
သတင််းထတုပ်ြန်ချက ်

ဖေဖေ ော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၂၂ မြနော်ြ  

 

မြန်ြာစစ်တပ်နငှ  ်ဖက်စပ်လုပ်ငန််းြှ ကီရင၏် ရုတသ်ြ်ိ်းထကွ်ခွာြှုကို 

Justice For Myanmar ကကိြိုဆိ ု

 

မြနြ်ာစစ်တပ်စ ီးပ ာီးရ ီးလုပ်ငနီ်းစုက  ီး  မြနြ်ာာ့စ ီးပ ာီးရ ီးဦီးပုိငလိ်ြိတ ် (ဦီးပုိင)် နငှာ့ ်လုပ်ရ ာငရ်န 

သညာ့် ၎ငီ်းတုိ ာ့၏ စ ီးပ ာီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြှ ရုတော်သိြော််းထ  ်ခ ာရ  ာငီ်း    ငဟုိ်ီးလ်ဒငီ်း၏ ရ  ညာချ ် 

 ုိ Justice For Myanmar   က ိြို ိုပါသည်။ 

 

   ငဟုိ်ီးလ်ဒငီ်းသည် ဦီးပုိငန်ငှာ့ ်ဖ ်စပ်လုပ်ငနီ်းနစ်ှ ပ်ရှိပပ ီး ၎ငီ်းတုိ ာ့ြှာ မြနြ်ာဘရူဝါ  လိြိတ ်နငှာ့် 

ြနတရလီး ဘရူဝါ  လိြိတ ်တုိ ာ့ မဖစ်သည်။ 

 

ဦီးပုိငလု်ပ်ငနီ်းသည် ဗိုလ်ချြိုပ်ြ ီးက  ီး ြငီ်းရအာငလ် ိငအ်ပါအဝင ် မြန်ြာစစ်တပ်နငှာ့် ထိပ်ပုိငီ်း 

စစ်ဗိုလ်ချြိုပ်က  ီးြျာီး အတ  ် တုိ ်ရို ်ရင ရ  ီးရထာ ်ပ ာ့သည်။ 

 

ဦီးပုိင၏် ရှယ်ယာရှငြ်ျာီးတ င ်လူြျိြိုီးတုနီ်းသတ်မဖတ်ြ ၊ စစ် ာဇဝတ်ြ ြျာီးနငှာ့ ်လူသာီးြျိြိုီးန ယ်အရပေါ် 

 ျ ီးလ နသ်ညာ့်  ာဇဝတ်ြ ြျာီးအတ  ် တာဝနရ်ှိသညာ့် စစ်တပ် တပ် ငီ်း/တပ်ဖ  ွဲ့ြျာီး ပါဝငသ်ည်။ 

 

မြနြ်ာဘ ယာအာီး လူထုသပိတ်ရြှာ ်ြ ရနာ ် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ပထြသ ုီးလပတ်အတ  ် နစ်ှစဉ် 

အရ ာငီ်းဝငရ်င တ င ်၄၆  ာခိုငန် နီ်း  ျ ငီ်းသ ာီးရ  ာငီ်း    င ် ရ  ညာခ ာ့သည်။ 

 

Justice For Myanmar ပမပာပရ်းဆိုခွင ရိှ်သ ူြရတနာပြာငက် “မြနြ်ာမပည်သူရတ   ာ့ အသ ရတ ၊ 

မြနြ်ာ၊ ဂျပနန် ာ့  ြဘာတဝှြ်ီး  အ ပ်ဘ ်အဖ  ွဲ့အစည်ီးရတ   ာ့ ရတာငီ်း ိုြ ရတ  ုိ နာီးရထာငပ်ပ ီး 

ဦီးပုိငန် ာ့ သူတုိ ာ့  ာ့ စ ီးပ ာီးရ ီးလုပ်ငနီ်း ုိ အပပ ီးသတ်အ  ုီးသတ်ဖို ာ့ အရ  ွဲ့တစ်ခုအတ  ်    င ် ာ့ 

