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ကချငပ်ြညန်ယ ်ြဋြိကခ နငှ  ်Covid-19 တိ  အကက ြား ဆ  မှတ ် 

 

Smart Peace သည ်င ြိမ််းချမ််းရ ်း တညရ် ောက်ခခ ််း  ြိို  ်ော အခက်အခဲ မျော်းကြိို ရခြေရှ ််းနြိို  ်န ်အြေ ဲွဲ့ဝ  ်အသ ်းသ ်း၏ 

ကျွမ််းကျ မ်ှုမျော်းကြိို စိုစည််းထော်းသည ် ကမဘောလ ို်း ြိို  ်ော ရ ော  ် က်ချက် တစခ်ို ခြေစပ်ါသည။် ယ ််း အစ အစဉ်၏ 

အစြိတအ်ပြိို ််း တစခ်ိုအခြေစ် အောရှရြေော ရ် ်းရှ ််းသည ်မဝူါ အကျဉ််းချျုပ် စောတမ််းမျော်း ရ ်းသော်း ခပျုစိုလျက် ရှြိငပ ်း ယခို 

အကျဉ််းချျုပ်စောတမ််းမှော  ိုတြိရခမောကစ်ောတမ််း ခြေစ်ပါသည။် Smart Peace အစ အစဉ် ကြိို ခမနမ်ော၊ ဗဟြိိုအောြေ ြိက 

သမမတနြိို  ်  န ှ  ်နြိို ဂ်ျ ်း  ်းယော်း နြိို  ် တြိို  တ   ်ရြေော်ရ ော လ်ျက ်ရှြိငပ ်း ယ ််းတ   ်င ြိမ််းချမ််းရ ်း တည်ရ ောကမ်ှု 

နည််းလမ််းမျော်း ရပါ ််းစပ်လိုပ်ရ ော န်ြိို  ်န ်စူ်းစမ််းခခ ််း၊ ပဋြိပကခ  န််းစစ်ရလ လောခခ ််း၊ အခပျုအမူ န ှ  ်တ ို  ခပနမ်ှု ြိို  ်ော 

အကဲခြေတရ်လ လောခခ ််းတြိို   ပါဝ ပ်ါသည။်  ပ်  ောမျော်း၊ နြိို  ် တကော အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်း န ှ  ်အစြိို်း မျော်း င ြိမ််းချမ််းရ ်း 

လိုပ် န််းကြိို ယ ိုကကည်ချကရှ်ြိစ ောခြေ   ်မဟောဗျျူဟောကျ လိုပ်ရ ော န်ြိို  ်န ်Smart Peace အစ အစဉ်မှ  ရှြိလောသည ် 

သ ခ်န််းစောမျော်းက အရထောကအ်ကူ ခပျုနြိို မ်ည် ခြေစသ်ည။် Smart Peace အစ အစဉ် ကြိို ယူရက အစြိို်း  က  နပ် ိုရ   

ပ  ပြိို်းရပ်းထော်း ပါသည။်  

 

ကက ကန် တခ်ျက ် 

ကောလကကောရှည ်အကကမ််းြေက် ပဋြိပကခ ခြေစပ် ော်းရနသည ် ရ သတစခ်ို ခြေစ်ရသော၊ သဘော၀ သယ ဇောတ 

ရပါကကယ၀်ရသော၊ ပထဝ နြိို  ် ရ ်း တ ််းမောမှုမျော်း ခမြှ  တ်ကလ်ျက်ရှြိရသော ခမနမ်ောနြိို  ် ၏ ရခမောက်ဘကစ် န််းရ သတ   ်

ယခိုအချြိနထ်ြိ Covid-19 ၏ ခပ ််းခပ ််းထနထ်န ်ရြိိုကခ်တမ်ှု ခ  ခခ ််း မရှြိရသ်းပါ။ ကပ်ရ ောဂါသည ်ကချ ခ်ပည်နယ် 

ပဋြိပကခ အရနအထော်း အရပေါ်တ  လ်ည််း သြိသောရသော အကျြိျု်း သကရ် ောကမ်ှု မရှြိရသ်းပါ။ သြိို  ရသော်လည််း ယ ််းကဲ သြိို   

ရကော ််းမ နသ်ည ် အရခခအရနကြိို လက်ရှြိအတြိို ််း ထြိန််းသြိမ််းထော်း နမ်ှော ခကခ်ဲနြိို ပ်ါသည်။ သကရ်မ ်းဝမ််းရကျော ််း 

ခပျု န ်ကကပ်တည််းရနခခ ််း၊ နြိိုဝ ဘ်ောလ ရ  ်းရကောကပ် ဲ န ှ  ်အစြိို်း  ရခပော ််းလမဲည ် အရခခအရနရကကော   ်ပဋြိပကခ 

အ အ်ော်းစိုမျော်း အကကော်း တ ော်းဝ ရ်  ်းရန ်းမှုမျော်း  ပ်တန  ရ်နခခ ််း စသည ် အရခခအရနတြိို  မှော စြိနရ်ခေါ်မှုပ  ်

ခြေစပ်ါသည။် ကူ်းစက်မှုရကကော   ်ယ ််းရ သ၏ လရူနမှုဘဝ၊ ပဋြိပကခ န ှ င် ြိမ််းချမ််းရ ်း အရခခအရန၊  ပ်  ော 

အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်း န ှ  ်ရ သ စ ်းပ ော်းရ ်းအရပေါ် ကနဦ်း အကျြိျု်းသကရ် ောကမ်ှု မျော်းကြိို ဤစောတမ််းတ   ်

စူ်းစမ််းသ ို်းသပ်သ ော်းမည် ခြေစသ်ည။် 

• ကချ ခ်ပည်နယသ်ည် တရိုတ်နြိို  ် ၏ နယန်မြိတ်န ှ  ်ရညှ်လျော်းစ ော ထြိစပ်ရနခခ ််း၊ ခပည်နယ် အတ  ််းရှြိ 

စခန််းရပါ ််း ၁၇၀ ရကျေ်ာတ   ်စစ်ရဘ်းရရှော  ်ရန ပ်စ န  ခ် ောလောသူ  မျော်းစ ော ရှြိရနခခ ််း န ှ  ်၂၀၁၁ ခိုနစှ် 

အပစအ်ခတ်  ပ်စဲရ ်း ပျကခ်ပယ်ငပ ်း ရနောက်ပြိို ််း ပဋြိပကခမျော်း ထပ်ခါတစလ်ဲလဲ ခြေစ်ရပေါ်ရနခခ ််း စသည ် 

အနတ ောယ် အရခခအရနမျော်းကြိို    ်ြိို က်က ျုရတ ွဲ့ ရန ပါသည။် ကပ်ရ ောဂါကောလ ပထမရခခောက်လ အတ  ််း 

ကချ ခ်ပည်နယ်တ   ်ရ ောဂါက်ူးစက် အိုပ်စို (၄) စိုန ှ  ်ရ ောဂါကူ်းစက်သူ စိုစိုရပါ ််း (၁၄၀) ဦ်း ရှြိခဲ ပါသည်။ 

ရ ောဂါတ ို  ခပနရ် ်း ရ ော  ် ကခ်ျကမ်ျော်းမှော အော်းနည််းရနငပ ်း ကချ လ် တ်ရခမောက်ရ ်း တပ်မရတေ်ာ/အြေ ဲွဲ့ 
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(KIA/O)1 န ှ  ်ခပည်နယ်အစြိို်း  အကကော်း ရ ရှညခ် မည ် ပူ်းရပါ ််းလိုပ်ရ ော မ်ှု သြိို  မဟိုတ ်

ညြှြိနှုြိ ််းရ ော  ် ကမ်ှု မျော်းကြိိုလည််း ရတ ွဲ့ ခခ ််း မရှြိပါ။ ရကျ်းလကရ် သရှြိ သကရ်မ ်းဝမ််းရကျော ််း လိုပ် န််း 

ပျကစ် ်းမှုမျော်းမှော အချြိနတ်ြိိုအတ  ််း ခပနလ်ညရ်ကော ််းမ န ်လောနြိို ြ်ေ ယ် မရှြိသလြိို စ ်းပ ော်းရ ်း 

အကျပ်အတည််းရကကော   ်လူမှုရ ်းခပဿနောမျော်း ပြိိုမြိို ြိို်း  ော်းလောနြိို  ်ပါသည။်  

• ကပ်ရ ောဂါရကကော   ်တပ်မရတေ်ာ န ှ  ်KIA အကကော်း ခြေစပ် ော်းလျက်ရှြိရသော ပဋြိပကခ ကျ  ််းလောသည ် 

အရခခအရနတစ ်ပ်ကြိို ခမ ရ်တ ွဲ့လော  ပါသည။် တြိို ််း  ််းသော်း မျြိျု်းန ယ်စိုမျော်း အကကော်း  က်  ရ ်း 

တြိို်းတက် ရကော ််းမ နလ်ောသည  ်လကခဏော မျော်းလည််း ရတ ွဲ့ရန ပါသည။် သြိို  ရသော်လည််း အြိမန် ်းချ ််း 

ရှမ််းခပညန်ယ် ရခမောကပ်ြိို ််းတ  မ်ူ ပဋြိပကခ ရဘ်းအနတ ောယ် ခမ  မ်ော်းရနလျက် ရှြိပါသည။် ရ  ်းရကောကပ် ဲသည် 

တ ော်းမျှတသည်ဟို ယူ ခခ ််း မခ  လျှ  ်သြိို  မဟိုတ် ခပည်နယ်၏ အစြိတအ်ပြိို ််း အချြိျုွဲ့တ   ်

ရ  ်းရကောကပ် ဲကြိို ြေျကသ်ြိမ််းမည်  ြိိုလျှ  ်ရ  ်းရကောကပ် ဲရကကော   ်မင ြိမသ်ကမ်ှုမျော်း ရပေါ်ရပါကရ်စနြိို  ်

ပါသည်။ ပဋြိပကခ ရခြေရှ ််းရ ်း ကကြိျု်းပမ််းမှုမျော်း  ပ် ြိို ််းထော်းခခ ််း ရကကော  လ်ည််း  က ် ရ ်းမျော်း 

ပြိိုမြိိုယြိိုယ  ််း လောနြိို မ်ည ် အလော်းအလောလည််း ရှြိရနပါသည ်။ 

• ကချ ခ်ပည်နယသ်ည ်ပထဝ နြိို  ် ရ ်း အခကအ်ခဲ န ှ  ်တရိုတ်နြိို  ် ၏ ဩဇောလ မ််းမြိို်းမှု အရပေါ် ခ  ််းခ ိုမှုတြိို  ၏ 

အဓြိကဗဟြိိုချက် ခြေစသ်ည။် ရ သတ  ််း ပဋြိပကခ န ှ  ်နြိို  ် ခခော်းတြိို ််းခပည၏် မဟောဗျျူဟော   ိုချကသ်ြေ ယ် 

ခြေစရ်နသည ် အရနအထော်းရကကော   ်ကူ်းစကမ်ှုအော်း ရ ော  ် က်တ ို  ခပနမ်ှု န ှ  ်ပဋြိပကခ ရခြေရ ှ််းရ ်း ကကြိျု်းပမ််းမှု 

မျော်းအော်း အထြိအခြိိုက် ခြေစရ်စပါသည်။ 

• ကချ ခ်ပညသ်ူ မျော်းကြိို ကူည  သည်  အဓြိက ဝနထ်ိုပ်ဝနပ်ြိို်း သည ် ပ်  ောလူထို က န ်ကမ်ျော်း (community 

networks) န ှ  ် ပ်  ော အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်း အရပေါ် ကျရ ောက် ရနပါသည ်။ အရခခခ ကျရသော ခပဿနောမျော်း 

အတ က် ရ ရှည်တညမ်ည ် နြိို  ် ရ ်း ရခြေရှ ််းမှုမျြိျု်း မ ရှြိနြိို ရ်သောရကကော   ်ဤ  ပ်  ောလူထို က န ်ကန် ှ  ်

အြေ ဲွဲ့အစည််း မျော်းသည ်နစှ်မျော်းစ ောကကောရအော  ်အ  ််းအခမစ် ချြိျုွဲ့တဲ ခခ ််းကြိို ခ စော်းခဲ  ကက သည။် လက်ရှြိ 

ကမဘော ကပ်ရ ောဂါ  အရခခအရနရကကော   ်၎ ််းတြိို  သည် အခကအ်ခမဲျော်းစ ော အကကော်း လိုပ်ရ ော  ်ရန သည်။ 

ကချ လ်မူှု အသြိို ််းအဝန််း ထ သြိို   နြိို  ် တကော ြေ  ွဲ့ ငြေြိျု်းရ ်း န ှ  ်လူသော်းချ ််း စောနောရထောက်ထော်းမှု  ြိို  ်ော 

ပ  ပြိို်းမှုမျော်း  ပ် ြိို ််း လြိိုကပ်ါက ထြိခြိိုကန်စန်ောမှု မျော်းစ ော ရှြိနြိ ပ်ါသည။် အလှူမျော်းရှ  ်အရနခြေ   ်ပဋြိပကခ ဏ ်

ခ ရန ရသော  ပ်  ောလထူို ၏ အသက်ရမ ်းဝမ််းမှု ၊ လမူှုချြိတ ်ကမ်ှု န ှ  ်အ ပ်ဘက် အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်း အရပေါ် 

ကပ်ရ ောဂါ၏  ြိို်းကျြိျု်းသက်ရ ောကမ်ှု နည််းရစရ ်း ကချ ခ်ပည်နယတ်   ်ဦ်းစော်းရပ်း ရ ော  ် က် မည် 

ခြေစသ်ည။် ကပ်ရ ောဂါ၏ အကျြိျု်းသကရ် ောကမ်ှု မျော်းကြိို ရခြေရှ ််း ောတ   ်ရ ရှည်အော်းခြေ   ်ပဋြိပကခ 

ရခြေရှ ််းမှု အတ က်လည််း အကျြိျု်းရှြိ နြိို မ်ည ် လိုပ်ရ ော မ်ှုမျြိျု်းကြိို ချမတှ်လိုပ်ရ ော  ်သ  ပ်ါသည်။  

