
 



 

စစအ်ာဏာသမ်ိ်းပ  ်းန ာက ်လတတ်နလာဖြစန် ေါ်လျကရ် ိနသာ အနဖြေအန မျာ်းန င  ်တသ်က၍် 

န  စဉ်ထတုဖ်  ်ြေျက ်အကျဉ််းြေျျု ်၊ ြမ််းဆ ်းြေံရသမူျာ်းစာရင််းန င  ်ကျဆံ်ုးစာရင််းထတုဖ်  ်ြေျက် 

ရကစ် ွဲ မတလ် ၁၀ ရက၊် ၂၀၂၁ ြေုန စ် 

အာဏာရှငစ်နစ်ခ ျုပ်ငငြိမ််းရ ်း၊ ဒမီြိိုကရ စီရ ်းနငှ  ်လ  အခွင အ်ရ ်းတြိို  အတွက် အသက်ခနဓာ င််း၍ တြိိုက်ပွွဲဝင ်င််း က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ  

ရသာ သ  ွဲရကာင််းမ ာ်းအာ်း မြိမြိတြိို   နြိိုငင် ရ ်းအက ဉ်းသာ်းမ ာ်း က ညီရစာင ရ်ရှာက်ရ ်းအသင််း (AAPP) မှ အရလ်းအနက် 

မှတ်တမ််းတငဂ်ိုဏပ်ပျုအပ်ပါသည်။ ရေရော်ဝါ ီလ ၁  က်ရန  မှ ယရန  ထြိတြိိုင ် မတ ာ်းအကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းပခင််းခ ခွဲ  ၍ 

က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ သ  အနည််းဆ ို်း (၆၀) ရက ာ်ရှြိငပီပေစ်ပါသည်။ 

နြိိုငင် ရ ်းအက ဉ်းသာ်းမ ာ်း က ညီရစာင ရ်ရှာက်ရ ်းအသင််း (AAPP) ၏ မှတ်တမ််းပပျုခ က်မ ာ်းအ  ရေရော်ဝါ ီလ ၁  က်ရန  မှ 

မတ်လ ၁၀  က်ရန  ထြိ စိုစိုရပါင််း ေမ််းဆ်ီး၊ တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏခ် မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သ  (၂၀၀၈) ဦ်းထြိရှြိခွဲ ငပီ ပေစ်သည်။ 

၎င််းတြိို  အနက်မှ ရထာငဒ်ဏခ် မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သ  (၃) ဦ်း၊ အမှုေွင ပ်ခင််းခ ထာ်း ငပီ်း ေမ််းဝ မ််းထိုတ်ပခင််းခ ထာ်း ရသာရကကာင  ်

တြိမ််းရရှာငရ်နသ  (၇၃) ဦ်း နငှ  ်ပပနလ်ည် လွတ်ရပမာက်လာသ  (၃၁၉) ဦ်းရှြိခွဲ သည်။ ထြိို  ရကကာင  ်လက်ရှြိ အခ ြိနအ်ထြိ (၁၆၈၉) 

ဦ်းမှာ ေမ််းဆ်ီး၊ တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏခ် မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သည်။   

ယရန  အေမ််းအဆ်ီးစာ င််းတွင ် မြိမြိတြိို  အရနပေင  ် ယခိုအခ ြိနအ်ထြိ ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ  သ  (၆၉) ဦ်း၏အမည်စာ င််းကြိို ရှြိခွဲ ၍ 

မှတ်တမ််းပပျုထာ်းပါသည်။ သြိို  ရသာ်လည််း ဆနဒပပရက ာင််းသာ်း လ ငယ်မ ာ်းအပါအဝင ်လ ဦ်းရ  (၅၀၀) န်ီးပါ်းသည် ယရန   တွင ်

ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ ခွဲ  သည်ဟို သြိရှြိ ပါသည်။ မြိမြိတြိို  အရနပေင  ်ဆက်လက်စ ိုစမ််းလ က်ရှြိငပီ်း  ရှြိလာသည ် အခ က်အလက် မ ာ်းကြိို 

ဆက်လက် ထိုတ်ပပနရ်ပ်းသွာ်းမည်ပေစ်ပါသည်။ 



စစ်အိုပ်စိုသည် ၎င််းတြိို  ၏အာဏာတည်ငမွဲရ ်းအတွက် နည််းလမ််းမ ြိျု်းစ ိုအသ ို်းပပျု၍ ကကြိျု်းပမ််းလ က်ရှြိ ာ ၎င််းတြိို  ၏ အပခာ်း 

ရပခလှမ််းတစ် ပ်သည် အရှြိနပ်မင လ်ာသည ် အာဏာေီဆနရ် ်းလှုပ်ရှာ်းမှု (CDM)ကြိို ပစ်မှတ်ထာ်း၍ စိုစည််း၍ မ ရအာင ်

ငေြိျုခွင််းပခင််းပေစ်သည်။ ထြိို  ရကကာင  ် CDM တွင ် ပါဝငသ်ည်  ဝနထ်မ််းမ ာ်းကြိို စတင၍် အကကမ််းေက် နှြိပ်ကွပ်လာသည်ကြိို 

ရတွွေ့ ရှြိ သည်။ ယရန  န နက်ပြိိုင််း ၄ နာ ီအခ ြိနမှ်စတင၍်  ွဲနငှ် စစ်တပ်သည်  နက်ိုနင်မြိျုွေ့၊ မဂဂလာရတာငညွ်န  င်မြိျုွေ့နယ်၊ 

