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ြဖစ်ရပ်ေလလ့ာမ, 

အမျိ1းသမီးဆ67ြပသ8	မ9ကယ်စင ်(အန်ိဂျယ်)	ေသဆံBးြခငး် 

၂၀၂၂ခ$%&စ် ဧ+ပီလ ၂၀ ရက်ေနတွ့င ်Myanmar	Witness	မ& ထ$တ်ြပနသ်ည်။ (၂၀၂၂	မတ်လ ၂၁ 

ရက်ေနတွ့င ်ြပနလ်ည်မွမ်းမသံည်)	

သတိေပးချက်- ဤအစီရငခ်ံစာတွင ်ဂရပ်ဖစ်J$ပပ်ံ$များ ပါဝငသ်ည်။		

	
အြဖစ်အပျက်၏အဓိကအချက်အလက်များ 

• အြဖစ်အပျက်ြဖစ်ပွားရာေနရာ 

o လမ်း ၃၀%&င့ ်၈၄ လမ်းြဖတ်, ချမး်ေအးသာစံ, မ%Qေလး 

• အချိန%်&င့ ်ေနရ့က်: ၂၀၂၁ ခ$%&စ် မတ်လ ၃ရက်, ၁၂နာရီ%&င့ ်၁နာရီSကား 

• ေသဆံ$းသUဦးေရ:	၃၈ေယာက်ဟ$	မီဒယီာများကေဖာ်ြပသည်။	

• ထိခိ$က်သUဦးေရ: အတည်မြပ[%ိ$ငပ်ါ။ 

• ရည်\]နး်ချက်- ထိ$ေနတွ့င ်အြခားေသာ သတ်ြဖတ်မ^များ၏	မျက်ြမငအ်ေထာက်အထားများ	

အေပ`အေြခခံ၍ တပ်မေတာ်/ရဲတပ်ဖွဲdသည် ေသချာေပါက်နးီပါး တာဝနe်&ိပါသည်။ 

• Myanmar Witness ၏ နဂိ$နး်ချ[ပ် 

o Open-source	 စံ$စမ်းစစ်ေဆးေရးနည်းပညာများကိ$ အသံ$းြပ[၍	 အိနဂ်ျယ်ကိ$	

ပစ်သတ်ြခငး်မြပ[မီ မ%Qေလး+မိ[dဆ%qြပပွဲတစ်ခ$၌	 အိမ်ဂျယ်ဟ$တ်မ&နေ်Sကာငး် 

ေဖာ်ထ$တ်ခဲ့သည်။	သUမ၏ဦးေခါငး်ကိ$ ေသနတ်နဲပ့စသ်တ်ခဲ့+ပီးေနာက် ေသဆံ$းသွား	

ခဲ့+ပီး	 ြမနမ်ာလံ$ြခံ[ေရးတပ်ဖွဲdများက	ပစ်သတ်ခဲ့သညဟ်$ ဆိ$ထားသည်။  အိနဂ်ျယ်၏	

သခsျ[ငး်ေနရာတွင	် လံ$ြခံ[ေရးတပ်ဖွဲdဝငမ်ျားက သUမေသဆံ$း+ပီးေနာက် ထပ်မံ၍	

ကေမာက်ကမမြဖစ်ေစရန ် J$ပပ်ိ$ငး်ဆိ$ငရ်ာ	 အေထာက်အထားများကိ$ ဖယ်e&ားe&ငး်	

လငး်ခဲ့သည်ဟ$	ယUဆရသည်။ 

o ကိ$Sသဒနိတ်ိများကိ$ +ဂိ[လ်တ$ဓာတ်ပံ$များ၊ သတငး်များ၊ လUမ^မီဒယီာပံ$ရိပ်များ%&င့ ်

မျက်ြမငသ်က်ေသ	 ထွက်ဆိ$ချက်များ%&င့အ်တU အသံ$းြပ[သUထ$တ်လ$ပ်သည့်အ	
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ေSကာငး်အရာ (UGC)မ&တဆင့	် %^ငိး်ယ&ဥ်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခငး်ြဖင့ ် ေဖာ်ထ$တ်ေတွd	 e&ိခဲ့	

သည်။		

o အိနဂ်ျယ်ေသဆံ$းြခငး်သည ် ြမနမ်ာစစ်တပ်ကိ$ဆန ့က်ျငတ့ဲ် ဆ%qြပပွဲေတွမ&ာ ဒဏရ်ာရ	

သUများ%&င့	် ေသဆံ$းြခငး်%&စ်ခ$လံ$းအတွက်	 လUတစ်ဦးချငး်စီအေပ`တွင ် စိ$းရမိ်စရာ	

လမ်းေSကာငး်တစ်ခ$အြဖစ် ဆက်လက်တည်e&ိေနပါသည်။	 
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အဓိကအချက်အလက်များ 

ြမနမ်ာ%ိ$ငင်တွံငြ်ဖစပ်ွားခဲ့ေသာ ဆ%qြပပွဲများကိ$ဖိ%&ပိ်ရန ် တပ်မေတာ်မ& အငအ်ားသံ$း%&မိ်နငး်မ^ေSကာင့ ်

၂၀၂၁ ခ$%&စ် မတ်လ ၃ ရက်ေန ့ မ%Qေလး+မိ[d ဆ%qြပပွတွဲငပ်ါဝငခ်ဲ့ေသာ ေသဆံ$းသွားသည့် လUေပါငး် 

၃၈ေယာက်ထဲတွင ် (အိနဂ်ျယ်ဟ$လUသိများေသာ) အသက် ၁၉ %&စ်အရွယ်မSကယ်စငလ်ည်း 

တစ်ေယာက်အပါအဝငြ်ဖစပ်ါတယ်။  ြမနမ်ာ%ိ$ငင်ဆံိ$ငရ်ာ က$လသမဂx အထUးကိ$ယ်စားလ&ယ် 

Christine Schraner Burgener၊ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းမ^စတငခ်ဲ့ေသာ အချိနအ်တွငး် 

ထိ$ေနကိ့$ ေသွးအစွနး်ဆံ$းေနအ့ြဖစ ်သတ်မ&တ်ေဖာ်ြပခဲသ့ည်။  

အာဏာသိမ်းမ^ဆန ့က်ျငေ်ရး ဆ%qြပလ̂ပe်&ားမ^များတွင ်ပါ၀ငပ်တ်သက်ခဲ့ေသာ အိနဂ်ျယ်ေသဆံ$းမ^%&င့ ်

