
 
 

 

မြနြ်ာနိိုငင်ံအခမြေအခနနငှ  ်ပတ်သက်၍ အခြရိကန်အစိိုိုးရနငှ  ်

အာဆထီံသိိုို့ တငမ်ပသည ်ခ ကညာြေျက် 

 

ဝါရှင်တန်မြိ ြို့ခတာ်တင်ွ ကျင်ိုးပြည ် ထိပ်သီိုးအစည်ိုးအခဝိုးပွွဲြတိိုင်ြ ီ မြန်ြာနိိုင်ငံအခမြေအခနနှင ် 

ပတ်သက်၍ အခြရိကန်အစိိုိုးရနှင ် အာဆီထံသိိုို့ တင်မပသည ်ခ ကညာြေျက် 

 

ယမန်နှစ ်ဖေဖော်ဝါရလီ အာဏာသိမ််းပ ်ီးခ နိ်မှစ၍ ယဖနအထိ မမနမ်ာနိိုငင်ံကိို မ ဿနာဖ ါင််းမ ာ်းစ ာထ ဲက ဖရာက် 

ဖစခဲဲ့ဖသာ မမနမ်ာစစ်အို ်စိုကိို လာမညဲ့်ဝါရငှတ်န်ထိ ်သီ်းအစည််းအဖဝ်း  ဲတ င် တိို်းမမြှငဲ့ေိ်အာ်းဖ ်းရန ် အဖရှှေ့ဖတာင် 

အာရလှွှတ်ဖတာအ်မတ်မ ာ်းက အဖမရကိနအ်စိို်းရနှင်ဲ့ အဖရှှေ့ဖတာင်အာရနှိိုငင်ံမ ာ်းအသင််းကိို တိိုကတ် န််းလိိုက် 

 ါသည်။  

 

အာဆီယံနှငဲ့အ်ဖမရကိန်အစိို်းရ ဖခါင််းဖဆာင်မ ာ်းသည ် အာဆီယံနငှဲ့်အဖမရကိန်နိိုင်ငံ မ ည်သူမ ာ်း၏ 

နှစ်ေက်အက  ိ်းကိိုဖရှ်းရှု၍ ဗ ျူဟာက  ူ်းဖ ါင််းဖဆာင်ရကွ်မှု တိို်းမမြှငဲ့်လို ်ဖဆာင်ရန် ရည်မှန်ထာ်းသညဟ်ို 

ဖ ကညာခဲဲ့သည်။ ထိိုို့ဖ ကာငဲ့် ၎င််းတိိုို့အဖနမေငဲ့်  ထိိုရည်ရယွခ် က်၍ အနစှ်သာရနငှဲ့အ်ညီ အဖရှှေ့ဖတာင်အာရဖှေသ၏ 

ပငိမ််းခ မ််းဖရ်း ၊ စီ်း  ာ်းဖရ်းေ ံှေ့ပေိ ်းတိို်းတက်မှု ၊ လူသာ်းဘဝလံိုခခ ံမှုကိို ပခိမ််းဖမခာကဖ်နဖသာ မူလ င်မ 

အဖ ကာင််းရင််းမေစ်သညဲ့် မမန်မာနိိုငင်ံအက  အ်တည််းကိို ထိဖရာကဖ်သာ ဖမေရှင််းဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်း မ  လို ်ရန် 

ကျွန်ို ်တိိုို့ လူူ့အခ ငဲ့်အဖရ်းဆိိုငရ်ာအာဆီယံလွှတ်ဖတာ်အမတ်မ ာ်းအေ ှဲေ့ (APHR) က အကကံမ  တိိုက်တ န််း ါသည်။  

 

“အဖမရကိန-်အာဆီယံ ဆက်ဆံဖရ်း (၄၅) နှစ်ဖမမာက် အခါသမယမှာ မ ည်သူဖတ ကိို အမနှ်တကယအ်က  ိ်းမ  ပ ်ီး 

မမနမ်ာနဲို့အမခာ်းနိိုငင်ံဖတ မှာ လူူ့အခ ငဲ့်အဖရ်းနဲို့ အ ကမ််းေက်ရက်စကမ်ှုဖတ  ကာက ယ်နိိုင်ဖရ်းကိို ထိ ်တန််းဦ်းစာ်းဖ ်း 

အဖနနဲို့ ဖဆာင်ရွကမ်ှုရိှတဲဲ့ အဖမရကိန်နိဲု့ အာဆီယနံိိုင်ငံအစိို်းရဖတ  ကာ်း ဆကဆံ်ဖရ်းစာမ ကန်ှာသစတ်စ်ခို 