မလွှကိုန််းမီ်း ထာ်းဝန််းကြိို အငအ်ာ်းအလ ို်းအ င််းပေင  ်ပြိတ်ဆြိို  ထာ်းခွဲ ငပီ်း CDM တွငပ်ါဝငသ်ည ် ဝနထ်မ််း ရခါင််းရဆာငပ်ြိိုင််းမ ာ်း 

ကြိို အမည်မ ာ်းရမ်းပမန််းကာ ရှာရေွလ က်ရှြိသည်။ ၎င််းပပင ် မီ်း ထာ်းဝန််းအတွင််း၌ ရနထြိိုငသ်ည ် မီ်း ထာ်းဝနထ်မ််း ၈၀၀ 

ရက ာ်အာ်း CDM ၌ ပါဝငသ်ည ်အတွက် မီ်း ထာ်းဝန််းလြိိုင််းခန််းမှ အတင််းအဓမမ ရန  ပခင််းငပီ်း ရပပာင််းခြိိုင််းလ က်ရှြိသည် အပပင်  

မီ်း ထာ်းဝနထ်မ််းမ ာ်းကြိို လှူဒါန််းထာ်းရသာ အရပခခ  စာ်းရသာက်ကိုနမ် ာ်းကြိို ယ ရဆာငရ်နရကကာင််း ရဒသခ မ ာ်းထ မှ သြိရှြိ  

သည်။ ထြိို  ပပင ်ယရန  န နက်အရစာပြိိုင််းက ပွဲခ ်းတြိိုင််း၊ သ ို်းဆယ်ငမြိျုွေ့၊ ရပပငက်ိုန််း ရက ာင််းအိုပ်ဆ ာမကကီ်း ရဒေါ်အြိအြိငေြိျု်းပြိိုငရ်အ်း 

ကြိို  စစ်တပ်နငှ်  ွဲတြိို  မှ အကကမ််းေက် ေမ််းဆ်ီးသွာ်းခွဲ သည်။ CDM ရကကာင  ်စစ်အိုပ်စို၏ယနတ ာ်း လည်ပတ်၍မ ဘွဲ  ပ်တန  လ်ို 

န်ီးပါ်းပေစ်ရန၍ အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုမှ CDM လိုပ်ရဆာငသ် မ ာ်းကြိို အရှြိနတ်န  သ်ွာ်းရစ န ် ေမ််းဆ်ီး၊တ ာ်းစွွဲဆြိိုမှုမ ာ်းအာ်း 

တြိို်းပမင  ်လိုပ်ရဆာငလ် က်ရှြိပခင််းပေစ်သည်။ 

၎င််းပပင ် ယခို က်ပြိိုင််းမ ာ်းအတွင််း နြိိုငင် အရ ်းအေွွဲွေ့အစည််းမ ာ်း၊ အ ပ်ဘက်အေွွဲွေ့အစည််းမ ာ်း၊ တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသ မ ာ်း နငှ  ်

သတင််းမီဒယီာမ ာ်းကြိို ဦ်းတည်၍ ပစ်မှတ်ထာ်းကာ ဆက်တြိိုက်ဆြိိုသလြိို ေမ််းဆ်ီးလာလ က်ရှြိသည်ကြိို ရတွွေ့ ရှြိလာ သည်။ 

ယမနရ်န  ညအခ ြိနတ်ွင ်စစ်အိုပ်စိုလက်ရအာက်ခ   ွဲ နငှ  ်စစ်တပ်တြိို  သည် မနတရလ်းငမြိျုွေ့ မှ NLD အေွွဲွေ့ဝင ်(၃) ဦ်း၊ ပွဲခ ်းငမြိျုွေ့ မှ NLD 

အေွွဲွေ့ဝင ် ကြိိုဂ မာ်း ရခေါ် ရအ်းမင််းဦ်း တြိို  ကြိို အတင််းအဓမမေမ််းဆ်ီးသွာ်းခွဲ သည်။ ထြိို  ပပင ်  နက်ိုနင်မြိျုွေ့ ပိုဇွနရ်တာငင်မြိျုွေ့နယ်၊ 

လွှတ်ရတာ်ကြိိုယ်စာ်းလှယ် ဦ်းခငရ်မာငဝ်င််း၏ရနအြိမ်ကြိို ဝငရ် ာက်ရှာရေွ ာ ရတွွေ့ ရှြိပခင််းမရှြိ၍ ၎င််း၏အြိမ်တွငရ်ှြိသည ် 

အမ ြိျု်းသမီ်း (၂) ဦ်းကြိို ေမ််းဆ်ီးသွာ်းခွဲ ငပီ်း ရနအြိမ်ရှြိပစစည််းမ ာ်းကြိိုလည််း ေ က်ဆ်ီးသွာ်းခွဲ သည်။ အလာ်းတ  ပိုဇွနရ်တာငင်မြိျုွေ့နယ် 

NLD ဘဏ္ဍာရ ်းမှူ်း၏ ရနအြိမ်ကြိို ဝငရ် ာက်ရှာရေွ ာ ရတွွေ့ ရှြိပခင််းမရှြိသပေင  ်ရနအြိမ်၌ရှြိသ  (၁) ဦ်းအာ်း ေမ််းဆ်ီးသွာ်းခွဲ သည်။  

အေမ််းအဆ်ီးမ ာ်းနငှ  ်ဒနွတ်ွွဲလ က်ရှြိသည်မှာ စစ်အိုပ်စို၏ ညင််းပန််းနှြိပ်စက်မှု နည််းပ ြိယာယ်ပေစ်သည်။ ယခို က်ပြိိုင််းအတွင််း 

