
အာဏာသိမ်းမ�အ�ပီး ဆားဘီးယား�ုိင်ငံမှ ြမနမ်ာ�ုိင်ငံသိ�
လက်နက်များတင်ပိ�ေရာင်းချခ့ဲြခင်းကုိ အတညြ်ပ�ြခင်း

အဓိကအကျ�်းချ�ပ်

၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ေန ့ အာဏာသိမ်းမ�အ�ပီး ေနာက်ပုိင်း၌ ဆားဘီးယား�ိင်ုငံထုတ်
ေဝဟင်ပစ်ဒံးုပျမံျားကုိ ဘီလာ�ုစ်�ိင်ုငံေလေ�ကာင်းလိင်ုး မှ တစ်ဆင့် ဆားဘီးယား�ိင်ုငံမှ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသိ�
တင်ပိ� ခ့ဲေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက်များကုိ Myanmar Witness၊ Balkan Investigative
Reporting Network (BIRN) �ှင့် Center for Investigative Journalism of Serbia (CINS) တိ� မှ
ေဖာ်ထုတ်ေတ��ိှခ့ဲ�ကသည်။

ဆားဘီးယား�ိင်ုငံ ကုနသွ်ယ်ေရး၊ ခရီးသွားလာေရး�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန�်ကီးဌာန၏တရားဝင်စာရွက်စာ
တမ်းများ၊ ပျသံနး်မ�ေြခရာခံ အချက်အလက်ေဒတာများ �ှင့် ဆုိ�ှယ်မီဒီယာေပ��ိှ မှတ်တမ်း
အေထာက်အထားများကုိ စစ်ေဆးေလလ့ာခ့ဲရာတင်ွ ထိနး်သူမ့ဲ ေဝဟင်ပစ်ဒံးုပျ�ှံစ်စင်းကုိ ဘဲလာ�ုစ်�ိင်ုငံ
ေလေ�ကာင်းကုမ�ဏီ Rada ေလေ�ကာင်းလိင်ုးမှတဆင့် ဆားဘီးယား�ိင်ုငံ၏�မိ�ေတာ် Belgrade �မိ��ိှ
Nikola Tesla ေလဆိပ်မှ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ ရနကု်နေ်လဆိပ်သိ� ၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်ေနတ့င်ွ
တင်ပိ� �ိင်ုခ့ဲဖွယ်�ိှေ�ကာင်း ေတ��ိှခ့ဲရသည်။

အာဏာသိမ်း�ပီးစ�်မှစ၍ ြမနမ်ာစစ်တပ်မှ ထုိဒံးုပျကုိံ အသုံးြပ�ခ့ဲြခင်း �ိှ၊ မ�ိှ�ှင့် စပ်လျ�်း၍ Myanmar
Witness အေနြဖင့် အတည်ြပ�ထားေသာ တိကျသည့် မှတ်တမ်းအေထာက်အထားများ မ�ိှေသးပါ။
သိ� ေသာ် ြမနမ်ာေ့လတပ် (MAF)ပုိင်ေလယာ�်မှ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲေသာ တိက်ုခုိက်မ�ြဖစ်စ�်အများအြပားကုိ
ခဲွြခမ်းစိပ်ြဖာ သုံးသပ်ခ့ဲရာ၌ အနည်းဆုံး ြဖစ်စ�်တစ်ခုတင်ွ ြမနမ်ာေ့လတပ်ပုိင်
ဂျက်ေလယာ�်တစ်စင်းသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ ထိနး်သူမ့ဲ ေဝဟင်ပစ်ဒံးုပျအံမျ�ိးအစား တစ်ခုကုိ
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတင်ွး၌ အသုံးြပ�ခ့ဲေ�ကာင်း အတည်ြပ��ိင်ုခ့ဲသည်။

ဆားဘီးယား�ုိင်ငံ လက်နက်တင်ပိ�မ� စာရွက်စာတမ်းများ



BIRN �ှင့် CINS တိ�သည် ဆားဘီးယား�ိင်ုငံ ကုနသွ်ယ်ေရး၊ ခရီးသွားလာေရး�ှင့် ဆက်သွယ်ေရး
ဝန�်ကီးဌာနထံမှ လတ်ွလပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ေလ�ာက်လ�ာ (FOIA) မှတစ်ဆင့် ဆားဘီးယား�ိင်ုငံမှ
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသိ� ၂ဝ၁၇ ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၁ ရက် မှ ၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်အတင်ွး
တင်ပိ� ခ့ဲသည့် စစ်လက်နက်ပစ�ည်းအမျ�ိးအစား�ှင့် အစိတ်အပုိင်းများ၏
တရားဝင်စာရင်းမှတ်တမ်းများကုိ ရ�ိှခ့ဲသည်။

ထုိစာရင်းမှတ်တမ်းများထဲတင်ွ ပိ� ကုနပ်ါမစ်ခွင့်ြပ�ချက်ရ�ိှထားေသာ ပိ� ကုနလ်ပ်ုငနး်�ှင်များစာရင်း�ှင့်
ကုနပ်စ�ည်း များ၏ ေနာက်ဆုံးအသုံးြပ�သူများစာရင်းတိ� ပါဝင်သည်။ မှတ်တမ်း၏စာမျက်�ှာ ၂ တင်ွ
“Nevodjena avio raketa 80mm” (ထိနး်သူမ့ဲဒံးုကျည် ၈ဝ မမ) များကုိ �ှစ်သုတ်ခဲွ၍ Jugoimport -SDPR
JP မှတစ်ဆင့် ၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်ေနတ့င်ွ တင်ပိ� ခ့ဲသည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။ အလားတူ
အေြမာက်လက်နက်များကုိ ဇနန်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ေနတ့င်ွ ေနာက်ထပ်တစ်သုတ် တင်ပိ� ခ့ဲသည်ဟလုည်း
ထပ်မံေတ��ိှခ့ဲရသည်။ (ပုံ - ၁။)

ပုံ - ၁။ ။ BIRN �ှင့် CINS ၏ FOIA ေတာင်းဆုိချက်အရ ေပးအပ်ခ့ဲေသာ အေထာက်အထားများထဲတင်ွ
“Nevodjena avio raketa 80mm” (ထိနး်သူမ့ဲဒံးုကျည် ၈ဝ မမ) များကုိ Jugoimport-SDPR JP မှ ၂ဝ၂၁
ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်ေနတ့င်ွ တင်ပိ� ခ့ဲေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထားပုံ။



ဆားဘီးယား�ုိင်ငံမှ ြမနမ်ာ�ုိင်ငံသိ�  ပျသံနး်သည့ ်ေလယာ�်လမ်းေ�ကာင်းအား အတညြ်ပ�ြခင်း

၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်တင်ွ ဆားဘီးယား�ိင်ုငံ၊ Belgrade �မိ�မှ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၊
ရနကု်န�်မိ�သိ� ပျသံနး်မ�။

ေလယာ�်လမ်းေ�ကာင်းများကုိ ေြခရာခံသည့် FightRadar24 �ှင့် ADS-B Exchange
ဝနေ်ဆာင်မ�များ၏ အချက်အလက်များအရ EW-505TR ဟမှုတ်ပုံတင်ထားေသာ
Radaေလေ�ကာင်းလိင်ုး Ilyushin-62M (Il-62M) ေလယာ�်သည် Belgrade �မိ�၏ Nikola Tesla
ေလဆိပ်မှ ၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်ေန ့ UTC စံေတာ်ချနိ် 00:00 နာရီ အ�ပီး
မိနစ်အနည်းငယ်အ�ကာတင်ွ ထွက်ခွာခ့ဲေ�ကာင်း ေတ��ိှရသည်။ (ပုံ - ၂။)

ပုံ - ၂။ ။ ၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်ေနတ့င်ွ Belgrade �မိ�ေလဆိပ်မှ ထွက်ခွာေနသည့်
EW-505TR ေလယာ�်ကုိ ADS-B Exchange မှ တိက်ု�ုိက်ေြခရာခံ ထုတ်လ�င့်ထားသည့်ပုံ။

ဤပျသံနး်မ�ကုိ FlightRadar24 (ပုံ - ၃)တင်ွလည်း ေတ� ြမင်�ိင်ုသည်။ ပျသံနး်မ�များ�ှင့် ပတ်သက်ေသာ
မှတ်တမ်း အချက်အလက်များကုိ Flight Radar ဝဘ်ဆုိဒ်၏ တည်ေဆာက်မ�ပုံစံေ�ကာင့် အမည်ဝှက်ထား
ေသာ်လည်း ေလယာ�်စတင်ထွက်ခွာသည့်ချနိ�ှ်င့် တည်ေနရာ၊ ေလယာ�်လမ်းေ�ကာင်း�ှင့်
ဆင်းသက်သည့်အချနိ် စသည်တိ� �ှင့်ပတ်သက်၍ တိက်ု�ုိက်ေြခရာခံထားေသာ

https://www.flightradar24.com/multiview/34.8,27.73/6
https://www.adsbexchange.com/


ေဒတာအချက်အလက်များကုိ ��င်ိးယှ�်�ကည့်ပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေလယာ�်ပျသံနး်မ� �ှစ်ခုမှာ
အတတူပူင်ြဖစ်ေ�ကာင်းေတ��ိင်ုသည်။

ပုံ - ၃။ ။ FlightRadar24 ၏အချက်အလက်များအရ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၉ရက်တင်ွ Belgrade �မိ�မှ
ထုိေလယာ�်ပင် ထွက်ခွာပျသံနး်ခ့ဲေ�ကာင်းြပပုံ။

ADS-B Exchange �ှင့် FlightRadar24 တိ�၏အချက်အလက်များအရ ထုိေလယာ�်သည် အီဂျစ်�ိင်ုငံ၊
ကုိင်�ုိ�မိ�တင်ွ နာရီအနည်းငယ်�ကာရပ်နား�ပီးေနာက် ရနကု်နေ်လဆိပ်သိ� ဆက်လက်ထွက်ခွာခ့ဲ�ပီး ၂ဝ၂၁
ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်၊ UTC စံေတာ်ချနိ် 12:00 နာရီ/ေဒသစံေတာ်ချနိ် 18:30 နာရီတင်ွ
ဆင်းသက်ခ့ဲသည်။ (ပုံ - ၄ �ှင့် ပုံ - ၅)။



ပုံ - ၄။ ။ EW-505TRေလယာ�်၏ ပျသံနး်မ�လမ်းေ�ကာင်းကုိ ြပသထားေသာ ADS-B Exchange မှပုံ။

ပုံ - ၅။ ။ ရနကု်န�်မိ�တင်ွ ေလယာ�်ဆင်းသက်မ�ကုိြပသထားေသာ FlightRadar24 မှပုံ။



၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာဝ်ါရီလ ၉ ရက်ေနတွ့င် ရနကု်န�်မိ�၌ ဆင်းသက်ြခင်း

၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်၊ ေဒသစံေတာ်ချနိ် 19:15 နာရီတင်ွ ရနကု်နေ်လဆိပ်သိ�
ေရာက်�ိှလာသည့် Ilyushin-62M ေလယာ�်တစ်စင်းပုံသည် လမူ�ကွနရ်က်ေပ�တင်ွ ထွက်ေပ�လာခ့ဲသည်
(ပုံ - ၆)။ Myanmar Witness၊ BIRN �ှင့် CINS တိ�အေနြဖင့် ထုိဓာတ်ပုံများ �ုိက်ကူးထားသည့်
ေနရာြဖစ်သည့် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ ရနကု်နေ်လဆိပ်�ိှ တည်ေနရာအတိအကျ (ပုံ - ၇) ကုိ geolocate
ြပ�လပ်ုေဖာ်ထုတ်�ိင်ုခ့ဲ�ပီး Skybrary မှ အချက်အလက်များကုိ အသုံးြပ�ကာ ပုံများတင်ွပါ�ိှသည့်
ေလယာ�်၏အဂ�ါရပ်များမှာ Ilyushin-62M (Il-62M) ေလယာ�် (ပုံ - ၈) �ှင့် ကုိက်ညီေ�ကာင်း
အတည်ြပ��ိင်ုခ့ဲသည်။

ပုံ - ၆။ ။ ရနကု်နေ်လဆိပ်သိ� ဆုိက်ေရာက်ခ့ဲသည့် Ilyushin-62M ေလယာ�်ဓာတ်ပုံ (ဘယ်ဘက်) �ှင့် (ပုံ -
၇) �ိှ geolocation တည်ေနရာြပေြမပုံအတက်ွ သတ်မှတ်ေပးထားေသာ အမှတ်အသားများပုံ
(ညာဘက်)။

https://twitter.com/MyanmarResearch/status/1359592492711239680?s=20
https://goo.gl/maps/pJDCSNtHngaTCALK9
https://skybrary.aero/aircraft/il62


ပုံ - ၇။ ။ (ပုံ - ၆) ပါ ရနကု်နေ်လဆိပ်တင်ွရပ်နားခ့ဲသည့် ေလယာ�်ကုိြပသထားသည့် geolocation
တည်ေနရာြပ ေြမပုံ။



