
သတင််းထတုပ်ြန်ချက်                                                                                            

အ ောက်တ ဘုောလ၂၆ ၊ ၂၀၂၂၊ ပြန်ြော 

 
 

ပြန်ြောစစ်လက်နက်အ ောင််းချြှုအတွေက  ု ောဇဝတအ် ကောင််း    

စ ုစြ််းစစ်အ ်းဖ ု ို့ အလ ောက်ထော်းြှု အြေါ်  ပြန်  ု်း အ ်းယူအ ောင ်ွေက်ဖ ု ို့  

 စစအ ်းအ  ှေ့အနချျုြ်က  ုJFM  အတောင််း   ု

 
 

အစ္စရ ေးလက်နက်ကုမ္ပဏရီတွေဖြစ်္ကကတ ဲ့ Aerospace Industries, Elbit Systems န ဲ့ Israel Shipyards၊ 

အစ္စရ ေးကာကွေယ်ရ ေးဝန်ကကီေးဌာန၊ ကာကွေယ်ရ ေးပစ္စည်ေးတငပုိ် ဲ့မ္ှုထိနေ်းခ ျုပ်ရ ေးရအဂ ငစီ်္ (DECA)   ဲ့ 

ဒါရိုက်တာန ဲ့ နိငုင်ဖံခာေးရ ေးဝနက်ကီေးဌာန၊ ကာကွေယ်ရ ေးပစ္စည်ေးတငပုိ် ဲ့မ္ှုဌာန  ဲ့ အကကီေးအက တုိ ဲ့ကုိ ဖမ္နမ်္ာနိငုင် ံ ဲ့ 

အက ငဲ့ပ် က်ဖခစ္ာေးမ္ှုရတွေမ္ ာ ပါဝငပ်တ်သက်ရကကာငေ်း သံသယရ ိတ ဲ့အတွေက် သူတုိ ဲ့  ဲ့ 

လုပ်ငနေ်းရ ာင ်ွေက်ခ က်ရတွေအရပေါ်  ာဇဝတ်ရကကာငေ်းအ  စုံ္စ္မ်္ေးစ္စ်္ရ ေးမ္ှုတစ်္ ပ် လုပ်ရ ာငရ်ပေးြို ဲ့ 

ရလ ာက်ထာေးလ ာတစ်္ရစ္ာငကုိ် ရရ ှေ့ရနခ ျုပ်ရံုေးထံ တငသ်ွေငေ်းတုိငက်ကာေးထာေးပပီေး ဖြစ်္ပါတယ်။ 

 

အ ဲ့ဒတုိီငက်ကာေးခ က်က ၂၀၁၅ ခုန စ်္ကစ္ပပီေး အစ္စရ ေးနိငုင်ကံ စ္စ်္လက်နက်ရတွေ ရ ာငေ်းခ မ္ှုန ဲ့ 

ရ ေးကွေက်ရ ာရြွေမ္ှုရတွေမ္ ာ ဖမ္နမ်္ာခရိုနကုီမ္ပဏ ီ Star Sapphire Trading   ဲ့ ပါဝငပ်တ်သက်မ္ှုကုိ 

တုိငက်ကာေးတာဖြစ်္ပါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar  ီ လ ိျု ှေ့ ဝ က်ရပါက်ကကာေးလာပပီေး၊ အခုရလ ာက်ထာေးတိုငက်ကာေးခ က်မ္ ာ 

ထညဲ့်သွေငေ်းအသံုေးဖပျုထာေးတ ဲ့ စ္ာ ွေက်စ္ာတမ်္ေးမ္ ာေးအ  Star Sapphire Trading ကုမ္ပဏကီ 

အစ္စရ ေးကာကွေယ်ရ ေးဝန်ကကီေးဌာန  ဲ့ ခွေငဲ့ဖ်ပျုခ က်န ဲ့ ဒအီစ္စရ ေးစ္စ်္လက်နက်ကုမ္ပဏကီကီေး ၃ ခု  ဲ့ 

ဖမ္နမ်္ာနိငုင်တံစ်္ဦေးတည်ေးရသာကုိယ်စ္ာေးလ ယ်အဖြစ်္ ရ ာင ်ွေက်ခ ဲ့ရကကာငေ်း သိ ပါတယ်။ 

 

ရလ ာက်ထာေးတုိငက်ကာေးခ က်မ္ ာ 

 

• အ ဲ့ဒကီုမ္ပဏကီကီေး ၃ ခုဟာ အစ္စရ ေး ာဇဝတ်ဥပရဒ၊ အထူေးသဖြငဲ့ ် ၁၉၉၇ ခုန စ်္ 

အစ္စရ ေးဖပစ်္မ္ှု ိုင ်ာဥပရဒ ပုဒမ်္ ၂၉၁(က) တုိ ဲ့ကုိ ခ ိျုေးရြာက်ပပီေး အက ငဲ့ပ် က်ခ စ္ာေးမ္ှုန ဲ့ 

