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င
ုိ ့်

အခက့္်အခဲ ြျ ်းက္ို ရမြေရှင်း့် နိင
ု ့် န့် အြေဲွဲ့ဝင့်

အသ်းသ်း၏ က္ျွြ့််းက္ျင့်ြှုြျ ်းက္ို စုစည့််းထ ်းသည့် က္ြဘ လု်း ုင
ိ ့်

ရ

င့် က့္်ချက့္် တစ့်ခု မြေစ့်ပါသည့်။ ယင့််း

အစအစဉ၏ အစိတအ
့် ပိုင်း့် တစ့်ခုအမြေစ့် အ ရှရြေ င့်ရ ်းရှင်း့် သည့် ြူဝါ အက္ျဉ်းချျုပ့် စ တြ့််းြျ ်း ရ ်းသ ်း
မပျုစလ
ု ျက့္် ရှိငပ်း ယခု အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််းြှ ပထြ ်းု စ တြ့််း မြေစ့်ပါသည့်။ Smart Peace အစအစဉ က္ို
မြန့်ြ ၊ ဗဟိုအ ြေ ိက္ သြမတနိင
ု င
့် နှင ့် နိင
ု ဂ
့် ျ်း ်းယ ်း နိင
ု င
့် တိတ
ု င့် ရြေ ့်ရ
ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ

က့္်ြှု နည့််းလြ့််းြျ ်း ရပါင့််းစပ့်လပ
ု ့်ရ

န့််းစစ့်ရလလ မခင့််း၊ အမပျုအြူ နှင ့် တုမပန့်ြှု ုင
ိ ့်

င့်လျက့္် ရှိငပ်း ယင့််းတင့်

င့်နင
ို ့် န့် စူ်းစြ့််းမခင့််း၊ ပဋိပက္ခ

အက္ဲမြေတ့်ရလလ မခင့််းတို ပါဝင့်ပါသည့်။ ပ့်

ြျ ်း၊

နိင
ု င
့် တက္ အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်း နှင ့် အစို်း ြျ ်း ငငိြ်း့် ချြ့််းရ ်း လုပ့်ငန့််းက္ို ယကု က္ည့်ချက့္်ရှိစ မြေင ့် ြဟ ဗျျူဟ က္ျ
လုပ့်ရ

င့်နင
ို ့် န့် Smart Peace အစအစဉြှ ရှိလ သည့် သင့်ခန့််းစ ြျ ်းက္ အရထ က့္်အက္ူ မပျုနင
ို ြ
့် ည့်

မြေစ့်သည့်။ Smart Peace က္ို ယူရက္ အစို်း က္ န့်ပုရင ပပို်းရပ်းထ ်း ပါသည့်။

ခက္ က္်နတ
ှု ြေ
် ျက္်
Covid-19 သည့် အသင့်ြတူ မခ ်းန ်းလန့််းသည့် မြန့်ြ ပဋိပက္ခြျ ်း နှင ့် ရြေ ့်ရ
လုပ့်ငန့််းစဉ အရပေါ် ပုစအြျိျု်းြျိျု်းမြေင ့် သက့္်ရ

က့္်ြှု ရှိပါသည့်။ က္ပ့်ရ

င့် ဲ ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း

ဂါက္ လ တစ့်ရလ က့္်

မြန့်ြ နိင
ု င
့် ၏ ပဋိပက္ခ ဏ့်ခ ရ သြျ ်းရှိ အဓိက္ အမြေစ့်အပျက့္်ြျ ်း နှင ့် အရ ်းယူ လုပ့်ရ
ြျ ်းက္ို ယခုစ တြ့််းတင့် စူ်းစြ့််းသ်းု သပ့်သ ်းြည့် မြေစ့်ငပ်း ရ ရှည့် ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ

င့်ချက့္်
က့္်ြှု

လုပ့်ငန့််းြျ ်း အရပေါ် ြည့်က္သိ
ဲ ု ဂယက့္်ရု က္
ိ ့်ခတ့်ြှုြျ ်း ရှသ
ိ ည့်က္ို အဓိက္ထ ်း ရလလ ြည့် မြေစ့်သည့်။
•

မြန့်ြ နိင
ု င
့် တင့် လူအြျ ်း ြှန်း့်

ထ ်းသက္ဲသို Covid-19 ၏ မပင့််းမပင့််းထန့်ထန့် ရိုက့္်ခတ့်ြှု ခ မခင့််း

ြရှိရသ်းပဲ ဇူလိုင ့် ၂၈၊ ၂၀၂၀ အထိ က္ူ်းစက့္်ခ သူ ၃၅၀ ဦ်း နှင ့် ရသ
သိုရသ ့်လည့််း ရ

ဂါပိ်းု စစ့်ရ

်းနိင
ု သ
့် ည့်နန
ှု ်း့် ြှ လန့်စ နိြ့်ပါ်း ရနပါသည့်။1 အိြ့်န်းချင့််း နိင
ု င
့် ြျ ်းြှ

ရရ ွဲ့ရမပ င့််း အလုပ့်သြ ်းြျ ်း မပည့်လည့်ဝင့်ရ
က္ုသရ ်း

ုင
ိ ့်

အရ

ု်းသူ ၆ ဦ်းသ ရှိပါရသ်းသည့်။

က့္်အအု ြျ ်းြှတ

သိသသ
ိ သ မြငတ
့် က့္်နင
ို သ
့် ည့် အနတ

ယ့်ြှ

က့္်လ ြှု နှငအ
့် တူ သ်းသနထ
့် ်းရှိမခင့််း နှင ့် ယ ယ
င ့် ရ

ဂါပိ်းု ပျွဲ့ နှနိင
ု မ့် ခင့််းရကက္ င ့် ပိ်းု ရတွဲ့ ရှိြှု

က့္်လက့္် ရှိရန

ဲ မြေစ့်ပါသည့်။ လက့္်ရတ
ှိ င့်ြူ

1 က္ျန့််းြ ရ ်းနှင ့် အ ်းက္စ ်းဝန့်ကက္်း ဌ န၏ Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)

ဝက့္်ဘ့်

1

ို စ
့် ြျက့္်န ှ ထြှ ဇူလိုင့် ၂၈၊ ၂၀၂၀ တင့် အချက့္်အလက့္် ယူထ ်းြှု
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က့္်သယ့်ရ ်းစနစ့် ခိုငခ
့် ိုငြ
့် ြ တည့်ရ

လိုအပ့်ရသ ပစစည်း့် က္ိ ိယ ြျ ်း စုရ
က္ပ့်ရ
•

င့််းထ ်း န့်၊ သ်းသနထ
့် ်းရှိ န့် ရန

ြျ ်း မပင့် င့် န့် နှင ့်

ဂါ အရကက္ င့််း အသိပည ရပ်း ရဝြ န့် အြေို်းတန့် အချိနြ
့် ျ ်း လက့္်ဝယ့်တင့််း ရှရ
ိ နပါသည့်။

မြန့်ြ လူြှု အသိုင်း့် အဝန့််းအကက္ ်းနှင ့် အထူ်းသမြေင ့် တိုင်း့် င့််းသ ်းရ ်း
နက့္်နက့္်ရှုိင်း့် ရှု င
ိ ်း့် က္မဲ ပ ်းြှုြျ ်း ရှိရနရကက္ င့််းက္ို Covid-19 က္ပ့်ရ
ရ

က့္် န့်၊

ြျက့္်န ှ စ တင့်

ဂါ တုမပန့်ြှု

င့် က့္်ချက့္်ြျ ်းက္ ြ်းရြ င့််းထိ်းု ရြေ ့်မပရနပါသည့်။ လူဦ်းရ ၏

ခိင
ု န
့် န
ှု ်း့် အြျ ်းစု၊

အထူ်းသမြေင ့် ရက္ျ်းလက့္် နှင ့် အပစ့်အခတ့် ပ့်စဲထ ်းရသ ရ သြျ ်းရှိ မပည့်သြ
ူ ျ ်းသည့် အစို်း ၏
က္ျန့််းြ ရ ်း ဝန့်ရ

င့်ြှုြျ ်းက္ို လက့္်လှြ့််းြမခင့််း ြရှိပဲ အ ပ့်ဘက့္် အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်း သိုြဟုတ့်

လက့္်နက့္်က္ိုငအ
့် ြေဲွဲ့ ြျ ်းက္ိုသ ြှခိုရန ပါသည့်။ ထိမပင့်
ု
အစို်း ၏ မပည့်သူက္ျန့််းြ ရ ်း
ဦ်းတည့်ချက့္်ြျ ်း သည့်လည့််း မြန့်ြ ဗု ဘ
ဓ သ အသိင
ု ်း့် အဝန့််းြျ ်း အတက့္်သ အဓိက္ ထ ်းရနငပ်း
အမခ ်းရသ လူဦ်းရ အုပ့်စြ
ု ျ ်း၏ က္ဲမပ ်းမခ ်းန ်းရသ လိုအပ့်ချက့္်ြျ ်းက္ို ထည့်သင့််းနိင
ု ြ
့် ှု
အ ်းနည့််းရနပါသည့်။
•

အစို်း နှင ့် အစို်း ြဟုတ့်ရသ အင့်စတက္ျျူ်းရှင်း့် တိအကက္
ု
်း က္ပ့်ရ
ရ

င့် က့္်ြြ
ှု ျ ်းက္ မြေစ့်ရပေါ်

ဲ

က့္်

ရ ်း တည့်ရ

ဂါ တုမပန့်ြှု

င
ုိ ့်

ပူ်းရပါင့််း

က့္်ြှု သိုြဟုတ့် မပန့်လည့် င့်ကက္ ်းရစြှု

တိုက္ို အ ်းသစ့်ရလ င့််း နိင
ု ြ
့် ည့် အရမခအရနြျ ်းလည့််း ရတွဲ့ရန ပါသည့်။ သိုရသ ့်လည့််း နိင
ု င
့် ၏
အရန က့္်ပိုင်း့် ၊ ရမြ က့္်ပင
ို ်း့် နှင ့် အရရှ ွဲ့ရတ င့်ပိုင်း့် တိတ
ု င့် တိုက့္်ပဲြျ ်း ရတ က့္်ရလ က့္်
မြေစ့်ရပေါ်ရနလျက့္် ရှိ

လက့္်ရှိ ငငိြ်း့် ချြ့််းရ ်း ရ

အခငအ
့် လြ့််း ြှ အလန့်တ
•

ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ

်းရန်းြှုြျ ်း တို်းတက့္်ရအ င့်မြင့် နိင
ု ြ
့် ည့်

နိြ့်ပါ်းလျက့္် ရှိရနပါသည့်။

က့္်ြှု အပါအဝင့် အရ ်းက္ိစစြျ ်းစ အတက့္် ပစ့်ြှတ့်ထ ်းငပ်း မြန့်ြ နိင
ု င
့် က္ို

ရထ က့္်ပရပ်းရနသည့် နိင
ု င
့် တက္
လူသ ်းချင့််းစ န ရထ က့္်ထ ်းြှု

န့်ပုရင ပပို်းသူြျ ်း သည့်လည့််း မပည့်သူ က္ျန့််းြ ရ ်း နှင ့်
ုင
ိ ့်

ပပိ်းု ြှုြျ ်း ရပ်း န့် အဓိက္ လုပ့်ရ

င့်ရန ပါသည့်။

သက့္်ရြ်းဝြ့််းရက္ျ င့််းြှု နှင ့် အုပ့်ချျုပ့်ရ ်း စနစ့်ြျ ်း၊ အထူ်းသမြေင ့် ပဋိပက္ခ ဏ့်ခ အသိင
ု ်း့် အဝန့််း
ြျ ်းရှိ ထိခိုက့္်လယ့်ရသ လူြှုအသိုင်း့် အဝန့် ြျ ်းအရပေါ် က္ပ့်ရ
ရလ ချနိင
ု ့် န့် လုပ့်ရ
စတင့်လုပ့်ရ

င့်ရ ်း ြှ ြူ အဓိက္ အရ ်းပါရန

င့်သည့် အရသ်းစ ်း ငငိြ်း့် ချြ့််းရ ်း တည့်ရ

ဂါ၏ ရ ရှည့်သက့္်ရ

က့္်ြှုြျ ်း

ဲ မြေစ့်ပါသည့်။ ရအ က့္်ရမခြှ
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Covid-19 နှင ့် မြန့်ြ ပဋိပက္ခ
Covid-19 က္ပ် ခ

အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြှတ့် (၁)

ဂါ ြတိင
ု ြေ
် င် မြန်ြ နိင
ု င
် ၏
ံ အခမြေအခန

မြန့်ြ နိင
ု င
့် တင့် တမြေည့််းမြေည့််း ပဋိပက္ခ တို်းပ ်းလ ချိန၊့် ၂၀၁၆ ြှစတင့်၍ တိ်းု တက့္်ြှု အနည့််းငယ့်သ
ရှိခဲရသ နိင
ု င
့် ရ ်း နည့််းလြ့််းမြေင ့် ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း ယူသည့် လုပ့်ငန့််းစဉအရပေါ် ရြ လ
့် ငခ
့် ျက့္်ြျ ်း
ရပျ က့္်က္ယ့်လ သည့် အချိနြ
့် ှ ပင့် Covid-19 က္ မြန့်ြ နိင
ု င
့် က္ို တိုက့္်ခိုက့္်လ မခင့််း မြေစ့်သည့်။2 ခိုငတ
့် ပ့်ရတ ့်
(AA) အင့်အ ်းရက္ င့််းစ ရပေါ်ထက့္်လ ြှု နှငအ
့် တူ

ယ့်စန
ု စ
ှ ့်ြျ ်းအတင့််း အမပင့််းထန့် ု်း တိုက့္်ပဲြျ ်း

ခိုငမ့် ပည့်နယ့်၌ မြေစ့်ရပေါ်ရနသက္ဲသို ရှြ့််းမပည့်နယ့် ရမြ က့္်ပိုင်း့် တင့်လည့််း ၂၀၁၉ နှင ့် ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ့် တစ့်ရလ က့္်
တပ့်ြရတ ့် နှင ့် တအ န့််း အြျိျု်းသ ်း လတ့်ရမြ က့္်ရ ်း တပ့်ြရတ ့် (TNLA) အပါအဝင့် လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့ြျ ်း
အကက္ ်းရှိ ပဋိပက္ခြှ လည့််း ပိုြမို ပင့််းထန့် လ ပါသည့်။3 က္ိုဗစ့်က္ပ့်ရ

ဂါ က္ လ ြတိင
ု ခ
့် င့် က္တည့််းက္ပင့်

မြန့်ြ နိင
ု င
့် အနှရှိ ရထ င့်ရပါင့််းြျ ်းစ ရသ လူတသည့်
ို
ရန ပ့်က္ို စနခ
့် ၍ ထက့္်ရမပ်းတိြ့််းရရှ င့် ရန ငပ်း ရ ၊
သနရ
့် ှင်း့် ရ ်း နှင ့် က္ျန့််းြ ရ ်း ရစ ငရ
့် ရှ က့္်ြှု ြျ ်းက္ို လက့္်လှြ့််းြြနိင
ု သ
့် ည့် အရမခအရနြျိျု်းတင့် ရှိရနပါသည့်။
တပ့်ြရတ ့်နင
ှ ့် မြေစ့်ပ ်းရန

ဲ ပဋိပက္ခြျ ်း၏ သက့္်ရ

က့္်ြှု အမြေစ့် က္ချင့်၊ ရှြ့််း၊ ချင့််း နှင ့် က္ င့် လူြျိျု်း

ရထ င့်ရပါင့််းြျ ်းစ အမပင့် ခနြ
့် ှန်း့် ရမခ ရိုဟင့်ဂျ ၁၃၀၀၀၀ ခန ့် တိုသည့် နိင
ု င
့် အနှ ရန ပ့်က္ိုစနခ
့် ငပ်း
ထက့္်ရမပ်းတိြ်း့် ရရှ င့် ရန ပါသည့်။4မပည့်တင့််းရန ပ့် စနခ
့်

သူြျ ်း (IDP)၏ ယ ယအရမခချ စခန့််းြျ ်းသည့်

Covid-19 ရပါက့္်က္ဲ မပနပ
့် ်းနိင
ု သ
့် ည့် ရလ င့်စ က္န့်ကက္်း ြျ ်းသြေယ့် မြေစ့်ရနသည့် ဟု Human Right Watch
အြေဲွဲ့က္

ုပ
ိ ါသည့်။5
က္ြဘ က္ုလသြဂဂ အြေဲွဲ့ ကက္်းြှ က္ြဘ အနှတင့် အပစ့်အခတ့် ပ့်စဲကက္ န့် ရတ င့််း

ခိုငမ့် ပည့်နယ့်တင့် မြေစ့်ရပေါ်ရနသည့် တပ့်ြရတ ့် နှင ့် AA အကက္ ်း ပဋိပက္ခြှ ြူ

ုထ
ိ ်းရသ ့်လည့််း

က့္်လက့္်၍ မပင့််းထန့်ရန

ပ
ဲ င့်

မြေစ့်သည့်။6 AA အြေဲွဲ့သည့် လန့်ခဲရသ ၂ နှစ့်ြှစ၍ ခိုငရ
့် မြ က့္်ပိုင်း့် တင့် ရမခက္ုပ့် ယူလ နိင
ု ခ
့် ဲငပ်းရန က့္်
ငြိျုွဲ့နယ့်အတင့််းပိုင်း့် ြျ ်းထ တမြေည့််းမြေည့််း ချဉ်းက္ပ့်လ ခဲငပ်း ယခုအချိနတ
့် င့် ခိင
ု ရ
့် တ င့်ပိုင်း့် ထိပါ လှုပ့်ရှ ်းြှုြျ ်း
ရှိလ ရနငပ်း မြေစ့်သည့်။7 ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ့်၊ ဇူလိုငလ
့် ၁ က့္်တင့် ခိုငမ့် ပည့်နယ့် ရတ င့်ပင
ို ်း့် ၊ ရတ င့်က္ုတ့်ငြိျု ွဲ့နယ့်၌
ရမြမြျုပ့်ြိုင်း့် ရပါက့္်က္ဲခငပ
ဲ ်း လူ ၄ ဦ်း ရသ

ု်းခဲ

ရရှ ွဲ့တန့််း စစ့်ြျက့္်န ှ အသစ့် ရပေါ်ထက့္်လ ြှု က္ို

မပသရနပါသည့်။8 ခိုငမ့် ပည့်နယ့်၏ အမခ ်း အစိတအ
့် ပိုင်း့် တိုတင့် တပ့်ြရတ ့်က္ အ ပ့်သ ်းြျ ်းက္ို

2 UNHCR and OCHA, ‘Myanmar Flash Update: Humanitarian Situation in Rathedaung’, 30 June 2020
3 International Crisis Group, ‘An Avoidable War: Politics and Conflict in Myanmar’s Rakhine State’, 9 June 2020.
4 Singh, P. and Hardman, N., ‘Pandemic Adds New Threat for Rohingyas in Myanmar’ in The Diplomat, 28 May 2020.
5 Human Rights Watch, ‘Myanmar: Displacement Camps Are Covid-19 Tinderboxes’, 30 March 2020.
6 UN News, ‘Covid-19: UN chief calls for global ceasefire to focus on ‘the true fight of our lives’, 23 March 2020.
7 International Crisis Group, ‘An Avoidable War: Politics and Conflict in Myanmar’s Rakhine State’, 9 June 2020.
8 Narinjara, '4 killed in Taungup landmine explosion' in Myanmar Peace Monitor, 1 July 2020.
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အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြှတ့် (၁)

ပစ့်ြှတ့်ထ ်းမခင့််း နှင ့် အို်းအိြပ
့် ိုင ့် ုင
ိ ြ
့် ှု တိုက္ို ြေျက့္်
က့္်လက့္်ထက့္်ရပေါ် ရန

်းမခင့််းြျ ်း ရှိရနရကက္ င့််း အစ င့်ခြှု ြျ ်းလည့််း

ဲ မြေစ့်ပါသည့်။9

က္ င့်အြျိျု်းအသ ်း အစည့််းအရု ်း (KNU) နှင ့် ရှြ်း့် မပည့် မပန့်လည့်ထရ
ူ ထ င့်ရ ်း ရက္ င့်စ (RCSS) တိုက္
အစို်း မြေင ့် ရ

်းရန်းြှုြျ ်း ပ့်

ုင
ိ ်း့် လိက္
ု ့်သည့် ရအ က့္်တိုဘ ၂၀၁၈ ြှစ၍ မြန့်ြ ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း မြေစ့်စဉသည့်

ပ့်တနရ
့် နခဲ ပါသည့်။ နိင
ု င
့် ရ ်း ပါတြျ ်း၊ အစို်း နှင ့် တိင
ု ်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့ြျ ်း အကက္ ်း
တ

်းဝင့် ရတွဲ့

ုရ

်းရန်းြှုြျ ်း မပျုလုပ့်လ ခဲငပ်းရန က့္် ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း မြေစ့်စဉ မပန့်လည့်ရှငသ
့် န့်

လ နိင
ု ရ
့် တ ြည့်ဟု ရြ ့်ြှန်း့် ချက့္်ြျ ်း ရှိလ ခဲ ရသ ့်လည့််း Covid-19 ထက့္်ရပေါ်လ ြှုရကက္ င ့် ရြ ့်ြှနခ
့် ျက့္်ြျ ်း
ရပျ က့္်က္ယ့်ခဲ ပါသည့်။ ၂၀၂၀ ြတ့်လ ြှစ၍ ြျက့္်န ှ ချင့််း
လုပ့်ရ
ရရ ွဲ့

ုင
ိ ့် ရတွဲ့

ုမခင့််း နှင ့် မပည့်တင့််း ခ ်းသ ်းလ ြှုြျ ်း

င့် န့် ြမြေစ့်နင
ို ့် ရသ ရကက္ င ့် ၂၀၂၀ ဧငပလ တင့် မပျုလုပ့် န့် စစဉထ ်းသည့် ပင့်လုညလ ခ က္ိုလည့််း
ုင
ိ ်း့် လိုက့္် ပါသည့်။10 မြန့်ြ နိင
ု င
့် အရနမြေင ့် အသစ့်ရသ စိနရ
့် ခေါ်ချက့္် အမြေစ့် Covid-19 က္ို

င့် င
ုိ ရ
့် န သလို စိနရ
့် ခေါ်ြှု မြေစ့်ရသ တိုင်း့် င့််းသ ်း ပဋိပက္ခြျ ်းအ ်း ရမြေရှင်း့် နိင
ု ရ
့် ်း ြှ လည့််း
ရှိရန

က့္်လက့္်

ဲ မြေစ့်ပါသည့်။

တံမပန်
ု ာ့ ခ ျား ခ

င် ွ က္်ြေျက္်ြျ ျားတွင် ညီြျှြှုြရှိခသ ပျားခပါင်ျားလုပ်ခ

မြန့်ြ နိင
ု င
့် ၏ Covid-19 ရ

ဂါ မြေစ့်ပ ်းသူ နှင ့် ရသ

င်ြှု ြျ ျားက္ို ခတွွေ့ မြင်ခန ပါသည်

်းု သူ ဦ်းရ တ

်းဝင့် က္ိန်း့် ဂဏ န့််းြှ

က္ျွြ့််းက္ျင့်သူြျ ်း က္နဦ်း ခနြ
့် ှန်း့် ထ ်းရသ ပြ ဏထက့္် ြျ ်းစ နည့််းပါ်းခဲရသ ့်လည့််း နိင
ု င
့် အနှ ရ
က္ူ်းစက့္်နင
ို သ
့် ည့် အနတ
တုမပန့်ရ ်း ရ
အ

ယ့် ြှ ြူ အြှနတ
့် က္ယ့် ရှိရန

ဲ မြေစ့်သည့်။ အစိ်းု ၏ နိင
ု င
့် လ်းု အ

ဂါမပနန
့် ှ

င ့် က္ိုဗစ့်ရ

ဂါ

င့် က့္်ချက့္်ြျ ်း ြှ ြူ ရနှ ငရ
့် နှ်းြှု၊ ြညြ ြှု နှင ့် အစအစဉတက္ျ ြမြေစ့်ြတ
ှု ို ရှိရနငပ်း

