
1 
 

အရ ေးရ ေါ်အကူအညီရ ွေဟာ ဘက်လ ိုက်မှုကင်ေးပ ီေး ချွငေ်းချက်မ    ဖြစ်သင ် ါသလာေး  
 

၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက ် 
 

မမန်မာန ုင်ငံမှ အာဖဂန်နစစတန်န ုင်ငံအထ  ဖ နှ ပ်သည့်် အုပ်ခ ျုပ်သူမ ာျားအအာက်တငွ် လှုပ်ရှာျားရသည့်် လူသာျားခ င်ျား 

စာနာအထာက်ထာျားမှုဆ ုင်ရာ လုပ်သာျားမ ာျား လုပ်အဆာင်သည့်် ရှုပ်အထွျားအသာ အအပျားအယူမ ာျားက  ု ခင်ဥမမာန င  ်

  ိုဘီလဲင်ဇာ (Toby Lanzer) တ ုို့မှ အမပန်အလှနအ်ဆွျားအနွျားထာျားသည်။ 
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NC-ND 2.0 license. 

ဖြစသ်င ်ရ ကာင်ေး   ိုဘီလဲငဇ်ာက ရ ွေေးရနွေေးသည်။ တ ဘီုလဲင်ဇာသည် န ုငင်တံကာအရျားရာက စစရပ်မ ာျားတငွ် 

နှစ်အပေါင်ျား ၃၀ အအတွွေ့အကကျံုရှ သူတစဥ်ီျားမဖစပ်ပျီား အမ ာျားအာျားမဖင့်် ကုလသမဂဂအတွက ် အတာင်ဆဒူန်၊ ဒေါဖာ 

[ဆူဒန်န ုငင်ံ]၊ တအီမာနငှ့်် အမခာျားအနရာမ ာျားတွင် ပင မ်ျားခ မ်ျားအရျားထ န်ျားသ မ်ျားအရျား၊ လူသာျားခ ငျ်ားစာနာအထာက်ထာျားမှု 

ဆ ုင်ရာ အကူအညီမ ာျားနှင့်် ဖံွွေ့ပဖ ျုျားအရျားဆ ုင်ရာအခန်ျားကဏ္ဍမ ာျားတွင ် အလုပ်လုပ်က ငု်ခဲ့်သူ မဖစသ်ည်။ သူသည ်

အာဖဂန်နစစတနန် ုငင်ံတငွ် လက်အထာက်အတွင်ျားအရျားမှ ျားခ ျုပ်တာဝနက် ု ထမ်ျားအဆာင်ပပျီားအနာက် ၂၀၂၀ ခုနစှ်တငွ် 

ကုလသမဂဂမ ှအနာျားယူခဲ့်ပပီျား ယခုအခေါ အကကံအပျားတစဥ်ီျားအမဖစ် လုပ်က ငု်လ က်ရှ သည်။ 

  

မဖြစသ်င ်ရ ကာင်ေး က ို ခငဥ်မမာက ရ ွေေးရနွေေးသည်။ ခင်ဥမမာသည် မမနမ်ာန ုငင်ံအတွင်ျား ပင မ်ျားခ မ်ျားအရျား၊ လုံခချံုအရျား၊ 

ဒီမ ကုအရစီနှင့် ် လူူ့အခငွ့််အအရျားတ ုို့အတကွ် န ုင်ငတံကာတငွ် အရွှေ့တန်ျားမှ စည်ျားရံျုားလံှုွေ့အဆာအ်နသူတစဥ်ီျား 

မဖစသ်ည့််အမပင် သူမသည် လူူ့အခွင့််အအရျားဆ ုင်ရာ သုအတသနနှင့်် စည်ျားရံုျားလံှုွေ့အဆာအ်ရျား လုပ်အဆာင်အနသည့်် 

မမနမ်ာအဖွဲွေ့အစည်ျားတစ်ခမုဖစအ်သာ အရွှေ့အမပျားအသံအဖွဲွေ့၏ တညအ်ထာင်သူနှင့် ်ဥကကဌလည်ျား မဖစသ်ည်။ သူမသည ်

၂၀၁၂ ခုနစှ်တွင် ကမဘာတစဝ်မ်ှျားရှ  က န်ျားမာအရျားလုပ်သာျားမ ာျားအာျားလုံျားအတွက် လမ်ျားညွှန်မဖစအ်သာ စစ်ပဲွ၏ 

နယ်နမ တ်မ ာျားရှ  စ တဒ်ဏရ်ာနှင့်် မပနလ်ည်နလံထူမခင်ျား Trauma and Recovery on War’s Borders 

စာအုပ်က  ုပူျားတွဲအရျားသာျားသူလည်ျား မဖစသ်ည်။   
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“အကူအညအီပျားအရျား အအဂ င်စအီတကွ အသကက်ယတ်င်န ုငတ်ဲ့် အကအူညအီတကွ ု လ ုအပ်အနတဲ့် 

မပည်သူအတွဆီက  ုအရာက်ရှ အရျား အသခ ာအစဖ ုို့အတွက် လက်ရှ အာဏာရှ တဲ့်သူအတွ - အာဏာရငှ်မဖစ်အစ၊ 

လက်အတွွေ့အရ တရာျားဝငတ်ဲ့် အာဏာပ ငု်မဖစအ်စ ဒေါမှမဟတု် အရ ျားအကာကတ်ငအ်မမ ာက်ခထံာျားရတဲ့် အစ ုျားရ 

