
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួនៃអងគការេងគមេ វីលិមីយ៉ា ៃ់ម៉ា  (ភូម) ៃិងក្មព ជា សកោ ល
សោេការគាំទ្ររបេស់ោក្ ហ  ៃ ថ្េៃ សលើរបបសយធាមីយ៉ា ៃ់ម៉ា ជ ៃតា 

ថ្ងៃទី ៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
 
  យ ើងជាអងគការសងគមស ីវលិខែលមានហត្ថយលខាខាងយរកាមត្ាំណាងឱ្យររយទសមយី៉ា នម់ា៉ា  និង
កមព ជា សូមយកោ លយោសយ៉ា ងដាចអ់ហង្កោ រចាំយ ោះយោក ហ  ន ខសន កន ងការគាំរទរររយយធាឧរកិែឋកមម
យៅកន ងររយទសមយី៉ា នម់ា៉ា  និងោមោរឱ្យមានការយ ល្ើ ត្រជារន្ទា នពី់អនតរជាតិ្យែើមបរីញ្ឈរយ់៉ា ង
ររញារនូ់វ  ទធន្ទការយេរវកមមររស់រររយយធាជ នតា។ 

រររយយធាមយី៉ា នម់ា៉ា បាននិងកាំព ងយររើអាំយពើហិងាយ៉ា ងយោរយៅយែើមបរីងោការេតិ្េ ័ែល់
ររជាជនទូោាំងររយទសចារត់ាាំងពីការរ៉ា នរ៉ាងរែឋររហារយៅថ្ងៃទី១ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ ២០២២។ ររជាជនមី
យ៉ា នម់ា៉ា យៅខត្រនតទរទ់ល់យ៉ា ងខាល ាំង យដា ទទួលបានយជាគជ ័កន ងការរ ញរចានរររយយធាខែល
ររាជ ័កន ងការទទួលបានការរគររ់គងររករយដា ររសិទធភាពថ្នរររយយធាមយី៉ា នម់ា៉ា រន្ទា រពី់១១ខែ
កនលងយៅ។  យោោះជាយ៉ា ងណាកយ៏ដា  រររយយធាយៅខត្រនតរររពឹត្តអាំយពើហឹងាអមន សសធម ៌ជាពិយសស
យៅកន ងត្ាំរនជ់នជាតិ្ភាគតិ្ច ខែលរមួមានឧរកិែឋកមមររឆ្ាំងមន សសជាតិ្ និងឧរកិែឋកមមសង្រ្ង្កគ ម។ 

គិត្រតឹ្មថ្ងៃយនោះ មន សសចាំនួន ១.៣៩៣ ន្ទករ់តូ្វបានសមាល រ ់រមួោាំងក មារយ៉ា ងយហាចណាស់ 
១០០ ន្ទក ់និងមន សស ១១.២៩៦ ន្ទករ់តូ្វបានឃ ាំែលួនយដា ែ សចារ ់យនោះយរើតាមសមាគមជាំនួ 
សរមារអ់នកយោសនយយបា ។  អនកខែលសថិត្កន ងការឃ ាំោាំងររឈមនឹងការយធវើោរ ណកមម ោត្កមម 
និងការរងអត្អ់ាហារ និងទឹក។  ង្រ្សតីរតូ្វបានយគចាររ់ ាំយោេ និងរតូ្វបានរ ាំយោេជារកុមោាំងកន ងនិងយរៅ
ពនធន្ទគរ។ រទពយសមបត្តិពួកយគរតូ្វបាន្ករ់លន ់និងរាំផ្លិចរាំផ្លល ញយដា ោហានរររយយធា។  ចារត់ាាំង
ពីខែក មភៈមក ជនស ីវលិជាង ២៥០.000 ន្ទករ់តូ្វបានផ្លល ស់ទីលាំយៅកន ងររយទស។  ទីររជ ាំជន និងេូមិ
យគរតូ្វបានែ ត្រាំផ្លល ញ ឬកាំយទចយចាលយដា ការបាញ់យផ្លល ងកាាំយេលើងធាំ និងការវា ររហារតាមយជើង
អាកាស។  យរគឿងររកិាា រយពទយ និងរ គគលិកយពទយរតូ្វបានវា ររហារ។  ជាំនួ មន សសធមរ៌តូ្វបានរារាាំង 
និងរាំផ្លល ញ និងមនិអាចយៅែល់ថ្ែររជាជនខែលរតូ្វការជាំនួ យ៉ា ងយរសកោល នរាំផ្ ត្។ 
  ងមីៗយនោះ យៅថ្ងៃទី ២៥ ខែធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ រររយយធាបានចារែ់លួនអនកេូមសិលូត្រត្ងរ់រមាណ ៤០ 
ន្ទកយ់ៅជិត្េូម ិMoso ភាគខាងលិចថ្នទីររជ ាំជន Hpruso កន ងរែឋ Karenni រមួោាំងង្រ្សតី និងក មារ ដាក់
ពួកយគយៅកន ងយនជាំនិោះ ែណៈខែលថ្ែររស់ពួកយគជារច់ាំណង យហើ ែ ត្ពួកយគោាំងរស់។  ការសមាល រ់
រង្កគ លរសយែៀងគន យនោះបានយកើត្យ ើងយៅេូម ិDontaw កន ងរកុង Salingyi កន ងត្ាំរន ់Sagaing កាលពីថ្ងៃ
ទី ៧ ខែធនូ ខែលជនស ីវលិ ១១ ន្ទករ់តូ្វបានយគែ ត្សមាល រោ់ាំងរស់។  ម នយពលឧរបត្តិយហត្ យនោះយកើត្



