
 

တ ၢ်တ  ီၣ်ဖ ျါ ထ ီၣ် ဘီၣ်ဃးပယ  ီၤအသ းခ ီၣ်သ းနၢ်သ ီၣ်တ ဖီၣ်အတ ၢ်မီၤ ကမီၣ်၀ဲက  ၢ်မ ီၣ် ထ ဒျါ ကည ကလ  ုာ်ဒ ီၣ် ဒ းကလ  ုာ် ဒ ီၣ် ဖ အ

ဂီၤ သ ီၣ်တ ဖီၣ်ဆ က ၢ် က ၠၢ မန ီၣ် (Germany) အအ ီၣ် 

လါယန ူၤအါရ ူၤ ၃၁ သီ, ၂၀၂၃ န ံၣ် 

ဖဲလါယန ူၤအါရ ူၤ ၂၀ သီ, ၂၀၂၃ န ံၣ်န ံၣ်  Fortify Rights ဒီီးပ ူၤကီီၢ်ပယူီၤဖိ ၁၆ ဂူၤတီံၣ်ဖ ါထီံၣ်၀ဲလ  ံာ်တ ံၣ်တီၢ်ဘံၣ်ဃီးဒီီး 

ပယီူၤအသ ီးခံိၣ်သ ီးနီၢ်သ ံၣ်တဖံၣ်အတီၢ်မူၤကမံၣ်၀ဲက ီီၢ်မ ံၣ်ဒံာ်အမ ီၢ်တီၢ်မူၤသ လီူၤတ  ံာ်ကလ  ံာ်, တီၢ်ဒ ီးတီၢ်ယူၤအက ီီၢ်မ ံၣ်, ဒီီးက ီီၢ်  

မ ံၣ်ထီဒါပ ူၤဟီံၣ်ခံိၣ်ဖနိ ဆ ံၣ်လ ဟီံၣ်ခိံၣ်ဒီဖ  ံၣ်စ ံၣ်ညီံၣ်ပတီ တီၢ်ဘ  ခိံၣ်သ ံၣ်အဖလီ ံာ် ဆ ကီီၢ်က  မန ံၣ် (Germany) အအိံၣ် 

န ံၣ်လီူၤ. တီၢ်အ ူၤတမ ီၢ်၀ဲတီၢ်တံီၣ်ဖ ါထီံၣ်အဆကိတ ီၢ်တဘ လီ တီၢ်ကသ ဟ ီးမ ဒါအဂီီၢ်ဘံၣ်ဆံၣ်သန ံာ်က  မ ီၢ်၀ဲတီၢ်တံီၣ်ဖ ါ 

ထီံၣ်အခီံၣ်ထ ီးကတ ီၢ်တဘ လီ အပံၣ်ဃ  ံာ်၀ဲဒီီးက ီီၢ်မ ံၣ်ထီဒါကညီကလ  ံာ်, ကလ  ံာ်ဒ ံၣ်ဆ ီးဖိအဂူၤသ ံၣ်တဖံၣ် ဒီီးက ီီၢ်မ ံၣ်လ  

တီၢ်မူၤက မံၣ်အီူၤစီးထီံၣ်လ သ ီးဟ ီးန ီၢ်ဆ ံၣ်တီၢ်စတိီၢ်ကမီူၤဖဲ ၂၀၂၁ န ံၣ်လ ူၤလ ူၤလ န ံၣ်လီူၤ. ဒံာ်ခ  ဂ ီၢ်၀ီခ ဲီးယ ံာ်ကရ ီၢ် (CHRO), 

ကရ ံၣ်န ံၣ်ဂ ီၢ်၀ီခ ဲီးယ ံာ်ကရ ီၢ် (KnHRG), ဒီီးတလ ူၤဂ ီၢ်၀ီခ ဲီးယ ံာ်ကရ  (HURFOM) တ ီၢ်လိ ံာ်ဆီံၣ်ထ တဲ ီၢ်၀ဲတီၢ်ဟ ီး 

