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လက်နက်လမ်း��န:်
ြမနမ်ာ�ုိင်ငံတွင် Yak-130 ေလယာ�်အသုံးြပ�မ�
ြခံ�ငံသုံုးသပ်ချက်
၂၁ရက် ဇွနလ် ၂၀၂၂ (ထပ်မံြပင်ဆင်သည်- ၁၈ရက် ဇူလိင်ု ၂၀၂၂)

အဓိကအချက်အလက်များ
● အဓိကေနရာ

○ ေမှာ်ဘီေလတပ်စခနး်, 21.682378, 95.985175
○ မ��ေလးေလတပ်စခနး်, 21.682378, 95.985175

○ မိတ� ီလာ�မိ�ေလတပ်စခနး်, 20.945721, 95.915953

● ြဖစ်ပွားေသာေနရ့က်/အချနိ်
○ ေမလ ၂၀၂၀ - ဇွနလ် ၂၀၂၂

● ေထာက်ပ့ံေပးသည်ဟဆုိုသူ/ ပါဝင်သူများ
○ JSC Rosoboronexport (RU)

○ Aviacon Zitotrans (RU)

● Myanmar Witness ၏ နဂုံိးချ�ပ်

○ ြမနမ်ာစစ်တပ်သည် အရပ်သားများေနထုိင်သည့် ေဒသများတင်ွ Yak-130
ေလယာ�်အများအြပားကုိ အသုံးချခ့ဲသည်။ အဆုိပါ ေလယာ�်အား
လမ်း��နမ့ဲ် ဒံးုပျမံျား�ှင့် ၂၃ မမ အေြမာက်များကုိ ပစ်ခတ်ရန်
အသုံးြပ�သည်။

○ 2021 ခု�ှစ် ဇနန်ဝါရီလ မတိင်ုမီ �ု�ှားမှ Yak-130 ေလယာ�် 12

စင်းထက်မနည်း ေထာက်ပ့ံေပးခ့ဲ�ပီး 2021 ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ
အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် အနည်းဆုံး ေနာက်ထပ် ေြခာက်ခု
ေထာက်ပ့ံေပးခ့ဲသည်။

○ ဆုံး�� ံးမ�များ (သိ� မဟတ်ု) ပျက်စီးဆုံး�� ံးမ�များ တစ်စုံတစ်ရာမြဖစ်မီက
ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်တင်ွ ၎င်းတိ�၏ စာရင်းတင်ွ Yak-130 အစင်း ၂၀
ခန ့�ိှ်သည်ဟ ုစုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များက ေဖာ်ြပသည်။

○ Yak-130s များသည် အရပ်သားေဒသများတင်ွ ေြမြပင်တိက်ုခုိက်မ�များ
လပ်ုေဆာင်ေနသည့် ဗီဒီယုိဖုိင်အား ေနရာသတ်မှတ်အတည်ြပ�ရာ
ြပည်တင်ွးေရ� �ေြပာင်းေနထုိင်သူများ (IDPs) များ၏ေနရဟသိုထားသည့်
ဧရိယာ တစ်ခု၏ တည်ေနရာြပသည်။

○ ဆားဘီးယား�ိင်ုငံထုတ် ခဲယမ်းမီးေကျာက်များ ေထာက်ပ့ံမ��ှင့် ပတ်သက်၍
ေနာက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ လိအုပ်ေနပါသည်။
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○ �ု�ှား�ှင့် ြမနမ်ာ�ကား ဆက်ဆံေရး ခုိင်မာလာသည်�ှင့်အမ� Myanmar
Witness သည် ြမနမ်ာစစ်တပ်အတက်ွ ေလယာ�်များ ေထာက်ပ့ံမ�ကုိ
ဆက်လက်ေစာင့်�ကည့်သွားမည်ြဖစ်သည်။

အဓိကအချက်အလက်များ

Yak-130 သည် ေခတ်မီဆနး်ြပားေသာ �ု�ှား�ိင်ုငံထုတ် ဂျက်ေလယာ�်ြဖစ်�ပီး
မှတ်တမ်းတင်ထား ေသာ ေြမြပင်တိက်ုခုိက်�ိင်ုစွမ်း�ိှသည့် ေလက့ျင့်ေပးသူြဖစ်�ပီး
လက်နက်အမျ�ိးအစားများစွာ (အများဆုံး 3,000 ကီလိဂုရမ်အထိ) အသုံးြပ��ိင်ုသည်။

ြမနမ်ာစစ်တပ်သည် ေြမြပင်�ိှပစ်မှတ်များကုိ တိက်ုခုိက်ရနအ်တက်ွ စစ်ဆင်ေရးများစွာတင်ွ
အသုံးြပ�ရန် Yak-130 ေလယာ�်များ ၀ယ်ယူခ့ဲ�ပီးေနာက်ပုိင်းတင်ွ ြမနမ်ာစစ်တပ်မှ
အသုံးချခ့ဲေ�ကာင်း လနွခ့ဲ်သည့် ၂ �ှစ်ေကျာ်က ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှ ထွက်လာသည့် ပုံရိပ်�ှင့်
ဗီဒီယုိများကုိ Myanmar Witness က ြပနလ်ည်သုံးသပ်ခ့ဲသည်။ စိစစ်ထားေသာ
ဗီဒီယုိဖုိင်တင်ွ ြမနမ်ာစစ်တပ်သည် လမ်း��နမ့ဲ်ဒံးုပျမံျား�ှင့် ၂၃ မီလီမီတာ အေြမာက်များြဖင့်
ပစ်ခတ်ရန် Yak-130 ဂျက်တိက်ုေလယာ�်များ အသုံးြပ�၍ အရပ်သားများ ေနထုိင်သည့်
ေနရာများ�ှင့် အနးီတစ်ဝုိက်တင်ွ ပစ်ခတ်မ�ြဖစ်ပွားေ�ကာင်း အတည်ြပ�ထားသည်။

၂၀၁၅ ခု�ှစ်မှ ၂၀၁၉ ခု�ှစ်အတင်ွး ြမနမ်ာ�ှင့် �ု�ှား�ိင်ုငံတိ�အ�ကား
ဝယ်ယူမ�သေဘာတညီူချက်များ အရ ေလယာ�် ၁၂ စီး ေပးပိ� ခ့ဲပါသည်။ ၂၀၂၁ ခု�ှစ်တင်ွ
အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် �ု�ှားက ြမနမ်ာစစ်တပ်အား ဆက်လက်ပ့ံပုိးကူညီရန�ှ်င့် Yak-130
ဂျက်တိက်ုေလယာ�်များ ထပ်မံေထာက်ပ့ံရန် ရည်ရွယ်ချက်ကုိ ထုတ်ေဖာ်ခ့ဲသည်။၂၀၂၁
ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေနတ့င်ွ ြမနမ်ာေ့လတပ်၏ (၇၄) �ှစ်ေြမာက်
အခမ်းအနားတစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအြဖစ် မိတ� ီလာ�မိ� ေလတပ်စခနး်၌
ေနာက်ထပ်ဂျက်တိက်ုေလယာ�် ေြခာက်စင်းကုိ ထုတ်ေဖာ်ြပသခ့ဲသည်။

