ကမ္ဘဒ
ာ့ က
ု ခသည်မ ဘျားန ေ့
၂၀၂၁ ခုနှစ၊် ဇွ ်လ ၂၀ ရက်န ေ့
ကမ္ဘာ့ဒုကသ
ခ ည်မ ဘျားန ေ့တွင် သက်ဆှိုင်ရဘနှိုင်ငံတကဘအဖွွဲ့အစည်ျားမ ဘျားနှငာ့် ပြည်တွင်ျားရှှိြါဝင်ြတ်သက်သူ အဘျား
လံုျားကုှိ န ရြ်မှ အတင်ျားအဓမမ နပြဘင်ျားနရွဲ့န ထှိုင်ရသညာ့် ကမ္ဘတစ် ဝ ်ျားလျားံု ရှှိ ၇၁.၇ သ ်ျားနသဘ ဒုကခသည်မ ဘျား
နှငာ့် ပြည်တွင်ျားစစ်န ကဘငာ့်န ရြ်နရွဲ့နပြဘင်ျားန ထှိုင်ရသူ (IDP) မ ဘျား၏လံုခခံြုံနရျားနှငာ့် ဘဝရှင်သ ်နရျားအတွက်ရြ်
တည်ရ ် (KHRG) မှ နတဘင်ျားဆှိုလှိုကြ
် ါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နဖနဖဘ်ဝါရီလ ၁ ရက်န ေ့တွင် ပဖစ်နြေါ်ခာ့နသဘ စစ်
အဘဏဘသှိမ်ျားမှုန ောက်ြှိုငျား် တွင် ပမ ်မဘပြည်ရှှိတှိုငျား် ရင်ျားသဘျားနဒသမ ဘျားအတွင်ျား နှိုင်ငံနရျားမတည်ငငှိမ်မှုနှငာ့် ပြည်
တွင်ျားစစ်မ ဘျားန ကဘငာ့် ထွက်နပြျားတှိမ်ျားနရှဘင်ရသူမ ဘျားပြဘျားလဘငြီျား ၎င်ျားတှိုေ့သည် ယခုအခ ှိ ်တွင် လူသဘျားခ င်ျားစဘ ော
နထဘက်ထဘျားမှု အနထဘက်အြံာ့မ ဘျား အထူျားလှိုအြ်လျှက်ရှှိန ြါသည်။ သှိုေ့နသဘ်လည်ျား စစ်နကဘင်စမ
ီ ှထှိုအ
နထဘက်အြံာ့မ ဘျား မနရဘက်ရှှိနှိုင်ရ ် လ စ်လ ျူရှုထဘျားသညာ့်အပြင် တဘျားပမစ်ြှိတ်ြင်မှုမ ဘျားနှငာ့် ဖ က်ဆီျားမှုမ ဘျားကှို
လုြ်နဆဘင်လ က်ရှှိန သည် ကှိုနတွွဲ့ပမင်ရြါသည်။ ဤကာ့သှိုေ့နသဘ တဘျားဆီျားြှိတ်ြင်မှုမ ဘျားနှငာ့် နနှောက်ယှက်
ဖ က်ဆီျားမှုမ ဘျားသည် နှိုင်ငံတကဘလူသဘျားခ င်ျားစဘ ောနထဘက်ထဘျားမှု ဥြနဒကှို စစ်နကဘင်စမ
ီ ှ နပြဘင်နပြဘင်တင်ျား
တင်ျား ခ ြုံှိ ျားနဖဘက်န ပခင်ျားပဖစ်ြါသည်။
ဆက်လက်ပဖစ်ြွဘျားန နသဘ နှိုင်ငံနရျားမတည်ငငှိမ်မှုမ ဘျား၊ စစ်နရျားလှုြ်ရှဘျားမှုမ ဘျား၊ ပမ ်မဘစစ်တြ်၏ မဆင်မနပခ
ြစ်ခတ်မှုမ ဘျားနှငာ့် နက ျားရဘမ ဘျားကှို ြစ်မှတ်ထဘျားငြီျား ဗံုျားကက တှိုက်ခှိုက်မမ
ှု ဘျား၊ နပမပမြုံြ်မှိုင်ျားမ ဘျား၊ ပမ ်မဘစစ်တြ်
အပြင်

ယ်ပခဘျားနစဘငာ့်တြ်နှငာ့် အခ ြုံှိ ွဲ့နသဘ တှိုငျား် ရင်ျားသဘျားလက် က်ကှိုင်မ ဘျားအ ကဘျား