မဖစအ်စ - နဲို့ အလုပ်လုပ်ရပေါမယ်။”  

– တ ုဘီ 

စစ်အုပ်စုနိဲု့ အလုပ်လုပ်အနတာဟာ ဘက်မလ ုကအ်ရျားမူက ု က င့််သုံျားအနတာ မဟတု်ပေါဘူျား။ စစ်အုပ်စုက 

လူသာျားခ င်ျားစာနာအထာက်ထာျားမှုဆ ုင်ရာ အကူအညအီတွက  ုလက်နကသ်ဖွယအ်သုံျားမပျုန ုငဖ် ုို့အတွက် 

လူထုအသ ုင်ျားအဝ ငု်ျားအတွဆီ အကူအည ီစီျားဆင်ျားမှုက  ုထ န်ျားခ ျုပ်ဖ ုို့ ကက ျုျားပမ်ျားအာျားထုတအ်နပပီျား လူသာျားခ င်ျားစာနာ 

အထာက်ထာျားမှုဆ ုင်ရာ အကအူညီအတွ အပျားအပအ်နတဲ့် အအဂ င်စအီတွက လုည်ျား သူတ ုို့ရွဲေ့ [မပည်သူလူထုအအပေါ်] 

စုအပေါင်ျားအမပစအ်ပျားမှု မဟာဗ  ဟာထဲမှာ ပူျားအပေါင်ျားပေါဝင်သူမဖစ်အအာင် ကက ျုျားပမ်ျားလုပ်အဆာငအ်နတာမဖစတ်ယ်။  

– ဥမမာ 

 

  ိုဘီ - လူသာျားခ င်ျားစာနာအထာက်ထာျားမှုဆ ငု်ရာ အကူအညီလ ုို့ က အနာတ် ုို့ အမပာကကတဲ့်အခေါမှာ 

က အနာ်တ ုို့ဆ ုလ တုာက ပဋ ပကခ ဒေါမှမဟုတ ်သဘာဝအဘျားအနတရာယ် ခံရတဲ့်သူအတွနဲို့ လူထုအသ ုင်အဝ ငု်ျားအတွရဲွေ့  

အအရျားအပေါ်လ ုအပ်ခ ကအ်တကွ  ု အာရံုစ ုကတ်ဲ့် ပံ့်ပ ုျားမှုက  ု ဆ ုလ ုတာမဖစပ်ေါတယ်။ ဒေါဟာ အစ ုျားရအတွ၊ အအမခခ ံ

အအဆာက်အဦျားအတွနဲို့ တရာျားဥပအဒစ ုျားမ ုျားအရျားလ ုမ  ျုျား ပ ုမ ုက ယ်မပန်ို့တဲ့်က စစရပ်အတကွ  ု လုပ်အဆာငအ်နတဲ့် 

ဖံွွေ့ပဖ ျုျားအရျားဆ ုင်ရာ အကအူညအီတွနဲို့ မတူပေါဘူျား။  

လွန်ခဲ့်တဲ့် နှစအ်ပေါင်ျား ၃၀ အတွင်ျားမှာ အက ပ်အတည်ျားနဲို့ ဖံွွေ့ပဖ ျုျားတ ုျားတကအ်ရျားဆ ုင်ရာ အအမခအအနနှစ်မ  ျုျားစလုံျားမှာ 

က အနာ် အလုပ်လုပ်ခဲ့်ပပျီား လတတ်အလာ လုပ်ခဲ့်တာကအတာ့် အာဖဂန်နစစတန်န ုင်ငံမှာ မဖစ်ပေါတယ်။ 

က အနာ်အအနနဲို့ လူသာျားခ င်ျားစာနာအထာက်ထာျားမှုဆ ုင်ရာ အကူအညအီတွဟာ ဘကလ် ုက်မှုကင်ျားရမယ် လ ုို့ 

ယံုကကည်ပေါတယ်။ ဆ ုလ ုတာက သူတ ုို့ရွဲေ့ လူမ  ျုျားစ၊ု န ုငင်သံာျားမဖစမ်ှု၊ က ာျား-မမဖစတ်ညမ်ှု ဒေါမှမဟုတ် န ုငင်ံအရျား 

ဆကန်ွယ်မှုအတွနဲို့ မသကဆ် ုင်အစဘဲ လ အုပအ်နတဲ့် မပည်သူအတွဆီက ု အပျားအပတ်ာ မဖစပ်ေါတယ်။ 

လူသာျားခ င်ျားစာနာအထာက်ထာျားမှု အကူအညအီတွဟာ ချွင်ျားခ က်မရှ  မဖစတ်ယ်ဆ တုာက ု လ ုကန်ာတာမဖစပ်ပျီား 

စစ်ပဲွ ဒေါမှမဟုတ ် အဘျားအနတရာယ်တစ်ခခုုက သူတ ုို့ရွဲေ့ ဘဝအတွက  ု ထ ခ ကု်အစတဲ့်အတွက် သူတ ုို့က  ု

ဘာအနာှင်ကက ျုျားမှမပေါတဲ့် ဒေါမှမဟုတ် သူတ ုို့/သူတ ုို့အစ ျုားရဆီက တံုို့မပနလု်ပ်အဆာင်မှုတစ်ခုခု မလ ဘဲု 

