
 

 

လူသာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားမှုဆ ိုင်ရာ အကူအညတီစ်မျ   ားတည်ား 

ထပားထနခခင်ားသည် အထခြေမဟိုတ်ပါ။  

         န ေ့စ ွဲ။ ၁၂၊န ိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၂၁။ 

မြ ်ြာန ိုင်ငအံတ က် လူသာားချင်ားစာ ာနထာက်ထာားြှုဆ ိုင်ရာ အကူအညြီျာားမြစ်ကကသည့်် န ိုင်ငံ 

တကာအသ ိုင်ားအ၀ ိုငာ်းြှမြ ်ေ့န၀န ားနသာ က ိုဗစ်-၁၉ က န်ရာဂါကာက ယ်နဆား အကူအညြီျာားသည် 

မ သ ာနမ လည်နစနကကာင်ား အဓ ကအနကကာင်ားအရာ ြဟိုတ် ွဲ မြ ်ြာန ိုင်ငအံနရားက စစအာား 

ကူညနီမြရှင်ားရာတ င် အနသားငယ်ဆံိုားနသာ အကူအညသီာမြစ်ပ ီား ၎င်ားအကူအညြီျာားသည် 

တရာားြ၀င်စစ်အို ်စိုအာား န ိုငင်ံနရားအာဏာအနမခကျနစရ ်အတ က် နမခကိုတန် ားသလ ို 

ြမြစ်နစရ ်လ ိုအ ်နကကာင်ား မြ ်ြာန ိုငင်ံအနရားအထူားအကကံန ားနကာင်စီြ ှနမ ာကကာားလ ို ါသည်။  

မြ ်ြာန ိုင်ငတံ ငာ်းရှ  အကူအညြီျာားလ ိုအ ်န သာ မ ညသ်ူလူထိုထသံ ိုေ့ လူသာားချင်ားစာ ာ 

နထာက်ထာားြှုဆ ိုင်ရာ အကူအညြီျာားအာား မ ည့််၀လံိုခခံြုံစ ာနှင့် ် ြဆ ိုင်ားြတ နရာက်ရှ နစရ ် 

န ားအ န် ိုင်နရားအတ က ် ကြာ့္်ကိုလသြဂဂလံိုခခြံုံနရားနကာင်စီအန မြင့်် လ  ်ခွဲ့်နသာဗိုဒ္ဓဟူားန ေ့တ င် 

သနဘာထာားထိုတမ်  ်ချက်တစ်နစာင် ထိုတ်မ  ်နကကညာခွဲ့် ါသည။် က ိုဗစ်-၁၉ က န်ရာဂါ 

ကာက ယ်နဆားြျာားအာား မြ ်ြာန ိုင်ငအံတ င်ား မြ ်ေ့နဝန ားန ိုင်ရ ်အတ က ် န ိုင်ငတံကာ၏ 

နထာက် ံ့်ကညူြီှုြျာား တ ိုားမြြှင့််နစရ ်အတ က်လည်ား ကြာ့္်ကိုလသြဂဂ လံိုခခံြုံနရားနကာင်စီြှ 

တ ိုက်တ  ်ားထာား ါသည။် 



ကြာ့္်ကိုလသြဂဂလံိုခခံြုံနရားနကာငစ်ီအန မြင့်် သတ န ားြှုြျာားမ ြုံလို န် စဥ်တ င် င်လျှင် 

မြ ်ြာန ိုင်င ံ အန ာက်နမြာက်  ိုင်ားတ င် စစ်နကာင်စီ၏အကကြာ်းြကြ်ှုြျာားနှင့်် လက် က်ကကီားြျာားမြင့်် 

ဆက်လက် စ်ခတန် ြှုြျာားသည် ၂၀၁၇ခိုနှစ်တ င ်ရ ိုဟင်ဂျာလူြျ  ြုံားြျာားအန ေါ် စစ်တ ြ်ှ ကျ ားလ  ်ခွဲ့်သည့်် 

