
 

ကုလသမဂ'အေထွေထွအတွငး်ေရးမှ2းချuပ ်အထူးသကံိုယစ်ားလှယ၏် 

အဆိုြပuချကအ်ေပ- တုန%်ြပနေ်"ကြငာချက ် 

 

 

 

 

၂၀၂၂ ခု#ှစ၊် ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက ်

၂၀၂၂ ခု#ှစ၊် ဇန်နဝါရီလ (၁၃) ရကတ်ွင ် လကရ်ှိ အာဆီယ ံ ဥက#ဌေနရာယူထားေသာ ကေမ$ာဒီးယား 

!ိုငင်၀ံန#်ကီးချuပ ်ဟွနဆ်န&်ှင့် ကမ#ာက့ုလသမဂ*၏ အထူးသကံိုယစ်ားလှယတ်ို0အ2ကား ေဆွးေ%ွးချက%်ှင့် 

စပလ်%ငး်၍ ကုသမဂ&အေထွေထွအတွငး်ေရးမှ1းချuပ၏် အထူးသကံိုယစ်ားလှယ0်ုးံမှ ေ"ကညာချက် 

တစေ်စာငထ်ုတြ်ပနခ်ဲပ့ါသည။် ကေမ$ာဒီးယား၀န#်ကီးချuပသ်ည ် မ"ကာေသးမှီက ပုဂ$ိuလေ်ရးအလည ်

အပတအ်ေနြဖင့် ြမနမ်ာ&ိုငင်သံို$ သွားေရာကခ်ဲ,့ပီး ၂၀၂၁ ခု#ှစ် ေဖာေဖာ်ဝါရီလ (၁)ရကေ်န#တွင ်

ဦးစီးအာဏာသိမး်ခဲသ့ည့် ြမနမ်ာစစတ်ပ၏် ေခါငး်ေဆာင)်ှင့် ေတွ$ဆုခံဲသ့ည။်   

အထူးသကံိုယစ်ားလှယ0်ုးံ၏ ထုတြ်ပနေ်)ကညာချကအ်ရ ြမနမ်ာ&ိုငင်တံွင ် လူသားြခငး်စာနာေထာက ်

ထားမ% အကူအညီများ အေရးတ&ကီးေပးပို&'ိုငရ်နအ်တွက ်  အထူးသကံိုယစ်ားလှယမ်ှ အဆိုြပuထားေသာ 

!ိုငင်တံကာ “လူသားြခငး်စာနာေထာကထ်ားမ0 အြပင်” (Humanitarian Plus) ချဉ်းကပမ်%နညး်လမး်ကို 

!"နး်ဆိုထားသည။်  

အာဏာသိမး်စဉက်တညး်စ၍ !ိုငင်တံဝှမး်ြမ%င့်တကလ်ာေသာ အ"ကမး်ဖကမ်(များေ"ကာင့် လူသားချငး် 

စာနာေထာကထ်ားမ*အကူအညီများ ြမနမ်ာ&ိုငင်တံွင ် လိုအပလ်"က ် ရှိေနပါသည်၊ ကရငအ်မျိuးသား 

အစညး်အ&ုးံ (KNU)၊ ကရငန်ီအမျိuးသားတိုးတကေ်ရးပါတီ (KNPP) !ှင့် ချငး်အမျိuးသားတပဦ်း (CNF) 

တို$အေန(ှင့် ကမ#ာက့ုလသမဂ*၏အထူးသကံိုယစ်ားလှယ၏် အဆိုြပuချကက်ို ေထာကခ်ေံ(ကာငး်+ှင့် 

ယငး်အဆိုြပuချကအ်ေပ0တွင ်ေအာက်ပါအတိုငး် ထပမ်ထံည့်သွငး်ေပးရန ်ေတာငး်ဆိုပါသည်။  

၁။ ေရာကရ်ှိရနခ်ကခ်ဲသည့် ေနရာေဒသများ၊ ြမနမ်ာအိမန်ီးချငး်များ%ှင့် !ိုငင်တံကာ မိတေ်ဆွများ !ှင့် 

အတူ  “လုြံခuေံသာေနရာများ” !ှင့် လူသားြခငး်စာနာေထာကထ်ားမ0 အကူညီေပးေရး စ"က$ာများ ပူးေပါငး် 

