
 
 

 

မြန်ြာစစ်တပ်အတငွ််း စနစ်တကျ မြစ်ပွာ်းနနန ာ အကျိ ်းစ ်းပွာ်းပဋပိကခနငှ  ် 

ဆိ ်းရွာ်းန ာ အကျင ပ်ျက်မြစာ်းြှု 

Justice for Myanmar မှ လွတ်လပ်သသော စ ုံစမ််းစစ်သဆ်းမှုလုံပ်ရန ်သတောင််းဆ ုံလ ုံက်သည်။ 

 

ဇွန်လ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ြ နစ်ှ။ မြန်ြာနိ ငင်ံ 

 

အမ ော်းနငှ သ်က်ဆ ုံငသ်သော မမနမ်ော စီ်းပွော်းသရ်းဦ်းပ ုံင ် ကုံမပဏလီီမ တက် (မြန်ြာ စ ်းပွာ်းနရ်းဥ ်းပိ င)် မှ 

ဒါရ ုံက်တောမ ော်း အသနမြင  ် မမန်မောစစ်တပ်တွင ် အဓ ကက သသော ရောထ ်းမ ော်း 

ဆက်လက်ရယ ထော်းမြင််းသည်  ကကီ်းမော်းသည်  အက င် ပ က်မြစော်းမှုအနတရောယ်နငှ်  အတ  ဆ ုံ်းရွော်းသည်  

အက   ်းစီ်းပွါ်း ပဋ ပကခက ုံ မြစ်သပေါ်သနသစပပီ်း   ဒမီ ုံကသရစီ မပ မပငသ်မပောင််းလဲသရ်းအတွက်  အဓ က 

လ ုံအပ်ြ က်အမြစ် သြေါ် မပလ က်ရှ သည်။ 

 

မမနမ်ော စီ်းပွော်းသရ်းဦ်းပ ုံင၏် ဦ်းသဆောငမ်ှုအြန််းကဏ္ဍတွင ် မမနမ်ောစစ်တပ်အတွင််း 

လက်ရှ တောဝနထ်မ််းသဆောငသ်နဆဲမြစ်သသော အုံပ်ြ  ပ်သရ်း၊ ပစစည််းဝယ်ယ သရ်း၊ သထောက်ပ  သရ်းနငှ ် 

တရော်းသရ်းဆ ုံငရ်ော က စစရပ်မ ော်းအော်း တောဝနရ်ှ သည ် ထ ပ်တန််းအကကီ်းအကဲအရောရှ ကကီ်းမ ော်းက 

လွှမ််းမ ုံ်းထော်းသည်။ မမနမ်ော စီ်းပွော်းသရ်းဦ်းပ ုံင၏် ဒါရ ုံက်တောမ ော်းအသနမြင်  အမီှအြ ုံကင််းသသော 

အရပ်ဘက်ဆ ုံငရ်ော ကကီ်းကကပ်မှု လ ုံ်းဝမရှ ဘဲ မပည်သ  ဘဏ္ဍောသငမွ ော်းက ုံ အသ ုံ်းမပ ရောတွင ်ပါဝငရ်သည်  

စစ်တပ်အတွင််း အဆင် မမင်  ရောထ ်းတောဝနမ် ော်း* ရယ ထော်းြ  နတွ်င ် ၎င််းတ ုံ  ၏ 

စီ်းပွော်းသရ်းဆက်စပ်မှုမ ော်းမှတဆင်  ပုံဂ္  လ်သရ်းဆ ုံငရ်ော အက   ်းအမမတ်မ ော်း ရသနသည်။   

 

မမနမ်ော စီ်းပွော်းသရ်းဦ်းပ ုံင၏် စီမ ြန်  ြွဲမှု ဒါရ ုံက်တောတစ်ဦ်းမြစ်သ  ဗ ုံလ်ြ  ပ် ြငသ်မောငသ်န််းသည် 

စစ်လက်နက်မ ော်းအပါအဝင ် ပစစည််းမ ော်း ဝယ်ယ သရ်းအတွက် တောဝန်ယ သဆောငရွ်က်ရသည  ်

မမနမ်ောစစ်တပ်၏ တပ်မသတေ်ာပစစည််းဝယ်ယ သရ်းဌောန ညွှနက်ကော်းသရ်းမှု်းတစ်ဦ်းလည််း မြစ်သည်။  

 