ပုံ - ၈။ ။ရနကု်နေ်လဆိပ်သိ�  ဆုိက်ေရာက်ခ့ဲေသာ Ilyushin-62M ေလယာ�်ကုိ ြပသထားသည့်
ဒတိုယဓာတ်ပုံြဖစ်�ပီး Skybrary မှ အချက်အလက်များအေပ� အေြခခံ၍ ထုိေလယာ�်၏
အဂ�ါရပ်များသည် Ilyushin-62M (Il-62M) ေလယာ�်၏အဂ�ါရပ်များ�ှင့် ကုိက်ညီေ�ကာင်း
ဆနး်စစ်ေဖာ်ြပထားပုံ။

အတွင်းပုိင်း ကုနတ်င်ပုံများကုိ Il-62M EW-505TR ေမာဒ်ယ် �ှင့် တုိက်ဆုိင်စစ်ေဆးြခင်း

Il-62M ေလယာ�်ဆုိက်ေရာက်�ပီး တစ်ရက်အ�ကာတင်ွ ဆုိ�ှယ်မီဒီယာေပ��ိှ အြခားအသုံးြပ�သူတစ်ဦးက
တင်ခ့ဲသည့်ထပ်တိးုဓာတ်ပုံများတင်ွ ၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်ေန ့၊ 19:30 နာရီ၌
ရနကု်နေ်လဆိပ်သိ� ဆင်းသက်ခ့ဲေသာ Ilyushin Il-62 ေလယာ�်အတင်ွးမှ ကုနေ်သတ� ာများကုိ
သယ်ယူေနသည်ဟ ုယူဆရေသာ ပုံရိပ်များကုိ ေတ� ြမင်�ိင်ုသည် (ပုံ - ၉)။

https://skybrary.aero/aircraft/il62


ပုံ - ၉။ ။ II-62M ေလယာ�်၌ ကုနပ်စ�ည်းများသယ်ေဆာင်ေနသည်ဟု ယူဆရေသာ
ဆုိ�ှယ်မီဒီယာမှဓာတ်ပုံ။

ဆုိ�ှယ်မီဒီယာေပ� သိ� တင်ထားခ့ဲသည့်ဓာတ်ပုံများတင်ွ ကုနတ်င်ခရီးစ�်များအတက်ွ မ�ကာေသးမီကမှ
II-62M EW-505TR ေလယာ�်ကုိ သစ်သား�ကမ်းခင်းြဖင့် ြပနလ်ည်မွမ်းမံထားေ�ကာင်း ြပသထားသည်။
ေလယာ�်အတင်ွးပုိင်း ဓာတ်ပုံများ (ပုံ - ၁ဝ) ကုိ Il-62M ေလယာ�်ကုိ�ှစ်သက်သူများ Facebook
ေပ့ချတ်င်ွ ေတ��ိင်ုသည်။



ပုံ - ၁ဝ။ ။ Facebook ေပ��ိှ II-62M EW-505TR ေလယာ�်ကုိ�ှစ်သက်သူများ
Facebookေပ့ချတ်င်ွ တင်ထားေသာ ေလယာ�်အတင်ွးပုိင်းြပပုံ။

II-62M ေလယာ�်၏ �ကမ်းြပင်၊ ေဘးဘက်အကာ�ှင့် ေလယာ�်အတင်ွးပုိင်းတစ်ေလ�ာက်�ိှ နပံါတ်စ�်များ
(အြဖ�ေရာင်စတရုနး်ြဖင့် ပုံ - ၁၁ (က) တင်ွ ဝုိင်းြပထားသည်) သည် ကုနတ်င်ကုနခ်ျပုံပါ�ိှေသာ
EW-505TR ေလယာ�်၏ အတင်ွးပုိင်းပုံြပေသာ ဓာတ်ပုံ�ှင့် ကုိက်ညီမ��ိှေ�ကာင်း ေတ��ိှခ့ဲရသည်။

ပုံ - ၁၁ (က)။ ။Facebook ေပ�တင်ွ တင်ထားခ့ဲသည့်  II-62M EW-505TR ေလယာ�်၏အတင်ွးပုိင်း
အဂ�ါရပ်များ�ှင့် ရနကု်န�်မိ�တင်ွ ကုနတ်င်ကုနခ်ျြပ�လပ်ုခ့ဲသည် ဟဆုိုေသာ ေလယာ�်၏ အတင်ွးပုိင်း
အဂ�ါရပ်များ (အြဖ�ေရာင် စတရုနး်များြဖင့် ဝုိင်းြပထားသည်)ကုိ ယှ�်တွဲြပသထားပုံ



ေလယာ�်အတင်ွးပုိင်းပုံအား ချ�ဲ�ကည့်ပါက ကုနတ်င်ကုနခ်ျြပ�လပ်ုထားေသာဓာတ်ပုံ�ှင့် EW-505TR ၏
အတင်ွး ပုိင်းပုံတိ� �ကား၌ ြမင်သာထင်သာ�ိှေသာ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ေတ��ိင်ုသည်။
ေလယာ�်၏နရံံ တစ်ေလ�ာက်�ိှ နပံါတ်စ�်ြပရာေနရာများတင်ွ ကျေရာက်ေနေသာ
အလင်းအေမှာင်ပုံစံများကုိ တိက်ုဆုိင်စစ်ေဆး �ကည့်ရာ၌ ကုနတ်င်ကုနခ်ျြပ�လပ်ုေနသူများမှာ Rada
ေလေ�ကာင်းလိင်ုး၏ EW-505TR ေလယာ�် (ပုံ - ၁၁ (ခ)) ေပ�တင်ွ သယ်ပုိးေနြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း
��နြ်ပလျက်�ိှသည်။

ပုံ 11b- Facebook တင်ွ တင်ထားသည့်အတိင်ုး II-62M EW-505TR ေလယာ�်၏ အတင်ွးပုိင်း
အလင်းအေမှာင်ပုံစံများ (အနေီရာင်မျ�်းြဖင့်��နြ်ပထားသည်) �ှင့် နပံါတ်စ�်များ (အဝါေရာင်မျ�်းြဖင့်
��နြ်ပထားသည်) ကုိ ရနကု်န�်မိ�တင်ွ ကုနတ်င်ကုနခ်ျြပ�လပ်ုေနေသာ ဓာတ်ပုံများ�ှင့်
တိက်ုဆုိင်စစ်ေဆး�ကည့်ရာ တင်ွ ထုိကုနပ်စ�ည်းများကုိ ေလေယာ�်၏ အေနာက်ဘက်အြခမ်း
(အနေီရာင်မျ�်းြဖင့် ��နြ်ပထားေသာ အလင်းေရာင်ေအာက်) တင်ွ သိမ်းဆည်းသယ်ယူလာခ့ဲေ�ကာင်း
��နြ်ပလျက်�ိှသည်။