�ု�ှားသည် Su-30 ၏ ပုိမုိအဆင့်ြမင့်ေသာ မျ�ိးကဲွ (အများဆုံး အေလးချနိ် 8,000
ကီလိဂုရမ်�ိှေသာ အသံထက်ြမန် ခုံ ၂ လံးုပါ ဂျက်ေလယာ�်) ကုိ ေထာက်ပ့ံေပးရန်
ရည်ရွယ်ချက်ကုိလည်း သတိြပ�သင့်သည်။ Myanmar Witness သည်
ဤဂျက်ေလယာ�်အား ြမနမ်ာစစ်တပ်ထံ ေပးပိ� ြခင်း သိ� မဟတ်ု အသုံးြပ�ြခင်းကုိ
ထုိအချနိတ်င်ွ သတိမြပ�မိပါ။

ေလယာ�်အ�မီးန�ိှံပါတ်များကုိ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာ�ပီးေနာက် ြမနမ်ာေ့လတပ်၏ (MAF)
စာရင်းတင်ွ (ဆုံး�� ံးမ�တစ်စုံတစ်ရာမ�ိှမီ) တင်ွ Yak-130 အစီး 20 �ိှ�ိင်ုသည်ဟု Myanmar
Witness မှ ယုံ�ကည်သည်။

2



myanmarwitness.org

ေနာက်ေ�ကာင်းရာဇဝင်�ှင့် အေ�ကာင်းအရာ
Myanmar Witness' Arms Unit သည် ပဋိပက�အတင်ွး ထင်�ှားေသာ လက်နက်�ှင့်
စစ်လက်နက်ကိရိယာများ အသုံးြပ�မ��ှင့် မူရင်းအားေဖာ်ထုတ်ြခင်း�ှင့်
စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းတိ� ကုိ အဓိကထားလပ်ုေဆာင်သည့် ပွင့်လင်းအရင်းအြမစ်
စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးယူနစ်၏ အဖ�ဲခဲွတစ်ခုြဖစ်သည်။ Myanmar Witness သည်ယခင်က
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ ြဖစ်ရပ်များ�ှင့် လ�ပ်�ှားမ�ပုံစံများဆုိင်ရာ
အစီရင်ခံစာများစွာကုိ ထုတ်ေဝခ့ဲ�ပီး အချ�ိမှာ အသုံးြပ�မ��ှင့်
တိကျေသာလက်နက်များ၏မူရင်းအေ�ကာင်းကုိ ေရွးချယ်အထူးြပ�ထားြခင်းြဖစ်သည်။

အထူးသြဖင့် အြခားစစ်ေလယာ�်များ�ှင့် အတတူကွအသုံးြပ�ေဆာင်ရွက်သည့်အခါ
ေခတ်မီဆနး်ြပားေသာ တိက်ုခုိက်ေရးေလယာ�်များ၏ မခဲွြခားပဲအသုံးချမ�သည်
ြမနမ်ာစစ်တပ်မှ ေသာင်းကျနး်သူဟု �� ြမင်သည့် အပ်ုစုများအသုံးြပ�သည့် နည်းလမ်းများ�ှင့်
ဆန ့က်ျင်ဘက်ြဖစ်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၀ ခု�ှစ် ေမလ�ှင့် ၂၀၂၂ ခု�ှစ်
ဇွနလ်အတင်ွး ေြမြပင်တိက်ုခုိက်မ�အတင်ွး Yak-130 ဂျက်ေလယာ�်၏ သက်ေသြပချက်�ှင့်
အသုံးြပ�မ�ကုိ ြပသထားပါသည်။

နညး်စနစ်

Myanmar Witness သည် ေစ့စပ်ေသချာစွာဂ�ုစုိက်ြခင်း၊ အတယူု�ိင်ုေသာ
ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာချက်များြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိနး်သိမ်းြခင်းဆုိင်ရာ နည်းစနစ်ကုိ လိက်ုနာသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်အေထာက်အထားများကုိ လံြုခံ�ေသာေဒတာေဘ့စ်တင်ွ
စုေဆာင်းသိမ်းဆည်းထား�ပီး စစ်မှနေ်�ကာင်းအတည်ြပ�ရန�ှ်င့် ခုိးယူြခင်းမှကာကွယ်ရန်
hashing ြဖင့် ထိနး်သိမ်းထားသည်။

Geolocation ကုိ ဗီဒီယုိ (သိ� မဟတ်ု) �ုပ်ပုံများတင်ွ ေဖာ်ြပထားေသာ
မျက်ြမင်အဂ�ါရပ်များ�ှင့် �ဂိ�လ်တပုံုရိပ်များ�ှင့် ကုိက်ညီေစရန် Google Earth က့ဲသိ� ေသာ
အခမ့ဲအရင်းအြမစ် အနွလိ်င်ုးကိရိယာများ၏ အမျ�ိးမျ�ိးေသာအခင်းအကျင်းများကုိ
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အသုံးြပ�၍လပ်ုေဆာင်ပါသည်။ Myanmar Witness ၏အစီရင်ခံစာတင်ွပါဝင်ရန�ှ်င့်
စိစစ်�ပီးသည်ဟု စာရင်းသွင်းြခင်းမြပ�မီ ၎င်းတိ� ကုိအဘက်ဘက်မှ အြပနအ်လှနစိ်စစ်�ပီး
ပထဝီဝင်တည်ေနရာများ၊ ပုံရိပ်များ�ှင့်ကုိက်ညီရန် ြမင့်မားေသာ
သက်ေသအေထာက်အထား လိအုပ်ပါသည်။

Chronolocation ကုိ ပုံမှနအ်ားြဖင့် ြဖစ်�ိင်ုသည့် အချနိေ်ဘာင်အတက်ွ ခက်ခဲေသာအဆုံး
ကန ့သ်တ်ချက်များကုိ ဆုံးြဖတ်ရန် အသုံးြပ�သူထုတ်လပ်ုေသာ အေ�ကာင်းအရာ (UGC)
များကုိ ပုိင်းြခားစိတ်ြဖာြခင်းြဖင့် လပ်ုေဆာင်သည်။ ထိ� ေနာက် ၎င်းကုိ
ဆက်စပ်သုံးသပ်ြခင်းြပ�လပ်ုသည် ဥပမာ၊ အြဖစ်အပျက်များ (သိ� မဟတ်ု) ြမင်�ိင်ုေသာ
နာရီများ၊ ရာသီဥတ�ှုင့် အရိပ်များက့ဲသိ� သိထားေသာ အ��နး်များ�ှင့် ��င်ိးယှ�်�ိင်ုသည်။
အရိပ်ေထာင့်ကုိ ပထဝီအေနအထားအရ ဆုံးြဖတ်�ပီး ေန၏ အေနအထား�ှင့် အချနိကုိ်
ဆုံးြဖတ်ရန် ၎င်း၏တိမ်း��တ်မ�ကုိ အသုံးြပ�သည်။ ၎င်းသည် အ�မဲတမ်း
မယုံ�ိင်ုေလာက်ေအာင် အတိအကျ မဟတ်ုေသာ်လည်း ြဖစ်�ိင်ုေသာ ြပဿနာများကုိ
တက်ွချက်ရနအ်တက်ွ အချနိကုိ် လွဲမှားစွာထည့်မတက်ွဘဲ ြဖစ်�ိင်ုသမ� အချနိအ်တိအကျကုိ
ထည့်သွင်းထားသည်။