အလော်းတ ပင ်မမနမ်ော စီ်းပွော်းသရ်းသကေ်ာပ ုံသရ်းရှင််း (MEC) ၏ ဥကက ဌလည််းမြစ်၊ မမနမ်ော စီ်းပွော်းသရ်းဦ်းပ ုံင် 

(MEHL) ၏ နောယကအြွဲွဲ့ဝငတ်စ်ဦ်းလည််းမြစ်သသော စစ်သထောက်ြ  ပ်သည် စစ်တပ်တွင ်

စစ်လက်နက်ပစစည််းမ ော်းအပါအဝင ် စစ်ဘက်ဆ ုံငရ်ော သထောက်ပ  မှုမ ော်း၏ တောဝနြ် မြစ်ပပီ်း 



 
 

မမနမ်ောန ုံငင် ၏ မပည်သထောငစ်ုံဘတ်ဂ က်၏ အဓ က အစ ပ်အပ ုံင််းမြစ်သသော 

သထောက်ပ  သရ်းဘတ်ဂ က်က ုံ စီမ ြန  ြ်ွဲရသ မြစ်သည်။ ဒုံဗ ုံလ်ြ  ပ်ကကီ်း သက ေ်ာစွောလင််းအော်း 

စစ်သထောက်ြ  ပ်အမြစ် သမလတွင ် ြန်  အပ်ြဲ ပပီ်း ဒုံဗ ုံလ်ြ  ပ်ကကီ်း ည  သစောထ မှ 

တောဝနလ်ွှဲသမပောင််းယ ြဲ မြင််းမြစ်သည်။ ထ ုံ  အမပင ် မမနမ်ောစစ်တပ်၏ ဝနထ်မ််း 

အုံပ်ြ  ပ်သရ်းအရောရှ ြ  ပ်မြစ်သည ် စစ်သရ်းြ  ပ်သည် မကကောသသ်းမီကောလအထ  မမနမ်ော စီ်းပွော်းသရ်း 

ဦ်းပ ုံင ် နောယကအြွဲွဲ့၏ တစ တ်တပ ုံင််း ရောထ ်းတောဝန်လည််း မြစ်သသော ဦ်းပ ုံငက်ုံမပဏလီီမ တက်၏ 

ဥကက ဌ အမြစ် သဆောငရွ်က်ြဲ သည်။ တပ်မသတေ်ာကောကွယ်သရ်းဦ်းစီ်းြ  ပ် ဗ ုံလ်ြ  ပ်မှု်းကကီ်း 

မင််းသအောငလ်ှု ငသ်ည်လည််း နောယကအြွဲွဲ့ ဦ်းသဆောငသ်  မြစ်သည်။ ဗ ုံလ်ြ  ပ်မှု်းကကီ်း မင််းသအောငလ်ှု င၊် 

ဒုံဗ ုံလ်ြ  ပ်မှု်းကကီ်း စ ုံ်းဝင််း နငှ်  မပည်ထဲသရ်းဝနက်ကီ်း ဒုံဗ ုံလ်ြ  ပ်ကကီ်း စ ုံ်းထွဋ ် အပါအဝင် 

စစ်တပ်ထ ပ်ပ ုံင််းသြါင််းသဆောငမ် ော်းသည် မမနမ်ော စီ်းပွော်းသရ်းဦ်းပ ုံင၏် ရှယ်ယောရှငမ် ော်း အမြစ် 

အက   ်းအမမတ်မ ော်း ရရှ သနသည်။ ဤအြ  နတွ်င ် မမနမ်ောစစ်တပ်၏ သအောက်သမြ နငှ်  

အမြော်းအဆင် တပ်ြွဲွဲ့ဝငမ် ော်းမှော ဆ ုံ်းရွော်းသသော အသမြအသနတွင ် အနည််းဆ ုံ်း လစောမြင်  

တောဝနထ်မ််းသဆောငသ်နကကရသည်ဟုံ သ ရှ ရသည်။  

 

Justice For Myanmar ၏ နမပာနရ်းဆိ ြွင ရိှ်  ူြရတနာနြာငက် ‘‘ ဗ ုံလ်ြ  ပ်မှု်းကကီ်း မင််းသအောင် 

လှု င၊် ဗ ုံလ်ြ  ပ်ြငသ်မောငသ်န််း န ဲ့ အမြော်းစစ်ဗ ုံလ်ြ  ပ်သတွဟော မပည်သ  ဝနထ်မ််းသတွ မြစ်ရမှော မြစ်ပပီ်း 

