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နိုင်ငံေှိ စစ်တပ်၊ ေဲအစေှိသည့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများကို မပင်း
မပင်း ထန်ထန် ကျူးလွန်ရနသည်။ ထို့အမပင် မမန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူအရသအရပျာက် များမပားလာ
မခင်းမဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကလည်း ခခိမ်းရမခာက်ရနမပန်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်
နိုင်ရေးနှင့် လူနာများကို ကုသရပးသည့် ကျန်းမာရေး လုပ်သားများအား စစ်အာဏာေှင်များကဖိနှိပ်
ချုပ်မခယ် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုက မပည်သူလူထု၏အသက်
ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ရသရေးေှင်ရေးတမျှ အရေးကကီးသည်။ တိုင်းမပည်၏ သူေဲရကာင်းများမဖစ်
သည့် ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်သူများကို ကူညီေမည့်အစား စစ်တပ်သည် ၎င်းတို့၏ 
အကျ ိုးစီးပွားကိုသာ ရေေးချယ် ဦးထိပ်ပန်ဆင်လျှက်ေှိသည်။ 

ရဖရဖာ်ဝါေီ ၁ ေက် အာဏာသိမ်းချနိ်မှစခပီး စစ်တပ်၏ တေားမဝင် ထင်ောစိုင်း အုပ်စိုးမှုရြကာင့်ပေမ်း
 ပတာ၊ ဝရုန်းသုန်းကားမဖစ်ရနသည်။ စစ်အာဏာေှင်များသည် လူ့အသက်ရပါင်းများစွာကို တန်ဖိုး
မထား လျစ်လျူရှု ခပီး လူသားမျ ိုးနွယ်အရပါ် ဆန့်ကျင်သည့်မပစ်မှု (CAH) ကျူးလွန်ြကသည်။ ၎င်း
တို့ အာဏာတည်ခမဲရေး အတွက် လုံခခုံရေးတပ်ဖွဲ့များက စစ်အာဏာသိမ်းချနိ်မှစခပီး အမပစ်မဲ့မပည်
သူ ၉၀၀ ရကျာ်ကို အညှာအတာ ကင်းမဲ့စွာ သတ်မဖတ်၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ြကသည်။ စစ်အာဏာေှင်
များက လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ ဆောဝန်ကကီးများကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားခပီး သတင်းလွတ်လပ်
မှုနှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ေှားသူများကို ရြကာက်ေေံ့ရစေန် ဖန်တီးထားသည်။ ကပ်ရောဂါ၏
 ရမခာက်လှန့်မှုနှင့် မပည်သူလူထုအရပါ် ဆိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှု တို့က “အားအမပင်းဆုံး မုန်တိုင်း
တခု” ပမာမဖစ်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂက ရမပာဆိုသည၁်။ လတ်တရလာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ အတည်မပု
လူနာ ၂၀၀,၀၀၀ ရကျာ်ေှိရနခပီး ကူးစက်ခံေသူ အရေအတွက်မှာ တိုးလာရနသည်။ အာဏာသိမ်း
 စစ်အာဏာေှင်များသည် တိုင်းမပည်၏ အချုပ်အမခာ အာဏာအလုံးစုံအား ထာဝေယူလိုသည် ကလွဲ
၍မပည်သူလူထုအကျ ိုးအတွက် ရဆာင်ေေက်မခင်းမေှိသမဖင့် လူထုမှာ ရအာက်စီဂျင်နှင့် တကိုယ်ရေ 
အကာအကွယ်သုံး ကျန်းမာရေးပစ္စည်းများအပါအဝင် အသက်ကယ်ဆယ်ရေး အရထာက်အပံ့များကို 
လက်လှမ်းမီ ေယူနိုင်မခင်း မေှိရပ။ 

ကျန်းမာရေး အရထာက်အကူမပု ပစ္စည်းများ ပိုမိုလိုအပ်လာသည့်အတွက် ရေးမှာလည်း ထိုးတက်
 သွားခပီး မမန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးဝန်ရဆာင်မှု အရမခခံအရဆာက်အအုံအရပါ် ရနာက်ထပ် ခခိမ်း 
ရမခာက်မှု မဖစ်လာသည်။ တိုင်းမပည်အနှံ့ေှိ မပည်သူများမှာ ရဆးဆိုင်များရေှ့တွင် အကိုက်အခဲရပျာက်
ရဆး၊ ရချာင်းဆိုးရပျာက်ရဆးနှင့် ဗစ်တာမင်စုံရဆးတို့ကို တန်းစီဝယ်သူရနြကခပီး ရဆးများမှာအချနိ်
တိုအတွင်း ရောင်းကုန်သွား၍ ရေးမှာလည်း နှစ်ဆခန့်တက်သွားသည်။ မျက်နှာဖုံးများမှာလည်း
လုံရလာက်မှုမေှိပဲ သာမန်မပည်သူများ ဝယ်ယူနိုင်သည့် ရေးထက်ကကီးမမင့်ရနသည၂်။ သုဿာန်နှင့် မီး
သခဂိုလ်စက်များတွင် ောနှင့်ချသီည့် အရလာင်းများကို နာရေးကူညီမှုအသင်းများက ရန့စဉ်မှတ်ပုံ
 တင်၍ သခဂိုလ်ရပးရနေသည်။ ရသဆုံးသူအများစုမှာ ရအာက်စီဂျင်မပတ်လပ်၍ ရသဆုံးြကမခင်း
မဖစ်သည၃်။ အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ (NUG) က စစ်အာဏာေှင်တို့ ၏ ကိုင်တွယ်ရဆာင်ေေက်မှု
နှင့်ပတ်သက်ခပီး “ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းကို ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ရနေသည့် မမန်မာမပည်သူများ၏ ကျန်း 
မာရေးရစာင့်ရေှာက်ပိုင်ခွင့်ကို စစ်အာဏာေှင်တို့က မငင်းပယ်ရနသည်”၄ ဟု ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ 