ပတ်သက်၍ New York Times၊ BBC News %&င့ ် Reuters အပါအဝင ် %ိ$ငင်တံကာမီဒယီာများမ& 

အကျယ်တဝင့ေ်ဖာ်ြပခဲ့သည်။ Myanmar Witness သည် သUမရဲ ့ လUမ^ကွနရ်က်နဲ ့ ပတ်သတ်တ့ဲစံ$စမ်း 

စစ်ေဆးမ^ေတွလ$ပ်ြခငး်ြဖင့ ် အာဏာသိမ်းမဆ̂န ့က်ျငေ်ရး လ̂ပ်e&ားမ^တွင ် သUမ၏ပါဝငပ်တ်သက် 

မ^ကိ$လည်း စိစစ်ခဲ့သည်။ 

Myanmar	 Witness	 သည် အိနဂ်ျယ်ကွယ်လွနခ်ျိန်%&င့	် ကွယ်လွန+်ပီးချိနေ်နာက်ပိ$ငး်အထိ 

ေြမြပငေ်ပ` e&ိ	 အြဖစ်အပျက်များကိ$ စံ$စမ်းစစ်ေဆးြခငး်%&င့ ် အတည်ြပ[ြခငး်မ&တဆင့	် အိနဂ်ျယ် 

သတငး်ကိ$ပံ့ပိ$းေပးပါသည်။	 ဤအမ^သည် ြမနမ်ာစစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမ^ကိ$ဆန ့က်ျငေ်သာ	

ဆ%qြပသUေတွကိ$	သတ်ြဖတ်ြခငး်%&င့ပ်တ်သက်၍ ကျားမေရးရာက�ကိ$ အထUးအာJံ$စိ$က်ထားေသာ	

ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့စ်Uးစမ်းမ^၏ တစ်စိတ်တစ်ပိ$ငး်ြဖစသ်ည်။	

	
နည်းစနစ် 

Myanmar	Witness	သည ်တိကျေသချာစွာပံ$တUကUးြခငး်%&င့ ်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခငး်စေသာ	ဒစဂ်ျစ်တယ်	

ထိနး်သိမ်းြခငး်ဆိ$ငရ်ာ နည်းစနစ်ကိ$လိ$က်နာသည်။	 ဒစ်ဂျစ်တယ်အေထာက်အထားများကိ$ 

လံ$ြခံ[ေသာ	 ေဒတာေဘစ့်တွငစ်$ေဆာငး်ကာ စစ်မ&နေ်Sကာငး်ကိ$အတည်ြပ[ရန%်&င့ ် လက်ေဆာ့ြခငး်မ& 

ကာကွယ်ရန	်သိမ်းဆည်းထားသည်။	

Geolocationကိ$ +ဂိ[လ်တ$ပံ$ရိပ်များ%&င့	် J$ပပ်ံ$များတွငပ်ါe&ိေသာ	 ြမင%်ိ$ငေ်သာလက�ဏာများ%&င့် 

ကိ$က်ညီရန ် Google	Earthက့ဲသိ$ေ့သာ open	source	အွနလိ်$ငး်တUးလ်များကိ$အသံ$းြပ[၍ လ$ပ်ေဆာင	်
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သည်။	J$ပ်ပံ$%&င့ ်ပထဝီဝငတ်ည်ေနရာများကိ$ အြပနအ်လ&နစ်စ်ေဆး+ပီး ြပနလ်ည်သံ$းသပ်ရန ် ြမင့မ်ား	

ေသာ အေထာက်အထားလိ$အပ်ပါသည်။ 

Chronolocationကိ$ ြဖစ်%ိ$ငေ်သာ	အချိနေ်ဘာငအ်တွက် ခက်ခဲေသာအဆံ$းသတ်ကိ$ဆံ$းြဖတ်ရန ်UGC	

အချိနမ်ျားကိ$ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခငး်ြဖင့ ် ြပ[လ$ပ်သည်။	ဤသည်ကိ$ သမ�ဇ�ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခငး် ဥပမာ 

အြဖစ်အပျက်များ (သိ$မ့ဟ$တ်) ြမင%်ိ$ငေ်သာနာရီများ၊ အရိပ်များ၊ ရာသီဥတ$က့ဲသိ$ေ့သာ သိထားသည့ ်

အ\]နး်များ%&င့%်^ငိး်ယ&�ြခငး်ြဖင့ ် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသည်။ အရိပ်ေထာင့ကိ်$	 ေနရာအတည်ြပ[ြခငး်	

ြပ[လ$ပ်+ပီးေနာက်တွင ်ခွဲြခားသတ်မ&တ်+ပီး	 ၎ငး်၏တိမ်း\]တ်မ^ကိ$ ေန၏အေနအထား%&င့အ်ချိနကိ်$	

ဆံ$းြဖတ်ရန ်အသံ$းြပ[သည်။	

 

အန်ိဂျယ်ေသဆံBးြခငး်အချိန်ဇယား 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချိနဇ်ယားသည် အိနဂ်ျယ်ေသဆံ$းခဲ့ေသာအချိနဝ်နး်ကျငe်&ိ အြဖစ်အပျက်မ& 

စ$ေဆာငး်ထားသည့် တည်ေဆာက်ထားေသာအချိန၏် ေယဘUယျအြမငကိ်$ြပသသည်။  

အနိ်ဂျယ်မေသဆံBးခငက်ိBြပသေသာ အသံBးြပ1သ8ထBတလ်Bပ်သည့ ် အေ9ကာငး်အရာ (UGC)မJတဆင့	်

ေနာက်ဆံBးအတည်ြပ1ချက်	

- ေနရ့က်-	၂၀၂၁ခ$%&စ ်မတ်လ ၃ ရက်	

- အချိန ်- ေနလ့ည် ၁၂ နာရီဝနး်ကျင	်

- ေနရာ	-	ချမ်းေအးသာစံ, မ%Qေလး	21.977417, 96.077528 

- မ&တ်ချက် - Myanmar Witness မ& ခွဲြခားသတ်မ&တ်ထားေသာ အသံ$းြပ[သUထ$တ်လ$ပ်သည့ ်

အေSကာငး်အရာ (UGC)၏ ေနာက်ဆံ$းအချက်အလက်တွင ် အိနဂ်ျယ်အသက်e&ငေ်Sကာငး် 

ြပသသည်။	

အနိ်ဂျယ်ဒဏ်ရာရြခငး်6Jင့ ်ေသဆံBးြခငး် 

- ေနရ့က်-	၂၀၂၁ခ$%&စ ်မတ်လ ၃ ရက်	

- အချိန ်- ေနလ့ည် ၁၂ နာရီေနာက်ပိ$ငး်%&င့ ်၁နာရီမတိ$ငခ်င	်

- ေနရာ	-	ချမ်းေအးသာစံ, မ%Qေလး	21.974444, 96.077278 
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- မ&တ်ချက် - ေမာ်ေတာ်ဆိ$ငက်ယ်ေနာက်ေကျာတွင ်ဒဏရ်ာရ (သိ$မ့ဟ$တ်) ေသဆံ$းေနသည့ ်

