
 
 

စစ်တပ်အက ိ ျိုးစ ျိုးပ  ျိုးပဋပိကခနငှ  ်ပတသ်တသ်ည ် သမ္မတရ  ျိုးက ကည ခ က်အကပေါ်  Justice For Myanmar ၏ 

တ န  ်ပပန်မ္ှု၊ လ တလ်ပ်သည ် ပပစမ်္ှုဆိ ငရ် စ  စမ္ျ်ိုးစစ်ကဆျိုးမ္ှုနငှ  ်ခိ ငလ်  သည ် ပပ ပပငက်ပပ ငျ်ိုးလဲမ္ှုမ္  ျိုး လ ပ်ကဆ ငရ်န် 

ကတ ငျ်ိုးဆိ   

ဇူလိ င ်၂၀၊ ၂၀၂၀၊ ပမ္နမ်္ နိ ငင်   

 

စစ်တပ်ပ ိုငစ် ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းစို မြနြ် ာ့စ ီးပ  ီးရ ီးဦီးပ ိုငလ် ြ တက်၏ ဒါရ ိုက်တ ြ  ီးမြစ်ကကသညာ့် 

ဗ ိုလ်ြ ီးခ ျုပ်ရက  ်ထင ်(အငင ြ်ီးစ ီး)နငှာ့ ်ဗ ိုလ်ြ ီးန ရအ င ်(အငင ြ်ီးစ ီး) တ ို ာ့နငှာ့ ်ပတ်သတ်၍ ဥပရဒနငှာ့ ်ြည ရသ  

အက  ျုီးစ ီးပ  ီးပဋ ပကခြ  ီးရှ ရနသည်ဆ ိုသညာ့် ရ  ှေ့ရေခ ျုပ်ရ ို ီး၏ ရတ ွေ့ ရှ ခ က်က ို Justice For Myanmar ြှ 

သ ရှ  ပါသည်။ အဆ ိုပါနစှ်ဦီးသည် မြနြ် ာ့အရက က်ခ နဌ် နနငှာ့ ်မြနြ် ာ့ဆ ပ်ကြ်ီးအ ဏ ပ ိုငအ်ြ  ွေ့တ ို ာ့က ို အသ ီးသ ီး 

ဦီးရဆ ငရ်နကကသည်။ ရန က်ပ ိုငီ်းတ င ်ဗ ိုလ်ြ ီးခ ျုပ်ရက  ်ထငန်ငှာ့ ်ဗ ိုလ်ြ ီးန ရအ ငတ် ို ာ့သည် မြနြ် ာ့စ ီးပ  ီးရ ီးဦီးပ ိုင ်

ဒါရ ိုက်တ ဘိုတ်အြ  ွေ့ဝင ်  ထ ီးြ  ီးြှ နှုတထ် က်ထ ီးရကက ငီ်း ၂၀၂၀ ဇ လ ိုင ်၁၇  က်ရန ာ့က မပျုလိုပ်ခ ာ့သညာ့် 

သြမတရ ိုီးသတငီ်းစ  ရှငီ်းလင်ီးပ  အ  သ  ပါသည်။ သ ို ာ့  တ င် ၎ငီ်းတ ို ာ့၏ အစ ိုီး အြ  ွေ့  ထ ီးြ  ီးက ို 

ဆက်လက်ထ ီးရှ ငပ ီး   ဇဝတ်ရကက ငီ်းအ  ဥပရဒနငှ်ာ့အည  စ ိုစြ်ီးစစ်ရဆီးြှု ြမပျုလိုပ်မခငီ်းသည် 

အ နအ်ယ်ဒ ဦီးရဆ ငအ်စ ိုီး အရနမြငာ့ ်အစ ိုီး ၏ ဂိုဏသ် ကခ နငှာ့ ်တ  ီးဥပရဒစ ိုီးြ ိုီးရ ီးတ ို ာ့က ို အထ အခ ိုက်ခ ငပ ီး 

မြနြ် စစ်တပ်နငှာ့ ်ပ ီးရပါငီ်းကက စည်လိုပ်ရဆ ငမ်ခငီ်းပင ်မြစ်ရပသည်။ ြှနက်နသ်ညာ့် 

တ  ီးစ  ငရ် ီးလြ်ီးရကက ငီ်းအတ ိုင်ီး ရဆ င ် က်ြှုြရှ မခငီ်းသည် စစ်တပ်အရနမြငာ့ ်စ ီးပ  ီးရ ီးအခ ငာ့ထ် ီးခ ြှုနငှာ့ ်

