
မ်က္ႏ ႏ ႏ ဖံႏ ႏ်ားမ် ်ား၏ ေႏန က္ကြယ ္

AFSC ၏ COVID-19 က လအတြင္ႏ်ား ပ  မ  က်ဥ္ႏ်ားေႏႏ မ င္ႏ်ားလ သည္ႏ   

အရပဖကအ ဝန္ႏ်ားအဝ  င္ႏ်ားႏ ႏ င္ႏ  ပြသကသည္ႏ   ေႏတ ်ား ေႏႏ ြႏႏ်ားသႏံ ႏ်ားသပမႈ အခန္ႏ်ား က္  

ပထမအစီရင္ခစံာ 

မ်က္ႏ်ားႏႏ ႏာဖံႏ ႏ မ်ာ ်ားႏႏ င္္ႏ   ရာဘာတ တ္တိုမ်ာ  ……………………………….. ဇြန္လ ၂၃ ရက္၊ အဂၤႏ ေႏန႔။ 

မ်က္ႏ ႏ ႏ ဖံႏ ႏ်ားမ် ်ား ႏ င္ႏ   ရ ဘ ြ ြ္ ိုမ် ်ားသည္ AFSC ၏ ဝေကအေ ႏျချပဳ မ်က္ႏ်ားႏႏ ႏာဖံႏ ႏ မ်ာ ၏ေႏနာက္ကြယ္ 

အခန္ႏ  ဆက္ ေႏဆဆ ေႏႏ်ားႏဇႏႏ တင္္ႏျပမႈေႏလ ခ အနက္ COVID-19 ကပ္ေႏရာဂ ေက်ရာက္ေႏနစဥ္အဆတင္္ႏ  

ရဲတပပဖဲ႔၏ ရကစက္ ၾကမ္ႏ ၾကဳတမႈကတ  ပထမဦ္ ဆံႏ ႏ အႀကတမ္ ေႏဝဖန္သႏံ ႏ သပသည္ႏ  ပပဲႏဲျဖစသည္။ 

အခမ္ႏ အနာ စီစဥ္ြ်င္္ႏ ပရာ၌ ကမာၻအ်ားႏႏ ႏံ႔ မ  ပ ဝင္က္္ေႏရာကသ ူေႏပ င္္ႏ  ၇၀ ေႏက်ာႏ္ရ တခဲ ၿပီ  

အဂၤလတပဘာသာစကာ မ  အင္္တိုန ီရ ာ ဗဟာဆာ၊ စပတန္၊ အာေႏရဗ် ႏ်ားႏႏ င္္ႏ   ႏျပင္သ စဘာသာစကာ မ်ာ သတ ႔ 

တစၿပတငဳ္နက္တိုက္တိုကဘ ာသာႏျပန္္တို၍ က်င္္ႏ ပဆသာ ခဲ သည္။ 

ေႏအာကပ ပ ဂ တလဳမ်ာ က ရ င္္ႏ လင္္ႏ တင္္ႏျပမႈမ်ာ ကတ  ႏျပဳလ ပပသာ ခဲ ၾကသည္။  

ရူကီ ဖ နန္ ို(Ruki Fernando) - INFORM – Human Rights Documentation Centre၊ သရတလကၤႏာႏ်ားႏႏတႏ င္င။ံ 

ဘ  ငနြီ   ဝမၼ လ ဝါ(Bainito Wamalawa) - Friends World Committee for Consultation၊ ကင္ာ္်ားႏႏတႏ င္င။ံ  

ယူနီခ်န္(Yuni Chang) - War Resisters League၊ ေအမရတကန္ႏျပည္ေႏထာင္စို။  

အနရူ္်ားလ န္ႏ်ား (Andrew Lane) - Quaker Council for European Affairs၊ ဘယ္်ယီမ္ႏ်ားႏႏတႏ င္င။ံ  

ရ င္္ႏ လင္္ႏ တင္္ႏျပခ်ကမ်ာ ်ားႏႏ င္္ႏ   အပဖဲ႔လတ က္ေႏဆဆ ေႏႏ်ားႏဇႏႏ မႈရလဒမာ် ၏ အက်ဥ္္ႏ ခ်ပဳြတ ို ေႏအာက္က္င္္ 

ဆကလကဖတ္ႈပ ။ 

၁။ ရဲြပပဖဲ႔၏ ရကစကၾကမ္ႏ်ားၾကဳြမႈ - ၎ြ  ႔လ ရ ၊ စစပံႏ တသင္ႏ်ားမႈ ႏ င္ႏ   COVID-19 ၏ ရ  ကခြမႈမ် ်ား 

“သတရီလကၤႏာႏ်ားႏႏတႏ င္ငမံ ာ ဆအန္လတိုင္္ႏ ေႏပၚေကန အစတ  ရကတ  ေႏဝဖန္ေႏထာက္ႏျပတဲ အဆတက္ 

ေႏထာင္ထေဲႏရာက္ကသ ာ ခဲ ရသူ ေႏဆတအမ်ာ ႀကီ ရ တေႏနပ တယ္။ ရဲတပပဖဲ႔ေကတာ  အရမ္ႏ ကတ  

ရကစကၾကမ္ႏ ၾကဳတ္ဲ  ပံႏ စံမ် တ ဳ န႔ဲ ကတ ပ င္ယ္္ေႏနၿပီ  ရဲတပ္ ပဖဲ႔ကတ  တရာ ပစဲဆတ တဲ  တရာ ရံႏ ႏ အမႈေႏဆတ 

မရ တေသလာကြ တို ႏျဇခင္္ႏ ခ်က္ႏျဖစ္ေႏနတယ္။ ဝမ္ႏ နည္ႏ စရာေႏကာင္္ႏ တာက လူ႔ 

အဇခင္္ႏ  ေအရ အပဖဲ႔အစည္ႏ ေႏဆတဖကြ  ရဲတပပဖဲ႔ရဲ႕ ရကစကၾကမ္ႏ ၾကဳတမႈကတ  ကတ ပ င္ယ္္ေႏႏျဖရ င္္ႏ ႏ်ားႏႏတႏ င္ဖတို႔ 



