
ကမ ္ဘ ာ့ဒကုခသည်မ  ဘျားန ေ့ 

၂၀၂၁ ခုန ှ စ၊် ဇွ  ်လ ၂၀ ရက် န ေ့ 

ကမ္ဘာ့ဒုကခသ ည်မ ဘျားန ေ့တွင်  သက်ဆှိုင်ရဘ န ှိုင်ငံတကဘအ ဖွ ွဲ့အစည် ျားမ ဘျား န ှငာ့် ပြည်တွင်ျား ရှှိြါဝင်ြတ်သ က်သူ အ ဘ ျား 

လံုျားကှို န ရြ်မှ အတင် ျားအဓ မမ နပြဘင်ျားနရ ွဲ့ န ထှိုင်ရသညာ့်  ကမ္ဘတ စ ် ဝ  ်ျားလံျုားရှှိ ၇၁. ၇ သ ်ျားနသဘ ဒု ကခသည်မ  ဘ ျား 

န ှငာ့် ပြည်တွင်ျား စစ်န ကဘငာ့် န ရြ်နရ ွဲ့နပြဘင် ျား န ထှိုင်ရသူ (IDP) မ ဘျား၏လံုခခ ံြုံနရျားနှငာ့် ဘဝ ရှင်သ ်နရျား အတွ က် ရ ြ် 

တည်ရ ် (KHRG) မှ နတဘင် ျားဆှိုလှိုကြ်ါသ ည်။ ၂၀၂၁ ခုန ှစ်၊ နဖနဖဘ်ဝါရီ လ ၁ ရက်န ေ့ တွင် ပဖစ် နြေါ်ခ ာ့ နသဘ  စ စ် 

အဘဏဘသ ှိမ်ျားမှု န ောက်ြှိုငျ်ား တွ င် ပမ ်မဘပြည်ရှှိတှိုငျ်ားရ င်ျားသဘ ျားနဒသမ ဘ ျားအ တွင်ျား န ှိုင်ငံနရ ျားမတည်ငငှိမ်မှုန ှငာ့် ပ ြ ည် 

တွင်ျားစစ်မ ဘ ျားန ကဘငာ့် ထွက် နပြျားတှိမ် ျားနရှဘင် ရသူမ ဘျားပ ြဘျား လဘင ြီျား ၎င်ျားတှိုေ့ သည် ယခုအ ခ ှိ ်တွင ် လူသဘျားခ င်ျားစဘ  ော 

နထဘက်ထဘ ျားမှု အနထဘက် အြံာ့မ ဘျား အ ထူျားလှိုအြလ်ျှ က်ရှှိန ြါသ ည်။ သှိုေ့နသဘ် လည်ျား စ စ်န ကဘင်စမီှထှို အ 

နထဘက်အ ြံာ့မ ဘျား မ နရဘက်ရှှိ န ှိုင်ရ ် လ စ်လ ျူရ ှုထဘျားသညာ့်အပြင် တဘ ျားပမစြ်ှိ တ်ြင်မှုမ ဘျားနှငာ့် ဖ က် ဆီျားမှုမ ဘ ျား ကှို  

လုြ်နဆဘင ်လ က်ရှှိန သည်  ကှိုနတွ ွဲ့ပမင်ရြါသည်။ ဤက ာ့သှိုေ့ နသဘ  တဘျားဆီျားြှိတ် ြင်မှုမ ဘျားနှငာ့် နနှောက် ယှ က် 

ဖ က်ဆီျားမှုမ ဘျား သည် န ှိုင်ငံတကဘလူသဘျားခ င်ျားစဘ ော နထဘ က်ထဘျားမှု ဥြ နဒကှို စ စ်နက ဘင်စမီှ နပြဘင် နပြဘင် တ င် ျား 

တင်ျား ခ ှိြုံျား နဖဘ က်န ပခ င်ျားပဖစ်ြါသည်။ 

ဆက်လက်ပဖ စြ်ွဘျား န နသဘ  န ှိုင်ငံနရျားမတ ည်ငငှိမ်မှုမ ဘျား၊ စစ်နရျားလှုြ်ရှဘ ျားမှုမ ဘျား၊ ပမ ်မဘစစ်တြ်၏ မ ဆင်မ နပ ခ  

ြစခ်တ်မှုမ ဘ ျား န ှငာ့် နက ျားရ ဘမ  ဘျားကှို ြစမ်ှ တ် ထဘျားငြီျား ဗံုျားကက  တှိုက်ခှိုက်မှုမ  ဘျား၊ နပမပမ ြုံြ်မှို င်ျားမ ဘျား၊ ပမ ်မ ဘစ စ် တ ြ် 

အပြင်  ယ်ပခဘျား နစဘငာ့်တ ြ်နှငာ့် အခ ှိြုံွဲ့နသဘ တှိုငျ်ားရင်ျားသ ဘ ျားလက် က်ကှိုင ်မ ဘျားအ ကဘျား   အပြ ်အလှ ်ြ စ်ခ တ် 

