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န ဝုငဘ်ာ ၂၄၊ ၂၀၂၂ | ပြန်ြာ 

 

ဂျာြဏီရ ဲ့ ပြန်ြာစစ်အြ်ုစုက ု စွြ််းရည်ပြြှငဲ့တ်ငရ်ရ်းအတက်ွ ရထာက်ြ ဲ့ြှုရတကွ  

အ်ီးယူဒဏ်ခတြ် တဆ် ု ဲ့ြှုရတွက ု ချ  ်းရ ာက်ရာရရာက်န ငု ်

 

ဂ ျာမဏနီ ိုငင်၊ံ ဖက်ဒရယ်န ိုငင်ခံ ျာြားရရြားရံိုြားက Max Planck Foundation for International Peace and 

the Rule of Law ကတဆင  ် အရရှှေ့ရတျာငအ်ျာရှရဒသအတွငြ်ား ပငလ်ယ်ရရရ ကျာငြ်ားငင မ်ြား  မ်ြားရရြားနငှ  ်

လံိုခ ံြုံရရြားက ို ခမြှင တ်ငရ်ရြားစီမံက နြ်ားကတဆင  ် ခမနမ်ျာစစ်အိုပ်စိုရ   သငတ်နြ်ားကိုနက် စရ တ်ရတွက ို ရငရွ ကြား 

ရ ျာက်ပံ မှျာခဖစ်ငပီြား၊ ဒလီ ို ရ ျာက်ပံ တျာဟျာ အီြားယူက   မှတ် ျာြားတ   အရရြားယူဒဏ ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှုရတွက ို 

   ြုံြားရဖျာက်ရျာ ရရျာက်န ိုငပ်ါတယ်။  

 

အ ဒ ီ အစီအစဉ်ရ   အစ တ်အပ ိုငြ်ားအရနန   Max Planck Foundation က ၂၀၂၂  ိုနစ်ှ၊ န ိုဝငဘ်ျာလ၂၈ 

ရက်ရန  ကရန ဒဇီငဘ်ျာလ၂ ရက်ရန  အ   စငက်ျာပူန ိုငင်မှံျာ က ငြ်ားပမယ်  ပငလ်ယ်ရရရ ကျာငြ်ားလံိုခ ံြုံရရြားနငှ  ်

ပငလ်ယ်ဥပရဒဆ ိုငရ်ျာ အလိုပ်ရံိုရဆွြားရနြွားပွ က ို တက်ရရျာက်မယ်  က ိုယ်စျာြားလှယ် ၃ ဦြားရ   အမည်စျာရငြ်ား 

ရပြား ကဖ ို   စစ်အိုပ်စိုက ို ဖ တ် ကျာြား ျာြားတယ်လ ို   Justice For Myanmar ရ   သတငြ်ားရငြ်ားခမစ်တစ်ရပ်က 

အတည်ခပြုံ ျာြားပါတယ်။ 

 

အ ဒအီလိုပ်ရံိုရဆွြားရနြွားပွ မှျာ ရဆွြားရနြွား ကမယ် အရ ကျာငြ်ားအရျာရတွက ပငလ်ယ်ခပငစ်စ်ဆငရ်ရြားရတွ၊ 

ပငလ်ယ်ရရခပငမှ်ျာ အ ကမ်ြားဖက်မှုရတွန   တစ်န ိုငင် ံ ငြ်ားဒဏ ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှုရတွက ို တိုန  ်ခပနဖ် ို   နည်ြားလမ်ြားရတွ 

ပါဝငပ်ါတယ်။  

 

စစ်အိုပ်စိုရ   ကျာကွယ်ရရြားဝနက်ကီြားဌျာနအပါအဝင ် အကကီြားတန်ြားန   အလယ်အလတ်အဆင  ် စစ်အိုပ်စို 

ဝန ်မ်ြားရတွအတွက်  ရီြားသွျာြားလျာစျာရ တ်ရတွန   ရန  ိုငစ်ရ တ်ရတွက ို ဂ ျာမဏအီစ ိုြားရက ရ ျာက်ပံ မှျာ 



