Highlights from DVB Debate’s Elderly Survival Show
September 24, 2016
“How do the Elderly Survive?”
“သက္ႀကီးရြယ္္အိုေတြြဟာ ခ်မ္ီးသဟာတတသ
ဲ သူအရ
ို ိ္င္္ီး ခ်မ္ီးသဟာတတဲ္ေင်ဟာက္ ္အမ္တြိ္ီးမဟာာတ
္ထီးက်န္ေနတယ္္။ ငသငတ္တန္ီးစဟာီးက်ေတဟာဲ စဟာီး၀တ္ေနေရီး္တြက္ မအသဟာီးစိုနတ႔္တသ
ဒအိုီးတသော ိ္္က္ ရိုန္ီးကန္ေနရတယ္္။ ူိ္ီးရတတသ
တဲ သေတြက်ေတဟာဲင္္ီး မအသဟာီးစိုက
မေစဟာိ္ဲေရဟာက္ကိုအိ္္ႏကေတဟာဲကေတာ့ဘတ ငမ္ီးေကေတာ့ဘီးေရဟာက္သြဟာီး္ႏကရတယ္”
ေဒဒသိ္ီးေရစိ္ငအ္ိ္ - ခအိုင္ရဟာရအာသ
္ ဟာ/ာရြအတကြန္ရက္ တ္္ေထဟာိ္သသ
“သက္ႀကီးရြယ္္အိုေတြ္ေနနတ႔က်ေတဟာဲ သသတ႔ေ
အို နတတဲေနရဟာမဟာာတ တသက္ငိုီး ေနသြဟာီးခ်ိ္တဟာ
သသတအ႔ရ
ို တဲခစဟာီးမ္ ္။ ေန႔ခိ္ီးာအိုိ္ီး ္ထီးက်န္ူန္မ္ကအို က်မတိုအ႔ ေန႔ာအိုိ္ီးေစဟာိ္ဲေရဟာက္မ္ ေ ြဟာမဟာ
သသတ႔္
အို ခ်ိ္ီးခ်ိ္ီး ္ေ္ဟာ္ငဟာာျာ ကိုအိ္္ႏကတယ္”
ေဒ က္တဟာ ေကသေက်ဟာ္ - ဒိုတအယ္န္္ႏကဟာီးေရီးမ ီး(ငသမ္၀န္ထမ္ီးဦးစီးးဟာန)၊ သက္ႀကီးရြယ္္အို ေန႔ာအိုိ္ီး
ေစဟာိ္ဲေရဟာက္ေရီး ေ ြဟာ တဟာ၀န္ခ
“ငသြဟာ စြန္႔ာစ္တဟာခရေ္ဟာိ္ ္မအက
္ ္မ မြိုတ္တဟာ က်မတိုအ႔ ရအာ္သဟာက တာျခဟာီးရအာသ
္ ဟာေတြက
သတ္မတ္ခ်က္ေတြနတ႔ ငက္မခတတဲ ္ကေတာ့ဘအိုီး္ကေတာ့ဘြဟာီးေတြကိုအ ငက္ခောီးေနတယ္္။ စြန႔ာ
္ စ္ခရတတဲ ္ကေတာ့ဘအိုီး
္ကေတာ့ဘြဟာီးေတြကအို က်မတိုအ႔ ငိုအက္ေကဟာက္ာ တယ္”
ေဒဒသိ္ီးေရစိ္ငအ္ိ္ - ခအိုင္ရဟာရအာသ
္ ဟာ/ာရြအတကြန္ရက္ တ္္ေထဟာိ္သသ
“က်မတိုအ႔ ငသဦးေရနတ႔ ္အမ္္ေ္ႏကဟာိ္ီး္ရဟာ သန္ီးေခ ိ္စဟာရိ္ီး စစ္တမ္ီးေတြ္ရ ္သက္ ၆၅ ကစ္ေက်ဟာ္
သက္ႀကီးာအိုိီး္ ၅ ေယဟာက္မဟာ ၁ ေယဟာက္က ္ငိုာ္ငိုာ္ေနရတယ္. ကေတာ့ဘယ္ငိုအ ္ငိုာ္ေတြငတူအရ
ို ိ္ ၆၀
ရဟာက္န္ီးေက်ဟာ္ေငဟာက္က ငယ္ယဟာေတြမဟာ ကဟာယခြန္္ဟာီးနတ႔ ာိ္ာိ္ာန္ီးာန္ီးကအို ္ငိုာင
္ ိုာ္ေနရတယ္”
ေဒဒခိ္္ဟာကိုအိ္ င ာျမန္မဟာကိုအ္ိိ
္ ူိုအိ္ရဟာ ငက္ေထဟာက္ းဟာေနကိုအယ္စဟာီးငယ္(ကိုငသမ င
ၢ သဦးေရူိုအိ္ရဟာ
ရန္ာိုေိြ္္ြ႔)တ
“သက္ႀကီးရြယ္္အိုေတြနတ႔ ာတ္သက္တတဲ စြန္႔ာစ္ခရမ္၊ ေစဟာိ္ဲေရဟာက္မ္ငအို္ာ္ေနတဟာ
ကေတာ့ဘယ္ေငဟာက္ရအတယ္ူအတ
ို တဲ ္ခ်က္္ငက္ က်မတိုအ႔မဟာ မရအေသီးကေတာ့ဘသီး္။ Need Analysis မဟာ ာ ရဦးမယ္”

