထမ
ဲ ွာ ၅ရက္၊တစ္ပတ္ၾကာရွည္ခံတယ္။တကယ္လို႔ကန္႔မရိုက္ဘဲနဲ ႔
ေရပဲရိုးရိုးစိမ္ျပီးေတာ့ ကြမ္းယာဆိုင္မွာသံုးမယ္ဆိုရင္ ဒီေန႔ဆယ္တ့က
ဲ မ
ြ ္းသီးကိုဒီေန႔တစ္ရက္တည္း

ကုန္ေအာင္သံုးႏိုင္ဖို႔လတ
ို ယ္။ဒါဆိုရင္ဒီကမ
ြ ္းသီးကလူကိုအႏၱရာယ္မျဖစ္ေစဘူး။ဒါေပမယ့္ လက္ရိွ
ကြမ္းသီးေစ်းကလည္းျမွင့္ တယ္၊ျပီးေတာ့တစ္ရက္တည္းနဲ႔ကုန္ေအာင္မေရာင္းႏိုင္ေတာ့ပိုေနတဲ့
ကြမ္းသီးကိုဘယ္လိုမွ်လႊင့္မျပစ္ႏိုင္ဘူး။ဒီေနရာမွာသာမန္မ်က္စိနဲ႔မျမင္ႏိုင္တ့မ
ဲ ိႈဆိုတာရိွတယ္။ ဒီေတာ့
သာမန္မ်က္စိန႔ဘ
ဲ ယ္လမ
ို ွ်မျမင္ႏိုင္တ့အ
ဲ တြက္စားသံုးရင္အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သလို ၾကာရွည္ခံေအာင္
ကန္႔ရိုက္ထားတဲ့ကမ
ြ ္းသီးကလည္း လူေတြကို အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ side effect ကရိွပါတယ္။ေနာက္
တစ္ခ်က္ကကြမ္းစားေဆးဗူးေတြပါ။ဒါကလည္းႏိုင္ငံျခားကလာတာအနည္းစုျဖစ္ျပီး က်ေနာ္တို႔
ျပည္တင
ြ ္းမွာပဲထုတ္ေနၾကတာပါ။ဒါေၾကာင့္စိုးရိမ္စရာအေျခအေနကိုေရာက္ေနရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက
အဖက္ဖက္က ေနရာတိုင္းဆီကပဲနည္းနည္းစီနဲ႔ျဖစ္ေနတာ။ဒါက ႏိုင္ငံေတာ္ကထုတ္ျပန္ထားတဲ့
ဥပေဒေတြထဲက ရိွတ့အ
ဲ ရာေတြကို တိတိက်က်နဲ႔ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္မလုပ္ႏိုင္တ့အ
ဲ ေပၚမူတည္တယ္လို႔
က်ေနာ္ကေတာ့ယူဆပါတယ္” ကိုမ်ိဳးႏိုင္
------------------------------------------------------------------------------------------------“ဒီကမ
ြ ္းစားေဆးေတြရ႕ဲ side effect ေတြကေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ဒါေပမယ့္ေၾကာက္တယ္၊
မေၾကာက္ဘူးဆိုတာကလည္းကိုယ့္ရဲ႕ခံယူခ်က္ဘေ
ဲ ပါ့ေနာ္။ဥပမာထမင္းကိုလူတိုင္းစားတယ္။ထမင္း
ကိုအမ်ားၾကီးစားရင္ဗိုက္အစာမေၾကပဲနဲ႔ေရာဂါျဖစ္တာ။အဲ့ေတာ့သင့္တင့္ယံုေလာက္ထက္ပိုျပီးေတာ့
စားသံုးရင္ေရာဂါျဖစ္မွာပဲ။ဒီေနရာမွာစြလ
ဲ န္းေစတဲ့အရာေတြထက္ထည့္ရင္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္သာြ းျပီေပါ့”
ေဒါက္တာေအာင္ထဋ
ြ ္ပိုင္
--------------------------------------------------------------------------------------------------“မိုးလင္းရင္ကမ
ြ ္းယာကိုပါးစပ္ထအ
ဲ ရင္ထည့္ရမွာေက်နပ္တဲ့သူေတြက က်ေနာ္တ႔ေ
ို တာင္ငူမွာအမ်ား
ၾကီးပါ။ဒါကေတာင္ငူတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရိွတ့က
ဲ မ
ြ ္းစားတဲ့သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