ထီံၣ်ဖီံၣ်ထီံၣ်တီၢ်ဂ ီၢ်အသီ၀ဲအ ူၤအသိီး, ကညီဂ ီၢ်၀ီခ ဲီးယ ံာ်ကရ ီၢ် (KHRG) စ ီၢ်ကီီးတ ီၢ်လိ ံာ်ဒီီးအ ံၣ်လူီၤလ ကမူၤသကိီးတီၢ် 

ဒီီးကီီၢ်က  မန ံၣ်အပ ူၤဘံၣ်မ ဘံၣ်ဒါသ ံၣ်တဖံၣ်လ ကဟ ံၣ်ထီံၣ်၀ဲတီၢ်အ ံၣ်သီးဘံၣ်ဃီး ဒီီးပယီူၤသ ီးအတီၢ်မူၤကမံၣ်၀ဲဟီံၣ်ခံိၣ် 

ဒီဘ ံၣ်က ီီၢ်မ ံၣ်သ ံၣ်တ ဖံၣ်န ံၣ်လီူၤ. 

ပ ူၤလ အတံီၣ်ဖ ါထီံၣ်တီၢ်ဂ ီၢ်သ ံၣ်တဖံၣ်အက ါန ံၣ်ပိ ံာ်မ ံၣ်ပံၣ်၀ဲဃ ဂူၤဒီီးပိ ံာ်ခ ါပံၣ်၀ဲတဆ ဂူၤန ံၣ်လီူၤ. ပ ူၤတံီၣ်ဖ ါထီံၣ်တီၢ်ဂ ီၢ်သ ံၣ် 

တဖံၣ်အ ူၤဘံၣ်တီၢ်ဃ ထ ထီံၣ်အီူၤလ ကလ  ံာ်ဒ ံၣ်န  ဒ ံၣ်အက ါလ ကီီၢ်ပယီူၤအပ ူၤ ဒီီးအ၀ဲသ ံၣ်အက ါန ံၣ်ပံၣ်ဃ  ံာ်၀ဲဒီီးကညီ 

သ၀ီသီးပ ီၢ်လီီၢ်လ ူၤတဂူၤ, ပ ူၤတ ီၢ်ဘံၣ်တီၢ်လ အအံိၣ်မ ဒ ီး, ဒီီးပ ူၤလ အထ ံၣ်ထ ဲ၀ဲပယီူၤသ ီးအတီၢ်မူၤကမံၣ်၀ဲက ီီၢ်မ ံၣ်သ ံၣ်တ 

ဖံၣ်လ ကညီကီီၢ်စ ဲံာ်အပ ူၤန ံၣ်လီူၤ. ကညီဖိလ အတီံၣ်ဖ ါထီံၣ်တီၢ်ဂ ီၢ်တဂူၤစ ီးဘံၣ်၀ဲ Fortify Rights ဒံာ်အ ူၤ, “ကီီၢ်ပယီူၤ 

အပ ူၤလီူၤဆီဒံၣ်တီၢ်လ ကလ  ံာ်ဒ ံၣ်ဖိသ ံၣ်တဖံၣ်အိံၣ်ဆိီးတီၢ်အလီီၢ်န ံၣ်, တီၢ်မူၤဘံၣ်ဒိပ ူၤဂ ီၢ်၀ီခ ဲီးယ ံာ်သ ံၣ်တဖံၣ်ကဲထီံၣ်၀ဲအ 

သီးအါမီးဒီီးပ ူၤမူၤကမံၣ်တီၢ်အခံိၣ်သ ံၣ်န ံၣ်မ ီၢ်၀ဲပယူီၤသ ီးန ံၣ်လီူၤ.” အ၀ဲတဲအါထီံၣ်စ ီၢ်ကီီး၀ဲလ , “ပယီူၤသ ီးသ ံၣ်တဖံၣ်မူၤ 