  ုီးမဖတ်ချ ် ုိ  ျွနြ်တုိ ာ့ က ိြို ိုပါတယ်။ 

 

“မြနြ်ာဘ ယာ ုိ သပိတ်ရြှာ ်ြ ြှာ မပည်သူသနီ်းရပါငီ်းြျာီးစ ာ ပါဝငခ် ာ့ပါတယ်၊ စုရပါငီ်းလုပ်ရ ာင ်

ြ   စစ် ာဇဝတ်ဂုိဏ်ီး ုိ ဖျ ်  ီးပစ်နိငုစ် ြ်ီးရှိတယ် ိုတာ ုိ ဒ လ ပ်ရှာီးြ   မပသရနပါတယ်။ 

 

https://pdf.irpocket.com/C2503/OMfg/VvCP/LpVE.pdf
https://www.justiceformyanmar.org/stories/how-business-finances-the-crimes-of-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/how-business-finances-the-crimes-of-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/justice-for-myanmar-responds-to-kirins-1q-2021-results


“   ငအ်ရနန ာ့ မြနြ်ာနိငုင်   ာ့   ်စ ်  ြ်ီး  ြိုတ်ပပ ီး အ ျငာ့ပ်ျ ်မခစာီးတ ာ့စစ်တပ်န ာ့ စ ီးပ ာီးရ ီး 

လုပ်ငနီ်းရတ  အစ တည်ီး  လုပ်ရ ာငခ် ာ့ဖို ာ့ ြသငာ့ပ်ါဘူီး။ 

 

“   င ် ာ့ အ ျိြိုီးအမြတ်ြျာီးတ ာ့ အရဖျာ်ယြ ာလုပ်ငနီ်း    ်စ ်  ြ်ီး  ြိုတ်တ ာ့  ာဇဝတ်ြ  

ရတ အတ  ် ရင ရ  ီးရထာ ်ပ ာ့ရပီးခ ာ့ပပ ီး ထိပ်ပုိငီ်းစစ်ဗိုလ်ချြိုပ်က  ီးရတ  ုိ က ယ်ဝချြ်ီးသာရစခ ာ့ 

ပါတယ်။ 

 

“   ငအ်ရနန ာ့ အနှုတော်လက္ခဏ မေစော်ဖနနိငုော်တ ဲ့ လူ ာ့အခ ငာ့အ်ရ ီးအ ျိြိုီး  ်ရတ  ုိ ရလျာာ့ချ၊  ုစာီးြ  

ရတ မပြိုလုပ်ရပီးပပ ီး တာဝနယူ်ြ ရှိစ ာ ရုတ်သိြ်ီးထ  ်ခ ာဖို ာ့  ျွနြ်တုိ ာ့ ရတာငီ်း ိုပါတယ်။ 

 

“   ငအ်ရနန ာ့ စ ီးပ ာီးရ ီးလုပ်ငန်ီး ရုတ်သိြ်ီးထ  ်ခ ာဖို ာ့ လုပ်တ ာ့အခါ အ  ြ်ီးဖ ်စစ်တပ်န ာ့ ဦီးပုိင ်

တုိ ဲ့ဆီ ရင ရပီးရနတာရတ  ုိ ြမဖစ်ြရန တာီး  ီး ပါြယ်။ 

 

“   င ် ာ့ ရုတ်သိြ်ီးထ  ်ခ ာြ  ုိ အြျိြိုီးသာီးည ည တ်ရ ီးအစုိီး န ာ့ ည ိန ငိီ်းတုိငပ်ငပ်ပ ီးြှသာ လုပ်ရ ာင ်

 ပါြယ်။ 

 

“   င ် ာ့ထ  ်ခ ာြ   အ  ြ်ီးဖ ်စစ်ရ ာငစ် အပါအဝင ် သူတုိ ာ့စ ီးပ ာီးရ ီးလုပ်ငနီ်းစုက  ီးရတ န ာ့ 