အမ ြိျု်းသာ်းဒမီြိိုကရ စီအေွွဲွေ့ခ ျုပ် (NLD) အေွွဲွေ့ဝင ် (၂) ဦ်း ေမ််းဆ်ီးထာ်းခ ြိနအ်တွင််း ရသဆ ို်းသွာ်းခွဲ ပခင််းကလည််း ၎င််းတြိို  ၏ 

လ မဆနစွ်ာ ညင််းပန််းနှြိပ်စက်မှုရကကာင  ် သာလျှငပ်ေစ်သည်ဟို ထငရ်ှာ်းစွာ ထိုတ်ရော်ပပသရနသည်။ ထြိို  ရကကာင  ်



ယခိုေမ််းဆ်ီးပခင််းခ ထာ်း သ မ ာ်း၏ လ ိုပခ ျုခွင်  နငှ  ် ဂိုဏသ်ြိကခာရှြိစွာ ရှငသ်နရ်နထြိိုငခ်ွင မှ်ာ အလွနအ်မင််းစြိို်း ြိမ်ေွယ် ာ 

အရပခအရနပေစ်သည်။ အာဏာသြိမ််း စစ်အိုပ်စိုသည် နြိိုငင် ရ ်း နငှ  ်လ မှုရ ်းနယ်ပယ်တွင ်တက်ကကစွာ ပါဝငလ်ှုပ်ရှာ်းသ မ ာ်းကြိို 

ေြိနှြိပ်၍ ေမ််းဆ်ီးနှြိပ်စက်ပခင််းအာ်းပခင််းပေင  ် ဦ်းရဆာငမ်ှုကဏ္ဍမ ာ်းတွင ် ပါဝငလ်ာမှု ရလ ာ နည််းသွာ်းရစ န ် နငှ  ် ၎င််းတြိို  ၏  

အာဏာတည်ငမွဲမှုကြိို ခြိိုငမ်ာရစ န ်ပပျုလိုပ်ပခင််း ပေစ်သည်။ 

အပခာ်းတစ်ေက်တွငလ်ည််း အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုသည် ဆနဒထိုတ်ရော်လ က်ရှြိရသာ ရက ာင််းသာ်း၊လ ငယ်မ ာ်း အပါအဝင ်

ပပည်သ မ ာ်းကြိို ရနာငက်ကဉသွာ်းရစ န ်  က်စက်ရသာ နည််းလမ််းမ ာ်းပေင သ်ာ အကကမ််းေက် ငေြိျုခွင််း၍ ေမ််းဆ်ီးလ က်ရှြိကက 

သည်။ ယမနရ်န  က တနသဂာ ီတြိိုင််း၊ ငမြိတ်ငမြိျုွေ့တွင ်  ွဲ နငှ  ် စစ်တပ်တြိို  မှ ေမ််းဆ်ီးခ ရက ာင််းသာ်း၊ လ ငယ်မ ာ်းကြိို 

တစ်ဦ်းပခင််းရြိိုက်နကှ်ပခင််းမဟိုတ်ဘွဲ အလှည ်က  ခ ြိန််းကကြိျု်းကြိိုသ ို်းကာ ရက ာပပင ်နငှ  ်တငပ်ါ်းကြိို ပပင််းထနစွ်ာ ရြိိုက်နကှ်ခွဲ သည်။ 

၎င််းပပင ်ဆနဒထိုတ်ရော် ာတွင ်သဆီြိိုကကသည ် ကမဘာမရကကဘ ်း နငှ  ် ရသွ်းသစစာ သခီ င််းကြိို ဆြိိုခြိိုင််းကာ ရကာင််းစွာမဆြိိုနြိိုငဟ်ို 

ဆြိိုကာ ထြိို်းကကြိတ်ကနရ်က ာက်ပခင််းမ ာ်းပပျုခွဲ သည်။ ၎င််းပပင ် ယမနရ်န   ညရနပြိိုင််းအခ ြိနမှ်စ၍ တနသဂာ ီတြိိုင််းရဒသကကီ်း၊ 

ထာ်းဝယ်ငမြိျုွေ့အနှ    ပ်ကွက်မ ာ်းပါမက န ်  ွဲ နငှ  ် စစ်တပ် အငအ်ာ်းအမ ာ်းအပပာ်းပေင  ် ဝငရ် ာက်ခွဲ ငပီ်း ညအခ ြိနထ်ြိတြိိုင ် 

 ာဘာက ည်မ ာ်းပေင  ် ပစ်ခတ်ခွဲ သည်သာမက လမ််းမရပေါ်သာမက လမ််းသွယ်မ ာ်း၊  ပ်ကွက်မ ာ်းအတွင််းသြိို  လည််း 

မ က် ည်ယြိိုဗ ို်းမ ာ်းကြိို ပစ်သွင််းခွဲ ၍ ပပည်သ တခ ြိျုွေ့ ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ ငပီ်း တခ ြိျုွေ့ ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ ခွဲ  သည်။ ထြိို  ပပင ် ၎င််းတြိို  သည် 

လမ််းတစ်ရလျှာက်ရှြိ ဆြိိုငက်ယ်မ ာ်းကြိိုလည််း ေ က်ဆ်ီးခွဲ ငပီ်း တခ ြိျုွေ့ကြိို သယ်ရဆာငသ်ွာ်းခွဲ သည်။  