ကုနပ်စ�ညး်များမှာ ဆားဘီးယား�ုိင်ငံထုတ် ဒုံးပျစံနစ်များြဖစ်�ုိင်ေ�ကာင်း ��နြ်ပချက်များ

BIRN �ှင့် CINS တိ�အေနြဖင့် ဆားဘီးယား�ိင်ုငံ ကုနသွ်ယ်ေရး၊ ခရီးသွားလာေရး�ှင့် ဆက်သွယ်ေရး
ဝန�်ကီးဌာနထံမှ တိ� မှ ရ�ိှခ့ဲေသာ စာရွက်စာတမ်းများအရ ဆားဘီးယား�ိင်ုငံမှ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသိ� ၈ဝ မမ
ထိနး်သူမ့ဲ ဒံးုပျအံစင်းေရ ၂၅၂၄ စင်း တင်ပိ� ခ့ဲေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ အသုတ်သုံးသုတ်ခဲွ၍ တင်ပိ� ရန်
ခွင့်ြပ�ထားေ�ကာင်း�ှင့် တင်ပိ�ထားေ�ကာင်း စာရွက်စာတမ်းများအရ သိ�ိှရသည်။ ပထမတစ်�ကိမ်မှာ
၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ေနတ့င်ွ တင်ပိ�ထားြခင်းြဖစ်�ပီး ကျနသ်ည့် �ှစ်�ကိမ်မှာ ၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်ေနတ့င်ွ ြဖစ်သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလထဲတင်ွ တင်ပိ� ခ့ဲေသာ အသုတ်�ှစ်သုတ်တင်ွ



အစိတ်အပုိင်းေပါင်း ၁,၆၄၄ ပုိင်း (KD သည် ဆားဘီးယနး်ဘာသာြဖင့် "Komada" ၏
အတိေုကာက်ြဖစ်သည်) ကုိ စာရင်းြပ�စုထား�ပီး ရနကု်န�်မိ�သိ� EW-505TR ေလယာ�် မပျသံနး်မီ
တစ်ရက်အလို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်ေနတ့င်ွ တင်ပိ�ထား�ပီးြဖစ်ေ�ကာင်း စာရင်းသွင်းထားသည်။ တင်ပိ� မ�
အားလံးု၏ ထုတ်လပ်ုသူအမည်ကုိ Jugoimport -SDPR JP (Yugoimport -SDPR JP
ဟလုည်းေခ�ေဝ� �ကသည်) (ပုံ - ၁၂) အြဖစ် ေတ��ိှ�ိင်ုသည်။

ပုံ - ၁၂။ ။ ထုတ်လပ်ုသူ၊ တင်ပိ�သည့်ရက်စဲွ၊ ကုနပ်စ�ည်းေဖာ်ြပချက်�ှင့် အစိတ်အပုိင်း
အေရအတက်ွတိ� ကုိ ြပသသည့် ဆားဘီးယနး်အစုိးရ၏ စာရွက်စာတမ်းမှ ေကာက်�တ်ုချက်။

ဆားဘီးယား�ိင်ုငံ ကုနသွ်ယ်ေရး၊ ခရီးသွားလာေရး�ှင့် ဆက်သွယ်ေရး ဝန�်ကီးဌာနမှ ေပးအပ်သည့်
ထုိစာရွက်စာတမ်း၏ ပထမစာမျက်�ှာအရ ဒံးုပျတံင်ပိ� မ� ၃ ခု၏တနဖုိ်းမှာ ယူ�ုိေငွ ၄,၇၅ဝ,ဝဝဝ (ပုံ - ၁၃)
ြဖစ်သည် ဟ ုဆုိသည်။

ပုံ - ၁၃။။ဒံးုကျည်တနဖုိ်းများကုိ ေဖာ်ြပထားသည့် ဆားဘီးယား�ိင်ုငံအစုိးရ၏
တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများမှ ေကာက်�တ်ုချက်။

Jugoimport (Yugoimport ဟလုည်း လသိူများသည်) သည် “Opis robe” ဟေူသာ ကုနစ်ည်ေဖာ်ြပချက်
ေကာ်လံေအာက်တင်ွ “Nevodjena avio raketa 80mm” ဟသူည့် ပစ�ည်းတစ်ခုကုိ ေစျးကွက်တင်ထား
ေ�ကာင်း ေတ�ရသည်။ ဤသည်မှာ S-8 KOM ေလေ�ကာင်းလမ်းြပမ့ဲ ဒံးုပျ ံ ကုိ
ရည်��နး်ထားြခင်းြဖစ်သည်။

Jugoimport ၏ ဝဘ်ဆုိဒ် (ပုံ - ၁၄) အရ “S-8 KOM ထိနး်သူမ့ဲေဝဟင်ပစ်ဒံးုပျတံင်ွ တပ်ဆင်ထားေသာ
ကျည်ဖူးသည် ေြမြပင်သံချပ်ကာပစ်မှတ်များ (တင့်ကားများ၊ အလိအုေလျာက်ေမာင်းတင်ေသနတ်များ၊
သံချပ်ကာယာ�်များ၊ လသူယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး သံချပ်ကာယာ�်များ)၊ သံချပ်ကာမဟတ်ုေသာ
ေြမြပင်ပစ်မှတ်များ (ဒံးုပျမံျား၊ ေလာင်ချာများ၊ ေရဒါစခနး်များ၊ ေလယာ�်ရပ်နားရာေနရာများတင်ွ
ရပ်နားထားေသာေလယာ�်�ှင့် ရဟတ်ယာ�်များစသြဖင့်)၊ ရနသ်�တပ်ဖ�ဲများကုိ ေချမ�နး်�ိင်ုေစရန�ှ်င့်
ေ�ှ�တနး်�ိှေလယာ�်များေပ�တင်ွ လက်နက်အြဖစ် တပ်ဆင်အသုံးြပ��ိင်ုေစရနအ်တက်ွ ရည်ရွယ်၍
ဖနတီ်းထုတ်လပ်ုထားြခင်းြဖစ်သည်။"

https://www.yugoimport.com/en/proizvodi/s-8-kom-aviation-unguided-rocket


ပုံ - ၁၄။။ Jugoimport ဝဘ်ဆုိက်�ိှ  S-8 KOM ထိနး်သူမ့ဲေဝဟင်ပစ် ဒံးုပျစံာရင်း။

EW-505TR ေလယာ�်မှ သယ်ေဆာင်လာေသာ ကုနေ်သတ� ာများကုိ ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခင်း
၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်ေနတ့င်ွ Rada ေလေ�ကာင်းလိင်ုးမှ EW- 505TR ေလယာ�်ြဖင့်
ရနကု်န�်မိ�သိ� တင်သွင်းပိ� ေဆာင်ခ့ဲေသာ ကုနေ်သတ� ာများကုိ Myanmar Witness
မှေလလ့ာဆနး်စစ်ခ့ဲသည်။ တင်သွင်းပိ� ေဆာင်ခ့ဲေသာကုနပ်စ�ည်းများကုိ
အတည်ြပ�တိက်ုဆုိင်စစ်ေဆးရာတင်ွ အသုံးြပ�ထားေသာ ကုနေ်သတ� ာများ�ှင့်
အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ (ပုံ - ၁၅) တင်ွ ြပသထားသည်။

