
 

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 ြေျျု ်၊ မတရာ ်းြမ််းဆ  ်းြေ ံရသူမျာ ်းစ ာ ရင််းန င ် 

ကျဆ ံု်းသူမျာ ်းစ ာ ရင််းထ ုတဖ်   ်ြေျက် 

ရက်စ ွဲ မတ ်လ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၂၁ ြုေန စ် 

အာဏာရှင်စနစ်ခ ျုပ်ငငြိမ််းရရ်း၊ ဒီမြိိုကရရစီရရ်းနှင ် လ ူ့အခွင ်အရရ်းတြိိုို့အတွက် အသက်ခနဓာရင််း၍ တြိိုက်ပွွဲဝင်ရင််း က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ  

ရသာ သ ရွဲရကာင််းမ ာ်းအာ်း မြိမြိတြိိုို့ နြိိုင်င ရရ်းအက ဉ််းသာ်းမ ာ်း က ညီရစာင ်ရရှာက်ရရ်းအသင််း (AAPP) မ ှ အရလ်းအနက် 

မှတ်တမ််းတင်ဂိုဏ်ပပျုအပ်ပါသည်။ ရေရော်ဝါရီလ ၁ ရက်ရနို့မှ ယရနို့ထြိတြိိုင် မတရာ်းအကကမ််းေက် ငေြိျုခွင််းပခင််းခ ခွဲ ရ၍ 

က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ သ  အနည််းဆ ို်း (၇၀) ရက ာ်ရှြိခွဲ ငပီပေစ်သည်။ 

နြိိုင်င ရရ်းအက ဉ််းသာ်းမ ာ်း က ညီရစာင ်ရရှာက်ရရ်းအသင််း (AAPP) ၏ မှတ်တမ််းပပျုခ က်မ ာ်းအရ ရေရော်ဝါရီလ ၁ ရက်ရနို့မှ 

မတ်လ ၁၂ ရက်ရနို့ထြိ စိုစိုရပါင််း ေမ််းဆီ်း၊ တရာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏ်ခ မှတ်ပခင််းခ ထာ်းရသ  (၂၀ ၉ ၂) ဦ်းထြိရှြိခွဲ ငပီ ပေစ်သည်။ 

၎င််းတြိိုို့အနက်မှ ရထာင်ဒဏ်ခ မှတ်ပခင််းခ ထာ်းရသ  (၃) ဦ်း၊ အမှုေွင ်ပခင််းခ ထာ်းရငပီ်း ေမ််းဝရမ််းထိုတ်ပခင််းခ ထာ်းရရသာရကကာင ် 

တြိမ််းရရှာင်ရနသ  (၇ ၃) ဦ်း နှင ် ပပန်လည် လွတ်ရပမာက်လာသ  (၃၁၉) ဦ်းရှြိခွဲ သည်။ ထြိိုို့ရကကာင ် လက်ရှြိ အခ ြိန်အထြိ (၁၇၇ ၃) 

ဦ်းမှာ ေမ််းဆီ်း၊ တရာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏ်ခ မှတ်ပခင််းခ ထာ်းရသည်။   

ယရနို့အေမ််းအဆီ်းစာရင််းတွင် မြိမြိတြိိုို့အရနပေင ် ယခိုအခ ြိန်အထြိ ေမ််းဆီ်းပခင််းခ ရသ  (၄ ၇) ဦ်း၏အမည်စာရင််းကြိိုရရှြိခွဲ ၍ 

မှတ်တမ််းပပျုထာ်းပါသည်။ သြိိုို့ရသာ်လည််း ဆနဒပပရက ာင််းသာ်း လ ငယ်မ ာ်းအပါအဝင် လ ဦ်းရရ (၁၀၀) နီ်းပါ်းသည် ယရနို့ တွင် 

ေမ််းဆီ်းပခင််းခ ခွဲ ရသည်ဟို သြိရှြိရပါသည်။ မြိမြိတြိိုို့အရနပေင ် ဆက်လက်စ ိုစမ််းလ က်ရှြိငပီ်း ရရှြိလာသည ် အခ က်အလက် မ ာ်းကြိို 

ဆက်လက် ထိုတ်ပပန်ရပ်းသွာ်းမည်ပေစ်ပါသည်။ 



မတ်လ ၁၀ ရက်ရနို့တွင် ပမန်မာနြိိုင်င ဆြိိုင်ရာ ပပင်သစ်သ အမတ်ကကီ်းမှ ေမ််းဆီ်းပခင််းခ ထာ်းရသည ် ရာရပါင််းမ ာ်းစွာရသာ 

ရက ာင််းသာ်းမ ာ်း၊ ဆနဒပပသ မ ာ်း၏ မြိဘမ ာ်းနှင ်ရတွွေ့ဆ ိုရန် နှင ် ၎င််းတြိိုို့လွတ်ရပမာက်ရရ်းအတွက် ရတာင််းဆြိိုရန် အင််းစြိန် 

အက ဉ််းရထာင်သြိိုို့ သွာ်းရရာက်ခွဲ ငပီ်းရနာက် ယရနို့တွင်လည််း အရမရြိကန်သ အရာရှြိမှ ေမ််းဆီ်း၊အမှုေွင ်ပခင််းခ ထာ်းရသည ်  

သတင််းရထာက် ငါ်းဦ်း၏ ဗွီဒီယြိိုကွန်ေရနိ်ု့ပေင ်ပပျုလိုပ်ရသာ ရ ို်းခ ြိန််းရှြိသည ် ကမာရွတင်မြိျုွေ့နယ်တရာ်းရ ို်းကြိို သွာ်းရရာက်ခွဲ ငပီ်း 