ကမံၣ်က ီီၢ်မ ံၣ်ဘံၣ်ဆံၣ်တီၢ်တဟ ီးထီံၣ်အ၀ဲသ ံၣ်ဂ ီၢ်၀ီနတီဘ ဘီံၣ်. ပယူီၤအသ ီးခိံၣ်သ ီးနီၢ်သ ံၣ်တဖံၣ်ဘံၣ်တ ီၢ်၀ဲတီၢ်ကမံၣ်ခီ 

ဖ တိီၢ်လ အ၀ဲသ ံၣ်မူၤကမံၣ်၀ဲအဃိန ံၣ်ယတထ ံၣ်ဘ နတီဘ ဘီံၣ်. ဃ  ံာ်ဒီီးဟီံၣ်ခံိၣ်ဒီဘ ံၣ်ပ ူၤတ၀ အတီၢ်မူၤသကိီးဒီီးအတီၢ် 

ဆီံၣ်ထ ဲမူၤစ ူၤ၀တဲီၢ်တံီၣ်ဖ ါထီံၣ်ဂ ီၢ်၀ီအ၀ဲအ ူၤန ံၣ် ယဆ မ ီၢ်လီၢ်လ တီၢ်ကဟ ထီံၣ်၀ဲပယီူၤသ ီးခံိၣ်သ ီးနီၢ်သ ံၣ်တဖံၣ်အဂ ီၢ်၀ီန ံၣ် 

လီူၤ. ယဆ မ ီၢ်လီၢ်လ ပကဒိီးန ီၢ်ဘံၣ်၀ဲတီၢ်တတီတီၢ်တတီၢ်န ံၣ်လီူၤ.” 



လ လ  ံာ်တီံၣ်ဖ ါအပ ူၤန ံၣ်, Fortify Rights ဒီီးပ ူၤတီံၣ်ဖ ါထီံၣ်တီၢ်ဂ ီၢ်သ ံၣ်တဖံၣ်ဃ ထီံၣ်၀ဲကီီၢ်က  မန ံၣ်အပီီၢ်ရီ လ ကမူၤ၀ဲတီၢ် 

ဃိထ သ ံၣ်ညါသမ သမိီး၀ဲပယီူၤအသ ီးခိံၣ်သ ီးနီၢ်ဒီီးပ ူၤအဂ ူၤအဂူၤသ ံၣ်တဖံၣ်လ အမူၤကမံၣ်၀ဲက ီီၢ်မ ံၣ်အ အ သသီီ ဒံာ်အဖ ါ 

လ တီၢ်အ ံၣ်သီးအပ ူၤအသိီးန ံၣ်လီူၤ. အါန ီၢ်အန ံၣ် ပ ူၤတီံၣ်ဖ ါထီံၣ်တီၢ်ဂ ီၢ်သ ံၣ်တဖံၣ်ဃ ထီံၣ်၀ဲလ တီၢ်ကမူၤ၀ဲတီၢ်ဃိထ သ ံၣ်  

ညါသမ သမိီးလ အအိံၣ်ဒီီးအက ူိၤအက ဲလီူၤတ ီၢ်လီူၤဆဲီး ဒံာ်သိီးတီၢ်ထ ဖ ိံၣ်ပ ံာ်ဖ ိံၣ်အါထီံၣ်၀ဲတီၢ်မူၤကမံၣ်က ီီၢ်မ ံၣ်အတီၢ်အ ံၣ် 

သီးဘံၣ်ဃီးဒီီးပ ူၤလ တီၢ်န ံာ်လ အမူၤကမံၣ်၀ဲက ီီၢ်မ ံၣ်ဘံၣ်ဆံၣ်တီၢ်တပ ံာ်ဖ ါထီံၣ်ဒံာ်အီူၤသ ံၣ်တဖံၣ်ကသ ၀ဲအဂီီၢ်န ံၣ်လီူၤ. တီၢ် 

