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 COVID-19 နငှ ့် အရှှိန့်မ ြှင ့် ပဋှိပက္ခ - ရခှိိုင့်မပည့်နယ့် အတကွ့္် ဦးစ းပပး အချက့္် 

သ ိုးချက့္် 

 

ယခု အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််းသည် မမနမ်ာန ငုင်ရံ   ဆက်လက်မြစ်ပပေါ်ဆ ဲပဋ ပကခ ပနာက်ခအံခင််းအကျင််း အတငွ််း 

Covid-19 ကပ်ပရာဂါ ဝငပ်ရာက်လာမှု အပမခအပနမျာ်းအပပေါ် ဆန််းစစ်ပလေ့လာထာ်းပသာ စာတမ််းမျာ်းအနက် 

တတ ယပမမာက ်စာတမ််း မြစ်ပါသည်။ ငင မ််းချမ််းပရ်း တည်ပဆာက်မခင််းဆ ုငရ်ာ အခက်အခဲမျာ်းက ု ပမြရ င််းန ငုရ်န ်

အြဲွွဲ့ဝင ်အသ်ီးသ်ီး၏ ကျွမ််းကျငမ်ှုမျာ်းက ု စုစည််းထာ်းသညေ့် ကမဘာလံု်းဆ ုငရ်ာ ပဆာငရွ်က်ချက်တစ်ခု မြစ်ပသာ 

Smart Peace အစီအစဉ၏ အစ တ်အပ ငု််း တစရ်ပ်အမြစ ်အာရ ပြာငပ် ်းရ င််းက ယခုစာတမ််းက  ု

ပရ်းသာ်းမပျုစုထာ်းမခင််း မြစ်ပါသည်။ Smart Peace အစအီစဉတွင ်ငင မ််းချမ််းပရ်း တည်ပဆာက်မှုနည််းလမ််းမျာ်း 

ပပါင််းစပ်လုပ်ပဆာငန် ငုရ်န ်စ ်းစမ််းမခင််း၊ ပဋ ပကခ ဆန််းစစပ်လေ့လာမခင််း၊ အမပျုအမ ဆ ုငရ်ာ အကဲမြတ ်

ပလေ့လာမခင််း ကဲေ့သ ု ေ့ပသာ လပ်ုငန််းမျာ်း ပါဝငပ်ါသည်။ ရပ်ရွာမျာ်း၊ န ငုင်တံကာ အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း န ငေ့ ်အစ ု်းရမျာ်း 

ငင မ််းချမ််းပရ်း လုပ်ငန််းက ု ယုံကကည်ချက်ရ  စွာမြငေ့ ်မဟာဗျျူဟာကျ လုပ်ပဆာငန် ငုရ်န ်Smart Peace အစီအစဉမ  

ရရ  လာသညေ့် သငခ်န််းစာမျာ်းက အပထာက်အက  မပျုန ငုမ်ည် မြစ်သည်။ Smart Peace အစီအစဉက  ု

ယ ပကအစ ု်းရက ရနပုံ်ပင ွပံေ့ပ ု်းပပ်းထာ်းပါသည်။  

 

ပက္ က့္်နိုတ့်ချက့္်  

ရခ ုငမ်ပည်နယ်သည် မြစ်ပပေါ်ဆ ဲပဋ ပကခမျာ်း၊ ကျန််းမာပရ်း န ငေ့ ်လ သာ်းချင််း စာနာပထာက်ထာ်းမှုဆ ုငရ်ာ 

စ နပ်ခေါ်ချက်မျာ်း ရငဆ် ငုပ်နရသညေ့် အမပင ်Covid-19 အနတရာယ်က ုလည််း ကကံျုပတွွဲ့ပနရပသာ ပ သတစ်ခ ု

မြစ်ပါသည်။ စစ်ပဆ်းမှုနှုန််း နည််းပါ်းမခင််းပကကာငေ့ ်တရာ်းဝင ်အချက်အလက်မျာ်းက အပမခအပန 

အတ အကျက ု မပြာ်မပန ငုပ်သာ်လည််း ရခ ငုမ်ပည်နယတ်ွင ်လက်ရ  အချ နထ်  Covid-19 ကပ်ပရာဂါ 

ပထမလှု င််းန ငေ့ ် တု ယလှု င််း တ ု ေ့သည် စ ု်းရ မ်ထာ်းသညေ့်ထက ်မပင််းထနမ်ှုနည််းပါ်း ခဲေ့ပါသည်။ သ ု ေ့ပသာ်လည််း 

အနာဂါတ်တွင ်ယင််းကဲေ့သ ု ေ့ အပမခအပနမျာ်း ဆက်လက် တည်ငင မ်ပနမည်ဟ ုအာမခံန ငုမ်ခင််း မရ  ပသ်းပါ။ 

ပဋ ပကခ န ငေ့ ်Covid-19 ဆ ုငရ်ာ တာ်းမမစ်ကန ေ့သ်တ်ချက် မျာ်းပကကာငေ့ ်မြစ်ပပေါ်လာသညေ့် လ သာ်းချင််းစာနာမှု 

ဆ ုငရ်ာ အကျ ျု်းသက်ပရာက်မှု မျာ်းမ ာမ  ကက်ီးမာ်းမပင််းထနလ်  ပါသည်။   

• ရခ ုငမ်ပည်နယ်တွင ်ရှုပ်ပထ်ွးနက်နသဲညေ့် မပဿနာရပ်မျာ်းစာွ ရ  ပနပါသည်။ ရခ ုငမ်ပည်နယ်သည် 

ယခငက်တည််းက ရ  ခဲေ့ငပီ်း ယခုထ တ ုင ်ရ  ပနဆမဲြစသ်ညေ့် လ သာ်းချင််း စာနာမှုဆ ငုရ်ာ 

အကျပ်အတည််းမျာ်း၊ ကပ်ပရာဂါကာလ အတွင််းမ ာပင ်အကကမ််းြက်မှုမျာ်း တ ်ုးမမြှငေ့မ်ြစ်ပွာ်းပနသညေ့် 

https://asiafoundation.org/2018/09/10/the-asia-foundation-part-of-global-consortium-to-deliver-innovative-conflict-resolution-programs/
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ရှုပ်ပထ်ွးပသာ ပဋ ပကခ အခင််းအကျင််း၊ န ငေ့ ်ပဋ ပကခ အနတရာယ်က  ုပမြရ င််းရနဟ်ု အပကကာင််းမပငပီ်း 

လွတ်လပ်စွာ ပရ ွဲ့ပမပာင််းသွာ်းလာခွငေ့၊် လ သာ်းချင််း စာနာမှုဆ ုငရ်ာ အပထာက်အပံေ့မျာ်း န ငေ့ ်

အငတ်ာနက် အသံု်းမပျုခွငေ့ ်တ ကု  ုန ငုင်ပံတာ် အစ ်ုးရက ကန ေ့သ်တ်ထာ်းမခင််း စသညေ့် 

စ နပ်ခေါ်မှုမျာ်းပအာက်တွင ်ပရာက်ရ  ပနပါသည်။  

• ရ ုဟငဂ်ျာ အသ ုင််းအဝန််း၏ အကျပ်အတည််းန ငေ့ ်စပ်လျဉ်းငပီ်း န ငုင်တံကာက တ ်ုးမမြှငေ့ ်ြ အာ်းပပ်းလာမှု 

အပပေါ် အစ ်ုးရမ  ခုခံပမပာဆ ုပနလျက် ရ  ပါသည်။ ယင််းက စစအပပေါ် လ အမျာ်း၏ အမ တအ်သာ်းသရပ်ု 

န ငေ့အ်ညီ က ုငတ်ွယ်ပနဟန ်ရ  ပသာ်လည််း ရ  ရင််းစွဲ တင််းမာမှုမျာ်း မမြှငေ့တ်က်လာန ငုမ်ှု န ငေ့ ်ပ သခံ 

လ ဦ်းပရ၏ လ ေ့အခွငေ့အ်ပရ်းက ု ငခ မ််းပမခာကလ်ာန ငုသ်ညေ့် အနတရာယ်လည််းရ  ပနပါသည်။ တပ်မပတာ် 

(အစ ု်းရ၏ လက်နက်က ုင ်တပ်ြဲွွဲ့မျာ်း) န ငေ့ ်တ ငု််းရင််းသာ်း လက်နက်က ုင ်အြဲွွဲ့ မြစ်ပသာ 

ရကခ ျုငေ့တ်ပ်ပတာ် (AA) တ ု ေ့အကကာ်း ပဋ ပကခမ ာ ပ ုမ ကုကီ်းထာွ်းပနငပီ်း ဆံ်ုးရှု်ံးမှုမျာ်းလည််း ပ ုမ  ု

မျာ်းမပာ်းလာပါသည်။ ပဋ ပကခ ပ ုမ ုတ ု်းမမြှငေ့ရ်န ်န စ်ဦ်းန စ်ြက်လုံ်းမ  အဆငသ်ငေ့ ်မြစ်ပနပသာပကကာငေ့ ်

မပည်နယ်တွင််း ပနထ ငုသ်  မပည်သ အမျာ်း အပနမြငေ့ ်လ သာ်းချငစ်ာနာမှု ဆ ငုရ်ာ အခကအ်ခဲမျာ်း ပ ုမ ၍ု 

ဆ ု်းရွာ်းစွာပင ်ကကံျုပတွွဲ့ ရန ငုပ်ါသည်။ ရ ုဟငဂ်ျာ အသ ငု််းအဝန််း၏ အခက်အခ ဲမျာ်းန ငေ့ ်စပ်လျဉ်း၍ 

န ငုင်တံကာ၏ ြ အာ်းပပ်းမှု မျာ်းက ုလည််း အစ ု်းရက ခုခံကာကွယ ်ပနရပါသည်။  

• တ ုက်ရ ုက် အပကာငအ်ထည်ပြာ်မှုက ု ပရ ်းကတည််းကပင ်တာ်းမမစ်ထာ်းမခင််းပကကာငေ့ ်န ငုင်တံကာ 

လ သာ်းချင််းစာနာမှု ဆ ငုရ်ာ အက အညီပပ်းပရ်း န ငေ့ ်ကျန််းမာပရ်း လပ်ုသာ်းမျာ်းသည် မပည်တွင််း 

အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်းန ငေ့ ်မ တ်ြက၍် လုပ်ငန််းမျာ်း ပဆာငရွ်ကရ်ပါသည်။ ပဋ ပကခ န ငေ့ ်ကပ်ပရာဂါ 

သက်ပရာက်မှု ခံစာ်းရသညေ့် ရပ်ရွာအသ ငု််းအဝန််း မျာ်းက  ုက ညီပထာက်ပံေ့ရာတွင ်ရပ်ရွာ 

အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း န ငေ့ ်ပရဟ တ အြဲွွဲ့မျာ်းသည် အပရ်းပါပသာ ယနတရာ်းမျာ်း မြစပ်ါသည်။ န ငုင်တံကာ၏ 

Covid-19 ဆ ုငရ်ာ လုပ်ငန််းပဆာငရွ်က်ချက်မျာ်း အပနမြငေ့ ်မပည်တွင််း ပထာက်ပံေ့ပရ်း 

ကွနရ်က်မျာ်းမြငေ့ ်တွဲဘက်ပဆာငရွ်ကရ်ာ၌ ကကံျုပတွွဲ့ရသညေ့် စ နပ်ခေါ်မှုန ငေ့ ်အခွငေ့အ်လမ််းမျာ်း အပပေါ် 

နာ်းလည်သပဘာပပါက်၍ လ ုက်ပလျာညီပထမွှုရ  စွာ ပဆာငရွ်ကရ်န ်လ ုအပ်ပါသည်။ လ သာ်းချင််း 

စာနာမှု အက အညီပပ်းပရ်း အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း အပနမြငေ့ ်AA ၏ လ မ််းမ ်ုးမှု အာ်းပကာင််းသညေ့် 

ဧရ ယာမျာ်း အတကွ် အထ ပရာက်ဆံု်း လပ်ုငန််းမျာ်း ထတုပ်ြာ်န ငုရ်န ်ကနဦ်းအပနမြငေ့ ်ယင််းပ သရ   

အပမခအပနမျာ်းအပပေါ် နာ်းလည်သပဘာပပါက ်န ငုပ်ရ်း ဦ်းစာ်းပပ်းသငေ့ ်ပါသည်။  

• မမနမ်ာန ငုင် ံအစ ု်းရက ရခ ုငမ်ပည်နယ်က  ုတန ငုင်လံံ်ုး ငင မ််းချမ််းပရ်း လုပ်ငန််းစဉ အတွင််းမ  ချနလ် ပ်မှု 

န ငေ့ ်AA အပနမြငေ့ ်တရာ်းဝင ်ညြှ နှု င််းပဆွ်းပန်ွးမှု မျာ်းတွင ်ပါဝငလ် ုမှုမရ  မခင််း တ ု ေ့ပကကာငေ့ ်ရနလ် ုမှုမျာ်းက  ု

ရပ်တန ေ့ရ်န၊် အမငင််းပွာ်းမှုမျာ်းက  ုပမြရ င််းရန ်န ငေ့ ်နက်ရှု  င််းပသာ နာကကည််းချက်မျာ်းက  ုပမြရ င််းန ငုမ်ည်ေ့ 

ယနတရာ်းမျာ်း န ငေ့ ်အငစ်တီကျျူ်းရ င််းမျာ်း တည်ပထာငန် ငုပ်ရ်း အခွငေ့အ်လမ််းက  ုပ ုမ ုပဝ်းကွာပစ ပါသည်။ 
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ငင မ််းချမ််းပရ်း အတွက ်ပဆာငရွ်က်ပနသ မျာ်း အပနန ငေ့မ်  အပမခအပနတစ်ခုလံ်ုးက ု 

ကျယ်ကျယ်မပန ေ့မ်ပန ေ့ ်မခံျုငံ၍ု မမငန် ငုရ်မည် မြစ်သည်။ ရခ ုငမ်ပည်နယ်၏ အပမခအပနမျာ်းမ ာ 