ခဖစ်ပါတယ်။ ခမန်မျာသငတ်နြ်ားသျာြားရတွဟျာ တရျာြားမဝငစ်စ်အိုပ်စိုရ   အိုပ်  ြုံပ်ရရြားအဖွ ှေ့ ခဖစ်တ   န ိုငင်ရံတျ်ာ 

စီမံအိုပ်  ြုံပ်ရရြားရကျာငစီ် (SAC) ရ     နြ်ား  ြုံပ်မှုရအျာက်မှျာရှ ငပီြား၊ SAC အတွက် တျာဝန ်မ်ြားရွက်ရနသူရတွ 

ခဖစ် ကပါတယ်။ 

 

ယ ိုလအရစျာပ ိုငြ်ားမှျာ အီြားယူက SAC က ို ဒဏ ်တ်ပ တ်ဆ ို   အရရြားယူ   ငပီြား၊ ဒမီတ ိုငမီ်က စစ်အိုပ်စို 

ရ ါငြ်ားရဆျာင ် မငြ်ားရအျာငလ်ှု င၊် စစ်အိုပ်စိုကျာကွယ်ရရြားဝနက်ကီြား ခမ ွန်ြားဦြားန   အခ ျာြားစစ်အိုပ်စို ဝနက်ကီြားရတွက ို 

လည်ြား အီြားယူက ဒဏ ်တ်ပ တ်ဆ ို   ျာြားငပီြား ခဖစ်ပါတယ်။ 

 

အီြားယူရ   မ ကျာရသြားမီက ဒဏ ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှု  မှတ်ခပဌျာနြ်ား  က်မှျာ “SAC ဟျာ ခမနမ်ျာ/ဗမျာ န ိုငင်ရံ   

ငင မ်ြား  မ်ြားရရြား၊ လံိုခ ံြုံရရြားနငှ တ်ည်ငင မ်မှုက ို င  မ်ြားရခ ျာက်တ  လိုပ်ရပ်ရတွမှျာ ပါဝငပ်တ်သက်တယ်” လ ို   ရဖျ်ာခပ 

 ျာြားပါတယ်။  

 

  ို  အတူ စစ်ရျာဇတ်ရကျာငရ်တွ ခဖစ် ကတ   မငြ်ားရအျာင်လှု င ် န   ခမ ွနြ်ားဦြားတ ို   နစ်ှဦြားလံိုြားဟျာ “န ိုငင်ရံတျ်ာရ   

ရဆျာငရွ်က်  က်ရတွန   စပ်လ ဉ်ြားတ   ဆံိုြားခဖတ်  က်  ရျာရတွမှျာတ ိုက်ရ ိုက်ပါဝငတ်ျာဝနရ်ှ  ကတ  အတွက် 

ခမနမ်ျာ/ဗမျာန ိုငင်အံတွငြ်ား ဒမီ ိုကရရစီနငှ  ် တရျာြားဥပရဒစ ိုြားမ ိုြားရရြားတ ို   ပ က်ဆီြားယိုတ်ရလ ျာ ရစခ ငြ်ားတ ို  အတွက် 

တျာဝနရ်ှ တယ်၊ SAC ရ   ဖ နှ ပ်မှုဆံိုြားခဖတ်  က်ရတွန   ကကီြားရလြားတ   လူ  အ ွင အ်ရရြား   ြုံြားရဖျာက်မှုရတွမှျာ 

တ ိုက်ရ ိုက်တျာဝနရ်ှ တ  အတွက်” ဒဏ ်တ်ပ တ်ဆ ို  အရရြားယူ ျာြားငပီြား ခဖစ်ပါတယ်။ 

 

The Max Planck Foundation ရ   စီမံက နြ်ားက စကစ န   အနည်ြားဆံိုြား အီြားယူဒဏ ်တ်ပ တ်ဆ ို   ံ ျာြားရသူ 

နစ်ှဦြားက ို န ိုငင်တံကျာ ရီြားသွျာြားစရ တ်အတွက် ရငရွ ကြားရ ျာက်ပံ ကူညီရနပါတယ်။ အ ဒ ီ န ိုငင်ရံပ်ခ ျာြား 

သငတ်နြ်ားရတွဟျာ စစ်အိုပ်စို   နြ်ား  ြုံပ်မှုရအျာက်က သစစျာ ံဝန ်မ်ြားရတွအတွက် ဆိုလျာဒရ်တွခဖစ်ငပီြား၊ 

