
 
 

မြန်ြာစစ်တပ်ပ ိုင ်စ ီးပ ာီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြ ာီး၊ ယငီ်းတ ို ို့၏ ဒါရ ိုက်တာြ ာီးနငှို့ ်အရ ီးပါသညို့် ယငီ်းတ ို ို့၏ 

စ ီးပ ာီးဖက်ြ ာီးက ို Justice For Myanmar က စာ ငီ်းမပြုစို ထိုတရ်ေခ ို့ပပ ီး၊ န ိုငင်တံကာြှ ယငီ်းတ ို ို့က ို 

ပစ်ြှတထ်ာီးပ တဆ် ို ို့အရ ီးယူြှုခ က်ခ ငီ်းမပြုလိုပ် န် ရတာငီ်းဆ ို  

 

စစ်အာဏာရှငြ် ာီးနငှို့် စ ီးပ ာီးရ ီး လိုပ်ရဆာငရ်နမခငီ်းက ို ခ က်ခ ငီ်း ပ်ပါ 

 

၂၀၂၁ခုနစ်ှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ရက်ဖန ေ့၊ မြနြ်ာန ငုင်။ံ ။ မြနြ်ာစစ်တပ်သည် ဖော်ဖော်ဝါရီ ၁ ရက်ဖန ေ့တွင ်

က  ျူးလွနခ် ေ့ဖသာ စစ်အာဏာသ ြ်ျူးမခငျ်ူးအမပင၊် တ ုငျ်ူးရငျ်ူးသာျူးဖေသြ ာျူးတွင ်က  ျူးလွနခ် ေ့ဖသာ 

စစ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျူးနငှေ့ ်လူသာျူးြ   ျူးနယ်ွစုအဖပေါ် က  ျူးလွန်သညေ့် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျူး အပါအဝင၊် 

ရ ုဟငဂ် ာလူြ   ျူးြ ာျူးအဖပေါ် က  ျူးလွနခ် ေ့ဖသာ လူြ   ျူးတုံျူး သုတ်သငရ်ှငျ်ူးလငျ်ူးသညေ့် စစ်ဆငဖ်ရျူး စသညေ့် 

န ငုင်တံကာ ဥပဖေြ ာျူးက ုလည်ျူး ဆက်လက် ခ   ျူးဖောက်လ က် ရှ ဖနသည်။ သ ု ေ့မေစ်၍ ယငျ်ူး 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျူးက ု ထ ဖရာက်စွာ အဖရျူးယူန ငုရ်နအ်တွက် မြနြ်ာစစ်တပ်က ု ပစ်ြှတ်ထာျူးသည်ေ့ 

ဘက်စုံလွှြ်ျူးမခံ ဖသာ စီျူးပွာျူးဖရျူး ပ တ်ဆ ု ေ့အဖရျူးယူြှုက ု ခ က်မခငျ်ူးဖဆာငရွ်က်ဖပျူးပါရန ်

န ငုင်တံကာအသ ုငျ်ူးအဝ ုငျ်ူးက ု Justice For Myanmar က ဖတာငျ်ူးဆ ုလ ုက်ပါသည်။ ထ ု ေ့အမပင ်န ငုင်ပံ ုင ်

လုပ်ငနျ်ူးြ ာျူး၊ ဝန်ကကီျူးဌာနြ ာျူးနငှေ့ ်ေက်စပ်လုပ်ဖဆာငလ် က်ရှ ဖသာ စီျူးပွာျူးဖရျူး လုပ်ငနျ်ူးကကီျူးြ ာျူးက ုလည်ျူး 

ခ က်မခငျ်ူး အဆက်မေတ် ရပ်တံေ့ပစ်ရန ်Justice For Myanmar ြှ ဖတာငျ်ူးဆ ုသည်။  

 

ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့အေွ ွဲ့၏ သုဖတသနမပ  ဖတွွဲ့ ရှ ခ က် အရ မြန်ြာစစ်တပ်ြှ အမပညေ့်အဝ သ ု ေ့ြဟုတ် တစ ပ်တပ ုငျ်ူး 

