
 



 

စစအ်ာဏာသမ်ိ်းပ  ်းန ာက ်လတတ်နလာဖြစန် ေါ်လျကရ် ိနသာ အနဖြေအန မျာ်းန င  ်တသ်က၍် 

န  စဉ်ထတုဖ်  ်ြေျက ်အကျဉ််းြေျျု ် 

ရကစ် ွဲ နြနြာ်ဝါရ လ ၂၇ ရက၊် ၂၀၂၁ ြေုန စ် 

အကျဉ််းြေျျု ်သ ်ုးသ ်ြေျက ်

ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၂၆ ရကော်ဖ ေ့တွငော် မြ ော်ြ န ိုငော်င၏ံ စစော်အ ဏ သ ြော််းြှုနငှေ့ော်စပော်လျဉ်း၍ ကြ္ ေ့ကိုလသြဂ္ဂ အဖ ဖွ ွညီလ ခံ၌ 

အလွတော်သဖ  အစညော််းအဖဝ်းက ိုကျငော််းပခ ေ့ရ  ကိုလသြဂ္ဂ၏ မြ ော်ြ န ိုငော်ငဆံ ိုငော်ရ  အ  ်းက ိုယော်စ ်းလှယော် Christine Schraner 

Burgener က အ ဏ သ ြော််းစစော်တပော်အ ်း တရ ်းဝငော်အမေစော် ြသတော်ြှတော်ကကပါရ ော် တ ိုကော်တွ ော််းဖမပ ဆ ိုခ ေ့သညော်။ ယခငော်က 

အစဉအလ ြရှ ခ ေ့ေ ်းဖသ  လိုပော်ရပော်တစော်ခိုအမေစော် ကိုလသြဂ္ဂဆ ိုငော်ရ  မြ ော်ြ န ိုငော်ငသံံအြတော်ကကီ်း ဦ်းဖကျ ော်ြ ို်း ွ ော််းက 

အ ဏ သ ြော််းြှုအ ်းဆ ေ့ော်ကျငော်ရ ော်နငှေ့ော် ဒြီ ိုကဖရစီ ညော််းကျ ဖရွ်းဖက ကော်  ်းဖသ  အစ ို်းရေကော်ြှ ရပော်တညော်ဖပ်းကကရ ော်၊ 

ကြ္ ေ့န ိုငော်ငြံျ ်းအ ်း ပ ော်ကက ်းခ ေ့သညော်။ စ တော်လှုပော်ရှ ်းခံစ ်းြှုပါဖသ  ြ  ေ့ော်ခွ ော််း  ဂံ္ို်းတွငော် သံအြတော်ကကီ်းက စစော်အ ဏ သ ြော််း 

ြှုဆ ေ့ော်ကျငော်ဖရ်းနငှေ့ော် ဒြီ ိုကဖရစီဖ  ကော်ခံဖရ်း အဖလ်း မပြုသညေ့ော်ပံိုစံ လကော်သံို်းဖချ ငော််းဖ  ငော် အဖလ်းမပြုခ ေ့သညော်။ 

ယခငော် စစော်အစ ို်းရလကော် ကော်အဆကော်ဆကော်က ရ ကခ မေတော်ဖရ်း၊ ရ ော်ပံိုဖငမွေတော်ဖရ်း၊ သတငော််းအချကော်အလကော်မေတော်ဖရ်း၊ လ ြျ ြု်းစို 

လကော် ကော်က ိုငော်ဖဒသဖ မပညော်သ ြျ ်းအ ်း စိုဖဆ ငော််းဖမပ ငော််းဖ  ွှေ့ပစော်ဖရ်းဟ သညေ့ော် ကကြော််းတြော််းဖသ  မေတော်ဖလ်းမေတော် ဗျျူဟ က ို 

ကျငေ့ော်သံို်းခ ေ့သညော်။ လ ြျ ြု်းစိုလကော် ကော်က ိုငော်ဖတ ော်လှ ော်ဖရ်းဖဒသတွငော််း ဖ   ိုငော်သညေ့ော် လ ေ့ အေွ ွှေ့အစညော််းအ ်းလံို်းက ို ဖ ရ ဖမပ ငော််း 

ဖ  ွှေ့က  အငတော်  ်းမခငော််း၊ မပငော်ပကြ္ နငှေ့ော် အဆကော်မေတော်မခငော််း၊ သတော်မေတော်မခငော််းတ ို ေ့ မပြုလိုပော်ခ ေ့ရ  ယခိုအ ဏ သ ြော််းပပီ်းသညေ့ော် 

အခါတွငော်လညော််း ယငော််းဗျျူဟ အတ ိုငော််းပငော် ပင ြော််းချြော််းစွ  ဆနဒမပသ ြျ ်းအဖပေါ် မပြုလိုပော်ဖဆ ငော်ရွကော်လျကော်ရှ သညော်။ လကော်ရှ  



အ ဏ သ ြော််းစစော်တပော်သညော် သတငော််းမေတော်မခငော််း၊ အေွ ွှေ့အစညော််းြျ ်း အဆကော်အသွယော်မေတော်မခငော််း၊ မပညော်သ ေ့အဖ  ကော်အပံေ့ရငော််းမြစော် 

ပစစညော််းြျ ်း မေတော်မခငော််း၊ မပညော်သ ေ့လံိုမခံြုဖရ်းနငှေ့ော် ပင ြော််းချြော််းဖရ်းမေတော်ဖတ ကော်မခငော််းြျ ်းက ို မပြုလိုပော်လျကော်ရှ သညော်။ 

မြန်ြာမြည်သူြ ာျားနှင ် န ိုင်ငံတကာြှ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားက ို အခ  န်နှင ်တပမြျားညီပြျားြ ိုို့ပနသည ် 

သတင်ျားြီဒီယာသြာျားြ ာျားက ိုလည်ျား ြတရာျားဖြ်ျားဆီျားြှုြ ာျား မြြုလိုြ်လ က်ရှ ြါသည်။ 

အငော်တ  ကော်ပ တော်ဆ ို ေ့တ ်းမြစော်  ်းမခငော််းနငှေ့ော် ေ နှ ပော်ဖရ်းဆ ိုငော်ရ  ဥပဖဒမပငော်ဆငော်မခငော််းြျ ်းြှ  က ိုဗစော်က လအတွငော််း လ  ိုအ ်း 

အသ ဖပ်းရ ော်လ ိုအပော်သညေ့ော် လွတော်လပော်ဖသ  သတငော််းြီဒယီ ြျ ်းက ိုလညော််းဖက ငော််း၊ ညအချ  ော်စီ်း ငော််းတ ိုကော်ခ ိုကော်ြှုြျ ်း မပြုရ ော် 

