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ကနနဒါ၊ ယနူကနငှ  ်အနမရိကန်တို  ၏ တြ်မနတာ်နန   

ဒဏ်ခတြိ်တဆ်ို  မှုမျာ်းကုိ Justice For Myanmar ကကိြိုဆိ ု

 

အရြ်သာ်းပြည်သ ူ (၁၆၀) နကျာ်အာ်း တနန  တည််းသတပ်ြတခ်  သည ် န ောက် တစ်နစ်ှအကကော တရောားမဝင် 

မမ မ်ောစစ်နကောငစီ်က တပ်မနတေ်ာန ေ့ကျငာ်းပရ မ်ပငဆ်ငန် ချျိ တွ်င ်ဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့မှု န ောက်ဆ  ားအနမခအန  

ကျိ   Justice For Myanmar က ကကျိြိုဆျိ ပါသည်။  

 

အဆျိ ပါဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့မှုမျောားတွင ်မမ ်မောစစ်တပ်၏ ရက်စက်ကကမ်ားကကြိုတ်သညေ့် ရောဇဝတ်မှုမျောား၌ တျိ က်ရျိ က်/ 

ကက ရောပါအမြစ် ပါဝငပ်တ်သက်န ပပီား  အကျျိြိုားအမမတ်မျောားရရှျိန ကကသညေ့် အနရားပါနသော မမ မ်ောစစ်လက် က် 

ပွွဲစောားမျောား ပါဝငသ်ည်။ 

 

တရောားစီရငပ်ျိ ငခ်ွငေ့ ်ယ်နမမတစ်ခ  သျိ ေ့မဟ တ် တစ်ခ ထက်ပျိ နသော ယ်နမမမျောားတွင ် ဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့မှု ချမှတ်ခ  

ထောားရသညေ့် စစ်လက် က်နရောငာ်းဝယ်သူမျောားတွင ်နအောငလ်ှုျိငဦ်ားနငှေ့ ်၎ငာ်း၏က မပဏ ီ Myanmar Chemical & 

Machinery၊ နျိ ငထ်ွဋန်အောငန်ငှေ့ ်၎ငာ်း၏က မပဏ ီInternational Gateways Group၊ နဒါက်တောနအောငမ်ျိ ားမမငေ့ ်နငှေ့ ်

၎ငာ်း၏က မပဏ ီDynasty International၊ စစ်တျိ ငာ်းနအောငန်ငှေ့ ်၎ငာ်း၏က မပဏ ီYatanarpon Aviation Support 

တျိ ေ့ ပါဝငသ်ည်။  

 

စစ်တျိ ငာ်းနအောငသ်ည် မကက စီကျိ နျိ ငင် ၏ မမ ်မောနျိ ငင် ဆျိ ငရ်ော ဂ ဏထ်ူားနဆောငန်ကောငစ်စ်ဝ တ်စ်ဦား မြစ်သည်။ 

မကက စီကျိ နျိ ငင် အစျိ ားရအန မြငေ့ ်၎ငာ်းအောား အဆျိ ပါရောထူားတောဝ မှ် ချက်ချငာ်း ြယ်ရှောားရ  ်Justice For Myanmar 

က နတောငာ်းဆျိ ပါသည်။ 

 

ဩစကတီားယောားနငှ်ေ့ ဂျောမဏ ီ အဆက်အသွယ် မမ မ်ောစစ်လက် က်နရောငာ်းဝယ်နရားက မပဏီ မီယော၀ငာ်း အငတ်ော 

န ရှင ်ယ် အောား ယူနကနျိ ငင် က ဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့ခွဲေ့သည်။ 

 

အနမရျိက မ်ပည်နထောငစ် က အကကမ်ားြက်စစ်နကောငစီ်အောား စစ်လက် က်မျောားနငှေ့ ် အခွ ဝ်ငန်ငမွျောား ရှောနြွ 

နပားသညေ့် ခရျိ  စီီားပွောားနရားလ ပ်င ာ်းစ ကကီားတစ်ခ မြစ်နသော ထူားအ ပ်စ အောား ဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့ခွဲေ့သည်။  

https://aappb.org/


 

စစ်နကောငစီ်၏ ကောကွယ်နရားဦားစီားချြိုပ် (နလ) ဗျိ လ်ချြိုပ်ကကီားထွ ်ားနအောငက်ျိ လည်ား ဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့ခွဲေ့သည်။ 