ု်းိ နှငအ
့် ရက္ င့််း ရ

ရထ်းရန ပါသည့်။ ရလရကက္ င့််းခ ်းစဉြျ ်း ပ့်

ုင
ိ ်း့် လိုက့္်မခင့််း၊ လူစုလူရဝ်း

တ ်းမြစ့်မခင့််း နှင ့် န့်က္ုန့် တိင
ု ်း့် ရ သကက္်းက္ို တစ့်စိတ့်တစ့်ပိုင်း့် lockdown မပျုလုပ့်မခင့််း စသည့် မြန့်ြ နိင
ု င
့် ၏
ရ

င့် က့္်ချက့္်ြျ ်း အရပေါ် က္ြဘ က္ျန့််းြ ရ ်း အြေဲွဲ့ (WHO) နှင ့် အမခ ်းအြေဲွဲ့ြျ ်းက္ ချ်းက္ျျူ်းခဲကက္ပါသည့်။11

တစ့်ငပိျုင့်နက့္်တည့််းြှ ပင့် တပ့်ြရတ ့်သည့် ‘အချက့္်အလက့္် ြှ ်းယင့််းြှု’ ြျ ်းက္ို တိုက္ြေ
့် ျက့္် န့် ရှိထ ်းရသ
အခငအ
့် ဏ က္ို ၎င့််းအ ်း ရဝြေန့်သူြျ ်း အရပေါ်၌ အသု်းချရနသည့် ဟု ပဋိပက္ခ ဏ့်ခ ရ သြျ ်းြှ အ ပ့်ဘက့္်
အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်းက္ ရမပ ကက္ ်း လိုက့္်ပါသည့်။12

9 Sai Wunna, 'Thousands flee military offensive in Rakhine’s Rathedaung' in The Myanmar Times, 29 June 2020.
10 Sai Wunna, ‘Pandemic delays Myanmar peace talks’ in Myanmar Times, 26 March 2020.
11 Kyaw Phyo Tha, 'WHO Country Chief urges Myanmar to sustain amazing Covid-19 response' in Irrawaddy, 1 July 2020.
12 Progressive Voice of Myanmar ‘A Nation Left Behind: Myanmar’s Weaponization of Covid-19', June 2020.
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Covid-19 နှင ့် မြန့်ြ ပဋိပက္ခ
ရ
တ

အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြှတ့် (၁)

ဂါပိ်းု ရှသ
ိ ူြျ ်း ဝင့်ရ

်းဝင့် နှင ့် တ

က့္်ြှုက္ို ရလ ချ န့်၊ က္ုန်း့် လြ့််းရကက္ င့််း က္တစ့်

င ့် ဝင့်ရ

က့္်လ ြည့်

်းြဝင့် ရရ ွဲ့ရမပ င့််းအရမခချသူ အလ်းု အ င့််းက္ို က္နသ
့် တ့်နင
ို ့် န့် တို အတက့္်သ အစို်း က္

အဓိက္ အ ရု စိုက့္်၍ လုပ့်ရ

င့်ရနမခင့််း မြေစ့်ပါသည့်။ ရ

ဂါပိ်းု က္ူ်းစက့္်ခ သည့် အုပ့်စုြျ ်းက္ို သ်းသနခ
့် ဲထတ
ု ့်

နိင
ု ့် န့် အတက့္် န့်က္ုနင့် ြိျုွဲ့ ရှိ လူထထ
ူ ပ့်ရသ ငြိျု ွဲ့နယ့်အချိျု၏
ွဲ့ အစိတ့်အပိုင်း့် တစ့်ချိျုွဲ့က္ို က္နသ
့် တ့်/
တ ်းမြစ့်နယ့်ရမြ မပျုလုပ့်ခဲပါသည့်။ ဗြ လူြျိျု်းစု လြ့််းြို်းြှုရှိရသ ဧ ိယ ြျ ်း နှင ့် ငြိျု ွဲ့ မပရ သြျ ်း၏
အမပင့်ဘက့္်မခြ့််းတင့်ြူ အစိ်းု ၏ က္ပ့်ရ

ဂါ တုမပန့်ရ ်း ရ

င့် က့္်ချက့္်ြျ ်း၏ လြ့််းမချုနိင
ု ြ
့် ှု ပိုြို

နည့််းပါ်းပါသည့်။ ရ သြျ ်းစ တိုတင့် ရ သနတ အစိ်းု အင့်အ ်းစုြျ ်း နှင ့် အ ပ့်ဘက့္် အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်းစ တိုက္
ရ သတင့််း တုမပန့်ရ ်း ရ

က့္် က့္်ချက့္်ြျ ်း က္ိုယ့်တင
ို က္
့် ိုယ့်က္ျ လုပ့်ရ

၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ့် ဧငပလလယ့် ြှ ရြလရနှ င့််းပိင
ု ်း့် ကက္ ်းအတင့််း

င့်လ ခဲကက္ပါသည့်။13

က့္်နယ့်ပါဝင့်သူ အြေဲွဲ့အစည့််း

ြျ ်းစ တိုသည့် တမပန့်
ု ရ ်း လုပ့်ငန့််းြျ ်းတင့် တိင
ု ်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္င
ို ့် ြျ ်းက္ို ပပို်းနိင
ု ့် န့်
အင့်တိုက္အ
့် ်းတိုက့္် ပါဝင့်လ ကက္ ပါသည့်။14ရ သတင့််း နှင ့် နိင
ု င
့် တက္ အစို်း ြဟုတ့်ရသ အြေဲွဲ့အစည့််း
ြျ ်းနှငအ
့် တူ အလှုရှင ့် အြေဲွဲ့ြျ ်း နှင ့် နိင
ု င
့် ရပါင့််းစု န့်ပုရငအြေဲွဲ့ ြျ ်းသည့် Covid-19 က္ပ့်ရ

ဂါရကက္ င ့်

ရပေါ်ထက့္်လ သည့် လိုအပ့်ချက့္်ြျ ်းက္ို မြေည့်

င့် လ ကက္ပါသည့်။

ယင့််းတိုတင့် က္ျန့််းြ ရ ်း ဝန့်ရ
က္န့်ပိန်း့် လုပ့်ရ

ည့််းရပ်းနိင
ု ့် န့် အစအစဉြျ ်း စတင့်လုပ့်ရ

င့်ြှုြျ ်း နှင ့် ပစစည့််းက္ိ ယ
ိ
ြျ ်း ရထ က့္်ပရ ်း သ ြက္ လူထပ
ု ည ရပ်း

င့်မခင့််းြျ ်း၊ သ်းမခ ်းခဲ ရစ ငက့် က္ည့်ြှု အရ

က့္်အအုြျ ်း နှင ့် ပ့်

အတင့််း ရစ ငက့် က္ည့်ြှု

တိုအတက့္် ပပိ်းု ြှုြျ ်း ပါဝင့်ပါသည့်။
အ ရှရြေ င့်ရ ်းရှင်း့် နှင ့် Saferworld တို ပူ်းရပါင့််း မပျုစုခဲရသ သုရတသနအ ပဋိပက္ခ ဏ့်ခ
ရ သြျ ်းအနက့္် ရှြ်း့် နှင ့် က္ချင့် မပည့်နယ့် တိုထက့္် နိင
ု င
့် ၏ အရရှ ွဲ့ရတ င့်ပိုင်း့် ရှိ တုမပန့်ရ
ပိုြို ရအ င့်မြင့်ြှု ရှိသည့်ဟု သိ ပါသည့်။ ခိင
ု မ့် ပည့်နယ့်ရှိ တုမပန့်ရ

င့် က့္်ချက့္် ြျ ်းြှ

င့် က့္်ချက့္် ြျ ်းြှ ြူ ြည့်သည့်

အက္ျိျု်း လ ြ
့် ှ ထက့္်ရပေါ်လ မခင့််း ြရှိပါ။ ယင့််းသို ပထဝရ သ အလိုက့္် အက္ျိျု်း လ ့် က္ဲမပ ်းရနြှုတင့်
အရကက္ င့််း င့််း အချိျုွဲ့ ရှိပါသည့်။ အ ပ့်ဘက့္် အြေဲွဲ့အစည့််း အရ အတက့္် နှင ့် ဦ်းတည့်လုပ့်ရ
က္ မခ ်းြှုြျ ်း ရှိရနသလို အချိျုွဲ့ရ သြျ ်း၌ က္ျန့််းြ ရ ်း ဝန့်ထြ့််းြျ ်း လမု ချုစ လုပ့်ငန့််း ရ

င့်သည့် နယ့်ပယ့်
င့် က့္်

နိင
ု ရ
့် သ ့်လည့််း အချိျုွဲ့ရ သတင့်ြူ ၎င့််းတိုအတက့္် လမု ချုမခင့််း ြရှိပါ။ ၂၀၂၀၊ ဧငပလ ၂၀ က့္်ရနတင့်
ြင့််းမပ ်းငြိျုွဲ့နယ့်၌ ရ

ဂါပို်း စစ့်ရ

်း ြည့် တိုြေတ့်နြူန (swabs) ြျ ်း သယ့်ရ

င့်လ ရသ WHO ၏

13 Swe Lei Mon, 'More ethnic armed groups enlist in Covid-19 fight in Myanmar' in Myanmar Times, 25 May 2020.
14 The Asia Foundation and Saferworld, Covid-19 Committees and Health Service Providers, June 2020; International Crisis Group,

Conflict, Health Cooperation and Covid-19 in Myanmar, Yangon/Brussels, Crisis Group Asia Briefing 161, May 19, 2020.
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ဝန့်ထြ့််းတစ့်ဦ်း ရသ

အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြှတ့် (၁)

်းု ခဲရသ မြေစ့်စဉက္ို ကက္ည့်ပါက္ ပဋိပက္ခ သက့္်ရ

က့္်ြှု ရှိရနရသ

ပ့်

ြျ ်းတင့်

က္ျန့််းြ ရ ်း ရစ ငရ
့် ရှ က့္်ြှု ယူနင
ို ့် န့် စိနရ
့် ခေါ်ြှုြျ ်း ရှိရနမခင့််းက္ို ထင့်ထင့်ရှ ်းရှ ်း ရတွဲ့ မြင့်နင
ို ပ
့် ါသည့်။15
လက့္်ရှိအချိနထ
့် ိ တပ့်ြရတ ့် နှင ့် အချိျုွဲ့ တိုင်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့ြျ ်း ပူ်းရပါင့််း
လုပ့်ရ
ရန

င့်သည့် က္ပ့်ရ

ဂါ တုမပန့်ရ ်း လုပ့်ငန့််း အနည့််းငယ့် ရှိပါသည့်။ ယင့််းတိုအနက့္် စစ့်ရ

်းရ ်း

ြျ ်း ထ ်းရှမိ ခင့််း၊ တက္ိယ
ု ့်ရ သ်းု က္ က္ယ့်ရ ်း ပစစည့််းြျ ်း ရပ်းရဝမခင့််း နှင ့် သသယ မြေစ့် ပ့်ြျ ်းအ ်း

စစ့်ရ

်းငပ်း သ်းမခ ်းခဲ ရစ ငက့် က္ည့်မခင့််း စသည့် တုမပန့်ရ ်း ရ

Covid-19 တိုက့္်ြေျက့္်ရ ်း အတက့္် ပူ်းရပါင့််းလုပ့်ရ

င့် က့္်ချက့္်ြျ ်း ပါဝင့်ပါသည့်။16သိုရသ ့်လည့််း

င့်မခင့််းရကက္ င ့် ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း မြေစ့်စဉအတက့္် ရ ရှည့်

အက္ျိျု်းရက္ျ်းဇူ်း ရှိနင
ို သ
့် ည့်ဟု ရြ ့်လငခ
့် ျက့္် ကက္်းကက္်းြ ်းြ ်း ြထ ်းရှိ နိင
ု ရ
့် သ်းပါ။ အစို်း ထိန်း့် ချျုပ့်ြှု ရှိငပ်း
လက့္်နက့္်က္ိုငအ
့် ြေဲွဲ့ငယ့် ြျ ်းသ ရှိသည့် နယ့်ရမြြျိျု်း၌ ပူ်းရပါင့််းလုပ့်ရ

