
မြန်ြာ၊ မမြမြ ြှုပ်ြိိုင််းြ ာ်းကိိုပိတပ်ငပ်ါ၊ အကူအညီမပ်းအဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်းအာ်း ခရီ်းသ ာ်းလာြှု ကန  ်သတမ်ခင််းြ ာ်းကိို 

ရိုပ်သြိ််းပါ။ 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ရ ောဂါနငှ  ် လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ အကူအညီမျာ်းအထပေါ် ကာလရှည်ကကာပ တ်ပင ်

ကန  သ်တ်ချက်မျာ်းသည် ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းထကကာင  ် အသက်ရှငက်ျနရ်စ်သူမျာ်းအတွက် အထထာက်အပ  ထပ်းမခင််းမျာ်းက ို 

ဟန်  တာ်းထစသည်။  

(ရနက်ိုန၊် ထမလ ၁၄ ရက် ၂၀၂၀ ခိုနစ်)  

မမနမ်ာစစ်တပ်နငှ  ် တ ိုင််းရင််းသာ်းလက်နက်က ိုငအ်ဖွ ွဲ့မျာ်းသည် ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းအသ ို်းမပြှုမခင််းက ို ရပ်တန  သ်င ပ်ပီ်း၊ 

မမနမ်ာအစ ို်းရသည် ဆက်လက်မဖစ်ပွာ်းထနထသာ စစ်ပွ မျာ်းထကကာင  ် ထ ခ ိုက်နစ်နာထသာ တ ိုင််းရင််းသာ်းထေသမျာ်းရှ  

ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းေဏ်ခ ရသူမျာ်းက ို အသက်ကယ်အထထာက်အပ  မျာ်းထပ်းထသာ လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှုဆ ိုင်ရာ 

အကူအညီထပ်းထရ်းအဖွ ွဲ့မျာ်းအရ ေါ် ကန  သ်တ်ချက်မျာ်းက ိုဖယ်ရှာ်းသင ထ်ကကာင််း Fortify Rightsမှ ယထန  ထမပာကကာ်း 

လ ိုက်သည်။ ၂၀၂၀၊ ဇနန်ဝါရီ ၁ ရက်မှစ၍ မမနမ်ာန ိုငင် တွငထ်မမမမ ြှုပ်မ ိုင််း ထပါက်ကွ မှုမျာ်းသည် အနည််းဆ ို်းအရပ်သာ်း ၆၈ 

ဦ်းအာ်း ထသထကကေဏ်ရာရထစခ  ပပီ်း၊ အကူအညီထပ်းထရ်း အဖွ ွဲ့မျာ်းအရ ေါ် အစ ို်းရကချမှတ်ထာ်းထသာ ကာလရှည်ကကာ 

ကန  သ်တ်ချက်မျာ်းနငှ ယ်ှဉ်တွ ထနထသာ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ထရာဂါနငှ ်သက်ဆ ိုငသ်ည ်ကန  သ်တ်ချက်မျာ်းသည် မရှ မမဖစ် 

လ ိုအပ်ထသာ အကူအညီနငှ  ်၀နထ်ဆာငမ်ှုမျာ်းရရှ ရန ်အဟန  အ်တာ်းမဖစ်ထစခ  သည်။ 

Fortify Rightsြှ အြှုမ ာငအ်ရာရိှခ ြှုပ်ြက်သရူ်းစြစ်က “မြန်ြာနိိုငင်ဟံာ ကြဘာမပေါ်ြှာ မမြမြ  ြှုပ်ြိိုင််း 

အနတရာယ်အခံရ ံို်း နိိုငင်မံတ ထ ကတစ်ခိုပါ။ ကိိုရိိုနာဗိိုင််းရပ်စ်မရာဂါ "COVID-19” ြတိိုငြ်ီကပင ် လူသာ်းခ င််း 

စာနာမထာက်ထာ်းြှု ိိုငရ်ာ အကူအညီြ ာ်းကိို ကန  ်သတထ်ာ်းပပီ်း ယခိုအခ ျိန်တ ငပိ်ိုြိို ိို်းရ ာ်းမနပါတယ်။ အစိို်းရက 

လူသာ်းခ င််းစာနာမထာက်ထာ်းြှုအဖ  ွဲ့ြ ာ်း၊ အထ်ူးသမဖင  ် ရပ်ရ ာအမမခမပြှုအဖ  ွဲ့ြ ာ်း မမြမြ  ြှုပ်ြိိုင််းြ ာ်းမ ကာင  ်

ထခိိိုက်မသ ံို်းြှုနငှ  ် အသက်ရှငက် န်သ ူအာ်းလံို်းထမံရာက်ရိှနိိုငမ်အာင ် ခ က်ခ င််းလိုပ်မ ာငသ်င သ်ည်။”ဟု ထတုဖ် ေါ် 

မမပာ ကာ်းခ ဲ့သည်။ 

Fortify Right သည် ကချငမ်ပည်နယ်နငှ ရှ်မ််းမပည်နယ်ထမမာက်ပ ိုင််းရှ  ပဌ ပကခမဖစ်ပွာ်းရာထေသမျာ်းတွင ် ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််း 

အနတရာယ် ကျထရာက်ရေသူမ ောျားက ို ကူညီရေရသော ၎င််းတ ို  ၏ ပ ိုမှနလ်ိုပ်ထဆာငမ်ှုမျာ်းက ိုလ ို်းဝရပ်တန  ရ်ေ ရသော ထေသတွင််း 

ဦ်းထဆာငထ်နသည ်လူသာ်းချင််းစာနာမှု အဖွ ွဲ့ ၆ ဖွ ွဲ့အပါအဝင ် အဖွ ွဲ့အစည််း ၁၀ ခိုနငှ စ်ကာ်းထမပာဆ ိုခ  သည်။ ယခိုနစ်ှတွင ်

