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ြဖစ်ရပ်ေလလ့ာမ�

ေရယုိ: အရပ်သားေြခာက်ဦးကုိသတ်ကာ အိမ်သာက�င်းထဲ၌ပစ်ထားခ့ဲ�ကသည်
Myanmar Witness မှဤအစီရင်ခံစာကုိ ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၁ ရက်ေနတ့င်ွ ထုတ်ေဝသည်။

အဓိကအြဖစ်အပျက်အေသးစိတ်

- အြဖစ်အပျက်ြဖစ်ပွားရာေနရာ
- ေရယုိေကျးရွာ လွိ�င်ေကာ်�မိ�နယ် ကုိ�သဒိနတ်ိ 19.709889, 97.189272

- အေလာင်းြမ��ပ်�ှထံားရာေနရာ ကုိ�သဒိနတ်ိ 19.624199,97.248802

- အြဖစ်အပျက်၏ေနရ့က်/အချနိ်
- အေလာင်းများကုိ ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဇနန်ဝါရီလ ၂၇ ရက် နနံက် ၇နာရီ မှ ၈နာရီ
အတင်ွး ေတ��ိှခ့ဲသည်။ ၁၀နာရီ�ှင့် ၁၂နာရီ�ကားခန ့ ်၁၄နာရီ
၂၃မိနစ်ထက်ေနာက်မကျဘဲ ပုံများ�ုိက်ကူးထားသည်။

- ဇနန်ဝါရီလ ၂၅ ရက်ေနတ့င်ွ အသတ်ခံရသည်ဟ ုဆုိ�ိင်ုသည်။

- အေသအေပျာက်စာရင်း
- စစ်ေဆး�ပီး - အမျ�ိးသား ၂ ဦး (ေသဆုံး)
- အရွယ်မေရာက်ေသးသူ (၄)ဦး (ေသဆုံး)
- စုစုေပါင်း-(၆)ဦး(ေသဆုံး)

- ကျ�းလနွသူ်(များ) �ှင့်/သိ� မဟတ်ု ပါဝင်ပတ်သက်မ�- ြမနမ်ာစစ်တပ်

- Myanmar Witness ၏ နဂုံိးချ�ပ်- Myanmar Witness သည် သတ်ြဖတ်မ�တင်ွ
တပ်မေတာ်မှ ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု စွပ်စဲွသည့် ခုိင်မာေသာအချက်အလက်များ�ှင့်
သက်ေသထွက်ဆုိ ချက်များကုိ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာထားသည်။ မည်သိ� ပင်ဆုိေစကာမူ၊
အသုံးြပ�သူမှထုတ်ေပးေသာ အေ�ကာင်းအရာ (UGC) သည်
ထည့်သွင်းတက်ွချက်မ�အတက်ွ ခုိင်လံေုသာ အေထာက် အထားကုိ
ေပး�ိင်ုရနမ်လံေုလာက်ပါ။
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https://www.google.com/maps/place/19%C2%B042'35.6%22N+97%C2%B011'21.4%22E/@19.7096733,97.1894023,118m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x99822b52cafb9fcd!8m2!3d19.709889!4d97.189272
https://www.google.com/maps/place/19%C2%B037'27.1%22N+97%C2%B014'55.7%22E/@19.6242045,97.2466136,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x83aa44bdbce5586c!8m2!3d19.6241944!4d97.2488056
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အဓိကအချက်အလက်များ
၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဇနန်ဝါရီ ၂၅ ရက်တိက်ုခုိက်မ�အ�ပီး ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဇနန်ဝါရီ ၂၇ ရက်က

လွိ�င်ေကာ်�မိ� ေရယုိေကျးရွာ အိမ်သာတင်ွး၌ အေလာင်းေြခာက်ေလာင်းေတ��ိှမ�ကုိ
စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ခ့ဲသည်။ ယင်းြဖစ်စ�်တင်ွ အသုံးြပ�သူ-ထုတ်ေပးသည့် အေ�ကာင်းအရာ
(UGC)သည် ပထဝီဝင်ေနရာ အတည်ြပ�ြခင်း၊ အချနိအ်တည်ြပ�ြခင်းြပ�လပ်ု�ိင်ုရန်

ေထာက်ပ့ံေပး�ပီး သတ်ြဖတ်မ�များကုိစိစစ်ရန် ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာခ့ဲသည်။ အဆုိပါနယ်ေြမအတင်ွး
ယင်းကာလတင်ွ စစ်တပ်၏လသိူများေသာ စစ်ဆင်ေရးများေ�ကာင့် အသက် ၁၈ �ှစ်ေအာက်

အမျ�ိးသား ၂ ဦး�ှင့် ေယာက်ျားေလး ၄ ဦး ေသဆုံးမ�တင်ွ ပါဝင်ပတ်သက်ေ�ကာင်း
၎င်းတိ�ပါဝင်ပတ်သက်ေနသည်ဟ ုယုံ�ကည်ေစပါတယ်။
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အကျဥ်းချ�ပ်

၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဇနန်၀ါရီလ ၂၅ ရက်ေနတ့င်ွ ကယားြပည်နယ် လွိ�င်ေကာ်�မိ�နယ်တင်ွ တပ်မ ၅၅ �ှင့်
တပ်မ ၉၉ တိ� မှ တပ်ဖ�ဲများကထုိးစစ်ဆင်ခ့ဲသည်ဟု ဆုိ�ှယ်မီဒီယာတင်ွ ေရးသားေဖာ်ြပခ့ဲသည်။

တိက်ုပဲွများဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနြခင်းေ�ကာင့် ေဒသခံများကုိ ေဘးလတ်ွရာသိ�
ေရ� �ေြပာင်းခ့ဲရသည်။ စစ်သားများအား နာနတ်ေတာရပ်ကွက်အနးီ ေရယုိေကျးရွာသိ� ေခ�ယူခ့ဲ�ပီး
ဒကု�သည်စခနး်မှ ြပနလ်ည်ေရာက်�ိှလာသည့် သက်�ကီးရွယ်အိ�ှုစ်ဦးအပါအဝင်
အရွယ်မေရာက်ေသးသူေလးဦး စုစုေပါင်းေဒသခံေြခာက်ဦးကုိ ဖမ်းဆီးခ့ဲေ�ကာင်း
သတင်းများတင်ွေဖာ်ြပသည်။ တိက်ုခုိက်သူများ သည် ၎င်းတိ� ကုိ

