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ဖေဖေ ော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၂၂၊ မြနော်ြ  

 

ပြန်ြာာ့ရေနံနငှာ့သ်ဘာဝဓါတရ်င ွေ့လြ်ုငန််းအြါအဝင ် 

အ ်းယ၏ူ ဒဏ်ခတြိ်တဆ်ို ာ့ြှုြျာ်းကုိ JFM ကကိြိုဆို 

 

ယဖန ေ့တွငော် ဥဖရ ပသြဂ္ဂ (အီီးယူ) သညော် တရ ီးစီရငော်ခွငေ့ော်အ ဏ က ို အသ ိုီးမပြု၍ မြနော်ြ ေ့ဖရန နငှေ့ော် 

သဘ ဝဓါတော်ဖငွွေ့လိုပော်ငနော်ီး (MOGE) အဖပေါ် ပထြဆ ိုီး ဒဏော်ခတော်ပ တော်ဆ ို ေ့ြှုြ  ီး ခ ြှတော်လ ိုကော်သညော်။   

 

MOGE သညော် စစော်ဖက ငော်စီ၏ အကကီီးဆ ိုီးဝငော်ဖငခွွနော်ရငော်ီးမြစော်မေစော်ပပီီး ၎ငော်ီး၏ အကကြော်ီးေကော်စစော်ဆငော်ဖရီး 

ြ  ီးအ ီး ဖငဖွကကီးဖထ ကော်ပ ေ့ြှုအတွကော် တ ဝနော်ရှ သညေ့ော်အေွ ွေ့အစညော်ီး မေစော်ပါသညော်။ 

 
ယခို ဒဏော်ခတော်အဖရီးယူပ တော်ဆ ို ေ့မခငော်ီးသညော် TotalEnergies၊ Chevron၊ Petronas၊ Mitsubishi 

Corporation နငှေ့ော် Woodside တ ို ေ့က မြနော်ြ န ိုငော်င ရှ  ၎ငော်ီးတ ို ေ့၏ရငော်ီးနှီီးမြ ြုပော်နှ ြှုြ  ီးြှ နှုတော်ထွကော်ရနော် 

အစီအစဉ်ြ  ီးက ို ဖကကည ပပီီးဖန ကော်ပ ိုငော်ီး မေစော်ဖပေါ်လ မခငော်ီးမေစော်သညော်။ 

 
အီီးယူသညော် အြှတော် (၁) သတတ ြုတူီးဖေ ော်ဖရီးလိုပော်ငနော်ီး၊ မြနော်ြ စစော်ဖက ငော်စီ၏ အေွ ွေ့ဝငော်လူပိုဂ္ဂ ြုလော်ြ  ီး၊ 

ခရ ိုနစီီီးပွ ီးဖရီးလိုပော်ငနော်ီးစိုကကီီးြ  ီးမေစော်ကကသညေ့ော် International Group of Entrepreneurs (IGE) နငှေ့ော် 

Htoo Group of Companies တ ို ေ့က ိုလညော်ီး ဒဏော်ခတော်ပ တော်ဆ ို ေ့ြှုြ  ီး ခ ြှတော်ခ ေ့သညော်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ ရပြာရေ်းဆိုခ ငာ့ရိှ်သြူေတနာရြာငက် “အီီးယူရ ေ့ အခိုအသိုတော်ဒဏော်ခတော် 

ပ တော်ဆ ို ေ့ြှုအသစော် ထပော်ခ လ ိုကော်တ က ို ကျွနော်ြတ ို ေ့ကက ြုဆ ိုပါတယော်၊ MOGE အဖပေါ် အဖရီးယူေ ို ေ့ မပဌ နော်ီး 

လ ိုကော်မခငော်ီးဟ  အကကြော်ီးေကော် စစော်ဖက ငော်စီဆီ ဖရန န ေ့သဘ ဝဓါတော်ဖငွွေ့ အခွနော်ဝငော်ဖငစီွီးဆငော်ီးြှုက ို ရပော်တန ေ့ော် 

ေ ို ေ့ တစော်နစှော်ဖက  ော်ကက  ဖတ ငော်ီးဆ ိုလှုပော်ရှ ီးလ ခ ေ့ကကတ ေ့ မြနော်ြ န ိုငော်င န ေ့ကြဘ တဝနော်ီးက မပညော်သူလူထိုန ဲ့ 

တကော်ကကလှုပော်ရှ ီးြှုဖတွရ ေ့ သြ ိုငော်ီးဝငော် ဖအ ငော်ပွ တစော်ရပော် မေစော်ပါတယော်။ 

 

“စစော်ရ ဇဝတော်ြှုန ေ့ လူသ ီးြ  ြုီးနယွော်အဖပေါ်က  ီးလွနော်တ ေ့ ရ ဇဝတော်ြှုဖတွဖမြ ကော်တ ေ့အထ  စစော်ဖက ငော်စီက 

အရပော်သ ီးမပညော်သူဖတွအဖပေါ် ပ ိုြ ိုတ ိုီးခ  ွေ့ပ  ြီး မပငော်ီးထနော်လ တ ေ့ အကကြော်ီးေကော်တ ိုကော်ခ ိုကော်ြှုဖတွအတွကော် 

