
1 
 

၂၀၂၀ ခုနစှ် ဇွနလ် ၁၉ ရက်နန ေ့ 

ပ ူးတ ွဲထတုပ်ပန်က ြေညာချြေ ်

ြေမ္ာာ့ဒြုေခသညမ်ျာူးကန ာ့တ င ်ပမန်မာနှိငုင်ရံ ှိ ယခုပြစပ် ာူးကနကသာ ပဋှိပြေခ၊ လ ာ့အခ ငာ့အ်က ူးချှိ ူးကြာြေမ်ှုမျာူးန ငာ့ ်

လ သာူးချငူ်းစာနာကထာြေ်ထာူးမှုဆှိငု ်ာ အြေျပ်အတညူ်းမျာူးြေှိ ုအဆံူုးသတ ်န် ကတာငူ်းဆှိပုခငူ်း 

          ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ ဇွနလ် ၂၀ ရက်နန ေ့တွင ် ကျနရောက်န ော ကမ္ောေ့ဒကုခ ည်မျောျားနန ေ့တွင ် မမနမ်ောန ငုင်၌ံ လက်ရှ  

မြစ်ပွောျားနနန ော ပဋ ပကခ၊ လ ေ့အခွငေ့အ်နရျားချ  ျားနြောက်မှုမျောျားနငှေ့ ်လ  ောျားချငျ်ားစောနောနထောက်ထောျားမှုဆ ုငရ်ော အကျပ်အတည်ျား 

မျောျားက ု ချက်ချငျ်ားအဆံုျား တ်ရနန်ငှေ့ ် မမနမ်ောန ငုင်ရံှ  မပည်  လ ထအုောျားလံျုား၏ အခွငေ့အ်နရျားမျောျားက ု နလျားစောျားလ ကု်နော 

ကောကွယ်နစောငေ့န်ရှောက်နပျား ညေ့် စစ်မှနန် ော ြက်ဒရယ်ဒမီ ုကနရစီစနစ်တစရ်ပ် ထ နထောငရ်န ် နအောက်ပါလက်မှတ် 

နရျားထ ျုားထောျားန ော မ မ တ ု ေ့ အရပ်ဘက်လ ထအုြွ ွဲ့အစည်ျားနပါငျ်ား (၁၂၃) ြွ ွဲ့ တ ု ေ့က တ ကု်တွနျ်ား နတောငျ်ားဆ ုလ ုက် ည်။ 

            ၂၀၁၁ ခုနစှ်မ ှ စတင၍် ဒမီ ုကနရစီ  ု ေ့ အ ွငက် ျားနမပောငျ်ားနနပပီဟဆု ုန ော်လည်ျား ကမ္ောေ့အရှည်ကကောဆံုျား 

မပည်တွငျ်ားစစ်နကကောငေ့ ်   နျ်ားနငှေ့ခ်ျီန ော တ ုငျ်ားရငျ်ား ောျားမပည ် လ ထကု ု နနရပ်မှ ထကွ်နမပျားတ မ်ျားနရေှာငရ်မှု 

ဆက်လက်မြစ်နစခ ေ့ပပီျား ၎ငျ်ားတ ု ေ့၏ ဘ ုျားဘွောျားပ ငုန်မမ အနှံ ေ့အမပောျားအတွငျ်ားနငှေ့ ် ထ ငုျ်ား၊ ဘင်္ဂလောျားနဒေ့ရှ်၊ အ နဒ ယနငှေ့ ် မနလျားရှောျား 

တ ု ေ့အပါအဝင ်အ မ်နျီားချငျ်ားန ငုင်မံျောျားတငွ ်ရှောနြွခ ုလှုံနနကကရ ည်က ု မ မ တ ု ေ့မှ အထ ျားစ ျုားရ မပ် ပနမ် ပါ ည်။ မမနမ်ောစစ်တပ်နငှေ့ ်

တ ုငျ်ားရငျ်ား ောျား လက်နက်က ငုန်တော်လှနန်ရျားအြွ ွဲ့အစည်ျား (EAO) မျောျားအကကောျား တ ကု်ပွ မျောျား ဆက်မြစ်နနပပီျား အထ ျား မြငေ့ ်

တစ်န ငုင်လံံျုား ပစ်ခတ်တ ုက်ခ ကု်မှုရပ်စ နရျား နဘောတ စောချ ပ် (NCA) လက်မှတ်နရျားထ ျုားထောျားန ော နဒ မျောျား၌ပငလ်ျှင ်

တ ုက်ပွ မျောျား မြစ်ပွောျားနန မြငေ့ ် လက်ရှ မြစ်နပေါ်နနန ော နနရပ်စွန ေ့ခွ်ောထက်ွနမပျားတ မ်ျားနရှောငရ်မှု ည် ပင မျ်ားချမ်ျားနရျား 

လုပ်ငနျ်ားစဉ် မနအောငမ်မငမ်ှု၏ မပယုင်္်ပင ်မြစ် ည်။ 

              တစ်ချ နတ်ည်ျားတွင ် လ ေ့အခွငေ့အ်နရျားချ  ျားနြောက်မှုမျောျား၏ အဓ ကကျ ျားလွန ် မြစ် ညေ့် မမနမ်ောစစ်တပ် ည် 

၎ငျ်ားတ ု ေ့နရျားဆွ ထောျား ညေ့် ၂၀၀၈ ြွ ွဲ့စည်ျားပုံအနမခခံဥပနဒနအောက်တွင ် မပစ်ဒဏန်ပျားအနရျားယ ခံရမခငျ်ားမ ှ ကငျ်ားလွတ်ခွငေ့က် ု 