�ုိက်�ှက်�ပီးေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ကာ အိမ်၏အြပင်ဘက် အိမ်သာက�င်းထဲသိ�
ပစ်ချခ့ဲသည်ဟလုည်း အခုိင်အမာဆုိသည်။ ဇနန်၀ါရီလ ၂၇ ရက်ေန ့ က
ေရယုိေဒသမှေဒသခံတစ်ဦးမှ ကယ်ဆယ်ေရးစခနး်မှြပနလ်ာချနိတ်င်ွ အိမ်သာတင်ွး၌
အေလာင်းများေတ��ိှခ့ဲေသာေ�ကာင့် လမူ�ကူညီေရးအသင်းအဖ�ဲသိ�  ဖုနး်ဆက်ခ့ဲသည်။

Than Lwin Khet News ၏အဆုိအရ အဆုိပါေြခာက်ဦးသည် ေနရပ်ြပနလိ်ြုခင်းေ�ကာင့် စခနး်မှ
ြပနလ်ာခ့ဲေ�ကာင်း၊ သိ� ေသာ်လည်း စစ်တပ်က ေရာက်�ိှလာသူမှနသ်မ�ကုိ သတင်းပိ� ရန်
ရွာ�ိှဒလန် (သတင်းေပး) တစ်ဦးကုိေြပာခ့ဲသည်။ သတင်းရ�ိှ�ပီးေနာက်
စစ်သားများေရာက်�ိှလာ�ပီး ဖမ်းဆီး �ုိက်�ှက်ကာ ပစ်ခတ်ခ့ဲေ�ကာင်းသိရသည်။
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https://www.google.com/maps/place/Loikaw,+Myanmar+(Burma)/@19.6749891,97.1799874,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30cf9bb9f366f1d3:0xfaa46b1368011764!8m2!3d19.6740066!4d97.2113605
https://www.facebook.com/thanlwinkhetnews/posts/1394829764282918
https://www.facebook.com/thanlwinkhetnews/posts/1394829764282918
https://www.facebook.com/thanlwinkhetnews/posts/1394829764282918
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ေဒသခံလမူ�ကူညီေရးအသင်း "ေရ�ေညာင်ပင်" အဖ�ဲမှ အေလာင်းများကုိ ြပနလ်ည်ေတ��ိှခ့ဲ�ပီး
အေလာင်းများကုိ ေြမြမ��ပ်သ�ဂ��လ်ခ့ဲသည်။ ဤအဖ�ဲ၏အဖ�ဲဝင်များသည် ေတ��ိှချက်များကုိ
မှတ်တမ်းတင်ကာ လမူ�မီဒီယာတင်ွပုံများကုိ တင်ခ့ဲ�ကသည်။ “အေလာင်းေတရဲွ� ေြခေထာက်နဲ ့

လက်ေကာက်ေတကွျ�ိးသွားသလို မျက်�ှာနဲပ့ါးစပ်မှာလည်း ြပတ်�ှဒဏ်ရာေတအွြပင်

အေလာင်းေတမှွာ ကျည်ထိမှနတဲ်ဒ့ဏ်ရာေတလွည်း ေတ�ခ့ဲတယ်” ဟု လမူ�ကူညီေရးအသုိင်း

အဝုိင်းက ေြပာသည်။ Facebook မျက်ြမင်သက်ေသများ၏ ထွက်ဆုိချက်များကုိအေြခခံ၍

အေလာင်းေြခာက်ေလာင်းအနက် ေလးေလာင်းမှာ အသက် 18 �ှစ်ေအာက်အရွယ်မေရာက်ေသး

သူများ ြဖစ်သည်ဟဆုိုသည်။ ၎င်းတိ� ကုိ ခူးယူဂျင်၊ ေကျာ်ေကျာ်၊ ဂ�နေ်ပါ�ှင့် ေဒးလ်အြဖစ်
ပိ� စ်တစ်ခုတင်ွ အမည်ေတေွတ�ရသည်။ လသူတ်မ�များအြပင် အနည်းဆုံးအိမ်တစ်လံးုလယုက်ခံ

ခ့ဲရသည်။ အတည်မြပ��ိင်ုေသးေသာ်လည်း ၎င်းသည် အိမ်သာ၏ြခံဝင်းအတင်ွး�ိှ
အိမ်ြဖစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။ ေသနတ်သံေတ�ွကားရ�ပီး ကျည်ဆံေတေွြမြပင်မှာေတ�ရတယ်လိ�
ေဒသခံေတကွ ေြပာပါတယ်။
Myanmar Witness သည် မ�ခင်းပုံရိပ်မှတ်တမ်းများကုိအေြခခံ၍ ေနရာသတ်မှတ်
အတည်ြပ�ြခင်း ြပ�လပ်ုရာ ကုိ�သဒိနတ်ိ 19.709889, 97.189272 တင်ွေတ�ရပါသည်။
အေလာင်းြမ��ပ်�ှထံားတဲ့ ေနရာကုိလည်း ေနရာသတ်မှတ် အတည်ြပ�ြခင်းြပ�လပ်ုရာကုိ�သဒိနတ်ိ
19.624199,97.248802တင်ွေတ�ရပါသည်။

နညး်စနစ်
Myanmar Witness တင်ွ က��်ပ်ုတိ� နည်းစနစ်၏ ြခံ�ငံသုံုးသပ်ချက်ကုိ �ကည့်ပါ။

