
 

ကုလသမဂ္ဂအထထွေထထွေအတွေင််းထ ်းမ ်းခ ျုပ် အထ ်းသကံ ုယစ် ်းလှယ၏် 

အဆ ုပပျုခ က်အထပေါ် တန်ု ့်ပပန်ထ ကပင ခ က်  

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ ဇနန်၀ါရီလ (၂၀) ရက် 

၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ ဇနန်၀ါရီလ (၁၃) ရက် တငွ ် လက်ရှှိ အာဆီယံ ဥကက ဌနနရာယူထာားန ာ ကန္ဘာဒာီးယာား 

နှိငုင်၀ံနက်ကီားချျုပ် ဟွနဆ်နန်ငှ့်် အထူား ံကှိုယ်စာားလှယ်တှို ့်အကကာား နဆွားနနာွးချက်နငှ့်် စပ်လျှငာ်း၍ ကု ္ဂ္ဂ 

အနထွနထွအတွငာ်းနရား္ ားချျုပ်၏အထူား ံကှိုယ်စာားလှယ်ရံုား္ှနကကညာချကတ်စ်နစာငထု်တ်ပပနခ် ့်ပါ ည်။က

န္ဘာဒာီးယာား၀နက်ကီားချျုပ် ည် ္ကကာန ား္ှီက ပဂု္ဂှိျုလ်နရားအလည်အပတအ်နနနငှ့်် ပ္န်္ ာနှိငုင် ံှို ့်  ွာားနရာက် 

ခ ့်ပပီား ၂၀၂၁ ခုနစှ် န ာန ာ်၀ါရီလ (၁)ရက်နန ့်တွင ် ဦားနဆာင ် အာဏာ ှ္ိ ်ားခ ့်န ာ ပ္န်္ ာစစ်တပ၏် 

နခါငာ်းနဆာငန်ငှ့်် နတွွေ့ဆံုခ ့် ည်။   

 

အထူား ံကှိုယ်စာားလှယ်ရံုား၏ ထုတပ်ပနန်ကကညာချက်အရ ပ္န်္ ာနှိငုင်တံငွ ် လူ ာားပခငာ်းစာနာနထာက်ထာား္ှု 

အကူအညီ္ျာား အနရားတကကီားနပားပှို ့်နှိငုရ်နအ်တွက်  အထူား ံကှိုယ်စာားလှယ်္ှ အဆှိုပပျုန ာ နှိငုင်တံကာ 

“လူ ာားပခငာ်းစာနာ နထာက်ထာား္ှု အပပင”် (Humanitarian Plus) ချဥ်ားကပ်္ှုနည်ားလ္်ားကှို ညွှနာ်းဆှိုထာား  ည်။  

 

အာဏာ ှ္ိ ်ားစဥ်ကတည်ားစ၍ နှိငုင်တံ၀ှ္ ်ား ပ္ြှင့််တက်လာန ာ အကက္်ား က်္ှု္ျာားနကကာင့်် လူ ာားပခငာ်း 

စာနာနထာက်ထာား္ှု အကူအညီ္ျာား ပ္န်္ ာနှိငုင်တံွငလ်ှိုအပ်နနပါ ည်၊ ကရငအ်္ျှိျုား ာားအစည်ားအရံုား 

(KNU)၊ ကရငန်တီှိုားတက်နရားပါတီ (KNPP) နငှ့်် ချငာ်းအ္ျှိျုား ာားတပ်ဦား (CNF) တှို ့်အနနနငှ့်် 

အထူား ံကှိုယ်စာားလှယ်၏ အဆှိုပပျုချကက်ှို နထာက်ခံနကကာငာ်းနငှ့်် ယငာ်းအဆှိုပပျုချက်အနပေါ်တွင ် နအာက်ပါ 

အတှိုငာ်း ထပ်္ံထည့်် ွငာ်းနပားရန ်နတာငာ်းဆှိုလှိကု်ပါ ည်။  

 



၁။ နရာက်ရှှိရနခ်က်ခ  ည့်် နနရာ္ျာားနငှ့််၊ ပ္န်္ ာအှိ္်နာီးပခငာ်း္ျာားနငှ့်် နှိငုင်တံကာ ္ှိတ်နဆွ္ ျာားနငှ့််အတူ  

“လံုပခံျုန ာနနရာ္ျာား” နငှ့်် လူ ာားပခငာ်းစာနာနထာက်ထာား္ှု အကူညီနပားနရား စကက်န်္ ျာား ပူားနပါငာ်းန ာ်နဆာင ်

နရား နတာငာ်းဆှို္ှုအပါအ၀င ် အ္ျှိျုား ္ီားနငှ့်် လူငယ်္ျာား၏ အ ကံှို ပ္ြှင့််တငရ်နအ်တွက် ကုလ ္ဂ္ဂ - 