သတင််းမီဒီယာမ ာ်း၊ ဒီမြိိုကရရစီရထာက်ခ သ မ ာ်းနှင ် ရတွွေ့ဆ ိုခွဲ သည်။ အရမရြိကန်အစြိို်းရမှ အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စို 

ရခါင််းရဆာင်၏ သာ်း နှင ် သမီ်းကြိို အမည်ပ က်စာရင််းသွင််း၍ စီ်းပွာ်းရရ်းကြိို ပြိတ်ဆြိိုို့ထာ်းလြိိုက်ရသာ်လည််း ထြိိုထက်ပြိို၍ စစ်အိုပ်စို 

နှင ် ၎င််းတြိိုို့လိုပ်ကြိိုင်လ က်ရှြိရသာ စီ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းကြိိုပါ ပြိို၍ က ယ်ပပနိ်ု့ငပီ်း စနစက် စွာ အရရ်းယ ရပ်း ရန်လည််း 

ရတာင််းဆြိိုအပ်ပါသည်။ မတ်လ ၁၁ ရက်ရနို့တွင် ပမန်မာနြိိုင်င ဆြိိုင်ရာ ကိုလသမဂဂ၏ လ ူ့အခွင ်အရရ်းအထ ်း ကြိိုယ်စာ်းလှယ် 

Thomas H. Andrews မှ အကကမ််းေက်အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စို၏ ရည်ရွယ်ခ က်ရှြိရှြိ ေမ််းဆီ်းပခင််း၊ လိုယက်ပခင််း၊ 

ညင််းပန််းနှြိပ်စက်ပခင််း နှင ် သတ်ပေတ်ပခင််းတြိိုို့နှင ်ပတ်သက်၍ ကိုလသမဂဂလ ူ့အခွင ်အရရ်းရကာင်စီ၌ အထ ်းအရလ်းရပ်း၍ 

အစီရင်ခ တင်ပပခွဲ သည်။ စစ်အိုပ်စိုသည် လ သာ်းခ င််းစာနာမှုကင််းမွဲ သည ် ရာဇဝတ်မှုမ ာ်းကြိို က  ်းလွန်လ က်ရှြိပခင််း နှင ် 

ဆက်လက်၍လည််း က  ်းလွန်လြိမ ်မည်ပေစ်ရကကာင််းကြိိုလည််း ရပပာကကာ်းခွဲ သည်။ အဆြိိုပါ ရာဇဝတ်မှုမ ာ်းသည် သီ်းပခာ်းရှြိရသာ 

အပေစ်အပ က်မ ာ်းမဟိုတ်ဘွဲ အစီအစဉ်တက  ရဆာင်ရွက်ထာ်းပခင််းပေစ်ငပီ်း လက်နက်မွဲ  ပပည်သ မ ာ်းအာ်း ရည်ရွယ်ခ က်ရှြိရှြိပေင ် 

အက ယ်တပပနိ်ု့ သြိိုို့မဟိုတ် စနစ်က က ပစ်မှတ်ထာ်းပခင််း နှင ် ရာထ ်းပမင ်ရသာ အရာရှြိမ ာ်းမှ အမြိနိ်ု့ရပ်း၊ 

ညွှန်ကကာ်းရနပခင််းပေစ်ရကကာင််း ရပပာကကာ်းခွဲ သည်။ ၎င််းသည် မဟာမြိတ်နြိိုင်င မ ာ်းအာ်း ပမန်မာနြိိုင်င  နှင ်ပတ်သက်၍ 

လက်ငင််းရဆာင်ရွက်မှု လိုပ်ငန််းစဉ် (၅) ရပ်ကြိို လိုပ်ရဆာင်ရန် တြိိုက်တွန််းခွဲ သည်။ အဆြိိုပါ တြိိုက်တွန််းခ က်မ ာ်းကြိို ကကြိျုဆြိိုငပီ်း 

ယခိုထက်ပြိို၍ ထြိရရာက်ရသာ အရရ်းယ ရဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းကြိို တင််းက ပ်စွာ ရဆာင်ရွက်ပါ ရန် တြိိုက်တွန််းအပ်ပါသည်။  

ယမန်ရနို့က အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စို၏ အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းခွဲ ပခင််းရကကာင ် အရပ်သာ်း ပပည်သ  (၁၂) ဦ်း က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ  ရသာ်လည််း 

ပပည်သ မ ာ်းသည် အရကကာက်တရာ်းကြိို တွန််းလှန်၍ ငငြိမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒထိုတရ်ော်မှုမ ာ်းကြိို ဆက်လက် ပပျုလိုပ် လ က်ရှြိသည်။ 

ယရနို့တွင် ရန်ကိုန်တြိိုင််းတွင် ရတာင်ဥကကလာပ၊ သင်္ဃန််းကျွန််း၊ ရက ာက်ရပမာင််း၊ လမ််းမရတာ်၊ စမ််းရခ ာင််း၊ အင််းစြိန် 

ငမြိျုွေ့နယ်မ ာ်း၊ သန်လ င်၊ သ ို်းခွ နှင ် တွ ရတ်းငမြိျုွေ့မ ာ်း၊ ပွဲခ ်းတြိိုင််းတွင် ပွဲခ ်းငမြိျုွေ့၊ မနတရလ်းတြိိုင််းတွင် မနတရလ်းငမြိျုွေ့ နှင ် မြိို်းကိုတ်ငမြိျုွေ့ 