ND-Burma မှ ယခုစာတန်းငယ်တွင် ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုသည် လူ့အခွင့်အရေးမဖစ်သည်
ဆိုသည့် လူသားချင်းစာနာ ရထာက်ထားမှုဆိုင်ော အရမခခံမူ ၄ ချက်အရပါ်တွင် အရမခခံ၍ သုံးသပ်
တင်မပထားသည်။ မမန်မာစစ်တပ်၏ အားနည်းချက်များကို မီးရမာင်းထိုးမပထားခပီး ကပ်ရောဂါအရပါ်
၎င်းတို့၏ တုန့်မပန်ရဆာင် ေေက်မှု မေှိမခင်းရြကာင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း အထိခိုက် အနစ်နာ
အလွယ်ဆုံးသူများကို ရကျာခိုင်း ဥပရကောမပု ချန်လှပ်ထားသည်။ စစ်ရကာင်စီသည် လူသားချင်း
စာနာသည့် အကူအညီရပးရေးအဖွဲ့ မဟုတ် ရသာ်လည်း ၎င်းတို့လက်ထဲတွင် အရေးရပါ်ကူညီကယ်
 ဆယ်နိုင်သည့် ပစ္စည်းကေိယာနှင့် အေင်းအမမစ်များ ေှိရနသည်။ ကျန်းမာရေးသည် လူ့အခွင့်အရေး
မဖစ်ရသာ်လည်း မမန်မာနိုင်ငံတွင်မူ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်ပိုင်ခွင့်၊ ကုသခံပိုင်ခွင့်နှင့် အန္တောယ် တ
စုံတောမေှိပဲ အေင်းအမမစ်ေေှိခွင့်တို့ကို စစ်အာဏာေှင်တို့က ထိန်းချုပ်ဖယ်ေှားရနသည်။ 
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ကျန်းမာရေးအရထာက်အကူပစ္စည်းများ ေေှိရေးအတွက် ပို၍ခက်ခဲရစေန် စစ်အာဏာေှင်တို့မှ
လုပ်ရဆာင် လျှက်ေှိသည်။ မမန်မာနိုင်ငံေှိ ဆောဝန်များ၏ အရမပာအေ စစ်အာဏာေှင်တို့သည်
ရအာက်စီဂျင်ဘူးများကို ထိန်းချုပ်ထားခပီး ပုဂ္ဂလိကရဆးရုံများနှင့် လှူဒါန်းရပးရဝသူမျာအား
လည်း တားမမစ်ထားသည၈်။ ထို့အမပင် ရအာက်စီဂျင် ထုတ်လုပ်မှုအပါအဝင် အသက်ကယ်ဆယ်
ရေး ပစ္စည်းများ လူထုမဝယ်နိုင်ရအာင် စစ်တပ်က တားမမစ်ထားသည၉်။ စစ်တပ်ရမပာရေး ဆိုခွင့်
ေှိသူမှ ရအာက်စီဂျင်ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်မှုများကို ထိန်းချုပ် ကန့်သတ်ထားေသည်မှာ ရဆးရုံ၊ 
ရဆးခန်းနှင့် ရောဂါမမပန့်ပွားရစရေး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဌာနများအတွက်ဟု ဝန်ခံရမပာဆိုရသာ် 
လည်း အဆိုပါဌာနများမှာ လူနာသစ်များ လက်ခံနိုင်သည့် အရမခအရနတွင် မေှိရပ၁၀။ နိုင်ငံတွင်း 
တင်သွင်းလာသည့် ရအာက်စီဂျင်များကို ကျန်းမာရေးဌာနများသို့ ရပးပို့ေန်ထက် စစ်အာဏာေှင် 
များက ထိန်းချုပ်ထားလိုြကသည်။ 

မန္တရလးေှိ အခမဲ့ကျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာက်သည့် အသင်း၏ ဥက္ကဌမဖစ်သူက မမန်မာနိုင်ငံေှိ
ရအာက် စီဂျင်လိုအပ်သည့် လူဦးရေ၏ သုံးပုံတပုံထက် နည်းပါးသည့် အရေအတွက်သာ အ
 ရထာက် အကူမပုပစ္စည်းများ လုံလုံရလာက်ရလာက် ေနိုင်မည်ဟု ရမပာသည၁်၁။ ရအာက်စီဂျင်
လှူဒါန်းသည့် မပည်သူတချ ို ့အား ဆက်လက်လှူ ဒါန်းမခင်းမမပုေန် စစ်တပ်မှ ခခိမ်းရမခာက်ရန
 သည်။ 

