
 

 

တရ ားမျှတမှုနှင ့် လွတ့်လပ့်မှု တတ င့်ားဆ ိုရ တွင့် ငငင့်ားပယ့်ခံရသည ့်အခါ ဂိုဏ့်သ က္ခ က္ ို ထ န့်ားသ မ့်ားငခင့်ား 

KHRG နှင ့် KWO ၏ အငပည့်ငပည့်ဆ ိုင့်ရ  လ ူ့အခွင ့်အတရားတနေ့ ထိုတ့်ငပန့်တ က္ည ချက့္် 

 

၂၀၂၂ ခုနှစ၊် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရကန် ေ့  

ယန ေ့ ဒဇီင်ဘာလ ၁၀ ရကန် ေ့သည ်ကမ္ဘာတဝ ််းလ ု်း၌ ၁၉၄၈ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆ ငု်ရာလ ူ့အခွင ်အနရ်းန ကညာ 

စာတမ်္်းအက  ုအသ အမှ္တ်ပြြု သတ ရနအာက်နမ္ နသာအာ်းပြင ် အပြညပ်ြည်ဆ ုငရ်ာ လ ူ့အခွင ်အနရ်းန ေ့က ု ကျင််းြ 

 ကြါသည်။ သ ုေ့နသာ်ဆ ု်းရ ာ်းနသာလ ူ့အခွင အ်နရ်းအနပခအန မ္ျာ်းန ကာင  ်ကျွန်ုြ်တ ုေ့သည် လ ူ့အခွင အ်နရ်း န ေ့အာ်း 

ပမ္ မ်္ာပြည ် အနရှှေ့နတာင်ြ ငု််းတွင် မ္ကျင််းြန ုင် ကြါ။ ဆယ်စုနစှ်မ္ျာ်းစွာ အပြစဒ်ဏ ် ကင််းလွတ်ခငွ ် နြ်းပခင််းခ ရ 

နသာ ပမ္ မ်္ာစစတ်ြ်သည် န ငု်င တကာအသ ုင််းအဝ ငု််းမှ္ ပမ္ မ်္ာပြည်နှင ် ြတ်သက်၍ ထ နရာကတ်ကက်ကွစာွ လုြ် 

နဆာင်မ္ှုမ္ရှ  ပြစန် ချ   တ်ွင ် ကရင်ပြည် ယအ်တငွ််းရှ  ရ ာသာ်းမ္ျာ်း၏ အသကအ် ု်းအ မ်္နငှ ် လ ုခခ ြုနရ်းအနြေါ် ဆက ်

လက်၍ သက်နရာက်မ္ှုရှ န ြါသည်။  န ုငင် တကာ အသ ုကအ်ဝ ််းအန ပြင ် ကာလ ကာပမ္င ်စွာ ပြစ်မ္ှုကျ ်းလွ ်လာခ   

နသာ စစန်ခါင််း နဆာင်မ္ျာ်းက ု တရာ်းစွ ဆ ုရ ်နငှ ် ၎င််းတ ုေ့ ကျ ်းလွ ်ခ  နသာ လ ူ့အခငွ ်အနရ်း ချ  ြု်းနြာက်မ္ှုမ္ျာ်းက ု စစ ်

မှ္ သ်ည ်အနရ်းယ နဆာင်ရ ကမ်္ှုမ္ျာ်းပြြုရ  ်ြျက်ကကွ်ခ  ြါသည်။ ကရင်ပြည် ယ်အတငွ််း တရာ်းမ္ျှတမ္ှုနငှ ် လွတ်လြ် 

မ္ှုသည် ပငင််းြယ်ပခင််းခ န ရသပြင ် ၂၀၂၂ နစှ်၊ လ ူ့အခငွ ်အနရ်းန ေ့ နဆာင်ြုဒ်ပြစ်သည်  “ဂုဏ်သ ကခာ၊ လွတ်လြ်မ္ှုနှင ် 

အာ်းလ ု်းအတကွ် တရာ်းမ္ျှတမ္ှု" သည် ြျကက်ွကလ်ျက ်ရှ န ြါသည်။ သ ုေ့နသာ်လည််း ရ ာသာ်းမ္ျာ်းသည ်လ ူ့အခငွ ်အ 

