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ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၃ | ပြန်ြာ 

 
Cognyte ကုြပဏီရ ဲ့ ပြန်ြာန ငုင်ကံလုြ်ငန််းက  ုရာဇ၀တက် ကာင််းဆ ုငရ်ာစံုစြ််းစစက်ဆ်းဖ ု ဲ့ 

ကလ ာက်ထာ်းတ ဲ့က စစအကြေါ် အပြန်ဆံု်းဆက်ပြီ်း ကဆာငရွ်က်ဖ ု ဲ့ အစစကရ်းက  ှေ့ကနချျုြ်က ု  

JFM ကတာင််းဆ ု 

 

မြနြ်ာန ိုငင်ြံ ာ လူသာားြ   ားနယ်ွအပ ေါ် က  ားလွနတ် ဲ့ ရာဇ၀တ်ြှုပတွြ ာ အာားပ ားကူညီပနတယ်လ ို ဲ့ သံသယ 

ရ  တ ဲ့အတွက် လံိုမ ံ ပရားနည်ား ညာ စပတာဲ့အ တ်   နာ်းတစ် ိုမြစ်တ ဲ့ NASDAQ စာရငာ်းဝင ် အစစပရား 

ပ ာက်လ ြ်ားပရားနည်ား ညာကိုြပဏီ Cogntye Software Ltd ၊ ကာကွယ်ပရားဝနက်ကီားဌာနန ဲ့ န ိုငင်မံ ာားပရား 

ဝနက်ကီားဌာနတ ို ဲ့က တာဝနရ်  သူပတွရ ဲ့ လို ်ရ ်ပတွအပ ေါ် ရာဇဝတ်ပ ကာငာ်းအရ စံိုစြ်ားစစ်ပ ားြ ို ဲ့ 

ပလ ာက် ာားလ ာတစ်ပစာငက် ို အစစပရားပရ ှေ့ပန    ် ီ တငသ်ွငာ်းတ ိုင ်ကာား ာား ါတယ်။ 

 

အ ဒ ီ စံိုစြ်ားစစ်ပ ားြ ို ဲ့ ပလ ာက် ာားလ ာဟာ ၂၀၂၀ တိုနာ်းက န ိုငင် ံ ိုငစီ်ား ွာားပရားလို ်ငနာ်းမြစ်တ ဲ့ မြန်ြာဲ့ 

 က်သွယ်ပရားလို ်ငနာ်း (MPT) က ို “ ံိုပသအ  က်အလက် တရာားဝင ်ကာားမြတ်ြြ်ားယူတ ဲ့ နည်ား ညာဂ တ် 

တစ် ို“ တငသ်ွငာ်းပ ားရတ ဲ့ တငဒ်ါက ို Cognyte ကိုြပဏ ီရ  ဲ့တာန ဲ့  တ်သက် ါတယ်၊ အ ဒ ီနည်ား ညာဂ တ်က ို 

မြနြ်ာစစ်တ ်က ရသွာားရင ်တက်ကကလှု ်ရ ာားသူပတွ၊ သတငာ်းပ ာက်ပတွန ဲ့ န ိုငင်ပံရားသြာားပတွရ ဲ့ ြိုနာ်းပ ေါ် 

တာပတွက ို  ကာားမြတ်နာားပ ာငန် ိုငပ် ီား အ ဒကီတ ငဲ့ ် စစ်တ ်က  ားလွနတ် ဲ့ န ိုငင်တံကာရာဇဝတ်ြှုပတွက ို 

အာားပ ား ကူညီတာမြစ်ြယ်  ိုတာက ို သ လ က်န ဲ့ ပ ား  ဲ့တာမြစ် ါတယ်။ အ ဒတီိုနာ်းက မြနြ်ာမ ည်သူပတွက ို 

စစ်တ ်က ပစာငဲ့ ်ကညဲ့်ပ ာက်လ ြ်ားတာကပန ကာကွယ်ပ ားြယ်ဲ့ ပ ား ီားရနက်ာ အစီအစဉ်ပတွ ြရ  ပသား 

 ါ ူား။ 

 

ကလ ာက်ထာ်းလ ာြ ာ 

 