ကန ့သ်တ်ချက်များ
ဤအစီရင်ခံစာကုိေကာက်ချက်ချရနအ်တက်ွ ရ�ိှ�ိင်ုေသာမူရင်း UGC

နမူနာငယ်သာ�ိှေသာေ�ကာင့် ကန ့သ်တ်ချက်�ိှသည်။ အြဖစ်အပျက်အချ�ိကုိ
မီးေမာင်းထုိးြပရနရ်ည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ပုံအများအြပား ကုိ အပ်လဒ်ုလပ်ုထားေသာ်လည်း
၎င်းတိ�သည်�ှင်းလင်းတင်ြပမ�မ�ိှဘဲ ေရာက်�ိှလာေသာေ�ကာင့် စိစစ်ေရးလပ်ုငနး်စ�်၏
ပုိခက်ခဲေစသည်။
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https://www.google.com/maps/place/19%C2%B042'35.6%22N+97%C2%B011'21.4%22E/@19.7096733,97.1894023,118m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x99822b52cafb9fcd!8m2!3d19.709889!4d97.189272
https://www.google.com/maps/place/19%C2%B037'27.1%22N+97%C2%B014'55.7%22E/@19.6242045,97.2466136,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x83aa44bdbce5586c!8m2!3d19.6241944!4d97.2488056
https://www.myanmarwitness.org/our-work
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Myanmar Witness မှရ�ိှေသာအချက်အလက်များသည် ပဋိပက�ြဖစ်ပွားေနသည့်ေဒသမှ ရ�ိှ
လာြခင်းြဖစ်သည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ရ�ိှလာေသာအချက်အလက်များသည် ေရွးထုတ်ရာတင်ွ
ဘက်လိက်ုမ��ိှြခင်း၊ အင်တာနက်ရ�ိှမ�၊ အပ်လဒ်ုတင်ြခင်းအတက်ွ ဂယက်�ုိက်လာမည်ကုိ
ေ�ကာက်ရွ�ံြခင်း�ှင့် တရားဝင်သတင်းရင်းြမစ်များမှ အချက်အလက်မရ�ိှ�ိင်ုြခင်း စသည်ြဖင့်
ယူဆရသည်။ Myanmar Witness သည် ဤဘက်လိက်ုမ�၏သက်ေရာက်မ�များကုိ
ေလ�ာခ့ျရန�ှ်င့် အရင်းအြမစ်များစွာမှ အချက်အလက်များစွာကုိ စုေဆာင်းရ�ိှေ�ကာင်း
ေသချာေစရနအ်တက်ွ လမူ�မီဒီယာတစ်ေလ�ာက်တင်ွ အာ�ုံစူးစုိက်ကာ ဘာသာစကားမျ�ိးစုံြဖင့်
ကျယ်ြပန ့ေ်သာ �ှာေဖွမ�များကုိြပ�လပ်ုခ့ဲ�ပီး ရင်းြမစ်အမျ�ိးမျ�ိးမှအချက်အလက်များစွာကုိ
စုေဆာင်းရ�ိှေ�ကာင်း ေသချာေစရန ်ြပ�လပ်ုသည်။

အေရး�ကီးသည်မှာ UGC သည် သတ်ြဖတ်ြခင်း (သိ� မဟတ်ု) ေနာက်ဆက်တွဲြဖစ်ပွားသည့်
အေလာင်းများကုိ ပစ်ထားခ့ဲြခင်းများကုိ သ�ုပ်ေဖာ်ထားြခင်းမ�ိှေ�ကာင်း�ှင့်
ထုိက့ဲသိ� ေသာဗီဒီယုိများ တည်�ိှ�ိင်ုသည်ဆုိသည်ကုိလည်း မသိ�ိင်ုပါ။
ထုိေနရာတင်ွ�ိှခ့ဲေသာသူများမှတဆင့် နားလည်မ��ှင့် ရ�ိှ�ိင်ုေသာ အချက်အလက်များမှသာ
ေကာက်ချက်ချ�ိင်ု�ပီး တိက်ု�ုိက်မဆုံးြဖတ်�ိင်ုပါ။

သတင်း သိ� မဟတ်ု ဆုိ�ှယ်မီဒီယာတင်ွ သက်ေသထွက်ဆုိချက်များမှ ေကာက်ချက်ဆဲွြခင်း
အများအြပား�ိှခ့ဲ�ပီး ယင်းတိ� ကုိ �ှင်း�ှင်းလင်းလင်းေဖာ်ြပရန�ှ်င့် ၎င်းအချက်အလက်များကုိ
အတည်ြပ��ိင်ုရန ်ြပ�လပ်ုြခင်းထက် စွပ်စဲွချက်အြဖစ်အစီရင်ခံရန ်အေလးထားပါသည်။

အြဖစ်အပျက်၏ အချနိဇ်ယားယူဆချက်
- အေလာင်းများကုိ ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဇနန်ဝါရီလ ၂၇ ရက် နနံက် ၇နာရီ မှ ၈နာရီ အတင်ွး
ေတ��ိှခ့ဲသည်။ ေဒသခံအကူအညီေပးေရးအဖ�ဲဆီဖုနး်ဆက်�ပီး သိပ်မ�ကာခင်မှာပဲ ၎င်းတိ�
ေရာက်လာတယ်။
- ေဒသခံအကူအညီေပးေရးအဖ�ဲက တင်ွးတးူြခင်း�ှင့်
�ုပ်အေလာင်းများြပနလ်ည်ရ�ိှြခင်းကုိ ၁၀နာရီခန ့တ်င်ွ �ုိက်ကူးထားသည်။
- အေလာင်းများကုိ ြမ�ပ်�ှမံည့်ေနရာသိ� သယ်ယူသွားေသာပုံကုိ
၁၁နာရီဝနး်ကျင်တင်ွ�ုိက်ကူး ထား�ပီး ေဒသခံမီဒီယာသိ�  ၁၂နာရီတင်ွ ေပးပိ� ခ့ဲသည်။
- အိမ်သာက�င်းပုံကုိ ၁၂နာရီ ၄၅မိနစ်တင်ွ ထုတ်ေဝသည်။
- သခ�ျ�ိင်းပုံကုိ ၁၄နာရီ ၂၃ မိနစ်တင်ွ ထုတ်ေဝသည်။

