
 
 
 
 
 
 

 

၂၀၂၁ ခုနစှ၊် မတလ် ၄ ရက ် 

အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာကြြခ်ပြေနခီြာ်မတ ီ (အ ိုငစ်အီာရ်စ)ီသည် ပမနမ်ာန ိုငင်အံန ံ ှံ့တငွ ် ပြစပ် ေါ်ခနသည်ှံ့ 

အခပြေအခနမျာျားြ ို အနျီားြြ်ခစာင်ှံ့ကြညှံ့လ်ျြရ်  ပြီျား လနွြ်ေ ှံ့ခသာရြမ်ျာျားအတငွျ်ား ခတွွေ့ ရ  ရသည်ှံ့ ြ ို၍ြ ို၍ 

ပြငျ်ားထနလ်ာသည်ှံ့ပြစရ်ြ်မျာျားန င်ှံ့ ယငျ်ားတ ို ှံ့န  င်ှံ့ဆြန် ွှယသ်ည်ှံ့ လသူာျားြေျငျ်ားစာနာခထာြထ်ာျားမှုဆ ိုငရ်ာ 

ခနာြဆ်ြတ်ွ အြျ  ျားဆြမ်ျာျားန င်ှံ့ြတသ်ြ၍် အလနွအ်မငျ်ား စ ိုျားရ မ်မြငျ်ားပြစမ် ြါသည။် 

ဆနဒပြမှုမျာျားသည ် ဆြလ်ြ၍် ြျယြ်ျယပ်ြန် ှံ့ပြန် ှံ့ ပြစလ်ာခနသည်ှံ့အြေျ နမ်ျာျားတငွန် င်ှံ့ ခသဆံိုျားသမူျာျားန င်ှံ့ 

အလနွအ်မငျ်ားဒဏရ်ာရသမူျာျား၏အခရအတြွ ် ြ ိုမ ိုမျာျားလာသည်ှံ့အြေျ နတ်  ို့တငွ ် ထ နျ်ားထ နျ်ားသ မ်ျားသ မ်ျားရ  ကြရန ်

အ ိုငစ်အီာရ်စြီ အာျားလံိုျားြ ို တ ိုြတ်နွျ်ားလ ိုြါသည။် 

အ ိုငစ်အီာရ်စြီ ထ ်မအံသ ခြျားလ ိုသညမ် ာ ဆနဒပြမှုမျာျားအတငွျ်ား တငျ်ားမာမှုမျာျား ပမင်ှံ့တြလ်ာသည်ှံ့ အြေျ နတ်ငွ ်

ဥြခဒအာဏာသြခ်ရာြခ်စရန ် ခဆာငရွ်ြသ်ည်ှံ့လိုြ်ငနျ်ားမျာျားတငွ ် ြါ၀ငသ်ည်ှံ့ ရ န င်ှံ့စစတ်ြ် 

တြ်ြွ ွေ့၀ငမ်ျာျားသည ် ခစှံ့စြ်ည  နှု ငျ်ားပြေငျ်ားန င်ှံ့ ခပြလညမ်ှုရခစရနခ်ဆာငရွ်ြပ်ြေငျ်ားတ ို ှံ့ြ ို ြထမဦျားစွာ 

ပ ြုလ  ်ရမညပ်ြစပ်ြီျား အငအ်ာျားအသံိုျားပြ ရန ် လ ိုအြ်သည်ှံ့ ခြေငျ်ားြေျြအ်ခနအထာျားမျ  ျားမ လွ ၍ အငအ်ာျားြ ို 

အသံိုျားမပြ ရြါ။ အငအ်ာျားအသံိုျားပြ ရန ် မလွှ မခရ ာငသ်ာသည်ှံ့အပပြေအပေတငွ ် အသံိုျားပြ သည်ှံ့အငအ်ာျားသည ်

ရငဆ် ိုငခ်နရသည်ှံ့အနတရာယန် င်ှံ့ အြေျ  ျားအစာျားခလျာ်ြနသ်ည်ှံ့ အငအ်ာျားြ ိုသာ အသံိုျားပြ ရမညပ်ြစပ်ြီျား 

အရြ်သာျားပြညသ်မူျာျား၏ အသြန် င်ှံ့ရိုြ်ြ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ာဂိုဏသ် ြခာအခြေါ် အနတရာယြ်ျခရာြန် ိုငမ်ှုမ  