ဃိထ သ ံၣ်ညါသမ သမိီးလ အအိံၣ်ဒီီးအက ူိၤအက ဲလီူၤတ ီၢ်လီူၤဆဲီးန ံၣ် ကဲဘ  ီးကဲဖ ိံၣ်၀ဲဒံၣ်လ တီၢ်ကမူၤ၀ဲတီၢ်ဃိထ သ ံၣ် 

ညါသမ သမိီးဖဲလ တီၢ်မူၤကမံၣ်၀ဲက ီီၢ်မ ံၣ်ဒိံၣ်ဒံိၣ်မ ီၢ်မ ီၢ်အဆ ကတီီၢ်န ံၣ်လီူၤ. အ၀ဲသ ံၣ်ကဲထီံၣ်၀ဲတီၢ်မူၤစ ူၤဒံာ်သီိးတီၢ်ကသ ံၣ် 

ညါဘံၣ်၀ဲတီၢ်မံၣ်ကမံၣ်က ီီၢ်မ ံၣ်အက ီၢ်အဂူီၤသ ံၣ်တဖံၣ်, စကိမီူၤအတီၢ်သ ံၣ်ထီံၣ်ဆီလီူၤအက ူိၤအက ဲပတီီၢ်သ ံၣ်တဖံၣ်,  မူၤ 

စ ူၤ၀ဲပီီၢ်ရီသ ံၣ်တဖံၣ်ဒံာ်သီိးကသ ံၣ်ညါအါထီံၣ်ဘံၣ်ဃီးဒီီးပ ူၤလ တီၢ်န ံာ်လ အမူၤကမံၣ်က ီီၢ်မ ံၣ်သ ံၣ်တဖံၣ်, ဒီီးဃ ထ ံၣ်န ီၢ်က ဲ 

လ တီၢ်ကဆီတလဲ၀ဲတီၢ်ဟ ီးထီံၣ်ပ ူၤဘံၣ်က ီီၢ်မ ံၣ်ဂ ီၢ်၀ီအလီီၢ်ဖဲလ တီၢ်သ ံၣ်ညါ၀ဲအ၀ဲသ ံၣ်အိံၣ်ဆိီးတီၢ်အလီီၢ်အခါန ံၣ်လီူၤ. 

တီၢ်မူၤနီံၣ်မူၤဃါလ အဘံၣ်တီၢ်ထ ဖ ိံၣ်ပ ံာ်ဖ ိံၣ်အီူၤလ ပ ူၤဂ ီၢ်၀ီခ ဲီးယ ံာ်အတီၢ်ကရ ကရသိ ံၣ်တဖံၣ်ဒံာ်အမ ီၢ် KHRG, လီီၢ်က၀ီူၤက 

ရ ဒီီးကရ သဘ  သ ံၣ်တဖံၣ်န ံၣ် ကဲထီံၣ်၀ဲတီၢ်မူၤစ ူၤဖီးဒိံၣ်လ တီၢ်ကမူၤ၀ဲတီၢ်ဃိထ သ ံၣ်ညါသမ သမိီးသ ံၣ်တဖံၣ်အ ူၤအဂီီၢ် 

သ ၀ဲဒံၣ်န ံၣ်လီူၤ. 

လ ကညီကီီၢ်စ ဲံာ်အပ ူၤန ံၣ် ပယီူၤသ ီးအတီၢ်မူၤကမံၣ်က ီီၢ်မ ံၣ်အ အ သသီီဒံိၣ်ဒိံၣ်မ ီၢ်မ ီၢ်ဒံာ်အမ ီၢ်တီၢ်မူၤသ လ တအိံၣ်ဒီီးအဂ ီၢ်အ 