စစ်အိုပ်စိုရ   တရျာြားမဝငအ်ျာဏျာသ မ်ြားကက ြုံြားပမ်ြားမှုက ို ပံ ပ ိုြားကူညီရပြားဖ ို   ကျွမ်ြားက ငမ်ှုရတွန   အသ ပညျာရတွက ို 

တပ်ဆငရ်ပြားမှျာခဖစ်ပါတယ်။  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2022:286I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0401-20220423
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC


စစ်အိုပ်စိုက ခမနမ်ျာခပည်သူရတွအရပေါ် အ ကမ်ြားဖက်စစ်ပွ ရတွ တ ိုြားခမြှင လ်ိုပ်ရဆျာငရ်နတ  အ   နမှ်ျာ The 

Max Planck Foundation project ကရန စစ်အိုပ်စိုသငတ်နြ်ားသျာြားရတွ ရရှ မယ်  အက  ြုံြားအခမတ်ရတွဟျာ 

ဒဏ ်တ်ပ တ်ဆ ို   ျာြားတ   စစ်အိုပ်စိုအဖွ ှေ့အစည်ြားန   လူပိုဂ္ ြုံလ်ရတွအတွက် မဟျာဗ ျူဟျာအရအရရြားကကီြားတ   

အရျာရတွ ခဖစ်ပါတယ်။ အရ ကျာငြ်ားကရတျာ  စစ်အိုပ်စိုဟျာ ခမနမ်ျာန ိုငင်နံယ်န မ တ်ရ   ၁၇ ရျာ  ိုငန်ှုနြ်ား 

က ိုသျာလျှင ်တည်ငင မ်ရအျာင ် နြ်ား  ြုံပ် ျာြားန ိုင်တျာခဖစ်တ  အတွက် အ ိုလ ို စွမ်ြားရဆျာငရ်ည်ခမြှင တ်ငရ်ပြားတျာ 

ဟျာ စကစရ   နယ်ရခမ   နြ်ား  ြုံပ်မှုက ို ခမြှင တ်ငရ်ပြားဖ ို   ကူညီရပြားတျာ ခဖစ်ပါတယ်။ The Max Planck 

Foundation စီမံက န်ြားက ခမနမ်ျာ ကမ်ြားရ ိုြားတန်ြား န   ပင်လယ်ရရြားရ ကျာငြ်ားနယ်န မ တ်ရတွက ို   နြ်ား  ြုံပ်န ိုငဖ် ို   

စစ်အိုပ်စိုရ  တရျာြားမဝငက်က ြုံြားပမ်ြားမှုက ို ရ ျာက်ပံ ကူညီရပြားန ိုငဖ် ို   လ ိုအပ်တ   ကျွမ်ြားက ငရ်တွက ို ရပြားအပ်မှျာ 

ခဖစ်ပါတယ်။ 

 

The Max Planck Foundation ရ   စီမံက နြ်ားမှျာ တက်ရရျာက်ပါဝငရ်စတျာက စစ်အိုပ်စိုက ို ခမနမ်ျာန ိုငင် ံ

အစ ိုြားရအခဖစ် အသ အမှတ်ခပြုံတျာလည်ြား ခဖစ်ပါတယ်။ ခမန်မျာခပည်သူရတွက လွန ်  သည ် ၂၂ လလံိုြားလံိုြား 

သတတ  ရခပျာငစွ်ျာန  ဆန  က် င ်ျာြားဆ ခဖစ်ငပီြား စစ်အိုပ်စိုရ   တရျာြားမဝငအ်ျာဏျာ  ြုံပ်က ိုငမ်ှုက ို     ရရျာက်ရရျာက် 

ဟန  တ်ျာြား ျာြားဆ  ခဖစ်ပါတယ်။ 

 

ဒဏ ်တ်ပ တ်ဆ ို   ျာြားတ   အဖွ ှေ့အစည်ြားန   လူပိုဂ္ ြုံလ်ရတွက ို ရနပံ်ိုရငရွတွ ရပြားအပ်ငပီြား အက  ြုံြားရှ ရအျာင ်