အတွကော်လညော််းဖက ငော််း၊ အကကြော််းေကော်စစော်အိုပော်စို၏ ကော်ဖတ ော်သ ်းြျ ်း လှုပော်ရှ ်းန ိုငော်ဖစရ ော်အတွကော်လညော််းဖက ငော််း ရညော်ရွယော် 

  ်းမခငော််းမေစော်သညော်။ သြဂ္ဂြျ ်း၊ ဆနဒမပမပညော်သ ြျ ်းနငှေ့ော်ပတော်သကော်၍ အ ဏ သ ြော််းစစော်အိုပော်စို၏  ိုတော်မပ ော် ဖကကည ဖသ  

ဖကကည ချကော်ြျ ်းြှ  လွတော်လပော်စွ စိုဖဝ်းစညော််း ံို်းခွငေ့ော်ဆ ိုငော်ရ  အဖမခခံလ ေ့အခွငေ့ော်အဖရ်းက ို ချ ြု်းဖေ ကော်မခငော််း မေစော်သညော်။ 

လံိုမခံြုဖရ်းတပော်ေွ ွှေ့ြျ ်းက စ ်း ပော်ရ ကခ ြျ ်းနငှေ့ော် ဖဆ်းဝါ်းပစစညော််းြျ ်း လိုယကော်ယ ငငော်မခငော််း၊ အ ဏ ေီဆ ော်ဖရ်း လှုပော်ရှ ်းြှုတွငော် 

ပါဝငော်သညော်ဟိုဆ ိုက  သယော်ယ ပ ို ေ့ဖဆ ငော်ဖရ်း ယ ဉရ  ်းြျ ်းက ို အပ ိုငော်စီ်းမခငော််းတ ို ေ့ြှ  ပင ြော််းချြော််းစွ ဆနဒမပသ တ ို ေ့၏ 

 ိုပော်ဝတထ ြုရငော််းမြစော်ြျ ်းက ို   ခ ိုကော် စော်  ဖစရ ော် ဦ်းတညော်ချကော်  ်းမခငော််း မေစော်သညော်။ စစော်တပော်သညော် စစော်ဖမြမပငော်စစော်ဆငော်ဖရ်း 

တစော်ခိုနငှေ့ော်ြမခ ်း မပညော်သ ြျ ်း၏ ပင ြော််းချြော််းဖရ်းနငှေ့ော် လံိုမခံြုဖရ်းက ို ပစော်ြှတော်  ်း ရညော်ရွယော်တ ိုကော်ခ ိုကော်လျကော်ရှ ရ  ေြော််းဆ်ီးြှုြျ ်း 

  ခ ိုကော်ဒဏော်ရ ရြှုြျ ်းနငှေ့ော် အသကော်ဆံို်း ှု ံ်းဖသဖကျြှုြျ ်းြှ  ဆကော်လကော် တ ို်းပွ ်းလျကော်ရှ သညော်။   ိုက ေ့သ ို ေ့ 

လိုပော်ဖဆ ငော်ချကော်ြျ ်းြှ  ရ ဇဝတော်သ ်းြျ ်း၏ စ တော်သဖ    ်းြျ ်းအတ ိုငော််း လိုပော်ဖဆ ငော်ဖ သညော်မေစော်ရ  ပြ ြုွှေ့ မပြျ ်းြှ  

စစော်ပွ ဖဒသအမေစော် မေစော်လ ပပီ်း စ ို်းရ ြော်  တော်လ ေ့ော်ြှုြျ ်း လ ြော််းြ ို်းလျကော်ရှ ဖ သညော်။ ပင ြော််းချြော််းြှုအ ်း ပခ ြော််းဖမခ ကော်မခငော််း၊ 

ရ ော်လ ိုသညေ့ော်မပြုြ မခငော််းြျ ်းက ို တံို ေ့မပ ော်ဖရ်းနငှေ့ော်ပတော်သကော်၍လညော််းဖက ငော််း၊ တ ဝ ော်ရှ ပံိုြျ ်းနငှေ့ော်ပတော်သကော်၍လညော််းဖက ငော််း 

ကိုလသြဂ္ဂပဋ ဉ ဏော်စ ချြုပော် အပ ိုဒော် ၆ နငှေ့ော် ၇ တ ို ေ့တွငော် တ ကျစွ  သတော်ြှတော်မပဌ  ော််း  ်းသညေ့ော်အတ ိုငော််း မြ ော်ြ န ိုငော်ငြှံ 

စစော်အ ဏ သ ြော််းအိုပော်စိုအ ်း အမပညေ့ော်အဝ အဖရ်းယ ဖဆ ငော်ရွကော်ရြညော်မေစော်သညော်။ 

န ိုငော်ငဖံရ်းအကျဉ်းသ ်းြျ ်း က ညီဖစ ငေ့ော်ဖရှ ကော်ဖရ်းအသငော််း (AAPP) ၏ ြှတော်တြော််းမပြုချကော်ြျ ်းအရ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၁ ရကော်ဖ ေ့ြှ 

ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၂၇ ရကော်ဖ ေ့   စိုစိုဖပါငော််း ေြော််းဆ်ီး၊ တရ ်းစွ ဆ ို၊ မပစော်ဒဏော်ချြှတော်မခငော််းခံ  ်းရသ  (၈၅၄) ဦ်း  ရှ ခ ေ့ပပီ မေစော်သညော်။ 

၎ငော််းတ ို ေ့အ ကော်ြှ ဖ  ငော်ဒဏော်ချြှတော်မခငော််းခံ  ်းရသ  (၄) ဦ်း၊ အြှုေွငေ့ော်မခငော််းခံ  ်းရပပီ်း ေြော််းဝရြော််း ိုတော်မခငော််းခံ  ်းရဖသ ဖကက ငေ့ော် 



တ ြော််းဖရှ ငော်ဖ သ  (၆၁) ဦ်း နငှေ့ော် မပ ော်လညော် လွတော်ဖမြ ကော်လ သ  (၈၃) ဦ်းရှ ခ ေ့သညော်။   ို ေ့ဖကက ငေ့ော် လကော်ရှ  အချ  ော်အ   (၇၇၁) ဦ်းြှ  

ေြော််းဆ်ီး၊ တရ ်းစွ ဆ ို၊ မပစော်ဒဏော်ချြှတော်မခငော််းခံ  ်းရသညော်။  ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၁ ရကော်ဖ ေ့ြှ ယဖ ေ့ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၂၅ ရကော်ဖ ေ့   

