၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဇွနလ
် ၁၉ ရက်နန ေ့

ပူးတထ
ွဲ တ
ု ပ် ပန်က ြေညာချြေ်
ြေမ္ာာ့ဒြေ
ု ခသည်မျာူးကနတ
ု င
် ရ
ံ ှိ ယခုပြစ်ပာူးကနကသာ ပဋှိပြေခ၊ လအခ
်ာ့ က ူးချှိ ူးကြာြေ်မှုမျာူးနင်ာ့
ာ့ ငအ
ာ့ င် ပမန်မာနှိင
လသာူးချင်ူးစာနာကထာြေ်ထာူးမှုဆင
ု ှိ ် ာ အြေျပ်အတည်ူးမျာူးြေှို အဆံူးု သတ် န် ကတာင်ူးဆှိပု ခင်ူး
၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ ဇွနလ
်
၂၀ ရက်နနတွ
ေ့ င ် ကျနရောက်န
မြစ်ပွောျားနနန

ော ကမ္ောဒ
ု ခ
ေ့ က

ော ပဋပကခ၊ လအခွ
ှ ေ့် လ
ေ့ ငအ
ေ့် နရျားချ ျားနြောက်မှုမျောျားနင

မျောျားကု ချက်ချင်ျားအဆံုျား

တ်ရန်နင
ှ ေ့် မမန်မောနင
ု င
် ရ
ံ ှ မပည်

ကောကွယ်နစောငန
်ေ့ ရှောက်နပျား
နရျားထျားု ထောျားန

ညေ့် စစ်မှနန
်

ည်မျောျားနနတွ
ု င
် ၌
ံ လက်ရှ
ေ့ င ် မမန်မောနင

ောျားချင်ျားစောနောနထောက်ထောျားမှုဆုငရ
် ော အကျပ်အတည်ျား

လထုအောျားလံျားု ၏ အခွငအ
ု ်နော
ေ့် နရျားမျောျားကု နလျားစောျားလက

ော ြက်ဒရယ်ဒမ
ီ ုကနရစီစနစ်တစ်ရပ် ထနထောင်ရန် နအောက်ပါလက်မှတ်

ော မမတု အရပ်
ဘက်လထုအြွွဲ့အစည်ျားနပါင်ျား (၁၂၃) ြွွဲ့ တက
ု ေ့ တက
ု ်တန
ွ ျား် နတောင်ျားဆုလုက်
ေ့

၂၀၁၁

ခုနစ
ှ ်မှ

မပည်တွငျား် စစ်နကကောင ေ့်

စတင်၍
န်ျားနှငခ
ေ့် ျီန

ဒီမုကနရစီ
ော

ု ေ့ အ

တုငျား် ရင်ျား

ွငက
် ျားနမပောင်ျားနနပပီဟဆ
ု ုန
ောျားမပည်

လထုကု

ော်လည်ျား

နနရပ်မှ

ည်။

ကမ္ောအ
ေ့ ရှည်ကကောဆံုျား

ထွက်နမပျားတမ်ျားနရှောင်ရမှု

ဆက်လက်မြစ်နစခပေ့ ပီျား ၎င်ျားတ၏
ု ေ့ ဘုျားဘွောျားပင
ု န
် မမ အနှအမပောျား
ံ ေ့
အတွငျား် နှင ်ေ့ ထင
ု ျား် ၊ ဘင်္ဂလောျားနဒရ
ေ့ ှ်၊ အနဒယနှင ်ေ့ မနလျားရှောျား
တအပါအဝင်
ု ေ့
အမ်နျားီ ချင်ျားနင
ု င
် မ
ံ ျောျားတွင ် ရှောနြွခုလှုံနနကကရ
တုငျား် ရင်ျား

ည်ကု မမတမှ
ု ေ့ အထျားစျားု ရမ်ပပန်မပါ

ည်။ မမန်မောစစ်တပ်နင
ှ ေ့်

ောျား လက်နက်ကင
ု န
် တော်လှနန
် ရျားအြွွဲ့အစည်ျား (EAO) မျောျားအကကောျား တက
ု ်ပမျောျား
ွ
ဆက်မြစ်နနပပီျား အထျား

တစ်နင
ု င
် လ
ံ ျားံု ပစ်ခတ်တုက်ခက
ု ်မှုရပ်စနရျား
တုက်ပမျောျား
ွ

မြစ်ပွောျားနန

မြင ေ့်

နဘောတစောချ ပ် (NCA) လက်မှတ်နရျားထျားု ထောျားန

လက်ရမြစ်
ှ နပေါ်နနန

လုပ်ငန်ျားစဉ် မနအောင်မမင်မှု၏ မပယုင်္်ပင် မြစ်

ော

ော နဒ

နနရပ်စွနခ
် ေ့ ွောထွက်နမပျားတမ်ျားနရှောင်ရမှု

ည်

မြင ေ့်

မျောျား၌ပင်လျှင ်
ပငမ်ျားချမ်ျားနရျား

ည်။

တစ်ချန်တည်ျားတွင ် လအခွ
ေ့ ငအ
ေ့် နရျားချ ျားနြောက်မှုမျောျား၏ အဓကကျ ျားလွန် မြစ်

