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ူ ျာ်းအ ာင်ရမည်”
တစ်နစ
ှ ်ပြည် Justice For Myanmar
၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် ဧပ ြီလ ၂၈ ရက်။ မြန်ြာ။ ယနနသည်
၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် နေနော်ဝါရြီလ ၂၈ ရက်နနတွ
ေ့
ေ့ င် မြန်ြာမ ည်သူြ ာျားအန ေါ်
ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က ျားလွနန
် င
ု န
် စသညေ့် မြန်ြာစစ်တ ်၏ က ယ်မ နန
် ေ့ သာ စြီျား ွာျားနရျား အက ျားစြီျား ွာျားြ ာျားနှငေ့် စနစ်တက
မခစာျားြှုြ ာျားကု ဆနက
် ေ့ င် လှု ်ရှာျားရန် စတင်ခေ့သညေ့် Justice For Myanmar ၏ တစ်နစ
ှ ်မ ညေ့် နှစ် တ်လည်နနမေစ်
ေ့ သည်။
လှု ်ရှာျားြှုကု အခွငအ
်ေ့ နရျားြ ာျား၊ တန်ျားတူနရျား၊ တရာျားြျှတြှုနင
ှ ်ေ့ တာဝန်ခံြှုတအတွ
ု ေ့
က် အလု ်လု ်နနကကသညေ့် အြည်ြနော်နသာ
တက်ကကလှု ်ရှာျားသူ အု ်စုတစ်ခုက စတင်ခေ့သည်။ Justice For Myanmar သည် ေက်ဒရယ်ဒြ
ြီ ုကနရစြီ၊
နရရှည်တ ည်တံေ့ခုငပ် ြနသာ ပငြ်ျားခ ြ်ျားနရျားနှငေ့် စစ်တ ်သည် စြီျား ွာျားနရျားြှ နနာက်ဆုတ်သွာျားပ ြီျား အရ ်သာျား ထန်ျားခ

်ြှုနအာက်သု ေ့

အမ ညေ့်အဝ နရာက်ရှသွာျားသညေ့် ုြုနကာင်ျားြွနန
် သာ အနာဂတ် မြန်ြာနင
ု င
် အ
ံ တွက် ကက ျားစာျား ရုနျား် ကန်နနနသာ က ယ်မ နသ
် ေ့ ညေ့်
လှု ်ရှာျားြှု၏ အစတ်အ ုငျား် တစ်ခု မေစ်သည်။

စစ်တ ်၏ စြီျား ွာျားနရျား လု ်ငန်ျားြ ာျားကု စ်ြှတ်ထာျားသညေ့် မ ည်တွငျား် လှု ်ရှာျားြှုသည် ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် နေနော်ဝါရြီ ၁ ရက် တရာျားြဝင်
အာဏာသြ်ျားခ န်ြှစတင်၍ စစ်တ ် ထုတ်ကုနြ
် ာျားက စစ်တ ်၏ အကကြ်ျားေက်ေနှ ်ြှု၊ နလာဘနှငေ့် မခစာျားြှုတ၏
ု ေ့ သနကေတ
မေစ်လာသမေငေ့် ဆတုျား ကကြီျားထွာျားလာခေ့သည်။ MyTel SIM ကတ်နင
ှ ေ့် မြန်ြာဘြီယာ ကေ့သု ေ့ စစည်ျားြ ာျားအန ေါ် က ယ်က ယ်မ နမ် ေ့ န် ေ့
သ တ်နြှာက်မခင်ျားသည် စစ်တ ်၏ နအာက်နမခကု နှုင်ျားယှဉ်၍ ြရနင
ု န
် အာင် ထခုက်နစခေ့သည်။
စစ်တ ်၏ စြီျား ွာျားနရျား ကွနရ
် က်ြ ာျားအန ေါ် လှု ်ရှာျားြှုသည် ကြဘာတစ်လာျား

ံျံ့ နှသွ
ံ ေ့ ာျားခပေ့ ြီျား စစ်တ ်ြှာ ၎င်ျား၏ အမြတ်အစွနျား် ြ ာျား

ဆံုျားရှုံျားလ က်ရှနနသည်။ တက်ကကလှု ်ရှာျားသူြ ာျားက စစ်တ ်၏ စြီျား ွာျားနရျား ကွနရ
် က်ြ ာျားရှ ဆက်ထံုျားြ ာျားကု စ်ြှတ်ထာျားသညေ့်
လှု ်ရှာျားြှုြ ာျား အရှန်မြြှငေ့လ
် ု ်နဆာင်ခေ့ကကသည်။ ကြဘာတစ်လာျားရှ သတင်ျားသြာျားြ ာျားကလည်ျား စစ်တ ်၏ စြီျား ွာျားနရျားဆုင်ရာ
အက ျားစြီျား ွာျားြ ာျားကု ထနရာက်ြှု ရှစွာ အနသျားစတ် စံုစြ်ျားစစ်နဆျားမခင်ျားြ ာျား မ လု ်ကာ လွတ်လ ်စွာ နော်ထုတ်ခကေ့ ကသည်။

