
 
 

အကြမ််းဖြ်စစ်တပ်ြ ို ပ ပြောငပ် ပြောငတ်င််းတင််း ပ ြောြ်ပ ံ့ပေသည်ံ့ 

ခရ ိုေီစီ်းပ ြော်းပ ်းအိုပ်စို KT Group နငှ်ံ့ Ky-Tha Group တ ို ံ့ြ ို ဒဏ်ခတပ် တဆ် ို ံ့ 

အပ ်းယူ မည် 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာ ၂၅ ရက် - စစ်က ောငစီ်၏ ရ ်စ ်ယုတ်မောမှုမ ောျားတွင် 

က ြံရောပါလုပ်ရပ်မ ောျားအဖြစ် အက မ်ျားြ ်စစ်ဆငက်ရျားမ ောျားအတွ ် စစ်လ ်န ် ပစစည်ျားမ ောျား 

ကရောငျ်ားခ ဖခငျ်ား၊ အခွနက်ငကွပျားကဆောငဖ်ခငျ်ားမ ောျားအပါအဝင် KT Group နငှ့်် Ky-Tha Group တ ု ့်မှ 

စစ်က ောငစီ်နငှ့်် စီျားပွောျားကရျားဆ ်စပ်ပတ်သ ်မှုမ ောျားအကက ောငျ်ား သ ်ကသ အကထော ်အထောျားသစ်  ု 

Justice For Myanmar   ထုတ်ဖပနခ် ့်ပပီျား ဖြစ်သည်။ ယခုထုတ်ဖ ာ်ချက်မျာျားသည် New York 

Times နငှ  ် မျှဖေထာျားဖသာ အသစ်ဖ ေါက်ကကာျားလာသည ် စာရွက်စာတမ်ျားမျာျားက ု 

အသ ုျားပ ြုထာျားသည်။  

အဆ ုပါ စီျားပွောျားကရျားလုပ်ငန်ျားစုနစ်ှခုအောျား  ွယ်လွနသ်ွောျားပပီဖြစ်ကသော ခရ ုနသီူက ျား 

ဦျားက  ေ်ာကသောငျ်ား၏မ   ျားဆ ် ဆ ်ခြံခ ့်သူမ ောျားမှ ပ ုငဆ် ုငထ်ောျားပပီျား ဖမနမ်ောန ငုင်ြံနငှ့်် စ ကောပူ န ငုင်ြံတ ု ့်ရှ  

စစ်အုပ်စု၏ စီျားပွောျားကရျား လုပ်ငန်ျားစုက ီျားအပါအဝင ် လ ်ကအော ်ခြံ  ုမပဏခီွ  (၂၈) ခုဖြင့်် 

ကပါငျ်ားစပ်ထောျားသည့််  ွနရ် ်တစ်ခု တည်ကဆော ်ထောျားပပီျား စီျားပွောျားကရျား လုပ်ငန်ျားမ ောျား  ုလည်ျား အတူတူ 

ပူျားကပါငျ်ားလုပ်  ုငလ်  ်ရှ သည်။ 

KT Group အောျား ဦျားကဆောငက်နသည့်် ဂျွနန်သနမ်   ျားက  ေ်ာကသောငျ်ားသည် စစ်ရောဇဝတ် က ောင် 

စစ်က ောငစီ်ကခါငျ်ားကဆောင ် မငျ်ားကအောငလ်ှု င၊် KBZ Group အောျား ဦျားကဆောငသ်ည့်် 

ခရ ုနဦီျားကအောင ် ုဝငျ်ားတ ု ့်နငှ့်် နျီား ပ်သည့််ဆ ်ဆြံကရျားတစ်ရပ်ရှ ကက ောငျ်ား အဆ ုပါစီျားပွောျား 

ကရျားလုပ်ငနျ်ားမ ောျားနငှ့်် နျီားစပ်သည့်် ရငျ်ားဖမစ်မ ောျား၏ အဆ ုအရ သ ရသည်။ 

KT Group နငှ ် Ky-Tha Group တ ု ့်သည် ဖမနမ်ောစစ်တပ်အတွ ် စစ်လ ်န ်ပွ စောျား လုပ်ကပျားဖခငျ်ားနငှ့်် 

