အဖန္ငါးရာ ငါးကမၻာတဲ့လား
သတင္းရင္းျမစ္ > ကိုညိဳ(ေအာ္စလို)
ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၀၅ မိနစ္

စက္တင္ဘာ (၁၀) ရက္ဟာ ကမၻာ့မိမိကိုယ္ကိုလုပ္ႀကံမႈမ်ား ကာကြယ္တားဆီးေရးေန႔ (World Suicide
Prevention Day) ျဖစ္တယ္လို႔ နိုင္ငံတကာ မိမိကိုယ္ကိုလုပ္ႀကံမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးအဖဲြ႔ (IASP) က
သတ္မွတ္ထားတယ္။
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ (WHO) ရဲ႕ အစီအရင္ခံစာအရ ... မိမိကိုယ္ကို လုပ္ႀကံသူေတြဟာ မိမိခႏၶာဇီ၀
ေဖာက္လဲြ
ေဖာက္ျပန္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေန၊ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႈနဲ႔ လူမႈေရး
ျပႆနာ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြအျပင္၊ အျခားျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသးတဲ့ ျဖစ္ ပ်က္မႈေတြအေပၚ
အေျခခံ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီလို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လုပ္ႀကံမႈေတြဟာ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ပိုင္းေတြၾကား ဦးတည္ျဖစ္ပြားတာ
အမ်ားစုလို႔ဆိုတယ္။ ကမၻာတစ္၀န္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လုပ္ႀကံသတ္ေသသူ တစ္ႏွစ္မွာ တစ္သန္းေလာက္
ရိွသတဲ့။ ဒါဟာ အခ်ိန္စကၠန္႔ ၄၀ တိုင္းမွာ လူတစ္ေယာက္ ေသေနတဲ့သေဘာပဲလို႔ အဲဒီသတင္းက ဆိုတယ္။
ဒီအတိုင္းဆို လာမယ့္ သကၠရာဇ္၂၀၂၀ မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသသူ ၁ ဒသမ ၅ သန္းေလာက္တိုးလာမယ့္
သေဘာပဲတဲ့။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္နီးခ်င္း လူဦးေရသန္းေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရိွတဲ့ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံမွာ တစ္ႏွစ္ကို တစ္သိန္း
ေလာက္ဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလည္း အဲဒီႏႈန္းထက္မနိမ့္တာကို
အင္တာနက္ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြအရ ေတြ႕ရတယ္။ ႐ုပ္၀တၳဳေတြ သိပ္ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
သတ္ေသတဲ့ေနရာမွာ အရမ္းနာမည္ႀကီး တဲ့ အေရွ႕အာရွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ လူဦးေရ ၁၂၈ သန္းမွာ တစ္ႏွစ္ သုံး
ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္က ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ လုပ္ႀကံ
ေသဆံုးတယ္။ အမ်ားစုက အသက္၂၀ နဲ႔ ၂၅ ႏွစ္ၾကား လူငယ္ေတြဆိုပဲ။ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာနဲ႔
စိတ္ဖိစီးမႈေတြေပါ့။
