
 
 

Bharat Electronics Limited ၏ ရှယယ်ာရှငမ် ာျားနငှ  ်လုပ်ဖဖာ်က ုငဖ်က်မ ာျားအဖေဖဖင ်  ဖမေ်မာ 

စစ်အပ်ုစုသ ု   စစ်ဘက်ဆ ငုရ်ာေည်ျားပညာ လ ွှဲဖဖပာငျ်ားမှုမ ာျားက ု ခ က်ခ ငျ်ား ရေ်တေ  ် လုပ်ဖဆာငရ်မည်။  

 
၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဇွနလ် ၁၄ ရက်၊ မြနြ်ာ။ အိနဒယိအစုိိုးရြှ ရယှ်ယာအြ ာိုးစု ပုိငဆုိ်ငသ်ည ် စစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်သူ 

Bharat Electronics Limited (BEL) ကုြမဏသီည် ရရဒါဆုိငရ်ာနည်ိုးပညာြ ာိုးကို  မြနြ်ာနိငုင်သုိံ  ရပိုးပုိ  ခ  ပပီိုး၊ ထုိသုိ   

နည်ိုးပညာတငပုိ်  ရထာက်ပံ ြှုကို တရာိုးြဝငအ်ကကြ်ိုးဖက်အာဏာသိြ်ိုးြှုမဖစ်ရပေါ် ခ  သည ် ရဖရဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ရန    

ရနာက်ပုိငိ်ုးတွင ်အနညိ်ုးဆုံိုး (၇) ကကိြ်ြျှ လုပ်ရဆာငခ်  သည်ကိုရလ လာရတွွေ့ ရှိရသည်။  

BEL ကုြမဏြှီ ရရဒါနည်ိုးပညာတငပုိ်  သည ်အခ ိနသ်ည် မြနြ်ာနိငုင်သံာိုးြ ာိုးအာိုး စစ်တပ်ြှ မပငိ်ုးထန်စွာ 

အကကြ်ိုးဖက်၍ ရခ ြှုနိ်ုးသတ်မဖတ်ြှုြ ာိုးမဖစ်ရပေါ်ရနသည ်ကာလမဖစ်ရနသည်ကိုလည်ိုးရတွွေ့ ရှရိသည်။ ယရန   

ထုတ်မပနခ် က်သည် အိနဒယိပုိ  ကုနအ်ခ က်အလက်ြ ာိုးအရပေါ် Justice For Myanmar ြှရလ လာသုံိုးသပ်ထာိုးသည ် 

BEL ကုြမဏအီရပေါ် စုံစြ်ိုးစစ်ရဆိုးြှုဆုိငရ်ာ ရတွွေ့ ရှိခ က်အစိတ်အပုိငိ်ုးတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။  

BEL ကုြမဏအီရနမဖင  ်မြနြ်ာ စစ်တပ်နငှ  ်စီိုးပွာိုးရရိုးဆက်နယွ်ြှုြ ာိုးကိ ုခ က်ခ ငိ်ုးရပ်တန  ရ်နန်ငှ  ်

မြနြ်ာနိငုင်ရံံုိုးခွ ကိုလည်ိုး ပိတ်သိြ်ိုးရန ်Justice for Myanmar ြှ တိုက်တွနိ်ုးရတာငိ်ုးဆုိပါသည်။  

 

နည်ိုးပညာလ  ရမပာငိ်ုးြှုြ ာိုးတွင ်အိနဒယိ အစုိိုးရက ပံ ပုိိုးထာိုးရသာ ကြ်ိုးရိုိုးတနိ်ုးရစာင က်ကည ်ရရိုး 

စနစ်လည်ိုးပါဝငရ်နသည်။ မြနြ်ာနိငုင်သုိံ   ရရာငိ်ုးခ ခ  သည ် ရရဒါြ ာိုးအရပေါ် Justice For Myanmar 

ြှရတွွေ့ ရှိရသည ် အခ က်အလက်ြ ာိုးအရ အဆုိပါရရဒါစနစ်ြ ာိုးတွင ်ဒနိိ်ုးြတ်နိငုင်ြှံ Terma သုိ   Thales ကုြမဏ၏ီ 