င့်ြှု ပိုြိုရအ င့်မြင့်သည့် အရမခအရနက္ို

ရတွဲ့ မြင့်ရန ပါသည့်။ KNU နှင ့် RCSS က္ဲသို လက့္်နက့္်က္ိုငအ
့် ြေဲွဲ့ြျ ်း အုပ့်ချျုပ့်ရနသည့် နယ့်ရမြြျ ်းတင့်ြူ
Covid-19 နှငအ
့် တူ မြန့်ြ တပ့်ြရတ န
့် င
ှ ့် တင့််းြ ြှုြျ ်း မြငတ
့် က့္်လ သည့်က္ို ရတွဲ့ မြင့်ရန ငပ်း
က္ျန့််းြ ရ ်း

င
ုိ ့်

အနတ

ယ့်ြျ ်း ရပျ က့္်က္ယ့်သည့် တိုငရ
့် အ င့် ယင့််းတင့််းြ ြှုြျ ်းြှ ရလျ က္ျသ ်းြည့်

အရမခအရနြျိျု်း ြရှိရပ။17 ယင့််းက္ဲသို အရမခအရနြျိျု်း အရပေါ် နက့္်နက့္်နန
ဲ ဲ စို်း ိြ့်ပူပန့် ရန ငပ်း Covid-19
အကက္ပ့်အတည့််းသည့် တပ့်ြရတ ့် အတက့္် နယ့်ရမြတိ်းု ချဲွဲ့ မခင့််း နှင ့် ငခိြ့််းရမခ က့္်မခင့််း နည့််းဗျျူဟ ြျ ်း
က့္်လက့္် လုပ့်ရ

င့်နင
ို ြ
့် ည့် အခငအ
့် လြ့််း သြေယ့် မြေစ့်ရနသည့်ဟု ယူ

တပ့်ြရတ ့်ရ
လူထမု ြေင ့် ချိတ့်

ြှု ြျ ်းလည့််း ရှိရနပါသည့်။18

တိင
ု ်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့အစည့််း ြျ ်းပါ Covid-19 အကက္ပ့်အတည့််း အတင့််း

က့္်ြှု တိ်းု ချဲွဲ့လုပ့်ရ

င့် လ သည့် အရထ က့္်အထ ်းြျ ်း ရတွဲ့ရန ပါသည့်။ တပ့်ြရတ က္
့် ၀၊

ြိုင်း့် လ ်း အုပ့်စု နှင ့် အမခ ်းရသ အြေဲွဲ့ြျ ်း အပါအဝင့် တိင
ု ်း့် င့််းသ ်းလက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့အစည့််း ြျ ်းအ ်း
ရထ က့္်ပရ ်း ပစစည့််းြျ ်း လှူ ါန့််းသည့် အခြ့််းအန ်းြျ ်းက္ို ရတွဲ့ သလို တိင
ု ်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့်
အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်းက္လည့််း ၎င့််းတိုနယ့်ရမြ အတင့််း လြ့််းြို်းြှု ပိုြိုရှိနင
ို ့် န့် Covid-19 တုမပန့်ရ ်း ရ
လုပ့်ရ

င့် က့္်ြျ ်း

င့်ရနသည့်က္ို ရတွဲ့ မြင့် ပါသည့်။19 တပ့်ြရတ ့် နှင ့် တိုင်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့ြျ ်း

နှစ့်ဘက့္်စလု်းြှ စစ့်ဝါ

န့်သည့် မပည့်သူက္ျန့််းြ ရ ်း

ုင
ိ ့်

ရမပ ကက္ ်းြှုြျ ်း လုပ့်ရ

အချိျုွဲ့က္ိစစ ပ့်ြျ ်းတင့် တင့််းြ ြှုြျ ်း မြေစ့်ပ ်းခဲပါသည့်။ ယင့််းက္ က္ပ့်ရ

င့်ခဲကက္ငပ်း

ဂါအရ ်း ပူ်းရပါင့််းလုပ့်ရ

င့်ြှု က္ို

15 International Crisis Group, ‘Conflict, Health Cooperation and Covid-19 in Myanmar’, 19 May 2020.
16 Ibid.
17 Carter, L., ‘Myanmar: Armed conflict puts brakes on Covid-19 response’ in DW, 7 May 2020.
18 Nyein Nyein, 'In Western Myanmar, State Counsellor’s Praise for the Tatmadaw Causes Unease' in Irrawaddy, 23 April 2020.
19 Swe Lei Mon, ‘Military chief offers medical teams to two Shan armed groups’ in Myanmar Times, 12 May 2020.
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အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြှတ့် (၁)

အ ်းနည့််းရစငပ်း အန ဂါတ့် ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ

က့္်မခင့််း

ုင
ိ ့်

ည့်ြှန်း့် ချက့္် ြျ ်းက္ိုလည့််း

ထိခိုက့္်ရစပါသည့်။20

Covid-19 အခ က္ င်ျားမပြု အပစ်အြေတ် ပ် စမဲ ြေင်ျား ခ က္ ငာ့် အြှန်တက္ယ် ခတွွေ့ ည
ုံ န
ိ င
ိှု ျား် ြှုြျ ျား ခပေါ်ထက္
ွ ်
လ နိင
ု ြ
် ညာ့ ် အလ ျားအလ ြှ လည်ျား အ ျားနည်ျားခနပါသည်
မြန့်ြ နိင
ု င
့် တင့် Covid-19 လူန ရတွဲ့ ရှိငပ်း ရန က့္်ပိုင်း့် ၂၀၂၀ ြတ့်လ နှင ့် ဧငပလ တစ့်ရလ က့္်
တိုင်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့ အချိျုွဲ့က္ တပ့်ြရတ ့်အ ်း အပစ့်အခတ့် ပ့်စဲရ ်း ရကက္မင
ရတ င့််း

န့်

ုခ
ိ သလိ
ဲ
၊ု နိင
ု င
့် တက္ (အထူ်းသမြေင ့် က္ုလသြဂဂ အရထရထ အတင့််းရ ်းြှု်း) က္လည့််း တပ့်ြရတ အ
့် ်း

အပစ့်အခတ့် ပ့်စဲရပ်း န့် ြေိအ ်းရပ်းခဲ ကက္ပါသည့်။21 တပ့်ြရတ ့်က္ ယင့််းသို ရတ င့််း
‘လက့္်ရတွဲ့ြက္ျ’ ဟု က္နဦ်းတင့် မငင့််း

ုြ
ိ ှုြျ ်းြှ

ုခ
ိ ဲရသ ့်လည့််း ရြလ ၉ က့္်ရနတင့် တစ့်ြေက့္်သတ့် အပစ့်အခတ့်

ပ့်စဲရ ်း ရကက္မင ခဲပါသည့်။22ပစ့်ခတ့်ြှု ပ့်စမဲ ခင့််း က္ို အရပါင့််းလက္ခဏ ရ
လက့္်ခ ြည့် မြေစ့်ရသ ့်လည့််း မြန့်ြ နိင
ု င
့် ၏ ယခင့် ဥပြ ြျ ်းအ လက့္်

င့်ရသ ရမပ င့််းလဲြှုအမြေစ့်

ုပ့်လက့္်က္ိုင ့် မပနိင
ု ရ
့် သ

လ ့်

အနည့််းငယ့်သ ထက့္်ရပေါ် ခဲသည့်က္ို ရတွဲ့ ြည့် မြေစ့်သည့်။ တပ့်ြရတ ့်သည့် တိုင်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္င
ို ့်
အြေဲွဲ့ြျ ်းမြေင ့် နှစ့်ဦ်းနှစ့်ြေက့္် သရဘ တူ အပစ့်အခတ့် ပ့်စဲရ ်း ညိနင
ိှု ်း့် နိင
ု ့် န့် ည့် ယ့်ငပ်း ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ့်
ရနှ င့််းပိုင်း့် ြှ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ့် ဩဂုတ့်လ အထိ အပစ့်အခတ့် ပ့်စဲြှု က္ လ သတ့်ြှတ့် ခဲရသ ့်လည့််း တ
ရမပ င့််းလဲတို်းတက့္်ြှု တစ့်စတ
ု စ့်

်းဝင့်

ြ ရှိခဲပါ။23

တပ့်ြရတ ့်၏ ၂၀၂၀၊ ရြလ ၉ က့္်ရန ထုတ့်မပန့်သည့် အပစ့်အခတ့် ပ့်စဲရ ်း ရကက္မင ချက့္်တင့်
“တိင
ု ်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္င
ို ့် အြေဲွဲ့အချင့််းချင့််း တစ့်ြေဲွဲ့ နှငတ
့် စ့်ြေဲွဲ့ အမပန့်အလှန ့် အင့်အ ်း အသ်းု မပျု၍
တိုက့္်ခိုက့္်မခင့််း၊ ရ သခ တိင
ု ်း့် င့််းသ ်းြျ ်း အရပေါ် အနိင
ု က္
့် ျငမ့် ခင့််းြျ ်း ြမပျုလုပ့်ရ ်းက္ို တ ဝန့်ယူ ထိန်း့် သိြ်း့်
ရ

င့် က့္် န့် လိုအပ့်ြည့်” ဟူရသ အချက့္်က္ို ထည့်သင့််းထ ်း ပါသည့်။24 ယင့််းရမပ ကက္ ်းချက့္်တင့်

ငခိြ့််းရမခ က့္်သည့်ဟန့် ြသိြသ ပါဝင့်ရနပါသည့်။ သိုရသ ့်လည့််း ပိ၍
ု အရ ်းကက္်းရသ က္ိစစ ပ့်ြှ
တပ့်ြရတ ့်၏ အပစ့်အခတ့် ပ့်စဲြှုတင့် ခိင
ု မ့် ပည့်နယ့်ရှိ ပဋိပက္ခြျ ်း အက္ျျူ်းြဝင့်သည့် အချက့္်မြေစ့်သည့်။

20 Swe Lei Mon, 'More ethnic armed groups enlist in Covid-19 fight in Myanmar' in Myanmar Times, 25 May 2020.
21 Hoelzl, V. and Diamond, C. 'Myanmar’s Military Steps up Attacks and Coronavirus Spreads' in Al Jazeera, 16 April 2020.
22 Myo Thiri Kyaw, ‘Tatmadaw’s Covid-19 Ceasefire Leaves Little hope for Conflict Wrecked Arakan’ in Development Media

Group, 10 May 2020.
23 Kumbun, J., ‘Myanmar’s Meaningless Unilateral Ceasefires’ in The Diplomat, 29 May 2020.
24 Republic of the Union of Myanmar, Office of the Commander-in-Chief of Defence Services, ‘Statement on Ceasefire and Eternal

Peace’, 9 May 2020.

