လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္ မဟာသမားေတာ္မ ား

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္
လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ ား ရွိ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာ
မ ား ကို ကုသေပးေနေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားကို ေမးျမန္းမႈမ ား

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၂၀

ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဒ္ဘဇား သို႔ ရိုဟင္ဂ ာ ဥးေရ ေသာင္းႏွင့္ခ ၿပး
စတင္ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ သူတို႔သည္ ျမန္မာ စစ္တပ္ ၏ ေသနတ္သံမ ား၊ လူေသနံ႔မ ား၊
မးေလာင္ေနေသာ အိမ္ ႏွင့္ လယ္ယာမ ားၾကားမွ ရက္ေပါင္းမ ားစြာ လမ္းေလွ ာက္
လာခ့ၾကရသည္။
ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ၀ါးမ ား၊ ပလတ္စတစ္ အမိုးမ ားျဖင့္ က န္းမာေရး ေဆးခန္းမ ားကို
အလ င္အျမန္ ေဆာက္လုပ္ခ့ၾကရသည္။ ကမာၻအႏွံ႔မွ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ား က လာေရာက္
ကူညခ့ၾကသည္။
အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ကုသေပးခ့ေသာ ဆရာ၀န္မ ား၊ သူနာျပွဳမ ား၊
ေဘးဘက္အေထာက္အပံ့မ ား ႏွင့္ စိတ္ပညာရွင္မ ား အားလုံးၾကားသိခ့ရေသာ
ဇာတ္လမ္းမ ားက တစ္ပုံစံတည္းျဖစ္သည္။
မိသားစုမ ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူမ ား အသတ္ခံခ့ၾကရသည္။ အမ ိွဳးသားမ ား အသတ္ခံခ့ရၿပး
အမ ိွဳးသားမ ား မုဒိန္းက င့္ခံခ့ၾကရသည္။ စစ္၀တ္စုံ၀တ္ ေယာက္ ားသားမ ားက
အမ ိွဳးသမးမ ားကို အိမ္ထတြင္ ပိတ္ထားၿပး အုပ္စုလိုက္ မုဒိန္းက င့္ခ့ၾကသည္။ မိသားစု ႏွင့္
တရပ္ကြက္တည္းသားမ ား မ က္စိေရွ႕ေမွာက္တြင္ မုဒိန္းက င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က ်ဴးလြန္ျခင္းမ ားကို မျမင္ခ င္မွ တစ္ဆုံးျဖစ္သည္။ ထိတ္လန္႔ဖြယ္
ျဖစ္ရပ္မ ားကို ျပန္ေျပာျပရန္ စကားလုံး မရွိ။
ဤအၾကမ္းဖက္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ ားကို
က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ား မ က္စိေရွ႕ေမွာက္ ျမင္ေတြ႔ခ့ၾကရသည္။ ခႏၶာကိုယ္ထိခိုက္မႈအတြက္
သက္ေသကို မးယပ္စစ္ေဆးမႈမ ား ျပွဳလုပ္ခ ိန္ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵအေလ ာက္မဟုတ္သည့္
ကိုယ္၀န္ရွိလာခ ိန္တြင္ သိရွိခ့ၾကရသည္။ လေပါင္း ႏွစ္ေပါင္းမ ားစြာ မ က္လုံးခ င္းမဆုံႏိုင္ျခင္း၊
မ က္ရည္က ျခင္း၊ အေၾကာင္းမ့ ကိုယ္လက္ကိုက္ခ့ျခင္းမ ားကို ႏွစ္ႏွစ္လလ ခံစားေနရျခင္းက
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ ားကို ေဖာ္ျပေနသည္။
တတ္စြမ္းသမွ ကုသေပးခ့ၾကေသာ္လည္း စိတ္က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ ား ရွားပါးျခင္း၊
ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခ၊ ယဥ္ေက းမႈ ထိရွလြယ္မႈ၊ လူနာမ ားျပားမႈ၊
လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရၿပး လြတ္ေျမာက္လာသူမ ား၏ လိုအပ္ခ က္ႏွင့္ ကိုက္ညမႈမရွိသည့္
၀န္ေဆာင္မႈမ ား စသည့္ အတားအဆးမ ားစြာရွိသည္။ ဒုကၡသည္ စခန္းမ ားတြင္လည္း
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ဆက္လက္ရွိၿမရွိေနဆ။ အတားအဆးမ ားေၾကာင့္
ကုစားရခက္ေနသည္။ အတားအဆးမ ားက ဒဏ္ရာကို နက္သထက္ နက္ေစသည္။
ေသလုေျမာပါး တိုက္ခိုက္ခံရၿပး အိမ္ရာမ ားမွ အၾကမ္းဖက္ႏွင္ထုတ္ခံၿပး သုံးႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာ္
အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ အမွန္တရာမ ားကို ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မ က္ႏွာဖုံး။ ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ရွိ ဘလုခါလ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ လမ္းေလွ ာက္ေနၾကေသာ
ရိုဟင္ဂ ာ။ ဓာတ္ပုံ။ ။ ဒစ္ရန္ဟု ဆာကာ /ေအအက္ဖ္ပ/ဂတ္တ ပုံရိပ္မ ား

အက ဥ္းခ ံွဳး ေဖာ္ျပခ က္

“လူေပၚမူတည္ၿပး နာကင္ဒဏ္ရာေတြကို နည္းမ ိွဳးစုံန႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ လူတိုင္းမွာ
နာက င္ဒဏ္ရာေတြကိုယ္စရွိတာ ေသခ ာတယ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္ေျပာရတယ္။”
၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ အတြင္း ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ခ့ေသာ ဆရာ၀န္တစ္ဥး

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လတြင္ ရိုဟင္ဂ ာ လူမ ိွဳးမ ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကို

လူ႔အခြင့္အေရးအတြ က္ သမားေတာ္မ ား (ပအိတ္ခ ္အာ) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္

ေဖာက္ဖ က္သ ည့္ ယခင္လုပ္ရပ္မ ားထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ က ယ္ျပန္႔ၿပး

ရိုဟင္ဂ ာ ႏွင့္ အျခား လူနည္းစု လူမ ိွဳးမ ားကုိ ဖိႏွိပ္မႈမ ားကို ၁၅ ႏွစ္ေက ာ္ ၾကာ

စနစ္က နသည့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ကို ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) က

အေထာက္အထားမ ား ရယူခ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္မ ားတြင္ ပအိတ္ခ ္အာ က

ဆင္ႏႊခ့ပါသည္။ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ (ယူအန္) ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စု မ ားစြာတို႔က

အသက္ရွင္က န္ခ့ေသာသူမ ားကို ေဆးမႈခင္း စစ္ေဆးျခင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ တြင္

ျမန္မာ့ လုံၿခံွဳေရးတပ္ဖြ႔မ ား က ်ဴးလြန္ခ့သည့္ မုဒိန္းမႈ၊ အုပ္စုဖြ႔ မုဒိန္းမႈ၊ လိင္ကၽြန္ျပွဳမႈ၊

ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ က ်ဴးလြန္ခ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး

အတင္းအဓမၼက ်ဴးလြန္မႈ၊ လိင္အဂၤါဖ က္ဆးမႈ ႏွင့္ လိင္အဂၤါမ ား၊

ခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားႏွင့္သက္ဆိုက္သည့္ အရည္အေသြး ႏွင့္ အေရအတြက္ဆိုင္ရာ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက ်ဴးလြန္မႈမ ား ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္အက ပ္ကိုင္ မုဒိန္းက င္ျခင္း

အခ က္အလက္မ ားကို စုေဆာင္းခ့ပါသည္။

ႏွင့္လိင္ပိုင္းအျမတ္ထုတ္ျခင္းမ ားျပွဳလုပ္ၿ ပး ေနာက္ဆုံး သတ္ျဖတ္ျခင္းမ ားကို
အေထာက္အထားမ ား ျပွဳစုထားခ့ၾကပါသည္။ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားသည္
တရပ္ကြက္သား၊ မိသားစု၀င္မ ားကို မုဒိန္းက င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တြင္ ၄င္းတို႔အား ေစာင့္ေရွာက္ခ့ေသာသူမ ား - ဆရာ၀န္မ ား၊

လိင္ပိုင္းက ်ဴးလြန္ျခင္းမ ားကို အတင္းအဓမၼၾကည့္ ခိုင္းခံခ့ရသည့္

သူနာျပွဳမ ား၊ စိတ္က န္းမာေရးပညာရွင္မ ား ႏွင့္ အျခားက န္းမာေရး ၀န္ထမ္း မ ားက

ျဖစ္ရပ္မ ားစြာကိုလည္း ျပန္ေျပာျပၾကပါသည္။ ျမန္မာ အစိုးရ က

ရိုဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ားႀကံွဳေတြ႔ခ့ရသည္မ ားကို အခ ိွဳ႕ေသာ ေလ့လာမႈမ ားက

“နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား”ဟု ေခၚသည့္ လုပ္ငန္းမ ား ၿပးေနာက္ ရိုဟင္ဂ ာ

မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ခ့ပါသည္။ ပအိတ္ခ ္အာ က ရိုဟင္ဂ ာ လူမ ိွဳးမ ား

၇၂၀၀၀၀ ေက ာ္တို႔ အိမ္နးနားခ င္းႏိုင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခ့ၾကရပါသည္။

ခံစားခ့ရသည့္ သးျခား အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံမ ားအေၾကာင္း ကို ထုတ္ျပန္ေပး ႏိုင္ရန္

ယင္းသို႔ေသာ လူမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ ားကို ခြျခားစိတ္ျဖာၾကည့္ပါက

သက္ဆိုင္ရာ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းမ ား ၏ အျမင္ကို

လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို တပ္မေတာ္က ရိုဟင္ဂ ာလူမ ိွဳးမ ားကို ၄င္းတို႔၏

ရွာေဖြခ့ပါသည္။

အိမ္ရာမ ားမွ စြန္႔ခြာသြားေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ တုန္လႈပ္
ေၾကာက္လန္႔ေစေသာ၊ အျပစ္ေပးေသာ ဗ ်ဴဟာတစ္ရပ္အေနျဖင့္
အသုံးခ ခ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆထားၾကပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား
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အက ဥ္းခ ံွဳး ေဖာ္ျပခ က္
အဆက္

ပအိတ္ခ ္အာ သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ပိုင္း ရိုဟင္ဂ ာ

မုဒိန္းမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တဖစ္
ြ လာသည့္ နာက င္ဒဏ္ရာမ ား ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္

ဒုကၡသည္မ ားကို က န္းမာေရးဌာနမ ိွဳးစုံတြင္ ေတြ႔ဆုံခ့ဖူးၾကေသာ နယ္ပယ္မ ိွဳးစုံ မွ

ပက္သက္သည့္ လူနာ၏ ရာဇ၀င္မ ားသည္ အမ ိွဳးသမးက မုဒိန္းက င့္ခံၿပး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္း ၂၆ ေယာက္ကို အင္တာဗ ်ဴးခ့ပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈမ ား ရွာေဖြျခင္းမွမဟုတ္ဘ မးယပ္ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္၀န္အပ္ျခင္းက့သို႔ေသာ

အင္တာဗ ်ဴး တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔

အျခားအေၾကာင္းျပခ က္မ ားႏွင့္ပက္သက္ၿပး၍သည္ ေဖာ္ထုတ္သိရွိခ့ရသည္ကမ ားသည္ဟု

ထြက္ေျပးလားသည့္ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ၏ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ ား၏ ပုံစံ

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားက ေျပာျပခ့ပါသည္။ လူနာမ ား၏ အျပွဳအမူ ႏွင့္

ႏွင့္ခံစားခ့ရေသာ အေျခအေနမ ားႏွင့္ပက္သက္ၿပး အထူးသျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္

စိတ္က န္းမာေရး အေျခအေနမ ားကို က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၏ စုေဆာင္ထားမႈမ ားက ဤလိင္

မႈႏွင့္ပက္သက္ သည့္ ၄င္းတို႔၏ အျမင္ ႏွင့္ နားလည္ ထားသည္မ ားကို ေဖာ္ထုတ္

အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ ၄င္းတို႔ျဖစ္ပြားခ့ၿပးေနာက္ႏွစ္မ ားစြာတိုင္

မွတ္တမ္းတင္ခ့ပါသည္။

အသက္ရွင္က န္ရစ္ခ့သူမ ားအေပၚ နက္နစြာ ကာလၾကာရွည္စြာ အနာတရျဖစ္က န္ရွိႏိုင္သည္ဟု
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ အင္တာဗ ်ဴးခ့ေသာ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းမ ားက

အဆိုပါ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္ းမ ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ရိုဟင္ဂ ာ လူမ ိွဳးမ ားအတြက္ စိတ္က န္းမာေရးအေထာက္အပံ့ လိုအပ္ခ က္မ ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း

ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ေနရာအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားၿပး

ေဖာ္ျပခ့ပါသည္။

ဘုံပုံစံမ ိွဳးရွိသည္။ ၄င္းက န္းမာေရးပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ား၏ ျပန္ေျပာင္းေျပာသည့္
ျမန္မာစစ္တပ္ဖြ႔၀င္မ ား ႏွင့္ ယူနေဖာင္း၀တ္မ ား၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပုံစံမ ိွဳးကို

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးရေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား အထူးသျဖင့္

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရယူရာတြင္ အေထာက္အ ပံ့ျဖစ္ေစၿပး အျခားအစရင္ခံစာမ ားစြာ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္ ဆက္စပ္

ႏွင့္လည္း ကိုက္ညမႈရွိသည္။

၁

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြမ ားကို ခံစားေနရသူမ ားသည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို
ရယူရာတြင္ အတားအဆးမ ားစြာကို ေက ာ္ျဖတ္ေနရသည္ဟု က န္းမာေရး

ပအိတ္ခ ္အာက ျပွဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ ်ဴးမ ားတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ က “နယ္ေျမ
ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား” ျပွဳလုပ္သည့္ကာလအတြင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ
ေနရာအႏွံ႔ႏွင့္ စနစ္တက လိင္အႀကမ္းဖက္မႈမ ားကို ျပွဳလုပ္သူမွာ ျမန္မာ့စစ္တပ္၊
တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္ဟုေသာ စြပ္စြခ က္ကို ပိုမို ရုပ္လုံးေပၚေစခ့သည္။

ေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားက ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ယင္းအတားအဆးမ ားတြင္
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြမ ား ကို
ဆန္းစစ္သည့္ ပရိုတိုေကာမ ား မရွိျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ ား၏ အလုပ္မ ားျခင္း၊
လူနာ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလုံၿခံွဳမႈ ႏွင့္ စိတ္အနာတရျဖစ္မႈမ ားပါ၀င္ပါသည္။
ယင္း အတားအဆးမ ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏

ဤေလ့ လာမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖစ္ေသာ ၄င္းတို႔၏ လူနာမ ား က ႀကံွဳေတြ႔ခ့

က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို ရယူျခင္းကို ေလ ာ့နည္းျခင္း၊ အနာက က္ရန္

ရသည္မ ားကို ျပန္ေျပာျပမႈတြင္ အုပ္စုဖြ႔မုဒိန္းက င့္မႈ၊ လိင္အျမတ္ ထုတ္မႈ ႏွင့္

ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ၾကံွဳေတြ႔ခ့ရေသာ

အျခား ပုဂၢိွဳလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္မႈ၊ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ ား ယွဥ္တြေသာ

နာက င္ဒ ဏ္ရာမ ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ သမာရိုးက ျဖစ္ၿပး တပ္မေတာ္က ျပွဳလုပ္သည္ဟု
ေျပာၾကေၾကာင္း အင္တာဗ ်ဴးမ ားတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ တပ္မေတာ္ကျပွဳလုပ္သည့္ ေနရာအႏွံ႔ျဖစ္ပြားေသာ
လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ စြပ္စြမႈမ ားအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ က ်ဴးလြန္သူမ ား ကို

ပအိတ္ခ ္အာ က အင္တာဗ ်ဴးထားသည့္ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းအားလုံးက တကယ္

တရားစြဆိုရန္ ႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ေနသည့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႏွင့္

ျဖစ္ခ့ေၾကာင္း သက္ေသရွိသည္ သို႔မဟုတ္ အမ ိွဳးသမး၊ မိန္းကေလး၊ အမ ိွဳးသား၊

ေနာင္တြင္ ျပန္လာရန္ ေရြးခ ယ္သူမ ားကို လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္

ေယာက္ ားေလး၊ ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းသူမ ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္က လိင္အေျချပွဳ ႏွင့္

အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ႀကိွဳးစားအားထုတ္မႈမ ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ပအိတ္ခ ္အာ က

က ားမ အေျချပွဳ က ်ဴးလြန္ခ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ ားအေၾကာင္း ျပန္ေျပာခံရဖူးသည္ ဟု

တိုက္တြန္းအႀကံျပွဳအပ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ ႏွင့္ ဆက္စပ္ လူသားခ င္း

တညတညြ တ္ထ ထြ က္ဆိုၾကပါသည္။ ပအိတ္ခ ္အာ က အင္တာဗ ်ဴးသည့္ က န္းမာေရး

စာနာေထာက္ထားမႈ အဖြပအစည္းမ ားကိုလည္း ထိခိုက္နာက င္မႈမ ားကို သိရွိၿပး

၀န္ထမ္းအားလုံးက ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ အဆိုပါလုပ္ရပ္မ ားေၾကာင့္ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ားေပးရန္ ႏွင့္ အတားအဆးမ ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဆိုးက ိွဳးမ ားကို ေတြ႔ရွိခ့ရသည္။

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား အေျချပွဳနည္းလမ္းမ ားျဖင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား၏
လိုအပ္ခ က္မ ားကို ျဖည့္ဆးေပးရန္ ပအိတ္ ခ ္အာက ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

၄င္းတို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သ ည့္ ေနာက္ဆက္ တြဆိုးက ိွဳးမ ားကို

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံ မျပည့္စုံမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက းမႈ၊

ႏွင့္ဆက္စပ္ ျပစ္မႈမ ားကို ျမန္မာအစိုးရက အျပစ္ေပးရန္ ႏွင့္ ေနာင္မျဖစ္ေစရန္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ လူသားခ င္းစာနာေထာက္ ထားေသာ တုံ႔ျပန္က န္းမာေရး

ကာကြယ္ေပးၿပး တရားမွ တမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာ အစိုးရ၊ ေဒသတြင္း

စနစ္အတြင္း အရင္းအျမစ္ မလုံေလာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေနရာအႏွံ႔ေတြ႔ရၿပး

ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္း တို႔ကို ပအိတ္ခ ္အာ မွ တိုက္တြန္း

ျပင္းထန္ေသာ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဆိုးက ိွဳးမ ားကို

အႀကံျပွဳအပ္ပါသည္။

လုံေလာက္စြာ အာရုံမစိုက္ႏိုင္ခ့ေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

“သူမ စတင္ငိုေၾကြးၿပး စစ္တပ္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ ေၾကာင့္ မုဒိန္းက င့္ခံခ့ရသည့္ သူမ၏
အေတြ႔အႀကံွဳကို ကၽြႏ္ုပ္ကို ေျပာျပခ့ပါသည္။”
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း၊ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ခ့ေသာ သူနာျပွဳတစ္ေယာက္
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လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ

ေနာက္ခံအခ က္အလက္

ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာ့စစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္

ေနာက္ဆုံးတြင္ ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာမွ ရိုဟင္ဂ ာ ၇၂၀ ၀၀၀ ေက ာ္

ေျမာက္ပိုင္း တြင္ ေနရာအႏွံ႔ျဖစ္ၿပး စနစ္က နေသာ အၾကမ္းဖက္စစ္ဆင္ေရးကို

အိမ္နးနားခ င္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္သ
ွ ို႔ ၾသဂုတ္လ ၂၅၊ ၂၀၁၇ ႏွင္ ဇူလိုင္လ ၃၁၊ ၂၀၁၉ ၾကား

ရိုဟင္ဂ ာမ ား အေပၚ ဆင္ႏႊခ့သည္။ ၂၀၁၇ က ်ဴးလြန္မႈမ ားသည္ ရိုဟင္ဂ ာ ႏွင့္ အျခား

ထြက္ေျပးခ့ရသည္။ အမ ားစုမွာ အက ပ္အတည္းျဖစ္ပြားၿပး ပထမသုံးလအတြင္း

လူနည္းစုလူမ ိွဳးမ ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားလု ပ္ေဆာင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး

ေရာက္ရွိၾကၿပး ေကာ့ဒ္ဘဇား အနးရွိ ကမာၻ႕အႀကးဆုံး ဒုကၡသည္ စခန္းကို ဖန္တး

ခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ား ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္စစ္ဆင္ေရး ၏ စုေပါင္းခ ွဳပ္ျဖစ္သည္။ မူဆလင္

ခ့ၾကရသည္။ ၈

အမ ားစု ျဖစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ အမ ားစုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ရိုဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ားသည္ သူတို႔ကို ေနရာခ ထားရန္ မျပင္ဆင္ထားေသာ၊

အေနာက္ဘက္ကမ္းရိုးတန္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရာစုႏွစ္မ ားစြာ ေနထိုင္ခ့ၾကသည္။

သူတို႔အတြက္ လုံေလာက္သ ည့္ေနစရာ ႏွင့္ အစားအစာမရွိေသာ၊ သူတို႔၏

၁၉၈၂ တြင္ ျမန္မာ့ စစ္အစိုးရက ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ျငင္းဆိုေသာ

အေျခခံလိုအပ္ခ က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ က န္းမာေရးစနစ္မရွိေသာ

ႏိုင္ငံသား ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပဌာန္းခ့သည္ ။ ထိုအခ ိန္မွစတင္ၿပး ၄င္းတို႔သည္

ပတ္၀န္းက င္တစ္ခုဆသို႔ ေရာက္ရွိခ့ၾကရသည္။ ၉ ရိုဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ားသည္

၄င္းတို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ဆုံးရွံွဳးခ့ရၿပး ႏိုင္ငံမ့ျဖစ္ကာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိွဳးေဖာက္မႈ
မ ိွဳးစုံကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ၂ သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းမ ား၊ က န္းမာေရး ႏွင့္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္သို႔ တိုက္ရိုက္ေရာက္ ရွိလာၾကသျဖင့္ သူတို႔အေပၚက ်ဴးလြန္ထား
သည့္ ကိုယ္ကာယဒဏ္ရာမ ား ႏွင့္ နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို အရွင္းသား ျမင္ႏိုင္ေသးကာ

ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ ား၊ အတင္ းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းမ ား၊ တရားမ၀င္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ အဖြ႔အစည္းမ ားက အေရးေပၚ

ထိန္းသိမ္းမႈမ ား ႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ ား၊ အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစမႈမ ား၊ လူကုန္ကူးမႈမ ား

လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္

ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္မရွိျခင္းမ ား ၃ ႏွင့္ အျခား ေဖာက္ဖ က္မႈမ ား ပါ၀င္သည္။ ၄

ျပင္ဆင္ခ့ၾကရသည္။

စစ္အစိုးရက သြားလာမႈမ ားကို ကန္႔သတ္ၿပး အဖိုးအခမ ားေကာက္ခံျခင္း၊
ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ က န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ ား အပါအ၀င္

လူ႔အခြင့္အေရးတြက္ သမားေတာ္မ ား (ပအိ တ္ခ ္အာ) က ၂၀၁၇ ကတည္းက

မူလအခြင့္အေရးမ ားကို ျငင္းဆိုရန္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ဗ ်ဴဟာမ ားကို အသုံးျပွဳခ့သည္ ။

ျပွဳလုပ္သည့္ သုေတသန၊ အျခား အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔အစည္းမ ား၊ မဒယာ ႏွင့္
ယူအန္ တို႔က ျမန္မာအစိုးရ၏ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား”၏ တစ္စိတ္

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လမ ားတြင္ ရိုဟင္ဂ ာ လြတ္ေျမာက္ေရး

တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး

အုပ္စု တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၅ အာရကန္ ရိုဟင္ဂ ာ ကယ္ ဆယ္ေရး တပ္က ျမန္မာ လုံၿခံွဳေရး

ခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အထားမ ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္

တပ္မ ားကို တိုက္ခိုက္ခ့သည္ဟု သတင္းထု တ္ျပန္ခ့သည္။ ယင္း သံသယျဖစ္ဖြယ္

ခ့ၾကသည္။ ၁၀ ပအိတ္ခ ္အာ ႏွင့္ ပါတနာမ ား က ျပွဳလုပ္သည့္ ဆန္းစစ္လႊာတြင္

တိုက္ခိုက္မႈမ ားေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ လုံၿခံွဳေရးတပ္ဖြ႔မ ား ႏွင့္ ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္

ရိုဟင္ဂ ာ ရြာလူႀကး ၆၀၄ ေယာက္တြင္ အမ ားစုက ၄င္းတို႔၏ ရႊာတြင္

ႏိုင္ငံသားမ ားက ရက္စက္ေသာ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား” ၆ ကို ဆင္ႏႊ

အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၊ အရပ္သားမ ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၊ စိုက္ကြင္းမ ား၊ အိမ္မ ား

ခ့သည္။ ယင္း တန္ျပန္စစ္ဆင္ေရးမ ားသည္ ၂၀၁၈ ကုလသမဂၢ (ယူအန္) အခ က္အလက္

ႏွင့္ ဗလမ ားကို ဖ က္ဆးျခင္းခံခ့ရေၾကာင္း အစရင္ခံထားပါသည္။ ၁၁ ေျဖဆိုသူ

ေဖာ္ထုတ္ေရး မစ္ရွင္ ၏ စကားလုံးအရ ရြာေပါင္းမ ားစြာ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ ာ လူမ ိွဳးတစ္မ ိွဳးလုံးကို

အမ ားစုက ရိုက္ႏွက္ေၾကာင္း အစရင္ခံထားၿပး တစ္၀က္ေက ာ္က ေသနတ္မ ားျဖင့္

ပစ္မွတ္ထားေသာ “ျမန္ဆန္ၿပး ေသေစတတ္ေသာ မသင့္ေလ ာ္သည္မွာ ထင္ရွားေသာ”

ပတ္ခတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေလးပုံတစ္ပုံေက ာ္က ရႊာတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားရွိေၾကာင္း

စစ္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။ ၇

အစရင္ခံထားပါသည္။ ၁၂

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား
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ေနာက္ခံအခ က္အလက္
အဆက္

ေလ့လာမႈမ ားအရ တပ္မေတာ္က ရိုဟင္ဂ ာလူမ ိွဳးမ ားကို အိမ္ရာမ ားမွ စြန္႔ခြာသြားေစရန္
ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ တုန္လႈပ္ ေၾကာက္လန္႔ေစေသာ၊ အျပစ္ေပးေသာ အေနျဖင့္
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို ၾကံရြယ္ထားၿပး ပစ္မွတ္ရွိေသာ မဟာဗ ်ဴဟာ က က
က ်ဴးလြန္ခ့သည္ဟု အေထာက္အထားမ ားရွိသည္။ ၁၃ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ ားသည္
ရန္လိုေသာ၊ ဖယ္ရွားလိုေသာ၊ နည္းစနစ္က ေသာ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ျဖစ္ေသာ
လႈပ္ရွားမႈမ ားျဖစ္ပါသည္။ ယူအန္ အခ က္အလက္- ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ က
“လူမ ိွဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ က္မ ားပါသည့္ လူမ ိွဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ ကို
အေျခခံထားသည့္ လူသားခ င္းမစာနေသာ အကြက္ခ ထားသည့္ စစ္ရာဇ၀တ္”
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခ့ရပါသည္။ ၁၄ မုဒိန္းက င့္ျခင္း၊ အုပ္စုဖြ႔မုဒိန္းက င့္ျခင္း၊
လိင္ကၽြန္ျပွဳျခင္း၊ အတင္းအဓမၼက ်ဴးလြန္ျခင္း၊ လိင္အဂၤါမ ားကို ဖ က္ဆးျခင္း ႏွင့္
လိင္အဂၤါမ ား၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၊ မုဒိန္းက င္ရန္၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ရန္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ ား ႏွင့္ႀကိွဳးပမ္းမႈမ ား ထို႔ေနာက္ လူသတ္မႈမ ားကို ယူအန္ စုံစမ္းေရးမးမ ား၊

“အမ ားစုရ႔ ေခါင္းထမွာ ကြက္လပ္ၾကး ျဖစ္ေနတယ္။
စိတ္ခံစားခ က္ေတြက အသက္မ၀င္ဖူး။ သူတို႔ကို
ေမးတ့ ေမးခြန္းေတြကိုလည္း မေျဖႏိုင္ဖူး။
ငိုပငိုေနေတာ့တာပ………………………သူတို႔ေျပာ
တာက……. လူေတြေသတယ္၊ မုဒိန္းက င့္ခံရတယ္၊
ေၾကာက္စရာႀကးေတြပ”
၂၀၁၇ ကတည္းက ရိုဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ားႏွင့္အလုပ္လုပ္ခ့ေသာ
စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္

လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အဖြ႔အစည္းမ ား ႏွင့္
သတင္းေထာက္မ ား ႏွင့္ အျခားသူမ ားက အေထာက္အထားမ ား ရွာေတြ႔ခ့ပါသည္။ ၁၅
ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ တြင္ စတင္ေသာ “နယ္ ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား”
အေတာအတြင္း ျမန္မာလုံၿခံွဳေရး တပ္ဖြ႔မ ားသည္ ရႊာမ ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္