ႀကတ ဳ စာ ေႏနၾက ေႏပမယ္ႏ   လူထ တစ္ပလံႏ ႏ  အံႏ ၾဆကလာတာမ် တ ဳ မရ တတဲ အဆတက္ 

တတ  တကမႈအရမ္ႏ နည္ႏ ပ  ေႏနဆဲႏျဖစ္ယ္။ အၾကမႏ္  ဖကမႈက်   ဆလန္ၿပီ  ႏျပစ္ဏ္ခစံရာမလတ တဲ  

သမတ င္္ႏ ေႏၾကာင္္ႏ က သီရီလကၤႏာအစတ  ရန႔ဲ ရဲတပပဖဲ႔အဆတက္ ေအတာႏ္ေႏလ  ရ ည္ၾကာလာခဲ ၿပီလတ ႔ 

ေႏႏျပာရမယ္။”  

ရူကီ ဖ နန္ ို    

ႏ်ားႏႏတႏ င္ငေံအတာႏ္မ်ာ မ်ာ ၏ ရဲတပပဖဲ႔သမတ င္္ႏ ႏ်ားႏႏ င္္ႏ   ပဖဲ႔စည္ႏ တည္ေႏဆာကပံႏ သည္ 

လူႏျဖ ႀကီ စတ  ေႏရ ေႏပၚ ေအႏျခခံထာ သည္ႏ   ကတ လတ နေီႏခတမွ ဆင္္ႏ သက္ေႏပ ကကဖာ လာႏျခင္္ႏ ႏျဖစသည္။ 

၎တတ ႔ဆကလကအ ိုပစတို မႈမရ တေႏတာ ေႏသာႏ္လည္ႏ  အလာ  တူေႏေရပၚဆီလူ႔မလတ င္မာ် ်ားႏႏ င္္ႏ   ၎တတ ႔၏ 

အက် တ ဳ စီ ဇပာ မ်ာ ကတ သာ အလ ေပအကဆ  ႏျပဳရန္ ေႏရ ဆဆဲပံႏ ေႏဖာႏ္ထာ သည္ႏ   တည္ေႏဆာကပံႏ မ် တ ဳ ႏျဖစသည။္ 

အသာ ေအရာင္္၊ လူ႔အလႊႏာ၊ ႏ်ားႏႏတႏ င္ငေံႏရ အတတ ကအ ခံ၊ အမ် တ ဳ သမီ -အမ် တ ဳ သာ ေႏရ ရာ စသည္္တိုေ႔ပၚ 

ေအႏျခခံ၍ က်   ဆလန္ေႏလ ရ တသည္ႏ   ရဲတပပဖဲ႔၏ အၾကမ္ႏ ဖကမႈ၊ ရကစကၾကမ္ႏ ၾကဳတမႈ်ားႏႏ င္္ႏ   ပခဲႏျခာ ဆက္ 

ဆံသည္ႏ   ေအလ အထမ်ာ သည္ အသစအဆန္ႏ မဟ တဘ ဲ ရဲလ ပငန္ႏ ေအတာႏ္မ်ာ မ်ာ ၏ ေအႏျခခံအ တ္ႏျမစြဲ  သတ ႔ 

ႏျဖစ္ေႏနသည္။ COVID-19 သည္ ႏ်ားႏႏတႏ င္ငအံမ်ာ အျပာ ရ တ အစတ  ရမ်ာ အဆတက္ အတတ ကအ ခံအင္အာ စ မ်ာ ၏ အသံ 

မ်ာ ကတ  ႏ်ားႏႏ ႏတပပြပခ် တ ဳ ်ားႏႏ ႏတမ္ႏ်ားႏႏတႏ ႏ င္သည္ႏ   “အဇခင္္ႏ  အလမ္ႏ ”ေႏကာင္္ႏ တစ္ပြတ ို ေႏဆာင္ြ်ဥ္္ႏ ေႏပ ခဲ သည္။ 

ႏ်ားႏႏတႏ င္ငေံအတာႏ္မ်ာ မ်ာ ၌ ရဲြပပဖဲ႔အတြက္ ရနပႏံ ေႏြငခခဲေႏဝခ်ထ ်ားမႈ နည္ႏ်ားပါ်ားတလန္ႏ်ားသည္ႏ   က စၥရပြ 

ႏျပႆနာရပႀကီ  ႏ်ားႏႏ စခိုဆီသတ ႔ ဦ္ တက္ည္သာ ေႏစလ်က္ွတသည္။ 

က။ အက်င္္ႏ  ပ်က္ႏျခစာ မႈ်ားႏႏ င္္ႏ   လာဘ္ေႏပ လာဘယ ူမႈမ်ာ အာ ႏျဖင္္ႏ   ရဲတပပဖဲ႔ဝင္မာ် က 

ကတ ယြ ် တ ဳ စီ ဇပာ ရ ာေႏဇဖမႈ၊  

ခ။ လမ္ႏ ေႏဘ လူမတ က္တိုဏ္္ႏ မ်ာ မ သည္ ႏ်ားႏႏတႏ င္ငေံႏရ ပ တီမ်ာ အထတ အစတ  ရမဟ တသည္ႏ   အစ အပဖဲ႔မ်ာ က 

ကတ ယပတိုင္္ တပပဖဲ႔မ်ာ  ပဖဲ႔စည္ႏ ထူေႏထာင္္ႏျခင္္ႏ ။ 

ရန္ပႏံ ေႏဇင္လံႏ ေႏလာကမႈမရ တႏျခင္္ႏ က ရဲလ ပငန္ႏ မ်ာ ေႏဆာင္င္က္္ာ၌ မ်ာ ဇစာအခကအ ခဲႏျဖစ္ေႏစလ်က္ွတၿပီ  

