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အချကအ်လက-် ယကူရိန််းနိိုငင်၏ံ လကရ် ိအမ ခအမနအမ ေါ် နိိုငင်တံကာေ  တံို ုံ့  န်ေှုေျာ်းသည်   ေန်ောနိိုငင် ံ

၏ လတလ်မလာ အမ ခအမ ေါ် နိိုငင်တံကာ၏ မန ်းမက ်းမသာ တံို ုံ့  န်ချကေ်ျာ်းကိို ေီ်းမောင််း ထိို်း  လျက ်

ရ ိသည်။

• ၂၀၂၁ ခိုန စ် မေမော်ဝါရီလ ၁ ရကမ်န ုံ့ေ စတင၍်  ေန်ောုံ့အကျ ်အတည််းအမ ေါ် နိိုငင်တံကာအစိို်းရေျာ်းေ  

အမရ်းယမူ ာငရ် ကေ်ှုေျာ်း လို ်မ ာငရ်ာတ င ်တ န ုံ့် ိုတေ်ှုေျာ်းရ ိခ ုံ့သည်။ နိိုငင်တံကာေ  စီ်းဝငလ်ျကရ် ိ 

မသာ မင မ က်းေျာ်းသည် စစ်တ ်၏  ေန်ော  ည်သေူျာ်း အမ ေါ် လေူ န်စ ာ အရကစ်က ်ံို်း ံိုစံ ေငုံ့ ်ေိန  ်ိ 

အနိိုငက်ျငုံ့ေ်ှု ေျာ်းအာ်း   ကလ်က ်မထာက ံ်ုံ့မ ်းလျက ်ရ ိသည်။  

• ယခိုန စ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရကမ်န ုံ့ေ  ၂၂ ရကမ်န ုံ့အတ င််း ယကူရိန််း နိိုငင်တံ င ်အရ ်သာ်းေျာ်းကိို လကန်က ်

ကက်ီးငယ ်အသ ယသ် ယ ်ေငုံ့ ်တိိုကခ်ိိုကေ်ှုမ ါင််း ၄,၉၇၁ ခို ရ ိခ ုံ့သည်။ တညီူမသာ အချိနက်ာလ တစ်ခိုတည််း 

တ င ်င ်  ေန်ောနိိုငင်တံ င ်အလာ်းတ ူ  ေစ်ရ ်ေျိ ်း ၃,၃၁၀ မကျာ ်ေစ်  ာ်းခ ုံ့ပ ီ်း  ၂၀၂၂ ခိုန စ်ေ စ၍ လမ ါင််း 

၁၅လမကျာ်  ကာ ေငုံ့ခ် ုံ့ပ ီ်းမနာကတ် င ်တိိုက ်  မ ါင််း ၁၀,၉၆၂ ကကေ်ိ ထကေ်နည််း  ေစ်  ာ်းခ ုံ့ပ ီ်း ေစ်သည်။ 

• ယကူရိန််းနိိုငင်သံည် ရိုရ ာ်းနိိုငင်၏ံ ရန်လိိုမသာ တိိုကခ်ိိုကေ်ှုန ငုံ့ ် က ံမတ ွေ့ရချိန်တ င ်ရိုရ ာ်းအာ်း တာ်း ်ီးရန် 

အတ က ်နိိုငင်တံကာ အသိိုကအ်ဝန််းသည် ၎င််းတိို ုံ့၏ အငအ်ာ်း အမ ောကအ်ေျာ်းကိို  ယကူရိန််း နိိုငင်အံာ်း 

 ံုံ့ ိို်းမ ်းခ ုံ့သည်။ သိို ုံ့မသာ် နိိုငင်တံကာ အသိိုကအ်ဝန််းသည် အရ ်သာ်းေျာ်းကိို အကာအက ယမ် ်းရန် 

အမရ်းတကက်ီး လိိုအ ်မနသညုံ့်  ေန်ောနိိုငင်၏ံ လကရ် ိ အကျ ်အတည််းအာ်း တံို ုံ့  န်ရာတ င ်လံိုမလာက ်

မသာ အကအူညီေျာ်း မ ်းအ ်ခ ုံ့ ခင််းေရ ိ ါ။ 

• ရိုရ ာ်း၏ ယကူရိန််း နိိုငင်အံမ ေါ် ကျ ်းမကျာ်ေှုကိို နိိုငင်တံကာ အသိိုကအ်ဝန််းေ  ဤက ုံ့သိို ုံ့   င််း  င််းထန်ထန် 

  န်လည်တံို ုံ့  န် ခင််း၏ မနာကက် ယတ် င ် ကက်ီးော်းမသာ နိိုငင်မံရ်း နဒရ ိမ ကာင််း ၎င််းတိို ုံ့၏တံို ုံ့  န်ေှု 

 ံိုစံေျာ်းက သကမ်သခံလျက ် ရ ိသည်။ နိိုငင်တံကာ အသိိုကအ်ဝန််း—အထ်ူးသ ေငုံ့ ်ကေ္ာုံ့မ ောက ိ်ိုင််းေ  

အငအ်ာ်းကက်ီးနိိုငင်ေံျာ်း၏ အစိို်းရေျာ်း အမန ေငုံ့ ်စစ်အို ်စိုအာ်း ရ ်တန ုံ့်ရန် အငတ်ိိုကအ်ာ်းတိိုက ်ကက ိ်းစာ်း 

ရန်  ျကက် က ်ခင််း သည်  လသူန််းမ ါင််းေျာ်းစ ာကိို ထခိိိုကမ်စေည် ေစ်ပ ီ်း  ယင််းသည် ၎င််းတိို ုံ့အမန ေငုံ့ ်

အရ ်သာ်းေျာ်းအာ်း ကာက ယရ်ာတ င ် အ ခာ်းမသာစံနှုန််းေျာ်း ရ ိမနသည်ဟမူသာ စ  ်စ  ေှုေျာ်းကိို  ိိုေိို 

အာ်းမကာင််းလာမစေည်  ေစသ်ည်။  

 ေန်ော  ည်သေူျာ်း ခံစာ်းမနရမသာ  င််းရ ဒိုကခေျာ်းအာ်း အ ံို်းသတ ် နိိုငရ်န်န ငုံ့ ်  ေန်ောနိိုငင်တံ င ်

ဒေိီိုကမရစီ   န်လည် အသကဝ်ငလ်ာမစရန် အတ က ်-  
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o အမေရိကန်၊ အ်ီးယနူ ငုံ့ ် အ ခာ်း နိိုငင်ေံျာ်းသည် တရာ်းေဝင ် စစ်အို ်စိုထ ံ  ဝငမ်ရာကလ်ျကရ် ိမသာ 

နိိုငင် ံခာ်းမင  စီ်း င််းေှုေျာ်းကိို ထမိရာကစ် ာ တာ်း ်ီးရန် လို ်မ ာငရ်ေည်။ သိို ုံ့ေ သာ စစ်တ ်ေ  

အရ ်သာ်းေျာ်းအမ ေါ် တိိုကခ်ိိုကေ်ှု ေျာ်းအာ်း မလျာုံ့ချနိိုငေ်ည်  ေစ်သည်။ အာဏာသေ်ိ်း စစ်အို ်စိုသည် 

တရာ်းဝင ် အစိို်းရတစ်ရ ် အမန ေငုံ့ ် အသအိေ တ ်   ခံရ ခင််းေရ ိသညုံ့်အတ က ် ဤမင ေျာ်းအာ်း ရရ ိ 

ခံစာ်းခ ငုံ့ ်ေရ ိ ါ။ 

ဤက ုံ့သိို ုံ့  ေန်ော စစ်အို ်စိုထ ံ  ဝငမ်ရာကလ်ျကရ် ိမသာ နိိုငင် ံခာ်းမင  စီ်း င််းေှုေျာ်းကိို တာ်း ်ီး ခင််းတ င ်

 ေန်ောုံ့မရနံန ငုံ့ ်သဘာဝဓာတမ်င ွေ့လို ်ငန််း (MOGE)၊  ေန်ောုံ့နိိုငင် ံခာ်း ကိုန်သ ယေ်ှုဘဏ် (MFTB)၊  ေန်ောုံ့ 

ရင််းန ်ီး ေ   ်န ေံှုန ငုံ့ ်က်ူးသန််း မရာင််းဝယမ်ရ်းဘဏ် (MICB) တိို ုံ့အာ်း  ိတ ်ိို ုံ့ အမရ်းယ ူခင််းေျာ်းကိိုလည််း 

လို ်မ ာငရ်ေည်  ေစ်သည်။ ကေ္ာလံို်း ိိုငရ်ာ လကန်က ် မရာင််းချေှုေျာ်းကိိုလည််း  ိတ ်ငရ်ေည် 

 ေစ်သည်။ 

o အမေရိကန်၊ အ်ီးယနူ ငုံ့ ် အ ခာ်းနိိုငင်ေံျာ်းသည် အာဏာသေ်ိ်း စစ်အို ်စို၏ အ ကေ််းေကေ်ှု၊ 

လသူာ်းချင််းစာနာ မထာကထ်ာ်းေှု  ိိုငရ်ာ အမထာကအ် ံုံ့ေျာ်းအာ်း  ိတ ်ိို ုံ့ ခင််းန ငုံ့ ် လ  ေ ာ်းမသာ 

စီ်း  ာ်းမရ်း စီေံခန ုံ့်ခ  ေှု ေျာ်းမ ကာငုံ့ ် ေစ်မ ေါ်လာသညုံ့် လသူာ်းချင််းစာနာေှု  ိိုငရ်ာအကျ ်အတည််းေျာ်းကိို 

စနစ်တကျ မသချာစ ာ ကိိုငတ် ယ ်မ ေရ င််းရေည်  ေစ်သည်။  ထေအ ငုံ့ ်အမန ေငုံ့ ်အ  င််းထန် ံို်းမသာ 

ထခိိိုကန်စ်နာေှုေျာ်းန ငုံ့ ်  က ံမတ ွေ့မနရသညုံ့် တိိုင််း  ည၏် အမနာကဘ်ကန် ငုံ့ ် အမရ ွေ့  ိိုင််း နယစ် ်ေျာ်း  

တစ်မလ ာကရ် ိ ရ ်ရ ာလထူို ထသံိို ုံ့ အကအူညီေျာ်း မရာကရ် ိမစရန် ချကခ်ျင််း မ ာငရ် ကသ်ငုံ့သ်ည်။ 

o အမေရိကန်၊ အ်ီးယနူ ငုံ့ ် အ ခာ်းနိိုငင်ေံျာ်းသည်  ေနေ်ာနိိုငင်အံတ င််း၌ လေူ န်မသာ ရာဇ၀တေ်ှုေျာ်းကိို 

ကျ ်းလ န် မန ကသေူျာ်းအာ်း နိိုငင်တံကာ ရာဇဝတခ်ံိုရံို ်း (ICC) တ င ်တရာ်းစ   ိို၍ အမရ်းယနူိိုငမ်ရ်းေျာ်း 

အ ါအဝင ်  အေျိ ်းသာ်း ညီညွတမ်ရ်း အစိို်းရ (NUG) ၏ စီရင ိ်ိုငခ် ငုံ့ ် အာဏာအာ်း အသအိေ တ ်   

မထာကခ်ံ ခင််း စသညုံ့် လိိုအ ်မသာ အမရ်းယ ူတံို ုံ့   န်ေှုေျာ်းကိို လို ်မ ာငရ်ေည်။  

ရုရ  ှားန ငုင်သံည် ယူကရ နှ်ားန ငုင်၏ံ အရရ ှေ့ရ  ငဘ်က်ရေသအ ှား ၂၀၁၄ ခုန စ် ွင ် စ င ် ဝငရ်ရ က် က  ှားရက  ်မှုမ  ှား 

ပပ လုပ်ခ ဲ့ပပ ှား ၎ငှ်ား၏ က  ှားရက  ်စစ်အ ှား ၂၀၂၂ ခုန စ် ရေရေ ်ဝါရ  ၂၄ ရက် ွင ်ယူကရ နှ်ားန ငုင်အံ ှား ဘက် (၃) ဘက်မ  

ဝငရ်ရ က်   ုက်ခ ုက်ပခငှ်ားပေငဲ့ ်ပ ု၍ခ  ှေ့ထွငလ် ခ ဲ့သည်။  

ကမ္ ဲ့န ငုင်မံ  ှားသည် ရုရ  ှားန ငုင်၏ံ က  ှားရက  ်စစ်အ ှား ထ  ်လန ဲ့ ်ုနလ်ှုပ်စွ  ရစ ငဲ့က်ကညဲ့်ရနရသညဲ့် အရပခအရန 

ပေစ်သည်။ ရုရ  ှား၏ မဟ မ  ်အမ  ှားစု - ဥပမ   ရု ်န ငုင် ံ သည် ဤအရရှားန ငဲ့ ် ပ ်သက်၍ နှု ်ဆ  ်ရနလ က် 

ရ  ရသ ်လည်ှား ကမ္ ဲ့အရန က်ဘက်ပခမ်ှားရ   န ငုင်အံမ  ှားစုမ  ရုရ  ှားအရပေါ် ေဏခ် ်ပ  ်ဆ ု ဲ့မှုမ  ှား ခ မ  ်ပခငှ်ားမ  ှားပေငဲ့ ်

ခ က်ခ ငှ်ား  ံု ဲ့ပပန ်ရဆ ငရွ်က်ခ ဲ့ကကသည်။  



 
 
 
 
 
 

 

