
 
 

 

မြန်ြာြ ိုဘ ိုင််းအ ာ်ပအေတာ Mytel သည် စ ်းပွာ်းအေ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်း၏ ကြဘာ နှ ှံ့ကွန်ေက်တေပ်ြှ အ ာက်ပ ှံ့ြှုမြင်ှံ့ 

န ိုငင်  ဆင်ှံ့  က င်ှံ့ပ က်မြစာ်းြှုက ို အလာငစ်ာဆ မြည်ှံ့အပ်းအနကာ စစ်တပ်၏ န ိုငင် တကာ ောဇဝတြ်ှုြ ာ်းက ို ပ ှံ့ပ ို်း 

 ာ်းအပ်းကညူ အနသည်ဟို  စ ေငြ် စာက အြေါ် ိုတ ် 

 

ဒဇီငဘ်ာ ၂၀ ရက်နန ေ့၊ ၂၀၂၀ ခုနစှ်။ မြနြ်ာ။ ယနန ေ့ ထုတ်မြနန် ာ  တင််းနငှ်ေ့ ဆက် ွယ်နရ်း နည််းြညာကဏ္ဍတွင ်

မြနြ်ာစစ်တြ်၏ ြါဝငြ်တ် က်ြှုအနြေါ် အန ်းစိတ် စ ုစြ််းစစ်နဆ်းြှုတစ်ရြ်က ခရုိနဝီါဒနငှ်ေ့ အကျင်ေ့ြျက်မခစာ်းြှု 

ယှက်မ ာကွနရ်က်တစ်ရြ်ကို နတွွေ့ ရှိန ေါ်ထုတ်လိုက် ည်။ ဤအစီရငခ် စာက စစ်တြြ်ှ အရြ် ာ်းြျာ်းအာ်း 

နစာင်ေ့ကကည်ေ့ြှုနငှ်ေ့ နိငုင် တကာ ရာဇဝတ်ြှုြျာ်းကို ြ ေ့ြို်းနြ်း ည်ေ့ ရ ြ ုနငြွျာ်းနငှ်ေ့ နည််းြညာြျာ်းအာ်း 

လက်လှြ််းြီြှုအနြေါ် လ ေ့အခွင်ေ့အနရ်းနငှ်ေ့ ြတ် က်၍ အထ ်းစို်းရိြ်စရာြျာ်းကို တငမ်ြ ည်။ ထို ေ့အမြင ်

မြနြ်ာစစ်တြ်အနနမ င်ေ့ စစ်ရာဇဝတ်ြှုြျာ်းနငှ်ေ့ လ  ာ်းမ စြ်ှုအနြေါ် ဆန် ေ့ကျငန် ာ ရာဇဝတြ်ှုြျာ်း ဆက်လက ်

နဆာငရွ်က်နနနိငုမ်ခင််းအာ်း နာြည်နကာင််းရှိန ာ နိငု်င တကာ စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းြျာ်း၏ Mytel နငှ်ေ့ 

ြတ် က်နန ည်ေ့ အခန််းကဏ္ဍကို နြ်းခွန််းထုတ်နစ ည်။  

 

အရြ် ာ်းအစို်းရြှ န ာ်နဆာငထ်ာ်း ည်ေ့ Mytel တွင ် မြနြ်ာမြည်  ြျာ်းက ရှယ်ယာ ၂၈ % ြိုငဆ်ိုင ်ည်။ 

 ုိ ေ့န ာ်လည််း လျိ ွေ့ ဝှက်န ာ စစ်တြ်၏ စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းြျာ်းအုြ်စုကကီ်းမ စ် ည်ေ့ မြနြ်ာ စီ်းြွာ်းနရ်း 

နကာ်ြိုနရ်းရှင််း (MEC) ၏ လက်နအာက်ခ  ကုြပဏတီစ်ခုမ စ်န ာ၊ ြုဂ္ဂလိကြိုင ် ကုြပဏအီနနမ င်ေ့ 