မမန်မာစစ်တပ်သည် လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးတွင် အခမဲအသာစီးေရစေန် ရမျှာ်ကိုးခပီး၎င်း
တို့၏ အကျ ိုးစီးပွားအတွက်သာ ြကည့်ခပီး ရေေှည်ဦးစားရပး ကာကွယ် ေင်းနှီးမမှုပ်နှ့ လုပ်ရဆာင်
ရနသည်။ ထို့ရြကာင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကို တုန့်မပန်ောတွင် ရနှးရကွးခပီး တကိုယ်ရကာင်း
ဆန်ရနမှုမှာ အံ့ြသစော မဟုတ်ရပ။ တရုတ်နိုင်ငံမှ ကာကွယ်ရဆး ၆ သန်း ေေှိရသာ်မငား၁၂  ၅၄
 သန်းရကျာ် လူထုအတွက် လုံရလာက်မှု ေှိမည်မဟုတ်ရပ။ စစ်အာဏာေှင်များသည် လူအများ
ဒုကေခံစားေမှု ချုပ်ခငိမ်းသွားရစလိုသည့် ဆန္ဒမေှိ ဘဲ အြကပ်အတည်း ဒုကေများမှာလည်း ပုံစံမျ ိုးစံ
နှင့် ဆက်လက်တည်ေှိရနသည်။ ကပ်ရောဂါဆိုးအမပင် မမန်မာနိုင်ငံ၏ရကျးလက် ရဒသများတွင် 
စစ်တပ်နှင့် တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရေးအဖွဲ့များအြကား တိုက်ပွဲများ မပင်းထန်စွာ
 မဖစ်ပွားလျှက်ေှိသည်။ 

လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ောအရမခခံမူ ၄ ေပ်ဆိုသည်မှာ လူသားမခင်း စာနာရထာက်ထားမခင်း၊လူသားမခင်း စာနာရထာက်ထားမခင်း၊
 ခွဲမခားမှု မေှိ မခင်း၊ ြကားရနမခင်း၊ လွတ်လပ်မခင်း ခွဲမခားမှု မေှိ မခင်း၊ ြကားရနမခင်း၊ လွတ်လပ်မခင်း၅ တို့မဖစ်သည်။ နိုင်ငံတကာြကက်ရမခနီအသင်း 

(ICRC) နှင့် နိုင်ငံတွင်း ြကက်ရမခနီ/လမခမ်းနီအသင်းများ၏ အရမခခံအုတ်မမစ် လုပ်ငန်းများမဖစ်ြက
သည် ။ ထိုအရမခခံမူများသည် ကုလသမဂ္ဂအရထွရထွညီလာခံ ဆုံးမဖတ်ချက်နှစ်ခုမဖစ်သည့် ၄၆/

၁၈၂ နှင့် ၅၈/၁၁၄ တို့မဖင့် ထိန်းသိမ်းရစာင့် ရေှာက်ထားသည်။ 

အရမခခံမူများသည် ပဋိပကေအတွင်း တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုနှင့် ဂရုဏာတေားရေှ့ထားခပီး လူသား
ချင်းစာနာ သည့် တုန့်မပန်ရဆာင်ေေက်ချက်များအတွက် အရမခခံအုတ်မမစ်များမဖစ်သည်။၆ 

လူမှုဒုကေများကို တားဆီးေန်နှင့် ကကုံရတွ့ေပါကလည်း ရလျာ့ပါးသက်သာရစေန် ရဆာင်ေေက်သည်။
 လူသား ချင်းစာနာမှု လုပ်ငန်းသည် လူ့ဂုဏ်သိကောကို ရလးစားမှုေှိခပီး ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့အသက်
ကို အကာအကွယ် ရပးေန် ေယ်ေေယ်ပါသည၇် 
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လိုအပ်ချက်တခုတည်းရပါ်သာြကည့်၍ လူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းများကို ရဆာင်ေေက်ေမည်။
လူမျ ိုး၊ ကျား၊ မ၊ ဘာသာရေး ယုံြကည်ချက်၊ အဆင့်အတန်း၊ နိုင်ငံရေးခံယူချက်တို့နှင့် ပတ်သက်၍
 ခွဲမခားမခင်းမမပုေပါ၁၆။ 

မမန်မာ့တပ်မရတာ်တွင် စစ်သား ၄ သိန်းရကျာ်ေှိခပီး ဒုကေရောက်ရနသည့် လူထုအား အရထာက်အကူ
မပု ပစ္စည်းများ ရပးရဝမခင်း၊ အမိုးအကာ ရထာက်ပံ့မခင်းတို့ မပုလုပ်ေမည့်အစား စစ်အာဏာေှင်တို့သည် 
မပည်သူလူထု၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း လုပ်ငန်းများကို ဖျက်ဆီးလျှက်ေှိသည်။ 

