
 
 

 

ဂ ျာမန် ထရပ်ကျာား ကကျာ်ပ ိုကရားရှငာ်း MAN သည် မမန်မျာန ိုငင် ံရက်စက်ကကမ်ားကကြုတမ်ှုမ ျာားမှ 

အက  ြုားအမမတရ်ကနသည်။  

Sinotruk တွင ်ရင််းနှ ်းမမ  ြှုပ်နှှံမှုနငှ  ်ပတ်သက်နေနသော ရက်စက်ကကမ််းကကြှုတ်သည ် ရောဇဝတ်မှုမ ော်းအတွက် 

ဂ ောမဏ န ိုငင်ှံမှ MAN က ို တောဝေခ်ှံနစရေ ်နငှ  ်အ ်းယူ၏ ပ တ်ဆ ို  အနရ်းယူမှုမ ော်းက ို အရှ ေမ်မ  င တ်ငပ်ပ ်း ကမဘောတစ်ဝှမ််း 

လက်ေက်ပ တ်ဆ ို  မှုက ို န ောက်ခှံရေ ်Justice For Myanmar က နတောင််းဆ ိုလ ိုက်သည်။    

 

၂၀၂၁ ခိုနစှ် မတ်လ ၂၉ ရက်။ မမေမ်ောန ိုငင်ှံ။  Justice For Myanmar က န ော စ်ဝပ်ဂငက် အမ ော်းစို ပ ိုငဆ် ိုငန်သော 

ဂ ောမေ ် ရပ်ကော်း  ိုတ်လိုပ်သူ MANနငှ  ်မမေမ်ောစစ်တပ်သ ို   ကော်းနရောင််းခ မှုမ ော်းအကကော်း  ငရ်ှော်းသည ် 

ဆက်စပ်မှုမ ော်း၏ အန ောက်အ ော်းမ ော်းက ို န ော ်ိုတ်လ ိုကသ်ည်။  MAN သည် Sinotruk ၏ န ောငန်ကောင ်

စောရင််းနပေါက် လိုပ်ငေ််းခွွဲ၏ ၂၅ % က ို ပ ိုငဆ် ိုငပ်ပ ်း MAN အိုပ်ခ ြှုပ်နရ်း အ ွွဲွဲ့မ ော်းက Sinotruk Hong Kong ၏ 

ဘိုတ်အ ွွဲွဲ့ နလ်းနေရောက ို ခ ြှုပ်က ိုင ်ော်းသည်။ Sinotruk သည် MAN ေည််းပညောမ ော်းက ိုလည််း 

ရရှ လက်လှမ််းမှ နေပပ ်း ကိုမပဏ  နစှ်ခိုတွင ် က်စပ် တှံဆ ပ်ရှ သည်။ မမေမ်ော စစ်တပ်တွင ်Sinotruk ယောဉ် 

အမ ော်းအမပော်း ရှ နေပပ ်း ၎င််းတ ို  ၏ သယ်ယူပ ို  နဆောငန်ရ်းအတွက် အဓ က က နသော အခေ််းကဏ္ဍမှ ပေါဝငန်ေပှံိုရသည်။  

ရက်စက်ပပ ်း တရော်းဝငမ်ှု မရှ နသော ၂၀၂၁ ခိုနစှ် န န ော်ဝေါရ  ၁ ရက် အောဏောသ မ််းမှုမှ စ၍ Sinotruk ယောဉ်မ ော်းက ို 

ပင မ််းခ မ််းစွော ဆနဒမပသူမ ော်းက ို တ ိုက်ခ ိုက်ရောတွငလ်ည််းနကောင််း၊ လူ ိုက ို ပခ မ််းနမခောက်ရောတွငန်ငှ  ်မတရော်း 

 မ််းဆ ်းခှံရသူမ ော်းက ို သယ်ယူပ ို  နဆောငရ်ောမ ော်းတွငလ်ည််းနကောင််း အသှံို်းမပြှုလ က် ရှ နေသည်။   

 

Justice For Myanmar မှ ကမပျာကရားဆ ိုခွင ရှ် သ ူရတနျာကမျာငက်  “ဂ ောမဏ ရွဲ   လူသ အမ ော်းဆှံို်း နကော်ပ ိုနရ်းရှင််းကက ်း 

တစ်ခိုက မမေမ်ော စစ်တပ်ရွဲ   Sinotruk ယောဉ်နတွ အကူအည ေွဲ   က  ်းလွေတ်ွဲ  ရက်စက်ကကမ််းကကြှုတ်မှုနတွကနေ 