က ဒီအတို္င္းပါပဲ။ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကလည္းကြမ္းစားတဲ့သူျဖစ္လို႔မနက္ခင္းထမင္းၾကမ္းစားျပီးတာ
နဲ႔ခံတင
ြ ္း ကခ်ဥ္လာတယ္။ဒီေတာ့ကြမ္းကိုညကတည္းကဝယ္ျပီးေတာ့ရယ္ဒီထားထားရတယ္။
ျပီးေတာ့ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ဒီအလုပ္နဲ႔စီးပြားရွာတယ္ဆိုေပမယ့္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကလည္းစားသံုးသူ
ျဖစ္တယ္။တစ္ခါ တစ္ေလက်ရင္ပါးေစာင္ေတြမွာေပါက္ျပီးျပဲေနတယ္ဆိုတာကိုလည္းသိတယ္။
ဒီ့အတြက္ရပ္ရေတာ့ မယ္ဆိုတာလည္းသိတယ္။ဒါေပမယ့္ရပ္လို႔မရဘူး။အခုႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက
ကြမ္းစားသံုးမႈပေပ်ာက္ေရးလုပ္တယ္ဆိုတာကလည္း အမ်ားအတြက္ေကာင္းက်ိဳးလုပ္တာျဖစ္လို႔
က်ေနာ္ကလက္ခံေပးရမွာ ပဲ။ဒါေပမယ့္စားသံုးသူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ဒါကိုပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔
ဆိုတာကေတာ့ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအေနနဲ႔ကဘယ္လိုမွ်မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ကိုမ်ိဳးႏိုင္
-----------------------------------------------------------------------------------------

“ေပၚလစီအရေပါ့ေနာ္ ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဥပမာ-ေဆးလိပ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ကိုေဆးလိပ္
မေသာက္ရေနရာေတြအမ်ားၾကီးသတ္မွတ္လိုက္ျပီးေတာ့ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တယ္။ကြမ္းကိုလည္းပဲ
ကြမ္းမစားရဆိုတဲ့ေနရာမပါဘူးေနာ္။ကြမ္းတံေတြးမေထြးရေနရာပဲပါတယ္ေနာ္။ဒီေတာ့မစားနဲ႔
လိ႔မ
ု ေျပာပဲ လူေတြကိုစားဖို႔ရန္ကန္႔သတ္ေပးလိုက္တာ။ဆိုလိုတာကစည္းကမ္းေဘာင္ေတြကို
က်ဥ္းေပးလုိက္တာေပါ့။က်ဥ္းေပးလိုက္လ႔ရ
ို ိွရင္ဘယ္လိုျဖစ္မလဲဆိုေတာ့လက္ရိွစားတဲ့သူေတြ
ျဖတ္ဖ႔ခ
ို က္ေပမယ့္ ေနာက္ထက္စားမယ့္သူေတြအတြက္လည္းခက္လာမယ္။အဲ့လိုဆိုရင္ရာခိုင္ႏႈန္း
အားျဖင့္တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့က်လာမယ္လို႔ယူဆပါတယ္။” ေဒါက္တာေအာင္ထြဋ္ပိုင္
---------------------------------------------------------------------------------------------“ဥပေဒနဲ႔တိုက္ဖ်က္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ယူေအအီးႏိုင္ငံမွာကြမ္းစားရင္ေထာင္ဒဏ္
အထိရိွတယ္။က်ေနာ္တ႔ဆ
ို ီမွာလည္းဟိုးေရွးတုန္းက ရခိုင္ဘုရင္မင္းထီးလက္ထက္မွာေပါ့ေနာ္၊အား
