
  

သတင််းထတုပ်ြနခ်ျက်  

 

န ိုဝငဘ်ာလ ၃ရက်၊ ၂၀၂၂ | မြနြ်ာ 

 
ပြန်ြာကုိ လေယာဥ်ဆတီငြုိ် ို့တာ တာ်းဆ်ီးြိတြ်ငဖုိ် ို့  JFM လတာင််းဆို 

အာဆယံီန ို့ စငက်ာြူတို ို့အလနန ို့ စစ်လကာငစ်ီရ ို့ကကြ််းကကြုတြ်ှုလတွေကုိ အာ်းလြ်းလနတ ို့ 

လေယာဉ်ဆလီထာက်ြံို့လနတာကုိ ရြ်တန ို့်ပြီ်း ပြန်ြာလေယာဉ်ဆကုီြပဏီလတွေကုိ 

ဒဏ်ခတအ်လရ်းယူြါ 

 

စစ်ကကာငစီ်ရ ဲ့ ဆငမ်ြငြ် ဲ့ကလက ကာင််းတ ိုက်ြ ိုက်ြှုကတွေ ပ ိုြ ိုမပင််းထန်လာတ ဲ့အတွေက် မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ို 

ကလယာဉ်ဆီတငသ်ွေင််းကနတာကတွေ ြျက်ြျင််းပ တ်ပငဖ် ို ဲ့န ဲ့ စစ်ကကာငစီ်ရ ဲ့ ကလယာဉ်ဆီကထာက်ပံဲ့ကရ်း 

ကွေင််းဆက်ြှာပါဝငတ် ဲ့ မြနြ်ာန ိုငင်သံာ်း လူပိုဂ္ ိုလ်ကတွေန ဲ့ ကိုြပဏအီဖွေ ွဲ့အစည််းကတွေက ို ပစ်ြှတ်ထာ်းဒဏြ်တ် 

ပ တ်ဆ ို ဲ့ြှုကတွေ ြျြှတ်ဖ ို ဲ့ Justice For Myanmar က ကတာင််းဆ ိုပါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar ရ ဲ့ သိုကတသနပံဲ့ပ ို်းြှုန ဲ့ ဒကီန ဲ့ထိုတ်ကဝလ ိုက်တ ဲ့ Amnesty International ရ ဲ့ 

အစီရငြ်ံစာ “Deadly Cargo” ြှာ မြနြ်ာစစ်တပ်ရ ဲ့ ကလယာဉ်ဆီကထာက်ပံဲ့ကရ်း ကွေင််းဆက်အက ကာင််း 

ကဖာ်ထိုတ်ထာ်းပပီ်း၊ ရက်စက် ကြ််း ကိုတ်တ ဲ့ရာဇဝတ်ြှု ကျ ်းလွေနြ်ှုကတွေြှာ အ ဲ့ဒကီွေင််းဆက်ြှာပါဝငတ် ဲ့ 

ကိုြပဏအီြျ ို ွဲ့ ရ ဲ့ ပတ်သက်ဆက်န ွှယ်ကနပံိုက ို ကဖာ်မပထာ်းပါတယ်။  

 

Deadly Cargo အစီရငြ်ံစာ ထိုတ်မပနြ်ှုန ဲ့အတူတွေ ပပီ်း ြရ ိုနစီီ်းပွော်းကရ်းလိုပ်ငန််းစိုကကီ်း Asia Sun Group ရ ဲ့ 

ကိုြပဏြီွေ န ဲ့ ြ တ်ဖက်ကိုြပဏကီတွေ၊ စစ်ကကာငစီ်ထ န််းြျိုပ်ထာ်းတ ဲ့ မြနြ်ာဲ့ကရနဓံါတိုကေဒလိုပ်ငန််း (MPE) က 

အဖွေ ွဲ့ဝငက်တွေရ ဲ့ စာရင််းကတွေက ို Justice For Myanmar က ထိုတ်မပနထ်ာ်းပါတယ်။  

 

