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၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ  ၂၀ ေက်ရန့မှ ၂၆ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေ



အားလပ်ောသီကာလတွင် မမန်မာမပည်သူများသည် ဇာတိရမမတွင် ငငိမ်းချမ်းရေးနှင့် အကာ 
အကွယ်များမေေှိကကရပ။    တိုင်းမပည်တဝှမ်း    အကကမ်းဖက်စစ်တပ်သည်   အေပ်သားမပည်
သူများကို မတေားဖမ်းဆီးမခင်း၊ မပန်ရပးဆွဲမခင်း ၊ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မခင်းနှင့် သတ်မဖတ်မခင်း
အားမဖင့် အကကမ်းဖက်လုပ်ေပ်များကို ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်ရနသည်။ မည်သူမျှလုံခခုံသည်
ဟု မခံစားေပါ။ 
ကေင်မပည်နယ်တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ေက်ရန့ကတည်းမှ စတင်၍ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နှင့်
ကေင်အမျ ိုးသားလွတ်ရမမာက်ရေးတပ်မရတာ် KNLA ကကားတိုက်ပွဲများ မပင်းထန်ရနသည်။
ရလရကကာင်းနှင့် ရမမမပင်တွင် ညှာတာမှုမေှိရသာ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများရကကာင့် ကေင် 
မပည်နယ် ရလးရကရကာ်ရဒသမှ  မပည်သူ  ၁၀၀၀၀  ရကျာ်  ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေသည်။ 
ရနာက်ထပ် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နိုင်မှုများမှ လွတ်ရမမာက်ေန် ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ေရသာ 
ရဒသခံမပည်သူများသည် စားနပ်ေိက္ခာ၊  အမိုးအကာများ၊ အရနွးထည်နှင့် ခိုလှုံေန် ရနောများ
အရေးရပါ်လိုအပ်လျက်ေှိသည်။ 
ကေင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များ၏အဆိုအေ ကေင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး KNU အုပ်ချုပ်မှု
ရအာက်ေှိ ရလးရက့ရကာ်ငမို့သစ်ကို အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ စီးနင်း၀င်ရောက်ခဲ့ငပီး လာရောက်
ခိုလှုံကကရသာ လွတ်ရတာ်အမတ်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးတက်ကကလှုပ်ေှားသူများအပါအ၀င် လူ
ရပါင်း တစ်ဒါဇင်ရကျာ် အားဖမ်းဆီးငပီးရနာက် တင်းမာမှုများမမင့်တက်လာခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။
 KNU မှ ၎င်းတို့၏ လူမျ ိုးနှင့်ေပ်ေွာကို  ခုခံကာကွယ်ေန်အတွက်  ရမဖာင့်မတ်စွာ ကကား၀င်
ရဆာင်ေွက်ရပးမခင်းကို အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ ရလးရကရကာ်ငမို့ထဲ့သို့ လက်နက်ကကီး  ၁၀၀
 ရကျာ်ခန့်အား ေမ်းသမ်းပစ်ခတ်မခင်းမဖင့် တုန့်မပန်ခဲ့သည်။ အရဆာက်အဦးနှင့် လူရနအိမ်
များ စွာ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့ေသည်။ 
ND-Burma ၏ အဖွဲ့၀င်အဖွဲ့အစည်း မဖစ်ရသာ မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရေးရဖာင်ရဒးေှင်း 
HURFOM ၏ အဆိုအေ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ေက်ကတည်းမှ စတင်၍ လူရပါင်း ၆၉၀၀ ထွက်ရမပး
တိမ်းရေှာင်ခဲ့ေငပီး  လူရပါင်း ၄၀၀၀  ရကျာ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့  ခိုလှုံရနေသည်။ လက်ေှိ
တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားရနရသာ  ကေင်မပည်နယ်၊ ရလးရကရကာ်ငမို့နှင့် ပတ်၀န်းအပါအ၀င် တိုင်း 
ေင်းသားရဒသများအားလုံးကို “ရလရကကာင်းပျသံန်းမှု ကင်းမဲ့ဇုံ” သတ်မှတ်ရပးေန် UN အား 
HURFOM မှရတာင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနှင့် ထိုင်းနယ်စပ်တစ်ရလျာက်ထွက် ရမပး
တိမ်းရေှာင်သူများအား လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီနှင့်အကာအကွယ်များ ထိုင်းနိုင်ငံမှ 
အရေးရပါ် အကူအညီရပးေန်လိုသည်။  

