
သတငး်ထ'တြ်ပန်ချက ်                                                                                           

ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊ ၁ ရက ်၊ ၂၀၂၃၊ ြမန်မာ 

 
 

အာဏာသမ်ိး)က+ိးပမ်းမ-ေနာကပိ်0ငး် 2ိ0ငင်တံကာေရနံလ0ပ်ကကွဝ်န်ေဆာငမ်-က0မ:ဏီ  

၂၀ ေကျာ် ြမန်မာ2ိ0ငင်တံငွ ်ဆကလ်ကလ်0ပ်ကိ0ငလ်ျက@်Aိ 

 
အများြပညသ်+ကိ. ထ.တြ်ပနထ်ားတဲသ့တငး်ရငး်အြမစေ်တနွဲ ့ လ:ိ;< ဝ>ကေ်ပါက@်ကားလာတဲ ့စာရွက ်

စာတမ်းေတကွိ. အသံ.းြပ;Bပီး Justice For Myanmar က လ.ပ်ေဆာငခ်ဲတ့ဲ ့စံ.စမ်းေလလ့ာမFတခ.မ>ာ 

ြမနမ်ာစစတ်ပ်ရဲ ့ တရားမဝင ်အာဏာသမ်ိးHက;ိးပမ်းမFေနာကပိ်.ငး် ြမနမ်ာIိ.ငင်မံ>ာ လ.ပ်ငနး်ဆကလ်.ပ်ေနတဲ ့

Iိ.ငင်တံကာေရနလံ.ပ်ကကွဝ်နေ်ဆာငမ်Fက.မJဏ ီ၂၁ ခ.ကိ. ေဖာ ်ထ.တေ်တွ< N>ိခဲပ့ါတယ။်  

 
ြမနမ်ာIိ.ငင်ရဲံ ့ ေရနIံ>င့သ်ဘာဝဓာတေ်ငွ<ကSကိ. စစအ်.ပ်စ.က တရားမဝင ်ထနိး်ချ;ပ်ထားBပီး၊ စစအ်.ပ်စ. 

အတကွ ်အHကးီမားဆံ.း Iိ.ငင်ြံခားအခနွ၀်ငေ်ငအွရငး်အြမစလ်ညး် ြဖစပ်ါတယ။် အဒဲဝီငေ်ငေွတနွဲ ့ 

ြမနမ်ာစစတ်ပ်က လကN်>ိ ကျWးလနွေ်နတဲ ့စစရ်ာဇ၀တမ်>ေတနွဲလ့+သားမျိ;းIယွအ်ေပY ကျWးလနွသ်ည့ ်

ရာဇ၀တမ်>ေတကွိ. ေငေွ@ကးေထာကပံ်ေ့နပါတယ။် 

 
အဒဲေီရနလံ.ပ်ကကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်Fက.မJဏေီတဟွာ ေရနတံ+းေဖာ်တဲလ့.ပ်ငနး်ကအစ ြပ;ြပငထ်နိး်သမ်ိးေရး 

လ.ပ်ငနး်၊ ပစ[ညး်တငသ်ငွး်ေထာကပံ်ေ့ရးလ.ပ်ငနး်ေတအွထ ိေရနနံဲ ့ သဘာဝဓာတေ်ငွ<ကSအတကွ ်

အေရးပါတဲ ့အက+အည ီေတနွဲ ့ စကပ်စ[ညး်ေတကွိ. ေပးအပ်ေန@ကပါတယ။် ဒလီ.ပ်ရပ်ေတကွ စစအ်.ပ်စ.ဆကီိ. 

ဓာတေ်ငွ<အခနွေ်ငေွတ ွဆကလ်ကစ်းီဆငး်ဖိ. ့ က+ညေီပးေနBပီး၊ စစတ်ပ်ရဲI့ိ.ငင်တံကာရာဇဝတမ်>ေတမွ>ာတငွ ်

သ+တိ.က့ိ.ယတ်ိ.င ်@ကရံာပါ ပတသ်ကေ်န@ကပါတယ။်  

 
ေဖာ်ထ.တေ်တွ< N>ိခဲတ့ဲ ့က.မJဏေီတထွကဲ ၈ ခ.ဟာ အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်.မ>ာ အြပည့အ်ဝ 

ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ တစစ်တိတ်စပိ်.ငး်ေသာ်လညး်ေကာငး် အေြခစိ.ကထ်ား@ကBပီး၊ ေရနနံဲ ့ 

သဘာဝဓာတေ်ငကွSမ>ာ အHကးီဆံ.းက.မJဏေီတ ွြဖစ@်ကတဲ ့Halliburton, Schlumberger နဲ ့ Baker Hughes 

တိ. ့ ပါဝင@်ကပါတယ။် ဒကီ.မJဏေီတဟွာ ြမနမ်ာIိ.ငင်မံ>ာ ]ံ. းခွေဲတ ွဖွင့လ်>စထ်ား@ကBပီး၊ လကN်>ိမ>ာလညး် 

ဆကလ်က ်လ.ပ်ကိ.ငေ်န@ကပါတယ။် 

 
Distributed Denial of Secrets က ေပးအပ်ခဲတ့ဲ ့စစအ်ာဏာသမ်ိးမFေနာကပိ်.ငး် ပထမI>စအ်တကွ ်

အခနွပိ်.ငး်ဆိ.ငရ်ာ စာဖိ.ငေ်တမွ>ာ အေမရိကနေ်ဒYလာ သနး်ေပါငး်များစာွ ဝငေ်ငရွN>ိခဲတ့ယလ်ိ. ့ 



ေဖာ်ြပထားပါတယ။် 

 
စစအ်.ပ်စ.က တရားမဝင ်ထနိး်ချ;ပ်ထားတဲ ့ြမနမ်ာေ့ရနIံ>င့သ်ဘာဝဓာတေ်ငွ<လ.ပ်ငနး် (MOGE) အေပY 

ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ.ဖိ့. ့ အေမရိကနအ်စိ.းရရဲ ့ ပျကက်ကွမ်Fေ@ကာင် ့အေမရိကနေ်ရနလံ.ပ်ကကွ ်

ဝနေ်ဆာငမ်Fက.မJဏ ီေတကွ ခ.လိ. ဆကလ်.ပ်ေန@ကတာ ြဖစပ်ါတယ။်  

 
စစတ်ပ်ရဲ ့ တရားမဝငအ်ာဏာသမ်ိးHက;ိးပမ်းမF I>စI်>စြ်ပည့မ်>ာ အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်.က စစအ်.ပ်စ.ရဲ ့ 

စမ်ွးအငဝ်နH်ကးီ၊ MOGE ရဲ ့ ဦးေဆာင_်`န@်ကားေရးမaး၊ ဒ.တယိဦးေဆာင_်`န@်ကားေရးမaးတိ.အ့ေပY ဒဏခ်တ ်

ပိတဆ်ိ.မ့Fများ ချမ>တခ်ဲေ့ပမဲ ့MOGE တစခ်.လံ.းကိ. ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ.မ့F တာ မလ.ပ်ေသးပါဘ+း။  

MOGE ဟာ ေရနIံ>င့သ်ဘာဝဓာတေ်ငွ<ကSကိ. Hကးီ@ကပ်ကပ်ွကBဲပီး၊ ေရနနံဲသ့ဘာဝဓာတေ်ငွ<စမံီကနိး် 

ေတမွ>ာIိ.ငင်ေံတာ် အခနွေ်ငေွကာကခ်သံ+နဲ ့ စးီပါွးေရးမိတဖ်ကအ်ေနနဲ ့ စစအ်.ပ်စ.အတကွ ်များြပားလ>ေသာ 

အခနွန်ဲ ့ အမေတာ ်ေ@ကးေတ၊ွ ပမာဏ Hကးီမားတဲ ့အြမတN်>ယယ်ာေတကွိ.လညး် ရN>ိေနပါတယ။် 

 
အေမရိကနက်+းသနး် ေရာငး်ဝယေ်ရးဝနH်ကးီဌာနရဲ ့ Iိ.ငင်တံကာက.နသ်ယွေ်ရးစမံီအ.ပ်ချ;ပ်မFဌာနက 

