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၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါေီလ  ၁၇ ေက်ရန့မှ ၂၃ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေ



အကကမ်းဖက်စစ်အာဏာေှင်တို့၏ အက်ရကကာင်းများကို ရတွ့မမင်ရနေသည်။ အပျက်အစီး
အရသအရပျာက်များခဲ့ပပီး လူသစ်စုရဆာင်းရေးအတွက် ရုန်းကန်ရနေသည်။ အကကမ်းဖက်
စစ်အာဏာေှင်၏ တေား၀င်မှုအတွက် အဆက်မမပတ်ရတာင်းဆိုရနမှုကို ေပ်တန့်၍ မေနိုင်
ရသာ ရနွဦးရတာ်လှန်ရေးသည် မဖုတ်ချနိုင်ရသာရကကာင့်  အကကမ်းဖက်စစ်အာဏာေှင်ကို 
ရထာက်ခံမှု ယခင်ထက်နည်းပါးလာသည်။ အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ (NUG) ၏ အဆို
အေ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါေီလ ပထမပတ်အတွင်း အကကမ်းဖက်တပ်သား ၁၆၀ ကျဆုံးခဲ့သည်။ 

အကကမ်းဖက်စစ်တပ်သည် ောထူးအလတ်တန်းစား စစ်သည်များ၏ ဇနီးများနှင့် အသက် 
၁၅ နှစ်အထက် သားသမီးများအား မသင်မရနေ စစ်သင်တန်းတက်ရောက်ရစကာ လူသစ်
စုရဆာင်းရေး နည်းဗျူဟာများကို အတင်းအကကပ် တိုးမမှင့်လုပ်ရဆာင်ရနချနိ်  စစ်ကူများ 
ထပ်မံရစလွှတ်ရသာရကကာင့် အရသအရပျာက်များ ဆက်လက်တိုးလာရနသည်။ တိုက်ပွဲများ
အတွင်း ကရလးသူငယ် အသုံးမပုမခင်းကို တင်းကကပ်စွာ တားမမစ်ထားသည်။ စစ်အာဏာေှင်မှ 
ဥပဒနှင့်မညီရသာ လုပ်ေပ်များကို ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်ရနသကဲ့သို့  အကကမ်းဖက်တပ်သား
များသည် မကကုံစဖူးရသာ နှုန်းမဖင့် ကျဆုံးရနသည်။ ထိုအချက်ကိုတုံ့မပန်ေန် အကကမ်းဖက်
စစ်တပ်သည် စစ်မှုထမ်းရဟာင်များကို အသုံးချ၍ ရတာ်လှန်ရေး လှုပ်ေှားမှုကို တိုက်ဖျက်ေန်
ကကိုးပမ်းခဲ့သည်။ စစ်သားနှင့် ေဲတပ်ဖွဲ့၀င် ၈၀၀၀ ရကျာ်သည် အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ေှားမှု
(CDM)တွင် ပါ၀င်ခဲ့ပပီး ခန့်မှန်ရမခ တပ်သား ၂၀၀၀ ရကျာ်သည် တပ်မှထွက်ရမပးရနကကပပီး ထို
ထက်မက အကကမ်းဖက်စစ်တပ်ကို စွန့်ခွာေန် စဉ်းစားရနကကသည်။ NUG သည် မပည်သူနှင့် 
ပူးရပါင်းလာရသာ တပ်သားများကို အကာအကွယ်ရပးထားသည်။ 

အကကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ရလရကကာင်းမဖင့် ဆက်လက်တိုက်ခိုက်မှုများသည်နှင့် ရလရကကာင်း
တိုက်ခိုက်မှုအရပါ် မှီခိုအားထားမှုသည် တပ်မရတာ်နှင့် မပည်သူကကားတိုက်ပွဲတွင် အကကမ်း 
ဖက်စစ်တပ်မှ  ရှုံးနှိမ့်မခင်း မဖစ်သည့်အမပင် အားနည်းသည့် လက္ခဏာတစ်ေပ်လည်း မဖစ်သည်
ဟု ကျွမ်းကျင်သူများ ယူဆကကသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုရစကာမူ အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ အမပစ်
မဲ့အေပ်သားများအရပါ် ေက်စက်ကကမ်းကကုတ်စွာ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မှုရကကာင့် နယ်စပ်
ရဒသများနှင့် အနီးအနားေှိ ပမို့နယ်အသီးသီးသို့  ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ေရသာရကကာင့်

ဒုက္ခသည် အကျပ်အတည်းကို ဖန်တီးရပးလျက်ေှိသည်။ ပပီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်အတွင်း 
အစည်းအရဝးတွင် ကုလသမဂ္ဂ အရထွရထွအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ော အထူး
သံတမန် Noeleen Heyzer မှ မမန်မာနိုင်ငံတွင် လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုဆိုင်ော 
အကျပ်အတည်းကို တုံ့မပန်ောတွင် ပိုမိုတက်ကကရသာ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ေန် ထိုင်းနိုင်ငံအား 
ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံတွင်း၌ အကူအညီလိုအပ်ရနရသာ လူရပါင်း ၃ သန်းရကျာ်
ေှိပပီး ၎င်းတို့၏ အရမခခံအခွင့်အရေးများနှင့် ေှင်သန်ေပ်တည်ရေးအတွက် မပင်းမပင်းထန်ထန်
ဆုံးရှုံးရနကကေသည်။ အရထာက်ပံ့ အကူညီလိုသူ အများစုမှာ အမျ ိုးသမီးများ၊ ကရလးများ
နှင့် သက်ကကီးေွယ်အိုများ မဖစ်ကကသည်။

နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက အချနိ်နှင့်အမျှ တုံ့မပန်ရဆာင်ေွက်ရနချနိ်တွင် ရမမမပင်ရပါ်ေှိ
မပည်သူများ ဒုက္ခရောက်ရနကကပါသည်။ စစ်အစိုးေသည် ကျယ်မပန့်ရသာ တာဝန်ခံမှုကိုရေှာင် 
တိမ်းရနဆဲမဖစ်ပပီး  ေလဒ်အရနမဖင့် ၎င်းတို့၏  ထိုးစစ်များကို ေပ်တန့်ေန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ 
ယင်းအစား၊ ၎င်းတို့သည် ခုခံရချပမှုအားလုံးကို စေိတ်စကမဖင့် ရချမှုန်းေန် ၎င်းတို့ ၏ တပ်ဖွဲ့
များကို တိုးချဲ့ေန် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။ ကမ္ဘာ့ရခါင်းရဆာင်များသည် ေည်ေွယ်ချက်ေှိေှိ
နှင့် အရေးတကကီးလုပ်ရဆာင်ကကေမည်မဖစ်သည်။ စစ်အစိုးေ၏ ောဇ၀တ်မှုများတွင် ကျူးလွန်
ခံေသူများနှင့် မိသားစုများစွာတို့သည် တေားမျှတမှုနှင့် ထိုက်တန်ရကကာင်း ကကား နာေမည်
မဖစ်သည်။ 

နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှ အချနိ်နှင့်အမျှ တုံ့မပန်ရဆာင်ေွက်ေန် တုံ့ဆိုင်းရနချနိ် ရမမမပင်ရပါ်
မှ မပည်သူများ ဒုက္ခရောက်ရနကကသည်။ အကကမ်းဖက် စစ်အာဏာေှင်သည် ကျယ်မပန့်ရသာ
ချ ိုးရဖာက်မှုများအတွက် တာ၀န်ခံေန် ဆက်လက်တိမ်းရေှာင်ရနရသာရကကာင့် ၎င်းတို့၏
ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုများကို ေပ်တန့်ေန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။  ယင်းအစား အကကမ်းဖက်
စစ်တပ်သည် ခုခံရချပမှုအားလုံးကို တက်နိုင်သမျှ ရချမှုန်းေန် ၎င်းတို့၏ တပ်ဖွဲ့များကိုတိုး
ချဲ့ေန်သန္နိဋ္ဌာန်ချထားသည်။ ကမ္ဘာ့ရခါင်းရဆာင်များသည် ေည်ေွယ်ချက်ေှိေှိမဖင့် အရေးရပါ်
အရေးယူ ရဆာင်ေွက်ေမည်မဖစ်သည်။ အကကမ်းဖက်စစ်အာဏာေှင် ကျူးလွန်ခဲ့ရသာ ောဇ 
၀တ်မှုများတွင် ကျူးလွန်ခံေသူများနှင့် မိသားစုများစွာတို့သည် တေားမျှတမှုနှင့် ထိုက်တန်
ရကကာင်း ကကားနာေမည်မဖစ်သည်။ 



စစ်အာဏာေှင်၏ အကကမ်းဖက်မှုများရကကာင့် ဒုက္ခသည်များနှင့် 
မပည်တွင်း ရနေပ်စွန့်ခွာ စစ်ရမပးရေှာင်များ ဆက်လက်ထွက်ရမပး
ရနေသည်။ ပပီးခဲ့သည့်လအတွင်းရမမလှန်စနစ်မဖင့် ဆက်လက်
ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုရကကာင့် ရဒသခံ ၅၀၀၀၀ နီးပါးရနေပ်
စွန့်ခွာစစ်ရေးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေသည်။ ကေင်အမျ ိုးသားအစည်း 
အရုံး (KNU) ထိန်းချုပ်နယ်ရမမများေှိ အနီးအနားရကျးေွာများသို့ 
ရေးကင်းောသို့ထွက်ရမပး ခိုလှုံလာရသာ စစ်ရေးရေှာင်များ တိုး
လာလျက်ေှိသည်။ ကေင်အေပ်ေက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ရဒသခံ
အဖွဲ့အစည်းများသည် အရေးရပါ်လိုအပ်လျက်ေှိရသာ အမိုး 
အကာ၊ စားနပ်ေိက္ခာနှင့် အရမခခံတစ်ကိုယ်ရေသုံး ပစ္စည်များကို 
အရေးရပါ် တုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်ရပးခဲ့သည်။ 

နယ်စပ်ရဒသတစ်ရလျှာက်တွင် ဒုက္ခသည် ၃၀၀၀ နှင့် ၅၀၀၀ 
ကကား ေှိရနသည်။ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ေသည့် အမျ ိုးသမီးများ၊
ကရလးသူငယ်များနှင့်  သက်ကကီးေွယ်အို  ဒုက္ခသည်များသည်
အစားအရသာက်နှင့် ရသာက်သုံးရေသန့်အပါအ၀င် ရဆးဝါး
များ လိုအပ်ရနသည်။ အကကမ်းဖက် စစ်တပ်သည် ကေင်လက်
 နက်ကိုင်အဖွဲ့သာမက အမပစ်မဲ့ အေပ်သား   မပည်သူများကိုပါ
ရလရကကာင်းနှင့် ရမမမပင်တွင် ရမမလှန်တိုက်ခိုက်ရနသကဲ့သို့- 
ဇန်နဝါေီ ၁၃ ေက်တွင်လည်း စစ်ရမပးဒုက္ခသည်များ ခိုလှုံရနသည့်
တိုး တက်ရသာ ဗုဒ္ဓောသာ ကေင်အမျ ိုးသားတပ်မရတာ်DKBA  
အရမခစိုက်စခန်းကို ရလရကကာင်းမှ စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ 