နာက င္ဒဏ္ရာမ ား အေပၚ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား၏ တုံ႔ျပန္မႈမ ားမွာ မတူညဘ

အမ ိွဳးသမး ႏွင့္ မိန္းကေလးမ ားကို မုဒိန္းက င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ ားကို

သူတို႔၏ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို ထုတ္ေျဖာရန္ လိုလားမႈမွာ အခ က္မ ားစြာေပၚတြင္

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ျပွဳလုပ္ခ့ပါသည္။ လူအမ ားအျပားပါ၀င္ေသာ မုဒိန္းပြမ ား

မူတည္ေနပါသည္။ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားသည္ အမ ားအားျဖင့္

က ်ဴးလြန္ခ့ၿပး အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားက စစ္သားမ ားသည္ သူတို႔ကို အုပ္စုလိုက္

ယုံၾကည္ရေသာသူမ ားျဖစ္ၿပး ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာသူမ ားအျဖစ္ ျမင္တတ္ၾကသျဖင့္

စုထားၿပး အုပ္စုဖြ႔ မုဒိန္းက င့္ခ့ၾကသည္ဟု အစရင္ခံထားပါသည္။ ၁၆

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားက ၄င္းတို႔၏ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံွဳမ ား

ဓားစာခံအမ ားအျပားကို က ်ဴးလြန္သူမ ားက ေသသည့္တိုင္ေအာင္ က ်ဴးလြန္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေသေအာင္ထားခ့ျခင္းမ ားကို ႀကံွဳေတြ႔ခ့ရသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ၁၇
ရိုဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသားမ ား ႏွင့္ ေကာင္ေလး မ ား အေပၚ က ်ဴးလြန္မႈမ ားကိုလည္း
အေထာက္အထား ရွာေတြ႔ခ့ပါသည္။ ဤ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အမ ိွဳးသမး ႏွင့္
မိန္းကေလးမ ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပး အမ ိွဳးသားမ ား ႏွင့္
ေကာင္ေလးမ ားသည္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစု သို႔မဟုတ္ တစ္ရပ္ကြက္သားမ ား
လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည္ကို အဓမၼ ထိုင္ၾကည့္ေစခ့ၾကရပါသည္။
အမ ိွဳးသားမ ား အေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္သ ည့္ ပုံစံမ ားတြင္ လိင္အဂၤါ အၾကမ္းဖက္မႈ
ႏွင့္ စအိုကို မုဒိန္းက င္မႈမ ားသည္ သမာရိုးက အစရင္ခံၾကေသာ
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ျဖစ္ပါသည္။ ၁၈

အေသးစိတ္ ကို ေဖာ္ျပရန္ ပထမဆုံးစဥ္းစားမိသူမ ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းမ ားသည္
အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား၏ အားကိုးဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။
က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္ယန္မ ားကို အင္တာဗ ်ဴးျခင္းျဖင့္
အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား ႏွင့္ သက္ေသမ ားထံမွ အခ က္အလက္မ ားကို
စနစ္တက္ေကာက္ယူႏိုင္ေစၿပး လူနာ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလုံၿခံွဳမႈ ကို
လည္းကာကြယ္ေပးႏိုင္သလို အသက္ရွင္ က န္ရစ္သူမ ားကိုလည္း
နာက င္ဒဏ္ရာရေစသည့္ အင္တာဗ ်ဴးမ ားမွ လည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၂၀ ၾကား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္
ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ့သည့္ က န္းမာေရး

ပအိ တ္ခ ္အာ ႏွင့္ အျခား အဖြ႔အစည္ းမ ားက ရိုဟင္ဂ ာ ဒု ကၡသည္မ ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားကို အင္တာဗ ်ဴးျခင္းအားျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ေနာက္ပိုင္း

ႀကံွဳေတြ႔ခ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၏ သုေတသန ႏွင့္ အေထာက္ အထားမ ားမွာ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေတြ႔ရေသာ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ႀကံွဳေတြ႔ခ့ရေသာ

အသက္ရွင္က န္ ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ အေတြ႔အႀကံွဳေပၚတြင္ အာရုံစူးစိုက္ျခင္း

နာက င္ဒ ဏ္ရာ ႏွင့္ အေျခအေနမ ား အထူးသျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚတြင္

ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရိုဟင္ ဂ ာဒုကၡသည္ မ ား၏ ဤအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္

အာရုံစိုက္ေသာ အေျခအေနကို စာတမ္းျပွဳစုရန္ ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္

ရခ့ေသာ ကို ယ္စိတ္ဒဏ္ရာမ ားႏွင့္ ဆုံေတြ႔ခ့ရေသာ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ပအိတ္ခ ္အာ က နည္းစနစ္ က နေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ခ့ပါသည္။

၀န္ထမ္းမ ား၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ ား ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ က္မ ားကို စနစ္တက္မွတ္တမ္းတင္ေသာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူနာကို ဆန္းစစ္ရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားကို

ေလ့ လာမႈမ ား မရွိေသးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြ က္ေျပးလာေသာ ရို ဟင္ဂ ာဒု ကၡသည္မ ား ၏

အေထာက္အထားျပွဳစုရန္ ႏွင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို

က န္းမာေရးလိုအပ္ ခ က္မ ားကို အတြင္းက က သိ ေသာ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ားေပးရာတြင္ ရွိေနေသာ အတားအဆးမ ား ႏွင့္ ၾကားခံမ ား

၀န္ထမ္းမ ားသည္ ဤလူမ ားတြ င္ ျမင္ေတြ႔ခ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္

သေဘာေပါက္ရန္ ႀကိွဳးစားခ့ပါသည္။ ဤသုေတသန၏ ရည္ရြယ္ခ က္မ ား မွာ ႏွစ္ခု

အသက္ရွင္က န္ ရစ္သူမ ား၏ လို အပ္ ခ က္မ ားအေၾကာင္း ၿခံွဳငုံပုံစံကို ထု တ္ေျပာႏိုင္ေစ

ျဖစ္ပါသည္။ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားမွ အခ က္အလက္အသစ္မ ားျဖင့္

သည့္ ထူးျခားသည့္ အခန္းက႑တြ င္ရွိေနပါသည္ ။ ဤအေတြးအျမင္ ကို

၂၀၁၇ တိုက္ခိုက္မႈမ ားအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို အစရင္ခံရာတြင္

အေထာက္ အထားမွ တ္သားျခင္းသည္ လည္း လက္ရွိစာတမ္းကို အေထာက္အကူ

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ဒုတိယအေနျဖင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ

ျဖစ္ေစပါသည္။

ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ ကိုယ္စိတ္က န္းမာေရး လိုအပ္ခ က္မ ား ႏွင့္ ယင္းလိုအပ္ခ က္မ ားကို
ျဖည့္ဆးေပးႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားရရွိႏိုင္ေရးကို ေဖာ္ျပေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

4

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ

နည္းစနစ္
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား (ပအိတ္ခ ္အာ) က လူသားခ င္း စာနာ

နမူနာယူသည့္ မဟာဗ ်ဴဟာ

ေထာက္ထားေသာ အဖြ႔အစည္းမ ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၿပး ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ

ေျဖဆို သူမ ားကို ကြ င္းဆက္ ညႊန္းဆို နမူနာယူသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ထား

၂၀၂၀ တြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားကို တိုက္ရိုက္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးခ့ေသာ

ပါသည္။ နမူနာယူျခင္း ႏွင့္ အင္တာဗ ်ဴးေမးျခင္းမ ားကို အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္

က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္း ၂၆ ေယာက္ အား တစ္ပိုင္းတစ္ျပတ္ ပုံစံခ ထားေသာ

ပါသည္။ ပထမအဆင့္တြင္ အေမရိ က-အေျခစိုက္ ေလ့လာမႈအဖြ႔က ရိုဟင္ဂ ာ

အင္တာဗ ်ဴးကို တစ္ေယာက္ခ င္းစ ျပွဳလုပ္ခ့ပါသည္။
သုေတသန အဖြ႔တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ကို
အေထာက္အထားျပွဳစုျခင္း ႏွင့္ တု႔ံျပန္ရာတြင္ အေတြ႔အႀကံွဳရွိေသာ အေမရိကန္
ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လူမႈသိပၸံပညာရွင္မ ား ပါ၀င္ပါသည္။ အခ က္အလက္မ ားကို
ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၉ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၂၀ ၾကားတြင္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ခြ
ေကာက္ယူခ့ပါသည္။ ေလ့လာမႈသည္ ေဂ ာ့ရွ္ေတာင္း တကၠသိုလ္ မွ တကၠသိုလ္

ဒုကၡသည္မ ားစခန္းမ ား ရွိသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ ရွ္ရွိ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္
လုပ္ေဆာင္ေနေသာသူမ ား ႏွင့္ အဖြ႔အစည္းမ ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါသည္ ။ ဒုတိယအဆင့္
တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အဖြ႔၀င္မ ားက လက္ရွိ ရို ဟင္ဂ ာဒု ကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္
ေနသည့္ ေျဖဆိုႏိုင္ေျခရွိသူမ ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္တြင္ ေလ့ လာမႈ တြင္
ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ အခ က္ မ ား ႏွင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ေတြ႔ရွိခ က္မ ားကို အသုံးျပွဳၿပး

ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈ ဘုတ္အဖြ႔၏ အတည္ျပွဳခ က္ရရွိခ့ၿပး ပအိတ္ခ ္အာ က င့္၀တ္

နမူနာမ ိွဳးစုံပါ၀င္ရန္ ႏွင့္ သုေတသန ရည္မွန္းခ က္မ ား၂၀ ကို တုံ႔ျပန္သည့္

ဆန္းစစ္ဘုတ္အဖြ႔၏ ကင္းလြတ္ခြင့္ကိုရရွိခ့ပါသည္။

ေဒတာမ ားပါ၀င္ေစရန္ ေျဖဆိုသူ၏ အေရးႀကးသည့္ ပရိုဖိုင္းလ္မ ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။
အရည္အေသြးဆိုင္ရာ သုေတသန ၏ စံလုပ္ထုံးျဖစ္သည့္ ေဒတာမ ား သို႔မဟုတ္
အခ က္အလက္ အသစ္မ ား ထပ္မံမေတြ႔ရွိေတာ့သည့္ အေျခအေနတြင္ “ေဒတာ

ေလ့လာသည့္ လူမ ား

ျပည္၀ျခင္း”ကိုသုံးၿပး အသြင္အျပင္ ႏွင့္ ပုံစံမ ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အမ ားဆုံးျဖစ္ႏိုင္ေျခ

ေလ့လာမႈသည္ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ၏ လိင္ႏွင့္အျခားပုံစံျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံ

ႏွင့္ ေဒတာလုံေလာက္စြာရႏိုင္ေရးကို ေထာက္ပံ့ေသာ ေနာက္ဆုံးနမူနာ အရြယ္အစား

ရသည့္ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူအ လုပ္လုပ္ခ့သည့္

ကို သတ္မွတ္ပါသည္။ ၂၁

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားအား အင္တာဗ ်ဴးျခင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္
ဒဇိုင္းေရးဆြထားပါသည္။ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားသည္ လူနာ

ေဒတာ ကိရိယာမ ား

တစ္ေယာက္ခ င္းစ အေၾကာင္းကို ၄င္းတို႔၏ က န္းမာေရးဘက္မွ သုံးသပ္ခ က္ႏွင့္

ေဒတာ ေကာက္ယူျခင္း ကိရိယာမ ားတြင္ တစ္ပို္င္းတစ္ျပတ္ ပုံစံခ ထားေသာ

စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိခ က္မ ားအေပၚမူတည္ၿပး ေျပာျပေပးႏိုင္ပါသည္။ က န္းမာေရး

အင္တာဗ ်ဴး လမ္းညႊန္ ႏွင့္ က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ား၏ ပညာေရး၊

ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းမ ားက ေတြ႔ျမင္ရသည့္ လူနာအေရအေတြက္ေပၚမူတည္ၿပး

အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားႏွင့္ပတ္သ က္သည့္ အေတြ႔အႀကံုကို ရယူရန္

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ၄င္းေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္အက ိွဳးဆက္မ ားအေၾကာင္း

အခ က္အလက္ပုံစံအ က ဥ္းတစ္ခုပါ၀င္ပါသည္။

အေတြ႔အႀကံွဳမ ား၏ ပုံစံ ႏွင့္လားရာမ ားကိုလည္း ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။ လူမ ားက

အင္တာဗ ်ဴး လမ္းညႊန္တြင္ ေအာက္ပါ အဓိကအခန္းမ ား ပါ၀င္ပါသည္။ ၁) ေျဖဆို သူ၏

တစ္ကိုယ္ေရ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက အခ က္ အလက္မ ားကို ေျပာျပၾကသျဖင့္

ပေရာဖက္ရွင္နယ္ ေနာက္ခံ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ ာႏွင့္ပတ္ သက္ သည့္ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္၊ ၂)

က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းမ ားသည္ အျခားသူမ ားမသိႏိုင္သည့္

ရိုဟင္ဂ ာ လူနာမ ားကို ကုသဖူးသည့္ အေထြေထြ အေတြ႔အႀကံွဳ၊ ၃) ကိုယ္ကာယ

ယင္းအခ က္အလက္ ကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ နာက င္ဒဏ္ရာမ ားရွိေနသည့္ ရိုဟင္ဂ ာ လူနာမ ားကို ကုသဖူးသည့္

ရိုဟင္ဂ ာမ ားၾကား လိ င္အၾကမ္းဖက္မႈကို အစရင္ခံျခင္း နည္းသည္ ဟု သိ ထားၿပး၁၉

အေတြ႔အႀကံွဳႏွင့္ ဗဟုသုတ ၄) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကို ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား ႏွင့္

နာက င္ဒဏ္ရာမ ားရွိေနသည့္ ရိုဟင္ဂ ာ လူနာမ ားကို ကုသဖူးသည့္ အေတြ႔အႀကံွဳႏွင့္

အျခားက န္းမာေရး ကိစၥမ ားေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္ သာမန္အားျဖင့္ အစရင္ခံေလ့

ဗဟုသုတ ၅) ရိုဟင္ဂ ာ လူနာမ ား၏ စိတ္က န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတ ႏွင့္

မရွိေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို က န္းမာေရးရွွဳ႕ေထာင့္မွ သိရွိစုေဆာင္းခြင့္

အေတြ႔အႀကံွဳ ၆) လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ပက္သက္သည့္ ထိခိုက္မႈ

ရေစႏိုင္ပါသည္။ ဤသုေ တသန ရည္ရြယ္ ခ က္ျဖင့္ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
၀န္ထမ္းမ ားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ဆရာ၀န္မ ား၊ သူနာျပွဳမ ား၊ သားဖြားဆရာမမ ား၊
လူမႈက န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၊ စိတ္က န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ ား၊
အမႈတြမန္ေနဂ ာမ ား ႏွင့္ က န္းမာေရးလုပ္အားေပးမ ားဟူ၍ သတ္မွတ္ထားပါသည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလ ားေဒ့ရွ္တြင္ ရိုဟင္ဂ ာလူနာမ ားႏွင့္
အလုပ္လုပ္ဖူးေသာ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းမ ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဒုကၡသည္
စခန္းမ ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ အေစာပိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္

ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ အခ က္အလက္မ ားကို ရိုဟင္ဂ ာမ ားၾကား ထုတ္ျပန္ျခင္း
၇)ရိုဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ား ၏ လူကုန္ကူးျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ ဗဟုသုတ ႏွင့္ ၈)
နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေရွးရွ႕သည့္ အခက္အခမ ား။
အင္တာဗ ်ဴးလမ္းညႊန္ တြင္ပါေသာ ၿခံွဳငုံအ ောကာင္းအရာမ ားသည္
ပေရာဂ က္ေတာက္ေလ ာက္ အတူတူျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာက္ခံရရွိၿပး
ခြျခမ္းစိတ္ျဖာရေသာ ေဒတာမ ားအရ သက္ဆိုင္ရာသြင္ျပင္ကို လႊမ္းၿခံွဳမိရန္အတြက္
ေမးခြန္းမ ားအေပၚ ေျပာင္းလမႈမ ားလည္း ရွိခ့ပါသည္။

ျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၏ ခ က္ခ င္းသက္ေရာက္မႈမ ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပး အသက္
ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ၂၀၁၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခံစားခ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္အေတြ႔
အႀကံုမ ားကို မွ ေ၀ေပးႏိုင္ၿပး ယင္း အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ၾကာလရွည္
ကာယစိတ္သက္ေရာက္မႈမ ားကို ေျပာျပေပးႏိုင္ပါသည္။

ေလ့လာမႈသည္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္မေျပာရဘ
ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ခံစားခ့ရေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ
အခ က္အလက္မ ားကို စုေဆာင္းရန္ သးျခားဒဇုင္းေရးဆြထားပါသည္။
အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကို နာက င္ဒဏ္ရာရေစသည့္ အင္တာဗ ်ဴးမ ားကို
ေရွာင္ရွားရန္ ႏွင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ထပ္ကာတလလ
အေထာက္အထားမယူမိေစ၇န္အတြ က္ ပအိတ္ခ ္အာက ယင္းနည္းလမ္းမ ား
ကို ေရြးခ ယ္ခ့ရပါသည္။ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား၏ အေထာက္အထား
အခ က္အလက္မ ားကို စုေဆာင္းျခင္းမျပွဳလုပ္ပါ။
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား
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နည္းစနစ္
အဆက္

ေဒတာ ေကာက္ခမ
ံ ႈ ႏွင့္ စမံခန္႔ခြမႈ

အကန္႔အသတ္မ ား

အင္တာဗ ်ဴးတစ္ခုမွလြၿပး က န္အားလုံးကို အြန္လိုင္းမွ Zoom, Skype ႏွင့္ WhatApp

အရည္အေသြးႏွင့္ဆိုင္ေသာ စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ နားလည္မႈ ႏွင့္

တို့ကို အသုံးၿပး ျပွဳလုပ္ထားပါသည္။ အင္တာဗ ်ဴးတစ္ခုလွ င္ မွန္းေျခ ၅၀ မိနစ္ခန္႔ၾကာ

ခြျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ ားသည္ သုေတသနျပွဳလုပ္သူ က မိတ္ဆက္ သည့္ နားလည္မႈ

ပါသည္။ အင္တာဗ ်ဴးမ ားကို အေမရိကအေျခစိုက္ ဆရာ၀န္ ႏွစ္ဥး ႏွင့္ လူမႈသိပၸံ

ဒြိဟမ ားေပၚတြင္မူတည္ေနပါသည္။ သုေတသန အဖြ႔သည္ နယ္ပယ္မ ိွဳးစုံပါေသာ

ပညာရွင္ တစ္ေယာက္တို႔ က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပွဳလုပ္ထားၿပး ေဒတာမ ားကို

ယဥ္ေက းမႈေပါင္းစုံမွလူမ ားပါေသာအဖြ႔ျဖစ္ၿပး ရလဒ္မ ား၏ နားလည္းမႈတြင္

ပေရာဖက္ရွင္နယ္ စကားေျပေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖင့္ ေရးသားထားပါသည္။

ရွိႏိုင္ေသာ ဒြိဟမ ားကို ပူးေပါင္းၿပး ကာကြ ယ္ပါမည္။ ဤျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္

ဘဂၤလားဘာသာျဖင့္ ျပွဳလုပ္သည့္ အင္တ ာဗ ်ဴးမ ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေျခစိုက္

အကန္႔အသတ္ကို ေျဖရွင္းရန္ ယခင္ကတည္းက သိထားသည့္ အတိုင္း ေဒတာ

လူမႈသိပၸံ ပညာရွင္တစ္ေယာက္က ျပွဳလုပ္ ထားၿပး ေဒတာမ ားကို ဘဂၤလားဘာသာျဖင့္

ခြျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္ အဆင့္တြင္ ကုဒ္မ ားကို အသုံးခ ရာတြင္ တေျပးညျဖစ္ေစရန္

ေရးသားထာၿပး ပေရာဖက္ရွင္နယ္ စကားေျပေရးသူ ႏွင့္ ဘာသာျပန္မ ားျဖင့္

စစ္ေဆးရန္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ေလ့က င့္ခန္းတစ္ခုကို အသုံးျပွဳပါမည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔(Rev) ျပန္ဆိုထားပါသည္။ ဘာသာျပန္ထားသည့္
စကားေျပမ ားကို အဂၤလိပ္စာ ႏွင့္ ဘဂၤလားစာ ႏွစ္မ ိွဳးစလုံးကၽြမ္းက င္သည့္

ေလ့လာမႈပါ ေျဖဆိုသူမ ားက ၂၀၁၇ ကတည္းက လူနာ၏ ရာဇ၀င္ ႏွင့္

အင္တာဗ ်ဴးေမးသူက တိက မႈရွိေစရန္ ထပ္မံဆန္းစစ္ပါသည္။ စကားေျပေရး

၄င္းတို႔ေတြ႔ဆုံမႈ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို ျပန္ေျပာရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ျပန္ေအာက္ေမ့ရာတြင္

ထားသည့္ အင္တာဗ ်ဴးမ ားကို အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ေဒတာ စမံခန္႔ခြမႈ ပရိုဂရမ္

ပါလာသည့္ ဒြိဟမ ားသည္ ေဖာ္ျပသည့္ ေဒတာမ ားတြင္ မ ိွဳးေစ့ပါလာၿပး

(Dedoose) ၂၂ ထသို႔ တင္ရပါသည္။ စကားေျပေရးထားသည့္ ေဒတာမ ားကို

ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖဆိုသူအခ ိွဳ႕တြင္ လက္ျဖင့္ ေရးသားထား

အဖြ႔၀င္မ ားက ဆန္းစစ္ၿပး ကုဒ္ဖြ႔ အဘိဓာန္ကို ေရးဆြရပါသည္။ ကုဒ္မ ားသည္
သုေတသန၏ ရည္မွန္းခ က္မ ား (ဥပမာ။ ။လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ စိတ္က န္းမာေရး)
ပါ၀င္သည့္အျပင္ ေဒတာဆန္းစစ္မႈမွထြက္ လာသည့္ ကိစၥရပ္မ ား (ဥပမာ။ ။ လူနာ-ေ
စာင့္ေရွာက္သူ ဆက္ဆံေရးမ ား)ကိုလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

ေသာ မွတ္စုမ ား၊ ဂ ာနယ္ သို႔မဟုတ္ ေကာ့ဘဇားတြင္ရွိခ ိန္က ေရးသားခ့သည့္
ဘေလာ့ခ္မ ား ရွိေနတတ္ပါသည္။ သူတို႔ကို အင္တာဗ ်ဴးမတိုင္မ သုေတသန
သြင္ျပင္၏ အဓိက အက ဥ္းခ ံွဳးကို ေျပာျပထားၿပးျဖစ္သျဖင့္ အင္တာဗ ်ဴးမတိုင္မ
ျပန္လည္ ေလ့လာခြင့္ရရွိေစပါသည္။ အခ ိွဳ႕ေသာ ေျဖဆိုသူမ ားသည္ ၂၀၁၈
သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ေနာက္က ၿပး ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ကုသေပးျခင္းကို မျပွဳလုပ္ရ
ေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရရွိလာခ့ေသာ နာက င္ဓစ္ရာမ ားကို တိုက္ရိုက္

ပထမအႀကိမ္ ကုဒ္ဖြ႔ျခင္း ၿပးဆုံးၿပးေနာက္ ကုဒ္ဖြ႔သူက နမူနာ စကားေျပမ ားေပၚတြင္
ကုဒ္မ ားကို အသုံးျပွဳရာတြင္ ၿခံွဳငုံတေျပးညထျဖစ္ေစေရးကို ေဖာ္ျပသည့္
အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ကုဒ္မ ားၾကား စိတ္ ခ ရမႈ ဆန္းစစ္မႈတစ္ခုကို ျပွဳလုပ္ပါသည္။
ေဒတာ ခြျခမ္းစိတျ္ ဖာမႈ
သုေတသန အဖြ႔က တေပါင္းတည္း သြင္ျပင္ ႏွင့္ ပုံစံမ ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္
ပေရာဂ က္၏ သုေတသန ရည္မွန္းခ က္မ ား ႏွင့္ ေဒတာမ ားကို ေရာင္ျပန္ဟတ္သည့္
တုံ႔ျပန္ေသာ ေပါင္းစု ျပန္ေျပာင္းေျပာမႈကို ဖန္တးရန္ ကုဒ္ဖြ႔ထားေသာ ေဒတာမ ားကို
သုံးသပ္ပါသည္။
ခြျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၾကားလုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပး ဤေဒတာကို
ေရာင္ျပန္ဟတ္ရန္ ႏွင့္ ခြျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ ပုံမွန္အဖြ႔ကို ခန္႔အပ္ပါမည္။
ေဒတာ ခြျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ အစအစဥ္တြင္ ေအာက္ပါအဆင္ ့မ ား ပါ၀င္ပါသည္။ ၁)
ကုဒ္တစ္ခုခ င္းစအတြက္ ေကာက္ႏုတ္ခ က္ စာသားမ ားအားလုံးကို ပုံထားေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ ားကို ဖန္တးျခင္း၊ ၂)ကုဒ္ဖြသူမ ားေၾကာင့္ ပုံတူမ ားကို ေလ ာ့ခ ရန္
အေထာက္အထားမ ားကို ျပန္သုံးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ၃) ကုဒ္ဖြ႔ထားေသာ
စကားလုံးတစ္ခုခ င္းစအတြက္ သြင္ျပင္မ ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ဇယားမ ားကို
ဖန္တးျခင္း၊ ၄) လင့္ခ္မ ားကို ထူေထာင္ရန္ အတြက္ ကုဒ္မ ားၾကား သြင္ျပင္မ ားကို
အျပန္အလွန္ကိုးကားျခင္း၊ ၅) သြင္ျပင္တစ္ခုခ င္းစအတြက္ ပုံျပ နမူနာမ ားကို
ေရြးခ ယ္ျခင္း၊ ႏွင့္ ၆) သုေတသန ရည္မွႏ္းခ က္မ ားကို စုးစို က္ရန္ အတြက္

မွတ္ခ က္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပွဳမိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ လူနာ
ႀကံွဳေတြ႔ခ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္မ ိွဳးလုံးေပၚေရရွည္
သက္ေရာက္မႈမ ား အေၾကာင္းကိုေျပာျပႏိုင္ၾကပါသည္။
ေလ့လာမႈ နမူနာ တြင္ ေျဖဆိုသူမ ားသည္ ပထ၀ ႏွင့္ ယဥ္ေက းမႈ ေနာက္ခံမ ိွဳးစုံကို
ကိုယ္စားျပွဳေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ ာျဖစ္သည့္ ေျဖဆိုသူ မပါ၀င္ပါ။ ယဥ္ေက းမႈ အရ
ၾကားခံ အျပွဳအမူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ ားကို လုံး၀ေနာက္ေၾကာင္း
ျပန္သည္ဟု ယူဆရပါမည္။ ယင္းအင္တာဗ ်ဴးမ ားတြင္ ထြက္ဆို သည့္ အသက္ရွင္
က န္ရစ္သူမ ား၏ ဇာတ္လမ္းမ ားကို ယဥ္ေက းမႈမ ိွဳးစုံ ႏွင့္ ဘာသာစကား ဇကာမ ားျဖင့္
ဆက္ဆံရမည္ ျဖစ္ၿပး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စကားျပန္၏ အကူအညျဖင့္ ေျပာဆိုမႈမ ားကို
ျပွဳလုပ္ရပါမည္။ ယင္းက့သို႔ေသာ အကန္႔အသတ္မ ား ရွိေနေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ ာမ ား
၏ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို စုေဆာင္းထားသည့္ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပမႈမ ားတြင္
သိသာထင္ရွားေသာ တူညမႈမ ားကို ေတြ႔ရွိခ့ၾကရပါသည္။
အရည္အေသြးဆိုင္ရာ သုေတသနမ ားအားလုံးက့သို႔ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နမူနာသည္
ႏႈိင္းယွဥ္အားျဖင့္ ေသးငယ္ၿပး က ပန္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေကာ့ဘဇားတြင္
လြန္ခ့ေသာ သုံးႏွစ္ခန္႔က လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေသာ ကူညမႈမ ားတြင္
ပါ၀င္ခ့သည့္ အဖြ႔အစည္းမ ား တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခ့ၾကသူမ ားႏွင့္ က န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္သူမ ား၏ အေတြ႕အႀကံွဳမ ားကို ေယဘုယ ခ ႏိုင္ရန္အတြက္
အကန္႔အသတ္မ ား ရွိေနပါသည္။

စာရြက္စာတမ္ းမ ား ရွာေဖြရာတြင္ ေဒတာကို အေျခခံသည့္ သုံးသပ္ ခ က္မ ားကို
ေရးဆြျခင္း။ ယင္း ေဒတာ ခြျခမ္းစိ တ္ျဖာမႈ အက ဥ္းခ ံွဳးမ ားသည္ ရို ဟင္ဂ ာမ ားတြင္
လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၊ ေတြ႔ရွိခ က္မ ား၏ က န္းမာေရး၊ ဥပေဒ၊
ႏွင့္ လူမႈသက္ ေရာက္မႈမ ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျခားေဒတာ ႏွင့္
ထုတ္ေ၀ထားသည့္ အရင္းအျမစ္မ ားအတြင္းတြင္သာ စကားျပန္ေပးပါလိမ့္မည္။
ဤအစရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေဒတာမ ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ဆက္ စပ္
ကိုယ္စိတ္ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ ယင္းနာက င္ ဒဏ္ရာမ ားကို ကုစားရန္ အရင္ းအျမစ္
မ ား ရရွိႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္ပက္ သက္သည့္ သးျခား ရည္မွန္းခ က္ မ ားကိုသာ ဥးတည္
ထားပါသည္။
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ေျဖဆိသ
ု ူမ ား ၏ ေနာက္ခံအခ က္အလက္