စတင်ေ ငဲ့်လှစ်နိိုင်ဖအာင် ဝိိုင််းဝန််းကကိ ်း မ််း ကစိိုို့။ အဖရှှေ့ဖတာင်အာရရှှဲေ့ အလည်ဗဟိိုမှာရှိတဲဲ့ မ ည်သူသန််းဖ ါင််း 

မ ာ်းစ ာရှဲေ့ ဘဝလံိုခခ ံမှုအဖ ေါ် မမန်မာစစ်အို ်စိုက ပခိမ််းဖမခာက်မှုမ  ဖနတဲဲ့ကစိစကိို သူတိိုို့အဖနနဲို့ ဆက်ပ ီ်းလစ်လ ျူရှုလိိုို့ 

မရဖတာဲ့ ါဘူ်း” ဟို APHR ၏ သဘာ တိ မဖလ်းရာှ်းလွှတဖ်တာ်အမတ် ခ ာ်းလ်စနတ်ဖီယဂိိုက ဖမ ာသည်။ 

 

လက်ရိှအက  ်အတည််းအာ်းလံို်းသည် ေီမိိုကဖရစနီည််းလမ််းက  ဖရ်ွးဖကာက်ထာ်းသညဲ့ ် ဖေေါ်ဖအာင်ဆန််းစို ကည် 

ဦ်းဖဆာငဖ်သာ အစိို်းရအာ်း ၂၀၂၁ ခိုနစှ် ၊ ဖေဖော်ဝါရလီ ၊ (၁) ရကဖ်နို့တ င် မေ တ်ခ ခဲဲ့သညဲ့် ဗိိုလ်ခ   ်မှျူ်းကကီ်း 

မင််းဖအာင်လိှုင် ဦ်းဖဆာင်ဖသာ စစ်အို ်စိုတစ်ေ ှဲေ့တည််းဖ ကာငဲ့်သာ မေစဖ် ေါ်လာမခင််းမေစသ်ည်။ မမနမ်ာနိိုင်င ံ

မ ညသူ်မ ာ်းသည် စစ်အာဏာသိမ််းမှုကိို ရရဲငဲ့်စ ာ ေီဆနတ် န််းလှန်ဖနလ က်ရိှပ ီ်း စစတ် ်သည် စစ်အို ်ခ   ်မှု 

အသက်သ င််းနိိုငရ်န ် ဖနရာအနှံို့အမ ာ်းတ င် အ ကမ််းေက်ရက်စကမ်ှုမ ာ်း က ျူ်းလ န်ဖနလ က်ရိှရာ ထိိုက ျူ်းလ န်မှုမ ာ်း 



 
 

သည် စစ်ရာဇဝတ်မှုနငှဲ့် လူသာ်းမ  ိ်းန ယ်အဖ ေါ် က ျူ်းလ န်ဖသာရာဇဝတ်မှု ဖမမာက်နိိုင်သညဟ်ို ကိုလသမဂဂ 

လူူ့အခ ငဲ့်အဖရ်းမဟာမင််းကကီ်းရံို်းက ဆိိုသည်။  

 

၂၀၂၁ ခိုနစှ် ၊ ဧ ရယ်လတ င် ခ မှတ်ခဲဲ့ပ ီ်း အဖမရကိန်နိိုငင်ံက ါ ဖထာက်ခမံှုဖ ်းခဲဲ့ဖသာ မမနမ်ာနိိုင်ငံနငှဲ့် 

 တ်သက်သညဲ့် အာဆီယံ၏ အခ က် (၅) ခ က် ါ ဘံိုသဖဘာတူညီမှုကိို ပ ်ီးခဲဲ့ဖသာ တစ်နှစတ်ာကာလအတ င််း 

မမနမ်ာစစတ် ်က လံို်းဝလစလ် ျူရှုထာ်းခဲဲ့သည်။ အ ကမ််းေက်မှုမ ာ်း မနာ်းတမ််း ဆကလ်က်မေစ်ဖ ေါ်ဖနလ က်ရိှပ ီ်း 

စစ်အို ်စိုနငှဲ့် စစ်အို ်ခ   ်ဖရ်း ခိုခံတ န််းလှနဖ်နဖသာ အငအ်ာ်းစိုမ ာ်း ကာ်း ဖဆ ်း ဖန ်းမှုမ ာ်း မ  လို ်ဖနမခင််းလည််း 

မရှိသညဲ့်အမ င ် လူသာ်းခ င််းစာနာမှု အကအူညီမ ာ်းကိိုလည််း မမနမ်ာမ ည်သူမ ာ်းထံသိိုို့ ဖရာက်ရိှဖအာင် 

 ိိုို့ ဖဆာင်နိိုင်မခင််း မရှိ ါ။  

 

၎င််းတိိုို့ကိိုယတ်ိိုင်လက်ခခံဲဲ့ဖသာ သဖဘာတူညီမှုကိို လိိုကန်ာရန်  ကက် က်သညဲ့အ်ဖ ေါ် တာဝနခ်ံမှုရိှဖစဖရ်း 