တနသဃာရီတြိိုင််းတွင် ထာ်းဝယ်ငမြိျုွေ့၊ ကယာ်းပပည်နယ်တွင် လွြိျုင်ရကာ်ငမြိျုွေ့၊ ရှမ််းပပည်နယ်တွင် သီရပါ နှင ် ကွတ်ခြိိုင်ငမြိျုွေ့ တြိိုို့၌ 

အကကမ််းေက် ငေြိျုခွင််းပခင််းကြိို ခ ခွဲ ရသည်။ အထ ်းသပေင ် တွ ရတ်းငမြိျုွေ့၌ ရာဘာက ည်၊ က ည်အစစ်မ ာ်းပေင ် ပစ်ခတ်ရသာရကကာင ် (၂) 

ဦ်း ဒဏ်ရာရရှြိခွဲ ငပီ်း (၅) ဦ်းထက် မနည််းေမ််းဆီ်းပခင််းခ ခွဲ ရသည်။ မနတရလ်းငမြိျုွေ့၌ (၁) ဦ်း ရာဘာက ည်သင ် ဒဏ်ရာရရှြိခွဲ ငပီ်း လ ငယ် 

https://drive.google.com/file/d/1OzH4d-MngqcZLHhOEEoTsCnVRUCBLhNo/view


(၃) ဦ်း ေမ််းဆီ်းပခင််းခ ခွဲ ရသည်။ မြိို်းကိုတ်ငမြိျုွေ့၌ (၆) ဦ်း ေမ််းဆီ်းပခင််းခ ခွဲ ရငပီ်း (၄) ဦ်းကြိို ပပန်လည် လွှတ်ရပ်းခွဲ ရကကာင််း သြိရှြိရသည်။ 

ရတာင်ဥကကလာပငမြိျုွေ့နယ်၊ ပရဒသာလမ််းဆ ိုရှြိ ထြိိုင်သပြိတ်ကြိိုလည််း နှစ်ေက်ပြိတ်ညှပ်၍ ငေြိျုခွင််းခွဲ ငပီ်း လမ််းမ ာ်းအတွင််းထြိပါ 

လြိိုက်လ ေမ််းဆီ်းမှုမ ာ်းပပျုခွဲ သည်။ သင်္ဃန််းကျွန််းငမြိျုွေ့နယ်၌ အနည််းဆ ို်း (၁၀) ဦ်းခန်ို့ နှင ် သန်လ င်ငမြိျုွေ့၌ (၈) ဦ်းအထြိ 

ေမ််းဆီ်းပခင််းခ ခွဲ ရငပီ်း အင််းစြိန်ငမြိျုွေ့နယ်၌ (၃) ဦ်း ဒဏ်ရာရရှြိခွဲ ကာ (၁၀) ဦ်းရက ာ် ေမ််းဆီ်းပခင််းခ ခွဲ ရသည်။  ရပမာင််းပမငမြိျုွေ့၌လည််း 

ဓာတ်ဆီဆြိိုင်၌ ဆီထည ်ငပီ်း ပပန်ထွက်လာသည ် လ ငယ်တစ်ဦ်းကြိို အရမ်းပမန််း မရှြိဘွဲ ရငဝ်ကြိို ရာဘာက ည်ပေင ် ပစ်ခတ်ခွဲ ရာ 

လက်ကြိိုထြိမှန်ခွဲ ငပီ်း ရလ်းခ က်ထက်မနည််း ဒဏ်ရာရရှြိခွဲ သည်။ တနသဃာရီတြိိုင််း၊ ထာ်းဝယ်ငမြိျုွေ့၌လည််း ယမန်ရနို့ညက 

က ဆ ို်းသွာ်းသ မ ာ်းအတွက် ဆိုရတာင််းပွွဲပပျုလိုပ်ငပီ်းရနာက် စစ်တပ်က လာရရာက် အကကမ််းေက်ကာ ရသနတ်ပေင ် 

ပစ်ရောက်ခွဲ ပခင််းရကကာင ် ရသနတ်ထြိမှန်သ မ ာ်းရှြိသည်ဟို သြိရှြိရသည်။ 

အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်သည် ရနို့အခ ြိန်၌ အပပင််းအထန်ငေြိျုခွင််းခွဲ သည်သာမက ညအခ ြိန်၌လည််း ၎င််းတြိိုို့ကြိို ဆနိ်ု့က င်သ မ ာ်း 

နှုတ်ဆြိတ်သွာ်းရစရန် ပစ်ခတ်ငေြိျုခွင််းမှုမ ာ်း၊ စီ်းနင််းဝင်ရရာက်မှုမ ာ်း၊ ေ က်ဆီ်းမှုမ ာ်းကြိို ဆက်လက်က  ်းလွန်လ က်ရှြိသည်။ 

အထ ်းသပေင ် ဆနဒထိုတ်ရော်မှုမ ာ်းကြိို အင်တြိိုက်အာ်းတြိိုက် ပပျုလိုပ်လ က်ရှြိသည ် ငမြိျုွေ့မ ာ်းကြိို အငငြိျု်းထာ်း၍ တြိိုက်ခြိိုက်လ က်ရှြိ 

သည်ကြိို ရတွွေ့ရှြိရသည်။ ယမန်ရနို့ည ၉:၃၅  မြိနစ်အခ ြိန်ခနိ်ု့မစှတင်၍ တနသဃာရီတြိိုင််း၊ ထာ်းဝယ်ငမြိျုွေ့၊  ကကက်စာ်းပပင် ရပ်ကွက်ကြိို 

