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ဇနန်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၂ | မြနြ်ာ 

 

မြန်ြာန ိုငင်အံတငွ််း စစ်အာဏာသ ြ််းက   ်းပြ််းြှု တစ်နစှတ်ာ ာလအလွန ်

ပစ်ြှတထ်ာ်းဒဏ်ခတပ် တဆ် ို ို့ြှုြ ာ်း 

 

စစ်တပ်၏ ရ ်စ ်က ြ််းက  တသ်ညို့်ရာဇဝတြ်ှုြ ာ်း  ို ရပ်တန ို့်ရန် အစ ို်းရြ ာ်းြှ 

ပ ိုြ ိုဖ အာ်းပပ်းလိုပ်ပဆာငြ်ှုြ ာ်း ြမဖစ်ြပနလ ိုအပ် 

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဖေဖေ ်ဝါရီလ (၁) ရက်ဖ ေ့ တရ ားမဝင ် စစ်အ ဏ သိမ်ားကကိ ားပမ်ားမှု 

ဖ  က်ပုိငာ်း စစ်ဖက ငစီ်ပုိငစီ်ားပ  ားဖရားလုပ်င ာ်းမ  ားနငှ်ေ့ ၎ငာ်းတို ေ့၏ စီားပ  ားဖရားမိတေ်က ်

မ  ားအ ား ပစ်မှတ်ထ ား ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့ အဖရားယူမှုမ  ားအဖပေါ်  နှုငိာ်းယှဉ်ဖလေ့လ ထ ား 

ဖသ  အခ က်အလက်မ  ားကို Justice For Myanmar က ထုတ်ပပ ခ် ေ့ပပီား ပေစ်သည်။ 

 

အခ က်အလက်ဖလေ့လ ခ က်မ  ားအရ ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့မှုမ  ား ဖဆ ငရ် က်ရ တ င ် နိငုင်ံ 

တက အစုိားရမ  ားအကက ား က  လ  ဖ သညေ့် ခ ဉ်ားကပ်မှုပုံစံတစ်ရပ်ကို ဖတ ွေ့ ရှိရပပီား ပုိမုိ 

ထိဖရ က်သညေ့် ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့မှုမ  ားအဖရားတကကီားလိုအပ်ဖကက ငာ်း ပပသဖ ပါသည်။  

 

စစ်ဖက ငစီ်၏ ထိပ်ပုိငာ်းဖခါငာ်းဖဆ ငမ်  ားနငှေ့် ယငာ်းတို ေ့၏ စီားပ  ားဖရားလုပ်င ာ်းမ  ားထ မှ 

အခ ိ ွေ့အ ား အဖမရိက ပ်ပည်ဖထ ငစု်၊ ယူဖက၊ ကဖ ဒါနငှေ့ ် ဥဖရ ပသမဂ္ဂတို ေ့က 

ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့ အဖရားယူမှုမ  ားကို ခ မှတ်ထ ားခ ေ့ပပီား ပေစ်သည်။ 

 

လက်ရှိအခ ိ အ်ထိ စစ်ဖက ငစီ်၏ ကကီားဖလားသညေ့် လူ ေ့အခ ငေ့အ်ဖရားခ ိ ားဖေ က်မှုမ  ားနငှေ့ ်

အက ငေ့ပ် က်ပခစ ားမှုမ  ားတ င ် တိုက်ရိုက် သို ေ့မဟုတ် ကကံရ ပါ ပါဝင်ပတ်သက်ဖ သညေ့ ်

ပမ မ် စစ်တပ်၊ စစ်ဖက ငစီ်ထိ ာ်းခ  ပ်ထ ားသညေ့် ဝ က်ကီားဌ  နငှေ့ ် စီားပ  ားဖရားလုပ်င ာ်း 

အတ ငာ်း ထိပ်ပုိငာ်းရ ထူားပုဂ္ဂိ လ်မ  ားအဖပေါ် အ ည်ားအက ဉ်ားမျှဖသ  ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့မှု 

မ  ားသ  လုပ်ဖဆ ငထ် ားနိငုခ် ေ့ပါသည်။ 



စစ်အ ဏ သိမ်ားကကိ ားပမ်ားမှု တစ်နစ်ှကက ပပီားဖ  က် ပမ မ် ေ့ဖရ နံငှေ့သ်ဘ ဝဓါတ်ဖင ွေ့ 

