
လ ှိုငသ်ာယာဆ ေးရ ုံက  ရာ၀န ်ကှိုုံယ်ဆ  ွေ့ (မြနြ်ာ/Eng) 

"ြဆန ေ့က လြ်ေးဆ   အထပ်ထပ်ပှို ်ထာေး  ေ့ကကာေးက ြ ေးဟုံနေ်းဟုံနေ်းဆ ာက်ဆန  ေ့ လ ှိုငသ်ာယာမြှို ွေ့ ကက ေးကှိုုံ 

ဆရာက်ဆအာငသ် ာေးခ ေ့ ယ်။ 

Medical cover ရ ှို ယ် ှိုုံ  ေ့ ဖုံနေ်းန ပါ ်ဆ  ကှိုုံ  က်သ ယ်လှိုုံ ေ့ြရဆ ာေ့ လ ှိုငသ်ာယာဆ ေးရ ုံကှိုုံပ  

 ှိုုံက်ရှိုုံက်သ ာေးမပ ေး ကှိုုံယေ့်ကှိုုံယ်ကှိုုံယ်ြှို ် က်လှိုုံ ေ့ ဘာကူည ဆပေးနှိုုံငြ်လ  ဆြေးလှိုုံက် ာ  ခါ ည်ေး 

ခ  ခနေ်းထ ကှိုုံ နေ်းဆရာက်သ ာေး ယ်။  ငထ်ာေးမပ ေးသာေးလူနာက စ်ဆယာက် 

ဆနာက်ထပ်ဝငဖ်ှိုုံ ေ့ဆစာငေ့ဆ်န ာ စ်ဆယာက်၊ ဆအာက်ြ ာ ဘယ်န စ်ဆယာက်ြ နေ်းြသှိုဘူေး။ ဆလာဆလာ ယ် 

ကှိုုံယေ့်ြျက်စှိုဆအာက်ကလူနာ အရငစ်ခ  ရ ုံပ  ရ ှိုဆ ာေ့ ယ်။  

ဆသန ်ဒဏရ်ာဆကကာငေ့ ်ဗှိုုံက်ပ ငေ့မ်ပ ေး အူဆ   အပှိုုံငေ်းပှိုုံငေ်းမပ ်ဆန  ေ့လူနာခ  အမပ ေးြ ာ ၇ နာရ ဆကျာ်ျော်ဆနမပ ။ 

ဆ ေးရ ုံဆရ ွေ့ ြ ာလည်ေး ဆသန ်သ ဆ   ကကာေးဆနရ ုံနေ်း။ အဆရေးဆပေါ်ကှိုုံ မပနသ် ာေးကကညေ့်  ေ့အခါ အ ေ့ဒ ြ ာ 

ကြဘာပျက်ဆနမပ ။ ပှို ်ထာေး  ေ့စစ်ကာေးဆ   အခုံြ  မပနသ် ာေးလှိုုံ ေ့ ဆ ေးရ ုံကှိုုံ Ambulance ဆ    စ်စ ေးမပ ေး စ်စ ေး 

ဝငလ်ာဆန ယ်။ လူနာဆ   ဆဟာ စဆ်ယာက် ဆဟာ စဆ်ယာက် ထြ်ေးပှိုုံ ေ့လာ ယ်။  ချှို ွေ့လည်ေး အသက်န ေ့ 

 ချှို ွေ့လည်ေး အသက်ြပါ။  

ဆခါငေ်းကှိုုံဆသန ်ြ နမ်ပ ေး အ  ငေ်းက ဦေးဆန ာက်အသာေးဆ   ဆပေါ်ျော်ဆန ယ် ှိုုံ  ေ့လူနာဟာ ကဆယာငက် ြ်ေးန ေ့ 

ကုံ ငဆ်ပေါ်ကဆန ထအဆမပေး ဗှိုုံငေ်းကန ကုံ ငဆ်အာက်ကှိုုံ မပ  ်ကျမပ ေး သ ှိုလစ်သ ာေး ယ်။  