ဆက်လက်ရရှ နန ည်။ ယခငက် အမခောျားတ ုငျ်ားရငျ်ား ောျားမျောျားအောျား နနရပ်စွန ေ့ခွ်ောထက်ွနမပျားတ မ်ျားနရှောငန်စခ ေ့န ော 

မမနမ်ောစစ်တပ်၏ စနစ်တကျ ကျယ်ကျယ်မပန ေ့မ်ပန ေ့က်ျငေ့ ်ံုျားခ ေ့ ညေ့် အကကမ်ျားြက်နည်ျားဗျ ဟောမျောျားက ု ယခုအချ နတ်ငွ ်

ရခ ုငမ်ပည်နယ်နငှေ့ ် ချငျ်ားမပည်နယ်မျောျားရှ  အရပ် ောျားမျောျားအနပေါ် ဆက်လက်ကျငေ့ ်ံုျားနနပပီျား ရွောမျောျားစွောက ု မျီားရှု  ွဲ့ြျက်ဆျီား 

မပောကျနစခ ေ့ ည်။ အမျ  ျား မီျားနငှေ့ ် ကနလျားမျောျားအပါအဝင ် အရပ် ောျားမျောျားမှော နလနကကောငျ်ားတ ုက်ခ ုက်မှုမျောျားနကကောငေ့ ်

န ဆံုျားကကရပပီျား မမနမ်ောစစ်တပ်၏ မတရောျားြမ်ျားဆျီား ထ နျ်ား  မ်ျားမခငျ်ား နငှေ့ ်ညှဉ်ျားပနျ်ားနှ ပ်စက်မခငျ်ား တ ု ေ့က ုလည်ျား ခံနနကကရ ည်။ 

ယငျ်ားလုပ်ရပ်မျောျား ည် င်္ျီနဗီော နဘောတ စောချ ပ်နငှေ့ ်လုံျားဝကွ လွ ဆန ေ့က်ျငန်နပပီျား ရခ ငုမ်ပည်နယ် နငှေ့ ်ချငျ်ားမပည်နယ်ရှ  ပမ  ွဲ့နယ် 

(၈) ပမ  ွဲ့နယ်အောျား အငတ်ောနက ် မြတ်နတောက်ထောျားမှု၏ အကောအကွယ်နအောက်တွင ် ကျ ျားလွနန်နမခငျ်ားလည်ျား မြစ ်ည်။ 

ရှမ်ျားမပည်နယ်က ေ့  ု ေ့န ော အမခောျားတ ငုျ်ားရငျ်ား ောျားနဒ မျောျားတွင ် ရှမျ်ားတ ုငျ်ားရငျ်ား ောျား အရပ် ောျားမျောျားအောျား ညှဉ်ျားပနျ်ား 

နှ ပ်စက်မခငျ်ားနငှေ့ ်ဥပနဒမ ေ့  တ်မြတ်မခငျ်ားမျောျား ဆက်လကလ်ုပ်နဆောငန်နပပီျား တအောငျ်ားတ ုငျ်ားရငျ်ား ောျား နဒ မျောျားတွငလ်ည်ျား 
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မတရောျား ြမျ်ားဆျီားမခငျ်ား၊ ညှဉ်ျားပနျ်ားနှ ပ်စက်မခငျ်ား နငှေ့ ် နပေါ်တောအမြစ် အတငျ်ားအဓမမခ ုငျ်ားနစမခငျ်ားမျောျား မပ လုပ်မခငျ်ား ခံရမည်က  ု

စ ုျားထ တ်စွော နနထ ငုန်နကကရပါ ည်။ ကရငမ်ပည်နယ်တွင ် မမနမ်ောစစ်တပ်နငှေ့ ် ကရငအ်မျ  ျား ောျားအစည်ျားအရံုျား (KNU) ၏ 

လက်နက်က ုငတ်ပ်ြွ ွဲ့ မြစ်န ော ကရငအ်မျ  ျား ောျားလွတ်နမမောက်နရျားတပ်မနတော် (KNLA) တ ု ေ့အကကောျား တ ုက်ပွ မျောျား မြစပ်ွောျား 

နနမခငျ်ားနကကောငေ့ ် ယခုက ေ့  ု ေ့ COVID-19 မြစ်ပွောျားနန ညေ့က်ောလအတွငျ်ား၌ပင ် ရွော ောျားမျောျား ထကွ်နမပျားတ မျ်ားနရှောငရ်မှုက  ု

မြစ်နပေါ်နစ ည်။ တစ်ဘက်တွငလ်ည်ျား န ငုင်တံစဝ်နျ်ားတွငရ်ှ န ော နမမမမှ ပ်မ ငုျ်ားမျောျားက စစ်နဘျား ငေ့န်ဒ မျောျားရှ  

ရွော ောျားမျောျားက  ုဆက်လက်ပခ မ်ျားနမခောက်နနပါ ည်။ 

                ကျရှု ံျားနန ညေ့် လက်ရှ  ပင မ်ျားချမ်ျားနရျားလုပ်ငနျ်ားစဉ်နငှေ့ ် လ ေ့အခွငေ့အ်နရျားချ  ျားနြောက်မှုမျောျား ည် ထ ငုျ်ား-မမနမ်ော 

နယ်စပ်တစ်နလျှောက်ရှ  ဒကုခ ည်စခနျ်ား (၉) ခုတွင ်နနထ ငုန်နကကန ော ကရင ်နငှေ့ ်ကရငန် ီတ ုငျ်ားရငျ်ား ောျား အမျောျားစမုြစ ်ညေ့် 

