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ဇန်နဝါရီ ၁၁ ၊၂၀၂၃ - ပြန်ြာ 

 

 

ထှိုငု််းြ ်းယစ်ဆဆ်းဝါ်းစီ်းနင််းြှုြ ာ ြင််းဆ ာငလ်ှုှိုင ်သာ်းသြီ်းဆတွေရ ဲ့ ြှိုုငဆ်ှိုုငြ်ှုဆတွေ 

ဖြ််းဆ်ီးရြှို 

ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုတ ွေကိို သိမ််းဆည််းပပ ်း စ ိုစမ််းစစ်တဆ်းရန ်ထိိုင််းအာဏာပိိုငမ် ာ်းကိို Justice For Myanmar 

တ ာင််းဆိို 

 
 

မမနမ်ာခရိိုန  လက်နက်ပွေွဲစာ်း ထွေန််းမင််းလ ်ကိို ဖမ််းဆ ်းခ ိန ် သိမ််းဆည််းရမိခွဲဲ့ ွဲဲ့ ပစစည််းတ ွေမ ာ စစ်အိုပ်စို 

တခေါင််းတဆာင ် မင််းတအာငလ်ှုိငရ်ွဲ ဲ့ သာ်းသမ ်းတ ွေ ပိိုငဆ်ိိုင ်ွဲဲ့ အဆငဲ့မ်မငဲ့ဇိ်မ်ခ ဘနတ်ကာက်ကွေနဒ်ိို  စ်လ ို်းနွဲ ဲ့ 

Siam Commercial Bank ဘဏစ်ာအိုပ်န စ်အိုပ် ိို ဲ့ ပေါဝငတ် ကာင််း Justice For Myanmar က ဒ တန ဲ့ 

ထို ်မပန ်ွဲဲ့ အစ ရငခ် စာ စ်တစာငမ် ာ ဖွေငဲ့ခ် ထာ်းပေါ ယ်။ 

 

ထွေန််းမင််းလ ်နွဲ ဲ့ သူရွဲ ဲ့လိုပ်တဖာ်ကိိုငဖ်က် သ ို်းဦ်း ိို ဲ့ကိို ထိိုင််းနိိုငင် ၊ ဘနတ်ကာက်ပမိ ြို့ မ ာ စက် ငဘ်ာလ ၁၇ 

ရက်တန ဲ့ အရိုဏ ်က်ခ ိနမ် ာ စ ်းနင််း ဖမ််းဆ ်းခွဲဲ့ပပ ်း၊ သူ ိို ဲ့ကိို  မူ်းယစ်တဆ်းဝေါ်းတမ ာငခ်ိိုတရာင််းဝယ်မှု၊ 

တငွေတ က်းခဝေါခ မှုနွဲ ဲ့ နိိုငင် မဖ ်တက ာ်ရာဇဝ ်မှု ိို ဲ့နွဲ ဲ့  ဒ ဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တန ဲ့က စွေွဲခ က် င ်ခွဲဲ့ပေါ ယ်။ 

 

ထွေန််းမင််းလ ်ရွဲ ဲ့ ရာဇ၀ ်မှုတ ွေနွဲ ဲ့ ဆက်စပ်တန ွဲဲ့ အတထာက်အထာ်းတ ွေ ရ ိတနတပမယ်ဲ့ ထိိုင််းအာဏာပိိုင ်

တ ွေဟာ တအာငမ်ပည်စ ိုနွဲ ဲ့ ခငသ် ရိသက်မွေန ိ်ို ဲ့ရွဲ ဲ့ ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုတ ွေကိို သိမ််းယူထာ်းမခင််းမရ ိတသ်းတ ကာင််း 

Justice For Myanmar က နာ်းလည်ထာ်းပေါ ယ်။ 

 

ထွေန််းမင််းလ ်နွဲ ဲ့ သူ ဲ့ရွဲ ဲ့ ကွေနရ်က်ထွဲက လိုပ်တဖာ်ကိိုင်ဖက်တ ွေ ပိိုငဆ်ိိုင ်ွဲဲ့ အိမ်မခ တမမအမ ာ်းအမပာ်းရွဲ ဲ့ 

