၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်

ချန်လပ
ှ ်ခံရသူမျ ျား - မမန်မ မပည်အတရှှေ့တ

င်ပှိိုင်ျား တကျျားလက်တေသရှှိ

ှိိုင်ျားရင်ျားသ ျားလူနည်ျားစိုမျ ျားနှင် ကှိိုဗစ်-၁၉

ိုန ်မပန်မှုမျ ျား

ကရင်လူ့အခွင်အမရေးအဖွွဲ့ေှ ၎င်ေးတုူ့၏ အစီရင်ခစ
ံ ာအသစ်ဖဖစ်သည် “ချန်လှပ်ခရ
ံ သေျာေး” - ဖေန်ောဖပည်အမရှွဲ့

မတာင်ပင
ု ်ေး

မကျေးလက်မေသရှ

တင
ု ်ေးရင်ေးသာေးလနည်ေးစုေျာေးနှင်

ကုဗစ်-၁၉

တုန ်ဖပန်ေှုေျာေး

အေည်ဖဖင်

ထုတ်မေလက
ု ် ပပီေးဖဖစ်မ ကာင် ေေ်ေးမဖောက်စွာဖဖင် အသမပေးလုကပ
် ါသည်။ ဤအစီရင်ခစ
ံ ာတွင် ဖေန်ောဖပည်
အမရှွဲ့မတာင်ပင
ု ်ေးရှ တုငေး် ရင်ေးသာေး လနည်ေးစုေျာေး၏ ကုဗစ် ၁၉ မရာဂါနှင် ပတ်သက်သည် အမတွွဲ့အကက ံေျာေးကု
တင်ဖပထာေးပါသည်။

မရာဂါကေးစက်ဖပန န
် ေ
ှံူ့ ှုအမပေါ်

ဖေန်ောအစုေးရ၏တုန ်ဖပန်ေှုေျာေးနှင်

ဖေန်ောဖပည်

အမရှွဲ့မတာင်ပင
ု ်ေးရှ မကျေးလက်မေသ ေျာေးသုူ့ အမထာက်အပံအကအညီေျာေး ေမရာက်ရှနုင်ခပုံေျာေးကု

ရှာမဖွ

မဖာ်ထုတ် တင်ဖပထာေးပါသည်။
ဖေန်ောအစုေးရ၏ ကုဗစ် ၁၉ စီေးပွာေးမရေး ကုစာေးေှုအစီအစဉ် (CERP) တွင် “ေည်သတစ်ဦေးေှ ေကျန်မစရ” ဟသည်
အာေးလုံေးပေးမပါင်ေးပါေင်နင
ု ်မရေး
အဖပ သမဘာ မ

လုပ်မ

ာင်ချက်ေျာေးနှငပ
် တ်သက်ပပီေး

မဖာ်ဖပထာေးမသာ်လည်ေး

ာင်ရက
ွ ်ချက်ေျာေးေှာ ဖပည်သေျာေးအာေးလုံေးထံသုူ့ မရာက်ရှခဖခင်ေးေရှမပ။

က်လက်ဖဖစ်ပွာေး

လျက်ရှမသာ

တုင်ေးရင်ေးသာေးေျာေးအမပေါ်

တက
ု ်ပွေျာေး၊

ဖနှပ်ေှု

ကာလ ကာရှည်စွာ

မနရပ်မရွဲ့မဖပာင်ေးမနထင
ု ်ရဖခင်ေးေျာေးနှင်

ေျာေးမ ကာင်

တုငေး် ရင်ေးသာေး

အစေးု ရ၏
ဗဟုအစေးု ရ၏

အေျာေးစုမနထင
ု ်လျက်ရှမသာ

ဖေန်ောဖပည်အမရှွဲ့မတာင်ပင
ု ်ေးရှ မနရာမေသေျာေးကသုူ့ မကျေးလက်မေသအေျာေးစုတွင် အကအညီအမထာက်အပံ
ေလုံမလာက်ေှုေျာေးကု

