အာဏာသိမ်းမှု အပြီ း ဆားဘီ းယားနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသု့ ိ
လက် နက် များတင်ပု့ ိ ရောင်းချခဲ့ ခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း
အဓိ ကအကျဉ် းချုပ်
၂ဝ၂၁ ခု နှစ်၊ ဖေဖော် ဝါရီ ၁ ရက်နေ ့ အာဏာသိမ်းမှုအပြီ း နောက်ပိုင်း၌ ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံထုတ်
ဝေဟင်ပစ် ဒုံးပျ ံများကို ဘီ လာရု စ်နင
ုိ ်ငံလေကြောင်းလိင
ု ်း မှ တစ် ဆင့် ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံမှ မြန်မာနိင
ု ်ငံသို့
တင်ပို့ခဲ့ ကြောင်း ဖော် ပြထားသည့် အချက်အလက်များကို Myanmar Witness၊ Balkan Investigative
Reporting Network (BIRN) နှင့် Center for Investigative Journalism of Serbia (CINS) တို့ မှ
ဖော် ထုတ်တွေ့ရှ ိ ခဲ့ကြသည်။
ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံ ကုနသ
် ွယ်ရေး၊ ခရီ းသွားလာရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တရားဝင်စာရွ က်စာ
တမ် းများ၊ ပျ ံသန်းမှုခြေရာခံ အချက်အလက်ဒေတာများ နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ရှ ိ မှတ်တမ် း
အထောက်အထားများကို စစ် ဆေးလေ့လာခဲ့ ရာတွင် ထိနး် သူမဲ့ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးပျ ံနှစ်စင်းကို ဘဲ လာရု စ်နင
ုိ ်ငံ
လေကြောင်းကုမ္ပဏီ Rada လေကြောင်းလိင
ု ်းမှတဆင့် ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံ၏မြိ ု့တော် Belgrade မြိ ု့ရှ ိ
ု ်ငံရှိ ရန်ကုနလေ
်
ဆိ ပ်သို့ ၂ဝ၂၁ ခု နှစ်၊ ဖေဖော် ဝါရီ လ ၉ ရက်နေတွ
့ င်
Nikola Tesla လေဆိ ပ်မှ မြန်မာနိင
တင်ပို့နိင
ု ်ခဲ့ဖွယ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှ ိ ခဲ့ရသည်။
အာဏာသိမ်းပြီ းစဉ်မှစ၍ မြန်မာစစ် တပ် မှ ထိုဒုံးပျ ံကို အသုံးပြုခဲ့ ခြင်း ရှ ိ ၊ မရှ ိ နှင့် စပ် လျဉ်း၍ Myanmar
Witness အနေဖြင့် အတည်ပြုထားသော တိကျသည့် မှတ်တမ် းအထောက်အထားများ မရှ ိ သေးပါ။
သို့ သော် မြန်မာ့လေတပ် (MAF)ပိုင်လေယာဉ်မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော တိက
ု ်ခိုက်မှုဖြစ် စဉ်အများအပြားကို
ခွဲ ခြမ် းစိ ပ်ဖြာ
သုံးသပ် ခဲ့ရာ၌
အနည်းဆုံး
ဖြစ် စဉ်တစ် ခုတင
ွ ်
မြန်မာ့လေတပ် ပိုင်
ဂျက်လေယာဉ်တစ် စင်းသည် အထက်ဖော် ပြပါ ထိနး် သူမဲ့ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးပျ ံအမျ ိုးအစား တစ် ခုကို
မြန်မာနိင
ု ်ငံအတွင်း၌ အသုံးပြုခဲ့ ကြောင်း အတည်ပြုနိင
ု ်ခဲ့သည်။

ဆားဘီ းယားနိုင်ငံ လက် နက် တင်ပု့ ိ မှု စာရွ က် စာတမ် းများ

ု ်ငံ ကုနသ
် ွယ်ရေး၊ ခရီ းသွားလာရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး
BIRN နှင့် CINS တို့ သည် ဆားဘီ းယားနိင
ဝန်ကြီးဌာနထံမှ လွတ်လပ် စွာသတင်းရယူခွင်လျှေ
့
ာက်လာွှ
ု ်ငံမှ
(FOIA) မှတစ် ဆင့် ဆားဘီ းယားနိင
မြန်မာနိင
ု ်ငံသို့ ၂ဝ၁၇ ခု နှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ ၁ ရက် မှ ၂ဝ၂၁ ခု နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်အတွင်း
တင်ပို့ခဲ့ သည့်
စစ် လက်နက်ပစ္စည်းအမျ ိုးအစားနှင့်
အစိ တ်အပိုင်းများ၏
တရားဝင်စာရင်းမှတ်တမ် းများကို ရရှ ိ ခဲ့သည်။
ထိုစာရင်းမှတ်တမ် းများထဲတင
ွ ် ပို့ ကုနပ
် ါမစ် ခွင်ပြ
့ ုချက်ရရှ ိ ထားသော ပို့ ကုနလ
် ပ
ု ် ငန်းရှ င်များစာရင်းနှင့်
ကုနပ
် စ္စည်း များ၏ နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများစာရင်းတို့ ပါဝင်သည်။ မှတ်တမ် း၏စာမျက်နှာ ၂ တွင်
“Nevodjena avio raketa 80mm” (ထိနး် သူမဲ့ဒုံးကျည် ၈ဝ မမ) များကို နှစ်သုတ်ခဲွ ၍ Jugoimport -SDPR
့ င် တင်ပို့ခဲ့ သည်ဟု ဖော် ပြထားသည်။ အလားတူ
JP မှတစ် ဆင့် ၂ဝ၂၁ ခု နှစ်၊ ဖေဖော် ဝါရီ ၈ ရက်နေတွ
အမြောက်လက်နက်များကို ဇန်နဝါရီ လ ၂၃ ရက်နေတွ
့ င် နောက်ထပ် တစ် သုတ် တင်ပို့ခဲ့ သည်ဟလ
ု ည်း
ထပ် မံတွေ့ရှ ိ ခဲ့ရသည်။ (ပုံ - ၁။)