အိနဂ်ျယ်၏ပံ$များ	

အနိ်ဂျယ်ေသဆံBးြခငး်ဓာတပံ်Bများ 

- ေနရ့က်-	၂၀၂၁ခ$%&စ ်မတ်လ ၃ ရက်	

- အချိန ်- ေနလ့ည် ၂ နာရီေနာက်ပိ$ငး် (ြမနမ်ာအချိန)်	

- ေနရာ	-	မသိပါ 

- မ&တ်ချက် - Myanmar Witness သည် ဆိ$e&ယ်မီဒယီာမ&ာ ပထမဆံ$းေတွd e&ိရေသာ	အိနဂ်ျယ်ရဲ ့	

အေလာငး်ပံ$ေတွကိ$ စိစစ်ခဲ့ပါသည်။ 

ဈာပန/ ေအာက်ေမဖ့ွယ် အခမ်းအနား 6Jင့ ်သPဂQ1ဟ်ြခငး်	

- ေနရ့က်-	၂၀၂၁ခ$%&စ ်မတ်လ ၄ ရက်	

- အချိန ်- မသိပါ 

- ေနရာ	-	အခမ်းအနား - ယUနန ်ဗ$ဒ�ဘာသာဘ$ရားေကျာငး်၊ သ$သာန ်- ေအးရပိ်+ငမိ်	သ$သာန ်

- မ&တ်ချက် - အိနဂ်ျယ်၏ စျာပနအခမ်းအနားမ&ဓာတ်ပံ$များ	

	
အတိဂ်ျယ်6Jင့ ်အာဏာသမ်ိးဆန ့်ကျငေ်ရးလ,ပ်SJားမ, 

Reuters	 ရဲအ့ဆိ$အရ အိနဂ်ျယ်ဟာ ကိ$ယ်ခံပညာမ&ာက�မ်းကျင+်ပီး မ%Qေလး အကကလပ်မ&အက	

သမားလည်းြဖစပ်ါတယ်။	 Myanmar	 Witness	 သည် Angel	 တည်ေထာငထ်ားသည့် YouTube	

ချနန်ယ်ကိ$လည်း ေဖာ်ထ$တ်ခဲ့သည်။ အိနဂ်ျယ် အသတ်ခံရတ$နး်က သUဝတ်ထားတ့ဲ တီe&ပ်နဲတ့Uညီတ့ဲ 

တီe&ပ်ကိ$၀တ်ထားတ့ဲပံ$ကိ$ြပသသည့် ဗီဒယိီ$တစ်ခ$e&သိည်။ အိနဂ်ျယ်ရဲေ့ဖ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်%&ာမ&ာ 

တငထ်ားတ့ဲ ပိ$စ့်ေတာ်ေတာ်များများက သUမသည်	 ေဖေဖာ်ဝါရီ 1 ရက် 2021 ခ$%&စ် စစ်တပ်က 

အာဏာသိမ်းြခငး်ကိ$ လUသိe&ငS်ကားကန ့ကွ်က်ေSကာငး်ေဖာ်ြပေန+ပီး	 အာဏာသိမ်းမဆ̂န ့က်ျငေ်ရး	

လ̂ပ်e&ားမ^e&ိေသာ	သUမ၏ေနာက်ခံ%&င့	်ဆက်စပ်ေနသည်။	Myanmar	Witness	သည် ဤအေSကာငး်	

အရာကိ$ သိမ်းဆည်းထားေသာ်လည်း ဤအစရီငခ်ံစာမ& ယငး်က့ဲသိ$ ့ လင့ခ်မ်ျားကိ$ သUမ၏ 

သUငယ်ချငး်များ%&င့ ် အေပါငး်အသငး်များ၏လံ$ြခံ[ေရးကိ$ ထိနး်သိမ်းရနအ်တွက်	 ြပနလ်ည်ြပငဆ်င	်

ထားပါသည်။	
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ပံ$ 1- အိနဂ်ျယ်၏ Facebook	အေကာင့မ်& ပိ$စ့မ်ျားသည် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ1 ရက် 2021 ခ$%&စ် 

အာဏာသိမ်းမ^ကိ$ ဆန ့က်ျငေ်Sကာငး်ြပသသည်။	

	
အန်ိဂျယ်ေသဆံBးြခငး်ဝန်းကျငS်Jိ အြဖစ်အပျက်များကိB စစ်ေဆးအတည်ြပ1ြခငး်။	

အနိ်ဂျယ်ကွယ်လွန်ြခငး်အြဖစ်အပျက်ကိB တည်ေဆာက်ြခငး်	

2021 ခ$%&စ် မတ်လ 3 ရက်ေနမ့& ေဖာ်ထ$တ်ထားေသာ အသံ$းြပ[သU-ထ$တ်ေပးသည့် အေSကာငး်အရာ 

(UGC)	သည် မ%Qေလးမ&ာ အာဏာသိမ်းမ^ဆန ့က်ျငေ်ရး ဆ%qြပပွဲတွင	်တြခားဆ%qြပသUေတွ%&င့အ်တU		

အိနဂ်ျယ်ပါဝငလ်ာသည်ကိ$ ြပသသည်။	(ပံ$ 2)တွင	်သUမသည ်အနက်ေရာငဝ်တ်ထား+ပီး	အဂ�လိပ်လိ$ 

“အရာရာ အဆငေ်ြပမည်”	ဟUေသာ စာသားပါေသာ အက�ျကိ$ဝတ်ဆငထ်ားသည်။	 ဒတီီe&ပ်ကေတာ့ 

အထက်ေဖာ်ြပပါခဲ့ေသာ e&ပ်အက�ျြဖစ်+ပီး အိနဂ်ျယ်၀တ်ဆငထ်ားေSကာငး် သUမ၏ကိ$ယ်ပိ$ငခ်ျနန်ယ်	