ဗမာျပည္မွာေတာ့ တရား၀င္စာရင္းဇယား မထုတ္ျပန္ေတာ့ တစ္ႏွစ္ဘယ္ေလာက္ ေသလဲဆိုတာေတာင္
မသိရဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိလုပ္ႀကံမႈထက္ တျခားလူကလုပ္ႀကံတာ၊ စစ္ပဲြမွာေသဆံုးတာ၊ ရဲဘက္အက်ဥ္း
စခန္းေတြနဲ႔ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ေသဆံုးတာ၊ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးတာ၊ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသားခ်င္း၊
တိုင္းရင္သားအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္လုပ္ႀကံတာေတြက ပိုမ်ားမယ္ထင္ပါတယ္။ တေလာကေတာ့ ေန
ျပည္ေတာ္မွာ ရဲမွဴးတစ္ေယာက္ ကိုယ့္ ဘာသာ လုပ္ႀကံေသတယ္လို႔ သတင္းေပၚတယ္။ အေစာပိုင္းလ
ေတြကလည္း ရဲစစ္ေဆးခ်က္မခံႏုိင္လို႔ ႐ုံးအျမင့္ေပၚ က ခုန္ခ်သတ္ေသတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္သ တင္း
ၾကားေသးတယ္။ မႏွစ္ကလည္း ဆင္းရဲၾကပ္တည္းလြန္းလို႔ ကေလးေတြေရာ၊ အေမပါ ထမင္းထဲ အဆိပ္ထည့္
စားေသာက္ ေသၾကတာ ၾကားမိေသးတယ္။
ေနာက္ၿပီး ႀကိဳးဆဲြခ်ေသတာ၊ ဂ်ပိုးသတ္ေဆး ေသာက္ေသတာ၊ အဆိပ္ေသာက္ေသတာ၊ တိုက္ေပၚက
ခုန္ခ်ေသတာ၊ ကိုယ္၀န္ရိွေနလို႔ အရွက္နဲ႔အသက္လဲတာ၊ လူကုန္ကူးခံရရင္း ျပည့္တန္ဆာဘ၀လြတ္ခ်င္ လို႔၊
မယားေျမႇာင္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ခ်င္လို႔ . .သတင္းမ်ဳိးစံု ၾကားတာပဲ။ ျပစ္မႈနဲ႔မႈခင္းသတင္း ဂ်ာနယ္ ေတြ
ဖတ္ရရင္ ပိုလို႔သိရဦးမယ္။ ဒီကေန႔ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္၊ ဓာမဦးခ်လုပ္လာခဲ့တဲ့ လယ္သမားေတြ
လယ္သိမ္းခံရတဲ့ သတင္းၾကားေတာ့၊ ထြက္ေပါက္ေတြ ပိတ္ၿပီး လုပ္ႀကံေသဆံုးမႈေတြ ျဖစ္လာမလား ေတာင္
စိုးရိမ္သြားတယ္။
တေလာက အတိုးေရာ၊ အေႂကြးေရာ ျပန္မဆပ္ႏုိင္လို႔ ေႂကြးလည္ပင္းထိၿပီး ကိုယ့္ဘာသာ
လုပ္ႀကံေသဆံုးသြားတဲ့ ပဲခူးတိုင္းက လယ္သမားတစ္ေယာက္သတင္း ၾကားမိလို႔ပါ။ ဗမာျပည္ထဲေနရင္
သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စံုစမ္းေမးျမန္းၿပီး စာရင္းစစ္တမ္းယူ သတင္းေရးျဖစ္မွာပါ။ ႏုိင္ငံတိုင္းလိုလို အဲလို
ကိုယ့္ဘာသာ လုပ္ႀကံေသဆံုးမႈေတြ ကေတာ့ ရိွတာပါပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ အာဖဂန္နစၥတန္တို႔၊ဆီး
ရီးယားတို႔နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္တဲ့ အီရတ္၊ ပါကစၥတန္တို႔မွာလည္း အေသခံ ဗံုးခဲြလုပ္ႀကံမႈေတြက ႏွစ္ စဥ္
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အဖန္ငါးရာ ငါးကမၻာတဲ့လား
သတင္းရင္းျမစ္ > ကိုညိဳ(ေအာ္စလို)
ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၀၅ မိနစ္

