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ဧပြြီ ၂၆ ၊ ၂၀၂၂၊ ပြန်ြာ 

 

Star Sapphire group ၏ စစတ်ြ်နငှ့််ဆက်နယွြ်ှုြျာ်း 

အကကြ််းဖက်စစ်တြ်ထ ံ၀ငင်ငနွငှ့်် လက်နက်စြီ်းဆင််းြှုြျာ်း ရြ်တန ့််ဖ ု ့် 

ြစ်ြှတထ်ာ်း ဒဏ်ခတြ် တဆ် ု ့်ြှုြျာ်း ချြှတရ်န် အငရ်းတကကြီ်းလ ုအြ် 

 

စစ်က ောငစီ်က ေါင််းက ောင ်မင််းက ောငလ် ှိုင၏်မှိုသော်းစုနငှ ်  ်နယ်ွပတ်သ ်သည ်  ရှိုုနစီီ်းပွော်းက ်းလုပ်ငန််းစု 

Star Sapphire group သည် မမနမ်ောစစ်တပ်၏ စစ်လ ်န ်ဝယ်ယူက ်း တွ ် က ော်း ံပွွဲစော်း မြစ် 

 ဓှို   န််း ဏ္ဍ ပေါဝငပ်ပီ်း မမနမ်ောစစ်တပ်နငှ  ် ၎င််းတှိုု  ၏စီ်းပွော်းက ်းလုပ်ငန််းစု မမန်မော စီ်းပွော်းက ်းဦ်းပှိုုင ်

လှိုမှိုတ ် (ဦ်းပှိုုင)် တှိုု  နငှ  ်စီ်းပွော်းက ်းလုပ်ငန််းမ ော်း က ောင ွ် ်ကနသည်။ 

Star Sapphire group  ှိုု က ေါ ်တောထွန််းမင််းလတ်နငှ  ်ဇန်ီးမြစ်သူ က ေါ ်တောဝင််းမင််းစှိုု်းတှိုု      ျုပ် ှိုုင ်

ထော်းပပီ်း ၎င််းတှိုု  သည် လ ်ရှှို ထ ်လွှတ်ကတေ်ာ မတ်တစ်ကယော ်မြစ်ကနသည ် ထငရ်ှော်းကသော ထှိုငု််း 

စီ်းပွော်းက ်းလုပ်ငန််းရှင ် Upakit Pachariyangkun နငှ  ်  ောလက ောရှည် မှိုတ်ြ ်   ် ံက ်းတစ် ပ် 

ရှှိုထော်းက သည်။ 

ကပေါ ်က ော်းလောသည ် စော ွ ်စောတမ််းမ ော်း   ထွန််းမင််းလတ်သည် Elbit Systems၊ Israel Shipyards၊ 

Israel Aerospace Industries နငှ  ် NORINCO တှိုု    ပေါ ဝင ်  စစက ်းနငှ  ် တရုတ် ုမပဏမီ ော်း၏ 

စစ်က ောငစီ်နငှ  ်လ ်န ်က ောင််းဝယ်က ်းတှိုု  တွင ်က ော်း ံပွွဲစော်း မြစ် က ောင ွ် ် ွဲ ပပီ်း မမန်မောမပည်သူလူထု 

 ကပေါ်    ်းလွနလ်  ်ရှှိုသည ်  က မ််းြ ်စစ်တပ်၏   ်စ ်က မ််းက ျုတ်ကသော  ောဇ၀တ်မ မ ော်း ှိုု  ူညီ 

ကထော ်ပံကပ်းကနမ င််းပင ်မြစ်သည်။ 

ထွန််းမင််းလတ်သည် မမနမ်ောစစ်တပ်နငှ်   ယ်စုနစ်ှကပေါင််းမ ော်းစွော  ဂတှိုလုပ်ငန််း  ကပ်း ယူမ ော်းမှတ င်  

