
  
 
၂၀၂၁ ခုနစ်ှ မတလ် ၃၀ ရက်။  

 

ပ ူးတ ွဲ သတငူ်းထတုပ်ပန်ချက်။ Adani က ပမန်မာစစ်တပ် ကုမပဏီအာူး သန်ူးဆယ်နငှ ခ်ျီပပူးပနပပီူး 

ပိတဆ်ို   အပရူးယ ထာူးပသာ ထပ်ိတန်ူး ဗုိလ်ချျုပ်ကကီူးမျာူးနငှ  ်လက်ပဆာငပ်စစည်ူး လွဲလှယ်ပ ကာငူ်း 

အစီရငခ်ံစာသစ်က ထတုပ်ြာ်လိုက်သပြင  ်Adani Ports ရငူ်းနှူီးပမ ျုပ်နှသံ မျာူးအတ က် ြိအာူးမျာူး 

တိူုးမျာူးလာပနသည်။ လ  အခ င အ်ပရူး အြ ွဲွဲ့မျာူးက Adani Ports ရငူ်းနှူီးပမ ျုပ်နှသံ မျာူးကို 

ရငူ်းနှူီးပမ ျုပ်နှမံှုမျာူး ရုတသ်မ်ိူးရန် ပတာငူ်းဆိသုည်။  

 

န ိုငင်တံကာ တရာားမျှတမှုအတွက် ဩစတတားလ ာား စငတ်ာ (Australian Centre for International Justice – ACIJ) 

နငှ  ်Justice For Myanmar (JFM) တ ို  ၏ အစီရငခ်ံစာသစ်က Adani Ports နငှ  ်မမနမ်ာစစ်တပ်ပ ိုင ်ကိုမပဏီ 

မမနမ်ာစီားပွာားတရား တကာ်ပ ိုတရားရှငာ်း (MEC) တ ို  အကကာား တိုနလ်ှုပ်ဖွယ် ဆက်စပ်မှု အသစ်မ ာားက ို ထိုတ်တဖာ်လ ိုက်သည်။ 

လွနခ်  သည ် အပတ်က အတမရ ကန ်မပည်တထာငစ်ိုက MEC နငှ  ်အမခာား မမနမ်ာ စစ်တပ် စီားပွာားတရား ကိုမပဏီ စို MEHL 

တ ို  က ို ဘဏ္ဍာတရားအရ ပစ်မှတ်ထာား အတရားယူပ တ်ဆ ို  မှုအတွငာ်း ထည ်သွငာ်းခ  သည်။    

 

“ကကံရာပါ ဆ ပ်ကမ်ား။ မမနမ်ာန ိုငင်ရှံ  Adani Ports” အစီရငခ်ံစာတွင ်ရနက်ိုနရှ်  စစ်တပ်ပ ိုင ်တမမတပေါ်တွင ်ကွနတ် နန်ာ 

ဆ ပ်ကမ်ား တဆာက်လိုပ်တနတသာ Adani Ports နငှ  ်အထူားစီားပွာားတရား ဇံို လီမ တက် (Adani Ports) ၏ မမနမ်ာ လိုပ်ငနာ်းခွ  

မဖစ်တသာ Adani ရနက်ိုန ်န ိုငင်တံကာ ဆ ပ်ကမ်ား ကိုမပဏီ လီမ တကက် တပားတသာ ပမာဏက ို ပထမဆံိုား 

အတည်မပြုတပားန ိုငတ်သာ ထွက်တပေါ်လာသည ် စာရွက်စာတမ်ားမ ာားက ို ထိုတ်တေ ထာားသည်။ Adani Ports လိုပ်ငနာ်းခွ က 

MEC က ို တမမငာှားရမ်ားခ အနည်ားဆံိုား အတမရ ကန ်တ ေါ်လာ သနာ်း ၃၀ နငှ  ်တမမရှငာ်းလငာ်းခအမဖစ် တနာက်ထပ် တ ေါ်လာ ၂၂ 

သနာ်းက ို တပားခ  သည်။  

 

အစီရငခ်ံစာတွင ်Adani CEO Karan Adani နငှ  ်မမနမ်ာစစ်တပ် ကာကွယ်တရား ဦားစီားခ ြုပ် ဗ ိုလ်ခ ြုပ်မ ားကကီား 

မငာ်းတအာငလ်ှု ငတ် ို   ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ ဇူလ ိုငလ်တွင ်အ နဒ ယ မွနမ် ာ ဆ ပ်ကမ်ားသ ို   ခရီားစဉ်အတွငာ်း လက်တဆာင ်လ လှယ်တနသည ် 

တပါက်ကွ တစန ိုငသ်ည ် ဓါတ်ပံိုမ ာား ထည ်သွငာ်း ပံိုနှ ပ်ထာားသည်။ ထ ိုသွာားတရာက် လည်ပတ်သည ် အခ  နက် ရ ိုဟငဂ် ာ 

တ ိုငာ်းရငာ်းသာား လူနည်ားစိုမ ာား အတပေါ် စစ်တပ်၏ ရက်စက် ကကမ်ားကကြုတ်မှုမ ာားတကကာင  ်ဗ ိုလ်ခ ြုပ်မ ားကကီား 

မငာ်းတအာငလ်ှု ငအ်ာား အတမရ ကန ်မပည်တထာငစ်ိုသ ို   သွာားတရာက်လည်ပတ်မခငာ်းက ို တာားမမစ်ခံထာားရခ  န ်မဖစ်သည်။ 

ဗ ိုလ်ခ ြုပ်မ ားကကီား မငာ်းတအာငလ်ှု ငအ်တပေါ် စစ်တပ်၏ ဆ ိုားရွာားရက်စက်တသာ လူ  အခွင အ်တရား ခ  ြုားတဖာက်မှုမ ာားတွင ်၎ငာ်း၏ 

အခနာ်းကဏ္ဍအတွက် နငှ  ်လတ်တတလာ စစ်အာဏာသ မ်ားမှုတ ို   အတွက် အတမရ ကန ်မပည်တထာငစ်ို၊ ကတန ါ၊ ယူတက၊ နငှ  ်