အရပ်ဘက် ထ န််းြ  ပ်မှုသအောက်မှော ရ ုံ်းသော်းသမြောင် မတ်စွော တောဝနထ်မ််းသဆောငရ်မှော မြစ်တယ်။ 

အြုံသတော  အဲဒီ အစော်း ဒမီ ုံကသရစီနည််းက  ကကီ်းကကပ်မှုသတွ မရှ ဘဲနဲ   သ တ ုံ  ရဲ   

မပည်သ  ဝနထ်မ််းရောထ ်းသတွကတဆင်  ပုံဂ္  လ်သရ်း အက   ်းအမမတ်သတွ ရရှ ြ စော်းသနကကတယ်။ 

စစ်တပ် လက်ဝါ်းကကီ်းအုံပ် ဂ ုံဏ််းသြါင််းသဆောငသ်တွရဲ   အက   ်းအမမတ်အတွက် စစ်တပ်ရဲ   

ဘဏ္ဍောသရ်းသတွက ုံ စီ်းပွော်းသရ်းလုံပ်ငန််းလ ုံ စီမ ြန်  ြွဲသနတောက ုံ အစ ုံ်းရက ဘောလ ုံ   ဆက်လက် 

ြွင် မပ သနတောလဲဆ ုံတော မပည်သ က သမ်းြွန််းထုံတ်ရမယ်  အြ  နသ်ရောက်ပါပပီ။ စစ်တပ်ထဲက 

အက   ်းစီ်းပွော်းပဋ ပကခဟော ဆ ုံ်းရွော်းပပီ်း စနစ်တက  မြစ်သနတယ်၊ ဒါက ုံ  ြ က်ြ င််းအမမန် 

စ ုံစမ််းစစ်သဆ်းဘ ုံ  ၊ မပ မပငသ်မပောင််းလဲဘ ုံ  ၊ ဒမီ ုံကသရစီနည််းက  လုံပ်ဟန ် သမပောင််းလဲဘ ုံ   လ ုံအပ်တယ်။” 

ဟုံ သမပောဆ ုံသည်။ 

 

မမနမ်ောစစ်တပ်အသနမြင်  မမနမ်ော စီ်းပွော်းသရ်းဦ်းပ ုံင ် စီ်းပွော်းသရ်းလုံပ်ငန််းမ ော်းထ မှ 

သထောက်ပ  သရ်းပစစည််းမ ော်းနငှ်  ဝနသ်ဆောငမ်ှုမ ော်းက ုံ ဝယ်ယ သည်။ မမန်မော စီ်းပွော်းသရ်းဦ်းပ ုံငသ်ည် 

စစ်တပ်၏လုံပ်ငန််းစုံကကီ်း တစ်ြုံမြစ်ပပီ်း တပ်ရင််း၊ တပ်ြွဲွဲ့မ ော်း၊ စစ်မှုထမ််းသဟောင််းအြွဲွဲ့အစည််းမ ော်း၊ 



 
 

တောဝနထ်မ််းသဆောငဆ်ဲ နငှ စ်စ်မှုထမ််းသဟောင််းမ ော်းကသောလျှင ် အစုံရှယ်ယောက ို ပ ုံငဆ် ုံငန် ုံငသ်ည်။ 

မမနမ်ော  စီ်းပွော်းသရ်းဦ်းပ ုံင၏် ကကယ်ဝမှုအမ ော်းစုံမှော အမ ော်းမပည်သ  ပ ုံငဆ် ုံငမ်ှုမ ော်းက ုံ အသ ုံ်းမပ ြွင မှ် 

တစ်ဆင  ် ရရှ လောြဲ မြင််းမြစ်ပပီ်း မည်သည်  ပ ုံငဆ် ုံငမ်ှုမ ော်းက ုံ မည်သ ုံ  ရရှ  ထ န််းသ မ််းထော်းသည်၊ 

အက   ်းအမမတ်မ ော်း မည်သည် သနရောသ ုံ   သရောက်ရှ သွော်းသည် တ ုံ  အသပေါ် ပွင လ်င််းမမငသ်ောမှု 

ဆ ုံ်းဆ ုံ်းရွော်းရွော်း ကွယ်သပ ောက်လ က်ရှ ပါသည်။ ယြင ် မမနမ်ော  အမ   ်းသော်းစောကကည် တ ုံက်ကဲ သ ုံ  သသော 

