မြန်ြာ၊ မမြမြြှုပ်ြိိုင်း် ြ ာ်းကိိုပိတပ
် င်ပါ၊ အကူအညီမပ်းအဖွဲ့အစည််းြ ာ်းအာ်း ခရီ်းသာ်းလာြှု ကန်သတ်မခင််းြ ာ်းကိို
ရိုပ်သြ
ိ ််းပါ။
ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ်ရ ောဂါနှင်
ကနသ
် တ်ချက်မျာ်းသည်

လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှုဆိုငရ
် ာ
ထမမမမြှုပ်မိုင်း် ထကကာင်

အကူအညီမျာ်းအထပေါ်

အသက်ရှငက
် ျန်ရစ်သူမျာ်းအတွက်

ကာလရှည်ကကာပတ်ပင်

အထထာက်အပထပ်းမခင််းမျာ်းကို

ဟန်တာ်းထစသည်။
(ရန်ကိုန၊် ထမလ ၁၄ ရက် ၂၀၂၀ ခိုနစ်)
မမန်မာစစ်တပ်နင
ှ ်

တိုင်း် ရင််းသာ်းလက်နက်ကိုငအ
် ဖွွဲ့မျာ်းသည်

မမန်မာအစို်းရသည်

ဆက်လက်မဖစ်ပွာ်းထနထသာ

ထမမမမြှုပ်မိုင်း် ေဏ်ခရသူမျာ်းကို

စစ်ပွမျာ်းထကကာင်

ထမမမမြှုပ်မိုင်း် အသို်းမပြှုမခင််းကို
ထခိုက်နစ်နာထသာ

အသက်ကယ်အထထာက်အပမျာ်းထပ်းထသာ

ရပ်တနသ
် ငပ် ပီ်း၊

တိုင်း် ရင််းသာ်းထေသမျာ်းရှ

လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှုဆိုင်ရာ

အကူအညီထပ်းထရ်းအဖွွဲ့မျာ်းအရ ေါ် ကနသ
် တ်ချက်မျာ်းကိုဖယ်ရှာ်းသငထ
် ကကာင််း Fortify Rightsမှ ယထနထမပာကကာ်း
လိုက်သည်။ ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှစ၍ မမန်မာနင
ို င
် တွငထ
် မမမမြှုပ်မိုင်း် ထပါက်ကွမှုမျာ်းသည် အနည််းဆို်းအရပ်သာ်း ၆၈
ဦ်းအာ်း ထသထကကေဏ်ရာရထစခပပီ်း၊ အကူအညီထပ်းထရ်း အဖွွဲ့မျာ်းအရ ေါ် အစို်းရကချမှတ်ထာ်းထသာ ကာလရှည်ကကာ
ကနသ
် တ်ချက်မျာ်းနှငယ
် ှဉ်တွထနထသာ

ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ်ထရာဂါနှင်သက်ဆိုငသ
် ည်ကနသ
် တ်ချက်မျာ်းသည်

မရှမမဖစ်

လိုအပ်ထသာ အကူအညီနင
ှ ် ၀န်ထဆာင်မှုမျာ်းရရှရန် အဟနအ
် တာ်းမဖစ်ထစခသည်။

Fortify

Rightsြှ

အြှုမ ာင်အရာရှိခ ြှုပ်ြက်သရူ ်းစြစ်က

“မြန်ြာနိင
ို င
် ဟ
ံ ာ

ကြဘာမပေါ်ြှာ

မမြမြြှုပ်ြိိုင်း်

အနတရာယ်အခံရ ်းံို နိင
ို င
် မ
ံ တထကတစ်ခိုပါ။ ကိိုရို ိနာဗိိုင်း် ရပ်စ်မရာဂါ "COVID-19” ြတိင
ို ြ
် ီကပင် လူသာ်းခ င််း
စာနာမထာက်ထာ်းြှု င
ိို ရ
် ာ အကူအညီြ ာ်းကိို ကန်သတ်ထာ်းပပီ်း ယခိုအခ ျိန်တင်ပိိုြိို ်းိို ရာ်းမနပါတယ်။ အစိို်းရက
လူသာ်းခ င််းစာနာမထာက်ထာ်းြှုအဖွဲ့ြ ာ်း၊

အထူ်းသမဖင ်

ရပ်ရာအမမခမပြှုအဖွဲ့ြ ာ်း

မမြမြြှုပ်ြိိုင်း် ြ ာ်းမ ကာင ်

ထိခိိုက်မသ ်းံို ြှုနင
ှ ် အသက်ရှငက
် န်သ ူ အာ်းလံို်းထံမရာက်ရိန
ှ င
ိို မ
် အာင် ခ က်ခ င််းလိုပ်မ ာင်သငသ
် ည်။”ဟု ထုတဖ
် ေါ်
မမပာ ကာ်းခဲ့သည်။
Fortify Right သည် ကချင်မပည်နယ်နင
ှ ရ
် ှမ််းမပည်နယ်ထမမာက်ပိုင်း် ရှ ပဌပကခမဖစ်ပွာ်းရာထေသမျာ်းတွင် ထမမမမြှုပ်မိုင်း်
အနတရာယ် ကျထရာက်ရေသူမ ောျားကို ကူညီရေရသော ၎င််းတို၏ ပိုမှနလ
် ိုပ်ထဆာင်မှုမျာ်းကိုလို်းဝရပ်တနရ
် ေ ရသော ထေသတွင်း်
ဦ်းထဆာင်ထနသည်လူသာ်းချင််းစာနာမှု အဖွွဲ့ ၆ ဖွွဲ့အပါအဝင် အဖွွဲ့အစည််း ၁၀ ခိုနင
ှ စ
် ကာ်းထမပာဆိုခသည်။ ယခိုနစ
ှ ်တွင်
ကချင်မပည်နယ်နင
ှ ် ရှမ််းမပည်နယ်ထမမာက်ပိုင်း် ရှ ထမမမမြှုပ်မိုင်း် မျာ်းထကကာင် အနည််းဆို်းအရပ်သာ်း ၂၆ ဦ်း ထသဆို်းခသည်။
ရှမ််းမပည်နယ်ထမမာက်ပိုင်း် ၊