ြှတ်ြ ုတငထ်ာ်းန ာ Star High Co. Ltd., ြှတဆင်ေ့ ထိုရှယယ်ာြျာ်းကို စီြ ခန် ေ့ခွွဲနန ည်။ Justice For Myanmar 

၏ ဤအစီရငခ် စာြှ အြျာ်းမြည်  ၏ အကျိ ်းစီ်းြွာ်းကိ ု အလွွဲ  ု်းစာ်းမြ နနြှုနငှ်ေ့ အနတရာယ်ကကီ်းြာ်းလှန ာ 

ြွင်ေ့လင််းမြင ်ာမခင််း ကင််းြွဲေ့ြှုတစ်ရြ်ကို  ွင်ေ့ချထုတ်န ေါ်လိုက် ည်။  

 

ထို ေ့အမြင ် မြနြ်ာမြည်၏ စတုတထ နမြာက် ြိုဘုိင််းနအာ်ြနရတာမ စ် ည်ေ့ Mytel တွင ် အကကီ်းြာ်းဆ ု်း 

ရှယ်ယာြိုငဆ်ိုင ်  ည် မြည်ြ စစ်အငအ်ာ်းတစ်ရြ်မ စ်မခင််း ည် နိငုင် နတာ်လ ုမခ  နရ်းအာ်း အနတရာယ်တစ်ခု ုိ ေ့ 

ကျနရာက်နိငုစ်ရာ မ စ်နန ည်။ စစ်တြ် စက်ြှုနငှ်ေ့ ဆက် ွယ်နရ်းအုြ်စု (Military Industry and Telecoms 

Group - Viettel) ကို ဗီယက်နြ်၏ အြျိ ်း ာ်း ကာကွယ်နရ်းဝနက်ကီ်းဌာနက ြိုငဆ်ိုင ်ည်။ မြည်တွင််းစစ ်

မ စ်ြွာ်းနနန ာ တိုင််းရင််း ာ်းနဒ ြျာ်း အြါအဝင ် မြနြ်ာနိငုင် ရှိ စစ်တြ်အနမခစိုက်စခန််းြျာ်းတွင ် Mytel 



 
 

တာဝါတိုငြ်ျာ်းကို Viettel ြှ နဆာက်လုြ် ထိန််း ိြ််းနြ်း ည်။ မြနြ်ာစစ်တြ်၏ ဆက် ွယ်နရ်း ညွှနက်ကာ်းနရ်းရ ု ်းြှ 

ြိုငဆ်ိုငန် ာ  ိုငဘ်ာ နအာေ့ြ်တစ်လြ််းနကကာင််းြျာ်းအာ်း လည်ြတ်ထိန််း ိြ််းြှုကို ၎င််းက မြ လုြ်နြ်းနနပြီ်း 

ဤအချက် ည် အြျာ်းမြည်  ြိုငဆ်ိုငြ်ှုကို တရာ်းြဝင ်တလွွဲအ  ု်းမြ ရာတစ်ခုမ စ် ည်ေ့။ 

   

Justice For Myanmar ြှ အမပာအေ်းဆ ိုြွင်ှံ့ရှ သ ူြေတနာအြာငက် “Mytel ဟာ အကျင်ေ့ြျက်မခစာ်းနနတွဲေ့ ဒြီိုကနရစီ 

အ ွငက် ်းနမြာင််းြှုရွဲ ေ့ ထုတ်ကုနတ်စ်ခု မ စ်ပြီ်း မြနြ်ာစစ်တြ်က   ေ့ရွဲ ေ့ အာဏာ၊ အခွင်ေ့ထ ်းနွဲ ေ့ အမြစ်နြ်းခ ရြှုကနန 

ကင််းလွတ်ခွင်ေ့တို ေ့ကို ကာကွယ် ို ေ့အတွက် စီြ ခန် ေ့ခွွဲနနတာမ စ်ြါတယ်။ Mytel ကနန အစုလိုက်အမြ  လိုက ်

