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ဇူလ ုင ် ၁၅၊ ၂၀၂၂ - ပြနြ်ာ 

 
အ န္ဒ ယက ပြန်ြာစစ်တြ်ထ ံစနက်တြံျာ်း ရ ာင််းချပြ ်း တ ာ်းလက်လွတတ် ကု်ခ ုက်ြှုြျာ်းက ု 

ြံံ့ြ ု်းကူည ရန 

 

အိန္ဒယိကုမ္ပဏ ီSandeep Metalcraft Private Limited က မမ္နမ်္ာစစ်တပ်ကုိ စနက်တံတတွေ တ ာက်ပံံ့တနပပီြီး၊ 

စစ်ရာဇဝတ်မ္ှုတတွေ၊ လူသာြီးမ္ ိ ြီးန္ွေယ်အတပေါ် က  ြီးလွေနတ် ံ့ ရာဇဝတ်မ္ှုတတွေတမမ္ာက်န္ိငုတ် ံ့ စစ်တပ်ရ ံ့ 

မမ္နမ်္ာမပည်သူတတွေအတပေါ် တုိက်ခိုက်မ္ှုတတွေကုိ တုိက်ရိုက်ပံံ့ပုိြီးကူညီတနတာ မြစ်ပါတယ်။ 

 

အိန္ဒယိကုမ္ပဏရီ ံ့ မမ္န်မ္ာစစ်တပ်န ံ့လုပ်တ ာငတ်နတ ံ့ စီြီးပွောြီးတရြီးလုပ်ငနြ်ီးအတ ကာငြ်ီးကုိ Justice For Myanmar 

ရ ံ့ စုံစမ်္ြီးတ ာက်လှမ်္ြီးတလံ့လာမ္ှုတစ်ခုကတန တြာ် ုတ်ခ ံ့တာ မြစ်ပါတယ်။ 

 

စနက်တံတတွေဟာ ဗံုြီးန ံ့အတမမ္ ာက် ံတတွေမှ္ာ တပါက်ကွေ မ္ှုကုိ မြစ်တစတ ံ့ ကိရိယာတတွေ မြစ်ပါတယ်။ 

 

Panjiva ကုနသ်ွေယ်တရြီးတေတာတ ံ့စ်က ကုနသ်ွေယ်တရြီးမှ္တ်တမ်္ြီးတတွေအရ Sandeep Metalcraft ကုမ္ပဏရီ ံ့ 

လတ်တတလာတနာက် ံုြီး ကုနပ်စစည်ြီးတငပုိ် ံ့မ္ှုက ၂၀၂၂ ခုန္စ်ှ၊ မ္တ်လ ၂၅ ရက်တန ံ့ကမြစ်ပပီြီး၊ စနက်တံ ၃၀၀၀ 

ပါဝငတ် ကာငြ်ီး သိရပါတယ်။ ယငြ်ီးကုနတ်ငပုိ် ံ့မ္ှုမ္တုိငမီ်္က ၂၀၁၉ ခုန္စ်ှမှ္ာ စနက်တံ ၅ ခု၊ ၂၀၂၀ ခုန္စ်ှမှ္ာ 

စနက်တံ ၁၀၀၀ တငပုိ် ံ့မ္ှုတတွေ ရှိခ ံ့ပါတယ်။ 

 

တနာက် ံုြီးကုနတ်ငပုိ် ံ့မ္ှုန္စ်ှခုမှ္ာ  ယ်လုိ စနက်တံအမ္ ိ ြီးအစာြီးတတွေ ပါဝငတ်ယ် ိုတာကုိ တိတိက က  

ခွေ မခာြီးမ္သိရတပမ္ယံ့်လည်ြီး၊ ၂၀၁၉ ခုန္စ်ှကုနတ်ငပုိ် ံ့မ္ှုမှ္ာ ၈၄ မီ္လီမီ္တာ Carl Gustaf တနာက်ပွေင်ံ့ရိုငြ်ယ်တတွေ 