လံုးကကြမ္းစားၾကတယ္ထင္တယ္။ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ကြမ္းစားျပီးရင္ တိုင္ေတြမွာေလွ်ာက္သုတ္
ၾကတယ္။ဒီေတာ့တိုင္ေတြညစ္ပတ္ကုန္လို႔ ထံုးမသုတ္ရဘူးဆိုျပီးကန္႔သတ္လိုက္တယ္။ေနာက္ဆံုး
သူကိုယ္တိုင္ထံုးသုတ္မိလို႔ သူ႕လက္ေခ်ာင္းသူျဖတ္ျပစ္လိုက္တယ္။အဲ့လိုမ်ိဳးသံမဏိအမိန္႔ထုတ္
ႏိုင္မလား” ေဒါက္တာေအာင္ထဋ
ြ ္ပိုင္
----------------------------------------------------------------------------------------“ဒီမိုကေရစီနည္းအရၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ့္အျမင္အရေျပာရရင္ ဒါကလူ႔အခြင့္အေရးကို
ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ျမင္တယ္။ဒါေၾကာင့္စားခ်င္တ့သ
ဲ ူေတြစားၾကပါေစ။စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သတ္လို႔
က်ေနာ္ကြမ္းသီးေရာင္းဝယ္ ေရးလုပ္တာျပီးခဲ့တ့၂
ဲ ၀၀၀ခုႏွစ္ကတည္းကစခဲ့တာပါ။တစ္ေန႔ကို
ကြမ္းသီးပိႆခ်ိန္၁၅၀ဝန္းက်င္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္တယ္။အဲ့အခ်ိန္တုန္းကေတာင္ငူျမိဳ႕မွာ
ကြမ္းသီးအေရာင္းအဝယ္လုပ္တ့သ
ဲ ူ ဦးေရက ၅ေယာက္ေလာက္ပဲရိွတယ္။ဒါေပမယ့္ဒီကေန႔
လက္ရိွအခ်ိန္မွာ ဒီႏႈန္းထားအတိုင္းအေရာင္း အဝယ္ရိွသလို ကြမ္းသီးအေရာင္းအဝယ္လုပ္တ့သ
ဲ ူ
ကလည္း အေယာက္၂၀ေက်ာ္ရိွလာတယ္။ကြမ္း ယာဆိုင္ကလည္း ၂၀၀၀၊၂၀၀၁ခုႏွစ္တုန္းက
ဒီေလာက္မမ်ားဘူး။အခုဆိုရင္ကြမ္းယာဆိုင္အေရ အတြက္ကတစ္ဆိုင္နဲ႔တစ္ဆိုင္ေနရာ
စိပ္လာတယ္။ဘယ္ေလာက္ေတာင္လည္းဆိုရင္မ်က္စိမွိတ္ျပီး ေျပးရင္ေတာင္ဝင္တိုက္တယ္
ေတာင္ငူျမိဳ႕မွာကြမ္းယာဆိုင္ေတြေပါမ်ားတာေလ” ကိုမ်ိဳးႏိုင္
-----------------------------------------------------------------------------------“ကြမ္းကယဥ္ေက်းမႈအေနနဲ႔သတ္မွတ္ထားတာေပါ့။က်ေနာ္တို႔မိရိုးဖလာလက္ထက္ကတည္းက
ေရွးဘုရင္ေတြလက္ထက္ကတည္းကကြမ္းအစ္ဆိုတာယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုအရလက္ခံခဲ့တယ္။ဒီေတာ့

ကြမ္းကိုတိုက္ဖ်က္မယ္ဆိုရင္မဟာဗ်ဴဟာက်က်တိုက္ဖ်က္ရမွာေပါ့။တိုက္ဖ်က္တဲ့ေနရာမွာဒီဥစၥာက
စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ယဥ္ေက်းမႈေကာအကုန္ဆက္စပ္ေနတဲ့ကိစၥျဖစ္လို႔ေတာ္ေတာ္ေတာ့ခက္ခက္ခခ
ဲ ဲ
တိုက္ဖ်က္ရမယ့္အေနအထားေပါ့ေနာ္။ဒီေနရာအရင္တုန္းကေတာ့ကြမ္းနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ပစၥည္းေတြက
ျပဳျပင္ထားတာမ်ိဳးမရိွဘန
ဲ ဲ႔စားခဲ့ၾကတယ္။စားခဲ့ၾကရာမွာလည္းကြမ္းစစားတဲ့အခ်ိန္ကစလို႔ေသဆံုးခ်ိန္