មាន រររយយធាបានសមាល ររ់ង្កគ លជនស ីវលិយ៉ា ងតិ្ច៤០ន្ទក ់ជាឧរបត្តិយហត្  អមន សស ធម ៌រនួកខនលង
យផ្សងៗ គន  យៅរកុង Kani  ត្ាំរន ់Sagaing កាលពីខែកកោដា ។ 

ែណៈយពលខែលអាំយពើយោរយៅកាំព ងរររពឹត្តយៅយៅកន ងរែឋ Karenni ចារត់ាាំងពីថ្ងៃទី ១៥ ខែធនូ
មក រររយេរវករជ នតាបានចារយ់ផ្តើមបាញ់យផ្លល ងយដា យររើអាវ ធធ នធាំយៅ Lay Kay Kaw និងត្ាំរនជ់ ាំវញិ
កន ងរែឋ Karen យហើ យរកា មកយទៀត្មានការវា ររហារតាមអាកាស យររើ នតយហាោះទមាល ករ់គរខ់រក
យៅត្ាំរនយ់ន្ទោះយដា គម នពិចារណាយ ើ ។  ការយនោះបានយធវើឱ្យជនស ីវលិសលូត្រត្ងជ់ាង ១០.០០០ន្ទក់
ផ្លល ស់ទីលាំយៅ ចាំនួន កក់ណាត លថ្នពួកយគកប៏ានយេៀសែលួនយៅកានរ់រយទសថ្ងយែើមបសី ាំកខនលងរជក
យកាន  អនកេូមថិ្ងែលោះករ៏តូ្វផ្លល ស់រតូរទីលាំយៅខែរ យរ ោះផ្ាោះែលោះខែលសថិត្យៅតាមរពាំខែនថ្ងរតូ្វរាំផ្លល ញយដា 
ការបាញ់យផ្លល ងកាាំយេលើងធាំររស់រររយយធាមយី៉ា នម់ា៉ា ជ នតា។ 

ខងលងកន ងពិធីសយមាព ធសណាឋ គរ Hyatt Regency ងមីយៅទីរកុងេនាំយពញ យៅថ្ងៃទី១៥ ខែធនូ ឆ្ន ាំ
២០២១ យោក ហ  ន ខសន បានរង្កា ញជាសាធារណៈក អាទិភាពែពស់រាំផ្ ត្ររស់យោកយៅ
ឆ្ន ាំ ២០២២ ែណៈខែលកមព ជាយធវើជាររធានអាសា ន គឺគាំរទការវលិរត្ ររ់រស់មយី៉ា នម់ា៉ា ឱ្យយៅជា
សមាជិកអាសា នយពញយលយញាោះយរកាមរររយយធាជ នតាែ សចារក់យ៏ដា ។  យោក ហ  ន ខសន យរគង
នឹងយៅរាំយពញទសសនកិចចយៅររយទសមយី៉ា នម់ា៉ា  យៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២២ យែើមបជួីរពិភាកា
ជាម ួយមែឹកន្ទាំររររររផ្លត ចក់ារយោក Min Aung Hlaing ខែលជាវធិានការម ួសរមារព់រងឹងរររ
យយធាយយធា យែើមបរីនត  ទធន្ទការយេរវកមមររឆ្ាំងនឹងររជាជនមយី៉ា នម់ា៉ា ត្យៅយទៀត្រ៉ា យណាណ ោះ ។
 ខផ្នការររស់យោក ហ  ន ខសន យែើមបយីធវើជាឯកយតាភាគីកន ងការយដាោះរសា វរិត្តិពហ ភាគីកន ងររយទសមី
យ៉ា នម់ា៉ា គឺមនិរគររ់គនោ់ល់ខត្យសាោះយរ ោះយោក ហ  ន ខសន គួរខត្ែឹងចាស់ពីរទពិយសាធនក៍មព ជា។ 
ការរញ្ចររ់ររខែមររកហមខែលោមោរឱ្យមានការយ ល្ើ ត្រជាលកាណៈអនតរជាតិ្ និងអងគការសហររជា
ជាតិ្ គឺមនិខមនយធវើយ ើងយដា សាន ថ្ែរ គគលមាន កយ់ ើ  ។ 

