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German Solidarity with Myanmar Democracy e.V.  

၏ သတင််းထုတ်ပြနခ်ျက် 

၄/၂၀၂၂  
နန ေ့စ ွဲ။ ။ န ဝုငဘ်ာလ (၂၇) ရက ်၂၀၂၂ ခုနစှ်  

 
 
 

ဂျာမနန် ငုင်ပံခာ်းနရ်းဝနက်က ်းဌာနအနနပြင်ေ့ ပမနမ်ာန ငုင်မံှ စစ်အုြ်စုအတ က ်

နလေ့ကျင်ေ့နရ်းသငတ်န််းမျာ်းက ု Max-Planck နြာငန် ်းရှင််းမှတဆင်ေ့ 

နင န က်းအကူအည နြ်းနနသလာ်း။ 

 

Justice for Myanmar ၏ နလေ့လာနတ ွေ့ ရှ ချက်မျာ်းက ု Max-Planck နြာငန် ်းရှင််းနငှ်ေ့ 

ဂျာမနန် ငုင်ပံခာ်းနရ်းဝနက်က ်းဌာနတ ု ေ့က နပြရှင််းချက်ထုတ်ရန ်ခွဲယဉ်းနနပခင််း  

 
 

 
Justice for Myanmar က သတင််းထတု်ပြနခ်ျကတ်စရ်ြ်တ င ်ဂျာမန န ငုင်မံှ Max-

Planck နြာငန် ်းရှင််း (Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of 

Law) က ြငလ်ယ်နရန ကာင််းဆ ုငရ်ာ ဥြန နငှ်ေ့လံုပခံြုံနရ်း အလုြ်ရံုနဆ ်းနန ်းြ ွဲတ င ်ပမနမ်ာစစ်အုြ်စု

၏ က ုယ်စာ်းလှယ်မျာ်းက ု ြ တ် ကာ်းခွဲေ့န ကာင််း ထတု်ပြနထ်ာ်းသည။် အဆ ုြါ အလုြ်ရံုနဆ ်းနန ်းြ ွဲက ု 

စငက်ာြူန ငုင်တံ င ်န ဝုငဘ်ာလ (၂၈) ရက်မှ   ဇငဘ်ာလ (၂) ရက်နန ေ့အထ ၊ အပခာ်း အာဆ ယံအြ ွဲွေ့ဝငန် ငု်

ငမံျာ်း၏ က ယု်စာ်းလှယ်မျာ်းနငှ်ေ့အတူ ကျင််းြမညပ်ြစပ်ြ ်း၊ ယင််းအလုြ်ရံုနဆ ်းနန ်းြ ွဲ မတ ုငမ်  နရှွေ့ကာ

လမျာ်းတ င ်ကျင််းြခွဲေ့သည်ေ့ နလေ့ကျင်ေ့နရ်းအစ အစဉမျာ်းတ ငလ်ည််း ပမနမ်ာစစ်အုြ်စု၏က ုယ်စာ်းလှယ်

မျာ်းက (၂၀၂၁) ခုနစှ်တ် ငလ်ည််း တက်နရာက်ြါဝငခ်ွဲေ့န ကာင််းဆ ုထာ်းသည။်  
 

Justice for Myanmar ၏ ထတု်ပြနခ်ျက်တ င ်Max-Planck နြာငန် ်းရှင််း (Max Planck 

Foundation for International Peace and the Rule of 

Law) အနနပြင်ေ့ ဂျာမနန် ငုင်ပံခာ်းနရ်းဝနက်က ်းဌာန၏ နင န က်းအနထာက်အြံေ့ပြင်ေ့ ကာက ယ်နရ်းဝန်

ကက ်းဌာန အြါအဝင ်ပမနမ်ာစစ်အုြ်စု၏ အလယ်အလတ်ရာထ်ူးရှ သ၊ူ ရာထ်ူးကက ်းသမူျာ်း၏အလုြ်ရံု

နဆ ်းနန ်းြ ွဲသ ု ေ့ လမ််းစရ တ်နငှ်ေ့ နနထ ငုစ်ရ တ်မျာ်းက ု စ မံခန် ေ့ခ ွဲနနန ကာင််း နြာ်ပြထာ်းသည။် ၄င််းတ ု ေ့သ

ည ် (၂၀၂၁) ခုနစှ် ် နြနြာ်ဝါရ လကတည််းက တ ုင််းပြညအ်ာဏာက ု မတရာ်းအ ကမ််းြက်သ မ််းယူရန ်

ကက ြုံ်းြမ််းနနသည်ေ့၊   မ ုကနရစ နည််းအရ တရာ်းမဝငသ်ည်ေ့၊   မ ုကနရစ အငအ်ာ်းစုမျာ်းက ု အ ကမ််းြက်