ပ ုငဆ် ုငထ် နျ်ူးခ  ပ်ထာျူးဖသာ လုပ်ငနျ်ူးဖပါငျ်ူး ၁၃၃ ခု ရှ ပပီျူး၊ ယငျ်ူးလုပ်ငနျ်ူးြ ာျူး၏ ေါရ ုက်တာ ၁၇၄ ဦျူး 

ရှ ဖ ကာငျ်ူး ဖတွွဲ့ ရှ ထာျူးပါသည်။ ထ ုလုပ်ငနျ်ူးြ ာျူးထ ြှ လုပ်ငနျ်ူးဖပါငျ်ူး ၁၂၂ ခုသည် စစ်တပ်အတွက် 

ကကီျူးြာျူးဖသာ ဝငဖ်ငကွ ု ရှာဖေွဖပျူးဖနပါသည်။ ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့ မပ စုထာျူးဖသာ စာရငျ်ူးတွင ်လုပ်ငနျ်ူး ၃၂ ခုြှာ 

ယခငက် အရပ်ဘက် ဝနက်ကီျူးဌာနြ ာျူးြှ စီြံခန ေ့ခ်ွ ဖနဖသာ န ငုင်ဖံတာ်ပ ုငလု်ပ်ငနျ်ူးြ ာျူး မေစ်ပပီျူး၊ ယခုအခါတွင ်

စစ်တပ်လက်ဖအာက်သ ု ေ့ က ဖရာက်ခ ေ့ပပီ မေစ်ပါသည်။  

 

Justice For Myanmar ၏ ရမပာရ ီးဆ ိုခ ငို့ရှ် သ ူြ တနာရြာငက် ြှတခ် က်ရပီးသည်ြှာ 

''ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်ဖန ေ့က က  ျူးလွနခ် ေ့တ ေ့ န ငုင်ဖံတာ်က ု ပုနက်န်ပပီျူး စစ်အာဏာသ ြ်ျူးခ ေ့တ ေ့ 



 
 

တရာျူးလက်လွတ် ရာဇဝတ်ြှု အပါအဝင ်မြနြ်ာစစ်တပ်ရ ေ့ စက်ဆုပ်ရွံရှာစရာ 

တရာျူးဥပဖေခ   ျူးဖောက်ြှုဖတွဟာ စစ်တပ်ရ ေ့ စီျူးပွာျူးဖရျူး ဖလာဘဖဇာတ ုက်ဖနတာဖတွဖ ကာငေ့ပ်  

မေစ်ပါတယ်။ မြန်ြာစစ်ဖခါငျ်ူးဖဆာငဖ်တွဟာ မြနြ်ာမပည်သူဖတွ ရသငေ့ရ်ထ ုက်တ ေ့ ဥစစာဘဏ္ဍာဖတွက ု 

ြတရာျူး လုယက်ခ ုျူးဝှက်ပပီျူး ခ ြ်ျူးသာလာတာမေစ်ပါတယ်။ ပ ုဆ ုျူးတာက အ ေကီကယ်ဝြှုဖတွက ု 

မြနြ်ာမပည်သူဖတွက ု ေ နှ ပ်ေကုခဖပျူးတ ေ့ စစ်ဆငဖ်ရျူးဖတွြှာ သံုျူးဖနတာ မေစ်ပါတယ်။ ေလီ ုြ   ျူး အာဏာက ု 

သ ြ်ျူးယူန ငုဖ်အာင ်သူတ ု ေ့က ု အက   ျူးအမြတ်ဖတွ အြ ာျူးကကီျူး ရှာဖပျူးဖနတ ေ့ ဂ ပန်က Kirin Holdings, 

က ုျူးရီျူးယာျူးက POSCO, ဗီယက်နြ်စစ်တပ်ပ ုင ်Viettel, တရုတ်ကာကွယ်ဖရျူးဝန်ကကီျူးဌာနပ ုင ်NORINCO 

