
 

 
 

  



 

  

အာဏာသမ်ိ်းပ  ်းန ာက် လတတ်နလာဖြစန် ေါ်လျကရ် ိနသာ အနဖြေအန မျာ်းန င  ်တသ်က၍် 

န  စဉ်ထတုဖ်  ်ြေျက ်အကျဉ််းြေျျု ် 

ရကစ် ွဲ မတလ် ၁ ရက၊် ၂၀၂၁ ြေုန စ် 

ဒမီ ိုကရေစီရေေးနငှ ့် လ  အခွင ့်အရေေးတ ို  အတွက့် အသက့်ခနဓာေင့်ေး၍ တ ိုက့်ပွွဲဝင့်ေင့်ေး ကျဆ ိုေးသွာေးခွဲ ရသာ သ ေွဲရကာင့်ေးမျာေးအာေး 

မ မ တ ို   န ိုင့်င ရေေးအကျဉေးသာေးမျာေး က ညီရစာင ့်ရ ှာက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) မှ အရလေးအနက့် မှတ့်တမ့်ေးတင့်ဂိုဏ့်ပပြု 

အပ့်ပါသည့်။ 

ယရန  အဖမ့်ေးအဆေီးစာေင့်ေးတွင့် မ မ တ ို  အရနပဖင ့် ယခိုအချ န့်အထ  ဖမ့်ေးဆေီးပခင့်ေးခ ေသ  (၁၈) ဦေး၏အမည့်စာေင့်ေးက ိုေ ှ ခွဲ ၍ 

မှတ့်တမ့်ေးပပြုထာေးပါသည့်။ သ ို  ရသာ့်လည့်ေး ေန့်ကိုန့်မမ ြုြို့အပါအဝင့် အပခာေးရဒသအသေီးသေီး၌ ပပည့်သ အရယာက့် တစ့်ောဝန့်ေးကျင့် 

သည့် ဖမ့်ေးဆေီးပခင့်ေးခ ခွဲ ေသည့်။ မ မ တ ို  အရနပဖင ့် ဆက့်လက့်စ ိုစမ့်ေးလျက့် ှ မပီေး ေ ှ လာသည ့်အချက့်အလက့်မျာေးက ို ဆက့်လက့် 

ထိုတ့်ပပန့်ရပေးသွာေးမည့်ပဖစ့်ပါသည့်။ 

န ိုင့်င ရေေးအကျဉေးသာေးမျာေး က ညီရစာင ့်ရ ှာက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) ၏ မှတ့်တမ့်ေးပပြုချက့်မျာေးအေ ရဖရဖာ့်ဝါေီလ ၁ ေက့်ရန  မှ 

မတ့်လ ၁ ေက့်ရန  ထ  စိုစိုရပါင့်ေး ဖမ့်ေးဆေီး၊ တောေးစွွဲဆ ို၊ ပပစ့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေသ  (၁၂၁၃) ဦေးထ  ှ ခွဲ မပီ ပဖစ့်သည့်။ 

၎င့်ေးတ ို  အနက့်မှ ရထာင့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေသ  (၄) ဦေး၊ အမှုဖွင ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေမပီေး ဖမ့်ေးဝေမ့်ေးထိုတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေရသာရ ကာင ့် 

တ မ့်ေးရ ှာင့်ရနသ  (၆၁) ဦေး နငှ ့် ပပန့်လည့် လွတ့်ရပမာက့်လာသ  (၃၀၀) ဦေး ှ ခွဲ သည့်။ ထ ို  ရ ကာင ့် လက့် ှ  အချ န့်အထ  (၉၁၃) 

ဦေးမှာ ဖမ့်ေးဆေီး၊ တောေးစွွဲဆ ို၊ ပပစ့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေသည့်။  ရဖရဖာ့်ဝါေီလ ၁ ေက့်ရန  မှ ယရန  အချ န့်ထ  

မတောေးအ ကမ့်ေးဖက့်မဖ ြုခွင့်ေးပခင့်ေးခ ခွဲ ေ၍ ကျဆ ိုေးသွာေးခွဲ သ  (၃၀) ဝန့်ေးကျင့်ခန  ့် ှ ရနမပီပဖစ့်သည့်။ 