၎င်းကဲ့သို့ တိုက်ခိုက်မှုများသည် စစ်ောဇ၀တ်မှုများနှင့် လူသားမျ ိုးနွယ်အရပါ် ကျူးလွန်သည့်
ောဇ၀တ်မှုများရမမာက်သည့်အမပင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အပစ်အခတ်ေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ်ကို 
ချ ိုးရဖာက်မခင်းလည်း မဖစ်သည်။ အပစ်အခတ်ေပ်စဲရေး ပျက်မပယ်သွားမခင်းသည် အံ့ကသစော
ရတာ့ မဟုတ်ရပ။  မမန်မာစစ်တပ်သည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ေင်းနှီးမမုပ်နှံမှု အကျ ိုးစီးပွား
အတွက်  သရဘာတူညီချက်များကို ပုံမှန် ချ ိုးရဖာက်ရလ့ေှိငပီး ထိုသို့ လုပ်ရဆာင်မခင်းမဖင့်  အ
ပစ်အခတ်ေပ်စဲရေးကို ပို၍ ယုံကကည်မှုမေှိေန် လှုံ့ရဆာ်ရနသည်။ 
အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ စစ်အင်အားတိုးချဲ့ထားရသာ ရဒသတွင်ရနထိုင်ရသာ အမပစ်မဲ့အေပ် 
သားများသည်  အကကမ်းဖက်စစ်တပ်၏  သတ်မဖတ်မခင်းခံေနိုင်မည့်  အသက်ရဘး အန္တောယ်
နှင့် ေင်ဆိုင်ရနေသည်။ အသက် ၅၆ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးသမီးနှင့် သူမ၏ ခင်ပွန်းတို့သည်
ရတာင်ယာထဲတွင်အလုပ်လုပ်ရနစဉ် ခမေ ၁၀၁ မှစစ်သားနှင့် အတူနယ်မခားရစာင့်တပ် BGF 
စစ်သား ၅ ဦးတို့သည် ရောက်ေှိလာခဲ့သည်။ သူမ၏ ခင်ပွန်းသည် ရကကာက်လန့်ငပီး သူမအား
တစ်ရယာက်ထဲ ချန်ထားကာ ထွက်ရမပးသွားခဲ့သည်။ KNLA စစ်သားများ မည်သည့်ရနော
တွင်ေှိရကကာင်း ရမးမမန်းရသာအခါ မသိဘူးဟု မပန်ရမဖရသာရကကာင့် နာရခါင်းကျ ိုးရအာင်
 ရိုက်နက်နှိပ်စက်ခဲ့သည်။ ထို့ရနာက် သူမ၏ ပါးစပ်တွင်းသို့ ရသနတ်မဖင့်ရတ့ကာ ပစ်သတ်ခံ
ခဲ့ေသည့် အမျ ိုးသမီး၏ မဖစ်ေပ်ကို ကေင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံးမှ မပင်းမပင်းထန်ထန်ရှုတ်ချ
ခဲ့သည်။  ဤကဲ့သို့ရသာမဖစ်ေပ်သည် သီးမခားမဖစ်ေပ်မဟုတ်ဘဲ  နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းေှိ အမျ ိုး သမီး
များနှင့် အေပ်သားများအရပါ် ချ ိုးရဖာက်မှု မမင့်တက်လာရသာ မဖစ်ေပ်များစွာထဲမှ တစ်ခု
မဖစ်သည်ဟု KWOမှ  ေှင်းမပခဲ့သည်။
ND-Burma အပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များစွာတို့၏ တစ်နှစ်ပတ်လုံး မှတ်တမ်းမပုချက်
အေ မမန်မာနိုင်ငံမှ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများသည် စနစ်ကျ၊ ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့်နှင့်
ဆက်လက် မဖစ်ပွားလျက်ေှိသည်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ အရေးယူရဆာင်ေွက်မှု
အားနည်းရသာရကကာင့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများကို အမပစ်ရပးအရေးယူခံေမခင်း မှ 
ကင်းလွတ်သည့် သံသောအတွင်း ေဲေဲတင်းတင်း အဆုံးမေှိ ချ ိုးရဖာက်ရနကကသည်။ အကကမ်း
 ဖက်စစ်တပ်၏ ေမ်းသမ်းပစ်ခတ်ရသာ လူသတ်လက်နက်များ ၀ယ်ယူမှုများကို ေပ် တန့်ေန်
အတွက်  ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော လက်နက်တင်ပို့ ရောင်းချမှုကို ပိတ်ဆို့ရေးသည် မေှိမမဖစ် လိုအပ်
သည်။ ထို့အမပင် နိုင်ငံတကာ ောဇ၀တ်ခုံရုံးသို့ လွှဲရမပာင်းရပးပို့မခင်းသည် မမန်မာစစ်တပ်
အား တေားဥပရဒ အထက်တွင် မည်သူမျှ မေှိရစဘဲ လူ့အခွင့်အရေး ချ ိုးရဖာက်သူများသည် 
တာဝန်ခံေမည်ဟူရသာ မပတ်သားသည့် သတင်းစကား ရပးပို့နိုင်မည် မဖစ်သည်။