ြမနမ်ာIိ.ငင်ရဲံ ့ ေရနနံဲသ့ဘာဝဓာတေ်ငွ<ကSကိ. “အလားအလာ အေကာငး်ဆံ.းကS” အြဖစ ်

စာရငး်ေဖာ်ြပBပီး အေမရိကနက်.မJဏေီတကွိ. ြမနမ်ာIိ.ငင်အံတငွး် လ.ပ်ငနး်ဆကလ်.ပ်ဖိ. ့ 

အားေပးက+ညခီဲတ့ာဟာ စိ.းရိမ်စရာေကာငး်လ>ပါတယ။်  

 
အမျိ;းသားကာကယွေ်ရးဆိ.ငရ်ာခငွ့ြ်ပ;မိန ့ဥ်ပေဒကိ. ဒဇီငဘ်ာလတငွ ်လကမ်>တေ်ရးထိ.းခဲတ့ဲ ့

အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်.အေနနဲ ့ သ+ရဲ့မ့ဟာမိတေ်တြွဖစ@်ကတဲ ့ယ+ေက၊ ကေနဒါနဲ ့ ဩစေ@တးလျ Iိ.ငင်တံိ.န့ ဲ ့ 

အတ+ MOGE အေပY ဒဏခ်တပိ်တ ်ဆိ.မ့Fချမ>တB်ပီး အေရးယ+ေဆာငရွ်ကရ်မ>ာ ြဖစပ်ါတယ။်  

 
MOGE အေပY ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ.မ့Fေတ ွချမ>တထ်ားBပီးြဖစတ်ဲ ့အးီယ+ရဲ ့ ြပငပ်က ေရနလံ.ပ်ကကွ ်

ဝနေ်ဆာငမ်Fက.မJဏေတအွေနြဖင့ ်သ+တိ.ရဲ့ ့ Iိ.ငင်တံကာဥပေဒနဲ ့ တငH်က;ိ ကနဦးစစီစမ်Fတာဝနေ်တကွိ. 

လိ.ကန်ာ@ကရမ>ာြဖစB်ပီး၊ သ+တိ.လ့.ပ်ေဆာငေ်န@ကတဲ ့စမံီကနိး်ေတကွ စစအ်.ပ်စ.ကိ. ေငေွပးတာေတ ွ

ရပ်ဆိ.ငး်Bပီး၊ ဘဏအ်ေကာင်ေ့တမွ>ာထနိး်သမ်ိးထားရပါမယ။် အလဲိ.မလ.ပ်ရင ်လ.ပ်ငနး်ေတကွိ. ရပ်ဆိ.ငး်ရမ>ာ 

ြဖစပ်ါတယ။် 

 
Justice For Myanmar ရဲ ့ ေြပာေရးဆိ0ခွင့@်AိသE မရတနာေမာငက် “ြမနမ်ာIိ.ငင်ကံ ေရနလံ.ပ်ကကွ ်

ဝနေ်ဆာငမ်Fက.မJဏေီတအွေနနဲ ့ ြပညသ်+ေတအွေပY အ@ကမ်းဖကစ်စဆ်ငေ်ရး ဆငI် `ေဲနတဲ ့တရားမဝင ်

ြမနမ်ာစစအ်.ပ်စ.ကိ. ေငေွ@ကးေထာကပံ်ေ့နတဲ ့လ.ပ်ငနး်နယပ်ယမ်>ာ လ.ပ်ေဆာငေ်န@ကတဲအ့တကွ ်သ+တိ. ့ 



လကေ်တ ွေသးွစနွး်ေနပါBပီ။  

 
“အေမရိကနစ်ေတာအ့တိခ်ျိနး်စာရငး်ဝင ်Halliburton, Diamond Offshore Drilling နဲ ့ Schlumberger တိ.လ့ိ. 

က.မJဏHီကးီေတကွ ြမနမ်ာIိ.ငင်မံ>ာN>ိတဲ ့လ.ပ်ငနး်ေတကွိ. ဆကလ်.ပ်ေန@ကBပီး၊ စစအ်.ပ်စ.ကိ. ေရနနံဲ ့ 

ဓာတေ်ငွ<အခနွေ်ငေွတ ွဆကလ်ကစ်းီ ဆငး်ဖိ. ့ က+ညေီပးေနတာက စတိပ်ျကဖွ်ယရ်ာ ြဖစပ်ါတယ။် သ+တိ.ရဲ့ ့ 

စးီပာွးေရးလ.ပ်ငနး်ေတကွ စစအ်.ပ်စ.ကိ. ကျညဆ်ေံတ၊ွ ဗံ.းေတနွဲ ့ အဆငြ်ခငမဲ်ေ့လေ@ကာငး်တိ.ကခ်ိ.ကရ်ာမ>ာ 