သက်ေသထွက်ဆုိြခင်း သိ� မဟတ်ု ြပင်ပအစီရင်ခံြခင်းက့ဲသိ� ေသာ မစစ်ေဆးရေသးေသာ
အချက်အလက်များ�ှင့် ပတ်သက်လ�င် အဆုိပါပါဝင်မ�များသည်
တိင်ု�ကားမ�များြဖစ်ေ�ကာင်း Myanmar Witness မှ သိ�ိှထား�ပီး
သီးြခားအတည်ြပ�ြခင်းမ�ိှေသးေသာ်လည်း ၎င်းတိ� ပါဝင်မ�သည် ပတ်၀နး်ကျင်�ိှ
စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအေ�ကာင်းအရာအြဖစ်ပါဝင်ရန် သက်ဆုိင် ေနေသးသည်။ Myanmar
Witness သည် ကျင့်ဝတ်စံ��နး်များအတိင်ုး ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ အချက်အလက်များ၊
ဆင်ဆာြဖတ်ထားေသာ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အချက်အလက်များ�ှင့် �ုပ်ပုံများကုိ
သင့်ေလျာ်သည့်ေနရာတင်ွ ဖုံးကွယ်ထားြခင်းြဖင့် ခဲွြခားသတ်မှတ်ြခင်းြပ�လပ်ု�ပီး
ပုဂ�လိကတစ်ဦးချင်းစီ၏ လင့်ခ်များကုိ ဖယ်�ှားကာ
ေြပာ�ကားထားသည့်အချက်အလက်များကုိ လံြုခံ�စွာသိမ်းဆည်းထားသည်။
သင့်ေလျာ်သည့်အခါတင်ွ၊ Myanmar Witness သည် က��်ပ်ုတိ�၏အစီရင်ခံချက်တင်ွ
ဂရပ်ဖစ်�ုပ်ပုံများကုိ ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ဖယ်�ှားပါသည်။

Standard Open Source Intelligence (OSINT)၏ နည်းစနစ်များအြပင် Myanmar Witness
သည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံေလတပ်၏ (MAF) စာရင်းတင်ွ ၎င်းအမျ�ိးအစား၏ သိထားေသာေလယာ�်
အမှတ်စ�်များအားလံးုကုိ ေဒတာေဘ့စ်တစ်ခု တည်ေဆာက်ခ့ဲပါသည်။ ယင်းက MAF သည်
ယခင်က စာရင်းသွင်းထားသည်ထက် Yak-130 များပုိမုိလပ်ုေဆာင်�ိင်ုဖွယ်�ိှေ�ကာင်း
က��်ပ်ုတိ�  အား ေကာက်ချက်ချ�ိင်ုေစပါသည်။

ကန ့သ်တ်ချက်များ

Myanmar Witness မှရ�ိှေသာ အချက်အလက်များသည် လက်�ိှြဖစ်ေပ�ေနေသာ
ပဋိပက�ေဒသမှ ဆင်းသက်လာေသာေ�ကာင့် ေရွးချယ်ေရးဘက်လိက်ုမ��ိှသည်ဟု
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ယူဆပါသည်။ ၎င်းသည် အပ်လဒ်ုတင်ြခင်းအတက်ွ ဂယက်�ုိက်လာမည်ကုိ ေ�ကာက်ရွ�ံြခင်း၊
တရားဝင်ရင်းြမစ်များမှ အချက်အလက်များ မရ�ိှ�ိင်ုြခင်း�ှင့် အင်တာနက်ရ�ိှ�ိင်ုမ�
(သိ� မဟတ်ု) ချ�ိတဲြ့ခင်းအပါအဝင် အချက်များစွာေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။ Myanmar Witness
သည် ပွင့်လင်းေသာရင်းြမစ်များမှတဆင့် ဘာသာစကားမျ�ိးစုံြဖင့် အာ�ုံစူးစုိက်�ပီး
ကျယ်ြပန ့ေ်သာ �ှာေဖွမ�စကားလံးုများကုိ အသုံးြပ�ကာ ဤဘက်လိက်ုမ�များကုိ
တတ်�ိင်ုသမ� ဖယ်�ှားရန် �ကိ�းပမ်းေနပါသည်။ ြဖစ်�ိင်ုပါက၊ က��်ပ်ုတိ�သည်
ဤဘက်လိက်ုမ�၏ သက်ေရာက်မ�များကုိ ေလ�ာခ့ျရန�ှ်င့် အရင်းအြမစ်များစွာမှ
အချက်အလက်များစွာကုိ စုေဆာင်းရ�ိှေ�ကာင်း ေသချာေစရနအ်တက်ွ ဆုိ�ှယ်မီဒီယာ�ှင့်
လိလုားသူ�ှင့် အစုိးရဆန ့က်ျင်ေသာ သတင်းမီဒီယာ �ှစ်ခုစလံးုကုိ တတ်�ိင်ုသမ�
ပါ၀င်ပါသည်။

�ှာေဖွေတ��ိှမ�များ

Yak-130 သည် လေူနထူထပ်ေသာ ေဒသများအတင်ွး လက်တေလာ ြဖစ်ပွားေနေသာ
တိက်ုပဲွများတင်ွ မ�ကံ�စဖူး မ�ကာခဏြဖန ့က်ျက်ချထားမ�များေ�ကာင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်
အဓိက စစ်ဂျက်ေလယာ�်များထဲမှ တစ်ခုြဖစ်သည်။ Myanmar Witness သည်
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ Yak-130 ကုိ အြပ�သေဘာြဖင့် ေဖာ်ထုတ်�ိင်ုသည့် ပထမဆုံး အဖ�ဲအစည်း
ြဖစ်သည်။
အစပုိင်းတင်ွ Yak-130 ကုိ အဆင့်ြမင့်ဂျက်ေလယာ�် ေလက့ျင့်ေရးအရာအြဖစ်
ဒီဇုိင်းထုတ်ထား�ပီး တင်ေဆာင်�ိင်ုေသာအေလးချနိ် 3,000 ကီလိဂုရမ်�ိှေသာ
အေပါစ့ားတိက်ုခုိက်ေရးေလယာ�်အြဖစ် ေဈးကွက်တင်ေရာင်းချခ့ဲသည်။ ၎င်းကုိ �ု�ှား�ိင်ုငံ၊
Irkut Corporation၊ Irkutsk ေလေ�ကာင်းစက်�ုံမှ ထုတ်လပ်ုသည်။ Myanmar Witnessသည်
Yak-130s အတက်ွ ၂၀၁၅ ခု�ှစ် ဇွနလ် ၂၂ ရက်ေနတ့င်ွ JSC Rosoboron �ှင့်
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသိ�တင်ပိ� ေရာင်းချေသာ ဝယ်ယူမ� သေဘာတညီူချက်ကုိ
လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲေ�ကာင်း သက်ေသအေထာက်အထားများ ေတ��ိှခ့ဲသည်။
ြမနမ်ာစစ်အစုိးရသည် ၂၀၁၅ ခု�ှစ်မှ ၂၀၁၆ ခု�ှစ်အတင်ွး ေလယာ�်ေြခာက်စီး�ှင့် ၂၀၁၈
ခု�ှစ်မှ ၂၀၁၉ ခု�ှစ်အတင်ွး ေနာက်ထပ်ေြခာက်စင်း လက်ခံရ�ိှခ့ဲသည်။

