
ြမန်မာြပည်အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ ေဒသခံလူမှ အသိုက်အဝန်းများရင်ဆိုင်ရေသာ ြမန်မာြပည်အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ ေဒသခံလူမှ အသိုက်အဝန်းများရင်ဆိုင်ရေသာ 
အကာကွယ်ေပးမှ ဆိုင်ရာစိန်ေခါ် မှ များှင့် လူသားချင်းစာနာ   ေထာက်ထားမှ ဆိုင်ရာ အကာကွယ်ေပးမှ ဆိုင်ရာစိန်ေခါ် မှ များှင့် လူသားချင်းစာနာ   ေထာက်ထားမှ ဆိုင်ရာ 

အကပ်အတည်းများအကပ်အတည်းများ

ြငင်းပယ်ခံြပည်သူများ၏ဘဝများြငင်းပယ်ခံြပည်သူများ၏ဘဝများ

၂၀၂၁ ခုှစ် စစ်အာဏာသိမ်းပီးကတည်းက ြမန်မာိုင်ငံတွင်လုံ�ခံေရးှင့် လူ�အခွင့်အေရးအေြခအေနများ ဆိုးရ�ားစွာ 

ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့ပီး လုံေလာက်စွာေြဖရှင်းေပးိုင်မှ မရှိသြဖင့် ဆိုးရ�ားလှေသာလူသားချင်းစာနာမှ ဆိုင်ရာ အကပ်အ 

တည်းကိြုဖစေ်ပါ် ေစပါသည။် ြမနမ်ာြပညအ်ေရှေတာငပ်ိငု်းရှ ိလဦူးေရအများစသုည ်ပဋပိက ဒဏခ်ရံေသာေဒသများတငွ ်

ေနထိငု်ကပီး အတင်းအဓမ ေရ� ေြပာင်းေနထိငုြ်ခင်း၊ စားနပရ်ကိ ာဖလူုမံှ မရှြိခင်း၊ ကျန်းမာေရးငှ့ေ်ဘးကင်းလု ံ�ခံေရးဆိငု ်

ရာခမိ်းေြခာကမ်ှ များကိ ုဆကလ်က�်ကံေတွေနရပါသည။် ထိငု်းိငုင်တံငွ်းသိုဝငေ်ရာကြ်ခင်း သိုမဟတု ်အြပညြ်ပညဆ်ိငု ်

ရာသေဘာတညူခီျကမ်ျားေအာကတ်ငွ ်အကာအကယွရ်ယြူခင်းမရှြိခင်းေကာင့ ်အရပသ်ားများသည ်လကန်ကက်ိငုပ်ဋပိက ၊ 

ေလေကာင်းတိုက်ခိုက်မှ ှင့် အြခားအကမ်းဖက်မှ ပုံစံများသာမက လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှ ဆိုင်ရာအကူအညီ

များဆုံးှ ံးြခင်းေကာင့်လည်း အရပ်သားများသည် SAC ၏ အသက်အ ရာယ်ခိမ်းေြခာက်ခံေနရပါသည်။ 

ြပင်ပ NGO များှင့်ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းကီးအများစုသည် အကာအကွယ်ေပးေရးဝန်ေဆာင်မှ များှင့် လူသားချင်း 

စာနာေထာကထ်ားမှ ဆိငုရ်ာပံပ့ိုးကညူမီှ များလပုေ်ဆာငရ်န ်တားြမစခ်ထံားရသည။် ေဒသဆိငုရ်ာဝနေ်ဆာငမ်ှ ေပးသမူျား 

ှင့်ေဒသခံလူထုများကိုယ်တိုင်က ေကျးလက်ရ�ာသားများ၏လိုအပ်ချက်များကိုတုံြပန်ရာတွင် အဓိကကျေသာ်လည်း 

ရနပ်ုေံငွငှ့အ်ရင်းအြမစမ်ျား ချိတဲေ့နပါသည။် အေထာကအ်ပံမ့ျားကိ ု၎င်း၏ပစမ်တှလ်ကခ်သံမူျားထ ံထထိေိရာကေ်ရာက ်

မေရာကရ်ှေိအာင ်တားဆီးေပးသည့ ်အဓကိေထာကပ်ံပ့ိုေဆာငေ်ရးငှ့ ်လု�ံခံေရးစနိေ်ခါ် မှ များကိဆုန်းစစရ်ာတငွ ်ဤအစ ီ

ရငခ်စံာသည ်ေဒသခနံယပ်ယမ်ျားတငွ ်ပိမုိအုသအိမတှြ်ပမှ ငှ့ ်ရင်းှီးြမပ်ှမံှ အတကွ ်အေရးတကီးလိအုပမ်ှ ကိ ုမီးေမာင်း 

ထိုးြပပီး အထိေရာက်ဆုံးေြဖရှင်းနည်းများသည် ေဒသခံအသိုက်အဝန်းများကို ၎င်းတို၏ေမာင်းှင်သူကိုယ်စားလှယ် 

များအြဖစ်အသိအမှတ်ြပေကာင်းှင့ ်လူသားချင်းစာနာေထာကထ်ားမှ ဆိုငရ်ာအကအူညီ ကိုယ်ပိုင်ေြဖရငှ်းနည်းများကို

ပါအခိုင်အမာဆိုထားပါသည်။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အား ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ 
ပိငု္းရွ႐ိြာသားမ်ားႏငွ့ ္ေဒသခမံ်ား၏အေျခအေနမ်ားအား မတ္ွတမ္းတငမ္ႈမ်ားျပဳလပုပ္ါသည။္ KHRG 
သည ္သီးျခားလြတလ္ပ္ေသာအဖြ႕ဲအစည္းျဖစၿ္ပီး မညသ္ည့္ႏိငုင္ံေရး သုိ႔မဟတု ္အျခားအဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါ။
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ငြြ်းပယ်ခံငပည်သူများ၏ဘဝများငြြ်းပယ်ခံငပည်သူများ၏ဘဝများ

မြန်ြာမြည်အရှေ့ ရောင်ြိုင်းှေိ ရေသခံလူြှုအသိုက်အဝန်းြျားှင်ဆိုင်ှရသာ မြန်ြာမြည်အရှေ့ ရောင်ြိုင်းှေိ ရေသခံလူြှုအသိုက်အဝန်းြျားှင်ဆိုင်ှရသာ 
အကာကွယ်ရြးြှုဆိုင်ှာစိန်ရခါ်ြှုြျားနေင့် လူသားချင်းစာနာ   ရောက်ေားြှုဆိုင်ှာ အကာကွယ်ရြးြှုဆိုင်ှာစိန်ရခါ်ြှုြျားနေင့် လူသားချင်းစာနာ   ရောက်ေားြှုဆိုင်ှာ 

အကကြ်အေည်းြျားအကကြ်အေည်းြျား

ကှင်လူ့အခွင့်အရှးအဖွဲ့

၂ဝ၂၂ ခုနေစ်၊ ဇွန်လ
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မငင်းြယ်ခံမြည်သူြျား၏ ဘဝြျားမငင်းြယ်ခံမြည်သူြျား၏ ဘဝြျား
မြနြ်ာမြညအ်ရှေ့ရောငြ်ိငု်းှေ ိရေသခလံြူှုအသိကုအ်ဝန်းြျားှငဆ်ိငု်ှ ရသာ အကာကယွရ်ြးြှုဆိငု်ှ ာစနိရ်ခါ်ြှုြျားနေင့ ်လသူား 

ချင်းစာနာ   ရောက်ေားြှုဆိုင်ှာအကကြ်အေည်းြျား

ကှင်လူ့အခွင့်အရှးအဖွဲ့ြေ ရှးသားေုေ ်    ရဝသည်။

၂ဝ၂၂ ခုနေစ်၊ ဇွန်လ။ KHRG #2022-01

အရှေ့နေင့်အရနာက်ြျက်နောဖုံးှေိဓာေ်ြုံြျားအရကကာင်းကို ဤအစီှင်ခံစာ၏ ရနာက်ဆုံးစာြျက်နောေွင် ရကျးဇူးမြု၍ကကည့်ြါ။ 

ကှင်လူ့အခွင့်အရှးအဖွဲ့အား ၁၉၉၂ ခုနေစ်ေွင်စေင်ေည်ရောင်ပြီး မြန်ြာမြည်အရှေ့ရောင်ြိုင်း ရကျးလက်ရေသြျားှေိ 

ှွာသားြျားနေင့် ရေသခံလူေုြျား၏အရမခအရနြျားအား ၎င်းေို့နေင့်ေိုက်ရိုက်ရေွ့ဆုံရြးမြန်းမခင်းြျား၊ ဓာေ်ြုံနေင့် အမခားအ 

ရောက်အေားြျားမဖင့် ြေေ်ေြ်းေင်ြှုြျားမြုလုြ်ြါသည်။ ကှင်လူ့အခွင့်အရှးအဖွဲ့သည် သီးမခားလွေ်လြ်စွာ ှြ်ေည် 

ရသာအဖွဲ့အစည်းမဖစပ်ြီး ြညသ်ည့န်ိငုင်ရံှး သိုြ့ဟေု ်အမခားအဖွဲ့အစည်းြျားနေင့ ်ြေသ်ကဆ်ကန်ယွမ်ခင်းြှေြိါ။ ကျွန်ြုေ်ို၏့ 

လုြ်ငန်းြျားကိုသိှေိလိုြါက အင်ောနက်စာြျက်နောမဖစ်သည့် www.khrg.org ေွင် ရေွ့ှေိနိုင်ြါသည်။ သို့ြဟုေ် ကျွန်ုြ်ေို့၏ 

ေုေ်ရဝပြီးရသာ အစီှင်ခံစာြျားကိုှယူလိုြါက အီးရြးလ်လိြ်စာ khrg@khrg.org သို့ ဆက်သွယ် ရြးမြန်းနိုင်ြါသည်။ 

ဤအစီှင်ခံစာအား ကှင်လူ့အခွင့်အရှးအဖွဲ့ြေ ၂၀၂၂ ခုနေစ်ေွင် ေုေ်ရဝပြီးအဖွဲ့၏ြူြိုင်မဖစ်ြါသည်။ ဤအစီှင်ခံစာေွင်ြါှေိ 

ရသာအရကကာင်းအှာြျားကိ ုြြိကိိယုြ်ိငုအ်ကျ ိုးအမြေအ်ေကွြ်ဟေုြ် ဲအြျားအကျ ိုးအေကွ ်သိုြ့ဟေု ်သေင်းြေီယီာြျား 

ေွင် ရဖာ်မြလိုသည့်ှည်ှွယ်ချက်ြျားအေွက် ေြ်ြံကူးယူအသုံးမြုမခင်း သို့ြဟုေ် မဖန့်ရဝမခင်းြျား လုြ်ရဆာင်နိုင်ြါသည်။ 

သို့ရသာ် စီးြွားရှးအကျ ိုးအမြေ် အေွက်မြန်လည်အသုံးမြုေုေ်ရဝလိုြါက ကှင်လူ့အခွင့်အရှးအဖွဲ့ေံြေ ဦးစွာခွင့်မြုချက် 

ှယူှ နလ်ိအုြြ်ါသည။် ကှငလ်ူ့အခငွ့အ်ရှးအဖွဲ့ြေ ဤအစီှ ငခ်စံာအား ြလူအင်္ဂလြိဘ်ာသာြေ မြနြ်ာဘာသာသို ့မြနဆ်ိေုား 

မခင်းမဖစ်ြါသည်။ 

ဤအစီှင်ခံစာသည် ရှာင်းှန်ြဟုေ်ြါ။ဤအစီှင်ခံစာသည် ရှာင်းှန်ြဟုေ်ြါ။
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နိေါန်းနိေါန်း

၂၀၂၁ ခနုေစ ်စစအ်ာဏာသြိ်းသည့1် အချနိြ်ေစ၍ မြနြ်ာနိငုင်အံေငွ်းှေ ိလုခံခုံရှးနေင့ ်လူ့အခငွ့အ်ရှးအရမခ 
အရနြော  ဆိုးှွားစွာယိယုငွ်းြျကစ်ီးလာပြီး လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှု အကအူညလီိအုြခ်ျကြ်ျား 
အား လုံရလာက်သည့်ရမဖှေင်းရြးြှုြျား ြှေိခဲ့ရြ။ မြန်ြာမြည်အရှေ့ရောင်ြိုင်းှေိ မြည်သူအြျားစုြော 
ြဋိြက္ခမဖစ်ြွားသည့်ရနှာရေသြျားေွင် ရနေိုင်ကကပြီး အဓြ္မရှှေ့ရမြာင်းရနေိုင်ြှုြျား၊ စားနြ်ှိက္ခာ 
ြဖလူုြံှုြျားနေင့ ်ဆိုးှွားသည့က်ျန်းြာရှးနေင့လ်ုခံခုံရှးအရမခအရနြျားအား အဆကြ်မြေ်ှ ငဆ်ိငု်ှ လျက ်
ှေိသည်။ လူရြါင်းရမြာက်ြျားစွာသည် ေိုင်းနယ်စြ်သို့ ခိုလှုံခွင့်ှှေိှန်အေွက် ေွက်ရမြးလာကကပြီး 
အြျားစုြော ေိုင်းနိုင်ငံအေွင်းသို့ နိုင်ငံေကာသရဘာေူညီစာချုြ်ြျားအေိုင်း ဝင်ရှာက်ခိုလှုံခွင့် 
သိုြ့ဟေု ်အကာအကယွ ်ြှ ေှကိကရြ။ ှ လေအ်ရနမဖင့ ် မြညသ်ြူျားသည ်ြြိေိိုန့ိငုင်နံယန်ြိေိအ်ေငွ်း 
၌သာ ဆကလ်ကရ်နေိငု်ှ န ်အဓြ္မဖအိားရြးခံှ သည။်2 ေိုရ့ကကာင့ ်မြညသ်ြူျားသည ်လကန်ကက်ိငုေ်ိကုြ်ွ ဲ
ြျား၊ ရလရကကာင်းေိကုခ်ိကုြ်ှုြျားနေင့ ်အမခားရသာ အကကြ်းဖကြ်ှုြုစံြံျားကိ ုကကုံရေွ့ှြါသည။် ေိုအ့မြင ်
စစရ်ကာငစ်၏ီ လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုဆိငု်ှ ာ အကအူညြီျားအား ကန့်သေမ်ခင်းနေင့ ်အသက ်
အန္ှတ ာယ ်ပခြိ်းရမခာကြ်ှုြျားကိြုါ ခစံားခဲက့ကှသည။် စစရ်ကာငစ်သီည ်အာဏာသြိ်းပြီးသည့ ်အချနိြ်ေစ၍ 
လြူှုအကျ ိုးမြုလြုသ်ားြျားအား ခှီးသွားလာခငွ့က်န့်သေမ်ခင်း၊ ကညူရီောကြ်ံြ့ှုရြးသည့ ်ယာဉေ်န်း 
ြျားအား သွားလာခွင့်ြိေ်ြင်မခင်း၊ မြည်သူြျားအေွက်ရြးြို့ရသာ ရောက်ြို့ြစ္စည်းြျားအား ဖျက်ဆီး 
မခင်း၊ အကအူညရီြးသည့ဝ်နေ်ြ်းြျားအား ေိကုခ်ိကုမ်ခင်းနေင့ ်ဆကသ်ယွရ်ှးဝနရ်ဆာငြ်ှုြျားအား မဖေ ်
ရောက်မခင်းေို့ကို လုြ်ရဆာင်ခဲ့သည်။3 ကိုဗစ်-၁၉ ရှာင်္ါ အရမခအရနြောလည်း ြိုြိုဆိုးှွားလာပြီး 
အေူးသမဖင့ ်စစရ်ကာငစ်သီည ်ကိဗုစ-်၁၉ ကြရ်ှာင်္ါအကကြအ်ေည်းအား လကန်ကသ်ဖယွ ်အသုံးမြုပြီး 
ကြ်ရှာင်္ါအရမခအရနအား ြေားယွင်းစွာကိုင်ေွယ်ရမဖှေင်းရနြါသည်။4 ယခုအချနိ်ေွင် ကိုဗစ်-၁၉ 
ရှာင်္ါသည ်ယခငက်ူးစကြ်ှုခံှ မခင်းြှေသိည့ရ်နှာရေသြျားအေ ိကူးစကြ်ျ ံ့နေံလ့ာပြီး အေူးသမဖင့ ်ရန

1 ၂၀၂၁ခနုေစ၊် ရဖရဖာဝ်ါ ီှလ ၁ ှ ကရ်န့ေငွ ်မြနြ်ာစစေ်ြ်ြေ အြျ ိုးသားေြီိကုရှစအီဖွဲ့ချုြ ်(NLD)ြါေ ီဦးရဆာငပ်ြီး ေြီိကုရှ 
စနီည်းလြ်းကျကျ ရှွးရကာကေ်ငရ်မြာကေ်ားသည့အ်စိုးှအဖွဲ့ကိ ုမဖုေခ်ျခဲသ့ည။် အရှးရြါ်အရမခအရနအှ  ေိငု်းမြည ်
ကိ ုေစန်ေစအ်ြုခ်ျုြရ်စှန ်ဗိလုခ်ျုြြ်ေူးကကီးြင်းရအာငလ်ှိုငအ်ား အစိုးှအာဏာကိ ုလွှရဲမြာင်းရြးခဲသ့ညဟ် ုစစေ်ြြ်ေရကကညာ 
ေုေ်မြန်ခဲ့သည်။ ၂၀၂ဝ ခုနေစ်၊ နိုဝင်ဘာလ အေွင်းမြုလုြ်ခဲ့သည့် အရေွရေွရှွးရကာက်ြွဲေွင် ြါဝင်ယေဉ်ပြိုင်ခဲ့ရသာ NLD 
ြါေသီည ်ရသာငပ်ြိုကြ်းပြို အနိငု်ှ ှေခိဲသ့ညြ်ဟေုဟ် ုေြြ်ရောြ်ေ ေကွဆ်ိခုဲသ့ည။် ေိုရ့ကကာင့ ်အရှးရြါ်အရမခအရနအှ 
ရှွးရကာက်ြွဲကို အသစ်ေဖန်မြန်လည်လုြ်ရဆာင်ြည်ဟု ရကကညာခဲ့သည်။ ရှွးရကာက်ေင်ရမြောက်ခံှသည့် နိုင်ငံရော် 
သြ္မေဦးဝင်းမြင့်နေင့် နိုင်ငံရော်အေိုင်ြင်ခံ ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုကကည်အြါအဝင် ဝန်ကကီးချုြ်ြျားနေင့်အစိုးှလွှေ်ရော်အဖွဲ့
ဝင်ြျားသည် ဖြ်းဆီးေိန်းသိြ်းခံခဲ့ှသည်။

2 နိုင်ငံရော်စီြံအုြ်ချုြ်ရှးရကာင်စီ(SAC)ကို ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါှီလ ၁ ှက်ရန့ စစ်အာဏာသိြ်းပြီးရနာက်ြိုင်းေွင် 
အစိုးှ၏အုြ်ချုြ်ရှးအဖွဲ့အမဖစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဤအစိုးှအဖွဲ့ကို ဗိုလ်ချုြ်ြေူးကကီးြင်းရအာင်လှိုင်ြေ ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ရဖရဖာ် 
ဝါှလီ ၂ ှ ကရ်န့ေငွ ်ေြြ်ရောအ်စိုးှ အှာ ေှိှ ေစဦ်းနေင့ ်အှြသ်ား ေှစဦ်းေိုမ့ဖင့ ်စေငဖ်ွဲ့စည်းခဲသ့ည။် ဥက္ကဌြေ မြနြ်ာနိငုင် ံ
အစိုးှ၏အကကီးအကဲအမဖစ်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံ၏စစ်ဘက်ဆိုင်ှာဝန်ကကီးအဖွဲ့ကိုရသာ်လည်းရကာင်း ဦးစီး 
ဦးရဆာင်ြှုမြုသည်။ ြင်းရအာင်လှိုင်သည် အာဏာသိြ်းပြီးရနာက်ြိုင်းေွင် SAC ၏ဥက္ကဌအမဖစ် ောဝန်ယူခဲ့သည်။

3 လူ့အခငွ့အ်ရှးရစာင့က်ကည့အ်ဖွဲ့ (HRW) ြေ ၂၀၂၁ခနုေစ၊် ေဇီငဘ်ာလေငွ ်ေေုရ်ဝရသာ “Myanmar: Junta Blocks Lifesaving 
Aid. Donors Should Channel Assistance Via Local and Cross-Border Efforts” ေွင် ကကည့်ြါ။

4 KHRG ြေ ၂၀၂၁ ခနုေစ၊် ကသင်္ေုလ်ေငွ ်ေေုရ်ဝရသာ “KHRG’s Condemnation Letter Regarding the State Administration 
Council’s Mishandling of the COVID-19 Pandemic” နေင့် ၂၀၂၁ခုနေစ်၊ ရြလေွင် ေုေ်ရဝရသာ “ချန်လေြ်ခံှသူြျား - 
မြနြ်ာမြညအ်ရှေ့ရောငြ်ိငု်း ရကျးလကရ်ေသှေ ိေိငု်းှင်းသားလနူည်းစြုျားနေင့ ်ကိဗုစ-်၁၉ ေနု့်မြနြ်ှုြျား” ေိုေ့ငွ ်ကကည့ြ်ါ။

https://www.hrw.org/news/2021/12/13/myanmar-junta-blocks-lifesaving-aid
https://www.khrg.org/2021/08/khrg%E2%80%99s-condemnation-letter-regarding-state-administration-council%E2%80%99s-mishandling-covid-19
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ှြ်စွန့်ခွာေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနှသူြျားအေွက် ေိခိုက်နစ်နာြှုြျား ြိုြိုမဖစ်ရစြါသည်။

လက်ှေိမြဿနာြျားသည် လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာ အကူအညီြျားအား ေုံ့မြန်ှာေွင် 
ကကန့်ကကာမခင်း၊ အဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့ ်အကအူညြီျားအား မဖန့်ရဝနိငုရ်ှးအေကွအ်ရမဖှောှန ်အချနိ ်
အနည်းငယသ်ာှေမိခင်း သိုြ့ဟေု ်ြူးရြါင်းရဆာင်ှ ကွြ်ှုအားနည်းမခင်းရကကာင့ ်ှ ှေလိာရသာအကျ ိုးဆက ်
ြျားြဟုေ်ရြ။ အကူအညီြျားအား လက်လေြ်းြြေီှမခင်း၏ အဓိကအရကကာင်းှင်းြော စစ်ရကာင်စီြေ 
အကအူညရီြးှန ်မငင်းဆနမ်ခင်းအြါအဝင ်မြညသ်ြူျားြေ အကာအကယွ်ှ ေှိှ န ်နိငုင်ေံကာ နယစ်ြရ်ေသ 
ြျားသို ့မဖေရ်ကျာခ်ငွ့်ှ ှနအ်ေကွ ်အဟန့်အေားြျားှေရိနမခင်းရကကာင့သ်ာ မဖစြ်ါသည။် ေိအုဟန့်အေား 
ြျားေဲေွင် အဓြ္မရနှြ်မြန်လည်ြို့ရဆာင်မခင်းလည်း ြါဝင်ြါသည်။ ေို့ရကကာင့် လက်ှေိလူသားချင်းစာ 
နာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာ အကကြ်အေည်းြျားအား ရမဖှေင်းနိုင်ှန်အေွက် စစ်ရကာင်စီနေင့် အိြ်နီးချင်း 
နိုင်ငံြျားြေ အစိုးှြျားအရနမဖင့် နိုင်ငံေကာလူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဥြရေနေင့် လူ့အခွင့်အရှး 
ဆိုင်ှာ သရဘာေူစာချုြ်ြျားရအာက်ှေိ ၎င်းေို့၏ောဝန်ဝေ္တှားြျားကို ရလးစားလိုက်နာှန် လိုအြ် 
သည်။ သို့ရသာ်လည်း နိုင်ငံေကာလူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဥြရေနေင့် လူ့အခွင့်အရှးဆိုင်ှာ 
သရဘာေစူာချုြြ်ျားအား စစရ်ကာငစ်နီေင့ ်အြိန်ီးချင်းနိငုင်အံစိုးှြျားြေ ရလးစားလိကုန်ာှန ်ဆကလ်က ်
လျစလ်ျူရှုရနရသာရကကာင့ ်လက်ှ ေအိရမခအရနအေကွ ်လကရ်ေွ့ကျရသာရမဖှေင်းချက်ှ ှေိှ န ်ချကမ်ခင်း 
လိအုြရ်နြါသည။် ကညူရီောကြ်ံြ့ှုြျားနေင့ ်အကာအကယွြ်ျားှှေိှ နအ်ေကွ ်အဓကိလြ်းရကကာင်းြျား 
အား လကလ်ေြ်းြေီှ န ်လိအုြြ်ါသည။် ရေသြျားအေငွ်း လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုဆိငု်ှ ာ လြုင်န်း 
ြျားရဆာင်ှ ကွန်ေင့ရ်နပြီးမဖစရ်သာ  အစအုဖွဲ့ြျားအရြါ် လုံးဝြေခီိနုိငု်ှ နန်ေင့ ်ရငရွကကးရောကြ်ံြ့ှုရြးှာေငွ ်
လည်း ေိသုြူျားြိြုိြုါဝငလ်ာနိငုြ်ည့ ်လြ်းရကကာင်းအသစြ်ျားအား ရဖာေ်ေု်ှ နအ်ေကွ ်ရမြမြငအ်ရမခ 
အရနအား ြိုြိုရကာင်းြွန်စွာနားလည်ှန် အြေန်ေကယ်လိုအြ်သည်။ 

ဤအစီှ ငခ်စံာေငွ ်ကှငမ်ြညန်ယ၏် ရမြမြငအ်ရမခအရနအြါအဝင ်ှ ွာသားြျားနေင့ ်လြူှုအသိကုအ်ဝန်းြေ 
လိုအြ်ချက်ြျားအား ရဖာ်မြေားြါသည်။ ေို့အမြင် ၎င်းေို့အား ကူညီရောက်ြံ့ြှုြျားအားရြးှန် ကကိုး 
ြြ်းရနသည့် အဖွဲ့အစည်းြျား၏ အားေုေ်ြှုြျားနေင့် ကကုံရေွ့ရနှသည့် စိန်ရခါ်ြှုြျားကိုြါ ေည့်သွင်း 
ရဖာမ်ြေားသည။် ေိုန့ည်းေ ူလသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုဆိငု်ှ ာ အကအူညေီငွ ်ြါဝငလ်ြုရ်ဆာင ်
သြူျားအရနမဖင့ ်အကအူညြီျားရြးနိငုြ်ည့န်ည်းလြ်းြျားအား ြညက်ဲသ့ို ့အရကာငအ်ေညရ်ဖာန်ိငုသ်ည ်
ကိ ုရကာင်းြနွစ်ွာ အကမဲဖေန်ိငု်ှ နအ်ေကွ ်လက်ှ ေအိကအူညရီြးသည့အ်ဖွဲ့အစည်းြျားြေ ၎င်း၏ြစြ်ေေ ်
ေားသည့် အကူအညီလက်ခံှှေိသူြျားေံ ေိရှာက်စွာရှာက်ှေိြှုအရြါ် ဟန့်ေားေားသည့် အဓိက 
ရောက်ြံ့ြို့ရဆာင်ရှးနေင့် လုံခခုံရှးဆိုင်ှာ အေားအဆီးြျားကိုလည်း ရလ့လာသုံးသြ်ေားြါသည်။ 
ဤအစီှ ငခ်စံာေငွ ်ရေသခအံဖွဲ့အစည်းြျား၏  ကကိုးြြ်းအားေေုြ်ှုြျားနေင့ ်ြဏာြရမခလေြ်းြျားသည ်
လေစ်ဟာြှုြျားအားြည်သို့ မဖည့်ဆည်းရြးရနသည်ကို ေည့်သွင်းရဖာ်မြေားြါသည်။ ေို့အမြင် ရေသခံ
အဖွဲ့အစည်းြျားလြုရ်ဆာငရ်နသည့ ်လြ်းရကကာင်းြျားကိ ုအသအိြေေမ်ြုသင့ပ်ြီး ၎င်းေို၏့ ှ င်းနေီးမြေုြန်ေ ံ
ြှုြျားသည် လက်ှေိလိုအြ်ချက်ြျား ရမဖှေင်းှာေွင်သာြက ရှှေည်ေွင် ြိုြိုရှှေည်ေည်ေံ့ရသာ 
ယန္တှားြျားကို ြံ့ြိုးရြးမခင်းမဖင့် ြိုြိုေိရှာက်ရသာနည်းလြ်းြျားြါ  ြီးရြာင်းေိုးမြေားြါသည်။
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အဓိကှောရဖွရေွ့ှေိချက်ြျား အဓိကှောရဖွရေွ့ှေိချက်ြျား 

၂၀၂၁ ခနုေစ ်စစေ်ြအ်ာဏာသြိ်းပြီးရနာက ်လကန်ကက်ိငု ်ြဋြိက္ခြျား၊ ရလရကကာင်းနေင့ ်ရမြမြငေ်ိကုခ်ိကု ်
ြှုြျား၊ အှြ်သားြျားကို လက်ေုံ့မြန်သည့်လုြ်ရဆာင်ချက်ြျား၊ လုံခခုံရှးနေင့် အသက်အန္တှာယ်ပခိြ်း 
ရမခာကမ်ခင်းအမြင ်ဖြ်းဆီးမခင်းနေင့ ်အမခားလူ့အခငွ့အ်ရှးချ ိုးရဖာကြ်ှုြျားရကကာင့ ်အှြသ်ားြျား အိုးအြိ ်
စွန့်ခွာေွက်ရမြးြှုြျား ေိုးြျားလာခဲ့သည်။

ေိုင်းနိုင်ငံအေွင်းသို့ နယ်စြ်မဖေ်ရကျာ်ဝင်ရှာက်ခွင့် ကန့်သေ်ချက်ြျားရကကာင့် မြန်ြာမြည်အရှေ့ 
ရောငြ်ိငု်းှေ ိစစရ်ဘးရှောင်ှ ွာသားအြျားစသုည ်မြညေ်ငွ်းရနှြစ်နွ့်ခွာရနကကှပြီး နိငုင်ေံကာအကာ 
အကွယ်ြျားနေင့် လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာအကူအညီြျား ြှှေိကကရြ။

ယခငစ်စအ်စိုးှြျားြေ ေိငု်းှင်းသားလကန်ကက်ိငုအ်ဖွဲ့အစည်းြျား၏ ရောကြ်ံြ့ှုအရမခခအံေုမ်ြစအ်ား 
ဖျက်စီးှန် အသုံးမြုခဲ့ရသာ “မဖေ်ရလးမဖေ်”5 နည်းလြ်းကို မြန်လည်အသုံးမြုသည့်အရနမဖင့် ယခု 
စစအ်ာဏာှေငသ်စသ်ည ်ခှီးသွားလာြှုနေင့ ်ကနုြ်စ္စည်းေငြ်ိုြ့ှုြျားအရြါ် မြင်းေနသ်ည့က်န့်သေခ်ျက ်
ြျားေားှေမိခင်း၊ ရဆးဝါးနေင့ ်အစားအရသာကြ်ျားအား သြိ်းဆည်းလယုဖူျကဆ်ီးမခင်း၊ ေိသုို ့ြံြ့ိုးရြးသ ူ
ြျားအား ဖြ်းဆီးမခင်းနေင့ ်မြညသ်ြူျားအေကွ ်ြှေြိမဖစလ်ိအုြရ်သာအှင်းအမြစြ်ျားကိ ုမဖေရ်ောကမ်ခင်း 
ြျား မြုလုြ်ခဲ့သည်။ 

စစရ်ကာငစ်၏ီ ြေိြ်ငဟ်န့်ေားြှုြျားသည ်င်္ျနီဗီာသရဘာေစူာချုြ ်ြေုြ်(၃)နေင့ ်လသူားဆနစ်ွာ ဆက ်
ဆမံခင်းနယိာြေငွြ်ါရသာ မြညသ်ြူျား၏အခငွ့အ်ရှးအား ချ ိုးရဖာကလ်ျက်ှ ေသိည။် ေိအုေေဲငွ ်လိအုြ ်
ရသာရောကြ်ံြ့ှုြျားြှေသိည့အ်ေကွ ်လူ့င်္ဏုသ်ကိ္ခာကိ ုပခြိ်းရမခာကန်ိငုသ်ည့ ်အရမခအရနအေ ိမြညသ် ူ
ြျားအား ှည်ှွယ်ချက်ှေိှေိ ြစ်ြေေ်ေားမခင်းြလုြ်ှန် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား ြါဝင်သည်။ 

ရဆးဝါးကုသခွင့် လက်လေြ်းြြီနိုင်ြှု၊ စားနြ်ှိက္ခာမြေ်လြ်ြှုနေင့် ရသဆုံးြှုြျားအမြင် ရမြးစှာရနှာ 
ြှေိရသာရကကာင့်  မြင်းေန်ရသာြဋိြက္ခမဖစ်ြွားှာရနှာြျားနေင့် လုံခခုံြှုြှေိရသာရေသြျားေွင် ဆက် 
လကရ်နေိငု်ှ န ်ဆုံးမဖေခ်ျကခ်ျမခင်းသည ်လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုဆိငု်ှ ာအကကြအ်ေည်းကိ ု
ညွှန်မြရနြါသည်။

အစားေိုးကျန်းြာရှးဝနရ်ဆာငြ်ှုြျားအား ှ ောရဖရွဖာေ်ေု်ှ န ်ရေသခအံဖွဲ့အစည်းြျား၏ ကျွြ်းကျငြ်ှု 
ြျားကိ ုရှးဆွမဲခင်းမဖင့ ်ှ ွာသားြျားအချင်းချင်း ြံြ့ိုးကညူနီိငုက်ကသည။် ေိုန့ည်းအေ ူရှှေ့ရမြာင်းရနေိငု ်
သည့အ်ချနိ၌်ြင ်စစရ်ဘးရှောငက်ရလးြျားအေကွ ်စာသငရ်ကျာင်းြျား ဆကလ်ကလ်ညြ်ေန်ိငုမ်ခင်းနေင့ ်
လိုအြ်ရနရသာ အကူအညီြျားရြးအြ်နိုင်မခင်းေွင် ရေသေွင်းှြ်ှွာလူေု၏ အရမခခံကွန်ှက်ြျား 
ေိရှာက်ြှုှေိရကကာင်းကို မြသရနြါသည်။

5 မြနြ်ာနိငုင်ေံငွ ်ေိငု်းှင်းသားလကန်ကက်ိငုြ်ျားနေင့ ်၎င်းေိုအ့ား ရငရွကကး၊ အရောကအ်ြံ ့အကကအံညဏြ်ျားနေင့ ်ေြသ်ား 
သစြ်ျားရောကြ်ံရ့ြးရနရသာ ှ ွာသားြျားကကား ဆကသ်ယွြ်ှုကိ ုဖျကစ်ီးှနအ်ေကွ ်ရမြလေနစ်နစမ်ဖစသ်ည့ ်မဖေရ်လးမဖေ ်
စနစ်အား ၁၉၅၀ ခုနေစ်ြျားေွင် စေင်အသုံးမြုခဲ့ပြီး ၁၉၆၀ ခုနေစ် အလယ်ရလာက်ေွင် ေှားဝင်အသုံးမြုခဲ့ကကသည်။



88

8

ရေသေငွ်း အှြ်ဖကအ်ဖွဲ့အစည်းြျားနေင့ ်လေူအုရမခမြုအဖွဲ့အစည်းြျား (CBOs/CSOs) ၊ ေိငု်းှင်းသား 
ဝနရ်ဆာငြ်ှုရြးသြူျားနေင့ ်ဘာသာရှးအဖွဲ့အစည်းြျားအားလုံးသည ်ရေသနေင့ြ်ေသ်က၍် အသြိညာနေင့ ်
အရေွ့အကကုံြျားှေိကကပြီး ရမြာင်းရှှေ့ရနေိုင်ရသာှွာသားြျားအေွက် လူသားချင်းစာနာရောကေ်ား 
ြှုနေင့ ်အရှးရြါ် အရောကအ်ြံြ့ျားရြးအြ်ှ ာေငွ ်အဓကိလြုရ်ဆာငသ်ြူျားမဖစက်ကသည။် နိငုင်ေံကာ 
အလေူှေငြ်ျားနေင့ ်လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုအဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့ ်၎င်းေိုက့ိယုေ်ိငုက်ိယုက်ျ 
ရောကြ်ံြ့ှုြစ္စည်းြျား ရြးအြန်ိငုမ်ခင်းြှေရိသာလ်ည်း ေိရုေသခအံဖွဲ့အစည်းြျားအား လုရံလာကရ်သာ 
အရောက်အြံ့ြျားရြးှန် ြျက်ကွက်ခဲ့သည်။ 

အကကံမြုချက်ြျားအကကံမြုချက်ြျား

နိုင်ငံေကာအသိုက်အဝန်း၊ အာဆီယံ, NGO ြျား၊ ရငွရကကးရောက်ြံ့ြှုရအင်္ျင်စီြျား နေင့် ရေသေွင်းနေင့် 
နိုင်ငံမခားအစိုးှြျား

• လူ့အခွင့်အရှးချ ိုးရဖာက်ြှုနေင့် လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှု အကကြ်အေည်းမဖစ်ရစသည့် 
အဓိကအရကကာင်းှင်းြော စစ်ရကာင်စီြေ လုြ်ရဆာင်ရနမခင်းမဖစ်ရကကာင်း အေည်မြုလက်ခံှန်။ 

• စစ်ရကာင်စီအား နိုင်ငံရှးအှ ေှားဝင်ြှုမြုှာရှာက်သည့် ြည်သည့် လုြ်ှြ်ြျ ိုးကိုြဆို လုြ် 
ရဆာင်မခင်းြေ ရှောင်ှေားှန်၊ စစ်ရကာင်စီနေင့်လက်ေွဲလုြ်ရဆာင်ြှုြျားသည် ၎င်းေို့ကို ေှားဝင် 
အသိအြေေ်မြုှာရှာက်သည်ကို သိှေိနားလည်ှန်။

• လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုအကူအညီြျားရြးှာေွင် ဆုံးမဖေ်ချက်ချနိုင်ရသာ အခွင့်အာ 
ဏာကို စစ်ရကာင်စီြေ ဆုြ်ကိုင်ေားမခင်းြှေိရအာင် ရသချာစွာလုြ်ရဆာင်ှန်နေင့် ှ န်ြုံရငွြျားကို 
စစ်ရကာင်စီြေေစ်ဆင့် သွယ်ဝိုက်ရသာအားမဖင့် ရြးြို့မခင်းြျားြမြုှန်။ 

• မြနြ်ာနိငုင်ေံငွ ်လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှု အကအူညြီျားရြးသည့အ်ခါ ဘကြ်လိကုရ်ှး 
အရမခခံြူကို ြကကာခဏ ြေားယွင်းစွာကျင့်သုံးရနြှုြျားရကကာင့် နိုင်ငံေဝန်းလုံးှေိ လူသားချင်းစာ 
နာရောကေ်ားြှု အကအူညလီိအုြခ်ျကြ်ျားအား မဖည့ဆ်ည်းှာေငွ ်ရနောင့ရ်နေးြှုြျား မဖစရ်စသည ်
ကို သိှေိနားလည်ှန်။ 

• လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုအကကြ်အေည်းကို ရမဖှေင်းှာေွင် စစ်ရကာင်စီနေင့် လက်ေွဲ 
လုြ်ရဆာင်ြည့်အစား အြျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွေ်ရှးအစိုးှ၊ ေိုင်းှင်းသားလက်နက်ကိုင် 
အဖွဲ့အစည်းြျားနေင့် ရေွ့ဆုံရဆွးရနွးပြီး နားလည်ြှုစာချွန်လွှာြျားရှးေိုးှန်။

• အာဆီယံကို ေီြိုကရှစီနည်းကျ ရှွးရကာက်ခံအှြ်သားအစိုးှြေ အာဏာမြန်လည်ြှြမခင်း 
မြနြ်ာနိငုင်အံား အာဆယီအံဖွဲ့ဝငအ်မဖစြ်ေ ဆိငု်းငံေ့ားဖိုအ့ေကွ ်ရောင်းဆိုှ န။်  အှြသ်ားြျားအ 
ရြါ် စစရ်ကာငစ်၏ီ အကကြ်းဖကြ်ှုြျားကိ ုအဆုံးသေ်ှ ာေငွ ်နိငုင်ေံကာအြါအဝင ်မြညေ်ငွ်းြါ 
ဝင်ြေ်သက်သူြျားနေင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ှွက်ှန်။ 

• အစိုးှြဟေုရ်သာြါဝငြ်ေသ်ကသ်ြူျား၊ အေူးသမဖင့ ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုရြးသ ူေိငု်းှင်းသားအဖွဲ့အ 
စည်းြျားနေင့် အှြ်ဘက်လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားေံ ှန်ြုံရငွြိုြိုှှေိနိုင်ရစှန် နိုင်ငံေကာှန်ြုံရငွ 
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မဖန့် မဖူးြှုလြ်းရကကာင်းြျ ိုးစုံှေိရအာင်လုြ်ရဆာင်ှန်။

• ဝန်ရဆာင်ြှုြျားရြးရဆာင်ှာေွင် ရေသခံြျားနေင့်ြုံြေန်ေိရေွ့ြှုှေိပြီး ၎င်းေို့၏ ယုံကကည်ြှုကို 
ှှေိေားရသာ စွြ်းှည်နေင့်ကွန်ယက်ှေိပြီးသား ရေသခံ CSO/CBO ြျားနေင့်ဝန်ရဆာင်ြှုရြးသည့် 
ေိုင်းှင်းသားအဖွဲ့အစည်းြျားကို ဦးစားရြးှန်နေင့် ေိုအစုအဖွဲ့ြျား၏ဝန်ရဆာင်ြှုရြးသည့် 
နည်းလြ်းြျားကို အားမဖည့်လုြ်ရဆာင်ရြးှန်။ 

• ရေသခံလူေုအားြံ့ြိုးြှုနေင့် ဝန်ရဆာင်ြှုြျားကို ဆယ်စုနေစ်ြျားစွာ ေိရေွ့လုြ်ရဆာင်လာပြီးမဖစ် 
ရသာ ရေသခ ံCSO/CBO ြျားနေင့ ်ေိငု်းှင်းသားဝနရ်ဆာငြ်ှုရြးသြူျားကိ ုဆုံးမဖေခ်ျကခ်ျြေေမ်ခင်း 
လုြ်ငန်းစဉ်ြျားေွင် ြါဝင်ခွင့်ရြးှန်။

• COVID-19 ကာကွယ်ရှးနေင့် ကုသရှးကို မြေင့်ေင်ှန်နေင့် ရကျးလက်ေွင် ြှေိြမဖစ်လိုအြ်သည့် 
ကျန်းြာရှးဝန်ရဆာင်ြှုြျား ြံ့ြိုးရြးနိုင်ှန်အေွက် NUG နေင့် ေိုင်းှင်းသားကျန်းြာရှး 
အဖွဲ့အစည်းြျား (EHOs)  ြေ ဖွဲ့စည်းေားရသာ COVID-19 အလုြ်အဖွဲ့အြါအဝင် ေိုင်းှင်းသား
ကျန်းြာရှးအဖွဲ့အစည်းြျား (EHOs) နေင့ ်အစိုးှြဟေုရ်သာ ကျန်းြာရှးဝနရ်ဆာငြ်ှုရြးသြူျား 
ကို ကူညီရောက်ြံ့ှန်။ 

• ရေသေငွ်း ဝနရ်ဆာငြ်ှုရြးသြူျားနေင့ ်CSO/CBO ြျားေ ံှ နြ်ုရံငြွျားရှာက်ှ ေရိစမခင်းမဖင့ ်ကိယုေ် ူ
ကိုယ်ေနေင့် ေိုင်းှင်းသားြျားလည်ြေ်ရသာ ရကျာင်းြျားနေင့် ြညာရှးအစီအစဉ်ြျားကို ြံ့ြိုး 
ကူညီှန်။

• ခိလုှုခံငွ့်ှ ောရဖရွနသည့ ်နယစ်ြမ်ဖေရ်ကျာသ်ြူျားကိ ုသကဆ်ိငု်ှ ာအာဏာြိငုြ်ျားြေ မငင်းြယမ်ခင်း 
ြမြုှန ်အြိန်ီးချင်းနိငုင်ြံျားအား ေိကုေ်နွ်းှန။် ေိုအ့မြင ်အြိန်ီးချင်းနိငုင်ြံျားအား နယစ်ြမ်ဖေ ်
ရကျာအ်ဖွဲ့အစည်းြျားနေင့ ်လကေ်ွလဲြုရ်ဆာငပ်ြီး ခိလုှုခံငွ့်ှ ောရဖရွနသြူျားအေကွ ်အရောကအ်ြံ ့
နေင့် အကာအကွယ်ြျားရြးအြ်ှန်။

• မြနြ်ာနိငုင်အံေငွ်းသို ့အကအူညြီျားဝငရ်ှာကန်ိငုရ်စှန ်အြိန်ီးချင်းနိငုင်ြံျားနေင့ ်ေရိေွ့ဆကဆ် ံ
ှန်။ အေူးသမဖင့်အကူအညီြျားကို ကုန်းလြ်းြေေစ်ဆင့် နယ်စြ်မဖေ်ရကျာ်အကူအညီရြးရှး 
အဖွဲ့အစည်းြျား၊ ရေသအေွင်း လုြ်ရဆာင်ရနရသာ မြည်ေွင်းအှြ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းြျားြေေ
ဆင့် ရြးြို့ှန်။

• နိငုင်ေံကာ ှ ာဇဝေြ်ှုခုရံုံး (ICC) သိုလ့ွှရဲမြာင်းရြးြှုကိ ုရောကခ်ရံကကာင်း အေအိလင်းရကကညာပြီး 
စစ်ရကာင်စီြေကျူးလွန်ရသာှာဇဝေ်ြှုြျားစွာအေွက် ောဝန်ခံြှုှေိရစှန် ရနာက်ေြ်အခွင့်အ 
ရှးြျားကိုလည်း ှောရဖွှန်။

• ရှနနံေင့သ်ဘာဝဓာေရ်ငွ့ ဝငရ်ငြွျားအရြါ် ြေိဆ်ိုအ့ရှးယြူှုြျားချြေေပ်ြီး စစရ်ကာငစ်ြီေ မြညသ် ူ
ြျားအရြါ် အကကြ်းဖကေ်ိကုခ်ိကုြ်ှုြျားကိ ုရလှောခ့ျနိငုြ်ည့ ် စီးြွားရှးအှသကရ်ှာကြ်ှှု ေရိသာ 
ြိေ်ဆို့ြှုြျားကိုချြေေ်ှန်။

• လက်နက်ရှာင်းချြှုှြ်ဆိုင်းရှးဆိုင်ှာ ကုလသြင်္္ဂလုံခခုံရှးရကာင်စီ၏ ဆုံးမဖေ်ချက်ကို 
ရောက်ခံှန်။

• အှြ်သားြျားကို လုံခခုံြှုရြးနိုင်ှန်အေွက် နိုင်ငံေကာကအာြခံချက်ှေိရသာ အှြ်သားရဘး 
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ကင်းရှးဇုန်ြျားကို မြန်ြာမြည်ေွင်းနေင့်အိြ်နီးချင်းနိုင်ငံြျားအေွင်း ေူရောင်နိုင်ှန်အေွက် 
ဝိုင်းဝန်းကူညီလုြ်ရဆာင်ှန်။

