
 

ရ ိုင််းစ ိုင််းကြမ််းကြြုတသ်ည ် တပ်ဖွ ွဲ့မ  ်းအတွင််းြ ဂ ပန်သငတ်န််းဆင််း မမန်မ အရ ရ   

ရြ်စြ်ကြမ််းကြြုတမ်ှုမ  ်း အဆ ို်းသတန် ိုငဖ် ို   တ ိုြ  ြုအနနမဖင ် စစ်ဘြ်ဆြ်နယွ်မှုမ  ်းြ ို 

မဖတန်တ ြ်ပပ ်း စစ်နြ ငစ် အ ်း ဖ အ ်းနပ်းသင ် 

 

(တ ိုြ  ြု၊ နမ ၂၃၊ ၂၀၂၂) -  ဂျပနန် ိုငင်တံွင ်စစ်သငတ်န််းရရ  ခ ဲ့သညဲ့် မြနြ် ဲ့လေတပ် ဒိုတ ယဗ ိုေ်ြ ်းက  ်း တစ်ဦ်းအ ်း 

မြနြ် န ိုငင်အံေယ်ပ ိုင််း ြလ ွ်းတ ိုင််းလဒသက  ်းအတွင််း က  ်းလေ်းလသ  ချ  ်းလ   ်ြှုြျ ်း တွင ်

ပါဝင ်ျ ်းေွနထ် ်းသညဲ့် တပ် ွ ွဲ့ြျ ်းန ငဲ့ ် တ ဝနထ်ြ််းလ  ငလ်စသည်  ို လတွွဲ့ရသည်ဟို Human Rights 

Watch န ငဲ့ ် Justice For Myanmar တ ို ဲ့  ယလန ဲ့တွင ် ထိုတ်လ  ်လမပ က  ်းခ ဲ့သည်။ ဂျပနအ်စ ို်းရအလနမ ငဲ့် 

မြနြ် စစ်တပ်အရ ရ  ြျ ်းအ ်း စစ်သငတ်န််းလပ်းသညဲ့် အစ အစဉ်  ို ချ ်ချင််း ရပ်  ိုင််းသငဲ့ပ်ပ ်း 

သငတ်န််းအစ အစဉ်တွင ် ပါဝငခ် ဲ့သညဲ့် အမခ ်းလသ သငတ်န််းသ ်းြျ ်းသည်ေည််း န ိုငင်တံ  စစ်ပွ ြျ ်းဥပလဒ  ို 

ချ  ်းလ   ်သညဲ့် စစ် ငလ်ရ်းြျ ်းတွင ်ပါဝငခ် ဲ့မခင််း ရ  ြရ    ို စံိုစြ််း စစ်လ ်းသငဲ့သ်ည်။ 

 

All Japan Defense Association န ငဲ့ ်    ယွ်လရ်းဝနက်  ်းဌ န ြ တ်တြ််းတ ို ဲ့ြ  သ ရ  ရသညဲ့် 

အချ ်အေ ်ြျ ်းအရ မြနြ် ဲ့လေတပ်၏ ဒိုတ ယဗ ိုေ်ြ ်းက  ်းေွှြ််းြ ို်းသည် ၂၀၁၆ ခိုန စ်၊ ကသဂိုတလ် မ  ၂၀၁၇ 

ခိုန စ်၊ မတလ် အထ  ဂျပနန် ိုငင်၏ံ လေတပ်ဌ နချ ပ်န ငဲ့် စစ်ဦ်းစ ်းလ  ေ ပ်တ ို ဲ့တွင ်သငတ်န််းတ ် လရ  ်ခ ဲ့သည်။ 

ြ ဒ ယ သတင််းတစ်ပိုဒတ်ွင ် ေွှြ််းြ ို်းသည် ဒိုတ ယလေတပ်စခန််းဌ နချ ပ်ြ ်းမ စ်လက  င််း လ  ်မပခ ဲ့ပပ ်း ၎င််းသည် 

