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၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ  ၁၃ ေက်ရန့မှ ၁၉ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေ



၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်- မမန်မာနိုင်ငံ၏ အဖွဲ့အ၀င်အဖွဲ့
အစည်း မဖစ်သည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်သားများကူညီရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း (AAPP) 
မမန်မာနိုင်ငံ၏ အကျဉ်းရထာင်အရမခအရနနှင့် အရေးတကကီးမပုမပင်ေန်လိုအပ်သည့်
 အကျဉ်းရထာင်စနစ် မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေးနှင့် ပတ်သက်ရသာ  အစီေင်ခံစာကို
ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ အဓိကေှာရဖွရတွ့ေှိချက်များအနက် အကျဉ်းရထာင်များ
ထဲ လူဦးရေထူထပ်မခင်းရြကာင့် အကျဉ်းသားများ၏ ကျန်းမာရေးကို ယိုယွင်းပျက်
ဆီးရစသည်။ အကျဉ်းသားများသည် ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခံေမခင်းနှင့် လူမဆန်စွာ မပုမှု
ဆက်ဆံမခင်းတို့ရြကာင့် အကျဉ်းချခံေစဉ် ရသဆုံးမှုများ မဖစ်ရပါ်ခဲ့သည်။  

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် AAPP မှ ထုတ်မပန်ခဲ့ရသာ "Activism and Agency" တွင်လည်း
အမျ ိုးသမီးအကျဉ်းသူများ၏ အရတွ့အကကုံများမဖစ်သည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ော၊ ရုပ်ပိုင်း
ဆိုင်ောနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော အလွဲသုံးစား ချ ိုးရဖာက်မှုနှင့် ရနှာင့်ယှက်မှုများ
အပါအဝင်အလားတူ ရတွ့ေှိချက်များ ပါဝင်သည်။  ဆယ်စုနှစ်များတစ်ရလှောက်
မမန်မာနိုင်ငံေှိ အကျဉ်းရထာင်အသီးသီးတွင် ထိန်းသိမ်းခံထားေသည့် အကျဉ်းသား
များ လုံခခုံမှုမေှိရပ။ ရဖရဖါ်ဝါေီလမှစတင်၍ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်
သူများအပါအဝင် ရထာင်နှင့်ချရီသာ အမပစ်မဲ့ အေပ်သားများသည် စစ်ရကာင်စီ၏
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမခင်းခံခဲ့ေပပီး ေက်စက်ြကမ်းြကုတ်စွာ ဆက်ဆံမပုမှုခံရနေသည်။
 AAPP  ကဲ့သို့ရသာအဖွဲ့အစည်းများ   ရတာင်းဆိုရနရသာ်လည်း  စစ်အစိုးေသည်
အကျဉ်းရထာင် အရမခအရနများကို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွ
မဖစ်ရအာင် အနည်းငယ်မှေ မပုမပင်ရမပာင်းလဲမခင်း မေှိရပ။ 

ပပီးခဲ့သည့် ေက်သတ္တပတ်အတွင်း ပထမဆုံးစစ်ရြကာရေးတွင် နှိပ်စက်သတ်မဖတ်
မခင်းခံေသည့် အလွတ်ဓါတ်ပုံသတင်းရထာက်တစ်ဦးအပါအ၀င်  အကျဉ်းသားများ
အား ဥပရဒနှင့်မညီရသာ ဆက်ဆံမှုဆိုင်ော အရထာက်အထားများ ပိုမိုထွက်ရပါ်လာ
ခဲ့သည်။ အမပည်မပည်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အရေးရန့မဖစ်သည့် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ေက်တွင် တ
နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာမဖင့် စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်ရြကာင်း အသံတိတ်သပိတ်
မပုလုပ်သည့် နည်းတူ အင်းစိန်ရထာင်အတွင်းမှ အကျဉ်းသား၊ အချုပ်သားများမှ
လည်း အိပ်ရဆာင်အမပင်ဘက်သို့ မထွက်မခင်းအားမဖင့်  ညီညွတ်စွာ သပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့