ကုနေ်သတ� ာများ၏ တံဆိပ်အမှတ်အသားကုိ ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခင်း
EW-505TR ေလယာ�်မှ သယ်ေဆာင်လာသည့် ေသတ� ာများတင်ွ ေတ�ရေသာစကားလံးု
အမှတ်အသားများမှာ ဆားဘီးယား�ိင်ုငံထုတ် ၈ဝမမ ထိနး်သူမ့ဲဒံးုပျမံျား သိမ်းဆည်းရနအ်တက်ွ
အသုံးြပ�ေသာ အြခားေသတ� ာများ  ေပ��ိှအမှတ်အသားများ�ှင့် ဆင်တသူည်။



ပုံ - ၁၅။ ။ ၂ဝ၂၁ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်ေနတ့င်ွ EW-505TR မှ သယ်ေဆာင်လာေသာ
ကုနေ်သတ� ာများ ြပပုံ။ ေသတ� ာများေပးပိ� ြခင်းကုိ ြပသသည့်ပုံ။ ဘယ်ဘက်မှပုံ�ှင့် အနေီရာင်မျ�်းများမှာ
ညာဘက်မှပုံကုိ ပုံ�ကီးချ�ဲထားြခင်းြဖစ်�ပီး ထုိပုံများကုိ အြခား�ုပ်သံသက်ေသများ�ှင့်
တိက်ုဆုိင်စစ်ေဆးရာတင်ွ အသုံးြပ�ခ့ဲသည် (ဥပမာ - ပုံ - ၁၆)။.

ေလေ�ကာင်းအထူးြပ� သတင်းေထာက်တစ်ဦးမှ တင်ထားေသာပုံတစ်ပုံကုိ ဤ Twitter
ပိ� စ်တင်ွေတ� ြမင်�ိင်ု သည် (ပုံ - ၁၆)။ (ပုံ - ၁၅) �ှင့် (ပုံ - ၁၆) �ိှ တံဆိပ်အမှတ်အသားများကုိ
��င်ိးယှ�်�ကည့်ပါက သိသာထင်�ှားေသာ တညီူမ�ကုိ ေတ� ြမင်�ိင်ုသည်။

https://twitter.com/PeterVoinovich/status/1084085257995993088?s=20


ပုံ - ၁၆။ ။ ၂ဝ၁၉ ခု�ှစ်တင်ွ ဆားဘီးယား�ိင်ုငံထုတ် ထိနး်သူမ့ဲေဝဟင်ပစ်ဒံးုပျမံျားကုိ
ထည့်သွင်းရေသာ ေသတ� ာများကုိပါ ြပသထားသည့် Twitter ေပ�မှဓာတ်ပုံ။ ဘယ်ဘက်�ိှပုံသည်
ညာဘက်�ိှပုံ၏ ေသတ� ာတင်ွ ပါ�ိှေသာ တံဆိပ်အမှတ်အသားကုိ �ှင်း�ှင်းလင်းလင်းြမင်�ိင်ုေစရန်
ပုံ�ကီးချ�ဲထားြခင်းြဖစ်သည်။

(ပုံ - ၁၆) တင်ွ ေတ�ရေသာ S-8 KOM ထိနး်သူမ့ဲ ေဝဟင်ပစ်ဒံးုပျမံျားကုိ ဆားဘီးယား�ိင်ုငံတင်ွ РАKЕТА
80 мм С-8KОМ ဟလုည်းေခ� ဆုိ�က�ပီး ၎င်းတိ�သည် ၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ�ှင့် ေဖေဖာ်ဝါရီလတိ�တင်ွ
တင်ပိ� ခ့ဲေသာ ဒံးုပျမံျား၏ အသွင်အြပင်�ှင့်ကုိက်ညီေနသည်ကုိ ေတ��ိင်ုသည်။ (ပုံ - ၁၅) �ှင့် (ပုံ - ၁၆)
တိ� ကုိ ��င်ိးယှ�်�ကည့်ပါက ဒံးုပျ၏ံပုံသ�ာန၊် အေရာင်�ှင့်အ��နး်စာသားတိ�တင်ွ
ကုိက်ညီမ�များ�ိှေနေ�ကာင်း ေတ��ိင်ုသည်။ (ပုံ - ၁၅) တင်ွ ေတ� ြမင်ရေသာ EW-505TR ယာ�်၏
ေသတ� ာေပ��ိှတံဆိပ်အမှတ်အသား အားလံးုကုိ �ှင်းလင်းစွာမြမင်ရေသာ်လည်း
ပထမဆုံးစာေ�ကာင်း�ှစ်ေ�ကာင်းမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုး ေရးသားထားေ�ကာင်း ေတ�ရသည်။

“4 pieces” (အစိတ်အပုိင်း ၄ ခု)
“Rocket 80mm S-8KOM” (S-8KOM ၈ဝ မမ ဒံးုပျ)ံ

(ပုံ - ၁၆) ပါ ေသတ� ာေပ�တင်ွ ဤသိ�ေတ� ြမင်�ိင်ုသည်။

“4 kom” ( комадаအတက်ွ။ ဘာသာြပန ်- ‘အစိတ်အပုိင်းများအတက်ွ’)
"PAKETA 80mm C-8KO"

ဤသိ� ြဖင့် ေသတ� ာ�ှစ်ခုလံးုတင်ွပါ�ိှေသာ ဒံးုပျအံေရအတက်ွ�ှင့် ပါဝင်သည့် ပစ�ည်းများ၏
ေဖာ်ြပချက်အ��နး်ကုိ ထုိေသတ� ာများေပ�၌ သိသာထင်�ှားစွာ ဆင်တသူည့်
တံဆိပ်အမှတ်အသားများအြဖစ် ေတ� ြမင်�ိင်ုသည်။

ကုနေ်သတ� ာများ၏ အရွယ်အစားကုိ ေလလ့ာြခင်း
ကုနေ်သတ� ာများ၏ အရွယ်အစားသည်လည်း တညီူသည်။ (ပုံ - ၁၅) ပါ EW-505TR ယာ�်မှ
သယ်ယူေနေသာ ကုနေ်သတ� ာသည် (ပုံ - ၁၆) �ိှ ကုနေ်သတ� ာ�ှင့် ကုိက်ညီမ��ိှေ�ကာင်းေတ��ိင်ုသည်။ S-8
KOM ဒံးုပျမံျား၏ အတိင်ုးအတာများကုိ Jugoimport ၏ ဝဘ်ဆုိဒ် (ပုံ - ၁၇) တင်ွ  ေတ� ြမင်�ိင်ုသည်။