ပင ြော််းချြော််းစွ ဆနဒမပြှုအပါအဝငော် အကကြော််းေကော်ခံရ၍ ကျဆံို်းသ  (၈) ဦ်း  ရှ ခ ေ့ပပီမေစော်ပါသညော်။  

ယပနို့အဖြ်ျားအဆီျားစာရငျ်ားတွင် ြ ြ တ ိုို့အပနမဖင ် ယခိုအခ  န်အထ  ဖြ်ျားဆီျားမခငျ်ားခံရသူ (၇၅) ဦျား၏အြည်စာရင်ျားက ိုရရှ ခ  ၍ 

ြှတ်တြ်ျားမြြုထာျားခ  ြါသည်။ သ ိုို့ပသာ်လည်ျား ရန်ကိုန်မြ ြုြို့အြါအဝင် အမခာျားပဒသအသီျားသီျား၌ ရာပြါင်ျားြ ာျားစွာပသာမြည်သူပတွ 

ဖြ်ျားဆီျားမခငျ်ားခံခ  ရသည်။ ြ ြ တ ိုို့အပနမဖင ် ဆက်လက်စံိုစြ်ျားလ က်ရှ မြီျား ရရှ လာသည ်အခ က်အလက်ြ ာျားက ို ဆက်လက် 

ထိုတ်မြန်ပြျားသွာျားြည်မဖစ်ြါသည်။ 

အနသ်းစတိဖ်ြစ်စဉ်မျာ်း_ 

ယြ ော်ဖ ေ့က ချငော််းမပညော် ယော်၊ ဟ ်းခါ်းပြ ြုွှေ့တွငော် စစော်အ ဏ သ ြော််းြှုက ို ဆ ေ့ော်ကျငော်ဖကက ငော််း ဆနဒမပသ ြျ ်းအ ်း မြ ော်ြ ေ့စီ်းပွ ်းဖရ်း 

 ဏော်ဖရှ ွှေ့၌ ရ တပော်ေွ ွှေ့ ြှ ဖရက ်းမေငေ့ော်  ဖရ  ို်းပကော်ဖ စဉ ဖသ တော်တစော်ချကော်ပစော်ဖေ ကော်ခ ေ့ပပီ်း လ စိုခွ ခ ေ့သညော်။ 

ရ တပော်ေွ ွှေ့က အကကြော််းေကော်ပေ ြုခွငော််းဖ သညေ့ော် ရ ော်ကို ော်၊ ဖမြ ကီို ော််းတွငော် သတငော််းရယ ဖ စဉ Myanmar Nowသတငော််းဖ  ကော် 

ြဖကဇွ ော်ဖန်ွးက ို ရ တပော်ေွ ွှေ့က ေြော််းဆ်ီးသွ ်းခ ေ့သညော်။ လှညော််းတ ော််းတွငော် မပြုလိုပော်ဖ သညေ့ော် မပညော်သ ြျ ်း၏ စစော်အ ဏ သ ြော််းြှု 

ဆ ေ့ော်ကျငော်ဆနဒပွ က ို သတငော််းယ ဖ သညေ့ော် သတငော််းသြ ်းြျ ်းက ို ေြော််းဆ်ီးရ ော် ‘ြီဒယီ ဖတွက ိုေြော််း’ဟို ရ တပော်ေွ ွှေ့ဝငော်အချငော််းချငော််း 

အြ  ေ့ော်ဖပ်းဖမပ ဆ ိုဖ ကကသညော်။ ရ တပော်ေွ ွှေ့က လှညော််းတ ော််းပတော်ဝ ော််းကျငော်ရှ  လြော််းကက ြုလြော််းကက အတွငော််း   သတငော််းသြ ်းြျ ်းက ို 

လ ိုကော်လံ ေြော််းဆ်ီးလျကော်ရှ ရ  သတငော််းရယ ဖ သညေ့ော် AP သတငော််းဌ  ြှ က ိုသ  ော််းဖဇ ော်နငှေ့ော် MPA သတငော််းဌ  ြှ 

က ိုရ ြျ ြု်းခ ေ့ော်တ ို ေ့က ိုလညော််း လံိုမခံြုဖရ်းအေွ ွှေ့ဝငော်ြျ ်းြှ ေြော််းဆ်ီးခ ေ့ကကသညော်။   

ြဖကွ်းပြ ြုွှေ့ သစစ လြော််းဖပေါ် ရှ  စစော်အ ဏ သ ြော််းြှုဆ ေ့ော်ကျငော်ဖရ်းဆနဒမပလ  ိုက ို ြီ်းခ ို်းဗံို်းြျ ်းအသံို်းမပြု၍ ပေ ြုခွငော််းခ ေ့ပပီ်း   ိုဖ ရ တွငော် 

သတငော််းယ ဖ သညေ့ော် ဖမြလတော်ဂ္ျ  ယော်သတငော််းဖ  ကော် ြဇ ဇ  (ြဖကွ်း)က ို ယဖ ေ့  ံကော် ၁၀   ရီဝ ော််းကျငော်တွငော် ရ တပော်ေွ ွှေ့က 

ေြော််းဆ်ီးခ ေ့သညော်။ သတငော််းဖ  ကော်နငှေ့ော်အတ  လ  ၁၀ ဦ်း ကော်ြ ညော််းက ို ေြော််းဆ်ီး   ော််းသ ြော််း  ်းသညေ့ော်အမပငော် 

ဖရ ငော်စံိုဖြတတ  လ ြှုက ညီဖရ်းအသငော််း ဥကက ဌ က ိုဖအ ငော်ြျ ြု်းန ိုငော်အပါအဝငော် ပရဟ တ အသငော််းဝငော် ၃ ဦ်းက ိုလညော််း 

ေြော််းဆ်ီး   ော််းသ ြော််းခ ေ့သညော်။ 
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ရ ော်ကို ော် ဖမြ ကီို ော််းလြော််းဆံိုနငှေ့ော် စြော််းဖချ ငော််းပြ ြုွှေ့ ယော်တ ို ေ့တွငော် ရ တပော်ေွ ွှေ့က ဖသ တော်၊ ြျကော်ရညော်ယ ိုဗံို်းတ ို ေ့က ို အသံို်းမပြု၍ လကော် ကော်ြ ေ့ 

ဆနဒမပသ ြျ ်းက ို ပစော်ခတော်ေြော််းဆ်ီးလျကော်ရှ ရ  စစော်အ ဏ သ ြော််းြှုက ို ဆ ေ့ော်ကျငော်ဆနဒမပဖ သညေ့ော် လ ြျ ြု်းဖပါငော််းစံိုအဖ ဖွ ွ 