Youtube	ဗီဒယိီ$တွငေ်တွdရသည်။	 (ပံ$ 2)တွင	်အိနဂ်ျယ်သည် သUမ၏	ေသးွအမျိ[းအစား	ပါဝငေ်သာ	

ကတ်ကိ$ဝတ်ဆငထ်ား+ပီး	 သUမ၏အသံ$းဝငေ်သာအဂ�ါများကိ$	 လ�ဒါနး်လိ$ေSကာငး်	 ပါဝငေ်သာပံ$ကိ$ 

စိစစ်ခဲသ့ည်။ Angels	ရဲ ့ Facebook	မ&ာ တငထ်ားတာ	28 ေဖေဖာ်ဝါရီ 2021 မ&အေကာင့သ်ည် ပံ$ 2ပါ	

အချက်အလက်ပါဝငမ်^%&င့	် ဆက်စပ်ေနသည်	 အဘယ်ေSကာင့ဆ်ိ$ေသာ် ကွယ်လွနခ်ျိနတွ်င ် သUမ၏	

ကိ$ယ်အဂ�ါအစိတ်အပိ$ငး်များကိ$ လ�ဒါနး်ရနရ်ည်ရွယ်ချက်e&ိေSကာငး် ေြပာSကားခဲ့သည်။	 သUမသည် 
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သUမ၏အသက်အ%Qရာယ်ကိ$	 သတိြပ[မိကာ ဒဏရ်ာရ%ိ$ငသ်ည်ကိ$သိe&ိ+ပီးေနာက် အဆိ$ပါသတိေပး	

ချက်များကိ$ ြပ[လ$ပ်ခဲ့သည်ဟ$	Myanmar	Witness	ကယံ$Sကည်သည်။	

 

ပံ$ 2: (လက်ဝဲ)ပံ$	 ဆ%qြပပွဲတွင ် Angel	 ပါဝငပ်ံ$။ (လက်ယာဘက်)	 သUမ၏အေရး�ကီးေသာ 

ေဆးက$သမ^အချက်အလက်	အေသးစိတ်ကိ$ြပသေနသည့် သUမဆွဲ�ကိ[း၏ အနးီကပ်ပံ$	

	
Myanmar	Witness	သည် အိနဂ်ျယ်	2021 ခ$%&စ် မတ်လ 3 ရက်ေနတွ့င ်အာဏာသိမ်းမ^ ဆန ့က်ျငေ်ရး 

လ̂ပ်e&ားမ^အတွငး် ပါဝငခ်ဲသ့ည်	့ဆိ$e&ယ်မီဒယီာမ&ပံ$များ%&င့ ်ဗီဒယိီ$များစွာကိ$ မ&တ်တမ်းတငထ်ားသည်။	

ဤအေSကာငး်အရာအများစ$မ&ာ	 မ%Qေလး+မိ[d ချမ်းေအးသာဇံ လမ်း ၃၀ %&င့ ် ၈၄ လမ်းကUးတွင ်

ဆ%qြပသUများ၊	ရဲတပ်ဖွဲd %&င့ ်လက်နက်ကိ$ငတ်ပ်ဖွဲdများက ဝိ$ငး်ရံထားSကသည်	့အချက်များြဖစ်သည်။ 

 

ဒမီိ$ကရက်တစ်ြမနမ်ာ့အသံ (DVB)	 မ& တငထ်ားသည့် ဗီဒယိီ$တစ်ခ$၏အစတွင ် အကာအကွယ်ကိ$ 

e&ာေဖွေနသည့် ဆ%qြပသUများ၊ ရဲများ%&င့ ် လံ$ြခံ[ေရးတပ်ဖွဲdဝငမ်ျားတနး်စီေန+ပီး ေရ%&င့ ် မီးခိ$းများ-

ဆ%qြပသUများကိ$ %&မိ်နငး်ရာတွငအ်သံ$းြပ[သည့်	 မျက်ရည်ယိ$ဗံ$းများစသည့် အေြခအေနများကိ$ 

ေဖာ်ြပသည်။	Myanmar	Witness	သည် ဤဗီဒယိီ$ဖိ$ငကိ်$ 21.977429,	96.077563	ပထဝဝီငေ်နရာ	

သတ်မ&တ်ထားသည်။	

ေအာက်ေဖာ်ြပပါစာရငး်တွင ် အိနဂ်ျယ်မေသခငကိ်$သJ$ပ်ေဖာ်ထားသည့်	 အေSကာငး်အရာများကိ$ 

Myanmar	 Witness	က	 စိစစ်ထားသည်။	 ေအာက်ပါပံ$ 3 သည ် ဤအေSကာငး်အရာ၏ ထပ်ဆင့	်

ေပါငး်စပ်မ^ကိ$ ြပသထားသည်။	
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- အြခားဆ%qြပသU	 Jိ$က်ကUးထားတ့ဲ ဗီဒယိီ$ထဲမ&ာ	 “ငါတိ$ ့ မေြပးဘUး”	 “ငါတိ$ ့ြပည်သUေတွရဲ ့ 

ေသွးေတွက ေြမြပငကိ်$မေရာက်သင့ဘ်Uး” လိ$ ့ 	 အိနဂ်ျယ်က ေ¡ကးေSကာ်ေနပါသည်။	

ကိ$Sသဒနိတ်ိအမ&တ် 21.977407, 96.077534 

- ဆ%qြပပွဲတွငပ်ါဝငေ်နေသာ	အိနဂ်ျယ်၏ ဓာတ်ပံ$%&စ်ပံ$	

- အိနဂ်ျယ်%&င့ ် အြခားဆ%qြပသUများ၏ ဗီဒယိီ$ဖိ$ငတွ်င ် ေြမြပငတွ်ငဝ်ပ်ကာ	 မီးခိ$းများSကားမ& 

ဆ$တ်ခွာသည်။	 မျက်ရည်ယိ$ဗံ$းများ ပစ်ခတ်ြခငး်ြဖစ်%ိ$ငသ်ည်။	 ကိ$Sသဒနိတ်ိအမ&တ် 
(21.977429, 96.077563) 