 
1 ကချ လ် တ်လပ်ရ ်းအြေ ဲွဲ့ချျုပ် (KIO) ၏ လက်နက်ကြိို အ်ြေ ဲွဲ့အစည််းခြေစ်ရသော ကချ လ် တ်ရခမောက်ရ ်းတပ်မရတော် (KIA) သည် 

ခပည်သူန ှ  ်အိုပ်ချျုပ်ရ ်း ြိို  ်ောကြိို ကြိိုယ်စော်းခပျုငပ ်း ကချ ခ်ပည်နယ်တ   ်အကက ်း  ို်းန ှ  ်လွှမ််းမြိို်းမှုအရှြိ  ို်း တြိို ််း  ််းသော်းလက်နက်ကြိို  ်

အြေ ဲွဲ့အစည််းတစ်ခိုခြေစ်သည်။ ထြိို  ရနောက်တ   ်KIA သည် ထြိိုအြေ ဲွဲ့အစည််းတစ်ခိုလ ို်းအခြေစ်  ည်ညွှန််းခခ ််းခ  သည်။ 
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Covid-19 အကျြ်အတည်ြား အဆိ ြားရ  ြားဆ  ြား အကပခအကနကိ  က ှ ငလ် ွှဲနိ ငခ်ွှဲ  က  ်လည်ြား အနတရ ယ ် ိှကနက ြားပြ ြား 

ပြငဆ်ငမ်ှုမျ ြားမှ  အ ြားရစရ  မ ိှြါ 

ကချ ခ်ပည်နယ်တ   ်Covid 19 ကူ်းစက်မှု  ဏ ် ြိို ြိို်း  ော်း  ော်း ခ စော်း နြိို သ်ညဟ်ို ကနဦ်း၌ စြိို်း ြိမ် 

ပပူနခ်ဲ ကကရသေ်ာလည််း ယခို အချြိနအ်ထြိ ယ ််းကဲ သြိို   ခြေစပ်ျက်ခခ ််း မရှြိရသ်းပါ။ တရိုတ်ခပညက် ၎ ််း၏ နယစ်ပ်အော်း 

၂၀၂၀ ဇနန်ဝါ  လတ   ်ပြိတလ်ြိိုက်ရသောအခါ ကချ ခ်ပည်နယသ်ည ်စ ်းပ ော်းရ ်း ထြိတ်လန  မ်ှုကြိို ကက ျုွဲ့ရတ ခ စော်း ခဲ  ငပ ်း 

ဗြိို ််း ပ်စ၏်  ြိို်းကျြိျု်းမျော်း ကြိို ကမဘော အနှ  မှ မခ စော်း ခ  ်ကတည််းကပ  ်ကချ ခ်ပည်နယတ်   ်ကနဦ်း သက်ရ ောကမ်ှုမျော်း 

ကက ျုရတ ွဲ့ ခခ ််း ခြေစ်သည။် တရိုတ်နြိို  ် န ှ  ်ရှည်လျော်းစ ောထြိစပ်ရနရသော နယ်နြိမြိတ်၊ ရသော ််းန ှ ခ်ျ ရသော ခပညရ်တေ်ာခပန ်

ရရွှွဲ့ရခပော ််း အလိုပ်သမော်းမျော်း န ှ  ်ခပညတ်  ််း စစရ်ဘ်းရရှော  ်ရန ပ်စ န  ခ် ော သရူပါ ််း ၁၀၀,၀၀၀ န ်းပါ်း 

 ိုကခသညစ်ခန််းမျော်းတ   ်ရနထြိို ရ်န သည  ်အရခခအရနတ   ်ရှြိရသေ်ာလည််း ကပ်ရ ောဂါကောလ စတ သ်ည်  

ရခခောက်လအတ  ််း ကချ ခ်ပညန်ယ်၌ လူ (၁၄၀) ဦ်းသော ရ ောဂါပြိို်း ကူ်းစကခ် မှု ရတ ွဲ့ ရှြိခဲ ပါသည်။2 

ခမနမ်ောနြိို  ်  အတ  ််း ကူ်းစက် ခြေစပ် ော်းမှု အော်း တ ော်းဝ  ်ရကကညော လြိိုကရ်သော အခါ င ြိမ််းချမ််းရ ်း လိုပ် န််းစဉ်၊ 

ပစ်ခတ်တြိိုက်ခြိိုကမ်ှု အမျော်းစို၊ လောမည ် ရ  ်းရကောက်ပ ဲအရပေါ် စြိတဝ် စ်ော်းမှု အပါအဝ  ်အစစ အ ော ောကြိို  ပ် ြိို ််း 

ထော်းခဲ   ပါသည။် မတ်လ န ှ်  စကတ် ဘ်ောလ အတ  ််း ကချ ခ်ပည်နယ် အစြိို်း ၊ KIA န ှ်   ပ်  ော အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်း 

လိုပ်ရ ော သ်ည ် ရ ောဂါ တော်း  ်းရ ်း ရ ော  ် ကခ်ျက် မျော်းတ   ်ခပည်ရတော်ခပန ်မျော်းအော်း တ ််းကကပ်စ ော အသ ော်းအလော 

ကန  သ်တခ်ခ ််း၊ အ   အ်မျြိျု်းမျြိျု်း ခ ဲွဲ့၍ ရစော  က်ကပ် ကကည ်ရှု ခခ ််း တြိို   ပါဝ ပ်ါသည်။3 တရိုတ်နြိို  ်  နယစ်ပ်အော်း 

ပြိတ ်ြိို  ထော်းမှု၊ အသ ော်းအလော န ှ  ်အလိုပ်အကြိို  ် ြိို  ်ော ကန  သ်တတ်ော်းခမစခ်ျက် မျော်းရကကော   ်ရ သခ  ခပည်သတူြိို  ၏ 

အသက်ရမ ်းဝမ််းရကျော ််း အရပေါ်  ြိို်း ြိို်း  ော်း  ော်း ထြိခြိိုကမ်ှုမျော်း ရှြိရစခဲ  ပါသည်။4 

KIA န ှ  ်ကချ ခ်ပည်နယ် အစြိို်း အြေ ဲွဲ့ တြိို  သည် ရြေရြေေ်ာဝါ   န ှ  ်ဧငပ လ အတ  ််း ယ ််းတြိို  ၏ ထြိန််းချျုပ်နယ်ရခမ 

မျော်း၌ Covid 19 တ ို  ခပနရ် ်း ရကော်မတ မျော်း အသ ်းသ ်း ြေ ဲွဲ့စည််းခဲ  ပါသည။် ၎ ််း၏ ထြိန််းချျုပ်နယ်ရခမ မဟိုတရ်သော 

ရ သတ  မ်ူ KIA သည ်အ ပ်ဘက် အြေ ဲွဲ့အစည််း က န ်ကခ်ြေစ်သည ် Covid-19 Concern and Response 

Committee-Kachin (CCRC-K) န ှ  ်တ ဲဘက် လိုပ်ရ ော ခ်ဲ  ပါသည်။ တပ်မရတော ်က KIA ထ သြိို   တစက်ြိိုယ်ရ သ ို်း 

အကောအက ယ် ပစစည််းမျော်း န ှ  ်လကသ်န  စ်  ်ရ ်း ည် ပမောဏ အသ  အ်တ   ်လှူ ါန််းခဲ ငပ ်း ရနောကပ်ြိို ််း 

ရမလအတ  ််းတ   ်KIA န ှ  ်ကချ ခ်ပည ်အစြိို်း  တြိို  အကကော်း တ ််းမောမှုမျော်း ရပေါ်ရပါကခ်ဲ  ရသောအခါ  CCRC-K က 

နစှ်ဦ်းနစှြ်ေက် ရစ စပ်ညြှြိနှုြိ ််းနြိို  ်န ်ကကော်းဝ က်ညူ  ရပ်းခဲ ပါသည်။5 

 
2 Myanmar Ministry of Health and Sports, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard. 
3 ‘KIO Lifts Mandatory Quarantine’ in Kachin News Group, 19 August 2020. 
4 ‘9 years living in crowded camps, displaced people in Myanmar now face Covid-19’ in Trocaire Online, 9 June 2020.  
5 ဤအော်းထိုတ်မှုအော်း င ြိမ််းချမ််းရ ်းစကော်းဝြိို ််းခြေစ်ရခမောက်ရ ်းအိုပ်စိုမှလည််း ကူည ရပ်းထော်းပါသည်။ ‘Supplies for prevention, control and 

treatment of COVID-19, foodstuffs donated to KIO/KIA (Group)’ in Myawady, 21 May 2020, p.18. 

https://www.mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
https://kachinnews.com/2020/08/19/kio-lifts-mandatory-quarantine/
https://www.trocaire.org/news/9-years-living-crowded-camps/
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ကချ ခ်ပည်နယ်တ  ််းရှြိ တ ို  ခပနရ် ်း ရ ော  ် ကခ်ျက် မျော်းအရပေါ် အကဲခြေတ်  န််းစစ်ချကမ်ျော်း အ  

အ ပ်ဘက် အြေ ဲွဲ့အစည််း က န ်ကမ်ျော်း န ှ  ်လူသော်းချ ််း စောနောရထောက်ထော်းမှု ြိို  ်ော အကအူည ရပ်းရ ်း အြေ ဲွဲ့အစည််း 

မျော်းသည ်ရကျ်းလက်ရ သ န ှ  ်ခပညတ်  ််း ရန ပ်စ န  ခ် ော သူ လူမှုအသြိို ််းအဝန််း မျော်းထ သြိို   အထြိရ ောက ် ို်း 

အကအူည  ရပ်းနြိို ခ်ဲ ကက ပါသည်။ ၎ ််းတြိို  တ   ်ပဋြိပကခန ှ  ်စပ်လျဉ််းသည ် ထြိခြိိုကမ်ှုမျော်း ရခြေရှ ််းရ ်း န ှ  ်ရ သ 

ြေ  ွဲ့ ငြေြိျု်းရ ်း လိုပ်ရ ော မ်ှု အရတ ွဲ့အကက ျု မျော်းစ ော ရှြိရသောရကကော   ်ယ ််းကဲ သြိို   လိုပ်ရ ော န်ြိို ခ်ခ ််း ခြေစ်သည်။6 အောရှ 

ရြေော ရ် ်းရှ ််း က ကချ  ်အကအူည ရပ်းရ ်း လိုပ်သော်း မျော်းခြေ   ်ရတ ွဲ့  ို ရမ်းခမန််းခဲ  ော ၎ ််းတြိို  က KIA ဦ်းစ ်းရသော 

လြိို ဇ်ော န ှ  ်မြိို ဂ်ျောယန ်ရှြိ ရ ်းရ ိုမျော်းခြေ   ်နှုြိ ််းယှဉ်ငပ ်း ကချ ခ်ပည်နယ၏် ခပည်သူ   ကျန််းမောရ ်းစနစ် အော်းနည််းမှု အရပေါ် 

ရထောက်ခပခဲ ကက ပါသည။် 

ပ ူးပပေါင ူးလ ြ်ကဆ ငရ်န် စိန်ကခေါ်မှုမျ ြား  

ရ ောဂါ ကူ်းစကမ်ှု တ ို  ခပနရ် ်း ရ ော  ် က် ော၌ ကချ ခ်ပည် နယ်အစြိို်း န ှ  ်KIA အကကော်း ညြှြိနှုြိ ််းမှု ရှြိရ ်း 

ခကခ်ဲစ ော ကကြိျု်းပမ််းလိုပ်ရ ော ရ်န  ငပ ်း တခါတ  တ   ်တ ််းမောမှုမျော်းပ  ်ရပေါ်ထ ကလ်ော ပါသည်။ ယ ််းတြိို   နစှ်ြေက်ကကော်း 

အ ပ်ဘကအ်ြေ ဲွဲ့ မျော်းက ကကော်းဝ  ်ညြှြိနှုြိ ််းရပ်းခခ ််းရကကော   ်အနည််း ယ် အ  ရ်ခပရန ရသောလ်ည််း ထြိရ ောက်ငပ ်း 

ရ ရှညတ်ညတ်  မည ် ပူရပါ ််းရ ော  ် ကမ်ှုမျြိျု်း  ရှြိ နမ်ှော မရသချောလပှါ။ လက်ရှြိ အရနအထော်းတ  မ်ူ KIA သည ်

၎ ််း၏ Covid 19 တ ို  ခပနရ် ်း ရ ော  ် က်ချကမ်ျော်း အတ က် အ ပ်ဘက် အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်း၊ အရနောက်နြိို  ် မှ 

အလှူရှ မ်ျော်း န ှ  ်တရိုတ်နြိို  ် မ ှတောဝနရ်ှြိသတူြိို  ၏ ပ  ပြိို်းမှုမျော်းအရပေါ် မှ ခြိိုအော်းထော်း ရန ဥ ်းမည ်ခြေစ်ပါသည။် 

အခခော်း  ရ သမျော်း နည််းတူ ကချ ခ်ပညန်ယ် ၌လည််း ခပည်နယ်အစြိို်း  န ှ  ်တြိို ််း  ််းသော်း လက်နကက်ြိို  ်

အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်း ( EAOs) တြိို  သည ်Covid-19  ြိို  ်ော ကောက ယထ်ြိန််းချျုပ်မှုရ ော  ် က်ချက်မျော်းကြိို အသ ို်းချ၍  

၎ ််းတြိို  ၏ နြိို  ် ရ ်း တ ော်းဝ ခ်ြေစမ်ှု အော်း ခမြှ  တ် န်ြိို  ်န ်လိုပ်ရ ော  ်ကကပါသည။် ပြိိုမြိို လြိိုအပ်ရသော ဝနရ် ော မ်ှုမျော်း 

ရပ်းနြိို ရ် ်း န ှ  ်ပူ်းရပါ ််းရ ော  ် ကမ်ှု အော်းရကော ််းရ ်း ကကြိျုစော်းလိုပ်ရ ော  ် မည ်အစော်း ၎ ််းတြိို  သည ်အမည်ရကော ််း 

