
 
 

မြန်ြာစစ်တပ်၏ န ိုငင်တံကာစစ်တပ်အာားကစာားပပ ြိုငပ် ွဲ (International Army Games) 

တ င ်ပါဝငြ်ှုက ၎ငာ်းတ ို ို့က  ားလ န်နနန ာ လူ ာားြ  ြိုားန ယ်စိုအာားဆန ို့်က င ်ညို့် 

ရာဇဝတြ်ှုအပါအဝင ်စစ်ရာဇဝတြ်ှု ြ ာားတ င ်ရိုရ ာားန ိုငင် ံပါဝငပ်တ ်က်ြှု 

ပ ိုြ ိုမြင ်ာနစ ည်။ 

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်။ မြနြ်ာစစ်တပ်သည် ရုရှာှားန ငုင်တွံင ်ကျငှ်ားပနနသည ် န ငုင်တံကာစစ်တပ် 

အာှားကစာှားပပ ြိုငပွ်ွဲအြျ ြိုှားြျ ြိုှားတွင ်ပါဝငဆ်ငန်ွွဲနနပပ ှား အဆ ုပါပပ ြိုငပွ်ွဲြျာှားသည် မြနြ်ာစစ်တပ်၏ ရက်စက် 

ကကြ်ှားကကြိုတ်လှနသာ ရာဇဝတ်ြှုြျာှားက ု ပ ုြ ုအစွြ်ှားထက်စွာ ဆက်လက်ကျြိုှားလွနန်စရန ်ကျွြ်ှားကျငြ်ှုြျာှား 

ရရှ နစြည်မြစ်သည်။ ရရုှာှားကာကွယ်နရှားဝန်ကက ှားဌာနြှ စ စဉ်သည ် “ပပ ြိုငပွ်ွဲြျာှား”အမပင ်လက်နက်နရာငှ်ား 

ချြှုနငှ  ်နည်ှားပညာ ပ ှားနပါငန်ဆာငရွ်က်ြှုက ု အာှားနပှားမြြှင တ်ငသ်ည ် န ငုင်တံကာစစ်နရှားနငှ  ်နည်ှားပညာ 

ဆ ုငရ်ာ ြ ုရြ် (International Military and Technical Forum, ARMY 2021) လည်ှားပါဝငသ်ည်။ 

အဆ ုပါြ ုရြ်တွင ်စစ်ဘက်သံုှားဥာဏရ်ည်တုနည်ှားပညာ (artificial intelligence)က ုလည်ှား မပသသွာှားြည် 

ဟု သ ရပါသည်။  

 

ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်နန  တွင ်စတငြ်ည ် အဆ ုပါ န ငုင်တံကာစစ်တပ်အာှားကစာှားပပ ငပွ်ွဲသည် မြနြ်ာစစ်တပ် ြှ 

ရ ုဟငဂ်ျာြျာှားအာှား လ ြျ ြိုှားတုန်ှားသတ်မြတ်ြှုကျ ှားလွနခ်ွဲ နသာ  “နယ်နမြရှငှ်ားလငှ်ားြှု စစ်ဆငန်ရှား” စတင ်

သည ် (၄) နစ်ှနမြာက်နစ်ှပတ်လည်နန    ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်နငှ  ်လည်ှား တ ုက်ဆ ုငန်နသည်။  

 

မြနြ်ာစစ်တပ်ပါဝငယှ်ဉ်ပပ ြိုငြ်ည ် စစ်တပ်အာှားကစာှားပပ ြိုငပွ်ွဲြျာှားတွင ်တင က်ာှားစွြ်ှားရည်ပပ ြိုငပွ်ွဲ (tank 

biathlon)၊ တ ုက်နရယာဉ်စွြ်ှားရည်ပပ ြိုငပွ်ွဲ (sea cup)၊ လက်နမြာင စွ်ြ်ှားရည်ပပ ြိုငပွ်ွဲ (sniper frontier)၊ 

နလနကကာငှ်ားချ တပ်စွြ်ှားရည်ပပ ြိုငပွ်ွဲ (airborne platoon) နငှ  ်စစ်တပ်ယဉ်နကျှားြှု (army of culture) 