က ားမ

အသက္

အမိွဳသမး

၂၅-၃၄ ႏွစ္

အမ ိွဳးသား

၃၅-၄၄ ႏွစ္
၄၅-၅၄ ႏွစ္

20

ႏိုင္ငသ
ံ ား

2

3

၅၅ ႏွစ္အထက္

ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလု ပ္လုပ္ခ ိန္တြင္ ေျဖဆိုသူ
အလုပ္လုပ္သည့္ ေနရာ
အန္ဂ အို

ဘဂၤ လ ားေဒ့ ရ ွ ္
အေမရိ က

ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ အဖြ႔အစည္း
(ဥပမာ။ ယူအန္၊
ဒဗ ်ဴလူအိတ္ခ ္အို)

အေမရိ က /
ကေနဒါ

25

အေမရိက/
ၾသစေၾတးလ
ၾသစေၾတးလ

မေလးရွား
ယူေက
ဂ ပန္

ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလု ပ္လုပ္ရာတြင္ ေျဖဆိုသူ၏

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ႏွင့္ ေျဖဆိုသူ

ရာထူး

အလုပ္လုပ္ခ့သည့္ ကာလ *

4

ဆရာ၀န္
အမႈတြမန္ေနဂ ာ

၂၀၁၇
၂၀၁၈

သူနာျပွဳ

၂၀၁၉

သူနာျပွဳ
ကုသေပးသူ

၂၀၂၀

စိတ္ပညာရွင္
သူနာျပွဳသားဖြား
ေဆးအကူ
အျခား

1
2

12
2 3

* ယင္းျပကၡဒိန္ႏွစ္တြင္

ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား
ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း
သိရွိသည့္ ေျဖဆိုသူ
အေရအတြ က္

4
21

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား
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7

ေတြ႔ရွိခ က္မ ား

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကို ကု သေပးခ့ေသာ
က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက ရိုဟင္ဂ ာမ ား အေပၚ
က ်ဴးလြန္ခ့သည့္ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ပတ္ခတ္ျခင္း ႏွင့္
မိသားစု၀င္မ ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမ ားက့သို႔ေသာ
အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ ားႏွင့္တြလွ က္ အုပ္စုဖြ႔မုဒိန္းက င့္
ျခင္း ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ ားပါ၀င္ေသာ ပုံစံမ ားကို
ေတာက္ေလွ ာက္ ေဖာ္ျပေပးခ့ၾကပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား (ပအိတ္ခ ္အာ) ၏ နမူနာပါ က န္းမာေရး
၀န္ထမ္းမ ားက ျမန္မာစစ္တပ္ က ရိုဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသမး၊ မိန္းကေလး၊ အမ ိွဳးသား၊ ေကာင္ေလး
ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းသူမ ားအေပၚ က ်ဴးလြန္ခ့ေသာ လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
ပုံစံမ ား၏ သက္ေသကို ျမင္ေတြ႔ခ့ရသည္ သို႔မဟုတ္ က ်ဴးလြန္မႈမ ား အေၾကာင္းကို
ျပန္ေျပာျပ၍ သိရွိခ့ရသည္ဟု တညတညြတ္တည္း အစရင္ခံၾကပါသည္။ ပအိတ္ခ ္အာ က
အင္တာဗ ်ဴးခ့ေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းအားလုံး က ရိုဟင္ဂ ာမ ား အေပၚျပွဳလုပ္ခ့သည့္
အဆိုပါ လုပ္ရပ္မ ား၏ ကိုယ္စိတ္အက ိွဳးဆက္မ ားကို အနည္းႏွင့္အမ ား ေတြ႔ရွိခ့ၾကပါသည္။
သူတို႔သည္ ေနရာအႏွံ႔ျဖစ္ၿပး ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ ားေနာက္ပိုင္း ကိုယ္စိတ္အေပၚသက္ေရာက္မႈမ ားကို
အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ဆက္သယ
ြ ္ေရး၊ ယဥ္ေက းမႈ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားမႈ
တု႔ံျပန္မႈ၏ က န္းမာေရး စနစ္မလုံေလာက္မႈမ ားေၾကာင့္ လုံေလာက္စြာ အေလးမထားႏိုင္ခ့ေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိခ့ၾကပါသည္။
ပအိတ္ခ ္အာ ၏ ေတြ႔ရွိခ က္မ ားကို ပထမအပိုင္းအေနျဖင့္ က ်ဴးလြန္သည့္ ပုံစံမ ားကို အာရုံစိုက္

အေပၚပုံ။ ။ ေဒါက္တာ မိုနရာ ေဟာ့စိန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ရွိ

သည့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားႀကံွဳေတြ႔ခ့ရသည့္ အေတြ႔အႀကံွဳကို
က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား ျပန္ေျပာင္းေျပာမႈ ႏွင့္ ဒုတိယအပိုင္းအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးခ့ေသာ

လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားမႈ တုံ႔ျပန္မႈမ ားျဖင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားႏွင့္

က န္းမာေရး၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္

၄င္းတို႔၏ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈမ ားဟူ၍ အပိုင္းခြျခားထားပါသည္။

ဓာတ္ပုံ။ ။ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား အတြက္
ဆာလာဟူဒင္ အာမက္

အသက္ရင
ွ ္က န္ရစ္သ ူ ၏ အေတြ႔အႀကံွဳမ ား

က န္းမာေရး၀န္ထ မ္းမ ားက သူတို႔ရ႕လူနာေတြက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကာလ

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႀကံွဳေတြ႔ခ့ရေသာ လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား

သတ္ပစ္လိုက္တယ္။ အမ ိွဳးသားေတြကို သတ္တာကို အမ ိွဳးသမးေတြကို

(အက္စ္ဂ ဘဗ)

အတင္းၾကည့္ခိုင္းၿပးေနာက္ မုဒိန္းက င့္တယ္ လို႔ေျပာျပတယ္လို႔ ပအိတ္ခ ္အာကို

ပအိတ္ခ ္အာ က အင္တာဗ ်ဴးခ့ေသာ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက ျမန္မာစစ္တပ္၊

ေျပာတယ္။ သူတို႔အမ ားစုက အ့လို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြခံရၿပးေနာက္

ယူနေဖာင္း ၀တ္ဆင္ထားသူမ ား သို႔မဟု တ္ ရမ ားက ေနရာအႏွံ႔တြင္ ရိုဟင္ဂ ာ

ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ထြက္လာခ့ရတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ က န္းမာေရး

အမ ိွဳးသမး၊ မိန္းကေလး၊ အမ ိွဳးသား၊ ေကာင္ေလး ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းသူမ ားအေပၚ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္လ္ တစ္ေယာက္ကလည္း ဒပုံစံ န႔ဆင္တူတ့ ဇာတ္လမ္းမ ိွဳးကို

က ်ဴးလြန္ခ့ေသာ လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ားအေၾကာင္း

ၾကားခ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပတယ္။

အတြင္းမွာ အမ ိွဳးသား န႔ အမ ိွဳးသမးေတြကို ခြလိုက္ၿပး အမ ိွဳးသားေတြကို

ျပန္ေျပာမႈမ ားကို တညတညြ တ္တည္း အစ ရင္ခံၾကပါသည္။
ပအိတ္ခ ္အာ က အင္တာဗ ်ဴးခ့ေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၏ အဆိုအရ

“ အမ ိွဳးသမး အမ ားစု ကၽြႏ္ုပ္ကို ေျပာျပတာေတြက အရမ္းအရမ္းဆင္တူတ့

ရိုဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသမး ႏွင့္ ေကာင္မေလးမ ားသည္ အက္စ္ဂ ဘဗ

ဇာတ္လမ္း [တစ္]ခုပ။ သူတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတုန္းက… ရ ဒါမွမဟုတ္ စစ္တပ္

ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ စိတ္က န္းမာေရး ဆန္းစစ္မႈ၊ ပုံမွန္မးယပ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊

န႔တူတ့ ယူနေဖာင္[ေတြ]၀တ္ထားတ့ အလိုလူေတြပါတ့ လူအုပ္စုက

မိခင္က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရွးဥးေဆးေပးခန္းမ ားတြင္ သာမန္

သူတို႔ရ႕အိမ္ေတြထကို ၀င္လာတယ္ ၿပးေတာ့ .. [သူ]တိက
ု႔ ို သူတ႔ို မိသားစု

ေနထိုင္မေကာင္းမႈမ ားကို ျပသသည့္ အခ ိန္မ ားက့သို႔ေသာ က န္းမာေရး

ေရွ႕မွာ မုဒိန္းက င့္တယ္။ ၿပးေတာ့ အမ ိွဳးသားေတြအားလုံးကို ေခၚသြားတယ္။

၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ အခ ိန္မ ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္

သူတို႔ေတြကို ရိုက္ႏွက္ၿပးေတာ့ သတ္ပစ္လိုက္တယ္၊ ၿပးေတာ့ အမ ိွဳးသားေတြ
အားလုံးကို မးထထည့္လိုက္ၿပး အမ ိွဳးသမးေတြအားလုံးကို အိမ[္ တစ္]ခုထ

ရာဇ၀င္မ ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခ့ၾကပါသည္။

ေခၚသြားၿပး အက ၤေတြကို ခၽြတ္ခိုင္းၿပး ကိုယ္လုံးတးထားတယ္။ ယူနေဖာင္း
ပုံစံတစ္မ ိွဳး၀တ္ထားတ့သူက အိမ္ထ၀င္လာၿပး သတိေမ့သြားတ့အထိကို

အသက္ရွင္ က န္ရစ္သူမ ားကို ကုသေပးခ့ေသာ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက

အမ ိွဳးသမးေတြကို ေန႔တိုင္း မုဒိန္းက င့္တယ္။ အ့ဒ အမ ိွဳးသမးေတြ ႏိုးလာခ ိန္မွာ၊

ရိုဟင္ဂ ာမ ား အေပၚ က ်ဴးလြန္ခ့သည့္ ရိုက္ ႏွက္ျခင္း၊ ပတ္ခတ္ျခင္း ႏွင့္

အိမ္ကမးေလာင္ေနၿပ၊ သူတို႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နပ နယ္စပ္ျဖစ္ေနတ့ ျမစ္ရွိရာကို

မိသားစု၀င္မ ားကို သတ္ျ ဖတ္ျခင္းမ ားက့သို႔ေသာ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈ

ထြက္ေျပးလာတယ္။ ျမစ္ကို ေက ာ္ျဖတ္ၿပး ……………… ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို

မ ားႏွင့္တြလွ က္ အုပ္စုဖြ႔မုဒိန္းက င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ ားပါ၀င္ေသာ

ေရာက္လာခ့တယ္။ “

ပုံစံမ ားကို ေတာက္ေလွ ာက္ ေဖာ္ျပေပးခ့ပါသည္။
“ ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ ားမ ားက ပုံစံတူတယ္။ သူတို႔ေရွ႕မွာ မိသားစုေတြ

၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳသားဖြားဆရာမ တစ္ေယာက္

အျခားက န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္တစ္ေယာက္က လူနာကျပန္ေျပာျပတ့ အမ ိွဳးသား

သတ္ခံရတယ္၊ မုဒိန္းက င့္ခံရတယ္၊ [အသက္ရွင္က န္ရစ္သူေတြ] က ၿခံွဳပုတ္ေတြ

န႔ အမ ိွဳးသမးေတြကို အုပ္စုခြ၊ အမ ိွဳးသားေတြကိုသတ္၊ အမ ိွဳးသမးေတြကို မုဒိန္းက င့္တ့

ထကေန နယ္နိမိတ္ကိုျဖတ္ၿပး ထြက္ေျပးလာခ့ရတယ္။”

ပုံစံတူ နည္းလမ္းအေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပခ့တယ္။

၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတြင္ အလုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳသားဖြားဆရာမ တစ္ေယာက္

“ စစ္တပ္ [ေတြ] သူတို႔ရြာထလာရင္ ရိုက္ႏွက္ဖို႔ [ႀကိွဳးစား]တယ္၊ ၿပးေတာ့

“ ျမန္မာစစ္တပ္ ရြာထကို ၀င္လာရင္ ခ က္ခ င္းဘ အမ ိွဳးသား န႔ အမ ိွဳးသမးကို
အုပ္စုခြလိုက္ၿပးေတာ့ မိသားစုေတြေရွ႕မွာပ အမ ိွဳးသားေတြကို သတ္ပစ္လိုက္ၿပး

အမ ိွဳးသမးေတြကို ေတြ႔ရင္ … မုဒိတ္းက င့္တယ္၊ မုဒိန္းက င့္ၿပးေတာ့

က င္းႀကးထမွာ ေျမျမွွဳပ္ပစ္လိုက္တယ္၊ အမ ိွဳးသမးေတြကေတာ့ အ့ဒအခ ိန္မွာပ

သတ္ပစ္လိုက္တ ယ္ ဆိုတ့ ဥပမာ[ေတြ] ကို ေျပာျပတယ္။”

မုဒိန္းက င့္ခံရဖို႔မ ားတယ္ မဟုတ္ရင္ေတာ့ …. အျခားတစ္ေနရာရာ …. ဒါမွမဟုတ္

၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇား တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္

အ့ဒရြာအျပင္ကို ပို႔လိုက္တယ္
”

၂၀၁၈ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳသားဖြားဆရာမ
တစ္ေယာက္

“ေစာင့္ေရွာက္သူေတြက အမ ားအားျဖင့္ ကိုယ္ကာယ
လကၡဏာေတြကိုပ ဂရုစိုက္ႏိုင္တယ္။ သူတို႔အလုပ္မ ား
တယ္လို႔ ငါထင္တယ္ .........................ေဆးခန္းမွာဆိုရင္
ငါတ႔မ
ို ွာ အခ ိနမ
္ ရွိဖူး ဒါမမ
ွ ဟုတ္ရင္ စိတ္ျပႆနာကို
ေျဖရွင္းေပးဖိ႔ု ၀န္ထမ္းမရွဖ
ိ ူး။”
၂၀၁၈ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းရွိ ေရွးဥးက န္းမာေရးေဆးခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ
သူနာျပွဳတစ္ေယာက္

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား
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ေတြ႔ရွိခ က္မ ား
အဆက္

ပအိ တ္ခ ္အာ ႏွင့္ ေျပာဆိုေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္ းအမ ားအျပားက အမ ိွဳးသမးမ ားကို

ဤေလ့လာမႈတြင္ အင္တာဗ ်ဴးခံခ့ရေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းအမ ားအျပားက မုဒိနး္ မႈမ ားကို

အိမ္ထတြင္

လူအမ ားအျပားက က ်ဴးလြန္ခ့ေၾကာင္း သိခ့ရတယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။ က န္းမာေရး၀န္ထမ္း

ပိ တ္ထားၿပး

ခဏခဏ

မုဒိန္းက င့္ခံရေၾကာင္ းကို

သူတို႔လူနာမ ားေျပာျပသည္ ကို ၾကားေနခ့ ရပါသည္ ။

တစ္ေယာက္က အသက္ ၁၂ ႏွစ္ ၁၃ ႏွစ္ အရြယ္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ဒလို
ေဆြးေႏြးပါတယ္။

“ ကၽြႏ္ုပ္ထင္တာက ေတာ့ သူမ န႔ အျခား အမ ိွဳးသမး ၁၄ ေယာက္တို႔ကို ဖမ္းၿပး
အိမ္တစ္အိမ္ထမွာထားၿပးေတာ့ …. အုပ္စုဖြ႔ မုဒိန္းက င့္ခံခ့ၾကရတယ္။” ၂၀၁၇

တြင္ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ ကုသသူတစ္ေယာက္

“ သူတို႔ေပါင္း ေျခာက္ေယာက္ အနးအနားက လူေတြန႔အတူတူ အိမ္ကေနထြက္
လာခ့ၾကတယ္။ အခ ိွဳ႕အမ ိွဳးသမးေတြက ကြသြားတယ္။ လူသူမရွိေတာ့တ့
အိမ္ေတြကို ေတြ႔ခ့တယ္… အ့လိုအိမ္ေတြထမွာ ခိုနားတယ္။ အ့ဒမွာ နားေနတ့

ဘယ္သူေတြ က အ့ဒ လိင္ န႔ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ျပွဳလုပ္သလ

အမ ိွဳးသမး ငါးေယာက္ရွိတယ္၊ သူမ [ေကာင္မေလးရ]့ ရ႕ အေမ၊ အမ န႔

လို႔ေမးတ့အခါ ပအိတ္ခ ္အာ က အင္တာဗ ်ဴးခ့တ့ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းအမ ားက

အေဒၚတို႔ပါတယ္။ အ့ေနာက္ စစ္အရာရွိ ေလးငါးေယာက္ေလာက္က အ့ဒေနရာကို

သူတို႔ရ႕လူနာမ ား ေျပာျပတာေတြအရ က ်ဴးလြန္တ့သူေတြဟာ ျမန္မာစစ္တယ္၊

တိုက္ခုိက္တယ္။ သူတို႔က မ က္လုံးေတြကို ပိတ္ထားၿပး ေျခေတြလက္ေတြကို

ယူနေဖာင္း၀တ္ထားေသာ အမ ိွဳးသားမ ား သို႔မဟုတ္ ရမ ားျဖစ္တယ္လို႔

ခ ွဳပ္ထားတယ္။ သူတို႔ကို ခ ည္ၿပးတာန႔ အုပ္စုဖြ႔ မုဒိန္းက င့္ေတာ့တာပ။ အုပ္စုဖြ႔

ေျပာျပပါတယ္။

မုဒိန္းက င့္ၿပးေတာ့ အ့ဒအမ ိွဳးသမးေတြကို မးရွိွဳ႕ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္။ သူတို႔ရ႕

“ျမန္မာ စစ္သားတစ္ေယာက္ ရ႕ မုဒိန္းက င့္တာကို သူမခံခ့ရတယ္” ၂၀၁၇

မ က္လုံးေတြကို [ပိတ္ထား]တယ္………………. တစ္ေယာက္ရ႕လက္ကို
ေနာက္တစ္ေယာက္ရ႕လက္န႔ တြခ ည္ထားတယ္။ ဆယ္ေက ာ္သက္ ေကာင္မေလး

ဒဇင္ဘာတြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အေရးေပၚကုသေဆာင္ မွ

တစ္ေယာက္က ဘယ္လိုႀကိွဳးျဖည္ခသလ အလာအရွင္ျမတ္ပ သိလိမ့္မယ္။

ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

သူ႔လက္ကို ႀကိွဳးေျဖတယ္။ ေနာက္ သူ႔မ က္လုံးကို ပိတ္ထားတာကို
ေျဖလိုက္တ့အခ ိန္မွာ သူတို႔ေတြက နည္းနည္းေ၀းတ့ေနရာကေန ေကာက္ရိုးေတြ

“ အ့ဒါေတြက တပ္ေတြပ… အ့ဒႏိုင္ငံ ရ႕ စစ္တပ္ န႔ပက္သက္ေနတ့သူေတြ”
၂၀၁၈ တြင္ ဘလုခါလ စခန္း တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္လူမႈ အေထာက္အပံ့ အရာရွိ ႏွင့္
အမႈတြ မန္ေနဂ ာ

“[မုဒိန္းမႈမ ား]ကို က ်ဴးလြန္တ့သူေတြထမွာ သူတို႔ေျပာျပတာကေတာ့ စစ္တပ္က
လူေတြ [ပါတယ္]”
၂၀၁၇ တြင္ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္

က ်ဴးလြန္သူမ ားသည္ အုပ္စုလိုက္ ႏွင့္ အုပ္စုဖြ႔ မုဒိန္းက င့္မႈမ ားကို စနစ္က ေသာ
အဖြ႔အစည္းပုံစံမ ိွဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ့သည္ ဟု ေဖာ္ျပခံထားပါသည္။
“ သူမက ၄၂ ကေန ၄၅ ႏွစ္ၾကားေလာက္ရွိမယ္။ သူ႔အေျခအေနကလည္း
တူတူပ။ စစ္သား ၂၅ ေယာက္ေလာက္က သူ႔အိမ္ကို ညဘက္ႀကး
၀င္စးတယ္။ တိုက္ခိုက္ခံရၿပးေနာက္ ေယာက္ ားေတြက မးဖိုေခ ာင္
တံခါးကေန ျမစ္နားမွာရွိတ့ ေတာင္ကုန္းေပၚထြက္ေျပးရတယ္။
ေယာက္ ားေတြ ထြက္ေျပးသြားေတာ့ အမ ိွဳးသမးတစ္ေယာက္ထ က န္းရစ္ခ့တယ္ …
သူမရ႕သားက ၾကက္ၿခံထမွာ ပုန္းေနတယ္။ [သူမရ႕သားက ပုန္းေနတုန္း သူမကို အုပ္စုဖ႔ြ
မုဒိနး္ က င့္တာကို ၾကားသြားလို႔] အခုအခ ိန္ထိ ရွက္ေနၿပး ေသခ င္ေနမိတယ္။
ဤအမ ိွဳးသမးသည္လည္း စစ္သား[ေယာက္ ား]သုံးေယာက္ရ႕ အုပ္စုဖြ႔မုဒိန္းက င့္ျခင္းကို

ယူလာေနတာကို ေတြ႔တယ္။ စစ္သားေတြ၊ စစ္သားေတြက ေကာက္ရိုးေတြကို အ့ဒ
အမ ိွဳးသမးေတြဆ ယူလာတယ္။ သူမကို သူမရ႕အေမရ႕ လက္န႔ တြခ ည္ထားတယ္။
သူ႔အေမကေတာ့ ေသေနတာၾကာၿပမို႔ ခံစားခ က္မ့ေနတယ္။ သူ႔အေမက
မလႈပ္ေတာ့ဖူး၊ သူ႔အေမအသက္ရွင္မရွင္လ သူမသိေတာ့ဖူး။ သူအ့ဒေနရာကေန
[ပန္းစိုက္ခင္း]တစ္ခုရွိတ့ေနရကို ထြက္ေျပးလာတယ္။ သူပန္းစိုက္ခင္းထ
ေရာက္တ့အခ ိန္မွာ ဘာမွမသိေတာ့ဖူး။ သူ[ေျပာ]သလိုဆိုရင္ သူတို႔ကို
အာရုံမ့သြားေအာင္ တစ္ခုခုမ ားေကၽြးထားသလားလိုပ။………………… အ့ဒေနာက္
ေကာင္မေလးက ေဘးဘက္ေထာက္သြားေနခ ိန္မွာ ပစ္ခ့ရတယ္။ ေနာက္ဘက္ကေန
ထိၿပး အပိုင္းပိုင္းၿပသြားသလိုပ။ သူမအားကုန္သုံးၿပး လူေသေကာင္ေတြေပၚ
တြယ္တက္တယ္။ သူ႔အေမနပ အျခားသူေတြကေတာ့ မးေလာင္ေနၿပ။ အားလုံးပ
ေလာင္ေနၿပ။ သူေတြ႔ေနတာေတြက…………….. သူမကိုယ္ေပၚမွာ အ၀တ္လမရွိဖူး။
ဘယ္သူ႔ကိုယ္ေပၚမွာမွလအ၀တ္မရွိဖူး။ အ့ေနာက္ လူတစ္ေယာက္ က လုံခ ည္ကို
ခၽြတ္ခ လိုက္ၿပး အ့ဒလုံခ ည္န႔ သူမကို ပတ္ထားလိုက္တယ္။ သူမတစ္ကိုယ္လုံး
ေသြးေတြခ ည္းပ။ သူက သူမကို ပခုံးေပၚတင္ၿပး ခက္ခက္ခခ ေခၚေဆာင္လာတယ္၊
ႏွစ္ရက္လား/သုံးရက္လားမသိေတာ့ဖူး…. ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္နိမိတ္ထကို
ေရာက္လာေတာ့တယ္။”
၂၀၁၈ ကတည္းက ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အုလပ္ုပ္ေနေသာ ေဆးအကူ ႏွင့္ စိတ္လူမႈ
အေထာက္အပံ့အရာရွိ တစ္ေယာက္

ခံခ့ရတ့ ဓားစာခံတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ သူမရ႕ အေျခအေနက ဆိုးလြန္းလို႔ စကားလုံးန႔
ေတာင္ ေျပာျပလို႔မရဖူး။ ေန႔တိုင္းလိုလို ေသြးေတြထြက္တယ္။ နာလည္း အရမ္းနာတယ္။”
၂၀၁၇ ကတည္းက ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေဆးအကူ ႏွင့္ စိတ္လူမႈ
အေထာက္အပံ့အရာရွိ တစ္ေယာက္
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လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ

ဤေလ့ လာမႈ အတြက္ အင္ တာဗ ်ဴးခံရေသာ က န္းမာေရး၀န္ ထမ္းမ ားက သူ တို႔ရ႕

က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားသည္ အမ ိွဳးသမးမ ား ကိုယ္၀န္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို

လူနာမ ားထံမွ မိ သားစု မ ားကို လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ကို

ခံယူသည့္အခ ိန္မွသာ ၄င္းတို႔လူန ားမ ား၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို

အတင္းၾကည့္ခိုင္းခံခ့ရတ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ၾကားခ့ရတယ္ လို႔လည္း အစရင္ ခံပါသည္။

သိရွိခ့ၾကရပါသည္။ ေျဖဆိုသူမ ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရြာမ ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား
က ်ဴးလြန္ခ့သည့္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ လ တစ္၀ႈိက္ကတည္းက ကိုယ္၀န္ရခ့ေသာ သူအေရအတြက္

“ သူတို႔ေနတ့ တိုင္းျပည္ကေန ခ က္ခ င္းစြန္႔ခြာရတယ္၊ သူတို႔အိမ္ေတြ၊

မ ားျပားလာသည္ကိုေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ျပန္သတိရခ့ၾကပါသည္။

စိုက္ခင္းေတြ ကို မးရွိွဳ႕ခံခ့ရတယ္၊ အကိုေတြေမာင္ေတြကို သူတို႔ေရွ႕မွာ
သတ္ပစ္တာ၊ အစ္မညမေတြကို သူတို႔ေရွ႕မွာ မုဒိန္းက င့္တာေတြလည္း
ျဖစ္ခ့တယ္။” ၂၀၁၈ ကတည္းက အသက္ရွင္က န္ရစ္သူ ရိုဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသား ႏွင့္
လိင္ေျပာင္းသူမ ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ား ညွိႏႈိင္းေရးမး တစ္ေယာက္

“ သူတို႔မွာ ကိုယ္၀န္ရွိမရွိ ဘယ္စစ္ႏိုင္မလ။ သူတို႔သတိထားမိတ့အခ ိန္မွာ ၂၀
ပတ္ေလာက္ျဖစ္ေနၿပ ေဆးခန္းကို လာရေတာ့တာေပါ့။ အ့အခ ိန္က ႏို၀င္ဘာလ။
အက ပ္အတည္းျဖစ္တာက ၾသဂုတ္လကုန္ေလာက္ျဖစ္ၿပး ျဖစ္ရပ္ေတြကေတာ့
ၾသဂုတ္လကုန္ေလာက္ကေန စက္တင္ဘာလဆန္းေလာက္အထိ

လိငအ
္ ၾကမ္းဖက္မႈ အေၾကာင္း အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို ဖြင့ဟ
္ ျပျခင္း
က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ား၏ အဆို အရ ရိုဟင္ဂ ာအမ ိွဳးသမးမ ားသည္ သာမန္အားျဖင့္

ျဖစ္ခ့တာေတြေပါ့”
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳသားဖြားဆရာမ တစ္ေယာက္

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ ားကို မုဒိန္းက င့္ခံရၿပး

က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္က ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ျဖစ္ရပ္မ ားျဖစ္ပြားခ ိန္ေလာက္တြင္

ေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ေဆာင္မႈမ ားတြင္ ထုတ္ မေဖာ္ၾကဘ မးယပ္ျပႆနာက့သို႔ေသာ

ကိုယ္၀န္ရမႈႏွင့္ပက္သက္ၿပး ၂၀၁၈ စပရင္းတြင္ ကေလးေမြးဖြားမႈမ ား မ ားျပားလာသည္ကို

အျခားေသာ အေၾကာင္းျပခ က္ျဖင့္ ကုသမႈ လိုသည့္အခ ိန္ တြင္မွသာ

သတိျပွဳမိပါသည္။

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေလ့ရွိသ ည္ဟု သိရပါသည္။
“ အ့ဒါက… ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ၿပးေတာ့ ကိုးလ အၾကာေလ။ အမ ိွဳးသမးေတြအားလုံးက
“ သူမမွာ မိန္းမကိုယ္ကေန အျဖ်ဴဆင္းေနတ့ ျပႆနာရွိလို႔ သူမရ႕ မိန္းမကိုယ္ ကို
စမ္းသပ္လို႔ရမလားလို႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။ စမ္းသပ္ၿပးတ့ေနာက္ သူမမွာ အျခား
ထိခိုက္မႈေတြရွိေနတာန႔တူပါတယ္။ သူမရ႕ မိန္းမကိုယ္နားမွာ အမာရြတ္ေတြ
ရွိေနပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္က အနည္းငယ္ေမးျမန္လိုက္တ့အခ ိန္မွာေတာ့ သူမက