အမခာ်းပသာ ပဋ ပကခမျာ်း န ငေ့ ်အကျပ်အတည််းမျာ်းမြငေ့ ်ချ တ်ဆက်ပနငပီ်း ပရ ွဲ့ဆက်န ငုမ်ညေ့် 

န ငုင်ပံရ်းနည််းလမ််း မရ  မခင််းမ ာ အဓ က စ ု်းရ မရ်မညေ့် အချက်ပင ်မြစ်ပါသည်။  

 

ထပ့်ဆင ့်မြစ့်ပပေါ်လ သည ့် အက္ျပ့်အတည့်း ျ း  

ဩဂုတ်လ ၂၀၂၀ တငွ ်ရခ ငုမ်ပည်နယ်၊ စစ်ပတွငမ ျု က  ုအဓ က ဗဟ ုမပျု၍  တု ယအကက မ် Covid-19 

ပရာဂါပ ်ုး လျငလ်ျငမ်မနမ်မန ်က ်းစက်မပန ေ့န်  မံှု တစ်ခု မြစ်ပပေါ် ခဲေ့ပါသည်။ မြစ်ပပေါ်ပနဆ ဲပဋ ပကခမျာ်းမ  

ထကွ်ပမပ်းလာကကသ မျာ်း ပနထ ငုရ်ာ မပည်နယတ်ွင််းရ   စစပ်ဘ်းပရ ာငစ်ခန််းမျာ်း တငွလ်ည််း ပရာဂါပ ်ုးက ်းစက်မှု 

အနည််းငယ် ပတွွဲ့ ရ  ခဲေ့ပါသည်။1 လက်ရ  ချ နထ်  တည်ငင မ်ပအ်းချမ််းမှု ရ  သညေ့် မပည်နယ်ပတာငပ် ုင််းတွင ်

ပရာဂါက ်းစက်မှုက ု မပင််းထနစ်ွာ ခံစာ်းရမခင််း မရ  ပဲ ပဋ ပကခ ဏခ် ံရခ ငုမ်ပည်နယ် ပမမာက်ပ ုင််း န ငေ့ ်အလယ်ပ ငု််း 

တ ု ေ့ရ   မပည်သ မျာ်း အထ ်းသမြငေ့ ်မပည်တွင််းပနရပ်စွန ေ့ခွ်ာ စစပ်ဘ်းတ မ််းပရ ာငသ် မျာ်း (IDPs) စခန််း ၁၆၉ ခုတွင ်

ပနထ ငုပ်နရပသာ ပ ုမ ုထ ခ ုက်လွယ်သညေ့် တ ုင််းရင််းသာ်း ရခ ုင ်န ငေ့ ်ရ ုဟငဂ်ျာ တ ု ေ့သည် ပရာဂါက ်းစက်မှုက ု ပ ုမ ု 

ခံစာ်းပနကက ရပါသည်။ စစ်ပဘ်းပရ ာင ်စခန််းမျာ်းတငွ ်ပရာဂါပ ု်းစစ်ပဆ်းမှုနှုန််း နည််းပါ်းသည်မြစ်ရာ အမ နတ်ကယ် 

Covid-19 က ်းစက်မှုနှုန််းမ ာ လက်ရ  ပတွွဲ့ ရ  နှုန််းထက် ပ ုမ ုမမငေ့မ်ာ်းြွယ် ရ  ပနပါသည်။ ကျဘန််း စစ်ပဆ်းမှုမျာ်း 

အရလည််း မပည်နယ်တွင််း က ်းစက်မှု မပင််းမပင််းထနထ်န ်မြစ်ပွာ်းပနမခင််းက ု ပြာ်ည န််းပနပါသည်။2 

ဘဂဂလာ်းပ ေ့ရ ရ်    ကုခသည်စခန််းမျာ်းမ  ရ ုဟငဂ်ျာမျာ်း အပမမာက်အမျာ်း မပနလ်ည် ဝငပ်ရာက်လာပါက 

ပရာဂါပ ်ုးမပန ေ့န်  ံ ေ့မှု မြစ်ပွာ်းမည် ဆ ုပသာ ကနဦ်း ပကကာက်ရံွွဲ့ မှုမျာ်းမ ာ အပမခအမမစ် မရ  ပကကာင််း ပတွွဲ့ န ငုင်ပီ်း 

မြစ်ပသာ်လည််း မပညတ်ွင််း မ ီယီာ န ငေ့ ်လ မှုမီ ယီာ မျာ်းတငွမ်  ၎င််းတ ု ေ့က  ုပရာဂါပ ု်း သယ်ပဆာငသ် မျာ်း အမြစ် 

ပြာမ်ပပနဆ ဲမြစ်သည်။3 ပကျ်းရွာ  အသ ုင််းအဝန််းမျာ်း အထ ်းသမြငေ့ ်AA ထ န််းချျုပ်မှုပအာက်တွင ်ရ  သညေ့် 

ရပ်ရွာမျာ်း၏ ပရာဂါပ ်ုး က ်းစက်မှု ဆ ုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက် မျာ်းမ ာလည််း ရ ာ်းပါ်းလ ပါသည်။ ယင််းကဲေ့သ ု ေ့ 

ပ သမျာ်းမ  အချ ျုွဲ့လ မျာ်းက ပရာဂါပ ်ုးက ု အစ ်ုးရ၏ ငခ မ််းပမခာက်မှုန ငေ့ ်ထ န််းချျုပ်မှု မပျုလုပ်လ ုသညေ့် 

လက်နက်တခုအမြစ် မမငက်ကသည်ဟု သ ရငပီ်း ၎င််းတ ု ေ့အတွက်မ  မြစ်ပပေါ်ဆ ဲအကကမ််းြကမ်ှု န ငေ့ ်ပဋ ပကခမျာ်းက 

ပရာဂါပ ်ုးထက် ပ ုမ ု၍ ပကကာက်မက်ြွယ်ရာ မြစ်ပနပါသည်။4  

 
1 ‘Myanmar: Covid-19 Humanitarian Situation Report No. 11, 23 October 2020’, UN OCHA. 
2 ‘Covid-19 Deaths Pass 300’, Frontier Myanmar Daily Briefing, 1 October 2020.  
3 See, for example, Andrew Nachemson, ‘Racism is fueling Myanmar’s deadly second wave of COVID-19’ in The Diplomat, 11 September 2020.  
4 ‘Rakhine State: The weekly report November 16-20’, Arakan Humanitarian Coordination Team. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar%20-%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.%2011%20%2823%20October%202020%29.pdf
https://thediplomat.com/2020/09/racism-is-fueling-myanmars-deadly-second-wave-of-covid-19/
https://www.facebook.com/Rakhine-Ethnics-Congress-250589055466294/photos/pcb.988529395005586/988529028338956/
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အစ ု်းရသည် စစ်ပဘ်းပရ ာင ်စခန််းတွင ်ပနထ ငုရ်သ မျာ်း န ငေ့ ်သာမန ်မပည်သ  အာ်းလံ်ုးအပပေါ် 

သက်ပရာက်မှု ရ  သညေ့် ပနအ မ်တွင ်ပနထ ငုပ်ရ်း (Stay-at-home) အမ န ေ့မ်ျာ်း န ငေ့ ်ပ ုမ အုာ်းပပျာေ့ပသာ 

တာ်းမမစ်အမ န ေ့မ်ျာ်း က  ုတလ ညေ့်စီ ချမ တ်ပနခဲေ့ ပါသည်။ လ သာ်းချင််း စာနာမှုဆ ငုရ်ာ လုပ်ငန််း ဝနထ်မ််းမျာ်း န ငေ့ ်

အက အညီပပ်းပရ်း ဝနထ်မ််းမျာ်းက ုလည််း ပရာဂါပ ်ုး ရ  မရ   စစ်ပဆ်းငပီ်းမ သာ လပ်ုငန််း ပဆာငရွ်ကရ်န ်

ခွငေ့မ်ပျုမခင််းပကကာငေ့ ်အက အညီပပ်းပရ်း လုပ်ငန််းမျာ်းတွင ်အနည််းငယ် ပန ာငေ့ပ်န ်းပနပါသည်။5 ကနဦ်းတွင ်Covid-

19 ပ ်ုးပတွွဲ့ ရ  သ  အာ်းလံု်းက ု ပဆ်းရံု်းတက်ပရာက်ငပီ်း ကုသမှု ခံယ ပစခဲေ့ ပါသည်။ သ ု ေ့ပသာ်လည််း ပရာဂါပ ု်း 

ပတွွဲ့ ရ  မှုနှုန််း မမြှငေ့တ်က် လာသညေ့်အခါ ပရာဂါလကခဏာ မပသမခင််းမရ  သညေ့် ပ ု်းပတွွဲ့လ နာမျာ်းက ု ၎င််းတ ု ေ့၏ 

ပနအ မ်တွငသ်ာ သ်ီးမခာ်းပနထ ငု ်ပစခဲေ့ပါသည်။  

အမခာ်းပသာ ပ သမျာ်းမ ာ ကဲေ့သ ုပင ်လယ်ယာစ ကု်ပျ ျု်းပရ်း၊ ကုနသ်ွယ်ပရ်း န ငေ့ ်ပန ေ့စဉပုံမ န ်

လုပ်ငန််းမျာ်းတွင ်ပန ာငေ့ပ်န ်းရပ်ဆ ုင််းမခင််းက သက်ပမ်ွးဝမ််းပကျာင််းမှုမျာ်း အပပေါ် ဆ ု်းဆ ်ုးရွာ်းရွာ်း ထ ခ ုက်ပစလျက် 

ရ  ပါသည်။ သ ု ေ့ပသာ်လည််း နှု င််းယ ဉဆ ုရပါက ရခ ငုမ်ပည်နယမ် ာမ  ရ  ငပီ်းသာ်း မပင််းထနသ်ညေ့် ပဋ ပကခမျာ်း အပပေါ် 

ထပ်ဆငေ့၍် ကပ်ပဘ်းပရာဂါ အပမခအပနမျာ်းမြငေ့ ်ကကံျုပတွွဲ့ရမခင််း မြစ်ပါသည်။ ရ ုဟငဂ်ျာ လ မှုအသ ုင််းအဝန််း 

တစ်ခုလံု်းသည် ကာလကကာရ ည်စွာပင ်အကကမ််းြက်မှုမျာ်း န ငေ့ ်လ သာ်းချင််း စာနာမှုဆ ုငရ်ာ အပရ်းအပပေါ် 

အပမခအပနက  ုကကံျုပတွွဲ့ပနခဲေ့ရသလ ု၊ တပ်မပတာ ်န ငေ့ ်AA အကကာ်း တ ကု်ပွဲမျာ်း မပင််းထနပ်နမခင််းပကကာင်ေ့ 

ယခုချ နတ်ွင ်မပည်သ ပပါင််း ၃၆၀၀၀၀ န်ီးပါ်းသည် မပည်နယ်အန ံ ေ့ရ   စစ်ပဘ်းပရ ာင ်စခန််းမျာ်းတငွ ်ခ လုှုံပနရ 

ကကပါသည်။ ယင််းတ ု ေ့တွင ်၂၀၁၂ ခုန စ ်အကကမ််းြက်မှုမျာ်းပကကာငေ့ ်မပည်တွင််းပနရပ် စွန ေ့ခွ်ာရသညေ့် ရ ုဟငဂ်ျာ 

၁၂၉၀၀၀ ခန ေ့ ်န ငေ့ ်လက်ရ  မြစပ်ပေါ်ပနပသာ ပဋ ပကခမျာ်းပကကာငေ့ ်ပနရပ်စွန ေ့ခွ်ာ စစ်ပဘ်းပရ ာငပ်နရသညေ့် ရခ ငု ်န ငေ့ ်

အမခာ်း တ ငု််းရင််းသာ်း ခန ေ့မ် န််းပမခ ၂၃၀၀၀၀ တ ု ေ့ ပါဝငပ်ါသည်။6 စစ်ပဘ်းပရ ာင ်စခန််းမျာ်းသည် 

အပမခခံလ ုအပ်ချက ်မျာ်းမြငေ့ ်မပညေ့်စံုမခင််း မရ  သလ ု၊ ပရန ငေ့ ်သန ေ့ရ် င််းမှု အပမခအပန အာ်းနည််းငပီ်း၊ 

လ တစ်ဦ်းန ငေ့တ်စ်ဦ်း ခပ်ခွာခွာ ပနထ ငုရ်နမ် ာလည််း လံ်ုး၀မြစ်န ငုမ်ည် မဟုတ်ပါ။ မပည်သ မျာ်းစွာ တ ု ေ့သည် 

စစ်ပဘ်းပရ ာင ်စခန််းထက် ရပ်ရွာလ မှုကွနယ်က်မျာ်း န ငေ့ ်ပ သခ ံအသ ငု််းအဝန််းမျာ်းက ပစာငေ့ပ်ရ ာက်မှု ပပ်းသညေ့် 

ငမ ျုွဲ့ပပေါ်ပ သမျာ်း သ ု ေ့မဟုတ် ဘုန််းကက်ီးပကျာင််း မျာ်းထသံ ု ေ့သာ တ မ််းပရ ာငခ် ုလှုကံကပါသည်။  

အစ ု်းရသည် ပဋ ပကခမျာ်း ရ  ပနမခင််းက ု အပကကာင််းမပ၍ AA လှုပ်ရ ာ်းသညေ့် ရခ ငုမ်ပည်နယ ်ပမမာက်ပ ုင််းန ငေ့ ်

အလယ်ပ ုင််း ပ သမျာ်းတငွ ်လ သာ်းချင််း စာနာမှု န ငေ့ ်အမခာ်းပသာ အပထာက်အက မျာ်းပပ်းမခင််း တ ု ေ့က  ု

ကန ေ့သ်တ်တာ်းမမစ် ထာ်းပါသည်။ Covid-19 အကျပ်အတည််းပကကာငေ့ ်အာဏာပ ငုမ်ျာ်း အပနမြငေ့ ်