၎င််း၏ စီ်းပွော်းက ်း ှိုု တည်က ော ်လော ွဲ သည်။ 

ထွန််းမင််းလတ်သည် ယ ငစ်စ် စှိုု်း လ ်ထ ်  ဟှိုုတယ်နငှ  ် ီ်းသွော်းလောက ်းဝန်က ီ်းဌောန၊ ညွှနက် ော်းက ်း 

မ ်း  ျုပ်တစ်ဦ်းမြစ်ကသော  ဗုှိုုလ်မ ်းက ီ်းကဟောင််း(ကလ)  ငက်မောငလ်တ်၏ သော်းမြစ်သည်။ 

http://blog.senate.go.th/profile/upakit.p/index.php?url=senator_history


ထွန််းမင််းလတ်၏ြ ငမ်ြစ်သူ  တုှိုယဗှိုုလ်မ ်းက ီ်း ငက်မောငလ်တ်သည် ယ ငစ်စ် စှိုု်း လ ်ထ ် ဟှိုုတယ် 

နငှ  ်   ီ်းသွော်းလောက ်းဝနက် ီ်းဌောန၏ ညွနက် ော်းက ်းမ ်း  ျုပ်မြစ် ွဲ စဉ် ၁၉၉၉  ုနစ်ှတွင ်  ထှိုုင််းနှိုငုင်နံယ်စပ်ပမှိုျု ြို့ 

တော  ီလှိုတ်တွင ် တ ော်းမဝင ်ောစီနှိုကုလောင််း စော်းရံုတစ် ုမြစ်သည ် Allure Resort တည်က ော ် န ်

သက ောတူစော  ျုပ်တစ် ပ်   ျုပ် ှိုု ွဲ သည်။  

ထွန််းမင််းလတ်သည် Upakit Pachariyangkun နငှ  ်  ောစီနှိုလုုပ်ငန််း ှိုု တည်ကထောငလု်ပ် ှိုုင ်ော 

  ှိုုပေါသက ောတူစော  ျုပ်မှ    ှိုျု်း ံစော်း ွင  ်ရှှိုသူတစ်ဦ်း မြစ် ွဲ သည်။ 

၂၀၁၇  ုနစ်ှ၊ နှိုဝုင ်ောလတွင ် မ ှိုျု်းသော်း မီှိုု က စီ ြွွဲြို့  ျုပ် စှိုု်း လ ်ထ ် ဟှိုုတယ်နငှ  ် ီ်းသွော်းလောက ်း 

ဝနက် ီ်းဌောန    ှိုုပေါ ောစီနှိုကုလောင််း စော်းရံု ော်း မမနမ်ောစစ်တပ်၏ စစ်ကထော ်  ျုပ်ရံု်းသှိုု   လွှွဲကမပောင််း 

ကပ်း ပ် ွဲ သည်။  ထှိုုလွှွဲကမပောင််းမ သည် မပည်ကထောငစု် တ်ဂ  ်မှ နှိုငုင်ကံတေ်ာ၏ မမတ်ကဝစု ၆%  ှိုု 

စစ်တပ်လ ်က ော ်သှိုု   လွှွဲကမပောင််းမြစ်ပပီ်း လွှတ်ကတေ်ာ၏ စုံစမ််းစစ်က ်းမ င််း မမပျုနှိုငု ်န ်ြံု်း ွယ်လှိုု ်မ င််း 

မြစ်သည်။ 

The Allure Resort သည် Star Sapphire နငှ်  ၄င််း၏ ပှိုုမှိုု  ယ်မပန  က်သော စီ်းပွော်းက ်းလုပ်ငန််း    ှိုျု်း 

 မမတ်မ ော်းနငှ်    ှိုတ်  ်ကနသည်။   ှိုုပေါ  ှိုတ်  ်မ မြင်   ှိုု်း ွော်းသည်  ကငကွက ်း ဝေါ  မ နငှ  ်တ ော်းမဝင ်

ကငကွက ်းပံ ပှိုု်းမ မ ော်းလုပ်က ောငက်နသည်မှော စှိုု်း ှိုမ်စ ောမြစ်သည်။ 

စစ်တပ်က  ောကထော ်ကနော ် ံမပျု မပည်ကထောင်စုက ံ  ှိုုငက် ်းနငှ  ်ြွံြို့ ပြှိုျု်းက ်းပေါတီ (USDP)  စှိုု်း  လ ်ထ ်၊ 