စတ ေ့ န ငုင်တံကာ ကုြပဏကီကီျူးဖတွက အဖထာက်အကူ မပ ဖပျူးဖနတာမေစ်ပပီျူး၊ ခုတက်လာတ ေ့ 

စစ်အာဏာရှငဖ်အာက်က ကျွန်ြတ ု ေ့မပည်သူဖတွရ ေ့ ဆငျ်ူးရ ေကုခဖတွအတွက် သူတ ု ေ့ြှာ တာဝနအ်မပညေ့် 

ရှ ပါတယ်။ မြနြ်ာစစ်တပ်န ေ့ သူတ ု ေ့က ုအက   ျူးမပ ဖနတ ေ့ စီျူးပွာျူးဖရျူးလုပ်ငန်ျူးဖတွက ု ခုခ က်ခ ငျ်ူး 

မပတ်မပတ်သာျူးသာျူး အဖရျူးြယူဘူျူးဆ ုရင ်စစ်အာဏာရှငဖ်တွဟာ မပည်သူဖတွက ု ခုထက်ပ ုပပီျူး 

အ ကြ်ျူးေက် ေ နှ ပ်ဖနဦျူးြှာမေစ်ပပီျူး ေြီ ုကဖရစီလည်ျူး ဘယ်ဖတာေ့ြှ ရှငသ်နန် ငုြှ်ာ ြဟုတ်ပါဘူျူး။''  

 

Justice For Myanmar က မြနြ်ာေ့ဖရနနံငှေ့ ်သဘာဝဓတ်ဖငွွဲ့လုပ်ငနျ်ူး MOGE နငှေ့ ်

ြ ုဘ ုငျ်ူးသတငျ်ူးဆက်သွယ်ဖရျူးလုပ်ငနျ်ူး MPT တ ု ေ့က ု စာရငျ်ူးတွင ်ထ ေ့သွငျ်ူးဖော်မပထာျူးပါသည်။ MOGE သည် 

မြနြ်ာန ငုင်ရံှ  စစ်တပ်ပ ုင ်လုပ်ငနျ်ူးြ ာျူးထ တွင ်အမြတ် အြ ာျူးဆံုျူး ရရှ ဖနသညေ့် လုပ်ငနျ်ူးမေစ်ပပီျူး 

န ငုင်တံကာြှ အကကီျူးဆံုျူး ဖရနနံငှေ့ ်သဘာဝဓတ်ဖငွွဲ့ ကုြပဏကီကီျူးြ ာျူးမေစ်သညေ့် TOTAL, Chevron, POSCO 

တ ု ေ့နငှေ့ ်ထုတ်လုပ်ြှု ခွ ဖဝဖရျူးစာခ  ပ်ြ ာျူးက ု ခ  ပ်ဆ ုထာျူးပါသည်။ MPT သည် ဂ ပနကု်ြပဏြီ ာျူးမေစ်သညေ့် 

KDDI နငှေ့ ်Sumitomo Corporation တ ု ေ့နငှေ့ ်ေက်စပ်လုပ်က ုငဖ်နပါသည်။  

 

ြ တနာရြာငက် ဆက်ရမပာသည်ြှာ ''ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်ဖန ေ့ဖနာက်ပ ုငျ်ူး မြနြ်ာစစ်အာဏာရှငဖ်တွန ေ့ 

ဆက်ရငျ်ူးနှျီူးမြ   ပ်နှပံပီျူး အလုပ်လုပ်ြယေ့် ကုြပဏဖီတွဟာ စစ်အာဏာရှငဖ်တွရ ေ့ ဘဏထ် က ု ဖငဖွတွ 

လှ ြေ့်ထ ေ့ဖပျူးသလ ု မေစ်ဖနပပီျူး သူတ ု ေ့ရ ေ့ ရာဇဝတ်ြှုဖတွြှာ  ကံရာပါ မေစ်ဖနြှာပါ။ ေါဖ ကာငေ့ ်