 ရှြိမှုအရပေါ် ပြိို၍ အောရ ိုစြိိုက် ရနကကပါသည။်7  ဤအခြေစအ်ပျက်သည် အစြိို်း  န ှ  ်အစြိို်း  မဟိုတသ်ည ် အ အ်ော်းစိုမျော်း 

(non-state actors) အကကော်း ကပ်ရ ောဂါ တ ို  ခပနရ် ်း န ှ  ် က်သ ယ်ရ ော  ် ကရ် ်း ကြိစစ ပ်တြိို  တ   ်နြိို  ် အနှ   

ကျယက်ျယ်ခပန  ခ်ပန   ်တ ််းမောမှုမျော်း ခြေစ်ရပေါ်ရနသည ် အရနအထော်း တစခ်ိုကြိို ရြေော်ခပရနလျက် ရှြိပါသည်။ 

ကချ ခ်ပည်နယ်ရှြိ င ြိမ််းချမ််းရ ်း တည်ရ ောကမ်ှု န ှ  ်ကပ်ရ ောဂါ တ ို  ခပနရ် ်း  ကကြိျု်းပမ််းမှုမျော်း အတ က် အဓြိက 

စြိနရ်ခေါ်မှု တစ ်ပ်မှော အိုပ်ချျုပ်ရ ်းစနစ် နစှ်ခိုအငပြိျု  ်ရှြိရနခခ ််း န ှ  ်ယ ််းစနစန်စှခ်ို အကကော်း နယ်နမြိတ် 

 
6 See ‘Metta’s Report on COVID-19 Response, February 2020-15th May 2020’, Metta Foundation, 21 May 2020. 

La Phan, ‘The Role of Civil Society Organizations and the State Government in Responding to COVID-19 Pandemic’, Transparency and 

Accountability Network-Kachin State (TANK), July 2020, Humanity Institute, ‘Social-Economic Impact and Response of COVID-19 Outbreak in 

Kachin State’, July 2020. 
7 ဥပမောအော်းခြေ   ်ကချ ခ်ပည်နယ်အစြိို်း အြေ ဲွဲ့၏ ညွှနက်ကော်းရ ်းမှူ်း ဥ ်းရဇော်ရဇော်မှ ကချ လ် တ်လပ်ရ ်းအြေ ဲွဲ့ချျုပ်၏ COVID-19 

ကောက ယ်ထြိန််းချျုပ် ရ ်းရကော်မတ သြိို   အြိတ်ြေ   ရ်ပ်းစော။ ရမလ ၁၅ က်၊ ၂၀၂၀ခိုနစ်ှ။ 
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သတမ်တှ်ထော်းချက် ရဝဝါ်းရနခခ ််း ခြေစ်သည။် ခပညန်ယ၏် ကျယ်ခပန  ရ်သော အစြိတအ်ပြိို ််းမျော်းတ   ်အငပြိျု  ်သြိို  မဟိုတ် 

အတြိိုက်အခ  အောဏောပြိို မ်ှု ရှြိရနငပ ်း ရှုပ်ရထ ်းရသော သြိို  မဟိုတ် ရ ောရနေှာရနသည ် တ ို  ခပနရ် ်း 

ရ ော  ် က်ချကမ်ျော်းရကကော   ်ထြိရ ောက်မှု န ှ  ်အကျြိျု်းသကရ် ောကမ်ှု အော်းနည််းနြိို ပ်ါသည။် KIA အရပေါ် အစြိို်း ၏ 

သတမ်တှ်ြေ    ်ြိိုချက ်အကန  အ်သတ် ရှြိခခ ််းရကကော   ်ကချ ခ်ပည်နယ်ရှြိ  ပ်  ောမျော်းစ ောထ သြိို   ကျန််းမောရ ်း 

အရထောက်အပ   ပစစည််းမျော်း ရ ောက်ရှြိနြိို ရ် ်း အတော်းအ  ်း ခြေစရ်နပါသည်။ တပ်မရတော် စစ်ရ ်းရ ်းဂြိတ် မျော်းရကကော   ်

အ ပ်သော်း ခပညသ်မူျော်း အစြိို်း ၏ ကျန််းမောရ ်း ဝနရ် ော မ်ှုကြိို  ယူ န ်အခက်အခဲ ခြေစရ်စ ပါသည်။8 ယ ််းသြိို   

ကန်  သတခ်ျကမ်ျော်း  ကလ်က ်ရှြိရန  ဲခြေစသ်ည ်အတ က် ကချ လ်ူမှု အသြိို ််းအဝန််း န ှ  ်ရနခပညရ်တေ်ာရှြိ 

  ို်းခြေတခ်ျက် ချမတှသ်ူမျော်း အကကော်း သရဘောထော်း က ောလ မဲှုမှော ပြိိုမြိို အော်းရကော ််း လောပါသည။် ဤနြိို  ် ရ ်း ြိို  ်ော 

အခက်အခမဲျော်း၏  ဏက်ြိိုမူ ပဋြိပကခ သကရ် ောကမ်ှု ရှြိသည ် ရ သမျော်းရှြိ လူထိုကသော ခ စော်းရန  ကကပါသည်။ 

ကချငပ်ြည်နယ၏် ြဋြိကခ အကပခအကနမှ  ြိ မိ ၍ ရှုြ်က  ြားလ ကန ည်  

Covid-19 အကျပ်အတည််း ကကော်းမှောပ  ်စြိတမ်ရကော ််းြေ ယ ်ော သမြိို ််းမတှ်တြိို တ်စ်ခို ကြိို မှတတ်မ််းနြိို ခ်ဲ ငပ ်း 

ယ ််းမှော အပစအ်ခတ်  ပ်စဲရ ်း သရဘောတူည ချက ်(၁၉၉၄-၂၀၁၁) ပျကခ်ပော်းမှု ကြိို်းနစှ် ခပည ခ်ဲ ခခ ််း ခြေစသ်ည။် ယ ််းသြိို   

အပစအ်ခတမ်ျော်း ခပနလ်ည် စတ ခ်ဲ ခခ ််း၏ အကျြိျု်း ကအ်ခြေစ် ကချ ခ်ပည်နယရ်န ခပညသ်ူရပါ ််း တစသ်ြိန််းရကျေ်ာ 

ရန ပ်စ န  ခ် ော ထ ကရ်ခပ်းခဲ  ငပ ်း အမျော်းစိုမှော လကရ်ှြိချြိနထ်ြိ  ိုကခသညစ်ခန််း မျော်းတ   ် ကလ်က် ရနထြိို  ်  ဲခြေစ်သည်။ 

၂၀၁၁ ခိုနစှမ်ှ စတ ၍် ခြေစပ် ော်းခဲ သည ် လက်နကက်ြိို  ်တြိိုကပ် ဲမျော်းသည ်ရနောကပ်ြိို ််းတ   ်တခြေည််းခြေည််း နည််းပါ်းလော 

ခဲ ပါသည်။၂၀၂၀ ခိုနစှ် အရစောပြိို ််း အသ ော်းအလော ကန  သ်တ် ရစော  က်ကည ခ်ခ ််း ကောလ (lockdown) တ  မ်ူ တြိိုကပ် ဲမျော်း 

 ပ်တန  သ်ရလောက် န ်းပါ်းခြေစသ် ော်းခဲ ငပ ်း KIA န ှ  ်တပ်မရတော် နစှဘ်ကစ်လ ို်း အကကော်း တြိိုကပ် ဲခြေစပ် ော်းခခ ််း သြိို  မဟိုတ် 

ပ ိုမှနမ်ဟိုတ်သည ် တပ်ြေ ဲွဲ့ သ ော်းလောလှုပ်ရှော်းမှုမျြိျု်း အနည််းသော ရှြိခဲ ပါသည်။9 သြိို  ရသေ်ာလည််း ခမနမ်ောနြိို  ် အနှ   Covid-19 

ရ ောဂါ ကူ်းစကမ်ှု ရနောကတ်ြေန ်စတ ခ်မြှ  တ်ကလ်ောခခ ််း န ှ အ်တူ ပဋြိပကခ အသ  အ်ခပ မ်ျော်း ရခပော ််းလရဲနလျက် 

ရှြိပါသည။် တပ်မရတော ်န ှ  ်KIA အကကော်း တ ််းမောမှု  ကလ်က် ရှြိရန  ဲခြေစပ်ါသည။်10 ပဋြိပကခ န ှ  ်နြိို  ် ရ ်း 

အသ  သ်ဏ္ဍနမ်ျော်း ရခပော ််းလရဲနခခ ််းက အလ ယတ်ကူ ခပဿနော ခြေစန်ြိို သ်ည ် ပတဝ်န််းကျ တ်စခ်ို အခြေစသ်ြိို   

ဦ်းတည်ရနငပ ်း ကပ်ရ ောဂါ ြိို  ်ော ခပည်သူ  ကျန််းမောရ ်း န ှ  ် ပ်  ောလထူို တ ို  ခပနရ် ်း လိုပ် န််းမျော်းကြိိုလည််း ပြိိုမြိို 

ရှုပ်ရထ ်းသ ော်းရစ ပါသည။်    

 

 
8 Htusan, E., ‘Bracing for the coronavirus in Myanmar’s rebel-held borderlands’ in New Humanitarian, 21 April 2020. 

Nan Lwin Hnin Pwint, ‘Kachin Rebels Blame Law for Stopping Covid-19 Cooperation’ in Irrawaddy, 15 May 2020. 
9 Sai Wunna, ‘Myanmar Military declares truce, except in parts of Rakhine, Chin’ in Myanmar Times, 9 May 2020. 

‘Burma Army Destroys KIO COVID-19 Screening Point’, Kachin News Group, 24 June 2020. 
10 ‘Tatmadaw Warns KIO/A to Remove Military Camps in Chipwi Township’ in Kachin News Group, 17 September 2020. 

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/21/Myanmar-coronavirus-Rakhine-Kachin-Karen-conflict
https://www.irrawaddy.com/news/burma/kachin-rebels-blame-law-stopping-covid-19-cooperation.html
https://www.mmtimes.com/news/myanmar-military-declares-truce-except-parts-rakhine-chin.html
https://www.bnionline.net/en/news/burma-army-destroys-kio-covid-19-screening-point
https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-warns-kioa-remove-military-camps-chipwi-township
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ယ ိုကကည်မှု မရှြိခခ ််း န ှ  ်ခပျုလ ယ်ခပ လ် ယ် မရှြိခခ ််း တြိို  သည ်င ြိမ််းချမ််းရ ်း ညြှြိနှုြိ ််းမှုမျော်း ကြိို  ပ်တန  ရ်နရစသည် 

တ ော်းဝ  ်င ြိမ််းချမ််းရ ်း ရ  ်းရန ်းမှု လိုပ် န််းစဉ်မျော်း အတ  ််း KIA ပါဝ လ်ောရ ်း မှောလည််း လက်ရှြိ 

အချြိနအ်ထြိ ရအော ခ်မ န်ြိို ခ်ခ ််း မရှြိရသ်းပါ။ တစ်နြိို  ် လ ို်း ပတ်ခတ်တြိိုက်ခြိိုကမ်ှု  ပ်စဲရ ်း သရဘောတစူောချျုပ် (NCA) 

တ   ်KIA ပါဝ ရ် ်း ကြိစစ ပ်သည်၂၀၁၅ ခိုနစှ် ကတည််းက အဓြိက ရ  ်းရန ်းမှု အရကကော ််းအ ော ခြေစ်ခဲ ပါသည်။ အစြိို်း  

အရနခြေ  လ်ည််း NCA တ   ်KIA ပါဝ ရ် ်းကြိို  ည်မှန််းချကထ်ော်း လိုပ်ရ ော ခ်ဲ သည တ်ြိို  ်အမနှတ်ကယ် 

ခြေစရ်ပေါ်လောခခ ််း မရှြိရသ်းပါ။11 NCA လကမ်ှတရ် ်းထြိို်းထော်းခခ ််း မရှြိသည ် တြိို ််း  ််းသော်း လက်နကက်ြိို  ်တပ်ြေ ဲွဲ့မျော်း 

စိုစည််းထော်းသည ် အြေ ဲွဲ့တစ်ခိုခြေစ်ရသော ရခမောကပ်ြိို ််း မဟောမြိတ ်တပ်ရပါ ််းစို (Northern Alliance) တ   ်KIA သည် 

အြေ ဲွဲ့ဝ ခ်ြေစ်ငပ ်း တပ်မရတေ်ာန ှ  ်တြိိုကပ် ဲမျော်း ခြေစ်ရပေါ်ရနလျက် ရှြိသည ် ရခမောကပ်ြိို ််းမဟော အြေ ဲွဲ့ဝ  ်နစှ်ြေ ဲွဲ့ ခြေစ်ရသော 

 ကခြိျု တ်ပ်ရတော ်(AA) န ှ  ်တရအော ််း အမျြိျု်းသော်း လ တ်ရခမောက်ရ ်းတပ်မရတေ်ာ (TNLA) တြိို  ၏ အရ ်းကြိစစမျော်း 

အရခြေရှောရ ်း အတ က် အရ ်းကက ်းရသော အ အ်ော်းစိုလည််း ခြေစပ်ါသည။် နစှဦ််းနစှ်ြေက် သရဘောတူည မှု  ရှြိရ ်းမှော 

ယခ က်ထက် ပြိိုမြိို၍ အရ ်းတကက ်း လြိိုအပ်လောရနငပ ်း ခြေစသ်ည။်  

ကပ်ရ ောဂါကောလန ှ  ်ရ  ်းရကောက်ပ ဲ မတြိို ခ်  ်ကကော်းကောလကတည််းကပ  ်တ ော်းဝ  ်င ြိမ််းချမ််းရ ်း 

ရ  ်းရန ်းမှုမျော်းအော်း ရလျှော ချခဲ ပါသည်။ ရ ရညှ်တည်တ  ရသော င ြိမ််းချမ််းရ ်း အရခြေတစခ်ို  ရှြိရ ်း ရမျှေ်ာလ  ခ်ျကမ်ှော 