Asia Sun Group ဟာ မြနြ်ာစစ်တပ်ရ ဲ့ မပည်တွေင််းြ တ်ဖက်ကိုြပဏတီစ်ြိုမဖစ်ပပီ်း၊ ကလယာဉ်ဆီဝယ်ယူကရ်း၊ 

သ ိုကလှာငက်ရ်းန ဲ့ မဖန ဲ့မ်ဖ ကရ်းလိုပ်ငန််းကတွေြှာ ပါဝငပ်ါတယ်။ Asia Sun ကိုြပဏကီ ကလယာဉ်ဆီတငသ်ွေင််း 

ထာ်းပပီ်း အ ဲ့ဒကီလယာဉ်ဆီကတွေက ို မြန်ြာစစ်တပ်ဆီ တ ိုက်ရ ိုက်ကပ်းပ ို ဲ့ထာ်းတာက ို ကတွေွဲ့ ရှ ထာ်းပါတယ်။ Asia 

Sun အကနန ဲ့ မြနြ်ာစစ်တပ်ရ ဲ့ စစ်ရာဇဝတ်ြှုကတွေြှာ ပါဝငကူ်ညီကပ်းထာ်းတ ဲ့အက ကာင််း သိုကတသန 

အစီရငြ်ံစာ ြှာ ကတွေွဲ့ ရှ ရပါတယ်။ 

 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/6147/2022/en/


မြနြ်ာန ိုငင်အံတွေင််း ကလယာဉ်ဆီကထာက်ပံဲ့ကရ်းကွေင််းဆက်က ို တရာ်းြဝငစ်စ်ကကာငစီ်ရ ဲ့ စွေြ််းအငဝ်နက်ကီ်း 

ဌာနကအာက်ြှာရှ တ ဲ့ မြနြ်ာဲ့ကရနဓံါတိုကေဒလိုပ်ငန််း (MPE) က ထ န််းြျိုပ်ထာ်းပါတယ်။ MPE အကနန ဲ့ 

မြနြ်ာစစ်တပ်ရ ဲ့ စစ်ရာဇဝတ်ြှုကတွေြှာ ပါဝငကူ်ညီကပ်းထာ်းတ ဲ့အက ကာင််း သိုကတသနအစီရငြ်ံစာြှာ 

ကတွေွဲ့ ရှ ရတယ်။ 

 

ဩစက တ်းလျ၊ ကကနဒါ၊ အီ်းယူ၊ ဂျပန၊် ကတာငက် ိုရီ်းယာ်း၊ စငက်ာပူ၊ ယူကကန ဲ့ အကြရ ကနမ်ပည်ကထာငစ်ိုတ ို ဲ့ 

အကနန ဲ့ Asia Sun Group န ဲ့ မြနြ်ာဲ့ကရနဓံါတိုကေဒလိုပ်ငန််း (MPE) တ ို ဲ့အကပေါ် ြျက်ြျင််း ဒဏြ်တ်ပ တ်ဆ ို ဲ့ဖ ို ဲ့ 

ကျွန်ိုပ်တ ို ဲ့ ကတာင််းဆ ိုပါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar ရ ဲ့ ကမပာကရ်းဆ ိုြွေငဲ့ရ်ှ သ ူ ြရတနာကြာငက် “တရာ်းြဝငမ်ြနြ်ာစစ်ကကာငစီ်ဟာ 

န ိုငင်တံဝန််းလံို်းရ ဲ့ ြိုြံကတာ်လှနြ်ှုက ို ရငဆ် ိုငလ်ာရတ ဲ့အြါ မြနြ်ာမပည်သူကတွေအကပေါ် အ ကြ််းဖက် 

စစ်ဆငက်ရ်းတစ်ရပ်ဆငန် ွှ ဖ ို ဲ့ရာ လူအစိုအမပံိုလ ိုက် သတ်မဖတ်ြှုကတွေ ကျ ်းလွေနဖ် ို ဲ့ သူတ ို ဲ့ကလတပ်က ို အသံို်းမပို 

