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ဇွနလ် ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၂ - မြနြ်ာ 

 

 

ပြန်ြာစစ်တြ်ရဲ ဲ့ ရာဇဝတြ်ှုတတွေြ ာ ကကြံရာြါသ ူြ ုငတ်လဲ်က ု  

ဒဏ်ခတြ် တဆ် ု ဲ့ အတရ်းယြူါ 

 

Telecom International Myanmar Company Limited လက်အ ာက်က ြ ိုဘ ိုင််းဖိုန််းအ ာ်ပအရတာ 

ြ ိုငတဲ်လ်ဟာ မြနြ်ာစစ်တပ်က ို  ခွနဝ်ငအ်င၊ွ နည််းပညာနဲ ဲ့ အစာငဲ့က်ကညဲ့်အ ာက်လှြ််းအရ်းစွြ််းရည်အတွ 

ပ ဲ့ပ ို်းအနတဲဲ့ မြနြ်ာစစ်တပ်စ ်းပွာ်းအရ်းကွနရ်က်ရဲ ဲ့  ဓ က အ ာက်တ ိုငတ်စ်ရပ်မဖစ်ပါတယ်။ 

 

Telecom International Myanmar ရဲ ဲ့  စိုရှယ်ယာရှငအ်တွက စစ်တပ်စ ်းပွာ်းအရ်းလိုပ်ငန််းစိုကက ်းမဖစ်တဲဲ့ 

မြနြ်ာဲ့စ ်းပွာ်းအရ်း အကာ်ပ ိုအရ်းရှင််း၊ ဗ ယက်နြ်ကာကွယ်အရ်းဝနက်က ်းဌာနပ ိုင ်Viettel Global Investment နဲ ဲ့ 

Myanmar National Telecom Holdings တ ို ဲ့မဖစ်တယ်။ 

 

ြ ိုငတဲ်လ်က သူတ ို ဲ့ရဲ ဲ့ “အ ာငတ် ခွန”်  အရာင််း စ  စဉ်ကတဆငဲ့ ် မြန်ြာစစ်တပ် ဖွဲွဲ့ဝငအ်တွက ို 

 ငတ် ိုက် ာ်းတ ိုက် စည််းရ ို်းအရာင််းချခဲဲ့ပပ ်း၊  ဲဲ့ဒ  အရာင််း စ  စဉ်ြှာ စစ်သည်တစ်ဦ်းချင််းရဲ ဲ့ က ိုယ်ပ ိုင် 

န ပါတ်နဲ ဲ့တဲွ ာ်းတဲဲ့ စ တ်ကက ြိုက်ဖိုန််းန ပါတ်အတွအပ်းပပ ်း စစ်သည်အတွက ို သ ို်းစဲွသူစာရင််းသွင််းန ိုငဖ် ို ဲ့ 

ြ ိုငတဲ်လ်ဝန ်ြ််းအတွက တပ်ရင််း/တပ်ြြ ်းတ ို ဲ့နဲ ဲ့ ပူ်းအပါင််းလိုပ်အဆာငခ်ဲဲ့တဲဲ့ အကကာင််း လ  ြို ွဲ့ ဝှက်အပါက်ကကာ်း 

လာတဲဲ့ စာရွက်စာတြ််းအတွက ို  အမခခ တဲဲ့ Justice For Myanmar ရဲ ဲ့စ ိုစြ််းအလဲ့လာြှုတစ်ရပ်ြှာ 

အတွွဲ့ ရှ ခဲဲ့ပါတယ်။ 

 

န ိုငင် အတာ်ရဲ ဲ့ တ ိုငပ်ငခ် ပိုဂ္ ြိုလ်နဲ ဲ့ ဝနက်က ်းအတွက ို ဦ်းစာ်းအပ်းဦ်းတည်အရာင််းချတာအတွ  ပါ ဝင ်  စ ို်းရ 

 ရာရှ ကက ်းအတွနဲ ဲ့ စ ်းပွာ်းအရ်းအခါင််းအဆာငအ်တွက ို ြ ိုငတဲ်လ် သ ို်းစဲွဖ ို ဲ့ တွက် ြက်လ ို်းအတွ 

