လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ အကူအညီတစ်မျ ားတည်ား
ထပားထနခခင်ားသည် အထခြေမဟိုတ်ပါ။
န ေ့စွဲ။ ၁၂၊နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၂၁။
မြ ်ြာနိုင်ငအ
ံ တက် လူသာားချင်ားစာ ာနထာက်ထာားြှုဆိုင်ရာ အကူအညီြျာားမြစ်ကကသည့်် နိုင်ငံ
တကာအသိုင်ားအ၀ိုငား် ြှမြ ်ေ့န၀န ားနသာ
မ သ ာနမ လည်နစနကကာင်ား
ကူညန
ီ မြရှင်ားရာတင်

ကိုဗစ်-၁၉

အဓကအနကကာင်ားအရာ

အနသားငယ်ဆံိုားနသာ

တရာားြ၀င်စစ်အို ်စိုအာား

က န
် ရာဂါကာကယ်နဆား
ြဟိုတ် ွဲ

အကူအညီြျာားသည်

မြ ်ြာနိုင်ငအ
ံ နရားကစစအာား

အကူအညီသာမြစ်ပ ီား

၎င်ားအကူအညီြျာားသည်

နိုငင
် ံနရားအာဏာအနမခကျနစရ ်အတက်

နမခကိုတန
် ားသလို

ြမြစ်နစရ ်လိုအ ်နကကာင်ား မြ ်ြာနိုငင
် ံအနရားအထူားအကကံန ားနကာင်စီြှ နမ ာကကာားလို ါသည်။
မြ ်ြာနိုင်ငတ
ံ င်ားရှ

အကူအညီြျာားလိုအ ်န သာ

မ ည်သူလူထိုထသ
ံ ိုေ့

နထာက်ထာားြှုဆိုင်ရာ

အကူအညီြျာားအာား

န ားအ န
် ိုင်နရားအတက်

ကြ္ာ့်ကိုလသြဂဂလံိုခခံြုံနရားနကာင်စီအန မြင့််

သနဘာထာားထိုတမ်

်ချက်တစ်နစာင်

ကာကယ်နဆားြျာားအာား
နထာက် ံ့်ကည
ူ ြ
ီ ှုြျာား
တက
ို ်တ ်ားထာား ါသည်။

ထိုတ်မ

မ ည့််၀လံိုခခံြုံစာနှင့််

်နကကညာခွဲ့် ါသည်။

မြ ်ြာနိုင်ငအ
ံ တင်ား
တားို မြြှင့်န
် စရ ်အတက်လည်ား

လူသာားချင်ားစာ ာ

ြဆိုင်ားြတနရာက်ရှနစရ ်
လ ်ခွဲ့်နသာဗိုဒ္ဓဟူားန ေ့တင်
ကိုဗစ်-၁၉

မြ ်ေ့နဝန ားနိုင်ရ ်အတက်
ကြ္ာ့်ကိုလသြဂဂ

က န
် ရာဂါ
နိုင်ငတ
ံ ကာ၏

လံိုခခံြုံနရားနကာင်စီြှ

ကြ္ာ့်ကိုလသြဂဂလံိုခခံြုံနရားနကာင်စီအန မြင့််
မြ ်ြာနိုင်ငံ

အန ာက်နမြာက် ိုင်ားတင်

သတန ားြှုြျာားမ ြုံလို န
် စဥ်တင် င်လျှင်

စစ်နကာင်စီ၏အကကြ်ားြက်ြှုြျာားနှင့််

လက် က်ကကီားြျာားမြင့််

ဆက်လက် စ်ခတ်န ြှုြျာားသည် ၂၀၁၇ခိုနှစ်တင် ရဟ
ို င်ဂျာလူြျြုံားြျာားအန ေါ် စစ်တ ြ
် ှ ကျ ားလ ်ခွဲ့်သည့််
လူြျြုံားသိုဥား် သတ်မြတ်ြှုနှင့်် အလာားသဏ္ဍာ ်တည
ူ သ
ီ ည့််မြစ်ရ ြ
် ျာား မြစ် ါသည်။ တရာားြ၀င်စစ်အို ်စိုကို
လက် က်ြျာားနှင့််

ဘဏ္ဍာနရားအနထာက်အ ြ
ံ့် ျာား

တရိုတတ
် ေ့ို၏

ြ
ို မို င်ားထ ်နသာ

နကာင်စီအန မြင့််

ဆက်လက်နထာက် ံ့်န ားန နသာ

တ် င်တာားဆီားမခင်ားနကကာင့််

ရိုရှာားနှင့််

ကြ္ာ့်ကိုလသြဂဂလံိုခခံြုံနရား

မြ ်ြာနိုင်င၏
ံ အန ာက်နမြာက် ိုင်ားအနမခအန ကို

ထည့််သင်ားနမ ာကကာားရ ် င်

ျက်ကက်ခွဲ့် ါသည်။
“ကမ္ာာ့ကိုလသမဂ္ဂလိုခခ ထရားထကာင်စီအထနနဲ့ သထ
ခမန်မာနိုင်ငအတွင်ား
အထခခအထနကို