လူြျ  ြုံားသိုဥာ်းသတ်မြတ်ြှုနှင့်် အလာားသဏ္ဍာ ်တညူသီည့််မြစ်ရ ြ်ျာား မြစ် ါသည်။ တရာားြ၀င်စစ်အို ်စိုက ို 

လက် က်ြျာားနှင့်် ဘဏ္ဍာနရားအနထာက်အ ံ့်ြျာား ဆက်လက်နထာက် ံ့်န ားန နသာ ရိုရှာားနှင့်် 

တရိုတတ် ိုေ့၏   ိုြ ိုမ င်ားထ ်နသာ   တ် င်တာားဆီားမခင်ားနကကာင့် ် ကြာ့္်ကိုလသြဂဂလံိုခခံြုံနရား 

နကာငစ်ီအန မြင့်် မြ ်ြာန ိုင်င၏ံအန ာက်နမြာက်  ိုင်ားအနမခအန က ို ထည့််သ င်ားနမ ာကကာားရ ် င် 

 ျက်က က်ခွဲ့် ါသည်။  

“ကမာ္ာ့ကိုလသမဂ္ဂလ ိုခခ  ထရားထကာင်စီအထနန ဲ့ သထ ာတူညီမှုရတ ာ့ တစ်ခိုတည်ားထသာအချက်က 

ခမန်မာန ိုင်င အတငွ်ား ယ ိုယငွ်ားပျက်စီားထနတ ာ့ ကျန်ားမာထရားန ဲ့ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆ ိုင်ရာ 

အထခခအထနက ို ပ ိုမ ိုတ ိုားတက်လာထစရန်ြေ ိုဲ့ န ိုင်င တကာမှ၀ို ိုင်ား၀ိုနာ်းကညူကီကရန်ဆ ိုတ ာ့ အချက် 

သာခြေစ်ပါတယ်။ လသူာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆ ိုင်ရာ အကူအညထီပားထရားတစ်ခိုတည်ားက 

အထခြေမဟိုတ်ပါ ာူး။ တရာားမဝင်စစ်အိုပ်စိုက လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆ ိုင်ရာ အကူ 

အညီထတွက ိုထခခကိုပယ်ူပပီား န ိုင်င ထရားအာဏာအထခခကျြေ ိုဲ့ လိုပ်လ မ်ာ့မယ။် ခပညတ်ွငာ်းမှာရှ တ ာ့ 

တကယ်လိုပန် ိုင်စွမ်ားရှ တ ာ့သူထတွက ို ပ ိုမ ိုအာားခြေည်ာ့ထပားမယ်ာ့ လူသာား ချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆ ိုင်ရာ 

အကူအညမီျ   ားက ိုထပားြေ ိုဲ့ အလျင်စလ ို လ ိုအပ်ထနပါတယ်။” ဟို မြ ်ြာန ိုင်ငအံနရား 

အထူားအကကံန ားနကာင်စီအြ ွဲွဲ့၀င် Yanghee Lee ြှ နမ ာကကာားခွဲ့် ါသည်။ 

စစ်အာဏာသ ြာ်းရ ်စတင်ကက ြုံား ြ်ားခွဲ့်သည့်် နြနြာ်၀ါရီလြှစတင်၍ စစအ်ို ်စိုအန မြင့်် အရ ် 

သာားမ ည်သူလူထိုအန ေါ် ကာလရှည်ကကာစ ာန ရာအနှေံ့တ င် အက က်ချ၍ တ ိုက်ခ ိုက် 

ထ ိုားစစ်ဆင်ခွဲ့်နသာနကကာင့်် မြ ်ြာန ိုင်ငအံဝှြ်ားရှ  လူန ါင်ားသံိုားသ ်ားနကျာ်သည် လူသာားချင်ား 