ညေ့် မမန်မောစစ်တပ်

ည်

၎င်ျားတနရျားဆွ
ု ေ့
ထောျား

ညေ့် ၂၀၀၈ ြွွဲ့စည်ျားပံုအနမခခံဥပနဒနအောက်တွင ် မပစ်ဒဏ်နပျားအနရျားယခံရမခင်ျားမှ ကင်ျားလွတ်ခင
ွ က
ေ့် ု

ဆက်လက်ရရှနန

ည်။

ယခင်က

အမခောျားတုငျား် ရင်ျား

မမန်မောစစ်တပ်၏ စနစ်တကျ ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန
် ေ့ ျင ေ့်
ေ့ က
ရခုငမ် ပည်နယ်နင
ှ ေ့် ချင်ျားမပည်နယ်မျောျားရှ အရပ်
မပောကျနစခေ့
န

ည်။ အမျ ျား

ုျားံ ခေ့

ောျားမျောျားမှော နလနကကောင်ျားတုက်ခုက်မှုမျောျားနကကောင ေ့်

မ်ျားမခင်ျား နှင ေ့် ညှဉ်ျားပန်ျားနှပ်စက်မခင်ျား တက
ု ေ့ ုလည်ျား ခံနနကကရ

ုနေ့

ော

နှပ်စက်မခင်ျားနှင ေ့် ဥပနဒမေ့

ည်။

နဘောတစောချ ပ်နင
ှ ေ့် လံျားု ဝကွလွဆနက
် ေ့ ျင်နနပပီျား ရခင
ု မ် ပည်နယ် နှင ေ့် ချင်ျားမပည်နယ်ရှ ပမ ွဲ့နယ်

(၈) ပမ ွဲ့နယ်အောျား အင်တောနက် မြတ်နတောက်ထောျားမှု၏ အကောအကွယ်နအောက်တွင ် ကျ ျားလွနန
် နမခင်ျားလည်ျား မြစ်
ရှမ်ျားမပည်နယ်ကေ့

ော

ညေ့် အကကမ်ျားြက်နည်ျားဗျ ဟောမျောျားကု ယခုအချန်တင
ွ ်

မီျားနှင ေ့် ကနလျားမျောျားအပါအဝင် အရပ်

ည် င်္ျီနဗ
ီ ော

နနရပ်စွနခ
် ေ့ ောွ ထွက်နမပျားတမ်ျားနရှောင်နစခေ့န

ောျားမျောျားအနပေါ် ဆက်လက်ကျင ေ့် ုျားံ နနပပီျား ရွ ောမျောျားစွောကု မီျားရှု ွဲ့ြျက်ဆျားီ

ဆံုျားကကရပပီျား မမန်မောစစ်တပ်၏ မတရောျားြမ်ျားဆီျား ထန်ျား

ယင်ျားလုပ်ရပ်မျောျား

ောျားမျောျားအောျား

အမခောျားတင
ု ျား် ရင်ျား

ောျားနဒ

မျောျားတွင ်

ရှများ် တုငျား် ရင်ျား

ောျား

အရပ်

တ်မြတ်မခင်ျားမျောျား ဆက်လက်လုပ်နဆောင်နနပပီျား တအောင်ျားတုငျား် ရင်ျား
1

ောျားမျောျားအောျား
ောျား နဒ

ည်။

ှ
ညဉ်ျားပန်
ျား

မျောျားတွငလ
် ည်ျား

မတရောျား ြမ်ျားဆီျားမခင်ျား၊ ညှဉ်ျားပန်ျားနှပ်စက်မခင်ျား နှင ေ့် နပေါ်တောအမြစ် အတင်ျားအဓမမခုငျား် နစမခင်ျားမျောျား မပ လုပ်မခင်ျား ခံရမည်ကု
စုျားထတ်စွော နနထင
ု န
် နကကရပါ
လက်နက်ကုငတ
် ပ်ြွဲ့ွ မြစ်န
နနမခင်ျားနကကောင ေ့် ယခုကေ့
မြစ်နပေါ်နစ
ရွ ော