အြဖစ်အပျက်ကုိ ပုံေဖာ�်ကည့ြ်ခင်း
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ြမင်ကွင်းပုံရိပ်များ (ပုံ 1) ကုိ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းမှ စိတ်ဝင်စားေသာဧရိယာ၏ အ�ကမ်းဖျ�်းပုံစံ
(ပုံ 2) ကုိ ပုံ�ကမ်းေရးဆဲွခ့ဲသည်။ အိမ်သာသည် ြခံခတ်ထားေသာ
ဧရိယာ၏ေထာင့်တင်ွတည်�ိှပုံရ�ပီး ေနာက်ခံတင်ွ သစ်ပင်များ�ှင့်
အေဆာက်အဦများ�ိှေနပုံရသည်။

ပုံ 1- အိမ်သာက�င်းထဲမှ အေလာင်းများထုတ်ယူပုံကုိ Facebook ေပ�တင်ွ တင်ထားသည်။
ပုံ 1 တင်ွ နရံံတစ်ခုသည် ြခံစည်း�ုိး�ှင့် အ�ပိ�င်ေြပးေန�ပီး ြခံစည်း�ုိးဧရိယာ၏ေထာင့်ကုိ
(အေပ�ညာဘက်၊ အဝါေရာင်ြမ�ား) �ှင့်ပုံေဖာ်ထားသည်။ ြခံစည်း�ုိးေနာက်တင်ွ သစ်ပင်�ိှ�ပီး
ြမင်ကွင်းတင်ွ အေဆာက်အအံ�ှုစ်ခုပါ�ိှသည် (အေဆာက်အအံု A- ညာဘက်အေပ� ဆုံး၊
အနေီရာင်အကွက်�ှင့် အေဆာက်အအံု B- ညာဘက်အေပ�ေထာင့်၊ အဝါေရာင် စက်ဝုိင်း)။
အေဆာက်အဦ A သည် ကျ�်းေြမာင်းေနပုံရ�ပီး၊ အ�ကမ်းဖျင်းအားြဖင့် ြပတင်းေပါက်အကျယ်
(18 pixels) သည် 1.5m �ိှ�ပီး၊ အေဆာက်အဦး၏အကျယ်အတက်ွ pixel width (82 pixels)

ကုိတက်ွချက်ကာ အ�ကမ်းဖျင်းအားြဖင့် 7-9m �ိှပါသည်။ အိမ်သာေဘးတင်ွ သစ်ပင်ငယ်
(အစိမ်းေရာင် စက်ဝုိင်း) �ိှသည်။ ေနာက်ခံအပင်များတင်ွ စိမ်းလနး်ေသာ အရွက်များ�ိှ�ပီး
မ�ှည်သြဖင့် ၎င်းတိ�သည် အပင်ငယ်စုိက်ခင်းတစ်ခုတင်ွ ြဖစ်�ိင်ုသည်ဟအု�ကံြပ�ထားသည်။
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ပုံ 2- ဧရိယာ၏ အြပင်အဆင်ကုိ ပုံေဖာ်ြခင်းပုံ�ကမ်း။

အိမ်သာက�င်းေနရာပုံရိပ်ကုိ ေနရာသတ်မှတ်ြခင်း

၂၀၂၂ ရက်စဲွပါ Google Earth တင်ွ ပ့ံပုိးေပးထားသည့် ေနာက်ဆုံးပုံရိပ်ကုိ အသုံးြပ�၍ ၂၀၂၂
ခု�ှစ် ဇနန်ဝါရီလ ၂၅ ရက်ေနမှ့ Planet �ဂိ�လ်တပုံုရိပ်များကုိြဖည့်စွက်ထားေသာ တည်ေနရာကုိ
19.709889၊ 97.189272 ဟ ုသတ်မှတ်ခ့ဲသည်။
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ပုံ 3- �ုပ်အေလာင်းများေတ��ိှသည့်ေနရာသည် အစိမ်းေရာက်အမုိးအကာများြဖင့်
ေအာက်ပုိင်အလည်ဗဟိတုင်ွြဖစ်သည်။ အိမ်သာသည်

ဘယ်ဘက်အေပ�ေထာင့်တင်ွ�ိှသည်။

ပုံ 4- ပုိ�ကီးေသာ Google Earth �ုပ်ပုံသည် အိမ်သာကုိ ပုိမုိ�ှင်းလင်းစွာြပသသည်။
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အိမ်သာေခါင်မုိးသည် ၂၀၁၉ ခု�ှစ် (ပုံ 4) တင်ွပုိ၍ြမင်�ိင်ု�ပီး
တညီူေသာတည်ေနရာကုိြပသသည်။ ယခုအချနိတ်င်ွ ေနာက်ခံ�ိှ အေဆာက်အဦများထဲမှတစ်ခု
(Building A) အဲသ့ည်အချနိက် မ�ိှသလိ၊ု ၂၀၂၂ ရက်စဲွပါ �ဂိ�လ်တပုံုများတင်ွ ြမင်ေတ�ရသည့်
သစ်ပင်စုိက်ခင်းလည်း မ�ိှပါ။ (ပုံ 5)။

ပုံ 5- လတ်တေလာပုံများတင်ွသာ ေတ�ရသည့် သစ်ပင်စုိက်ခင်း�ှင့် အေဆာက်အဦ A။
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ပုံ 6- ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှေသာတည်ေနရာကုိ ပုံေဖာ်ြခင်း�ှင့် ��င်ိးယှ�်ြခင်း။ ဘယ်ဘက်�ိှ
တံတိင်ုးသည် ခန ့မှ်နး်ထားသေလာက် မချ�ဲသည်ကုိ သတိြပ�ပါ။ သစ်ပင်များ�ှင့်