ပုံ ၁- ပထမ�ှင့် တတိယပုံများတင်ွ ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၁ ရက်က ကယားြပည်နယ် လွိ�င်ေကာ်ေဒသသိ�
ပျသံနး်လာသည့် Yak-130 တစ်စီး၏ လ��ိဝှက်ဗီဒီယုိဖုိင်ကုိ Free Burma Rangers မှမ�ေဝ�ပီး Myanmar
Witness မှ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာထားသည်။ အလယ်�ုပ်ပုံသည် ရည်��နး်ရနရ်ည်ရွယ်ချက်အတက်ွြဖစ်သည်။
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ပုံ 2- ၂၀၁၉ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလတင်ွ Yak-130 ေလယာ�်ေြခာက်စီးအား MAFသိ� ေပးအပ်ခ့ဲေ�ကာင်း
သတင်းရ�ိှပါသည်။

တစ်ချနိတ်ည်းမှာပင် �ု�ှားေလေ�ကာင်းလိင်ုး Aviacon Zitotrans ၏ Il-76TD
ကုနတ်င်ေလယာ�် (မှတ်ပုံတင်နပံါတ် RA-78765) ကုိ လာအိ�ုိင်ုငံသိ� Yak-130 ေလယာ�်
ပိ� ေဆာင်ရန် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ ဤေလေ�ကာင်းလိင်ုးသည် Yak-130 ကုိ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသိ�
ပိ� ေဆာင်ရာတင်ွလည်း တာဝန�ိှ်သည်ဟ ုMyanmar Witness က သံသယ�ိှသည်။

Yak-130 အား ေလက့ျင့်ေရးအတက်ွ နည်းပညာြဖင့် ဒီဇုိင်းထုတ်ထားေသာ်လည်း
�ုိး�ှင်းေသာ/ ခက်ခဲေသာ ရာသီဥတအုေြခအေနတင်ွ ေြမြပင်�ှင့်ေဝဟင်ပစ်မှတ်များအား
စစ်ဆင်ေရးများတင်ွ ေအာင်ြမင်စွာအသုံးချ�ိင်ုခ့ဲသည်။ ေလေ�ကာင်းဖရိမ်တင်ွ လက်နက်များ
ခင်းကျင်းတပ်ဆင်�ိင်ုသည့် hardpoint ၉ခုြဖင့် ဒီဇုိင်းထုတ်ထားသည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ
လေူနထူထပ်ေသာ ေနရာများတင်ွ လမ်း��နမ့ဲ် ဒံးုပျမံျားကုိ အ�ကိမ်ေပါင်းများစွာ
ြဖန ့က်ျက်ရန် Yak-130 ကုိ အသုံးြပ�ခ့ဲေ�ကာင်းေဖာ်ြပသည့် ဗီဒီယုိဖုိင်ကုိ Myanmar Witness
ကြမင်ေတ�ခ့ဲရသည်။

Yak-130 သည် S-13B 122mm Rocket (Penetrator)၊ S-24B 240mm Rocket (Blast
Fragmentation) �ှင့် S-8KO 80mm Rocket (HEAT) ဒံးုပျ ံ အမျ�ိးအစားသုံးမျ�ိးကုိ
အသုံးြပ��ိင်ုသည်။ အထူးစိတ်ဝင်စားစရာမှာ S-8KO ြဖစ်သည်-
ဘီလာ�ုစ်ေလေ�ကာင်းလိင်ုးကုိ အသုံးြပ�၍ ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် စစ်တပ်က
အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် အနည်းဆုံး အသုတ်တစ်သုတ်ကုိ ဆားဘီးယား�ိင်ုငံမှ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသိ�
ပိ� ေဆာင်ခ့ဲေ�ကာင်း Myanmar Witness မှ အတည်ြပ�ခ့ဲသည်။ ဤြဖစ်ရပ်သည်
ဆားဘီးယား�ိင်ုငံ၏ EU ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း အေနအထားအရ ြဖစ်ပွားခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။
ကုလသမဂ�အြပင် အီးယူသည် အဖ�ဲဝင်�ိင်ုငံအားလံးုအ ေပ� ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် တရားဝင် ချ�ပ်ထားသည့် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအေပ�
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၎င်း၏ကုိယ်ပုိင်လက်နက်ေရာင်းချြခင်းပိတ်ပင်မ�ကုိ ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည်။ S-8 ဒံးုပျမံျားကုိ
ဌာေနေဒသများက ထုတ်လပ်ုေန�ပီြဖစ်ေ�ကာင်း Myanmar Witness က အရိပ်အေယာင်
မေတ�ရေသးသြဖင့် S-8 ဒံးုပျမံျား အားလံးုကုိ တင်သွင်းလာဖွယ်�ိှသည်။ ၎င်းတိ� ကုိ
တရားဝင်ေထာက်ပ့ံေပးြခင်း�ိှ၊မ�ိှ အကဲြဖတ်ရန် ေနာက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ
လိအုပ်မည်ြဖစ် သည်။

Yak-130 တင်ွ ၂၃ မီလီမီတာ အေြမာက်များကုိလည်း တပ်ဆင်ထား�ပီး ဆားဘီးယား�ိင်ုငံမှ
တတ်�ိင်ုသမ� ေထာက်ပ့ံေပးသည့် ခဲယမ်းမီးေကျာက်များကုိ အသုံးြပ�သည်။ Myanmar
Witness သည် လက်�ိှအဆုိပါ ဆက်စပ်မ�ကုိ စုံစမ်းစစ်ေဆးေနချနိတ်င်ွ ၁၉၈၀
ခု�ှစ်ေ�ှာင်းပုိင်းတင်ွ ဆားဘီးယား�ိင်ုငံမှ ထုတ်လပ်ုသည့် တညီူေသာ ကျည်ေတာင့်များကုိ
(ဆက်လက်ေဖာ်ြပသည်) ကုိ ေလးေက့ေကာ်�မိ�သစ် (ေလးေက့ေကာ်�မိ�သစ်) တင်ွ ၂၀၂၂
ခု�ှစ် ဧ�ပီလတင်ွ ေလေ�ကာင်းမှ တိက်ုခုိက်�ပီးေနာက် ေြမြပင်တင်ွေတ��ိှခ့ဲရ�ပီး ေလေ�ကာင်းမှ
တိက်ုခုိက်မ�ေ�ကာင့် အရပ်သား ေသဆုံးမ�များ�ှင့် အိမ်ရာများ ပျက်စီးခ့ဲေ�ကာင်းသိရသည်။

၂၀၂၁ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် �ု�ှား�ိင်ုငံမှ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအား
Yak-130 �ှင့် Su-30 ၏ ပုိမုိအဆင့်ြမင့်ေသာ ပိ� ကုနမ်ျ�ိးကဲွများကုိ
ဆက်လက်ေထာက်ပ့ံေပးရန် ရည်ရွယ်ချက်�ိှ ေ�ကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာ�ကားခ့ဲသည်။ (၇၄)
�ှစ်ေြမာက် ြမနမ်ာေ့လတပ် (MAF) အခမ်းအနား၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအြဖစ် မိတ� ီလာ�မိ�
(မိတ� ီလာ�မိ�) ေလတပ်စခနး်၌ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေနတ့င်ွ ထုတ်ေဖာ်ြပသခ့ဲ�ပီး
ေနာက်ထပ် Yak-130 ေြခာက်စင်းအား ထပ်မံေပးအပ်ြခင်းြဖင့် အတည်ြပ��ိင်ုခ့ဲပါသည်။