ပုံ - ၁။ ။ BIRN နှင့် CINS ၏ FOIA တောင်းဆိုချက်အရ ပေးအပ် ခဲ့သော အထောက်အထားများထဲတင
ွ ်
“Nevodjena avio raketa 80mm” (ထိနး် သူမဲ့ဒုံးကျည် ၈ဝ မမ) များကို Jugoimport-SDPR JP မှ ၂ဝ၂၁
ခု နှစ်၊ ဖေဖော် ဝါရီ လ ၈ ရက်နေတွ
့ င် တင်ပို့ခဲ့ ကြောင်း ဖော် ပြထားပုံ။

ဆားဘီ းယားနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသု့ ိ ပျ ံသန်းသည့ ် လေယာဉ် လမ် းကြောင်းအား အတည်ပြုခြင်း
၂ဝ၂၁ ခု နှစ်၊ ဖေဖော် ဝါရီ လ
ရန်ကုနမြ
် ိ ု့သို့ ပျ ံသန်းမှု။

၉

ရက်တင
ွ ်

ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံ၊

Belgrade

မြိ ု့မှ

မြန်မာနိင
ု ်ငံ၊

လေယာဉ်လမ် းကြောင်းများကို
ခြေရာခံ သည့်
နှင့်
FightRadar24
ADS-B
Exchange
ဝန်ဆောင်မှုများ၏
အချက်အလက်များအရ
ဟုမှတ်ပုံတင်ထားသော
EW-505TR
Radaလေကြောင်းလိင
ု ်း Ilyushin-62M (Il-62M) လေယာဉ်သည် Belgrade မြိ ု့၏ Nikola Tesla
လေဆိ ပ်မှ ၂ဝ၂၁ ခု နှစ်၊ ဖေဖော် ဝါရီ လ ၉ ရက်နေ ့ UTC စံ တော် ချ ိန် 00:00 နာရီ အပြီ း
မိ နစ် အနည်းငယ်အကြာတွင် ထွက်ခွာခဲ့ ကြောင်း တွေ့ရှ ိ ရသည်။ (ပုံ - ၂။)

ပုံ - ၂။ ။ ၂ဝ၂၁ ခု နှစ်၊ ဖေဖော် ဝါရီ လ ၉ ရက်နေတွ
့ င် Belgrade မြိ ု့လေဆိ ပ်မှ ထွက်ခွာနေသည့်
EW-505TR လေယာဉ်ကို ADS-B Exchange မှ တိက
ု ်ရု ိ က်ခြေရာခံ ထုတ်လင
ွှ ်ထ
့ ားသည့်ပုံ။
ဤပျ ံသန်းမှုကို FlightRadar24 (ပုံ - ၃)တွင်လည်း တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သည်။ ပျ ံသန်းမှုများနှင့် ပတ်သက်သော
မှတ်တမ် း အချက်အလက်များကို Flight Radar ဝဘ် ဆိုဒ်၏ တည်ဆောက်မှုပုံစံကြောင့် အမည်ဝှက်ထား
သော် လည်း
လေယာဉ်စတင်ထွက်ခွာသည့်ချ ိန်နှင့်
တည်နေရာ၊
လေယာဉ်လမ် းကြောင်းနှင့်
ဆင်းသက်သည့်အချ ိန်
စသည်တို့နှင်ပ
့ တ်သက်၍
တိက
ု ်ရု ိ က်ခြေရာခံ ထားသော

ဒေတာအချက်အလက်များကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက
အတူတပ
ူ င်ဖြစ် ကြောင်းတွေ့နိင
ု ်သည်။

အထက်ဖော် ပြပါ

လေယာဉ်ပျ ံသန်းမှု

နှစ်ခုမှာ

ပုံ - ၃။ ။ FlightRadar24 ၏အချက်အလက်များအရ ဖေဖော် ဝါရီ လ ၂၉ရက်တင
ွ ် Belgrade မြိ ု့မှ
ထိုလေယာဉ်ပင် ထွက်ခွာပျ ံသန်းခဲ့ ကြောင်းပြပုံ။
ုိ ်ငံ၊
ADS-B Exchange နှင့် FlightRadar24 တို့ ၏အချက်အလက်များအရ ထိုလေယာဉ်သည် အီ ဂျစ် နင
ကိုင်ရု ိ မြို့တွင် နာရီ အနည်းငယ်ကြာရပ် နားပြီ းနောက် ရန်ကုနလေ
်
ဆိ ပ်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ ပြီး ၂ဝ၂၁
ခု နှစ်၊ ဖေဖော် ဝါရီ လ ၉ ရက်၊ UTC စံ တော် ချ ိန် 12:00 နာရီ /ဒေသစံ တော် ချ ိန် 18:30 နာရီ တင
ွ ်
ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ (ပုံ - ၄ နှင့် ပုံ - ၅)။

ပုံ - ၄။ ။ EW-505TRလေယာဉ်၏ ပျ ံသန်းမှုလမ် းကြောင်းကို ပြသထားသော ADS-B Exchange မှပုံ။

ပုံ - ၅။ ။ ရန်ကုနမြ
် ိ ု့တွင် လေယာဉ်ဆင်းသက်မှုကိုပြသထားသော FlightRadar24 မှပုံ။

၂ဝ၂၁ ခု နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ လ ၉ ရက် နေတွ
့ င် ရန်ကုနမြ
် ိ ု့၌ ဆင်းသက် ခြင်း
၂ဝ၂၁ ခု နှစ်၊ ဖေဖော် ဝါရီ ၉ ရက်၊ ဒေသစံ တော် ချ ိန် 19:15 နာရီ တင
ွ ် ရန်ကုနလေ
်
ဆိ ပ်သို့
ရောက်ရှိလာသည့် Ilyushin-62M လေယာဉ်တစ် စင်းပုံသည် လူမှုကွနရ
် က်ပေါ်တွင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ သည်
(ပုံ - ၆)။ Myanmar Witness၊ BIRN နှင့် CINS တို့ အနေဖြင့် ထိုဓာတ်ပုံများ ရို က်ကူးထားသည့်
နေရာဖြစ် သည့် မြန်မာနိင
ု ်ငံ ရန်ကုနလေ
်
ဆိ ပ်ရှိ တည်နေရာအတိအကျ
(ပုံ - ၇) ကို geolocate
ပြုလုပ်ဖော် ထုတ်နင
ုိ ်ခဲ့ပြီး
Skybrary မှ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုကာ ပုံများတွင်ပါရှ ိ သည့်
လေယာဉ်၏အင်္ဂါရပ် များမှာ Ilyushin-62M (Il-62M) လေယာဉ် (ပုံ - ၈) နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း
အတည်ပြုနိင
ု ်ခဲ့သည်။