 

ယရန  တွင့် ေန့်ကိုန့် ှ မင မ့်ေးချမ့်ေးစွာဆနဒပပသ မျာေးနငှ ့် သတင့်ေးရထာက့်မျာေးက ို အာဏာသ မ့်ေးစစ့်တပ့်မှ ရော့်ဘာကျည့်ဆ မျာေး၊ 

မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေးမျာေးအသ ိုေးပပြုကာ အ ကမ့်ေးဖက့်မဖ ြုခွင့်ေးခွဲ သည့်။ ေန့်ကိုန့်မမ ြုြို့လယ့် ှ  အဓ ကလမ့်ေးမမျာေးပဖစ့်ရသာ အရနာ့်ေထာ 

လမ့်ေးနငှ ့် ဗ ိုလ့်ချြုပ့်ရအာင့်ဆန့်ေးလမ့်ေးတ ို  က ို လ ိုပခ ြုရေေးတပ့်ဖွွဲြို့မျာေးက ပ တ့်ဆ ို  ထာေးခွဲ သည့်။ လှု င့်ဘ တာရ ိုလမ့်ေးအနေီး အင့်ေးစ န့်လမ့်ေး 

မကကီေးရပေါ်တွင့် ဆနဒပပမှုက ို ရလေးကက မ့်တ ိုင့်တ ိုင့် မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေးမျာေး၊ အသ ဗ ိုေးမျာေး၊ ောဘာကျည့်မျာေးပဖင ့်ပစ့်ခတ့် အသ ိုေးပပြုကာ 

မဖ ြုခွင့်ေးခွဲ သည့်။ ဆနဒပပ သ တစ့်ဦေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးခ ေမပီေး အပခာေးဆနဒပပသ မျာေးက ိုလည့်ေး အ မ့်မျာေးနငှ ့် လက့်ဖက့်ေည့်ဆ ိုင့်မျာေးသ ို   

၀င့်ရောက့်ဖမ့်ေးဆေီးေန့် ကက ြုေးစာေးခွဲ သည့်။ စမ့်ေးရချာင့်ေးမမ ြုြို့နယ့်၊ ကျွန့်ေးရတာလမ့်ေးနငှ ့် ပဒိုမမာလမ့်ေးတွင့် ဆနဒပပသ မျာေးက ို 

အ ကမ့်ေးဖက့်မဖ ြုခွင့်ေးခွဲ မပီေး ဆနဒပပသ အနည့်ေးဆ ိုေး ၂၀ ဦေးခန  ့်အဖမ့်ေးခ ခွဲ ေသည့်။ ဝန့်ထမ့်ေးမျာေး လိုပ့်ငန့်ေးခွင့်မဝင့်သည ့် 

အာဏာဖီဆန့်ရေေးလှုပ့် ှာေးမှု လိုပ့်ထာေးသည ့် ရတာင့်င ရဆေးရ ို ပပန့်ဖွင ့်ေန့်ပပင့်ဆင့်ရနသည့်ဆ ိုသည ့်အတွက့် မမ ြုြို့ခ လ ထိုက 

ဝ ိုင့်ေးဝန့်ေးတာေးပမစ့်ပ တ့်ဆ ို  ေန့် ပပင့်ဆင့်ရနစဉ လ ိုပခ ြုရေေးတပ့်ဖွွဲြို့ဝင့်မျာေးက အ ကမ့်ေးဖက့်နှ မ့်နင့်ေးခွဲ သည့်။ မ ိုေွာမမ ြုြို့တွင့် 

ဆနဒပပရနောသ ို   လ ိုပခ ြုရေေး တပ့်ဖွွဲြို့ဝင့်အင့်အာေး ၅၀ ခန  ့်သည့် ေွဲကာေးတစ့်စီေး၊ စစ့်ကာေးတစ့်စီေး၊ 

ရေကာေးတစ့်စီေးတ ို  ပဖင ့်ရောက့်လာမပီေး ဆနဒပပသ မျာေးအာေး မဖ ြုခွင့်ေးပခင့်ေးနငှ ့် အ မ့်မျာေးက ို လက့်နက့် မျာေးပဖင ့်ပစ့်ခတ့်ခွဲ သည့်။ 

