
သတင််းထတုပ်ြန်ချက်                                                                                           

 

မတ ်၁၄၊ ၂၀၂၂ ပမန်မာ 

 

စစ်လက်နက်ရ ာင််းချမှု ြိတြ်ငထ်ာ်းရသာ်လည််း 

ပမန်မာစစတ်ြ်ြ ွဲစာ်းမျာ်းက အ ်းယထူမှံ ဝယယ်လူျက်ရိှ 

 

မြနြ်ာစစ်တပ်၏ စစ်အာဏာသိြ််းကကိ ်းပြ််းြှုနနာက်ပိိုင််း စစ်တပ်၏ လက်နက်ပ ွဲစာ်းကိုြပဏ ီ ြီယာ၀င််း 

အငတ်ာနနရှငန်ယ်သည် Camcopter S-100 နြာင််းသူြွဲဲ့နလယာဉ် (ယူနအဗ ီ) ြ ာ်း၏ ပစစည််း 

အစိတ်အပိိုင််း ြ ာ်းကိို ရိုရှာ်းနိိုငင်ြှံတဆငဲ့ ်ဝယ်ယူထာ်းခွဲဲ့သည်။  

 

ယခငက် မြနြ်ာစစ်တပ်ထံ န ာင််းခ ခွဲဲ့သည်ဲ့ ယူနအဗ ီြ ာ်းသည် သြစတ  ြီးယ ြီးကိုြပဏ ီ Schiebel 

Corporation ထိုတ် ပစစည််းအစိတ်အပိိုင််းြ ာ်းမြစ်ပပီ်း ယင််းကိုြပဏအီာ်း မြန်ြာစစ်တပ်ထံ အ ပ်ဘက်-

စစ်ဘက်နစ်ှြ ိ ်းသံို်းပစစည််းြ ာ်းန ာင််းခ ြှုအတ က် မြန်ြာနိိုငင်အံနပေါ် ကိုလသြဂ္ဂ၏ လ တ်လပ်သညဲ့် 

နိိုငင်တံကာ အခ က်အလက်ရှာနြ န ်းြစ်ရှင ်က နြာ်ထိုတ်သတ်ြှတ်ခွဲဲ့သည်။  

 

ြီယာ၀င််းအငတ်ာနနရှငန်ယ်၏ ပံဲ့ပိို်းကူညီြှုမြငဲ့ ်Schiebel Corporation ၏ မြနြ်ာစစ်တပ်နငှဲ့ ်စီ်းပ ာ်းန ်း 

လိုပ်နဆာငြ်ှုသည် မြနြ်ာနိိုငင်အံနပေါ် အီ်းယူ၏ စစ်လက်နက်န ာင််းခ ြှုပိတ်ပငန် ်းကိို ခ ိ ်းနြာက်ခွဲဲ့ြ ယ် 

ရှိသည်။  

 

အဆိိုပါ ယူနအဗ ီြ ာ်းြှ ကနဦ်းဝယ်ယူြှုြ ာ်းကိိုလည််း ြီယာ၀င််းအငတ်ာနနရှငန်ယ်က အက ိ ်းနဆာငန်ပ်း 

ခွဲဲ့သည်။ 

 

Camcopter S-100 ယူနအဗ ီြ ာ်းသည် ၆ နာ ီအထိ ပ ံသန််းနိိုငပ်ပီ်း၊ မြန်ြာဲ့န တပ်နငှဲ့ ်နလတပ်တိို ဲ့အတ က် 

နစာငဲ့က်ကညဲ့်နထာက်လှြ််းန ်းနငှဲ့ ်ကင််းနထာက်တာဝနြ် ာ်း ပံဲ့ပိို်းနပ်းနိိုငစ် ြ််းရှိသည်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ သတင််းနဆာင််းပါ်းတ င ် ImportGenius ြှ ကိုနသ် ယ်န ်းဆိိုင ်ာ အခ က် 

အလက် စိုစည််းြှုြှတ်တြ််းြ ာ်းနငှဲ့ ် လ ိ ျှို့ ဝှက်နပါက်ကကာ်းလာသညဲ့် စာ  က်စာတြ််းြ ာ်းကိို အသံို်းမပ ၍ 

ြီယာ၀င််းအငတ်ာနနရှငန်ယ်နငှဲ့ ်၎င််း၏ ကိုြပဏကီ နယ်က်အနကကာင််း နြာ်ထိုတ်န ်းသာ်းခွဲဲ့ပပီ်း မြစ်ပါသည်။ 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/A_HRC_42_CRP_3.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/A_HRC_42_CRP_3.pdf