ြကသည်။  ရထာင်တွင်းအသံတိတ်သပိတ် ဦးရဆာင်ရသာသူအရြကာင်းအား စစ်ရမး
ရသာအခါ အကျဉ်းသားများသည် အာဏာေှင်ဆန့်ကျင်ရေး သီချင်းကို သီဆိုခဲ့ြက
သည်။ စစ်အာဏာေှင်သည် အကျဉ်းသားများအား လုံး၀သတိလစ် ရမ့ရမျာသည်
အထိ အြကမ်းဖက်ရိုက်နှက်ခဲ့ပပီး ရဆးကုသခွင့်မငင်းပယ်ခဲ့သည်။ 

အသံတိတ်သပိတ် မပုလုပ်မှုရြကာင့် ရိုက်နှက်ခံေသည့် ဒဏ်ောများမဖင့် တိုက်
ပိတ် မပစ်ဒဏ်ခတ်ခံရနေသူများ၏ အရမခအရန စိုးေိမ်ရနေရြကာင်း ဗမာနိုင်ငံလုံး
ဆိုင်ော ရကျာင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ ချုပ်မှ သတင်း ထုတ်မပန်သည်။ AAPP မှကိုဘို
ြကည်သည် “ရအာင်မမင်မှုမေှိရသာ စစ်အာဏာသိမ်းသည့်အချနိ်မှစ၍ အကျဉ်းရထာင်
အရမခအရနသည် သိသိသာသာ ပို၍ဆိုးေွားလာကာ  ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကို
 အမပစ်ရပးအရေးယူခံေမခင်းမေှိဘဲ ဆက်လက်ကျူးလွန်ရနသည်ဟု” ရမပာခဲ့သည်။ 

အကျဉ်းရထာင်များတွင်  စနစ်တကျညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုများကို ကျူးလွန်မခင်းသည်
နိုင်ငံတကာဥပရဒကို ချ ိုးရဖာက်မခင်းမဖစ်သည်။ အာဏာသိမ်းစစ်ရကာင်စီသည် 
အမပစ်မဲ့မပည်သူများအား ဥပရဒမဲ့ ဖမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်ထားပပီး ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ 
ရဘးကင်းရေးနှင့် သုခချမ်းသာများ ဆုံးရှုံးရစမည့် အရမခအရနများကို ထပ်မံမဖစ်ရပါ်
ရစသည်။  Human Rights Watch၊ BBC၊ New York Times နှင့် Associated Press 
တို့သည် အကျဉ်းရထာင်ရနာက်ကွယ်ေှိ အေပ်သားများအရပါ်  အာဏာသိမ်းစစ်တပ်
မှ ကျူးလွန်ခဲ့ရသာ ေက်စက်ယုတ်မာမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် အဖွဲ့တွင်
ပါဝင်သည်။ 

ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုရေးောရုံးမှ ရဖာ်မပထားရသာ အကျဉ်း
 သားများအား ကုသရေးဆိုင်ော အရမခခံမူများအေ  'အကျဉ်းသားအားလုံးကို ၎င်းတို့
၏ ရမွးောပါ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လူသားအမဖစ် တန်ဖိုးထားမခင်းရြကာင့် ရလးစားမှုမဖင့် 
ဆက်ဆံေမည်' ဟု ေှင်းလင်းစွာ ရဖာ်မပထားသည်။ အကျဉ်းသားများ၏ အခွင့်အရေး
ကို တေားမ၀င်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှ ကာကွယ်ေန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။  ေက်စက်
ြကမ်းြကုတ်ရသာ အြကမ်းဖက်မှုများ အရေးယူတုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်ေန်၊ ဥပရဒ
အထက်မည်သူမှမေှိေန်နှင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူများ၏ အသက်ကိုကာကွယ်
ေန်  နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတွင် တာ၀န်ေှိသည်။ 