ကချငမ်ပည်နယ်နငှ  ်ရှမ််းမပည်နယ်ထမမာက်ပ ိုင််းရှ  ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းမျာ်းထကကာင  ်အနည််းဆ ို်းအရပ်သာ်း ၂၆ ဦ်း ထသဆ ို်းခ  သည်။ 

ရှမ််းမပည်နယ်ထမမာက်ပ ိုင််း၊ လာ်းရှု  ်းအထမခစ ိုက် တထအာင််းထကျာင််းသာ်းနငှ  ် လူငယ်သမဂဂ (TSYU)၏ 

အထထွထထွအတွင််းထရ်းမ ်းဖြစ်သူ လှာ်းရ န််းက “မ ို်းမ တ် (ရှမ််းမပည်နယ်၊ မ ို်းမ တ်ပမ ြှု ွဲ့နယ်မှာ) မ ိုင််းထပါက်ကွ မှု မဖစ်ခ  တာ၊ 

ေအီထကကာင််းမပချက်နစ်ှခိုထကကာင  ် မ ိုငျ်ားထ သူရတွက ို ကျွနထ်တာတ် ို   မကူညီန ိုငခ်  ဘူ်း”ဟို Fortify Rights သ ို   

ထမပာကကာ်းခ  သည်။ “ပထမကထတာ  စစ်တပ်က အ ေဒီဏ် ော သူက ို လာမထတွွဲ့ထအာင ် တာ်းဆီ်းတယ်။ 

ေိုတ ယအချက်ကထတာ  က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ထကကာင  ်ကျွနထ်တာ်တ ို   အခိုသွာ်းဖ ို  ခက်ခ တယ်။ ” 

TSYU သည် ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းထပါက်ကွ မှုမှ လွတ်ထမမာက်လာသူမျာ်းအတွက် မရှ မမဖစ်လ ိုအပ်ထသာ အကူအညီမျာ်းထပ်းထသာ 

အရပ်ဘက်လူ  အဖွ ွဲ့အစည််းမဖစ်သည်။ လှာ်းရ န််းက ၄င််းတ ို  ၏ လိုပ်ငန််းခွငအ်ထကကာင််းက ို ဤသ ို  ထမပာကကာ်းခ   ောတွင-် “အချ ြှု ွဲ့ 



(ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းအသက်ရှငက်ျနသူ်မျာ်း)သည် ထဆ်းရ ိုသ ို  သွာ်းရန ် သယ်ယူပ ို  ထဆာငထ်ရ်းလ ိုအပ်တယ်။ အချ ြှု ွဲ့သည်လည်ျား 

ထဆ်းကိုသမှု ခ ယူရနလ် ိုအပ်ပပီ်း ခွ စ တ်ကိုသရနလ် ိုအပ်တယ်။ ကျထနာ်တ ို  က သယ်ယူပ ို  ထဆာငထ်ရ်းနငှ  ်

အဝတ်အစာ်းမျာ်းအတွက် အကူအညီထပ်းပါတယ်။ " 

လှာ်းရ န််းကဆက်ထမပာသည်မှာ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ဖြစ်ရေသည့်် ယခိုအခ  ေအ်ခါသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ စီမ က န််းအာ်းလ ို်းအထပေါ် 

အကျ ြှု်းသက်ထရာက်သည်။ "ေါဟာတကယ်က ိုခက်ခ ပါတယ်။ ဘာလ ို  လ ဆ ိုထတာ  မ ိုင််းထပါက်ကွ သူထတွ၊ လူစိုလူထဝ်းထတ ွ

မ ိုင််းထပါက်ကွ မှု ေဏ်ခ ထနရတ  အတွက ် ကျထနာ်တ ို  သူတ ို  က ို တ ိုက်ရ ိုက်မသွာ်းန ိုငဘူ််း။ ကျထနာ်တ ို  အခိုရပ်ရွာက ို 

မသွာ်းန ိုငထ်တာ  ခက်ခ တယ်။” 

ရှမ််းမပည်နယ်ထမမာက်ပ ိုင််းရှ  တထအာင််းအမျ ြှု်းသမီ်းအစည််းအရ ို်း(TWO)သည် ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းထပါက်ကွ မှုမှ လွတ်ထမမာက ်

လာသူမျာ်းက ို အကူအညီထပ်းသည ် အမခာ်းအရပ်ဘက်လူမှုအဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းမဖစ်သည်။ TWO ၏ထမပာထရ်းဆ ိုခွင ်ရှ သူ 

ထလွ်းခ ီဆငါ်းက Fortify Rights သ ို  ထမပာကကာ်းခ   ရာတွင ်- 

ဧပပီလတွင ် ကွတ်ခ ိုင(်ရှမ််းမပည်နယ်၊ လာ်းရှု  ်းမပငပ်) တွငထ်မမမမ ြှုပ်မ ိုင််းထပါက်ကွ မှုမဖစ်ပွာ်းခ  သည်။ သာမနအ်ာ်းမဖင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ရ ို်းမှ လူတစ်ထယာက်က သူတ ို  ထ သ ို  သွာ်းလ မ ်မည်။ ေဏ် ော သူေိုကခသည်အမျာ်းစိုသည် ထကျ်းရွာမျာ်းတွင် 

ထနထ ိုငက်ကပပီ်း၊ ရပ်ရွာအထမခမပြှုအဖွ ွဲ့ အစည််းမျာ်း၏ ပ  ပ ို်းမှုမဖင ထ်ဆ်းရ ိုသ ို  သွာ်းကကသည်။ သူတ ို  မှာ ထဆ်းရ ိုတွငထ်နဖ ို   

ထငအွလ ိုအထလာက်မရှ ဘူ်း။ သ ို  မဟိုတ် ရ ျားရ ိုတွငရှ် ထနစဉ် ထဆ်း သ ို  မဟိုတ် အစာ်းအစာအတွက ် ထပ်းြ ို ့်ရငမွရှ ဘူျား။ 