အထိသက္တမ္းရွည္ရွည္နဲ႔ေနခဲ့ၾကတာေနာ္။အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ကြမ္းစားေဆးေမႊးေတြကိုျမန္မာႏိုင္ငံ
မွာပဲလုပ္လာတယ္။ျပီးေတာ့ကမ
ြ ္းသီးေတြကိုလည္းၾကာရွည္ခံေအာင္ ကန္႔မထည့္ရင္ ၅ရက္ေတာင္မခံ
ဘူးဆိုတ့အ
ဲ ေနအထားမ်ိဳးေတြျဖစ္လာတယ္။အဲ့ေတာ့ဒါကိုသဘာဝက်က်နဲ႔ထိန္းသိမ္းဖို႔ ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္
မလဲဆိုတာကိုစဥ္းစားဖို႔လိုမယ္လို႔က်ေနာ္ကေတာ့ထင္တယ္။ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ကလည္း ကြမ္းသီးထဲ
မွာပါဝင္တ့က
ဲ န္႔ေတြက စားသံုးသူကိုဒုကၡျဖစ္ေစတယ္ေပါ့ေနာ္။ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ ‘ကန္႔’ က
‘ဆာလဖာ’ကိုဒုကၡေပးတယ္။အဲ့ဒီ့’ဆာလဖာ’ကိုပသ
ဲ န္႔စင္ျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေဆးဝါးအေနနဲ႔ထည့္သြင္း
သံုးစြဲခ့တ
ဲ ာရိွတယ္။ဒီေတာ့ဘယ္လိုပျဲ ဖစ္ျဖစ္ တန္ေဆးလြန္ေဘးကေတာ့ရိွတာပဲ” ေဒါက္တာဘေဆြ
--------------------------------------------------------------------------------------“ကြမ္းယဥ္ေက်းမႈကိုတိုက္ဖ်က္ရေလာက္ေအာင္ အႏၱရာယ္ၾကီးေနျပီလားေပါ့ေနာ္။က်ေနာ္တို႔ ဗမာေတြ
က နန္းတြင္းထဲမွာကို လဖက္ရည္ေတာ္ကိုင္၊ကြမ္းေရေတာ္ကိုင္ဆိုတာ ဘယ္၊ညာထားတာ။ဒီေတာ့
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဒီဟာကိုတက
ို ္ဖ်က္မယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာင္တမရေအာင္ကမ
ြ ္းယာေရွာင္ေပါ့။အဲ့ေတာ့
ကြမ္းယာထက္ပိုအေရးၾကီးတာေတြေကာေရွာင္စရာမရိွေတာ့ဘူးလား။ဥပမာ-ကြမ္းမူးျပီးေတာ့ေသာင္း
က်န္းေနတဲ့သူမရိွဘူးလိ႔ထ
ု င္ပါတယ္။အဲ့ေတာ့ဒီဟာကိုေပၚလစီနဲ႔တားျမစ္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔
ေရွ႕မွာလည္းရိွခဲ့ပါတယ္။ဖဆပလလက္ထက္တုန္းက ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ဗုဒၶဘာသာကို
ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ျပဌာန္းျပီးေတာ့ အမဲသားကို သိုးသိုးသားသားလုပ္လိုက္ေတာ့ပိုေစ်းၾကီး
သြားတယ္။အဲ့ေတာ့ကမ
ြ ္းမွာလည္းလြတ္လြပ္စာြ စားခြင့္ေတာ့ျပန္ေတာင္းရမယ့္သေဘာရိွပါတယ္”
ကိုလွမ်ိဳးဝင္း
-------------------------------------------------------------------------------------------“ကြမ္းယာကိုမစားပဲမေနႏိုင္တ့သ
ဲ ူေတြရိွသလို မနက္အိပ္ရာထတာနဲ႔ကမ
ြ ္းယာနဲ႔မ်က္ႏွာသစ္တ့သ
ဲ ူေတြ
လည္းရိွပါတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့က်ေနာ္ကမ