နည်ိုးပညာြ ာိုး ဆက်စပ် ပါဝငရ်နနိငုသ်ည်။ BEL ကုြမဏသီည် ကြ်ိုးရိုိုးတနိ်ုးရစာင က်ကည ်ရရိုး ရရဒါနငှ  ်

ဆက်စပ်နည်ိုးပညာြ ာိုးတွက် ဒနိိ်ုးြတ်ကုြမဏြီ ာိုးနငှ  ်သရ ာတူညီခ က်ြ ာိုးကိ ုခ ျုပ်ဆုိထာပါသည်။ 

 

Justice For Myanmar ြှ ရမပာရရိုးဆုိခွင ရ်ှိသူ ရတနာရြာငက် “ရက်စက်ယုတ်ြာပပီိုး တရာိုးြဝငတ်   

အာဏာသိြ်ိုး ကကိျုိုးပြ်ိုးြှု ရနာက်ြှာရတာင ်BEL က မြနြ်ာစစ်တပ်ကို နည်ိုးပညာရတ ွဆက်ပပီိုးပံ ပုိိုးရနတာကို 

အံ အာိုးသင ရ်ပါတယ်။ ဒကီရန  အထိဆုိရင ်စစ်တပ်ဟာ အသက် အငယ်ဆုံိုး ၄ နစ်ှ အရွယ် ကရလိုးရတွ အပါအဝင ်

လူရပါငိ်ုး ၈၆၀ ရက ာ်ကို သတ်ခ  ပပီိုးပါပပီ၊ လူရပါငိ်ုး ၄၇၀၀ ရက ာ်ကိုလည်ိုး ဖြ်ိုးဆီိုးခ  ပပီိုး တိုငိ်ုးရငိ်ုးသာိုး အရပ်သာိုး 

၂၀၀,၀၀၀ ရက ာ် အိုိုးြ  အိြ်ြ   မဖစ်ရစခ  ပါတယ်။ အလွနရွ်ံဖို  ရကာငိ်ုးတာက BEL ဟာ မြနြ်ာနိငုင်ကံို နိငုင်မံခာိုး 

ရ ိုးကွက်တစ်ခုအရနန   သာဦိုးစာိုးရပိုးပပီိုး ရာဇဝတ်ရကာင ်စစ်တပ်ရ   ကုြပဏရီတွန   စီိုးပွာိုးရရိုးလုပ်ဖို   ရနက်ုနြှ်ာ 

ရံုိုးတစ်ရံုိုးကိ ုဖွင လ်ှစ်ထာိုးပါတယ်။ အိနဒယိ အစုိိုးရအရနန   BEL ကုြမဏရီ   လုပ်ငနိ်ုးရတွကရနတဆင  ်

အကကြ်ိုးဖက်စစ်တပ်ကို တရာိုးဝင ်အသိအြှတ်မပျုရပိုးရနတာဟာ စစ်အုပ်စုက နိငုင်တံဝှြ်ိုး မပည်သူရတွအရပေါ် 

အကကိြ်ိုးဖက် နှြ်ိနငိ်ုးသတ်မဖတဖ်ို   အာိုးရပိုးရနတာမဖစ်ပါတယ်။ BELရ   လုပ်ရဖာ်ကိုငဖ်က ်ကုြပဏရီတွ၊ သူတို   

အစုိိုးရရတွန   ရှယ်ယာ ပုိငရ်ှငရ်တွဟာ ကိုယ ်ရ   ရပ်တည်ခ က ်က င ဝ်တ်ကို ရှငိ်ုးရှငိ်ုးလငိ်ုးလငိ်ုး မပသတ  အရနန   

စစ်အုပ်စုန   လုပ်ရဆာငရ်နတ   BEL ကုြမဏရီ   လုပ်ငနိ်ုးရတွခ က်ခ ငိ်ုးရပ်တန  ရ်အာင ်လုပ်ရဆာငဖ်ို  လိုပါတယ်။ 