អាំយពើហឹងាខែលកានខ់ត្រកីខាល ាំងយ ើងរររពឹត្តយដា រររយយធាររឆ្ាំងររជាជនមយី៉ា នម់ា៉ា  គឺ
ឧរកិែឋកមមររឆ្ាំងមន សសជាតិ្ និងឧរកិែឋកមមសង្រ្ង្កគ ម ចាំយពលមានការររល័ ពូជសាសនយ៍លើជនជាតិ្រ ៉ាូ
ហ ីងយ៉ា  ចារត់ាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៧។ យោក ហ  ន ខសន មនិរតូ្វអត្យ់ោស និងសាទរចាំយ ោះទយងវើអមន សស
ធមខ៌ររយនោះយ ើ  យហើ គួរខត្ែឹងចាស់ពីការឈចឺារ ់និងការរងទ កាយវទន្ទយ៉ា ងធាំយធងថ្នអាំយពើររល័ 
ពូជសាសនយ៍លើររជាជាតិ្ម ួ ខែលបានផ្តល់ឱ្យររជាជនកមព ជារារោ់នន្ទកជ់ាជនរងយរគោះ និងអនករស់
រានមានជីវតិ្ពីអាំយពើររល័ ពូជសាសន ៍ខែលបានរររពឹត្តយ ើងយដា រររខែមររកហមែស៏ាហាវ ងឃ់នង  
យហើ យោក ហ  ន ខសន កម៏និរតូ្វផ្តល់ភាពរសរចារឱ់្យរររររល័ ពូជសាសនយ៍ទ យោកកម៏និរតូ្វ
រាំយេលចទ កាលាំបាកររស់ររជាជនកមព ជារារោ់នន្ទកខ់ែលររឈមម ែនឹងអាំយពើររល័ ពូជសាសនខ៍ែរ។ 



យោក ហ  ន ខសន រញ្ជា កជ់ាងមីក ែាំយណាោះរសា សរមារម់យី៉ា នមា៉ា មនិអាចសយរមចបានយរើ
គម នការចរចាជាម ួអនកខែលកាំព ងកានអ់ាំណាចយន្ទោះយទ រ៉ា ខនតទីរាំផ្ ត្អាំណាចគឺសថិត្យៅយលើររជាជនមី
យ៉ា នម់ា៉ា  ខែលបានររកាសយ៉ា ងដាចអ់ហង្កោ រក ពួកយគមនិចងយ់ឃើញការចរចាជាម ួរររយយធាឧរកិែឋ
យនោះ ខែលកាំព ងរររពឹត្តរទឧរកិែឋកមមែស៏ាហាវថ្រពថ្ផ្ស។ 
  យោក ហ  ន ខសន បានចាត្ទ់ កចលន្ទមនិយគរពចារស់ ីវលិ និងរដាឋ េបិាលររងួរររងួមជាតិ្
ថ្នររយទសមយី៉ា នម់ា៉ា  កជាអនកររ  ទធទព័ថ្រព ឬរដាឋ េបិាលរសយមាល។  ររជាជនមយី៉ា នម់ា៉ា សូម
ររកាសយ៉ា ងដាចអ់ហង្កោ រក ពួកយគនឹងមនិទទួល ក កយសមតខីររយនោះបានជាដាចខ់ាត្យរ ោះពួកយគ
ចាត្ទ់ កកជាការររមាងែអ៏ារកករ់ាំផ្ ត្ហួសខងលង ។ 