လူသာျားခ င်ျားစာနာအထာက်ထာျားမှုဆ ုင်ရာ အကူအညကီ  ုရယူကကရမှာ မဖစတ်ယ်။  

ဘက်မလ ုကအ်ရျား အအမခခံမူအတအွအာက်မှာ လညပ်တ်အနတဲ့် လူသာျားခ င်ျားစာနာအထာက်ထာျားမှုက 

န ုင်ငအံရျားဆ ုင်ရာ ထည့််သွင်ျားစဉ်ျားစာျားခ ကအ်တကွ ု အဘျားဖယ်ထာျားရမှာ မဖစပ်ေါတယ်။ ဆ ုလ ုတာက တစ်စံ ု

တစအ်ယာက်က ု အဆျားဝေါျား၊ အစာျားအစာနဲို့ အနရာထ ငု်ခငျ်ား အပျားတဲ့်အခေါမှာ သူတ ုို့ဟာ ဘက်တစ်ဘက်မှာ 

ရှ အနတာမဖစအ်စ ဒေါမှမဟတု်  လူူ့အခွင့််အအရျား ခ  ျုျားအဖာကအ်နတဲ့် အာဏာရငှအ်အာက်မှာ အနထ ုင်သူအတွမဖစအ်စ 

အပျားရမှာမဖစတ်ယ်။ အာဖဂန်နစစတန်နဲို့ မမနမ်ာန ုငင်ံလ ုမ  ျုျား အနရာအတကွ လူအမ ာျားစုဟာ သူတ ုို့န ငု်ငံရွဲေ့ 
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န ုင်ငအံရျားနဲို့ပတ်သက်ပပီျား အနည်ျားအက ဉ်ျား ဒေါမှမဟုတ ် လုံျားဝအမပာဆ ုန ငု်မခင်ျား မရှ ပေါဘူျား။ ရ ုျားရ ုျားရငှ်ျားရှင်ျား 

အမပာရမယ်ဆ ုရင် အဲ့်ဒအီနရာမှာရှ တဲ့် မပည်သူမ ာျားရွဲေ့ လ ုအပ်ခ က်အရ အကအူညအီတွက  ုအပျားရမှာ မဖစတ်ယ်။  

ဥမမာ - မမနမ်ာန ုငင်ံမှာ မပည်သူအတွဟာ သူတ ုို့န ငု်ငံရွဲေ့ န ုင်ငအံရျားက ု ၂၀၂၀ အအထွအထွအရ ျားအကာက်ပဲွမှာ 

ထုတ်အဖာ်မပသခဲ့်ပေါတယ်။ ဒေါအပမယ့်် လူသာျားခ င်ျားစာနာအထာက်ထာျားမှုဆ ငု်ရာအဖဲွွေ့အစည်ျား အမ ာျားစကု 

“န ုင်ငအံရျား” ဆန်တယ်ဆ ုပပီျား တရာျားဝင်အစ ုျားရမဖစတ်ဲ့် အမ  ျုျားသာျားညညီတွ်အရျားအစ ုျားရ ဒေါမှမဟုတ ်

အတာ်လှနအ်ရျားအဖွဲွေ့အတွနဲို့ အလုပ်မလုပ်ဘဲ အကကမျ်ားဖက်မခင်ျားကတစ်ဆင့်် အာဏာသ မ်ျားဖ ုို့ ကက ျုျားပမ်ျားခဲ့်တဲ့် 

တရာျားမဝင် စစ်အုပ်စနုဲို့ အလုပ်လုပ်အနတာက ုက အတာ့် န ငုင်ံအရျားဆနတ်ယ်လ ုို့ မမမင်ဘူျား။ 

စစ်အုပ်စုနိဲု့ အလုပ်လုပ်အနတာဟာ ဘက်မလ ုကအ်ရျားမူက ု က င့််သုံျားအနတာ မဟတု်ပေါဘူျား။ စစ်အုပ်စကု 

လူသာျားခ င်ျားစာနာအထာက်ထာျားမှုဆ ုင်ရာ အကူအညီအတွက ု လက်နက်သဖွယအ်သုံျားမပျုန ုင်ဖ ုို့အတွက ်

လူထုအသ ုင်ျားအဝ ငု်ျားအတွဆီ အကူအည ီ စီျားဆင်ျားမှုက  ု ထ နျ်ားခ ျုပ်ဖ ုို့ ကက ျုျားပမ်ျားအာျားထုတ်အနပပျီား လူသာျားခ င်ျားစာနာ 

အထာက်ထာျားမှုဆ ုင်ရာ အကအူညီအတွ အပျားအပအ်နတဲ့် အအဂ င်စအီတွက ုလည်ျား သူတ ုို့ရွဲေ့ [မပည်သူလူထုအအပေါ်] 

စုအပေါင်ျားအမပစအ်ပျားမှု မဟာဗ  ဟာထဲမှာ ပူျားအပေါင်ျားပေါဝင်သူမဖစ်အအာင် ကက ျုျားပမ်ျားလုပ်အဆာငအ်နတာမဖစတ်ယ်။ 

အအဂ င်စအီတွကလည်ျား စစအ်ုပ်စုနဲို့ ထ အတွွေ့ဆက်ဆံမခင်ျားအာျားမဖင့်် စစ်အုပ်စကု သဲသဲမဲမဲလ ုခ င်အနတဲ့် 

တရာျားဝင်မှုက  ုအပျားအပအ်နတယ်။ 

စစ်အုပ်စရုွဲေ့ တ ုကခ် ကု်မှုအကကာင့်် အ ုျားအ မ်စွနို့်ခာွထွကအ်မပျားတ မ်ျားအရာှင်ရတဲ့် မပညသူ်အတနွဲို့ စီျားပွာျားအရျား 

