
 
 

 

ဗ ြိတြိန် င ွေင  ြေးပ ံ့ပြိ ြေးငပြေးထ ြေးသညံ့် Myantrade လမ်ြေးညွှန်ဝဘဆ်ြိ ဒမှ် 

မမန်မ စစ်တပ်ပြိ   ် မပဏီမ  ြေး ြိ  ဖယ်ရှ ြေး  

Justice For Myanmar   မမန်ဆန်ငသ အငရြေးယူငဆ  ရ်ွေ ်ခ  ်အတွေ ် ခ ီြေး   ြေး၊ 

ပစ်မှတထ် ြေးအငရြေးယူပြိတဆ်ြိ ံ့မှုမ  ြေးလ ပ်ငဆ  ရ်န်အတွေ ် ထပ်ငလ  ြ်ေးငတ  ြ်ေးဆြိ  

 

၃၀၊ န ိုဝငဘ်ာ၊ ၂၀၂၀ ၊ ရနက်ိုန ် - ဗ  တ နန် ိုငင်၏ံ ငငွေင ကြေးပံံ့ပ ိုြေးမှုဖြငံ့ ်င ာငရ်ွေက်သညံ့် ဖမနမ်ာအစ ိုြေးရ 

ကိုနသ်ွေယ်ငရြေး ဖမြှငံ့တ်ငမ်ှု  ိုငရ်ာဝဘ်  ိုဒ ်Myantrade မှ ဖမနမ်ာစစ်တပ်ပ ိုင ်စ ြေးပွောြေးငရြေးလိုပ်ငနြ်ေးမ ာြေးအာြေး 

စာရငြ်ေးမှ ပယ်ြ က်ခ ံ့ဗပ ြေး ဖြစ်ပါသည်။ အ  ိုပါလမ်ြေးညွှနဝ်ဘ်  ိုဒတ်ွေင ်မူလကပါရှ ခ ံ့ဗပ ြေး 

ပယ်ြ က်ဖခငြ်ေးခံခ ံ့ရသညံ့် ကိုမပဏ မ ာြေးတွေင ်ဖမဝတ  ကိုနသ်ွေယ်ငရြေးလ မ တက်၊ ငငွေပငလ်ယ်ငမွေြေးဖမြူငရြေးနငှံ့ ်

ငရလိုပ်ငနြ်ေးကိုမပဏ လ မ တက်နငှံ့ ်အဓ ပတ လယ်ယာထွေက်ကိုနပ်စစည်ြေးငရာငြ်ေးဝယ်ငရြေးလ မ တက်၊ 

ဖမနမ်ာစစ်တပ်၏ စ ြေးပွောြေးငရြေးလိုပ်ငနြ်ေးစို ဖမနမ်ာံ့စ ြေးပွောြေးငရြေး ဦြေးပ ိုငလ် မ တက် (ဦြေးပ ိုင)် ၏ ကိုမပဏ ခွေ မ ာြေးအာြေးလံိုြေး 

ပါဝငပ်ါသည်။  

 

Myantrade တွေင ်စစ်တပ်ပ ိုငက်ိုမပဏ မ ာြေး ပါဝငင်နမှုအာြေး အသ ငပြေးလ ိုက်သည်နငှံ့ ်တဗပ ြိုငန်က် British 

Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) မှ အ  ိုပါဝဘ်  ိုဒတ်ွေင ်ပါဝငင်နသညံ့် 

စစ်တပ်ကိုမပဏ မ ာြေးြယ်ရှာြေးန ိုငင်ရြေးက ို ခ က်ခ ငြ်ေးင ာငရ်ွေက်ခ ံ့ပါသည်။  

 

FCDO က Justice For Myanmar သ ို ံ့ ငအာက်ပါသငဘာထာြေးမှတ်ခ က်က ို ငပြေးခ ံ့ပါသည်။  

“၂၀၁၀ ကတည်ြေးက ဖမနမ်ာန ိုငင်စံ ြေးပွောြေးငရြေးြွေံွံ့ ဗြ ြိုြေးတ ိုြေးတက်လာမှုဟာ ဖပည်သူ ၁၁ သနြ်ေးက ို  ငရ် တွေငြ်ေးက 