 ရာဝနဆ်    ရာြဆ  လည်ေး အ ေ့သည်သ ှိုလက်လ  ်မဖစ်ဆန  ေ့လူနာလှိုုံပ  ကှိုုံယေ့်ြျက်စှိုဆအာက် 

ကှိုုံယေ့်လက်ထ ဆရာက်ဆန  ေ့လူနာကှိုုံ  စ်ခုံခုံ အသည်ေးအသနလ်ုံပ်ဆပေးဆနကက ယ်။ ဘယ်သူကြ  

 စ်ဆယာက်ကှိုုံ စ်ဆယာက် ြကူနှိုုံငက်ကဘူေး။ ဆအာက်စ ဂျငဆ်ပေးဖှိုုံ ေ့လုံပ်  ေ့သူလုံပ်၊ ဆသ ေးဆကကာရ ာ  ေ့သူကရ ာ။ 

ရုံနေ်းကနဆ်န  ေ့လူနာကှိုုံ အ ငေ်းဝှိုုံငေ်းချ ပ်  ေ့သူကချ ပ။်  

"သာေးဆရ။ အာေး ငေ်းထာေးဦေး။ အဆြရ ှို ယ်။" လှိုုံ ေ့ ဆအာ်  ေ့လူကဆအာ်။ "သူငယ်ချငေ်း။ ြငေ်း သာေးဆလေး ကှိုုံ 

ြျက်စှိုထ မြငဆ်ယာငထ်ာေး။ စှို ်ြဆလ ာေ့လှိုုံက်န ေ့။" လှိုုံ ေ့ အာေးဆပေး  ေ့သူကဆပေး။ လူနာကဆမပာ ယ်။ 

သူအသက်ရ ှူလှိုုံ ေ့ြရဘူေး  ေ့။ 

ညာဘက်ရငဘ် ်ြ ာထှိုထာေး  ေ့ဆသန ်ဒဏရ်ာကဆန ဆသ ေးဆ   ပ က်ပ က်ပနေ်းထ က်ဆန ယ်။ 

သူ ေ့ရငဆ်ခါငေ်းထ ကှိုုံ Chest Tube  စ်ဆချာငေ်း ဆကာက်ထညေ့လ်ှိုုံက်ရင ်ဆကာငေ်းသ ာေးြ ာပ  လှိုုံ ေ့ သှိုဆပြယေ့် 

အ ေ့ဒ ပစစည်ေးက ခ  ခနေ်းထ ြ ာပ  ရ ှို ယ်။ ကှိုုံယေ့်လက်ထ ြ ာ ရ ှိုြဆနဘူေး။ ဆလာဆလာ ယ်ြ ာ လူနာက shock 

လည်ေး ရဆနမပ ေး IV line ဆလေးဆ ာင ်ရ ာြရဘူေး။ ဆသ ေးဆ ာငေ်းဖှိုုံ ေ့ကလည်ေး လုံပ်ရဦေးြ ာ။ စာန ေ့ဖ ်ဆနလှိုုံ ေ့သာ 

အ ေ့သဆလာက်ကကာ ာပါ။ လက်ဆ  ွေ့ ြ ာ အကုံနလ် ုံေး ြှိုနစ်ပှိုုံငေ်းကဆလေးရယ်။ ကကညေ့်ဆနရငေ်းကှိုုံ လူနာက 

အသက်ထ က်သ ာေး ယ်။  

မပ ေးခ ေ့  ေ့ စ်ပါ ်က အ ေ့လှိုုံလူနာြျှို ေးကှိုုံ ဓါ ်ြ နဆ် ာင ်ြရှိုုံက်ပ  ချက်ချငေ်းကကညေ့် ခ  ခနေ်းထ  နေ်းသ ငေ်းမပ ေး Chest 

Tube ထညေ့်လှိုုံက် ာ ရ ငသ် ာေး ယ်ဆလ။ ဆ ေးရ ုံ ကက ေး အဆရေးဆပေါ်ြ ာ ှိုုံလည်ေး ဒါြျှို ေး ှိုုံ 



