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သသဂုတ ်၂၅၊ ၂၀၂၂ - ပြန်ြာ 

 

ရုိဟငဂ်ျာ လူြျိ ်းတ ်ုးသတပ်ြတြ်ှု ၅ နစှ်မပြာက်ြှာ အထြ်ိ်းအြှတအ်မနန ဲ့ 

ယမူကရ ဲ့ ဒဏ်ခတြိ်တဆ်ို ဲ့အမရ်းယြူှုမတွေကို JFM ကကိ ဆိ ု

 

International Gateways Group၊ Star Sapphire Group န ဲ့ Sky One ဆဆောက်လုပ်ဆရေး တ ု ဲ့က ု ယူဆကရ ဲ့  ဆနောက်ဆ ုေး 

ပစ်မှတ်ထောေးပ တ်ဆ ု ဲ့အဆရေးယူမှု ဆတွေ အဆပေါ် Justice For Myanmar  က ကက ြိုဆ ုလ ုက်ပါတယ်။ 

 

International Gateways Group န ဲ့ Star Sapphire Group တ ု ဲ့ဟော မမနမ်ောစစ်တပအ်တွေက် အဓ ကလက်နက်ပွေ စောေး 

ဆတွေ မြစ်ပါတယ်။ Star Sapphire Group ရ ဲ့ သတတ ြိုတူေးဆြော်မြငေ်း၊ ဟ ုတယ်န ဲ့ ကောစီန လုုပ်ငနေ်းဆတွေ အပါအဝင ်၎ငေ်းတ ု ဲ့ရ ဲ့ 

လုပ်ငနေ်းအမ  ြိုေးမ  ြိုေးဟော အကကမ်ေးြက်စစ်အုပ်စုအတွေက် ဝငဆ်ငွေအရငေ်းအမမစ်တစ်ြုလည်ေး မြစ်ပါတယ်။ 

 

Sky One Construction ဟော စစ်ရောဇ၀တ်ဆကောင ် မငေ်းဆအောငလ်ှု ငရ် ဲ့ သောေးမြစ်သူ ဆအောင်မပည်စ ု ထ နေ်းြ ြိုပ်ထောေးတ ဲ့ 

ကုမပဏတီစ်ြု မြစ်ပါတယ်။ 

 

International Gateways Group၊ Star Sapphire Group န ဲ့ Sky One Construction တ ု ဲ့ဟော ရ ုဟငဂ် ော 

လူမ  ြိုေးတ ုေးသတ်မြတ်မှုအဆပေါ် ပ ဲ့ပ ုေးကူညီတ ဲ့အဆနန ဲ့ ၂၀၁၇ ြုနစှ်မှော မမနမ်ောစစ်တပ်က ု လှူဒါနေ်းမှုဆတွေ မပြိုလုပ်ြ ဲ့ဆကကောငေ်း 

ကုလသမဂဂ မမနမ်ောန ငုင် ဆ ုငရ်ော လွေတ်လပ်တ ဲ့ န ငုင် တကောအြ က်အလက်ရှောဆြွေဆရေးမစ်ရှင်က ဆြော်ထုတ်ြ ဲ့ပါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar ရ ဲ့ ဆမပောဆရေးဆ ုြွေငဲ့ရှ် သူ ရတနောဆမောငက် “ယူဆကအစ ုေးရရ ဲ့ အြုဆနောက်ဆ ုေး ပ တဆ် ု ဲ့အဆရေးယ ူ

မှုက ရက်စက်ကကမ်ေးကကြိုတ်တ ဲ့ ရောဇ၀တ်မှုမ ောေးဆတွေ ဆန ဲ့စဥ်က  ေးလွေနဆ်နပပီေး လ ုေးဝအမပစ်ဆပေးမြ ရတ ဲ့ အကကမ်ေးြက် 

စစ်အုပ်စုအတွေက် လက်နက်န ဲ့ ဆငွေဆကကေးဆက်လက်စီေးဆငေ်းဆနမှုက ု ရပ်တန ဲ့ြ် ု ဲ့ အဆထောက်အကူမြစ်ဆစမေှာ မြစ်ပါတယ။်  

 

“ရ ုဟငဂ် ော လူမ  ြိုေးတ ုေးသတ်မြတ်မှုမှော တောဝနရ်ှ တ ဲ့ ပုဂဂ ြိုလ်ဆတွေက အြု တရောေးမဝငစ်စ်ဆကောငစ်ီက ု ဦေးဆဆောငဆ်နပပီေး 

လူဆပါငေ်း ၂၂၀၀ ဆက ော်က ု သတ်မြတ်တော၊ လူဆပါငေ်း ၁၅၀၀၀ ဆက ော် ြမ်ေးဆီေးတောဆတွေအပါအဝင ် ဆ ုေးဆ ုေးရွေောေးရွေောေး 

ညှဉေးပနေ်းနှ ပ်စက်တောဆတွေ၊ အဆငမ်ြငမ် ဲ့ ဆလဆကကောငေ်းတ ုက်ြ ုက်တောဆတွေန ဲ့ အစုလ ုက်အမပ ြိုလ ုက် ဆရ ွှေ့ဆမပောငေ်းရတောဆတွေ 

ပါဝငပ်ါတယ။် 

 

“ရ ုဟငဂ် ောလူမ  ြိုေးတုနေ်းသတ်မြတ်မှုက ု တ ု ဲ့မပနတ် ဲ့အဆနန ဲ့ န ငုင် တကောအသ ုက်အဝနေ်းရ ဲ့ ညှ နှု ငေ်းဆဆောငရ်ွေက်မှုအဆပေါ် 