လွေတ်ငဖမာက်ငစခ ံ့ဗပ ြေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွနိုပ်တ ို ံ့အငနန ံ့ ဖမန်မာံ့စ ြေးပွောြေးငရြေးနယ်ပယ်မှာ 

ဧရာမအက  ြိုြေးစ ြေးပွောြေးရှ ငနတ ံ့ စစ်တပ်ရ ံ့အခနြ်ေးကဏ္ဍန ံ့ပတ်သတ်ဗပ ြေး စ ိုြေးရ မ်မှုမ ာြေးရှ ငန  ဖြစ်ပါတယ်။ 



 
 

ဗ  တ နန် ိုငင်အံငနန ံ့ ဖမနမ်ာံ့စ ြေးပွောြေးငရြေးက ို န ိုငင်တံကာစံနှုန်ြေးမ ာြေးန ံ့အငလံ့အက ငံ့မ် ာြေးသ ို ံ့ လမ်ြေးြွေငံ့င်စငရြေး၊ 

အလိုပ်အက ိုငြ်နတ် ြေးငရြေးန ံ့  ငြ်ေးရ နွေမ်ြေးပါြေးမှု ငလ ာံ့ခ ငရြေးတ ို ံ့က ို  က်လိုပ်င ာငင်ပြေးမယံ့် 

အတူပူြေးငပါငြ်ေးပါဝငဗ်ပ ြေး ငရရှည်တည်တံံ့တ ံ့ြွေံွံ့ ဗြ ြိုြေးမှုနငှံ့ ်တာဝနယူ်မှုရှ တ ံ့ ရငြ်ေးနှ ြေးဖမ ြှပ်နှမံှုမ ာြေး 

ဖမနမ်ာန ိုငင်မှံာရှ လာငရြေးအတွေက် ငထာက်ပံံ့ကူည ငပြေးြ ို ံ့ ရည်သနပ်ါတယ်။  

ကျွနိုပ်တ ို ံ့အငနန ံ့ စ ြေးပွောြေးငရြေးတ ိုြေးတက်မှုအတွေက် အစ ိုြေးရမဟိုတ်ငသာအြွေ ွံ့အစည်ြေးမ ာြေး၊ 

စ ြေးပွောြေးငရြေးလိုပ်ငနြ်ေးမ ာြေး နငှံ့န် ြေးန ြေးကပ်ကပ် လိုပ်က ိုငလ် က်ရှ ဗပ ြေး သက်  ိုငရ်ာပါဝငပ်တ်သက်သူတ ို ံ့ရ ံ့ 

တရာြေးဝငစ် ိုြေးရ မ်မှုငတွေအငပေါ်  က်လက်ဗပ ြေး တက်တက်ကကကကဖြငံ့ ်တိုန ံ့ဖ်ပနင် ာငရ်ွေက်သွောြေးမှာ 

ဖြစ်ပါတယ်။ ဗ  တ နရ် ံ့ ငငွေင ကြေးပံံ့ပ ိုြေးမှုန ံ့ င ာငရ်ွေက်ထာြေးတ ံ့ ဝဘ်  ိုဒစ်ာမ က်နာှမှာ 

စစ်တပ်စ ြေးပွောြေးငရြေးလိုပ်ငနြ်ေးငတွေက ို သတ မထာြေးမ ဘ  ထိုတ်ဖပနခ် ံ့ တာန ံ့ ပတ်သက်ဗပ ြေး ဖမန်ဖမန ်န ်န ်

တိုန ံ့ဖ်ပနင် ာငရ်ွေက်မှုက ဒ အခ က်က ို သက်ငသဖပခ ံ့ပါတယ်။”  

 

ဗ  တ နန် ိုငင်၏ံ အငမရ ကနင်ဒေါ်လာ ၅ မ လ ယံ ငငွေင ကြေးပံံ့ပ ိုြေးမှုဖြငံ့ ်င ာငရ်ွေက်သညံ့် ဖမနမ်ာံ့ကိုနသ်ွေယ်ငရြေးနငှံ့ ်

ရငြ်ေးနှ ြေးဖမြှြိုပ်နှံမှုစ မံက နြ်ေး၏ အစ တ်အပ ိုငြ်ေးအငနဖြငံ့ ်Myantrade ဝဘ်  ိုဒအ်သစ်က ို ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ 