မပစ်ြှုမပစ်ဒါဏြ်  ီးြှ ကငီ်းလ တ်ခ ငာ့ြ်  ီး  ရှ ငြ  ရှ ရနသည်ဆ ိုသညာ့် စ ိုီး  ြ်ြ ယ် လကခဏ တစ် ပ်အမြစ် Justice For 

Myanmar က ရှုမြင ်ပါသည်။  

 

Justice For Myanmar ၏ ရမပ ရ ီးဆ ိုခ ငာ့ရှ် သ  ြ တန ရြ ငက် “ဗ ိုလ်ြ ီးခ ျုပ်ရက  ်ထင၊် ဗ ိုလ်ြ ီး န ရအ ငန် ာ့အတ  

ဦီးပ ိုငန် ာ့ MEC တ ို ာ့ြှ  အလ ီးတ  အက  ျုီးစ ီးပ  ီးပဋ ပကခရှ ရနတ ာ့ အမခ ီးအြ  ွေ့ဝငြ်  ီးအ ီးလ ိုီးက ိုလည်ီး လ တ်လပ်ငပ ီး 

ရစာ့စပ်မပညာ့်စ ိုတ ာ့ မပစ်ြှုဆ ိုင ် စ ိုစြ်ီးစစ်ရဆီးရ ီးရတ လိုပ်ြ ို ာ့ Justice For Myanmar က ရတ ငီ်းဆ ိုပါတယ်။ 

၎ငီ်းတ ို ာ့က ို အစ ိုီး  အြ  ွေ့ဝင ် ထ ီးရတ ကရန ခ က်ခ ငီ်းထိုတ်ပယ်  ပါြယ်။ အ နအ်ယ်ဒ ဦီးရဆ ငအ်စ ိုီး အြ  ွေ့အရနန ာ့ 

စစ်တပ်  ဇဝတ်ဂ ိုဏီ်းကလ ရတ က ို က က ယ်ရပီးြှုရတ  ဆက်လိုပ်ရနတ ဟ  လက်ခ န ိုငစ်   ြရှ ပါဘ ီး။ 

ဦီးပ ိုငဘ်ိုတ်အြ  ွေ့ကရန ဗ ိုလ်ြ ီးခ ျုပ်ရက  ်ထငန် ာ့ ဗ ိုလ်ြ ီးန ရအ ငတ် ို ာ့ နှုတ်ထ က်လ ိုက်ရ ိုန ာ့ မြနြ် အစ ိုီး အြ  ွေ့တ ငီ်း ကပ်



 
 

ရ  ဂါမြစ်ရနတ ာ့ အက  ျုီးစ ီးပ  ီး ပဋ ပကခမပသန က ို ရမြရှငီ်းန ိုင်ြှ  ြဟိုတ်ပါဘ ီး။ ဗ ိုလ်ြ ီးခ ျုပ်ရက  ်ထငန် ာ့ 

ဗ ိုလ်ြ ီးန ရအ ငတ် ို ာ့က ဦီးပ ိုငြ်ှ  အစိုရှယ်ယ ရတ  ဆက်လက် ပ ိုငဆ် ိုငထ် ီးငပ ီးရတ ာ့ 

ထ ပ်ပ ိုငီ်းစစ်ဗ ိုလ်ခ ျုပ်ရတ အရနန ာ့ အစ ိုီး   ာ့ အ ပ်ဘက်ဌ နရတ ြှ  အ ဏ န ာ့ လွှြ်ီးြ ိုီးြှုရတ  အြ  ီးအမပ ီး 

 ရှ ရနရအ င ်မြည်ာ့ဆည်ီးရပီးရနတ ာ့ န ိုင်င ရတ ်  ာ့အစ တ်အပ ိုငီ်းအ ီးလ ိုီးြှ  မြန ာ့က် က်ထ ီးတ ာ့ 