ြလ ွ်းလေတပ်စခန််းဌ နချ ပ်တွင ် တ ဝနထ်ြ််းလ  ငလ်က  င််း န ်းစပ်သညဲ့် သတင််းရင််းမြစ်န စ်ရပ်  

  ိုပါသည်။ ြလ ွ်းတ ိုင််းလဒသက  ်းအတွင််း ၂၀၂၁ ခိုန စ် လ လ  ်ဝါရ  အ ဏ သ ြ််းြှုလန  ်ပ ိုင််း 

ထ လတွွဲ့တ ို ်ပွ ြျ ်းန ငဲ့ ်လေလက  င််းတ ို ်ပွ ြျ ်း အပါအဝင ်မပင််းထနလ်သ  တ ို ်ပွ ြျ ်းလက  ငဲ့် အရပ်သ ်းမပည်သူ 

၅၀,၀၀၀ လ ျ ် ထွ ်လမပ်းတ ြ််းလရ  ငခ် ဲ့ရသည်။ မြနြ် စစ်တပ် သည် ြလ ွ်းတ ိုင််းလဒသက  ်းအတွင််း 

တရ ်းေ ်ေွတ်လေလက  င််းတ ို ်ခ ို ်ြှုြျ ်း အပါအဝင ် အ ျဉ််းရံို ်း စ ရင ်ွပ်ြျ ်ြှုြျ ်း၊ 

ြ ်းရှု  ွဲ့သတ်မ တ်ြှုြျ ်းန ငဲ့ ်အမခ ်းလသ  ရ ်စ ်က ြ််းက  တ်ြှုြျ ်း  ို  ျ ်းေွနခ် ဲ့ လက  င််း သတင််းြ ဒ ယ ြျ ်း  

လ  ်မပခ ဲ့က သည်။ 

 

“ဂျပနန် ိုငင်အံ  ို ဲ့ မြနြ် စစ်တပ်  ရ ည်ေျ ်းတ ဲ့သြ ိုင််းလက  င််းတလေျ  ် စစ်ရ ဇဝတ်ြှုလတွ  ို 

အလရ်းယူြခံရပ   ျ ်းေွနလ်နလက  င််း ေံိုလေ  ်တ ဲ့ သ ်လသအလထ  ်အထ ်းလတွရ  လနပပ ်း မ စ်ပါ တယ်။ 

သူတ ို ဲ့ရ ဲ့ စစ်သငတ်န််းအစ အစဉ်ြ   ဒ အက ြ််း  ်မြနြ် စစ်တပ်  ို ထည်ဲ့ထ ်းတ ဟ  

အက ြ််း  ်မြနြ် စစ်တပ်ရ ဲ့ ရ ်စ ်က ြ််းက  တ်တ ဲ့ ရ ဇဝတ်ြှုလတွြ   ဂျပနန် ိုငင် ံ ို က ံရ ပါ ပတ်သ ်လစတ ဲ့ 

အနတရ ယ်  ို မ စ်လစပါတယ်” ဟို Human Rights Watch အ ွ ွဲ့၏ အ ရ  အစ အစဉ်အရ ရ  မ စ်သူ Teppei 

https://www.hrw.org/asia/japan
https://www.hrw.org/asia/myanmar-burma
https://web.archive.org/web/20220421071000/https:/ajda.jp/publics/index/29/
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/attacks-09172021173736.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/attacks-09172021173736.html
https://www.hrw.org/about/people/teppei-kasai


Kasai     ိုပါသည်။ ၎င််း    ်ေ ်၍ “ဂျပနအ်စ ို်းရအလနန ဲ့ သူတ ို ဲ့ရ ဲ့ သငတ်န််းအစ အစဉ်လတွ  