ငအာက်တ ိုဘာလ ၂၁ ရက်ငန ံ့တွေင ်စတငမ် တ် က်ခ ံ့ပါသည်။ အ  ိုပါဝဘ်  ိုဒက် ို ကိုလသမဂ္ဂနငှံ့ ်

ကမ္ာံ့ကိုနသ်ွေယ်ငရြေးအြွေ ွံ့တ ို ံ့၏ ပူြေးတွေ ငအဂ္ ငစ် တစ်ခိုဖြစ်သညံ့် အဖပည်ဖပည်  ိုငရ်ာကိုနသ်ွေယ်ငရြေးစငတ်ာက 

ဖမနမ်ာအစ ိုြေးရနငှံ့ ်ပူြေးငပါငြ်ေးလ က် အငကာငအ်ထည်ငြာ်င ာငပ်ါသည်။  

 

Justice For Myanmar ၏ ငမပ ငရြေးဆြိ ခွေ ံ့ရှ်ြိသ ူမရတန ငမ   ် “Myantrade မှာ ပါဝငင်နတ ံ့ 

စ ြေးပွောြေးငရြေး လိုပ်ငနြ်ေးငတွေလ ို စစ်ရာဇဝတ်ဂ္ ိုဏြ်ေးစ ြေးပွောြေးငရြေးလိုပ်ငနြ်ေးငတွေက လူမ  ြိုြေးတိုန်ြေးသတ်ဖြတ်မှု၊ 

စစ်ရာဇဝတ်မှုန ံ့ လူသာြေးမ  ြိုြေးနွေယ်တစ်ခိုလံိုြေးထ ခ ိုက်ငစတ ံ့ ရာဇဝတ်ဖပစ်မှုငတွေက ို က ြူြေးလွေနတ် ံ့ 

စစ်တပ်တပ်ရငြ်ေးတပ်ြွေ ွံ့ငတွေ အပါအဝင ်စစ်တပ်တစ်ခိုလံိုြေးက ိုအခွေနဘ်ဏ္ဍာငတွေ ငပြေးအပ်ငနတာပါ။ 

ဗ  တ နအ်စ ိုြေးရရ ံ့ အခိုလ ိုလ ငလ် ငဖ်မနဖ်မန ်အငရြေးယူင ာငရ်ွေက်ခ က်ဟာ ဗ  တ နန် ိုငင်အံကူအည မ ာြေးမှ 

စစ်တပ်က ငငွေင ကြေး  ိုငရ်ာအက  ြိုြေးအဖမတ် ရရှ ငနဖခငြ်ေးက ို ကာကွေယ်ငပြေးဗပ ြေး သူတ ို ံ့ရ ံ့တရာြေးဝငမ်ှုက ို 



 
 

ဖငငြ်ေး  ိုရာ ငရာက်ပါတယ်။ အခိုလ ိုမ  ြိုြေး ငဖခလှမ်ြေးငယ်ငတွေန ံ့ စစ်ရာဇဝတ်ဂ္ ိုဏြ်ေးက ို ြ က်သ မ်ြေးပစ်ရပါမယ်။ 

ဗ  တ နအ်စ ိုြေးရအငနဖြငံ့ ်မှနက်နတ် ံ့ လမ်ြေးင ကာငြ်ေးငပေါ်မှာ ငနာက်ထပ်ငဖခလှမ်ြေးငတွေ လိုပ်င ာငလ်ာြ ို ံ့ 

ငမ ာ်လငံ့ပ်ါတယ်” ဟို ငဖပာ ကာြေးသည်။  

 

FCDO ၏ ဖမနမ်ာန ိုငင်အံငပေါ် အ  ိုပါအငရြေးယူင ာငရ်ွေက်ခ က်မ ာြေးက စစ်တပ်ကိုမပဏ မ ာြေး၏ 

ကိုနပ်စစည်ြေးနငှံ့ ်ဝနင် ာငမ်ှုမ ာြေးအတွေက် ငငွေင ကြေးသံိုစွေ ဖခငြ်ေးမဖပြိုရန ်ဗ  တ နအ်ကူအည ရယူသူမ ာြေးသ ို ံ့ 