စစ်လက်နက်န ာင််းခ ြှုပိတ်ပငန် ်းကိို ခ ိ ်းနြာက်ြ ယ်ရှိသညဲ့် ြီယာ၀င််းအငတ်ာနနရှငန်ယ်နငှဲ့ ် အီ်းယူ 

ကိုြပဏတိီို ဲ့၏ အမခာ်းနသာအန ာင််းအဝယ်ြ ာ်းတ င ် ကသစကတီ်းယာ်းကိုြပဏ ီ Axis Simulation ထံြှ 

နလယာဉ်သဏ္ဌာနတူ်အနြာင််းသငခ်န််း (flight simulator) တစ်ခို ဝယ်ယူြှုနငှဲ့ ်ဂ္ ာြနက်ိုြပဏီ Haux Life 

Support ထံြှ နလြိအာ်းထိန််းခ  ပ်န ငိုတ်ခန််း (hyperbaric chamber) တစ်ခို ဝယ်ယူြှုတိို ဲ့ ပါဝငသ်ည်။ 

 

နလယာဉ်သဏ္ဌာနတူ်အနြာင််းသငခ်န််း(flight simulator) ကိို မြနြ်ာဲ့နလတပ်က ပိိုငဆ်ိိုငပ်ပီ်း စစ်တပ်နငှဲ့ ်

အ ပ်ဘက်နလယာဉ်အနြာင််း သငတ်န််းနစ်ှခိုလံို်းအတ က် အသံို်းမပ သည်။ နလြိအာ်းထိန််းခ  ပ်န ငိုတ်ခန််း 

hyperbaric chamber အာ်း မြနြ်ာဲ့န တပ်အသံို်းမပ  န်အတ က် ဝယ်ယူခွဲဲ့သည်။ 

 

Justice For Myanmar ြှ ြီယာ၀င််းအငတ်ာနနရှငန်ယ်အာ်း နြာ်ထိုတ်န ်းသာ်းပပီ်းနနာက် စစ်လက်နက် 

ပ ွဲစာ်းကိုြပဏ ီ Dynasty International အနကကာင််းကိိုလည််း စံိုစြ််းနြာ်ထိုတ်ြှု နနာက်တခိုအနနမြငဲ့ ်

ဆက်လက်လိုပ်နဆာငခ်ွဲဲ့သည်။ အဆိိုပါ ကိုြပဏသီည် ဂ္ ာြဏကီိုြပဏ ီGrob Aircraft SE ထံြှ ၂၀၁၅ ခိုနစ်ှ 

တ င ် နလယာဉ်ြ ာ်း ဝယ်ယူထာ်းခွဲဲ့ပပီ်း စက်အပိိုပစစည််းြ ာ်းနငှဲ့ ် မပ မပငထ်ိန််းသိြ််းန ်းအတ က် Grob နငှဲ့ ်

လိုပ်ငန််းဆက်လက် လိုပ်ကိိုငခ်ွဲဲ့သည်။ 

 

အာဏာသိြ််းကကိ ်းပြ််းြှုနနာက်ပိိုင််း Dynasty International သည် ရိုရှာ်းကိုြပဏ ီUral Avia ထံြှ Mi-17 

နလယာဉ်အတ က် အပိိုပစစည််းအစိတ်အပိိုင််းြ ာ်းကိို တင်သ င််းခွဲဲ့သည်။ 

 

မြနြ်ာစစ်တပ်သည် သယ်ယူပိို ဲ့နဆာငန် ်းအတ က် Mi-17 ဟယ်လီနကာ်ပတာြ ာ်းကိို အဓိကထာ်း 

အသံို်းမပ သည်။ 

 

ြီယာ၀င််းအငတ်ာနနရှငန်ယ်၊ Dynasty International၊ ၎င််းတိို ဲ့၏ ဒါရိိုက်တာြ ာ်းနငှဲ့် မြန်ြာစစ်တပ်၏ 

အမခာ်းနသာပစစည််းတငသ် င််းသူအာ်းလံို်းအနပေါ် ပစ်ြှတ်ထာ်းဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို ဲ့ြှုြ ာ်းနငှဲ့ ် ကြဘာလံို်းဆိိုင ်ာ 

စစ်လက်နက်န ာင််းခ ြှုပိတ်ပငန် ်းြ ာ်းကိို Justice For Myanmar က နတာင််းဆိိုပါသည်။  

 

ကသစကတီ်းယာ်းနငှဲ့ ် ဂ္ ာြဏအီစိို်း ြ ာ်းအနနမြငဲ့ ် မြနြ်ာစစ်တပ်သိို ဲ့ စစ်လက်နက်ြ ာ်းနငှဲ့ ် အ ပ်ဘက်-