အတွေက် ေဇုိီငြ်ီး ုတ် ာြီးတ ံ့ စက်သံုြီး ခ ိနကုိ်က် စနက်တံ ၄၄၇ ခုကုိ တငပုိ် ံ့တာမြစ်တယ်။ 

 

မမ္နမ်္ာစစ်တပ်က ၈၄ မီ္လီမီ္တာ Carl Gustaf တနာက်ပွေင်ံ့ရိုငြ်ယ်တတွေကုိ လူမ္ ိ ြီးစုတေသတတွေအတွေငြ်ီး 

တုိက်ခိုက်မ္ှုတတွေမှ္ာ အသံုြီးမပ  ာြီးခ ံ့ပါတယ်။  

 

Carl Gustaf တလာငခ် ာန ံ့ စစ်လက်နက်  ုတ်လုပ်တ ံ့  ွေီေငတ်ကာ်ပုိတရြီးရှငြ်ီး Saab Group က 

အိန္ဒယိစစ်လက်နက် စက်ရံု ုတ်အြွေ ွဲ့ ီ စနက်တံ ုတ်လုပ်တရြီးလုိငစ်ငတ်ပြီးအပ်တာ၊ Sandeep Metalcraft 

ရ ံ့ မမ္နမ်္ာန္ိငုင်ကုိံ ပစစည်ြီးတငပုိ် ံ့တာတတွေန ံ့ စပ်လ ဉြီးပပီြီး Justice For Myanmar က တမ္ြီးမမ္နြ်ီးတာကုိ 

မပနလ်ည်တမြ ကာြီးမခငြ်ီး မ္ရှိခ ံ့ပါ ူြီး။ 

 



စနက်တံတတွေကုိ မမ္နမ်္ာပုဂ္ဂလိက စစ်လက်နက်တင်သွေငြ်ီးသူ Creative Exploration Ltd  ီကုိ 

တပြီးပုိ ံ့ခ ံ့တာမြစ်ပပီြီး၊ ေကုီမ္ပဏ၏ီ အရငန်ာမ္ည်က mySpace International မြစ်ပါတယ်။  

 

Creative Exploration ကုမ္ပဏကီ မမ္န်မ္ာံ့ရ တပ်ြွေ ွဲ့အတွေက်လက်နက်န ံ့ ရ သံုြီးပစစည်ြီးတတွေကုိ တပြီးသွေငြ်ီးတ ံ့ 

အဓိက လက်နက်ပွေ စာြီး ကုမ္ပဏတီစ်ခု မြစ်ပါတယ်။ 

 

အ ံ့ေကုီမ္ပဏကုိီ တေါက်တာတက ာ်တက ာ် ွေနြ်ီးန ံ့ သူ ံ့ရ ံ့ ဇနီြီး ဇာမြ တငစုိ်ြီးတုိ ံ့က ပုိင ်ိုငပ်ပီြီး၊ ဇာမြ တငစုိ်ြီးက 

ရုရှာြီးန္ိငုင် ံိုငရ်ာ မမ္နမ်္ာသံအမ္တ်မြစ်ခ ံ့သူ စစ်အရာရှိတဟာငြ်ီးတစ်ဦြီးရ ံ့ သမီ္ြီးမြစ်ပါတယ်။ တက ာ်တက ာ် ွေနြ်ီး 

က စစ်အရာရှိတဟာငြ်ီးတစ်ဦြီးမြစ်ပပီြီး၊ တပ်မ္တတာ်နည်ြီးပညာတကကသိုလ်တက ာငြ်ီး ငြ်ီး တစ်ဦြီး မြစ်ပါတယ်။ 

 

၂၀၂၀ ခုန္စ်ှကစပပီြီး Creative Exploration ကုမ္ပဏဟီာ အတမ္ရိကနကု်မ္ပဏ ီ Oxygen Forensics 