• Cognyte ကိုြပဏ၊ီ အစစပရားကာကွယ်ပရားဝနက်ကီားဌာနန ဲ့ န ိုငင်မံ ာားပရားဝနက်ကီားဌာနတ ို ဲ့ရ ဲ့ တာဝနရ်  သူ 

ပတွဟာ မြနြ်ာစစ်တ ်က ရက်စက် ကြ်ား က တ်တ ဲ့ ရာဇဝတ်ြှုပတွ က  ားလွနပ်နတာက ို သ လ က်န ဲ့ 

မြနြ်ာစစ်တ ်အတွက် ပစာငဲ့ ်ကညဲ့်ပ ာက်လ ြ်ားပရား က ရ ယာပတွက ို ပရာငာ်း  ပ ား  ဲ့တာဟာ 

လူသာားြ   ားနယ်ွအပ ေါ် က  ားလွနတ် ဲ့ ရာဇဝတ်ြှုပတွက ို အာားပ ားကူညီပနတာမြစ်ပ ကာငာ်း အ  ိုငအ်ြာ 

ပမ ာ ါတယ်။ 

• သက်  ိုငရ်ာ ိုဂ္  လ်ပတွက ို အစစပရားရာဇသတ်ကကီားဥ ပဒအရ တရာားစွ   ိုြ ို ဲ့ ပတာငာ်း  ို ာား ါတယ်။ 



• သက်ပသ အပ ာက်အ ာားပတွ ြံိုားကွယ်တာ၊ စံိုစြ်ားစစ်ပ ားြှုအပ ေါ် အပန ာငဲ့အ်ယ က်ပ ားတာပတွ 

က ို ပရ ာငန် ိုငြ် ို ဲ့  Cognyte ကိုြပဏ၊ီ ကာကွယ်ပရားဝနက်ကီားဌာနန ဲ့ န ိုငင်မံ ာားပရားဝနက်ကီားဌာနတ ို ဲ့ရ ဲ့ ရံို ားပတွြ ာ 

ရ  တ ဲ့ သက်  ိုငရ်ာစာရွက်စာတြ်ားပတွက ို   က်မ ငာ်းသ ြ်ား ည်ားြ ို ဲ့ အစစပရားအာဏာ  ိုငပ်တွက ို 

ပတာငာ်း  ို ာား ါတယ်။ 

 

အ ဒ ီ စံိုစြ်ားစစ်ပ ားြ ို ဲ့ ပလ ာက် ာားလ ာက ို အစစပရားန ိုငင်သံာား ၆၀ ပက ာ်ရ ဲ့ က ိုယ်စာား တရာားလ တ်ပတာ် 

ပရ ှေ့ပန Eitay Mack က ဇနန်ဝါရီ ၂ ရက်ပန ဲ့ြ ာ အစစပရားပရ ှေ့ပန    ် Gali Baharav-Miara  ံ ပလ ာက် ာား 

  ဲ့ပ ီား၊ ပလ ာက်တ ဲ့သူပတွ  ြ ာ လ တ်ပတာ်ဥကက ဌပဟာင်ားမြစ်တ ဲ့ Avraham ("Avrum") Burg၊  ငရ် ာားတ ဲ့ 

 ညာရ ်  ိုငရ်ာ ါပြာကခ Eva Illouz ၊  ါပြာကခ Ruth HaCohen Pinczower န ဲ့ လူ ဲ့အ ွငဲ့အ်ပရား တက်ကက 

လှု ်ရ ာားသူပတွ  ါဝင ်ါတယ်။ 

 

အစစပရားပရ ှေ့ပန    ်အပနန ဲ့ အ ဒ ီ စံိုစြ်ားစစ်ပ ားြ ို ဲ့ ပလ ာက် ာားလ ာအပ ေါ် အမြန ်ံိုား တိုန် ဲ့မ န် အပရားယူ 

ပ ာငရွ်က်ြ ို ဲ့ JFM က ပတာငာ်း  ို ါတယ်။ 

 

Cognyte ရ ဲ့ မြန်ြာန ိုငင်တံငဒ်ါက ို Justice For Myanmar က  ိုတ်မ န ်ာားတ ဲ့ လ   ှေ့ ဝ က်ပ ါက် ကာား 