အေဆာက်အဦများ၏ အေနအထားသည် နးီစပ်မ��ိှသည်။
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ပုံ 7- အဝါေရာင်မျ�်းသည် ပုံ 1 �ှင့်စပ်လျ�်း၍ အ�ကမ်းဖျင်းြမင်ကွင်း (FoV)

ကုိေဖာ်ြပသည်။ FoV ၏ဘယ်ဘက်ေဘာင်များသည်
လက်ေတ�ထက်ပုိမုိကျယ်ဝနး်ေသာ်လည်း ညာဘက်နယ်နမိိတ်သည် တိကျသည်၊

ပုံ၏အစွနး်ေဘာင်မှတဆင့် အေဆာက်အအံ ုB

၏ေအာက်ေြခညာဘက်ေထာင့်အစွနး်ကုိကုိကားထားသည်။
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ပုံ 8- ပုံ 1 တင်ွ ြမင်�ိင်ုေသာ ဖ�ဲစည်းပုံများ�ှင့် ကုိက်ညီေသာ FoV။

ပုံ 8 တင်ွြမင်ရသည့် အေဆာက်အဦး�ှစ်ခုသည် ပုံ 1 တင်ွေတ� ြမင်ရသည့်အရာများ�ှင့်
ကုိက်ညီပါသည်။ အေဆာက်အဦ A (အနေီရာင်အကွက်) ကုိ 2020 ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ 29 ရက်စဲွပါ
Google Earth �ဂိ�လ်တဓုာတ်ပုံ (ပုံ 9) တင်ွ အနည်းငယ်ကဲွြပားေသာေထာင့်မှ ြမင်ေတ��ိင်ုသည်၊
7.2 မီတာ - ခန ့မှ်နး်ချက်�ှင့်ကုိက်ညီသည်။ အေဆာက်အဦ B (အြပာေရာင်အကွက်) ကုိ
မူလပုံတင်ွ အြပာေရာင် မီးခုိးေရာင် အမုိးြဖင့် ြမင်�ိင်ုသည်။ ၎င်းသည် �ဂိ�လ်တဓုာတ်ပုံ�ှင့်
ကုိက်ညီသည်။ အေဆာက်အအံု A ေနာက်ကွယ်�ိှ သစ်ပင်များစနစ်တကျစုစည်းေန�ပီး 2021

ခု�ှစ် �သဂုတ်လတင်ွ ပုံရိပ်များ မပါဝင်ပါ။
၎င်းတိ�သည် စုိက်ခင်းငယ်ြဖစ်သည်ဟေူသာ ယူဆချက်�ှင့် ကုိက်ညီသည်။
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ပုံ 9- အေဆာက်အဦး A ကုိ 29/12/2020 ရက်စဲွပါ Google Earth �ဂိ�လ်တဓုာတ်ပုံတင်ွ
ြမင်ေတ�ရသည့်အတိင်ုး pixel တက်ွချက်မ�အေပ� အေြခခံ၍ အ�ကမ်းထည်ခန ့မှ်နး်ချက်�ှင့်
ကုိက်ညီေသာ တိင်ုးတာမ�များြဖစ်သည်။

ပုံ 10- 25 ဇနန်ဝါရီ 2022 ရက်စဲွပါ ကမ�ာ�ဂိ�ဟ်ပုံရိပ်။ ဤပုံကုိ Myanmar Witness မှ
တည်းြဖတ်ထားသည် - ေတာက်ပမ��ှင့် အလင်းအေမှာင်ကုိ ြမ�င့်တင်ရနအ်တက်ွ QGIS
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ချနိည်�ိမ�များသာ အသုံးြပ�၍ ဤပုံကုိ တည်းြဖတ်ထားပါသည်။ ေနာက်ထပ်
ေြပာင်းလဲမ�များ မြပ�လပ်ုခ့ဲပါ။

2022 ခု�ှစ် ဇနန်ဝါရီလ 25 ရက်ေန ့ရက်စဲွပါ Myanmar Witness (ပုံ 10) မှ ရ�ိှေသာ Planet

Imagery သည် ထုိကာလအတင်ွး Google ပုံများ�ှင့်ကုိက်ညီေသာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်နယ်ပယ်ကုိ
သ�ုပ်ြပပါသည်။ ြခံခတ်ထားေသာဧရိယာ၏ ဘယ်ဘက်ထိပ်တင်ွ၊
မီးခုိးေရာင်အမုိးအကာေသးေသး ေလး (သိ� မဟတ်ု) အေဆာက်အဦပုံေပ�သည်၊ ၎င်းသည်
အိမ်သာ၏အေနအထား�ှင့် အိမ်သာ�ှင့်ြခံ စည်း�ုိး�ကားအကွာအေဝး�ှင့်ကုိက်ညီသည်။
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အချနိသ်တ်မှတ်ြခင်း

ပုံ 11- ပုံ၏အချနိကုိ်ဆုံးြဖတ်ရန ်အရိပ်များကုိ Suncalcြဖင့် ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း။

Suncalc (ပုံ 11) တင်ွ အရိပ်ေထာင့်များ�ှင့် ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာမ�ကုိ အသုံးြပ�၍ Chronolocation ကုိ
ြပ�လပ်ုခ့ဲသည်။ အေလာင်းများကုိ 2022 ခု�ှစ် ဇနန်ဝါရီ 27 ရက်ေနတ့င်ွ ေတ��ိှခ့ဲေ�ကာင်း
တိင်ု�ကားချက်အေပ� အေြခခံ၍ အရိပ်များက ပုံ 1 ကုိ ေဒသစံေတာ်ချနိ် 1000 �ှင့် 1015 �ကား
(UTC+6.5) မှ �ုိက်ကူးေ�ကာင်းေဖာ်ြပသည်။
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ပုံ 12- အြဖစ်အပျက်ကုိ အစီရင်ခံသည့် Facebook ပိ� စ်၏ Screenshot သည် 2022 ခု�ှစ်
ဇနန်ဝါရီလ 27 ရက်ေန ့ 12:47 (UTC 06:17) တင်ွ ပုံများကုိတင်ထားသည်ကုိ ြပသထားသည်။