၂၀၁၃  ုနစ်ှတွင ် ထွန််းမင််းလတ်သည်  မပည်ထွဲက ်းဝနက် ီ်းဌောနပှိုုငက်မမကပေါ်တွင ် ဟှိုုတယ်ထော်းဝယ် 

က ော ်လုပ် န ် တည်က ော ်-လုပ် ှိုုင-်လွှွဲကမပောင််းက ်း ( ီ ှိုုတီ) စော  ျုပ်တစ် ပ် လ ်မှတ်က ်းထှိုု်း 

 ွဲ သည်။ 

ငေှာ်း မ််း မ ော်း ှိုု မမနမ်ောနှိုငုင် ံွဲတပ်ြွွဲြို့ တွ ် တောဝနရ်ှှိုကသော စစ် စှိုု်း ၏ မပည်ထွဲက ်းဝနက် ီ်းဌောန  တွ ် 

ဝငက်င ွလမ််း မြစ်   ်လ ်ပံ ပှိုု်းလ  ်ရှှိုသည်။ 

 ၂၀၂၁  ုနစ်ှ၊ ကြကြေ်ာဝေါ ီလ စစ်က ောငစီ်၏  ောဏောသှိုမ််းက ှိုျု်းပမ််းမ ကနော ်ပှိုုင််း မမန်မောနှိုငုင် ံွဲတပ်ြွွဲြို့ သည ်

 မီှိုု က စီက ်းတ ်က လ ပ်ရှော်းသူမ ော်း ှိုု မတ ော်းြမ််း ီ်းသတ်မြတ်မ င််းနငှ  ် ဥပက မွဲ ညှဉ််းပန််းနှှိုပ်စ ် 

မ င််းမ ော်း ပေါ ဝင ်  ်စ ်က မ််းက ျုတ်ကသော  ောဇ၀တ်မ မ ော်း ှိုု    ်းလွန ်ွဲ က သည်။ 

 Star Sapphire လ ်က ော ် ံ ုမပဏမီ ော်းသည် ၂၀၀၁  ုနစ်ှမှစတင ်ော မမနမ်ောနှိုငုင်ံ  ကရှြို့ကတောငပ်ှိုုင််းရှှို 

တှိုုင််း င််းသော်းက သမ ော်းတွင ် စစ်တပ်နငှ  ်  မမတ် ွွဲကဝမ  စီ စဉ်မြင်  သတတ ျုတူ်းကြေ်ာက ်းလုပ်ငန််းမ ော်း ှိုု 



လုပ် ှိုုင ်ွဲ ပပီ်း စစ်တပ်၏  ှိုု်း ွော်းကသော လူ    ွင  ်က ်း  ှိုျု်းကြော ်မ မ ော်း၊ သ ောဝ ပတ်ဝန််း  ငြ်  ် ီ်းမ  

မ ော်း တွ ် ကငကွက ်း ကထော ် ပံ မ ော်း ပံ ပှိုု်း ွဲ သည်။ 

Star Sapphire ၏ သတတ ျုတူ်းကြေ်ာက ်း  ုမပဏတီစ် ုမြစ်သည ် Royal Mawtaung Mining (ယ င ်Star 

Thiri Investment)  ှိုု စစ် ောဇဝတ်က ောငမ်င််းက ောငလ် ှိုင၏် သမီ်းမြစ်သူ  ငသ်ီ ှိုသ ်မွန ် ပူ်းတွွဲ 

တည်ကထောင ်ွဲ မ င််း မြစ်သည်။ ယင််း ုမပဏ၏ီ လုပ်ငန််းက ောင ွ် ်   ်မ ော်းနငှ်  ပတ်သ ်၍  မ ော်းမပည်သူ 