ဘအီန် ၂၀၂၂/၂၀၆၂: ၁၁ မေ ၂၀၂၂ 

3 
 

ထ ု ဲ့ပပင ် န ငုင် ံက  အသ ုက်အဝနှ်ားမ  ပဋ ပကခေဏခ်ံခ ဲ့ရရသ  ယူကရ နှ်ား ပပည်သူမ  ှားက ု ၎ငှ်ား  ု ဲ့၏ က ုယ်ပ ုငန်ည်ှားလမ်ှား 

မ  ှားပေငဲ့ ်ကူည ရန ်ကက  ှားပမ်ှားလ ခ ဲ့ကကပပ ှား  ယူကရ နှ်ား န ငုင်အံ ွငှ်ားသ ု ဲ့ က  ှားရက  ် ဝငရ်ရ က်လ ကကရသ  ရုရ  ှား စစ်ရကက ငှ်ား 

မ  ှားအရပေါ် အရရှားယူမှုမ  ှား ရဆ ငရွ်က်ရန ်ကက  ှားပမ်ှားမှုမ  ှား ပပ လုပ်ခ ဲ့ကကသည်။ 

၂၀၂၁ ခုန စ် ရေရေ ်ဝါရ လ ၁ ရက်ရန ဲ့ ွင ်ပမနမ် စစ် ပ်မ  ရနပပည်ရ  ် ွင ်လွ ်ရ  ် က်ရန ်လ ရရ က်ကကသညဲ့် 

ပပည်သူမ  ရရွှားရက က်  ငရ်ပမ  က်ထ ှားရသ  လွှ ်ရ  ် က ုယ်စ ှားလ ယ်မ  ှားက ု ေမ်ှားဆ ှားထ နှ်ားသ မ်ှား၍ အ ဏ သ မ်ှား 

သညဲ့် လုပ်ရပ်အ ှား က  ှားလွနခ် ဲ့သည်။ ယငှ်ားပေစ်ရပ်သည်  ပမနမ် န ငုင်သံ ှားမ  ှား၏ လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ရရှား အ ှား ၂၀၁၁ ခုန စ်ထ  

  ုငရ်အ င ်ဆယ်စုန စ်မ  ှားစွ  ဆံုှားရှု ံှားရစခ ဲ့သည်ဲ့ အ ဏ သ မ်ှားမှုအ ှား ပပနလ်ည်အမ  ်ရရစခ ဲ့သည်။  

၂၀၂၁ ခုန စ် အ ဏ သ မ်ှားမှုသည် ပမနမ် ပပည်သူလူထုအ ွက် ရကက က်မက်ေွယ်ရက ငှ်ားရသ  ပေစ်ရပ်မ  ှား၏ အစပ   ှားမှု 

 စ်ခုသ  ပေစ်သည်။ ယငှ်ားအခ  နမ်  စ၍ အ ဏ သ မ်ှား စစ် ပ်သည် အရပ်သ ှားမ  ှားအရပေါ် ရက်စက်ကကမ်ှားကက  ်စွ  

ပုံစံမ   ှားစုံပေင်ဲ့ ည ငှ်ားပနှ်ား သ ်ပေ ် ေ န  ပ်မှုမ  ှားက ု အခ  နဟ်ုနပ်မ ငဲ့ ် ရဆ ငရွ်က်ခ ဲ့ပပ ှား၊  ေက်သ  ် ဆနလ်ွနှ်ားရသ  

“ဥပရေမ  ှား” အ ှား ပပဋ္ဌ နှ်ားပခငှ်ား မ  ှားန ငဲ့ ်န ငုင်ံဲ့ စ ှားပွ ှားရရှားအ ှား ဆွ ခ ၍ လူသနှ်ားရပါငှ်ား မ  ှားစွ အ ှား ဆငှ်ားရ ေကုခရရ က်၍ 

အင ်ရဘှားပေငဲ့ ်ရငဆ် ုငရ်စခ ဲ့သည်။ အရန က်ကမ္ မ  လူအမ  ှားစုအ ွက်  ပမနမ် န ငုင်အံရပေါ် စ ုှားရ မ်ပူပနမ်ှုမ  ှား အခ  န ်

က လ ခဏမျှသ  ပေစ်ပပ ှား န ငုင်ပံခ ှား အစ ုှားရမ  ှားအ ွက် ပမနမ် န ငုင်၏ံ အရပခအရနက ု ရပေရ ငှ်ားရနမ်   အရရှားမပါလ သညဲ့် 

အပပင ် န ငုင်ပံခ ှားသ ှားမ  ှားအ ွက် ၎ငှ်ား  ု ဲ့န ငဲ့ ် အလ မ်ှားရဝှားကွ သညဲ့် ရေသ စ်ခုမ  န ငုင် ံစ်ခု၏ ပဋ ပကခအရပေါ် 

အ ရံုစ ုက်မှုမ  လည်ှား မရပပ ပရလ က်သညဲ့် အရနအထ ှား ွငသ် ရ  သည်။ 

စီ်း  ာ်းမရ်း ိိုငရ်ာ  ိတ ်ိို ုံ့အမရ်းယေူှု - အတိိုင််းအတာတစ်ခို အထသိာ  ိတ ်ိို ုံ့ အမရ်းယေူှုေျာ်းသည် 

စစ်အို ်စို၏  လို ်ရ ်ေျာ်းအာ်း ရ ်တန ုံ့န်ိိုငေ်ည်ေဟိုတ။် 

နှုငိ််းယ ဉ်ေှု 

အေျိ ်းအစာ်း 

ယကူရိန််း နိိုငင်၏ံ အမ ခအမန  ေန်ောနိိုငင်၏ံ အမ ခအမန 

စီ်း  ာ်းမရ်း  ိိုငရ်ာ 

 ိတ ်ိို ုံ့ အမရ်းယေူှု 

အရမရ ကန၊် ယူရက၊ အ ှားယူ၊ ဆွစ်ဇ လန၊် ရန ်ရဝ၊ ကရနေါ၊ 

ကသစရက ှားလ ၊ နယူှားဇ လန၊် ဂ ပန၊် က ုရ ှားယ ှား၊ ထ ုငဝ်မ်န ငဲ့ ်စကက ပူ စသညဲ့ ်

န ငုင်အံသ ှားသ ှား   ု ဲ့သည် အနည်ှားဆံုှား ရအ က်ပါအခ က်မ  ှားစွ က ု 

အရရှားယူ ရဆ ငရွ်က်ခ ဲ့ ကကသည် -  

  

 - ရုရ  ှားန ငဲ့ ်ဘ လ ရုစ် ဘဏမ်  ှား၏ ပ ုငဆ် ုငမ်ှုမ  ှားက ု ရပ် န ဲ့ပ်စ်ပခငှ်ား၊ န ငဲ့ ်

အဆ ုပါဘဏမ်  ှားက ု SWIFT န ငုင် ံက  ရငရွပှားရခ မှုစနစ်မ  

ေယ်ရ  ှားပခငှ်ား၊  

  

  

 အရမရ ကန၊် ယူရက၊ အ ှားယူန ငဲ့ ်

ကရနေါ န ငုင်မံ  ှားသည် ပမနမ်  

စစ် ပ် အေွ ှေ့ဝငမ်  ှားန ငဲ့ ် ၎ငှ်ား  ု ဲ့ န ငဲ့ ်

ဆက်န ွှယ်မှုရ  သညဲ့် (“ခရ ုန  ကုမပဏ  

မ  ှား”) န ငဲ့ ် 

 န ငုင်ပံ ုင ် စ ှားပွ ှားရရှား လုပ်ငနှ်ား အခ   ှေ့ 

အ ှား ပ  ်ဆ ု ဲ့ အရရှားယူ မှုမ  ှား ခ မ   ်

ခ ဲ့သည်။ 
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 - ရုရ  ှား ဗဟ ုဘဏ၊် ရုရ  ှား ဘဏ္ဍ ရရှား ဝနက်က ှားဌ နန ငဲ့ ် ရုရ  ှား ဘဏမ်  ှား၊ 

ဘ လ ရုစ် ဗဟ ုဘဏ ် အပါအဝင ် ဘယ်လ ရုစ ် ဘဏမ်  ှားအ ှား ရငလွွှ  

ရပပ ငှ်ားပခငှ်ားမ  ှား အ ှားလုံှားက ု ပ  ်ဆ ု ဲ့   ှားဆ ှားပခငှ်ား၊  

  

 - ရုရ  ှားမ  သ မ်ှားယူရန ် ကက  ှားပမ်ှားရနသညဲ့် ယူကရ နှ်ားန ငုင်၏ံ ပ ုငန်က် 

နယ်ရပမ ပေစ်သညဲ့် Donetsk န ငဲ့ ် Luhansk ရေသမ  ှားသ ု ဲ့ သွငှ်ားကုနန် ငဲ့ ်

ပ ု ဲ့ကုနမ်  ှားက ု ကန ဲ့သ် ်ပခငှ်ား၊ 

  

 - ရုရ  ှားန ငုင်သံ ု ဲ့ ဝငရ်ရ က်မညဲ့ ်န ငုင်ပံခ ှား   ုက်ရ ုက် ရငှ်ားန  ှားပမ  ပ်န မံှု (FDI) 

အသစ် မ  ှားက ု   ှားဆ ှားပခငှ်ားန ငဲ့ ်ရရု  ှား ကုမပဏ မ  ှားအ ှား ရ ကှားပမ ရပှားပခငှ်ား 

မ  ှားအ ှား   ှားပမစ်ပခငှ်ား၊ 

  

 - ရုရ  ှားန ငုင်မံ  ထွက်သညဲ့် ရရနနံ ငဲ့ ် သဘ ဝဓ  ်ရငွှေ့ အပပင ် အပခ ှား 

ထု ်ကုနမ်  ှား အ ှား  ငသွ်ငှ်ားမှုမ  ှားက ု ပ  ်ပငပ်ခငှ်ား၊ ရုရ  ှားန ငုင်၏ံ 

စွမ်ှားအငက်ဏ္ဍက ု အက   ှားအပမ ် ပေစ်ထွနှ်ားရစမညဲ့် ကုနပ်စစည်ှားန ငဲ့ ်

နည်ှားပည မ  ှားက  ု  ငပ် ု ဲ့ပခငှ်ားက ု   ှားပမစ်ပခငှ်ားန ငဲ့ ် ရုရ  ှားန ငဲ့/်သ ု ဲ့မဟု ် 

ဘ လ ရုစ် န ငုင်မံ  ှားသ ု ဲ့ ဇ မ်ခံပစစည်ှားမ  ှား  ငပ် ု ဲ့မှုက  ုပ  ်ပငပ်ခငှ်ား။ 

  

 - ရုရ  ှားန ငုင်ပံ ုင ်ရလရကက ငှ်ားလ ုငှ်ားမ  ှားက ု ၎ငှ်ား  ု ဲ့၏ ရလပ ုငန်က် အ ွငှ်ား 

ပ ံသနှ်ားခွငဲ့က်  ုပ  ်ပငပ်ခငှ်ား။ 

  

 - ရုရ  ှားန ငုင်နံ ငဲ့ ် ၎ငှ်ား၏ဘဏမ်  ှားသ ု ဲ့ ရငရွကကှား အ မခံရပှားပခငှ်ားမ  ှားက  ု

  ှားပမစ်ပခငှ်ားန ငဲ့ ် ရုရ  ှား ဘဏ္ဍ ရရှားဝနက်က ှားဌ န၏ ရ ကှားပမ မ  ှားအရပေါ် 

ရက ငှ်ားက   ှား ပေစ်ထွနှ်ားရစမညဲ့် အရရ ငှ်ားအဝယ်မ  ှားက ု ကန ဲ့သ် ်ပခငှ်ား၊ 

  

 - ယူရကန ငုင်မံ  ရမ ်စက ု စရ  ဲ့အ  ်ခ  နှ်ား၏  ရ ှားဝငမ်ှုအ ှား 

ရု ်သ မ်ှားပခငှ်ားန ငဲ့ ် ရုရ  ှား  ကကသ လု်မ  ှား၊ ကုမပဏ မ  ှားန ငဲ့ ်   ပပညသူ် ဲ့ 

ရနပုံ်ရငမွ  ှား ပေငဲ့ ်သုရ သနပပ ပခငှ်ားက ု ဆ ုငှ်ားငံဲ့ပခငှ်ား၊ 

  

 - အရမရ ကန၊် အ ှားယူ၊ ပဗ   န၊် ကရနေါ၊ ပပငသ်စ်၊ ဂ  မန ၊ အ  လ န ငဲ့ ်

ဂ ပန ် ု ဲ့သည် ရုရ  ှားန ငုင်၏ံ ကမ္ ဲ့ကုနသွ်ယ်ရရှားအေွ ှေ့ (WTO) အေွ ှေ့ဝင ်

အပေစ် အက   ှားခံစ ှားခွငဲ့မ်  ှားက ု ေယ်ရ  ှားပစ်ရန ်သွငှ်ားကုနခ်ွန ်  ုှားပမ ငဲ့ခ် ဲ့ပပ ှား 

ကမ္ ဲ့ဘဏန် ငဲ့ ် IMF  ွင ် ရုရ  ှား၏ ရငရွကကှားရခ ှားယူခွငဲ့ ် မ  ှားက  ု

ပငငှ်ားပယ်ပခငှ်ား မ  ှားက ု ရဆ ငရွ်က်ပခငှ်ား။ 

  

  

 - အ ှားယူမ  ပမနမ် ဲ့ရရနနံ ငဲ့ ် သဘ ဝ 

ဓ  ်ရငွှေ့ လုပ်ငနှ်ားအ ှား ပ  ်ဆ ု ဲ့ 

အရရှားယူမှုမ  ှား ပပ လုပ် ထ ှားရသ  ်

လည်ှား ယငှ်ား ပ  ်ဆ ု ဲ့မှုမ  ှားက ု ရလ  ဲ့ 

ရ ရစရသ  ကငှ်ားလွ ်ခွငဲ့ ် မ  ှားက ု 

လည်ှား ပပ လုပ်ထ ှားသည်။ 

  