အစီှင်ခံစာရှးသားမြုစုြုံနည်းစနစ်အစီှင်ခံစာရှးသားမြုစုြုံနည်းစနစ်

၂၀၂၁ ခနုေစ ်စစအ်ာဏာသြ်ိးပြီးသည့အ်ချနိြ်ေစ၍ ကှငလ်ူ့အခငွ့အ်ရှးအဖွဲ့ (KHRG) လြုင်န်းရဆာင်ှ ကွ ်
ှာရေသြျား၏ လုံခခုံရှးအရမခအရနြော ြိုြိုမြင်းေန်ဆိုးှွားလာသမဖင့် ရေွ့ဆုံရြးမြန်းြှုြျား ကျယ် 
ကျယ်မြန့် မြန့်  မြုလုြ်နိုင်ှန် စိန်ရခါ်ြှုြျားကကုံရေွ့ခဲ့ှသည်။ KHRG အရနမဖင့် ရေွ့ဆုံရြးမြန်းြှုြျား 
မြုလြု်ှ ာေငွ ်ြုြံေနေ်ကြ်ိ၍ု သေကိကီးစွာမဖင့လ်ြုရ်ဆာင်ှ န ်ဆုံးမဖေခ်ဲသ့ည။် ေိုရ့ကကာင့ ်ရေွ့ဆုရံြးမြန်း 
သအူား ရှွးချယ်ှ ာေငွ ်၎င်းေို၏့ လြူှုအသိကုအ်ဝန်း သိုြ့ဟေု ်ရေသအေငွ်းအရမခအရနနေင့ ်ြေသ်က ်
၍ ဗဟသုေုှေရိသာ၊ လသူားချင်းစာနာြှုရဘးအန္ှတ ာယန်ေင့ ်ှ ွာသားြျား၏ လိအုြခ်ျကက်ိ ုရဖာမ်ြရြးနိငုသ် ူ
ကိသုာ ရ ွှးချယရ်ြးမြန်းခဲြ့ါသည။် ဤအစီှ ငခ်စံာသည ်၂၀၂၁ ခနုေစ၊် နိဝုငဘ်ာလနေင့ ်ေဇီငဘ်ာလြျားေငွ ်
မြုလုြ်ခဲ့သည့် ရေွ့ဆုံရြးမြန်းြှု ၂၄ ခုကို အရမခခံေားသည်။ ေို့အမြင် ရေွ့ဆုံရြးမြန်းြှုရမခာက်ခုြော 
စစအ်ာဏာသြိ်းပြီးသည့ ်အချနိြ်ေစ၍ ရေသေငွ်း ေှိ CBOs/CSOs  ြျားြေ အဖွဲ့ဝငြ်ျား လြုရ်ဆာငလ်ျက်ှ ေသိည့ ်
လြုင်န်းြျား၊ အရှးရြါ်အကအူညြီျားနေင့ ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျားရြးသည့အ်ခါ ကကုံရေွ့ှသည့ ်စနိရ်ခါ်ြှုြျားကိ ု
ရြးမြန်းခဲသ့ည။် ၂၀၂၁ ခနုေစ၊် ေဇီငဘ်ာလြေစေင၍် ခရိငုအ်ရောြ်ျားြျားေငွ ်ေိကုခ်ိကုြ်ှုြျားနေင့ ်လက ်
နက်ကိုင်ေိုက်ြွဲြျား ြိုြိုမဖစ်ြွားခဲ့ြါသည်။ အေူးသမဖင့် ေိုင်းမြန်ြာ-နယ်စြ်ေရလှောက်ှေိ မြည်သူြျား 
အေကွ ်လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှု အကအူညြီျား လြုရ်ဆာငသ်ည့အ်ခါ ှ ငဆ်ိငုက်ကုံရေွ့ှသည့ ်
ရဘးအန္တှာယ်ြျားနေင့်ြေ်သက်၍ ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလြေ ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ ြေ်လအေိ ြူှင်းအချက် 
အလက်အစီှင်ခံစာြျားအား ဤအစီှင်ခံစာရှးသားှာေွင် ေည့်သွင်းေင်မြေားသည်။
 
ဤအစီှင်ခံစာေွင် ရဖာ်မြေားရသာအချက်အလက်ြျားသည် ှွာသားြျား၏သက်ရသခံချက်ြျားနေင့် 
ရေွ့ဆု ံရြးမြန်းြှုြျားြေ မြုစရုှးသားေားမခင်းမဖစသ်ည။် ဤသေင်းြေေေ်ြ်းအစီှ ငခ်စံာမြုစရုှးသား
ြှု နည်းလြ်းြျားအေိုင်း6 အချက်အလက်ြျားအား KHRG ြေ သင်ကကားရြးေားရသာရေသခံအဖွဲ့ဝင် 
ြျား၏ ရေွ့ဆုရံြးမြနြ်ှုြျားြေေဆင့ ်ရကာကခ်ခံဲြ့ါသည။် ရေွ့ဆုရံြးမြန်းြှုြျားြေ ှ ှေလိာရသာ သေင်း 
အချက်အလက်ြျား မြည့်စုံရစှန်အေွက် KHRG အရနမဖင့် ြိြိေို့၏ကိုယ်ြိုင် သေင်းအချက်အလက် 
ြျားနေင့် မြင်ြအှင်းအမြစ်ြျားကို သင့်ရလျာ်သလို အသုံးမြုခဲ့သည်။ 

ဤအစီှ ငခ်စံာေငွ ်ရဖာမ်ြေားသည့ ်အချကအ်လကြ်ျားကိ ုKHRG လြ်ုငန်းရဆာင်ှ ကွ်ှ ာ ရေသြျားမဖစ ်
ရသာ ခရိုင်ခုနေစ်ခုအေဲြေ ခရိုင်ငါးခုမဖစ်သည့် ေူးသေူး(သေုံ)၊ ခလယ်လွီေူ(ရညာင်ရလးြင်)၊ ပြိေ်-
ေားဝယ၊် ြရူကော(်ဖာြနွ)်နေင့ ်ေူးြလာယာခရိငု7် ြျားေငွ ်မြုလြုခ်ဲရ့သာ ရေွ့ဆုရံြးမြန်းြှုြျားနေင့ ်ြူှ င်း 

6 KHRG ၏ သေင်းအချကအ်လကြ်ေေေ်ြ်းမြုစြုုအံမြည့အ်စုနံေင့ ်အစီှ ငခ်စံာရှးသားြှုနည်းလြ်းြျားကိ ုစာဖေသ်ြူျားသိှ ေ ိ
လိုြါက KHRG ေံသို့ ခွင့်ရောင်းှယူနိုင်ြါသည်။

7 ှေင်းလင်းချက် -  ကွင်းစကွင်းြိေ်ေဲေွင် ရဖာ်မြေားပြီး မြန်ြာအရခါ်အရဝါ်မဖင့် အသုံးမြုရသာခရိုင်ြျား၏အြည်ြျား 
သည် မြန်ြာအစိုးှအုြ်ချုြ်ရှးြိုင်းနေင့် သက်ဆိုင်မခင်းြှေိြါ။
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အစီှ ငခ်စံာြျားြေ အသုံးမြုေားမခင်းမဖစသ်ည။် စစအ်ာဏာသြ်ိးချနိြ်ေစ၍ KHRG ှ ေှခိဲသ့ည့ ်အစီှ ငခ်စံာ 
အြျ ိုးအစားနေင့် လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာ အကူအညီြျားရြးသည့်အခါ ကကုံရေွ့ှသည့် 
စနိရ်ခါ်ြှုြျားကိ ုအကမဲဖေ်ှ ာေငွ ်ဤခရိငု ်(၅) ခသုည ်အမခားခရိငု ်(၂) ခေုက ်အရမခအရနဆိုး ွှားရသာ 
ရကကာင့ ်ကျွန်ြုေ်ို၏့ သရုေသနကိ ု ၎င်းခရိငု(်၅) ခေုငွသ်ာ  ကန့်သေပ်ြီး လြုရ်ဆာင်ှ မခင်းမဖစြ်ါသည။် 

ဤအစီှင်ခံစာေွင် ရဖာ်မြေားရသာ ရနှာရေသြျားအား “ခရိုင်ြျား” အမဖစ် ှည်ညွှန်းေားပြီး ကှင် 
အြျ ိုးသားအစည်းအရုံး(ရကအနဲယ်)ူနေင့ ်ရေသေငွ်း ကှငအ်ဖွဲ့အစည်းြျားြေအသုံးမြုရသာ အြညြ်ျားကိ ု
ကိုးကားအသုံးမြုေားသည။် ေိရုေသြျားေငွေ်ည်ှ ေရိနရသာ ကှငအ်ဖွဲ့အစည်းြျားြော ကှငအ်ြျ ိုးသား 
အစည်းအရုံးနေင့် သက်ဆိုင်ရသာအဖွဲ့အစည်းြျား ြါဝင်သကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ြှုြှေိရသာအဖွဲ့ြျားလည်း 
ြါဝင်ြါသည်။ KHRG အရနမဖင့် ေိုခရိုင်ြျားအား နိုင်ငံရှးနေင့်ဆက်နွယ်မခင်းြှေိြဲ  ရေသခံအြျားစုက 
ေိုသို့အသုံးမြုသည့်အေွက် ြြိေိို့သေင်းအချက်အလက်ှ ယူသည့်ရနှာြျားအမဖစ် ှ ည်ညွှန်းသုံးနှုန်း 
မခင်းမဖစ်ြါသည်။

ရြးခနွ်းရမဖကကားသအူားလုံးကိ ုရြးခနွ်းရြးမြန်းှမခင်း၏ ှ ည်ှ ယွခ်ျကြ်ျားအား အသရိြးေားပြီး အစီှ င ်
ခံစာေွင် ေည့်သွင်းခွင့်ရြးှန် သရဘာေူညီချက် ှယူေားြါသည်။ ရေွ့ဆုံရြးမြန်းြှုြျားကို စရကာ 
ကှင်နေင့် ဗြာဘာသာြျားမဖင့် မြုလုြ်ခဲ့သည်။ ရြးခွန်းရမဖကကားသူြျား၏ အြည်ြျားနေင့် အရသးစိေ် 
အချကအ်လကြ်ျားကိြု ူလုခံခုံရှးအှ လှေ ို့ဝေကေ်ားြါသည။် အချ ို့ရသာကစိ္ှစ ြြ်ျားေငွ ်ရကျးှွာအြည ်
ြျားနေင့ ်လြူငု်္္ဂိုလန်ာြညြ်ျားကိ ုက--- ြေ အအ--- အေ ိစကားလုံးြျား အသုံးမြုကာ ဆငဆ်ာမဖေရ်ောက ်
ေားြါသည။် ေိအုြညဝ်ေက ်စကားလုံးြျားသည ်အြညအ်ှင်းြျား သိုြ့ဟေု ်KHRG ၏ ယခငအ်စီှ ငခ် ံ
စာြျားေွင် အသုံးမြုေားရသာ အြည်ဝေက်ြျားနေင့် သက်ဆိုင်မခင်းြှေိြါ။ 

ရေသေွင်းှေိအာဏာြိုင်ြျားနေင့် အဖွဲ့အစည်းြျားြေရြးအြ်သည့် သေင်းအချက်အလက်အချ ို့သည် 
ေလိယွ်ှ ေလယွသ်ည့ ်ကစိ္ှစ ြြ်ျား ြါဝငရ်သာရကကာင့ ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုရြးမခင်းနေင့ ်လြုင်န်းရဆာင်ှ ကွြ်ှုြျား 
ဆိငု်ှ ာ စနိရ်ခါ်ြှုနေင့ြ်ေသ်ကရ်သာ အရသးစေိအ်ချကအ်လကအ်ချ ို့ကိ ုဤအစီှ ငခ်စံာေွင ်ေည့သ်ငွ်း 
ရဖာ်မြေားမခင်းြှေိြါ။ 
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ရဝါဟာှနေင့်အေိုရကာက်အသုံးအနှုန်းြျားရဝါဟာှနေင့်အေိုရကာက်အသုံးအနှုန်းြျား

AHA  အာဆီယံ - စီြံခန့်ခွဲြှုဆိုင်ှာ ညေိနှိုင်းရဆာင်ှွက်ရှးစင်ော
ASEAN  အရှေ့ရောင်အာှေနိုင်ငံြျားအဖွဲ့ (အာဆီယံ)
BGF  နယ်မခားရစာင့်ေြ်  
BMA  မြန်ြာနိုင်ငံရဆးြညာှေင်ြျားအသင်း
BPHWT  နယ်လေည့်ရကျာြိုးအိေ် ကျန်းြာရှး လုြ်သားအဖွဲ့
CSO/CBO  အှြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း/လူေုအရမခမြုအဖွဲ့အစည်း
CDM  အာဏာဖီဆန်ရှးလှုြ်ှေားြှု
CIDKP  ဌာရနြဲ့မြည်ေွင်းကှင်ေုက္ခသည်ြျားဆိုင်ှာရကာ်ြေီ
EAO ေိုင်းှင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း
FBR  Free Burma Rangers
IDP  မြည်ေွင်းရနှြ်ရှှေ့ရမြာင်းရနေိုင်သူ
KDHW  ကှင်ကျန်းြာရှး၊ ကယ်ဆယ် ရှးနေင့်မြန်လည်ေူရောင်ရှးဌာန
KECD  ကှင်ြညာရှးနေင့်ယဉ်ရကျးြှုဌာန
KERT  ကှင်အရှးရြါ်ကယ်ဆယ်ရှးအဖွဲ့ 
KESAN  ကှင်သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်နေင့် လူြှုရှး လှုြ်ှေားြှုကွန်ယက်
KNLA  ကှင်အြျ ိုးသားလွှေ်ရမြာက်ရှးေြ်ြရော်
KNU  ကှင်အြျ ိုးသားအစည်းအရုံး
KORD  ကှင်ကယ်ဆယ်ရှးနေင့် ဖွံ့ပဖိုးရှးရုံး
KRC  ကှင်ေုက္ခသည်ြျားရကာ်ြေီ
KSEAG  ကှင်မြည်နယ် ြညာရှးအရောက်အကူမြုအဖွဲ့
KTWG  ကှင်ရကျာင်းဆှာြျားအဖွဲ့
KWO  ကှင်အြျ ိုးသြီးအစည်းအရုံး
MPFU  မြန်ြာနိုင်ငံြေေွက်ရမြးလွေ်ရမြာက်လာသူြျား
NGO  အစိုးှြဟုေ်ရသာအဖွဲ့အစည်း
NUG အြျ ိုးသားညီညွှေ်ရှးအစိုးှ
PDF  မြည်သူ့ကာကွယ်ရှးေြ်
SAC  နိုင်ငံရော်စီြံအုြ်ချုြ်ရှးရကာင်စီ
UNHCR  ကုလသြင်္္ဂ ေုက္ခသည်ြျားဆိုင်ှာြဟာြင်းကကီးရုံး
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ရမြြု-ံ၁ ကှငလ်ူ့အခငွ့အ်ရှးအဖွဲ့၏ လှုြ်ှ ေားှာနယရ်မြ (ရကအနဲယ်သူေြ်ေေေ်ားရသာ ရမြြု-ံ၁ ကှငလ်ူ့အခငွ့အ်ရှးအဖွဲ့၏ လှုြ်ှ ေားှာနယရ်မြ (ရကအနဲယ်သူေြ်ေေေ်ားရသာ 
ရကာသ်ူးရလနယန်ြိေိန်ေင့ ်မြနြ်ာအစိုးှသေြ်ေေေ်ားရသာမြညန်ယန်ေင့ ်ေိငု်းရေသကကီး ရကာသ်ူးရလနယန်ြိေိန်ေင့ ်မြနြ်ာအစိုးှသေြ်ေေေ်ားရသာမြညန်ယန်ေင့ ်ေိငု်းရေသကကီး 
ြျား)ြျား)
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အခန်း (၁) အကာအကွယ်ရြးြှုနေင့်ြေ်သက်ရသာ စိန်ရခါ်ြှုြျားအခန်း (၁) အကာအကွယ်ရြးြှုနေင့်ြေ်သက်ရသာ စိန်ရခါ်ြှုြျား
 
ဤအခန်းေွင် အကာအကွယ်ရြးြှုနေင့် ြေ်သက်ရသာ စိန်ရခါ်ြှုြျားကို ခခုံငုံသုံးသြ်ေားြါသည်။ 
ရလ့လာရေွ့ှေိချက်အှ နိုင်ငံေကာနယ်စြ်မဖေ်ရကျာ် အကာအကွယ်ှယူခွင့်နေင့်ြေ်သက်ရသာ နိုင်ငံ 
ေကာစနံှုန်းြျားကိ ုအြိန်ီးချင်းအစိုးှြျားြေ ရလးစားလိကုန်ာှန ်ြျကက်ကွခ်ဲသ့ည။် ေိုရ့ကကာင့ ်ှ ွာသား  
အြျားစုသည် မြန်ြာမြည်အရှေ့ရောင်ြိုင်းေွင် မဖစ်ြွားလျက်ှေိရသာ ေိုက်ြွဲြျား၊ ြလုံခခုံြှုြျားနေင့် လူ့
အခငွ့အ်ရှးချ ိုးရဖာကြ်ှုြျားြေ ေကွရ်မြးလွှေရ်မြာက်ှ န ် မြညေ်ငွ်းရနှြစ်နွ့်ခွာ ေကွရ်မြးေြိ်းရှောင ်
မခင်းသည်သာ ေစ်ခုေည်းရသာ ရှွးချယ်စှာမဖစ်ရနရကကာင်း ရဖာ်မြရနသည်။ ေို့ရနာက် လူသားချင်း 
စာနာရောကေ်ားြှု အကအူညြီျားနေင့ ်အရှးရြါ် အရောကအ်ြံြ့ျားအား လိအုြရ်နသြူျားေ ံရြးြို့ှ ာ 
ေွင် ရေွ့ကကုံှသည့်အဟန့်အေားြျားကို ရလ့လာသုံးသြ်ေားြါသည်။ ဤရလ့လာသုံးသြ်ြှုေွင် 
စစရ်ကာငစ်ြီေ သွားလာြှုနေင့ ်ကနုြ်စ္စည်းြိုရ့ဆာငြ်ှုအား ကျယက်ျယမ်ြန့်မြန့် ကန့်သေေ်ားြှုြျားရကကာင့ ်
နိငုင်နံယန်ြိေိအ်ေငွ်း လြုင်န်းလညြ်ေ်ှ န ်ကကုံရေွ့ှသည့အ်ဟန့်အေားြျား၊ ရဆးဝါးနေင့ ်အစားအ 
ရသာကြ်ျားအား သြိ်းယဖူျက ်စီးမခင်းြျား၊ လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုနေင့ ်အရှးရြါ် အကအူညြီျား 
ြံ့ြိုးရြးသူြျားကို စစ်ရကာင်စီြေ ပခိြ်းရမခာက်မခင်းြျား စသည့်စိန်ရခါ်ြှုြျားကို ြီးရြာင်းေိုးရဖာ်မြ 
ေားသည်။ 

(က) နယ်စြ်မဖေ်ရကျာ်ခွင့်အား မငင်းြယ်မခင်း(က) နယ်စြ်မဖေ်ရကျာ်ခွင့်အား မငင်းြယ်မခင်း

ရေသေွင်းှေိ အှင်းအမြစ်ြျားြေ ှှေိလာသည့် အချက်အလက်ြျားအား မြန်လည်သုံးသြ်ှာေွင် ၂၀၂၁ 
ခုနေစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါှီလ စစ်အာဏာသိြ်းပြီးချနိ်ြေစ၍ ကှင်မြည်နယ်ေွင် ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်သူဦးရှ 
၁၇၀၀၀၀ ရကျာ ်ှ ေသိညဟ် ုKHRG က ခန့်ြေန်းေားသည။် ဤခန့်ြေန်းချကသ်ည ်အြေနေ်ကယ ်ှ ေရိနသည့ ်
ေကွရ်မြးေြိ်းရှောငသ်ဦူးရှအရှအေကွေ်က ်ြိြုိနုည်းြါးြါသည။် ရယဘယုျအားမဖင့ ်အေင်းအဓြ္မ 
ရနှြ်စွန့်ခွာှမခင်းကို ေိုင်းောှန်နေင့် ရဖာ်မြနိုင်ှန် အလွန်ခက်ခဲပြီး လက်ှေိအရမခအရနေွင် ြို၍ြင် 
ခက်ခဲြါသည်။ ေိုင်းနိုင်ငံအေွင်းသို့ ေှားဝင်နယ်စြ်မဖေ်ရကျာ် ဝင်ရှာက်ှန်နေင့် (နိုင်ငံေကာနေင့် 
မြည်ေွင်းြေ အသိအြေေ်မြု အာြခံရြးေားသည့်) ေှားဝင်စစ်ရှောင်စခန်းြျားအား ေိုင်း-မြန်ြာ 
နယ်စြ် နေစ်ဖက်လုံးေွင် ေည်ရဆာက်ှန်အေွက် ကန့်သေ်ချက်ြျားစွာှေိရနြါသည်။ အရကကာင်းြော 
ရနှြ်စွန့်ခွာေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်မခင်းအြျားစုသည် အစီအစဉ်ြကျမဖစ်ရနေေ်ပြီး စစ်ရမြးရှောင် 
အြျားစသုညလ်ည်း မြညေ်ငွ်း၌သာ ှ ေရိနသည့အ်ေကွ ်၎င်းေိုန့ေင့ြ်ေသ်က၍် အချကအ်လကရ်ကာက ်
ယူှန်နေင့် အစီှင်ခံေင်မြှန်ြော ြိုြိုခက်ခဲသည်။ အရကကာင်းြော  ရှှေ့ရမြာင်းအရမခချသည့် ရနှာြျားကို 
ရမခှာခံှ နန်ေင့ ်အစီှ ငခ်ံှ န ်ောဝန်ှ ေရိသာ အဖွဲ့အစည်းြျားသည ်စစရ်မြးရှောငြ်ျား ရှှေ့ရမြာင်းရနေိငု ်
ှာရနှာြျားသို ့ဝငရ်ှာကန်ိငုစ်ြွ်း အနည်းငယသ်ာ ေှသိညရ်သာရကကာင့မ်ဖစသ်ည။် ၂၀၂၂ ခနုေစ၊် ဇနန်ဝါှီလ 
အရစာြိငု်းေငွ ်ကြ္ဘာက့လုသြင်္္ဂ ေကု္ခသညြ်ျားဆိငု်ှ ာ ြဟာြင်းကကီးရုံး (ေိငု်းနိငုင်)ံ၏ ရမြာကကားချက ်
အှ ေုက္ခသည်ြျားအား လက်ခံေားရသာ ေိုင်းနိုင်ငံ ြဲရဆာက်ပြို့ှေိ စစ်ရှောင်စခန်းြျားအေွက် ေိုင်း 
အစိုးှေံြေ ခွင့်မြုချက်ြှရသးသကဲ့သို့ မြန်ြာနိုင်ငံနယ်စြ်ဖက်သို့ လက်လေြ်းြီနိုင်မခင်းလည်း ြှေိြါ။8 

8 နိုင်ငံေကာသေင်းြီေီယာအဖွဲ့မဖစ်သည့် Reuters ြေ ၂၀၂၂ခုနေစ်၊ ဇန်နဝါှီလေွင် ေုေ်ရဝရသာ “Fleeing violence in 
My-anmar, thousands camp along Thai border river” ေွင် ကကည့်ြါ။

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/fleeing-violence-myanmar-thousands-camp-along-thai-border-river-2022-01-07/
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 သိုရ့သာလ်ည်း ေိငု်းအစိုးှသည ်နယစ်ြမ်ဖေရ်ကျာ၍် ေိငု်းနိငုင်အံေငွ်းသို ့ဝငရ်ှာကလ်ာသည့ ်မြနြ်ာ 
နိငုင်သံားြျားအား အကအူညရီြးှနန်ေင့ ်ရစာင့ရ်ှောကရ်ြးြညမ်ဖစရ်ကကာင်း ကေကိဝေမ်ြုခဲသ့ည။် ၎င်း 
အရနမဖင့ ်မြနြ်ာနိငုင်အံေငွ်း လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုဆိငု်ှ ာအကအူညြီျားအား ရြးြို့ှ ာေငွ ်
ြံ့ြိုးကူညီရြးှန် အဆင်သင့်ှေိရကကာင်းလည်း ရမြာခဲ့သည်။9  ေို့အေွက် ေိုင်းအစိုးှသည် နယ်စြ်ေစ် 
ရလှောက်ှ ေ ိရနှြရ်ှှေ့ရမြာင်းခဲသ့ြူျား၏ လိအုြခ်ျကြ်ျားအေကွ ်နိငုင်ေံကာအစိုးှြျားနေင့ ်အဖွဲ့အစည်း 
ြျား၏အကူအညီအား မငင်းြယ်ပြီး အရမခအရနအား ကိုယ်ေိုင်ကိုင်ေွယ်ရနသည်ဟု ဆိုြါသည်။ ၂၀၂၂ 
ခုနေစ်၊ ဇန်နဝါှီလ ၁၇ ှက်ရန့ေွင်လည်း  ဝန်ကကီးချုြ်ြေ “မြန်ြာနိုင်ငံြေေွက်ရမြးလွေ်ရမြာက်လာသူ 
ြျား(MPFU)အရနမဖင့် ၎င်းေို့၏ကိုယ်ြိုင်ဆုံးမဖေ်ချက်မဖင့်သာ ရနှြ်မြန်ှြည်မဖစ်သည်။ ေိုင်းအဖွဲ့ 
အစည်းြျားြေ MPFU သို ့အမြညမ်ြညဆ်ိငု်ှ ာ စခံျနိစ်နံှုန်းြျားနေင့အ်ည ီကညူရီောကြ်ံြ့ှုြျား ရြးရနသည ်
ကိ ုနိငုင်ေံကာ အသိကုအ်ဝန်းအရနမဖင့ ်စေိခ်ျနိငုသ်ည”် ဟ ုဆိသုည။်10  ေစခ်ျနိေ်ည်းြောြင ်ေိငု်းနိငုင် ံ
အေငွ်းသို ့ဝငရ်ှာကလ်ာ ခဲရ့သာ ှ ွာသားြျားက ၎င်းေိုအ့ား ေိငု်းစစသ်ားြျားြေ  “ရသနေသ်ြံကကားှဘူး။ 
ေိုက်ြွဲြမဖစ်ရသးလို့ ခင်ဗျားေို့လာလို့ြှရသးဘူး။” ဟု ရမြာ၍ မြန်ြာနိုင်ငံသို့ မြန်လွှေ်ခဲ့ရကကာင်း 
KHRG သို့ ေင်မြခဲ့သည်။ 

9 ေိုင်းဘုှင့်အစိုးှမြည်သူ့ဆက်ဆံရှးဌာနြေ ၂၀၂၂ခုနေစ်၊ ဇန်နဝါှီလေွင် ေုေ်ရဝရသာ “Thailand Joins UN in Finding 
Peaceful Solutions to the Situation in Myanmar” ေွင် ကကည့်ြါ။

10 ေိုင်းဘုှင့်အစိုးှြေ (ခန့်ြေန်းရမခအှ ၂၀၂၂ခုနေစ်၊ ဇန်နဝါှီလေွင်) ေုေ်ရဝရသာ “PM and UNSG Special Envoy on 
My-anmar agree to push forward for peaceful solutions to Myanmar situation” ေွင် ကကည့်ြါ။

ရသရဘာဘိုး (ရောရနာ်)အေက်ေန်းရကျာင်းြေ ရကျာင်းသား၊ ရကျာင်းသူြျားသည် ၎င်းေို့ှွာေွင် လက်နက်ကကီး ြစ်ခေ်ြှု
နေင့် ေိုက်ြွဲမဖစ်ြွားခဲ့ရသာရကကာင့် ေိုင်းနိုင်ငံသို့ ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ခဲ့သည်။ သို့ရသာ် ေိုင်းအာဏာြိုင်ြျားြေ ေိုင်းနိုင်ငံေွင် 
ရန ေိငု၍်ြှနိငုဟ် ု ၎င်းေိုအ့ားရမြာကကားခဲသ့ည။် ၂၀၂၁ ခနုေစ၊် ေဇီငဘ်ာလ ၂၃ ှ ကရ်န့ေငွ ်ရကျာင်းသား၊ ရကျာင်းသြူျားသည ်
ရသရဘာဘိုးှွာသို့ မြန်လာခဲ့ှသည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG)

https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=12189&filename=index
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/50614
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ရေသခေံိငု်းအာဏာြိငုြ်ျားက အရှးရြါ်အရမခအရနေငွ ်မြစက်ိမုဖေက်ူး၍ ေိငု်းနိငုင်အံေငွ်းသို ့ေကွ ်
ရမြးလာသြူျားအား ခငွ့မ်ြုခဲပ့ြီး အရှးရြါ်အကအူညအီချ ို့ ြံြ့ိုးရြးခဲရ့သာလ်ည်း ေိကုညူရီောကြ်ံြ့ှုြျား 
ြော အနည်းငယြ်ှေသာမဖစသ်ည။် ေကွရ်မြးေြိ်းှောငသ်ြူျားအား အချနိအ်နည်းငယသ်ာ ရနေိငုခ်ငွ့ရ်ြးခဲပ့ြီး 
ရသနေ်သံနေင့် လက်နက်ကကီးြစ်သံြျားပငိြ်ကျလာြါက ေိုင်းနိုင်ငံြေ ေွက်ခွာှြည်မဖစ်ရကကာင်း ေိုင်း 
စစသ်ားြျားက ရမြာသည။် ရေသေငွ်း အှြဖ်ကလ်ြူှုအဖွဲ့အစည်းေစခ်၏ု ေါရိကုေ်ာမဖစသ်ြူေ ြေေခ်ျက ်
မြုခဲသ့ညြ်ော “ေိကုြ်ွရဲေနွဲ့ ြစခ်ေြ်ှုရေကွ ဘယအ်ချနိမ်ဖစြ်ယဆ်ိပုြီး အချနိသ်ေြ်ေေေ်ားော ြှေဘိူး။ 
လူရေွကို ေီအေိုင်း မြန်ြို့လို့ြှဘူး။” 

ြူရကော်ခရိုင်ေွင် ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ြေ်လအေွင်း ရလ 
ရကကာင်းေိကုခ်ိကုြ်ှုြျားစေငခ်ဲပ့ြီးရနာက ်အရစာြိငု်း 
ကာလြျားေွင် ေိုင်းအစိုးှြေ ကိုဗစ်-၁၉ ရကကာင့် လုံ
ခခုံရှးနေင့်မြည်သူ့ကျန်းြာရှးအေွက် အန္တှာယ်ှေိ 
သညက်ိ ုအရကကာင်းမြ၍ ေိငု်းနိငုင်အံေငွ်း စစရ်မြးေကု္ခ 
သညြ်ျားဝငရ်ှာကြ်ှုကိ ုြေိြ်ငေ်ားခဲသ့ည။် သိုရ့သာ ်
အဓြ္မရနှြ်မြန်လည်ရနေိုင်ရစှန်အေွက် မြည်သူ့ 
ကျန်းြာရှးဆိငု်ှ ာ စိုးှြိြ်ြူနြ်ှုအား အသုံးမြု၍ြှြါ။ 
ကုလသြင်္္ဂေုက္ခသည်ြျားဆိုင်ှာြဟာြင်း ကကီးရုံး  
(UNHCR)၏ ရမြာဆိခုျကအ်ှ “အဓြ္မ ရနှြမ်ြနလ်ည ်
ြိုရ့ဆာငမ်ခင်းအား အကာအကယွရ်ြးြှုြျားြှေြိ ဲရေသ 
ေငွ်းကျန်းြာရှးဆိငု်ှ ာ အန္ှတ ာယက်ျရှာကန်ိငုြ်ှုကိ ု
အရကကာင်းမြု၍ နယ်ရမြအေွင်း ဝင်ရှာက်ခွင့် မငင်း 
ြယမ်ခင်းကိ ုမြုလြု၍် ြှြါ။” အဘယရ်ကကာင့ဆ်ိရုသာ ်
ရှာင်္ါလက္ခဏာှေိြှေိ စြ်းသြ်ြှုြျား သို့ြဟုေ် သီး 
သန့်ရနေိုင်မခင်းြျား(ကွာှာေင်း) စသည့် ကျန်းြာ 
ရှးလုြ်ငန်းစဥ်ြျားကို ကျန်းြာရှးဝန်ေြ်း မြုလုြ် 
နိုင်သည့်အေွက် အာဏာြိုင်ြျားအရနမဖင့် ခိုလှုံခွင့်ရောင်းခံသူြျားအား ရဘးကင်းလုံခခုံစွာ လက်ခံှန် 
စြီခံန့်ခွနဲိငုသ်ည။်11   သိုရ့သာလ်ည်း ေိငု်းအစိုးှြေ နယစ်ြမ်ဖေရ်ကျာသ်ွားလာမခင်းအား မြင်းမြင်းေနေ်န ်
ကန့်သေြ်ှုြျား မြုလြုလ်ျက်ှ ေပိြီး မြနြ်ာမြညအ်ရှေ့ရောငြ်ိငု်းြေ ေိငု်းနိငုင်အံေငွ်းသို ့ေကွရ်မြးလေွ ်
ရမြာက်လာသူြျားအေွက် ေှားဝင်လက်ခံှန်နေင့် စံသေ်ြေေ်ချက်ြျားချြေေ်ပြီး စီစစ်မခင်းြျားလည်း 
ြှေိြါ။
 
ေိုင်းနိုင်ငံေွင် ခိုလှုံခွင့်ှှေိှန် ကကိုးြြ်းခဲ့ရသာ မြန်ြာနိုင်ငံြေ မြည်သူအြျားစုြော မြန်လည်ြို့ရဆာင်မခင်း 
ခံှ ရသာလ်ည်း UNHCR ြေ ေိငု်းအစိုးှ၏ အဆိအုှ ၂၀၂၂ ခနုေစ၊် ဧပြလီ ၆ ှ ကရ်န့အေ ိေိငု်းနိငုင်အံေွင်း 

 11 ကြ္ဘာ့ကုလသြင်္္ဂ ေုက္ခသည်ြျားဆိုင်ှာ ြဟာြင်းကကီးရုံး (UNHCR) ြေ ၂၀၂၀ခုနေစ်၊ ြေ်လေွင် ေုေ်ရဝရသာ “Key Legal 
Considerations on access to territory for persons in need of international protection in the context of the 
COVID-19 response” ေွင် ကကည့်ြါ။

ဤြုကံိ ုေူးြလာယာခရိငု၊် ရကာေ်ှပီြို့နယ၊် ရဝါ်ရလရကျး 
ှွာေွင်ရနေိုင်ရသာ စစ်ရမြးရှောင်ေစ်ဦးြေ  ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ 
ဇွန်လ ၂ ှက်ရန့ေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ သူြ၏ှွာအနီးေွင် 
ေိကုြ်ွမဲဖစြ်ွားခဲရ့သာရကကာင့ ်ေိငု်းနိငုင်သံို ့ေကွရ်မြးေြိ်း 
ရှောငခ်ဲသ့ည။် သြူနေင့ေ်စခ်ျ ို့ှွာသားြျားသည ်ေိငု်းနိငုင်သံို ့
လာရှာက် ရနေိုင်ခွင့်ှရသာ်လည်း ၎င်းေို့သည် ကူညီ 
ရောက်ြံ့ြှုြျား လက်ခံှှေိမခင်းြှေိသည့်အမြင် ကိုဗစ်-၁၉ 
ရှာင်္ါအရမခအရနရကကာင့ ်ေိငု်းနိငုင်ံှ ေိှ ွာေငွ ်ဝငရ်ှာကရ်န 
ေိုင်ခွင့်ြှခဲ့ရြ။ (ဓာေ်ြုံ - ရေသခံှွာသား)

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/75349
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အေူးသမဖင့် ေိုင်းဘုှင့်ေြ်ြရော်၏ အုြ်ချုြ်ြှုရအာက်ှေိ ယာယီလုံခခုံရှးနယ်ရမြငါးခုေွင် ခိုလှုံရန 
ရသာ စစရ်မြးရှောငဦ်းရှ ရြါင်း ၁၉၈၀ ခန့် ကျန်ှ ေရိကကာင်း ရဖာမ်ြေားသည။်12 ေိငု်းနိငုင်ဖံကမ်ခြ်းေငွ ်
၁၉၈၀ ခနုေစ ်ကေည်းက ေည်ှ ေနိေင့ပ်ြီးရသာ ယာယလီုခံခုံရှးစခန်း (ေကု္ခသည ်စခန်းြျား) ေငွ ်ေကု္ခသည ်
အသစ်ြျား လက်ခံမခင်းြှေိြဲ အသစ်ရမြာင်းရှှေ့လာရသာ ေုက္ခသည်ြျားအား ေိုင်းနိုင်ငံအရမခစိုက် 
UNHCR နေင့ ်ရေွ့ဆုခံငွ့က်ိ ုေိငု်းအစိုးှက ြေိြ်ငေ်ားသည။် “ေကု္ခသညြ်ျားအား ောခ့ခ်ရိငု၊် ြရဲဆာက်ှ ေ ိ
ယာယလီုခံခုံရှးရနှာြေ ြိြုိလုုခံခုံပြီး သကိ္ခာှေစိွာရနေိငုန်ိငုရ်သာ ယာယရီနေိငု်ှ ာရနှာနေင့ ်ြိြုိရုကာင်း 
ြနွသ်ည့ ်လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုဆိငု်ှ ာ အရောကအ်ြံြ့ျား ှ ှေနိိငုရ်သာ အမခားရနှာေစခ်သုို ့
ရမြာင်းရှှေ့ရြးှန်” ေိုင်းအစိုးှသို့ ရောင်းဆိုရသာ စာေြ်းေစ်ရစာင်ကို UNHCR ြေ ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ 
ဇနန်ဝါှ လီ ၂၀ ှ ကရ်န့ေငွ ်ေေုမ်ြနခ်ဲသ့ည။်13  ေိစုာေြ်းေငွ ်UNHCR အရနမဖင့ ်ေိငု်းအာဏာြိငုြ်ျားအား 
အသစရ်ှာက်ှ ေလိာရသာ ေကု္ခသညြ်ျားကိ ုလသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုဆိငု်ှ ာ အကအူညြီျားြံြ့ိုး 
ကူညီှန် ဆန္ဒှေိရကကာင်းကိုလည်း ေြ်ရလာင်းရဖာ်မြေားသည်။ ေုက္ခသည်ြျားေည်ှေိှာ ရနှာြျားသို့ 
အခကအ်ခြဲ ေှိ သွားရှာကခ်ငွ့်ှ ေှှိ န ်UNHCR နေင့ ်လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုဆိငု်ှ ာ အကအူညရီြး 
သည့ ်ြေိဖ်ကအ်ဖွဲ့ြျားြေ ဆကလ်ကရ်ောင်းဆိရုနကကရသာလ်ည်း အှာြေငခ်ဲရ့ြ။ ဘုှ င့ေ်ြြ်ရောြ်ေ 
စီြံအုြ်ချုြ်သည့် ေိုယာယီလုံခခုံရှး ရနှာရေသြျားနေင့်ြေ်သက်၍ ြည်သူြျားအားလက်ခံပြီး ြည် 
သည့်အရမခအရနေွင် ှေိရနရကကာင်းနေင့် ြေ်သက်၍ ြည်သည့်သေင်းအချက်အလက်ြေ ြှှေိနိုင်ရြ။ 

(ခ) ရေသေွင်း ကူညီရောက်ြံ့ရြးြှုဆိုင်ှာယန္တယားြျား(ခ) ရေသေွင်း ကူညီရောက်ြံ့ရြးြှုဆိုင်ှာယန္တယားြျား

ေိငု်းနိငုင်အံေငွ်းသို ့မဖေရ်ကျာ်ှ န ်ခကခ်သဲမဖင့ ်မြနြ်ာနိငုင်ဘံကမ်ခြ်းှေ ိရသာင်ှ င်းမြစေ်စရ်လှောကေ်ငွ ်
စစ်ရှောင်စခန်းြျားကို ရေသခံဘာသာရှးအဖွဲ့အစည်းြျား၊ ကှင်အြျ ိုးသားအစည်းအရုံးေို့နေင့်အေူ 
ြျားရသာအားမဖင့် ကှင်လူြျ ိုးြျားဦးရဆာင်သည့် အဖွဲ့အစည်းြျား၊ နယ်စြ်အရမခစိုက် CBOs/CSOs  
၏အားေုေ်ြှုမဖင့် ရဆာက်လုြ်ခဲ့ကကသည်။ ဤရေသခံ ောဝန်ှေိအဖွဲ့ြျားသည် ေိုရနှာေွင် ခိုလှုံခွင့် 
ရောင်းခသံည့ ်မြညေ်ငွ်းရနှြစ်နွ့်ခွာေကွရ်မြးေြိ်းရှောငသ်(ူIDPs)ြျားအား ၎င်းေို၏့ ြူးရြါင်းလြုင်န်း 
ရဆာင်ှွက်ြှုြျားနေင့်အေူ အနိြ့်ဆုံးသေ်ြေေ်ချက်အေိ ဝန်ရဆာင်ြှုြျားှှေိရစှန်အမြင် အကျ ိုးသက် 
ရှာက်ြှုြျားှေိရစှန်အေွက် ေိုစစ်ရှောင်စခန်းြျားကို ေှားဝင်မဖစ်ရစှန် လုြ်ရဆာင်ခဲ့ကကသည်။ 

ေူးြလာယာခရိငုအ်ေငွ်းှေ ိသူးြွ ဲ(ရသာင်းှင်း) မြစက်ြ်းအနီးနေင့ ်မြစက်ြ်းေစရ်လှောက်ှ ေ ိစစရ်မြးရှောင ်

12 ကြ္ဘာ့ကုလသြင်္္ဂ ေုက္ခသည်ြျားဆိုင်ှာ ြဟာြင်းကကီးရုံး (UNHCR) ြေ ၂၀၂၂ခုနေစ်၊ ဧပြီလေွင် ေုေ်ရဝရသာ “Myanmar 
Emergency - UNHCR Regional Update - 6 April 2022”  ေွင် ကကည့်ြါ။

13 ေိုင်းနိုင်ငံေွင် အရမခစိုက်သည့် ကြ္ဘာ့ကုလသြင်္္ဂေုက္ခသည်ြျားဆိုင်ှာြဟာြင်းကကီးရုံး (UNHCR) ြေ ၂၀၂၂ခုနေစ်၊ ဇန်နဝါှီ 
လေွင်ေုေ်ရဝရသာ “UNHCR encourages adoption of measures to improve wellbeing and safety of newly 
arrived Myanmar refugees in Thailand” ေွင် ကကည့်ြါ။

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91924
https://www.unhcr.org/th/en/32395-unhcr-encourages-adoption-of-measures-to-improve-wellbeing-and-safety-of-newly-arrived-myanmar-refugees-in-thailand.html
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စခန်းြျား14ေွင် ရနေိုင်ကကရသာ လူဦးရှြော ဇန်နဝါှီလေွင် ၄၀၀၀ ဝန်းကျင်ှေိခဲ့ပြီး ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ ဧပြီလ 
ေငွ ်၁၁၄၀၀ အေ ိေိုးမြေင့လ်ာခဲသ့ည့အ်ရလျာက ်စခန်းအရှအေကွြ်ောလည်း ငါးခြုေှ ေစခ်အုေ ိေိုးမြေင့ ်
လာြါသည။်15 စားရသာကက်နု ်ကနုရ်မခာကြ်ျားနေင့ ်အမခားရောကြ်ံြ့စ္စည်းြျား (ဥြြာ ရနှာေိငုခ်င်း 
ြစ္စည်းအေကွ ်လိအုြ်သည့ေ်ာလြေ်၊ ဖျာ၊ ရစာငန်ေင့ ်အဝေအ်စားြျား) နေင့ ်(အြျ ိုးသြီးလစဉသ်ုံးြျား 
အြါအဝင)်ေစက်ိယုရ်ှသန့်ှ ေင်းရှးြစ္စည်းြျားအား  ြုြံေနြ်ံြ့ိုးရြးလျက်ှ ေသိည။် သိုရ့သာ ်အဓကိအားမဖင့ ်
အရောက်အြံ့ြျားရြးြို့ှန် ေိုင်းအာဏာြိုင်ြျားနေင့် စစ်သားြျားြေ သေ်ြေေ်ေားသည့်ရန့ှက်နေင့် 
မဖေ်သန်းသွားလာသည့်ရနှာြျားေွင် ရြးေားသည့်ခွင့်မြုချက်အရြါ် ြူေည်ြါသည်။

ရေသေငွ်း CBO/CSO ြျားအရနမဖင့ ်စစရ်မြးရှောငစ်ခန်းေငွ ်ရနေိငုရ်သာ IDP ြျားအား ြိြုိရုကာင်းြနွ ်
သည့ ်အကာအကယွရ်ြးနိငု်ှ နန်ေင့ ် ရေသေငွ်းအာဏာြိငုန်ေင့ ်စစဘ်ကဆ်ိငု်ှ ာ ောဝန်ှ ေသိြူျားြေ ရနောင့ ်
ယေက်မခင်းြှေိြဲ လုြ်ငန်းြျားရဆာင်ှွက်နိုင်ှန် ကကိုးြြ်းကကသည်။ သို့ရသာ် ရငွရကကးရောက်ြံ့ြှု ဆက် 
လက်ှှေိနိုင်ှန်အေွက် ၎င်းေို့ေွင်ှေိရသာ ဘဏ္ဍာရငွအှင်းအမြစ်ြျားအရြါ်ေွင်သာြေီခိုပြီး စစ်ရမြး 
ရှောင်ြျားအား ကူညီြံ့ြိုးရနကကှသည်။

14 အဆိုြါ ယာယီစစ်ရမြးရှောင်စခန်းြျားေွင် အစြိုင်းေွင် ေိုင်း-မြန်ြာနယ်စြ်သို့ ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်လာရသာ IDP ြျား 
ရှာက်ှေိလာသည့် ရနှာြျားမဖစ်သည့် ရေသြျားမဖစ်သည်။ ရေသခံ CSO/CBO ြျားသည် ေိုစစ်ရမြးရှောင်စခန်းြျားကို 
ကညူရီောကြ်ံြ့ှုနေင့ ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျား ရြးရဆာငန်ိငုသ်ည့ ်အဓကိရနှာြျားအမဖစ ်သေြ်ေေက်ာ လိအုြရ်သာြစ္စည်းြျားကိ ု
သိုရလောင်ှန် ဖွဲ့စည်းြုံြျားချြေေ်ေားမခင်းနေင့် ရဆးခန်းြျား ေည်ရဆာက်ရြးမခင်းေို့ရကကာင့် ေိုစခန်းြျားကို  ‘ေှားဝင် 
အမဖစက်ဲသ့ို’့ ဖွဲ့စည်းေညရ်ဆာကေ်ားမခင်း မဖစသ်ည။် သိုရ့သာလ်ည်း ေိစုစရ်မြးရှောငစ်ခန်းြျားကိ ုြညသ်ည့န်ိငုင်အံစိုးှြေ 
သို့ြဟုေ် နိုင်ငံေကာအဖွဲ့အစည်းြျားြေ ေှားဝင်အသိအြေေ်မြုမခင်း ြှေိခဲ့ရြ။

15 အဆိုြါစစ်ရမြးရှောင်ှွာသားြျား၏လူဦးရှသည် ရေသခံ CSO/CBO ြျားြေ ရြးရဝရသာ စားနြ်ှိက္ခာကေ်ြျား၏အရှ
အေွက်ရြါ်ြူေည်၍ ေွက်ချက်ှမခင်းမဖစ်သည်။