အခ် တ ဳ႕ေအႏျခ ေအန၌ လတ အပသည္ႏ  က န္ြစ်ရတတမ်ာ ကတ  ရင္ပ္ာမ်ာ က က်ခံရရေန္အၾကာင္္ႏ ဖန္လာလ်က္ွတၿပီ  

အခ် တ ဳ႕်ားႏႏတႏ င္ငမံ်ာ ၌ ဆတ ပ က အခင္္ႏ ႏျဖင္စပာ ရာေႏနရာမ်ာ သတ ႔ ဆသာ ေႏရာကစစ္ေႏဆ ရန္အဆတက္ လတ အပသည္ႏ   

ေႏလာင္စာဆီဖတ  ကတ ပင္္ လူ ထ မ်ာ က က်ခံရလ်က္ွတသည္။ 



ေအႏျခေအန ေအတာႏ္မ်ာ မ်ာ ၌ မ နမနွြ နြန္ ြ ဝနခမံႈကင္ႏ်ားမဲ လ်က္ ွ သလ   ရဲြပပဖဲ႔ ႏ င္ႏ   စစ္ ပအ ခဖဲ႔ဝငမ ််ား သည ္

၎တတ ႔က်   ဆလန္သည္ႏ   မည္သည္ႏ  မတရာ ဖတ်ားႏႏ ႏတပမႈ သတ ႔မဟ တ္ မည္သည္ႏ  ခ် တ ဳ ေႏဖာကမႈမ်ာ မ ် ၎တတ ႔ကတ  တရာ  ဇခင္သတို႔ 

ပတ ေ႔ဆာင္္ေႏပ ်ားႏႏတႏ င္္ႏျခင္္ႏ မရ တသျဖင္္ႏ   ႏ ပစ္ဏ္ခံရျ ခင္ႏ်ားမရ  ဘ ဲ  ကလကြ င္ႏ်ားတလတ္ြခင္ႏ  ေရနၾကသည္။ 

ဤအခ်က္ က အစတ  ရအပဖဲ႔အစည္ႏ အမ်ာ အျပာ ကတ  ႏျပစ္ဏ္ြ ခံ်ရျ ခင္္ႏ မရ တဘဲ 

ဥ္ေပဒအထက္ေႏရာက္ွတေႏေနစသည္ႏ   အစတ  ရ တစ္ပလံ ို ၏ တာဝန္ခမံႈကင္္ႏ မဲ လ်က္ွတသည္ႏ   ႏျပႆနာႀကီ ၌ 

အစတတအ ပတ င္္ႏ တစခိုအျဖစ္ ပ ဝင္လက်္ွတသည္။ စံႏ  စမ္ႏ စစ္ေႏဆ မႈႏျပဳလ ပ္န္ တတ င္ၾကာ ထာ သည္ႏ   အမႈမ်ာ ကတ  

ပတတသ တမ္ႏ ေႏပ ႏျခင္္ႏ ၊ ႏ်ားႏႏတႏ င္ငံေႏရ အပဖဲ႔အစည္ႏ ၏ က်ာ ကန္ ေႏထာကပံ  ေႏပ မႈမ်ာ  

ဆကလက္ရ တေႏန္ျခင္္ႏ ႏ်ားႏႏ င္္ႏ   ၎တတ ႔ကတ  ဆန္႔က်င္္၍ တရာ မ ်တမႈကတ  ေႏဆာင္ြ်ဥ္္ႏ ေႏပ ်ားႏႏတႏ င္သည္ႏ   

သက္ေႏသေအထာကအထာ မ်ာ ကတ  ဖ်က္ီ ပစ္ႏျခင္္ႏ တတ ႔အပ အဝင္္ က်ယြ ်ယ္ႏျပန္႔ျပန္႔ 

အကာအဆကယ္ရ တေႏနၾက သည္။ လူအစ အပဖဲ႔တစ္ပေ္ပအပၚ က်   ဆလန္သည္ႏ   ရကစကၾကမ္ႏ ၾကဳတမႈကတ  

အစတ  ရကတ ယ္၌က ဆန္႔က်င္ြန္႔ ဆကကမႈမရ တသည္ႏ   ေအနအထာ ၌ ေအႏျပာင္္ႏ အလဲတစ္ပြတ ို 

မည္ြဲ  သတ ေ႔ထာကခံအာ ေႏပ ်ားႏႏတႏ င္မည္နည္ႏ ဟ  ေႏမ  စရာရ တလာသည္။  

“ေအမရတကန္ ႏ်ားႏႏတႏ င္ငသူံ်ားႏႏတႏ င္ငသံာ ေႏဆတအၾကာ မ ာ ရဲတပပဖဲ႔ကတ  ဘ႑ာေႏဇင္ႏျဖတ္ေႏတာကပစဖတို႔ 

ေႏတာင္္ႏ ဆတ တဲ  လူထ  လႈပ္ွာ မႈန႔ဲပတသကၿပီ  လူႀကတကဳမ်ာ ေႏထာကခံမႈ ႏျမင္္ႏ  တကလ ာေႏနပ တယ္။ ဒနီည္ႏ က 

စနစ္က် အသာ အ ေႏရာင္္ ပခဲႏျခာ ဖတ်ားႏႏ ႏတပ္ဲ  ရဲလ ပငန္ႏ ေႏဆတကတ  ကတ ပ င္ယ္္ေႏႏျဖရ င္္ႏ ဖတ ႔ 

အထတေႏရာက္ံႏ ႏ နည္ႏ လမ္ႏ တစခိုႏျဖစ္ယလ တို႔ ရႈႏျမင္္ ေႏနၾကပ တယ္။ COVID-19 ကာလအဆတင္္ႏ  

ရဲလ ပငန္ႏ ဆတင္္ႏ  ရကစကၾကမ္ႏ ၾကဳတမႈက ေႏဂ်ာ ႏ္ဖဆလတဒဳ ြတို သတ္ ႏျဖတမႈန႔ဲအတူ အဆထဋ္အထတပြတ ို 