ြာြယွတ်ာျားဆျီားရန ် သ ို ှံ့မဟိုတ ် နညျ်ားန ိုငသ်မျှနညျ်ားခစရန ် ပြစန် ိုငခ်ပြေရ  သည်ှံ့ ကြ  တငြ်ာြယွမ်ှုမျာျား 

အာျားလံိုျားြ ို ခဆာငရွ်ြရ်မည။် 

ဒဏရ်ာရသမူျာျားသည ် ခဆျားြိုသမှုရရ  ရန ် အလနွအ်ခရျားကြျီားပ ောပ  ောင်ို့ ြျနျ်ားမာခရျားခစာင်ှံ့ခရ ာြမ်ှု 

ခြျားခန ည်ို့   ဂ္ ြုလမ် ောျားနငှ်ို့ ခမာ်ခတာ်ယာဥ်မျာျား၊ ခဆျားရံိုခဆျားြေနျ်ားမျာျားြ ို အခလျားထာျားခလျားစာျားမှုန င်ှံ့ 

ြာြယွခ်စာင်ှံ့ခရ ာြမ်ှု အပြည်ှံ့အ၀ခြျားရန ် အ ိုငစ်အီာရ်စြီခတာငျ်ားဆ ိုသည။် 

ြျနျ်ားမာခရျားခစာင်ှံ့ခရ ာြမ်ှုခြျားခန ည်ို့   ဂ္ ြုလမ် ောျားနငှ်ို့ လနူာတငယ်ာဥ်မျာျားြ ို အာျားလံိုျားြ အခလျားထာျား 

ခလျားစာျားမ သာ ယငျ်ားတ ို ှံ့သည ် ဒဏရ်ာရထာျားသမူျာျားထ ံ အနတရာယြ်ငျ်ားစွာသာွျားခရာြန် ိုငပ်ြီျား 

အြအူညခီြျားန ိုငမ်ည ် ပြစသ်ည။် ဒဏရ်ာရထာျားသမူျာျားြ ို အြအူညခီြျားရေ ်လ  ်ငေျ်ားပ ောငရွ်  ်ည်ို့အြေါ 

ယငျ်ားတ  ို့    ပြေ မ်ျားခပြောြပ်ြေငျ်ား၊ ဟန် ှံ့တာျားပြေငျ်ား မပြ ရ။  



ြမ်ျားဆျီားြေထံာျားရသမူျာျား သ ို ှံ့မဟိုတ ် ထ နျ်ားသ မျ်ားြေထံာျားရသမူျာျားြ ို လသူာျားြေျငျ်ားစာနာစွာပြ မူဆြဆ်ရံမညြ် ို 

အ ိုငစ်အီာရ်စြီထြ်မံအသ ခြျားလ ိုသည။် ယငျ်ားတ ို ှံ့၏အသြ၊် ြေနဓာန င်ှံ့ဂိုဏသ် ြခာြ ို အခပြေအခနအာျားလံိုျားတငွ ်

အခလျားထာျားခလျားစာျားရမညပ်ြစပ်ြီျား ြာြယွခ်စာင်ှံ့ပ ှော မ်ှုခြျားရမည။် 

အ ိုငစ်အီာရ်စသီည ် လြရ်  ပြစ်ပ ေါ်ခနသည်ှံ့အခပြေအခနမျာျားြ ို ဆြလ်ြခ်စာင်ှံ့ကြည်ှံ့ ေွာျားမညပ်ြစပ်ြီျား 

ယငျ်ား၏လသူာျားြေျငျ်ားစာနာခထာြထ်ာျားမှုဆ ိုငရ်ာ စ ိုျားရ မ်ြွယရ်ာ ြ စစရြ်မျာျားြ ို 

သြဆ် ိုငရ်ာအာဏာြ ိုငမ်ျာျားအာျား ဆြလ်ြ၍် ခပြာကြာျား ေွာျားမညပ်ြစသ်ည။် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာ 

ကြြခ်ပြေနနီ င်ှံ့ လပြေမ်ျားနလီှုြ်ရ ာျားမှု အြွ ွေ့၀ငမ်ျာျားန င်ှံ့အတ ူအ ိုငစ်အီာရ်စသီည ် ပမနမ်ာန ိုငင်ကံြြခ်ပြေနအီသငျ်ားြ ို 

ဆြလ်ြ ် အြအူညခီြျားသာွျားမညပ်ြစြ်ါသည။် လနွြ်ေ ှံ့သည်ှံ့သတီငျ်ားြတခ်လျားြတအ်တငွျ်ား 

