
 
ကမ္ဘာ့ဒကုခသညမ် ဘျားန ေ့တွင် ကရင်အမ   ျားသမ ျားအစည်ျားအရ ုျား KWO က ဒုကခသညမ် ဘျား 

ဂုဏ်သ ကခဘအပြညာ့်ပြငာ့်န ထ ုင်န ုင်နစရ ်အတွက် ြ ာ့ြ ျုားကညူ ကကရ ် နတဘင်ျားဆ ုလ က်ုသည်။ 
 

၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၂၀ရက်။ 

ဒုကခသည်မ  ျား လူသ ျားတစ်ဦျားအဖြစ် ဂုဏ်သိကခ အဖြည ်ဖြင ်နနထိုင်နိုင်နစရန်အတွက် ဒုကခသည်မ  ျားအ ျားြ  ြိုျားကူညီကကရန် ကရငအ်မ  ိျားသမီျားအစည်ျား 

အရ ုျား(KWO)က ကမ္  ဒုကခသည်မ  ျားနနေ့တွင် နတ င်ျားဆိုလိကု်သည်။ ဒုကခသည်မ  ျားနနေ့သည် န ျားကင်ျားလ ုခခ  မှုအတွက် သူတိုေ့၏အိျုားအမိ်မ  ျားနှင ်အ 

သက်နမွျားဝမ်ျားနက  င်ျားလုြ်ငန်ျားမ  ျားကိုစွနေ့်လွှတလ် က် ထွက်နဖြျားလ သူမ  ျား၏ရုန်ျားကန်လှုြ်ရှ ျားခ  ရမှုမ  ျားကိုအမှတ်ရနစသည်။ ဒုကခသည်မ  ျားသည် ခ  

နိုင်ရည်ရှိပြီျားစွမ်ျားနဆ င်ရည်ရှိကကသည်။ ဂုဏ်သိကခ ရှိစွ ရြ်တည်နိုင်နစရန် ြ  ြိုျားကူညီမှုနှင ် ထိစြ်ြိုင်ခွင ်တိုေ့လိုအြ်ြါသည်။ 

 

ထိုင်ျားဖမန်မ နယ်စြ်တစ် နလ  က်ရှိစခန်ျားကိုျားခုတွင် နနထိုင်ကကနသ ဒုကခသည်မ  ျားသည် အနဖခခ ဝန်နဆ င်မှုမ  ျားအဖြစ် အနိမ ်ဆ ုျားစ သတ်မှတ်ခ က် 

မ  ျားဖြည ်မှီဖခင်ျားမရှိြ  နနထိုင်နနကကရသည်။ COVID-19 ကြ်နရ ဂါ၏သက်နရ က်မှုမ  ျားနကက င ် လှုြ်ရှ ျားသွ ျားလ မှုကို ဆက်လက်ကနေ့်သတ်ထ ျားဆ  

ဖြစ်ရ  ထိုဒုကခသည်စခန်ျားမ  ျားသိေု့သွ ျားနရ က်ရန် ဒုကခသည်မ  ျားသ မက ဝန်နဆ င်မှုနြျားသူမ  ျားအတွက်ြါ အလွန်ခက်ခ လ သည်။ နငွနကကျားနထ က် 

ြ  မှုနလ   နည်ျားဖခင်ျားသည် စခန်ျားလုြ်ငန်ျားစဉ်မ  ျားကို ဝန်နဆ င်မှုမဖြည ်မှီဖခင်ျားနှင ် နငွနကကျားနထ က်ြ  မှုမလ ုနလ က်ဖခင်ျားတိုေ့ကိုဖြစ်နစသည်။ KWO အြါ 

အဝင် စခန်ျားမ  ျားရှိဒုကခသည်လူထုအနဖခဖြ အြွ ွဲ့အစည်ျားမ  ျားမှ  အရငျ်ားအဖမစ်အကနေ့်အသတ်ဖြင ်လည်ြတ်နနကကရသည်။ 

 

အလုြ်လုြ်ခွင ်မရှိသဖြင  ် စ ျားဝတ်နနနရျားခ  ိွဲ့တ  နနသည ်ဒုကခသည်မ  ျားအတကွ် က န်ျားမ နရျားနှင ်ြည နရျားက  သုိေ့နသ ဝန်နဆ င်မှုမ  ျားအတကွ် နငွ 

နကကျားနြျားရဖခင်ျားမှ မဖြစ်သင ်နြ။ ဒုကခသည်စခန်ျားတွင်နနထိုင်သူမ  ျားမှ  စိတ်က န်ျားမ နရျားစိန်နခေါ်မှုမ  ျားလည ျားတ  ွေ့က တေကြရသည ။ သူ   ို့၏လ  ခ  

တရျားနငှို့ တရရှည  ည   ို့သညို့ စ ျားဝ  တေတရျားအ  ြ  ပ ို့ပ  ျားမှုသည  ထ  င ျားအစ  ျားရြစဉျားစ ျားထ ျားသညို့  မဝူါဒအစ ပ အပ  င ျား စ ခ အဖြစ ပါဝင ရမည ။ 