တ ု  ပါဝငသ်ည်။ အဆ ုပါပပ ြိုငပွ်ွဲြျာှားသည် မြနြ်ာစစ်တပ်၏သတ်မြတ်ြှုစွြ်ှားရည်က ု ပ ုြ ုမြြှင တ်က်နစြည ် 

https://armygames2021.mil.ru/
https://armygames2021.mil.ru/
https://mil.ru/army2021.htm
https://armygames2021.mil.ru/tank_biathlon_ru/
https://armygames2021.mil.ru/tank_biathlon_ru/
https://armygames2021.mil.ru/sea_cup_ru/
https://armygames2021.mil.ru/sniper_frontier_ru/
https://armygames2021.mil.ru/airborne_platoon_ru/
https://armygames2021.mil.ru/army_of_culture_ru/


 
 

အမပငအ်နရှားယ အမပစ်နပှားခံရမခငှ်ားလုံှား၀ြရှ ဘွဲ မပည်သ ြျာှားအာှားတရာှားလက်လွတ် ဆက်လက်သတ်မြတ် 

နနနစြည်မြစ်သည်။ စစ်တပ်အာှားကစာှားပပ ြိုငပွ်ွဲသည် မြနြ်ာစစ်အာဏာရှငအ်တွက် ဘက်စုံစစ်နရှား 

ပ ှားနပါငှ်ားနဆာငရွ်က်နရှားစကကြန်မြစ်လာသည ်အမပင် နြနြာ်ဝါရ (၁)ရက်နန   တရာှားြဝငအ်ာဏာသ ြ်ှားရန ်

ကက ြိုှားပြ်ှားြှုနနာက်ပ ုငှ်ား န ငုင်တံကာတွင ်ဝငဆ်န  ရ်န ်ကက ြိုှားပြ်ှားခွင က် ု ရရှ နစသည်။  

 

ဥပြာအာှားမြင  ်-  လက်နမြာင စွ်ြ်ှားရည်ပပ ြိုငပွ်ွဲ (Sniper Frontier) ၏ ရည်ရွယ်ချက်ြျာှားတွင ်“န ငုင်ြံျာှား 

အကကာှား အမပည်မပည်ဆ ုငရ်ာ စစ်နရှားပ ှားနပါငှ်ားနဆာငရွ်က်ြှု မြြှင တ်ငမ်ခငှ်ား၊ လက်နမြာင တ်ပ်ြွွဲွဲ့ြျာှား 

နလ ကျင ြ်ှု အဆင တ်နှ်ားမြြှင တ်ငမ်ခငှ်ား၊ လက်နမြာင တ်ပ်သာှားလှုပ်ရှာှားနဆာငရွ်က်ြှုသငယ် မခငှ်ား၊ 

လ ုက်နာရြည ်နည်ှားလြ်ှားြျာှား၊ နလ ကျင န်ရှားနည်ှားလြ်ှားြျာှား၊ အနတွွဲ့အကကံြိုြလှယ်မခငှ်ားနငှ  ်စစ်ြှုထြ်ှား 

ဘ၀က ု ဂုဏယ် ြှုမြြှင တ်ငမ်ခငှ်ား” တ ု  ပါဝငသ်ည်။  

 

Justice For Myanmar ၏ နမပာနရားဆ ိုခ ငို့ရ်    ူြရတနာနြာငက် “မြန်ြာစစ်တပ်က န ငုင်အံနှ ံ

အကကြ်ှားြက်ြှုနတွဆက်ဆ ုက်ကျြိုှားလွနန်နပပ ှား က ုဗစ်၁၉နရာဂါက ု လက်နက်သြွယ်အသံုှားချ န ငုင်နံရှား 

အမြတ်ထုတ်နနတွဲ  အနမခအနနြျ ြိုှားြှာ ရုရှာှားရွဲ   စစ်တပ်အာှားကစာှားပပ ြိုငပွ်ွဲက ုပါဝငြ် ု   ြ တ်နခေါ်တာက 

ရုရှာှားအနနနွဲ   မြနြ်ာစစ်တပ်နွဲ   ပ ုပပ ှားနက်ရှု  ငှ်ားတွဲ  ဆက်နယ်ွပတ်သက်ြှု အသစ်လ ု  နမပာန ငုပ်ါတယ်။  