လ ဦျားနရတစ်  နျ်ား (၁၀၀,၀၀၀) နျီားပါျားန ော ဒကုခ ည်မျောျားအတွက ် အလွနအ်မငျ်ား စ ုျားရ မ်ပ ပနြွ်ယ် မြစ်နန ည်။ 

ဒကုခ ည်မျောျားအတွက ် ရနပုံ်နငနွထောက်ပံေ့မှုမျောျား      ော ောကျဆငျ်ား ွောျား မြငေ့ ် ၎ငျ်ားတ ု ေ့၏ စောျားဝတ်နနနရျား လ အုပ်မှု 

ထ နျ်ားထောျားန ငုန်ရျားနငှေ့ ် အ က်ရှငရ်ပ်တည်န ငုန်ရျားတ ု ေ့အတွက် ရုနျ်ားကနက်က  ျားစောျားနနကကရ ည်။ လက်ရှ မြစ်နပေါ်နနန ော 

ပဋ ပကခနငှေ့ ် အကကမျ်ားြက်မှုမျောျားက ဒကုခ ည်မျောျား နနရပ်မပနန်ရျားအတွက ် ကက  တငမ်ပငဆ်ငမ်ှု ကငျ်ားမ ေ့နနမခငျ်ားက  ု

နြော်မပနနပါ ည်။   ု ေ့န ေ်ာ အကယ်၍ ၎ငျ်ားပဋ ပကခနငှေ့ ် အကကမျ်ားြက်မှုမျောျားက ကက  တငမ်ပငဆ်ငမ်ှု ကငျ်ားမ ေ့နနမခငျ်ားက  ု

မနပေါ်လွငန်စန ျားပါက မကကောန ျားမီက မပန ်ွောျားခ ေ့န ော နနရပ်မပန ် ဒကုခ ည်မျောျားမ ှ ပညောနရျား၊ ကျနျ်ားမောနရျား၊ 

န ငုင် ံောျားမှတ်ပုံတငန်ငှေ့ ်အ က်နမွျားဝမ်ျားနကျောငျ်ားမှုတ ု ေ့ လက်လှမ်ျားမှီမခငျ်ား မရှ  ညေ့်အနမခအနနက ထငရ်ှောျားနစပါ ည်။ 

                ဤအနတောအတငွျ်ား မမနမ်ောန ငုင်အံတွငျ်ားရှ  မပည်တွငျ်ားနနရပ်စွန ေ့ခ်ွောထကွ်နမပျားတ မျ်ားနရှောငရ်   (IDP) မျောျား 

မှောလည်ျား လ  ောျားချငျ်ားစောနောနထောက်ထောျားမှုဆ ုငရ်ော အက အညီမျောျား နည်ျားပါျားလော ညေ့် ဒကုခက  ု ခံစောျားနနကကရပပီျား 

ဆယ်စုနစှ်မျောျားစွောအတွငျ်ား IDP မျောျားအတွက် အဆ ုျားဆံျုားန ော အနမခအနနမြစ်နန ည်က  ုမ မ တ ု ေ့မှ နတွွဲ့ မမင ် ရှ ရပါ ည်။ 

ဥပမောအောျားမြငေ့ ် မွနမ်ပည်နယတ်ငွ ် COVID-19 ကမ္ောေ့ကပ်နရောင်္ါနဘျားအတွငျ်ား အစ ုျားရမ ှ နဝျားလံနခါငြ်ျောျား နဒ မျောျား  ု ေ့ 

အက အညီမျောျား နပျားပ ု ေ့ရောတွင ် အမှနတ်ကယ ် လ ုအပ်နန  မျောျားထ ံ ု ေ့ နရောက်ရှ မခငျ်ား မရှ ခ ေ့နပ။ အလောျားတ ပင ်

ကချငမ်ပည်နယ်နငှေ့ ် ရမ်ှျားမပည်နယ်နမမောက်ပ ုငျ်ားတ ု ေ့တွင ် IDP အနရအတွက ် တစ်  နျ်ားတစ်န ောငျ်ား (၁၁၀,၀၀၀) ခန ေ့ ်

ရှ နနန ော်လည်ျား ကချငလ်တွ်နမမောက်နရျားအြွ ွဲ့ (KIO) ထ နျ်ားချ ပ်နယ်နမမအတငွျ်ားရှ  နလျားန ောငျ်ား (၄၀,၀၀၀)ခန ေ့န် ော 

စစ်နဘျားနရှောင ် IDP မျောျားထ ံ ု ေ့ န ငုင်တံကောလ  ောျားချငျ်ားစောနောနထောက်ထောျားမှုဆ ုငရ်ော အက အညီမျောျား မနရောက်ရှ နစရန ်

မမနမ်ောအစ ျုားရမှ ၂၀၁၆ ခုနစှက်တည်ျားက ပ တ်ဆ ု ေ့ထောျားခ ေ့ ည်။ ထ အုနမခအနနက ယခုမြစ်နပေါ် နနန ော COVID-19 

ကောလတွင ် နဒ ခံအက အညီနပျားနရျားအြွ ွဲ့မျောျားအတွက ် ၎ငျ်ား IDP မပည ် မျောျားထ ံ  ွောျားနရောက်န ငုရ်နမ်ှော ပ ု၍ပင ်

ခက်ခ လောနစပါ ည်။ ထ မုျှ ောမက ကရငမ်ပည်နယ်ရှ  အျီားတ ျားထ နငှေ့ ်ထ ငုျ်ား-ရှမ်ျားနယ်စပ်တစ်နလျှောက်ရှ  ရှမျ်ား IDP စခနျ်ား (၆) 