နှ မ်နင််းနနသည်ေ့ တရာ်းမဝငစ်စ်အုြ်စု၏ အမ န် ေ့က ုနာခနံန ကသမူျာ်းပြစ် ကသည။်  
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စကစ၏ ဝနက်က ်းမျာ်းသည ်ဥနရာြသမဂဂ၏ ြ တ်ဆ ု ေ့အနရ်းယူမှု စာရင််းထွဲတ င ်ြါဝငန်န ကသမူျာ်း ပြ

စ် ကသည။်ထ ု ေ့န ကာင်ေ့ ဂျာမနအ်စ ု်းရအနနပြင်ေ့ အဆ ုြါ အလုြ်ရံုနဆ ်းနန ်းြ ွဲက ု ကညူ နထာက်ြံေ့ပခင််း

အာ်းပြင်ေ့ ဥနရာြသမဂဂကချမှတ်ထာ်းသည်ေ့ ြ တ်ဆ ု ေ့အနရ်းယူမှုမျာ်းက ု ချ ြုံ်းနြာက်နနသနလာဟု နမ်း

ခ န််းထတု်ရမည ်ပြစ်သည။်  
 

ပမနမ်ာစစ်အုြ်စု၏ က ုယ်စာ်းလှယ်မျာ်းက ု ြ တ် ကာ်းပခင််းသည ်၄င််းတ ု ေ့၏ တရာ်းမဝင ်အာဏာသ မ််းရ

န ်ကက ြုံ်းြမ််းမှုက ု သ ယ်ဝ ုက်နသာနည််းပြင်ေ့ အသ အမတှ်ပြြုံပခင််းပြစ်ပြ ်း၊ စစ်အုြ်စု၏ က ုယ်စာ်းလှယ် ်

မျာ်းက ု တရာ်းဝငမ်ှုနြ်းရာကျနနသည။် ပမနမ်ာစစ်အြ်ုစုသည ်စစ်ရာဇဝတ်မှုနြါင််းမျာ်းစ ာနငှ်ေ့ ပြညသ်ူ

လူထအုနြေါ် လူ ေ့အခ င်ေ့အနရ်းချ ြုံ်းနြာက်မှုနြါင််းမျာ်းစ ာက ု ကျ ်းလ နခ်ွဲေ့ပခင််းအတ က် တာဝနခ်ံရမညပ်ြ

စ်သည။် ထ ု ေ့အပြင ်စစ်အုြ်စုသည ်တရာ်းမဝငလ်ုြ်ငန််းမျာ်းလုြ်နဆာငန်နပခင််း၊ န ငုင်ပံြတ်နကျာ်  ကုခ

သညမ်ျာ်းစ ာ ြနတ် ်းပခင််းပြငေ့ ်န သတ င််း မပင မ်မသက်ပြစ်နစပခင််းတ ု ေ့က ု ပြြုံလုြ်နနသည။် ထ ု ေ့န ကာင်ေ့ 

အနရှွေ့နတာငအ်ာရှန သတ င််း လံုပခံြုံနရ်းအတ က် စစ်အုြ်စုသည ်သင်ေ့နတာ်သညေ့ ်ြူ်းနြါင််းနဆာငရ် 

က်မှု လုြ်နြာ်က ငုြ်က် လံ်ုးဝမဟုတ်ြါ။  
 

German Solidarity with Myanmar Democracy ၏ ဥကက ဌ ပင မ််းချမ််းနမက Justice for 

Myanmar ၏ သတင််းထတု်ပြနခ်ျက်အတ က် နကျ်းဇူ်းတငရ်ှ ရြါန ကာင််း၊ အနရှွေ့နတာငအ်ာရှန သ

တ င််း ြငလ်ယ်နရန ကာင််းဆ ုငရ်ာဥြန မှာ အနရ်းကက ်းသည ်မှနန်သာ်လည််း၊ ပမနမ်ာ အ ကမ််းြက်စ

စ်အုြ်စု၏ က ုယ်စာ်းလှယမ်ျာ်း အလုြ်ရံုနဆ ်းနန ်းြ ွဲသ ု ေ့ တက်နရာကန် ငုရ်န ်ဂျာမနပ်ြညသ်မူျာ်း၏ အခ 

နန်င မျာ်းက ု သံ်ုးစ ွဲနနပခင််းက နလျာ်ကနသ်င်ေ့ပမတ်ြါရွဲ ေ့လာ်း၊ထ သု ု ေ့ ပြြုံလုြ်ပခင််းပြင်ေ့ ဂျာမနအ်စ ု်းရက စစ်

အုြ်စုက ု အသ အမှတ်ပြြုံသည်ေ့ အသ ငန်ဆာငန်နသလာ်းဟုနမ်းခ န််းထတု်လ ုကသ်ည။်  
 

ပမနမ်ာစစ်အုြ်စုသည ်မညသ်ည်ေ့နည််းနငှ်ေ့မျှ တရာ်းမဝငြ်ါ။ ထ သု ု ေ့ တရာ်းမဝင ်စစအ်ုြ်စု၏ က ုယ်စာ်း