ထ ို  အပပင့် မတ့်လ ၁ ေက့်ရန  မနက့်ပ ိုင့်ေးက မရကွေးမမ ြုြို့ မမ ြုြို့ရ ာင့်ေးေပ့်ကွက့်မှာ စစ့်အာဏာ ှင့်ဆန  ့်ကျင့်ရေေး ဆနဒပပေန့် 

လ စိုသည ့်အချ န့်တွင့် ေွဲတပ့်ဖွွဲြို့ က လ ိုက့်လ ဖမ့်ေးဆေီး၍ အင့်အာေးသ ိုေးမဖ ြုခွင့်ေးခွဲ သည့်။ 

မ ိုေွာမမ ြုြို့တွင့် လ ိုပခ ြုရေေးတပ့်ဖွွဲြို့မျာေးသည့် ပ ိုက့်ဆ ၊ ဆန့်၊ အစာေးအစာနငှ ့် မိုန့်  မျာေးက ိုလည့်ေးလိုယ ခွဲ  ကမပီေး လက့်ဖက့်ေည့်ဆ ိုင့် 

တစ့်ဆ ိုင့်တွင့် အေပ့်သာေးမျာေးအာေး ရ ိုက့်နကှ့်ခွဲ သည့်။ ထ ို  အပပင့် မမ တ့်လ ိုပခ ြုရေေးတပ့်ဖွွဲြို့မျာေးသည့် ရဒသခ ရနအ မ့်မျာေးက ို 

၀င့်ရောက့်စီေးနင့်ေးမပီေး အ ကမ့်ေးဖက့်မှုမျာေးပပြုလိုပ့်ခွဲ မပီေး ပ ိုက့်ဆ မျာေးက ိုလိုယ သွာေးခွဲ သည့်။ သာစည့်ရ ေးတွင့် လ ိုပခ ြုရေေးတပ့်ဖွွဲြို့မျာေး 

သည့် အေပ့်သာေးမျာေးက ို ရလေးခွမျာေး ရသနတ့်မျာေးပဖင ့်ပစ့်ခတ့်မှုမျာေးပပြုလိုပ့်ခွဲ မပီ ရ ေးသယ့်မျာေး၏ လ ရမမာ့်သေီးမျာေးက ို 

လိုယက့်ခွဲ သည့်။ 

ပပည့်သ လ ထိုအ ကာေးရ ကာက့်ေွ ြို့ မှုပဖစ့်ရပေါ်ရစေန့် စစ့်တပ့်ကလ ိုလာေးရတာင ့်တရနမပီေး၊ ေခ ိုင့်၊ ကချင့်၊  ှမ့်ေးနငှ ့် ကေင့်ပပည့်နယ့် 

မျာေးတွင့် ဆယ့်စိုနစှ့်ရပါင့်ေးမျာေးစွာ မျက့်ပမင့် က ြုခွဲ ေသကွဲ သ ို   န ိုင့်င အနှ   ှ လမ့်ေးမျာေးရပေါ်တွင့်လည့်ေး တ ိုက့်ခ ိုက့်ရေေးဇိုန့်မျာေးကွဲ သ ို   

ပဖစ့်ရပေါ်ရနသည့်။ ထ ိုအောအာေးလ ိုေး၏ေည့်ေွယ့်ချက့်မှာ ပပည့်သ မျာေးမှ စစ့်တပ့်အာေး ရ ကာက့်ေွ ြို့ရစေန့်နငှ ့် အရလ ာ ရပေးေန့်တ ို   

ပဖစ့်လာရစေန့် ဖန့်တီေးရနပခင့်ေးပဖစ့်သည့်။ ယခိုကွဲ သ ို   မဖ ြုခွွဲနှ မ့်နင့်ေးမှုမျာေးသည့် ဂျီနဗီာသရဘာတ ညီချက့်နငှ ့် အပပည့်ပပည့်ဆ ိုင့်ော 



 