ယဥ်သက ်းမှု အရ၊ သမ ုံင််းသကကောင််းအရ တနြ် ုံ်းရှ သည်  အြ   ွဲ့သသော ပ ုံငဆ် ုံငမ်ှုမ ော်းသည်လည််း ဇ မ်ြ  

ကွနဒ် ုံမီနယီ  အသဆောက်အဦ်း သဆောက်လုံပ်သရ်းလုံပ်ငန််းရှငမ် ော်းထ သ ုံ   မမနမ်ော စီ်းပွော်းသရ်းဦ်းပ ုံငမှ် 

နစ်ှရှည်ငေှာ်းရမ််းမြင််းက ုံ ြ ြဲ ရသည်။ အြ   ွဲ့ မြစ်စဉ်မ ော်းတွင ် မမနမ်ော စီ်းပွော်းသရ်းဦ်းပ ုံငသ်ည် 

အမ ော်းမပည်သ နငှ သ်က်ဆ ုံငသ်သော ကနထ်ရ ုံက်လုံပ်ငန််းမ ော်းရရှ ရန၊် အက   ်းအမမတ်မြစ်ထွန််းရန ်

အတွင််းသတင််းမ ော်းက ုံ အသ ုံ်းမပ ြဲ သည်က ုံလည််း သတွွဲ့ ရှ ရပါသည်။ ဥပမောအော်းမြင  ်

မမနမ်ော စီ်းပွော်းသရ်းဦ်းပ ုံင၏် သဆောက်လုံပ်သရ်းဆ ုံငရ်ော လုံပ်ငန််းြွဲ တစ်ြုံမြစ်သည ် Myanmar Land 

and Development Ltd. က ုံ သနမပည်သတေ်ာတွင ် ဝနထ်မ််းအ မ်ရောနငှ  ် ဝန်ကကီ်းဌောနမ ော်း 

သဆောက်လုံပ်သရ်း အပါအ၀င ်လျှ  ွဲ့ ဝှက် ကနထ်ရ ုံက်စောြ  ပ်မ ော်း ရရှ ရန ်ထ သထောငြ်ဲ မြင််း မြစ်သည်။ 

 

ြရတနာနြာငက် “အက   ်းအမမတ် ရရှ မြင််းက မမနမ်ောစစ်တပ်က ုံ သရောဂါပ ုံ်းလ ုံ က ်းစက်ပ  ွဲ့ နှ  သနတယ်။ 

အောဏောက ုံ ထ န််းြ  ပ်ထော်းဘ ုံ  နဲ   ဒမီ ုံကသရစီ မပ မပငသ်မပောင််းလဲမှုသတွက ုံ ပ တ်ဆ ုံ  ြ ုံ   သကကောင််းက   ်းမပြ က် 

သပ်းသနတဲ  မပည်တွင််းစစ်မီ်း ဆက်လက်သတောက်သလောငသ်နြ ုံ   မမနမ်ောစစ်တပ်သြါင််းသဆောငသ်တွမှော 

ဘဏ္ဍောသရ်းဆ ုံငရ်ော မက်လ ုံ်းတြုံလဲ ရှ သနတယ်၊ အဲဒလီ ုံမှ သ တ ုံ  က အက   ်းအမမတ် ဆက်လက် 

ရရှ န ုံငမ်ယ်။ ဒလီ ုံလုံပ်ရင််းနဲ   တ ုံင််းရင််းသော်းသဒသသတွမှော စစ်ရောဇဝတ်မှုသတွနဲ   လ သော်းမ   ်းနယ်ွက ုံ 

ဆန်  က ငတဲ်  ရောဇဝတ်မှုသတွက ုံ ဆက်လက်က  ်းလွနသ်နကကတယ်။ သ တ ုံ  အောဏောက ုံ ဆက်လက် 

ထ န််းသ မ််းထော်းန ုံငမှ် သ တ ုံ  ရဲ   စီ်းပွော်းသရ်းက ုံ သ တ ုံ  ကောကွယ်န ုံငမ်ယ်၊ မမနမ်ောမပည်သ လ ထုံကသတော  

ဆ ုံ်းရှု  ်းသနမယ်။ ဒ ီ အက င် ပ က်မြစော်းမှုဟော ရောဇဝတ်မှုဘဲ၊ ဒါမ   ်းက ုံ အသရ်းယ ရမယ်။” ဟုံ 