မမနမ်ောစစ်တပ်က ပ က်ကွေက်ြ ဲ့ပပီေး ရက်စက်ကကမ်ေးကကြိုတ်တ ဲ့ရောဇ၀တ်မှုဆတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆဆောငြ် ု ဲ့န ဲ့ ၂၀၂၁ ြုနစှ် 

ဆြဆြော်ဝါရီလ ၁ ရက်ဆန ဲ့မှော အောဏောသ မ်ေးြ ု ဲ့ ကက ြိုေးပမ်ေးြ ဲ့ပါတယ်။ 

https://www.gov.uk/government/news/uk-statement-on-the-5th-anniversary-of-the-rohingya-crisis
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military
https://aappb.org/


 

“ကမ္ောဲ့ကုလသမဂဂန ဲ့ သူရ ဲ့အြွေ ွှေ့ဝငန် ငုင် ဆတွေအဆနန ဲ့ အ ဒအီမှောေးဆတွေက ု သငြ်နေ်းစောယူရမှောမြစ်ပပီေး အကကမ်ေးြက် 

စစ်အုပ်စုဆီဆရောကမ်ယဲ့် ဘဏ္ဍောဆငွေန ဲ့လက်နက်ဆတွေစီေးဆငေ်းမှုဟော န ငုင် တကောရောဇဝတမ်ှုဆတွေ အဓွေန ဲ့ရှ်ည်န ငုတ် ဲ့အတွေက ်

ရပ်တန ဲ့ြ် ု ဲ့၊ ရက်စက်ကကမ်ေးကကြိုတ်တ ဲ့ရောဇ၀တ်မှု က  ေးလွေနသူ်အောေးလ ုေးက ု အဆရေးယူြ ု ဲ့ ဆပါငေ်းစပ်ညှ နှု ငေ်းဆဆောငရ်ွေက် 

တောဆတွေ လုပ်ရမှောပါ။ 

 

“ဒလီ ုဆဆောငရ်ွေက်ရောမေှာ မမနမ်ောဲ့ဆရန န ဲ့ သဘောဝဓောတ်ဆငွေွှေ့လုပ်ငနေ်း (MOGE) က ု ဒဏြ်တ်ပ တ်ဆ ု ဲ့အဆရေးယူြ ု ဲ့န ဲ့ 

ဆလယောဉဆီ သ ုေးစွေ ြွေငဲ့ ်တောေးမမစ်ြ ု ဲ့ဆတွေလည်ေး ပါဝငပ်ါတယ်။ 

 

“အြုလက်ရှ  စစ်အုပ်စုအဆပေါ် ဒဏြ်တ်ပ တ်ဆ ု ဲ့ အဆရေးယူြ ု ဲ့ မငငေ်းဆနဆ်နတ ဲ့ ဩစဆကတေးလ ၊ အ နဒ ယ၊ ဂ ပနန် ဲ့ 

ဆတောငက် ုရီယောေးတ ု ဲ့ အပါအဝင ် ဆဒသတွေငေ်းဒမီ ုကဆရစီန ငုင် ဆတွေက ု ကျွနမ်တ ု ဲ့ရှုတ်ြ ပါတယ်။ သူတ ု ဲ့အဆနန ဲ့ 

န ငုင် တကောတောဝနန် ဲ့လုပ်ထ ုေးလုပ်နည်ေးဆတွေအတ ုငေ်း လ ုက်နောဆဆောငရ်ွေက်ြ ု ဲ့ ကျွနမ်တ ု ဲ့ ဆတောငေ်းဆ ုပါတယ်။” 

 

ြုိြုိသရိှိရန် 

 

International Gateways Group အဆကကောငေ်း ကျွန်ပု်တ ု ဲ့ရ ဲ့ စ ုစမ်ေးဆြော်ထုတ် ဆရေးသောေးမှု က ု ယြုဆနရောတွေင ်ရယူပါ။  

 

Star Sapphire Group အဆကကောငေ်း ကျွန်ပု်တ ု ဲ့ရ ဲ့ စ ုစမ်ေးဆြော်ထတု် ဆရေးသောေးမှု က ု ယြုဆနရောတွေင ်ရယူပါ။  

 

Sky One ဆဆောက်လုပ်ဆရေး အပါအဝင ် အကကမ်ေးြက်စစ်ဆြါငေ်းဆဆောငမ် သောေးစုဝငဆ်တွေ ပ ုငဆ် ုငတ် ဲ့ စီေးပွေောေးဆရေးန ဲ့ 

အဆပါငေ်းအပါလုပ်ငနေ်းမ ောေး စောရငေ်းက ု ဤဆနရောတွေင ်ကကညဲ့်ပါ။ 

 

Justice For Myanmar သည် မမနမ်ောမပည်သူမ ောေးအတွေက် တရောေးမျှတမှုနငှဲ့ ် တောဝနြ် မှုရရှ ဆစရန၊် 

စစ်တပ်စီေးပွေောေးဆရေးမ ောေးအဆ ုေးသတ်ရန ် ဆတောငေ်းဆ ုဆနပပီေး ြက်ဒရယ်ဒမီ ုကဆရစီနငှဲ့ ် ဆရရှည်တည်တ ဲ့ြ ုငပ်မ  ဆသော 

ပင မ်ေးြ မ်ေးဆရေးအတွေက် စည်ေးရ ု ေးလှု ွှေ့ဆဆော်ဆနဆသော အမည်မဆြော်မပသည်ဲ့ တက်ကကလှုပ်ရှောေးသူမ ောေး အစုအြွေ ွှေ့ မြစ်သည်။ 
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