ေူးြလာယာခရိငု၊် ရကာေ်ှပီြို့နယ်ှ ေ ိဖလူး၊ ြယဝ်ါးခီးနေင့ ်ြင်းလကြ်ရံကျးှွာြျားြေ စစရ်မြးရှောင်ှ ွာသားြျားသည ်ေိငု်းနိငုင် ံ
ဖကမ်ခြ်းြေ ရေသခ ံCSO/CBO အဖွဲ့အစည်းြျားြေ ြိုရ့ဆာငလ်ာရသာ လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှု အကအူညြီျားကိ ုလကခ် ံ
ှှေခိဲသ့ည။် ြုေံေဲငွ ်၂၀၂၂ ခနုေစ၊် ရဖရဖာဝ်ါှလီ ၁၇ ှ ကရ်န့၌ စစရ်မြးရှောင်ှ ွာသားြျားသည ်ြိုရ့ဆာငလ်ာရသာ စားစှာြျားနေင့ ်
ကူညီရောက်ြံ့ြှုြစ္စည်းြျားကို ရသာင်ှင်းမြစ်ကိုကူးမဖေ်၍ မြန်ြာဖက်မခြ်းှေိ ၎င်းေို့ယာယီစစ်ရမြးရှောင်စခန်းသို့ မြန်လည် 
သယ်ယူရနသည်ကို မြင်ရေွ့ှြည်မဖစ်သည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG)
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ဤ IDP စခန်းြျားေွင် ရောက်ြံ့ြှုြျားှှေိရနကကရသာ IDP ဦးရှ ြိုြိုြျားမြားလာရသာရသာ်လည်း 
အြျားစြုော လသူားချင်းစာနာြှုဆိငု်ှ ာအရောကအ်ြံြ့ျား လုရံလာကစ်ွာြှှေကိကရြ။ ရေသေငွ်း CBOs/
CSOs ၏ စစခ်န့်ြေန်းချကအ်ှ ေူးြလာယာခရိငုေ်စခ်ေဲုေငွ ်လက်ှ ေိ IDP ဦးရှြော (၄၀၀၀၀) ခန့် ှ ေသိည။် 
ေိုန့ည်းအေ ူစစအ်ာဏာသြိ်းပြီးသည့အ်ချနိြ်ေစ၍ ြရူကောခ်ရိငုေ်ငွ ်ြစခ်ေြ်ှုြျားနေင့ ်စစရ်ှးလှုြ်ှ ေားြှုြျား 
ြိြုိမုြင်းေနလ်ာပြီး ခန့်ြေန်းေားသည် ့IDP ဦးရှ (၉၀၀၀၀) ေက ်ြိြုိြုျားမြားလာသည။်16  IDP ြျားသည ်
အနီးအနားြေ်ဝန်းကျင်ှေိ သစ်ရောေဲေွင်ရသာ်လည်းရကာင်း ရကျာက်င်္ူြျားေဲေွင်ရသာ်လည်း 
ရကာင်း မြစက်ြ်းရဘးေစရ်လှောကေ်ငွရ်သာလ်ည်းရကာင်း ြျ ံ့နေံစ့ွာြနု်းရအာင်းရနေိငုက်ကသည။် ေစခ်ျ ို့ 
ြော ရဆြွျ ိုးသားချင်း သိုြ့ဟေု ်ြေိရ်ဆြွျားှေရိသာ အမခားရကျးှွာြျားေငွ ်ရနေိငုက်ကသည။် ေိုရ့ကကာင့ ်
၎င်းေို့၏အိြ်ရောင်စုြျားနေင့် ေစ်ဦးချင်းစီအား  ရနာက်ရကကာင်းလိုက်ှန်နေင့် ြေေ်ေြ်းယူှန် ခက်ခဲြါ 
သည်။ IDP အချ ို့သည် ရောက်ြံ့ရြးရသာ ဝန်ရဆာင်ြှုြျားအားှှေိနိုင်ှန် ေူးြလာယာခရိုင်အေွင်းှေိ 
စစ်ရှောင်စခန်းအမဖစ် သေ်ြေေ်ေားသည့်ရနှာြျားအနီးေွင် အရမခချရနေိုင်ကကသည်။ IDP ြျား၏ 
စာှင်းအား မြုစေုားရသာလ်ည်း စစရ်ှောငစ်ခန်းြျားြေ ရောကြ်ံြ့ှုြျားအား လကခ်ံှ ှေသိအူြျားအမြား 
သည ်စခန်းြျား၏မြငြ်ေငွရ်နေိငု်ှ နရ်ှွးချယမ်ခင်း၊ သိုြ့ဟေု ်၎င်းေို၏့ လိအုြခ်ျကြ်ျားအရြါ် ြေူည ်
၍အသွားအမြနလ်ြ်ုမခင်းကိသုာ မြုလြုက်ကသမဖင့ ်ေိအုရှအေကွအ်ား အေညမ်ြုြေေေ်ြ်းယူှ န ်ခကခ် ဲ
ြါသည။် ရေသခေံငွ်းလြူှုအကျ ိုးမြုအဖွဲ့ြျားအရနမဖင့ ်IDP ြျား၏ ြြာဏနေင့အ်ရှအေကွက်ိ ုေကွခ်ျက ်
ရြးှန်လိုအြ်သမဖင့် ဤအခက်အခဲြော ရငွရကကးြံ့ြိုးြှုအရြါ် စိန်ရခါ်ြှုြျား ကျရှာက်ရစနိုင်သည်။ 

မြန်ြာမြည်အရမခစိုက် UNHCR ြေ ဘားအံခရိုင်ှေိ ပြိုင်ကကီးငူသို့ ေွက်ရမြးလာကကရသာ ြူရကော်ခရိုင်ြေ 
IDP ြျားအား အရှးရြါ်ကယ်ဆယ်ရှးအကူအညီြျားကို ကန့်သေ်အရှအေွက်မဖင့်သာ ြံ့ြိုးရြးခဲ့ 
ရကကာင်း ေငမ်ြခဲသ့ည။်17 ၂၀၁၆ ခနုေစေ်ငွ ်ေိရုေသအေငွ်းှေ ိစစရ်ှောငစ်ခန်းြျားေငွ ်ြုြံေနအ်ားမဖင့ ်IDP 
ဦးရှ (၅,၀၀၀) ခန့်အေွက် ရနစှာလုံရလာက်ြှုှေိရသာ်လည်း စစ်အာဏာသိြ်းပြီးသည့် အချနိ်ြေစ၍ 
အရှအေကွ ်(၁၀,၀၀၀) ေ ိမြင့ေ်ကလ်ာခဲသ့မဖင့ ်ရနစှာလုရံလာကြ်ှုြ ေှိရောရ့ြ။18  IDP အရှအေကွ ်
လျငမ်ြနစ်ွာ ြျားမြားလာသညန်ေင့အ်ြှေ လက်ှ ေိှ ေရိနရသာ လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုဆိငု်ှ ာ အက ူ
အညီြျားြော စခန်းေစ်ခုလုံးေွင် ရနေိုင်ကကသူအားလုံးအေွက် ြလုံရလာက်ရြ။ အေူးသမဖင့် အသစ် 
ရှာကလ်ာသြူျားြော စခန်းအေငွ်း ေှားဝငအ်ြညစ်ာှင်းသငွ်းေားမခင်း ြှေရိြ။ ကြ္ဘာစ့ားနြ်ှ ကိ္ခာအဖွဲ့ 
(WFP)ကလည်း ေိစုခန်းေငွ်ှ ေရိသာ မြညသ် ူ(၆,၈၀၀) အေကွ ်ဆနြ်ျားရဝရြးခဲသ့ညဟ် ုေငမ်ြခဲသ့ည။်19 

ရေသေငွ်း CSO ြျားကြ ူ၂၀၂၂ ခနုေစ၊် ဇနန်ဝါှလီြေ စေင၍် ြရူကောခ်ရိငုေ်ငွ်ှ ေရိသာ IDP ဦးရှ (၂၀,၀၀၀) 
ြော အကူအညီြျား အရှးေကကီးလိုအြ်ရနသည်ဟု ခန့်ြေန်းခဲ့သည်။ (ဆိုလို သည်ြော ဆိုးှွားသည့် 

16 ရနှြ်ရှှေ့ရမြာင်းေိြ်းရှောင်ှသည့်ှွာသားြျား၏အရှအေွက်အေိအကျကို ြေေ်ေြ်းေင်ှန် ခက်ခဲြါသည်။ အဘယ် 
ရကကာင့်ဆိုရသာ် ှွာသားြျားသည် အချနိ်ကာလရြါ်ြူေည်၍ ေစ်ရနှာြေေစ်ရနှာသို့ ရှှေ့ရမြာင်းေိြ်းရှောင်ရနှမခင်း 
ရကကာင့်မဖစ်သည်။

17 ကြ္ဘာက့လုသြင်္္ဂ ေကု္ခသညြ်ျားဆိငု်ှ ာ ြဟာြင်းကကီးရုံး (UNHCR) ြေ ၂၀၂၂ခနုေစ၊် ရဖရဖာ်ှ လီေငွ ်ေေုရ်ဝရသာ “UNHCR 
steps up aid for displaced in Myanmar as conflict intensifies”  ေွင် ကကည့်ြါ။

18 ကှင်သေင်းစဉ်ဌာြေ (KIC) ြေ ၂၀၂၂ခုနေစ်၊ ြေ်လေွင် ေုေ်ရဝရသာ “The Number of Displaced Doubles Since Coup: 
Myaing Gyi Ngu IDPs Increase to 10,000 As More New Arrival From Hpa-pun Areas Expected” ေွင် ကကည့်ြါ။

19 Ibid.

https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/2/6206288c4/unhcr-steps-aid-displaced-myanmar-conflict-intensifies.html
https://karennews.org/2022/03/the-number-of-displaced-doubles-since-coup-myaing-gyi-ngu-idps-increase-to-10000-as-more-new-arrival-from-hpa-pun-areas-expected/
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စားနြ်ှိက္ခာ ြလုံရလာက်ြှုနေင့် ကျန်းြာရှးဆိုင်ှာကိစ္စှြ် 
ြျား ကကုံရေွ့ရနှသည)်။ ေိရုေသသည ်စစအ်ာဏာသြိ်းပြီး 
ရနာက်ြိုင်း ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ြှုြျား ဆက်လက်မဖစ်ရြါ်
ရန ရသာ ရနှာရေသေစ်ခုမဖစ်ရသာ်လည်း IDP စခန်းသစ်
ြျား ေညရ်ောင်ှ နြ်ော မဖစန်ိငုရ်ချြှေရိသးရြ။ သိုရ့သာလ်ည်း 
ေိုရေသအေွင်း အချနိ်ကကာမြင့်စွာ ေည်ှေိရနပြီးရသာ မြည် 
ေွင်းကှင်ေုက္ခသည်ရှးှာရကာ်ြေီ(CIDKP)နေင့် ကှင် 
ကယ်ဆယ်ရှးနေင့်ဖွံ့ပဖိုးရှးရုံး (KORD) ကဲ့သို့ရသာ ရေသ
ေွင်း အဖွဲ့အစည်းြျားက ရေသေွင်းှေိ IDP ြျားအား အရှး
ရြါ်ကူညီ ရောက်ြံ့ြှုြျားရြးအြ်ှန်လုြ် ရဆာင်လျက်ှေိ
သည်။  စစ်  ရ ေှာင်စခန်းအသစ်ြျား  ေည်ရဆာက်ှန်  
အခကအ်ခြဲျားစွာ ှ ေသိည့အ်ေကွ ်IDP ြျားြေ အစားအရသာက်
နေင့် အရောက်အြံ့ ြျားအား ကိုယ်ေိုင်လာရှာက်ှယူနိုင်
ြည့် မဖန့်ရဝရှးရနှာ ြျားအား ေည်ရဆာက်ေားခဲ့သည်။ 
ေိုအရမခအရနြော ကူညီ ရောက်ြံ့ြှုအားှယူသူနေင့် ရြးအြ်
သနူေစဖ်ွဲ့လုံးအေကွ ်ေိကု ်ခိကုခ်ံှ နိငုသ်ည့ ်အန္ှတ ာယ်ှ ေသိမဖင့ ်
ရကာင်းြွန်ရသာနည်း  လြ်းြဟုေ်ရသာ်လည်း  ကူညီ
ရောက်ြံ့ြှု လုံးဝြှနိုင်သူြျား အေွက် အကူအညီြျားှှေိ
ရစနိုင်ရသာ နည်းလြ်းေစ်ခုမဖစ် သည်။ ကှင်ကျန်းြာရှး
နေင့ ်ကယဆ်ယရ်ှးဌာန (KDHW)နေင့ ်နယလ်ေည့ရ်ကျာြိုးအေိ်
ကျန်းြာရှးလုြ်သားအဖွဲ့ (BPHWT)20 ကဲ့သို့ ခရိုင်အေွင်း 
ရကာင်းြွန်စွာဖွဲ့စည်းေား သည့် အမခားရသာအဖွဲ့အစည်း
ြျားသည်လည်း လုံခခုံရှး ဆိုင်ှာအန္တှာယ်ြျား ြိုြိုေိုးမြေင့်
လာသည့်အေွက် ၎င်းေို့၏ လုြ်ငန်းြျားအား အမြည့်အဝ
လုြ်ရဆာင်နိုင်ှန် ရုန်းကန်ကကှ လျက်ှေိသည်။ 

ကှင်မြည်နယ်အေွင်း IDP ဦးရှ (၁၇၀,၀၀၀) ရကျာ် ေှိရသာ်လည်း ၎င်းေို့ေဲြေအနည်းစုသာ ကူညီ 
ရောကြ်ံြ့ှု ြျားကိ ုှ ှေရိနသညြ်ော ှ ေင်းလင်းသည။် အြျားစြုော အစားအရသာက၊် အသက်ှ ေငသ်နြ်ှုအေကွ ်
အရမခခလံိအုြခ်ျကြ်ျားနေင့ ်ကျန်းြာရှးရစာင့ရ်ှောကြ်ှုြျားှှေိှ နရ်နု်းကန်ှ လျက်ှ ေသိည။် အချ ို့သြူျား 
ြော အမခားရနှာရေသြျားြေ ြိသားစုဝင်ြျားနေင့်အေူ သွားရှာက်ခိုလှုံခွင့်ှှေိခဲ့ရသာ်လည်း ေိုသို့လုြ် 
ရဆာင်ချင်သည့်သူြျားြော ၎င်းေို့၏ရဆွြျ ိုးသားချင်းြျားအေွက် စားဝေ်ရနရှးဝန်ေုေ်ဝန်ြိုးကို 
မဖစ်ရြါ်ရစသည်။ 

20 နယ်လေည့်ရကျာြိုးအိေ်ကျန်းြာရှးအဖွဲ့ (BPHWT) သည် မြန်ြာမြည် ေှိ ရနှြ်ရှှေ့ရမြာင်းေိြ်းရှောင်ှသည့်မြည်သူြျား
ကိ ုကျန်းြာရှးရစာင့ရ်ှောကြ်ှုနေင့ ်ရဆးဝါးအကအူညြီျားှှေိှ နအ်ေကွ ်ြံြ့ိုးကညူရီြးရနရသာ အဖွဲ့အစည်းေစခ်မုဖစသ်ည။်

ရေဘူးနိရုေသေွင ်ြေလ်၊ ၂၇ ှ ကရ်န့၌ ြေြဆုံး
ရလရကကာင်းေိကုခ်ိကုြ်ှုမဖစြ်ွားပြီးရနာက ်ြရူကော ်
ခရိုင်၊ ဘူးသိုပြို့နယ်၊ ဘူးအာေဲရကျးှွာအုြ်စုှေိ ှွာ 
သားြျားသည် SAC စစ်သားြျားြေ ၎င်းေို့အားှော 
ရဖွှန်ခက်ခဲရသာ ရနှာရေသြျားနေင့် ရောေဲသို့ 
ေကွရ်မြးေြိ်းရှောငခ်ဲသ့ည။် ြုေံငွ ်ေိုှ ွာသားြျား 
သည် ရောေဲေွင်ှေိရသာ ရမခလျင်မဖင့်ရလှောက်ှ 
ရသာ လြ်းေစခ်ေွုင ်အနားယအူြ်ိစကရ်နသညက်ိ ု
ရဖာ်မြေားသည်။ (ဓာေ်ြုံ -  KHRG)
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(င်္) ြှေိြမဖစ် လိုအြ်သည့်အှာြျားကို ကန့်သေ်ေားမခင်း (င်္) ြှေိြမဖစ် လိုအြ်သည့်အှာြျားကို ကန့်သေ်ေားမခင်း 

ေိငု်းနိငုင်ြံေ နယစ်ြအ်ရမခစိကုအ်ဖွဲ့အစည်းြျားက ေစဖ်ကန်ယစ်ြ်ှ ေ ိစစရ်ှောငစ်ခန်းြျားသို ့ရောကြ်ံြ့ှု 
အချ ို့အား သယ်ယူြို့ရဆာင်နိုင်ခဲ့ရသာ်လည်း ရောက်ြံ့ြစ္စည်းြျားနေင့် အစားအရသာက်ြျားအား မြည် 
ေွင်းေွင် ဆက်လက်ြို့ရဆာင်ှန်ြော ြိုြိုခက်ခဲသည်။ ကုန်ြစ္စည်းြျား(ဆန်အြါအဝင်) အား နယ်စြ်နေင့် 
ရဝးသည့ ်IDP ြျား၏ ရနှာြျားသို ့ရှာက်ှ ေနိိငုြ်ည့ ်ေစခ်ေုည်းရသာနည်းလြ်းြော မြနြ်ာနိငုင်အံေငွ်း 
အနီးအနား ပြို့ြျားြေေဆင့ ်သယယ်ြူိုရ့ဆာငသ်ည့ ်နည်းလြ်းြငမ်ဖစြ်ါသည။် သိုရ့သာ ်ရကျးလကရ်ေသ 
ြျားသို့ ြို့ရဆာင်ြည့် ေိုရောက်ြံ့ရှးြစ္စည်းြျားအား ေိုင်းှင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ြျားေံသို့ 
ရြးအြ်ှန် ှည်ှွယ်မခင်း သို့ြဟုေ် ရြးြို့ြည်ကိုစိုးှိြ်သမဖင့် စစ်ရကာင်စီေြ်ဖွဲ့သည် လူသားချင်း 
စာနာရောက်ေားြှု ြစ္စည်းြျားအြါအဝင် ကုန်ြစ္စည်းြျားေင်ြို့မခင်းကို ေင်းကျြ်စွာကန့်သေ်ေား 
သည်။ ေို့အေွက်ရကကာင့် ေိုင်းနိုင်ငံြေ အရှးရြါ်ကယ်ဆယ်ရှးအရောက်အြံ့ြျားကို သယ်ြို့ှန် 
ခကခ်သဲညသ်ာြက မြနြ်ာနိငုင်အံေငွ်း ကနုြ်စ္စည်းြျား သယယ်ြူိုရ့ဆာငမ်ခင်းြောလည်း အေူးရစာင့က်ကည့ ်
ကန့်သေ်မခင်း ခံရနှလျက်ှေိသည်။ 

ဤကနုြ်စ္စည်းြျား သယယ်ြူိုရ့ဆာငမ်ခင်းအား ကန့်သေမ်ခင်းက IDP ြျားေ ံလသူားချင်းစာနာရောက ်
ေားြှု ရောက်ြံ့ရှးြစ္စည်းြျား ရြးြို့မခင်းအရြါ်၌သာ သက်ရှာက်သည်ြဟုေ်ြဲ ရကျးလက်ရေသှေိ 
ှွာသားအားလုံးအေကွ ်လိအုြရ်သာစားဝေရ်နရှးနေင့ ်ကျန်းြာရှးအရြါ်ေငွြ်ါ သကရ်ှာကြ်ှှု ေသိည။် 
ရကျးလကရ်ေသြျားသည ်အေူးသမဖင့ ်ပြို မ့ြြေ ကနုြ်စ္စည်းြျားအား ြေခီိုှ ရသာရကကာင့ ်ေိလုြ်းရကကာင်းကိ ု
ြိေ်ြင်မခင်းမဖင့်  ရကျးလက်ရေသြျားသို့ ကုန်ြစ္စည်းြျား ဝင်ရှာက်ှန်ေားမြစ်မခင်းြော ှ ွာသားြျား၏ 
အဓကိလိအုြရ်သာအှာြျားအား မဖေရ်ောကမ်ခင်းမဖစသ်ည။် ဤလြုရ်ဆာငခ်ျကသ်ည ်မြနြ်ာအစိုးှြေ 
၂၀၁၇ ခုနေစ်ေွင် သရဘာေူညီြှု လက်ြေေ်ရှးေိုးေားသည့် အမြည်မြည်ဆိုင်ှာစီးြွား၊ လူြှုရှးနေင့် 
ယဉရ်ကျးြှုအခငွ့အ်ရှးြျားဆိငု်ှ ာ သရဘာေစူာချုြ ်(ICESCR)နေင့ ်လိအုြသ်ည့ ်ကညူရီောကြ်ံြ့ှုြျား 
ြှေသိည့အ်ခါေငွ ်ကကုံရေွ့ှသည့ ်လူ့င်္ဏုသ်ကိ္ခာအား ပခြိ်းရမခာကရ်နရသာအရမခအရနြေ အကာအကယွ ်
ရြးသည့် င်္ျနီီဗာသရဘာေူစာချုြ်(ြုေ်ြ ၃) အြါအဝင် နိုင်ငံေကာလူ့အခွင့်အရှးဥြရေြျားအား ချ ိုး 
ရဖာက်မခင်းမဖစ်သည်။ 

ရနေိုင်ှာ ရေသအရြါ်ြူေည်၍ စစ်ရှောင်ှန်ြလိုအြ်ရသးသည့် ှွာသားြျားသည်လည်း IDP ြျား 
ကဲသ့ိုြ့င ်အရှးရြါ် သိုြ့ဟေု ်လသူားချင်းစာနာြှုအကအူညြီျား လိအုြန်ိငုသ်ည။် အချ ို့ရကျးလကရ်ေသ 
ြျားြေ ှ ွာသားြျားနေင့ ်ရေသရခါင်းရဆာငြ်ျားက ၎င်းေို့ှ ြ်ှ ွာဆသီို ့ကျန်းြာရှးဝနေ်ြ်းြျား လာရှာက ်
မခင်း ြှေရိောရ့ကကာင်းနေင့ ်ပြို့ရြါ်ြေရဆးဝါးနေင့ ်ရဆးဝါးဆိငု်ှ ာ အကအူညအီရောကအ်ြံြ့ျားအား သယ ်
ရဆာငခ်ငွ့ြ်ှေရိောရ့ကကာင်း ေငမ်ြခဲသ့ည။် ခှီးသွားလာြှု ကန့်သေခ်ျကြ်ျား၊ ရမြမြေုြြ်ိငု်းနေင့ ်လကန်က ်
ကိုင်ေိုက်ြွဲြျားရကကာင့် ြလုံခခုံြှုြျား၊ စစ်ရှးလှုြ်ှေားြှုြျား၊ ကင်းလေည့်မခင်းနေင့် လြ်းေစ်ရလှောက် 
စစ်ရဆးရှးင်္ိေ်ြျား ေားှေိသည့်အေွက်ရကကာင့် ှ ွာသားြျားကိုယ်ေိုင်သည်လည်း ပြို့ရြါ် သို့ြဟုေ် 
၎င်းေို့၏ လယ်ရမြြျားသို့ အသက်ရြွးဝြ်းရကကာင်း လုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်ှန်အေွက် သွားလာနိုင်မခင်း ြှေိ 
ရောရ့ြ။ ဤအရမခရနြျားရကကာင့ ် အဆိြုါရေသခံှ ွာသားြျား၏ ယခငက်ှေေိားရသာ စားနြ်ှ ကိ္ခာြျားြော 
လနွခ်ဲရ့သာေစန်ေစရ်ကျာက်ာလအေငွ်း ရလျာန့ည်းလာခဲသ့ည။် ရနှာရေသအြျားအမြားြေ ှ ွာသားြျား 
ကလည်း အစားအရသာက်၊ ရြွးမြူရှးေိှိစ္ဆာန်နေင့် ကုန်ြစ္စည်းြျားအား စစ်ရကာင်စီေြ်သားြျားြေ 
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လယုသူြိ်းဆည်းြှုြျားရကကာင့ ်အခကအ်ခြဲျား ြိြုိမုဖစရ်ြါ်ရစသညဟ် ုေငမ်ြခဲသ့ည။် ှ ွာသားအြျားအမြား 
ြော အသကရ်ြွးဝြ်းရကျာင်းဆိငု်ှ ာ စနိရ်ခါ်ြှုြျားနေင့ ်အစားအရသာက ်ြလုရံလာကြ်ှုြျားကိ ုစစအ်ာဏာ 
သိြ်းြှုြေိုင်ြီကြင် ကိုဗစ်-၁၉ ရှာင်္ါ ကူးစက်ြျ ံ့နေံ့ြှုရကကာင့် ှင်ဆိုင်ကကုံရေွ့ှပြီး မဖစ်သည်။21 

မြန်ြာမြည်အရှေ့ရောင်ြိုင်းေွင်ှေိရသာ ှွာသားြျားအရနမဖင့် ရနှြ်ရှှေ့ရမြာင်းရနှသည်မဖစ်ရစ 
ရှှေ့ရမြာင်း မခင်းြမြုှသည်မဖစ်ရစ စစ်ရကာင်စီ၏ကန့်သေ်ြှုကို ခံစားကကှသည်။ သို့မဖစ်ရသာရကကာင့် 
လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာအကကြ်အေည်း၏ ချက်ချင်းရမဖှေင်းှန်လိုအြ်ြှုြျားကို 
နားလည်နိုင်ှန် အဓိကလိုအြ်လျက်ှေိသည်။ 

21 KHRG ြေ ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ရြလေွင်ေုေ်ရဝရသာ “ချန်လေြ်ခံှသူြျား - မြန်ြာမြည်အရ ေှ့ရောင်ြိုင်းရကျးလက်ရေသ ေှိ 
ေိုင်းှင်းသားလူနည်းစုြျားနေင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေုန့် မြန်ြှုြျား” ေွင် ကကည့်ြါ။

https://khrg.org/2021/05/left-behind-ethnic-minorities-and-covid-19-response-rural-southeast-myanmar
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ရမြြုံ - ၂ ေူးြလာယာခရိုင်အေွင်း ေိုက်ြွဲြျား၊ ရလရကကာင်းရမြမြင်ေိုးစစ်ဆင်ေိုက် ရမြြုံ - ၂ ေူးြလာယာခရိုင်အေွင်း ေိုက်ြွဲြျား၊ ရလရကကာင်းရမြမြင်ေိုးစစ်ဆင်ေိုက် 
ခိုက်ြှုြျားနေင့် ရနှြ်ရှှေ့ရမြာင်းြှုြျားခိုက်ြှုြျားနေင့် ရနှြ်ရှှေ့ရမြာင်းြှုြျား
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ရမြြုံ - ၃ ြူရကော်၊ ခလယ်လွီေူနေင့် ေူးသေူခရိုင်ြျားအေွင်း ေိုက်ြွဲြျား၊ ရလရကကာင်း၊ ရမြြုံ - ၃ ြူရကော်၊ ခလယ်လွီေူနေင့် ေူးသေူခရိုင်ြျားအေွင်း ေိုက်ြွဲြျား၊ ရလရကကာင်း၊ 
ရမြမြင်ေိုးစစ်ဆင်ေိုက်ခိုက်ြှုြျားနေင့် ရနှြ်ရှှေ့ရမြာင်းြှုြျားရမြမြင်ေိုးစစ်ဆင်ေိုက်ခိုက်ြှုြျားနေင့် ရနှြ်ရှှေ့ရမြာင်းြှုြျား
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အခန်း (၂) အသက်ရြွးဝြ်းရကျာင်းလုြ်ငန်းြျား အခန်း (၂) အသက်ရြွးဝြ်းရကျာင်းလုြ်ငန်းြျား 

ဤအခန်းေငွ ်ရကျးလကရ်ေသှေ ိှ ွာသားြျား၏ အရမခအရနကိေုငမ်ြေားပြီး အသကရ်ြွးဝြ်းရကျာင်း 
ဆိငု်ှ ာ စနိရ်ခါ်ြှုြျားနေင့ ်စားနြ်ှ ကိ္ခာ ြလုရံလာကြ်ှုမြဿနာြျားအား စစရ်ဘးရှောငရ်နှသည့်ှ ွာသားြျား 
နေင့်  ရှှေ့ရမြာင်းမခင်းြမြုှသည့် ှွာသားြျား ြည်သို့ကကုံရေွ့ှသည်ကို ြီးရြာင်းေိုးရဖာ်မြေားသည်။ 
၂၀၂၁ ခနုေစ၊် စစအ်ာဏာသြိ်းပြီးသည့ ်အချနိြ်ေစ၍ ေိကုြ်ွြဲျား၊ စစရ်ကာငစ်ေီြဖ်ွဲ့ြျား၏ ရလရကကာင်းနေင့ ်
ရမြမြင်ေိုက်ခိုက်ြှုြျားအြါအဝင် စစ်ဘက်ဆိုင်ှာလုြ်ရဆာင်ြှုြျားမဖစ်သည့် စစ်ရဆးရှးင်္ိေ်ြျား၊ 
ကင်းလေည့မ်ခင်းနေင့ ်စစရ်ှးလှုြ်ှ ေားြှုြျားသည ်ှ ွာသားအြျားစအုား ရနှြရ်ှှေ့ရမြာင်းြှုမြုှသည့ ်အရမခ 
အရနသို ့ေနွ်းြိုရ့စြါသည။် ှ ွာသားြျားအရနနေင့ ်ြကကာခဏဆိသုလိ ုအစားအစာနေင့ ်ြစ္စည်းအနည်းငယ ်
မဖင့်သာ ေွက်ရမြးခဲ့ှပြီး ရနှာေိုင်ခင်းနေင့် ရသာက်သုံးရှှှေိှန် အခက်အခဲကကုံှရလ့ှေိသည်။ 
စစ်ရကာင်စီသည် ခှီးသွားလာခွင့်အရြါ် မြင်းေန်သည့်ကန့်သေ်ချက်ြျား ချြေေ်ေားရသာရကကာင့်  
ှွာသားြျားအရနမဖင့ ်စားနြ်ှ ကိ္ခာနေင့ ်အသကရ်ြွးဝြ်းရကျာင်းဆိငု်ှ ာ လိအုြခ်ျကြ်ျားအေကွ ်အခက ်
အခဲ ြိုြိုကကုံရေွ့ရစသည်။ ှွာသားြျားနေင့် IDP ြျားသည် ၎င်းေို့၏ စားဝေ်ရနရှး လိုအြ်ချက်အား 
မြည့ြ်ရီစှန် ရနု်းကန်ှ လျက်ှ ေပိြီး အြျားစြုော အစားအစာနေင့ ်အမခားလိအုြရ်သာြစ္စည်းြျား မြေ်လြ ်
မခင်းကိ ုကကုံရေွ့ှြါသည။် ေိုအ့မြင ်လသူားချင်းစာနာြှုဆိငု်ှ ာ  အရောကအ်ြံြ့ျားကိလုည်း လကလ်ေြ်း 
ြီနိုင်မခင်း ြှေိရြ။ ှွာသားြျားနေင့် IDP ြျားသည် ရေသေွင်းအဖွဲ့အစည်းြျား၊ ေိုင်းှင်းသား လက်နက် 
ကိငုအ်ဖွဲ့ ြျားနေင့ ်လြူှုအသိကုအ်ဝန်းြျားြေ ကန့်သေခ်ျကမ်ဖင့ ်ြံြ့ိုးရြးသည့ ်အကအူညြီျားအရြါ်ေငွသ်ာ 
ြေီခိုကကှသည်။ 

(က) စားနြ်ှိက္ခာ ြလုံရလာက်ြှု မြင့်ေက်လာမခင်း (က) စားနြ်ှိက္ခာ ြလုံရလာက်ြှု မြင့်ေက်လာမခင်း 

၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ စစ်အာဏာသိြ်းပြီးသည့် အချနိ်ြေစ၍ စားနြ်ှိက္ခာ ြလုံရလာက်ြှုြော အလျင်အမြန် 
မြေင့ေ်ကလ်ာခဲသ့ည။် ဤအရမခအရနနေင့ြ်ေသ်ကပ်ြီး ြရူကောခ်ရိငု၊် ဘူးသိပုြို့နယ၊် ြယက်ရလာရကျးှွာ 
အုြ်စုြေ ကှင်အြျ ိုးသြီးအစည်းအရုံး(KWO) အဖွဲ့ဝင်ေစ်ဦးက “ဟုေ်ေယ်၊ ကျွန်ြေို့ စားနြ်ှိက္ခာ 
ြလုံရလာက်ြှုကို ကကုံရေွ့ှေယ်။ လက်ှေိအချနိ်ြော ြိုက်ဆံှောဖို့ ခက်ေယ်။ ေချ ို့ှွာသားရေွြော ဆန် 
အလုံအရလာက်ြှေိဘူး။ ကျွန်ြေို့ သွားလာလို့ြှေဲ့အေွက် ဘာြစ္စည်းြေ ဝယ်လို့ြှဘူး။ ကျွန်ြေို့ှဲ့ 
ြိသားစုဝင်ရေွကို ရောက်ြံ့နိုင်ဖို့ စိန်ရခါ်ြှုေစ်ခု မဖစ်လာေယ်။” ဟူ၍ ေင်မြခဲ့သည်။ ြူရကော်ခရိုင်၊ 
ေယွလ်ိုးပြို့နယ၊် ြာရောရကျးှွာအြုစ်ြုေ အမခားှွာသားေစဦ်းက ေိအုချကက်ိ ုဤကဲသ့ို ့ေြရ်လာင်းေင ်
မြခဲ့သည်။ “အားလုံးက စားနြ်ှိက္ခာြလုံရလာက်ြှုနဲ့ ှင်ဆိုင်ရနှေယ်လို့ ကျွန်ရော်ေင်ေယ်။ ဘာ 
ရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့ကျွနရ်ောေ်ိုရ့ေ ွခှီးသွားလာလိုြ့ှရော ့ဘာအလြုြ်ေလြုလ်ိုြ့ှဘူး။ […] ှ ွာသား 
ရေကွ သေူိုသ့ြိ်းေားေဲ ့စားစှာရေကွိြု ဲစားကကှေယ။် သေူိုက့ စားစှာရေကွိ ုြနေစက် လြ်းြြေိ ်
ခငဝ်ယေ်ားေယ။် ြနေစက်သြ်ိးေားေဲ ့စားစှာအချ ို့ ေှရိသးေယ။် အဲေ့ါကနု်ှ ငရ်ော ့ဘယလ်ိဆုကလ်ြ်ု 
ှြလဲ သူေို့ြသိဘူး။ […] ေချ ို့ှွာသားရေွအေွက် အစားအရသာက်က ကုန်သွားပြီ။” 

လယယ်ာစိကုြ်ျ ိုးရှးအား အဓကိြေခီိအုားေားှသည့ ်မြနြ်ာမြညအ်ရှေ့ရောငြ်ိငု်းှေ ိှ ွာသားြျားအေကွ ်
ခှီးသွားလာခွင့်ြှုြှေိမခင်းက ၎င်းေို့၏ စားဝေ်ရနရှးအရြါ် ကကီးြားသည့်သက်ရှာက်ြှုကို မဖစ်ရစြါ 
သည။် ဤအရမခအရနသည ်၂၀၂၀ ခနုေစ ်ကိဗုစ-်၁၉ ရှာင်္ါ ြျ ံ့နေံပ့ြီးရနာကြ်ိငု်း ခ ီှးသွားလာခငွ့ ်ကန့်သေ ်
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ြှုြျားအား ကျယ်ကျယ်မြန့်မြန့် ချြေေ်လာသည့်အချနိ်ေွင် ြိုြိုသိသာေင်ှေားလာသည်။ ှွာသားြျား 
အရနမဖင့် ပြို့ရြါ်သို့ (လိုအြ်သည့်ြစ္စည်းနေင့် အစားအရသာက်အချ ို့ဝယ်ယူှန်) သွားလာခွင့်နေင့် ှွာနေင့် 
ရဝးသည့် ၎င်းေို့၏ ကိုယ်ြိုင်စိုက်ြျ ိုးရမြြျားနေင့် လယ်ရမြြျားေံသို့ သွားရှာက်နိုင်ခွင့် ြှေိသည့်အချနိ် 
ေွင် စားဝေ်ရနရှးမြဿနာြျား ြိုြိုေိုးမြင့်လာရကကာင်း KHRG ြေ ေိုအချနိ်ေွင် ေင်မြခဲ့သည်။22  
ှွာသားအြျားအမြားြော လြုက်ိငုစ်ားရသာက်ှ န ်လယယ်ာရမြြှေရိသာရကကာင့ ်ရန့စားအလြုအ်ရြါ်ေငွ ်
ြေခီိရုနကကှြါသည။် သိုရ့သာ ်ခှီးသွားလာခငွ့ြ်ှေသိည့အ်ခါ ၎င်းေိုအ့ရနမဖင့ ် အလြုအ်ကိငု်ှ ောရဖနွိငုမ်ခင်း 
ြှေရိောရ့ြ။ ရကျးလကရ်ေသရန ှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်၎င်းေိုအ့ြိခ်ခအံေငွ်းနေင့ ်အနီးနားှေ ိသစရ်ောြျား 
ေငွ ်ဟင်းသီးဟင်းှကွြ်ျ ိုးြငြ်ျား စိကုြ်ျ ိုးနိငုခ်ဲပ့ြီး ေိသုိုလ့ြုရ်ဆာငမ်ခင်းသည ်၎င်းေို၏့ စားဝေရ်နရှး 
မြဿနာအား ရှေိအုေကွသ်ာ ရမဖှေင်းှာရှာကြ်ါသည။် သိုရ့သာ ်စားဝေရ်နရှးအေကွ ်လိအုြခ်ျက ်
ြျားအား ေရိှာကစ်ွာ ရမဖ ေှင်းရြးနိငုြ်ည ်ြဟေုြ်ါ။ ကိဗုစ-်၁၉ ရှာင်္ါ ကနဦး ကန့်သေြ်ှုကာလအေငွ်း 
အချ ို့ရေသြျားြေ ှွာသားြျားြော ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားနေင့် အမခားရသာ အိြ်သုံးြစ္စည်းြျား မြေ်လြ်ခဲ့သည်။ 
ေိုအချနိ်ေွင် အချ ို့ရေသခံရခါင်းရဆာင်ြျားသည် ခှီးသွားလာခွင့်ြိေ်ြင်ြှုအား ရမဖရလျာ့မခင်း 
သို့ြဟုေ် ရေသေွင်းှေိ ှွာသားြျားအေွက် စုရြါင်းဝယ်ယူြှုြျား မြုလုြ်ရြးခဲ့ှသည်။23 
 
စစအ်ာဏာသြိ်းပြီးသည့ ်အချနိြ်ေစ၍ လှုြ်ှ ေားသွားလာြှုအရြါ် ကန့်သေမ်ခင်းြျား ြိြုိြုျားမြားလာသည။် 
ကိဗုစ-်၁၉ ရှာင်္ါ ကာကယွရ်ှးအေကွ ်လှုြ်ှ ေားသွားလာြှုအရြါ် ကန့်သေြ်ှုြျား ှ ေလိာသညသ်ာြက  
လကန်ကက်ိငုေ်ိကုြ်ွြဲျား၊ စစဘ်ကဆ်ိငု်ှ ာလှုြ်ှ ေားြှုြျားအြါအဝင ်ရမြမြေုြြ်ိငု်းြျားေည်ှ ေရိနြှုနေင့ ်စစ ်
ရကာငစ်ေီြသ်ားြျား၏ လုခံခုံရှးအှစစရ်ဆးြှုြျား ြိြုိလုြုရ်ဆာငလ်ာရသာရကကာင့ ်လှုြ်ှ ေားသွားလာ 
ြှုအရြါ် သကရ်ှာကြ်ှှု ေလိာခဲသ့ည။် ၂၀၂၁ ခနုေစ၊် ေဇီငဘ်ာလေငွ ်ရေွ့ဆုရံြးမြန်းခဲသ့ည့ ်ေူးသေခူရိငု၊် 
ဘီးလင်းပြို့နယ်ှ ေ ိ ှ ွာသားေစဦ်းြေ “ကိဗုစ-်၁၉ ရှာင်္ါကူးစကြ်ှုရေကွရနေစဆ်င့ ်စစအ်ာဏာသြ်ိးေဲ ့
ရနာကြ်ိငု်း ဆကပ်ြီးချြေေခ်ဲေ့ဲ ့ခှီးသွားလာြှု ကန့်သေခ်ျကရ်ေရွကကာင့ ်ကျွနရ်ောေ်ိုြ့ော စားသုံးဆနီဲ့ 
ဆန်ေို့လို စားစှာရေွ လုံလုံရလာက်ရလာက် ြှေိရော့ဘူး။ ဘာရကကာင့်လဲဆိုရော့ ကျွန်ရော်ေို့က 
စားစှာရေွကို ပြို့ရြါ်ကရန အဓိကှေယ်။ [အခုဆို] ကျွန်ရော်ေို့ပြို့ေက်ဖို့ လုံခခုံေယ်လို့ ြခံစားှ 
ဘူး။ ကျွန်ရော်ေို့ ရခါင်းရဆာင်ရေွကလည်း လုံခခုံရှးအှ အန္တှာယ်ှေိလို့ ခှီးသွားလာမခင်းြလုြ်ဖို့ 
သေရိြးေားေယ။်”   ခှီးသွားလာြှု ကန့်သေမ်ခင်းြျားရကကာင့ ်“စားဝေရ်နရှးအေကွ ်စနိရ်ခါ်ြှုရေ၊ွ 
အစားအရသာက ်ြလုရံလာကြ်ှုနဲ့ ရေသအေငွ်းကနုရ်ေးနှုန်းရေလွည်း မြေင့လ်ာေယ။် ေနီေစက် ြနေစက် 
ေက် ရေးသုံးဆရလာက် ေက်သွားေယ်။” ဟု ၎င်းက ေြ်ြံေင်မြခဲ့သည်။ ဤအချက်နေင့် စြ်လျဉ်း၍ 
ဘီးလင်းပြို့နယြ်ေ အမခားှွာသားေစဦ်းကလည်း “ရကျးှွာရေြွော ှ ေေိဲ ့ဆိငုြ်ိငု်ှ ေငရ်ေကွ ရေးရှာင်းဖို ့
ပြို့ရြါ်က ြစ္စည်းရေွ သွားဝယ်လို့ြှရော့ ရေးနှုန်းရေွြိုေက်လာေယ်။ အှင်က ကျွန်ရော်ေို့ 
ကကက်ဥ ၁၀၀၀ ဖိုးကို ၁၀ လုံးှေယ်။ ေါရြြယ့် အခုဆိုှင် ၁,၀၀၀ ဖိုးကို ၅ လုံးြဲ ှ ရော့ေယ်။ ဆီေဗူး 
[၁ လီော] ကို အှင် ၁,၄၀၀၊ ေါရြြယ့် ခုက ၂,၄၀၀၊ ေါက ကျွန်ရော်ေို့အေွက် အှြ်းခက်ခဲေဲ့ 
မြဿနာြဲ။” ဟု ေြ်ရလာင်းရမြာဆိုခဲ့သည်။ ကုန်ြစ္စည်းြျား၏ ရေးနှုန်းြျား မြေင့်ေက်ရသာ်လည်း 
သီးနေရံှာင်းှသည့ ်ရေးနှုန်းြော ကျဆင်းလျက်ှ ေရိကကာင်း ေူးြလာယာခရိငု၊် နိုေ့ရကာ (ကကာအင်းဆြိက်ကီး) 

22 KHRG ြေ ၂၀၂၁ခုနေစ်၊ ရြလေွင် ေုေ်ရဝရသာ “ချန်လေြ်ခံှသူြျား - မြန်ြာမြည်အရ ေှ့ရောင်ြိုင်းရကျးလက်ရေသ ေှိ 
ေိုင်းှင်းသားလူနည်းစုြျားနေင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေုန့် မြန်ြှုြျား” ေွင် ကကည့်ြါ။

23 Ibid.

https://khrg.org/2021/05/left-behind-ethnic-minorities-and-covid-19-response-rural-southeast-myanmar
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ပြို့နယ၊် ရယာက့ရေါရကျးှွာအြုစ်ြုေ ှ ွာသားေစဦ်းက “ကနု[်သီးနေ]ံရေးနှုန်းရေကွ ရေးကျရော ့ကျွနြ် 
ေို့ှဲ့ အသက်ရြွးဝြ်းရကျာင်းအလုြ်ကို ေိခိုက်ေယ်။ ေချ ို့လူရေွအေွက် အလုြ်လုြ်ရြြယ့် စားဖို့ 
ြှေိဘူး။” ဟုြေေ်ချက်မြုခဲ့သည်။ 

ရကျးလကရ်ေသြျားနေင့ ်ပြို့ြျားအကကား သွားလာှနြ်ိြုိခုကခ်လဲာပြီး အချ ို့ှွာသားြျားက ၎င်းေိုအ့ေကွ ်
စားစှာြျားဝယယ်ူှ န ်အငေါးယာဉရ်ြာင်းြျား ရခါ်ယကူကှသည။် သိုရ့သာလ်ည်း စစရ်ကာငစ်ြီေ စစရ်ဆး 
ရှးင်္ေိြ်ျား ြိြုိေုားှေလိာသည့အ်ေကွ ်ပြို့ြျားြေ ရကျးလကြ်ျားသို ့ကနုြ်စ္စည်းြျားေငြ်ို့ှ န ်ြိြုိခုကခ် ဲ
လာပြီး ှွာသားြျားအြါအဝင် ြည်သူြဆို သေ်ြေေ်ေားရသာကုန်ြျားနေင့် ကုန်ြစ္စည်းြြာဏေက် 
ရကျာလ်နွြ်ိုရ့ဆာငခ်ငွ့အ်ား ေားမြစေ်ားသည။် ေူးသေခူရိငု၊် သေူး (သေု)ံ ပြို့နယြ်ေ ှ ွာသားေစဦ်းက 
ရေသေွင်း စစ်ရကာင်စီေြ်ဖွဲ့ြျားက ၎င်းေို့အား ဆန်၊ ကျန်းြာရှးနေင့်ရဆးဝါးြစ္စည်းြျား၊ ြုလဲဓါေ် 
ရမြဩဇာနေင့ ်လှေြစ်စြ်စ္စည်းြျားမဖစသ်ည့ ်ဘေ္ှထ ၊ီ ဝါယာကကိုး၊ စကသ်ုံးဆ ီသယယ်ခူငွ့ ်ြေိြ်ငေ်ားသည်
ဟု ေင်မြခဲ့သည်။ ၎င်းေို့အရနမဖင့် အစားအရသာက်အြါအဝင် ကုန်ြစ္စည်းြျား သယ်ယူြါက စစ်
ရကာင်စီ စစ်သားြျား၏ စစ်ရဆးရြးမြန်းမခင်းကို ခံှသည်။  စစ်ရကာင်စီြေ ှွာသားြျားအား စစ်ရဆး
ပြီးရနာက ်၎င်းေို၏့ကနုြ်စ္စည်းြျားကိ ုသြိ်းယဖူျကဆ်ီးပြီး ှ ွာသားြျားကိ ုေဏရ်ငရွြးရဆာငခ်ိငု်းသည်
ကိုြါ ှွာသားြျားြေ ေြ်ရလာင်းရမြာဆိုခဲ့သည်။24

ှွာသားြျားအရနမဖင့် ၎င်းေို့၏သီးနေံြျားအား အနီးအနားှေိပြို့ြျားေွင် ရှာင်းချနိုင်ရသာ်လည်း ၎င်းေို့ 
ှှေလိာသည့ ်ရငရွကကးြျားအား လြ်းေငွ ်စစရ်ဆးရှးင်္ေိြ်ျားြေ စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားြျားက သြိ်းယြူည ်
ကိ ုစိုးှြိက်ကရကကာင်း ေငမ်ြကကသည။် ှ ွာသားြျား ၎င်းေို၏့ သီးနေြံျားရှာင်းချပြီး အမြနခ်ှီးေငွရ်သာ ်
လည်းရကာင်း ခှီးသွားလာရနစဉ်ေွင် စစ်ရကာင်စီက ၎င်းေို့ေံြေ ရငွရကကးြျားသိြ်းယူမခင်းနေင့်ြေ် 
သက်ရသာ အစီှင်ခံစာြျားကို KHRGြေ လက်ခံှှေိေားသည်။ ပြိေ်-ေားဝယ်ခရိုင်ြေ ရြးခွန်းရမဖကကား 
သေူစဦ်းက ဤသို့ှ ေင်းမြခဲသ့ည။် “ကျွနရ်ောေ်ို ့[သီးနေ]ံရှာင်းပြီး ရငွှ လာေဲအ့ခါ ကျွနရ်ောေ်ိုန့ဲ့အေ ူ
ယသူွားဖို ့ြလယွဘ်ူး။ ေချ ို့လရူေကွ သေူို့ှ ဲ့ လယယ်ာေကွက်နုရ်ေရွှာင်းပြီးအမြန ်ရမဗာရောဝင်္ေိ ်
[ကဆယ်ေိုပြို့နယ်] ြော စစ်ရဆးခံှေယ်။ သူေို့ှဲ့ ြိုက်ဆံရေွလည်း အသိြ်းခံှေယ်။” 