လာတ ဲ့ စာရွက်စာတြ်ားပတွြ ာ  ိုတ်ပြာ်  ဲ့ ါတယ်။ 

 

တရာားြ၀င ် အာဏာသ ြ်ားကက  ား ြ်ားြှုပနာက်  ိုငာ်း စစ်အို ်စိုဟာ လူပ ါငာ်း ၂၇၀၀ ပက ာ်က ို သတ်မြတ်ြှု၊ 

လူပ ါငာ်း ၁၇၂၀၀ ပက ာ်က ို ဥ ပဒြ ဲ့ြြ်ား ီားပ ီား ြ   ားစံိုညှဉ်ား ြ်ားန   ်စက်တာ၊ လူသာားြ   ားနယ်ွအပ ေါ် က  ားလွန် 

တ ဲ့ ရာဇ၀တ်ြှုပတွက ို  ံဲ့  ိုားကူညီတ ဲ့ ဒစ်ဂ စ်တယ်လက်နက်တ ိုက်က ို တည်ပ ာက်မြှငဲ့တ်င ် ဲ့ ါတယ်။ 

 

၂၀၂၁  ိုန စ် မြနြ်ာန ိုငင်လူံ ဲ့အ ွငဲ့အ်ပရား  ိုငရ်ာ အစီရင ်စံာြ ာ အပြရ ကနန် ိုငင်မံ ာားပရားဌာနက “စစ်အစ ိုားရ 

ဟာ အွနလ် ိုငာ်းပ ာက်လ ြ်ားပရားကတ ငဲ့ ်  ိုဂ္လ ကအီလက် ရွနာ်းနစ် က်သွယ်တာပတွက ို  ံိုြ န ် ပစာငဲ့် 

 ကညဲ့်ပနပ ကာငာ်း၊ စစ်အစ ိုားရက ဒြီ ိုကပရစီပရားပ ာက် ံသူပတွက ို ပ ာက်လ ြ်ားပစာငဲ့ ်ကညဲ့်ပနတ ဲ့ 

အပ ကာငာ်း  ိုတ်မ န ်ာားတ ဲ့ အစီရငစ်ာပတွ အြ ာားအမ ာားရ  ပနပ ီား၊ အ ဒ ီ ပစာငဲ့ ်ကညဲ့်ပ ာက်လ ြ်ားတ ဲ့ 

နည်ား ညာက ို စစ်တ ်ဟာ အာဏာသ ြ်ားကက  ား ြ်ားြှုြတ ိုငြီ်က ဝယ်ယူ ာား  ဲ့တာ ပတွှေ့ ရ    ဲ့တယ်လ ို ဲ့ ပြာ်မ  

 ာား ါတယ်။ 

 

MPT က ို စစ်အို ်စိုက   န်ား    ် ာားပ ီား၊ ဂ  နန် ိုငင်စံံိုစီား ွာားပရားလို ်ငနာ်း KDDI န ဲ့ Sumitomo Corporation 

တ ို ဲ့န ဲ့  ူားပ ါငာ်းလို ်ပ ာငပ်န ါတယ်။ 

https://aappb.org/
https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/burma/


ရာဇ၀တ်ြှု စံိုစြ်ားစစ်ပ ားြ ို ဲ့ တ ိုင ်ကာား  က်အမ င၊် မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ို  ကာားမြတ်ြြ်ားယူက ရ ယာပတွ တင ် ို ဲ့ 

ပရာငာ်း  ြ ို ဲ့ Cognyte ကိုြပဏကီ ို    ာားပ ားတ ဲ့   ို ဲ့ကိုနန် ဲ့ ပစ ားကွက်ရ ာပြွပရားလ ိုငစ်ငပ်တွက ို   က်မ ငာ်း 

 ယ်ြ က်ြ ို ဲ့ ပတာငာ်း  ို ာားတ ဲ့ ပ ားစာတစ်ပစာငက် ိုလည်ား အစစပရားကာကွယ်ပရားဝနက်ကီားဌာနရ ဲ့   ို ဲ့ကိုန် 