ဓာတ်ပုံ�ုိက်ယူြခင်း�ှင့် အနွလိ်င်ုးေပ�တင်ြခင်း�ကားကာလကုိ သတ်မှတ်ြခင်းြဖင့်
ြဖစ်ရပ်များအတက်ွ သင့်ေလျာ်ေသာအချနိကုိ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ (ပုံ 12)

တင်ွြမင်ရသည့်အတိင်ုး ပုံ 1 ကုိ 12.47 (UTC 06:17) Facebook တင်ွ ကနဦးမ�ေဝခ့ဲသည်။
14.23 (07.53 UTC) တင်ွ အြဖစ်အပျက်များ�ှင့် �ုပ်အေလာင်းများကုိသ�ဂ��ဟ်ြခင်းကုိ
သ�ုပ်ေဖာ်ထားသည့် ဒတိုယပိ� စ်ကုိတင်ခ့ဲသည် - ဆုိလိသုည်မှာ ထုိအချနိ�်ပီးေနာက် ဤပုံများကုိ
မယူ�ိင်ုေတာပ့ါ။ ၎င်းသည် အိမ်သာတင်ွးထဲ�ိှ�ုပ်အေလာင်းများ ပုံကုိလ�င့်တင်ြခင်း�ှင့်
သ�ဂ��ဟ်ြခင်းပုံများ�ကားတင်ွ အချနိသုံ်းနာရီေအာက်သာ အချနိေ်ပး�ိင်ုသည်။
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အိမ်သာက�င်း

သတိေပးချက်-ဤအပုိင်းတင်ွ လေူသအေလာင်းများကုိ သ�ုပ်ေဖာ်ထားေသာ ဂရပ်ဖစ်�ုပ်ပုံများ
(အချ�ိကုိ ပစ်ဇယ်များြဖင့် ပုံေဖာ်ထားသည်)

အေလာင်းများ
အိမ်သာမှ ထုတ်ယူထားေသာ �ုပ်ပုံများသည် ဒဏ်ရာများ�ှင့် ေသွးများကုိ ြပသေနသည်။

ပုံ 13- အေလာင်းများေတ��ိှသည့် အိမ်သာက�င်း
ညာဘက်ပုံတင်ွေြခေထာက်ကုိ ေတ�ရသည်
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ပုံ 14 - အိမ်သာတင်ွးမှ အေလာင်းများကုိ ထုတ်ယူြခင်း။ �ကိ�းသည် ပုံ 20

တင်ွြမင်ရသည့်အတိင်ုး တညီူေသာ�ကိ�းြဖစ်ပုံရသည်။

ပုံ 15- ထုတ်ယူထားေသာ �ုပ်အေလာင်းများတင်ွ ဒဏ်ရာများကုိေတ�ရသည်။

အစိမ်းေရာင်�ကိ�း

အခင်းြဖစ်ပွားရာပုံများတင်ွ �ုပ်အေလာင်းများကုိ အိမ်သာတင်ွး၌ မစွန ့ပ်စ်မီ အစိမ်းေရာင်�ကိ�း
(ပုံ ၁၆) ြဖင့် ချည်ေ�ှာင်ထားေ�ကာင်း ြပသထားသည်။ ဤ�ကိ�းသည် အိမ်တင်ွ
ဓာတ်ပုံ�ုိက်ထားသည့်�ကိ�း�ှင့် ကုိက်ညီ�ပီး SAC မှေတ��ိှ�ပီး ြပစ်မ�အတက်ွအသုံးြပ�ခ့ဲြခင်း
ြဖစ်�ိင်ုသည်။ �ကိ�းတစ်ပုိင်းကုိ လက်ရနး်တစ်ခုတင်ွ ချည်ေ�ှာင်ထားသည့် (ပုံ 16) သည်
၎င်း၏မူလတည်ေနရာကုိ ��နြ်ပ�ိင်ုသည် သိ� မဟတ်ု အခင်းြဖစ်ပွားသည့်အချနိတ်င်ွ
ေသဆုံးသူများကုိလက်ရနး်�ှင့် ချည်ေ�ှာင်ထားေ�ကာင်း ��နြ်ပ�ိင်ုသည် (ပုံ 16)။
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ပုံ 16- ြမင်ကွင်းမှ အစိမ်းေရာင်�ကိ�း
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ပုံ 17 - ေသဆုံးသူများ၏ ေြခချင်းဝတ်များတင်ွ �ကိ�းစိမ်းချည်ေ�ှာင်ထားသည့် တင်ွးမှ
ဆယ်ယူရ�ိှထားေသာ �ုပ်အေလာင်းများ၏ �ုပ်ပုံများ။

ကျဥ်ဆံအခံွများ

ထိ�အြပင် တိက်ုခုိက်သူများသည် အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာတစ်ဝုိက်တင်ွ 'KA PA SA'

ကျည်ဆနအိ်တ်များကုိ ချနထ်ားခ့ဲသည်။ ပစ်ဇယ်အချ�ိးတိင်ုးတာမ�များကုိ အသုံးြပ�၍
၎င်းတိ�သည် 7.62 မီလီမီတာ NATO ကျည်များြဖစ်�ိင်ုဖွယ်�ိှေ�ကာင်း ယူဆရ�ပီး BA-63၊ BA-64

�ှင့် MA-12 �ုိင်ဖယ်များတင်ွ သုံးေလ�ိှ့သည်—စစ်တပ်အတက်ွ ထုတ်ေပးသည့် 5.56 မီလီမီတာ
NATO ကျည်အများစုထက် ပုံမှနလ်က်နက်များြဖစ်သည်။ အဓိကအသုံးြပ�ေသာေနရာကုိ
အစွနး်အထင်းပုံ �ှင့်  ကျည်ထည့်ရာေနရာတိ�ဆက်စပ်ေနြခင်းအားြဖင့်  ��နြ်ပသည်။