လာဘ်ရပေးလာဘ်ယူမ္ှု ဖြစ်္နိငုြ်ွေယ်ရ ိတ ဲ့ အရဖခအရနရတွေကုိ မ္သိက ိျုေးက ံဖပျုခ ဲ့ရကကာငေ်း 

စ္ွေ  ိုထာေးပါတယ်။ 

 

https://www.iai.co.il/
https://elbitsystems.com/
https://www.israel-shipyards.com/
https://global-uploads.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/63589d962749b8e39efc8e49_Complaint-Myanmmar-3.10.2022.pdf
https://www.justiceformyanmar.org/stories/star-sapphire-companies-funnelling-arms-and-money-to-military


• စ္စ်္လက်နက်ရ ာငေ်းခ မ္ှုရတွေမ္ ာ Star Sapphire ကုမ္ပဏ ီ ဲ့ ပါဝငပ်တ်သက်မ္ှုအခန်ေးကဏ္ဍကုိ 

ခွေငဲ့ဖ်ပျုရပေးခ ဲ့တ ဲ့ အ ာရ ိရတွေကုိ ၁၉၇၇ ခုန စ်္ အစ္စရ ေးဖပစ်္မ္ှု ိုင ်ာဥပရဒပုဒမ်္ ၃၁ အ  စုံ္စ္မ်္ေးစ္စ်္ရ ေးြို ဲ့ 

ရတာငေ်း ိုထာေးပါတယ်။ 

 

• အစ္စရ ေးနိငုင် ံ ဲ့ ထိနေ်းခ ျုပ်ရ ေးဥပရဒအ  ဖပဌာနေ်းထာေးတ ဲ့ လုပ်ငနေ်းရတွေဖြစ်္တ ဲ့ နိငုင်အံစုိ္ေး အခ ငေ်းခ ငေ်း 

စ္စ်္လက်နက်ရ ာငေ်းခ မ္ှုရတွေမ္ ာ ရ ေးကွေက်ရ ာရြွေမ္ှုန ဲ့ ကကာေးခံပွေ စ္ာေး ဝနရ် ာငမ်္ှုရတွေအတွေက် ပုဂဂလိက 

ကုမ္ပဏတီစ်္ခုကိ ုဘာအတွေက် သံုေးတယ် ိုတာကုိ ရမ္ေးခွေန်ေးထုတ်ထာေးပါတယ်။ 

 

အ ဲ့ဒရီလ ာက်ထာေးတုိငက်ကာေးခ က်ကုိ အစ္စရ ေးနိငုင်သံာေး ၆၀ ဦေးတုိ ဲ့ကုိယ်စ္ာေး ရရ ှေ့ရနကကီေး အီရတမ္တ်ခ်က 

အစ္စရ ေးရရ ှေ့ရနခ ျုပ် ဂါလီ ဘဟာ ပ်ဗ် မီ္ယာ ာ ီ ရအာက်တုိက်ဘာလ ၃  က်ရန ဲ့က တုိငက်ကာေးခ ဲ့တာ 

ဖြစ်္ပါတယ်။ တုိငက်ကာေးသူရတွေထ မ္ ာ အစ္စရ ေးလ တ်ရတာ်ဥကက ဌရဟာငေ်း Avraham ("Avrum") Burg၊ 

ထငရ် ာေးတ ဲ့ ပညာရ ငရ်တွေဖြစ်္ကကတ ဲ့ ပါရမ္ာကခ Eva Illouz၊ ပါရမ္ာကခ Louise Bethlehem၊ ပါရမ္ာကခ Ruth 

HaCohen Pinczower န ဲ့ လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်ရ ေးတက်ကကလှုပ်ရ ာေးသူရတွေ ပါဝငပ်ါတယ်။ 

 

အ ဲ့ဒရီလ ာက်ထာေးတုိငက်ကာေးခ က်အရပေါ် အဖမ္န ်ံုေး အရ ေးယူရ ာင ်ွေက်ရပေးြို ဲ့ အစ္စရ ေးရရ ှေ့ရနခ ျုပ်ကုိ JFM  

က ရတာငေ်း ိုပါတယ်။ 

 

အ ဲ့ဒအီစ္စရ ေးကုမ္ပဏရီတွေထ က Israel Aerospace Industries (IAI) ကုိ အစ္စရ ေးအစုိ္ေး က ပုိင ်ိုငပ်ပီေး၊ Elbit 