သှိုရှှို န ်ထုတ်မပနထ်ော်းသည်  သတင််း    ် လ ်  ကထော ် ထော်းမ ော်း ှိုု ရှောကြွကတွြို့ ရှှို ွဲ မ င််းမရှှိုပေါ။  

စွမ််း င ်ဏ္ဍတွင ် Star Sapphire  ုပ်စု၏ Myanmar Business Consultant Group သည် MEHL 

ပေါဝငသ်ည ် သ ောဝဓောတ်ကငွြို့ ည်စီမံ ှိုန််းတွင ် ကဟောင်က ောငစ်ော င််းဝင ု်မပဏ ီ VPower Group နငှ  ်

တရုတ် စှိုု်း ပှိုုင ် China National Technical Import and Export Corporation (CNTIC) တှိုု  ၏ 

မပည်တွင််းမှိုတ်ြ ် မြစ် ပေါဝငသ်ည်။  

Myanmar Business Consultant Group သည် MEHL သှိုု   ကမမငေှါ်း မ််း မ ော်းကပ်းကနပပီ်း ငေှာ်း မ််း 

သ ်တမ််း ုန ်ံု်း  ှိုနတွ်င ်MEHL သှိုု     ှိုုပေါစ ်ရံု က ော ် ဦ်း ှိုု လွှွဲကမပောင််းကပ်းမည်မြစ် ော စစ်တပ် 

 ှိုု    ှိုျု်း မမတ်က ီ်းမော်းလှသည်   နောဂတ်ပှိုုင ်ှိုုငမ် မ ော်း ကပ်း ပ်မ င််း မြစ်သည်။ 

Star Sapphire သည် ထွန််းမင််းလတ်၊ Upakit Pachariyangkun တှိုု  နငှ  ်   ်နယ်ွသည ် ထှိုုင််းနှိုငုင် ံ

 မ ော်းမပည်သူစော င််းဝင ု်မပဏ ီ United Power of Asia နငှ  ် ၂၀၀ မဂဂေါဝပ် ကပေါင််းစပ်ဓောတ် ော်းကပ်း 

စ ်ရံု ှိုု တနသသော ီတှိုုင််းက သက ီ်းတွင ်တည်က ော ်လ  ်ရှှိုသည်။ 

Justice For Myanmar ြှ ငပြာငရ်းဆ ုခွင့်ရှ် သ ူ ရတနာငြာင ် “ထွန််းမင််းလတ်နွဲ   သူ   ကပေါင််း ပေါ 

ကတွဟော  ယ်စုနစ်ှကပေါင််းမ ော်းစွောမမနမ်ောစစ်တပ် တ ုလုံ်း ွဲ   မမစ်တွယ်လ ှို ်စော်းကနတွဲ     င ပ်  ်  စော်း 

မ ကတွ ှိုု  သံု်း  ပပီ်း သူတှိုု   ှိုုယ်သူတှိုု     မ််းသောက ောင်လုပ် ွဲ တောပေါ။ 

“သူတှိုု  ဟော စစ်တပ် ွဲ   မမန်မောမပည်သူကတွ ကပေါ်   ်စ ်က မ််းက ျုတ်တွဲ   ောဇ၀တ်မ ကတွ တွ ်  ဏ္ဍော 

ကငနွွဲ   လ ်န ်ကတွ ကထော ်ပံ ကပ်း ွဲ တောပေါ။  ွဲ ီ  တွ ်  ောဇ၀တ်မ ကတွမှော က ံ ောပေါကတွ မြစ်က ပေါတယ်။ 

“စစ် ုပ်စုဟော  ည် ွယ်   ်ရှှိုရှှို သတ်မြတ်တော၊ တ ော်းလ ်လွတ်ကလကက ောင််း  တှိုု ် ှိုု ် ဗံု်းက ွဲတော၊ 

ညှဥ််းပန််းနှှိုပ်စ ်တော၊ မု ှိုန််း  င တ်ောကတွ ပေါ ဝင် နှိုငုင်တံ ော ောဇဝတ်မ ကတွ ှိုု    ်းလွနက်နတွဲ  