စစအ်ာဏာသြိ်းပြီးသည့ ်အချနိြ်ေစ၍ ြဋြိက္ခေဏခ်ံှ ရသာ ရေသြျားြေ ှ ွာသားြျားသည ်ေိကုြ်ွြဲျားနေင့ ်
လက်နက်ကကီးြစ်ခေ်ြှုြျားရကကာင့် သီးနေံြျားှေိ်သိြ်းနိုငမ်ခင်း၊ ၎င်းေို့၏ ရြွးမြူရှးေိှိစ္ဆာန်ြျားအား 
ရစာင့်ရှောက်နိုင်မခင်း ြှေိရြ။ လြ်းြကကီးရဘးေွင်ှေိရသာ လယ်ကွက်ြျား၌ စစ်သားြျားလြ်းကင်းယူ
မခင်း သို့ြဟုေ် ၎င်းေို့၏ေြ်စခန်းြျားကကား သွားလာသည့်အမြင် လက်နက်ကကီးမဖင့်ှြ်းသြ်းြစ်ခေ်
ြှုြျားရကကာင့် ှွာသားြျားအေွက် လုံခခုံရှးအန္တှာယ် ြိုကကုံှနိုင်သည်။ စစ်အာဏာသိြ်းပြီးချနိ်ြေစ၍ 
စိုက်ခင်းြျားေွင်လုြ်ကိုင်ရနရသာ ှွာသားြျားြစ်ခေ်ခံှမခင်း၊ သို့ြဟုေ် ြစ်ခေ်ခံှသည့်အေွက် 
ရသဆုံးမခင်းြျားနေင့်ြေ်သက်၍ အစီှင်ခံစာြျားကို KHRG ြေ လက်ခံှှေိခဲ့သည်။ စစ်ရကာင်စီေြ်သား
ြျားသည် နို့ေရကာပြို့နယ်ေွင် အ--- ရကျးှွာြေ ဘ--- ရကျးှွာအေိ ေြ်စခန်းြျားချေားပြီး မြည်

24 KHRG ြေ ၂၀၂၁ခုနေစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါှီလေွင် ေုေ်ရဝရသာ “Doo Tha Htoo District Situation Update: Forced portering 
and the use of civilians as human shields, and updates on livelihood, health and education, August to 
September 2021” ေွင် ကကည့်ြါ။

https://khrg.org/2022/02/21-288-s1/doo-tha-htoo-district-situation-update-forced-portering-and-use-civilians-human
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သြူျားအား စစရ်ဆးဖြ်းဆီးမခင်းြျား မြုလြုလ်ျက်ှ ေရိကကာင်း ေူးြလာယာခရိငု၊် နိုေ့ရကာပြို့နယ၊် ရယာ့
ကရေါ ရကျးှွာအုြ်စုြေ ှွာသားေစ်ဦးက ေင်မြခဲ့သည်။ ၎င်းက “ှန်သူ (စကစ)ရေွက ှွာအနားြော ှေိ
ြယ်ဆိုှင် ှွာသားရေွက စိုးှိြ်ရကကာက်ကကရနှေယ်။ ပြီးရော့ သူေို့ှဲ့စိုက်ခင်းေဲကို ြသွားှဲရော့ 
ဘူး” ဟ၍ူ ေြရ်လာင်းရမြာဆိခုဲသ့ည။် ြရူကောခ်ရိငု၊် ေယွလ်ိုးပြို့နယ၊် ြာရောရကျးှွာအြုစ်ြုေ စ---ှွာ
ြေ ှွာသားေစ်ဦးြေ “အခုဆို ှွာသားရေွက သူေို့ှဲ့လယ်ေဲြောအလုြ်လုြ်ဖို့ ရကကာက်ရနကကေယ်။ သူ
ေို့ှဲ့ ကျွဲရေွကို လိုက်ေိန်းဖို့ရောင် ရကကာက်ကကေယ်။ အရမခအရနအှ ှ ွာသားရေွက ငေ်မြေ်လာ
ရော့ြယ်။” ဟုေင်မြခဲ့သည်။

(ခ) ေကွရ်မြးေြိ်းရှောငြ်ှုရကကာင့ ်ကကုံရေွ့ှသည့ ်အသကရ်ြွးဝြ်းရကျာင်းစနိရ်ခါ်ြှု (ခ) ေကွရ်မြးေြိ်းရှောငြ်ှုရကကာင့ ်ကကုံရေွ့ှသည့ ်အသကရ်ြွးဝြ်းရကျာင်းစနိရ်ခါ်ြှု 

စစ်အာဏာသိြ်းပြီးသည့်အချနိ်ြေစ၍ လက်နက်ကိုင်ေိုက်ြွဲြျား ြိုြိုြျားမြားမြင်းေန်လာပြီး ေွက်ရမြး 
ေြိ်းရှောငသ်အူရှအေကွြ်ော လျငမ်ြနစ်ွာ ြျားမြားလာခဲသ့ည။် IDP ြျားသည ်ြျားရသာအားမဖင့ ်အစား 
အစာ၊ အဝေအ်စား၊ အြိယ်ာ၊ အိုးခကွြ်ျားနေင့ ်အမခားအရမခခလံိအုြခ်ျကြ်ျားကိ ု၎င်းေိုန့ေင့အ်ေ ူသယယ် ူ
လာနိုင်မခင်း ြ ေှိြါ။ ၎င်းေို့အရနမဖင့် သယ်ယူနိုင်ခဲ့သည့်ေိုင်ရအာင် လုံရလာက်စွာ သယ်ယူနိုင်မခင်းြှေိ
ရြ။ ၂၀၂၁ ခနုေစ၊် ေဇီငဘ်ာလအလယြ်ိငု်းေငွ ်ေူးြလာယာခရိငု၊် ရလးရကရကာ2်5 ြေ ေကွရ်မြးလာသည့ ်

25 ယခင်က မြုလုြ်ခဲ့သည့် အြစ်အခေ်ှြ်စဲရှးသရဘာေူညီချက်ြျားအှ မြန်ြာနိုင်ငံအေွင်း ေုက္ခသည်ရဟာင်းြျားနေင့် 
IDP ရဟာင်းြျားကိ ုမြနလ်ညက်ကိုဆိုှ န ်ရလးရကရကာပ်ြို့သစက်ိ ုရခေသ်စ၏်ပငြိ်းချြ်းရှးနေင့ ်စည်းလုံးညညီေွြ်ှု သရကဂေ 
အမဖစ် ရဖာ်ရဆာင်ှန် ှည်ြေန်းေားခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ၂၀၂၁ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလကေည်းက SAC ေြ်ဖွဲ့သည် ရလး
ရက ရကာ်ရေသအေွင်း ရလရကကာင်းနေင့် ရမြမြင်ေိုက်ခိုက်ြှုြျား မြုလုြ်ခဲ့ပြီး SAC နေင့် ေိုင်းှင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့
ြျားကကား ေိုက်ြွဲြျား ဆက်လက်မဖစ်ြွားခဲ့သည်။

ေူးြလာယာခရိုင်ေွင် ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလြေစ၍ ေိုက်ြွဲြျား၊ ရလရကကာင်းနေင့် ရမြမြင်ေိုက်ခိုက်ြှုြျားရကကာင့် မြန်ြာမြည် 
ဘက်မခြ်းှေိ ရသာင်ှင်းမြစ်ေစ်လှောက်ေွင် စစ်ရမြးရှောင်ယာယီစခန်းေစ်လုံး ေည်ရဆာက်ခဲ့သည်။ စစ်ရမြးရှောင်ှွာသား 
ြျားသည ်၎င်းေို၏့အသုံးအရဆာငြ်စ္စည်းြျား အြျားအမြား ယရူဆာငန်ိငုခ်ဲမ့ခင်းြှေရိသာရကကာင့ ်၎င်းေိုသ့ည ်ြမူြင်းရသာ ရန
ေဏ်နေင့် ြိုးသည်းေန်စွာ ှွာသွန်းြှုေဏ်ြျားကို ကကုံရေွ့ခံစားရနှသည်။ ဤြုံကို ၂၀၂၂  ခုနေစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါှီလ ၂၂ ှက်ရန့ေွင် 
ရိကုယ်ခူဲသ့ည။် ေိရုန့ြေိငုခ်ငည်ေငွ ်ြိုးသည်းေနစ်ွာှွာသနွ်း၍ ရလမြင်းေိကုခ်ေြ်ှုရကကာင့ ်၎င်းေိုယ့ာယေီအဲြိြ်ျားြေ ော 
လြေန်ေင့မ်ြုလြုေ်ားသည့ ်အြိုးအကာြျားသည ်လငွ့ေ်ကွ၍်ြျကစ်ီးသွားခဲသ့ည။် ှ ွာသားြျားသည ်ြိုးရှရကကာင့ ်စိသုွားရသာ 
၎င်းေို့အဝေ်အေည်ြျား၊ ရစာင်ြျားနေင့် အမခားြစ္စည်းြျားကို ရနလေန်းေုေ်၍ ရစာင့်ရနလှေက်ှေိသည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG)
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အသက ်၁၇ နေစအ်ှယွ ်ရကျာင်းသေူစဦ်းအား ရေွ့ဆုရံြးမြန်းခဲ့ှ ာေငွ ်“ကျွနြ်ေိုရ့မြးရော ့ဘာြေြယ ူ
လာခဲ့ဘူး။ အဝေ်အစား ေစ်ေည်နေစ်ေည်ရလာက်နဲ့ ရစာင်ရေွြဲ ယူလာေယ်။ ြိုက်ဆံလည်း 
ြြါလာဘူး။ […] ကျွန်ြေို့ေွက်ရမြးေဲ့အချနိ်ြော ေခါေရလ အမခားသူရေွရြးေဲ့ြိုက်ဆံနဲ့ အစားအ 
ရသာကဝ်ယေ်ယ။် ဖလူးြော ကျွနြ်ေိုက့ိ ုေချ ို့လရူေကွ (စားစှာ)ကညူခီဲေ့ယ။် ကျွနြ်ေိုြ့ော စားစှာ 
ြရကာင်းှင်လည်း အသက်ှေင်ဖို့အေွက် စားရနှေယ်။” ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလေွင် ေိုက်ြွဲြျား ြိုြို 
ကျယမ်ြန့်လာသည့အ်ေကွ ်သြူနေင့ ်သြူ၏ အေန်းရဖာြ်ျားြော ရလးရကရ့ကာြ်ေ အဓြ္မရှှေ့ရမြာင်းခံှ သည့ ်
ှွာသားအြျားအမြားနေင့အ်ေ ူရသာင်ှ င်းမြစက်ြ်းသို ့ရှာကသ်ညအ်ေ ိရန့စဉရ်န့ေိငု်း ရနှာအသစသ်ို ့
ေွက်ရမြးခဲ့ကကှသည်။  

ှွာသားြျားအရနမဖင့ ်ေကွရ်မြးေြိ်းရှောငသ်ည့အ်ခါေငွ ်၎င်းေို၏့ ရြွးမြူရှးေိှ စိ္ဆာနြ်ျားအား ၎င်းေို ့
နေင့အ်ေ ူသယယ်နူိငုမ်ခင်းြှေရိြ။ အချ ို့ှွာသားြျားသည ်အနီးအနားှေ ိရနှာြျားသိုသ့ာ ေကွရ်မြးှသည့ ်
အခါ ၎င်းေို၏့ကျွနဲွားြျားနေင့ ်စိကုခ်င်းြျားအားကကည့ရ်ှှု န ်ှ ွာသိုမ့ြနလ်ာကကသည။် သိုရ့သာလ်ည်း ေိသုိုမ့ြု 
လြုက်ကရသာ ှ ွာသားြျားအေကွ ်အသကအ်န္ှတ ာယ်ှ ေသိည။်  ၂၀၂၂ ခနုေစ၊် ရဖရဖာဝ်ါှလီ ၁၈ ှ ကရ်န့ေငွ ်
ရကာေှိ(ရကာ့ကှိေ်)ပြို့နယ်၊ ရြာင်းြှွာသစ်ရကျးှွာအုြ်စု၊ ေ--- ရကျးှွာြေ ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင် 
ခဲ့ရသာ လင်ြယားနေစ်ဦးက ၎င်းေို့၏ကျွဲနွားြျားကို မြန်လည်ကကည့်ရှုှန် ရနအိြ်သို့ မြန်လာခဲ့ကကသည်။ 
ေိုအချနိ်ေွင် ှန်းသြ်းြစ်ခေ်ြှုြျား မြန်လည်စေင်ခဲ့ပြီး အြျ ိုးသြီးမဖစ်သူြော သူြ၏အိြ်ရဘးေွင် 
လက်နက်ကကီးကျသည့်အေွက် ကျည်ဆံေိြေန်ပြီး ရသဆုံးခဲ့သည်။26  ှွာသားအြျားစုြော ရနှြ်မြန်ှန် 
ရကကာက်ှွံ့ ကကသည့်အေွက် ၎င်းေို့၏ ကျွဲနွားေိှိစ္ဆာန်ြျားအား ဆုံးရှုံးြည်ကို စိုးှိြ်ကကှသည်။  
ေူးြလာယာခရိုင်၊ ရသရဘာဘိုရကျးှွာအုြ်စုြေ ှွာသားေစ်ဦးရမြာသည်ြော “ကျွန်ရော်က အိြ်မြန်ဖို့ 
ရကကာက်ေယ်။ ကျွန်ရော်ေို့ှွာြော အိြ်သုံးြစ္စည်းရေွနဲ့ ရြွးမြူေားေဲ့ေိှိစ္ဆာန်ရေွ ကျန်ခဲ့ေယ်။ 
ကျွန်ရော်ေို့က မြန်ှြောရကကာက်ရော့ ကျွဲနွားရေွက သူေို့ဟာသူေို့  အစာှောစားကကှေယ်။ 
ေါကရကာင်းရော့ြရကာင်းဘူး။ သူေို့လည်း အသက်နဲ့ြဲရလ။” 

ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ြှုအား ကကုံရေွ့ှသည့် ှ ွာသားြျားသည် ရှှေ့ရမြာင်းရနေိုင်စဉ်အချနိ်ေွင် ၎င်းေို့ 
ရကျးှွာှေ ိရနအြိြ်ျားအား စစရ်ကာငစ်ြီေ ဝငရ်ှာကလ်ယုေကခ်ိုးယမူခင်း၊ ဖျကစ်ီးမခင်းြျားကိ ုကကုံရေွ့နိငု ်
ရချြျားသည။် ၂၀၂၁ ခနုေစ၊် ေဇီငဘ်ာလအေငွ်း ရလးရကရကာရ်ေသေငွ ်ေိကုြ်ွြဲျားနေင့ ်ရနှြရ်ှှေ့ရမြာင်း 
ြှုြျား စေငသ်ည့ရ်နာကြ်ိငု်း ရေသေငွ်းှေ ိှ ွာသားြျားရှာင်းချရသာ ဆိငုြ်ျားသည ်ရြွှရနောက်ှ ေင်းလင်း 
မခင်းခံှ ပြီး ၎င်းေို၏့ရနအြိြ်ေ အစားအရသာက၊် အြိယ်ာ၊ အဝေအ်စားနေင့ ်အြိသ်ုံးြစ္စည်းြျားအား ခိုးယ ူ
ခံှရကကာင်း ှွာသားြျားက ရမြာသည်။ ရကာေှိပြို့နယ်၊ ကျကဝ ရကျးှွာအုြ်စု၊ ဃ--- ရကျးှွာြေ 
ဆိုင်ှေင်ေစ်ဦးက ဤသို့ရမြာသည်။ “ဟုေ်ေယ်။ သူေို့က မြည်သူရေွှဲ့အိြ်ရေွကို ဖျက်ဆီးပြီးရော့ 
ှွာသားရေွှဲ့ အဝေ်အစားရေွကို ယူေယ်။ အစားအရသာက်ရေွကို ဖျက်ဆီးေယ်။ ှွာသားရေွှဲ့ 
ဆနရ်ေကွိ ုလြ်းရြါ်ြော မဖန့်ကျပဲြီးရော ့ှ ွာသားရေွှ ဲ့ ဓားှေညရ်ေကွိလုည်း လွှင့ြ်စလ်ိကုက်ကေယ။်” 
ရကာက့ှေိပ်ြို့ေငွ ်အရမခစိကုရ်သာ  စစရ်ကာငစ်ေီြဖ်ွဲ့ြျားက ၂၀၂၂ ခနုေစ၊် ရဖရဖာဝ်ါှလီေငွ ်ရကျးှွာ 
အေွင်းသို့ဝင်ရှာက်ပြီး အိြ်ြိုင်ှေင်ြျားေွက်ရမြးရနှစဉ်ေွင် ရနအိြ် ၁၀၀ ရကျာ်အား ဝင်ရှာက် 

26 KHRG ြေ ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ ြေ်လေွင် ေုေ်ရဝရသာ “Dooplaya District Short Update: A woman was killed by mortar 
shrapnel during indiscriminate shelling by armed groups, February 2022” ေွင် ကကည့်ြါ။

https://khrg.org/2022/03/22-56-d1/dooplaya-district-short-update-woman-was-killed-mortar-shrapnel-during
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ရြွှရနောကခ်ဲပ့ြီး သြိ်းဆည်းှသည့ ်ြစ္စည်းြျားအား ပြို့သို ့စစက်ားမဖင့ ်မြနလ်ည ်သယရ်ဆာငသ်ွားခဲက့ကသည။် 
စစရ်ကာငစ်ေီြဖ်ွဲ့ဝငြ်ျားသည ်ှ ွာသားြျား၏ အြိသ်ုံးြစ္စည်းြျား၊ အစားအရသာကြ်ျား၊ ကျွနဲွားြျားနေင့ ်
ရငွရကကးြျားကို ယူရဆာင်သွားပြီး ၎င်းေို့ြယူရသာြစ္စည်းြျားအား ဖျက်ဆီးြစ်ခဲ့ကကသည်။ 

ေွက်ရမြးေိြ်း ရှောင်ရနစဉ် ကကုံရေွ့ှရသာ စားဝေ်ရနရှးအခက်အခဲြျားရကကာင့် အချ ို့ရသာစစ် 
ရဘး ရှောင်ှွာသားြျားက လုံခခုံရှးအှ အန္တှာယ်ှေိရသာ်လည်း ၎င်းေို့၏ရကျးှွာြျားသို့ မြန်လည်ရန 
ေိငု်ှ န ်ရှွးချယခ်ဲက့ကသည။် ြရူကောခ်ရိငု၊် ေယွလ်ိုးပြို့နယြ်ေ ေကွရ်မြးေြိ်းရှောငရ်သာ ှ ွာသားေစဦ်းက 
KHRG အား ဤသို့ရမြာသည်။ “ကျွန်ရော်ေို့အေွက် ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနေဲ့ရနှာြော အခက်အခဲ 
ရေွှ ေခိဲေ့ယ။် ကျွနရ်ောေ်ို ့ေမခားှွာြောရနေဲ ့အချနိြ်ော [ဝငရ်င]ွ ြိကုဆ်ြံှေဘိူး။ ကျွနရ်ောေ်ို ့အားလုံး 
ဝယ်ှေယ်။ ေါရကကာင့် ကျွန်ရော်ေို့ ေမခားှွာြောြရနချင်ရော့လို့ ကိုယ့်ှွာြောကိုယ်မြန်ရနဖို့ မြန်လာ
ခဲ့ေယ်။” ၎င်းေို့မြန်လာပြီးရနာက်ေွင် အြျ ိုးသားမဖစ်သူြော ရကျးှွာအနီးှေိ မြစ်ေဲေွင် ငါးှောေွက်စဉ် 
ရမြမြေုြြ်ိငု်းနင်းြခိဲသ့ည။် ေဏ်ှ ာမြင်းေနသ်ည့အ်ေကွ ်၎င်း၏ရမခရောကေ်စဖ်ကအ်ား မဖေရ်ောက ်
ခဲ့ှပြီး ေိုအရမခအရနက ၎င်း၏ြိသားစုစားဝေ်ရနရှးအခက်အခဲြျား ြိုြိုကကုံရေွ့ှရစခဲ့ြါသည်။27 

ေွက်ရမြးေိြ်း ရှောင်စဉ်အေွင်း ရနေိုင်ြှုြုံစံြျားြော အလွန်ကွာမခားနိုင်သည်။ အချ ို့ှွာသားြျားြော 
အမခားရကျးှွာ သို့ြဟုေ် ပြို့ြျားေွင် ြိသားစုြျားနေင့်အေူ ရနေိုင်ှရသာ်လည်း အြျားစုြော ရောေဲ 
ေွင် ြုန်းခိုရနေိုင်ှ ပြီး ေချ ို့ြောနယ်စြ်သို့ ေွက်ရမြးကကှသည်။ ေူးြလာယာခရိုင်၊ ရကာေ်ှပီြို့နယ်ြေ 
ေိုက်ြွဲရကကာင့် ရသာင်ှင်းမြစ်ဖက်သို့ ေွက်ရမြးှရသာ င်္--- ှွာသားေစ်ဦးက “အခုဆို ကျွန်ြေို့ 
သစြ်ငရ်ေရွအာကြ်ော အြိ်ှ ေယ။် ကျွနြ်ေို ့ေလီိြု ဲမဖစသ်လိရုနကကေယ။်” ၎င်းေိုအ့ရနမဖင့ ်ရသာင်ှ င်း 
မြစ်သို့ ရှာက်သည့်အချနိ်ေွင် ရောက်ြံ့ြှုြျားှှေိခဲ့ရသာ်လည်း သူြအရနမဖင့် ရစာင်ေစ်ေည်ြှေ ြှ 

27 KHRG ြေ ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလေွင် ေုေ်ရဝရသာ “Mu Traw District Incident Report: A male villager was injured 
by a landmine explosion in Dwe Lo Township, September 2021” ေွင် ကကည့်ြါ။

ေူးြလာယာခရိုင်၊ ရကာ်ေှီပြို့နယ်၊ ရအာဖကကီးရကျးှွာအုြ်စုေွင် လှုြ်ှေားရနရသာ SAC စစ်သားြျားသည် ှွာသားြျားြေ 
ရေသအေွင်း ေိုက်ြွဲြျားမဖစ်ြွားမဖစ်ခဲ့ရသာရကကာင့် ၎င်းေို့ှွာြေ ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနသည့်အချနိ်ေွင် ှွာသားြျား၏အိြ်
ြျားေွင်လည်း ဝင်ရှာက်ရနေိုင်ခဲ့ပြီး ယာယီအိြ်ယာခင်းြျားမြုလုြ်၍ ှွာသားြျားြိုင်ဆိုင်သည့်ြစ္စည်းြျားကို အသုံးမြု၍ 
စားစှာြျား ချက်မြုေ်စားရသာက်ခဲ့သည်။ SAC စစ်သားြျားသည် ှွာသားြျား၏ြိုင်ဆိုင်ြှုြစ္စည်းြျားကိုလည်း ဖျက်ဆီးခဲ့
သည်။ ဤြုံြျားကို ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ ြေ်လ ၄ ှက်ရန့ေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ (ဓာေ်ြုံ - ရေသခံှွာသား)

https://khrg.org/2021/12/21-299-i1/mu-traw-district-incident-report-male-villager-was-injured-landmine-explosion-dwe
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သည့်အေွက် ှွာအေွင်းဆက်လက်ရနေိုင်ရသာ သူြ၏အြျ ိုးသားအား ရစာင်အချ ို့ြို့ရြးှန် ရောင်း 
ဆိုခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလေွင် ရလးရကရကာ်ရေသသို့ ေွက်ရမြးလာသူ အြျားအမြားှေိသည့် 
အေွက် ယခုအခါေွင် ေူးြလာယာခရိုင်၊ ရသာင်ှင်းမြစ်ကြ်းေစ်ရလှောက်ှေိ ရောက်ြံ့ြှုြျားမဖင့် လည် 
ြေန်ိငုသ်ည့ ်စစရ်ှောငစ်ခန်းအချ ို့ကိ ုေညရ်ဆာကလ်ာခဲသ့ည။် သိုရ့သာ ်ေူးြလာယာခရိငု၏် အမခားရန 
ှာြျားအြါအဝင ်အမခားခရိငုြ်ျားြေ ေကွရ်မြးေြိ်းရှောငရ်နှရသာ ှ ွာသားြျားြော ရောကြ်ံြ့ှုလုရံလာက ်
စွာြှေိရသာ စစ်ရှောင်စခန်းငယ်ြျားေွင်သာ ရနေိုင်ှပြီး ၎င်းေို့နေင့်အေူြါလာရသာ ြစ္စည်းြျားနေင့် 
ရောေဲြေှောရဖွှှေိသည့် အှင်းအမြစ်ြျားအရြါ်ေွင်သာ ြေီခိုရနေိုင်ကကှသည်။ 

၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါှီလအေွင်း မြန်ြာမြည်အရှေ့ရောင်ြိုင်းေွင် ြိုးသည်းေန်စွာ ှ ွာသွန်းြှု ရကကာင့် 
ကှငမ်ြညန်ယအ်ေငွ်း ေကွရ်မြးေြိ်း ရှောငရ်နှသည့ ်ှ ွာသားအြျားစ၏ု ဆင်းှသဲည့ ်ရနေိငုြ်ှုအရမခ 
အရနကိ ုြိြုိဆုိုးှွားလာရစခဲြ့ါသည။် ရသာင်ှ င်းမြစက်ြ်းေစရ်လှောက်ှ ေ ိIDP ြျားရနေိငု်ှ ာ ရနှာြျားသို ့
သွားရှာကခ်ဲရ့သာ KHRG ၏ ဝနေ်ြ်းေစဦ်းြေ  IDP ြျားရနေိငု်ှ နအ်ေကွ ်အြိုးအကာအမဖစ ်ြံြ့ိုးရြး 
ေားရသာ ောလြေ်ြျားသည် အြူချနိ်နေင့် ရနေဏ်ကိုသာ ကာကွယ်ရြးနိုင်ပြီး ြိုးေဏ်ကိုြကာကွယ် 
နိငုရ်ကကာင်းရမြာသည။် “IDP ရေကွ သေူို့ှ ဲ့ယာယခီိလုှုေံဲရ့နှာရေကွိ ုောလြေရ်ေနွဲ့ြိုးေားေယ။် 
ေါရြြယ့ ်ရမြရြါ်ြောခင်းဖိုအ့ေွက ်ောလြေအ်လုအံရလာကြ် ေှိဘူး။ ၂၀၂၂ ခနုေစ၊် ရဖရဖာဝ်ါ ီှလ ၁၈ှက်
ရန့ညရနခင်းြော စစ်ရှောင်စခန်းဖက်ြော ြိုးှွာ ေယ်။ ေါရြြယ့် ရြးေားေဲ့ောလြေ်ရေွက သူေို့ကို 
ြိုးေဏ်ကရန ြကာကွယ်ရြးနိုင်ဘူး။” ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါှီလေွင် KHRG ၏ ဝန်ေြ်းေစ်ဦးြေ ေူး
ြလာယာခရိုင်၊ ရကာ်ေှီပြို့နယ်၊ ရဝါရလမြစ် (ရသာင်ှင်းမြစ်၏ မြစ်လက်ေက်) ရြါ်ှေိ ဆုံစည်းပြိုင် 
ရကျးှွာအုြ်စု၊ ဟ--- ရကျးှွာသို့ သွားရှာက်ခဲ့သည်။ ေိုက်ြွဲရကကာင့် ှွာသားြျားြော ယခင်က            

ဤြုံကို ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ ြေ်လ ၁၆ ှက်ရန့ေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ 
ေိုက်ြွဲြျားနေင့် လက်နက်ကကီးှြ်းသြ်းြစ်ခေ်ြှုရကကာင့် ေူး
ြလာယာခရိုင်၊ ရကာ်ေှီပြို့နယ်၊ ကကိေ်ရကျးှွာအုြ်စုြေ ှွာ 
သားြျားသည်  ေိုင်း-မြန်ြာနယ်စြ်သို့ ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင် 
ခဲ့ပြီး ေိုင်းနိုင်ငံဖက်ှေိ ငေက်ရြျာ်ခခံေစ်ခခံေဲေွင် ရခေ္တယာယီ
အမဖစ်ရနေိုင်ရနြါသည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG)

၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလအေွင်း ေူးြလာယာခရိုင်ှေိ ရလးရက
ရကာရ်ေသေငွ ်မဖစြ်ွားခဲသ့ည့ေ်ိကုြ်ွြဲျားရကကာင့ ်ရေသခြံျား 
အကကြိက်ကြိ ်ေကွရ်မြးေြိ်းရှောငခ်ဲပ့ြီးရနာက ်ေစခ်ျ ို့ရသာှွာ 
သားြျားသည ်ြိ၍ုလုခံခုံရသာ ရနှာေစခ်ကုိ ုှ ှေရိစှနအ်ေကွ ်
ေိုင်းနိုင်ငံသို့ လှေ ို့ဝေက်စွာ ကကိုးြြ်းဝင်ရှာက်လာခဲ့သည်။ ေို 
စစရ်ဘးရှောင်ှ ွာသားြျားသည ်ေိငု်းနိငုင်အံေငွ်း ရသာင်ှ င်း 
မြစ်အနီးှေိ စိုက်ြျ ိုးရှးရှရမြာင်းေဲေွင် ြုန်းရအာင်းခိုလှုံရန
ြါသည။် ဤြုကံိ ု၂၀၂၂ ခနုေစ၊် ဇနန်ဝါှလီ ၁၈ ှ ကရ်န့ေငွ ်ရိကု်
ယူခဲ့သည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG)
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ေိုင်းနိုင်ငံဖက်သို့ ေွက်ရမြးခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း 
ြိုးသည်းေန် စွာှွာသွန်း၍ ရလမြင်းေိုက်ခေ်ြှုြျား
မဖစ်ရြါ်လာသည့်အခါ ၎င်းေို့ယာယီခိုလှုံသည့်ရနှာ
ြျားက အကာအကွယ်ရြးနိုင်သည်အေိ ခိုင်ြာြှုြှေိ
ရြ။ IDP ေစ်ဦးက ယာယီခိုလှုံသည့်ရနှာြျားေွင် 
ရလမြင်းနေင့် ြိုးသည်းေန်စွာှွာသွန်းသည့်အေွက် 
ရကျးှွာအေွင်း မြန်လည်ရနေိုင်ှန်ြော လုံခခုံြှုြှေိ
ရသာ်လည်း ရနအိြ်သို့မြန်လည်ရနေိုင်ကကသည်ဟု 
ရမြာသည်။ ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ ြေ်လေွင် အဓြ္မေွက်ရမြး
ေိ ြ်း ရှော င် ခဲ့ ှ ရသာ  ရော ရနာ် ြူ ရော် ( ရေါ န )
အရှေ့ရောင်ြိုင်းှေိ  ှွာသားြျားသည်လည်း ေိုင်း
မြန်ြာနယ်စြ်သို့ သွားရှာက်ှန် သစ်ရောအားမဖေ်
ရနစဉ် ြိုးသည်းေန်စွာှွာသွန်းြှုကို  ကကုံရေွ့ခဲ့ှ
ရကကာင်း KHRG ၏ ကွင်းဆင်းလုြ်သားေစ်ဦးအား 
ေင် မြခဲ့သည်။ ှွာသားြျားအရနမဖင့်  ေွက်ရမြး
ေိြ်းရှောင်ရနစဉ်ကာလအေွင်း ြည်သည့်အှာြှေ 
သယ်ရဆာင်နိုင်မခင်းြှေိြဲ ြိုးှွာသည့်အခါ ငေက်ရြျာ 
ြင်ရအာက်ေွင် အကာအကွယ်ယူခဲ့ှရကကာင်းရမြာ 
သည်။  

(င်္) အသက်ရြွးဝြ်းရကျာင်းဆိုင်ှာ ရောက်ြံ့ြှုြျားနေင့် လိုအြ်ချက်ြျား (င်္) အသက်ရြွးဝြ်းရကျာင်းဆိုင်ှာ ရောက်ြံ့ြှုြျားနေင့် လိုအြ်ချက်ြျား 

စစ်အာဏာသိြ်းသည့် အချနိ်ြေစ၍ ှ ွာသားအြျားစုြေ ရောက်ြံ့ြှုြျားြှခဲ့ရကကာင်း သို့ြဟုေ် ရောက် 
ြံ့ြှုှှေိမခင်းြျား ှြ်ေန့်ခဲ့ရကကာင်း ရမြာမြသည်။ စစ်အာဏာသိြ်းပြီးရနာက် ခှီးသွားလာြှုကန့်သေ် 
မခင်းြျားနေင့ ်လုခံခုံရှးအန္ှတ ာယ ်မြင့ြ်ားမခင်းေိုသ့ည ်အဖွဲ့အစည်းအြျားစအုား လြူှုအသိကုအ်ဝန်းဖွံ့ပဖိုး 
ေိုးေကြ်ှုအေကွ ်လြုရ်ဆာငန်ိငုြ်ှုကိ ုှ ြေ်န့်ခဲပ့ြီး လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုဆိငု်ှ ာ အကအူည ီ
ရြးရနရသာအဖွဲ့ြျားအား အကူအညီလိုအြ်ရနသည့် လူြှုအသိုက်အဝန်းေံ သွားရှာက်ခွင့်ြှရစှန် 
ဟန့်ေားေားြါသည။် ေူးြလာယာခရိငု၊် ကရေုူး (ကျုေံိုး) ပြို့နယြ်ေ KNU ၏ ရကျးှွာအြုစ်ြုေူးေစဦ်းက 
ဤသိုြ့ေေခ်ျကမ်ြုခဲသ့ည။် “စစအ်ာဏာသြိ်းေဲအ့ချနိက်စပြီး ကျွနရ်ောေ်ို့ှ ွာက အစိုးှအြုခ်ျုြြ်ှုရအာက ်
ြော လုံးဝြှေိရော့ဘူး။ [အစိုးှြံ့ြိုးြှုကို ြှရော့ဘူး။] အစိုးှြဟုေ်ေဲ့အဖွဲ့အစည်းရေွကလည်း 
ကျွနရ်ောေ်ိုက့ိ ုရောကြ်ံေ့ာရေ ွှ ြေ်န့်သွားေယ။် ကျွနရ်ောေ်ို ့လြူှုရှးအှရေွ့ဆုြံှုရေ ွ[ဥြြာ 
အားမဖင့ ် ရေသဖွံ့ပဖိုးရှးအေကွ ် ှ ွာသားအချင်းချင်းကကား ှ င်းနေီးြှုေညရ်ဆာက်ှ န ်လြူှုရှးစည်းရဝးြွ ဲ
ြျား သိုြ့ဟေု ်လြုရ်ဆာငခ်ျကြ်ျား၊ အခြ်းအနားြျား] ကိ ုအှငလ်ိြုလြုရ်ောဘ့ူး။ ေါရကကာင့ ်ကျွနရ်ော ်
ေို့အရနနဲ့ ရကျးှွာဖွံ့ပဖိုးရှးနဲ့ နိုင်ငံရှးအှဖွံ့ပဖိုးရှးအေွက် အေူေူြူးရြါင်း ြလုြ်နိုင်ရော့ဘူး။” 

ခလယ်လွီေူခရိုင်၊ ြူး(ြုန်း)ပြို့နယ်ြေ ေရခါြွာရကျးှွာအုြ်စုြေူးက ရောက်ြံ့ြှုြျားှှေိနိုင်ှန်အေွက် 

၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါှီလ ၄ ှက်ရန့ညေွင် ြိုးသည်းေန် 
စွာှွာသနွ်း၍ ရလမြင်းေိကုခ်ေြ်ှုြျားရကကာင့ ်ေူးြလာယာ 
ခရိုင်၊ ရကာ်ေှီပြို့နယ်၊ ရသရဘာဘိုးရကျးှွာအုြ်စု၊ ရသ 
ရဘာဘိုးရကျးှွာအနီးေငွေ်ည်ှ ေရိသာ IDP စစရ်မြးရှောင ်
ယာယ ီစခန်းှေေိအဲြိြ်ျား ေခိိကုြ်ျကစ်ီးရစခဲသ့ည။် ရနာက ်
ရန့ြနက်ေွင် စစ်ရဘးရှောင်ှွာသားြျားသည် ြျက်စီးရန 
ရသာ၎င်း၏ေဲအိြ်ြျားကို မြန်လည်မြုမြင်ရဆာက်လုြ်ခဲ့ 
သည်။ ြုံေွင်မြေားသည့်အေိုင်း ှွာသားေစ်ဦးသည် 
ရှရမြာင်းလြုရ်ြးှနေ်ကွ ်ရမြေူးရနသညက်ိ ုရေွ့မြငန်ိငု ်
သည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG)
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နည်းလြ်းှော၍ြှမခင်းနေင့်ြေ်သက်ပြီး ၎င်း၏စိုးှိြ်ြှုကိုရဖာ်မြခဲ့သည်။ “ကျွန်ရော်ေို့ ဘယ်ကရန 
အကူအညီှ ြလဲ ြသိဘူး။ ှ ွာသားရေွှ ဲ့ ခွင့်မြုချကြ်ှြဲနဲ့လည်း ရောကြ်ံ့ြှုရေ ွြှနိုင်ဘူး။ [ှွာသား 
ြျားအရနမဖင့ ်စစရ်ကာငစ်နီေင့ ်ဆကန်ယွရ်နရသာ အချ ို့အဖွဲ့ြျားေြံေ အကအူညြီျားကိ ုလကခ်လံြိ့ြ်ည ်
ြဟေုရ်ြ။] ကျွနရ်ောေ်ိုအ့ရနနဲ့ သေူိုအ့ေကွ ်[လိအုြရ်သာသြူျားအား ရောကြ်ံ့ှ န]် စဉ်းစားရြးရြ 
ြယ့် ဘာနည်းလြ်းြေ ှောြရေွ့ရသးဘူး။” 

အချ ို့ရသာရေသြျားေငွ ်ရောကြ်ံြ့ှုအြျားစြုော အမခားရကျးှွာြျားြေ လာမခင်းမဖစသ်ည။် ေူးြလာယာ 
ခရိုင်၊ ကရုေူးပြို့နယ်ြေ ရကျးှွာအုြ်စုြေူးေစ်ဦး ရောက်မြသကဲ့သို့ “ကှင်လူြျ ိုးရေွက အချင်းချင်း 
အငေ်ြေားဘူး။ ကျွန်ရော်ေို့ြော အစားအရသာက် အနည်းငယ်ှေိှင် ေစ်ရယာက်နဲ့ေစ်ရယာက်၊ 
ညကီိရုြာငန်ေြအချင်းချင်းလည်း အမြနအ်လေနက်ညူလီို့ှ ေယ။်” ခလယလ်ွေီခူရိငု၊် ြူးပြို့နယြ်ေ ေရခါြွာ 
ရကျးှွာအုြ်စုြေူးကလည်း အလားေူြင် ရဖာ်မြခဲ့သည်။ “ေချ ို့လူရေွက ဆင်းှဲကကေယ်။ ေါရြြယ့် 
ကျွနရ်ောေ်ိုအ့ချင်းချင်း ကညူကီကေယ။် ဥြြာအားမဖင့ ်ှ ွာသားေစရ်ယာကက် အကအူညလီိုှ င ်ေမခား 
ှွာသားရေွက သူေို့ကိုကူညီေယ်။ သူေို့ စားဝေ်ရနရှးအဆင်ရမြရအာင် ေချ ို့ှွာသားရေွက ဆန် 
ေစ်ဗူး၊ ေစ်ချ ို့ကနေစ်ဗူး စသမဖင့်ကူညီကကေယ်။”  

အချ ို့ှွာသားြျားက လိုအြ်သူြျားအား ၎င်းေို့၏လယ်ြျားေွင် အလုြ်လုြ်ခွင့်ရြးပြီး ဆန်ရြးမခင်း၊ 
အချ ို့သီးနေံြေွက်သူြျားအား စြါးရချးမခင်းေို့ကို မြုလုြ်ကကသည်။ အချ ို့ှွာသားြျားြောြူ ဆန်ှေိရသာ 
အမခားှွာသားြျားနေင့် ရဆွြျ ိုးြျား၊ ေချ ို့က အသင်းအဖွဲ့ြျားနေင့် ရေသရခါင်းရဆာင်ြျားအား အားကိုး 
ကကသည်။ ပြိေ်-ေားဝယ်ခရိုင်၊ ကြိုရသွးရေသြေ ရေသေွင်းရခါင်းရဆာင်ေစ်ဦးက ကြိုရသွးရေသြေ 
မြည်သူြျား၊ ဘာသာရှးရခါင်းရဆာင်ြျား၊ ရကျးှွာရခါင်းရဆာင်ြျားနေင့် KNUြေ ရခါင်းရဆာင်ြျားက 
လိအုြရ်နရသာ ှ ွာသားြျား အေူးသမဖင့ ်၎င်းေို၏့ ရေသေငွ်း၌ ခိလုှုံှ ာှောသြူျားအား   အစားအစာနေင့ ်
ကျန်းြာရှးလိုအြ်ချက်ြျားအား အေူေကွြူးရြါင်းရောက်ြံ့နိုင်ှန် ရေသေွင်း ရကာ်ြေီေစ်ှြ်ဖွဲ့ 
စည်းခဲ့သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရှာင်္ါ ြျ ံ့နေံ့သည့် အချနိ်ေွင်လည်း ေိုသို့ရသာအဖွဲ့ြျား ရြါ်ရြါက်လာခဲ့ပြီး 
စစ်အာဏာသိြ်းြှုရကကာင့် အာဏာဖီဆန်ရှးလှုြ်ှေားြှု(CDM)28 ေွင် ြါဝင်သူြျား၊ ေက်ကကလှုြ်ှေားသူ 
ြျားနေင့် စစ်ရကာင်စီ၏သေ်မဖေ်ြှုြေ ေွက်ရမြးလွှေ်ရမြာက်လာသူြျားအား အကူအညီရြးနိုင်ှန် 
ဆကလ်ကလ်ြုရ်ဆာငခ်ဲသ့ည။် ဘာသာရှးအရမခမြုအဖွဲ့အစည်းြျားသညလ်ည်း ေကက်ကစွာ လြုရ်ဆာင ်
လျက်ှေိသည်။ ခလယ်လွီေူခရိုင်၊ ြူးပြို့နယ်ြေ ှွာသားေစ်ဦးက ဤသို့ှေင်းမြခဲ့သည်။ “[၂၀၂၁ ခုနေစ်] 
စက်ေင်ဘာလေွင် ခလယ်လွီေူခရိုင်၊ ြူးပြို့နယ်ှေိ လူြှုရှးအသင်းအဖွဲ့ေစ်ခု [Samaritan’s Purse] 

28 ၂၀၂၁ခုနေစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါှီလ ၂ှက်ရန့ေွင် မြန်ြာမြည်အနေံ့အမြားှေိ အစိုးှရဆးရုံြျားနေင့် ကျန်းြာရှးဌာနြျားေွင် ောဝန် 
ေြ်းရဆာငရ်နကကသည့ ်ကျန်းြာရှးဝနေ်ြ်းြျားသည ်အာဏာဖဆီနရ်ှး အကကြ်းြဖကလ်ေူလုှုြ်ှ ေားြှု(CDM)ေငွ ်စေင ်
ြါဝင်လာခဲ့သည်။ ေိုလှုြ်ှေားြှုေွင် ၂၀၂၁ခုနေစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါှီလ ၁ှကရ်န့၌ အာဏာသိြ်းယူခဲ့ရသာ မြန်ြာစစ်ေြ်အား ဆန့် 
ကျငဆ်န္ဒမြသည့အ်ရနမဖင့ ်အလြုအ်ြားသြေိလ်ေနမ်ခင်းလည်း ြါဝငြ်ါသည။် ဤလှုြ်ှ ေားြှုသည ်မြနြ်ာအစိုးှဌာနအသီးသီး 
ေွင် ောဝန်ေြ်းရဆာင်ရနရသာ မြည်သူ့ဝန်ေြ်းြျားသို့ ြျ ံ့နေံ့သွားပြီး ၎င်းေို့ြေ အာဏာသိြ်းစစ်ေြ်အား ဆန့်ကျင်သည့် 
အရနမဖင့ ်စစေ်ြ်အြုခ်ျုြြ်ှုရအာကေ်ငွ ်ောဝနေ်ြ်းရဆာငရ်နမခင်းကိ ုှ ြေ်န့်ခဲသ့ည။် ဤအကကြ်းြဖကလ်ေူလုှုြ်ှ ေားြှု
သည် မြန်ြာမြည်အနေံ့ လူသိြျားလာပြီး ေစ်ချ ို့ရသာမြည်သူလူေုြျားသည် အာဏာသိြ်းစစ်ေြ်အား ဆန့်ကျင်သည့်
အရနမဖင့ ်သြံုံးေီးသည့ဆ်န္ဒမြြွနဲေင့ ်စစေ်ြေ်ေုက်နု်ရေ ွသြေိရ်ြာကသ်ည့လ်ှုြ်ှ ေားြှုအြါအဝင ်၎င်းေိုလ့ြုရ်ဆာငန်ိုင်
သည့် ြည်သည့်သြိေ်ရြာက်ဆန္ဒမြြှုြဆို စေင်မြုလုြ်လာခဲ့သည်။
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က စားနြ်ှိက္ခာမြေ်လြ်ရသာ အိြ်ရောင်စုေစ်စုစီအား ဆန်ေစ်အိေ်စီရြးခဲ့သည်။” 

ယခငန်ေစြ်ျားက စြါးလုရံလာကစ်ွာ ေကွ်ှ ေခိဲရ့သာ ှ ွာသားအချ ို့က ယခအုချနိေ်ငွ ်ှ ကိ္ခာမြေလ်ြရ်နရသာ 
ှွာသားအချ ို့နေင့် စားစှာြျား ရဝြှေခဲ့သည်။ ေူးသေူခရိုင်၊ ဘီးလင်းပြို့နယ်ြေ ှွာသားေစ်ဦးက ဤသို့ 
ှေင်းမြခဲ့သည်။ “ကျွန်ရော်ေို့ြော ဆန်ှေိရသးရော့ သူေို့နဲ့ ရဝြှေစားလို့ှေယ်။ ေကယ်လို့ ကျွန်ရော် 
ေို့ြော လုံးဝြှေိရော့ှင် ကျွန်ရော်ေို့ဆီက ရောင်းလို့ှြောြဟုေ်ရော့ဘူး။ ေါရကကာင့် ကျွန်ရော်ေို့ 
ဆန်မြုေ်သြ်သြ်ြဲ စားှြယ်ဆိုှင်လည်း ဆန်မြုေ်ြဲစားြယ်။ ကျွန်ရော်ေို့ြော စားဖို့ဆန်ှေိရသးှင် 
အားလုံးြောလည်း ဆန်ှေိြယ်။” ေို့ရကကာင့် ှွာသားြျားအရနမဖင့် ၎င်းေို့ကိုယ်ေိုင် အခက်အခဲြျား ကကုံ 
ရေွ့ရနှရသာလ်ည်း ကျန်ှ ေရိသးရသာအှာြျားအား ြှေရဝှန ်ဆန္ှဒ ေကိကသည။် ှ ွာသားအြျားစအုေကွ ်
စားဝေ်ရနရှးအရမခအရန ြိုြိုဆိုးှွားလာသည့်အရလျာက် အကယ်၍ လူသားချင်းစာနာရောက်ေား
ြှုဆိငု်ှ ာ အကအူညြီျားအား ဆကလ်ကြ်ေိဆ်ိုေ့ားြါက ၎င်းေိုေ့ငွ ်ြှေရဝစှာှေရိောြ့ညြ်ဟေုရ်ြ။ 

၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလအေွင်း ေူးြလာယာခရိုင်ေွင် ေိုက်ြွဲြျားမဖစ်ြွားခဲ့သည့်အေွက် ေွက်ရမြးခဲ့ှ 
ရသာ ှ ွာသားေစဦ်းက ၎င်းေို၏့ ရကျးှွာသို ့ေကွရ်မြးလာရသာ ေကွရ်မြးေြိ်း ရှောငရ်နှသြူျားအား 
ကညူီှ နက်ကိုးြြ်းရသာ အမခားှွာသားြျားအရြါ် ဝနြ်ရိစမခင်းနေင့ြ်ေသ်က၍် မြဿနာကိ ုြီးရြာင်းေိုး 
ရဖာမ်ြခဲသ့ည။် “ကျွနရ်ောဘ်ာယလူာလို့ှ လ၊ဲ ကျွနရ်ောဆ်နအ်ချ ို့နဲ့ အရမခခလံိအုြခ်ျကမ်ဖစေ်ဲ ့ဆားနဲ့ 
ငါးြိေချ ို့ြဲ သယ်လာနိုင်ေယ်။ ကျွန်ရော်ေို့ ေမခားှွာကို ဆက်ရမြာင်းှြယ်ဆိုရော့ ကျွန်ရော်ေို့ 
ဘာသွားစားှြောလဲ။ ကျွန်ရော်ေို့အရနနဲ့လည်း ေမခားှွာသားရေွအေွက် စဉ်းစားရြးှြယ်။ သူေို့ 
ြောှေိေဲ့ဟာ အကုန်စားလိုက်လို့ ြှဘူး။”
 
ြရူကောခ်ရိငု၊် ဘူးသိပုြို့နယ၊် ြယက်ရလာရကျးှွာအြုစ်ြုေ ကှငအ်ြျ ိုးသြီးအစည်းအရုံး၏ အဖွဲ့ဝငေ်စဦ်း 
က အကူအညီြျားရောင်းခံမခင်းက ြလိုလားအြ်သည့်အရကကးြျား ေင်ရစနိုင်ရကကာင်း ြေေ်ချက်မြုခဲ့ 
သည်။ “ကျွန်ြေို့ြော ြိုက်ဆံှေိှင် ေမခားှွာသားရေွဆီကရန ဆန်ဝယ်လို့ှေယ်။ ြိုက်ဆံြှေိှင်ရော့ 
ဆန်ဝယ်လို့ြှဘူး။ ေမခားှွာသားရေွဆီကရန ေခါေရလ ဆန်ရောင်းပြီးရော့ ရနာက်မြန်ရြးလို့ှ 
ေယ။် ေါရြြယ့ ်ေလီိြုျ ိုးမြနရ်ြးြယဆ်ိပုြီး ရောင်းောက အပြေဲြ်းရော ့ြရကာင်းဘူး။ ဘာရကကာင့လ် ဲ
ဆိုရော့ ကျွန်ြေို့ြော ဝင်ရငွှနိုင်ေဲ့အလုြ်ြှေိဘူး။” 
 
IDP အြျားစအုေကွ ်အရမခအရနြော ြိြုိဆုိုးှွားလာသည။် ရနှြရ်ှှေ့ရမြာင်းရနေိငု်ှ န ်နည်းလြ်းအနည်း 
ငယသ်ာှေရိသာ ြရူကောခ်ရိငုေ်ငွ ်ေကွရ်မြးေြိ်းရှောင်ှ သြူျားြော ရောရောငြ်ျားေငွ ်အဖွဲ့ငယြ်ျားဖွဲ့ 
လျက် ရနေိုင်ကကသည်။ ရနှြ်ရှှေ့ရမြာင်းရနေိုင်ြှုသည် အချနိ်ကကာမြင့်စွာ မဖစ်ရြါ်နိုင်သည့်အေွက် 
အချ ို့ှွာသားြျားသည ်၎င်းေို၏့သီးနေြံျားနေင့ ်ကျွနဲွားေိှ စိ္ဆာန်ြျား၊ ရနအြိြ်ျားနေင့လ်ယယ်ာြျား ြကကာ 
ခဏ မြနလ်ညက်ကည့ရ်ှုနိငုြ်ည့ ်သစရ်ောနေင့န်ီးရသာရနှာြျားေငွသ်ာ ရနေိငုလ်ိကုကသည။် ရောရောင ်
ြျားသို ့ေကွရ်မြးကကသြူျားအရနမဖင့ ်အရောကအ်ြံြ့ျားှှေနိိငုရ်ချြှေရိြ။ ြရူကောခ်ရိငု၊် ဘူးသိပုြို့နယ၊် 
ြယ်ကရလာရကျးှွာအုြ်စု၊ င်္ျ--- ရကျးှွာြေ KWO အဖွဲ့ဝင်ေစ်ဦးအား ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ှရသာ 
ရေသခံှ ွာသားြျားအေကွ ်ကညူရီောကြ်ံြ့ှုြျားနေင့ြ်ေသ်က၍် ရြးမြန်းသည့အ်ခါေငွ ်“ြှေဘိူး။ ရော
ေဲကို ရမြးေဲ့ှွာသားရေွကို ဘယ်သူြေြရေွ့ဘူး။” ဟုဆိုခဲ့ြါသည်။ ရလးရကရကာ်ြေ ေွက်ရမြး 
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ေိြ်းရှောင်သူေစ်ဦးကလည်း ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလေွင် ေွက်ရမြးခဲ့ှရသာ ေူးြလာယာခရိုင်၊ ရကာ် 
ေှီပြို့နယ်ြေ ှွာသားြျား၏ အလားေူမြဿနာကို ဤသို့ြေေ်ချက်မြုခဲ့သည်။ “အခုဆိုှင် ှာသီဥေု
က ရအးလာပြီ၊ ေါရြြယ့် စစ်ရဘးရှောင်ရေွြော ရစာင်ြှေိဘူး။ လူရေွသေိြမြုြိေဲ့ ရောေဲကို 
ေွက်ရမြးခဲ့ှေဲ့ စစ်ရဘးရှောင်ရေွလည်း ှေိေယ်။ သူေို့ဆိုှင် ဘာအရောက်အြံ့ြေ ြှဘူး။ သူေို့ြော 
ရသာက်စှာရှ ြှေိသလို စားဖို့အေွက် အစားအစာလည်းြှေိဘူး။” 

ြရူကောခ်ရိငုေ်ငွ ်CIDKP၊ ကှငရ်ကျာင်းဆှာြျားအဖွဲ့ (KTWG)၊ ကှငသ်ဘာဝြေဝ်န်းကျငန်ေင့ ်လြူှုရှး 
လှုြ်ှ ေားြှုကနွယ်က ်(KESAN)၊ KORD၊ Free Burma Ranger (FBR)29 နေင့ ်KWO ကဲသ့ိုရ့သာ အဖွဲ့အစည်း 
ြျားအရနမဖင့ ်ရနှြရ်ှှေ့ရမြာင်းရနေိငုြ်ှုနေင့ြ်ေသ်က၍် သေင်းအချကအ်လက်ှ ေှသိည့အ်ခါေငွ ်ေကွ ်
ရမြးေိြ်းရှောင်သူြျားအား လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာ အကူအညီြျားကို ြံ့ြိုးရြးှန် 
လုြ်ရဆာင်လျက်ှေိသည်။ သို့ရသာ်လည်း ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်သူြျားေံ အကူအညီရှာက်ှေိနိုင်ှန် 
အခကအ်ခဲှ ေသိည့အ်ေကွ ်ှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်ရောကြ်ံြ့ှုြျား မဖန့်ရဝသည့ရ်နှာေငွ ်အကအူညြီျား 
အား ကိယုေ်ိငုသ်ွားရှာကယ်ခူဲ့ှ သည။် KHRG ၏ ကငွ်းဆင်းလြုသ်ားေစဦ်းြေ ၂၀၂၂ ခနုေစ၊် ြေလ်ေငွ ်
ေငမ်ြခဲသ့ကဲသ့ို ့လရူသာပြို့နယ၊် ရစာြြူရလာနေင့ ်ရခးြရူကျးှွာြျားြေ ှ ွာသားြျား အဓြ္မေကွရ်မြးှသည့ ်
အခါေွင် ရောက်ြံ့ြှုြျားအား သံလွင်မြစ်ကြ်းှေိ ရနှာေစ်ခုသို့ြို့ရဆာင်ခဲ့ပြီး ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်သူ 
ြျားက ေိရုနှာေငွ ်သွားရှာကသ်ယယ်ကူကှသည။် ၎င်းေိုအ့ား ေစက်ိယုရ်ှသန့်ှေင်းရှး ြစ္စည်းြျား 
မဖစရ်သာ လကရ်ဆးရှ၊ မခငရ်ောင်၊ ဆြမ်ြာ၊ သွားေိုက်ေံနေင့ရ်စာင်ြျား ြံ့ြိုးရြးခဲ့သည်။ အိြရ်ောင်စု 
ေစစ်ကုိ ုရငသွား(၂,၀၀၀)ဘေ ်ြံြ့ိုးရြးခဲသ့ည။် ရောကြ်ံရ့ှးြစ္စည်းြျားအား ရေသအေငွ်းသို ့ြြာဏ 
အြျားအမြား ြို့ရဆာင်ှန်ခက်ခဲသည့်အခါေွင် အသုံးမြုသည့် ဤသို့ရသာ အစီအြံြျားက မြစ်ကြ်းသို့ 
ြလာရှာကန်ိငုသ်ြူျားအရနမဖင့ ်အရောကအ်ြံြ့ျားှ ေှိနိငု်ှ န ်ခကခ်သဲည။် ကှငအ်ရှးရြါ်ကယဆ်ယ ်
ရှးအဖွဲ့ (KERT)30  ၏ အဖွဲ့ဝငေ်စဦ်းက ြေေခ်ျကမ်ြုခဲသ့ညြ်ော စစရ်ှောငစ်ခန်းြျား သိုြ့ဟေု ်မဖန့်ချရီှး 
ရနှာြျားသို့ရှာက်ှေိှန်အေွက် သွားှသည့်ခှီးေိုြျားသည်ြင် စိန်ရခါ်ြှုအလွန်ြျားမြားသည်။ 

29 Free Burma Rangers အဖွဲ့သည် ၁၉၉၇ခုနေစ်ေွင် စေင်ေည်ရောင်ခဲ့ပြီး စစ်ရမြမြင်ေွင် စစ်ေဏ်ကိုကကုံရေွ့ခံစားရနှ
သည့်မြည်သူြျားအား စားနြ်ှိက္ခာြျား၊ ရနှာေိုင်ခင်းြျား၊ အဝေ်အစားြျားနေင့် အရှးရြါ်ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှု
ြျားှှေိှန်အေွက် အဓိကကူညီြံ့ြိုးရြးရနပြီး အေူးသမဖင့် IDP ြျားကို ကူညီရောက်ြံ့ရြးရနရသာ ေိုင်းှင်းသားရြါင်း
စုံြါဝင် သည့် လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာ အဖွဲ့အစည်းေစ်ခုမဖစ်သည်။

30 ကှင်အရှးရြါ်ကူညီြံ့ြိုးရှးအဖွဲ့(KERT)ကို ေိုင်း-မြန်ြာနယ်စြ်ေစ်လှောက်ေွင် အရမခစိုက်သည့် ကှင်လူြျ ိုးြျား
ဦးရဆာငရ်သာ လြူှုအကျ ိုးမြုအဖွဲ့အစည်းြျားြေ မြနြ်ာမြညအ်ရှေ့ရောငြ်ိငု်းှေ ိရနှြရ်ှှေ့ရမြာင်းှရသာှွာသားြျားအေကွ ်
လိုအြ်ရသာ လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာ ကူညီရောက်ြံ့ြှုြျားကို ြံ့ြိုးကူညီရြးှန်ှည်ှွယ်ချက်မဖင့် ၂၀၂၁ ခု
နေစ်၊ ြေ်လေွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။



3636

36

ခလယလ်ွေီခူရိငု၏် လြူှုရှးှာအေငွ်းရှးြေူးက ၎င်း၏ရေသအေငွ်းှေ ိှ ွာသားြျားအား ရောအေငွ်း 
သို့ အစားအစာြျားယူရဆာင်မခင်းကို စစ်ရကာင်စီြေ စေင်ေားမြစ်လျက်ှေိသည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းအရန 
မဖင့ ်အဘယရ်ကကာင့ ်ဤသိုေ့ားမြစသ်ညက်ိ ုဆကလ်က်ှ ေင်းမြမခင်းြှေရိသာလ်ည်း မဖစန်ိငုရ်ချှေသိညြ်ော 
IDP ြျား သို့ြဟုေ် ကှင်အြျ ိုးသားလွေ်ရမြာက်ရှးေြ်ြရော်(KNLA) သို့ြဟုေ် မြည်သူ့ကာကွယ် 
ရှးေြ်ဖွဲ့(PDF)31 ေို့အေွက် အရောက်အြံ့ြျားယူရဆာင်ရြးမခင်းြေ ဟန့်ေားှန်မဖစ်နိုင်သည်ဟု 
ယူဆြါသည်။ ၎င်းက ေြ်ြံရမြာခဲ့သည်ြော “ရောေဲြောအလုြ်လုြ်ပြီး စားစှာယူသွားချင်ေဲ့ ှွာသား 
ရေွအရနနဲ့ကလည်း စစ်ရကာင်စီေြ်သားရေွှဲ့ ရနောင့်ယေက်ဟန့်ေားောကို ခံကကှေယ်။ သူေို့က 
ှွာသားရေွှ ဲ့ ြိငုဆ်ိငုြ်ှုရေကွိ ုြလဘုူး။ ေါရြြယ့ ်ရောေကဲိ ုစားစှာယသူွားေဲ ့ှ ွာသားရေကွိရုော ့
ရနောင့်ယေက်ေယ်။ […] ကျွန်ရော်ကကားောကရော့ သူေို့ရေွကို ရောေဲကို စားစှာယူခွင့်ြရြးဘူး။ 
ပြီးရော ့အဖွဲ့အစည်းရေ ွကရနလာေဲ ့အရောကအ်ြံရ့ေကွိလုည်း ေားဆီးေားေယလ်ို ့ကကားေယ။်” 
ရေသေငွ်းအဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့ ်ေကွရ်မြးေြိ်းရှောငသ်ြူျား၏စခန်းြျားေ ံသိုြ့ဟေု ်ရနှြစ်နွ့်ခွာ 
ရနစဉ်အေွင်း ကုန်ြစ္စည်းြျားအား သယ်ြို့ှန်ခက်ခဲရနပြီး အန္တှာယ်ြျားသည့်အေွက် IDP ြျားအား 
ရငွသားမဖင့်ြံ့ြိုးရြးှန် ကကိုးြြ်းလျက်ှေိသည်။ ြူရကော်ခရိုင်၊ ြာရောရကျးှွာြေ ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင် 
သူေစ်ဦးက ရငွသားမဖင့်ှရသာ အကူအညီ၏အရှးြါြှုကို ဤသို့ရမြာခဲ့သည်။ “ကျွန်ြေို့ ရငွသားနဲ့ 
ရောကြ်ံြ့ှှု ှင ်ကျွနြ်ေိုလ့ိအုြေ်ာရေ ွသွားဝယလ်ို့ှ ေယ။် ြစ္စည်းရေွှ ှငက်ျရော ့ကျွနြ်ေို ့ေကွ ်
ရမြးေဲအ့ခါ ေါရေကွိ ုဘယလ်ိသုယ်ှ ြလ။ဲ ေါရကကာင့ ်ရငသွားှှေေိာက ကျွနြ်ေိုအ့ေကွ ်ြိလုယွေ်ယ။် 

31 မြညသ်ူ့ကာကယွရ်ှးအဖွဲ့(PDF)သည ်မြနြ်ာမြညေ်ငွ ်၂၀၂၁ခနုေစ ်စစေ်ြအ်ာဏာသြိ်းပြီးရနာကြ်ိငု်းေငွ ်ရြါ်ရြါကလ်ာခဲပ့ြီး 
စစ်အစိုးှကို ဆန့်ကျင်ရော်လေန်ရသာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ေစ်ဖွဲ့မဖစ်သည်။

၂၀၂၁ ခနုေစ၊် ြေလ် ၂၇ ှ ကရ်န့၌ ြရူကောခ်ရိငု၊် လရူသာပြို့နယ၊် 
ရေဘူးနိုရေသေွင် SAC စစ်ေြ်ြေ ရလရကကာင်းမဖင့် ေိုက်ခိုက်
ြှု မြုလုြ်ခဲ့သည်။ ဤြုံကို ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ဧပြီလ ၉ ှက်ရန့ေွင် 
ရိကုယ်ခူဲသ့ည။် ြုေံငွ ်ှ ွာသားြျားသည ်ရလရကကာင်းေိကုခ်ေ်
ြှုရကကာင့် ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနခဲ့ှပြီး ရောေဲှေိင်္ူေဲေွင် 
ယာယီစခန်းချခဲ့သည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG)

ြူရကော်ခရိုင်ှေိ စစ်ရဘးရှောင်ှွာသားအြျားစုသည် ရသးငယ် 
ရသာယာယစီခန်းြျားေငွ ်ြနု်းရအာငရ်နေိငု်ှ ပြီး လသူားချင်း 
စာနာရောကေ်ားြှု အကအူညြီျားကိလုည်း အနည်းငယသ်ာ 
လကခ်ံှ ေှိခဲသ့ည။် ဤြုကံိ ု၂၀၂၁ ခနုေစ၊် နိဝုငဘ်ာလေွင ်ရိကုယ် ူ
ခဲ့သည်။ ြုံေွင် IDP ြျားအေွက် ယွန်းစလင်းမြစ်ရချာင်းေစ် 
ရလှောက်ေွင် ရလေမဖင့် ကူညီရောက်ြံ့ြှုြစ္စည်းြျား ြို့ရဆာင် 
ရနြါသည်။ ေိုြေေဆင့် IDP ြျားသည် ေိုကူညီရောက်ြံ့ြှု 
ြစ္စည်းြျားကို ကိုယ်ေိုင်လာရှာက်၍ သယ်ရဆာင်ယူရနှြါ 
သည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG)
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ကျွန်ြေို့ လိုအြ်ောဝယ်လို့ှေယ်။ ရှှေ့ရမြာင်းှေဲ့ အခါြောလည်း စီြံှောြိုလွယ်ကူေယ်။” 

IDP ြျားအရနမဖင့် လူသားချင်းစာနာြှုဆိုင်ှာအကူအညီြျား ှှေိသည့်အခါေွင်လည်း ၎င်းေို့အြျားစု 
လိအုြသ်ည့အ်ှာြျားနေင့ ်ကိကုည်ြီှုြ ေှိရြ။ ၂၀၂၁ ခနုေစ၊် ေဇီငဘ်ာလ ေိကုြ်ွြဲျားစေငသ်ည့အ်ချနိြ်ေစ၍ 
ကကြိဖ်နြ်ျားစွာ ေကွရ်မြးခဲ့ှ ရသာ ေူးြလာယာခရိငု၊် ရအာဖရလးရကျးှွာြေ ှ ွာသားေစဦ်းက ဤသိုရ့မြာ 
သည်။ “ှွာသားရေွ သူေို့ှွာကရန ေွက်ရမြးှေဲ့အခါ အခက်အခဲရေွ အြျားကကီး ကကုံှေယ်။ ေါရြြဲ့ 
ေချ ို့စစရ်ဘးရှောငရ်ေကွ အမြငက်အဖွဲ့အစည်းရေ ွဆနရ်ေလွာလေူောကိ ုှ ှေကိကေယ။်  ရောကြ်ံြ့ှု 
ရေွြော အစားအရသာက်နဲ့ အဝေ်အေည် အကုန်ြါြယ်လို့ ကျွန်ရော်ေင်ေယ်။ ကျွန်ရော့်အရနနဲ့ 
ရမြာချင်ောကရော့ ကျွန်ရော်ေို့ရေွ ရောက်ြံ့ြှုှရနကကရြြယ့်လည်း လုံရလာက်ြှုြှေိဘူး။ ကျွန် 
ရောေ်ိုအ့ေကွ ်လိအုြေ်ဲအ့ရောကအ်ြံရ့ေအွားလုံးှရနရြြဲ ့လေူိငု်းအေကွ ်လုရံလာကြ်ှုြှေဘိူး။ 
အေူးသမဖင့် အဝေ်အစားရြါ့။ လုံလုံရလာက်ရလာက် ှေိေဲ့သူရေွအေွက်က မြဿနာြဟုေ်ရြြယ့် 
ေချ ို့ြိသားစုရေွက အှင်ကေည်းက  အရမခခံလိုအြ်ချက်ရေွ ြမြည့်စုံဘူး။ သူေို့က ေွက်ရမြးှေဲ့
အခါ အရမခအရနြိဆုိုးေယ။် ကျွနရ်ောေ်ိုရ့ေ ွအရောကအ်ြံြ့ှောြဟေုဘ်ူး။ စစရ်ဘးရှောငအ်ရှ 
အေွက်ကအှြ်းြျားရော့ ြလုံရလာက်ဘူးရြါ့။” 

ေိုက်ြွဲြျားနေင့် ေိုက်ခိုက်ြှုြျား ဆက်လက်၍ ကျယ်မြန့်စွာမြင်းေန်လာသည့်အေွက် ရောက်ြံ့ြှုြလုံ 
ရလာက်မခင်းက ရန့စဉ်နေင့်အြှေ မြေင့်ေက်ရနသည်။ ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ ဇန်နဝါှီလ ရလရကကာင်းေိုက်ခိုက်ြှု
ြျား မဖစ်ြွားပြီးသည့်ရနာက်ြိုင်း ြူရကော်ခရိုင်သို့ သွားရှာက်ခဲ့သည့် KHRG ၏ ကွင်းဆင်းလုြ်သားက 

၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလအလယ်ရလာက်ေွင် ရလးရကရကာ်ေွင် မဖစ်ြွားခဲ့ရသာ ေိုက်ြွဲြျားရကကာင့် IDP ဦးရှေစ်ရောင် 
ရကျာ်သည် ေူးြလာယာခရိုင်၊ ရကာ်ေှီပြို့နယ်ှေိ ဖလူးကကီးအေက်ေန်းရကျာင်းေွင် လာရှာက်ခိုလှုံခဲ့သည်။ ဤြုံကို ၂၀၂၁ 
ခနုေစ၊် ေဇီငဘ်ာလ ၁၈ ှ ကရ်န့ေငွ ်ရိကုယ်ခူဲသ့ည။် ြုေံငွမ်ြငရ်ေွ့ ှသည့အ်ေိငု်း IDP ြျားသည ်ရေသခလံြူှုအသိကုအ်ဝန်းြျား 
နေင့် CSO/CBO အဖွဲ့အစည်းြျားြေ ြို့ရဆာင်လာရသာ အရှးရြါ်အကူအညီြျားကို လက်ခံှှေိခဲ့သည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG)
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လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှု အရောကအ်ြံရ့ြးရနရသာအဖွဲ့အစည်းြျား(ြျားရသာအားမဖင့ ်ရေသခ ံ
CBOs/CSOs နေင့် ဘာသာရှးအဖွဲ့အစည်းြျား)က အရောက်အြံ့ြျား ြံ့ြိုးရြးရနရသာ်လည်း ေို
ရောက်ြံ့ြှုြျားသည် ှွာသားြျားအေွက် ရှှေည်ေွင်လုံရလာက်ြှုြှေိဟု ြေေ်ချက်မြုခဲ့ြါသည်။ 

လက်ှ ေလိသူားချင်းစာနာြှုဆိငု်ှ ာအခကအ်ခအဲား ရမဖှေင်းှနအ်ေကွ ်ှ ွာသားေစဦ်းြေ “ကျွနရ်ောေ်ိုက့ိ ု
ရောကြ်ံရ့ြးြါ။ ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့ကျွနရ်ောေ်ို ့အကအူညေီကယလ်ိအုြြ်ါေယ။်” ဟ ုရောင်း 
ဆိုခဲ့ပြီး မြည်သူြျားအရနမဖင့် ခိုလှုံနိုင်ပြီး ကျန်းြာရှးဝန်ရဆာင်ြှုနေင့် အစားအစာြျားြံ့ြိုးရြးြည့် 
“ြစခ်ေြ်ှုကင်းြဲဇ့ု”ံ ေစခ် ုသေြ်ေေရ်ြးှန ်ရောင်းဆိခုဲသ့ည။် “ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့ကျွနရ်ောေ်ို ့
ေမခားနိုင်ငံ [ေိုင်းနိုင်ငံ] ကို ြရမြးချင်ဘူး။” 
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အခန်း (၃) ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှု အခန်း (၃) ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှု 

၂၀၂၁ ခုနေစ် စစ်အာဏာသိြ်းပြီးသည့် အချနိ်ြေစ၍ မြန်ြာနိုင်ငံေဝေြ်းလုံးှေိ ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှု
စနစြ်ော ဆိုးှွားလာလျက်ှ ေရိသာလ်ည်း ခရိငုြ်ျားေငွက်ညူရီောကြ်ံသ့ည့ ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျားအား ကကီးြား 
စွာ မဖေရ်ောကလ်ိကုသ်ည့အ်ေကွ ်ေိငု်းှင်းသားရကျးလကရ်ေသြျားှေ ိရကျးှွာြျား၏ ကျန်းြာရှး 
ရစာင့ရ်ှောကြ်ှု အရမခအရနြော ြိြုိဆုိုးှွားလာသည။် ေူးြလာယာခရိငုြ်ေ လကရ်ောကက်ျန်းြာရှးြေူးက 
၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလေွင် ဤသို့ရမြာခဲ့သည်။ “ကျွန်ရော်ကွင်းဆင်းပြီဆိုှင် လူရေွက ကျွန်ရော်နဲ့ 
အေ ူရဆးြေူးေစရ်ယာကြ်ေ ြြါဘူးလားလို ့ရြးေယ။်” စစရ်ကာငစ်သီည ်ရဆးဝါးြစ္စည်းြျားသယယ်ူ
ြို့ရဆာင်မခင်းအား မြင်းေန်စွာကန့်သေ်ေားပြီး စစ်ဘက်ဆိုင်ှာ စစ်ရဆးရှးင်္ိေ်ြျားကိုလည်း ေိုး
မြေင့်ချေားခဲ့သည်။32  ကျန်းြာရှးဝန်ေြ်းြျားကိုယ်ေိုင် စစ်ရကာင်စီ၏ အဓိကြစ်ြေေ်ြျား မဖစ်လာ 
သည့်အေွက်33 ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှု အနည်းငယ်သာှှေိေားရသာ ရေသြျားမဖစ်သည့် ရကျး 
လကရ်ေသြျားေငွ ်လှုြ်ှ ေားြှုြျား ရလျာန့ည်းလာသည။် အချ ို့ ေကွရ်မြးေြိ်းရသာ ှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်
ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှုြျားအား မြန်ြာနိုင်ငံအေွင်း သို့ြဟုေ် ေိုင်း-မြန်ြာနယ်စြ်ေွင် လုြ်ငန်း 
ရဆာင်ှ ကွရ်သာ လေူအုရမခမြု နယစ်ြအ်ဖွဲ့အစည်းြျားကနွ်ှ ကေ်ြံေ ှ ှေကိကသည။် ေိအုဖွဲ့အစည်းြျား 
သည ်ကျန်းြာရှးရစာင့ရ်ှောကြ်ှုရြးမခင်းကိ ုအဓကိေားလြုရ်ဆာငက်ကရသာလ်ည်း  စစအ်ာဏာသြိ်းပြီး 
ရနာကြ်ိငု်းေငွ ်IDP ြျားနေင့ ်ရကျးလကရ်ေသြေ ှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်ကိဗုစ-်၁၉ အြါအဝင ်ကျန်းြာရှး
ဆိငု်ှ ာကစိ္ှစ ြြ်ျားအေကွ ်ကျန်းြာရှးရစာင့ရ်ှောကြ်ှုြလုရံလာကမ်ခင်းကိ ုခစံားှလျက်ှ ေသိည။် အြျား
စုြော ြိြိကိုယ်ကိုကုသှန်အမြင် အမခားနည်းလြ်းြှေိရော့ရြ။ 
  

(က) မြညေ်ငွ်းရနှြစ်နွ့်ခွာေကွရ်မြးေြိ်း ရှောငသ် ူ(IDP) ြျားအေကွ ်ကျန်းြာရှး (က) မြညေ်ငွ်းရနှြစ်နွ့်ခွာေကွရ်မြးေြိ်း ရှောငသ် ူ(IDP) ြျားအေကွ ်ကျန်းြာရှး 
ရစာင့်ရှောက်ြှုရစာင့်ရှောက်ြှု

IDP ြျားအရနမဖင့် လူရနြှုအဆင့်အေန်းနိြ့်ြါးပြီး ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှု ြလုံရလာက်သည့် 
အေွက် ကျန်းြာရှးဆိုင်ှာမြဿနာြျားကို ေိုးမြေင့်ခံစားှသည်။ ေူးြလာယာခရိုင်ြေ လက်ရောက် 
ကျန်းြာရှးြေူးက ေကွရ်မြးေြိ်းရှောင်ှ သည့ ်ှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်အာဟာှချ ို့ေဲမ့ခင်းနေင့ ်အရှးရြါ် 
ကျန်းြာရှးလိုအြ်ချက်ြျား၏ အကျ ိုးဆက်ကို ရေွ့ကကုံခံစားခဲ့ှသည်ြေေ်ချက်မြုခဲ့သည်။ ေွီးဖားဝီး 
ရောငသ်ို ့ေကွရ်မြးခဲသ့ြူျားနေင့ြ်ေသ်က၍် ၎င်း၏အမြငက်ိ ုဤသိုရ့မြာသည။် “သေူို့ှ ဲ့ အသားအရှရေ ွ
ကဝါလာပြီး ဗိုက်ရေွလည်းရဖာင်းလာေယ်။” (အစားအရသာက်ေွင် ြရိုေင်းဓာေ်နည်းြါးသည့် လ
က္ခ ဏာမဖစ်သည်။) ေို့ရနာက် “သူေို့ရေွက ရောေဲကရောကကက်ရေွလိုြဲ ရနရနကကေယ်။” [ရော
ေဲေွင် ှေိရသာအှာြျားကိုသာ စားှသည်] ဟု ေြ်ြံရမြာခဲ့သည်။ ြည်သို့ရသာရဆးဝါးြျား အသုံးမြု
သညန်ေင့ ်ြေသ်က၍် ရြးရသာအခါေငွ ်၎င်းေိုအ့ရနမဖင့ ်သဘာဝရဆးဖကဝ်ငအ်ြငြ်ျားကိသုာ အသုံးမြု
ရကကာင်း ရမဖကကားခဲ့သည်။ 

32 KHRG ြေ ၂၀၂၁ခနုေစ၊် ကသင်္ေလ်ေငွ ်ေေုရ်ဝရသာ “KHRG’s Condemnation Letter Regarding the State Administration 
Council’s Mishandling of the COVID-19 Pandemic” ေွင် ကကည့်ြါ။

33 Physicians for Human Rights အဖွဲ့ြေ ၂၀၂၂ခုနေစ်၊ ဇန်နဝါှီလေွင် ေုေ်ရဝရသာ  “‘Our Health Workers Are Working 
in Fear’ Targeted Violence against Health Care One Year after Myanmar’s Military Coup” ေွင် ကကည့်ြါ။

https://www.khrg.org/2021/08/khrg%E2%80%99s-condemnation-letter-regarding-state-administration-council%E2%80%99s-mishandling-covid-19
https://phr.org/our-work/resources/one-year-anniversary-of-the-myanmar-coup-detat/#:~:text=%E2%80%9COur%20healthcare%20workers%20are%20working,the%20loss%20of%20many%20lives.%E2%80%9D
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အချ ို့သူြျားအေွက် ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှုြှေိ 
မခင်းက ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနှစဉ် ကာလအေွင်း 
အကကီးြားဆုံးရသာ စိန်ရခါ်ြှုေစ်ခုမဖစ်သည်။ အေူး 
သမဖင့် ြုေ်သုံှာသီမဖစ်သည့် ရြလြေ ရအာက်ေိုဘာ 
လရနောင်းြိုင်း ကာလြျားေွင် ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်
ရန ှသူ ှွာသားြျားသည် ကိုဗစ်-၁၉ အြါအဝင် 
ဖျားနာြှု ြျားနေင့် ကူးစက်ရှာင်္ါြျားကို ခံစားှနိုင်ရချ
မြင့်ြား သည်။ ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါှီလနေင့် ြေ်လ
ြျားသည် ရနွှာသီမဖစ်ရသာ်လည်း ြရြှော်လင့်ရသာ 
ြိုးသည်းေန ်ြှုြျားကိ ုကကုံရေွ့ှရလ့ှ ေသိည။် ေိကုြ်ွဲ
ြျားနေင့် စစ် ရကာင်စီ၏ ဖိနေိြ်ြှုြျားသည် ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ 
ေီဇင်ဘာ လြေစေင်၍ ရနှာရေသအနေံ့အမြားေွင် 
အှေနိြ်ိြုိမုြေင့ ်ေကလ်ာပြီး ေကွရ်မြးေြိ်းရှောငြ်ှုြျား
နေင့် ကျန်းြာ ရှးဆိုင်ှာ အခက်အခဲြျားကို ှင်ဆိုင်ှ
ရစသည်။ စစ် ရ ေှာင်စခန်းအမဖစ် ေစ်စိေ်ေစ်ြိုင်း
သေ်ြေေ်ခံှသည့် စခန်းြျားေွင် ရနေိုင်သူြျား
အရနမဖင့် ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှုြျားအား မြင်ြ
အဖွဲ့အစည်းြျားေံြေ လက်ခံှှေိနိုင်ရသာ်လည်း ေိုစခန်းြျားေွင်ရနေိုင်မခင်း ြှေိသူြျားအေွက်ြောြူ 
၎င်းေို့၏ကျန်းြာရှးလိုအြ်ချက်ြျားကိုမဖည့်ဆည်းှန်ေွက် အခက်အခဲကကုံရေွ့ှသည်။ 

ေကွရ်မြးေြိ်း ရှောငရ်နှသြူျားေကွ ်ကျန်းြာရှးလကလ်ေြ်းြနီိငုြ်ှုသည ်အရမခအရနအရြါ် ြေူညပ်ြီး 
အေူးသမဖင့ ်ှ ွာသားြျား၏ သွားလာနိငုြ်ှုနေင့ ်၎င်းေိုရ့နေိငုသ်ည့စ်ခန်းြျား၏ ရနှာအရြါ်ေငွ ်ြေူည ်
သည်။ အချ ို့ရသာကိစ္စှြ်ြျားေွင် ခဏောသာရနှြ်ရှှေ့ရမြာင်းှမခင်းမဖစ်ပြီး ေိုက်ြွဲြျားပြီးသည်နေင့် 
ှွာသားြျားအရနမဖင့ ်၎င်းေို၏့ ြူှ င်းရကျးှွာြျားသို ့မြန်လညရ်နေိငုန်ိုငက်ာ ရေသေငွ်းရဆးခန်းြျား 
ဆက်လက်ဖွင့်လေစ်ရနြါက ရဆးဝါးကုသြှုအား လက်လေြ်းြီနိုင်သည်။ အဆက်ြမြေ်ေွက်ရမြးေိြ်း 
ရှောင်ြှုအား ကကုံရေွ့ှရသာှွာသားြျားအေွက်ြောြူ ၎င်းေို့ရကျးှွာအေွင်းှေိ ရဆးခန်းြော ဖျက်စီးခံှ 
မခင်း သို့ြဟုေ် အဓြ္မြိေ်သိြ်းခံှသည့်အေွက် အနီးအနားှေိရကျးှွာြျားသို့သွားရှာက်ကာ လိုအြ် 
ရသာ ရဆးဝါးြျားကို ရဆးခန်းြေှယူှသည်။ ြူရကော်ခရိုင်၊ ေွယ်လိုးပြို့နယ်၊ ြာရောရကျးှွာအုြ်စု၊ 
ြာရောရကျးှွာြေ ှ ွာသားြျားြော ေစန်ေစရ်ကျာက်ာလအေငွ်း ရှှေ့ရမြာင်းရနေိငုခ်ဲ့ှ ပြီး အချ ို့သြူျားြော 
၂၀၂၁ ခုနေစ် စစ်အာဏာသိြ်းြှု ြေိုင်ြီကေည်းက ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ခဲ့ကကှသည်။ ရကျးှွာေွင် 
ရနေိငုသ်အူားလုံးနီးြါး ေကွရ်မြးကကသည့အ်ေကွ ်ရဆးခန်းလည်းဖငွ့လ်ေစမ်ခင်း ြှေရိောရ့ြ။ ေကွရ်မြး 
ေိြ်းရှောင်ရနှသူ ှွာသားြျားအရနမဖင့် ရဆးဝါးှှေိှန် ြယ်ညူေရကျးှွာသို့ သွားရှာက်ှသည်။ 

ကိစ္စှြ်အြျားစုေွင် IDP ြျားအရနမဖင့် ြလုံခခုံြှုြျားဆက်လက်ှေိရနသည့်အေွက် ၎င်းေို့ေွက်ရမြး 
ေိြ်းရှောင်သည့်ရနှာြျားြေ ေွက်ခွါနိုင်မခင်းြှေိရြ။ ၎င်းေို့အရနမဖင့် ရဆးဝါးြစ္စည်းြျားအား  လက် 
လေြ်းြြနီိငုသ်ည့အ်ေကွ ်ှ လာေအ်ရနမဖင့ ်ှ ွာသားအချ ို့ ရသဆုံးှခဲသ့ည။် ြာရောရကျးှွာြေ ေကွရ်မြး 

၂၀၂၂ ခုနေစ် ၊ ြေ်လ ၁၄ ှက်ရန့၌ ေူးြလာယာခရိုင် ၊ 
ရကာ်ေှီပြို့နယ်၊ ရောရနာ (ရေါန) အရှေ့ဖက်မခြ်းေွင် 
ေိုက်ြွဲမဖစ်ြွားခဲ့ပြီးရနာက် ရေသခံှွာသားြျား ေွက်ရမြး 
ေြိ်းရှောငခ်ဲပ့ြီး ေိငု်း-မြနြ်ာနယစ်ြအ်နီးေငွေ်ည်ှ ေရိသာ 
ြနွဲ့ဖိုးကလိုးရကျးှွာ (ကွြ်းခခံ)ေဲေွင် ရနေိုင်ခဲ့သည်။ 
ှွာသားြျားသည် ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနချနိ်ေွင် ၎င်းေို့ 
နေင့အ်ေ ူြညသ်ည့အ်ှာြေ ြသယရ်ဆာငန်ိငုခ်ဲရ့ြ။ သိုရ့သာ ်
လည်း ၎င်းေို့ရနေိုင်ှန်အြိုးအကာအေွက် ောလြေ် 
ေစ်ခုသာ လက်ခံှှေိခဲ့သည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG)
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ေြိ်းရှောငရ်နှသူှ ွာသေူစဦ်းက အရမခအရနအား ဤသိုရ့ဖာမ်ြခဲသ့ည။် “အခဆုိ ုကျွနြ်ေိုရ့ေ ွရဆးရု ံ
ြသွားှဲကကဘူး။ ေကယ်ရော့ ကျွန်ြေို့ ဘယ်ရနှာမဖစ်မဖစ် သွားဖို့ရကကာက်ေယ်။ […] ရမြမြေုြ်ြိုင်း 
အန္တှာယ်ရကကာင့် ကျွန်ြေို့ ဘယ်ြေြသွားှဲဘူး။ လြ်းရေွကလည်း ြိေ်ေားေယ်။ ရေသေဲြော ဗြာ 
[စစ်ရကာင်စီ] ေြ်သားရေွကလည်း အြျားကကီးှေိရနေယ်။ ေိုက်ြွဲမဖစ်ြောကို ကျွန်ြေို့အရနနဲ့ စိုးှိြ် 
ေယ်။” ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနှသူြျား ရသဆုံးှမခင်းနေင့်ြေ်သက်၍ မြန်ရမြာင်းရမြာမြခဲ့သည့် အခါ 
ေငွ ်သြူက ဤသိုေ့ြရ်လာင်းရမြာသည။် “ေိကုြ်ွမဲဖစ်ှ င ်ှ ွာသားရေကွ လနူာရေကွိ ုရဆးရုြံြို့ှ ဘဲူး။ 
ေါရကကာင့် ရဆးဝါးကုသခွင့်ြှရော့ သူေို့ရေွ ရသဆုံးှေယ်။ ဥြြာအားမဖင့် ရေါ်မြေင်ဆိုှင် အမြင် 
ေွက်ပြီး ရဆးြဝယ်နိုင်ရော့ ရဆးကုန်သွားလို့ ဆုံးသွားေယ်။ [သူြအရနမဖင့် ြှေိြမဖစ်လိုအြ်ရသာ 
ရဆးဝါးြျား ရသာက်သုံးခွင့်ြှနိုင်ရော့ရြ။]” 

၂၀၂၂ ခနုေစ၊် ဇနန်ဝါှလီေငွ ်IDP စခန်းြျားအား ေှားဝငဖ်ငွ့လ်ေစခ်ဲသ့ည့အ်ေကွ ်IDP ြျားအား ရြးအြ ်
သည့ ်အချ ို့အရှးရြါ် ကျန်းြာရှး ရစာင့ရ်ှောကြ်ှုြျားြော ယခအုခါေငွ ်ေိငု်း-မြနြ်ာနယစ်ြေ်စရ်လှောက ်
ှှေိနိုင်ပြီး အဖွဲ့အစည်းြျား အေူးသမဖင့် BPHWT နေင့် အေူေကွြူးရြါင်းရဆာင်ှွက်ရသာ KDHW၊ 
ြယ်ရော်ရဆးခန်းနေင့် မြန်ြာနိုင်ငံရဆးြညာှေင်ြျားအသင်း (BMA) ေို့အရနမဖင့် IDP ြျားအား 
ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှုြျားရြးှန် ြိုြိုလွယ်ကူလာခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလြေစေင်၍ ေူး
ြလာယာခရိငု၊် ရလးရကရကာရ်ေသေငွ ်လကန်ကက်ိငုေ်ိကုြ်ွြဲျားမဖစြ်ွားခဲပ့ြီး ရလရကကာင်းေိကုခ်ိကု်
ြှုြျား မဖစ်ြွားခဲ့သည့်အေွက် ေိုင်းနိုင်ငံနယ်စြ်ေစ်ရလှောက်ေွင် KDHW ြေ မြန်ြာနိုင်ငံအေွင်းှေိ စစ်
ရှောင် စခန်းြျားသို့ ေွက်ရမြးလာသူြျားအား အရှးရြါ်ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှုြျား ရြးအြ်ခဲ့
သည်။ KDHW ြေ ဖွင့်လေစ်ေားရသာ နယ်လေည့်ရဆးခန်းြျားသည် ယခုအခါေွင် ေစ်စိေ်ေြိုင်းအသိ
အြေေ ်မြုေားရသာ ေှားဝငစ်စရ်ှောငစ်ခန်းြျားေငွ ်ရဆးကသုြှုရြးလျက်ှ ေသိည။် ေိုအ့ေကွရ်ကကာင့ ်
နာြ ကျန်းမဖစ်သူြျားအရနမဖင့် အနိြ့်ဆုံးကျန်းြာရှးရစာင့်ရ ေှာက်ြှုအားှှေိနိုင်သည့်အမြင် ေဏ်ှာှ
သူြျားအရနမဖင့် ၎င်းေို့၏ေဏ်ှာြျားအားရဆးေည့်နိုင်ပြီး အရှးရြါ်အရမခအရနေွင်ှေိရသာ ှ ွာသား
ြျားသည်လည်း ေိုင်းနိုင်ငံအေွင်းှေိရဆးခန်းြျားေွင် ရဆးကုသြှုခံယူနိုင်သည်။ 

ရေသခံ CSO/CBO အဖွဲ့အစည်းြျား၊ KDHW နေင့် ေစ်သီးြုင်္္ဂလအလေူှေင်ြျားက ြံ့ြိုးရြးရသာ ရသာက်ရှ၊ စားစှာ၊ အဝေ် 
အေညြ်ျား၊ အြိသ်ုံးြစ္စည်းြျားနေင့ ်ရဆးဝါးြစ္စည်းြျားအြါအဝင ်ကိဗုစ-်၁၉ စစရ်ဆးရှးကိှ ယိာြျား စသည့ရ်ောကြ်ံြ့စ္စည်း 
ြျားကို စစ်ရဘးရ ေှာင်ှွာသားြျားက လက်ခံှှေိခဲ့သည်။ ေိုှွာသားြျားသည် ေူးြလာယာခရိုင်၊ ရကာ်ေှီပြို့နယ်၊ ဖလူးရကျး 
ှွာအြ်ုစုှ ေိ ရသာင်ှ င်းမြစက်ြ်းနားေငွ ်ေကွရ်မြးေြိ်းရ ေှာငရ်နှြါသည။် ေစခ်ျ ို့ရသာ IDP ြျားသည ်၂၀၂၁ ခနုေစ၊် ေဇီငဘ်ာလ 
အလယရ်လာကေ်ငွ ်ေိကုြ်ွမဲဖစြ်ွားကေည်းက ေိရုနှာေငွ ်လာရှာကရ်နနေင့ပ်ြီးမဖစသ်ည။် ဤြုကံိ ု၂၀၂၂ ခနုေစ၊် ရဖရဖာဝ်ါှလီ 
၂၆ ှက်ရန့ေွင်ရိုက်ယူခဲ့သည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG) 
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သိုရ့သာလ်ည်း အမြညမ်ြညဆ်ိငု်ှ ာလသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှု အဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့ ်နိငုင်ရံှး 
နေင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရှာင်္ါအရမခအရနအှ ရောက်ြံ့ြစ္စည်းြျားေင်ရဆာင်လာရသာ ကုန်ကားြျားမဖင့် 
နိငုင်အံေငွ်းြိငု်းှေ ိIDP ြျားနေင့ ်ေှားဝငသ်ေြ်ေေေ်ားမခင်းြှေရိသာ စခန်းြျားေငွ ်ရနေိငုသ်ြူျားေသံို ့
ရှာကန်ိငု်ှ နအ်ေကွ ်စနိရ်ခါ်ြှုြျား ေှရိနသည။် စစအ်ာဏာသြိ်းြှုြေိငုြ် ီ၂၀၂၀ ခနုေစေ်ငွြ်င ်စစရ်ကာင ်
စေီြသ်ားြျား၏ ှ ောရဖသွြိ်းယြူှုြျားြော ြိြုိေုင်းကျြလ်ာသည့အ်ေကွ ်နယစ်ြအ်ရမခစိကုက်ျန်းြာရှး 
အဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့် ရကျးှွာြျားသို့ ရဆးဝါးြံ့ြိုးြှုြျားရြးြို့ှန် စိန်ရခါ်ြှုြျားကကုံရေွ့ခဲ့ှသည်။ 
စစအ်ာဏာသြိ်းပြီးရနာကြ်ိငု်းေငွ ်စစရ်ကာငစ်ြီေ ၎င်းေို၏့ စစရ်ှးလှုြ်ှ ေားြှုြျားအား ြိြုိေုိုးချဲ့လာပြီး 
ရဆးဝါးြံြ့ိုးြှုနေင့ ်ရဆးဖကဆ်ိငု်ှ ာြစ္စည်းကိှ ယိာြျားအား ေငြ်ိုမ့ခင်းကိ ုကန့်သေလ်ာခဲသ့ည့အ်ေကွ ်
အ ရမခအရနြျား ြိြုိဆုိုးှွားလာခဲသ့ည။် ၂၀၂၁ ခနုေစ၊် ေဇီငဘ်ာလြေစေင၍် ရလးရကရ့ကာေ်ငွ ်စစရ်ကာင ်
စြီေ ရမြမြငန်ေင့ရ်လရကကာင်းေိကုခ်ိကုြ်ှုြျား စေငခ်ဲသ့ည့အ်ချနိေ်ငွ ်ရေသေငွ်းဝနရ်ဆာငြ်ှုရြးသြူျားက 
ရဆးဝါးြံ့ြိုးြှုြျားအား အရှးေကကီးလိုအြ်လာသကဲ့သို့ နယ်စြ်မဖေ်ရကျာ်ြို့ရဆာင်ှန်ြောလည်း ြိုြို 
ခက်ခဲလာသည်။ 