ရ ျာက်ပံ တ   ဂ ျာမနဖ်က်ဒရယ်န ိုငင်ခံ ျာြားရရြားရံိုြားန   Max Plank Foundation တ ို  ဟျာ အီြားယူဒဏ ်တ် 

ပ တ်ဆ ို  မှုရ   ပိုဒမ် ၄ က (၂) က ို    ြုံြားရဖျာက်ရျာ ရရျာက်န ိုငပ်ါတယ်။  

 

ယ ိုက ငြ်ားပရတျာ မယ်  စငက်ျာပူအလိုပ်ရံိုရဆွြားရနြွားပွ ဟျာ စီစဉ် ျာြားတ   အလိုပ်ရံိုရဆွြားရနြွားပွ  ၆  ို  က ၅  ို 

ရခမျာက် အလိုပ်ရံိုရဆွြားရနြွားပွ ခဖစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်ရ   တရျာြားမဝငအ်ျာဏျာသ မ်ြားကက ြုံြားပမ်ြားမှုရနျာက်ပ ိုငြ်ား 

လူက ိုယ်တ ိုငတ်က်ရရျာက်တ   အလိုပ်ရံိုရဆွြားရနြွားပွ  ၂ ကက မ်က ို က ငြ်ားပငပီြားစီြား ျာြားငပီြား၊ ၂၀၂၂  ိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ျာ 

လတွင ်ဗီယက်နမ်န ိုငင်မှံျာ တစ်ကက မ်၊ ၂၀၂၂  ိုနစ်ှ၊ ဖ လစ်ပ ိုငန် ိုငင်မှံျာ တစ်ကက မ်က ငြ်ားပ   ပါတယ်။ 

https://specialadvisorycouncil.org/2022/09/statement-briefing-effective-control-myanmar/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0401-20220423
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0401-20220423


Max Planck Foundation ရ   သတငြ်ားပ ို  စ်တစ် ိုအရ ဗီယက်နမ်န ိုငင်မှံျာ က ငြ်ားပ   တ   အလိုပ်ရံိုရဆွြားရနြွားပွ က ို 

စစ်အိုပ်စိုရ   က ိုယ်စျာြားလှယ်ရတွ တက်ရရျာက်ဖ ို   ဂ ျာမနအ်စ ိုြားရက ရငရွ ကြားပံ ပ ိုြား   တယ်လ ို   ရဖျ်ာခပ ျာြား 

ပါတယ်။ အ ဒ ီ သတငြ်ားပ ို  စ်မှျာ “အျာဆီယံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်အံျာြားလံိုြားက သူတ ို  ရ   က ိုယ်စျာြားလှယ်ရတွက ို ရရွြား  ယ် 

အဆ ိုခပြုံ   ငပီြား၊ အျာဆီယံအဖွ ှေ့ဝင ် ၁၀ န ိုငင်လံံိုြားက အဆ ိုခပြုံ ျာြားတ   ၂၆ ဦြား တက်ရရျာက်လ က်ရှ ” လ ို   ရဖျ်ာခပ 

 ျာြားပါတယ်။  

 

ဖ လစ်ပ ိုငန် ိုငင်မှံျာ က ငြ်ားပ   တ   အလိုပ်ရံိုရဆွြားရနြွားပွ မှျာ အျာဆီယံ ၉ န ိုငင်ကံ က ိုယ်စျာြားလှယ်ရတွ 

တက်ရရျာက်   ငပီြား၊ စစ်အိုပ်စိုရ   က ိုယ်စျာြားလှယ်ရတွ ပါဝင ် တက်ရရျာက်   ခ ငြ်ား ရှ မရှ က ို Justice For 

Myanmar အရနန   အတည်ခပြုံန ိုငခ် ငြ်ား မရှ ပါဘူြား။  

 

Max Planck Foundation ရ   ပငလ်ယ်ရရခပင ် ငင မ်ြား  မ်ြားရရြားနငှ်  လံိုခ ံြုံရရြားစီမံက န်ြားဟျာ ခမန်မျာစစ်တပ်က 