အီားယူ တ ို  က ခ မှတ်ထာားတသာ ဘဏ္ဍာတရား ပ တ်ဆ ို   အတရားယူမှုမ ာားအပါအေင ်တနာက်ထပ် ပစ်မှတ်ထာား ပ တ်ဆ ို  မှုမ ာားက ို 

ခ မှတ်ထာားသည်။  ဓါတ်ပံိုမ ာားသည် ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ Adani Ports၏ စစ်တပ်တခါငာ်းတဆာငမ်ှုနငှ  ်ပတ်သက်မှုက ို မငငာ်းဆ ိုတသာ 

တကကညာခ က်နငှ  ်ဆန  က် ငတ်နသည်။  

 

MEC နငှ  ်Adani Ports တ ို  အကကာား ဘဏ္ဍာတရားဆ ိုငရ်ာ တငလွ  တမပာငာ်းမှုမ ာား က ို တဖာ်ထိုတ်မပသသည ် ထငရှ်ာားတသာ 

ထိုတ်တဖာ်ခ က်မ ာားက အမခာားတသာ ရငာ်းနှာီးမမ ြုပ်နှသူံ အမ ာားအမပာားထ တွင ်HSBC၊ Norges Bank၊ BlackRock၊ PGGP 

နငှ  ်TIAA တ ို  က  သ ို   အဓ က ရငာ်းနှာီးမမ ြုပ်နှသူံမ ာားအာား Adani Ports နငှ  ်ဆက်စပ်မှုမ ာား ခ က်ခ ငာ်း မဖတ်တတာက်ရန ်

တတာငာ်းဆ ိုလ က်ရှ တနသည်။  

 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0078
https://2017-2021.state.gov/public-designation-due-to-gross-violations-of-human-rights-of-burmese-military-officials/index.html


၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ ကိုလသမဂဂ လူ  အခွင အ်တရား တကာငစီ်၏ လွတ်လပ်တသာ န ိုငင်တံကာ အခ က်အလက် ရှာတဖွတရား မစ်ရှင ်

အစီရငခ်ံစာ၏ ဥပတ ဆ ိုင်ရာ သံိုားသပ်ခ က်အတပေါ် အတမခခံထာားလ က် အစီရငခ်ံစာက MEC နငှ  ်လက်တွ သည ် 

ကိုမပဏီမ ာားတွင ်ရငာ်းနှာီးမမ ြုပ်နှသူံမ ာားသည် မမနမ်ာစစ်တပ်၏ လိုပ်တဆာငမ်ှုမ ာားက ို တငတွကကားတထာက်ပံ ရာတွင ်

အကူအညီတပားတနန ိုငတ်ကကာငာ်း သတ တပားထာားသည်။ ထ ို လိုပ်တဆာင်မှုမ ာားထ တွင ်အခ  ြု ျို့တသာ ခ  ြုားတဖာက်မှုမ ာားသည် 

ရက်စက်ကကမ်ားကကြုတ်တသာ ရာဇေတ်မှုမ ာား တမမာက်ပပီား န ိုငင်တံကာ ခံိုရံိုားမ ာား၏ စံိုစမ်ားစစ်တဆားမှုက ို ခံရန ိုငတ်သာ 

စနစ်က ပပီား က ယ်မပန  သ်ည ် လူ  အခွင အ်တရား ခ  ြုားတဖာက်မှုမ ာား ပါေင်သည်။  

 

န ိုငင်မံခာား ရငာ်းနှာီးမမ ြုပ်နှမံှုမ ာားသည် လူထို ရံပံိုတငမွ ာားက ို စစ်တပ်က အတရားကကီားတသာ ရံပံိုတငမွ ာားအမဖစ် 

တမပာငာ်းလ ပစ်တအာင ်ခွင မ်ပြုတပားတသာ က ယ်က ယ်မပန  မ်ပန  မ်ဖစ်တနသည ် မခစာားမှုမ ာားက ိုလည်ား ပံ ပ ိုားတပားလ က် ရှ သည်။ 

စစ်တပ်က တဖတဖာ်ေါရီလ ၁ ရက်တန  တွင ် မီ ိုကတရစီနည်ားက  တငတ်မမ ာက်ထာားတသာ အရပ်သာား အစ ိုားရက ို 

ဖယ်ရှာားခ  သည ် အကကမ်ားဖက် အာဏာသ မ်ားမှုက ို ဦားတဆာငခ်  သည်။ ယငာ်းအာဏာသ မ်ားမှုက က ယ်မပန  တ်သာ ဖ နှ ပ်မခငာ်း၊ 

ပင မ်ားခ မ်ားစွာ ဆနဒမပသူ ၂၅၀ တက ာ်က ို သတ်မဖတ်မခငာ်း နငှ  ်တထာငန်ငှ ခ် ီတသာ သူမ ာားက ို ဖမ်ားဆီားထ နာ်းသ မ်ားမခငာ်းရလာ က် ို 

မဖစ်တပေါ်တစခ  သည်။  

 

အစီရငခ်ံစာက ရနက်ိုန ်ဆ ပ်ကမ်ား လည်ပတ်မှုသည် ပူားတပါငာ်း စီမံခန  ခ်ွ မှုမှတဆင  ်ဩစတတားလ ာား လည်ပတ်မှုနငှ  ်

ဆက်စပ်တနရာ Adani Ports ၏ တမပာဆ ိုခ က်မ ာားနငှ  ်ဆန  က် ငတ်နသည်က ိုလည်ား တတွျို့ ရှ သည်။ ဩစတတားလ ာားတွင ်

အမငငာ်းပွာားဖွယ် Carmichael တက ာက်မီားတသွား စီမံက နာ်းနငှ  ်Adani Ports ၏ တ ိုက်ရ ိုက်ဆက်နယွ်မှုက ို မကကာတသားခငက် 