အလ န ်အလှမ််းရဝ်းသည် ဟို ယခ က်တည််းကပ  ်သ ို်းသပ်ခဲ ကကငပ ်း ကပ်ရ ောဂါ တ ို  ခပနရ် ်း ရ ော  ် ကခ်ျက် မျော်း၏ 

နြိို  ် ရ ်းသရဘော သက်ရ ောကမ်ှုရကကော   ်ပြိိုမြိို၍ပ  ်ရှုပ်ရထ ်းလောပါသည။်12KIA သည် ဩဂိုတ်လတ   ်ကျ ််းပခဲ သည ် 

စတိုတထအကကြိမ် ခပညရ်ထော စ်ို င ြိမ််းချမ််းရ ်းည လောခ  ကြိို တကရ် ောက ်န ်ခ  ််း နခ်ဲ  ပါသည။် အောရှရြေော ရ် ်းရှ ််းခြေ   ်

ရတ ွဲ့  ိုရမ်းခမန််း ောတ   ်KIA အ ောရှြိတစဦ််းက ရခမောကပ်ြိို ််းမဟောမြိတ် အြေ ဲွဲ့ ရလ်းြေ ဲွဲ့လ ို်းကြိို ြေြိတ်ကကော်း န၊် 

တရိုတအ်ောဏောပြိို  ်ကြိိုယစ်ော်းလှယမ်ျော်း ည လောခ တ   ်သကရ်သအခြေစ် တကရ် ောက် န ်န ှ  ်ခပည်သူလထူိုခြေ   ်

ရ  ်းရန ်းတြိို ပ် မ်ှု အရပေါ် အရခခခ ၍ ရ  ်းရန ်းပ ဲမျော်း လိုပ် န ်စသည ် အချကမ်ျော်း ခပည ်စ ိုမသှော KIA 

ကြိိုယစ်ော်းလယှမ်ျော်း အရနခြေ   ်ည လောခ တကရ် ောက်ခဲ မည် ခြေစ်ရကကော ််း ရခပောကကော်းခဲ သည်။ အထကပ်ါ အချကမ်ျော်း 

ခပည စ် ိုရ ်းမှော ခြေစ်နြိို ြ်ေ ယ် မရှြိရသေ်ာလည််း အစြိို်း ထ မှ မညသ်ည ် တ ို  ခပနမ်ှုမှ မ ရှြိခဲ ခခ ််းရကကော   ်KIA အရနခြေ   ်

နစှ်ဦ်းနစှြ်ေက်  က ် ရ ်းန ှ  ်စပ်လျဉ််းငပ ်း ယခ အ်တြိို ််း  က်လက်  ပ်တည ်န ်တ န််းအော်းရပ်းသလြိို ခြေစ်ခဲ ပါသည်။ 

ရခမောကပ်ြိို ််းမဟောမြိတ် တပ်ရပါ ််းစိုတ   ်အြေ ဲွဲ့ဝ ခ်ြေစ်ခခ ််း မှော KIA န ှ  ်တပ်မရတော် အကကော်း  က ် ရ ်း 

အတ က် မှတရ်ကျောကတ်စ်ခို အခြေစ်  ကလ်က်ရှြိရန ရသေ်ာလည််း AA န ှ  ်KIA အကကော်း  က ် ရ ်းမှောမူ ပြိိုမြိို၍ 

 
11 တစ်နြိို  ် လ ို်းပစ်ခတ်တြိိုက်ခြိိုက်မှု ပ်စဲရ ်းသရဘောတူစောချျုပ် (NCA) သည် မရကျလည်မှုမျော်းကြိို အ  ို်းသတ်ရစရသော ဘက်ရပါ ််းစ ို 

ရ  ်း ရန ်းညြှြိနှုြိ ််းမှု၏ ပထမ  ို်းကကြိျု်းပမ််းမှုတစ် ပ်ခြေစ်သည်။ အရခခခ ဥပရ အသစ်တ   ်အော်းလ ို်းပါဝ မ်ှုအ  တြိို ််း  ််းသော်းလက်နက်ကြိို  ်

အြေ ဲွဲ့အစည််း၊ အစြိို်း န ှ  ်တပ်မရတော်၊ ရ  ်းရကောက်ခ နြိို  ် ရ ်းပါတ မျော်းပါဝ ရ်သော သ ို်းပ    ်ြိို ရ်  ်း ရန ်းညြှြိနှုြိ ််းမှုမှ ခပည်ရထော စ်ို 

သရဘောတူစောချျုပ် အစြိတ်အပြိို ််းမျော်းကြိို ၂၀၁၅တ   ်ရ ်းထြိို်းခဲ ကကသည်။ တစ်နြိို  ် လ ို်းပစ်ခတ်တြိိုက်ခြိိုက်မှု  ပ်စဲရ ်း သရဘောတူစောချျုပ် 

(NCA) အော်း တြိို ််း  ််းသော်းလက်နက်ကြိို အ်ြေ ဲွဲ့အစည််း (၁၀) ြေ ဲွဲ့ မှ ၂၀၂၀ခိုနစ်ှတ   ်လက်မှတ်ရ ်းထြိို်းခဲ ကကသည်။ 

12 KIA တောဝနရ်ှြိသူနဲ   အောရှရြေော ရ် ်းရှ ််း အ တ်ောဗျျူ်း၊ ချ ််းမြိို ၊် ဇ နလ် ၂၉၊ ၂၀၂၀ခိုနစ်ှ။ 
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ခကခ်ဲကကမ််းတမ််း လောပါသည။် အစြိို်း က AA ကြိို အကကမ််းြေက် အြေ ဲွဲ့အစည််းအခြေစ် ရကကခ ောခဲ ငပ ်းရနောက် တပ်မရတော် 

ရခမောကပ်ြိို ််းတြိို ််း တပ်မှု်းက KIA အော်း AA ခြေ   ်အ ကအ်   မခပျု န ်န ှ  ်KIA အရခခစြိိုက် စခန််းမျော်းရှြိ AA တပ်ြေ ဲွဲ့ဝ  ်

မျော်းကြိို န ှထ်ိုတ် န ်သတြိရပ်းခဲ  ပါသည။် လက်ရှြိအချြိနအ်ထြိ KIA ၏ အမောခ  စခန််းမျော်းခြေစသ်ည ် လြိို ဇ်ော န ှ  ်

မြိို ဂ်ျောယန ်တြိို  တ  မ် ူတပ်မရတော်၏ ြေြိအော်းရပ်းမှု သက်ရ ောက်ခခ ််းကြိို ရတ ွဲ့ ခမ  ်ခခ ််း မရှြိရသ်းပါ။ KIA သည ်

အခ  ််းပ ော်းမှု ခြေစ်နြိို ြ်ေ ယ်ရှြိခခ ််းကြိို ရလျော ချနြိို  ်န ်နည််းလမ််းရေှာရြေ  ရနငပ ်း ၎ ််းန ှ  ်AA အကကော်း  က်  ရ ်းမှော 

‘နြိို  ် ရ ်း ည ညွှတ်မှု’ တစ်ခိုသော ခြေစသ်ညဟ်ို ရခပော ြိိုရနလျက် ရှြိပါသည။13   

ရှမ််းခပည်နယ် ရခမောကပ်ြိို ််းရှြိ မင ြိမ်မသကမ်ှုမျော်း  

ရှမ််းခပည်နယ် ရခမောကပ်ြိို ််းရှြိ မတည်င ြိမမ်ှု အရခခအရနကြိို ြေယ်ထော်းပါက ကချ ခ်ပည်နယ် ပဋြိပကခ 

အရနအထော်း ကြိို နော်းလည် သရဘောရပါက် န ်မခြေစ်နြိို ရ်ကကော ််း လတ်တရလော အခြေစအ်ပျက်မျော်းက ခပသရနပါသည်။ 

မတလ် န ှ  ်ဧငပ လ၌ ရကော ််းခါ်းခပည်သူ  စစ် အြေ ဲွဲ့ကြိို ြေျက်သြိမ််းလြိိုက်ခခ ််းရကကော   ်က တ်ခြိို န်ယ် တစဝ်ြိိုကတ်   ်အောဏော 

ရလဟောနယမ်ျော်း ရပေါ်ရပါက် လောခဲငပ ်း ယခ က် ရကော ််းခါ်းခပည်သူ  စစ် အြေ ဲွဲ့က ကောက ယ်မှု ရပ်းခဲ သည ် ယ ််းရ သရှြိ 

ကချ  ်အသြိို ််းအဝန််းမှော အကောအက ယ်မဲ  အရခခအရနတ   ်ရှြိလောသညဟ်ို ယူ   ပါသည။် ဇ နလ်တ   ်ရမှ််းခပည်နယ် 

ရခမောကပ်ြိို ််း ငမြိျုွဲ့နယမ်ျော်း ခြေစသ်ည ် က တခ်ြိို  ်န ှ  ်မ ူယ် တြိို  ၌ တပ်မရတေ်ာ န ှ  ်KIA အကကော်း တြိိုကပ် ဲမျော်း 

ခြေစပ် ော်းခဲ ပါသည်။14 ကချ ခ်ပညန်ယ်အတ  ််း င ြိမ််းချမ််းရ ်း ထြိန််းသြိမ််းထော်းနြိို  ်ရသော်လည််း န ်းစပ် ော ခပည်နယ်ဧ ြိယော 

မျော်းတ   ်ခြေစရ်ပေါ်ရနသည ် ပဋြိပကခမျော်း န ှ  ်KIA က ၎ ််းအောဏောလွှမ််းမြိို်းသည ်  ပ်  ောမျော်း၏ လ ိုခခ ျုရ ်းအတ က် 

လိုပ်ရ ော မ်ှုမျော်း ရှြိရနခခ ််း တြိို  ရကကော   ်င ြိမ််းချမ််းစ ော ရခြေရှ ််းရ ်းကြိို အရနေှာ  အ်ယကှ် ခြေစ်ရစလျက် ရှြိပါသည။်  

KIA ၏ မဟောမြိတမ်ျော်း ခြေစရ်သော တရအော ််း လ တ်ရခမောကရ် ်း တပ်မရတော် (TNLA) န ှ  ်ခမနမ်ောအမျြိျု်းသော်း 

  မြိိုက က်တစ် မဟောမြိတ် တပ်မရတော ်(MNDAA) တြိို   အပါအဝ  ်ရှမ််းခပညန်ယ် ရခမောကပ်ြိို ််းရှြိ တြိို ််း  ််းသော်း 

လက်နကက်ြိို  ်အြေ ဲွဲ့မျော်း န ှ  ်တပ်မရတော ်တြိို  အကကော်း   ြေန ် ခါ တြိိုကပ် ဲမျော်း  ကလ်ကခ်ြေစပ် ော်း ရနပါသည။် 

ရှမ််းခပည်နယ် ရခမောကပ်ြိို ််းတ   ်စစ်ရဘ်းရရှော  ်ရန ပ်စ န  ခ် ော ရခပ်း သူ ရထော ရ်ပါ ််းမျော်းစ ော ရှြိရနငပ ်း ကချ န် ှ  ်ရှမ််း 

လူမျြိျု်းမျော်းသည ်ခပည်နယ် နစှခ်ိုလ ို်းတ   ်အခပနအ်လနှ ်ရနထြိို လ်ျက် ရှြိခခ ််းရကကော   ်ခပည်နယ် နစှ်ခိုလ ို်း၏ 

တည်င ြိမ်ရ ်း အရပေါ် သက်ရ ောက်မှုမျော်း ရှြိရနပါသည။် လကန်က်ကြိို  ်အြေ ဲွဲ့မျော်းစ ော တြိို  သည ် တရိုတန်ယစ်ပ် 

ခြေတရ်ကျေ်ာလောသည ် လူ ြိို်းက န ်က် မျော်း၏ အ က်အသ ယခ်ြေ   ်တ ော်းမဝ  ်လိုပ် န််းမျော်း လိုပ်ကြိို လ်ောခခ ််း 

တြိို  ရကကော   ်ယ ််းရ သရှြိ စစ်ရ ်း အရခခအရန မှောလည််း ပြိိုမြိို၍ ကျယ်ခပန  လ်ောရန ပါသည။် ထြိို  ခပ  ်တရိုတ်-ခမနမ်ော 

စ ်းပ ော်းရ ်း စင်္ကြံ သည ်ယ ််းရ သသြိို   ခြေတသ်န််းသ ော်းခခ ််းရကကော   ်ခမနမ်ော  အရရှွဲ့ရခမောကြ်ေျော်းတ   ်အထက်ရအောကပ် ိုစ  

 
13 KIA တောဝနရ်ှြိသူနဲ   အောရှရြေော ရ် ်းရ ှ််း အ တ်ောဗျျူ်း၊ ချ ််းမြိို ၊် ဇ နလ် ၂၉၊ ၂၀၂၀ခိုနစ်ှ။ 

14 ‘Burma Army and KIA Clash in Northern Shan State’ in Kachin News Group, 7 June 2020. 

https://kachinnews.com/2020/06/07/burma-army-and-kia-clash-in-northern-shan-state/?doing_wp_cron=1601305150.7168159484863281250000
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န ှ  ်ရ ခပ ည်  ပ ိုစ  အောဏော အော်းငပြိျု မ်ှုမျော်း ထ ကရ်ပေါ်လောခဲ  ပါသည။် သြိို  ခြေစ် ော ပဋြိပကခကြိို ရမော ််းန ှရ်နသည ် 

အ အ်ော်းစိုမျော်း အတ က် ရ ရညှ်ခ မည ် အရခြေ ရှောရြေ  ောတ   ်ရှုပ်ရထ ်းရနလျက် ရှြိပါသည။်  

ကချ ခ်ပည်နယ် လမူှုအသြိို ််းအဝန််း အရခခအရန 

 ပ်  ောလမူှု အသြိို ််းအဝြိို ််း တြိို  က Covid-19 တ ို  ခပနရ် ်း လိုပ် န််းမျော်း အရပေါ် ဦ်းစော်းရပ်းလောခခ ််း န ှ အ်တ ူ