စာ ာနထာက်ထာားြှုဆ ိုင်ရာအကအူညီြျာားက ို လ ိုအ လ်ျက်ရှ  ါသည။် မြ ်ြာန ိုင်င၏ံ 



လ  ်စ ာစ ိုားရ ြြ် ယန်ကာငာ်းသည့်် က ိုဗစ်-၁၉က ်နဘား တတ ယလ ှုင်ားအာား စစ်အို ်စိုအန မြင့်် 

လက် က်သြ ယ်အသံိုားမ ြုံခွဲ့်ပ ီား ကျ ်ားြာနရား၀ ်ထြ်ားြျာားအာား ြြ်ားဆီားမခင်ား၊ နဆားရံိုြျာားတ င် တ ်စ ွဲမခင်ား၊ 

မ ညသ်ူန ါင်ား ၂၅၀၀၀၀ ခ ်ေ့အာားလည်ား နဆားရံိုြျာားြှ အတငာ်းအဓြမ နရ ွဲ့နမ ာငာ်းနစမခင်ား၊ 

စာား  ်ရ ကခာနှင့််နဆား၀ါားအကအူညီြျာားက ိုလညာ်း   တ် ငတ်ာားဆာီးမခင်ားနှင့်် ြျက်ဆာီး စ်မခင်ား 

ြျာားမ ြုံလို ်ခွဲ့်ကက ါသည်။  

မ ညတ် ငာ်းရှ လူသာားချင်ားစာ ာနထာက်ထာားြှုဆ ိုင်ရာအကူအညီန ားနရားအြ ွဲွဲ့ြျာား၊ အရ ်ြက် အြ ွဲွဲ့ 

အစညာ်းြျာားနှင့်် တ ိုင်ားရင်ားသာားနဒ္သြျာားရှ  ကျ ်ားြာနရားနစာင့််နရာှက်ြှုြျာား န ားန  

ကကသည့််အြ ွဲွဲ့ြျာား ါဝငသ်ည့်် ကျ ်ားြာနရားက  ်ယက်ြျာားအန မြင့််လည်ား အကူအညီလ ိုအ ် 

န သည့််မ ည်သူြျာားထံ ကျ ်ားြာနရားနစာင့််နရာှက်ြှုြျာားန ားန ိုင်ရ ် ကက ြုံား ြ်ားအာားထိုတ်ြှုြျာား 

မ ြုံလို ်လျကရ်ှ ကက ါသည။် မြ ်ြာန ိုင်ငအံြျ  ြုံားသာားညညီ တန်ရားအစ ိုားရ (NUG) အန မြင့််လည်ား 

က န်ရာဂါ  ိုားမ  ်ေ့  ာားြှုက ို တာားဆာီးကာက ယ်န ိုင်ရ ်၊နလျှာ့်ချန ိုငရ် ်နှင့််ထ  ်ားချြုံ ရ် ်အတ က် က ိုဗစ်-၁၉ 

နရာဂါနှ ြ်နငှ်ားနရားလို ်င ်ားအြ ွဲွဲ့အာား ြ ွဲွဲ့စည်ားထာားပ ီားမြစ် ါသည။်  

သ ိုေ့နသာ်မငာားလည်ား အကူအညနီ ားန ကကသည့်် မ ညတ် ငာ်းအြ ွဲွဲ့အစညာ်းြျာား၏ လို ်င ်ားြျာားသည် 

စစ်အို ်စို၏ န ေ့စဥ်ရက်စက် အကကြာ်းြကတ် ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ကကံြုံနတ ွဲ့န ကကရသည့််အမ င် 

အလှ ရှငအ်ြ ွဲွဲ့အစညာ်းြျာား(Donor) နှင့်် န ိုင်ငတံကာနအဂျ ်စီြျာားြှ သတ်ြတှ်ထာားသည့်် ရက်သတတ တ် 

ြျာားစ ာ ကကာမြင့််နသာ ဗျ ရ ိုကနရစီလို ်ထံိုားလို ် ည်ား လ ိုအ ်ချကြ်ျာားနကကာင့်် ြလ ိုအ ် ွဲ 