မြနြ် စစ်တပ်ရ ဲ့ ရ ိုင််းစ ိုင််းတ ဲ့ဓလေဲ့စရ ို ်  ို လမပ င််းေ န ိုငေ် ြ်ဲ့ြယ်   ိုတ ဲ့ အဓ ပပါယ်ြရ   လတ ငဲ့တ်လနတ ဲ့ 

အလတွ်းလတွ  ို စွန ဲ့ေ်ွှတ်သငဲ့ပ်ါပပ ” ဟို လမပ က  ်းခ ဲ့သည်။ 

 
 

မြနြ် သတင််းြ ဒ ယ အိုပ်စိုမ စ်လသ  လခတ်သစ်ြ ဒ ယ   ၄င််းထံသ ို ဲ့ ေ   ွဲ့ ဝ  ်လပါ ် က  ်းခ ဲ့သည်ဲ့ ၂၀၂၁ 

ခိုန စ်လန  ်ပ ိုင််း လေလက  င််းတ ို ်ခ ို ်ြှုြျ ်းတွင ်ပါဝငခ် ဲ့လသ  မြနြ် ဲ့လေတပ် တပ် ွ ွဲ့ဝငြ်ျ ်း၏ အြညစ် ရင််း 

  ို ၂၀၂၂ ခိုန စ်၊ ဇနန်ဝါရ ေအတွင််း ထိုတ်မပနခ် ဲ့သည်။ ထ ိုစ ရင််းတွင ်ေွှြ််းြ ို်း၏ အြည်၊ ရ ထူ်းအ ငဲ့အ်တန််း၊ 

တ ဝနန် ငဲ့ ်   ိုယ်ပ ိုငအ်ြ တ် ၂၃၂၁ စသည်ဲ့   ိုယ်လရ်းအချ ်အေ ်ြျ ်း  ို လ  ်ထိုတ်လတွွဲ့ ရ  ရသည်။ 

မြနြ် စစ်တပ် တ ဝနရ်  သူြျ ်းန ငဲ့ ် န ်းစပ်သညဲ့် သတင််းရင််းမြစ်န စ်ရပ်  ေွှြ််းြ ို်း၏ ဓါတ်ပံိုအ ်း 

စစ်လ ်းက ညဲ့်ရှု ပပ ်း ၎င််း၏ အြည်၊   ိုယ်ပ ိုငန်ပံါတ်န ငဲ့ ်ရ ထူ်းအ ငဲ့အ်တန််း တ ို ဲ့  ို အတည်မပ လပ်းခ ဲ့သည်။ 

 

၂၀၁၅ ခိုန စ်ြ စ၍ ဂျပနအ်စ ို်းရသည် မြနြ် န ိုငင်ြံ  ဗ ိုေ်လေ င််းြျ ်းန ငဲ့ ် အရ ရ  ြျ ်းအ ်း ြ ြ   ိုယ်  ို 

   ွယ်လရ်းတပ် ွ ွဲ့ြျ ်း  ိုငရ် ဥပလဒအရ ေ ်ခံခ ဲ့သည်။ ယင််းဥပလဒသည်    ွယ်လရ်းဝနက်  ်း၏ 

ခွငဲ့မ်ပ ချ ်မ ငဲ့ ်    ွယ်လရ်းဝနက်  ်းဌ နလ ျ င််းြျ ်းတွင ် န ိုငင်မံခ ်းတ ိုင််းမပည်ြျ ်းြ  သငတ်န််းသ ်းြျ ်း အ ်း 

သငတ်န််းလပ်းမခင််းန ငဲ့ ် ပည သငက်  ်းမခင််း  ို ခွငဲ့်မပ ထ ်းသည်။ အ ဏ သ ြ််းြှုလန  ်ပ ိုင််း ၂၀၂၁ ခိုန စ် အတွင််း 