လာ်းရှု ်းအထမခစိုက်

တထအာင််းထကျာင််းသာ်းနှင်

လူငယ်သမဂဂ

(TSYU)၏

အထထွထထွအတွင်း် ထရ်းမ်းဖြစ်သူ လှာ်းရန််းက “မို်းမတ် (ရှမ််းမပည်နယ်၊ မို်းမတ်ပမြှုွဲ့နယ်မှာ) မိုင်း် ထပါက်ကွမှု မဖစ်ခတာ၊
ေီအထကကာင််းမပချက်နစ
ှ ်ခိုထကကာင်
ထမပာကကာ်းခသည်။

မိုငျား် ထသူရတွကို

“ပထမကထတာ

စစ်တပ်က

ကျွနထ
် တာ်တို

မကူညီနင
ို ခ
် ဘူ်း”ဟို

အေီဒဏ် ော သူကို

Fortify

လာမထတွွဲ့ထအာင်

Rights

သို

တာ်းဆီ်းတယ်။

ေိုတယအချက်ကထတာ ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ်ထကကာင် ကျွနထ
် တာ်တို အခိုသွာ်းဖိုခက်ခတယ်။ ”
TSYU သည် ထမမမမြှုပ်မိုင်း် ထပါက်ကွမှုမှ လွတ်ထမမာက်လာသူမျာ်းအတွက် မရှမမဖစ်လိုအပ်ထသာ အကူအညီမျာ်းထပ်းထသာ
အရပ်ဘက်လူအဖွွဲ့အစည််းမဖစ်သည်။ လှာ်းရန််းက ၄င််းတို၏ လိုပ်ငန််းခွငအ
် ထကကာင််းကို ဤသိုထမပာကကာ်းခ ောတွင-် “အချြှုွဲ့

(ထမမမမြှုပ်မိုင်း် အသက်ရှငက
် ျန်သူမျာ်း)သည် ထဆ်းရို သိုသွာ်းရန် သယ်ယူပိုထဆာင်ထရ်းလိုအပ်တယ်။ အချြှုွဲ့သည်လည်ျား
ထဆ်းကိုသမှု

ခယူရန်လိုအပ်ပပီ်း

ခွစတ်ကိုသရန်လိုအပ်တယ်။

ကျထနာ်တိုက

သယ်ယူပိုထဆာင်ထရ်းနှင်

အဝတ်အစာ်းမျာ်းအတွက် အကူအညီထပ်းပါတယ်။ "
လှာ်းရန််းကဆက်ထမပာသည်မှာ ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ်ဖြစ်ရေသည့်် ယခိုအခ ေ်အခါသည် ကျွနပ
်ို ်တို၏ စီမကန််းအာ်းလို်းအထပေါ်
အကျြှု်းသက်ထရာက်သည်။ "ေါဟာတကယ်ကိုခက်ခပါတယ်။ ဘာလိုလဆိုထတာ မိုင်း် ထပါက်ကွသူထတွ၊ လူစိုလူထဝ်းထတွ
မိုင်း် ထပါက်ကွမှု

ေဏ်ခထနရတအတွက်

ကျထနာ်တိုသူတိုကို

တိုက်ရို က်မသွာ်းနင
ို ဘ
် ူ်း။

ကျထနာ်တိုအခိုရပ်ရွာကို

မသွာ်းနင
ို ထ
် တာ ခက်ခတယ်။”
ရှမ််းမပည်နယ်ထမမာက်ပိုင်း် ရှ တထအာင််းအမျြှု်းသမီ်းအစည််းအရို ်း(TWO)သည် ထမမမမြှုပ်မိုင်း် ထပါက်ကွမှုမှ လွတ်ထမမာက်
လာသူမျာ်းကို အကူအညီထပ်းသည် အမခာ်းအရပ်ဘက်လူမှုအဖွွဲ့အစည််းမျာ်းမဖစ်သည်။ TWO ၏ထမပာထရ်းဆိုခွင်ရှသူ
ထလွ်းခ ီဆငါ်းက Fortify Rights သိုထမပာကကာ်းခ ရာတွင် ဧပပီလတွင်

ကွတ်ခိုင(် ရှမ််းမပည်နယ်၊

လာ်းရှု ်းမပင်ပ)

တွငထ
် မမမမြှုပ်မိုင်း် ထပါက်ကွမှုမဖစ်ပွာ်းခသည်။

သာမန်အာ်းမဖင်

ကျွနပ
်ို ်တို၏ရို ်းမှ လူတစ်ထယာက်က သူတိုထသိုသွာ်းလမ်မည်။ ေဏ် ော သူေက
ို ခသည်အမျာ်းစိုသည် ထကျ်းရွ ာမျာ်းတွင်
ထနထိုငက် ကပပီ်း၊ ရပ်ရွာအထမခမပြှုအဖွွဲ့ အစည််းမျာ်း၏ ပပို်းမှုမဖငထ
် ဆ်းရို သိုသွာ်းကကသည်။ သူတိုမှာ ထဆ်းရို တွငထ
် နဖို
ထငွအလိုအထလာက်မရှဘူ်း။ သိုမဟိုတ် ရ
ဒါထကကာင်