ရွဲ နှင ် စစ်တပ်တြိိုို့မှ အင်အာ်း အမ ာ်းအပပာ်းပေင ် လာရရာက်ခွဲ ငပီ်း က ည်အစစ်ပေင ် ပစ်ခတ်ခွဲ ရသာရကကာင ် ရဒသခ  (၁) ဦ်းသည် 

အပပင််းအထန်ဒဏ်ရာရရှြိကာ က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ ငပီ်း (၂) ဦ်း ဒဏ်ရာရရှြိခွဲ သည်။ ရန်ကိုန်ငမြိျုွေ့၊ မဂဃလာဒ ိုငမြိျုွေ့နယ်၊ ပမသီတာ ရပ်ကွက်ကြိို 

လည််း ယရနို့ န နက် ၁ နာရီအခ ြိန်ခနိ်ု့ အင်တာနက်ပပတ်ရတာက်ခ ြိန်၌ ဝင်ရရာက်စီ်းနင််းမှုပပျုခွဲ ငပီ်း က ည်အစစ်ပေင ် ပစ်ခတ်ခွဲ ၍ 

အရပ်သာ်း (၁) ဦ်းက ဆ ိုသွာ်းခွဲ သည်။ ရနာက်ထပ် ကင််းသမာ်းတစ်ဦ်းမှာ က ည်ထြိမှန်၍ ပိုန််းရနစဉ် စစ်တပ်က ဆွွဲထိုတ်၍ 

ပစ်သတ်ကာ အရလာင််းကြိို ယ ရဆာင်သွာ်းခွဲ ရကကာင််း၊ က ည်ခွ မ ာ်းကြိို ပပန်လည် ရကာက်ယ သွာ်းငပီ်း ရသွ်းမ ာ်း ကြိိုလည််း ရရပေင် 

ရဆ်းခ သွာ်းရကကာင််း၊ အရပ်သာ်း (၅) ဦ်း က ည်ထြိမှန်ဒဏ်ရာရရှြိခွဲ ရကကာင််း သြိရှြိရသည်။ ထြိိုို့ပပင ် ယမန်ရနို့ည 

သန််းရခါင်ယ အခ ြိန်၌ မနတရလ်းငမြိျုွေ့ရှြိ ရှမ််းဝြိိုင််း ရပ်ကွက်အတွင််းကြိို စစ်သာ်းအင်အာ်း ၂၀၀ ရက ာ်မှ ရာဘာက ည်၊ ရလ်းခွတြိိုို့ပေင ် 

ပစ်ခတ်၍ ဝင်ရရာက်လာခွဲ ငပီ်း ရနအြိမ် အလ ို်း သ ို်းဆယ်နီ်းပါ်း နှင ် ရပ်ကွက်အတွင််းရှြိ ပစစည််းမ ာ်းကြိို ရြိိုက်ခွွဲ ေ က်ဆီ်းသွာ်းခွဲ ကာ 

ရနာက်ထပ်လည််း မီ်းရြိှုွေ့ဦ်း မည်ပေစ်ရကကာင််း ငခြိမ််းရပခာက်ရပပာဆြိိုခွဲ သည်။  

ထြိိုို့ပပင ်လွှတ်ရတာ်ကြိိုယ်စာ်းလှယ်မ ာ်း၏ ရနအြိမ်မ ာ်းကြိိုလည််း ညစဉ်စီ်းနင််းမှုမ ာ်းပပျုလိုပ်လ က်ရှြိငပီ်း ယမန်ရနို့ညအခ ြိန်၌ မ ိုရွာ 

ငမြိျုွေ့နယ ် တြိိုင််းရဒသကကီ်းလွှတ်ရတာ်ကြိိုယ်စာ်းလှယ် ရဒေါ်ရအာင်ကကည်အြိမ်ကြိိုလည််း ဝင်ရရာက်စီ်းနင််းကာ ရသာ မ ာ်းကြိို 

ခ ြိျု်းေ က်၍ အြိမ်အတွင််းကြိို ဝင်ရရာက်ရှာရေွကာ Laptop Computer တစ်လ ို်း နှင ် CCTV Hard Disk မ ာ်းကြိို ယ ရဆာင် 



သွာ်းခွဲ သည်။ ထြိိုမျှသာမက ရန်ကိုန်တြိိုင််း၊ ကွမ််းခခ ကိုန််းငမြိျုွေ့နယ်၊ မန််းကလြိပ်ရွာတွင်ရနထြိိုင်သည ် တြိိုင််းရဒသကကီ်း(၁) 

လွှတ်ရတာ်ကြိိုယ်စာ်းလှယ် မန််းရအာင်ကြိိုမင််း ကြိို ေမ််းဆီ်းရန်လာရရာက်စဉ် မန််းကလြိပ်ရွာနှင ်တစ်ဆက်တည််းရှြိသည ် 

တ ခွန်တြိိုင်ရွာသာ်းမ ာ်းက သ ပ ို်းတီ်း၍ အခ က်ရပ်းခွဲ  ကကသပေင ် အဆြိိုပါရွာကြိို စီ်းနင််း၍ပစ်ခတ်ခွဲ ကာ အမ ြိျု်းသာ်း (၁) ဦ်းသည် 

ရာဘာက ည် ခိုနှစ်ခ က်ထြိမှနခ်ွဲ သည်။ ၎င််းပပင် ဧရာဝတီတြိိုင််း၊ ပပင်ခရြိိုင်အိုပ်စို ၊ ငပိုရတာငမြိျုွေ့၊ NLD ပါတီဥကကဋ္ဌ 