7

ၾသဂုတလ ၂၀၂၀

Covid-19 နှင ့် မြန့်ြ ပဋိပက္ခ

အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြှတ့် (၁)

ခိုငတ
့် ပ့်ရတ ့် (AA) က္ို အစိ်းု က္ ‘အကက္ြ့််းြေက့္် အြေဲွဲ့အစည့််း’ အမြေစ့် မြန့်ြ ဥပရ ြျ ်း နှငအ
့် ည သတ့်ြှတ့်
ထ ်းရသ ရကက္ ငလ
့် ည့််း မြေစ့်သည့်။ ရိုဟင့်ဂျ ြျ ်းက္ို လူြျိျု်းတုန်း့် သတ့်မြေတ့်သည့် ဟူရသ စပ့်စဲချက့္်မြေင ့်
အမပည့်မပည့်

င
ုိ ့်

တ

်းရု ်း (ICJ) က္ မြန့်ြ နိင
ု င
့် အ ်း ကက္ ်းမြေတ့်စ င့်ချက့္် ချြှတထ
့် ်းငပ်း ယင့််းအတက့္်

ရမခ က့္်လတစ့်ခါ အစ င့်ခစ တင့်သင့််းြှု ြတိင
ု ခ
့် င့် တပ့်ြရတ ့် အရနမြေင ့် ၎င့််း၏ ပု ပ
ိ ့် ရက္ င့််းြန့်ရစ န့်
ကက္ိျု်းပြ့််းြှုအမြေစ့် အပစ့်အခတ့် ပ့်စဲရ ်း ထုတ့်မပန့်သည့်ဟု ရှု မြင့်နင
ို ပ
့် ါသည့်။ နိင
ု င
့် တက္ တင့် တ
ြျ ်းက္ နိင
ု င
့် တက္ အသိင
ု ်း့် အဝန့််းအတင့််း မြန့်ြ နိင
ု င
့် ၏ ပု ိပ့် က္ို
ယခင့် တပ့်ြရတ ့် အ

ု်းိ

ု်းိ

်း

်း င့် ုင
ိ ့် ြှု

်း ထိခိုက့္်ပျက့္်စ်း ရစသည့်ဟု

ရှိ တစ့်ဦ်းမြေစ့်ခဲငပ်း ယခု နိင
ု င
့် ရတ ့် အတိုငပ
့် င့်ခရု ်း ဝန့်ကက္်းဌ န၏ ညန့်ကက္ ်းရ ်းြှူ်းချျုပ့်

မြေစ့်သူ ဦ်းရဇ ့်ရဌ်း က္ ဝန့်ခရမပ ကက္ ်း ခဲပါသည့်။25 အပစ့်အခတ့် ပ့်စဲြှုတင့် ခိင
ု မ့် ပည့်နယ့် အက္ျျု်းဝင့်မခင့််း
ြရှိ

တပ့်ြရတ ့်၏ ယင့််းရကက္မင ချက့္်မြေင ့် အစို်း ၏ ပု ပ
ိ ့်က္ို ြည့်ြ မြငတ
့် င့် နိင
ု ြ
့် ည့်ြှ ြှန်း့်

န့်

ခက့္်ခဲလှပါသည့်။

က္ပ် ခ
လုပ်ခ

ဂါ တံမပန်
ု ာ့ ခ ျား လုပ်ငန်ျားြျ ျား ခ

င် ွ က္်ခနစဉ် ငငိြ်ျားြေျြ်ျားခ ျား ခ ျားွ ခနွျားြှုြျ ျား

က္်လက္်

င်မြေင်ျား
Covid-19 ြစတင့်ခင့် က္တည့််းက္ပင့် မြန့်ြ နိင
ု င
့် ၏ ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း မြေစ့်စဉြှ

ပ့်တနရ
့် နငပ်း

တစ့်နင
ို င
့် လ်းု ပစ့်ခတ့်တိုက့္်ခက္
ို ့်ြှု ပ့်စဲရ ်းသရဘ တူစ ချျုပ့် (NCA) လက့္်ြှတ့်ရ ်းထိ်းု ထ ်းသည့် တိင
ု ်း့် င့််းသ ်း
လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့ြျ ်းက္ ြည့်သည့် တို်းတက့္်ြှုြ ြရှိရသ အရမခအရပေါ် စိတ့်က္ုနရ
့် နကက္ငပ်းဟု
ထုတ့်ရြေ ့်ရမပ ကက္ ်းထ ်း ကက္ပါသည့်။ တစ့်ငပိျုင့်နက့္်တည့််းြှ ပင့် ခိင
ု မ့် ပည့်နယ့်၌ ခိုငတ
့် ပ့်ရတ ့် (AA) နှင ့်
တပ့်ြရတ ့် အကက္ ်း တိုက့္်ပဲြျ ်း မပင့််းထန့်စ မြေစ့်ပ ်းရန ပါသည့်။ တပ့်ြရတ သ
့် ည့် NCA လက့္်ြှတ့်
ရ ်းထိ်းု ထ ်းသည့် အြေဲွဲ့ြျ ်း အရပေါ် ြျ ်းစ အ ရု စိုက့္်မခင့််း ြရှိရတ ပဲ NCA လက့္်ြှတရ
့် ်းထိ်းု ထ ်းမခင့််း ြရှိရသ
ရမြ က့္်ပိုင်း့် ြှ အင့်အ ်းကက္်း အြေဲွဲ့ြျ ်း အထူ်းသမြေင ့် ၀ နှင ့် က္ချင့် တိုမြေင ့်
လုပ့်ရ

င့်လ သည့် ဟု ထင့်မြင့်ယူ

က့္်

ရ ်း အ ်းရက္ င့််းရစ န့်

ပါသည့်။26

လက့္်ရှိ စိတ့်ပျက့္်အ ်းရလျ ြေယ့်

အရမခအရန နှင ့် အခင့််းအက္ျင့််း ြှ Covi-19 ရကက္ င ့် ထပ့်တို်း

စိနရ
့် ခေါ်ြှုြျ ်း ရှိလ ငပ်း တစ့်နင
ို င
့် လု်း ပစ့်ခတ့် တိုက့္်ခက္
ို ့်ြှု ပ့်စဲရ ်း သရဘ တူစ ချျုပ့် (NCA) ၏ လ ်း
အဘယ့်သုိ ရှိြည့်က္ို

န့််းစစ့် ပါြည့်။၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ့် ဧငပလ ရနှ င့််းပိုင်း့် တင့် အစို်း က္ ‘COVID-19 က္ က္ယ့်

ထိန်း့် ချျုပ့် က္ုသရ ်းနှင ့် စပ့်လျဉ်း၍ တိင
ု ်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်း နှင ့် ညိနင
ိှု ်း့် ပူ်းရပါင့််းရ ်း

25 The Irrawaddy, ‘Myanmar’s image ‘severely damaged’ by international legal cases over Rohingya: Govt’ in Irrawaddy, 15

November 2019.
26 Swe Lei Mon 'Wa armed group reaches out to Tatmadaw leader' in Myanmar Times, 21 May 2020.
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Covid-19 နှင ့် မြန့်ြ ပဋိပက္ခ

အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြှတ့် (၁)

ရက္ ့်ြတ’ က္ို ြေဲွဲ့စည့််း ခဲပါသည့်။ ရက္ ့်ြတ အြေဲွဲ့ဝင့်ရလ်းဦ်း အမြေစ့် အစိ်းု ရပါင့််းစပ့် အြေဲွဲ့အစည့််း မြေစ့်ရသ
အြျိျု်းသ ်းမပန့်လည့် သငမ့် ြတ့်ရ ်းနှင ့် ငငိြ်း့် ချြ့််းရ ်းဗဟိဌ
ု န (NRPC)၊ ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း ရက္ ့်ြရှင ့် နှင ့်
ဝန့်ကက္်းဌ န တိုြှ က္ိုယ့်စ ်းလှယြ
့် ျ ်း ပါဝင့်ပါသည့်။27 ရက္ ့်ြတ ြေဲွဲ့စည့််းမခင့််း အရပေါ် NCA

တိုင်း့် င့််းသ ်းရ ်း

လတ့်ြှတ့်ရ ်းထိ်းု ထ ်းရသ အြေဲွဲ့ြျ ်း နှင ့် လက့္်ြတ
ှ ့်ြရ ်းထိ်းု ထ ်းသည့် အြေဲွဲ့ြျ ်းပါ ကက္ိျု
ရက္ ့်ြတမြေင ့် ရတွဲ့

ုရ

ုခ
ိ ဲကက္ငပ်း ၎င့််းတိသည့်
ု

်းရန်းြှု ြျ ်းတင့် ပါဝင့်ခဲကက္သလို ၎င့််းတို၏ Covid-19 တမပန့်
ု ရ ်း အစအစဉ ြျ ်းက္ိုပါ

ရဝြ ခဲကက္ ပါသည့်။28 အရ ်းကက္်းရသ အချက့္်တစ့်ခုြှ ရက္ ့်ြတသည့် NCA လက့္်ြတ
ှ ့်ရ ်းထိ်းု ထ ်းရသ
အြေဲွဲ့ြျ ်းအမြေစ့် က္နသ
့် တ့်ထ ်းမခင့််း ြရှပ
ိ ဲ တိုင်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့ (၁၄) ြေဲွဲ့ထြှ
သတင့််းအချက့္်အလက့္်ြျ ်း စုရ
အကက္ ်း ရ

င့််း ခဲရသ ရကက္ င ့် အစို်း နှင ့် တိုင်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့ြျ ်း

်းရန်းညိနင
ိှု ်း့် ြှု ပိြ
ု ို က္ျယ့်မပနလ
့် ြည့်လ ်းဟု ရြ ့်လငြ
့် ိ ရစပါသည့်။ သိုရသ ့်လည့််း

လက့္်ရတွဲ့က္ျရသ စိနရ
့် ခေါ်ချက့္်ြျ ်း ရှိရနပါရသ်းသည့်။ ရအ က့္်ပါ ရက္ က့္်နတ
ု ့်ချက့္် (၁) တင့် ရက္ ့်ြတ၏
လုပ့်ငန့််းတ ဝန့်ြျ ်းက္ို ရြေ ့်မပထ ်းငပ်း သတင့််းအချက့္်အလက့္် ရဝြ မခင့််း၊ ပူ်းရပါင့််းလုပ့်ရ

င့်ြည့်

စနစ့်ထ ်းရှမိ ခင့််း နှင ့် ြတူညသည့် အုပ့်ချျုပ့်ရ ်း နယ့်ရမြြျ ်းက္ို မြေတ့်သန့််း သူြျ ်းအ ်း စြခနခ
့် ဲ
ပူ်းရပါင့််းလုပ့်ရ

င့်မခင့််း စသည့် ခက့္်ခဲရသ လုပ့်ငန့််းြျ ်း ပါဝင့်ပါသည့်။ လက့္်ရှိ နိင
ု င
့် ရ ်း ရ

အခင့််းအက္ျင့််း တင့် စိနရ
့် ခေါ်ြြ
ှု ျ ်း (စစ့်ြှနသ
့် ည့် ရမပ င့််းလဲတို်းတက့္်ြှု ြရှိမခင့််း) ကက္ျုရတရ
ွဲ့ န
ထိရ

တင့်
်းရန်းြှု မြေစ့်စဉ
ရက္ ့်ြတ၏

က့္်ြှု နှငစ
့် ပ့်လျဉ်း၍ ရြ ့်လငခ
့် ျက့္် ကက္်းကက္်းြ ်းြ ်း ြထ ်းသငရ
့် သ်းပါ။

က္ က္ွယထ
် န
ိ ျား် ြေျြုပ် က္ုသခ ျားနှင်ာ့ စပ် လျဉ်ျား၍ တိင
ု ျား် င်ျားသ ျား လက္်နက္်က္င
ို ် အဖွဲွေ့အစည်ျားြျ ျားနှင်ာ့ ညိနင
ိှု ျား်
ပျားခပါင်ျားခ ျား ခက္ ်ြတီ ၏ လုပ်ငန်ျားတ ဝန်ြျ ျား
•

Covid-19 က္ က္ယ့်ထန
ိ ်း့် ချျုပ့် က္ုသရ ်း

•

နယ့်စပ့်ဝင့်ရပါက့္် ြျ ်းြှ ဝင့်ရ

ုင
ိ ့်

သတင့််း အချက့္်အလက့္်ြျ ်း ြေလှယ့်မခင့််း၊

က့္်လ သူ ြျ ်းအ ်း စစ့်ရ

်းမခင့််း၊ ရစ ငက့် က္ပ့်ကက္ည့်ရှုမခင့််း၊ သသယလူန

ရတွဲ့ ရှပ
ိ ါက္ သတင့််းအချက့္်အလက့္် ြေလှယ့်မခင့််း၊ ညန့််းပိက္ု
ု သမခင့််း၊ သသယလူန ြျ ်းနှင့် ထိရတွဲ့ ြှု
ရှိသြ
ူ ျ ်းအ ်း ရှ ရြေရြေ ထ
့် တ
ု ့်မခင့််း စသည့်တိုတင့် ပူ်းရပါင့််းရ
•

ရ

•

က္ျန့််းြ ရ ်း

ဂါလက္ခဏ မပသသူြျ ်းအ ်း ရစ ငက့် က္ပ့်ကက္ညရ
့် ှု က္ုသြှုရပ်းနိင
ု ရ
့် ်း ညိနင
ိှု ်း့် ရ