အာဆီယံ အ္ျှိျုား ္ီား၊ ပငှ္ိ ်ားချ္်ားနရားနငှ့်် လံုပခံျုနရား အခနာ်းကဏ္ဍ္ှန ာ်နဆာငန်နန ာ အထူား ံကှိယု်စာားလှယ ်

၏ အဆှိုပပျုချက်အာား ကျွန်ပု်တှို ့်အနနနငှ့်် နထာကခ်ံပါ ည်။  

၂။ လူ ာားပခငာ်းစာနာနထာက်ထာား္ှုအကူအညီ္ ျာား အနရားအကကီားလှိုအပ်လျှက်ရှှိန ာ နနရာ္ျာားပ စ် ည့်် 

ပ္န်္ ာနှိငုင်အံတွငာ်းပှိုငာ်းရှှိ ချငာ်း၊ ကချင၊် ကရင၊် ကရငန်၊ီ ရှ္်ား၊ စစ်ကှိုငာ်း နငှ့်် ္နကွားနဒ ္ျာားရှှိ ပပည် ူ္ျာား 

ထံ ှို ့် အကူအညီ္ျာားနရာက်ရှှိနစရန ်ချ ွေ့ထွငန်ဆာငရွ်က်ရန ်လှိုအပ်နနပါ ည်။  

၃။ “လူ ာားပခငာ်းစာနာနထာက်ထာား္ှု အပပင”် ချဥ်ားကပ်္ှုနည်ားလ္်ား ည် ပ္န်္ ာနှိငုင်တံွငပ် စ်နပေါ်နနန ာ 

အကျပ်အတည်ား္ျာားနပ ရှငာ်းနှိငုရ်န ် အတွက်လှိအုပ်ချက်တစ်ခုပ စ်ပါ ည်၊ ပ္န်္ ာနှိငုင်၏ံ ပပဿနာ ည ်

လူ ာားပခငာ်းစာနာနထာက်ထာား္ှု ဆှိုငရ်ာ အကျပအ်တည်ား္ျှ ာ္ဟုတပ်ါ။  

၄။ လက်ရှှိ လူ ာားပခငာ်းစာနာနထာက်ထာား္ှု အကျပ်အတည်ား အတှိုငာ်းအတာ ည် ပ္န်္ ာပပည ်ူ္ျာား ရငဆ်ှိုင် 

နနရ ည့်် နှိငုင်နံရားအကျပ်အတည်ား နငှ့်် ထပတ်ကူျနနပါ ည်။ ထှို ့်နကကာင့်် ကျွန်ပုတ်ှို ့်အနနနငှ့်် ကုလ ္ဂ္ဂ၊ 

အာဆီယံနငှ့်် နှိငုင်တံကာအ ှိုငာ်းအ၀ှိုငာ်း ှို ့် နတာငာ်းဆှိုလှို ည်္ှာ အရပ ်ာားပပည် ူ္ ျာား တှိုက်ခှိကု်ခံရပခငာ်း္ှ 

ကာကွယ်နှိငုရ်န ် နငှ့်် လူ ာားပခငာ်းစာနာနထာကထ်ာား္ှု အကူအညီ္ျာားပံ့်ပှိုားနှိငုရ်နအ်တွက ် နအာက်ပါအချက် 

္ျာားကှို ထည့်် ွငာ်းစဥ်ားစာားနပားပါရန ်တှိုက်တွနာ်းလှိုက် ည်။  

က။ ပ္န်္ ာနှိငုင်တံွင ် စစ်ထ ်းအ  ထလယ ဥ်မပ ံသန််း ဇုန်ကှို နကကညာ၍ လှိုက်နာ္ှုရှှိနစရန ်

နှိငုင်တံကာ္ှ တာ၀နယ်ူနစာင့််ကကပ်နပားရန။်  

ခ။ န ငုင်တံက အ မခံမှုပြင့်် အ ပ်သ ်းပပည်သ မ  ်း အက အကွေယ်ထပ်းအပ်သည့်် လုံပခံျုထသ  

ထန  မ  ်း (internationally guaranteed protection of Civilians - safe zones) အပ စ ်

နနထှိုငရ်နန်ငှ့်် နထာက်ပံ့်နပားရနလ်ှိုအပ် ည့်် နကျားရွာ္ျာား၊ ပပည်တွငာ်းနနရပ်စွန် ့်ခာွ ူ 

စစ်န ားရှာင ် (IDPs) စခနာ်း္ျာား၊ နဆားရုံ၊ နဆားခနာ်းနငှ့်် စာ ငန်ကျာငာ်း္ျာားက ့် ှို ့်န ာ 