မပည်သ ေ့ကျန််းမာပရ်း ဆ ုငရ်ာ ပဆာငရွ်က်ချက် ပုံစံမြငေ့ ်တ ်ုးမမြှငေ့ ်ထ န််းချျုပ်မှုမျာ်း မပျုလုပ်လာန ငု ်ပါသည်။ UN 

အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း န ငေ့ ်အစ ု်းရမဟုတ်ပသာ န ငုင်တံကာ အြဲွွဲ့အစည််း တ ု ေ့သည် ယင််းကဲေ့သ ု ေ့ ခက်ခဲပသာ 

 
5 See, for example, ‘Myanmar: Covid-19 Humanitarian Situation Report No. 11, 23 October 2020’, UN OCHA. 
6 ’Myanmar: Humanitarian Update No. 1, 26 November 2020’, UN OCHA. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Myanmar%20-%20%20Myanmar%20Humanitarian%20Update%20No1.pdf
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အပမခအပနပအာက်တွင ်န စပ်ပါင််းမျာ်းစွာ လုပ်ငန််းပဆာငရွ်က် ခဲေ့ကကငပီ်း ရပ်ပဝ်းမ  ပစာငေ့က်ကညေ့်အကဲမြတ်မခင််း 

န ငေ့ ်ပ သကွနယ်က်မျာ်းမြငေ့ ်ချ တ်ဆက်လုပ်ပဆာငမ်ခင််း တ ု ေ့တွင ်အပတွွဲ့အကကံျု ရ  ပနငပီ်း မြစသ်ည်။ Covid-19 

ကပ်ပရာဂါ မြစ်ပွာ်းမှု န ငေ့အ်တ  ယင််းပရာဂါအပပေါ် ကာကွယ်တုံ ေ့မပနပ်ရ်း ပဆာငရွ်ကသ်ညေ့် 

အခင််းအကျင််းသစမ်ျာ်းလည််း ပပေါ်ထကွ်လာပါသည်။ လက်ပတွွဲ့ပမမမပငပ်ပေါ်တငွ ်ကွနယ်က်အသစ်မျာ်း၊ စည််းရံု်းမှု 

န ငေ့ ်ညြှ နှု င််းပဆာငရွ်က်မှု ပုံစအံသစ်မျာ်းလည််း ပပေါ်ထကွလ်ာကက ပါသည်။7   

ကယ်ဆယ်အက အညီပပ်းပရ်း၊ ဝနပ်ဆာငမ်ှုပပ်းပရ်း န ငေ့ ်လ ထအုတွက ်သတင််းအချကအ်လက်ပပ်းပရ်း 

တာဝနမ်ျာ်းမ ာ ရခ ုငမ်ပည်နယ် အပမခစ ုက် အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း န ငေ့ ်ကွနယ်က်မျာ်း၏ ပခံု်းပပေါ်တွငသ်ာ ရ  ပနပါသည်။ 

ရခ ုင ်တ ုင််းရင််းသာ်း မျ ျု်းနယွစ်ုမျာ်း အစည််းအရံု်း (REC) ကဲေ့သ ု ေ့ အချ ျုွဲ့ အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်းတွငမ်  န ငုင်တံကာ 

အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်းမြငေ့ ်တွဲြကင်ပီ်း စနစ်တကျ စီမံချက ်ပရ်းဆွအဲပကာငအ်ထည်ပြာ် န ငုသ်ညေ့် အပတွွဲ့အကကံျုမျာ်း 

ရ  ပါသည်။ အမခာ်းပသာ ရပ်ရွာက ရနပုံ်ပငပံွေ့ပ ်ုးထာ်းသညေ့် ပ သတွင််း ပရဟ တ အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း တငွမ်  ပ သနတရ 

အဆက်အသွယ ်ခ ုငမ်ာမှု န ငေ့ ်ရပ်ရွာ၏ က ုယ်ပ ငုလ်ကခဏာမျာ်းမြငေ့ ်က ုက်ညီမှုမျာ်း ရ  ငပီ်း မ သာ်းစု န ငေ့ ်ရပ်ရွာတ ု ေ့၏ 

အပရ်းပပေါ် လ ုအပ်ချက်မျာ်း အပပေါ် တုံ ေ့မပနမ်ြညေ့်ဆည််း န ငုစွ်မ််း ရ  ပါသည်။ ပရဟ တ အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း န ငေ့ ်

ဘာသာပရ်း ပခါင််းပဆာငမ်ျာ်း၏ အခန််းကဏ္ဍသည် ပ ုမ ၍ု အပရ်းပါလာ ပါသည်။ မပညန်ယ်တွင််းရ   

ပမပာင််းလဲမှုမျာ်းအပပေါ် န ငုင်တံကာ အငအ်ာ်းစုမျာ်း အပနမြငေ့ ်နာ်းလည်သပဘာပပါက်န ငုရ်န ်ခက်ခဲပနသလ ု 

ရခ ုငမ်ပည်နယ် မပငပ်မ  ညြှ နှု င််း ပဆာငရွ်က်မှု မျာ်းမ ာလည််း မပတ်ပတာင််းမပတ်ပတာင််း မြစ်ပနငပီ်း 

အာ်းပကာင််းမခင််း မရ  ပါ။ တငပ ျုငန်က်တည််းမ ာပင ်ပဋ ပကခ အခင််းအကျင််း န ငေ့ ်၎င််း၏ လ သာ်းချင််းစာနာမှု ဆ ငုရ်ာ 

သက်ပရာက်မှု မျာ်းမ ာလည််း လျငမ်မနစ်ွာ ပမပာင််းလဲပနပါသည်။ ပံေ့ပ ု်းပရ်း အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း အပနမြငေ့ ်ပဋ ပကခ 

အကဲဆတ်မှု အပမခအပနမျာ်း အပပေါ် သတ ထာ်းငပီ်း လျငလ်ျငမ်မနမ်မန ်တုံ ေ့မပနက် ညီန ငုရ်န ်လ ုအပ်ပနပါသည်။  

အစ ု်းရသည် ဇွနလ် ၂၀၁၉ ခုန စ်မ စ၍ ရခ ုငမ်ပည်နယရ်   ပဋ ပကခ ထ ခ ုက်မှု အမျာ်းဆံ်ုး ပ သမျာ်းတငွ ်

အငတ်ာနက် အသံု်းမပျုမှုက ု မြတ်ပတာက်ခဲေ့ပါသည်။ ယခုထ တ ုင ်ငမ ျုွဲ့နယ် (၇) ခုတွင ်အငတ်ာနက်မြတ်ပတာက်မှု 

ရ  ပနဆမဲြစ်ငပီ်း ခန ေ့မ် န််းပမခ လ ဦ်းပရ ၁.၄ သန််းအပပေါ် သကပ်ရာက်မှု ရ  ပနပါသည်။8 အငတ်ာနက် 

မြတ်ပတာက်မှုပကကာငေ့ ်ရခ ုငမ်ပည်နယ်ရ   ရပ်ရွာလ မှု အသ ငု််းအဝန််းမျာ်း အပနမြငေ့ ်အာ်းနည််းထ ခ ုက်လွယ်မှု၊ 

အထ်ီးကျနက် ညီမဲေ့မှု န ငေ့ ်ပ ေါ်သထကွ်မှု တ ု ေ့က ု ခံစာ်းပန ရပါသည်။ ကပ်ပရာဂါ ကာကွယ်တုံ ေ့မပနန် ငုပ်ရ်း အတွက် 

ဆက်သွယ်ပရ်းမ ာ မရ  မမြစ် အပရ်းပါ ပါသည်။ အစ ု်းရသည် AA ၏ ဆက်သွယ်ပရ်းနည််းလမ််းမျာ်း 

ပျက်မပာ်းပစရန ်ရည်ရွယ၍် တာ်းမမစ်ကန ေ့သ်တ်ချက်မျာ်း လုပ်ပဆာငခဲ်ေ့ပသာ်လည််း လက်နက်က ုငအ်ြဲွွဲ့ အပနမြငေ့ ်

နည််းလမ််းရ ာပြွကာ လှုပ်ရ ာ်းပနဆမဲြစ်ငပီ်း ရပ်ရွာလ ထနု ငေ့ ်အရပ်ဘက ်အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း သည်သာ ထ ခ ုက်မှု 

 
7 In March 2020, a group of Rakhine community-based and civil society organizations formed the Arakan Humanitarian Coordination Team in 

response to the need to improve relief and development efforts in the State. 
8 Kyaw Hsan Hlaing, ‘People in Parts of Myanmar Are Living Under the World's Longest Internet Shutdown. It's Putting Lives in Danger’, 16 

November 2020, Time. 

https://time.com/5910040/myanmar-internet-ban-rakhine/
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အမျာ်းဆံ်ုး ခံစာ်းရပါသည်။ ကန ေ့သ်တ်ပ တ်ဆ ု ေ့မှု မျာ်းပကကာငေ့ ်အပရ်းကက်ီး သတင််းအချက်အလက်မျာ်း 

မပတ်ပတာက်မှု မြစ်ပပေါ် ခဲေ့ငပီ်း သက်ပမွ်းဝမ််းပကျာင််း မပျုန ငုရ်န ်ခက်ခဲမခင််း န ငေ့ ်အကျပ်အတည််း 

ပမြရ င််းပရ်းအတွက် စည််းရံု်းလုပ်ပဆာငန် ငုရ်န ်ခက်ခဲမခင််း စသည်တ ု ေ့ ကကံျုပတွွဲ့ပနရပါသည်။9 

က္ပ့်က္ လအတငွ့်း တှိိုက့္်ပွွဲမြစ့်မခင့်း 

၂၀၁၈  ဇီငဘ်ာတငွ ်ပပေါ်ပပါကခဲ်ေ့သညေ့် တပ်မပတာ် န ငေ့ ်AA တ ု ေ့အကကာ်း ပဋ ပကခမျာ်းမ ာ တမြည််းမြည််း 

အရ  နမ်မြှငေ့တ်က် အာ်းပကာင််းလာခဲေ့ ပါသည်။ တ ုက်ဆ ုငစ်ွာပင ်Covid-19 ပရာဂါကာကွယ် တုံ ေ့မပနန် ငုပ်ရ်း အတွက် 

ကမဘာအန ံ ေ့ တ ုက်ပွဲမျာ်း ရပ်တန ေ့က်ကရန ်ကမဘာေ့ ကုလသမမဂ အပထပွထ ွအတွင််းပရ်းမှု်းက ပတာင််းဆ ုမှု 

မပျုလ ကု်သညေ့် ၂၀၂၀ မတ်လ ၂၃ ရက်ပန ေ့ တွင ်မမနမ်ာန ငုင် ံအစ ု်းရက ရကခ ျုင်ေ့တပ်ပတာ် - Arakan Army (AA) 

အာ်း အကကမ််းြက ်အြဲွွဲ့အစည််း တစ်ခုအမြစ် ပကကညာသတ်မ တ် လ ုက်ပါသည်။ ယင််းသ ု ေ့ သတ်မ တ်မခင််းမ ာ AA 

က  ုအမခာ်းပသာ တ ုင််းရင််းသာ်း လက်နက်က ုင ်အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်းမ  ြယ်ထတု်လ ကု်မခင််း မြစ်ငပီ်း ဥပပ အရ 

မပင််းမပင််းထနထ်န ်အပရ်းယ မှုမျာ်း ပဆာငရွ်က်န ငုရ်န ်ရည်ရွယ်ပါသည်။10 တပ်မပတာ်က ၂၀၂၀ ပမလ ၉ 

ရက်ပန ေ့တွင ်တစ်ြကသ်တ် အပစ်အခတ် ရပ်စဲပရ်း ပကကမငာချက်က ု ထတ်ုမပနခဲ်ေ့ရာတွငလ်ည််း ရခ ုင ်န ငေ့ ်

ချင််းမပည်နယ်ပတာငပ် ငု််း တ ု ေ့က ု ထညေ့်သွင််းခဲေ့မခင််း မရ  ပါ။ AA ပါဝငသ်ညေ့် ပမမာက်ပ ငု််းမဟာမ တ် အြဲွွဲ့သည်လည််း 

၂၀၂၀ န ဝုငဘ်ာ တွင ်တစ်ြက်သတ ်အပစအ်ခတ ်ရပ်စဲပရ်း ပကကမငာချက်က  ုထတ်ုမပနခဲ်ေ့ငပီ်း ပနာက်ပ ငု််းတငွ ်

န စ်ကုနအ်ထ  သက်တမ််းတ ်ုးခဲေ့ပသာ ပကကမငာချက်မ ာလည််း လက်ပတွွဲ့အာ်းမြငေ့ ်မျာ်းစွာ အဓ ပပာယ် မရ  ပါ။11 

မမနမ်ာန ငုင်၏ံ က ုဗစ ်ပထမလှု င််း ကာလတွင ်တ ုက်ပွဲမျာ်း ပုံမ နအ်တ ုင််း ဆက်လက် မြစ်ပပေါ် ခဲေ့ ငပီ်း မုတ်သံကုာလ 

ပန ာင််းပ ုင််းတငွမ်  AA ၏ လှုပ်ရ ာ်းမှု ပလျာေ့ကျသွာ်းမခင််း န ငေ့အ်တ  တ ုက်ပွဲအနည််းငယ် စဲခဲေ့ပါသည်။ ယင််းကာလ 

အတွင််းမ ာပင ်AA သည် မပည်နယ်ချင််းကပ် ချင််းမပည်နယ် အစ တ်အပ ငု််း အချ ျုွဲ့က ု အပမခမပျု၍ အပထာက်အပံေ့ 

ရယ ငပီ်း ရခ ငုမ်ပည်နယ် အလယ်ပ ုင််း န ငေ့ ်ပမမာက်ပ ငု််းတ ု ေ့တွင ်ပမခကုပ်ရယ  န ငုခဲ်ေ့သလ ု ပတာငပ် ုင််းသ ု ေ့ ဆက်လက်၍ 

ချဲွဲ့ထငွန် ငုရ်န ်ကက ျု်းပမ််းပနခဲေ့ ပါသည်။ 

ယခုကဲေ့သ ု ေ့ ဘက်မညီပသာ ပဋ ပကခ တစ်ခုတွင ်AA န ငေ့ ်တပ်မပတာ ်န စ်ြဲွွဲ့လုံ်းတ ု ေ့သည် အဆံု်းအမြတ် 