အက  ြှု်းအမမတ် ရနေတယ်ဆ ိုတော ော   ပ်လေ  တ်ိုေလ်ှုပ်စရောမ စ်ပေါတယ်။ ဂ ောမေ ်အစ ို်းရ၊ MAN နငှ  ်သူတ ို  ရွဲ   

ရှယ်ယောရှင ်န ော စ်ဝပ်ဂင ်တ ို  မှော သူတ ို   စ ်းပေွာ်းနရ်း လိုပ်ငေ််းနတွေွဲ   ပတ်သက်ဆက်နယွ်နေတွဲ  လူ  အခွင အ်နရ်း 

ခ  ြှု်းန ောက်မှုနတွက ို တော်းဆ ်းကောကွယ်  ို   ရှင််းလင််းစွော တောဝေရ်ှ ပပ ်း သူတ ို  ရွဲ   တွွဲ က် စ ်းပွော်းနရ်း လိုပ်ငေ််းမ စ်တွဲ   

Sinotruk က ို မမေမ်ောစစ်တပ်ေွဲ   ဆက်နယွ်မှုနတွအော်းလှံို်း မ တ်နတောက်  ို   အောမခှံမှု နပ်းန ိုငတ်ွဲ  နမခလှမ််းနတွက ို 

ခ က်ခ င််း လိုပ်နဆောင ် ို   ကျွေမ်တ ို  က အခို တ ိုက်တွေ််းနေပေါတယ်။ ကျွေမ်တ ို  က ဂ ောမဏ က ို အမပြှုသနဘောနဆောငတ်ွဲ  

အခေ််းကဏ္ဍမှော ရပ်တည်ပပ ်း မမေမ်ောန ိုငင်ှံအနပေါ် အ ်းယူရွဲ   အနရ်းယူ ပ တ်ဆ ို  မှုနတွ အရှ ေအ် ိုေမ်မ  င  ် ို   



 
 

နတောင််းဆ ိုပေါတယ်။ မမေမ်ောစစ်တပ်၊ သူတ ို  ရွဲ   စ ်းပွော်းနရ်း လိုပ်ငေ််းနတွေွဲ   လိုပ်န ော်က ိုင ်က်နတွ အနပေါ် ပစ်မှတ် ော်း 

အနရ်းယူ ပ တ်ဆ ို  မှုနတွ အမမေဆ်ှံို်း ခ မှတ်ပပ ်း ကမဘောတစ်ဝှမ််း လက်ေက်ပ တ်ဆ ို  မှုက ို န ောက်ခှံပေါ။”   ို နမပောသည်။ 

 

မမေမ်ောစစ်တပ်သည် Sinotruk လ ိုငစ်ငန်အောက်တွင ်တှံဆ ပတ်စ်ခို မ စ်ပှံိုရသည ် အကကမ််းခှံနသော လိုပ်ငေ််းသှံို်း 

MILTRUK ယောဉ်မ ော်းက ိုလည််း ရရှ ခွဲ သည်။ မမေမ်ောန ိုငင်ှံတွင ်အောဏောသ မ််းသည်မှ စ၍ စစ်အိုပ်စို တပ် ွွဲွဲ့မ ော်းက 

အေည််းဆှံို်း လူနပေါင််း ၁၄၄ ဦ်းက ို သတ်မ တ်ခွဲ ပပ ်း နသွ်း ွက်သှံယ ိုမှု အမ ော်းဆှံို်း မ စ်ခွဲ နသော ၂၀၂၁ ခိုနစှ် မတ်လ ၂၇ 

ရက်နေ  တွင ်စစ်အိုပ်စိုက စစ်နရ်းမပ အခေ််းအေော်းအတွင််းတွင ်ဒှံို်းက ည်မ ော်း တငန်ဆောင ်ော်းသည ် MILTRUK ယောဥ် 

အမ ော်းအမပော်းက ို မပသ ော်းခွဲ သည်။ Sinotruk စစ်သှံို်း ယောဉ်မ ော်းက ို မမေမ်ောန ိုငင်ှံတွင ်တပ်ဆငသ်ည်ဆ ိုသည ် 

သတင််းမ ော်းက ို Justice For Myanmar အတည်မမပြှုန ိုငခ်ွဲ မခင််း မရှ နသ်းပေါ။  

 

ဂ ောမေ ်သတင််းစော Süddeutsche Zeitung ၏ နမ်းခွေ််းမ ော်းက ို နမ ကကော်းရောတွင ်MAN နမပောနရ်းဆ ိုခွင ရှ် သူ 