သပ တော်စစော်ဖကက ငော််းြှ တ ိုငော််းရငော််းသ ်း ၆ ဦ်း ပော်ြံေြော််းဆ်ီးမခငော််းခံခ ေ့ရသညော်။ မပညော်သ ြျ ်းအ ်း အကကြော််းေကော်ပေ ြုခွငော််းဖ သညေ့ော် 

ရ တပော်ေွ ွှေ့သညော် စြော််းဖချ ငော််းပြ ြုွှေ့ ယော်အတွငော််းရှ  ရပော်ကွကော်လြော််းကက ်းြျ ်းအတွငော််းက ိုပါ ပ တော်ဆ ို ေ့ ဖ ရ ယ   ်းကကပပီ်း 

စစော်အ ဏ သ ြော််းြှုဆ ေ့ော်ကျငော်ဆနဒမပရ ော် လြော််းဖပေါ် ကွော်လ သ ြှ ော်သြျှက ို ေြော််းဆ်ီးဖ မခငော််းမေစော်သညော်။ လှညော််းတ ော််းစငော်တ နငှေ့ော် 

လှညော််းတ ော််းလ က ်းတံတ ်းဖအ ကော်တွငော် ယဖ ေ့  ံကော်ပ ိုငော််းကတညော််းက လံိုမခံြုဖရ်းတပော်ေွ ွှေ့ဝငော်ြျ ်းသညော် အငော်အ ်းအလံို်းအရငော််းမေငေ့ော် 

ဖ ရ ယ   ်းပပီ်း ဆနဒမပသ ြျ ်းက ို ြျကော်ရညော်ယ ိုဗံို်းြျ ်း၊ ဖသ တော်ြျ ်းမေငေ့ော် ဆကော်တ ိုကော်ပစော်ခတော်၍   ိုကော်နကှော်ေြော််းဆ်ီးခ ေ့သညော်။ 

လှညော််းတ ော််းရှ  မပညော်သ ြျ ်းက ို အကကြော််းေကော်ပေ ြုခွငော််းသညေ့ော် ရ တပော်ေွ ွှေ့သညော် ဆနဒမပမပညော်သ ြျ ်းအ ်း လြော််းကက ြုလြော််းကက ်းအတွငော််း 

အ   လ ိုကော်လံေြော််းဆ်ီးြှုြျ ်းမပြုလိုပော်ခ ေ့သညော်။   ို ေ့အမပငော် အဖြရ က ော်သ ံံို်းအပါအဝငော် န ိုငော်ငဖံတ ော်၏ အတ ိုငော်ပငော်ခံပိုဂ္ဂ ြုလော်အ ြော် 

တညော်ရှ သညေ့ော် တကကသ ိုလော်ရ ပော်သ လြော််းတဖလျှ ကော် လံိုမခံြုဖရ်းအငော်အ ်း အြျ ်းအမပ ်းချ  ်းသညော်ဟို သ ရသညော်။   ို ေ့အမပငော် 

ရ ော်ကို ော်ပြ ြုွှေ့လယော်ဖခါငော် ဆ ်းဖလတွငော်လညော််း စစော်အ ဏ သ ြော််းြှုဆ ေ့ော်ကျငော်ဖရ်းဆနဒမပဖ သ ြျ ်းက ို ရ တပော်ေွ ွှေ့က လ ိုကော်လံေြော််းဆ်ီး 

လျကော်ရှ သညော်။ 

ရ ော်ကို ော်ပြ ြုွှေ့၊ တ ဖြွပြ ြုွှေ့ ယော်ရှ  အ ို်းရှငော််းစငော်တ အ ်ီးတွငော် တပော် ိုတော်ကို ော်ြျ ်းြဝယော်ယ ဖရ်းအတွကော် ‘ ြဝယော်  ေ့ ကြော်ပ  ော််း’က ို 

မပြုလိုပော်ဆနဒမပဖ ကကသညေ့ော် လ  ိုက ို   ံကော် ၁၀   ရီခွ  ဝ ော််းကျငော်ခ ေ့ော်၌ ရ နငှေ့ော်တပော်အငော်အ ်းအြျ ်းအမပ ်းမေငေ့ော် 

လ ဖရ ကော်ေြော််းဆ်ီးခ ေ့သညော်။ တ ဖြွအဝ ိုငော််းရှ  Ocean Centre အတွငော််းတွငော် ဆနဒမပလ ငယော် ၁၀၀ ဝ ော််းကျငော်ပ တော်ြ ဖ ပပီ်း Centre 

ဖရှ ွှေ့၌ စစော်တပော်၊ ရ က ်းြျ ်း ပ တော်ဆ ို ေ့  ်းပပီ်း  အချြုပော်က ်း ၃ စီ်းတွငော် လ မပညော်ေ့လို ်ီးပါ်း ေြော််းဆ်ီး  ်းသညော်။ 

ရပော်ကွကော်ဖ မပညော်သ တချ ြုွှေ့က ေြော််းဆ်ီး  ်းသ ြျ ်းက ိုမပ ော်လ တော်ဖပ်းဖရ်းဖတ ငော််းဆ ိုဖသ ဖကက ငေ့ော် ြျကော်ရညော်ယ ိုဗံို်းြျ ်းမေငေ့ော်  ပော်ပပီ်း 

လ စိုခွ မခငော််းခံခ ေ့ရသညော်။  ရန်ကိုန်မြ ြုြို့တွင် ဖြ်ျားဆီျားမခင်ျားခံရသူြ ာျားအာျား ရ အခ ြုြ်ကာျား ၁၀ စီျားခနိ်ု့မဖင ် အင်ျားစ န်ပထာင်သ ိုို့ 

ယပနို့ညပနြ ိုင်ျားတွင်ြ ိုို့ပဆာင်ခ  ပ ကာင်ျား အင်ျားစ န်ပထာင်အနီျားပနထ ိုင်သူြ ာျားြှပမြာ ကာျားခ  ြါသည်။ 

ြနတဖလ်း ြဟ ဖအ ငော်ဖမြပြ ြုွှေ့ ယော် ၃၈ လြော််း ၈၆ လြော််း ဖငဖွတ ငော်တ ိုကော်ြကကီ်းတွငော် ယဖ ေ့  ံကော်က စိုရပော်လိုပော်ပပီ်း 

