
 
 

ယူကရိန ်းမှ မမန မာသိ ို့ စစ လက နက ပ ို့ပိ ်းနနမှုသည  စစ နကာင စီ၏ အကကမ ်းဖက မှုအာ်း 

န ာက ကူနန 

စစ လက နက နရာင ်းချမှုပိတ ဆိ ို့နရ်းနငှို့  လက နက ပ ွဲစာ်းမျာ်းအနပေါ် ဒဏ ခတ ပိတ ဆိ ို့နရ်း 

Justice For Myanmar နတာင ်းဆိ  

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ ၈ ရက်။    ။ ယူကရိန််းနိငုင်သံည် တရာ်းမဝငအ်ာဏာသိမ််းပ  ်း လူ 

အမျာ်းအပ ာ်းသတ်ပြတ်မှု၊ ြမ််းဆ ်းမှုမျာ်းနငှ  ် အရ ်သာ်းပ ည်သူမျာ်းအပ ေါ် တုိက်ခိုက်မှုမျာ်း ရှိပနလျက် 

ပြင  ်င ်ပမနမ်ာစစ်တ ်ထံသို   စစ်လက်နက်မျာ်း  ံ  ုိ်းပ ်းအ ်မှုကုိ ဆက်လက် လု ်ပဆာငလ်ျက် ရှိ ါသည်။ 

 

ယူကရိန််းနိိုငင်အံနနဖြင  ် ဖြနြ်ာနိိုငင်အံန ေါ် ယခိုချက်ချင််းစစ်လက်နက်နရာင််းချြှု ိို  ဆိို  နရ်းကိို ဖ ဌာန််း 

လို ်နဆာငရ်နန်ငှ  ် ဖြနြ်ာစစ်တ ်နငှ  ် ဆက်နယ်ွြှုြျာ်းကိို ဖြတ်နတာက်ရန ် Justice For Myanmar က 

နတာင််းဆိိုသည်။ ယူကရိန််းနိိုငင်သံိို   စစ်ဘက်အကူအညီန ်းသူြျာ်း၊ အထူ်းသဖြင  ် အနြရိကနဖ် ည် 

နထာငစ်ို၊ ဥနရာ သြဂ္ဂနငှ  ် ဗ ိတိနန်ိိုငင်တိံို  အနနဖြင  ် နိိုငင်တံကာဥ နေြျာ်းနငှ  ် စံနှုန််းြျာ်းကိို ယူကရိန််း 

နိိုငင်အံာ်း လိိုက်နာနစနရ်း ၎င််းတိို  ၏ ဩဇာအရှိနအ်ဝါကိို အသံို်းဖ ြုရန ် Justice For Myanmar က 

နတာင််းဆိိုသည်။ 

 

 ုိ  ကုနမှ်တ်တမ််းမျာ်းနငှ  ် မကကာခငက်ပ ါက်ကကာ်းလာသည ် စာရွက်စာတမ််းမျာ်းကုိ အသံု်းပ ြုထာ်း သည ် 

Justice For Myanmar ၏ ပလ လာမှုတစ်ခုတွင ် ၂၀၁၅ ခုနစ်ှမှစ၍ ပလယာဉ်မျာ်း၊ သပဘဘာ မျာ်း၊ 

တင က်ာ်းအစိတ်အ ုိင််းမျာ်းကုိ တင ုိ်  ခ  ပကကာင််း ပတွွေ့ ရှိခ  သည်။ ပလပကကာင််း ပထာက်လှမ််းပရ်း 

ပရဒါမျာ်းကုိလည််း ပမနမ်ာစစ်တ ်နငှ  ်  ုဂ္ဂလိကပမနမ်ာစစ်လက်နက် ွ စာ်းမျာ်းထံ ပ ်း ုိ  ခ  သည်။ 

လက်တပလာ အန ်းက ်ဆံု်း ကာလအတွင််း ယူကရိန််းကုမပဏ  Motor Sich မှ ပမနမ်ာစစ်တ ်၏ 

ဝယ်ယူပရ်းဌာနသို   တာဘိုငအ်ငဂ်္ျငအ်စိတ်အ ုိင််းမျာ်း ပ ်း ုိ  ခ  သည်ကုိ ပတွွေ့ရသည်။ အဆို ါ  စစည််း မျာ်းကုိ 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ပမလ ၃၁ ရက်ပန  ကပ ်း ုိ  ခ  ပ  ်း ပမန်မာ ပလတ ်က တုိင််းရင််းသာ်းပဒသမျာ်း အပ ေါ် 