Systems န ဲ့ Israel Shipyards န စ်္ခုတုိ ဲ့က အမ္ ာေးပုိင ်ကုမ္ပဏစီ္ာ ငေ်းထ မ္ ာပါပါတယ်။ 

 

ဖမ္နမ်္ာစ္စ်္တပ်ကုိ စ္စ်္လက်နက်လ  ရဖပာငေ်းရ ာငေ်းခ မ္ှုရတွေမ္ ာ Elbit Systems ကုမ္ပဏကီ ရ ာငေ်းခ ရပေးခ ဲ့တ ဲ့ 

Skylark ရမ္ာငေ်းသူမ္ ဲ့ရလယာဉ်  (UAVs) ဒရုနေ်းရတွေန ဲ့ IAI ကုမ္ပဏကီ ရ ာငေ်းရပေးခ ဲ့တ ဲ့ Super Dvora MK III 

အမ္ ိျုေးအစ္ာေး အဖမ္နသ်ွောေးကငေ်းလ ညဲ့်ရ ယာဉ်ရတွေ ပါဝငတ်ယ်။  

 

ဖမ္နမ်္ာစ္စ်္တပ်က Elbit Systems   ဲ့  Skylark  ရမ္ာငေ်းသူမ္ ဲ့ ရလယာဉ်  (UAVs ) ဒရုနေ်းရတွေ ကုိ  

ဖမ္နမ်္ာနိငုင်အံရနာက်ပုိငေ်းရဒသမ္ ာ သူတုိ ဲ့ စ္စ်္ ာဇဝတ်မ္ှု က  ေးလွေနခ် ဲ့တ ဲ့ စ္စ်္ ငရ် ေးအတွေက် 

တုိက်ခိုက်မ္ှုရတွေမ္ ာ အသံုေးဖပျုခ ဲ့ပါတယ်။ 

 

ဖမ္နမ်္ာဘက်ဖခမ်္ေးမ္ ာရတာဲ့ Star Sapphire Trading ကုမ္ပဏကီ Star Sapphire Group   ဲ့ အစိ္တ်အပုိငေ်းဖြစ်္ပပီေး၊ 

အ ဲ့ဒကုီမ္ပဏကုိီ ၂၀၂၁ ခုန စ်္၊ ရြရြာ်ဝါ ီလ စ္စ်္အာဏာသိမ်္ေးကကိျုေးပမ်္ေးမ္ှုရခါငေ်းရ ာင ်

ဗိုလ်ခ ျုပ်မ္ ေးကကီေးမ္ငေ်းရအာငလ်ှုိင၊် သူ  ဲ့သမီ္ေးဖြစ်္သူ ခငသ်ီ ီသက်မ္ွေနတုိ် ဲ့န ဲ့ စီ္ေးပွောေးရ ေး က်န  ယ်မ္ှုရတွေရ ိတ ဲ့ 

ဖမ္နမ်္ာစ္စ်္လက်နက်ပွေ စ္ာေး ရဒါက်တာထွေနေ်းမ္ငေ်းလတ်က ဦေးရ ာငပ်ါတယ်။ ရဒါက်တာထွေနေ်းမ္ငေ်းလတ်က 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/0417/2019/en/


အ ငစ်္စ်္အစုိ္ေး လက်ထက် ဟုိတယ်န ဲ့ ခ ီေးသွောေးလာရ ေးဝနက်ကီေးဌာန  ဲ့ ည နက်ကာေးရ ေးမ္ ေးခ ျုပ်တစ်္ဦေးဖြစ်္ခ ဲ့သူ၊ 

ဒတိုယဗိုလ်မ္ ေးကကီေးရဟာငေ်း ခငရ်မ္ာငလ်တ်  ဲ့ သာေးဖြစ်္ပါတယ်။ 

 

၂၀၂၂ ခုန စ်္၊ စ္က်တငဘ်ာလ၊ ၁၇  က်ရန ဲ့မ္ ာ ရဒါက်တာထွေနေ်းမ္ငေ်းလတ်ကုိ Star Sapphire Group   ဲ့ ကုမ္ပဏခီွေ  

Myanmar Allure Group ကတ ငဲ့ ် ဖမ္နမ်္ာနိငုင်နံယ်စ္ပ်ပမိ္ျုှေ့ တာခ ီလိတ်သို ဲ့ 

လ ပ်စ္စ်္မီ္ေးရ ာငေ်းခ မ္ှုန ဲ့ က်စ္ပ်ပပီေး မူ္ေးယစ်္ရ ေးဝါေးရမ္ ာငခ်ိုရ ာငေ်းခ မ္ှု၊ ရငွေရကကေးခဝါခ မ္ှုစ္ွေ ခ က်ရတွေန ဲ့ 