ဦ်းရ ်းနြိိုင်သည်လည််း ယရနို့တွင် ေမ််းဆီ်းပခင််းခ ခွဲ ရသည်။ 

ထြိိုို့ပပင ် အာဏာေီဆန်ရရ်းလှုပ်ရှာ်းမှု (CDM) တွင် ပါဝင်သည ် ဝန်ထမ််းမ ာ်းသည်လည််း အပပင််းအထန် နှြိပ်ကွပ်ပခင််းကြိို 

ခ ရနကကရသည်။  ယမန်ရနို့ ည ၁၁ နာရီအခ ြိန်၌ အင်အာ်းအမ ာ်းအပပာ်းပါဝင်သည ် ရွဲ နှင ်စစ်တပ်သည် သာရကတငမြိျုွေ့နယ်၊ 

အမှတ(်၆) နှင ် အမှတ် (၈) ရပ်ကွက်မ ာ်းရှြိ CDM လှုပ်ရှာ်းမှုတွင် ပါဝင်သည်  ရပ်ကွက်အိုပ်ခ ျုပ်ရရ်းမှ ်းမ ာ်းကြိို  လာရရာက် 

ရှာရေွခွဲ ငပီ်း ရပ်ကွက်လမ််းက ဉ််းက ဉ််းရလ်းအတွင််း၌ပင် အသ ဗ ို်း နှင ်  ရသနတ်မ ာ်းကြိို ဆက်တြိိုက်ပစ်ပခင််းမ ာ်း ပပျုလိုပ်ခွဲ  သည်ဟို 

သြိရှြိရသည်။ ကယာ်းပပည်နယ်တွင် ရွဲ နှင ် စစ်တပ်ကြိို ၎င််းတြိိုို့၏ တကကသြိိုလ်၊ ရက ာင််းဝန််းမ ာ်းအတွင််း တပ်စွွဲခွင ်မပပျု 

သည ်အတွက် နည််းပညာတကကသြိိုလ် (လွြိျုင်ရကာ်) ပါရမာကခခ ျုပ်၊ ကွန်ပ  တာ တကကသြိိုလ်(လွြိျုင်ရကာ်) ပါရမာကခခ ျုပ် နှင ် 

အစြိို်းရစက်မှုလက်မှုသြိပပ (လွြိျုင်ရကာ်) ရက ာင််းအိုပ်ဆရာကကီ်းတြိိုို့သည် မတ်လ ၁၀ ရက်ရနို့ကတည််းက ေမ််းဆီ်းပခင််းခ ခွဲ ရငပီ်း 

ရာဇသတ်ကကီ်းပိုဒ်မ ၅၀၅(က)ပေင ် တရာ်းစွွဲဆြိိုပခင််းခ ထာ်းရသည်။  

အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုသည် ပပည်တွင််းသာမက ပပည်ပသတင််းမီဒီယာမ ာ်း အရပေါ်၌လည််း ပပင််းထန်စွာ အကကမ််းေက်၍ 

ေမ််းဆီ်းမှုမ ာ်းပပျုလိုပ်လ က်ရှြိသည်။ ယမန်ရနို့က ပြိိုလန်နြိိုင်င သာ်း ဓာတ်ပ ိုသတင််းရထာက် Robert Biciaga သည် ရတာင်ကကီ်း 

ငမြိျုွေ့၌ သတင််းဓာတ်ပ ိုရယ ရနစဉ် ပပင််းထန်စွာ ရြိိုက်နှက် ေမ််းဆီ်းပခင််းခ ထာ်းရသည်။  

လ သာ်းခ င််းစာနာမှုကင််းမွဲ သည ် ပပင််းထန်ရသာ လ ူ့အခွင ်အရရ်းခ ြိျု်းရောက်မှုမ ာ်းကြိို ရနို့စဉ်နှင ်အမျှ တရာ်းလက်လွတ် 

က  ်းလွန်လ က်ရှြိသည ် အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုကြိို နြိိုင်င တကာဥပရဒဆြိိုင်ရာ တရာ်းစွွဲဆြိိုမှုမ ာ်း ပပျုလိုပ်ရန် ပမန်မာနြိိုင်င သည် 

CRPH မှတစ်ဆင ် နြိိုင်င တကာ ဥပရဒအကက ရပ်းကိုမပဏီ Volterra Fietta ကြိို တရာ်းဝင်ဆက်သွယ်  ာ်းရမ််းမှု 

ပပျုလိုပ်ခွဲ ငပီ်းပေစ်ရကကာင််း ယရနို့တွင် ထိုတ်ပပန် ရကကညာခွဲ သည်။ အဆြိိုပါ ထိုတ်ပပန်ခ က်ကြိို မြိမြိတြိိုို့ နြိိုင်င ရရ်းအက ဉ််းသာ်းမ ာ်း 

က ညီ ရစာင ်ရရှာက်ရရ်းအသင််း (ရအရအပီပီ) မှလည််း ကကြိျုဆြိိုပါသည်။  



နြိိုင်င ရရ်းအက ဉ််းသာ်းမ ာ်း က ညီရစာင ်ရရှာက်ရရ်းအသင််း (AAPP) မ ှ လက်ရှြိအရပခအရနမ ာ်းကြိို ရနို့စဉ် ရစာင ်ကကည ် 

မှတ်တမ််းတင်သွာ်းမည်ပေစ်ငပီ်း စစ်အာဏာသြိမ််းမှုနှင ်ပတ်သက်၍ ေမ််းဆီ်း၊တရာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏ် ခ မှတ်ပခင််းခ ထာ်းရသ မ ာ်း၏ 

