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HIV ေဝဒနာသည်ေချ ဖုိးတာေချ မြပံ းပါ။ ဖုိးတာေချ
မြပံ းပါ။
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ဖုိးတာေချ မြပံ းပါ။
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မျက်လှည့်ဖုိးစိန် ြပကွက်တိကုိ သူေကာင်း ကိ က်စွာ
ကုိ။ မျက်လှည့်ဖုိးစိနဆုိ်စွာ ဖုိးတာေချ သူရဲေကာင်းပါ။

3



ကဇတ်ချင်ေကေလ့ မကဇာတ်။ ေယဇူးနန် ဖုိ့းတာေချ
မြပံ းပါ။
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မျက်လှည့်ဖုိးစိန် တီဗီအစီအစ ်ကလွဲလိ အရာအေဖာ်
မဟိပါ။
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ေကျာင်းမုန်စ့ားဆင်းချနိမ်ာ တေယာက်တည်း မုန်စ့ား
နေီရ ဖုိးတာေချ မြပံ းပါ။
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အတနး်ကအေဖာ်တိနန် မ့ကဇာတ်ပါ။ စကားမေြပာ
ပါ။ ေယဇူးနန် ဖုိ့းတာေချ မြပံ းပါ။
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အခနး်ထဲမှာ ေအာင်းနေီရ ဖုိးတာေချအတက်ွ မျက်လှ
ည့်ဆရာ ဖုိးစိနစွ်ာ သအေဖာ်ြဖစ်ပါေရ။
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တေယာက်တည်း အနမီျားလာေရ ဖုိးတာေချ၊ ကာ
လာေက ပိနပ်ါလတ်ေတ၊ နမီေကာင်းြဖစ်လာေရ၊
ေကျာင်းကုိလည်း မလား ိင်ုယာ၊ ဖုိးတာေချ မြပံ း
ပါ���
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ယင်းချင်ကုိ့ အိမ်နားပါးချင်းေလ့ြဖစ်ေတ ေကျာင်း
တက်ဖက်ေလြ့ဖစ်ေတ စုစုနန် ကုိ့ခန် ့ ို က အရိပ်ကျမိ
လာ ပီးေကအ ကံထုတ်ကတ်ပါေရ။
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ေနာက်တရက် စုစု၊ ကုိခန် ့၊ ေဒါက်တာမုိမုိ ို က ဖုိးတာ
ေချအိမ်ကုိ ေရာက်လာကတ်ေတ။ ဖုိးတာေချက ထုံးစံ
အတိင်ုး အခနး်ထဲမာ မျက်လှည့်ဖုိးစိနကုိ်ဗျာယ် ကည့်
နေီရ။
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ေဒါက်တာမုိမုိက ”သားေချဖုိးတာ က မျက်လှည့်ဖုိး
စိနကုိ် ကိ က်စွာမနားေယသားေချနေီကာင်းလားေက
မျက်လှည့်ဖုိးစိနဘ်ားကုိ ရီးရီးေခ လားေမ။” ဖုိးတာ
ေချက ဝမ်းပမ်းသာသာနန် ”့အမှနေ်ြပာစွာပါလား ရီး
ရီး၊ ယင်းပုိင်ဆုိေကသားေချ အယင်နေီကာင်းချင်ပါ
ဗျာယ်” လိ မျက်ရည်ေချဝဲလိ ြပနေ်ြပာပါေရလတ်။
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”သားေချ�နေီကာင်းချင်ေက ဆီးပုံမှနေ်သာက်ရဖိနနး်”