စစရ်ှောငစ်ခန်းြျား ြညသ်ည့ရ်နှာေငွ ်ှ ေရိနသညက်ိ ုြသိှ ေနိိငုသ်ည့အ်မြင ်စစရ်ကာငစ်ြီေချြေေေ်ားရသာ 
ခှီးသွားလာြှုကန့်သေ်မခင်းြျားက ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှု အရောက်အြံ့ြျားအား ေိုစစ်ရှောင် 
စခန်းြျားသို ့ရှာက်ှ ေနိိငုမ်ခင်းကိ ုဟန့်ေားလျက်ှ ေသိည။် IDP ြျားအရနမဖင့ ်ေကွရ်မြးေြိ်းရှောငရ်နှသည့ ်
အချနိ်ြေစ၍ ၎င်းေို့အကကားေွင် ကျန်းြာရှးဝန်ေြ်းြျားြှေိြါက ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှုြျား 
ြှှေနိိငုရ်ကကာင်း ြကကာခဏဆိသုလိြုင ်ရဖာမ်ြေေက်ကသည။် ခလယလ်ွေီခူရိငု၊် လယေ်ိ ု(ရကျာကက်ကီး)
ပြို့နယ်၊ ခဲေဲရကျးှွာအုြ်စုြေ ှ ွာသားြျားသည် ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ဇန်နဝါှီလေွင် ေွက်ရမြးေိြ်း ရှောင်ခဲ့ှပြီး 
ရေွ့ဆုရံြးမြန်းသည့အ်ချနိေ်ငွ ်၎င်းေိုအ့ရနမဖင့ ်ေကွရ်မြးှသညြ်ော ေစန်ေစခ်န့်ှ ေပိြမီဖစက်ာ ပြို့နယန်ေင့ ်
ခရိုင်ရခါင်းရဆာင်ြျားြေရစလွေ်သည့် ကျန်းြာရှးဝန်ေြ်းြျားက ၎င်းေို့အား ကျန်းြာရှးဆိုင်ှာ 
အကူအညီြျားအား ရြးအြ်ခဲ့ကကသည်။ သို့ရသာ်လည်း IDP ြျားအရနမဖင့် ဆိုးှွားသည့်ကျန်းြာရှး 
အရမခအရနအား ကကုံရေွ့ှရသာ ြုေ်သုံှာသီေွင် ကျန်းြာရှးလုြ်သားြျား ေွက်ခွါသွားကကသည်။ 
၎င်းေို့ ေိုရနှာေွင်ှေိရနရသာ အချနိ်ေွင်လည်း ှွာသားြျားခံစားှသည့် ဖျားနာြှုြျားအား ကုသှန် 
ရဆးဝါးြှေိမခင်းြျားကို ှံဖန်ှံခါ ကကုံရေွ့ကကှသည်။ 

(ခ) ရကျးှွာြျားအေွင်း ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှု (ခ) ရကျးှွာြျားအေွင်း ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှု 

IDP ြျားြေ ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှုဆိုင်ှာ စိန်ရခါ်ြှုြျားကိုကကုံရေွ့ရနှစဉ် ရကျးလက်ရေသြျား 
အရနမဖင့် စစ်အာဏာသိြ်းပြီးသည့်အချနိ်ြေစ၍ ရဆးဝါးနေင့်ရဆးြစ္စည်းြျား သယ်ယူြို့ရဆာင်မခင်းကို 
ေားဆီးြေိြ်ငခ်ံှ သည့အ်ေကွ ်ကျန်းြာရှးဆိငု်ှ ာမြဿနာှြြ်ျားကိ ုှ ငဆ်ိငု်ှ လျက်ှ ေသိည။် ေူးြလာ 
ယာခရိုင်၏ လက်ရောက်ကျန်းြာရှးြေူးက ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလေွင် ြေေ်ချက်ရြးခဲ့သည်ြော 
ရကျးှွာအေငွ်း ကျန်ှ ေရိနရသာှွာသားြျားသညလ်ည်း ရှဓါေခ်န်းရမခာကမ်ခင်းနေင့ ်ဝြ်းြျကဝ်ြ်း ရလှော 
ရှာင်္ါြျားရကကာင့် ရသဆုံးရနှရကကာင်းရဖာ်မြခဲ့သည်။ အေူးသမဖင့် ေိုင်း-မြန်ြာနယ်စြ်နေင့် ပြို့ကကီး 
မြကကီးြျားနေင့ ်အလေြ်းရဝးသည့ ်ရကျးှွာြျားအရနမဖင့ ်ကျန်းြာရှးရစာင့ရ်ှောကြ်ှု ှ ှေိှ နအ်ေကွ ်စနိရ်ခါ် 
ြှုြျား ကကုံရေွ့ကကှသည။် ပြေိ-်ေားဝယခ်ရိငု၊် လယေ်ိစုိုးပြို့နယ၊် ကြိရုသွးရေသြေ ရေသရခါင်းရဆာင ်
ေစဦ်းကဤသိုရ့မြာသည။် “ကျွနရ်ောေ်ို ့[ကြိရုသွးရေသေငွ ်ကျန်းြာရှးရစာင့ရ်ှောကြ်ှုရြးသြူျား] 
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အရနနဲ့ ရဆးဝါးရောကြ်ံြ့ှုအြျားကကီးလိအုြေ်ယ။် ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့ကျွနရ်ောေ်ိုြ့ော လုရံလာက ်
ေဲ့ ရဆးဝါးရေွြှေိဘူး။ ပြီးရော့ ြေူညီေဲ့လူရေွက ြေူညီေဲ့ရဆးဝါးကုသြှုရေွ လိုအြ်ေယ်။ 
ကျွန်ရော်ေို့အရနနဲ့ ရှာင်္ါေိုင်းကိုကုချင်ရြြယ့် ရဆးဝါးြလုံရလာက်ြှုရကကာင့် ြလုြ်နိုင်ဘူး။” 

ရကျးလကရ်ေသေငွရ်နေိငုရ်သာ ှ ွာသားြျားသည ်၎င်းေိုအ့ေကွရ်ဆးဝါးှှေိှ န ်ပြို့မြြျားသိုသ့ွားကက 
ှသည။် စစအ်ာဏာသြိ်းပြီးရနာက ်စစရ်ကာငစ်ြီေ ရဆးဝါးနေင့ရ်ဆးြစ္စည်းြျား သယယ်ြူိုရ့ဆာငမ်ခင်းကိ ု
ကန့်သေ်ခဲ့သည်။ ေိုသို့ရသာ ြိေ်ြင်ြှုြျားမြုလုြ်ှန် ေှားဝင်ညွှန်ကကားချက် ေုေ်မြန်မခင်း ှ ေိြှေိြော 
ြှေင်းလင်းရြ။ သို့ရသာ် ှွာသားြျားအရနမဖင့် ရဆးဝါးနေင့်ရဆးြစ္စည်းြျားအား ၎င်းေို့၏ရကျးှွာသို့ 
သယ်ရဆာင်လာသည့်အချနိ်ေွင် ပြို့အနီးှေိစစ်ရဆးရှးင်္ိေ်ြျားေွင် သိြ်းယူမခင်းခံှရကကာင်း ေင်မြခဲ့ 
ကကသည်။ ေို့ရကကာင့် ၎င်းေို့ြေရဆးြစ္စည်းြျား သယ်ယူြို့ရဆာင်သည့်အချနိ်ေွင် လျ ို့ဝေက်စွာသယ်ယူ
ြိုရ့ဆာငက်ကှသည။် ခလယလ်ွေီခူရိငု၊် ြူးပြို့နယ၊် ဖိုြ့ီးေရဲကျးှွာအြုစ်၊ု ေီးေိုလ့ိရုကျးှွာြေ ှ ွာသားေစ်
ဦး က ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလေွင် ဤသို့ရမြာခဲ့သည်။ “အာဏာသိြ်းပြီးေဲ့ရနာက်ြော သွားလာရှးနေင့် 
သယ ်ယြူိုရ့ဆာငရ်ှးြော အခကအ်ခဲှ ေရိော ့ရဆးရေရွေးေကလ်ာေယ။် [စစရ်ကာငစ်]ီ အာဏာြိငုရ်ေ ွ
က ရဆးဝါးသယ်ရဆာင်ြှုရေွကို ေားမြစ်ေားေဲ့အေွက် လူရေွကေါရေွကို  ခိုးသယ်ရနှေယ်။ 
ဥြြာအားမဖင့ ်ကျွနရ်ောေ်ိုအ့ရနနဲ့ အှြ်းလိအုြေ်ဲရ့ဆးဝါးရေကွိ ုြူးပြို့နယြ်ော ဝယဖ်ိုလ့ိုှ င ်လှေ ို့ဝေက ်
ပြီးယူလာှေယ်။” ှလာေ်အရနမဖင့် ရကျးလက်ရေသြျားေွင် ရဆးဝါးနေင့်ရဆးဝါးကုသြှုစှိေ်ြျား 
မြင့်ေက်လာပြီး အချ ို့ှွာသားြျား ြေေ်နိုင်ရလာက်သည့်အေိ ရေးနှုန်းြျားမြေင့်ေက်လာခဲ့သည်။ 
ရေသအြျားအမြားြေ ှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်ရဆးဝါးနေင့ရ်ဆးြစ္စည်းြျား မြေလ်ြခ်ဲသ့မဖင့ ်ေိငု်းှင်းရဆး 
ြျားမဖင့် ကုသှကကသည်။ 

ကျန်းြာရှးဝနေ်ြ်းအြျားအမြား CDM ေငွ ်ြါဝငက်ကရသာလ်ည်း စစရ်ကာငစ်ဖီငွ့လ်ေစသ်ည့ ်အချ ို့ရဆးရု ံ
ြျားြော ဆကလ်ကဖ်ငွ့လ်ျက်ှ ေသိည။် သိုရ့သာလ်ည်း ေူးြလာယာခရိငုြ်ေ လကရ်ောကက်ျန်းြာရှးြေူးက 
ှွာသားြျားအရနမဖင့် စစ်ရကာင်စီဖွင့်လေစ်ရသာ ေိုရဆးရုံြျားသို့သွားှန် ရကကာက်ှွံ့လျက်ှေိရကကာင်း 
သေမိြုခဲသ့ည။် ေိုအ့မြင ်ရဆးရုြံျားေငွ ်ဝနေ်ြ်းအငအ်ား အလနွရ်လျာန့ည်းရနသည့အ်ေကွ ်ေိရုဆးရု ံ
ြျားအား ြုံြေန်မြန်လည်ဖွင့်လေစ်ှန်နေင့် ှွာသားြျားအေွက်လည်း လုံရလာက်သည့်ရဆးဝါးြျားှှေိှန် 
ခက်ခဲသည်။ ေူးသေူခရိုင်၊ ဘီးလင်းပြို့နယ်၊ ေီးဖေိုေရကျးှွာအုြ်စုြေ ှွာသားေစ်ဦးက ဤသို့ရမြာခဲ့ 
သည။် “ကျွနရ်ောေ်ိုရ့ေကွ ရလးရကန့ဲ့ ဖွာရင်္ါ်ရဆးရုရံေကွိ ုအားကိုးရလ့ှ ေေိယ။် ရလးရကရဆးရုံးက 
ဝန်ေြ်းရေွ CDM ဝင်သွားလို့ ြိေ်လိုက်ှေယ်။ အဲ့ေီရော့ ကျွန်ရော်ေို့ ဖွာရင်္ါ်ရဆးရုံကိုအားကိုးခဲ့
ရြ ြယ့် နယ်မခားရစာင့်ေြ3်4နဲ့ စစ်ရကာင်စီေို့က ဖွာရင်္ါ်ရဆးရုံကိုဖျက်စီးလိုက်ရော့ အခုဆို ဘာြေြ
လုြ်နိုင် ရော့ဘူး [ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှု ြှရော့ဘူး]။ ကျွန်ရော်ေို့အရနနဲ့ ကျန်းြာရှး
ရစာင့ရ်ှောကြ်ှှု ဖိုအ့ေကွ ်သေု ံေါြေြဟေု ်ဖားအပံြို့ကိသုွားှေယ။် ေါက ကျွနရ်ောေ်ိုအ့ေကွ ်အှြ်း
ခက်ခဲေယ်။” ကိစ္စှြ်အြျားစုေွင် စိုးှိြ်ဖွယ်အရမခအရနှေိသူြျားအရနမဖင့် ရဝးလံရသာရဆးရုံြျားသို့ 

34 ေြြ်ရော၏် နယမ်ခားရစာင့ေ်ြ ်(BGF) ေြ်ှ င်းြျားသည ်၂၀၁၀ ခနုေစေ်ငွ ်စေငေ်ညရ်ောငခ်ဲပ့ြီး အစိုးှ၏ကာကယွရ်ှး 
ေြ်ဖွဲ့ ြဟုေ်ရသာ လက်နက်ကိုင်ေြ်ဖွဲ့မဖစ်သည့် DKBA၏ အဖွဲ့ဝင်ရဟာင်းြျားြေ မြန်လည်ဖွဲ့စည်းေားမခင်းမဖစ်သည်။ 
၎င်းေို့သည် မြန်ြာအစိုးှနေင့် ြစ်ခေ်ှြ်စဲရှးသရဘာေူစာချုြ်ြျားအားေှားဝင်လက်ခံခဲ့ပြီး ေြ်ြရော်အေွင်းှေိ 
ေြ်ှင်းြျားသို့ရမြာင်းလဲှန် သရဘာေူခဲ့ရသာအဖွဲ့မဖစ်သည်။
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ရှာက်ှေိှန် အလွန်ခက်ခဲရသာ်လည်း ေိုအှာအားလက်လေြ်းြီှန်အေွက် အလိုအြ်ဆုံးမဖစ်ရန
ေေ်သည်။

စစအ်ာဏာသြိ်းြှုနေင့ ်ကိဗုစ-်၁၉ ရှာင်္ါရကကာင့ ်ှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်လစူလုရူဝးြလြုန်ိငုသ်ည့အ်ေကွ ်
ကျန်းြာရှးြညာရြးသငေ်န်းြျားအြါအဝင ်ရေသခကံျန်းြာရှးဝနေ်ြ်းြျားြေရြးအြရ်သာ လြုင်န်း 
ရဆာင်ှွက်ြှုြျားအား ှြ်ေန့်ခဲ့ှသည်။ ေူးြလာယာခရိုင်၊ ကရုေူးပြို့နယ်၊ ရယာေှွဲရကျးှွာအုြ်စုြေ 
ရကျးှွာကျန်းြာရှးအဖွဲ့ဝငေ်စဦ်းက စစအ်ာဏာသြိ်းပြီးရနာကြ်ိငု်း ေရိှာကရ်သာသငေ်န်းြျားရြး 
ှနအ်ေကွ ်ခကခ်သဲညက်ိသုေမိြုြပိြီး ဤသိုရ့မြာခဲသ့ည။် “အှငက် [အာဏာြသြ်ိးြ]ီ ကျွနရ်ောေ်ိုြ့ော 
လစူလုရူဝးလြုဖ်ို ့ဘာမြဿနာြေြှေဘိူး။ အခကုျွနရ်ောေ်ို ့ကျန်းြာရှးြညာရြးဖိုအ့ေကွ ်စရုဝးလိကု ်
ပြဆီိ ုအနီးအနားှွာက အမြငလ်ရူေအွရနနဲ့က ကျွနရ်ောေ်ိုရ့ေ ွ[အာဏာသြိ်းြှုကိဆုန့်ကျငေ်ဲ]့ ဆန္ဒ
မြ ဖိုအ့ေကွ ်ရဆွးရနွးရနေယလ်ို ့ေငလ်ြိ့ြ်ယ။် ေလီိအုရမခအရနရေရွကကာင့ ်ကျွနရ်ောေ်ို ့ကျန်းြာရှး 
အသြိညာရြးဖိုအ့ေကွ ်အခကအ်ခမဲဖစ်ှ ေယ။် ေါရကကာင့ ်ကျွနရ်ောေ်ို ့ကျန်းြာရှးြညာရြးသငေ်န်း 
ရေွ ြလုြ်နိုင်ရော့ဘူး။”
 
ရေသေွင်း ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှုရြးသူြျား 
အရနမဖင့လ်ည်း ေိရုကျးှွာြျားသို ့လကလ်ေြ်းြီှ နန်ေင့ ်
ရေသေွင်းရဆးခန်းြျား ဖွင့်လေစ်နိုင်ှန်အေွက် ရဆး 
ြစ္စည်းြျားြို့ရဆာင်ှန် စိန်ရခါ်ြှုြျား ကကုံရေွ့ခဲ့ှ
သည်။ စစ်အာဏာသိြ်းပြီးရနာက်ေွင် ကွင်းဆင်း
လုြ်သား ြျားနေင့် ဆက်သွယ်ြှုမြုှန် ြိုြိုခက်ခဲလာ
သည်။ ှလာေ် အရနမဖင့် ေိုအဖွဲ့အစည်းြျားသည် 
ရကျးလက်ရေသ ြျားေွင် ြုံြေန်အေိုင်းလုြ်ငန်းြျား
ရဆာင်ှွက်ှန် ခက်ခဲလာပြီး ရကျးှွာအေွင်း အဖွဲ့
အစည်း၏လုြ်ငန်း အရမခအရနရစာင့်ကကည့်မခင်းနေင့် 
ကွင်းဆင်းရလ့လာ မခင်းြျားအြါအဝင် လုြ်ငန်း
ရဆာင်ှ ကွြ်ှုအြိငု်းေငွ ်ရနောင့ရ်နေးြှုြျားနေင့ ်ေရိှာက်
ြှုြှေမိခင်းြျားကိ ုမဖစ ်ရြါ်ရစသည။် အချ ို့ရသာ ရေသခံ
ကျန်းြာရှးဝန် ရဆာင်ြှုရြးသူြျားအရနမဖင့်လည်း 
စစ်ရကာင်စီဖွင့် လေစ်ေားရသာ ရဆးရုံြျားေွင် ဝန်ေြ်းြျားြှေိသည့် အေွက် ေိုရဆးရုံြျားသို့ လူနာ
ြျားအားလွှဲအြ်မခင်း ြမြုလုြ်နိုင်ရော့ရြ။ ေိုအစား ၎င်းေို့အရနမဖင့် ြိြိေို့၏ကျန်းြာရှးဝန်ေြ်း
ြျားအား စြွ်းှညမ်ြေင့ေ်ငရ်ှးေငေ်န်းြျားကိသုာ ၎င်းေိုဘ့ာသာမြုလြုက်က ှ ပြီး ေိသုိုလ့ြုရ်ဆာင်ှ န်
ြော အချနိ်ရြးှန်လိုအြ်ပြီး နှိုင်းယေဉ်ကကည့်ြည်ဆိုြါက ေိရှာက်ြှုြှေိရြ။ 

KDHW အရနမဖင့် ကှင်မြည်နယ်ေဝေြ်းှေိ ရကျးလက်ရေသြေ ှ ွာသားြျားလိုအြ်ရသာ ကျန်းြာရှးဝန် 
ရဆာင်ြှုြျားအား အချနိ်ကကာမြင့်စွာရြးရဆာင်လာခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း စစ်အာဏာသိြ်းပြီးသည့် 
အချနိြ်ေစ၍ KDHW အရနမဖင့ ်လုရံလာကသ်ည့ရ်ဆးြစ္စည်းြျားြ ေှမိခင်း သိုြ့ဟေု ်လကလ်ေြ်းြီှ နခ်ကခ် ဲ

ဤြုကံိ ုSAC ြေ ရလရကကာင်းေိကုခ်ိကုြ်ှု မြုလြု ်ပြီးရနာက ်
၂၀၂၁ ခနုေစ၊် ြေလ် ၂၉ ှ ကရ်န့၌  ြရူကောခ်ရိငု၊် လရူသာပြို့ 
နယ်၊ ရေးဘူနို့ရေသေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ြုံေွင် KNLA 
ရဆးြေူးဝနေ်ြ်းေစဦ်းြေ ေဏ်ှ ာှှေခိဲရ့သာ ှ ွာသားေစဦ်း 
ကို ရဆးကုသရြးရနရသာ ြုံမဖစ်သည်။ 
(ဓာေ်ြုံ - ရေသခံှွာသား) 
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သည့ရ်နှာြျားေငွ ်ရှာင်္ါအကကီးစားြျားကသုနိငုြ်ှုြှေမိခင်းကိ ုကကုံရေွ့လာှသည။် အချ ို့ရေသြျားေငွ ်
KDHW ြေ ဖွင့်လေစ်သည့် ရဆးခန်းြျားအား ၂၀၂၁ ခုနေစ်အေိ ဆက်လက်ဖွင့်လေစ်နိုင်ခဲ့ရသာ်လည်း  ရနာက် 
ြိငု်းေငွ ်၎င်းေိုအ့ရနမဖင့ ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျားဆကလ်ကရ်ြးနိငု်ှ န ်နယလ်ေည့ရ်ဆးခန်းြျားအမဖစသ်ို ့ရမြာင်း 
လခဲဲ့ှ သည။် သိုရ့သာ ်ဆကလ်ကဖ်ငွ့လ်ေစေ်ားရသာရဆးခန်းအြျားစြုော ရကျးလကရ်ေသြျားသို ့ရှာက်ှ ေ ိ
နိုင်မခင်းြှေိရြ။ ဥြြာအားမဖင့် ြူရကော်ခရိုင်၊ ေွယ်လိုးပြို့နယ်၊ ခလယ်ခိုရကျးှွာနေင့် အနီးဆုံး KDHW 
ရဆးခန်းြော ေေွီးခိရုကျးှွာေငွ်ှ ေပိြီး ရောလြ်းမဖင့ ်သုံးြိငုရ်ကျာသ်ွားှသည။် ေိရုေသအေငွ်း ြလုခံခုံြှု 
ြျားဆက်လက်မဖစ်ရြါ်ရနသမဖင့် ှွာသားြျားအေွက်လက်လေြ်းြီှန် အလွန်ြင်အလေြ်းရဝးလေသည်။ 

နယ်လေည့်ရကျာြိုးအိေ်ကျန်းြာရှးအဖွဲ့(BPHWT)အရနမဖင့် ရဆးဝါးြျားနေင့် ကျန်းြာရှးြစ္စည်းြျား 
အား ရကျးလကရ်ေသြျားသို ့အခြဲမ့ဖန့်ရဝနိငု်ှ န ်ြိြုိရုဝးလသံည့ရ်နှာြျားသို ့ြုြံေနအ်ားမဖင့ ်သွားရှာက ်
နိငုက်ကသည။် ေိုအ့ေကွရ်ကကာင့ ်ှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်အချ ို့ရသာရှာင်္ါြျားအားကသုနိငုသ်ည။် BPHWT 
သည ်ကှငမ်ြညန်ယ၏် ခရိငုခ်နုေစခ်လုုံးေငွ ်ကျန်းြာရှးလြုင်န်းြျားလညြ်ေရ်နပြီး ြရူကောခ်ရိငုေ်ငွ ်
လည်း ၎င်းေို့၏ကျန်းြာရှးဝန်ရဆာင်ြှုြျား ခိုင်ြာစွာေည်ှေိရနသည်။ ၎င်းေို့အရနမဖင့် ယခင်က 
ေယွလ်ိုးပြို့နယေ်ငွ ်BPHWT ြေ ကသုရှးစငေ်ာရမခာကခ်နုေင့ ်ရဆးရုနံေစလ်ုံး၊ လရူသာပြို့နယေ်ငွ ်ကသု 
ရှးစငေ်ာရလးခနုေင့ ်ရဆးရုနံေစလ်ုံး၊ ဘူးသိပုြို့နယေ်ငွ ်ကသုရှးစငေ်ာနေစခ် ုဖငွ့လ်ေစန်ိငုခ်ဲသ့ည။် သိုရ့သာ ်
လည်း စစအ်ာဏာသြိ်းပြီးရနာကေ်ငွ ်BPHWT အရနမဖင့ ်၎င်းေိုအ့ရမခစိကုရ်သာ ြရူကောခ်ရိငုြ်ေရှှေ့ရမြာင်း 
ရြးခဲ့ှသည်။ 

BPHWT အရနမဖင့ ်ေူးြလာယာခရိငုေ်ငွလ်ည်း ကျန်းြာရှးဝနရ်ဆာငြ်ှုြျား ရြးခဲသ့ည။် သိုရ့သာလ်ည်း 
ေူးြလာယာခရိုင်၊ နို့ေရကာပြို့နယ်၊ ဝါ့ြရကျးှွာအုြ်စု၊ က--- ရကျးှွာြေ ှွာသားေစ်ဦးက BPHWT 
အရနမဖင့ ်ရှာင်္ါအားလုံး ကသုြှုြရြးနိငုသ်ည့အ်ေကွ ်ှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်အချ ို့ရသာ ရဆးဝါးြျားအား 
ကိယုေ်ိငုဝ်ယယ်ူှ ရကကာင်း ရမြာမြခဲသ့ည။် ဝငရ်ငအွနည်းငယသ်ာှေပိြီး စားဝေရ်နရှးအခကအ်ခဲှ ေသိြူျား 
အေကွ ်ရဆးဝါးြျားဝယယ်နူိငုမ်ခင်းြှေြိါက ၎င်းေို၏့ ကျန်းြာရှးအရြါ်  ကကီးြားရသာသကရ်ှာကြ်ှုြျား 
ှေနိိငုသ်ည။် ေိုရ့ကကာင့ ်ှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်လိအုြရ်သာရဆးဝါးြျားနေင့ ်ကျန်းြာရှးရစာင့ရ်ှောကြ်ှုြျား 
ှှေိနိုင်ှန် ြိုြိုခက်ခဲရစသည်။ ခလယ်လွီေူခရိုင်၊ လယ်ေိုပြို့နယ်ေွင် ကျန်းြာရှးရောက်ြံ့ြှုဆိုင်ှာ 
ြစ္စည်းမြေလ်ြြ်ှုြျား ကကုံရေွ့ှလျက်ှ ေရိကကာင်း  ှ ွာသားြျားက ေငမ်ြကကသည။် ေိုအ့မြင ်ရဆးရုရံဆး 
ခန်းြှေမိခင်းနေင့ ်ကျန်းြာရှးရစာင့ရ်ှောကြ်ှုရြးှန ်BPHWT ၏ ဝနေ်ြ်းြျား လုရံလာကစ်ွာ ြှေမိခင်းြျား 
ရကကာင် ့ပြို့နယေ်စခ်လုုံးအေကွ ်ကျန်းြာရှးဝနရ်ဆာငြ်ှုြျား မြေလ်ြလ်ျက်ှ ေရိကကာင်းလည်း ေငမ်ြ 
ကကြါသည်။ 

ရကျးလက်ရေသှေိ ရကျးှွာအြျားစုြော အာဏာသိြ်းပြီးရနာက်ြိုင်းေွင် မြင်ြြေရောက်ြံ့ြှုြျား မဖေ် 
ရောက်မခင်းခံှသည့်အေွက် ှွာသားြျားအရနမဖင့် ရကျးှွာအေွင်း လုံရလာက်ရသာကျန်းြာရှး 
ရစာင့်ရှောက်ြှုှှေိနိုင်ှန် ရေသအေွင်းေစ်ဦးနေင့်ေစ်ဦး အမြန်အလေန်ကူညီြံ့ြိုးရြးလျက်ှေိသည်။ 
ြူရကော်ခရိုင်၊ ဘူးသိုပြို့နယ်၊ ြယ်ကရလာရကျးှွာအုြ်စု၊ နို့ရလာ်ဆူးရကျးှွာေွင် ပြို့သို့သွားနိုင်ရသာ 
ှွာသားေစဦ်းက ကျန်ှ ွာသားြျားအေကွ ်ရဆးဝါးြျားဝယယ်နူိငု်ှ န ်အကအူညရီြးလျက်ှ ေသိည။် ဤ 
သညန်ေင့စ်ြလ်ျဉ်း၍ ရေသခံှ ွာသားေစဦ်းြေ  “ကျွနရ်ောေ်ို့ှ ွာြော ရဆးခန်းေစလ်ုံးြေ ြှေဘိူး။ ေါရြြယ့ ်
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ကျွနရ်ောေ်ိုြ့ော ရဆးဆှာြေစရ်ယာက်ှ ေေိယ။် သကူ ပြို့ရြါ်က ရဆးရေဝွယရ်ြးေဲအ့ေကွ ်ှ ွာသား 
ရေကွ လိအုြ်ှ ငသ်ူ့ဆြီောသွားရောင်းှေယ။်” ဟ ုဆိြုါသည။် အရနာကေ်ိငု်းရဆးဝါးြျားအား လက ်
လေြ်းြနီိငုြ်ှု ရလျာန့ည်းလာသည့အ်ေကွ ်ှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်ငေကဖ်ျားနေင့ ်ကိဗုစ-်၁၉ ရှာင်္ါ အြါအဝင ်
ဖျားနာြှုြျားကိုကုသှန်အေွက် ရိုးှာေိုင်းှင်းရဆးြျားကို အသုံးမြုလာကကသည်။ 

အချ ို့ရေသြျားေငွ ်ောဝန်ှ ေသိြူျားက ရေသအေငွ်း ကျန်းြာရှးရစာင့ရ်ှောကြ်ှုရြးနိငု်ှ န ်စစီဉရ်ဆာင ်
ှွက်လာကကသည်။ ပြိေ်-ေားဝယ်ခရိုင်၊ လယ်ေိုစိုးပြို့နယ်၊ ကြိုရသွးရေသေွင် ခိုလှုံလျက်ှေိသည့် CDM 
ေွင်ြါဝင်ရသာ ဆှာဝန်ေစ်ဦးက ှွာသားြျားအား ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှုြျားနေင့်ြေ်သက်ပြီး 
ရလ့ကျင့်သင်ကကားရြးကာ ရကျးှွာေွင် ၂၄ နာှီ ကျန်းြာရှးဝန်ရဆာင်ြှုြျား ရြးလျက်ှေိသည်။ 
ေို့အမြင် ရေသေွင်းြေ ပြို့နယ်ရခါင်းရဆာင်ြျားကလည်း ခရိုင်အေွင်းြေှွာသားြျား အသုံးမြုနိုင်ြည့် 
မြည်သူ့ရဆးရုံေစ်ခုရဆာက်လုြ်ှန် ရဆွးရနွးခဲ့ဖူးသည်။ ဤစီြံကိန်းအေွက် စီစဉ်ရဆာင်ှွက်ြှုြျား 
ြစေင်နိုင်ရသးရြ။ လက်ှေိအရနအေားအှလည်း လုြ်ရဆာင်ှန်အေွက် မဖစ်နိုင်ရချြှေိရြ။ အမခား 
အဖွဲ့အစည်းြျားေြံေ ကညူရီောကြ်ံြ့ှုနေင့ ်ရငရွကကးလေူေါန်းြှုြှေြိါက ှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်၎င်းေိုအ့ချင်း 
ချင်းကကား ရောက်ြံ့ရနြှုအား ရှှေည်လုြ်ရဆာင်နိုင်ြည် ြဟုေ်ြါ။ လယ်ေိုစိုးပြို့နယ်ြေ ရေသခံရခါင်း 
ရဆာင်ေစ်ဦးက ရေသေွင်းှေိ အှြ်ဖက်လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားနေင့် လူေုအရမခမြုအဖွဲ့ြျား၏ ြံ့ြိုးြှုြှေိ 
ြါက ရဆးဝါးနေင့်ကျန်းြာရှးဆိုင်ှာြံ့ြိုးြှုြျားြော အလွန်နည်းြါးရြလိြ့်ြည်ဟု ဆိုြါသည်။

(င်္) ကိုဗစ် -၁၉ (င်္) ကိုဗစ် -၁၉ 

ကိဗုစ-်၁၉ ရှာင်္ါ စေငြ်ျ ံ့နေံသ့ည့ ်အချနိြ်ေစ၍ KDHW အြါအဝင ်ရေသအေွင်း ေှ ိအဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့ ်
ကိဗုစ-်၁၉ ရှာင်္ါ အရှးရြါ်ရောကြ်ံြ့ှုြျားအား ြူးရြါင်းြံြ့ိုးြှုြျား ရဆာင်ှ ကွသ်ည့အ်မြင ်စစရ်ဆးရှး 
ကိှ ယိာနေင့ ်ရဆးဝါးြျားအားမဖန့်ရဝရှးေွင် ြါဝင်လုြရ်ဆာင်လာကကသည။် ဤအဖွဲ့အစည်းြျားအရန 
မဖင့် စစ်အာဏာသိြ်းပြီးသည့် အချနိ်ြေစ၍ ကိုဗစ်-၁၉ ရောက်ြံ့ရှးြစ္စည်းြျားမဖန့်ရဝှာေွင် စိန်ရခါ်ြှု 
ြျားနေင့် ကကုံရေွ့ခဲ့ှပြီး အေူးသမဖင့်စစ်ရကာင်စီေြ်သားြျား၏ ြကကာခဏှောရဖွသိြ်းဆည်းြှုြျားနေင့် 
ေိရုဆးဝါးြစ္စည်းြျားအားြိုရ့ဆာင်ှ ာေငွ ်၎င်းေိုဝ့နေ်ြ်းြျား၏ လုခံခုံရှးအေကွ ်စိုးှြိရ်နှြါသည။်  
စစ်ရကာင်စီအရနမဖင့် ကျန်းြာရှးဝန်ရဆာင်ြှုြျားကို ေိန်းချုြ်ှန်ကကိုးြြ်းပြီး ရှာင်္ါကူးစက်ြျ ံ့နေံ့ြှု
အား ကာကွယ်ှန် ကူညီရြးြည့်အဓိကအဖွဲ့အစည်းြျားအား ြိေ်ြင်မခင်းအားမဖင့် ရှာင်္ါြျ ံ့နေံ့ြှုအား 
လက် နက်ေစ်ခုသဖွယ် အသုံးမြုခဲ့သည်။35 စစ်ရကာင်စီြေ ကျန်းြာရှးလုြ်သားြျားအရြါ် ဖိနေိြ်ြှုြျား
နေင့် ရအာက်ဆီင်္ျင်အြါအဝင် လိုအြ်ရသာရဆးဝါးြစ္စည်းြံ့ြိုးြှုြျားအား မဖေ်ရောက်ခဲ့ြါသည်။ 
ေို့ရကကာင့် အာဏာသိြ်းပြီးချနိ်ြေစ၍ ရကျးလက်ရေသအြျားစုေွင် ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှုြျား 
ယိုယွင်းြျက်စီး လာသည်သာြက ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ဇူလိုင်လေွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရှာင်္ါ ေေိယလှိုင်းြျ ံ့နေံ့ြှု 
စေင်မဖစ်ရြါ်ရစခဲ့ ြါသည်။

35 KHRG ြေ ၂၀၂၁ခနုေစ၊် ကသင်္ေလ်ေငွ ်ေေုရ်ဝရသာ “KHRG’s Condemnation Letter Regarding the State Administration 
Council’s Mishandling of the COVID-19 Pandemic” နေင့် Insecurity Insight ေို့ြေ ၂၀၂၁ခုနေစ်၊ ရအာက်ေိုဘာလေွင် 
ေုေ်ရဝရသာ “Violence Against or Obstruction of Health Care in Myanmar (February-September 2021)”   ေို့
ေွင် ကကည့်ြါ။

https://www.khrg.org/2021/08/khrg%E2%80%99s-condemnation-letter-regarding-state-administration-council%E2%80%99s-mishandling-covid-19
https://phr.org/our-work/resources/violence-against-health-care-in-myanmar/#:~:text=The%20National%20Unity%20Government%20and,care%20compared%20to%20preceding%20months.
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ေိအုချနိြ်ေစ၍ ရကျးှွာေစခ်လုုံး ကူးစကခ်ံှ မခင်းြျားအြါအဝင ်ရှာင်္ါကူးစကြ်ျ ံ့နေံြ့ှုနေင့ြ်ေသ်ကရ်သာ 
အစီှ ငခ်စံာြျားကိ ုKHRG ြေ စေငလ်ကခ်ံှ ေှိခဲသ့ည။် ကိဗုစ-်၁၉ ရှာင်္ါရကကာင့ ်ရသဆုံးသအူရှအေကွ ်
ြောလည်း မြင့်ေက်လာခဲ့ြါသည်။ 

ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနှသူြျားအရနသမဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေေိယလှိုင်း၏သက်ရှာက်ြှုအား အေူး 
ခစံားခဲ့ှ သည။် ေိကုခ်ိကုြ်ှုြျားနေင့ ်လကန်ကက်ကီးြစခ်ေြ်ှုြျား မဖစြ်ွားသည့အ်ချနိေ်ငွ ်ှ ွာသားြျားသည ်
ယာယီဗုံးခိုကျင်းြျားေွင် အချနိ်အေိုင်းအောေစ်ခုအေိ အေူေကွြုန်းရအာင်းရနှသည့်အမြင် 
ေကွရ်မြးေြိ်းရှောင်ှ သည့အ်ခါ အစလုိကုအ်ခြုံလိကုရ်နေိငု်ှ ရသာရကကာင့ ်ရှာင်္ါြိုးြျ ံ့နေံြ့ှုကိ၏ုေနိ်း 
ချုြ်ှ န ်ြိြုိခုကခ်ရဲစြါသည။် ရနှာရေသအြျားအမြားေငွ ်ရှာင်္ါြိုးစစရ်ဆးြှုြှေမိခင်းကလည်း ှ ွာသား 
ြျားအေကွ ်ရနှြရ်ှှေ့ရမြာင်းြှုြေိငုြ် ီရှာင်္ါကူးစကခ်ံှ မခင်းှေြိှေနိေင့ြ်ေသ်က၍် ြသနိိငုသ်ည့အ်ေကွ ်
လိုအြ်ရသာကာကွယ်ြှုြျား ြမြုလုြ်နိုင်ခဲ့ရြ။ ှွာသားအြျားစုြော အမခားရသာပခိြ်းရမခာက်ြှုြျားကို 
ကကုံရေွ့ရနှသည့်အခါေွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရှာင်္ါနေင့်ြေ်သက်၍ စိုးှိြ်ြှုြှေိရကကာင်း ရဖာ်မြခဲ့ကကသည်။ 
ဤသညန်ေင့စ်ြလ်ျဉ်း၍ “ှွာသားရေ ွ[စစရ်ကာငစ်၏ီ ေိကုခ်ိကုြ်ှုြေ] ေကွရ်မြးေဲအ့ခါ သေူိုက့ ကိရုိနုာ 
ရှာင်္ါကိ ုရကကာကဖ်ိုရ့ြသ့ွားေယ။် သေူိုက့ စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားရေကွိြု ဲရကကာကေ်ယ။်” 36 ဟ ုှ ွာသား 
ေစ်ဦးြေ ဆိုြါသည်။ 

ရကျးလက်ရနရေသခံအနည်းငယ်သာလျင် ကာကွယ်ရဆးေိုးနေံနိုင်စွြ်းှေိကကသည့်အေွက် ကိုဗစ်-၁၉ 
ရှာင်္ါကူးစက်ြျ ံ့နေံ့ြှုြော ြိုြိုဆိုးှွားလာခဲ့သည်။ KHRG လုြ်ငန်းရဆာင်ှွက်သည့် ရနှာရေသအေွင်းှေိ 
ှွာသားအနည်းငယသ်ာလှေင ်ကာကယွရ်ဆးေိုးှန ်လကလ်ေြ်းြကီကသည။် ကာကယွရ်ဆးေိုးနေခံငွ့်ှ သည့ ်
အခါေွင်လည်း ှွာသားြျားအရနမဖင့် ၎င်းေို့အား ကာကွယ်ရဆးေိုးနေံရြးြည့် စစ်ရကာင်စီအရြါ် 
ယုကံကညြ်ှုြှေရိြ။ ေူးြလာယာခရိငု၊် နိုေ့ရကာပြို့နယြ်ေ ှ ွာသားေစဦ်းက “သေူို ့[စစရ်ကာငစ်]ီက ကာ 
ကယွရ်ဆးေိုးရြးြယရ်မြာရြြယ့ ်လ--- ရကျးှွာြောှေေိဲ ့ှ ွာသားရေကွ စစရ်ကာငစ်ေီိုးရြးေဲရ့ဆးကိ ု
လက်ခံြော ြဟုေ်ဘူး။ ကျွန်ရော်ေို့အရနနဲ့ သူေို့ေိုးရြးြယ့် ကာကွယ်ရဆးကို ြေိုးှဲကကဘူး။” 37 
ရသာင်းှင်းမြစက်ြ်းေစရ်လှောက်ှ ေ ိယာယစီစရ်ှောငစ်ခန်းြျားေငွ ်နယစ်ြအ်ရမခစိကုန်ေင့ ်ေိငု်းှင်းသား 
ကျန်းြာရှးအဖွဲ့ြျားက ေကွရ်မြးေြိ်းရှောငရ်နှသြူျားအား ကာကယွရ်ှးေိုးနေရံြးနိငု်ှ န ်လြုရ်ဆာင ်
ခဲ့သည်။ သို့ရသာ် KHRG ြေ မြုလုြ်ခဲ့သည့် ရေွ့ဆုံရြးမြန်းြှုြျားအှ အချ ို့ရသာှွာသားြျားအရနမဖင့် 
ကိုဗစ်-၁၉ ရှာင်္ါြိုးှေိသည်ကို ယုံကကည်ြှုြှေိရကကာင်း ရဖာ်မြကကသည်။ ဆိုလိုသည်ြော ကိုဗစ်-၁၉ နေင့် 
ြေသ်က၍် အသြိညာရြးြှုြျားစွာ လြ်ုရဆာင်ှ န ်လိအုြ်ရနရသးသည။် ၂၀၂၁ ခနုေစ၊် နိဝုငဘ်ာလေွင ်
မြုလုြ်ခဲ့ရသာ ရေွ့ဆုံရြးမြန်းြှုေစ်ခုေွင် ေူးြလာယာခရိုင်၊ ကျုံေိုးပြို့နယ်ြေ ကျန်းြာရှးရကာ်ြေီ 
အဖွဲ့ဝငေ်စဦ်းက ဤအချကသ်ည ်အဖွဲ့အစည်းြျားြေ ရကျးလကရ်ေသှေ ိှ ွာသားြျားအေကွ ်ကာကယွ ်
ရဆးေိုးနေံရြးမခင်းအား ရနောင့်ရနေးြှုမဖစ်ရစသည့်အရြါ် ၎င်း၏စိုးှိြ်ြှုအား “သူေို့ [အဖွဲ့အစည်း]ရေွ 

36 KHRG ြေ ၂၀၂၂ခုနေစ်၊ ြေ်လေွင် ေုေ်ရဝရသာ “Southeast Burma Field Report: Intensification of armed conflict, 
air and ground attacks, and widespread human rights violations, July to December 2021” ေွင် ကကည့်ြါ။

37 KHRG ြေ ၂၀၂၂ခုနေစ်၊ ဇန်နဝါှီလေွင် ေုေ်ရဝရသာ “Dooplaya District Interview: Looting, fighting, forced labour 
and COVID-19 infections, September 2021”, ေွင် ကကည့်ြါ။

https://khrg.org/2022/03/21-2-f1/southeast-burma-field-report-intensification-armed-conflict-air-and-ground-attacks
https://khrg.org/2022/01/21-270-a1-i1-21-270-a2-i1/dooplaya-district-interview-looting-fighting-forced-labour-and
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ြလာှေဲ့အရကကာင်းှင်းက ှွာသားရေွ ကာကွယ်ရဆးြေိုးချင်လို့ မဖစ်လိြ့်ြယ်။ ှွာေဲက ောဝန်ှေိ 
ေဲသ့ကူ နာြညရ်ေ ွလိကုရ်ကာကရ်ြြယ့ ်ကာကယွရ်ဆးေိုးဖို ့နာြညရ်ြးေဲသ့အူနည်းငယြ်ဲှ ေေိယ။် 
ေါက အရကကာင်းမြချက်ေစ်ခု မဖစ်ရလာက်ေယ်။ ကျွန်ရော်လည်း ြရသချာဘူး။”  ဟူ၍ ရမြာခဲ့သည်။ 
စစ်အာဏာသိြ်းပြီးသည့်အချနိ်ြေစ၍ ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှုအား လက်လေြ်းြီနိုင်ြှုအားနည်းမခင်း
နေင့ ်ကာကယွရ်ဆးေိုးနေရံြးြှုြှေမိခင်းြျားသည ်ကိဗုစ-်၁၉ ရှာင်္ါရကကာင့ ်ရသဆုံးြှုြျားနေင့က်ျန်းြာရှး 
ဆိုင်ှာရှုြ်ရေွးြှုြျား ြိုြိုမဖစ်ရြါ်ရစြါသည်။

(ဃ) အေူးအကူအညီလိုအြ်ရနသူြျား(ဃ) အေူးအကူအညီလိုအြ်ရနသူြျား

စစ်အာဏာသိြ်းပြီးသည့် အချနိ်ြေစ၍ ြိခင်နေင့်ကရလးအေွက် ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှုြျား လုံ 
ရလာက်စွာ လက်လေြ်းြေီနိုင်မခင်းြှေိရြ။ ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနှရသာ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်အြျ ိုးသြီး 
ြျားသည ်ြီးဖွားသည့အ်ချနိေ်ငွ ်အန္ှတ ာယ်ှ ေရိသာအရမခအရနြျားနေင့ ်ှ ငဆ်ိငု်ှ နိငုရ်သာလ်ည်း စစရ်ဘး 
ရှောင်စခန်းြျားေွင် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်နေင့် ကရလးြီးဖွားြှုအေွက် အကူအညီရြးနိုင်ရသာ ကျန်းြာရှး 
လုြ်သားြျား ြှေိရြ။ ြူရကော်ခရိုင်၊ ေွယ်လိုးပြို့နယ်၊ ြရောရကျးှွာအုြ်စုြေ ေွက်ရမြးေိြ်း ရှောင်ရနှ
သအူြျ ိုးသြီးေစဦ်းက ဤစနိရ်ခါ်ြှုအား ြီးရြာင်းေိုးမြခဲသ့ည။် ရကျးှွာအေငွ်းှေ ိှ ွာသားြျားအားလုံးြော 
ပြီးခဲသ့ည့န်ေစအ်ေငွ်း ြေညူရီသာရနှာြျားသို ့ေကွရ်မြးခဲရ့သာရကကာင့ ်အြျ ိုးသြီးြျားအရနမဖင့ ်သား 
ဖွားဆှာြြျားအား လကလ်ေြ်းြနီိငုြ်ှုြှေသိည့အ်ေကွ ်ြခိငန်ေင့က်ရလး နေစဦ်းစလုံးေကွ ်စိုးှြိစ်ှာြျား 
မဖစရ်စြါသည။် အရှးရြါ်အရမခအရနေငွ ်ရဆးရုရံဆးခန်းြျားအား လကလ်ေြ်းြြနီိငုရ်သာ ရကျးလက ်
ရေသြျားှေိ ရကျးှွာြျားြေ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်နေင့်ြိခင်ြျားအေွက်လည်း အလားေူအရမခအရနြျ ိုး ကကုံ 
ရေွ့ခဲ့ှြါသည်။ ခလယ်လွီေူခရိုင်၊ ြူးပြို့နယ်၊ ြိုြီးေဲရကျးှွာအုြ်စု၊ ေီးေို့လို့ရကျးှွာေွင် သားဖွား 
ဆှာြြေ ခရလးရြွးဖွားရြးနိငုမ်ခင်းြှေြိါက ကိယုဝ်နရ်ဆာငြ်ျားအရနမဖင့ ်ြူးပြို့ှေရိဆးရုသံို ့သွားရှာက ်
ြီးဖွားကကှသည။် သိုရ့သာလ်ည်း ြလုခံခုံြှုြျားရကကာင့ ်ယခငက်ဲသ့ိုရ့ဆးရုသံိုရ့ှာက်ှ ေိှ န ်ြလယွက်ရူော ့
ရြ။ စစအ်ာဏာသြိ်းပြီးသည့ရ်နာကြ်ိငု်းေငွ ်ေိရုကျးှွာြေ ကိယုဝ်နသ်ညြ်ျားအရနမဖင့ ်ကိယုရ်ဆာငြ်ခိင ်
ြျားအေွက် လိုအြ်သည့် ဗီောြင်ေိုးရဆးြျားနေင့် ြိခင်အေွက် ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှုြျားအား 
ှှေရိနြှုလည်း ှ ြေ်န့်ခဲသ့ည။် ရဆးရုြံျားေငွ ်ဝနေ်ြ်းြလုရံလာကြ်ှုနေင့ ်ကိယုဝ်နရ်ဆာငအ်ြျားအမြား 
အရှးရြါ်ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှု လိုအြ်သည့်အေွက် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်အြျ ိုးသြီးြျားသည် 
အန္တှာယ်ှေိသည့် ကျန်းြာရှးအရမခအရနြျား ကကုံရေွ့ှနိုင်သည်။ ကရလးအြျားအမြားြော ကာကွယ် 
ရဆးေိုးနေံမခင်း သို့ြဟုေ် ရြွးစာှင်းြျား ြှှေိသည့်အေွက် ရှှေည်ေွင် ဆိုးကျ ိုးသက်ရှာက်ြှုြျား 
မဖစ်ရစနိုင်ြါသည်။ 