နရ်းအတွက ် ဂုဏ်သ ကခာရှ စာွနှင ် မမ္ ခမ္ စာွ ဆက်လက်ရြ်တညန် ြါသည်။ ယန ေ့ ကျွန်ုြ်တ ုေ့အန ပြင ် ပမ္ မ်္ာပြည် 

အတငွ််းရှ  န ုငင် သာ်းမ္ျာ်း၏ ရြ ုင်ခွင ်ရှ သည ် ၎င််းတ ုေ့၏ ခွင အ်နရ်းအတွက် နတာင််းဆ ုန ငု်စမ်ွ္်းက  ုဂုဏ်ပြြုလ ုကြ်ါသည်။  

၂၀၂၁ ခုနစှ် စစ်အာဏာသ မ်္်းမြီ်းချ   ်မှ္စ၍ ပမ္ မ်္ာစစတ်ြ်အန ပြင ် ပမ္ မ်္ာန ုငင် တစ်ဝှမ်္်းလ ု်းတွင် အရြ်သာ်းမ္ျာ်းအ 

နြေါ် အ ကမ်္်းြက်တ ကု်ခ ုက်ပခင််းမ္ျာ်းက ု ကျယ်ပြ ေ့်စာွ ပြြုလုြ်လာခ  ကာ ၎င််း၏စစအ်ာဏာရငှ်စ စ်က ု ထြ်မ္  

ကျင ်သ ု်းလာခ  ြါသည။် ၎င််းတ ုေ့ကျ ်းလွ ်သည ် ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ျာ်းတွင် ကကီ်းနလ်းနသာ လ ူ့အခွင် အနရ်းချ  ြု်းနြာက်မ္ှုက  သ ုေ့ 

နသာ တရာ်းလက်လွတ်သတ်ပြတ်ပခင််း၊ ညဥှ််းြ ််းနှ ြ်စက်ပခင််း၊ မ္တရာ်းြမ်္်းဆီ်းပခင််း၊ အတင််းအဓမ္မန ရြ်နရ ှေ့ 

နပြာင််းနစပခင််း၊ အရြ်သာ်းမ္ျာ်း၏န ထ ငု်ရာနဒသသ ုေ့ြစ်ခတ်ပခင််း၊ လုယက်ပခင််း၊ ြ ုငဆ် ုင်မ္ှုမ္ျာ်းအာ်းြျက်ဆီ်းပခင််း၊ 

မခ မ်္်းနပခာက်ပခင််း၊ နငွညှစန်တာင််းယ ပခင််း၊ အတင််းအဓမ္မ လုြ်အာ်းနြ်းခ ငု််းနစပခင််းနှင ် လ င်ြ ငု််းဆ ုင်ရာ အ ကမ်္်းြက် 

ပခင််းအပြင် အရြ်သာ်းမ္ျာ်းအနြေါ် ထ ု်းစစ်ဆင်မ္ှုမ္ျာ်း၏ ဗဟ ုြစ်မှ္တ်ပြစန်စသည ် ‘ပြတ်နလ်းပြတ်’ မ္ဟာဗျ ဟာ 

မ္ျာ်းြါဝင်ြါသည်။  ဤနှစ်တငွ် လ နြါင််း ၃၅၀,၀၀ နကျာ်ထွက်နပြ်းတ မ်္်းနရာှငန်  ကရမြီ်း ၎င််းတ ုေ့ထ တွင် အမ္ျ  ြု်းသမီ္်း 

မ္ျာ်းနှင ် ကနလ်းသ ငယ်မ္ျာ်းစာွြါဝင်ြါသည်။ ဤအ ကမ်္်းြက်မ္ှုသည် ၁၉၆၂ ခုနစှ်မှ္ ၂၀၁၁ ခုနစှ်အထ  စစ်တြ်၏အုြ် 

ချြုြ်မ္ှု အနစာြ ုင််းကာလအတငွ််း ကရင်လ မ္ျ  ြု်းမ္ျာ်းအနြေါ် ကျ ်းလွ ်ခ  သည ် ထင်ဟြ်ချက်ြင်ပြစ် သည်။  

၁၉၉၁ ခုနစှ်၊ နအာကတ် ုဘာလ ၃ ရကန် ေ့တွင် ပမ္ မ်္ာနလတြ်သည် ပမ္စဝ်ကျွ ််းနြေါ် နဒသ၊ တတီာနကျ်းရ ာရှ  