ထွ ာ်းနအောငသ်ည် မမ မ်ောနျိ ငင် တဝ ာ်း လူ ေ့အြွွဲွဲ့အစည်ားမျောားအနပေါ် အကကမ်ားြက်တျိ က်ချိ က်သညေ့် အဆငမ်ခငမ်ွဲေ့ 

နလနကကောငာ်းတျိ က်ချိ က်မှုမျောားအတွက် တောဝ ရ်ှျိပပီား စစ်ရောဇဝတ်မှုမျောားနငှေ့ ်လူသောားမျျိြိုားနယ်ွအနပေါ် ကျ ားလွ သ်ညေ့် 

ရောဇဝတ်မှုမျောားအတွက် မမြစ်မန  တောဝ ခ် နစရမည်မြစ်သည်။ 

 

Justice For Myanmar နပြာနရ်းဆိုခွင ရိှ်သ ူ မရတနာနမာငက် “အခ ဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့မှုအသစ်နတွက 

အကကမ်ားြက်မမ မ်ောစစ်နကောငစီ်ဆီ ဆက်သွောားန တွဲေ့ စစ်လက် က် ွဲ ေ့ စစ်ဘက်-အရပ်ဘက် နစ်ှမျျိြိုားသ  ား 

ပစစည်ားနတွ နထောက်ပ န တောကျိ  မြတ်နတောက်ြျိ ေ့အတွက် အနရားပါလှတွဲေ့ နမခလှမ်ားတစ်ရပ် မြစ်တယ်။ 

 

ဒါနပမယေ့် စစ်တပ်ရွဲ ေ့ အဆငမ်ခငမ်ွဲေ့နလနကကောငာ်းတျိ က်ချိ က်တော၊ ဗ  ားကကွဲတော၊ သတ်မြတ်တော၊ အတငာ်းအဓမမ 

နမပောငာ်းနရ ွဲ့တော၊ တရောားမွဲေ့ ြမ်ားဆီားတော၊ နှျိပ်စက်ညှဉားပမ်ားတောနတွ ွဲ ေ့ မ ဒျိ ာ်းကျငေ့တ်ောနတွကျိ  ရပ်တ ေ့ြ်ျိ ေ့အတွက် 

ဒထီက်ပျိ တွဲေ့ အနရားယူနဆောငရွ်က်ချက်နတွလ ပ်ြျိ ေ့ အနရားတကကီား လျိ အပ်န ပါနသားတယ်၊ 

 

နရ   ွဲ ေ့ သဘောဝဓောတ်နငွွဲ့ကဏ္ဍက စစ်နကောငစီ်ရွဲ ေ့ အကကီားမောားဆ  ား နျိ ငင် မခောားဝငန်ငရွငာ်းမမစ်အမြစ် ရှျိန ဆွဲ 

မြစ်ပါတယ်။ အနမရျိက မ်ပည်နထောငစ် အန  ွဲ ေ့ မမ မ်ောေ့နရ   ွဲ ေ့သဘောဝဓါတ်နငွွဲ့လ ပ်င ာ်း (MOGE) အနပေါ် 

ပစ်မှတ် ထောားဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့မှုနတွ ချမှတ်ထောားတွဲေ့ ဥနရောပသမဂဂလျိ မျျိြိုား လျိ က် ောလ ပ်နဆောငြ်ျိ ေ့ ကျွ မ်တျိ ေ့ 

နတောငာ်းဆျိ ပါတယ်။ 

 

စစ်နကောငစီ်ရွဲ ေ့ အဆငမ်ခငမ်ွဲေ့ နလနကကောငာ်းတျိ က်ချိ က်မှုနတွအတွက် အနနေှာက်အယှက်မရှျိ ဂျက်နလယောဥ် 

နလောငစ်ောဆီ အောားမြညေ့်ကူညီနထောက်ပ ေ့န ပါတယ်။ မမ ်မောနျိ ငင် ကျိ  ဂျက်နလယောဥ် နလောငစ်ောဆီ နရောငာ်းချတော 

ရပ်တ ် ေ့ြျိ ေ့ အနရားတကကီား ဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့တောနတွလ ပ်နဆောငြ်ျိ ေ့ ကျွ မ်တျိ ေ့ နတောငာ်းဆျိ ပါတယ်။ 

 

အခ ဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့မှုနတွက စစ်တပ်ရွဲ ေ့ တရောားမဝငအ်ောဏောသျိမ်ားကကျိြိုားပမ်ားမှုအနပေါ် တ  ေ့်မပ ်တွဲေ့အန  ွဲ ေ့ 