  

 - နယူှားရယ က် ဘဏ ်ွင ် အပ်န  ံ

ထ ှားရသ  ပမနမ်  န ငုင်ရံ   ် ဗဟ  ု

ဘဏ၏် အရနရ်ငမွ  ှားက ု ထု ယ်ူ 

ပခငှ်ားက ု အရမရ ကနန် ငုင် ံမ  ပ  ်ပင ်

ထ ှားပခငှ်ား ။ 
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စစ်ဘက် ိိုငရ်ာ 

 ိတ ်ိို ုံ့အမရ်းယ ူ

ေှုေျာ်း 

 န ငုင်ပံခ ှား အစ ုှားရမ  ှားသည် dual-use နည်ှားပည မ  ှား၊ အရသှားစ ှား 

လျှပ်ကူှားက ရ ယ မ  ှား၊  ယ်လ ကွနှ်ားန ငဲ့ ် သ ငှ်ားအခ က်အလက် 

လံုပခံ ရရှား နည်ှားပည ၊ ရလဆ မ  ှား၊ အ ရံုခံက ရ ယ မ  ှား၊ 

လမ်ှားရကက ငှ်ားပပ က ရ ယ မ  ှား၊ (မ ုက်ခရ ု) အ လက် ထရွနှ်ားနစ်မ  ှား၊ 

ရလယ ဉ် အစ  ်အပ ုငှ်ားမ  ှားန ငဲ့ ် အပခ ှား အသံုှားဝငမ်ညဲ့်အရ မ  ှား 

အ ှားလံုှားက ု ရုရ  ှားန ငဲ့ ် ဘ လ ရစ်ု စစ် ပ်အ ွက်  ငပ် ု ဲ့မှုက  ု

ကန ဲ့သ် ်ပခငှ်ား။ 

 အရမရ ကန၊် ယူရက၊ အ ှားယူန ငဲ့ ်

ကရနေါန ငုင် ံ မ  ှားမ  ပမနမ် စစ် ပ် 

အ ှား လည်ှားရက ငှ်ား ပုဂ္  လ ်

 စ်ဦှားခ ငှ်ား အရပေါ်  ွင ်

လည်ှားရက ငှ်ား၊   ဝနရ်   ရ ထူှား 

ကက ှားပ ုငှ်ား မ  ှားက ု လည်ှားရက ငှ်ား 

ပ  ်ဆ ု ဲ့ အရရှားယူမှုမ  ှား ပပ လုပ် 

ထ ှားသည်။ 

  

 အထက်ရေ ်ပပပါ န ငုင် ံ မ  ှားန ငဲ့ ်

အပခ ှားန ငုင်မံ  ှားမ  ပမနမ် စစ် ပ်၏ 

ပ ု ဲ့ကုန ် မ  ှားအ ှား   ှားပမစ်ထ ှား 

သက ဲ့သ ု ဲ့ ၎ငှ်ားအ ွက် dual-use 

နည်ှားပည မ  ှား  ငသွ်ငှ်ားပခငှ်ားက ု 

လည်ှား   ှားပမစ်ထ ှားသည်။ 

 

PIIE (ဧပပ လ ၂၉ ရက် ၂၀၂၂ ခုန စ်  ွင ် မွမ်ှားမံပပငဆ်ငသ်ည်) ယူကရ နှ်ားအရပေါ် ရုရ  ှား၏ က  ှားရက  ်စစ်- ပ  ်ဆ ု ဲ့မှုအရရှားယူမှုဆ ုငရ်  

အခ  နဇ်ယ ှား၊ ALTSEAN-Burma (၁ ရေရေ ်ဝါရ လ ၂၀၂၂) ဗမ /ပမနမ် - ပ  ်ဆ ု ဲ့အရရှားယူမှုမ  ှား   ှုားပမငဲ့လ် ရသ ်လည်ှား လံုရလ က်မှု 

မရ  ရသှားရကက ငှ်ား၊ က ုရ ှားယ ှား သမမ န ငုင် ံ န ငုင်ပံခ ှားရရှား ဝနက်က ှားဌ န၊ (မ ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁) က ုရ ှားယ ှားအစ ုှားရ၏ ပမနမ် န ငုင် ံဆ ငုရ်  

အရပခအရနမ  ှားအရပေါ် သံုှားသပ်ခ က်မ  ှား။ 

 

ရုရ  ှားန ငုင်သံည် ၎ငှ်ား၏ ယကူရ နှ်ား န ငုင်အံရပေါ် က  ှားရက  ်ဝငရ်ရ က်မှုရကက ငဲ့ ်မ ောကေ်ျာ်းစ ာမသာ  ိတ ်ိို ုံ့ 

အမရ်းယေူှုေျာ်းန ငုံ့ ်ရင ်ိိုငရ်လျကရ် ိပ ီ်း နိိုငင်၏ံအဓိက ၀ငမ်င ရင််း ေစ် ေစ်သညုံ့် စွမှ်ားအငက်ဏ္ဍသည် အဓ က 

ပ  ်ဆ ု ဲ့ခံရနရသည်။ ရေရေ ်ဝါရ လ ၂၆ ရက် ွင ် အရမရ ကန၊် အ ှားယူ၊ ယူရကန ငဲ့ ် ကရနေါ  ု ဲ့သည် 

စွမ်ှားအင ်ငပ် ု ဲ့မှုအ ွက် ရရု  ှားသ ု ဲ့ ရပှားရခ ရမညဲ့် ရငရွပှားရခ မှုမ  ှားက ု အရ  နရ်လ  ဲ့ခ န ငုရ်နအ် ွက် SWIFT 

ကေ္ာလံို်း ိိုငရ်ာ မင မ ်းမချေှုစနစ်ေ  ရိုရ ာ်းနိိုငင်၏ံ အမရ်း ါမသာ ဘဏ်ေျာ်းကိို ေယရ် ာ်းခ ုံ့သည်။ ထ ု ဲ့ပပင ်

ယငှ်ားန ငုင်မံ  ှားသည် ရုရ  ှားန ငုင်မံ  န ငုင်ဗံဟ ုဘဏ၏် န ငုင်ပံခ ှားအရနရ်ငွ 1  အရမရ ကနရ်ေေါ်လ  ၆၃၀ ဘ လ ယ ံ

အ ှားအသံုှားပပ ၍ န ငုင် ံက မ  ေဏခ် ်ပ  ်ဆ ု ဲ့မှုမ  ှားက  ု ရရ  ငလ်ွ မညဲ့်ထကွ်ရပါက်မ  ှားက ု   ှားဆ ှားန ငုမ်ညဲ့ ် 

အစ အမံမ  ှားက ုလည်ှား ခ မ  ်ခ ဲ့သည်။ မ ်လ ၈ရက် ွင ်အမေရိကန်နိိုငင်သံည် ရိုရ ာ်းမရနံ၊ သဘာဝ ဓာတမ်င ွေ့ 

န ငုံ့ ်မကျာကေီ််းမသ ်းေျာ်း တငသ် င််းေှုကိို တာ်း ေစ်ခ ုံ့သည်။  

 

 
1 BBC (updated 5 May 2022) What sanctions are being imposed on Russia over Ukraine invasion?  
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မ  ်၉ရက် ွင ်ပဗ   နသ်ည် ရုရ  ှားရရန ံ ငသ်ွငှ်ားမှုက ု ၂၀၂၂ ခုန စ ်န စ်ကုန ်ွင ်ရပ်ဆ ငုှ်ားရ  ဲ့မည် ပေစ်ရကက ငှ်ား 

ရကကည ခ ဲ့သည်။  စ်ရက ်ည်ှား ွငပ်င ် ဂ ပနန် ငုင်မံ လည်ှား ၎ငှ်ား  ု ဲ့သည် ရရု  ှားန ငုင်သံ ု ဲ့ ရရနသံန ဲ့စ်ငသ်ညဲ့် 

စက်ပစစည်ှားမ  ှား  ငပ် ု ဲ့မှုက ု   ှားပမစ်ရကက ငှ်ား ရကကည ခ ဲ့သည်။  

မ ်လ ၁၀ ရက ်ွင ်ကသစရက ှားလ န ငုင်မံ လည်ှား  ၎ငှ်ား  ု ဲ့သည် ရရု  ှားန ငုင်မံ 2 ရရန၊ံ ရက  က်မ ှားရသှွားန ငဲ့ ်အပခ ှား 

ရရနအံရပခခံ ထ ု်ကုနမ်  ှားမ  ှား  ငသ်ွငှ်ားမှုက ု ပ  ်ပငရ်ကက ငှ်ား ရကကည ခ ဲ့သည်။ အ ှားယူမ လည်ှား ၎ငှ်ား  ု ဲ့သည် 

 စ်န စ်အ ွငှ်ား ရုရ  ှားန ငုင်မံ  ဓ  ်ရငွှေ့ ငသ်ွငှ်ားမှုက ု သံုှားပုံန စ်ပုံခန ဲ့်3 ရလျှ ဲ့ခ ရန ် က  ပပ ထ ှားပပ ှား ရရန ံ

 ငသ်ွငှ်ားမှုက ုလည်ှား4 ရပ် န ဲ့ရ်န ်လုပ်ရဆ ငလ် က်ရ  သည်။ 

ဆန ဲ့က် ငဘ်က်အရနပေငဲ့ ်ပမနမ်  ပပည်သူပပည်သ ှားမ  ှားအရပေါ် ဘက်ရပါငှ်ားစံုမ  စစ်ပွ မ  ှားပေငဲ့ ်ေ န  ပ်လ က်ရ  ရသ  

ပမနမ်  စစ် ပ်အ ွက ်အဓ က န ငုင်ပံခ ှား ရငရွငှ်ားပမစ် န စ်ခမု  မူ မည်သညဲ့် ပ  ်ဆ ု ဲ့အရရှားယူ ေဏခ် ်မှုမ   ှားက ုမ  

ကကံ ရ ွှေ့ရပခငှ်ား မရ  ခ ဲ့ရပ။ ပမနမ် စစ် ပ်သည်   န ငုင်၏ံ သဘ ၀ သယံဇ  မ  ှားက  ုခ  ပ်က ုငရ်နန် ငဲ့ ်ယငှ်ားမ  

ရငရွကကှား ရပမ က်မ  ှားစွ ရယူရနအ် ွက် နိိုငင် ိံိုင ် စီ်း  ာ်းမရ်းလို ်ငန််းေျာ်း (SOE) က ု န စ်ရပါငှ်ားမ  ှားစ ွ  

အသံုှားပပ ခ ဲ့သည်။ န ငုင်ပံ ငု ် ေန်ောုံ့နိိုငင် ံခာ်း ကိုန်သ ယေ်ှုဘဏ် (MFTB) န ငဲ့ ် ေန်ောုံ့ရင််းန ်ီး  ေ   ်န ေံှုန ငုံ့ ်က်ူးသန််း 

မရာင််းဝယမ်ရ်းဘဏ် (MICB)   ု ဲ့မ  စ်ဆငဲ့ ်အဆ ုပါ သဘ ဝ သယံဇ  မ  ှားအ ကွ ်န ငုင်ပံခ ှား ရင ွရပှားရခ မှု 

မ  ှားက  ုပပ လုပ်ခ ဲ့ပပ ှား SOE မ  ှားက ု ဤနည်ှားအ ှားပေငဲ့ ်အလွ သံုှားစ ှားပပ ခ ဲ့သည်။ အ ှားယူန ငဲ့ ်ပဗ   န ်န ငုင်မံ  ှား သည် 

 ေန်ောုံ့ မကျာကေ်ျကရ်တနာလို ်ငန််း (MGE) န ငဲ့ ်  ေန်ောုံ့သစ်လို ်ငန််း (MTE) မ  ှားအ ှား ေဏခ် ်ပ  ်ဆ ု ဲ့ 

မှုမ  ှား ပပ လုပ်ထ ှားရသ ်လည်ှား စစ်အပ်ုစသုည် ရနပပညရ်  ် ွင်5 ရက  က်မ က်ရ န ပပပွ  (၃) ပွ  က ငှ်ားပ 

ပခငှ်ားပေငဲ့ ်ရေေါ်လ သနှ်ားရပါငှ်ားမ  ှားစွ  ရရ  ရနဆ ပေစသ်ည်။  

ထ ု ဲ့အပပင ် ရထ က်ပံရရှား စနစ်မ  ှား၏ ရှုပ်ရထှွားမှုမ  ှားသည် ပမနမ် ဲ့သစ်န ငဲ့ ် ရက  က်မ က်ရ န မ  ှားအ ှား 

အရမရ ကနန် ငဲ့ ် အ ှားယူကုမပဏ မ  ှား6  အပါအဝင ် အပခ ှား န ငုင်မံ  ှားသ ု ဲ့  ငပ် ု ဲ့ရရ ငှ်ားခ မှုမ  ှားက ု ဆက်လက ်

ပေစ်ရပေါ်ရစရန ် ပံဲ့ပ ုှားရပှားလ က်ရ  ပပ ှား ယငှ်ားသည် လက်ရ   ခ မ  ်ထ ှားရသ  ပ  ်ဆ ု ဲ့အရရှားယူမှုမ  ှားက ု ပ ုမ ထု  