ပုံ - ၆။ ။ ရန်ကုနလေ
်
ဆိ ပ်သို့ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည့် Ilyushin-62M လေယာဉ်ဓာတ်ပုံ (ဘယ်ဘက်) နှင့် (ပုံ ၇) ရှ ိ geolocation တည်နေရာပြမြေပုံအတွက် သတ်မှတ်ပေးထားသော အမှတ်အသားများပုံ
(ညာဘက်)။

ပုံ - ၇။ ။ (ပုံ - ၆) ပါ ရန်ကုနလေ
်
ဆိ ပ်တင
ွ ်ရပ် နားခဲ့ သည့် လေယာဉ်ကိုပြသထားသည့် geolocation
တည်နေရာပြ မြေပုံ။

ပုံ - ၈။ ။ရန်ကုနလေ
်
ဆိ ပ်သို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့သော Ilyushin-62M လေယာဉ်ကို ပြသထားသည့်
ဒုတိယဓာတ်ပုံဖြစ် ပြီး Skybrary မှ အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ ၍ ထိုလေယာဉ်၏
အင်္ဂါရပ် များသည် Ilyushin-62M (Il-62M) လေယာဉ်၏အင်္ဂါရပ် များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း
ဆန်းစစ် ဖော် ပြထားပုံ။
အတွင်းပို င်း ကုနတ
် င်ပုံများကို Il-62M EW-505TR မော်ဒယ် နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ် ဆေးခြင်း
Il-62M လေယာဉ်ဆိုက်ရောက်ပြီး တစ် ရက်အကြာတွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ရှ ိ အခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦးက
တင်ခဲ့သည့်ထပ် တိးု ဓာတ်ပုံများတွင် ၂ဝ၂၁ ခု နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ၊ ့ 19:30 နာရီ ၌
ရန်ကုနလေ
်
ဆိ ပ်သို့ ဆင်းသက်ခဲ့သော Ilyushin Il-62 လေယာဉ်အတွင်းမှ ကုနသေ
်
တ္တာများကို
သယ်ယူနေသည်ဟု ယူဆရသော ပုံရိပ်များကို တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သည် (ပုံ - ၉)။

ပုံ
၉။
။
II-62M
ဆိုရှယ်မီဒီယာမှဓာတ်ပုံ။

လေယာဉ်၌

ကုနပ
် စ္စည်းများသယ်ဆောင်နေသည်ဟု

ယူဆရသော

ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ် သို့ တင်ထားခဲ့ သည့်ဓာတ်ပုံများတွင် ကုနတ
် င်ခရီ းစဉ်များအတွက် မကြာသေးမီ ကမှ
II-62M EW-505TR လေယာဉ်ကို သစ် သားကြမ် းခင်းဖြင့် ပြန်လည်မွမ်းမံ ထားကြောင်း ပြသထားသည်။
လေယာဉ်အတွင်းပိုင်း ဓာတ်ပုံများ (ပုံ - ၁ဝ) ကို Il-62M လေယာဉ်ကိုနှစ်သက်သူများ Facebook
ပေ့ချ ်တွင် တွေ့နိင
ု ်သည်။

ပုံ - ၁ဝ။
။
ပေါ်ရှ ိ
Facebook
II-62M
EW-505TR
Facebookပေ့ချ ်တွင် တင်ထားသော လေယာဉ်အတွင်းပိုင်းပြပုံ။

လေယာဉ်ကိုနှစ်သက်သူများ

II-62M လေယာဉ်၏ ကြမ် းပြင်၊ ဘေးဘက်အကာနှင့် လေယာဉ်အတွင်းပိုင်းတစ် လျှောက်ရှိ နံပါတ်စဉ်များ
(အဖြူရောင်စတုရန်းဖြင့် ပုံ - ၁၁ (က) တွင် ဝိုင်းပြထားသည်) သည် ကုနတ
် င်ကုနခ
် ျပုံပါရှ ိ သော
EW-505TR လေယာဉ်၏ အတွင်းပိုင်းပုံပြသော ဓာတ်ပုံနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှ ိ ခဲ့ရသည်။

ပုံ - ၁၁ (က)။ ။Facebook ပေါ်တွင် တင်ထားခဲ့ သည့် II-62M EW-505TR လေယာဉ်၏အတွင်းပိုင်း
အင်္ဂါရပ် များနှင့် ရန်ကုနမြ
် ိ ု့တွင် ကုနတ
် င်ကုနခ
် ျပြုလုပ်ခဲ့သည် ဟုဆိုသော လေယာဉ်၏ အတွင်းပိုင်း
အင်္ဂါရပ် များ (အဖြူရောင် စတုရန်းများဖြင့် ဝိုင်းပြထားသည်)ကို ယှဉ်တဲပြ
ွ သထားပုံ

လေယာဉ်အတွင်းပိုင်းပုံအား ချ ဲ့ကြည့်ပါက ကုနတ
် င်ကုနခ
် ျပြုလုပ်ထားသောဓာတ်ပုံနှင့် EW-505TR ၏
အတွင်း ပိုင်းပုံတို့ကြား၌ မြင်သာထင်သာရှ ိ သော အသေးစိ တ်အချက်အလက်များကို တွေ့နိင
ု ်သည်။
လေယာဉ်၏နံရံ
တစ် လျှောက်ရှိ
နံပါတ်စဉ်ပြရာနေရာများတွင်
ကျရောက်နေသော
အလင်းအမှောင်ပုံစံများကို တိက
ု ်ဆိုင်စစ် ဆေး ကြည့်ရာ၌ ကုနတ
် င်ကုနခ
် ျပြုလုပ်နေသူများမှာ Rada
လေကြောင်းလိင
ု ်း၏ EW-505TR လေယာဉ် (ပုံ - ၁၁ (ခ)) ပေါ်တွင် သယ်ပိုးနေခြင်းဖြစ် ကြောင်း
ညွှနပြ
် လျက်ရှိသည်။