ေထာင္နဲ႔ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီျဖစ္ေနတာ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာေတာ့ အဖန္ငါးရာ၊ ငါးကမၻာ ခံရမယ့္ အကုသိုလ္ဆိုတဲ့ ဘာသာေရးနဲ႔ သတိေပးမႈေတြ
ေခါင္းထဲ စဲြေနလို႔ ေတာ္ပါေသးရဲ႕။ ႏုိ႔မဟုတ္ရင္ ဒီမင္း၊ ဒီလူ၊ ဒီစနစ္၊ ဒီအစိုးရနဲ႔ေတာ့၊ ႏုိင္ငံေရးသမား၊
စီးပြားေရးသမားေတြ
ေတာင္ စိတၱဇျဖစ္ၿပီး စိတ္က်ေရာဂါနဲ႔ လုပ္ႀကံေသၾကလြန္းလို႔ ကမၻာ့စံခ်ိန္ မဟုတ္ေတာင္ အာရွစံခ်ိန္
တင္သြားႏုိင္ တယ္။ တိုးတက္တဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း အလုပ္လက္မဲ့ကိစၥ၊ လူမႈ ေရးျပႆနာနဲ႔
စိတ္က်ေရာဂါေၾကာင့္ လုပ္ႀကံေသဆံုး မႈေတြ ရိွေနတယ္။ ဘာသာတရားကေန ထြက္ ေပါက္မရွာႏုိင္ရင္
ပိုလို႔ေတာင္ ဆိုးေသး။
ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံမွာ တစ္ႏွစ္ကို အနည္းဆံုး လူ ၄၀၀ ေက်ာ္ကေန အမ်ားဆံုး ၆၀၀ ေက်ာ္ထိ မိမိကိုယ္ကို
လုပ္ႀကံေသဆံုး ၾကတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကဆို ၆၇၅ ေယာက္ထိ ရိွတယ္။ ၂၀၁၁ စာရင္းအရေတာ့ ၅၉၈
ေယာက္ရိွသတဲ့။၂၀၁၂-၂၀၁၃ စာရင္းေတြမသိရေပမယ့္ အဲဒီထက္ေတာ့ နည္းမယ္မထင္။ အခု ေဆာင္း
ရာသီေရာက္ေတာ့မယ္။ စိတ္က်ေရာဂါ စေတာ့မယ္။ ႐ုပ္၀တၳဳေတြနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ျပည့္စံုေအာင္ ေနထိုင္
ရပါေစ ...။ စိတ္လြတ္လပ္မႈ၊ ေက်နပ္မႈ မရိွရင္
ေပ်ာ္စရာ မေကာင္းပါဘူး။ လူ႔ဘ၀ဟာ အဓိပၸါယ္လည္း မရိွဘူး။ ဒါနဲ႔ လုပ္ႀကံေသၾကတာပါပဲ ...။
ေအာ္ ...ဆင္းရဲေပမယ့္၊ အလုပ္မရိွေပမယ့္၊ မတရားဖိႏွိပ္ ဗုိလ္က်ခံေနရေပမယ့္၊ ကိုယ့္လယ္ေျမေတြ
အသိမ္းခံရေပ မယ့္၊ ဗမာပီပီ၊ ခႏီၷပါရမီအျပည့္နဲ႔ ေခါင္းငုံ႔ခံေနႏုိင္တာကိုပဲ ဂုဏ္ယူရေတာ့မလိုလို။ ႀကံရာမရလို႔
အေမေမြးေပးတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာႀကီးကို ၾကမ္းခင္းေစ်းရသေလာက္နဲ႔ လမ္းေဘးမွာ အသံုးခ်ၿပီး အေမ့ေဆးဖိုးနဲ႔
သားသမီးေတြ အစာအိမ္အတြက္ ပိုက္ဆံရွာေနရတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ညီမေတြ၊ အစ္မေတြ သတ္ၱိကိုပဲ
၀မ္းသာျပရေတာ့မလိုပါ။
ေအာ္ ... ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အႏွစ္(၆၀) အာဏာရွင္ေအာက္မွာ၊ ဇာတိဂုဏ္လည္း မေမာက္ႏုိင္၊ သတၱိေတြ
လည္းမျပႏုိင္၊ ရန္သူကို မိတ္ေဆြထင္၊ မိတ္ေဆြကို ရန္သူမွတ္ေနၾကတဲ့ ညီအစ္ကိုမသိတသိ ဆည္းဆာ
လြန္ကာလႀကီးမွာ ေၾသာ္... အဖန္ငါးရာငါးကမၻာ ဆံုးရင္ေတာ့ ...ဒီမိုကေရစီ ရေကာင္းပါရဲ႕လို႔ပဲ
ေတြးမိပါေၾကာင္း ...။ (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if
(d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =
"//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
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