 ီကတနအတမ္ရိကန ် ေဂီ္ စ်တယ် မ္ှုခငြ်ီးတ ြီးပညာ ိုငရ်ာနည်ြီးပညာတတွေန ံ့ အတမ္ရိကနကု်မ္ပဏ ီ Sirichie 

 ီက ေဂီ္ စ်တယ်မ္ှုခငြ်ီး တ ြီးပညာ ိုငရ်ာ စမ်္ြီးသပ်စစ်တ ြီးမ္ှုစက်တစ်လုံြီးကုိလည်ြီး တငသ်ွေငြ်ီး ာြီးခ ံ့ပါ 

တယ်။ အ ံ့ေတီငသ်ွေငြ်ီးမ္ှု န္စ်ှခုလုံြီးကုိ အိန္ဒယိတငသ်ွေငြ်ီးသူ ကုမ္ပဏတီတွေကတ ငံ့ ်တငသ်ွေငြ်ီးခ ံ့တာ မြစ်ပါတယ်။ 

 

အိန္ဒယိန္ိငုင်အံတနန ံ့ မမ္နမ်္ာစစ်တပ်ကုိ စစ်လက်နက်တရာငြ်ီးခ တာ ပိတ်ပငတ် ံ့ မပဌာန်ြီးခ က်တစ်ရပ်ကုိ 

ခ က်ခ ငြ်ီး ခ မှ္တ်မပဌာနြ်ီးတပြီးြို ံ့ Justice For Myanmar က တတာငြ်ီး ိုပါတယ်။ 

 

 ွေီေငန်္ိငုင်အံတနန ံ့ အိန္ဒယိစစ်လက်နက် ုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏတီတွေကုိ တလာငခ် ာန ံ့ စစ်လက်နက် ုတ်လုပ်တရြီး 

လုိငစ်ငတ်တွေ တပြီးအပ်တာန ံ့ကုနတ်ငပုိ် ံ့တာတတွေကုိ မ္မြစ်မ္တန ရပ် ိုငြ်ီးရမှ္ာမြစ်ပပီြီး၊ မမ္နမ်္ာန္ိငုင်ကုိံ Sandeep 

Metalcraft ရ ံ့ ကုန်တငပုိ် ံ့တာတတွေမှ္ာ  ွေီေငန်ည်ြီးပညာတတွေ ပါဝငမ်ခငြ်ီးရှိမ္ရှိကုိ စုံစမ်္ြီးစစ်တ ြီးရမှ္ာ 

မြစ်ပါတယ်။ 

 

Quadrilateral Security Dialogue (the Quad) တလြီးပွေငံ့် ိုင ်လုံမခံ တရြီးတ ွေြီးတန္ွေြီးြက် အြွေ ွဲ့ဝငတ်တွေမြစ် ကတ ံ့ 

ဩစတ တြီးလ ၊ ဂ္ ပနန် ံ့ အတမ္ရိကနန်္ိငုင်တုိံ ံ့အတနန ံ့ မမ္နမ်္ာစစ်တပ် ီ အိန္ဒယိန္ိငုင်ကံတန စစ်လက်နက် 

စီြီး ငြ်ီးတာကုိ သူတုိ ံ့ရ ံ့ လွှမ်္ြီးမုိ္ြီးန္ိငုစ်ွေမ်္ြီး ဩဇာကုိ အသံုြီးမပ ပပီြီး ရပ်တန ံ့တ်အာင ်လုပ်ရမှ္ာ မြစ်ပါတယ်။ 

 

Creative Exploration, Sandeep Metalcraft န ံ့ သူတုိ ံ့ရ ံ့ ပုိငရ်ှငတ်တွေ၊ မမ္နမ်္ာစစ်တပ်အတွေက် စစ်လက်နက် 

တငသ်ွေငြ်ီးသူအာြီးလုံြီးအတပေါ် အတရြီးယူေဏခ်တ်ပိတ် ို ံ့မ္ှုတတွေကုိ အတရြီးတကကီြီး မပဌာန်ြီးခ မှ္တ်ရမှ္ာ 