ကျွနပ
်ို ်တို၏အဖွွဲ့အစည််းသည်

ျားရို တွငရ
် ှထနစဉ် ထဆ်း သိုမဟိုတ် အစာ်းအစာအတွက် ထပ်းြရငွ
ို ့် မရှဘူျား။
ထဆ်းကိုသမှုကိုနက
် ျစရတ်ကို

ထထာက်ပထပ်းပပီ်း

ထဆ်းရို သိုသွာ်းရန်

လိုအပ်သည်အခါ ေဏ် ော သူမျာ်းအတွက် ခရီ်းသွာ်းရတယ်။
ရတွွေ့ ကကြုံရေ သည့်် ကကီ်းမာ်းထသာစန်ထခေါ်မှုမျာ်းကို ထလွ်းခ ီ်းဆငါ်းမှရှင်း် မပရာတွင-်
ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ် ခရီ်းသွာ်းလာခွငက
် နသ
် တ်ချက်ထကကာင် အမျာ်းမပည်သူသယ်ယူပိုထဆာင်ထရ်း၊ ကိုေျား် လမ်ျား ိုရ့်

ောင်ရ ျား

မရှထတာတအတွက် ေဏ် ော သူမျာ်းကိုသွာ်းမကကည်နင
ို ဘ
် ူ်း။ ကျွနပ
်ို ်တိုသည် သီ်းသနက
် ာ်းတစ်စီ်းမဖင် သွာ်းနင
ူ ထ
် သာ်လည််း
ကနသ
် တ်ချက်မျာ်းစွာရှသည်။

ဥပမာအာ်းမဖင၊်

သူတိုဟော

ကာ်းထမှလူအနည််းငယ်ကိုသာခွငမ် ပြှုထာ်းသည်။

ကျွနပ
်ို ်တိုလည််းကျန််းမာထရ်း၀န်ကကီ်းဌာနမှ ခရီ်းသွာ်းခွင် ခွငမ် ပြှုချက်လိုအပ်သည်။ လမ််းမထပေါ်တွင် [စစ်ထရ်း] စစ်ထဆ်းထရ်း
ဂတ်မျာ်းရှပပီ်း၊ စစ်ထဆ်းထရ်းဂတ်တိုင်း် တွင် ရပ်ပပီ်းထမ်းခွန်း် တိုင်း် ကိုမပန်ထမဖရသည်။ ကျွနပ
်ို ်တိုသည် ထနာက်စစ်ထဆ်းထရ်း
ဂတ်ပပီ်းထနာက်

ထနာက်စစ်ထဆ်းထရ်းဂတ်

တစ်ခိုထ ် ီျားဖြတ် သည်။

ထိုအမပင်ရှမ််းမပည်နယ်ရှ

ပမြှုွဲ့တိုင်း် ၌

အ၀င်ဂတ်တစ်ခိုစီရှသည်။ သင်လာ်းရှု ်းမှ ထွက်ခွာပပီ်း စာရွ က်စာတမ််းမျာ်းနှင် အရာအာ်းလို်းဖ ည့််စိုစွောရှရသော်လည်ျား
ကွတ်ခိုငမ် မြုံွေ့၏

သီျားသေ်ကေ်
ခ က်မ ောျားထကကာင်
့် သတ်
့်

ကွတ်ခင
ို ထ
် မဝင်ရ ါ။

ပပီ်းထတာ

ကနသ
် တ်ချက်ထကကာင်

လာ်းရှု ်းကိုလည်ျားမပန်လို မရထတာ ါ။
၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ်ကသဂိုတ်လတွင် Fortify Rightsမှ စာမျက်နာှ ၇၀ ပါ “သူတိုအာ်းလို်းကိုပတ်ဆိုမခင််း” အစီရင်ခစာ -

ကချင်မပည်နယ်၊ စစ်ပွမျာ်းထကကာင် အို်းမအမ်မမဖစ်ခရသည် တိုင်း် ရင််းသာ်းမျာ်းအတွက် လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှု
ဆိုငရ
် ာအကူအညီမျာ်းကို ထရှာင်ရှာ်းမခင််းအာ်းမဖင် မမန်မာအာဏာပိုငမ
် ျာ်း အထနမဖငလ
် ူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှု
ဆိုငရ
် ာ

အကူအညီထပ်းထရ်းအဖွွဲ့မျာ်းအထပေါ်

ခရီ်းသွာ်းလာမခင််းနှင်

ကနသ
် တ်ချက်မျာ်း”အာ်း

မည်သိုချမှတ်ခ့်ကော

မမန်မာအာဏာပိုငမ
် ျာ်းက အရပ်သာ်းမျာ်းအာ်း မရှမမဖစ်အကူအညီမျာ်းနှင် ၀န်ထဆာင်မှုမျာ်း၏ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ
လူအခွငအ
် ထရ်းနှင် လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှုဆိုငရ
် ာဥပထေအာ်း တမင်ရည်ရွယ်၍ ချြှု်းထဖာက်မခင််းကို မှတ်တမ််း

တင်ခသည်။ အစီရင်ခစာက ထိုကသိုတမင်တကာ ကူညီမှုကိုမငင််းပယ်မခင််းသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမဖစ်နင
ို ပ် ပီ်း၊ U.N.
နင
ို င
် တကောနှင်
လူအခွငအ
် ထရ်း

အမပည်မပည်ဆိုငရ
် ာ

လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှုဆိုငရ
် ာ

ထစာငက် ကည်စစ်ထဆ်းသူမျာ်းအောျား

အကူအညီထပ်းထရ်းအဖွွဲ့မျာ်းနှင်

လိုအ ်ရေသည့််မပည်သူမျာ်းထ

လိုမခြှုစွာ၊

ထရရှည်တ ည်တစွာနှင်

အကန်အသတ်မရှ ထရာက်ရှထအာင် အစို်းရမှ ထဆာင်ရွက်ရမည်ကို ထတာင််းဆိုခသည်။
“ေီေဏ်ရာရသူထတွကို
ထလာထလာဆယ်