  နာ်း    ်ပရားပအဂ ငစီ် (DECA)  ီက ို ပ ား  ို ဲ့ ာား ါတယ်။ 

 

အရငက် Verint Systems အြည်န ဲ့ လို ်က ိုငတ် ဲ့ Cognyte ကိုြပဏဟီာ ပတာင ်ူဒနအ် ါအဝင် 

နာြည်  ိုားန ဲ့ ပက ာ် ကာားတ ဲ့ အာဏာရ ငပ်တွအတွက် ပစာငဲ့ ်ကညဲ့်ပ ာက်လ ြ်ားပရားနည်ား ညာက ို ပရာငာ်း   

  ဲ့တ ဲ့ သြ ိုငာ်းပ ကာငာ်းရ  ပ ီား၊ ဒကီိုြပဏကီ ို Facebook ကလည်ား   တ် ာား ါတယ်။ ပ ီား  ဲ့တ ဲ့လက ပနာ်ပဝန ိုငင်ရံ ဲ့ 

လူြှုြူလံိုပရားမ ည်သူ ဲ့ရန ံ်ိုပငကွ လူ ဲ့အ ွငဲ့အ်ပရား  ိုငရ်ာ စ ိုားရ ြ်စရာပတွ ရ  ပနတ ဲ့အတွက် Cognyte ကိုြပဏီ 

က ို ြယ် ိုတ်ြ ို ဲ့  ံိုားမြတ်  ဲ့ ါတယ်။ 

 

Cognyte ကိုြပဏရီ ဲ့ ြ တ်ြက် မြန်ြာကိုြပဏတီစ် ိုမြစ်တ ဲ့   ိုငသ်စစာကိုြပဏရီ ဲ့   ိုငရ် ငမ်ြစ်သူဟာ ကိုြပဏ ီွ  

တစ် ိုမြစ်တ ဲ့ Bamar Pte Ltd. ကတ ငဲ့ ် မြနြ်ာစစ်တ ်ရ ဲ့ စစ်လက်နက်ဝယ်တာပတွြ ာ  ွ စာားအမြစ် 

ပ ာငရွ်က်တ ဲ့အပ ကာငာ်း Justice For Myanmar အပနန ဲ့ ြ ကာပသားြီက ပတွှေ့ ရ  ပြာ် ိုတ် ာား ါတယ်။ 

  ိုငသ်စစာကိုြပဏဟီာ ပ ီား  ဲ့တ ဲ့ ရက်သတတ  တ်ပတွက Cognyte ကိုြပဏကီ ို သူရ ဲ့ ပရာငာ်း  သူန ဲ့ ြ တ်ြက် 

အမြစ် သူတ ို ဲ့ရ ဲ့ ဝ ်  ိုဒြ် ာ မြညဲ့်စွက်ပရားသာား  ဲ့ ါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar ရ ဲ့ သတငာ်းရငာ်းမြစ်တစ် ိုအရ   ိုငသ်စစာကိုြပဏဟီာ စစ်တ ်က အာဏာသ ြ်ား 

ကက  ား ြ်ားြှုပနာက် ရ စ်လပက ာ်အ ကာ ၂၀၂၁  ိုန စ်၊ ပအာက်တ ို ာလြ ာ Cognyte ကိုြပဏ ီီကပန 

ပငပွ ားပ  ြှု တကက ြ် လက် ံရရ    ဲ့ ါတယ်။  

 

၂၀၁၈  ိုန စ်ြ ာ ပရ ှေ့ပန Eitay Mack က မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ို လက်နက်တင ် ို ဲ့  ဲ့ ကပ ီား ရက်စက် ကြ်ား က တ်တ ဲ့ 

ရာဇ၀တ်ြှုပတွက ို အာားပ ားကူညီပန ကတ ဲ့ အစစပရားန ိုငင်သံာားပတွက ို ရာဇဝတ်ပ ကာငာ်းအရ စံိုစြ်ားစစ်ပ ား 