စစ်ပရ်းပအာငန် ငုမ်ှု မျ ျု်းက ု ရရ  မည် မဟုတ်ဘ ဲအရပ်သာ်းမျာ်း၏ ဆံ်ုးရှု်ံးမှုမျာ်းသာ ပ ုမ တု ု်းပွာ်း လာပါလ မေ့်မည်။ 

ရခ ုငမ်ပည်နယ်ရ   တ ုက်ပွဲမျာ်း၏ သပဘာသဘာ၀ အရ ပ သခံမပည်သ မျာ်းသာ သ သ သာသာ 

ထ ခ ုက်ဆံု်းရှု်ံးလ မေ့်မည် မြစသ်ည်။ AA သည် အရပ်သာ်းမျာ်း ကကာ်းတွင ်ပုန််းကွယ်ပနငပီ်း တပ်မပတာ်သာ်းမျာ်း န ငေ့ ်

စစ်ဘက်ဆ ုငရ်ာ အပဆာကအ်အံုမျာ်း၊ အစ ်ုးရအရာရ  မျာ်း၊ န ငုင်ပံရ်းသမာ်းမျာ်း န ငေ့ ်ရတဲပ်ြဲွွဲ့ဝငမ်ျာ်းက ု 

 
9 ‘MDRF calls for the end of the 2G digital blackout’, 1 September 2020; ‘Lift the Restrictions on Internet Access’, 28 June 2019. Available at 

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/. 
10 ‘An Avoidable War: Politics and Armed Conflict in Myanmar’s Rakhine State’, Asia Report No 307, 9 June 2020, International Crisis Group. 
11 “Statement”, No. 41/2020, 12 November 2020, Arakan Army, arakanarmy.net.  

https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/307-avoidable-war-politics-and-armed-conflict-myanmars-rakhine-state
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ပစ်မ တ်ထာ်းကာ တ ုက်ခ ကု်မခင််း န ငေ့ ်မပနပ်ပ်းဆွမဲခင််း ကဲေ့သ ု ေ့ ပမပာက်ကျာ်းစနစ်က ု အသံု်းမပျုပန ပါသည်။12 

တပ်မပတာ်ဘက်ကမ  ပလပကကာင််းတ ုက်ခ ကု်မခင််း န ငေ့ ်တပ်ြဲွွဲ့အငအ်ာ်း ထပ်မံချထာ်းမခင််း၊ လက်နက်ကကီ်း 

အသံု်းမပျုမခင််း၊ ပလပကကာင််း န ငေ့ ်ပရပကကာင််း တပ်ြဲွွဲ့ အရင််းအမမစ်မျာ်း၏ အက အညီ ရယ မခင််း စသညေ့် 

နည််းလမ််းမျာ်းမြငေ့ ်တ ကု်ခ ုကပ်ါသည်။13 ယင််းတ ု ေ့တွင ်အရပ်သာ်းမျာ်း ထ ခ ုက်မှု ပလျာေ့နည််းပစရန ်

ကက ျု်းပမ််းလုပ်ပဆာငမ်ှု မျာ်းလည််း နည််းပါ်းပါသည်။ ပရ ွဲ့ပမပာင််း တ မ််းပရ ာငရ်မှု မျာ်းပကကာငေ့ ်မလုံမခံျုမှု န ငေ့ ်

အကကမ််းြက်လ ုမှု ခံစာ်းချကမ်ျာ်း ထက်ွပပေါ်ပစခဲေ့ ပါသည်။ တပ်မပတာ်က ပကျ်းရွာမျာ်းက ု မီ်းရှု  ွဲ့ မှု၊ 

ပ သခံမျာ်းအာ်း ကင််းပထာက်အမြစ် အသံ်ုးမပျုမှု န ငေ့ ်ပရ ွဲ့ပမပ်းချီတက်ပစမှု မျာ်းရ  ပကကာင််း အစရီငခ်မံှုမျာ်း 

ပပေါ်ထက်ွခဲေ့ ပါသည်။14 စစ်ပဘ်းပရ ာင ်ထကွ်ပမပ်းလာရသညေ့ ်ရခ ုငမ်ပညသ် မျာ်းက ၎င််းတ ု ေ့သည် Covid-19 ထက် 

တပ်မပတာ ်န ငေ့ ်တ ုက်ပွဲမျာ်း အပပေါ် ပ ုမ ုပကကာက်ရံွွဲ့ ကကပကကာင််း သတင််းပထာက် န ငေ့ ်သုပတသနမပျုသ  တ ု ေ့က ု 

ပမပာကကာ်းခဲေ့ကက ပါသည်။15    

ပဋ ပကခ န ငေ့ ်န ငုင်ပံရ်း သပဘာထာ်းကွဲမှုမျာ်း ပကကာငေ့ ်ရခ ုငမ်ပည်နယ်၏ အုပ်ချျုပ်ပရ်းကဏ္ဍသည် 

န စ်ပပါင််းမျာ်းစွာ အကျပ်အတည််း ကကံျုပတွွဲ့ ခဲေ့ရငပီ်း တမြည််းမြည််းမြငေ့ ်ပ မု  ုအာ်းနည််းလာ ပါသည်။ AA 

ထ န််းချျုပ်ရာ နယ်ပမမမျာ်းရ   ငမ ျုွဲ့နယ်အုပ်ချျုပ်ပရ်းမှု်းမျာ်းသည် ၎င််းတ ု ေ့၏ တာဝနမ်ျာ်းက ု ပဆာငရွ်က်န ငုမ်ခင််း 

မရ  ပသာပကကာငေ့ ် စစ်ပတွသ ု ေ့ ပမပာင််းပရ ွဲ့တာဝန ်ထမ််းပဆာငလ်ာကကသလ  ုပကျ်းရွာအုပ်ချျုပ်ပရ်းမှု်းမျာ်း 

သည်လည််း ရာထ ်းမ နတု်ထကွ်မခင််း သ ု ေ့မဟုတ် ပအာက်ပမခအဆငေ့တွ်င ်အာဏာရ  သညေ့ ်အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်းမြငေ့ ်

ပ ်းပပါင််းသွာ်းမခင််း တ ု ေ့က ု လုပ်ပဆာငလ်ာ ပါသည်။ အချ ျုွဲ့သည်လည််း ဝနပ်လ်းစွာမြငေ့ပ်င ်AA မြငေ့ ်ပ ်းပပါင််းကကရ 

ပါသည်။ AA က  ုအကကမ််းြက် အြဲွွဲ့အစည််းအမြစ် သတမ် တ်ထာ်းမခင််း ပကကာငေ့ ်၎င််းတ ု ေ့၏ ပခါင််းပဆာငမ်ျာ်းသည် 

အစ ု်းရမြငေ့ ်ဆက်သွယ်န ငုမ်ခင််း မရ  သလ  ုအမခာ်းပသာ ဌာန/ အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း အပနမြငေ့လ်ည််း ၎င််းတ ု ေ့မြငေ့ ်Covid-

19 ပရာဂါထ န််းချျုပ်ပရ်း အပါအဝင ်ပ ်းပပါင််းလုပ်ငန််းမျာ်း ပဆာငရွ်က်န ငုမ်ခင််း မရ  ပတာေ့ပါ။ တပ်မပတာ ်န ငေ့ ်AA 

န စ်ြက်စလုံ်း တ ု ေ့သည် ကပ်ပရာဂါက ု အသံု်းချ၍ တစ်ြက်န ငေ့တ်စ်ြက် သ ကခာကျပစရန ်လုပ်ပဆာငခဲ်ေ့ကက 

ပါသည်။ သ ု ေ့ပသာ်လည််း ယင််းသ ု ေ့ လုပ်ပဆာငမ်ခင််းမျာ်းပကကာငေ့ ်ရ  ရင််းစွဲ အက အညီပပ်းပရ်း စနစမ်ျာ်းက သုာ 

ထ ခ ုက်ပစခဲေ့ ကကပါသည်။16 AA ၏ ကပ်ပရာဂါ ကာကွယ်ထ န််းချျုပ်ပရ်း လုပ်ငန််းမျာ်းဆ ုသည်မ ာ အဓ ကအာ်းမြငေ့ ်

အွနလ် ုင််းပပေါ်တွငသ်ာ ရ  ပနပါသည်။ ထ ပရာက်ပသာ အစ ု်းရ ပခါင််းပဆာငမ်ှု မရ  သညေ့် အပမခအပနမျ ျု်းတွင ်AA 

သည် ပ သခံလ ထ ုအကကာ်း ၎င််း၏ ရပ်တည်မှုက  ုပြာ်မပရန ်လ မှုကွနရ်က ်အငအ်ာ်းက  ုအသံု်းချငပီ်း Covid-19 

 
12 David Scott Mathieson, The Arakan Army in Myanmar: Deadly Conflict Rises in Rakhine State, United States Institute of Peace, Special 

Report No.486, November 2020. 
13 Ibid. 
14 Myanmar: Indiscriminate airstrikes kill civilians as Rakhine conflict worsens, Amnesty International, 8 July 2020. 
15 Khaing Yoe Hla, ‘Rakhine State IDPs Exceed 36,000 Since August: Myanmar NGO’ in The Irrawaddy, 5 October 2020. 
16 The AA claimed that “the government of Myanmar was poorly prepared to prevent the Coronavirus transmission even though they have got 

enough opportunity and sufficient condition.” ‘Announcement on Covid-10 [sic] exigency’, 26 April 2020, arakanarmy.net. "Myanmar Ministry of 

Foreign Affairs statement, ‘Myanmar leaves no one behind in its fight against COVID-19 in Rakhine State’ 10 April 2020. 

https://www.usip.org/publications/2020/11/arakan-army-myanmar-deadly-conflict-rises-rakhine-state
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/myanmar-indiscriminate-airstrikes-kill-civilians-rakhine/
https://www.irrawaddy.com/news/burma/rakhine-state-idps-exceed-36000-since-august-myanmar-ngo.html#:~:text=Sittwe%2C%20Rakhine%20State%20%E2%80%94%20More%20than,Rakhine%20Ethnic%20Congress%20(REC).
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အပကကာင််းမျာ်းက ု ထညေ့်သွင််းပြာ်မပ ပါသည်။ သ ု ေ့ပသာ်လည််း စစ်ပွဲအတငွ််း လပပါင််းမျာ်းစွာ ပ တ်ဆ ု ေ့ခံပနရသညေ့် 

ချင််းမပည်နယ်ပတာငပ် ငု််း ပလတ်၀ သ ု ေ့ အပထာက်အပံေ့မျာ်း သယ်ပဆာငလ်ာပသာ ကမဘာစာ်းနပ်ရ ကခာ အစအီစဉ 

(WFP) အြဲွွဲ့၏ ယာဉက ု AA က တ ုက်ခ ုက်ခဲေ့သည် ဟ ပသာ စွပ်စွဲမှုမျာ်း ပပေါ်ပပါက် ခဲေ့ပါသည်။17 ၂၀၂၀ ဧငပီလတွင ်

ရနကု်နသ် ု ေ့ ပ ု ေ့ပဆာငရ်န ်န ာပခါင််း၊ အာပခါငတ် ု ေ့ြတ် နမ နာမျာ်းက ု သယ်ပဆာငလ်ာသညေ့် ကမဘာေ့ကျန််းမာပရ်း အြဲွွဲ့ 

(WHO) ၏ ပမာ်ပတာယ်ာဉ တ ုက်ခ ုက်ခံခဲေ့ရကာ ယာဉပမာင််းပသဆံ်ုးမှု မြစ်ပွာ်းခဲေ့မခင််း အပပေါ် တပ်မပတာ ်န ငေ့ ်AA 

န စ်ြဲွွဲ့လံု်းက အမပနအ်လ န ်စွပ်စဲခဲေ့ကကပါသည်။ ယင််းမြစ်စဉက  ုကကညေ့်ပါက ပရ ွဲ့တန််းလုပ်သာ်းမျာ်းမ ာ တ ုက်ရ ုက် 

ပစ်မ တ်ထာ်း တ ုက်ခ ုက်ခရံမှု မရ  သညေ့်တ ငု ်အမပနအ်လ န ်ပစ်ခတ်တ ုက်ပွဲမျာ်း အကကာ်း ပရာကရ်  သွာ်းန ငုသ်ညေ့် 

အနတရာယ်ရ  ပနသည်က  ုပတွွဲ့ န ငုပ်ါသည်။18 မကကာပသ်းမီကပင ်အမပည်မပည်ဆ ုငရ်ာ ကကက်ပမခန ီပကာ်မတီ 

(ICRC) ၏ ပထာက်ပံေ့ပရ်း ပစစည််းမျာ်း တငပ်ဆာငလ်ာပသာ စက်ပလ  က  ုတပ်မပတာ်က တ ုက်ခ ုက်မှု 

မြစ်ပွာ်းခဲေ့ငပီ်း လ တစ်ဦ်း ပသဆံု်းခဲေ့ ပါသည်။ တပ်မပတာက် ပစ်ခတ်တ ုက်ခ ုက်မှု အပကကာင််းက ု 

မမငင််းဆနခဲ်ေ့ပသာ်လည််း မီ ယီာမျာ်း၏ သတင််း အပသ်းစ တ ်ပြာ်မပချက်မျာ်းက မု  မငင််းဆနခဲ်ေ့ပါသည်။19   

ပဋှိပက္ခပ က္ င ့် ထှိခှိိုက့္်ဆ ိုးရ  း   အဘယ့်ပ က္ င ့် မ င ့်  းရသနည့်း။  

အစ ု်းရ၏ ငင မ််းချမ််းပရ်း လုပ်ငန််းစဉန ငေ့ ်ကက ျု်းပမ််းမှုမျာ်း အတွင််း ရခ ုငမ်ပည်နယ်က ု ြယ်ထတု်ထာ်းမခင််းက 

