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၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၅) ရက္၊ အဂၤါေန႕
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ - ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံ - ခ်င္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအားတရားစြဲဆိုမႈကိုရုတ္သိမ္းေပးျပီး လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အတြက္
အေရးမယူျခင္းကိုရပ္တန္႕ေပးပါ

[ခ်င္းမိုင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ] ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားမွ က်ဴးလြန္ခ့သ
ဲ ည္႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ အား
ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပသူ

ခ်င္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ(၈)ဦးကို

ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ

တရားစြဲဆို

ျခင္း

ႏွင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရသူခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ျခင္း
တို႕အေပၚ CHRO မွ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လိုက္သည္။ အဆိုပါ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုထားမႈကို
ျခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္း ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ျမန္မာအစုိးရအား CHRO မွ တိုက္တြန္းသည္။ ထို႕အျပင္ CHRO မွ
ေရရွည္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ
ျပင္းထန္သည္႕

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

ေနာက္ထပ္မျဖစ္ပြားေစရန္

ႏွင့္

ျပစ္မႈအတြက္

ျပစ္ဒဏ္မခ်မွတ္ျခင္းအား အဆံုးသတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လြတ္လပ္ျပီးဘက္မလိုက္သည္႕ ႏုိင္ငံတကာယႏၱရား
မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဟူသည္႕ အခ်က္ကိုလည္း ထပ္ေလာင္း ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ဇြန္လ (၁၀)ရက္ေန႕ကခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေရဇြာျမိဳ႕နယ္ခြဲ မွ အသက္ (၅၅)ႏွစ္အရြယ္ရိွ
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား အမွတ္ (၂၆၉) ေျခလ်င္တပ္ရင္း မွ တပ္သားမ်ိဳးသူရေက်ာ္ က မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္
ၾကိဳးပမ္းစဥ္ ဆိုးရြားစြာရိုက္ႏွက္ခ့သ
ဲ ည္။
အဆုိပါ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအားမည္သို႕

ေရဇြာေဒသခံမ်ားမွ

CHRO

အမႈရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည္ဟု

အေရးယူထားသည္ႏွင့္

အားေျပာျပရာတြင္
ၾကားမိသည္

ပတ္သက္၍မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနသည္။

တပ္သားမ်ိဳးသူရေက်ာ္သည္

ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါ

မတူပီျမိဳ႕ရွိစစ္ခံုရံုးတြင္

သတင္းအားအတည္ျပဳရန္မူယေန႕တိုင္

မျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္႕အျပင္ အျခားအေရးယူေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ ဟုလည္းအတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။
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ယင္းအမႈႏွင့္

ပတ္သက္၍မူ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ

ေဒသခံမ်ားသေဘာေတြ႕ေစရန္

ဗ်ဴဟာမွဴး

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

ဗိုလ္မွဴးၾကီး

ေရဇြာတြင္

ႏိုင္လင္းထြန္းသည္
အမ်ားျပည္သူအတြက္

အခမ္းအနားက်င္းပေပးခဲ့ ကာယင္းအခမ္းအနား၌ ရိုက္ႏွက္ခံရသူအမ်ိဳးသမီး၏ ခင္ပြန္းအားေခါက္ဆြဲေျခာက္
(၁၅) ထုပ္ ႏွင့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းေပးအပ္ခဲ့သည္။
ခ်င္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား
ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႕ က ေရဇြာျမိဳ႕နယ္ခြဲမွ ဇိုသုန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ (ZWO) သည္ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈ
အားဆန္႕က်င္သည္႕ ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ရန္ခြင့္ျပဳမိန္႕ ကိုေရဇြာရဲစခန္းထံေလွ်ာက္တင္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ႏွစ္ရက္
အၾကာတြင္ ေရဇြာျမိဳ႕နယ္ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဟာမန္း မွ

ေဒသခံအမ်ိဳးသမီး (၁၀၀) ေက်ာ္အားေရဇြာ

ျမိဳ႕နယ္ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးသို႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရး အသိပညာျမွင့တ
္ င္ေရး အစီအစဥ္ စီစဥ္ က်င္းပမည္ ဟု
မဟုတ္မမွန္ အေၾကာင္းျပေခၚယူခဲ့သည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးကိုေရာက္ရွိသည္႕အခါ ယင္းကဲ့သို႕ေသာ
သိရွိခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ

အစီအစဥ္မ်ိဳးမရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက

အသိပညာေပးအစီအစဥ္အစားဟာမန္းသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

ျခိမ္းေျခာက္

ခဲ့ျပီးယင္းသို႕ ဆႏၵျပပြဲကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည္႕ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား
ရရွိႏိုင္မည္႕ ေရဇြာျမိဳ႕နယ္ခြဲအခြင့္အေရးမ်ားကိုစြန္႕ပစ္ရာေရာက္သြားမည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္
ျမန္မာစစ္တပ္မွ တပ္သားအားလည္းခြင့္လႊတ္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားတိုက္တြန္းခဲ့သည္။
အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္