လုပ်င ာ်း (MOGE)၊ Telecom International Myanmar (မုိငတ် လ်ကိုပုိငဆ်ိုငသ်ညေ့် 

ကုမပဏ)ီ အပါအဝင ် စစ်ဖက ငစီ်၏ စီားပ  ားဖရားလုပ်င ာ်းမ  ားအ ား ပစ်မှတ်ထ ားဒဏခ်တ ်

ပိတ်ဆို ေ့မှုမ  ား ခ မှတ်ဖဆ ငရ် က်ရ  ်လိုအပ်ဖ ဆ  ပေစ်ပါသည်။  

 

ပမ မ် ေ့ဖရ နံငှေ့သ်ဘ ဝဓါတ်ဖင ွေ့လုပ်င ာ်း (MOGE)  သည် အကကမ်ားေက်စစ်ဖက ငစီ် 

အတ က် အဖရားပါဖသ  အခ  ဘ်ဏ္ဍ ဖင ရှ ဖေ ဖပားဖ သညေ့် စစ်တပ်ထိ ာ်းခ  ပ်မှု ဖအ က်ရှိ 

နိငုင်ပုိံငစီ်ားပ  ားဖရားလုပ်င ာ်းတစ်ခု ပေစ်သည်။  

 

စစ်လက် က်နငှေ့ ်အရပ်ဘက်-စစ်ဘက်နစ်ှမ ိ ားသံုားပစစည်ားမ  ား ဖထ က်ပံေ့မှုတ င ်ပါဝင ်သညေ့် 

လူပုဂ္ဂိ လ်မ  ားနငှေ့အ်ေ  ွေ့အစည်ားမ  ားအ ား အဖရားယဒူဏခ်တ်မှုမ  ားမှ  သိသိသ သ   ည်ားပါား 

လှသည်။ 

 

ထုိအဖတ အတ ငာ်း စစ်အ ဏ သိမ်ားကကိ ားပမ်ားမှုဖ  က်ပုိငာ်း ဖဒသတ ငာ်းဒမုိီကဖရစီနိငုင်ံ 

မ  ားပေစ်ကကသညေ့် ဩစဖကတားလ ၊ အိနဒယိ၊ ဂ္ ပ ်နငှေ့ ် ဖတ ငက်ိုားရီားယ ားနိငုင်တံို ေ့ အဖ ပေငေ့ ်

မည်သညေ့်ပစ်မှတ်ထ ားဒဏခ်တ် ပိတ်ဆို ေ့အဖရားယူမှုကိုမျှ လုပ်ဖဆ ငန်ိငုပ်ခငာ်း မရှိခ ေ့ပါ။ 

 

ဩစဖကတားလ နိငုင်အံဖ ပေငေ့ ် Magnitsky-style  ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့အဖရားယူမှု ဥပဖဒ 

မူကကမ်ားတစ်ရပ်ကို ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ် လ ( ၂ ) ရက်ဖ ေ့တ င ်အတည်ပပ ခ ေ့ပပီား ပေစ်ဖသ  ်

လည်ား ယခုအခ ိ အ်ထိ အဆိုပါ ဥပဖဒအရ ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့မှုမ  ား ခ မှတ်ထ ားပခငာ်း 

မရှိဖပ။ 

 

ယငာ်းနိငုင်မံ  ားတ င ် အဖပခစုိက်သညေ့် ကုမပဏမီ  ားသည်လည်ား ပမ မ် စစ်ဖက ငစီ်၏ 

စီားပ  ားဖရားလုပ်င ာ်းစုကကီားမ  ားနငှေ့ ် ပူားဖပါငာ်း၍ စီားပ  ားဖရားလုပ်င ာ်းမ  ား ဆက်လက ်

လုပ်ကိုငဖ် ကကဆ  ပေစ်သည်။  



Justice For Myanmar ၏ ပမပာပရ်းဆ ိုခွငို့ရှ် သ ူ ြရတနာပြာင ် “အခုဆိုရင ်

စစ်တပ်ရ ေ့ တရ ားမဝင် အကကမ်ားေက် စစ်အ ဏ သိမ်ားကကိ ားပမ်ားမှုဟ  တစ်နစ်ှပပညေ့်ခ ေ့ပပီ 

ပေစ်သလို ရိုဟငဂ်္  လူမ ိ ားဖတ အဖပေါ် လူမ ိ ားတု ာ်းသတ်ပေတ်မှု စစ်ဆငဖ်ရားလညာ်း 

ဖလားနစ်ှပပညေ့်ခ ေ့ပပီ ပေစ်ပါတယ်” 

 