စစ်ဘက် နစ်ှြ ိ ်းသံို်းပစစည််းြ ာ်း နပ်းသ င််းထာ်းခွဲဲ့သညဲ့် ကိုြပဏြီ ာ်းအနပေါ် စံို်းစြ််းစစ်နဆ်းြှုလိုပ်နဆာင ်နန်ငှဲ့ ်

အီ်းယူစစ်လက်နက်န ာင််းခ ြှုပိတ်ပငခ် က်အာ်း ခ ိ ်းနြာက်ြှုြှနသ်ြ အတ က် တာဝနခ်ံနစ န ်Justice For 

Myanmar က တိိုက်တ န််းနတာင််းဆိိုပါသည်။  



Justice For Myanmar ၏ ပ  ြောပ ေးဆှိိုခွင ့်ရ ှိသ ူမ တနြောပမြောင့်က “တ ာ်းြဝငအ်ာဏာသိြ််းကကိ ်းပြ််းြှု 

တစ်နစ်ှအကကာြှာ မြနြ်ာစစ်တပ်က အ ပ်သာ်းမပည်သူ ၂,၀၀၀ နက ာ်ကိို သတ်မြတ် ခွဲဲ့ပပီ်း မပည်သူ ၁၂,၀၀၀ 

နက ာ်ကိို ြြ််းဆီ်း ခွဲဲ့ပါတယ်။ 

 

“တ ာ်းြ၀ငစ်စ်နကာငစီ်က အိို်းအိြ်စ န် ဲ့ခ ာထ က်နမပ်းခွဲဲ့ တွဲဲ့ အ ပ်သာ်းမပည်သူ ၄၄၀,၀၀၀ နက ာ်အနပေါ် 

 ည်  ယ်ခ က်ရှရိှိ ပစ်ြှတ်ထာ်း တွဲဲ့ နလနကကာင််းတိိုက်ခိိုက်ြှုနတ  အနမြ ာက်လက်နက်ကကီ်းပစ်ခတ်ြှုနတ  

အပါအ၀င ် လူသာ်းြ ိ ်းန ယ်အနပေါ် က  ်းလ နတ်ွဲဲ့ ာဇ၀တ်ြှုနတ နွဲ ဲ့ စစ် ာဇ၀တ်ြှုနတ ကိို အမပစ်နပ်း 

အန ်းယူခံ မခင််း တစက်ြှြရှိဘွဲ က  ်းလ နန်နခွဲဲ့တာ မြစ်ပါတယ်။ 

 

“မပည်သူနတ အနပေါ် စစ်နကာငစီ်က အဓြမအကကြ််းြက်ခိိုက်မပ ြှုနတ  ရှိနနနပြယဲ့်လည််း Schiebel 

Corporation၊ ြီယာ၀င််းအငတ်ာနနရှငန်ယ်နွဲ ဲ့ Dynasty International တိို ဲ့လိို ကိုြပဏနီတ ဟာ 

အခိုခ ိနအ်ထိ စစ်နကာငစီ်နွဲ ဲ့ စီ်းပ ာ်းန ်း ဆက်လက်လိုပ်ကိိုငန်နတာပါ။ 

 

“အခ နန်င နတ နွဲ ဲ့ လက်နက်နတ ဆက်စီ်း၀ငန်နတာဟာ စစ်တပ် ွဲ ဲ့  က်စက်ကကြ််းကက တ်ြှုနတ ကိို အာ်းနပ်း 

အာ်းနမြ ာက် မပ နနတာပါ၊ စစ်တပ် ွဲ ဲ့ အကကြ််းြက်စစ်ဆငန် ်းကိို အဆံို်းသတ်နိိုငြ်ိို ဲ့ အွဲဲ့ဒအီ ာနတ ကိို 

ြမြစ်ြနန မြတ်နတာက် ပါြယ်။ 

 

“ြီယာ၀င််းအငတ်ာနနရှငန်ယ်၊ Dynasty International နွဲ ဲ့ သူတိို ဲ့နွဲ ဲ့ပတ်သက်တွဲဲ့ကိုြပဏနီတ  အပါအဝင ်

စစ်လက်နက်ပ ွဲစာ်းနွဲ ဲ့ ပစစည််းတငပိ်ို ဲ့သူအာ်းလံို်းကိို ြမြစ်ြနန ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို ဲ့ြှု လိုပ်နဆာင ်ပါြယ်။ 

 