မင််းဖအာင်လိှုင်နှငဲ့် စစ်အို ်စိုအာ်း  ူ်းတ ဲအဖရ်းယဖူဆာင်ရကွ်မှုမ ာ်း မ  လို ်ရန် ဤအထူ်းထိ ်သီ်းအစည််းအဖဝ်းက 

အဖကာင််းဆံို်းအခ ငဲ့်အဖရ်း တစ်ခိုမေစသ်ည်။  

 

“လူသာ်းခ င််းစာနာမှုဆိိုတာ  စိေိတ်ဖေသနဲို့ ကမဘာတစ်ဝှမ််းလံို်းအတ က် ဘံို ကငအ်ငလ်ကခဏာ တစ်ရ ်မေစတ်ယ်။ 

အာရသှာ်းမေစဖ်စ ၊ အဖမရကိန်သာ်းမေစဖ်စ က   ်တိိုို့အာ်းလံို်းဟာ မမနမ်ာမ ည်သူဖတ အတ က် ထ ်တူစိို်းရမ်ိ ူ န်မှု 

ရှသူိဖတ မေစတ်ာဖ ကာငဲ့်  ခိုလိို အ ကမ််းေက်ရက်စက်မှုဖတ  မေစဖ် ေါ်ဖနခ နိ်မှာ ကျွန်ို ်တိိုို့အဖနနဲို့ အတတူက  

ရ ်တည် ကရမှာမေစတ်ယ်။ အာဆီယံနဲို့ အဖမရကိန်နိိုငင်အံဖနနဲို့ သူတိိုို့ရှဲေ့ သမိိုင််းဝင်မဟာမိတစ်ိုေ ဲှေ့မှုကိို အကအူညီ 

အ တူမ င််းလိိုအ ်ဖနနဲို့ မ ည်သူဖတ အတ က် အမနှတ်ကယ် အဓိ ပါယမ် ညဲ့ဝ်တဲဲ့  ူ်း ဖ ါင််းမှုဖဆာင်ရကွ်မှု 

မေစလ်ာဖအာင် ဖဆာင်ရွကရ်မယဲ့် အခ နိဖ်ရာက်ပ ီမေစတ်ယ်” ဟို APHR ရှဲေ့ ဘိုတ်အေ ဲှေ့ဝင် အင်ေိိုန်ီးရာှ်း 

လွှတ်ဖတာ်အမတ် မာစီဘာရန််းစ်က ဖမ ာသည်။  

 

အဖမရကိနန်ှငဲ့် အာဆီယအံဖနမေငဲ့် မမနမ်ာနိိုငင်ံကိို အာဆီယံအေ ဲှေ့ဝင်အမေစ်မှ ရ ်ဆိိုင်မခင််း ၊ မင််းဖအာင်လိှုင်နှငဲ့် 

၎င််း၏ဗိိုလ်ခ   ်မ ာ်းကိို အာဆီယံဖေသအတ င််း ခရီ်းသ ာ်းလာခ ငဲ့် ိတ် င်မခင််းနငှဲ့် ၊ အာဏာသိမ််းမှုဖခါင််းဖဆာင်မ ာ်းကိို 

 စ်မှတ်ထာ်း ေဏခ်တ်အဖရ်းယူမှုမ ာ်းမ  လို ်မခင််း အ ါအဝင် လက်ရိှဖဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်းထက်  ိိုမိိုခိိုင်ဖသာ 

အစီအစဉ်မ ာ်း ခ မှတ်ရန ် ကျွန်ို ်တိိုို့တိိုကတ် န််း ါသည်။ အဖမရကိန်နိိုင်ငံသည် အာဏာသိမ််းမှု မေစဖ် ေါ်ခဲဲ့ခ နိ်မှစ၍ 

ေဏခ်တအ်ဖရ်းယူမှုတစ်ခ  ိှေ့ မ  လို ်ခဲဲ့ပ ီ်းမေစသ်ည်။ သိိုို့ဖသာ ် ထ ်မံအာ်းမေညဲ့်ဖဆာင်ရွကသ်ညဲ့်အဖနမေငဲ့် 

မမနမ်ာဲ့ဖရနနံှငဲ့် သယာဝဓတ်ဖင ှေ့လို ်ငန််း (MOGE) ကိို ါ ထညဲ့်သ င််းအဖရ်းယူမှုမ ာ်း မ  လို ်သငဲ့်သည်။ MOGE သည ်

စစ်အို ်စိုကိို သဘာဝဓတ်ဖင ှေ့မှ ဖေေါ်လာ (၁.၅) ဘီလီယံအထိ ဝငဖ်င ရရှဖိအာင် ဖဆာင်ရွကဖ် ်းခဲဲ့ဖသာ 