အကကမ်းဖက် စစ်အာဏာေှင်၏ ရအာက်တွင် မည်သူမျှမလံုခခုံပါ။
 ကယား (ကေင်နီ)မပည်နယ်  အတုိင်ပင်ခံရကာင်စီ (KSCC) မိမိ
တ့ုိ၏ အသက်လံုခခုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးအတွက် ဗံုးခုိကျင်းများ
တူးထားကကေန် နုိးရဆာ် ထုတ်မပန်ခ့ဲသည်။  ထုိအရေးရပါ်ထုတ်
မပန်ချက်ကုိ ဇန်န၀ါေီလ ၁၇ ေက်ရန့တွင် လူ ၇ ဦးရသဆံုးခ့ဲ
ရသာ စစ်ရေးရေှာင်စခန်း နှစ်ခုတ့ုိကုိ ရလရကကာင်းမဖင့် ဗံုးကကဲ
တုိက်ခုိက်ခံေပပီးရနာက် ထုတ်မပန်ခ့ဲမခင်းမဖစ်သည်။ ဇန်နဝါေီလ 
၁၆ ေက်ရန့ နမ့်မယ်ခံုပမို့တွင်လည်း အေပ်သားများကုိ တုိက်ရုိက်
ပစ်မှတ်ထားရသာ ရလရကကာင်းမဖင့် ဗံုးကကဲတုိက်ခုိက်မှုရကကာင့် 
ရဆး၀န်ထမ်း (၃) ဦး ရသဆံုးခ့ဲရသာ မဖစ်ေပ်တစ်ခု မဖစ်ခ့ဲ ရသး
သည်။ အကကမ်းဖက်စစ်တပ်သည် အေပ်သားနှင့် ခုခံရတာ် လှန်
ရေးတပ်သားများကုိ ခဲွမခားမှုမေိှရကကာင်း သတ်မဖတ်ရနသည်ကုိ 
ေှင်းေှင်းလင်းလင်း ရတွ့မမင်ေရကကာင်း KSCC မှထုတ်မပန်ခ့ဲသည်။
 လူမျ ိုးတံုးသတ်မဖတ်မှုကုိ ကျူးလွန်ရနပပီး ေက်စက်ကကမ်း ကကုတ်
ရသာ အကကမ်းဖက်မှုများ တုိးလာနုိင်သည်။ 
ကေင်နီအမျ ိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ၏ အဆုိအေ
 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါေီလ ၇ ေက်ရန့နှင့် ၁၇ ေက်ရန့အကကား 
အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ မပည်နယ်တွင်း ရလရကကာင်းမဖင့် အနည်း 
ဆံုး ၈ ကကိမ်ထက်မနည်း တုိက်ခုိက်ခ့ဲသည်။ 