အပြ ်အလှ ်ြစ်ခတ်

တှိုက် ခှိုက်မှု မ ဘျားန ကဘငာ့် ထွက်နပြျားတှိမ်ျားနရှဘင်န ရသူ ဒုကခသည်မ ဘျားနှငာ့် ပြည်တွင်ျားစစ်နဘျားနရှဘင်မ ဘျားသည်
၎င်ျား၏န ရြ်သှိုေ့ ပြ ်လည်န ထှိုင်နှိုင်ပခင်ျား မရှန
ှိ သျားြါ။ ၎င်ျားတှိုေ့အတွက် အဓှိကစှိုျားရှိမ်ရသည်မှဘ လံုခခံြုံနရျားနှငာ့် စဘျား
ဝတ်န နရျား အခွငာ့်အလမ်ျားမ ဘျား မရှပှိ ခင်ျားြင် ပဖစ်သည်။
နှိုင်ငံနရျားမတည်ငငှိမ်မှုနှငာ့် စစ်နရျား ြဋှိြကခအပြင် ကမ္ဘတစ်ဝှမ်ျားတင
ွ ် နှစ်နှငာ့်ခ ည် ပဖစ်ြွဘျားလ က်ရှှိနသဘ ကှိုဗစ်၁၉ နရဘဂါကူျားစက်ြ ံွဲ့ြွဘျားမှုသည်လည်ျား လူမှုဘဝ မလံုခခံြုံမှု၊ လူူ့အခွငာ့်အနရျား ြ က်စီျားယှိုယွင်ျားမှုမ ဘျားနှငာ့် လူသဘျား
ခ င်ျား စဘ ောနထဘက်ထဘျားမှု အ ကြ်အတည်ျားမ ဘျားကုှိ ထြ်မံပဖစ်နြေါ်နစလ က်ရှှိန ြါသည်။ ကှိုဗစ်-၁၉ အ ကြ်အ
တည်ျား နှငာ့်ြတ်သက်ငြီျား KHRG မှ လတ်တနလဘ ထုတ်ပြ ်ထဘျားနသဘ ခ ်လှြ်ခံထဘျားရသူမ ဘျားအမည်ရှှိ အစီရင်
ခံစဘ၏ အဓှိက ရှဘနဖွနတွွဲ့ရခ
ှှိ က်နတွမှဘလည်ျား စစ်အဘဏဘသှိမ်ျားငြီျားန ောက်ြှိုင်ျား တှိုငျား် ရင်ျားသဘျားနဒသမ ဘျားအ
တွင်ျား ကှိုဗစ်-၁၉ နရဘဂါနှငာ့် ြတ်သက်နသဘ စစ်နဆျားမှုမ ဘျား၊ တု ေ့်ပြ ်ကဘကွယ်မှုမ ဘျားနှငာ့် အကူအညီအနထဘက်
ြံာ့မ ဘျား အဘျားလံုျားရြ်တ ေ့်ထဘျားခာ့ရသည်။ အဆှိုြါ ကူညီနထဘက်ြမ
ံာ့ ှုမ ဘျားအဘျား အဓှိက ဝ ်နဆဘင်နြျားန သည်မှဘ
တှိုငျား် ရင်ျားသဘျား လူထုအနပခပြြုံ အဖွွဲ့အစည်ျားမ ဘျားနှငာ့် နဒသခံတင
ှို ်ျားရင်ျားသဘျားနခါင်ျားနဆဘင်မ ဘျားပဖစ်ငြီျား နှိုင်ငံတကဘ
အသှိုင်ျားဝင
ှို ်ျားနှငာ့် သက်ဆှိုင် ြါဝင်ြတ်သက်သူမ ဘျားမှ ၎င်ျားတှိုေ့၏ လုြ်နဆဘင်နှိုင်စွမ်ျားမ ဘျားကှို အသှိအမှတ်ပြြုံငြီျား လူ

သဘျားခ င်ျားစဘ ောနထဘက်ထဘျားမှု အကူအညီမ ဘျားအဘျား ဆက်လက်လုြ်နဆဘင်နှိုင်ခွငာ့် ရှှိရ ်အတွက် ဝှိုင်ျားဝ ်ျားြံာ့ြှိုျား
နြျားရ ် လှိုအြ်သည်။
ပြည်တွင်ျားစစ်နဘျားနရှဘင်မ ဘျားနှငာ့် ဒုကခသည်မ ဘျားမှ၎င်ျားတှိုေ့၏န ရြ်သှိုေ့ လံုခခံြုံစွဘနှငာ့် ဂုဏ်သှိကခဘရှှိစွဘ ပြ ်လည် န
ထှိုင်နှိုင်ရ ်နှငာ့် လူူ့အခွငာ့်အနရျားခ ြုံှိ ျားနဖဘက်ခံရမှုမ ဘျားန ကဘငာ့် ၎င်ျားတှိုေ့၏ ထှိခှိုက် စ် ောဆံုျားရံှုျားမမ
ှု ဘျားအဘျား ပြ ်လည်
ကုစဘျားရ ်အတွက် KHRG မှနအဘက်ြါအ ကကံပြြုံခ က်မ ဘျားကုှိ နြျားထဘျားြါသည်။
•

