
 
 

“စစ်ရာဇဝတဂ် ိုဏ််း ကျဆ ို်းရမည်၊ ပြည်သမူျာ်းအ ာငရ်မည်”  

တစ်နစှ်ပြည ် Justice For Myanmar  

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဧပ ြီလ ၂၈ ရက်။ မြနြ်ာ။ ယနန ေ့သည် ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ နေနော်ဝါရြီလ ၂၈ ရက်နန ေ့တွင ်မြနြ်ာမ ည်သူြ ာျားအန ေါ် 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က  ျားလွနန် ငုန်စသညေ့် မြနြ်ာစစ်တ ်၏ က ယ်မ န ေ့န်သာ စြီျား ွာျားနရျား အက   ျားစြီျား ွာျားြ ာျားနငှေ့ ်စနစ်တက  

မခစာျားြှုြ ာျားက ု ဆန ေ့က် င ်လှု ်ရှာျားရန ်စတငခ် ေ့သညေ့် Justice For Myanmar ၏ တစ်နစ်ှမ ညေ့် နစ်ှ တ်လည်နန ေ့မေစ်သည်။ 

လှု ်ရှာျားြှုက ု အခွငေ့အ်နရျားြ ာျား၊ တနျ်ားတူနရျား၊ တရာျားြျှတြှုနငှေ့ ်တာဝနခ်ံြှုတ ု ေ့အတွက် အလု ်လု ်နနကကသညေ့် အြည်ြနော်နသာ 

တက်ကကလှု ်ရှာျားသူ အု ်စုတစ်ခုက စတငခ် ေ့သည်။ Justice For Myanmar သည် ေက်ဒရယ်ဒြီြ ုကနရစြီ၊ 

နရရှည်တည်တံေ့ခ ုငပ်ြ နသာ ပင ြ်ျားခ ြ်ျားနရျားနငှေ့ ်စစ်တ ်သည် စြီျား ွာျားနရျားြှ နနာက်ဆုတ်သွာျားပ ြီျား အရ ်သာျား ထ နျ်ားခ   ်ြှုနအာက်သ ု ေ့ 

အမ ညေ့်အဝ နရာက်ရှ သွာျားသညေ့်   ုြ ုနကာငျ်ားြွနန်သာ အနာဂတ် မြနြ်ာန ငုင်အံတွက် ကက  ျားစာျား ရုနျ်ားကနန်နနသာ က ယ်မ န ေ့သ်ညေ့် 

လှု ်ရှာျားြှု၏ အစ တ်အ  ုငျ်ားတစ်ခု မေစ်သည်။  

 

စစ်တ ်၏ စြီျား ွာျားနရျား လု ်ငနျ်ားြ ာျားက ု  စ်ြှတ်ထာျားသညေ့် မ ည်တွငျ်ား လှု ်ရှာျားြှုသည် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ နေနော်ဝါရြီ ၁ ရက် တရာျားြဝင ်

အာဏာသ ြ်ျားခ  နြှ်စတင၍် စစ်တ ် ထုတ်ကုနြ် ာျားက စစ်တ ်၏ အကကြ်ျားေက်ေ နှ  ်ြှု၊ နလာဘနငှေ့ ်မခစာျားြှုတ ု ေ့၏ သနကေတ 

မေစ်လာသမေငေ့ ်ဆတ ုျား ကကြီျားထွာျားလာခ ေ့သည်။ MyTel SIM ကတ်နငှေ့ ်မြနြ်ာဘြီယာ က ေ့သ ု ေ့  စစည်ျားြ ာျားအန ေါ် က ယ်က ယ်မ န ေ့မ် န ေ့ ်

သ  တ်နြှာက်မခငျ်ားသည် စစ်တ ်၏ နအာက်နမခက ု နှု ငျ်ားယှဉ်၍ ြရန ငုန်အာင ်ထ ခ ုက်နစခ ေ့သည်။  

 

စစ်တ ်၏ စြီျား ွာျားနရျား ကွနရ်က်ြ ာျားအန ေါ် လှု ်ရှာျားြှုသည် ကြဘာတစ်လ ာျား   ံျံ့ နှံ ေ့သွာျားခ ေ့ပ ြီျား စစ်တ ်ြှာ ၎ငျ်ား၏ အမြတ်အစွနျ်ားြ ာျား 

ဆုံျားရှု ံျားလ က်ရှ နနသည်။ တက်ကကလှု ်ရှာျားသူြ ာျားက စစ်တ ်၏ စြီျား ွာျားနရျား ကွနရ်က်ြ ာျားရှ  ဆက်ထုံျားြ ာျားက ု  စ်ြှတ်ထာျားသညေ့် 

လှု ်ရှာျားြှုြ ာျား အရှ နမ်ြြှငေ့လ်ု ်နဆာငခ် ေ့ကကသည်။ ကြဘာတစ်လ ာျားရှ  သတငျ်ားသြာျားြ ာျားကလည်ျား စစ်တ ်၏ စြီျား ွာျားနရျားဆ ုင်ရာ 