(ထမမမမြှုပ်မိုင်း် ထပါက်ကွမှုထကကာင)်

ကျွနထ
် တာ်တိုရ

ကျွနထ
် တာ်တိုမဆက်သွယ်နင
ို ပ
် ါဘူ်း။

ထမမမပင်၀န်ထမ််းအမျာ်းစိုဟာ

“COVID-19”

ဘာလိုလဆိုထတာ

ထကကာငခ
် ရီ်းသွာ်းလာလိုမရပါဘူ်း။

ထနာက်အထကကာင််းရင််းတစ်ခိုကထတာ လိုမခြှုထရ်းပါ။ ရှမ််းမပည်နယ်ထမမာက်ပိုင်း် မှာ စစ်တပ်က ေီထေသကို တပ်ထတွပိုရေလို
ပါ”ဟို

မွန်း် ထနလီကထမပာသည်။

မွန်း် ထနလီသည်

ထိုင်း် နင
ို င
် ထရာက်

ကချင်အမျြှု်းသမီ်းအစည််းအရို ်း

(KWAT)၏

အထထွထထွအတွင်း် ထရ်းမ်းထဟာင််းတစ်ဦ်းမဖစ်ပပီ်း၊ ကချင်မပည်နယ်နင
ှ ် ရှမ််းမပည်နယ်ထမမာက်ပိုင်း် ရှ လူမှုအသိုင်း် အဝိုင်း်
မျာ်းနှင်

အတူအလိုပ်တွလိုပ်ထနထသာ

ကျွနထ
် တာ်တိုရ

၀န်ထမ််းထတွဟာ

အမခာ်းလူထိုအထမခမပြှု

တစ်ထနရာမှတစ်ထနရာသို

အဖွွဲ့အစည််းတစ်ခိုမဖစ်သည်။
သွာ်းရန်

“ေါထကကာငလ
် ည််း

အလွနခ
် က်ခထကကာင််းထတွွဲ့ ရှထနရပါတယ်။

"ဟိုထမပာသည်။
ကချင်၊

ကရင်မပည်နယ်မျာ်းနှင်

ပခူ်းတိုင်း် ထေသကကီ်းရှ

ထမမမမြှုပ်မိုင်း် မျာ်းမှ

ကူညီပပို်းထပ်းသည် အဖွွဲ့အစည််းတစ်ခိုမဖစ်သည် Humanity & Inclusion

အသက်ရှငက
် ျန်ရစ်သူမျာ်းအာ်း
မှ အစီအစဉ်ေါရို က်တာ Fabrice

Vandeputte က Fortify Rights သိုထမပာကကာ်းရာတွင် “COVID ၏ အကျြှု်းသက်ထရာက်မှုမှာ အလွနပ
် င်ကကီ်းမာ်းပါတယ်။
ဘာထကကာငလ
် ဆိုထတာ

ကျွနပ
်ို ်တိုဟာ

အမ်ကိုသွာ်းပပီ်း

[မိုင်း် ေဏ်ခရသူမျာ်းအာ်း]

အမ်တိုငယ
် ာထရာက်

ပပို်းမှုထပ်း

ထသာထကကာငမ် ဖစ်တယ်။ အချြှုွဲ့ထကျ်းရွ ာထခါင််းထဆာင်ထတွဟာ ရွ ာထတွကို ပတ်ထာ်းတယ်။ အဒီရွာထတွကို အမ်ထတွကို
အခိုသွာ်းလို မရထတာဘူ်း။
မမန်မာအစို်းရ၏ ခရီ်းသွာ်းလာခွင် ကနသ
် တ်ချက်မျာ်းသည် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ လူအခွငအ
် ထရ်းစချန်စညွှန်း် မျာ်းနှင်
ဓထလထို်းတမ််းဆိုငရ
် ာ အမပည်မပည်ဆိုငရ
် ာ လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှု ဥပထေမျာ်းနှင် မကိုက်ညီပါ။
“COVID-19”နှငဆ
် က်စပ်ထသာ မမန်မာနင
ို င
် အတွင်း် လက်နက်ကင
ို ပ
် ဌပကခမဖစ်ပွာ်းရာထေသမျာ်းတွင် ခရီ်းသွာ်းလာခွင်
ကနသ
် တ်ချက် မျာ်းနှငအ
် တူ စစ်ထရ်းအရချမှတ်ထာ်းထသာ ကနသ
် တ်ချက်မျာ်းသည် စစ်ဥ ရဒမ ောျားဟိုလူသမျာ်းထသာ
နင
ို င
် တကာလူသာ်းချင််း

စာနာထထာက်ထာ်းမှု

ဥပထေကိုချြှု်းထဖာက်ထနသည်။

အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ

လူသာ်းချင််း

စာနာထထာက်ထာ်းမှုဥပထေအရ လက်နက်ကိုင် ပဌပကခတွငပ
် ါ၀င်သူအာ်းလို်းသည် လိုအပ်ထနသည် အရပ်သာ်းမျာ်း
အတွက် လူသာ်းချင််း စာနာထထာက်ထာ်းမှုဆိုငရ
် ာ အကူအညီမျာ်းကို လျင်မမန်စွာနှင် အဟနအ
် တာ်းမရှ မဖတ်သန််းခွင်
မပြှုသငသ
် ည်။ “ကယ်ဆယ်ထရ်းပစစည််းမျာ်းကို တမင်ကကစည် တောျားဖမစ်မခင််း”သည် စစ်ရာဇဝတ်မှုအမဖစ် သတ်မှတ်နင
ို ထ
် သာ
နင
ို င
် တကာလူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှုဥပထေကို အကကီ်းအကျယ် ချြှု်းထဖာက်မခင််းမဖစ်သည်။
ထိုအမပင်