ကချ ခ်ပည်နယ်တ  ််းရှြိ လမူျြိျု်းန ှ  ်ဘောသောရ ်း အိုပ်စိုမျော်း အကကော်း တ ််းမောမှုမျော်းမှော မတလ် ကတည််းက 

တည်င ြိမ်သ ော်းခဲ  ပါသည။် ကပ်ရ ောဂါ ကောလ ပထမလမျော်းတ   ်ခ  ်းသ ော်းလောခခ ််း န ှ  ်လစူိုရဝ်းခခ ််း တြိို   

 ပ်တန  သ် ော်းခခ ််းရကကော   ်ဂျြိန််းရြေော န ှ  ်ရမှ််းန  အသြိို ််းအဝန််း တြိို  ကကော်း တ ််းမောမှုမျော်း သြိသြိသောသော 

ရလျော ကျသ ော်းပါသည။် သြိို  ရသေ်ာလည််း ဇူလြိို လ်တ   ်KIA စစသ်ော်းမျော်းက ရမှ််းန လူ ယ် နစှဦ််းကြိို သတ်ခြေတ် 

ခဲ ခခ ််းရကကော   ်ကချ ခ်ပည်နယ၌် အတြိိုက်အခ  မရှြိ တစြ်ေ ဲွဲ့တည််း စြိို်းမြိို်းရနသည ် KIA ၏ အရနအထော်း၊ အတ ််းအကျပ် 

တပ်သော်းသစ် စိုရ ော ််းသည ် အရလ အထ န ှ  ်မည်သည ် တြိို ််း  ််းသော်း သြိို  မဟိုတ ်ပ  ပြိို်းရထောက်ခ သူ ခြေစရ်စ 

 ပ်  ောအော်းလ ို်းထ မှ အခ နရ်ကောက်ခ ခခ ််း စသည ် KIA ၏ လိုပ် ပ်တြိို   အရပေါ် ရမ်းခ န််းထိုတမ်ှုမျော်း တြေန ်ရပေါ်ထ က်လောခဲ  

ပါသည်။15 

ကချ ခ်ပည်နယ်ကြိို လမူှု အသြိို ််းအဝန််းစ ိုခြေ   ်ြေ ဲွဲ့စည််းထော်း ပါသည။် င ြိမ််းချမ််းရ ်း သရဘောတူည ချက် အတ က ်

ညြှြိနှုြိ ််း ောတ   ်ရှုပ်ရထ ်းခက်ခဲ နြိို ခ်ခ ််း န ှ  ်ခပည်နယ်တ  ််းရှြိ အသြိို ််းအဝန််းအစ ို အတ က် အနောဂါတ် အိုပ်ချျုပ်ရ ်းစနစ် 

ပ ိုရြေေ်ာ ောတ   ်ထြိခြိိုက်လ ယ်သည ် အရကကော ််းအ ောမျော်း ရှြိရနခခ ််း တြိို  ကြိို ခပ ပ် ပိုဂ္ြိျုလ်/ အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်း အရနခြေ   ်

သတြိခပျု န ်လြိိုအပ်ပါသည။် ခြေစပ် ော်းရန  ဲပဋြိပကခမျော်းသည ်Covid-19 အကျပ်အတည််း ပထမအ   တ်   ်

ရခတတ ခဏ  ပ်တန  သ် ော်းသည်ကြိို ရတ ွဲ့ ပါသည။် သြိို  ရသေ်ာလည််း စ ်းပ ော်းရ ်း ပြိိုမြိို ခကခ်လဲောခခ ််း န ှ  ်လမူှုရ ်း ပကတြိ 

အရခခအရနမျော်း အရပေါ် လမူှုအသြိို ််းအဝန််း မျော်းက တ ို  ခပနမ်ှု န ှ  ်ရ  ်းရကောကပ် ဲ၏ သကရ် ောက်မှု န ှ  ်

ရပေါ်ထ ကလ်ောမည်   လ မ်ျော်းရကကော   ်ယ ််းကဲ သြိို   ပဋြိပကခမျော်းမှော  ပ်တန  ရ်နခခ ််းမှော ကကောရညှ ်ခ နြိို ြ်ေ ယ် မရှြိပါ။ Covid-

19 တ ို  ခပနရ် ်း လိုပ် န််းမျော်း သြိို  မဟိုတ် င ြိမ််းချမ််းရ ်း လိုပ် န််းမျော်းတ   ်ပ  ပြိို်းရပ်းရနသည ် နြိို  ် တကော အ အ်ော်းစို/ 

အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်း အရနခြေ   ်KIA န ှ  ်အခခော်းရသော တြိို ််း  ််းသော်း လက်နကက်ြိို အ်ြေ ဲွဲ့မျော်း အကကော်းရှြိ ရှုပ်ရထ ်းရသော 

 က ် ရ ်း၊ ရှမ််းခပညန်ယ် ရခမောကပ်ြိို ််းရှြိ အရှြိနခ်မြှ  လ်ောရသော အကကမ််းြေကမ်ှု အရခခအရန မျော်းကြိို အောရ ိုစြိိုက် 

သတြိထော်း သကဲ သြိို  ၊ မတူည ရသော တြိို ််း  ််းသော်း အိုပ်စိုမျော်းအကကော်း အရနအထော်း ရခပော ််းလဲမှု န ှ  ်

ကချ ခ်ပည်နယ်တ  ််း အရခခအရန ရခပော ််းလမဲှု တြိို  အရပေါ် သတြိထော်း မည ်ခြေစသ်ည။်   

 

 

 
15 ‘Shanni Community Demands Justice For Students Killed BY KIA’ in Network Media Group, 26 July 2020. 

https://www.bnionline.net/en/news/shanni-community-demands-justice-students-killed-kia
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ြ ဝ  နိ ငင် ကရြား နငှ  ်Covid-19 တ   ပြန်ကရြား လ ြ်ငန်ြားမျ ြား အတ က ်စိန်ကခေါ်ချကမ်ျ ြား  

‘Covid-19 ရကကော   ် စ ်းပ ော်းရ ်း ရနေှာ  ရ်န်ှးမှုကက ်းရတ  တ မ်ကဘ ဲ ယခိုအချြိနတ်   ် ပထဝ  

နြိို  ် ရ ်းအ  အ အ်ော်းကက ်း နစှခ်ို ဲ   အော်းငပြိျု မ်ှုအကကော်း ကျရ ောက်ရနတဲ  အရနအထော်းမှော 

ရှြိရနတယ ်ြိိုတောလည််း အော်းလ ို်းသြိထော်းကကငပ ်း ခြေစပ်ါတယ်။ ပဋြိပကခရတ  မျော်းလ န််းရနတဲ  

ကျွနရ်တေ်ာတြိို   ခပညရ်ထော စ်ိုအတ က် စြိို်း ြိမစ် ော အရခခအရနရတ  ခြေစပ်ါတယ်’16 

၂၀၁၁ ခိုနစှ် အပစအ်ခတ်  ပ်စမဲှု ပျက်ခပယ်ခဲ ငပ ်းရနောက် လူသော်းချ ််း စောနောရထောက်ထော်းမှု ြိို  ်ော 

အကျပ်အတည််း ကက ျုရတ ွဲ့ ချြိန၌် ကချ ခ်ပည်နယ်တ   ်အကျြိျု်းစ ်းပ ော်း ယှဉ်ငပြိျု မ်ှုမျော်း၊ အထ်ူးသခြေ   ်အရနောက်နြိို  ် မျော်း၊ 

ဂျပန ်န ှ  ်တရိုတ် နြိို  ် တြိို   အကကော်းရှြိ အကျြိျု်းစ ်းပ ော်း ငပြိျု  ်ြိို မ်ှုတြိို   တခြေည််းခြေည််း အော်းရကော ််းလောခဲ  ပါသည။် 

ယ ််းအရခခအရနတြိို  မှော ပြိိုမြိိုရှုပ်ရထ ်းမှု ရှြိလောပါသည။် အဘယရ်ကကော   ်ြိိုရသေ်ာ နြိို  ် တဘကခ်ခမ််း 

 ခြိို ခ်ပည်နယ်တ  လ်ည််း ပဋြိပကခမျော်း ရပေါ်ထ ကလ်ောခခ ််း န ှ အ်တူ ယ ််းပဋြိပကခ မျော်းအော်း ခမနမ်ောအစြိို်း  

ကြိို တ် ယမ်ှုအရပေါ် နြိို  ် တကော က ရစော  က်ကည  ်ြေြိအော်းရပ်းမှုမျော်း တြိို်းခမြှ  လ်ောရသောရကကော   ်ခြေစ်သည။် 

ခမနမ်ော အချျုပ်အခခော အောဏောပြိို မ်ှုကြိို ငခြိမ််းရခခောကသ်မူျော်း အခြေစ် တရိုတ် န ှ  ်အရမ ြိကန ်နြိို  ် တြိို  က တစန်ြိို  ်  န ှ  ်

တစန်ြိို  ်  အရပေါ် သတမ်ှတ်ထော်းကကငပ ်း  ခြိို  ်န ှ  ်ကချ ခ်ပညန်ယ်ရှြိ အရခခအရနတြိို   အရပေါ် ၎ ််းတြိို  က အခပနအ်လနှ ်

ဥပမောရပ်းရလ  ရှြိပါသည။် မကကောရသ်းခ က်ပ  ် နက်ိုနရ်ှြိ နစှ်နြိို  ်  သ ရ ို ်းမျော်းအကကော်း စကော်းစစထ်ြိို်း ခ  ််းခိုနမ်ှု 

ရပေါ်ရပါကခ်ဲ ငပ ်း နစှ်နြိို  ် ကကော်း  နလ်ြိိုမှုကြိို ရြေော်ခပရနလျက် ရှြိပါသည်။17 ၎ ််းတြိို  ၏ လွှမ််းမြိို်း န ်ကကြိျု်းပမ််းခခ ််း န ှ  ်

ရန ော ရ ်း ငပြိျု  ်ြိို ခ်ခ ််း အခပျုအမူတြိို  သည် င ြိမ််းချမ််းရ ်း လိုပ် န််းစဉ်၊ ပဋြိပကခရခြေရှ ််းရ ်း လိုပ်ရ ော ခ်ျကမ်ျော်း၊ န ှ  ်

ပဋြိပကခ ဏ ်ခ  သမူျော်းအရပေါ် ထြိရ ောက်စ ော ပ  ပြိို်းနြိို ရ် ်း လိုပ်ရ ော ခ်ျက် မျော်းအခပ  ်စ ်းပ ော်းရ ်း န ှ  ်သဘော၀ 

ပတဝ်န််းကျ  ်အရခခအရန အရကကော ််း   ို်းခြေတခ်ျကမ်ျော်း န ှ  ်ရ  ်းရန ်းချက ်တြိို  အရပေါ် သြိသြိသောသော 

အကျြိျု်းသက်ရ ောကမ်ှုမျော်း ရှြိရနပါသည။် ဤရ သသည် နြိို  ် ခခော်းတြိို ််းခပည ်တြိို  ၏ မဟောဗျျူဟောမျော်း န ှ  ်ရ သ ပဋြိပကခ 

အရနအထော်း တြိို  ရတ ွဲ့  ို ော   ိုချက်လည််း ခြေစ်ရနပါသည။် ယ ််းတ ််းမောမှု မျော်းသည် ကပ်ရ ောဂါ ကောက ယ်၊ 

ထရူထော ရ် ်း တ ို  ခပနမ်ှု လိုပ် န််းမျော်း အရပေါ်တ  လ်ည််း အကျြိျု်း သက်ရ ောကမ်ှုမျော်း ရှြိရနပါသည။်   

ရှမ််းခပည်နယ် နယစ်ပ် န ှ  ်ကချ ခ်ပည်နယ် တြိို  သည် ၎ ််းတြိို  နြိို  ် ၏ လွှမ််းမြိို်းမှု နယပ်ယအ်တ  ််း 

တည်ရှြိသညဟ်ို တရိုတ် အောဏောပြိို မ်ျော်းက ရှုခမ ပ်ါသည်။18 ယ ််းရ သသည် အထ်ူး စ ်းပ ော်းရ ်းဇ ို မျော်းန ှ  ်အဓြိက 

အရခခခ  အရ ောကအ်အ ို တည်ရ ောက်ရ ်း စ မ ကြိန််းမျော်း ပါဝ သ်ည ် တရိုတပ်ြိို်းလမ််းမ စ မ ကြိန််း (BRI) ၏ အဓြိက 

 
16 ‘Speech by Sai Nyunt Lwin, Vice Chairperson (1) of Shan Nationalities League for Democracy at 4th Session of Union Peace Conference’ in 

Global New Light of Myanmar, 20 August 2020, p.10.  
17 Sibley, George N., ‘How the Erosion of Sovereignty Elsewhere Impacts Myanmar at Home’ in Irrawaddy, 18 July 2020. ‘Spokesperson of the 

Chinese Embassy in Myanmar Refutes the False Argument by the Chargé d'Affaires of the U.S. Embassy in Myanmar’, Chinese Embassy, 

Yangon, Myanmar, 18 July 2020. 
18 United States Institute of Peace, China’s Role in Myanmar’s Internal Conflicts. USIP Senior Study Group Final Report, 2018, p. 21. 

https://mm.usembassy.gov/how-the-erosion-of-sovereignty-elsewhere-impacts-myanmar-at-home/
http://mm.china-embassy.org/eng/sgxw/t1798794.htm
http://mm.china-embassy.org/eng/sgxw/t1798794.htm
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အစြိတအ်ပြိို ််း တစခ်ိုခြေစရ်သော တရိုတ်-ခမနမ်ော စ ်းပ ော်းရ ်း စင်္ကြံအတ က် အလ နအ်ရ ်းပါ ပါသည။် 

တရိုတဦ််းရ ော ရ်သော ခမစ ် ိုရ ကောတော စ မ ကြိန််း အရပေါ် အ ပ်ဘက် အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်း အကက ်းအကျယ် 

ကန  က် ကခ်ဲ သည  ်၂၀၁၁ ခိုနစှမ်စှတ ၍် တရိုတစ် မ ကြိန််းမျော်း အရပေါ် လူထိုသရဘောထော်း အခမ မ်ျော်းမှော အနိုတလ်ကခဏော 

