သတင််းထုတပ် ြန်ချက်
ဧပြြီ ၂၈၊ ၂၀၂၂ -ပြန်ြာ

Justice For Myanmar ၏ ဒုတိယနှစ် : စစ်ရာဇဝတ်ဂိုဏ််းအတွင်း် အက်က ကာင််းြျာ်း
Justice For Myanmar အဖွဲ့ တည်ထ

ောင်ခြင််း ၂ နှစ်ခြည်ထခ ောက်သည်အြ ျိနတ
် င် စစ်တြ်စ်းြော်းထ ်း

ောဇဝတ်ဂျိိုဏ်း် ဖ က်သျိ ််းထ ်း လှုြ်ရှော်း ှုသည် အရှျိန် လောြပြ ခဖစ်ြါသည်။ ခြည်သူ ော်း အနျိင
ို ် ရှျိထနြါပြ။
လှည််းထနထလှထအောင််း ခ င််းထဇောင််း က န် လူ

ိုလူတန််းစော်းအင်အော်းစိုအသ်းသ်းက အကက ််းဖက်စစ်အိုြ်စို

ကျိို အင်နင
ှ အော်းနှ
်
င် ဆန်က င်ထတော်လှနထ
် နကကပြ ခဖစ်သည်။ အထ ောင််းဆျိိုငြ
် ျိိုငရ
် င
ှ ် ော်းနှင် သို်းစသူ ော်းက
စစ်တြ်

ိုတ်ကိုန် ော်းကျိို တြနက် သြျိတ်ထ ှောက်ထနကကပြ ခဖစ်သည်။ စစ်တြ်၏ဝင်ထင ော်း ြျိတ်ဆျိို

ခဖတ်ထတောက် ြထန ပြ ခဖစ်သည်။
ခ န် ောဘယော၊ Red Ruby နှင်

ျိိုငတ
် လ်အ ှတ်တဆျိြ် ော်းသည် ခြန်လည်ထြါင််းထဖော် လောနျိင
ို ထ
် အောင်

ျိြျိိုက်ထစြပြ ခဖစ်သည်။
ျိို

ိုတ်ကိုနန
် င
ှ ်

အ ှတ်တဆျိြ် ော်းသည်

စစ် ောဇဝတ်ထကောင် ော်းက

၎င််းတျိိုကကယ်ဝြ ််းသောထစ န်

အသို်းခြြုသည် ခ န် ောခြည်သူ ော်းအော်း သတ်ခဖတ် ောတင်သို်းထသော ဗို်းသ်းဗို်းဆ ော်းနှင် က ည်ဆ ော်းအတက်
ထငထကက်းြြျိို်းသည် င််းခ စ် ော်းအခဖစ် အပ

ောဝ သတ် ှတ်လျိိုက်ကကပြ ခဖစ်သည်။

ခ န် ောခြည်တင််းနှင် က ဘောတဝန််း ှ တက်ကကလှုြ်ရှော်းသူ ော်းနှင် ဂ ောနယ်လစ် ော်းသည် ခ န် ောစစ်တြ်၏
စ်းြော်းထ ်းကန် က်အတင််းရှျိ ဆက်နယ်ထနသည် ဆက်

ို်း ော်းကျိို ထဖော်

ိုတ်ထနကကပြ ခဖစ်သည်။

အကက ််းဖက်စစ်တြ်နင
ှ ် ဆက်နယ် ှု ော်းအော်းလို်းကျိို ခဖတ်ထတောက်ခြစ် န် ကို ပဏ ော်းနှင် င််းနှ်းခ ြုြ်နသူ
ှ
ော်းအထြေါ် ထ ောနျိင
ို ် ြန််းနျိင
ို ် ဖျိအော်းထြ်းထနကကပြ ခဖစ်သည်။
ပြ်းြသည်နစ
ှ ်အတင််း နျိင
ို င
် တကောကို ပဏ ော်းက စစ်တြ်စ်းြော်းထ ်း ောဇဝတ်ဂျိိုဏ်း် နှင် လိုြ်ထနသည်လိုြ်ငန််း
ော်း ှ ရိုတ်သျိ ််း

က်ြော သော်းကကသည်။

ျိိုနင
ျိို င
် တကောကို ပဏ ော်းတင် စစ်တြ်စ်းြော်းထ ်းလိုြ်ငန််းစိုကက်း ခ န် ောစ်းြော်းထ ်းဦ်းြျိိုငလ
် ျိ ျိတက် (ဦ်းြျိိုင)်
နှင် ျိတ်ဖက်ထဆောင် က်သည် ဂ ြန်ဘယောကို ပဏကက်း က င်ဟျိို်းဒင််း Kirin Holdings ြါသည်။
ခ န် ောစ်းြော်းထ ်းထကော်ြျိိုထ ်းရှင်း် (MEC)

