ကုလသမဂ'အေထွေထွအတွင်းေရးမှ2းချuပ် အထူးသံကိုယ်စားလှယ်၏
အဆိုြပuချက်အေပ- တုန်%ြပန်ေ"ကြငာချက်

၂၀၂၂ ခု#ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်
၂၀၂၂ ခု#ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၃) ရက်တွင် လက်ရှိ အာဆီယံ ဥက#ဌေနရာယူထားေသာ ကေမ$ာဒီးယား
!ိုင်င၀
ံ န်#ကီးချuပ် ဟွန်ဆန်&ှင့် ကမ#ာ့ကုလသမဂ*၏ အထူးသံကိုယ်စားလှယ်တို0အ2ကား ေဆွးေ%ွးချက်%ှင့်
စပ်လ%င်း၍

ကုသမဂ&အေထွေထွအတွင်းေရးမှ1းချuပ်၏

တစ်ေစာင်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။

အထူးသံကိုယ်စားလှယ်0ုံးမှ

ကေမ$ာဒီးယား၀န်#ကီးချuပ်သည်

မ"ကာေသးမှီက

ေ"ကညာချက်

ပုဂ$ိuလ်ေရးအလည်

အပတ်အေနြဖင့် ြမန်မာ&ိုင်ငသ
ံ ို$ သွားေရာက်ခဲ့,ပီး ၂၀၂၁ ခု#ှစ် ေဖာေဖာ်ဝါရီလ (၁)ရက်ေန#တွင်
ဦးစီးအာဏာသိမ်းခဲ့သည့် ြမန်မာစစ်တပ်၏ ေခါင်းေဆာင်)ှင့် ေတွ$ဆုံခဲ့သည်။
အထူးသံကိုယ်စားလှယ်0ုံး၏ ထုတ်ြပန်ေ)ကညာချက်အရ ြမန်မာ&ိုင်ငံတွင် လူသားြခင်းစာနာေထာက်
ထားမ% အကူအညီများ အေရးတ&ကီးေပးပို&'ိုင်ရန်အတွက် အထူးသံကိုယ်စားလှယ်မှ အဆိုြပuထားေသာ
!ိုင်ငံတကာ “လူသားြခင်းစာနာေထာက်ထားမ0 အြပင်” (Humanitarian Plus) ချဉ်းကပ်မ%နည်းလမ်းကို
!"န်းဆိုထားသည်။
အာဏာသိမ်းစဉ်ကတည်းစ၍ !ိုင်ငံတဝှမ်းြမ%င့်တက်လာေသာ အ"ကမ်းဖက်မ(များေ"ကာင့် လူသားချင်း
စာနာေထာက်ထားမ*အကူအညီများ ြမန်မာ&ိုင်ငံတွင်

လိုအပ်လ"က်

ရှိေနပါသည်၊ ကရင်အမျိuးသား

အစည်းအ&ုံး (KNU)၊ ကရင်နီအမျိuးသားတိုးတက်ေရးပါတီ (KNPP) !ှင့် ချင်းအမျိuးသားတပ်ဦး (CNF)
တို$အေန(ှင့်

ကမ#ာ့ကုလသမဂ*၏အထူးသံကိုယ်စားလှယ်၏

အဆိုြပuချက်ကို

ေထာက်ခံေ(ကာင်း+ှင့်

ယင်းအဆိုြပuချက်အေပ0တွင် ေအာက်ပါအတိုင်း ထပ်မံထည့်သွင်းေပးရန် ေတာင်းဆိုပါသည်။
၁။ ေရာက်ရှိရန်ခက်ခဲသည့် ေနရာေဒသများ၊ ြမန်မာအိမ်နီးချင်းများ%ှင့် !ိုင်ငံတကာ မိတ်ေဆွများ !ှင့်
အတူ “လုံြခuံေသာေနရာများ” !ှင့် လူသားြခင်းစာနာေထာက်ထားမ0 အကူညီေပးေရး စ"က$ာများ ပူးေပါင်း
ေဖာ်ေဆာင်ေရးေတာင်းဆိုမ-အပါအ၀င် အမျိuးသမီး)ှင့် လူငယ်များ၏ အသံကို ြမ#င့်တင်ရန်အတွက်
ကုလသမဂ'-အာဆီယံ