ြ ို ဲ့ အလာားတူ တငသ်ွငာ်းတ ိုင ်ကာား  ဲ့ပ ီား၊ ၂၀၂၂  ိုန စ်ြ ာ မြနြ်ာစစ်လက်နက် ွ စာား ပဒါက်တာ ွန်ားြငာ်းလတ်န ဲ့ 

သူ ဲ့ရ လို ်ငနာ်းစိုမြစ်တ ဲ့ Star Sapphire Group န ဲ့ အစစပရားလက်နက်ကိုြပဏပီတွ အပရာငာ်းအဝယ်လို ် က 

တာပတွြ ာ အက ငဲ့ ် က်မ စာားြှုပတွ ရ   ြရ   ရာဇဝတ်ပ ကာငာ်းအရ စံိုစြ်ားစစ်ပ ားပ ားြ ို ဲ့ ပတာငာ်း  ိုတ ဲ့ 

ပလ ာက် ာားလ ာပတွ တငသ်ွငာ်းပ ီားပနာက် အ ို ရာဇဝတ်ပ ကာငာ်း  ိုငရ်ာ စံိုစြ်ားစစ်ပ ားြှုတစ်ရ ် 

လို ်ပ ာငြ် ို ဲ့ ပလ ာက် ာားလ ာ တငသ်ွငာ်း  ဲ့တာ မြစ် ါတယ်။ 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/south-sudan-abusive-surveillance-by-national-security-service-climate-of-fear-2/
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/12/Threat-Report-on-the-Surveillance-for-Hire-Industry.pdf
https://www.nbim.no/en/the-fund/news-list/2022/decisions-on-observation-and-exclusion4/
https://www.ktsmyanmar.com/#product-solution
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/63c25fdcf449c6083c99993f_%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%20%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%A9%20%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%20%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94-29.8.2018.pdf
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/jfm-calls-on-israels-attorney-general-to-take-urgent-action-following-application-for-criminal-investigation-into-myanmar-arms-sales


၂၀၁၈  ိုန စ် တ ိုင ်ကာား  က်န ဲ့ တ်သက်ပ ီား ရာဇဝတ်ပ ကာငာ်းအရ စံိုစြ်ားစစ်ပ ားြှု ြလို ်တာက ို Justice For 

Myanmar အပနန ဲ့ စ ိုားရ ြ် ူ န်ပ ီား၊ ရာဇဝတ်ပ ကာငာ်းအရ စံိုစြ်ားစစ်ပ ားြ ို ဲ့အတွက် အရ  နမ်ြှငဲ့လ်ို ်ပ ာငြ် ို ဲ့ 

ပတာငာ်း  ို ါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar ရ ဲ့ ကပြာကရ်းဆ ုခွငဲ့ ်  သ ူြရတနာကြာငက် “Cognyte ကိုြပဏနီ ဲ့ အစစပရားအရာရ   

ပတွက ို ရာဇဝတ်ပ ကာငာ်းအရ စံိုစြ်ားစစ်ပ ားြ ို ဲ့ တ ိုင ်ကာား  က်က လူသာားြ   ားနယ်ွအပ ေါ် က  ားလွန်တ ဲ့ 

ရာဇ၀တ်ြှုပတွြ ာ မြန်ြာစစ်တ ်က အသံိုားမ  တ ဲ့ ပစာငဲ့ ်ကညဲ့်ပ ာက်လ ြ်ားပရားစွြ်ားရည်က ို အစစပရားက 

အကူအညီပ ား  ဲ့တ ဲ့ လို ်ရ ်အပ ေါ် အပရားတကကီား ပြား ွနာ်း ိုတ်စရာပတွ မြစ်လာပစ ါတယ်။ 

 

“MPT န ဲ့ Cogynte ကိုြပဏရီ ဲ့ စာ    ်က ို ရ ိုဟငဂ် ာပတွအပ ေါ် မြနြ်ာစစ်တ ်ရ ဲ့ လူြ   ားတံိုားသတ်မြတ်ြှု က  ား 

လွနပ် ီားတ ဲ့ကာလပနာက်  ိုငာ်း၊ မြနြ်ာမ ည်သူပတွအတွက် စစ်တ ်ရ ဲ့ ပစာငဲ့ ်ကညဲ့်ပ ာက်လ ြ်ားြှုကပန 