တှိက် ခှိုက်မှု မ ဘျားန ကဘငာ့် ထွက်နပြျား တှိမ်ျားနရှဘင် န ရသူ ဒုကခသည်မ ဘ ျားနှငာ့် ပြည်တွင်ျားစစ်နဘ ျားနရှဘ င်မ ဘ ျား သ ည်  

၎င်ျား၏န ရ ြ် သှိုေ့ ပြ ်လည်န ထှိုင်နှိုင်ပခ င်ျား မရှှိနသျားြ ါ။ ၎ င်ျားတှိုေ့အ တွက ် အဓှိကစှို ျားရှိမ်ရ သည်မှဘ လံုခခံြုံ နရျားန ှငာ့် စ ဘ ျား 

ဝတ်န နရ ျား အ ခွငာ့်အလမ်ျားမ ဘ ျား မရှှိပခ င်ျားြင် ပ ဖစသ်ည်။  

န ှိုင်ငံနရျားမတ ည်ငငှိမ်မှုနှငာ့် စ စန်ရ ျား ြဋှိြကခ အပြင် ကမ္ဘ တစ်ဝှမ် ျားတငွ် န ှစ်နှငာ့်ခ ည ် ပဖစ်ြွဘျားလ က်ရှှိနသဘ ကှို ဗ စ်-

၁၉ နရဘဂ ါကျူား စကြ် ံွဲ့ြွဘ ျားမှုသ ည်လည်ျား လူမှုဘဝ မလံု ခခ ံြုံမှု၊ လူူ့အခ ွငာ့်အနရျား ြ က်စီျား ယှိုယွင်ျားမှုမ ဘျား န ှငာ့် လူသ ဘ ျား 

ခ င်ျား စဘ ော နထ ဘက်ထဘျားမှု  အ ကြ်အတ ည်ျားမ ဘျားကှို  ထ ြ်မံပဖစန်ြေါ် နစ လ က်ရှှိန ြါ သည်။ ကှိုဗ စ်-၁၉ အ ကြ် အ 

တည်ျား န ှငာ့်ြ တ် သက်ငြီျား KHRG မှ လ တ်တနလဘ ထု တ်ပြ  ်ထဘျားနသဘ ခ  ်လှြ်ခံထဘျားရသူမ ဘျားအမည် ရှှိ အ စီရ င် 

ခံစဘ၏ အဓှိ က ရှဘနဖွန တွွဲ့ရှှိခ က်နတွ မှဘလည်ျား စစ်အဘဏဘသ ှိမ်ျားင ြီျားန ောက်ြှိုင ်ျား တှိုငျ်ားရင်ျားသ ဘျားနဒသမ ဘ ျား အ 

တွင်ျား ကှိုဗ စ်-၁၉ နရဘ ဂါနှငာ့် ြတ်သက် နသ ဘ စ စန်ဆ ျားမှုမ ဘျား၊ တု ေ့်ပ ြ ်ကဘကွယ်မှုမ ဘ ျားနှငာ့် အကူအ ညီ အနထ ဘ က် 

ြံာ့မ ဘျား အဘျား လံု ျားရြ်တ ေ့်ထဘျားခ ာ့ ရသည ်။ အဆှိုြါ ကူညီ နထဘ က်ြံာ့မှုမ ဘျားအ ဘျား  အဓှိက ဝ ်နဆ ဘင်နြျားန သည် မှ ဘ  

တှိုငျ်ားရင်ျားသဘ ျား  လူထုအ နပခပြြုံ  အဖွ ွဲ့အ စ ည်ျားမ ဘျားနှငာ့် နဒ သခ ံတှိငု်ျားရင် ျားသဘျား နခါငျ်ား နဆ ဘင်မ ဘျားပဖစ်င ြီျား န ှိုင်ငံတက ဘ  

အသှိုင်ျားဝှိငု်ျားနှငာ့်  သက်ဆှိုင် ြါ ဝင်ြတ်သက် သူမ ဘျားမှ ၎င် ျား တှိုေ့၏ လုြ်နဆ ဘင်န ှိုင်စွမ်ျားမ ဘျားကှိ ု အသှိ အ မှတ်ပြြုံငြီျား  လူ 



သဘျားခ င်ျားစဘ ော နထဘက်ထဘ ျားမှု အကူအညီမ ဘျားအဘျား ဆ က် လက်လုြ်နဆ ဘ င်နှိုင်ခွငာ့် ရှှိရ ်အတွက ် ဝှိုင် ျားဝ ်ျား ြံာ့ ြှို ျား 

နြျားရ ် လှိုအ ြ် သည်။ 

ပြည်တွင်ျား စစ်နဘ ျားနရှဘင်မ ဘျား န ှငာ့် ဒ ုကခသည် မ ဘျားမှ၎င်ျားတှိုေ့ ၏န ရ ြ်သှိုေ့ လံုခခ ံြုံစွဘနှငာ့် ဂု ဏ်သှိကခဘရှှိစွဘ  ပြ ်လည် န  