စစ်နကဘင်စမ
ီ ှ အရြ်သဘျားန ရဘမ ဘျားနှငာ့် အရြ်သဘျားမ ဘျားကှို ြစ်မှတ်ထဘျား တှိုက်ခှိုက်ပခင်ျားမ ဘျားအဘျား
ရြ်တ ေ့် ရ ် ကမ္ဘာ့ကလ
ု သမမဂ လံုခခံြုံနရျားနကဘင်စ၊ီ အနထွနထွညီလဘခံ နှငာ့် အဘဆီယံနှိုင်ငံမ ဘျား
အြါအဝင် နှိုင်ငံတကဘ အသှိုင်ျားအဝှိုငျား် မှ ပြင်ျားပြင်ျားထ ်ထ ် ဖှိအဘျားနြျားရမည်။

•

တြ်မနတဘ်မှထှိုျားစစ်ဆင် တှိုက်ခှိုကမ
် ှုမ ဘျားန ကဘငာ့် ထွက်နပြျားလဘနသဘ ပမ ်မဘပြည်သူမ ဘျားကှို အှိမ်
ီျားခ င်ျား နှိုင်ငံမ ဘျားမှ အစှိုျားရမ ဘျားသည် ၎င်ျားတှိုေ့ကှို အကဘအကွယန
် ြျားငြီျား လူသဘျားခ င်ျားစဘ ောနထဘက်
ထဘျားမှုအကူအညီမ ဘျား အပြညာ့်အဝ နြျားရမည် ပဖစ်သည်။

•

စစ်နကဘင်စအ
ီ န ပဖငာ့် လူသဘျားခ င်ျား စဘ ောနထဘက်ထဘျားမှု အနထဘက်အြံာ့မ ဘျားကုှိ ြှိတ်ဆှိုေ့တဘျားဆီျား
ပခင်ျားနှငာ့် ဖ က်ဆီျားပခင်ျားမ ဘျားအဘျား ပြြုံလုြ်ပခင်ျားမှ လံုျားဝရြ်တ ေ့်နြျားရမည် ပဖစ်သည်။

•

စစ်နကဘင်စမ
ီ ှ ကှိုဗစ်-၁၉ နရဘဂါကူျားစက်ြ ံွဲ့နှံေ့မှုန ကဘငာ့် ပဖစ်ြွဘျားခာ့နသဘ အ ကြ်အတည်ျားမ ဘျားပဖစ်
သညာ့် လူမှုဘဝမလံုခခံြုံမှုမ ဘျားအတွက် ပြ ်လည်ထူနထဘင်မှုလုြ်င ်ျားမ ဘျား ထှိနရဘက်စဘွ ဝှိုင်ျားဝ ်ျား
လုြ်နဆဘင် နြျားန ကနသဘ သက်ဆှိုင်ရဘ ြါဝင်လုြ်နဆဘင်သူအဘျားလံုျားကှို အပြညာ့်အဝလုြ်
နဆဘင်ခွငာ့် နြျားရမည်။ ကှိုဗစ်-၁၉ နရဘဂါ တု ေ့်ပြ ်ကဘကွယ်မှု လုြ်င ်ျားမ ဘျားကှိုလည်ျား အခ ှိ ်နှငာ့်
တစ်နပြျားညီ ထှိနရဘက်စဘွ ပြ ်လည်လုြ်နဆဘင် နြျားရမည် ပဖစ်သည်။

•

တှိုငျား် ရင်ျားသဘျားနဒသအတွင်ျားရှှိ လူသဘျားခ င်ျား စဘ ောမှု အကူအညီျားအဘျား အဓှိက ဝ ်နဆဘင်နြျားနသဘ
သက်ဆှိုင်ရဘြါဝင်လုြ်နဆဘင်သူမ ဘျားအဘျားနှိုင်ငံတကဘအသှိုင်ျားအဝှိုငျား် က အသှိအမှတ်ပြြုံငြီျားလူသဘျား
ခ င်ျားစဘ ောနထဘက်ထဘျားမှု အကူအညီမ ဘျား ဆက်လက်လုြ်နဆဘင်နှိုင်ခွငာ့် ရှှိရ ်အတွက် ဝှိုင်ျားဝ ်ျားြံာ့
ြှိုျားနြျားရမည် ပဖစ်သည်။

ဆက်သွယ်ရ ်
န ော်ထူျားထူျား– +66 872 051 856
နစဘ နဒဆူျား- +66 811 297 564