က ူိၤ, တီၢ်မူၤဆါပယ ,ဲ တီၢ်ဒ ဲံၣ်အ ထီံၣ်သ၀ီဒီဖ  ံၣ်, တီၢ်မူၤဟီးဂီူၤသ၀ီဖိသ ံၣ်တဖံၣ်အတီၢ်စ လီီၢ်ခံီၣ်ခိံၣ်, တီၢ်မ န ီၢ်ဆ ံၣ်မူၤတီၢ်, 

ဒီီးသ  ံၣ်ထ ီးမ ံၣ်ခ ါတီၢ်စ ဆ ံၣ်ခံီၣ်တကီးသ ံၣ်တဖံၣ်န ံၣ်ကဲထီံၣ်၀ဲအသီးအိံၣ်လ အန ံၣ်လ အဆ တဖံၣ်အဆ လ န ံၣ်လီူၤ. KHRG 

မူၤနီံၣ်မူၤဃါ၀ဲတီၢ်မူၤကမံၣ်က ီီၢ်မ ံၣ်သ ံၣ်တဖံၣ်အ ူၤအံိၣ်အန ံၣ်သ ဆ လ  ဘံၣ်ဆံၣ်သန ံာ်က န ံၣ်ပ ူၤမူၤကမံၣ်တီၢ်သ ံၣ်တဖံၣ် 

အိံၣ်ဘံၣ်ဒ ီး၀ဲမ ံၣ်မ ံၣ်ခ ံၣ်ခ ံၣ်ခီဖ တိီၢ်ပ ီၢ်ပ ူၤအ၀ဲသ ံၣ်အတီၢ်ကမံၣ်ခဲလ  ံာ် ဒီီးပ ူၤတ ီၢ်ဘံၣ်တီၢ်သ ံၣ်တဖံၣ်တဒိီးန ီၢ်ဘံၣ်၀ဲတီၢ်တီ 

တီၢ်တတီၢ်ဘံၣ်. KHRG အိံၣ်ကတီူၤအသီးလ ကဆီံၣ်ထ ဲမူၤစ ူၤ၀ဲတီၢ်မူၤ၀ဲတီၢ်ဃိထ သ ံၣ်ညါသမ သမိီးသ ံၣ်တဖံၣ်အ ူၤလ က ဲ 

လ အ၀ဲသ ံၣ်မူၤစ ူၤ၀ဲန ီၢ်သ အပ ူၤ ဒံာ်သီိးတီၢ်မူၤကတ ီၢ်က   ံာ်၀ဲတီၢ်ပ ီၢ်ပ ူၤတီၢ်ကမံၣ်အ ူၤကန ီၢ်ကသ အဂီီၢ်, ဒံာ်သီိးပ ူၤမူၤကမံၣ်က ီီၢ် 

မ ံၣ်သ ံၣ်တဖံၣ်ကအိံၣ်ဒီီးတီၢ်ဟ ီးမ ဒါ, ဒီီးဒံာ်သီိးပ ူၤတ ီၢ်ဘံၣ်တီၢ်သ ံၣ်တဖံၣ်ခဲလ  ံာ်ကဒိီးန ီၢ်ဘံၣ်တီၢ်တီတီၢ်တတီၢ်အဂီီၢ်န ံၣ်လီူၤ. 

တီၢ်မူၤ၀ဲတီၢ်ဃိထ သ ံၣ်ညါသမ သမိီးဒီီးတီၢ်လ ိံာ်ဘ လိ ံာ်က ီီၢ်လ အဟဲပိ ံာ်ထ ဲထီံၣ်အခ သ လ ကီီၢ်က  မန ံၣ်အက ီီၢ်ဘ ံီၣ်အပ ူၤ

န ံၣ်မ ီၢ်၀ဲတီၢ်လ အရ ဒိံၣ်၀ဲဒိံၣ်မီးန ံၣ်လီူၤ. တီၢ်တီံၣ်ထီံၣ်၀ဲဟီံၣ်ခံိၣ်ဒီဖ  ံၣ်စ ံၣ်ညီံၣ်ပတီ အတီၢ်ဂ ီၢ်ထီဒါပယီူၤသ ီးဆ ကီီၢ်အူၤရံာ်ယ ူၤ 