ကယားမပည်နယ်မှ စစ်ရဘးရေှာင်များသည် မတည်ပငိမ်
မှုများနှင့် ပဋိပက္ခများရြကာင့် စား၀တ်ရနရေးအတွက်
စိုးေိမ်ပူပန်ရနြကေသည်။ လက်ေှိမဖစ်ပွားရနရသာတိုက်ပွဲ
များနှင့် စစ်ရေးလှုပ်ေှားရနရသာ အြကမ်းဖက်တပ်မရတာ်
ရြကာင့် ရဒသခံများသည် ေွာနှင့်အရဝးသို့ထွက်ကာ ၀င်
ရငွေရသာလုပ်ငန်းများကို မလုပ်ကိုင်နိုင်ရပ။ စိုက်ပျ ိုးရေး
မဖင့်အသက်ရမွး၀မ်းရြကာင်းမပုရနရသာ ရဒသခံများသည်
စိုက်ခင်းများတွင်း သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မခင်း မေှိရသာ
 ရြကာင့် ေိတ်သိမ်းေန်နှင့် ၀င်ရငွေသည့်လမ်းရြကာင်းများ
ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ေသည်။  
စစ်ရမပးဒုက္ခသည်များအတွက် လူသားချင်းစာနာရသာ
အကူအညီ သယ်ယူပို့ရဆာင်ေန် လမ်းရြကာင်းများ
ကိုတေားမ၀င် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှ ပိတ်ပင်ထား
ဆီးရသာရြကာင့် အရမခအရနကို ပို၍ ဆိုးဝါးရစသည်။
အေပ်သားမပည်သူများခိုလှုံရလ့ေှိရသာ ဘုေားရကျာင်း
များနှင့် ဘုန်းကကီးရကျာင်းများတွင် စစ်တပ်မှ အစားထိုး
ရနောယူ စခန်းချရနသည်။ ရဆာင်းောသီ၀င်ရောက်လာ
ရသာ်လည်း စစ်ရဘးရေှာင်များသည် ရေွးချယ်စောမေှိ
ဘဲ ခက်ခဲရသာ အရမခအရနများမဖင့် ရတာရတာင်ထဲတွင် 
ရဘးကင်းလုံခခုံရေးအတွက် တိမ်းရေှာင်ရနေသည်။ 
ကေင်နီလူ့အဖွဲ့အစည်းကွန်ေက်၏ အဆိုအေ ကယား
 (ကေင်နီ) မပည်နယ်တွင် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရြကာင့် အ
 ရဆာက်အဦးရပါင်း ၄၀၀ ရကျာ်ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးခဲ့ေသည်။ 
နို၀င်ဘာလ  ၅  ေက်ရန့နှင့်   ဒီဇင်ဘာလ  ၅   ေက်အတွင်း
 အေပ်သား ၁၅၀၀ ရကျာ်ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေသည်။ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ေက်ရန့ စစ်ကုိင်းတုိင်းရဒသကကီး အောရတာ်
ပမို့နယ်တွင် အိမ်ရမခရပါင်း ၁၀၀ ရကျာ် ကုိ စစ်ရကာင်စီတပ်
မှ မီးေိှု့ဖျက်ဆီးခ့ဲသည်။ စစ်တပ်၏ ေည်ေွယ်ချက်မဖင့်မီးေိှု့မှု
ရြကာင့် ရဒသခံောနှင့်ချ ီ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခ့ဲေသည်။
မီးရလာင်ကျွမ်းမှုရြကာင့် ရနအိမ် ၁၀၀ ရကျာ်မီးရလာင်ပျက်
ဆီးခ့ဲရြကာင်း ေွာသ့ုိမပန်လာသည့် ရကျးေွာသားများမှတဆင့်
သိေိှေသည်။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တပ်သည် ရဒသခံမပည်
သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖဲွ့ PDF များအပါအ၀င် ဒီမုိကရေစီရေး
လှုပ်ေှားမှုနှင့် ပတ်သက်ဆက် နွယ်ရသာသူများကုိ ဆက်လက်
ပစ်မှတ်ထားတုိက်ခုိက်ဆဲမဖစ်သည်။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှ 
ရဒသခံနှစ်ဦးကုိ ဓားစားခံအမဖစ်ဖမ်းဆီးထားပပီး စာသင်ရကျာင်း
ကုိလည်း ဖျက်ဆီးခ့ဲသည်။  