နည်ျားပညောပြံ့်ပ ုျားမှုမ ောျားတွင ်ပါဝငခ် ့်သည်။ ထ ုအထ တွင ်ဖပငသ်စ် က ေ်ာပ ုကရျားရှငျ်ား Thales နငှ့်် Ky-Tha 

တ ု ့်၏  မ်ျားရ ုျားတန်ျားကစောင့််က ည့်် ကထော ်လှမ်ျား ကရျားကရဒါအကရောငျ်ားအဝယ်နငှ့်် KT Group ၏ 

ကလယောဥ်ဝယ်ယူမှုမ ောျား ပါဝငသ်ည်။ KT Groupသည် စစ်တပ်နငှ့်် ၎ငျ်ား၏လုပ်ငနျ်ားစုမ ောျား 

ကဖမယောငေှာျားရမ်ျားမှုမ ောျား ဖပ လုပ်ကနခ ့်ဖခငျ်ား၊ ၂၀၁၇ ခုနစ်ှတွင ် ဖမနမ်ောစစ်တပ်သ ု ့် အလှူကငမွ ောျားလည်ျား 

https://www.nytimes.com/2021/12/24/world/asia/myanmar-coup-military-tatmadaw-kyaw-thaung.html?
https://www.nytimes.com/2021/12/24/world/asia/myanmar-coup-military-tatmadaw-kyaw-thaung.html?


 
 

ကပျားအပ်လှူဒါနျ်ားခ ့်ပပီျား အဆ ုပါ အလှူကငမွ ောျားသည် ရ ုဟငဂ် ောမ ောျားအကပေါ် လူမ   ျားတုနျ်ား 

သတ်ဖြတ်မှုအတွ ် ပြံ့်ပ ုျား ူညီ ခ ့်ြွယ်ရှ သည်။ 

KT Group နငှ့်် Ky-Tha Group ပ ုင ် စီျားပွောျားကရျားလုပ်ငနျ်ားမ ောျား၊ ၎ငျ်ားတ ု ့်၏ ဒါရ ု ်တောမ ောျား နငှ့်် 

ရှယ်ယောရှငမ် ောျားအောျား ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ု ့်အကရျားယူမှုမ ောျား  ု ခ  ်ခ ငျ်ားကဆောငရွ် ်ရန ် Justice For 

Myanmar   ကတောငျ်ားဆ ုသည်။ 

Justice For Myanmar ၏ ပ  ြောပ ေးဆှိိုခွင ့်ရ ှိသ ူ မ တနြောပမြောင့်က “ဖကျာ်ဖသာငျ်ား မ သာျားစုရ   

စီျား ွာျားဖရျားလု ်ငနျ်ားစုဖတွဟာ အကကမ်ျား က်အ ွ ွဲ့ ပမနမ်ာစစ်ဖကာငစီ်အတွက် စစ်လက်နက်န   

အခွနဖ်ငအွရငျ်ားအပမစ်ဖတွ ပ စ်ဖန ေါတယ်။ ဂျွနန်သနဖ်ကျာ်ဖသာငျ်ား ဆ ုရင ်

တရာျားမေငစ်စ်အာဏာသ မ်ျားမှုဖနာက်  ုငျ်ား ပ ည်သူလူထုစုစုဖ ေါငျ်ား ၁,၃၅၆ ဖကျာ် က ု သတ်ပ တ်ခ  ပ ီျား 

န ငုင် အနှ  အကကမ်ျား က်လု ်ရ ်ဖတွ တ ုျားပမ ြှင က်ျ ျားလွန် ဖနမှုဖတွ အတွက် တာေနအ်ရှ ဆ ုျား 

စစ်ရာဇေတ်ဖကာငမ်ငျ်ားဖအာငလ်ှု ငန်   နျီားက ်တ    ုဂ္ ြုလ်ဖရျား ရငျ်ားနှျီားမှု ရှ ဖနတာ ေါ။ ပမနမ်ာစစ်တ ်န   