 က မ််းြ ်  ြွွဲြို့ စည််းတစ် ပ် မြစ်ပေါတယ်။ သူတှိုု    ျု်းလွနတ်ွဲ   က မ််းြ ် ောဇဝတ်မ ကတွ တွ ် 

  ုထှို  က ်းယူတောမ ံ ကသ်းပွဲ   ်လ ်   ်းလွနက်နတောပေါ။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/dirty-secrets-3-min-aung-hlaings-daughter-in-secret-deal-with-mytel
http://vpower.com/
http://www.cntic.com.cn/
https://www.unitedpowerofasia.com/


“က ေါ ်တောထွန််းမင််းလတ်၊ Star Sapphire  ုမပဏီ ုပ်စုနွဲ   သူ ွဲ    ေါရှိုု ်တောကတွနွဲ   ရှယ်ယောရှငက်တွ ှိုု 

ပစ်မှတ်ထော်း  ဏ ်တ်ပှိုတ် ှိုု   က ်းယူမ ကတွ  မမန ်ံု်း   မှတ်ြှိုု   လှိုုပေါတယ်။ 

“ထွန််းမင််းလတ်ဟော ထှိုုင််းနှိုငုင် ံှိုု  ကမ စှိုု ်စ န််း မြစ်  သံု်းမပျုပပီ်း ထှိုုင််းလွှတ်ကတေ်ာ မတ် Upakit 

Pachariyangkun၊ မမနမ်ောစစ်တပ်တှိုု  နွဲ   တ ော်းမဝင ်ောစီနှိုလုုပ်ငန််းကတွ လုပ်ကနတယ်၊ Siam Commercial 

Bankနွဲ    ဏလု်ပ်ငန််း ပေါ ၀င် တ ော်းမဝငစီ််းပွော်းက ်းလုပ်ငန််းကတွ လုပ်ကနပေါတယ်။  ေါကတွ ှိုု    ်  င််း 

 ပ်တန   ်ပေါမယ်။ 

“ ထ ်လွှတ်ကတေ်ာ မတ်တစ်ကယော ်မြစ်တွဲ  တွ ် Upakit Pachariyangkun  ွဲ   ထွန််းမင််းလတ်၊ 

မမနမ်ောစစ်တပ်တှိုု  နွဲ   လုပ် ှိုုငက်နတွဲ  စီ်းပွော်းက ်းလုပ်ငန််းကတွ ှိုု လူသှိုရှငက် ော်း စုံစမ််းစစ်က ်းမ ကတွ လုပ်ြှိုု   

လှိုု ပ်ပေါတယ်။ 

“ထှိုုင််း  ပ်  ် ြွွဲြို့ စည််းကတွ ကနနွဲ   Upakit  ှိုု သူ ွဲ    ဂတှိုစီ်းပွော်းက ်းလုပ်ငန််းကတွနွဲ   မမန်မောစစ်တပ် 

 ွဲ   နှိုငုင်တံ ော ောဇတ်မ ကတွမှော က ံ ောပေါပတ်သ ်မ ကတွ တွ ် တောဝနရ်ှှိုကက ောင််း  က ်းယူက ောင ွ် ်မ  

ကတွ လုပ်က ောငက် ြှိုု    ျွနမ်တှိုု   ကတောင််း ှိုုပေါတယ်။                                                                                                                       

 “ထွန််းမင််းလတ်  ထှိုုင််းနွဲ  စ သောပူနှိုငုင်ကံတွ ှိုု  သံု်း  ပပီ်း မမနမ်ောစစ်တပ်နငှ  ် စီ်းပွေါ်းက ်းလုပ်နှိုငုက်နတွဲ  

 မြစ် ပ  ် ှိုု က ည ်မ င််း ော်းမြင  ် ော ီယံဟော  လုပ်မမြစ်တွဲ   ံုသက ောတူညီ   ်ကတွ ထုတ်မပန် 