ပုံ 18- Pixel-ratio ပုိင်းြခားစိတ်ြဖာချက်သည် ေခတ်မီ SAC loadout ၏ ပုံမှနြ်ဖစ်မည့် 5.56

NATO  ကျည်ထက်ေကျာ်လနွေ်သာ ကျည်ေတာင့်အရွယ်အစား၏
အ�ကမ်းဖျင်းသတ်မှတ်ချက်ကုိ ��နြ်ပပါသည်။ တက်ွချက်မ�မှာ 111 pixels = 64mm၊ 1 pixel

= 0.5766mm; ထိ� ေ�ကာင့် Cartridge အ�ှည် = 56.5mm �ှင့် Cartridge shell width = 7.5mm
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။ အနည်းဆုံး အမှားသည် +/- အနမ့်ိဆုံး �ကည်လင်ြပတ်သားမ� သိ� မဟတ်ု +/- 0.5766mm

��ေထာင့်ေ�ကာင့် ပုိ�ကီးလိမ့်မည်။

ပုံ 19- ဘယ်- BA-63၊ အလယ်- BA-64၊ ညာဘက်- MA-12။ ဤအရာများသည် 7.62mm

NATO အေြမာက်ကျည်များကုိ အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာအတက်ွ
တာဝန�ိှ်ဆုံးလက်နက်များြဖစ်သည်။ BA-63 �ှင့် BA-64 များကုိ ရဲအရာ�ိှများက

တပ်ဆင်ေလ�ိှ့�ပီး MA-12 ကုိ တပ်မေတာ်တင်ွ ပုိ၍အသုံးများသည်။

BA63 �ှင့် BA64 တိ� ကုိ စစ်တပ်က အသုံးြပ�သည်ဟု ေြပာဆုိ၍မရေသာ်လည်း ရဲများက
ပုိ၍အသုံးများသည်။ MA-12 သည် စစ်တပ်က ပုိမုိအသုံးြပ�ဖွယ်�ိှေသာေ�ကာင့် စစ်ေရးအရ
ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု အခုိင်အမာဆုိထားသည်။ သုံးစဲွထားေသာ ယမ်းေတာင့်များတင်ွ
အဝုိင်းများစွာ�ိှသည်။ ပုံများတင်ွ BA 63 သိ� မဟတ်ု 64 မှ ကျည်ကပ်သုံးခုေကျာ် သိ� မဟတ်ု
MA-12 မှ ကျည်ကပ်၂ခုအြပည့်နးီပါး သုံးထားေသာ ကျည်ေတာင့် 50 ေကျာ်ြပသထားသည်။
ေနာက်ဆုံး ထည့်သွင်းစ�်းစားရမည့်အချက်မှာ အသုံးြပ�ခ့ဲေသာ ကျည်များကုိစုစည်း�ပီး
စာရွက်စာတမ်းများ အတက်ွ တည်ေနရာတစ်ခုတည်းအြဖစ် စုစည်းထားြခင်းြဖစ်သည်။
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ပုံ 19- အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ�ိှ သုံးစဲွထားေသာ ကျည်ေတာင့်များ စုစည်းထားသည်။

ကျည်များကုိ ၎င်းတိ�၏ မူရင်းစက်�ုံထုတ်ထုပ်ပုိးမ�ေဘးတင်ွ ဓာတ်ပုံ�ုိက်ထားပုံရသည်။
ထုပ်ပုိးမ�ဆုိင်ရာ စာသားကုိ ဘာသာြပနဆုိ်ထားသည့် အေ�ကာင်းအရာများသည်
"ကာကွယ်ေရးပစ�ည်းစက်�ုံများတင်ွ ထုတ်လပ်ုသည်" ြဖစ်�ပီး ၎င်းတိ�သည် SAC အတက်ွ
ထုတ်လပ်ုသည့် (ကပစ) ကျည်ဆံများြဖစ်ေ�ကာင်း ြပသထားသည်။
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ပုံ 20- ထုပ်ပုိးမ�၏ အနးီကပ်ပုံတင်ွ "ကာကွယ်ေရးပစ�ည်းစက်�ုံများတင်ွ
ထုတ်လပ်ုသည်" ဟေူသာ စာသားကုိ ြပသထားသည်။
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သခ�ျ�ိင်းေနရာတညေ်နရာကုိ ေနရာသတ်မှတ်ြခင်း

သခ�ျ�ိင်းေနရာ၏ ပထဝီဝင်တည်ေနရာသည် ဆုိ�ှယ်မီဒီယာေပ�တင်ွ
ေဖာ်ြပထားေသာပုံ�ှစ်ပုံေပ�တင်ွ အေြခခံထား�ပီး တည်ေနရာမှာ 19.6241764၊ 97.2487802

ြဖစ်သည်။
ပုံ 28၊ 29 �ှင့် 30 သည် ပုံများ၏အဓိက ကနဦးပုိင်းြခားစိတ်ြဖာမ�ကုိ ကုိယ်စားြပ�သည်။
အဓိကေလလ့ာချက်သည် မ�ကာေသးမီကတးူဆွထားေသာ ေြမဆီလ�ာ၊
ထင်�ှားေသာမုိးကုပ်စက်ဝုိင်းပုံ ၊ သခ�ျ�ိင်းများ�ှင့် �ုပ်ပုံများပါဝင်သည်။

ပုံ 21- အေလာင်းများြမ��ပ်�ှမံည့်ေနရာ၏ �ုပ်ပုံများ။ ထင်�ှားေသာ မုိးကုပ်စက်ဝုိင်းပုံ (ပုံ ၂၉
�ှင့် ၃၀ တင်ွြပထားသည်)။

24



myanmarwitness.org

ပုံ 22- သတ်မှတ်�ိင်ုေသာ ပထဝီဝင်အဂ�ါရပ်များကုိ ြမင်သာေအာင် ပုံ 28

၏မုိးကုတ်စက်ဝုိင်းကုိ ချ�ဲထားသည်။
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ပုံ 23- ေြမြပင်အေြခအေန ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း�ှင့် အရိပ်များကုိခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းအတက်ွ
မီးေမာင်းထုိးြပထားသည့် အလျားလိက်ုြပေသာ အဂ�ါရပ်များ။