ပုံ 3- တစ်ွတာတင်ွ တင်ထားေသာ ဗီဒီယုိတစ်ခုမှ ပုံဖမ်းယူထား�ပီး ေလယာ�်အသစ်ကုိ MAF
သိ� ေပးအပ်သည့် အစုိးရပုိင်တီဗီထုတ်လ�င့်မ�မှ မူရင်းကုိဖမ်းယူထားသည်။ မူရင်းဗီဒီယုိကုိ MRTV
(ြမနမ်ာအ့သံလ�င့်ဌာန) မှ ထုတ်လ�င့်သည်။
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ပုံ4Yak-130s ြပသသည့် တညီူေသာ ဗီဒီယုိမှ စခရင်ကုိ ဖမ်းယူထားသည်။ ေလယာ�်တစ်ခုစီ�ိှ ကာဗာေအာက်�ိှ
နပံါတ်ကုိ သတိြပ�ပါ။ သတင်းရင်းြမစ်: MRTV အသံလ�င့်ဌာန

Myanmar Witness သည် ြမနမ်ာေ့လတပ်မှ ေဆာင်ရွက်သည့် Yak-130s ၏ ပုံ�ှင့်
ဗီဒီယုိများကုိ ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာ�ပီး အ�မီးတင်ွ
နပံါတ်တပ်ြခင်းလမ်းေ�ကာင်းကုိ ေဖာ်ထုတ်ခ့ဲသည်။ Yak-130 ၏ အ�မီးနပံါတ်များတင်ွ “18”
အစြပ�ေသာ နပံါတ်ေလးခုပါ�ိှသည်။ “18XX” သည် လက်�ိှြမနမ်ာစ့ာရင်းတင်ွ�ိှေသာ
Yak-130 များအားလံးုအတက်ွအမည်ေပးြခင်း အစီအစ�်ြဖစ်�ိင်ု ဖွယ်�ိှသည်။ ေလတပ်၏
အထူးက�မ်းကျင်သူ အရင်းအြမစ်ြဖစ်ေသာ FlightGlobal မှ ယခင်အစီရင်ခံတင်ြပချက်တင်ွ
MAF ၏စာရင်းတင်ွ Yak-130 အေရအတက်ွစုစုေပါင်းမှာ 18 ြဖစ်သည်။
အမှတ်စ�်နပံါတ်များအားလံးုကုိ သတိြပ�မိြခင်းမ�ိှေသာ်လည်း၊ အ�မီးနပံါတ် 1801၊ 1802၊
1819 �ှင့် 1820 တိ� ြဖစ်ေသာေ�ကာင့် MAF ၏စာရင်းတင်ွ Yak-130
အေရအတက်ွအစစ်အမှနမှ်ာ 20 ြဖစ်�ိင်ုဖွယ်�ိှသည်။

ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ိှ Yak-130 �ှင့် ပတ်သက်ေသာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်
အရင်းအြမစ်များ

● ၂၈ ေမလ ၂၀၂၀ မတိင်ုမီရက်စဲွမသိရ - Yak-130 ကုိ
တိက်ုခုိက်ေရးတင်ွပါဝင်သည်ဟု ေြပာထားေသာ ပထမဆုံးရ�ိှ�ိင်ုသည့် ဗီဒီယုိဖုိင်။
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ဤဗီဒီယုိဖုိင်ကုိ Myanmar Witness က လတ်တေလာတင်ွ
အတည်မြပ�ရေသးေသာ်လည်း ရခုိင်ြပည်နယ်အတင်ွး ေတာ်လှနသူ်များ အား
တိက်ုခုိက်သည့် �ုိက်ကူးမ�ဟယူုဆရသည်။ ပ့ဲထိနး်မ့ဲဒံးုပျအံများအြပား
S-8KOsဟြုဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှေသာ ပစ်ခတ်ြခင်းကုိ ြမင်ေတ�ခ့ဲရသည်။

● ၁၀ရက် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၀၂၂ - Japan Broadcasting Corporation (NHK) မှ Maxar
မှရ�ိှေသာ Resolution ြမင့်ေသာ�ဂိ�လ်တဓုာတ်ပုံများကုိ Myanmar Witness မှ
သီးသန ့ခဲွ်ြခမ်းစိတ်ြဖာထားေသာ Yak-130 ကုိ ေြမာက်ဘက်ေြပးလမ်း (17.120503,
96.082530) ေမှာ်ဘီ (ေမှာ်ဘီ) ေလတပ်စခနး်၊ ၊ရနကု်န် (ICAO: VB) တင်ွ
ြပသထားသည်။ ဂျက်ေလယာ�်သည် ၎င်း၏ေတာင်ပံေအာက်တင်ွ
တပ်ဆင်ထားေသာ ြပင်ပေလာင်စာဆီတိင်ုကီများကုိ သယ်ေဆာင်လာပုံေပ�သည်။
ယင်းက Yak-130 အား အမျ�ိးအစားမခဲွမီ (သိ� မဟတ်ု) အ�ပီးတင်ွ
ချက်ချင်းဓာတ်ပုံ�ုိက်ခ့ဲေ�ကာင်း ��နြ်ပေနသည်။ ဤေလာင်စာဆီတိင်ုကီများသည်
Yak-130 ၏အကွာအေဝးကုိ ကီလိမီုတာ ၁၆၀၀ မှ ၂၁၀၀ ကီလိမီုတာအထိ
တိးုချ�ဲပျသံနး်�ိင်ုေသာ PTB-450 �ှစ်လံးုြဖစ်ဖွယ်�ိှသည်။

ပုံ ၅: ေမှာ်ဘီေလတပ်စခနး်မှ Yak-130 ကုိြပသေသာ Maxar မှရ�ိှသည့်Resolution
ြမင့်ေသာ�ဂိ�လ်တဓုာတ်ပုံများ
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ပုံ 6- Yak-130 အတက်ွ စွမ်းေဆာင်ရည်ေဒတာ။ အရင်းအြမစ်- Yak-130 ေစျးကွက်�ှာေဖွေရးပက်ေက့

● Yak-130 ေတ��ိှသည့်ေနရာ�ှင့် အနးီနား�ိှအေဆာင်ေြခာက်ခု (20.166575၊
94.967130၊ ပုံ 6၊ ဘယ်ဘက်ပုံ) ကုိ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် �ိဝုင်ဘာလတင်ွ
တည်ေဆာက်ခ့ဲသည် - ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန ့Yak-130 ေြခာက်ခုကုိ
ေပးပိ� ြခင်းမြပ�မီြဖစ်သည်။ တစ်လထက်နည်းေသာ အချနိြ်ဖစ်ပါသည်။
၎င်းသုံးသပ်ချက်သည် Google Earth �ုပ်ပုံများကုိ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းြဖင့်
ေရးဆဲွထားသည်။ ဤအမုိးအကာများသည် မ��ေလး (မ��ေလး) ေလတပ်စခနး်
(21.682378၊ 95.985175၊ ပုံ 6၊ ညာဘက်ပုံ) �ှင့် Yak-130 များ တပ်စဲွထားသည်ဟု
သိ�ိှရေသာ မ��ေလး(မ��ေလး)ေလတပ်စခနး်�ိှ ဒီဇုိင်း�ှင့်အတိင်ုး အတာ
တညီူပုံရသည်။