မုဒိန္းက င့္ခံထားရေတာ့ အ့အခ ိန္မွာ ကေလးေမြးတာေတြလည္း မ ားလာတာေပါ့။”
၂၀၁၈ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

ယင္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေမြးဖြားႏႈန္းမ ား မ ားလာသည္ ဟူေသာ

ငိုေၾကြးၿပး စစ္တပ္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ရ႕ မုဒိန္းက င့္မႈကို ခံခ့ရတ့ သူမရ႕အေၾကာင္း

ခန္းမွန္းခ က္မ ားသည္ အျခားေသာ အဖြ႔အစည္းမ ား၂၃ က ထုတ္ျပန္ထားေသာ

ကို ကၽြႏ္ုပ္ကို ေျပာျပေတာ့တာပါဘ။”

ေလ့လာမႈမ ား ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညၿပး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔

၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရွိ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ

ထြက္ေျပးလားေသာ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားတြင္ ရာဇ၀င္အေျခခံကိန္းဂဏန္းထက္

ကုသသူတစ္ေယာက္

က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက က န္းမာေရးစစ္ေဆးေနခ ိန္မွာ တိုက္ရိုက္ေမးေတာ့
မွသာ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရတ့ အေၾကာင္းေတြကို လူနာေတြက ေျပာျပတယ္ လို႔
ေျပာျပပါတယ္။
“ သူတို႔ေတြထမွာ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရတ့ ရာဇ၀င္ရွိတ့သူေတြ ရွိတယ္လို႔
ကၽြႏ္ုပ္သိထားေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမွန္း ကၽြႏ္ုပ္သတိရွိေနခ့ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္က
သူတို႔ကို …. ျမန္မာျပည္က ထြက္လာတ့အခ ိန္မွာ စစ္တပ္ ဒါမွမဟုတ္
တစ္ေယာက္ေယာက္ န႔ ျပႆနာရွိခ့လားလို႔ ေမးပါတယ္။ တစ္မိနစ္ေလာက္
တြန္႔ဆုတ္သြားၿပး စတင္ငိုေၾကြးၿပေနာက္ ေျပာျပတာက ကၽြန္ေတာ္ထင္တာက
အမ ိွဳးသမး ၁၄ ေယာက္ေလာက္ကို အိမ္ထမွာ ပိတ္ထားၿပးေတာ့ အားလုံးကို
အုပ္စုဖြ႔ မုဒိန္းက င့္ခ့ၾကတယ္။ အခ ိွဳ႕သူေတြကေတာ့ ေသကုန္တယ္ ဒါေပမ့
သူမကေတာ့ အသက္ေဘးကလြတ္ခ့တယ္။ အခု သူမက အသက္ ၄၀ ရွိေနၿပ။”
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရွိ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ

ျမင့္တက္ေနႏႈန္းထားမ ားကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။၂၄
က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္တစ္ခ ိွဳက သူတို႔ေဆးခန္းတြင္ ေတြ႔ခ့ရေသာ
ကေလးမ ားသည္ မုဒိန္းမႈေၾကာင့္ေမြးဖြားေသာ ကေလးမ ားျဖစ္သည္ဟု
သံသယရွိခ့ေၾကာင္း ေျပာျပခ့ပါသည္။
“ ဇူလိုင္[၂၀၁၈] မွာ [စခန္းကို]ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္ေရာက္သြားေတာ့ …
[အၾကမ္းဖက္မႈအၿပး] ၁၁ လ ၾကာေတာ့ေပါ့၊ မုဒိန္းမႈေတြရ႔ ရလဒ္ေၾကာင့္
ကေလးေတြအမ ားႀကးေမြးထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အ့အေၾကာင္းကိုေတာ့
မေျပာျဖစ္ၾကပါဖူး။ ဘယ္သူက ဘာမွမေျပာၾကေပမ့ သူတို႔ကို ……
အသိုင္းအ၀ိုင္းထ မိသားစုထ လက္ခံေနေနၾကတာပ။ ေသခ ာတာကေတာ့
အေမေတာ့ရွိတယ္ ကေလးကဘယ္လိုလာလို႔တာ မေျပာၾကတာ။”
၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇား တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

ကုသသူတစ္ေယာက္

“သူတို႔ကို ေျပာျပခိုင္းရင္ အခ ိန္ယူရတယ္၊ အစပိုင္းေတာ့
ငိုတာေပါ့။ ၿပးေတာ့ သူတို႔က ငါေသခ င္တယ္၊ ငါ့ကိုယ္ငါ
သတ္ေသခ င္တယ္ အ့ဒလိုမ ိွဳးေတြ ေျပာတယ္။”
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း တြင္ အလုပလ
္ ုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ သားဖြားဆရာမ တစ္ေယာက္

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား
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ေတြ႔ရွိခ က္မ ား
အဆက္

အခ ိွဳ႕ေသာ က န္းမာေရး ၀န္ ထမ္းမ ားသည္ လိင္မႈ ႏွင့္ မ ိွဳးဆက္ပြားက န္းမာေရး ကို

အမ ွဳိ းသမး မဟုတေ
္ သာ လူနာမ ား ႀကံွဳေတြ႔ခရ
့ ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ား

ကုသသည့္အထူးကုမ ား ႏွင့္ ကို ယ္တန္ဖ က္ ခ ေပးရန္ေတာင္းဆိုမႈအတြက္

လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည္မွာ အမ ိွဳးသမး ႏွင့္ မိန္းကေလးမ ားသာ မဟုတ္ပါ။

လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္သူမ ား (ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္သို႔မေရာက္မ မုဒိန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ)

က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြ င္ ျဖစ္ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တြင္

ျဖစ္ၾကပါသည္။

အသက္ရွင္က န္ရစ္ခ့ေသာသူမ ားတြင္ အမ ိွဳးသား ႏွင့္ ေကာင္ေလး၊ လိင္ေျပာင္းသူ
မ ာား အပါအ၀င္ အမ ိွဳးသမးဟုတ္ေသာ လူနာမ ား ပါရွိေနၿပး သူတို႔က အေသးစိတ္ ကို

“ သူတို႔သည္ ဤ [ကိုယ္၀န္ဖ က္ခ ျခင္း] ကို စိတ္၀င္စားၾကပါသည္။ သူ႔မိသားစု

ျပန္ေျပာျပရန္ အလြန္ေၾကာက္လန္႔သည္ဟု ေျပာျပပါသည္။

ထရွိလူတိုင္းက သူသည္ မဂၤလာမေဆာင္ရေသးမွန္းသိသျဖင့္
စိတ္၀င္စားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူသည္ [မုဒိန္းက င့္ခံရသျဖင့္]

“ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႔ခ့ရတာကေတာ့ လူႀကးန႔ လူငယ္ေလးေတြလည္း ကိုယ္ကာယ

ေမြးလာမည့္ကေလး၏ မိခင္ျဖစ္လာမည္ကို မခံႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။”

အၾကမ္းဖက္မႈရ႕ ဓားစာခံျဖစ္ခ့ရတာကို ေတြ႔ခ့ရပါတယ္။ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံခ့ရတ့

၂၀၁၇ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေဆးအကူ ႏွင့္ စိတ္လူမႈ အေထာက္အပံ့

သူ တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ အ့လိုမ ိွဳး တစ္ေယာက္

အရာရွိတစ္ေယာက္

က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္က အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအေနျဖင့္

ႏွစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။”
၂၀၁၇ ကတည္းက ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္

မလိုခ င္ေသာ ကိုယ္၀န္ကို ေဆာင္ထားရျခင္း ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္၀န္ကို ဖ က္ခ ရန္

အဆိုပါအေတြ႔အႀကံုမ ားကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပမႈမ ားတြင္ တိုက္ရိုက္လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္း အျပင္

ေတာင္းဆိုရျခင္းသည္ ယဥ္ေက းမႈ ႏွင့္ ဘာသာေရး စံႏႈန္းမ ား ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္

မုဒိန္းက င့္ေနသည္ကို အတင္းအဓမၼၾကည့္ခိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မိသားစု၀င္မ ားကို

တရား၀င္ ကုိယ္၀န္ဖ က္ခ ျခင္းကို တားျမစ္ထားသျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ခက္ခေၾကာင္း

လိင္ပိုင္းက ်ဴးလြန္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာ ကိုင္းညႊတ္မႈႏွင့္ လိင္ယုံၾကည္ခ က္ကို

ေျပာျပခ့ပါသည္။ ၂၅

ဖ က္ဆးမ ားတို႔လည္း ပါ၀င္ပါသည္။

“ သားဖြားဆရာမ ေရာက္လာၿပ ‘ဆရာမေရ၊ လူနာတစ္ေယာက္ … လာတယ္ သူက
ကိုယ္၀န္ဖ က္[ခ ခ င္လို႔]တ့၊ ဆိုလိုတာက သူက ကေလးကို မလိုခ င္ေတာ့ဖူး …

“လိင္ကြျပားေသာ လူဥးေရ [လိင္မကြေသာ၊ လိင္ေျပာင္းေသာ]မ ားသည္

သူမက ကိုယ္၀န္ဖ က္ခ [ခ င္]တယ္တ…
့ ငါဘယ္လိုျပန္ေျပာရမလ’… အ့ဒ

ဓားစာခံမ ားျဖစ္ၾကၿပး ယင္းက့သို႔ [ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္] ျဖစ္ခ့ရေသာ

အမ ိွဳးသမးကို ကၽြႏ္ုပ္စကားစေျပာတ့အခါ သူမက ေတာက္ေလ ာက္ မ က္ရည္

ဓားစားခံမ ားတြင္….. နည္းမ ိွဳးစုံနည္းလမ္း[မ ား]ျဖင့္ စေနာက္ျခင္း၊

က ေနခ့ပါတယ္…. သူမကို အခ ိွဳ႕ေသာ ေမးခြန္းေတြကို

နည္းလမ္းမ ိွဳးစုံ ေစာ္ကားျခင္းမ ား၏ ဓားစာခံမ ား ျဖစ္ခ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္

နက္နက္နနေမးၾကည့္ပါတယ္’ဘာျဖစ္လုိ႔ ကေလးကို ဖ က္ဆးခ င္ရတာလ’

[ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္]သူတို႔ အေၾကာက္ဆုံးမွာ အသတ္ခံရ[ႏိုင္]ျခင္းျဖစ္ၿပး…..

သူမေျပာတာက အစၥလာမ္ဘာသာအရ ကေလးတစ္ေယာက္ကို

အဆိုပါအုပ္စု [ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ရွိ ရိုဟင္ဂ ာ]ဟု ယင္းလူမ ားက ေခၚသည္

ဖ က္ဆးလိုက္တာ ဟာ အျပစ္ႀကးတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႔ခ့ရတာက အမ ားစုက

ညအစ္မမ ားကို မုဒိန္းက င့္မည္ဟု [ခ ိန္းေျခာက္ျခင္း] [သို႔မဟုတ္]သူတို႔၏

[စိတ္ခံစားခ က္မ ားၿပး] [အမ ိွဳးသမး]တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ‘င့ါမွာ

အေမမ ားကို မုဒိန္းက င့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။”

ကေလးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ အ့ဒါက ငါ့ဟာမဟုတ္ဖူး… ငါမဂၤလာေတာင္

၂၀၁၈ ကတည္းက အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသား ႏွင့္

မေဆာင္ရေသးဖူး။ ငါဒကေလးကို မလိုခ င္ဖူး။’”

လိင္ေျပာင္းသူမ ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ား ညွိႏႈိင္းေရးမးတစ္ေယာက္

၂၀၁၈ ကတည္းက ဘလုကာလ စခန္း မွ ေဆးခန္းႀကးၾကပ္ေရးမး ႏွင့္

အသက္ရင
ွ ္က န္ရစ္သမ
ူ ား၏ စိတ္က န္းမာေရး အေျခအေန

က န္းမာေရး စခန္း မန္ေနဂ ာတစ္ေယာက္

ကုသေပးခ့ေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္း၏ အဆိုအရ မုဒိန္းက င့္ခံခရေသာ အမ ိွဳးသမး

ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္တြင္ ကို ယ္၀န္ ဖ က္ခ ျခင္းကို တရား၀င္ ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း
ရာသလာမႈ ထိ န္းခ ွဳပ္ျခင္း အတြ က္ လက္ခံထားေသာ မိ သားစု စမံ ကိန္းတြင္
“ရာသမလာသည္မွာ ကာလအနည္းငယ္ သာရွိပါက ရာသစက္၀ိုင္းကို

အမ ားအျပားတြင္ စိတ္က ျခင္း ႏွင့္ ဒုကၡၿပေနာက္ စိတ္ဖိစးမႈေ၀ဒနာ (ပတအက္စ္ဒ)
က့သို႔ေသာ စိတ္က န္းမာေရး အေျခအေနမ ား၏ လကၡဏာမ ားကို ျပေနတတ္ပါသည္။
“ကၽြႏ္ုပ္တို႔ …ေတြ႔ရသေလာကကေတာ့ အမ ားစု[ဒုကၡသည္ေတြ]က ပတအက္စ္ဒ ခံစားေနရပါတယ္

ထိန္းခ ွဳပ္ရန္”အတြ က္ အမ ိွဳးသမးတစ္ေယာက္၏ ေနာက္ဆုံးရာသစက္ ၀ိုင္း မွ ၁၂

သူတို႔မွာ ေရာဂါလကၡဏာအျပည့္ျပေနပါတယ္။

ပတ္ အထိ ကို ခြင့္ျပွဳထားပါသည္။၂၆ ယင္းခ ဥ္းကပ္ပုံက ေကာ့ဒ္ဘဇားရွိ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိရသေလာက္ကေတာ့ [သူတ]ို႔ က ကၽြႏ္ုပ္တို႔န႔

လူသားခ င္းစာနာေထာက္ ထားသည့္ အဖြ႔အစည္းမ ားအတြ က္
အသက္ရွင္က န္ ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအတြ က္ သင့္တင့္ေလ ာက္ပတ္ေသာ
မ ိွဳးဆက္ပြားက န္းမာေရးကို ေပးခြင့္ရေစခ့ပါသည္ ။၂၇ ဆရာ၀န္အခ ိွဳ႕က
ေျပာျပသည္မွာ အမ ိွဳးသမးအခ ိွဳ႔သည္ ပုံစံမက ေသာ သို႔မဟုတ္ သမာရိုးက

စကားေျပာရတာေတာင္ အဆင္မေျပဖူး။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သူတို႔ကို
ေဆးကုေပးေနတာ၊ ဒါေပမ့ သူတို႔က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လုံး၀ အျပည့္အ၀
ယုံၾကည္တာ မဟုတ္ေသးဖူး………………….အ့ဒအခ ိန္မွာ သူတို႔ေတြမွာ
တုံ႔ျပန္မႈ၊ စိတ္ပူပင္ေသာက၊ စိတ္ပ က္တာေတြ စတ့ လကၡဏာေတြ ရွိေနၿပ။
ငါေျပာခ င္တာက သူတို႔က အရမ္းမတည္ၿငိမ္ဖူး၊ တစ္ခ ိွဳ႕က စိတ္က ေနတယ္၊

နည္းလမ္းမ ားကို အသုံးျပွဳၿပး ကိုယ္၀န္ဖ က္ခ တတ္သည္ ဟု ေျပာျပပါသည္။

စိတ္က ေနတ့သူအမ ားစုလိုပ သူတို႔က လုံး၀စကားမေျပာဖူး။

ယင္းက့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားမွ ေနာက္ဆ က္တြမ ားကို

အက ပ္အတည္း အေျခအေနကို ျဖတ္ေက ာ္ခ့ၿပး အမ ားစုမွာ ၾကည့္ရတာ

ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ္ညလး္ ကုသရန္အတြက္ ေဆးရုံသို႔ လာၾကပါသည္။

ဘာမွမရွိဘ လစ္ဟာေနသလိုပ။ သူ႔တို႔ေခါင္းထမွာ ဘာစိတ္လႈပ္ရွားမႈမွ
မရွိဖူး။ သူတို႔ကို ေမးတ့ေမးခြန္းေတြကိုလည္း မေျဖႏိုင္ဖူး။ ငိုပငိုေနတယ္။

“သူတို႔လာတ့အခ ိန္မွာ ကိုယ္၀န္ဖ က္ခ တာကို[လုပ္ၿပးလို႔] မေအာင္ျမင္တ့ အခ ိန္မွာ
[၀န္ထမ္းေတြ]ဆကိုေရာက္လာၿပး ၀န္ထမ္းေတြက သူတို႔အရမ္း ေနမေကာင္းျဖစ္လို႔

တစ္ခုခုေမးတ့အခါက ရင္လည္း သူတို႔ပထမဆုံးေျဖတာေတြက သူတို႔
ျမင္ေတြ႔ခ့ရတာေတြပ။သူတို႔ဒကို ဘယ္လိုေရာက္လာသလ။

ကၽြႏ္ုပ္ကို လာေခၚၾကပါတယ္။ အ့အခ ိန္က ရင္ေတာ့ ငါတို႔က သူတို႔ဘာျဖစ္ခ့လ၊
ဘယ္သူမွာတာ၀န္ရွိလဆိုတာေတြကို မေဆြးေႏြးေနေတာ့ပါဖူး။ ငါတို႔ေသခ ာမသိေပမ့၊
အ့ဒမွာ ရွိေနတုန္းကေတာ့ကိုယ္၀န္ဖ က္ခ မႈ[ေတြ]
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္၀န္ဖ က္ခ တာေတြကို အမ ားႀကး က ိန္းေသေပါက္ ေတြ႔ခ့ရတယ္။”
၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ဖူးေသာ
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္
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လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ

သူတို႔က အေျခအေနေတြရ႔ အခက္အခေတြကို ေျပာျပတယ္။

စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကာယလကၡဏာမ ားက အျဖစ္မ ားပါသည္။

ဘယ္ေလာက္လမ္းေလွ ာက္ခ့ရတာ၊ ဘယ္ေလာက္ေသၾကတာ၊ ဘယ္လိုမုဒိန္းက င့္

ထို႔ေနာက္လိုက္ၾကည့္ပါက နာက င္ဒဏ္ရာ အျမစ္တြယ္မႈတြင္ အရင္းခံသည္ဟု ယူဆရပါသည္။

ခံရတာ၊ ဘယ္လိုေၾကာက္လန္႔၇တာ၊ သူတို႔ကိုၾကည့္ရင္ ေၾကာက္ေနတာပ၊
အ့ဒါကေတာ့ သူတို႔ေတြမွာ တူညတ့အခ က္ပါပ။”

“ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူနာအမ ားစုမွာ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကာယလကၡဏာ
ေတြမ ားတယ္။ ဟိုနာဒနာပါ။ ဥပမာ ‘ေခါင္းကိုက္တယ္တို႔၊ ဗိုက္ေအာင့္တယ္တို႔

၂၀၁၇ ကတည္းက ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ့ေသာ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္

ေက ာေအာင့္တယ္လို႔ ’ ဆိုတာမ ိွဳးေတြ။ အ့ဒါေတြျဖစ္ေနတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာ
ေနၿပလလို႔ ဆက္ေမးၾကည့္ရင္ သူတို႔အိမ္ေတြကေန ထြက္လာကတည္းက

“ သူတို႔ကို ေျပာျပခိုင္းရင္ အခိ န္ယူရတယ္၊ အစပိုင္းေတာ့ ငိုတာေပါ့။ ၿပးေတာ့ သူတို႔က
ငါေသခ င္တယ္၊ ငါ့ကိုယ္ငါ သတ္ေသခ င္တယ္၊ အ့ဒလိုမ ိွဳးေတြ ေျပာတယ္။”

ဒါမွမဟုတ္ စခန္းကို ေရာက္ကတည္းကဆိုတာကို သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ

လူနာအမ ားစုမွာ ဘာေရာဂါမွ ဟုတ္တိပတ္တိ မရွိတ့ လူနာအမ ားအျပားကို

သူနာျပွဳသားဖြားဆရာမတစ္ေယာက္

ေသခ ာေပါက္ေတြ႔ခ့ရပါတယ္။ ေစာင့္ေရွာက္သူေတြ႔ကေတာ့ စိတ္ဖိစိးမႈမ ားၿပး
ကိုယ္ကာယအားျဖင့္ လကၡဏာအေနန႔ ခံစားရတာျဖစ္ပါတယ္။ အ့ဒါမ ိွဳးေတြ

တစ္ခ ိွဳ႕ေသာ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက လူနာမ ားသည္ ၄င္းတို႔၏

အရမ္း အရမ္း ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။”

နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို ျပန္မေျပာႏိုင္ခ ိန္တြင္ ယင္းသို႔ေျပာရန္ အားေပးရမည္ ျဖစ္ၿပး
အခ ိွဳ႕ေသာသူမ ားက လူနာမ ားသည္ သူ တို႔၏ ခံစားခ က္မ ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာ

၂၀၁၇ ဒဇင္ဘာလတြင္ ကြက္က ား က န္းမာေရးေဆးခန္းမ ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ

ျပရန္ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို မွ ေ၀ရန္ ထိတ္ လန္႔ေနၿပး ကုသမႈေပးခ ိန္မ ားတြင္

အေရးေပၚသူနာျပွဳတစ္ေယာက္

ေရလိုက္ငါးလိုက္သာေနၿပး တိတ္ဆိ တ္ေနကာ လႈပ္လမလႈပ္ၾကေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိခ့ၾကပါသည္။ က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ားက ရိုဟင္ဂ ာလူမ ိွဳးမ ား

“ ေဆးပညာအရ ေသြးဆုံးရွံွဳးတာ၊ အာဟာရခ ိွဳ႕တ့တာ ေတြကို ေတြ႔ရွိဖို႔ႀကိွဳးစား
ေပမ့၊ ဘာမွမေတြ႔ခ့ရပါဖူး၊ ဒါေပမ့ … သူမ အားနည္းတယ္လို႔ ခံစားရ [ရင္]

ၾကား သူတို႔ေတြ႔ခ့ရသည့္ နာက င္ဒဏ္ရာမ ားႏွင့္ မ ဥ္းၿပိွဳင္မ ားကို ေတြ႔ခ့ရၿပး အျခား

ဒါမွမဟုတ္ အာရုံစိုက္လို႔မရရင္၊ ငါတို႔ကေတာ့ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တ့ ကိုယ္ကာယ

က ်ဴးလြန္ခံခ့ရေသာ ဓားစာခံမ ားတြင္လည္း ယင္းနာက င္ဒဏ္ရာမ ားကိုလည္း

လကၡဏာေတြလို႔ ယူဆလိုက္ၿပပါတယ္။ တကယ္လ ဒါဟာ စိတ္မူမမွန္မႈ

ေတြ႔ခ့ရပါသည္။

တစ္မ ိွဳးျဖစ္ၿပး သူတို႔ေတြဟာ တစ္ခ ိွဳ႕ေသာ စိတ္ျပႆနာေတြကို
ခံစားေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။”

“ နာ၈ င္ဒဏ္ရာအေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းအမ ားစုက လူနာေတြရ႕

၂၀၁၈ ကတည္းက ဘလုကာလ စခန္း ရွိ ေဆးခန္း ႀကးၾကပ္ေရးမး ႏွင့္

ပါးစပ္ကေနပလာပါတယ္၊ ‘ဒါမ ိွဳးငါဆမွာျဖစ္တာ’မ ိွဳး မလိုအပ္ဘ

က န္းမာေရးစခန္း မန္ေနဂ ာ တစ္ေယာက္

‘ဒါနာက င္ဒဏ္ရာေလ၊ ဒမွာေလအမာရြတ္ေတြ’ဆိုၿပး နာက င္ဒဏ္ရာ
ဇာတ္လမ္းမ ားကို ေျပာျပတတ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကေတာ့ သူတို႔ကို

လိငအ
္ ၾကမ္းဖက္မႈ အေတြ႔အႀကံွဳ အဆက္

ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ အၾကမ္ေရမ ားမ ား ေျပာျပခိုင္းတယ္၊ ငါ့အေတြးအေခၚ

အမ ိွဳးသမး ဒုကၡသည္မ ား ႀကံွဳေတြ႔ခ့ရေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ ျမန္မာ-

[ကေတာ့] လူနာေတြက ဒါကို ျမန္ျမန္ေက ာ္ျဖတ္ေလ၊ ဒါက အနာက က္ဖို႔အတြက္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္နိမိတ္တြင္ အဆုံးမသတ္ေသးပါ။ ဒုကၡသည္မ ား ေကာ့ဒ္ဘဇား

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပ။ ဒဇာတ္လမ္းကို ျပန္ေျပာျပႏိုင္ဖို႔ ငါတို႔ပရွိတာေလ။
ငါအလုပ္မမ ားေနဖူး၊ အခြင့္အေရးရွိတယ္ဆိုတာန႔ စိတ္ပါလက္ပါန႔ကို
လုပ္ေပးပါတယ္။ သူတို႔ကို ငါ့ကေတာ့ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္မဟုတ္ဖူး၊
စိတ္ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္လမဟုတ္ဖူး၊ ဒါေပမ့ သူတို႔ငါဆ ဘာမွန္းမသိတ့
ဟိုနာဒနာ ေရာဂါေတြန႔ေရာက္လာရင္ ငါကို ေျပာျပဖို႔ အားရွိလာေအာင္
ႀကိွဳးစားၾကည့္တယ္။ ဒါေတြက နာက င္ဒဏ္ရာေတြရ႕ အေသြးအသားထ
ေရာက္ေနမႈပ၊ ဒါေတြကို ငါတို႔လ အၿမပ ျမင္ေနရတာပ။”
၂၀၁၈ တြင္ ေကာဒ္ဘဇား တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လုပ္အားေပး ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

တြင္ အေျခခ ၿပးခ ိန္တြင္ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက ရိုဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသားမ ားက
က ်ဴးလြန္ေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္မ ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား (အိုင္ပဗ) အေၾကာင္း
ဇာတ္လမ္းမ ားကို စတင္ၾကားရျပန္သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ေတြ႔ႀကံွဳခ့ရေသာ နာက င္ဒဏ္ရာမ ား ကို ပိုဆိုးေစၿပး ဒုကၡသည္စခန္းတြင္း
နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို ပိုျဖစ္ေစပါသည္။ ဤေလ့ လာမႈအတြက္ အင္တာဗ ်ဴးခ့ရေသာ
က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူ၀န္ထမ္းမ ားက အိုင္ပဗေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ဒဏ္ရာမ ားကို
ပုံမွန္ေတြ႔ေနရသည္ ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။ ယင္းက အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ
ရိုဟင္ဂ ာမ ားအတြက္ ဆက္လက္ျဖစ္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္

ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္က သူတို႔လူနာကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပပါသည္။
“ ကၽြႏ္ုပ္သူဆိုမွာ စိတ္မရွိတာကို ေတြ႔ခ့ရတယ္။ သူက ကၽြႏ္ုပ္ကို
ၾကည့္လည္းမၾကည့္ဖူး၊ စကားလမေျပာဖူး၊ ငိုပငိုေနတယ္။ ငါ ပုံမွန္မဟုတ္တ့

နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို ကိုယ္စားျပွဳေနပါသည္။
“ လူေပၚမူတည္ၿပး နာက င္ဒဏ္ရာေတြက ပုံစ့အမ ိွဳးမ ိွဳးန႔ ျပေနတာပ။ လူတိုင္းမွာ
နာက င္ဒဏ္ရာကိုယ္စိရွိတယ္လို႔ ငါေျပာရတယ္။ အမ ိွဳးသားေတြက သူတို႔ခံစား

အျပွဳအမူ(မ ား) မ ိွဳးစုံကို ေတြ႔ခ့ရတယ္။”

ေနရတာေတြကို သူတ႔ို အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြေပၚကို ပုံခ လိုက္တာကေတာ့

၂၀၁၇ ကတည္းက ေကာ့ဒ္ဘဇား တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေဆးအကူ ႏွင့္ စိတ္လူမႈ

ငါတို႔ျမင္ေတြ႔ေနရတာ အေသအခ ာပါပ။”

အေထာက္အပံ့ အရာရွိ

၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

“ ခႏၶာကိုယ္ ဘယ္အစိတ္အပိုင္းကို မဆို ရိုက္တယ္၊ ထိုးတယ္၊ ကန္တယ္၊
ေခါင္းပါမခ ိန္ဖူး၊ ကိုယ္၀န္ရွိေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဗိုက္ကို လုပ္ခ င္လုပ္တာပ။
ေယာက္ ားက မိန္းမကို ၾကိွဳးကြင္းစြပ္ဖို႔ ႀကိွဳးစားတ့သူ၊ မိန္းမကို အဆိပ္ခတ္ဖို႔
ႀကံတ့သူ၊ မးရွိွဳ႕ဖို႔လုပ္တ့သူေတြ ရွိဖူးတယ္”
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရွိ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ
ကုသသူတစ္ေယာက္

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား
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ေတြ႔ရွိခ က္မ ား
အဆက္

ဘဂၤလားေဒ့ရ္တ
ွ ြင္ လူသားခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ စနစ္ ႏွင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမား ၏
ဆက္ဆံေရး

ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခ့ၾကပါသည္။ ၃၀ ယင္းသို႔အားျဖင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကို
ေထာက္ပံ့ရန္ စံသတ္မွတ္ျခင္း၊ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ လူမႈ

“ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္အေနန႔ ထင္မိတာက လူတိုင္းက က န္းမာေရး စခန္းေတြ
ကို ခ က္ခ င္းလာျပမယ္လို႔ ထင္မိေပမ့ တကယ္တမ္းေတာ့ အ့ဒအေနအထားမွာ
သူတို႔ေတြမွာ ဘာဆိုဘာမွ မရွိေတာ့ တျခား ရွွဳပ္ေထြးတ့ ဥးစားေပးရမ့ဟာ

အေထာက္အပံ့မ ား တိုးခ ႕ေပးျခင္းအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အ အုံမ ား
တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္ေပးခ့ပါသည္။

ေတြရွိေနတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရတယ္။”

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား ႀကံွဳရေသာ အတားအဆးတစ္ခုမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ က

၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ

ဒုကၡသည္ အေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို တရား၀င္ အေျခအေန ႏွင့္ တရား၀င္

ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

အေထာက္အထားမ ား ခြင့္မျပွဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤက့သို႔ ခြင့္မရွိဘ အသက္ရွင္

၂၀၁၇ ေႏွာင္းပိုင္း ႏွင့္ ၂၀၁၈ အေစာပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ထသို႔ ရိုဟင္ဂ ာမ ား
၀င္လာေသာ အေစာပိုင္းကာလမ ားအတြင္ းတြင္ ရွိႏွင့္ၿပးေသာ အေျခခံ
အေဆာက္အအုံမ ားသည္ လူ အမ ားအျပားကို လက္ခံရန္မလုံေလာက္သျဖင့္
ဒုကၡသည္မ ားသည္ က န္းမာေရး အရင္းအျမစ္မ ားကို အသုံးမျပွဳခြင့္မရခ့ပါ။
ေကာ့ဒ္ဘဇား သို႔ ဒုကၡသည္မ ား စတင္ေရာက္ရွိလာခ ိန္တြင္ ကယ္ဆ ယ္ေရး
လုပ္ငန္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ ၏ ဒုကၡသည္ကယ္ ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ပို႔
ေဆာင္ေရး ေကာ္မရွင္၊ ယူအန္ ဒုကၡသည္ မ ားအတြက္ အျမင့္ဆုံး ေကာ္မရွင္
(ယူအန္အိတ္ခ ္စအာ) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆို င္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈအတြက္

က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားသည္ တတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ ား မရရွိဘ
လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရၿပး အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈမ ား မရရွိသျဖင့္
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ၏ အသက္ရွင္က န္ရစ္ သူမ ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေျခခံျဖစ္ေသာ
ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ား မရႏိုင္ေစျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။၃၁
“ ေနာက္ထပ္အခက္အခတစ္ခုက ... ရိုဟင္ဂ ာေတြမွာ ဒုကၡသည္ ခံခြင့္ မရွိတာျဖစ္ၿပး ... ပိုမို
ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔လိုလို႔ တစ္ဆင့္ျမင့္ေနရာကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးဖို႔လိုတ့အခါ တစ္ေနရာ
[ပထ၀အားျဖင့္]ကေန အျခားေဆးရုံတစ္ရုံကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးဖို႔က အရမ္း ခက္ခ့ပါတယ္။“
၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ဘလုကာလ အတြင္းလူနာဌာနရွိ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

အဖြ႔အစည္းတို႔က ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ေပးခ့ပါသည္။ ေကာ့ဒ္ဘဇား ေဒသသည္
ေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ေနစရာျဖစ္လာသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားအား ရရွိရန္ ခက္ခေနသည့္

၂၀၁၇ တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕လာမႈမ ားေၾကာင့္ ႏွစ္လအတြင္း လူဥးေရ ေလးဆတိုးလာၿပး

အေျခအေနအျပင္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေနေၾကာင့္

ပတ္၀န္းက င္ ႏွင့္ လက္ရွိ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ ားအတြက္ အက ပ္အတည္း

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ယဥ္ေက းမႈ ႏွင့္ စနစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ ားေၾကာင့္

အမ ားအျပားကို ျဖစ္ေစခ့ပါသည္။ ၂၈ ထို႔အခ ိန္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားကို အစရင္ခံရန္လည္း အခက္အခမ ားစြာကို

အေျခခံပစၥည္းမ ားျဖစ္ေသာ အစားအေသာက္၊ ေရ၊ အ၀တ္အစား၊ ေနစရာ ႏွင့္
သန္႔ရွင္းေရးမ ားကို ဥးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခ့ၾကပါသည္။ စိတ္က န္းမာေရး ႏွင့္
အသက္အႏၱရာယ္မရွိေသာ က န္းမာေရး ျပႆနာမ ားကို ခ န္ထားခ့ၿပး
သိပ္အေလးမထားခ့ပါ။ က န္းမာေရးစနစ္သည္ ကူးစက္တတ္ေသာ
ေရာဂါမ ားျဖစ္သည့္ ဆုံဆိုနာ ႏွင့္ ၀က္သက္ေရာဂါမ ားကိုလည္း ကိုင္တြယ္ရ
ေသးသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားသည္ ၄င္းတို႔ေနထိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ႀကံွဳေတြ႔ေနရပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ေသာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား ၏
ဇာတ္လမ္းမ ားအရ ယင္းအတားအဆးမ ားသည္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကို ၄င္းတို႔၏
အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို မွ ေ၀ျခင္းကို မတားဆးႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းအခက္အခမ ားကို
စဥ္းစားေနရသျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ လိုအပ္ခ က္ႏွင့္ အလြန္အမင္း မကိုက္ညေသာ
ေစာင့္ေရွာက္မႈပတ္၀န္းက င္တြင္ ေနထိုင္ရသည့္ ဒုကၡသည္ အသက္ရွင္
က န္ရစ္သူမ ားေပၚတြင္ တင္က န္ရစ္ခ့ပါသည္။

ရြာမ ားတြင္ ႀကံွဳေတြ႔ ခ့ရေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ - အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ လာခ့ရသည့္ ခရးေ၀း ေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ
က န္းမာေရးလိုအပ္ခ က္အမ ားအျပားကို ခ က္ခ င္း ဂရုမစိုက္ႏိုင္ခ့ပါ။

ရင္တြငး္ ဒဏ္ရာ
၄င္းတို႔၏ မိသားစု ႏွင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ပစ္ပယ္ခံရမႈကို ေၾကာက္လန္႔ မႈ ႏွင့္ လူမႈ
ရင္တြင္းဒဏ္ရာက အခ ိွဳ႕ေသာ အသက္ရွ င္က န္ရစ္သူမ ားအား ၄င္းတို႔ႀကံုေတြ႔ခ့ရသည့္

အက ပ္အတည္းဆက္ရွိလာၿပး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေအဂ င္စမ ား ႏွင့္ အန္ဂ အို

မုဒိန္းမႈ ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို ေဖာ္ထုတ္မျပျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ အမ ိွဳးသမး

မ ား စခန္းမ ားသို႔ေရာက္ရွိလာကာ သးျခား ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ကၽြမ္းက င္မႈအလိုက္

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားသည္ သူတို႔အိမ္ေထာင္ျပွဳလို႔မရေတာ့မွာ၊

ရိုဟင္ဂ ာမ ားအတြက္ က န္းမာေရးစင္တာမ ား၊ က န္းမာေရးေဆးခန္း၊ ႏွင့္

အိမ္ေထာင္ဘက္မ ားက မႀကိွဳက္မွာကို ေၾကာက္လန္႔သျဖင့္ လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ

အသိုင္းအ၀ိုင္းအေျချပွဳ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားကို ထူေထာင္ ၀န္ေဆာင္မႈ

အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ေဖာ္ထု တ္ေျပာဆိုရန္ ေၾကာက္လန္႔တတ္ၾကပါသည္။

ေပးခ့ၾကပါသည္။ ရံဖန္ရံခါအားျဖင့္ ယင္းက န္းမာေရးစခန္းမ ားတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား ေရတိုေရရွည္တာ၀န္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ၾကၿပး အခ ိွဳ႕ေသာ အလုပ္မ ားမွာ လုပ္အားေပး ရာထူးမ ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။
အက ပ္အတည္းအစပိုင္းတြင္ လူသားခ င္းစာနာေထာက္ ထားေသာအဖြပအစည္းမ ား
ၾကား ညွိႏႈိင္းမႈနည္ းပါးၿပး ၀န္ေဆာင္မႈမ ား ထပ္ျခင္း၊ အခ ိွဳ႕ေသာ အုပ္စုမ ား (ဥပမာ။ ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ ား) အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ မႈ မလုံေလာက္ျခင္း၊ လႊ ေျပာင္းစနစ္
မရွိျခင္း တို႔ရွိခ့သည္ ဟု ေျဖဆို သူမ ားက ေျပာျပပါသည္။ ၾကာလာသည္ ႏွင့္အမွ
အဖြ႔အစည္းမ ား ညွိႏႈိင္းၿပး ထပ္ ေနျခင္း ႏွင့္ ဟာကြ က္မ ားကို ေလ ာ့ခ ရန္ က႑
အလို က္အုပ္စုဖြ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးခ့ၾကပါသည္ ။ ၂၉ က န္းမာေရးက႑ကို
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရမွ ေကာ့ဒ္ဘဇား ခရိုင္ က န္းမာေရးဌာနမး ႏွင့္
ကမာၻ႕က န္းမာေရး အဖြ႔အစည္းတို႔က ပူးတြၿပး
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“ အ့ဒေတာ့ ညေနခင္းတစ္ခုမွာ ကၽြႏ္ု႔ရ႕ သားဖြားဆရာမက ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလ မွာ
ေစာင့္ေရွာက္မႈတစ္ခါမွ မခံဖူးတ့ ကိုယ္၀န္ကိုးလအရြယ္အမ ိွဳးသမး တစ္ေယာက္န႔
ေရာက္လာပါတယ္။ ဘာလို႔လလို႔ ေတြးေနတုန္း [သိလိုက္တာက]သူမက လြန္ခ့တ့
ကိုးလေလာက္က မုဒိန္းက င့္ခံရတာျဖစ္ၿပး အ့ဒါကို သူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာ
ဆိုဖို႔န႔ ေဆးခန္းကိုလာဖို႔ ရွက္ေနတာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔က သူမကို အိမ္ထမွာပ
ထားၾကတယ္။ ဘာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိုမွသူမ မရရွိဖူး။”
၂၀၁၈ ကတည္းက စခန္းရွိ က န္းမာေရးစခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

“ ၾကည့္ရတာ အပယ္ခံရမွာစိုးလို႔ သူတို႔အခ င္းခ င္းေတာင္ အ့ဒ [မုဒိန္းမႈ]အေၾကာင္းကို
မေျပာဆိုၾကဖူး၊ အျခားသူမ ားကိုလည္း မသိေစခ င္ၾကဖူးန႔တူပါတယ္။ အားကိုးရာမ့
ခံစားရတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ မိသားစုထမွာေတာင္မွာ အ့လိုကိစၥေတြျဖစ္ခ့တယ္
ဆိုရင္ေတာင္ အ့ဒအေၾကာင္းေတြကို မေျပာျဖစ္ၾကဖူးန႔တူပါတယ္။” ၂၀၁၇ တြင္
ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရွိ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ ကုသသူတစ္ေယာက္

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အသက္ရွင္ က န္ရစ္ေသာသူမ ား၏ ဇာတ္လမ္းမ ား

အခ ိွဳ႕ေသာ ေျဖဆိုသူမ ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကံွဳေတြ႔ခ့ရေသာ လူသားမဆန္မႈ ႏွင့္

တြင္ပါသည့္အတိုင္း အသက္ရွင္ က န္းရစ္သူမ ားသည္ ၄င္းတို႔ယုံၾကည္ရေသာ

အၾကမ္းဖက္မႈမ ား အေၾကာင္း ေျပာျပရန္ ေၾကာက္လန္႔ေနျခင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပး ေအာက္ပါတို႔ကို

က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားကို ၄င္းတို႔၏ အေတြ႔အႀကွဳံမ ားကို ေျပာျပပါသည္။

သတိထားမိခ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လိင္ ႏွင့္ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ရင္တြင္း
“ ငါခံစားမိတာကေတာ့ သူတို႔ကို သူတို႔ရ႕တစ္သက္တာမွာ လူသားတစ္ေယာက္လို

ဒဏ္ရာမ ားက နက္ရွိွဳင္းလြန္းသျဖင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူ၏ မိသားစု ႏွင့္

သူတို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွမဆက္ဆံခ့ဖူးဆိုတာပါပ” ၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇား ရွိ

အသိုင္းအ၀ိုင္းမ ား၏ လက္စားေခ မႈကို ခံရမည္စိုးသျဖင့္ ယင္းအခ ိန္က

လုပ္အားေပးဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

မုဒိန္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္၀န္မ ားကို အစရင္ခံရန္အတြက္ မလုံၿခံွဳဟု
ခံစားရေၾကာင္း က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ သူ တစ္ဥးက ေျပာျပပါသည္။

ေျဖဆို သူမ ားက ဂရုစိုက္နားေထာင္ေပးျခင္း၊ ထိေတြ႔မႈျဖင့္ သက္ သာရာရေစျခင္း၊
လက္ ဟန္ေျခဟန္၊ ႏွင့္ ဂရုစိုက္ေၾကာင္း ျပသျခင္းေတြ ကို ကိုယ္ကာယ ေရာဂါမ ား ကို ကုသဖို႔နပ

“ သူတ႔ိက
ု ငါ့ကိုစိုက္ၾကည့္ၿပး ငါမွတ္မိေသးတယ္ သူတ႔ို ရိုးရာအရ
[အ့ဒါေတြနပတ္သက္ၿပး] တခုခုမ ားျဖစ္တာလား [တစ္ခုခုမ ား] မွားေနတာလားလို႔
ေျပာတယ္၊ ‘ဗိုက္ထမွာ အလုံးျဖစ္တာလား’လို႔လည္းေမးတယ္။ ငါကေတာ့ ၁၀၀%
ကိုယ္၀န္ရွိေနတာေၾကာင့္လို႔ သိေပမ့ ရိုဟင္ဂ ာလူမ ိွဳးေတြန႔ ရြက္ဖ င္တစ္ခုထမွ
တူတူေနၾကတာ၊ ငါကဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ တျခားဘာအကူအညမွမပါဖူး၊

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာမွာ သုံးရတယ္ လို သတိျပွဳမိခ့ၾကပါသည္။
အေရးႀကးသည္မွာ ေလ့လာမႈပါ ေျဖဆိုသူတစ္ေယာက္မွ ရိုဟင္ဂ ာ က န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္သူ မပါျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥရပ္မ ား ႏွင့္
အျခားယဥ္ေက းမႈအရ ၾကားခံရွိေသာ အျပွဳအမူမ ားကို ေဆြးေႏြးရန္ “ပြင့္လင္းမႈ”ႏွင့္

အ့ေတာ့ ဗိုက္ထကအလုံးဆိုၿပး သံသယရွိလိုပေရးေပးခ့ရတယ္။
ငါမွတ္မိတာကေတာ့ အ့ဒါ ဗိုက္ထက ကင္ဆာလုံးမဟုတ္ဖူး၊ ငါေရးေပးလိုက္တာက

ပက္သက္ၿပး ေစာင့္ၾကည့္မႈမ ားမွာမွာ အကဆတ္ၿပး ျပင္ပလူတစ္ေယာက္အေန ျဖင့္

ကိုယ့္ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္မွာေၾကာက္လ”ို႔

အျမင္မ ားျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၈ တြင္ စခန္း ၁၇ ရွိ က န္းမာေရးစခန္း မွ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ရင္းႏွးမႈ တည္ေ ဆာက္ေရးတြင္ရွိေနေသာ အခက္အ ခမ ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပး မေပးခ့ျခင္း၊ လ စ္လ ်ဴရွွဳကထားျခင္း ႏွင့္ မတရား
ျပွဳက င့္ျခင္းမ ားေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္လည္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ခံယူရန္ ထိ တ္လန္႔ေနၾကၿပး က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားအား ပိုမိုပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုရန္

ရုိဟင္ဂ ာမ ားႏွင့္ ရင္းႏွးမႈတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အထူးကုမ ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံစုံမွ က န္းမာေရး
၀န္ထမ္းမ ားအတြက္ အခက္အခ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တိုက္ရိုက္ဆက္ သြယ္မႈ မရွိျခင္း၊
ဘာသာျပန္ သုံးရျခင္း၊ ရိုဟင္ဂ ာ က န္းမာေရး လုပ္သား သို႔မဟုတ္ အေထာက္အပံ့
၀န္ထမ္းမရွိျခင္း ႏွင့္ ယဥ္ေက းမႈ အတားအဆးမ ားက ရိုဟငဂ ာ လူနာမ ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈ
ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ က္မ ားကို နားလည္ရန္ ခက္ခေစပါသည္။

ခက္ခေစပါသည္။၃၂
“ ငါထင္တာကေတာ့ သူတို႔ ယဥ္ေက းမႈက ကြထြက္ေနၿပး နားလည္ဖို႔ ခက္ခလြန္လို႔
သူတို႔ဘာေတြေတြးေနလ ဘာေတြခံစားေနရလဆိုတာကို သေဘာေပါက္ဖို႔

“ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္တုန္းကမွ ေစာင့္ေရွာက္သူတစ္ေယာက္ န႔ မေတြ႔ဖူးဘူး။
ငါတို႔က သူတို႔ဘ၀မွာ ပထမဆုံးေတြ႔ဖူးတ့ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြပ… သူတို႔

ခက္ခတယ္။ သူတို႔ေၾကာက္ေနတယ္လို႔ ထင္ရတာပ။ သူတို႔ကို ဘာေျပာေျပာ ‘ဟုတ္

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈန႔ပက္သက္ရင္ လုံး၀လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕ခံထားရတာ

ဟုတ္ ဟုတ္’ လို႔ပေျပာၿပး ဘာေမးခြန္းမွ ျပန္မေမးဖူး။ ငါအျမင္မွာေတာ့ အ့ဒါ

ေသခ ာတယ္ဆိုတ့ အမႈတြေတြ အမ ားႀကးအမ ားႀကးပ။ ငါေျပာရတာကေတာ့ ငါတို႔

ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္။ သေဘာက ငါေျပာေနတာေတြကို သူတ႔ို ဘာမွနားမလည္ဖူး။

ၾကည့္ရတ့လူနာတိုင္းအတြက္ ငါတို႔ဟာ သူတို႔ဘ၀ရ႕ ပထမဆုံး ဆရာ၀န္ဆရာမေတြ

နင္ဘာပေျပာေျပာ မွန္မွန္မွားမွာ သူတို႔က ျပန္လည္မေမးဖူး ဒါမွမဟုတ္

ဆိုတာပ။ အသက္ႀကးရြယ္အိုေတြအတြက္ေရာပ။”

နားလည္းမလည္ဖူး။”

၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇား တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လုပ္အားေပးဆရာ၀န္

၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရ တြင္ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ့ေသာ
လုပ္အားေပးဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

ေျဖဆိုသူမ ားက

ရိုဟင္ဂ ာမ ားအား “သးသန္႔လူမ ား”လို႔ ျမင္ပါတယ္။

သူတို႔က

ဆရာ၀န္ျပဖို႔ ေဆးခန္းကိုလာေပမ့ ဘာမွ မေျပာဖူး။ သူတို႔ျပႆနာ န႔ သူတို ႔
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကံွဳေတြ႔ခ့ရတာေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ေၾကာက္လန္႔ေနတယ္။
“ သူတို႔ဆရာ၀န္ေတြဆလာတ့အခါ သူတို႔ဘာလို႔ဒမွာ ရွိေနရာတာလလို႔ ေျပာရမွာ န႔
သူတ႔ိဒ
ု မွာ သူတို႔ရ႕ ျပႆာနာေတြကို ေျပာျပဖို႔ ေရာက္လာတာမဟုတ္ဖူးလိုပ။
ဒါေၾကာင့္ ေသေသခ ာခ ာထိုင္ၿပး အခ ိန္ေပးမေမးျမန္းရင္ သူတို႔က
သူတို႔ခံစားခ့ရတာန႔ ပက္သက္ၿပး ဘာကိစၥကို မွ အေသးစိတ္မေျပာဖူး။”
၂၀၁၇ ဒဇင္ဘာ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အေရးေပၚဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခု ရွိ ကြက္ၾကား က န္းမာေရးေဆးခန္းတြင္ ရိုဟင္ဂ ာ
အမ ိွဳးသမး ႏွင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို အေရးေပၚသူနာျပွဳက ကုသမႈေပးေနစဥ္။

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား
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“လူတိုင္းပလို႔ ကၽြႏ္ုပ္ေျပာခ င္တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
ေတြ[႔ ခ]့ ရတ့လူတိုင္းက အၾကမ္းဖက္မႈ န႔
ခရးရ႕ သက္ေရာက္မႈေတြကို ခံစားေနရတာ
လုံး၀ေသခ ာတယ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္ေျပာခ င္တယ္…
လူေကာင္းတစ္ေယာက္တစ္ေလကို မွ
ငါေတာ့ မေတြ႔မိဖူး”
၂၀၁၇ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳတစ္ေယာက္

16

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ

ဘဂၤလ ားေဒ့ ရွ္ ရွိ ဒု ကၡ သ ည္ စခန္း တစ္ ခု
တြင္ ရို ဟ င္ ဂ ာ အမ ိွဳးသမးငယ္
တစ္ ေယာက္ ကို အေရးေပၚဌာန ဆရာ၀န္
တစ္ ေယာက္ က ကု သ ေပးေနစဥ္

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား
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ေတြ႔ရွိခ က္မ ား
အဆက္

က ားမ အကဆတ္မမ
ႈ ား
အမ ိွဳးသား ႏွင့္ အမ ိွဳးသမးမ ားၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ အကဆတ္မႈမ ား ႏွင့္ က ိွဳးႏြံမႈကို
ေမွ ာ္လင့္ၾကျခင္းကလည္း ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ ေနာက္ထပ္ ယဥ္ေက းမႈ
အတားအဆးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အမ ိွဳးသမး လူနာမ ားသည္ အမ ိွဳးသား
ေစာင့္ေရွာက္သူမ ား၏ မည္သည့္ စမ္းသပ္မႈ မ ိွဳးကိုမဆို လက္မခံဘ ယင္းသို႔ျပွဳလုပ္မႈ
မ ားကို အုပ္စုလိုက္ ခြင့္မျပွဳၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
“ ကၽြႏ္ုပ္က အေနာက္တိုင္း အမ ိွဳးသားတစ္ေယာက္ပါ။ ရိုဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသမး
တစ္ေယာက္က အေနာက္တိုင္း လူျဖ်ဴတစ္ေယာက္န႔ စကားေျပာဆိုေနၿပး
မးယပ္ပိုင္းျပႆနာရာ ရွိေနရင္ေတာင္ ရွိေနတ့ျပႆနာကိုပ ဆက္ေျပာေနၿပး
အျခားအမ ိွဳးသမးတစ္ေယာက္ အခန္းထမွာရွိေနတာေတာင္
လူစိမ္းတစ္ေယာက္လိုမ ိွဳး စမ္းသပ္ခြင့္မေပးဖူး။”

ရိုဟင္ဂ ာအသိုင္းအ၀ိုင္းထမွ စကားျပန္ရွိခ့ရင္ ယဥ္ေက းမႈ အရ ပို သင့္ေလ ာ္ၿပး အခ ိွဳ႕ေသာ
လူနာေတြ အတြ က္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူထက္ စကားျပန္ကို ဖြင့္ေျပာရတာပိုၿပး
သက္ ေတာင့္သက္ သာ ရွိတယ္ ဆိုတ့ အေျခအေနမ ိွဳးေတြ လည္းရွိေၾကာင္ း အခ ိွဳ႕ေသာ
က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ ားက အစရင္ခံၾကပါတယ္ ။ စကားျပန္ေတြ ဟာ စမ္းသပ္ခန္းထ မွာ
သူတို႔ရ႕ ပါတနာေတြျဖစ္ၿပး အသက္ရွင္က န္ ရစ္တ့ ရို ဟင္ဂ ာေတြန႔ ခက္ခတ့ ကိ စၥရပ္ ေတြကို
ေဆြးေနြ းတ့ အခါ ကၽြမ္းကၽြမ္းက င္က င္ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔လိုတယ္ လို႔ အခ ိွဳကေသာ က န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္ သူမ ားက အစရင္ခံၾကပါသည္ ။
“ သူန႔ပက္သက္ၿပး အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းတာက သူက အမ ိွဳးသမးေတြကို စကားေျပာ
ထြက္လာေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ငါခံစားမိတာပါပ။ ငါ့အတြက္
တစ္ေယာက္ေယာက္ က ေနာက္တစ္ေယာက္ေယာက္ကို သူ႔ဘာသာသူ

၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရွိ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ

သတ္ေသခ င္တ့အေၾကာင္းေျပာျပတာက ႀကးမားတ့ ယုံၾကည္မႈႀကးပါပ။ သူက

ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

သူတို႔ေတြန႔ ရင္းႏွးမႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပး ကူညေပးႏိုင္တယ္။ သူတို႔တကယ္
စကားေတြအမ ားႀကး ေျပာခ့ၾကတယ္။”

က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ား၏ အဆိုအရ အမ ိွဳးသား စကားျပန္မ ားန႔
အလုပ္လုပ္ရတ့အခါ အမ ိွဳးသမးလူနာေတြကေန အခ က္အလက္ေတြ ေျပာျပေပးဖို႔
အရမ္းကို ဂရုစိုက္လုပ္ေဆာင္ရတယ္။
“ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စမ္းသပ္မႈေတြလုပ္တ့အခါ သူက ကန္႔လန္႔ကာေနာက္မွာေနရၿပး

၂၀၁၈ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

အသက္ရွင္က န္ ရစ္သူေတြ ကို စကားျပန္ေတြန႔ အလုပ္လုပ္ရတာ တကယ္ေတာ့
ရင္တြင္းဒဏ္ရာန႔ ရင္းႏွးမႈတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ပို မိုခက္ ခေစႏိုင္တယ္လို႔လ
အခ ိွဳကေသာ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ သူမ ားက ေျပာျပပါသည္။ က န္ းမာေရး ေ၀ါဟာရ

အ့ဒကေန စကားျပန္ေပးရတယ္။”

ေတြ ကို ရိုဟင္ ဂ ာဘာသာန႔ အေသးစိ တ္မသိ တာကလ ႀကးမာတ့ အခက္ အခလို႔လ

၂၀၁၈ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

ေျပာျပၾကပါသည္ ။ အခ ိ န္အေတာ္မ ားမ ားမွ ာ သူတို႔က က န္းမာေရး ျပႆနာမ ားကို

စမ္းသပ္ခန္းထတြင္ က ားမအေျခအေနက ယဥ္ေက းမႈအရ မသင့္ေလ ာ္ပါက
လူနာမ ားက လိုအပ္သည့္ ကုသမႈေပးရာတြင္ ကူညႏိုင္သည့္ အေရးႀကး
အခ က္အလက္မ ား ကို ထုတ္မေျပာျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာဇ၀င္ကို ျပည့္စုံေအာင္
မေျပာျခင္းတို႔ ရွိတတ္ပါသည္။ ေျဖဆိုသူမ ားက က န္းမာေရးစင္တာမ ားရွိ အလုပ္ ႏွင့္

နားလည္ဖို႔ စကားျပန္ေတြ ကို အသုံးျပွဳၾကေပမ့ စကားျပန္အားလုံးက ရို ဟင္ဂ ာေတြ
မဟု တ္ဘ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္လူမ ိွဳးေတြဆိုေတာ့ ရိုဟင္ဂ ာ ယဥ္ေက းမႈေတြန႔ မရင္းႏွးၾကဖူး။
“ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စကားျပန္ေတြေျပာတ့ စကား ေတြက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စကားတစ္မ ိွဳး
န႔ျဖစ္ၿပး

ရိုဟင္ဂ ာစကားန႔

အတိအက မတူေတာ့

ပိုဆိုးသြားေစတယ္လို႔

၀န္ထမ္းအေရအတြက္အေၾကာင့္ ယဥ္ေက းမႈႏွင့္အကိုက္ ညဆုံး အေျခအေန (ဥပမာ။

ငါထင္မိတယ္။ အ့ေတာ့ ဒမွာ ဘာသာစကား အတားအဆးရွိေနၿပးေတာ့ သူတို႔

အမ ိွဳးသမး လူနာအတြက္ အမ ိွဳးသမး ဆရာ၀န္ ႏွင့္ အမ ိွဳးသမး စကားျပန္) သည္

ေမးခြႏ္းေမးတာ အေျဖေျဖေနတာေတြမွာ အကဆတ္တ့ကိစၥရပ္ေတြ ပါမပါ ငါလ

မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းမ ားကိုလည္း မွ ေ၀ေပးခ့ပါသည္။ ယင္းက့သို႔ေသာ

မသိႏိုင္ေတာ့ဖူး။”

အေျခအေနမ ားတြင္ အခ ိွဳ႕ေသာ ေစာင့္ေရွာက္သူမ ားက ယဥ္ေက းမႈအရ

၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရလတြင္ ရိုဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လုပ္အားေပး

သင့္ေလ ာ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ိွဳးကို မေပးႏိုင္ခ့ဟု ခံစားရပါသည္။ လူနာ၊ စကားျပန္၊
ႏွင့္ ဆရာ၀န္တို႔အားလုံး တူတူဆိုပါက အခ က္အလက္မ ားကို ရရွိရန္ ႏွင့္ လူနာထံမွ
အခ က္အလက္မွန္ မ ားကို ရရွိႏိုင္ေျခ အမ ားဆုံး အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