ှ ငှော်း

််း

ော်းသည် ထခ ထန ောထြေါ်တင် ကန်တျိနန
် ောဆျိြ်က ််း

တည်ထဆောက်ထနသည် Adani Ports ြါသည်။
စစ်တြ်၏ စစ်ထ

ောက်ြ ြုြ်ရို ်း

ှ ငှော်း

််း

ောသည် ထခ ထန ောထြေါ်တင် Golden City တည်ထဆောက်ထ ်း

လိုြ်ကျိိုငသ
် ူ Emerging Towns and Cities Singapore လည််းြါသည်။
စစ်ထကောင်စ၏အကက်းဆို်းနျိင
ို င
် ခြော်းဝင်ထငခဖစ်သည် သဘောဝဓါတ်ထငွဲ့စ ကျိန်း် ော်း ှ ရိုတ်သျိ ််း

က်ြောလျှက်

ရှျိသည် ထ နကို ပဏကက်း ော်းခဖစ်ထသော TotalEnergies, Chevron, ENEOS Holdings နှင် Mitsubishi
Corporation တျိို ြါဝင်သည်။
သျိိုထသော် အ ော်းကက်း က န်ြါထသ်းသည်။
ယင််းသျိို အကက ််းဖက်စစ်တြ်နင
ှ ် လိုြ်ငန််း ော်း ရိုတ်သျိ ််း

က်ြော ှု ော်းသည် အကက ််းဖက်စစ်ထကောင်စအော်း

ဆနက
် င်ထတော်လှနထ
် နကကသည် ခ န် ောခြည်သူလူ

ောင်ပွဲမ ောျား ခဖစ်သည်။

ို၏ အ

သျိိုထသော် အဆျိိုြါကို ပဏ ော်းသည် တောဝန်ယူ ှုရှျိစော နိုတ်

က် န် လျိိုအြ်သည်။

ျိိုသျိို ထဆောင် က် န်

အ ျိြု်းသော်းညညတ်ထ ်းအစျိို်း နှင် ညျိနင
ျိှု ်း် ထဆ်းထန်း န် လျိိုအြ်သည်။
စစ်တြ်

ျိန်း် ြ ြုြ်အဖွဲ့အစည််း ော်း

ျိိုသျိို လိုြ်ထဆောင်လော န်

ထငထြ်းထြ ှု အော်းလို်းကျိို ြ က်ြ င််း ြ်တန် န် လျိိုအြ်သည်။

ြ် ဖျိအော်းထြ်းလိုြ်ထဆောင်စ ော ော်း လျိိုအြ်ြါသည်။

ပြ်းြသည်နစ
ှ ်အတင််း င််းနှ်းခ ြုြ်နသူ
ှ
ော်းသည် ခ န် ောခြည်သူ ော်း၏ အသ ော်းကျိို နော်းထ

ောင်ြသည်။

စစ်ထကောင်စ၏ အကက ််းဖက်စစ်ဆင်ထ ်းအော်း ဆက်လက်အော်းထြ်းြြျိို်းထနသည် စ်းြော်းထ ်းလိုြ်ငန််း ော်း
နိုတ်

က်ြကကသည်။

ှ

ဥြ ောအထနခဖင် အျိနယ
ျိဒ စစ်လက်နက်

ိုတ်လိုြ်ထ ်းကို ပဏ Bharat Electronics

Management နှင် the Dutch fund PFZW တျိို နိုတ်
စစ်လက်နက်

ိုတ်လိုြ်ထ ်းကို ပဏ AVIC

ှ Nordea Asset

က်ကကသည်။

ှ ဩစထကတ်းလ နျိင
ို င
် ၏ Future Fund သည်လည််း နိုတ်

က်

ြသည်။
ဒျိန်း် တ် နျိင
ို င
် ၏ P Plus သည် KOGAS and Lotte Corporation တျိို

ှ နိုတ်

က်ြပြ်း အကက ််းဖက်

စစ်ထကောင်စနှင် ဆက်နယ်သည် အခြော်းထသောစ်းြော်းထ ်းလိုြ်ငန််းနှင် နိုတ်

က် န် ဆက်လက်လိုြ်ထဆောင်

လျှက်ရှျိြါသည်။
ြရျိိုနလိုြ်ငန််းစိုကက်း ော်းနှင် စစ်လက်နက်ြစော်း ော်းအထြေါ် လွှ ််းခြြုြ ှတ်နင
ျိို ် န် ကထနဒါ၊ အ်းယူ၊ ယူထက နှင်
အထ