စစော်အ ဏ ရှငော်ဆ ေ့ော်ကျငော်ဖရ်း ချီတကော်ဆနဒမပသညေ့ော် မြဖတ ငော်ပင ြော််းချြော််းဖရ်းစစော်ဖကက ငော််းက ို စစော်က ်း၊ ရ က ်းအြျ ်းအမပ ်းမေငေ့ော် 
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လံိုမခံြုဖရ်းတပော်ေွ ွှေ့ဝငော် အငော်အ ်းအလံို်းအရငော််းအသံို်းမပြုက  ပ တော်ဆ ို ေ့ ပေ ြုခွငော််းခ ေ့သညော်။ ပခိုကက ျူပြ ြုွှေ့ စစော်အ ဏ ရှငော်ဆ ေ့ော်ကျငော်ဖရ်း 

ချီတကော်ဆနဒမပသညေ့ော် သပ တော်စစော်ဖကက ငော််းက ို လံိုမခံြုဖရ်းတပော်ေွ ွှေ့ဝငော်ြျ ်းက ဖသ တော်မေငေ့ော် ပစော်ဖေ ကော်၍ လ စိုခွ ပပီ်း ၁၅ ဦ်းခ ေ့ော်က ို 

ေြော််းဆ်ီးဖခေါ်ဖဆ ငော်သွ ်းခ ေ့သညော်။ ြဖကွ်းတ ိုငော််းဖဒသကကီ်း၊ ပခိုကက ျူပြ ြုွှေ့ ယော်၊ အ ဇ  ညော်လြော််း နငှေ့ော် ဗ ိုလော်ချြုပော်လြော််းဖ  ငေ့ော်တွငော် 

စစော်တပော်က   ံကော် ၉   ရီခ ေ့ော်တွငော် ပြ ြုွှေ့ ယော်အတွငော််းပင ြော််းချြော််းစွ  ဆနဒမပသ ြျ ်းက ို အကကြော််းေကော်ပေ ြုခွငော််းခ ေ့သညေ့ော်အတွကော် 

အြျ ြု်းသြီ်းတစော်ဦ်း ဖသ တော်  ြှ ော်ဒဏော်ရ ရရှ က  ကျ ော်အြျ ြု်းသြီ်းတစော်ဦ်းလညော််း   ခ ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှ ခ ေ့သညော်။ 

ဖသ တော်ြှ ော်သညေ့ော်ြျ ြု်းသြီ်းနငှေ့ော် ဆနဒမပကကသ ြျ ်းအ ကော်ြှ ၁၃ ဦ်းခ ေ့ော်က ို ပခိုကက ျူပြ ြုွှေ့အ ်ီးရှ  တပော်ရငော််း ၂၅၉ 

အတွငော််းဖခေါ်ဖဆ ငော်သွ ်းခ ေ့သညော်။  

ြံိုရွ ပြ ြုွှေ့၊ ဖအ်းသ ယ ရပော် ဗ ိုလော်ချြုပော်လြော််း ပငော်ြ ဆနဒမပ သပ တော်စစော်ဖကက ငော််းအဖမခစ ိုကော် တညော်ရှ ရ  မပသ ဒော်ဖကျ ငော််းတ ိုကော်ဖရှ ွှေ့တွငော် 

  ံကော် ၉ ခွ က စတငော်ပပီ်း လ စိုပေ ြုခွ ရ ြှ  ဖရပ ိုကော်မေငေ့ော်  ို်းမခငော််း၊ ရ   ကျညော်ပစော်ခတော်မခငော််း၊ ရ   တိုတော်ြျ ်းမေငေ့ော်   ိုကော်နကှော်ခ ေ့ရ  

ဆနဒမပသ အြျ ်း   ခ ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှ ခ ေ့ပပီ်း မပညော်သ  အြျ ်းအမပ ်း ေြော််းဆ်ီးမခငော််းခံခ ေ့ရက  ေြော််းဆီ်းမခငော််းခံ  ်းရသ ြျ ်းအ ကော်  

ြံိုရွ ဖဂ္ဇကော်သတငော််းဌ  တညော်ဖ  ငော်သ  က ိုက ိုဖလ်းသညော်လညော််း   ိုကော်နကှော်ေြော််းဆ်ီးမခငော််းခံခ ေ့ရသညော်။ စစော်က ိုငော််းတ ိုငော််းဖဒသကကီ်း၊  

ြံိုရွ ပြ ြုွှေ့၌ ေြော််းဆ်ီးမခငော််းခံ  ်းရသညေ့ော် ဖကျ ငော််းသ ်းြျ ်း နငှေ့ော် ဆရ ြျ ်းက ိုမပ ော်လ တော်ဖပ်းရ ော်အတွကော် မြငော််းြ လြော််း 

ချငော််းတွငော််းရတ  ဖ ်းအ ်ီးတွငော် ဆနဒမပဖ သညေ့ော် လ အိုပော်က ို ဖ ေ့လယော် ၁  ရီ ဝ ော််းကျငော်ခ ေ့ော်၌ ရ  နငှေ့ော် စစော်က ်းြျ ်းြှ 

ပစော်ခတော်ပေ ြုခွငော််းခ ေ့သညေ့ော်အတွကော် ဒဏော်ရ ရရှ ခ ေ့ကကသညော်။ ြံိုရွ ပြ ြုွှေ့တွငော် ယဖ ေ့ရ နငှော်ေ့စစော်တပော်၏ ပစော်ခတော်ြှုဖကက ငော်ေ့ 

ပည ဖရ်းပါရဂ္  ွ ွှေ့ရ ဖဒါကော်တ  မြတော်သ ဇ ခငော်သညော် ဆ်ီးခံိုက ို ကျဉဆ ံ ြှ ော်၍ အဖရ်းဖပေါ်အဖမခအဖ ဖရ ကော်ဖ ပပီ်း 

ရ နငှော်ေ့စစော်တပော်က ကျညော်အစစော်ြျ ်းက ို အသံို်းမပြုဖသ ဖကက ငေ့ော် ဒဏော်ရ ရရှ သ အလွ ော်ြျ ်းမပ ်းဖကက ငော််း၊ ေြော််းဆ်ီးမခငော််းခံ  ်းရသ  

၃၀၀  ်ီးပါ်းရှ က  ရ နငှော်ေ့စစော်တပော်က ကက ြု်းတိုပော်  ိုကော်နကှော်ဖကက ငော််း၊ ြံိုရွ တစော်ပြ ြုွှေ့လံို်း လြော််းြျ ်းက ို စစော်တပော်နငှော်ေ့ရ က ပ တော်ဆ ို ေ့  ်း