အက   ျားစြီျား ွာျားြ ာျားက ု ထ နရာက်ြှု ရှ စွာ အနသျားစ တ် စုံစြ်ျားစစ်နဆျားမခငျ်ားြ ာျား မ  လု ်ကာ လွတ်လ ်စွာ နော်ထုတ်ခ ေ့ကကသည်။   

 

ေ အာျားြ ာျားနကကာငေ့ ်စစ်တ ်နငှေ့ ်ဆက်စ ်ြှုရှ နသာ စြီျား ွာျားနရျား လု ်ငနျ်ားြ ာျားအန ေါ် သက်နရာက်ြှု ရှ ခ ေ့သည်။ 

အာဏာသ ြ်ျားခ  နြှ်စ၍  

• ဦျား  ုင ်လြီြ တက် (MEHL)၊ မြနြ်ာေ့စြီျား ွာျားနရျား နကာ်  ုနရျားရှငျ်ား (MEC)၊ စစ်အု ်စု နခါငျ်ားနဆာငြ် ာျား၊ နငှေ့ ်၎ငျ်ားတ ု ေ့၏ 

သ သာျားစု စြီျား ွာျားနရျား လု ်ငနျ်ားြ ာျားက ု အနြရ ကန၊် ယူနကနငှေ့ ်အြီျားယတူ ု ေ့က  စ်ြှတ်ထာျား   တ်ဆ ု ေ့ အနရျားယူြှုြ ာျား 

ခ ြှတ်ထာျားခ ေ့ကကသည်။  



 
 

• Kirin Holdings နငှေ့ ်POSCO C&C တ ု ေ့က ၎ငျ်ားတ ု ေ့၏ စစ်တ ်နငှေ့ ်ေက်စ ် လု ်က ုငြ်ှုြ ာျား က ု အဆုံျားသတ်နကကာငျ်ား 

နကကညာခ ေ့သည်။  

• စကော  ူရငျ်ားနှြီျားမြြှ  ်နှသူံ လငြ််ကာလငျ်ား Lim Kaling က စစ်တ ်၏ နဆျားရွက်ကကြီျား လက်ဝါျားကကြီျားအု ် လု ်ငနျ်ားြှ 

ထွက်ခွာခ ေ့သည်။  

• စကော  ူစနတာေ့အ တ်ခ  နျ်ားက စစ်တ ်ထံြှ နမြငာှျားခ ေ့သညေ့် အ ြ်ယာ နဆာက်လု ်နရျား ကုြပဏြီအန ေါ် 

စည်ျားကြ်ျားထ နျ်ားသ ြ်ျားြှု အနရျားယူနဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား လု ်နဆာငခ် ေ့သည်။  

• Électricité de France နငှေ့ ်Woodside Energy တ ု ေ့က စစ်အု ်စုနငှေ့ ်စြီျား ွာျားနရျားြ ာျားက ု ဆ ုငျ်ားငံေ့ထာျားလ ုက်သည်။  

• တ ုက်ရ ုက် ေုနျ်ားဝနန်ဆာငြ်ှု နငနွကကျားနတာငျ်ားခံြှု လု ်ငနျ်ားြ ာျား မေစ်သညေ့် Coda Payments နငှေ့ ်Fortumo တ ု ေ့က Mytel 

နငှေ့ ်အဆက်မေတ်ခ ေ့သည်။  

• မြနြ်ာစစ်အု ်စုက ု ဂ  န ်အနသျားစာျား ပဂ  လ်တု တစ်ခုက အသုံျားမ  ခွငေ့က် ု ကန ေ့သ်တ်ထာျားခ ေ့သည်။  

• Adani Ports က ု Dow Joines နရရှည်တည်တံေ့ခ ုငပ်ြ ြှု အည နျ်ားြှ ေယ်ရှာျားခ ေ့သည်။  

• နနာ်နဝ၊ ဆွြီဒင၊် ဒ နျ်ားြတ် နငှေ့ ်နယ်သာလနတ် ု ေ့၏ ဘဏ်ြ ာျားနငှေ့ ်အပင ြ်ျားစာျား ရံ ုံနငအွေွ ျံ့ြ ာျားက စစ်တ ်နငှေ့ ်ဆက်စ ်နသာ 

ရငျ်ားနှြီျားမြြှ  ်နှြံှုြ ာျားအန ေါ် အနရျားယူခ ေ့သည်။  

 

Justice For Myanmar အပြာအရ်းဆ ိုခွင ရှ် သ ူရတနာအမာငက် “အာဏာသ ြ်ျားတ ေ့ အခ  နက် စလ ု ေ့ စစ်အု ်ခ   ်နရျားက ု အဆုံျားသတ်ေ ု ေ့ 

မ ငျ်ားထနပ် ြီျား ြကကံ စေူျား လှု ်ရှာျားြှုကကြီျား န ါက်ကွ ထွက်လာခ ေ့တယ်၊ မြနြ်ာန ငုင် ံတစ်လ ာျားက လူနတွဟာ စစ်တ ်ရ ေ့ 

