
 

 

ြမန်မာ�ိ�ငင်�ံ�ိ စစ်အ�ပ်စ�များအေနြဖင် ့ကိ�ဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

အကျပ်အတည်းကိ� လကန်က်သဖွယ ်အသံ�းြပ�တိ�ကခ်ိ�ကလ်ာြခငး်ေ�ကာင် ့

ြမန်မာြပည်သ�လ�ထ�အေနြဖင် ့အက�အညီများကိ� အေရးတ�ကီး၊ 

အလျငအ်ြမန် လိ�အပ်လျက်��ိသည်။  

၁၆ ဇ�လိ�င ် ၂၀၂၁၊ �ိ�ငင်တံစ်ကာ အသိ�ငး်အဝိ�ငး် အေနြဖင် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တွံငး် ယိ�ယွငး်ပျက်စီး၊ 

ချိနဲလ့ာေသာ ကိ�ဗစ် ၁၉ ေရာဂါေဘးကိ� လျငြ်မနစ်ွာ က�ညီရန�်�င် ့ ဒမီိ�ကေရစီအေရး လ�ပ်��ား�ကသ� 

အစ�အဖွဲ� ကွနယ်က်များမ�တစ်ဆင် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်သိ� ့ နယ်စပ်ေဒသများမ�တစ်ဆင် ့

အသက်ကယ်ဆယ်ေရး အေထာက်အက�ြပ� အက�အညီများကိ� ေပးပိ�ရ့န ် လိ�အပ်ေ�ကာငး်  

ြမနမ်ာ့�ိ�ငင်ဆံိ�ငရ်ာ အထ�းအ�ကံေပးေကာငစ်ီအေနြဖင် ့ေြပာ�ကားလိ�ပါသည်။ 

ကိ�ဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ၏ တတိယလ�ိငး်သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံား ဆိ�းရွားစွာ �ိ�က်ခတ်ေနသည်အ့တွက် 

ေဒသခံ ြပညသ်�များ၊ တိ�ငး်ရငး်သား ေဒသများတွင ် ၀နေ်ဆာငမ်�ေပးေန�ကသ�များ၊ 

အရပ်ဖက်အဖွဲ�အစညး်များ၊ လ�သားချငး်စာနာေထာက်ထားမ� အဖွဲ�အစည်းများ၊ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ

အမျိ�းသားညီ�ွတ်ေရးအစိ�း��င် ့ အ�ကမ်းမဖက် အာဏာဖီဆနေ်ရး လ�ပ်��ားမ�များတွင ်

ပါ၀ငေ်န�ကေသာ ြမနမ်ာြပည်တွငး်��ိ ြပည်သ�လ�ထ�အေနြဖင် ့ ကိ�ဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေဘးကိ� 

သက်သာေစရန ် မ��ိမြဖစ်လိ�အပ်ေသာ ၀နေ်ဆာငမ်�များ��င် ့ အသက်ကယ်ဆယ်ေရး 



က�ညီေထာက်ပံ့မ�များကိ� ေပး�ိ�ငရ်န ်�ကိ�းစားလျက်��ိပါသည်။ ထိ�သ�များအေနြဖင် ့အက�အညီများကိ� 

အလျငအ်ြမန ်လိ�အပ်ေနပါသည်။ 

“စစ်အ�ပစ်�ေတွက ကိ�ဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေဘးကိ� လ�တ်ထားတယ်၊ သ�တိ�ရ့ဲ ့ 

ေဖေဖာ်၀ါရီအာဏာသိမ်းမ�ြဖစစ်ဥ်က ကျ�� ံးခဲ့ပါတယ်၊ စစ်အ�ပစ်�ေတွက ပံ�မ�န ် အစိ�းရတစ်ရပ်ရဲ ့ 

စနစ်ကိ� မတည်ေဆာက်ရေသးသလိ�၊ တည်ေဆာက်�ိ�ငစ်ွမ်းလည်း မ��ိ�ကပါဘ�း။ ကိ�ဗစ ် ၁၉ 

ကပ်ေရာဂါေဘးကိ� ြမနမ်ာြပည်မ�ာ ေကာငး်စွာကိ�ငတွ်ယ်ေြဖ��ငး်�ိ�ငဖ်ိ�အ့တွက်က ဒမီိ�ကေရစီ 