ပလပကကာင််းမှ ရမ််းသမ််း စ်ခတ်မှုမျာ်း တုိ်းပမြှင လု် ်ပဆာငခ်  သည်  ကာလက ပြစ်သည်။ 

ပမနမ်ာစစ်တ ်၏ ကာကွယ်ပရ်း စစည််းထုတ်လု ်မှုဌာနနငှ အ်တူ ယူကရိန််းနိငုင် ုိံင ် စစ်လက်နက် 

စ ်း ွာ်းပရ်းလု ်ငန််းစုမျာ်းပြစ်ကကသည ် Ukroboronprom နငှ  ် Ukrspecexport တုိ    ါဝငပ်နသည ် BTR-4 



 
 

စစ်သည်တငသ်ံချ ်ကာယာဉ်မျာ်း၊ MMT-40 အပ ါ  စာ်းတင က်ာ်းမျာ်းနငှ  ် 2SIU ပ ာငဝ်ဇ္ဇာ မျာ်း 

ထုတ်လု ်ပရ်း  ူ်းတွ စ မံကိန််းသည် အထူ်းစုိ်းရိမ်ြွယ်ကိစစရ ် ပြစ်သည်။ ပမနမ်ာစစ်တ ်၏ စစ်လက်နက် 

 စစည််းထုတ်လု ်နိငုစွ်မ််းကုိ အရှိနပ်မင အ်ာ်းပ ်းမည်  အဆို ါ စ မံကိန််းကုိ အထူ်း စုိ်းရိမ်ြွယ်ပြစ်သည်။  

အဆို ါစစ်လက်နက် စစည််းမျာ်းသည် ပမနမ်ာစစ်တ ်၏ စစ်ရာဇ္ဝတ်မှုမျာ်းနငှ  ် လူသာ်းမျိြု်းနယ်ွအပ ေါ် 

ကျ ်းလွနသ်ည ် ရာဇ္ဝတ်မှုမျာ်းကုိ ပလာငစ်ာပြည ်ပ ်းပ  ်း စစ်လက်နက်တင ုိ်   ပရာင််းချမှုမျာ်းမှတဆင  ်

ပမနမ်ာစစ်တ ်အတွက် အနာဂ္တ်ဝငပ်ငရွင််းပမစ်လည််း ပြစ်သည်။ 

 

အဆိို ါလက်နက်ထိုတ်လို ်နရ်းစက်ရံိုအာ်း ကိုလသြဂ္ဂ၏ ဖြန်ြာနိိုငင်ဆံိိုငရ်ာ လွတ်လ ်သည ် နိိုငင် ံ

တကာအချက်အလက်ရှာနြွနရ်းြစ်ရှငက် ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှတွင ် စာရင််းသွင််းနြာ်ဖ ခ  ဗ ီ်း စစ်လက်နက် စစည််း 

 ံ  ိို်းြှု အနရ်းယူ ိတ်ဆိို  နရ်းအတွက် အကကံဖ ြုတိိုက်တွန််းခ  သည်။ ယူကရိန််းနိိုငင်သံည် လက်ရှိအချိန ်အထိ 

အဆိို ါြစ်ရှင၏် အကကံဖ ြုချက်ြျာ်းကိို အနကာငအ်ထည်နြာ်ရန ် ျက်ကွက် လျက်ရှိသည်။  

 

Ukroboronprom နငှ  ်Ukrspecexport ကုမပဏ တုိ  သည် ပမနမ်ာစစ်တ ်နငှ  ်၎င််းတုိ  ၏ စ ်း ွာ်းပရ်း လု ်ငန််း၊ 

 ူ်းတွ စက်ရံု၏ လက်ရှိအပပခအပနမျာ်းနငှ  ် စ ်လျဉ််း၍ Justice For Myanmar ၏ ပမ်းခွန််း မျာ်းကုိ 

တုန  ပ် နပ်ပြကကာ်းခ  ပခင််း မရှိပ ။ ယူကရိန််းနိငုင်သံည် ပမန်မာနိငုင်သံို   စစ်လက်နက်မျာ်း စ ်းဆင််းမှုရ ်တန  ပ်ရ်း 

ကုလသမဂ္ဂအပထွပထွည လာခံ၏ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဇွ္န်လ သပဘာတူည ချက်ကုိ ပထာက်ခံမ ပ ်းခ  သည်။ 

သို  ရာတွင ်စစ်အာဏာသိမ််းကကိြု်း မ််းမှုပနာက် ုိင််း ပမနမ်ာစစ်တ ်နငှ  ်  ူ်းပ ါင််းပဆာငရွ်က်မှုကုိ ရ ်တန  မ်ည် 

လာ်း ု Deutsche Welle ၏ ပမ်းပမန််းမှုကုိ Ukroboronprom ကုမပဏ ၏ ပပ ာပရ်းဆိုခွင ရ်ှိသူက 