နကာက်ယ စုနဆာင််းတွဲေ့ ကျြတို ေ့ရွဲ ေ့ ြုဂ္ဂိ လ်နရ်းအချက်အလက်နတွနွဲ ေ့ အရြ်ဘက်၊ စစ်ဘက် 

အနမခခ အနဆာက်အအ ုနတွအနြေါ် လက်လှြ််းြီ ရရှိနစြှုကို မြနြ်ာစစ်တြ်က ဗီယက်နြ ်

စစ်တြ်အ ွွဲွေ့အစည််းနတွကို နြ်းအြ်လိုက်မခင််းအာ်းမ င်ေ့ နိငုင် ရွဲ ေ့ လ ုမခ  နရ်း အနြေါ် အနတရာယ်ကျနရာက်နစြါတယ်။  

အွဲဒါက ြုဂ္ဂလကိ လ ုမခ  ြှုအတွက် အနမခခ  အခွင်ေ့အနရ်းနတွကို ချိ ်းန ာက်ရာ နရာက်နန လို တြ်ြနတာ်က 

နမြာနနတွဲေ့ “အချ ြ်အမခာအာဏာ တည်တ ေ့ခုိငပ်ြွဲနရ်း” ဆိုတာနွဲ ေ့လွဲ ဆန် ေ့ကျငန်နြါတယ်။ Mytel ြှာရှိတွဲေ့ 

အစို်းရရှယ်ယာနတွက အကျိ ်းအမြတ်နတွဟာ မြနြ်ာမြည်  နတွနွဲ ေ့ ြိုငဆ်ိုငြ်ါတယ်။ မြည်  နတွဟာ ကျန််းြာနရ်းနွဲ ေ့ 

အလုြ်အကိုင ် အစရိှတာနတွလို   တို ေ့ရွဲ ေ့ အနမခခ လိုအြ်ချက်နတွ ကင််းြွဲေ့နနချိနြ်ှာ   တို ေ့ဆီကနန အခုိ်းခ နနရတာ 

စက်ဆုြ် ွယ်ရာမ စ်ြါတယ်။ Mytel ကို အစို်းရက တည်နထာငထ်ာ်းတာ မ စ်ြါတယ်။ စစ်တြရ်ွဲ ေ့ 

အကျင်ေ့ြျက်မခစာ်းြှုအနြေါ်ြှာ စစ်တြ်ကို တာဝနခ် နစဘုိ ေ့၊ အခုိ်းခ ထာ်းရတွဲေ့ ြိုငဆ်ိုငြ်ှုနတွကို မြနန် ာ်ထုတ်ပြီ်း 

မြည်  ထ  မြနလ်ည် အြ်နှ ဘုိ ေ့ အရြ် ာ်းအစို်းရနွဲ ေ့ လွှတ်နတာ်ရွဲ ေ့ တာဝနမ် စ်ြါတယ်။ အွဲဒအီချိနြ်နရာက်ြချင််း Mytel 

ကို  ြိတ်နြှာက်ဘုိ ေ့ မြည်  နတွကို ကျြတို ေ့ နတာင််းဆိုြါတယ်။” ဟု နမြာကကာ်းြါ ည်။   

 

Viettel Construction Myanmar က အ ွွဲွေ့တွင််း ိုငြ်ျာ်းကို အြှတ်တြွဲေ့ အွနလ်ိုင််းနြေါ်တွင ် တငလ်ိုက်မခင််းြှစ ည်ေ့ 

နဒတာနြါက်ကကာ်းြှု တစ်ရြ်၏ ရလဒအ်ရ Mytel ၏ အတငွ််းြိုင််း လည်ြတ်လုြ်နဆာငြ်ှုြျာ်း၏  က်န လည််း 

ဤအစီရငခ် စာတွင ် ြါဝင ်ည်။ အစီရငခ် စာနငှ်ေ့အတ  အဓိက ကျန ာ ြှတ်တြ််းြျာ်းအာ်း 

အြျာ်းမြည်   ိရှိနိငုန်အာင ်တင်မြထာ်းပြီ်းမ စ် ည်။  

 

