စစ်တပ်အက ိ ျိုးစျိုးပ ျိုးပဋိပကခနင
ှ ် ပတ်သတ်သည် သမ္မတရျိုးက ကည ခ က်အကပေါ် Justice For Myanmar ၏
တန်ပပန်မ္၊ှု လတ်လပ်သည် ပပစ်မ္ှုဆင်
ိ ရ စစမ္်ျိုးစစ်ကဆျိုးမ္ှုနင
ှ ် ခိင်လသည် ပပ ပပင်ကပပ င်ျိုးလဲမ္မ္
ှု ျိုး လပ်ကဆ င်ရန်
ကတ င်ျိုးဆ ိ
ဇူလိင် ၂၀၊ ၂၀၂၀၊ ပမ္န်မ္ နိင်င
စစ်တပ်ပိုငစ
် ီးပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးစို မြန်ြ ာ့စီးပ ီးရ ီးဦီးပိုငလ
် ြတက်၏ ဒါရို က်တ ြ ီးမြစ်ကကသညာ့်
ဗိုလ်ြီးခ ျုပ်ရက ်ထင် (အငငြ်ီးစ ီး)နှငာ့် ဗိုလ်ြီးနရအ င် (အငငြ်ီးစ ီး) တနှ
ို ာ့ ငာ့် ပတ်သတ်၍ ဥပရဒနှငာ့် ြညရသ
အက ျုီးစီးပ ီးပဋပကခြ ီးရှရနသည်ဆိုသညာ့် ရ ှေ့ရေခ ျုပ်ရို ီး၏ ရတွေ့ ရှခ က်ကို Justice For Myanmar ြှ
သရှ ပါသည်။ အဆိုပါနှစ်ဦီးသည် မြန်ြ ာ့အရက က်ခန်ဌ နနှငာ့် မြန်ြ ာ့ဆပ်ကြ်ီးအ ဏ ပိုငအ
် ြွေ့တက
ို ာ့ ို အသီးသီး
ဦီးရဆ င်ရနကကသည်။ ရန က်ပိုငီး် တင် ဗိုလ်ြီးခ ျုပ်ရက ်ထင်နင
ှ ာ့် ဗိုလ်ြီးနရအ င်တသည်
ို ာ့
မြန်ြ ာ့စီးပ ီးရ ီးဦီးပိုင်
ဒါရို က်တ ဘိုတ်အြွေ့ဝင်

ထီးြ ီးြှ နှုတထ
် က်ထ ီးရကက င်ီး ၂၀၂၀ ဇလိုင် ၁၇ က်ရနက
ာ့ မပျုလိုပ်ခာ့သညာ့်

သြမတရို ီးသတင်ီးစ ရှငီး် လင်ီးပအ သ ပါသည်။ သို ာ့ တင် ၎င်ီးတ၏
ို ာ့ အစိုီး အြွေ့
ဆက်လက်ထ ီးရှငပီး

ထီးြ ီးကို

ဇဝတ်ရကက င်ီးအ ဥပရဒနှငအ
်ာ့ ည စိုစြ်ီးစစ်ရဆီးြှု ြမပျုလိုပ်မခင်ီးသည်

အန်အယ်ဒဦီးရဆ င်အစိုီး အရနမြငာ့် အစိုီး ၏ ဂိုဏသ
် ကခ နှငာ့် တ

ီးဥပရဒစိုီးြိုီးရ ီးတက
ို ာ့ ို အထအခိုက်ခငပီး

မြန်ြ စစ်တပ်နင
ှ ာ့် ပီးရပါင်ီးကကစည်လိုပ်ရဆ င်မခင်ီးပင် မြစ်ရပသည်။ ြှနက
် န်သညာ့်
တ

ီးစ င်ရ ီးလြ်ီးရကက င်ီးအတိုင်ီး ရဆ င် က်ြှုြရှမခင်ီးသည် စစ်တပ်အရနမြငာ့် စီးပ ီးရ ီးအခငာ့ထ
် ီးခြှုနင
ှ ာ့်