ရရ က်စွ  လုပ်ရဆ ငရ်န ်လ အုပ်ရကက ငှ်ား မ ှားရမ ငှ်ားထ ှုားပပလ က်ရ  သည်။ 

 
2 Euractiv (5 May 2022) International donors conference in Warsaw raises $6.5 billion for Ukraine; PIIE (updated 29 Apr 2022) Russia's war on Ukraine: A 

sanctions timeline 
 

3 BBC (5 May 2022) How reliant is the world on Russia for oil and gas? 

4 CNBC (4 May 2022) EU proposes gradual ban on Russian oil in sixth round of sanctions against Moscow 

5   Irrawaddy (10 Nov 2021) Myanmar Junta to Stage Gem Fair in December; Global New Light of Myanmar (23 Apr 2022) First day of 57th Myanma Gems 

Emporium held in Nay Pyi Taw; Global New Light of Myanmar (23 Apr 2022) SAC Chairman Prime Minister Senior General Min Aung Hlaing attends opening of 

57th Myanma Gems Emporium 

6 Justice for Myanmar (11 Jan 2022) US companies imported nearly 1,600 tonnes of Myanmar teak, circumventing sanctions; Diplomat  (Sep 1 2021) An Italian 

Job in Myanmar; Justice for Myanmar (24 Nov 2021) US Retailers Trading in Myanmar Gems, Despite Sanctions 
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 ေန်ောုံ့မရနံန ငုံ့ ်သဘာဝဓာတမ်င ွေ့လို ်ငန််း (MOGE) ေ  မကာကခ်ရံရ ိမသာ သဘာဝဓာတမ်င ွေ့ စီေံကန်ိ်းေျာ်း 

အတ က ်ဝငမ်င စီ်း င််းေှုသည် အမရ်း ါမသာ  ိတ ်ိို ုံ့ေှုေျာ်းေ  ကင််းလ တခ် ုံ့သည်။ MOGE သည် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

 ွင ်န ငုင်ပံခ ှား ရရနနံ ငဲ့ ်သဘ ဝဓ  ်ရငွှေ့ ကုမပဏ မ  ှားထမံ  အရမရ ကန ်ရေေါ်လ  ၁.၅ ဘ လ ယံ ရရ  န ငုသ်ည် ဟု 

ခန ဲ့မ် နှ်ားရသည်။ ပမနမ် န ငုင်ရံ   န ငုင်ပံခ ှားသံှုားရင၏ွ ၅၀ ရ ခ ုငန်ှုနှ်ားခန ဲ့သ်ည် ရ န ဓ  ်ရငွှေ့ရပမ (ပပငသ်စ်ကုမပဏ  

TotalEnergies မ  လုပ်က ုငသ်ည်) မ  ရရ  သည်။ ယငှ်ားလပ်ုငနှ်ားသည် ၂၀၁၇-၁၈  ငွ်7 ခန ဲ့မ် နှ်ားရပခ အရမရ ကန ်

ရေေါ်လ  သနှ်ား၄၀၀ ဝနှ်ားက ငအ်ထ  ရရ  ခ ဲ့သည်။  အ ှားယသူည် ပပငသ်စ်၏ ေ အ ှားရပှားမှုမ  ှားရကက ငဲ့ ်

TotalEnergies မ  ယငှ်ားသည် ရပခ က်လအ ငွှ်ား ပမနမ် န ငုင်မံ  ထကွ်ခွ မည်ဟ ုရကကပင ခ က် မထ ုပ်ပနမ်  

၂၀၂၂ ခုန စ ်ရေရေ ်ဝါရ  ၂၁ ရက်ရန ဲ့အထ  MOGE အ ှား ပ  ်ဆ ု ဲ့အရရှားယူရန ်ရစ ငဲ့ဆ် ငုှ်ားခ ဲ့ရသည်။  

သ ု ဲ့ရသ ် မရ ငှ်ားလငှ်ားပခငှ်ား၊ ရလ  ဲ့ရ ပခငှ်ားမ  ှား ပါဝငရ်နသညဲ့် အပခ ှားရသ  ပပဌ နှ်ားခ က် (ကငှ်ားလ ်ွခွငဲ့)်မ  ှား 

ရကက ငဲ့ ်TotalEnergies သည် ၎ငှ်ားပမနမ် န ငုင်မံ  ထကွ်ခွ မညဲ့် ၂၀၂၂ ခုန စ ်ဇူလ ုငလ် ၂၀ ရက်ရန ဲ့ ွင်8 ၎ငှ်ား၏ 

ရ ယ်ယ အခ   ှေ့အ ှား MOGE သ ု ဲ့ လွှ ရပပ ငှ်ားရပှားခ ဲ့န ငုပ်ပ ှား ခန ဲ့မ် နှ်ားရပခအ ှားပေငဲ့ ်အရမရ ကနရ်ေေါ်လ  သနှ်ား ၂၅၀ခန ဲ့ ်

ရ  ရသ  ရငရွပှားရခ မှုအ ှား စစအ်ုပ်စသု ု ဲ့ အ  ှားအဆ ှားမရ   ရပှားရခ န ငုမ်ည် ပေစသ်ည်။9 Total မ  ထ ငုှ်ား၏ PTTEP 

သည် ၎ငှ်ား  ု ဲ့၏ လုပ်ငနှ်ားအ ှား လွှ ရပပ ငှ်ားရန ် စ စဉ်ထ ှားရသ ်လည်ှား ယငှ်ားသည် ပမနမ် စစ် ပ်အ ှား 

ဓ  ်ရငွှေ့ရရ ငှ်ားခ မှုမ  ရရ  လ ရသ ဝငရ်ငမွ  ှားက ု10 ဆက်လက် အလွ သံှုားစ ှား ပပ လုပ်န ငုရ်န ်အခွငဲ့အ်ရရှားမ  ှား 

ေန ် ှားရပှားလ က်ရ  သည်။ PTTEP န ငဲ့ ်ရ  ငက် ရု ှားယ ှား၏ POSCO က ဲ့သ ု ဲ့ရသ  အ ရ  စွမ်ှားအငက်ုမပဏ မ  ှား 

ဆက်လက် ည်ရ  ရနပခငှ်ားသည် အဆ ုပါ ကုမပဏ မ  ှားမ  စစ် ပ်ထ ံ ရငရွပှားရခ မှုအ ှား11   ှားဆ ှားန ငုမ်ညဲ့် 

နည်ှားလမ်ှားမ  ှားက ု ပပ လုပ်န ငုပ်ခငှ်ားမရ  ပါက လက်ရ   ရဆ ငရွ်က်လ က်ရ  ရသ  န ငုင် ံက မ  အရရှားယ ူ

ပ  ်ဆ ု ဲ့မှုမ  ှားသည် အသံှုားဝငမ်ည် မဟု ်ပါ။ အထှူား သ  ပပ စရ မ   ဥရ ောပ သမဂ ္န ိုငင်မံ ောျားက ရိုရ ောျား ရ နနံ င  ်

သဘောဝဓောတ်ရငွှေ့ အရပေါ် မ ှီတည်ရန မှုအောျား ရ  ော ခ ရနစဉ် Chevron န င  ် Total ကုမပဏ  တ ို  သည် 

ပ တ်ဆ ို  မှုအောျား အဟန  အ်တောျားဖြစ်ရစ န ် ထ ိုငျ်ားသည် ဖမနမ်ော  သဘောဝ ဓောတ်ရင ွေ့အောျား   ိုအပ်ရနသည်ဟူရသော 

သတငျ်ားမ ောျားမ ောျား ဖြန  ရ်နရပသည်။ အမ နတ်ကယ်မ ော ထ ိုငျ်ား၏ ၁၄ ောခ ိုငန်နူျ်ား ရသော   ိုအပ်ခ က်က ိုသော ဖြည ်တငျ်ား 

ရနဖခငျ်ား ဖြစ်ကော ယငျ်ားပမောဏက ို   ယ် င တ်ကူ12  အစောျားထ ိုျား ဖြည ်တငျ်ားန ိုငရ်ပသည်။ 

 
7 AP (16 Dec 2021) Myanmar public urges gas sanctions to stop military funding 

8 Human Rights Watch (24 Feb 2022) Myanmar: EU Needs to Enforce New Sanctions on Junta 

9 Mizzima (1 May 2022) NGO warns that Total Energies continues to fund Myanmar junta  
 

10 Reuters (27 Jan 2022) RPT Thailand's PTTEP seen taking over big Myanmar gas field as majors exit 

11 Nikkei Asia (17 Mar 2022) Asian majors keep Myanmar gas pumping despite EU sanctions 

12 EarthRights International (22 Sep 2021) Analysis: impacts of a disruption of Myanmar gas imports on Thailand’s energy security 
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SOE မ  ှားမ  န ငုင်ပံခ ှားရငကွ  ု MFTB ၏ သက်ဆ ုငရ်  အရက ငဲ့မ်  ှားသ ု ဲ့ ရပှားပ ု ဲ့ရပပ ှား ယငှ်ားသည် ပမနမ် န ငုင် ံ

ပပငပ် ငွသ်  ဆက်လက်က နရ်  ရနသည်။ အာဏာသေ်ိ်း စစ်အို ်စို အတ က ်မင သာ်းရရ ိမရ်းတ င ်MICB န ငုံ့ ်

MFTB န စ်ခိုစလံို်း သည် အလ န်အမရ်း ါမသာ အခန််းကဏ္ဍေျာ်းေ   ါဝငမ်နမသာလ်ည််း ၎င််းတိို ုံ့သည် 

နိိုငင်တံကာ  ိတ ်ိို ုံ့ အမရ်းယေူှုေျာ်းေ  လ တမ် ောက ်  ေစသ်ည်။ ယငှ်ားရကက ငဲ့ ်အ ဏ သ မ်ှား စစ်အပ်ုစ ုသည် 

အဆ ုပါ  ဘဏန် စ်ခ ုရ   သကဆ် ုငရ်  အရက ငဲ့မ်  ှားမ  စ်ဆငဲ့ ်န ငုင်ပံခ ှားရငမွ  ှား ဆက်လက်ရရ  ခ ဲ့သည်။ 

ပမနမ် န ငုင် ံ လွ ်လပ်ရသ  စ ှားပွ ှားရရှားပည ရ ငမ်  ှားအေွ ှေ့ (IEM)၏ ၂၀၂၁ ခုန စ ် ဧပပ လ ထ ု်ပပနခ် က်အရ  

MFTB န ငုံ့ ် MICB  ေျာ်းန ငုံ့ ် ချိတ ်ကထ်ာ်းမသာ အ ခာ်း ကစ် ်အမကာငုံ့ေ်ျာ်းကိို  ိတ ်ိို ုံ့ထာ်း ခင််း ေငုံ့ ် 

အာဏာသေ်ိ်း စစ်အို ်စို၏ နိိုငင် ံခာ်းမင ရရ ိေှု  စ်န စ်လျှင ် အရမရ ကနရ်ေေါ်လ  ၂.၅  ဘ လ ယံ 13 အနက်မ   

ခန ုံ့်ေ န််းမ ခ အမေရိကန်မဒေါ်လာ ၂ ဘလီယီခံန ုံ့်အာ်း မလ ာုံ့ချနိိုငခ် ုံ့သည်ဟို သရိ ိရသည်။ ယငှ်ားသ ု ဲ့ 

လုပ်ရဆ ငပ်ခငှ်ားသည် စစ်အပ်ုစု အ ွက ် ဝငရ်ငမွ  ှားက  ု ရလ  ဲ့က သွ ှားရစပပ ှား အပခ ှားရသ  လမ်ှားရကက ငှ်ား  

မ  ှားမ  စ်ဆငဲ့ ် ပမနမ် ဲ့ ရက  က်မ က်န ငဲ့ ် သစ်မ  ှားအ ကွ် MOGE မ  စ်ဆငဲ့ ် ရငရွပှားရခ မှုမ  ှားက ုလည်ှား 

ဟန ဲ့ ် ှား န ငုခ် ဲ့ရကက ငှ်ား သ ရ  ရသည်။ 

စကကာ ူနိိုငင်သံည်  ေန်ောစစ်တ ်န ငဲ့ ်၎ငှ်ား၏အရပါငှ်ားအပါမ  ှား14၏ စီ်း  ာ်းမရ်းလို ်ငန််းေျာ်းအတ က် မင မ က်း 

 ိိုငရ်ာဗဟိိုချကေ် မနရာတစ်ခိုအ ေစ် န စ်ကာလေျာ်းစ ာကတည််းက မရာကရ် ိမနခ ုံ့ပ ီ်း ေစ်သည်။ ပမနမ်  

လက်နက်ပွ စ ှားမ  ှားသည် စစ် ပ်န ငဲ့ ် န ငုင် ံက  လက်နက်ရရ ငှ်ားခ သူမ  ှား15 အကက ှား ရငရွပှားရခ မှု 

အဆငရ်ပပ ရခ  ရမွှေ့ ရစရနအ် ွက် ဤပမ  ှေ့ ပပ န ငုင်ငံယအ် ှား အသံှုားပပ ခ ဲ့ကကသည်။ ဇနန်၀ါရ လ ၁၁ ရက်ရန ဲ့ ွင ်

Justice for Myanmar မ   ငပ်ပခ ဲ့သညဲ့ ်အစ ရငခ်ံစ အရ စကက ပဘူဏမ်  ှားပေစက်ကသည်ဲ့ United Overseas 

Bank (UOB)၊ Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) န ငဲ့ ်DBS ဘဏမ်  ှားသည် န ငုင် ံက ၏ 

ပ  ်ဆ ု ဲ့ အရရှားယူမှုမ  ှားကက ှားမ  MTE 16  ထသံ ု ဲ့ ပမနမ် စစ် ပ်အ ွက ် ကျွနှ်ားသစ်ရရ ငှ်ားခ ရငရွပှားရခ ရ  ွင ်