စာသငန်ကျာင််းနှင ် နကျ်းရ ာတွင််း နလန ကာင််းပြင ် ဗ ု်းကက တ ုကခ် ကု်မ္ှုပြြုလုြ်ခ  စဥ် နကျာင််းသာ်း (၄၁) ဦ်း နသဆ ု်း 



သွာ်းခ  ြါသည်။ နှစန်ြါင််း သ ်ုးဆယ်တစန်ှစ် ကာမြ်ီးသည န် ောက် ၂၀၂၂ ခုနစှ် မ္တ်လ ၅ ရကန် ေ့တွင် ြာြွ ်မမ္ ြုှေ့ 

တွငအ်နပခစ ုကန်သာ အာဏာသ မ်္်းစစ်တြ်မှ္ မ္ န တာ်ခရ ုင၊် ကနလာ နဒ်းနကျ်းရ ာအတွင််းသ ုေ့ လက် ကက်ကီ်း ြစခ်တ် 

ခ  ပခင််းန ကာင ် ကနလ်းသ ု်းဦ်းနငှ ် က ုယ်ဝ န်ဆာင် အမ္ျ  ြု်းသမီ္်းတစ်ဦ်းအြါအဝင် အရြ်သာ်း ခုနှစဥ်ီ်း နသဆ ု်းသွာ်းခ  မြီ်း 

၃နှစ်အရ ယ် နယာကျ်ာ်းနလ်းတစဥ်ီ်းနှင ် ၁၇ နစှ်အရ ယ် မ္  ််းကနလ်းတစဥ်ီ်းအြါအဝင် နလ်းဦ်း ဒဏရ်ာရရှ  သွာ်းခ  ြါ 

သည်။   

၁၉၉၂ ခုနစှ်၌ ဒ ်းသထ ခရ ုငအ်တွင် ြဋ ြကခပြစြွ်ာ်းသည ်ကာလအတငွ််းလ င်ြ ငု််းဆ ုင်ရာအ ကမ္််းြက်မ္ှုမှ္ အသက်ရှင် 

ကျ ်ရစ်သ  တစဥ်ီ်းသည် သ မ္၏အနတွှေ့အကက ြုက ု KHRG အာ်း ဤသ ုေ့နပြာပြခ  ြါသည်။ “တစ်ညလ ု်းအမ္ျ  ြု်းသမီ္်းနတ ွ

က ု ဆွ ထုတ်မြီ်း စစသ်ာ်းနတကွ အဓမ္မပြြုကျင တ်ာြ ။ သ တ ုေ့ အလှည ်ကျလုြ် ကတယ။် တစန်ယာက်က  ုစစ်သာ်းနတွ 

အမ္ျာ်းကကီ်း  ေ့ အလှည ်ကျ တစ်ညလ ု်းအဓမ္မပြြုကျင ်တယ။် ကျွ ်မ္လည််း အကျင ်ခ ရတာြ ။ အဓမ္မပြြုကျင ်ခ ရမြ်ီး အ ြ် 

မ္ယ်ဆ ုရင ်တပခာ်းအမ္ျ  ြု်းသမီ္်းနတ ွနအာတ်  အသ က ု အမမ္ တမ်္်း  ကာ်းန ရတယ်။ အ  လ တုစ်ညလ ု်းလုြ်မြီ်းရင ်မ္ က ်

ကျနတာ  ကျွ ်မ္တ ုေ့က ု ြစစည််းနတွသယ်ခ ငု််းမြီ်း နတာငန်ြေါ်က ု တက်ခ ုင််းတယ်။” ၂၀၂၁ ခုနစှ် စစတ်ြ်အာဏာ 

သ မ်္်းမြ်ီးသည ်န ောက်ြ ုင််း ဒ ်းသထ ခရ ုင်၊ နလ်းနက နဒသရှ  ရ ာသာ်းမ္ျာ်းသည် ပမ္ မ်္ာစစ်တြ်မ္ျာ်းမှ္နကျ်းရ ာ ော်းသ ုေ့ 

နရာက်လာသည ် အချ   တ်ွင ် အမ္ျ  ြု်းသမီ္်းငယန်လ်းမ္ျာ်းက  ု ြု ််းနရာှငရ်ာန ရာသ ုေ့ ြ ုေ့နဆာင် ကန ကာင််း KHRG သ 