မမန်မာနိုင်ငံတွင် ရအာက်စီဂျင် မပတ်လပ်မှုမှာ စိတ်ဆင်းေဲစော အြကပ်အတည်းကို ပိုမိုဆိုးေေားရစ 
သည်၁၃။ ေပ်ေောအသိုင်းအဝိုင်းမှာ မပည်သူအချင်းချင်း ယိုင်းပင်း၍ စားနပ်ေိကော၊ ရသာက်ရေနှင့်ရဆးဝါး
 များကို စုရပါင်းလှူဒါန်းရနြကသည်။ ဆောဝန်၊ သူနာမပုနှင့် ကျန်းမာရေးလုပ်သားများမှာ အန္တောယ်
 များြကားမှ လူနာများကို မပုစုကုသရပးရနေသည်။ ရအာက်စီဂျင်မပတ်လပ်မှု ဆိုးဆိုးေေားေေားကကုံရတွ့
မှု၊ ကိုဗစ်ကာလ ကွယ်ရဆးနှင့် ကျန်မာရေးအရထာက်အကူပစ္စည်းများ မလုံရလာက်မှုတို့ကို ပူးရပါင်း
အရမဖေှာေမည့်အစား စစ်အာဏာေှင်များသည် အတိမ်းအရစာင်းမခံသည့် အရမခအရနကို ရမှးမှိန်သွား
ရအာင် ပုံဖျက် လုပ်ရဆာင် ရနသည်။ စစ်အာဏာေှင်ရခါင်းရဆာင် မင်းရအာင်လှိုင်က ရအာက်စီဂျင်
မပတ်လပ်ရြကာင်း စွပ်စွဲရမပာဆိုမှု များသည် လူထုကို စိုးေိမ်ရြကာက်လန့်ရစေန် ဖန်တီးလှုံ့ရဆာ်မခင်း
မဖစ်သည်ဟု ရမပာဆိုသည၁်၄။ စစ်တပ်မှ မငင်းဆိုဖုံးကွယ်ရမပာဆိုခပီး သိပ်မြကာမီမှာပင် ေန်ကုန်တွင်
 ရအာက်စီဂျင် မဖည့်တင်းေန် တန်းစီရစာင့်ဆိုင်းရန သူများကို စစ်သားများမှ ပစ်ခတ်ခဲ့သည၁်၅။ ယခု
အြကပ်အတည်း အခက်အခဲ မဖစ်ရနမှုကို စစ်တပ်မှ ေည်ေေယ်ချက်ေှိေှိ မငင်းဆန်လုပ်ရဆာင်ရနမခင်း
မဖစ်သည်။ 

လူ့အသက်များစွာ ရသရြကပျက်စီးရစေန် တိုက်ခိုက်မခင်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ကျန်းမာရေး အြကပ်အ
တည်းမှ မပည်သူလူထုအား အထူးအရလးရပး အကာအကွယ်ရပးေန် အားထုတ်မှု မေှိမခင်းတို့ကစစ်
အာဏာေှင်တို့သည် ကိုဗစ်-၁၉  ရောဂါအား လုံရလာက်စွာ တုန့်မပန်ရဆာင်ေေက်မခင်းမေှိရြကာင်း သိ
 သာထင်ေှားစွာ ညွှန်မပရနသည်။ 

မမန်မာစစ်တပ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကို နိုင်ငံရေးကစားပွဲကဲ့သို့ အသုံးချခပီး စစ်တပ်အား အထိ
အ ခိုက်မေှိရစေန် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ထားေှိသည်။ စစ်အာဏာေှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့်ကျန်းမာရေး
လုပ်သားများ များမပားလာခပီး ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာနတွင် ဝန်ထမ်း ၆၀ောခိုင်နှုန်းသာ
 တာဝန်ထမ်းရဆာင်ရနသည်၁၇။ စစ်အာဏာေှင်တို့၏ လက်တုန့်မပန်မည်ကို စိုးေိမ်၍ဆောဝန်များနှင့် 
ရေှ့တန်းမှ ကုသရပးရနသူများသည် လူနာများကို အန္တောယ်များြကားမှ လျ ို ့ဝှက်ကုသရပးရနေသည်။ 

မမန်မာစစ်အာဏာေှင်များသည် စစ်တပ်ရထာက်ခံသည့် တပ်ဖွဲ့များနှင့်သာ တန်းညှိထားခပီး ၎င်းတို့
၏ တပ်သားများကို ကွဲမပားသည့် နိုင်ငံရေးအရတွးအရခါ် အယူအဆများ လက်မခံနိုင်ရအာင် သီးမခား
ခွဲ ထားသည်။ အဆိုပါ အယူအဆများ လက်ခံသည့် စစ်သားများကိုလည်း အမပစ်ရပးအရေးယူရလ့
ေှိသည့်အတွက် ြကားရနမှုမေှိသည်မှာ သိသာထင်ေှားခပီး ကကီးမားသည့် သက်ရောက်မှုများကို မဖစ်
ရပါ်ရစသည်။ ပစ်မှတ်ထား အြကမ်းဖက်မှုများရြကာင့် စစ်တပ်အရပါ် အယုံအြကည်မဲ့ရစသည်။
ထို့ရြကာင့် မပည်သူလူထုသည် စစ်တပ်မှ စီမံခန့်ခွဲရပးအပ်သည့် ရဆးဝါးနှင့် အရထာက်အကူမပု
ပစ္စည်းများ လက်ခံေယူေန် တွန့်ဆုတ်ရနသည်မှာ အံ့ြသဖွယ်မဟုတ်ရပ။ စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှု မေှိသည့် 
ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်းများကို မပည်သူလူထု သို့ ဖွင့်လှစ်ရပးေမည် မဖစ်သည၁်၈။ 
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လူသားချင်းစာနာမှု ရဆာင်ေေက်သူများသည် စစ်ပွဲများတွင်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမျ ိုးရေး၊
 ဘာသာရေး (သို့) ဝါဒရေးော အမငင်းပွားမှုများတွင် ရသာ်လည်းရကာင်း ဘက်လိုက်မှုမေှိဘဲြကားရန
 သည်၂၁။ 