အမွတ္(၂၆၉)

ေျခလ်င္တပ္ရင္း

မွ

တပ္မွဴး

ျဖစ္ျပီး

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏

အထက္အရာရွိလည္း ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္သူ၀င္းလည္း ရွိေနခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္
ခဲ့သူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ေနရာကို

အဆုိအရ

ကၽြန္ေတာ္တို႕

ဗိုလ္မွဴးေအာင္သူ၀င္းမွ

“ကၽြန္ေတာ္တို႕စစ္သားေတြဟာ

မိန္းမေတြေခၚေဆာင္မသြားႏိုင္ဘူးဆိုေတာ့

တစ္ခါတစ္ေလ

တာ၀န္က်ရာ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕

ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုမထိန္းႏိုင္ဘူးျဖစ္သြားတယ္။ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးေနာက္ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္္တို႕ဟာ
ျပည္သူေတြအတြက္

ေကာင္းက်ိဳးအမ်ားၾကီးလုပ္ခ့ေ
ဲ ပမဲ့

အေကာင္းေတြအတြက္

ကၽြန္ေတာ္တို႕

အသိအမွတ္ျပဳမခံခဲ့ရပါဘူး” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ZWO မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဆႏၵျပရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျခင္းမရွိခ့ေ
ဲ သာ္လည္းအဆိုပါ ျခိမ္းေျခာက္မႈ
မ်ား

ၾကားမွပင္

ဇြန္လ

မတူပီအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္း(MWO)

(၂၃)

ရက္ေန႕က

ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္

မွ

တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုမတူပီရဲစခန္းသို႕တင္ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ္လည္း
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မတူပီျမိဳ႕တြင္မူ
ဆႏၵျပရန္

ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရရာအစီအစဥ္အတိုင္းပင္

ဇြန္လ

(၂၄)

ရက္ေန႕က

ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

လက္တုန္႕ျပန္သည္႕အေနျဖင့္

မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း၌ပင္

ေရဇြာျမိဳ႕မွ

တက္ၾကြ

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေလးဦးတို႕အားသက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းမ်ားသို႕

အဆိုပါ

လႈပ္ရွားသူေလးဦး

ဆႏၵျပမႈအတြက္
ႏွင့္

မတူပီျမိဳ႕မွ

အသီးသီးဆင့္ေခၚခဲ့ၾကျပီး

“ျငိမ္းခ်မ္းစြာ

စုေ၀းခြင့္ နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည္႕လည္ခြင့္ ဆုိင္ရာဥပေဒအရ ” ပုဒ္မ (၁၈) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။
အဆိုပါ ပုဒ္မအရေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္အထိက်ခံႏိုင္သည္႕ ျပစ္မႈျဖစ္သည္။
ေရဇြာ

ျမိဳ႕နယ္ခြဲမွ

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ

တရားစြဲဆိုထားမႈ

အား

ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေရဇြာျမိဳ႕နယ္ခြဲ ရဲအရာရွိ သိန္းေဇာ္လႈိင္ မွ တုန္႕ျပန္ရာတြင္
ယင္းသို႕တရားစြဲရန္ မွ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဟုန္းငိုင္ထံမွ ရရွိသည္႕အမိန္႕ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္

ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ

အမႈရုတ္သိမ္းရန္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဟုန္းငိုင္းမွာ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ျဖစ္သည္။ ဇြန္လ (၂၈) ရက္က အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဟုန္းငိုင္းအား မတူပီျမိဳ႕တြင္ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ၌ ယင္းကဲ့သို႕
ဆႏၵျပပြဲမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ယင္းသို႕ ျပဳလုပ္ျခင္းက မတူပီျမိဳ႕နယ္ ေဒသအတြင္း ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား
၀င္ေရာက္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခ်င္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ (၈) ဦး တရားစြဲဆိုခံထားရ
ေရဇြာမွ

ဆႏၵျပပြဲကို

ဦးေဆာင္ခ့သ
ဲ ူ

ZWO

ငြန္ခ်င္းပါရ္၊

မွ

ေဆြေဆြၾကည္၊

ေကာ္ေထြး

ႏွင့္

ခင္ခင္ရီေလးဦးတို႕သည္ ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ေန႕ကပထမအၾကိမ္ ရံုးတင္စစ္ေဆးျခင္းခံခ့ရ
ဲ သည္။ အဆိုပါ
အမ်ိဳးသမီးေလးဦးသည္

ဇူလိုင္လ

(၁၅)

ရက္

ႏွင့္

ဇူလိုင္လ

(၂၂)