ပုံ၏ အ�ကမ်းဖျင်းသုံးသပ်မ�ကုိ အရိပ်တက်ွချက်မ�ြဖင့် ဆုံးြဖတ်�ိင်ုသည်။ ေဒသစံေတာ်ချနိ်
1423 သည်၊ ထုိေနတ့င်ွ ေနာက်ဆုံး�ုိက်ထားေသာ ဓာတ်ပုံြဖစ်�ိင်ု�ပီး အရိပ်များသည်
အေ�ှ�ေြမာက်ဘက်သိ� ဦးတည်ေနသည်။ 1130 သည် - အိမ်သာမှ သခ�ျ�ိင်းေနရာသိ�
ချက်ချင်းေရာက်ရန် လိအုပ်မည့်အချနိြ်ဖစ်�ပီး - ေနမင်း�ကီးသည် ေြမာက်မှအေနာက်ဘက်
ဒီဂရီအနည်းငယ်သိ�  ��နြ်ပေနသည်။
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ပုံ 24- အချနိအ်တိင်ုးအတာတစ်ခုအတင်ွး အရိပ်များေထာင့်အေပ�အေြခခံ၍
ပုံ�ကမ်းဆဲွထားသည်။ ကင်မရာသည် အေ�ှ�-အေနာက်ဝင်�ုိးအနးီတင်ွ သခ�ျ�ိင်းဂူများ�ှင့်အတူ
ေြမာက်-အေနာက်-အေနာ က်ကုိ ချနိရွ်ယ်သည်။
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ပုံ 25- သ�ဂ��ဟ်မည့် ေစတနာဝ့နထ်မ်းများ၏ တည်ေနရာ (အစိမ်းေရာင်အမှတ်အသား၊
အတိအကျ မသိရေသးေသာ အေနအထား) �ှင့် လမ်းေပ��ိှ ဗင်ကားတည်ေနရာ

(အနေီရာင်အမှတ်အသား)။

28



myanmarwitness.org

ပုံ 26- 3D မုိးကုတ်စက်ဝုိင်းသည် Google Earth တည်ေနရာ�ှင့်ကုိက်ညီမ�။

ပုံ 27- မုိးကုပ်စက်ဝုိင်း�ှင့် ကုိက်ညီမ�

သခ�ျ�ိင်းေနရာ၏ အချနိသ်တ်မှတ်ြခင်း

သခ�ျ�ိင်းေနရာကုိ တိကျေသာတည်ေနရာြဖင့် ထပ်မံအတည်ြပ��ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ 14.23

မတိင်ုမီကြဖစ်ရမည်။ SunCalc ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာမ�အရ ြဖစ်�ိင်ုေြခအ�ိှဆုံး
အချနိအ်တိင်ုးအတာသည် 1045 �ှင့် 1130 �ကားြဖစ်သည်။

29



myanmarwitness.org

ပုံ 28- တည်ေနရာေပ�အေြခခံ၍ Chronolocation �ှင့် shadow angles များသည်
အ�ကမ်းဖျင်းအားြဖင့်  1045-1130 �ုိက်ထားေသာပုံဟ ုဆုံးြဖတ်�ိင်ုသည်။

နဂုိနး်ချ�ပ်

ဤတိက်ုခုိက်မ�၏ ဂရပ်ဖစ်�ှင့် �ကမ်းတမ်းစွာကျ�းလနွခ့ဲ်ေသာ သေဘာသဘာဝသည်
လေူသအေလာင်း ေြခာက်ေလာင်းကုိ ြပင်းထနစွ်ာစွန ့ပ်စ်ြခင်း�ှင့်အတူ ၎င်းသည်
ရပ်ရွာလထုူအေပ� ေ�ကာက်မက်ဖွ ယ်ေကာင်းေသာ လပ်ုရပ်တစ်ခု ြဖစ်ေစသည်။
သက်ေသခံချက်၊ �ုပ်ပုံများ�ှင့် အေ�ကာင်းအရာများသည် လသူတ်မ�များတင်ွ တပ်မေတာ်၏
ပါဝင်ပတ်သက်မ� ြဖစ်�ိင်ုေ�ကာင်း အ�ကံြပ�ထားသည်။ ဒီတိက်ုခုိက်မ�ဟာ
ပဋိပက�ြဖစ်ပွားရာေဒသကေန ထွက်ေြပး�ပီး ေနရပ်ြပန�်ကတဲ့ အရပ်သားေတကုိွ
တိက်ုခုိက်တာြဖစ်ပုံရပါသည်။ ၎င်းတိ�အားလံးုမှာ အမျ�ိးသားများြဖစ်�ပီး ေလးဦးသည်
အရွယ်မေရာ က်ေသးသူများြဖစ်�ပီး �ှစ်ဦးမှာ သက်�ကီးရွယ်အိမုျားြဖစ်�ပီး ၎င်းတိ�သည်
တက်�ကေသာ တိက်ုပဲွဝင်သူများမဟတ်ုေ�ကာင်း�ှင့် �မိ�တင်ွး၌ တရားလက်လတ်ွ
အသတ်ခံရြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း သိရသည်။ အဆုိပါ သတ်ြဖတ်မ�များအ�ပီးတင်ွ အဆုိပါေဒသတင်ွ
ပဋိပက�များဆက်လက် ြဖစ်ပွားေန�ပီး အရပ်သားပုိင်ဆုိင်မ�ကုိ
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ေလေ�ကာင်းမှတိက်ုခုိက်မ�များအပါအဝင် လသိူများေသာ စစ်ေရး ပါ၀င်မ�များ
ဆက်လက်ြဖစ်ပွားလျက် �ိှသည်။

Myanmar Witness သည် ဤြဖစ်ရပ်များ�ှင့်ပတ်သက်သည့်
ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတက်ွ အေလးအနက်ထားပါသည်။

31