ပုံ 6- ေမှာ်ဘီေလတပ်စခနး် (ဘယ်) �ှင့် မ��ေလးေလတပ်စခနး် (ညာဘက်) တင်ွ
ေလယာဥ်�ုံများြပသထားသည့် Google Earth ပုံ

● ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၈ ရက် ၂၀၂၂ - ေမှာ်ဘီ (ေမှာ်ဘီ) ေလတပ်ဌာနချ�ပ်အနးီနားတင်ွ
ဗုံးတစ်လံးုေပါက်ကဲွခ့ဲရာ Yak-130 ေလယာ�်�ှစ်စင်း (အ�မီးနပံါတ် 1802 �ှင့် 1803
ဟယူုဆရ) ပျက်စီးခ့ဲသည်။ အဆုိပါ တိက်ုခုိက်မ�ကုိ ြပည်သ�ကာကွယ်ေရးတပ်ဖ�ဲ
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(PDF - Yangon) မှ ေလတပ်သားများ၏ ပ့ံပုိးကူညီမ�ြဖင့် ြပ�လပ်ုခ့ဲသည်ဟု
ယုံ�ကည်ရသည်။

● ၂၁ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၀၂၂ - Free Burma Rangers မှရ�ိှေသာ လ��ိဝှက်ဗီဒီယုိဖုိင်တင်ွ
Myanmar Witness မှ သီးသန ့ခဲွ်ြခမ်းစိတ်ြဖာရာတင်ွ ကယားြပည်နယ်
လွိ�င်ေကာ်�မိ�အေနာက်ဘက် နမ့်မယ်ခုံ (နနး်မယ်ခုံ) စစ်ဆင်ေရးတင်ွ Yak-130သည်
အနည်းဆုံး  Yak-130 ၁စီး ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲဟ ုေဖာ်ြပထားသည်။

● ၂၀၂၂ ခု�ှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်ေန ့ ေနြပည်ေတာ် (ေနြပည်ေတာ်) တင်ွ ြပ�လပ်ုသည့်
(၇၇) �ှစ်ေြမာက် တပ်မေတာ်ေန ့ စစ်ေရးြပအခမ်းအနားတင်ွ Yak-130 အမျ�ိးအစား
ငါးစင်းသည် ပျတံက်သွားသည်ကုိေတ�ရ�ပီး ေနာက်ထပ် Yak-130 �ှစ်စီး
(အနေီရာင်ြဖင့်ေဖာ်ြပ ထားေသာ) တ�ုတ်လပ်ု ၃-စီး၊ K-8s
(အြပာေရာင်ြဖင့်ေဖာ်ြပထားသည်)။ အဆုိပါ ချတီက်ပဲွသည် ၎င်းတိ�၏သမုိင်းတင်ွ
အေကာင်းဆုံး�ှင့် တနဖုိ်းအ�ကီးဆုံး လက်နက်များကုိ ကမ�ာသိ� ြပသရန် တပ်မေတာ်မှ
အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။

ပုံ 7- (၇၇) �ှစ်ေြမာက် တပ်မေတာ်ေန ့ စစ်ေရးြပအခမ်းအနားမှ Yak-130 �ှင့် K-8 များကုိ
ြပသထားသည်။ အရင်းအြမစ်- ဘယ်ဘက်�ိှ MAF ချတီက်ပဲွ၏ တိက်ု�ုိက်ဗီဒီယုိမှ �ုပ်ပုံများ၊
Dubai Airshow (ညာဘက်) မှ ဗီဒီယုိများ�ှင့် ��င်ိးယှ�်ထားသည်။

● ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၁၀ ရက်ေနတ့င်ွ ကရင်အမျ�ိးသားလတ်ွေြမာက်ေရးတပ်မေတာ်
(KNLA) မှ Cobra Column ဟု အမည်ေပးထားေသာ Facebook တင်ွ Cobra
Column �ှင့် Myanmar Witness မှ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာထားေသာ ေလးေက့ေကာ်�မိ�သစ်
(ေလးေက့ေကာ်�မိ�သစ်) တင်ွ တိက်ုခုိက်ေရးမစ်�ှင်တစ်ခုအတင်ွး ပျတံက်ေနေသာ
Yak-130 ကုိ ြပသထားသည်။ သတင်းေဖာ်ြပချက်များအရ အဆုိပါေလယာ�်ကုိ
Mig-29အြဖစ် လွဲမှားစွာ ခဲွြခားသတ်မှတ်ထားေ�ကာင်း သတိြပ�ရန် အေရး�ကီးသည်။

11



myanmarwitness.org

အသံသည် ေပါက်ကဲွသံများ�ှင့် ေသနတ်သံများကုိ သ�ုပ်ေဖာ်ထား�ပီး ဗီဒီယုိ၏
အေစာပုိင်းစက� န ့မ်ျားတင်ွ Yak-130 ၏ အေတာင်ပံများေနာက်မှ မီးခုိးမည်းများ
ထွက်လာသည်ကုိ ြပသေနပါသည်။ ဤသည်မှာ ေအာက်ခံေပါမ့ျားမှ ပစ်လ�တ်ေသာ
ပ့ဲထိနး်မ့ဲဒံးုပျမံျားြဖစ်သည်။

ပုံ 8- ေလးေကေကာ်ကုိ တိက်ုခုိက်ေရးမစ်�ှင်အတင်ွး ထိပ်မှ Yak-130 ကုိြပသရန် အကဲြဖတ်ထားသည့်
Facebookဗီဒီယုိမှ ပုံရိပ်များ။ ဤဗီဒီယုိမှ �ုပ်ပုံများကုိ Yak-130၏ ဤရည်��နး်ဗီဒီယုိမှ �ုပ်ပုံများ�ှင့်
��င်ိးယှ�်ထားသည်။

● ၁၁ရက် ဧ�ပီလ ၂၀၂၂ - Cobra Column သည် Myanmar Witness မှ Yak-130
အြဖစ်သတ်မှတ်ထားေသာ �ကည်လင်ြပတ်သားသည့်ပုံရိပ်ကုိလည်း မ�ေဝခ့ဲသည်။
အဆုိပါ ဓာတ်ပုံသည် ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၁၁ ရက်ေနအ့ေစာပုိင်းတင်ွ
စစ်ေရးစစ်ဆင်ေရးတစ်ခုတင်ွ ပါဝင်ေနသည့် ေလယာ�်ကုိ ပုံေဖာ်ထားသည်ဟု
ယူဆရသည်။
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ပုံ 9- KNLA (ကရင်အမျ�ိးသားလတ်ွေြမာက်ေရးတပ်မေတာ်) အဖ�ဲ ြဖစ်သည့် The Cobra Column မှ
�ုိက်ကူးထားေသာ ဓာတ်ပုံသည် ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၁၁ ရက်ေန ့၊ စစ်ဆင်ေရးတင်ွ ပါဝင်သည့်
Yak-130 ကုိ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်ဟ ုေဖာ်ြပထားသည်။