ခုတ ု ေ့မှောလည်ျား အနမခခံလ အုပ်ချက် အက အညီမျောျား နည်ျားပါျားပပီျား နမခောက်ခနျ်ားလ ု မြစ်နန ညေ့် အနမခအနနက  ု

ခံစောျားနနကကရ ည်။ မပညတ်ွငျ်ားရှ  IDP မျောျား ည် မ ုျားရော တီွင ် ရ ကခောမပတ်လပ်ပပီျား ဆောနလောငမ်ွတ်  ပ်မှုနဘျား 

ကကံ ကကရမညက် ု မ မ တ ု ေ့မှ အထ ျားစ ုျားရ မ်ပါ ည်။  
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               ဒကုခ ည်မျောျားနငှေ့ ် IDP မျောျား ပ ုငဆ် ငု ်ညေ့် အ ုျားအ မ်နငှေ့ ် နမမယောမျောျားက  ု မမနမ်ောစစ်တပ်၊ ၎ငျ်ားနငှေ့ပ်တ် က် 

ဆက်နယွ်  မျောျား နငှေ့ ် စီျားပွောျားနရျားလုပ်ငနျ်ားမျောျားက   မ်ျားယ နန ညေ့အ်နပေါ် မ မ တ ု ေ့မှ အထ ျားစ ုျားရ မ်ပ ပနမ် ပါ ည်။ 

နမမယောဥပနဒမျောျား ည် ဓနလေ့ထံျုားတမ်ျား နမမယောအ ံုျားမပ မှုမျောျားက ု အ  အမှတ်မပ မခငျ်ားမရှ ဘ  ကကီျားမောျားကျယ်မပန ေ့န် ော 

နမမယော  မျ်ားဆည်ျားမှုမျောျားက  ုော ဥပနဒနဘောငအ်တွငျ်ား လပ်ုနဆောငန် ငုရ်န ်အနထောက်အက မပ နနပါ ည်။ လက်ရှ ကောလ၌ 

ဒကုခ ည်မျောျားနငှေ့ ် IDP မျောျားအတွက် အ ုျားအ မ်၊ နမမယောနငှေ့ ် ပ ုငဆ် ုငမ်ှု မပနလ်ည်မြညေ့ဆ်ည်ျားနပျားမခငျ်ားဆ ုငရ်ော အနမခခံမ မျောျား 

(Pinheiro အနမခခံမ မျောျား) နငှေ့က် ုက်ညီ ညေ့် ထကွ်နမပျားတ မ်ျားနရှောငရ်  မျောျားအတွက် အ ုျားအ မ်၊ နမမယောနငှေ့ ် ပ ုငဆ် ုငမ်ှုမျောျား 

မပနလ်ည်အစောျားထ ျုားနပျားနလျောမ်ညေ့် နမမယောမ ဝါဒ   ု ေ့မဟုတ် စနစ်တစ်ခု မမနမ်ောအစ ုျားရ၌ မရှ နနန ျား ည်က  ု

နတွွဲ့ ရှ ရ ည်။  

               ဤက ေ့  ု ေ့အနမခအနနနအောက်တွင ်ကရငမ်ပည်နယ်၊ ကချငမ်ပည်နယ်၊ ရှမ်ျားမပည်နယ်နငှေ့ ်ရခ ုငမ်ပည်နယ်မျောျားရှ  IDP 

စခနျ်ားမျောျား ပ တ်  မျ်ားနရျား န ငုင်လုံံျားဆ ုငရ်ောအဆငေ့ ် မဟောဗျ ဟောက ု လ မှုဝနထ်မ်ျား၊ ကယ်ဆယ်နရျားနငှေ့ ် မပနလ်ည်နနရော 

ချထောျားနရျားဝနက်ကျီားဌောန ဦျားနဆောင၍် စစ်ဒဏ ်ငေ့ ် ထကွန်မပျားတ မျ်ားနရှောငရ် ညေ့် လ ထအု  ုငျ်ားအဝ ငုျ်ားမျောျား၊ အရပ်ဘက ်

လ ထအုြွ ွဲ့အစည်ျားမျောျားနငှေ့ ် တ ုငပ်ငညှ် နှု ငျ်ားမခငျ်ားမရှ ဘ  နရှွဲ့တ ုျားလုပ်နဆောငန်နမခငျ်ားမှောလည်ျား စ ုျားရ မ်ြွယ်နကောငျ်ားလှ ည်။ 

ထ မုပည်  မျောျား ည် စခနျ်ားပ တ်  မ်ျားနရျားနငှေ့ ် ပတ ်က ်ညေ့် မည် ညေ့်  တငျ်ားအချက်အလက်မျှ လက်ခံရရှ မခငျ်ား 

မရှ  က ေ့  ု ေ့  မဟောဗျ ဟောအနပေါ်တွငလ်ည်ျား မြညေ့်စွကအ်ကကံမပ ချက်မျောျား နပျားန ငုခ် ေ့မခငျ်ားမရှ နပ။ ယငျ်ားမပည်နယမ်ျောျား 

အောျားလံျုားတွင ်မကကောန ျားမီနစှမ်ျောျားအတငွျ်ား တ ုက်ပွ မျောျားနငှေ့ ် ကကံ နတွွဲ့ ခ ေ့ရပပီျား နထောငန်ငှေ့ခ်ျီန ော မပည ် မျောျား ည် ၎ငျ်ားတ ု ေ့၏ 