စကားျပန္မ ားသည္ ေဆးဘက္ဘာသာျပန္ျခင္းအတြက္ ေလ့က င့္သင္ၾကားထားျခင္း
မရွိပါ။ စကားျပန္န႔ အင္တာဗ ်ဴးလုပ္တ့အခ ိန္၊ က န္းမာေရးအခ က္အလက္ေတြကို
ရယူတ့အခ ိန္မွာ ေတြ႔ရမ ားတ့ အေျခအေနကေတာ့ ရိုဟင္ဂ ာေတြ ေျပာျပတ့

“ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမ ိွဳးသမး ေစာင့္ေရွာက္သူ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
အမ ိွဳးသမး စကားျပန္ႏွစ္ေယာက္ ငွားေပးခ့ပါတယ္၊ သူတို႔အလုပ္ အရမ္းကို
လုပ္ႏိုင္ၾကတယ္။ သူတို႔န႔ေတြ႔ရင္ လူေတြ သက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပး
ယုံလည္း ယုံၾကည္ၾကတယ္။ ဒါေပမ့ ငါက အမ ိွဳးသား စကားျပန္ကို
သုံးရရင္ေတာ့ … လူေတြ႔ကေနာက္က မွျပန္လာၿပးေတာ့ ‘ငါမွာေတာ့

ဇာတ္လမ္းအစအဆုံးကို စကားျပန္ေပးေနတာမဟုတ္ ဘ အက ဥ္းခ ံွဳးေလာက္ကိုပ
စကားျပန္ေတြက ျပန္ေျပာျပေနတယ္လို႔ ခံစားရတ့အေၾကာင္း အခ ိွဳ႕ေသာ က န္းမာေရး
ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ားက မွ ေ၀ခ့ပါသည္။ သူတို႔ထင္တာကေတာ့ စကားေတြကို
ဘာသာျပန္တ့ေနရာမွာ ကၽြမ္းက င္မႈမရွိလို႔၊ ေဆးဘက္စကားလုံးမ ားကို
ေလ့က င့္သင္ၾကားထားျခင္း မရွိလို႔၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေနာက္ဆက္တြ

ဒျပႆနာရွိေနပါတယ္၊ ဒါေပမ့ အမ ိွဳးသားစကားျပန္ရွိေနလို႔ ငါနင့္ကို

နာက င္ဒဏ္ရာရမွာစိုးလို႔၊ ေဆးရုံ/က န္းမာေရးစင္တာေတြမွာ အလုပ္အရမ္းမ ားၿပး

မေျပာျဖစ္ဖူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။’”

အကန္႔အသတ္န႔ရွိလို႔ အက ဥ္းခ ံွဳးေျပာလိုက္ဖို႔ ဖိအားေတြရွိလာတာလို႔ ထင္တယ္လို႔

၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရွိ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ

ေျပာပါတယ္။

ကုသသူတစ္ေယာက္

18

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ

အလုပမ
္ ားလြနး္ သည့္ ေစာင့္ေရွာက္သူ

“ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ႏွးေႏွာအတိုင္ပင္ခံဖို႔ ႀကိွဳးစားပါေသးတယ္။ ဒါေပမ့ ႏွးေႏွာအတိုင္ပင္ခံ

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ မၾကာခဏ ေဆြးေႏြး

ဖို႔ဆိုတာ အေျခအေနလိုတယ္။ ဒါေပမ့ လ ိွဳ႕၀ွက္ေပးထားႏိုင္ဖို႔န႔ ရင္းႏွးမႈ

ျဖစ္ခ့သည့္ အတားအဆးတစ္ခုမွာ ေစာင့္ေရွာက္သူမ ား၏ အလုပ္ပမာဏ၊ လႊေျပာင္း

တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ တစ္ခါတစ္ခါ အရမ္းခက္ခေနတတ္တယ္…
တစ္ခါတစ္ေလမွာ လ ိွဳ႕၀ွက္ခ က္[တစ္ခုတစ္ေလ] ပါလာတတ္တယ္။ အ့ဒမွာက

ေပးရမႈမ ား၊ လူနာမ ားအတြက္ ၾကာျမင့္လြန္းသည့္ ေစာင့္ဆိုင္းခ ိန္ ႏွင့္ လူနာမ ား၏

ဆူညံေနေတာ့ လူေတြက လုံေလာက္တ့ အခ က္အလက္ေတြကို ေပးဖို႔ မ၀ံ့ရၾက

လိုအပ္ခ က္မ ားကို ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ အခ ိန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေတာ့ဖူး။ တစ္ခါတစ္ေလက ေတာ့ … [ေဘး]အခန္းေတြမွာ စကားေျပာေန၊

ေစာင့္ေရွာက္သူမ ားသည့္ အလုပ္မ ားသည့္ ဖိအားေၾကာင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္

အလုပ္လုပ္ေန၊ တစ္ခါတစ္ေလ ရယ္ေမာေနတာမ ိွဳးေတြရွိတယ္။”

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကို နာက င္ဒဏ္ရာႏွင့္ပက္သက္ၿပး ဂရုစိုက္ေပးရန္

၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္

ခက္ခေစပါသည္။

ထိရောက္ေသာ လႊေျပာင္းစနစ္ ရရန္ အတားအဆးမ ား
“ လႊေျပာင္းေပးတာန႔ပက္သက္ၿပး လူေတြက ေခၚတိုင္းတာေျဖရမယ္ဆိုရင္
တစ္နာရကို အၾကိမ္ ၃၀ ကေန ၆၀ အထိ ေျဖေနရမွာ။ ကၽြႏ္ုပ္တက္မေျဖႏိုင္ပါဖူး….
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ [လူနာေတြ]အမ ားႀကး ၾကည့္ရအုန္းမွာ။ ဒေတာ့
အရမ္းခက္ခပါတယ္။”
၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ့ေသာ
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

ကနဥးမွာတုန္းက က န္းမာေရး ဌာနမ ားၾကား ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ န႔ ရွင္းလင္းတ့
လႊေျပာင္းနည္းလမ္းေတြမရွိေသးဖူး။ ၾကာလာေတာ့ ပါတနာေတြၾကား ပိုမိုနားလည္လာ
ၿပး စခန္း-အဆင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈစနစ္ေတြ ရွိလာၿပး ပိုမိုရွင္းလင္းတ့ လႊေျပာင္းစနစ္
ေတြကို ထူေထာင္ႏိုင္ခ့တယ္။ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရၿပး အသက္ရွင္က န္ရစ္သူေတြ
အတြက္ လႊေျပာင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေျဖဆို သူမ ားက တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခ့ရၿပး
လူနာ၏ အခ က္အလက္မ ားကို ရရွိရန္ ႏွင့္ လ ိွဳ႕ဂွက္ေပးထားရန္ အဖြ႔အစည္းမ ားကို

“ တစ္ခါတစ္ေလဆိုရင္ ဆရာ၀န္ တစ္ေယက္ထန႔ လူနာ ၈၀၊ ၉၀

ဆက္သြယ္ျခင္း ႏွင့္ လူနာ ေရာက္မေရာကို လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ ားကို လုပ္ေဆာင္

ေလာက္ၾကည့္ရတယ္။ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ထန႔ လူနာ ၈၀ ေက ာ္ကို

ေပးခ့ရပါသည္။ ပအိတ္ခ ္အာ က ေစာင့္ေရွာက္သူမ ားသည္ မတူညေသာ

ၾကည့္ဖို႔ဆိုတာ အရမ္းခက္ခပါတယ္။”

လႊေျပာင္းနည္းလမ္း ႏွင့္ ကြျပားေသာ လႊေျပာင္းစနစ္မ ားကို အသုံးျပွဳၾကေၾကာင္း

ေဖေဖာ္၀ါရလ ၂၀၁၈ ကတည္းက ရိုဟင္ဂ ာအေရးတြင္ အလုပ္လုပ္ခ့ေသာ

ေတြ႔ရွိခ့ရပါသည္။

ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

ေဆးခန္းမဖြင့္မကတည္းက ၀န္ေဆာင္မႈမ ားကို ရယူရန္အတြက္ လူနာရာႏွင့္ ခ ၿပး

“

ကၽြႏ္ုပ္တို႔က

သူမကို

ေကာဒ္ဘဇားကို

ပိုတယ္။

ဆရာ၀န္ထံကို

ဖုန္းကေနေျပာတယ္။ အ့ေတာ့ သူတို႔ကလည္း လ ိွဳ႕၀ွက္ေပးတယ္။ ငါ့ လူနာ

တန္းစေနၾကရေၾကာင္း ေျဖဆိုသူမ ားက အစရင္ခံပါသည္။ နာက င္ဒဏ္ရာ ကို

ေကာင္းမြန္တ့ မွန္ကန္တ့ ကုသမႈရဖို႔အတြက္ ငါစစဥ္ေပးခ့တယ္။ အ့ဒမွာရွိတ့

ခဏေလးေတြ႔ေသာ ေဆးခန္းျပခ ိန္တြက္ အာရုံစိုက္ေပးရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း

မွတ္တမ္းထမွာ မွတ္တမ္းေတြရွိပါတယ္။”

ေျဖဆိုသူမ ားက သတိျပွဳမိခ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၇ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇား တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေဆးအကူ ႏွင့္ စိတ္လူမႈ အေထာက္အပ့ံ
အရာရွိတစ္ေယာက္

“ သူတ႔ိက
ု မနက္ သုံး ေလး နာရထက စၿပး တန္းစေနၾကတာလား မသိပါဖူး။ ငါတို႔
အ့ဒကို ေရာက္တ့အခ ိန္မွာ … သူတို႔ ၃၀၀ ေက ာ္ေလာက္ရွိေနၿပ…

“ အ့ဒမွာ လိုင္းျပႆနာန႔ တစ္ခါတစ္ေလ ဖုန္းလိုင္းေတြမမိတာမ ိွဳးေတြရွိတယ္။

အ့ဒမွာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အမ ားႀကး ရွိမယ္လို႔ မထင္ပါဖူး။ အ့ဒမွာ သားဖြားမးယပ္

အ့ဒလိုအခ ိန္မ ိွဳးက လႊေျပာင္းေပးဖို႔ ပိုခက္ခတယ္….. မလႊေျပာင္းခင္ …

လမရွိဖူး။ [ျပင္ဆင္ထားတ့ အဖြ႔စည္း]မွာကလြၿပး တျခား စိတ္က န္းမာေရး

လႊယူမ့သူ ရွိမရွိ အရင္ အတည္ျပွဳဖို႔လိုတယ္။ မဟုတ္ရင္ လူနာက အ့ဒကို

ေစာင့္ေရွာက္မႈလ မရွိဖူး။”

သြားလည္းသြားရေသး ဘာ၀န္ေဆာင္မႈမွလ မရဘန႔ ျပန္လာရမွာ။

၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

တကယ္ေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သက္ဆိုင္တ့ ပုဂၢိွဳလ္ ဂ ဘဗ [က ားမ အေျချပွဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ] တာ၀န္ခံ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒလက္ေထာင္ကို ဆက္သြယ္ၿပး

ကိုယေ
္ ရးကိုယတ
္ ာ စိးု ရိမပ
္ ပ
ူ န္ရမႈမ ား

ပို႔လို႔ရမရ စုံစမ္းၿပးမွာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူကို ပို႔ေပးရတယ္။”

ေဆးခန္းမ ား၏ ဖြ႔စည္းပုံကလည္း လူနာမ ား၏ နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို ေဆြးေႏြးရန္ လုံၿခံွဳမႈ

၂၀၁၈

ႏွင့္ အခ ိန္ ရဖို႔ အခက္အခရွိေနေၾကာင္း ေျဖဆို သူမ ားက ေဆြးေႏြးခ့ၾကပါသည္။

အေထာက္အပံ့ အရာရွိ ႏွင့္ အမႈတြ မန္ေနဂ ာ

“ ငါတို႔ေဆးခန္းက ၀ါး၊ ၀ါးနံရံပါးပါးေလး လိုပ….

တြင္

ဘုလကာလ

စခန္း

တြင္

အလုပ္လုပ္ေနေသာ

စိတ္လူမႈ

“ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အ့ဒ စိတ္ပူရတ့ စခန္းေတြကို အကာအကြယ္ေပးေရး အခန္းက႑မွာ

သးသးသန္႔သန္႔ လုံး၀မရွိဖူး။”

ပါေနတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လႊေပးဖို႔လိုရင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရ႕ အခြင့္အာဏာထက္ေက ာ္ၿပး

၂၀၁၈ ရွိ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရွိ က န္းမာေရးစခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ

ကုသေပးဖို႔လို႔လာရင္ သက္ဆိုင္ရာ စခန္း ရ႕ သက္ဆိုင္ရာ က႑ဆကို

သူနာျပွဳတစ္ေယာက္

လႊေျပာင္းစာရြက္န႔ လႊတ္ေပးလိုက္တာပ။”
၂၀၁၈ ကတည္းက အမ ိွဳးသား ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းရိုဟင္ဂ ာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား

လုံလုံၿခံွဳၿခံွဳမရွိျခင္း ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မလုံေလာက္ျခင္းတို႔က လူမ ားမ ားအား

အတြက္ ညွိႏႈိင္းေရးမးတစ္ေယာက္

၄င္းတို႔၏ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာျပၿပး အတိုင္ပင္ခံရန္အတြက္
ခက္ခေစေၾကာင္း က န္းမာေရး ပေရာဖက္ ရွင္နယ္မ ားက ေျပာျပခ့ၾကပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား
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ေတြ႔ရွိခ က္မ ား
အဆက္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရသည္ လႊေျပာင္းေပးသည့္ စနစ္တြင္ ဒုကၡသည္ စခန္း တစ္ခုခ င္းစ ရွိ

“ အမ ိွဳးသမးတိုင္း သို႔မဟုတ္ မးယပ္ျပႆနာလာျပတ့ အမ ိွဳးသမးတိုင္း သို႔မဟုတ္

အစိုးရ၏ စမံခန္႔ခြေရး တာ၀န္ခံ - စခန္းတာ၀န္ခံ (စအိုင္စ)အေနျဖင့္ အေရးႀကးသည့္

စိတ္က န္းမာေရးျပႆနာလာျပတ့ အမ ိွဳးသမးတိုင္းကို ဆန္းစစ္ဖို႔အတြက္

အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ၿပး လႊ ေျပာင္းေပးသည့္ စနစ္ကို အေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ လူနာမ ား

ပရိုတိုေကာ တစ္ခုခုရွိသလား။ မရွိဖူး။ အ့ဒါမ ိွဳးေတြအတြက္ ဘာပရိုတိုေကာ မွ

အထူးသျဖင့္ စခန္းတြင္ မရွိေသာ စိတ္က န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ ား
လိုအပ္ေသာ လူနာမ ားကို စခန္းျပင္ပသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ျပွဳျခင္းတို႔တြင္ အေထာက္အပံ့
ေပးပါသည္။

မရွိဖူး။ ဒါေၾကာင့္ ငါ့တစ္ကုိယ္ေရအတြက္ေတာ့ တစ္ေယာက္ေယာက္က မးယပ္
ျပႆနာလာျပၿပး ငါစစ္ေဆးလိုက္လို႔ မႈိေရာဂါတစ္မ ိွဳးျဖစ္တ့ ကန္ဒဒါ မဟုတ္ဖူးလို႔
ငါထင္ရင္ သူတို႔ကို လင္အၾကမ္းဖက္မႈန႔ပက္သက္ၿပး ရာဇ၀င္တစ္ခုခုမ ား ရွိသလား
လို႔ေမးလိုက္တယ္။ ငါကေတာ့ ပုံမွန္ ဆန္းစစ္မႈလုပ္တာမဟုတ္ပါဖူး။”
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းရွိ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ

“ စခန္း အေထြေထြ အစည္းအေ၀းမ ား၏ အဓိက ရည္မွန္းခ က္မ ားထမွ တစ္ခုမွာ
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ ားၾကား အခ င္းခ င္း အားေပးအေထာက္အပံ့ေပးရန္
ျဖစ္ပါသည္။ စအိုင္စ မ ားက ဤအခန္းက႑အတြက္ အေရးႀကးပါသည္။
လႊေျပာင္း ေပးၿပးေနာက္ မည္သည့္ရလဒ္မ ားမရေၾကာင္း သိရွိရသည့္ အခါ
စအိုင္စ ကို ေျပာျပၿပး [သူတို႔က] ထိေရာက္တ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို
လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။”
မတ္ ၂၀၁၈ တြင္ တက္နက္ဖ္ ႏွင့္ အက္ကးရာ ရွိ စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဂ ဘဗ
အမႈတြ စမံခန္႔ခြမႈ အရာရွိတစ္ေယာက္

တေျပးညမဟုတေ
္ သာ ဆန္းစစ္သည့္ ပရိတ
ု ိေ
ု ကာမ ား
ကိုယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ ႏွင့္
အသုံးျပွဳေနေသာ ဆန္းစစ္သည့္ ပရိုတိုေကာမ ားသည္ တစ္ခ ိန္ႏွင့္တစ္ခ ိန္
အဖြ႔အစည္းမ ားၾကား မတူညၾကပါ။ အလုပ္မ ားျခင္း ႏွင့္ တစ္ခ ိွဳ႕ေသာ
ေစာင့္ေရွာက္သူ မ ား၏ အေတြ႔အႀကံွဳနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆန္းစစ္သည့္
ပရိုတိုေကာ္မ ား၏ အသုံးက မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။
“ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပွဳလုပ္တ့ ဆန္းစစ္မႈက နည္းပါးၿပး တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၾကည့္ရတ့
လူေတြကမ ားလြန္တယ္လို႔ထင္တယ္၊ လူေတြက ေကာင္းမြန္တ့ သင္တန္းေပးျခင္း မ ိွဳး
မရခ့တာ သို႔မဟုတ္ လူနာေတြမ ားလြန္းေတာ့ အ့ဒါေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ သိပ္အဆင္မေျပ

ကုသသူတစ္ေယာက္

“ ငါက စိတ္က ျခစ္း [တစ္မ ိွဳးမ ိွဳး]ရွိတယ္လို႔ သံသယရွိရင္ အက္စ္အိုင္ဂ -အးစေအပအက္စ္၃၃ ကို သုံးလိုက္တယ္။ ပအိတ္ခ ္က ်ဴ ၃၄ ကိုမသုံးသလို ပတအက္စ္ဒ
ဆန္းစစ္လႊာေတြကိုလည္း မသုံးဖူး။ ငါထင္တာကေတာ့ အ့ ပတအက္စ္ဒ ေတြက
ေမးခြန္း အခု ၂၀ ရွိၿပး အားလုံးကို ဘာသာျပန္ဖို႔လိုတယ္။ ၿပးေတာ့ ဘာသာျပန္တ့
အခါမွာလ အားလုံးက ေဆးဘက္ဘာသာျပန္ေတြမဟုတ္ေတာ့ အခက္အခေတြ
အမ ားႀကး ရွိတယ္။ သူတို႔က အဂၤလိပ္စာေတာ့တတ္တယ္။ ဗမာမွာရွိတ့ ရိုဟင္ဂ ာ
အခ ိွဳက ဓာတုေဗဒ တို႔ ဥပေဒတို႔ အျခားနယ္ပယ္ေတြကို သင္ယူခ့ၾကတယ္။
ဒါေပမ့လည္း တျခားအေၾကာင္းအရာေတြ၊ ေဆးပညာန႔ပက္သက္တာေတြ န႔ အျခား
အယူအဆေတြကိုၾကေတာ့ မသိၾကတာမ ားတယ္။”
၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

“ စိတ္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ရွွဳ႕ေထာင္ကေနၾကည့္ရင္ ဘာသာစကားက အရမ္းခက္ခတ့
အတားအဆးလို႔ တစ္ခါတစ္ေလျမင္မိတယ္၊ ၿပးေတာ့ စံအေျချပွဳ ကိရိယာ၊
စိတ္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကိရိယာလ မရွိဖူး။ ျမန္မာဒုကၡသည္[မ ား]အတြက္ သုံးတ့
ကိရိယာေတြက မေလးရွား၃၅ေတြကိုသုံးတ့ ကိရိယာေတြပ။ အ့ဒါေတြကို
သုံးဖို႔ႀကိွဳးစားတယ္ ဒါေပမ့ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ကေတာ့ စံကိရိယာေတြမရွိဖူး။”
2018 တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္ပညာရွင္

ခ့ဖူး။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရ႕ နယ္ေျမသုံးခြမွာေတာ့ ဘာ ဆန္းစစ္မႈမ ိွဳးမွ မလုပ္တာေတာ့

အကန္႔အသတ္ရေ
ွိ သာ စိတ္က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ား

ေသခ ာတယ္၊ သူနာျပွဳေတြရွိရင္ ေသြးေပါင္ခ ိန္၊ အသက္လကၡဏာေတြ ယူေနရတာ

စိတ္က န္းမာေရး ကၽြမ္းက င္ သူမ ား ႏွင့္ အရင္ းအျမစ္မ ားအတြ က္ လို အပ္ခ က္မ ား ရွိလင့္

မ ားၿပးေတာ့ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတ့သူေတြက အမ ားအားျဖင့္ ကိုယ္ကာယ လကၡဏာ
ေတြကို ဂရွဳစိုက္ႏိုင္ၿပး အလုပ္မ ားလြန္းတ့အတြက္ ဘာအရင္းအျမစ္ေတြရွိမရွိကိုလ
မသိႏိုင္ေတာ့ဘ ဘာအရင္းအျမစ္မွ မရွိဘူးလို႔ ယူဆထားၾကတာလျဖစ္ႏိုင္တယ္။
ေဆးခန္းမွာဆိုရင္ေတာ့ စိတ္က န္းမာေရးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ အခ ိန္လမရွိဖူး၊
၀န္ထမ္းလမရွိဖူး။ ၿပးေတာ့ အ့ဒအခ ိန္တုန္းက ဘာအရင္းအျမစ္ေတြရွိမွန္းလ မသိဖူးလို႔
ထင္တာပ။ ငါသိသေလာက္ေတာ့ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတစ္ခုလုံးအတြက္ လူ ၇၀၀
၀၀၀ အတြက္ စိတ္ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ ပ ရွိတယ္လို႔ ငါယုံတယ္။”
၂၀၁၈ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရွိ က န္းမာေရးေဆးခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ

ကစား စခန္းတြ င္ ပရိုဂရမ္ မ ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိၿပး စိတ္က န္းမာေရးႏွင့္ပက္သက္ၿပး
သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားေသာ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ သူအေရအတြ က္
မလုံေလာက္ပါ။ ေျဖဆိူ သူမ ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကံွဳေတြ႔ခ့ရေသာ ျဖစ္ရပ္မ ားအေၾကာင္း ကို
ေမးျမန္းရန္ ထိ တ္လန္႔ေၾကာင္း ေျဖဆို သူမ ားက မွ ေ၀ခ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ
လူနာမ ားကို ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ နာက င္ ဒဏ္ရာရမွ ာ စိုးရိမ္ျခင္း ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
နာက င္ဒဏ္ရာ ခံစားေနရသူမာ းကို လႊ ေျပာင္းေပးရန္ အရင္းအျမစ္မ ား မလုံေလာက္ျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

သူနာျပွဳတစ္ေယာက္

“ အ့ဒလူေတြန႔ ဆက္ဆံဖို႔ ငါ့ဆမွာ လိုအပ္တ့ အရင္းအျမစ္ေတြ မရွိခ့ဖူး။ ငါမွာ
အသုံးမ ားေသာ ဆန္းစစ္ေသာ ပရုိတုိေကာမ ားသည္ အမ ားအားျဖင့္ ေဆးခန္းတြင္

စိတ္က န္းမာေရးန႔ပက္သက္တ့ ေက ာေထာက္ေနာက္ခံလမရွိဖူး။ ဒါေၾကာင့္

အသုံးျပွဳသည့္ “ဓူ၀ံၾကယ္” အေနျဖင့္သုံးကာ အေထြေထြ စိတ္က န္းမာေရး

သြားပက္သက္ရမွာ မသင့္ေလ ာ္ဖူးလို႔ထင္တယ္။ ၿပးေတာ့ သြားေမးတာက

ဆန္းစစ္မႈအတြက္ျဖစ္ၿပး အဂၤလိပ္စာျဖင့္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ကာ ေဒသႏၱရ

သူတို႔ကုသမႈရဖို႔ထက္စာရင္ ငါစပ္စုတာလို႔ ပိုထင္ေနမိတယ္။ အ့ဒမွာ စိတ္

ဘာသာစကား ႏွင့္ ယဥ္ေက းမႈအေၾကာင္းမ ားမပါ၀င္ပါ။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ကို

က န္းမာေရး ကုသမႈေတြရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသခ ာတယ္

သးျခား ပစ္မွတ္ထားသည့္ ဆန္းစစ္ေသာ ပရိုတိုေကာမ ား အလြန္ရွားပါၿပး

ငါလူတိုင္းကို ေမးမိမွာပ။ ဒါေပမ့ ငါမလုပ္ႏိုင္ခ့ဖူး။”

သုံးျဖစ္ခ့လွ င္ေတာင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အရမ္းရွားပါးပါသည္။
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၂၀၁၈ တြင္ ကုတက္ပေလာ္ငတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ

စိတ္က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈကို တတ္ေျမာက္ထားေသာ ၀န္ထမ္းနည္းပါးသျဖင့္

“

စိတ္က န္းမာေရး

၀န္ေဆာင္မႈေတြကို

လူနာမ ားကို လိုက္ၾကည့္မႈ ႏွင့္ပက္သက္ၿပး အခက္အခမ ားရွိကာ လူနာမ ား

ရွိေနတာျဖစ္တ့အတြက္

လိုအပ္ေသာ အကူအ ညမ ား ရရွိမႈရွိမရွိ မသိအခက္အခမ ား ရွိပါသည္။

ႏွစ္ခါသင္ထားတ့

စိတ္ပညာရွင္

ရိုဟင္ဂ ာေတြက

တစ္ခ ိန္ထန႔ပ

ေတြ႔ခ့ရတယ္………….

ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ခ ိန္ေလာက္ေတာ့ စစဥ္ေပးႏိုင္တယ္။ ၿပးေတာ့ သူတို႔က

သူမက

[ကုထုံး]ကို
ေပြ႔ဖက္တာေတြ

ဂရုစိုက္နားေထာင္ေပးမ့

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆ ျပန္မလာေတာ့…. ေနာက္ဆက္တြလည္…. အ့ေတာ့

အနာက က္သြားတာေတြကို

ငါထင္တာကေတာ့

ေဆးဘက္ျပႆနာေတြအတြက္

အျခားအဖြ႔အစည္း တစ္ခုခုဆကိုသြားၿပးေတာ့ အ့ဒ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းၾကျပန္ေရာ…

တစ္ခ ိွဳ႕ေသာ

အေကာင္းဆုံးေဆးကေတာ့
သူတို႔ကိုယ္သူတို႔

လူလို႔ထင္ေစတ့

နားရြက္တစ္စုံပလို႔ေတာင္ ထင္မိတယ္… သူတို႔ကို ထိလိုက္ရုံ၊ မ က္လုံးေတြကို

တစ္ခါတစ္ေလက .. အ့ဒလူေတြအေၾကာင္း ဘာဆက္ျဖစ္သြားလ မသိေတာ့ဖူး။

ၾကည့္လိုက္ရုံ

အ့ဒါကို က တကယ့္ျပႆနာပ။”

န႔

အ့ဒလိုမ ိွဳး

လူသားေတြပါလားလို႔

၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္

ရွ်ဴေဆးေတြန႔
“ ဒအခ က္အလက္ေတြန႔ငါတို႔ဘာဆက္လုပ္ၾကမလလို႔ပ ေတြးမိတယ္။ အေမရိက

ဆက္ဆံေပးလိုက္ရုံန႔

အတည္ျပွဳေပးသလိုပါပ။

ပဋိဇ၀ေဆးေတြထက္ပို

သူတို႔ေတြဟာ

အ့ဒါေတြက

ငါေပးေနတ့

အစြမ္းထက္တယ္လို႔ေတာင္

ငါခံစားရတယ္။”
၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇား တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လုပ္အားေပးဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္

ကာကြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ အလုပ္ဌာန၃၆ ဆိုရင္ စိတ္က တာကို ကုသေပးဖိ႔ု

၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရွိ ျပင္ပလူနာဌာနရွိ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

ရွိတယ္။

အုပ္စုလိုက္

လူနာၾကည့္တ့ေန႔အဆုံးပိုင္းမွာေတာ့

မိနစ္ေလာက္ပၾကာတယ္။

… သူမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ လိုအပ္တယ္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က တစ္ခ ိ္န

မရွိေသးဖူး။”

စိတ္ဆရာ၀န္

သူမကိုေပြ႔ဖက္တာေတြ လူေတြၿပံွဳးေနတာေတြကို ေတြ႔ခ့ရတယ္။ မိနစ္ ၃၀၊ ၄၅

အျခားတစ္ေနရာရာကိ]ု လႊေပးဖို႔ႀကိွဳးစားတယ္၊ အလုပ္လတစ္ခါတစ္ေလျဖစ္ခ့တယ္။

စိတ္က န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေတြ အမ ားအျပား

ႏွင့္

စစဥ္ေပးတ့

[ဒါေပမ့]အုပ္စုလိုက္

ဥပေဒ [၀န္ေဆာင္မႈေတြ] ဒါမွမဟုတ္ အကာအကြယ္ေတြ လိုအပ္ခ့ရင္ [လူနာကို

ငါထင္တာကေတာ့ အက ပ္အတည္းျဖစ္ၿပး ပထမ ေျခာက္လကေန ရွစ္လအထိကို

ငါအ့ဒမွာ
ငါတို႔ဆမွာ

တစ္ေန႔မွာလုပ္ေပးတယ္။ အမ ိွဳးသမးေတြက အစပိုင္းမွာ စကားမေျပာၾကဖူး…

“တကယ္လို တစ္ေယာက္ေယာက္မွာ ဂ ဘဗ အထူးျပွဳ ၀န္ေဆာင္မႈမ ိွဳးျဖစ္တ့ …

အရင္းအျမစ္ရွိမွပ စိတ္က ျခင္းအတြက္ ဆန္းစစ္မႈေတြကို ျပွဳလုပ္တယ္။

အရမ္းပလိုအပ္တယ္။

ငါအရမ္းကံေကာင္းတယ္။

အမ ိွဳးသား၊ ေကာင္ေလး ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ ားသည္ အမ ိွဳးသမးမ ားထက္ပိုၿပး
၄င္းတို႔ႀကံွဳေတြ႔ခ့ရေသာ အျဖစ္အပ က္မ ားကို ျပန္ေျပာျပႏိုင္ေျခနည္းၿပး
ယင္းအတြက္ေၾကာင့္လည္း ယင္းလူအုပ္စုအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားပိုမို
ရွားပါးေနေၾကာင္းကို က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက မွ ေ၀ခ့ပါသည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ
က ်ဴးလြန္ခံရၿပး အသက္ရွင္က န္ရစ္ခ့သူမ ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားသည္

ကနဥး ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္ေတြ ၀င္ေရာက္ လာၿပးေနာက္ အသက္ရွင္

ရံဖန္ရံခါအားျဖင့္ အမ ိွဳးသမး ႏွင့္ မိန္းကေလးမ ားတြင္သာ အာရုံစိုက္ထားၿပး

က န္ရစ္သူမ ား အတြက္ စိတ္က န္းမာေရးလိုအပ္ခ က္ေတြရွိတာ ထင္ရွားလာၿပး

“အမ ိွဳးသမး-အတြက္အ ဆင္ေျပေသာေနရာ”မ ားျဖစ္ေနတတ္ၿပး အမ ိွဳးသား

ေနာက္ပိုင္း ေဒသႏၱရ အဖြ႔အစည္းမ ား ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အန္ဂ အိုမ ားက

ေကာင္ေလး ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ ားကို မႀကိွဳဆိုသလို ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

လိင္ ႏွင့္ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ားအတြက္ အထူးျပွဳအပါအ၀င္

အမ ိွဳးသား၊ ေကာင္ေလး ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ ားအတြက္ သးျခား

စိတ္က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ ားေပးရန္ လိုအပ္ျခင္းကို အသိအမွတ္

၀န္ေဆာင္မႈမ ားေပးေသာ အဖြ႔အစည္းအလြန္နည္းၿပး ၀န္ေဆာင္မႈမ ား

ျပွဳလာၾကပါသည္။ တစ္ခ ိွဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ ားတြင္ သူတို႔က ၄င္း၀န္ေဆာင္မႈမ ားကို

ေပးရာတြင္လည္း စခန္းမ ားတြင္ က က သာ ျဖန္႔က က္ထားတတ္ပါသည္။

မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခ့ၾကေသာ္လည္း အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအားလုံးအတြက္
၄င္း၀န္ေဆာင္မႈမ ားကို က ယ္ျပန္႔စြာ သို႔မဟုတ္ လြယ္ကူစြာ ရရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ခ့ပါ။

“ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သူတို႔ကို သူတို႔ရ႕ အေျခခံအက ဆုံး ကုသမႈေတြကိုသာ
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိွဳးစားေနရပါတယ္။ ဒါမွ သူတို႔ အိတ္ခ ္အိုင္ဗ ရႏိုင္ေျခ န႔
အျခား ေရာဂါေတြကို ရႏိုင္ေျခနည္းမွာပါ။…………. ငါတို႔က သူကို က န္းမာေစဖို႔

“ ငါအ့ဒကိုေရာက္တ့အခ ိန္ [ျမွုပ္ထားေသာ အဖြ႔အစည္း] က မုဒိန္းမႈ န႔
က ားမ အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈကိုႀကံွဳခ့ရတ့ အမ ိွဳးသမးေတြကို

ႀကိွဳးစားေနၾကပါတယ္။…………………. ငါ့တို႔ကိုယ္ပိုင္ က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ

လႊေပးတာကို လက္ခံေနပါတယ္။ ဘယ္အခ ိန္မဆို က ားမအေျချပွဳ

ေတြရယ္…. အျခား၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ပါတ့ အန္ဂ အိုေတြက

အၾကမ္းဖက္မႈလို႔ သံသယရွိတုင္း ငါတို႔က အ့ဒ ပရိုဂရမ္ကို လူနာကို

ေပးတ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြရယ္ န႔ေပါ့။….. သူတို႔ ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္လဆိုမွာ

ပို႔ေပးလို႔ရတယ္။ စာန႔ လႊေပးရတာျဖစ္ၿပး ငါတို႔၀န္ထမ္းေတြကပ လူနာကို

ေပၚသြားမွာ ေၾကာက္လို႔ သူတို႔က သူတို႔ရ႕ လိင္ပိုင္းကုသမႈေတြကို

ၿမိွဳ႕ရ႔ဘယ္ေနရာမွာရွိလ ရွင္းျပလိုက္ရုံပါပ။ ငါသိသေလာက္ဆိုရင္ ေတာ့

မမွ ေ၀ခ င္ၾကဖူး။ သူတို႔ ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းေပၚသြားမွာ

ျပင္းထန္တ့ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကလြၿပး

အရမ္းေၾကာက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ငါ့တို႔ဒေရာက္လာၿပးေတာ့

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးတ့အဆင့္ကလြၿပး ေနာက္ဘာမွဆက္မျဖစ္လာေတာ့ဖူး။”

ဒအသိုင္းအ၀ိုင္းထမွာ တစ္ေသြးထေနၾကေတာ့ သူတို႔ရ႕ခံစားခ က္ေတြကို

၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လုပ္အားေပး ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္

ဖြင့္အံ့ဖို႔အတြက္ အနည္းဆုံးေတာ့ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမ့သူေတာ့ ရတာေပါ့ေလ။”
၂၀၁၈

ကတည္းက

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ

အမ ိွဳးသား

ႏွင့္

လိင္ေျပာင္း

ရိုဟင္ဂ ာအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ား ညွိႏႈိင္းေရးမးတစ္ေယာက္

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား

phr.org
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နိဂုံးခ ွဳပ္

၂၀၁၇ တြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ျဖစ္ပြားၿပးေနာက္

လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို အမ ိွဳးသမး ႏွင့္ မိန္းကေလးမ ားသာ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးရသည့္ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားကို

ႀကံွဳေတြ႔ခ့ရျခင္း မဟုတ္လ အမ ိွဳးသားမ ား ႏွင့္၊ ေကာင္ေလးမ ား၊ လိင္ေျပာင္းသူမ ားပါ

ေစာင့္ေရွာက္ခ့ဖူးသည့္ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ႀကံွဳေတြ႔ခံစားခ့ၾကရပါသည္။

ျဖစ္ပြားခ့ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ေနရာအႏွ႔ံျဖစ္ၿပး
ဘုံပုံစံမ ားအတိုင္း ျဖစ္ခ့ပါသည္။ အဆိုပါ က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ား၏

လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းက င့္မႈ၊ ဓားစာခံ ႏွင့္ ၄င္း၏ မိသားစုမ ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရိုက္ႏွက္မႈ၊

ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုမႈမ ား ႏွင့္ ထြက္ဆိုခ က္ မ ားတြင္ပါသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ အျခား

ပိုင္ဆိုင္မႈမ ား ဖ က္ဆးမႈ၊ အိမ္ႏွင့္ စိုက္ကြင္းမ ားကို ဖ က္ဆးမႈ၊ ႏွင့္ လူသတ္မႈမ ားပါ၀င္သည့္

ယူနေဖာင္း၀တ္သူမ ား က ်ဴးလြန္ခ့ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံ သည္ အျခား

ရက္စက္မႈမ ား ႏွင့္ ေဖာက္ဖ က္မႈမ ားအေၾကာင္းကို က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက

အစရင္ခံစာမ ားႏွင့္လည္း ကိုက္ ညမႈရွိပါသည္။ ၃၇

အစရင္ခံခ့ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား သူတို႔၏ နယ္ေျမမွ အတင္းထြက္ခြာသြားေစရန္၊

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား (ပအိတ္ခ ္အာ) က ျပွဳလုပ္ခ့သည့္

နည္းလမ္းတစ္မ ိွဳးျဖစ္သည့္ မိသားစုမ ား၊ တစ္ရပ္ကြက္သား မ ားကို မုဒိန္းက င့္ျခင္း ႏွင့္

အင္တာဗ ်ဴးမ ားတြင္ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ ားက ျမန္မာ့ လက္နက္ကိုင္

လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ ားကို အတင္းအၾကပ္ ၾကည့္ရွွဳ႕ခိုင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ ားရွိေၾကာင္းကို

စစ္တပ္၊ တပ္မေတာ္သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား”

အသက္ရွင္က န္ရွင္သူမ ားထံမွ ဤေလ့လာမႈတြင္ အင္တာဗ ်ဴးခံရေသာ က န္းမာေရး

လုပ္ေဆာင္စဥ္အခ ိန္အတြင္း ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚေနရာအႏွ႔ံ ႏွင့္ စနစ္တက

၀န္ထမ္းမ ားက အစရင္ခံခ့ပါသည္။

ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္က အသုံးျပွဳသည့္

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို လ ်ဴးလြန္ခ့သူျဖစ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြခ က္အေပၚ
ပိုမိုယုံၾကည္ရေစေသာ ထြက္ဆိုခ က္မ ားကို ထြက္ဆုိခ့ပါသည္။

၂၀၁၈ စပရင္ းရာသတြင္ ပုံ မွန္ထက္ပိုေသာ ေမြးဖြားႏႈန္းတက္လာၿပး
၄င္းကို ယ္၀န္မ ားသည္ ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာတြ င္ ျဖစ္ပြားခ့ေသာ မုဒိန္းမႈ မ ား၏

ပအိတ္ခ ္အာ ၏ ေလ့လာမႈ အစရင္ခံစာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ က န္းမာေရး

ရလဒ္ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အခ ိွဳ႕ေသာ က န္းမာေရး ၀န္ ထမ္းမ ားက

၀န္ထမ္းမ ားကို အင္တာဗ ်ဴးရာတြင္ အုပ္စုဖြ႔ မုဒိန္းက င္မႈ၊ လိင္အတင္းအၾကပ္

သတိျပွဳမိခ့ၾကပါသည္ ။ အမ ိွဳးသမးအမ ားအျပားသည္ ၄င္းကို ယ္၀န္မ ားကို က န္းမာေရး

က ်ဴးလြန္မႈ ႏွင့္ အျခား လူ႔သိကၡာကို ထိပါးေသာ က ်ဴးလြန္မႈမ ား၊ ႏွင့္ အျခား

ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ား ၏ အကူအညျဖင့္ သို႔မဟု တ္ ကို ယ္နည္းကို ယ့္ဟန္ျဖင့္ ဖ က္ခ ရန္

အၾကမ္းဖက္မႈ မ ား ႏွင့္ တြၿပး လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ သူတို႔ ျပန္ေတြးၿပး

ႀကိွဳးပမ္းမႈမ ားရွိခ့ ေၾကာင္း သူ တို႔ သတိျပွဳမိခ့ၾကပါသည္ ။

ေျပာျပသည့္ သူတို႔၏ လူနာမ ား အမ ားဆုံးႀကံွဳေတြ႔ခ့ရမႈမ ား ျဖစ္ပါသည္။
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လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ

တရားမွ တမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အေတြ႔အႀကွဳံ

ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ အေတြ႔အႀကံွဳႏွင့္ ရင္းႏွးေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက လိင္ ႏွင့္

မ ားကို တိုင္ၾကားျခင္းမရွိၾကဘ ယဥ္ေက းမႈ ဖိအားမ ား ႏွင့္ ရင္တြင္းဒဏ္ရာကို

က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ ဘ၀ - ၄င္းတို႔၏ လုံၿခံွဳေရး၊

ရင္ဆိုင္ၾကရၿပး ေရငုံႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကေၾကာင္း က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္

ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးက န္းမာေရး၊ စးပြားေရး၊ ႏိုင္င့ေရး ႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနမ ား၊ အျခား

မ ားက ျပသခ့ၾကပါသည္။ ယင္းမွာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားသည္ ေဖာ္ထုတ္

နယ္ပယ္မ ားတြင္ ရိုဟင္ဂ ာအသိုင္းအ၀ိုင္းကို လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြ

ႏိုင္ခ့ေသာ အမ ိွဳးသမးမ ားမဟုတ္သ ည့္ အမ ိွဳးသား၊ ေကာင္ေလး ႏွင့္
လိင္ေျပာင္းသူမ ားအတြက္ ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက့သို႔ေသာ ရင္တြင္း
ဒဏ္ရာမ ားေၾကာင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူ မ ားကို မုဒိန္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္
မးယပ္ လကၡဏာမ ား ႏွင့္ မလိုခ င္ဘ ကိုယ္၀န္ ရျခင္း အပါအ၀င္ အျခား
အေၾကာင္းရင္း ေၾကာင့္ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူခ ိန္မ ားတြင္သာ
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ

အက ိွဳးဆက္မ ား၏ သက္ေရာက္မႈမ ားအေၾကာင္းကို ေျပာျပခ့ၾကပါသည္။ အသက္ရွင္
က န္ရစ္သူမ ား၏ အေတြ႔အႀကွဳံမ ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း ေၾကာင့္
ပိုမိုထိခိုက္လြယ္မႈ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးမႈ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္
ရင္တြင္းဒဏ္ရာကို ပိုမိုသက္ေသျပေနပါသည္။ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ား၏
ေစာင့္ၾကည့္မႈမ ားအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ေရာက္ရွိလာ ခ ိန္တြင္ သင့္ေလ ာ္ေသာ
က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ ားရွားပါးမႈ ႏွင့္
အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ မ ိွဳးဆက္ပြား က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ ား

အၾကမ္းဖက္မႈမ ား (အက္စ္ဂ ဘဗ) ကို ႀကံွဳေတြ႔ခ့ရသည့္ အေရအတြက္

အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိမႈတို႔ကို မးေမာင္းထိုးျပ ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးတြက္

ေလ ာ့တြက္မိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ ားသည္ကို ေဖာ္ျပေနၿပး ရလဒ္အားျဖင့္

သမားေတာ္မ ား (ပအိတ္ခ ္အာ) ႏွင့္ အျခားအဖြ႔အစည္းမ ားက

လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား အမ ားအျပားသည္

အေထာက္အထားယူထားရသည့္ က ်ဴးလြန္မႈမ ား ၏ သေဘာသဘာ၀မ ားအရ

မုဒိန္းမႈ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံရသူမ ားအတြ က္ ၀န္ေဆာင္မႈကို မခံယူသူ ႏွင့္

ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အတင္းအၾကပ္ ျပန္လႊတ္ျခင္းက ေနာက္ထပ္ဆိုးက ိွဳးမ ားကို

လိုအပ္ခ က္မ ားကို မျပည့္ျခင္းမ ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ထပ္မံျဖစ္ေစမည္ဟု အခ က္ျပေနပါသည္။ ၃၈ ၃၉

ဤေလ့ လာမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္း မ ားက ကုသေပးခ့သည့္

အေျခခံကိစၥအနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအတြက္ တရားမွ တမႈအတြက္ ၄င္းတို႔၏ ဥပေဒအရ

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားသည္ လိင္အၾကမး္ဖက္မႈေၾကာင့္ နက္နၿပး

အေျခအေနမည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ရခြင့္ရွိသည့္ အေျခခံ

အခ ိန္ၾကာၾကာက န္ရစ္မည့္ စိတ္က န္းမာေရးသက္ေရာက္မႈမ ား ကို ခံစားေနရ

အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပွဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၄၀ ၄၁ ျမန္မာအစိုးရသည္ အျပည္ျပည္

ပါသည္။ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက ရိုဟင္ဂ ာမ ားသည္ စိတ္က န္းမာေရး

ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ၊ လိုက္နာရမည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အေထာက္အပံ့မ ား လိုအပ္ေနၿပး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မခံရေသးသည့္ လူမ ားဟု

လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ဥပေဒ၄၂ ၄၂ ကဆင္းသက္လာသည့္ ၄င္း၏

ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

လုပ္ေပးရန္မ ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ ာအားလုံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အနာဂါတ္တြင္

က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက ေျပာျပသည့္ ဒုကၡသည္မ ား၏ အေတြ႔အႀကံွဳမ ား က

ျပန္လာမည့္ သူမ ားကိုလည္း ခြျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘ ၄င္းတို႔၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ ားကို

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႀကံွဳေတြ႔ခ့ရေသာ ထပ္တလ လ

ေလးစား၊ အကာအကြယ္ေပး၊ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။ ၄၄ ၄၅ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ခ့ေသာ

လူ႔အခြင့္အေရးအရ လုပေ
္ ဆာင္ေပးရမည့္ တာ၀န္မ ားတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွစၿပး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ လာခ့ရေသာ ခရးစဥ္ မွသည္

လူအခြင့္အေရး ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒမ ားကို

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ေရာက္ၿပး သင့္ေလ ာ္ေသာ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိျခင္း

ခ ိွဳးေဖာက္ခ့သမ
ူ ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆး တရားစြဆိရ
ု န္ ႏွင့္ အသက္ရွင္ က န္ရစ္သူမ ားအား

ႏွင့္ စိတ္က န္းမာေရးအေထာက္အပံ့မ ား မရွိျခင္းတို႔အထိ ကို ႀကွဳံေတြ႔ခ့ရပါသည္။

ထိေရာက္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ ား၄၆ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ထို႔အျပင္ အသက္ရွင္က န္းရစ္သူမ ားသည္ (အမ ားအားျဖင့္ လက္တြေဖာ္

အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရာတြင္ ရွိေနေသာ အတားအဆးမ ား ႏွင့္

ပါတနာမ ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား) အက္စ္ဂ ဘဗကို စခန္းမ ားတြင္ ဆက္လက္

ရိုဟင္ဂ ာတို႔၏ လိုအပ္ခ က္မ ားအားလုံး၄၇ကို ေျဖရွင္းေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ယင္းတြင္

ခံစား ေနရၿပး စိတ္က န္းမာေရးလိုအပ္ခ က္ မ ားလည္း မျဖည့္ဆးႏိုင္ေသးပါ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ က ်ဴးလြန္ေသာ လက္တြေဖာ္ ပါတနာမ ား၏
အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္ အျခားလိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပုံစံမ ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆး ျခင္း ႏွင့္

ထို႔အျပင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား အထူးသျဖင့္ အက္စ္ဂ ဘဗ ႏွင့္ ဆက္စပ္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ

တရားစြဆိုျခင္းမ ားပါ၀င္ပါသည္။

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရာတြင္ ရွိေနေသာ အတားအဆးမ ားကို ေဖာ္ျပ
ခ့ၾကပါသည္။ ယင္းအတားအဆးမ ားတြင္ စိတ္က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ ား

ျမန္မာအေနျဖင့္လည္း လူမ ိွဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူမဆန္ေသာ ရာဇ၀န္မႈ ႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ၄၉

အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိျခင္း၊ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္ ဆန္းစစ္မႈ

က့သို႔ေသာ (အင္တာ အလယာ) ကို တားျမစ္ထားသည့္ အေထြေထြ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ပရိုတိုေကာမ ား မရွိျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ ား၏ အလုပ္မ ားျခင္း၊ ဆက္ဆံေရး

ဥပေဒမ ား (ဂ က္ ကြန္ဂ န္၄၈) ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိပါသည္။ တရားေရး အာဏာပိုင္မ ား က

အခက္အခမ ား၊ လူနာ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္ တာ ျပႆနာႏွင့္ ရင္တြင္းဒဏ္ရာမ ား

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ၄င္းလုပ္ရပ္မ ား၅၀အတြက္ အေျခခံအျဖစ္ လုပေ
္ ဆာင္ေနေၾကာင္း

ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းအတားအဆးမ ားသည္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ က န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူမႈကို ေလ ာ့နည္းေစရုံသာမက ျမန္မာကျပွဳလုပ္သည့္ “နယ္ေျမ
ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား”၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ခံစားေနရေသာ နာက င္ဒဏ္ရာမ ား ကို
ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္ ။

ရိုဟင္ဂာမ ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ နက္နၿပး

ယူဆထားၾကသျဖင့္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အျခားလုံၿခံွဳေရး တပ္ဖ႔မ
ြ ား၏ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ
က ်ဴးလြန္မႈမ ားကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ ႏွင့္ တာ၀န္ရသ
ွိ ူမ ားကို တရားစြဆိုေပးရန္၅၁ ျမန္မာအစိုးရတြင္
တာ၀န္ရွိပါသည္။ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ တပ္မေတာ္၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ ားကို တရား၀င္ေသာ
၅၁
လုပ္ရပ္အျဖစ္ခြင့ျ္ ပွဳျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ ားကို ေဖာက္ဖ က္ျခင္း မ ားကို
တနည္းနည္းျဖင့္ ေထာက္ခံျခင္းကိုလည္း ျမန္မာဘက္မွ တားျမစ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ ာ
မ ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆိုပါက ျမန္မာသည္ အျပည္ျပည္

အခိန္ၾကာၾကာက န္ရစ္မည့္ စိတ္က န္းမာေရး သက္ေရာက္ မႈမ ားကို

ဆိုင္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ၄င္း၏ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ တာ၀န္မ ား

ခံစားေနရပါသည္။ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက ရိုဟင္ဂာမ ားသည္

ႏွင့္အည ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ ယင္းလုပ္ရပ္မ ားကို ကာကြယ္ေပးရမည့္ ျမန္မာ၏ တာ၀န္ကို

စိတ္က န္းမာေရး အေထာက္အပံ့မား လိုအပ္ေနၿပး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအားလုံက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ၅၃

မခံရေသးသည့္ လူမားဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား
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ျမန္မာအစိုးရသည္ ရိဟ
ု င္ဂ ာမ ားအေပၚ ပိမ
ု ိုမ ားျပားလာေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္

ဤေလ့လာမႈတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြမ ား

ပက္သက္ၿပး စစ္မွနေ
္ သာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ား၅၄ ကို မျပွဳလုပေ
္ သးသည္မွာ သုံးႏွစ္ ေက ာ္

ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ႈိက္ေသာ

ၾကာလာၿပျဖစ္ၿပး ဤအစရင္ခစ
ံ ာသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း တရားစရင္မႈမ ား
၅၅ အတြက္ စုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးမႈမ ား ျပွဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ တရားဆြဆိုျခင္းမ ားကို အေထာက္အပံ့
ျဖစ္ေစမည့္ လူမဆန္သည့္လုပ္ရပ္မ ား ႏွင့္ လိငအ
္ ၾကမ္းဖက္မႈမ ား အမွန္တကယ္

နည္းျဖင့္ ခံစားခ့ရသည့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားသည္ က ်ဴးလြန္သူတစ္ေယာက္ခ င္းစ ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရထံ မွ
၄င္းတို႔ခံစားရသည္မ ားအတြက္ ေလ ာ္ေၾကးရသင့္ပါသည္။ ၆၇ ႏိုင္ငံ၏ တာ၀န္ ဥပေဒ အရ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဂါအိုမး ၀တၱရားမ ား ကို ေဖာက္ဖ က္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာကလည္း

ျဖစ္ခ့ေၾကာင္း ကိုသိရွိရန္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ကုသေပးခ့ေသာ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ား၏

ေလ ာ္ေၾကးမ ားကို ေပးသင့္ပါသည္။ ၆၈ အေရးေပၚကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္

အခန္းက႑ကို မးေမာင္းထိုးျပေပးေနပါသည္။ ဤစာတမ္းကို ျပွဳစုေနခ ိန္တြင္ အျပည္ျပည္

ရိုဟင္ဂ ာမား၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ေလ့လာေနေသာ တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ ားတြင္

ဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚက ်ဴးလြန္ခ့သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ ားအတြက္ တရားမွ တမႈ

ေလ ာ္ေၾကးေပးေရး အစအစဥ္မ ား ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို ျဖစ္ေစသည့္

ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈတ႔က
ို ို ေဖြရွာေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေပါင္းမ ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပ ျဖစ္ပါသည္။

က ားမခြျခားဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ မညမွ မႈမ ား ကို အာရုံစိုက္သည့္ ဓားစာခံ ရံပုံေငြလည္း

၄င္းတို႔တြင္ ဂမ္ဘယာ ႏိုင္ငံက အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ ရာဇ၀တ္ ခုံရုံးတြင္ တိင
ု ္တန္းထားသည့္

ပါသင့္ၿပး ေလ ာ္ေၾကးေပးေသာ၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ေသာ ႏွင့္ ျပန္လည္မြမ္းမံေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ ိွဳးသုဥ္းသုတ္ျဖတ္ေရး ကြန္ဗန္းရွင္း၅၆ ကို ေဖာက္ဖ က္မႈ၊ လူမ ိွဳးေရး

သေဘာသဘာ၀မ ိွဳးလည္း ျဖစ္ရပါမည္။၆၉ ေလ ာ္ေၾကးအတြက္

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး၅၇ ၅၈ကို အေျခခံၿပး လူသားခ င္းမစာမနာ ျပည္ႏွင္ျခင္း ႏွင့္

သက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား ႏွင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂမ ားအၾကား

အျခား လူမဆန္ေသာျပစ္ရက္မ ား က ်ဴးလြန္ျခင္းတို႔အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ရာဇ၀တ္ခုံရုံး တရားစြဆိုေရးရုံး၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ ာ ႏွင့္ လက္တင္ အေမရိက
လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ ားက အာဂ င္တးနား ၏ ယူနဗာဆယ္ တရားမွ တေရး ဥပေဒ၅၉
အရ လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ႏွင့္ လူမ ိွဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ေရးတို႔ကို
က ်ဴးလြန္မႈအတြက္ ျမန္မာအရာရွိႀကးမ ားကို တိုင္တန္းထားေသာ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခု
စသည္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ ယူအန္ကလည္း ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၉ တြင္ စတင္အသက္၀င္သည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ယႏၱရားကို ထူေထာင္ထားၿပး
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ ား

၆၀

ႏွင့္ မွ ေ၀ႏိုင္မည့္ ဖိုင္တမ
ြ ား ကို ေရးသားျခင္း ႏွင့္

ကိစၥရပ္မ ားကို ခြျခမ္းသုံးသပ္ျခင္းမ ားကို လုပ္ေဆာင္လွ က္ရွိေနပါသည္။
ဤအစရင္ခံစာသည္ တပ္မေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ လူမဆန္သည့္
လုပ္ရပ္မ ားကို က ်ဴးလြန္ခ့သူျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖစ္ေစသည့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္
ျဖစ္ရုံသာမက ယုံၾကည္ရသည့္ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ေတြ႔ရွိခ က္မ ား က
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၆၁ ၆၂ ပုံစံမ ားကို ျပန္လည္ပုံေဖာ္ရာတြင္ အေျခခံ ကိုပါ
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အေထာက္အထားမ ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား
ျဖစ္ပြားခ့သည့္ အေျခအေနမ ားကို မးေမာင္းထိုးျပသည့္အျပင္ အဆိုပါရာဇ၀တ္မႈမ ားကို
မည္သုိ႔ ျပစ္ဒဏ္ခ မွတ္သင့္သည္ ၆၃ ကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစ

ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္မႈမ ား ႏွင့္ က န္းမာေရး ေနာက္ဆက္တြျပႆနာမ ားကို
အေထာက္အထားၿပွဳၿပး တုံ႔ျပန္ခ့ေသာ က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ား၏
လုပ္ရပ္မ ားမွာ အေရးႀကးပါသည္။၇၀
ဤအစရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ ား ၏
ေစာင့္ၾကည့္မႈက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားမွ တမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိေစေရးအတြက္
လိုအပ္ခ က္မ ား ရွိေနၿပး အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏
အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ လိုအပ္ခ က္မ ားကို ဥးစားေပးေသာ အေျပာင္းအလဆိုင္ရာ တရားမွ တမႈ ကို
အျခားပုံစံျဖင့္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။၇၁ ယင္းအားထုတ္မႈမ ားတြင္
တရား၀င္ျဖစ္ၿပး ေဒသႏၱရ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း အေျချပွဳ ယုံၾကည္မႈ ႏွင့္
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဥးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ ား၊ အျခားေလ ာ္ေၾကး ႏွင့္ နစ္နာေၾကး
အစအစဥ္မ ား၊ ခြျခားဆက္ဆံသည့္ အဖြ႔အစည္း ႏွင့္ ဥပေဒမ ား ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္
ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႀကွဳံေတြခံစားခ့ရသည္မ ားကို အမွတ္ရေစရန္ သမိုင္းမွတ္ေက ာက္တင္ျခင္း ေနာက္ထပ္အလားတူ အၾကမ္းဖက္မႈမ ားထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္
ဒဇိုင္းဆြထားသည့္ အားထုတ္မႈမ ားစသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။၇၂ ရိုဟင္ဂ ာကို ကုသေပး
ခ့သည့္ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ ားက ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ ားကို လမ္းျပေပးရန္အတြက္
ျဖစ္ရပ္မ ား၏ အခ က္အလက္မွတ္တမ္းမ ားျဖင့္ ကူညႏိုင္ၿပး ျဖစ္ရပ္မ ား၏ အေသးစိတ္မ ား၊
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား အသုံးျပွဳသည့္