ကူည ခ ဲ့မှုမ  ှား ရ  န ငုရ်ကက ငှ်ားသ ရ  ရသည်။. ထ ု ဲ့အ ူပင ်စငက် ပူန ငုင် ံွင ် ေွငဲ့လ် စ်ထ ှားရသ  မရလှားရ  ှားဘဏ ်

CIMB17 မ  စ်ဆငဲ့ ်ရ  ံခွန ်ဓ  ်ရငွှေ့ ွငှ်ားအ ွက် ရပှားရခ ရမညဲ့်ရငအွ ှား MFTB အရက ငဲ့သ် ု ဲ့ ရပှားရဆ င ် 

ခ ဲ့ပခငှ်ားမ  ှားလည်ှား ရ  ခ ဲ့သည်။ ထ ု ဲ့ရကက ငဲ့ ် စကက ပူအရပခစ က်ုဘဏမ်  ှားန ငဲ့ ် ကုမပဏ မ  ှားသည် စစ် ပ်အ ကွ ်

 
13 Nikkei Asia (29 Apr 2022) Myanmar economists urge curbs on junta's hard currency access 

14 Justice for Myanmar (17 Feb 2022) ASEAN governments and companies complicit in the Myanmar military’s atrocity crimes 
 

15   Justice for Myanmar (7 Feb 2022) Military-linked companies procured USD millions in arms and military equipment; Justice for Myanmar (1 Mar 2022) Arms 

broker with links to Belarus, Russia and Germany supplied Myanmar junta since coup attempt 
 

16  Justice for Myanmar (11 Jan 2022) US companies imported nearly 1,600 tonnes of Myanmar teak, circumventing sanctions  

17 Justice for Myanmar (3 Apr 2022) Ukraine: Apparent War Crimes in Russia-Controlled Areas; Amnesty International (1 Apr 2022) Ukraine: Russia’s cruel siege 

warfare tactics unlawfully killing civilians – new testimony and investigation 
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လက်နက်န ငဲ့ ်န ငုင်ပံခ ှားရင ွလ လ ယ်ပခငှ်ားမ  ှား လုပ်ရဆ ငရ်ပှားရနပခငှ်ားက ု   ှားပမစ်န ငုရ်နအ် ွက် လ အုပ်ရသ  

ေဏခ် ် ပ  ်ဆ ု ဲ့မှုမ  ှားက  ုအရရှားယူရဆ ငရွ်က်ရန ်အရရှားကက ှားသည်။ 

ဟန်  ေဟိုတဘ်  အေ န်တကယ ်အ  စ်မ ်းအမရ်းယေူှုေျာ်းကိို  ေန်ောနိိုငင်ေံ  လိိုအ ်လျကရ် ိသည်။  

နှုငိ််းယ ဉ်ေှု 

အေျိ ်းအစာ်း 

ယကူရိန််းနိိုငင်၏ံ အမ ခအမန  ေန်ောနိိုငင်၏ံ အမ ခအမန 

  ဝနခ်ံမှု ICC အစ ှုားရရရ ှေ့ရနမ  န ငုင် ံက  

ရ ဇဝ ် ခံရုံု ှား၏ စ ခ  ပ် (ရရ မစ ခ  ပ်) 

အ ှား လက်မ   ် ရရှားထ ှုားထ ှားသညဲ့ ်

အေွ ှေ့ဝင ်န ငုင် ံ၄၂ န ငုင်၏ံ ရထ က်ခခံ က ်

ပေငဲ့ ် ယူကရ နှ်ား န ငုင် ံွငှ်ား အရပခအရန 

မ  ှားအ ှား စုံစမ်ှား စစ်ရဆှား မှုမ  ှား ပပ လုပ် 

ခ သည်။ 

မည်သညဲ့် စံုစမ်ှားစစ်ရဆှားမှုမ  မရ  ခ ဲ့ပါ။  

၂၀၁၇ ခုန စအ် ငွှ်ား ရ ုဟငဂ်  လူမ   ှားမ  ှားက  ု

န ငုင် ံွငှ်ားမ  ေ အ ှားရပှား ထက်ွခွ ရစမှုန ငဲ့ ်

ပ ်သက်၍ ၂၀၁၉  ခုန စ် ငွ ်ICC မ  စံစုမှ်ား 

စစ်ရဆှားမှုမ  ှား ပပ လုပ် ခ ဲ့ရသ ်လည်ှား 

အ ဏ သ မ်ှားမှု ပေစရ်ပ်အ ွငှ်ား စစ် ပ်မ  

က  ှားလွနရ်နရသ  လူမဆနရ်သ  ရက်စက ်

ကကမ်ှားကက  ်ရသ  ရ ဇ၀ ်မှုမ  ှားအရပေါ် 

မည်သညဲ့် ရပေရ ငှ်ား အရရှားယမူှုမ   ှားက မု  

ပပ လုပ်ခ ဲ့ပခငှ်ား မရ  ရပ။ 

 

ICC ( ၂၀၂၂ ခုန စ် ရမလ  ၈ ရက်ရန ဲ့ ွင ်ခွငဲ့ပ်ပ ခ က်ရရ  ခ ဲ့သည်) ယူကရ နှ်ား၊ ယူကရ နှ်ားအရပခအရန - ICC- ၀၁/၂၂ 

ရမလ ၃ ရက်ရန ဲ့အထ    ွက်ခ က်မှုမ  ှားအရ ယူကရ နှ်ားန ငုင်အံ ှား ရုရ  ှား၏ က  ှားရက   ် ုက်ခ ုက်မှုမ  ှားအ ွငှ်ား 

အရပ်သ ှား ၃၁၉၃ ဦှား ရသဆံုှားခ ဲ့သည်။ ရပမပပငရ်   အမ န ်ကယ် အရပ်သ ှားရသဆံှုားမှု က နှ်ားဂဏနှ်ားသည် 

ယခုထက်ပ ု၍ ပမငဲ့မ် ှားန ငုရ်ပခရ  သည်18 ။ ရရု  ှား ပ်ေွ ှေ့မ  ှားသည် လူရနထထူပ်ရသ ရေသမ  ှားအရပေါ် ွငလ်ည်ှား 

လက်နက်မ  ှားက  ု အသံှုားပပ ခ ဲ့သည်။ Amnesty န ငဲ့ ် Human Rights Watch ရစ ငဲ့က်ကညဲ့်ရရှားအေွ ှေ့မ  ှားမ  

စစ်ရ ဇ၀ မ်ှု19 မ  ှားစွ က ု မ  ် မ်ှား ငရ်ယူခ ဲ့သည်။ ယူကရ နှ်ားန ငုင်သံည် ရ ဇဝ ်ခုံရံု ှား၏ စ ခ  ပ် 

(ရရ မစ ခ  ပ်) အ ှား လက်မ  ်ရရှားထ ှုားထ ှားသညဲ့် န ငုင်မံဟု ်ရသ ်လည်ှား လူမ   ှား ံုှားသ ပ်ေ ်မှု၊ လူသ ှား 

မ   ှားနယွ်အရပေါ် က  ှားလွနသ်ညဲ့် ရ ဇ၀ ်မှုမ  ှား၊ စစ်ရ ဇ၀ ်မှုမ  ှားန ငဲ့ ်၎ငှ်ား၏ပ ုငန်က်အ ွငှ်ား က  ှားရက  ရ်နစ်မှု 

မ  ှားအ ွက ် န ငုင် ံက  ရ ဇ၀ ် ရ ှားရံုှား (ICC) ၏  ရ ှားစ ရငပ် ုငခွ်ငဲ့က် ု  ရ ှားဝင ် အသ အမ  ်ပပ  

 
18 UNHCR (5 May 2022) UKRAINE SITUATION FLASH UPDATE #11 

19 Human Rights Watch (16 Dec 2021) Leaked documents show Min Aung Hlaing personally concerned over oil and gas payments 
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လက်ခံထ ှားရသ  န ငုင် ံစန် ငုင်ပံေစ်သည်။ ရေရေ ်ဝါရ  ၂၈ ရကအ်ရစ ပ ုငှ်ား ငွ ် ICC အစ ှုားရ ရရ ှေ့ရနမ  

ယူကရ နှ်ားအရပခအရနန ငဲ့ ် ပ ်သက်၍ စုံစမ်ှားစစ်ရဆှားခွငဲ့ ် ရရ  ရနအ် ွက် ခွငဲ့ပ်ပ ခ က် ရယူမည်ပေစ်ရကက ငှ်ား 

ရကကည ခ ဲ့ပပ ှား မ ်လ  ၂ ရက်ရန ဲ့  ွင ် ယူကရ နှ်ားအရရှားန ငဲ့ပ် ်သက်၍ အမှုေွငဲ့ရ်ကက ငှ်ား ရကကည ခ ဲ့သည်။ 

မ ်လန ငဲ့ ်ဧပပ လမ  ှားအ ွငှ်ား န ငုင်ရံပါငှ်ား ၄၃ န ငုင်မံ  အဆ ပုါ ရ ှားရံုှား ွင်20 ယူကရ နှ်ားအရရှားန ငဲ့ ်ပ ်သက်၍ 

  ုင ်နှ်ားမှုမ  ှား ပပ လုပ်ခ ဲ့ကကသည်။ 

ကေ္ာုံ့မကျာ် ကာ်းမသာ နိိုငင်မံရ်းမခါင််းမ ာငေ်ျာ်းသည် ဤကက ိ်းစာ်းအာ်းထိုတေ်ှုအမ ေါ် မထာကခ် ံ

ကက ိ ိိုခ ုံ့ ကသည်။ ဥရရ ပရက ်မရ ငဥ်ကက ဋ္ဌ Ursula von der Leyen မ  ဥရရ ပသမဂသ္ည် ဤရ ဇဝ မ်ှုက  ု

က  ှားလွနသ်ူ မ  ှားအ ှား ၎ငှ်ား  ု ဲ့၏အပပစ်အ ွက်   ဝနခ်ံရစမည်ပေစ်ရကက ငှ်ား ဧပပ လ ၈ ရက်ရန ဲ့ ွင ်ရကကည  

ခ ဲ့သည် -  “ယူကရ နှ်ား ပပညသ်ူမ  ှားထ ံကျွန်ပ်ု၏သ ငှ်ားစက ှား- လူမဆနရ်သ  လုပ်ရပ်မ  ှားအ က်ွ   ဝနရ်   

သူမ  ှား အ ှားလံုှားက ု ၎ငှ်ား  ု ဲ့၏ အပပစ်အ ွက်   ဝနခ်ံရစမည်ပေစ်ရကက ငှ်ား၊ သင ် ု ဲ့ရ ဲ့  က်ုပွ သည် ကျွန်ပ်ု  ု ဲ့၏ 

  ုက်ပွ ပေစ် ယ်" 21ဟု ရပပ ဆ ုခ ဲ့သည်။ ဧပပ လ ၁၂ ရက ်ွင ်အရမရ ကနသ်မမ  ဂ   ှားဘ ုငေ်ငမ်  ရုရ  ှားသမမ  

ဗလ ေ မ ပူ ငအ် ှား စစ်ရ ဇ၀ ်မှုမ  ှားပေငဲ့်22 အရရှားယရူန ်ရ  ငှ်ားဆ ုခ ဲ့ပပ ှား ယူကရ နှ်ား ွင ်က  ှားလွနခ် ဲ့ရသ  

လူမဆနရ်သ  အပပ အမ ူမ  ှားသည် လူမ   ှား ံှုားသ ပ်ေ ်မှုအပေစ်23 သ ်မ  ်ရနအ်ခ က်မ  ှားပေငဲ့ ်ပပညဲ့်မ သည် 

ဟု ရပပ ကက ှားခ ဲ့သည်။ ဧပပ လ ၁၅ ရက်ရန ဲ့ ွင ် ပပငသ်စသ်မမ  Emmanuel Macron မ  "ရုရ  ှားအ ဏ ပ ငု ်

မ  ှားမ  ဤပေစ်ရပ်မ  ှားအ ွက်   ဝနခ်ရံမည်"24 ဟုရပပ ကက ှားခ ဲ့သည်။ 

ယခိုအခါ ကေ္ာုံ့နိိုငင် ံ အေျာ်းအ  ာ်းန ငုံ့ ် နိိုငင်တံကာ အေ  ွေ့အစည််းေျာ်းသည် အ ိို ါစံိုစေ််းစစ်မ ်းေှုတ င ်

အငတ်ိိုက ်အာ်းတိိုက ် ူ်းမ ါင််း ါဝငက်ညီူလျကရ် ိ ကသည်။ ပပငသ်စ်န ငုင်သံည် မှုခငှ်ားရဆှားပည ကျွမှ်ားက ငသ် ူ

အမ  ှားအပပ ှားက ု စစရ် ဇ၀ ်မှုဆ ုငရ်  အရထ က်အထ ှားမ  ှားအ ှား စုရဆ ငှ်ားရနအ် ွက် ယူကရ နှ်ားန ငုင်သံ ု ဲ့ 

ရစလွှ ်ခ ဲ့ပပ ှား ၎ငှ်ား  ု ဲ့၏ ရ ွှေ့ ရ  ခ က်မ  ှားအ ှား န ငုင် ံက  ရ ဇဝ ်ခုံရံုှား ICC 25  န ငဲ့ ် မျှရဝသွ ှားမည်ဟ ု

ရပပ ကက ှားခ ဲ့သည်။ ဧပပ လ ၂၉ရက် ွင ်ပဗ   နန် ငုင်မံ လည်ှား ၎ငှ်ား  ု ဲ့န ငုင်မံ  ပဋ ပကခန ငဲ့ ်ဆက်စက်ရသ  လ ငပ် ုငှ်ား 

ဆ ုငရ်  အကကမှ်ားေက်မှုဆ ုငရ်  ကျွမ်ှားက ငသ်ူမ  ှား26 အပါအဝင ်စစ်ရ ဇ၀ ်မှုဆ ုငရ်  အထှူား ကျွမ်ှားက ငသ်ူ အေွ ှေ့ 