ပဋ ပကခမြစ်ပနပသာ အငအ်ာ်းစု န စ်စုအကကာ်း န ငုင်ပံရ်းပဆွ်းပန်ွး န ငုမ်ညေ့် နည််းလမ််းမျာ်း အတွက ်

အကန ေ့အ်သတ်မြစ် ပစပါသည်။ န ငုင်မံခာ်း အစ ်ုးရမျာ်း န ငေ့ ်စီ်းပွာ်းပရ်း လုပ်ငန််းမျာ်း အပါအဝင ်မပငပ် 

အငအ်ာ်းစုမျာ်းသည် ရခ ငုမ်ပည်နယ် အပပေါ် မဟာဗျျူဟာ၊ လံုမခံျုပရ်း၊ စီ်းပွာ်းပရ်း န ငေ့ ်စံနှုန််း ဆ ုငရ်ာ 

စ တ်ဝငစ်ာ်းမှုမျာ်းစွာ ရ  ပနပါသည်။ အရပ်သာ်း ထ ခ ုက်မှု န ငေ့ ်မလုံမခံျုမှုမျာ်း တ ်ုးမမငေ့လ်ာမခင််းက ယင််း 

စ တ်ဝငစ်ာ်းမှုမျာ်း အပပေါ် မည်ကဲေ့သ ု ေ့ သက်ပရာက်မခင််းမျာ်း ရ  မည်ဆ သုည်မ ာမ  မ န််းဆရ ခက်ခဲပါသည်။ 

ထ ု ေ့နည််းတ  မပငပ် အငအ်ာ်းစမုျာ်း၏ တုံ ေ့မပနမ်ှုမျာ်းက ရခ ငုမ်ပည်နယ်ရ   ပဋ ပကခ အခင််းအကျင််း န ငေ့ ်

လ သာ်းချင််းစာနာမှု အပရ်း၊ န ငေ့ ်အစ ု်းရ၏ ချဉ်းကပ်မှုနည််းလမ််း အပပေါ် မည်ကဲေ့သ ု ေ့ ပုံပြာ်သွာ်းမည်မ ာလည််း 

ပမပာရခက ်ပါသည်။ Covid-19 မ ာမ  ပြာ်မပပါ ရ  ရင််းစွဲ အပမခအပနမျာ်းအပပေါ် ထပ်မံပပါင််းထညေ့်လ ုက်သညေ့် 

အနတရာယ်ကကီ်း တစ်ခုပင ်မြစပ်ါသည်။  

ပရွ်းပကာက်ပွဲပကကာငေ့ ်သ ေ့ဘက်က ုယေ့်ဘက် န စ်မခမ််းကွဲမှုက  ုပ ုမ ၍ု နက်ရှု  င််းပစန ငုသ်လ  ု မပနလ်ည်သငေ့မ်မတ်မခင််း 

ပပေါ်ထကွပ်စန ငုသ်ည် 

 
17 Ei Ei Toe Lwin, ‘UN aid reaches strife-torn Myanmar town’ in Myanmar Times, 3 May 2020, Myanmar Times.  
18 Hein Thar and Ye Mon, ‘After WHO driver's death, fear and foreboding haunt Rakhine’s COVID-19 response’ in Frontier Myanmar, 27 April 

2020. 
19 ‘Red Cross says injuries reported after boat carrying aid attacked in Myanmar’ in Reuters, 28 October 2020. 

https://www.mmtimes.com/news/un-aid-reaches-strife-torn-myanmar-town.html
https://www.frontiermyanmar.net/en/after-who-drivers-death-fear-and-foreboding-haunt-rakhines-covid-19-response/
https://uk.reuters.com/article/uk-myanmar-security/red-cross-says-injuries-reported-after-boat-carrying-aid-attacked-in-myanmar-idUKKBN27D2DZ
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အရ  နမ်မငေ့လ်ာပသာ ပဋ ပကခ အမပင ်အထ ်းသမြငေ့က် ုယ်စာ်းလ ယ်ပလာင််းမျာ်းက  ုAA၏ 

ငခ မ််းပမခာက်မှုပကကာငေ့ ်၂၀၂၀မပညေ့်န စ် န ဝုငဘ်ာလ ၈ရက်ပရွ်းပကာက်ပွဲအာ်း ရခ ငုမ်ပည်နယ် ပနရာ 

အပတာ်မျာ်းမျာ်းတငွ ်ပဘ်းကင််းလုံမခံျုစုံစွာန ငေ့ ်လွတ်လပ်စွာကျင််းပန ငုခဲ်ေ့မခင််းမရ  သည်မ ာ ထငရ် ာ်းသည်။20 

သ ု ေ့ပသာ်လည််း ရခ ုငမ်ပည်နယ၏် ၇၃ ရာနှုန််းမြစ်ပသာ မဲဆနဒရ ငဦ််းပရ ၁.၆၄ သန််း (မဲပပ်းပ ုငခွ်ငေ့ ်မရ  ပသာ 

ရ ုဟငဂ်ျာလ မျ ျု်း အမျာ်းစု မပါဝငပ်ါ) ပနထ ငုရ်ာ ပနရာမျာ်းတွင ်ပရွ်းပကာက်ပွဲ ြျက်သ မ််းရန ်န ငုင်အံဆငေ့ ်

ကကီ်းကကပ်ပရ်း အြဲွွဲ့ မြစ်သညေ့် မပည်ပထာငစ်ု ပရွ်းပကာက်ပွဲပကာ်မရ င၏် ဆံု်းမြတ်ချက်မ ာ အဓ က ကက်ီးစ ု်းပနပသာ 

ပါတီမြစ်သညေ့် ပ ေါ်ပအာငစ်န််းစု ကကည်၏ အမျ ျု်းသာ်း မီ ကုပရစီအြဲွွဲ့ချျုပ်ပါတအီာ်း ပထာက်ခံသညေ့် 

ပဆာငရွ်က်ချက်အမြစ် အမျာ်းက အဓ ပပာယ်ြွငေ့ဆ် ု ခဲေ့ကကသည်။21 မမနမ်ာမပည်အန ံ ေ့မ  

က ုယ်စာ်းလ ယ်ပလာင််းမျာ်းန ငေ့ ်ပါတီမျာ်းမ  ပရွ်းပကာက်ပွဲ ပဆာငရွ်က်မှုမျာ်း မတ ငုမ်ီ ရက်သတတ ပတ်မျာ်းစွာ 

အတွင််း မပည်ပထာငစ်ုပရွ်းပကာက် ပွဲပကာ်မရ င၏် ပ သခံမီ ယီာအာ်း ဆငဆ်ာမြတရ်န ်ကက ျု်းပမ််းခဲေ့သည်။22 

မည်သ ု ေ့ပင ်ဆ ုပစကာမ  ရခ ုငပ်ါတီမျာ်းသည် မပည်သ ေ့လ တ်ပတာ် (ပအာက်လ တ်ပတာ်) ၈ ပနရာတွင ်၅ ပနရာ၊ 

အမျ ျု်းသာ်းလ တ်ပတာ် (အထက်လ တ်ပတာ်) ၅ ပနရာတ ု ေ့က  ုယ ဉငပ ျုင ်အန ငုရ် ခဲေ့ကကသည်။ 23  

ရခ ုငမ်ပည်နယ်ရ   လ အမျာ်းသည် အဓ ပပာယ် မပညေ့်ဝပသာ က ုယ်စာ်းမပျုမှု ရရ  ရနန် ငေ့ ်ရခ ငုမ်ပည်ရ   

မပကျလည်မှုမျာ်းက  ုအကျ ျု်းမြစ်ထနွ််းပစမညေ့် ပဆွ်းပန်ွးပွဲမျာ်းက ု အာမခံန ငုမ်ညေ့် ပရွ်းပကာက်ပွဲမြစ်စဉ၏ 

စွမ််းပဆာငန် ငုမ်ှုက ု သသံယရ  ကကသည်။24 မပဝ်းပသာအနာဂတ်ကာလတွင ်ကကာ်းမြတ်ပရွ်းပကာက်ပွဲ 

ကျင််းပသည် မြစ်ပစ၊ မကျင််းပသည်မြစ်ပစ ရခ ငု ်အမျ ျု်းသာ်းပါတီ၊ ရခ ုငေ့ဦ််းပဆာငပ်ါတီ န ငေ့ ်အဓ က ရခ ငုန် ငုင်ပံရ်း 

ပါတီမျာ်း မပည်နယ်အစ ်ုးရတငွ ်အဓ ပပာယ်မပညေ့်ဝစွာ ပါဝငလ်ုပ်ပဆာငန် ငုမ်ှု အတ ုင််းအတာ၊ AAန ငေ့ ်

တပ်မပတာ်တ ု ေ့၏ အမပနအ်လ န ်အပစ်အခတ် ရပ်စဲလ ုမှု တ ု ေ့သည် ကပ်ပရာဂါကယ်ဆယ်ပရ်း လပ်ုငန််း န ငေ့ ်

ပဋ ပကခပလျာေ့ပါ်းပရ်း မျက်န ာစာမျာ်းအပပေါ် သက်ပရာက်မှု ရ  ပါလ မေ့်မည်။ ပရွ်းပကာက်ပွဲအငပီ်း မကကာခငမ် ာပင ်

ဂျပနအ်စ ု်းရ၏ ငင မ််းချမ််းပရ်း အထ ်းက ုယ်စာ်းလ ယ် မစစတာ ဆာဆာကာဝါ သည် ရခ ငုမ်ပည်နယ်သ ု ေ့ 

လာပရာက်ခဲေ့ပါသည်။ ၎င််းသည် တပ်မပတာ်န ငေ့ ်AA အကကာ်း န ငုင်ပံရ်းညြှ နှု င််း န ငုရ်န ်ကကာ်းဝငပ်ဆာငရွ်က် 

 
20 Nyein Nyein, ‘NLD calls for release of its three candidates abducted by Arakan Army’ in Irrawaddy, 22 October 2020. 
21 See for example Priscilla Clapp and Jason Tower, ‘Election Cancellations in Rakhine State Could Signal Trouble for Myanmar’, USIP, 5 

November 2020. ‘Another Landslide Victory for Aung San Suu Kyi’s Party in Myanmar – But at What Cost?’, International Crisis Group, 12 

November 2020. 
22 Rakhine State had already blocked prominent and legally registered ethnic news outlets on mobile networks in April 2020, citing the need to 

curtail Covid-19 related misinformation. ‘Time to take away the election commission’s red pen’ in Frontier Myanmar, 7 October 2020.  
23 ‘Myanmar's 2020 General Election Results in Numbers’ in Irrawaddy, 11 November 2020.  
24 In 2015, although the Arakan National Party won a comfortable majority in the State parliament and could logically have expected to form the 

State-level Government, the president directed the NLD to form a minority government instead. The ANP had also insisted that a member of 

their party should be appointed as Chief Minister, a decision made directly by the President, and were angered that this core demand was 

ignored. Earlier this year, the popular Rakhine politician, Dr Aye Maung, lost his appeal to overturn a conviction for high treason and is serving a 

20-year prison sentence. 

https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-nld-calls-release-three-candidates-abducted-aa-rakhine.html
https://www.usip.org/publications/2020/11/election-cancellations-rakhine-state-could-signal-trouble-myanmar
https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/another-landslide-victory-aung-san-suu-kyis-party-myanmar-what-cost
https://www.frontiermyanmar.net/en/time-to-take-away-the-election-commissions-red-pen/
https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-2020-general-election-results-numbers.html
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ပပ်းခဲေ့သည်ဟု သ ရပါသည်။25 ထ ု ေ့ပနာက် AA န ငေ့ ်တပ်မပတာ် န စ်ြက်လုံ်းက ပရွ်းပကာက်ပွဲ မကျင််းပန ငုခဲ်ေ့ပသာ 

ပနရာမျာ်းတငွ ်ပရွ်းပကာက်ပွဲတြန ်မပနလ်ည်ကျင််းပန ငုပ်ရ်း ပကကမငာချက်မျာ်း ထတ်ုမပနခဲ်ေ့ပါသည်။ 

ယင််းပမခလ မ််းမျာ်းပကကာငေ့ ်အလွတ်သပဘာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲမှု မြစ်ပပေါ် ခဲေ့ငပီ်း အဓ ပပာယ်ရ  ပသာ အမပနအ်လ န ်

ပတွွဲ့ဆံုပဆွ်းပန်ွးမှု ပပေါ်ထကွလ်ာပစမညေ့် လမ််းစတစ်ခုပင ်မြစ်ပါသည်။26  

တရာ်းဝငန်ည််းလမ််း မျာ်းမ  ြယ်ထတု်မခင််း ခံထာ်းရပသာလ်ည််း ငင မ််းချမ််းပရ်း အခွငေ့အ်လမ််း အတွက ်AA 

သည်သာ အခရာကျဆ ဲမြစသ်ည် 

ပရွ်းပကာက်ပွဲကက ျု ကာလအတွင််း ငင မ််းချမ််းပရ်းလပ်ုငန််း မျာ်းမ ာ မျာ်းစွာအာရံုစ ုက်မခင််း မခံရပဲ 

အစ ု်းရသစ် ထကွ်ပပေါ်လာငပီ်း ယင််းအပရ်းအပပေါ် ဦ်းစာ်းပပ်းလုပ်ပဆာငမ်ညေ့် အချ နက် ု ပစာငေ့ဆ် ုင််းရမည် 

မြစ်သည်။ အစ ်ုးရသစ် အပနမြငေ့ ်ပထမဦ်းဆံု်း တပ်မပတာ် အပါအဝင ်အငအ်ာ်းစမုျာ်းစွာ တ ု ေ့၏ အကျ ျု်းစ်ီးပွာ်းမျာ်း 

အပပေါ် မျှပမခတခု ရ ာပြွရမည် မြစသ်ည်။ ယင််းကဲေ့သ ု ေ့ ငင မ််းချမ််းပရ်းတွင ်ပန ာငေ့ပ်န ်းမှုမျာ်း ရ  ပနမခင််းက Covid-19 

