
လသူာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားမှုဆ ိုငရ်ာ အကအူညမီျာားအတကွ ်“မညသ်မူျှ ထ ခ ိုကန်စန်ာခခငာ်း 

မရ  ထစထရား” ထသာွးစညာ်းညညီွတမ်ှု အထခခခထံသာ ချဉားကပ်မှု ခမန်မာန ိုငင် ံလ ိုအပ် 

[၂၀၂၁ ခိုန စ် ထအာကတ် ိုဘာလ ၆ ရက်] အလှူရငှမ်  ျားနငှ  ် န ိုငင်တံက လူသ ျားခ ငျ်ားစ န  

ထထ က်ထ ျားမှုဆ ိုငရ်  အဖဲွွဲ့အစည်ျားမ  ျားအထနဖဖင  ်ဖမနမ် န ိုငင်တွံင ်ပဋ ပကခအကဲဆတ်မှုနငှ ပ်တ်သက်၍ ထသခ  စွ  

လိုပ်ထဆ ငရ်မည်ဖဖစ်ပပီျား လူသ ျားခ ငျ်ားစ န ထထ က်ထ ျားမှုဆ ိုငရ်  အကူအညီမ  ျားက ို “မည်သူမျှ ထ ခ ိုက်နစ်န ဖခငျ်ား 

မရှ ထစထရျား” ဟူသည ် ထသွျားစည်ျားညီညွတ်မှု အထဖခခံထသ  ခ ဉျားကပ်မှုက ို က င သ်ံိုျားရမည်ဟို အရပ်ဘက် 

လူထိုအဖဲွွဲ့အစည်ျား ၁၀ ဖဲွွဲ့က ထဖပ သည်။ ထ ို  အဖပင ် ကူညီထထ က်ပံ မှုမ  ျားသည် လူ  အခွင အ်ထရျားက ကွယ် 

ထစ င် ထရှ က်မှုအ ျား ထ ခ ိုက်မှုမရှ ထစထရျား သတ ထ ျားလိုပ်ထဆ ငရ်မည်ဖဖစ်သည် အဖပင ် ကူညီထထ က်ပံ မှုမ  ျားက ို 

နယ်စပ်ဖဖတ်ထက  ် လမ်ျားထ က ငျ်ားမ  ျား၊ ထေသခံ လူသ ျားခ ငျ်ား စ န ထထ က်ထ ျားမှုနငှ  ် ထဆျားဘက်ဆ ိုငရ်  

ကွနရ်က်မ  ျား၊ က နျ်ားမ ထရျားနငှ်  ကူညီထထ က်ပံ ထရျားဆ ိုငရ်  လိုပ်ထဆ ငထ်နထသ  တ ိုငျ်ားရငျ်ားသ ျား အဖဲွွဲ့အစည်ျားမ  ျား၊ 

လူထိုအထဖခဖပြုအဖဲွွဲ့အစည်ျား (CBO) မ  ျားနငှ  ် အရပ်ဘက်လူထိုအဖဲွွဲ့အစည်ျား (CSO) မ  ျားမှတစ်ဆင  ်

ပံ ပ ိုျားဖဖန်  ထေရမည်ဟို ထ ိုအဖဲွွဲ့မ  ျားက ဆ ိုသည်။ 

 

“ကူညီထထ က်ပံ မှု ထပျားတဲ ထနရ မှ  စစ်အိုပ်စိုနဲ   လက်တဲွလိုပ်ထဆ ငတ် ဟ   က ျားထနမှု မဟိုတ်တဲ  

အတွက် အေဲါက ို က င ေ်တ်နဲ  ညီတဲ  “ က ျားထနမှု” လ ို   ထဖပ လ ို   မရဘူျား။ စစ်အိုပ်စိုက ဖမနမ် န ိုငင်မှံ  လက်ရှ  

ရငဆ် ိုငထ်နရတဲ  အက ပ်အတည်ျား အမ  ြုျားမ  ြုျားထတွရဲ   အဓ ကအရငျ်ားခံ ဖဖစ်တယ်။ ပပီျားထတ   အလွနဆ် ိုျားရွ ျားတဲ  

ရ ဇေတ်မှုထတွက ို က  ျားလွနထ်နသူထတွဖဖစ်သလ ို လူအမ  ျားအဖပ ျား ထနရပ်စွန  ခွ်  ထက်ွထဖပျားတ မ်ျားထရှ ငရ်မှု 