ရကျးေွာအတွင်းသ့ုိ လက်နက်ကကီးမဖင့်ပစ်ခတ်ခ့ဲသည်။အိမ်များ
အတွင်းေိှ အစားအရသာက်များကုိ အြကမ်းဖက်စစ်သားမှ စား
ရသာက်ခ့ဲသည်။ ပျက်ဆီးဆံုးရှုးံခ့ဲသည့်ရန အိမ်များသ့ုိ မပန်လာခ့ဲ
ရသာ ရဒသခံများသည်အြကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ စစ်အင်အားတုိး
မမှင့်မှုတ့ုိရြကာင့် ထပ်မံထွက် ရမပးခ့ဲေသည်။ ရနာက်ထပ်စုိးေိမ်
စောအရမခအရနတစ်ခုမှာ စစ်ကုိင်းတုိင်းရဒသအတွင်းေိှ သတင်း
များကုိတင်ဆက်ရနရသာ ရဒသအရမခစုိက် သတင်းရထာက်
တစ်ဦးဖမ်းဆီးခံခ့ဲေပပီး ဖမ်းဆီးခံေချန်ိမှစ၍ မည်သ့ုိ အရမခအရန
ေိှသည်ကုိ မသိေိှေရသးရပ။ 

တုိက်ပဲွများမဖစ်ပွားပပီးရနာက် ရကျးေွာတွင်းသ့ုိ မပန်လာရသာ
 ေွာသား ၃ ဦးအား စစ်ရကာင်စီတပ်မှ ဖမ်းဆီးကာအနီးကပ်
ပစ်ခတ်သတ်မဖတ်ခ့ဲသည့် ရုပ်အရလာင်းကုိရတွ့ေိှခ့ဲေသည်။ “သူ
 တ့ုိက လူစိတ်မေိှရတာ့ဘူး။  အဓိကကရတာ့ မမင်ေင်သတ်မယ်
ဆုိတ့ဲေည်ေွယ်ချက်ဘဲ”ဟု ခဲွမခားမှုမေိှဘဲ သတ်မဖတ်ရနမှုအရပါ်  
ရကျးေွာသားတစ်ဦးမှ ရမပာြကားခ့ဲသည်။ 