သက်ကကီးှွယ်အိုြျားနေင့် ြသန်စွြ်းြျားသည်လည်း ၎င်းေို့၏ကျန်းြာရှးလိုအြ်ချက်ြျား မြည့်ြီမခင်း 
ြှေိသည့်အေွက် အခက်အခဲြျား ြိုြိုခံစားှလျက်ှေိသည်။ စစ်အာဏာသိြ်းပြီးသည့်အချနိ်ြေစ၍ ရကျး 
လကရ်ေသြျားေငွ ်ကျန်းြာရှးရစာင့ရ်ှောကြ်ှုြျားနေင့ရ်ဆးဝါးြစ္စည်းြျား ရလျာန့ည်းလာသည့အ်ေကွ ်
သက်ကကီးှွယ်အိုြျားနေင့် ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှု ဆက်လက်ခံယူရနှသူြျားြော ဖျားနာြှုြျားနေင့် 
ကိုဗစ်-၁၉ ရကကာင့် ရသဆုံးြှုနှုန်းြိုြိုမြေင့်ေက်လာသည်။ ဤသည်နေင့်ြေ်သက်၍ ေူးြလာယာခရိုင်၊ 
နိုေ့ရကာပြို့နယြ်ေ အသင်းအြုဆ်ှာေစဦ်းက “ေကယလ်ို ့ကျွနရ်ောေ်ို့ှ ွာြော ရဆးခန်းှေိှ င ်ရကာင်း 
ေယ်။ ဘာရကကာင့်လဲဆိုရော့ သက်ကကီးှွယ်အိုရေွအနဲ့ အမခားရကျးှွာကိုသွားပြီး ရဆးကုသြှုခံယူဖို့ 
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ြလွယ်ဘူး။” ဟု ြေေ်ချက်မြုခဲ့သည်။ သက်ကကီးှွယ်အိုြျားနေင့် ြသန်စွြ်းသူြျားြော ရကျးှွာေဲေွင်ရန 
ေိငုမ်ခင်းက လုခံခုံြှုြှေရိသာလ်ည်း ၎င်းေိုအ့ရနမဖင့ေ်ကွရ်မြးေြိ်းရှောငန်ိငုမ်ခင်း ြှေရိြ။ ေကွရ်မြးေြိ်း 
ရှောင်နိုင်သည့် အေူးအကူအညီလိုအြ်ရနသူြျားသည် အလွန်မြင်းေန်ပြီး သင့်ရလျာ်ြှုြှေိရသာ
အရမခအရနြျားကို ှင်ဆိုင်ကကှသည်။ ေို့ရကကာင့် ၎င်းေို့အရနမဖင့် ြိုြိုဆိုးှွားသည့် ကျန်းြာရှး
အခက်အခဲြျားကို ှင်ဆိုင်ှနိုင်ရချှေိသည်။ ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်စဉ်ကာလအေွင်း သင့်ရလျာ်ရသာ 
ကျန်းြာရှးရစာင့ရ်ှောက ်ြှုအား လကလ်ေြ်းြနီိငုြ်ှုအနည်းငယသ်ာှေသိည့အ်ေကွ ်ေကွရ်မြးေြိ်းရှောင်
ရနှသည့် သက်ကကီးှွယ်အို အြျားစုြော ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်စဉ်ကာလအေွင်း ရသဆုံးခဲ့ကကှသည်။ 

အမြညမ်ြညဆ်ိငု်ှ ာ လူ့အခငွ့အ်ရှးဥြရေြျားရအာကေ်ငွ ်လသူားေစဦ်းချင်းစ၏ီ ကျန်းြာရှးနေင့ြ်ေ ်
သက်၍ ဖျက်စီးရနောင့်ယေကြ်ှုြေ ကင်းလွေ်ခွင့်နေင့် ကျန်းြာရှးဆိုင်ှ ာအရဆာက်အဦးြျား၊ ကျန်းြာရှး 
ရောက်ကူမြုြစ္စည်းြျားနေင့် ဝန်ရဆာင်ြှုြျားအား လက်လေြ်းြီနိုင်ခွင့်ှေိှြည်မဖစ်ရကကာင်း ရဖာ်မြေား 
သည။် ေိုရ့ကကာင့ ်ကျန်းြာရှးအရောကအ်ကမူြုြစ္စည်းြျား ှ ှေနိိငု်ှ နန်ေင့ ်၎င်းေိုအ့ားမဖန့်ရဝသည့အ်ခါ 
ေွင် ြိေ်ြင်ေားဆီးြှုြှေိှန် အရှးကကီးြါသည်။ လိုအြ်ရသာ ကျန်းြာရှးရောက်ြံ့ြှုြစ္စည်းြျားနေင့် 
ရဆးဝါးြျားြှေြိါက နာြကျန်းမဖစရ်နရသာ ှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်အသက်ှ ေငသ်န်ှ ာေငွ ်စနိရ်ခါ်ြှုြျားစွာ 
ကကုံရေွ့ကကှသည်။ ရကျးလက်ရေသြျားေွင် ကျန်းြာရှးရစာင့်ရှောက်ြှုရြးသူြျားအရနမဖင့် ရေသ 
အဆင့ေ်ငွ ်ကျန်းြာရှးရစာင့ရ်ှောကြ်ှုအား ရှှေညရ်ြးနိငု်ှ နအ်ေကွ ်ရောကြ်ံြ့ှှု ှေိှ နလ်ိအုြြ်ါသည။် 
ခရိငုအ်နေံအ့မြားေငွ ်ကျန်းြာရှးဝနေ်ြ်းြျားအရနမဖင့ ်ဆကလ်ကမ်ဖစြ်ွားရနရသာ ြဋြိက္ခြျားရကကာင့ ်
အခကအ်ခြဲျားကကုံရေွ့ရနှသည့အ်ေကွ ်၎င်းေိုအ့ရနမဖင့ ်ြေညူရီသာအှြရ်ေသြျားသို ့သွားရှာက ်
သည့အ်ခါ ၎င်းေို၏့လုခံခုံရှးကိ ုအာြခရံြးနိငုသ်ည့ ်စစီဉရ်ဆာင်ှ ကွြ်ှုြျား မြငဆ်ငရ်ြးှနလ်ိအုြသ်ည။် 
ရနာက်ဆုံးအရနမဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရှာင်္ါစစ်ရဆးရှးနေင့် ကာကွယ်ရှးကိှိယာြျား ခရိုင်အနေံ့အမြားေွင် 
မဖန့်ရဝရြးှနန်ေင့ ်ယုကံကညစ်ေိခ်ျှ သည့ ်ကာကယွရ်ဆးေိုးနေြံှုအစအီစဉြ်ျားမြုလြုရ်ြးှန ်လိအုြသ်ည။် 

ဤြုကံိ ု၂၀၂၁ ခနုေစ၊် ေဇီငဘ်ာလ ၂၄ှကရ်န့၌ ေူးြလာယာခရိငု၊်  
ရကာ်ေှီပြို့နယ်၊ ဖလူးရလးရကျးှွာအနီးှေိ IDP စခန်းေစ်ခု
ေွင်ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ေိုက်ြွဲရကကာင့် ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရန 
စဉ်အေွင်းေွင် သက်ကကီးှွယ်အိုြျားသည် ြို၍အကူအညီ
လိုအြ်ရနသူြျား မဖစ်သည် ။  ြုံေွင် မြေားသည့်အေိုင်း  
အသက်ကကီးသည့်အဖိုးအိုေစ်ဦးသည် ရနှြ်စွန့်ခွာရနှပြီး 
ေစ်လကကာပြီးရနာက် IDP စခန်းေွင်သာ ဆုံးသွားခဲ့သည်။ 
(ဓာေ်ြုံ - KHRG) 

ဤြုံကို ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၁၆ ှက်ရန့၌ ေိုင်းနိုင်ငံ၊ 
ရြာ်လီချ ိုင်းရကျးှွာအနီးှေိ ရသာင်းှင်းမြစ်ေစ်ရလှောက်ေွင် 
ရိကုယ်ခူဲသ့ည။် ေူးြလာယာခရိငု၊် ရကာေ်ှပီြို့နယ၊် ရသရဘာ 
ဘိုးရကျးှွာအြုစ်ြုေ အသကက်ကီးရသာ အြျ ိုးသြီးေစဦ်းသည ်
သူြ၏ှွာေွင် SAC နေင့် KNLA ေို့ကကား ေိုက်ြွဲမဖစ်ြွားခဲ့ရသာ 
ရကကာင့် ေိုင်းနိုင်ငံသို့ေိြ်းရှောင်ှန် အမခား IDP ြျားက သူြ 
အားကူညီ၍ မြစ်ကိုမဖေ်ရကျာ်ခဲ့သည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG)  
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အခန်း (၄) ြညာရှး အခန်း (၄) ြညာရှး 

ကှငမ်ြညန်ယအ်ေငွ်း ှ ွာသားြျားကကုံရေွ့ရနှရသာ ေကွရ်မြးေြိ်းရှောငရ်နှြှုြျား၊ ြဋြိက္ခြျားနေင့ ်
ြလုခံခုံြှုြျားရကကာင့ ်ြညာရှးသည ်ရေသခလံြူှုအသိကုအ်ဝန်းအေကွ ်ဦးစားရြးအရကကာင်းအှာေစခ် ု
ြဟေုရ်ကကာင်း ေငမ်ြငန်ိငုသ်ည။် အရမခအရနအှ စနိရ်ခါ်ြှုြျားှေရိနရသာလ်ည်း ၎င်းေိုလ့ြူှုအသိကုအ်ဝန်း 
အေငွ်းှေကိရလးငယြ်ျား ြညာဆကလ်ကသ်ငယ်ခူငွ့်ှ ှေနိိငု်ှ နအ်ေကွ ်ှ ွာသားြျားကကကိုးစားအားေေု ်
လျက်ှ ေသိည။် ယခအုချနိ်ေငွ ်မြငြ်ရောကြ်ံြ့ှုအှင်းအမြစြ်ျား ှ ြေ်န့်ရနရသာရကကာင့ ်ရကျာင်းြျား
ဆကလ်ကဖ်ငွ့န်ိငု်ှ နန်ေင့ ်ဆှာြျားအား ရနအြိန်ေင့အ်စားအစာြံြ့ိုးရြးနိငု်ှ နအ်ေကွ ်ှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်
၎င်းေိုလ့ကလ်ေြ်းြနီိငုရ်သာ အှင်းအမြစအ်ားလုံးကိ ုအသုံးမြုကကှသည။် ဤအရမခအရနေငွ ်ဆကလ်က ်
ဖငွ့လ်ေစေ်ားရသာရကျာင်းြျားသည ်ရေသေငွ်းကညူရီောကြ်ံရ့ြးြှုြျားမဖင့သ်ာ လညြ်ေရ်နှသည။် 
ဤအခန်းေငွ ်ရေသေငွ်းလြူှုအသိကုအ်ဝန်းြျားြေ ေည်ှ ေရိနရသာစနိရ်ခါ်ြှုြျားနေင့ ်လိအုြခ်ျကြ်ျားကကား 
ေွင် ၎င်းေို့၏ကရလးြျားအား ရကျာင်းေားနိုင်ှန် လုြ်ရဆာင်ချက်ြျားကို ရဖာ်မြေားသည်။ 

(က) ရကျာင်းြျားြိေ်ေားမခင်း (က) ရကျာင်းြျားြိေ်ေားမခင်း 

အချ ို့ရေသြျားေငွ ်ယခအုချနိေ် ိရကျာင်းြျားြေိေ်ားှသညြ်ော နေစန်ေစြ်င်ှ ေပိြမီဖစရ်ကကာင်း ှ ွာသားြျား 
က ေင်မြခဲ့သည်။ ရကျာင်းြျားြိေ်ေားခဲ့ှသည်ြော ၂၀၂၀ ခုနေစ်၊ ြေ်လကေည်းကြင်မဖစ်သည်။ 
အရကကာင်းြော ကိုဗစ်-၁၉ ရှာင်္ါ ကူးစက်ြျ ံ့နေံ့ြှုအရြါ် ရှာင်္ါစြ်းသြ်စစ်ရဆးမခင်းြေစ၍ ရဆးဝါးနေင့် 
ရဆးြစ္စည်းြျား ရောကြ်ံြ့ှုအေ ိညံဖ့ျင်းရနရသာ စစရ်ကာငစ်၏ီ ကိငုေ်ယွရ်မဖှေင်းြှုြျားသည ် အရမခအ 
ရနြျားြိြုိဆုိုးှွားခဲရ့သာရကကာင့ ်မဖစသ်ည။်38 ၂၀၂၁ ခနုေစ ်စစအ်ာဏာသြိ်းပြီးသည့ ်အချနိြ်ေစ၍ မဖစရ်ြါ် 
လာရသာလက်နက်ကိုင်ေိုက်ြွဲြျား၊ ရလရကကာင်းနေင့် ရမြမြင်ေိုက်ခိုက်ြှုြျားနေင့် လူအခွင့်အရှးချ ိုး 
ရဖာက်ြှုြျားက ရနှြ်စွန့်ခွာေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ြှုြျား ကျယ်ကျယ်မြန့်မြန့်မဖစ်ြွားခဲ့သည့်အမြင် 
ရကျာင်းအချ ို့ဖျက်စီးခံခဲ့ှသည်။ စစ်အာဏာသိြ်းြှုသည် ြညာရှးဝန်ရဆာင်ြှုြျားအေွက် စိန်ရခါ် 
ြှုြျားစွာ မဖစ်ရြါ်ရစခဲ့သည်။ အစိုးှရကျာင်းဆှာြျားက အာဏာဖီဆန်ရှးလှုြ်ှေားြှုေွင် ြါဝင်ခဲ့ပြီး 
စစ်ရကာင်စီြေဖွင့်လေစ်ရသာရကျာင်းြျားေွင် စာသင်ှန်မငင်းဆန်ခဲ့သည်။ ရကျာင်းသူ/သားြျားသည် 
လည်း (အချ ို့အရမခအရနြျားေွင် ြိဘြျား၏အားရြးြှုမဖင့်) စစ်ရကာင်စီဖွင့်လေစ်ရသာ ရကျာင်းေွင် 
ေက်ှန် မငင်းဆန်ခဲ့သည်။ အချ ို့ရသာအရမခအရနြျားေွင် စစ်ရကာင်စီနေင့် နယ်မခားရစာင့်ေြ်စစ်သား 
ြျားက ရကျာင်းဆှာြျား၊ ြဘိြျားနေင့ ်ရကျာင်းသားြျားအား စစရ်ကာငစ်ဖီငွ့လ်ေစရ်သာ ရကျာင်းသို ့မြန ်
လညေ်ကရ်ှာက်ှ န ်ပခြိ်းရမခာကြ်ှုြျားမြုလြုခ်ဲပ့ြီး ေိသုိုလ့ြုရ်ဆာငမ်ခင်းက ှ ွာသားြျားအား ၎င်းေို၏့ 
ကရလးြျားကို ေိုရကျာင်းြျားသို့ြို့ရဆာင်ှန်အေွက် ြို၍ြင်စိုးှိြ်ြူြန်ြှုမဖစ်ရစသည်။39

38 KHRG ြေ ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ ရြလေွင် ေုေ်ရဝရသာ “ချန်လေြ်ခံှသူြျား-မြန်ြာမြည်အရှေ့ရောင်ြိုင်းရကျးလက်ရေသှေိ 
ေိုင်းှင်းသားလူနည်းစုြျားနေင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေုန့် မြန်ြှုြျား”, ေွင်ကကည့်ြါ။

39 KHRG ြေ ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလေွင် ေုေ်ရဝရသာ “Southeast Myanmar Field Report: Military coup, protests, 
armed conflict and attacks, human rights abuses, and COVID-19, January to June 2021” ေွင် ကကည့်ြါ။

https://khrg.org/my/2021/05/2928
https://khrg.org/2021/12/21-1-f1/southeast-myanmar-field-report-military-coup-protests-armed-conflict-and-attacks
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ရှာရနောအြုခ်ျုြန်ယရ်မြမဖစသ်ည့ ်ခလယလ်ွေီခူရိငု၊် ြူးပြို့နယ၊် ြိြုီးေရဲကျးှွာအြုစ်၊ု ေီးေိလုိရုကျးှွာြေ 
ှွာသားေစဦ်းက ၎င်း၏ရကျးှွာေငွ ်၉ ေန်းအေရိကျာင်းေကန်ိငုပ်ြီး စစအ်ာဏာသြိ်းပြီးသည့အ်ချနိ ်
ြေစ၍ စစရ်ကာငစ်ဖီငွ့လ်ေစရ်သာရကျာင်းေငွ ်ရကျာင်းေကရ်သာရကျာင်းသားဦးရှြော သသိသိာသာရလျာ ့
နည်းသွားခဲ့သည်ဟု ရမြာခဲ့သည်။ “အာဏာသိြ်းပြီးရနာက်ြော စစ်ေြ်က ရကျာင်းရေွကို မြန်ဖွင့်ဖို့ 
ကကိုးစားေယ။် ေါရြြယ့ ်သေူိုက့ ရကာင်းြနွစ်ွာ ြလညြ်ေန်ိငုခ်ဲဘ့ူး။ ရကျာင်းရေကွ ေစလ်ရလာကြ် ဲ
မြနဖ်ငွ့ပ်ြီးရော ့မြနြ်ေိသ်ွားေယ။် ရကျာင်းရေမွြနဖ်ငွ့်ှ ငရ်ောင ်ရကျာင်းသား ၂၅ ှ ာခိငုန်ှုန်းရလာကြ် ဲ
ှေိေယ်။” 

ခခုံငုသံုံးသြြ်ါက အချ ို့ရေသြေ ကှငြ်ညာရှးနေင့ယ်ဉရ်ကျးြှုဌာန (KECD)40 ရကျာင်းြျားြော ရယဘယုျ 
အားမဖင့ ်ြုြံေနဆ်ကလ်ကဖ်ငွ့လ်ေစန်ိငုခ်ဲသ့ည။်41 အချ ို့ြော စစရ်ကာငစ်ေီြသ်ားြျား၏ ပခြိ်းရမခာကြ်ှုရကကာင့ ်
ြိေ်သိြ်းခဲ့ှသည်။ ေူးြလာယာခရိုင်၊ ရကာေှိပြို့နယ်၊ ြ--- ရကျးှွာေွင် ှွာသားြျားက အစိုးှ 
ရကျာင်းြျားကိ ုမြနလ်ညဖ်ငွ့လ်ေစ်ှ န ်မငင်းဆနသ်ည့အ်ေကွ ်ရကျးှွာအေငွ်းရှးြေူးက ရကျာေရကျးှွာ 
အုြ်စုေွင်ရနေိုင်ရသာ ှွာသားြျားအား ၎င်းေို့အရနမဖင့် KECD ရကျာင်းြျားဖွင့်ှန် ကကိုးြြ်းြါက 
စစ်ရကာင်စီေြ်ြေ ၎င်းေို့အရြါ် ဆိုးှွားသည့်လုြ်ှြ်ေစ်ခုခု မြုလုြ်နိုင်ရကကာင်း ရမြာခဲ့သည်။42 

ရကျာင်းသူ/သားြျားြေ စစ်ရကာင်စီြေဖွင့်လေစ်သည့်ရကျာင်းြျားအား ေက်ရှာက်ှန်မငင်းဆန်သမဖင့် 
KECD  ရကျာင်းြျားေငွ ်ရကျာင်းအြန်ေြံှု ြိြုိမုြင့ြ်ားလာသညန်ေင့ြ်ေသ်ကရ်သာ အစီှ ငခ်စံာအြျားအမြား 
ကို KHRG ြေှှေိခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ရကျာင်းအြ်နေံြှုြိုြိုေိုးမြေင့်လာမခင်းက ရကျာင်း၏အှင်းအမြစ် 
ြျားနေင့်ြေ်သက်၍ ဝန်ေုေ်ဝန်ြိုးမဖစ်ရစြါသည်။ အရကကာင်းြော ဤသို့ြျားမြားလေရသာ ရကျာင်းသူ/
သားြျားအေကွ ်လုရံလာကရ်သာ ရကျာင်းဆှာ၊ဆှာြြျားြှေမိခင်း၊ လုရံလာကသ်ည့ ်သငရ်ောကက် ူ
ြစ္စည်းြျားြှေမိခင်းနေင့ ်စာသငခ်န်းြျားြှေမိခင်းအမြင ်ေြေ်ိုးဖငွ့လ်ေစသ်ည့အ်ေန်းြျားအေကွ ်သင့ရ်လျာ ်
သည့်အှင်းအမြစ်ြှေိမခင်းြျားရကကာင့် မဖစ်သည်။ 

လူြှုအသိုက်အဝန်းြျားြေလည်း ၎င်းေို့ရေသေွင်း ကရလးသူငယ်ြျား၏ ြညာရှးလိုအြ်ချက်အား 
မဖည့်ဆည်းနိုင်ှန်အေွက် ကိုယ်ေူကိုယ်ေရကျာင်းြျားဖွင့်လေစ်နိုင်ှန် ကကိုးြြ်းလျက်ှေိသည်။ စစ် 
ရကာင်စီအရနမဖင့် ဤသို့ကိုယ်ေူကိုယ်ေရကျာင်းြျားှေိရနမခင်းကို သေိမြုြှုနည်းြါးသမဖင့် KECD 
ရကျာင်းြျားကဲ့သို့ ရကျာင်းြိေ်သိြ်းှန် ပခိြ်းရမခာက်ခံှနိုင်ရချနည်းြါးသည်။ ေူးြလာယာခရိုင်၊ 
ကျုံေိုးပြို့နယ်၊ ရယာေှွဲရကျးှွာအုြ်စုြေ အုြ်စုြေူးက ၎င်းေို့ဖွင့်လေစ်ေားသည့် ကိုယ်ေူကိုယ်ေ 
ရကျာင်းအား စစရ်ကာငစ်၏ီ ပခြိ်းရမခာကြ်ှုခံှ ြညက်ိ ုစိုးှြိရ်သာလ်ည်း မြဿနာေစစ်ုေံစ်ှ ာြှေရိကကာင်း 
ရမြာခဲသ့ည။် “ေကယ ်ေန်းကျရော ့ဘာပခြိ်းရမခာကြ်ှုြေ ြှေခိဲဘ့ူး။ ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့[စစရ်ကာငစ်]ီ 
ကေါနဲ့ [ရကျာင်းေည် ှေိမခင်း] ြေ်သက်ပြီး ြသိဘူး။” 

40 ကှငြ်ညာရှးနေင့ယ်ဉရ်ကျးြှုဌာန (KED) ြေ ၂၀၁၉ ခနုေစ၊် စကေ်ငဘ်ာလေငွ ်ေေုရ်ဝရသာ “Promoting Quality Higher 
Education across Karen State, Myanmar”, ေွင် ကကည့်ြါ။

41 KECD ၏ြေေ်ေြ်းအှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြညာသငန်ေစေ်ငွ ်ရကျာင်းရြါင်း ၁၄၉၅ ရကျာင်း ေှိပြီး ရကျာင်းသား၊ ရကျာင်းသဦူးရှ 
၁၆၄၈၇၅ ဦးနေင့် အဆိုြါရကျာင်းြျားေွင် ောဝန်ေြ်းရဆာင်ရနရသာ ဆှာ၊ ဆှာြဦးရှ ၁၁၄၄၄ ှေိရကကာင်း သိှသည်။ 
KECD ြေ စီြံခန့်ခွဲရသာ ရကျာင်းြျား ြည်ြှေဖွင့်လေစ်ရနသည်ကို ရသချာှေင်းလင်းစွာ ြသိှေိှြါ။

42 KHRG ြေ ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလေွင် ေုေ်ရဝရသာ “Southeast Myanmar Field Report: Military coup, protests, 
armed conflict and attacks, human rights abuses, and COVID-19, January to June 2021” ေွင် ကကည့်ြါ။

https://kecdktl.org/
https://khrg.org/2021/12/21-1-f1/southeast-myanmar-field-report-military-coup-protests-armed-conflict-and-attacks#ftn145
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(ခ) ရငွရကကးရောက်ြံ့ြှုအခက်အခဲ (ခ) ရငွရကကးရောက်ြံ့ြှုအခက်အခဲ 

ြည်သို့ြင်ဆိုရစကာြူ ရကျာင်းြျားအား ဆက်လက်ဖွင့်လေစ်နိုင်ှန် ရငွရကကးရောက်ြံ့ြှုလိုအြ်သည်။ 
KECD ရကျာင်းအြျားစုြော ဆှာ၊ဆှာြြျားအား လစာဆက်လက်ရြးနိုင်ရသာ်လည်း ရနှာေိုင်းေွင် 
ြဟေုြ်ါ။ ေူးသေခူရိငု၊် ဘီးလင်းပြို့နယ၊် ေီးဖေိေုရကျးှွာအြုစ်၊ု န--- ရကျးှွာြေ ှ ွာလကူကီးေစဦ်းက 
၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလလယ်ြေစ၍ KECD ရကျာင်းြျားအရနမဖင့် လစာြျားလက်ခံှ ေှိမခင်းြ ေှိရော့ 
ရကကာင်း ြေေခ်ျကမ်ြုခဲသ့ည။် “သေူိုက့ [အခဆုိုှ င]် ြညာရှးဝနရ်ဆာငြ်ှုြော ရစေနာဝ့နေ်ြ်းအရနနဲ့ြ ဲ
လြုရ်နကကှေယ။် သေူိုအ့ရနနဲ့ [KECD ကရန] ရောကြ်ံြ့ှု အချ ို့ြ ဲှ ေှေိယ။်” ၎င်းေိုေ့ငွ ်ရနှာေိငုခ်င်း 
ှေရိသာလ်ည်း “သေူိုက့ ရကာင်းရကာင်းြစားှဘူး။ ေခါေရလ သေူိုရ့ေ ွအသီးအှကွရ်ောငြ်ှေရိော ့
ေီအေိုင်း [ဟင်းြြါေဲ့ ေြင်း]ြဲ စားှေယ်။ ေခါေရလ ရကျာင်းအုြ်က သူေို့အေွက် ဟင်းရကာင်း 
ဝယ်ရကျွးေဲ့အခါရော့ ဟင်းရကာင်းစားှေယ်။” 

ေူးသေခူရိငု၊် ဘီးလင်းပြို့နယ၊် ေီးဖေိေုရကျးှွာအြုစ်၊ု ဖ--- ရကျးှွာအနီးေငွ ်ရလးေန်းအေိှ ေသိည့ ်
ကိုယ်ေူကိုယ်ေရကျာင်းေစရ်ကျာင်းသာှေိသည်။ ဆှာြျားအရနမဖင့် လုြ်ခလစာလက်ခံှှေမိခင်းြှေိြဲ 
ှွာသားြျားရြးသည့်ဆန်ကိုသာ ှှေိြါသည်။ ဤသည်နေင့်ြေ်သက်ပြီး ရေသခံှွာသားေစ်ဦးက 
“ကျွနရ်ောေ်ိုက့ သေူိုက့ိ ုစားစှာ[ဆန]်ြရဲြးေယ။် ေချ ို့ရကျာင်းသားရေကွ ဆနေ်စေ်င်း၊ ေချ ို့က 
နေစ်ေင်း ရြးေယ်။ ေါက [ဆှာြျား စားဝေ်ရနရှးအေွက်] လုံရလာက်ြှုရော့ ြှေိဘူးရြါ့။ ေါရြြယ့် 
ဆှာရေကွ ကရလးရေြွညာရှးအေကွ ်လြုရ်ြးောဆိရုော ့လကခ်ေံယ။်” ဟ ုဆိြုါသည။် ကရလး 
ြျားအရနမဖင့် ှွာေွင်ရန၍ ြညာသင်ကကားခွင့်ှြါက ြိြိေို့ရနအိြ်ေွင် ရနေိုင်စားရသာက်နိုင်သမဖင့် 
ြသိားစြုျားအေကွ ်ဝနရ်ြါြ့ညမ်ဖစရ်ကကာင်း ေိုှ ွာသားြေ ေြရ်လာင်းရမြာခဲသ့ည။် သိုရ့သာလ်ည်း ြဘိ 
အြျားစြုော ကရလးြျားအား အမခားရနှာရေသသို ့ြညာဆည်းြူးှန ်ရစလွှေ်ှ သည။် ေိအုရမခအရနေငွ ်
ြိဘြျားြော ရုန်းကန်ကကှပြီး အရကကးေင်ကကြါသည်။ “ဟုေ်ေယ်။ ကျွန်ရော်ေို့ြော [ကရလးရေွကို 
ရကျာင်းြို့ဖို့] စိန်ရခါ်ြှုအြျားကကီးှေိေယ်။ ေချ ို့လူရေွက ကရလးရေွ ေမခားရနှာြော စာသင်ေုန်း 
ြိကုဆ်လံေြ်းရောင်းှင ်ေမခားှွာသားရေဆွကီရန ရချးရြးှေယ။် ေါရကကာင့ ်ြဘိရေကွ [ကရလးြျား 
ြညာရှးအေကွ]် အရကကးေငရ်ော ့မြနဆ်ြဖ်ို ့ဟိအုလြ်ု ေအီလြုရ်ေ ွလြု်ှ ေယ။်” ဘီးလင်းပြို့နယ၊် 
ေီးဆီးရဘာခီး၏ ှ ွာသကူကီးက ကရလးေစဦ်းအေကွ ်ရဘာေ်ါရဆာငရ်နခနေင့၊် စားရသာကစ်ှေိသ်ည ်
ြင် ေစ်နေစ်လှေင် ၁၅၀,၀၀၀ ကျြ် ကျသင့်ရကကာင်းရမြာြါသည်။ 

အလားေူြင် ဘီးလင်းပြို့နယ်၊ ေီးဖာေို့ေ ရကျးှွာအုြ်စု၊ ည--- ရကျးှွာေွင် ရေသခံြျားြေ ကိုယ်ေူ 
ကိယုေ်ရကျာင်း ဖငွ့လ်ေစ်ှ န ်ဆုံးမဖေခ်ဲသ့ည။် “ရကျာင်းသားရေကွ ရကျာင်းနဲ့ရဝးရနပြီး လြ်းရြါ်ြောြ ဲ
ရဆာ့ရနကကရော့ သူေို့ှဲ့ကျန်းြာရှးအေွက်လည်း ြရကာင်းဘူး။” အမခားှွာသားေစ်ဦးက အစိုးှ 
ရကျာင်းြျား ြိေ်ေားှသည့်အေွက် မဖစ်လာသည့်အရမခအရနကို ဤသို့ှေင်းမြခဲ့သည်။ “ေကယ်လို့ 
ကျွန်ရော်ေို့ ကိုယ်ေူကိုယ်ေရကျာင်းြဖွင့်ှင် ကရလးရေွက စာဖေ်ေေ်ရော့ြောြဟုေ်ဘူး။” 
သို့ရသာ် ရကျာင်းဆှာြှေိရသာရကကာင့် ရေသခံှွာသားြျားအားစာသင်ှန် အကူအညီရောင်းှသည်။ 
“သေူိုက့ ရေသေငွ်းက ကရလးရေြွညာရှးအေကွ ်ကညူရီနကကေယ။် သေူိုက့ ဆယေ်န်းရအာငေ်ား 
ေဲ့သူရေွနဲ့ ရအာင်စာှင်းကိုရစာင့်ရနေဲ့ လူငယ်ရေွရလ။ ေါရကကာင့် ေီကိုယ်ေူကိုယ်ေရကျာင်းြော 
စာသင်ရြးေယ်။ ရကျာင်းသားြိဘရေွက သူေို့ကိုနည်းနည်းရောက်ြံ့ရြးပြီး KECD ကလည်း 
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ရောကြ်ံရ့ြးေယ။် ေါရြြယ့ ်အရှးကကီးဆုံးက သေူိုက့ ရေသှဲ့ ြညာရှးအေကွလ်ြုရ်ြးချငက်ကေယ။်” 
 
ြူရကော်ခရိုင်ေွင် ရှာရနောအုြ်ချုြ်နယ်ရမြမဖစ်ရသာ ေွယ်လိုးပြို့နယ်၊ ေ--- ရကျးှွာြေ ှွာလူကကီးက 
အစိုးှရကျာင်းြျားြေိသ်ြိ်းပြီး ၎င်းေိုြ့ေကိယု်အ့ားကိယုေ်ကူိယုေ်ရကျာင်းြျား ဖငွ့လ်ေစသ်ည့အ်ချနိြ်ေစ၍ 
ရကျာင်းဆှာ၊ဆှာြြျားြော လုြ်ခလစာြှသမဖင့် ရကျးှွာြေ ဆှာေစ်ဦးစီအေွက် ဆန် (၃၀) ေင်း 
ြံြ့ိုးရြးှရကကာင်းရမြာသည။် သကူ “ေချ ို့ှွာသားရေကွ လြုစ်ားစှာရမြြှေရိော ့ဆနြ်ရြးနိငုေ်ဲအ့ 
ေွက် အခက်အခဲရေွကကုံှေယ်။” ေိုသို့ရသာအရမခအရနေွင် အမခားှွာသားြျားြေ ဆန်ြျားြိုြို 
ရောက်ြံ့ရြးမခင်းမဖင့် ကူညီကကှသည်။ ဘီးလင်းပြို့နယ်၊ ေီးဖာေို့ေ ရကျးှွာအုြ်စု၊ ည--- ရကျးှွာြေ 
ှွာသားြျားက ေစန်ေစစ်ာ စာသငန်ေစအ်ေကွ ်ဆှာေစဦ်းလှေင ်ဆန(်၁၅)ေင်း ြံြ့ိုးရြးှသည။် ဆှာြျား 
အရနမဖင့ ်ကှငြ်ညာရှးနေင့ယ်ဉရ်ကျးြှုဌာန (KECD) ြေ အရောကအ်ြံအ့ချ ို့ှ ေှရိသာလ်ည်း ေှားဝင ်
လခ ြှကကြါ။ 

ှွာသားြျားအရနမဖင့ ်ရကျာင်းြျားဆကလ်ကဖ်ငွ့န်ိငု်ှ နအ်ေကွ ်ယခအုချနိေ် ိအချင်းချင်းကညူနီိငုရ်သာ ်
လည်း ဤအေိငု်းဆကသ်ွားြါက ရေသအရနမဖင့ ်အှင်းအမြစြ်ျားရလျာန့ည်းလာြည။် သိုရ့သာ ်မြငြ်ြေ 
အကူအညီြျားြော ရလျာ့နည်းပြီးသားမဖစ်သည်။ စစ်အာဏာသိြ်းြှုြေိုင်ြီက ကှင်မြည်နယ်ေစ်ဝေြ်း 
သင့ရ်လျာရ်သာြညာရှးအရောကအ်ကရူြးှန ်ှ ည်ှ ယွဖ်ွဲ့စည်းေားရသာ လေူအုရမခမြုအဖွဲ့အစည်း 
ေစခ်မုဖစသ်ည့ ်ကှငမ်ြညန်ယြ်ညာရှးအရောကအ်ကမူြုအဖွဲ့(KSEAG)သည ်ေိငု်း NGO အဖွဲ့အစည်း 
ေစ်ခုမဖစ်သည့် Child’s Dream Foundation ၏ ရောက်ြံ့ရငွမဖင့် ရကျာင်းြစ္စည်းြျားအား ကူညီြံ့ြိုးခဲ့ 
သည်။ Child’s Dream Foundation ၏ အစီှင်ခံစာေစ်ရစာင်အှ  ၂၀၁၉ ခုနေစ်ေွင် KSEAG ြေ ရေါ်လာ 
(၁၈၀,၀၀၀) လက်ခံှ ေှိခဲ့ပြီး ၎င်းေို့အရနမဖင့် အလွန်ရဝးသည့်ရေသြျားအြါအဝင် ရကျာင်းရြါင်း 
(၁,၅၀၀) ရကျာ်၊ ရကျာင်းသား/ရကျာင်းသူ (၁၅၀,၀၀၀) နေင့် ရကျာင်းဆှာရြါင်း ၁၀,၀၀၀ ရကျာ်ကို 
နေစ်နေစ် ဝန်ရဆာင်ြှုရြးနိုင်ခဲ့သည်။43  (Child’s Dream Foundation သည် ၂၀၁၉ ခုနေစ်ေွင် KECD အား 
ဆှာမဖစ်သင်ေန်းြျားအေွက် ရေါ်လာ (၂၂၀,၀၀၀) ရြးအြ်ခဲ့သည်။) ေူးြလာယာခရိုင်၊ ကျုံေိုးပြို့နယ်၊ 
ရယာေှွဲရကျးှွာအုြ်စုြေ ရကျးှွာအုြ်စုြေူးက စစ်အာဏာသိြ်းပြီးသည့်ရနာက်ေွင် ဤသို့ရသာ 
အရောက်အြံ့ြျားလက်ခံှှေိြှု ြှေိရော့ရကကာင်း ြေေ်ချက်မြုခဲ့သည်။ 

KHRG အရနမဖင့ ်ြိြုိကုကီးြားသည့ ်နိငုင်ေံကာအဖွဲ့အစည်းြျားြေ ြညာရှးနေင့ြ်ေသ်ကရ်သာ အရောက ်
အြံြ့ျားရြးမခင်းနေင့ြ်ေသ်က၍် သေင်းအချကအ်လကအ်နည်းငယသ်ာ ှ ေှိခဲသ့ည။် သိုရ့သာ ်ခလယလ်ွ ီ
ေူခရိုင်၊ ြူးပြို့နယ်၊ ြိုြီးေဲရကျးှွာအုြ်စု၊ ဝ--- ရကျးှွာြေ ှွာသားေစ်ဦးက ရကျာင်းြေက်နိုင်ရသာ 
ကရလးြျားနေင့် စာရှးစာဖေ်ြေေ်ရသာကရလးြျားအား ကူညီှန်အေွက် ရေသေွင်းကှင်ခှစ် 
ယာန ်အဖွဲ့အစည်းေစခ်နုေင့ ်UNICEF ေို ့ြူးရြါင်း၍ ရောကြ်ံရ့ြးရနရသာ ရကျာင်းေစရ်ကျာင်းှေရိကကာင်း 
ရမြာခဲ့သည်။ “စစ်ရကာင်စီဖွင့်လေစ်ေဲ့ရကျာင်းရေွြော ြေက်နိုင်ေဲ့ ရကျာင်းသားရေွအရနနဲ့ UNICEF 
ကရနရောကြ်ံေ့ားေဲ ့ရကျာင်းရေကွိ ုေကန်ိငုေ်ယ။် ရကျာင်းေကခ်ျနိက် ေမခားရကျာင်းရေလွိြု။ဲ 
ေနလဂာရန့ကရန ရသာကကာရန့အေိဖွင့်ပြီးရော့ စရန၊ေနင်္ဂရနွရန့ြော ြိေ်ေယ်။” ရကျာင်းေွင် ေစ် 

43 ကှင်မြည်နယ်ြညာရှးကူညီရောက်ြံ့ရှးအဖွဲ့ (ESEAG) ြေ ၂၀၁၉ ခုနေစ်၊ ြေ်လေွင် ေုေ်ရဝရသာ “Ensuring educa-
tional supplies for schools in Myanmar’s conflict zones” ေွင် ကကည့်ြါ။

https://childsdream.org/wp-content/uploads/2015/03/KSEAG_Fact-Sheet_0319.pdf
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ေန်းြေရလးေန်းအေိှ ေပိြီး ဆှာြျားြော ရေသေငွ်းဘုှ ားရကျာင်းြျားှေ ိလငူယြ်ျားကကားြေ ရှွးေားမခင်း 
မဖစ်သည်။ 

(င်္) ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနှမခင်းရကကာင့်ကကုံရေွ့ှရသာ စိန်ရခါ်ြှုြျား (င်္) ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနှမခင်းရကကာင့်ကကုံရေွ့ှရသာ စိန်ရခါ်ြှုြျား 

ေကွရ်မြးေြိ်းရှောငရ်နှရသာ ှ ွာသားြျားနေင့ ်လြူှုအသိကုအ်ဝန်းြျားအရနမဖင့ ် ကရလးသငူယြ်ျားအား 
ြညာရှးဝန်ရဆာင်ြှုြျား ဆက်လက်ရြးနိုင်ှန်အေွက် အကကီးြားဆုံးစိန်ရခါ်ြှုြျားအား ကကုံရေွ့ခဲ့ှ 
သည်။ ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ နေစ်ဦးြိုင်းြေစေင်၍ ြူရကော်ခရိုင်ြေ ှ ွာသားြျားအရနမဖင့် ေိုက်ြွဲြျား၊ လက်နက်ကကီး 
ြစ်ခေ်ြှုြျား၊ ရလရကကာင်းမဖင့် ေိုက်ခိုက်ြှုြျားရကကာင့် ြလုံခခုံြှုြျားေိုးမြေင့်လာသည့်အေွက် ဆက် 
လက်ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ြှုြျားကို ရေွ့ကကုံခံစားှလျက်ှေိသည်။ စစ်အာဏာသိြ်းပြီး ြကကာြီကာလ 
အေငွ်း စစရ်ကာငစ်၏ီေြသ်ားြျားြေ ၎င်းေို၏့စစဆ်ငရ်ှးရနှာြျားကိ ုKNU အြုခ်ျုြသ်ည့ ်ရနှာြျား
အေ ိြိြုိခုျဲ့ေငွလ်ာခဲပ့ြီး ကင်းလေည့မ်ခင်းနေင့ ်လကန်ကက်ကီးှြ်းသြ်းြစခ်ေြ်ှုြျား မြုလြုလ်ာခဲြ့ါသည။် 
ေို့ရကကာင့် ြူရကော်ခရိုင်၊ လူရသာနေင့်ဘူးသိုပြို့နယ်ြျားေွင် ရနှာအနေံ့ ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနှမခင်း
နေင့် ရကျာင်းြျားြိေ်သိြ်းခဲ့ှြါသည်။44 

ခလယလ်ွေီခူရိငု၊် လယေ်ိပုြို့နယ၊် ခေဲရဲကျးှွာအြုစ်ြုေ ှ ွာသားြျားသည ်၂၀၂၀ ခနုေစ၊် ေဇီငဘ်ာလြေ စေင ်
၍ ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနခဲ့ှပြီး စစ်အာဏာသိြ်းပြီးရနာက်ြိုင်း ေိုက်ြွဲြျားြိုြိုမြင်းေန်လာသမဖင့် 
ရနအိြ်သို့မြန်လည်ရနေိုင်နိုင်မခင်း ြှေိရသးရြ။ ရကျာင်းသားြျားအရနမဖင့် ၎င်းေို့၏ရကျးှွာြျားသို့ 
မြနလ်ညရ်နေိငုန်ိငုမ်ခင်းနေင့ ်ရကျာင်းရကာင်းြနွစ်ွာ မြနလ်ညေ်ကရ်ှာကန်ိငုမ်ခင်း ြှေရိသးြါ။ ၎င်းေိုက့ကုံ 
ရေွ့ရနှရသာ စနိရ်ခါ်ြှုြျားစွာှေရိသာလ်ည်း ှ ွာသားြျားသည ်ရကျာင်းြျားအား ဆကလ်ကဖ်ငွ့လ်ေစေ်ား 
နိုင်ှန် ကကိုးြြ်းခဲ့သည်။ ရောေဲေွင် ဆက်လက်ြုန်းရအာင်းရနစဉ်ြင် ြရကာ်ေြူလေန်းရကျာင်း၊ 
ခေဲအဲလယေ်န်းရကျာင်းနေင့ ်ေရကာေ်အဲလယေ်န်းရကျာင်းြျားအား ဆကလ်ကဖ်ငွ့န်ိငု်ှ န ်ရဆာင်ှ ကွ ်
ခဲ့ှသည်။ ရကျာင်းဆှာ၊ဆှာြြျားနေင့် ရကျာင်းရကာ်ြေီြျားက စစ်ရဘး ရှောင်ကရလးသူငယ်ြျားြေ 
ဆကလ်ကြ်ညာသငက်ကားနိငု်ှ နအ်ေကွ ်ြနု်းရအာင်းသည့ရ်နှာြျားေငွ ်ယာယရီကျာင်းြျား ရဆာက ်
လုြ်ှန်စီစဉ်ခဲ့ကကသည်။ 

ေူးြလာယာခရိငုေ်ငွ ်ယာယစီစရ်ှောငစ်ခနြ်ျား ြကကာရသးြအီချနိြ်ေသာ စေငခ်ျြေေေ်ားသမဖင့ ်ေကွ ်
ရမြးေိြ်း ရှောင်ရနှသူြျား၏ ြညာရှးလိုအြ်ချက်အားရမဖှေင်းှန် အစီအစဉ်ြျားကို လုြ်ရဆာင်ရန 
ဆဲမဖစ်သည်။ KECD က ၎င်းေို့အရနမဖင့် ေူးြလာယခရိုင်ေစ်ရလှောက်ှေိ ယာယီရကျာင်းြျားဖွင့်လေစ်ှန် 
စေင်ရဆာင်ှွက်လျက်ှေိပြီး   ကှင်ေုက္ခသည်ြျားရကာ်ြေီ (KRC) နေင့်  KECD ဝန်ေြ်းြျားေံြေ ဤ
အစီအစဉ်အား အရကာင်အေည်ရဖာ်ှန် ကူညီြံ့ြိုးြှုြျားှှေိေားပြီးမဖစ်သည်။ ရကျာင်းဆှာ၊ဆှာြ
ြျားသည်လည်း စစ်ရှောင်စခန်းြျားေွင် ခိုလှုံရနှသူြျားမဖစ်ပြီး ဤရှှေ့ ရမြာင်းရှွ့လွယ်ရသာရကျာင်း
ြျားေွင် စာသင်ကကားရြးနိုင်ြည်ကို သေိမြုြိကကသည်။ လက်နက်ကိုင်ေိုက်ြွဲြျားဆက်လက်မဖစ်ြွား

44 KHRG ြေ ၂၀၂၁ခုနေစ်၊ စကေ်င်ဘာလေွင် ေေု်ရဝရသာ “Mu Traw District Situation Update: Landmine contamina-
tion, indiscriminate shelling, arbitrary taxation, movement of troops, and livelihood, education and healthcare 
sit-uation, May to June 2021” ေွင် ကကည့်ြါ။

https://khrg.org/2021/09/21-203-s1/mu-traw-district-situation-update-landmine-contamination-indiscriminate-shelling
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ရနမခင်းနေင့် စစ်ရကာင်စီြေ ေိုအရဆာက်အအုံြျားအား လာရှာက်ဖျက်ဆီးြည်ကိုစိုးှိြ်သမဖင့် ရကျာင်း 
ရဆာင်သစ်ြျား ရဆာက်လုြ်နိုင်မခင်းြှေိရသးြါ။

