
 
 

အစိ ိုးရဆငဆ်ာပိတပ်ငမ်ှုန ာက် မမ ်မာနိ ငင်တံငွ ်ဆက်လက်အသံ ိုးမပြုနိ ငရ် ်  

Justice For Myanmar အဖွ ွဲ့က ပံ တဝူဘဆ်ိ ဒတ်စ်ခ  စတငထ် တလ်ွှင့်် 

 

စက်တငဘ်ာ ၂၊ ၂၀၂၀၊ မြနြ်ာ - Justice For Myanmar ဝဘ်ဆ ိုဒက် ို ဆငဆ်ာပ တ်ပငရ်န ် မြနြ်ာအစ ိုိုးရြ ှ

ြ ိုဘ ိုငိ်ုးဖိုနိ်ုး အအာပ်အရတာြ ာိုးနငှ  ် အငတ်ာနက်ဝနအ်ဆာငြ်ှုအပိုးသူြ ာိုးအာိုး  လ   ျှို့ ဝှက်ညွှနက်ကာိုးစာတစ်အစာင ်

ထိုတ်မပန ် အပိုးပ ို  ခ  ပပ ိုးအနာက်  Justice For Myanmar အဖ  ျှို့သည ် ၎ငိ်ုးတ ို  ၏ ဝဘ်ဆ ိုဒက် ို မြနြ်ာန ိုငင်တံ င ်

ဆက်လက် အသံိုိုးမပ န ိုငရ်န ်ပံိုတူဝဘ်ဆ ိုဒ ်(mirror site) တစ်ခိုက ို စတငထ်ုတ်လွှင လ် ုက်ပ ြီ မဖစ်ပါသည။် အစ ိုိုးရ၏ 

ယငိ်ုးညွှနက်ကာိုးစာသည ် လ တ်လပ်စ ာ ထိုတ်အဖာ်အမပာဆ ိုခ င န်ငှ  ် သတငိ်ုးအခ က်အလက်သ ရှ ပ ိုငခ် င ြ် ာိုးက ို 

ခ   ိုးအဖာက်မခငိ်ုးမဖစ်ပါသည။် ပံိုတဝူဘ်ဆ ိုဒ ်(mirror site) က ို ယခိုအနရာတ င ်ဝငအ်ရာက်ကကည ်ရှုန ိုငပ်ါသည။်  

https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/ 

 

Justice For Myanmar ၏ ပ  ြောပ ေးဆှိိုခွင ့်ရ ှိသ ူ မ တနြောပ ြောင့်က “မြနြ်ာစစ်တပ် ရာဇဝတ်ဂ ုဏ််းရ   

အာဏာအလ  သံိုိုးစာိုးြှုအတ က ို ဖံိုိုးက ယ်ဖ ို   မြနြ်ာအစ ိုိုးရရ   ကက  ိုးပြ်ိုးြှုအကကာင အ်တာ  က ြတ ို   အအနန   

ဦိုးညွှတ်သ ာိုးြှာ ြဟိုတ်ပါဘူိုး။ က ြတ ို  ဝဘ်ဆ ိုဒက် ို မြနြ်ာမပည်သူအတ  ဝငအ်ရာက်ကကည ်ရှုန ိုငဖ် ို   အစ ိုိုးရ 

ဆငဆ်ာပ တ်ြှုက ို အက ာ်လွှာိုးန ိုငအ်အာင၊် က ြတ ို  ထိုတ်မပနတ်   သက်အသအအထာက်အထာိုးအတ အပေါ်ြှာ 

မပည်သူအတ  က ိုယ်တ ိုင ် ဆငမ်ခငဆ်ံိုိုးမဖတ်န ိုငအ်အာင ် က ြတ ို   ကက  ိုးစာိုးလိုပ်အဆာငသ် ာိုးြှာပါ။ 

ရရ ်းအကာက်ပ  ကလည်ိုး န ိုးကပ်လာပပ မဖစ်တ  အတ က် အစ ိုိုးရန   စစ်တပ်ရ   လိုပ်ရပ်အလ  အတ န  ပတ်သတ်ပပ ိုး 

သတငိ်ုး အခ က်အလက်အတ အပိုးန ိုငတ်   လ တ်လပ်တ   သတငိ်ုးရငိ်ုးမြစ်အတ ရှ ဖ ို   အအရိုးတကက ိုး လ ိုအပ်ပါတယ်၊ 