ေဖာေ်ဆာငေ်ရးေတာငး်ဆိုမ-အပါအ၀င ် အမျိuးသမီး)ှင့် လူငယမ်ျား၏ အသကံို ြမ#င့်တငရ်နအ်တွက ်

ကုလသမဂ'-အာဆီယ ံ အမျိuးသမီး၊ !ငိမး်ချမး်ေရး+ှင့် လုြံခuေံရး အခနး်က'မှေဖာေ်ဆာငေ်နေသာ 

အထူးသကံိုယစ်ားလှယ ်၏ အဆိုြပuချက်အား က"#်ုပတ်ို)အေန#ှင့် ေထာကခ်ပံါသည။်  



၂။ လူသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ+အကူအညီများ အေရးအ%ကီးလိုအပလ်-ကရ်ှိေသာ ေနရာများြဖစ် 

သည့် ြမနမ်ာ&ိုငင်အံတွငး်ပိုငး်ရှိ ချင်း၊ ကချင၊် ကရင၊် ကရငန်ီ၊ ရှမး်၊ စစက်ိုငး် !ှင့် မေကွးေဒသများရှိ 

ြပညသ်ူများထသံို/ အကူအညီများေရာကရ်ှိေစရန ်ချဲ$ထွငေ်ဆာငရ်ွကရ်န ်လိုအပလ်"က ်ရှိေနပါသည်။  

၃။ “လူသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ+အြပင”် ချဉ်းကပမ်%နညး်လမး်သည ်ြမနမ်ာ&ိုငင်တံွငြ်ဖစေ်ပ1ေနေသာ 

အကျပအ်တညး်များေြဖရှငး်)ိုငရ်နအ်တွက ်လိုအပခ်ျကတ်စခ်ုြဖစပ်ါသည်၊ ြမနမ်ာ&ိုငင်၏ံ ြပဿနာသည် 

လူသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ+ဆိုငရ်ာ အကျပအ်တညး်မ*သာ မဟုတပ်ါ။  

၄။ လကရ်ှိ လူသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ* အကျပအ်တညး်အတိုငး်အတာသည ် ြမနမ်ာြပညသ်ူများ 

ရငဆ်ိုငေ်နရသည့် !ိုငင်ေံရးအကျပအ်တညး် !ှင့် ထပတ်ူကျေနပါသည။် ထို$ေ&ကာင့် က"#်ုပတ်ို)အေန#ှင့် 

ကုလသမဂ'၊ အာဆီယ'ံှင့် !ိုငင်တံကာအသိုငး်အဝိုငး်သို' ေတာငး်ဆိုလိုသညမ်ှာ အရပသ်ားြပညသ်ူများ 

တိုကခ်ိုကခ်ရံြခငး်မှ ကာကွယ&်ိုငရ်န ် !ှင့် လူသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ+ အကူအညီများပံ့ပိုး/ိုငရ်န ်

အတွက ်ေအာကပ်ါအချကမ်ျားကို ထည့်သွငး်စဥ◌း်စားေပးပါရန ်တိုကတ်ွနး်ပါသည်။  

က။ ြမနမ်ာ&ိုငင်တံွင ်စစေ်ရးအရ ေလယာဉ်မပျသံနး်ရ ဇုန်ကို ေ"ကညာ၍ လိုကန်ာမ)ရှိေစရန ်

!ိုငင်တံကာမှ တာ၀နယ်ူေစာင့်*ကပေ်ပးရန။်  

ခ။ !ိုငင်တံကာအာမခမံ-ြဖင့် အရပသ်ားြပညသ်ူများ အကာအကွယေ်ပးအပသ်ည့် လုြံခuံ 

ေသာ ေနရာများ (internationally guaranteed protection of Civi l ians - 

safe zones) အြဖစ် ေနထိုငရ်န)်ှင့် ေထာကပ်ံ့ေပးရနလ်ိုအပသ်ည့် ေကျးရွာများ၊ 

ြပညတ်ွငး်ေနရပစ်ွန-်ခွာသူ စစေ်ဘးရှာင ် (IDPs) စခနး်များ၊ ေဆး$ု၊ံ ေဆးခနး်'ှင့် 

စာသငေ်ကျာငး်များကဲသ့ို/ေသာ ေနရာများကို တိတိကျကျသတမ်ှတ၍် ေ"ကညာေပးရန။် 

ဂ။  !ိုငင်တံကာအတိုငး်အတာြဖင့် ည"ိ$%ငး်ထားေသာ လူသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ+ ဆိုင ်