အချနိအ်ေိငု်းအောေစခ်အုေ ိရကျာင်းြျားြေိေ်ား ပှြီးရနာက ်ကရလးြျားသည ်ရကျာင်းမြနဖ်ငွ့သ်ည့ ်
အချနိ်ေွင် ရကျာင်းမြန်ေက်လိုစိေ် ြှေိကက ရော့ရြ။ ဤသည်ြော ၂၀၂၀ ခုနေစ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရှး 
အေကွ ်ရကျာင်းြျားြေိေ်ားှသည့အ်ချနိေ်ငွ ်ြဘိြျားနေင့ ်အမခားလြူှုအသိကုအ်ဝန်းေငွ ်ရနေိငုသ် ူ
ြျားြေ ရဖာ်မြေားရသာ မြဿနာေစ်ှြ်မဖစ်သည်။45 အသက်ကကီးရသာရကျာင်းသားြျားသည် ဆုံးခန်း 
ေိငုရ်အာင ်ြညာဆကလ်ကသ်ငယ်မူခင်းေက ်အလြုလ်ြုမ်ခင်း သိုြ့ဟေု ်အြိရ်ောငမ်ြုမခင်းြျား မြုလြု ်
လာကကသည်။ ရေသအေွင်းရနေိုင်သူြျားက ကရလးြျားအရနမဖင့် အမခားလုြ်စှာြှေိသည့်အေွက် 
အှကန်ေင့ ်ြူးယစရ်ဆးဝါးသုံးစွမဲခင်းြျားကိ ုမြုလြုလ်ာကကရကကာင်းနေင့ ်၎င်းေို၏့ကိယုြ်ိငုအ်နာင်္ေအ်ေကွ ်
စိုးှြိလ်ာကကသညဟ် ုရမြာခဲသ့ည။် KHRG အရနမဖင့ ်ငယ်ှ ယွသ်ည်ြ့နိ်းကရလးနေင့ ်ရယာကျ်ားရလးြျားြော 
ရကျာင်းြိေ်မခင်းနေင့် ရကျာင်းေွက်လိုက်ှမခင်းြျားရကကာင့် ၎င်းေို့အရြါ် ေူညီရသာသက်ရှာက်ြှု 
ှေြိှေကိိ ုသကရ်သမြနိငုမ်ခင်း ြှေြိါ။ စစအ်ာဏာသြိ်းပြီးသည့ ်အချနိြ်ေစ၍ စိုးှြိြ်ှုြျား ြိြုိကုကီးေွားလာသည ်
နေင့ ်ြေသ်က၍် ြရူကောခ်ရိငုြ်ေ ှ ွာသကူကီးေစဦ်းက “ကရလးရေကွ စာသငခ်ငွ့ြ်ှြဲ အသကရ်ေ ွကကီးလာ 
ကကေယ်။”  ဟု ြေေ်ချက်မြုခဲ့သည်။ 

ေိုင်းှင်းသားလူနည်းစု အစုအဖွဲ့ြျားအရနမဖင့် ေိုက်ရိုက် သို့ြဟုေ် သွယ်ဝိုက်၍ြစ်ြေေ်ေားခံှပြီး 
၎င်းေို၏့ ြညာရှးအရြါ်သကရ်ှာကြ်ှုြျားှေရိနမခင်းသည ်ကရလးသငူယအ်ခငွ့အ်ရှးအြါအဝင ်နိငုင် ံ
ေကာလူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုနေင့် လူ့အခွင့်အရှးဥြရေအြျားအမြားကို ချ ိုးရဖာက်မခင်းမဖစ် 
သည်။ ြညာရှးနိြ့်ကျြှုသည် ေိုင်းှင်းသားလူနည်းစုြျားအေွက် ရှှေည်ဆိုးကျ ိုးသက်ရှာက်ြှု 
ှေရိစနိငုပ်ြီး အနာင်္ေေ်ငွ ်ဤလြူှုအသိကုအ်ဝန်းြျားအေကွ ်စီးြွားရှးနေင့ ်လြူှုရှးအကျ ိုးဆကြ်ျားကိ ု
ဆက်လက်ခံစားှရစနိုင်သည်။ ဗုံးရြါက်ကွဲြှုြျား၊ ရသနေ်သံြျားကကား ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနှ 

45 KHRG ြေ ၂၀၂၁ခုနေစ်၊ ရြလေွင် ေုေ်ရဝရသာ “ချန်လေြ်ခံှသူြျား - မြန်ြာမြည်အရ ေှ့ရောင်ြိုင်းရကျးလက်ရေသ ေှိ 
ေိုင်းှင်းသားလူနည်းစုြျားနေင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေုန့် မြန်ြှုြျား”, ေွင် ကကည့်ြါ။

၂၀၂၀ ခနုေစ၊် ေဇီငဘ်ာလကေည်းကစပြီး ခလယလ်ွေီူးခရိငု၊် လယေ်ိပုြို့နယ၊် ခေဲရဲကျးှွာအြုစ်ြုေ ှ ွာသားြျားသည ်ရနှြစ်နွ့်ခွာ 
ေိြ်းရှောင်ရနှပြီးမဖစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ြေ်လအေိ ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနှသည့်ကရလးြျားသည် ရောေဲေွင်သာ 
ဆက်လက်ြညာဆည်းြူးရနဆဲမဖစ်သည်။ (ဓာေ်ြုံ - Partners Relief and Development staff)

https://khrg.org/my/2021/05/2928
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ရသာ်လည်း ှ ွာသားြျားရနမဖင့် ၎င်းေို့ကရလးြျား၏ ြညာရှးအေွက် ခိုင်ြာစွာ ကကိုးြြ်းလုြ်ရဆာင် 
ရနကကြါသည။် ြရူကောခ်ရိငု၊် ေယွလ်ိုးပြို့နယြ်ေ ေီးဘဲခ့ေြေ ရကျးှွာသကူကီးေစဦ်းက “ေကယလ်ို ့သေူို ့
ရေ ွြညာသငခ်ငွ့ြ်ှဘူးဆိုှ င ်အဆငရ်မြြောြဟေုဘ်ူး။ ကျွနရ်ောေ်ိုက့ အသကက်ကီးပြဆီိရုော ့ဘာြေ 
ြမဖစဘ်ူး။ ကျွနရ်ောေ်ို ့ကရလးရေအွေကွက်ိ ုရမြာရနော။” ဟ ုေငမ်ြြါသည။် လကန်ကက်ိငု ်ြဋြိက္ခ 
မဖစ်ြွားချနိ်နေင့် လုံခခုံြှုြှေိသည့်ချနိ်ေွင် ြညာရှးနေင့် ရကျာင်းြျားဆက်လက်ဖွင့်လေစ်ခွင့်ှှန်အေွက် 
အကူအညီရြးနိုင်ြည့် လူြှုရောက်ြံ့ရှးအစီအစဉ်ြျား ေားှေိလုြ်ရဆာင်ှန် အလွန်ခက်ခဲြါသည်။ 
သို့ရသာ် အနာင်္ေ်ေွင် ဖယ်ကျဉ်ခံှမခင်းနေင့် လူနည်းစုေိုင်းှင်းသား၏ အခွင့်အရှးြျားအား မငင်းြယ် 
မခင်းြျားကို ကာကွယ်ှန်အေွက် ေိုအစီအစဉ်ြျားအား လုြ်ရဆာင်ှန်လိုအြ်သည်။ အဘယ်ရကကာင့် 
ဆိုရသာ် ြညာရှးဆိုသည်ြော ြညာေေ်ရမြာက်ှန်အေွက် ေစ်ခုေည်းြဟုေ်ြဲ အမခားလူ့အခွင့် 
အရှးြျားအား လကလ်ေြ်းြီှ န ်စြွ်းရဆာငမ်ြေင့ေ်ငရ်ြးနိငုသ်ည့အ်မြင ်လြူှုအသိကုအ်ဝန်းေငွ ်ြူးရြါင်း 
လုြ်ရဆာင်ခွင့်ှှေိှန် လုြ်ရဆာင်ရြးနိုင်စွြ်းှေိရသာရကကာင့်မဖစ်သည်။46 

46 British Institute of International and Comparative Law (BIICL) and Education Above All ြေ ၂၀၁၉ခုနေစ်ေွင် 
ေုေ်ရဝရသာ  Protection of Education in Insecurity and Armed Conflict: An International Law Handbook, 2nd 
edition, ၏စာြျက်နော (၂)ေွင် ကကည့်ြါ။
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အခန်း (၅) ရေသေငွ်းရောကြ်ံြ့ှုြျားရြးရနရသာအဖွဲ့ြျားနေင့ ်ရငရွကကးရောက ်အခန်း (၅) ရေသေငွ်းရောကြ်ံြ့ှုြျားရြးရနရသာအဖွဲ့ြျားနေင့ ်ရငရွကကးရောက ်
ြံ့ြှုနည်းလြ်းသစ်ြျားလိုအြ်မခင်းြံ့ြှုနည်းလြ်းသစ်ြျားလိုအြ်မခင်း

ရေသေငွ်းရောကြ်ံြ့ှုြျားရြးရနရသာအဖွဲ့ြျားြေ ချြေေဖ်ငွ့လ်ေစေ်ားသည ်စစ ် ရှောငစ်ခန်းြျားအြါဝင ်
ေကွရ်မြးေြိ်း  ရှောငရ်နသြူျားအေကွ ်အရှးရြါ်လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုအရောကအ်ြံြ့ျား 
အား ြံ့ြိုးရြးနိုင်ှန် လုြ်ရဆာင်ကကရသာ်လည်း ေွက်ရမြးေိြ်း  ရှောင်သူအရှအေွက် ြိုြိုြျားမြားလာ 
ရသာရကကာင့ ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုအကအူညြီျားရြးနိငု်ှ နအ်ေကွ ်ရနု်းကနရ်နကကှြါသည။် ဤစစရ်ဘး ရှောင ်
စခန်းြျားသည် နိုင်ငံနယ်နိြိေ်အေွင်းေွင်သာှေိရနရသာရကကာင့် ေိုကူညီရောက်ြံ့ြှုြျားအား ှှေိသူ 
ြျားကို IDP ြျားအမဖစ်သာ သေ်ြေေ်ေားသည်။ ေို့အေွက်ရကကာင့် ဤရောက်ြံ့ြှုြျားရြးရနရသာ 
ရေသေွင်းအဖွဲ့ြျားအရနမဖင့် ေုက္ခသည်အကာအကွယ်ရြးရှးအေွက် သေ်ြေေ်ေားရသာှန်ြုံရငွ
ြျားအား ှယူသုံးစွဲခွင့်ြှေိြါ။ ရယဘုယျအားမဖင့် IDP ြျားအား အကာအကွယ်ရြးှန်အေွက် ှန်ြုံရငွ
ြျားအားှှေိှန် ြိုြိုခက်ခဲပြီး ြြာဏအားမဖင့်လည်း နည်းြါးသည်။47 ေို့အမြင် ရငွရကကးရောက်ြံ့ြှု 
ြြာဏသေ်ြေေ်ြှုအေွက် ဆုံးမဖေ်ချက်ချြေေ်နိုင်ှန် IDP ြျား၏ အရှအေွက်နေင့် လိုအြ်ချက်ြျား
နေင့ြ်ေသ်ကရ်သာ အချကအ်လကြ်ျားအား စစေ်ြ်းမြုစုှ နန်ေင့ ်အစီှ ငခ်စံာြျားအေကွ ်ြေေေ်ြ်းေင်
သည့်ရနှာေွင် အားနည်းရနြါသည်။ ေို့အမြင် ရငွရကကးရောက်ြံ့ြှုှှေိှန် အမခားကန့်သေ်ချက်ေစ်
ခြုော ဤအရမခ အရနေငွ ်ရောကြ်ံြ့ှုရြးရနရသာ ရေသခအံှြဖ်ကအ်ဖွဲ့အစည်းြျားနေင့ ်လေူအုရမခမြု
အဖွဲ့ြျားသည် ြေေ်ြုံေင်ေားရသာ အဖွဲ့အစည်းြျားြဟုေ်ရသာရကကာင့် ရငွရကကးရောက်ြံ့ြှုအခွင့်
အ လြ်းှှေိှန် ြိုြိုနည်းြါးြါသည်။ 
 
ေိုအစား ရငွရကကးရောက်ြံ့ြှုအြျားစုြော အေူးသမဖင့် INGO အဖွဲ့အစည်းြျားေံသို့သာ ရှာက်ှေိကက 
သည်။ ကုလသြင်္္ဂ လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာ ြူးရြါင်းရဆာင်ှွက်ရှးအဖွဲ့(OCHA)၏ 
ရငွရကကးရောက်ြံ့ြှု ရမခှာခံလိုက်ရသာ လုြ်ငန်းြေှှေိေားသည့် အချက်အလက်ြျားအှ ၂၀၁၆ ခုနေစ် 
ေွင် မြန်ြာနိုင်ငံအေွက် INGO ြျားချေားရြးရသာ ှန်ြုံရငွြျားေဲြေ ၀.၂ ှာခိုင်နှုန်းသာ NGO ြျားေံ 
ရှာက်ှေိအပြီး ၀.၀၆၉ ှာခိုင်နှုန်းသာ ရေသခံအဖွဲ့အစည်းြျားေံ ရှာက်ှေိြါသည်။48 သို့ရသာ်လည်း 
ှန်ြုံရငွအြျားအမြားှှေိေားရသာ INGO အြျားစုြော လက်ှေိေွင် မြန်ြာမြည်အေွင်းလုြ်ငန်းြျား 
အမြည်အ့ဝရဆာင်ှ ကွန်ိငုမ်ခင်း ြှေြိါ။ အဘယရ်ကကာင့ ်ဆိရုသာ ်မြနြ်ာနိငုင်ေံငွ ်လကန်ကက်ိငုေ်ိကုြ်ွြဲျား၊ 
လုံခခုံရှးအရမခအရနနေင့် စစ်ရကာင်စီြေကူညီရောက်ြံ့ြှုရြးသူြျားအား ြိေ်ြင်ေိုက်ခိုက်မခင်းြျားနေင့်  
ေိုင်းနိုင်ငံေွင်ြူ ေိုင်းအစိုးှြေချြေေ်ေားရသာ အေားအဆီးြျားရကကာင့်မဖစ်ြါသည်။ 

47 ၂၀၂၁ခုနေစ်ေွင် UNHCR ၏ ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ှာှန်ြုံရငွ၏ ၇၆ ှာခိုင်နှုန်းသည် ေုက္ခသည်စီြံကိန်းအေွက် လျာေားပြီး ၁၆ 
ှာခိငုန်ှုန်းသာ IDP ြျားအေကွ ်လျာေားခဲသ့ည။် (၂၀၂၀ခနုေစ ်အာ ေှနေင့ ်ြစဖိေိရ်ေသြျားအေငွ်း IDP စြံီကနိ်းြျားအေကွ ်
ရနာက်ဆုံးဆုံးမဖေ်ချက်ချသည့် ှန်ြုံရငွြော  (၅) ငါးှာခိုင်နှုန်းသာှေိသည်။ UNHCR ြေ ၂၀၂၁ခုနေစ်၊ ြေ်လေွင် ေုေ်ရဝ
ရသာ “Executive Committee of the High Commissioner’s Programme: Update on budgets and funding (2020-
2021), Standing Committee, 80th Meeting (EC/72/SC/CRP.7)” ေွင် ကကည့်ြါ။

48 Financial Tracking Service ြေ ေုေ်ရဝရသာ “Myanmar 2016 - Country Data”  ကို ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ ဧပြီလ၊ ၂၆ှက်ရန့
ေွင် ဝင်ရှာက်ရလ့လာဖေ်ရှုခဲ့သည်။

https://www.unhcr.org/605c429d4.pdf
https://fts.unocha.org/countries/153/recipient-types/2016
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အမခားရသာြျားမြားသည့် ှန်ြုံရငွြျားြော စစ်ရကာင်စီေံသို့ ရှာက်ှေိသွားခဲ့သည်။ စစ်အာဏာသိြ်း 
ပြီးသည့အ်ချနိြ်ေစ၍ မြနြ်ာနိငုင်အံေကွ ်ေှားဝငအ်စိုးှအမဖစ ်စစရ်ကာငစ်အီား ြသေြ်ေေရ်သာရကကာင့ ်
နိငုင်အံချ ို့ြေ အစိုးှြျားနေင့ ်အဖွဲ့အစည်းြျားသည ်စစရ်ကာငစ်နီေင့လ်ြုင်န်းရဆာင်ှ ကွြ်ှုအား ရှောငက်ျဉ ်
ပြီး ေိုှ နြ်ုရံငြွျားအား အရှေ့ရောငအ်ာှေနိငုင်ကံကီးြျားအသင်း(အာဆယီ)ံကဲသ့ိုရ့သာအဖွဲ့ြျားနေင့ ်အမခား 
နိငုင်ေံကာြေိဖ်ကအ်ဖွဲ့အစည်းြျားေသံို ့လွှရဲမြာင်းှနက်ကိုးြြ်းခဲက့ကသည။် သိုရ့သာလ်ည်း ဤကကိုးြြ်း 
ြှုအားေေုြ်ှုြျားသည ်ရေသအေွင်းရောက်ြံြ့ှုရြးရနရသာ အဖွဲ့ြျားေသံို့ ရငရွကကး ရောက်ြံ့ြှုြျား 
ရှာက်ှ ေနိိငုရ်အာင ်ကညူရီြးနိငုမ်ခင်းြှေြိါ။ မြနြ်ာနိငုင်၏ံ နိငုင် ံရှးအကကြအ်ေည်းြျားအား ရမဖှေင်းှန ်
ှည်ှ ယွ၍် ရှးဆွေဲားရသာ အာဆယီ၏ံသရဘာေညူခီျကင်ါးှြရ်အာကေ်ငွ ်မြနြ်ာမြညအ်ေငွ်းအရှး 
ရြါ်ေုံမ့ြနြ်ှုနေင့ ်လသူားချင်းစာနာြှုဆိငု်ှ ာအကအူညြီျားကိ ု ောဝနယ်ရူဖာရ်ဆာင ်ရြးှန ်အာဆယီ၏ံ 
သဘာဝရဘးအန္တှာယ်စီြံခန့်ခွဲြှုဆိုင်ှာ ညေိနှိုင်းရဆာင်ှွက်ရှးစင်ော (AHA Centre) ကို ောဝန်ရြး 
ေားြါသည။် အာဆယီ၏ံ သဘာဝရဘးအန္ှတ ာယစ်ြီခံန့်ခွြဲှုဆိငု်ှ ာ ညေနိှိုင်းရဆာင်ှ ကွရ်ှးစငေ်ာ (AHA 
Centre) ၏ လြုင်န်းလြုရ်ဆာငြ်ှုနည်းလြ်းြျားအှ မြနြ်ာနိငုင်ကံိ ုအာဆယီ၏ံကညူရီောကြ်ံြ့ှှု ေှရိသာ 
အဖွဲ့အမဖစ ်ခငွ့မ်ြုေားပြီး “၎င်း၏ရေသအေငွ်း ကညူရီောကြ်ံြ့ှုြျားအား ညွှနက်ကား၊ ေနိ်းချုြ၊် ညေနိှိုင်းပြီး 
ကကီးကကြ်ှန်” ောဝန်ရြးခဲ့သည်။ ေို့အမြင် မြန်ြာနိုင်ငံသည် AHA Centre ၏ အုြ်ချုြ်ြှုဘုေ်အဖွဲ့ဝင် 
မဖစပ်ြီး လက်ှ ေေိငွ ်စစရ်ကာငစ်ြီေေနိ်းချုြေ်ားရသာ လြူှုကယဆ်ယရ်ှးနေင့ ်မြနလ်ညရ်နှာချေားရှး 
ဝန်ကကီးဌာနက ကိုယ်စားမြုသည်။  AHA Centre ၏ လုြ်ငန်းရဆာင်ှွက်ြှု သရဘာေူညီချက်ြျားနေင့် 
လူသားချင်းစာနာြှုအရောက်အြံ့ြျားအားရြးအြ်ှန် ြူးရြါင်းလုြ်ရဆာင်သူြျားကို ဆုံးမဖေ်ှာေွင် 
စစ်ရကာင်စီြေ ကကီးစိုးေားနိုင်ြါသည်။49

49 ရ ေှ့ရမြးအဖွဲ့ (PV) ြေ ၂၀၂၁ခနုေစ၊် ကသင်္ေုလ်ေငွေ်ေုရ်ဝရသာ “Great Expectations: Analysis of the ASEAN Coordinating 
Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management” ေွင် ကကည့်ြါ။

၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလအေွင်း ရလးရကရကာ်ရေသေွင် ေိုက်ြွဲြျားမဖစ်ြွားပြီးရနာက် ေူးြလာယာခရိုင်၊ ရကာ်ေှီပြို့နယ်
ှေ ိဖလူးကကီးအေကေ်န်းရကျာင်းသည ်စစရ်မြးရှောင်ှ ွာသားြျားအေကွ ်အရှးရြါ်အကအူညြီျားရြးှန ်အရှးြါသည့ရ်နှာ 
ေစခ်မုဖစလ်ာခဲသ့ည။် ရေသခလံြူှုအသိငု်းအဝန်းြျားနေင့ ်ေိငု်း-မြနြ်ာနယစ်ြေ်ငွအ်ရမခစိကုသ်ည့ ်CSO/CBO အဖွဲ့အစည်းြျားြေ 
စစ်ရမြးရှောင်ှွာသားြျားအား ကူညီရောက်ြံ့ြှုြျား ရြးခဲ့သည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG)

https://progressivevoicemyanmar.org/2021/08/04/great-expectations-analysis-of-the-asean-coordinating-center-for-humanitarian-assistance-on-disaster-management/
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ေို့အေူ ရေသေွင်းဝန်ရဆာင်ြှုရြးရနရသာအဖွဲ့အစည်းြျားနေင့် အကာအကွယ်ရြးသူြျားေံသို့ 
ရငွရကကးအရောက်အြံ့ ေိုက်ရိုက်ရှာက်ှေိနိုင်ြည့်လြ်းရကကာင်းြျား နည်းြါလာခဲ့ြါသည်။ သို့ရသာ် 
လက်ှ ေအိရမခအရနေငွ ်ဤဖွဲ့အစည်းြျားသည ်အရှးရြါ်ကညူြီံြ့ိုးြှုြျား ရြးရနသည့ ်အဓကိအဖွဲ့အစည်း 
ြျားမဖစ်သည်။ လုံရလာက်သည့်ရငွရကကးရောက်ြံ့ြှုြှေိြဲ ၎င်းေို့အရနမဖင့် ကူညီရောက်ြံ့ြှုြျား 
ဆကလ်ကရ်ြးှနအ်ေကွ ်ကန့်သေခ်ျကြ်ျား ှ ေလိာနိငုသ်ည။်  အကအူညြီျားနည်းြါးလာသည်အ့မြင ် 
ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနှသူအရှအေွက် ြိုြိုေိုးြျားလာသမဖင့် အကူအညီလိုအြ်သူြျားအေွက် 
အကကြ်အေည်း ြိုြိုမဖစ်ရြါ်ရစြါသည်။ ေို့အမြင် နိုင်ငံေကာအဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့် ဝန်ရဆာင်ြှု 
ရြးှြည့်ရနှာြျားသို့ ရှာက်ှေိနိုင်မခင်းြှေိသည့်အေွက် လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာ 
ကြရ်ဘးအေကွ ်ချြေေေ်ားရသာှနြ်ုရံငအွြျားစအုား အသုံးမြုနိငုမ်ခင်းြှေရိြ။ အကယ၍် ှ နြ်ုရံငြွျား 
အား သုံးစွဲေားြါကလည်း ေိုှန်ြုံရငွြျားြော ဦးေည်ြစ်ြေေ်ေားရသာလူေု သို့ြဟုေ်  လက်ှေိေွင် 
အရှးရြါ်ရောက်ြံ့ြှုရြးရနရသာ အဖွဲ့အစည်းြျားေံရှာက် ေှိနိုင်မခင်း ြှေိသည့်အေွက် ှန်ြုံရငွြျား 
အား ြည်သည့်အေွက် အသုံးမြုရကကာင်း ရြးခွန်းေုေ်စှာမဖစ်လာြါသည်။ 

IDP ြျားနေင့် ရေသခံမြည်သူြျား 
သည ်ေူးြလာယာခရိငု၊် ရကာေ်ှ ီ
ပြို့နယ် ၊  ဖလူး ကကီးရကျးှွာသို့  
ေွ က် ရမြး ေိ ြ်း ရှော င် လာ ကက  
ရသာ အမခားှွာသားြျားကိ ုကညူ ီ
ရြးှနအ်ေကွ ်ဖလူးကကီးအေက ်
ေ န်း ရကျာ င်း သို့  အ ေူ ေ ကွ  
ရှာက ်ှ ေလိာပြီး စားစှာြျား ဝိငု်း 
ဝန်းကူညီချက်ရြးခဲ့သည်။ ဤြုံ 
ကို ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၁၈ 
ှက်ရန့ေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ 
(ဓာေ်ြုံ - KHRG)
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နိင်္ုံး နိင်္ုံး 

ဤအစီှ ငခ်စံာေငွ ်လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုဆိငု်ှ ာ အခကအ်ခြဲျား၊ စနိရ်ခါ်ြှုြျားနေင့ ်အကအူည ီ
ရောက်ြံ့ြှုြျားအား ရဖာ်မြေားပြီး ေွက်ရမြးေိြ်းရှောင်ရနှရသာှွာသားြျားနေင့် ရကျးှွာအေွင်း 
ကျန်ှေိရနရသာ ှွာသားြျား၏လိုအြ်ချက်ြျားနေင့် အရေွ့အကကုံြျားြါ ြီးရြာင်းေိုးရဖာ်မြေားသည်။ 
လက်ှ ေအိရမခအရနေငွ ်ရဘးကင်းလုခံခုံစွာ ရှှေ့ရမြာင်းရနေိငု်ှ န ်ရှွးချယစ်ှာအလနွ်ှ ေားြါးရနြါသည။် 
ေို့ရကကာင့် အချ ို့ှွာသားြျားသည် လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခြျား၊ လက်နက်ကကီးြစ်ခေ်မခင်းြျားအမြင် 
စစ်ရကာင်စီေြ်သားြျား၏ အကကြ်းဖက်ြှု၊ ပခိြ်းရမခာက်ြှု၊ အဓြ္မရစခိုင်းြှုနေင့် အမခားရသာအခွင့်အရှး 
ချ ိုးရဖာကြ်ှုြျားှေရိနရသာလ်ည်း ၎င်းေို၏့ရကျးှွာေငွသ်ာ ဆကလ်ကရ်နေိငု်ှ န ်ရှွးချယခ်ဲက့ကသည။် 
ြညသ်ိုြ့ငဆ်ိရုစကာြ ူှ ွာသားြျားအရနမဖင့ ်ရကျးှွာအေငွ်းေငွ ်ဆကလ်ကရ်နေိငုသ်ညမ်ဖစရ်စ ရကျး 
ှွာြေေွက်ရမြးသည်မဖစ်ရစ ၎င်းေို့၏လုံခခုံရှးနေင့် ဘဝအေွက် ပခိြ်းရမခာက်ြှုြုံစံအြျ ိုးြျ ိုးကို ကကုံရေွ့ 
ရနကကှြါသည်။ 

စစ်ရကာင်စီြေ ေိုင်းှင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းြျား၏ အရမခခံရောက်ြံ့ြှုြျားအား ဖျက်စီးှန် 
ှည်ှ ယွခ်ျကမ်ဖင့ ်“မဖေရ်လးမဖေ”် နည်းလြ်းအား မြနလ်ညအ်သုံးမြုလာခဲပ့ြီး မြညသ်ြူျားအေကွ ်ြှေ ိ
ြမဖစ်လိုအြ်ရသာ အှင်းအမြစ်ြျားအား မဖေ်ရောက်မခင်းြျား မြုလုြ်လာခဲ့သည်။ ေို့ရကကာင့် လက်ှေိ 
ေွင် ကှင်မြည်နယ်အေွင်းှေိ ှွာသားြျားအရနမဖင့် အစားအရသာက်၊ အလုြ်အကိုင်၊ ကျန်းြာရှးနေင့် 
ြညာရှးဆိုင်ှာ အခက်အခဲြျားအား ှ င်ဆိုင်ရနှပြီး အကူအညီအရောက်အြံ့ြျား လိုအြ်လျက်ှေိရန 
ြါသည်။ 

လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုဆိငု်ှ ာ အကအူညြီျားှှေိှ န ်ြိြုိခုကခ်လဲာချနိေ်ငွ ်ရကျးလကရ်ေသှေ ိ
ှွာသားြျား၏လိအုြခ်ျကြ်ျားကိ ုအဓကိမဖည့ဆ်ည်းရြးသြူျားသည ်ရေသေငွ်းဝနရ်ဆာငြ်ှုရြးသြူျား
နေင့် ရေသခံလူြှုအသိုက်အဝန်းြျားကိုယ်ေိုင်သာလှေင် မဖစ်ရနြါသည်။ ေချနိ်ေည်းေွင် မြင်ြ NGO 
ြျားနေင့ ်နိငုင်ေံကာအဖွဲ့အစည်းကကီးြျားသည ်မြနြ်ာနိငုင်အံေငွ်းေငွမ်ဖစရ်စ၊ ေိငု်းနိငုင်ြံေ နယစ်ြမ်ဖေ ်
ရကျာ၍်မဖစရ်စ အကာအကယွရ်ြးမခင်းဆိငု်ှ ာဝနရ်ဆာငြ်ှုြျားနေင့ ်လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုဆိငု ်
ှာအကူအညီြျားရြးသည့်အခါ ေားမြစ်မခင်းခံှကကြါသည်။
 
အကာအကယွရ်ြးြှု အရမခအရနနေင့ြ်ေသ်က၍် နယစ်ြရ်ေသြျားေငွ ်ြေကူွမဲြားသည့ ်လြုင်န်းရဆာင ်
ှကွြ်ှု ြျားအား လြုရ်ဆာငလ်ျက်ှ ေရိသာ အှြဖ်ကအ်ဖွဲ့အစည်းြျားနေင့ ်ကနွယ်ကြ်ျား ှ ေရိကကာင်း UNHCR 
ြေ ြကကာရသးြကီ ေေုမ်ြနေ်ားသည့ ်အစီှ ငခ်စံာေငွ ်သုံးသြေ်ားသြေ်ားြါသည။် ၎င်းေိုအ့ရနမဖင့ ်
ရေသခံအာဏာြိုင်ြျား၏ ယုံကကည်ြှုှှေိေားပြီး ကူညီရောက်ြံ့ြှုြျားရြးှန်အေွက် ရဝးလံသည့် 
ရနှာြျားသိုြ့င ်သွားရှာကန်ိငုသ်ည။် ြရဲဟာငရ်ဆာင ်ခရိငုေ်ငွ ်ေကု္ခသညြ်ျားအေကွ ်အစားအရသာက၊် 
ကျန်းြာရှးနေင့် သန့်ှေင်းရှးြျားအေွက် အရမခခံရောက်ြံ့ြှုြျားြံ့ြိုးရြးကာ ယာယီခိုလှုံရှးအေွက် 
လုြ်ငန်းြျားအားရဆာင်ှွက်ရနသည့် အရေွ့အကကုံှေိရသာ အှြ်ဖက်လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားစွာှေိရနြါ
သည်။ အချ ို့ရသာအဖွဲ့အစည်းြျားြော လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာအကူအညီရြးြှုနေင့် 
ြေ်သက်၍ အရေွ့အကကုံြျားစွာှေိရသာ်လည်း အေူးသမဖင့် အကာအကွယ်ရြးရှးနေင့်ြေ်သက်၍ 
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ကျွြ်းကျင်ြှုဆိုင်ှာ လိုအြ်ချက်ြျားရကကာင့် ၎င်းေို့၏လုြ်ရဆာင်နိုင်စွြ်းြော ြေူညီကကရြ။50 

UNHCR အရနမဖင့် အကူအညီရြးှန်နေင့် IDP စခန်းြျား ေိုးချဲ့နိုင်ှန်အေွက် ရေသအေွင်းှေိ အှြ်
ဘက် လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား၏စွြ်းရဆာင်ှည်ြျားကမြေင့့််ေင်ရြးှာေွင် အှင်းအမြစ်ြျားကိုရြးှန် 
နိငုင်ေံကာလသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှု အကအူညရီြးရနသြူျားအား ရောင်းဆိရုနကကြါသည။်51 
ေိကုဲသ့ို ့ရေသခလံြူှုအဖွဲ့အစည်းြျား၏ စြွ်းရဆာင်ှ ညြ်ျားကိမုြေင့ေ်ငရ်ြးှာေငွ ်အှင်းအမြစြ်ျားကို
ရြးှန် ရောင်းဆိုြှုအရြါ် ကကိုဆိုလက်ခံနိုင်ရသာ်လည်း လက်ရေွ့ေွင်ြူ ရေသေွင်းအဖွဲ့ဝင်ြျား၏ 
လုြ်ရဆာင်ချက်ြျားအား အသိအြေေ်မြုှန် ြျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ေို့အမြင်ကူညီြံ့ြိုးြှုြျားအား မဖန့်ရဝ
မခင်းနေင့် လုြ်ငန်းလည်ြေ်ြှုြျားအား ြည်သို့လုြ်ရဆာင်ှြည်နေင့်ြေ်သက်၍ အကာအကွယ်ရြးရှး
ြှုရဘာင်ြျားနေင့် ှ န်ြုံရငွသုံးစွဲရှး အစီအြံြျားအရြါ် ကကီးြားရသာဆုံးမဖေ်ချက်ြျား ချြေေ်သည့်အခါ 
ရေသခံလူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားအား ဖယ်ကျဉ်ေားကကြါသည်။ ရေသခံအဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့်  
နိုင်ငံေကာအသိုက်အဝန်းေံြေ အြေန်ေကယ်လိုအြ်ရနရသာအှာြော လြ်းညွှန်ချက် သို့ြဟုေ် 
ညွှန်ကကားချက်ြဟုေ်ြဲ ယခုအခါ ရငွရကကးနေင့် အှင်းအမြစ်ရောက်ြံ့ြှုြျားကိုသာ လိုအြ်သည်။  

ယခငေ်ေုမ်ြနခ်ဲရ့သာ အစီှ ငခ်စံာေစရ်စာငေ်ငွ ်KHRG အြါအဝင ်ရေသေငွ်းအှြ်ဖကအ်ဖွဲ့အစည်း 
ြျားြေ လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာ အကကြ်အေည်းအေွက်ှေိနေင့်ပြီးရသာရမဖှေင်းနည်းြျား
နေင့ြ်ေသ်က၍် ၎င်းေို၏့ စိုးှြိြ်ြူနြ်ှုြျားကိ ုရဖာမ်ြေားြါသည။် ေိအုစီှ ငခ်စံာေေဲငွ ်ရငရွကကးအလေူ 
ှေင်ြျားနေင့် နိုင်ငံေကာလူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာအဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့် ယခင်ေွင် 
ကျင့သ်ုံးခဲသ့ည် ့လသူားချင်းစာနာရောကေ်ားြှုြဝူါေြျားအေိငု်း လသူားချင်း စာနာရောကေ်ားြှုအက ူ
အညီြျားကိုရြးရနရသာရကကာင့် စစ်ရကာင်စီြေ အကကြ်အေည်းနေင့် ေိုင်းှင်းသားြျားကိုဖိနေိြ်နိုင်ှန် 
လကန်ကသ်ဖယွ ်အသုံးမြုနိငုခ်ဲမ့ခင်းမဖစြ်ါသည။် ရေသေငွ်းှေ ိလြူှုအသိကုအ်ဝန်းအား ကညူရီောကြ်ံြ့ှု 
အမြည့်အဝရြးနိုင်ရသာ အှြ်ဖက်လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား၊ လူေုအရမခမြုအဖွဲ့အစည်းြျားနေင့်အေူ 
အဓိြ္ပါယ်ှေိှေိ ြူးရြါင်းရဆာင်ှွက်ှန်အေွက် အရှးကကီးသည့်ရှွးချယ်ြှုမြုလုြ်ှန်လိုအြ်ရကကာင်း 
ေိုအစီှင်ခံစာေွင် ရဖာ်မြေားသည်။52 

KHRG အရနမဖင့် ေိုအစီှင်ခံစာေွင်ြါှေိရသာ အကကံမြုချက်ြျားအှ ရမဖှေင်းနည်းြျားကို ေြ်ြံရဖာ်မြ 
လိုက်သည်။ အှြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားေံသို့ လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာအကူအညီြျား 
ေိကုရ်ိကုရ်ှာက်ှ ေနိိငု်ှ နအ်ေကွ ်ြုစံအံသစေ်ညရ်ဆာကမ်ခင်းေက ်ှ ေနိေင့ပ်ြီးသားမဖစရ်သာရသာ ရေသ 
ေငွ်း လြုေ်ုံးလြုန်ည်းကိ ုအသုံးမြုသင့သ်ည။် ဤလြုေ်ုံးလြုန်ည်းြျားအား ရေသခလံြူှုအသိကုအ်ဝန်းြေ 
ရဖာ်ေုေ်ေားမခင်းမဖစ်ပြီး အကယ်၍ နိုင်ငံေကာအဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့် ကူညီရောက်ြံ့ြှုြျားအား 
မဖန့်ချ ီှ ာေငွ ်အေကြ်ေချုြက်ိငုသ်ည့န်ည်းလြ်းမဖင့သ်ွားြညဆ်ိြုါက လြုေ်ုံးလြုန်ည်းအား ြျကစ်ီးရစ 

50 ေိုင်းနိုင်ငံေွင် အရမခစိုက်သည့် ကြ္ဘာ့ကုလသြင်္္ဂေုက္ခသည်ြျားဆိုင်ှာြဟာြင်းကကီးရုံး (UNHCR) ြေ ၂၀၂၂ ခုနေစ်၊ 
ရဖရဖာဝ်ါ ီှလေငွ ်ေေုရ်ဝရသာ “Thailand: Protection Analysis on Myanmar Refugee influxes Situation February 
2022” ေွင် ကကည့်ြါ။

51 Ibid.
52 ရ ေှ့ရမြးအဖွဲ့ (PV) ြေ ၂၀၂၁ ခနုေစ၊် စကေ်ငဘ်ာလေငွေ်ေုရ်ဝရသာ“Nowhere to Run: Deepening Humanitarian Crisis 

in Myanmar” ေွင် ကကည့်ြါ။

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90984
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/09/07/nowhere-to-run-deepening-humanitarian-crisis-in-myanmar/
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နိငုသ်ည။် ေိုအ့ေကွ ်ရငရွကကးအလေူှေငြ်ျားနေင့ ်နိငုင်ေံကာ အစိုးှြဟေုရ်သာ အဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့ ်
ရေသခံလူြှုအသိုက်အဝန်း၏ေင်မြချက်အား နားရောင်လျက် ြဋိြက္ခမဖစ်ရစြည့်ကိစ္စှြ်ြျားအား 
ရှောင်ှေားပြီး ရေသေွင်းလူြှုအဖွဲ့အစည်းအား ၎င်းေို့၏လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆိုင်ှာ 
အရောက်အြံ့ြျားရြးှန်အေွက် အရမဖှောှာေွင် အဓိကလုြ်ရဆာင်ရြးြည့်အဖွဲ့ြျားကိုသာ ကူညီ 
ြံ့ြိုးရြးှြည်။  […] ရငွရကကးရောက်ြံ့ရသာအဖွဲ့ြျားအရနမဖင့် ေိုင်းှင်းသားလူြှုအသိုက်အဝန်းအား 
အဓကိဆုံးမဖေခ်ျကြ်ျားချြေေ်ှ ာေငွ ်ဖယက်ျဉေ်ားမခင်း သိုြ့ဟေု ်ရှုြရ်ေွးရသာ လြုေ်ုံးလြုန်ည်းြျား 
မဖင့ ်ရနောင့ရ်နေးရစမခင်းြျားြမြုြ ဲကညူြီံြ့ိုးရှးအစအီစဉြ်ျားနေင့ ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျားအေကွ ်ြေိဖ်ကအ်ဖွဲ့ 
ြျားအမဖစ် ေန်းေူသေ်ြေေ်ှြါြည်။53

53 Ibid.
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ဓာေ်ြုံ - အရှေ့ြျက်နောဖုံးနေင့် အရနာက်ြျက်နောဖုံးဓာေ်ြုံ - အရှေ့ြျက်နောဖုံးနေင့် အရနာက်ြျက်နောဖုံး

အရှေ့ြျက်နောဖုံးအရှေ့ြျက်နောဖုံး

ဤဓာေ်ြုံကို ၂၀၂၁ ခုနေစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၂၃ ှ က်ရန့၌ ေူးြလာယာခရိုင်၊ ရကာ်ေှီပြို့နယ်၊ ရသရဘာဘိုး 
ရကျးှွာအုြ်စု၊ ရသရဘာဘိုးရကျးှွာအနီးှေိ ရသာင်ှင်းမြစ်၏ေစ်ဖက်ကြ်းှေိ ေိုင်းနိုင်ငံဖက်မခြ်းေွင် 
ရိကုယ်ခူဲသ့ည။် ြုေံငွ ်ေိငု်းအာဏာြိငုြ်ျားက ရောရနာအ်ေကေ်န်းရကျာင်းြေ ရကျာင်းသား/ရကျာင်း 
သူြျားအား ေိုင်းနိုင်ငံေွင် ရနေိုင်ခွင့်ြမြုဘဲ ရသရဘာဘိုးှွာသို့ မြန်လာရနကကရသာ ရကျာင်းသူ/ 
ရကျာင်းသားြျားကို ရဖာ်မြေားသည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG)

အရနာက်ြျက်နောဖုံးအရနာက်ြျက်နောဖုံး

ဤဓာေြ်ုကံိ ု၂၀၂၁ ခနုေစ၊် ေဇီငဘ်ာလ ၂၄ ှ ကရ်န့၌ ေူးြလာယာခရိငု၊် ရကာေ်ှပီြို့နယ်ှ ေ ိဖလူးရကျးှွာ 
အနီးေွင်ေည်ှေိရသာ စစ်ရမြးရှောင်ယာယီစခန်းေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ရေသအေွင်းရနေိုင်ကကရသာ 
ှွာသားြျားသည ်ရလရကကာင်းေိကုခ်ိကုြ်ှုနေင့ ်ေိကုြ်ွြဲျားရကကာင့ ်ေိယုာယစီခန်းေငွ ်လာရှာကခ်ိလုှုရံန 
ခဲ့သည်။ (ဓာေ်ြုံ - KHRG)

(ကိုးကားေားသည့ဓ်ာေြ်ုြံျားြေလွ၍ဲ ကျနြ်ုအံားလုံးြော ကှငလ်ူ့အခငွ့အ်ရှးအဖွဲ့၏ ြုြံျားမဖစသ်ည။်)







ြမန်မာြပည်အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ ေဒသခံလူမှ အသိုက်အဝန်းများရင်ဆိုင်ရေသာ ြမန်မာြပည်အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ ေဒသခံလူမှ အသိုက်အဝန်းများရင်ဆိုင်ရေသာ 
အကာကွယ်ေပးမှ ဆိုင်ရာစိန်ေခါ် မှ များှင့် လူသားချင်းစာနာ   ေထာက်ထားမှ ဆိုင်ရာ အကာကွယ်ေပးမှ ဆိုင်ရာစိန်ေခါ် မှ များှင့် လူသားချင်းစာနာ   ေထာက်ထားမှ ဆိုင်ရာ 

အကပ်အတည်းများအကပ်အတည်းများ

ြငင်းပယ်ခံြပည်သူများ၏ဘဝများြငင်းပယ်ခံြပည်သူများ၏ဘဝများ

၂၀၂၁ ခုှစ် စစ်အာဏာသိမ်းပီးကတည်းက ြမန်မာိုင်ငံတွင်လုံ�ခံေရးှင့် လူ�အခွင့်အေရးအေြခအေနများ ဆိုးရ�ားစွာ 

ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့ပီး လုံေလာက်စွာေြဖရှင်းေပးိုင်မှ မရှိသြဖင့် ဆိုးရ�ားလှေသာလူသားချင်းစာနာမှ ဆိုင်ရာ အကပ်အ 

တည်းကိြုဖစေ်ပါ် ေစပါသည။် ြမနမ်ာြပညအ်ေရှေတာငပ်ိငု်းရှ ိလဦူးေရအများစသုည ်ပဋပိက ဒဏခ်ရံေသာေဒသများတငွ ်

ေနထိငု်ကပီး အတင်းအဓမ ေရ� ေြပာင်းေနထိငုြ်ခင်း၊ စားနပရ်ကိ ာဖလူုမံှ မရှြိခင်း၊ ကျန်းမာေရးငှ့ေ်ဘးကင်းလု ံ�ခံေရးဆိငု ်

ရာခမိ်းေြခာကမ်ှ များကိ ုဆကလ်က�်ကံေတွေနရပါသည။် ထိငု်းိငုင်တံငွ်းသိုဝငေ်ရာကြ်ခင်း သိုမဟတု ်အြပညြ်ပညဆ်ိငု ်

ရာသေဘာတညူခီျကမ်ျားေအာကတ်ငွ ်အကာအကယွရ်ယြူခင်းမရှြိခင်းေကာင့ ်အရပသ်ားများသည ်လကန်ကက်ိငုပ်ဋပိက ၊ 

ေလေကာင်းတိုက်ခိုက်မှ ှင့် အြခားအကမ်းဖက်မှ ပုံစံများသာမက လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှ ဆိုင်ရာအကူအညီ

များဆုံးှ ံးြခင်းေကာင့်လည်း အရပ်သားများသည် SAC ၏ အသက်အ ရာယ်ခိမ်းေြခာက်ခံေနရပါသည်။ 

ြပင်ပ NGO များှင့်ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းကီးအများစုသည် အကာအကွယ်ေပးေရးဝန်ေဆာင်မှ များှင့် လူသားချင်း 

စာနာေထာကထ်ားမှ ဆိငုရ်ာပံပ့ိုးကညူမီှ များလပုေ်ဆာငရ်န ်တားြမစခ်ထံားရသည။် ေဒသဆိငုရ်ာဝနေ်ဆာငမ်ှ ေပးသမူျား 

ှင့်ေဒသခံလူထုများကိုယ်တိုင်က ေကျးလက်ရ�ာသားများ၏လိုအပ်ချက်များကိုတုံြပန်ရာတွင် အဓိကကျေသာ်လည်း 

ရနပ်ုေံငွငှ့အ်ရင်းအြမစမ်ျား ချိတဲေ့နပါသည။် အေထာကအ်ပံမ့ျားကိ ု၎င်း၏ပစမ်တှလ်ကခ်သံမူျားထ ံထထိေိရာကေ်ရာက ်

မေရာကရ်ှေိအာင ်တားဆီးေပးသည့ ်အဓကိေထာကပ်ံပ့ိုေဆာငေ်ရးငှ့ ်လု�ံခံေရးစနိေ်ခါ် မှ များကိဆုန်းစစရ်ာတငွ ်ဤအစ ီ

ရငခ်စံာသည ်ေဒသခနံယပ်ယမ်ျားတငွ ်ပိမုိအုသအိမတှြ်ပမှ ငှ့ ်ရင်းှီးြမပ်ှမံှ အတကွ ်အေရးတကီးလိအုပမ်ှ ကိ ုမီးေမာင်း 

ထိုးြပပီး အထိေရာက်ဆုံးေြဖရှင်းနည်းများသည် ေဒသခံအသိုက်အဝန်းများကို ၎င်းတို၏ေမာင်းှင်သူကိုယ်စားလှယ် 

များအြဖစ်အသိအမှတ်ြပေကာင်းှင့ ်လူသားချင်းစာနာေထာကထ်ားမှ ဆိုငရ်ာအကအူညီ ကိုယ်ပိုင်ေြဖရငှ်းနည်းများကို

ပါအခိုင်အမာဆိုထားပါသည်။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အား ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ 
ပိငု္းရွ႐ိြာသားမ်ားႏငွ့ ္ေဒသခမံ်ား၏အေျခအေနမ်ားအား မတ္ွတမ္းတငမ္ႈမ်ားျပဳလပုပ္ါသည။္ KHRG 
သည ္သီးျခားလြတလ္ပ္ေသာအဖြ႕ဲအစည္းျဖစၿ္ပီး မညသ္ည့္ႏိငုင္ံေရး သုိ႔မဟတု ္အျခားအဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါ။