မပန ေ့န်  ံ ေ့မှု တာ်းဆ်ီးပရ်း လုပ်ငန််းမျာ်း၊ ရခ ငုမ်ပည်နယရ်   လ သာ်းချင််း စာနာမှုဆ ငုရ်ာ အက အညီပပ်းပရ်း န ငေ့ ်

ကပ်ပရာဂါမ  နာလမံပနလ်ည်ထ န ငုပ်ရ်း လပ်ုငန််းမျာ်း တ ု ေ့က  ုအခက်ပတွွဲ့ပစ ခဲေ့ပါသည်။  

NLD ၏ ပထမ အစ ု်းရ သကတ်မ််း (၂၀၁၅-၂၀၂၀) တွင ်ရခ ငုမ်ပည်နယရ်   ပဋ ပကခ အမျ ျု်းမျ ျု်းတ ု ေ့အာ်း 

တစ်န ငုင်လံံ်ုးဆ ုငရ်ာ ငင မ််းချမ််းပရ်း ညြှ နှု င််းပဆွ်းပန်ွးမှုမျာ်းမ  ချနလ် ပ်ထာ်းခဲေ့သလ  ုAA က လုည််း အကကမ််းြက် 

အြဲွွဲ့အစည််း အမြစ် သတ်မ တ်ခဲေ့ငပီ်း အမခာ်းပသာ တ ုင််းရင််းသာ်း လက်နက်က ငု ်အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်းထမံ  

ခဲွထတ်ုခဲေ့ပါသည်။27 သ ု ေ့တ ုငပ်အာင ်AA သည် မမနမ်ာန ငုင်ရံ   ငင မ််းချမ််းပရ်းန ငေ့ ်ပဋ ပကခဆ ငုရ်ာ အငအ်ာ်းစုမျာ်း 

ရငဆ် ငုပ်နရသညေ့် ရှုပ်ပထ်ွးအနစု တ်လ ပသာ စ နပ်ခေါ်ချကမ်ျာ်း၏ အလယ်ဗဟ ုချက်တငွ ်ရ  ပနပါသည်။ 

ကချငမ်ပည်နယ်တွင ်န စ်ပပါင််းမျာ်းစွာ ပလေ့ကျငေ့ခဲ်ေ့ငပီ်း ယခုတ ုင ်တရာ်းဝင ်ဌာနချျုပ် အပမခစ ုက်ထာ်းပသာ 

ရကခ ျုငေ့တ်ပ်ပတာ ်(AA) မြငေ့ ်အဆက်အသွယ ်မြတ်ပတာက်ရန ်မမနမ်ာန ငုင်ရံ   EAO အြဲွွဲ့ ကကီ်းတစ်ခုလည််း 

မြစ်သညေ့် ကချငလ်ွတ်ပမမာက်ပရ်း တပ်မပတာ ်(KIA) အာ်း တပ်မပတာ်က တ ်ုးမမြှငေ့ြ် အာ်း ပပ်းလျှက် ရ  ပါသည်။28 

ရခ ုငမ်ပည်နယ် ပဋ ပကခ အတကွ် ပရရ ည်အပမြတစ်ခု ထတု်ရာတွင ်AA ၏ မဟာမ တမ်ျာ်း အနက် KIA သည် 

အပရ်းပါမှု အရ  ဆံ်ုး မြစ်သည်။ ထ ု ေ့အတ  တစ်ချ ျုွဲ့တစ်၀က်မ ာ မမနမ်ာမပည်တွင ်ရ  ပနပသ်းသလ ု အချ ျုွဲ့ မ ာလည််း 

မမနမ်ာမပည်သ ု ေ့ မပနလ်ည်ဝငပ်ရာက်လ ု ကကသညေ့် ရ ုဟငဂ်ျာ  လ မျ ျု်းမျာ်း၏ က စစရပ်တွင ်AA န ငေ့ ်ရခ ုငလ် ထ၏ု 

 
25 See the details of these efforts provided in an interview with Japan’s ambassador to Myanmar, Ichiro Maruyama, in Nan Lwin, ‘No Change 

in Our Commitment to Support Myanmar’s Economic Development: Japanese Ambassador’ in Irrawaddy, 21 November 2020 
26 ICG, ‘From Elections to Ceasefire in Myanmar’s Rakhine State’, Briefing 164, 23 December 2020 
27 Tabea Campbell Pauli ‘Myanmar Peace at a Crossroads in 2020’, The Asia Foundation, 30 September 2020. By charging journalists under 

counter-terrorism provisions for contact with the group, the Government also raised the fears and costs for ordinary citizens of providing any 

support to the AA.  
28 The formal headquarters of both the KIA and the main training camps of the AA are in the Myanmar-China border town of Laiza. 

https://www.irrawaddy.com/in-person/no-change-commitment-support-myanmars-economic-development-japanese-ambassador.html
https://www.irrawaddy.com/in-person/no-change-commitment-support-myanmars-economic-development-japanese-ambassador.html
https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/b164-elections-ceasefire-myanmars-rakhine-state
https://asiafoundation.org/2020/09/30/myanmar-peace-at-a-crossroads-in-2020/
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သက်ပရာက်မှုမ ာ အပရ်းပါ ပါသည်။ ရခ ုင ်တ ငု််းရင််းသာ်းမျာ်း စ တ်ပကျနပ်မှုရ  မညေ့် ရခ ငုမ်ပည်နယ်ဆ ုငရ်ာ 

အစီအစဉ မရ  ပါက အစ ု်းရအပနမြငေ့ ်ရ ုဟငဂ်ျာမျာ်း မမနမ်ာန ငုင်တံွင််း အငမတဲမ််း အပမခချ ပနထ ငုန် ငုမ်ညေ့် 

အစီအစဉတငွ ်ရခ ငုမ်ပည်သ မျာ်း၏ ပံေ့ပ ်ုးမှုက ု ရရ  န ငုမ်ည် မဟုတ်ပါ။   

ရ ုဟငဂ်ျာ အကျပ်အတည််းမ ာ ရခ ုငမ်ပည်နယ် ရငဆ် ငုပ်နရသညေ့် စ နပ်ခေါ်မှုမျာ်းအနက် အဓ ကရင််းမမစ် တစ်ခု 

မြစ်ပနသည် 

အမပည်မပည်ဆ ငုရ်ာ ရာဇဝတ်ခုံရံု ်း (ICC) တွင ်တရာ်းရငဆ် ုငရ်မခင််းမ ာ မမနမ်ာအစ ု်းရ န ငေ့ ်NLD အတွက ်

ရ က်ြွယ်ပကာင််းပသာ ြ အာ်းတစ်ခုမြငေ့ ်ရငဆ် ုငရ်မခင််းပင ်မြစ်သည်။ ဘဂဂလာ်းပ ေ့ရ ်န ငုင် ံသ ု ေ့ ထက်ွပမပ်းခဲေ့ရသညေ့် 

ရ ုဟငဂ်ျာမျာ်း ဂုဏသ် ကခာရ  စွာမြငေ့ ်မပနလ်ည် ဝငပ်ရာက်န ငုပ်ရ်း မပဆာငရွ်က်န ငုမ်ခင််း န ငေ့ ်ရခ ုငမ်ပည်နယတ်ွင ်

ကျနရ်စ်ပနခဲေ့သည်ေ့ ရ ုဟငဂ်ျာမျာ်း သည်လည််း ဆ ု်းရွာ်းလ ပသာ လ ပနမှု အပမခအပနတွင ်ဆက်လက်ပနထ ငု ်

ပနရဆ ဲမြစ်ပသာပကကာငေ့ ်န ငုင်တံကာက မမနမ်ာန ငုင်အံပပေါ် မပင််းမပင််းထနထ်န ်ပဝြနခဲ်ေ့ကကပါသည်။   

မမနမ်ာန ငုင် ံအစ ု်းရသည် ပဋ ပကခ အပမခအပန န ငေ့ ်Covid-19 က  ုအပကကာင််းမပ၍ န ငုင်တံကာ 

လ သာ်းချင််း စာနာမှုဆ ငုရ်ာ အပထာက်အပံေ့မျာ်းအာ်း ကန ေ့သ်တ်တာ်းမမစ် ပနပါသည်။ အပနာက်န ငုင်ရံ   

အလှူရ ငမ်ျာ်း အတွက်မ  အပမခအပန မည်သ ု ေ့ပင ်ရ  သည်မြစ်ပစ ကျငေ့ဝ်တ်အရ န ငေ့ ်ကမဘာလံု်းဆ ုငရ်ာ န ငုင်ပံရ်း 

အပကကာင််းမပချက်မြငေ့ ်ရ ုဟငဂ်ျာ အပရ်းက စစရပ်တွင ်လ အမျာ်း အာရံုစ ုက်ပစရန ်န ငေ့ ်လ သာ်းချင််းစာနာမှု ဆ ငုရ်ာ 

ပံေ့ပ ု်းမှုမျာ်း ပပ်းအပ်န ငုပ်ရ်း ကကာ်းဝငပ်ဆာငရွ်က် ရပါသည်။ သ ု ေ့ပသာ်လည််း ၎င််းတ ု ေ့အတွက် လုပ်ပဆာငစ်ရာ 

နည််းလမ််းမျာ်းမ ာလည််း ရ ာ်းပါ်းလ ပါသည်။ ရ ုဟငဂ်ျာ အကျပ်အတည််းတွင ်ပတွွဲ့ မမငခဲ်ေ့ရသလ ုပင ်NLD န ငေ့ ်

တပ်မပတာ်တ ု ေ့သည် မပဿနာက ု ထ ပ်တ ုက်ရငဆ် ုငင်ပီ်း ပ ်းပပါင််း အပမြထတု်ရနထ်က် ဝ ငု််းဝန််းပ တ်ဆ ု ေ့မှုက ု 

န စ်ဆတ ု်းမညေ့် ပုံစံမြငေ့သ်ာ တုံ ေ့မပနပ်နပါသည်။ အပနာက်န ငုင် ံအလှူရ ငမ်ျာ်းသည် ရ ုဟငဂ်ျာမျာ်း အပပေါ်သ ု ေ့သာ 

အာရံုစ ုက်ပနသည် ဟု ရခ ုငလ် ထကုလည််း ထငမ်မငယ် ဆပန ပါသည်။ အပနာက်န ငုင် ံအလှူရ ငမ်ျာ်း အပနမြငေ့ ်

ကပ်ပရာဂါ န ငေ့ ်ပဋ ပကခ ဆ ုငရ်ာ စဉဆက်မမပက ်အပရ်းပပေါ် အက အညီမျာ်း ပပ်းမ သာ ယင််းထငမ်မငခ်ျကမ်ျာ်းက ု 

ပမပာင််းလဲန ငုမ်ည် မြစ်သည်။ အထ ်းသမြငေ့ ်ရခ ငုမ်ပည်နယရ်   ပဋ ပကခမျာ်း အတကွ် အပမြထတု်န ငုရ်န၊် ပဋ ပကခ န ငေ့ ်

Covid-19  ဏရ်ာမျာ်းမ  မပနလ်ည် နာလံထ န ငုရ်န ်ပထာက်ပံေ့က ညီပပ်းရမည် မြစ်ပါသည်။  

ရခ ုငလ် မျ ျု်းတ ု ေ့၏ က ုယ်ပ ုငမ်ပဌာန််းပ ုငခွ်ငေ့ ်(#ရကခ တအ ပ်မက်၂၀၂၀ တွငရ်ှု) ကက ျု်းပမ််းမှုက  ုအပန ာငေ့အ်ယ က် 

ပပ်းရန ်ရ ုဟငဂ်ျာအပရ်းအာ်း အစ ု်းရက အသံု်းချပနသည်ဟု AA က ပမပာဆ ုခဲေ့ပါသည်။ သ ု ေ့ပသာ်လည််း AA သည် 

ရခ ုငမ်ပည်နယ် အတွင််း မတ ကွဲမပာ်းပသာ တ ုင််းရင််းသာ်းန ငေ့ ်ဘာသာပရ်း အသ ုင််းအဝန််း မျာ်းအကကာ်း အတ ယ ဉတွဲ 

ပနထ ငုန် ငုပ်ရ်း န ငေ့စ်ပ်လျဉ်းသညေ့် ပမျှာ်မ န််းချက် တစ်ခုက ုမ  ထတု်ပြာ်တငမ်ပမခင််း မရ  ပသ်းပါ။29 

 
29 See Mathieson, Arakan Army in Myanmar, op cit. In several media interviews, the AA leaders have indicated that the Muslims of Rakhine 

State are not targeted by their forces, and that armed struggle is directed at the Myanmar military and the central state. 
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ရ ုဟငဂ်ျာမျာ်းမြငေ့ ်ယ ဉတွဲပနထ ငုပ်ရ်းက ု ပမျှာ်မ န််းချကအ်တွင််းတငွ ်ထညေ့်သွင််းခဲေ့ပါက AA အပနမြငေ့ ်အချ ျုွဲ့ပသာ 

န ငုင်တံကာ အငအ်ာ်းစုမျာ်း၏ ပံေ့ပ ု်းမှုက ု ရယ န ငုမ်ည် မြစ်ပသာ်လည််း ရခ ငုတ် ုင််းရင််းသာ်း မျာ်း၏ 

ပထာက်ခံချက်မျာ်းမြငေ့ ်ကင််းကွာသွာ်းမည် မြစသ်ည်။ ကပ်ပရာဂါ န ငေ့ ်လက်ရ   မြစ်ပပေါ်ပနသညေ့် ပဋ ပကခမျာ်း 

တွငသ်ာ အဓ ကထာ်းပနရ ပသာပကကာငေ့ ်လက်ရ  အချ နတ်ငွ ်ရခ ုငန် ငေ့ ်ရ ုဟငဂ်ျာ အကကာ်း တင််းမာမှုမျာ်း 

နည််းပါ်းပနလျက် ရ  ပါသည်။ သ ု ေ့ပသာ်လည််း ၎င််းတ ု ေ့အကကာ်း ယင််းကဲေ့သ ု ေ့ အစဉအငမဲ ငင မ််းချမ််းပနမည် ဟ ၍ 