စာရွေက်စာ မ််းတ ွေကိို သိမ််းဆည််းခွဲဲ့ပေါ ယ်။ 

 

သိမ််းဆည််းခွဲဲ့ ွဲဲ့ ပစစည််းတ ွေထွဲမ ာ Belle Rama 9 ကွေနဒ်ိိုမ ာ မင််းတအာငလ်ှုိငရ်ွဲ ဲ့ သာ်းမဖစ်သူတအာငမ်ပညဲ့်စ ို 

ပိိုငဆ်ိိုင ်ွဲဲ့ အိမ်ခန််းတလ်းခန််းပေါ ကွေနဒ်ိိုအခန််း စ်ခန််း ပေါဝငပ်ေါ ယ်။ 

 

https://www.occrp.org/en/daily/17202-thai-prosecutors-indict-u-s-citizen-and-myanmar-tycoon-on-drug-charges


 

 

Belle Rama 9ကွေနဒ်ိိုမ ာရ ိ ွဲဲ့ ပ ိုစ  ူကွေနဒ်ိိုခန််းတ ွေကိို အတမရိကန်ိုတဒေါ်လာ ၁ သန််းန ်းပေါ်းနွဲ ဲ့ တရာင််းခ ဖိို ဲ့ 

တ ကာ်မငာထာ်းပေါ ယ်။ 

 

သိမ််းဆည််းရမိ ွဲဲ့ ပစစည််းတ ွေမ ာပေါဝင ်ွဲဲ့ Siam Commercial Bank စာအိုပ်တ ွေဟာ မင််းတအာငလ်ှုိငရ်ွဲ ဲ့ 

သမ ်းမဖစ်သူ ခငသ် ရသိက်မွေန ်နာမည်နွဲ ဲ့ မဖစ်ပေါ ယ်။ 

 

ထွေန််းမင််းလ ်ကိို ဖမ််းဆ ်း ွဲဲ့အခ ိနမ် ာအွဲဒ  ကွေနဒ်ိိုအခန််းနွဲ ဲ့ ဘဏစ်ာအိုပ်တ ွေဟာ ထွေန််းမင််းလ ်နွဲ ဲ့  လက်ပူ်း 

လက် ကပ်ဖမ််းမိ ွဲဲ့ ပစစည််းစာရင််းတ ွေမ ာ ပေါ ာမဖစ်ပေါ ယ်။ 

 

မင််းတအာငလ်ှုိငန်ွဲ ဲ့ သူ ဲ့ရွဲ ဲ့ သာ်းသမ ်းန စ်ဦ်းကိို အတမရိကန် နွဲ ဲ့  ကတနဒေါနိိုငင်  ိို ဲ့က ဒဏခ် ်ပိ ်ဆိို ဲ့ အတရ်းယူ 

ထာ်းပေါ ယ်။ 

  

မင််းတအာငလ်ှုိငန်ွဲ ဲ့ ထိိုင််းနိိုငင် မ ာ ၂၀၁၄ ခိုန စ် စစ် ပ်က အာဏာသိမ််း ာကိို ဦ်းတဆာငပ်ပ ်း ဝနက်က ်းခ  ပ် 

မဖစ်လာ ွဲဲ့ ထိိုင််းနိိုငင် ဝနက်က ်းခ  ပ် ပရာယွေ ်ခ နအ်ိိုခ ာ ိို ဲ့   ရင််းန  ်း ွဲဲ့  ပိုဂိ္ လ်တရ်းဆက်ဆ မှု ရ ိတန ွဲဲ့ 

အတမခအတနမ ာ ယခိုမဖစ်ရပ်တ ွေ  မတမ ာ်လငဲ့ဘ်ွဲ ထွေက်တပေါ်လာ ာမဖစ်ပေါ ယ်။   

 