နနရပ်မျောျားက ု စွန ေ့ခွ်ောထက်ွနမပျားတ မ်ျားနရှောငက်ကရ ည်။ ရခ ုငမ်ပည်နယ်တွငမ်  မမနမ်ောစစ်တပ်နငှေ့ ် ရကခ  ငေ့တ်ပ်နတေ်ာ (AA) 

တ ု ေ့အကကောျား မပငျ်ားထန ်ညေ့် တ ုက်ပွ မျောျားနကကောငေ့ ် ၂၀၁၈ ခုနစှ ် နစှ်ကုနပ် ုငျ်ားမစှတင၍် လ ဦျားနရ တစ ် နျ်ားနမခောက်န ောငျ်ား 

(၁၆၀,၀၀၀) ခန ေ့ ်နနရပ်စွန ေ့ခွ်ော ထက်ွနမပျားတ မ်ျားနရှောငခ် ေ့ကကရ ည်။ 

                ထ ု ေ့အမပင ် ၂၀၁၇ ခုနစှ်တွင ် မမနမ်ောစစ်တပ်၏ ‘နယ်နမမရငှျ်ားလငျ်ားနရျား’စစ်ဆငမ်ှု၏ အကျ  ျားဆက်နကကောငေ့ ်

ဘင်္ဂလောျားနဒေ့ရှ်န ငုင်ရံှ  ကမ္ောေ့အကကီျားဆံုျားနငှေ့ ် လ ဦျားနရအထ ထပ်ဆံုျား ဒကုခ ည်စခနျ်ားမျောျားတွင ် ရ ုဟငင််္ျောဒကုခ ည်နပါငျ်ား 

က ုျား  နျ်ား (၉၀၀,၀၀၀) နကျော် ဆက်လက်နနထ ငုန်နကကရ ည်။ ရ ုဟငင််္ျောမျောျား၏ က ုယ်ပ ငုက်ကနအ်ငလ်ကခဏော 

 တ်မှတ်ပ ုငခွ်ငေ့၊် န ငုင် ံောျားမြစ်ပ ုငခွ်ငေ့ ် နငှေ့ ် ဥပနဒအရ ကောကွယ်နစောငေ့န်ရှောက်ခံပ ငုခွ်ငေ့တ် ု ေ့ မငငျ်ားပယ်ခံနနရ မြငေ့ ်

ဒကုခ ည်မျောျား နနရပ်မပနပ် ု ေ့နရျားအစီအစဉ်မှောလည်ျား နအောငမ်မငမ်ှုမရှ ဘ  မြစ်နန ည်။ ၎ငျ်ားတ ု ေ့ ည် ဒကုခ ည်စခနျ်ားမျောျားတွင ်

ဆက်လက်နနထ ငုန်နရကကပပီျား အ ကရ်ှငရ်ပ်တည်နရျားအတွက် ရုနျ်ားကနအ်ောျားထတု် နနရ က ေ့  ု ေ့ ရခ ုငမ်ပည်နယ် 

နမမောက်ပ ုငျ်ားရှ  ၎ငျ်ားတ ု ေ့၏ ဇောတ နနရပ်  ု ေ့ မပနန် ငုန်ရျားမှောလည်ျား မနရရော မန ချောဘ  မြစန်နပါ ည်။ ထ ု ေ့အမပင ်၎ငျ်ားတ ု ေ့ ည် 

အမခောျားန ော စစ်ဒဏ ်ငေ့ ်တ ငုျ်ားရငျ်ား ောျားအ  ငုျ်ားအဝ ုငျ်ားမျောျားက ေ့  ု ေ့ပင ်၎ငျ်ားတ ု ေ့ ခံစောျားခ ေ့ရန ော ဆ ုျားဝါျား ညေ့် ရောဇဝတ်မှုကကီျား 

မျောျားအတွက ်တရောျားမျှတမှု ရရှ နရျားနငှေ့ ်တောဝနယ် မှု တောဝနခ်ံမှု ရှ နစနရျားတ ု ေ့အတွက် ဆက်လက်နတောငျ်ားဆ ုနနကက ည်။ 

            ဒကုခ ည်မျောျားနငှေ့ ် IDP မျောျား ည် ၎ငျ်ားတ ု ေ့၏ အ ျုားအ မ်နမမယောမျောျားမ ှ နမောငျ်ားထတ်ုခံခ ေ့ရပပီျား ၎ငျ်ားတ ု ေ့၏ 

အခွငေ့အ်နရျားမျောျားနငှေ့ ် အ ကန်မွျားဝမျ်ားနကျောငျ်ားမှုမျောျား ဆံုျားရှုျံားခ ေ့ရန ေ်ာလည်ျား ၎ငျ်ားတ ု ေ့တွင ် နမျှေ်ာလငေ့ခ်ျက်နငှေ့ ် အ ပ်မကမ်ျောျား 
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ရှ ကက ည်က ု မ မ တ ု ေ့အောျားလုံျား ရှငျ်ားလငျ်ားစွော   ရှ နောျားလည်ထောျားရန ်လ ုအပ်ပါ ည်။ ၎ငျ်ားတ ု ေ့ ည် လံုမခံ စွော နနထ ငုန် ငုန်ရျားနငှေ့ ်

ပ ုမ ုနကောငျ်ားမွနန် ော အနောင်္တ်က ု  နတောငေ့တ်နနကက ည်။ ထ ု ေ့အမပင ် ၎ငျ်ားတ ု ေ့၏ ရပ်ရွောအ  ငုျ်ားအဝ ုငျ်ားမျောျားက  ု

