စစ်အာဏာသိမ်း် ပ ်းန ောက် လတ်တနလာဖြစ်န ေါ်လျက်ရိနသာ အနဖြေအန မျာ်းနင် တ်သက်၍
န ေ့စဉ်ထုတဖ်

်ြေျက် အကျဉ််းြေျျု ်

ရက်စွဲ နြနြာ်ဝါရလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ြေုနစ်
တစ်နင
ို ်ငံလံိုုံး
လက်နက်ကိုင်

ပစ်ခတ်တိုကခ
် က
ို ်မှုရပ်စဲရရုံးသရ
၁၀

ဖဲွဲ့က

ရဖရဖော်ဝါရီလ

ောတူစောခ ျုပ်ကို
၂၀

ရက်ရနေ့တင်

လက်မတ
ှ ်ရရုံးထိုုံးထောုံးရသော
ပပည်သူူ့ဝန်ထမ်ုံးမ ောုံး

တင
ို ်ုံးရင်ုံးသောုံး

လိုပ်ငန်ုံးခင်မဝင်

ဲ

အောဏောဖီဆန်ရသောလှုပ်ရောှ ုံးမှု(CDM)ကို ရထောက်ခရ
ံ ကောင်ုံး ရ ကညောခ က်ထတ
ို ်ပပန်ခဲ့သ
ဲ ည်။ ၎င်ုံးရ ကညောခ က်မှော
အဆိုပါအဖဲွဲ့မ ောုံး၏ ဒီမက
ို ရရစီရရုံးနှငဲ့်ပတ်သက်၍ သသောထင်ရှောုံးသညဲ့် ရပခလှမ်ုံးတစ်ခပို ဖစ်ပပီုံး ဒီမက
ို ရရစီအောုံး
ရထောက်ခသ
ံ ညဲ့် လိုပ်ရပ်ပဖစ်သညဲ့်အရလ ောက် ပမန်မောပပည်အနှံေ့ မတူညရ
ီ သောအစိုအဖွဲ့ဲ မ ောုံး၏ အောဏောရှင်စနစ်ကို
ဆနေ့်က င်ရရုံးကိုလည်ုံး ရထောက်ခရ
ံ ကောင်ုံးပပသပခင်ုံး ပဖစ်သည်။ ထပိုေ့ ပင် ပပည်ရထောင်စိုလွှတရ
် တော်ကိုယ်စောုံးပပျု
ရကော်မတီ(CRPH)မှလည်ုံး

စစ်တပ်နှငဲ့်ရဲမ ောုံးက

ပငမ်ုံးခ မ်ုံးစောဆနဒထတ
ို ်ရဖော်ရန ကရသော

ပပည်သူလူထိုကို

က ည်အစစ်မ ောုံးပဖငဲ့် ပစ်ခတ်ပခင်ုံး၊ လက်နက်မပဲဲ့ ပည်သူမ ောုံးအောုံး စစ်ပတ
ဲ င်ုံးရှ ရန်သမ
ူ ောုံးသဖယ်ပစ်ခတ်ပခင်ုံးကို
ရှုတ်ခ ရ ကောင်ုံး

ရ ကညောခ က်ထိုတ်ပပန်ခဲ့သ
ဲ ည်။

နိုင်ငတ
ံ ကောဥပရဒအရ

ပပည်ရထောင်စိုလွှတရ
် တော်

နိုငင
် ံတကောအသက
ို ်အဝန်ုံးနင
ှ ဲ့်ပုံးူ ရပါင်ုံးကော

ပဖစ်ရ ကောင်ုံးလည်ုံး ကတရပုံးခသ
ဲဲ့ ည်။

ကယ
ို စ
် ောုံးပပျုရကော်မတီ(CRPH)က

တရောုံးမျှတမှုကို

ရဖော်ရဆောင်သောုံးမည်

မနတရလုံးတင
ို ်ုံးရဒသကကီုံး၊ မနတရလုံးပမျုွဲ့အတင်ုံးရှ ပပည်သူမ ောုံးကို ပစ်ခတ်၍ အ ကမ်ုံးဖက်ပဖျုခင်ုံးမှုမ ောုံး ပပျုလိုပ်ခဲ့ဲ
ပပီုံးရနောက် ညအခ န်တင်လည်ုံး ဆူပူအံိုကကရစရန် ဖန်တီုံး လံှုွဲ့ရဆော်မှုမ ောုံးကို လိုပ်ရဆောင်လ က်ရှသည်ကို ရတွဲ့ရရ
ှ
သည်။ အောဏောသမ်ုံးစစ်အိုပ်စအ
ို ရနပဖငဲ့် ပငမ်ုံးခ မ်ုံးစောဆနဒပပသညဲ့် ပပည်သူလူထိုအရပေါ် နင
ို ်ငတ
ံ ကော စံနန
ှု ်ုံးမ ောုံးထက်
ရက ော်လန်၍