- အိနဂ်ျယ်%&င့ ်အြခားဆ%qြပသUများ၏ ဓာတ်ပံ$တစ်ပံ$သည် လမ်းဆံ$လမ်းခွ ေြမြပငေ်ပ`	တွင ်

ဝပ်ေနသည်။	ေနာက်ဘက်တွင ်ခံတပ်အတားအဆီးများ%&င့ ်မီးခိ$းများကိ$	ေတွdရသည်။	

ကိ$Sသဒနိတ်ိအမ&တ် (21.977331, 96.077534) 

- ဗီဒယိီ$တစ်ခ$တွင ်အိနဂ်ျယ်သည် ေသနတ်ပစ်သရံဲအ့ေဝးကိ$ ထွက်ေြပးေန+ပီး 

လမ်းေပ` e&ိဘေလာ့ေပ`သိ$ ့ လဲကျသွားတာ ြမငရ်ပါတယ်။ ကိ$Sသဒနိတ်ိအမ&တ် (21.977227, 

96.077500). 
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ပံ$ 3 သည် Angel	%&င့ပ်တ်သက်ေသာ အသံ$းြပ[သUဖနတီ်းထားေသာ အေSကာငး်အရာများ၏	

တည်ေနရာ သတ်မ&တ်ြခငး်ကိ$ ြပ[လ$ပ်ထားြခငး် 
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အနိ်ဂျယ်ေသဆံBးြခငး် 

အိနဂ်ျယ်သည် မတ် ၃ ရက် ဆ%qြပပွဲများအတွငး် ဦးေခါငး်ကိ$ ေသနတ်ြဖင့ပ်စ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ 

လUမ^ကွနရ်က်တွင ် တငထ်ားေသာပံ$များတွင ် အိနဂ်ျယ်ကိ$ ေမာ်ေတာ်ဆိ$ငက်ယ်ေပ`တင၍်	

ေမာငး်%&ငက်ာ	 သUမကိ$ယ်ေပ`%&င့ ် ေခါငး်မ&ေသွးေတွကိ$Sကည့်ြခငး်အားြဖင့ ်  ဒဏရ်ာရ%ိ$ငသ်ည ်

(သိ$မ့ဟ$တ်) ေသဆံ$း%ိ$ငသ်ည်ကိ$ေတွdရသည်။ ဤပံ$ကိ$ ကိ$Sသဒနိတ်ိအမ&တ် 21.974442၊ 96.077284 

ဝနး်ကျငတွ်င ် ေနရာချထားခဲ့သည်။	 အရိပ်များကိ$တွက်ချက်ရန ် ဤပံ$e&ိလUများ%&င့ ် အေဆာက်အဦး	

များကိ$အသံ$းြပ[၍ အချိနအ်တိ$ငး်အတာတစ်ခ$	 ခန ့်မ&နး်%ိ$ငသ်ည်။	 အရိပမ်ျားသည် ေနလ့ယ်ပိ$ငး်	

ေလာက်မ&ာ ဓာတ်ပံ$Jိ$က်ခဲ့သည်ကိ$	 ြပသ+ပီး 1200 နာရီေနာက်ပိ$ငး် 1300 မတိ$ငမ်ီြဖစသ်ည်။	သUမ၏	

ဒဏရ်ာများက	ဆ%qြပပွဲတက်ေရာက်စ� ဦးေခါငး်ကိ$ ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရသည်ဟ$	ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ 

	
ပံ$ 4- အိနဂ်ျယ်၏ဒဏရ်ာရချိန ် သိ$မ့ဟ$တ် ေသဆံ$း+ပီးေနာက် ေမာ်ေတာ်ဆိ$ငက်ယ်စီးြခငး်၏ 

တည်ေနရာသတ်မ&တ်ထားြခငး်။ သUမကိ$ဤေနရာတွင ် ပစ်ခတ်ခံရမ^ေSကာင့ ် ဦးေခါငး်ဒဏရ်ာ	

ရသွားသည်ကိ$	ေတွdလိ$က်Sကသည်။	
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ပံ$ 5- SunCalc	တွင ်အရပိ်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ^ကိ$ အသံ$းြပ[၍	အချိနသ်တ်မ&တ်ြခငး်ပံ$။	

	
ဆိ$ငက်ယ်ေနာက်ေကျာe&ိ အိနဂ်ျယ်၏ပံ$များသည် အနိဂ်ျယ်ေသဆံ$းသွား+ပီလားဆိ$တာကိ$	 မေြပာ%ိ$င	်

ေသာ်လည်း	 ေဒသစံေတာ်ချိန ် 13	 နာရီ 45 မိနစ်မ&စ၍ အိနဂ်ျယ်၏အေလာငး်ပံ$များ အွနလိ်$ငး်တွင ်

ေပ`လာခဲ့+ပီး အိနဂ်ျယ်သည်	အဲဒအီချိနမ်တိ$ငခ်င	်ေသဆံ$းသွားသည်ဟ$ အဓပိ�ါယ်ရသည်။	
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ပံ$ 6- သUမ၏ေခါငး်ေပ`တွင ်ေသွးများေပကျံေနေသာပတ်တီးများြဖင့ေ်တွdရေသာ အိနဂ်ျယ်၏ 

အေလာငး်။	

ေနာက်ပိ$ငး်မ&ာေတာ့ ဆ%qြပမ^များ ြဖစပ်ွားခဲ့သည်ေ့နရာနဲမ့နးီမေဝးက လမ်းလယ်မ&ာ အထိမ်းအမ&တ်	

ေနရာတစ်ခ$ရဲ ့ ပံ$ေတွထွက်ေပ`လာတယ်။	 ၎ငး်သည် အတားအဆီးSကားတွင ် သUမေသဆံ$းခဲ့သည ်

(သိ$မ့ဟ$တ်) ဤေနရာတွငပ်စ်သတ်ခံရေSကာငး်၊	 ဆိ$ငက်ယ်ေနာက်ေကျာမ&ာ ဒဏရ်ာရခဲ့တ့ဲ 

အိနဂ်ျယ်၏ပံ$ေတွ \]နြ်ပ%ိ$ငသ်ည်။	
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ပံ$ 7- အိနဂ်ျယ်အပစ်ခံရသည့်ေနရာ (သိ$မ့ဟ$တ်) အနးီe&ိ လမ်းe&ိအထိမ်းအမ&တ်ေနရာ။	

