
 
 

ကုလသမဂ္ဂလ ုခ  ြုံရ ေးရကောငစ်ီဝငမ် ောေး အကကမ်ေးဖက်ခမန်မောစစ်တပ်သ ု ို့ 

လက်နက်ရ ောငေ်း  မှုရတွေ ကက  ောပါပတသ်က်ရန 

စ ုစမ်ေးစစ်ရ ေးမှုနငှို့ ်ကမဘောလ ုေး  ုင ်ောလက်နက်ရ ောငေ်း  ရ ေးပ တပ်ငမ်ှုက ု Justice 

For Myanmar ရတောငေ်း  ု 

 

၂၀၂၁  ုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ောလ၊ ၁၇  က်၊ ခမန်မော - မြနြ်ာစစ်တပ်သည် ဗုဒ္ဓဟ ူးနန ေ့က ကျငူ်းပခ ေ့သညေ့် 

မြနြ်ာေ့နေတပ် ဖ  ွဲ့စည်ူးတည်န ာငမ်ခငူ်း (၇၄) နစ်ှနမြာက် နစ်ှပတ်ေည်နန ေ့အခြ်ူးအနာူးတ င ်

မပစ်သစ်၊ ရုရှာူးနငှေ့ ်တရုတ်န ငုင်တံ ု ေ့တ င ် ုတ်ေုပ်သညေ့် နေယာဉ်ြျာူးက ု တပ်နတာ်ဝငအ်ခြ်ူးအနာူး 

မပြုေုပ်ခ ေ့သည်။  

 

အဆ ုပါနေယာဉ်ြျာူးတ င ် ATR-72 600 အေတ်စာူးသယ်ယ ပ ု ေ့နဆာငန် ူးနေယာဉ်(၁)စငူ်း၊ 

Airbus Eurocopter  ဟက်ယာဉ်တစ်စငူ်း၊ Y-12 နေယာဉ်ြျာူး၊ Yak-130 နေယာဉ်ြျာူးနငှေ့ ်K-8 

ဂျက်တ ုက်နေယာဉ်ြျာူး ပါဝငသ်ည်။ 

 

ATR-72 600 နေယာဉ်ြျာူးက ု Airbus နငှေ့ ်အီတေီန ငုင်၏ံ Leonardo Corporation တ ု ေ့အကကာူး 

မပငသ်စ်အနမခစ ုက် ဖက်စပ်ကုြပဏတီစ်ခုမဖစ်သညေ့် ATR က မပငသ်စ်န ငုင်တံ င ် ုတ်ေုပ်သည်။  

Eurocopter နေယာဉ်ြျာူးက ုေည်ူး မပငသ်စ်န ငုင်တံ င ်Airbus ကုြပဏကီ  ုတ်ေုပ်သည်။ Airbus 

နကာ်ပ ု  တ်၏ ဌာနချြုပ်ရံုူးြျာူးသည် နယ်သာေနန် ငုင်တံ င ်တည်ရှ သည်။ 

 

ဖေဖေ ော်ဝါရီလက တရ ားမဝငော်အ ဏ သိမော်ား နက်ကိ ားပမော်ားမှုဖ  ကော်ပိိုငော်ား မမ ော်မ စစော်တပော်သည် ၎ငော်ားတိို ို့၏ 

အကကမော်ားေကော်စစော်ဆငော်ဖရားကိို တိိုားမမြှငို့ော်လိုပော်ဖဆ ငော်ဖ စဉ်အတ ငူ်း ဥဖရ ပသမဂ္ဂက ဒဏော်ခတော်ပိတော်ဆိို ို့ 

အဖရားယူထ ားသညို့ော် စစော်ရ ဇဝတော်ဖက ငော်  စစော်ဖက ငော်စီဖခါငော်ားဖဆ ငော် ဗိိုလော်ခ  ပော်မ ားကကီား မငော်ားဖအ ငော်လှုိငော် 