အ ဒခီရ ုနဖီတွက ု   ုမှနအ်တ ုငျ်ား စီျား ွာျားဖရျား လု ်ငနျ်ားဖတွ လု ်က ုငခ်ွင ရ်ဖနတာမျ ြုျားက ု 

လျစ်လျ ရှုထာျားလ ု  မရ ေါဘူျား။ စစ်ဖကာငစီ် အတွက် ဘဏ္ဍာဖငနွ   စစ်လက်နက် စစည်ျားဖတွ 

လက်ေယ်ရရှ ဖနတာက ု မပ စ်မဖန ကာကွယ်ရ ေါမယ်။ ဖကျာ်ဖသာငျ်ားမ သာျားစု 

စီျား ွာျားဖရျားလု ်ငနျ်ားစုဖတွက ု ဒဏခ်တ်   တ်ဆ ု  တာဖတွ ချက်ချငျ်ားလု ်ဖဆာင ် ု   ကျွနမ်တ ု  အဖနန   

ဖတာငျ်ားဆ ု ေါတယ်” ဟု ဖပ ာ ကကာျားခ  သည်။ 

အယ့်ဒတီြောမျြောေးသှိို  မ တ့်ချက့်  

စစ်က ောငစီ်နငှ့်် က  ေ်ာကသောငျ်ားမ သောျားစု၏ စီျားပွောျားကရျားလုပ်ငနျ်ားမ ောျားအကက ောငျ်ား သတငျ်ား ကဆောငျ်ားပါျား  ု 

ဤကနရော တွင ် ြတ်ရှုပါ။ https://www.justiceformyanmar.org/stories/the-kyaw-thaung-

familys-business-with-the-myanmar-military  

က  ေ်ာကသောငျ်ားမ သောျားစုပ ုင ် စီျားပွောျားကရျားလုပ်ငနျ်ားမ ောျားအကက ောငျ်ား New York Times ၏ 

စြံုစမ်ျားကထော ်လှမ်ျားသတငျ်ားကဆောငျ်ားပါ  ု ဤကနရော တွင ် ြတ်ရှုပါ။ 

https://www.nytimes.com/2021/12/24/world/asia/myanmar-coup-military-

tatmadaw-kyaw-thaung.html?  

https://aappb.org/?p=19381
https://www.justiceformyanmar.org/stories/the-kyaw-thaung-familys-business-with-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/the-kyaw-thaung-familys-business-with-the-myanmar-military
https://www.nytimes.com/2021/12/24/world/asia/myanmar-coup-military-tatmadaw-kyaw-thaung.html
https://www.nytimes.com/2021/12/24/world/asia/myanmar-coup-military-tatmadaw-kyaw-thaung.html


 
 

Justice For Myanmar   သည် ဖမနမ်ောဖပည်သူမ ောျားအတွ ် တရောျားမျှတမှုနငှ့်် တောဝနခ်ြံမှု ရရှ ကစရန၊် 

စစ်တပ်စီျားပွောျားကရျားမ ောျား အဆြံုျားသတ်ရန ် ကတောငျ်ားဆ ုကနပပီျား ြ ်ဒရယ်ဒမီ ု ကရစီနငှ့်် 

ကရရှည်တည်တြံ့်ခ ငုပ်မ ကသော ပင မ်ျားခ မ်ျားကရျားအတွ ် စည်ျားရြံုျား လှုြံှုံ့ကဆေ်ာကနသည့်် အမည်မကြေ်ာကသော 

တ ်က လှုပ်ရှောျားသူမ ောျား အစုအြွ ှုံ့ ဖြစ်သည်။ 

ဆြံုျား 

 

ထ ်မ သ ရှ လ ု ေါက -  

ရတနာဖမာင ် 

အီျားဖများလ် -  media@justiceformyanmar.org 

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

  ုတူေဘ်ဆ ုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွစ်တာ  - @justicemyanmar 

ဖ  ဘုတ်  - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 
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