ဒါထကကာင  ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အဖွ ွဲ့အစည််းသည် ထဆ်းကိုသမှုကိုနက်ျစရ တ်က ို ထထာက်ပ  ထပ်းပပီ်း ထဆ်းရ ိုသ ို  သွာ်းရန် 

လ ိုအပ်သည ်အခါ ေဏ် ော သူမျာ်းအတွက် ခရီ်းသွာ်းရတယ်။ 

ရတွွေ့ ကက ြုံရေ သည့်် ကကီ်းမာ်းထသာစ နထ်ခေါ်မှုမျာ်းက ို ထလွ်းခ ီ်းဆငါ်းမှရှင််းမပရာတွင-် 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ခရီ်းသွာ်းလာခွင က်န  သ်တ်ချက်ထကကာင  ် အမျာ်းမပည်သူသယ်ယူပ ို  ထဆာငထ်ရ်း၊ ကိုေျ်ားလမ်ျား  ို ့်ရ ောငရ် ျား 

မရှ ထတာ တ  အတွက် ေဏ် ော သူမျာ်းက ိုသွာ်းမကကည ်န ိုငဘူ််း။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် သီ်းသန  က်ာ်းတစ်စီ်းမဖင  ်သွာ်းန ငူထ်သာ်လည််း 

ကန  သ်တ်ချက်မျာ်းစွာရှ သည်။ ဥပမာအာ်းမဖင ၊် သူတ ို  ဟော ကာ်းထ မှလူအနည််းငယ်က ိုသာခွင မ်ပြှုထာ်းသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  လည််းကျန််းမာထရ်း၀နက်ကီ်းဌာနမှ ခရီ်းသွာ်းခွင  ်ခွင မ်ပြှုချက်လ ိုအပ်သည်။ လမ််းမထပေါ်တွင ် [စစ်ထရ်း] စစ်ထဆ်းထရ်း 

ဂ တ်မျာ်းရှ ပပီ်း၊ စစ်ထဆ်းထရ်းဂ တ်တ ိုင််းတွင ် ရပ်ပပီ်းထမ်းခွန််းတ ိုင််းက ိုမပနထ်မဖရသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ထနာက်စစ်ထဆ်းထရ်း 

ဂ တ်ပပီ်းထနာက် ထနာက်စစ်ထဆ်းထရ်းဂ တ် တစ်ခိုထ ် ီျားဖြတ် သည်။ ထ ို  အမပင်ရှမ််းမပည်နယ်ရှ  ပမ ြှု ွဲ့တ ိုင််း၌ 

အ၀ငဂ် တ်တစ်ခိုစီရှ သည်။ သငလ်ာ်းရှု  ်းမှ ထွက်ခွာပပီ်း စာရွက်စာတမ််းမျာ်းနငှ  ် အရာအာ်းလ ို်းဖ ည့််စ ိုစွောရှ ရသော်လည်ျား 

ကွတ်ခ ိုငမ်မ ြုံ ွေ့၏ သီျားသေ် ့်ကေ် ့်သတ်ခ က်မ ောျားထကကာင  ် ကွတ်ခ ိုငထ် မဝငရ် ါ။ ပပီ်းထတာ  ကန  သ်တ်ချက်ထကကာင  ်

လာ်းရှု  ်းက ိုလည်ျားမပနလ် ို   မရထတာ  ါ။ 

၂၀၁၈ ခိုနစ်ှကသဂိုတ်လတွင ် Fortify Rightsမှ စာမျက်နာှ ၇၀ ပါ “သူတ ို  အာ်းလ ို်းက ိုပ တ်ဆ ို  မခင််း” အစီရငခ် စာ - 

ကချငမ်ပည်နယ်၊ စစ်ပွ မျာ်းထကကာင  ်အ ို်းမ  အ မ်မ  မဖစ်ခ  ရသည ် တ ိုင််းရင််းသာ်းမျာ်းအတွက် လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှု 

ဆ ိုငရ်ာအကူအညီမျာ်းက ို ထရှာင်ရှာ်းမခင််းအာ်းမဖင  ် မမနမ်ာအာဏာပ ိုငမ်ျာ်း အထနမဖင လ်ူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှု 

ဆ ိုငရ်ာ အကူအညီထပ်းထရ်းအဖွ ွဲ့မျာ်းအထပေါ် ခရီ်းသွာ်းလာမခင််းနငှ  ် ကန  သ်တ်ချက်မျာ်း”အာ်း မည်သ ို  ချမှတ်ခ ့်ကော 

မမနမ်ာအာဏာပ ိုငမ်ျာ်းက အရပ်သာ်းမျာ်းအာ်း မရှ မမဖစ်အကူအညီမျာ်းနငှ  ် ၀နထ်ဆာငမ်ှုမျာ်း၏ အမပည်မပည်ဆ ိုင်ရာ 

လူ  အခွင အ်ထရ်းနငှ  ် လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှုဆ ိုငရ်ာဥပထေအာ်း တမငရ်ည်ရွယ်၍ ချ ြှု်းထဖာက်မခင််းက ို မှတ်တမ််း 



တငခ်  သည်။ အစီရငခ် စာက ထ ိုက  သ ို  တမငတ်ကာ ကူညီမှုက ိုမငင််းပယ်မခင််းသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမဖစ်န ိုငပ်ပီ်း၊ U.N. 