လ  အခွင ့်အရေေးရ ကညာစာတမ့်ေးတ ို  က ို  ှင့်ေး ှင့်ေး လင့်ေးလင့်ေးဆန  ့်ကျင့်ရနမပီေး ညှဉေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုက ို ကျ ေးလွန့်ရနပခင့်ေးပဖစ့်သည့်။ 

သ ို  ရသာ့်န ိုင့်င တကာအသ ိုက့်အဝ ိုင့်ေးကမ  စစ့်အိုပ့်စို၏အာဏာသ မ့်ေးမှုက ို တညီတညွတ့်တည့်ေး ဆန  ့်ကျင့်တ ို  ပပန့်ပခင့်ေးမ ှ ရသေးရပ။ 

ယရန  အချ န့်တွင့် မင မ့်ေးချမ့်ေးစွာ ဆနဒပပသ  မျာေးအရပေါ် စစ့်တပ့်၏တိုန  ့်ပပန့်မှုသည့် အာဏာက ိုလ ိုလာေးရ ကာင့်ေးပပသရနမပီေး 

ထ ိုအာဏာက ိုဆက့်လက့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးန ိုင့်ေန့် အတွက့် လ  အခွင ့်အရေေး ချ ြုေးရဖာက့်မှုမျာေး ဆက့်လက့်ကျ ေးလွန့်ေန့်ဆနဒ ှ ရနသည့်။ 

ယရန  တွင့် န ိုင့်င ရတာ့်အတ ိုင့်ပင့်ခ ပိုဂ္ ြုလ့် ရဒေါ်ရအာင့်ဆန့်ေးစို ကည့်နငှ ့် န ိုင့်င ရတာ့်သမမတ ဦေးဝင့်ေးပမင ့်တ ို  အာေး 

ဇမဗ သေီ မမ ြုြို့နယ့်တောေးရ ိုေး၌ ဗီဒယီ ိုကွန့်ဖေင ့်စနစ့်ပဖင ့် ရ ိုေးထိုတ့်စစ့်ရဆေးပခင့်ေးပပြုလိုပ့်ခွဲ သည့်။ အဆ ိုပါရ ိုေးချ န့်ေးတွင့် 

န ိုင့်င ရတာ့်အတ ိုင့်ပင့်ခ ပိုဂ္ ြုလ့်နငှ ့် န ိုင့်င ရတာ့်သမမတတ ို  သည့်  ောဇ သတ့်ကကီေးပိုဒ့်မ ၅၀၅ (ခ)၊ ဆက့်သွယ့်ရေေးဥပရဒပိုဒ့်မ ၆၇ 

တ ို  ပဖင ့် ထပ့်မ ၍ တောေးစွွဲဆ ိုပခင့်ေးခ ခွဲ ေသည့်။ န ိုင့်င ရတာ့် အတ ိုင့်ပင့် ပိုဂ္ ြုလ့်သည့် ပ ို  ကိုန့်၊သွင့်ေးကိုန့်ဥပရဒ၊ 

သဘာ၀ရဘေးအနတောယ့်ဆ ိုင့်ော စီမ ခန  ့်ခွွဲမှုဥပရဒတ ို  ပဖင ့်လည့်ေးရကာင့်ေး၊ န ိုင့်င ရတာ့် သမမတသည့် 

သဘာ၀ရဘေးအနတောယ့်စီမ ခန  ့်ခွွဲမှုဥပရဒပဖင ့်လည့်ေးရကာင့်ေး တောေးစွွဲဆ ိုခ ခွဲ ေမပီေး ပဖစ့်သည့်။ ထ ိုကွဲ သ ို   တောေးစွွဲဆ ို ပခင့်ေးသည့် 

အာဏာသ မ့်ေးစစ့်အိုပ့်စိုမှ ယခင့်စစ့်အာဏာ ှင့်တ ို   ကျင ့်သ ိုေးခွဲ သည ့် လမ့်ေးစဉအတ ိုင့်ေး န ိုင့်င ရေေးဩဇာ ှ မပီေး ပပည့်သ  