● ၁၂ရက် ဧ�ပီလ ၂၀၂၂ - အလားတူ KNLA အဖ�ဲမှတင်ထားေသာ ေနာက်တေနမှ့ပုံများ
သည်ေြမြပင်ေပ�တင်ွစုေဆာင်းထားေသာ 23mm
ခဲယမ်းမီးေကျာက်များကုိြပသခ့ဲသည်။ အဆုိပါအဝုိင်းများကုိ ဆားဘီးယား�ိင်ုငံတင်ွ
၁၉၈၉ ခု�ှစ်တင်ွ ထုတ်လပ်ုခ့ဲြခင်းြဖစ်�ိင်ုသည် - ထုတ်လပ်ုေရးကုမ�ဏီ၏
အတိေုကာက်၊ ထုတ်လပ်ုသည့်�ှစ်�ှင့် လပ်ုရည်ကုိင်ရည်တိ� ကုိ ��နြ်ပသည့်
ယမ်းေတာင့်တံဆိပ်များကုိ အေြခခံ၍ ဆားဘီးယား�ိင်ုငံတင်ွ ထုတ်လပ်ုခ့ဲြခင်း
ြဖစ်�ိင်ုသည်ဟသံုသယ�ိှသည်။ Yak-130 သည် ၂၃ မီလီမီတာ အေြမာက်
တပ်ဆင်ထားေသာ MAF စာရင်းတင်ွ�ိှေသာ တစ်ခုတည်းေသာေလယာ�်မဟတ်ုပါ။
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ပုံ 10- Cobra Column မှ တင်ထားေသာ၂၃ မီလီမီတာ အသုံးြပ�ထားေသာ ဘူးခံွများ
(အရင်းအြမစ်) ကုိြပသထားသည့်ပုံ။ (Source)

● ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ေမလ ၁၈ ရက်ေန ့- ြမဝတီ (ြမဝတီေတာင်ဘက်) ေသ့ေဘာဘုိးေကျးရွာ
အနးီတင်ွ ၎င်း၏ ၂၃ မမ အေြမာက်�ှင့် ပ့ဲထိနး်ဒံးုပျမံျားကုိ ပစ်ခတ်ေနသည့် Yak-130
၏ ဗီဒီယုိဖုိင်။ Myanmar Witness သည် ယခုတိက်ုခုိက်မ��ှင့်ပတ်သက်�ပီး
သတင်းအချက် အလတ်များကုိ စုေဆာင်းေနဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း KNLA
တပ်ဖ�ဲဝင်များသည် ေသ့ေဘာဘုိးေကျးရွာ (ေသ့ေဘာဘုိးေကျးရွာ) တပ်စခနး်အား
တိက်ုခုိက်ြခင်းအား တံ� ြပနြ်ခင်းြဖစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။ဤသည်မှာ Myanmar
Witnessက ေတ��ိှခ့ဲရသည့် Yak-130 ၏တိက်ုခုိက်မ�စွမ်းရည်၏
အြပည့်စုံဆုံးဗီဒီယုိြဖစ်သည်။ မတညီူေသာ ေလယာ�်ပ
လက်ေဖာင်းများစွာပါဝင်သည့် ည�ိ��င်ိးေဝဟင်မှ ေြမြပင်တိက်ုခုိက်မ�ကုိ
ြပသထားသည်။ တိက်ုခုိက်မ�အတင်ွး တပ်မေတာ်သည် ATR-42 (စိစစ်ေတ��ိှရ�ပီး
ကင်းေထာက် လည်ပတ်ေနသည်ဟယူုဆရ)၊ K-8 �ှစ်စင်း (အတည်ြပ��ပီး၊
ေလေ�ကာင်းတိက်ုခုိက်မ� ြပ�လပ်ုဖွယ်�ိှသည်)၊ အနည်းဆုံး Mi-35 တိက်ုခုိက်ေရး
ရဟတ်ယာ�်တစ်စင်း (စိစစ်�ပီး ေလေ�ကာင်းတိက်ုခုိက်မ� လပ်ုေဆာင်ေနသည်)၊
MiG-29 (အတည်မြပ�ရေသးေသာ၊
ေလေ�ကာင်းတိက်ုခုိက်မ�များလပ်ုေဆာင်�ိင်ုသည်) �ှင့် CH-3 RPAS
ကုိလည်းအသုံးြပ�ခ့ဲသည် (အတည်မြပ�ရေသးေသာ၊ ကင်းေထာက်ြဖစ်�ိင်ုသည်) ဟု
ဆုိထားသည်။
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ပုံ 11: Yak-130 ေြမြပင်တိက်ုခုိက်မ�လပ်ုစဥ်  (Source)

● ၃၀ရက် ေမလ ၂၀၂၂ - S-8 ပ့ဲထိနး်မ့ဲ ေဝဟင်ပစ်ဒံးုပျမံျား၏
အ�ကင်းအကျနမ်ျားအြဖစ် Myanmar Witness က သတ်မှတ်ခ့ဲသည့်
အပုိင်းအစအေြမာက်အများကုိ မ�ေဝထားသည့် ဓာတ်ပုံများ။ ဓာတ်ပုံများတင်ွ
�ုိက်ကူးထားေသာ အြခားေသာ ေဝဟင်ပစ် ခဲယမ်းများ�ှင့်အတူ ဒံးုကျည်များကုိ
၂၀၂၂ ခု�ှစ် ေမလ ၅ ရက်က စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီ; (စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီ;)တင်ွ
ေလယာ�်သုံးစင်းက တိက်ုခုိက်ခ့ဲစ�်က အသုံးြပ�ခ့ဲသည်ဟု ယူဆရသည်။ သိ� ေသာ်
Yak-130 သည် S-8 ဒံးုပျမံျား တပ်ဆင်ထားေသာ MAF အသုံးြပ�ေသာ
တစ်ခုတည်းေသာ ေလယာ�်မဟတ်ုပါ။

ပုံ 12- ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ေမလ ၅ ရက်ေနတ့င်ွ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး�ိှ PDF စခနး်တစ်ခုအား
ပစ်ချသည်ဟု ဆုိေသာ S-8 ဒံးုပျမံျား၏ အ�ကင်းအကျနမ်ျား�ှင့် အကဲြဖတ်ထားေသာ
ဘယ်ညာပုံများကုိ ကုိးကားေဖာ်ြပထားသည်။ Source၊ S-8 လမ်း��နမ့ဲ် ဒံးုပျမံျား၏
အကုိးအကားပုံများ

