
 

 
 

 

စစ်အ ာ ဏာ သိမ််းပ  ်းန  ော က် လတ်တနလ ာ ဖြစ်န ေါ် လျက်ရ ိနသာ အ န ဖြေအ န  မျာ ်းန င ် တ်သ က်၍ 

န  ေ့စ ဉ်ထ ုတဖ်  ်ြေျက် အ ကျ ဉ််း ြေျျု ် 

ရက်စ ွဲ နြနြာ ်ဝါ ရ လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ြုေန စ် 

တစ်န ိုင်ငံလံိုုံး ပစ်ခတတ် ိုကခ် ိုက်မှုရပ်စဲရရုံးသရ ောတူစောခ ျုပ်က ို လက်မှတ်ရရုံးထ ိုုံးထောုံးရသော တ ိုင်ုံးရင်ုံးသောုံး 

လက်နကက် ိုင် ၁၀ ဖ ဲွဲ့က ရဖရဖော်ဝါရလီ ၂၀ ရကရ်နေ့တ င် ပပည်သူူ့ဝန်ထမ်ုံးမ ောုံး လိုပ်ငန်ုံးခ င်မဝင် ဲ 

အောဏောဖီဆနရ်သောလှုပ်ရှောုံးမှု(CDM)က ို ရထောက်ခရံ ကောင်ုံး ရ ကညောခ က်ထိုတ်ပပန်ခဲဲ့သည်။ ၎င်ုံးရ ကညောခ က်မှော 

အဆ ိုပါအဖ ဲွဲ့မ ောုံး၏ ဒီမ ိုကရရစရီရုံးနှငဲ့်ပတ်သက်၍ သ သောထင်ရှောုံးသညဲ့် ရပခလှမ်ုံးတစ်ခိုပဖစပ်ပုီံး ဒီမ ိုကရရစအီောုံး 

ရထောက်ခသံညဲ့် လိုပ်ရပ်ပဖစသ်ညဲ့်အရလ ောက် ပမနမ်ောပပည်အနှံေ့ မတညူရီသောအစိုအဖ ွဲဲ့မ ောုံး၏ အောဏောရငှ်စနစ်က ို 

ဆနေ့်က ငရ်ရုံးက ိုလည်ုံး ရထောက်ခရံ ကောင်ုံးပပသပခင်ုံး ပဖစသ်ည်။ ထ ိုေ့ပပင် ပပည်ရထောင်စိုလွှတရ်တောက် ိုယ်စောုံးပပျု 

ရကော်မတ(ီCRPH)မှလည်ုံး စစ်တပ်နှငဲ့်ရဲမ ောုံးက ပင မ်ုံးခ မ်ုံးစ ောဆနဒထိုတ်ရဖော်ရန ကရသော ပပည်သူလူထိုက ို 

က ည်အစစ်မ ောုံးပဖငဲ့် ပစ်ခတပ်ခင်ုံး၊ လက်နကမဲ်ဲ့ပပည်သူမ ောုံးအောုံး စစ်ပ တဲ င်ုံးရှ  ရန်သူမ ောုံးသဖ ယ်ပစ်ခတ်ပခင်ုံးက ို 

ရှုတ်ခ ရ ကောင်ုံး ရ ကညောခ က်ထိုတ်ပပန်ခဲဲ့သည်။ ပပညရ်ထောင်စိုလွှတရ်တော် က ိုယစ်ောုံးပပျုရကော်မတီ(CRPH)က 

န ိုင်ငတံကောဥပရဒအရ န ိုငင်ံတကောအသ ိုက်အဝန်ုံးနငှဲ့်ပုူံးရပါင်ုံးကော တရောုံးမျှတမှုက ို ရဖောရ်ဆောင်သ ောုံးမည ်

ပဖစရ် ကောင်ုံးလည်ုံး ကတ ရပုံးခဲဲ့သည်။ 



 

မနတရလုံးတ ိုင်ုံးရဒသကကီုံး၊ မနတရလုံးပမ ျုွဲ့အတ င်ုံးရှ  ပပည်သူမ ောုံးက ို ပစ်ခတ်၍ အ ကမု်ံးဖက်ပဖ ျုခ င်ုံးမှုမ ောုံး ပပျုလိုပ်ခဲဲ့ 

ပပုီံးရနောက် ညအခ  နတ် င်လည်ုံး ဆူပူအံိုကက ရစရန ် ဖန်တီုံး လံှုွဲ့ရဆော်မှုမ ောုံးက ို လိုပ်ရဆောင်လ က်ရှ သည်က ို ရတ ွဲ့ရှ ရ 

သည်။ အောဏောသ မ်ုံးစစ်အိုပ်စိုအရနပဖငဲ့် ပင မ်ုံးခ မ်ုံးစ ောဆနဒပပသညဲ့် ပပည်သူလူထိုအရပေါ် န ိုင်ငတံကော စံနှုန်ုံးမ ောုံးထက် 