ရ ော လ်ျက်ရှြိပါသည်။ ဂျပန ်န ှ  ်အရမ ြိကန ်နြိို  ် တြိို   ကလည််း ခမနမ်ောနြိို  ် အရပေါ် တရိုတန်ြိို  ် ၏ လွှမ််းမြိို်းမှုကြိို 

ထြိန််းချျုပ်နြိို  ်န ်နည််းလမ််းရှောရြေ  လိုပ်ရ ော  ်ရနလျက် ရှြိပါသည။် ၂၀၁၉ ခိုနစှတ်   ်ဂျပနအ်စြိို်း က ခမနမ်ောနြိို  ် ရှြိ 

ခပညတ်  ််းရန ပ် စ န  ခ် ော သူမျော်းအော်း ရထောကပ်   န ်အရမ ြိကနရ် ေါ်လော ၅ သန််းကြိို Nippon Foundation မတှ    ်

ရပ်းအပ်သ ော်းမည်ဟို ကတြိခပျုခဲ ငပ ်း ယ ််းမှော ကောက ယရ် ်း ဦ်းစ ်းချျုပ် ဗြိိုလခ်ျျုပ်မှု်းကက ်း မ ််းရအော လ်ှုြိ ၏် 

ရတော ််း ြိိုမှုအ  ဟိုလည််း  ြိိုကကပါသည။် ယ ််းကဲ သြိို   ဂျပနန်ြိို  ် ၏ လိုပ် ပ်မှော င ြိမ််းချမ််းရ ်း လိုပ် န််းစဉ်ခြေ   ်

ချြိတ် က်ခခ ််း အပါအဝ  ်ပ  ပြိို်းရထောကပ်  ရ ်း အစ အစဉ် မျော်းကြိို အသ ို်းခပျုငပ ်း လွှမ််းမြိို်းမှု တြိို်းချဲွဲ့ နြိို ရ် ်း န ှ  ်တရိုတအ်ော်း 

ယှဉ်ငပြိျု  ်န ်ကကြိျု်းပမ််းမှု အခြေစ ်အမျော်းက ရှုခမ က်ကပါသည။်19   

အရနောက်နြိို  ်  အစြိို်း မျော်းသည်လည််း ရဘ်းထ က်ထြိို ရ်နခခ ််း မရှြိပဲ ခမနမ်ောနြိို  ် ၏ အကက ်းမော်း  ို်း 

လူသော်းချ ််းစောနောရထောက်ထော်းမှု  ြိို  ်ော အကျပ်အတည််းတစ်ခို ကချ ခ်ပညန်ယတ်   ်ခြေစ်ရပေါ်ရနသည်  အရပေါ် 

မ ်းရမော ််းထြိို်း ရြေောခ်ပရနပါသည်။ နစှ်နြိို  ်  န ှ  ်နြိို  ် ရပါ ််းစ ို ပါဝ ရ်သော  နပ် ိုရ  မျော်း တညရ်ထော င်ပ ်း စ မ ကြိန််း 

မူရဘော မ်ျော်း ရ ်း   ဲအရကော အ်ထည်ရြေော် ခခ ််းခြေ   ်အရနောက်နြိို  ် မျော်း သည်လည််း ပ  ပြိို်းကူည မှုမျော်း ခပျုလိုပ်ရနလျက ်

ရှြိပါသည။် EU မှ  နပ် ိုရ   အရမ ြိကန ်ရ ေါ်လော ၂၂.၈ သန််း ပ  ပြိို်းရပ်းထော်းသည  ်၇ နစှသ်ကတ်မ််းရှြိ ‘ရ ရှည်တညတ်   

ခြိို င်မရဲသော င ြိမ််းချမ််းရ ်း အစ အစဉ်’ (The Durable Peace Program) ကြိို ကချ ခ်ပည်နယ ်န ှ  ်ရှမ််းခပညန်ယ် 

ရခမောကပ်ြိို ််း တ   ်အဓြိကထော်း ရြေော်ရ ော ရ်နသလြိို ယူရက အစြိို်း က  နပ် ိုရ   အရမ ြိကန ်ရ ေါ်လော သန််း ၁၄၀ 

ရထောကပ်  ထော်းသည  ်HARP Facility အစ အစဉ်၏ အဓြိက စ မ ကြိန််း ဧ ြိယော သ ို်းခိုတ   ်ခမနမ်ောနြိို  ်  အရရှွဲ့ရခမောက်ခခမ််း 

သည်လည််း ပါဝ ရ်နပါသည။် အရမ ြိကန ်အစြိို်း သည် နြိို  ် ရပါ ််းစ ို  နပ် ိုရ  မျော်း အော်းခြေ   ်ရသေ်ာလည််းရကော ််း၊ 

င ြိမ််းချမ််းရ ်း တည်ရ ောကခ်ခ ််း၊ သကရ်မ ်းဝမ််းရကျော ််း ပ  ပြိို်းခခ ််း န ှ  ်ကျန််းမောရ ်း ရစော  ရ်ရှောကမ်ှု ြိို  ်ော 

လိုပ် န််းမျော်း လိုပ်ရ ော ရ်နသည ် ကိုလသမဂ္ အြေ ဲွဲ့အစည််း (UN) စ မ ကြိန််းမျော်း အော်းခြေ   ်ရသော်လည််းရကော ််း 

ပ  ပြိို်းရပ်းရန ပါသည။် ထြိို  ခပ  ်အရမ ြိကနသ်ည် ကချ ခ်ပညန်ယ်တ   ်လသူော်းချ ််း စောနော ရထောက်ထော်းမှု  ြိို  ်ော န ှ  ်

ြေ  ွဲ့ ငြေြိျု်းရ ်း လိုပ် န််းမျော်း အတ က် တြိိုက်ရြိိုက် ရထောကပ်  မှုမျော်းလည််း ခပျုလိုပ်ရနရကကော ််း ရတ ွဲ့ ရှြိ ပါသည။်20 

KIA အရပေါ် တရိုတ၏် ဩဇောလွှမ််းမြိို်းမှု၊ တ ော်းဝ  ်င ြိမ််းချမ််းရ ်း ရ  ်းရန ်းမှုလိုပ် န််း မျော်းကြိို ဂျပနန်ြိို  ် က 

အော်းရပ်းမှု၊ န ှ  ်တ ော်းဝ  ်င ြိမ််းချမ််းရ ်း ရြေောရ် ော မ်ှု လိုပ် န််းစဉ် တ   ်အရနောကန်ြိို  ် မျော်းက နည််းပညောပြိို ််း ြိို  ်ော 

လွှမ််းမြိို်းမှု စသည် အချက် တြိို  မေှာ လူအမျော်း ကျယက်ျယ်ခပန  ခ်ပန   ်သြိရှြိငပ ်း ခြေစပ်ါသည။် မညသ်ည ် လိုပ်ရ ော ခ်ျကက်မှ 

သြိသောထ ရ်ှော်းသည် အကျြိျု်းသက်ရ ောကမ်ှု မရှြိခဲ သလြိို ကချ ခ်ပည်နယ်၌ ရ ရှည်တညတ်  ခြိို င်မဲရသော င ြိမ််းချမ််းရ ်း 

 
19 Yuichi Nitta, ‘Japan offers $5m for refugee resettlement in Myanmar's Kachin’ in Nikkei Asian Review, 1 January 2020. 
20 USAID Burma and Bangladesh Regional Crisis Response Fact Sheet #4, Fiscal Year 2020. 

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-offers-5m-for-refugee-resettlement-in-Myanmar-s-Kachin#:~:text=YANGON%20%2D%2D%20The%20Japanese%20government,of%20Kachin%20to%20return%20home.
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/06.23.20_-_USAID-DCHA_Burma_and_Bangladesh_Fact_Sheet_4.pdf
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 ရှြိ နမ်ှော အလမှ််းရဝ်းရန  ဲခြေစပ်ါသည။်21 ပထဝ နြိို  ် ရ ်း တ ််းမောမှုမျော်းသည် ခပည်သူ  ရ ်း ော ရ  ်းရန ်းမှုမျော်းတ   ်

ရရှွဲ့တန််းထော်း ရ  ်းရန ်း မည ် ကြိစစ ပ်မျော်း ခြေစလ်ောရနသည။် အရနောက်နြိို  ် မျော်းန ှ  ်န ်းကပ်စ ော ရပါ ််းသ ််း 

 က ် လျှ  ်‘ခပ ််းထနရ်သော အကျြိျု်းသက်ရ ောကမ်ှုမျော်း’ ခ စော်း မည ်ဟို တရိုတသ် အမတ် က ၎ ််းတြိို  ကြိို ရခပောခဲ သည် 

ဟို ကချ ရ်ခါ ််းရ ော  ်မျော်းက  ြိိုပါသည။် ရ သတ  ််း နြိို  ် ရ ်း န ှ  ်လမူှုရ ်း ကြိစစ ပ်မျော်း၌ တရိုတအ်ောဏောပြိို မ်ျော်း 

ပြိိုမြိို ပါဝ  ်ပတသ်ကလ်ောသည် ကြိို ရတ ွဲ့ ပါသည။် အကယ်၍ ယ ််းလိုပ် ပ်ရကကော   ်ရ သတ  ််း ပဋြိပကခမျော်း 

အရှြိနတ်ြိို်းခမြှ   ်ခြေစ်ရပေါ် ခဲ ပါက ထြိခြိိုကလ် ယ်သည ် လူထိုအတ က် အနတ ောယမ်ျော်း ပြိို ြိိုရ ော က်ျဉ််း လောရစမည ်

ခြေစသ်ည။်22  ကပ်ရ ောပါ န ှ  ်ကမဘော လ ို်း ြိို  ်ော ပထဝ နြိို  ် ရ ်း အော်းငပြိျု မ်ှု အကကော်းတ   ်ရ ောက်ရှြိရနသည ် 

အရခခအရနအရပေါ် ရ သ အ အ်ော်းစိုန ှ  ်အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်းက စြိို်း ြိမ်ပပူနရ်နလျက် ရှြိပါသည။်   

ကချငပ်ြည်နယ ်၏ Covid-19 ကာကယွ ထနိ ူးခ ျုပ ပ ူး ကနဦြား လ ြ်ငန်ြားမျ ြား  မှ ကတ ွေ့  ိှချကမ်ျ ြား   

ကချ ခ်ပည်နယ်၏ ကပ်ရ ောဂါ ကောလ ပထမရခခောက်လ အရခခအရနမျော်းသည် လောမည ် လမျော်းစ ောအတ က် 

အရ ်းကက ်းရသော သ ခ်န််းစောမျော်း  ရှြိရစခဲ ပါသည်။ အခခော်းရသော ရ သမျော်းကဲ သြိို  ပ  ်ကချ ခ်ပည်နယ်ရှြိ 

ခပညသ်မူျော်းသည် သ ော်းလော န ်ခကခ်ဲခခ ််း န ှ  ်သကရ်မ ်းဝမ််းရကျော ််း လိုပ် န််းမျော်း အ  မ်ရခပခခ ််း စသည ် 

အရခခအရန တြိို  မ ှခပနလ်ည်ထရူထော န်ြိို  ်န ်ခကခ်ဲရနလျက် ရှြိပါသည။် ရနောက်တစ်ကကြိမ် အသ ော်းအလော ကန  သ်တ်၍ 

အြိမတ်  ရ်နထြိို  ်န ်(lockdown) သတမ်တှ်ခ  သည် ခြေစ်ရစ၊ မခ  သည်ခြေစ်ရစ Covid-19 အကျပ်အတည််း၏ 

ခပ ််းထနရ်သော သက်ရ ောကမ်ှုမျော်းကြိို  က်လကခ် စော်း မည ်ခြေစင်ပ ်း၊ ကချ ခ်ပညန်ယ် အတ  ််း ကူ်းစက်မှု 

ကက ်းကက ်းမော်းမော်း ခြေစ်ရပေါ် ခဲ ပါက အရခခအရနမှော ပြိိုမြိို၍  ြိို်းဝါ်းနြိို ပ်ါသည်။   

ကချ ခ်ပည်နယ်အတ  ််း ယ ််းကဲ သြိို   ရသချောရ  ောမှု မရှြိသည ် အရခခအရနမျော်းသည ်ြေ  ွဲ့ ငြေြိျု်းရ ်းန ှ  ်

လူသော်းချ ််း စောနောရထောက်ထော်းမှုအြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်း၏ ကညူ ရ ော  ် ကခ်ျကမ်ျော်းအော်း ြေရြိိုြေ ဲခြေစ်ရပေါ်လောရစသည်။ 

အကျပ်အတည််းမျော်းတ   ်အကူအည ရပ်းရ ်း အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်းသည် အရ ်းရပေါ် လြိိုအပ်ချက်ကြိိုသော ဦ်းစော်းရပ်းတတ်ငပ ်း 

၎ ််းတြိို   လိုပ်ရ ော ခ်ျက်မျော်း၏ အနောဂါတ် သကရ် ောက်မှုမျော်း အရပေါ် မှန််း  န ်အော်းနည််းကကပါသည။် လြိိုအပ်ချက် 

အသစမ်ျော်း အရပေါ် တ ို  ခပနန်ြိို  ်န ်နည််းလမ််း ရခပော ််းလခဲခ ််း န ှ  ်ထြိခြိိုကမ်ှုမျော်းခြေ   ်ကက ျုွဲ့ရတ ွဲ့ရန သည ် 

အရခခအရနအတ က် အရ ်းပါရသော အကအူည မျော်း ရပ်းခခ ််း တြိို  ကြိို နော်းလညလ်ကခ် နြိို ပ်ါသည။် သြိို  ရသေ်ာလည််း 

ကချ ခ်ပည်နယ် ကဲ သြိို   ရှုပ်ရထ ်းရသော ရ သဝန််းကျ တ်   ်ရ ရှည် လိုပ်ရ ော ခ်ျကမ်ျော်းထက် ကပ်ရ ောဂါအော်း 