ဘနရ်ကာက်ပမိ္ျုှေ့ မ္ ာ ြမ်္ေး ီေးခ ဲ့ ပါတယ်။ Star Sapphire Group ဟာ Myanmar Allure Group ကတ ငဲ့ ်

တာခ ီလိတ်မ္ ာ တ ာေးမ္ဝင ်ကာစီ္နိရုလာငေ်းကစ္ာေးရံု  တခုလည်ေး လည်ပတ်ရနပါတယ်။ 

 

Star Sapphire Group   ဲ့ အမ္ှုရ ာငဒ်ါရိုက်တာဟာ ထက်ရအာငဖ်ြစ်္ရကကာငေ်း မ္ကကာရသေးမီ္က ဖြျုတ်ခ ခ ဲ့တ ဲ့ 

သူ  ဲ့  လူမ္ှုကွေနယ်က် LinkedIn စ္ာမ္ က်န ာအ  သိ ပါတယ်။  ထက်ရအာငက် အခုစီ္ေးပွောေးရ ေးလုပ်ငန်ေးရတွေ 

လုပ်ခ ဲ့တ ဲ့ကာလ အတွေငေ်းမ္ ာ ဒတိုယနိငုင်ဖံခာေးရ ေးဝန်ကကီေးန ဲ့ ဒတိုယသယ်ယူပုိ ဲ့ရ ာငရ် ေးဝနက်ကီေးဖြစ်္ခ ဲ့သူ၊ 

အ ငက် ဥရ ာပသမ္ဂဂက အရ ေးယူဒဏခ်တ်ပိတ် ို ဲ့ဖခငေ်း ခ မ္ တ်ခံခ ဲ့ သူ ဗိုလ်မ္ ေးခ ျုပ်ရဟာငေ်းဇငရ်ယာ်  ဲ့ 

သာေး ဖြစ်္ပါတယ်။ 

 

Star Sapphire   ဲ့ ရ ေးကွေက်ရ ာတ ဲ့ လုပ်ငနေ်း န ဲ့ ကကာေးခံပွေ စ္ာေးလုပ်ငနေ်းရတွေကုိ ၂၀၁၅ ခုန စ်္၊ စ္က်တငဘ်ာလမ္ ာ 

အစ္စရ ေးနိငုင်ကုိံ သွောေးရ ာကခ် ဲ့တ ဲ့ ဗိုလ်ခ ျုပ်မ္ ေးကကီေး မ္ငေ်းရအာငလ်ှုိငအ်ပါအဝင ် ဖမ္နမ်္ာစ္စ်္တပ်အြွေ ှေ့ဝငရ်တွေန ဲ့ 

အစ္စရ ေးအစုိ္ေး တုိ ဲ့အကကာေး ထိပ်ပုိငေ်းရခါငေ်းရ ာငရ်တွေ ထိရတွေှေ့ က် ံမ္ှုရ ိခ ဲ့တ ဲ့အခ ိနမ်္ ာ 

လုပ်ခ ဲ့တာဖြစ်္ပါတယ်။ 

 

အက ငဲ့ပ် က်ဖခစ္ာေးမ္ှုစုံ္စ္မ်္ေးစ္စ်္ရ ေးတစ်္ ပ်ဖပျုလုပ်ြို ဲ့ ရလ ာက်ထာေးတုိငက်ကာေးလ ာမ္ ာ အစ္စရ ေးနိငုင်ကုိံ 

အဖခာေးရသာ ရတာငေ်း ိုမ္ှုရတွေမ္ ာ- 

 

• ကာကွေယ်ရ ေးဝန်ကကီေးဌာန၊ နိငုင်ဖံခာေးရ ေးဝန်ကကီေးဌာနန ဲ့ အ ဲ့ဒကုီမ္ပဏ ီ ၃ခုတုိ ဲ့ကရန သက် ိုငတ် ဲ့ 

က နရ် ိစ္ာ ွေက်စ္ာတမ်္ေးရတွေကုိ ခ က်ခ ငေ်းရ ာရြွေသိမ်္ေး ည်ေးရစ္ရ ေး အမိ္န ဲ့ရ်ပေးြို ဲ့န ဲ့ 

 

• Star Sapphire Group ကုိ ရငွေရပေးရခ မ္ှုရတွေန ဲ့ သရဘာတူစ္ာခ ျုပ်ရတွေအာေးလုံေးအပါအဝင ်

သက်ရသအရထာက်အထာေးရတွေကုိ ြံုေးကွေယ်ထာေးတာရတွေကုိ တာေး ီေးြယ်ရ ာေးရပေးြို ဲ့ ရတာငေ်း ိုခ ဲ့တယ်။ 