ြ ္းယာေရာင္းတဲ့သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာမနက္မိုးလင္း
တာနဲ႔ကမ
ြ ္းယာကိုမွာထားတဲ့သူရွိသလို အျမဲတမ္း အစဥ္တစိုက္ကမ
ြ ္းယာမွာထားတဲ့သူေတြရွိပါတယ္။
အဲ့လိုရိွတ့အ
ဲ တြက္ကြမ္းယာကိုပိတ္ပင္မယ္၊တား ျမစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ့္အေနနဲ႔က လက္ခံႏိုင္
စရာအေၾကာင္းေတာ့မရိွပါဘူး။ဘာလို႔လက္ခံႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရိွတာလဲဆိုေတာ့ ကြမ္းယာ
အယာ၂၀စားရင္ စီးကရက္တစ္ဗူးနဲ႔ညီမွ်တယ္တ့။ဲ အဲ့ေတာ့က်ေနာ္အေနနဲ႔ေျပာခ်င္တာက ကြမ္းယာ

စားခ်င္တာကိုပိတ္ပင္လ႔မ
ို ရသလို စီးကရက္ေသာက္တာကိုလည္းပိတ္ပင္လို႔မရဘူးလို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔
ေျပာရဲပါတယ္” ကိုသန္႔ဇင္
--------------------------------------------------------------------------------------------“ေဆးလိပ္ေသာက္တာလည္း Tobacco ပဲ။ကြမ္းစားတာကေတာ့ smokeless tobacco ပါ။
ဆိလ
ု ိုတာကမီးခိုးမထြက္တ့ေ
ဲ ဆးရြက္ၾကီးစားသံုးမႈေပါ့။ဒါေပမယ့္အႏၱရာယ္မရိွတ့စ
ဲ ားသံုးမႈေတာ့မဟုတ္
ဘူးေနာ္။ေနာက္တစ္ခ်က္က မူဝါဒပိုင္းနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ဥပမာ-ထိုင္ဝမ္ေပါ့။ထိုင္ဝမ္မွာ ကြမ္းတံေတြး
တစ္ခါေထြးရင္ ဝမ္တစ္သိန္းေကာက္တယ္။ဒီလိုမ်ိဳးျပတ္သားႏိုင္မလား။ အဓိကကကြမ္းစားတာ
ေၾကာင့္ထက္စာရင္ ကြမ္းတံေတြးေထြးတာေၾကာင့္ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ပတ္တာပါ။ ဒီ့အတြက္
ပတ္ဝန္းက်င္ကိုမထိခိုက္ေအာင္လုပ္လို႔ရပါတယ္” ေဒါက္တာေအာင္ထဋ
ြ ္ပိုင္
-------------------------------------------------------------------------------------“စည္းကမ္းဆိုတာကအမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္ပါတယ္။တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ေတာ့မသက္ဆိုင္ပါဘူး။
ျပီးေတာ့ဒါကိုတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းလိုက္နာက်င့္သံုးေနယံုနဲ႔ဒါၾကီးကဘာမွ်ေျပာင္းလဲလာမွာ
မဟုတ္ဘူး။ဒီေတာ့က်ေနာ့္အျမင္အရေျပာရရင္ ကြမ္းစားတဲ့သူေတြအားလံုးကို စည္းကမ္းစနစ္တက်နဲ႔
ေထြးဖို႔ရန္အတြက္ အသိပညာေပးဖို႔လိုပါတယ္။ဒီ့အတြက္လည္း အသိပညာေပးတဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြ
လုပ္ေပးရင္ ပိုေကာင္းမယ္လို႔ျမင္ပါတယ္” ကိုမ်ိဳးႏိုင္