ည်။

ည်။ ကရင်မပည်နယ်တွင ် မမန်မောစစ်တပ်နင
ှ ေ့် ကရင်အမျ ျား

ော ကရင်အမျ ျား

ောျားလွတ်နမမောက်နရျားတပ်မနတော် (KNLA) တအကကောျား
ု ေ့
တုက်ပမျောျား
ွ
မြစ်ပွောျား

ု ေ့ COVID-19 မြစ်ပွောျားနန

တစ်ဘက်တွငလ
် ည်ျား

ဒုကခ

ည်။

စစ်နဘျား

ော ဒုကခ

ုနေ့

ျားပါက

ော ကရင် နှင ်ေ့ ကရင်နီ တုငျား် ရင်ျား

ဒုကခ

ည် ထင
ု ျား် -မမန်မော

ောျား အမျောျားစုမြစ်

ော

ောကျဆင်ျား

ွောျား

ည်မျောျား

မကကောန

နနရပ်မပန်နရျားအတွက်

ျားမီက မပန် ွောျားခေ့န

အကအညီမျောျား

ဆယ်စုနစ
ှ ်မျောျားစွောအတွငျား် IDP မျောျားအတွက် အဆုျားဆံျားု န

နပျားပရောတွ
ု ေ့
င်

ည်မျောျားမှ ပညောနရျား၊ ကျန်ျားမောနရျား၊

ညေ့်အနမခအနနက ထင်ရှောျားနစပါ

နည်ျားပါျားလော

ော အနမခအနနမြစ်နန

ညေ့်

ဒုကခကု

အမှနတ
် ကယ်

လုအပ်နန

မျောျားထံ

ု ေ့ နရောက်ရှမခင်ျား

(IDP) မျောျား
ခံစောျားနနကကရပပီျား

မရှခေ့နပ။

န်ျားတစ်န

ော်လည်ျား ကချင်လတ
ွ ်နမမောက်နရျားအြွွဲ့ (KIO) ထန်ျားချ ပ်နယ်နမမအတွငျား် ရှ နလျားန

စစ်နဘျားနရှောင် IDP မျောျားထံ

ု ေ့ နင
ု င
် တ
ံ ကောလ

မျောျား

ု ေ့

အလောျားတပင်

ောင်ျား (၁၁၀,၀၀၀) ခန ် ေ့
ောင်ျား (၄၀,၀၀၀)ခနန
် ေ့

ည်။ ထအ
ု နမခအနနက ယခုမြစ်နပေါ် နနန

ခံအကအညီနပျားနရျားအြွွဲ့မျောျားအတွက် ၎င်ျား IDP မပည်
ည်။ ထမ
ု ျှ

ည်။

ော

ောျားချင်ျားစောနောနထောက်ထောျားမှုဆုငရ
် ော အကအညီမျောျား မနရောက်ရှနစရန်

မမန်မောအစျားု ရမှ ၂၀၁၆ ခုနစ
ှ က
် တည်ျားက ပတ်ဆထောျားခ
ု ေ့
ေ့

ခက်ခလောနစပါ

ည်။

ည်ကု မမတမှ
ု ေ့ နတွွဲ့ မမင် ရှရပါ

ကချင်မပည်နယ်နင
ှ ေ့် ရှမ်ျားမပည်နယ်နမမောက်ပုငျား် တတွ
ု ေ့ င ် IDP အနရအတွက် တစ်

ကောလတွင ် နဒ

ော

ကင်ျားမေ့နနမခင်ျားကု

ဥပမောအောျားမြင ေ့် မွနမ် ပည်နယ်တင
ွ ် COVID-19 ကမ္ောက
ေ့ ပ်နရောင်္ါနဘျားအတွငျား် အစုျားရမှ နဝျားလံနခါင်ြျောျား နဒ

ရှနနန

ည်။

ည်။ လက်ရှမြစ်နပေါ်နနန

ကက တင်မပင်ဆင်မှု

ော နနရပ်မပန် ဒုကခ

က်နမွျားဝမ်ျားနကျောင်ျားမှုတု လက်
လှမ်ျားမှီမခင်ျား မရှ
ေ့

ောျားချင်ျားစောနောနထောက်ထောျားမှုဆုငရ
် ော

အကအညီမျောျား

ညေ့်

မြင ်ေ့ ၎င်ျားတ၏
ု ေ့ စောျားဝတ်နနနရျား လအ
ု ပ်မှု

ဤအနတောအတွငျား် မမန်မောနင
ု င
် အ
ံ တွငျား် ရှ မပည်တွငျား် နနရပ်စွနခ
် ေ့ ွောထွက်နမပျားတမ်ျားနရှောင်ရ
လ

မျောျားရှ

ော် အကယ်၍ ၎င်ျားပဋပကခနင
ှ ေ့် အကကမ်ျားြက်မှုမျောျားက ကက တင်မပင်ဆင်မှု ကင်ျားမေ့နနမခင်ျားကု