Viettel ြှတဆင်ေ့ Mytel နငှ်ေ့ တိုက်ရုိက်မ စ်နစ၊  ွယ်ဝိုက်၍မ စ်နစ ဆက်နယွ်ြတ် က်နနန ာ အဓိက နိငုင် တကာ 

စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းြျာ်း ည် မြနြ်ာစစ်တြ်၏ နိငုင် တကာ ရာဇဝတ်ြှုြျာ်းကို ြ ေ့ြို်းနနကက ည်။ ဤအထွဲတွင ်

နိငုင် တကာတွင ် ဦ်းနဆာငန်န ည်ေ့ ဘဏလ်ုြ်ငန််းနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍာနရ်း နကာ်ြိုနရ်းရှင််းြျာ်းမ စ် ည်ေ့  HSBC (UK) ၊ 



 
 

Standard Chartered (UK) ၊ MUFG (Japan) ၊ Maybank (Malaysia) နငှ်ေ့ Deloitte (UK) တို ေ့ ြါဝင ်ည်။ NEC 

(Japan) ၊ CommScope (USA) ၊ Nokia (Finland) နငှ်ေ့ Oracle (USA) အစရိှ ကွဲေ့ ုိ ေ့ အဓိက စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းြျာ်း 

ြါဝင ်ည်ေ့ Viettel ၏ နိငုင် တကာ နြ်းြို ေ့တင ွ်င််း  ြျာ်း ကွနရ်က်ြှ နည််းြညာကို မြနြ်ာစစ်တြြ် ှ

လက်လှြ််းြီလျက်ရှိ ည်။  

 

Yadanar Maung က “Mytel နွဲ ေ့ Viettel ဟာ မြနြ်ာစစ်တြ် ဆက်လက်ကျ ်းလွနန်နတွဲေ့ စစ်ရာဇဝတ်ြှုြျာ်းနွဲ ေ့ 

လ  ာ်းမ စ်ြှုအနြေါ် ဆန် ေ့ကျငတ်ွဲေ့ ရာဇဝတ်ြှုြျာ်းကို ြ ေ့ြို်း အာ်းနြ်းက ညီနနတယ်။ စစ်တြ်ဟာ တိုင််းရင််း ာ်းလ ြျိ ်းနွဲ ေ့ 

ဘာ ာနရ်း လ နည််းစုနတွအနြေါ်ြှာ အရြ််းကာနရာ  တ်မ တ်၊ ြုဒနိ််းကျင်ေ့၊ ညငှ််းြန််းနှြိ်စက်၊ အိြ်နတွကို 

 ျက်ဆီ်းပြီ်း လ နတွကို အတင််းအဓြမထွက်နမြ်းနစတယ်။ Mytel နွဲ ေ့ စစ်တြ်ရွဲ ေ့ အမခာ်း စီ်းြာွ်းနရ်းလုြ်ငန််းနတွကရတွဲေ့ 

ြ ုြှနဘ်တ်ဂ္ျက်စာရင််းထွဲြြါတွဲေ့ အခွနဘ်ဏ္ဍာ၊ Mytel ၊ Viettel  နွဲ ေ့ ြိတ် က်ကုြပဏနီတွဆကီ နည််းြညာနွဲ ေ့ 

 ငတ်န််းနတွ ရရိှြှုတို ေ့က အွဲဒ ီရာဇဝတ်ြှုနတွကို မ စ်နစြါတယ်။” ဟု ထြြ် မ ည်ေ့စွက် ည်။  

 

စစ်တြ် ည် အြျိ ်း ာ်းဒြီိုကနရစီအ ွွဲွေ့ချ ြ် ဦ်းနဆာငန် ာ အစို်းရြှ  ွွဲွေ့စည််းထာ်း ည်ေ့ နိငုင် နတာ်အဆင်ေ့ ပဂ္ိ လ်တု 

ကကီ်းကကြ်ြှု နကာ်ြတီြှ တဆင်ေ့ အနတရာယ်ကကီ်းန ာ ပဂ္ိ လ်တုနည််းြညာကို လက်လြှ််းြီလျက်ရိှ ည်။ ၂၀၁၉ 

