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(အလြတ္သေဘာ ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္) 

 
ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား ကူညီရန္အတြက္ ပုိမုိအားေကာင္းေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း 

ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲေျပာၾကား 
 

(ရန္ကုန္၊ ၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆) - လူသားခ်င္းစာနာမႈအေရးကိစၥမ်ားဆုိင္ရာ ဒုတိယအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္ႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး စတီဖင္ အုိဘရုိင္ယန္သည္ ၎၏ သုံးရက္တာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ကုိ ယေန႔အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ ၎၏ ခရီးစဥ္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားၿပီး မၾကာမီႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား အရိွန္ျမင့္တက္ေနစဥ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ 
လက္ရွအိေျခအေနမ်ားအတြက ္ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မတူညီမႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းရာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈလမ္းစဥ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကုိ ရွာေဖြၾကရန္ အားလုံးကုိ 
တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေဘးဒဏ္သင့သ္ူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ 
အကူအညီလိုသူမ်ားထံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သြားလာခြင့္ေပးအပ္ေရးအတြက ္ သက္ဆုိင္သူအားလုံးအား 
၎တို႔၏ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းလိုက္နာၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ 
 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အျခားအစုိးရအရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္  အေရးေပၚ 
ကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးက မၾကာမီက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ 
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားတြင္ အစုိးရ၊ ေဒသခံလူထုမ်ား၊ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တုိင္းျပည္တြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈကစိၥမ်ား 
ကို ေျဖရွင္းမႈအပါအ၀င္ အေရးပါေသာ ကိစၥမ်ားကုိ တုိးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေရးမွာ ႀကီးမားေသာ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အသိအမွတ္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ တစ္ခုတည္းေသာ 
တုိင္းတာမႈက လူသားခ်င္းစာနာမႈလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တစ္ခုတည္းေသာ ပန္းတိုင္ကေတာ့ ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့ 
အကူအညီျဖစ္ပါတယ္” ဟု မစၥတာ အုိဘရိုင္ယန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢသည္ အစုိးရ၏ အဓိက မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီ 
ေပးရန္ အျမအဲဆင္သင့္ရွိေၾကာင္းလည္း ၎က အေလးအနက္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
 
ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔တြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူ ၁၀၀,၀၀၀ နီးပါး ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရဆျဲဖစ္ၿပီး တုိက္ပြမဲ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမႈႏွင့္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ မစၥတာအိုဘရိုင္ယန္က 
၎အား ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ကူညီေပးခဲ့သည့္အတြက္ အစုိးရအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား တားဆီးခံရသည့္အတြက္ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားအား အခ်ဳ႕ိေနရာမ်ားရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
အကူအညီ ရယူရန္အတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ေစျခင္း မျပဳရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
လက္ရွ ိလူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီရယူေနသူအမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ 
နာမက်န္းသူ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ “ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ ႏွစ္ဖက္လုံးမွာ ရွိတဲ့ 
လူေတြဆီကုိ သြားေရာက္ၿပီး ထိခုိက္လြယ္တဲ့ ရပ္ရြာလူထုေတြရ႕ဲအေပၚ  ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈကုိ ကုိယ္တုိင္ ေလ့လာ 
ခြင့္ရခ့ဲတာ အလြန္အေရးပါပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက ပဋိပကၡကုိ ေရွာင္ေျပးလာသူေတြ၊ မိမိတို႔ ရပ္ရြာ 
ျပန္ဖို႔အတြက္ ေသနတ္သံေတြ တိတ္ဖို႔ေစာင့္ေနၾကသူေတြန႔ဲ စကားေျပာခဲ့ရပါတယ္” ဟု မစၥတာ အုိဘရိုင္ယန္က ေျပာ 
ၾကားသည္။ 
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ထပ္မံသိရိွလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္ 
OCHA Myanmar: Pierre Peron, +95 9250198997, peronp@un.og 
OCHA Bangkok: Helen Mould, +66 63 270 9122, mould@un.org 
OCHA New York: Amanda Pitt, +1 917 442-1810, pitta@un.org 