ရှင််းမပသည်။ 

 

လက်ရှ စစ်ဘက်ဆ ုံငရ်ောတရော်းသရ်းစနစ်မှော သမ ုံင််းသကကောင််းနငှ ြ် ီ၍ စနစ်တက  အမမစ်တွယ်သနသည ် 

အက   ်းစီ်းပွော်းပဋ ပကခနငှ  ် ထ န််းည  မြင််းြ ထော်းသနရသသောသကကောင်  စစ်တပ်အတွင််း 

အက င် ပ က်မြစော်းမှုက ုံ အရပ်ဘက်ဆ ုံငရ်ော ဥပသဒသအောက်တွင ်  စ ုံစမ််းသြေ်ာထုံတ်အသရ်းယ ရန ် 

Justice For Myanmar က သတောင််းဆ ုံလ ုံက်သည်။ စစ်တပ်ဥပသဒပ ုံင််းဆ ုံငရ်ော အဓ က 

အရောရှ ကကီ်းနစ်ှဦ်းမြစ်သည ် တပ်မသတေ်ာ စ ုံစမ််းစစ်သဆ်းသရ်းအရောရှ ြ  ပ် ဒုံဗ ုံလ်ြ  ပ်ကကီ်းသအ်းဝင််းနငှ ် 



 
 

စစ်ဥပသဒြ  ပ် ဒုံဗ ုံလ်ြ  ပ်ကကီ်းသအောငလ်င််းသဒ်ွးတ ုံ  မှော မမနမ်ော စီ်းပွော်းသရ်းဦ်းပ ုံင ် ၏ 

ဘုံတ်အြွဲွဲ့ဝငမ် ော်းမြစ်ကကသည်။ စစ်ဥပသဒြ  ပ်သည် စစ်ဘက် ဆ ုံငရ်ော ဥပသဒမ ော်းနငှ ပ်တ်သက်၍ 

ဆ ုံ်းမြတ်သဆောငရွ်က်သပ်းရသ  ဥပသဒအရောရှ  အကကီ်းအကဲ မြစ်ပပီ်း စ ုံစမ််းစစ်သဆ်းသရ်း အရောရှ ြ  ပ်မှော 

ဌောနတွင််း စောရင််းစစ်သဆ်းမှုမ ော်းနငှ်  စ ုံစမ််းစစ်သဆ်းမှုမ ော်းအတွက်  အဓ ကတောဝနရ်ှ သ လည််း 

မြစ်ပါသည်။ သ ုံ  မြစ်၍ မမနမ်ော စီ်းပွော်းသရ်းဦ်းပ ုံင၏် လုံပ်ပ ုံငြ်ွင် အောဏောမှော စစ်သဆ်းြ ရမြင််းမရှ ဘဲ 

အမ ော်းမပည်သ သ ုံ   ပွင လ်င််းမမငသ်ောမှု သ ုံ  မဟုံတ် တောဝနယ်  တောဝနြ် မှုကင််းမဲ စွော လည်ပတ်လ က် 

ရှ ပါသည်။ 

 

မရတနာမမာင ် က ‘‘အခိုလ ို စနစ်တကျ အကျငဲ့ပ်ျက်ခခစ ားမှုကရတဲ  

အကျ  ားအခမတ်မြစ်ထွန််းမှုသတွက စစ်တပ်ရ ဲ့ ခခါငာ်းခ  ငပ် ိုငာ်းက ို မျ  ား က်နဲ  ြ ီပပီ်း 

က ားစက်ပ  ွဲ့န  ဲ့သနြဲ တောဟော တမ ထ ားမြော်းလ ပါတယ်။ ခမနမ် ဲ့စ ားပ  ားခရားဦားပ ိုင ် ရ ဲ့ 

စ ားပ  ားခရားလိုပ်ခဖ ်က ိုငဖ်က်သတွမြစ်တဲ  ခပေါ်စက ို (Posco) န ဲ့ က ရင ်(Kirin) တ ို ဲ့လ ို ကိုမပဏ ခတ ကလဲ 

ဒ ီ စနစ်တက  အက င် ပ က်မြစော်းမှုနဲ   သရောသထွ်း ဆက်စပ် သနပါတယ်။  ဒါက ို ရပ်  ိုငာ်းပစ်ရမ   