ယိုယင
ွ ်ားပျက်စီားထနတာ့

အထခြေမဟိုတ်ပါ

ကျန်ားမာထရားနဲ့

ပမ
ို ိုတိုားတက်လာထစရန်ြေိုဲ့

သာခြေစ်ပါတယ်။

ာတူညီမရ
ှု တာ့ တစ်ခိုတည်ားထသာအချက်က
လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ

နိုင်ငတကာမှ၀ိုိုင်ား၀ိုန်ားကူညကီ ကရန်ဆိုတာ့

လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ
ားူ ။

တရာားမဝင်စစ်အိုပ်စိုက

အညီထတွကိုထခခကိုပယ
် ူပပီား

အကူအညီမျ ားကိုထပားြေိုဲ့

ပမ
ို အ
ို ာားခြေည်ာ့ထပားမယ်ာ့

အလျင်စလို

အကူအညီထပားထရားတစ်ခိုတည်ားက

လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ

နိုင်ငထရားအာဏာအထခခကျြေိုဲ့

တကယ်လိုပန
် ိုင်စွမ်ားရှတာ့သူထတွကို

အချက်

လိုပ်လမ်မ
ာ့ ယ်။
လူသာား

လိုအပ်ထနပါတယ်။”

အကူ

ခပည်တွငား် မှာရှတာ့

ချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ
ဟို

မြ ်ြာနိုင်ငအ
ံ နရား

အထူားအကကံန ားနကာင်စီအြွဲ့ွဲ ၀င် Yanghee Lee ြှ နမ ာကကာားခွဲ့် ါသည်။
စစ်အာဏာသြ်ားရ ်စတင်ကကြုံား ြ်ားခွဲ့်သည့်် နြနြာ်၀ါရီလြှစတင်၍ စစ်အို ်စိုအန မြင့်် အရ ်
သာားမ ည်သူလူထိုအန ေါ်

ကာလရှည်ကကာစာန ရာအနှေ့ံတင်

ထိုားစစ်ဆင်ခန
ွဲ့် သာနကကာင့််

မြ ်ြာနိုင်ငအ
ံ ဝှြ်ားရှ

စာ ာနထာက်ထာားြှုဆင
ို ်ရာအကူအညီြျာားကို

အကက်ချ၍

တက
ို ်ခိုက်

လူန ါင်ားသံားို သ ်ားနကျာ်သည်

လူသာားချင်ား

လအ
ို
လ
် ျက်ရှ ါသည်။

မြ ်ြာနိုင်င၏
ံ

လ ်စာစိုားရြ်ြယ်နကာင်ားသည့််

ကိုဗစ်-၁၉က ်နဘား

တတယလှုင်ားအာား

စစ်အို ်စိုအန မြင့််

လက် က်သြယ်အသံိုားမ ြုံခပွဲ့် ီား ကျ ်ားြာနရား၀ ်ထြ်ားြျာားအာား ြြ်ားဆီားမခင်ား၊ နဆားရံိုြျာားတင် တ ်စွဲမခင်ား၊
မ ည်သူန ါင်ား
စာား

၂၅၀၀၀၀

ခ ်ေ့အာားလည်ား

နဆားရံိုြျာားြှ

်ရကခာနှင့်န
် ဆား၀ါားအကူအညီြျာားကိုလည်ား

အတင်ားအဓြမ

တ် င်တာားဆီားမခင်ားနှင့််

နရွဲ့နမ ာင်ားနစမခင်ား၊
ြျက်ဆားီ စ်မခင်ား

ြျာားမ ြုံလို ်ခကွဲ့် က ါသည်။
မ ည်တင်ားရှလူသာားချင်ားစာ ာနထာက်ထာားြှုဆိုင်ရာအကူအညီန ားနရားအြွဲွဲ့ြျာား၊ အရ ်ြက် အြွဲွဲ့
အစည်ားြျာားနှင့််