အာမခံန ငုမ်ခင််း မရ  ပါ။ ပဋ ပကခ သ ု ေ့မဟုတ် Covid-19 အပမခအပနတွင ်အပမပာင််းအလဲမျာ်း မြစ်ပပေါ်ရာမ  

အသ ုင််းအဝန််း အကကာ်း တင််းမာမှုမျာ်း တြနမ်ပနလ်ည် ထကွ်ပပေါ်လာန ငု ်ပါသည်။  

ဂလ ုဘယ်န ငေ့ ်ပ သတွင််း မဟာဗျျူဟာ န ငေ့ ်လံုမခံျုပရ်း ဆ ငုရ်ာ စ ်ုးရ မ်ချက်မျာ်း ထ ပ်တ ကု်ပတွွဲ့ မခင််း   

ရခ ုငမ်ပည်နယ်တွင ်မဟာဗျျူဟာ ယ ဉငပ ျုငမ်ှုမျာ်း န ငေ့ ်လံုမခံျုပရ်းဆ ငုရ်ာ စ နပ်ခေါ်ချက် မျာ်းစွာက  ု

မမငပ်တွွဲ့ပနရမည် မြစ်သည်။ မမနမ်ာန ငုင်ရံ   ၎င််းတ ု ေ့၏ အကျ ျု်းစီ်းပွာ်းမျာ်းန ငေ့ ်စပ်လျဉ်း၍ တရုတ် န ငေ့ ်အပမရ ကန ်

န ငုင်တံ ု ေ့အကကာ်း ငပ ျုငဆ် ုငမ်ှုမျာ်းက  ုရခ ငုမ်ပည်နယ်တွင ်ပတွွဲ့ န ငုမ်ည် မြစ်သည်။ လက်တပလာမြစ်ရပ် အမြစ ်

မမနမ်ာန ငုင်၏ံ အချျုပ်အမခာအာဏာပ ငုမ်ှု က  ုငခ မ််းပမခာက်ပနသည်ဟ ုန စ်ြက်လုံ်းက အမပနအ်လ န ်

စွပ်စွဲပမပာဆ ုမှုမျာ်း ရ  ခဲေ့ပါသည်။30 အ နဒ ယ အပနမြငေ့လ်ည််း စီ်းပွာ်းပရ်း အခွငေ့အ်လမ််းသစ်မျာ်းစွာ ရ  ငပီ်း လံမုခံျုပရ်း 

စ နပ်ခေါ်ချက်မျာ်းစွာ ရ  သညေ့် ၎င််း၏ အပရ ွဲ့ပမမာက်ပ သမြငေ့ ်ကပ်လျက်တည်ရ  ပသာ မမနမ်ာန ငုင်၌ံ တရုတ၏် 

ခ ုငမ်ာအာ်းပကာင််းလာမှု အပပေါ် စ ု်းရ မ်ပ ပနပ်နရ ပါသည်။ ဘဂဂလာ်းပ ေ့ရ ် န ငုင်သံည်လည််း ရ ုဟငဂ်ျာ 

 ကုခသည်မျာ်းက  ုလက်ခံထာ်းရသညေ့် စ နပ်ခေါ်မှုမျာ်း ရ  ပနငပီ်း နယ်စပ်တစ်ပလျှာက် စစ်ပရ်းအနတရာယ်မြငေ့လ်ည််း 

မကကာခဏဆ သုလ  ုရငဆ် ုငက်ကံျုပတွွဲ့ ပနရပါသည်။ ဂျပန၊် ယ ပက န ငေ့ ်ဥပရာပန ငုင်မံျာ်း အပါအဝင ်အမခာ်းပသာ 

န ငုင်တံကာ အငအ်ာ်းစုမျာ်း သည်လည််း ရခ ငုမ်ပည်နယရ်   ၎င််းတ ု ေ့၏ ရင််းန ်ီးမမျုပ်န မံှုမျာ်း အာ်းမြငေ့ ်

ပသာ်လည််းပကာင််း ငင မ််းချမ််းပရ်း လုပ်ငန််းစဉအတငွ််း ၎င််းတ ု ေ့ပါဝငပ်တ်သက်မှု အာ်းမြငေ့ ်ပသာ်လည််းပကာင််း 

တနည််းတြုံ ပါဝငဆ်က်စပ်ပနလျက် ရ  ပါသည်။  

ရခ ုငမ်ပည်နယ်၏ အကျပ်အတည််းမျာ်း န ငေ့ ်အခွငေ့အ်လမ််းမျာ်း အပပေါ် အပနာက်၊ တရတု ်သ ု ေ့မဟုတ် အာရ  

အမမငမ်ြငေ့ ်အလွယ် ြွငေ့ဆ် ရု င််းလင််းမခင််းသည် သ မ်ပမွွဲ့နက်နငဲပီ်း ကွဲမပာ်းမခာ်းနာ်းပသာ အမ နတ်ရာ်းက  ု

ြုံ်းကွယ်ပစသကဲေ့သ ု ေ့ မြစ်ပနပါသည်။ န ငုင်တံကာ အပနမြငေ့ ်၎င််းတ ု ေ့၏ အကျ ျု်းစ်ီးပွာ်း ရ  မခင််းပကကာငေ့ ်လ သာ်းချင််း 

စာနာမှုဆ ုငရ်ာ အက အညီမျာ်းက  ုအသံ်ုးမပျု၍ လ မ််းမ ု်းန ငုရ်န ်အာ်းထတု်ပလေ့ရ  ငပီ်း အကကမ််းြက်မှု ပလျှာေ့ချရန ်န ငေ့ ်

တာဝနခ်ံမှု မမြှငေ့တ်ငန် ငုမ်ညေ့် မ ဝါ ပရ်းရာ တ ငုပ်င ်ပဆွ်းပန်ွးမှုမျာ်း ထကွ်ပပေါ်ပစပါသည်။ သ ု ေ့ပသာ် 

 
30 In July 2020, the US and China embassies exchanged public letters about how Chinese actions in Kachin and US interference in Rakhine 

State proved the other side’s cunning. George Sibley, ‘How the Erosion of Sovereignty Elsewhere Impacts Myanmar at Home’, U.S. Embassy in 

Burma, 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. 

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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မည်သညေ့်နည််းလမ််းကမ  NLD က  ုလ မ််းမ ု်းန ငုမ်ခင််း မရ  ခဲေ့ပါ။ မည်သ ု ေ့ပငမ်ြစ်ပစ ရ  ရင််းစွဲ စ နပ်ခေါ်မှုမျာ်းအပပေါ် 

အရ  နမ်မငေ့ ်ပဋ ပကခ န ငေ့ ်ကပ်ပရာဂါ အကျပ်အတည််း န စ်ခ ုထပ်မံပပါင််းထညေ့် လ ုက်မခင််းမ ာ မပည်တွင််း န ငေ့ ်

န ငုင်တံကာ်း အငအ်ာ်းစု အာ်းလံု်းက ု ငခ မ််းပမခာက်ပနလျက် ရ  ပါသည်။  

နှိိုင့်င တက္ က္ ဦးစ းပပးရ ည ့် အချက့္် (၃) ချက့္် 

ငင မ််းချမ််းပရ်း န ငေ့ ်န ငုင်ပံရ်းပပေါ်တွင ်ဆက်လက် အပလ်းထာ်းရန ်

AA သည် ပရွ်းပကာက်ပွဲအငပီ်းတွင ်န ငုင်ပံရ်းပစ်မ တ် မျာ်းစာွအပပေါ် ဦ်းတည်၍ တ ုက်ခ ုက်မှုမျာ်း 

မပျုလုပ်န ငုသ်ည်ဟ ုထငမ် တ်ခဲေ့ကက ပါသည်။ သ ု ေ့ပသာ်လည််း အမျာ်း၏ ထငမ်မငခ်ျက် မျာ်းန ငေ့ ်ဆန ေ့က်ျငဘ်က်အမြစ် 

၂၀၂၀ န စ်ကုနပ်နာက်ဆံ်ုးထာ်းငပီ်း ပရွ်းပကာက်ပွဲမျာ်း ကကာ်းမြတ ်ပရွ်းပကာက်ပွဲမျာ်း ကျင််းပပပ်းရန ်AA က 

ပတာင််းဆ ုခဲေ့ ပါသည်။ တပ်မပတာ်ကလည််း ရ ာ်းရ ာ်းပါ်းပါ်း ထတု်မပနခ်ျက် တစ်ရပ် ထတု်မပန၍် ယင််းအပပေါ် 

ပ ်းပပါင််းပါဝငမ်ည်ဟု ဆ ုခဲေ့သည်။31 ရခ ုငမ်ပည်နယ၌် AA က  ုပချမှုန််းရနမ် ာ အစ ု်းရ၏ ဦ်းစာ်းပပ်းပစ်မ တ ်

မြစ်ပနပသ်းသပရွွဲ့ န စ်ြက်ပဆွ်းပန်ွး ညြှ နှု င််းမှုမျာ်း ပပေါ်ထကွ်လာရန ်ခက်ခဲပနအံ်ုးမည် မြစငပီ်း ၂၀၂၀ န စ်ကုနတ်ွင ်

ထက်ွပပေါ် ခဲေ့သညေ့ ်ငင မ််းချမ််းပရ်း အခွငေ့အ်လမ််းပင ်ပပျာက်ဆံု်းသွာ်းပါလ မေ့်မည်။ ဂျပနန် ငုင် ံက ုယ်စာ်းမပျု 

ပရွ်းပကာက်ပွဲ ပစာငေ့က်ကညေ့်ပလေ့လာပရ်း အြဲွွဲ့၏ အြဲွွဲ့ပခါင််းပဆာငလ်ည််း  မြစ်သ ၊ နပီွနပ်ြာငပ် ်းရ င််း၏ 

ကာလရ ည ်ဥကက ဌ တစ်ဦ်းလည််း မြစ်သ ၊ ဂျပနအ်စ ု်းရ၏ အထ ်းက ုယ်စာ်းလ ယ် မစစတာ ယ ုဟီ ဆာဆာကာဝါ 

သည် တပ်မပတာ ်န ငေ့ ်AA အကကာ်း ပစေ့စပ်ညြှ နှု င််းပပ်းန ငုရ်န ်န ဝုငဘ်ာလ ပန ာင််းပ ုင််းတွင ်ရခ ုငမ်ပည်နယ်သ ု ေ့ 

သွာ်းပရာက်ခဲေ့ ပါသည်။ ၎င််း၏ ကကာ်းဝငည်ြှ နှု င််းပပ်းမှုမြငေ့ ်ယင််းကဲေ့သ ု ေ့ ပရွ်းပကာက်ပွဲလနွ ်ပမပာင််းလမဲှု 

အပမခအပနမျာ်း ထကွ်ပပေါ်လာမခင််း မြစသ်ည်။32 NLD ပခါင််းပဆာငပ် ုင််း န ငေ့ ်တပ်မပတာ် တ ု ေ့အပနမြငေ့ ်ပဋ ပကခ 

အပကကာင််းရင််းမျာ်းက  ုပမြရ င််းရန ်န ငေ့ ်အကကမ််းြက်မှုမျာ်းက ု ပလျှာေ့ချန ငုရ်န ်လမ််းမပပမမပုံ တစ်ခု 

ြနတီ််းမခင််းအာ်းမြငေ့ ်ရရ  လာမညေ့် အကျ ျု်းပကျ်းဇ ်းမျာ်းက ု မမငတ်တ်ရမည် မြစ်သည်။ ရခ ငုန် ငုင်ပံရ်း အသ ုင််းအဝန််း 

န ငေ့ ်ရခ ုငလ် ထမုြငေ့ ်ပ ်းပပါင််းပဆာငရွ်ကရ်န၊် အငတ်ာနက် မပနလ်ည်ြွငေ့ပ်ပ်းရန ်န ငုင်တံကာ အငအ်ာ်းစုမျာ်း 

အပနမြငေ့ ်အစ ်ုးရက  ုတွန််းအာ်းပပ်း ရမည် မြစ်သည်။ ယင််းတ ု ေ့က  ုလုပ်ပဆာငမ် သာ ရခ ုငလ် ထ၏ု ထ ခ ုက်လွယ်မှု 

အပမခအပန၊ အထ်ီးကျနမ်ှု န ငေ့ ်မပကျနပ်စ တ ်မျာ်းက ု စတငပ်မြရ င််း န ငုမ်ည်မြစ်ငပီ်း Covid-19 

ကာကွယ်ကုသပရ်း လုပ်ငန််းမျာ်းက ုလည််း လပ်ုပဆာငန် ငုမ်ည် မြစ်သည်။ န ငုင်တံကာ အငအ်ာ်းစုမျာ်း အပနမြငေ့ ်

ရခ ုင ်အကျပ်အတည််း အပရ်းက ု မမနမ်ာန ငုင်၏ံ ငင မ််းချမ််းပရ်း န ငေ့ ်ပဋ ပကခ ဆ ုငရ်ာ အခင််းအကျင််း 

 
31 ULA/AA Statement (41/2020) 12 November 2020. Min Tun, ‘Arakan Army urges by-elections before end of year in cancelled constituencies’, 

Development Media Group, 12 November 2020. 
32 See the details of these efforts provided in an interview with Japan’s ambassador to Myanmar, Ichiro Maruyama, in Nan Lwin, ‘No Change in 

Our Commitment to Support Myanmar’s Economic Development: Japanese Ambassador’ in Irrawaddy, 21 November 2020. 

https://www.dmediag.com/news/2270-sub-ele-aa-uec
https://www.irrawaddy.com/in-person/no-change-commitment-support-myanmars-economic-development-japanese-ambassador.html
https://www.irrawaddy.com/in-person/no-change-commitment-support-myanmars-economic-development-japanese-ambassador.html
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တစ်ခုလုံ်းထသဲ ု ေ့ ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစာ်းငပီ်း ပမြရ င််းပါက အကျ ျု်းပကျ်းဇ ်း ပ ုမျာ်းမည် မြစ်သည်။ ပရွ်းပကာက်ပွဲအလွန ်