စာရင််းကြိို ရနို့စဉ်ထိုတ်ပပန်သွာ်းမည်ပေစ်သည်။ 

အရပ်ဘက်အေွွဲွေ့အစည််းမှ ရခါင််းရဆာင်မ ာ်း၊ အရပ်သာ်းမ ာ်း၊ တက်ကကွလှုပ်ရှာ်းသ မ ာ်း၊ သတင််းသမာ်းမ ာ်း၊ CDM 

လှုပ်ရှာ်းရနသည ် ဝန်ထမ််းမ ာ်းစသည ် နယ်ပယ်အသီ်းသီ်းမှ မည်သ မဆြိို ေမ််းဆီ်း၊ထြိန််းသြိမ််း၊ တရာ်းစွွဲဆြိိုပခင််းခ ထာ်းရသည်ကြိို 

သြိရှြိပါက ရအာက်ပါလြိပ်စာမ ာ်းသြိိုို့  ဆက်သွယ်၍ အသြိရပ်း၊ အရကကာင််းကကာ်း နြိိုင်ပါသည်။  

ဥပရဒပြိိုင််းဆြိိုင်ရာအက အညီလြိိုအပ်ပါကလည််း နြိိုင်င ရရ်းအက ဉ််းသာ်းမ ာ်း က ညီရစာင ်ရရှာက်ရရ်းအသင််း (ရအရအပီပီ) မှ  

ကြိိုရအာင်ကကီ်း၊ ေိုန််း - ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ နှင ် တရာ်းလွှတ်ရတာ်ရရှွေ့ရန ရဒေါ်ခင်သီတာလွဲ လွဲ ထွန််း၊ ေိုန််း -  ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ 

တြိိုို့အာ်း ဆက်သွယ်နြိိုင်ပါသည်။  

“ အ န ရ်းန တာ ် ံုနအ ာ င်ရမည် ” 

Email :   info@aappb.org 

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

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma 

နြိိုင်င ရရ်းအက ဉ််းသာ်းမ ာ်းက ညီရစာင ်ရရှာက်ရရ်းအသင််း 

 

 

 

ရသဆ ို်း/ဒဏ်ရာရ 

 

- ၁၀.၃.၂၀၂၁ ရက်ရနို့ နဖမ ာ က ်ဥက ကလာ ပမိျုြို့ ယ် ပစ်ခတ်မှုတွင် ဆီ်းခ ိုထြိမှန် ကြိိုရဇာ်ရဇာ်မြိို်း ၁၂.၃.၂၀၂၁ 

မနက်(၄:၀၀)နာရီခနိ်ု့ဝန်က င်တွင် 

က ဆ ို်း 

- ပြိိုလန်နြိိုင်င သာ်းတစ်ဦ်း ပပင််းထန်စွာ အရြိိုက်ခ ရ 

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


မတ်၁၁၊ နတာ င်ကက  ်းပမိျု ြို့ တွင် ပြိိုလန်နြိိုင်င သာ်းတစ်ဦ်း သတင််းဓါတ်ပ ိုရယ ရနစဉ် ပပင််းထန်စွာ ရြိိုက်နှက်ခ ရခွဲ ပါတယ။် 

ထြိိုပြိိုလန်နြိိုင်င သာ်းမှာ ပမန်မာနြိိုင်င ၊ ရညာင်ရရွှေငမြိျုွေ့တွင်ရနထြိိုင်ရသာ အလွတ်တန််း 

သတင််းရထာက်တစ်ဦ်းပေစ်နြိိုင်သည်ဟို ကနဦ်း သတင််းရရှြိပါတယ်။ 

 https://www.facebook.com/108429604645714/posts/111558744332800/?d=n 

- ရပမာင််းပမငမြိျုွေ့ ဦ်းေြိို်းရထာင်စက်သ ို်းဆီအရရာင််းဆြိိုင်ရရှွေ့မှာ မတ်လ ၁၂ရက်ရနို့ န နက် ၉နာရီခွွဲခနိ်ု့က ဆီထည ်ငပီ်း 

ပပန်ထွက်လာတွဲ  လ ငယ်တစ်ဦ်းကြိို စစ်ရကာင်စီလက်နက်ကြိိုင်မ ာ်းက အရမ်းပမန််းမရှြိ ရာဘာက ည်နွဲို့ 

ပစ်ခတ်ခွဲ တာရကကာင ် လက်ညာေက်လက်ေ  မှာ ရသနတ်ဒဏ်ရာ ရလ်းခ က်ထက်မနည််းရရှြိခွဲ ပါတယ။် 

- ရန်ကိုန်၊ မဂ်လာဒုံ ပမိျုြို့ ယ် ၊ ပမသီတာ ရပ်ကွက်ကြိို ယမန်ရနို့ ည ၁ နာရီရက ာ် အင်တာနက်ပပတ်ရတာက်ခ ြိန် ဝင်

ရရာက်စီ်းနင််း ပစ်ခတ်ခွဲ ရကကာင််း၊ ဦ်းရက ာ်ဇင်လတ် (ခ) ဦ်းရှည်ကကီ်း အသက် ၄၂ နှစ် ရငဘ်တ် 

က ည်ဆန်ထြိမှန်ကွယလ်ွန်ရကကာင််း၊ ကွယလ်ွန်သ တွင် သာ်းသမီ်း ၂ ဦ်းက န်ရစ်ရကကာင််း ရဒသခ မ ာ်း၏ အဆြိိုအရ 