 

အခုတုိငက်ကာေးရလ ာက်ထာေးလ ာမ္တုိငခ်ငက်လည်ေး ရရ ှေ့ရနအီရတမ္က်ခ်က ဖမ္န်မ္ာနိငုင်ကုိံ စ္စ်္လက်နက် 

တငပုိ် ဲ့ရ ာငေ်းခ ခ ဲ့တ ဲ့ အစ္စရ ေးနိငုင်သံာေးရတွေကုိ လူမ္ ိျုေးတုနေ်းသတ်ဖြတ်မ္ှုန ဲ့ လူသာေးမ္ ိျုေးနွေယ်အရပေါ်က  ေးလွေနတ် ဲ့ 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-23/thai-police-arrest-myanmar-junta-chief-s-associate-in-drug-raid
https://www.mizzima.com/news-international/senior-general-min-aung-hlaing-visits-israel


 ာဇဝတ်မ္ှုရတွေမ္ ာ အာေးရပေးကူညီမ္ှုန ဲ့  ာဇဝတ်ရကကာငေ်းအ  စုံ္စ္မ်္ေးစ္စ်္ရ ေးမ္ှုတစ်္ ပ် လုပ်ရ ာငြ်ို ဲ့ 

ရတာငေ်း ိုတ ဲ့ တငသ်ွေငေ်းလ ာတစ်္ရစ္ာငကုိ် ၂၀၁၈ ခုန စ်္မ္ ာ တငသ်ွေငေ်းခ ဲ့တယ်။ 

 

ကုလသမ္ဂဂ  ဲ့ ဖမ္နမ်္ာနိငုင် ံိုင ်ာ လွေတ်လပ်ရသာ နိငုင်တံကာအခ က်အလက်ရ ာရြွေရ ေးမ္စ်္ရ ငက် ၂၀၁၉ 

ခုန စ်္ အစီ္ ငခ်ံစ္ာမ္ ာ အစ္စရ ေးနိငုင်ဟံာ ကကိျုတငဖ်မ္ငန်ိငုတ် ဲ့ လူ ဲ့အခွေငဲ့ရ် ေး ိုေးက ိျုေးသက်ရ ာက်မ္ှုရတွေ 

ရ ိရနရပမ္ယဲ့်လည်ေး ဖမ္နမ်္ာနိငုင်ကုိံ စ္စ်္လက်နက်န ဲ့  က်စ္ပ်အကူအညီရတွေ လ  ရဖပာငေ်းရပေးအပ်ကူညီခ ဲ့တ ဲ့ 

နိငုင်ရံတွေထ က တစ်္နိငုင်ဖံြစ်္ရကကာငေ်း ရကာက်ခ က်ခ ခ ဲ့ပါတယ်။ 

 

အ င ် ၂၀၁၈ ခုန စ်္ တုိငက်ကာေးခ က်ကုိ အခုအခ ိနအ်ထိ  ာဇဝတ်ရကကာငေ်းအ  စုံ္စ္မ်္ေးစ္စ်္ရ ေး 

လုပ်ရ ာငတ်ာမ္ရ ိရသေးတ ဲ့အရပေါ် စုိ္ေး ိမ်္ပူပနရ်ကကာငေ်း Justice For Myanmar က ရြာ်ဖပလုိက်ပပီေး၊ 

ဒတုိီငက်ကာေးမ္ှုကုိ  ာဇဝတ်ရကကာငေ်းအ  အဖမ္န ်ံုေး စ္စ်္ရ ေးရ ာင ်ွေက်ရပေးြို ဲ့ ရတာငေ်း ိုပါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar   ို့ အပြောအ ်း  ုခွေငို့ ်  သ ူြ တနောအြောငက် “အစ္စရ ေးအစုိ္ေး တာဝနရ် ိသူရတွေ၊ IAI၊ Elbit 

Systems န ဲ့ Israel Shipyards တုိ ဲ့အရပေါ် တုိငခ် က်ြွေငဲ့လုိ်က်တ ဲ့ တုိငက်ကာေးစ္ာအ  ဖမ္နမ်္ာနိငုင်ကုိံ သူတုိ ဲ့  ဲ့ 

စ္စ်္လက်နက်ရ ာငေ်းခ မ္ှုရတွေမ္ ာ အစ္စရ ေးနိငုင် ံ ဲ့ အက ငဲ့ပ် က်ဖခစ္ာေးမ္ှုရတွေကုိ အရ ေးတကကီေးရမ္ေးခွေနေ်းရတွေ 

ရမ္ေး မ္ ာဖြစ်္ပါတယ်။ 

 