နနရာ္ျာားကှို တှိတှိကျကျ တ်္ှတ်၍ နကကညာနပားရန်။ 

ဂ္။  နှိငုင်တံကာအတှိုငာ်းအတာပ င့်် ညြှှိနှုှိငာ်းထာားန ာ လူ ာားပခငာ်းစာနာနထာက်ထာား္ှု ဆှိုငရ်ာ 

စကက်န်္ ျာား (negotiated humanitarian corridors)ကှို နကကညာရန၊် ထှိုနနရာ္ျာား ည် 

ပှိတ်ပငတ်ာားဆီားပခငာ်း္ရှှိပ  အကူအညီ္ျာားကှို လက်ခံရယူနှိငု ်ည့်် နနရာ္ျာားပ စ်လာ္ည ်

ပ စ် ည်။ ထှိုစကက်န်္ ျာား္ှတဆင့််၊ နယ်စပပ် တန်ကျာ်ကာ၊ ( ှို ့်္ ဟုတ)် နှိငုင်တံွငာ်း အဓှိက 

ကျန ာနနရာ္ျာား္ှတဆင့်် အကူအညီနပားနရား အ ွ ွေ့အစည်ား္ျာားအနနနငှ့်် အလှိုအပ်ဆံုား 

ပ စ်နနန ာနနရာ္ျာားကှို  ွာားနရာက်ပံ့်ပှိုားနပားရန။်  



၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ န န ာ်၀ါရီလ (၁) ရက်၊ အာဏာ ှ္ိ ်ားစဥ်ကစပပီား ပ္န်္ ာစစတ်ပ်္ှ ကျ ားလွနခ် ့်န ာ 

အကက္်ား က်္ှု္ျာားကှို ကရငအ်္ျှိျုား ာားအစည်ားအရံုား (KNU)၊ ကရငန်တီှိုားတက်နရားပါတီ (KNPP) နငှ့်် 

ချငာ်းအ္ျှိျုား ာားတပ်ဦား (CNF) တှို ့်္ ှ ရှု ံ ွေ့ချ၍ အထူား ံကှိုယ်စာားလှယ်္ှ အဆှိုပပျုန ာ နှိငုင်တံကာ 

“လူ ာားပခငာ်းစာနာနထာက်ထာား္ှု အပပင”် (Humanitarian Plus) ချဥ်ားကပ်္ှုကှို ကကှိျုဆှိလုှိုက် ည်။ 

နှိငုင်တံာကာ္ှ အာ္ခံ္ ှုပပျုထာား ည့်် လံုပချံုန ာနနရာ္ျာား နငှ့်် လူ ာားပခငာ်း စာနာနထာကထ်ာား္ှုဆှိုငရ်ာ 

စကက်န်္ ျာားကှို ပ္န်္ ာ့်အှိ္်နာီးပခငာ်း္ျာားနငှ့်် နှိငုင်တံကာ္ှ ္ှိတ်နဆွ္ ျာားပူားနပါငာ်း၍ န ာ်နဆာငန်ပားရန ်နတာငာ်းဆှို 

လှိုက် ည်။ ထှိုက ့် ှို ့်ချဥ်ားကပ်နည်ားလ္်ား ည် ပ္န်္ ာနှိငုင်ံ္ ှ ပပည ်ူ္ျာားအတွက် လူ ာားပခငာ်းစာနာ 

နထာက်ထာား္ှုဆှိုငရ်ာ အကူအညီ္ ျာားကှို အလျှငအ်ပ္န် ပံ့်ပှိုားနပားနှိငုလ်ှိ့္််္ ည်ဟု န္ျှာလ်င့််ပါ ည်၊  တချှိန် 

ထ ္ှာပင ်အနရားနပေါ်လှိုအပ်ချက်အာား အ ံုားချ၍ ပ္န်္ ာနှိငုင်ံ္ ှ ပါ၀ငပ်က် က ်ူ္ျာားနငှ့််အတူ အာဆီယံနငှ့်် 

နှိငုင်တံကာအ ှိုငာ်းအ၀ှိုငာ်းတှို ့်အကကာား အပပျု န ာနဆာငန် ာ နဆွားနနာွးညြှှိနှုှိငာ်း္ှုနည်ားလ္်ား္ျာား န ာ်နဆာင ်

နှိငုလ်ှိ့္််္ည်ဟု န္ျှာ်လင့််ပါ ည်။  

 

 

 

ဆက် ွယ်ရန ်- 

(၁) ပဒှိနုစာနတာနာီး (KNU)  ုနာ်း - +၆၆၆၃ ၀၂၀၂၄၁၁  

(၂) န နယ် လှိုား (KNPP)  ုနာ်း - +၆၆၉၈ ၇၅၇၂၃၀၉ 

(၃) ဆလှိုငာ်းထက်န ီ (CNF)  ုနာ်း - +၉၁၆၉ ၀၉၇၅၁၇၂၁ 

 