ကနပါတယ်။ 

 

“ြ ကာကသ်းြငသ်ီတင််းပတ်ကတွေြှာ စစ်ကကာငစီ်က ကြျငမ်ပည်နယ်က ဂီတကဖျာ်ကမဖပွေ တစ်ြိုက ို 

ကလက ကာင််းတ ိုက်ြ ိုက်ြ ဲ့လ ို ဲ့ လူကပါင််း ၈၀ ကကျာ် ကသဆံို်းြ ဲ့ရပပီ်း၊ စစ်က ိုင််းတ ိုင််းက စာသငက်ကျာင််းက ို 

ကလက ကာင််းကကန ေံို်းကက တ ိုက်ြ ိုက်ပစ်ြတ်ြ ဲ့လ ို ဲ့ အနည််းဆံို်း ကကလ်းငယ် ၁၁ ဦ်း ကသဆံို်းြ ဲ့ရပါတယ်။  

 

“ဒလီ ိုအဆငမ်ြငြ် ဲ့ကလက ကာင််းတ ိုက်ြ ိုက်ြှုကတွေအတွေက် မြန်ြာန ိုငင်ကံ ို ကလယာဉ်ဆီတငပ် ို ဲ့ြှုပ တ်ပငဖ် ို ဲ့၊ 

Asia Sun Group န ဲ့ မြနြ်ာဲ့ကရနဓံါတိုကေဒလိုပ်ငနက်တွေက ို ပစ်ြှတ်ထာ်းဒဏြ်တ်ပ တ်ဆ ို ဲ့ြှု ြျြှတ်ဖ ို ဲ့ စတ ဲ့ 

န ိုငင်တံကာည  နှု င််းပူ်းကပါင််းလိုပ်ကဆာငတ် ဲ့ အကရ်းယူတိုန ဲ့်မပနြ်ျက်တစ်ရပ် လိုပ်ကဆာငဖ် ို ဲ့ လ ိုအပ်ပါတယ်။ 

 

“Asia Sun Group က စစ်ကကာငစီ်ရ ဲ့ ရက်စက် ကြ််း ကိုတ်တ ဲ့ရာဇဝတ်ြှုကတွေက ို ကထာက်ပံဲ့ကူညီကနပပီ်း၊ 

စစ်တပ်ရ ဲ့ တရာ်းြဝငအ်ာဏာသ ြ််းကက ို်းပြ််းြှုကနာက်ပ ိုင််းြှာလည််း မြနြ်ာန ိုငင်နံ ဲ့ စငက်ာပူန ိုငင်တံ ို ဲ့ြှာ 

စီ်းပွော်းကရ်းလိုပ်ငန််းကတွေက ို ပံိုြှနအ်တ ိုင််း ဆက်လက်လိုပ်ကဆာငက်နပါတယ်။ 

 

“စငက်ာပူန ိုငင်အံကနန ဲ့ မြန်ြာစစ်ကကာငစီ်အကပေါ် ပံဲ့ပ ို်းြှုကတွေက ို အဆံို်းသတ်ရပါြယ်။ အ ဲ့ဒပံီဲ့ပ ို်းြှုကတွေက 

စစ်ကကာငစီ်ရ ဲ့ န ိုငင်တံကာရာဇဝတ်ြှုကတွေြှာ စငက်ာပူန ိုငင်ကံ ို  ကံရာပါမဖစ်ကစပါတယ်။ စငက်ာပူန ိုငင်ံ 

အကနန ဲ့ စစ်အာဏာရှငစ်နစ်အဆံို်းသတ်ကရ်း၊ ပင ြ််းြျြ််းကရ်းန ဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒြီ ိုကကရစီ တည်ကဆာက်ကရ်း 