“အစ္စရ ေးနိငုင်အံရနန ဲ့ လူမ္ ိျုေးတုနေ်းသတ်ဖြတ်မ္ှု၊ စ္စ်္ ာဇဝတ်မ္ှုရတွေန ဲ့ လူသာေးမ္ ိျုေးနွေယ်အရပေါ် က  ေးလွေနတ် ဲ့ 

 ာဇဝတ်မ္ှုရတွေမ္ ာ အာေးရပေးကူညီခ ဲ့သည်သာမ္ကဘ ၊ စ္စ်္ ာဇဝတ်ရကာငမ်္ငေ်းရအာငလ်ှုိငန် ဲ့  က်န  ယ်မ္ှုရ ိတ ဲ့ 

နာမ္ည် ိုေးန ဲ့ ရက ာ်ကကာေးတ ဲ့ ခရိုနစီ္စ်္လက်နက်ပွေ စ္ာေး ရဒါက်တာထွေနေ်းမ္ငေ်းလတ်န ဲ့ Star Sapphire Group 

တုိ ဲ့ကုိလည်ေး ရငွေရကကေးအ  ကကယ်ဝခ မ်္ေးသာရစ္ခ ဲ့တာ ဖြစ်္ပါတယ်။ 

 

“ခွေငဲ့ဖ်ပျုခ က်ရပေးခ ဲ့ကကတ ဲ့ အစ္စရ ေးအ ာရ ိရတွေအြို ဲ့ ရဒါက်တာထွေနေ်းမ္ငေ်းလတ်  ဲ့  Sapphire Group က 

ရ ေးကွေက်ရ ာြို ဲ့ န ဲ့ ကကာေးခံပွေ စ္ာေးလုပ်ြို ဲ့ ပါလာကတည်ေးက သတိထာေးခ ဲ့သငဲ့ပ်ါတယ်။ 

 

“အ ဲ့ဒလုိီမ္ဖြစ်္ခ ဲ့ဘ  အစ္စရ ေးနိငုင်ဟံာ သူ  ဲ့ အက ိျုေးအဖမ္တ်ရ ာရြွေြို ဲ့အတွေက် ရဒါက်တာထွေနေ်းမ္ငေ်းလတ်န ဲ့ 

ဖမ္နမ်္ာစ္စ်္တပ်  ဲ့  ာဇဝတ်လုပ် ပ်ရတွေကုိ မ္သိက ိျုေးက ံဖပျုခ ဲ့ပုံ ပပီေး၊ အက ငဲ့ပ် က်ဖခစ္ာေးတ ဲ့ 

စီ္ေးပွောေးရ ေးလုပ်ငနေ်းရတွေကုိ လုပ်ရ ာငဖ်ခငေ်းန ဲ့ ဖမ္န်မ္ာစ္စ်္တပ်  ဲ့  က်စ္က်ကကမ်္ေးကကျုတ်မ္ှုရတွေကုိ 

အာေးရပေးကူညီခ ဲ့ပါတယ်။  

 

“ဖမ္နမ်္ာနိငုင်ကုိံ စ္စ်္လက်နက်ရတွေ ရ ာငေ်းခ ပပီေး အက ငဲ့ပ် က်ဖခစ္ာေးမ္ှု၊  က်စ္က်ကကမ်္ေးကကျုတ်တ ဲ့ 

 ာဇဝတ်မ္ှုရတွေမ္ ာ အာေးရပေးကူညီရနတာရတွေကုိ  ာဇဝတ်ရကကာငေ်းအ  အဖမ္န ်ံုေး စုံ္စ္မ်္ေးစ္စ်္ရ ေးမ္ှုရတွေ 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/A_HRC_42_CRP_3.pdf


လုပ်ရ ာငြ်ို ဲ့ က နမ်္တုိ ဲ့ ရတာငေ်း ိုပါတယ်။ က  ေးလွေနသ်ူအာေးလုံေးကုိ မ္ဖြစ်္မ္ရန တာဝနခ်ံခိုငေ်း မ္ ာ 

ဖြစ်္ပါတယ်။” လုိ ဲ့ ရဖပာကကာေးခ ဲ့ပါတယ်။ 

 

အ  ှေ့အန  အီတြက်ခ်က “အစ္စရ ေးနိငုင်ကံ သတုိူ ဲ့  ဲ့ စ္စ်္ဘက် ိုင ်ာ အကူအညီရတွေဖြစ်္တ ဲ့  

စ္စ်္လက်နက်အကူအညီရတွေ၊ သငတ်နေ်းရတွေန ဲ့ စ္စ်္ဘက် ိုင ်ာ အသိပညာရတွေ ပံဲ့ပုိေးပပီေး ဖမ္နမ်္ာစ္စ်္တပ် 