ဖကက ငော််း သ ရှ ရသညော်။ 

စစော်က ိုငော််းတ ိုငော််းဖဒသကကီ်း၊ စစော်က ိုငော််းပြ ြုွှေ့၊ ခိုတငော် ၂၀၀ ဖဆ်း ံိုြှ ပြ ြုွှေ့ခံမပညော်သ ြျ ်း လှူဒါ ော််း  ်းသညေ့ော် ဖဆ်းပစစညော််းြျ ်း 

သ ြော််းဆညော််း  ်းဖသ အ ြော်သ ို ေ့ ယဖ ေ့  ံကော်ပ ိုငော််းတွငော် ရ နငှေ့ော် စစော်တပော်ြှ ဝငော်စီ်းပပီ်း ဖဆ်းပစစညော််းြျ ်းအ ်း ယ ဖဆ ငော်သွ ်းပပီ်း 

ယ ဖဆ ငော်သွ ်းဖသ  ပစစညော််းြျ ်းြှ  ဖအ ကော်စီဂ္ျငော်  ်းြျ ်း၊ ြကော်စော်၊ ဟ ော််းဂ္ျယော် နငှေ့ော် PPE ဝတော်စံိုြျ ်း၊   ဖဒေါ်ခငော်ကကညော်ဖေ ငော်ဖဒ်းရှငော််းြှ 

လှူဒါ ော််း  ်းသညေ့ော် ဖဆ်းပစစညော််းြျ ်း၊  စိုစိုဖပါငော််း ၅၆ ဖသတတ  ခ ေ့ော် ရှ သညော်ဟို ဖဒသခံြျ ်း ံြှ သ ရှ ရသညော်။  
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ြွ ော်မပညော် ယော်၊ ဖရ်းပြ ြုွှေ့ ယော်၌ စစော်အ ဏ ရှငော်ဆ ေ့ော်ကျငော်ဖရ်း လ  ိုလှုပော်ရှ ်းြှုအမေစော် ဖဒသခံအငော်အ ်း ၃၀၀၀ နငှေ့ော်အတ  

ဌ  ဆ ိုငော်ရ ဝ ော် ြော််းအချ ြုွှေ့ ပ ်းဖပါငော််းပါဝငော်ဆနဒမပခ ေ့ကကရ  ပြ ြုွှေ့ ယော်ရ တပော်ေွ ွှေ့ ြှူ်း ဦ်းဖဆ ငော်သညေ့ော် ရ တပော်ေွ ွှေ့ဝငော်အငော်အ ်း ၄၀ ခ ေ့ော်  

ဖရ ကော်ရှ လ ပပီ်း လ စိုခွ ခ ေ့သညော်။ တ သသ ရီတ ိုငော််း   ်းဝယော်ပြ ြုွှေ့က စစော်အ ဏ ရှငော်ဆ ေ့ော်ကျငော်ဖရ်း ဆနဒမပသ ြျ ်းက ို ရ တပော်ေွ ွှေ့က 

ဖသ တော်မေငေ့ော် ပစော်ခတော်ပပီ်း ြျကော်ရညော်ယ ိုဗံို်းြျ ်းအသံို်းမပြုက  ပေ ြုခွငော််းခ ေ့သညော်။ ပြ တော်ပြ ြုွှေ့တွငော်လညော််း လံိုမခံြုဖရ်းတပော်ေွ ွှေ့ဝငော်ြျ ်းက 

သပ တော်စစော်ဖကက ငော််းြျ ်းက ို ပေ ြုခွငော််း ံိုသ ြက ရပော်ကွကော်အတွငော််းရှ  အ ြော်ြျ ်းအ   ဝငော်ဖရ ကော်  ိုကော်နကှော်၍ ေြော််းဆ်ီးမခငော််းြျ ်း၊ က ်း၊ 

ဆ ိုငော်ကယော်ြျ ်းက ို   ိုကော်နကှော်ေျကော်ဆ်ီးမခငော််းြျ ်းက ို မပြုလိုပော်ခ ေ့ကကသညော်။   ို ေ့အမပငော် မပညော်သ လ  ို ြတညော်ြပင ြော်မေစော်ဖစရ ော် 

ဖ ေ့ခငော််းအချ  ော် ြီ်းကွငော််းြျ ်းပစော်က  ြီ်း ှု  ွှေ့ မခငော််းြျ ်းက ိုလညော််း မပြုလိုပော်ဖ သညေ့ော်အမပငော် ဆနဒမပသ ြျ ်း၏ ဆ ိုငော်ကယော်ြျ ်းက ိုပါ 

စစော်တပော်က က ်းဖပေါ်တငော်သွ ်းပပီ်း တပော်တွငော််း၌ တစော်စီ်း ငါ်းဖသ ငော််းနငှော်ေ့ မပ ော်လ  ိုတော်ေ ို ေ့ ဖမပ သွ ်းသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ ပြ တော်ပြ ြုွှေ့ 

ပြ ြုွှေ့သစော်တံတ ်းဦ်းတွငော်လညော််း မပညော်သ ြျ ်း၏ ဆ ိုငော်ကယော်ြျ ်းက ို ရ က ်းမေငေ့ော်ဝငော်တ ိုကော်ပပီ်း မပညော်သ ြျ ်းက ို ေြော််းဆ်ီးလျကော်ရှ သညော်။ 

ကချငော်မပညော် ယော်၊ ဝ ိုငော််းဖြ ော်ပြ ြုွှေ့၌ ယဖ ေ့  ံကော်အဖစ ပ ိုငော််းတွငော် စစော်အ ဏ ရှငော် အလ ိုြရှ ဖကက ငော််း ဆနဒ ိုတော်ဖေ ော်ဖ စဉ ရ ၊ 

စစော်သ ်းြျ ်းြှ ပေ ြုခွငော််းခ ေ့ပပီ်းဖ  ကော် ြ လတ ော််းဖကျ ငော််းအိုပော်ဆရ ြကကီ်းတစော်ဦ်း အပါအ၀ငော် အြျ ြု်းသြီ်း နစှော်ဦ်း 

ေြော််းဆ်ီးမခငော််းခံခ ေ့ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။  

ယြ ော်ဖ ေ့ညအချ  ော်တွငော် ဖ မပညော်ဖတ ော်၊ ဇဗဗျူသရီီပြ ြုွှေ့ ယော်၊ ဝဏဏ သ ဒဓ ရပော်ကွကော်၊ လှ  ပော်ဖခါငော်(၁)လြော််းအတွငော််းသ ို ေ့  လံိုမခံြုဖရ်း 