ေဒ က္တဟာ ေကသေက်ဟာ္ - ဒိုတအယ္န္္ႏကဟာီးေရီးမ ီး(ငသမ္၀န္ထမ္ီးဦးစီးးဟာန)၊ သက္ႀကီးရြယ္္အို ေန႔ာအိုိ္ီး
ေစဟာိ္ဲေရဟာက္ေရီး ေ ြဟာ တဟာ၀န္ခ
“က်မတိုအ႔မဟာ သတိ္ီး္ခ်က္္ငက္ ္တအ္က်မရအေတဟာဲ ာျာ

နဟာကိုအ ာျာ

နဟာငိုအ႔ မာျမိ္ေတဟာဲကေတာ့ဘသီး္။

္မ်အ ီးသမီး္ခြိဲ္
္ ေရီး၊ ကေငီးသသိယ္္ခြိဲ္
္ ေရီးေတြ ရအောမယ္ဲ သက္ႀကီးရြယ္္အိုေတြရတဲ
္ခြိဲ္
္ ေရီးရယ္ူိုအ ာီး UNရတဲ ကြန္ဗန္ီးရိ္ီးမဟာင္္ီး မရအေသီးကေတာ့ဘသီး္။ ထ္္ဲသြိ္ီးစဥ္ီးစဟာီး္ႏက္အ႔ေ
ို တဟာဲ
ရအေနာ ာ”
ေဒဒခိ္္ဟာကိုအိ္ င ာျမန္မဟာကိုအ္ိိ
္ ူိုအိ္ရဟာ ငက္ေထဟာက္ းဟာေနကိုအယ္စဟာီးငယ္(ကိုငသမ င
ၢ သဦးေရူိုအိ္ရဟာ
ရန္ာိုေိြ္္ြ႔)တ
“ာိ္စိ္စဟာီးေတြကအို ္သိုီးခ်္အ႔ို ငအို္ာ္တယ္္။ ္ငိုာ္္ကိုအိ္ေတြ ္န္တီးောီးမယ္ူအရ
ို ိ္ က်ေနဟာ္တိုအ႔မဟာ
ငိုာ္္ဟာီးေတြရအာ ေသီးတယ္္။ ္ခို က်ေနဟာ္ူိုအရိ္ ငက္ရအေနေနတတဲ ္အမ္ကေန ္ယ္ောီးရ္ိုအ႔ရအေန ာ.
က်ေနဟာ္နတ႔ ကေတာ့ဘ၀တသေတြကအို ာိ္စိ္ရသြဟာီးတတဲ္ခ မဟာ ေနထအိုိ္္အ႔ို ေနရဟာထိုအိ္ခိ္ီးေငီးေတြ ကိုအိိ
္ ေတဟာ္က
စစဥ္ောီးာ ငို”အ႔
ဦးတိ္ေမဟာိ္ - ရတ္ရဟာရ(အ ိအမ္ီး)
“ငမ္ီးတိုအိ္ီး ရာ္ကြက္တအိ
ို ီး္ မဟာ စြန႔ာ
္ စ္ခ သက္ႀကီးရြယ္္အိုေတြ ရတ
အ ယ္္။ ဒာျာ

