
 
 

မြန်ြာန ိုငင်သံ ို ို့ Intelsat က ပပေးအပ်လျက်ရ  သည်ို့ အကန် ို့အသတြ်ရ   အသံိုေးမပြုန ိုငသ်ညို့် 

ဂ  ြုလ်တိုဆက်သယွ်ပ ေးက ို စစ်ပ ေး ည် ွယ်ချက်ြျာေးအတကွ် အသံိုေးချန ိုင် 

 

စစ်ပ ေးအတကွ် ဂ  ြုလ်တိုဆက်သယွ်ပ ေးအသံိုေးမပြုြှုြ  ကာကွယ် န် အပ ေးပပေါ် အပ ေးယူလိုပ်ပဆာင ်န် 

JFM ပတာငေ်းဆ ို 

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဩဂုတ်လ ၄ ရက်၊ မြနြ်ာ - အမြရိကန/်လူဇငဘ်က် ဂဂိြိုလ်တုကုြပဏ ီIntelsat သည် ဂ ိတိန ်

ကုြပဏခီ ွဲတစ်ခုြှတဆင  ် မြနြ်ာ အကကြ််းဖက်စစ်မကာငစီ်သို   ဂဂိြိုလ်တုမရဒယုိီထပ်ဆင် လွှင် စက် ငာှ်းရြ််း 

သ ု်းစ ွဲြှုကုိ  ဆက်လက်ထာ်းရှိလျက်ရှိသည်။ ဂဂိြိုလ်တုထပ်ဆင် လွှင် ြှု ြည်ြျှအသ ု်းမပြိုသည်ကုိြူ ၎င််းတုိ   

အမနမဖင  ်သရိှိမခင််းြရှိမကကာင််း  Intelsat က Justice For Myanmar သို   အတည်မပြို မမပာကကာ်းခွဲ သည်။ 

မြနြ်ာနိငုင် သို   မပည်တ င််းဖိနှပ်ိမရ်းလုပ်ငန််းြျာ်းအတ က် အသ ု်းမပြိုနိငုသ်ည ် နည််းပညာမရာင််းချြှုကုိ 

ကန  သ်တ်ပိတ်ပငသ်ည ် ဥမရာပသြဂဂနငှ  ် ဂ ိတိန်တုိ  ၏ အမရ်းယူပိတ်ဆို  ြှုအမပေါ် ၎င််းတုိ  ၏ 

လုိက်နာမဆာငရ် က်ြှု အမမခအမနနငှ ် စပ်လျဉ်းသည ် မြ်းခ န််းြျာ်းကုိြူ Intelsat က မမဖကကာ်းလိြ ်ြည် 

ြဟုတ်ပါ။ 

 

Justice For Myanmar ၏ မမပာမရ်းဆိုခ င ရ်ှိသ ူ ြရတနာမြာငက် “တရာ်းြဝင ် မြန်ြာလူသတ် 

စစ်မကာငစီ်က စစ်မရ်းရည်ရ ယ်ချက်နွဲ   ဂဂိြိုလ်တုဆက်သ ယ်မရ်းသ ု်းစ ွဲမခင််းကုိ ကာက ယ်ဖို  အတ က် ချက်ချင််း 

အမရ်းယူမဆာငရ် က်ဖို   Intelsat ကုိ ကျွနြ်တုိ  မတာင််းဆိုပါတယ်။ Myanmarsat-2 ဂဂိြိုလ်တု သမဘာတူ 

စာချြိုပ်ကုိ အြျိြို်းသာ်းဒြုိီကမရစီအဖ ွဲွဲ့ချြိုပ်ပါတီ ဦ်းမဆာငအ်စုိ်းရလက်ထက်ြှာ လက်ြှတ် မရ်းထို်းခွဲ တာပါ။ 

အခုအချိနြှ်ာ Intelsat အမနနွဲ   မြနြ်ာနိငုင် ြှာ ဆက်လက်လုပ်ကုိငမ်နတွဲ  ၎င််းတုိ   စီ်းပ ာ်းမရ်းလုပ်ငန််းနွဲ   