ဂျပနန် ိုငင် ံ ဗ ိုေ်လေ င််းန စ်ဦ်းန ငဲ့ ် အရ ရ  န စ်ဦ်း  ို ေ ်ခံခ ဲ့ သည်။ ၂၀၂၂ ခိုန စ်တွင ် ဂျပနန် ိုငင် ံ 

ဗ ိုေ်လေ င််းန စ်ဦ်းန ငဲ့ ်အရ ရ  န စ်ဦ်း အ ်း သငတ်န််းလပ်းရန ်ထပ်ြံ ေ ်ခံခ ဲ့မပနသ်ည်။ 

 

၎င််းတ ို ဲ့၏ သငတ်န််းအစ အစဉ်သည် ရ ်စ ်က ြ််းက  တ်သညဲ့် ရ ဇဝတ်ြှုြျ ်းတွင ် ဂျပနန် ိုငင်အံ ်း 

က ံရ ပါပတ်သ ်လစသညဲ့် အနတရ ယ်  ို မ စ်လစမခင််းလက  ငဲ့ ် သငတ်န််းအစ အစဉ်  ို ချ ်ချင််း ရပ်  ိုင််း ရန် 

ဂျပနအ်စ ို်းရအ ်း Human Rights Watch အ ွ ွဲ့  ၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ ဒ ဇငဘ် ေ  လတ င််း  ိုခ ဲ့သည်။  

အ  ိုပါလတ င််း  ိုြှုန င်ဲ့ ပတ်သ ်၍ ဂျပန ်  ွယ်လရ်းဝနက်  ်းဌ န အရ ရ  တစ်ဦ်း  ၎င််းတ ို ဲ့အလနမ ငဲ့် 

ဂျပနန် ိုငင်တံွင ် လေဲ့ ျငဲ့သ်င်က  ်းခ ဲ့သညဲ့် ဗ ိုေ်လေ င််းြျ ်းန ငဲ့ ် အရ ရ  ြျ ်း မြနြ် န ိုငင်သံ ို ဲ့ မပနေ်ည် 

လရ  ်ရ  ပပ ်းလန  ် ၎င််းတ ို ဲ့၏ ေိုပ်လ  ငြ်ှုြျ ်းန ငဲ့ ် ပတ်သ ်၍ ြည်သညဲ့်သတင််း အချ ်အေ ်ြ  

ြရရ  ခ ဲ့လက  င််း တိုန ဲ့်မပနလ်မ က  ်းခ ဲ့သည်။ 

 

သ ို ဲ့ရ တွင ် ဧပပ ေ ၂၆ ရ ်လန ဲ့  ေံိုမခံ လရ်း  ိုငရ်  ပါေ ြနလ်  ်ြတ  အစည််းအလဝ်းတွင ်    ွယ်လရ်း 

ဝနက်  ်းဌ န တ ဝနရ်  သူတစ်ဦ်း  ဂျပန ်  ွယ်လရ်းဝန်က  ်းဌ နတွင ် လေဲ့ ျငဲ့သ်ငက်  ်းခ ဲ့သညဲ့် မြနြ်  

စစ်တပ်ဗ ိုေ်လေ င််းြျ ်းန ငဲ့ ် အရ ရ  ြျ ်း ေ ်ရ  တွင ် ြည်သညဲ့်ရ ထူ်း တ ဝနြ်ျ ်းရယူထ ်းလက  င််း  ို 

   ွယ်လရ်းဝနက်  ်းဌ န  အတ ိုင််းအတ တစ်ခိုအထ  သ ရ  လက  င််း လမပ က  ်းခ ဲ့လသ ်ေည််း 

“အမခ ်းန ိုငင်ြံျ ်းန ငဲ့ ် ဂျပနန် ိုငင်ံ၏   ် ံလရ်းလက  ငဲ့် အလသ်းစ တ်အချ ်အေ ်ြျ ်း  ို ထိုတ်လ  ် 