အေရးလ�ပ်��ားမ�များမ�တစ်ဆင်သ့ာြဖစ်�ိ�ငပ်ါလိမ်မ့ယ်” ဟ� Chris Sidoti မ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဆံိ�ငရ်ာ 

အထ�းအ�ကံေပးေကာငစ်ီကိ� ေြပာ�ကားခဲ့ပါသည်။ 

စစ်အ�ပစ်�များ၏ ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်မ�များ��င် ့ အလွနအ်မငး် ဆိ�းရွားေသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များေ�ကာင့ ် လ�ေပါငး် ေထာင�်�င်ခ့ျီ၍ အိ�းအိမ်စွန်ခ့ွာထွက်ေြပးခဲ့�ကရ�ပီး 

ထိ�ြပည်သ�များသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ� ိ ေတာတွငး်များ��င် ့ နယ်စပ်ေဒသများသိ� ့ 

တိမ်းေ��ာငခ်ဲ့�ကရပါသည်။ ဆရာ၀နမ်ျား��င် ့ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့��ာက်မ�ေပးသ�များ အေနြဖင်လ့ည်း 

ေဆးခနး်များကိ� တိတ်တဆိတ်ဖွင်လ့�စ်၍ လ�နာများအား က�သေန�ကရပါသည်။  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဆံိ�ငရ်ာ အထ�းအ�ကံေပးေကာငစ်ီအေနြဖင် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ� ိ နယ်စပ်များအား 

လျငြ်မနစ်ွာဖွင်ေ့ပး�ပီး လိ�အပ်သည် ့ ရိက�ာများကိ� ကချငြ်ပည်နယ်မ�တစ်ဆင် ့ ကရငန်ြီပည်နယ် 

အေနာက်ပိ�ငး်��င် ့ အေ���ဖက်��ိ ကရငြ်ပည်နယ်��င် ့ အေနာက်ဖက်��ိ ချငး်ြပည်နယ်တိ�သ့ိ� ့ 

ပိ�ေ့ဆာငေ်ပး�ိ�ငရ်န ် တိ�က်တွနး်လိ�ပါသည်။ လ�သားချငး်စာနာေထာက်ထားမ� အက�အညီများကိ� 

ေပးအပ်ရာတွင ်၄ငး်အေထာက်အပံ့များသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ �မိ��နယ်များ��င် ့ �မိ�� �ကီးများသာ မကပဲ 

၄ငး်အက�အညီများကိ� အမ�နတ်ကယ်လိ�အပ်ေနေသာ ေဝးလံေခါငဖ်ျားသည် ့ ေနရာေဒသများကိ�ပါ 

ေရာက်��ိ�ိ�ငရ်နအ်တွက် တိ�ငး်ရငး်ေသားေဒသ အ�ပ်ချ�ပ်မ� ဌာနများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများ��င် ့



၄ငး်က�ညီေထာက်ပံ့မ�များကိ� လိ�အပ်ေနသ�များထ ံအေရာက်ပိ��့ိ �ငေ်သာ ကွနယ်က်များမ�တစ်ဆင်သ့ာ 

ေပးပိ�ရ့မည်ြဖစ်ပါသည်။  

“အာဆီယံအေနြဖင် ့၄ငး်တိ�၏့ သေဘာတ�ညီချက် ငါးခ�အရ လ�သားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိ�ငရ်ာ 

အက�အညီများကိ� လွနခ်ဲ့သည် ့ ��စ်လခွဲကတည်းက ေပးရန ် သေဘာတ�ခဲ့�ပးီသားြဖစ်ပါတယ်။ 

အာဆီယံအေနနဲ ့ ဒေီလာက် လ�ေတွ အသက်ဆံ�း�� ံးေနရတာကိ�ေတာငမ်� စစ်အ�ပ်စ�ေတွရဲ ့ 

စိတ်တိ�ငး်ကျအတိ�ငး် ြပ�မ�ေနတာဟာ လက်ခံ�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ မ��ိပါဘ�း။ အာဆီယံပြဲဖစြ်ဖစ်၊ 