ကယား(ကေင်နီ)မပည်နယ် ဖရူဆိုငမို့နယ်မှအမျ ိုးသမီး
များ၊ ကရလးငယ်များနှင့် သက်ကကီးေွယ်အိုများ အပါ
အ၀င် စစ်ရဘးရေှာင် ၃၀ ရကျာ်သည်အေှင်လတ်လတ်
မီးေှို့သတ်မဖတ်ခံခဲ့ေသည်။ ကေင်အမျ ိုးသမီးအစည်း 
အရုံး KWO  နှင့် အေပ်ဘက်  အဖွဲ့အစည်းများသည်
အာဏာသိမ်းစစ်တပ်၏ ေက်စက်ယုတ်မာရသာလုပ် 
ေပ်များကို မပင်းမပင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့သည်။ အာဏာ 
သိမ်းစစ်တပ်ပိုင်   မီဒီယာများမှ    အသတ်ခံေရသာအ 
မပစ်မဲ့အေပ်သားများကို   အကကမ်းဖက်သမားများ'  ဟု 
လွဲမှားစွာစွပ်စွဲကာ ရမမမပင်တွင် မဖစ်ပျက်ရနသည့်ေက်
 စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများကို  ဖုံးကွယ်ေန် လုပ်ကကံထား
 သည့်ရနာက်ထပ် လိမ်ညာမှုတစ်ခုလည်း မဖစ်သည်။
ကယား (ကေင်နီ)မပည်နယ် လွိုင်ရကာ်ငမို့နယ်၌ ငပီး
ခဲ့သည့် သီတင်းပတ်အတွင်း တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားရနာက်  
ရနအိမ် ၂၀ လုံးကို အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ မီးေှို့ခဲ့သည်
ဟု ကေင်နီအမျ ိုးသာကာကွယ်ရေးတပ်မရတာ် KNDF  
တပ်ဖွဲ့၀င်မှ ရမပာကကားခဲ့သည်။ အိုးအိမ်များဆုံးရှုံး
ခဲ့ေရသာ အေပ်သားမပည်သူများသည် ရနအိမ်များ၊
ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အစားအရသာက်နှင့် ရငွရကကးများကို
လည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ေသည်။ ကယား (ကေင်နီ) မပည်နယ်
တွင် ရဒသခံ ၁၅၀,၀၀၀ ရကျာ်သည် ထွက်ရမပးတိမ်း
 ရေှာင်ရနေသည်။ 

မရကွးတုိင်းရဒသကကီးကုိ အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ
ဆက်လက်ပစ်မှတ်ထားရနသည်။ မရကွးတုိင်းရဒသ
ကကီး၊ ဂန့်ရဂါငမို့နယ်ေိှ နှမ်းခါးေွာကုိ ရလရကကာင်းမဖင့်
စီးနင်းတုိက်ခုိက်မှုရကကာင့် လူရပါင်း နှစ်ဒါဇင်နီးပါး
ရသဆံုးခ့ဲသည်။ ရသဆံုးသူများသည် စစ်သားနှင့် 
အမပစ်မ့ဲအေပ်သားများ မဖစ်ကကငပီး စာေင်းအတိအကျ
အတည်မမပုနုိင်ရသးရပ။ အရလာင်းများေယူေန်
ကကိုးပမ်းရသာ ရဒသခံများသည်လည်း ပစ်ခတ်ခံခ့ဲေ
သည်။ 

တုိက်ပဲွများရကကာင့် လူရပါင်းများစွာ ထွက်ရမပးခ့ဲေ
သည်။ တုိက်ပဲွကုိ ကကုံရတွခ့ဲေရသာ မျက်မမင်များ၏
ရမပာမပချက်အေ သက်ကကီးေွယ်အုိများသည် လမ်းမ
ရလျှာက်နုိင်၊  မရမပးနုိင်ရသာရကကာင့် ချပုိီးကာ ထွက်
 ရမပးခ့ဲေသည်။ 

ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ CHRO မှ ထိုးစစ်ဆင်
တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက် မဖစ်ပွားရနရကကာင်း
သတင်းထုတ်မပန်ထားသည်။  ရဖရဖာ်ဝါေီလ ၁ ေက်
ရန့ကတည်းမှ စတင်၍  ရနွဦးရတာ်လှန်ရေးအတွက်
မျ ိုးဆက်သစ်လူငယ်များနှင့် ေဲေင့်ရသာ လှုပ်ေှားမှု
အသစ်များ ထွက်ရပါ်လာခဲ့မခင်းသည် ခုခံရတာ် လှန်
ရေးလှုပ်ေှားမှုကို အားရကာင်းရစခဲ့သည်။  ဘာသာ
ရေး အရဆာက်အဦးများ ဆက်လက်ပစ်မှတ်ထား
တိုက်ခိုက်ခံရနေငပီး အထူးသမဖင့် ချင်းလူမျ ိုးအများစု
ကိုးကွယ်သည့် ခေစ်ယာန်ဘာသာ၀င်များ၏ ဘုေား
ရကျာင်းများ တိုက်ခိုက်ခံရနေသည်။ CHRO ၏
သတင်းထုတ်မပန်ချက်အေ ခေစ္စမတ် အကကိုရန့တွင်
အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ ဗျူဟာရမမာက် ကင်းစခန်း
အမဖစ် ရမပာင်းလဲခဲ့သည့် 
ဆုရတာင်းရတာင်သို့သွားကကရသာ အသက် ၁၆ နှစ်
နှင့် ၁၈ နှစ်အေွယ် လူငယ်နှစ်ဦးသည် အကကမ်းဖက်
စစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးမခင်းကိုခံခဲ့ေသည်။ ဖမ်းဆီးရခါ်
ရဆာင်မခင်းခံေရသာ လူငယ်တစ်ဦးသည် စစ်ရကကာ
ရေးတွင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုရကကာင့် စိုးေိမ်ေသည့် 
အရမခအရနတွင် ေှိရနသည်။ ယခင်ကတည်းမှ စိုးေိမ်
ရနကကေရသာ အေပ်သားများ၏ စိတ်ဖိစီးမှုကို တိုး
လာရစသည့် COVID-19 မဖစ်ပွားမှု  မမင့်တက်လာ
သည့် အရေအတွက်ကိုလည်း CHRO မှတ်တမ်းတင်
ထားသည်။



စစ်တပ်၏ ချ ိုးရဖာက်မှုကုိ ခံေရသာစစ်တပ်၏ ချ ိုးရဖာက်မှုကုိ ခံေရသာ

မပည်သူများသည် တေားမျှတမှုေေိှေန် မပည်သူများသည် တေားမျှတမှုေေိှေန် 

မငင်းပယ်ခံရနေသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းေန်မငင်းပယ်ခံရနေသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းေန်

 ကကိုးပမ်းမှုရကကာင့် နုိင်ငံတဝှမ်းေိှအမျ ိုးသမီးများ ကကိုးပမ်းမှုရကကာင့် နုိင်ငံတဝှမ်းေိှအမျ ိုးသမီးများ

 သည် လူသားနှင့်ဆုိင်ရသာ လံုခခုံရေးချ ို့တ့ဲမှု၊  သည် လူသားနှင့်ဆုိင်ရသာ လံုခခုံရေးချ ို့တ့ဲမှု၊ 

နုိင်ငံသားလွတ်လပ်ခွင့် ဆံုးရှုးံမှု စသည့် နုိင်ငံသားလွတ်လပ်ခွင့် ဆံုးရှုးံမှု စသည့် 

၀န်ထုပ်၀န်ပုိးများစွာနှင့် ေင်ဆုိင်ရနကကေသည်။၀န်ထုပ်၀န်ပုိးများစွာနှင့် ေင်ဆုိင်ရနကကေသည်။

လူမျ ိုးတံုးသတ်မဖတ်မှုအပါအ၀င် မမန်မာစစ်တပ်လူမျ ိုးတံုးသတ်မဖတ်မှုအပါအ၀င် မမန်မာစစ်တပ်