ပ ုမ ုနကောငျ်ားမွန ်ညေ့် နနရောတစ်ခု မြစ်လောနစရန ် ဝ ုငျ်ားဝနျ်ားအကျ  ျားမပ  လပ်ုနဆောငလ် ု ညေ့် ဆနဒမျောျားလည်ျားရှ ကက ည်။ 

  ု ေ့မြစ်ပါ၍ မ မ တ ု ေ့မှ မမနမ်ောအစ ုျားရအောျား နအောက်ပါအတ ုငျ်ား အကကံမပ  တ ုက်တွနျ်ားလ ကု်ပါ ည်။ 

• စစ်တပ်၏ ထ ျုားစစဆ်ငမ်ှုမျောျားအောျားလံုျားက  ု အဆံျုား တ်နရျား၊ လ ေ့အခွငေ့အ်နရျားချ  ျားနြောက်မှုမျောျားအတွက် 

မမနမ်ောစစ်တပ်အောျား တောဝနယ် မှု တောဝနခ်ံမှု ရှ နစနရျား လုပ်နဆောငရ်န၊် ရွော ောျားမျောျား အနမခတကျ မပနလ်ည် 

နနထ ငုန် ငုန်ရျားအတွက ်တ ုငျ်ားရငျ်ား ောျားနယ်နမမမျောျားရှ  မမနမ်ောစစ်တပ်အောျား ြယ်ရှောျားနပျားရန ် နငှေ့ ်တနျ်ားတ နရျားနငှေ့ ်

က ုယ်ပ ုငမ်ပဋ္ဌောနျ်ားခွငေ့အ်နပေါ် အနမခခံ ညေ့် စစ်မှနန် ော ြက်ဒရယ်ဒမီ ကုနရစအီုပ်ချ ပ်နရျားစနစ် ထ နထောငန် ငုရ်န ်

၂၀၀၈ ြွ ွဲ့စည်ျားပုံအနမခခံဥပနဒမပငဆ်ငန်ရျား တ ု ေ့အပါအဝင ် ပဋ ပကခ၏ အနမခခအံနကကောငျ်ားတရောျားမျောျားက  ု

က ုငတ်ွယ်နမြရှငျ်ားမညေ့် စစ်မနှ ်ညေ့် ပင မျ်ားချမ်ျားနရျား လပ်ုငနျ်ားစဉ်အတွက် တ ကျခ ုငမ်ောန ော နမခလှမ်ျားမျောျား 

အနကောငအ်ထည် နြော်နဆောငရ်န။်  

• နနရပ်စွန ေ့ခွ်ောထက်ွနမပျားတ မ်ျားနရှောငရ်  မျောျားအနပေါ်  က်နရောက်မညေ့် မ ဝါဒလပ်ုငနျ်ားစဉ်မျောျားအောျားလံျုား၏ 

ဆံုျားမြတ်ချက်ချ ညေ့ ်အဆငေ့တ် ုငျ်ားတွင ်၎ငျ်ားတ ု ေ့မှ အဓ ပပါယမ်ပညေ့်ဝစွော ပါဝငန်ဆောငရွ်က်န ငုန်ရျား န ချောနစရန။် 

• လ  ောျားချငျ်ားစောနောနထောက်ထောျားမှုဆ ုငရ်ော က ညီလုပ်နဆောင ် မျောျားက ု ဥပနဒအရ အနရျားယ မှု   ု ေ့မဟုတ် 

အမခောျားပုံစံမျောျားမြစ်န ော နနေှာငေ့ယှ်က်မှု၊ အကကပ်က ုငမ်ှု   ု ေ့မဟုတ် ပခ မ်ျားနမခောက်ခံရမှုမျောျား မရှ နစဘ  EAO 

ထ နျ်ားချ ပ်နယ်နမမမျောျား  ု ေ့  ွောျားလောခွငေ့မ်ပ နရျား အပါအဝင ်ထကွ်နမပျားတ မျ်ားနရှောငရ်ော နနရောနဒ မျောျား အောျားလုံျား  ု ေ့ 

လ  ောျားချငျ်ားစောနောနထောက်ထောျား ညေ့် အက အညီမျောျား အဟန ေ့အ်တောျားမရှ   နရောက်ရှ နစနရျား ခွငေ့မ်ပ ရန။် 

• Pinheiro အနမခခံမ မျောျားနငှေ့အ်ညီ နနရပ်မပနမ်ညေ့် မပည်တွငျ်ားနနရပ်စွန ေ့ခွ်ောထက်ွနမပျားတ မ်ျားနရှောငရ်   (IDP) 

မျောျားနငှေ့ ် ဒကုခ ည် (refugee) မျောျားအောျားလံုျား၏ အ ျုားအ မ၊် နမမယောနငှေ့ ် ပ ုငဆ် ငုမ်ှုအခွငေ့အ်နရျား မြညေ့်ဆည်ျား 

မခငျ်ားဆ ငုရ်ော အစအီစဉ်က  ု ပင မျ်ားချမ်ျားနရျားလုပ်ငနျ်ားစဉ်ထ တွင ် မပါမမြစ်န ော အစ တ်အပ ငုျ်ားတစ်ခုအမြစ ်

ရှငျ်ားလငျ်ားတ ကျစွော တရောျားဝငထ်ညေ့် ွငျ်ားမခငျ်ား၊ နဆွျားနနျွားမခငျ်ားနငှေ့ ် အနကောငအ်ထည်နြော်နရျား  နဘောတ  