ယရန  န နက်ပြိိုင််းအခ ြိနက်တည််းက  ွဲနငှ စ်စ်တပ်သည် သပြိတ်စစ်ရကကာင််းမ ာ်းမစတငမီ်  နက်ိုနင်မြိျုွေ့အပါအဝင ် ရဒသတခ ြိျုွေ့၌  

အငအ်ာ်းအမ ာ်းအပပာ်းခ ထာ်းကာ ဆနဒထိုတ်ရော်ပွွဲမ ာ်းအာ်းရကာင််းသည ် ရန ာတခ ြိျုွေ့ကြိို ပြိတ်ဆြိို  ထာ်းခွဲ သည်။ သြိို  ရသာ်လည််း 

ပမနမ်ာပပည် အနှ  အပပာ်း၌ ငငြိမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒထိုတ်ရော်မှုမ ာ်းသည် အရှြိနအ်ဟိုနပ်မင လ် က်ရှြိသည်။ ထြိို  ရကကာင  ် စစ်အိုပ်စို၏ 

ငေြိျုခွင််းမှုမ ာ်းသည် ပြိို၍ ပပင််းထနလ်ာခွဲ သည်။ ယရန  န နက်ပြိိုင််းတွင ်  နက်ိုနတ်ြိိုင််းတွင ် သာရကတ၊ ရပမာက်ဥကကလာပ၊ 

ရပမာက်ဒဂ ို၊ ရတာငဒ်ဂ ို၊ သင်္ဂန််းကျွန််း၊ စမ််းရခ ာင််း နငှ  ်အင််းစြိန ် ငမြိျုွေ့နယ်မ ာ်း၊ မနတရလ်းတြိိုင််းတွင ် မနတရလ်းငမြိျုွေ့၊ ရညာငဦ််းငမြိျုွေ့၊ 

တ တာ်းဦ်းငမြိျုွေ့၊ ပမင််းပခ ငမြိျုွေ့၊ နာွ်းထြိို်းကကီ်းငမြိျုွေ့၊ ဧ ာဝတီတြိိုင််းတွင ်ပိုသြိမ်ငမြိျုွေ့၊ တနသဂာ ီတြိိုင််းတွင ်ထာ်းဝယ်ငမြိျုွေ့၊  ကယာ်းပပည်တွင ်

လွြိျုငရ်ကာ်ငမြိျုွေ့၊ ရှမ််းပပည်နယ်တွင ်ရတာငက်ကီ်းငမြိျုွေ့၊ သရီပါငမြိျုွေ့၊ နမ ်ခမ််းငမြိျုွေ့ နငှ  ်ရက ာက်မွဲငမြိျုွေ့ တြိို  ကြိို အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းခွဲ သည်။ 



ထြိိုသြိို  ငေြိျုခွင််း ာတွင ် ၎င််းတြိို  သည် လ ရန ပ်ကွက်မ ာ်း အထြိပါ  ာဘာက ည်၊ မ က် ည်ယြိိုဗ ို်း၊ အသ ဗ ို်းတြိို  ပေင  ်

ပစ်ခတ်ခွဲ ကကသည်။ ထြိို  ရကကာင  ်ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ  သ အမ ာ်းအပပာ်းရှြိခွဲ ငပီ်း ဒဏ ်ာ ရှြိသ မ ာ်းလည််းရှြိခွဲ သည်။ 

အထ ်းသပေင  ် ယရန  တွင ် ရပမာက်ဥကကလာပငမြိျုွေ့နယ်၌ ကနသ်ာယာသပြိတ်စစ်ရကကာင််းကြိို အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းခွဲ ငပီ်းရနာက် 

ေမ််းဆ်ီးထာ်းသည ် ပပည်သ  ၃၀၀ ရက ာ်ကြိို ကနသ်ာယာပန််းပခ အတွင််း၌ မ က်နာှကြိို ကနရ်က ာက်ငပီ်း ရခါင််းကြိို န ပါတ်တိုတ်ပေင်  

ရြိိုက်ကာ အခ ျုပ်ကာ်းရပေါ်တင၍် ရခေါ်ရဆာငသ်ွာ်းခွဲ သည်။ ရပမာက်ဥကကလာပငမြိျုွေ့နယ်ငေြိျုခွင််းမှုအတွင််း ပပည်သ  (၁) ဦ်းမှာ 

က ည်ထြိမှနခ်ွဲ ကာ အရပခအရနစြိို်း ြိမ် ရကကာင််း သြိရှြိ သည်။ သာရကတငမြိျုွေ့နယ်၌လည််း သပြိတ်စစ်ရကကာင််းကြိို ငေြိျုခွင််းခွဲ  

ငပီ်းရနာက်  ွဲ နငှ  ် စစ်တပ်သည် အြိမ်စီ်းကာ်းမ ာ်းပေင  ် ပပနလ်ည်ရ ာက်ရှြိလာကာ ဆနဒထိုတ်ရော်သ မ ာ်းကြိို ကာ်းပေင  ်

တြိိုက်ခွဲ သည်။ ဒဏ ်ာ ရှြိသ အရ အတွက်ကြိိုမ  အတည်ပပျုနြိိုငပ်ခင််းမရှြိရသ်းပါ။ ပမင််းပခ ငမြိျုွေ့နယ်၌  သပြိတ်စစ်ရကကာင််းကြိို 

က ည်အစစ်ပေင် ပစ်ခတ်ခွဲ ပခင််းရကကာင  ် (၂) ဦ်း ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ ငပီ်း  စြိို်း ြိမ် ရကကာင််းသြိရှြိ သည်။ ယရန  တွင ် ရှမ််းပပည်နယ်၊ 