ခုနစှ်တွင ်Maxar Technologies (USA) ြှ တည်နဆာက်နြ်းန ာ Myanmarsat-2 ကုနစ်ည်ဝနန်ငှ်ေ့အတ  Intelsat 

(Luxembourg/UK) ပဂ္ိ လ်တုတစ်စင််းကို  ArianeSpace (France) က လွှင်ေ့တငန်ြ်းခွဲေ့ ည်။ ၂၀၂၁ ခုနစှ်တွင ်ဂ္ျြန ်

အာကာ နအဂ္ျငစ်ီ JAXA က Tohoku နငှ်ေ့ Hokkaido တကက  ုိလ်ြျာ်း၏ နထာက်က မြ ြှုနငှ်ေ့အတ  မြနြ်ာအတွက ်

အန ်းစာ်း ပဂ္ိ လ်တုတစ်စင််းကို လွှင်ေ့တငလ်ိြ်ေ့ြည်။ ဤပဂ္ိ လ်တုြျာ်းအာ်း စစ်နရ်းရည်ရွယ်ချက်ြျာ်းအတွက ်

အ  ု်းမြ နိငုြ်ည်ေ့ ကကီ်းြာ်းန ာ အနတရာယ် တစ်ရြ်ရှိနနပြီ်း စစ်ရာဇဝတ်ြှုြျာ်းနငှ်ေ့ လ  ာ်းမ စ်ြှုအနြေါ် ဆန် ေ့ကျငန် ာ 

ရာဇဝတ်ြှုြျာ်း ကျ ်းလွနြ်ှုကို ဆက်လက်မ စ်နြေါ်နစြည်ေ့ မြနြ်ာမြည်ရှ ိ မြည်တွင််းစစ်ကို ထြ်ြ  

ြီ်းနတာက်နလာက်နစရန ်ြ ေ့ြို်းလိြ်ေ့ြည်။  

 

မြနြ်ာစစ်တြ်ြှ အရြ်ဘက် ထိန််းချ ြ်ြှုနအာက် ုိ ေ့ ြနရာက်ရိှြချင််း Mytel နငှ်ေ့ တိုက်ရုိက်မ စ်နစ၊  ွယ်ဝိုက်မ စ်နစ 

ရိှနနန ာ ဆက်ဆ ြှုြျာ်းကို မ တ်နတာက်ရန၊် ရင််းနှ်ီးမြ ြ်နှ ြှုြျာ်း ရုြ် ိြ််းရန ် နငှ်ေ့ လ ေ့အခွင်ေ့အနရ်းဆိုငရ်ာ 

ရာဇဝတ်ြှုြျာ်းအတွက် အနရ်းယ ရန ် စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းြျာ်းအာ်းလ ု်းကို Justice For Myanmar က 

နတာင််းဆို ည်။  



 
 

ြေတနာအြာငက် ဆက်လက်ပပ ်း “Mytel နွဲ ေ့ Viettel ကို နချ်းနငနွတွ၊ နည််းြညာနွဲ ေ့ ဝနန်ဆာငြ်ှုနတ ွ

နထာက်ြ ေ့နြ်းမခင််းကနနတဆင်ေ့ မြနြ်ာစစ်တြ် ကျ ်းလွနန်နတွဲေ့ လ  ာ်းမ စ်ြှုအနြေါ် ဆန် ေ့ကျငတ်ွဲေ့ ရာဇဝတြ်ှုနတွ၊ 

စစ်ရာဇဝတ်ြှုနတွကိ ု လ  ိထငရှ်ာ်းတွဲေ့ နိငုင် တကာ စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းြျာ်းက ြ ေ့ြို်းနနြါတယ်။   တို ေ့ရွဲ ေ့ 

စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းနတွက စစ်ရာဇဝတ်ြှု ကျ ်းလွန ် နတွကို ဘဏ္ဍာနရ်းအရ အကျိ ်းအမြတ်ရနစပြီ်း 