“စစ်ဖက ငစီ်က စစ်ရ ဇဝတ်မှုဖတ   ေ့ လူသ ားမ ိ ားန ယ်အဖပေါ်ဆ ေ့က် ငတ် ေ့ ရ ဇဝတ်မှု 

ဖတ ကို အဖရားယူပပစ်ဒဏခ်တခ်ံရပခငာ်းအလ ဉ်ားမရှိဘ  ဆက်လက်က  ားလ  ခ် င်ေ့ ရဖ တ ေ့ 

အတ က် စစ်ဖက ငစီ်ရ ေ့ အကကမ်ားေက်စစ်ဆငဖ်ရားက ပုိပပီား ဆိုားရ  ားက ယ်ပပ ေ့လ် ပါ တယ်။” 

 

“အဖမရိက ပ်ပည်ဖထ ငစု်၊ ယူဖက၊ ကဖ ဒါ  ေ့ ဥဖရ ပသမဂ္ဂတို ေ့က ခ မှတ်ခ ေ့ပပီား ပေစ်တ ေ့ 

ပစ်မှတ်ထ ားဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့မှုကို ကျွ မ်တို ေ့ကကိ ဆိုဖပမယေ့် ဖ  က်ထပ်အဖရားယူမှုဖတ  

ကို ဆက်လုပ်ေို ေ့ လိုအပ်ဖ ဆ ပါ။" 

 

“စစ်တပ်ထိ ာ်းခ  ပ်မှုဖအ က်က အဓိကစီားပ  ားဖရားလုပ်င ာ်းဖတ   ေ့ လူသရိှငက်က ား 

စစ်လက် က်ဖထ က်ပံေ့သူဖတ က ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့မှုဖတ ကဖ  ဆက်ပပီားလ တဖ်ပမ က ်

ဖ တယ၊် စီားပ  ားဖရားလုပ်င ာ်းဖတ လည်ား ပုံမှ အ်တိုငာ်း လည်ပတ်ဖ ပပီား စစ်ဖက ငစီ်ရ ေ့  

နိငုင်တံက ရ ဇဝတ်မှုဖတ ကို ဖင ဖကကားဖထ ကပံ်ေ့ဖ တ က လက်ခနံိငုစ်ရ  မရှိပါဘူား။”  

 

“လက်ရှိအခ ိ မှ်  စစ်ရ ဇဝတ်မှုဖတ ၊ လူသ ားမ ိ ားန ယ်အဖပေါ်က  ားလ  တ် ေ့ ရ ဇဝတ်မှု 

ဖတ အတ က် တ ဝ ရ်ှတိ ေ့ စစ်သညဖ်တ အပါအဝင ် စစ်ဖက ငစီ်အေ  ွေ့ဝင ် အမ  ားအပပ ား 

လည်ား ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့ အဖရားယူတ မခရံဘ  က  ရ်ှိဖ ပါဖသားတယ်။” 

 

“နိငုင်တံက အသိုငာ်းအဝုိငာ်းအဖ   ေ့ စစ်ဖက ငစီ်ဆီ အခ  ဖ်င   ေ့ စစ်လက် က်စီားဆငာ်းမှု 

လမ်ားဖကက ငာ်းကိုပေတဖ်တ ကေိ်ု ေ့ အဖလားအ ကထ် ားပပီား ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့မှုဖတ  လက်ဖတ ွေ့ 

အဖက ငအ်ထည်ဖေ ်ရမယေ့် အခ ိ ပ်  ပေစ်ပါတယ်။” 



“ဩစဖကတားလ ၊ အိနဒယိ၊ ဂ္ ပ  ် ေ့ ဖတ ငက်ိုားရီားယ ားနိငုင်တံို ေ့ဟ  ပမ မ် စစ်ဖက ငစီ်ရ ေ့ 

တရ ားမဝင ် စစ်အ ဏ  သိမ်ားကကိ ားပမ်ားမှုကို တု ေ့ပ်ပ ေိ်ု ေ့ ပစ်မှတ်ထ ားဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့မှု 

ဘ တခုမှ ခ မှတ်နိငု ်ခ ေ့ပခငာ်းမရှိတ ဟ  ရှက်ေို ေ့ဖက ငာ်းပါတယ်။” 

 

“ပမ မ် စစ်ဖက ငစီ်  ေ့ သူတို ေ့ရ ေ့ စီားပ  ားဖရားလုပ်င ာ်းစုကကီားဖတ အဖပေါ် ပစ်မှတ်ထ ား 

ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့မှုဖတ  ခ မှတ်ေို ေ့  ေ့ အရှ ိပ်မြှငေ့ပ်ပီား ခ က်ခ ငာ်း အဖရားယဖူဆ ငရ် က်ခ က် ဖတ  

လုပ်ဖဆ ငေိ်ု ေ့ လိုပါတယ်။” 

 