အမျိuးသမီး၊

!ငိမ်းချမ်းေရး+ှင့်

လုံြခuံေရး

အခန်းက'မှေဖာ်ေဆာင်ေနေသာ

အထူးသံကိုယ်စားလှယ် ၏ အဆိုြပuချက်အား က"#်ုပ်တို)အေန#ှင့် ေထာက်ခပ
ံ ါသည်။

၂။ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ+အကူအညီများ အေရးအ%ကီးလိုအပ်လ-က်ရှိေသာ ေနရာများြဖစ်
သည့် ြမန်မာ&ိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရှိ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ရှမ်း၊ စစ်ကိုင်း !ှင့် မေကွးေဒသများရှိ
ြပည်သူများထံသို/ အကူအညီများေရာက်ရှိေစရန် ချဲ$ထွင်ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လ"က် ရှိေနပါသည်။
၃။ “လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ+အြပင်” ချဉ်းကပ်မ%နည်းလမ်းသည် ြမန်မာ&ိုင်ငံတွင်ြဖစ်ေပ1ေနေသာ
အကျပ်အတည်းများေြဖရှင်း)ိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်၊ ြမန်မာ&ိုင်ငံ၏ ြပဿနာသည်
လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ+ဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းမ*သာ မဟုတ်ပါ။
၄။ လက်ရှိ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ* အကျပ်အတည်းအတိုင်းအတာသည် ြမန်မာြပည်သူများ
ရင်ဆိုင်ေနရသည့် !ိုင်ငံေရးအကျပ်အတည်း !ှင့် ထပ်တူကျေနပါသည်။ ထို$ေ&ကာင့် က"#်ုပ်တို)အေန#ှင့်
ကုလသမဂ'၊ အာဆီယံ'ှင့် !ိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းသို' ေတာင်းဆိုလိုသည်မှာ အရပ်သားြပည်သူများ
တိုက်ခိုက်ခံရြခင်းမှ ကာကွယ်&ိုင်ရန် !ှင့် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ+ အကူအညီများပံ့ပိုး/ိုင်ရန်
အတွက် ေအာက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဥ◌်းစားေပးပါရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
က။

ြမန်မာ&ိုင်ငံတွင် စစ်ေရးအရ ေလယာဉ်မပျံသန်းရ ဇုန်ကို ေ"ကညာ၍ လိုက်နာမ)ရှိေစရန်
!ိုင်ငံတကာမှ တာ၀န်ယူေစာင့်*ကပ်ေပးရန်။

ခ။

!ိုင်ငံတကာအာမခံမ-ြဖင့် အရပ်သားြပည်သူများ အကာအကွယ်ေပးအပ်သည့် လုံြခuံ
ေသာ ေနရာများ (internationally guaranteed protection of Civilians -

safe

zones) အြဖစ် ေနထိုင်ရန်)ှင့် ေထာက်ပံ့ေပးရန်လိုအပ်သည့် ေကျးရွာများ၊

ြပည်တွင်းေနရပ်စွန်-ခွာသူ စစ်ေဘးရှာင် (IDPs)