ညိနင
ိှု ်း့် ရ
•

င့် က့္်မခင့််း၊

ုင
ိ ့်

အကက္မပျုချက့္်ြျ ်း နှငအ
့် ည လိက္
ု ့်န အရက္ င့်အထည့်ရြေ ့် ရ

င့် က့္်နင
ို ရ
့် ်း

င့် က့္်မခင့််း၊

Covid-19 ထိန်း့် ချျုပ့်ရ ်း လုပ့်ငန့််းြျ ်း ရ
ပူ်းရပါင့််း ရ

င့် က့္်မခင့််း၊

င့် က့္်

တင့် ဟန့်ချက့္်ည မြေစ့်ရစရ ်း နည့််းပည

ုင
ိ ့်

င့် က့္်မခင့််း၊

27 Nyein Nyein, ‘Myanmar sets up Covid-19 Committee with Rebel Armies’ in Irrawaddy, 28 April 2020.
28 Ethnic Health Committee, ‘Ethnic Health Committee’s statement on the Government formation of Covid-19 prevention

Coordination Committee to cooperate with EAOs’ in Progressive Voice of Myanmar, 6 May 2020.
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Covid-19 နှင ့် မြန့်ြ ပဋိပက္ခ
•

အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြှတ့် (၁)

တိုင်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်း နှင ့် မပည့်နယ့် အစို်း ြျ ်း အကက္ ်း Covid-19
က္ က္ယ့်ထန
ိ ်း့် ချျုပ့် က္ုသရ ်းနှင ့် စပ့်လျဉ်း၍ ညိနင
ိှု ်း့် ရ

•

င့် က့္် ရပ်းမခင့််း၊

တိုင်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်း အရမခမပျု
အရ ်းရပေါ် ရ

ရ သြျ ်းတင့် Covid-19

ုင
ိ ့်

င့် က့္် န့် က္ိစစြျ ်း ရပေါ်ရပါက့္်လ ပါက္ အြျိျု်းသ ်းမပန့်လည့် သငမ့် ြတ့်ရ ်းနှင ့်

ငငိြ့််းချြ့််းရ ်းဗဟိုဌ န၏ လြ့််းညန့်ချက့္်နင
ှ ့် အည ညိနင
ိှု ်း့် ပူ်းရပါင့််း ရ

င့် က့္်မခင့််း။29

ရက္ က့္်နတ
ု ့်ချက့္် (၁) Covid-19 တုမပန့်ရ ်း လုပ့်ငန့််းြျ ်းနှင့် စပ့်လျဉ်း၍ EAO/NRPC ရက္ ့်ြတ၏ လုပ့်ငန့််းတ ဝန့်ြျ ်း

ခန က္်ထပ် က္ျင်ျားပြညာ့ ် မပည်ခထ င်စု ငငိြ်ျားြေျြ်ျားခ ျား ညီလ ြေံ နှငာ့် ခ ွ ျားခက္ က္်ပဲွ
ယခုက္ဲသို တိုင်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်း၊ တပ့်ြရတ ့် နှင ့် အမခ ်းရသ အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်း
အကက္ ်း ထိရတွဲ့ချိတ့်

က့္်ြြ
ှု ျ ်း ရှိရနသည့် ရန က့္်ခ အရမခအရနတင့် အစို်း က္ ရန က့္်ထပ့် မပည့်ရထ င့်စု

ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း ညလ ခ က္ျင့််းပြည့် မြေစ့်နင
ို ြေ
့် ယ့် အရမခအရနက္ို ထုတ့်မပန့်ရကက္မင လိက္
ု ့်ပါသည့်။ ညလ ခက္ို
ဩဂုတ့်လလယ့် တင့် က္ျင့််းပနိင
ု ့် န့် စစဉထ ်းငပ်း တက့္်ရ

က့္်သူ လူဦ်းရ အရ အတက့္် ရလ ချသ ်းြည့်

မြေစ့်က္ ခပ့်ခ ခ ရနထိင
ု ြ
့် ှု စည့််းြျဉ်းြျ ်း သတ့်ြတ
ှ ့်နင
ို ့် န့် စစဉ ရနပါသည့်။30 တိုင်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္င
ို ့်
အြေဲွဲ့ ရခါင့််းရ

င့်အချိျုွဲ့ အတက့္် ထိင
ု ်း့် နိင
ု င
့် ြှ ရလရကက္ င့််းလိုင်း့် မြေင ့် လ ရ

က့္်နင
ို ့် န့် စစဉထ ်းသက္ဲသို

ညလ ခ အစအစဉတင့် NCA လက့္်ြှတ့် ရ ်းထိ်းု ထ ်းရသ အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်းမြေင ့် ‘လုမချုရ ်း
မပန့်လည့်သငမ့် ြတ့်ရ ်း’ ရ

်းရန်းြှု က္ိုလည့််း ထည့်သင့််းထ ်း ပါသည့်။31ယခင့်အကက္ိြ့် မပည့်ရထ င့်စု

ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း ညလ ခ ြျ ်းတင့် ြရမပြလည့်မြေစ့်ြှု ြျ ်းမြေင ့် အ
အနည့််းငယ့်သ

ုင
ိ ့်

ု်းသတ့်မခင့််းြျ ်း ရှိခသလိ
ဲ
ု တို်းတက့္်ြှု

ရှိထ ်းခဲ ပါသည့်။32 ယခုက္ဲသို Covid-19 အရ ်းရပေါ် အရမခအရနြျိျု်း၌ ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း ညလ ခ

က္ျင့််းပနိင
ု ခ
့် ဲလ င့်ရတ င့် အက္ျိျု်း လ ့် ကက္်းကက္်းြ ်းြ ်း ရှိ န့် ရြ ့်လငန
့် င
ို ြ
့် ည့် ြဟုတ့်ပါ။
အပစ့်အခတ့် ပ့်စဲရ ်း က္ို အသု်းမပျု၍ ပု ိပ့်ရက္ င့််း ရှရ
ိ စ န့် တပ့်ြရတ ့်က္ လုပ့်ရ

င့်သက္ဲသို

နိဝ
ု င့်ဘ တင့် က္ျင့််းပြည့် အရထရထ ရ ်းရက္ က့္်ပဲ ြတိင
ု ခ
့် င့် န ြည့်ရက္ င့််း ရှိလိုြှု အရပေါ် အရမခခ၍
ငငိြ့််းချြ့််းညလ ခ လုပ့်ရ

င့်သည့် ဟု ယူ

ပါသည့်။33အရ ်းရပေါ် က္ျန့််းြ ရ ်း တုမပန့်ြှု ရ

ြျ ်းတင့် အစို်း နှင ့် တိင
ု ်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့ြျ ်း၏ ပူ်းရပါင့််းလုပ့်ရ

င့် က့္်ချက့္်

င့်ြှုြှ အရပါင့််းလက္ခဏ

န့်

29

Republic of the Union of Myanmar, Office of the President, ‘Forming coordinating committee with EAOs on preventing,
controlling and treating on COVID 19’, Directive No.63/2020, April 27, 2020.
30 Myat Thura, ‘Govt plans fourth Panglong Session for July’ in Myanmar Times, 1 July 2020.
31 Global New Light of Myanmar, ‘Ministry of State Counsellor Office holds press briefing about handling of prevailing issues’, 31

May 2020.
32 Sai Wansai, ‘Constitution-Making and Peace Process Stagnation in Myanmar’, Transnational Institute, 3 September 2018.
33 Sai Wansai, ‘Constitution-Making and Peace Process Stagnation in Myanmar’, Transnational Institute, 3 September 2018.
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Covid-19 နှင ့် မြန့်ြ ပဋိပက္ခ

အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြှတ့် (၁)

ပါသည့်။ သိုရသ ့်လည့််း နိဝ
ု င့်ဘ ရ ်းရက္ က့္်ပဲ ြတိုငခ
့် င့် တိုင်း့် င့််းသ ်း ရ သြျ ်း၌ မပည့်ရထ င့်စု အစို်း
ဝန့်ထြ့််းြျ ်း နှင ့် တပ့်ြရတ ့် ရခါင့််းရ

င့်ြျ ်းက္ို နှစသ
့် က့္်ြှု ြရှိသည့် သရဘ ထ ်းြျ ်း တို်းပ ်းလ နိင
ု င့် ပ်း

ရ ်းရက္ က့္်ပဲ လ ြ
့် ျ ်း ၎င့််းတို ရြ ့်ြှန်း့် သက္ဲသို ြမြေစ့်ပါက္ ြနှစ့်သက့္်စိတ့်ြျ ်း ထပ့်ြ၍ တို်းပ ်းလ နိင
ု က္
့်
နိင
ု င
့် ရ ်း က္ ဟြှု ပိုြ၍
ုိ ကက္်းြ ်းလ နိင
ု ပ
့် ါသည့်။ အမခ ်း
ရဝ်းလရခါင့််းပါ်းငပ်း ပဋိပက္ခ ဏ့်ခရန သည့် ပ့်
အ ြခနိင
ု မ့် ခင့််း ရှိ၊ြရှိ
ရန

က့္်စပ့်ရနသည့် စို်း ိြ့်ပပ
ူ န့်ြှု တစ့်ခုြှ

ြျ ်းတင့် ြဲရု ြျ ်းသို လ ရ

က့္် ြဲရပ်းနိင
ု ့် န့် လုမချုရ ်း

ုသ
ိ ည့် အချက့္်ပင့် မြေစ့်ပါသည့်။

အြျ ်းစု၌ NLD က္သ အနိင
ု ့် ြည့်ဟု ြှန်း့် ထ ်းသည့်တိုင ့် နိဝ
ု င့်ဘ ရ ်းရက္ က့္်ပဲ ငပ်းရန က့္်

ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း မြေစ့်စဉတင့် ပါဝင့်ြည့် အစိ်းု က္ိယ
ု ့်စ ်းလှယ့် ရမပ င့််းလဲြှုြျ ်း ကက္ျု နိင
ု ့် ပါသည့်။34 NLD
အရနမြေင ့် ဗြ တိုင်း့် ရ သကက္်း ြျ ်း၌ မပည့်ရထ င့်စု ကက္ခိုငရ
့် ်းနှင ့် ြေွဲ့ ငြေိျု်းရ ်း ပါတ သိုြဟုတ့် မပည့်သပါတ
ူ
က္ဲသို ပါတြျ ်း နှင ့် မပည့်နယ့်ြျ ်း၌ တိင
ု ်း့် င့််းသ ်း ပါတြျ ်းက္ို ရန

ခဲရဝရပ်း နိင
ု ရ
့် သ ရကက္ င ့်

သိသ ထင့်ရှ ်းရသ အရမပ င့််းအလဲ ြျ ်းအ ်း ရ ်းချယ့်ခ ရသ လတ့်ရတ ့် က္ိုယစ
့် ်းလှယ့် ြျ ်းတင့်
ရတွဲ့ နိင
ု ြ
့် ည့် မြေစ့်သည့်။ နိင
ု င
့် ရ ်း ရ

်းရန်းြှု

ုင
ိ ့်

ြူရဘ င့်အ သု်းပင ့်

ုင
ိ ့် ရ

်းရန်းြှု တင့် ရ ်းရက္ က့္်ခ

နိင
ု င
့် ရ ်းပါတ သု်းပုတစ့်ပု ပါဝင့်ြှု ရှိ ြည့် မြေစ့်ရသ ရကက္ င ့် အထက့္်ပါ လတ့်ရတ ့်တင့််း ရမပ င့််းလဲြှုြျ ်းသည့်
NCA ရ

်းရန်းညိနင
ိှု ်း့် ြှု ြျ ်းအရပေါ် တိုက္ရ
့် ု က္
ိ ့် သက့္်ရ

က့္်ြှု ရှိပါသည့်။ ထိမပင့်
ု
ရ ်းရက္ က့္်ပဲငပ်းရန က့္်

အရမပ င့််းအလဲ က္ လ ရှည့်ကက္ ရသ ရကက္ င ့် ရန က့္်တက့္်ြည့် အစို်း ၏ ငငိြ်း့် ချြ့််းရ ်း လုပ့်ငန့််းစဉ
ရ