မျာေး၏ရထာက့်ခ မှုက ိုေ ှ သည ့် န ိုင့်င  ရခါင့်ေးရဆာင့်မျာေးက ို ေည့်ေွယ့်ချက့် ှ  ှ ပဖင ့် နစှ့် ှည့်ရထာင့်ဒဏ့်မျာေးချမှန့်ေန့်အတွက့် 

ပိုဒ့်မမျ ြုေးစ ိုတပ့်ကာ တောေးစွွဲဆ ိုပခင့်ေးပဖစ့်သည့်။ ယခို  ကာေးနာမှုနငှ ့်တကွ ထပ့်မ တောေးစွွဲဆ ိုမှုသည့် မင မ့်ေးချမ့်ေးစွာဆနဒ ထိုတ့်ရဖာ့်မှု 

က ို မဖ ြုခွင့်ေးခ ေ၍ အသက့်ရပါင့်ေးမျာေးစွာဆ ိုေးရှု  ေးမပီေး ထ ခ ိုက့်ဒဏ့်ောအမျာေးအပပာေးေ ှ  ကရသာ ပမန့်မာပပည့်၏ ေင့်နင ့်ဖွယ့်ော 

ရသွေးစွန့်ေးရသာ တနဂဂရနရွန  အမပီေး ရနာက့်တစ့်ေက့်တွင့်ပဖစ့်သည့်။ 

ကိုလသမဂ္လ ိုပခ ြုရေေးရကာင့်စီမှ ယခိုစစ့်အာဏာသ မ့်ေးပခင့်ေးအရပေါ် အထ ေးစ ိုေးေ မ့်မ ရ ကာင့်ေးနငှ ့် ဖမ့်ေးဆေီးခ န ိုင့်င  ရခါင့်ေးရဆာင့်မျာေး 

ပဖစ့်သည ့် န ိုင့်င ရတာ့်အတ ိုင့်ပင့်ခ ပိုဂ္ ြုလ့် ရဒေါ်ရအာင့်ဆန့်ေးစို ကည့် နငှ ့် န ိုင့်င ရတာ့်သမမတ ဦေးဝင့်ေးပမင ့်တ ို  က ို ချက့်ချင့်ေးပပန့်လွှတ့် 

ရပေးေန့် ရဖရဖာ့်ဝါေီလ ၄ ေက့်ရန  တွင့် ရတာင့်ေးဆ ိုထာေးသည့်။ ရဖရဖာ့်ဝါေီလ ၁၂ ေက့်ရန  တွင့် ပပြုလိုပ့်သည ့် လ  အခွင ့်အရေေး 

ရကာင့်စီအရေေးရပေါ်အစည့်ေးအရဝေးတွင့်လည့်ေး ထ ိုသ ို  ရပပာ ကာေးချက့်သာရတွြို့  ှ ေသည့်။ ကိုလသမဂ္ အရထရွထွညီလာခ ၏ 

အလွတ့်သရဘာရတွြို့ဆ ိုရဆွေးရနေွးမှုတွင့်မ  ကိုလအထ ေးက ိုယ့်စာေးလှယ့်က “တောေးမဝင့် စစ့်အာဏာသ မ့်ေးအိုပ့်စို”က ို ပပစ့်တင့် 

ရှုတ့်ချမပီေး အပဖစ့်အပျက့်မှန့်မျာေးက ို န ိုင့်င တကာသ ို    ဖွင ့် တင့်ပပခွဲ သည့်။ သ ို  ောတွင့် ရဒသတွင့်ေးန ိုင့်င မျာေး၊ ရို ှာေးနငှ ့် တရိုတ့် 

န ိုင့်င တ ို  သည့် ယခိုစစ့်အာဏာသ မ့်ေးမှုရ ကာင ့် ရဒသတစ့်ခိုလ ိုေး၏ မင မ့်ေးချမ့်ေးရေေးနငှ ့် လ ိုပခ ြုရေေးက ိုပါ ထ ပါေးလာန ိုင့်လင ့်ကစာေး 

ပမန့်မာန ိုင့်င ၏ပပည့်တွင့်ေးက စစေပ့်အပဖစ့်သာ မှတ့်ချက့်ချခွဲ သည့်။ မတ့်လ ၂ ေက့်ရန  တွင့် အာဆယီ န ိုင့်င ပခာေးရေေးဝန့်ကကီေးမျာေး 