ပုံ - ၁၇။ ။ Jugoimport ၏ ဝဘ်ဆုိက်အရ S-8 KOM ဒံးုပျမံျား၏
ထုပ်ပုိးမ�အတိင်ုးအတာြပပုံ။

ကုနပ်စ�ည်း၏ထုပ်ပုိးမ�ေဖာ်ြပချက်�ှင့် ကုနေ်သတ� ာများေပ��ိှနပံါတ်များအရ ေသတ� ာတစ်ခုစီတင်ွ
ဒံးုပျေံလးခု ပါ�ိှေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ ဤထုပ်ပုိးမ�ပုံစံကုိ ဘူေဂးရီးယား လက်နက်ထုတ်လပ်ုေရး
ကုမ�ဏီတစ်ခု ြဖစ်သည့် Khan Asparuh Trade ၏ ဝဘ်ဆုိက်၏ (archived)စာမျက်�ှာ�ိှ
ဓာတ်ပုံများတင်ွေတ� ြမင်�ိင်ုသည်။

ပုံ - ၁၈။ ။ Khan Asparuh Trade ဝဘ်ဆုိင်တင်ွေတ��ိှရေသာ S-8 KOM ဒံးုပျမံျား၏ထုပ်ပုိးမ�ပုံစံြပပုံ။

ြမနမ်ာေ့လတပ်မှ ေဝဟင်မှ ေြမြပင်ပစ် ဒုံးကျညမ်ျား အသုံးြပ�ြခင်း
ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ေန ့ အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် ြမနမ်ာစစ်တပ် မှ S-8 80mm ဒံးုပျမံျားကုိ
အသုံးြပ�ခ့ဲေ�ကာင်း အတည်ြပ��ိင်ုသည့် �ုပ်သံသက်ေသများကုိ Myanmar Witness အေနြဖင့်
ေဖာ်ထုတ်မေတ��ိှေသာ်လည်း တပ်မေတာ်၏ေလယာ�်များက ေလေ�ကာင်းမှတိက်ုခုိက်မ�များ
 ေဆာင်ရွက်ေနေ�ကာင်း သတင်းများ (ဥပမာ - The Guardian �ှင့် Reuters ၏ လွိ�င်ေကာ်�မိ�
အစီရင်ခံတင်ြပချက်များ) ပုံမှနထွ်က်ေပ� ခ့ဲလ�က်�ိှသည်။

၂ဝ၂၂ ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၁၁ ရက်ေနတ့င်ွ ကယားြပည်နယ်၊ လွိ�င်ေကာ်�မိ� ၌ ြမနမ်ာစစ်တပ်ဘက်မှ
ပစ်ခတ်ခ့ဲသည့် အမျ�ိးအစားတ�ူပီး အရွယ်အစားပါတညီူ�ိင်ုသည်ဟု ယူဆရေသာ ဒံးုပျမံျားကုိ

https://www.yugoimport.com/en/proizvodi/s-8-kom-aviation-unguided-rocket
https://archive.ph/wip/lcQPK
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/14/burmese-flee-bombardment-as-junta-makes-example-of-city-of-loikaw
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/un-rights-envoy-urges-halt-attacks-myanmar-town-residents-trapped-2022-01-10/


ြပသထားသည့် Facebook ေပ�၌ တင်ခ့ဲသည့် ဗီဒီယုိေလးခုကုိ Myanmar Witness မှ
ေဖာ်ထုတ်စစ်ေဆး၍ အတည်ြပ�ခ့ဲသည်။

ပထမေြမာက်ဗီဒီယုိတင်ွ ဂျက်ေလယာ�်တစ်စင်းသည် ထိနး်သူမ့ဲ ဒံးုပျသုံံးစင်းထက်မနည်းကုိ
ပစ်ခတ်ခ့ဲေ�ကာင်း ေတ� ြမင်�ိင်ုသည် (ပုံ - ၁၉)။ ဒံးုပျမံျားကုိပစ်လ�တ်သည့်အခါတင်ွ
ေလယာ�်ေတာင်ပံ�ှစ်ဖက်ေအာက်မှ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးခလတ်ုက စတင်မီးည�ိ�ပီးေနာက်
မီး�ှင့်မီးခုိးေင�များထွက်လာကာ ထုိဒံးုပျမံျားကုိေြမြပင် ေပ� သိ�  ချနိရွ်ယ်ပစ်ခတ်ြခင်းြဖစ်သည်။

ပုံ - ၁၉။ ။ ပထမဗီဒီယုိတင်ွ ေတ� ြမင်�ိင်ုေသာဂျက်ေလယာ�်မှ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၊ လွိ�င်ေကာ်�မိ�ေကာင်းကင်
အထက်တင်ွ ထိနး်သူမ့ဲဒံးုပျမံျားြဖင့် ပစ်ခတ်ေနပုံ

ဒတိုယေြမာက်ဗီဒီယုိတင်ွ ဂျက်ေလယာ�်တစ်စင်းသည် ေနာက်ထပ်ဒံးုပျငံါးစင်းကုိ ပစ်ခတ်ခ့ဲေ�ကာင်း
ေတ� ြမင်�ိင်ုသည် (ပုံ - ၂ဝ)။ ဤ ဗီဒီယုိ၏အဆုံးတင်ွ ကယားြပည်နယ် ၊ လွိ�င်ေကာ်�မိ�၏ landscape ကုိ
ေတ� ြမင်�ိင်ု�ပီး ခန ့မှ်နး်ေချ ဤေနရာ အနးီအနား (ပုံ - ၂၁) ၌ ြဖစ်�ိင်ုသည်ဟ ုေတ��ိှရသည်။

https://goo.gl/maps/AqLDwpoGqEDS97AG7


ပုံ - ၂ဝ။ ။ ဒတိုယဗီဒီယုိတင်ွ ေတ� ြမင်�ိင်ုေသာ ဂျက်ေလယာ�်များက ဒံးုပျမံျားကုိပစ်ခတ်ေနသည့်ပုံများ

ပုံ ၂၁။ ။ ဤဗီဒီယုိ၏ တည်ေနရာြပပုံ၊ လွိ�င်ေကာ်�မိ�။

တတိယေြမာက် ဗီဒီယုိတင်ွ အမျ�ိးအစားတူ ဂျက်ေလယာ�်တစ်စင်းသည်
အနည်းဆုံးဒံးုပျ၃ံစင်းကုိပစ်ခတ်ခ့ဲ ေ�ကာင်း ေတ� ြမင်�ိင်ုသည် (ပုံ - ၂၂)။