ရက ာက်မွဲငမြိျုွေ့၌ အသက် ၁၄ နစ်ှအ ွယ် လ ငယ်တစ်ဦ်းအပါအဝင ်အ ပ်သာ်း (၂) ဦ်းကြိို ရမ လွဲသည်အထြိ ရြိိုက်နကှ်ကာ ေမ််းဆ်ီး၊ 

ရခေါ်ရဆာငသ်ွာ်းခွဲ ငပီ်း စဉ ်ကြိိုငင်မြိျုွေ့၌လည််း လ ငယ် (၅) ဦ်းကြိို ရမ လွဲသည်အထြိ မြိဘမ ာ်းရရှ ွေ့၌ ရြိိုက်နကှ်ကာ ေမ််းဆ်ီး 

ရခေါ်ရဆာငသ်ွာ်းခွဲ သည်။  

အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုသည် ဥပရဒမွဲ   မ််းကာ်းမှုမ ာ်းသည် ပြိို၍ ဆြိို်း ွာ်းကကမ််းတမ််းလာသည်ကြိို ရတွွေ့ ရှြိ သည်။ ငငြိမ််းခ မ််းစွာ 

ဆနဒထိုတ်ရော်ရနသ မ ာ်းကြိို အကကမ််းေက်ရြိိုက်နကှ်ပခင််းသာမက ပိုဂဂလြိကပြိိုငပ်စစည််းမ ာ်းကြိို ေ က်ဆ်ီးပခင််း၊ ယ ရဆာငပ်ခင််း၊ 

တနေ်ြိို်းကကီ်းပစစည််းမ ာ်း၊ ရငရွကက်းမ ာ်းကြိိုပင ်  ရပေါ်ရပေါ်တငတ်င ် လိုယက်ပခင််းတြိို  ကြိို ရန  စဉနငှ အ်မျှ ပပျုလိုပ်လ က်ရှြိသည်။ 

အာဏာသြိမ််း စစ်အိုပ်စို၏ဆြိို်း ွာ်းကကမ််းတမ််းရသာလိုပ် ပ်မ ာ်းကြိို ပပည်သ မ ာ်းမှ ငငြိမ််းခ မ််းရသာ နည််းပေင သ်ာ ဆနဒထိုတ်ရော် 

လ က်ရှြိကကသည်။  

မတ်လ ၉  က်ရန  တွင ် ပပည်ရထာငစ်ိုလွှတ်ရတာ်ကြိိုယ်စာ်းပပျုရကာ်မတီ (CRPH) မှ အမ ြိျု်းသာ်းလွှတ်ရတာ်ဥကက ဌအပေစ် 

တာဝနထ်မ််းရဆာငခ်ွဲ သည  ် မန််းဝင််းခြိိုငသ်န််းအာ်း ရခတတ  ဒိုတြိယသမမတအပေစ် ခန  အ်ပ်တာဝနရ်ပ်းကကာင််းထိုတ်ပပနခ်ွဲ သည်။ 

အဆြိိုပါထိုတ်ပပနခ် က်ကြိို မြိမြိတြိို  နြိိုငင် ရ ်းအက ဉ်းသာ်းမ ာ်း က ညီရစာင ရ်ရှာက်ရ ်းအသင််း (AAPP) မှလည််း ကကြိျုဆြိို 

ရထာက်ခ ပါသည်။  



နြိိုငင် ရ ်းအက ဉ်းသာ်းမ ာ်း က ညီရစာင ရ်ရှာက်ရ ်းအသင််း (AAPP) မှ လက်ရှြိအရပခအရနမ ာ်းကြိို ရန  စဉ ရစာင က်ကည ် 

မှတ်တမ််းတငသ်ွာ်းမည်ပေစ်ငပီ်း စစ်အာဏာသြိမ််းမှုနငှ ပ်တ်သက်၍ ေမ််းဆ်ီး၊တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏ် ခ မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သ မ ာ်း၏ 

စာ င််းကြိို ရန  စဉထိုတ်ပပနသ်ွာ်းမည်ပေစ်သည်။  

အ ပ်ဘက်အေွွဲွေ့အစည််းမှ ရခါင််းရဆာငမ် ာ်း၊ အ ပ်သာ်းမ ာ်း၊ တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသ မ ာ်း၊ သတင််းသမာ်းမ ာ်း၊ CDM 

လှုပ်ရှာ်းရနသည ် ဝနထ်မ််းမ ာ်းစသည ် နယ်ပယ်အသ်ီးသ်ီးမှ မည်သ မဆြိို ေမ််းဆ်ီး၊ထြိန််းသြိမ််း၊ တ ာ်းစွွဲဆြိိုပခင််းခ ထာ်း သည်ကြိို 

သြိရှြိပါက ရအာက်ပါလြိပ်စာမ ာ်းသြိို    ဆက်သွယ်၍ အသြိရပ်း၊ အရကကာင််းကကာ်း နြိိုငပ်ါသည်။  

ဥပရဒပြိိုင််းဆြိိုင ်ာအက အညီလြိိုအပ်ပါကလည််း နြိိုငင် ရ ်းအက ဉ်းသာ်းမ ာ်း က ညီရစာင ရ်ရှာက်ရ ်းအသင််း (ရအရအပီပီ) မှ  

ကြိိုရအာငက်ကီ်း၊ ေိုန််း - ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ နငှ  ်တ ာ်းလွှတ်ရတာ်ရရှ ွေ့ရန ရဒေါ်ခငသ်တီာလွဲ လွဲ ထွန််း၊ ေိုန််း -  ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ 