တရျာြားမဝငအ်ျာဏျာသ မ်ြားကက ြုံြားပမ်ြားမှုမတ ိုငမီ် ၂၀၂၀  ိုနစ်ှ၊ ရအျာက်တ ိုဘျာလမှျာ စတင ်  ငပီြား၊ 

“ပငလ်ယ်ရရခပငင်င မ်ြား  မ်ြားရရြားန   လံိုခ ံြုံရရြားခမြှင တ်ငရ်ရြား အျာဆီယံရဒသတွငြ်ား ကျာကွယ်န ိုငရ်သျာ သံတမန ်

ရရြားရျာန   ရဒသတွငြ်ားပူြားရပါငြ်ားရဆျာငရွ်က်ရရြား အျာြားရကျာငြ်ားရစဖ ို  ” ရည်ရွယ်ပါတယ်။ 

 

Max Planck Foundation ဟျာ သူတ ို  ရ   ဝဘ်ဆ ိုဒရ်ပေါ်က “ခမနမ်ျာန ိုငင်ရံှ  လက်ရှ စီမံက နြ်ားမ ျာြား” 

ရ ါငြ်ားစဉ်ရအျာက်မှျာ သူတ ို  ရ   အစီအစဉ်က ို ဆက်လက် ျာြားရှ ဆ  ခဖစ်ပါတယ်။ 

 

ဂ ျာမဏနီ ိုငင်ဟံျာ ကိုလသမဂ္အရ ွရ ွညီလျာ ံနငှ  ် လူ  အ ွင အ်ရရြားရကျာငစီ်ဆံိုြားခဖတ်  က်ရတွကတဆင  ်

ခမနမ်ျာန ိုငင်ရံှ  လူ  အ ွင အ်ရရြားန   ဒမီ ိုကရရစီအရရြားတ ို  အတွက် အကက မ်ကက မ်  ိုတ်ရဖျ်ာရခပျာဆ ို   ပါတယ်။ 

 

https://www.mpfpr.de/2022/09/22/asean/
https://www.mpfpr.de/2022/07/21/asean-workshop/
https://www.mpfpr.de/projects/myanmar/


ဂ ျာမဏနီ ိုငင်ရံ   Max Planck Foundation ကတဆင  ် ခမနမ်ျာစစ်အိုပ်စိုအတွက် ပံ ပ ိုြားကူညီတ   လိုပ်ရပ်ဟျာ 

ခမနမ်ျာန ိုငင်ရံ   အက ပ်အတည်ြားအရခ အရနန   ပတ်သက်ငပီြား အမ ျာြားခပည်သူရရှှေ့ လူသ ရှင ်ကျာြားရပ်တည်  က် 

ရတွန   သူတ ို  ရ   န ိုငင်တံကျာလူ  အ ွင အ်ရရြားတျာဝနရ်တွန   ရရှ ှေ့ရနျာက်မညီ မရလ ျ်ာညီ မက ိုက်ညီရနပါဘူြား။ 

 

ဂ ျာမနဖ်က်ဒရယ်န ိုငင်ခံ ျာြားရရြားရံိုြားန   Max Planck Foundation for International Peace and the Rule 

of Law တ ို  အရနခဖင  ် Justice For Myanmar က မှတ်  က်ရတျာငြ်ားဆ ိုမှုက ို အရ ကျာငြ်ားခပန ်ကျာြားခ ငြ်ား 

မရှ    ပါဘူြား။ 

 

Justice For Myanmar ရ ဲ့ ရပြာရရ်းဆ ုခွငဲ့ရ်  သ ူ ြရတနာရြာငက် "ဂ ျာမနအ်စ ိုြားရန   Max Planck 

Foundation တ ို  အရနန   ခမနမ်ျာစစ်အိုပ်စိုက ို ပံ ပ ိုြားကူညီမှုရတွန   တရျာြားဝငမ်ှုရပြားရနခ ငြ်ားခဖင်  စစ်အိုပ်စိုရ   

ရက်စက် ကမ်ြား ကြုံတ်တ  ရျာဇဝတ်မှုရတွက ို ပ ိုမ ိုအတင် ရ က ျူြားလွနန် ိုငရ်အျာင ် အျာြားရပြားကူညီရနငပီြား၊ 

