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ဆွစ်ဇာလန်က စစ်အြ်ုစုကုိ ဖွ ွံ့ ဖဖိ ်းရရ်းဆိုငရ်ာထြ်ိသ်ီးအစည််းအရ ်းသို ို့ ဖိတက်ကာ်းြှုအာ်း 

ြယ်ဖျက်လုိက်ပခင််းအရြေါ် JFM ကကိ ဆို 

ဆွစ်ဇာလန်အရနန ို့ အြျိ ်းသာ်းညီညွတရ်ရ်းအစုိ်းရကို အသအိြှတပ်ြ ြ ို့ြုိ်းသငို့် 

 

 

ထိရရောက်ရသော ဖွ ွံ့ ဖဖိ ြိုးရရြိုးဆိိုငရ်ောပ ြိုးရပေါငြ်ိုးရဆောငရွ်က်မှု ထိပ်သ ြိုးအစည်ြိုးအရ ြိုးသိို ို့ တရောြိုးမ င် 

မမနမ်ောစစ်အိုပ်စိုကိို ဖိတ်ကကောြိုးထောြိုးတောပယ်ဖျက်လိိုက်တ ို့ ဆွစ်ဇောလနအ်စိိုြိုးရရ ို့ ဆ ိုြိုးမဖတ်ချက်ကိို Justice For 

Myanmar က ကကိ ဆိိုပေါတယ်။  

 

Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC) ထိပ်သ ြိုးအစည်ြိုးအရ ြိုးကိို 

အိမ်ရှငအ်မဖစ် လက်ခ ကျငြ်ိုးပမယ်ို့ ဆွစ်ဇောလန် ဖွ ွံ့ ဖဖိ ြိုးတိိုြိုးတက်ရရြိုးနငှို့ ် ပ ြိုးရပေါငြ်ိုးရဆောငရွ်က်ရရြိုး ရအဂျငစ်  

(SDC) ဟော ဂျ န ဗောရှိ တရောြိုးမ ငစ်စ်အိုပ်စိုက သိမ်ြိုးပိိုက်ရယ ထောြိုးတ ို့ ကိုလသမဂဂဆိိုငရ်ော မမနမ်ောနိိုငင်  

အဖမ တမ်ြိုးမစ်ရှငဆ် ကိို ဖိတ်ကကောြိုးစောရပြိုးပိို ို့ခ ို့ပေါတယ်။  

 

အ ဒ ထိပ်သ ြိုးအစည်ြိုးအရ ြိုးကိို စစ်အိုပ်စိုရ ို့ ရငြ်ိုးနှ ြိုးမမ  ပ်နှ မှုနငှို့ ် နိိုငင် မခောြိုး စ ြိုးပွောြိုးဆက်ဆ ရရြိုး ဒိုတိယ န်ကက ြိုး 

ရဒေါက်တော ေါ ေါရမောငက် ဂျ န ဗောမှောရှိတ ို့ စစ်အိုပ်စိုကိိုယ်စောြိုးလှယ်ရတွန ို့အတ  အွန်လိိုငြ်ိုးကရန တက်ဖိို ို့ စ စဉ် 

ထောြိုးတောပေါ။  

 

စစ်အိုပ်စိုကိို ဖိတ်ကကောြိုးထောြိုးတောကိို ပယ်ဖျက်ဖိို ို့န ို့ ကိုလသမဂဂစနစ်အရ မမနမ်ောမပည်သ ရတွကိို ကိိုယ်စောြိုး 

မပ ခွငို့ ်အခွငို့အ်ောဏောရရှိထောြိုးသ မဖစ်တ ို့ ကိုလသမဂဂဆိိုငရ်ောမမနမ်ောအဖမ တမ်ြိုးကိိုယ်စောြိုးလှယ် ဦြိုးရကျေ်ာမိိုြိုးထွနြ်ိုး 

ကိို ဖိတ်ကကောြိုးဖိို ို့ ဆွစ်ဇောလနအ်စိိုြိုးရကိို Justice For Myanmar န ို့ အမခောြိုးရသော အရပ်ဘက်အဖွ ွံ့အစည်ြိုး 

ရတွက ရတောငြ်ိုးဆိိုခ ို့ပေါတယ်။  

 

သိို ို့ရပမယ်ို့ ဆွစ်ဇောလနအ်စိိုြိုးရက စစ်အိုပ်စိုကိို ဖိတ်ကကောြိုးထောြိုးတောကိို ပယ်ဖျက်လိိုက်ရပမယ်ို့ မမနမ်ောနိိုငင် က 