ရဆာင်းောသီတွင် အြကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ တိုးချဲ့စစ်ဆင်
တိုက်ခိုက်မှုရြကာင့် ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင် ရနေသည့်
ကေင်စစ်ရဘးရေှာင် ၈၀၀၀၀ ရကျာ်သည်အရနွးထည်
နှင့် ခခုံရစာင်များလိုအပ်ရနသည်။ စစ်အာဏာေှင်သည် 
ကေင်လူမျ ိုးများအရပါ်  ဆယ်စုနှစ်များစွာ ေက်စက်ြကမ်း
 ြကုတ်ရသာ စစ်ဆင်ရေးများတွင် ရမပရလျာ့သွားမခင်းမေှိ
ပါ။ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ေက်ရန့ ကေင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး
တပ်မဟာ ၆ ထိန်းချုပ်ောနယ်ရမမ ရလးရကရကာ်ပမို့
သစ်ကို တပ်အင်အား ၂၀၀ ရကျာ်ကျူးရကျာ် ၀င်ရောက်
ခဲ့သည်။ တိမ်းရေှာင်သူတက်ကကလှုပ်ေှားသူ ဒါဇင်နှင့်ချအီ
ဖမ်းခံခဲ့ေရသာရြကာင့် ကေင်အမျ ိုးသားလွတ်ရမမာက်ရေး
တပ်မရတာ် KNLA စစ်ရေးတင်းမာမှုမဖစ်ပွားခဲ့ပပီး တိုက်ပွဲ
မဖစ်ပွားခဲ့ရသာရြကာင့် မတည်ပငိမ်မှုများကို တိုးရစခဲ့သည်။  
ကေင်သတင်းစဉ်၏ သတင်းအေ ရဒသခံကာကွယ်ရေးတပ်
များ ပုန်းခိုမည်ထင်ေရသာ ရနောများသို့ လက်နက်ကကီးမဖင့်
ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ တင်းမာမှုများသည် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ေက်
စတင်ခဲ့ပပီး ရဒသခံများစတင်ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့သည်။
 အေပ်သားများတည်ေှိော  ဧေိယာများသို့  လက်နက်ကကီး
မဖင့် ေမ်းသမ်းပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရြကာင့် ရဒသခံများ 
ရထာင်နှင့်ချ၍ီ ထပ်မံထွက်ရမပးခဲ့ေသည်။  ဒီဇင်ဘာလ ၁၆
 ေက်ရန့တွင် မယ်ရတာ်သရလးရကျးေွာအနီးတွင် တိုက်ပွဲ
များ ထပ်မံမဖစ်ပွားခဲ့ရြကာင်း ကေင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ
များမှ သတင်းထုတ်မပန်ထားသည်။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်
မှ လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုဆိုင်ော အကူအညီများ
ပို့ ရဆာင်ေန် လိုအပ်ရသာ အဓိကလမ်းရြကာင်းများကို 
တားဆီးပိတ်ဆို့ထားသည်။ 



“အကျဉ်းဦးစီးဌာနက ဝန်ထမ်းရတွဟာ “အကျဉ်းဦးစီးဌာနက ဝန်ထမ်းရတွဟာ 

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို စိတ်ပါလက်ပါ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို စိတ်ပါလက်ပါ 

ကျူးလွန်ရနပါတယ်။ ခခုံရမပာေေင် စစ်အုပ်စုကျူးလွန်ရနပါတယ်။ ခခုံရမပာေေင် စစ်အုပ်စု

လက်ထက် အကျဉ်းရထာင်အရမခအရနကကို လက်ထက် အကျဉ်းရထာင်အရမခအရနကကို 

ဆိုးေွားလာရနပါတယ်၊ ဒီအတွက် ဆိုးေွားလာရနပါတယ်၊ ဒီအတွက် 

အကျဉ်းဦးစီး ဝန်ထမ်းအဆင့်ဆင့် က အကျဉ်းဦးစီး ဝန်ထမ်းအဆင့်ဆင့် က 

တချနိ်ချနိ်မှာ တာဝန်ခံေပါမယ်” တချနိ်ချနိ်မှာ တာဝန်ခံေပါမယ်” 

ကိုဘိုြကည်- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ

 ကူညီရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း (AAPP) 

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဓါတ်ပုံ ။ ေန်ကုန်ပမို့ေှိ အင်းစိန်ရထာင်။ ဧော၀တီသတင်းဌာန
Source: Reuters



လူ့အခွင့်အရေးရလ့လာရစာင့်ြကည့်
ရေးအဖွဲHRW  မှ အထိခိုက်နိုင်ဆုံး
ရသာ ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူများ
အတွက်အပါအ၀င်  လူသားချင်းစာနာ
ရထာက်ထားမှုဆိုင်ော အေင်းအမမစ်
များနှင့် အကူအညီများကို ဆက်လက်
ပိတ်ဆို့ထားမှုအရပါ် အချနိ်နှင့်
တစ်ရမပးညီ အစီေင်ခံစာ ထုတ်မပန်
ခဲ့သည်။ အသက်ကယ်ဆယ်ရေး
ဆိုင်ော ရထာက်ပံ့မှုကို မငင်းပယ်မခင်း
 ရြကာင့် ရဒသခံ မပည်သူများအတွက် 
အရမခအရနကို ဆိုးေွားရစခဲ့သည်။