ပဋိပကေမဖစ်ရနသည့် ရဒသများတွင် ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု ခံယူေေှိေန် ပို၍ပင် ခက်ခဲသည်။ စစ်
အာဏာေှင်တို့၏ တိုက်ခိုက်မှုရဘးေန်ရြကာင့် ဆောဝန်နှင့် ရဆးမှူးများသည် ၎င်းတို့တာဝန်အတိုင်း 
အမပည့်အဝထမ်း ရဆာင်နိုင် မခင်းမေှိရပ။ စစ်အာဏာသိမ်းချနိ်မှစခပီး လုံခခုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည်ဆောဝန်
နှင့် ကျန်းမာရေးဝန် ထမ်းများအား သတ်မဖတ်မခင်း၊ ဖမ်းဆီး၊ ထိန်းသိမ်းမခင်းတို့ကို တိုးမမှင့်လုပ်ရဆာင်
လာသည်။ AP သတင်းဌာနအဆိုအေ စစ်အာဏာေှင်တို့က ဆောဝန် ၄၀၀ နှင့် သူနာမပု ၁၈၀ ကို ဖမ်း
ဝေမ်းထုတ်ထားသည၁်၉။ လူသား မျ ိုးနွယ်အရပါ်ဆန့်ကျင်သည့် (CAH) တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်
ကျူးလွန်ရနမခင်းက  မမန်မာမပည်ေှိ စစ် အာဏာေှင်တို့အား မဖုတ်ချေန် ကကိုးပမ်းသည့် ကဏ္ဍအသီးသီး
အား ေန်လိုတိုက်ခိုက်သည့် သာဓကပင်မဖစ်သည်။ 

မပည်သူလူထုတေပ်လုံး ကျန်းမာရေး အြကပ်အတည်းဆိုက်ရနချနိ်တွင် စစ်တပ်၏ ရဆာင်ေေက်ချက်
များသည် တကိုယ်ရကာင်းဆန်ခပီး အမပင်းအထန် ရှုံ့ချေမည့် အမပုအမူများမဖစ်သည်။ စစ်တပ်၏ ရမပာ
ခွင့်ေ ပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ရဇာ်မင်းထွန်းက ဧခပီလ ၉ ေက်ရန့ သတင်းစာေှင်းလင်းပွဲတွင် မပည်သူလူထု
ကို ဆောဝန် ရတွက သတ်မဖတ်ရနတယ် “ဒါမှလူမျ ိုးတုန်းသတ်မဖတ်မှု မဟုတ်ေင်၊ ဘယ်လိုရခါ်ေမလဲ”၂၀  
ဟု သတင်းရထာက်များအား ရမပာဆိုခပီး ဆောဝန်နှင့် ကျန်းမာေးဝန်ထမ်းများအရပါ် လက်စားရချ တုန့်
မပန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထိုရမပာဆိုမှုမှာ အရမခအမမစ်မေှိဘဲ စစ်တပ်မှ ရိုဟင်ဂျာများအရပါ် လူမျ ိုးတုန်း
သတ်မဖတ်သည်ဟု စွပ်စွဲချက်များအရပါ် ရမပာင်းမပန် ရဇာက်ထိုးရမပာဆိုရနမခင်းမဖစ်သည်။ ရေှ့ရနာက်မ
ညီသည့် ရမပာဆိုမှုက လက်ေှိကကုံရနေသည့် အခက်အခဲမပဿနာကို ဦးစားရပး ရမဖေှင်းေန် အားနည်းရန
သကဲ့သို့ပင် မဖစ်သည်။ 

စစ်အာဏာေှင်တို့က ခမို့ကကီးမပကကီးနှင့် ရကျးလျက်ရတာေောများတွင် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ရနမခင်း
ကို တုန့်မပန်သည့် ခုခံရတာ်လှန်မှုများ တိုးပွားလာသည်။ မမန်မာစစ်တပ်မှစစ်သားများက ချင်း၊ ကချင်၊
ကေင်၊ ကယားနှင့် ေှမ်းမပည်နယ်များတွင် တိုးမမှင့် တိုက်ခိုက်လာခပီး လူဦးရေရထာင်နှင့် ရသာင်းနှင့်ချခီပီး 
လွတ်ရမမာက်ော ထွက်ရမပး ရေှေ့ရမပာင်းြကေသည်။ ပဋိပကေရြကာင့်လည်း အဆိုပါရဒသများတွင် ရနထိုင်
သည့် မပည်သူများ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ကကိုတင်ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများေေှိေန် အဟန့်တားမဖစ်
ရစသည်။ 

ေည်ေေယ်ချက်ေှိေှိမဖင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်သူများအား အကူအညီများ မဖတ်ရတာက်မခင်းနှင့် အကူအညီ
ရပးရေး အဖွဲ့များအား ပိတ်ဆို့မခင်းမဖင့် ခွဲမခားမှုမေှိရစရေးဆိုသည့် အရမခခံမူကို စနစ်တကျချ ိုးရဖာက်
ခပီး ထိခိုက်နစ်နာ အလွယ်ဆုံးသူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို မဖည့်ဆည်းရပးေန် စိတ်ဆန္ဒမေှိရြကာင်းမပသရန
မခင်းမဖစ်သည်။ 