န ိုငင် တကောနငှ  ် အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ အကူအညီထပ်းထရ်းအဖွ ွဲ့မျာ်းနငှ ် 

လူ  အခွင အ်ထရ်း ထစာင က်ကည ်စစ်ထဆ်းသူမျာ်းအောျား လ ိုအ ်ရေသည့််မပည်သူမျာ်းထ  လ ိုမခ ြှုစွာ၊ ထရရှည်တည ်တ  စွာနငှ  ်

အကန်  အသတ်မရှ  ထရာက်ရှ ထအာင ်အစ ို်းရမှ ထဆာင်ရွက်ရမည်က ို ထတာင််းဆ ိုခ  သည်။ 

“ေေီဏ်ရာရသူထတွက ို (ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းထပါက်ကွ မှုထကကာင )်  ကျွနထ်တာ်တ ို  မဆက်သွယ်န ိုငပ်ါဘူ်း။ ဘာလ ို  လ ဆ ိုထတာ  

ထလာထလာဆယ် ကျွနထ်တာတ် ို  ရ   ထမမမပင၀်နထ်မ််းအမျာ်းစိုဟာ “COVID-19” ထကကာင ခ်ရီ်းသွာ်းလာလ ို  မရပါဘူ်း။ 

ထနာက်အထကကာင််းရင််းတစ်ခိုကထတာ  လ ိုမခ ြှုထရ်းပါ။ ရှမ််းမပည်နယ်ထမမာက်ပ ိုင််းမှာ စစ်တပ်က ေထီေသက ို တပ်ထတွပ ို  ရေလ ို    

ပါ”ဟို မွန််းထနလီကထမပာသည်။ မွန််းထနလီသည် ထ ိုင််းန ိုငင် ထရာက် ကချငအ်မျ ြှု်းသမီ်းအစည််းအရ ို်း (KWAT)၏ 

အထထွထထွအတွင််းထရ်းမ ်း ထဟာင််းတစ်ဦ်းမဖစ်ပပီ်း၊ ကချငမ်ပည်နယ်နငှ  ် ရှမ််းမပည်နယ်ထမမာက်ပ ိုင််းရှ  လူမှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််း 

မျာ်းနငှ  ် အတူအလိုပ်တွ လိုပ်ထနထသာ အမခာ်းလူထိုအထမခမပြှု အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခိုမဖစ်သည်။ “ေါထကကာင လ်ည််း 

ကျွနထ်တာ်တ ို  ရ   ၀နထ်မ််းထတွဟာ တစ်ထနရာမှတစ်ထနရာသ ို   သွာ်းရန ် အလွနခ်က်ခ ထကကာင််းထတွွဲ့ ရှ ထနရပါတယ်။ 

"ဟို ထမပာသည်။ 

ကချင၊် ကရငမ်ပည်နယ်မျာ်းနငှ  ် ပ ခူ်းတ ိုင််းထေသကကီ်းရှ  ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းမျာ်းမှ အသက်ရှငက်ျန်ရစ်သူမျာ်းအာ်း 

ကူညီပ  ပ ို်းထပ်းသည ် အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခိုမဖစ်သည ် Humanity & Inclusion မှ အစီအစဉ်ေါရ ိုက်တာ Fabrice 

Vandeputte က Fortify Rights သ ို  ထမပာကကာ်းရာတွင ်“COVID ၏ အကျ ြှု်းသက်ထရာက်မှုမှာ အလွနပ်ငက်ကီ်းမာ်းပါတယ်။ 

ဘာ ထကကာင လ် ဆ ိုထတာ  ကျွန်ိုပ်တ ို  ဟာ အ မ်က ိုသွာ်းပပီ်း [မ ိုင််းေဏ်ခ ရသူမျာ်းအာ်း] အ မ်တ ိုငယ်ာ ထရာက် ပ  ပ ို်းမှုထပ်း 

ထသာထကကာင မ်ဖစ်တယ်။ အချ ြှု ွဲ့ထကျ်းရွာထခါင််းထဆာငထ်တွဟာ ရွာထတွက ို ပ တ်ထာ်းတယ်။ အ ဒရွီာထတွက ို အ မ်ထတကွ ို 

အခိုသွာ်းလ ို   မရထတာ ဘူ်း။  

မမနမ်ာအစ ို်းရ၏ ခရီ်းသွာ်းလာခွင  ် ကန  သ်တ်ချက်မျာ်းသည် အမပည်မပည်ဆ ိုင်ရာ လူ  အခွင အ်ထရ်းစ ချ နစ် ညွှန််းမျာ်းနငှ ် 

ဓထလ ထ ို်းတမ််းဆ ိုငရ်ာ အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှု ဥပထေမျာ်းနငှ  ်မက ိုက်ညီပါ။ 

“COVID-19”နငှ ဆ်က်စပ်ထသာ မမနမ်ာန ိုငင် အတွင််း လက်နက်က ိုငပ်ဌ ပကခမဖစ်ပွာ်းရာထေသမျာ်းတွင ် ခရီ်းသွာ်းလာခွင  ်

ကန  သ်တ်ချက် မျာ်းနငှ အ်တူ စစ်ထရ်းအရချမှတ်ထာ်းထသာ ကန  သ်တ်ချက်မျာ်းသည် စစ်ဥ ရဒမ ောျားဟိုလူသ မျာ်းထသာ 

န ိုငင် တကာလူသာ်းချင််း စာနာထထာက်ထာ်းမှု ဥပထေက ိုချ ြှု်းထဖာက်ထနသည်။  အမပည်မပည်ဆ ိုင်ရာ လူသာ်းချင််း 

စာနာထထာက်ထာ်းမှုဥပထေအရ လက်နက်က ိုင ် ပဌ ပကခတွငပ်ါ၀ငသူ်အာ်းလ ို်းသည် လ ိုအပ်ထနသည ် အရပ်သာ်းမျာ်း 

အတွက် လူသာ်းချင််း စာနာထထာက်ထာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ အကူအညီမျာ်းက ို လျငမ်မနစွ်ာနငှ  ် အဟန  အ်တာ်းမရှ  မဖတ်သန််းခွင  ်

မပြှုသင သ်ည်။ “ကယ်ဆယ်ထရ်းပစစည််းမျာ်းက ို တမငက်က စည် တောျားဖမစ်မခင််း”သည် စစ်ရာဇဝတ်မှုအမဖစ် သတ်မှတ်န ိုငထ်သာ 