တင
ို ်ားရင်ားသာားနဒ္သြျာားရှ

ကကသည့််အြွဲွဲ့ြျာား ါဝင်သည့််

ကျ ်ားြာနရားနစာင့််နရှာက်ြှုြျာား

ကျ ်ားြာနရားက ်ယက်ြျာားအန မြင့််လည်ား

န သည်မ့် ည်သူြျာားထံ

ကျ ်ားြာနရားနစာင့််နရှာက်ြှုြျာားန ားနိုင်ရ ်

မ ြုံလို ်လျက်ရှကက ါသည်။

မြ ်ြာနိုင်ငအ
ံ ြျြုံားသာားညီညတ်နရားအစိုားရ

က န
် ရာဂါ ိုားမ

န ားန

အကူအညီလိုအ ်
ကကြုံား ြ်ားအာားထိုတ်ြှုြျာား

(NUG)

အန မြင့််လည်ား

်ေ့ ာားြှုကို တာားဆီားကာကယ်နိုင်ရ ်၊နလျှာ့်ချနိုငရ
် ်နှင့််ထ ်ားချြုံ ရ
် ်အတက် ကိုဗစ်-၁၉

နရာဂါနှြ်နင
ှ ်ားနရားလို ်င ်ားအြွဲွဲ့အာား ြွဲွဲ့စည်ားထာားပ ီားမြစ် ါသည်။
သိုေ့နသာ်မငာားလည်ား အကူအညီန ားန ကကသည့်် မ ည်တင်ားအြွဲွဲ့အစည်ားြျာား၏ လို ်င ်ားြျာားသည်
စစ်အို ်စို၏

န ေ့စဥ်ရက်စက်

အကကြ်ားြက်တက
ို ်ခိုက်ြှုြျာားကို

ကကံြုံနတွဲ့န ကကရသည့််အမ င်

အလှ ရှငအ
် ြွဲွဲ့အစည်ားြျာား(Donor) နှင့်် နိုင်ငတ
ံ ကာနအဂျ ်စီြျာားြှ သတ်ြတ
ှ ်ထာားသည့်် ရက်သတတ တ်
ြျာားစာ

ကကာမြင်န
့် သာ

ဗျ ရိုကနရစီလို ်ထံိုားလို ် ည်ား

လိုအ ်ချက်ြျာားနကကာင့််

ြလိုအ ် ွဲ

အသက်ဆိုားံ ရံှုားြှုြျာား ဆက်လက်မြစ်န ေါ်န သည်။
“ကမ္ာာ့ကိုလသမဂ္ဂလိုခခ ထရားထကာင်စရ
ီ ဲ့ ဒီအပတ် တက
ို ်တန
ွ ်ားထာားတာ့ ကစစထတွ တကယ်ခြေစ်လာြေိုဲ့
တစ်ခိုတည်ားထသာ
ကိုကည
် တ
ီ ာ့
ထ

နည်ားလမ်ားက

နိုင်ငတကာအြေွဲ့အစည်ားထတွအထနနဲ့

လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ

ားဒိုကခသက်သာထစထရား

အကူအညီထတွဟာ

အကူအညီထတွကို

ခမန်မာနိုင်ငအထခခအထနနဲ့
အာမခခခင်ား

အရပ်ြေက်အြေွဲ့အစည်ားထတွ၊

ခြေစ်ပါတယ်။
တင
ို ်ားရင်ားသာား

ထဒသအသီားသီားက

အ၀ိုန်ားအ၀ိုိုငား် နဲ့

တည်ထဆာက်ထာားပပီား

ခမန်မာနင
ို ်ငအမျ ားသာားညီညွတ်ထရားအစားို ရတိုဲ့

လည်ပတ်ထနပပီားသာားခြေစ်တာ့

ကျန်ားမာထရားအထဆာက်အအို၊

ယနတရာားထတွကို

ပူားထပါင်ား

လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာနဲ့

ပပို ပီားအာားခြေည်ာ့ထပားတာမျ ားပခြေစ်ရပါမယ်။”

ဟို

မြ ်ြာနိုင်ငအ
ံ နရားအထူားအကကံန ားနကာင်စီ၏ အြွဲ့ွဲ ၀င် Marzuki Darusman ြှ နမ ာကကာားခွဲ့် ါသည်။
နိုင်ငတ
ံ ကာအလှ ရှင်ြျာားမြစ်ကကသည့််
အနြရက ်မ ည်နထာင်စိုနှင့််