ဗ  တ နအ်စ ိုြေးရက ငဖပာ  ို ဗပ ြေးငနာက် ငပေါ်ထွေက်လာဖခငြ်ေးဖြစ်ပါသည်။ စစ်တပ်ကိုမပဏ မ ာြေးထံ 

ငရာက်ရှ ငနသညံ့် အကူအည ငပြေးငရြေး ငငွေမ ာြေးက ို ရပ်တန ံ့င်ရြေးအတွေက် အလာြေးတူ 

အမ ာြေးဖပည်သူ  ိုငရ်ာကတ ကဝတ်မ  ြိုြေး အဖခာြေးငသာအစ ိုြေးရမ ာြေးက ခ မှတ်လိုပ်င ာငဖ်ခငြ်ေး မရှ ငသြေးပါ။ 

ဖမနမ်ာန ိုငင် ံ ိုငရ်ာဗ  တ နသ်ံရံို ြေးသည်လည်ြေး စစ်တပ်ကိုမပဏ မ ာြေးမှ ကိုနပ်စစည်ြေးနငှံ့ ်ဝနင် ာငမ်ှုမ ာြေးက ို 

ရယူသံိုြေးစွေ ဖခငြ်ေးမဖပြိုငရြေး မူဝါဒတစ်ခို ထာြေးရှ ပါသည်။  

 

သ ို ံ့ရာတွေင ်ဗ  တ နအ်စ ိုြေးရအငနဖြငံ့ ်ကိုလသမဂ္ဂအခ က်အလက်ရှာငြွေငရြေးမစ်ရှင၏် အ ကံဖပြိုခ က်မ ာြေး 

ဖြစ်သညံ့် ဖမနမ်ာစစ်တပ်ပ ိုငက်ိုမပဏ မ ာြေးနငှံ့ ်ကိုမပဏ ပ ိုငရ်ှငမ် ာြေးအငပေါ် ပစ်မှတ်ထာြေးအငရြေးယူပ တ်  ို ံ့မှု 

င ာငရ်ွေက်ရန ်ယခိုအခ  နအ်ထ  ပ က်ကွေက်ငနစ  ဖြစ်ပါသည်။ စစ်တပ်ပ ိုငက်ိုမပဏ မ ာြေးနငှံ့ ်

ကိုမပဏ ပ ိုငရ်ှငမ် ာြေး အာြေးပစ်မှတ်ထာြေး အငရြေးယူပ တ်  ို ံ့မှုသည် တာဝနခ်ံမှုနငှံ့စ်စ်တပ်က ို 

စ ြေးပွောြေးငရြေးနယ်ပယ်မှ ြယ်ရှာြေးငရြေး အတွေက် အငရြေးပါသညံ့် င ာငရ်ွေက်ခ က်ဖြစ်ပါသည်။ 

ဖမနမ်ာန ိုငင်အံတွေက် ြက်ဒရယ်ဒ မ ိုကငရစ နငှံ့ ်ငရရှည်တည်တံံ့သညံ့်ဗင မ်ြေးခ မ်ြေးငရြေး ရရှ ရနအ်တွေက် 

စစ်တပ်က ို အရပ်ဘက်ဒ မ ိုကငရစ ထ နြ်ေးခ ြိုပ်မှုငအာက်တွေင် မဖြစ်မငန ထာြေးရှ ရပါမည်။  

 

မရတန ငမ   ် ဆ ်လ ်၍ “ဖမနမ်ာန ိုငင်မှံာ လိုပ်က ိုငင်န ကတ ံ့ အလှူရှငင်တွေ၊ ငအဂ္ ငစ် ငတွေအငနန ံ့ 

လူ ံ့အခွေငံ့အ်ငရြေး  ိုငရ်ာ တငက်က ြိုအငသြေးစ တ်စံိုစမ်ြေးစစ်င ြေးြ ို ံ့န ံ့ ဖမနမ်ာစစ်တပ်န ံ့စစ်တပ် အက  ြိုြေးစ ြေးပွောြေးငတွေ 