ောျားမှတ်ပံုတင်နင
ှ ေ့် အ

မှောလည်ျား

ငန
ေ့် ဒ

ည်မျောျားအတွက် အလွနအ
် မင်ျား စုျားရမ်ပပန်ြွယ် မြစ်နန

က်ရှငရ
် ပ်တည်နင
ု န
် ရျားတအတွ
ု ေ့
က် ရုနျား် ကန်ကက ျားစောျားနနကကရ

အကကမ်ျားြက်မမ
ှု ျောျားက

မနပေါ်လွငန
် စန
နင
ု င
် ံ

ည်စခန်ျား (၉) ခုတင
ွ ် နနထင
ု န
် နကကန

န်ျား (၁၀၀,၀၀၀) နီျားပါျားန

ထန်ျားထောျားနင
ု န
် ရျားနှင ေ့် အ

နြော်မပနနပါ

နမမမမှ ပ်မင
ု ျား် မျောျားက

ည်။

ည်မျောျားအတွက် ရန်ပန
ံု ငွနထောက်ပံမ
ေ့ ှုမျောျား

ပဋပကခနင
ှ ေ့်

ော

ောျားမျောျား ထွက်နမပျားတမ်ျားနရှောင်ရမှုကု

ညေ့် လက်ရှ ပငမ်ျားချမ်ျားနရျားလုပ်ငန်ျားစဉ်နှင ေ့် လအခွ
ေ့ ငအ
ေ့် နရျားချ ျားနြောက်မှုမျောျား

နယ်စပ်တစ်နလျှောက်ရှ ဒုကခ
လဦျားနရတစ်

ညေ့က
် ောလအတွငျား် ၌ပင် ရွ ော

နင
ု င
် တ
ံ စ်ဝန်ျားတွငရ
် ှန

ောျားမျောျားကု ဆက်လက်ပခမ်ျားနမခောက်နနပါ
ကျရှု ံျားနန

ောျားအစည်ျားအရံုျား (KNU) ၏

မျောျားထံ

ော COVID-19

ွောျားနရောက်နင
ု ရ
် န်မှော ပု၍ပင်

ောမက ကရင်မပည်နယ်ရှ အီျားတျားထ နှင ေ့် ထင
ု ျား် -ရှမ်ျားနယ်စပ်တစ်နလျှောက်ရှ ရှများ် IDP စခန်ျား (၆)

ခုတမှ
ု ေ့ ောလည်ျား

အနမခခံလအ
ု ပ်ချက်

ခံစောျားနနကကရ

ည်။

မပည်တွငျား် ရှ

အကအညီမျောျား
IDP

ကကံ ကကရမည်ကု မမတမှ
ု ေ့ အထျားစုျားရမ်ပါ

မျောျား

ည်

နည်ျားပါျားပပီျား
မုျားရော

ည်။
2

တ
ီ ွင ်

နမခောက်ခန်ျားလု

မြစ်နန

ရကခောမပတ်လပ်ပပီျား

ညေ့်

အနမခအနနကု

ဆောနလောင်မွတ်

ပ်မန
ှု ဘျား

ဒုကခ
ဆက်နယ
ွ ်

ည်မျောျားနှင ေ့် IDP မျောျား ပုငဆ
် င
ု ် ညေ့် အုျားအမ်နင
ှ ေ့် နမမယောမျောျားကု မမန်မောစစ်တပ်၊ ၎င်ျားနှငပ
ေ့် တ်

မျောျား

နှင ေ့်

နမမယောဥပနဒမျောျား
နမမယော
ဒုကခ

စီျားပွောျားနရျားလုပ်ငန်ျားမျောျားက

ည် ဓနလေ့ထျားံု တမ်ျား နမမယောအ

မ်ျားဆည်ျားမှုမျောျားကု

မ်ျားယနန

ညေ့အ
် နပေါ်

ုျားံ မပ မှုမျောျားကု အ

မမတမှ
ု ေ့

အထျားစုျားရမ်ပပန်မပါ

ည်။

အမှတ်မပ မခင်ျားမရှဘ ကကီျားမောျားကျယ်မပနန
် ေ့

ော ဥပနဒနဘောင်အတွငျား် လုပ်နဆောင်နင
ု ရ
် န် အနထောက်အကမပ နနပါ

ော

ည်။ လက်ရှကောလ၌

ည်မျောျားနှင ေ့် IDP မျောျားအတွက် အုျားအမ်၊ နမမယောနှင ေ့် ပုငဆ
် ုငမ
် ှု မပန်လည်မြညေ့ဆ
် ည်ျားနပျားမခင်ျားဆုငရ
် ော အနမခခံမမျောျား