ဖဖစ်ထစတဲ  တရ ျားခံလည်ျား ဖဖစ်တယ်။” ဟို မွနဖ်ပည်လူ  အခွင အ်ထရျားထဖ ငထ်ေျားရှငျ်ားမှ န ိုငအ်မွဲနက် ထဖပ သည်။ 

“က ထန ်တ ို   လ ိုအပ်ထနတ က အကူအညီထတွ ထပျားတဲ ထနရ မှ  စ တ်အ ျားထက်သနမ်ှု၊ ကျွမျ်ားက ငမ်ှု၊ 

စွမ်ျားထဆ ငန် ိုငမ်ှုနငှ်  အစဥ်တစ ိုက် လည်ပတ်လိုပ်ထဆ ငန် ိုငခဲ် ပပီျားဖဖစ်တဲ  ထေသခံ လူထိုအသ ိုငျ်ားအေ ိုငျ်ားထတွက ို 

ဗဟ ိုဖပြုထ ျားတဲ  “မည်သူမျှ ထ ခ ိုက်နစ်န ဖခငျ်ား မရှ ထစထရျား” ခ ဥ်ျားကပ်မှုမ  ြုျားပဲ ဖဖစ်ပါတယ်။” ဟို ၎ငျ်ားက 

ဆက်ထဖပ သည်။ 

 

“ထဖပျားစရ  ထဖမမရှ  - ပ ို၍နက်ရှု  ငျ်ားလ ထနထသ  ဖမနမ် န ိုငင်ရံှ  လသူ ျားခ ငစ် န ထထ က်ထ ျားမှုဆ ိုငရ်  

အက ပ်အတည်ျား” ဟိုအမည်ထပျားထ ျားထသ  စ တမျ်ားတ ိုသည် ထဖထဖ ်ေါရီလမှစ၍ ဖမနမ် န ိုငင်တံွင ် တရ ျားမေင ်

အ ဏ သ မ်ျားရန ်ကက ြုျားပမျ်ားမှု ဖဖစ်ပပီျားထန က်ပ ိုငျ်ား ၇ လတ  က လအတွငျ်ား လသူ ျားခ ငျ်ားစ န ထထ က်ထ ျားမှုဆ ိုငရ်  

အက ပ်အတည်ျား ပ ိုမ ိုဆ ိုျားရွ ျားလ ထနဖခငျ်ားအထပေါ် အထလျားထပျားထဖ ်ဖပထ ျားသည ် ပူျားတွဲစ တမ်ျားတ ို တစ်ခိုဖဖစ်သည်။ 

ထ ို  အဖပင ် ယငျ်ားစ တမ်ျားတ ိုတွင ် တ ိုငျ်ားရငျ်ားသ ျားထေသမ  ျားအတွငျ်ား လူသ ျားခ ငျ်ားစ န ထထ က်ထ ျားမှုဆ ိုငရ်  

အကူအညီမ  ျားက ို ထေသခံအဖဲွွဲ့အစည်ျားမ  ျားမှတစ်ဆင  ် မည်သ ို  ထ ထရ က်စွ  ဖဖန  ထ်ေန ိုငထ် က ငျ်ားနငှ ပ်တ်သက်၍ 
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တ ိုငျ်ားရငျ်ားသ ျား လူထိုက ိုယ်စ ျားလှယ်မ  ျား၏ အဓ က ထသ  အဖမငသ်ထဘ ထ ျားမ  ျားက ိုလည်ျား မီျားထမ ငျ်ားထ ိုျား 

ထဖ ်ဖပထ ျားသည်။ 

 

ယငျ်ားစ တမ်ျားတ ိုအတွက် ထတွွဲ့ဆံိုထများဖမနျ်ားမှု ထဖဖဆ ိုခဲ သမူ  ျားက အလှူရငှမ်  ျား၏ တငျ်ားက ပ်လှထသ  

လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားမ  ျားထ က င  ် ရနပံ်ိုထငမွ  ျား ရရှ ရန ် အခက်အခဲမ  ျားရှ ထနထ က ငျ်ား ထဖပ ဖပ ကပပီျား အလှူရှငမ်  ျား 

အထနဖဖင  ် ထဖဖထလျှ  မှုမ  ျားလိုပ်ထဆ ငရ်န၊် ထလျှ က်လ  မ  ျားက ို လ ငဖ်မနစွ်  စ စစ်ထဆ ငရွ်က်ရနန်ငှ  ် ယခိုကဲ သ ို   

လူသ ျားခ ငျ်ားစ န ထထ က်ထ ျားမှုဆ ိုငရ်  အထရျားထပေါ်အထဖခအထနတွင ် ရနပံ်ိုထငမွ  ျား လက်လှမ်ျားမှီန ိုငထ်ရျား 