ပုံ 11b- Facebook တွင် တင်ထားသည့်အတိင
ု ်း II-62M EW-505TR လေယာဉ်၏ အတွင်းပိုင်း
အလင်းအမှောင်ပုံစံများ (အနီရောင်မျဉ်းဖြင့်ညန
ွှ ပြ
် ထားသည်) နှင့် နံပါတ်စဉ်များ (အဝါရောင်မျဉ်းဖြင့်
ညွှနပြ
် ထားသည်)
ကို
ရန်ကုနမြ
် ိ ု့တွင်
ကုနတ
် င်ကုနခ
် ျပြုလုပ်နေသော
ဓာတ်ပုံများနှင့်
တိက
ု ်ဆိုင်စစ် ဆေးကြည့်ရာ
တွင်
ထိုကုနပ
် စ္စည်းများကို
လေယောဉ်၏
အနောက်ဘက်အခြမ် း
(အနီရောင်မျဉ်းဖြင့် ညွှနပြ
် ထားသော အလင်းရောင်အောက်) တွင် သိမ်းဆည်းသယ်ယူလာခဲ့ ကြောင်း
ညွှနပြ
် လျက်ရှိသည်။
ကုနပ
် စ္စညး် များမှ ာ ဆားဘီ းယားနိုင်ငံထုတ် ဒုံးပျ ံစနစ် များဖြစ် နုိင်ကြောင်း ညွှနပြ
် ချက် များ
ု ်ငံ ကုနသ
် ွယ်ရေး၊ ခရီ းသွားလာရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး
BIRN နှင့် CINS တို့ အနေဖြင့် ဆားဘီ းယားနိင
ဝန်ကြီးဌာနထံမှ တို့ မှ ရရှ ိ ခဲ့သော စာရွ က်စာတမ် းများအရ ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံမှ မြန်မာနိင
ု ်ငံသို့ ၈ဝ မမ
ထိနး် သူမဲ့ ဒုံးပျ ံအစင်းရေ ၂၅၂၄ စင်း တင်ပို့ခဲ့ ကြောင်း ဖော် ပြထားသည်။ အသုတ်သုံးသုတ်ခဲွ ၍ တင်ပို့ရန်
ခွ င်ပြ
့ ုထားကြောင်းနှင့် တင်ပို့ထားကြောင်း စာရွ က်စာတမ် းများအရ သိရှိရသည်။ ပထမတစ် ကြိမ်မှာ
၂ဝ၂၁ ခု နှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ ၂၃ ရက်နေတွ
့ င် တင်ပို့ထားခြင်းဖြစ် ပြီး ကျန်သည့် နှစ်ကြိမ်မှာ ၂ဝ၂၁ ခု နှစ်
ဖေဖော် ဝါရီ လ ၈ ရက်နေတွ
့ င် ဖြစ် သည်။ ဖေဖော် ဝါရီ လထဲတင
ွ ် တင်ပို့ခဲ့ သော အသုတ်နှစ်သုတ်တင
ွ ်

အစိ တ်အပိုင်းပေါင်း ၁,၆၄၄ ပိုင်း (KD သည် ဆားဘီ းယန်းဘာသာဖြင့် "Komada" ၏
အတိကေ
ု
ာက်ဖြစ် သည်) ကို စာရင်းပြုစုထားပြီ း
ရန်ကုနမြ
် ိ ု့သို့ EW-505TR လေယာဉ် မပျ ံသန်းမီ
တစ် ရက်အလို ဖေဖော် ဝါရီ ၈ ရက်နေတွ
့ င် တင်ပို့ထားပြီ းဖြစ် ကြောင်း စာရင်းသွင်းထားသည်။ တင်ပို့မှု
အားလုံး၏ ထုတ်လပ
ု ် သူအမည်ကို Jugoimport -SDPR JP (Yugoimport -SDPR JP
ဟုလည်းခေါ်ဝေါ် ကြသည်) (ပုံ - ၁၂) အဖြစ် တွေ့ရှ ိ နင
ုိ ်သည်။

ပုံ - ၁၂။
။
ထုတ်လပ
ု ် သူ၊
တင်ပို့သည့်ရက်စဲွ၊
ကုနပ
် စ္စည်းဖော် ပြချက်နှင့်
အစိ တ်အပိုင်း
အရေအတွက်တို့ကို ပြသသည့် ဆားဘီ းယန်းအစိုးရ၏ စာရွ က်စာတမ် းမှ ကောက်နတ
ု ်ချက်။
ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံ ကုနသ
် ွယ်ရေး၊ ခရီ းသွားလာရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးအပ် သည့်
ထိုစာရွ က်စာတမ် း၏ ပထမစာမျက်နှာအရ ဒုံးပျ ံတင်ပို့မှု ၃ ခု ၏ တန်ဖိုးမှာ ယူရု ိ ငွေ ၄,၇၅ဝ,ဝဝဝ (ပုံ - ၁၃)
ဖြစ် သည် ဟု ဆိုသည်။

ပုံ - ၁၃။။ဒုံးကျည်တန်ဖိုးများကို
ဖော် ပြထားသည့်
တရားဝင်စာရွ က်စာတမ် းများမှ ကောက်နတ
ု ်ချက်။

ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံအစိုးရ၏

် ည်ဖော် ပြချက်
Jugoimport (Yugoimport ဟုလည်း လူသိများသည်) သည် “Opis robe” ဟူသော ကုနစ
ကော် လံအောက်တင
ွ ် “Nevodjena avio raketa 80mm” ဟူသည့် ပစ္စည်းတစ် ခုကို စျေးကွက်တင်ထား
ကြောင်း
တွေ့ရသည်။
ဤသည်မှာ
လေကြောင်းလမ် းပြမဲ့
ဒုံးပျ ံ
ကို
S-8
KOM
ရည်ညန
ွှ း် ထားခြင်းဖြစ် သည်။
Jugoimport ၏ ဝဘ် ဆိုဒ် (ပုံ - ၁၄) အရ “S-8 KOM ထိနး် သူမဲ့ဝေဟင်ပစ် ဒုံးပျ ံတွင် တပ် ဆင်ထားသော
ကျည်ဖူးသည် မြေပြင်သံချပ် ကာပစ် မှတ်များ (တင့်ကားများ၊ အလိအ
ု လျောက်မောင်းတင်သေနတ်များ၊
သံချပ် ကာယာဉ်များ၊
လူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
သံချပ် ကာယာဉ်များ)၊
သံချပ် ကာမဟုတ်သော
မြေပြင်ပစ် မှတ်များ (ဒုံးပျ ံများ၊ လောင်ချာများ၊ ရေဒါစခန်းများ၊ လေယာဉ်ရပ် နားရာနေရာများတွင်
ရပ် နားထားသောလေယာဉ်နှင့် ရဟတ်ယာဉ်များစသဖြင့်)၊ ရန်သူ့တပ် ဖွဲ့များကို ချေမှုနး် နိင
ု ်စေရန်နှင့်
ရှေ့တန်းရှ ိ လေယာဉ်များပေါ်တွင် လက်နက်အဖြစ် တပ် ဆင်အသုံးပြုနိင
ု ်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍
ဖန်တီးထုတ်လပ
ု ် ထားခြင်းဖြစ် သည်။"