(Pinheiro အနမခခံမမျောျား) နှငက
်ေ့ ုက်ညီ
မပန်လည်အစောျားထျားု နပျားနလျော်မညေ့်
နတွွဲ့ ရှရ

ညေ့် ထွက်နမပျားတမ်ျားနရှောင်ရ

နမမယောမဝါဒ

ုမဟု
ေ့ တ်

မျောျားအတွက် အုျားအမ်၊ နမမယောနှင ်ေ့ ပုငဆ
် ုငမ
် ှုမျောျား

စနစ်တစ်ခု

မမန်မောအစုျားရ၌

မရှနနန

ျား

ည်ကု

ည်။
ဤကေ့

စခန်ျားမျောျား ပတ်

ုအနမခအနနနအောက်
တွင ် ကရင်မပည်နယ်၊ ကချင်မပည်နယ်၊ ရှများ် မပည်နယ်နင
ှ ေ့် ရခုငမ် ပည်နယ်မျောျားရှ IDP
ေ့
မ်ျားနရျား နင
ု င
် လ
ံ ံုျားဆုငရ
် ောအဆင ်ေ့ မဟောဗျ ဟောကု လမှုဝန်ထမ်ျား၊ ကယ်ဆယ်နရျားနှင ်ေ့ မပန်လည်နနရော

ချထောျားနရျားဝန်ကကီျားဌောန ဦျားနဆောင်၍ စစ်ဒဏ်

င ေ့် ထွကန
် မပျားတမ်ျားနရှောင်ရ

ညေ့် လထုအ

ုငျား် အဝင
ု ျား် မျောျား၊ အရပ်ဘက်

လထုအြွွဲ့အစည်ျားမျောျားနှင ေ့် တုငပ
် င်ညှနှုင်ျားမခင်ျားမရှဘ နရှ ွဲ့တုျားလုပ်နဆောင်နနမခင်ျားမှောလည်ျား စုျားရမ်ြွယ်နကောင်ျားလှ
ထမု ပည်
မရှ

က်

မျောျား

ကေ့

ု ေ့

ည် စခန်ျားပတ်

မ်ျားနရျားနှင ေ့် ပတ်

က်

ညေ့် မည်

ညေ့်

ည်။

တင်ျားအချက်အလက်မျှ လက်ခံရရှမခင်ျား

မဟောဗျ ဟောအနပေါ်တွငလ
် ည်ျား မြညေ့်စွကအ
် ကကံမပ ချက်မျောျား နပျားနင
ု ခ
် ေ့မခင်ျားမရှနပ။ ယင်ျားမပည်နယ်မျောျား

အောျားလံျားု တွင ် မကကောန

ျားမီနစ
ှ မ
် ျောျားအတွငျား် တုက်ပွမျောျားနှင ေ့် ကကံ နတွွဲ့ ခေ့ရပပီျား နထောင်နင
ှ ခ
ေ့် ျီန

နနရပ်မျောျားကု စွနခ
် ေ့ ွောထွက်နမပျားတမ်ျားနရှောင်ကကရ

ော မပည်

မျောျား

ည် ၎င်ျားတ၏
ု ေ့

ည်။ ရခုငမ် ပည်နယ်တွငမ
် မမန်မောစစ်တပ်နင
ှ ေ့် ရကခ ငတ
ေ့် ပ်နတော် (AA)

တအကကောျား
ု ေ့
မပင်ျားထန် ညေ့် တုက်ပွမျောျားနကကောင ေ့် ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ် နှစ်ကုနပ
် ုငျား် မှစတင်၍ လဦျားနရ တစ်
(၁၆၀,၀၀၀) ခန ် နနရပ်
စွနခ
် ေ့ ွော ထွက်နမပျားတမ်ျားနရှောင်ခေ့ကကရ
ေ့

န်ျားနမခောက်န

ောင်ျား

ည်။

ထအမပင်
ု ေ့
၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ်တွင ် မမန်မောစစ်တပ်၏ ‘နယ်နမမရှငျား် လင်ျားနရျား’စစ်ဆင်မှု၏ အကျ ျားဆက်နကကောင ေ့်
ဘင်္ဂလောျားနဒရ
ု င
် ရ
ံ ှ ကမ္ောအ
ေ့ ှ်နင
ေ့ ကကီျားဆုျားံ နှင ေ့် လဦျားနရအထထပ်ဆုျားံ ဒုကခ
ကုျား

န်ျား

(၉၀၀,၀၀၀)