 စ်ေွ ှေ့အ ှား ယူကရ နှ်ားန ငုင်သံ ု ဲ့ ရစလွှ ်မည်ဟ ုထ ်ုပပနရ်ကကည ခ ဲ့သည်။  

 
20 ICC (accessed 8 May 2022) Ukraine, Situation in Ukraine - ICC-01/22 

21 Radio Free Europe (8 Apr 2022) 'Your Fight Is Our Fight': Von Der Leyen Assures Kyiv Of Support For Its EU Bid After Touring Bucha 
 

22 Guardian (4 Apr 2022) Biden calls for Putin to face war crimes trial over civilian killings in Ukraine 

23 CNN (12 Apr 2022) Biden calls atrocities in Ukraine a 'genocide' for the first time 

24 Emmanuel Macron, via Twitter (15 Apr 2022) https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1514742080949604364 

25 Reuters (13 Apr 2022) French forensic experts in Bucha to help Ukraine investigate possible war crimes 

26 GOV.UK (29 Apr 2022) UK dispatches war crimes experts to help Ukraine with investigations 
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ထ ု ဲ့ပပင ် နယ်သ လန ် န ငုင်မံ လည်ှား ၎ငှ်ား  ု ဲ့န ငုင်မံ  ပပငသ်စ်ရ  အရ ရ  ရပါငှ်ားမ  ှားစွ က ု 27  ယူကရ နှ်ားန ငုင်သံ ု ဲ့ 

အကူအည အပေစ ်ရစလွှ ်မည်ဟ ုရပပ ကက ှားခ ဲ့သည်။ ကမ္ ဲ့က နှ်ားမ ရရှား အေွ ှေ့ (WHO) မ လည်ှား စစ်အ ငွှ်ား 

က နှ်ားမ ရရှား ရစ ငဲ့ရ်ရ  က်မှုဌ န မ  ှားအရပေါ် 28    ုက်ခ ုက်မှုမ  ှားန ငဲ့ပ် ်သက်ရသ  စစရ် ဇ၀ ်မှုမ  ှားအ ှား 

စံုစမ်ှားစစ်ရဆှားမှု ပပ လုပ်ရနအ် ွက် ၎ငှ်ား  ု ဲ့အရနပေငဲ့ ်အရထ က်အထ ှားမ  ှား စုရဆ ငှ်ား ရနရကက ငှ်ား ရမလ ၇ 

ရက်ရန ဲ့ ွင ် ထ ်ုပပနခ် ဲ့သည်။ EU မ လည်ှား သက်ရသအရထ က်အထ ှားမ  ှား29  စရုဆ ငှ်ားရန ် အ ွက ်

ယူကရ နှ်ားန ငုင်နံ ငဲ့ ်ပူှားရပါငှ်ား၍ ပူှား ွ  စံုစမှ်ား စစ်ရဆှားရရှားအေွ ှေ့ စ်ခုအ ှား  ေွ ှေ့စည်ှားခ ဲ့သည်။ 

အက ဉ်ှားခ ံ ှား ငပ်ပရလျှင ်ICC သည် ပဋ ပကခန ငဲ့ ်ပ ်သက်၍ (၄) ရက်ကက  စံုစမှ်ားစစရ်ဆှားမှု စ်ခု ပပ လုပ်ရန ်

ထညဲ့်သွငှ်ားစဉ်ှားစ ှားလ က်ရ  ပပ ှား ဤက  ှားရက  ်စစ်အ ကွ် ရုရ  ှားအစ ှုားရအ ှား   ဝနခ်ံခ ုငှ်ားရနအ် ကွ ်

န ငုင် ံက  ကက  ှားပမှ်ားမှု စခ်ုက ု န ငုင်ရံပါငှ်ား ၄၃ န ငုင်၏ံ အ ှားရပှားရထ က်ခံမှုပေင်ဲ့ ဦှားရဆ င ် ကက  ှားပမှ်ား 

လ က်ရ  သည်။ ဤကက  ှားပမ်ှားမှုသည် ပပည် ွငှ်ားစစအ် ွငှ်ား ဆယ်စုန စ်န ငဲ့ခ်  ၍  ပမနမ် စစ် ပ်၏ လူမဆနမ်ှု 

မ  ှားက  ု ကကံ ရ ွှေ့ရနခ ဲ့ရရသ  ပမနမ် န ငုင်အံ ကွ် လုပ်ရဆ ငရ်ပှားခ ဲ့ရသ  လုပ်ရဆ ငခ် က်မ  ှားန ငဲ့ ် နှု ငှ်ားယ ဉ် 

လျှင ်အလွနပ်င ် ကက ှားမ ှားရသ  အရရှားယ ူလုပ်ရဆ ငခ် က်ပေစ်သည်။ ၂၀၂၂ ခိုန စ် ဧပ ီလ ၂၂ ရကမ်န ုံ့အထ ိ

 ေန်ောနိိုငင်တံ င ်လကန်ကက်ိိုင ်တိိုက ်  ေျာ်းန ငုံ့ ်အမသ်းစာ်း တိိုကခ်ိိုကေ်ှုမ ါင််း ၁၀,၉၆၂ ကကေ်ိထက ်ေနည််း 

ရ ိခ ုံ့သည်။ အ ဏ သ မ်ှား ပမနမ် စစ် ပ်သည် စစ်ရာဇ၀တေ်ှုေျာ်းန ငုံ့ ်လသူာ်းေျိ ်းန ယအ်မ ေါ် ကျ ်းလ န်သညုံ့ ်

အ ကေ််းေကတ်ိိုကခ်ိိုကေ်ှု ေျာ်း30 အမ ောကအ်ေျာ်းကိို ကျ ်းလ န်ခ ုံ့ပ ီ်း  ဤ ေစ်ရ ်ေျာ်းမ ကာငုံ့ ်  ေန်ောနိိုငင်ရံ ိ 

အရ ်သာ်း အနည််း ံို်း ၂,၁၆၆ ဦ်း မသ ံို်းခ ုံ့သည်။ 

ယူကရ နှ်ားက ဲ့သ ု ဲ့ပင ် ပမနမ် န ငုင်သံည် ရ ဇဝ ်ခုံရံုှား၏ စ ခ  ပ် (ရရ မစ ခ  ပ်) အ ှား လက်မ  ် ရရှားထ ှုားထ ှား 

သညဲ့် န ငုင်မံဟု ်ပါ။ သ ု ဲ့ရသ ်လည်ှား ၂၀၂၁ ခုန စ ်ဇူလ ုငလ် ၁၇ ရက်ရန ဲ့ ွင ်အမ   ှားသ ှား စည်ှားလံုှား ည ညွ ်ရရှား 

အစ ုှားရ (NUG)-ပမနမ် ပပည်သူမ  ှားမ  အသ အမ  ပ်ပ  ရထ က်ခံမှုက ု ရရ  ထ ှားရသ  ပမနမ် န ငုင်၏ံ  ရ ှားဝင ်

အရပ်သ ှား အစ ုှားရသည် ICC ၏ တရာ်းစီရင ိ်ိုငခ် ငုံ့က်ိို  အသအိေ တ ်  လကခ်မံ ကာင််းကိို 31  ICC သိို ုံ့ 

အစီအရငခ်ံ တငသ် င််းခ ုံ့သည်။ ထ ကု ဲ့သ ု ဲ့ ICC ၏  ရ ှားစ ရငပ် ုငခွ်ငဲ့အ် ှား အသ အမ  ်ပပ  လက်ခံမှုမ  ှား 

ရ  ခ ဲ့ရသ ်လည်ှား ICC သည် ပမနမ်  စစ် ပ်အရပေါ် ထ ရရ က်ရသ  စစ်ဘက်ဆ ုငရ်  အပပစ်ရပှားမှုမ  ှားက  ု

က ုင ွ်ယ်ရပေရ ငှ်ားရနန် ငဲ့ ်စစ် ပ်မ  က  ှားလွန ်ထ ှားသညဲ့် ရ ဇ၀ ်မှုမ  ှားက  ုစံုစမှ်ားစစရ်ဆှားရန ် ပပ လုပ်ခ ဲ့ပခငှ်ား 

 
27 NL Times (29 Apr 2022) Netherlands sends officers to investigate war crimes in Ukraine 

28 Al Jazeera (7 May 2022) WHO gathers evidence on possible war crimes in Ukraine 

29 EU Observer (13 Apr 2022) EU will support investigation into war crimes in Ukraine 

30 Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) (27 Apr 2022) Data export tool, available at: https://acleddata.com/data-export-tool/; Human Rights 

Watch (31 Jul 2021); ALTSEAN-Burma (9 Feb 2022) COUP WATCH SPECIAL EDITION: A year of struggle in Burma 

31 Fortify Rights (19 Aug 2021) Myanmar’s Civilian Government Delegates Jurisdiction to International Criminal Court 



 
 
 
 
 
 

 

ဘအီန် ၂၀၂၂/၂၀၆၂: ၁၁ မေ ၂၀၂၂ 

12 
 

မရ  ရပ။။ ထ နုည်ှား ူပင ် မည်သညဲ့် န ငုင်ပံခ ှား   ုငှ်ားပပည်မ  ှားမ  NUG ၏ ရကကည ခ က်က ု အ ှားရပှား 

ရထ က်ခံပခငှ်ား သ ု ဲ့မဟု ် စစ် ပ်မ  က  ှားလွနခ် ဲ့ရသ  ပပစ်မှုမ  ှားက ု ICC သ ု ဲ့ လွှ ရပပ ငှ်ားရပှားပခငှ်ားမ   ှားမ  

ပေစ်ရပေါ် ခ ဲ့ပခငှ်ားမရ  ပါ။ ဤက ဲ့သ ု ဲ့ န ငုင် ံက  အသ ငုှ်ားအဝ ငုှ်ားမ  ပမနမ် န ငုင်အံရပေါ် ၎ငှ်ား  ု ဲ့၏ န ငုင်ရံရှား 

စ  ်ဝငစ် ှားမှုမရ  ရကက ငှ်ား ပပသပခငှ်ားသည် ပထမဆံှုား အကက မ ်မဟု ်ပါ။    

ပပငသ်စသ်မမ  Macron မ  ရ ုဟငဂ်  မ  ှားအရပေါ်   ကု်ခ ုက်မှုမ  ှားသည် လူမ   ှား ံှုား သ ပ်ေ ်မှုရပမ က ်

ရကက ငှ်ား32 ၂၀၁၇ ခုန စ ်စက် ငဘ်  ၂၀  ရက်ရန ဲ့ ွင ်ရပပ ကက ှားခ ဲ့သည်။ ၂၀၂၂ခုန စ် စက် ငဘ် လ ၂၁ရက်ရန ဲ့ 

 ွင ်ပမနမ် စစ် ပ်မ  ရ ုဟငဂ်   မွ ်စလငမ်် လူနည်ှားစုမ  ှားအရပေါ် လူမ   ှား ံုှား သ ်ပေ မ်ှု က  ှားလွနခ် ဲ့ရကက ငှ်ား 

ဘ ုငေ်င ်အစ ုှားရမ  ရကကည ခ ဲ့ပပ ှား အရမရ ကန ်န ငုင်ပံခ ှားရရှား ဝနက်က ှား Blinken မ  “ဤရကက က်စရ  ရက ငှ်ားရသ  

လုပ်ရပ်မ  ှားအ ွက်   ဝနရ်  သူမ  ှားသည် ၎ငှ်ား  ု ဲ့၏ လပ်ုရပ်မ  ှား အ ွက ်အရပေရပှားရမညဲ့်ရန ဲ့ ရရ က်လ  

လ မဲ့်မည်”33 ဟု ရပပ ကက ှားခ ဲ့သည်။ ဤက ဲ့သ ု ဲ့ရသ  နှု ်ပေငဲ့ ်ရပပ ကက ှားခ က်မ  ှားမ အပ မည်သညဲ့်န ငုင်ကံမ  

ပမနမ် စစ် ပ်အ ှား ၎ငှ်ား  ု ဲ့၏  လုပ်ရပ်အ ွက ်  ဝနခ်ရံန ် အရရှားယ ူရဆ ငရွ်က်ခ ဲ့ပခငှ်ား မရ  ပါ။ ယငှ်ားရကက ငဲ့ ်

ရ ုဟငဂ်    က် ကလှုပ်ရ  ှားသူမ  ှားသည် အပခ ှား ရရွှားခ ယ်စရ မရ  ဘ  ၎ငှ်ား  ု ဲ့၏  ရ ှားမျှ မှုအ ွက ်

န ငုင် ံက   ရ ှားစ ရင ် ပ ငုခွ်ငဲ့ ် စည်ှားမ ဉ်ှားဥပရေမ  ှားအရ 34  န ငုင်ပံခ ှား   ုငှ်ားပပညရ်    ရ ှားရံုှားမ  ှား ငွသ်  

 ရ ှားစွ ဆ ုခ ဲ့ရသည်။ 

ကက်ီးော်းမသာ ရန် ံိုမင  ေလံိုမလာကေ်ှုန ငုံ့ ်စစ်အို ်စို ၏ နည််းေျိ ်းစံို မန ာငုံ့ယ် ကေ်ှုေျာ်းန ငုံ့ ်  ညုံ့်န ကမ်နမသာ 