တြိို  အာ်း ဆက်သွယ်နြိိုငပ်ါသည်။  

“အနရ်းနတာ် ုံနအာငရ်မည်” 

Email :   info@aappb.org 

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

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma 

နြိိုငင် ရ ်းအက ဉ်းသာ်းမ ာ်းက ညီရစာင ရ်ရှာက်ရ ်းအသင််း 
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CDM 

ပွဲခ ်းတြိိုင််းသာယာဝတီငမြိျုွေ့နယ်၊ သ ို်းဆယ်ငမြိျုွေ့၊ ရပပငက်ိုန််း ရက ာင််းအိုပ်ဆ ာမကကီ်းရဒေါ်အြိအြိငေြိျု်းပြိိုငရ်အ်းကြိို ယရန   န နက် ၁ နာ ီ 

၂၀ မြိနစ်တွင ်စစ်တပ်နငှ်  ွဲက အကကမ််းေက် ေမ််းဆ်ီးသွာ်းရကကာင််း သြိရှြိ သည်။ 

https://www.facebook.com/khitthitnews/photos/a.390633294707356/1145335239237154/  

 နက်ိုနမ်ဂ်လာရတာငည်ွှန်   စက်ဆန််းအန်ီး မီ်း ထာ်းဝင််း ပ်ကွက်တစ်ခိုလ ို်းကြိို  ွဲနငှ် စစ်တပ်က အငအ်ာ်းအလ ို်း အ င််းပေင်  

ပြိတ်ဆြိို  ထာ်း 

 နက်ိုနမ်ဂ်လာရတာငည်ွှန်  ငမြိျု ွေ့နယ်၊ မလွှကိုန််းဘ တာဝင််းအတွင််းရှြိ CDM လိုပ်ရဆာငလ် က်ရှြိရသာ 

ပမနမ်ာ မီ်း ထာ်းဝနထ်မ််းမ ာ်းကြိို စစ်ရကာငစီ်၏တပ်မ ာ်းက ယရန  န နက် အရစာပြိိုင််းကဝငရ် ာက်စီ်းနင််း ေမ််းဆ်ီးရန 

http://burmese.dvb.no/archives/450549 

မတ်၉  က်ရန   ည(၇)နာ ီခန်  ကမနတရလ်းခရြိိုငတ်ွွဲဘက်အတွင််းရ ်းမှု်းဦ်း တင် ရဆွ၊ မဟာရအာငရ်ပမဘဏ္ဍာရ ်းမှု်း 

ဦ်းငငြိမ််းခ မ််းစြိို်း၊ မဟာရအာငရ်ပမအလိုပ်အမှုရဆာငအ်ေွွဲွေ့ဝငဥ်ီ်းပမင် စြိို်းတြိို  (၃)ဦ်း၊ ပွဲခ ်းမှ ဦ်းဂ မာ်းတြိို  ကြိို စစ်တပ်က အကကမ််းေက် 

ေမ််းဆ်ီးရခေါ်ရဆာငသ်ွာ်းပါတယ်။ မနတရလ်းငမြိျုွေ့၊ မဟာရအာငရ်ပမငမြိျုွေ့နယ်ရှြိ NLD ရ ို်းကြိို ေ က်ဆ်ီး၊ ပါတီဝင ်၁ ဦ်းကြိိုေမ််းဆ်ီး  

 

ပြိျုြေ င််း 

မတ်လ ၉  က််ရန   တနသဂာ ီတြိိုင််းရဒသကကီ်း၊ ထာ်းဝယ်ငမြိျုွေ့၊  ပ်ကွက်မ ာ်းအတွင််းအနှ  သြိို    ွဲအငအ်ာ်း အမ ာ်းအပပာ်း 

ဝငရ် ာက်ငပီ်း မ က် ည်ယြိိုဗ ို်းမ ာ်းပစ်ရန၊ လမ််းမရပေါ်သာမက လမ််းသွယ်မ ာ်း၊  ပ်ကွက်မ ာ်းအတွင််းသြိို  လည််း ပစ်သွင််းခွဲ သည်။ 

လမ််းတစ်ရလျှာက်ရှြိ ဆြိိုငက်ယ်မ ာ်းကြိိုလည််း ေ က်ဆ်ီးခွဲ ငပီ်း တခ ြိျုွေ့ကြိို သယ်ရဆာငသ်ွာ်းခွဲ သည်။  

https://www.facebook.com/khitthitnews/photos/a.390633294707356/1145335239237154/
http://burmese.dvb.no/archives/450549


မဇဈြိ မမီဒယီာ၏  နက်ိုန ်ရ ို်း အာ်း စစ်တပ်၊  ွဲမ ာ်းက အငအ်ာ်းအမ ာ်းအပပာ်းပေင  ်မတ်လ ၉   က်ရန   ညရန ၄ နာ ီ ခွွဲ ဝန််းက ငက် 

ဝငရ် ာက်စီ်းနင််းခွဲ သည်။ 

မတ် ၁၀  က်ရန   န နက်အရစာပြိိုင််းမှစတင၍် တာရမွ ရက ာက်ရပမာင််းတွင ်စစ်တပ်နငှ်  ွဲမ ာ်း ဝငရ် ာက်ရန ာယ ထာ်းရကကာင််း 

သြိရှြိ သည်။ 

မနတရလ်းတြိိုင််း၊ နာွ်းထြိို်းကကီ်းငမြိျုွေ့၊  

ထာ်းဝယ် 

ဒရီန  မနက ် ၁၀ နာ ီရလာက် ကျွန််းရမ ွှ်း (သ ပို ာကနလ်မ််းဆ ို) မှာ ရ ာက်ရနတွဲ  တပ်ဦ်း သပြိတ်စစ်ရကကာင််းကြိို စစ်တပ်က 