ရက်ရက်အရာအရာအပ်း ာ်းတဲဲ့  အရာင််းမြြှင်ဲ့တငအ်ရ်း စ  စဉ်အတွနဲ ဲ့ စည််းရ ို်းအရာင််းချခဲဲ့တာပါ။  

 

Justice For Myanmar ရဲ ဲ့ ြှတ်တြ််းတခို ရ ြ ိုငတဲ်လ်က မြန်ြာစစ်တပ်ရဲ ဲ့ 

ဆက်သွယ်အရ်းညွှနက်ကာ်းြှုဌာနနဲ ဲ့ ြ တ်ဖက် အနနဲ ဲ့ စစ်ဌာနချြိုပ်အတွြှာ ဆက်သွယ်အရ်း အမခခ  

 အဆာက် ဦအတွ တည်အဆာက်ခဲဲ့ပါတယ်။ 

 

ကိုြပဏ ရဲ ဲ့ ြျာ်းဆ ို်းရှယ်ယာရှငမ်ဖစ်တဲဲ့ ဗ ယက်တဲလ် ကိုြပဏ က  ဆငဲ့မ်ြငဲ့န်ည််းပညာသ ို်း စစ်လက်နက်အတွ 

 ိုတ်လိုပ်သူမဖစ်ပပ ်း၊ ယင််းကိုြပဏ က မြနြ်ာစစ်တပ်က ို နည််းပညာ လွှဲအမပာင််းအပ်း ပ်တာအတွြှာ 

ပါဝငပ်ါတယ်။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-how-mytel-viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-the-myanmar-military


Distributed Denial of Secrets က  ိုတ်မပနခ်ဲဲ့တဲဲ့ မြနြ်ာဲ့ရင််းနှ ်းမြြှြိုပ်နှ ြှုအကာ်ြရှငရ်ဲ ဲ့  ဆ ိုမပြိုလွှာ 

တစ်အစာငက် ို အလဲ့လာသ ို်းသပ်ကကည်ဲ့တဲဲ့ ခါ မြနြ်ာစစ်တပ်ဟာ ဆယ်နစ်ှ တွင််း ြ ိုငတဲ်လ်ဆ ကအန 

 အြရ ကနအ်ဒေါ်လာ သန််း ၇၀၀ ဝငအ်ငရွြယ်လ ို ဲ့ ခန ဲ့ြှ်န််းတွက်ချက် ာ်းတာ အတွွဲ့ရပါတယ်။ 

 ဲဲ့ဒ ဝငအ်ငအွတွဟာ မြနြ်ာစစ်တပ်က ကျ ်းလွနအ်နတဲဲ့ စစ်ရာဇဝတ်ြှုအတွနဲ ဲ့ လူသာ်းြျ ြို်းနယ်ွ အပေါ် 

ကျ ်းလွနတဲ်ဲ့ရာဇဝတ်ြှုအတွ ဆက်ပပ ်းကျြို်းလွနဖ် ို ဲ့ တွက် အငအွကက်း အ ာက်ပ ဲ့အပ်းြှာ မဖစ်တယ်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ ပ  ြောပ ေးဆှိိုခွင ့်ရ ှိသူ မ တနြောပမြောင့်က “ မန့်မြောစစ့်တ ့်    နှိိုင့်ငတံကြော 

 ြောဇဝတ့်မှုပတွမ ြော မှိိုင့်တ လ့်    ကကံ ြော ါ တ့်သက့်မှုက သက့်ပသအပထြောက့်အထြောေး အမ ြောေးအ  ြောေးကှိို 

ရ ှိပန ါပ ြီ။ 

 

“မှိိုင့်တ လ့်ဟြော အကကမ့်ေးဖက့်အဖွ ွဲ့အစည့်ေး ဖစ့်တ    မန့်မြောစစ့်တ ့်အတွက့် အခွန့်ပင၊ွ နည့်ေး ညြောန   

ပစြောင ့်ကကည ့်ပထြောက့်လ မ့်ေးပ ေး စွမ့်ေးပဆြောင့် ည့်ပတွပ ေးပ ြီေး  မန့်မြော  ည့်သူပတွ    အသက့်ပတွကှိို 