https://www.hrw.org/about/people/teppei-kasai
https://yktnews.com/2022/01/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%96%e1%80%bc%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b7%e1%80%ba/
https://yktnews.com/2022/01/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%96%e1%80%bc%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b7%e1%80%ba/
https://www.hrw.org/news/2021/12/21/japan-cut-defense-ties-myanmar-military
https://myanmar-now.org/en/news/japans-government-should-stop-training-myanmars-military
https://www.hrw.org/news/2022/04/27/japan-train-new-cadets-officers-abusive-myanmar-military
https://www.hrw.org/news/2021/12/21/japan-cut-defense-ties-myanmar-military
https://www.youtube.com/watch?v=Dza-dvegDyg


လမပ က  ်းရန ် ိုြူ မငင််း  ိုခ ဲ့သည်။  ယ်စိုန စ်လပါင််းြျ ်းစွ  တ ိုင််းရင််းသ ်းေ ်န ်  ိုင ် အ ွ ွဲ့ြျ ်းန ငဲ့် 

  ေရ ည်မ စ်ပွ ်းလနသညဲ့် ေ ်န ်  ိုငပ်ဋ ပ ခြျ ်းအတွင််း  ျ ်းေွနခ် ဲ့သညဲ့် စစ်ရ ဇဝတ်ြှုြျ ်း၊ 

ရခ ိုငမ်ပည်နယ်အတွင််းရ   ရ ိုဟငဂ်ျ ေူြျ  ်းစိုအလပေါ် ေူြျ  ်းတိုန််းသတ်မ တ်ြှုေိုပ်ရပ်ြျ ်းန ငဲ့ ်ေူသ ်း ြျ  ်းနယွ်အလပေါ် 

 ျ ်းေွနသ်ညဲ့်ရ ဇဝတ်ြှုြျ ်းအတွ ် မြနြ် စစ်တပ်တွင ်တ ဝနရ်  လပသည်။ 

 

၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ လ လ  ်ဝါရ ေလန  ်ပ ိုင််း၊ စစ်လ  ငစ် ၏ ေံိုမခံ လရ်းတပ် ွ ွဲ့ြျ ်း  ေူသ ်းြျ  ်းနယွ်အလပေါ် 

 ျ ်းေွနသ်ညဲ့်ရ ဇဝတ်ြှုြျ ်း၊ စစ်ရ ဇဝတ်ြှုြျ ်းဟို   ိုန ိုငြ်ညဲ့် ေူအစိုအမပံ ေ ို ်သတ်မ တ်မခင််းြျ ်း၊ 

ညှဉ််းပြ််းန  ပ်စ ်ြှုြျ ်း၊ ဥပလဒြ ဲ့ ြ််း  ်းြှုြျ ်းန ငဲ့ ် အရပသ် ်းမပည်သူြျ ်းအလပေါ် ရည်ရွယ်ပပ ်း အ ငမ်ခငြ် ဲ့ 

လေလက  င််းတ ို ်ခ ို ်ြှုြျ ်းအပါအဝင ်   ို်းရွ ်းသညဲ့ ် မပစ်ြှုြျ ်း  ို  ျ ်းေွနေ်ိုပ်လ  င ် ခ ဲ့သည်။ 

န ိုငင်လံရ်းအ ျဉ််းသ ်းြျ ်း ူည လစ ငဲ့လ်ရ   ်လရ်းအသင််း AAPP ၏ ြ တ်တြ််းြျ ်းတွင ် ေံိုမခံ လရ်းတပ် ွ ွဲ့ြျ ်း  

 လေ်းသူငယ် ၁၃၀ အပါအဝင ်အရပ်သ ်းမပည်သူ ၁,၈၀၀ လ ျ ်အ ်း သတ်မ တ်ထ ်းခ ဲ့ပပ ်း မပည်သူ ၁၃,၀၀၀ 