	
အနိ်ဂျယ်ေသဆံBးPပီးေနာက ်

BBC	World၊ Radio	 Free	 Asia	%&င့	်အွနလိ်$ငး်မ&တငထ်ားေသာ အြခားေနရာများမ& ဗီဒယိီ$%&င့ပ်ံ$များ	

သည်	မတ်လ ၄ ရက်ေနတွ့င ်သUမေသဆံ$း+ပီးေနာက် အိနဂ်ျယ်၏အခမ်းအနားကိ$ ကျငး်ပခဲ့ေSကာငး် 

သတငး်ရe&ိပါသည်။ ယUနနဗ်$ဒ�ဘာသာဘ$ရားေကျာငး်၊	မ%Qေလး၏	ဓါတ်ပံ$များကိ$ Myanmar	Witness	

ေနရာသတ်မ&တ်ြခငး်ြပ[လ$ပ်ထားသည်။ သUမရဲ ့ အေလာငး်ကိ$	 ကားေပ`တငေ်ဆာငလ်ာတ့ဲအတွက် 

လUေတာ်ေတာ်များများ	 အြပငမ်&ာစ$ေဝးေနSက+ပီး သUမကိ$တတ်%ိ$ငသ်မ¢ လိ$က်ပိ$ေ့ပးပါတယ်။	

ေအးရိပ်+ငမိ်သ$သာနမ်&ာ သ+ဂs[ဟ်ခဲ့ပါသည်။	
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ပံ$ 8- ယUနနဗ်$ဒ�ဘာသာဘ$ရားေကျာငး်တွင ်အိနဂ်ျယ်၏ ေအာက်ေမ့ဖွယ်အခမ်းအနား စ$ေဝးရာေနရာ	

ကိ$	ေနရာသတ်မ&တ်အတည်ြပ[ြခငး်	

	
ပံ$ 9- အိနဂ်ျယ်၏ကိ$ယ်ခ%�ာကိ$သယ်ေဆာင်၍ ေအာက်ေမ့ဖွယ်အခမ်းအနားမ&	ထွက်ခွာသည့်ကား၏ 

ေနရာအတည်ြပ[ြခငး်။	

	
နာေရးPပီးေနာက ်

CNN	 သတငး်ဌာန%&င့ ် ဆိ$e&ယ်မီဒယီာများတွင ် အသ$ဘချ+ပီး နာရီပိ$ငး်အSကာတွင ် အိနဂ်ျယ်၏ 

J$ပ်အေလာငး်ကိ$ ေအး+ငမိ်းသ$သာနe်&ိ	 သUမရဲအ့$တ်ဂUထဲမ& ထ$တ်ယUလိ$က်ေSကာငး် ဆိ$Sကသည်။	

တပ်မေတာ်သတငး်စာ%&င့	် ြမနမ်ာ့အသံက	 အိနဂ်ျယ်ရဲ ့ J$ပ်အေလာငး်ကိ$ လံ$ြခံ[ေရးအရ 

စံ$စမ်းစစ်ေဆးမ^ေတွ ြပ[လ$ပ်ထားတယ်လိ$ေ့ြပာပါတယ်။	%ိ$ငင်ပံိ$ငသ်တငး်မီဒယီာ Global	New	Light	

of	 Myanmar	 (GNLM)	 က ရဲတပ်ဖွဲdကထ$တ်ြပနသ်ည့်ေဖာ်ြပချက်ကိ$ အတည်ြပ[ပံ$ရပါတယ်။	

အိနဂ်ျယ်ေသဆံ$းရသည့ ်အေSကာငး်ရငး်ကိ$ဆံ$းြဖတ်%ိ$ငရ်န ်အေလာငး်ကိ$ခွဲစိပ်စစ်ေဆးရန ်\]နS်ကား	

ထားေSကာငး် ြမနမ်ာ%ိ$ငင်ရံဲတပ်ဖွဲd၏ ထ$တ်ြပနခ်ျက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။	တရားသU�ကီး	တစ်ဦးထံမ& 

ခွင့ြ်ပ[ချက်ရေသာ်လည်း အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ$ ဆ%qအရ	ထ$တ်ေဖာ်ြခငး်မြပ[ေပ။ CNN	

၏ မျက်ြမငသ်က်ေသသတငး်တစ်ရပ်အရ ၁၆၀၀ %&င့ ် ၁၉၀၀ နာရီအတွငး် သခsျ[ငး်တွငး်သိ$ ့ 

ေသနတ်များကိ$ငေ်ဆာငထ်ားသည့် လU%&စ်ဆယ်ခန ့ကိ်$ ဝငသ်ွားသည်ကိ$	 ေတွd ြမငခ်ဲ့ေသာေSကာင့	်

သံသယြဖစဖ်ွယ်အေြခအေနများကိ$ ရည်\]နး်+ပီး စစ်ယာ�တစ်စီးြဖစ်ေSကာငး် အတိအလငး်	
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ေဖာ်ြပခဲ့သည်။	 ဂိတ်ေပါက်ဝမ&လUကိ$ 'မညသ်Uကိ့$မ¢ မအေSကာငး်Sကားရန'်	 ေြပာSကားထားေSကာငး်	

CNN	၏ ေဖာ်ြပချက်အရသိရသည်။	

	
ပံ$ 10- ညဘက်၌ တစ်ခ$ခ$ြပ[လ$ပ်+ပီးေနာက် ဘိလပ်ေြမြဖင့ဖ်ံ$းလ]မး်ထားေသာ အိနဂ်ျယ်၏အ$တ်ဂUကိ$ 

ြမငေ်တွdရသည်။	

Eleven	Media၊ Voice	of	Myanmar	%&င့ ်အြခားအွနလိ်$ငး်ေနရာများတွင ်တငထ်ားေသာဗီဒယိီ$သည် 

Angel's၏	အ$တ်ဂUကိ$ အဂ�ေတြဖင့ဖ်ံ$းအ$ပ်ထား+ပီး ပနး်များ%&င့ ်အခမ်းအနားမ&	နာမည်ေရးထားေသာ 

စက¥ ¦ဆိ$ငး်ဘ$တ်များြဖင့ ် ဝနး်ရံထားသည်။	 ပံ$ (၁၁) တွင ် ဘလိတ်ဓားများ၊ ရာဘာဖိနပ်များ၊ 