ែណៈយពលខែលការសយរមចចិត្តររស់អាសា នកន ងខែត្ ោ ឆ្ន ាំ ២០២១ កន ងការែកយមែឹកន្ទាំ
រររយយធាយោក Min Aung Hlaing យចញពីកិចចររជ ាំកាំពូលររចាាំឆ្ន ាំគឺមនិធាល រម់ានពីម នមក យហើ ជា
ជាំហានកន ងទិសយៅរតឹ្មរតូ្វយន្ទោះ អាសា នរតូ្វខត្ចាត្វ់ធិានការយ៉ា ងម ងឺមា៉ា ត្រ់ខនថមយទៀត្យែើមបយីដាោះ
រសា វរិត្តិខែលកាំព ងយកើនយ ើងយៅកន ងររយទសមយី៉ា នម់ា៉ា ។  ឧរបត្តិយហត្ ថ្នអាំយពើហឹងាខាល ាំងន្ទយពលងមីៗ
យនោះយៅកន ងរែឋ Karen និង Karenni និងត្ាំរន ់Sagaing រង្កា ញយ៉ា ងចាស់ករតូ្វខត្មានការសរមរ
សរមួលជារន្ទា ន ់និងឱ្យកានខ់ត្ខាល ាំងពីអនតរជាតិ្។  យ ើងជាំរ ញឱ្យអងគការសហររជាជាតិ្ អាសា ន និង
សហគមនអ៍នតរជាតិ្ជាទូយៅ ចាត្វ់ធិានការជាកខ់សតង យែើមបរីញ្ចរ ់ ទធន្ទការយេរវកមមររស់រររយយធា
ររឆ្ាំងនឹងររជាជន និងឱ្យពួកយគទទួលែ សរតូ្វតាមរ ៈ នតការគណយន យភាពអនតរជាតិ្។ 

យែើមចមថ្នវរិត្តិយៅមយី៉ា នម់ា៉ា  គឺរររយយធាជ នតា វាមនិរតឹ្មខត្បានរងោឱ្យមានការឈចឺារែ់ធ៏ាំ
យធងររស់ររជាជនមយី៉ា នម់ា៉ា រ៉ា យណាណ ោះយទ រ៉ា ខនតខងមោាំងបានរងោការគាំរាមកាំខហងែល់សនតិភាព និងសថិរ
ភាពកន ងត្ាំរនយ់ទៀត្ផ្ង។  ហ  ន ខសន អាសា ន និងសហគមនអ៍នតរជាតិ្រតូ្វខត្ែឹងក រររយយធាមយី៉ា ន់
មា៉ា គម នយចត្ន្ទពិត្របាកែកន ងការអន វត្តតាមការឯកភាពរបាាំចាំណ ចររស់អាសា នយទ យហើ កអាសា នខត្
ម ួគត្គឺ់គម នសមត្ថភាពរគររ់គនក់ន ងការយដាោះរសា វរិត្តិយៅមយី៉ា នម់ា៉ា យ ើ ។ 

អាសា នរតូ្វខត្ទទួលសាគ ល់រដាឋ េបិាលរសរចារថ់្នររយទសមយី៉ា នម់ា៉ា គឺរដាឋ េបិាលររងួរររងួម
ជាតិ្ យធវើការសរមរសរមួលជាម ួអងគការសហររជាជាតិ្ និង NUG យហើ ោមោរឱ្យរររយយធា
រញ្ឈរជ់ារន្ទា ននូ់វ  ទធន្ទការយេរវកមមររឆ្ាំងនឹងររជាជន។  ភាពអាចយជឿជាកប់ានររស់អាសា នកាំព ង
ជារគ់ាំង យហើ វារតូ្វខត្ដាកស់មាព ធររករយដា ររសិទធភាពយលើរររយយធាមយី៉ា នម់ា៉ា យែើមបរីញ្ចរអ់ាំយពើ
ហឹងាយដា ឥត្ឈរឈ់រររស់ែលួន និងគាំរទររជាជនមយី៉ា នម់ា៉ា កន ងកិចចែិត្ែាំររឹងខររងររស់ពួកយគ
យែើមបរីយងោើត្លទធិររជាធិរយត្ យខររសហពន័ធម ួ។ 



យលើសពីយនោះយទៀត្ រែឋសមាជិកអាសា នរតូ្វខត្កាត្ផ់្លត ចទ់ាំន្ទកទ់ាំនង ណិជាកមមោាំងអស់ជាម ួ
រររយយធាមយី៉ា នម់ា៉ា  និងរញ្ឈរក់មមវធីិ និងសកមមភាពោាំងអស់ខែលផ្តល់ភាពរសរចារែ់ល់រររ
យយធា យរ ោះកទយងវើោាំងយនោះនឹងយធវើឱ្យមានការសម គសាម ញកន ងឧរកិែឋកមមថ្នយយធាជ នតាររឆ្ាំងមន សស
ជាតិ្ និងឧរកិែឋកមមសង្រ្ង្កគ ម។ 