လ ျ ်အ ်း တရ ်းဥပလဒြ ဲ့  ြ််း  ်းခ ဲ့လက  င််းလ  ်မပထ ်းသည်။ အက ြ််း  ်မြနြ် စစ်တပ်  

ေူနည််းစိုေူြျ  ်းစိုလဒသြျ ်းန ငဲ့ ် စစ်လ  ငစ် အ ်း န ဲ့ ်ျငသ်ညဲ့် ေူြျ  ်းစို ေ ်န ်  ိုငအ် ွ ွဲ့ြျ ်းအလပေါ် 

ရ ်စ ်က ြ််းက  တ်သညဲ့် စစ် ငလ်ရ်းြျ ်း  ို တ ို်းချ ွဲ့ မပ ေိုပ်မခင််းလက  င်ဲ့ အရပ်သ ်းမပည်သူ ၅၅၀,၀၀၀ လ ျ ် 

ထွ ်လမပ်းလရွှွဲ့လမပ င််းလနက ရသည်။ ထ ို ေူနည််းစိုေူြျ  ်းစိုလဒသ ထွ ်လမပ်းတ ြ််းလရ  ငရ်သည်ဲ့ 

အရပ်သ ်းမပည်သူြျ ်း  ို စစ်လ  ငစ် အ ်း န ဲ့ ်ျငသ်ညဲ့် ေူြျ  ်းစို ေ ်န ်  ိုငအ် ွ ွဲ့ြျ ်းန င်ဲ့ တလပါင််းတည််း 

အစိုေ ို ်အမပံ ေ ို ် မပစ်ဒဏလ်ပ်းသည်ဲ့လနမ ငဲ့ ် အ ူအည  ေ ိုအပ်လနသညဲ့် အရပ်သ ်းမပည်သူြျ ်းထ ံ

 ူည လထ  ်ပံဲ့ြှုြျ ်း ြရန ိုငလ်အ င ်ရည်ရွယ်ချ ်ရ  ရ   တ ်း  ်းပ တ်  ို ဲ့ေျ ်ရ  သည်။ 

စစ်တပ်၏ လေလက  င််းတ ို ်ခ ို ်ြှုြျ ်း၊ အလမြ  ်ေ ်န ်က  ်းြျ ်းမ ငဲ့ ် တရစပ် ပစ်ခတ်ြှုြျ ်း အပါအဝင ်

အရပ်သ ်းမပည်သူြျ ်းအလပေါ် ပစ်ြ တ်ထ ်း၍ တရ ်းေ ်ေွတ်တ ို ်ခ ို ်ြှုြျ ်း လက  ငဲ့ ် မပည်သူြျ ်း၏ 

အသ ်အ ို်းအ ြ်စည််းစ ြ်ြျ ်းစ ွ ပျ ်စ ်း ံို်းရှု ံ်းခ ဲ့သည်။ လရွှွဲ့လမပ င််း တ ြ််းလရ  ငရ်သူြျ ်း န ငဲ့် 

လထ  ်ပံဲ့ ူည လရ်းေိုပ်သ ်းြျ ်း  စစ်လ  ငစ် သည် ၎င််းတ ို ဲ့ န စ်လပါင််းြျ ်းစွ  အသံို်းမပ ခ ဲ့သညဲ့် မ တ် ၄ မ တ် 

ြဟ ဗျ ဟ   ို   ်ေိုပ်အသံို်းမပ လနလက  င််း ထိုတ်လ  ်လမပ   ိုက သည်။  မ တ် ၄ မ တ်တွင် 

စစ်တပ်တပ် ွ ွဲ့ြျ ်း  နယ်လမြတစ်ခိုအ ်း ထ န််းချ ပ်န ိုငရ်န ် အက ြ််း  ်နည််းေြ််းမ ငဲ့ ် နယ်လမြရ   

အရပ်သ ်းမပည်သူြျ ်း  ို မပငပ်နယ်လမြြျ ်းန ငဲ့ ် ဘ ်လပါင််းစံို အ  ်အသွယ် မ တ်လတ  ် ထ ်းပပ ်း 