ပုံ - ၁၄။။ Jugoimport ဝဘ် ဆိုက်ရှိ S-8 KOM ထိနး် သူမဲ့ဝေဟင်ပစ် ဒုံးပျ ံစာရင်း။
EW-505TR လေယာဉ် မှ သယ်ဆောင်လာသော ကုနသေ
်
တ္တာများကို လေ့လာဆန်းစစ် ခြင်း
၂ဝ၂၁ ခု နှစ်၊ ဖေဖော် ဝါရီ လ ၉ ရက်နေတွ
့ င် Rada လေကြောင်းလိင
ု ်းမှ EW- 505TR လေယာဉ်ဖြင့်
ရန်ကုနမြ
် ိ ု့သို့
တင်သွင်းပို့ ဆောင်ခဲ့သော
ကုနသေ
်
တ္တာများကို
Myanmar
Witness
မှလေလ
့ ာဆန်းစစ် ခဲ့သည်။
တင်သွင်းပို့ ဆောင်ခဲ့သောကုနပ
် စ္စည်းများကို
အတည်ပြုတိက
ု ်ဆိုင်စစ် ဆေးရာတွင်
အသုံးပြုထားသော
ကုနသေ
်
တ္တာများနှင့်
အသေးစိ တ်အချက်အလက်များကို (ပုံ - ၁၅) တွင် ပြသထားသည်။
ကုနသေ
်
တ္တာများ၏ တံ ဆိပ်အမှ တ်အသားကို လေ့လာဆန်းစစ် ခြင်း
လေယာဉ်မှ
သယ်ဆောင်လာသည့်
သေတ္တာများတွင်
EW-505TR
အမှတ်အသားများမှာ ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံထုတ် ၈ဝမမ ထိနး် သူမဲ့ဒုံးပျ ံများ
အသုံးပြုသော အခြားသေတ္တာများ ပေ
 ါ်ရှ ိ အမှတ်အသားများနှင့် ဆင်တသ
ူ ည်။

တွေ့ရသောစကားလုံး
သိမ်းဆည်းရန်အတွက်

ပုံ - ၁၅။ ။ ၂ဝ၂၁ ခု နှစ် ဖေဖော် ဝါရီ လ ၉ ရက်နေတွ
့ င် EW-505TR မှ သယ်ဆောင်လာသော
ကုနသေ
်
တ္တာများ ပြပုံ။ သေတ္တာများပေးပို့ ခြင်းကို ပြသသည့်ပုံ။ ဘယ်ဘက်မှပုံနှင့် အနီရောင်မျဉ်းများမှာ
ညာဘက်မှပုံကို
ပုံကြီးချ ဲ့ထားခြင်းဖြစ် ပြီး
ထိုပုံများကို
အခြားရု ပ်သံသက်သေများနှင့်
တိက
ု ်ဆိုင်စစ် ဆေးရာတွင် အသုံးပြုခဲ့ သည် (ဥပမာ - ပုံ - ၁၆)။.
လေကြောင်းအထူးပြု
သတင်းထောက်တစ် ဦးမှ
တင်ထားသောပုံတစ် ပုံကို
ဤ
Twitter
ပို့ စ် တင
ွ ်တွေ့ မြင်နင
ုိ ် သည် (ပုံ - ၁၆)။ (ပုံ - ၁၅) နှင့် (ပုံ - ၁၆) ရှ ိ တံဆိပ်အမှတ်အသားများကို
နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက သိသာထင်ရှားသော တူညီမှုကို တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သည်။

ပုံ - ၁၆။
။
၂ဝ၁၉
ခု နှစ်တင
ွ ်
ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံထုတ်
ထိနး် သူမဲ့ဝေဟင်ပစ် ဒုံးပျ ံများကို
ထည့်သွင်းရသော သေတ္တာများကိုပါ ပြသထားသည့် Twitter ပေါ်မှဓာတ်ပုံ။ ဘယ်ဘက်ရှိပုံသည်
ညာဘက်ရှိပုံ၏ သေတ္တာတွင် ပါရှ ိ သော တံဆိပ်အမှတ်အသားကို ရှ င်းရှ င်းလင်းလင်းမြင်နင
ုိ ်စေရန်
ပုံကြီးချ ဲ့ထားခြင်းဖြစ် သည်။
(ပုံ - ၁၆) တွင် တွေ့ရသော S-8 KOM ထိနး် သူမဲ့ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးပျ ံများကို ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံတင
ွ ် РАKЕТА
80 мм С-8KОМ ဟုလည်းခေါ် ဆိုကြပြီ း ၎င်းတို့ သည် ၂ဝ၂၁ ခု နှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လနှင့် ဖေဖော် ဝါရီ လတို့ တွင်
တင်ပို့ခဲ့ သော ဒုံးပျ ံများ၏ အသွင်အပြင်နှင်က
့ ိုက်ညီနေသည်ကို တွေ့နိင
ု ်သည်။ (ပုံ - ၁၅) နှင့် (ပုံ - ၁၆)
တို့ ကို
နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက
ဒုံးပျ ံ၏ပုံသဏ္ဍာန်၊
အရောင်နှင်အ
့ ညွှနး် စာသားတို့ တွင်
ကိုက်ညီမှုများရှ ိ နေကြောင်း တွေ့နိင
ု ်သည်။ (ပုံ - ၁၅) တွင် တွေ့ မြင်ရသော EW-505TR ယာဉ်၏
သေတ္တာပေါ်ရှ ိ တံဆိပ်အမှတ်အသား
အားလုံးကို
ရှ င်းလင်းစွာမမြင်ရသော် လည်း
ပထမဆုံးစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းမှာ အောက်ပါအတိင
ု ်း ရေးသားထားကြောင်း တွေ့ရသည်။
“4 pieces” (အစိ တ်အပိုင်း ၄ ခု )
“Rocket 80mm S-8KOM” (S-8KOM ၈ဝ မမ ဒုံးပျ ံ)
(ပုံ - ၁၆) ပါ သေတ္တာပေါ်တွင် ဤသို့ တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သည်။
“4 kom” ( комада အတွက်။ ဘာသာပြန် - ‘အစိ တ်အပိုင်းများအတွက်’)
"PAKETA 80mm C-8KO"
ဤသို့ ဖြင့်
သေတ္တာနှစ်ခုလုံးတွင်ပါရှ ိ သော
ဒုံးပျ ံအရေအတွက်နှင့်
ပါဝင်သည့်
ဖော် ပြချက်အညွှနး် ကို
ထိုသေတ္တာများပေါ်၌
သိသာထင်ရှားစွာ
တံဆိပ်အမှတ်အသားများအဖြစ် တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သည်။