တ်မှတ်ပုငခ
် င
ွ ၊ေ့်
ဒုကခ

နင
ု င
် ံ

နကျော်

ဆက်လက်နနထင
ု န
် နကကရ

ောျားမြစ်ပုငခ
် ွင ေ့်

ည်။

ည်စခန်ျားမျောျားတွင ် ရု ဟင်င်္ျောဒုကခ
ရု ဟင်င်္ျောမျောျား၏

အ

က်ရှငရ
် ပ်တည်နရျားအတွက်

ု မပန်
ု န
် ရျားမှောလည်ျား မနရရော မန
ေ့ နင

အမခောျားန

ောျားအ

င ေ့် တင
ု ျား် ရင်ျား

င
ု ျား် အဝုငျား် မျောျားကေ့

ည်။ ၎င်ျားတု ေ့ ည် ဒုကခ

ရုနျား် ကန်အောျားထုတ်

နမမောက်ပုငျား် ရှ ၎င်ျားတ၏
ု ေ့ ဇောတနနရပ်
ော စစ်ဒဏ်

ကုယ်ပင
ု က် ကန်အင်လကခဏော

နှင ေ့် ဥပနဒအရ ကောကွယ်နစောငန
ု ခ
် ွငတ
ေ့် ရှောက်ခံပင
ေ့် ု ေ့ မငင်ျားပယ်ခံနနရ

ည်မျောျား နနရပ်မပန်ပနရျားအစီ
ု ေ့
အစဉ်မှောလည်ျား နအောင်မမင်မှုမရှဘ မြစ်နန

ဆက်လက်နနထင
ု န
် နရကကပပီျား

ည်နပါင်ျား

နနရ

ချောဘ မြစ်နနပါ

ုပင်
ေ့ ၎င်ျားတု ေ့ ခံစောျားခရ
ေ့ န

ကေ့

ည်စခန်ျားမျောျားတွင ်
ု ေ့ ရခုငမ် ပည်နယ်

ည်။ ထအမပင်
ု ေ့
၎င်ျားတု ေ့ ည်

ော ဆုျားဝါျား

ညေ့် ရောဇဝတ်မှုကကီျား

မျောျားအတွက် တရောျားမျှတမှု ရရှနရျားနှင ေ့် တောဝန်ယမှု တောဝန်ခံမှု ရှနစနရျားတအတွ
ု ေ့
က် ဆက်လက်နတောင်ျားဆုနနကက
ဒုကခ

ည်မျောျားနှင ေ့်

အခွငအ
်ေ့ နရျားမျောျားနှင ်ေ့ အ

IDP

မျောျား

ည်

၎င်ျားတ၏
ု ေ့

အျားု အမ်နမမယောမျောျားမှ

က်နမွျားဝမ်ျားနကျောင်ျားမှုမျောျား ဆံုျားရှုျားံ ခရ
ေ့ န
3

မြင ေ့်

နမောင်ျားထုတ်ခံခရ
ေ့ ပပီျား

ည်။

၎င်ျားတ၏
ု ေ့

ော်လည်ျား ၎င်ျားတတွ
ု ေ့ င ် နမျှော်လငခ
်ေ့ ျက်နင
ှ ်ေ့ အပ်မက်မျောျား

ရှကက

ည်ကု မမတအောျားလံ
ု ေ့
ုျား ရှငျား် လင်ျားစွော

ပုမုနကောင်ျားမွနန
်

ော

အနောင်္တ်ကု

ရှနောျားလည်ထောျားရန် လုအပ်ပါ
နတောငတ
ေ့် နနကက

ည်။

ည်။ ၎င်ျားတု ေ့ ည် လံုမခံ စွော နနထင
ု န
် င
ု န
် ရျားနှင ေ့်

ထအမပင်
ု ေ့

၎င်ျားတ၏
ု ေ့

ပုမုနကောင်ျားမွန် ညေ့် နနရောတစ်ခု မြစ်လောနစရန် ဝုငျား် ဝန်ျားအကျ ျားမပ လုပ်နဆောင်လု

စစ်တပ်၏

ထျားု စစ်ဆင်မှုမျောျားအောျားလံုျားကု

အဆံျားု

တ်နရျား၊

လအခွ
ေ့ ငအ
ေ့် နရျားချ ျားနြောက်မှုမျောျားအတွက်
ောျားမျောျား အနမခတကျ မပန်လည်

ောျားနယ်နမမမျောျားရှ မမန်မောစစ်တပ်အောျား ြယ်ရှောျားနပျားရန် နှင ေ့် တန်ျားတနရျားနှင ေ့်

ကုယ်ပုငမ် ပဋ္ဌောန်ျားခွငအ
်ေ့ နပေါ် အနမခခံ
၂၀၀၈

ည်။

ည်။

မမန်မောစစ်တပ်အောျား တောဝန်ယမှု တောဝန်ခံမှု ရှနစနရျား လုပ်နဆောင်ရန်၊ ရွ ော
နနထင
ု န
် င
ု န
် ရျားအတွက် တုငျား် ရင်ျား