ပုံ - ၂၂။ ။ တတိယဗီဒီယုိတင်ွ ေတ� ြမင်�ိင်ုေသာ ဂျက်ေလယာ�်များက ဒံးုပျမံျားကုိ
ပစ်ခတ်ေနသည့်ပုံများ

စတတု� ေြမာက်ဗီဒီယုိတင်ွ အမျ�ိးအစားတူ ဂျက်ေလယာ�်တစ်စင်းသည် အနည်းဆုံး ဒံးုပျတံစ်စင်းကုိ
ပစ်လ�တ်�ပီးေနာက် ၎င်း၏ ဝမ်းဗုိက်ေသနတ်မှ သုံးချက်ပစ်ခတ်ခ့ဲေ�ကာင်း ြပသထားသည်။
ထုိဂျက်ေလယာ�်မှ ပစ်ခတ်ခ့ဲေသာ ေနာက်ဆုံးပစ်ချက်များသည် ေလယာ�်၏ေတာင်ပံများမှ
ထွက်လာရမည့်အစား ဝမ်းဗုိက်၏ အလယ်မှ ထွက်လာြခင်းြဖစ်�ပီး မီး (သိ� ) မီးခုိးေင�လမ်းေ�ကာင်း
ကျနခ့ဲ်သည်ကုိလည်းမေတ�ရေပ၊ သိ� ေသာ် ကျည်ဆနတ်စ်ခုခုကုိ ပစ်လ�တ်လိက်ုေသာေ�ကာင့်
ထွက်ေပ�လာသည့် ေပါက်ကဲွမ�တစ်ခုအြဖစ် ေတ��ိှ�ိင်ုသည်။ ထုိဂျက်ေလယာ�်အေနြဖင့်
၎င်း၏ေနာက်ဆုံးပုိင်း ပျသံနး်မ�အတင်ွးတင်ွ ဒံးုပျပံစ်လ�တ်ရမည့်အစား ၎င်း၏ ေသနတ်ကုိသာ
အသုံးြပ�ခ့ဲြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှေသာ ေကာက်ချက်တစ်ခုကုိ အဆုိြပ��ိင်ုသည်၊ ဤသည်မှာ - ထုိ



ဂျက်ေလယာ�်သည် အေ�ှ�က ဗီဒီယုိများတင်ွ ပါ�ိှခ့ဲေသာ ဒံးုပျပံစ်လ�တ်မ�များကုိ
ေဆာင်ရွက်ခ့ဲေသာေ�ကာင့် ဒံးုပျမံျား မကျန�ိှ်ေတာ၍့ ၎င်း၏ ေသနတ်ကုိ အသုံြပ�ခ့ဲေ�ကာင်းပင်
ြဖစ်သည်။

ပုံ - ၂၃။ ။ စတတု� ဗီဒီယုိတင်ွ ေတ� ြမင်�ိင်ုေသာ ဂျက်ေလယာ�်များက ဒံးုပျမံျားပစ်ခတ်ေနပုံ�ှင့်
ဝမ်းဗုိက်ေအာက်မှ ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ေနပုံ

ယင်း ဗီဒီယုိများတင်ွ ေတ� ြမင်ရေသာ ဂျက်ေလယာ�်သည် တ�ုတ်ြပည်သ�သမ�တ�ိင်ုငံမှ ထုတ်လပ်ုသည့်
K-8 အမျ�ိးအစား ေလက့ျင့်ေရး ဂျက်ြဖစ်�ပီး အေသးစား ေြမြပင်တိက်ုခုိက်ေရးေလယာ�်အြဖစ်လည်း
အသုံးြပ��ိင်ုသည်။ FlightGlobal ၏ 2022 World Air Forces Directory အရ ြမနမ်ာေ့လတပ်သည်
မူလက မှာယူထားသည့် ေလယာ�် အစင်း ၅ဝ အနက် ၁၂ စင်းကုိ အသုံးြပ�ေနသည်ဟ ုဆုိသည်။

https://www.flightglobal.com/reports/world-air-forces-directory-2022/146695.article


ပုံ - ၂၄။ ။ ဗီဒီယုိထဲ�ိှ ဂျက်ေလယာ�်ပုံများကုိ Wikimedia Commons မှ ဘဂ�လားေဒ�်ှ့ေလတပ်၏ K-8
ေလက့ျင့်ေရးဂျက်ေလယာ�်ပုံများ �ှင့် Free Burma Rangers မှ ၂ဝ၁၅ ခု�ှစ်တင်ွ ေတ� ြမင်ခ့ဲရေသာ
ြမင်ကွင်းများ ြဖင့်ယှ�်တွဲေဖာ်ြပထားပုံ

စစ်ဘက်ဆုိင်ရာ အေ�ကာင်းအရာများ ေရးသားေလ�ိှ့သည့် ြပည်တင်ွး မှ Myanmar Defence Weapons
Facebook အဖ�ဲ၏ ေဖာ်ြပချက်အရ K-8 ကုိ (အထူးသြဖင့် ြမနမ်ာေ့လတပ်တင်ွ)
ေြမြပင်တိက်ုခုိက်ေရးအတက်ွ လက်နက်တပ်ဆင်ရာ၌ ထိနး်သူမ့ဲ ဒံးုပျမံျားကုိ
ယာ�်၏ေတာင်ပံ�ှစ်ဘက်ေအာက်တင်ွတပ်ဆင်ကာ အြခားေသ နတ်တစ်လက်ကုိမူ ဝမ်းဗုိက်ေအာက်တင်ွ
တပ်ဆင်ထားေလ�ိှ့သည်ဟဆုိုသည်။ ေအာက်ပါပုံကုိ �ကည့်��ရန-်

ပုံ - ၂၅ ။ ။ Myanmar Defense Weaponsအဖ�ဲတင်ွ ေတ� ြမင်ရေသာ K-8ယာ�်၏ ေြမြပင်တိက်ုခုိက်ေရး
လက်နက်တပ်ဆင်မ�ပုံစံ

၂ဝ၂၂ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂ ရက် စေနေနတ့င်ွ ေနြပည်ေတာ်၌ ကျင်းပသည့် ြပည်ေထာင်စုေန ့
�ှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားတင်ွ K-8 ဂျက်တိက်ုေလယာ�်များ အ�ကိမ်�ကိမ် ပျသံနး်မ� ြပ�လပ်ုခ့ဲေ�ကာင်း
ကုိ ေတ� ြမင်�ိင်ုသည်
(ပုံ - ၂၆)။