တပော်ေွ ွှေ့ဝငော်ြျ ်းသညော် အချြုပော်က ်း အပါအဝငော် က ်း ၁၀ စီ်းခ ေ့ော်မေငေ့ော် ဖရ ကော်ရှ လ ခ ေ့ပပီ်း သတထ ြုတွငော််းဦ်းစီ်းဌ  ြှ ဝ ော် ြော််း ၁ ဦ်း၊ 

ယဉဖကျ်းြှုဦ်းစီ်းဌ  ြှ ဝ ော် ြော််း ၁ ဦ်းနငှေ့ော် ဖရ  ံကွော်ပစစညော််းကကီ်းကကပော်စစော်ဖဆ်းဖရ်း ဦ်းစီ်းဌ  ြှ ဝ ော် ြော််း ၂ ဦ်း၊ စိုစိုဖပါငော််း ဝ ော် ြော််း 

၄ ဦ်းနငှေ့ော် အဆ ိုပါလြော််းတွငော် ေွငေ့ော်လှစော်  ်းသညေ့ော် သ   ်းစ ်းဖသ ကော်ဆ ိုငော်ပ ိုငော်ရှငော် နငှေ့ော် ြငော််းခ ေ့ော် စ ်းဖသ ကော်ဆ ိုငော် ပ ိုငော်ရှငော် ၂ ဦ်းတ ို ေ့က ို 

ေြော််းဆ်ီးသွ ်းခ ေ့သညေ့ော်အမပငော် ဆ ိုငော်အတွငော််းရှ    ယီ ၊ အရကော်တ ို ေ့က ို ရ ြျ ်းြှ ယ ဖဆ ငော်သွ ်းခ ေ့သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။   ို ေ့မပငော် 

ဆ ိုငော်ကယော် အစီ်း ၂၀ ခ ေ့ော်က ိုလညော််း ကရ  ော််းမေငေ့ော် ြတငော်၍ ယ ဖဆ ငော်သွ ်းခ ေ့သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။  

၂၀၂၀ ဖရွ်းဖက ကော်ပွ  အန ိုငော်ရလ တော်ဖတ ော်က ိုယော်စ ်းလှယော်ြျ ်းနငှေ့ော် ေွ ွှေ့စညော််း  ်းသညေ့ော် မပညော်ဖ  ငော်စိုလ တော်ဖတ ော် က ိုယော်စ ်းမပြု 

ဖက ော်ြတီ (CRPH) က ပြ ြုွှေ့ ယော်၊ ရပော်ကွကော်၊ ဖကျ်းရွ အလ ိုကော် မပညော်သ ေ့အိုပော်ချြုပော်ဖရ်းအေွ ွှေ့ြျ ်း ေွ ွှေ့ရ ော် တ ိုကော်တွ ော််းပပီ်းချ  ော်တွငော် 

ြံိုရွ ပြ ြုွှေ့က မပညော်သ ေ့အိုပော်ချြုပော်ဖရ်းအေွ ွှေ့က ို စစော်က ိုငော််းတ ိုငော််း အြျ ြု်းသ ်းလ တော်ဖတ ော်က ိုယော်စ ်းလှယော် ဖဒေါ်သတီ ဝငော််း ဦ်းဖဆ ငော်ပပီ်း 

တ ိုငော််းလ တော်ဖတ ော် က ိုယော်စ ်းလှယော် နစှော်ဦ်းအပါအဝငော်၊ ဖရှ ွှေ့ဖ ြျ ်း၊ ဖကျ ငော််းဆရ ြြျ ်း၊ လ ြှုက ညီဖရ်းအသငော််းအေွ ွှေ့ြျ ်း၊ 
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န ိုငော်ငဖံရ်းသြ ်းြျ ်းနငှေ့ော် ဦ်းဖဆ ငော်အေွ ွှေ့ဝငော် ၁၀ ဦ်းမေငေ့ော် ေွ ွှေ့စညော််းလ ိုကော်သညော်။ ြံိုရွ သညော် မပညော်သ ေ့အိုပော်ချြုပော်ဖရ်းအေွ ွှေ့က ို ေွ ွှေ့စညော််း 

လ ိုကော်သညေ့ော် ပ ြဆံို်းပြ ြုွှေ့လညော််းမေစော်သညော်။ 

ပ ခ ်းတ ိုငော််းဖဒသကကီ်း၊ မေျူ်းပြ ြုွှေ့ ယော် ကညွတော်ကွငော််း ယော်ဖမြရ စခ ော််းက ရ တပော်သ ်းတစော်ဦ်းသညော် အ ဏ ေီဆ ော်ဖရ်းလှုပော်ရှ ်းြှု (CDM) 

၌ ပါဝငော်လ ပပီ်း အေြော််းြခံန ိုငော်ဖကက ငော််းနငှေ့ော် မပညော်သ ေ့အစ ို်းရ အ ဏ မပ ော်လညော်ရရှ ချ  ော်ြှ တ ဝ ော်မပ ော်လညော်  ြော််းဖဆ ငော်ြညော်ဟို 

ဆ ိုက  စခ ော််းက ိုြမပ ော်ဖတ ေ့   တ ြော််းဖရှ ငော်လျကော်ရှ သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ ဧရ ဝတီတ ိုငော််းဖဒသကကီ်း၊ ပိုသ ြော်ပြ ြုွှေ့တွငော် 

စစော်အ ဏ ရှငော်ဆ ေ့ော်ကျငော်ဖရ်းဆနဒမပသညေ့ော်အတွကော် ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၁၂ ရကော်ဖ ေ့၌ ေြော််းဆမီခငော််းခံခ ေ့ရသညေ့ော် က ိုြငော််းသ ်းကကီ်း (ခ)  

ဦ်းသ  ော််းစ ို်းဦ်း၏ ဇ ်ီးမေစော်သ  ဖဒေါ်စနဒ ဝငော််းက ို အရပော်ဝတော်နငှေ့ော် လ  သံို်းဦ်းြှ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၂၇ ရကော်ဖ ေ့ညဖ ပ ိုငော််းတွငော် ေြော််းဆ်ီးခ ေ့သညော်။ 

က ိုြငော််းသ ်းကကီ်း အပါအဝငော် ေြော််းဆ်ီးမခငော််းခံရသ ြျ ်းအ ်း သ  ဝဖ ်းအနတရ ယော်ဆ ိုငော်ရ စီြံခ ေ့ော်ခွ ြှုဥပဖဒ ပိုဒော်ြ ၂၅ မေငေ့ော် 