င
ု ျား် အဝုငျား် မျောျားကု

ညေ့် ဆနဒမျောျားလည်ျားရှကက

ုမြစ်
ု ေ့ မမန်မောအစုျားရအောျား နအောက်ပါအတုငျား် အကကံမပ တုက်တွနျား် လက
ု ်ပါ
ေ့ ပါ၍ မမတမှ
•

ရပ်ရွောအ

ညေ့် စစ်မှနန
်

ြွွဲ့စည်ျားပံအ
ု နမခခံဥပနဒမပင်ဆင်နရျား

ော ြက်ဒရယ်ဒမ
ီ က
ု နရစီအုပ်ချ ပ်နရျားစနစ် ထနထောင်နင
ု ရ
် န်

တအပါအဝင်
ု ေ့
ပဋပကခ၏

အနမခခံအနကကောင်ျားတရောျားမျောျားကု

ကုငတ
် ွယ်နမြရှငျား် မညေ့် စစ်မန
ှ ် ညေ့် ပငမ်ျားချမ်ျားနရျား လုပ်ငန်ျားစဉ်အတွက် တကျခုငမ
် ောန

ော နမခလှမ်ျားမျောျား

အနကောင်အထည် နြော်နဆောင်ရန်။
•

နနရပ်စွနခ
် ေ့ ွောထွက်နမပျားတမ်ျားနရှောင်ရ
ဆံုျားမြတ်ချက်ချ

•

လ

ော နနှောငယ
် ှု
ေ့် ှက်မှု၊ အကကပ်ကုငမ

ချောနစရန်။

မျောျား အောျားလံုျား

ရှငျား် လင်ျားတကျစွော
ညီမခင်ျားတအောျား
ု ေ့
န

တရောျားဝင်ထညေ့်

ွငျား် မခင်ျား၊

ော အစတ်အပင
ု ျား် တစ်ခုအမြစ်

နဆွျားနနွျားမခင်ျားနှင ေ့် အနကောင်အထည်နြော်နရျား

နဘောတ

ချောနစရန်။

အနမခခံမမျောျားနှငက
ေ့် ုက်ညီပပီျား

ငန
ေ့် လျော်န

ော

အချန်ဇယောျားမြင ေ့်

နနရပ်စွနခ
် ေ့ ွောထွက်နမပျား

မျောျားအတွက် အုျားအမ်၊ နမမယောနှင ေ့် ပုငဆ
် ုငမ
် ှု မပန်လည်မြညေ့်ဆည်ျားနပျားရောတွင ် ၎င်ျားတ၏
ု ေ့

အဓပပါယ်မပညေ့ဝ
် န

ော ပါဝင်နဆောင်ရွက်မမှု ြင ေ့် မဝါဒတစ်ရပ် နြော်နဆောင်နရျားနှင ေ့် စနစ်တစ်ခု နြော်နဆောင်ရန်၊

အကယ်၍ မပန်လည်မြညေ့်ဆည်ျားနပျားရန် မမြစ်နင
ု ပ
် ါက
ခရ
ေ့

(IDP)

ည် (refugee) မျောျားအောျားလံုျား၏ အျားု အမ်၊ နမမယောနှင ေ့် ပုငဆ
် င
ု မ
် ှုအခွငအ
ေ့် နရျား မြညေ့်ဆည်ျား

မခင်ျားဆင
ု ရ
် ော အစီအစဉ်ကု ပငမ်ျားချမ်ျားနရျားလုပ်ငန်ျားစဉ်ထတွင ် မပါမမြစ်န

တမ်ျားနရှောင်ရ

ု ေ့

ညေ့် အကအညီမျောျား အဟနအ
် ေ့ တောျားမရှ နရောက်ရှနစနရျား ခွငမေ့် ပ ရန်။

Pinheiro အနမခခံမမျောျားနှငအ
် ေ့ ွောထွက်နမပျားတမ်ျားနရှောင်ရ
ေ့် ညီ နနရပ်မပန်မညေ့် မပည်တွငျား် နနရပ်စွနခ

Pinheiro

ုမဟု
ေ့ တ်

ုမဟု
ေ့ တ် ပခမ်ျားနမခောက်ခံရမှုမျောျား မရှနစဘ EAO

ု ေ့ ွောျားလောခွငမေ့် ပ နရျား အပါအဝင် ထွက်နမပျားတမ်ျားနရှောင်ရော နနရောနဒ

ောျားချင်ျားစောနောနထောက်ထောျား

မျောျားနှင ေ့် ဒုကခ

•

မဝါဒလုပ်ငန်ျားစဉ်မျောျားအောျားလံျားု ၏

ောျားချင်ျားစောနောနထောက်ထောျားမှုဆုငရ
် ော ကညီလုပ်နဆောင် မျောျားကု ဥပနဒအရ အနရျားယမှု