ချင်းမပည်နယ်တွင် အကကမ်းဖက်စစ်တပ်အရပါ် ခုခံဆန့်ကျင်မှု
များ မပင်းထန်ရနဆဲမဖစ်သည်။  ချင်းလူမျ ိုး ၈၉၂ ဦးဖမ်းဆီးခံေ
မခင်းအမပင် သတ်မဖတ်မခင်းနှင့် ဥပရဒမဲ့ရသဆုံးမှု ၁၈၀ ရကျာ်ကို
ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (CHRO) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်
ဟု ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ တပ်အင်အား ၁၅၀ ရကျာ်ကို တင်ရဆာင်
လာရသာ အကကမ်းဖက်စစ်တပ်အား ချင်းမပည်နယ်ရမမာက်ပိုင်း
ဟိန်းဇိန်ေွာအနီးတွင် ရဒသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲမှ တိုက်ခိုက်
ပပီးရနာက် တိုက်ပွဲမပင်းထန်ရနပပီး စစ်တပ်မှ ရလရကကာင်းမဖင့်
တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
အကကမ်းဖက်စစ်တပ်သည် ောထူးအလတ်တန်းစား စစ်သည်များ
၏ ဇနီးများနှင့် အသက် ၁၅ နှစ်အထက် သားသမီးများ ပါ၀င်
ရသာ လူသစ်စုရဆာင်းရေး နည်းဗျူဟာများကို အတင်းအကကပ်
တိုးချဲ့လုပ်ရဆာင်လာကာ  ချင်းမပည်နယ်သို့ စစ်ကူများ ထပ်မံ
ရစလွှတ်ရသာရကကာင့် အရသအရပျာက်များ တိုးလာလျက်ေှိ
သည်။
အေပ်သားများအရပါ် ထိတ်လန့်ဖွယ်ရကာင်းသည့် ောဇ၀တ်များ
ကို ကျူးလွန်ခဲ့ရသာ အရထာက်အထားများ ဆက်လက်ထွက်
ရပါ်ရနသည်။ ချင်းမပည်နယ် မတူပီပမို့နယ်တွင် အကကမ်းဖက်
စစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီးရခါ်ရဆာင်သွားသည့် အေပ်သား ၁၀ ဦးအား
 မသတ်မဖတ်မီ မပင်းထန်စွာ ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်သည့် လက္ခဏာ
များ ရတွ့ေှိခဲ့သည်။ ရသဆုံးသွားသူများထဲတွင် ၁၃ နှစ်အေွယ်
ကရလးငယ်တစ်ဦး လည်လှီးသတ်မဖတ်ခံခဲ့ေသည်။ သတ်မဖတ်
မှုအတွက် မတူပီအရမခစိုက် ရမခမမန်တပ်ေင်း ၁၄၀ မှ တာ၀န်ေှိ
ရကကာင်း CHRO ထုတ်ရဖာ်ရမပာကကားခဲ့သည်။ 
ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ တိုးလာမခင်းရကကာင့် ခုခံရတာ်လှန်
 ရေးတပ်ဖွဲ့၀င်များကို ပိုမိုးဆိုးေွားလာမည့် အကကမ်းဖက်တိုက်
 ခိုက်မှုများအတွက် ကကိုတင်မပင်ဆင်ေန် တွန်းအားရပးခဲ့သည်။ 
“မပည်နယ်ရမမာက်ပိုင်းနှင့် ရတာင်ပိုင်းရဒသများတွင်စစ်ဆင်ရေး
များ ပိုမို လုပ်ရဆာင်နိုင်ဖွယ် ေှိရကကာင်း” ချင်းအမျ ိုး သားတပ်ဦး
၏ ရမပာရေးဆိုခွင့်ေှိသူမှ ရမပာကကားခဲ့သည်။ 



"မမန်မာလူမျ ိုးရတွဟာ "မမန်မာလူမျ ိုးရတွဟာ 

အံ့ကသစောရကာင်းရလာက်ရအာင် အံ့ကသစောရကာင်းရလာက်ရအာင် 

စည်းလုံးညီညွတ်ပပီး အေင်ကထက် စည်းလုံးညီညွတ်ပပီး အေင်ကထက် 

ပိုစည်းလုံးတယ်ဆိုတာ ေှင်းေှင်းလင်းလင်း ပိုစည်းလုံးတယ်ဆိုတာ ေှင်းေှင်းလင်းလင်း 

သိနိုင်ပါတယ်။ မမန်မာမပည်သူအားလုံးေဲ့ တစ်ခုသိနိုင်ပါတယ်။ မမန်မာမပည်သူအားလုံးေဲ့ တစ်ခု

တည်းရသာ ေည်မှန်းချက်ကရတာ့ တည်းရသာ ေည်မှန်းချက်ကရတာ့ 

စစ်အာဏာေှင်စနစ်လုံး၀ပျက်သုန်းရေးမဖစ်သည်။ စစ်အာဏာေှင်စနစ်လုံး၀ပျက်သုန်းရေးမဖစ်သည်။ 

မမန်မာမပည်သူေဲ့ရအာင်ပွဲကရတာ့ မမန်မာမပည်သူေဲ့ရအာင်ပွဲကရတာ့ 

လက်တကမ်းအလိုမှာ ရောက်ရနပါပပီ။"လက်တကမ်းအလိုမှာ ရောက်ရနပါပပီ။"