စစ်အာဏာေှင်များက လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သူများ အထူးသမဖင့် လူထု၏ မပူးရပါင်း မ
ရဆာင်ေေက်မခင်း လှုပ်ေှားမှု (CDM) တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအရပါ် ဖိနှိပ်ချုပ်မခယ် ညှဉ်းပန်းရနမခင်း
အရပါ် လုံးဝဆန့်ကျင် ရှုတ်ချေမည်မဖစ်သည်။ မပည်သူလူထုမှ စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ေှား
 မှုတွင် ပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ေှားမှုရြကာင့် နှစ်ေှည်ရထာင်ကျ ခံြကေသည်။ ခုခံရေးလှုပ်ေှားမှုတွင် ပါ 
ဝင်သူများသည် နိုင်ငံမှစီစဥ်ရပးသည့် ကာကွယ်ရဆးေေှိေန် မဖစ်နိုင်ရမခနည်းသည်။ 

အာဏာသိမ်းချနိ်မှစခပီး မမန်မာစစ်တပ်က လူရပါင်း ၉၀၀ ရကျာ်ကို သတ်မဖတ်ခဲ့သည်။ ရသဆုံးသူ
အချ ို ့မှာ နိုင်ငံရေးအေ သရဘာထားကွဲသူများမဖစ်ခပီး ဖမ်းဆီးခံေခပီးရနာက်စစ်ရြကာရေးစခန်းများ
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တွင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံေ၍ ရသဆုံးြကမခင်းမဖစ်သည်။ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သူများ
မှာအကျဉ်းရထာင်များအတွင်း ေှိရနဆဲမဖစ်ခပီး အကျဉ်းရထာင်များသည် ဗိုင်းေပ်စ်ကူးစက်ခံေနိုင်သည့်
စိုးေိမ်ဖွယ် ရနောများမဖစ်သမဖင့် အကျဉ်းကျသူများအတွက် ဗိုင်းေပ်စ်ကူးစက်ခံေမှုမှာ ရနာက်ထပ်အကကီး 
အကျယ် ခခိမ်းရမခာက်မှုတခုမဖစ်သည်။ 

နှစ်ရပါင်းများစွာ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သူအမဖစ် လှုပ်ေှားသူ မသင်းသင်းရအာင် မှာ
ဧခပီလကတည်းက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရနေသည်။ သူမသည် အမျ ိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် မမန်မာနိုင်ငံ
(WLB) စတင်တည်ရထာင်သူများအနက်မှ တဦးမဖစ်ခပီး မိဇ္စျမိသတင်းဌာနကို တည်ရထာင်သူလည်းမဖစ် 
သည်။ သူမ အဖမ်းခံေခပီးရနာက် စိုးေိမ်ေသည့် အရမခအရနတွင် ေှိရနသည၂်၂။ 

တက်ကကလှုပ်ေှားသူ အများစုမှာလည်း အလားတူ အရမခအရနနှင့် ေင်ဆိုင်ရနေသည်။ နာမည်ဆိုးနှင့်
 ရကျာ်ြကားခပီး ညံ့ဖျင်းသည့် အကျဉ်းရထာင်အရမခအရနနှင့် ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု နည်းပါး
သည့် မမန်မာနိုင်ငံတွင် အကျဉ်းသားများမှာ အကျဉ်းကျခံရနေစဉ် ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေး အရမခအရန
တိုးတက် ရကာင်းမွန်လာမည်မှာ မမဖစ်နိုင်ရပ။ အင်းစိန် အကျဉ်းရထာင်တွင် ထိန်းသိမ်းခံထားေသူ
အနည်းဆုံး ၅၀ မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရနေခပီး အများစုမှာ နိုင်ငံရေးရခါင်းရဆာင်များ၊ ဆောဝန်များ
နှင့် သတင်းသမားများ မဖစ်သည၂်၃။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း (AAPP) 
၏ ထုတ်မပန်ချက်တွင် စစ် အာဏာပိုင်များသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရြကာင့် ရထာင်ဝင်စာရတွ့ခွင့်နှင့် အထူး
ခုံရုံးြကားနားမှုများကို ပယ်ဖျက်ရနသည်ဟု ရဖာ်မပထားသည်။ စစ်အာဏာေှင်များသည် ကပ်ရောဂါကို
 အသုံးချ၍  ရေှ့ရနများကို ၎င်းတို့၏ အမှုသည်နှင့် ရတွ့ဆုံခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်ဟုလည်း ရဖာ်မပ
ထားသည်။

ဗမာလူမျ ိုးများ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်အားလုံးတွင် လွှမ်းမိုးနိုင်ရစသည့် ဗမာမှု မပုမှုကို ရေေှည်
ကျင့်သုံး သည့်အတွက် တိုင်းေင်းသားများအရပါ် ခွဲမခားဆန့်ကျင်သည့် စနစ်ကို မဖစ်ရပါ်ရစသည်။ ဗမာ
လူမျ ိုးတို့၏ စကား၊ ရိုးော ဓရလ့ထုံးစံတို့ကို ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ကျင့်သုံးခပီး မမန်မာ့တပ်မရတာ်၏ 
အြကမ်းဖက် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမှတဆင့် တိုင်းေင်းသားတို့အရပါ် ခွဲမခားဆန့်ကျင်ြကသည်။ 