“အီ်းယူစစ်လက်နက်န ာင််းခ ြှု ပိတ်ပငတ်ာနတ ရှိနနနပြယဲ့် ကသစကတီ်းယာ်းနွဲ ဲ့ ဂ္ ာြဏအီပါအ၀င ်အြ ွဲျှို့၀င ်

နိိုငင်နံတ က ကိုြပဏနီတ ဟာ ရိိုဟငဂ်္ ာလူြ ိ ်းတိုန််းသတ်မြတ်ြှုနွဲ ဲ့ အာဏာသိြ််းကကိ ်းပြ််းြှုနနာက်ပိိုင််း 

မြနြ်ာစစ်တပ်ဆီ စစ်လက်နက်နွဲ ဲ့ အသံို်းအနဆာငပ်စစည််းနတ  န ာင််းခ ခွဲဲ့ကကပါတယ်။ 

 

“အီ်းယူနွဲ ဲ့ သူ ွဲ ဲ့အြ ွဲျှို့၀ငန်ိိုငင်နံတ အနနနွဲ ဲ့ စစ်လက်နက်န ာင််းခ ြှုပိတ်ပငခ် က်ကိို ခိိုငြ်ာအာ်းနကာင််း 

အသက်၀ငြ်ိို ဲ့၊ အကကြ််းြက်စစ်တပ်နွဲ ဲ့ ကကံ ာပါ ပတ်သတ်နနတွဲဲ့ စီ်းပ ာ်းန ်းလိုပ်ငန််းနတ ကိို သူတိို ဲ့ ွဲ ဲ့ 

ပိိုငန်က်နယ်နမြအတ င််း ြရှိနစြိို ဲ့ အန ်းတကကီ်း လိုပ်နဆာင ်ပါြယ်။ 

 

“စစ်လက်နက်န ာင််းခ ြှုပိတ်ပငခ် က်ကိို ခ ိ ်းနြာက်က  ်းလ နတ်ွဲဲ့သူနတ ဟာ ဥပနဒအ တာ၀နခ်ံ ပါြယ်” 

ဟို နမပာကကာ်းသည်။ 

https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
https://aappb.org/?p=20551
https://news.un.org/en/story/2022/02/1111812
https://news.un.org/en/story/2022/02/1111812


ြုိမုိသရိှိ န် 

 

ြီယာ၀င််းအငတ်ာနနရှငန်ယ်အနကကာင််း သတင််းနဆာငပ်ါ်းအမပည်ဲ့အစံိုကိို  JFM websiteတ င ်ြတ်ရှုပါ။ 

 

Dynasty International အနကကာင််း ကျွန်ိုပ်တိို ဲ့၏ သတင််းနဆာင််းပါ်းကိို ယခိုနန ာ တ င ်ြတ်ရှုပါ။ 

 

အမ ြောေး  င့်ဆင့် ခင့်ေး 

 

ယခငဗ် ြီးရှငြ်ီး ွင ် "သြစတ  ြီးယ ြီး” က ို "သြစတသ ြီးလျ" ဖြင  ် တ ြီးြ ြီးခ  မှုအတ ေါ် ဖ နလ်ည်ဖ ငဆ်ငထ် ြီး 

 ါြည်။ 

 

Justice For Myanmar 

အ ြီးတမြီးလ် - media@justiceformyanmar.org 

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

  ို ူဝဘ်ဆ ိုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

 ွစ်    -  https://www.twitter.com/justicemyanmar 

တြ ဘို ်  -  https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သူြ ာ်းအတ က် တ ာ်းြ တြှုနငှဲ့ ် တာဝနခ်ံြှု ရှိနစ န၊် 

စစ်တပ်စီ်းပ ာ်းန ်းြ ာ်းအဆံို်းသတ် န ် နတာင််းဆိိုနနပပီ်း ြက်ဒ ယ်ဒြိီိုကန စီနငှဲ့ ် န ရှည်တည်တံဲ့ခိိုငပ်ြွဲ 

နသာ ပငြ်ိ်းခ ြ််းန ်းအတ က် စည််းရံို်းလှုံျှို့နဆာ်နနနသာ အြည်ြနြာ်မပသည်ဲ့ တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသူြ ာ်း 

အစိုအြ ွဲျှို့ မြစ်သည်။ 

 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-arms-broker-supplied-uav-parts-from-austria-since-coup-attempt
https://www.justiceformyanmar.org/stories/arms-broker-with-links-to-belarus-russia-and-germany-supplied-myanmar-junta-since-coup-attempt
mailto:media@justiceformyanmar.org
https://www.justiceformyanmar.org/
https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/
https://www.twitter.com/justicemyanmar
https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/
https://www.justiceformyanmar.org/