13



”အိပ်ရီး၀ေအာင်အိပ်ရဖိ”
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”အစား အများ ကီးစားရဖိ” ”ယင်းခါမှ သားေချ
သူငယ်ချင်းတိနန် တ့တူ မုန်စ့ား ိင်ုဖိ၊ ကဇတ် ိင်ုဖိ”
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ယင်းပုိင်နန် ဖုိ့းတာေချစွာ အားြပနြ်ပည့်လာဗျာယ်ြဖစ်
လိ ရီးရီးမုိမုိက ဖုိးစိနမ်ျက်လှည့်ပဲွကုိ ေခ လားပါေရ
လတ်။ ယင်းနေိရ ကမ္ဘာခု့ခံအားကျဆင်းမ ကူးစက်
ေရာပါ တိက်ုဖျက်ေရးနိ ြဖစ်ပါေရ။
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”ပရိသတ် ကီးတိ��ေဒနမိာ အက နေ်ြပာချင်စွာ
ကေတာခ့ါ အက နစွ်ာ HIV ေဝဒနာသည်တေယာက်
ပါ။ HIV ေဝဒနာသည်တိကုိ ခဲွြခားဆက်ဆံစွာတိ မ
လပ်ုကတ်ပါေက့။ HIV ေဝဒနာသည်တိကေလ့ အ
ေမှာင်ထဲမာ မနကီတ်ပါေက့” လိ မျက်လှည့်ဖုိးစိနက်
အားလံးုကုိ ေြပာြပလိက်ုပါေရ။ ဖုိးတာေချကေတာ့ အံ့
အားသင်လိ့ပါ။
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ဖုိးတာေချ ြပံ းပါဗျာယ်။
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ေနာက်ရက်တိမာေတာခ့ါ ဖုိးတာေချ ေကျာင်းမာပါ
အိမ်မာပါသူငယ်ချင်းတိနန် က့ဇတ် ပီး ေပျာ်နပီါေရ
လတ်။ အယင်ခါဆုိေက ေဂျာင်မာကုပ်ပနာ ယက်ြပတ်
အားငယ် ဝမ်းနည်းနတီတ်ေရ ဖုိးတာေချစွာ အဂုဆုိ
ေက စုစု ို ကုိခန် ့ ို နန် ေ့ပျာ်နပီါဗျာယ်။ သူ ို အားလံးု
ြပံ းကတ်ပါဗျာယ်�������
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HIV ှင့် AIDSအေကာင်းအရာစွာ အက န် ို အားလံးု
အတက်ွ ေကာက်စရာေကာင်းပနာ ပ်ေထွးစီ ိင်ုပါ
ေရ။ HIV စွာ သင့်တင့်ေရဆီးဝါး ှင့် ဂ ု စုိက်စွာတိမဟိ
န ့ပ်ါေက AIDS သိ ေြပာင်းလဲပနာကူးစက်လား ိင်ုေရ
ဗုိင်းရပ်စ် တစ်ခု ဖိ က်ပါေရ။ ေအနာတာ ှည်ေရာဂါ
နန ့် အတူနနိထုိ်င်ေရလူတိစွာလည်း ဖုိးတာေချပုိင်
စိတ်ဓာတ်ကျပနာ အစားအေသာက်ပျက်စွာတိကုိ
ကံ ေတရ ိင်ုပါေရ။ အက န် ို စွာ HIV ှင့် AIDS ို
အေကာင်းကုိ ေလလ့ာဖိ အေရး ကီးစွာအြပင် အက န်
ို ပါးကအကူအညီအေထာက်အပ့ံတိ လိအုပ်နနိ်
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ေရလူတိကုိ ဇာပုိင် အေကာင်းဆုံး လက်လှမ်း မီပါဖိ
လည်း အေရး ကီးပါေရ။ ေအထက်ပုိသိချင်ပါေက
ကုိယ့်အနားကကျနး်မာေရးေစာင့်ေ ှာက်ေရ ပိ င်ညာ
ှင်တိနဲ တိ့င်ုပင်ရပါဖိ။
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အေချတိ ေြဖဖိ မီးခွနး်တိ
�� ဖုိးတာေချ မြပံ းစွာ ဇာေကာင်လဲ့။
�� ေဒါက်တာမုိမုိက ဖုိးတာေချ နေီကာင်းေအာင်
ဇာတိလပ်ုခုိင်းလဲ။
�� ဖုိးတာေချ ဇာေကာင်ြ့ပံ းလားစွာလဲ။
�� အေချတိက၀ါ နမီေကာင်းြဖစ်ဖူးလား၊ နမီေကာင်း
ြဖစ်ေတေရ သူငယ်ချင်းတိဟိလာေက ဇာပုိင်ကူညီ
ကတ်ဖိလဲ။
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ေဒစာအပ်ုကုိ အာ ှေဖာင်ေဒး ှင်းနန် T့hird Story
Project ို ပူးေပါင်း ပီးေကကျင်းပေရ စာအပ်ုဖံ ဖိ း
ေရးဆုိင်ရာ အလပ်ု ံုေဆွးေ းွပဲွက ဖနတီ်းရီးသားြခင်း
ြဖစ်ပါေရ။ Third Story Project ေရ အေချစာအပ်ု
တိကုိ ဖနတီ်းရီးသားြခင်းနန် ဗ့မာဘာသာစကားန
န် အ့ြခားတိင်ုးရင်းသားဘာသာစကားတိနန် ထု့တ်၀ီ
ြခင်း ို ကုိ ေဆာင်ရွက် ပီးေက ြမနမ်ာ ိင်ုးငံတ၀ှမ်း
ကအေချတိကုိ အလဂါးြဖန်၀့ီပီးပါေရ။ ၀ထုတိေရ
ြမနမ်ာပရိတ်သတ်အတက်ွ ြမနမ်ာ ိင်ုငံကအ ပုညာ
ှင်တိက ၀ထုတိကုိ ရီးသားြခင်းနန် ပုံ့ရီးဆဲွ ပီးေက
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ငိမ်းချမ်းေရး၊ သည်းခံြခင်း၊ မတကဲွူြပားြခင်း၊ ကျားမ
ေရးရာ၊ ပတ်၀နး်ကျင်နန် အ့ေချတိအခွင်အ့ေရး ို နန် ့
ပတ်သက်လိ ေဖာ်ြပရီးသားထားပါေရ။
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