က ဖလယ ဉ်မ  ားကိိုတပော်ဖတ ော်ဝငော်ဖစခ ို့မခငော်ားမေစော်သညော်။ မကက ဖသားမ ီ သတငော်ားပတော်ြျာူးအတ ငူ်း ကခ ငော် 

န ငို့ော် ရ မော်ားမပညော် ယော်၊ စစော်ကိိုငော်ား န ငို့ော် မဖက ားတိိုငော်ားမ  ားအတ ငော်ား စစော်ဖက ငော်စီက အဆငော်မခငော်မ ို့ ဖလဖကက ငော်ား 

တိိုကော်ခိိုကော်မှုမ  ားမပ လိုပော်ခ ို့ပပီား အမပစ်ြ ေ့အရပော်သ ားမပညော်သူမ  ားအ ား သတ်မဖတ်မခငူ်း၊ မပညော်သူ ို့အိိုားအိမော် 

ပိိုငော်ဆိိုငော်မှုမ  ားအ ား ေ ကော်ဆီားမခငော်ားန ငို့ော် လူဖပါငော်ားမ  ားစ  ဖ ရပော် စ  ို့ော်ခ  ထ ကော်ဖမပားခ ေ့ကက သည်။ အဖစ ပိိုငော်ား 

က လတ ငော် ဖလဖကက ငော်ားတိိုကော်ခိိုကော်မှုမ  ားသညော် ခ ငော်ား၊ ကရငော်န ငို့ော် ကရငော်  ီ မပညော် ယော်တိို ို့ကိိုလညော်ား 

https://www.gnlm.com.mm/only-when-all-officers-and-the-rank-and-file-of-mechanical-engineering-navigation-radar-and-meteorological-sectors-work-in-concert-will-they-successfully-perform-all-military-operations-senior-gene/
https://www.atr-aircraft.com/
https://kachinnews.com/2021/11/26/burma-army-launches-airstrikes-on-kia-in-mohnyin-township/
https://www.mmpeacemonitor.org/309166/military-launches-airstrikes-in-northern-shan-state/
https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmar-army-launches-airstrikes-in-sagaing-in-attempt-to-crush-pdf
https://www.irrawaddy.com/news/burma/around-120-myanmar-junta-troops-killed-in-magwe-region-resistance.html
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/18/a-humanitarian-disaster-in-the-making-in-myanmars-chin-state
https://khrg.org/2021/05/21-3-nb1/worrisome-escalation-tatmadaw-airstrikes-kill-least-16-villagers-displace-thousands
https://www.freeburmarangers.org/2021/06/15/airstrikes_kill_in_karenni_state/


 
 

ပစော်မ တော်ထ ားခ ို့သညော်။ ယငော်ားတိိုကော်ခိိုကော်မှုမ  ားသညော် စစော်ရ ဇဝတော်မှုမ  ားန ငို့ော် လူသ ားမ ိ ားန ယော်အဖပေါ် 

က  ားလ  ော်သညို့ော် ရ ဇဝတော်မှု မ  ားအမေစော် သတော်မ တော်နိိုငော်သညို့ော် ဆ ုူး  ာူးနသာ ေုပ် ပ်ြျာူးမဖစ်သည်။ 

 

Altsean Burma က သံုူးသပ် ာူးသညေ့် ACLED ြှ အချက်အေက်ြျာူးအ  ေက်နက်က ုင ်  နတ ွဲ့ 

တ ုက်ပ  ြျာူးနငှေ့ ်တ ုက်ခ ုက်ြှုြျာူးသည် ၂၀၂၀ ခုနစ်ှနငှေ့ ်နှု ငူ်းယှဉ်ေျှင ်၆၃၂  ာခ ုငန်ှုနူ်းအ   မြငေ့တ်က်ော 

နကကာငူ်း မပသနနသည်။ နဖနဖာ်ဝါ ီ ၁  က်နန ေ့ြှ န ဝုငဘ်ာေ ၂၆  က်နန ေ့အတ ငူ်း ေက်နက်က ုင ်