ရက ော်လ န်၍ အ ကမု်ံးဖက်ပဖ ျုခ င်ုံးပခင်ုံး၊ ဆနဒပပရောတ င ် ပါဝင်သူမ ောုံးနှငဲ့် လူထိုစည်ုံးရံိုုံးရရုံးအောုံးရကောင်ုံးသညဲ့် 

ပိုဂ္ ျုလ်မ ောုံးအောုံး ညအခ  နမ်ရတော် ခခံဝင်ုံးမ ောုံးဖ ကဆီ်ုံး၍ ဖမ်ုံးဆီုံးပခင်ုံး၊ အရပ်သောုံးပပည်သူမ ောုံးအောုံး 

အသက်အနတရောယက် ို ပခ မ်ုံးရပခောက်၍ သတ်ပဖတ်ပခင်ုံး၊ လက်သည်မရပေါ်သညဲ့် မီုံးရ ှုွဲ့ဖ က်ဆီုံးပခင်ုံး စသညဲ့ ် လူထို 

မတည်မပင မ်ပဖစ်ရစမညဲ့် လိုပ်ရပ်မ ောုံးက ို ရည်ရွယ်ခ ကရ်ှ ရှ ပဖငဲ့် လိုပ်က ိုငရ်ဆောင်ရွကလ် ကရ်ှ သည်။  

ယမန်ရနေ့ ည ၈ နောရခီ အဲခ  န်ခနေ့်တ င် ပဲခုူံးတ ိုင်ုံးရဒသကကီုံး၊ ပပည်ပမ ျုွဲ့၌  ရသနတ်ပဖငဲ့် သံိုုံးခ က်ပစ်ရဖောက်သညဲ့် အတ က် 

ရပ်က က်ရနပပည်သူမ ောုံးက သံပံိုုံးတီုံး ကသညဲ့်အခါ တပ်မရတော်သောုံးတခ  ျုွဲ့မှ အ မ်မ ောုံးက ိုဝင်ရရောက်ပပီုံး တံခါုံးမ ောုံးက ို 

ဖ က်ဆီုံးကော ပခ မ်ုံးရပခောက်မှုမ ောုံး လိုပ်ရဆောင်သ ောုံးခဲဲ့သည်။ ဧရောဝတတီ ိုင်ုံးရဒသကကီုံး ဖ ောပံိုပမ ျုွဲ့၊ မ န်ပပည်နယ် မိုဒံိုပမ ျုွဲ့  

နှငဲ့် ရမော်လပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့၊ ပဲခုူံးတ ိုင်ုံးရဒသကကီုံး မ ိုုံးည ျုပမ ျုွဲ့တ ိုေ့တ င်လည်ုံး ယမနေ့်ရနေ့က မီုံးရလောင်မှုမ ောုံး ပဖစပ် ောုံးခဲဲ့သည်။ 

ယမန်ရနေ့ ည ၁၁ နောရရီက ောအ်ခ  န်ခနေ့တ် င်  ရနက်ိုနတ် ိုင်ုံးရဒသကကီုံး၊ ရရွှေပပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ တဝမ်ုံးပူ ၁၅ရပ်က က် တ င် 

လံိုခချံုရရုံးအတ က ် ကင်ုံးရစောငဲ့ရ်နရသော ပပည်သူတစ်ဦုံးသည် ရသနတပ်ဖငဲ့်အပစခ်ရံ၍ ၎င်ုံးရနရောတ င်ပင် 

ရသဆံိုုံးသ ောုံးခဲဲ့သည်။ ရဒသခမံ ောုံး၏ ရပပောဆ ိုခ က်အရ လံိုခခံျုရရုံးတပ်ဖ ွဲဲ့ ယောဉတ်စ်စီုံးရပေါ်မှ  ပစ်ခတ်ပခင်ုံးပဖစပ်ပုီံး 

ရသနတ်သံ ၃ ခ က် ကောုံးရရ ကောင်ုံးနငှဲ့် က ည်ဆနခ်  ံ၃ ခို ရရှ ထောုံးသည်ဟို သ ရှ ရသည်။ 

ယမန်ရနေ့ ညသန်ုံးရခါင်ုံးယအံခ  န်တ င် ထင်ရှောုံးသညဲ့ ် သရိုပ်ရဆောင်/ဒါရ ိုကတ်ောတစဦ်ုံးပဖစရ်သော ဦုံးလူမင်ုံး၏ 

ရနအ မ်က ို စစ်တပ ် နငှဲ့် ရတဲပ်ဖ ဲွဲ့မှ လောရရောက်ပပီုံး ရနအ မ်ခခံတံခါုံးက ို ခ  ျုုံးဖ က်၍ အ မ်အတ င်ုံးသ ိုေ့ဝငရ်ရောက်ကော 

ဦုံးလူမင်ုံးအောုံး ဖမ်ုံးဆီုံးရခေါ်ရဆောင်သ ောုံးခဲဲ့သည်။ ၎င်ုံးပပင် ကခ င်ပပညန်ယ်၊ ပူတောအ ိုပမ ျုွဲ့မှ လူငယ် (၅) ဦုံးက ိုလည်ုံး 