န ိုငင် တကာလူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှုဥပထေက ို အကကီ်းအကျယ် ချ ြှု်းထဖာက်မခင််းမဖစ်သည်။ 

ထ ို  အမပင ် အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာလူ  အခွင အ်ထရ်း ထကကမငာစာတမ််း(UDHR)၏ အပ ိုေ ် ၁၃ နငှ  ် န ိုငင် သာ်းနငှ  ်

န ိုငင် ထရ်းအခွင အ်ထရ်းဆ ိုငရ်ာ အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာပဌ ညာဉ် (ICCPR)၏ အပ ိုေ ် ၁၂ အရ လွတလ်ပ်စွာ 

သွာ်းလာလှုပ်ရှာ်းခွင က် ို အာမခ သည်။ မမနမ်ာန ိုငင် သည် ICCPR တွငပ်ါ ၀ငမ်ခင််းမရှ ထသာ်လည််း UDHR 

၏မပဌာန််းချက်မျာ်းနငှ  ် ICCPR ၏ အချ ြှု ွဲ့ မပဌာန််းချက်မျာ်းသည် ဓထလ ထ ို်းတမ််းဆ ိုငရ်ာ န ိုငင် တကာဥပထေထအာက်ရှ  

န ိုငင် အာ်းလ ို်းအထပေါ် စည််းထနာှငမ်ှုအမဖစ် အသ အမှတ်မပြှုထာ်းသည်။ အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာဥပထေက န ိုငင် မျာ်းအာ်း 



လွတ်လပ်စွာသွာ်းလာလှုပ်ရှာ်းခွင က် ို “မပည်သူ  ကျန််းမာထရ်းက ို ကာကွယ်ထစာင ထ်ရှာက်မခင််း” အတွက ်

ကန  သ်တ်ရနခ်ွင မ်ပြှုထာ်းထသာ်လည််း ထ ိုက  သ ို  ထသာကန  သ်တ်ချက်မျာ်းက ို ဥပထေထကကာင််းအရ သတ်မှတ်ထာ်းရမည်၊ 

တရာ်းဝင ် ရည်မှန််းချက်မပည ်မီရန ် လ ိုအပ်သည်၊ ကာကွယ်ထစာင ထ်ရှာက်ရမည ်အကျ ြှု်းစီ်းပွာ်းနငှ ညီ်မ သည်။ ထ ို  အမပင ်

မည်သည ်တာ်းမမစ် ကန  သ်တ်ချက်မဆ ို လူအမျာ်းအထပေါ်သက်ထရာက်န ိုငသ်ည ် အချ ြှု်းအစာ်းမညီမ မှုက ိုထဖာ်မပသင သ်ည်။ 

အကယ်၍ ကန  သ်တ်ချက် တစ်ခိုသည် ဤလ ိုအပ်ချက်မျာ်းအနက်မှ တစ်ခိုနငှ မ်က ိုက်ညီပါက ၎င််းက ိုဥပထေအရ 

မတရာ်းဟို သတ်မှတ်သည်။ 

မရှ မမဖစ်လ ိုအပ်ထသာ ၀နထ်ဆာငမ်ှုမျာ်းထထာက်ပ  ထပ်းထသာ လူသာ်းချင််းစာနာမှုအဖွ ွဲ့မျာ်းအထပေါ် ခရီ်းသွာ်းလာခွင ် 

ကန  သ်တ်ချက်မျာ်း သည် လ ိုက်ထလျာညီထထွမရှ ထသ်းဘ  ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းေဏ်ခ ရသူမျာ်းနငှ အ်ထရ်းထပေါ်အကူအညီမျာ်းနငှ  ်

၀နထ်ဆာငမ်ှုမျာ်း လ ိုအပ်ထနသည ် အမခာ်းသူမျာ်းအထပေါ် အချ ြှု်းအစာ်းမမ တသည ် သက်ထရာက်မှုမျာ်းက ို 

ထည ်သွင််းစဉ််းစာ်းရန ် ပျက်ကွက်မခင််းမဖစ်သည်။ ထ ို  ထကကာင  ် ကန  သ်တ်ချက်မျာ်းသည် လူ  အခွင အ်ထရ်းဥပထေထအာက်ရှ  

လ ိုအပ်ချက်မျာ်းနငှ  ်ဆန  က်ျငထ်နသည်။ 

အရပ်သာ်းမျာ်းအထပေါ် ခွ မခာ်းဆက်ဆ မှုမရှ ထသာ တ ိုက်ခ ိုက်မှုမျာ်းက ို ထရှာငရှ်ာ်းရနအ်တွက် မမနမ်ာအစ ို်းရနငှ  ်

အမခာ်းတ ိုင််းရင််းသာ်း လက်နကက် ိုငအ်ဖွ ွဲ့မျာ်းသည် ဓထလ ထ ို်းတမ််းဆ ိုငရ်ာ အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ လူသာ်းချင််း စာနာ 

ထထာက်ထာ်းမှုဆ ိုငရ်ာဥပထေမဖင  ် ချြှုပ်ထနာှငထ်ာ်းသည်။ ခွ မခာ်းမခင််း၏ န ယာမအမဖစ်လူသ မျာ်းထသာ တ ိုက်ပွ ဝငသူ်မျာ်း 

သည် တ ိုက်ခ ိုက်သူမဟိုတ်သူမျာ်းနငှ  ် ခွ မခာ်းရမည်မဖစ်သည်။ ၎င််းသည်သဘာ၀အာ်း ခွ မခာ်းသတ်မှတ်မခင််းမရှ ထသာ 

ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းမျာ်းနငှ  ်မပြှုလိုပ်ရနမ်မဖစ်န ိုငပ်ါ။ ထ ို  ထကကာင  ်မမနမ်ာစစ်တပ် သ ို  မဟိုတ် တ ိုင််းရင််းသာ်းလက်နက်က ိုငအ်ဖွ ွဲ့မျာ်းက 

ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းအသ ို်းမပြှုမခင််းက ို အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ ဓထလ ထ ို်းတမ််းဥပထေအရ ဥပထေအရတာ်းမမစ်ထာ်းသည်။ 

မြန်ြာနိိုငင်တံ င ်မမြမြ ြှုပ်ြိိုင််းြ ာ်း  က်လက်အသံို်းမပြှုဖနမခင််း 

“COVID-19”ကူ်းစက်ထရာဂါသည် လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ လိုပ်ငန််းထဆာင်ရွက်မှုက ို 

ကန  သ်တ်မခင််းမမပြှုမီကပင ် မမနမ်ာန ိုငင် တွငထ်မမမမ ြှုပ်မ ိုင််းမျာ်း ထပါက်ကွ မှုမျာ်း ဆက်လက်တည်ရှ ထနဆ မဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ 

မပည ်နစ်ှ ပထမ ၁၉ ပတ်တာကာလအတွင််း ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းထပါက်ကွ မှုမဖစ်စဉ် ၂၈ ခိုတွင ် အရပ်သာ်း ၁၆ ဦ်း 

ထသဆ ို်းပပီ်းကထလ်း ၅ ထယာက် အပါအ၀င ် လူရ ါငျ်ား ၄၈ ဦ်း ေဏ်ရာရရှ ခ  သည်။ ထပါက်ကွ မှုတစ်ခိုမှလွ ၍ 

အမခာ်းထပါက်ကွ မှုအာ်းလ ို်းသည် အရပ်သာ်းမျာ်း၏ ထင််း၊ အစာ၊ ထရက  သ ို  ထသာမရှ မမဖစ် လ ိုအပ်ထသာပစစည််းမျာ်း 

စိုထဆာင််းထနသည ် အထမခအထနတွငမ်ဖစ်ပွာ်းခ  သည်။ မမနမ်ာစစ်တပ်နငှ  ် တ ိုင််းရင််းသာ်းလက်နကက် ိုငအ်ဖွ ွဲ့မျာ်းအကကာ်း 

မပင််းထနထ်သာ ပဌ ပကခမဖစ်ပွာ်းထနသည ် မပည်နယ်မျာ်းတွင ်ထပါက်ကွ မှုမျာ်း မဖစ်ပွာ်းခ  သည်။ စိုစိုထပါင််းမဖစ်ရပ် ၂၈ ခိုအနက်၊ 

ရခ ိုငမ်ပည်နယ်တွငထ်ပါက်ကွ မှု ၁၃ ခို၊ ရှမ််းမပည်နယ်တွင ်၇ ခို၊ ကချငမ်ပည်နယ်မှ ၅ ခို၊ တနသသာရီတ ိုင််းထေသကကီ်းနစ်ှခိုနငှ  ်

မွနမ်ပည်နယ်တွငထ်ပါက်ကွ မှု တစ်ခို မဖစ်ပွာ်းခ  သည်။ မမနမ်ာစစ်တပ်နငှ  ် မည်သည ်တ ိုင််းရင််းသာ်း လက်နက်က ိုင ်

အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းကမ  ဤထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းထပါက်ကွ မှုမျာ်းအတွက် တာဝနရှ် ထကကာင််းမထဖေါ် မပခ  ပါ။ 

၂၀၁၁ ခိုနစ်ှ၊ ေဇီငဘ်ာလ ၁၉ ရက်တွင ် မမနမ်ာအစ ို်းရသည် “မပည်တွင််းထနရပ်စွန်  ခွါရသူမျာ်း IDP မပနလ်ည်ထနရာချထာ်း 

ထရ်းနငှ  ် စခန််းမျာ်းပ တ်သ မ််းထရ်းအတွက် မဟာဗျျူဟာစီမ က န််း” က ိုလက်မှတ်ထရ်းထ ို်းခ  သည်။ စီမ က န််းက ို 

ထိုတ်ထဖာ်မပသရာတွင ် လူမှုဝနထ်မ််း၊ ကယ်ဆယ်ထရ်းနငှ  ် မပနလ်ည်ထနရာချထာ်းထရ်း၀နက်ကီ်းဌာန၊ မပည်ထထာငစ်ို၀နက်ကီ်း 

ထေါက်တာဝင််းမမတ်ထအ်းက “ေမီဟာဗျျူဟာ ဟာမပည်တွင််းရှ  IDPs မျာ်းနငှ  ် IDP စခန််းမျာ်းက ိုသာ အဓ ကထာ်းပပီ်း 



ထရ်းသာ်းထာ်းတာပါ။” သ ို  ထသာ် သူက ကနဦ်း စမ််းသပ်စီမ က န််းမျာ်းက ို ကချငန်ငှ ရ်ခ ိုငမ်ပည်နယ်မျာ်းတွင ် စတငမ်ည်ဟို 

ရှင််းလင််းထမပာကကာ်းခ  သည်။ လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ ည  နှု င််းထဆာငရွ်က်မှု U.N. ရ ို်း၏ အဆ ိုအရ 

လက်နက်က ိုင ်ပဌ ပကခထကကာင  ်ေိုကခသည် ၁၀၀၀၀၀ န်ီးပါ်းသည် ကချငမ်ပည်နယ်ရှ  IDP စခန််း ၁၀၀ ထကျာ်တွင ်၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ 

ထဖထဖာ်ဝါရီလ အထ အ ို်းမ  အ မ်မ   မဖစ်ခ  ရသည်။ 

မဟာဗျျူဟာအစီအစဉ်အရ “IDP စခန််းမျာ်းပ တ်ရန”်နငှ  ် “ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းမျာ်းရှင််းလင််းရနအ်တွက် လူသာ်းချင််းစာနာ 