နဟာကိုအ ္မအ္က္ေရဲသငအို

ြအိုေရဲဒေရဲ ငိုာ္ငိုအ႔မရကေတာ့ဘသီး္။ ေူီးရိုေတြမဟာ ္ကေတာ့ဘအိုီး ္ကေတာ့ဘြဟာီးေတြ ာျာ စိုေစဟာိ္ဲေရဟာက္မယ္ဲသသ မရအကေတာ့ဘသီး.
ေူီးရိုကူိ္ီးငဟာတတဲ စြန္႔ာစ္ခ ္ကေတာ့ဘအိုီး ္ကေတာ့ဘြဟာီးေတြကအေ
ို ရဟာ ကေတာ့ဘယ္သသက ေစဟာိ္ဲေရဟာက္မငတ?
ရန္ကိုန္ မအ ဲ္ေန္ထဟာီးမဟာေတဟာိ္ ္ောျခ္ေနေတြက ူအိုီး၀ ီးေန ာ”
ဦးာျမိ္ဲေ္ဟာ္ - ရိ္ေရီးကသ္မ္္သိ္ီး
“ကအို္ိ္ိကိုအ ောီးူာ္ခတဲတတဲ ကိုအိ္ိဲ၀န္ထမ္ီးေတြရတဲ ကေတာ့ဘ၀္ဟာမခခ်က္ ောီးကိုအိ္ေ္ဟာိ္ က်ေနဟာ္တိုအ႔
ႀကအ ီးစဟာီးခတဲ္သီးတယ္ ငက္ေတြ႔မဟာ ္ူိ္မောျာခတကေတာ့ဘ
ဲ သီး္။ ာိ္စိ္ငစဟာခ်ိ္ီးတသရိ္ေတဟာိ္
္ရာ္သဟာီး၀န္ထမ္ီးေတြြဟာ တာ္မေတဟာ္ ္ ိအမ္ီးစဟာီး ၀န္ထမ္ီးေတြထက္ ရတတဲရဟာက္န္ီးြဟာ ္ိ္မတန္
န္္ီးတယ္”
ဦးေးီးဦး(စအန္ ၽြန္ီး) - ္မ်အ ီးသဟာီးငတ္ေတဟာ္္မတ္
“မာျ္စ္မေနကိုအ ္ကေတာ့ဘအိုီး ္ကေတာ့ဘြဟာီးေတြကအို ာျာ စိုေစဟာိ္ဲေရဟာက္္႔္
အို တြက္ ္ခြနတ
္ ခို သတ္သတ္မတ္မတ္
ာျ္တ္ ာီး ေထဟာက္ာဲောီးရာ မယ္”
ေဒဒာျမတ္ာျမတ္သသ - Save the Aged သက္ႀကီးရြယ္္အေ
ို စဟာိ္ဲေရဟာက္ေရီး္သိ္ီး

“မြန္ာျာ္္နယ္၊ ကရိ္ာျာ္္နယ္ကေတာ့ဘက္မဟာူိုအ ္အမ္ေထဟာိ္စို ၇၀ ရဟာက္န္ီးေငဟာက္မဟာ ္ကေတာ့ဘအိုီး
္ကေတာ့ဘြဟာီးေတြခ်္္ီး က်န္ေတဟာဲတယ္ သသတ႔သ
အို ဟာီးသမီးေတြက ကိုိ
အ ္ိာျခဟာီးမဟာ ္ငိုာသ
္ ြဟာီးငိုာ္္ႏကတယ္
သသတ႔္
အို တြက္ေရဟာ ကေတာ့ဘဟာငိုာ္ောီးကိုအိ္မငတမ ေနဟာက္ စစ္ေကေတာ့ဘီးေရဟာိ္စခန္ီးက ္ကေတာ့ဘအိုီး ္ကေတာ့ဘြဟာီး္တြက္
ေစဟာိ္ဲေရဟာက္ေရီးကိုအ ကေတာ့ဘဟာေတြငိုာ္ောီးကိုအိ္မငတ?”
မနန္ီးစအိုီးစကႏဟာ - ကဲေကဟာ္ာ္ဟာေရီးစိ္တဟာ
“က်ေနဟာ္တိုအ႔ ္ခို ္ိုန္ီးခြနက
္ ရရအမယ္ဲ ္ခြနက
္ ာ္ဟာေရီး္တြက္ သိုီးမယ္၊ ထကရရတ
အ တဲ ္ခြန္ေိြူအို
တာ္မေတဟာ္က ရတယ္ ဒငအိုမ်အ ီးာတ ္္အိုီး ္္ြဟာီးေတြ္တြက္ ေစဟာိ္ဲေရဟာက္ေရီးမဟာ သိုီး္အို႔ ္ခြန္၀ိ္ေိြ
ရေ္ဟာိ္ ္န္တီးောီး္အို႔ငာ
အို မယ္”
ဦးေးီးဦး(စအန္ ၽြန္ီး) - ္မ်အ ီးသဟာီးငတ္ေတဟာ္္မတ္