ဒမီ ိုကရရစီတနဖ် ိုြားရတွက ို ယိုတ်ရလ ျာ ရအျာငလ်ိုပ်ရနတျာ ခဖစ်ပါတယ်။ အီြားယူရ   ဒဏ ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှုရတွ 

က ိုလည်ြား    ြုံြားရဖျာက်န ိုငဖ်ွယ် ရှ ရနပါတယ်။  

 

"စစ်အိုပ်စိုက ခမနမ်ျာန ိုငင်အံတွငြ်ား စစ်ပွ ရတွန   လူသျာြားရတွ လံိုခ ံြုံမှုမရှ တ   အရခ အရနရတွခဖစ်ရစတ   

တရျာြား ံပ  ခဖစ်ပါတယ်။ ဂ ျာမနအ်စ ိုြားရအရနန   ဂ ျာမနခ်ပည်သူရတွရ   ရနပံ်ိုရငရွတွန   ငင မ်ြား  မ်ြားရရြားန   လံိုခ ံြုံရရြား 

ခမြှင တ်ငဖ် ို  အတွက် ရည်ရွယ်လိုပ်ရဆျာငတ်   အစီအစဉ်တစ်ရပ်မှျာ စစ်အိုပ်စို တက်ရရျာက်ဖ ို  အတွက် 

ရငရွ ကြားပံ ပ ိုြားဖ ို   သံိုြားစွ တျာက သင ရ်လ ျ်ာတယ်လ ို   ရှုခမငတ်ျာက စ တ်ပ က်ဖွယ်ရျာခဖစ်ပါတယ်။   

 

" ိုလ ို ဒရီနပံ်ိုရငရွတွက ို ပံ ပ ိုြားတျာဟျာ ဒဏ ်တ်ပ တ်ဆ ို   ျာြားတ   အဖွ ှေ့အစည်ြား၊ လူပိုဂ္ ြုံလ်ရတွန   သူတ ို   

လက်ရအျာက်က ဝန ်မ်ြားရတွက ို သစစျာ ံမှုအတွက် ဆိုလျာဒရ်ပြားန ိုငရ်အျာင၊် တရျာြားဝငမ်ှုရရှ ရအျာင၊် 

စစ်အိုပ်စိုရ   တရျာြားမဝငအ်ျာဏျာသ မ်ြားကက ြုံြားပမ်ြားမှုက ို ပံ ပ ိုြားရပြားမယ ် ကျွမ်ြားက ငမ်ှုရတွန   အသ ပညျာရတွ ရရှ  

ရအျာင ်ကူညီရပြားတျာခဖစ်ပါတယ်။   



 

"န ိုငင်ရံရြားအက ဉ်ြားသျာြားရဟျာငြ်ားမ ျာြားကူညီရစျာင ရ်ရှျာက်ရရြားအသငြ်ားရ   အ  က်အလက်ရတွအရ စစ်အိုပ်စိုက 

အျာဏျာသ မ်ြားကက ြုံြားပမ်ြားမှုလိုပ်ရဆျာငရ်ျာမှျာ လူရပါငြ်ား ၂၅၀၀ ရက ျ်ာက ို သတ်ခဖတ် ျာြားငပီြား၊ ၁၆၀၀၀ ရက ျ်ာက ို 

မတရျာြား ဖမ်ြားဆီြားရ ျာင ်  ျာြားပါတယ်။ 

 

"ခမနမ်ျာစစ်တပ်က က ျူြားလွနရ်နတ   လူမ  ြုံြားတိုန်ြားသတ်ခဖတ်မှုကရန လွတ်ရခမျာက်ဖ ို   ကက ြုံြားပမ်ြားရနတ   ရ ိုဟငဂ် ျာ 

ရတွက ို စစ်တပ်က အငမ လ ိုလ ို  ကျာြားခဖတ်ဖမ်ြားဆီြားတျာအပါအဝင ်ရက်စက် ကမ်ြား ကြုံတ်တ   ရျာဇဝတ်မှုရတွန   

အခ ျာြားလူ  အ ွင အ်ရရြား   ြုံြားရဖျာက်မှုရတွ က ျူြားလွနဖ် ို  အတွက် သူတ ို  ရ   ရရတပ်က ို အသံိုြားခပြုံပါတယ်။ 