ရက္ေန႕တို႕တြင္

အသီးသီး

ထပ္မံစစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ MWO မွ ထန္ဇိန္ ႏွင့္ ခင္ေထြးပါရ္ ၊ မတူပီလူငယ္အဖြဲ႕ (MYA) မွ ေမာင္ဟန္ ႏွင့္ ေသမာန္
ေလးဦးတို႕အား မတူပီျမိဳ႕၌ ယမန္ေန႕ က စတင္ ရံုးတင္စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ အမႈဖြင့္ ခံထားရသူ
ေလးဦးမွာ မတူပီျမိဳ႕ွ ဆႏၵျပပြဲ၌ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
မတူပီ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕(MWO)မွ ေဒၚထန္ဇိန္ က CHROအားေျပာျပရာတြင္ “ ဒီကလူေတြအားလံုးက
အရမ္းထိတ္လန္႕စရာေကာင္းတဲ့

ဒီအျဖစ္အပ်က္

အမွန္တရားဘက္ကရပ္တည္ေနတာျဖစ္တယ္။

ဒါေပမဲ့

ျဖစ္သြားတာကိုသိၾကတယ္။

ကၽြန္မတို႕ကလည္း

အခုအမွန္တရားဘက္က

ရပ္တည္ျခင္းအတြက္

ကၽြန္မတို႕ တရားစြဲခံရတယ္။ ကၽြန္မတို႕ ျပည္သူေတြအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈနဲ႕ လူသားဆန္တ့လ
ဲ ံုျခံဳမႈ
မရွိပါဘူး” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
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ယခုအခ်ိန္ထိ၌မူေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အာမခံရရန္ ပူးေပါင္းၾကိဳးပမ္းေပးမႈေၾကာင့္ ခ်င္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ
ရွစ္ဦးတို႕သည္ ဖမ္းဆီးခံထားရျခင္းမရွိေသးေပ။

တရားမွ်တမႈမရွိဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္
“တေလာေလးကေရဇြာမွာ ျဖစ္သြားတဲ့ ဒီလိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္
CHRO

က

သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုခဲ့တ့ဲ

လိမ္အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံေတြအတိုင္းပါပဲ-

အရမ္းကို

ၾကမ္းတမ္းတယ္၊ျပီးေတာ့ ဘာမွ မယ္မယ္ရရအေရးယူမႈမရွိဘဲ ျပီးသြားတဲ့ဟာေတြေပါ့။ အခုလိုရဲရဲ ၀ံ႕၀ံ႕နဲ႕
ဒီျပႆနာအေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတဲ့သူေတြကို

ျခိမ္းေျခာက္

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲလိ္င္အၾကမ္းဖက္ခံရသူေတြအတြက္
မရွိတာကရြံရွက္စရာေကာင္းလွပါတယ္”

ဟု

ျငိမ္သက္ေစျပီးေတာ့

တရားမွ်တမႈရွိေအာင္

CHRO

Advocacy

ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း

Director

Rachel

Fleming

မွ

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ သမၼတသိန္းစိန္ အစိုးရအာဏာရရွိခ်ိန္မွ စတင္ကာလိင္အၾကမ္းဖက္မႈ စုစုေပါင္းငါးမႈ
ကို

CHRO

မွ

သတင္းမွတ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲရာယင္းငါးမႈ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

တပ္ဖြဲ႕

ေမလအတြင္းပထမအၾကိမ္

သံုးမႈမွာ

ျဖစ္ေသာခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႕

တပ္သားမ်ား

“လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ

အဆိုပါ

ရပ္တန္႕ေရးေၾကညာစာတမ္း”

ငါးခုအနက္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
ကို

ခုႏွစ္

အစျပဳျပီးေနာက္ပိုင္း

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ

က်ဴးလြန္ေသာအမႈျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္
၂၀၁၂

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္

က်ဴးလြန္ခ့ေ
ဲ သာလိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ

အနက္

ျပီးခဲ့ေသာ

ေလးမႈမွာ

ကုလသမဂၢ

၏

ဇြန္လအေစာပိုင္းက

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားသည္႕ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး မရွိေသးေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
Rachel Fleming က “ ဒီအၾကမ္းဖက္မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ဗဟိုခ်က္မကိုသြားထိပါးတာပါ။
ျမန္မာစစ္တပ္

က

တပ္သားေတြ

အနီးတစ္၀ိုက္မွာ

ရွိေနသေရြ႕

တိုင္းရင္းသူေတြ

အေနနဲ႕

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ကေနအမွန္တကယ္လံုျခံဳပါတယ္ ဆိုတ့ဲ ခံစားမႈမ်ိဳးဘယ္လိုမ်ားရႏိုင္မွာလဲ။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္

တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္
တပ္ရင္းေတြ

ဆုတ္ခြာဖို႕

တိုင္းရင္းသားေဒသေတြရဲ႕
လိုအပ္ပါတယ္။

၂၀၀၈

ျမိဳ႕နဲ႕ရြာေတြကေန
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ အေရးမယူျခင္း ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ရာဇ၀တ္မႈေတြ အတြက္
တရားမွ်တမႈမရွိဘဲနဲ႕ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး” ဟုထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
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‐ENDS‐
Media interviews:
Rachel Fleming, CHRO Advocacy Director (English): +66862110732
Mai Thin Yu Mon, CHRO Program Officer (Burmese, Lai & English): +959420045830

Notes to Editors:
1. ခ်င္းဘာသာစကားမ်ားသည္ကခ်င္

ဘာသာစကားမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္

ေရာမ

အကၡရာကို

အသံုးျပဳေသာ

ဘာသာစကားျဖစ္သည္။ ခ်င္း အမည္နာမမ်ားကို ျမန္မာမွ အဂၤလိပ္သို႕ ေျပာင္းလဲေရးသားေသာအခါ
စာလံုးေပါင္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္တတ္ျပီး ရံဖန္ရံခါ ခ်င္း အမည္နာမမ်ားမွာ မမွတ္မိေလာက္ေအာင္
ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အမည္နာမ မ်ားကို မွန္ကန္စြာ စာလံုးေပါင္းႏိုင္ရန္အတြက္
အဂၤလိပ္ဘာသာ ဗားရွင္းကို ကိုးကားေရးသားေစလိုသည္။
2. မတူပီျမိဳ႕နယ္ ( ေရဇြာျမိဳ႕နယ္ခြဲပါ၀င္ရာ) သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေ၀းလံေခါင္သီေသာေဒသတြင္တည္ရွိျပီး
ဆက္သြယ္ေရး

အေျခခံအေဆာက္အအံု

အားနည္းေသာျမိဳ႕ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေဒသတြင္

စစ္တပ္ထူထဲစြာရွိေနျပီး ေရဇြာျမိဳ႕နယ္ခြဲ ႏွင့္ မတူပီျမိဳ႕နယ္ တစ္၀ိုက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျခစိုက္
စစ္စခန္း

ခုနစ္ခု

ရွိေနသည္။

CHRO

မွ

အေျခအေနကိုေစာင့္ၾကည္႕ေလ့လာေနမည္ျဖစ္ကာေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
3. ဇိုသုန္မ်ိဳးႏြယ္စုသည္ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္ျပီးမတူပီျမိဳ႕နယ္ေဒသတစ္၀ိုက္တြင္အဓိက ေနထိုင္
ၾကသည္။ခ်င္းျပည္နယ္တြင္းအျခားေဒသမ်ားႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအျခားေသာေဒသမ်ားတြင္လည္းေနထိုင္ၾကသ
ည္။
4. ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ေနာက္ပိုင္း CHRO မွ သတင္းမွတ္တမ္းေကာက္ယူေသာလိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ငါး မႈ
အနက္

အၾကမ္းဖက္မႈေလးခုမွာ

လူသတ္မႈပါ၀င္ေသာ

ျမန္မာ့

တပ္မေတာ္မွ

တပ္သားမ်ားက

က်န္တစ္မႈကိုအိႏၵိယႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမဏိပူေဒသမွ

က်ဴးလြန္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္ျပီး
ကသည္းသူပုန္

တစ္ေယာက္က က်ဴးလြန္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ေလးခုအတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္
အလက္မ်ားကိုသိရွိလိုပါကhttp://www.chro.ca/index.php/publications/rhododendronတြင္
၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
CHRO မွ ၂၀၁၁ ခု၊ မတ္-ဧျပီလတြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ Rhododendron News စာေစာင္ပါ ျမန္မာစစ္တပ္

တပ္သားမွ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးငယ္အား မယားအျဖစ္ အဓမၼေခၚေဆာင္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္-ၾသဂုတ္ လ
ထုတ္
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ေက်ာက္ေတာ္တြင္
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ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးအားစစ္သားတစ္ဦးမွ

သားမယားျပဳက်င့္ခ့ဲ

၊

၂၀၁၂

ခုနွစ္

ဇူလိုင္-ၾသဂုတ္

ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးအားသတ္ျဖတ္မႈကိုအတည္ျပဳျပီးေသာ္လည္းတရားခံလြတ္ေနဆဲ

ႏွင့္

လထုတ္
၂၀၁၃

ခုႏွစ္

ဇန္န၀ါရီလ-ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ စာေစာင္ပါ စစ္သားမ်ားကမုဒိမ္းမႈျပဳက်င့္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ

ရြာသားမ်ားအားျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ သတင္းမ်ားကိုဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
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