တ ို  ခပနန်ြိို မ်ည ် ရ တြိို လိုပ်ရ ော ခ်ျက်မျော်း အရပေါ် ဦ်းစော်းရပ်းခခ ််း မှောမူ လိုပ်ရ ော ခ်ျက်နစှမ်ျြိျု်း လ ို်း၏ 

အကျြိျု်းသက်ရ ောကမ်ှု ကြိိုသော အော်းရပျော သ ော်းရစ နြိို ပ်ါသည်။ လောမည လ်မျော်း အတ က် အ  ို်းအခြေတ်ရပ်းမည ် 

 
21 United States Institute of Peace Senior Study Group, China’s Role in Myanmar’s Internal Conflicts, Washington DC: USIP, 2018. 
22 ‘Myanmar receives initial contribution of 4 mln yuan for resettlement of Kachin IDPs’ in Global New Light of Myanmar, 6 August 2020. 

https://www.gnlm.com.mm/myanmar-receives-initial-contribution-of-4-mln-yuan-for-resettlement-of-kachin-idps/
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စြိနရ်ခေါ်ချကမ်ှော င ြိမ််းချမ််းရ ်း န ှ  ်ပဋြိပကခရ ်း ော ကြိစစ ပ်မျော်းတ   ်ရလျှော ကျထြိခြိိုက်ခခ ််း မရှြိရစဘ ဲကပ်ရ ောဂါ 

သကရ် ောကမ်ှု န ှ  ်အနတ ောယက်ြိို ရခြေရှ ််းနြိို ခ်ခ ််း ရှြိ၊မရှြိပ  ်ခြေစပ်ါသည။်23    

 ပ်  ောအတ က် ထြိထြိရ ောက်ရ ောက် ပ  ပြိို်းခခ ််း  

ကချ ခ်ပည်နယ် အစြိို်း သည် အရ ်းရပေါ် ရထောကပ်  မှုမျော်း  က်လက် ပ  ပြိို်းရပ်း ရနရသေ်ာလည််း 

လ ိုရလောက်ခခ ််း မရှြိရသ်းသလြိို အဓြိကအော်းခြေ   ်ငမြိျုွဲ့ရပေါ်လဦူ်းရ  ထ သြိို  သော ပ  ပြိို်းရပ်းနြိို  ်ပါသည်။ CCRC-K၊ ရ သရှြိ 

အ ပ်ဘက် အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်း၊ ဘို ော်းရကျော ််းမျော်း န ှ  ်လသူော်းချ ််း စောနောရထောက်ထော်းမှု ြိို  ်ော အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်း 

ဦ်းရ ော ၍် မရှြိမခြေစ် စော်းနပ် ြိကခောမျော်း တစ်ကကြိမ် ပ  ပြိို်းရပ်းခဲ  ပါသည်။ ရထောက်ပ  ရ ်း အစ အစဉ်မျော်းတ   ်

ကျန ်စ်ခဲ သမူျော်း ရှြိ၊မရှြိ န ှ စ်ပ်လျဉ််း၍ ခပနလ်ည် န််းစစမ်ှု လိုပ်ရ ော န်ြိို ခ်ခ ််း မရှြိရသ်းပါ။ ရထောကပ်  ရ ်း အစ အစဉ် 

အမျော်းစိုမှောလည််း အ ပ်ဘက် အြေ ဲွဲ့အစည််း က န ်ကမ်ျော်းကသော ဦ်းရ ော ခ်ခ ််း ခြေစပ်ါသည်။24 အလှူရှ မ်ျော်း 

သည်လည််း ၎ ််းက န ်ကမ်ျော်း ဝနပ်ြိရစ န ်သြိို  မဟိုတ် ၎ ််းတြိို   လိုပ်ရ ော န်ြိို စ် မ််းထက် ပြိိုမြိိုလိုပ်ရ ော  ်ခခ ််းမျြိျု်း 

မရှြိရစ န ်ပ  ပြိို်းကူည  သ  ပ်ါသည်။  

Covid-19 ကောက ယတ် ို  ခပနရ် ်း ရ ော  ် ကခ်ျကမ်ျော်းတ   ်ဂျန ်ါ အရခခခ သည ် လြိိုအပ်ချက်မျော်းကြိိုလည််း ဦ်းစော်းရပ်း 

ထည ်သ  ််း မည် ခြေစ်သည်။ အစြိို်း သည ်အသ ော်းအလော ကန  သ်တ ်ရစော  က်ကပ်ရ ်း ရန ောမျော်း (quarantine center) 

မျော်းအတ က် ဂျန ်ါ ြိို  ်ော လမ််းညွှနခ်ျကမ်ျော်း သတမ်တှ်ထော်းခခ ််း မရှြိဟို အမျြိျု်းသမ ်း အခ   အ်ရ ်း အြေ ဲွဲ့မျော်းက 

 ြိိုပါသည။် အမျော်းခပညသ်ူသ ို်း ဘတစ်က်ော်းဂြိတ် တစခ်ိုတ   ်ခပ  ် ထ်ော်းသည ် အစြိို်း  ရစော  က်ကပ်ရ ်း ရန ောတစခ်ို၌ 

အမျြိျု်းသမ ်းမျော်း န ှ  ်အမျြိျု်းသော်းမျော်းသည် အရ ော တ်စ်ခိုတ   ်မျှရဝရနထြိို  ်ငပ ်း လြိ ပ်ြိို ််း ြိို  ်ော အကကမ််းြေကမ်ှု 

တစခ်ိုအတ က် တြိို က်ကော်းမှု ရှြိခဲ သည်ဟို သြိ ပါသည။်25 မူယစရ် ်းစ ဲခခ ််း သညလ်ည််း ကချ ခ်ပည်နယတ်   ်

ကျယက်ျယ်ခပန  ခ်ပန   ်ခြေစ်ရပေါ်ရနသည ် ခပဿနောတစခ်ို ခြေစပ်ါသည။် အသ ို်းမျော်းသည ် မူ်းယစရ် ်း တစမ်ျြိျု်းခြေစ်ရသော 

ယောဘရ ်းခပော်း ၏ ရစျ်းနှုန််း န ှ  ်ရ ော ််းလြိိုအော်းမှော အတကအ်ကျ အငမဲလြိိုလြိို ရှြိရနငပ ်း လမူှုရ ်း ြိို  ်ော တ ််းမောမှုမျော်း 

ခြေစရ်ပေါ်ရစသည ် အရကကော ််း  ််းတစခ်ိုလည််း ခြေစ်ပါသည။် အထကပ်ါ ခပဿနောမျော်းကြိို သတြိကက ်းကက ်းထော်း၍ ရ သ 

အရခခအရနန ှ  ်ကြိိုကည် စ ော ရခြေရှ ််းရ ော  ် က်  မည်ခြေစ်သည်။  

 

 

 
23 ဤအပြိို ််းသည် အောရှရြေော ရ် ်းရှ ််း၏ မြိို်းညြှ ််းန ှ  ်ရ သအန ်းတဝြိိုက်၌ ခပျုလိုပ်ခဲ ရသော အ တ်ောဗျျူ်းမှ ရကောက်ချက်  ဲထော်းသည်။ 

ဇူလြိို လ် ၂၀၂၀) 

24 မဟောဗျျူဟောပူ်းရပါ ််းအြေ ဲွဲ့၏ KIA အိုပ်ချျုပ်မှုရအောက်ရှြိ စစ်ရဘ်းရရှော စ်ခန််းမျော်း၏ အရခခအရနကြိို ထဲထဲဝ ဝ်  ်စ စစ်အကဲခြေတ်ချက်, 

Rapid Assessment on COVID-19 and the humanitarian situation connected with COVID-19 in KIO Controlled Areas (KCA), 18 June 2020. 
25  ကချ အ်မျြိျု်းသမ ်းအခ   အ်ရ ်းအြေ ဲွဲ့အစည််းန ှ  ်အောရှရြေော ရ် ်းရှ ််းအ တ်ောဗျျူ်း၊ ခမစ်ကက ်းနော်း၊ ရမလ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ။ 
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သကရ်မ ်းဝမ််းရကျော ််း ထြိခြိိုကပ်ျကစ် ်းမှုမျော်း အတ က် ပ  ပြိို်းရထောကပ်  ခခ ််း  

ကချ ခ်ပည်နယ်တ   ်ပဋြိပကခမျော်းရကကော   ်ရန ပ်စ န  ခ် ော တြိမ််းရရှော  ်သမူျော်း အတ က်  ိုကခသည ်စခန််းရပါ ််း 

၁၇၀ ရှြိရနပါသည။် Covid-19 ကောက ယ်တ ို  ခပနရ် ်း စြိနရ်ခေါ်ချက်မျော်း ကျယ်ကျယ်ခပန  ခ်ပန်   ရှြိရနသလြိို  ိုကခသည ်

စခန််းမျော်း၏ အနောဂါတ်န ှ  ်၎ ််းတြိို  ကြိို  ကလ်ကထ်ြိန််းသြိမ််း ရစော  ရ်ရှောက် န ်အတ က် ထပ် ရလော ််း 

စြိနရ်ခေါ်မှုမျော်းလည််း ရှြိရနပါ ရသ်းသည။်26 ရန ပ်စ န  ခ် ော တြိမ််းရရှော  ်သမူျော်း န ှ  ်တရိုတ်၊ ထြိို ််းန ှ  ်ခမနမ်ောနြိို  ်  

ရ သအနှ  မှ ခပနလ်ောကကမည ် ခပည်တ  ််းရရွှွဲ့ရခပော ််း အရခခချသ ူရထော ရ်ပါ ််းမျော်းစ ော တြိို  ကြိို ပ  ပြိို်းကူည  မည  ်

ဝနထ်ိုတဝ်နပ်ြိို်းသည ်ကချ  ်အ ပ်ဘက် အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်း န ှ  ်အကအူည ရပ်းရ ်း အြေ ဲွဲ့မျော်း အရပေါ်သြိို  သော အဓြိက 

ကျရ ောက်ရန ပါသည။် အရခခခ  ကျန််းမောရ ်း န ှ  ်လ ိုခခ ျုရ ်း အစ အမ မျော်း လြိိုအပ်ချက် ရှြိရနရကကော ််း 

အကအူည ရပ်းရနသည ် အြေ ဲွဲ့မျော်းက ရခပောကကပါသည။် ထြိို  ခပ  ်စခန််းမျော်းတ   ်လူချ ််း ခပ်ခ ောခ ောရနခြိို ််း န ်မခြေစန်ြိို သ်လြိို 

လ ိုခခ ျုစြိတခ်ျ မှု အော်းနည််းချက ်မျော်းရကကော   ်စြိတ်ြေြိစ ်းမှုမျော်း တြိို်းခမြှ  လ်ောနြိို ခ်ခ ််း အတ က် စြိတ်ပြိို ််း ြိို  ်ော 

ကူည ရစော  ရ်ရှောကမ်ှုလည််း လြိိုအပ်ရနပါသည်။27 KIA န ှ  ်အစြိို်း  ထြိန််းချျုပ် နယရ်ခမနစှ်ခိုလ ို်းရှြိ  ိုကခသညစ်ခန််း 

ရနထြိို သ်ူ န ှ  ် ပ်  ောအတ  ််း ရနထြိို သ်ူ တြိို  အကကော်း ကက ်းမော်းသည ် မည မျှမှုမျော်း ရှြိရနသညက်ြိိုလည််း ရတ ွဲ့ ပါသည။် 

တစခ်ျြိနတ်ည််းမှောပ  ်  ််းနှ ်းခမျုပ်နှ မှု စ မ ကြိန််းမျော်း၏ လိုပ် န််းြေ  ွဲ့ ငြေြိျု်းမှု အရခခအရနန ှ  ်စပ်လျဉ််းငပ ်း အစြိို်း ကြိို 

တရိုတဘ်ကမ်ှ ြေြိအော်းရပ်းခခ ််း ရှြိလောပါသည။် အစြိို်း အရနခြေ   ်ယ ််းြေြိအော်းရကကော   ်ရန ပ်စ န  ခ် ော 

တြိမ််းရရှော  ်သူမျော်း၏ အနောဂါတ် ပြိိုမြိို  ိုကခရ ောက်ရစမည ် အချြိနမ်တြိို မ်    ို်းခြေတ်ချက် ချမတှ်ခခ ််း 

ရှြိလောနြိို ပ်ါသည်။28  ိုကခသညစ်ခန််းမျော်း၊ ယ ််းစခန််းတ   ်ရနထြိို ရ်န သူမျော်း န ှ  ်၎ ််းတြိို  ၏ ဘ၀အရခခအရန မျော်းသည် 

ကချ ခ်ပည်နယ်၏ ပဋြိပကခ အရခခအရန လော်း ော အတ က် အဓြိကကျသည ် အစြိတ်အပြိို ််းမျော်းပ  ်ခြေစပ်ါသည။်  

ကချငပ်ြည်နယ ်စ ြားြ  ြားကရြား  ခိိ ကမ်ှု အကပခအကနမျ ြား  

• စပါ်းရစျ်းနှုန််းမှော အခမ   ် ို်း အရနခြေ   ်တစ်တ ််းလျှ  ်၅၀၀၀ ကျပ် (၄၀%) အထြိ ကျ  ််းခဲ ရသောရကကော   ်

လယသ်မော်းမျော်း အရနခြေ   ်အရကက်းခပနလ်ည ်ပ်ရ ်း၊ လောမည ်စြိိုက်ပျြိျု်း ောသ အတ က် ခပ  ် ရ် ်း န ှ  ်

အနောဂါတ် စ ်းပ ော်းရ ်း ကျ  ််းမှုမျော်း အရပေါ် ခ နြိို  ်ည် ရှြိရ ်း တြိို  မှော မရသချောမရ  ော ခြေစရ်နပါသည။် 

•  KIA ထြိန််းချျုပ်နယရ်ခမကြိို ခြေတ်သန််းငပ ်း တရိုတ်နြိို  ် ရှြိ ဝယလ်ကမ်ျော်းခြေ   ်ချြိတ် က်သည  ်အကက ်းစော်း 