ပြညန်ယန် င်ှံ့တ ိုငျ်ားပေ က  ျားမျာျားအာျားလံိုျားတငွ ် ပမနမ်ာန ိုငင်ကံြြခ်ပြေနအီသငျ်ားသည ် ခစတနာှံ့လ  ်အောျား ငှ ်

၁၅၀၀ ဦျားန င်ှံ့ လနူာတငယ်ာဥ် ၁၂၀ တ ို ှံ့ပြင်ှံ့ မကြာြေဏဆ ိုသလ ို အနတရာယရ်  ခနသည်ှံ့အခပြေအခနမျ  ျားတငွ ်

ခရ ျားဦျားပြ စိုပြေငျ်ားန င်ှံ့ အခရျားခြေါ်ခဆျားြိုသမှုရရ  ရနအ်တြွသ်ယယ်ြူ ို ှံ့ခဆာငခ်ြျားမှုြ ို လ ိုအြ်သမူ ောျားအာျားလံိုျား 

အတ ွ ် ခဆာငရွ်ြခ်ြျားလျြရ်  ြါသည။် ယခန ှံ့အြေျ နအ်ထ  ပမနမ်ာန ိုငင်ကံြြခ်ပြေနအီသငျ်ားသည ် လခူြါငျ်ား 

၅၀၉ ဦျားအတြွ ် ခရ ျားဦျားပြ စိုပြေငျ်ားန င်ှံ့ အခရျားခြေါ်ခဆျားြိုသမှုရရ  ရနအ်တြွ ် သယယ်ြူ ို ှံ့ခဆာငခ်ြျားမှုြ ို 

ပြ လိုြ်ခြျားြေ ှံ့ြါသည။် 

 

အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာကြြခ်ပြေနခီြာ်မတီ  (အ  ငစ် အောရ်စ )သည ်  ြေွွဲပြေောျားမှုမ ှ ဘွဲ ဘ လ်   မ်ှု ငျ်ား ော 

  ောျားပေပ  ျား လတွလ် ်စွောရ ်တည ်ည်ို့ အဖွွဲွဲ့အစညျ်ားပဖစ ်ါ ည။် ယငျ်ား၏ တစြ်ေ တညျ်ားပ ောတောဝေပ်ဖစ ်ည်ို့ 

လ ူောျားြေ ငျ်ားစောေောပထော ထ်ောျားမှု   ငရ်ောလ  ်ငေျ်ားမ ောျား၏ ရညရွ်ယြ်ေ  မ်ှော လြန်ြြ် ိုငြ်ဋ ြြခန ငှံ့ ်

အပြောျားအကြမျ်ားြြမ်ှု အခပြေအခနမျာျားပ  ောင်ို့ ေ  ခပရော  ်မူ ောျား၏ အ  န်ငှ်ို့ဂ ဏ ်  ခော    

အ ောအ ယွခ်ြျားရနန် ငှံ့ ် ယငျ်ားတ ို ှံ့အာျား အခထာြအ်ြံှံ့ခြျားရန ် ပဖစသ်ည။် ထ  ို့အပ င ် အ  ငစ် အောရ်စ သည ်

လ ူောျားြေ ငျ်ားစောေောပထော ထ်ောျားမှု   ငရ်ောဥ ပေနငှ်ို့ တစ ်မဘောလံ ျားနငှ်ို့   ်  င ်ည်ို့ လ ူောျားြေ ငျ်ား 

စောေောပထော ထ်ောျားမှု   ငရ်ောမမူ ောျား    အမ ောျား   ှ ပလျားစောျားလ   ေ်ောလောပအောင ် ပ ောငရွ် ပ်ြေငျ်ားနငှ်ို့ 

ြေ  ငမ်ောလောပအောငပ် ောငရွ် ပ်ြေငျ်ားပဖင်ို့  ငျ်ားရွဲေ  ခမ ောျား     ော ယွတ်ောျား  ျားရေလ်ညျ်ား 

က  ြုျား မျ်ားပ ောငရွ်  ်ါ ည။် 

 

အြေ  ်အလ ်မ ောျား    ှ န  ငရ်ေ ်

U Kyaw Khine Minn, kminn@icrc.org 

Jacqueline Fernandez, jfernandez@icrc.org 

or visit: www.icrc.org / www.facebook.com/icrcmm/ 
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