လူနာ ငလ် ည်ေးဆပေါ်ြ ာ င ် ခါ ည်ေး နေ်း Chest Tube ထညေ့် ာ။ အခုံဟာက ကှိုုံယေ့်လက်ထ ြ ာ ပလာ။ 

လူနာြ ာြရ ှိုဆ ာေ့ ာ အချှိုန။် ကှိုုံယေ့ ် ြ ာ ကျနခ် ေ့ ာ ဆနာင ်။  

လူနာဆ  က ဝငလ်ာ ာ ြရပ်ဆသေးဘူေး။  ညဆနလ ုံေး ကှိုုံယ်ခ  ခ ေ့ ာ  စ်ဆယာက်ပ  မပ ေးဆသေး ယ်။ 

ဆနာက်ထပ် ခ  ခနေ်း က်ဝငြ်ယ် ှိုုံ မပနလ်ှိုုံ ေ့ြရဆ ာေ့ဘူေး။ ပှိုုံ ှိုုံေး ာက ကှိုုံယေ့်စှို ်ထ ြ ာ 

 က်မပ ေးခ  ချငစ်ှို ်ချင ် ေ့စှို ် ြရ ှိုဆ ာေ့ဘူေး။ 

ပစ် ာက သူ ှိုုံ ေ့က ပစ် ာ။ ကှိုုံယ် ှိုုံ ေ့ဆ  က သူ ှိုုံ ေ့ပစ်သြ  ဒှိုုံငခ်  ခ  ြယ်စှို ်ြယ် ကက  ာဆ ာင ်

ကှိုုံယ် ှိုုံ ေ့ရ ှိုရာအရပ်ကှိုုံ ြပစ်ပါြခ ်ပါဘူေး အာြြခ နှိုုံငဘူ်ေး။ ကှိုုံယ် ှိုုံ ေ့ဆ ေးခနေ်းဆ ေးရ ုံအဝြ ာ 

လာြဖြ်ေးပါြ  ေးပါဘူေးလှိုုံ ေ့လည်ေး  ာဝနြ်ယူနှိုုံငဘူ်ေး။ "ြငေ်း ှိုုံ ေ့လှိုုံဆကာငဆ်   ဆမြ ာက်ဆပေးလှိုုံ ေ့ ဒ ဆကာငဆ်   

ဆသ ေးကက ာ။" လှိုုံ ေ့ ဆမပာဆမပာမပ ေး ဆသန ်ဒငန် ေ့ ြဆသြချငေ်း ဝှိုုံငေ်းရှိုုံက်ကကလှိုုံ ေ့  စ်ဆယာက်ဆသသ ာေး ာ 

ကုံလသြဂဂကဆ ာင ်ဆ  ွေ့ ယ ်ြဟုံ ်လာေး။  

ဒါမဖငေ့ရ်င ်ဆ ေးရ ုံထ ကှိုုံ လာဖြ်ေးြ ာ ဆကကာက်လှိုုံ ေ့ ဆ ေးရ ုံထ ြ ာ ဆသန ်ြ နြ် ာဆကကာက်လှိုုံ ေ့ ကှိုုံယေ့်အလုံပ်ကှိုုံယ် 

ြလုံပ်ရ ဆ ာေ့ဘူေးလာေး လှိုုံ ေ့ ဆလ ာငဆ်နဦေးြယ။် ဖြ်ေးြ ာလည်ေး ြဆကကာက်ဘူေး။ ဆသြ ာလညေ်း ြဆကကာက်ဘူေး။ 

လက်နက်ြ ေ့မပည်သူလူထုံကှိုုံ လက်နက်ကှိုုံင ်သ ်မဖ ်အနှိုုံငက်ျငေ့ ်ာ လည်စငေ်းြခ နှိုုံငဆ် ာေ့ ာ။  