တင််းမှ္တ်တမ်္်းပြြုစ ုသ မ္ျာ်းထ အသ နြ်းခ  ြါသည်။  

၂၀၂၁ ခုနှစန်ှင ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင််း KWO မှ္ ကရင်ပြည် ယအ်တငွ််း အရြ်သာ်းမ္ျာ်းအနြေါ် ပမ္ မ်္ာစစ်တြ်မှ္ကျ ်းလွ ် 

နသာ လ ူ့အခွင အ်နရ်းချ  ြု်းနြာက်မ္ှုပြစရ်ြ် ၂,၉၉၉ ခုက ုမှ္တတ်မ်္်းပြြုစခု  ြါသည်။ KWO ၏ အစီရင်ခ စာအရ အရြ် 

သာ်း ၁၅၃ ဦ်း အသတ်ခ ရခ  မြီ်း ထ ုအထ တွင် အမ္ျ  ြု်းသမီ္်း ၃၀ ဦ်းြါဝင်ြါသည်။ ထ ုေ့ ည််းတ ၊ အရြ်သာ်း ၂၇၆ ဦ်း 

ဒဏရ်ာရရှ ခ  မြီ်း ထ ုအထ တငွ် အမ္ျ  ြု်းသမီ္်း ၁၁၇ ဦ်းြါဝင်ြါသည်။ ထ ုေ့အပြင် ၂၀၂၁ ခုနစှ၊် နြနြာ်ဝါရလီ မှ္စ၍ ပမ္ မ်္ာ 

စစတ်ြ်မှ္ ကျ ်းလွ န်သာ လုယက်မ္ှု ပြစရ်ြ် ၄၄၇ ခု၊ လ န အ မ်္မီ္်းရ ှုှေ့မ္ှု ပြစ်ရြ် ၁၇၁ ခကု ုလည််း မှ္တတ်မ်္်းပြြုစခု   

ြါသည်။ လ အခွင ်အနရ်းချ  ြု်းနြာက်မ္ှုအမ္ျာ်းအပြာ်းက ု အစရီင်ခ န ုင်ပခင််း သ ုေ့မ္ဟတု် မှ္တတ်မ်္်းပြြုစုန ုငပ်ခင််းမ္ပြြုလုြ် 

န ုင်သည အ်တွက ် အမ္ ှတ်ကယ်ပြစ်ြျကန် နသာ က  ််းဂဏ ််းမှ္ာ အဆ ုြါက  ််းဂဏ ််းမ္ျာ်းထက်  မ္ျာ်းပြာ်းန ြါ 

သည်။  

ပမ္ မ်္ာပြည်အနရှှေ့နတာင်ြ င်ု်းရှ နကျ်းလကရ် ာသာ်းမ္ျာ်းအနြေါ် ပမ္ မ်္ာစစ်တြ်၏ကျ ်းလွ မ်္ှုမ္ျာ်းနှင ် ပမ္ ်မ္ာစစ်တြ်၏ 

 ကမ္််းတမ္််းသည  ် ထ ု်းစစဆ်င်မ္ှုမ္ျာ်းအာ်း နကျ်းလကရ် ာသာ်းမ္ျာ်းကက  ကက  ခ န ုင်မ္ှုမ္ျာ်းန ကာင််းက ု ကရင်လ ူ့အခွင ်အနရ်း 

အြွ ှေ့နှင ် ကရင်အမ္ျ  ြု်းသမ္ီ်းအစည််းအရ ု်းတ ုေ့မ္ှ လ ွ်ခ  သည ် နှစ ် ၃၀ အတွင််းမ္ှတ်တမ္််းပြြုစုရယ ခ  ြါသည်။ ထ ုအ ကမ္််းြက် 

မ္ှုမ္ျာ်းနှင ် စစ်တြ်၏ ပြစ်ဒဏက်င််းလွတ်ခွင ် ရရှ န မ္ှုမ္ျာ်းက နုြာ်ပြသည်  အနထာက်အထာ်း မ္ျာ်းစွာရှ န နသာ်လည််း 

န ုင်င တကာအသ ုင််းအဝ ုင််းမ္ှ တရာ်းမ္ျှတမ္ှုရရှ ရ ်အတွက် တစစ် ုတစ်ရာ အနရ်းယ လုြ်နဆာငခ်  ပခင််းမ္ရှ ြါ။ ကျွန်ြု်တ ုေ့သည် 