၎င််းတုိ  အပနပြင  ် ယူကရိန််းနိငုင်၏ံ ဥ ပဒနငှ  ် နိငုင်တံကာတာဝနဝ်တတ ရာ်းမျာ်းနငှ အ်ည  တင ုိ်  ပရာင််းချပခင််း 

ပြစ်ပကကာင််း၊ ယူကရိန််းနိငုင်အံပနပြင  ်ပမနမ်ာနိငုင်အံပ ေါ် စစ်လက်နက်ပရာင််းချမှု  ုိ  ဆို  ပရ်းနငှ  ်ဒဏခ်တ် ုိ  ဆို   

အပရ်းယူပရ်းတုိ   ပ ဌာန််းထာ်းမှု မရှိသည်ကုိ သိရှိရပကကာင််း ပ နလ်ည်ပပြကကာ်းခ  သည်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ နမပာနရ်းဆိ ခ ငို့ ရိှသ ူ မရတနာနမာင က “ယူကရိန််းနိငုင်ကံ နိငုင်တံကာ 

ဥ ပဒပတွကုိ ဆန  က်ျငပ်  ်း ပမနမ်ာစစ်တ ်န   ၎င််းတုိ  ရ   နက်ရှု ိင််းတ  ဆက်ဆံပရ်းမှတဆင  ်ပမနမ်ာနိငုင် ံအတွင််း 

ရက်စက်ယုတ်မာတ   ရာဇ္ဝတ်မှုပတွကုိ အာ်းပ ်းပထာက်ကူပနပ  ်း ယင််းရာဇ္ဝတ်မှုပတွ ကပန 

အကျိြု်းအပမတ် ရရှိပန ါတယ်။ ယူကရိန််းနိငုင်ကုိံ စစ်ဘက်ဆိုငရ်ာအကူအည ပ ်းပနတ   အပမရိကန် 

UN%20Independent%20International%20Fact-Finding%20Mission%20on%20Myanmar
UN%20Independent%20International%20Fact-Finding%20Mission%20on%20Myanmar
https://www.dw.com/uk/prypynit-ozbroiuvaty-nashykh-vbyvts-shcho-robyty-z-ukrainskymy-btramy-dlia-mianmy/a-58924793


 
 

ပ ည်ပထာငစု်၊ ဥပရာ သမဂ္ဂန   ပ ိတိနတုိ်  အပနန   ယူကရိနန်ိငုင်ရံ   နိငုင်တံကာ ဥ ပဒမျာ်းကုိ ပ ေါ်ပ ေါ်ထငထ်င ်

ချိြု်းပြာက်မှု၊ ပမန်မာပ ည်သူမျာ်းရ   အသက်မျာ်းအပ ေါ် စက်ဆု ်ရွံရှာြွယ် အပလ်းမထာ်း လျစ်လျ ရှုမှု 

မျာ်းကုိ ရ ်တန  ြ်ို   ၎င််းတုိ  ရ   ဩဇ္ာအရှိနအ်ဝါကုိ မပြစ်မပန အသံု်းပ ြုရ ါမယ်။ စစ်ဘက်ဆိုငရ်ာ 

အကူအည မျာ်းကုိ ယူကရိန််းနိငုင်ရံ   ပမနမ်ာနိငုင်အံပ ေါ် စစ်လက်နက် စစည််းပရာင််းဝယ်မှု  ိတ်ဆို  ပရ်း၊ 

၎င််းတုိ  ရ    ူ်းတွ စက်ရံု ိတ်သိမ််းပရ်းန   စစ်ဘက် ဆက်နယ်ွမှုအာ်းလုံ်း အဆံု်းသတ်ပရ်း အပပခအပနအပ ေါ်  

မူတည်ပ  ်း စဉ််းစာ်းလု ်ပဆာင ်သင  ်ါတယ်။ ယူကရိန််းနိငုင်ရံ   စစ်လက်နက် ပရာင််းချမှုမျာ်းက စစ်လက်နက် 

ကုနသ်ွယ်မှုကပန အကျိြု်းအပမတ်ရရှိပနတ   လ ိြု ွေ့ ဝှက်ပမနမ်ာကုမပဏ  အစုအြွ ွေ့ကုိ ပလာငစ်ာပြည ်ပ ်းပနပ  ်း 

ပမနမ်ာစစ်တ ်ရ   လက်ရှိကျ ်းလွနပ်နတ   ဆို်းယုတ်တ   ရာဇ္ဝတ်မှုပတွမှာ အသံု်းပ ြုြို  အတွက် စစ်လက်နက် 