အမပည်မပည်ဆိုငရ
် ာလူအခွငအ
် ထရ်း

နင
ို င
် ထရ်းအခွငအ
် ထရ်းဆိုငရ
် ာ
သွာ်းလာလှုပ်ရှာ်းခွငက
် ို

ထကကမငာစာတမ််း(UDHR)၏

အမပည်မပည်ဆိုငရ
် ာပဌညာဉ်

အာမခသည်။

မမန်မာနင
ို င
် သည်

(ICCPR)၏
ICCPR

အပိုေ ်
အပိုေ ်

တွငပ
် ါ

၁၃
၁၂

နှင်
အရ

နင
ို င
် သာ်းနှင်
လွတလ
် ပ်စွာ

၀င်မခင််းမရှထသာ်လည််း

UDHR

၏မပဌာန််းချက်မျာ်းနှင် ICCPR ၏ အချြှုွဲ့ မပဌာန််းချက်မျာ်းသည် ဓထလထို်းတမ််းဆိုငရ
် ာ နင
ို င
် တကာဥပထေထအာက်ရှ
နင
ို င
် အာ်းလို်းအထပေါ်

စည််းထနှာင်မှုအမဖစ်

အသအမှတ်မပြှုထာ်းသည်။

အမပည်မပည်ဆိုငရ
် ာဥပထေက

နင
ို င
် မျာ်းအာ်း

လွတ်လပ်စွာသွာ်းလာလှုပ်ရှာ်းခွငက
် ို

“မပည်သူကျန််းမာထရ်းကို

ကာကွယ်ထစာငထ
် ရှာက်မခင််း”

အတွက်

ကနသ
် တ်ရန်ခွငမ် ပြှုထာ်းထသာ်လည််း ထိုကသိုထသာကနသ
် တ်ချက်မျာ်းကို ဥပထေထကကာင််းအရ သတ်မှတ်ထာ်းရမည်၊
တရာ်းဝင် ရည်မှန်း် ချက်မပည်မီရန် လိုအပ်သည်၊ ကာကွယ်ထစာငထ
် ရှာက်ရမည်အကျြှု်းစီ်းပွာ်းနှငည
် ီမ သည်။ ထိုအမပင်
မည်သည်တာ်းမမစ် ကနသ
် တ်ချက်မဆို လူအမျာ်းအထပေါ်သက်ထရာက်နင
ို သ
် ည် အချြှု်းအစာ်းမညီမ မှုကိုထဖာ်မပသငသ
် ည်။
အကယ်၍ ကနသ
် တ်ချက် တစ်ခိုသည် ဤလိုအပ်ချက်မျာ်းအနက်မှ တစ်ခိုနင
ှ မ
် ကိုက်ညီပါက ၎င််းကိုဥပထေအရ
မတရာ်းဟို သတ်မှတ်သည်။
မရှမမဖစ်လိုအပ်ထသာ

၀န်ထဆာင်မှုမျာ်းထထာက်ပထပ်းထသာ

လူသာ်းချင််းစာနာမှုအဖွွဲ့မျာ်းအထပေါ်

ခရီ်းသွာ်းလာခွင်

ကနသ
် တ်ချက်မျာ်း သည် လိုက်ထလျာညီထထွမရှထသ်းဘ ထမမမမြှုပ်မိုင်း် ေဏ်ခရသူမျာ်းနှငအ
် ထရ်းထပေါ်အကူအညီမျာ်းနှင်
၀န်ထဆာင်မှုမျာ်း

လိုအပ်ထနသည်

အမခာ်းသူမျာ်းအထပေါ်

အချြှု်းအစာ်းမမ တသည်

သက်ထရာက်မှုမျာ်းကို

ထည်သွင်း် စဉ််းစာ်းရန် ပျက်ကွက်မခင််းမဖစ်သည်။ ထိုထကကာင် ကနသ
် တ်ချက်မျာ်းသည် လူအခွငအ
် ထရ်းဥပထေထအာက်ရှ
လိုအပ်ချက်မျာ်းနှင် ဆနက
် ျင်ထနသည်။
အရပ်သာ်းမျာ်းအထပေါ်

ခွမခာ်းဆက်ဆမှုမရှထသာ

တိုက်ခိုက်မှုမျာ်းကို

ထရှာင်ရှာ်းရန်အတွက်

မမန်မာအစို်းရနှင်

အမခာ်းတိုင်း် ရင််းသာ်း လက်နက်ကိုငအ
် ဖွွဲ့မျာ်းသည် ဓထလထို်းတမ််းဆိုငရ
် ာ အမပည်မပည်ဆိုငရ
် ာ လူသာ်းချင််း စာနာ
ထထာက်ထာ်းမှုဆိုငရ
် ာဥပထေမဖင် ချြှုပ်ထနှာင်ထာ်းသည်။ ခွမခာ်းမခင််း၏ နယာမအမဖစ်လူသမျာ်းထသာ တိုက်ပွဝင်သူမျာ်း
သည် တိုက်ခိုက်သူမဟိုတ်သူမျာ်းနှင် ခွမခာ်းရမည်မဖစ်သည်။ ၎င််းသည်သဘာ၀အာ်း ခွမခာ်းသတ်မှတ်မခင််းမရှထသာ
ထမမမမြှုပ်မိုင်း် မျာ်းနှင် မပြှုလိုပ်ရန်မမဖစ်နင
ို ပ
် ါ။ ထိုထကကာင် မမန်မာစစ်တပ် သိုမဟိုတ် တိုင်း် ရင််းသာ်းလက်နက်ကိုငအ
် ဖွွဲ့မျာ်းက
ထမမမမြှုပ်မိုင်း် အသို်းမပြှုမခင််းကို အမပည်မပည်ဆိုငရ
် ာ ဓထလထို်းတမ််းဥပထေအရ ဥပထေအရတာ်းမမစ်ထာ်းသည်။
မြန်ြာနိင
ို င
် တ
ံ င် မမြမြြှုပ်ြိိုင်း် ြ ာ်း