  နတ ွဲ့တ ုက်ပ  ြျာူးနငှေ့ ်တ ုက်ခ ုက်ြှုြျာူးတ င ် မြနြ်ာန ငုင်ကံ ယီြငန်ငှေ့ ်အာဖကနန်စစတန ် နစ်ှန ငုင်ေုံံူး 

 က် ြျာူးမပာူးနနသည်။ 

 

ဥန ာပသြဂဂက မြနြ်ာန ငုင်အံနပေါ် စစ်ဘက်-အ ပ်ဘက်နစ်ှြျ ြုူးသံုူးပစစည်ူးြျာူး ေ  နမပာငူ်းြှု ပ တ်ပင် 

မခငူ်းနငှေ့အ်တ  စစ်ေက်နက်န ာငူ်းချြှုပ တ်ပငန် ူး မပဌာနူ်းချက်တစ် ပ် ချြှတ် ာူးနသာ်ေည်ူး 

မြနြ်ာစစ်တပ်အနနမဖငေ့ ်၎ငူ်းတ ု ေ့၏ ပုဂဂေ ကစစ်ေက်နက်ပ  စာူးက နယ်က်နငှေ့ ်ခရ ုနြီျာူး ပ ုငဆ် ုင ်ာူး 

သည်ေ့ နေနကကာငူ်းေ ုငူ်းြျာူးြှတဆငေ့ ် စစ်ေက်နက်  နူ်းချြုပ်ြှုြျာူးက ု နရှာငက် ငူ်းန ငုသ်ညေ့် သြ ုငူ်း 

နကကာငူ်းတစ် ပ် ရှ သည်က ု နတ ွဲ့ သည်။  

 

Justice For Myanmar ၏ ရခပောရ ေး  ု ွေငို့ရှ် သ ူမ တနောရမောငက် “ ATR   ို့ Airbus ဖလယ ဉ် 

ဖတ  အကကမော်ားေကော်မမ ော်မ စစော်ဖက ငော်စီလကော်ထ  ဘယော်လိိုဖရ ကော်ရ ိသလ ဆိိုတ ကိို မပငော်သစော်၊ ဒကော်ခ ော်  ို့ 

အီတလီအစိိုားရတိို ို့အဖ   ို့ စ ိုစမော်ားစစော်ဖဆားမှုဖတ ကိို ခ ကော်ခ ငော်ားလိုပော်ဖဆ ငော်ရပါမယော်။ ဒဖီလယ ဉ်ဖတ ကိို 

စစော်တပော်က အရပော်သ ားမပညော်သူဖတ ကိို တိိုကော်ခိိုကော်ေိို ို့၊ ကဖလားသူငယော်ဖတ ကိို သတော်မေတော်ေိို ို့ အသ ိုားမပ မ   

မေစော်ပါတယော်။ ဇ  ော်လဖ  ကော်ပိိုငော်ား စစော်တပော်က ဖလယ ဉ်ဖတ  ဆကော်ပပီားဝယော်ယူဖ တယော် ဆိိုတ ို့အခ ကော်က  

ဥဖရ ပသမဂ္ဂအဖ   ို့ မမ ော်မ နိိုငော်င အဖပေါ် ဒဏော်ခတော်ပိတော်ဆိို ို့မှုအသစော်ဖတ  ခ မ တော်ခ ို့တ မရ ိဖကက ငော်ား 

သတိဖပားလှုပော်နှုာိးလိိုကော်တ  မေစော်ပါတယော်။ ဒလီိုပော်ရပော်ဟ   အဖမရိက ော်၊ ယူဖက  ို့ ကဖ ဒါနိိုငော်င တိို ို့ရ ို့ 

ဖ  ကော်ဆ ိုားအသိုတော်ဒဏော်ခတော်ပိတော်ဆိို ို့မှုမ   မမ ော်မ စစော်တပော်ရ ို့ ဝယော်ယူဖရားအေ  ွဲ့အစညော်ားဖတ အဖပေါ် ပစော်မ တော် 