မစၥတာ အိုဘရုိင္ယန္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္း 
ၾကား အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ကုိ ခံခဲ့ရသည့္ ယာယီစခန္းမ်ားရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားႏွင့္ မၾကာမီက 
ျပန္လည္အေျခခ်ခ့ဲေသာ ရခိုင္အသုိင္းအ၀ုိင္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား ခံစားေနရသည့္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ 
အေျခအေနကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရကာ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္မရရွိသည့္ မြတ္စ္လင္မ္လူထုရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဆိုး၀ါးသည့္ 
ေနထိုင္မႈအေျခအေနႏွင့္ အခက္အခမဲ်ားကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ မၾကာမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေရွာင္တိမ္းရန္ စစ္ေတြသို႔ေရာက္လာသည့္ အခက္အချဲဖစ္ေနေသာ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္လည္း 
ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ 
 
“ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ မၾကာမီက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈဟာ အလြန္ဆိုး၀ါးပါတယ္။ လတ္တေလာဦးစားေပးေဆာင္ 
ရြက္ရမွာကေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈထပ္မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးဖို႔နဲ႔ ျပည္သူေတြအားလုံးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ပါ။ 
လက္ရွိ အေျခအေနက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရိွတဲ့ ရပ္ရြာလူထုအားလုံးကို ေဘးဒဏ္သင့္ေစၿပီး အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ 
သြားလာခြင့္မရတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္အသုိင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ ထိခုိက္အလြယ္ဆုံးသူေတြအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ အျခား 
အေရးပါတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ ထပ္မံ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါတယ္။” 
 
“ရခုိင္ျပည္နယ္ေရာက္တုန္းက လူေတြနဲ႔ သတူို႔ ခံစားရတဲ့အေၾကာင္းေတြ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအပါအ၀င္ အေျခခံ 
၀န္ေဆာင္မႈကုိ လုံေလာက္စြာ လက္လွမ္းမမီတဲ့အေၾကာင္းေတြ ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံသား 
ျဖစ္မႈေတြနဲ႔ မဆုိင္ဘ ဲရခုိင္ျပည္နယ္မွာရိွတဲ့လူေတြ အားလုံး သူတို႔နဲ႔ အနီးဆုံး ေဆးရုံ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးဌာန၊ ေက်ာင္းနဲ႔ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈေတြကုိ ေဘးကင္းစြာ လက္လွမ္းမီရပါမယ္။” 
 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူထုအသုိင္းအ၀ိုင္းၾကား အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ေလးႏွစ္အၾကာတြင္ မိမိတို႔ကုိယ္ မိမိတို႔ 
ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚၾကေသာ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ားဆုံးပါ၀င္သည့္ လူ ၁၂၀,၀၀၀ ခန္႔ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရဆဲ 
ျဖစ္သည္။ 
 
“အလိုအပ္ဆုံး အခ်က္ကေတာ့ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲါမရိွရင္ လူေတြ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပၚ ဆက္မွီခိုေနရပါမယ္။ အဒဲီလိုမျဖစ္ဖို႔အတြက္ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းၾကား ယုံၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အမ်ားႀကီး ေဆာင္ရြက္ရပါဦးမယ္။ လက္ေတြ႔က်က် ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တစ္တုငိ္းျပည္လုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔အညီ အစုိးရန႔ဲ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရ 
ပါမယ္။ ဒါဟာ သူ႔ရ႕ဲ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းျဖစ္သလို ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႕ဆုံခဲ့သူအားလုံးအတြက္ ဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲီလိုပ ဲကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္လည္း ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။” 
 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းသည္ ရန္ပံုေငြ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္း 
(အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၄ သန္း) အေထာက္အပံ့ရရိွၿပီးျဖစ္ကာ ေဒၚလာ ၈၆ သန္းလိုအပ္ေနေသးသည္။ အထူသျဖင့္ 
ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈတုံ႔ျပန္ေရးအရွိန္ျမွင့္တင္ရန္ ရန္ပုံေငြ 
အေရးေပၚထပ္မံလိုအပ္ေနသည္။ 
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