ယခုအခါတွင် ကပ်ရောဂါကို တိုင်းေင်းသားများအရပါ် ဆန့်ကျင်ေန် ကေိယာတခုအမဖစ် အသုံးချရန
 သည်။ စစ်အာဏာေှင်တို့သည် တိုင်းေင်းသားများ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုနှင့် အကူ 
အညီများရပးေန် မည်သို့မျှ တုန့်မပန်ရဆာင်ေေက်မခင်း မေှိရပ။ 

ကုသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ော ညှိနှိုင်းရေးရုံး (OCHA) မှ မမန်မာမပည်သူ ၃ သန်းအတွက် လူသား
ချင်းစာနာသည့် အကူအညီနှင့် အကာအကွယ်ရပးရေးများ လိုအပ်ရနသည်ဟု ခန့်မှန်းတွက်ချက် ထား
 သည်၂၄။ တိုင်းမပည်တွင်းေှိ လူ့အသက်ရပါင်းများစွာကို ဂရုမထားသည့် စစ်အာဏာေှင်များ၏ လုပ်ေပ်
သည် လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားသည့် အရမခခံ ချဉ်းကပ်မှုများနှင့်အညီ တုန့်မပန်ရဆာင်ေေက်ေန် 
မည်သို့ ပျက်ကွက်ရနသည်ကို မပသရနသည်။ 
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လူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေေက်ောတွင် လွတ်လပ်မှုေှိေမည်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေး
(သို့) အရမခခံမူများကို လိုက်နာေန် အရပးအယူမပုလုပ်နိုင်စွမ်းရသာ မည်သည့်ေည်မှန်းချက်မျ ိုးမဆိုမှ
 ကင်းရဝးေမည်။

မမန်မာစစ်တပ်သည် ၎င်းတို့ အရပါ် မည်သို့ အကျ ိုးသက်ရောက်မှုေှိမည်ကိုသာ စိတ်ဝင်စားသည်။ ကိုဗစ်
-၁၉ ကပ်ရောဂါသည် မည်သူ့ကိုမျှ ခခင်းချက်ထားမည် မဟုတ်ရပ။ စစ်တပ်သည် အရေးရပါ် ဦးစားရပး
၍ ကျန်းမာရေး တုန့်မပန်ရဆာင် ေေက်မှုကို မငင်းပယ်ခပီး လူထုအကျ ိုးထက် ၎င်းတို့ကိုယ်ကျ ိုးစီးပွားကို
သာ အဓိကထားရနသည်။ 

တိုင်းမပည်ေှိ ပဋိပကေဒဏ်သင့်သည့် ရဒသများေှိ မပည်သူလူထု၏ ရေှ့ရေးမှာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ များ
ရြကာင့် အကကီးအကျယ် ထိခိုက်သွားမည်မဖစ်ခပီး ၎င်းတို့ပိုင် ရမမယာများနှင့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း
လုပ်ငန်းများကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးြကေမည်မဖစ်သည်။  စစ်တပ်သည် အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများ
 ဆက်လက်ကျူး လွန်ရစေန် အားရပးအားရမမှာက် မပုလုပ်ရနသမဖင့် မပည်သူလူထုသည် ၎င်းတို့ကကုံရတွ့
ရနေသည့် ေက်စက်ြကမ်းြကုတ်မှုများ မည်သည့်အချနိ်တွင် ပရပျာက် ခပီးဆုံးသွားမည်ကို ခွဲမခားမသိနိုင်
ရပ။ 

စစ်အာဏာေှင် ရခါင်းရဆာင်များက စစ်တပ်သည် ၎င်းတို့ အာဏာအတွက် အသက်ရသွးရြကာအမဖစ်
ရှုမမင်သည်။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏ ခခိမ်းရမခာက်မှု ေှိရသာ်မငားလည်း ကပ်ရောဂါရြကာင့် စစ်တပ်၏ ချဉ်း
 ကပ်လုပ်ရဆာင်မှုကို ရမပာင်းလဲသွားရစခပီး ဂရုဏာတေားရေှ့ထား၍ အများမပည်သူ အကျ ိုးအလို့ငှာ 
ယုံြကည်ချက် မတူသူတို့နှင့် ပူးရပါင်းလက်တွဲ ရဆာင်ေေက်ေန် မလုပ်နိုင်ရပ။ 