អាសា ន កែូ៏ចជាឧត្តមសនងការសហររជាជាតិ្ និងរកុមររឹកាសនតិស ែអងគការសហររជាជាតិ្ 
ខែលបានគាំរទការឯកភាពរបាាំចាំណ ចររស់អាសា ន រតូ្វខត្ធាន្ទក យោក ហ  ន ខសន មនិយធវើសកមម 
ភាពខត្មាន កឯ់ងយៅឆ្ន ាំ ២០២២ – ផ្តល់ភាពរសរចារែ់ល់រររយយធាមយី៉ា នម់ា៉ា  និងពរងឹងពួកយគ
រខនថមយទៀត្យែើមបរីងោយរគោះកន កែ់ល់ររជាពលរែឋកានខ់ត្ខាល ាំងយន្ទោះយ ើ ។  ការយធវើខរររយនោះជាការ
ររមាងែល់ររជាជនមយី៉ា នម់ា៉ា  និងកមព ជា យហើ ខងមោាំងយធវើឱ្យរ៉ាោះ ល់ែល់ភាពយជឿជាកខ់ែលធាល កច់ ោះ
រចួយៅយហើ ររស់អាសា នកន ងអាំ  ងយពលខែលកមព ជាកានត់្ាំខណងជាររធានអាសា នយៅឆ្ន ាំ ២០២២។ 
ការរ ាំយោេសិទធិមន សស និងឧរកិែឋកមមែយ៏ោរយៅខែលរររពឹត្តយដា យោក ហ  ន ខសន និងយោក Min 
Aung Hlaing រតូ្វខត្បានខកត្រមូវ យហើ លទធិររជាធិរយត្ យ និងសិទធិមន សសរតូ្វខត្បានសាា រយ ើងវញិ
សរមាររ់រជាពលរែឋខែមរ និងមយី៉ា នម់ា៉ា ។ 

ររជាពលរែឋខែមរកាំព ងត្ស ូយដា ឥត្ឈរឈ់រយែើមបឱី្យបានលទធិររជាធិរយត្ យយពញយលញ និង
ឱ្យមានការការ រសិទធិមន សស យហើ ពួកយគរចច របននកាំព ងខត្ោមោរឱ្យមានការយបាោះយឆ្ន ត្យដា យសរ ី
និង  ត្តិធមយ៌ៅឆ្ន ាំ២០២២។  ររជាជនមយី៉ា នម់ា៉ា  និងររជាពលរែឋខែមររមួសាមគគីគន យែើមប ីកជ ័យលើ
យមែឹកន្ទាំផ្លត ចក់ារជិោះជានស់ងោត្ស់ងោិនរាង្រ្សតខែលបានមនិទទួលសាគ ល់សិទធពលរែឋ និងកាំព ងរ ាំយោេសិទធិ
មន សស។ ររជាជនមយី៉ា នម់ា៉ា សូមររកាសរចានយចាលោាំងរសុងយដា គម នញយញើត្ចាំយ ោះខផ្នការយបាោះ
យឆ្ន ត្ខែលបានខងលងយដា រររយយធាយេរវករយៅឆ្ន ាំ ២០២៣ ែូចខែលពួកយគបានរែិយសធយ៉ា ងម ងឺ
មា៉ា ត្រ់ចួយហើ កន ងការរ៉ា នរ៉ាងយធវើរែឋររហាររងាូរឈាមអស់រ ៈយពល ១១ ខែកនលងមកយនោះ។ 

អងគការសងគមស ីវលិពីររយទសមយី៉ា នម់ា៉ា ខែលបានច ោះហត្ថយលខាខាងយរកាម សូមររកាសយ៉ា ងដាច់
អហង្កោ រកយ ើងមនិសាវ គមនយ៍ោក ហ  ន ខសនយៅកន ងររយទសមយី៉ា នម់ា៉ា ជាដាចខ់ាត្ យហើ អងគការសងគម
ស ីវលិកមព ជាខែលបានច ោះហត្ថយលខាខាងយរកាមយនោះសូមររកាសកអវីខែលយោក ហ  ន ខសនយធវើយនោះគឺ
សរមារខ់ត្ែលួនឯងយទ មនិខមនត្ាំណាងឱ្យ្នាៈររស់ររជាពលរែឋខែមរយ ើ ។  

សរមារព់ត័្ម៌ានរខនថសូមទាំន្ទកទ់ាំនង៖ 