ေႏရာက္ကသ ာ ခဲ တယ္။ တစ္ႏ်ားႏႏတႏ င္ငလံံႏ ႏ အ်ားႏႏ ႏံ႔ လူထ အံႏ ၾဆကမႈေႏဆတ ပ်ံ႕်ားႏႏ ႏံ႔ဆသာ ခဲ တယ္။ ရဲ တပပဖဲ႔ရဲ႕ 

အၾကမ္ႏ ဖကမႈအတတ င္္ႏ အတာန႔ဲဆတူ ရဲတပပဖဲ႔ ပဖဲ႔စည္ႏ တည္ေႏထာင္တ္ဲ  ရက္ည္္ယခ်ကနဲ႔ ႏျဖစ္ည္မႈကတ ပ  

ၿခတမ္ႏ ေႏႏျခာကလ ာတဲ အထတ ႏျပင္္ႏ ထန္္ဲ   ဆန္႔က်ပင္န္္ႏ လ န္မႈေႏဆတ ေႏပေၚပ ကလ ာခဲ တယ္။” 

ယူနခ်ီန္ 

ႏ်ားႏႏတႏ င္ငေံအတာႏ္မ်ာ မ်ာ ၌ ရဲ်ားႏႏ င္္ႏ   စစ္ ပအၾကာ  ႏျခာ ထာ သည္ႏ  စည္ႏ  ရ င္္ႏ လင္္ႏ ႏျပတသ ာ မႈမရ တႏျခင္္ႏ က 

စစ္ပ္၏ ရကစကၾကမ္ႏ ၾကဳတမႈကတ  ေမႏျပာဆတ ဘဲ ရဲတပပဖဲ႔၏ ရကစကၾကမ္ႏ ၾကဳတမႈကတ  

ေႏႏျပာဆတ ်ားႏႏတႏ င္္ႏျခင္္ႏ မရ တေႏအာင္္ ဆတန္ႏ ပတ ႔ လ်က္ွတသည္။ ထတ ႔အျပင္္ ြမဘာေႏဆဘလတ ်ားႏႏတႏ င္ငမံ် တ ဳ ၌ 

ရလည္ႏ မဟ တ္ စစ္ ပလည္ႏ မဟ တသည္ႏ   ႏျပည္သူ႔စစ္ ပပဖဲ႔ မ်ာ ကတ  အစတ  ရ၏ သတ ႔မဟ တ္ အျခာ အတတ ကအ ခံ 

ႏ်ားႏႏတႏ င္ငေံႏရ ပ တီမ်ာ ၏ အမတန္႔ညႊန္ၾကာ ခ်က္ေႏအာက္၌ အၾကမ္ႏ  ဖကၿဖတ ဳပခဲမႈမ်ာ ႏျပဳလ ပ္န္ 



အသံႏ ႏ ႏျပဳလ်က္ွတသည္။ ၎တတ ႔သည္ စစ္ဝတစံႏ မ်ာ ၊ လကနကမ်ာ ၊ စစသ င္န္္ႏ မ်ာ ်ားႏႏ င္္ႏ   

အဆင္္ႏ  ဆင္္ႏ  အမတန္႔ညႊန္ၾကာ မႈစနစမာ် ႏျဖင္္ႏ   စစ္ပမ်ာ ကဲ သတ ႔ ႏျပဳမူေႏဆာင္င္က္လ ်က္ွတသျဖင္္ႏ   

ဤကဲ သတ ေ႔သာတပပဖဲ႔ မ်ာ ်ားႏႏ င္္ႏ  ပတသက္၍ သံႏ ႏ ႏ်ားႏႏႈန္ႏ ေႏႏျပာဆတ မည္ႏ   ဘာသာစကာ တစမ် တ ဳ  စီစဥ္ဖန္္ ီရန္ 

လတ အပလ်က္ွတသည္။  

ရဲတပပဖဲ႔်ားႏႏ င္္ႏ   စစ္ ပအၾကာ  စစမွန္သည္ႏ   ပခဲႏျခာ စည္ႏ တာ မႈမရ တသည္ႏ  အခ်ကြ တို နာ လေည္သဘာေႏပ က္ႏျခင္္ႏ က 

အၿမဲသီ ႏျခာ အပဖဲ႔အစည္ႏ ႏ်ားႏႏ စ္ ပြဲ  သတ ႔ လည္ပတ္ေႏဆာင္င္က္္ေႏနသည္ႏ  ပံႏ စံႏျဖင္္ႏ   ရဲတပပဖဲ႔ကတ  

စစပံႏ ဆသင္္ႏ ေႏနသည္ဟို ကဆ ်ားႏႏ္ႏ ပ္တ ို႔ သံႏ ႏ သပ္ေႏႏျပာဆတ ေႏနသည္ႏ  အခ်ကြ တို ႏျပန္လည္္င္္ႏျခင္သံႏ ႏ သပ္န္ 

လတ အပလာေႏစသည္။ ဤအခင္္ႏ အ က်င္္ႏ က ကမာၻတစလႊႏာႏ ရ တ ရဲတပပဖဲ႔်ားႏႏ င္္ႏ   စစ္ ပ္တ ို႔သည္ 

အရပဖကလ ူေ႔ဘာင္အသတ ကအ ဝန္ႏ ကတ  ဖတ်ားႏႏ ႏတပခ်ပဳခ်ယ္န္ အခ်င္္ႏ ခ်င္္ႏ  ေႏလ က်င္္ႏ  သင္ၾကာ ေႏပ လ်က္ွတၿပီ  

နည္ႏ ဗ်  ဟာမ်ာ ်ားႏႏ င္္ႏ   အယူဝ ဒမ်ာ ကတ ပ  အျပန္အလ န္ဖလ ယသ ံႏ ႏ ပစဲ လ်က္ွတသည္ႏ  အခ်ကြ တို 