စစ်တပ်ထ နီ်းခ ျုပ်ြှုက နယ်က်  ာ့ အစ တ်အပ ိုငီ်းရတ အရနန ာ့ သ တ ို ာ့က ဆက်လက် ရှ ရနတ ပါပ ။ တကယ်ရတ ာ့ သ တ ို ာ့ 

နစှ်ရယ က်ဟ  ပငလ်ယ်ထ မြျုပ်ရနတ ာ့ ရ ခ ရတ င ် ာ့ ထ ပ်ပ ိုင်ီးရလီးသ  မြစ်ပါတယ်” ဟို ရမပ ကက ီးသည်။ 

 

အစ ိုီး အ  ရှ အ ီးလ ိုီး၏ အစိုရှယ်ယ ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုြ  ီးအပါအဝင ်စ ီးပ  ီးရ ီးအက  ျုီးစ ီးပ  ီးြ  ီးအ ီးလ ိုီးက ို 

ထိုတ်မပနရ်ကကမင ရပီးြ ို ာ့ Justice For Myanmar ြှ ရတ ငီ်းဆ ိုလ ိုက်သည်။ ဥပရဒနငှ်ာ့ြည ဘ  လိုပ်ရဆ ငသ်ညာ့် 

ြည်သညာ့် အစ ိုီး အ  ရှ ြဆ ို တ ဝနခ် ြှု ရှ ရစ ြည် မြစ်ပါသည်။  

 

ဦီးပ ိုင၏် ဒါရ ိုက်တ အြ  ီးစိုသည် စစ်တပ်အြ  ွေ့ဝငအ်မြစ် တ ဝနထ်ြ်ီးရဆ ငရ်နစဉ်ြှ ပင ်

အစ ိုီး   ထ ီးရန  ြ  ီးတ င ်တ ဝနထ်ြ်ီးရဆ ငရ်နဆ မြစ်သည်က ို Justice For Myanmar ြှ ရတ ွေ့ ရှ  သည်။ 

၎ငီ်းတ ို ာ့အရနမြငာ့ ်အက  ျုီးစ ီးပ  ီး ပဋ ပကခြ  ီးရှ ရနငပ ီး ၎ငီ်းတ ို ာ့က ိုရပီးအပ်ထ ီးရသ  အစ ိုီး   ထ ီးြ  ီးက ို 

အလ  သ ိုီးစ ီးမပျုက  စစ်ဥပရဒရအ က်တ င ်မပစ်ဒဏရ်ပီးခ  မခငီ်းြရှ ဘ  အက အက ယ် ရှ ရနပါသည်။  

 

မြနြ် ာ့စ ီးပ  ီးရ ီးဦီးပ ိုင၏် ဘိုတ်ဒါရ ိုက်တ အြ  ွေ့တစ်ခိုတည်ီးတ ငပ်င ်ရအ က်ရြ ်မပပါ ပိုဂ္ ျုလ်ြ  ီးသည် 

ဗ ိုလ်ြ ီးခ ျုပ်ရက  ်ထငန်ငှာ့ ်ဗ ိုလ်ြ ီးန ရအ င ်တ ို ာ့က ာ့သ ို ာ့ရသ  အလ ီးတ  တ  ီးြဝငအ်က  ျုီးစ ီးပ  ီး ပဋ ပကခြ  ီး 

ရှ ရနပါသည်။ ၎ငီ်းတ ို ာ့အ ီးလ ိုီးက ို   ထ ီးြှ ြယ်ရှ ီးငပ ီး စ ိုစြ်ီးစစ်ရဆီးြှုြ  ီး လိုပ်ရဆ င ်ပါြည်။ 

 

၁။ ဒိုတ ယဗ ိုလ်ခ ျုပ်ကက ီး ရအီးဝငီ်း  

၂။ ဒိုတ ယဗ ိုလ်ခ ျုပ်ကက ီး ရအ ငလ်ငီ်းရဒ ီး  

၃။ ဒိုတ ယဗ ိုလ်ခ ျုပ်ကက ီး ဆနီ်းဦီး  

၄။ ဒိုတ ယဗ ိုလ်ခ ျုပ်ကက ီး ထ နီ်းရအ င ် 

၅။ ဗ ိုလ်ခ ျုပ် ခငရ် ောငသ်န်ီး  

၆။ ဗ ိုလ်ခ ျုပ် ြ ိုီးမြငာ့ထ် နီ်း  



 
 