အေပ်သားခုခံကာကွယ်ရေးတပ်များ ဖွဲ့စည်းထားသည့် နယ်ရမမများတွင် စစ်အာဏာေှင်တပ်များက
 အေှိန်မမှင့် တိုက်ခိုက်ရနသည်။ ၄င်းတို့၏ အာဏာကို ခခိမ်းရမခာက် စိန်ရခါ်ရနသည့် မည်သည့် အဖွဲ့ကို
 မဆို ဖျက်ဆီးပစ်ေန် စစ်တပ်အရနမဖင့် လုပ်ရဆာင်ရနသည်။ ဥပမာ အရနမဖင့် ချင်းမပည်နယ်တွင် ချင်း
မပည်သူများ က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခုခံကာကွယ်ေန် လက်နက်စွဲကိုင်သည့်အခါ စစ်တပ်၏ အင်အားသုံး
 ခဖိုခွင်းမှုရြကာင့် ရဒသခံမပည်သူများသည် မင်းတပ်ခမို့နယ်မှ မမဖစ်မရန ထွက်ရမပးြကေသည်သည်။
 ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မခင်း သတိရပးမှုေှိရနရသာ်လည်း မမန်မာစစ်တပ်နှင့် မပည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များ
အြကား တိုက်ပွဲများ မဖစ်ပွားရန သည်။

ထို့အမပင် မင်းတပ်ခမို့တွင် ယာယီ အပစ်အခတ်ေပ်စဲထားရသာ်လည်း အသက်ကယ်ပစ္စည်းများ သယ်
 ယူပို့ ရဆာင်မှုကို စစ်တပ်က ပိတ်ဆို့ တားဆီးထားသည်။ စစ်အာဏာေှင်များက ရဆးဝါးများသယ်
 ရဆာင်မှုကို ခွင့်မမပုဘဲ မပည်သူလူထု လိုအပ်ရနသည့် စားနပ်ေိကောကိုလည်း ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထား
 သည်၂၅။ 
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မမန်မာနိုင်ငံတွင် ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု အရမခခံအရဆာက်အအုံသည် အလျင်အမမန်ခပိုကျရန
 သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရြကာင့် လူဦးရေ အနည်းဆုံး ၁၀ သန်းမှ ၁၅ သန်းခန့် အသက်ဆုံးရှုံးေနိုင်သည်ဆို
သည့် မယုံနိုင် ရလာက်ရသာ ခန့်မှန်းချက်များ ထွက်ရပါ်လာသည၂်၆။ ရဆးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသေန် 
မငင်းပယ်ခံေသည့် ၎င်းတို့၏ မိသားစု ရဆွမျ ိုးသားချင်းများအတွက် မပည်သူများသည် ရအာက်စီဂျင်မဖည့်
ေန် မမဖစ်မရန တန်းစီ ရစာင့်ဆိုင်းရနြကေသည်။ စစ်အာဏာေှင်တို့အား ဆန့်ကျင်သူများအရပါ် စစ်တပ်
မှ အြကဖမ်းဖက်ခဖိုခွင်းမှုနှင့်  ကပ်ရောဂါအရပါ် စစ်တပ်၏ တုန့်မပန်မှုတို့ ရပါင်းစပ် ရောယှက်သွားသည့်
အခါ မပည်သူလူထုမှာ စိုးေိမ်ပူပန်မခင်းနှင့် ရမျှာ်လင့်ချက်ကင်းမဲ့မှုတို့ကို ခံစားရနေသည်။ 

နိုင်ငံတဝှန်း ောနှင့်ချသီည့် ခမို့နယ်များတွင် ကူးစက်ခံေသည့် လူနာအရေအတွက် မမင့်တက်လာသည်ကို
 အသိအမှတ်မပု လက်ခံမခင်းထက် စစ်တပ်သည် အြကမ်းဖက်မှုကို ပို၍ကျူးလွန်ရနသည်။ စစ်အာဏာ 
သိမ်းခပီး ၆ လအတွင်းမှပင် တိုင်းမပည် ပေမ်းပတာမဖစ်ရစေန် ရစ့ရဆာ် ကကိုးပမ်းရနသည်။

မမန်မာစစ်တပ်သည် အမပစ်ရပးအရေးယူမခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို နှစ်ရပါင်းများစွာ ေေှိခံစားရနသည်။ 
စစ်တပ်သည် ယခင်အတိုင်းပင် မပည်သူများအရပါ် ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ေန် ပျက်ကွက်လျှက်ေှိခပီးယခု
အခါတွင် လူအရသအရပျာက်များရစသည့် ကိုးဗစ်-၁၉ တုန့်မပန်ရေးနှင့် ပတ်သက်ခပီး ရပါ့ဆမှုကို တ
ဖန် ကျူးလွန်မပန်သည်။ အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ (NUG) အား အသိအမှတ်မပုေန် နိုင်ငံတကာအား
 ND-Burma မှ ရတာင်းဆိုခပီး ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် NUG အပါအဝင် အေပ်
ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျန်းမာရေး လုပ်သားများနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေေက်ေန် တိုက်တွန်းပါသည်။ စစ်
အာဏာေှင်များအရနမဖင့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကို တုန့်မပန်ရဆာင်ေေက်နိုင်မည်ဟု မည်သူတဦးတရယာက်မျှ
 မယုံြကည်ြကပါ။ စစ်အာဏာေှင်များအရနမဖင့် ၎င်းတို့အာဏာေေှိရေးအတွက် တိုင်းမပည်အကျ ိုးမြကည့်
ပဲမည်သို့လုပ်ရဆာင်ေ လုပ်ရဆာင်မည်ဆိုသည့် ဦးစားရပး ေည်ေေယ်ချက် တခုတည်းသာေှိသည်မှာ ထင်
 ေှားရနရသာရြကာင့် မဖစ်သည်။ 
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လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)
ဇူလိုင် ၂၀၂၁