စီျူးပွာျူးဖရျူးလုပ်ငနျ်ူးဖတွအာျူးလုံျူး စစ်အာဏာရှငန် ေ့ ခ က်မခငျ်ူး အဆက်မေတ်ေ ု ေ့ ဖတာငျ်ူးဆ ုပါတယ်။ 

အရငက်လည်ျူး  ကံ ခ ေ့ေူျူးတ ေ့အတ ုငျ်ူး အဖြှာငေ်ံုျူးဖနတ ေ့ နဝတ/နအေ စစ်အာဏာရှငလ်က်ထက်ြှာ TOTAL 

ကုြပဏကီ ရှာဖေွဖပျူးခ ေ့တ ေ့ ဖရနနံ ေ့သဘာဝဓတ်ဖငွွဲ့က အက   ျူးအမြတ်ဖတွဟာ စစ်အာဏာရှငဖ်တွ 



 
 

သက်ဆ ုျူးရှည်ပပီျူး မပည်သူဖတွက ု နစ်ှရှည်လြ ာျူး ေကုခဖပျူးေ ု ေ့ အဖ ကာငျ်ူးတရာျူး အဖထာက်အပံေ့ 

မေစ်ခ ေ့ပါတယ်။ ေအီြှာျူးြ   ျူးက ု ဖနာက်ထပ် ြက  ျူးလွနေ် ု ေ့ န ငုင်တံကာ ြ သာျူးစုက ု ကျွနြ်တ ု ေ့ 

ဖတာငျ်ူးဆ ုလ ုက်ပါတယ်။ ခုတခါ အာဏာသ ြ်ျူး စစ်အစ ုျူးရက မပည်သူဖတွက ု အသံတ တ်သွာျူးဖအာင ်

ြဖတာ်လှနရ် ဖအာင ်အ ကြ်ျူးေက် ေ နှ ပ်တာဖတွ လုပ်ေ ု ေ့မပငဖ်နတာမေစ်ပပီျူး၊ KDDI, Sumitomo 

စတ ေ့ကုြပဏဖီတွဟာ မြန်ြာစစ်တပ်က ကျွနြ်တ ု ေ့ မပည်သူဖတွအဖပေါ် ရက်စက်တ ေ့ လူ ေ့အခွငေ့အ်ဖရျူး 

ခ   ျူးဖောက်ြှုဖတွြှာ  ကံရာပါမေစ်ဖနတာက ု ခ က်မခငျ်ူး အဆံုျူးသတ်ေ ု ေ့ အထူျူးတာဝနရ်ှ တယ်ဆ ုတာ 

သတ ဖပျူးခ ငပ်ါတယ်။'' 

 

အယ်ဒ တာြ ာီးသ ို ို့ြှတခ် က ်

 

Justice For Myanmar ြှ စာရငျ်ူးမပ စုထုတ်ဖဝထာျူးဖသာ န ငုင်တံကာြှ သီျူးမခာျူးပစ်ြှတ်ထာျူးပပီျူး 

စီျူးပွာျူးဖရျူး ပ တ်ဆ ု ေ့အဖရျူးယူရန ်လ ုအပ်သညေ့် ''မြန်ြာေ့စစ်တပ်ပ ုင ်စီျူးပွာျူးဖရျူးလုပ်ငနျ်ူးြ ာျူး၊ ယငျ်ူးတ ု ေ့၏ 

ေါရ ုက်တာြ ာျူးနငှေ့ ်အဖရျူးပါသညေ့် ယငျ်ူးတ ု ေ့၏ စီျူးပွာျူးေက်ြ ာျူး'' စာရငျ်ူးအမပညေ့်အစုံက ု ဤဖနရာတွင ်

ေတ်ရှုန ငုပ်ါသည်။ www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-controlled-

businesses-associates-that-require-targeted-sanctions 

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သူြ ာျူးအတွက် တရာျူးြျှတြှုနငှေ့တ်ာဝနခ်ံြှုရရှ ဖစဖရျူး အတွက် 
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