တဖာ်ထိုတ်ခ  သည်။ Adani Ports သည် Adani ၏ Carmichael တက ာက်မီားတသွားတွငာ်းမှ တက ာက်မီားတသွား 

အစိုအမပံြုလ ိုက်က ို ၎ငာ်း၏ Great Barrier Reef ရှ  ဆ ပ်ကမ်ားသ ို   သယ်ယူပ ို  တဆာငမ်ည ် Bowen Rail ကိုမပဏီက ို 

ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည်။ 

 

အဖွ ျို့အစည်ားမ ာားက Adani Ports တွင ်ရငာ်းနှာီးမမ ြုပ်နှသူံမ ာားသည် Adani ၏ MEC နငှ  ်မမနမ်ာ စစ်တပ်နငှ  ်လိုပ်ငနာ်း 

လိုပ်က ိုင ်တဆာငရွ်က်မှုမ ာားက ို ပံ ပ ိုားရံိုသာမက Adani၏ အမငငာ်းပွာားဖွယ်ရာ Carmichael တက ာက်မီားတသွား စီမံက နာ်း ၏  

အတရားကကီားတသာ အစ တ်အပ ိုငာ်းမ ာားက ို တငတွကကားတထာက်ပံ ရာတွငလ်ည်ား ပံ ပ ိုားတစမည်က ို သတ တပားထာားသည်။   

 

Adani ၏ အမငငာ်းပွာားဖွယ် Carmichael တက ာက်မီားတသွားတွငာ်း စီမံက နာ်းတွင ်ပတ်သက်မှုအတပေါ် ယခိုအပတ်အတငွာ်း 

Adani Ports ၏ အဓ က အစိုရှယ်ယာ ပ ိုငဆ် ိုငသူ် PIMCO က Adani Ports နငှ  ်ဆက်စပ်မှုမ ာားက ို 

မဖတ်တတာက်လ ိုက်မခငာ်းသည် Adani Ports ၏ ရငာ်းနှာီးမမ ြုပ်နှသူံမ ာားက ို ဖ အာား ပ ိုမ ို မဖစ်တစသည်။ တဖာ်ထိုတ်ထာားသည ် 

အစီရငခ်ံစာသစ် ထိုတ်တေမှုသည် Adani Ports အာား မမနမ်ာစစ်တပ်နငှ  ်Carmichael တက ာက်မီားတသွား စီမံက နာ်းတ ို  နငှ ်

ဆက်စပ်မှုအတပေါ် စည်ားရံိုားလှုံျို့တဆာ်သူမ ာားက စ ိုားရ မ်လာသည ်အတွက် Dow Jones ၏ တရရှည်တည်တံ ခ ိုငပ်မ မှု 

အည နာ်းတွင ်ပါေငမ်ှုက ို မပနလ်ည် သံိုားသပ်သည ် အခ  နတ်ွင ်ထွက်တပေါ်လာမခငာ်းလည်ား မဖစ်သည်။  

 

Justice For Myanmar ၏ ပပပာပရူးဆိခု င ရိှ်သ  ရတနာပမာငက် အခုလုိ ပပပာသည်။  

 

“တရာားမေငတ်   စစ်အာဏာသ မ်ားမှုန   စစ်တပ်ရ   ဆက်ပပီား လိုပ်တဆာင်တနတ   လူသာားမ  ြုားနယွ်အတပေါ် က  ားလွနတ်   

ရာဇေတ်မှုတတွ ရှ တနတပမယ ် Adani Ports ဟာ မမနမ်ာန ိုငင်ကံ သူ  ရ   လိုပ်ငနာ်းက ို ဆက်လိုပ်တနတယ်။ အခို အခါ 

အတမရ ကနက် အတရားယူ ပ တ်ဆ ို  မှုတတွ ခ မှတ်ထာားတ   Adani Ports ရ    မမနမ်ာန ိုငင်ကံ လိုပ်တဖာ်က ိုငဖ်က်ဟာ 

ရည်ရွယ်ခ က်ရှ ရှ န   ပင မ်ားခ မ်ားစွာ ဆနဒမပသူတတွက ို သတ်မဖတ်တာ၊ ဖမ်ားဆီားထ နာ်းသ မ်ားထာားသူတတွက ို နှ ပ်စက်ည ငာ်းပမ်ားတာ 

န   လူထို ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုတတွက ို ခ ိုားယူတာတတွ စတ   လူသာားမ  ြုားနယွ်အတပေါ် ဆန  က် ငတ်   ရာဇေတ်မှုတတွက ို က  ားလွနတ်နတယ်။ 

Adani Ports ရ   ရပ်တည်ခ က်ဟာ စစ်တပ်ရ   ရက်စက် ကကမ်ားကကြုတ်မှုတတွန   မခစာားမှုတတွမှာ စစ်တပ်ရ   ကိုမပဏီ 

https://www.abc.net.au/news/2020-09-10/adani-coal-mine-abbot-point-terminal-rail-line-protests/12644432
https://www.abc.net.au/news/2020-09-10/adani-coal-mine-abbot-point-terminal-rail-line-protests/12644432
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/pimco-rules-out-future-investment-in-adani-ports-on-coal-link
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/pimco-rules-out-future-investment-in-adani-ports-on-coal-link
https://www.reuters.com/article/uk-apsez-esg/campaign-group-asks-sp-to-cut-adani-ports-from-dj-sustainability-index-idUKKBN2B9114
https://www.investordaily.com.au/markets/48945-s-p-to-reconsider-adani-in-sustainability-index


အိုပ်စိုကကီားက ို တ ိုက်ရ ိုက် တပားသွငာ်းမှုတတွကတဆင  ်ကကံရာပါ မဖစ်တနတယ်။ အကက မ်ကက မ်တတာငာ်းဆ ိုတနတ   ကကာားကပ  

Adani Ports ဟာ ရာဇေတ်တကာင ်မဖစ်တ   မမနမ်ာစစ်တပ်န   ဆက်စပ်မှုတတွက ို မဖတ်တတာကမ်ခငာ်းမဖင  ်အတရားယူ 