စစ်တပ်မှ လောရရောက် ဖမ်ုံးဆီုံးီးရခေါ်ရဆောင်သ ောုံးခဲဲ့သည။် ထ ိုေ့ပပင် မရက ုံးပမ ျုွဲ့၊ ဆံိုရပ်က က်တ င်ရနထ ိုင်သညဲ့် 

ပပည်သူူ့လွှတရ်တော်က ိုယ်စောုံးလှယ် ဦုံးပမငဲ့်ဦုံးက ို ယမနေ့်ရနေ့ ည ၈ နောရီ သံပံိုုံးတီုံးသညဲ့အ်ခ  န်၌ လောရရောက်ဖမ်ုံးဆီုံး 

ရခေါ်ရဆောင်သ ောုံးခဲဲ့သည်။  

https://web.facebook.com/khitthitnews/videos/2727836754097617
https://web.facebook.com/khitthitnews/videos/2727836754097617
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=2589393638024965&id=100008630612671&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/104524025018258/videos/253986669527169/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/groups/621362214629857/permalink/3634813023284746/
https://web.facebook.com/groups/621362214629857/permalink/3634813023284746/
http://burmese.dvb.no/archives/445378
http://burmese.dvb.no/archives/445389
http://burmese.dvb.no/archives/445586


 

န ိုင်ငရံရုံးအက ဉ်ုံးသောုံးမ ောုံး ကညူီရစောငဲ့ရ်ရေှာက်ရရုံးအသင်ုံး (AAPP) ၏ မှတတ်မ်ုံးပပျုခ ကမ် ောုံးအရ ရဖရဖော်ဝါရလီ ၁ 

ရကရ်နေ့မှ ယရနေ့အခ  န်ထ  စိုစိုရပါင်ုံး ဖမ်ုံးဆီုံး၊တရောုံးစ ဲဆ ို၊ပပစ်ဒဏ်ခ မှတ်ပခင်ုံးခံထောုံးရသူ (၆၄၀) ဦုံးထ ရှ ခဲဲ့ပပီပဖစ် 

သည်။ ၎င်ုံးတ ိုေ့အနက်မှ ရထောင်ဒဏ်ခ မှတ်ပခင်ုံးခထံောုံးရသူ (၄) ဦုံး၊ ဖမ်ုံးဝရမ်ုံးနှငဲ့်အမှုဖ ငဲ့်ပခင်ုံးခံထောုံးရသူ (၃၂) ဦုံး၊ 

အမှုဖ ငဲ့်ပခင်ုံးခံထောုံးရသူ (၃) ဦုံး နှငဲ့် ပပနလ်ည် လ တ်ရပမောကလ်ောသူ (၄ ၇) ဦုံးရှ ခဲဲ့သည်။ ထ ိုေ့ရ ကောငဲ့် လက်ရှ အခ  န် အထ  

(၅၉၃) ဦုံးမှော ဖမ်ုံးဆီုံး၊ တရောုံးစ ဲဆ ို၊ ပပစဒ်ဏခ် မှတ်ပခင်ုံးခံထောုံးရသည်။   

န ိုင်ငရံရုံးအက ဉ်ုံးသောုံးမ ောုံး ကညူီရစောငဲ့ရ်ရေှာက်ရရုံးအသင်ုံး (AAPP) မှ လက်ရှ အရပခအရနမ ောုံးက ို ရနေ့စဉ ်ရစောငဲ့် ကညဲ့် 

မှတ်တမ်ုံးတင်သ ောုံးမည်ပဖစ်ပပီုံး စစ်အောဏောသ မ်ုံးမှုနှငဲ့ပ်တ်သက်၍ ဖမ်ုံးဆီုံး၊တရောုံးစ ဲဆ ို၊ ပပစ်ဒဏ် 

ခ မှတ်ပခင်ုံးခထံောုံးရသူမ ောုံး၏ စောရင်ုံးက ို ရနေ့စဉ်ထိုတ်ပပန်သ ောုံးမည်ပဖစ်သည်။  

အရပ် က်အဖ ဲွဲ့အစည်ုံးမှ ရခါင်ုံးရဆောင်မ ောုံး၊ အရပ်သောုံးမ ောုံး၊ တက်ကက လှုပ်ရှောုံးသူမ ောုံး၊ သတင်ုံးသမောုံးမ ောုံး၊ 

ဆရော/ဆရောမမ ောုံးစသညဲ့် နယ်ပယအ်သီုံးသီုံးမှ မည်သူမဆ ို ဖမ်ုံးဆီုံး၊ထ န်ုံးသ မ်ုံးပခင်ုံးခံထောုံးရသည်က ို သ ရှ ပါက 

ရအောက်ပါလ ပ်စောမ ောုံးသ ိုေ့  ဆက်သ ယ်၍ အသ ရပုံး၊ အရ ကောင်ုံး ကောုံး န ိုင်ပါသည်။  

Email :   info@aappb.org 

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/ 

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma 

 

န ိုင်ငရံရုံးအက ဉ်ုံးသောုံးမ ောုံး ကညူီရစောငဲ့ရ်ရေှာက်ရရုံးအသင်ုံး (AAPP) 
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