တည်ရ ာက်တာ၊  ြွေ ှေ့စ္ည်ေးတာရတွေမ္ ာ အလွေန်အရ ေးပါတ ဲ့ အခနေ်းကဏ္ဍက ပါဝငခ် ဲ့ပါတယ်။ 

အ ဲ့ဒအီကူအညီရတွေကုိ ဖမ္န်မ္ာစ္စ်္တပ်က တ ာေးမ္ဝငအ်ာဏာ ယူကကိျုေးပမ်္ေး ာမ္ ာ ဖမ္န်မ္ာဖပည်သူရတွေအရပေါ် 

တုိက်ခိုက်ြို ဲ့အတွေက်   ည် ွေယ်ခ က်ရ ရိ ိ အသံုေးဖပျုခ ဲ့ပါတယ်။  

 

“ဖမ္နမ်္ာနိငုင် ံ ဲ့ အက ငဲ့ပ် က်ဖခစ္ာေးမ္ှုရတွေမ္ ာ အစ္စရ ေးစ္စ်္လက်နက်ကုမ္ပဏရီတွေန ဲ့ နိငုင်ဖံခာေးရ ေးဝန်ကကီေးဌာန၊ 

ကာကွေယ်ရ ေးဝန်ကကီေးဌာနတုိ ဲ့က ထိပ်ပုိငေ်းအ ာရ ိရတွေ ပါဝငပ်တ်သက်မ္ှုရ ိရနတယ် ိုတ ဲ့သံသယန ဲ့ 

အစ္စရ ေးရရ ှေ့ရနခ ျုပ် ီကုိ မိ္မိ္တုိ ဲ့တငသ်ွေငေ်းလုိက်တ ဲ့ တုိငက်ကာေးစ္ာက အစ္စရ ေးနိငုင်မံ္ ာ အခုန စ်္ရတွေအတွေငေ်း 

လုပ်ရ ာငခ် ဲ့တ ဲ့ ဥပရဒရကကာငေ်းအ  အရ ေးယူရ ာင ်ွေက်ခ က်ဖြစ်္ ပ်ရတွေ  ဲ့ အစိ္တ်အပုိငေ်းတစ်္ခ ု

ဖြစ်္ပါတယ်။ 

 

“အစ္စရ ေးနိငုင်ကံ ကုလသမ္ဂဂန ဲ့ OECD အက ငဲ့ပ် က်ဖခစ္ာေးမ္ှုတုိက်ြ က်ရ ေးပဋဉိာဥ်ရတွေမ္ ာ 

ပါဝငလ်က်မ္ တ်ရ ေးထိုေး ထာေးတ ဲ့ နိငုင်ဖံြစ်္ပပီေး၊ စ္စ်္တပ်မိ္သာေးစု္ဝငရ်တွေ  ဲ့ ကုမ္ပဏရီတွေ ီ 

အက ိျုေးရ ာငခ်ရပေးတာရတွေကတ ငဲ့ ် အက ငဲ့ပ် က် ဖခစ္ာေးမ္ှုမ္ ာ ပါဝငပ်တ်သက်တာကုိ အစ္စရ ေးနိငုင်ကံ 

တာေးဖမ္စ်္ထာေးပါတယ်။ အစ္စရ ေးနိငုင်အံရနန ဲ့ စ္စ်္လက်နက်ရ ာငေ်းခ ဖခငေ်းကတ ငဲ့ ် လူသာေးမ္ ိျုေးနွေယ်အရပေါ် 

က  ေးလွေနတ် ဲ့  ာဇဝတ်မ္ှုရတွေမ္ ာ ပံဲ့ပုိေးကူညီတာကုိလည်ေး တာေးဖမ္စ်္ထာေးပါတယ်။ ဖမ္န်မ္ာစ္စ်္တပ်အရနန ဲ့ 

လူမ္ ိျုေးတုန်ေးသတ်ဖြတ်မ္ှု၊ စ္စ်္ ာဇဝတ်မ္ှု၊ လူသာေးမ္ ိျုေးနွေယ်အရပေါ် က  ေးလွေန်တ ဲ့ ာဇဝတ်မ္ှု စ္ွေပ်စ္ွေ ခ က်ရတွေန ဲ့ 

အဖပည်ဖပည် ိုင ်ာတ ာေးရံုေးန ဲ့ နိငုင်တံကာ ာဇဝတ်ခံုရံု ေးတုိ ဲ့မ္ ာ အမ္ှု င ်ိုငရ်န တာ ဖြစ်္ပါတယ်။ 

 

“စုိ္ေး ိမ်္ြွေယ် ာအ င်ဲ့ အက ငဲ့ပ် က်ဖခစ္ာေးမ္ှုရတွေရ ိရနတ ဲ့ ဖမ္နမ်္ာနိငုင်ထံ က ကုမ္ပဏရီတွေန ဲ့ အလုပ်လုပ်ကကတာ 