တဆာငရွ်က်ဖ ို   ပ က်ကွက်ခ  တယ်။  ါတကကာင မ် ို  လ ို   ကျွနမ်တ ို  ဟာ Adani Ports ရ   ရှယ်ယာ ပ ိုငရှ်ငတ်တွန   

အတကျွားရှငတ်တွက ို  ရာဇေတ်တကာငမ်ဖစ်တ   စစ်အိုပ်စိုန   စီားပွာားတရား ဆက်လိုပ်တနတ  အတွက် Adani Ports န   

အဆက်အသွယ်မဖတ်တတာက်မခငာ်းမဖင  ်သူတ ို  ရ   လူ  အခွင အ်တရား တာေနေ်တတ ရာားတတွက ို ဆိုတ်က ိုငက်ကဖ ို   

တတာငာ်းဆ ိုတာမဖစ်တယ်။ မမနမ်ာမပည်သူတတွန  အတူ ရပ်တည်ပါ။”  

 

 

ဩစပတူးလျာူးရှိ ပမန်မာ ရုိဟငဂ်ျာ အသိငုူ်းအဝိုငူ်းမှ အာဆန်အ ဟတ ်(Ahsan Ul-Haque) က လညူ်း 

ယခုကွဲ သို   ပပပာသည်။  

 

“အ နဒ ယ မွနမ် ာမှာ Adani Ports က ဗ ိုလ်ခ ြုပ်မ ားကကီား မငာ်းတအာငလ်ှု ငက် ို ဧည ်ခံတ   ဓါတ်ပံိုတတွဟာ ဗ ိုလ်ခ ြုပ်ကကီားက 

ကျွနတ်တာ ် လူမ  ြုားတတွက ို လူမ  ြုားစို ရှငာ်းလငာ်းတရား နငှ်  လူမ  ြုားတိုနာ်းသတ်မဖတ်မှုက ို တခါငာ်းတဆာငခ်  တ  တနာက် နစ်ှနစ်ှ 

အတွငာ်းမှာ မဖစ်ပပီား Adani Ports ဟာ စီားပွာားတရား အက  ြုားအမမတ်တနာက်လ ိုက်တ  အခါ လူ  အခွင အ်တရားက ို ဂရိုမစ ိုက် 

ဘူားဆ ိုတာက ို မပတနပါတယ်။ သူတ ို   ကိုမပဏီတတွန   သတဘာတူ လိုပ်တဆာငမ်ှုတတွက တနတဆင  ်စစ်တပ်က ို သွယ်ေ ိုက်တ   

နည်ားန   ပံ ပ ိုားတပားတနတ   စီားပွာားတရား လိုပ်ငနာ်းတတွဟာ စစ်တပ်က ို တာေနခ်ံမှု ရှ တစဖ ို  ကတန အကာအကွယ်ရဖ ို   ကူညီတနတာ 

မဖစ်တယ်။ အ  လ ို စီားပွာားတရား လိုပ်ငနာ်းတတွက ို အလငာ်းတစ်ခိုထ တအာက်မှာ က ိုငတ်ွယ်ဖ ို   အခ  နတ်ရာက်ပါပပီ။ 

ရငာ်းနှာီးမမ  ြုပ်နှသူံတတွက ို Adani Ports က ရငာ်းနှာီးမမ  ြုပ်နှမံှုတတွ ခ က်ခ ငာ်း မပနထ်ိုတ်ကကဖ ို   ကျွနတ်တာတ် ို   တတာငာ်းဆ ိုပါတယ်။”  

 

ပမန်မာနိငုင်ဆံိငုရ်ာ ကုလသမဂဂ အချက်အလက်ရှာပြ ပရူး မစ်ရှင်၏ အြ ွဲွဲ့ဝငပ်ဟာငူ်းနငှ  ်ပမန်မာနိငုင်ဆံိငုရ်ာ အထ ူး 

အ ကံပပူး ပကာငစီ် အြ ွဲွဲ့ဝင ်ခရစ်ဆဒီိတုကီ ယခုလုိ ပပပာသည်။  

 
“အစီရငခ်ံစာက မမနမ်ာစစ်တပ်နငှ  ်Queensland မှာ ရှ တ   Carmichael တက ာက်မီားတသွား စီမံက နာ်းမှာ အနာီးကပ် ပါေငတ်   

Adani Ports န   အထူား စီားပွာားတရားဇံို လီမ တက်တ ို   အကကာားက ဆကစ်ပ်မှုက ို တဖာ်ထိုတ်မပခ  တယ်။ ဩစတတားလ ာားန   

ဩစတတားလ ာား န ိုငင်သံာားတတွအတကွ် တမားခွနာ်းကတတာ  မမနမ်ာ စစ်တပ်က ို ကကယ်ေခ မ်ားသာမှုတတွ မဖည ်စည်ားတပားတ   

ကိုမပဏီက ို ကျွနတ်တာ်တ ို  တတွ လက်သင ခ်ံမလာား ဆ ိုတာပါပ ။ Adani ရ   ရငာ်းနှာီးမမ  ြုပ်နှသူံတတွ အတွက် တမားခွနာ်းကတတာ  

သူတ ို  အတနန   မမနမ်ာစစ်တပ်ရ   စစ်ဆငတ်ရားတတွက ို တငတွကကားတထာက်ပံ ခ ငသ်လာား ဆ ိုတာပါ။ ဘာမဖစ်လ ို  လ  ဆ ိုတတာ  

Adani မှာ ရငာ်းနှာီးမမ  ြုပ်နှမံခငာ်းအာားမဖင  ်အ  ါက ို သူတ ို   သွယ်ေ ိုက်ပပီား လိုပ်တနတာမ ို  လ ို  ပါပ ။ န ိုငင်ပံ ိုင ်လူမှု ကကယ်ေမှု ရံပံိုတငနွ   

အပင မ်ားစာား ရံပံိုတင ွတတွအတွက်ကလည်ား သူတ ို  ရ   ရငာ်းနှာီးမမ  ြုပ်နှမံှု ဆံိုားမဖတ်ခ က်တတွအတွက် မမင မ်ာားတ   က င ေ်တ်ဆ ိုငရ်ာ 