မြနြ်ာမြည်  လ ထု အထ ်း မ င်ေ့ တိုင််းရင််း ာ်း အရြ် ာ်းလ ထုရွဲ ေ့ နစ်နာခ စာ်းရြှုနတွကို မ စ်နြေါ်နစြါတယ်။ 

စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းအာ်းလ ု်းြျာ်းအနနနွဲ ေ့ Mytel ၊ အမခာ်းစစ်တြ်ြိုင ်အ ွွဲွေ့အစည််းြျာ်းအာ်းလ ု်းနွဲ ေ့   တို ေ့ရွဲ ေ့ ဆက်ဆ နရ်းကိ ု

အဆ ု်း တ်ဘုိ ေ့ Justice For Myanmar က နတာင််းဆိုြါတယ်။ နိငုင် တကာအစို်းရြျာ်းအနနနွဲ ေ့ 

မြနြ်ာစစ်တြ်နခါင််းနဆာငြ်ျာ်းနွဲ ေ့   တို ေ့ရွဲ ေ့ စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းနတွအနြေါ် ြစ်ြှတ်ထာ်း အနရ်းယ ြိတ်ဆို ေ့ြှုနတွလုြ် ို ေ့ 

ကျြတို ေ့ နတာင််းဆိုြါတယ်။ နိငုင် တကာအစို်းရနတွအနနနွဲ ေ့   တို ေ့နယ်နမြထွဲြှာရှိတွဲေ့ ဘယ်ကုြပဏကီိုြဆိ ု

စ ုစြ််းစစ်နဆ်းပြီ်း မြနြ်ာနိငုင် က လ ေ့အခွင်ေ့အနရ်းချိ ်းန ာက်ြှုနတွနွဲ ေ့ ြတ် က်နနတွဲေ့ ဘယ်လို 

ြ ်းနြါင််းကက ရာြါြှုကိုြဆို အဆ ု်း တ်နြ်း ို ေ့  တာဝနရိှ်ြါတယ်။” ဟု နမြာဆိုခွဲေ့ ည်။  

 

 ယ်ဒ တာြ ာ်းသ ို ှံ့ ြတှြ် က ်

Justice For Myanmar  ည် မြနြ်ာမြည်  ြျာ်းအတွက် တရာ်းြျှတြှုနငှေ့ ်တာဝနခ် ြှုရရိှနစနရ်း အတွက် 

စည််းရ ု ်းလှု ွေ့နဆာ်နန ည်ေ့ အြည်ြန ာ်လိုန ာ တက်ကကလှုြ်ရှာ်း   တစ်စုမ စ်ပြီ်း  က်ဒရယ်ဒြီိုကနရစီနငှေ့ ်

နရရှည်တည်တ ေ့ခုိငပ်ြွဲန ာ ပငြိ််းချြ််းနရ်းကို နရှ ွေ့ ရှုလျက် စစ်တြ် စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းြျာ်းအာ်းလ ု်း ရြ်ဆိုင််းရန ်

နတာင််းဆိုလျက်ရှိ ည်။ 

အဂ္ဂလိြ်ဘာ ာ၊ မြနြ်ာဘာ ာမ င်ေ့ အစီရငခ် စာြျာ်းကို ဤတွငက်ကည်ေ့ြါ။  

www.justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-how-mytel-viettel-and-a-

global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-the-myanmar-military  

 

Justice For Myanmar ၏ ြ ုတ ဝဘ်ဆိုဒက်ို ယခုနနရာတွင ်ရှာန ွကကညေ့်ရှုြါ။ 

https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-

abuse-how-mytel-viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-

the-myanmar-military  

 

 

https://www.justiceformyanmar.org/
http://www.justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-how-mytel-viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-the-myanmar-military
http://www.justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-how-mytel-viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-the-myanmar-military
https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-how-mytel-viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-the-myanmar-military
https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-how-mytel-viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-the-myanmar-military
https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-how-mytel-viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-the-myanmar-military
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