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"#$%ားထရပ်ကားက#မ.ဏ1ီကးီ Kamaz ၏ ေခါငး်ေဆာငြ်ဖစသ်@သည ် ြမနမ်ာCိ#ငင်တံငွ ် ထရပ်ကားများ 

ထ#တလ်#ပ်ေရးအတကွ ် အKကမ်းဖကြ်မနမ်ာစစေ်ကာငစ်Cီ%င့ ် ေဆးွေCးွမMများ ြပNလ#ပ်ရန ် Oပီးခဲသ့ည့ ်

ရကသ်တQ ပတက် ြမနမ်ာCိ#ငင်သံိ# ့ လာေရာကခ်ဲO့ပီး သေဘာတ@စာချNပ်တစရ်ပ်ကိ# ဇွနလ်ေနာကဆ်ံ#းထား၍ 

အOပီးသတမ်ည ်ြဖစသ်ည။် 

 

Kamaz က#မ.ဏသီည ် "#$%ားဖကဒ်ရယြ်ပညေ်ထာငစ်#ဝင ် တတာစတနသ်မYတCိ#ငင်သံမYတ Rustam 

Minnikhanov ဦးေဆာငသ်ည့ ်ကိ#ယစ်ားလ%ယအ်ဖဲွfတငွ ်ပါဝငလ်ာခဲသ့ည။် 

 

"#$%ားရငး်C%းီြမgNပ်C%မံMများသည ် စစေ်ကာငစ်၏ီ ရကစ်ကK်ကမ်းKကNတသ်ည့ ် ရာဇဝတမ်Mများကိ# ထပ်မံ၍ 

အားေပးက@ည ီလမိ့်မည ်ြဖစသ်ည။် 

 

Kamaz က#မ.ဏ၏ီ အေထေွထမွနေ်နဂျာြဖစသ်@ Sergey Kogogin သည ် စစေ်ကာငစ်ေီခါငး်ေဆာငC်%င့ ်

စစရ်ာဇဝတေ်ကာင ် မငး်ေအာငလ်Mငိ၊် စစေ်ကာငစ်၏ီ ရငး်C%းီြမgNပ်C%မံMဝန1်ကးီ ေအာငC်ိ#ငဦ်းတိ#C့ %င့ ် ေဆးွေCးွပွဲ 

များတငွ ်ပါဝငခ်ဲသ့ည။် 

 

Kamaz က#မ.ဏသီည ် ြမနမ်ာစစတ်ပ်၏ ပစoညး်ေပးသငွး်သ@ ြဖစသ်ည။် ယငး်က#မ.ဏကီ ၂၀၂၀ ခ#C%စတ်ငွ ်

စစသ်ံ#းထရပ် ကား ၇ စငး်ကိ# ြမနမ်ာCိ#ငင်သံိ# ့ လsေဲြပာငး်ေပးအပ်ခဲသ့ည။် က#မ.ဏကီ Pantsir-S1 ေြမြပငမ်% 

ေဝဟငပ်စဒ်ံ#းကျညစ်နစမ်ျား တပ်ဆငအ်သံ#းြပNေလ$့%ိသည့ ် ထရပ်ကားမျာကိ# ထ#တလ်#ပ်Oပီး ၂၀၂၁ ခ#C%စ ်

ဇနန်ဝါရီလတငွ ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်က ယငး်ထရပ်ကားများ မ%ာယ@ခဲသ့ည။် 



 

 

စစေ်ကာငစ်ေီခါငး်ေဆာငမ်ငး်ေအာငလ်Mငိသ်ည ် ၂၀၂၁ ခ#C%စ၊် ဇွနလ်အတငွး် လ@ (၄၀) ဦး ပါဝငသ်ည့ ်

စစတ်ပ်ကိ#ယစ်ားလ%ယအ်ဖဲွf C%င့အ်တ@ တတာစတနသ်ိ# ့ သာွးေရာကခ်ဲသ့ည့ ် ခရီးစ|တစခ်#အတငွး် Kamaz 