လက   ်ရွံ ွဲ့တိုနေ်ှုပ်လမခ  ်မခ ်းလအ င ်ေိုပ်လ  ငသ်ည်။ 

 

မြနြ် န ိုငင်ေံူ ဲ့အခွငဲ့အ်လရ်း  ိုငရ်   ိုေသြဂဂ၏ အထူ်း  ိုယ်စ ်းေ ယ်  ၎င််း၏ မြနြ် စစ်တပ်သ ို ဲ့ 

အစ ို်းရြျ ်း၏ စစ်ေ ်န ်လရ င််းချြှုြျ ်းအလက  င််း လ လ  ်ဝါရ အစ ရငခံ်စ တွင ် ဂျတ်လေယ ဉ်ြျ ်း၊ 

တ ို ်ခ ို ်လရ်းဟယ်ေ လ  ်ပတ ြျ ်း၊ သံချပ်    ်းြျ ်း၊ အလပါ ဲ့စ ်းန ငဲ့ ် အက  ်းစ ်း အလမြ  ် လြ ်တ ြျ ်း၊ 

https://aappb.org/
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-16-19-march-2022
https://www.ohchr.org/sites/default/files/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session48/Documents/A_HRC_48_CRP2_EN.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/5/the-people-hate-them-more-indiscriminate-attacks-on-civilians
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/5/the-people-hate-them-more-indiscriminate-attacks-on-civilians
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/myanmar-un-expert-urges-security-council-resolution-stop-weapons-fueling?LangID=E&NewsID=28142


ဒံို်း ျည်ြျ ်းန ငဲ့ ် ဒံို်းပျံေ ်န ်ြျ ်း  ို အရပ်သ ်းမပညသူ်ြျ ်းအ ်း တ ို ်ခ ို ်ရန ် အသံို်းမပ ခ ဲ့လက  င််း 

လမပ က  ်းခ ဲ့သည်။ 

 

စစ်အ ဏ သ ြ််းြှုလန  ်ပ ိုင််း ဂျပနအ်စ ို်းရ  ဒ ြ ို လရစ အိုပ်ချ ပ်လရ်း မပနေ်ည် ျင်ဲ့သံို်းလရ်းန ငဲ့် 

လဒေါ်လအ င ်န််းစိုက ည်အပါအဝင ် လရွ်းလ   ်ခံအစ ို်းရအရ ရ  ြျ ်းအ ်း မပန်ေည်ေွှတ်လပ်းလရ်းတ ို ဲ့  ို 

လတ င််း  ိုခ ဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ ြတ်ေ ၂၈ ရ ်လန ဲ့  ဂျပန ်  ွယ်လရ်းဝနက်  ်းဌ န  “ေ ်န ်ြ ဲ့ 

အရပ်သ ်းမပည်သူြျ ်းအလပေါ်” စစ်တပ်၏ တ ို ်ခ ို ်ြှုြျ ်းအ ်း လဝ နမ်ပစ်တငထ် ်းသညဲ့် ပူ်းတွ ထိုတ ်

မပနခ်ျ ်တစ်လစ င ် ို အမခ ်းလသ  ၁၁ န ိုငင်နံ ငဲ့အ်တူ ထိုတ်မပနခ် ဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခိုန စ် အလစ ပ ိုင််းတွင ်

ဂျပနအ်စ ို်းရ  ေ ်ရ  လ  ငရွ် ်   အ ူအည  လထ  ်ပံဲ့လရ်း စ ြံ  န််းြျ ်း  ို   ်ေ ်ခွငဲ့မ်ပ ခ ဲ့ပပ ်း၊ 

ေူသ ်းချင််းစ န လထ  ်ထ ်းြှုန ငဲ့ ် ြသ ်  ိုငသ်ညဲ့်  ွံွဲ့ ပ   ်းလရ်းအ ူအည  (ODA) စ ြံ  န််းအသစ် ြျ ်း  ို 