ထ ားအဖရားယူခ ကော်  ို့ ဆ ော် ို့က ငော်ဖ ပါတယော်။ မပငော်သစော်နိိုငော်င အဖ   ို့ ကိုလသမဂ္ဂ လ ိုမခ  ဖရားဖက ငော်စီ 

အပမ တမော်ားအေ  ွဲ့ဝငော်နိိုငော်င မေစော်တ ို့အတ ကော် အထူားတ ဝ ော်တစော်ရပော်ရ ိဖ ပပီား မမ ော်မ နိိုငော်င အဖပေါ် ကမဘ လ ိုား 

ဆိိုငော်ရ  စစော်လကော် ကော်ဖရ ငော်ားခ မှု ပိတော်ပငော်ဖရားမပဌ  ော်ားခ ကော်တစော်ရပော်ကိို တ  ော်ားအ ားဖပား လိုပော်ဖဆ ငော်ရ မ   

ဦားဖဆ ငော်သငို့ော်ပါတယော်။ ၂၀၁၇ ခိုန စော် ရိိုဟငော်ဂ္  ဖတ အဖပေါ် စစော်တပော်က လူမ ိ ားတို ော်ား သတော်မေတော်တ ဖတ ၊ 

တရ ားမဝငော် အ ဏ သိမော်ားကကိ ားပမော်ားတ ဖတ   ို့ အကကမော်ားေကော်လိုပော်ရပော်ဖတ  ဆကော်တိိုကော်လိုပော်ဖ တ ို့ 

https://www.altsean.org/special-reports.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:121:FULL&from=EN


 
 

ဖ  ကော်ပိိုငော်ားမ  ဖတ ငော် စစော်ဖက ငော်စီက ဥဖရ ပသမဂ္ဂဖလယ ဉ်ဖတ ကိို ဝယော်ယူရရ ိ ဖ နိိုငော်ဖသားတ  

ကဖတ ို့ လကော်ခ နိိုငော်စရ မရ ိပါဘူား” ဟို ဖမပ ကက ားခ ို့သညော်။ 

 

မြနြ်ာစစ်တပ်သည် ဥန ာပသြဂဂနေယာဉ်ြျာူးအမပင ် K-8 နေေ့ကျငေ့န် ူးဂျက်နေယာဉ်ြျာူး၊ Yak-

130  တ ုက်ခ ုက်န ူးဂျက်နေယာဉ်ြျာူးနငှေ့ ် Y-12 စစ်ဘက်သယ်ယ ပ ု ေ့နဆာငန် ူးနေယာဉ်ြျာူးက ု 

တပ်နတာ်ဝငန်စခ ေ့သည်။ 

 

K-8 န ငို့ော် Y-12 ဖလယ ဉ်မ  ားကိို တရိုတော်အစိိုားရပိိုငော်ကိုမပဏ ီ AVIC ၏ ကိုမပဏခီ  မ  ားက ထိုတော်လိုပော် 

သညော်။ K-8 ဂ္ ကော်ဖလယ ဉ်မ  ားကိို AVIC ထ မ  လိိုငော်စငော်အရ မမ ော်မ နိိုငော်င တ ငော် ထိုတော်လိုပော်ပပီား AVIC ၏ 

ဖဟ ငော်ဖက ငော်စဖတ ို့အိတော်ခ ိ ော်ားစ ရငော်ားဝငော် ကိုမပဏခီ   AviChina Industry and Technology Co. 