မပစ်ြှုမပစ်ဒါဏ်ြ ီးြှ ကင်ီးလတ်ခငာ့ြ
် ီး ရှငြ ရှရနသည်ဆိုသညာ့် စိုီး ြ်ြယ် လကခဏ တစ် ပ်အမြစ် Justice For
Myanmar က ရှု မြင် ပါသည်။
Justice For Myanmar ၏ ရမပ ရ ီးဆိုခငာ့ရ
် ှသ ြ တန ရြ င်က “ဗိုလ်ြီးခ ျုပ်ရက ်ထင်၊ ဗိုလ်ြီး နရအ င်နအတ
ာ့
ဦီးပိုငန
် ာ့MEC တြှ
ို ာ့ အလ ီးတ အက ျုီးစီးပ ီးပဋပကခရှရနတာ့ အမခ ီးအြွေ့ဝင်ြ ီးအ ီးလိုီးကိုလည်ီး လတ်လပ်ငပီး
ရစာ့စပ်မပညာ့်စိုတာ့ မပစ်ြှုဆိုင်
၎င်ီးတက
ို ာ့ ို အစိုီး အြွေ့ဝင်
စစ်တပ်

စိုစြ်ီးစစ်ရဆီးရ ီးရတလိုပ်ြို ာ့Justice For Myanmar က ရတ င်ီးဆိုပါတယ်။
ထီးရတကရန ခ က်ခ င်ီးထိုတ်ပယ် ပါြယ်။ အန်အယ်ဒဦီးရဆ င်အစိုီး အြွေ့အရနန ာ့

ဇဝတ်ဂိုဏီး် ကလရတကို က ကယ်ရပီးြှုရတ ဆက်လိုပ်ရနတ ဟ လက်ခနင
ို စ
်

ြရှပါဘီး။

ဦီးပိုငဘ
် ိုတ်အြွေ့ကရန ဗိုလ်ြီးခ ျုပ်ရက ်ထင်န ာ့ဗိုလ်ြီးနရအ င်တို နှု
ာ့ တ်ထက်လိုက်ရို န ာ့မြန်ြ အစိုီး အြွေ့တင်ီး ကပ်

ရ

ဂါမြစ်ရနတာ့ အက ျုီးစီးပ ီး ပဋပကခမပသန ကို ရမြရှငီး် နင
ို ်ြှ ြဟိုတ်ပါဘီး။ ဗိုလ်ြီးခ ျုပ်ရက ်ထင်န ာ့

ဗိုလ်ြီးနရအ င်တက
ို ာ့ ဦီးပိုငြ
် ှ အစိုရှယ်ယ ရတ ဆက်လက် ပိုငဆ
် ိုငထ
် ီးငပီးရတ ာ့
ထပ်ပိုငီး် စစ်ဗိုလ်ခ ျုပ်ရတအရနန ာ့အစိုီး

အ
ပ်ဘက်ဌ နရတြှ အ ဏ န ာ့လွှြ်ီးြိုီးြှုရတ အြ ီးအမပ ီး
ာ့

ရှရနရအ င် မြည်ာ့ဆည်ီးရပီးရနတာ့ နင
ို ်ငရတ ် အစ
် ာ့ က်ထ ီးတာ့
ာ့ တ်အပိုငီး် အ ီးလိုီးြှ မြနက
စစ်တပ်ထန်ီးခ ျုပ်ြှုကန်ယက် အစ
တ်အပိုငီး် ရတအရနန ာ့သတက
ို ာ့ ဆက်လက် ရှရနတ ပါပ။ တကယ်ရတ ာ့ သတို ာ့
ာ့
နှစ်ရယ က်ဟ ပင်လယ်ထမြျုပ်ရနတာ့ ရ ခရတ င် ထ
ာ့ ပ်ပိုင်ီးရလီးသ မြစ်ပါတယ်” ဟို ရမပ ကက ီးသည်။
အစိုီး အ

ရှအ ီးလိုီး၏ အစိုရှယ်ယ ပိုငဆ
် ိုငြ
် ှုြ ီးအပါအဝင် စီးပ ီးရ ီးအက ျုီးစီးပ ီးြ ီးအ ီးလိုီးကို

ထိုတ်မပန်ရကကမင ရပီးြို ာ့Justice For Myanmar ြှ ရတ င်ီးဆိုလိုက်သည်။ ဥပရဒနှငြ
်ာ့ ညဘ လိုပ်ရဆ င်သညာ့်
ြည်သညာ့် အစိုီး အ

ရှြဆို တ ဝန်ခြှု ရှရစ ြည် မြစ်ပါသည်။

ဦီးပိုင၏
် ဒါရို က်တ အြ ီးစိုသည် စစ်တပ်အြွေ့ဝင်အမြစ် တ ဝန်ထြ်ီးရဆ င်ရနစဉ်ြှ ပင်
အစိုီး