ကယ ်ယမ်ရ်း လို ်ငန််းေျာ်း။ 

နှုငိ််းယ ဉ်ေှု အေျိ ်းအစာ်း ယကူရိန််းနိိုငင်၏ံ အမ ခအမန  ေန်ောနိိုငင်၏ံ အမ ခအမန 

လသူာ်းချင််းစာနာမထာကထ်ာ်းေှုန ငုံ့ ်

စီ်း  ာ်းမရ်း ိိုငရ်ာ အကအူညီေျာ်း 

၂၀၂၂ ခုန စ ် ဧပပ လ ၂၈ ရက်ရန ဲ့ 

အထ  ယူကရ နှ်ားန ငုင်သံ ု ဲ့  

လူသ ခ ငှ်ား စ န  ရထ က်ထ ှားမှု 

ဆ ုငရ်  ရထ က်ပံဲ့ရင ွအနည်ှားဆံုှား 

အရမရ ကနရ်ေေါ်လ  ၄.၂ ဘ လ ယံ 

က  ု ရပှားပ ု ဲ့ခ ဲ့ပပ ှားပေစ်ပပ ှား ထပ်မံ၍ 

၂၀၂၂ ခုန စ ် ဧပပ လ ၁၂ ရက်ရန ဲ့ 

အထ  UNOCHA သည်   

ရထ က်ပံဲ့ရင ွစုစုရပါငှ်ား ရေေါ်လ  

၃၇.၁ သနှ်ား ရရ  ခ ဲ့သည်။ 

 
32 Times of Israel (20 Sep 2017) Macron says Rohingya crisis in Myanmar is ‘genocide’ 

33 BBC (21 Mar 2022) Myanmar Rohingya violence is genocide, US says 

34 Trial International (12 Aug 2021) UNIVERSAL JURISDICTION CASE IN ARGENTINA: AN IMPORTANT DECISION FOR THE ROHINGYAS 
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အရမရ ကန ် ရေေါ်လ  ၁၀.၁ 

ဘ လ ယံ ရရ  ရန ်ရ  သည်။ 

Devex (28 ဧပပ လ ၂၀၂၂) ရနပုံ်ရငရွ  ရေွမှုအ ှား ရပခရ ခံပခငှ်ား- ယူကရ နန် ငုင်အံ ှား အရထ က်အပံဲ့ရပှားပ ု ဲ့ရနသူ မ  ှားမ   မည်သူနည်ှား? 

OCHA (19 ဧပပ  ၂၀၂၂) ပမနမ် န ငုင် ံလူသ ှားခ ငှ်ားစ န ရထ က်ထ ှားမှု ရန က်ဆံုှားရ အခ က်အလက်မ  ှား ၁၇ 

ရုရ  ှား၏ ယူကရ နှ်ားန ငုင်အံရပေါ် က  ှားရက  ်ဝငရ်ရ က်မှုသည်  လူရပါငှ်ားရပမ ကမ်  ှားစွ က ု ၎ငှ်ား  ု ဲ့၏ 

အ ုှားအ မ်မ  ှားအ ှား စွန ဲ့ခ်ွ ရစရန ် ွနှ်ားပ ု ဲ့ခ ဲ့ပပ ှား ယငှ်ားသည် ကမ္ ဲ့လုံှားဆ ုငရ်  အကက ှားမ ှားဆံှုားရသ  ရနရပ်စွန ဲ့ခွ် မှုက  ု

ပေစ်ရပေါ်ရစခ ဲ့သည်။ ရမလ ၄ ရက်ရန ဲ့အထ   ွက်ခ ကမ်ှုမ  ှားအရ ေကုခသည် ၅ ေသမ ၇ သနှ်ားရက  ်မ   

န ငုင် ံွငှ်ားမ  ထကွ်ရပပှား   မ်ှားရရ  ငခ် ဲ့ကကရပပ ှား ထပ်မ၍ံ လူဦှားရရ ၇ ေသမ ၇ သနှ်ားမ  လည်ှား ၎ငှ်ား  ု ဲ့န ငုင် ံ

အ ွငှ်ား၌ပင ် ရနရပ်စွန ဲ့ခွ်  ထကွ်ရပပှားမှု မ  ှားရ  ရနပပ ှား ယငှ်ားပမ ဏသည် န ငုင်ံဲ့လူဦှားရရ၏ သံုှားပုံ စ်ပုံခန ဲ့် 35 

ရ  သည်ဟ ု သ ရ  ရသည်။ အရန က်န ငုင်မံ  ှားမ  ယူကရ နှ်ားအရရှားအရပေါ် ခ က်ခ ငှ်ားပင ်  ုံ ဲ့ပပနမ်ှုမ  ှားပပ လုပ်ရန ်

ကက  ှားပမ်ှားခ ဲ့ပပ ှား  ယငှ်ားအ ကွ် ရငအွရပမ က်အပမ ှား ရရ  ခ ဲ့သည်။ အရရ ှေ့အလယ်ပ ုငှ်ားန ငဲ့ ် အပခ ှားရနရ မ  ှားမ  

ေကုခသည်မ  ှား ရရ က်ရ  လ ပခငှ်ားက ု န စ်ရပါငှ်ားမ  ှားစွ  ရှု ်ခ ခ ဲ့သညဲ့် အ မ်န ှားခ ငှ်ားန ငုင်မံ  ှားသည် ယူကရ နှ်ား 

န ငုင်သံ ှားမ  ှားအ ွက် ၎ငှ်ား  ု ဲ့န ငုင်၏ံ  ံခါှားမ  ှား က  ုေွငဲ့၍် ကက  ဆ ုခ ဲ့ကကသည်။ 

အရမရ ကနန် ငုင်သံည် ယကူရ နှ်ားန ငုင်အံ ွက် လူသ ှားခ ငှ်ားစ န ရထ က်ထ ှားမှုဆ ငုရ်  ရထ က်ပံဲ့ရကကှား  

အရမရ ကနရ်ေေါ်လ  ၄ ဘ လ ယံန ငဲ့ ်ယူကရ နှ်ားန ငုင်နံ ငဲ့ ်၎ငှ်ား၏ အ မ်န ှားခ ငှ်ားန ငုင်မံ  ှား၏36 စ ှားပွ ှားရရှား လ ုအပ်ခ က ်

မ  ှားက  ု ပေညဲ့်ဆည်ှားရပှားရနအ် ွက် အရမရ ကနရ်ေေါ်လ  ၁.၈ ဘ လ ယံ ပါဝငရ်သ  စုစုရပါငှ်ား အရမရ ကန ်

ရေေါ်လ  ၁၃.၆ ဘ လ ယံန ငဲ့ ်ည မျှရသ  ရထ က်ပံဲ့ကူည မှုမ  ှားအ ှား ရပှားအပ်ရန ်မ ်လ ၁၁ ရက်ရန ဲ့  ွင ်အ ည် 

ပပ ခ ဲ့သည်။ ထ ု ဲ့ပပင ်ယူကရ နှ်ားန ငုင်အံ ှား စက်  ဘ လ ငွ ်စ ှားပွ ှားရရှားဆ ငုရ်  အကအူည မ  ှား37 ပံဲ့ပ ုှားရပှားရန ်

အ ွက ်ရန က်ထပ် အရမရ ကနရ်ေေါ်လ  ၃၃ ဘ လ ယံက ု ကွနဂ်ရက် လွှ ်ရ  ်သ ု ဲ့ ရ  ငှ်ားခံထ ှားရကက ငှ်ား 

အရမရ ကန ် သမမ  ဂ   ှားဘ ငုေ်ငမ်  ဧပပ လ ၂၈ ရက် ွငထ် ု်ရေ ် ရပပ ကက ှားခ ဲ့သည်။ ပဗ   နန် ငုင်မံ လည်ှား 

ယူကရ နှ်ား န ငုင်အံ ွက် လသူ ှားခ ငှ်ား စ န ရထ က်ထ ှားမှုဆ ုငရ် န ငဲ့ ်ေံွှေ့ ပေ  ှားရရှားအကအူည မ  ှားအ ွက်38 GBP 

သနှ်ား ၄၀၀ ခွ ရဝရပှားမည်ဟု မ  ်၂၃ ရက် ွင ်က  ပပ ခ ဲ့သည်။  

 
35 UNHCR (5 May 2022) UKRAINE SITUATION FLASH UPDATE #11 

36 CNN (15 Mar 2022) Here's what's in the $13.6 billion Ukraine aid package; The Conversation (14 Mar 2022) US aid to Ukraine: $13.6 billion approved following 

Russian bombardment marks sharp increase 

37 CNBC (28 Apr 2022) Biden asks Congress for $33 billion to support Ukraine through September 

38 Politics (23 Mar 2022) Chancellor Rishi Sunak’s £220m assistance for Ukraine in spring statement – reaction from Bond, the UK network of NGOs 
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EU မ လည်ှား ဧပပ လ ၄ ရက်ရန ဲ့ ွင ်ယူကရ နှ်ား ေကုခသည်မ  ှားအ ှား39 ကူည ရနအ် ွက် ဥရရ ပရနပုံ်ရငမွ   ယူရ ု 

၁၇ ဘ လ ယံန ှားပါှားအ ှား အေွ ှေ့ဝငန် ငုင်မံ  ှားအ ှား အသံှုားပပ ခွငဲ့က် ု ရပှားအပ်ရကက ငှ်ား ရကကည ခ ဲ့သည်။ ရမလ ၅ 

ရက်ရန ဲ့ အထ  အခ က်အလက်မ  ှားအရ အ ှားယူသည် ရငရွကကှားရထ က်ပံဲ့မှုစုစုရပါငှ်ား ယူရ ု ၄ ဘ လ ယံ ခန ဲ့အ် ှား 

ရက က်ခံရရ  ခ ဲ့သည်။ ရမလ ၅ ရက်ရန ဲ့ ွင ် ပ ုလနန် ငဲ့ ် ဆွ ေငန် ငုင်မံ  ှားမ  ဦှားစ ှားက ငှ်ားပရသ  န ငုင် ံက  

အလှူရ ငမ်  ှား ည လ ခံ ွင ်အရမရ ကနရ်ေေါ်လ  ၆ ေသမ ၅ ဘ လ ယံအထ  40 ရက က်ခ ံရရ  ခ ဲ့သည်။ 

ပမနမ် န ငုင် ံငွ ် အ ဏ သ မ်ှား စစ် ပ်၏ အကကမ်ှားေက်မှုမ  ှားရကက ငဲ့ ် အရပ်သ ှားမ  ှားသည် ဆ ှုားရွ ှားရသ  

ရန က်ဆက် ွ  အက   ှားဆက်မ  ှားက ု ခံစ ှားရနရလ ကရ်  သည်။ ကုလသမဂ ္ ေကုခသည်မ  ှားဆ ုငရ်  ရအဂ ငစ်  

(UNHCR) ၏ အဆ ုအရ ၂၀၂၂ ခုန စ ်ရမလ ၂ ရက်ရန ဲ့အထ  ပမနမ် န ငုင် ံွင ်ပပည် ွငှ်ားရနရပ်စွန ဲ့ခွ် သူ (IDPs) 

ရပါငှ်ား ၅၉၀,၁၀၀ ခန ဲ့ ်န ငဲ့ ်၂၀၂၁ ခုန စ ်ရေရေ ်ဝါရ လ ၁ ရက်ရန ဲ့ ရန က်ပ ုငှ်ား ငွ ်အပခ ှားန ငုင်မံ  ှားသ ု ဲ့ ထကွ်ရပပှား 

  မ်ှားရရ  ငရ်သူ ေကုခသည်စစုုရပါငှ်ား ၄၀,၇၀၀ ခန ဲ့ ်ရ  ရကက ငှ်ား သ ရသည်။  စ်နည်ှားအ ှားပေငဲ့ဆ် ရုလျှင ်အဆ ုပါ 

ရက်စွ အထ   ေန်ောနိိုငင်တံ င ်   ည်တ င််း မနရ ်စ န ုံ့်ခ ာသေူျာ်း န ငုံ့ ် အ မ်န ှားခ ငှ်ားန ငုင်မံ  ှားသ ု ဲ့ ထ ကမ်  ်း 

တေ်ိ်းမရ ာငရ်သဦူ်းမရ 41  အနည််း ံို်း ၁.၈၉ သန််းခန ုံ့ ် ရ ိသည်ဟို  ိိုလိိုသည်။ အာဏာသေ်ိ်း စစ်တ ်သည် 

အ ခာ်းသေူျာ်းေ  စစ်အတ င််း အထခိိိုကလ် ယ ်ံို်းမသာ လသူာ်းေျာ်းကိို လသူာ်းချင််းစာနာ မထာကထ်ာ်းေှု ိိုငရ်ာ 

အကအူညီေျာ်း သ ု ဲ့မဟု ် က နှ်ားမ ရရှား ရစ ငဲ့ရ်ရ  က်မှုမ  ှား ရပှားအပ်ပခငှ်ားက ု တာ်း ်ီး ိတ ်င ်ခင််းေျာ်း၊ IDP 

ေျာ်းသိို ုံ့ အကအူညီမ ်းမန  ကသညုံ့် မစတနာုံ့ဝန်ထေ််းေျာ်းကိို ေေ််း ်ီး ခင််းန ငုံ့ ် IDP စခန််းေျာ်းန ငုံ့ ်စစ်မရ ာင ်

စခန််းရ ိ သေူျာ်းအမ ေါ်  စ်ေ တထ်ာ်း   ုက်ခ ုက်ပခငှ်ားမ  ှားက ု အကက မ်ရပါငှ်ားမ  ှားစွ 42 က  ှားလွနခ် ဲ့သည်။ 

အဆ ုပါ လုပ်ရပ်မ  ှား၏ အက   ှားဆက်န ငဲ့ ် အ ဏ သ မ်ှား စစ် ပ်၏ န ငုင်စံ ှားပွ ှားရရှားန ငဲ့ ် COVID-19 