အာဆီယံ၊

ကြ္ာ့်ကိုလသြဂဂအြွဲွဲ့အစည်ားြျာားအန မြင့််

ချတ်ဆက် ူားန ါင်ား၍

ယူနက၊

မ ည်တင်ားရှအြွဲွဲ့ြျာားနှင့််

လူသာားချင်ားစာ ာနထာက်ထာားြှုအကူအညီြျာားကို

ယ်နမြမြတ်နကျာ်န ားအ ်နိုင်ရ ်

ကကြုံား ြ်ား

ြွဲ့ွဲ စည်ားတည်ရှန ပ ီားမြစ်နသာ
မ ည်သူြမှ ည်သူသိုေ့

ဥနရာ သြဂဂ၊

အာားထိုတ်ကကရြည်မြစ်သည်။

ရ ရ
် ာအနမခမ ြုံ

အကူအညီန ားနရားအြွဲွဲ့ြျာားကိုအာားမ ြုံ၍

အကူအညီြျာားမြ ်ေ့န၀မခင်ားသည်

အနမခအန အရ ်ရ ်အန ေါ်

ြျာားလည်ားရှနသာနကကာင့််
အကူအညီန ားနရားသည်
ာဂစ်ြို ်တင
ို ်ားအာားအသံိုားမ ြုံ၍

န ေါ်န ါက်လာသည့််
ယံိုကကည်ြအ
ှု န ေါ်အနမခခံ၍

မြ ်ြာစစ်အို စ
် ိုအန မြင့််

လူသာားချင်ားစာ ာနထာက်ထာားြှုဆိုင်ရာ
ကိုယ်ကျြုံားစီား ာားအတက်

မြ ်ဆ ်၍၊

လိုအ ်သလိုနမ ာင်ားလွဲနိုင်မခင်ားနှင့််

လည် တ်နိုင် ါသည်။

ာဂစ်ြို ်တင
ို ်ားကွဲ့်သိုေ့

နဘားအနတရာယ်ကို

၎င်ားတေ့ို၏

အမြတ်ထိုတ်၍အလွဲသံိုားစာားလို ်ခသ
ွဲ့် ည့််
နြာ်မ

ါအတင
ို ်ား

နိုင်ငတ
ံ ကာအသိုင်ားအ၀ိုငား် ကို

နိုင်ငန
ံ ရားအရ
သက်နသသကကာယ

မ ည်သူြမှ ည်သူသိုေ့သာ

လ ်စာအနရားကကီားသည့််အချက်မြစ် ါသည်။

မ

်လည်ချတ်ဆက်

မြ ်ြာစစ်အို စ
် ိုအန မြင့််

လှည့််ြျာားခွဲပ့် ီား

၎င်ားတေ့ိုသည်သာ

တရာား၀င်ြှုကိုရရှရ ်နှင့််

ထိုအချက်အာား

အမြတ်ထိုတ်လှည့််ြျာားသာားခွဲ့်သည်။

၎င်ားမြစ်ရ ်ြျြုံား

မြ ်ြာနိုင်ငက
ံ ိုဆက်လက်အို ်ချြုံ ်သင့််သည်ဆသ
ို ည့််
နိုင်ငတ
ံ ကာအသိုင်ားအ၀ိုငား် ြှလက်ခံရ ်

လက်ရှတင်

န ာက်တစ်ကကြ်ထ ြ
် ံြမြစ်န ေါ်နစရ ် လံိုား၀ဥဿံတ
ို ာားမြစ်ရြည်မြစ်သည်။

“ယခိုထပားအပ်ထနတာ့ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုအကူအညီထတွဟာ ခမန်မာနိုငင
် မှာ ကာလ
ရှညက် ကာခြေစ်ထပေါ်ထနခာ့တာ့ အကကမ်ားြေက်မှုထတွရဲ့ တစ်ခိုတည်ားထသာ အရင်ားအခမစ်ခြေစ်တာ့ စစ်အိုပ်စိုကို
ပပို ပီားအာားထကာင်ားသွာားထစတာမျ ား၊
ပမ
ို ခ
ို ိုင်ခသ
ာ့ ွာားထစတာမျ ား
ခပည်သူလူထန
ို ဲ့
စစ်အိုပ်စိုဟာ

တရာား၀ိုင်မှုထပားတာမျ ားနဲ့

လိုား၀ိုမခြေစ်ထစြေိုဲ့ဆိုတာ့အချက်က

ခမန်မာနိုင်ငခစာားရတာ့

နမ ာကကာားခွဲ့် ါသည်။

အာဏာတည်ပမမှုကို

အရမ်ားကိုအထရားကကီားပါတယ်။

ဒိုကခထ၀ိုဒနာထတွဟာ

လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ

မတ်ထဆွထတွ မဟိုတ်ပါ

စစ်အိုပစ
် ိုရဲ့

ခမန်မာာ့

စစ်အိုပ်စိုထကကာင်သ
ာ့ ာခြေစ်ပါတယ်။

အကူအညီထပားထရားမှာ

ပူားထပါင်ားရမယ်ာ့

ူား။” ဟို မြ ်ြာနိုင်ငအ
ံ နရား အထူားအကကံန ားနကာင်စီအြွဲွဲ့၀င် Chris Sidoti ြှ