မြနြ်ာမပည်သူရတွရ   အသက်ထက် အက ိျုိုးအမြတ်ကို ပုိဦိုးစာိုးရပိုးတ   BEL ကုြမဏ ီရ    ရအာ နလှံုိုးနာဖွယ ် 

 



 
 

လုပ်ရပ်ဟာ   ာရကကာင  ်မြနြ်ာနိငုင်အံရပေါ် ကြဘာတစ်ဝှြ်ိုး လက်နက်ပိတ်ဆုိ  ရရိုး ခ ြှတ်ဖို   လိုအပ်တယ်ဆုိတာ 

ရှငိ်ုးလငိ်ုးရစပါတယ်။”  

 

BEL ကုြမဏသီည်နိငုင်တံကာ လုပ်ရဖာ်ကိုငဖ်က ်ကုြမဏြီ ာိုးအမဖစ် SAAB (ဆီွဒင)်၊ Thales (မပငသ်စ်/နယူိုးဇီလန)်၊ 

Terma (ဒနိိ်ုးြတ်)၊ Israel Aerospace Industries (အစစရရိုးလ်)၊ Elbit Systems (Israel)၊ Beretta (အီတလီ)  နငှ  ်

Elettronica (အီတလီ) တို   မဖင လ်ုပ်ကိုငလ် ကရ်ှိသည်။  

 

BEL ကုြမဏ၏ီရှယ်ယာကိ ုအြ ာိုးဆုံိုးပုိငဆုိ်ငသ်ည ် နိငုင်တံကာ ရှယ်ယာပုိငရ်ှငြ် ာိုးတွင ်Goldman Sachs 

(အရြရိကနမ်ပည်ရထာငစု်)၊ Nippon Life Insurance (ဂ ပန)်၊ Mirae Asset Financial Group 

(ရတာငက်ိုရီိုးယာိုး)၊ Dimensional Fund Advisors (အရြရိကနမ်ပည်ရထာငစု်)၊ Franklin Templeton 

(အရြရိကနမ်ပည်ရထာငစု်)၊ Norges Bank Investment Management (ရနာ်ရဝ)၊ Ninety One (ယူရက)၊ the 

Vanguard Group (အရြရိကနမ်ပည်ရထာငစု်)၊ နငှ  ်BNP Paribas (မပငသ်စ်) တို   ပါဝငသ်ည်။  

 

အယ်ဒတီာမျာျားသ  ို့မှတခ်ျက် 

 

BEL ကုြမဏြှီ မြနြ်ာနိငုင်သုိံ   စစ် က်ဆုိငရ်ာ နည်ိုးပညာြ ာိုးအာိုး လ  ရမပာငိ်ုးရပိုးသည ်အရပေါ် Justice For 

Myanmar ၏ စုံစြ်ိုးစစ်ရဆိုးြှုကို  www.justiceformyanmar.org/stories/bharat-electronics-limited-

supplying-military-technology-to-myanmar-since-attempted-coup တွင ်ကကည ်ပါ။  

 

Justice For Myanmar သည ်မြနြ်ာမြည်သူြ ာျားအတွက် တရာျားြျှတြှုနငှ တ်ာဝနခံ်ြှုရရှှိစေစရျား အတွက် 

ေည်ျားရံိုျားလှုံှုံ့စ ာ်စနသည ် အြည်ြစြာ်လှိိုစသာ တက်ကကလှုြ်ရှာျားသူ တေ်ေိုမြေ်ပြီျား ြက်ဒရယ်ဒြီှိိုကစရေီနှင  ်

စရရှည်တညတ်ံ ခှိိုငပ်ြြဲစသာ ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစရျားကှိို စရှ ှုံ့ ရှုလ က် ေေ်တြ် ေီျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျား ရြ် ှိိုငျ်ားရန ်

စတာငျ်ား ှိိုလ က်ရှှိ သည်။  

 

အဆုံိုးသတ်  

 

ထပ်မံသ ရှ လ  ပါက -  

ရတနာမမာင ် 

အီျားစြျားလ် -  media@justiceformyanmar.org 

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

ြံိုတူဝဘ် ှိိုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွေ်တာ  - @justicemyanmar 

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