တ ို ဲ့အတွေက် မြနြ်ာမပည်သူကတွေရ ဲ့ လှုပ်ရှာ်းရိုန််းကနြ်ှုန ဲ့အတူ ရပ်တည်ရြယဲ့်အြျ နပ်  မဖစ်ပါတယ်။  

https://www.nytimes.com/2022/10/25/world/asia/myanmar-coup-concert-killed.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/21/myanmar-junta-attack-on-school-condemned-as-child-death-toll-rises-to-11


 

“Puma Energy အကနန ဲ့ မြနြ်ာစစ်တပ်ရ ဲ့ အဆငမ်ြငြ် ဲ့ကလက ကာင််းတ ိုက်ြ ိုက်ြှုကတွေက ို အကထာက်အပံဲ့ 

မဖစ်တ ဲ့ သူတ ို ဲ့ရ ဲ့ ကလယာဉ်ဆီအကမြြံအကဆာက်အဦကတွေအကပေါ် စစ်ကကာငစီ်က ရယူထ န််းြျိုပ်သွော်းြယဲ့် 

အကမြအကနကကန ကာကွေယ်ပပီ်း၊ စီ်းပွော်းကရ်းလိုပ်ငန််းကကန တာဝနယူ်ြှုရှ စွော နိုတ်ထွေက်ဖ ို ဲ့ Justice For 

Myanmar က ကတာင််းဆ ိုပါတယ်။” 

 

“ကလက ကာင််းတ ိုက်ြ ိုက်ြှုကတွေက စစ်ကကာငစီ်ရ ဲ့ အဓ ကလက်နက်တစ်ြိုမဖစ်ပပီ်း၊ လူ ဲ့အသက်ကပါင််းြျာ်းစွော 

က ို သတ်မဖတ်ဖျက်ဆီ်းကနပါတယ်။ ကိုလသြဂ္လံိုမြံိုကရ်းကကာငစီ်၊ အာဆီယံတ ို ဲ့အကနန ဲ့ စစ်ကကာငစီ်ရ ဲ့ 

ကလက ကာင််းတ ိုက်ြ ိုက်ြှုက ို ရပ်တန ဲ့ဖ် ို ဲ့ တာဝနရ်ှ ပါတယ်၊ ဒါက ို ြျက်ြျင််းအကရ်းယူ ကဆာငရ်ွေက်ရပါြယ်။” 

လ ို ဲ့ ကမပာ ကာ်းြ ဲ့တယ်။ 

 

ြုိြုိသရိ ိရန် 

 

ပစ်ြှတ်ထာ်းဒဏြ်တ်အကရ်းယူရနအ်တွေက် မြနြ်ာစစ်တပ်ထံ ကလယာဉ်ဆီကထာက်ပံဲ့ြှုတွေင ်တာဝနရ်ှ သညဲ့် 

လူပိုဂ္ ိုလ်ြျာ်းနငှဲ့ ်ကိုြပဏအီဖွေ ွဲ့အစည်ြျာ်းစာရင််းက ို ယြိုကနရာတွေင ် ကည်ဲ့ရှုပါ။ 

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သူြျာ်းအတွေက် တရာ်းြျှတြှုနငှဲ့ ် တာဝနြ်ံြှုရရှ ကစရန၊် 

စစ်တပ်စီ်းပွော်းကရ်းြျာ်းအဆံို်းသတ်ရနက်တာင််းဆ ိုကနပပီ်း ဖက်ဒရယ်ဒြီ ိုကကရစီနငှဲ့ ် ကရရှည်တည်တံဲ့ 

ြ ိုငပ်ြ ကသာ ပင ြ််းြျြ််းကရ်းအတွေက် စည််းရံို်းလှုံွဲ့ကဆာ်ကနကသာ အြည်ြကဖာ်မပသညဲ့် တက်ကကလှုပ်ရှာ်း သူြျာ်း 

အစိုအဖွေ ွဲ့ မဖစ်သည်။ 
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