၇။ ဗ ိုလ်ခ ျုပ် ြ ိုီးရအ င ်(ရ )  

 

ရ  ှေ့ရေခ ျုပ်ရ ိုီးတ ငလ်ည်ီး စစ်တပ်၏ မခယ်လှယ်ြှုြ  ီး ရှ ရနသည်က ို Justice For Myanmar ြှ ရတ ွေ့ ရှ  သည်။ 

ရ  ှေ့ရေခ ျုပ် က ိုယ်တ ိုငအ်ပါအဝင ်ဝနထ်ြ်ီးအြ  ွေ့အကက ီးတနီ်းအ  ရှ ြ  ီးသည် စစ်တပ်အ  ရှ ရဟ ငီ်းြ  ီး မြစ်ကကငပ ီး 

မြနြ် ာ့စ ီးပ  ီးရ ီးဦီးပ ိုငတ် င ်အစိုရှယ်ယ  ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုြ  ီး ရှ  ြရှ က ို ထိုတ်ရြ ်ရမပ ကက ီး န ်ပ က်က က်ရနခ ာ့ကကသည်။ 

ထ ို ာ့အမပင ်ရ  ှေ့ရေခ ျုပ်ရ ို ီး၏ ဒိုတ ယညွှနက်က ီးရ ီးြ ီးခ ျုပ်မြစ်သညာ့် ဦီးရက  ်ရက  ်န ိုင်သည် တခ  နတ်ည်ီးြှ ပင ်

စစ်တပ်ပ ိုင ်အငီ်းဝဘဏတ် င ်ဒါရ ိုက်တ အမြစ် ရဆ င ် က်ရနသည်မြစ်   ၎ငီ်းအ ီး ခ က်ခ ငီ်းထိုတ်ပယ်ငပ ီး ၎ငီ်း၏ 

အြှနတ်ကယ် အက  ျုီးစ ီးပ  ီးပဋ ပကခက ို မပစ်ြှုဆ ိုင ်  စ ိုစြ်ီးစစ်ရဆီးရ ီး လိုပ်ရဆ င ်ပါြည်။ 

 

ြ တန ရြ ငက် “စစ်တပ်က သ တ ို ာ့  ာ့ အက  ျုီးအမြတ်ရတ က ို က က ယ်ြ ို ာ့န ာ့ သ တ ို ာ့ ရှ ရနတ ာ့ မပစ်ဒဏ ်

ကငီ်းလ တ်ခ ငာ့ရ်တ က ို ဆက်လက်ထ နီ်းသ ြ်ီးထ ီးြ ို ာ့ မြနြ် ာ့တ  ီးစ  ငရ် ီးစနစ်က ို အကက ီးအက ယ် အလ  သ ိုီးစ ီးမပျု 

ြ က်ဆ ီးထ ီးပါတယ်။ အြည်ခ  ဒ ြ ိုကရ စ မပျုမပငရ်မပ ငီ်းလ ရ ီးရန က်က ယ်ြှ  စစ်တပ်   ာ့ 

အခ ငာ့ထ် ီးခ စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းစိုရတ  အစစ်အရဆီးြရှ  လိုပ်က ိုငလ်ည်ပတ်ခ င်ာ့  ရနသ၍၊ မြနြ် ာ့မပည်သ ရတ   ာ့ 

ကကယ်ဝြှုရတ က ို ခ ိုီးယ ရနသ၍၊ မပည်သ ာ့ဘဝရတ က ို ြ က်ဆ ီးရနသ၍ တ  ီးြျှတြှုဆ ိုတ  ရှ န ိုငြ်ှ  ြဟိုတ်ပါဘ ီး။ 

စစ်တပ်  ာ့ စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းရတ  ြ က်သ ြ်ီးပစ်ြ ို ာ့၊ စစ်တပ်က ို အ ပ်သ ီးအစ ိုီး   ာ့ ထ နီ်းခ ျုပ်ြှုရအ က်ြှ  

ထ ီးရှ ြ ို ာ့အတ က် အ ီးရက ငီ်းတ ာ့ မပျုမပငရ်မပ ငီ်းလ ြှုရတ  လိုပ်က ိုလိုပ် ပါြယ်။ စစ်တပ်  ာ့ ဘဏလ်ိုပ်ငနီ်းရှင ်