က်လက်အသံ်းို မပြှုဖနမခင််း

“COVID-19”ကူ်းစက်ထရာဂါသည် လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှုဆိုငရ
် ာ အဖွွဲ့အစည််းမျာ်း၏ လိုပ်ငန််းထဆာင်ရွက်မှုကို
ကနသ
် တ်မခင််းမမပြှုမီကပင် မမန်မာနင
ို င
် တွငထ
် မမမမြှုပ်မိုင်း် မျာ်း ထပါက်ကွမှုမျာ်း ဆက်လက်တည်ရထနဆ
ှ
မဖစ်သည်။ ၂၀၂၀
မပည်နစ
ှ ် ပထမ ၁၉ ပတ်တာကာလအတွင်း် ထမမမမြှုပ်မိုင်း် ထပါက်ကွမှုမဖစ်စဉ် ၂၈ ခိုတွင် အရပ်သာ်း ၁၆ ဦ်း
ထသဆို်းပပီ်းကထလ်း

၅

ထယာက်

အပါအ၀င်

လူရ ါင်ျား

၄၈

ဦ်း

ေဏ်ရာရရှခသည်။

ထပါက်ကွမှုတစ်ခိုမှလွ၍

အမခာ်းထပါက်ကွမှုအာ်းလ်းို သည် အရပ်သာ်းမျာ်း၏ ထင််း၊ အစာ၊ ထရကသိုထသာမရှမမဖစ် လိုအပ်ထသာပစစည််းမျာ်း
စိုထဆာင််းထနသည် အထမခအထနတွငမ် ဖစ်ပွာ်းခသည်။ မမန်မာစစ်တ ပ်နင
ှ ် တိုင်း် ရင််းသာ်းလက်နက်ကိုငအ
် ဖွွဲ့မျာ်းအကကာ်း
မပင််းထန်ထသာ ပဌပကခမဖစ်ပွာ်းထနသည် မပည်နယ်မျာ်းတွင် ထပါက်ကွမှုမျာ်း မဖစ်ပွာ်းခသည်။ စိုစိုထပါင််းမဖစ်ရပ် ၂၈ ခိုအနက်၊
ရခိုငမ် ပည်နယ်တွငထ
် ပါက်ကွမှု ၁၃ ခို၊ ရှမ််းမပည်နယ်တွင် ၇ ခို၊ ကချင်မပည်နယ်မှ ၅ ခို၊ တနသသာရီတိုင်း် ထေသကကီ်းနှစ်ခိုနင
ှ ်
မွနမ် ပည်နယ်တွငထ
် ပါက်ကွမှု

တစ်ခို

မဖစ်ပွာ်းခသည်။

မမန်မာစစ်တပ်နင
ှ ်

မည်သည်တိုင်း် ရင််းသာ်း

လက်နက်ကိုင်

အဖွွဲ့အစည််းမျာ်းကမ ဤထမမမမြှုပ်မိုင်း် ထပါက်ကွမှုမျာ်းအတွက် တာဝန်ရှထကကာင််းမထဖေါ် မပခပါ။
၂၀၁၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်တွင် မမန်မာအစို်းရသည် “မပည်တွင်း် ထနရပ်စွနခွ
် ါရသူမျာ်း IDP မပန်လည်ထနရာချထာ်း
ထရ်းနှင်

စခန််းမျာ်းပတ်သမ််းထရ်းအတွက်

မဟာဗျျူဟာစီမကန််း”

ကိုလက်မှတ်ထရ်းထို်းခသည်။

စီမကန််းကို

ထိုတ်ထဖာ်မပသရာတွင် လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ထရ်းနှင် မပန်လည်ထနရာချထာ်းထရ်း၀န်ကကီ်းဌာန၊ မပည်ထထာင်စို၀န်ကကီ်း
ထေါက်တာဝင််းမမတ်ထအ်းက “ေီမဟာဗျျူဟာ ဟာမပည်တွင်း် ရှ IDPs မျာ်းနှင် IDP စခန််းမျာ်းကိုသာ အဓကထာ်းပပီ်း