အတမခခံတတွ ရှ လ ိုတာတကကာင  ်တမားခွနာ်းထိုတ်စရာ မဖစ်ပါတယ်။” 

 

နိငုင်တံကာ တရာူးမျှတမှုအတ က် ဩစပတူးလျာူး စငတ်ာ၏ စီမံခန  ်ခ ွဲမှု ဒါရုိက်တာ ရဝမ် အာရာြ်က ခုလို 

ပပပာသည်။  

 

“MEC ပါေငတ်   မမနမ်ာန   သတဘာတူ လိုပ်က ိုငက်ကတာန   ပတသ်က်လ ို   ၂၀၁၉ ခိုနစှ် တမလက စပပီား Adani 

Ports ဆီက တကကညာခ က်အမ ာားအမပာားက ို ကျွနတ်တာ်တ ို   တလ လာခ  ကကပါတယ်။ သူတ ို  က လူ  အခွင အ်တရားက ို 

တလားစာား ပပီား မမနမ်ာန ိုငင်နံ   မထ တတွျို့ပ  တနမယ်ဆ ိုတ   အတပေါ် ကျွနတ်တာ်တ ို   အယံိုအကကည်မရှ ပါဘူား။ 

ကိုလသမဂဂက လူသ ရှငက်ကာား အသ တပားတာ အကက မ်ကက မ်ရှ ခ  ပါတယ်။ အကက မ်တ ိုငာ်းမှာ သူတ ို  ဟာ 

မမနမ်ာန ိုငင်မံှာ စီားပွာားကူားသနာ်းတရာငာ်းေယ်မှု လိုပ်ငနာ်း လည်ပတ်လိုပ်တဆာငတ်နတယ်ဆ ိုတာက ို မငငာ်းဆ ိုတယ် 

 ါမှမဟိုတ် မတရမရာ တမပာပါတယ်။”  

 



“Adani Ports က မမနမ်ာန ိုငင်မံှာ ရှ တ   သူ  ရ ံ လိုပ်ငနာ်းက ို စဉ်ားစာားဖ ို  န   မပနလ်ည်သံိုားသပ်ဖ ို   အခ  နအ်မ ာားကကီား 

ရှ ခ  ပါတယ်။ တမခာား အဓ ကက တ   န ိုငင်တံပါငာ်းစံို တကာ်ပ ိုတရားရှငာ်းတတွက မမနမ်ာန ိုငင်ကံ 

လိုပ်ငနာ်းလည်ပတ်မှုတတွက ို ရပ်ဆ ိုငာ်းဖ ို   လိုပ်တဆာငလ်ာတ   အခ  နမ်ှာ Adani Ports က သူ  ရ   တနရာက ို 

ပ ိုခ ိုငတ်အာင ်လိုပ်တနပံို ရပါတယ်။  ါဟာ သ သာပါတယ။် လူမ  ြုားတိုနာ်း သတ်မဖတ်တယ်လ ို   စွပ်စွ ခံရသူတတွန   

စီားပွာားလိုပ်တာဟာ ခငဗ် ာားရ   စီားပွာားတရားက ို အတမခခံက တ   တနဖ် ိုား မပနသ်တ်မှတ်ဖ ို   မမဖစ်န ိုငပ်ါဘူား။ 

စဉ်ားစာားကကည ်ဖ ို   တကာငာ်းပါတယ်၊ ခငဗ် ာားရ   စီားပွာားတရား လိုပ်တဖာ်က ိုငဖ်က်ဟာ အကကမ်ားဖက် အာဏာသ မ်ားမှုက ို 

လိုပ်တဆာငခ်  မယ် ဆ ိုရင ်တနာက်ဆံိုား ရလာ က် ဘာ တတွ မဖစ်လာမလ ။ ကျွနတ်တာ်တ ို   အမမငန်   

တမပာရမယ်ဆ ိုရင ်Adani ရ   လိုပ်တဆာငမ်ှု သ ို  မဟိုတ် ထ နခ် နမ်ှုဟာ မမနမ်ာန ိုငင်မံှာလိုပ်တ   သူရ   သတဘာတူ 

လိုပ်တဆာငမ်ှုရ   လူ  အခွင အ်တရား ဆ ိုငရ်ာ သက်တရာက်မှုက ို ဂရိုမစ ိုက်ဘူားဆ ိုတာ မပတနပါတယ်။  ါတကကာင မ် ို   

ကျွနတ်တာ်တ ို  က အစ ိုားရတတွ၊ ရငာ်းနှာီးမမ  ြုပ်နှသူံတတွန   အစိုရှယ်ယာရှငတ်တွက ို အတရားယူတဆာငရွ်က်ဖ ို  န   Adani 

Ports မှာ ရငာ်းနှာီးမမ  ြုပ်နှမံှုတတွ တလ ာ ်ခ ဖ ို   တတာငာ်းဆ ိုတနတာမဖစ်ပါတယ်။   လ ို လိုပ်မခငာ်းအာားမဖင  ်

ရငာ်းနှာီးမမ  ြုပ်နှသူံတတွဟာ မမနမ်ာန ိုငင်မံှာ ရှ တ   စစ်တပ်ရ   ခ  ြုားတဖာက်မှုတတွန   စီားပွာားတရား ထ နာ်းခ ြုပ်မှုတတွက ို 

အဆံိုားသတ်ဖ ို   ကက ြုားစာားမှုတတွမှာ မမနမ်ာမပည်သူတတွက ို တထာက်ခံပပီား အတူတကွရှ တကကာငာ်း မပသပါတယ်။”  

 

Market Forces နငှ  ်စည်ူးရုံူးလှုံွဲ့ပဆာ်သ  ပါဘလို ဘရိတက် အခုလို ပပပာသည်။  

 