NLD အစ ်ုးရသစ် ြဲွွဲ့စည််းချ နမ်ြစ်၍ န ငုင်ပံရ်းအရ ငင မ်သကပ်နရာ၊ ဆယ်စုန စ်တာ ငင မ််းချမ််းပရ်း ပံေ့ပ ်ုးမှုမျာ်း အပပေါ် 

မပနလ်ည် ဆန််းစစရ်န၊် သငခ်န််းစာယ ရန ်န ငေ့ ်လုပ်ငန််းစဉမျာ်းက ု မပနလ်ည်မွမ််းမရံန ်အချ နပ်ကာင််းပင ်

မြစ်ပါသည်။  

ပမပာင််းလွယ်မပငလ်ွယ် ရ  မှု န ငေ့ ်ပနာက်ဆံု်းရ သတင််းအချက်အလက် မျာ်းက  ုဦ်းစာ်းပပ်းရန ် 

AA အတ ုက်အခံ မပျုပနပသာ နယ်ပမမမျာ်းရ   အရပ်သာ်းမျာ်း၏ လ ုအပ်ချက်မျာ်းက ု သ ရ  န ငုရ်န ်

န ငုင်တံကာ အငအ်ာ်းစုမျာ်း အပနမြငေ့ ်ပရ ွဲ့ပနာက်ညီညွတ်ပသာ မဟာဗျျူဟာ တစ်ခု လ အုပ်ပါသည်။ 

လက်နက်က ုင ်အုပ်စုအပပေါ် သပဘာထာ်းတင််းမာမှု က  ုလာမည်ေ့ အစ ု်းရသစသ်ည်လည််း ဆက်လက်ထ န််းသ မ််း 

သွာ်းမည်ဟ ုယ ဆရပါသည်။ န ငုင်တံကာ အပနမြငေ့ ်စီမံခန ေ့ခဲွ်လွယ်မညေ့် ရည်မ န််းချက်မျာ်း က  ုရ င််းရ င််းလင််းလင််း 

ထတု်မပန၍် အချင််းချင််း န်ီးကပ်စွာ ပ ်းပပါင််း ပဆာငရွ်က်သငေ့ ်ပါသည်။ န ငုင်တံကာ အငအ်ာ်းစုမျာ်း အပနမြငေ့ ်

ရခ ုငမ်ပည်နယ် တခုလံု်းအတက်ွ လ သာ်းချင််း စာနာမှုဆ ငုရ်ာ၊ Covid-19 န ငေ့ ်အမခာ်းပသာ ကျန််းမာပရ်း ဆ ုငရ်ာ 

လ ုအပ်ချက ်အပမခအပန တစ်ခုက ု ထတု်ပြာ်ရာတွင ်စတငပ် ်းပပါင််း ပဆာငရွ်က်န ငု ်ပါသည်။ ထ ု ေ့မပင ်

ပမမမပငတ်ငွ ်ပံေ့ပ ်ုးမှုမျာ်း ပပ်းပနသညေ့် အငအ်ာ်းစုမျာ်းမြငေ့ ်ပ ်းပပါင််းပဆာငရွ်ကမ်ှုက ု တ ု်းမမြှငေ့န် ငု ်ပါသည်။ 

မပည်နယ်အန ံ ေ့ရ   လ ုအပ်ချက်မျာ်း န ငေ့ ်လက်လ မ််းမီန ငုမ်ှု အပမခအပနမျာ်းမ ာ န စ်အတနက်ကာပအာင ်

အာ်းနည််းပျက်စီ်းခဲေ့ငပီ်း မြစ်သည်။ Covid-19 ပကကာငေ့ ်မပသချာမပရရာပသာ အပမခအပနမျာ်း န ငေ့ ်ပဋ ပကခ 

မပင််းထနလ်ာမှု တ ု ေ့ပကကာငေ့ ်လ သာ်းချင််း စာနာမှု ပထာက်က ပပ်းပရ်းဆ ုငရ်ာ အငအ်ာ်းစုမျာ်း အပနမြငေ့ ်ပ သသံ်ုး 

နည််းလမ််းမျာ်းမြငေ့ ်ပ မု ု အကျွမ််းဝငရ်န ်လ ုအပ်လာ ပါသည်။ အလျငအ်မမန ်ပမပာင််းလဲပနသညေ့် ပရ ွဲ့တန််း န ငေ့ ်

ပမမမပငအ်ပမခအပန မျာ်းန ငေ့အ်ညီ လုပ်ငန််းပဆာငရွ်က် န ငုရ်န ်ပမပာင််းလယွ်မပငလ်ွယ် ရ  ပသာ နည််းလမ််းမျာ်းက ု 

အသံု်းချရမည် မြစ်သည်။ ကနွယ်က်ချ တ်ဆကမ်ှု ပကာင််းမွနရ်န ်န ငေ့ ်အသ ပညာ ပဝမျှမှု လုပ်ထံ်ုးလုပ်နည််း မျာ်းက ု 

ချမ တရ်န ်လ ုအပ်ငပီ်း မမနမ်မနဆ်နဆ်န ်သငယ် လုပ်ပဆာင ်န ငုရ်မည် မြစသ်ည်။ န ငုင်တံကာ အပနမြငေ့ ်

ရပ်ရွာအပမခမပျု အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်းန ငေ့ ်ထ ပရာက်ငပီ်း အမပျုသပဘာဆနပ်သာ အမပနအ်လ န ်ထ ပတွွဲ့ချ တ်ဆက်မှု 

တည်ပဆာက်မခင််းအာ်းမြငေ့ ်ပတ က ပမမမပငအ်ပမခအပန န ငေ့ ်သပဘာတရာ်းမျာ်းက ု 

နာ်းလည်သပဘာပပါက်လာမည် မြစ်သည်။33 

 

 

 
33 ‘Rakhine State: The weekly report November 16-20’, Arakan Humanitarian Coordination Team 

https://www.facebook.com/Rakhine-Ethnics-Congress-250589055466294/photos/pcb.988529395005586/988529028338956/
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ရ  ရင််းစဲွ န ငေ့ ်အသစ်ပပေါ်ထကွလ်ာသညေ့် စနစ်မျာ်းမြငေ့ ်အတ တကွလုပ်ပဆာငရ်န ် 

 အစ ု်းရ၏ ပထာက်ပံေ့ပရ်း လပ်ုငန််းမျာ်း မလုံပလာက်ပသာ၊ အာ်းနည််းပသာ နယ်ပမမမျာ်း၌ အရပ်ဘက် 

အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း န ငေ့ ်ပရဟ တ အုပ်စုမျာ်း၊ ရခ ငု ်န ငေ့ ်ရ ုဟငဂ်ျာ ဘာသာပရ်း ပခါင််းပဆာင ်မျာ်းက လ သာ်းချင််း 

စာနာမှုဆ ုငရ်ာ အပထာက်အပံေ့ န ငေ့ ်သတင််း အချက်အလက်မျာ်းမြငေ့ ်ပံေ့ပ ်ုးက ညီ ပပ်းခဲေ့ကကပါသည်။ ပ သတငွ ်

လ သာ်းချင််း စာနာမှု အပရ်းပပေါ် အက အညီပပ်းပရ်း လုပ်ငန််းမျာ်း ပဆာငရွ်က်န ငုရ်န ်ပရဟ တအုပ်စု မျာ်း၏ 

အပတွွဲ့အကကံျုမျာ်းမ ာ မရ  မမြစ် အပရ်းပါ ပါသည်။ အဆငေ့မ်မငေ့ ်ဌာန/အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း၏ ပ ်းပပါင််းပဆာငရွ်က်ပရ်း 

ဆ ုငရ်ာ ညြှ နှု င််းမှု န ငေ့ ်ပဆွ်းပန်ွးမှုမျာ်း အတွင််း ၎င််းတ ု ေ့က ုလည််း ပါဝငပ်စသငေ့ ်ပါသည်။ ပ သခံ ကွနယ်က်မျာ်း န ငေ့ ်

အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်းသည် န ငုင်ပံရ်း အခင််းအကျင််း တစ်ခု၏ မရ  မမြစ် အစ တ်အပ ငု််းတစခ်ု မြစ်ပသာပကကာငေ့ ်

န ငုင်တံကာ အလှူရ င ်အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း အပနမြငေ့ ်၎င််းတ ု ေ့ မည်ကဲေ့သ ု ေ့ အလုပ်လုပ်သည်က  ုနာ်းလည်န ငုရ်န ်

ကက ျု်းစာ်းသငေ့သ်ည်။ န ငုင်တံကာ အလှူရ ငမ်ျာ်း အပနမြငေ့ ်ဘဏ္ဍာပရ်း အပထာက်အပံေ့ပပ်းမခင််း၊ နည််းပညာ 

ပံေ့ပ ု်းမှုပပ်းမခင််း၊ န ငေ့ ်န ငုင်၏ံ အမခာ်းပ သမျာ်း၌ အလာ်းတ  လုပ်ငန််းမျာ်း ပဆာငရွ်က်ပနပသာ အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်းထမံ  

အချက်အလက် သ ု ေ့မဟုတ် အချ တ်အဆက် ရယ မခင််း စသညေ့်တ ု ေ့က ု လုပ်ပဆာငန် ငုပ်ါသည်။ အလှူရ ငမ်ျာ်း 

အပနမြငေ့ ်အရပ်ဘက် အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်းက ု စာအုပ်ကကီ်းနည််းလမ််း အတ ငု််း လုပ်ပဆာငပ်ရ်း အတ အကကပ် 

ြ အာ်းပပ်းမခင််းမျ ျု်း မမြစ်ပစရန ်သတ ထာ်းသငေ့ပ်ါသည်။ ယင််းက ၎င််းတ ု ေ့၏ တရာ်းဝငမ်ြစ်မှု န ငေ့ ်ရပ်ရွာအဆငေ့ ်

ချ တ်ဆက်မှု မျာ်းက  ုအာ်းနည််းယုတ်ပလျာေ့ ပစန ငု ်ပါသည်။  

ရခ ုငမ်ပည်နယ်သည် လက်ရ   မမငေ့တ်က်လာပသာ COVID-19 အပမခအပနန ငေ့ ်ထပ်မံ အရ  နမ်မငေ့တ်က်လာန ငု ်ပသာ 

ပဋ ပကခမျာ်းပကကာငေ့ ် တမ ထ ်းမခာ်းသညေ့် စ နပ်ခေါ်မှုမျာ်းက ု ရငဆ် ငုပ်နရသည်။ ကပ်ပရာဂါ မတ ငုမ်ီ 

ကာလကတည််းကပင ်ချ ျုွဲ့တဲေ့ပနပသာသက်ပမွ်းဝမ််းပကျာင််းမှုမျာ်းန ငေ့ ်ကျန််းမာပရ်းဆ ုငရ်ာ အပမခအပနမျာ်း အပပေါ် 

သက်ပရာက်မှုမျာ်း ကကီ်းမာ်း ပါလ မေ့်မည်။ လ သာ်းချင််း စာနာမှုဆ ငုရ်ာ အပထာက်အပံေ့မျာ်းန ငေ့ ်

ဆက်သွယပ်ရ်းလမ််းပကကာင််းမျာ်းက  ု မပည်နယ၏် ပနရာအန ံ ေ့အမပာ်းတွင ် တင််းကျပ်စာွ ပ တ်ပငမ်ှုမျာ်းပကကာငေ့ ်

လ မှုအြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း၊ ဘာသာပရ်း ပခါင််းပဆာငမ်ျာ်း န ငေ့ ် ပရဟ တအြဲွွဲ့မျာ်းသည် လ သာ်းချင််း စာနာမှုဆ ုငရ်ာ 

တုံ ေ့မပနပ်ဆာငရွ်က်မှုတွင ် အပရ်းပါပသာ အစ တ်အပ ငု််းအမြစ် ပပေါ်ထက်ွလာခဲေ့သည်။ န ငုင်တံကာအပနမြငေ့ ်

န ငုင်ပံရ်းမျက်န ာစာတငွ ် တ ု်းတက်မှုမျာ်းမြစ်ပပေါ် ပစရနန် ငေ့ ် ပ ုမ  ု ပကာင််းမွနပ်သာ လ သာ်းချင််း 

စာနာပထာက်ထာ်းပသာ ဝန််းကျင ် မြစ်ပပေါ်လာပရ်း အတကွ ် ပထာက်ခံအာ်းပပ်းမှုမျာ်း ဆက်လက်မပျုလုပ်ရမည် 

မြစ်ငပီ်း ထ ကဲုေ့သ ု ေ့ပသာလပ်ုငန််းက ု တာဝနသ် စွာန ငေ့ ် ပရရ ည်တည်တံေ့စွာ ပထာက်ပံေ့န ငုရ်န ် လ ုအပ်သည်။ 

န ငုင်တံကာမျာ်းအပနမြငေ့ ် အကကမ််းြက်မှု မျာ်းက  ု ပလျာေ့ချန ငုမ်ညေ့် နည််းလမ််းမျာ်းက  ု ရ ာပြွငပီ်း ကပ်ပရာဂါမ  

မပနလ်ည်ထ ပထာငပ်ရ်း စီမံချကမ်ျာ်း ပရ်းဆွခဲျမ တက်ာ လုပ်ပဆာငသ်ငေ့ပ်ါသည်။   
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ယခုစာတမ််းသည် သငေ့အ်တွက် အကျ ျု်းရ  ပါသလာ်း။ မမနမ်ာန ငုင်၏ံ ပဋ ပကခ န ငေ့ ်Covid-19 ဆ ငုရ်ာ မ ဝါ  

အကျဉ်းချျုပ် စာတမ််းမျာ်းအတွက် အကကံမပျု မ တ်ချက်မျာ်း ပပ်းန ငုပ်ါသည်။  

မမနမ်ာဘာသာမြငေ့ ်ဆက်သယ်ွရန ်- ဦ်းပကျာ်မျ ျု်းဦ်း၊ အကကီ်းတန််း အစီအစဥ်ည နက်ကာ်းပရ်းအရာရ   -  

kyaw.oo@asiafoundation.org 
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tabea.pauli@asiafoundation.org  
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