စစ်ဘက်ဆ ုငရ်ာပ ှားနပါငှ်ားနဆာငရွ်က်တာ၊ နလ ကျင န်ပှားတာနွဲ   လက်နက်နရာငှ်ားချတာနတွကလည်ှား 

မြနြ်ာစစ်တပ်က ကျြိုှားလွနန်နတွဲ  န ငုင်တံကာရာဇဝတ်ြှုနတွက ု နထာက်ပံ ပပ ှား အာှားနပှားအာှားနမြ ြှာက် 

လုပ်နနတာပွဲမြစ်ပါတယ်။ ဒါနကကာင  ်မြနြ်ာစစ်တပ်ကကျြိုှားလွနန်နတွဲ  စစ်ရာဇဝတ်ြှုနတွနွဲ   လ သာှား 

ြျ ြိုှားနယ်ွစုအနပေါ်ဆန  က်ျငတ်ွဲ ရာဇဝတ်ြှုနတွြှာ ရုရှာှားရွဲ  ပါဝငပ်တ်သက်ြှုအဆံုှားသတ်ြ ု  အတွက် ကြဘာလုံှား 

ဆ ုငရ်ာ လက်နက်နရာငှ်ားချြှုတာှားဆ ှားပ တ်ပငန်ရှားက ု ချက်ချငှ်ားအနကာငထ်ည်နြာ်နပှားြ ု   န ငုင်တံကာ 

အသ ုငှ်ားအဝ ုငှ်ားက ု ကျွနြ်တ ု  နတာငှ်ားဆ ုပါတယ်။ စစ်တပ်အာှားကစာှားပပ ြိုငပွ်ွဲြှာ မြန်ြာစစ်တပ်က ု ပါဝင ်

နစတာဟာ မြန်ြာမပည်သ နတွက ု နန  စဉ်သတ်မြတ်ပပ ှား အာဏာမြန  က်ျက်ြ ု   အနတာြသတ် ကက ြိုှားပြ်ှား 

https://mil.ru/files/files/armygames2021/polozhenie/polozhenie-rubezh-2004-en.pdf


 
 

နနတွဲ  တရာှားြဝင ်စစ်အာဏာရှငက် ု နမြ ြှာက်နပှားနနတာပွဲမြစ်ပါတယ်။ ဒါက မြနြ်ာမပည်သ နတွအတွက် 

“အာှားကစာှားပပ ြိုငပွ်ွဲ” တစ်ခုြဟုတ်ပါဘ ှား” 

မြနြ်ာ အနရှားနငှ  ်ပတ်သက်၍ အာဆ ယံြှ “အကကြ်ှားြက်ြှုြျာှားချက်ချငှ်ားရပ်တန  ်မခငှ်ား” အပါဝင ်အချက် (၅) 

ချက်က ု သနဘာတ ည ခွဲ ကကပပ ှား အာဆ ယံအြွွဲွဲ့ဝငန် ငုင်ြံျာှားနငှ  ်နဒသတွငှ်ားြှနထာက်ခံအာှားနပှားသည ် 

န ငုင်ြံျာှားသည် ရုရှာှားတွငက်ျငှ်ားပမပြိုလုပ်သည ် စစ်တပ်အာှားကစာှားပပ ငပွ်ွဲတွင ်မြန်ြာစစ်တပ်နငှ အ်တ  

ပါဝငန်နသည်က ု နတွွဲ့ရပါသည်။ ပပ ြိုငပွ်ွဲတွငပ်ါဝငသ်ည ် န ငုင်ြံျာှားတွင ်တရုတ်၊ ြနလှားရှာှား၊ ဗ ယက်နြ်၊ 

လာအ ု၊ အ နဒ ယနငှ  ်ဘဂြလာှားနဒ ရှ်တ ု  အမပင ်အစစနရှားနငှ  ်ဥနရာပန ငုင်ြံျာှားမြစ်သည ် ဂရ ၊ ဆ ုက်ပရပ်စ် 

တ ု  ပါဝငက်ကသည်။  

 

ြရတနာနြာငြ်  ဆက်လက်၍ “ဒ ပပ ငပွ်ွဲြှာ မြနြ်ာစစ်တပ်နွဲ   အတ ပါဝငန်နတွဲ  အာဆ ယံန ငုင်အံချ ြို ွဲ့ နွဲ   