အနတ ြောယ့်တွင့်ေးထ  တွန့်ေး ှိို  ပန ါတယ့်။ 

 

“မြနြ်ာမပည်သူအတွက ြ ိုငတဲ်လ်နဲ ဲ့ တမခာ်းစစ်တပ် ိုတ်ကိုန ်ာ်းလ ို်းက ို သပ တ်အြှာက်ပပ ်း သူတ ို ဲ့ရဲ ဲ့ 

ရပ်တည်ချက်က ို ရှင််းရှင််းလင််းလင််း မပကကပပ ်း မဖစ်ပါတယ်။  ခို ချ နဟ်ာ န ိုငင် တကာ စ ို်းရအတွ အနနဲ ဲ့ 

မြနြ်ာမပည်သူအတွရဲ ဲ့  သ အတွက ို နာ်းအ ာငပ်ပ ်း Telecom International Myanmar က ို  အရ်းယူ 

ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို ဲ့ဖ ို ဲ့  ချ နမ်ဖစ်ပါတယ်။ 

 

“န ိုငင် အရ်း ကျဉ််းသာ်းြျာ်း ကူည အစာငဲ့အ်ရှာက်အရ်း သင််းက စစ် ာဏာသ ြ််းလ ိုက်ပပ ်းအနာက်ပ ိုင််း 

ကအလ်းသူငယ်အတွ  ပါ ဝင ် မပည်သူ ၁,၉၀၀ အကျာ်က ို မြနြ်ာစစ်တပ်က သတ်မဖတ်ခဲဲ့တယ်၊  မပည်သ ူ

၁၁,၀၀၀ က ို ဖြ််းဆ ်း  န််းသ ြ််း ာ်းပပ ်း ဖြ််းခ ရသူအတွ ာ်းလ ို်း ညြှဉ််းပြ််းနှ ပ်စက်ခ အနကကရတယ်၊ လ ို ဲ့ 

အမပာပါတယ်။  

 

“မြနြ်ာစစ်တပ်ရဲ ဲ့ ရာဇဝတ်ြှုအတွက ို သူတ ို ဲ့ရဲ ဲ့ စ ်းပွာ်းအရ်းလိုပ်ငန််းအတွက အ ာက်ကူအပ်းအနတာ မဖစ်ပါတယ်။ 

 ခို ချ နြှ်ာ စစ်အကာငစ် နဲ ဲ့ သူတ ို ဲ့ရဲ ဲ့ စ ်းပွာ်းအရ်း လိုပ်ငန််းစိုကက ်းအတွဆ  အငအွကက်းစ ်းဆင််းတာအတွ 

မဖတ်အတာက်ပစ်တဲဲ့ က စစက ို လက်အတွွဲ့  အရ်းယူအဆာင်ရွက်ကကဖ ို ဲ့ လ ိုပါတယ်။ 

 

“ မန့်မြောစစ့်တပ် ြောဇဝတ့်ဂှိိုဏ့်ေးကှိို ြမဖစ်ြအနဖ က့်သှိမ့်ေး  ါမယ့်။” 

 

မှိိုင့်တ လ့်ဟာ  မန့်မြောစစ့်တ ့်က သူရဲ ဲ့ စစ့်သည့်အတွကှိို ပစြောင ့်ကကည ့်ပထြောက့်လ မ့်ေးနှိိုင့်တဲဲ့ အနတ ြောယ့်ကကြီေးလ တဲဲ့ 

ပစြောင ့်ကကည ့်ပထြောက့်လ မ့်ေးပ ေးစွမ့်ေး ည့်အတွ ပ ေး ာ်းပါတယ်။  

 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/how-hundreds-of-millions-of-dollars-from-mytel-consumers-will-flow-to-military-generals
https://aappb.org/?p=21786


တရာ်းြဝင ်ာဏာသ ြ််းဖ ို ဲ့ ကက ြို်းပြ််းခဲဲ့တဲဲ့ ချ နက်စပပ ်း သတတ  အမပာငတဲ်ဲ့ မပည်သူ ဲ့စစ်သာ်းနဲ ဲ့ ရဲသာ်းတ ို ဲ့က 