ပမ္ မ်္ာစစတ်ြန်ှင ် စစ်နခါင််းနဆာင်မ္ျာ်းအာ်း တာဝ ယ် မ္ှုတာဝ ခ် မ္ှု ရှ နစရ အ်တွက် န ုင်င တကာအသ ုင််းအဝ ုင််းမ္ှ လ ုအြ် 

သည ်အနထာက်အထာ်းမ္ျာ်းရရှ ရ ် အတ လက်တွ  လြု်နဆာင်လာသည ် အြွ ှေ့အစည််းမ္ျာ်းပြစြ်ါသည်။ သ ုေ့ နသာ်လည််း 

ပမ္ မ်္ာပြည်အနရှှေ့နတာင်ြ င်ု်းရှ  အရြ်သာ်းမ္ျာ်း၏ ဂုဏသ် ကခာ၊ လြွ်လြ်နရ်းနှင ် တရာ်းမ္ျှတမ္ှုအတွက ်မ္ာ်းမ္ာ်းမ္တမ်္တရ်ြ ်

တည်ရ ်အတွက် နဒသတွင််းနငှ ် န ုင်င တကာ အစုအြွ ှေ့မ္ျာ်း၏ ြျကက်ွကမ်္ှုအနြေါ် ကျွန်ုြ်တ ုေ့မ္လှ ွစ်ွာစ တ်ြျက်မ္ ြါသည်။ 

“ကရင်ပြည် ယအ်တငွ််းမှ္ာ စစ်ရာဇဝတ်မ္ှု  ေ့ လ သာ်းမ္ျ  ြု်းနယွ်တစ်ခလု ု်းက ုထ ခ ုကန်စတ   ရာဇဝတ်မ္ှုက ု ကျ ်းလွ ်သ  

နတကွ စစန်ခါင််းနဆာငန်တွပြစ်တယ်။ KHRG ၏ စည််းရ ု်းလုြ်နဆာငန်ရ်းတာဝ ခ်  နစာ  ်ဒဆ ်းမှ္ “တ ုင််းရင််းသာ်း 



လ  ည််း စနုတကွ အာဏာသ မ်္်းစစ်အုြ်စုနတွရ ှေ့အုြ်ချြုြ်မ္ှုစ စ်နအာက်မှ္ာ ြ နှ ြ်ခ န ရတယ်။ ကျွ န်တာတ် ုေ့ရ ှေ့ လ ူ့အ 

ခွင အ်နရ်းနတွ ဆ ု်းရ ာ်းစွာချ  ြု်းနြာက်ခ န ရတယ်။ ကျွ ်နတာတ် ုေ့က လ သာ်းနတွနလ၊ ဒါနြမ္   အာဏာသ မ်္်းစစ်တြ် 

က ကျွ ်နတာ်တ ုေ့ရ ှေ့ဂုဏ်သ ကခာက ု ချ  ြု်းနှ မ်္ချင ်ကတယ်” ဟနုပြာြါသည။်  

KWO ၏အနထွနထွအတွင််းနရမှ္ ်းပြစသ်  န ော်ကနညာနြာမှ္ ထြ်ပြည ်စွက်သည်မှ္ာ “အမ္ျ  ြု်းသမီ္်း  ေ့ကနလ်းငယ်နတွ 

က အသတ်ခ ရမြီ်းထွကန်ပြ်းတ မ်္်းနရာှငန် ရတယ။် အရြ်သာ်းနတွရ ှေ့နဒသမှ္ာြစ်ခတတ်ာနတွလည််းမ္ျာ်းလာတယ်။ 

န ုင်င တကာအသ ုင််းအဝ ငု််းနတွကန  ြ ုမြီ်းနတာ ထ နရာက်တ  အနရ်းယ မ္ှုက လုုြ်နဆာင်မြီ်း အာဏာသ မ်္်းစစတ်ြ် 

အာ်း ဂျတန်လယာဥ်ဆီနရာင််းနြ်းတာ  ေ့ သြ တန်မှ္ာက်တာအပြင် ဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ုေ့မ္ှုနတလုွြ်မှ္သာ သ တ ုေ့နတကွ ဒါ 