ရ င္္ႏ လင္္ႏ ေႏဖာႏ္ႏျပလ်က္ွတသည္။ 

၂။ ရဲြပပဖဲ႔ရဲ႕ ရကစကၾကမ္ႏ်ားၾကဳြမႈေႏတြ ေႏလ်  က်လ ေႏအ င္ ဘ ေႏတြလ ပ္မလဲ။  

“ကင္ာ္်ားႏႏတႏ င္ငမံ ာ ရဲတပပဖဲ႔က တင္္ႏ က်ပ္ႏျပင္္ႏ ထပန္လန္ႏ တဲ  တာ ဆီ ကာဆကယ္ေႏရ လ ပငန္ႏ ေႏဆတကတ  

အင္အာ အဆလန္ အကဆ ံသံႏ ႏ ၿပီ  ေႏဖာႏ္ေႏဆာင္္ေႏနပ တယ္။ လူေႏဆတကတ  ရတ က္ႏ်ားႏႏ က္ာေႏဆတ 

ေႏရာဂ ေႏႏျခခ်ပဳထာ မယလ တို႔ ေႏႏျခာကလွ န္႔ၿပီ  ေႏဇင္ည္ စ္ာေႏဆတန႔ဲ မလတ လာ အပ္ဲ   သတ္ႏျဖတမႈေႏဆတ 

ႏျဖင္စပာ ေႏနပ တယ္။ ရဲတပပဖဲ႔ရဲ႕ ရကစကၾကမ္ႏ ၾကဳတမႈန႔ဲ ပတသကၿပီ  

ၿင္တမ္ႏ ခ်မ္ႏ ဇစာဆန္႔က်င္်္ားႏၵျပခဲ ၾေကပမယ္ႏ   ဘာအက် တ ဳ ရလဒမ ွေႏေရရရာရာမရခဲ ၾကဘူ ။ စာေႏရ သူ်ားႏႏ င္္ႏ   

ေႏဝဖန္ေႏရ သမာ  ပကထ ရစ္ေႏဂသာရာက ကင္ာ္်ားႏႏတႏ င္င၏ံ ရဲလ ပငန္ႏ သည္ ၿဗတတတသ ်ကတ လတ နတီပ္ေႏဆတဆီက အ 

ၾကမ္ႏ ဖကမႈကတ  ေအဇမဆကခံခဲ တာႏျဖစၿပီ  ဆလတလ ပ္ေႏရ ရၿပီ ကတည္ႏ က ဆယစို်ားႏႏ စ္ေႏပ င္္ႏ မ်ာ ဇစာ 

ဘာေအႏျပာင္္ႏ  အလဲမ  မလ ပခဲ  ဘူ ဟ  ေႏႏျပာဆတ ဆသာ ခဲ သည္။” 

ဘတ င္နတီတ  ဝ မာလာဝ     

ႏ်ားႏႏတႏ င္ငအံမ်ာ စ ၌ ရဲြပပဖဲ႔၏ လ ပငန္ႏ်ားြ ဝနမ ််ားက   ရ င္္ႏ လင္္ႏ ႏျပတသ ာ ဇစာ ႏျပ႒ာန္ႏ ထာ ေႏလ မရ တဘဲ 

သတ ႔မဟ တ္ လ ပ္ င္န္ႏ တာဝန္ြတို ကတ လတ နေီႏခတ္၌ ႏျပ႒ာန္ႏ ခဲ သည္ႏ   မူလလ ပငန္ႏ တာဝန္မာ် အတတ င္္ႏ  

ဆကလက္ႏျပ႒ာန္ႏ ထာ ေႏလ ရ တသ ႏျဖင္္ႏ   ဟာဆကကမ်ာ ႏျဖင္္ႏ   ႏျပည္ႏ  ႏ်ားႏႏ ကလ ်က္ွတသည္။ အၾကမ္ႏ ဖကမႈကတ  

အမ န္က္ယ္ ေႏလ်ာ က်ဆသာ ေႏစ်ားႏႏတႏ င္မည္ႏ   ရဲ လ ပငန္ႏ မ်ာ ကတ  ထည္ႏ  ဆသင္္ႏ စဥ္္ႏ စာ ထာ သည္ႏ   



ရဲလ ပငန္ႏ တာဝန္သစမ်ာ ကတ  ရဲတပပဖဲ႔အာ  ရ င္္ႏ လင္္ႏ တင္္ႏျပ၍ စည္ႏ  ရံႏ ႏ ေအရ ဆတ ႏျခင္္ႏ သည္ 

ရဲတပပဖဲ႔ဆတင္္ႏ  အၾကမ္ႏ ဖကမႈကတ  ေႏလ ်ာ ခ်ရန္ မရ တမျဖစလတ ိုအပသည္ႏ   ေအႏျခခံႏျဖစသည္။ ဤ 

အေျ ပာင္ျ ေလဲသည္ အျရ သာ ထာ သည္ျ   ရဲတပပဖဲ႔၏ လုပငန္ျ တာဝန ာ္  သ ု႔မဟုတ္ ေမည ္ာ က ုသာမက ၎ 

တ ု႔၏ ဖ ဲ႔စည္ျ တည္အျဆာကပံျု၊ အျလ က္င္ျ  သငတန္ျ အျပ မႈ၊ ေသံျုျ အေဆာငက ရ ယာမ္ာ ်ားႏျ င္ျ   

ရပပ္ာ်ားႏျ င္ျ  ထ အျတတ႔ဆက္ ဆံမႈပံျုစံော လံျုျ က ုပါ အျျ ပာင္ျ လဲတသာ အျစသင္ျ  သည္။  

တာဝန္ခမံႈရ ွိေ့စသည့္   စနစ ္ာ်ားကွိို ဖန္္တ်ား့ ခင့္်ားသည္ ရဲတပပဖဲ႔၏ ရကစကၾကမ္ျ ၾကဳတ ႈက ု အျလ ္ာ ခ္ရာ၌ ေတလနအ 