ထှိုင်နှိုင်ရ ်နှငာ့ ် လူူ့အခ ွငာ့်အ နရ ျားခ ှိြုံျားနဖဘကခ်ံ ရမှုမ ဘျားန ကဘ ငာ့် ၎င်ျားတှိုေ့၏ ထှိခှိုက် စ် ောဆ ံုျား ရံှုျားမှုမ ဘျား အ ဘျား ပြ  ် လ ည် 

ကုစဘျားရ ်အ တွက ်KHRG မှနအဘက် ြါအ  ကကံပြြုံ ခ က်မ ဘျားကှို နြျားထဘ ျားြ ါသည်။ 

• စစ်နကဘင် စမီှ  အရြ်သဘျား န ရဘမ ဘျားန ှငာ့် အရြ်သဘျားမ ဘျား ကှို ြစမ်ှ တ်ထ ဘျား တှိုက်ခှို က်ပခင ်ျားမ ဘျားအ ဘ ျား  

ရြ်တ ေ့ ် ရ ် ကမ္ဘာ့ကလုသ မမဂ လံုခခ ံြုံနရျားနကဘင် စ၊ီ အနထ ွနထွညီလဘ ခံ န ှငာ့် အဘဆီယံန ှိုင်ငံမ ဘ ျား 

အြါအဝင် န ှိုင် ငံတကဘ အ သှို င်ျားအဝှိုငျ်ားမှ ပြင် ျားပြင်ျားထ ်ထ ် ဖှိအဘျားနြျားရမ ည်။  

• တြ်မနတဘ်မှ ထှိုျားစစဆ်င် တှိုက်ခ ှိုကမ်ှုမ ဘျား န ကဘငာ့် ထွက်နပ ြျားလဘနသ ဘ ပမ ်မဘပြည်သူမ ဘျားကှို အှိ မ် 

 ီျားခ င်ျား န ှိုင်ငံမ ဘျားမှ အစှို ျားရမ ဘ ျားသည် ၎င်ျားတှိုေ့ကှို အကဘအ ကွယန်ြျားငြီျား လူသဘျားခ င်ျားစဘ  ောနထ ဘ က် 

ထဘျားမှုအကူ အ ညီမ ဘျား အပြ ညာ့် အဝ နြ ျားရမ ည် ပဖစ်သည်။ 

• စစ်နကဘင် စအီ န ပဖငာ့် လူသဘျားခ င်ျား စဘ ောန ထဘက်ထဘျားမှု အနထဘက် အ ြံာ့မ ဘျားကှို ြှိတ်ဆ ှိုေ့တဘ ျား ဆီ ျား 

ပခ င်ျားနှငာ့် ဖ က်ဆီျားပခ င်ျားမ ဘျားအ ဘျား ပြြုံလုြ်ပခ င်ျားမ ှလံုျားဝရြ်တ  ေ့်နြျားရမည် ပဖ စသ်ည်။ 

• စစ်နကဘင် စမီှ  ကှိုဗ စ်-၁၉ နရ ဘဂါကူျားစက်ြ  ံွဲ့နှံေ့မှုန ကဘငာ့် ပ ဖစြ်ွဘျားခ ာ့ နသဘ  အ ကြ်အ တ ည်ျားမ ဘျား ပဖ စ် 

သညာ့် လူမှုဘဝမလ ံုခခံြုံမှုမ ဘ ျားအတကွ် ပြ ် လည်ထူနထဘ င်မှုလုြ်င ်ျားမ ဘျား ထှိနရဘ က် စဘွ ဝှိုင်ျားဝ  ် ျား 

လုြ်နဆဘင ်  နြျားန  ကနသ ဘ သက်ဆှိုင် ရဘ ြါဝင်လု ြ်နဆဘင ်သူအ ဘျားလံုျားကှို  အပ ြညာ့်အဝ လု ြ် 

နဆဘင်ခွငာ့် နြျားရမည်။ ကှိုဗ စ်-၁၉ နရဘဂ ါ တု ေ့်ပ ြ ်ကဘကွယ်မှု လုြ်င  ်ျားမ ဘျားကှိုလည် ျား အခ ှိ ် န ှ ငာ့်  

တစ် နပြျားညီ ထှိနရဘက် စဘွ ပ ြ ်လည်လုြ်နဆ ဘင် နြျားရ မ ည် ပဖစ်သည်။  

• တှိုငျ်ားရင်ျားသဘ ျား နဒသအတွ င်ျား ရှှိ လူသဘျားခ င်ျား  စဘ ောမှု အကူ အညီျားအဘ ျား အ ဓှိက ဝ ်နဆဘ င်နြျား နသ ဘ  

သက်ဆှိုင်ရဘြါ ဝင်လုြ်နဆဘင် သူမ ဘျားအဘျားနှိုင် ငံတကဘအသှို င်ျားအဝှိုငျ်ားက အသှိအမှတ်ပြြုံ ငြီျားလူသ ဘ ျား 
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