ထန်ျားချ ပ်နယ်နမမမျောျား

•

က်နရောက်မညေ့်

ညေ့် အဆငတ
ု ေ့ အဓပပါယ်မပညေ့်ဝစွော ပါဝင်နဆောင်ရွက်နင
ု န
် ရျား န
ေ့် ုငျား် တွင ် ၎င်ျားတမှ

အမခောျားပံစ
ု ံမျောျားမြစ်န

လ

မျောျားအနပေါ်

ညေ့် နမမယော၊

မ်ျားဆည်ျားခံထောျားရ

ညေ့်

မဟု
ု ေ့ တ် ပျက်စျားီ ဆံုျားရှုျားံ

ျားီ နှမ
ံ ျောျားနှင ်ေ့ နမွျားမမ နရျားတရ စဆောန်မျောျား၏ ကောလနပါက်န ျားအတင
ု ျား် လံုနလောက်န

နလျော်နကကျားမျောျားနပျားရန်။
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ော

•

လက်ရှ တည်ရှနနန

ော EAO မျောျားမှ ထနထောင် စီမံခနခ
် ေ့ ွ ထန်ျား

အုပ်ချ ပ်နရျားစနစ်နင
ှ ေ့် ဝန်နဆောင်မှုမျောျား နပျားနန
အုပ်ချ ပ်နရျားအနမခခံမမျောျားနှငအ
ေ့် ညီ အ
အထက်နြော်မပပါ
ထွက်နမပျားတမ်ျားနရှောင်ခရ
ေ့
င်္ုဏ်

ကခောရှစွောမြင ်ေ့ နရရှည်တည်တန
ံေ့

ကမ္ောတလောျားရှ

IDP

မျောျားနင
ှ ေ့်

ဒုကခ

ောျားမျောျား၏

အမှတ်မပ ရန်။

ောျား လထုအ

ည်

မမတနနရပ်
ု ေ့
ဌောနန

ု ေ့

မပန်ရမညေ့်

ော နနရပ်မပန်နရျား အဆင်နမပနချောနမွွဲ့နစရန် မြစ်ပါ
ည်မျောျား

ရင်ဆင
ု န
် နရ

ျားွ စည်ျားညီညွတစ
် ွော ရှနနနကကောင်ျား ကမ္ောဒ
ု ခ
ေ့ က

နနရပ်စွနခ
် ေ့ ွော

ုငျား် အဝုငျား် မျောျားအတွက် မမဆနဒအနလျောက် လံုမခံ နဘျားကင်ျားပပီျား

ညေ့်

ည်။ မမတအနနမြင
ု ေ့
်ေ့

အကျပ်အတည်ျားမျောျားနှင ေ့်

အနောင်္တ်ရရှနရျားအတွက် ကက ျားပမ်ျားနြော်နဆောင်ရောတွင ် ၎င်ျားတ၏
ု ေ့ ခွနအ
် ောျားနှင ်ေ့
၎င်ျားတနှ
ု ေ့ င ေ့် န

ော တုငျား် ရင်ျား

ညေ့် အနဆောက်အအံုမျောျားကု ြက်ဒရယ်ဒမ
ီ ုကနရစီ

အကကံမပ တုက်တွနျား် ချက်မျောျား
ညေ့် တုငျား် ရင်ျား

မ်ျားထောျားန

တတရှမှုတက
ု ေ့ ု အ

ပုမုနကောင်ျားမွနန
်

အမှတ်မပ မခင်ျားနှငအ
်ေ့ တ

ည်မျောျားနန မတ
ုငမ
် ီ ယနနတွ
ေ့
ေ့ င ် နြော်မပအပ်ပါ

ထပ်မံသရ
ှိ ှိလပ
ှို ါြေ ဆြေ်သယ် 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
ကထာြေ်ခလ
ံ ြေ်မတ်ထူးှို သမျာူး

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
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ော

ည်။

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.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Relief Action Network for IDP and Refugee (RANIR)
Rochester Karen Community, NY, USA
Rohingya American Society (RAS), USA
Southern Youth

Synergy Social Harmony Organization
Ta’ang Students and Youth Organization (TSYU)
Ta’ang Women’s Organization (TWO)
The Seagull:Human Rights, Peace & Development
US Campaign for Burma
Utica Karen Community
Women's League of Burma (WLB)
Women’s Peace Network (WPN)
World Kachin Congress
Wunpawng Amyu Sha Mung Bawng Rapdaw (Kachin National Consultative Assembly)
Youth Circle (YC)
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