ရနေုန်းလတ်- ၂၀၁၆-၂၀၂၀ ခုနှစ် ေန်ကုန်တိုင်း 
ရဒသကကီးမှ မဖုတ်ချခံ အမျ ိုးသား ဒီမိုကရေစီ 
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ လွှတ်ရတာ် အမတ်ရဟာင်း 

အာဏာေှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒမပသူများ (၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ောလ)
Source: AFP/ The Irrawaddy



နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ခံ 
ရဒါ်ရအာင်ဆန်းစုကကည်ကို လက်ေှိ 
တေားစွဲထားသည့်အဂတိမှု ၅ မှုအမပင်  
အဂတိ ၅ မှု ထပ်တိုး တေားစွဲခဲ့သည်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်၀ါေီလ ၁ ေက်ရန့
 စစ်အာဏာသိမ်းပပီးရနာက် မှုခင်းများ 
သိသိသာတိုးလာရသာရကကာင့် ေန်ကုန်
ပမို့အား လုံခခုံမှုမေှိဆုံးရသာ ပမို့တစ်
ပမို့ အမဖစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ 

မမန်မာနိုင်ငံ ရတာင်ေက်ပိုင်းမှ
သတင်းရထာက်နှစ်ဦး ထပ်မံအဖမ်း
ခံခဲ့ေသည်။ ND-Burma အဖွဲ့၀င်
အဖွဲ့အစည်းမဖစ်ရသာ မွန်မပည်လူ့
အခွင့်အရေးအဖွဲ့၏ သတင်းများ
အေ တနသသာေီတိုင်းအရမခစိုက်၊
  Dawei Watch သတင်းဌာနမှ
 သတင်းရထာက် ကိုရဇာ်၊ မမိုးမမင့်
နှင့် ရုံး၀န်ထမ်း ကိုသားကကီးတို့ ၃ဦး
ကို စစ်တပ်မှ ရနအိမ်အသီးသီးတွင်
ဖမ်းဆီးရခါ်ရဆာင်သွားခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးရခါ်ရဆာင်သွားသူများကို
မည်သည့်ရနောတွင် ထိန်းသိမ်းထား
ရကကာင်း မသိေရသးရပ။ 

“မီးမပျက်တဲ့ေက် တစ်ေက်မှ မေှိေူး
ဆိုရသာ” မမန်မာနိုင်ငံအနှံ့မီးမပတ်
ရတာက်မခင်းရကကာင့် စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းများနှင့် မပည်သူတို့အရပါ်
ထိခိုက် ထိခိုက်နစ်နာရစသည်။ 



ေန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါရမာက္ခ
 ရဒါက်တာ အာကာမိုးသူအား
 အာဏာေှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒမပပွဲကို
 ဦးရဆာင်မှုမဖင့် အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ  
ရထာင်သုံးနှစ် ချမှတ်ခံခဲေသည်။ 

ရေနံကုမ္ပဏီများမဖစ်ရသာ Chevron 
Corp နှင့် Total Energies တို့မှ လူ့
အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများ ပိုမို ဆိုးေွား
လာရသာရကကာင့် မမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်
ခွာရတာ့မည်ဟု ရကကမငာခဲ့သည်။ ရေနံ
နှင့် သောဝဓာတ်ရငွ့ ကုမ္ပဏီများကို 
ရုပ်သိမ်းေန် လရပါင်းများစွာ ဖိအားရပးမှု
များ တိုးလာခဲ့သည်။

Total Energies နှင့် Chevron Corp 
တို့မှ မမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာေန်
ဆုံးမဖတ်ချက်ကို အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေး
အစိုးေ NUG မှ ကကိုဆိုခဲ့ရသာ်လည်း မမ
န်မာ့ရေနံနှင့် သောဝဓာတ်ရငွ့လုပ်ငန်း
အရပါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်ေန်
 နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ပျက်ကွက်
မှုကို စိုးေိမ်ရနကကဆဲမဖစ်သည်။ 



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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