တ နါ (Argentina) အက ီီၢ်ဘ ံီၣ်တခါဒီီးကီီၢ်ထ ရံာ်ခ ီၢ် (Turkey) အက ီီၢ်ဘ ံီၣ်တခါဘံၣ်ဆံၣ်သန ံာ်က , လ တီၢ်ကလိ ံာ်ဘ  

လိ ံာ်က ီီၢ်၀ဲတီၢ်မူၤကမံၣ်ဟံီၣ်ခိံၣ်ဒီဖ  ံၣ်အက ီီၢ်မ ံၣ်အဂီီၢ် ကီီၢ်က  မန ံၣ်အသဲစီးတီၢ်ဘ  သန န ံၣ်အဂ ီၢ်ဆ ံၣ်ဒိံၣ်န ီၢ်ဒ ီးထ ကီီၢ်လ အ 

ဂ ူၤအဂူၤတနီူၤအသစဲီးတီၢ်ဘ  သန န ံၣ်လီူၤ. ဟံီၣ်ခိံၣ်ဒီဖ  ံၣ်စ ံၣ်ညီံၣ်ပတီ န ံာ်၀ဲဒံၣ်လ   က ီီၢ်မ ံၣ်တနီူၤနူီၤန ံၣ်အ ၀ဲဒံၣ်ဒိံၣ်မီးတ ူၤ 

ဒံၣ်လဲ ံာ်လ ပ ူၤလ အမူၤကမံၣ်၀ဲက ီီၢ်မ ံၣ်အ၀ဲန ံၣ်သ ံၣ်တဖံၣ်န ံၣ်တီၢ်လိံၣ်ဘ လိံၣ်က ီီၢ်အီူၤတသ ထဲလ အကစီၢ်ဒံၣ်၀အဲကီီၢ်ပ ူၤ

ဘံၣ်. မ မ ီၢ်တခတီီၢ်လိံၣ်ဘ လိံၣ်က ီီၢ်အ၀ဲသ ံၣ်လ ထ ကီီၢ်အဂ ူၤအဂူၤအပ ူၤသ ၀ဲဒံၣ်စ ီၢ်ကီီးန ံၣ်လီူၤ. ဒံာ်လံဲၣ်ဂ ူၤဂ ူၤ, လ တီၢ်က 

လိ ံာ်ဘ လိ ံာ်က ီီၢ်၀ဲတီၢ်မူၤကမံၣ်ဟီံၣ်ခိံၣ်ဒဘီ ံၣ်အက ီီၢ်မ ံၣ်အဂီီၢ် ထ ကီီၢ်သ ံၣ်တဖံၣ်အိံၣ်၀ဲဒီီးအသဲစီးတီၢ်ဘ  သန အပတီီၢ်လ  

အလီူၤဆီလိ ံာ်အသီးန ံၣ်လီူၤ. ကီီၢ်အူၤရံာ်ယ ူၤတ နါအပ ူၤန ံၣ်သစဲီးတီၢ်ဘ  လ တီၢ်ကဟ ီးထီံၣ်၀ဲဂ ီၢ်၀ီဘံၣ်ဃီးဒီီးက ီီၢ်မ ံၣ်ဒံာ်အမ ီၢ် 



တီၢ်မူၤသ လီူၤတ  ံာ်ကလ ံၣ်န ံၣ်တအိံၣ်၀ဲဒံာ်သိီးဒီီးကီီၢ်က  မန ံၣ်အသဲစီးတီၢ်ဘ  ပ ံာ်လီူၤဃ ံာ်၀ဲအသိီးဘံၣ်. လ တီၢ်န ံၣ်အဃိလ  