  ်ပပ ီး   ်န ယ်ပတ်သ ်ရနတ ာ့ တမခာီးစ ီးပ ာီးရ ီးလုပ်ငနီ်းအာီးလ ုီးအတ  ် သတိရပီးချ ်တ ပ် 

မဖစ်သငာ့ပ်ါတယ်၊ အ  ြ်ီးဖ ်ရတ န ာ့ စ ီးပ ာီးရ ီးလုပ်တာ  ဖက္ ငော််း ျိြိုီးမပြိုြှာ ြဟုတ်ပါဘူီး။ 

 

“ Daiwa House, Eneos Holdings နငှဲ့ော် Yokogawa Bridge Corp တုိ ာ့ အပါအဝင ်စစ်ရ ာငစ် ၊ 

သူတုိ ာ့ စ ီးပ ာီးရ ီးလုပ်ငနီ်းစုက  ီးရတ န ာ့ စ ီးပ ာီးရ ီး  ်လုပ်ရန  တ ာ့ တမခာီးရသာ ဂျပန ု်ြပဏ ရတ  

အရနန ာ့    င ်ဟုိီးလ်ဒငီ်းအတုိငီ်း ရနာ ် လုိ ်လုပ် ပါြယ်။  မြနြ်ာစစ်တပ်န ာ့   ်န ယ်ြ ရတ  ုိ 

မဖတ်ရတာ ်ပပ ီး အ  ြ်ီးဖ ်ရတ  ုိ ရင ရ  ီးရထာ ်ပ ာ့ရနတာရတ   ပ်တန ာ့ ်ပါြယ်။” 

 

ထပ်ြံသရိှိလိုပါက- 

 

မြနော်ြ ဲ့စီ်းပ  ်းဖရ်းဦ်းပုိငော်လီြီတက္ော်(ဦ်းပုိငော်)အဖပေါ် က္ျွနော်တုို ဲ့၏ ဖေ ော်ထုတော်ဖရ်းသ ်းြှုကုိ္ ယခုဖနရ တ ငော် 

ကက္ညဲ့ော်ရှုပါ။ 

 

ကီ္ရငော်ဟုိ်းလော်ဒငော််း၏ နှုတော်ထ က္ော်ဖကက္ ငော််းဖကက္ည ချက္ော်ကုိ္ ယခုဖနရ တ ငော် ကက္ညဲ့ော်ရှုပါ။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/land-lease-payments-tie-japanese-gov-and-investors-to-myanmars-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/leaked-documents-show-min-aung-hlaing-personally-concerned-over-oil-and-gas-payments
https://www.hrw.org/news/2022/02/09/myanmar-japan-construction-giant-should-end-military-partnership
https://www.justiceformyanmar.org/stories/how-business-finances-the-crimes-of-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/how-business-finances-the-crimes-of-the-myanmar-military
https://pdf.irpocket.com/C2503/OMfg/VvCP/LpVE.pdf
https://pdf.irpocket.com/C2503/OMfg/VvCP/LpVE.pdf


Justice For Myanmar 

အီ်းဖြ်းလော် - media@justiceformyanmar.org 

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

ပ ုတူဝဘော်ဆိုဒော်  - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တ စော်တ   -  https://www.twitter.com/justicemyanmar 

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

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သူြျာီးအတ  ် တ ာီးြျှတြ နငှာ့ ် တာဝနခ် ြ  ရှိရစ န၊် 

စစ်တပ်စ ီးပ ာီးရ ီးြျာီးအ  ုီးသတ် န ် ရတာငီ်း ိုရနပပ ီး ဖ ်ဒ ယ်ဒ ြုိ ရ စ နငှာ့ ် ရ ရညှ်တည်တ ာ့ 

ခိုငပ်ြ ရသာ ပငြ်ိီးချြ်ီးရ ီးအတ  ် စည်ီးရ ုီးလ  ွဲ့ရ ာ်ရနရသာ အြည်ြရဖာ်မပသည်ာ့ တ ်က လ ပ်ရှာီး 

သူြျာီး အစုအဖ  ွဲ့ မဖစ်သည်။ 
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