“Barclays န   BlackRock တ ို  လ ို ရငာ်းနှာီးမမ  ြုပ်နှသူံတတွန   တငစွိုလက်မှတ် စီစဉ်သူတတွဟာ အမငငာ်းပွာားစရာတတွန   

မပည ်တနတ   ကိုမပဏတီစ်ခိုက ို ပံ ပ ိုားတပားမခငာ်းမဖင  ်သူတ ို  ရ   နာမည်ပ က်န  တ   အနတရာယ်က ို မယူသင ပ်ါဘူား။ 

ရာသီဥတို မပဿနာန   အစွနာ်းတရာက် ရာသီဉတိုက ို မဖစ်တစမယ ် စီမံက နာ်းတစ်ခိုမဖစ်တ   Carmichael အပူ 

တက ာက်မီားတသွား စီမံက နာ်းမှာ Adani Ports ရ   အခနာ်းကဏ္ဍဟာ သူတ ို  ဟာ တာေနခံ်မှု မရှ တ    ါမှမဟိုတ် 

က င ေ်တ်က ို မလ ိုက်နာတ   ကိုမပဏမီဖစ်တယ်ဆ ိုတာ မပတနပါတယ်။ မမနမ်ာစစ်တပ်န   သူ  ရ   ဆက်နယွမ်ှုက ို 

ထပ်ပပီား မဖည ်စွက်လ ိုက်ရင ်သဘာေပတ်ေနာ်းက ငဆ် ိုငရ်ာ၊ လူမှု ဆ ိုငရ်ာ န   စီမံခန  ခွ် မှု တဘားအနတရာယ် တတွန   

အလွန ်စ ိုားရ မ်စရာ တကာငာ်းတ   ကိုမပဏ ီတစ်ခိုရ   ပံိုရ တ်က ို ရပါတယ်။ " 

  

မီဒယီာ အဆက်အသ ယ်။  

Australian Centre for International Justice: Rawan Arraf, 0450 708 870   
Justice For Myanmar, media@justiceformyanmar.org  
  

“ ကံရာပါ ဆပ်ိကမ်ူး” အစီရငခ်စံာမှ အဓကိ အချကမ်ျာူး  

 
ဆပ်ိကမူ်းငာှူးရမူ်းရန်အတ က် စစ်တပ်ကုမပဏီကို Adani က သန်ူးနငှ  ်ချီ ပပူးပနသည်ကို 

စာရ က်စာတမူ်းမျာူးက ပြာ်ထတုလ်ိကု်သည်။ (စာ-၁၄)  

 

အစီရငခ်ံစာတွင ်ထိုတ်တေထာားတသာ ထွက်တပေါ်လာသည ် စာရွက်စာတမ်ားမ ာားက Adani Ports ၏ လက်ခွ  ကိုမပဏီက 

မမနမ်ာ စစ်တပ်ပ ိုင ်MEC ကိုမပဏီက ို ပထမဆံိုားအကက မ် တငတွပားသွငာ်းသည ် ပမာဏက ို တဖာ်မပထာားသည်။ ဆ ပ်ကမ်ားက ို 

တည်တဆာက်တနတသာ Adani Ports ၏ လက်ခွ  ကိုမပဏီမဖစ်သည ် ရနက်ိုန ်န ိုငင်တံကာ ဆ ပ်ကမ်ား ကိုမပဏီ လီမ တကက် 

MEC က ို တမမငာှားရမ်ားခါ အမဖစ် အနည်ားဆံိုား အတမရ ကန ်တ ေါ်လာ သနာ်း ၃၀ တပားခ  သည်။ တနာက်ထပ် အတမရ ကနတ် ေါ်လာ 

mailto:media@justiceformyanmar.org


၂၂ သနာ်းက ို တမမရှငာ်းလငာ်းခအမဖစ် တပားခ  သည်။ တမမရှငာ်းလငာ်းခက ို လက်ခံသူ မည်သူမဖစ်သည်ဆ ိုမှာ ရှငာ်းလငာ်းမှု 

မရှ တသာ်လည်ား တမမပ ိုငရှ်ငမ်ဖစ်သည ် MEC သ ို   တငမွ ာား စီားဆငာ်းသွာားရန ်အလာားအလာရှ သည်။    

  

Adani Ports စီအူီးအိနုငှ  ်ပိတဆ်ို   အပရူးယ မှု လုပ်ထာူးပသာ ပမန်မာ စစ်တပ် ဗိုလခ်ျျုပ်ကကူီးတို   

လက်ပဆာငမ်ျာူး လွဲလှယ်ပနသည်ကို ဓါတပံ်ုမျာူးက ပြာ်ပပသည်။ (စာ-၁၆)  

 

၂၀၁၉ ခိုနစှ် ဇူလ ိုငလ် အတွငာ်းတွင ်ဗ ိုလ်ခ ြုပ်မ ားကကီား မငာ်းတအာငလ်ှု ငသ်ည် အ နဒ ယ န ိုငင် ံမွနမ် ာ ဆ ပ်ကမ်ားရှ  

Adani Ports ဌာနခ ြုပ်သ ို   သွာားတရာက်လည်ပတ်ခ  သည်။ ဗ ိုလ်ခ ြုပ်မ ားကကီား မငာ်းတအာငလ်ှု ငက် ၎င်ား၏ ပိုဂဂလ က 

ေက်ဆ ိုက် စာမ က်မှာ တွင ်ဤခရီားစဉ်၏ ဓါတ်ပံိုမ ာားနငှ  ်ဗီ ယီ ိုမ ာားက ို က ယ်က ယ်မပန  မ်ပန   ်တငမ်ပခ  ပပီား မမနမ်ာ 

အစ ိုားရ မီ ယီာကလည်ား သတငာ်းမ ာား တဖာ်မပခ  သည်။ ဤအထူား ခရီားစဉ်တွင ်Adani Ports စီအီားအ ို Karan 

Adani နငှ  ်စစ်ရာဇေတ်မှု ဆ ိုငရ်ာနငှ  ်လူမ  ြုားတိုနာ်းသတ်မဖတ်မှုက ို က  ားလွတ်သူဟို စွပ်စွ ခံထာားရသည ် 