ထီးရန

ြ ီးတင် တ ဝန်ထြ်ီးရဆ င်ရနဆမြစ်သည်ကို Justice For Myanmar ြှ ရတွေ့ ရှ သည်။

၎င်ီးတအရနမြငာ့
ို ာ့
် အက ျုီးစီးပ ီး ပဋပကခြ ီးရှရနငပီး ၎င်ီးတက
ို ာ့ ိုရပီးအပ်ထ ီးရသ အစိုီး

ထီးြ ီးကို

အလသိုီးစ ီးမပျုက စစ်ဥပရဒရအ က်တင် မပစ်ဒဏ်ရပီးခ မခင်ီးြရှဘ အက အကယ် ရှရနပါသည်။
မြန်ြ ာ့စီးပ ီးရ ီးဦီးပိုင၏
် ဘိုတ်ဒါရို က်တ အြွေ့တစ်ခိုတည်ီးတင်ပင် ရအ က်ရြ ်မပပါ ပိုဂ္ျုလ်ြ ီးသည်
ဗိုလ်ြီးခ ျုပ်ရက ်ထင်နင
ှ ာ့် ဗိုလ်ြီးနရအ င် တက
ို ာ့ ာ့သရသ
ို ာ့
အလ ီးတ တ
ရှရနပါသည်။ ၎င်ီးတအ
ို ာ့ ီးလိုီးကို

ထီးြှ ြယ်ရှ ီးငပီး စိုစြ်ီးစစ်ရဆီးြှုြ ီး လိုပ်ရဆ င် ပါြည်။

၁။ ဒိုတယဗိုလ်ခ ျုပ်ကကီး ရအီးဝင်ီး
၂။ ဒိုတယဗိုလ်ခ ျုပ်ကကီး ရအ င်လင်ီးရဒီး
၃။ ဒိုတယဗိုလ်ခ ျုပ်ကကီး ဆန်ီးဦီး
၄။ ဒိုတယဗိုလ်ခ ျုပ်ကကီး ထန်ီးရအ င်
၅။ ဗိုလ်ခ ျုပ် ခင်ရ ောင်သန်ီး
၆။ ဗိုလ်ခ ျုပ် ြိုီးမြငာ့ထ
် န်ီး

ီးြဝင်အက ျုီးစီးပ ီး ပဋပကခြ ီး

၇။ ဗိုလ်ခ ျုပ် ြိုီးရအ င် (ရ )
ရ ှေ့ရေခ ျုပ်ရို ီးတင်လည်ီး စစ်တပ်၏ မခယ်လှယ်ြှုြ ီး ရှရနသည်ကို Justice For Myanmar ြှ ရတွေ့ ရှ သည်။
ရ ှေ့ရေခ ျုပ် ကိုယ်တိုငအ
် ပါအဝင် ဝန်ထြ်ီးအြွေ့အကကီးတန်ီးအ

ရှြ ီးသည် စစ်တပ်အ

ရှရဟ င်ီးြ ီး မြစ်ကကငပီး

မြန်ြ ာ့စီးပ ီးရ ီးဦီးပိုငတ
် င် အစိုရှယ်ယ ပိုငဆ
် ိုငြ
် ှုြ ီး ရှ ြရှကို ထိုတ်ရြ ်ရမပ ကက ီး န် ပ က်ကက်ရနခာ့ကကသည်။
ထအမပင်
ို ာ့
ရ ှေ့ရေခ ျုပ်ရို ီး၏ ဒိုတယညွှနက် က ီးရ ီးြီးခ ျုပ်မြစ်သညာ့် ဦီးရက ်ရက ်နင
ို ်သည် တခ န်တည်ီးြှ ပင်
စစ်တပ်ပိုင် အင်ီးဝဘဏ်တင် ဒါရို က်တ အမြစ် ရဆ င် က်ရနသည်မြစ်
အြှနတ
် ကယ် အက ျုီးစီးပ ီးပဋပကခကို မပစ်ြှုဆိုင်