ကာကွယ်ပ ားြ ို ဲ့ ပ ား ီား ရနက်ာ အစီအစဉ်ပတွ ရ  ြပနတ ဲ့ အပမ အပနြ ာ လို ်ပ ာင ် ဲ့တာ မြစ် ါတယ်။ 

 

“အစစပရားအရာရ  ပတွအပနန ဲ့ Cognyte ကိုြပဏရီ ဲ့ မြန်ြာန ိုငင်ကံ စီား ွာားပရားလို ်ငနာ်းက ို အတည်မ  ပ ား  ဲ့ 

တာက လက်သငဲ့ြ် ံန ိုငြ်ွယ် က စစရ ်မြစ်ပ ီား၊ အ ဲ့ဒစီီား ွာားပရားလို ်ငနာ်းက ို စစ်တ ်က အာဏာသ ြ်ားကက  ား ြ်ားြှု 

ပနာက်  ိုငာ်း  က်လက်လို ်ပ ာင ် ဲ့တာလည်ား မြစ် ါတယ်။ 

 

“မြနြ်ာစစ်တ ်က ို စစ်လက်နက်ပတွန ဲ့ စစ် က်-အရ ် က် န စ်ြ   ားသံိုား စစည်ားပတွ ပရာငာ်း   ွင်ဲ့ပ ား  ဲ့ပ ီား၊ 

န ိုငင်တံကာရာဇဝတ်ြှုပတွက ို အာားပ ားကူညီ  ဲ့တ ဲ့ အစစပရားအရာရ  ပတွန ဲ့ Cognyte ကိုြပဏကီ တာဝနရ်  သူ 

ပတွက ို ြမြစ်ြပန တာဝန ်ံပစရြ ာ မြစ် ါတယ်။ 

 

“MPT န ဲ့ Cognyte ကိုြပဏရီ ဲ့ စီား ွာားပရားလို ်ငနာ်းက သူတ ို ဲ့န ဲ့  ူားတွ လို ်က ိုငသ်ူပတွမြစ် ကတ ဲ့ KDDI န ဲ့ 

Sumitomo Corporation တ ို ဲ့အပ ေါ် အပရားတကကီား ပြား ွနာ်း ိုတ်စရာပတွလည်ား မြစ်ပစ ါတယ်။ 

အ ဲ့ဒအီြွ ှေ့အစည်ားပတွဟာ သူတ ို ဲ့ရ ဲ့ န ိုငင်တံကာလူ ဲ့အ ွငဲ့အ်ပရားတာဝနပ်တွက ို မြညဲ့် ည်ားြ ို ဲ့   က်ကွက် ာား 

 ါတယ်။ 

 

“KDDI န ဲ့ Sumitomo Corporation တ ို ဲ့ဟာ မြနြ်ာစစ်အို ်စိုက ို နည်ား ညာန ဲ့ ပငပွ ကား ံဲ့  ိုားပနတာ အာားလံိုား 

  က်  ငာ်းရ ် စ်ြ ို ဲ့၊ ဒါြ ြဟိုတ် တာဝနယူ်ြှုရ  ရ  န ဲ့ ရငာ်းန ာီးမြှ  ်န ြံှုပတွ ရို ်သ ြ်ားြ ို ဲ့ က ြတ ို ဲ့ ပတာငာ်း  ို ါတယ်။ 

 



“Cognyte၊ KDDI န ဲ့ Sumitomo Corporation တ ို ဲ့ြ ာ ရငာ်းန ာီးမြှ  ်န သံူပတွအပနန ဲ့ သူတ ို ဲ့ရ ဲ့ ဩဇာက ို သံိုားပ ီား၊ 

စစ်အို ်စိုအတွက်  ံဲ့  ိုားြှုပတွ လို ်ပနတာ   က်  ငာ်းရ ်တန ဲ့ြ် ို ဲ့ အ ဒကီိုြပဏပီတွက ို ြ အာားပ ားသငဲ့ပ် ီား၊ 

ြလ ိုက်နာ  ဲ့ရင ်ရငာ်းန ာီးမြှ  ်န ြံှုပတွက ို ရို ်သ ြ်ားသငဲ့ ်ါတယ်။ 

 