ဗ ိုလ်ခ ြုပ်မ ားကကီား မငာ်းတအာငလ်ှု ငတ် ို   အကကာား လက်တဆာငလ် လယှ်မခငာ်းလည်ား ပါေငသ်ည်။  

  

စစ်တပ်တခါငာ်းတဆာငပ် ိုငာ်းနငှ  ်ထ တတွမှု မရှ တကကာငာ်း မငငာ်းဆ ိုထာားသည ် Adani Ports ၏ တကကညာခ က်သည် 

ဓါတ်ပံိုမ ာားနငှ  ်ဆန  က် ငတ်နသည်။  

 

သူ၏ ခရီားစဉ် သွာားတရာက်သည ် အခ  နမှ်ာ ရ ိုဟငဂ် ာ တ ိုငာ်းရငာ်းသာား လူနည်ားစိုမ ာားအတပေါ် စစ်တပ်၏ 

ရက်စက်ကကမ်ားကကြုတ်မှုမ ာားတကကာင  ် ဗ ိုလ်ခ ြုပ်မ ားကကီား မငာ်းတအာငလ်ှု ငက် ို အတမရ ကန ်မပည်တထာငစ်ိုသ ို   လာတရာက်ခွင က် ို 

ပ တ်ပငထ်ာားသည ် အခ  နမ်ဖစ်သည်။  ဗ ိုလ်ခ ြုပ်မ ားကကီား မငာ်းတအာငလ်ှု ငသ်ည် အတမရ ကန ်မပည်တထာငစ်ို၏ တနာက်ထပ် 

ပစ်မှတ်ထာား တငတွကကားဆ ိုငရ်ာ အတရားယူ ပ တ်ဆ ို  မှုက ို ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ  ဇီငဘ်ာလတွငန်ငှ  ်UK ပ တ်ဆ ို  မှုက ို ၂၀၂၀ ဇူလ ိုင၊် 

တ ို  တွင ်ရ ိုဟငဂ် ာမ ာားအတပေါ် ရာဇေတ်မှုမ ာားတွင ်သူ၏ အခနာ်းကဏ္ဍအတွက် ခ မှတ်မခငာ်း ခံရသည်။ ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ 

တဖတဖာ်ေါရီနငှ  ်မတ်လမ ာားတွင ်အတမရ ကန ်မပည်တထာငစ်ို၊ ယူတက၊ ကတန ါ နငှ  ်အီားယူတ ို  က စစ်အာဏာသ မ်ားမှုတွင ်

ပါေငခ်  သည ် အခနာ်းကဏ္ဍအတွက် ပ တ်ဆ ို   အတရားယူခ  သည်။  

ဗ ိုလ်ခ ြုပ်မ ားကကီားက ို တပားခ  တသာ ဤလည်ပတ်မှုနငှ  ်ခရီားစဉ်သည် ရခ ိုငမ်ပည်နယ်ရှ  တထာငန်ငှ  ်ခ ီတသာ ရ ိုဟငဂ် ာမ ာား 

အသတ်ခံရပပီား ရ ိုဟငဂ် ာ ၇ သ နာ်းတက ာ်က ို ဘဂဂလာား န ိုငင်တံွင ်တဘားကငာ်းလံိုမခံြုမှုအတွက် ခ ိုလှုံတစတအာင ်

တမာငာ်းထိုတ်ခ  သည ် “နယ်တမမ ရှငာ်းလငာ်းမှု စစ်ဆငတ်ရားမ ာား”  ဟို လူသ မ ာားသည ် လူမ  ြုားစို ရှငာ်းလငာ်းတရား လှုပ်ရှာားမှု 

တနာက် နစ်ှနစ်ှမတ ိုငမီ်တွင ်မဖစ်ပွာားခ  မခငာ်းမဖစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခိုနစ်ှဩဂိုတ်လမှ စတင၍် စစ်တပ်၏ ရက်စက် 

ကကမ်ားကကြုတ်မှုမ ာားက ို ယခိုအခါ န ိုငင်တံကာ ရာဇေတ် ခံိုရံိုား (ICC) တွင ်စံိုစမ်ားစစ်တဆားတနပပီမဖစ်ပပီား လူမ  ြုားတိုနာ်း 

သတ်မဖတ်မှု သဘာေ ရှ သည ် ရာဇေတ်မှုမ ာားက ို န ိုငင်တံကာ တရာားရံိုား (ICJ) တွင ်စံိုစမ်ားစစ်တဆားလ က်ရှ သည်။  

  

Adani Ports ၏ MEC နငှ  ်ပရူးထိူုးခွဲ ပသာ သပဘာတ ညီချက်ကုိ ရုိဟငဂ်ျာ ပပည်သ မာူးအပပေါ် လ မျိျုူးစု ရှငူ်းလငူ်းပရူး 

စည်ူးရုံူးလှုံွဲ့ပဆာ်လှုပ်ရှာူးမှု ပနာက်ပုိငူ်း နစ်ှနှစ် အတ ငူ်းတ င ်ပပျုလုပ်ခွဲ သည်။ (စာ -၁၂)  

 

ဤသတဘာတူညီခ က်က ို ရ ိုဟငဂ် ာမ ာား အတပေါ် စစ်တပ်၏ လူမ  ြုားစို ရှငာ်းလငာ်းတရား လှုပ်ရှာားမှု တနာက်ပ ိုငာ်း နစ်ှနစ်ှ 

မတ ိုငမီ်နငှ  ်ကိုလသမဂဂ FFM က န ိုင  ်ရပ်မခာား တကာ်ပ ိုတရားရှငာ်းမ ာားက ို မမနမ်ာစစ်တပ်ပ ိုင ်နငှ  ်ထ နာ်းခ ြုပ်ထာားတသာ 

စီားပွာားတရား လိုပ်ငနာ်းမ ာား နငှ  ်ထ စပ်မှု အတပေါ် န ိုငင်မံခာား တကာ်ပ ိုတရားရှငာ်းမ ာားက ို သတ တပားထာားသည်မှာ တစ်နစ်ှတအာက်သာ 