 

သည့် ပမန့်မာ ရေေးောနငှ ့်ပတ့်သက့်၍ ရတွြို့ဆ ိုရဆွေးရနေွး ကမည့်ပဖစ့်သည့်။ သ ို  ရသာ့်ပငာေး အာဏာသ မ့်ေးစစ့်အိုပ့်စိုသည့် န ိုင့်င တ 

ကာအသ ိုက့်အဝန့်ေး၏ ရတာင့်ေးဆ ိုချက့်မျာေးက ို လ ိုေးလ ိုေးလျစ့်လျ ရှုလျက့် ှ ရ ကာင့်ေး ၎င့်ေးတ ို  ၏ လ  အခွင့်အရေေးချ ြုေးရဖာက့်မှု 

လိုပ့်ေပ့်မျာေးက ထင့် ှာေးစွာ ထိုတ့်ရဖာ့်ပပသရနသည့်။ န ိုင့်င တကာ အသ ိုက့်အဝန့်ေးသည့်လည့်ေး အာဏာသ မ့်ေးစစ့်အိုပ့်စိုအာေး 

ဖ အာေးလ ိုလ ိုရလာက့်ရလာက့်မရပေးန ိုင့်ရပ။ ထိုတ့်ပပန့်ရ ကညာချက့်မျာေး ထိုတ့်ပပန့်ရနရ ိုရလာက့်နငှ ့် လ ိုရလာက့်မှုမ ှ ပါ၊ ထ  

ရောက့်ရသာအရေေးယ ရဆာင့်ေွက့်မှုမျာေးပပြုလိုပ့်ေန့် အမှန့်တကယ့် လ ိုအပ့်ရနမပီပဖစ့်သည့်။ သ ို  ပဖစ့်၍ အနည့်ေးဆ ိုေးအရနပဖင ့် 

ခ ိုင့်မာသည ့် သ တမန့်ရေေးအေ ဝင့်ရောက့်စွက့်ဖက့်မှု ပပြုလိုပ့်ပါေန့် တ ိုက့်တွန့်ေးလ ိုပါသည့်။ 

န ိုင့်င ရေေးအကျဉေးသာေးမျာေး က ညီရစာင ့်ရ ှာက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) မှ လက့် ှ အရပခအရနမျာေးက ို ရန  စဉ ရစာင ့် ကည ့် 

မှတ့်တမ့်ေးတင့်သွာေးမည့်ပဖစ့်မပီေး စစ့်အာဏာသ မ့်ေးမှုနငှ ့်ပတ့်သက့်၍ ဖမ့်ေးဆေီး၊တောေးစွွဲဆ ို၊ ပပစ့်ဒဏ့် ချမှတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေသ မျာေး၏ 

စာေင့်ေးက ို ရန  စဉထိုတ့်ပပန့်သွာေးမည့်ပဖစ့်သည့်။  

အေပ့်ဘက့်အဖွွဲြို့အစည့်ေးမှ ရခါင့်ေးရဆာင့်မျာေး၊ အေပ့်သာေးမျာေး၊ တက့်ကကလှုပ့် ှာေးသ မျာေး၊ သတင့်ေးသမာေးမျာေး၊ CDM 

လှုပ့် ှာေးရနသည ့် ဝန့်ထမ့်ေးမျာေးစသည ့် နယ့်ပယ့်အသေီးသေီးမှ မည့်သ မဆ ို ဖမ့်ေးဆေီး၊ထ န့်ေးသ မ့်ေး၊ တောေးစွွဲဆ ိုပခင့်ေးခ ထာေးေသည့်က ို 

သ  ှ ပါက ရအာက့်ပါလ ပ့်စာမျာေးသ ို    ဆက့်သွယ့်၍ အသ ရပေး၊ အရ ကာင့်ေး ကာေး န ိုင့်ပါသည့်။  

Email :   info@aappb.org 

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

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma 

 

န ိုင့်င ရေေးအကျဉေးသာေးမျာေး က ညီရစာင ့်ရ ှာက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) 
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