အကကြ်ျားေက်ြှုန ေ့ ေ နှ  ်ြှုနတွကနန လွတ်နမြာက်ေ ု ေ့ သူတ ု ေ့ရ ေ့ အသက်နတွန ေ့ ဘဝနတွက ု စနတျားခ ေ့ကကတယ်။ 

မြနြ်ာမ ည်သူနတွအန ေါ် စစ်အု ်စုက အနကကာက်တရာျား လှု ်ရှာျားြှုက ု လု ်နဆာငခ် ေ့န ြယေ့် မ ည်သူနတွဟာ 

တ တ်ဆ တ်သွာျားြှာ ဒါြှြဟုတ် ရ ်တန ေ့သွ်ာျားြှာ ြဟုတ်ဘူျား။ တကက်ကလှု ်ရှာျားသူနတွ၊ တ ုငျ်ားရငျ်ားသာျား လွတ်နမြာက်နရျား 

တ ုက် ွ ဝငသူ်နတွ၊ လူသ နအာင ်မေန ေ့န်ဝသူနတွ၊ လူထုနတွန ေ့  ုဂဂလ က အခနျ်ားကဏ္ဍက အလု ်သြာျားနတွ န ေ့ အနရျားကကြီျားတ ေ့ 

အနထာက်အထာျားနတွ န ျားခ ေ့တ ေ့ သတငျ်ားသြာျားနတွ အ ါအဝင ်ဒြီအနရျားက စစြှာ အသက်က ု စနတျားခ ေ့ပ ြီျား အသက်ဆုံျားရှု ံျားခ ေ့ရတ ေ့ 

သူနတွက ု ကျွန် ်ုတ ု ေ့ဟာ ဂုဏ်မ  လ ုက် ါတယ်။ အာျားလံုျား အတူတက ွစုန ါငျ်ားပ ြီျား ကျွန် ်ုတ ု ေ့ဟာ စစ်တ ် ကကြီျားစ ုျားြှုက ု 

တ ုက်ေ က်ရြှာ မေစ်တယ်။ မြနြ်ာစစ်တ ်က ု စြီျား ွာျားနရျားကနန ေယ်ရှာျားေ ု ေ့ရာဟာ ေက်ဒရယ် ဒြီြ ုကနရစြီ ထူနထာငန်ရျားအတွက် 

ြရှ ြမေစ် လ ုအ ်ခ က်မေစ်တယ်။ စစ်တ ်နတွက ု သူတ ု ေ့ရ ေ့ နနရာမေစ်တ ေ့ ဘာျားတ ုက်နတွဆြီက ု မ နလ်ည် တွနျ်ား  ု ေ့ရြှာ မေစ်တယ်။”    

 

Justice For Myanmar ၏ အလု ်ြ ာျားြှာ မြနြ်ာ စစ်တ ်နငှေ့ ်ဘဏ္ဍာနရျား ဆ ုငရ်ာ ခ  တ်ဆက်ြှုအာျားလံုျားက ု မေတ်နတာက်ရန ်

အကကံမ  န ျားခ ေ့သညေ့် ၂၀၀၉ ခုနစ်ှ ကုလသြဂဂ လွတ်လ ်နသာ န ငုင်တံကာ အခ က်အလက် စုနဆာငျ်ားနရျား ြစ်ရှင၏် “မြနြ်ာ 

စစ်တ ်၏ စြီျား ွာျားနရျား အက   ျားစြီျား ွာျားြ ာျား” အစြီရငခ်ံစာနနာက်  ုငျ်ားတွင ်လ ုက် ါလာခ ေ့မခငျ်ားမေစ်သည်။ Justice For Myanmar က 

မြနြ်ာန ငုင်အံန ေါ် ကုလသြဂဂ အခ က်အလက် ရှာနေွနရျား ြစ်ရှင၏် အကကံမ  ခ က်ြ ာျား အနကာငအ်ထည်နော်ြှုက ု အာြခံြှု 

ရှ နစရန ်ရည်ြှနျ်ားထာျားသည်။  



 
 

 

 ယ်ဒတီာမျာ်း တက်ွ မှတခ်ျက်။  

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမ ည်သူြ ာျားအတွက် တရာျားြျှတြှုနငှေ့ ်တာဝနခံ်ြှု ရရှ နစရန၊် 

စစ်တ ်စြီျား ွာျားနရျားြ ာျား အဆံုျားသတ်ရန ်နတာငျ်ားဆ ုနနကာ ေကဒ်ရယ်ဒြီြ ုကနရစြီနငှေ့ ်နရရှည်တည်တံေ့ခ ုငပ်ြ နသာ 

ပင ြ်ျားခ ြ်ျားနရျားအတွက် စည်ျားရံု ျားလှုံျံ့နဆာ်နနနသာ အြည်ြနော်နသာ တက်ကကလှု ်ရှာျားသူ အု ်စုမေစ်သည်။  
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တွစ်တာ  - @justicemyanmar 

မ ေ့ဘိုတ်  - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 
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