ထထာက်ထာ်းမှု ဆ ိုငရ်ာက စစရပ်မျာ်း ည  နှု င််းထဆာငရွ်က်မခင််းအပါအ၀င ်လ ိုမခ ြှုထရ်းလ ိုအပ်ချက် စီမ ချက်မျာ်းထဆာငရွ်က်ရန် 

လ ိုအပ်သည်။” သ ို  ထသာ်ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းနငှ ပ်ါတ်သက်၍ Cluster Munition Monitor အဖွ ွဲ့ မှ ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းကျွမ််းကျငသူ် 

Yeshua Moser-Puangsuwan က Fortify Rights သ ို  ထမပာကကာ်းခ  သည်မှာ ယခငစ်စ်အစ ို်းရ၏ ကချငမ်ပည်နယ် 

နမ်ဆန််းယနထ်ကျ်းရွာမှ ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းက ို က ိုငတ်ွယ်ရနယ်ခင ်IDP မျာ်း မမပနမီ်က ဘူေ ိုဇာမျာ်းအသ ို်းမပြှုခ  သည်မှာ “မ ိုင််းရှင််း 

မခင််းမဟိုတ်ဘ  ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းမျာ်းက ို ထဘ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီသ ို   ပထိုတ်မခင််းသာ မဖစ်သည်ဟို” ထမပာကကာ်းခ  သည်။ 

ထ ထရာက်ထသာ ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းရှင််းလင််းထရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်းသည် မမနမ်ာန ိုငင် သာ်းမျာ်းအာ်း ပခ မ််းထမခာက်မှုတစ်ခိုအမဖစ် 

ဆက်လက်ရှ ထနသည်။ ဥပမာအာ်းမဖင  ်  ၂၀၂၀ခိုနစ်ှ၊ ထဖထဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင ် ၅၅ နစ်ှ အရွယ် အရပ်သာ်းအာ်း 

ေဏ်ရာရထစသည ် ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းထပါက်ကွ မှုထကကာင  ် နမ်ဆနယ်န််းထကျ်းရွာအန်ီးတွင ် မမနမ်ာစစ်တပ်မှ မ ိုင််းရှင််းလင််းထရ်း 

လိုပ်ငန််းမျာ်းက ို တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််းအမဖစ် ထဆာငရွ်က်ခ  သည်၊ ပဌ ပကခထကကာင  ် အ ို်းအ မ်စွန  ခ်ွာထွက်ထမပ်းရသည ် 

အရပ်သာ်းမျာ်း မပနလ်ာထရ်းက ို အဆငထ်မပထချာထမွွဲ့ထစရန ်အစမပြှုလိုပ်ထဆာငမ်ခင််းဟို ၂၀၁၁ ခိုနစ်ှ၊ ဇနန်ဝါရီလ ၃၀ ရက်ထန   

တွင ် စစ်တပ်ထမခလျငတ်ပ်မ ၁၀၁ ေိုတ ယတပ်မ ်း ဗ ိုလ်မ ်းကကီ်းစ ို်းထကျာ်ထက်က ကချငသ်တင််းဌာနသ ို  ထမပာသည်။  

“ငါတ ို  စစ်သာ်းထတွက ရွာတဝ ိုက်မှာ ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းထတွ ရှင််းပပီ်းပပီ” ။ 

၂၀၁၈ ခိုနစ်ှ ထမလတွင ် တာရှည်ခ  ပင မ််းချမ််းထရ်းအစီအစဉ် ပူ်းထပါင််းအဖွ ွဲ့၏ ထလ လာမှုအရ အ ို်းအ မ်စွန  ခ်ွာခ  ရထသာ 

ကချငအ်ရပ်သာ်းအမျာ်းစိုသည် ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းမျာ်းက ို ၎င််းတ ို  ၏မူလထနရပ်သ ို   မမပနရ်နတ်ာ်းဆီ်းသည ် အကကီ်းမာ်းဆ ို်း 

အတာ်းအဆီ်း ၃ ခို အနက်မှတစ်ခိုမဖစ်သည်ဟို ထတွွဲ့ ရှ ခ  သည်။ 

၂၀၂၀ မပည ်နစ်ှ၊ မတ်လ ၄ ရက်ထန  တွင ် မမနမ်ာန ိုငင်  လူ  အခငွ အ်ထရ်းအထမခအထနနငှ  ်ပတ်သက်ထသာ ကိုလသမဂဂအထူ်း 

က ိုယ်စာ်းလှယ် ယနဟ်ီလီ Yanghee Lee ကအစ ို်းရအာ်း IDP စခန််းမျာ်းပ တ်သ မ််းပါက အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ 

စ နှုန််းမျာ်းနငှ အ်မပည ်အ၀လ ိုက်နာရန၊် IDPs မျာ်း၏ အခွင အ်ထရ်းမျာ်းက ို ထလ်းစာ်းလ ိုက်နာရန ် အစ ို်းရအာ်း အကက မပြှု 

ခ  သည်။ “ထနရပ်မပနလ်ည်ထရာက်ရှ သူမျာ်းသည် သူတ ို  ၏မူလထနရာ သ ို  မဟိုတ် ထရွ်းချယ်မှုသ ို   မပနသွ်ာ်းကကပပီ်း” 

အသက်ရှငက်ျနရ်စ်သူမျာ်းသည် “ဆက်လက်မဖစ်ပွာ်းထနထသာ လက်နက်က ိုငပ်ဌ ပကခမျာ်း သ ို  မဟိုတ် ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းမျာ်း 

ထကကာင  ် ထ ခ ိုက်နစ်နာထသာ ထနရာမျာ်းတွင ်မပနလ်ည်ထနရာချထာ်းမခင််းမရှ  ပါ” 