လဲပပ ျုမှုအကကာင့်် ဆင်ျားရဲမဲွအတမှုက  ု ကကံျုအတွွေ့အနသူအတွအပေါအဝင် အာဏာသ မ်ျားအရျား ကက ျုျားပမ်ျားမှုအကကာင့်် မဖစရ်တဲ့် 

က စစရပ်အတွအာျားလုံျားက ု ကူညဖီ ုို့အတွကဆ် ုရင် စစအ်ုပ်စုနိဲု့ ပူျားအပေါင်ျားအဆာင်ရ ကပ်ပျီား တရာျားဝင်မှု အပျားစရာ မလ ုတဲ့် 

တမခာျားနည်ျားလမ်ျားအတွ ရှ ပေါတယ်။ ဥပမာ - နယစ်ပ်မဖတအ်က ာ် အကအူညအီပျားတာမ  ျုျား လုပ်န ငု်ပေါတယ်။ 

လူသာျားခ င်ျားစာနာအထာက်ထာျားမှုဆ ုင်ရာ အကူအညအီတအွပျားတဲ့် အအဂ င်စအီတအွအနနဲို့ အထူျားသမဖင့်် တစ်ဘက် 

ဒေါမှမဟုတ် အမခာျားတစဘ်က်နဲို့ ပူျားတွဲလုပ်အဆာငတ်ာက အအမခခအံာျားမဖင့်် န ငု်ငအံရျားဆနတ်ဲ့်အတကွ် 

ဘကမ်လ ုကအ်ရျားမူက ုပဲ ဖကတ်ွယစ်ွဲက ုငအ်နလ ုို့ မရပေါဘူျား။  မမနမ်ာန ငု်ငအံတကွ် လ ုအပ်အနတာက  'မည်သူမျှ 

ထ ခ ုက်နစ်နာမှု မရှ အစရ' ဆ တုဲ့်မူအအပေါ် မှန်ကန်စွာ ရပ်တည်အဆာင်ရ ကတ်ဲ့် လူသာျားခ င်ျားစာနာအထာက်ထာျားမှုပဲ 

မဖစပ်ေါတယ။် စစ်အုပ်စကု  ုတရာျားဝင်မှုနဲို့ အကူအညီအတွက  ုထ န်ျားခ ျုပ်ခငွ့်် အပျားလ ုကတ်ာဟာ မမနမ်ာမပည်သူအတွ 

ကက ျုျားပမ်ျားအဖာအ်ဆာင်အနတဲ့် ပင မ်ျားခ မ်ျားတဲ့်အနာဂတက် ု ထ ခ ကု်နစန်ာအစမှာ မဖစပ်ေါတယ်။  

  ိုဘီ - အကူအညီအပျားတဲ့် အအဂ င်စအီတွက စစ်အုပ်စကု  ုတရာျားဝင်မှု အပျားအနတယ်လ ုို့ ခင်ဗ ာျားအမပာတဲ့်အခေါမှာ 

အကူအညအီပျားတဲ့် အအဂ င်စအီတကွ ဘက်မလ ုကတ်ာ မဟုတ်ဘူျားလ ုို့ ခင်ဗ ာျားက အခ ငု်အမာ အမပာအနတာ 

မဖစတ်ယ်။ ဒေါက ဘာက ုအမပာသလဲဆ ုရင် အအရျားအပေါ်အကူအညအီတွဟာ ကကာျားအနရမယ် ဘက်မလ ုကရ်ဘူျား 

ဆ ုတာက ု ထပ်အလာင်ျားတာမဖစ်ပပျီား ဒီမူအအပေါ် ခင်ဗ ာျားက သအဘာတတူဲ့်အတွက် က အနာ်ဝမ်ျားသာပေါတယ်။  

မကကာခဏဆ ုသလ  ု လူသာျားခ င်ျားစာနာအထာက်ထာျားမှုဆ ုင်ရာ အကအူညအီတကွ အာဏာရငှအ်တွက ု 

ပံ့်ပ ုျားအပျားတယ် ဒေါမှမဟုတ ် သူတ ုို့အသက်ဆက်န ငုအ်အာင ် ထ န်ျားထာျားအပျားတယ်လ ုို့ စဉ်ျားစာျားတတ်ကကပေါတယ်။ 

က အနာ်အအနနဲို့ အာဏာရငှတ်စ်စုစကု ု ဘယတ်ုန်ျားကမှ လူသာျားခ င်ျားစာနာအထာက်ထာျားမှုဆ ုင်ရာ အကူအည ီ

မအပျားခဲ့်ဖူျားပေါဘူျား။ အကအူညီအတွက လူထုအတွဆီ တ ုကရ် ကု်သွာျားတာ မဖစပ်ေါတယ်။  
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အကူအညအီတွက  ု တခ  ျုွေ့အခ  န်အတွမှာ တခ  ျုွေ့အနရာအတွမှာ မအပျားသင့််ဘျူား ဒေါမှမဟုတ် တစ်ဖဲွွေ့ဖဲွွေ့က 

မမဖနို့်အဝသင့််ဘျူားလ ုို့  ဆနိ်ု့က င်ဘက်အုပ်စအုတကွ ယူဆတဲ့်အခေါ ဒေါက ဘာက အုမပာသလဲဆ ုရင် 