က်လက်ကက ံမတွွဲ့ မနရပါသည်။ မဖမဖာ်ေါရီလ (၁) ရက်မန တွင် ဖဖစ်မပေါ်ခမသာ

စစ်အာဏာသေ်ေးေှုသည်

နင
ု ်ငမ
ံ တာ်အတွက်

အမဖခခံအမ

ာက်အအုံေျာေးအာေး

လုမ
ံ လာက်ေှုေရှသည်
ပျက်စီေးမစသဖဖင်

ကုဗစ်-၁၉

မရာဂါ

တုံူ့ဖပန်ေှု

ယခုအချန်တွင်

င
ု ်ရာ

တုငေး် ရင်ေး

သာေးလနည်ေးစုအဖွွဲ့အစည်ေးေျာေးအတွက် လက်ငင်ေးလုအပ်ချက်နှင် မရရှည်လအ
ု ပ်ချက်ေျာေးအာေး ဖဖညစ
် ည်ေးမပေးနင
ု ်
ရန်အတွက်

န်ေးသစ်မသာ မဖဖရှင်ေးချက်ေျာေး ပုေုလုအပ်လျှက်ရှပါသည်။

ဖေန်ောဖပည်အမရှွဲ့မတာင်ပင
ု ်ေးရှ မကျေးလက်မေသေျာေးေှ ရွာသာေးေျာေးသည် ကုဗစ်-၁၉ မရာဂါကေးစက်ပျံွဲ့နှံူ့ေမ
ှု ကာင်
စီေးပွာေးမရေး
အစုေး

ုငရ
် ာအခက်အခေျာေးနှင် အစာေးအမသာက် ေလုံမလာက်ေှုေျာေးကု
ရ၏

ကုဗစ်-၁၉

ကရင်အေျ ေးသာေးအစည်ေးအရုံေး

စီေးပွာေးမရေးကုစာေးေှု
(KNU)

၏

မရာမနှာထန်ေးချ ပ်နယ်မဖေအတွင်ေးမနထင
ု ် ကမသာ

အစီအစဉ်အာေး

က်လက်ခစ
ံ ာေးရလျက်ရှသည်။
လက်မတွွဲ့လပ
ု ်မ

ထန်ေးချ ပ်နယ်မဖေတွငမ
် နထင
ု မ
် သာ
ရွာသာေးအေျာေးအဖပာေး

ာင်ရာတွင်

ရွာသာေးေျာေးနှင်

ချန်လှပ်ထာေးဖခင်ေးခံခရပါသည်။

ထုူ့အတွကမ
် ကာင် ကရင်အေျ ေးသာေးအစည်ေးအရုံေးအဖပင် ထု မေသေျာေးတွင် လုပ်ငန်ေးမ

ာင်ရွက်လျက်ရှသည်

မေသတွင်ေးလေှုအဖွွဲ့အစည်ေးေျာေး၊

အရပ်ဖက်အဖွွဲ့အစည်ေးေျာေးေှ

ထု

မထာက်ပံနုငရ
် န်အတွက် ၎င်ေးတုူ့၏ ကယ
ု ်ပုင်အစီအစဉ်ဖဖင် အမဖဖရှာမ

မေသခံ

လေှုအသုင်ေးအေင
ု ်ေးေျာေးအာေး

ာင် ရွက် ကရပါသည်။

KNU ေှရွာသာေးေျာေးအာေး လအ
ု ပ်မနမသာ ကုဗစ်-၁၉ မရာဂါကာကွယမ
် ရေး ပစစညေး် ေျာေးနှင် အစာေးအမသာက်ေျာေး မပေး
မေဖခင်ေးကု ကက ေးစာေးလုပ်မ

ာင်ခမသာ်လည်ေး မရာဂါကာကွယမ
် ရေးအတွက် နင
ု ်ငတ
ံ ကာေှ ဖေန်ောအစုေးရအာေး မပေး

အပ်သည် မထာက်ပံမငွ အေျာေးအဖပာေးကု လက်ခရ
ံ ရှနုင်ဖခင်ေး ေရှသည်အတွက် ၎င်ေးတ၏
ုူ့ အမထာက်အပံေျာေးေှာ အ
ကန ်အသတ်ရှပါသည်။ ထုနည်ေးတစွာပင် အရပ်ဖက်အဖွွဲ့အစည်ေးေျာေး၊ မေသတွင်ေး လေှုအဖွွဲ့အစည်ေးေျာေးနှင် အဖခာေး
နုင်ငတ
ံ ကာ အကအညီမပေးမရေးအဖွွဲ့ေျာေးအမနဖဖင်လည်ေး မေသတွင်ေးအ