အစ္စရ ေးနိငုင်တံခုတည်ေးမ္ဟုတ်ပ  အဖခာေးနိငုင်ရံတွေလည်ေးပါရပမ္ ဲ့ အစ္စရ ေးကရတာဲ့ စ္စ်္တပ်  ဲ့ 

စီ္ေးပွောေးရ ေးလုပ်ငနေ်းစု္ကကီေးန ဲ့ အလုပ်လုပ်ရနတာမုိ္ ဲ့ ထူေးက  ိုေး ွောေးတ ဲ့ နိငုင်ဖံြစ်္ပါတယ်။ 

 

“ဖမ္နမ်္ာစ္စ်္တပ်  ဲ့ အက ငဲ့ပ် က်ဖခစ္ာေးရနတ ဲ့ စီ္ေးပွောေးရ ေးကွေန ်က်ဟာ တုိငေ်းဖပည်ကုိ အုပ်ခ ျုပ်နိငုြ်ို ဲ့ 

 က်ကကိျုေးပမ်္ေးရနတ ဲ့ လုပ် ပ်ရတွေ၊  ဖမ္နမ်္ာဖပည်သူရတွေအရပေါ် က  ေးလွေနတ် ဲ့  ာဇဝတ်မ္ှုရတွေအတွေက် 

ရငွေရကကေးရထာက်ပံဲ့တ ဲ့ လုပ် ပ်ရတွေ၊ စ္စ်္တပ်ထိပ်ပုိငေ်းရခါငေ်းရ ာငရ်တွေကုိ  က်လက်ပံဲ့ပုိေးြို ဲ့လုပ်ရနတ ဲ့ 

လုပ် ပ်ရတွေ အတွေက် အရ ေးပါတ ဲ့ အစိ္တ်အပုိငေ်းတစ်္ ပ် ဖြစ်္ပါတယ်။  



 

“ဖမ္နမ်္ာစ္စ်္တပ်က လက်ရ ိက  ေးလွေနထ်ာေးတ ဲ့  ာဇဝတ်မ္ှုရတွေမ္ ာ စ္စ်္ ာဇဝတ်မ္ှုရတွေ၊ လူသာေးမ္ ိျုေးနွေယ်အရပေါ် 

က  ေးလွေနတ် ဲ့ ာဇဝတ်မ္ှုရတွေ ပါဝငပ်ါတယ်။ အစ္စရ ေးအရနန ဲ့ ဒ ီာဇဝတ်မ္ှုရတွေကုိ  ပ်တန် ဲ့ဖပစ်္ြို ဲ့အတွေက် 

ရရ ှေ့ထွေက်၊ တာဝနယူ်ရ ာင ်ွေက်ြို ဲ့ မ္ဖြစ်္မ္ရန လုိအပ်ပါတယ်။” လုိ ဲ့ ရဖပာကကာေးခ ဲ့ပါတယ်။ 

  

ြ ုြ ုသ     န် 

 

 ာဇဝတ်ရကကာငေ်းအ စုံ္စ္မ်္ေးစ္စ်္ရ ေး နအ်တွေက် တုိငက်ကာေးလ ာအဖပည်ဲ့အစုံ္ကုိ ယခုရန ာတွေင ်ြတ်ရှုပါ။ 

 

Star Sapphire Group အရကကာငေ်း က န်ပ်ုတုိ ဲ့၏ သတငေ်းရ ာငေ်းပါေးကုိ ယခုရန ာတွေင ်ြတ်ရှုပါ။ 

 

Justice For Myanmar သည ် ဖမ္နမ်္ာဖပည်သူမ္ ာေးအတွေက် တ ာေးမ္ တမ္ှုန င်ဲ့ တာဝနခ်ံမ္ှုရ ိရစ္ န၊် 

စ္စ်္တပ်စီ္ေးပွောေးရ ေးမ္ ာေး အ ံုေးသတ် န ် ရတာငေ်း ိုရနပပီေး ြက်ဒ ယ်ဒမုိီ္ကရ စီ္န င်ဲ့ 

ရ ရ ည်တည်တံဲ့ခိငုပ်မ္ ရသာ ပငမ်ိ္ေးခ မ်္ေးရ ေးအတွေက် စ္ည်ေးရံုေးလှုံှေ့ရ ာ်ရနရသာ အမ္ည်မ္ရြာ်ဖပသည်ဲ့ 

တက်ကကလှုပ်ရ ာေးသူမ္ ာေး အစု္အြွေ ှေ့ ဖြစ်္သည်။ 
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