အကူအညအီပျားတဲ့် အအဂ င်စအီတကွ သူတ ုို့ [ဘက်မလ ကု်ဘဲ ကကာျားအနရမယ်လ ုို့]  မမင်တာဟာ အပမလဲ ုလ ု 

မှန်ကန်အနတယ်ဆ တုာပဲမဖစတ်ယ်။ 

က အနာ့််က ယု်ပ ုင်အအတွွေ့အကကျံုအရ ဥပမာအာျားမဖင့်် ဒေါဖာ မှာဆ ုရင် တခ  ျုွေ့အခေါင်ျားအဆာငအ်တွ ဒေါမှမဟတု် 

ရ ဖံ ုို့အကာင်ျားတဲ့် စစအ်ာဏာရငှ်အတွနဲို့ အလုပ်လုပ်ဖ ုို့ဟာ အရာှင်လဲွလ ုို့မရတဲ့်က စစ မဖစပ်ေါတယ်။ အကာအကွယ်နဲို့ 

အကူအညအီတွ လ ုအပ်အနတဲ့် မပည်သူအတွက  ုလက်လှမ်ျားမီန ငု်ဖ ိုု့အတကွ် က အနာ်က ယုတ် ငု်က Omar al-Bashir 

(သူဟာ သူူ့အခေါင်ျားအဆာင်မှုအအာက်မှာ က  ျားလွန်ခဲ့်တဲ့် လူမ  ျုျားတံုျားသတ်မဖတ်မှုအတွက် ဖမ်ျားဝရမ်ျား ထုတ်ခံရတဲ့်သူ 

မဖစပ်ေါတယ်) စစအ်ာဏာရငှ်နဲို့ မရပ်မနာျားနီျားပေါျား ည  န ှုင်ျားမှုအတ ွလုပ်ခဲ့်ရတယ်။ 

က အနာ့််ရွဲေ့ အဲဒစီစအ်ာဏာရငှ်နဲို့ အတွွေ့ဆုံအဆွျားအနွျားမှုအတကွ ု တခ  ျုွေ့အတွက Khartoum က ု တရာျားဝင်မှု 

ရအစတယ်လ ုို့ မမင်ကကပေါတယ။် Chad န ငု်ငကံ အနတစ်ဆင့်် နယ်စပ်မဖတအ်က ာ် လုပ်အဆာင်ဖ ိုု့က ု မကကာခဏ 

စဉ်ျားစာျားခဲ့်အပမယ့်် သယယ်ူပ ုို့အဆာငအ်ရျားအရ လုပ်အဆာင်ဖ ုို့ လုံျားဝမမဖစန် ုင်ပေါဘူျား။ ဒေါအပမယ့်် အကူအညီအပျားတဲ့် 

အအဂ င်စီ အတွက အအရျားအပေါ်အကူအညီ အလ အုပဆုံ်ျား လူထုအတွဆီက ု အတတ်န ငုဆုံ်ျား အတ ုင်ျားအတာနဲို့ 

အမနှ်တကယ် အပျားအပတ်ာက ု သ အနတဲ့်အတွက် က အနာက်အတာ့် အဆငအ်မပပေါတယ်။  

ဥမမာ - အဒဲေါဆ ုရင် “အအရျားအပေါ်အကအူညအီတကွ ဘကလ် ုကမ်ှု ကင်ျားသလာျား”  ဆ ုတာက ု ပ အုများရမယ ်

ထင်တယ်။ က မအမပာခ င်တာက န ုငင်ံအရျားအတကွ် အမမတ်ထုတတ်ဲ့် အအနအထာျားမ  ျုျားမှာ ဒေါက ဘယ်လ ုမှ 

မမဖစန် ုင်ပေါဘူျား။ ဒီအအမခခံမူက နာျားအထာင်လ ုို့ အကာင်ျားအပမယ့်် လကအ်တွွေ့အရ မမဖစန် ငုဘူ်ျား။ 

ဘက်လ ုကမ်ှုကင်ျားအစအရျားအတွက်ဆ ုပပီျား လဲွမှာျားတဲ့် ကက ျုျားစာျားမှုအတွက နဂ ုကတည်ျားကမှ ညီမျှမှု မရှ အနတဲ့် 

ပဋ ပကခထဲမှာ အကကမျ်ားဖက်ဖ နှ ပ်သူဘက်က ု ခ  န်ခငွလ်ျှာ အာျားသာသွာျားအစပေါတယ်။ အအထာက်အပံ့် 

အကအူညအီတွက  ု အကကမျ်ားဖက်ဖ နှ ပ်သူက ု အပျားတာ မဟုတ်ဘူျားဆ အုပမယ့်် သူတ ုို့အတာင်ျားဆ ုခ က်အတွက  ု

လ ုကအ်လ ာတာနဲို့ အအမခအအနအမှန်က  ု ထုတအ်ဖာအ်မပာဆ မုှု မလုပ်တာဟာ သူတ ုို့က  ု အထာက်ခံပံ့်ပ ုျားအနတာ 

မဖစတ်ယ်။ ၂၀၁၇ ခုနစှက် မမန်မာန ုငင်ံမှာ ရ ဟုငဂ် ာအတအွအပေါ် လူမ  ျုျားတံုျားသတ်မဖတမ်ှု မဖစပွ်ာျားသွာျားတဲ့်အထ  

စစ်တပရ်ွဲေ့ အကကမ်ျားဖက ် တ ုျားမမ င့််လုပ်အဆာင်မှုအအပေါ် မမနမ်ာန ုငင်ံမှာရှ တဲ့် ကုလသမဂဂ အအဂ င်စအီတွက 