ရှ တသားသည်။  

 

 

  

https://2017-2021.state.gov/public-designation-due-to-gross-violations-of-human-rights-of-burmese-military-officials/index.html
https://2017-2021.state.gov/public-designation-due-to-gross-violations-of-human-rights-of-burmese-military-officials/index.html


အပခာူးပသာ နိငုင်ပံခာူး ကုမပဏီမျာူး ထ က်ခ ာ သ ာူး ပနစဉ်တ င ်Adani Ports သည် ပမန်မာနိငုင်တံ င ်ဆက်လက် 

လုပ်ကုိငပ်နသည်။  

  

လက်ရှ  စစ်အာဏာသ မ်ား မပဿနာက ို တိုန  မ်ပနသ်ည ်အတနမဖင  ်အမခာားတသာ န ိုငင်တံကာ ကိုမပဏီမ ာားက မမနမ်ာ စစ်တပ် 

ကိုမပဏီမ ာားနငှ  ်အဆက်အသွယ် မဖတ်တတာက်တနခ  နတ်ွင ်Adani သည် မမနမ်ာန ိုငင်တံွင ်MEC နငှ  ်စစ်တပ်တ ို  နငှ  ်ထ တတွျို့ 

လိုပ်က ိုငရ်ာတွင ်သတ ထာားမှု အာားနည်ားပပီား စစ်တပ်၏ ရာဇေတ်မှုမ ာားတွင ်ကကံရာပါ အမဖစ် မဖစ်လာန ိုငသ်ည ် တကယ ် 

တဘားအနတရာယ်က ို မပသတနသည်။  

၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ တဖတဖာ်ေါရီလတွင ်မမနမ်ာန ိုငင်ရှံ  Adani ၏ အလိုပ်မ ာားနငှ  ်ပတ်သည်၍ တမားခွနာ်းက ို တိုန  မ်ပနရ်ာတွင ်Adani 

Ports စီအီားအ ို Karan Adani က ရငာ်းနှာီးမမ ြုပ်နှသူံမ ာားက ို မမနမ်ာန ိုငင်ရှံ  Adani ၏ လိုပ်ငနာ်းမ ာား သည် “န ိုငင်တံရား 

အဆင တ်ွင ်ဘာတတွ မဖစ်တနသည်က ို လံိုားေ ဂရိုမစ ိုက်” တကကာငာ်း အတည်မပြု တမပာဆ ိုခ  သည်။ 

 

ဩစပတူးလျာူးတ င ်Adani ၏ အပငငူ်းပ ာူးြ ယ် ပြစ်ပနပသာ Carmichael ပကျာက်မီူးပသ ူးတ ငူ်း အတ က် 

ပကျာက်မီူးပသ ူး အစုအပပံျုလုိက် သယ်ယ ရန် ပင ပ ကူး ပထာက်ပံ  ပခငူ်း။ (စာ-၂၃) 

 

Adani Ports  နငှ  ်အမငငာ်းပွာားဖွယ် Carmichael တက ာက်မီားတသွား စီမံက နာ်း တ ိုက်ရ ိုက် ဆက်စပ်မှု ရှ တနသည်က ို 

မကကာတသားခငက် တဖာ်ထိုတ်န ိုငခ်  သည်။  

Adani Ports သည် Adani ၏ Carmichael သတတ ြုတွငာ်းမှ တက ာကမီ်ားတသွား အမ ာားအမပာားက ို Great Barrier Reef ရှ  

ဆ ပ်ကမ်ားသ ို   ပ ို  တဆာငမ်ှုက ို လည်ပတ်လိုပ်တဆာငမ်ည ် Bowen Rail ကိုမပဏီက ို ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည်။  

 

Adani Ports ရှ  ရငာ်းနှာီးမမ ြုပ်နှမံှုမ ာားသည် မမနမ်ာ စစ်တပ်နငှ  ်Adani ၏ စီားပွာားတရား လိုပ်တဖာ်က ိုငဖ်က်မဖစ်မှုက ို 

ပံ ပ ိုားတပားသည်သာမက Adani ၏ အမငငာ်းပွာားဖွယ် မဖစ်တနတသာ Carmichael တက ာက်မီားတသွား စီမံက နာ်း၏ 

အတရားပါတသာ အစ တ်အပ ိုငာ်းမ ာားက ိုလည်ား တငတွကကား ပံ ပ ိုားမှု မဖစ်တစမည်။   

 

Adani Ports သည် နိငုင်တံကာ ဥပပဒ ချိျုူးပြာက်မှုမျာူးတ င ် ကံရာပါ ပြစ်နိငုသ်ည ် ပဘူးအနတရာယ် ရိှသည်။ (စာ ၂၈)  

 

အစီရငခ်ံစာက Adani Ports ၏ လူ  အခွင အ်တရားမ ာားက ို တလားစာားရနန်ငှ  ်န ိုငင်တံကာ ဥပတ  တအာကတ်ွင ်

ရာဇေတ်မှုမ ာားက ို တလ ာ က တစရန ်၎ငာ်း၏ တာေနအ်တပေါ် လ စ်လျှ ရှုမှုက ို တဖာ်မပထာားသည်။ ဆ ိုလ ိုသည်မှာ န ိုငင်တံကာ 

ဥပတ တအာက်တွင ်ရာဇေတ်မှုမ ာားအတွက် ကကံရာပါ မဖစ်တစန ိုငပ်ပီား အကယ်၍ Adani Ports က MEC နငှ  ်

ဆက်နယွ်မှုမ ာားက ို မဖတ်တတာက်ရန ်မငငာ်းဆ ိုခ  ပါက ၎ငာ်းက ို မည်သည ် ပစ်မှတ်ထာား အတရားယူ ပ တ်ဆ ို  မှုတွငမ်ဆ ို 

ထည ်သွငာ်းစဉ်ားစာား သွာားလ မ ်မည်။  
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