စခန်းများ၊ ေဆး$ုံ၊ ေဆးခန်း'ှင့်

စာသင်ေကျာင်းများကဲ့သို/ေသာ ေနရာများကို တိတိကျကျသတ်မှတ်၍ ေ"ကညာေပးရန်။
ဂ။

!ိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာြဖင့် ည"ိ$%င်းထားေသာ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ+ ဆိုင်
ရာ စ"က$ာများ (negotiated hum anitarian corridors)ကို ေ"ကညာရန်၊ ထိုေနရာ
များသည် ပိတ်ပင်တားဆီးြခင်းမရှိပဲ အကူအညီများကို လက်ခံရယူ)ိုင်သည့် ေနရာများ
ြဖစ်လာမည် ြဖစ်သည်။ ထို စ%က'ာများမှတဆင့်၊ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကာ၊ (သို$မဟုတ)်
!ိုင်ငံတွင်း အဓိကကျေသာေနရာများမှတဆင့် အကူအညီေပးေရး အဖွဲ%အစည်းများအေန
!ှင့် အလိုအပ်ဆုံးြဖစ်ေသာ ေနရာများကို သွားေရာက်ပံ့ပိုးေပးရန်။

၂၀၂၁ ခု#ှစ်၊ ေဖေဖာ်၀◌ါရီလ (၁) ရက်၊ အာဏာသိမ်းစဉ်ကစ#ပီး ြမန်မာစစ်တပ်မှ ကျ#းလွန်ခဲ့ေသာ
အ"ကမ်းဖက်မ(များကို

ကရင်အမျိuးသားအစည်းအ/ုံး

(KNU)၊

ကရင်နီအမျိuးသားတိုးတက်ေရးပါတီ

(KNPP) !ှင့် ချင်းအမျိuးသားတပ်ဦး (CNF) တို$မှ !"ံ$ချ'ပီး အထူးသံကိုယ်စားလှယ်မှ အဆိုြပuေသာ !ိုင်ငံတ
ကာ “လူသားြခင်းစာနာေထာက်ထားမ0 အြပင်” (Humanitarian Plus) ချဉ်းကပ်မ%ကို !ကိuဆိုလိုက်သည်။
!ိုင်ငံတာကာမှ အာမခံမ&ြပuထားသည့် လုံြခuံေသာေနရာများ !ှင့် လူသားချင်း စာနာေထာက်ထားမ"ဆိုင်ရာ
စ"က$ာများကို ြမန်မာ့အိမ်နီးြခင်းများ.ှင့် !ိုင်ငံတကာမှ မိတ်ေဆွများပူးေပါင်း၍ ေဖာ်ေဆာင်ေပးရန်
ေတာင်းဆိုပါသည်။

ထိုကဲ့သို(ေသာ ချဉ်းကပ်နည်းလမ်းသည် ြမန်မာ&ိုင်ငံမှ ြပည်သူများအတွက် လူသား ချင်းစာနာေထာက်
ထားမ%ဆိုင်ရာ အကူအညီများကို အလ#င်အြမန်ပံ့ပိုးေပး!ိုင်လိမ့်မည်ဟု ေမ#ာ်လင်ပ
့ ါသည်၊ တချိန်တည်း
မှာပင်

အေရးေပ&လိုအပ်ချက်အား

အာဆီယံ'ှင့်

အသုံးချလ)က်

!ိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတို'အ)ကား

ြမန်မာ&ိုင်ငံမှ

အြပuသေဘာေဆာင်ေသာ

နည်းလမ်းများကို ေဖာ်ေဆာင်'ိုင်လိမ့်မည်ဟု ေမ#ာ်လင်ပ
့ ါသည်။

ဆက်သွယ်ရန် (၁)

ပဒိုေစာေတာနီး (KNU) ဖုန်း - +၆၆၆၃ ၀၂၀၂၄၁၁

(၂)

နဲနယ်ဖလိုး

(၃)

ဆလိုင်းထက်နီ (CNF) ဖုန်း - +၉၁၆၉ ၀၉၇၅၁၇၂၁

	
  

ပါ၀င်ပက်သက်သူများ+ှင့်အတူ

(KNPP) ဖုန်း - +၆၆၉၈ ၇၅၇၂၃၀၉

ေဆွးေ%ွးည'ိ%)င်းမ-