အစိို်းရစ်ီး  ာ်းဖရ်းလို ်ငန််း တစ်ခိုမေစသ်ည်။  

 

ေီမိိုကဖရစီနည််းလမ််းက  ဖရ်ွးဖကာက်တင်ဖမမာက်ထာ်း အစိို်းရကိို ကိိုယ်စာ်းမ  ထာ်းပ ်ီး လက်ရိှမမန်မာမ ည်သူ 

အမ ာ်းစို၏ ဖထာက်ခမံှုကိိုရရှိထာ်းဖသာ မမနမ်ာနိိုင်ငံအမ  ိ်းသာ်းညီညွှတဖ်ရ်းအစိို်းရ (NUG) နှငဲ့် လူသိရှင် ကာ်း 

ဖတ ှေ့ဆံိုမှုမ ာ်းမ  လို ်ရန် အဖမရကိန်နငှဲ့်အာဆီယံနိိုငင်ံ အစိို်းရမ ာ်းကိို ကျွန်ို ်တိိုို့တိိုက်တ န််း ါသည်။  

 



 
 

ဖနာက်ဆံို်းအဖနမေငဲ့် အဖမရကိနန်ိိုငင်ံနှငဲ့် အာဆီယတံိိုို့သည် မမနမ်ာမ ည်သူမ ာ်းလိိုအ ်ဖနသညဲ့် 

ဖသဖရ်းရငှ်ဖရ်းတမျှ အဖရ်းကကီ်းလှဖသာ လူသာ်းခ င််းစာနာမှုအကူအညီမ ာ်းကိို အဖရ်းဖ ေါ်ဖ ်း ိိုို့နိိုငဖ်ရ်း 

လက်တ ဖဲဆာင်ရွက ်ကရန် ကျွန်ို ်တိိုို့တိိုကတ် န််း ါသည်။ ထိိုအကအူညီမ ာ်းကိို လိိုအ ်ခ က်အကကီ်းမာ်းဆံို်းရှဖိနဖသာ 

မ ည်သူမ ာ်းထံသိိုို့ ထိဖရာက်စ ာဖ ်း ိိုို့နိိုင်ရန် အတကန်ိိုင်ဆံို်း လူထိုအဖမခမ  အေ ဲှေ့အစည််းမ ာ်းနငှဲ့် အရ ်ဘက် 

လူမှုအေ ဲှေ့အစည််းမ ာ်း မှတစ်ဆငဲ့်ဖ ်း ိိုို့သငဲ့်သည်။ အဖမရကိန်မ ည်ဖထာင်စိုနငှဲ့ ် အာဆီယအံေ ဲှေ့ဝင်နိိုငင်ံမ ာ်း 

အထူ်းသမေငဲ့်ထိိုင််းနိိုငင်ံအဖနမေငဲ့် ေိနှ ်ိမှုမ ာ်းနှငဲ့ ် အ ကမ််းေက်မှုမ ာ်းမှ လ တဖ်မမာက်ရန် ထ ကဖ်မ ်းလာဖသာ 

မမနမ်ာမ ည်သူမ ာ်းကိို လကက်မ််းကကိ ဆိိုကာ မိမိတိိုို့နိိုငင်တံ င် ခိိုလံှုခ ငဲ့်ဖ ်းသငဲ့်သည်။  

 

လက်ရိှအက  ်အတည််းကိို ဖမေရှင််းဖရ်း အဖမရကိန်နငှဲ့အ်ာဆီယံတိိုို့၏ မူဝါေဖရ်းဆ ဖဲရ်းနှငဲ့် အဖကာင်အထည် 

ဖောဖ်ရ်းလို ်ငန််းမ ာ်းတ င်  APHR အဖနမေငဲ့်  ါဝင်ကညူီရန ် အပမတဲမ််းအသငဲ့်ရှဖိန ါသည်။ ထိိုို့မ င် အဖမရကိန် 

အစိို်းရနှငဲ့်အာဆီယံတိိုို့၏ ဖဆာင်ရွကခ် က်မ ာ်းက မမန်မာမ ည်သူမ ာ်း၏ ဖမျှာ်မှန််းခ က်မ ာ်းမေစဖ်သာ လူူ့အခ ငဲ့်အဖရ်း၊ 

ပငိမ််းခ မ််းဖရ်းနှငဲ့် ေီမိိုကဖရစီဖရ်းကိို အဖထာက်အကူမ  မှုရှိဖအာင် ဖဆာင်ရွကန်ိိုင်ဖရ်း APHR အဖနမေငဲ့ ်

ဆက်လကဖ်စာငဲ့ ်ကညဲ့်မှုမ ာ်း မ  လို ်သ ာ်းမည်မေစ်သည်။  
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