င်နင
ှ ် အေျ ေးသာေးအ

င် သမဘာတညီ

ချက်ကစစရပ်ေျာေးမ ကာင် ၎င်ေးတုူ့၏ လုပ်ငန်ေးေျာေးအာေး ပတ်ပင်ခံရဖခင်ေးေျာေးကု ကက မ
ံ တွွဲ့ခ ကရပါသည်။
ထအ
ုူ့ ဖပင် ကုဗစ်မရာဂါကေးစက်ပျံွဲ့နှေ
ံူ့ မ
ှု ကာင် ကျန်ေးောမရေးနှင်ပညာမရေး အခွင်အလေ်ေးေျာေး ထခုက်ခံစာေးရဖခင်ေးေျာေး
နှင် လုအပ်ချက်ရမနမသာ
ှ
ရွာသာေးေျာေးအာေး အချ ွဲ့မသာေန်မ
နုင်ရန်အတွက် မ

ာင်ေှုေျာေးနှင် အမထာက်အပံေျာေးကု

က်လက်မပေး

ာင်ရွကလ
် ျက်ရှသည် တင
ု ်ေးရင်ေးသာေး လေှုေန်ထေ်ေး အဖွွဲ့အစည်ေးေျာေးအာေး ပုေုပံပုေးမပေးရန် လအ
ု ပ်

မ ကာင်ေးကုလည်ေး ဤအစီရင်ခံစာတွင် မဖာ်ဖပထာေးပါသည်။ ထုအဖွွဲ့အစည်ေးေျာေးသည် စစ်တပ်ေှ အာဏာသေ်ေးပပီေး
မနာက်ပုင်ေး ဖပန်လည်ဖဖစ်မပေါ်လာနုင်သည် လသာေးချင်ေး စာနာမထာက်ထာေးေှု အ ကပ်အတည်ေးေျာေးအာေး မဖဖရှငေး် ရာ
တွင်လည်ေး အဓကကျသညအ
် ဖွွဲ့အစည်ေးေျာေး ဖဖစ်လာပါသည်။
ကရင်လူ့အခွင်အမရေးအဖွွဲ့ အမနဖဖင် ဤအစီရင်ခံစာသည် နုင်ငတ
ံ ကာနှင် နုငင
် ံအတွင်ေးရှ သက်

င
ု ်သေျာေးအာေး

ဖေန်ောဖပည်အမရှွဲ့မတာင်ပင
ု ်ေးရှ တင
ု ်ေးရင်ေးသာေးလနည်ေးစုေျာေးခံစာေးရသည် ကုဗစ်-၁၉ မရာဂါ၏ သက်မရာက်ေှုေျာေး
အာေးပုေုနာေးလည်မစနုင်ေည်ဟု မေျှာ်လင်ပါသည်။ မကျေးလက်မန ဖပည်သေျာေးအတွက် အကာအကွယမ
် ပေးေှုနှင်
မဘေးကင်ေးလုံခခ ံေှုရမစရန်
ှ
အတွက် နင
ု ်ငတ
ံ ကာနှင် နင
ု ်ငံအတွင်ေးရှ ပေးမပါင်ေးလုပမ
်
ေွန်သည် အာေးလုံေးပါေင်မသာ အမထာက်အပံမပေးမရေး အစီအစဉ်ေျာေး မရေး
အစီရင်ခစ
ံ ာတွင် ထည်သွငေး် မဖာ်ဖပထာေးသည်။

က်သွယ်ရန်
မစာနနဒ

ေး -

မနာ်ထေးထေး -

+၆၆ (ေ) ၈၁ ၁၂၉ ၅၆၄
+၆၆ (ေ) ၈၇ ၂၀၅ ၁၈၅၆

ာင်သေျာေး အမနဖဖင် ပုေမ
ု ကာင်ေး

ွနုငရ
် န်အတွက် အကကံဖပ ချက်ေျာေးလည်ေး