ေဂ` ြပားများ%&င့ ် လက်အိတ်များေတွdရသည်။	 အိန်ဂျယ်ေသဆံ$း+ပီးေနာက် 24 နာရီေနာက်ပိ$ငး် 

တUေဖာ်ထားြခငး်ေတွdရကတည်းက ရငခ်ွဲစစ်ေဆးြခငး်ြခငး်ြဖစ+်ပီး	 ဤြဖစစ်�အတွငး် အိနဂ်ျယ်၏ 

ခ%�ာကိ$ယ်မ& ေသွးများထွက်လာြခငး်ြဖစ်+ပီး ထိ$ေဖာက်ထွငး်ခွဲစိတ်ြခငး်မ&	ထွက်လာြခငး်	 ြဖစ်%ိ$ငေ်ြခ	

e&ိသည်။ အ$တ်ခဲေထာင့ဘ်က်တွင	် ေသွးများစ$ေန+ပီး	 ေသွးစွနး်ေနြခငး် (ပံ$ 12) သည ်

အိနဂ်ျယ်ရဲေ့ခါငး်ကိ$ လံ$ြခံ[ေရးတပ်ဖွဲdေတွကတစ်ခ$ခ$	 ြပ[လ$ပ်ြခငး်မ& ေသွးများြဖစ်%ိ$ငသ်ည်ဟ$ 

အSကံြပ[ထားသည်။	အြခားေသာ ြဖစ်%ိ$ငေ်ချသည် ခွစဲတ်ိကိရိယာများ%&င့ ်လက်အိတ်များ အပါအဝင ်

အြခားေသာ အေထာက်အထားများ e&ိေနြခငး်ြဖစ်သည်။	
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ပံ$ 11- ခွစဲိတ်ခနး်သံ$းကိရိယာများ%&င့ ်လက်အိတ်များအပါအဝင ်သUမ၏အ$တ်ဂUကိ$ 

ေဖာက်ထွငး်ဝငေ်ရာက်+ပီးေနာက် ကျနရ်စ်ခဲ့ေသာ အေထာက်အထားများ	
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ပံ$ 12- (ဘယ်ဘက်) မUရငး်ဓာတ်ပံ$ (ညာဘက်) အိနဂ်ျယ်ရဲ ့ အ$တ်ဂUေဘးမ&ာ ေသွးစွနး်ထငး်ေနတ့ဲ 

ေြမြပင%်&င့	်အ$တ်ခဲကိ$ မီးေမာငး်ထိ$းြပရန ်ပနး်ခရမ်းေရာငြ်ဖင့ြ်ပထားေသာဓာတ်ပံ$။ အ$တ်ခဲအစွနး်တွင	်

ေတွdရေသာ	 ထငe်&ားေသာေသွးကွက်များသည် ထိခိ$က်မ^မ&ြဖစ်%ိ$ငသ်ည်။ ယငး်အ$တ်ခဲများကိ$	

အိနဂ်ျယ်၏ ဦးေခါငး်ခွံကိ$ဖွင့ရ်န	်အသံ$းြပ[ြခငး်	ြဖစ်%ိ$ငသ်ည်။	ခွဲစိတ်လက်အိတ်ကိ$လည်း ေတွdရသည်။	
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အိနဂ်ျယ်ေသဆံ$းမ^အတွက် ၎ငး်တိ$%့&င့ ် ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲdတိ$၌့ တာဝနမ်e&ိေSကာငး် ြမနမ်ာ့အသံ%&င့ ်

J$ပ်ြမငသ်ံSကား (MRTV)	 %&င့ ် ြမဝတီသတငး် (MWD)	 တိ$တွ့ငတ်ပ်မေတာ်က ေSကညာခဲ့သည်။ 

ကျည်ဆနသ်ည် ရဲများပစ်ခတ်သည့	် ကျည်မဟ$တ်ေSကာငး် ဆံ$းြဖတ်ခဲ့ေSကာငး် GNLM	 မ&တဆင့	်

ေSကြငာခဲ့+ပီး ရဲတပဖ်ွဲd မ&ထ$တ်ြပနခ်ျက်တွင ်“ဦးေခါငး်တွင ်ေတွd e&ိရသည့် ကျဥ်အပိ$ငး်သည ်၀.၃၈ မမ 

ကျည်ဆနကိ်$အသံ$းြပ[၍	 ေသနတ်တိ$ြဖင့ ် ပစ်ခတ်%ိ$ငေ်သာကျည်အမျိ[းအစားြဖစ်သည်။	 (ပံ$ ၁၃) 

တွငေ်တွdရေသာခဲယမ်းများသည် “ြမနမ်ာ%ိ$ငင်ရံဲတပဖ်ွဲd မ&အသံ$းြပ[သည့် အဓိကJ$ဏး်%&မိ်နငး်ေရး 

ကျည်ဆနမ်ျား%&င့မ်တUကဲွြပားသည်”	 ဟ$ ထည့်သွငး်ေဖာ်ြပထားသည်။	 အိနဂ်ျယ်၏ခ%�ာကိ$ယ်ကိ$ 

အ$တ်ခဲတစ်ခ$အသံ$းြပ[၍ ေ%&ာင့ယ်&က်ြခငး်ြဖစ်%ိ$ငေ်ချတွင	် ပစ်ခတ်မ^တွငအ်သံ$းြပ[သည့် ကျည်ဆန	်

များအေပ` 	အဓိကထားေဖာ်ြပသည့် အေြခအေန%&င့လ်ည်း တိ$က်ဆိ$ငေ်နကာ ၎ငး်တိ$သ့ည် ထိ$ကျည်	

ဆနကိ်$ရယUရနအ်တွက် သUမ၏ဦးေခါငး်ကိ$ခွဲရန	် အ$တ်ခဲကိ$အသံ$းြပ[ခဲ့ြခငး်၊	 အိနဂ်ျယ်ေသဆံ$းမ	̂

အတွက် လံ$ြခံ[ေရးတပ်ဖွဲdဝငမ်ျားက တာဝနခ်ံဖိ$မ့e&ိေSကာငး် ဆံ$းြဖတ်သည့်အေSကာငး်	 စသည်တိ$ ့ 

ပါဝငသ်ည်။  

 
ပံ$ 13- အစိ$းရသတငး်စာ GNLM	မ& ေဆာငး်ပါးတစခ်$တွင ် အသံ$းြပ[ထားေသာပံ$သည် အိနဂ်ျယ်ကိ$ 

