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ဒဇီငဘ်ာ ၁၀၊ ၂၀၂၂ | ပြန်ြာ 

 
ပြန်ြာစစ်တြ်ဂျက်လေယာဉ်ဆတီငသ်ငွ််းသလူတ ွနွဲ ဲ့ စစ်ေက်နက်ြွွဲစာ်းလတကွ ု ကလနဒါက 

အလ ်းယူဒဏ်ခတြ် တဆ် ု ဲ့ေ ုက်တွဲဲ့အလြေါ် JFM ကက ြိုဆ ု 

 

မြနြ်ာစစ်တပ်ရ ဲ့ တရာားြ၀င ် အာဏာသိြ်ားကကိ ားပြ်ားတ ဲ့လုပ်ရပ်ကုိ တုံ ဲ့မပနတ် ဲ့အနနန ဲ့ ကနနဒါနိငုင်ကံ 

လ ဲ့အခွငဲ့အ်နရားနန ဲ့အထိြ်ားအြှတ်အမြစ် နနာက်ဆံုားအသုတ်ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ဲ့လုိက်တာကုိ Justice For 

Myanmar က ကကိ ဆိုပါတယ်။  

 

ကနနဒါနိငုင်ကံ မြနြ်ာစ ားပွာားနရားလုပ်ငနာ်းစုကက ားတစ်ခုမြစ်တ ဲ့ Asia Sun Group ကုိ ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ဲ့ 

လုိက်တာဟာ မြနြ်ာစစ်တပ်အတွက် နလယာဉ်နလာငစ်ာဆ  မြန ဲ့မ်ြ ားနရာငာ်းချသ နတွကုိ ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ဲ့ 

ြှုနတွ ချြှတ်တ ဲ့ စ ရငပုိ်ငခ်ွငဲ့ကုိ် လက်နတွွေ့ကျင်ဲ့သံုားတ ဲ့ ပထြဆံုားနသာနိငုင်တံစ်ခုမြစ်ပါတယ်။ 

 

Asia Sun Group ဟာ မြနြ်ာစစ်တပ်ရ ဲ့ မပည်တွငာ်းြိတ်ြက်မြစ်ပပ ား၊ နလယာဉ်ဆ ဝယ်ယ တာ၊ သိုနလှာငတ်ာ 

န ဲ့ မြန ဲ့မ်ြ ားတာနတွကုိ နဆာငရွ်က်ပါတယ်။ Asia Sun ဟာ နလယာဉ်နလာငစ်ာဆနတွကုိ တငသ်ွငာ်းပပ ား၊ 

မြနြ်ာစစ်တပ်ဆ ကုိ တုိက်ရိုက် ပုိ ဲ့နဆာငန်နတာကုိ နတွွေ့ ရှိပါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar က ပံဲ့ပုိားထာားတ ဲ့ သုနတသနန ဲ့ နိငုင်တံကာလွတ်ပငြ်ိားချြ်ားသာခွငဲ့အ်ြွ ွေ့ ရ ဲ့ 

“ြရဏကုနစ်ည်” အစ ရငခ်ံစာြှာ မြနြ်ာစစ်တပ်ရ ဲ့ နလယာဉ်နလာငစ်ာဆ နထာက်ပံဲ့နရားကွငာ်းဆက်ြှာ Asia 

Sun Group ရ ဲ့ အခနာ်းကဏ္ဍကုိ အနသားစိတ်နြာ်မပထာားပါတယ်။   

 

တရာားြဝငစ်စ်အုပ်စုဟာ မြနြ်ာမပည်သ နတွကုိ အကကြ်ားြက်စစ်ပွ ဆင်န   ရာြှာ သ ဲ့ရ ဲ့နလတပ်ကုိ 

ြှ ခိုအာားထာားနနရပါတယ်။ ြကကာနသားြ က အရပ်ဘက်နငှဲ့ ်စစ်နရားပစ်ြှတ်ြခွ မခာားဘ  တရာားြ ဲ့ နလနကကာငာ်း 

တုိက်ခိုက်ြှုနတွြှာ လ  ၈၀ နကျာ် နသဆံုားနစခ ဲ့တ ဲ့ ကချငမ်ပည်နယ်က နြျာ်နမြပွ တစ်ခုကုိ တုိက်ခိုက်ခ ဲ့တ ဲ့ 

မြစ်ရပ် န ဲ့ အနည်ားဆံုား လ  ၁၂ ဦား နသဆံုားခ ဲ့ရတ ဲ့ စစ်ကုိငာ်းတုိငာ်းက စာသငန်ကျာငာ်းတစ်နကျာငာ်းကုိ 