အတွေက် အက  ြိုြေးအဖမတ်ရရှ ငစဖခငြ်ေးမရှ ငစငရြေး တငြ်ေးက ပ်တ ံ့မူဝါဒငတွေ၊ အငရြေးယူင ာငရ်ွေက်ခ က်ငတွေ 



 
 

ထာြေးရှ ြ ို ံ့ အငရြေးတကက ြေးလ ိုအပ်ပါတယ်” ဟို ငဖပာ ကာြေးသည်။  

 

အယ်ဒတီ မ  ြေးသြိ ံ့မတှခ်   ်

 

Justice For Myanmar သည် ဖမနမ်ာဖပည်သူမ ာြေးအတွေက် တရာြေးမ တမှုနငှံ့တ်ာဝနခံ်မှုရရှ ငစငရြေး အတွေက် 

စည်ြေးရံို ြေးလှုံွံ့င ာ်ငနသည်ံ့ အမည်မငြာ်လ ိုငသာ တက်ကကလှုပ်ရှာြေးသူ တစ်စိုဖြစ်ဗပ ြေး ြက်ဒရယ်ဒ မ ိုကငရစ နငှံ့ ်

ငရရှည်တည်တံံ့ခ ိုငဗ်မ ငသာ ဗင မ်ြေးခ မ်ြေးငရြေးက ို ငရှ ွံ့ ရှုလ က် စစ်တပ် စ ြေးပွောြေးငရြေးလိုပ်ငနြ်ေးမ ာြေးအာြေးလံိုြေး ရပ ် ိုငြ်ေးရန ်

ငတာငြ်ေး  ိုလ က်ရှ  သည်။ 

 

ဖမနမ်ာံ့စ ြေးပွောြေးငရြေးဦြေးပ ိုငလ် မ တက် (MEHL) မှ အဖမတ်အစွေနြ်ေးမ ာြေး ဖမနမ်ာစစ်တပ်က ို တစ်ငလ ာက်လံိုြေး 

မည်က ံ့သ ို ံ့ပံံ့ပ ိုြေးငနသည်က ို Justice For Myanmar မှမ ငဝထာြေးငသာ MEHL အခ က်အလက်မ ာြေးက ို 

အသံိုြေးဖပြိုငရြေးထာြေးသညံ့် Amnesty International ၏ “စစ်တပ်လ မ တက်” အစ ရငခ်ံစာအာြေး ဤတွေင ်

အငသြေးစ တ် ြတ်ရှုပါ။  

 

Burma Campaign UK က ဖပြိုစိုထာြေးသညံ့် ဖမနမ်ာစစ်တပ် ထိုတ်ကိုနမ် ာြေးနငှံ့ ်အမှတ်တံ  ပ်မ ာြေးစာရငြ်ေးက ို 

ယခိုငနရာတွေင ် ကညံ့်ရှုပါ။ https://burmacampaign.org.uk/burma briefing/the-boycott-list/  

 

အ  ိုပါစ မံက န်ြေးနငှံ့ပ်တ်သက်ဗပ ြေး FCDO ၏ စ မံက နြ်ေးြွေံွံ့ ဗြ ြိုြေးတ ိုြေးတက်မှုငစာငံ့ ်ကညံ့်ငဖခရာခံမှုက ို 

ယခိုငနရာတွေင ် ကညံ့်ရှုပါ။ https://devtracker.fcdo.gov.uk/projects/XM-DAC-45001-B494 

 

 

 

 

http://www.justiceformyanmar.org/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/2969/2020/en/
https://www.justiceformyanmar.org/stories/how-business-finances-the-crimes-of-the-myanmar-military
https://burmacampaign.org.uk/burma_briefing/the-boycott-list/
https://devtracker.fcdo.gov.uk/projects/XM-DAC-45001-B494


 
 

 

ထပ်မ သြိရှြိလြိ ပါ  -  

ရတန ငမ   ် 

အ ြေးငမြေးလ် -  media@justiceformyanmar.org 

ဝဘ်  ိုဒ ် - https://www.justiceformyanmar.org/  

ပံိုတူဝဘ်  ိုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွေစ်တာ  - @justicemyanmar 

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

mailto:media@justiceformyanmar.org
https://www.justiceformyanmar.org/
https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/
https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/