ုင
ိ ့်

်းရန်းညိနင
ိှု ်း့် ြှု ြျ ်းြှ ၂၀၂၁ ဧငပလ သိုြဟုတ့် ရြလ ြတိုငခ
့် င့်အထိ စတင့်နင
ို ြေ
့် ယ့် ြရှိပါ။ ယင့််းအချက့္်က္ို

ကက္ည့်၍ NLD အစိ်းု သည့် ၎င့််း၏ လက့္်ရှိ အစို်း သက့္်တြ့််း ြက္ုနြ
့် အတင့််း ပု ိပ့်ရက္ င့််း ရှိြည့်
အခြ့််းအန ်းမြေင ့် အ

ု်းသတ့်လိုြှု က္ို ရတွဲ့ မြင့်နင
ို ြ
့် ည့် မြေစ့်ပါသည့်။

ငငိြ်ျားြေျြ်ျားခ ျား လုပ်ငန်ျား ြျ ျားက္ို ပံာ့ပိုျားခပျား န် ယြေင်က္ထက္် ပိုြို အခ ျားကက္ီျား လ ပါသည်
Covid-19

ုင
ိ ့်

ပပိ်းု ြှုြျ ်းသည့် ငငိြ်း့် ချြ့််းရ ်း တည့်ရ

က့္်ြှု လုပ့်ငန့််းြျ ်း အတက့္်လည့််း အရထ က့္်အက္ူ

မြေစ့်သငပ
့် ါသည့်
၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ့်တင့် အြျိျု်းသ ်း မပန့်လည့် သင့်မြတ့်ရ ်း နှင ့် ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း ဗဟိုဌ န (NRPC) သည့်
ြေွဲ့ ငြေိျု်းရ ်း အရထ က့္်အပ
ုင
ိ ့်

င
ုိ ့်

သတ့်ြှတ့်ချက့္်ြျ ်း ချြှတ့်ခဲငပ်း UN အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်း က္ိုလည့််း ရထ က့္်ပရ ်း

ညိနင
ိှု ်း့် ြှု ပိုြို ရက္ င့််းြန့်စ လုပ့်ရ

င့် န့် နှင ့် တ

်းဝင့် ခငမ့် ပျုချက့္် ယူ န့် တိုက့္်တန့််းခဲ

အက္ူအညရပ်းရ ်း အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်းအကက္ ်း စို်း ိြ့်ြှု ထက့္်ရပေါ် ရစခဲပါသည့်။ နိင
ု င
့် မခ ်းရ ်း ဝန့်ကက္်းဌ နြှ
ရပ်းပိုမြေနရ
့် ဝရသ စ တင့် ‘NCA အရက္ င့်အထည့်ရြေ ့်ြှု ရအ င့်မြင့်ရ ်း ည့်ြှန်း့် ၍ UN အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်း
34 Sithu Aung Myint, ‘To revive the peace process, all sides need to compromise’ in Frontier Myanmar, 18 June 2020.
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အရနမြေင ့် သက့္်

င
ုိ ့်

အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြှတ့် (၁)

တိင
ု ်း့် ရ သကက္်း နှင ့် မပည့်နယ့်ြျ ်းရှိ တိုင်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္င
ို ့် အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်း (သို)

တိုင်း့် င့််းသ ်း ပါတြျ ်း အတက့္် ြေွဲ့ ငြေိျု်းရ ်း အရထ က့္်အပ နှင ့် စြက္ိန်း့် ြျ ်း ရ
ရလျ ့်

င့် က့္်ြည့်

ုလ
ိ င့် NRPC သို

နည့််းလြ့််းမြေင ့် အရကက္ င့််းကက္ ်း ြည့် မြေစ့်သည့်’ ဟု ရ ်းသ ်းရြေ ့်မပ ထ ်းပါသည့်။35

အစို်း တိုင်း့် သည့် ၎င့််းတို အချျုပ့်အမခ ပိုငရ
့် မြ အတင့််းရှိ ြေွဲ့ ငြေိျု်းရ ်း အရထ က့္်အပနှင ့် ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း
ရထ က့္်ပြှု အပါအဝင့် နိင
ု င
့် မခ ်း အစအြ ြျ ်းက္ို ကက္်းကက္ပ့်ထန
ိ ်း့် ရက္ျ င့််း ပိုငခ
့် င ့် ရှိပါသည့်။ သိုရသ ့်လည့််း
အထက့္်ပါ က္ိစစ ပ့်၏ မပဿန ြှ ကက္်းကက္ပ့် ထိန်း့် ရက္ျ င့််းြှုရကက္ င ့် NCA ၏ အဓိက္ အစိတ့်အပိင
ု ်း့်
တစ့်ခုမြေစ့်ရသ ‘ကက္ ်းမြေတ့် အစအြ’ ြျ ်းက္ို အ ်းနည့််းသ ်းရစမခင့််း မြေစ့်သည့်။ ယင့််းအတက့္် စို်း ိြ့်ပူပန့်ြှုြျ ်း
က့္်လက့္် ရှိရနမခင့််းက္ ငငိြ်း့် ချြ့််းရ ်း လုပ့်ငန့််းစဉ၏ ထိလယ့်ရှလယ့် မြေစ့်ြှု အရမခအရန နှင ့် ြငပ်း
တိုက္ို ရြေ ့်မပရန ပါသည့်။ အထက့္်ပါက္ဲသို မပဿန ြျ ်း

်းု ရသ်းြှု

က့္်လက့္် ရှိရနရသ်းရသ ရကက္ င ့် က္ပ့်ရ

ဂါ

အရမခအရနသည့် လုပ့်ပိုငခ
့် ငအ
့် ဏ ရဝြ ြှု သိုြဟုတ့် ပူ်းတဲ စြအုပ့်ချျုပ့်ြှု တို က္ျငသ
့် ု်းနိင
ု ့် န့် အခငအ
့် လြ့််း
မြေစ့်သည့်ဟု ယူ

နိင
ု အ
့် ု်းြည့် ြဟုတ့်ပါ။ အက္ျဉ်းချျုပ့်

ုိ ပါက္ တိ်းု တက့္်ြှု ပ့်တနရ
့် စသည့် မပဿန

အ င့််းအမြစ့် ြျ ်းက္ို ရမြေရှင်း့် နိင
ု မ့် ခင့််း ြရှိရသ်းရသ ရကက္ င ့် Covid-19
ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း လုပ့်ငန့််းစဉ အ ်းရက္ င့််း လ ရစ န့် လုပ့်ရ

င
ုိ ့်

ပူ်းရပါင့််း တုမပန့်ြှု ြျ ်းအ ်းမြေင ့်

င့်နင
ို ြ
့် ည့် ြဟုတပ
့် ါ။

အလှူရင
ှ ြ
့် ျ ်း အရနမြေင ့် ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း လုပ့်ငန့််းအတက့္် န့်ပုရငြျ ်း ြရလ ချသငပ
့် ါ
အရန က့္်နင
ို င
့် အလှူရင
ှ ြ
့် ျ ်း၏ မပည့်သူက္ျန့််းြ ရ ်း လုပ့်ငန့််း နှင ့် က္ပ့်ရ

ဂါ ထိန်း့် ချျုပ့်ရ ်း

လုပ့်ငန့််းြျ ်းသို ရမပ င့််းလဲ ပပို်းရထ က့္်ပြှု ြျ ်းသည့် မြန့်ြ နိင
ု င
့် ရှိ ငငိြ်း့် ချြ့််းရ ်း လုပ့်ငန့််းစဉ နှင ့် ပဋိပက္ခ
ရမြေရှင်း့် ြှု တိုအရပေါ် ရ ရှည့် သက့္်ရ

က့္်ြြ
ှု ျ ်း ရှိြည့်မြေစ့်သည့်။ ရထ က့္်ပြှုြျ ်း အနက့္် အဓိက္ အ င့််းအမြစ့်

တစ့်ခုမြေစ့်ရသ နိင
ု င
့် တက္ အလှူရင
ှ ြ
့် ျ ်း စုရပါင့််းထ ်းသည့် ‘ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း ပူ်းရပါင့််း န့်ပုရင’ (Joint Peace
Fund) သည့် လုပ့်ငန့််း ပထြအ

င ့် ငပ်းရမြ က့္်ရတ ြည့် မြေစ့်ငပ်း၊ Covid-19 ြှ ထက့္်ရပေါ်လ သည့် ဘတ့်ဂျက့္်

အခက့္်အခဲ ြျ ်းရကက္ င ့် ယင့််းရန က့္်ပိုင်း့် တင့် န့်ပုရင ရလ ချသ ်းြေယ့် ရှိရနပါသည့်။ က္ပ့်ရ

ဂါ

တုမပန့်ြှုအတက့္် န့်ပုရင အသု်းချ မခင့််း နှင ့် စုစုရပါင့််း န့်ပုရင ရှိြှု ရလျ က္ျလ မခင့််း တိုရကက္ င ့် အမခ ်းရသ
ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း ရထ က့္်ပြှု ြျ ်းသည့်လည့််း ခိင
ု ြ
့် ရသ အရမခအရနတင့် ြရှိပါ။ ထိမပင့်
ု
ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း
လုပ့်ငန့််းစဉတင့် တို်းတက့္်ရအ င့်မြင့်ြှု နည့််းပါ်းလန့််းရသ ရကက္ င ့် အလှူရှငြ
့် ျ ်း၏ စိတ့်ဝင့်စ ်းြှု ရလျ က္ျလ
သလို မြန့်ြ နိင
ု င
့် ၌ အမခ ်းရသ နိင
ု င
့် မခ ်း အစိ်းု အ ်းလ်းု ထက့္် ရက္ျ ့်လန့် သ်းု စဲနင
ို ရ
့် ်း တရုတ့်နင
ို င
့် က္
ဲ ဲတင့််းတင့််း လုပ့်ရ

င့်ရနပါသည့်။

35 Ministry of Foreign Affairs, “Letter to All the Offices of the United Nations, its Specialized Agencies and International

Organizations”, Nay Pyi Taw, Government of the Republic of the Union of Myanmar, MOFA No.33 08 39, October 4, 2019.
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Covid-19 နှင ့် မြန့်ြ ပဋိပက္ခ
န့်ပုရင

င
ုိ ့်

အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြှတ့် (၁)

်းု မြေတ့်ချက့္် ချြှတ့်မခင့််းြျ ်းသည့် ခက့္်ခဲပါသည့်။ သိုရသ ့်လည့််း ပဋိပက္ခ ဏ့်ခ နယ့်ရမြြျ ်းရှိ

အခက့္်အခဲြျ ်း ရလ ချနိင
ု ရ
့် ်း နှင ့် ပဋိပက္ခ ပတ့်ဝန့််းက္ျင့်အတင့် ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း ရှိရ ်း ရ
အစအစဉြျ ်း အတက့္် ပပို်းြှု မြေတ့်ရတ က့္်မခင့််းသည့် ရ တိုအမြင့်မြေင ့်
အသု်းမပျုြှု အရပေါ် စိစစ့်မခင့််း နှင ့်

င့် က့္်ရနသည့်

ု်းမြေတ့်ြှု မြေစ့်ရနပါသည့်။ န့်ပုရင

န့််းစစ့်အက္ဲမြေတ့်မခင့််း တိုြှ အသ်းု ဝင့်ပါသည့်၊ သိုနှငတ
့် ိုင ့် ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း

လုပ့်မခင့််း နှင ့် ငငိြ်း့် ချြ့််းရ ်း တည့်ရ

က့္်မခင့််း လုပ့်ငန့််းြျ ်းသည့် ၎င့််း၏ သဘ ၀အ ရ ရှညသ
့် ်း ြည့်

လုပ့်ငန့််းြျ ်းပင့် မြေစ့်ပါသည့်။ ရြ ့်ြှန်း့် လ ့် ြျ ်းအရပေါ် ရ ရှည့်ရစ ငက့် က္ည့် န့် အရ ်းကက္်းငပ်း အရမခအရန
ရမပ င့််းလဲသည့်နင
ှ ့် တငပိျုင့်နက့္် အခငအ
့် လြ့််းက္ို ြေြ့််း
ရထ က့္်ပြှုက္ို ၎င့််း၏ အက္ျိျု်းသက့္်ရ