အသက်ဆံိုားရံှုားြှုြျာား ဆက်လက်မြစ်န ေါ်န သည်။  

“ကမာ္ာ့ကိုလသမဂ္ဂလ ိုခခ  ထရားထကာင်စရီ ဲ့ ဒအီပတ် တ ိုက်တနွ်ားထာားတ ာ့ က စစထတွ တကယ်ခြေစ်လာြေ ိုဲ့ 

တစ်ခိုတည်ားထသာ နည်ားလမ်ားက န ိုင်င တကာအြွေ ဲ့အစည်ားထတအွထနန ဲ့ ခမန်မာန ိုင်င အထခခအထနန ဲ့ 

က ိုကည်တီ ာ့ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆ ိုင်ရာ အကအူညီထတွက ို အာမခ ခခငာ်း ခြေစ်ပါတယ်။ 

ထ ားဒိုကခသက်သာထစထရား အကူအညထီတဟွာ အရပ်ြေက်အြွေ ဲ့အစည်ားထတ၊ွ တ ိုင်ားရင်ားသာား 



ထဒသအသီားသီားက အ၀ိုန်ားအ၀ို ိုငာ်းန ဲ့ ခမန်မာန ိုင်င အမျ   ားသာားညီညွတ်ထရားအစ ိုားရတ ိုဲ့ ပူားထပါင်ား 

တည်ထဆာက်ထာားပပာီး လညပ်တ်ထနပပာီးသာားခြေစတ် ာ့ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆ ိုင်ရာန ဲ့ 

ကျန်ားမာထရားအထဆာကအ်အ ို၊ ယနတရာားထတကွ ို ပ ိုပပီားအာားခြေည်ာ့ထပားတာမျ   ားပ ခြေစ်ရပါမယ်။” ဟို 

မြ ်ြာန ိုင်ငအံနရားအထူားအကကံန ားနကာင်စီ၏ အြ ွဲွဲ့၀င် Marzuki Darusman ြှ နမ ာကကာားခွဲ့် ါသည်။  

န ိုင်ငတံကာအလှ ရှင်ြျာားမြစ်ကကသည့်် အာဆယီံ၊ ဥနရာ သြဂဂ၊ ယူနက၊ 

အနြရ က ်မ ည်နထာင်စိုနှင့်် ကြာ့္်ကိုလသြဂဂအြ ွဲွဲ့အစည်ားြျာားအန မြင့်် မ ညတ် င်ားရှ အြ ွဲွဲ့ြျာားနှင့်် 

ချ  တ်ဆက် ူားန ါင်ား၍ လူသာားချင်ားစာ ာနထာက်ထာားြှုအကအူညီြျာားက ို 

 ယ်နမြမြတန်ကျာ်န ားအ ်န ိုင်ရ ် ကက ြုံား ြ်ား အာားထိုတ်ကကရြည်မြစ်သည်။ လက်ရှ တ င် 

ြ ွဲွဲ့စညာ်းတည်ရှ န ပ ီားမြစ်နသာ ရ ရ် ာအနမခမ ြုံ အကူအညနီ ားနရားအြ ွဲွဲ့ြျာားက ိုအာားမ ြုံ၍ 

မ ညသ်ူြမှ ညသ်ူသ ိုေ့ အကူအညြီျာားမြ ်ေ့န၀မခင်ားသည် မြ ်ဆ ်၍၊ န ေါ်န ါကလ်ာသည့်် 

အနမခအန အရ ်ရ ်အန ေါ် လ ိုအ ်သလ ိုနမ ာင်ားလွဲန ိုင်မခငာ်းနှင့်် ယံိုကကည်ြှုအန ေါ်အနမခခံ၍ 