မြစ်ပါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar   ံ့ ရပြာရ ်းဆ ုခွငံ့ရ်  သ ူ ြ တနာရြာငက် “မမ္နမ်္ာစစ်တပ်ကုိ အိန္ဒယိက 

စနက်တံတတွေ ပံံ့ပုိြီးတပြီးတာဟာ ခွေငံ့လ်ွှတ်န္ိငုစ်ရာအတ ကာငြ်ီးမ္ရှိပါ ူြီး။ 

 



“စစ်ရာဇဝတ်မ္ှုတတွေန ံ့ လူသာြီးမ္ ိ ြီးန္ွေယ်အတပေါ် က  ြီးလွေန်တ ံ့ရာဇဝတ်မ္ှုတတွေကုိ က  ြီးလွေနြ်ို ံ့ မမ္နမ်္ာစစ်တပ်က 

အဓိက အသံုြီးမပ တနတ ံ့ စစ်လက်နက်တတွေရ ံ့ အဓိကအစိတ်အပုိငြ်ီးတတွေကုိ တငပုိ် ံ့ခွေငံ့မ်ပ  ာြီးတာကုိက 

အရပ်သာြီးမပည်သူတတွေအတပေါ် စစ်တကာငစီ်ရ ံ့ တရာြီးမ္ ံ့တုိက်ခိုက်မ္ှုတတွေကုိ အိန္ဒယိန္ိငုင်ကံ တုိက်ရိုက်ပံံ့ပုိြီးတပြီး 

တနတာ မြစ်ပါတယ်။ 

 

“တစ်န္ိငုင်လုံံြီးအတုိငြ်ီးအတာန ံ့ အ ကမ်္ြီးြက်တနတ ံ့ စစ် ငတ်ရြီးတတွေမှ္ာ လူတနအိမ်္တတွေန ံ့ တက ြီးရွောတတွေအတပေါ် 

ဗံုြီးကက  တုိက်ခိုက်ြို ံ့၊ မပည်သူတတွေကုိ သတ်မြတ်ပပီြီး ေကုခိတ ဝတရာက်တစြို ံ့၊ မပည်သူ ၆၉၀,၀၀၀ တလာက် ကုိ 

အတငြ်ီးအဓမ္မ ြိအာြီးတပြီး ွေက်တမပြီးတစြို ံ့အတွေက် စစ်တကာငစီ်က တလတ ကာငြ်ီးတုိက်ခိုက်မ္ှုတတွေန ံ့ 

ဗံုြီးကက တုိက်ခိုက်မ္ှုတတွေ အသံုြီးမပ  ာြီးခ ံ့ပပီြီး မြစ်ပါတယ်။ 

 

“ေမုိီ္ကတရစီတုိငြ်ီးမပည်တစ်ခု၊ ေါ ံ့အမပင ် မမ္နမ်္ာံ့အိမ်္နီြီးခ ငြ်ီးတစ်ရပ်လည်ြီးမြစ်တ ံ့ အိန္ဒယိအစုိြီးရအတနန ံ့ 

စစ်ရာဇဝတ်တကာငတ်တွေ၊ တရာြီးမ္ဝငစ်စ်တကာငစီ်တတွေန ံ့ မ္ရပ်တည်  ၊ မမ္နမ်္ာမပည်သူတတွေန ံ့အတူ ရပ်တည်ြို ံ့ 

ကျွနမ်္တုိ ံ့ တတာငြ်ီး ိုပါတယ်။ 

 

“အိန္ဒယိအတနန ံ့ မမ္နမ်္ာစစ်တပ်အတပေါ် စစ်လက်နက်တရာငြ်ီးခ မ္ှုပိတ်ပငတ်ရြီးကုိ ခ က်ခ ငြ်ီးမပဌာန်ြီးပပီြီး၊ 