Ltd လညော်ား ပါဝငော်ပတော်သကော်သညော်မေစော်ရ  မမ ော်မ စစော်တပော်၏ ရကော်စကော်ကကမော်ားကက တော်မှုမ  ား၌ AVIC ၏ 

ကက ရ ပါပတော်သကော်ဖ မှုတ ငော် AviChina တ ငော် ရငော်ားန ာီးမမြှ ပော်န  သူမ  ား ဆကော်န ယော်ပတော်သကော်လ ကော်ရ ိသညော်။ 

AviChina ၏ အကကီူးဆံုူး ငူ်းနှူီးမြ ြုပ်နှသံ ြျာူးတ င ် Airbus, Vanguard Group, BlackRock, 

Dimensional Fund Advisors နငှေ့ ်ဩစနကတူးေျ၊ နယ ူးဇီေနန်ငှေ့ ်နနာ်နဝန ငုင်တံ ု ေ့၏ မပည်သ ေ့ဘဏ္ဍာ 

 ံပုံနင ြျာူး ပါဝငသ်ည်။  

 

Yak-130 နေယာဉ်ြျာူးက ု ရုရှာူးအစ ုူး အြျာူးစုပ ုငဆ် ုငသ်ညေ့် United Aircraft Corporation က 

ရုရှာူးန ငုင်တံ င ် ုတ်ေုပ်သည်။  

 

Justice For Myanmar ၏ ရခပောရ   ု ွေငို့ရှ် သ ူ မ တနောရမောငက် “တရိုတော်  ို့ ရိုရ  ားနိိုငော်င ဖတ က 

ဖလယ ဉ်ဖတ ဖရ ငော်ားခ ပပီား စစော်ဖက ငော်စီရ ို့ စစော်ရ ဇဝတော်မှုဖတ   ို့ လူသ ားမ ိ ားန ယော်အဖပေါ် က  ားလ  ော်တ ို့ 

ရ ဇဝတော်မှုဖတ ကိို အ ားဖပားကူညီဖ ကကတ မိို ို့  မမ ော်မ မပညော်သူဖတ ကိို သတော်မေတော်ဖ တ ို့ လိုပော်ရပော်ဖတ  

ကဖ  အက ိ ားအမမတော်ယူဖ ကကတ  မေစော်ပါတယော်။ ကိုလသမဂ္ဂလ ိုမခ  ဖရားဖက ငော်စီရ ို့ ဗီတိိုအ ဏ  

ကိိုငော်ထ ားတ ို့ အပမ တမော်ားအေ  ွဲ့ဝငော်န စော်နိိုငော်င က အကကမော်ားေကော်မမ ော်မ စစော်ဖက ငော်စီကိို လကော် ကော်ဖရ ငော်ားခ  

ဖ တယော်ဆိိုတ ို့ အခ ကော်ဟ  ကိုလသမဂ္ဂအမမငို့ော်ဆ ိုားအေ  ွဲ့အစညော်ားက မမ ော်မ နိိုငော်င အဖပေါ် ဖလား ကော်တ ို့ 

အဖရားယူဖဆ ငော်ရ ကော်မှုဖတ ခ မ တော်ေိို ို့ လ ိုားဝပ ကော်က ကော်ဖ တ  ဘ ဖကက ငို့ော်လ ဆိိုတ ကိို ရ ငော်ားမပဖပား 

လိိုကော်တ ပါပ ။ နိိုငော်င တက အသိိုငော်ားအဝ ော်ားအဖ   ို့ မမ ော်မ စစော်တပော်ရ ို့ ရကော်စကော်ကကမော်ားကက တော်တ ို့ 

https://uacrussia.ru/en/aircraft/lineup/military/yak-130/


 
 

ရ ဇဝတော်မှုဖတ မ   ရိုရ  ား  ို့တရိုတော်နိိုငော်င တိို ို့ရ ို့ ကက ရ ပါပတော်သကော်မှုအဖပေါ် အဖရားယူ ဖဆ ငော်ရ ကော်ခ ကော် 

ဖတ  ခ မ တော်ရပါလိမို့ော် မယော်။ 

 

မပည်သ ေ့ဘဏ္ဍာရ ပ ိုဖင အေ  ွဲ့အစညော်ားဖတ   ို့ အဖရားပါတ ို့နိိုငော်င တက ဖက ော်ပိိုဖရားရ ငော်ားဖတ ဟာ မမ ော်မ  