အျရ ပါသလ ု ေဆ ုပါအျဆာပငက္ခ္က ္ာ ၌လည္ျ  အျနာကဆ ကကတ ဲေက္  ဳ သက္အျရာက ႈမ္ာ ရ  အျအနၾကာင္ျ  ဂရုျ ပဳ 

ရန္ ိုေပသည္။ ယင္ျ တ ု႔၌ ဥအပဒအေျ ခခံအေဆာကအေံျု အျျ ပာင္ျ လဲရန္၊ ေငအာ သံျုျ ေၾကမ္ျ  က ႈက ု 

ကန္႔ သတ ည္ျ   စည္ျ မ္ဥ္ျ မ္ာ ခ္မ တ္န္၊ ရဲတပပဖဲ႔ဝင ာ္ က ု တပဆင္အျပ ထာ သည္ျ   

ေသံျုျ အေဆာငပစၥည္ျ မ္ာ အျျ ပာင္ျ  လဲေသံျုျ ျ ပဳရန္၊ ရဲတပပဖဲ႔ႀက  ၾကပထ န္ျ အျက္ာင္ျ ရန္ 

တလတ္ပ္၍ အေ်ားႏျ ျာငအ ဖ ဲ႔ကင္ျ သည္ျ   ောဏာပ ုငအ ဖ ဲ႔ေစည္ျ  မ္ာ ထူအျထာငထာ ရ  ရန္ျ်ားႏျ င္ျ   

ေမ္  ဳ သာ လူ႔ေခခင္ျ  အေရ အျကာျ္မရ င ာ္  ဖ ဲ႔စည္ျ ထူအျထာငန္္ စည္ျ ရံျုျ အေရ ဆ ုရ 

သည္ျ  လုပငန္ျ မ္ာ  ပါဝင္ျ်ားႏျ ျုငပါသည္။ ၎တ ု႔ေ ပင္ ေစ ု ရတတင္ျ  အေျ ပာင္ျ ေလဲမ္ာ  ျ ပဳလုပစရာမလ ုဘဲ 

လုပငန္ျ  လညပတ္အျဆာပငက္္ျ်ားႏျ ျုင္အျစမည္ျ   ရပပ္ာအေျ ခ ပဳ တာဝနခမံႈယ်ားႏျ ရာ မ္ာ က ု စဥ္ျ စာ ျ ပငဆင္၍ 

ခ္မ အတအကာင္ ေထည္အျ ာျ္တသာ ရန္ည္ျ  လ ုေပသည္။ 

၎တ ု႔၏ လုပငန္ျ တာဝန ာ္ က ု လူထုေသ ုကအ ဝန္ျ ၏ ေစ တအ ပ ုင္ျ တစ္ပအျ  စ္ ရႈျ မအငသဘာထာ ရမည္ျ   ေစာ  

ရဲတပပဖဲ႔်ားႏျ င္ျ   ေရပသာ ျ ပညသူမ္ာ ေၾကာ  မလ ုတမာေမုန္ျ ခပာ အျစသည္ျ   ပံျုစံမ္  ဳ ျ  င္ျ   

အျလ က္င္ျ  သငၾကာ  အျပ လ္က္ရ သညဟို လကခံယူဆရသ  င္ျ   ရဲတပ္ ဖဲ႔တတင့္်ား ေ့လ က္င့္  သငၾကာ်ားမႈ္ံ ိ့ုစကံွိို 

ေေ့ ခခံက္က္ ့ ္ဳ့ ္င္ေ့့ ္ာင့္်ား လမဲႈ့ ္ဳလို္ရန္ လွိိုေ္လ္ကရ ရွိသည္။ 

“အဥရာပ်ားႏျ ျုငငံအျတတရဲ႕ ရဲလုပငန္ျ က ုၾကည္ျ  ရင္ တစခါတစ္အျလမ ာ အေမရ ကန္ျ်ားႏျ ျုငငထံကစာရင္ 

ေသာ အေရာင္ အျပၚမူတညၿပ   လူမ္  ဳ အျရ ဖခဲျ ခာ မႈ ပ ုနည္ျ တယ္ ို႔ အျျ ပာလ ု႔အရပမယ္ျ   အဥရာပတတင္ျ  

ရဲလုပငန္ျ အျတတမ ာလည္ျ  (က ုလ ု န ေခင္ျ ေက္င္ျ အျပၚ တစစ တတ စ္အျဒသအေျ ခခံၿပ   

အျရ ဆဆဲျ ပငဆ ငထာ တဲ  အေနာအက္ဥရာအပဒသ ရဲလုပငန္ျ  အျတတေပါေဝင္) ော ရ ကန္ျ်ားႏချယယဖာ အျတတ၊ 

ရ ု မာ န႔ဲ အေထာကအထာ မဲ  အျရႊအ႕ျ ပာင္ျ အေျ ခခ္သူအျတတေပါေဝင္ ျ  စတဲ   ေခ္  ဳ႕ေစုေဖ ဲအ႔တတအေပၚ 

ပံျုစံေမ္  ဳ မ္  ဳ န႔ဲ ဆ ု က္  ဳ ရ ုကခတ ႈအျတတ အက္ရာက္အျစလ္က္ရ ပါတယ္။ ေထင္ ကရထဲမ ာ ခရ ုအျေ ရ ာ န႔ဲ 

ဘယ္္  ယမ္ျ်ားႏျ ျုငငအံျတတ ပါဝင္အျနပါတယ္။ အဥရာပထဲမ ာ ရဲအျတတက ု ဗ ဒ ယ ုရ ုကတ ာ သ ု႔မ ဟုတ္ ရဲအျတတ 