ပစ္စည်းများ၏
ဆင်တသ
ူ ည့်

ကုနသေ
်
တ္တာများ၏ အရွ ယ်အစားကို လေ့လာခြင်း
ကုနသေ
်
တ္တာများ၏ အရွ ယ်အစားသည်လည်း တူညီသည်။ (ပုံ - ၁၅) ပါ EW-505TR ယာဉ်မှ
သယ်ယူနေသော ကုနသေ
်
တ္တာသည် (ပုံ - ၁၆) ရှ ိ ကုနသေ
်
တ္တာနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းတွေ့နိင
ု ်သည်။ S-8
KOM ဒုံးပျ ံများ၏ အတိင
ု ်းအတာများကို Jugoimport ၏ ဝဘ် ဆိုဒ် (ပုံ - ၁၇) တွင် တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သည်။

ပုံ - ၁၇။
။
Jugoimport
ထုပ်ပိုးမှုအတိင
ု ်းအတာပြပုံ။

၏

ဝဘ် ဆိုက်အရ

S-8

KOM

ဒုံးပျ ံများ၏

ကုနပ
် စ္စည်း၏ထုပ်ပိုးမှုဖော် ပြချက်နှင့်
ကုနသေ
်
တ္တာများပေါ်ရှ ိ နပ
ံ ါတ်များအရ
သေတ္တာတစ် ခုစီတင
ွ ်
ဒုံးပျ ံလေးခု ပါရှ ိ ကြောင်း ဖော် ပြထားသည်။ ဤထုပ်ပိုးမှုပုံစံကို ဘူဂေးရီ းယား လက်နက်ထုတ်လပ
ု ် ရေး
ကုမ္ပဏီတစ် ခု ဖြစ် သည့် Khan Asparuh Trade ၏ ဝဘ် ဆိုက်၏ (archived)စာမျက်နှာရှ ိ
ဓာတ်ပုံများတွင်တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သည်။

ပုံ - ၁၈။ ။ Khan Asparuh Trade ဝဘ် ဆိုင်တင
ွ ်တွေ့ရှ ိ ရသော S-8 KOM ဒုံးပျ ံများ၏ထုပ်ပိုးမှုပုံစံပြပုံ။
မြန်မာ့လေတပ် မှ ဝေဟင်မှ မြေပြင်ပစ် ဒုံးကျည်များ အသုံးပြုခြင်း
ဖေဖော် ဝါရီ ၁ ရက်နေ ့ အာဏာသိမ်းပြီ းနောက် မြန်မာစစ် တပ် မှ S-8 80mm ဒုံးပျ ံများကို
အသုံးပြုခဲ့ ကြောင်း အတည်ပြုနိင
ု ်သည့် ရု ပ်သံသက်သေများကို Myanmar Witness အနေဖြင့်
ဖော် ထုတ်မတွေ့ရှ ိ သော် လည်း
တပ် မတော် ၏လေယာဉ်များက
လေကြောင်းမှတိက
ု ်ခိုက်မှုများ
ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သတင်းများ (ဥပမာ - The Guardian နှင့် Reuters ၏ လွိုင်ကော် မြို့
အစီ ရင်ခံတင်ပြချက်များ) ပုံမှနထ
် ွက်ပေါ် ခဲ့ လျှက်ရှိသည်။
၂ဝ၂၂ ခု နှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ ၁၁ ရက်နေတွ
့ င် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော် မြို့ ၌ မြန်မာစစ် တပ် ဘက်မှ
ပစ် ခတ်ခဲ့သည့် အမျ ိုးအစားတူပြီး အရွ ယ်အစားပါတူညီနင
ုိ ်သည်ဟု ယူဆရသော ဒုံးပျ ံများကို

ပြသထားသည့်
ပေါ်၌
တင်ခဲ့သည့်
Facebook
ဖော် ထုတ်စစ် ဆေး၍ အတည်ပြုခဲ့ သည်။

ဗီ ဒီယိုလေးခု ကို

Myanmar

Witness

မှ

ပထမမြောက်ဗီဒီယိုတင
ွ ်
ဂျက်လေယာဉ်တစ် စင်းသည်
ထိနး် သူမဲ့
ဒုံးပျ ံသုံးစင်းထက်မနည်းကို
ပစ် ခတ်ခဲ့ကြောင်း
တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သည်
(ပုံ
၁၉)။
ဒုံးပျ ံများကိုပစ် လတ
ွှ ်သည့်အခါတွင်
လေယာဉ်တောင်ပံနှစ်ဖက်အောက်မှ
လျှပ် စစ် ဓာတ်အားသုံးခလုတ်က
စတင်မီးညှိပြီးနောက်
မီ းနှင်မ
့ ီ းခို းငွေ့များထွက်လာကာ ထိုဒုံးပျ ံများကိုမြေပြင် ပေါ် သို့ ချ ိန်ရွယ်ပစ် ခတ်ခြင်းဖြစ် သည်။