ကီီၢ်အူၤရံာ်ယ ူၤတ နါအပ ူၤန ံၣ် ပ ူၤလ အမူၤကမံၣ်၀ဲက ီီၢ်မ ံၣ်အ၀ဲန ံၣ်သ ံၣ်တဖံၣ်အဂီီၢ် တီၢ်ဟ ံၣ်တီၢ်ကမံၣ်တအိံၣ်၀ဲဘံၣ်. တီၢ်လိ ံာ် 

က ီီၢ်၀ဲပ ူၤလ အမူၤကမံၣ်က ီီၢ်မ ံၣ်ဒံာ်န ူၤသ ံၣ်တဖံၣ်သ ၀ဲဘံၣ်ဆံၣ်သန ံာ်က  တီၢ်ကမံၣ်လ တီၢ်ဟ ံၣ်အီူၤန ံၣ်ကသန ူၤထီံၣ်အသီး 

လ က ီီၢ်မ ံၣ်လ အဂူၤသ ံၣ်တဖံၣ်ဒံာ်အမ ီၢ်တီၢ်မူၤသ , တီၢ်ဖီံၣ်ဆ ံၣ်မူၤတရတီပါ, မ တမ ီၢ်တီၢ်ဖီံၣ်ဒ ီးဃ ံာ်တီၢ်လ အတဖိီးဒီီးသဲစီး 

ဘံၣ်သ ံၣ်တဖံၣ်အဖခီိံၣ်န ံၣ်လီူၤ. မဲီးသ ၠူစမ ီးသံာ် (Matthew Smith) လ အမ ီၢ်၀ဲ Fortify Rights အပ ူၤနဲံၣ်တီၢ်စ ီး၀ဲဒံာ်အ ူၤ, 

“ကီီၢ်က  မန ံၣ်န ံၣ်အိံၣ်၀ဲလ တီၢ်အိံၣ်သီးလီူၤဆီအပ ူၤဒံာ်သီိးကမူၤကတ ီၢ်စ ူၤ၀ဲတီၢ်ပ ီၢ်ပ ူၤတီၢ်ကမံၣ်လ ကီီၢ်ပယူီၤအပ ူၤန ံၣ်လီူၤ. 

တီၢ်မူၤ၀ဲတီၢ်ဃိထ သ ံၣ်ညါအခဲအ ူၤန ံၣ် ကမူၤလီူၤတ ီၢ်စ ူၤ၀ဲဒံၣ်တီၢ်ဟ ထီံၣ်၀ဲပ ူၤလ အမူၤကမံၣ်၀ဲက ီီၢ်မ ံၣ်အ အ သသီီသ ံၣ်တ 

ဖံၣ်အဂ ီၢ်၀ီ ဒီီးတီၢ်ဟ ံၣ်အ၀ဲသ ံၣ်တီၢ်ကမံၣ်လ ကီီၢ်က  မန ံၣ်အပ ူၤမ တမ ီၢ်ထ ကီီၢ်လ အဂူၤတဘ ံၣ်ဘ ံၣ်အပ ူၤန ံၣ်လီူၤ.” 

တီၢ်ထဲီးဂ ီၢ်ထဲီးဘါလ ဟီံၣ်ခိံၣ်ဒဖီ  ံၣ်အပတီီၢ်ဒံာ်သီိးပယူီၤအသ ီးခံိၣ်သ ီးနီၢ်သ ံၣ်တဖံၣ်ကန ီၢ်ဟ မ ဒါလ က ီီၢ်မ ံၣ်လ အမူၤကမံၣ်

၀ဲအဂီီၢ်န ံၣ်ပံၣ်ဃ  ံာ်၀ဲဒီီးဟံီၣ်ခိံၣ်ဒီဖ  ံၣ်က ီီၢ်မ ံၣ်အက ီီၢ်ဘ ံီၣ် (ICC) အတီၢ်မူၤ၀ဲတီၢ်ဃိထ သ ့ၣညါဘံၣ်ဃီးဒီီးက ီီၢ်မ ံၣ်ထီဒါပ ူၤ 