ညီမခငျ်ားတ ု ေ့အောျား န ချောနစရန။် 

• Pinheiro အနမခခံမ မျောျားနငှေ့က် ုက်ညီပပီျား  ငေ့န်လျောန် ော အချ နဇ်ယောျားမြငေ့ ် နနရပ်စွန ေ့ခွ်ောထက်ွနမပျား 

တ မ်ျားနရှောငရ်  မျောျားအတွက ် အ ုျားအ မ၊် နမမယောနငှေ့ ် ပ ုငဆ် ုငမ်ှု မပနလ်ည်မြညေ့်ဆည်ျားနပျားရောတွင ် ၎ငျ်ားတ ု ေ့၏ 

အဓ ပပါယ်မပညေ့ဝ်န ော ပါဝငန်ဆောငရွ်က်မှုမြငေ့ ် မ ဝါဒတစရ်ပ် နြေ်ာနဆောငန်ရျားနငှေ့ ် စနစတ်စ်ခု နြော်နဆောငရ်န၊် 

အကယ်၍ မပနလ်ည်မြညေ့်ဆည်ျားနပျားရန ် မမြစ်န ငုပ်ါက   မ်ျားဆည်ျားခံထောျားရ ညေ့်   ု ေ့မဟုတ် ပျက်စျီားဆံုျားရှုျံား 

ခ ေ့ရ ညေ့ ် နမမယော၊  ျီားနှမံျောျားနငှေ့ ် နမျွားမမ နရျားတ ရစဆောနမ်ျောျား၏ ကောလနပါက်န ျားအတ ငုျ်ား လံုနလောက်န ော 

နလျော်နကကျားမျောျားနပျားရန။် 
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• လက်ရှ  တည်ရှ နနန ော EAO မျောျားမှ ထ နထောင ်စီမံခန ေ့ခွ်  ထ နျ်ား  မျ်ားထောျားန ော တ ုငျ်ားရငျ်ား ောျားမျောျား၏ 

အုပ်ချ ပ်နရျားစနစ်နငှေ့ ်ဝနန်ဆောငမ်ှုမျောျား နပျားနန ညေ့် အနဆောက်အအံုမျောျားက ု ြက်ဒရယ်ဒမီ ုကနရစီ 

အုပ်ချ ပ်နရျားအနမခခံမ မျောျားနငှေ့အ်ညီ အ  အမှတ်မပ ရန။် 

               အထက်နြော်မပပါ အကကံမပ တ ုက်တွနျ်ားချကမ်ျောျား ည် မ မ တ ု ေ့နနရပ်ဌောနန  ု ေ့ မပနရ်မညေ့် နနရပ်စွန ေ့ခွ်ော 

ထက်ွနမပျားတ မ်ျားနရှောငခ် ေ့ရ ညေ့် တ ုငျ်ားရငျ်ား ောျား လ ထအု  ုငျ်ားအဝ ုငျ်ားမျောျားအတွက ် မ မ ဆနဒအနလျောက် လံုမခံ နဘျားကငျ်ားပပီျား 

ငု်္ဏ ် ကခောရှ စွောမြငေ့ ် နရရည်ှတည်တံေ့န ော နနရပ်မပနန်ရျား အဆငန်မပနချောနမွွဲ့နစရန ် မြစပ်ါ ည်။ မ မ တ ု ေ့အနနမြငေ့ ်

ကမ္ောတလ ောျားရှ  IDP မျောျားနငှေ့ ် ဒကုခ ည်မျောျား ရငဆ် ငုန်နရ ညေ့ ် အကျပ်အတည်ျားမျောျားနငှေ့ ် ပ ုမ ုနကောငျ်ားမွနန် ော 

အနောင်္တ်ရရှ နရျားအတွက် ကက  ျားပမ်ျားနြော်နဆောငရ်ောတွင ်၎ငျ်ားတ ု ေ့၏ ခွနအ်ောျားနငှေ့ ် တတ  ရှ မှုတ ု ေ့က ု အ  အမှတ်မပ မခငျ်ားနငှေ့အ်တ  

၎ငျ်ားတ ု ေ့နငှေ့ ်န ျွားစည်ျားညီညွတစ်ွော ရှ နနနကကောငျ်ား ကမ္ောေ့ဒကုခ ည်မျောျားနန ေ့ မတ ုငမ်ီ ယနန ေ့တွင ်နြော်မပအပ်ပါ ည်။  

 

ထပ်မံသှိရ ှိလှိပုါြေ ဆြေသ် ယ ်န် 

Progressive Voice, info@progressive-voice.org 

Karen Women's Organization, kwocentral@gmail.com 

Kachin Women’s Association Thailand, kwat.secretariat@gmail.com 

Chin Human Rights Organization, info@chinhumanrights.org 

Human Rights Foundation of Monland, info@rehmonnya.org 

 