ေၾကမ္ျ  က္အျနတဲ  ဗ ဒ ယ ုအျတတက ု လူသ ရ ငၾကာ  ထုတ္ျ ပနတာအျတတန႔ဲ ပတသကၿပ   

အျတဆ အျျ်ားႏချျ ျ ငင္ျ  ခံျုမႈအျတတ ျ မင္ျ  တက္ာအျနပါတယ္။ ေသာ အေရာင္အျပၚမူတညၿပ   

လူမ္  ဳ အျရ ဖခဲျ ခာ မႈန႔ဲ ပတသကၿပ    အျျ အချ ခ မစ္ ျ မစ္အျျ ပာဆ ုအျတဆ အျျ်ားႏချျ မႈအျတတလည္ျ  

မရ  တဲ အသဘာက အဥရာပ်ားႏျ ျုငငအံေတာျ္မ္ာ မ္ာ မ ာ လူမ္  ဳ အျရ ဖခဲျ ခာ ဆကဆ ံမႈ အျတတက ု 

တ ုင္ျ တာတာမ္  ဳ အျတတမလုပဖ ို႔ တာ ျ မစထာ တယ္ ို႔ ဆ ုလ ုရာအျရာက္အျနပါတယ္။ ဒ ေခ္က္ျ်ားႏျ စခိုစလံျုျ က 

တာဝနခမံႈက ု ကန္႔သတ္အျနပါတယ္။” 

ေနဒရူ လ န္ျ  

အျနာကဆ ံျုျ အေန  င္ျ   ေရပဖက္ူမႈေဖ ဲ႔ေစညျ္ မ္ာ မ  ေၾကမ္ျ  က ႈျ ပင္ျ ထနသည္ျ   

ရဲလုပငန္ျ အျ ာျ္အျဆာင ႈ ော ျ  င္ျ  မဟုတဘ ဲ ေၾကမ္ျ  က ႈက ု အျလ္ာ က္တသာ အျစၿပ   ရပပ္ာတတင္ျ  

အျဘ ကင္ျ လံျုျ ခံျဳအျရ က ု ျ  ည္ျ  ဆည္ျ အျပ ်ားႏျ ျုင္ သည္ျ   ရပပ္ာအေျ ခ ပဳတရာ မ ္အတရ ၊ 

တရာ မ ္တမႈက ု ကုစာ အျပ သည္ျ   ပံျုစံမ္ာ ်ားႏျ င္ျ   ရပပ္ာအေျ ခ ပဳခံျုသမာဓ ရံျုျ  မ္ာ ကဲ သ ုအ႔သာ 

လက္ရ ရဲလုပငန္ျ အျ ာျ္အျဆာင ႈက ု အေျ ပာင္ျ ေလဲျ ပဳလုပ္ျ်ားႏျ ျုင ည္ျ   အျပရ ခ္ယစရာမ္ာ က ု ရ င္ျ လင္ျ  

တင္ျ ပ၍ ခ္ ပကမ္ျ လ မ္ျ မ္ာ ျ ပဳလုပ္န္ လ ုေပ္္က္ရ သည္။ 

၃။ ရဲတပ္ ဖဲ႔၏ ရကစကၾကမ့္်ားၾကဳတ ႈကွိိုေ့လ ္ာ ခ္ရန္ ေရ္ဖကလ ူ႔ေဖဖဲ႔ေစည့္်ားမ္ာ်ား 

ေသံ့ ို့်ား့ ္ဳဳႏ ွ့ိ ိ့ုငသည့္  ကွိရွိယာမ္ာ်ား 

• ရဲလို္ငန့္်ားကွိို ေ့စာင့္  ၾကည့္  ေကဲခတ့္ ခင့္်ား၊ မ တ္မ့္်ားတင့္ ခင့္်ား့ဳႏ  ့င့္   ရဲတပ္ ဖဲ႔၏ 

လလဲမ ာ်ားသည့္   ေမူေက္င့္   မ္ာ်ားကွိို ေမ္ာ်ား့ ္ည္သူော်ားခ ္္ ခင့္်ား - ခခင္ျ  ျ ပဳသည္ျ  အျနရာမ္ာ ၌ 

ဗ ဒ ယ ုမ တတ မ္ျ  ရယူျ ခင္ျ ။ ဤသ ုအ႔စာင္ျ   ၾကည္ျ  ေကဲခတ္ာ၌ 

လႈပ္ရာ တကၾ တကသူမ္ာ ေတတကသ ာမက သတင္ျ အျထာက ္ာ ေတတကပါ ရည္ည္ယ္ ၍ ထ အျရာကသည္ျ   

အျစာင္ျ  ၾကည္ျ  ေကဲခတ္အျရ  က ရ ယာမ္ာ က ု အျရ ဆဆဲျ ပငဆင ည္ျ   သငတန္ျ မ္  ဳ လ ုေပ္ သည္။ 

• ရဲတပပဖဲ႔၏ ဆလဲမ ာ သည္ျ   ေမူေက္င္ျ  မ္ာ က ု လူထုက ေစ ရငခ်ံားႏျ ျုငၿပ   

ေရပဖက္ူ႔ေဖ ဲ႔ေစည္ျ မ္ာ က အျစာင္ျ  ၾကည္ျ  အေရ ယူအျဆာပငက္္အျစမည္ျ   

ေမ္ာ်ား့ ္ည္သူတွိိုငၾကာ်ားဳႏ ွ့ိ ိ့ုငသည့္   တေန္လွိ ိုငစၾကၤန္ ာ္်ားဖန္္တ်ား ့ ခင့္်ား။  

• လူထုက္န္ျ မာအျရ ်ားႏျ င္ျ   အျဘ ေ်ားႏျ ရာယက င္ျ ရ င္ျ အျရ  စည္ျ မ္ဥ္ျ စည္ျ ကမ္ျ မ္ာ က ု 

လ ုကနာအျဆာပငက္္န္ လူထိုလူတန့္်ားစာ်ားမ္ာ်ားကွိို စည့္်ားရံ ိ့ု့်ားေ့ဆာ့္ၾသ ခင့္်ား။ 