မ က်စ မှ တ်နာျားပ တ် အနခဲ့်ကကသလ  ုစစ်အုပ်စုရဲွေ့ ရာဇဝတ်မှုအတကွ ုလည်ျား ကအနို့အထ  မသ က  ျုျားကျွံမပျု အလ ာ့်အပေါ ့် 

အမပာဆ အုနကကတယ်။  

ဆနိ်ု့က င်ဘက်အုပ်စအုတွလ ုို့ ရငှ်အမပာသွာျားပေါတယ်။ မမနမ်ာန ုငင်ံမှာကအတာ့် စစတ်ပ်နဲို့ မပည်သူလူထုပဲ 

ရှ ပေါတယ်။ စစအ်ုပ်စုဟာ တမင်သကသ်က် လူထုတစရ်ပ်လုံျားက ု အစာျားအစာနဲို့ အဆျားဝေါျားပစစည်ျားအတွ အပေါအဝင် 

အကူအညအီတွက  ု မဖတ်အတာက်ထာျားပပျီား အနရပ်စွနို့ခ်ွာထွက်အမပျားတ မ်ျားအရာှင်ရသူအတွရဲွေ့ အနရာအတကွ  ု

ဗုံျားကကဲတာအတွ လုပ်အနတယ။် ခုခံအတာ်လှနအ်ရျားအနရာအတွမှာ တည်ရှ အနထ ငု်အနကကတဲ့် မပည်သူလူထုဟာ 

အကူအညအီတွက  ု အလ ုအပ်ဆုံျားသူအတွ မဖစတ်ယ်။ ဒေါအပမယ့် ် စစအ်ုပ်စကုအတာ့် အဲ့်ဒီမပည်သူအတွက ု 

“ပင မ်ဝပ်သွာျားတဲ့်” အထ  သတ်မဖတ်ပပီျားတဲ့် အအမခအအနမ အရာက်မခ င်ျား အဒဲီလအူတွက  ုအကူအည ီအပျားဖ ုို့အတွက် 

အအဂ င်စအီတွက  ုဘယ်အတာ့်မှ ခွင့််မပျုမာှ မဟတု်ဘူျား။ 
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တကယ်လ ုို့ ကုလသမဂဂ အအဂ င်စအီတွအအနနဲို့ စစအ်ုပ်စုနဲို့ အလုပ်လုပ်မယ့််အစာျား မပည်သူလူထုနဲို့ 

အလုပ်လုပ်မယ် ဆ ရုင်အကာ ဘာမဖစမ်လဲ။ ဟုတ်ပေါတယ ် မမနမ်ာန ုင်ငံက မပည်သူလူထုအတဟွာ အအရျားအပေါ် 

အကူအညအီတွ လ ုအပ်အနပေါတယ်။ ဒေါအပမယ့်် သူတ ုို့အတွဟာ ဒေါအတွ မလ ုအပ်အတာ့်မယ့်် န ုငင်တံစ်ခု 

မဖစလ်ာဖ ုို့အတွက် တ ကု်ပဲွဝင်အနကကတာ မဖစတ်ယ်။ တကယ်လ ုို့ ဆီျားရျီားယာျားမှာ လုပ်ခဲ့်သလ ုမ  ျုျား အအရျားအပေါ် 

အကူအညအီတွက ု စစအ်ုပ်စကုတစ်ဆင့်် မဟုတ်ဘဲ နယ်စပ်မဖတ်အက ာတ်ဲ့် လမ်ျားအကကာင်ျားနဲို့ အပျားမယ်ဆ ရုင် 

[သူတ ုို့လ ုခ င်တဲ့်] န ုင်ငကံ ု ပ ုပပီျားအတာ့် မမနမ်မနဆ်န်ဆန် အအကာငအ်ထညအ်ဖာ်န ငု်မှာ မဖစတ်ယ်။ 

  ိုဘီ - မမနမ်ာန ုငင်ံနဲို့ပတသ်က်တဲ့် ခင်ဗ ာျားရဲွေ့အမမငက်  ု နာျားလည်ပေါတယ်။ က အနာ့််အအနနဲို့ အအမခအအန 

တစ်ခခု င်ျားစဟီာ မတူညကီကဘူျားဆ ုတာက ုလည်ျား အသ အမှတ်မပျုပေါတယ်။ ဒေါအပမယ့်် န ုင်ငအံရျားအရ ဘယ်လ ုပဲ 

မဖစအ်နပေါအစ အအမခအအနတစ်ခခု င်ျားစတီ ုင်ျားမှာ အအရျားအပေါ်အကူအညီ အပျားအပအ်ရျား အအမခခံမူအတွက အုတာ့် 

လ ုကန်ာက င့််သုံျားရမှာ မဖစပ်ေါတယ်။  

ဘက်မလ ုကအ်ရျားမူက ု လ ုကန်ာက င့််သုံျားဖ ုို့ဆ တုာ ခကခ်ဲပေါတယ်။  က အနာ် အာဖဂန်နစစတန် ဒေါမှမဟတု် ဒေါဖာ 

မှာလ မု  ျုျား စ န်အခေါ်မှု သ ပ်မမင့််မာျားတဲ့် န ုငင်ံအရျားအအမခအအနမ  ျုျားမှာ မတညူီတဲ့် အာဏာပ ငု်အတကွ 