ကပ်ရရ ဂါ  ု ဲ့အရပေါ် လွ မ  ှားစွ  က ုင ်ွယ် ရပေရ ငှ်ားပခငှ်ားမ  ှားရကက ငဲ့ ် ပမနမ် န ငုင်ရံ   သနှ်ားရပါငှ်ားမ  ှားစွ ရသ  

ပပည်သူမ  ှားသည် အလွန ်လံုပခံ မှုမရ  စွ  ရနထ ငုရ်နကကရသည်။ ၂၀၂၁ ခုန စ်43  ေ ဇငဘ် လ ွင ်ကုလသမဂ ္

လူသ ှားခ ငှ်ားစ န  ရထ က်ထ ှားမှုရရှားရ  ည  နှု ငှ်ားရရှားရံု ှား (OCHA) မ  ပမနမ် န ငုင်ရံ   လူဦှားရရ ၁၄.၄ သနှ်ား - န ငုင်ံဲ့ 

လူဦှားရရ၏ ၂၆ ရ ခ ုငန်ှုနှ်ားသည် ၂၀၂၂ ခုန စ် ွင ် လူသ ှားခ ငှ်ားစ န ရထ က်ထ ှားမှုဆ ုငရ်  အကအူည မ  ှား 

လ ုအပ်မည်ပေစ်ပပ ှား ၂၀၂၁ ခနု စ်အ ွက် ခန ဲ့မ် နှ်ားခ က်ထက် အဆရပါငှ်ား ၁,၃၀၀ ရ ခ ုငန်ှုနှ်ား ပ ုမ ု  ှုားလ မည် 

ရကက ငှ်ား ထ ်ုပပနခ် ဲ့သည်။  

 
39 European Council (4 Apr 2022) Ukraine: €17 billion of EU funds to help refugees 

40Euractiv (5 May 2022) International donors conference in Warsaw raises $6.5 billion for Ukraine 

41 UNHCR (4 May 2022) Myanmar emergency overview map: Number of people displaced since Feb 2021 and remain displaced (As of 2 May 2022) 

42 ALTSEAN-Burma (26 Apr 2022) DIRE HUMANITARIAN EMERGENCY: The urgent need to address human security consequences of junta violence 

43 OCHA (Dec 2021) Myanmar Humanitarian Needs Overview 2022 
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 စ်န ငုင်လံံှုား အ  ုငှ်ားအ  ပေငဲ့ ် နယ်စပ်ရေသမ  ှား ွင ် လ ုအပ်ခ က်မ   အပပငှ်ားထနဆ်ံုှားန ငဲ့ ် အပမငဲ့ဆ်ံှုား 

ပေစ်သည်။  OCHA ၏ ထ ု်ပပနခ် က် အရ ၂၀၂၁ ခုန စ ်ေ ဇငဘ် လ ွင ်အကူအည  “အရရှားရပေါ် ” လ ုအပ်ရန 

ရသ  စစ်ရဘှားရရ  င ်ေကုခသည် ၅၂၆,၀၀၀ ရ  ပပ ှား ပမနမ် န ငုင်၏ံ အရရ ှေ့ရ  ငဘ်က် (ရ မှ်ားရ  ငပ် ငုှ်ား၊ ကရငန် ၊ 

ပ ခူှား အရရ ှေ့ ပ ုငှ်ား၊ ကရင၊် မွန၊်  နသက ရ )၊ အရန က်ရပမ က် (ခ ငှ်ားပပည်နယ်န ငဲ့ ် စစ်က ုငှ်ား)၊ အရရ ှေ့ရပမ က် 

(ကခ ငန် ငဲ့ ် ရ မ်ှားပပည်နယ ် ရပမ က်ပ ုငှ်ား) န ငဲ့ ် မရကွှား  ုငှ်ားရေသကက ှားန ငဲ့ ် ရခ ငုပ်ပည်နယ ် ု ဲ့သည် 44  အရရှားရပေါ် 

အကူအည  အလ အုပ်ဆံှုား ရေသမ  ှားပေစသ်ည်။ 

ထ ကု ဲ့သ ု ဲ့ ရပမပပငအ်ရပခအရနမ  ှားမ   အရရှားရပေါ်အရပခအရနသ ု ဲ့ ရရ ကရ်  ရနရသ ်လည်ှား ရနပုံ်ရင ွမလုံရလ က ်

မှုမ  ှားသည် လူသ ှားခ ငှ်ား စ န ရထ က်ထ ှားမှု အကူအည မ  ှား ရပှားအပ်ရနအ် ွက် အဟန ဲ့ ် အ  ှားအပေစ ်

ဆက်လက်  ည်ရ  ရနသည်။ ဧပပ လ ၁၂ ရက်ရန ဲ့အထ  OCHA သည်  ေန်ောနိိုငင်အံတ င််း  အကအူညီ လိိုအ ် 

လျကရ် ိမသာ လူရပါငှ်ား ၆.၂ သနှ်ားက ု ကူည ရပှားမညဲ့် ၎ငှ်ား၏ ၂၀၂၂ ခိုန စ် လသူာ်းချင််းစာနာေှု ိိုငရ်ာ တံို ုံ့  န်ေှု 

အစီအစဉ်အတ က ် မတာင််း ိိုထာ်းမသာ ရန် ံိုမင   အမေရိကန်မဒေါ်လာ ၈၂၆ သန််း၏ ၅ %  ေစ်မသာ  

အမေရိကန်မဒေါ်လာ ၃၇.၁ သန််းကိိုသာ မထာက ံ်ုံ့မ ်းနိိုငခ် ုံ့သည်။ ဤက ဲ့သ ု ဲ့ရသ  ရနပုံ်ရငရွရ  မှု အရပခအရန 

သည် ၂၀၂၂ ခုန စ် ငွ်45 သန််းန ငုံ့ခ်ျီမသာလေူျာ်းအတ က ်အသကအ်နတရာယပ်ခိေ််းမ ခာကေ်ှုေျာ်းကိို  ေစ်လာမစ 

နိိုငသ်ည် ဟို ယင််းအေ  ွေ့ ေ   ထိုတ ် န်ခ ုံ့သည်။ န ငုင် ွံငှ်ားန ငဲ့ ် ပပငပ် န စ်ရနရ လုံှား ွင ် လူသ ှားခ ငှ်ားစ န  

ရထ က်ထ ှားမှုမ  ှားအ ှား  အရရှားရပေါ် လ ုအပ်လ ကရ်  ရသ  အရပခအရနမ  ှားရကက ငဲ့ ် န ငုင်ပံခ ှား အစ ှုားရမ  ှားန ငဲ့ ်

အေွ ှေ့အစည်ှားမ  ှားသည် အ ှားအနည်ှားဆံှုားရသ  လအူုပ်စုမ  ှားအ ှား အကအူည ရပှားန ငုရ်န ် အ ွက် လံုရလ က ်

ရသ  ရထ က်ပံဲ့ကူည မှုမ  ှား ရရ  ရနမ်   အလွနအ်ရရှားကက ှားသည်။  

သ ု ဲ့ရသ ်လည်ှား လသူ ှားခ ငှ်ား စ န ရထ က်ထ ှားမှုဆ ုငရ်  အကူအည မ  ှား ရပှားအပ်န ငုရ်နအ် ွက် စစ်အပ်ုစနု ငဲ့ ်

ပူှားရပါငှ်ား၍ လပ်ုရဆ ငရ်န ်နည်ှားလမ်ှား စ်ခု ည်ှားက သု  မ  ခ ုရနပခငှ်ားသည် လွ မ  ှားလ က်ရ  ပပ ှား ပမနမ် န ငုင် ံငွ ်

ယခငရ်  န ငဲ့ပ်ပ ှားရသ  အ ှားနည်ှားခ က်မ  ှားသ  ပ ၍ုဆ ုှားဝါှားလ ရစမည်ပေစ်သည်။ စစ်အုပ်စသုည် ပမနမ် ပပညသ် ူ

မ  ှားအ ွက ် အရထ က်အပံဲ့မ  ှားရပှားရန ် သ ု ဲ့မဟု ် အပခ ှား အကူအည မ  ှား ရပှားရနအ် ွက်   ဝနရ်  သူ 

မဟု ်ရကက ငှ်ားက  ုအကက မက်က မ် သက်ရသပပခ ဲ့ပပ ှား ပေစသ်ည်။ စစ်အုပ်စနု ငဲ့ ် န ငုင်ပံခ ှား ရထ က်ပံဲ့ ကူည ရရှား 

အေွ ှေ့မ  ှား အ ူရ  ရနပခငှ်ားသည် ရပ်ရွ လူထအု ွက ်ရပခ က်လ န ဲ့မ်ှု  စ်ခုသ ပေစ်ပပ ှား ယငှ်ားသည် စစ် ပ်အ ှား 

အဆ ုပါ အကအူည မ  ှားက  ုအသံုှားပပ ၍ ပ ၍ုလူမဆနရ်သ  လုပ်ရပ်မ  ှား က  ှားလွနရ်စရန်46  အခွငဲ့အ်ရရှားမ  ှား 

ေန ် ှားရပှားလ ကရ်  သည်။ 

 
44 Irrawaddy (27 Dec 2021) Myanmar Regime Continues to Shell Karen State Border Town 

45 OCHA (19 Apr 2022) Myanmar Humanitarian Update No. 17 | 19 April 2022 

46  Progressive Voice and FORUM-ASIA (2021) Great Expectations: Analysis of the ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on disaster 

management; Human Rights Foundation of Monland, Kachin Women’s Association Thailand, Karen Human Rights Group, Karen Peace Support Network, Karen 
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အ ဆ ယ ံ အပါအဝင ် ပမနမ် ၏ အ မ်န ှားခ ငှ်ားမ  ှား၊ ပမနမ် န ငုင်ဆံ ုငရ်  ကုလသမဂ ္ အထှူားသ ံမန ် န ငဲ့ ်

အပခ ှားရသ  န ငုင် ံက မ    ဝနရ်  သူမ  ှားအ ှား ပမနမ် ပပည်သူမ  ှားအ ွက် လူသ ှားခ ငှ်ား စ န ရထ က်ထ ှားမှု 

ဆ ုငရ်  အကူအည မ  ှားက  ု ရပ်ရွ လူထအုရပခပပ  က နှ်ားမ ရရှားအေွ ှေ့မ  ှား က ဲ့သ ု ဲ့ရသ  ပမနမ် န ငုင်ရံ   အစ ှုားရ 

မဟု ်ရသ  အေွ ှေ့မ  ှား47 မ  စ်ဆငဲ့ရ်ပှားအပ်ရန ် လှုံှေ့ရဆ ်သူမ  ှားအနက် အ ဆ ယံ လူသ ှားခ ငှ်ားစ န  

ရထ က်ထ ှားမှုဆ ုငရ်  အကအူည ရပှားရရှားအေွ ှေ့ (AHA) ၏ အမှုရဆ င ်ေါရ ုက်  ရဟ ငှ်ား Adelina Kamal ၏ 

လှုံှေ့ရဆ ်မှုသည် အမ  ှားဆံုှားပင ်ပေစ်သည်။ 

ရပ်ရွ လူထ၏ု ကကံဲ့ခ ငုမ်ှု ရရရ ည် ည်ပမ ရစရနန် ငဲ့ ် အ ဆ ယံရေသအရပေါ် က ရရ က်လ က်ရ  ရသ  

အက ပ်အ ည်ှားမ  ှားက  ု သ သ ထငရ်  ှားစွ  ရလ  ဲ့ပါှားသက်သ ရစန ငုမ်ညဲ့် ရရရ ည်အက   ှားရ  ရသ  ပပဿန  

ရပေရ ငှ်ားနည်ှား စ်ခုမ   ၁၉၈၀ - ၂၀၀၀ ခုန စ်မ  ှားအ ငွှ်ား ထ ငုှ်ား-ပမနမ် နယ်စပ် ွင ်ရ  ခ ဲ့ရသ  နယ်စပ်အရပခစ ုက် 

အကူအည ရပှားရရှား အစ အစဉ်မ  ှားက ု ပပနလ်ည်စ ငရ်နန် ငဲ့ ် ခ  ှေ့ထငွရ်န ် ပေစသ်ည်။ ပမနမ် န ငုင်၏ံ အရန က် 

ဘက ် နယ်စပ်မ  ှား ငွလ်ည်ှား အလ ှား ူ အစ အစဉ်မ  ှားက ု ရေ ်ရဆ ငရ်နလ် ုအပ်သည်။ ရပမပပင ်ွင ်အ   

ေကုခမ  ှားန ငဲ့ ် ကကံ ရ ွှေ့ရနရရသ  ရပ်ရွ လူထ၏ု ယုံကကည်မှုန ငဲ့ ် ပူှားရပါငှ်ားရဆ ငရွ်ကမ်ှုမ  ှားက  ု ရရ  ထ ှားန ငဲ့ပ်ပ ှား 

ပေစ်ရသ  ရပ်ရွ အရပခပပ  အေွ ှေ့အစည်ှားမ  ှားမ  ဤအစ အစဉ် ွင ် ပှူားရပါငှ်ားပါဝင၍် အရက ငအ်ထည် 

ရေ ်ပခငှ်ားပေငဲ့ ်စ မံခန ဲ့ခွ် မှုမ  ှား လုပ်က ုငရ်န ်အရရှားကက ှားသည်။ 

 

 

 

 
Women’s Organization, Karenni Civil Society Network, Karenni National Women’s Organization, Pa-O Women’s Union, Progressive Voice, and Ta’ang Women’s 

Organization (Sep 2021) Nowhere to Run: Deepening Humanitarian Crisis in Myanmar 

47 Fulcrum (16 Feb 2022) Myanmar Crisis: A Humanitarian Stalemate or Fresh Opportunities? 