ဗ  ရ ိုကထရစီ အတ ျားအဆျီားမ  ျားက ို ဖယ်ရှ ျားထပျားရန ်တ ိုကတ်ွနျ်ားထတ ငျ်ားဆ ိုထ ျားသည်။ 

 

“တငျ်ားက ပ်လှတဲ  အလှူရငှထ်တွရဲ   လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားထတွက ဖမနမ် ဖပည်သူထတွရဲ  အသကက် ို 

ကယ်န ိုငဖ် ို  အတွက် လ ိုအပ်တဲ  အထရျားထပေါ်ရနပံ်ိုထငထွတွက ို ထေသခံလူထိုက ိုယ်စ ျားလှယ်ထတွ လက်လှမ်ျားမီှန ိုငဖ် ို   

အရမျ်ားက ို ခက်ခဲထစတယ်။” ဟို ကရငပ်င မျ်ားခ မျ်ားထရျားအထထ က်အကူဖပြုကွနရ်က်မှ ထစ အလဲက်စ်က ထဖပ သည်။ 

“က ထန ်တ ို   တည်ထဆ က်ထ ျားတဲ  ထေသခံလူထိုအသ ိုငျ်ားအေ ိုငျ်ား အထဆ က်အအံိုထတွဟ  ဖပည်တွငျ်ားစစ်နဲ   

အရငအ် ဏ ရငှစ်နစ်တစ်ထလျှ က်လံိုျားမှ  ဖပည်သူလူထိုထတွက ို ဆယ်စိုနစ်ှထပါငျ်ားမ  ျားစွ  ကူညီပံ ပ ိုျားမှုထတွ 

လိုပ်ထဆ ငထ်နခဲ တ  ဖဖစ်ပါတယ်။ အလှူရှငထ်တွ၊ INGO ထတွအထနနဲ   ပဋ ပကခအကဲဆတ်မှုက ို ထသထသခ  ခ   

သတ ထ ျား လိုပ်ထဆ ငရ်မှ ဖဖစ်ပပီျား လသူ ျားခ ငျ်ားစ န ထထ က်ထ ျားမှုဆ ိုငရ်  အက ပ်အတည်ျားက ို 

လက်ရှ က ိုငတွ်ယ်ထဖဖရငှျ်ားထနတဲ  ရှ နငှ ပ်ပီျားသ ျား ထေသခံလူထိုအဖဲွွဲ့အစည်ျားထတွရဲ   အသကံ ိုန ျားထထ ငပ်ပီျား သူတ ို  ရဲ   

ေနထ်ဆ ငမ်ှုထတွက ို ကူညီပံ ပ ိုျား ထပျားရမှ  ဖဖစ်တယ်။” ဟို ၎ငျ်ားက ဆက်ထဖပ သည်။ 

 

စစ်အိုပ်စိုမှ အကူအညီမ  ျားက ို ထ နျ်ားခ ြုပ်ဖခငျ်ား၊ ကန  သ်တ်ဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ် ဖ က်ဆျီားဖခငျ်ားအ ျားဖဖင  ်

လူသ ျားခ ငျ်ားစ န ထထ က်ထ ျားမှုဆ ိုငရ်  အကူအညီမ  ျားက ို လက်နက်သဖွယ် မည်ကဲ သ ို   အသံိုျားခ ထနထ က ငျ်ား 

အဖပင ်၎ငျ်ားတ ို  သည်သ  ဖပည်သူမ  ျားက ို က ကွယ်ထပျားထနသည်ဆ ိုထသ  ေါေဖဖန  ထ်ရျားသ ျားထဖ ်ဖပမှုမ  ျား ဆက်လက် 

လိုပ်ထဆ ငထ်နမှုက ိုလည်ျား ယငျ်ားစ တမ်ျားတ ိုတွင ် ထဖ ်ဖပထ ျားသည်။ ယငျ်ားစ တမျ်ားတ ိုတွင ် ကခ င၊် ကရင၊် ရှမျ်ား၊ 

ကရငန်၊ီ ခ ငျ်ားနငှ  ် ရခ ိုငဖ်ပည်နယ်မ  ျားရှ  လူသ ျားခ ငျ်ား စ န ထထ က်ထ ျားမှုဆ ိုငရ်  အထဖခအထနမ  ျားအထပေါ် 