အစိိုြိုးရကိိုယ်စောြိုးလှယ်အောြိုးလ ိုြိုးကိို အစည်ြိုးအရ ြိုးသိို ို့ ဖိတ်ကကောြိုးမခငြ်ိုးမမပ ဖိို ို့ ဆ ိုြိုးမဖတ်ခ ို့ပေါတယ်။  

 

https://effectivecooperation.org/


SDC က "ထိပ်သ ြိုးအစည်ြိုးအရ ြိုးဟော ကိုလသမဂဂအရထွရထွည လောခ  (UNGA) က အသိအမှတ်မပ ထောြိုးတ ို့ 

အစိိုြိုးရကိိုယ်စောြိုးလှယ်ရတွ တက်ရရောက်နိိုငမှ်ော မဖစ်ပေါတယ်။ မမနမ်ောနိိုငင် အတွက် ကိုလသမဂဂအရထွရထွ 

ည လောခ  (UNGA) က အသိအမှတ်မပ ထောြိုးတော မရှိရသြိုးပေါ “လိို ို့ ဆိိုရှယ်မ ဒ ယောမှော ရဖေ်ာမပခ ို့ပေါတယ်။  

 

GPEDC ရ ို့ ပ ြိုးတွ ပ ို့ပိိုြိုးမှုအဖွ ွံ့ တစ်စိတ်တစ်ပိိုငြ်ိုးမဖစ်တ ို့ ကိုလသမဂဂဖွ ွံ့ ဖဖိ ြိုးရရြိုးအစ အစဉ် အပေါအ င ်

ကိုလသမဂဂရအဂျငစ် ရတွအရနန ို့ UNGA ရ ို့ မမနမ်ောနိိုငင် ကိိုယ်စောြိုးမပ မှုဆိိုငရ်ော ရပ်တည်ချက်ကိို လိိုက်နောဖိို ို့ 

လိိုအပ်ပေါတယ်။ အရထွရထွည လောခ က တရောြိုးမ၀ငစ်စ်အိုပ်စိုကိို မမနမ်ောနိိုငင် အစိိုြိုးရအမဖစ် အသိအမှတ် 

မမပ ပ  ထိနြ်ိုးသိမ်ြိုးခ ထောြိုးရတ ို့ နိိုငင် ရတေ်ာ၏အတိိုငပ်ငခ် ပိုဂဂိ လ် ရဒေါ်ရအောငဆ်နြ်ိုးစိုကကည်န ို့ အမျိ ြိုးသောြိုးည ညွတ် 

ရရြိုးအစိိုြိုးရရ ို့ သမမတဦြိုး ငြ်ိုးမမငို့တိ်ို ို့ကိို ဆက်လက်အသိအမှတ်မပ ထောြိုးပေါတယ်။  

 

အ ဒေါရကကောင်ို့ ကိုလသမဂဂအရထွရထွည လောခ အဖွ ွံ့ ငရ်တွက ဦြိုးရကျေ်ာမိိုြိုးထွနြ်ိုးကိို ကိုလသမဂဂအရထွရထွ 

ည လောခ ရ ို့ မမန်မောနိိုငင် အဖမ တမ်ြိုးကိိုယ်စောြိုးလှယ်အမဖစ် ဆက်လက်အသိအမှတ်မပ ထောြိုးတောမဖစ်ပေါတယ်။ 

မမနမ်ောမပည်သ ရတွကိို ကိိုယ်စောြိုးမပ တ ို့ ဦြိုးရကျေ်ာမိိုြိုးထွနြ်ိုးကိိုသော ဖိတ်ကကောြိုးရမှောမဖစ်ပေါတယ်။  

 

Justice For Myanmar ၏ ရပြာရရ်းဆိုခွငို့ရိှ်သ ူ ြရတနာရြာငက် “ထိရရောက်ရသောဖွ ွံ့ ဖဖိ ြိုးရရြိုး ဆိိုငရ်ော 

ပ ြိုးရပေါငြ်ိုးရဆောငရွ်က်မှု ထိပ်သ ြိုးအစည်ြိုးအရ ြိုးကရန တရောြိုးမ င ် စစ်အိုပ်စိုကိို ဖယ်ထိုတ်ဖိို ို့ ဆွစ်ဇောလန ်