ပစ်မှတ်ထောားဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့မှုနတွ ချမှတ်မပဌော ာ်းြျိ ေ့ ပျက်ကွက်ထောားကကတွဲေ့ နဒသတွငာ်း ဒမီျိ ကနရစီ နျိ ငင် နတွရွဲ ေ့ 

စျိတ်ပျက်စရော ပျက်ကွက်မှုကျိ  ထပ်ပပီား မီားနမောငာ်းထျိ ားမပလျိ က်တော မြစ်ပါတယ်။  

 

ဩစနကတားလျ၊ အျိနဒျိယ၊ ဂျပ  ်ွဲ ေ့ နတောငက်ျိ ရီားယောားတျိ ေ့အန  ွဲ ေ့လည်ား မမ မ်ောမပည်သူနတွ ွဲ ေ့အတူ ရပ်တည်ပပီား 

စစ်နကောငစီ်ဆီ စစ်လက် က် ွဲ ေ့ဘဏ္ဍောနငစီွားဝငမ်ှုကျိ  ရပ်တ ေ့ြ်ျိ ေ့ ဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့မှုနတွ လ ပ်နဆောငြ်ျိ ေ့ ကျွ မ်တျိ ေ့ 

နတောငာ်းဆျိ ပါတယ်” 



 

ြုိမုိသရိှိရန် 

 

နအောငလ်ှုျိငဦ်ား၊ Myanmar Chemical & Machinery နငှေ့ ်စစ်တျိ ငာ်းနအောင၊် Yatanarpon Aviation Support 

တျိ ေ့အနကကောငာ်း ပျိ မျိ သျိရှျိရ  ်ကျွန် ပ်တျိ ေ့၏ သတငာ်းနဆောငာ်းပါားကျိ  ယခ န ရော တွင ်ြတ်ရှုပါ။ 

နဒါက်တောနအောငမ်ျိ ားမမငေ့န်ငှေ့ ်Dynasty International တျိ ေ့အနကကောငာ်းကျိ  ယခ န ရော တွင ်ြတ်ရှုပါ။ 

နျိ ငထ်ွဋန်အောငန်ငှေ့ ်International Gateways Group တျိ ေ့အနကကောငာ်းကျိ  ယခ န ရော တွင ်ြတ်ရှုပါ။ 

Miya Win International အနကကောငာ်းကျိ  ယခ န ရော တွင ်ြတ်ရှုပါ။ 

ကန ဒါနျိ ငင် ၏ ဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့မှုမျောားအနကကောငာ်း နကကညောချက်ကျိ  ယခ န ရော တွင ်ရယူပါ။ 

ယူနကနျိ ငင် ၏ ဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့မှုမျောားအနကကောငာ်း နကကညောချက်ကျိ  ယခ န ရော တွင ်ရယူပါ။ 

အနမရျိက မ်ပည်နထောငစ် ၏ ဒဏခ်တ်ပျိတ်ဆျိ ေ့မှုမျောားအနကကောငာ်း နကကညောချက်ကျိ  ယခ န ရော တွင ်ရယူပါ။ 

 

Justice For Myanmar 

အ ီးမ ီးလ် - media@justiceformyanmar.org 

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

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

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

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

 

Justice For Myanmar သည် မမ ်မောမပည်သူမျောားအတွက် တရောားမျှတမှုနငှေ့ ် တောဝ ခ် မှုရရှျိနစရ ၊် 

စစ်တပ်စီားပွောားနရားမျောားအဆ  ားသတ်ရ န်တောငာ်းဆျိ န ပပီား ြက်ဒရယ်ဒမီျိ ကနရစီနငှေ့ ် နရရှည်တည်တ ေ့ချိ ငပ်မွဲနသော 

ပငျိမ်ားချမ်ားနရားအတွက် စည်ားရ  ားလှု ွဲ့နဆေ်ာန နသော အမည်မနြေ်ာမပသည်ေ့ တက်ကကလှုပ်ရှောားသူမျောားအစ အြွွဲွဲ့ 

မြစ်သည်။ 

 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/ukraine-is-arming-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/arms-broker-with-links-to-belarus-russia-and-germany-supplied-myanmar-junta-since-coup-attempt
https://www.justiceformyanmar.org/stories/military-linked-companies-procured-usd-millions-in-arms-and-military-equipment
https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-arms-broker-supplied-uav-parts-from-austria-since-coup-attempt
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/03/backgrounder-additional-sanctions-for-myanmar.html
https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-new-sanctions-against-myanmar-military-ahead-of-myanmar-armed-forces-day
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0679
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