သတ်ခဲ့ေသာ ကျည်ဆနအ်မျိ[းအစားကိ$ ြပသထားသည်။	
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GNLM	 ကလည်း "အခငး်ြဖစပ်ွားချိနမ်&ာ တာဝနက်ျတ့ဲလံ$ြခံ[ေရးအေစာင့ေ်တွက လUစ$လUေဝးနဲ ့

မျက်%&ာချငး်ဆိ$ငအ်ေနအထားမ&ာ e&ိေန+ပီး ေသဆံ$းသUက	 သUမရဲေ့နာက်ေကျာကေန ဒဏရ်ာရခဲ့ပါ	

တယ်" ဟ$ GNLM	 မ& ေြပာSကားခဲ့သည်။ အိနဂ်ျယ်ထိခိ$က်ခံရသည့်	အခိ$က်အတန ့ကိ်$ြပသသည်ဟ$ 

ယUဆရသည့် Myanmar	 Witness	 မ& ေနရာသတ်မ&တ်ထားေသာ ဗီဒယိီ$ဖိ$ငတွ်င	် ေသနတ်သံများ	

SကားရေသာေSကာင့ ် ရဲများဘက်မ&	 အိနဂ်ျယ်ထွက်ေြပးသွားသည်ကိ$ သJ$ပ်ြပထားသည်။ 

21.977227,	 96.077500 ဝနး်ကျငတွ်င ် သUမ၏ဦးေခါငး်ေနာက်က	 ရဲများဘက်တွငe်&ိကာ 

ရဲများ%&င့ေ်ဝးရာထွက်ေြပးရငး် ေြမြပငေ်ပ`သိ$လဲ့ကျသွားသည်ကိ$ ြမငေ်တွdရသည်။ အိနဂ်ျယ်သည ်

ဗီဒယိီ$ဖိ$ငမ်&ာပါတ့ဲ လဲကျမ^သည်	 အ$တ်ခဲေတွကိ$နငး်မိလိ$ ့ လဲကျသွားြခငး်	 ြဖစ်%ိ$ငေ်သာေSကာင့	်

ဤဗီဒယိီ$ဖိ$ငတွ်င ်အပစ်ခံရေSကာငး် Myanmar	Witness	က အတည်မြပ[%ိ$ငေ်သးေပ။	

	
ပံ$ 14- ရဲလိ$ငး် (အနေီရာင)် သည် အိနဂ်ျယ် (အဝါ)ပါဝငေ်သာ	 လUအ$ပ်ကိ$ပစ်ခတ်သြဖင့ ်

ထိမ&န+်ပီးေနာက် လဲကျသွား%ိ$ငသ်ည်။ လဲကျသည့်အခိ$က်အတန ့တွ်င ် သUမသည်အေဝးသိ$ ့ မျက်%&ာမU	

ထား+ပီး ထိ$အချိနက်ျည်ဆနထ်ိမ&နပ်ါက တရားဝငထ်$တ်ြပနခ်ျက်များ%&င့ ်ကဲွလဲွေနမည်	ြဖစ်သည်။	
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ပံ$ 15: သUမ၏ေသဆံ$းသည့်ရက်စွဲ%&င့	်အမည်%&င့အ်တU Angel	၏အ$တ်ဂU။	

	
နိဂBနး်ချ1ပ် 

Myanmar	Witness	မ&ြပ[လ$ပ်ေသာ open	source	ခွြဲခမ်းစိတ်ြဖာချက်သည် အိနဂ်ျယ်ေသဆံ$းမ^%&င့	်

စပ်လျ�းသည့် ြဖစရ်ပ်များစွာကိ$e&ငး်လငး်+ပီး အတည်ြပ[ပါသည်။ အိနဂ်ျယ်သတ်ြဖတ်မ^တွင ်

လံ$ြခံ[ေရးတပ်ဖွဲdဝငမ်ျား%&င့ ် ဆက်စပ်ေနသည့်	 သက်ေသအေထာက်အထားများ	 လံ$ြခံ[ေရး	

တပ်ဖွဲdဝငမ်ျား	 ထိ$ေနတွ့င	် ပစ်ခတ်မ^ြပ[လ$ပ်ခဲ့မ^များ%&င့အ်တU အ$တ်ဂUမ&အေလာငး်ကိ$	 ထ$တ်ြခငး်%&င့်	

ပတ်သက်၍ သံသယြဖစ်ဖွယ်အေြခအေနများသည် အိနဂ်ျယ်ကိ$သတ်ြဖတ်ရာတွင ်လံ$ြခံ[ေရးတပ်ဖွဲd	

ဝငမ်ျား၏ ပါဝငပ်တ်သက်မ^e&သိည်ဟ$	 ေလးနက်စွာအSကံြပ[ပါသည်။	 ထိ$ေ့Sကာင့ ်

သUမေသဆံ$းမ^အတွက် စစ်တပ ် သိ$မ့ဟ$တ် ရဲများသည် ေသချာေပါက်နးီပါး တာဝနe်&ိေSကာငး် 

Myanmar	Witness	ကေကာက်ချက်ချ+ပီး ေနာက်ထပ်စံ$စမ်းစစ်ေဆးမ^များကိ$ တားဆီးရနအ်တွက် 

သက်ေသအေထာက်အထားများကိ$ ချိ[းေဖါက်ေဖျာက်ဖျက်မ^များ ထပ်မံလ$ပ်ေဆာင%်ိ$ငသ်ည်ဟ$ 
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ေကာက်ချက်ချပါသည်။ ဤအစီရငခ်စံာသည ် ြမနမ်ာ%ိ$ငင်eံ&ိ အမျိ[းသမီးများအေပ` 

အSကမ်းဖက်မ^များကိ$ မ&တ်တမ်းတငထ်ားသည့် Myanmar	 Witness	 ၏ မ&တ်တမ်းတစ်ခ$ြဖစ်+ပီး 

လွတ်လပ်စွာစ$Jံ$းခွင့%်&င့	်ဆ%qထ$တ်ေဖာ်ခွင့ကိ်$ ကျင့သ်ံ$းသည့်အရပသ်ားများအေပ` အSကမ်းဖက်မ^ကိ$ 

သJ$ပ်ြပထားသည်။	

 

	

	

 

	

	

	

 

	

	
 
 

 

	
 

 

 
 

	

	
 