သြိရှြိရသည။ ရနာက်ထပ် ကင််းသမာ်းတစ်ဦ်းမှာ ရသနတ်က ည်ဆန်ထြိမှန်၍ ပိုန််းရနစဥ် စစ်တပ်က ဆွွဲထိုတ် 

ပစ်သတ်ငပီ်း အရလာင််းယ သွာ်းရကကာင််း၊ က ည်ခွ မ ာ်းပပန်ရကာက်ယ သွာ်းငပီ်း ရသွ်းမ ာ်းကြိိုလည််း ရရပေင် ရဆ်းခ သွာ်း

ရကကာင််း က ည်ဆန်ထြိမှန်သ  ၅ ဦ်း ဒဏ်ရာရရှြိရကကာင််း သြိရှြိရသည်။ 

https://www.facebook.com/385165108587508/posts/1146923145745030/?d=n 

 

- မနတရလ်း ၊ သြိပပ လမ််း(၁၀၁လမ််း)နွဲို့ ၆၁ လမ််းရဒါင ်မှာ ဒီရနို့မွန််းလွွဲ တနာရီဝန််းက င်က ရွဲတပ်ေွွဲွေ့ရွဲွေ့ ရာဘာက ည်နွဲို့ 

ပစ်ခတ်ခ ရလြိိုို့ အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ် ကြိိုရန်ရှင််း လက်ရမာင််းဒဏ်ရာရငပီ်း လ ငယ ်၃ ရယာက် အေမ််းခ ခွဲ ရတယ်လြိိုို့ 

သြိရပါတယ။်  

https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/posts/811156439486031 

 

 

ပြိျုြေ င််း 

 

1. ရန်ကိုန်တြိိုင််း - သန်လ င်၊ သ ို်းခွ 

https://www.facebook.com/tweetpaypar/posts/111558744332800?__cft__%5B0%5D=AZV5w5mlYBvJZOdTluY_vT-O4r3ui7npnvyWPUYqKRS8cTqR_nh-LVgpFQxZXWuTV80Rv2GLm7YBfwUVmsWwkiTJWMHcbWASdAdg1myIC1uO22ViFZZ7dVlKSCuDf4joMtKpXu1R1tl_Xb9jPXkhzffA1mKpZT9MZXIr_-vrnaO1Sg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/tweetpaypar/posts/111558744332800?__cft__%5B0%5D=AZV5w5mlYBvJZOdTluY_vT-O4r3ui7npnvyWPUYqKRS8cTqR_nh-LVgpFQxZXWuTV80Rv2GLm7YBfwUVmsWwkiTJWMHcbWASdAdg1myIC1uO22ViFZZ7dVlKSCuDf4joMtKpXu1R1tl_Xb9jPXkhzffA1mKpZT9MZXIr_-vrnaO1Sg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/385165108587508/posts/1146923145745030/?d=n
https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/posts/811156439486031


2. ထာ်းဝယ်ငမြိျုွေ့၊ ကကက်စာ်းပပင်တွင် ဒီကရနို့ ညပြိိုင််းမှာ က ဆ ို်းရွဲရဘာ်ရတွ အတွက် ဆိုရတာင််းပွွဲ ပပျုလိုပ်ငပီ်း ရနာက် 

စစ်တပ်က လာရရာက် အကကမ််းေက်ကာ ရသနတ်ပစ်ရောက် လာရရာက် ပပျုလိုပ်ခွဲ တာရကကာင ် ရသနတ်ထြိမှန်သ ရတွ 

ရှြိ 

3. မနတရလ်းငမြိျုွေ့ ရှမ််းဝြိိုင််းရပ်တွင်  မတ်လ ၁၁ ရက်ရနို့ ညပြိိုင််း စစ်အာဏာသြိမ််းရကာင်စီတပ်မ ာ်းက အကကမ််းေက် 

ရမ််းကာ်းငပီ်း ပပည်သ ပြိိုင်မ ာ်းကြိို ဥပရဒမွဲ  တရာ်း လက်လွတ် အကကမ််းေက်ေ က်ဆီ်းခွဲ ကကသည်။ 

4. သာရကတငမြိျုွေ့နယ်၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်နှင ် အမှတ် (၈) ရပ်ကွက်မ ာ်းက CDMလှုပ်ရှာ်းမှုတွင် ပါဝင်သည်  

ရပ်ကွက်အိုပ်ခ ျုပ်ရရ်းမှ ်းမ ာ်းကြိို ၁၁ ရက်ရနို့ ည၁၁နာရီခနိ်ု့က ရွဲနှင  ် စစ်သာ်းမ ာ်းက ရပ်ကွက်အတွင််း 

ရှာရေွေမ််းဆီ်းလ က် ရှြိသည်။ "အိုပ်ခ ျုပ်ရရ်းမှ ်းရတွကြိို လာရှာတယ်လြိိုို့သြိရတယ။် စစ်ကာ်းငါ်းစီ်းရလာက်နွဲို့ 

စစ်သာ်းရတွ ရွဲရတွ အမ ာ်းကကီ်းပွဲ။ သ တြိိုို့ဝင်လာတာနွဲို့  ရပ်ကွက်လမ််းက ဉ််းက ဉ််းရလ်းထွဲမှာ အသ ဗ ို်းရတပွစ်၊ 

ရသနတ်ရတွ ဆက်တြိိုက်ရောက်တယ်"ဟို အမှတ(်၆)ရပ်ကွက်တွင် ရနထြိိုင်သ တစ်ဦ်းက ေရွန််းတီ်းယာ်းပမန်မာကြိို 