ုပ့်နင
ို ့် န့် အ

ငသ
့် င ့် မြေစ့်ရန ပါြည့်။ ငငိြ်း့် ချြ့််းရ ်း

က့္်ြှုမြေင ့် နှုင
ိ ်း့် ယှဉ စဉ်းစ ်းပါက္ က္ုနက္
့် ျစ ိတ့် အလန့်နြ
ိ ့်ပါ်းသည့် ဟုပင့်

ုိ ပါြည့်။
ရ သမြေင ့် က္ိုက့္်ညသည့် နည့််းလြ့််းြျ ်း အသု်းမပျု န့် အရ ်းကက္်းြှု
ပဋိပက္ခ ရ သြျ ်းတင့် Covid-19 တုမပန့်ရ ်း အစအစဉြျ ်း ရြေ ့်ရ

င့်

ြှ သင့်ယူစ

နှင ့်

န့််းသစ့်တထင့် နိင
ု ြ
့် ည့် အခငအ
့် လြ့််း ြျ ်းစ ထက့္်ရပေါ်လ ပါသည့်။ အလှူရှငြ
့် ျ ်း အရနမြေင ့် အစိ်းု အရမခမပျု
နည့််းလြ့််းြျ ်း က္ိုသ

က့္်လက့္် အသု်းမပျု ြရနသငပ
့် ါ။ ရငရကက္်း နှင ့် သက့္်ရြ်းဝြ့််းရကက္ င့််း

င
ုိ ့်

အစအစဉြျ ်း ရပါင့််းစပ့် ရထ က့္်ပရပ်းမခင့််း၊ နှင ့် အရဝ်းြှ အက္ဲမြေတ့်ရစ ငက့် က္ည့် နိင
ု သ
့် ည့် စနစ့်တို အသ်းု မပျု န့်
စဉ်းစ ်းနိင
ု ့် ပါသည့်။ က္ပ့်ရ

ဂါ တုမပန့်ြှု လုပ့်ငန့််းြျ ်း ရ

င့် က့္်ရ ်း အတက့္် ပပိ်းု ြှုြျ ်း စုစည့််း

တင့်ြူ

ရ သမြေင ့် က္ိုက့္်ညသည့် နည့််းလြ့််းြျ ်း အသု်းမပျု န့် လိအ
ု ပ့်ရန ပါသည့်။36က္ င့် နှင ့် က္ချင့် မပည့်နယ့်ြျ ်းတင့်
အ ်းရက္ င့််းရသ ရထ က့္်ပရ ်း က္န့် က့္်ြျ ်း ရှိမခင့််းရကက္ င ့် လက့္်ရှိ က္ပ့်ရ

ဂါ အက္ျပ့်အတည့််း က္ို

ရက္ င့််းစ တမပန့်
ု
နိင
ု သ
့် ည့်က္ို ရတွဲ့ ပါသည့်။ အန ဂါတ့်တင့် ြေွဲ့ ငြေိျု်းရ ်း နှင ့် ငငိြ်း့် ချြ့််းရ ်း တည့်ရ
လုပ့်ငန့််းြျ ်း ထိရ

က့္်အက္ျိျု်းရှိစ ရြေ ့်ရ

င့်နင
ို ့် န့် အထက့္်ပါ သင့်ခန့််းစ အ ်း အသု်းချနိင
ု ြ
့် ည့် မြေစ့်သည့်။

အလှူရင
ှ ြ
့် ျ ်း အရနမြေင ့် ပဋိပက္ခ သက့္်ရ
က္ဲသို လက့္်လှြ့််းြ န့် ခက့္်ခရ
ဲ သ ရန
ရ သြျ ်း က္ဲသို ရန

က့္်ြှု

က့္်ြရ
ှု ှိရသ ရ သြျ ်း အနက့္် ရှြ်း့် မပည့်နယ့် အရရှ ွဲ့ မခြ့််း

ြျ ်းထက့္် ‘လုပ့်ငန့််း ရြေ ့်ရ

င့် န့် ပိုြလ
ို ယ့်က္ူသည့်’ အရရှ ွဲ့ရတ င့်

ြျိျု်းက္ို ဦ်းစ ်းရပ်းမခင့််းမြေင ့် နိင
ု င
့် တင့််း ြညြ ြှု ပိုြို

်းုိ ဝါ်းရစမခင့််းြျိျု်း ရရှ င့်ကက္ဉ ြည့်

မြေစ့်သည့်။ ယင့််းအစ ်း Covid-19 ရကက္ င ့် အလှူရင
ှ ့် ြျ ်းအရနမြေင ့် နိင
ု င
့် မခ ်း ရထ က့္်ပြှု နည့််းပါ်းသည့်
နယ့်ရမြြျ ်းသို ၎င့််းတို၏ အစအစဉ ချဲွဲ့ထင့်ြှု စတင့်နင
ို ြ
့် ည့် အခငအ
့် လြ့််းပင့် ရှိနင
ို ပ
့် ါသည့်။ ထိနည့်
ု
်းတူ
နိင
ု င
့် တက္ အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်း သည့်လည့််း အရရှ ွဲ့ရတ င့်ပိုင်း့် တင့် ရထ က့္်ပြှု အလ အပယ့် မြေစ့်နင
ို သ
့် ည့်
အနတ
ရ

ယ့်ရှိမခင့််း က္ိုလည့််း သတိထ ်း ြည့် မြေစ့်သည့်။ နိင
ု င
့် တက္ အြေဲွဲ့အစည့််း အြျ ်းအမပ ်း တိ၏
ု လုပ့်ငန့််း
င့် က့္်ြှု ထပ့်ရနမခင့််းက္ တိုင်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္င
ို ့် အြေဲွဲ့အစည့််း ြျ ်းအတက့္်လည့််း Covid-19 ပပို်းြှု

36 Walsh, M., ‘Time to recenter power to northern Shan State’s first responders' in Frontier Myanmar, 27 January 2020
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Covid-19 နှင ့် မြန့်ြ ပဋိပက္ခ

အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြှတ့် (၁)

ရှ ရြေရ ်းတင့် အခက့္်အခဲ မြေစ့်ရပေါ်ရစပါသည့်။37မြန့်ြ နိင
ု င
့် အနှ Covid-19 တုမပန့်ြှုြျ ်း ရ သအလိုက့္်
က္ဲမပ ်းမခ ်းရနမခင့််း က္ို ကက္ညပ
့် ါက္ အလှူရင
ှ ြ
့် ျ ်း အတက့္် ရ သအလိုက့္် က္နသ
့် တ့်ချက့္်ြျ ်း ရှိရနသည့်
အချက့္်က္ို မပသပါသည့်။ ြည့်သပင့်
ုိ မြေစ့်ရစ က္ူ်းစက့္်ရ
လုပ့်ရ
ပိုရ

ဂါြျ ်း က္ို တိုက့္်ြေျက့္်မခင့််းြှ ရန

တိုင်း့် အတက့္်

င့် ြည့် က္ိစစ ပ့်မြေစ့်ငပ်း နိင
ု င
့် အစန့်အမြေ ်း ရဝ်းလရခါင့်ပါ်းရသ ရ သြျ ်းအထိ ရထ က့္်ပြှု
င့်နင
ို မ့် ခင့််း အမြေစ့် မြန့်ြ နိင
ု င
့် ၌ HIV၊ တဘ နှင ့် ငှက့္်ြေျ ်း က္ဲသို ရ

ဂါြျ ်းအ ်း တိုက့္်ြေျက့္်ရ ်း

ကက္ိျု်းပြ့််းြှုြျ ်းအ ်း ဥပြ ယူနင
ို ြ
့် ည့် မြေစ့်သည့်။

Covid-19 စိနရ
့် ခေါ်ြတ
ှု င့် အတူတက္ င့် ုင
ိ ရ
့် မြေရှင်း့် မခင့််းမြေင ့် တိုင်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့အစည့််းြျ ်း နှင ့်
အစို်း တိုအကက္ ်း ငငိြ်း့် ချြ့််းရ ်း လုပ့်ငန့််းစဉ အတက့္် ပူ်းရပါင့််းလုပ့်ရ

င့်ြှု တိ်းု တက့္်လ သည့်

ုရ
ိ သ

ထင့်မြင့်ယူ ချက့္်ြှ လက့္်ရတွဲ့တင့် မြေစ့်လ ြည့် ြဟုတပ
့် ါ။ ထိရကက္
ု
င ့် Covid-19 တမပန့်
ု ရ ်း ရ
ြျ ်းက္ မြန့်ြ နိင
ု င
့် ငငိြ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ

က့္်ြှု အတက့္် တပါတည့််း သိုြဟုတ့် ရ ရှည့် အရထ က့္်အက္ူ

မြေစ့်နင
ို သ
့် ည့် ဟု ရြ ့်ြှန်း့် ထ ်း န့် ြသငပ
့် ါ။ က္ပ့်ရ
ပူ်းရပါင့််းလုပ့်ရ

င့် က့္်ချက့္်

င့် န့် လိအ
ု ပ့်ရနငပ်း အစိ်းု ရ

ဂါက္ို တိုက့္်ြေျက့္် န့် ပဋိပက္ခ နယ့်ရမြတစ့်ရလ က့္် ပိုြို

တိုင်း့် င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင ့် အြေဲွဲ့ြျ ်းပါ အရ ်းကက္်း

တ ဝန့်အသ်းသ်း ရှိပါသည့်။ သိုရသ ့်မင ်းလည့််း ယင့််းရမခလှြ့််းြျ ်းက္ မြန့်ြ နိင
ု င
့် ၏ ရှု ပ့်ရထ်းခက့္်ခဲလှသည့်
ပဋိပက္ခ ုင
ိ ့်

အခင့််းအက္ျင့််း ြျ ်းက္ို ြျ ်းစ ရမပ င့််းလဲနင
ို ြ
့် ည့် ြဟုတ့်ပါ။ အလှူရင
ှ ြ
့် ျ ်း နှင ့် နိင
ု င
့် တက္

အသိုင်း့် အဝန့််း အရနမြေင ့် ငငိြ်း့် ချြ့််းရ ်း တည့်ရ

က့္်ြှု နှင ့် ပဋိပက္ခ ရမြေရှင်း့် ြှု

ြျ ်းအရပေါ် ြျက့္်က္ယ့်ြမပျုသငပ
့် ဲ သင့်ယမူ ခင့််း၊ က္ိုက့္်ညြှုရရ
ှိ အ င့် လုပ့်ရ
ရတ်းရခေါ်ြှုြျ ်း အသု်းမပျုမခင့််း စသည့်နည့််းလြ့််း တိုမြေင ့်

ုင
ိ ့်

ရ ရှည့်လုပ့်ငန့််း

င့်မခင့််း နှင ့် တြူထ်းူ မခ ်းရသ

က့္်လက့္်ပပို်းရန သငပ
့် ါသည့်။

ယခုစ တြ့််းသည့် သငအ
့် တက့္် အက္ျိျု်းရှိပါသလ ်း။ မြန့်ြ နိင
ု င
့် ၏ ပဋိပက္ခ နှင ့် Covid-19

င
ုိ ့်

ြူဝါ

အက္ျဉ်းချျုပ့် စ တြ့််းြျ ်းအတက့္် အကက္မပျု ြှတ့်ချက့္်ြျ ်း ရပ်းနိင
ု ပ
့် ါသည့်။
မြန့်ြ ဘ သ မြေင ့်

က့္်သယ့် န့် - ဥ်းရက္ျ ့်ြျိျု်းဥ်း၊ အကက္်းတန့််း အစအစဥ့် ညန့်ကက္ ်းရ ်းအ

ရှိ -

kyaw.oo@asiafoundation.org
For contact in English: Tabea Campbell Pauli, Program Adviser, tabea.pauli@asiafoundation.org

37 The major humanitarian and development actors, particularly Access to Health (A2H), the Livelihoods and Food Security Trust

Fund (LIFT), and major UN agencies have released resources to assist displaced people and support EAO service providers such
as ethnic health departments. See Access to Health Fund COVID19 Response Dashboard; ‘Myanmar: UN supports Covid-19
response efforts’, UNOCHA, 15 April 2020; ‘LIFT announces new funding to support Myanmar’s Covid-19 response’, media
notification 9 April 2020.
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