ခဖစ်ပါတယ်။ ခမန်မ စစ်တပ်န ဲ့ ပ ားခပါငာ်းခ  ငရ် က်ခနတ ဲ့ ခပည်တ ငာ်း၊ ခပည်ပ ကိုမပဏ အ ားလ ိုားဟ  

စစ်တပ်န ဲ့ စ ားပ  ားခရားခ  ငရ် က်ခနမှုခတ က ို ချက်ခခငာ်းရပ်  ိုငာ်းသငဲ့ပ်ါတယ်။ 

ခမနမ် ဲ့စ ားပ  ားခရားဦ်းပ ုံငဟ်ော သ မနက်ိုမပဏ တစ်ခိုမဟိုတ်ဘ  စစ်တပ်က ုံ ရ ဇဝတ်ဂ ုံဏ််းတစ်ြုံလ ုံ 

လည်ပတ်ဘ ုံ   အသဆောက်အအ ုံ ယနတရော်း တစ်ြုံသော မြစ်ပါတယ်။ အဲဒါက ုံ အဆ ုံ်းသတ်ရမယ်။ 

မမနမ်ောစစ်တပ်နဲ   စီ်းပွော်းသရ်းဆက်စပ်မှု ရှ သနတဲ  မပည်တွင််း၊ မပည်ပ ကုံမပဏအီော်းလ ုံ်းအသနနဲ  လဲ 

ဆက်ဆ မှုသတွက ုံ ြ က်ြ င််း မြတ်သတောက်သင် ပါတယ်။’’ ခခပ ကက ားသည်။  

 

အယ်ဒတီာမ ာျားသ  ို့မှတခ် က ်

ကောကွယ်သရ်းပစစည််း ဝယ်ယ မှု ညွနက်ကော်းသရ်းမ ်းရ ုံ်း၏ ဦ်းသဆောငည်ွှနက်ကော်းသရ်းမ ်း 

ဗ ုံလ်ြ  ပ်ြငသ်မောငသ်န််းသည် MEHL ၊ Myanma Five Star Line Co. Ltd. ၊ Kayah State Mineral 

Production Co. Ltd. ၊  Myanmar Land and Development Ltd. ၊ Myanmar Imperial Jade 

(Gems & Jewellery) ၊ Myanmar Ruby Enterprise (Gems & Jewelry) Co. Ltd. ၊ 

Myawaddy Trading Ltd. ၊ Adipati Agricultural Produce Trading Ltd. နငှ်  Gandamar 

International Trading Ltd. တ ုံ   အပါအဝင ်အနည််းဆ ုံ်း ပုံဂ္လ ကပ ုံင ်နငှ်  အမ ော်းပ ုံင ်ကုံမပဏ ီ၁၉ ြုံ 

တွင ် ညွှနက်ကော်းသရ်းမ ်း တောဝန်က ုံ ယ ထော်းသ  မြစ်သည်။ မမနမ်ောစစ်တပ်၏ ပစစည််းဝယ်ယ သရ်း 

အကကီ်းအကဲ တသယောက်အသနမြင်  အမီှအြ ုံကင််းကင််း၊ သမြောင် မတ်စွော သဆောငရွ်က်ရန ်



 
 

သမျှေ်ာလင် သင် သသေ်ာလည််း လက်သတွွဲ့တွင ် ၎င််း၏ စီ်းပွော်းသရ်းဆက်ဆ မှုမ ော်းမှ ပုံဂ္  လ်သရ်း 

အက   ်းအမမတ်မ ော်းစွော ရရှ ရန ်သနရောသပ်းထော်းမြင််း ြ သနရပါသည်။  

 

အက င် ပ က်မြစော်းမှုအော်း အဆ ုံ်းသတ်သအောင ်လုံပ်သဆောငရ်မည် အစော်း  ဇနန်ဝါရီလ ၅ ရက်သန    ၂၀၂၀ 

ြုံနစ်ှက လွတ်လပ်သရ်းသန  အထ မ််းအမှတ်အတွက် မပ လုံပ်ြဲ သည်  အြမ််းအနော်းတွင ်

ဒမီ ုံကသရစီနည််းက  သရွ်းသကောက်ြ  သမမတ ဦ်းဝင််းမမင် က  ဗ ုံလ်ြ  ပ် ြငသ်မောငသ်န််းက ုံ 