က#မ.ဏသီိ# ့ သာွးေရာက ်လညပ်တခ်ဲသ့ည။် 

  

Kamaz က#မ.ဏ၏ီ အ1ကးီဆံ#း$%ယယ်ာ$%ငသ်ည ်"#$%ားCိ#ငင်၏ံ Cိ#ငင်ပိံ#ငစ်စလ်ကန်ကလ်#ပ်ငနး်စ#1ကးီ Rostec 

ြဖစသ်ည။် 

 

ဂျာမဏCီိ#ငင်၏ံ Mercedes-Benz က#မ.ဏကီ Daimler Trucks ကိ#ယစ်ား က#မ.ဏ၏ီ $%ယယ်ာ ၁၅ 

ရာခိ#ငC်Mနး်ကိ# ပိ#ငဆ်ိ#ငသ်ည။် 

 

Daimler Trucks က#မ.ဏသီည ် Kamaz C%င့ ် ဖကစ်ပ်လ#ပ်ငနး်တစရ်ပ်$%ိOပီး ယ@ကရိနး်Cိ#ငင်သံိ# ့ "#$%ား၏ 

ကျ�းေကျာ်စစစ်တငO်ပီးေနာကပိ်#ငး် ပ@းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်Mအား ရပ်တန ့ထ်ားခဲသ့ည။် 

 

ရငး်C%းီြမgNပ်C%သံ@များြဖစK်ကသည့ ်Mercedes-Benz C%င့ ်Daimler Trucks တိ#အ့ေနြဖင့ ်၎ငး်တိ#၏့ လ@အ့ခငွ့ ်

အေရးဆိ#ငရ်ာ တာဝနမ်ျားအရ "ိ#ဟငဂ်ျာလ@မျိNးတ#နး်သတြ်ဖတမ်MC%င့ ် စစတ်ပ်၏ အာဏာသမ်ိး1ကNိးပမ်းမM 

ေနာကပိ်#ငး် Kamaz ၏ ြမနမ်ာစစတ်ပ်C%င့ ်စးီပာွးေရးလ#ပ်ငနး်အား အဆံ#းသတရ်န ်၎ငး်တိ#လ့#ပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့ ်

လ#ပ်ေဆာငခ်ျကအ်ဆင့မ်ျားကိ# အများသေိအာင ်$%ငး်လငး်ေဖာ်ြပရမည ်ြဖစသ်ည။် 

 

Sergey Kogogin အား ယ@ေကCိ#ငင်Cံ %င့ ်ဩစေKတးလျCိ#ငင်တံိ#မ့% မKကာေသးခငက် ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ#မ့Mများ 

ချမ%တခ်ဲO့ပီး Kamaz က#မ.ဏအီား ဩစေKတးလျCိ#ငင်Cံ %င့ ်အးီယ@တိ#က့ ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ#မ့Mများ ချမ%တထ်ားOပီး 

ြဖစသ်ည။်  

 

တတာစတနသ်မYတ Minnikhanov သည ်မငး်ေအာငလ်MငိC် %င့ ်ကာလ$%ညဆ်ကဆ်ေံရးတစရ်ပ်$%ိOပီး ြမနမ်ာ 

စစတ်ပ်C%င့ ်များစာွေသာ စးီပာွးေရးဆကC်ယွမ်Mများကိ#လညး် အားေပးက@ညေီပးလျက$်%ိသည။် 

 

၎ငး်၏ ဧOပီလခရီးစ|တငွ ်Rostec လ#ပ်ငနး်စ#1ကးီ၏ က#မ.ဏခီွ၊ဲ ြမနမ်ာေ့လတပ်သိ# ့ ဟယလ်ေီကာ်ပတာများ 