မ က် ည်ယြိိုဗ ို်း၊ ရသနတ်ရတွနွဲ   စတငပ်စ်ခတ်ငေြိျုခွင််းခွဲ ငပီ်းရနာက် ရလ်းလမ််းဘက်ကြိို ထကွ်သွာ်းကကတယ်လြိို   ရဒသခ က 

ရပပာပါတယ်။ 

ရပမာက်ဒဂ ို/၃၄/၃၅ ပငလ် ိုလမ််းမရပေါ် ပစ်ခတ် 

အင််းစြိန/်ရော ကန ်

သင်္ဂန််းကျွန််း 

သင်္န်််းကျွန််းငမြိျုွေ့နယ်၊ ရလ်းရထာင် ကနလ်မ််းမရပေါ်တွင ် အတာ်းအဆ်ီးအကာအ  မ ာ်း ပပျုလိုပ်ရနစဥ် စစ်တပ်က 

အကာအ  ပပျုလိုပ်ရသာပပည်သ မ ာ်းကြိို ငေြိျုခွွဲခွဲ ငပီ်း BOC ထြိပ်တွငက်ာထာ်းရသာပစစည််းမ ာ်းကြိို စစ်တပ်နငှ်  ွဲက 

မီ်းရှု ြိ ွေ့ေ က်ဆ်ီးရနရကကာင််း သြိရှြိ သည်။  

 

 

ရပမာက်ဥကကလာပ 



 နက်ိုနရ်ပမာက်ဥကကလာပငမြိျုွေ့မယ် ကနသ်ာယာသပြိတ်စစ်ရကကာင််းကြိို စစ်တပ်နငှ်  ွဲက အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းငပီ်းရနာက် ေမ််းမြိသ  

ပပည်သ  ၁၀၀ ရက ာ်ကြိို ကနသ်ာယာပန််းပခ ထွဲတွင ် စစတပ်နငှ်  ွဲက မ က်နာှကြိို ကနပ်ခင််း၊ ရခါင််းကြိို န ပါတ်တိုတ်ပေင်  

ရြိိုက်ပခင််းမ ာ်း လိုပ်ရဆာငင်ပီ်း အခ ျုပ်ကာ်းရပေါ်တင၍် ရခေါ်ထိုတ်ရနရကကာင််း မ က်ပမငမ် ာ်းက ရပပာဆြိိုသည်။ 

https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1145454062558605 

 

သာကရတငမြိျုွေ့နယ်၊ က န််းမာရ ်းမှတ်တြိိုငအ်န်ီး ပမငရ်တာ်သာလမ််းမကကီ်းရပေါ်က စစ်အာဏာသြိမ််းမှုဆန  က် ငတ်ွဲ သပြိတ်ကြိို 

ဒရီန  မတ်လ ၁၀   က်မနက် ဆယ်နာ ီရက ာ်မှာ တစ်ကကြိမ်၊ ဆယ်တစ်နာ ီရက ာ်မှာတစ်ကကြိမ် ပစ်ခတ်ငေြိျုခွင််းခ  ပါတယ်။ 

က န််းမာရ ်းမှတ်တြိိုငန်ွဲ   ရိုပ်ရှငရ် ို မှတ်တြိိုငက်ကာ်း ပမငရ်တာ်သာလမ််းမကကီ်းတစ်ရလျှာက် ပစ်ခတ်မှုရတွရှြိရနငပီ်း သပြိတ်အတွင််း 

ေမ််းဆ်ီးခ  သ ရှြိမရှြိနွဲ   ထြိခြိိုက်ဒဏ ်ာ မှုရှြိမရှြိ မသြိ ရသ်းပါဘ ်း။ 

https://www.facebook.com/BBCnewsBurmese/posts/3926960747359781 

ရတာငဒ်ဂိုန ် ၁၈ ရကွွေ့တွငင်ငြိမ််းခ မ််းစွာဆနဒပပရနရသာလ စိုအာ်း စစ်ရကာငစီ် လက်နက်ကြိိုငတ်ပ်မ ာ်းမှ မတ်လ ၁၀  က်ရန   

မနက် ၁၁ နာ ီခွွဲတွင ် အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းခွဲ ငပီ်း လ အမ ာ်းမှ  ပ်ကွက် ထွဲအထြိ ဆိုတ်ခွါလ စိုခွွဲရပ်းခွဲ ရသာ်လည််း စစ်တပ်မှ 

လမ််းရတွထွဲအထြိလြိိုက်လ ပစ်ခတ်ခွဲ သည်။ 

https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1145508849219793 

 

 

 

လွြိျုငရ်ကာ်/ကယာ်း  

ကယာ်းပပည်နယ် ွဲ   ငမြိျုွေ့ရတာ်ပေစ်တွဲ  လွြိျုငရ်ကာ်ငမြိျုွေ့ မှာ အာဏာသြိမ််းစစ်ရကာငစီ် ွဲ  တပ်ေွွဲွေ့ဝငရ်တွက ဆနဒပပလ ငယ်ရတွကြိို 

သ ို်းခါတြိတြိ ရသနတ်မြိို်းရပေါ်ရထာငပ်စ်လ စိုခွွဲခွဲ ပါတယ်။ လ ထိုကြိို က ည်အစစ်နွဲ  မပစ်ခတ်ခွဲ ရပမယ ်လြိို   ာဘာက ည်ရတွ၊ 