တစ်ဦ်းက ၎င််းတ ို  အနေမ င  ်Sinotruk ၏ မမေမ်ောန ိုငင်ှံရှ  လိုပ်ငေ််းမ ော်းအနကကောင််း မသ ရှ နသ်းနကကောင််းနငှ  ်Sinotruk 

က ို အနသ်းစ တ်နမ်းမမေ််း ော်းနကကောင််း နမ ကကော်း ော်းသည်။  

 

ရတနျာကမျာငက် “MAN က Sinotruk န ောငန်ကောငရ်ွဲ   ဘိုတ်အ ွွဲွဲ့ နလ်းနေရောက ို ရယူ ော်းတွဲ အတွက် လိုပ်ငေ််းမှော 

အဓ က က က  နမပောကကော်းန ိုငတ်ယ်။ MAN က သူတ ို   စ မှံခေ  ခွ်ွဲမှုနအောက်မှော တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််းရှ တွဲ  ကိုမပဏ ရွဲ   

လိုပ်ငေ််းနတွက ို သ ရှ မ ော်းဘူ်းဆ ိုတော ကျွေမ်တ ို  အတွက်နတော  အှံ အော်း သင ရ်ပေါတယ်။ မမေမ်ော စစ်တပ်ရွဲ   

ရက်စက်ကကမ််းကကြှုတ်မှုနတွ ော မှတ်တမ််းမှတ်ရော အနသအခ ော ရှ  ော်းပပ ်းတောမ ို   မပင််းမပင််း ေ ်ေ ်အခ က်နပ်း  ို   

(အလှံေ န ောင ် ို  ) လ ိုနေပေါပပ ။ MAN အနေေွဲ   အခိုအခေါမှော မမေ်မောစစ်တပ်ေွဲ   လိုပ်က ိုငန်ေတွဲ  Sinotruk 

လိုပ်ငေ််းနတွအော်းလှံို်းက ို ခ က်ခ င််း ရပ်  ို   ေွဲ   မည်သည ် MAN ေည််းပညော ကမှ မမေမ်ောစစ်တပ်က ို 

အက  ြှု်းအမမတ်ရနစတောမ  ြှု်း မရှ နစ  ို   အောမခှံခ က်နပ်းန ိုင ် ို  က ို မ ေ  ခ်  နရ်း လမ််းနကကောင််း စှံိုစမ််းစစ်နဆ်းနရ်း 

လိုပ်နဆောင ် ို   ကျွေမ်တ ို   နတောင််းဆ ိုပေါတယ။်”  ို ဆက်နမပောသည်။  

 

 

 

 



 
 

အယ်ဒတီျာမ ျာားအတကွ် မတှခ် က်။  

 

Justice For Myanmar ၏ Sinotruk အနပေါ် နဆောင််းပေါ်းက ို ဤနေရောတွင ်ကကည ်ပေါ။  

https://www.justiceformyanmar.org/stories/german-linked-trucks-feature-in-brutal-myanmar-crackdown  

 

Süddeutsche Zeitung ၏ စှံိုစမ််းစစ်နဆ်းမှုက ို ဤနေရောတွင ်ကကည ်ပေါ။  

https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/wirtschaft/myanmar-was-man-mit-den-trucks-des-militaers-zu-

tun-hat-e980887/  

 

Justice For Myanmar သည် မမေမ်ောမပည်သူမ ော်းအတွက် တရော်းမျှတမှုနငှ  ်တောဝေခ်ှံမှု ရရှ နစရေ၊် 

စစ်တပ်စ ်းပွော်းနရ်းမ ော်း အဆှံို်းသတ်ရေ ်နတောင််းဆ ိုနေပပ ်း  က်ဒရယ်ဒ မ ိုကနရစ နငှ  ်နရရှည်တည်တှံ ခ ိုငပ်မွဲနသော 

ပင မ််းခ မ််းနရ်းအတွက် စည််းရှံို ်းလှုှံွဲ့နဆော်နေနသော အမည်မန ော်နသော တက်ကကလှုပ်ရှော်းသူ အိုပ်စိုမ စ်သည်။  

 

ဆှံို်း 

 

ထပ်မံသရိ ိလိိုပါက -  

ရတနာမမာင ် 

အ ီးမ ီးလ် -  media@justiceformyanmar.org 

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

ပ ိုတူဝဘ်ဆ ိုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွစ်တာ  - @justicemyanmar 

မ ေ့ဘိုတ်  - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 
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