မမန်မာနိုင်ငံတွင် အလွတ်ဓါတ်ပုံ
သတင်းရထာက် ကိုစိုးနိုင်အား စစ်
ရကာင်စီမှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားစဉ်  
ရသဆုံးခဲ့ရြကာင်း သတင်းထွက်ရပါ်ခဲ့
သည်။ မမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း အသံတိတ်
ဆန္ဒမပမခင်းကို သတင်းဓာတ်ပုံရိုက်
ယူရနချနိ် စစ်ရကာင်စီမှ ဖမ်းဆီးကာ 
စစ်ရြကာရေးစခန်းသို့ ရခါ်ရဆာင်သွား
ခဲ့သည်။ ရဖရဖါ်ဝါေီလ ၁ ေက်ရန့က
တည်းမှ သတင်းရထာက် ၁၀၀ ရကျာ် 
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ေသည်။ 

ကေင်မပည်နယ် ရလးရကရကာ်ပမို့
သစ်တွင် အြကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ
 ထွက်ခွာေန် မငင်းဆိုခဲ့ရသာရြကာင့်
 အြကမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့် ကေင်
အမျ ိုးသားလွတ်ရမမာက် ရေး
တပ်မရတာ် (KNLA) တို့အြကား
တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားခဲ့သည်။ အမျ ိုးသားဒီ
မိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လွှတ်ရတာ်
ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးအပါအဝင်
တက်ကကလှုပ်ေှားသူ ၃၀ ထက်
မနည်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေသည်။  

ကေင်ပငိမ်းချမ်းရေးအရထာက်အကူ
မပုကွန်ေက်၏ အဆိုအေ ရလးရက
ကာ်၊ ထီးမဲဝါး၊ ေရသ့ဂူ၊ ပဟိကရလာ်
နှင့် မယ်ရတာ်သရလး ရကျးေွားမှ
 ရဒသခံ ၄၀၀၀ ရကျာ်သည် မယ့်
ဝါးခီးနှင့် ဖလူး ရကျးေွာများတွင် 
တိမ်းရေှာင်ခဲ့ေသည်။ 



စစ်ရကာင်စီကို ေန်ပုံရငွရထာက်ပံ့
နိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများထဲတွင် Graff၊ 
Bulgari၊ Van Cleef & Arpels နှင့်
 Sotheby's တို့ပါ၀င်သည်ဟု  Global 
Witness ကမ်ပိန်းအဖွဲ့မှ ဆိုသည်။ 

အမပည်မပည်ဆိုင်ော ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်
သူများရန့တွင် မမန်မာနိုင်ငံေှိ ရထာင်
နှင့်ချရီသာ မပည်သူများသည် ညှဉ်းပန်း
နှိပ်စက်မှုများရြကာင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ
များသို့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေန် နှင့် ရဘး
ကင်းောသို့ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့
ေသည့်ရန့အမဖစ် စိမ်မချမ်းသာဖွယ် 
မှတ်သားခဲ့ေသည်။ 

စစ်အာဏာေှင်တို့၏ အြကမ်းဖက်မှု
ရြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ေသည့် စစ်ရဘး
ရေှာင် ဒုက္ခသည်များနှင့် ဒုက္ခသည်များ
အတွက် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ
များ အရေးရပါ် အကူအညီရပးေန်
 အမျ ိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးေ NUG မှ
ပန်ြကားထားသည်။ ကေင်မပည်နယ်တွင် 
အြကမ်းဖက်မှုများရြကာင့် ထွက်ရမပးလာ
သည် ဒုက္ခသည်များကို ထိုင်းအာဏာပိုင်
များမှ မပန်ပို့ခဲ့သည်။



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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