ေပးသငွး်သည့ ် Kazan Helicopters က#မ.ဏ၊ီ စစတ်ပ်စးီပာွးေရးလ#ပ်ငနး်စ#1ကးီ ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရးေကာ်ပိ# 

ေရး$%ငး်၏ စမံီကနိး်တစခ်#ြဖစသ်ည့ ် ပငး်ပကသ်မံဏစိက"ံ်#တငွ ် ပါဝငခ်ဲသ့ည့ ် အငဂ်ျငန်းီယားရငး်က#မ.ဏ ီ

Ker-Holding၊ ေရတပ်သေဘ�ာတညေ်ဆာကသ်@ JSC Zelenodolsk Plant တိ#မ့% ကိ#ယစ်ားလ%ယမ်ျား 

လိ#ကပ်ါလာခဲသ့ည။် 
 



 

 

Justice For Myanmar ၏ ေြပာေရးဆိ>ခွင့7်'ိသW မရတနာေမာငက် “Minnikhanov နဲ ့ Kogogin တိ#ရဲ့ ့ 

ြမနမ်ာCိ#ငင်ကံိ# လာေရာကတ်ဲ ့ ခရီးစ|က အKကမ်းဖကြ်မနမ်ာစစေ်ကာငစ်နီဲ ့ "#$%ားအစိ#းရတိ#ရဲ့ ့ ဆကC်ယွမ်M 

ေတကွ ပိ#Oပီးနက"်M ိငး်လာေKကာငး်ကိ# ြပတာပဲ ြဖစတ်ယ။် 

 

“ဒခီရီးစ|က ယ@ကရိနး်Cိ#ငင်အံေပ� ကျ�းေကျာ်စစက်ိ# တ#န ့ြ်ပနတ်ဲအ့ေနနဲ ့ "#$%ားစးီပာွးေရးလ#ပ်ငနး်ေတကွိ# 

ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ#မ့Mေတလွ#ပ်လာOပီးေနာက ်ေရာကလ်ာခဲတ့ာြဖစပ်ါတယ၊် တဖကမ်%ာေတာ ့စစတ်ပ်ရဲ ့ အာဏာ 

သမ်ိး1ကNိးပမ်းမMအေပ� Cိ#ငင်တံကာတ#န ့ြ်ပနမ်Mေတကွ အားေပျာO့ပီး ညgCိMငိး်ေဆာငရွ်ကမ်Mမ$%ိ ြဖစေ်နဆ ဲ

အေြခအေနပါ။ 

 

“Kamaz က#မ.ဏနီဲ ့ Sergey Kogogin တိ#အ့ေပ� ဩစေKတးလျCိ#ငင်ကံ ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ#မ့M ချမ%တလ်ိ#က ်

တာက တိ#းတကမ်Mြဖစေ်ပမယ့လ်ညး် စစတ်ပ်ရဲ ့ တရားမဝငအ်ာဏာသမ်ိး1ကNိးပမ်းမMကိ# တ#န ့ြ်ပနတ်ဲအ့ေနနဲ ့ 

သ@တိ#အ့ေပ� ဘာဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ#မ့Mေတကွိ#မ% ချမ%တထ်ားတာ မ$%ိခဲဘ့@း။ 

 

“စးီပာွးေရးဆကC်ယွမ်Mေတ ွ တိ#းOပီးလ#ပ်ေဆာငလ်ာတာက "#$%ားအစိ#းရ၊ ြမနမ်ာစစေ်ကာငစ်နီဲ ့ သ@တိ#ရဲ့ ့ 

စးီပာွးေရး မိတဖ်ကေ်တကွိ# ေနာကထ်ပ်အခနွဝ်ငေ်ငေွတ ွ ေပးမ%ာြဖစO်ပီး သ@တိ#လ့#ပ်ရပ်ေတအွေပ� ပိ#Oပီး 

အတင်ရဲ့လာေစမ%ာ ြဖစပ်ါတယ။် 

 