ကမ�ာ့က�လသမဂ� လက်ေအာက်ခံ အဖွဲ�အစည်းေတွပဲြဖစ်ြဖစ်၊ အြခားမညသ်�မဆိ�ရဲ ့ 

ေနာက်ကျမ�အတွက် အေ�ကာငး်ြပချက်ေပးမ�မျိ�းကိ� လက်ခံလိ�မ့ရပါဘ�း။ လိ�အပ်ေနတ့ဲ 

ြပည်သ�ေတွဆီကိ� က�ညီေထာက်ပံ့မ�ေတွ ချက်ချငး်ဆိ�သလိ� ေရာက်��ိရပါမယ်။” ဟ� Marzuki 

Darusman မ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဆံိ�ငရ်ာ အထ�းအ�ကံေပးေကာငစ်ီကိ� ေြပာ�ကားခဲ့ပါသည်။  

အာဏာစသိမ်းစဥ်မ�စ၍ စစ်အ�ပ်စ�များ၏ လံ�ြခံ�ေရးတပ်ဖွဲ�၀ငမ်ျား အေနြဖင် ့

ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့��ာက်မ�ေပးသ�များအား သတ်ြဖတ်ြခငး်၊ ဖမ်းဆီးြခငး်၊ �ခမိ်းေြခာက်ြခငး်၊ 

လ�နာတင်ယာဥ်များ၊ ေဆးခနး်များ��င် ့ လ�မ�ေရးလ�ပ်သားများအား တိ�က်ခိ�က်ြခငး်၊ 

ကျနး်မားေရးေစာင်ေ့��ာက်မ�ေပးရသည် ့ ကိရိယာများအား အတငး်အဓမ� သမိ်းယ�ြခငး်��င် ့

ေဆး�ံ�များတွင ်တပ်စွဲြခငး်တိ�ကိ့� ြပ�လ�ပ်ခဲ့�ကသည်။ ကိ�ဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ြမင်တ့က်ေနစဥ်တွငပ်င ်

၄ငး်တိ�အ့ေနြဖင် ့ ေအာက်ဆီဂျငစ်က်များအား သိမး်ယ�ြခငး်များကိ� ြပ�လ�ပ်�ပီး အများြပည်သ� 

ေအာက်ဆီဂျင ်ြဖည်ရ့န ်လိ�အပသ်ည် ့စက်�ံ�များကိ� ပတ်ိဆိ�တ့ားဆီးခဲ့�ကသည်။ 

“စစ်အ�ပ်စ�များအေနြဖင် ့ ကိ�ဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေဘးကိ� ၄ငး်တိ� ့ �ိ�ငင်ေံရးအသာစီးရရနအ်တွက် 

လက်နက်သဖွယ် အသံ�းြပ�ေန�ပီး ဒမီိ�ကေရစီအေရးလ�ပ်��ားမ�များအား 

ဆက်လက်မ��ငသ်န�်ိ�ငရ်န�်�င် ့ စစ်အ�ပစ်�များအေနြဖင် ့ တရား၀ငမ်�ရေရး��င် ့ ၄ငး်တိ� ့ �ိ�ငင်ကိံ� 

ထိနး်ချ�ပ်�ိ�ငရ်နအ်တွက်သာ အသံ�းြပ�ေန�ကတာ ြဖစ်ပါတယ်၊ ၄ငး်တိ�၏့ တရား၀ငမ်�ရေရး 



�ကိ�းပမ်းမ�များသည ် ယခ�ထိတိ�င ် ြငငး်ဆနခ်ံေနရသည်အ့တွက် 

လ�သားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိ�ငရ်ာ အကျပ်အတည်းကိ� တမငတ်ကာ ဖနတီ်း�ပီး 

�ိ�ငင်တံစ်ကာ��င် ့ ပ�းေပါငး်ရန ် �ကံစည်ေန�ကြခငး်ြဖစ်တယ်၊ ဒစီစ်ဗိ�လ်ချ�ပ်ေတွဟာ 

က�ညီကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများကိ� ြဖန်ေ့၀ရန ် အေဖာ်ေကာငး်များ မဟ�တ်ပဲ သ�တိ�ေ့တွဟာ 

သ�တိ�က့ျ�းလွနခ်ဲ့တ့ဲ ရာဇ၀တ်မ�ေတွအတွက် ြပနလ်ည် ေပးဆပ်ရမယ့် 

လ�သတ်ေကာငမ်ျားသာြဖစ်တယ်” ဟ� Yanghee Lee မ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဆံိ�ငရ်ာ 

အထ�းအ�ကံေပးေကာငစ်ီကိ� ေြပာ�ကားခဲ့ပါသည်။  

 