 ကကြ််းဖက်မြနြ်ာစစ်တပ်က ို စွန ဲ့ခ်ွာရင ် ကက ်းြာ်းတဲဲ့ နတရာယ်အတွ ရငဆ် ိုငရ်ြယ်ဆ ိုတာ သ လျက်နဲ ဲ့ပဲ  

မပည်သူ ဲ့ ာဏာဖ ဆနအ်ရ်းလှုပ်ရှာ်းြှုအတွြှာ ပူ်းအပါင််း ပါဝငခ်ဲဲ့ကကပါတယ်။ 

 

မြနြ်ာစစ်တပ်က  ဲဲ့ဒ မပည်သူ ဲ့စစ်သာ်းအတွနဲ ဲ့ ရဲသာ်းအတွရဲ ဲ့ ဆက်သွယ်ကက၊ အမပာဆ ိုကကတာအတွနဲ ဲ့ 

တည်အနရာအတွက ို အမခရာခ န ိုငပ်ါတယ်။ 

 

မပည်သူ ဲ့ ာဏာဖ ဆနအ်ရ်းလှုပ်ရှာ်းြှုြှာ ပူ်းအပါင််းပါဝငအ်နကကတဲဲ့ မပည်သူ ဲ့စစ်သာ်းရဲသာ်းအတွ အနနဲ ဲ့ လိုပ်ငန််း 

 စ  စဉ်အတွက ို ဖိုန််းနဲ ဲ့ အမပာဆ ိုတာ အဆွအန်ွးတာအတွ ြလိုပ်ကကဖ ို ဲ့နဲ ဲ့ စစ်တပ်က ြ ွက်ခွာခငြှ်ာ သူတ ို ဲ့ရဲ ဲ့ 

ဖိုန််းဆဲင််းကဒအ်တွက ို ဖျက်ဆ ်းပစ်ဖ ို ဲ့ Justice For Myanmar တ ိုက်တွန််းပါတယ်။ 

 

ြ ုြ ုသ ရ  တစရန် 

  

သ ို်းစဲွသူစိုအဆာင််းအရ်းနငှဲ့ ်အစာငဲ့က်ကညဲ့်အ ာက်လှြ််းအရ်းြျာ်းနငှဲ့ ်ပတ်သက်၍ Justice For Myanmar ၏ 

ဝဘ်ဆ ိုဒသ်တင််းအဆာင််းပါ်း “ ကျ ြို်း မြတ်ဆ ိုငရ်ာ စစ်တပ်လ  ြို ွဲ့ ဝှက်ချက်ြျာ်းအပါက်ကကာ်း” က ိုဖတ်ရှုပါ။ 

 

Justice For Myanmar၏ ဝဘ်ဆ ိုဒသ်တင််းအဆာင််းပါ်း “သပ တ်အြှာက်ြှုနငှဲ့ ်စစ် ာဏာသ ြ််းကက ြို်းပြ််းြှုက 

ြ ိုငတဲ်လ် တွက် သ ို်းလ တွင််း  အြရ ကနအ်ဒေါ်လာ ၂၄.၉ သန််း   ခ ိုက်”  ာ်း ဖတ်ရှုပါ။ 

 

Justice For Myanmar ၏ ဝဘ်ဆ ိုဒသ်တင််းအဆာင််းပါ်း “ြ ိုငတဲ်လ်သ ို်းစဲွသူြျာ်း  ြှ အဒေါ်လာသန််းအပါင််း 

ြျာ်းစွာ စစ်ဗ ိုလ်ချြိုပ်ကက ်းြျာ်း   ဘယ်လ ိုစ ်းဝငြ်ည်နည််း”  ာ်း ဖတ်ရှုပါ။ 

 

Justice For Myanmar ၏  စ ရငခ် စာ “ ကျငဲ့ပ်ျက်ချစာ်းြှုဆက်  ို်းြျာ်း၊  လဲွသ ို်းစာ်းြှုလြ််းအကကာင််း 

ြျာ်း”  ာ်း ဖတ်ရှုပါ။ 

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သူြျာ်း တွက် တရာ်းြ တြှုနငှဲ့တ်ာဝနခ် ြှုရရှ အစအရ်း  တွက် 
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