ဒါြှသာ ြ ဆနဒရှငအ်တ အအနန   ြ ထည ်ရာြှာ သတငိ်ုးအခ က်အလက် ြှနြ်ှနက်နက်နသ် ရှ ပပ ိုး 

စဉိုးစာိုးဆံိုိုးမဖတ်န ိုငြ်ှာပါ။ အရပ်ဘက် အဖ  ျှို့အစညိ်ုးန   ြ ဒ ယာအာိုးလံိုိုးရ   ဝဘ်ဆ ိုဒအ်တ က ိုလည််း 

မပနလ်ည်ဖ င အ်ပိုးဖ ို   က ြတ ို  အအနန   အတာငိ်ုးဆ ိုပါတယ်” ဟို အမပာကကာိုးသည်။ 

 

ဧပပ လ ၂၈ ရက ် ၂၀၂၀ ခိုနစှ်တ င ် စတငထ်ိုတ်လွှင ခ်  သည ် Justice For Myanmar အဖ  ျှို့ ဝဘ်ဆ ိုဒသ်ည ်

မြနြ်ာမပည်သူြ ာိုးအတ က ် တရာိုးြ တြှုနငှ  ် တာဝနခ်ံြှု ရ ေါ်ရ ာငရ်န၊် ပ င လ်ငိ်ုးမြငသ်ာြှုနငှ  ်

တရာိုးဥ ရေစ ု်းမ ု်းမှုတ ို  က ို မြြှင တ်ငရ်နအ်တ က ် လှုပ်ရှာိုးအတာငိ်ုးဆ ိုြှု၏ အစ တ်အပ ိုငိ်ုးတစ်ရပ်အအနမဖင  ်

မြနြ်ာစစ်တပ်၏ အက   ိုးစ ိုးပ ာိုးပဋ ပကခ၊ အက င ပ် က်မခစာိုးြှု၊ စစ်တပ်စ ိုးပ ာိုးအရိုးလိုပ်ငနိ်ုးြ ာိုးနငှ  ်

https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/


 
 

လူ  အခ င အ်အရိုးခ   ိုးအဖာက်ြှုြ ာိုးကကာိုး ဆက်န ယ်အနသည ် သက်အသအအထာက်အထာိုးြ ာိုးအအပေါ် 

အစ ရငခ်ံစာြ ာိုးက ို အရိုးသာိုးထိုတ်မပနအ်နပါသည။် 

 

Reuters သတငိ်ုးအရ Justice For Myanmar အဖ  ျှို့၏ ဝဘ်ဆ ိုဒအ်ာိုး ပ တပ်ငရ်န ် “လံိုမခ ံအရိုးတပ်ဖ  ျှို့ြ ာိုးနငှ  ်

ဆက်န ယ်သည  ်လူြှုက နယ်က်ြ ဒ ယာအစာင က်ကည အ်ရိုးအဖ  ျှို့” က ညွှနက်ကာိုးခ  မခငိ်ုး မဖစ်သည။် 

 

အယ်ဒတီာမျာိုးသိ ့်မှတခ်ျက ်

 

Justice For Myanmar သည ် မမနမ်ာမ ည်သူမ ာ်းအတ က် တရာ်းမျှတမှုနငှ တ်ာဝနခ်ံမှုရရှ ရစရရ်း အတ က် 

စည််းရုံ်းလှုံှုံ့ရ ာ်ရနသည်  အမည်မရ ာ်လ ုရသာ တက်ကကလှု ်ရှာ်းသူ တစ်စုမ စ်ပ ြီ်း  က်ေရယ်ေြီမ ုကရရစြီနငှ  ်

ရရရှည်တည်တံ ခ ုငပ်မ ရသာ ပင မ််းခ မ််းရရ်းက ု ရရှ ှုံ့ ရှုလ က် စစ်တ ် စြီ်း  ာ်းရရ်းလု ်ငန််းမ ာ်းအာ်းလံု်း ရ ်  ုင််းရန ်

ရတာင််း  ုလ က်ရှ  သည။် 

 

ထပ်မံသရိှိလိ ပါက -  

ရတ ာနမာင ် 

အြီ်းရမ်းလ် -  media@justiceformyanmar.org 

ဝဘ်  ုေ ်- https://www.justiceformyanmar.org/  

ပံိုတူဝဘ်ဆ ိုဒ ်- https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တ စ်တာ - @justicemyanmar 

ရ  ဘုတ် - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 
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