ထ ်းြျွနစွ်မ််းသဆောငရ်ည်အတွက် သဇယ ောသက ေ်ာထငဘ်ွဲွဲ့အော်း သပ်းအပ်ြဲ သည်။ 

ခမနမ် ဲ့စ ားပ  ားခရားဦားပ ိုင၏် ဒါရ ိုက်တ မျ ားခဖစ်သည်ဲ့ အခခ ားခသ  စစ်တပ်ထ ပ်ပ ိုငာ်း 

ခခါငာ်းခ  ငမ်ျ ားမ   ဗ ိုလ်ချ ပ်ထ နာ်းခအ င ် (စစ်ဦားစ ားအရ ရ  ချ ပ် - ခလ)၊ ဗ ိုလ်ချ ပ်မ ိုားခမငဲ့ထ် နာ်း 

(ခနခပည်ခတ ်အခခခစ ိုက် က က ယ်ခရားဌ န စစ် ငခ်ရားအထ ားအဖ  ွဲ့ အမ တ် ၆ ၏ 

အကက ားအက ခဖစ်သ ) န ငဲ့ ် ဗ ိုလ်ချ ပ်မ ိုားခအ င ် (စစ်ဦားစ ားအရ ရ  ချ ပ် - ခရ) တ ို ဲ့ခဖစ်ကကသည်။ 

ဗ ိုလ်ချ ပ်မ ိုားခအ ငသ်ည် ကွယ်လွနသ်ွော်းသသော ခပည်ခထ ငစ်ိုကက ဲ့ခ ိုငခ်ရားန ငဲ့ ် ဖ  ွဲ့ ဖဖ  ားခရားပါတ မ  

ခခါငာ်းခ  ငခ်ဟ ငာ်းတစ်ဦားခဖစ်သ  ဦားခအ ငခ်သ ငာ်း၏သ ားခဖစ်ဖပ ား အ ိုငဂ်ျ အ ားကိုမပဏ အိုပ်စို 

ပ ိုငရ် ငမ်ျ ား ခဖစ်ခသ  အဓ က ြရ ုံနမီ ော်းမြစ်သည်  သနခအ င၊် ခပည်ခအ င ် တ ို ဲ့န ငဲ့ ် ည အစ်က ို 

ခတ ်စပ်သည်။  

 

 Justice For Myanmar သည် ခမနမ် ခပည်သ မျ ားအတ က် တရ ားမျှတမှုန ငဲ့တ် ဝနခ် မှုရရ  ခစခရား 

အတ က် စည်ားရ ိုားလှု ွဲ့ခ  ်ခနသည်ဲ့ အမည်မခဖ ်လ ိုခသ  တက်ကကလှုပ်ရ  ားသ  တစ်စုံခဖစ်ဖပ ား 

ဖက်ဒရယ်ဒ မ ိုကခရစ န ငဲ့ ် ခရရ ည်တည်တ ဲ့ခ ိုငဖ်မ ခသ  ဖင မ်ားချမ်ားခရားက ို သရှ ွဲ့ရှုလျက် စစ်တပ် 

စ ားပ  ားခရားလိုပ်ငနာ်းမျ ားအ ားလ ိုား ရပ်  ိုငာ်းရန ်ခတ ငာ်း  ိုလျက်ရ   သည်။ 

 

စစ်ဘက်  ိုငရ်  စ ားပ  ားခရားလိုပ်ငနာ်းမျ ား၏ ဒါရ ိုက်တ မ ော်း၏ အမ ော်းသ ရ ထ ားတောဝနမ်ျ ား 

အပါအဝင ် စစ်တပ်ပ ိုငလ်ိုပ်ငနာ်းစိုမျ ား၏ အိုပ်ချ ပ်မှု ဖ  ွဲ့စည်ားပ ိုက ို သ ရ  လ ိုလျှင ် - 

က လသမဂ္ဂအခ က်အလက်ရှာမ ွေမရျားမစ်ရှငအ်စီရငခ်ံစာ 

(မမန်မာစစ်တပ်၏စီျားပွောျားမရျားအက   ျားအမမတမ် ာျား) တ ငက်ကညဲ့်ရှု ွဲ့ န ိုငပ်ါသည်။  

 

 

 

ထပ်မံသ ရှ လ  ပါက -  

https://www.justiceformyanmar.org/
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/A_HRC_42_CRP_3.pdf


 
 

ရတနာမမာင ် 

အ ားခမားလ် -  media@justiceformyanmar.org 

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

တ စ်တ   - @justicemyanmar 

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