နဒသတွငှ်ားအငအ်ာှားကက ှားန ငုင်နံတွက ုနတာ  သ တ ု  နမပာထာှားတွဲ အတ ုငှ်ား မြနြ်ာမပည်သ နတွရွဲ   အကျ ြိုှား 

စ ှားပွာှားနွဲ  အကကြ်ှားြက်ြှုနတွအဆံုှားသတ်ြ ု   ကကာှားဝငန်ဆာငရွ်က်ြယ်ဆ ုတာ အြှနတ်ကယ် ဟုတ်ရွဲ  လာှား 

ဆ ုတာ နြှားခွနှ်ားထုတ်ပါတယ်။ တဆက်တည်ှားြှာပွဲ မြန်ြာစစ်တပ်က အကကြ်ှားြက်ြှုနတွနွဲ    အဓြမ 

အာဏာသ ြ်ှားြှုနကကာင မ်ြစ်လာတွဲ  လ သာှားချငှ်ားစာနာြှုနွဲ   လ  အခွင အ်နရှားဆ ုငရ်ာ ပဋ ပကခအနမခအနနက ု 

ကုလသြမဂဂကနန အနရှားနပေါ် ကကာှားဝငန်ဆာငရွ်က်နပှားြ ု   ကျွနြ်တ ု  နတာငှ်ားဆ ုပါတယ်။”  

 

စစ်တပ်အာှားကစာှားပပ ြိုငပွ်ွဲတွင ်မြနြ်ာန ငုင်၏ံပါဝငြ်ှုအတွက် ကုနက်ျစာှားရ တ်က ု ြထုတ်မပနန်သာ်လည်ှား 

အလွနြ်ျာှားမပာှားြည်မြစ်သည်။ ထ ုကုနက်ျစာှားရ တ်ြျာှားသည် က ုဗစ် ၁၉ နရာဂါအလျငအ်မြနမ်ပန  န်ှြံှုနငှ  ်

အမပငှ်ားအထနြ် နှ ပ်ခံနနရသည ်တ ုင ်စစ်အာဏာသ ြ်ှားြှုက ု အနတု်ြှုနကကာင မ်ြစ်နပေါ်လာသည ် 

လ သာှားမခငှ်ားစာနာြှုနငှ  ်လ  အခွင အ်နရှားဆ ုငရ်ာ ကပ်နဘှားဒဏခ်ံ မပည်သ ြျာှားြှ ကျခံနပှားရမခငှ်ားမြစ်သည်။ 

အကုနက်ျအြျာှားဆံုှားပပ ြိုငပွ်ွဲတစ်ခုြှာ တ ုက်နရယာဉ်စွြ်ှားရည်ပပ ြိုငပွ်ွဲ “Sea Cup” မြစ်ပပ ှား မြနြ်ာ နရတပ် 

စစ်သနဘြာက ုရုရှာှား၏ ပစ ြ တ်နရတပ်အနမခစ ုက်စခနှ်ားတည်ရှ ရာ ဗလာဒ ဗ ုစနတာ ပြ ြို ွဲ့အထ  ယ နဆာင ်

ရမခငှ်ားနကကာင  ်မြစ်သည်။  



 
 

 

 

အယ်ဒတီာြ ာားအတ က် ြ တခ် က်။ 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သ ြျာှားအတွက် တရာှားြျှတြှုနငှ  ်တာဝနခ်ံြှု ရရှ နစရန၊် 

စစ်တပ်စ ှားပွာှားနရှားြျာှား အဆံုှားသတ်ရန ်နတာငှ်ားဆ ုနနကာ ြက်ဒရယ်ဒ ြ ုကနရစ နငှ  ်

နရရှည်တည်တံ ခ ငုပ်ြွဲနသာ ပင ြ်ှားချြ်ှားနရှားအတွက် စည်ှားရံုှားလှုံွဲ့နဆာ်နနနသာ အြည်ြနြာ်နသာ 

တက်ကကလှုပ်ရှာှားသ  အုပ်စုမြစ်သည်။  

 

ထပ်မံသရိ ိလိိုပါက -  

ရတနာမမာင ် 

အ ီးမ ီးလ် -  media@justiceformyanmar.org 

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

ပ ိုတူဝဘ်ဆ ိုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွစ်တာ  - @justicemyanmar 

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