တုိက်ခိုက်ခ ဲ့တ ဲ့ မြစ်ရပ်နတွ ပါဝငပ်ါတယ်။  

 

ကနနဒါနိငုင်ဟံာ မြနြ်ာစစ်တပ်ရ ဲ့ အဓိကစစ်လက်နက်ပွ စာားနတွမြစ်ကကတ ဲ့ Dynasty International 

Company Limited န ဲ့ International Gateways Group တုိ ဲ့ကုိလည်ား ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ဲ့ 

အနရားယ ခ ဲ့ပါတယ်။ 

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/myanmar_regulations-reglement2.aspx?lang=eng
https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-jet-fuel-companies-for-targeted-sanctions
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/myanmar-amnesty-aviation-fuel/
https://www.nytimes.com/2022/10/25/world/asia/myanmar-coup-concert-killed.html
https://iimm.un.org/school-attack-in-let-yet-kone-village-may-be-considered-a-war-crime-with-commanders-criminally-liable-independent-investigative-mechanism-for-myanmar/


  

Dynasty International Company Limited  ဟာ မြန်ြာစစ်တပ်အတွက် ဘယ်လာရုစ်၊ ရုရှာားနငှဲ့် 

ဂျာြဏ နိငုင်တုိံ ဲ့ဆ က စစ်လက်နက်န ဲ့ ဆက်စပ်ပစစည်ားနတွ ဝယ်ယ ရာြှာ ပွ စာားအမြစ် နဆာငရွ်က်နပားထာား 

ခ ဲ့တာပါ။  

 

International Gateways Group ဟာ မြနြ်ာစစ်တပ်အတွက် တရုတ်နိငုင်ကံ စစ်လက်နက်နတွ ဝယ်ယ  

နပားတ ဲ့ အဓိကလက်နက်ပွ စာား မြစ်ပါတယ်။ 

 

Dynasty International န ဲ့ International Gateways Group တုိ ဲ့ကုိ အနြရိကန် န ဲ့ ယ နကတုိ ဲ့ကလည်ား 

အနရားယ ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ဲ့ ထာားပါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar  ွဲ ဲ့ လပြာလ ်းဆ ုခွငဲ့ရ်  သ ူ ြ တနာလြာငက် “စစ်အုပ်စုက စစ်ရာဇဝတ်ြှုနတွန ဲ့ 

လ သာားြျိ ားနယ်ွအနပေါ်ကျ ားလွနတ် ဲ့ ရာဇဝတ်ြှုနတွနမြာက်တ ဲ့ နလနကကာငာ်းတုိက်ခိုက်ြှုနတွ အကကိြ်ကကိြ် 

လုပ်နဆာငလ်ာချိနြှ်ာ ကနနဒါနိငုင်ကံ မြန်ြာစစ်တပ်ရ ဲ့ နလယာဉ်ဆ နထာက်ပံဲ့နရားကွငာ်းဆက်ကုိ 

နနာက်ဆံုားအသုတ် ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ဲ့ရာြှာ ပစ်ြှတ်ထာားအနရားယ တာကုိ ကကိ ဆိုပါတယ်။ ခုလုိ မြနြ်ာ 

စစ်တပ်ရ ဲ့ နလယာဉ်ဆ နထာက်ပံဲ့နရားကွငာ်းဆက်ကုိ ပစ်ြှတ်ထာားအနရားယ တာြှာ ကနနဒါဟာ ကြဘာြှာ 

ပထြဆံုားမြစ်ပါတယ်။  

 

“ခုလုိ အနရားယ ပိတ်ဆို ဲ့လုိက်တာဟာ မြနြ်ာမပည်သ နတွက အကကြ်ားြက်စစ်အုပ်စုကုိ မပတ်မပတ်သာားသာား 

ဆန ဲ့က်ျငက်န ဲ့ကွ်က်ပပ ား၊ မြန်ြာနိငုင်အံနပေါ် စစ်အုပ်စုထိန်ားချ ပ်လုိ ဲ့ြရနအာင ်ထိထိနရာက်နရာက် ဟန ဲ့တ်ာား 

ထာားနိငုခ် ဲ့တ ဲ့ နနဦွားနတာ်လှနန်ရားန ဲ့ နလယာဉ်ဆ ကုိ ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ဲ့ြှုနတွ ချြှတ်ြို ဲ့ လှုံွေ့နဆာ်နတာငာ်းဆိုခ ဲ့တ ဲ့ 

အရပ်ဘက်အြွ ွေ့အစည်ားနတွအတွက် နအာငပွ် တစ်ခုမြစ်ပါတယ်။  

 