ထော်းတွဲ  တနစ်ှက  ေ်ာ ောလမှော မမန်မောစစ်တပ်နွဲ     ်နယ်ွတွဲ  စီ်းပွေါ်းက ်းကတွ   ်လုပ် ွင က်ပ်းကနကက ောင််း 

ထငရ်ှော်းတွဲ  သောဓ တ ုမြစ်ပေါတယ်။ 

“ ော ီယံ ွဲ   မက ောငမ်မငတ်ွဲ  “ ံုသက ောတူညီမ ”    ုလသမဂဂနွဲ   နှိုငုင်တံ ော သှိုု ် ဝန််း ှိုု 

ထှိုက ော ်တွဲ   က ်းယူက ောင ွ် ်မ ကတွ မလုပ်နှိုငုက် ောင ်ကနေှာင က်န်ှးက ောင ်လုပ်ကနတောပေါ။ တ  ှိုန်တည််းမှော 

 ော ီယံ စှိုု်း ကတွ   င််း  င််း  ှိုုယ်  ှိုျု်း တွ ်  ော်းပပှိုျုငက်နက တွဲ  လုပ် ပ်ကတွ  မမန်မောစစ်တပ် ှိုု 

မမနမ်ောမပည်သူကတွ ကပေါ်  က မ််းြ ် စစ် ငက် ်းကတွ လုပ် ွဲက ောင ် ော်းကပ်းကနတော မြစ်ပေါတယ်။ 

“နှိုငုင်တံ ော သှိုုင််း ဝှိုုင််း ကနနွဲ    လုပ်မမြစ်တွဲ  ော ီယံ ှိုု ကရှ ြို့ထုတ်၊ သူ  ကနော ်မှော ပုန််းပပီ်း က ေါင််းကရှောင ်

ကနတော   ်မ င််း ပ်ပေါ၊ နှိုငုင်တံ ော သှိုုင််း ဝှိုုင််း ကနနွဲ   မမနမ်ောလူထု ွဲ   ကနဦွ်းကတေ်ာလှနက် ်း ှိုု ပံ ပှိုု်းြှိုု   

 က မ််းြ ်စစ်က ောငစီ် ီ လ ်န ်နွဲ   ဏ္ဍောကင ွစီ်း င််းကနတောကတွ  ပ်က ောငလု်ပ်ပေါ။  မဘောလုံ်း ှိုုင ်ော 

စစ်လ ်န ်က ောင််း  မ ပှိုတ်ပငက် ်းနွဲ   ပစ်မှတ်ထော်း ဏ ်တ်ပှိုတ် ှိုု  မ ကတွ   မှတ်လုပ်က ောငပ်ေါ။” 

 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/asean-governments-and-companies-complicit-in-the-myanmar-militarys-atrocity-crimes


ထြ်ြံသ ရှ လ ုြါက 

Star Sapphire group နငှ် ပတ်သ ်သည်  စုံစမ််းကြေ်ာထုတ်   ်မ ော်း ှိုု ဤကန ော တွင ်ြတ်ရ ပေါ။ 

Justice For Myanmar 

အ ီးမ ီးလ် - media@justiceformyanmar.org 

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

ပ ိုတူဝဘ်ဆ ိုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွစ်တာ  -  https://www.twitter.com/justicemyanmar 

မ ေ့ဘိုတ်  -  https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 

 

Justice For Myanmar သည် မမနမ်ောမပည်သူမ ော်း တွ ် တ ော်းမျှတမ နငှ တ်ောဝန ်ံမ  ရှှိုကစ န၊် စစ်တပ် 

စီ်းပွော်းက ်းမ ော်း  ံု်းသတ် န ် ကတောင််း ှိုုကနပပီ်း ြ ်  ယ် မီှိုု က စီနငှ  ် က ရှည်တည်တံ  ှိုုငပ်မွဲကသော 

ပငှိုမ််း  မ််းက ်း တွ ် စည််းရံု်းလ ံြို့က ေ်ာကနကသော  မည်မကြေ်ာမပသည်  တ ်က လ ပ်ရှော်းသူမ ော်း  စု ြွွဲြို့ 

မြစ်သည်။ 
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