----------------------------------------------------------------------------------ပရိသတ္-ကိုေဆြ ((က်ေနာ္ကကြမ္းစားတတ္တ့ဲသူေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ဒါေပမယ့္ကြမ္းယဥ္ေက်းမႈနဲ႔
ပတ္သတ္လ႔တ
ို ိုက္ဖ်က္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာက မတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ပါဘူး။ဒါကေသခ်ာပါတယ္။ဘာေၾကာင့္
လဲဆိုေတာ့ဆိုးက်ိဳးနဲ႔ေကာင္းက်ိဳးယွဥ္လိုက္လို႔ရိွရင္ ေကာင္းက်ိဳးေတြကပိုမ်ားေနပါတယ္။ဆိုးက်ိဳးက
ေတာ့ေနာက္ဆံုးအဆင့္က ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ေသဆံုးႏိုင္တယ္ေပါ့။မွန္ပါတယ္။ကြမ္းစားတဲ့လူ
တစ္ေယာက္က စားလိုက္တ့အ
ဲ တြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ေသခ်င္
ေသသြားပါေစ။ဒါေပမယ့္ဒီကမ
ြ ္းစားျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ့္ေနာက္မွာပါလာတဲ့လူေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕အသက္
ကိုၾကိဳတင္ကာကြယ္လိုတ့ဲစိတ္နဲ႔စားတဲ့ ကားဒရိုက္ဘာေတြနဲ႔ပတ္သတ္လာရင္ေတာ့ က်ေနာ္ကသူတို႔
ကိုခ်ီးက်ဴးခ်င္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဒီယဥ္ေက်းမႈကဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ်ေတာ့မေပ်ာက္ႏိုင္ပါဘူး))
ပရိသတ္-ကိုစိုးလြင္ဦး ((ကြမ္းစားသံုးျခင္းမွာဘယ္အရာဝတၳဳေတြကေန ကင္ဆာေရာဂါကိုျဖစ္ေစႏိင
ု ္
သလဲဆိုတာကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္းကေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ျပီးေတာ့သုေတသနျပဳမႈေတြအမ်ားၾကီး
လိုပါတယ္။ေနာက္တစ္ခါကြမ္းတံေတြးေထြးတာနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္းက လူထုကို

အသိပညာေပးတဲ့ကန္ပိန္းပြေ
ဲ တြကိုျမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာလုပ္ေပးသင့္တယ္လို႔က်ေနာ့္အေနနဲ႔ယူဆ
ပါတယ္))
ပရိသတ္-ကိုမင္းမင္းဦး ((က်ေနာ္ကြမ္းစားတဲ့လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေျပာျပခ်င္တာက မစားရင္မစားပါ
နဲ႔။တကယ္လို႔စားေနတယ္ဆိုရင္လည္းအတတ္ႏိုင္ဆံုးေလွ်ာ့စားပါ။ေလွ်ာ့စားဖို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာ စားသံုးမႈ
ကိအ
ု ႏၱရာယ္အကင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ FDA တိ႔ဘ
ု ာတို႔က ၾကီးၾကပ္ျပီးေတာ့ ကြမ္းသီး၊ကြမ္းရြက္တို႔ကို
ဘယ္လိုအႏၱရာယ္အကင္းဆံုးျဖစ္ဖို႔ ဒါေတြကအစိုးရပိုင္းနဲ႔အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းေတြက ပူးေပါင္းျပီး
လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ေပါ့ေနာ္။ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ ဒီယဥ္ေက်းမႈက မပေပ်ာက္ႏိုင္ဘူးလို႔ယံုၾကည္တဲ့
အတြက္ အစိုးရပိုင္းက အႏၱရာယ္အကင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔လိုအပ္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္))
ပရိသတ္-သက္လန
ြ ္းေဝခ်စ္ ((ကြမ္းကိစၥကိုတိုက္ဖ်က္မယ့္အစား ပထမအေနနဲ႔ဘာလုပ္သင့္လဲဆိုရင္
ကြမ္းတံေတြးေထြးတာကို စနစ္တက်နဲ႔ေထြးဖို႔အသိပညာေပးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ ဥပေဒအရ
ဒဏ္ေငြရိုက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမ်ိဳးကိုအရင္လုပ္သင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ကြမ္းယဥ္ေက်းမႈကိုတိုက္ဖ်က္
မယ္ဆိုတာကလက္ရိွအေျခအေနအရ ဘယ္လိုမွ်မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။ေနာက္တစ္ခ်က္က ကြမ္းေတြကို
အခြန္ေကာက္မယ္ဆိုရင္ နည္းနည္းေလွ်ာ့က်လာမယ္လို႔က်ေနာ္ထင္တယ္။ဒီေနရာမွာေရာင္းတဲ့သူ
ကိုအခြန္ေကာက္ရင္ ကြမ္းယာေစ်းႏႈန္းကလည္းျမွင့္လာမယ္။အဲ့ဒီအခါက်ရင္ က်ေနာ္တို႔ကမ
ြ ္းစားမႈ
ကနည္းနည္းပါးပါးေလွ်ာ့က်လာမယ္လို႔ထင္ပါတယ္))
ပရိသတ္-ေစာဂ်ဴးနစ္ ((ကြမ္းယဥ္ေက်းမႈတိုက္ဖ်က္ဖို႔ထက္ ကြမ္းယဥ္ေက်းမႈကိုပီသေအာင္ဘယ္လို
လုပ္မလဲဆိုတမ
့ဲ ူဝါဒကိုပဲ ပိုျပီးေတာ့အားေပးေစခ်င္ပါတယ္။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ကမ
ြ ္းဟာ ရိုးရာယဥ္ေက်း
မႈဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။ဥပမာ-ကြမ္းယဥ္ေက်းမႈတိုက္ဖ်က္မယ္ဆိုရင္
ကြမ္းေတာ္ကိုင္၊ပန္းေတာ္ကိုင္ေတြကိုဘယ္လိုအခန္းက႑မွာသြားစဥ္းစားမလဲေပါ့ေနာ္။ဒီရိုးရာဓေလ့
ထံုးထမ္းစဥ္လာေတြကိုပ်က္ျပားေအာင္လႊမ္းမိုးထားတဲ့အရာေတြကိုဘယ္လိုတားဆီးကာကြယ္မလဲ။အဲ့
ဒီ့ေလာက္ပဲစဥ္းစားသင့္တယ္လို႔က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။ကြမ္းမႈးတာထက္စာရင္ အဲ့ဒါထက္ဆိုးဝါးတာက
အာဏာမႈးတာတို႔ စီးပြားေရးမႈးတာတိ႔က
ု ပိုဆိုးဝါးပါပါတယ္))
-----------------------------------------------------------------------------------------------“က်ေနာ္လည္းကားေမာင္းရင္းနဲ႔ကမ
ြ ္းစားပါတယ္။ဒီေနရာမွာ ကြမ္းစားျပီးကားေမာင္းတာက
အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကိုကယ္တင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာထက္ အိပ္ခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္ကိုေလွ်ာ့က်ေစတယ္