ဟီံၣ်ခိံၣ်ဖိန ဆ ံၣ်ဒံာ်အမ ီၢ်တီၢ်နဟီီးထီံၣ်န ီၢ်ဆ ံၣ်ရီိၢ်ဟ က ီၢ်သ ံၣ်တဖံၣ်ဆ ဘ ကလါဒ ီးရ ံာ် (Bangladesh) အကီီၢ် ဒီီးကီီၢ်ကီၢ် 

ဘ ီၢ်ယီၢ် (Gambia) အတီၢ်ဆ  ထီံၣ်၀ဲဂ ီၢ်၀ီဘံၣ်ဃီးဒီီးပယီူၤအသ ီးခိံၣ်သ ီးနီၢ်သ ံၣ်တဖံၣ်အတီၢ်မူၤကမံၣ်၀ဲတီၢ်မူၤသ လီူၤတ  ံာ် 

ကလ  ံာ်အက ီီၢ်မ ံၣ်လ ရီိၢ်ဟ က ီၢ်ကလ  ံာ်အဖခီိံၣ်ဆ ဟီံၣ်ခိံၣ်ဒီဖ  ံၣ်အက ီီၢ်ဘ ံီၣ် (ICJ) န ံၣ်လီူၤ. ဒံာ်တီၢ်ဟ ီးထီံၣ်ဂ ီၢ်၀ီသ ံၣ်တဖံၣ် 

အ ူၤဒ ီးအံိၣ်ထီံၣ်၀ဲတီၢ်မ ီၢ်လီၢ်အသိီး ကလ  ံာ်ဒ ံၣ်ဖိအဂူၤသ ံၣ်တဖံၣ်လ ကီီၢ်ပယီူၤအပ ူၤလ အလဲူၤခီဖ တိ ီၢ်ဘံၣ်တ ီၢ်၀ဲပယီူၤသ ီး 

အတီၢ်မူၤဆါပယ ဲဒီီးတီၢ်ဆီံၣ်တ ီၢ်မူၤန ူၤယ  ံာ်တ ီၢ်မီးလ န ံၣ်တက ီးန ီၢ်ဘံၣ်စ ီၢ်ကီီးတီၢ်ဆီံၣ်ထ ဲမူၤစ ူၤအလ အပ ဲူၤ ဒံာ်သီိးအ၀ဲသ ံၣ် 

ကဒိီးန ီၢ်ဘံၣ်တီၢ်တတီီၢ်တတီၢ်အဂီီၢ်န ံၣ်လီူၤ. ဒံာ်သီိးဒီီးဖဲံၣ်ဒရ ံၣ်ပီီၢ်ရီလ ကီီၢ်က  မန ံၣ်အပ ူၤကဟ ထီံၣ်ဖီံၣ်ထီံၣ်၀ဲဂ ီၢ်၀ီအ၀ဲအ ူၤ 

ဒီီးဆ  ထီံၣ်အီူၤဆ က ီီၢ်ဘ ံီၣ်လ တီၢ်သမ သမိီးအဂီီၢ် KHRG သီးအိံၣ်သခ ထီံၣ်၀ဲဒံာ်သိီးတီၢ်ကဆီံၣ်ထ ဲ၀ဲတီၢ်ဟ ီးထီံၣ်ဂ ီၢ်၀ီအ 

၀ဲအ ူၤန ံၣ်လီူၤ. 

 

လ တီၢ်ဆဲီးက ီိးအဂီီၢ် -  

စီူၤနူၤဒူၤစ  - ပ ူၤကတိူၤန ီၢ်ခဲီးတီၢ်မ ဒါခံိၣ် - hsue@khrg.org  

စီူၤအဲလံာ်ဘ ီး - ပ ပီ ူၤပ ူၤနဲံၣ်တီၢ် - albert@khrg.org  
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