ပုံ - ၁၉။ ။ ပထမဗီ ဒီယိုတင
ွ ် တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သောဂျက်လေယာဉ်မှ မြန်မာနိင
ု ်ငံ၊ လွိုင်ကော် မြို့ကောင်းကင်
အထက်တင
ွ ် ထိနး် သူမဲ့ဒုံးပျ ံများဖြင့် ပစ် ခတ်နေပုံ
ဒုတိယမြောက်ဗီဒီယိုတင
ွ ် ဂျက်လေယာဉ်တစ် စင်းသည် နောက်ထပ် ဒုံးပျ ံငါးစင်းကို ပစ် ခတ်ခဲ့ကြောင်း
တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သည် (ပုံ - ၂ဝ)။ ဤ ဗီ ဒီယို၏အဆုံးတွင် ကယားပြည်နယ် ၊ လွိုင်ကော် မြို့၏ landscape ကို
တွေ့ မြင်နင
ုိ ်ပြီး ခနမ
် ့ ှနး် ချေ ဤနေရာ အနီးအနား (ပုံ - ၂၁) ၌ ဖြစ် နင
ုိ ်သည်ဟု တွေ့ရှ ိ ရသည်။

ပုံ - ၂ဝ။ ။ ဒုတိယဗီ ဒီယိုတင
ွ ် တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သော ဂျက်လေယာဉ်များက ဒုံးပျ ံများကိုပစ် ခတ်နေသည့်ပုံများ

ပုံ ၂၁။ ။ ဤဗီ ဒီယို၏ တည်နေရာပြပုံ၊ လွိုင်ကော် မြို့။
တတိယမြောက်
ဗီ ဒီယိုတင
ွ ်
အမျ ိုးအစားတူ
အနည်းဆုံးဒုံးပျ ံ၃စင်းကိုပစ် ခတ်ခဲ့ ကြောင်း တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သည် (ပုံ - ၂၂)။

ပုံ
၂၂။
။
တတိယဗီ ဒီယိုတင
ွ ်
ပစ် ခတ်နေသည့်ပုံများ

တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သော

ဂျက်လေယာဉ်တစ် စင်းသည်

ဂျက်လေယာဉ်များက

ဒုံးပျ ံများကို

စတုတ္ထမြောက်ဗီဒီယိုတင
ွ ် အမျ ိုးအစားတူ ဂျက်လေယာဉ်တစ် စင်းသည် အနည်းဆုံး ဒုံးပျ ံတစ် စင်းကို
ပစ် လတ
ွှ ်ပြီးနောက်
၎င်း၏
ဝမ် းဗိုက်သေနတ်မှ
သုံးချက်ပစ် ခတ်ခဲ့ကြောင်း
ပြသထားသည်။
ထိုဂျက်လေယာဉ်မှ
ပစ် ခတ်ခဲ့သော
နောက်ဆုံးပစ် ချက်များသည်
လေယာဉ်၏တောင်ပံများမှ
ထွက်လာရမည့်အစား ဝမ် းဗိုက်၏ အလယ်မှ ထွက်လာခြင်းဖြစ် ပြီး မီ း (သို့ ) မီ းခို းငွေ့လမ် းကြောင်း
ကျန်ခဲ့သည်ကိုလည်းမတွေ့ရပေ၊
သို့ သော်
ကျည်ဆန်တစ် ခုခုကို
ပစ် လတ
ွှ ်လိက
ု ်သောကြောင့်
ထွက်ပေါ်လာသည့်
ပေါက်ကဲွမှုတစ် ခုအဖြစ်
တွေ့ရှ ိ နင
ုိ ်သည်။
ထိုဂျက်လေယာဉ်အနေဖြင့်
၎င်း၏နောက်ဆုံးပိုင်း ပျ ံသန်းမှုအတွင်းတွင် ဒုံးပျ ံပစ် လတ
ွှ ်ရမည့်အစား ၎င်း၏ သေနတ်ကိုသာ
အသုံးပြုခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဖြစ် နင
ုိ ်ချေရှ ိ သော ကောက်ချက်တစ် ခုကို အဆိုပြုနိင
ု ်သည်၊ ဤသည်မှာ - ထို

ဂျက်လေယာဉ်သည်
အရှေ့က
ဗီ ဒီယိုများတွင်
ဲ
ဆောင်ရွက်ခ့ သောကြောင့် ဒုံးပျ ံများ မကျန်ရှိတော့၍
ဖြစ် သည်။

ပါရှ ိ ခဲ့သော
ဒုံးပျ ံပစ် လတ
ွှ ်မှုများကို
၎င်း၏ သေနတ်ကို အသုံပြုခဲ့ ကြောင်းပင်

ပုံ - ၂၃။ ။ စတုတ္ထဗီ ဒီယိုတင
ွ ် တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သော ဂျက်လေယာဉ်များက ဒုံးပျ ံများပစ် ခတ်နေပုံနှင့်
ဝမ် းဗိုက်အောက်မှ သေနတ်ဖြင့် ပစ် ခတ်နေပုံ
ယင်း ဗီ ဒီယိုများတွင် တွေ့ မြင်ရသော ဂျက်လေယာဉ်သည် တရု တ်ပြည်သူ့သမ္မတနိင
ု ်ငံမှ ထုတ်လပ
ု ် သည့်
ု ်ခိုက်ရေးလေယာဉ်အဖြစ် လည်း
K-8 အမျ ိုးအစား လေ့ကျင့်ရေး ဂျက်ဖြစ် ပြီး အသေးစား မြေပြင်တိက
အသုံးပြုနိင
ု ်သည်။ FlightGlobal ၏ 2022 World Air Forces Directory အရ မြန်မာ့လေတပ် သည်
မူလက မှာယူထားသည့် လေယာဉ် အစင်း ၅ဝ အနက် ၁၂ စင်းကို အသုံးပြုနေသည်ဟု ဆိုသည်။

ပုံ - ၂၄။ ။ ဗီ ဒီယိုထဲရှိ ဂျက်လေယာဉ်ပုံများကို Wikimedia Commons မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လေတပ် ၏ K-8
လေ့ကျင့်ရေးဂျက်လေယာဉ်ပုံများ နှင့် Free Burma Rangers မှ ၂ဝ၁၅ ခု နှစ်တင
ွ ် တွေ့ မြင်ခဲ့ရသော
မြင်ကွင်းများ ဖြင့်ယှဉ်တဲဖေ
ွ ာ် ပြထားပုံ
စစ် ဘက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ ရေးသားလေ့ရှိသည့် ပြည်တင
ွ ်း မှ Myanmar Defence Weapons
အဖွဲ့၏
ဖော် ပြချက်အရ
ကို
(အထူးသဖြင့်
မြန်မာ့လေတပ် တင
ွ ်)
Facebook
K-8
မြေပြင်တိက
ု ်ခိုက်ရေးအတွက်
လက်နက်တပ် ဆင်ရာ၌
ထိနး် သူမဲ့
ဒုံးပျ ံများကို
ယာဉ်၏တောင်ပံနှစ်ဘက်အောက်တင
ွ ်တပ် ဆင်ကာ အခြားသေ နတ်တစ် လက်ကိုမူ ဝမ် းဗိုက်အောက်တင
ွ ်
တပ် ဆင်ထားလေ့ရှိသည်ဟဆ
ု ိုသည်။ အောက်ပါပုံကို ကြည့်ရှုရန်-