ႏိုင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈပုံစံ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ က ်ဴးလြန္မႈမ ား၏

အသုံးအႏႈန္းမ ား ႏွင့္ တရားမွ တမႈ ႏွင့္ အနာဂါတ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပး ၄င္းတို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ က္မ ား

ပထ၀ ႏွင့္ အေျခအေနမ ားကို ခြျခားစိတ္ျဖာၿပး ၄င္းတို႔သည္ “စနစ္တက အကြကခ
္ ထားေသာ

အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ ရင္တြင္းဒဏ္ရာမ ား၏ အခန္းက႑မ ားစသည္

သို႔မဟုတ္ ေနရာအႏွံ႔တြင”္ ျဖစ္ပြားျခင္းမ ိွဳးျဖစ္ၿပး ထြက္ေျပးေအာင္ ရည္ရြယ္လုပေ
္ ဆာင္ျခင္း

တို႔ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါသည္။ ၇၃

ျဖစ္ပါသည္။ မတူညေသာ လူအုပစ
္ ုမ ားျဖစ္သည့္ ကိုယ္၀န္ရသူမ ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
ကိုယ္၀န္ဖ က္ခ လိုသူမ ား ႏွင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႏွင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ
ကုသမႈအမ ိွဳးမ ွဳိ းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ပအိတ္ခ ္အာ က အသက္ရွင္က န္ရစ္ခသူမ ား ႀကံွဳေတြ႔ရေသာ ေရရွည္ နာက င္ဒဏ္ရာမ ား
ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက းမႈ
အက ပ္အတည္းမ ားကို အေထာက္အထားမ ား ရွာေဖြျပွဳစုထားပါသည္။
အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအား လူမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ ား ႏွင့္ လိင္ ဆိုင္ရာ
ရာဇ၀တ္မႈမ ား၆၄ ကို ျပန္လည္ေတြးမိၿပး ေနာက္တႀကိမ္ နာက င္ဒဏ္ရာရေစျခင္း ကို
ေရွာင္ရွားကာ ဤအစရင္ခံစာ မွ ေတြ႔ရွိခ က္မ ားသည္ အျခားစုေဆာင္းထားေသာ
သက္ေသမ ားကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ကုသေပးခ့ေသာ
က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ ားက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရုံးတြင္

“ကၽြႏ္ုပ္က… ျမန္မာျပည္ကေန ထြက္လာတုန္းက သူမမွာ
စစ္တပ္ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ န႔ ျပႆနာ
ရွိလားလို႔ေမးလိုက္ပါတယ္။ သူမက တစ္မိနစ္ေလာက္ တုံ႔ဆိုင္း
သြားၿပး စတင္ငိုၿပး ေျပာပါေတာ့တယ္ ငါထင္တယ္
အျခားအမ ိွဳးသမး ၁၄ ေယာက္ေလာက္ကို ေခၚသြားၿပး
အိမ္ထမွာထားၿပး အားလုံးကို အုပ္စုဖြ႔ မုဒိန္းက င္ခံရတယ္လို႔
ေျပာပါတယ္။ တစ္ခ ိွဳ႕သူေတြက အသက္မရွင္ေပမ့ သူမက

ၾကားနာမငမ ားကို ေကာ့ဒ္ဘဇားႏွင့္ နးသည့္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေပးျခင္း အပါအ၀င္

ေတာ့ အသက္ရွင္က န္ခ့တယ္။”

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ အကာအကြယ္ ႏွင့္ အျခားအေထာက္အပံ့ပုံစံမ ား၆၅ကို

၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရွိ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ

တင္ျပေပးႏိုင္ပါသည္။၆၆

ကုသသူတစ္ေယာက္
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လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ

တိုက္တြန္းအႀကံျပွဳခ က္မ ား

ဘဂၤလားေဒ့ရ္အ
ွ စိးု ရသိ႔။ု ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႀကံွဳေတြ႔ခ့ရေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ပမာဏ၊ ထိခိုက္မႈ
ႏွင့္ ပုံစံမ ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အတူေန ပါတနာမ ား

▪

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား အတြက္

အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား ရရွိရန္ အတားအဆးမ ား

စိတ္လူမႈအေထာက္အပံ့အပါအ၀င္

အထူးပတ္သက္သည့္ ဤအစရင္ခံစာမွ ေတြ႔ရွိခ က္မ ားအရ ႏိုင္ငံ၊ ေဒသ ႏွင့္

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္မႈမ ား လိုအပ္ေနေနၾကာင္း ျပသေနပါသည္။

▪

သင့္တင့္ေလ ာက္ပတ္ေသာ

က န္းမာေရး

ရိုဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ားတြင္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္မ ား ရရွိေစရန္အတြက္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ ားကို

ဒုကၡသည္အျဖစ္ တရား၀င္အေျခအေန ႏွင့္ တရား၀င္ အေထာက္အထားမ ား ခ က္ခ င္း

ထပ္မျဖစ္ေစရန္ ၄င္း၏တာ၀န္ကို မထမ္းေဆာင္ ႏိုင္သျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ၊

ခြင့ျ္ ပွဳေပးရန္ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ တိုင္းျပည္ျပန္ေရူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေနရာေရႊ႕ေရးတိ႔သ
ု ည္

အဓြန္႔ရွည္မည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား၊ ဓားစာခံမ ားကို ဗဟိုျပွဳေသာ တရားမွ တေရး

ေဘးကင္းၿပး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ေနရာေရႊ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္

လုပ္ငန္းစဥ္မ ား ႏွင့္ ေနာက္ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္ အတြက္ တာ၀န္ခံမႈ ႏွင့္
အာမခံခ က္မ ားေပးႏိုင္စသည့္ အသက္ရွင္ က န္ရစ္သူမ ား၏

ဆႏၵအေလ ာက္တိုင္းျပည္ျပန္ျခင္းမ ားျဖစ္ေစရန္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးရန္။
▪

ခ က္ခ င္းလက္ငင္းလိုအပ္ခ က္မ ားကိို ကူညေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံမ ား ႏွင့္ အျခား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚက ်ဴးလြန္ခ့သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္
လူ႔အခြင့္အေရးခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားအားလုံးကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ရွိေစရန္ ႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ ား ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။

သက္ေသမ ားစုေဆာင္ရယူႏိုင္ေစရန္အပါအ၀င္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။
▪

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား သည္ လုံေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ ႏွင့္ က န္းမားေရး ႏွင့္

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ တရားမွ တမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈအား ကူညေပးရန္ ႏိုင္ငံမ ား ႏွင့္

စိတ္လူမႈ အေထာက္အပံ့မ ား ရရွိေစရန္အတြက္ မုဒိန္းမႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္တြင္း

အျခား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ ားတြင္ရွိသည့္ တရား၀င္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္မ ား ႏွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈမ ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ားကို အားထည့္ အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

တာ၀န္၀တၱရားမ ားႏွင့္အည လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား သည္ ခ က္ခ င္း ျဖစ္ၿပး
လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေသာ ေအဂ င္စမ ား၊ အလရွင္မ ား ႏွင့္ ေဒသႏၱရ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ ား

အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ေအာက္ပါ တိုက္တန
ြ ္းအႀကံျပွဳခ က္မ ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

▪

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား”ႏွင့္ပက္သက္သည့္
နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို အသိအမွတ္ျပွဳၿပး ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားအးလုံး၏ စိတ္လူမႈ ႏွင့္

▪

ျမန္မာအစိးု ရသိ႔။ု ။

စိတ္က န္းမာေရးအေထာက္အပံ့မ ား ခ က္ခ င္းလက္ငန္း ႏွင့္ ကာလရွည္ ရရွိေစရန္ အပါအ၀င္

တပ္မေတာ္၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို စစ္ဗ ်ဴစာတစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးခ ျခင္း အပါအ၀င္

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ ၿခံွဳငုံလႊမ္းၿခံွဳေသာ၊

လူ႔အခြင့္အေရးမ ားကို ေဖာက္ဖ က္က ်ဴးလြန္ခ့ျခင္းမ ား အားလုံးအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ
တရားမွ တေသာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမ ားကို ခ က္ခ င္းလက္ငင္း

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကို ဗဟိုျပွဳေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား ပိုမိုရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
▪

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္။
▪

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအပါအ၀င္ လိင္အၾကမ္းဖက္မတ
ႈ ြင္

တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အျခားလုံၿခံွဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြ ားက ရိဟ
ု င္ဂ ာမ ားအေပၚ က ်ဴးလြနခ
္ ့ေသာ
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္မမ
ႈ ား၏ ပမာဏ ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈကို တရား၀င္

အသက္ရွင္က န္စရစ္ခ့ေသာသူမ ားအတြက္ တရားမွ တမႈ ပိုမိုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
▪

ရာဇ၀တ္မႈ သက္ေသမ ား ရွိရန္အတြက္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ လိင္ ႏွင့္ က ားမအေျချပွဳ

လူ႔အခြင့္အေရးက ်ဴးလြန္သမ
ူ ားကို လြတ္လပ္ေသာ ၿမိွဳ႕ျပတရားရုံးေရွ႕ေမွာက္တင
ြ ္

အၾကမ္းဖက္မႈ (အက္စ္ဂ ဘဗ) အတြက္ တိုင္တန္းရန္ ႏွင့္ အေထာက္အထားရယူရန္အတြက္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

လမ္းေၾကာင္းမ ား ဖန္တး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္။
ဥပေဒမ ားအရ

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ရွိသည့္

၀တၱရားမ ားအတိုင္း

▪

ရိုဟင္ဂ ာမ ားအပါအ၀င္ လူမ ိွဳးစုအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ ေပးႏိုင္သည့္
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ အာမခံေပးျခင္း၊ အိမ္ႏွင့္စိုက္ကြင္းမ ားကို ျပွဳျပင္ေပးျခင္း ႏွင့္ အဆိုပါ

တရားမွ တမႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
▪

ရာဇ၀တ္မႈမ ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ တရား၀င္ အာမခံေပးျခင္းတို႔ အပါအ၀င္

နယ္ပယ္အားလုံးမွ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူမ ား ႏွင့္ အထူးကုမ ားကို သင့္တင့္ေလ ာက္ပတ္ေသာ
အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား၏ တိုင္တန္းရန္ စိတ္ဆႏၵ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပး ေလးစားေသာ

ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပွဳေပးၿပး
ေဘးကင္းလုံၿခံွဳေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပး မိမိဆႏၵအေလ ာက္ တိုင္းျပည္ ျပန္၀င္ခြင့္ျပွဳရန္။

က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ ပါ၀င္မႈကို
ပိုမိုျမွင့တ
္ င္ေပးရန္ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အက္စ္ဂ ဘဗ ႏွင့္ စိတ္က န္မားေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပး

ဥပေဒျပွဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ ားကို ခ က္ခ င္းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္။
▪

က န္းမာေရးက႑မွ ေလ့က င့္တတ္ေျမာက္ထားသူမ ားက စုေဆာင္း သိမ္းဆည္းထားေသာ

အသိအမွတ္ျပွဳေပးရန္ ႏွင့္ ဓားစာခံမ ားကို ကုစားမႈမ ားေပးႏိုင္ေစရန္
တရားစရင္ေပးရန္။
▪

ေဖာ္ထုတ္လိုသည့္သူမ ားကို ဥပေဒအရ အေထာက္အပံ့မ ားေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ ား ရရွိရန္

အရည္အေသြးျမင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ သင္တန္းေပးျခင္း ပညာေပးျခင္းမ ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။
▪

က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မေ
ႈ ပးသူမ ား ႏွင့္ စကားျပန္မ ားသည္ ကေလး၊ အမ ိွဳးသား၊ ဒြိလိင္၊
လိင္ေျပာင္း၊ ေမးခြန္းေမးျခင္း ႏွင့္ လိင္ၾကားမွ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား အပါအ၀င္
က ်ဴးလြန္ခံရႏိုင္ေသာ သူမ ားထံမွ က ်ဴးလြန္ခံရမႈ၏ သေကၤတမ ားကို ထိေရာက္စြာ
ေဖာ္ထုတ္တတ္ၿပး လုေ
ံ လာက္ေသာ က န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္လူမႈ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား
ေပးႏိုင္ေစရန္ ေလ့က င့္သင္ၾကားေပးရန္။

▪

အက္စ္ဂ ဘဗ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ရာဇ၀တ္မႈမ ားမွ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား တရားမွ တမႈ
ရရွေစရန္အတြက္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ စနစ္တက အေထာက္အထား ရယူရန္ စံပရိုတိုေကာလ္မ ားကို
မိတ္ဆက္ေပးရန္။

▪

အက္စ္ဂ ဘဗ ၏ ရင္တြငး္ ဒဏ္ရာမ ားကို ေလ ာ့နည္းေစမည့္ ဆက္သြယ္ေရးသုံး ပစၥည္း ႏွင့္
လႈပ္ရွားမႈမ ားကို

ဖန္တးေပးရန္

၀န္ေဆာင္မႈမ ားမွတစ္ဆင့္

ႏွင့္

တိုင္တန္းျခင္း

ရွိႏွင့္ေသာ
ႏွင့္

က န္းမာေရး

ႏွင့္

စိတ္က န္းမာေရး

က န္းမာေရးအေထာက္အပံ့မ ားကို

ရယူျခင္းကို

အားေပးရန္။

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား
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အသိအမွတ္ျပွဳမႈမ ား

တိုက္တြန္းအႀကံျပွဳခ က္မ ား
အဆက္

ႏိုငင
္ ံတကာ အသိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္ မ ားသိ႔။ု ။
▪

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ

အပါအ၀င္

ဤ အစရင္ခံစာကို ပအိတ္ခ က္အာ ၏ အတိုင္ပင္ခံ ျဖစ္ေသာ ရွာဟာေနာ္ အက္တာ ေခ ာ့ဟာရ၊
ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ

အႀကးအက ယ္က ်ဴးလြန္ခ့သူမ ားအား

▪

▪

လူ႔အခြင့္အေရးကို

ရႏိုင္သမွ နည္းျဖင့္

အေရးယူ

အမ္ေအ၊ အမ္အက္စ္အက္စ္၊ ပအိတ္ခ ္အာ ျပႆနာဇုန္မ ားရွိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပရိုဂရမ္ ၏
အႀကးတန္း ပရိုဂရမ္ ညွိႏိႈင္းေရးမး ျဖစ္ေသာ လင္ေဆး ဂရင္း၊ အမ္ေအ၊ လင္ဒါ ကယ္လ္ေဂ ၊

ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ပအိတ္ခ ္ဒ၊ အႀကးတန္း သုေတသန စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ၊ ဟန္နရဖိုဒ္က န္းမာေရး စနစ္၊

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကို ဗဟိုျပွဳေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေရး၊

ဂလိုဘယ္လ္ က န္းမာေရး ဥးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ၊ ေသာမတ္စ္ မက္ေဟးလ္၊ ပအိတ္ခ ္အာ ဒုတိယ

နည္းပညာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရင္းအျမစ္မ ားျဖင့္ ျပည့္စုံေသာ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္

ဒါရိုက္တာ၊ ျပႆနာဇုန္မ ားရွိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပရိုဂရမ္၊ ႏွင့္ ရန္နစ္ မရွိွဳရ၊ အမ္ဒ၊ ပအိတ္ခ ္အာ

အေရးယူႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္။

အႀကးတန္း က န္းမာေရး အႀကံေပး၊ မိသားစု ေဆးပညာ ပေရာဖက္ဆာ၊ ေဂ ာ့ရွ္ေတာင္း

ျမန္မာအစိုးရအား ရိုဟင္ဂ ာလူမ ိွဳးမ ားအေပၚ လူမ ိွဳးသုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း မွ

တကၠသိုလ္ ေဆးတကၠသိုလ္ ႏွင့္အတူပူးတြေရးသားပါသည္။

အစြမ္းကုန္ ကာကြယ္ေပးရန္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား မက ်ဴးလြန္ႏိုင္ေစရန္
အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈ တရားရုံးမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္
နည္းလမ္းမ ားကို လိုက္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
▪

လိင္ရာဇ၀တ္မႈမ ား ႏွင့္ လိင္ေစာ္ကားမႈ မ ားကို အတင္းအဓမၼ ၾကည့္ခိုင္းျခင္းသည္
လူသားမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပး ၾကးမားေသာ ခံစားမႈ၊ ကို ယ္ကာယ ႏွင့္
စိတ္ႏွလုံးကို နာက င္ခံစားရေစႏိုင္သျဖင့္ တရားစြဆို သင့္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း
အသိ အမွ တ္ျပွဳေပးရန္။

▪

လိင္အၾကမ္းဖက္ခံခ့ရေသာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္
အေျပာင္းအလျဖစ္ေစေသာ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးႏိုင္ေသာ၊
ျပန္ေပးဆပ္ႏိုင္ေစေသာ တရားေရးစနစ္ျဖင့္ ေလ ာ္ေၾကးရေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးၿပး ပရိုဂရမ္ ဒဇိုင္းဆြျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
တို႔တြင္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား ဗဟိုျပွဳ နည္းလမ္းမ ားကို အသုံးျပွဳေပးရန္။

▪

က ်ဴးလြန္မႈမ ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ဒဇိုင္းဆြထားေသာ အေျပာင္းအလမ ား ႏွင့္
အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ ား၏
လိုအပ္ခ က္မ ား ႏွင့္ အျမင္မ ားကို ဥးစားေပးေသာ ႏိုင္င့တကာ တရားမွ တေရး ႏွင့္
တာ၀န္ခံေရးအတြက္ ႀကိွဳးပမ္းအားထုတ္ေပးၾကရန္။

▪

ဒုကၡသည္မ ားအား လုံၿခံွဳေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ၊ မိမိဆႏၵအေလ ာက္
တိုင္းျပည္ျပန္ခြင့္ကို တစ္ေယာက္ခ င္းစ၏ ေရြးခ ယ္မႈအတိုင္း ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရး အခြင့္အေရးအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္မ ားျဖင့္
ႏိုင္ငံတကာ၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈတို႔ျဖင့္ ေထာက္ ပံ့ေပးရန္။

သုေတသန ဒဇိုင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ ားကို အစရင္ခံ ေရးသားသူမ ား
အျပင္ ရွာရစ္ ဘင္ ရွဖးလ္၊ အမ္အက္စ္အက္စ္၊ ပအိတ္ခ ္အာ အတုိင္ပင္ခံ ႏွင့္
အန္နက္ကတ္သရင္ ဂြတ္မန္း၊ အမ္ဒ၊ ပအိတ္ခ ္ဒ၊ သားဖြားမးယပ္ ႏွင့္ မ ိွဳးဆက္ပြား
ဇ၀ေဗဒ ပေရာဖက္ဆာ၊ ဟားဗတ္ေဆးတကၠသိုလ္၊ လိင္အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား
ရပ္တန္႔သြားရန္ ခြန္အား ႏွင့္ စြမ္းအင္ အမ္ဂ အိတ္ခ ္ ဥးေဆာင္ လႈပ္ရွားမႈ
ဒါရိုက္တာ၊ မက္ဆာခ ်ဴးဆက္ အေထြေထြေဆးရုံႀကးတိုကလည္း
လုပ္ေဆာင္ေပးခ့ၾကပါသည္။
ဥပေဒ ခြျခားစိတ္ျဖာမႈမ ားကို ပရက္တမာ နာရာရန္၊ ေဂ ဒ၊ အႀကးတန္း ပရိုဂရမ္
မန္ေနဂ ာ၊ တရားမွ တေရး၊ အမွန္တရား ႏွင့္ ျပန္လည္စည္းလုံးေရးအတြက္
ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဥးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မ ား
အဖြ႔အစည္း က လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
ဒဒ ဒန္းဗန္႔၊ ဆက္ဆံေရး ဒါရိုက္တာ၊ မစ္ရွယ္ ဟိုင္လ္စတာ၊ အမ္ဒ၊ အမ္ပေအ၊
က န္းမာေရး ဒါရိုက္တာ၊ ကာရန္ ႏိုင္မာ၊ ေဂ ဒ၊ အယ္လ္ အယ္လ္ အမ္၊ အမ္ေအ၊
ပရိုဂရမ္မ ား ဒါရိုက္တာ၊ မိုက္ကယ္ ပန္န၊ အႀကးတန္း ကိုယ္စားျပွဳ အရာရွိ ႏွင့္
ယာယ ကိုယ္စားျပွဳ ဒါရိုက္တာ၊ ေလာ့ရင့္ ရိုဘင္ဆင္၊ အမ္ေအ၊ ကိုယ္စားျပွဳ
ဒါရိုက္တာ ႏွင့္ ဆူဆန္နာ ဆာကင္း၊ အမ္အးဒ၊ မူ၀ါဒေရးရာ ဒါရိုက္တာတို႔
အပါအ၀င္ ပအိတ္ခ ္အာ ၀န္ထမ္းမ ားကလည္း ဤ အစရင္ခံ ေရးသား
တည္းျဖတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ကူညေပးၾကပါသည္။
ျပင္ပသုံးသပ္ေရးမ ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဆးပညာ၊ ဥပေဒ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ကၽြမ္းက င္သူမ ား၊ အက္ဒမ္ ရစ္ခ က္၊ အမ္ဒ၊ ပအိတ္ခ ္ဒ၊ အမ္ပအိတ္ခ ္၊
ပအိတ္ခ ္အာ ဘုတ္အဖြ႔၀င္၊ အႀကးတန္း နည္းပညာအႀကံေပး၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း
ပါတနာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ရက္စမင္း အူလာ၊ ရိုဟင္ဂာ လူ႔အခြင့္အေရး
လႈပ္ရွားသူမ ားကလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးခ့ၾကပါသည္။
အစရင္ခံစာကို ထုတ္ေ၀ရန္ ကေလာ္ဒယာ ေရဒါ၊ အမ္အက္စ္၊ ပအိတ္ခ ္အာ
အႀကးတန္း ဆက္ဆံေရး မန္ေနဂ ာက တည္းျဖတ္ ျပင္ဆင္ေပးခ့ၿပး
ဒဂ စ္တယ္လ္ တင္ျပမႈမ ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခ့ပါသည္။
ပအိတ္ခ ္အာ အေနျဖင့္ ဤအစရင္ခံစာတြ င္ ပါ၀င္ၿပး ၄င္းတို႔၏ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို
မွ ေ၀ေပးခ့ၾကေသာ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းအားလုံးကို အသိအမွတ္ျပု
ေက းဇူးတင္အပ္ပါသည္။
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prevention and evidence-based medicine. The Task Force works to improve the
health of all Americans by making evidence-based recommendations about clinical preventive services.”
(https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/)
၃၇။ Wheeler, All of My Body Was Pain; UN Human Rights Council, “Sexual and Gender-Based Violence in
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Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar”; Patten, Statement by the Special
Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, Ms. Pramila Patten; Chynoweth, “‘It’s
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“CEDAW General Recommendation No. 32 on the Gender-Related Dimensions of Refugee Status, Asylum,
Nationality and Statelessness of Women.”
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၄၅။ United Nations, “Universal Declaration of Human Rights: 217 A (III), Art. 15”; United Nations High
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၄၆။ UN Human Rights Council, “Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar”;
United Nations, “Universal Declaration of Human Rights: 217 A (III), Art. 15”;
United Nations General Assembly, “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for
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Humanitarian Law.”
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General Assembly, “International Covenant on Civil and Political Rights”; UN Human Rights Committee,
“General Comment No. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights,
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“Judgement” Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu; Lupig, “Investigation and Prosecution of Sexual and GenderBased Crimes before the International Criminal Court”; Thuy Seelinger, Silverberg, and Mejia, “The
Investigation and Prosecution of Sexual Violence”; Chynoweth, “‘It’s Happening to Our Men as Well’: Sexual
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၆၄။ Brouwer, “Cases of Mass Sexual Violence Can Be Proven without Direct Victim Testimony”; Thuy Seelinger,
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“Report of the International Law Commission on the Work of Its Fifty- Third Session (23 April–1
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၅၀။ Chamber I, “Judgement” Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu.
၅၁။ International Law Commission, “Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts”; UN Human
Rights Council, “Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar”; Bassiouni,
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၅၅။ Morse, “Documenting Mass Rape”; The Office of the Prosecutor, International Criminal Court, “Policy
Paper on Sexual and Gender-Based Crimes”; Van Shaak, Beth, “Obstacles on the Road to Gender
Justice: The International Criminal Tribunal for Rwanda as Object Lesson”; Nu and Quadrini,
“Myanmar’s Justice System Is Failing Survivors of Sexual Violence”; AFP, “Rape in Myanmar Is ‘Silent
Emergency.’”
၅၆။ International Court of Justice, “Press Release: The Republic of The Gambia Institutes Proceedings against
the Republic of the Union of Myanmar and Asks the Court to Indicate Provisional Measures”; Ministerie
van Buitenlandse Zaken, “Joint Statement of Canada and the Kingdom of the Netherlands.”
၅၇။ While the Office of the Prosecutor at the ICC submitted her request for an investigation, specifying the

Silverberg, and Mejia, “The Investigation and Prosecution of Sexual Violence.”
၆၅။ UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), “Concluding Observations
on the Report of Myanmar Submitted under the Exceptional Reporting Procedure”; Sellers, “The
Prosecution of Sexual Violence in Conflict: The Importance of Human Rights as Means of Interpretation.”
၆၆။ Office of the Prosecutor, Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of
Myanmar.
၆၇။ UN Secretary General, “Guidance Note of the Secretary-General”; United Nations General Assembly,
“Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations
of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.”
၆၈။ International Law Commission, “Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
Commentaries”; International Court of Justice, “Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United
Nations, Advisory Opinion.”
၆၉။ UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), “General Recommendation No. 30
on Women in Conflict Prevention, Conflict and Post-Conflict Situations”; International Criminal Court, “Rules of
Procedure and Evidence”; Redress, “Making Sense of Reparations at the International Criminal Court”; Correa,
“Getting to Full Restitution: Guidelines for Court-Ordered Reparations in Cases Involving Sexual Violence
Committed during Armed Conflict, Political Violence, or State Repression.”
၇၀။ UN News, “Reparations for Sexual Violence in Conflict – ‘What Survivors Want Most, yet Receive
Least’”; Gilmore, “Meeting the Needs of Victims of Sexual Violence through Reparations.”
၇၁။ “We, the Rohingya, Can’t Wait for Justice from Faraway Courts”; “The International Court of Justice and the
Rohingya”; Gorlick, “The Rohingya Refugee Crisis, International Justice, and Rethinking Solutions.”
၇၂။ UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, “The
Foundation of the Mandate and the Importance of a Comprehensive Approach That Combines the Elements
of Truth-Seeking, Justice Initiatives, Reparations and Guarantees of Non-Recurrence in a Complementary
and Mutually Reinforcing Manner”;
Bachelet, “Increasing Women’s Access to Justice in Post-Conflict Societies”; Tsai and Robins, “Strengthening
Participation in Local-Level and National Transitional Justice Processes: A Guide for Practitioners”;
Oosterveld, “Sexual and Gender-Based Violence in Post-Conflict Sierra Leone”; International Center for
Transitional Justice, “When No One Calls It Rape.”
၇၃။ Riley et al., “Systematic Human Rights Violations, Traumatic Events, Daily Stressors and Mental Health of
Rohingya Refugees in Bangladesh.”

crimes enumerated in articles 7(1)(d), (h) and (k) of the Rome Statute, she expressly requested
authorization to investigate other conduct that emerges during the course of her investigations which
may violate art. 5. These include the crimes of genocide; crimes against humanity; war crimes; and
the crime of aggression.
၅၈။ Office of the Prosecutor, Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of
Myanmar; Bensouda, “Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda,
Following Judicial Authorisation to Commence an Investigation into the Situation in
Bangladesh/Myanmar.”
၅၉။ Lavery, “The Path Towards Justice: Accountability for International Crimes Against the Rohingya of
Burma”; Khin, “Complainant Files a Criminal Complaint of Genocide and Crimes against Humanity
Committed against the Rohingya Community in Myanmar-- Universal Jurisdiction.”
၆၀။ UN Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM), available at https:// iimm.un.org/. The
mandate of the UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (FFM) which served as
a precursor to the IIMM concluded in September 2019.
၆၁။ Acknowledging the sexual acts that constitute criminal offenses vary by jurisdiction; forced witnessing
and sexual humiliation are not currently specified within the definitions of sexual violence. While this does
not in itself preclude prosecuting these violations, the manner in which the courts have reviewed these
cases has not been consistent.
၆၂။ WHO and United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Strengthening the Medico-Legal
Response to Sexual Violence”; Baro, “Children Witnessing Atrocities against Parents or Caregivers, a
Human Rights Perspective”; Prosecutor v. Anto Furundizja; Chamber I, “Judgement” Prosecutor v. JeanPaul Akayesu; Chynoweth, “‘It’s Happening to Our Men as Well’: Sexual Violence Against Rohingya Men
and Boys.”
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