တခ  ျုွေ့လူထုအသ ုင်ျားအဝ ငု်ျားအတွဆီက ု အအရျားအပေါ်အကအူညီအတွ အရာကအ်စခ ငတ်ာ ဒေါမှမဟုတ် မအရာက်အစခ င် 

တာမ  ျုျားအတွနဲို့ မပည့််နှက်အနပေါတယ်။   

အာဖဂန်နစစတန်မာှ လူသာျားခ င်ျားစာနာအထာက်ထာျားအရျား တံုို့မပနခ် ကအ်တွက  ု အငွအကကျားအထာက်ပံ့်သူအတွက 

“မုန်ို့တစ်ဘက် ဒုတတ်စ်ဘက်” ခ ဥ်ျားကပ်မှုမ  ျုျားသုံျားဖ ုို့ ကက ျုျားစာျားခဲ့်တဲ့်အခ  နအ်တွ ရှ ခဲ့်အပမယ့်် အခအုခေါမှာအတာ့် 

ချွင်ျားခ က်မရှ  မဖစပ်ေါတယ်။ ကုလသမဂဂရွဲေ့ အဖွဲွေ့အစည်ျားမဖစမ်ဖစ၊် အစ ုျားရမဟတုတ်ဲ့်အဖဲွွေ့အစည်ျားမဖစမ်ဖစ် 

အကူအညအီပျားတဲ့် အအဂ ငစ်ီအတွအအနနဲို့ မည်သည့်် န ုင်ငအံရျားရလဒ် ထွကအ်ပေါ်အစရန် ဒေါမှမဟတု် 

စစအ်ာဏာရငှ်က ုမဆ  ုအရတ ု ဒေါမှမဟုတ် အရရှည်ပဲမဖစမ်ဖစ ်အာျားအပျားလုပ်အဆာငမ်ခင်ျားမ  ျုျား မလုပ်သင့််ပေါဘူျား။ 

ဒေါအပမယ့်် သူတ ုို့က - အာဏာရငှ်မဖစ်မဖစ၊် လက်အတွွေ့အရ တရာျားဝင်မှုရှ တဲ့် အာဏာပ ုင်မဖစမ်ဖစ ် ဒေါမှမဟုတ ်

အရ ျားခ ယတ်င်အမမ ာက်ခံထာျားရတဲ့် အစ ုျားရမဖစ်မဖစ် - အာဏာရှ သူအတွနဲို့ အလုပ်လုပ်ရမှာမဖစသ်လ ု 

အသက်ကယ်ဆယအ်ရျား အကူအညအီတွက ု လ ုအပ်အနတဲ့်သူအတွဆီ အကူအညီအတ ွ အခ  န်မီအရာက်ရှ န ငု်အရျား 

အသခ ာအစဖ ုို့အတွက ်အလှ ရှင်အတွနဲို့လည်ျား အလုပ်လုပ်ရမှာ မဖစတ်ယ်။  

အဲလ လုုပ်ရာမာှ လူထုအသ ုင်ျားအဝ ငု်ျားအတွနဲို့ အဆွျားအနွျားည  န ှုင်ျားတ ငု်ပငတ်ာ၊ သူတ ုို့ရွဲေ့ အသံအတွက ု 

နာျားအထာငတ်ာအမပင် အကူအညအီပျားအပအ်ရျားဆ ငု်ရာ လမ်ျားညွန်ခ ကအ်တွနဲို့ပတသ်က်တဲ့် ဆုံျားမဖတ်ခ က ်

ခ မှတ်ရာမှာ သူတ ုို့က ု ပေါဝင်အစတာ စတာအတကွ ု အသခ ာအစဖ ုို့အတွက ် အအဂ င်စအီတအွအနနဲို့ 

သက်အရာက်မှုဒဏခံ်အနရတဲ့် လူထုအသ ုင်ျားအဝ ငု်ျားအတနွဲို့ ပ ုမ ုနျီားကပ်စွာသာမက သူတ ုို့ကတစ်ဆင့်် 

လုပ်က ငု်အဆာင်ရ က်သင့််ပေါတယ်။ 

အာဖဂန်နစစတနန်ဲို့ ဒေါဖာမှာ အထူျားသမဖင့်် ဘက်မလ ုကအ်ရျားမူက  ု ဆုပ်က ငု်ထာျားပပျီား အာဏာရှ သူအတအွာျားလုံျားနဲို့ 

သာမက လူထုအတွက ယုတ် ုင်နဲို့လည်ျား အစဉတ်စ ုက ် ထ အတွွေ့ဆက်ဆံမှုအတွ လုပ်အဆာငခ်ဲ့်တာအကကာင့််  

လူသန်ျားအပေါင်ျားမ ာျားစွာ ဆကလ်က်အသက်ရှငန် ုငအ်ရျားအတကွ် ကူညီ အပျားန ငု်ခဲ့်တယ်။ ဒေါဟာ အအရျားကကီျားဆုံျားက စစ 

မဖစပ်ေါတယ်။  
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ဥမမာ - လူအတွဆက်လကအ်သက်ရှင်န ုင်ဖ ုို့အတကွ် အစာျားအစာနဲို့ က န်ျားမာအရျားအစာင့်အ်ရာှက်မှု အပျားတာဟာ 

တကယ်က ု အအရျားကကီျားပေါတယ်။ ဒေါအပမယ့်် မမနမ်ာန ုင်ငဟံာ ငတတ်ယ်ဆ တုာ မကကာျားဖူျားတဲ့် ဒေါမှမဟတု် 