ကထာြေခ်လံြေမ် တထ်ှိူုးသ မျာူး 

1. Action Committee for Democracy and Development (ACDD) 
2. Albany Karen Community, NY, USA 
3. All Arakan Students' and Youths' Congress (AASYC)  
4. Alliance Kachin Youth Union (AKYU) 
5. Arakan American Community, USA 
6. Arakan Rivers Network (ARN) 
7. Arakanese (Rakhine) Association (NSW-Inc) 
8. Arakanese (Rakhine) Association(NSW-Inc), Australia 
9. Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) 
10. Association of Human Rights Defenders and Promoters (HRDP) 
11. Association of United Nationalities in Japan  
12. Athan - Freedom of Expression Activist Organization 
13. Australian Karen Organisation Inc. (AKO Inc.) 
14. Burmese Rohingya Organization UK 
15. Calgary Karen Community Association (CKCA), Canada 
16. California Karen Youth Forum, CA, USA 
17. California Shan Society 
18. Candle Lights 

mailto:info@progressive-voice.org
mailto:kwocentral@gmail.com
mailto:kwat.secretariat@gmail.com
mailto:info@chinhumanrights.org
mailto:info@rehmonnya.org
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19. Chin Human Rights Organization (CHRO) 
20. Chin Refugee Committee, Delhi 
21. Chin Refugee Committee, Malaysia 
22. East Bago- Former Political Prisoners Network (EB-FPPN) 
23. Eastern Pennsylvania Karen Community 
24. Edmonton Karen Community Youth Organization, Canada 
25. Equality Myanmar (EQMM) 
26. Finland Karen Culture Association 
27. Freedom For Burma, USA 
28. Future Light Center (FLC) 
29. Generation Wave (GW) 
30. Genuine People’s Servants (GPS) 
31. Harmony Youth Association 
32. Human Rights Educators Network (HREN) 
33. Human Rights Foundation of Monland (HURFOM) 
34. Humanity Institute (HI) 
35. International Campaign for Arakan (ICA) 
36. International Karen Organization (IKO) 
37. Israel Karen Organization 
38. Kachin Canadian Association  
39. Kachin Development Networking Group (KDNG) 
40. Kachin National Organization, USA 
41. Kachin National Youth Network  
42. Kachin Organization of Australia  
43. Kachin Refugee Committee (Malaysia) 
44. Kachin Women Union (KWU) 
45. Kachin Women’s Association Thailand (KWAT) 
46. Karen American Association of Wisconsin (KAAW), WI, USA 
47. Karen Association of Huron South Dakota 
48. Karen Community Association UK 
49. Karen Community in Norway 
50. Karen Community in Syracuse, NY, USA 
51. Karen Community London, Canada 
52. Karen Community of Akron, Inc, HO, USA 
53. Karen Community of Canada (KCC) 
54. Karen Community of Czech Republic 
55. Karen Community of Denmark 
56. Karen Community of Hamilton, Canada 
57. Karen Community of Iowa 
58. Karen Community of Ireland 
59. Karen Community of Kansas City (KS & MO) 
60. Karen Community of Kitcherner & Waterloo, Canada 
61. Karen Community of Leamington, Canada 
62. Karen Community of Lethbridge, Canada 
63. Karen Community of Louisville, KY, USA 
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64. Karen Community of Minnesota (KCM) 
65. Karen Community of New Bern, NC, USA 
66. Karen Community of North Carolina, USA 
67. Karen Community of Ottawa, Canada 
68. Karen Community of Regina, Canada 
69. Karen Community of Saskatoon, Canada 
70. Karen Community of Thunderbay, Canada 
71. Karen Community of Toronto, Canada 
72. Karen Community of Windsor, Canada 
73. Karen Community of Winnipeg, Canada 
74. Karen Community Society of British Columbia (KCSBC), Canada 
75. Karen Culture Organization of Minnesota, MN, USA. 
76. Karen Environmental and Social Action Network (KESAN) 
77. Karen Human Rights Group (KHRG)  
78. Karen National Community - The Netherlands 
79. Karen Organisation for Relief and Development (KORD) 
80. Karen Organization of America, USA 
81. Karen Organization of Illinois 
82. Karen Peace Support Network (KPSN) 
83. Karen Refugee Committee (KRC) 
84. Karen Students Network Group (KSNG) 
85. Karen Swedish Community  
86. Karen Women’s Organization (KWO) 
87. Karen Youth of Norway (KYN) 
88. Karen Youth of Toronto, Canada 
89. Karenni American Association, USA 
90. Karenni Human Rights Group (KnHRG) 
91. Karenni Legal and Human Rights Center (KnLHRC) 
92. Karenni National Women’s Organization (KNWO) 
93. Karenni Refugee Committee (KnRC) 
94. Karenni Social Welfare and Development Center (KSWDC) 
95. Korea Karen Organisation (KKO) 
96. Koung Jor Shan Refugee Camp 
97. Loka Ahlinn (Social Development Organization) 
98. Mae Tao Clinic (MTC) 
99. Malaysia Karen Organisation (MKO) 
100. Myanmar People Alliance - Shan State (MPA-SS) 
101. Nationalities Alliance of Burma, USA 
102. Network for Human Rights Documentation - Burma (ND-Burma) 
103. New Zealand Karen Association Inc. (NZKA) 
104. Overseas Karen Organisation - Japan (OKO Japan) 
105. Pa-O Women's Union (PWU) 
106. Pa-O Youth Organization (PYO) 
107. Progressive Voice 
108. Ramhkye (Youth Rescue)  
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109. Relief Action Network for IDP and Refugee (RANIR) 
110. Rochester Karen Community, NY, USA 
111. Rohingya American Society (RAS), USA  
112. Southern Youth 
113. Synergy Social Harmony Organization  
114. Ta’ang Students and Youth Organization (TSYU) 
115. Ta’ang Women’s Organization (TWO) 
116. The Seagull:Human Rights, Peace & Development 
117. US Campaign for Burma 
118. Utica Karen Community 
119. Women's League of Burma (WLB) 
120. Women’s Peace Network (WPN) 
121. World Kachin Congress 
122. Wunpawng Amyu Sha Mung Bawng Rapdaw (Kachin National Consultative Assembly) 
123. Youth Circle (YC) 

  