ဆိုတာကိုေတာ့က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္းလက္ေတြ႕ၾကံဳဖူးပါတယ္။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့လူတစ္ေယာက္
ကထမင္းစားတာမ်ားသြားလို႔ရိွရင္ မ်က္လံုးကစင္းျပီးတာ့အိပ္ငိုက္လာတယ္။ဒီေတာ့ကယ္တင္တယ္

ဆိုတာထက္ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက အိပ္မငိုက္တဲ့အတြက္ကားေပၚမွာပါလာတဲ့လူေတြကိုအႏၱရာယ္
မျဖစ္ေစဖူးလိ႔က
ု ်ေနာ္ျမင္တယ္” ကိုမ်ိဳးႏိုင္
-----------------------------------------------------------------------------------------------“ကြမ္းမွာ side effect ေတြအမ်ားၾကီးရိွတယ္။ဒါေပမယ့္ကြမ္းသီးမွာ နီကိုတင္းနဲ႔တူတဲ့ဓါတ္တစ္မ်ိဳး
ပါတယ္။အဲဓ
့ ါတ္ကဦးေႏွာင္ကိုၾကည္လင္ေစတယ္ တက္ၾကြေစတယ္။ဒါကနည္းနည္းကိုေျပာတာေနာ္။
တစ္ေန႔ကိုသံုးေထာင္ဖိုး ငါးေထာင္ဖိုးစားရင္ေတာ့ အဲ့ဒီ့ေန႔မွာလူကိုေတာ့ႏံုးသြားေစတယ္။ေနာက္တစ္
ခ်က္က ဒီပါးကိုလႈပ္ေစတယ္။အျမဲတမ္းလႈပ္ေနတဲ့အတြက္ alarm ျဖစ္ေစတယ္။ဒါကိုေကာင္းတဲ့
အခ်က္လ႔ယ
ို ူဆတာပါ” ေဒါက္တာေအာင္ထဋ
ြ ္ပိုင္
---------------------------------------------------------------------------------------------------“ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ကမ
ြ ္းစားတာကိုေလွ်ာ့က်ေစခ်င္တ့အ
ဲ တြက္ စားေသာက္ဆိုင္ေတြကို အမွန္တကယ္
အခြန္ေကာက္ခံေနသလိုမ်ိဳးေပါ့လုပ္မယ္ဆိုရင္ နည္းနည္းေလးေလွ်ာ့သြားတာထက္ပိုမွာမဟုတ္ဘူး။
ဘာလိ႔လ
ု ဆ
ဲ ိုေတာ့အခြန္ၾကီးျမွင့္မႈနဲ႔အတူ ေဘးမွာေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တစ္ခုကလည္းထြက္ေပၚလာ
အုံးမွာပဲလို႔က်ေနာ္ကေတာ့ ယူဆတယ္” ကိုမ်ိဳးႏိုင္
----------------------------------------------------------------------------------------------ပရိသတ္- ကိုခင္ေမာင္ေဌး ((ကြမ္းယာေရာင္းတဲ့သူေတြအလြယ္တကူယာေပးလိုက္တ့က
ဲ ြမ္းကို
ဝယ္တသ
ဲ့ ူကအလြယ္တကူစားလိုက္လ႔ရ
ို တယ္။တကယ္လို႔ ကိုယ့္ဘာသာယာစားဆိုလို႔ရွိရင္
ယာစားဖို႔ကခဲယွဥ္းတယ္။ဒီေတာ့ကြမ္းစားမႈကိုေလွ်ာ့က်ဖို႔ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔စဥ္းစားၾကရလိမ့္
မယ္။လိုက္လည္းလိုက္နာသင့္တယ္။အဲ့ေတာ့တစ္ဖက္ကေန ကန္ပိန္းလုပ္တာလုပ္တာပဲ။ျပီးေတာ့
က်န္းမာေရးအရ ညႊန္ၾကားတာေတြ နည္းပညာေပးတာေတြဒါမ်ိဳးေတြလည္းလုပ္သင့္တယ္လို႔
ယူဆပါတယ္))
-------------------------------------------------------------------------------အဆံုးသတ္