ထိိုင််းအာဏာပိိုငတ် ွေအတနနွဲ ဲ့ တအာငမ်ပည်ဲ့စ ိုနွဲ ဲ့ ခငသ် ရသိက်မွေန ိ်ို ဲ့ရွဲ ဲ့ ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုတ ွေကိို သိမ််းဆည််းပပ ်း၊ 

စွေွဲဆိိုထာ်း ွဲဲ့ ရာဇဝ ်မှုကတန သူ ိို ဲ့တ ွေ အက ိ ်းအမမ ်ရရ ိခွဲဲ့မခင််းရ ိမရ ိကိို စ ိုစမ််းစစ်တဆ်းဖိို ဲ့နွဲ ဲ့ စစ်အိုပ်စို 

အဖွေွဲြို့ဝငတ် ွေ၊ သူ ိို ဲ့ရွဲ ဲ့ မိသာ်းစိုတ ွေနွဲ ဲ့ အာ်းတပ်းပ ဲ့ပိို်းတန ွဲဲ့ တထာက် ိိုငတ် ွေက ထိိုင််းဘဏတ် ွေကိို အသ ို်းမပ  

တန က ာတ ွေနွဲ ဲ့ ထိိုင််းနိိုငင် မ ာ  ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုတ ွေ  ဝယ်ယူတန က ာတ ွေကိို ပိ ်ပင ်ာ်းဆ ်းဖိို ဲ့ Justice For 

Myanmar က  ိိုက် ွေန််းတ ာင််းဆိိုပေါ ယ်။ 

 

ထိိုင််းဘဏတ် ွေအတနနွဲ ဲ့ ဒဏခ် ်ပိ ်ဆိို ဲ့ထာ်း ွဲဲ့ စစ်အိုပ်စိုအဖွေွဲြို့ဝငတ် ွေ၊ ခရိိုန တ ွေနွဲ ဲ့  သူ ိို ဲ့ မိသာ်းစိုဝငတ် ွေရွဲ ဲ့ 

ဘဏအ်တကာငဲ့တ် ွေကိို ပိ ်သိမ််းဖိို ဲ့ Justice For Myanmar က တ ာင််းဆိိုပေါ ယ်။ 

  

အစိို်းရတ ွေအတနနွဲ ဲ့ စစ်အိုပ်စိုက ဘဏ္ဍာတငွေရရ ိတန ာကိို မဖ ်တ ာက်ဖိို ဲ့အ ွေက် စစ်အိုပ်စိုရွဲ ဲ့ ဘဏ္ဍာတရ်း 

ဆိိုငရ်ာ တထာက် ိိုငတ် ွေကိို  အတရ်း ကက ်း ဒဏခ် ်ပိ ်ဆိို ဲ့ဖိို ဲ့နွဲ ဲ့  ရာ်းမဝင ်စစ်အာဏာသိမ််းကကိ ်းပမ််းပပ ်း 

မမနမ်ာမပည်သူတ ွေ ပိိုငဆ်ိိုင ်ွဲဲ့ ပစစည််းတ ွေကိို ခိို်းပပ ်း အက ိ ်းအမမ ်ရ ာတန ွဲဲ့ စစ်ဗိိုလ်ခ  ပ်ကက ်းတ ွေနွဲ ဲ့ 

သူ ိို ဲ့မိသာ်းစိုတ ွေအ ွေက် အခွေငဲ့အ်လမ််းတ ွေကိို ပိ ်ပင ်ာ်းဆ ်း ကဖိို ဲ့ Justice For Myanmar က 

ထပ်မ တ ာင််းဆိိုလိိုက်ပေါ ယ်။ 



 

 

 

Justice For Myanmar ရ ဲ့ ဆပြာဆရ်းဆှိုုခွေငဲ့ရ် ှိုသ  ြရတနာဆြာငက် “မင််းတအာငလ်ှုိင ် သာ်းသမ ်းတ ွေရွဲ ဲ့ 

ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုတ ွေဟာ နိိုငင်  ကာ ရာဇ၀ ်တကာငရ်ွဲ ဲ့ လက်ဝယ်ရ ိတန ယ်ဆိို ွဲဲ့အခ က်က ထိိုင််းအစိို်းရနွဲ ဲ့ 