“စစသ်ံ#းယာ|ေတ ွပိ#ရOပီး ထရပ်ကားထ#တလ်#ပ်Cိ#ငတ်ဲ ့စမ်ွးရည ်ြမင့လ်ာတာက အစ#လိ#ကသ်တြ်ဖတမ်Mေတ၊ွ 

ညg|းပမ်းC%ပ်ိစကမ်Mေတ၊ွ မ#ဒနိး်မMေတ၊ွ အဓမYအငး်အားသံ#းေ"sfေြပာငး်ေစမMေတနွဲ ့ ရွာလံ#းက�တဖ်ျကဆ်းီမMေတ ွ

ကျ�းလနွေ်နတဲ ့ြမနမ်ာစစတ်ပ်ရဲ ့ အKကမ်းဖကစ်စဆ်ငေ်ရးကိ# အာေပးက@ညေီပးမ%ာြဖစပ်ါတယ။် 

 

“ြမနမ်ာစစေ်ကာငစ်နီဲ ့ သ@ရဲ ့ စးီပါွးေရးလ#ပ်ငနး်ေတအွေပ� ပစမ်%တထ်ားဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ#ေ့တနွဲ ့ ကမ�ာလံ#း 

ဆိ#ငရ်ာ စစလ်ကန်ကေ်ရာငး်ချမM ပိတပ်ငေ်ရးေတအွပါအဝင ် Cိ#ငင်တံကာအေရးယ@ေဆာငရွ်ကမ်Mေတ ွ

အေရးတ1ကးီ လ#ပ်ေဆာင ်ဖိ# ့ က�နမ်တိ# ့ ေတာငး်ဆိ#ပါတယ။် 

 

“"#$%ားCိ#ငင်ကံ ယ@ကရိနး်Cိ#ငင်အံတငွး် ရကစ်ကK်ကမ်းKကNတမ်Mေတ ွ ကျ�းလနွေ်နသလိ# တဖကမ်%ာလညး် 

ြမနမ်ာစစေ်ကာငစ်ရဲီ ့ ရကစ်ကK်ကမ်းKကNတမ်Mေတကွိ# အားေပးက@ညေီနပါတယ။် 

 

“ြမနမ်ာစစတ်ပ်ရဲ ့ ြမနမ်ာြပညသ်@ေတအွေပ� Cိ#ငင်တံကာရာဇဝတမ်Mေတမွ%ာ Kကရံာပါပတသ်ကမ်Mအတကွ ်

Kamaz က#မ.ဏ၊ီ Rustam Minnikhanov C%င့ ် Sergey Kogogin တိ#အ့ပါအဝင ် "#$%ားCိ#ငင်အံေပ� 



 

 

ေနာကထ်ပ်ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ#မ့Mေတ ွ ချမ%တဖိ်# ့ Cိ#ငင်တံကာအသိ#ငး်အဝနး်ကိ# က�နမ်တိ# ့ ေတာငး်ဆိ#ပါတယ။် 

 

ပိ>မိ>သ7ိ'ိရန် 

 

Kamaz က#မ.ဏCီ%င့ ် တတာစတနစ်းီပာွးေရးလ#ပ်ငနး်များ၏ ြမနမ်ာစစတ်ပ်C%င့ ် ဆကC်ယွမ်MများအေKကာငး် 

က�C်#ပ်တိ#၏့ သတငး်ေဆာငး်ပါးကိ# ယခ#ေနရာတငွ ်ဖတ"်Mပါ။ 

 

JFM က ြပNစ#ထားသည့ ် ြမနမ်ာစစတ်ပ်သိ# ့ ပစoညး်ေပးသငွး်ေနOပီး ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ#မ့Mများ ချမ%တသ်င့သ်ည့ ်

"#$%ား က#မ.ဏ ီ၁၉ ခ#စာရငး်ကိ# Kကည့"်Mပါ။ 
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