အထလျားထပျားထဖ ်ဖပသည ်တစ်ခ  နတ်ည်ျားတွင ် ဖမနမ် န ိုငင် ံ အလယ်ပ ိုငျ်ားနငှ  ် ထတ ငပ် ိုငျ်ားထေသမ  ျားရှ  န ိုငင်တံစ်ေှမ်ျား 

ရငဆ် ိုငခံ်စ ျားထနရသည ် ထနရပ်စွန  ခ်ွ ထကွ်ထဖပျား တ မျ်ားထရှ ငရ်မှု၊ အစ ထရစ  ရှ ျားပါျားမှုမ  ျား၊ အလိုပ်အက ိုင ်

ဆံိုျားရှုျံားမှုမ  ျား၊ အသက်ထမွျားေမ်ျားထက  ငျ်ားမှုဆ ိုငရ်  အခက်အခဲမ  ျားနငှ  ်COVID-19 တ ိုက်ဖ က်ထရျားတငွ ်က နျ်ားမ ထရျား 

ထစ င ထ်ရှ က်မှု မလံိုထလ က်ဖခငျ်ားတ ို  အပါအေင ်စစ်အိုပ်စို၏ ဆ ိုျားရွ ျားထသ  အ ကမ်ျားဖက်ထရျား လှုပ်ရှ ျားမှုမ  ျားထ က င  ်

ယ ိုယွငျ်ားပ က်စီျားလ ထနသည ် ထန က်ဆက်တွဲ ဆ ိုျားက  ြုျားမ  ျားက ိုလည်ျား ထဖ ်ဖပထ ျားသည်။ 

 



“လူသ ျားခ ငျ်ားစ န  ထထ က်ထ ျားမှုဆ ိုငရ်  လိုပ်က ိုငထ်ဆ ငရွ်က်မှုထတွက ို အ ဆယံီနဲ   AHA Center က 

ဦျားထဆ ငဖ် ို  အတွက် ထဖပ ဆ ိုထဆွျားထနျွားမှုထတွနဲ   ထမျှ ်မှနျ်ားမှုထတွ အမ  ျားကကီျား ရှ ထနတယ်။ ေါထပမယ ် သူတ ို  မှ  

လွတ်လပ်မှု မရှ သလ ို ေအီတ ိုငျ်ားအတ ထ ဖဖစ်ထနတဲ  လသူ ျားခ ငျ်ားစ န ထထ က်ထ ျားမှုဆ ိုငရ်  အက ပ်အတည်ျားက ို 

က ိုငတွ်ယ်ထဖဖရှငျ်ားန ိုငတဲ်  လိုပ်က ိုငန် ိုငစွ်မ်ျား သူတ ို  မှ  မရှ ဘျူား။” ဟို ထရှ ွဲ့ထဖပျားအသအံဖဲွွဲ့ မှ ထေေါ်ခငဥ်မမ က ထဖပ သည်။ 

“အ ဆယံီ တစ်ခိုတည်ျားနဲ   လက်ရှ ဖမနမ် န ိုငင်ရံဲ   လူသ ျားခ ငျ်ားစ န မှုဆ ိုငရ်  အက ပ်အတည်ျားက ို က ိုငတွ်ယ် 

ထဖဖရှငျ်ားန ိုငမ်ှ  မဟိုတဘ်ူျား။ ေအီက ပ်အတည်ျားထတွက ို စစ်အိုပ်စိုက ဖနတ်ီျားထ ျားတ  ဖဖစ်တဲ အတွက်ထ က င  ်

စစ်အိုပ်စိုနဲ  ပူျားထပါငျ်ားလိုပ်ထဆ ငတ် ဟ  ဖမနမ် ဖပည်သူထတွအတွက် အထက ငျ်ားထက် အဆ ိုျားပဲ ပ ိုဖဖစ်ထစမှ  

ဖဖစ်တယ်။ အ ဆယံီအထနနဲ   ဖပည်သူလူထို ယံို ကည်မှုရရှ ထ ျားတဲ  ထေသခံလူသ ျားခ ငျ်ားစ န ထထ က်ထ ျားမှုဆ ိုငရ်  

အဖဲွွဲ့အစည်ျားထတွရဲ   ကျွမ်ျားက ငမ်ှု၊ လိုပ်က ိုငထ်ဆ ငရွ်က်မှုနဲ   တရ ျားေငမ်ှုက ို ထလျားစ ျားရမှ ဖဖစ်ပပီျား သူတ ို  က ို 