ပတ်သက်ဂပီ်း အြျိြို်းသာ်းညီည တ်မရ်းအစုိ်းရနွဲ   ြမဖစ်ြမန ည ိနှုငိ််းမဆ ်းမန ်းရပါြယ်။ တရာ်းြဝင ်

စစ်မကာငစီ်နွဲ   မဆ ်းမန ်းရြှာြဟုတ်ပါဘူ်း။ Intelsat အမနနွဲ   အမရ်းယူပိတ်ဆို  ြှု စည််းြျဉ်းြျာ်းကုိ လုိက်နာ 

လုပ်မဆာငြ်ှုရှိမရ်း၊ မြနြ်ာနိငုင် အတ င််း လူ  အခ င အ်မရ်းအမပေါ် ကာက ယ်မပ်းမရ်းတုိ  ကုိ လုပ်မဆာငမ်စဖို   



 
 

ဂ ိတိန၊် လူဇငဘ်က်နငှ  ် အမြရိကနမ်ပည်မထာငစု် အစုိ်းရြျာ်းကုိလည််း ကျွနြ်တုိ   မတာင််းဆိုပါတယ်။ 

စစ်တပ်က မြနြ်ာမပည်သူမတ အမပေါ် ၎င််းတုိ  ရွဲ   နိငုင် အနှ  အကကြ််းဖက်စစ်ဆငမ်ရ်းမတ ကုိ တုိ်းချွဲွဲ့ လုပ်မဆာင ်

လျက်ရှိမနဂပီ်း ကမလ်းငယ်ြျာ်းအပါအဝင ်အရပ်သာ်းမပည်သူ ၉၄၀ မကျာ်ကုိ သတ်မဖတ်ခွဲ ဂပီ်း မဖစ်ပါတယ်။ 

မပည်သူ ၅၄၀၀ မကျာ်ဟာ ဖြ််းစီ်းခ ခွဲ ရဂပီ်း နှိပ်စက်ည ဉ်းပြ််းြှုြျာ်းကုိ ရငဆ်ိုငမ်နရပါတယ်။ လက်ရှိ 

စစ်မကာငစီ်ရွဲ   ထိန််းချြိုပ်ြှုမအာက်ြှာရှိတွဲ  ဂဂိြိုလ်တုဆက်သ ယ်မရ်းကုိ မြန်ြာမပည်သူမတ အမပေါ် ၎င််းတုိ  ရွဲ   

အကကြ််းဖက် တုိက်ခိုက်ြှုမတ အတ က် အမထာက်အကူမပြိုဖို   အသ ု်းချနိငုတ်ွဲ အမပေါ် အမလ်းအနက် 

စုိ်းရိြ်ပူပန်ြှုြျာ်း ရှိမနပါတယ်” ဟု မမပာကကာ်းခွဲ သည်။ 

 

Myanmarsat-2 ဟု နာမည်ပ ေးထာေးသည ် မမနမ်ာန ငုင်ကံ Intelsat 39 ဂ  ြိုလ်တုင ာေးရမ်ေးသံုေးစ ွဲမှု စာခ ြို ်က ု 

၂၀၁၈ ခုန စ်တ င ်လက်မ တ်ပရေးထ ုေး ခ ြို ်ဆ ုခွဲ ဂ  ေး Maxar Technologies က တည်ပဆာက်သည ် ဂ  ြိုလ်တုက ု 

၂၀၁၉  ခုန စ်တ င ်လွှင တ်ငသ်ံုေးစ ွဲခွဲ သည်။ အဆ ု ါ စာခ ြို ်က ု အမ  ြိုေးသာေးဒ မ ုကပရစ အဖ ွဲွဲ့ခ ြို ် ါတ  ဦေးပဆာင ်

အစ ုေးရလက်ထက်တ င ် ဆက်သ ယ်ပရေးန င  ် သယ်ယူ  ု  ပဆာငပ်ရေးဝနက်က ေးဌာနက လက်မ တ်ပရေးထ ုေးခွဲ သည်။ 

သ ု  ရာတ င ်အဆ ု ါလု ်ငနေ်းက ု စစ်တ ်ကခန  အ် ်သည ် ဒတု ယသမမတ ဒတု ယဗ ုလ်ခ ြို ်ကက ေးပဟာငေ်း မမင ပ်ဆ  