ဦီးရက  ်ရက  ်န ိုငန် ာ့ အစ ိုီး အြ  ွေ့တ ငီ်းြှ  ရှ ရနတ ာ့ အမခ ီးရသ  စစ်တပ်  ဇဝတ်ဂ ိုဏီ်း အြ  ွေ့ဝငအ် ီးလ ိုီးက ို 

ခ က်ခ ငီ်းြယ်ရှ ီးငပ ီး သ တ ို ာ့  ာ့ အက  ျုီးစ ီးပ  ီးပဋ ပကခန ာ့ အက င်ာ့ပ က်မခစ ီးြှုရတ က ို မပစ်ြှုဆ ိုင ်  စ ိုစြ်ီးစစ်ရဆီးြှုရတ  

လိုပ် ပါြယ”် ဟို ရမပ ကက ီးသည်။ 

 

မြနြ် ာ့အရက က်ခ နဌ် နနငှာ့ ်မြနြ် ာ့ဆ ပ်ကြ်ီးအ ဏ ပ ိုငအ်ြ  ွေ့တ ို ာ့ပါဝငရ်နသညာ့် Ever Flow River နငှာ့ ်

မြနြ် ာ့စ ီးပ  ီးရ ီးဦီးပ ိုငလ် ြ တက်တ ို ာ့၏ ြက်စပ်စ ြ က နီ်းတစ်ခိုမြစ်ရသ  Hlaing Inland Terminal and Logistics 

Hub စ ြ က နီ်းတ င ်ဗ ိုလ်ြ ီးခ ျုပ်ရက  ်ထငန်ငှာ့ ်ဗ ိုလ်ြ ီးန ရအ င်တ ို ာ့၏ ပါဝငပ်တ်သတ် ရနြှု အခနီ်းကဏ္ဍက ို Justice 

For Myanmar အြ  ွေ့က ရြ ်ထိုတ်ခ ာ့ငပ ီးရန က် ၎ငီ်းတ ို ာ့၏ အက  ျုီးစ ီးပ  ီး ပဋ ပကခမပဿန သည် မပည်သ လ ထို၏ 

စ တ်ဝငစ် ီးြှုက စစ ပ် မြစ်လ ခ ာ့သည်။  



 
 

 

အယ်ဒ တ မ္  ျိုးသိ   မ္တှခ် က်  

Justice For Myanmar သည် မြနြ် မပည်သ ြ  ီးအတ က် တ  ီးြျှတြှုနငှာ့ ်တ ဝနခ် ြှု ရှ ရ ီးအတ က် 

စည်ီးရ ို ီးလှု ွေ့ရဆ ်ရနသညာ့် အြည်ြရြ ်လ ိုရသ  တက်ကကလှုပ်ရှ ီးသ တစ်စိုမြစ်ငပ ီး ြက်ဒ ယ်ဒ ြ ိုကရ စ နငှာ့ ်

ရ ရှည်တည်တ ာ့ခ ိုငင်ြ ရသ  ငင ြ်ီးခ ြ်ီးရ ီးက ို ရရှီးရှုလ က် စစ်တပ်စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းြ  ီးအ ီးလ ိုီး  ပ်ဆ ိုငီ်း န ်

ရတ ငီ်းဆ ိုလ က်ရှ သည်။  

 

လှု ငက်ိုနတ် ငီ်းဆ ပ်ကြ်ီးစ ြ က နီ်းနငှာ့ ်စစ်တပ်၏ စနစ်တက အက ငာ့မ်ပတ်ခ စ ီးြှုြ  ီးနငှာ့ ်ပတ်သတ်၍ Justice For 

Myanmar ၏ ရဆ ငီ်းပါီးြ  ီးက ို ြတ်ရှု န ် 

 

ထပ်မ္ သရိှိလိ ပါက -  

ရတန ကမ္ င ် 

အ ီးရြီးလ် - media@justiceformyanmar.org  

ဝဘ်ဆ ိုဒ ်- https://www.justiceformyanmar.org/  

တ စ်တ  - @justicemyanmar  

ရြာ့ဘိုတ် - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 
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