လ ိုအပော်တ ေ့ ဘဏ္ဍ ဖငဖွတွက ို ပ တော်ပငော်တ ီးဆီီးေ ို ေ့ MOGE အဖပေါ် ဒဏော်ခတော်ပ တော်ဆ ို ေ့ြှု ြမေစော်ြဖန 

လိုပော်ရြှ မေစော်ပါတယော်။ 

 



“အီီးယူရ ေ့ဒဏော်ခတော်ပ တော်ဆ ို ေ့ြှုဖတွက မြနော်ြ စစော်ဖက ငော်စီအဖနန ေ့ ဘ ြှမေစော်ြဖနတ ေ့ပ ိုစ ြ  ြုီး ဆကော်လိုပော် 

က ိုငော်လ ို ေ့ ြမေစော်န ိုငော်ဖတ ေ့ဘူီးဆ ိုတ က ို မပငော်ီးမပငော်ီးထနော်ထနော် အခ ကော်ဖပီးလ ိုကော်တ  မေစော်ပါတယော်၊ ဒါဖပြယေ့ော် 

ဒါက လ ိုဖလ ကော်ြှုြရှ ဖသီးပါဘူီး။ 

 

“အဖြရ ကနော်မပညော်ဖထ ငော်စိုန ေ့ ဂ္ ပနော်အပါအဝငော် တမခ ီးဖသ အစ ိုီးရြ  ီးအဖနန ေ့ MOGE၊ တမခ ီးဖသ  

စစော်တပော်ထ နော်ီးခ ြုပော်စီီးပွ ီးဖရီးလိုပော်ငနော်ီးဖတွန ေ့ သူတ ို ေ့ရ ေ့ အဖရီးပါတ ေ့ြ တော်ေကော်ဖတွအဖပေါ် ဒဏော်ခတော်ပ တော်ဆ ို ေ့ 

ြှုဖတွက ို ယခို ခ ြှတော်လိုပော်ဖဆ ငော်ရပါြယော်။ 

 

“အီီးယူရ ေ့ IGE အဖပေါ် ဒဏော်ခတော်ပ တော်ဆ ို ေ့ြှုဖတွက IGE န ေ့အတူ စစော်ဖထ ကော်ခ ြုပော်ရ ို ီးဆီက င ှီးရြော်ီးထ ီးတ ေ့ 

ဖမြဖပေါ်ြှ  Lotte Hotel စီြ က နော်ီးက ို ဆကော်လကော်လကော်တွ လိုပော်က ိုငော်ဖနတ ေ့ POSCO International န ေ့ 

Lotte Hotels & Resorts တ ို ေ့က ို အ ီးဖက ငော်ီးမပငော်ီးထနော်တ ေ့ သတ ဖပီးစက ီး ဖပီးလ ိုကော်မခငော်ီးလညော်ီး 

မေစော်ပါလ ြေ့ော်ြယော်။” 

  

ထပ်မံသရိ ိလိိုပါက- 

ဖရန နငှေ့ော်ဓါတော်ဖငွွေ့ကမြနော်ြ စစော်ဖက ငော်စီအတွကော် ြညော်သ ို ေ့ဖငရွှ ဖပီးဖနသညော်ဆ ိုသညေ့ော်အဖပေါ် ကျွနော်ိုပော်တ ို ေ့၏ 

သတငော်ီးဖဆ ငော်ီးပါီးက ို ကကညေ့ော်ရှု ပါ။  

 

ကျွနော်ိုပော်တ ို ေ့မပြုစိုထ ီးသညေ့ော် ပစော်ြှတော်ထ ီးဒဏော်ခတော်ပ တော်ဆ ို ေ့ြှုြ  ီး ခ ြှတော်ရနော်လ ိုအပော်ဖသ  စစော်ဖက ငော်စီ 

ထ နော်ီးခ ြုပော်စီီးပွ ီးဖရီးလိုပော်ငနော်ီးြ  ီးနငှေ့ော် ြ တော်ေကော်ြ  ီးစ ရငော်ီးက ို ကကညေ့ော်ရှု ပါ။   

 
 

Justice For Myanmar 
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Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမ ည်သူြ ာြီးအတွက် တရာြီးြျှတြှုနငှဲ့ ် တာဝနခ်ံြှုရရှှိစေရန၊် 

ေေ်တ ်ေ ြီး ွာြီးစရြီးြ ာြီးအဆံ ြီးသတ်ရန ် စတာငြ်ီးဆှိ စနပ  ြီး ဖက်ဒရယ်ဒ ြှိ ကစရေ နငှဲ့ ် စရရညှ်တည်တံဲ့ 

ခှိ ငပ်ြ စသာ ပငှိြ်ြီးခ ြ်ြီးစရြီးအတွက် ေည်ြီးရံ ြီးလှုံှုံ့စဆာ်စနစသာ အြည်ြစဖာ်မ သည်ဲ့ တက်ကကလှု ်ရှာြီး 

သူြ ာြီး အေ အဖွ ှုံ့ မဖေ်သည်။ 
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