ျိကန်ခြည်ထ

ျိိုြစ် ှတ်

ောင်စိုတျိိုတင် ြစ် ှတ်

ော်းဒဏ်ြတ်ြျိတ်ဆျိို ှု ော်းကျိိုလည််း တျိို်းြ ွဲ့ြ ှတ်ြကကသည်။

ော်းဒဏ်ြတ်ြျိတ်ဆျိို ှု ော်းတင် Htoo Group, IGE, Kyaw Thaung Group, Dynasty

International, International Gateways Group, Myanmar Chemical & Machinery နှင် Miya Win
တျိို ြါဝင်ကကသည်။
က ဘောလို်းဆျိိုင် ော လှုြ်ရှော်းထတောင််းဆျိို ှု ော်းထကကောင် အ်းယူက ခ န် ောထ နနှင် သဘောဝဓါတ်ထငွဲ့လိုြ်ငန််း
(MOGE) အထြေါ် ဒဏ်ြတ်ြျိတ်ဆျိို အထ ်းယူ ှု ြ ှတ်ြသည်။
အကက ််းဖက်စစ်ထကောင်စ၏

အြန်ဝင်ထငနှင်

စစ်လက်နက် ော်း

စ်းဝင် ှုကျိို

တော်းဆ်းြျိတ်ြင် န်နင
ှ ်

ောဇဝတ်သင် စစ်စ်းြော်းထ ်းဂျိိုဏ်း် ကျိို အခ စ် ှ ဖ က်သျိ ််း န်အတက် လိုြ်ထဆောင်စ ော ော်း အ ော်းအခြော်း
က န်ရှျိထနဆ ခဖစ်သည်။
သျိို ောတင်

ခ န် ောခြည်သူလူ

ိုကက်း၏

ကက်း ော်းြျိိုင် ောသည်

စျိတ်ဓါတ်စ ််းအော်းသည်

စစ်ထကောင်စ၏

အကက ််းဖက်စစ်ဆင်ထ ်းကျိို ထက ော်လွှော်း ထအောင်နင
ျိို ် ည်သော ခဖစ်ြါသည်။
ကျွနြ
်ို ်တျိိုသည်

ခ န် ောနျိင
ို င
် တင်

ဖက်ဒ ယ်ဒ ျိိုကထ စ

တည်ထဆောက် ည်

အစျိတ်အြျိိုင်း် အခဖစ် ဆက်လက် တျိိုက်ြဝင်သော်း ည် ခဖစ်သည်။

က ဘောလှုြ်ရှော်း ှုကက်း၏

ကျွနြ
်ို ်တျိိုသည်
သည်

တ ော်း ှု ည ျှ ှု ော်း၊ အက ငြ
် က်ခြစော်း ှု ော်း၊ အကက ််းဖက် ှုနင
ှ ်

ောဇဝတ် ှု ော်း၏ အ င််းြအထကကောင််းတ ော်းခဖစ်ထသော

အခ စ် ှ အပြ်းတျိိုင် ဖ က်သျိ ််းနျိင
ို သ
် ည်အ

က်စက်ကက ််းကကြုတ်

ောဇဝတ်ထကောင် စ်းြော်းထ ်းစစ်အိုြ်စိုကျိို

ျိ ဆက်လက်တျိိုက်ြဝင်သော်း ည် ခဖစ်သည်။

ြျိို ျိိုသျိရှျိ န်
Justice For Myanmar
ျားအများလ်

-

media@justiceformyanmar.org

ဝဘ်ဆိုဒ ်

-

https://www.justiceformyanmar.org/

ပိုတူဝဘ်ဆိုဒ ်

-

https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/

တစ်တော

-

https://www.twitter.com/justicemyanmar

အ ေ့ဘိုတ်

-

https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/

Justice For Myanmar သည် ခ န် ောခြည်သူ ော်းအတက် တ ော်း ျှတ ှုနင
ှ တ
် ောဝန်ြ ှု ရှျိထစ န်၊ စစ်တြ်
စ်းြော်းထ ်း ော်း အဆို်းသတ် န် ထတောင််းဆျိိုထနပြ်း ဖက်ဒ ယ်ဒ ျိိုကထ စနှင် ထ ရှည်တည်တြျိင
ို ပ် ထသော
ပငျိ ််းြ ််းထ ်းအတက် စည််းရို ်းလှုွဲ့ထဆော်ထနထသော အ ည် ထဖော်ခြသည် တက်ကကလှုြ်ရှော်းသူ ော်း အစိုအဖွဲ့
ခဖစ်သည်။