ထရ်းသာ်းထာ်းတာပါ။” သိုထသာ် သူက ကနဦ်း စမ််းသပ်စီမကန််းမျာ်းကို ကချင်နင
ှ ရ
် ခိုငမ် ပည်နယ်မျာ်းတွင် စတင်မည်ဟို
ရှင်း် လင််းထမပာကကာ်းခသည်။ လူသာ်းချင််းစာနာထထာက်ထာ်းမှုဆိုငရ
် ာ ညနှုင််းထဆာင်ရွက်မှု U.N. ရို ်း၏ အဆိုအရ
လက်နက်ကင
ို ် ပဌပကခထကကာင် ေိုကခသည် ၁၀၀၀၀၀ နီ်းပါ်းသည် ကချင်မပည်နယ်ရှ IDP စခန််း ၁၀၀ ထကျာ်တွင် ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်
ထဖထဖာ်ဝါရီလ အထအို်းမအမ်မ မဖစ်ခရသည်။
မဟာဗျျူဟာအစီအစဉ်အရ “IDP စခန််းမျာ်းပတ်ရန်”နှင် “ထမမမမြှုပ်မိုင်း် မျာ်းရှင်း် လင််းရန်အတွက် လူသာ်းချင််းစာနာ
ထထာက်ထာ်းမှု ဆိုငရ
် ာကစစရပ်မျာ်း ညနှုင််းထဆာင်ရွက်မခင််းအပါအ၀င် လိုမခြှုထရ်းလိုအပ်ချက် စီမချက်မျာ်းထဆာင်ရွက်ရန်
လိုအပ်သည်။” သိုထသာ်ထမမမမြှုပ်မိုင်း် နှငပ
် ါတ်သက်၍ Cluster Munition Monitor အဖွွဲ့ မှ ထမမမမြှုပ်မိုင်း် ကျွမ််းကျင်သူ
Yeshua Moser-Puangsuwan က Fortify Rights သိုထမပာကကာ်းခသည်မှာ ယခင်စစ်အစို်းရ၏ ကချင်မပည်နယ်
နမ်ဆန််းယန်ထကျ်းရွ ာမှ ထမမမမြှုပ်မိုင်း် ကို ကိုငတ
် ွယ်ရန်ယခင် IDP မျာ်း မမပန်မီက ဘူေဇ
ို ာမျာ်းအသို်းမပြှုခသည်မှာ “မိုင်း် ရှင်း်
မခင််းမဟိုတ်ဘ ထမမမမြှုပ်မိုင်း် မျာ်းကို ထဘ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီသို ပထိုတ်မခင််းသာ မဖစ်သည်ဟို” ထမပာကကာ်းခသည်။
ထထရာက်ထသာ

ထမမမမြှုပ်မိုင်း် ရှင်း် လင််းထရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်းသည်

ဆက်လက်ရှထနသည်။ ဥပမာအာ်းမဖင်

မမန်မာနင
ို င
် သာ်းမျာ်းအာ်း

ပခမ််းထမခာက်မှုတစ်ခိုအမဖစ်

၂၀၂၀ခိုနစ
ှ ်၊ ထဖထဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် ၅၅ နှစ် အရွ ယ် အရပ်သာ်းအာ်း

ေဏ်ရာရထစသည် ထမမမမြှုပ်မိုင်း် ထပါက်ကွမှုထကကာင် နမ်ဆန်ယန််းထကျ်းရွ ာအနီ်းတွင် မမန်မာစစ်တပ်မှ မိုင်း် ရှင်း် လင််းထရ်း
လိုပ်ငန််းမျာ်းကို

တစ်စတ်တစ်ပိုင်း် အမဖစ်

ထဆာင်ရွက်ခသည်၊

ပဌပကခထကကာင်

အို်းအမ်စွနခ
် ွာထွက်ထမပ်းရသည်

အရပ်သာ်းမျာ်း မပန်လာထရ်းကို အဆင်ထမပထချာထမွွဲ့ထစရန် အစမပြှုလိုပ်ထဆာင်မခင််းဟို ၂၀၁၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်ထန
တွင် စစ်တပ်ထမခလျင်တပ်မ ၁၀၁ ေိုတယတပ်မ်း ဗိုလ်မ်းကကီ်းစို်းထကျာ်ထက်က ကချင်သတင််းဌာနသိုထမပာသည်။
“ငါတိုစစ်သာ်းထတွက ရွ ာတဝိုက်မှာ ထမမမမြှုပ်မိုင်း် ထတွ ရှင်း် ပပီ်းပပီ” ။
၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ် ထမလတွင် တာရှည်ခ ပငမ််းချမ််းထရ်းအစီအစဉ် ပူ်းထပါင််းအဖွွဲ့၏ ထလလာမှုအရ အို်းအမ်စွနခ
် ွာခရထသာ
ကချင်အရပ်သာ်းအမျာ်းစိုသည် ထမမမမြှုပ်မိုင်း် မျာ်းကို ၎င််းတို၏မူလထနရပ်သို မမပန်ရန်တာ်းဆီ်းသည် အကကီ်းမာ်းဆို်း
အတာ်းအဆီ်း ၃ ခို အနက်မှတစ်ခိုမဖစ်သည်ဟို ထတွွဲ့ ရှခသည်။
၂၀၂၀ မပည်နစ
ှ ်၊ မတ်လ ၄ ရက်ထနတွင် မမန်မာနင
ို င
် လူအခွငအ
် ထရ်းအထမခအထနနှင် ပတ်သက်ထသာ ကိုလသမဂဂအထူ်း
ကိုယ်စာ်းလှယ် ယန်ဟီလီ Yanghee Lee ကအစို်းရအာ်း IDP စခန််းမျာ်းပတ်သမ််းပါက အမပည်မပည်ဆိုငရ
် ာ
စနှုန်း် မျာ်းနှငအ
် မပည်အ၀လိုက်နာရန်၊ IDPs မျာ်း၏ အခွငအ
် ထရ်းမျာ်းကို ထလ်းစာ်းလိုက်နာရန် အစို်းရအာ်း အကကမပြှု
ခသည်။

“ထနရပ်မပန်လည်ထရာက်ရှသူမျာ်းသည်

သူတို၏မူလထနရာ

သိုမဟိုတ်

ထရွ ်းချယ်မှုသို

မပန်သွာ်းကကပပီ်း”