စစော်တပော်ရ ို့စစော်ရ ဇဝတော်မှုဖတ   ို့ လူသ ားမ ိ ားန ယော်အဖပေါ်က  ားလ  ော်တ ို့ရ ဇဝတော်မှုဖတ မ   ကက ရ ပါ 

ပတော်သကော်မှုဖတ  သကော်ဖသထငော်ရ  ားရ ိဖ ပါလ ကော်  ို့ AVIC မ   ဆကော်ပပီားရငော်ားန ာီးမမ ြှ ပော်န   ဖ ကကတ ဟ  

စိိုားရိမော်စရ  ဖက ငော်ားလ ပါတယော်။ AVIC ရ ို့ ရ ယော်ယ ရ ငော်နတ အနနန ေ့  မမ ော်မ စစော်တပော်ရ ို့ ရ ဇဝတော်မှုဖတ မ   

ဆကော်န ယော်မှုဖတ ကိို အဆ ိုားသတော်ေိို ို့ AVIC ကဖ  ရငော်ားန ာီးမမ ြှ ပော်န  မှုဖတ  ခ ကော်ခ ငော်ားရိုပော်သိမော်ားေိို ို့ ကျွ ော်မတိို ို့ 

ဖတ ငော်ားဆိိုပါတယော်။ AVIC   ို့ United Aircraft Corporation တိို ို့ရ ို့ နိိုငော်င တက မိတော်ေကော်ဖတ   ို့ 

ပစစညော်ားဖပားသ ငော်ားသူဖတ  အဖ   ို့လညော်ား သူတိို ို့ရ ို့ စီားပ  ားဖရားဆကော်ဆ ြှုဖတ မ   ဆကော်န ယော်ဖ တ ို့ 

လူ ို့အခ ငို့ော်အဖရား အက ိ ားဆကော်ဖတ ကိို က က ယော်ေိို ို့ တ ဝ ော်တစော်ရပော် ရ ိပါတယော်။ AVIC၊ United Aircraft 

Corporation တိို ို့  ို့ ဆကော်န ယော်မှုဖတ  ခ ကော်ခ ငော်ားမေတော်ဖတ ကော်ေိို ို့ သူတိို ို့ကိို ကျွ ော်မတိို ို့ ဖတ ငော်ားဆိိုပါတယော်” 

ဟို ဖမပ ကက ားခ ို့သညော်။ 

 

အယ်ဒတီောမ ောေးအတွေက် မှတ ် က်။  

စစ်နကာငစီ်ြီဒ္ယီာတ င ် မြနြ်ာစစ်တပ်၏ နေယာဉ်ြျာူးတပ်နတာ်ဝငြ်ှုအန ာက်အ ာူးက ု 

ယခုနန ာတ င ်ကကညေ့်ရှုပါ။  

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သ ြျာူးအတ က် တ ာူးြျှတြှုနငှေ့ ်တာဝနခ်ံြှု  ရှ နစ န၊် 

စစ်တပ်စီူးပ ာူးန ူးြျာူး အဆံုူးသတ် န ်နတာငူ်းဆ ုနနပပီူး ဖက်ဒ္ ယ်ဒ္ြီ ုကန စီနငှေ့ ်

န ရှည်တည်တံေ့ခ ငုပ်ြ နသာ ပင ြ်ူးချြ်ူးန ူးအတ က် စည်ူးရံုူးေှုံွဲ့နဆာ်နနနသာ အြည်ြနဖာ်နသာ 

တက်ကကေှုပ်ရှာူးသ  အုပ်စုမဖစ်သည်။ 

 

အဆ ိုား 

 

 

 

 

https://www.gnlm.com.mm/only-when-all-officers-and-the-rank-and-file-of-mechanical-engineering-navigation-radar-and-meteorological-sectors-work-in-concert-will-they-successfully-perform-all-military-operations-senior-gene/
https://www.justiceformyanmar.org/
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