“သို ဲ့နပြယဲ့် စစ်တပ်ရ ဲ့ နလယာဉ်ဆ န ဲ့ စစ်လက်နက်နထာက်ပံဲ့နရားကွငာ်းဆက်ကုိ မြတ်နတာက်ြို ဲ့ လုပ်စရာ 

နတွ ြျာားစွာရှိနနပါနသားတယ်။ 

 

"အနြရိကန၊် ယ နက၊ အ ားယ ၊ ကသစနကတားလျ၊ ဂျပနန် ဲ့ နတာငကုိ်ရ ားယာားတုိ ဲ့အနနန ဲ့ Asia Sun Group န ဲ့ 

ပါဝငပ်တ်သက်သ အာားလုံားအနပေါ် ကနနဒါန ဲ့အတ  အမြနဆ်ံုား ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ဲ့ြှုနတွ ပ ားနပါငာ်းချြှတ်ြို ဲ့ 

ကျြတုိ ဲ့ နတာငာ်းဆိုပါတယ်။ 

 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/arms-broker-with-links-to-belarus-russia-and-germany-supplied-myanmar-junta-since-coup-attempt
https://www.justiceformyanmar.org/stories/military-linked-companies-procured-usd-millions-in-arms-and-military-equipment


“အစုိားရနတွအနနန ဲ့လည်ား စစ်အုပ်စုက မြန်ြာမပည်သ နတွအနပေါ် အကကြ်ားြက်စစ်ဆငန်ိငုန်နတ ဲ့ 

အနမခအနနကုိ ရပ်တန ဲ့ပ်စ်နိငုြ်ို ဲ့ မြန်ြာဲ့နရနဓံာတုနေဒလုပ်ငနာ်း (MPE) ကုိ ချက်ချငာ်း ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ဲ့ 

သငဲ့ပ်ါတယ်၊ မြန်ြာနိငုင်ကုိံ နလယာဉ်ဆ တငပုိ် ဲ့နနတာနတွ ချက်ချငာ်းပိတ်ပငသ်ငဲ့ပ်ပ ား၊ စစ်လက်နက်ပွ စာား 

အာားလုံားကုိ ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ဲ့ြှုြျာား ချြှတ်သငဲ့ပ်ါတယ်။ 

 

ြ ုြ ုသ ရ   န် 

 

Asia Sun Group ကွနရ်က်အနကကာငာ်း ကျွန်ပ်ုတုိ ဲ့၏ အချက်အလက်ြျာားကုိ ယခုနနရာတွင ်ကကညဲ့်ရှုပါ။ 

 

နိငုင်တံကာ လွတ်ပငြ်ိားချြ်ားသာခွငဲ့အ်ြွ ွေ့၏ အစ ရငခ်ံစာ Deadly Cargo ကုိ ယခုနနရာတွင ်ြတ်ရှုပါ။ 

 

အြွ ွေ့အစည်ား ၅၀၀ နကျာ်က လက်ြှတ်နရားထိုားထာားတ ဲ့ မြနြ်ာစစ်တပ်ဂျက်ဆ နရာငာ်းချသ နတွကုိ 

ပိတ်ဆို ဲ့အနရားယ ြို ဲ့ ပေိတိနန်ိငုင်မံခာားနရားရံုားထံ အိတ်ြွငဲ့န်ပားစာတစ်နစာငကုိ် ယခုနနရာတွင ်ြတ်ရှုပါ။ 

 

Dynasty Group of Companies အနကကာငာ်း ကျွန်ပ်ုတုိ ဲ့၏ စုံစြ်ားနရားသာားြှုကုိ ယခုနနရာတွင ်ြတ်ရှုပါ။ 

 

International Gateways Groupအနကကာငာ်း ကျွန်ပ်ုတုိ ဲ့၏ စုံစြ်ားနရားသာားြှုကုိ ယခုနနရာတွင ်ြတ်ရှုပါ။ 

 

Justice For Myanmarသည် မြနြ်ာမပည်သ ြျာားအတွက် တရာားြျှတြှုနငှဲ့ ် တာဝနခ်ံြှုရရှိနစရန၊် 

စစ်တပ်စ ားပွာားနရားြျာားအဆံုားသတ်ရနန်တာငာ်းဆိုနနပပ ား ြက်ဒရယ်ဒ ြုိကနရစ နငှဲ့ ် နရရှည်တည်တံဲ့ 

ခိုငပ်ြ နသာ ပငြ်ိားချြ်ားနရားအတွက် စည်ားရံုားလှုံွေ့နဆာ်နနနသာ အြည်ြနြာ်မပသညဲ့် တက်ကကလှုပ်ရှာားသ ြျာား 

အစုအြွ ွေ့ မြစ်သည်။ 
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