နတကွ ုလုြ်န ုင်စွမ်္်းရှ နတာ မှ္ာမ္ဟုတ်ြါဘ ်း။ နှစ်နြါင််းမ္ျာ်းစာွ ပြစဒ်ဏက်င််းလွတ်ခငွ န်ြ်းလာခ  လ ုေ့ အာဏာ သ မ်္်းစစ် 

တြ်က ြ ုမြီ်းအတင ်ရ လာမြ်ီး န ကာက်ရ  ှေ့ပခင််းမ္ရှ ဘ  ရကစ်က် ကမ်္်း ကြုတ်မ္ှုနတကွ ု ဆက်လက် လုြ်လာ  ကတယ။် 

ဘယ်သ ကမှ္ ဥြနဒအထက်မှ္ာမ္ရှ သင ်ဘ ်း။ အနရ်းယ နြ်းမ္ှုက ု ကျွ ်မ္တ ုေ့နတွလ ုအြ်တယ်။” 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်န ေ့တွင် ကရင်အမ္ျ  ြု်းသမ္ီ်းအစည််းအရ ု်းနငှ ် KHRG မ္ ှစစ်နကာင်စီ၏အ ကမ္််းြကမ်္ှုမ္ျာ်းက ု ရင်ဆ ုင်န  

ရနသာ ပမ္ ်မ္ာပြည်အနရှှေ့နတာင်ြ င်ု်းရှ အရြ်သာ်းအာ်းလ ု်းက ု ဂုဏ်ပြြုလ ြုါသည်။ ဤန ေ့တွင် လ ူ့အခွင ်အနရ်း၊ လြွ်လြ် 

နရ်းနှင ် တရာ်းမ္ျှတမ္ှုအတွက် တ ုက်ြွ ဝင်န နသာ ကျွန်ြု်တ ုေ့၏ညီအစ်က နုမ္ာငန်မှ္မ္ျာ်း၏ ကက  ကက  ခ န ုင်မ္ှုက ု ဂုဏ်ပြြုလ ုြါ 

သည်။ တစခ်ျ   ်တည််းတွင် လ ူ့အခွင ်အနရ်းအနြေါ် ရ ာသာ်းမ္ျာ်း၏န ု်း ကာ်းလာမ္ှုနှင  ်တရာ်းမ္ျှတမ္ှုက  ုတ ကု်ရ ုက်နတာင််းဆ ု 

ရ န် ုင်င တကာအသ ုကအ်ဝ ််းနင်ှ ချ  တ်ဆကလ် ုမ္ှုမ္ျာ်းက လုည််း ကျွန်ြု်တ ုေ့သတ ပြြုမ္ ြါသည်။ ထ ုေ့န ကာင ် ကျွန်ြု်တ ုေ့မ္ှ ပမ္ ် 

မ္ာစစ်တြ်၏ အတ တ်နှင ် ြစစြုြ က်ာတွင် ကျ ်းလ ွ်န နသာ ချ  ြု်းနြာက်မ္ှုမ္ျာ်းက ရုှုတ်ချရ ်၊ စစန်ကာင်စကီ ု အသ အမ္ှတ် 

ပြြုရာနရာက်သည ် ထ နတွှေ့ဆက်ဆ မ္ှုမ္ျာ်းက ုရြ်စ ရ ်၊ စစ် နကာင်စီအာ်း နလယဉ်ဆနီှင ် လက် က်နရာင််းချမ္ှုမ္ျာ်းရြစ် ရ ် 

အပြင် လ သာ်းချင််းစာ ောနထာက်ထာ်းမ္ှုနှင ် လ ူ့အခွင ်အနရ်းအ ကြ်အတည််း မ္ျာ်းက ု နပြရှင််းရ ်ကက ြု်းြမ္််းန သည ် နဒသခ  

မ္ျာ်း၏ ကက ြု်းစာ်းအာ်းထတ်ုမ္ှုမ္ျာ်းက ု လက်နတွှေ့ကျကျ နထာကြ်  နြ်းရ ် န ုင်င တကာအသ ုင််းအဝ ုင််းက ု ထြမ်္ တ ုက ်တွ ််း 

လ ုြါသည်။ 

 

 

ဆက်သွယ်ရ ် - 

နစာ နဒဆ ်း (KHRG) - hsue@khrg.org 

န ောက်နညာနြာ (KWO) - kwocentral@gmail.com 