နိိုငင်  ကာအသိိုင််းအဝိိုင််းအ ွေက် အခ က်တပ်းတခေါင််းတလာင််းထိို်းသ  မဖစ်သငဲ့ပ်ေါ ယ်။ 

  

“ထိိုင််းအာဏာပိိုငတ် ွေအတနနွဲ ဲ့ တအာငမ်ပည်ဲ့စ ိုနွဲ ဲ့ ခငသ် ရိသက်မွေန ိ်ို ဲ့ရွဲ ဲ့ ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုတ ွေကိို သိမ််းဆည််းပပ ်း၊ 

ထွေန််းမင််းလ ် စွေွဲဆိိုခ ထာ်းရ ွဲဲ့ တငွေတ က်းခဝေါခ မှုနွဲ ဲ့ မူ်းယစ်တဆ်းဝေါ်းတမ ာငခ်ိိုတရာင််းဝယ်မှုတ ွေကတန 

အက ိ ်းအမမ ်တ ွေ ရရ ိခွဲဲ့မခင််းရ ိမရ ိကိို စ ိုစမ််းစစ်တဆ်းဖိို ဲ့၊ ထိိုင််းဥပတဒခ ိ ်းတဖာက်မှု စ ို ရာတ ွေြို့ ရ ိရင ်

သူ ိို ဲ့ကိို  ရာ်းစွေွဲဆိိုဖိို ဲ့ Justice For Myanmar က  ိိုက် ွေန််းတ ာင််းဆိိုပေါ ယ်။ 

 

“မမနမ်ာစစ်အိုပ်စိုဟာ အ ကမ််းဖက်အဖွေွဲြို့အစည််း စ်ရပ်မဖစ်ရ ိုသာမကဘွဲ ထွေန််းမင််းလ ် ိို ဲ့လိို နိိုငင်  ကာ 

ရာဇဝ ်မှုက  ်းလွေနတ်န ွဲဲ့ တထာက် ိိုငတ် ွေနွဲ ဲ့ ပူ်းတပေါင််းလိုပ်ကိိုငတ်န ွဲဲ့ နိိုငင် မဖ ်တက ာ် ရာဇဝ ်လိုပ်ငန််း 

 စ်ရပ်လည််း မဖစ်ပေါ ယ်။ ထွေန််းမင််းလ ်က စစ် ပ်ပိိုင ်ကာစ နိိုလိုပ်ငန််းကိို ပူ်း ွေွဲပိိုငဆ်ိိုငပ်ပ ်း၊ ယခိုစွေွဲခ က် 

 ငခ် ထာ်းရ ွဲဲ့ မူ်းယစ်တဆ်းဝေါ်းတမ ာငခ်ိိုတရာင််းဝယ်မှုနွဲ ဲ့ တငွေတ က်းခဝေါခ မှုတ ွေ က  ်းလွေနတ်နသူမဖစ်ပပ ်း 

 စ်ခ ိနထ်ွဲမ ာ မမနမ်ာစစ် ပ်အ ွေက် စစ်လက်နက်ဝယ်ယူမှုတ ွေမ ာလည််း ပွေွဲစာ်းလိုပ်တပ်းခွဲဲ့ပေါ ယ်။ 

 

“စစ်အိုပ်စိုက မမန်မာမပည်သူတ ွေအတပေါ် အ ကမ််းဖက်စစ်ဆငတ်ရ်းတ ွေ ဆက်လိုပ်တနခ ိနမ် ာ စစ်အိုပ်စို 

အဖွေွဲြို့ဝငတ် ွေရွဲ ဲ့ မိသာ်းစိုတ ွေက စစ် ပ်ရွဲ ဲ့ လူမ ိ ်း  ို်းသ ်မဖ ်မှု၊ စစ်ရာဇ၀ ်မှုတ ွေနွဲ ဲ့ လူသာ်းမ ိ ်းနွေယ် 