အသ ဗ ို်းရတွ၊ မ က် ည်ယြိိုဗ ို်းရတွနွဲ  ပစ်ခတ်လြိို   ထြိခြိိုက်ဒဏ ်ာ သ တခ ြိျုွေ့ ရှြိခွဲ ပါတယ်။ 

https://www.facebook.com/MizzimaDaily/posts/4173889179312622 

 

 

https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1145454062558605
https://www.facebook.com/BBCnewsBurmese/posts/3926960747359781
https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1145508849219793
https://www.facebook.com/MizzimaDaily/posts/4173889179312622


ပမင််းပခ  

မတ်လ ၁၀  က်ရန   မနက်ပြိိုင််း ပမင််းပခ မှာ စစ်အာဏာရှငက်ြိို ဆနဒပပေြိို   လ စိုရနတိုန််းမှာပွဲ စစ်ရကာငစီ်တပ်ေွွဲွေ့ဝငရ်တွကပစ်ခတ် 

ငေြိျုခွင််းခွဲ ပါတယ်။ လက်ရှြိမှာ ရ ာ်ဘာက ည်နွဲ   ပစ်လြိို   မ က်လ ို်းကြိို ထြိခြိိုက်သ နွဲ   ရပခရထာက်ကြိို ထြိခြိိုက်သ  နစ်ှဦ်းရှြိရနတယ်လြိို   

ရဒသခ  တစ်ဦ်းက ရပပာပါတယ်။ 

https://www.facebook.com/MizzimaDaily/posts/4173338606034346 

ပိုသြိမ်ငမြိျုွေ့ 

ပိုသြိမ်ငမြိျုွေ့  စကာ်းဝါ ပ်ကွက်အတွင််း မတ်လ ၁၀  က်ရန   န နက်ပြိိုင််းအခ ြိနက် 

သပြိတ်ရကကာင််းလှည ်လည် နစ်ိုရဝ်းရနစဉအခ ြိနမှ်ာ စစ်အာဏာရှငက်ြိိုဆနက် ငရ်နတွဲ  လ ငယ်ရတွကြိို  ွဲနွဲ  စစ်တပ်က 

အငအ်ာ်းမ ာ်းစွာနွဲ   ရသနတ်ပစ်ခတ် အကကမ််းေက်ငေြိျုခွွဲခွဲ ပါတယ်။ 

 

မနတရလ်းငမြိျုွေ့ 

မနတရလ်းငမြိျုွေ့ ခ မ််းပမသာစည်ငမြိျုွေ့နယ် ၆၅ လမ််း၊ ၁၀၇ လမ််း နွဲ   ၁၀၉ လမ််းကကာ်းရှြိ စစ်အာဏာရှငပ်ပျုတ်က ရ ်း ထြိိုငသ်ပြိတ်ကြိို 

မတ်လ ၁၀  က်ရန   ရန  လည် ၁၁ နာ ီအခ ြိနက် စစ်တပ်နွဲ    ွဲတပ်ေွွဲွေ့က အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းေြိို   လိုပ်ခွဲ ပါတယ်။ 

ဒလီြိို အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းေြိို   လိုပ်ခွဲ ရပမယ်  စစ်အာဏာရှငပ်ပျုတ်က ရ ်း ထြိိုငသ်ပြိတ်ဟာ အခ ြိနမီ် လ စိုခွွဲနြိိုငခ်ွဲ တာရကကာင်  

ေမ််းဆ်ီးထြိန််းသြိမ််းခ  တာရတွ မရှြိခွဲ ပါဘ ်း။ 

https://www.facebook.com/DVBTVNews/posts/4113692135335922 

ရတာငက်ကီ်း 

ဒရီန   မတ်လ ၁ဝ  က် မနက်ပြိိုင််းက ရှမ််းပပည်နယ်ရတာငပ်ြိိုင််း ရတာငက်ကီ်းငမြိျုွေ့ မှာ စစ်အာဏာရှငက်ြိို ဆန  က် ငဆ်နဒပပေြိို   

လ စိုရနသ ရတွကြိို  ွဲတပ်ေွွဲွေ့က မ က် ည်ယြိိုဗ ို်း၊ အသ ဗ ို်းနွဲ    ာဘာက ည် အသ ို်းပပျုငပီ်း ငေြိျုခွွဲခွဲ  ာ  ာဘာက ည် ထြိမှနင်ပီ်း 

ဒဏ ်ာ ခွဲ သ  ရှြိရနပါတယ်။ 

https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1145468769223801 

ရက ာက်မွဲ 

ရှမ််းပပည်ရပမာက်ပြိိုင််း ရက ာက်မွဲငမြိျုွေ့က ပပည်သ ရတွဟာ စစ်အာဏာရှငက် ဆ ို်းရ ်း တစ်လန်ီးပါ်းဆနဒပပလာ ာမှာ ဒကီရန   

မတ်လ ၁၀  က် မှာရတာ  ပထဆ ို်းအကကြိမ် ငေြိျုခွွဲခ  ငပီ်း  လ အခ ြိျုွေ့ ေမ််းဆ်ီး ခ ခွဲ  ပါတယ် ။  

https://www.facebook.com/MizzimaDaily/posts/4173338606034346
https://www.facebook.com/DVBTVNews/posts/4113692135335922
https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1145468769223801


http://burmese.dvb.no/archives/450624 

 

ရညာငဦ််း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://burmese.dvb.no/archives/450624


 

 

 