ြဆန ေ့က သူ ှိုုံ ေ့သ ် ာ လူ ၁၀၀ ထက ်ြနည်ေးဘူေး။ ကှိုုံယ်အလ န ် ုံေးခ  နှိုုံငလ်  ကယ်လှိုုံ ေ့ရလ  

သူဆလေးငါေးဆယာက်ထက် ပှိုုံစရာ ြရ ှိုဘူေး။ သ ်ဆန  ေ့ဆကာငဆ်  ကှိုုံ သ ်ပစ် ာကသာ ဆနာက်ထပ် 

လူဆ  ထပ်ြဆသဆအာင ်အဆသအဆပျာက်နည်ေးဆအာင ်လုံပ်လှိုုံ ေ့ရြယ် လှိုုံ ေ့ ဆ  ေးြှို ယ်။ 

လူ ေ့အသက်ကှိုုံြျာေးြျာေးကယ်ချငရ်င ်လက်ထ ကဓါေးကှိုုံချမပ ေး ဆသန ်ဆမပာငေ်းကှိုုံငြ်  ရဆ ာေ့ြယ်။ 

ကုံလသြဂဂကက ေးက စှိုုံေးရှိုြ်လှိုုံ ေ့ ြမပ ေးဆသေးဘူေး။ အဆြရှိုကနက်က ေးဆ  လည်ေး စ ှို ်ြန ေ့ထ်ုံ ်လှိုုံ ေ့ ြဝဆသေးဘူေး။ 

ကှိုုံယ် ှိုုံ ေ့  က စစ်ဆခ ေးဆ   စစ်ဆဘာြဆ  ကဆ ာေ့ "ဆြ ာ်ြဆနန ေ့။ ြလာဘူေး။" လှိုုံ ေ့ ဆလ ာငရ်ယ်ဆနရငေ်း 

လူဆ  ကှိုုံ  စထက် စ ပှိုုံသ ်ဆန ယ်။  

ရ ယ်ဆလ။ ြလာန ေ့။ ကြဘာကက ေးြ ာ လူဆ   ကှိုုံယေ့်အသက်ကှိုုံယ်စ န ေ့မ်ပ ေး အဆသခ ဗ ုံေးခ   ယ် ှိုုံ  ေ့အရပ်ဟာ 

အငြ် န ်နာကျည်ေးစရာ ြ ရာေးသ ်မဖ ် အနှိုုံငက်ျငေ့ြ် ဆ   ရ ှို  ေ့ဆနရာဆ  ချညေ့်ပ ။ အခုံချှိုနြ် ာ 

ကှိုုံယေ့်အဆနန ေ့ ြငေ်းဆအာငလ် ှိုငက်ှိုုံ အဆသခ ဗ ုံေးခ  မပ ေးသ ်မဖ ်ဖှိုုံ ေ့ အခ ငေ့အ်ဆရေးရရင ်စဉေးစာေးဆနစရာကှိုုံြလှိုုံဘူေး။ 

အချှိုနြ်ဆရ ေးအသငေ့ရ် ှို ယ်။ ြှိုသာေးစုံဝငဆ်   ကှိုုံယေ့်ြျက်စှိုဆအာက်ြ ာ ပှိုုံေးစှိုုံေးပက်စက် 

အသ ်ခ ထာေးရ  ေ့သူဆ   ှိုုံ ဘယ်လှိုုံရ ှိုြလ ။ ဗြာ မပည်လ ုံေးြ ာ သူ ှိုုံ ေ့သ ်ထာေး  ေ့လူဆ  က သူ ှိုုံ ေ့ကှိုုံ 

ထှို ်လန ေ့ဆ်ကကာက်ရ  ွေ့ မပ ေး မငှိုြ်ဝပ်ပှိုမပာေးသ ာေးလှိုြေ့်ြယ် လှိုုံ ေ့ ထင ်ယ်ဆပါေ့။ 

အကကြ်ေးဖက်စစ်အုံပ်စုံဟာ သနေ်း၅၀ ဆသာ မပည်သူလူထုံကှိုုံ ဆသန ်န ေ့ ြရပ်ြနာေး ပစ်ခ ်သ ်မဖ ်မပ ေး 