ရာ စ"က$ာများ (negotiated humanitarian corridors)ကို ေ"ကညာရန၊် ထိုေနရာ 

များသည ် ပိတပ်ငတ်ားဆီးြခငး်မရှိပဲ အကူအညီများကို လကခ်ရံယူ)ိုငသ်ည့် ေနရာများ 

ြဖစလ်ာမည ် ြဖစသ်ည။် ထို စ%က'ာများမှတဆင့်၊ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကာ၊ (သို$မဟုတ)် 

!ိုငင်တံွငး် အဓိကကျေသာေနရာများမှတဆင့် အကူအညီေပးေရး အဖွဲ%အစညး်များအေန 

!ှင့် အလိုအပဆ်ုးံြဖစေ်သာ ေနရာများကို သွားေရာကပ်ံ့ပိုးေပးရန။်  

၂၀၂၁ ခု#ှစ၊် ေဖေဖာ်၀◌ါရီလ (၁) ရက်၊ အာဏာသိမး်စဉက်စ#ပီး ြမနမ်ာစစတ်ပမ်ှ ကျ#းလွနခ်ဲေ့သာ 

အ"ကမး်ဖကမ်(များကို ကရငအ်မျိuးသားအစညး်အ/ုးံ (KNU)၊ ကရငန်ီအမျိuးသားတိုးတကေ်ရးပါတီ 

(KNPP) !ှင့် ချငး်အမျိuးသားတပဦ်း (CNF) တို$မှ !"$ံချ'ပီး အထူးသကံိုယစ်ားလှယမ်ှ အဆိုြပuေသာ !ိုငင်တံ 

ကာ “လူသားြခငး်စာနာေထာကထ်ားမ0 အြပင်” (Humanitarian Plus) ချဉ်းကပမ်%ကို !ကိuဆိုလိုကသ်ည။် 

!ိုငင်တံာကာမှ အာမခမံ&ြပuထားသည့် လုြံခuေံသာေနရာများ !ှင့် လူသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ"ဆိုငရ်ာ 

စ"က$ာများကို ြမနမ်ာအ့ိမန်ီးြခငး်များ.ှင့် !ိုငင်တံကာမှ မိတေ်ဆွများပူးေပါငး်၍ ေဖာေ်ဆာငေ်ပးရန် 

ေတာငး်ဆိုပါသည်။  

 



ထိုကဲသ့ို(ေသာ ချဉး်ကပန်ညး်လမး်သည ် ြမနမ်ာ&ိုငင်မံှ ြပညသ်ူများအတွက ် လူသား ချငး်စာနာေထာက် 

ထားမ%ဆိုငရ်ာ အကူအညီများကို အလ#ငအ်ြမနပ်ံ့ပိုးေပး!ိုငလ်ိမ့်မညဟ်ု ေမ#ာလ်င့်ပါသည၊်  တချိန်တည်း 

မှာပင ် အေရးေပ&လိုအပခ်ျကအ်ား အသုးံချလ)က ် ြမနမ်ာ&ိုငင်မံှ ပါ၀ငပ်ကသ်ကသ်ူများ+ှင့်အတူ 

အာဆီယ'ံှင့် !ိုငင်တံကာအသိုငး်အဝိုငး်တို'အ)ကား အြပuသေဘာေဆာငေ်သာ ေဆွးေ%ွးည'ိ%)ငး်မ- 

နည်းလမ်းများကို ေဖာေ်ဆာင'်ိုငလ်ိမ့်မညဟ်ု ေမ#ာလ်င့်ပါသည။်  

 

 

 

ဆကသ်ွယရ်န ်- 

(၁) ပဒိုေစာေတာနီး (KNU) ဖုနး် - +၆၆၆၃ ၀၂၀၂၄၁၁  

(၂) နဲနယဖ်လိုး (KNPP) ဖုနး် - +၆၆၉၈ ၇၅၇၂၃၀၉ 

(၃) ဆလိုငး်ထကန်ီ (CNF) ဖုနး် - +၉၁၆၉ ၀၉၇၅၁၇၂၁ 

	  