 
ထိုေ့အဖြင် ဖမန်မ  တြ်မနတ ်က တိုင်ျားဖြည်ကိုစီျားြွ ျားနရျားမတည်ပငိမ်မှုအတွင်ျားထိုျားက သွ ျားနစခ  ပြီျား မတည်ပငိမ်မှုနှင ်လ စ်လ ျူရှုမှုမ  ျားကကီျားထွ ျားလ မှု 

နကက င ် လူသ ျားခ င်ျားစ နာနထ က်ထ ျားမှုဆိုင်ရ ဖြဿနာမ  ျားကကီျားထွ ျားလ ရ  ဒုကခသည်မ  ျားနှင ်ဖြည်တွင်ျားအုိျားအိမ်မ  ဒုကခသည်မ  ျားအ ျားကူညီြ  ြိုျားရန် 

လိုအြ်ခ က်မှ  ယခင်မည်သည ်က လကနှင ်မတူနအ င်ကကီျားမ ျားလ က်ရှိသည်။ ြဋိြကခမှ ဆက်လက်ရှိနနပြီျား သူတိေု့အတွက်အိမ်ဖြန်ရန်မှ လည်ျား မ 

ဖြစ်နိုင်ြ ရှိသည်။ 

 

ကမ္  ဒုကခသည်မ  ျားနနေ့သည် အထိမ်ျားအမှတ်ြွ တစ်ခုမဟုတ်ြ  တန်ျားတူညီမ စွ အသိအမှတ်ဖြ ခ ရရန် သူတိေု့၏နကက က်မက်ြွယ်တိုက်ြွ ဝင်မှုအတွင်ျား 

ြါဝင်ခ  ကကသည ် ဒုကခသည်မ  ျား၏ဆင်ျားရ ဒုကခနှင ်ခ နိုင်ရည်အ ျားကို သတိနြျားခ က်တစ်ခုသ ဖြစ်သည်။ ဒုကခသည်မ  ျားသည် ြ  ြိုျားကူညီမှုမ  ျားလိုအြ် 

နသ ်လည်ျား ၎င်ျားတိုေ့၏နဖခနထ က်နြေါ်တွင်ကိုယ်တုိင်ရြ်တည်နိုင်နစမည ် စ ရွက်စ တမ်ျားမ  ျားကိုလည်ျားြ  ြိုျားနြျားရန်လိုအြ်သည်။ ခရီျားသွ ျားလ မှုနှင ် 

တရ ျားဝင်အလုြ်လုြ်ခွင ်တိုေ့ရရှိခ  ြါက ဒုကခသည်မ  ျားသည် အိမ်ရှင်နိုင်င  သုိေ့မဟုတ် အြွ ွဲ့အစည်ျားမ  ျားအနြေါ်တွင် နရရှည်မှီခိုရန်လိုအြ်နတ  မည်မ 

ဟုတ်နြ။ သူတိုေ့သည် အနကက က်တရ ျား၊ ထိခိုက်နာက င်မှုမ  ျားကင်ျားနဝျားပြီျား ဂုဏ်သိကခ ရှိစွ နနထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်နြသည်။ 

 

ဒုကခသည်မ  ျားအနနဖြင ် ဒုကခသည်စခန်ျားဖြင်ြတွင်အလုြ်လုြ်ကိုင်နိုင်ပြီျား တစဆ်က်တည်ျား ဝင်နငွမ  ျားရရှိနိုင်နစရန် ဒုကခသည်မ  ျားအ ျား တရ ျားဝင်စ  

ရွက်စ တမ်ျားမ  ျားထုတ်နြျားရန် ထိုင်ျား ုရင ်အစိုျားရအ ျား KWO ကတိုက်တွန်ျားသည်။ ထိုေ့အဖြင် ဒုကခသည်မ  ျားသည် က န်ျားမ နရျားနှင ်ြည နရျားဝန်နဆ င် 

မှုမ  ျားကို ခွ ဖခ ျားဆက်ဆ မှုမရှိြ  မ တစွ ရရှိရန်လိုအြ်သည်။ ဒုကခသည်မ  ျားကို ထိုင်ျားနိုင်င တွင် န ျားကင်ျားလ ုခခ  စွ နှင ်အလုြ်လုြ်ခွင ်ကိုအ မခ ပြီျား ဥြ 

နဒအရ အက အကွယ်နြျားသည ်မူဝါဒမ  ျားခ မှတ်ရန်အတွက် ထိုင်ျားအစိုျားရအ ျား နိုင်င တက အသုိင်ျားအဝိုင်ျားအနနဖြင ် ြိအ ျားနြျားရန် မိမိတိေု့နတ င်ျားဆို 

သည်။ 

 

အနသျားစ တ်သ ရ  လ ုြါက နက ျားဇျူားဖြ ၍ KWO ဗဟုိကိုဆက်သွယ်ြါ။ 