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hongdu_K-8_Jet_Trainer_(Fly_Past)_Bangladesh_Air_Force.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hongdu_K-8_Jet_Trainer_(Fly_Past)_Bangladesh_Air_Force.jpg
https://www.freeburmarangers.org/2015/05/22/fbr-ranger-injured-by-burma-army-mortar-fire-and-heavy-airstrikes-on-kachin-positions-photographed/
https://www.freeburmarangers.org/2015/05/22/fbr-ranger-injured-by-burma-army-mortar-fire-and-heavy-airstrikes-on-kachin-positions-photographed/
https://m.facebook.com/210114122377899/photos/a.217657894956855/1065316626857640/?type=3&p=23
https://www.youtube.com/watch?v=St8rYtjKCoM
https://www.youtube.com/watch?v=St8rYtjKCoM


ပုံ - ၂၆ ။ ။၂ဝ၂၂ ခု�ှစ် ြပည်ေထာင်စုေန ့ တပ်မေတာ် ဂုဏ်ြပ�အခမ်းအနားအစီအစ�်တင်ွ
ေတ� ြမင်ခ့ဲရသည့်  K-8 ဂျက်ေလယာ�်များ

ေနာက်ဆုံးအချက်များ
၂ဝ၂၂ ခု�ှစ်၊ ဇနန်၀ါရီလ ၁၈ ရက်ေနတ့င်ွ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသိ� လက်နက်ေထာက်ပ့ံေရး ေဆွးေ�းွရနအ်တက်ွ
ဆားဘီးယား�ိင်ုငံမှ ကုိယ်စားလှယ်အဖ�ဲများ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသိ� ေရာက်�ိှခ့ဲေ�ကာင်း ြမနမ်ာသတင်းဌာန The
Irrawaddy မှေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ ၂ဝ၂၂ ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၇ ရက်ေနတ့င်ွ ထုတ်ြပနခ့ဲ်ေသာ ဆားဘီးယနး်
ေနစ့�်ထုတ်သတင်းစာ Danas ထံသိ� ေပးပိ� ခ့ဲေသာစာတင်ွ ဆားဘီးယား�ိင်ုငံ
ကာကွယ်ေရးဝန�်ကီးဌာနသည် ၂ဝ၂၂ ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလတင်ွ ၎င်းတိ�ဌာန၏ မည်သည့်ကုိယ်စားလှယ်ကမှ
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသိ� သွားေရာက်ခ့ဲြခင်း မ�ိှေ�ကာင်း ြငင်းဆုိခ့ဲသည်။ အဆုိပါစာတင်ွ
ကာကွယ်ေရးဝန�်ကီးဌာနက ဤသိ� ဆုိသည်-“ဆားဘီးယား�ိင်ုငံ ကာကွယ်ေရးဝန�်ကီးဌာန�ှင့်
ဆားဘီးယနး်တပ်မေတာ်မှ ကုိယ်စားလှယ်အဖ�ဲသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသိ� သွားေရာက်ခ့ဲြခင်းမ�ိှဘဲ
ဝန�်ကီးဌာန�ှင့် တပ်မေတာ်မှ ကုိယ်စားလှယ်များသည်လည်း ထုိ�ိင်ုငံသိ� လက်နက်ေရာင်းချရန်
ည�ိ��င်ိးြခင်းများမြပ�လပ်ုခ့ဲပါ။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတင်ွး ေနာက်ဆုံးပဋိပက�များ ြဖစ်ပွား�ပီး သည်မှစ၍
ထုိ�ိင်ုငံသိ� လက်နက်တင်ပိ� ေရာင်းချခွင့်ပါမစ် ထုတ်ေပးထားြခင်း မ�ိှေ�ကာင်းကုိလည်း မိမိတိ�
သတိြပ�မိပါတယ်”။

၂ဝ၂၂ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်တင်ွ ကုလသမဂ� လ�အခွင့်အေရးေကာင်စီသိ� ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ
လ�အခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ ကုလသမဂ�အထူးကုိယ်စားလှယ် Tom Andrews မှ တင်သွင်းေသာ အစီရင်ခံစာ
တင်ွ Tom Andrews က“ပုိစုိးရိမ်ဖိ� ေကာင်းတာက 80mm ဒံးုပျေံတကုိွ ၂ဝ၂၁ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉
ရက်မှာ တင်ပိ� ေရာင်းချခ့ဲတာ ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှပါတယ်။ အာဏာသိမ်းမ�မတိင်ုမီ ြမနမ်ာစစ်တပ်အေနနဲ ့
ဒံးုပျေံတအွသုံးြပ�ခ့ဲဖူးေ�ကာင်းနဲ ့အာဏာသိမ်းမ�အ�ပီးမှာ အနည်းဆုံး ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်နဲ ့
ချင်းြပည်နယ်တိ� မှာ စစ်တပ်ဘက်က အရပ်သားများ တည်�ိှရာေနရာများကုိ တိက်ုခုိက်ဖိ�အတက်ွ
ဒံးုပျမံျားအသုံးြပ�ခ့ဲေ�ကာင်း အစီရင်ခံစာ အများအြပားမှာ ေဖာ်ထုတ်တင်ြပထားပါတယ်။ ထိ� ေ�ကာင့်
ဆားဘီးယား�ိင်ုငံမှ ထုိလက်နက်များ လ�ဲေြပာင်းေရာင်းချမ�သည် ဆားဘီးယား�ိင်ုငံ၏
ဂျနီဗီာကွနဗ်င်း�ှင်းသေဘာတညီူမ�ကုိ ချ�ိးေဖာက်�ိင်ုေန သည့်အြပင် ဆားဘီးယားအေနြဖင့်

https://www.facebook.com/theirrawaddy/posts/serbian-delegation-arrives-in-myanmarjanuary-18-2022a-serbian-delegation-reporte/5217679334943548/
https://www.facebook.com/theirrawaddy/posts/serbian-delegation-arrives-in-myanmarjanuary-18-2022a-serbian-delegation-reporte/5217679334943548/
https://www.danas.rs/vesti/politika/ministarstvo-odbrane-nismo-bili-u-mijanmaru-i-nismo-pregovarali-o-prodaji-oruzja/
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/CRP-31012022.docx


၎င်းတိ�ေရာင်းချလိက်ုေသာဒံးုပျမံျားမှာ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှအရပ်သားများအေပ� တိက်ုခုိက်မ�များတင်ွ
အသုံးချရနြ်ဖစ်သည်မှာ သိသာထင်�ှားသည်ြဖစ်ေသာေ�ကာင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ
ဥပေဒကုိလိက်ုနာရမည့် ဆားဘီးယား�ိင်ုငံ၏တာဝနကုိ်လည်း ချ�ိးေဖာက်ရာေရာက်ပါတယ်”။