ပုံ - ၂၅ ။ ။ Myanmar Defense Weapons အဖွဲ့တင
ွ ် တွေ့ မြင်ရသော K-8 ယာဉ်၏ မြေပြင်တိက
ု ်ခိုက်ရေး
လက်နက်တပ် ဆင်မှုပုံစံ
၂ဝ၂၂ ခု နှစ်၊ ဖေဖော် ဝါရီ ၁၂ ရက် စနေနေတွ
့ င် နေပြည်တော် ၌ ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုနေ ့
နှစ်ပတ်လည် အခမ် းအနားတွင် K-8 ဂျက်တိက
ု ်လေယာဉ်များ အကြိမ်ကြိမ် ပျ ံသန်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း
ကို တွေ့ မြင်နင
ုိ ်သည်
(ပုံ - ၂၆)။

ပုံ - ၂၆ ။ ။၂ဝ၂၂ ခု နှစ် ပြည်ထောင်စုနေ ့ တပ် မတော်
တွေ့ မြင်ခဲ့ရသည့် K-8 ဂျက်လေယာဉ်များ

ဂုဏ်ပြုအခမ် းအနားအစီ အစဉ်တင
ွ ်

နောက် ဆုံးအချက် များ
၂ဝ၂၂ ခု နှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ လ ၁၈ ရက်နေတွ
့ င် မြန်မာနိင
ု ်ငံသို့ လက်နက်ထောက်ပံ့ရေး ဆွေးနွေးရန်အတွက်
ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ မြန်မာနိင
ု ်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာသတင်းဌာန The
့ င် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ဆားဘီ းယန်း
Irrawaddy မှဖော် ပြခဲ့ သည်။ ၂ဝ၂၂ ခု နှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ ၇ ရက်နေတွ
နေစဉ်
့ ထုတ်သတင်းစာ
ထံသို့
ပေးပို့ ခဲ့ သောစာတွင်
ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံ
Danas
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂ဝ၂၂ ခု နှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လတွင် ၎င်းတို့ ဌာန၏ မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ကမှ
မြန်မာနိင
ု ်ငံသို့
သွားရောက်ခဲ့ခြင်း
မရှ ိ ကြောင်း
ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါစာတွင်
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက
ဤသို့ ဆိုသည်-“ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံ
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်
ဆားဘီ းယန်းတပ် မတော် မှ
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်
မြန်မာနိင
ု ်ငံသို့
သွားရောက်ခဲ့ခြင်းမရှ ိ ဘဲ
ဝန်ကြီးဌာနနှင့် တပ် မတော် မှ ကိုယ်စားလှယ်များသည်လည်း ထိုနင
ုိ ်ငံသို့
လက်နက်ရောင်းချရန်
ညှိနင
ှို ်းခြင်းများမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ မြန်မာနိင
ု ်ငံအတွင်း နောက်ဆုံးပဋိ ပက္ခများ ဖြစ် ပွားပြီ း သည်မှစ၍
ထိုနင
ုိ ်ငံသို့
လက်နက်တင်ပို့ရောင်းချခွ င်ပ
့ ါမစ်
ထုတ်ပေးထားခြင်း မရှ ိ ကြောင်းကိုလည်း မိ မိတို့
သတိပြုမိ ပါတယ်”။
၂ဝ၂၂ ခု နှစ်၊ ဖေဖော် ဝါရီ လ ၂၂ ရက်တင
ွ ် ကုလသမဂ္ဂ လူ့ အခွ င်အ
့ ရေးကောင်စီသို့ မြန်မာနိင
ု ်ငံ
လူ့ အခွ င်အ
့ ရေး ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews မှ တင်သွင်းသော အစီ ရင်ခံစာ
တွင် Tom Andrews က“ပိုစိုးရိ မ်ဖို့ကောင်းတာက 80mm ဒုံးပျ ံတွေကို ၂ဝ၂၁ ခု နှစ်၊ ဖေဖော် ဝါရီ လ ၉
ရက်မှာ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ တာ ဖြစ် နင
ုိ ်ချေရှ ိ ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းမှုမတိင
ု ်မီ မြန်မာစစ် တပ် အနေနဲ ့
ဒုံးပျ ံတွေအသုံးပြုခဲ့ ဖူးကြောင်းနဲ ့ အာဏာသိမ်းမှုအပြီ းမှာ အနည်းဆုံး ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်န ဲ ့
ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ
စစ် တပ် ဘက်က အရပ် သားများ တည်ရှိရာနေရာများကို တိက
ု ်ခိုက်ဖို့အတွက်
ဒုံးပျ ံများအသုံးပြုခဲ့ ကြောင်း အစီ ရင်ခံစာ အများအပြားမှာ ဖော် ထုတ်တင်ပြထားပါတယ်။ ထို့ ကြောင့်
ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံမှ
ထိုလက်နက်များ
လွှဲပြောင်းရောင်းချမှုသည်
ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံ၏
ဂျ ီနီဗာကွနဗ
် င်းရှ င်းသဘောတူညီမှုကို
ချ ိုးဖောက်နင
ုိ ်နေ
သည့်အပြင်
ဆားဘီ းယားအနေဖြင့်

၎င်းတို့ ရောင်းချလိက
ု ်သောဒုံးပျ ံများမှာ
မြန်မာနိင
ု ်ငံရှိအရပ် သားများအပေါ်
တိက
ု ်ခိုက်မှုများတွင်
အသုံးချရန်ဖြစ် သည်မှာ
သိသာထင်ရှားသည်ဖြစ် သောကြောင့်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
ဥပဒေကိုလိက
ု ်နာရမည့် ဆားဘီ းယားနိင
ု ်ငံ၏တာဝန်ကိုလည်း ချ ိုးဖောက်ရာရောက်ပါတယ်”။