အသက်ရှငက
် ျန်ရစ်သူမျာ်းသည် “ဆက်လက်မဖစ်ပွာ်းထနထသာ လက်နက်ကိုငပ
် ဌပကခမျာ်း သိုမဟိုတ် ထမမမမြှုပ်မိုင်း် မျာ်း
ထကကာင် ထခိုက်နစ်နာထသာ ထနရာမျာ်းတွင် မပန်လည်ထနရာချထာ်းမခင််းမရှ ပါ”
မမန်မာစစ်တပ်နင
ှ ် တိုင်း် ရင််းသာ်းလက်နက်ကိုငအ
် ဖွွဲ့မျာ်းက ၂၀၁၁ ခိုနစ
ှ ် ဇွနလ
် တွင် ကချင်မပည်နယ်တွင် မပန်လည်မဖစ်ပွာ်း
ထနထသာ တိုက်ပွမျာ်းထကကာင် ထမမမမြှုပ်မိုင်း် အသို်းမပြှုမှုကို မမန်မာနင
ို င
် ထမမာက်ပိုင်း် ပဌ ကခမဖစ်ပွာ်းရာ ထေသမျာ်းတွင်
မှတ်တမ််းတင်ထာ်းသည်။
“COVID-19” မဖစ်ပွာ်းမှုကို ရပ်တနရ
် န်အတွက် တိုင်း် မပည်၏ ကကြှု်းပမ််းမှုမျာ်းကိုကူညီရန် ၂၀၂၀ မပည်နစ
ှ ်ထမလ ၉ ရက်တွင်
မမန်မာစစ်တပ်သည် ထမလ ၁၀ ရက်မှ ကသဂိုတ်လ ၃၁ ရက်အကကာ်း အပစ်အခတ်ရပ်စထကကာင််း ထကကမငာခသည်။

အပစ်အခတ်ရပ်စထရ်းတွင် ယခင်က စစ်တပ်က “အကကမ််းဖက်အဖွွဲ့မျာ်း” သတ်မှတ်ထာ်းထသာ ရခိုငလ
် ွတ်လပ်ထရ်း
တပ်မထတာ်၊ ကချင်လွတ်ထမမာက်ထရ်းတပ်မထတာ်နင
ှ ် ရခိုငရ
် ို ဟင်ဂျာကယ်တင်ထရ်း တပ်မထတာ်တို မပါ ဝင်ပါ။
၂၀၁၁

ခိုနစ
ှ ်

ထအာက်တိုဘာလတွင်

ရှင်း် လင််းထမပာကကာ်းရာတွင်
လိုပ်ထဆာင်ထနရာတွင်

မပြှုလိုပ်ခထသာ

“မမန်မာနင
ို င
် သည်

U.N.

အထထွထထွညီလာခတွင်

စနစ်တကျမိုင်း် ရှင်း် လင််းထရ်း

''မမန်မာနင
ို င
် အမျြှု်းသာ်းမိုင်း် ရှင်း် လင််းထရ်းစနှုန်း် ''

မမန်မာသတမန်တစ်ဦ်းက

လိုပ်ငန််းစဉ်အာ်း

ရည်မှန်း် ချက်မဖင်

ကိုအပပီ်းသတ်ထရ်းဆွထနပပီ

မဖစ်ထကကာင််း

ရှင်း် မပခသည်။ သိုထသာ်အစို်းရအထနမဖင် ထိုကသိုထသာ စနှုန်း် မျာ်းဖွွဲ့ ပဖြှု်းတို်းတက်မှုနင
ှ ် အထကာင်အထည်ထဖာ်မခင််းဆိုငရ
် ာ
တို်းတက်မှုမျာ်းကို တင်မပမခင််းမရှထသ်းပါ။
မမန်မာနင
ို င
် အတွင်း် မဖစ်ပွာ်းထနထသာ လက်နက်ကိုငပ
် ဌပကခမျာ်းတွငပ
် ါ၀င်ထနသည် အဖွွဲ့မျာ်းအထနမဖင် ထမမမမြှုပ်မိုင်း် မျာ်း
သိုထလှာင်မခင််းနှင် ထမမမမြှုပ်မိုင်း် မျာ်းချမခင််းကို ချက်ချင််းရပ်တနသ
် ငသ
် ည်။ မမန်မာအစို်းရသည် ၁၉၉၇ မိုင်း် တာ်းဆီ်းထရ်း
စာချြှုပ်ကိုလက်မှတ်ထရ်းထို်းသငပ် ပီ်း အသက်ရှငက
် ျန်သူမျာ်းအတွက် ကျန််းမာထရ်းထစာငထ
် ရှာက်မှု၊ မပန်လည်ထူထထာင်
ထရ်းနှင် စတ်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ လူမှုထရ်းအထထာက်အပမျာ်းရရှရန် ထသချာစွာထဆာင်ရွက်သငထ
် ကကာင််း Fortify Rights
မှထမပာကကာ်းခသည်။
"COVID-19 မပန်ပာ်းြှုကိို ရပ်တန်ရန် သာ်းလာခငအ
် မပေါ် အမထမထကန်သတ်ခ က်ြ ာ်းသည် ခိိုငလ
် ံိုမသာ အမ ကာင််းရင််း

ြ ာ်း မဖစ်သည်။ သိမသာ်
ို
မမြမြြှုပ်ြိိုင်း် ြ ာ်းြှ အသက်ရှငက
် န်သြ
ူ ာ်းအတက် အသက်ကယ်အကူအညီြ ာ်းမပ်းမနမသာ
လူသာ်းခ င််း စာနာြှုအဖွဲ့အစည််းြ ာ်းအတက် ခခင််းခ က်ထာ်းသငသ
် ည်"ဟို ြက်သရူ ်းစြစ်ကမမပာသည်။ "မမြမြြှုပ်ြိိုင်း်
အသံ်းို မပြှုရန်

က်လက်

ရပ်တန်မစနိင
ို ပ
် ါသည်။”

အမ ကာင််းမပခ က်

ြရှိပါဘူ်း။

အစိို်းရက

ဒီမနမမြမြြှုပ်ြိိုင်း် ြ ာ်း

အသံ်းို မပြှုမခင််းကိို