အ ကမ်ုံးဖက်ပဖျုခင်ုံးပခင်ုံး၊

ပိုဂ္ျုလ်မ ောုံးအောုံး

ညအခ န်မရတော်

ဆနဒပပရောတင်

ပါဝင်သူမ ောုံးနှငဲ့်

ခခံဝင်ုံးမ ောုံးဖ က်ဆီုံး၍

လူထိုစည်ုံးရံိုုံးရရုံးအောုံးရကောင်ုံးသညဲ့်

ဖမ်ုံးဆီုံးပခင်ုံး၊

အရပ်သောုံးပပည်သူမ ောုံးအောုံး

အသက်အနတရောယ်ကို ပခမ်ုံးရပခောက်၍ သတ်ပဖတ်ပခင်ုံး၊ လက်သည်မရပေါ်သညဲ့် မီုံးရှုွဲ့ဖ က်ဆီုံးပခင်ုံး စသညဲ့် လူထို
မတည်မပငမ်ပဖစ်ရစမညဲ့် လိုပရ
် ပ်မ ောုံးကို ရည်ရယ
ွ ်ခ က်ရရှ
ှ ပဖငဲ့် လိုပ်ကင
ို ရ
် ဆောင်ရွကလ
် က်ရသည်
ှ
။
ယမန်ရနေ့ ည ၈ နောရီခအ
ဲ ခ န်ခနေ့်တင် ပဲခုံးူ တိုင်ုံးရဒသကကီုံး၊ ပပည်ပမျုွဲ့၌ ရသနတ်ပဖငဲ့် သံိုုံးခ က်ပစ်ရဖောက်သညဲ့် အတက်
ရပ်ကက်ရနပပည်သူမ ောုံးက သံပံိုုံးတီုံး ကသညဲ့်အခါ တပ်မရတော်သောုံးတခ ျုွဲ့မှ အမ်မ ောုံးကိုဝင်ရရောက်ပပီုံး တံခါုံးမ ောုံးကို
ဖ က်ဆီုံးကော ပခမ်ုံးရပခောက်မမ
ှု ောုံး လိုပ်ရဆောင်သောုံးခဲ့သ
ဲ ည်။ ဧရောဝတီတိုင်ုံးရဒသကကီုံး ဖ ောပံိုပမျုွဲ့၊ မန်ပပည်နယ် မိုဒံိုပမျုွဲ့
နှငဲ့် ရမော်လပမျုင်ပမျုွဲ့၊ ပဲခုံးူ တင
ို ်ုံးရဒသကကီုံး မိုုံးညျုပမျုွဲ့တတ
ိုေ့ င်လည်ုံး ယမနေ့ရ
် နေ့က မီုံးရလောင်မမ
ှု ောုံး ပဖစ်ပောုံးခသ
ဲဲ့ ည်။
ယမန်ရနေ့ ည ၁၁ နောရီရက ော်အခ န်ခနေ့တ
် င် ရန်ကိုနတ
် ိုင်ုံးရဒသကကီုံး၊ ရရွှေပပည်သောပမျုွဲ့နယ်၊ တဝမ်ုံးပူ ၁၅ရပ်ကက် တင်
လံိုခခံျုရရုံးအတက်

ကင်ုံးရစောငဲ့ရ
် နရသော

ပပည်သတ
ူ စ်ဦုံးသည်

ရသနတ်ပဖငဲ့်အပစ်ခရ
ံ ၍

၎င်ုံးရနရောတင်ပင်

ရသဆံိုုံးသောုံးခသ
ဲဲ့ ည်။ ရဒသခံမ ောုံး၏ ရပပောဆခ
ို က်အရ လံိုခခံျုရရုံးတပ်ဖွဲ့ဲ ယောဉ်တစ်စီုံးရပေါ်မှ

ပစ်ခတ်ပခင်ုံးပဖစ်ပပီုံး

ရသနတ်သံ ၃ ခ က် ကောုံးရရ ကောင်ုံးနင
ှ ဲ့် က ည်ဆန်ခံ ၃ ခို ရရှထောုံးသည်ဟို သရှရသည်။
ယမန်ရနေ့

ညသန်ုံးရခါင်ုံးယအ
ံ ခ န်တင်

ထင်ရှောုံးသညဲ့်

သရိုပ်ရဆောင်/ဒါရိုကတ
် ောတစ်ဦုံးပဖစ်ရသော

ဦုံးလူမင်ုံး၏

ရနအမ်ကို စစ်တပ် နှငဲ့် ရဲတပ်ဖဲွဲ့မှ လောရရောက်ပပီုံး ရနအမ်ခခံတံခါုံးကို ခ ျုုံးဖ က်၍ အမ်အတင်ုံးသဝ
ိုေ့ င်ရရောက်ကော
ဦုံးလူမင်ုံးအောုံး ဖမ်ုံးဆီုံးရခေါ်ရဆောင်သောုံးခသ
ဲဲ့ ည်။ ၎င်ုံးပပင် ကခ င်ပပည်နယ်၊ ပူတောအိုပမျုွဲ့မှ လူငယ် (၅) ဦုံးကိုလည်ုံး
စစ်တပ်မှ