ေအာျားြ ာျားနကကာငေ့် စစ်တ ်နင
ှ ေ့် ဆက်စ ်ြှုရှနသာ စြီျား ွာျားနရျား လု ်ငန်ျားြ ာျားအန ေါ် သက်နရာက်ြှု ရှခေ့သည်။
အာဏာသြ်ျားခ န်ြှစ၍
•

ဦျား ုင် လြီြတက် (MEHL)၊ မြန်ြာေ့စြီျား ွာျားနရျား နကာ် ုနရျားရှငျား် (MEC)၊ စစ်အု ်စု နခါင်ျားနဆာင်ြ ာျား၊ နှငေ့် ၎င်ျားတ၏
ု ေ့
သသာျားစု စြီျား ွာျားနရျား လု ်ငန်ျားြ ာျားကု အနြရကန်၊ ယူနကနှင်ေ့ အြီျားယူတက
ု ေ့
စ်ြှတ်ထာျား တ်ဆု အနရျား
ယူြှုြ ာျား
ေ့
ခ ြှတ်ထာျားခေ့ကကသည်။

•

Kirin Holdings နှငေ့် POSCO C&C တက
ု ေ့ ၎င်ျားတ၏
ု ေ့ စစ်တ ်နင
ှ ေ့် ေက်စ ် လု ်ကုငြ
် ှုြ ာျား ကု အဆံုျားသတ်နကကာင်ျား
နကကညာခေ့သည်။

•

စကော ူ ရင်ျားနှျားြီ မြြှ ်နသ
ှံ ူ လင်ြ်ကာလင်ျား Lim Kaling က စစ်တ ်၏ နဆျားရွက်ကကြီျား လက်ဝါျားကကြီျားအု ် လု ်ငန်ျားြှ
ထွက်ခွာခေ့သည်။

•

စကော ူ စနတာေ့အတ်ခ န်ျားက စစ်တ ်ထံြှ နမြငှာျားခေ့သညေ့် အြ်ယာ နဆာက်လု ်နရျား ကုြပဏြီအန ေါ်
စည်ျားကြ်ျားထန်ျားသြ်ျားြှု အနရျားယူနဆာင်ရွက်ြှုြ ာျား လု ်နဆာင်ခေ့သည်။

•

Électricité de France နှငေ့် Woodside Energy တက
ု ေ့ စစ်အု ်စုနင
ှ ေ့် စြီျား ွာျားနရျားြ ာျားကု ဆုငျား် ငံထ
ေ့ ာျားလုက်သည်။

•

တုက်ရု က် ေုနျား် ဝန်နဆာင်ြှု နငွနကကျားနတာင်ျားခံြှု လု ်ငန်ျားြ ာျား မေစ်သညေ့် Coda Payments နှငေ့် Fortumo တက
ု ေ့ Mytel
နှငေ့် အဆက်မေတ်ခေ့သည်။

•

မြန်ြာစစ်အု ်စုကု ဂ န် အနသျားစာျား ပဂ လ်တု တစ်ခုက အသံုျားမ ခွငက
် ေ့ တ်ထာျားခေ့သည်။
ေ့် ု ကနသ

•

Adani Ports ကု Dow Joines နရရှည်တည်တံေ့ခုငပ် ြြှု အညန်ျားြှ ေယ်ရှာျားခေ့သည်။

•

နနာ်နဝ၊ ဆွြီဒင်၊ ဒန်ျားြတ် နှငေ့် နယ်သာလန်တ၏
ု ေ့ ဘဏ်ြ ာျားနှငေ့် အပငြ်ျားစာျား ရံ ံုနငွအေွျံ့ြ ာျားက စစ်တ ်နင
ှ ေ့် ဆက်စ ်နသာ
ရင်ျားနှျားြီ မြြှ ်နြ
ှံ ှုြ ာျားအန ေါ် အနရျားယူခေ့သည်။

Justice For Myanmar အပြာအရ်းဆခ
ို ွငရ
် ှသူ ရတနာအမာင်က “အာဏာသြ်ျားတေ့ အခ န်က စလု ေ့စစ်အု ်ခ