အတပေါ် က  ်းလွေန ်ွဲဲ့ ရာဇ၀ ်မှုတ ွေကတန အက ိ ်းအမမ ်တ ွေရလာ ွဲဲ့ သူ ိို ဲ့ရွဲ ဲ့ ခိို်းရာပေါ ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုတ ွေကိို 

နိိုငင် မပငပ်မ ာ ဖ ို်းကွေယ်ဖိို ဲ့ ကကိ ်းပမ််းတန ကပေါ ယ်။ 

 

“အစိို်းရတ ွေအတနနွဲ ဲ့ မမနမ်ာစစ် ပ်ဟာ နိိုငင် ကတန ခိို်းယူထာ်း ွဲဲ့ ခိို်းရာပေါတ ွေကိို လ ွဲတမပာင််းတန ာကိို 

အတရ်း ကက ်း ပိ ်ပင ်ာ်းမမစ်ရပေါမယ်။ စစ်အိုပ်စိုနွဲ ဲ့ သူ ိို ဲ့မိသာ်းစိုဝငတ် ွေ နိိုငင်  ကာတငွေတ က်းစနစ်ကိို 

အသ ို်းမပ ခွေငဲ့ကိ်ိုလည််း အတရ်း ကက ်း ပိ ်ပငရ်ပေါမယ်။ ဒ လိိုမလိုပ်တဆာငဘ်ူ်းဆိိုရင ် စစ်အိုပ်စိုရွဲ ဲ့နိိုငင်  ကာ 

ရာဇဝ ်မှုတ ွေနွဲ ဲ့ အက ငဲ့ပ် က်မခစာ်းမှုတ ွေမ ာ  က ရာပေါပ ်သက်တန ွဲဲ့ အနတရာယ်ရ ိတနမ ာ မဖစ်ပေါ ယ်။" 

 

ြှိုုြှိုုသှိုရ ှိုရန် 

 

မင််းတအာငလ်ှုိင ်သာ်းသမ ်းမ ာ်း၏ ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုမ ာ်းအာ်း ထိိုင််းအစိို်းရက သိမ််းဆည််းမှုအတ ကာင််း ကျွန်ိုပ် ိို ဲ့၏ 

အစ ရငခ် စာကိို ယခိုတနရာ ွေင ်ဖ ်ရှုပေါ။ 

http://www.justiceformyanmar.org/stories/min-aung-hlaings-family-assets-caught-in-thai-drug-raid


 

 

 

Star Sapphire Group of Companies အတ ကာင််း ကျွန်ိုပ် ိို ဲ့၏ အစ ရငခ် စာအမပညဲ့်အစ ိုကိို ယခိုတနရာ 

 ွေင ်ဖ ်ရှုပေါ။ 

 

စစ်အိုပ်စို အိုပ်ခ  ပ်တရ်းတကာငစ် အဖွေွဲြို့ဝငမ် ာ်းန ငဲ့ ်မိသာ်းစိုဝငမ် ာ်း၏ စ ်းပွော်းတရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းအတ ကာင််း 

အတသ်းစိ ်ကိို ဤတနရာ ွေင ် ကညဲ့်ရှုပေါ။ 

 

Justice For Myanmarသည် မမနမ်ာနိိုငင် မပည်သူမ ာ်းအ ွေက်  ရာ်းမ  မှုန ငဲ့ ် ာဝနခ် မှုရရ ိတရ်း 

လှုပ်ရ ာ်းမှုကိို လှု ြို့တဆာ်တနသညဲ့် လ ိ ြို့ ဝ က် က်ကကလှုပ်ရ ာ်းသူအိုပ်စိုမဖစ်ပပ ်း စစ်ဘက်ဆိိုငရ်ာစ ်းပွော်းတရ်းကိို 

ရပ် န ဲ့ရ်နန် ငဲ့ ်ဖက်ဒရယ်ဒ မိိုကတရစ န ငဲ့ ်တရရ ည် ည်  ဲ့တသာ ပငမ်ိ်းခ မ််းတရ်းရရ ိရန ်တ ာင််းဆိိုထာ်းသည်။ 
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