ရရှိမှုကုိ အာ်းပ ်းပထာက်ကူလျက် ရှိ ါတယ်။ ပမနမ်ာစစ်တ ်အတွက် လက်နက်ဝယ်ယူပ ်းပနတ   

လူ ုဂ္ဂိြုလ်မျာ်းန   ကုမပဏ မျာ်းကုိ ချက်ချင််း ဒဏခ်တ် ုိ  ဆို  အပရ်းယူမှု မပြစ်မပန လု ်ပဆာငရ်မှာပြစ်ပ  ်း 

၎င််းလက်နက် ွ စာ်းအချိြု ွေ့ ရ ်တည်လည် တ်ပနတ   စငက်ာ ူနိငုင် ံအ ါအဝင ်ကမ္ာ ပ ်းကွက်န   နိငုင်တံကာ 

ပငပွကက်းစနစ်မျာ်းကုိ လက်လှမ််းမှ သံု်းစွ ခွင ကုိ် ပငင််းဆန ်ရ ါမယ်”  ု ပပ ာကကာ်းခ  သည်။ 

 

ယူကရိန််းနိိုငင်အံတွက် ဖြနြ်ာ အကကီ်းဆံို်းစစ်လက်နက် ွ စာ်းသည် နအာငလ်ှုိငဦ််းဖြစ်ဗ ီ်း ၎င််းကိို ယူကရိန််း 

နိိုငင်၏ံ ဖြနြ်ာနိိုငင်ဆံိိုငရ်ာ ဂ္ိုဏထ်ူ်းနဆာငန်ကာငစ်စ်ဝနအ်ဖြစ် ခန  အ် ်ချီ်းဖြြှင ထ်ာ်းသည်။ ယူကရိန််းနိိုငင် ံ

အနနဖြင  ်၎င််းအာ်း အဆိို ါရာထူ်းြှ ြဖြစ်ြနန ြယ်ရှာ်းရ ါြည်။ 

 

အချြု ်အာ်းဖြင  ် Justice For Myanmar သည် ဖြနြ်ာစစ်တ ်အတွက် စစ်လက်နက်နငှ  ် ဆက်စ ် 

 စစည််းြျာ်း ဝယ်ယူန ်းြှုအတွက် ေဏခ်တ် ိတ်ဆိို  အနရ်းယူြှုလို ်နဆာငသ်င သ်ည ် လူ ိုဂ္ဂိြုလ် ၃၇ ဦ်းနငှ  ်

ကိုြပဏ ီ ၁၃ ခိုတိို  အာ်း ရှာနြွြှတ်တြ််းဖ ြုထာ်းခ  သည်။ အနသ်းစိတ် အချက်အလက်ြျာ်းကိို ယခိုနနရာရှိ 

Excel စာြိိုငတ်စ်ခိုတွင ်သီ်းဖခာ်းစွာ ထိုတ်ဖ နခ်  ဗ ီ်းဖြစ်သည်။ 
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အယ်ဒတီာမ ာျားအတကွ် မှတခ် က်။  

 

ကျွန်ို ်တိို  ၏ ဝဘ်ဆိိုေသ်တင််းနဆာင််း ါ်း “ယူကရိန််းသည် ဖြနြ်ာစစ်တ ်အာ်း လက်နက်နထာက် ံ နန” ကိို 

ြတ်ရှု ှု့ ါ။ 

 

ယူကရိန််းနိိုငင်ြှံ စစ်လက်နက်နရာင််းချြှုြျာ်းတွင ် ဆက်နယ်ွြှုြျာ်းအတွက်  စ်ြှတ်ထာ်း ေဏခ်တ် ိတ်ဆိို   

အနရ်းယူရန ်အြွ ှု့အစည််းြျာ်းနငှ  ်လူ ိုဂ္ဂိြုလ်ြျာ်းစာရင််း ကိို ကကည ်ရှု ှု့ ါ။ 

 

Justice For Myanmar သည် ပမနမ်ာပ ည်သူမျာ်းအတွက် တရာ်းမ တမှုနငှ တ်ာဝနခ်ံမှုရရှိပစပရ်း အတွက် 

စည််းရံု်းလှုံွေ့ပဆာ်ပနသည ် အမည်မပြာ်လုိပသာ တက်ကကလှု ်ရှာ်းသူ တစ်စုပြစ်ပ  ်း ြက်ဒရယ်ဒ မုိကပရစ နငှ  ်

ပရရှည်တည်တံ ခိငုပ်မ ပသာ ပငမ်ိ်းချမ််းပရ်းကုိ ပရှွေ့ ရှုလျက် စစ်တ ် စ ်း ွာ်းပရ်းလု ်ငန််းမျာ်းအာ်းလုံ်း 

ရ ်ဆိုင််းရန ်ပတာင််းဆိုလျက်ရှိ သည်။  
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