်နရျားကု အဆံုျားသတ်ေု ေ့

မ င်ျားထန်ပ ြီျား ြကကံ စေူျား လှု ်ရှာျားြှုကကြီျား န ါက်ကွထွက်လာခေ့တယ်၊ မြန်ြာနင
ု င
် ံ တစ်လာျားက လူနတွဟာ စစ်တ ်ရ ေ့
အကကြ်ျားေက်ြှုန ေ့ေနှ ်ြှုနတွကနန လွတ်နမြာက်ေု ေ့သူတရ
ု ေ့ အသက်
နတွန ေ့ဘဝနတွကု စနတျားခေ့ကကတယ်။
ေ့
မြန်ြာမ ည်သူနတွအန ေါ် စစ်အု ်စုက အနကကာက်တရာျား လှု ်ရှာျားြှုကု လု ်နဆာင်ခေ့န ြယေ့် မ ည်သူနတွဟာ
တတ်ဆတ်သွာျားြှာ ဒါြှြဟုတ် ရ ်တနသ
် ေ့ ွာျားြှာ ြဟုတ်ဘူျား။ တက်ကကလှု ်ရှာျားသူနတွ၊ တုငျား် ရင်ျားသာျား လွတ်နမြာက်နရျား
တုက် ွဝင်သူနတွ၊ လူသနအာင် မေနန
် ေ့ ဝသူနတွ၊ လူထုနတွန ေ့ ုဂဂလက အခန်ျားကဏ္ဍက အလု ်သြာျားနတွ န ေ့အနရျားကကြီျားတေ့
အနထာက်အထာျားနတွ န ျားခေ့တေ့ သတင်ျားသြာျားနတွ အ ါအဝင် ဒြီအနရျားကစစြှာ အသက်ကု စနတျားခေ့ပ ြီျား အသက်ဆံုျားရှုံျားခေ့ရတေ့
သူနတွကု ကျွန်ု ်တဟာ
ု ေ့ ဂုဏ်မ လုက် ါတယ်။ အာျားလံုျား အတူတကွ စုန ါင်ျားပ ြီျား ကျွန်ု ်တဟာ
ု ေ့ စစ်တ ် ကကြီျားစုျားြှုကု
တုက်ေ က်ရြှာ မေစ်တယ်။ မြန်ြာစစ်တ ်ကု စြီျား ွာျားနရျားကနန ေယ်ရှာျားေရာဟာ
ု ေ့
ေက်ဒရယ် ဒြီြုကနရစြီ ထူနထာင်နရျားအတွက်
ြရှြမေစ် လုအ ်ခ က်မေစ်တယ်။ စစ်တ ်နတွကု သူတရ
ု ေ့ နနရာမေစ်
တေ့ ဘာျားတုက်နတွဆြီကု မ န်လည် တွနျား် ုရြှ
ေ့
ေ့ ာ မေစ်တယ်။”
Justice For Myanmar ၏ အလု ်ြ ာျားြှာ မြန်ြာ စစ်တ ်နင
ှ ေ့် ဘဏ္ဍာနရျား ဆုငရ
် ာ ခ တ်ဆက်ြှုအာျားလံုျားကု မေတ်နတာက်ရန်
အကကံမ န ျားခေ့သညေ့် ၂၀၀၉ ခုနစ
ှ ် ကုလသြဂဂ လွတ်လ ်နသာ နင
ု င
် တ
ံ ကာ အခ က်အလက် စုနဆာင်ျားနရျား ြစ်ရှင၏
် “မြန်ြာ
စစ်တ ်၏ စြီျား ွာျားနရျား အက ျားစြီျား ွာျားြ ာျား” အစြီရင်ခံစာနနာက် ုငျား် တွင် လုက် ါလာခမေ့ ခင်ျားမေစ်သည်။ Justice For Myanmar က
မြန်ြာနင
ု င
် အ
ံ န ေါ် ကုလသြဂဂ အခ က်အလက် ရှာနေွနရျား ြစ်ရှင၏
် အကကံမ ခ က်ြ ာျား အနကာင်အထည်နော်ြှုကု အာြခံြှု
ရှနစရန် ရည်ြှနျား် ထာျားသည်။

ယ်ဒတ
ီ ာမျာ်း တွက် မှတခ
် ျက်။

Justice For Myanmar သည် မြန်ြာမ ည်သူြ ာျားအတွက် တရာျားြျှတြှုနင
ှ ေ့် တာဝန်ခံြှု ရရှနစရန်၊
စစ်တ ်စြီျား ွာျားနရျားြ ာျား အဆံုျားသတ်ရန် နတာင်ျားဆုနနကာ ေက်ဒရယ်ဒြ
ြီ ုကနရစြီနင
ှ ေ့် နရရှည်တည်တံေ့ခုငပ် ြနသာ
ပငြ်ျားခ ြ်ျားနရျားအတွက် စည်ျားရု ျားံ လှုံျံ့နဆာ်နနနသာ အြည်ြနော်နသာ တက်ကကလှု ်ရှာျားသူ အု ်စုမေစ်သည်။
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