ဒီကအနို့အထ  ကုလသမဂဂရွဲေ့ ဆင်ျားရဲမဲွအတမှု သတ်မှတ်ခ ကအ်တ ငု်ျားအတာက ု ကကံျုအတွွေ့ရတဲ့်န ငု်ငံထဲမှာ 

ဘယတ်ုန်ျားကမှ မပေါဖူျားအသျားပေါဘူျား။  

က မတ ုို့မှာ သဘာဝသယံဇာတအတွနဲို့ သင့်တ်င့််မျှတတဲ့် ရာသီဥတု ရှ တာအကကာင့် ်အဒသအတငွ်ျား အခ မ်ျားသာဆုံျား 

န ုင်ငအံတွထဲမှာ ပေါဝင်လ ုို့ရတဲ့်န ုငင်ံ မဖစပ်ေါတယ်။ က မတ ုို့မှာ ပညာတတအ်တွနဲို့ အရင်ျားအမမစမ်ပည့်ဝ်တဲ့် 

လူဦျားအရအတွလည်ျား ရှ သလ  ု က ုယ့််ဟာက ယု် ရငှ်သနန် ငု်တာထက်ပ တုဲ့် ရင်ျားမမစအ်တွရှ ပေါတယ်။ အနာက်ပပီျား 

က မတ ုို့က က မတ ုို့ ဘာလ ခု င်လဲဆ ုတာက ု သ တယ်။ အဲ့်ဒေါကအတာ့် အကအူညအီပျားတဲ့် အအဂ င်စအီတကွ ု 

“မည်သူမျှ ထ ခ ုက်နစ်နာမှု မရှ အစရ” အအမခခံမူအတကွ ု စွဲက ုင်ထာျားပပျီား မပညသူ်လူထုရဲွေ့ ဆနဒနဲို့အညီ 

လုပ်က ုငအ်ဆာင်ရ ကတ်ဲ့်နည်ျားလမ်ျားနဲို့ န ုင်ငအံရျားဆနအ်စခ ငတ်ယ်။ အဲ့်ဒေါကအတာ့် မမနမ်ာန ုင်ငံရွဲေ့ အအမခအအနမှာ 

ဆ ုရင် စစ်တပရ်ွဲေ့ ဖ နှ ပ်မှုက လွတ်ကင်ျားဖ ုို့ပဲ မဖစတ်ယ်။ ဒေါဟာ က မတ ုို့ မပည်သူလူထုအတွက် အရမ်ျားက ု 

အအရျားကကီျားတဲ့်ရလဒ်ပဲ မဖစတ်ယ်။  

ကုလသမဂဂက ဆယစ်ုနှစန်ဲို့ခ တီဲ့် ပဋ ပကခအတွအကကာင့်် လ အုပအ်နတဲ့် မပည်သူအတွက  ု ကူညီပံ့်ပ ုျားအပျားဖ ုို့အတွက် 

အကူအညအီတွက  ု အဒေါ်လာသန်ျားအထာငခ် ပီပျီား အပျားအနတယ်။ ကုလသမဂဂရွဲေ့ တမခာျားအစ တ်အပ ုင်ျားအတွက 

ပဋ ပကခအတွ အဆံုျားသတ်ဖ ုို့ ဘာမှမလုပ်အနတဲ့်အခ  န်မှာ လူသာျားခ င်ျားစာနာအထာက်ထာျားမှု အကူအညီ 

အပျားသူအတွအအနနဲို့ သူတ ုို့ရွဲေ့ လုပ်ရပ်အတွဟာ ပဋ ပကခက ု ပ ပုပျီားရညှ်ကကာသွာျားအစတာမ  ျုျား မဖစ၊် မမဖစ ်

ထည့််သွင်ျားစဉ်ျားစာျားပေါသလာျား။ ပဋ ပကခရဲွေ့ဆ ုျားက  ျုျားသက်အရာက်မှုဒဏ်ခအံနရတဲ့် သူအတအွတွက ် တာဝနယ်ူမှု 

တာဝနခ်ံမှုက ဘယ်မှာလဲ။ 

မပည်သူအတွက  ု သူတ ုို့ မစခဲ့်တဲ့် စစ်ပဲွအတွထဲမှာ အသက်အတအွသသွာျားရတဲ့်အထ  ခ န်ထာျားတာမ  ျုျားက ု 

ဘယ်သူကမှ မလ ုခ င်ဘူျား။ အလာျားတူ အမပာရမယဆ် ုရင် အဲဒီစစ်ပဲွအတအွတွင်ျားမှာ မပေါအနတဲ့် 

ဘယတ်စ်ဦျားတစအ်ယာကက်မှ အဲ့်ဒီမပည်သူအတွရဲွေ့ ပေါဝင်မှုမရှ ဘဲ သူတ ုို့အတအွတကွ် ဆုံျားမဖတ်ပ ုင်ခငွ့်် မရှ ဘူျား။ 

ဘက်လ ုကမ်ှုကင်ျားအရျားလ ုို့ အမပာမယ်ဆ ုရင် ရငှ်တ ုို့အအနနဲို့ မပည်သူလူထုရွဲေ့ ဆနဒအတွက  ု နာျားအထာင်ရမှာမဖစ်ပပျီား 

အဒသခအံဖွဲွေ့အစည်ျားအတွ မဖစအ်စခ င်တဲ့်ဆနဒအတ ငု်ျား စစအ်ပ်ုစကု ု မငင်ျားပယ်ရမှာ မဖစတ်ယ်။  
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