စစ်တကာငစီ်ရ ံ့ ရက်စက် ကမ်္ြီး က တ်တ ံ့ရာဇဝတ်မ္ှုတတွေမှ္ာ  ကံရာပါပတ်သက်မ္ှုကုိ အ ံုြီးသတ်ြို ံ့ ကျွနမ်္တုိ ံ့ 

တတာငြ်ီး ိုပါတယ်။ 

 

“မမ္နမ်္ာန္ိငုင်မှံ္ာရှိတ ံ့ အမပစ်မ္ ံ့မပည်သူတတွေကုိ သတ်မြတ်တနတ ံ့ စစ်လက်နက်တတွေ တပြီးအပ်တနတ ံ့လုပ်ရပ်မှ္ာ 

 ွေီေငကု်မ္ပဏတီစ်ခု ပါဝင ်က်န္ွေယ်တနန္ိငုတ် ံ့အတပေါ်မှ္ာလည်ြီး အတလြီးအနက်ကုိ စုိြီးရိမ်္စရာ မြစ်ပါတယ်။ 

 

“အိန္ဒယိက အ ကမ်္ြီးြက်စစ်တကာငစီ် ီ စစ်လက်နက်စီြီး ငြ်ီးမ္ှုကုိ ရပ်တန ံ့တ် ံ့အ ိ အိန္ဒယိကုိ တလာငခ် ာန ံ့ 

စစ်လက်နက်တတွေ တငပုိ် ံ့တာန ံ့ လုိငစ်ငတ်ပြီးအပ်တာကုိ ခ က်ခ ငြ်ီးရပ် ိုငြ်ီး ာြီးတပြီးြို ံ့  ွေီေငန်္ိငုင်ကုိံ ကျွနမ်္တုိ ံ့ 

တတာငြ်ီး ိုပါတယ်။” လုိ ံ့ တမပာ ကာြီးခ ံ့ပါတယ်။ 

 

ြ ုြ ုသ ရ   န် 

 

ကျွန္ိပ်ုတုိ ံ့ရ ံ့စုံစမ်္ြီးတြာ် ုတ်မ္ှုမြစ်တ ံ့ “အိန္ဒယိက မမ္နမ်္ာစစ်တပ် ံ စနက်တံမ္ ာြီး တရာငြ်ီးခ ပပီြီး စစ်တကာငစီ်၏ 

ရက်စက် ကမ်္ြီး က တ်တသာ ရာဇ၀တ်မ္ှုမ္ ာြီးတွေင ်နက်ရှု ိငြ်ီးစွော ပါ၀ငပ်တ်သက်မ္ှု” အတသြီးစိတ်ပါ 

သတငြ်ီးတ ာငြ်ီးပါြီးအာြီး ယခုတနရာတွေင ်ရယူပါ။  

 

 

 

 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/india-supplying-fuzes-to-myanmar-military-deepening-complicity-in-its-atrocity-crimes


 

Justice For Myanmar သည် မမ္နမ်္ာမပည်သူမ္ ာြီးအတွေက် တရာြီးမ္ျှတမ္ှုန္ငှံ့ ် တာဝနခ်ံမ္ှုရရှိတစရန၊် 

စစ်တပ်စီြီးပွောြီးတရြီးမ္ ာြီးအ ံုြီးသတ်ရန ် တတာငြ်ီး ိုတနပပီြီး ြက်ေရယ်ေမုိီ္ကတရစီန္ငှံ့ ် တရရှည်တည်တံံ့ခိငုပ်မ္  

တသာ ပငမ်ိ္ြီးခ မ်္ြီးတရြီးအတွေက် စည်ြီးရံုြီးလှုံွဲ့တ ာ်တနတသာ အမ္ည်မ္တြာ်မပသည်ံ့ တက်ကကလှုပ်ရှာြီးသူမ္ ာြီး 

အစုအြွေ ွဲ့ မြစ်သည်။ 
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