မှ ကျူးလွန်ခ့ဲရသာ ောဇ၀တ်မှုများစွာအတွက် မှ ကျူးလွန်ခ့ဲရသာ ောဇ၀တ်မှုများစွာအတွက် 

တာ၀န်ခံမှုသည် ကကန့်ကကာရနှာင့်ရနှးရနသည်။ တာ၀န်ခံမှုသည် ကကန့်ကကာရနှာင့်ရနှးရနသည်။ 

KWO ကေင်မပည်နယ်အတွင်းဆက်လက်မဖစ်ပွား

ရနရသာ အကကမ်းဖက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ 

ရှုတ်ချရကကာင်း KWO မှထုတ်မပန်ချက် 

ဓါတ်ပုံ: ကေင်မပည်နယ်တွင်း တိုက်ပွဲများရကကာင့် ရဘးကင်းလုံခခုံရေးအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ရနသာ 
ရဒသခံများ
Source: ကေင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO 



စစ်ရကာင်စီ၏ အကကမ်းဖက်မှု
များ အေှိန်အဟုန်မဖင့် အေှိန်မမှင့်
 လုပ်ရဆာင်ရနမခင်းကို ကုလသမဂ္ဂ
လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ော ညှိနှိုင်းရေး
ရုံး UNOCHA မှသတိရပး ထုတ်မပန်ခဲ့
သည်။ 

ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ော
 မဟာမင်းကကီးရုံးမှ တိုက်ပွဲများမဖစ်ပွား
ရနရသာ ကေင်မပည်နယ်မှ ထိုင်း
နိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ရမပးလာသည့်
 မမန်မာဒုက္ခသည်များထံ အရေးရပါ်
 သွားရောက်ရတွ့ဆုံခွင့် မပုေန် ထိုင်း
နိုင်ငံအား ရတာင်းဆိုလိုက်သည်။ 

နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ရဒါ်
ရအာင်ဆန်းစုကကည်ကို စကားရမပာ
စက် တေားမ၀င်တင်သွင်းမှုနှင့်
 လက်၀ယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမဖင့် စွဲဆိုထား
ရသာပုဒ်မအတွက် အမိန်မချဘဲ ရုံ
ချနိ်းကို ရေှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။

အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ ရလးရက
ရကာ်မှေွာသားများကို  ရလရကကာင်း
မဖင့် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မှုများ
ရကကာင့် အေပ်သားများ ထပ်မံ၍ 
အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်
ခဲ့ေသည်။



ကေင်မပည်နယ်အတွင်း အေပ်သားမပည်
သူများ တိုက်ခိုက်ခံေမှုနှင့်  စပ်လျဥ်း
၍ ရှုတ်ချရကကာင်း
ကသစရကတးလျ၊ ကရနဒါ၊ မမန်မာနိုင်ငံ
ဆိုင်ော ဥရောပသမဂ္ဂသံရုံးနှင့် ဥရော
ပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ သံရုံးများ
အမပင် နယူးဇီလန်၊ ရနာ်ရဝ၊ ဆွစ်ဇာ
လန်၊ ယူရကနှင့် အရမေိကန်နိုင်ငံတို့မှ
မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ောသံအမတ်ကကီးများ၊
 သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများနှင့်    သံရုံး
အကကီးအကဲများမှ  ပူးရပါင်းလက်မှတ်
ရေးထိုး ထုတ်မပန်လိုက်သည်။

ကယား (ကေင်နီ)မပည်နယ် ဖရူဆို
ငမို့နယ်တွင် အကကမ်းဖက်စစ်တပ်
၏ အကကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုရကကာင့်
 အမျ ိုးသမီးများ၊ ကရလးများအပါအဝင်
 အေပ်သားမပည်သူ ၃၀ ဦးထက်မနည်း
 မီးေှို့သတ်မဖတ်ခံေသည့် ဓါတ်ပုံများ 
ထွက်ရပါ်လာသည်။ 

အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ NUG မှ
 ခေစ္စမတ်ရန့အကကို ကယား (ကေင်နီ) 
မပည်နယ်အတွင်း  အစုလိုက်အခပုံလိုက်
သတ်မဖတ်ခံေမှုနှင့်ပတ်သက်ငပီး ၀မ်း
နည်းရကကာင်း ထုတ်မပန်ရကကမငာခဲ့
ရသာ်လည်း  အကကမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမှ
တိုးမမှင့်ကျူးလွန်ရနရသာ စစ်ောဇ၀တ်မှု
များနှင့် လူသားမျ ိုးနွယ်အရပါ်ကျူးလွန်
သည့် ောဇ၀တ်မှုများကို ချက်မခင်း
ေပ်တန့်ရစရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ
အသိုင်းအဝိုင်းမှ ဝိုင်း၀န်းရဆာင်ေွက်ကက
ပါေန် အရလးထားရတာင်းဆိုခဲ့သည်။ 



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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