လှယ်မျာ်းက ကုူည နထာကြံ်ေ့ပခင််းသည ်ဂျာမန န ငုင်၏ံ နှုန််းစံတနြ် ု်းထာ်းသည်ေ့ န ငုင်ပံခာ်းနရ်းမူဝါ နငှ်ေ့ 

Max Planck နြာငန် ်းရငှ််း၏ နှုန််းစံမျာ်းနငှ်ေ့ ြ လာဆန် ေ့ကျငန်နသည။်  
 

အထက်ြါအန ကာင််းအရာမျာ်းနငှ်ေ့ စြ်လျဉ်း၍ Max 

Planck နြာငန် ်းရှင််းနငှ်ေ့ ဂျာမနန် ငုင်ပံခာ်းနရ်းဝနက်က ်းဌာနတ ု ေ့က ု ဆက်သ ယ်နမ်းပမန််းခွဲေ့ရာတ င ်ရှင််းလ

င််းပြတ်သာ်းသည်ေ့ အနပြလည််း မရခွဲေ့သလ ု၊ အဆ ုြါ အလုြ်ရံုနဆ ်းနန ်းြ ွဲက ုစစအ်ုြ်စု၏ က ုယ်စာ်းလှ

ယ်မျာ်း မြါဘွဲ ကျင််းြမညဟ်ုလည််း အနပြမထ က်ခွဲေ့ြါ။ အထက်ြါ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းက မှ

နက်နသ်ညဆ် ုြါက German Solidarity with Myanmar 

Democracy က ဂျာမနအ်စ ု်းရအနနပြင်ေ့ ပမနမ်ာစစ်အြ်ုစု၏ က ုယ်စာ်းလှယ်မျာ်းက ု အလုြ်ရံုနဆ ်းနန ်း
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ြ ွဲသ ု ေ့ ြ တ် ကာ်းထာ်းပခင််းက  ုြျက်သ မ််းရန၊်   မ ုကနရစ နည််းကျ န ငုင်ကံ ု က ုယ်စာ်းပြြုံသည်ေ့ က ုယ်စာ်း

လှယ်မျာ်းက ုသာ ြ တ် ကာ်းရန ်နတာင််းဆ ုလ ုက်သည။်  
 

အဆ ုြါ အလုြ်ရံုနဆ ်းနန ်းြ ွဲက ု အာဆ ယံနငှ်ေ့ ြူ်းနြါင််းနဆာငရ် က်နနသညပ်ြစ်နသာ်လည််း၊ အဓ က စ 

စဉသမူှာMax-Planck နြာငန် ်းရှင််း (Max Planck Foundation for International Peace and 

the Rule of 

Law) ပြစ်သည။် ထ ု ေ့အပြင ်အနရ်းအကက ်းဆံု်းမှာ ဘဏ္ဍာနရ်းအကူအည နြ်းနနသညက် ဂျာမနန် ငုင်ံ

ပခာ်းနရ်းဝနက်က ်းဌာနပြစ်သည။် ထ ု ေ့န ကာင်ေ့ ပမနမ်ာစစအ်ုြ်စုအာ်း ြ တ် ကာ်းချကက် ု ရုတ်သ မ််းပြ ်း၊ စစ်

အုြ်စု အလုြ်ရံုနဆ ်းနန ်းြ ွဲသ ု ေ့ မတက်နရာက်လာနစရန ်မှာလည််း Max-

Planck နြာငန် ်းရှင််းနငှ်ေ့ ဂျာမနန် ငုင်ပံခာ်းနရ်းဝနက်က ်းဌာနတ ု ေ့၏ တာဝနပ်ြစ်သည။် ဂျာမနအ်စ ု်းရအနန

ပြင်ေ့ ၄င််းတ ု ေ့က ယု်တ ုင ်ချမတှ်ထာ်းသည်ေ့ နှုန််းစံမျာ်းက ု လ ုက်နာရန ်နတာင််းဆ ုလ ကု်သည။် ၄င််းနှုန််းစံ

မျာ်းက ု မလ ုကန်ာပခင််းသည ်ဂျာမန န ငုင်အံနနပြင်ေ့ ပမနမ်ာန ငုင်တံ င််း   မ ုကနရစ နရ်းနငှ်ေ့ လူ ေ့အခ င်ေ့အ

နရ်းအတ က် ရွဲရင်ေ့စ ာတ ကုြ် ွဲဝငန်န ကသမူျာ်းထသံ ု ေ့ အငမ်တနဆ် ု်းရ ာ်းသည်ေ့ သတင််းစကာ်းြါ်းလ ကု်ပခ

င််းြငပ်ြစ်သည။်  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