လိ.အပ်တဲ ့ေလယာfဆေီတကွိ. ဝယယ်+Iိ.ငဖိ်. ့ က+ညေီပးေနပါတယ။် 

 
“ဒကီ.မJဏေီတဟွာ စစအ်.ပ်စ.ရဲ ့ ရကစ်က@်ကမ်း@က;တမ်Fေတကွိ. ေငေွ@ကးေထာကပံ်တ့ဲ ့ေရနနံဲသ့ဘာဝ 

ဓာတေ်ငွ<စမံီကနိး်ေတကွိ. သသိHိကးီနဲ ့ ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးြခငး်အားြဖင့ ်သ+တိ.ရဲ့ ့ Iိ.ငင်တံကာဥပေဒဆိ.ငရ်ာ 

တာဝနေ်တကွိ. ချိ;းေဖာကခ်ဲB့ပီး၊ စစအ်.ပ်စ.ရဲ ့ စစရ်ာဇ၀တမ်Fေတနွဲ ့ လ+သားမျိ;းIယွအ်ေပY ကျWးလနွတ်ဲ ့

ရာဇ၀တမ်Fေတမွ>ာ @ကရံာပါပတသ်ကေ်နတာ ြဖစပ်ါတယ။် 

 
“စစအ်.ပ်စ.ကိ. ေငေွ@ကးေထာကပံ်ေ့နတဲ ့စမံီကနိး်ေတမွ>ာN>ိတဲ ့လ.ပ်ငနး်ေတကွိ. ရပ်ဆိ.ငး်ဖိ. ့ ေရနလံ.ပ်ကကွ ်

ဝနေ်ဆာငမ်Fက.မJဏ ီအားလံ.းကိ. ေတာငး်ဆိ.ပါတယ။် 

 
“စစတ်ပ်အာဏာသမ်ိးHက;ိးပမ်းမFေနာကပိ်.ငး် အေမရိကနေ်ရနလံ.ပ်ကကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်Fက.မJဏေီတရဲွ ့ 

လ.ပ်ေဆာငခ်ျကေ်တကွ MOGE အေပY ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ. ့Bပီး စစအ်.ပ်စ.နဲ ့ သ+ရဲ့ ့ အ@ကမ်းဖက ်

စစဆ်ငေ်ရးအေပY ြပတြ်ပတသ်ားသား အေရးယ+ဖိ. ့ အေမရိကနအ်စိ.းရရဲ ့ ပျကက်ကွမ်Fကိ. သကေ်သြပ 

ေနပါတယ။် 

 
“ြမနမ်ာအ့ေရးအေပY ဘိ.ငဒ်နအ်စိ.းရရဲ ့ ဝိေရာဓိဆနတ်ဲ ့ချfးကပ်မFက အေမရိကန ်ေရနနံဲ ့ သဘာဝဓာတေ်ငွ< 

ေကာ်ပိ.ေရးN>ငး်ေတကွိ. ြမနမ်ာIိ.ငင်မံ>ာ စးီပာွးေရးလ.ပ်ငနး်ေတ ွပံ.မ>နအ်တိ.ငး် ဆကလ်.ပ်Bပီး၊ စစအ်.ပ်စ.ရဲ ့ 

Iိ.ငင်တံကာရာဇဝတမ်Fေတကွိ. အားေပးက+ညေီန ေစဖိ. ့ ခငွ့ြ်ပေနတာြဖစပ်ါတယ။် 

 
“MOGE နဲ ့ စးီပာွးေရးလ.ပ်ေဆာငတ်ာက ေငေွ@ကးခဝါချမF၊ အကျင့ပ်ျကြ်ခစားမFနဲ ့ Hကးီေလးတဲ ့

လ+အ့ခငွ့အ်ေရးချိ;းေဖာကမ်Fေတကွိ. အားေပးက+ညရီာေရာကမ်F အIgရာယN်>ိေ@ကာငး် အေမရိကန ်Iိ.ငင်ြံခား 

ေရးဝနH်ကးီဌာနက သတေိပးေနချိနမ်>ာ အေမရိကနက်+သနး် ေရာငး်ဝယေ်ရးဝနH်ကးီဌာနက အေမရိကန ်
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