ြငေ်း ှိုုံ ေ့အာေးလ ုံေးဟာ ငါ ှိုုံ ေ့န ေ့ လာေးလာေးြ  ြပ ်သက်ဘူေးလှိုုံ ေ့ အ ှိုအလငေ်း စစ်ဆကကမငာမပ ေး အှိုုံေးစာေးလညေ်းပစ် 

ဆလ လည်ေးန စ်ခ ေ့မပ ။ အ ေ့ဒါကှိုုံ ဘယ်သူဆ  က "ငါအရ ငန်နေ်း က်ရင ်ရာထူေးရာခ ဆလေးြျာေး 



ချ ေးမြ ငေ့ ်နဆ်ကာငေ်းဆချရ ေ့။" လှိုုံ ေ့  ငေ့ဟ်ှိုုံဒငေ်းဆခ ေးဆြ ာ် ဆြ ာ်ျော်ဆနကကဆသေး ာလ ။ ဘုံရာေးမပ ေး မငြ်ေးဖျက်ရင ်

ဒငေ်း ှိုုံ ေ့အရင ်ထငေ်း ှိုုံက်ခ ရြ ာ။ 

နင ်ှိုုံ ေ့ဆခါငေ်းဆ ာငဟ်ာ အရ ငအ်ဆပေါ်လည်ေး သစစာြဆစာငေ့ဘူ်ေး။  ှိုုံငေ်းမပည်အဆပေါ်လည်ေး သစစာဆဖာက် ယ်။ 

အြျှို ေးဘာသာ သာသနာ ှိုုံ ာကှိုုံလညေ်း လူကကာေးဆကာငေ်းဆအာင ်ဆခါငေ်းစဉ ပ်မပ ေး ချနငေ်း ယ်။ ရ နာ ၃ ပါေး 

အ  ုံေးအြလည်ေး ြ ည်ဘူေး။ ငါေးပါေးသ လလည်ေး  စ်ပါေးြ  ြမြ ဘူေး။ ဒ လှိုုံလူက နင ်ှိုုံ ေ့ကှိုုံဆပေး  ေ့က ှိုဆ  ကှိုုံ 

ယ ုံဆနလှိုုံက်ကက။ သူထုံ ်  ေ့အြှိုန ေ့ဆ်  ကှိုုံ လှိုုံက်နာဆနလှိုုံက်ကက။ 

အခုံချှိုနက်စမပ ေး  ှိုုံငေ်းမပည်ြ ာ ရန ်ငါ မပ ်သ ာေးမပ ။ စစ်အုံပ်စုံန ေ့ပငေ်းမပ ေး စစ်အုံပ်စုံအလှိုုံကျ  ှိုုံငေ်းမပည်ကှိုုံ 

အုံပ်စှိုုံေးချ ပ်ကှိုုံငဖ်ှိုုံ ေ့ ကကှို ေးစာေးသူအာေးလ ုံေးဟာ  ှိုုံ ေ့ ရနသူ်ပ ။ ဆရ ွေ့ က်ရြယေ့် ဘဝ သက် ာြ ာဆရာ 

ဆနာငသ် သရာြ ာပါ အ ေ့သည်လူဆ  ကှိုုံ ြျက်န ာချငေ်း ှိုုံငမ်ပ ေးကှိုုံ ြဆ  ွေ့လှိုုံဘူေး။ ဆရစက်ကုံနဖ်ှိုုံ ေ့ ဆရအှိုုံေးဆ ာင ်

ခ  ြဆနဘူေး။ ြျက်န ာ ညေ့် ညေ့်ကကညေ့်မပ ေး   ဆ  ေးန ေ့ ဆထ ေးလွှ ်လှိုုံက် ယ်။ ထ  ။" 

Dr. Soe Min Yesterday at 4:54 am 
English translation May Toe Khaing @maytoekhine 
 