လောရရောက်

ဖမ်ုံးဆီုံးီးရခေါ်ရဆောင်သောုံးခသ
ဲဲ့ ည်။

ထပိုေ့ ပင်

မရကုံးပမျုွဲ့၊

ဆံိုရပ်ကက်တင်ရနထိုင်သညဲ့်

ပပည်သူူ့လွှတရ
် တော်ကယ
ို ်စောုံးလှယ် ဦုံးပမငဲ့်ဦုံးကို ယမနေ့ရ
် နေ့ ည ၈ နောရီ သံပံိုုံးတီုံးသညဲ့အ
် ခ န်၌ လောရရောက်ဖမ်ုံးဆီုံး
ရခေါ်ရဆောင်သောုံးခသ
ဲဲ့ ည်။

နိုင်ငရ
ံ ရုံးအက ဉ်ုံးသောုံးမ ောုံး ကူညီရစောငဲ့ရ
် ရှောက်ရရုံးအသင်ုံး (AAPP) ၏ မှတတ
် မ်ုံးပပျုခ က်မ ောုံးအရ ရဖရဖော်ဝါရီလ ၁
ရက်ရနေ့မှ ယရနေ့အခ န်ထ စိုစိုရပါင်ုံး ဖမ်ုံးဆီုံး၊တရောုံးစဲဆို၊ပပစ်ဒဏ်ခ မှတ်ပခင်ုံးခံထောုံးရသူ (၆၄၀) ဦုံးထရှခဲဲ့ပပီပဖစ်
သည်။ ၎င်ုံးတအ
ိုေ့ နက်မှ ရထောင်ဒဏ်ခ မှတ်ပခင်ုံးခထ
ံ ောုံးရသူ (၄) ဦုံး၊ ဖမ်ုံးဝရမ်ုံးနှငဲ့်အမှုဖငဲ့်ပခင်ုံးခံထောုံးရသူ (၃၂) ဦုံး၊
အမှုဖငဲ့်ပခင်ုံးခံထောုံးရသူ (၃) ဦုံး နှငဲ့် ပပန်လည် လတ်ရပမောက်လောသူ (၄၇) ဦုံးရခဲ
ှ ဲ့သည်။ ထရ
ိုေ့ ကောငဲ့် လက်ရအခ
ှ
န် အထ
(၅၉၃) ဦုံးမှော ဖမ်ုံးဆီုံး၊ တရောုံးစဲဆို၊ ပပစ်ဒဏ်ခ မှတ်ပခင်ုံးခံထောုံးရသည်။
နိုင်ငရ
ံ ရုံးအက ဉ်ုံးသောုံးမ ောုံး ကူညီရစောငဲ့ရ
် ရှောက်ရရုံးအသင်ုံး (AAPP) မှ လက်ရှအရပခအရနမ ောုံးကို ရနေ့စဉ် ရစောငဲ့် ကညဲ့်
မှတ်တမ်ုံးတင်သောုံးမည်ပဖစ်ပပီုံး

စစ်အောဏောသမ်ုံးမှုနှငပ
ဲ့် တ်သက်၍

ဖမ်ုံးဆီုံး၊တရောုံးစဲဆို၊

ပပစ်ဒဏ်

ခ မှတ်ပခင်ုံးခထ
ံ ောုံးရသူမ ောုံး၏ စောရင်ုံးကို ရနေ့စဉ်ထတ
ို ်ပပန်သောုံးမည်ပဖစ်သည်။
အရပ်

က်အဖဲွဲ့အစည်ုံးမှ

ရခါင်ုံးရဆောင်မ ောုံး၊

အရပ်သောုံးမ ောုံး၊

တက်ကကလှုပ်ရှောုံးသမ
ူ ောုံး၊

သတင်ုံးသမောုံးမ ောုံး၊

ဆရော/ဆရောမမ ောုံးစသညဲ့် နယ်ပယ်အသီုံးသီုံးမှ မည်သူမဆို ဖမ်ုံးဆီုံး၊ထန်ုံးသမ်ုံးပခင်ုံးခံထောုံးရသည်ကို သရှပါက
ရအောက်ပါလပ်စောမ ောုံးသိုေ့ ဆက်သယ်၍ အသရပုံး၊ အရ ကောင်ုံး ကောုံး နိုင်ပါသည်။
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma

နိုင်ငရ
ံ ရုံးအက ဉ်ုံးသောုံးမ ောုံး ကူညီရစောငဲ့ရ
် ရှောက်ရရုံးအသင်ုံး (AAPP)