“အဖမရိက ပ်ပည်ဖထ ငစု်၊ ယူဖက၊ ကဖ ဒါ  ေ့ ဥဖရ ပသမဂ္ဂတို ေ့က သူတို ေ့ရ ေ့ မိတ်ဖဆ  

အစုိားရဖတ အဖ   ေ့ ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့မှုအခ ိ ွေ့ ခ မှတ်လုပ်ဖဆ ငထ် ားပပီားတ ေ့အပပင် ဒလီို 

ဖန ှငေ့ဖ်နာှးကက ေ့က်က ဖ တ ေ့ အစုိားရဖတ ကို ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့မှုဖတ  ခ မှတ်ေို ေ့အတကွ ်

တ  ာ်းအ ားဖပားေို ေ့လည်ား တ ဝ ရ်ှဖိ ပါတယ်” 

  

“ ယူားဇီလ န်ိငုင်ကံ ပမ မ် စစ်ဖက ငစီ်  ေ့ ထိပ်တ ာ်းအဆငေ့ဖ်တ ွေ့ဆံုမှုကို မြနမ်ြနဆ်နဆ်န ်

တရ ားဝင ် ရပ်ဆိုငာ်းခ ေ့ပါတယ်၊ ဒါပေြယ ်လည််း ပနာက်ဆကတ်ွွဲ ဆက်လုပ်ရမယ်ေ့ 

စစ်ဖက ငစီ် ထိပ်ပုိငာ်းဖခါငာ်းဖဆ င ် (၅) ဖယ က်ကို နိငုင်တံ ငာ်း ဝငထ် က်ခ ငေ့ပိ်တ်ေို ေ့ 

ပပဌ  ာ်းခ က်  ေ့ ပစ်မှတ်ထ ားဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့မှုဖတ  လုပ်ဖဆ ငေိ်ု ေ့ ပ က်က က်ခ ေ့ပါတယ်။” 

 

“ပမ မ် ပပည်သူဖတ ဟ  ေက်ဒရယဒ်မုိီကဖရစီ  ေ့ ပငမ်ိားခ မ်ားဖရားအတ က် ဖကက က်မက ်

ေ ယ်ရ  ရက်စက်ကကမ်ားကက တ်မှုဖတ ကိုရငဆ်ိုငပ်ပီား သူတို ေ့ရ ေ့ အသက်ဖတ ကို စ  ေ့လ်ွှတ်ဖ  

ကကရဆ ပါ။ နိငုင်တံက အသိုငာ်းအဝုိငာ်းအဖ   ေ့ သူတို ေ့ရ ေ့အသံဖတ ကို  ားဖထ ငပ်ပီား သတူို ေ့ 

  ေ့အတူ ရပ်တည် လုပ်ဖဆ ငရ်ပါမယ်။” 

 

 

 



ထြ်မံသရိ ိလုိြါက -  

 

ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့အဖရားယူမှုမ  ားအဖပေါ် Justice For Myanmar ၏ နှုငိာ်းယဉှ်ဖလေ့လ  

အခ က်အလက်မ  ား ကို ကကညေ့်ရှုပါ။ 

 

Justice For Myanmar ၏ ပစ်မှတ်ထ ားဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ေ့မှုမ  ား လိုအပ်သညေ့် 

ပမ မ် စစ်တပ်ထိ ာ်းခ  ပ်စီားပ  ားဖရားလုပ်င ာ်းမ  ားနငှေ့ ်မိတ်ေက်မ  ားစ ရငာ်း ကို ကကညေ့်ရှုပါ။ 

 

Justice For Myanmar 

အီ်းပြ်းလ ် - media@justiceformyanmar.org 

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

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

တွစ်တာ  - https://www.twitter.com/justicemyanmar 

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

 

Justice For Myanmar သည် ပမ မ် ပပည်သူမ  ားအတ က် တရ ားမျှတမှုနငှေ့် 

တ ဝ ခ်ံမှုရရှိဖစရ ၊် စစ်တပ်စီားပ  ားဖရားမ  ား အဆံုားသတ်ရ  ် ဖတ ငာ်းဆိုဖ ပပီား 

ေက်ဒရယ်ဒမုိီကဖရစီနငှေ့ ် ဖရရှည်တည်တံေ့ခိုငပ်မ ဖသ  ပငမ်ိားခ မ်ားဖရားအတ က် စည်ားရံုား 

လှုံွေ့ဖဆ ်ဖ ဖသ  အမည်မဖေ ်ပပသည်ေ့ တက်ကကလှုပ်ရှ ားသူမ  ား အစုအေ  ွေ့ ပေစ်သည်။ 
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