“အစ ိုားရပတွအပနန ဲ့ ပစာငဲ့ ်ကညဲ့်ပ ာက်လ ြ်ားပရား စစည်ားပတွ၊ စစ်လက်နက်ပတွန ဲ့  ဏ္ဍာပငပွတွက ို 

စစ်အို ်စိုကရပနတာ မြတ်ပတာက်ြ ို ဲ့   ိုငသ်စစာကိုြပဏီြ ာ ါဝငပ်နတ ဲ့ လူ ိုဂ္  လ်ပတွန ဲ့ အမ ာား စစ်တ ် 

လက်နက် ွ စာားအာားလံိုားအပ ေါ် ဒဏ ်တ်  တ်  ို ဲ့ြှုပတွ  ြ တ်တာပတွ အ ါအဝင ်   ိုြ ိုလို ်ပ ာငရ်ြယဲ့် 

အရာပတွက ို အပရားတကကီား လို ်ပ ာငရ် ါြယ်။” 

 

တရာ်းလ တက်တာ်က  ှေ့ကန Eitay Mack က “အစစပရားန ိုငင်ဟံာ မြနြ်ာစစ်တ ်  ူပ ာငြ်ှုန ဲ့ ြွ ှေ့စည်ားြှုြ ာ 

စစ်လက်နက်၊ ပလဲ့က ငဲ့ပ်ရားန ဲ့ စစ်ပရား  ိုငရ်ာ အသ  ညာပတွ ါ၀ငတ် ဲ့ စစ် က်အကူအညီပတွ ပ ားပနတ ဲ့ 

အလွနအ်ပရားကကီားတ ဲ့ အ န်ားကဏ္ဍကပန  ါဝင ် ဲ့ ါတယ်။ ဒအီရာပတွက ို မြနြ်ာစစ်တ ်က တရာားြ၀င ်

အာဏာသ ြ်ားကက  ား ြ်ားရာြ ာ မြန်ြာမ ည်သူပတွက ို တ ိုက်  ိုက်ြ ို ဲ့ ရည်ရွယ်  က်ရ  ရ   အသံိုားမ    ဲ့ ါတယ်။ 

 

“အစစပရားန ိုငင်တံရာားရံိုား    ်က ို ပ ား  ို ဲ့  ဲ့တ ဲ့ လက်ြ တ်  ိုားပတာငာ်း  ိုစာန ဲ့ လူ ိုန ဲ့ ြီဒယီာပတွအ ကာား 

အကကီားအက ယ် ပဝြနြ်ှုပတွပ ကာငဲ့ ် ၂၀၁၈  ိုန စ် အစ  ိုငာ်းြ ာ အစစပရားကာကွယ်ပရားဝန်ကကီားဌာနန ဲ့ 

န ိုငင်မံ ာားပရားဝနက်ကီားဌာနတ ို ဲ့က မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ို အစစပရားစစ် က် တင ် ို ဲ့ပရာငာ်း  ြှုအာားလံိုားက ို ရ ်တန ဲ့ြ် ို ဲ့ 

 ံိုားမြတ်  ဲ့ ါတယ်။ အစစပရား ကာကွယ်ပရားကိုြပဏအီာားလံိုားက သူတ ို ဲ့ရ ဲ့ လှု ်ရ ာားြှုပတွက ို အ ဲ့ဒပီနရာြ ာ   

ရ ်တန ဲ့ ် ဲ့ ါတယ်။ အ ိုအ   နအ်   ဒလီ ို သ ရ   ာား ါတယ်။ စာနယ်ဇငာ်းသြာားပတွ၊ လ တ်ပတာ်အြတ်ပတွန ဲ့ 

အမ ာားလူ ိုဂ္  လ်ပတွ MOD န ဲ့ MFA တ ို ဲ့က ို  က်သွယ်ပြားမြန်ားရာြ ာ   ်ြနတ်လ   ကာားရတ ဲ့အရာပတွ 

မြစ် ါတယ်။ 

 