ဦေးပဆာငသ်ည ် ဦေးပဆာငပ်ကာ်မတ တစ်ရ ်က ကက ေးကက ်သည်။ ပကာ်မတ အဖ ွဲွဲ့ဝငမ် ာေးတ င ် စစ်တ ်က 

ခန  အ် ်သူမ ာေး မဖစ်ကကသည ် ကာက ယ်ပရေးဝနက်က ေးန င ် မ ည်ထွဲပရေးဝနက်က ေးတ ု    ါဝငခ်ွဲ ဂ  ေး ရ ုဟင ် ာမ ာေး 

အပ ေါ် စစ်တ ်၏ လူမ  ြိုေးတုနေ်းသတ်မဖတ်မှုမ ာေးပနာက်တ င ်  Intelsat ၏  လူ  အခ င အ်ပရေးဆ ုငရ်ာ 

လ ုက်နာရမည ် မ ဌာနေ်းခ က်မ ာေးန င  ် တ်သက်၍ စ ုေးရ မ် ူ နမ်ှုမ ာေး မမင တ်က်ပစခွဲ သည်။ 

 

အယ်ဒတီာြျာေးသ ို ို့ြ တခ်ျက ်

 

Intelsat န င  ်တ်သက်၍ Justice For Myanmar ၏ သတငေ်းပဆာငေ်း ါေးက ု ယခုပနရာတ င ်ကကည ်ရှု ါ။ 

www.justiceformyanmar.org/stories/intelsat-leasing-satellite-capacity-to-myanmar-junta-

that-can-be-used-for-military-communications 

http://www.justiceformyanmar.org/stories/intelsat-leasing-satellite-capacity-to-myanmar-junta-that-can-be-used-for-military-communications
http://www.justiceformyanmar.org/stories/intelsat-leasing-satellite-capacity-to-myanmar-junta-that-can-be-used-for-military-communications


 
 

မမနမ်ာစစ်တ ်၏ ဂ  ြိုလ်တုဆက်သ ယ်ပရေးရယူသံုေးစ ွဲန ငုမ်ှုန င  ် တ်သက်၍   ုမ ုသ ရ  ရန ်ကျွန် ်ုတ ု  ၏ အစ ရငခ် ံ

စာ “အက င  ် က်မခစာေးမှုဆက်ထံုေးမ ာေး၊ အလ ွဲသံုေးစာေးမ ြိုမှုလမ်ေးပကကာငေ်းမ ာေး” က ု ကကည ်ရှု ါ။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-how-

mytel-viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-

the-myanmar-military 

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သူြျာ်းအတ က် တရာ်းြျှတြှုနငှ တ်ာဝနခ် ြှုရရှိမစမရ်း အတ က် 

စည််းရ ု်းလှု ွဲ့မဆာ်မနသည ် အြည်ြမဖာ်လုိမသာ တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသူ တစ်စုမဖစ်ဂပီ်း ဖက်ဒရယ်ဒြုိီကမရစီနငှ  ်

မရရှည်တည်တ  ခိငုဂ်ြွဲမသာ ဂငြ်ိ်းချြ််းမရ်းကုိ မရှွဲ့ ရှုလျက် စစ်တပ် စီ်းပ ာ်းမရ်းလုပ်ငန််းြျာ်းအာ်းလ ု်း 

ရပ်ဆိုင််းရန ်မတာင််းဆိုလျက်ရှိ သည်။  

 

ထပ်ြံသ ရ  လ ိုပါက -  

 တနာပြာင ် 

အီ်းမြ်းလ် -  media@justiceformyanmar.org 

ဝဘ်ဆိုဒ ် - https://www.justiceformyanmar.org/  

ပ ုတူဝဘ်ဆိုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တ စ်တာ  - @justicemyanmar 

မဖ ဘုတ်  - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 

 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-how-mytel-viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-how-mytel-viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-how-mytel-viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/
mailto:media@justiceformyanmar.org
https://www.justiceformyanmar.org/
https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/
https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/