စွ ဆ ို  ်းပပီ်း ၎ငော််းတ ို ေ့  ြှ တစော်ချ ြု ွှေ့က ို ဗီဒယီ ိုအွ ော်လ ိုငော််း စ စော်မေငေ့ော် ြဖ ေ့က  ံို်း ိုတော်စစော်ဖဆ်းခ ေ့သညော်ဟို ေြော််းဆ်ီးမခငော််းခံရသ ြျ ်း၏ 

ြ သ ်းစိုဝငော်ြျ ်းြှ ဖမပ ကက ်းခ ေ့သညော်။   

ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၂၇ ရကော်ဖ ေ့   ံကော် ၁၀   ရီဖကျ ော်၌ ြနတဖလ်းတ ိုငော််းဖဒသကကီ်း၊ စဉေ့ော်က ိုငော်ပြ ြုွှေ့ ယော် မပညော်သ ေ့လ တော်ဖတ ော် ြ ဆနဒ ယော်ဖမြြှ 

ဝငော်ဖရ ကော် အဖရွ်းခံပပီ်း အန ိုငော်ရရှ ခ ေ့သညေ့ော် အြျ ြု်းသ ်းဒြီ ိုကဖရစီအေွ ွှေ့ချြုပော် (NLD) ပါတီြှ ဖဒေါ်ဝငော််းမြမြသညော် ြနတဖလ်းပြ ြုွှေ့၊ ၆၂ လြော််း

ဖပေါ် ရှ  ပါတီ ံို်းဖရှ ွှေ့၌   ိုငော်ဖ စဥော်  စစော်တပော် နငှေ့ော် ရ တပော်ေွ ွှေ့ဝငော်ြျ ်းက အြညော်  ေ့တကွ ဝငော်ဖရ ကော်ေြော််းဆီ်းသွ ်း ခ ေ့သညော်။ သ ြနငှေ့ော်အတ  

တ ိုငော််းအလိုပော်အြှုဖဆ ငော် ဦ်းဖအ်းသ  ော််းက ိုပါ ေြော််းဆ်ီးသွ ်းခ ေ့သညော်။ 

ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၂၆ ရကော်ဖ ေ့ ည ၈   ရီအချ  ော်တွငော် မြ ော်ြ အသနံငှေ့ော်  ိုပော်မြငော်သကံက ်း (MRTV) ြှ အလိုပော်သြ ်း အေွ ွှေ့အစညော််း ြျ ်းအ ်း 

ြတရ ်းအသငော််းမေငေ့ော်ဖကကည ခ ေ့ပါသညော်။ အဆ ိုပါ အေွ ွှေ့အစညော််းြျ ်းြှ  ဗြ န ိုငော်ငလံံို်းဆ ိုငော်ရ  အလိုပော်သြ ်း သြဂ္ဂြျ ်း အေွ ွှေ့ချြုပော်၊ 

အလိုပော်သြ ်းအချငော််းချငော််း  ိုငော််းပငော််းက ညီဖရ်းအေွ ွှေ့၊ အ  ဂ္တော်အလငော််းတ ော််းဆံိုြှတော်၊ Action Labour Right၊ All Myanmar Trade 

Union Network၊ Agriculture Freedom of Myanmar၊ Association for Labour Development၊ Labour Power Group၊ 

Federation of General Worker Myanmar၊ Freedom and Labour Action Group၊ We Generation၊ ဖရ ငော်မခညော်ဦ်း 

အလိုပော်သြ ်းြျ ်းအေွ ွှေ့၊ ဖသွ်းစညော််းညီည တော်ဖသ  သြဂ္ဂြျ ်းအေွ ွှေ့ချြုပော်မြ ော်ြ ၊   အလိုပော်သြ ်း 

သြဂ္ဂြျ ်းပ ်းဖပါငော််းဖဆ ငော်ရွကော်ဖရ်းဖက ော်ြတီ၊ မြ ော်ြ န ိုငော်ငလံံို်းဆ ိုငော်ရ ဖရ အံလိုပော်သြ ်းသြဂ္ဂြျ ်းအေွ ွှေ့ချြုပော်၊ စကော်ြှုလိုပော်င ော််း 

ဆ ိုငော်ရ  အြျ ြု်းသြီ်းအလိုပော်သြ ်းြျ ်း အစညော််းအ ံို်း တ ို ေ့မေစော်သညော်။ 
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န ိုငော်ငဖံရ်းအကျဉ်းသ ်းြျ ်း က ညီဖစ ငေ့ော်ဖရှ ကော်ဖရ်းအသငော််း (AAPP) ြှ လကော်ရှ အဖမခအဖ ြျ ်းက ို ဖ ေ့စဉ ဖစ ငေ့ော်ကကညေ့ော် 

ြှတော်တြော််းတငော်သွ ်းြညော်မေစော်ပပီ်း စစော်အ ဏ သ ြော််းြှုနငှေ့ော်ပတော်သကော်၍ ေြော််းဆ်ီး၊တရ ်းစွ ဆ ို၊ မပစော်ဒဏော် ချြှတော်မခငော််းခံ  ်းရသ ြျ ်း၏ 

စ ရငော််းက ို ဖ ေ့စဉ ိုတော်မပ ော်သွ ်းြညော်မေစော်သညော်။  

အရပော် ကော်အေွ ွှေ့အစညော််းြှ ဖခါငော််းဖဆ ငော်ြျ ်း၊ အရပော်သ ်းြျ ်း၊ တကော်ကကလှုပော်ရှ ်းသ ြျ ်း၊ သတငော််းသြ ်းြျ ်း၊ CDM 

လှုပော်ရှ ်းဖ သညေ့ော် ဝ ော် ြော််းြျ ်းစသညေ့ော်  ယော်ပယော်အသ်ီးသ်ီးြှ ြညော်သ ြဆ ို ေြော််းဆ်ီး၊   ော််းသ ြော််းမခငော််းခံ  ်းရသညော်က ို သ ရှ ပါက 

ဖအ ကော်ပါလ ပော်စ ြျ ်းသ ို ေ့  ဆကော်သွယော်၍ အသ ဖပ်း၊ အဖကက ငော််းကက ်း န ိုငော်ပါသညော်။  

Email :   info@aappb.org 

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

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma 

 

န ိုငော်ငဖံရ်းအကျဉ်းသ ်းြျ ်း က ညီဖစ ငေ့ော်ဖရှ ကော်ဖရ်းအသငော််း (AAPP) 

 

 

mailto:info@aappb.org
https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
https://twitter.com/aapp_burma