လည် တ်န ိုင ်ါသည်။ မြ ်ြာစစ်အို စ်ိုအန မြင့််  ာဂစ်ြို ်တ ိုင်ားကွဲ့်သ ိုေ့ 

လူသာားချင်ားစာ ာနထာက်ထာားြှုဆ ိုင်ရာ နဘားအနတရာယ်က ို ၎င်ားတ ိုေ့၏ န ိုင်ငနံရားအရ 

က ိုယ်ကျ  ြုံားစီား  ာားအတ က် အမြတ်ထိုတ်၍အလ ွဲသံိုားစာားလို ်ခွဲ့်သည့်် သက်နသသကကာယ 

ြျာားလည်ားရှ နသာနကကာင့်် နြာ်မ  ါအတ ိုင်ား မ ညသ်ူြမှ ညသ်ူသ ိုေ့သာ မ  ်လညခ်ျ  တ်ဆက် 

အကူအညနီ ားနရားသည် လ  ်စ ာအနရားကကီားသည့််အချက်မြစ် ါသည်။ မြ ်ြာစစ်အို စ်ိုအန မြင့်် 

 ာဂစ်ြို ်တ ိုင်ားအာားအသံိုားမ ြုံ၍ န ိုင်ငတံကာအသ ိုင်ားအ၀ ိုငာ်းက ို လှည့််ြျာားခွဲ့်ပ ီား ၎င်ားတ ိုေ့သည်သာ 

မြ ်ြာန ိုင်ငကံ ိုဆက်လက်အို ်ချြုံ ်သင့််သညဆ် ိုသည့်် တရာား၀င်ြှုက ိုရရှ ရ ်နှင့်် ထ ိုအချက်အာား 

န ိုင်ငတံကာအသ ိုင်ားအ၀ ိုငာ်းြှလက်ခံရ  ် အမြတ်ထိုတ်လှည့််ြျာားသ ာားခွဲ့်သည။် ၎င်ားမြစ်ရ ်ြျ  ြုံား 

န ာက်တစ်ကက ြ်ထ ြ်ံြမြစ်န ေါ်နစရ ် လံိုား၀ဥဿံိုတာားမြစ်ရြညမ်ြစ်သည။်  



“ယခိုထပားအပ်ထနတ ာ့ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုအကူအညီထတဟွာ ခမန်မာန ိုငင် မာှ ကာလ 

ရှညက်ကာခြေစ်ထပေါ်ထနခ ာ့တ ာ့ အကကမာ်းြေက်မှုထတွရ ဲ့ တစ်ခိုတည်ားထသာ အရင်ားအခမစ်ခြေစ်တ ာ့ စစ်အိုပ်စိုက ို 

ပ ိုပပီားအာားထကာင်ားသွာားထစတာမျ   ား၊ တရာား၀ိုင်မှုထပားတာမျ   ားန ဲ့ စစ်အိုပ်စိုရ ဲ့ အာဏာတည်ပမ မှုက ို 

ပ ိုမ ိုခ ိုင်ခ ာ့သွာားထစတာမျ   ား လ ိုား၀ိုမခြေစ်ထစြေ ိုဲ့ဆ ိုတ ာ့အချက်က အရမ်ားက ိုအထရားကကီားပါတယ်။ ခမန်မာာ့ 

ခပညသ်ူလူထိုန ဲ့ ခမန်မာန ိုင်င ခ စာားရတ ာ့ ဒိုကခထ၀ိုဒနာထတွဟာ စစ်အိုပ်စိုထကကာင်ာ့သာခြေစ်ပါတယ်။ 

စစ်အိုပ်စိုဟာ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆ ိုင်ရာ အကူအညထီပားထရားမှာ ပူားထပါင်ားရမယ်ာ့ 

မ တ်ထဆွထတွ မဟိုတ်ပါ ူား။” ဟို မြ ်ြာန ိုင်ငအံနရား အထူားအကကံန ားနကာင်စီအြ ွဲွဲ့၀င် Chris Sidoti ြှ 

နမ ာကကာားခွဲ့် ါသည်။  

 

 

 