အစိိုြိုးရရ ို့ ဆ ိုြိုးမဖတ်ချက်ကိို ကကိ ဆိိုပေါတယ်။ 

 

“မမနမ်ောစစ်အိုပ်စိုဟော တရောြိုးမ င ်အကကမ်ြိုးဖက်အဖွ ွံ့အစည်ြိုးတစ်ရပ်မဖစ်ဖပ ြိုး၊ သ တိို ို့ကိို လ ိုြိုး  ဖိတ်ကကောြိုးမခငြ်ိုး 

မမပ သငို့ပ်ေါဘ ြိုး။ 

 

“ထိရရောက်ရသောဖွ ွံ့ ဖဖိ ြိုးရရြိုးဆိိုငရ်ော ပ ြိုးရပေါငြ်ိုးရဆောငရွ်က်မှုအတွက် အမှန်တကယ် ရပ်တည်နိိုငဖ်ိို ို့ အဆိိုပေါ 

ထိပ်သ ြိုးအစည်ြိုးအရ ြိုးအရနန ို့ ကိုလသမဂဂဆိိုငရ်ော မမနမ်ောအဖမ တမ်ြိုးကိိုယ်စောြိုးလှယ် ဦြိုးရကျေ်ာမိိုြိုးထွန်ြိုးကိို 

ဖိတ်ကကောြိုးသငို့ဖ်ပ ြိုး၊ အမျိ ြိုးသောြိုးည ညွတ်ရရြိုးအစိိုြိုးရကိို အရရြိုးတကက ြိုး ဦြိုးစောြိုးရပြိုးအရနန ို့ အသိအမှတ်မပ ဖပ ြိုး 

ည ိနှုငိြ်ိုးရဆောငရွ်က်သငို့ပ်ေါတယ်။ 

 

“စစ်အိုပ်စိုရ ို့တရောြိုးမ၀ငအ်ောဏောသိမ်ြိုးဖိို ို့ကကိ ြိုးစောြိုးမှုန ို့ မမန်မောမပည်သ ရတွအရပေါ် အကကမ်ြိုးဖက်စစ်ပွ ရကကောငို့် 

ဖပိ လ လိုန ြိုးပေါြိုးမဖစ်ရနတ ို့ မမန်မောို့အနောဂတ်ဖွ ွံ့ ဖဖိ ြိုးတိိုြိုးတက်မှုကိို ပ ို့ပိိုြိုးရပြိုးဖိို ို့ နိိုငင် တကောအသိိုက်အ နြ်ိုးအရနန ို့ 

အမျိ ြိုးသောြိုးည ညွတ်ရရြိုးအစိိုြိုးရန ို့ ထိထိရရောက်ရရောက် ပ ြိုးရပေါငြ်ိုးရဆောငရွ်က်ဖိို ို့ လိိုပေါတယ်။” ဟို ရမပောကကောြိုးခ ို့ 

ပေါတယ်။ 

 

https://www.facebook.com/swissembassyyangon


ြုိြုိသရိှိရန် 

 

ဆွစ်ဇောလနအ်စိိုြိုးရက စစ်အိုပ်စိုအောြိုး တရောြိုး ငမ်ှုရပြိုးအပ်ရနမှုအရပေါ် JFM ၏ သတငြ်ိုးထိုတ်မပနခ်ျက်ကိို 

ယခိုရနရောတွင ်ကကညို့်ရှုပေါ။ 

 

Justice For Myanmarသည် မမနမ်ောမပည်သ မျောြိုးအတွက် တရောြိုးမျှတမှုနငှို့ ် တော နခ် မှုရရှိရစရန၊် 

စစ်တပ်စ ြိုးပွောြိုးရရြိုးမျောြိုး အဆ ိုြိုးသတ်ရနရ်တောငြ်ိုးဆိိုရနဖပ ြိုး ဖက်ဒရယ်ဒ မိိုကရရစ နငှို့ ် ရရရှည်တည်တ ို့ 

ခိိုငဖ်မ ရသော ဖငမ်ိြိုးချမ်ြိုးရရြိုးအတွက် စည်ြိုးရ ိုြိုးလှု ွံ့ရဆေ်ာရနရသော အမည်မရဖေ်ာမပသညို့် တက်ကကလှုပ်ရှောြိုးသ မျောြိုး 

အစိုအဖွ ွံ့ မဖစ်သည်။ 
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