• လႈပ္ရာ တကၾ တကသူမ္ာ  ေခ္င္ျ ခ္င္ျ ခ္  တဆက္၍ ရဲတပပဖဲ႔၏ ောဏာေဆလဲသံျုျ စာ မႈျ ပဳသည္ျ   

အေျ ခေ အျနမ္ာ က ု အျထာက္ျ အပျ ပာဆ ု၍ က ရ ယာမာ္ က ု ျ်ားႏျ ျ ျ အျျ်ားႏျ ျာ လ ယ္ျ်ားႏျ ျုငသည္ျ   

တေန္လွိ ိုင့္်ားစၾကၤန္စ္ရ္ဖ န္္တ်ား ့ ခင့္်ား။  

• ္င မတဒတယာစတ်ားေ့ၾကာင့္်ား့ဳႏ  ့င့္   လူမႈတကန္ရေကေ ့ ခ ္ဳ မတဒတယာမ္ာ်ားဳႏ  ့င့္   မဟာမွိတတဖ႔ဲ၍ ရဲတပပဖဲ႔၏ 

ဆလဲမ ာ သည္ျ   ေမူေက္င္ျ  မ္ာ က ု ေမ္ာ ျ ပညသူော  ခ္ အပပ ျ ခင္ျ ။ 

• ဆဳႏၵထိုတ္ေ့ဖာ့့္ ခင့္်ားမ္ာ်ားဳႏ  ့င့္   ဆန႔္က္ငသ္ ွိတ္ေ့မ ာက့္ ခင့္်ားမ္ာ်ား - COVID 

ေခင္ျ ေက္င္ျ အျောက္၌  

 ZOOM ဆဳႏၵ ္ ခင့္်ားမ္ာ်ား - ရဲ/ေစ ု ရေရာရ  မ္ာ ၏ အျနေ မ ္ာ က ု ပ တက ာ ထ ု ျ ခင္ျ ေပါေဝင္ 

(ဧရာမေပရယအ စာ ၊ မညသည္ျ  ပထဝ နယန မ တ ရ္မထာ )။ တ ုက္ ိုကထ ိုတ္ႊင္ျ   တငဆက ႈ က ုပါ 

ျ ပဳလုပ္ျ်ားႏျ ျုငသလ ု တစၿပ ငဳတည္ျ အျနရာအျပါင္ျ မ္ာ ခစာ၌ ျ ပဳလုပ္ျ်ားႏျ ျုငပါသည္။  

 ကာ်ားဆဳႏၵ ္ ခင့္်ားမ္ာ်ား - သည္ည္ျ  တ  ည္ျ ျ  ည္ျ  တ ု ခပာ လာလ္က္ရ သည္။ 

လူခ္င္ျ ခခာအျနထ ုင္ ရမည္ျ   စည္ျ ကမ္ျ က ုလည္ျ  လ ုကနာမႈရ  သလ ု ကာ တဟန္ျ သံမ္ာ က ု 

ေသံျုျ ျ ပဳျ ခင္ျ ျ်ားႏျ င္ျ   အျပရ႕လ္ာ  တသာ လာမႈ ျ မန္ျ မနဆ နဆန္ျ ပဳလုပ္ျ်ားႏျ ျုငပါသည္။  

 တေန္လွိ ိုင့္်ားလက ရတ ွိို်ားကန္႔တကက ႈမ္ာ်ား - ဥပမာတစ္ပအျ  စ ္ လ ုေပသည္ျ   တာ ဆ  ကာတကယ္ 

အျရ ်ားႏျ င္ျ   လံျုျ ခံျဳအျရ ပစၥည္ျ က ရ ယာ ေစံျုေလငတ ပဆ ငထာ ျ ခင္ျ မရ  ဘဲ 

အျက္ာင္ျ မ္ာ ျ ပန္ည္ညဖင္ျ   လ စ ႈက ု မ ဘမ္ာ က ဆန္႔က္ငကန္႔တကက ႈက ု 

သာဓကထာ ၾကည္ျ  ျ်ားႏျ ျုငပါသည္။  

ေရင့္်ားေ မစ ္ာ်ား -  

• လံျုျ ခံျဳအျရ က႑ေုပခ္ပဳ္အျရ ဆ ုင္ ရာဂ္န ဗာစငတာမ  ရဲတပပဖဲ႔၏ ရကစကၾကမ္ျ ၾကဳတ ႈက ု 

အျလ ္ာ ခ္ရန္ ရဲ်ားႏျ င္ျ   ေစ ု ရောဏာပ ုင ာ္ ်ားႏျ င္ျ   လကကတ ဲ၍ အျလ က္င္ျ  သငတန္ျ အျပ ျ ခင္ျ ျ်ားႏျ င္ျ   

အျထာကက ူျ ပဳပစၥည္ျ  က ရ  ယာမ္ာ  ပံ ပ ု ျ ခင္ျ က ု အျဆာပငက္္္က္ရ သည္။ https://www.dcaf.ch/  

• တလတ္ပသည္ျ   ရဲလုပငန္ျ  ၾကပ တထ  န္ျ အျက္ာင္ျ အျရ ောဏာပ ုငအ ဖ ဲ႔၏ 

စံျုစမ္ျ စစ္အျဆ မႈေၿပ  ၌ တ ရာ သူႀက  မ္ာ က ရဲတပပဖဲ႔က ု မညကဲ  သ ု႔ 

တာဝနခအံျစခဲ အျၾကာင္ျ  အျ ာျ္ျ ပထာ သည္ျ   ကငာ္်ားႏျ ျုငင၏ံ တ 

ရာ ရံျုျ ေမႈဆတဲ  ုင ာ္ (ကငာ္်ားႏျ ျုငင၏ံ ဥအပဒဝကဘ္  ို ဒအတတင္ျ ၌)က ု ေငတာနက ရ ဝင္အျရာကၾကည္ျ   

ရႈ်ားႏျ ျုငပါသည္။  