● အတည်မြပ�ရေသးေသာ ေလယာ�်ေစာင့်�ကည့်ေရးလမ်းေ�ကာင်းများတင်ွ
မ�ေဝထားေသာ အချက်အလက်များအေပ�အေြခခံ၍ Yak-130 �ှစ်စင်းအား ေမှာ်ဘီ
(ေမှာ်ဘီ) ေလတပ်စခနး်မှ ြဖန ့က်ျက်ထားသည်ဟ ုယူဆရသည်။
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● ၂၇-၁၈ရက် ဇွနလ် ၂၀၂၂ - ဇူလိင်ုလ ၄ ရက်ေနတ့င်ွ KNLA အဖ�ဲ Cobra Column မှ
ဗီဒီယုိ�ှစ်ခုကုိ Facebook တင်ွ တင်ခ့ဲ�ပီး ဇွနလ် ၂၇ ရက်�ှင့် ၂၈ ရက်တိ�တင်ွ
�ုိက်ကူးခ့ဲသည်ဟု ေြပာထားသည်။ Khit Thit Media မှ မ�ေဝထားသည့်
ပထမဗီဒီယုိတင်ွ အနည်းဆုံး Yak-130 တစ်စီးသည် ြဖတ်သနး်မ� �ှစ်�ကိမ်ြပ�လပ်ုကာ
ေြမြပင်သိ� ဦးတည်မထားေသာ ဒံးုပျအံများအြပား ပစ်လ�တ်ြခင်းကုိ ြပသထားသည်
(ပုံ 13)။ ဒတိုယဗီဒီယုိတင်ွ အနည်းဆုံး Yak-130 တစ်စီးသည် အနည်းဆုံး
ြဖတ်သွားငါးခု�ှင့် လမ်း��နမ်ြပ�ိင်ုေသာ ဒံးုပျ ံ ၁၈ လံးုခန ့ကုိ် ပစ်ခတ်ေနသည်ကုိ
ြပသထားသည် ။ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီ�မိ�နယ် (ြမဝတီ�မိ�နယ်) ေတာင်ဘက်တင်ွ
ေလေ�ကာင်းမှ တိက်ုခုိက်မ� ြဖစ်ပွားခ့ဲေ�ကာင်း သိရသည်။ Myanmar Witness သည်
ထုိင်း-ြမနမ်ာနယ်စပ်မှ မီတာ ၂၀၀ အကွာတင်ွ (၁၆.၂၉၁၉၈၆၊ ၉၈.၆၆၄၀၆၉)
တစ်ေနရာတည်းမှ �ုိက်ကူးထားသည့် ဗီဒီယုိ�ှစ်ခုကုိ ေနရာေဒသအလိက်ု
�ှာေဖွ�ိင်ုခ့ဲသည်။ Myanmar Witness သည် ယခင်က တိက်ုပဲွများ ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့်
အစီရင်ခံစာ အများအြပား�ှင့် ယင်းေဒသမှ ဆင်းသက်လာေသာ စစ်ေဘးေ�ှာင်
ဒကု�သည် အများအြပား၏ သက်ေသ အေထာက်အထားများကုိ
ယခင်ကြမင်ေတ�ခ့ဲရသည်။

● ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဇူလိင်ုလ ၈ ရက်ေနအ့ထိ ြမနမ်ာစစ်တပ်မှ Yak-130 ကုိြဖန ့က်ျက်ြခင်း�ှင့်
ပတ်သက်သည့် မ�ကာေသးမီကပါဝင်မ�ြဖစ်သည်။

ပုံ 13- အထက်တင်ွ ေဆွးေ�းွခ့ဲသည့် ပထမဗီဒီယုိမှ �ုပ်ပုံ�ှစ်ပုံ၊ ေြမြပင်သိ� ဦးတည်မထားေသာ ဒံးုပျမံျားကုိ
ပစ်လ�တ်�ပီးေနာက် Yak-130 ၏ �ုပ်ပုံ (Source)
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ပုံ 14- ေြမြပင်သိ� ဦးတည်မထားေသာ ဒံးုပျမံျားကုိ ပစ်လ�တ်ေနသည့် Yak-130 ၏ ဗီဒီယုိမှ �ုပ်ပုံများ။
ဗီဒီယုိကုိ 16.291986၊ 98.664069သိ�  Geolocation ြပ�လပ်ုထားသည်။ (Source)
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ပုံ 15- ေြမြပင်ဆီသိ� ဦးတည်မထားေသာ ဒံးုပျမံျားကုိ ပစ်လ�တ်ေနသည့် Yak-130 ၏ ဗီဒီယုိမှ ပုံရိပ်များ။
ဗီဒီယုိကုိ 16.291986၊ 98.664069 သိ�  Geolocation ြပ�လပ်ုထားသည်။ (Source)

နဂုိနး်ချ�ပ်
Myanmar Witness သည် မှတ်တမ်းတင်ထားေသာ ေြမြပင်တိက်ုခုိက်�ိင်ုမ�စွမ်းရည်�ိှေသာ
��ပ်ေထွးေပွလီေသာ �ု�ှား�ိင်ုငံမှ ထုတ်လပ်ုသည့် ခုံ�ှစ်ခုပါ
ေလက့ျင့်ေရးဂျက်ေလယာ�်Yak-130 ကုိ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ထပ်ခါတလဲလဲ
ြဖန ့က်ျက်ထပျသံနး်ေ�ကာင်း အတည်ြပ�ခ့ဲသည်။ ဤစုံစမ်း စစ်ေဆးမ�အတင်ွး
ယုံ�ကည်ရေလာက်ေသာ အစီရင်ခံစာများ�ှင့် ပထဝီဝင်တည်ေနရာများသည်
လေူနထူထပ်ေသာ အရပ်ဘက်ေဒသများတင်ွ Yak-130 အသုံးြပ�မ�ကုိ
ထုတ်ေဖာ်ြပသခ့ဲသည်။ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ အာဏာသိမ်း�ပီး ၂၀၂၂ ခု�ှစ်
ဇွနလ်ကုနအ်ထိ အေြခအေနကုိ Myanmar Witness က ေစာင့်�ကည့်ခ့ဲ�ပီး ေနာက်ထပ်
Yak-130 ဂျက်ေလယာ�် ေြခာက်စင်း ေပးပိ� ခ့ဲေ�ကာင်း ေဖာ်ထုတ်ေတ��ိှခ့ဲသည်။ ယင်းသည်
Myanmar Witnessrမှ ဆက်လက် ေစာင့်�ကည့်ရမည့် စုိးရိမ်စရာတိးုတလက်လာမ�ြဖစ်သည်။
အ�ကမ်းဖက်မ�များ ဆက်လက်ြဖစ်ပွား ေနကာ ြမနမ်ာ�ှင့် �ု�ှား�ကား ဆက်ဆံေရး
ခုိင်မာအားေကာင်းလာသည်�ှင့်အမ� ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဇူလိင်ုလ ၁၀ ရက်ေနမှ့ စတင်ကာ
ေမာ်စကုိ�မိ�သိ� ေနာက်ဆုံးသွားေရာက်ခ့ဲသည့် ြမနမ်ာစစ်ဦးစီးချ�ပ် ဗုိလ်ချ�ပ်မ�း�ကီး
မင်းေအာင်လ�ိင်၏ ခရီးစ�်အတင်ွး �ု�ှားလပ်ု Yak-130 ေလယာ�်များကုိ
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအရပ်ဘက်ေဒသများတင်ွ ဆက်လက်အသုံးြပ�ေနသည်ကုိ ဆက်လက်
စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�ြပ�လပ်ုရမည်ြဖစ်သည်။

အတုိေကာက်များစာရင်း
● Internally Displaced Persons - IDPs ြပည်တင်ွးေရ� �ေြပာင်းေနထုိင်သူများ
● Karen National Liberation Army - KNLA

ကရင်အမျ�ိးသားလတ်ွေြမာက်ေရးတပ်မေတာ်
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https://www.facebook.com/watch/?v=389146503196478
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● Myanmar Air Force - MAF ြမနမ်ာေ့လတပ်
● Open Source Intelligence - OSINT ပွင့်လင်းရင်းြမစ်ေထာက်လှမ်းေရး
● People’s Defence Force - PDF ြပည်သ�ကာကွယ်ေရးတပ်ဖ�ဲ

● User Generated Content - UGCအသုံးြပ�သူဖနတီ်းထားေသာ အေ�ကာင်းအရာ
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