 

"အ ိုန ိုငင်တံကျာ ရီြားအတွက် ကိုနက် စျာရ တ်အျာြားလံိုြားက ို ရ ျာက်ပံ ငပီြား ဆိုလျာဒ ် ီြားခမြှင  ်ံလ ိုက်ရတ  သူရတွ 

ဟျာ ပငလ်ယ်ခပငမှ်ျာက ျူြားလွနတ်   ရျာဇဝတ်မှုရတွမှျာ ပါဝင ်  တ   စစ်အိုပ်စိုအရျာရှ ရတွ ဒါမှမဟိုတ် စစ်အိုပ်စို 

  နြ်ား  ြုံပ်မှုရအျာက်က လူရတွပ  ခဖစ်ပါတယ်။ 

 

"ဂ ျာမနအ်စ ိုြားရန   Max Planck Foundation တ ို  အရနန   “အျာဆီယံရဒသတွငြ်ား ပငလ်ယ်ရရရ ကျာငြ်ား 

ငင မ်ြား  မ်ြားရရြားနငှ လံ်ိုခ ံြုံရရြားခမြှင တ်ငမ်ှု” အစီအစဉ်မှျာ က နရ်ှ ရနရသြားတ   လှုပ်ရှျာြားမှုရတွ၊ အခ ျာြားအစီအစဉ် 

ရတွ၊ အစည်ြားအရဝြားရတွန   အ မ်ြားအနျာြားရတွအျာြားလံိုြားကရန ခမန်မျာစစ်အိုပ်စို  က်  ငြ်ားဖယ်ရှျာြားဖ ို   က မတ ို   

ရတျာငြ်ားဆ ိုပါတယ်။ 

 

"ဂ ျာမနပ်ါလီမနအ်ရနန   အ ွန ်မ်ြားခပည်သူရတွရ   ရငရွတွက ို ခမနမ်ျာစစ်အိုပ်စိုအဖွ ှေ့ဝငရ်တွက ို ပံ ပ ိုြားဖ ို   

ဘျာရ ကျာင သ်ံိုြားစွ ရသလ ဆ ိုတျာန  ၊ ဒလီ ိုရဆျာငရွ်က်  က်ရတွဟျာ အီြားယူဒဏ ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှုရတွက ို 

   ြုံြားရဖျာက်ခ ငြ်ား ရှ မရှ တ ို  က ို အရရြားတကကီြားစံိုစမ်ြားစစ်ရဆြားဖ ို   က မတ ို   ရတျာငြ်ားဆ ိုပါတယ်။  

https://aappb.org/


"အီြားယူအရနန   ခမနမ်ျာန ိုငင်ကံ ို ရလယျာဉ်ဆီရ ျာက်ပံ ပ ို  ရဆျာငမ်ှုက ို အလံိုြားစံိုပ တ်ပငမ်ှုတစ်ရပ် အပါအဝင် 

စစ်အိုပ်စိုန   သူတ ို  ရ   စီြားပွျာြားရရြားလိုပ်ငန်ြားရတွအရပေါ် ရနျာက် ပ်ဒဏ ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှုရတွ   မှတ်ဖ ို   က မတ ို   

ရတျာငြ်ားဆ ိုပါတယ်”။ 

 

ြ ုြ ုသ ရ  ရန် 

 

Justice For Myanmar သည် ခမနမ်ျာခပည်သူမ ျာြားအတွက် တရျာြားမျှတမှုနငှ  ် တျာဝန ်ံမှုရရှ ရစရန၊် 

စစ်တပ်စီြားပွျာြားရရြားမ ျာြားအဆံိုြားသတ်ရနရ်တျာငြ်ားဆ ိုရနငပီြား ဖက်ဒရယ်ဒမီ ိုကရရစီနငှ  ် ရရရှည်တည်တံ  

  ိုငင်မ ရသျာ ငင မ်ြား  မ်ြားရရြားအတွက် စည်ြားရံိုြားလှုံှေ့ရဆျ်ာရနရသျာ အမည်မရဖျ်ာခပသည ် တက်ကကလှုပ်ရှျာြားသူမ ျာြား 

အစိုအဖွ ှေ့ ခဖစ်သည်။ 
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