၎င်ီးအ ီး ခ က်ခ င်ီးထိုတ်ပယ်ငပီး ၎င်ီး၏

စိုစြ်ီးစစ်ရဆီးရ ီး လိုပ်ရဆ င် ပါြည်။

ြ တန ရြ င်က “စစ်တပ်က သတို ာ့ အက
ျုီးအမြတ်ရတကို က ကယ်ြန
ို ာ့ ာ့သတို ာ့ ရှရနတာ့ မပစ်ဒဏ်
ာ့
ကင်ီးလတ်ခငာ့ရ
် တကို ဆက်လက်ထန်ီးသြ်ီးထ ီးြို ာ့မြန်ြ ာ့တ

ီးစ င်ရ ီးစနစ်ကို အကကီးအက ယ် အလသိုီးစ ီးမပျု

ြ က်ဆီးထ ီးပါတယ်။ အြည်ခ ဒြိုကရ စမပျုမပင်ရမပ င်ီးလရ ီးရန က်ကယ်ြှ စစ်တပ်
ာ့

အခငာ့ထ
် ီးခစီးပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးစိုရတ အစစ်အရဆီးြရှ လိုပ်ကိုငလ
် ည်ပတ်ခင်ာ့ ရနသ၍၊ မြန်ြ ာ့မပည်သရတ
ကကယ်ဝြှုရတကို ခိုီးယရနသ၍၊ မပည်သဘဝရတ
ကို ြ က်ဆီးရနသ၍ တ
ာ့

ာ့

ီးြျှတြှုဆိုတ ရှနင
ို ြ
် ှ ြဟိုတ်ပါဘီး။

စစ်တပ် စာ့ ီးပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးရတ ြ က်သြ်ီးပစ်ြ၊ို ာ့ စစ်တပ်ကို အ ပ်သ ီးအစိုီး

ထ
ာ့ န်ီးခ ျုပ်ြှုရအ က်ြှ

ထ ီးရှြအတ
ို ာ့
က် အ ီးရက င်ီးတာ့ မပျုမပင်ရမပ င်ီးလြှုရတ လိုပ်ကိုလိုပ် ပါြယ်။ စစ်တပ် ဘဏ်
လိုပ်ငန်ီးရှင်
ာ့
ဦီးရက ်ရက ်နင
ို န
် ာ့အစိုီး အြွေ့တင်ီးြှ ရှရနတာ့ အမခ ီးရသ စစ်တပ်

ဇဝတ်ဂိုဏီး် အြွေ့ဝင်အ ီးလိုီးကို

ခ က်ခ င်ီးြယ်ရှ ီးငပီး သတို ာ့ အက
ျုီးစီးပ ီးပဋပကခန ာ့အက င်ာ့ပ က်မခစ ီးြှုရတကို မပစ်ြှုဆိုင်
ာ့

စိုစြ်ီးစစ်ရဆီးြှုရတ

လိုပ် ပါြယ်” ဟို ရမပ ကက ီးသည်။
မြန်ြ ာ့အရက က်ခန်ဌ နနှငာ့် မြန်ြ ာ့ဆပ်ကြ်ီးအ ဏ ပိုငအ
် ြတ
ွေ့ ပါဝင်
ို ာ့
ရနသညာ့် Ever Flow River နှငာ့်
မြန်ြ ာ့စီးပ ီးရ ီးဦီးပိုငလ
် ြတက်တ၏
ို ာ့ ြက်စပ်စြကန်ီးတစ်ခိုမြစ်ရသ Hlaing Inland Terminal and Logistics
Hub စြကန်ီးတင် ဗိုလ်ြီးခ ျုပ်ရက ်ထင်နင
ှ ာ့် ဗိုလ်ြီးနရအ င်တ၏
ို ာ့ ပါဝင်ပတ်သတ် ရနြှု အခန်ီးကဏ္ဍကို Justice
For Myanmar အြွေ့က ရြ ်ထိုတ်ခာ့ငပီးရန က် ၎င်ီးတ၏
ို ာ့ အက ျုီးစီးပ ီး ပဋပကခမပဿန သည် မပည်သလထို၏
စတ်ဝင်စ ီးြှုကစစ ပ် မြစ်လ ခာ့သည်။

အယ်ဒတ မ္ ျိုးသ ိ မ္ှတခ
် က်
Justice For Myanmar သည် မြန်ြ မပည်သြ ီးအတက် တ

ီးြျှတြှုနင
ှ ာ့် တ ဝန်ခြှု ရှရ ီးအတက်
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ရတ င်ီးဆိုလ က်ရှသည်။
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