မမနမ်ာစစ်တပ်နငှ  ်တ ိုင််းရင််းသာ်းလက်နက်က ိုငအ်ဖွ ွဲ့မျာ်းက ၂၀၁၁ ခိုနစ်ှ ဇွနလ်တွင ်ကချငမ်ပည်နယ်တွင ်မပနလ်ည်မဖစ်ပွာ်း 

ထနထသာ တ ိုက်ပွ မျာ်းထကကာင  ် ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းအသ ို်းမပြှုမှုက ို မမနမ်ာန ိုငင် ထမမာက်ပ ိုင််း ပဌ  ကခမဖစ်ပွာ်းရာ ထေသမျာ်းတွင ်

မှတ်တမ််းတငထ်ာ်းသည်။ 

“COVID-19” မဖစ်ပွာ်းမှုက ို ရပ်တန  ရ်နအ်တွက် တ ိုင််းမပည်၏ ကက ြှု်းပမ််းမှုမျာ်းက ိုကူညီရန ်၂၀၂၀ မပည ်နစ်ှထမလ ၉ ရက်တွင ်

မမနမ်ာစစ်တပ်သည် ထမလ ၁၀ ရက်မှ ကသဂိုတ်လ ၃၁ ရက်အကကာ်း အပစ်အခတ်ရပ်စ ထကကာင််း ထကကမငာခ  သည်။ 



အပစ်အခတ်ရပ်စ ထရ်းတွင ် ယခငက် စစ်တပ်က “အကကမ််းဖကအ်ဖွ ွဲ့မျာ်း” သတ်မှတ်ထာ်းထသာ ရခ ိုငလ်ွတ်လပ်ထရ်း 

တပ်မထတာ်၊ ကချငလ်ွတ်ထမမာက်ထရ်းတပ်မထတာ်နငှ  ်ရခ ိုငရ် ိုဟငဂ်ျာကယ်တငထ်ရ်း တပ်မထတာ်တ ို   မပါ ဝငပ်ါ။ 

၂၀၁၁ ခိုနစ်ှ ထအာက်တ ိုဘာလတငွ ် မပြှုလိုပ်ခ  ထသာ U.N. အထထွထထွညီလာခ တွင ် မမနမ်ာသ တမနတ်စ်ဦ်းက 

ရှင််းလင််းထမပာကကာ်းရာတွင ် “မမနမ်ာန ိုငင် သည် စနစ်တကျမ ိုင််းရှင််းလင််းထရ်း လိုပ်ငန််းစဉ်အာ်း ရည်မှန််းချက်မဖင ် 

လိုပ်ထဆာငထ်နရာတွင ်  ''မမနမ်ာန ိုငင် အမျ ြှု်းသာ်းမ ိုင််းရှင််းလင််းထရ်းစ နှုန််း'' က ိုအပပီ်းသတ်ထရ်းဆွ ထနပပီ မဖစ်ထကကာင််း 

ရှင််းမပခ  သည်။ သ ို  ထသာ်အစ ို်းရအထနမဖင ် ထ ိုက  သ ို  ထသာ စ နှုန််းမျာ်းဖွ ွဲ့ ပဖ ြှု်းတ ို်းတက်မှုနငှ  ်အထကာငအ်ထည်ထဖာ်မခင််းဆ ိုငရ်ာ 

တ ို်းတက်မှုမျာ်းက ို တငမ်ပမခင််းမရှ ထသ်းပါ။ 

မမနမ်ာန ိုငင် အတွင််း မဖစ်ပွာ်းထနထသာ လက်နက်က ိုငပ်ဌ ပကခမျာ်းတငွပ်ါ၀ငထ်နသည ် အဖွ ွဲ့မျာ်းအထနမဖင  ် ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းမျာ်း 

သ ိုထလှာငမ်ခင််းနငှ  ် ထမမမမ ြှုပ်မ ိုင််းမျာ်းချမခင််းက ို ချက်ချင််းရပ်တန  သ်င သ်ည်။ မမနမ်ာအစ ို်းရသည် ၁၉၉၇ မ ိုင််းတာ်းဆီ်းထရ်း 

စာချြှုပ်က ိုလက်မှတ်ထရ်းထ ို်းသင ပ်ပီ်း အသက်ရှငက်ျနသူ်မျာ်းအတွက် ကျန််းမာထရ်းထစာင ထ်ရှာက်မှု၊ မပနလ်ည်ထူထထာင် 

ထရ်းနငှ  ် စ တ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ လူမှုထရ်းအထထာက်အပ  မျာ်းရရှ ရန ် ထသချာစွာ ထဆာငရွ်က်သင ထ်ကကာင််း Fortify Rights 

မှထမပာကကာ်းခ  သည်။ 

"COVID-19 မပန  ်ပ ာ်းြှုကိို ရပ်တန  ်ရန် သ ာ်းလာခ င အ်မပေါ် အမထ မထ ကန  ်သတခ် က်ြ ာ်းသည် ခိိုငလံ်ိုမသာ အမ ကာင််းရင််း 

ြ ာ်း မဖစ်သည်။ သိို  မသာ်မမြမြ  ြှုပ်ြိိုင််းြ ာ်းြှ အသက်ရှငက် န်သြူ ာ်းအတ က် အသက်ကယ်အကူအညီြ ာ်းမပ်းမနမသာ 

လူသာ်းခ င််း စာနာြှုအဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်းအတ က် ခခင််းခ က်ထာ်းသင သ်ည်"ဟို ြက်သရူ်းစြစ်ကမမပာသည်။ "မမြမြ  ြှုပ်ြိိုင််း 

အသံို်းမပြှုရန ်  က်လက် အမ ကာင််းမပခ က် ြရိှပါဘ်ူး။ အစိို်းရက ဒီမန  မမြမြ  ြှုပ်ြိိုင််းြ ာ်း အသံို်းမပြှုမခင််းကိို 

ရပ်တန  ်မစနိိုငပ်ါသည်။” 

 

 

 

 

 

 

 

 