ရပ်  ိုင််းထ ်းခ ဲ့သည်။ ဂျပနေ်ွှတ်လတ ်  စစ်အ ဏ သ ြ််းြှု  ို  န် ဲ့ ွ ်ရှု ံ ွဲ့ချပပ ်း ဒ ြ ို လရစ  န ိုငင်လံရ်းစနစ် 

အမြန ်ံို်း မပနေ်ည် ျင်ဲ့သံို်းလရ်း  ို လတ င််း  ိုခ ဲ့သညဲ့် မပဌ န််းချ ်တစ်ရပ်  ို ဇွနေ်တွင ်အတည်မပ ခ ဲ့သည်။ 

 

“မြနြ် စစ်တပ်  ရ ်စ ်က ြ််းက  တ်တ ဲ့ရ ဇဝတ်ြှုလတွ  ျ ်းေွနလ်နတ   ို သ ေျ ်န ဲ့ မြနြ်  

စစ်တပ်ရ ဲ့ဗ ိုေ်လေ င််းလတွ  ို   ်ပပ ်း လေဲ့ ျငဲ့လ်ပ်းလနတ   ို ဂျပနန် ိုငင်အံလနန ဲ့  ငလ်မခ ငေ် ် လတွလပ်းပပ ်း 

   ွယ်လမပ   ိုလနတ   ေံို်းဝေ ်ခံန ိုငစ်ရ ြရ  ပါဘူ်း” ဟို Justice For Myanmar နမပ နရ်းဆ ိုခွင ရ်  သ ူ

မရတန နမ င ် လမပ က  ်းပါသည်။ ၎င််း    ်ေ ၍် “ဂျပနရ် ဲ့ ဗ ိုေ်လေ င််း သငတ်န််းအစ အစဉ်  

စစ်လ  ငစ်   ို ပ ိုပပ ်း အတင်ဲ့ရ လစပါတယ၊် မြနြ် မပည်သူလတအွလပေါ် ရ ဇဝတ်ြှု  ျ ်းေွနတ် ဲ့ စစ် ငလ်ရ်းလတွြ   

အသံို်းမပ ြယဲ့် စစ်တပ်  တ ဝနခံ်လတွ  ို ပံဲ့ပ ို်း ူည လနတ ပါ။ အ ဲ့ဒ စစ်သငတ်န််းလတွ  ို ချ ်ချင််းရပ်တန ဲ့ ် ို ဲ့၊ 

မြနြ် စစ်တပ်န ဲ့ သူ ဲ့ရ ဲ့ စ ်းပ ွ်းလရ်းေိုပ်ငန််းစိုက  ်းလတွန ဲ့ စ ်းပွ ်းလရ်းေိုပ်  ိုငတ် လတွ အ ံို်းသတ်  ို ဲ့ အပါအဝင ်

မြနြ် စစ်တပ်  က  ်းလေ်းတ ဲ့ ေူ ဲ့အခွငဲ့အ်လရ်း ချ  ်းလ   ်ြှုလတွ ျ ်းေွနလ်နတ   ိုရပ်တန ဲ့ ် ို ဲ့ 

ခ ိုငြ် အ ်းလ  င််းတ ဲ့ အလရ်းယူလ  ငရွ် ်ြှုလတွ အမြန ်ံို်း ေိုပ်လ  င ် ို ဲ့ ဂျပနအ်စ ို်းရ  ို  ျွနြ်တ ို ဲ့ 

လတ င််း  ိုပါတယ်” ဟို လမပ က  ်းခ ဲ့သည်။ 

https://www.mod.go.jp/js/Press/press2021/press_pdf/p20210328_02.pdf
https://www.mod.go.jp/js/Press/press2021/press_pdf/p20210328_02.pdf