“အ ို JFM က အစစပရားန ိုငင်ရံ ဲ့ MOD န ဲ့ MFA တ ို ဲ့ဟာ လ ြ်ညာ  ဲ့တာမြစ်ပ ကာငာ်းန ဲ့ န ိုငင်တံကာဥ ပဒန ဲ့ 

က ငဲ့ဝ်တ်  ိုငာ်း  ိုငရ်ာပတွ က် မြနြ်ာစစ်တ ်န ဲ့ သူတ ို ဲ့ရ ဲ့ အက   ားစီား ွာားက ိုသာ ဦားစာားပ ား  ဲ့ပ ကာငာ်း 

ပြာ် ိုတ်သက်ပသမ   ဲ့ ါတယ်။ 

 

“အနတရာယ်  ိုတာ သီအ ိုရီန ဲ့ တွက်  က်လ ို ဲ့ ြရ ါ ူား။ Cognyte ရ ဲ့  ကာားမြတ်ြြ်ားယူစနစ်က ဒြီ ိုကပရစီ 

တက်ကကလှု ်ရ ာားသူပတွန ဲ့ သတငာ်းပ ာက်ပတွက ို စစ်တ ်က အြ လ ိုက်န ိုငြ် ို ဲ့ ကူညီပ ား ါတယ်။ Cognyte 

ရ ဲ့  ကာားမြတ်ြြ်ားယူစနစ် အကူအညီန ဲ့ မြနြ်ာန ိုငင် ံ ြ ာ  ယ်သူြ  ို တည်ပနရာ ရ ာပြွ ံရပ ီား၊ ြြ်ား ီား ံ 

ရတ ဲ့ အမြစ်ပတွက အငြ်တန ်ပ ကာက်စရာ ပကာငာ်းလ တ ဲ့  ကြမာ  ိုားပတွ မြစ် ါတယ်။ 



“Cognyte က မြနြ်ာန ိုငင်ြံ ာ လို ်ငန်ားလို ်ြ ို ဲ့ သူ ဲ့ ာသာသူ တဦားတည်ားလို ်လ ို ဲ့ရတာြဟိုတ် ါ ူား။ 

ကိုြပဏရီ ဲ့  ကာားမြတ်ပ ာက်လ ြ်ားတ ဲ့စနစ် မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ို လ  ပမ ာငာ်းပရာငာ်း  ြ ို ဲ့အတွက်   ို ဲ့ကိုနလ် ိုငစ်ငတ်စ် ို 

လ ိုအ ် ါတယ်။ Cognyte အပနန ဲ့ မြနြ်ာန ိုငင်ြံ ာ တငဒ်ါ ဝငပ်ရာက်ြ ို ဲ့အတွက် အစစပရား MOD န ဲ့ MFA ဌာန 

န စ် ိုလံိုား ီကပန ပစ ားကွက်ရ ာပြွပရားလ ိုငစ်ငတ်စ်ရ ် လ ိုအ ် ါတယ်။ 

 

“ဒါပ ကာငဲ့ ်  Cognyte န ဲ့ မြနြ်ာန ိုငင်ြံ ာ သူတ ို ဲ့ရ ဲ့ လို ်ငနာ်းက ို  ွငဲ့မ်    ဲ့တ ဲ့ အစစပရားအရာရ  အာားလံိုားက ို 

တရာားရံိုား   ို ဲ့ရြ ာ မြစ် ါတယ်။” 

 

ြ ုြ ုသ    ရန် 

 

ရာဇဝတ်ပ ကာငာ်းအရစံိုစြ်ားစစ်ပ ားရန ်ပလ ာက် ာားလ ာစာသာားအမ ညဲ့်အစံိုက ို ယ ိုပနရာတွင ်ြတ်ရှု ါ။ 

 

DECA သ ို ဲ့ ပ ားစာအမ ညဲ့်အစံိုက ို ယ ိုပနရာတွင ်ြတ်ရှု ါ။ 

 

မြနြ်ာန ိုငင်ရံ   Cognyte  လို ်ငန်ားအပ ကာငာ်း ကျွန်ို ်တ ို ဲ့၏သတငာ်းပ ာငာ်း ါားက ို ယ ိုပနရာတွင ်ြတ်ရှု ါ။ 
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