တနျ်ားတူညီမျှတဲ  မ တ်ဖက်အဖဖစ် ဗဟ ိုဖပြုထ ျားတဲ  ကိုလသမဂ္ဂရဲ   ညီညွတ်တဲ  ပူျားထပါငျ်ားထဆ ငရွ်က်တံို  ဖပနမ်ှု 

ထဖ ်ထဆ ငထ်ရျားက ို လိုပ်ရမှ  ဖဖစ်တယ်။” ဟို ၎ငျ်ားက ဆက်ထဖပ သည်။ 

 

ဤမ  ြုျားစံိုထသ  အက ပ်အတည်ျားမ  ျားက ို ထ ထရ က်ပပီျား ထရရှည်တည်တံ ထသ  ထဖဖရှငျ်ားမှု ဖဖစ်ထစရနမ်ှ  AHA 

Center၊ ကိုလသမဂ္ဂ၊ အလှူရငှမ်  ျားနငှ  ် အဖခ ျားန ိုငင်တံက အဖဲွွဲ့အစည်ျားမ  ျားအထနဖဖင်  လူသ ျားခ ငျ်ား 

စ န ထထ က်ထ ျားမှုဆ ိုငရ်  အက ပ်အတည်ျား ဖဖစ်ထပေါ်ထစသူနငှ်  ထ ိုအထဖခအထန ဆ ိုျားရွ ျားထစရန ် ဆက်လက် 

က  ျားလွနသ်ူ စစအ်ိုပ်စိုအထပေါ် မှီခ ိုလိုပ်ထဆ ငမ်ည ်အစ ျား ဖပည်သူလူထိုအ ျား အဖပည် အေ ကူညီထပျားန ိုငထ်သ  

ထဖမဖပငရ်ှ  CSO မ  ျား၊ CBO မ  ျား၊ က နျ်ားမ ထရျားနငှ်  ကူညီထထ က်ပံ ထရျားဆ ိုငရ်  လိုပ်ထဆ ငထ်နထသ  တ ိုငျ်ားရငျ်ားသ ျား 

အဖဲွွဲ့အစည်ျားမ  ျားနငှ်  အဓ ပပ ယ်ဖပည ်ေစွ  ပျူားထပါငျ်ားထဆ ငရွ်က်ပပီျား အထက်မှထအ က်သ ို   စီျားဆငျ်ားထသ  ခ ဥ်ျားကပ်မှု 

မ  ျားနငှ်  ဆံိုျားဖဖတ်ခ က်မ  ျား လိုပ်ထဆ ငဖ်ခငျ်ားမှတစ်ဆင်  ၎ငျ်ားတ ို  ၏ေနထ်ဆ ငမ်ှုမ  ျား အ ျားထက ငျ်ားလ ထစထရျား 

လိုပ်ထဆ ငရ်မည်ဟို ဤစ တမ်ျားတ ို ပျူားတွဲထိုတ်ထေထ ျားထသ  အဖဲွွဲ့အစည်ျားမ  ျားက ဆ ိုသည်။  

 

အယဒ်တီာာ့မ တခ်ျက ်

•  ထဖပျားစရ  ထဖမမရှ  - ပ ို၍နက်ရှု  ငျ်ားလ ထနထသ  ဖမနမ် န ိုငင်ရံှ  လူသ ျားခ ငစ် န ထထ က်ထ ျားမှုဆ ိုငရ်  

အက ပ်အတည်ျား စ တမျ်ားတ ိုက ို ဖမနမ် ဘ သ ဖဖင်  ဤထနရ တွင ်ရယူန ိုငသ်ည်။  

 

ပ ိုမ ိုသ ရ  လ ိုပါက ဆကသ်ယွရ်န်  

• ထေေါ်ခငဥ်မမ ၊ ထရှွဲ့ထဖပျားအသအံဖဲွွဲ့၊ info@progressive-voice.org  

• ထစ အလဲက်စ်၊ ကရငပ်င မျ်ားခ မ်ျားထရျားအထထ က်အကူဖပြုကွနရ်က်၊ kolobee@protonmail.com 

• န ိုငအ်မဲွန၊် မွနဖ်ပည်လူ  အခွင် အထရျားထဖ ငထ်ေျားရှငျ်ား၊ auemon@rehmonnya.org 

https://progressivevoicemyanmar.org/2021/10/06/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%9b%e1%80%ac-%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%99%e1%80%9b%e1%80%be%e1%80%ad-%e1%80%95%e1%80%ad%e1%80%af%e1%81%8d%e1%80%94%e1%80%80%e1%80%ba/
mailto:info@progressive-voice.org
mailto:kolobee@protonmail.com
mailto:auemon@rehmonnya.org