ကျွဲ၊န ော်း ကိုနသ်ညမ်ျော်း အရနခြေ   ် ကလ်က် ကိုနသ် ယမ်ှုမျော်း ခပျုလိုပ်ရနရသ်း ရသော်လည််း ပမောဏမှော 

ယခ က်ထက် အမျော်းကက ်း ရလျော နည််းသ ော်းပါသည်။ စ န  စ်ော်းမှု မခပျုလိုပ်နြိို သ်ည ် ကိုနသ်ညမ်ျော်းမှောမူ တ ပ်ြိို  မှု 

ခပျုလိုပ်နြိို ခ်ခ ််း မရှြိပါ။ 

 
26 Delahunty, L. ‘Displacement and Migration in Kachin State during Covid-19’ in UNICEF Online, 1 June 2020.  
27 JST, 18 June 2020. 
28 ‘Union Minister Dr Win Myat Aye holds meeting on resettlement of IDPs in Kachin State’ in Global New Light of Myanmar, 24 July 2020. 

https://www.unicef.org/myanmar/stories/displacement-and-migration-kachin-state-during-covid-19
https://www.gnlm.com.mm/myanmar-receives-initial-contribution-of-4-mln-yuan-for-resettlement-of-kachin-idps/
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• အသ ော်းအလော ကန  သ်တ်ထြိန််းချျုပ်မှု မျော်းက သတတ ျုတူ်းရြေေ်ာမှု ကဏ္ဍအရပေါ် သကရ် ောကမ်ှုမျော်းစ ော 

ရှြိရနပါသည်။ ကမဘောအကက ်း  ို်း ရကျောကစ်ြိမ််းအ  ််းအခမစ် ခြေစရ်သော ြေော်းကန  တ်   ်အသ ော်းအလော ကန  သ်တ် 

ပြိတပ် ထ်ော်းခခ ််း (lockdown) ရကကော   ်လိုပ် န််းမျော်း လ ို်း၀  ပ်တန  ရ်န ငပ ်း ရရွှွဲ့ရခပော ််းလိုပ်သော်း မျော်းစ ော 

ပြိတမ်ြိရနလျက်ရှြိကော စော်းနပ် ြိကခော ရစျ်းနှုန််းအရပေါ်တ  လ်ည််း သ ယဝ်ြိိုက်ရသော သကရ် ောကမ်ှုမျော်း 

ရှြိရနပါသည်။ မကကောရသ်းခ က်လည််း ရခမငပြိျုမှုမျော်း ခြေစပ် ော်းခဲ ငပ ်း ယ ််းရ သရှြိ အလိုပ်သမော်းမျော်း၏ 

အနတ ောယ်ကက ်းမော်းသည ် အရခခအရနကြိို ရြေေ်ာခပရနပါသည။် သတ မ်ျော်းအ  ကချ ခ်ပည်နယ်တ   ်တ ော်းမဝ  ်

သတတ ျုတူ်းရြေောသ်ည ် လိုပ် န််းမျော်း  က်လက်၍ လညပ်တရ်နငပ ်း ပဋြိပကခအတ က် င ြိမ််းချမ််းရသော 

အရခြေရှောထိုတ်နြိို ရ် ်း ပြိိုမြိို ရှုပ်ရထ ်းရစပါသည်။  

တရိုတန်ြိို  ်  နယစ်ပ် ပြိတထ်ော်းခခ ််း န ှ  ်အသ ော်းအလော ကန  သ်တ်ငပ ်း အြိမ်တ  သ်ော ရန ခခ ််း (lockdown) 

စသည်တြိို  ရကကော   ်ခပည်နယအ်နှ  ရှြိ ကပ်ရ ောဂါကောက ယ်ထြိန််းချျုပ်ရ ်းလိုပ် န််းမျော်း၏ အကက ်းမော်း  ို်း သက်ရ ောကမ်ှုမှော 

သကရ်မ ်းဝမ််းရကျော ််း န ှ  ်စော်းနပ် ြိကခော ြေလူ ိုရ ်း တြိို  တ   ်ခြေစရ်နပါသည။် ကပ်ရ ောဂါ ရြိိုက်ခတ်မှုမျော်းရကကော   ်

ကနဦ်းတ   ်ရစျ်းတက်ခဲ  ငပ ်းရနောက်  န၊် ပဲအမျြိျု်းမျြိျု်း န ှ  ်စော်း   ရစျ်းနှုန််းမျော်းမှော ပ ိုမှနရ်စျ်းနှုန််း သြိို   ခပနလ်ည်ရ ောက်ရှြိ 

ရနသည ်ဟို ကမဘော စော်းနပ်  ြိကခောအစ အစဉ် (WFP) ၏ ရစျ်းက က်ရစော  က်ကည ်ရလ လောမှု အ  သြိ ပါသည။်29 

ဤကောလအတ  ််း ဝ ရ်  မရှြိခခ ််း သြိို  မဟိုတ ်ဝ ရ်  နည််းပါ်းခခ ််းရကကော   ်လက်ထတဲ   ်ဝ ရ်   စိုရ ော ််းထော်းနြိို မ်ှု 

(disposable income) နည််းပါ်းလောကက ပါသည်။ ဝြိို ််းရမေ်ာငမြိျုွဲ့တ   ်လအူချြိျုွဲ့တြိို  သည် စ န  ပ်စထ်ော်းသည ် တရိုတပ်ြိို  ်

 ကှ်ရပျော န ှ  ်ြေ ဲခခ  မျော်းသြိို  သ ော်းရ ောက်ငပ ်း အသ ်းအနှ န ှ  ်ဟ ််းသ ်းဟ ််း  က် အကက ််းအကျနမ်ျော်း သ ော်းရ ောက်ရှောရြေ  

ခဲ ကက သည် ဟို ကကော်းသြိ ပါသည။်30 ကချ ခ်ပည်နယတ်   ်အ ပ်ဘက် အြေ ဲွဲ့အစည််းန ှ  ် ပ်  ောအသြိို ််းအဝန််း တြိို  ၏ 

လှုပ်ရှော်းမှုကြိို ကန  သ်တ် ထော်းရသော်လည််း အကက ်းစော်း အ   ခ်မ   ်  ််းနှ ်းခမျုပ်နှ မှု စ မ ကြိန််းမျော်းန ှ  ်စပ်လျဉ််းသည် 

ရ  ်းရန ်းမှုမျော်း  ကလ်က်လိုပ်ရ ော  ်ရနသညဟ်ို သတ ််းမျော်းက  ြိိုပါသည။်31 ယ ််းကဲ သြိို   မည မျှစ ော 

လိုပ်ရ ော ခ်ခ ််းရကကော   ်ခ ဲခခော်းကန  သ်တ် ခ  သည ်  ပ်  ောမျော်းန ှ  ်ခပညရ်ထော စ်ို အ    ်အ အ်ော်းစိုမျော်း အကကော်း 

ထပ်မ ၍ တ ််းမောမှုမျော်း ရပေါ်ထ က်ရစနြိို  ်ပါသည်။  

လယသ်မော်းမျော်း အရနခြေ   ်၎ ််းတြိို၏ စြိိုကပ်ျြိျု်းထ ကက်ိုန ်မျော်းကြိို ရ ော ််းချနြိို ရ် ်း ပြိိုမြိို၍ ခက်ခလဲောပါသည။် 

ကချ ခ်ပည်နယ်၏ အဓြိက ကိုနစ်ည ်အဝ ၊်အထ က် ရစျ်းက က်ခြေစ်ရသော တရိုတန်ြိို  ် သြိို   တ ပ်ြိို  သည  ်

လမ််းရကကော ််းမျော်းမှော ဇနန်ဝါ  လ မစှတ ၍် အကကြိမမ်ျော်းစ ော ကက ျုရတ ွဲ့ ခဲ  သလြိို ရိုတ်တ က် ပြိတ ်ြိို  မှုမျော်း ကက ျုရတ ွဲ့ နြိို  ်

ပါသည်။ ဇနန်ဝါ   လတ   ်တရိုတဘ်ကအ်ခခမ််းမှ နယစ်ပ်ကြိို ပြိတထ်ော်းခဲ ငပ ်း ခမနမ်ောနြိို  ် အတ  ််း ဗြိို ််း ပ်စ် ပထမလှုြိ ််း 

ကက ျု စဉ်ကလည််း ခမနမ်ောဘကခ်ခမ််းမှ ပြိတ် ြိို  ခဲ  ပါသည။် ဩဂိုတလ်တ   ်နယစ်ပ်ဂြိတမ်ျော်း ခပနလ်ည််းြေ   လ်စှ ်

 
29 World Food Program, Market Monitor. Myanmar mVAM, May 2020. 
30 အောရှရြေော ရ် ်းရှ ််းန ှ  ်ရ သခ  ကူည ရထောက်ပ  ရ ်းလိုပ်သော်း အ တ်ောဗျျူ်း၊ ခမစ်ကက ်းနော်း၊ ရမလ ၂၀၂၀ခိုနစ်ှ။ 

31 Nan Lwin, ‘MP Warns Australian-backed Mining in Myanmar’s Far North May Spark Protest’ in Irrawaddy, 20 May 2020. 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/mp-warns-australian-backed-mining-myanmars-far-north-may-spark-protest.html
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ခဲ ရသေ်ာလည််း တရိုတ်နယစ်ပ်ငမြိျုွဲ့ Ruili တ   ်ရ ောဂါပြိို်း ရတ ွဲ့ ရှြိခခ ််းရကကော   ် တရိုတ် အောဏောပြိို မ်ျော်းက 

နယစ်ပ်လှုပ်ရှော်းမှု မျော်းကြိို တြေနက်န  သ်တခ်ဲ  ပါသည်။32 ယ ််းကဲ သြိို   လူ၊ ကိုနပ်စစည််းမျော်း၊ စြိိုက်ပျြိျု်းရ ်း န ှ  ်သတတ ျု 

ထ ကက်ိုနမ်ျော်း ကူ်းသန််းမှု န ှ  ်သ ော်းလောမှု ကန  သ်တ်သည်  အရခခအရနမျော်းကြိို ကချ  ်န ှ  ်ရမှ််း ခပည်နယ် တြိို  တ   ်

 ကလ်က်၍ ကက ျုရတ ွဲ့ရန အ ို်းမည် ခြေစသ်ည။်33   

 နက်ိုန ်န ှ  ်နြိို  ် ရတော ပ်ြိို ််း တြိို  တ   ်Covid-19 လှုြိ ််း ထပ်မ  ကက ျုရတ ွဲ့ရန သလြိို ကချ ခ်ပည်နယ် သညလ်ည််း 

အောအနတ ောယ် အရခခအရနတ   ်ရှြိရနပါသည်။ ရနောက်ထပ် ကပ်ရ ောဂါ ရနောကတ်စ်   ခ်ြေ   ်   ်ြိို  ်ပါက နြိို  ် ရ ်း န ှ  ်

စ ်းပ ော်းရ ်းဝန််းကျ  ်အရခပော ််းအလဲ တြိို  ကြိို ခြေစ်ရပေါ်ရစနြိို  ်ပါသည။် ပဋြိပကခ  က ် ရ ်းတ   ်တြိို်းတကမ်ှုမျော်း 

ရှြိရသေ်ာလည််း ရ ရှည်ခ မည ် တြိို်းတက်မှုမျြိျု်း မဟိုတသ်ညက်ြိို ရှမ််းခပည်နယ် ရခမောကပ်ြိို ််းတ   ်တ ််းမောမှုမျော်း 

ခမ ြှ  တ်ကလ်ောခခ ််း န ှ  ်တပ်မရတော်သည်  ခြိို ခ်ပညန်ယတ်   ် ကခြိျု တ်ပ်ရတော ်(AA) ၏ ြေြိအော်းရပ်းခ   သည  ်

အရခခအရနမျော်းကြိို ကကည ်၍ အကဲခြေတ် နြိို ပ်ါသည။် ပထဝ နြိို  ် ရ ်း  ြိို  ်ော စြိို်း ြိမမ်ှု န ှ  ်အရထ ရထ  ရ  ်းရကောကပ် ဲ 

န ်းကပ်လောခခ ််း ကလည််း  က်န ယသ်မူျော်း အကကော်း အခပျုသရဘော ပူ်းရပါ ််းရ ော  ် ကမ်ှု ခြေစရ်ပေါ် နြိို  ်န ်

အတော်းအ  ်း ခြေစရ်နလျက် ရှြိသည။် ဤအချြိနတ်  ််းမှောပ  ်ရ သခပညသ်မူျော်း၏ သကရ်မ ်းဝမ််းရကျော ််း 

လိုပ် န််းမျော်းအော်း ကပ်ရ ောဂါက ရနေှာ  ယ်ှကြ်ေျက ် ်းရနငပ ်း ထြိခြိိုကလ် ယ် အရခခအရနတ   ်ရှြိရနသည  ်ခပညသ်ူ 

ရထော ရ်ပါ ််းမျော်းစ ော၏ ခ နြိို  ်ည်ရှြိမှု အရပေါ် ထပ်မ ၍ စမ််းသပ်ရနလျက် ရှြိပါသည။် လကရ်ှြိ ရခြေရှ ််းမှု ယနတ ော်းမျော်း န ှ  ်

 ပ်  ောလမူှု အြေ ဲွဲ့အစည််းမျော်းန ှ  ်က န ်ကမ်ျော်း၏ ပ  ပြိို်းနြိို စ် မ််း မေှာလည််း ဗြိို ််း ပ်စ် ပထမလှုြိ ််း န ှ  ်ကက ျု ောကျပန််း 

တ ို  ခပနရ် ်း လိုပ် န််းမျော်းရကကော   ်ခပ ််းခပ ််းထနထ်န ်ကန  သ်တ ်ခ ရန လျက် ရှြိရနပါသည။်  

ယခိုစောတမ််းသည် သ  အ်တ က် အကျြိျု်းရှြိပါသလော်း။ ခမနမ်ောနြိို  ် ၏ ပဋြိပကခ န ှ  ်Covid-19  ြိို  ်ော မဝူါ  
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