ရပပာသည်။ 

5. မတ်လ ၁၂ ရက်ရနို့မန တနလ်း ပမိျုြို့ နအာ င် င် လယ် သ ိတ် ငေြိျုခွွဲခ ရရကကာင််း ကနဦ်း သတင််းရရှြိသည်။ ရွဲနှင ် စစ်တပ်က 

အသ ဗ ို်း၊ မ က်ရည်ယြိိုဗ ို်းမ ာ်း ဆက်တြိိုက်ပစ်ရနငပီ်း တစ်ရယာက် ထြိထာ်းရကကာင််း သြိရသည်။ ရအာင်ပင်လယ် 

ပတ်ပတ်လည်အာ်း ရွဲနှင ် စစ်တပ်က အင်အာ်းမ ာ်းစွာပေင ် ပြိတ်ဆြိိုို့ဝြိိုင််းထာ်းသည်။ 

6. ရန်ကိုန်နတာင် ဥက လာ ပမိျုြို့ ယ်၊ ပရဒသာလမ််းဆ ိုသပြိတ်ကြိို ယရနို့ မတ်လ ၁၂ ရက်ရနို့ န နက်ပြိိုင််း စစ်တပ်နှင် ရွဲက 

နှစ်ေက်ညှပ်၍ အကကမ််းေက် ငေြိျုခွင််းငပီ်း ရပ်ကွက်နှင်  လမ််းမ ာ်းအတွင််းထြိ ဝင်ရရာက်ေမ််းဆီ်းမှု မ ာ်း လိုပ်ရဆာင်

ရကကာင််း သြိရှြိရသည်။ 

7. ရန်ကိုန်တြိိုင််းရဒသကကီ်း ၊ တ ံန တ်းပမိျုြို့ရပေါ်က ရက ာက်တြိိုင်နာ်းမှာ ဒီရနို့မနက်ပြိိုင််း မတ်လ ၁၂ ရက်မှာပပျုလိုပ်တွဲ  

စစ်အာဏာရှင်ဆနိ်ု့က င်ရရ်း ဆနဒပပသပြိတ်ကြိို ရွဲရတွနွဲို့ စစ်သာ်းရတွက ရာဘာက ည်ရတွ၊ က ည်အစစ်ရတွနွဲို့ ပစ်ခတ် 

လ စိုခွွဲတာခ ထာ်းရပါတယ်။ ဒီလြိို ပစ်ခတ်ငေြိျုခ ြိန် ဒဏ်ရာရသ  ၂ ရယာက်ရှြိငပီ်း ၅ ဦ်းထက်နည််းေမ််းဆီ်းခ ထာ်းရတယ်လြိိုို့ 

ဆနဒပပသ ရတွက ရပပာပါတယ်။ 

8. ရှမ််းပပည်နယ်ရပမာက်ပြိိုင််းက သ န ေါ ွဲေ့ က  တ်ြေိုင်ပမိ ျုြို့တြိိုို့မှာ စစ်အာဏာသြိမ််းဆနိ်ု့က င်ဆနဒပပသပြိတ်ရတွကြိို 

လ ိုခခ ျုရရ်းတပ်ေွွဲွေ့ရတွက ပစ်ခတ်ငေြိျုခွွဲခွဲ ပါတယ။် ဒီရနို့ မတ် ၁၂ ရက်မနက်ပြိိုင််းက ကွတ်ခြိိုင်ငမြိျုွေ့က  ရ ်းအနီ်းမှာဆနဒပပေြိိုို့ 

လ စစိုရနခ ြိန် ရွဲတပ်ေွွဲွေ့ရွဲွေ့ မ က်ရည်ယြိိုဗ ို်း အသ ို်းပပျုငပီ်း လ စိုခွွဲတာကြိို ခ ခွဲ ရပါတယ။် မ က်ရည်ယြိိုဗ ို်း ၃ လ ို်းထက်မနည််း 

ပစ်ခတ်ငေြိျုခွွဲခွဲ ငပီ်း ကွတ်ခြိိုင်မှာ ဆနဒပပရနသ ရတွကြိို ဒါဟာ ပထမဆ ို်းအကကြိမ် ငေြိျုခွွဲခွဲ တာ ပေစ်ပါတယ်။ သီရပါမှာလည််း 



မနက် ၉ နာရီရလာက်မှာ သပြိတ်စေြိိုို့ ဘ တာရ ိုနွဲို့ ပန််းတြိမ်ရပမာက် ၂ ရနရာမှာ လ စိုရနခ ြိန် မ က်ရည်ယြိိုဗ ို်းသ ို်းငပီ်း 

လ စိုငေြိျုခွွဲခ ခွဲ ရပါတယ။် 

9.  ွဲြေ ူ်း အရရှွေ့စစ်ရကကာင််းအာ်းမ က်ရည်ယြိိုဗ ို်းနှင ် မဂဂတစ်လမ််းမရပေါ်တွင်ပစ်။ သ င်္ာတစ်ပါ်းဆွမ််းခ ကကွရင််း 

မ က်ရည်ယြိိုဗ ို်းထြိမှန်။ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2911008705784767&id=100006269985754 

10. သင်္ဃ ််းက ျွ  ််း/ဘဝဖမ င ် ထိုင် သ ိ တ် ပြိျုြေ င််းြေ ံရ 

11. သင်္ဃန််းကျွန််း၊ ရလ်းရထာင် ကန်လမ််းရပေါ်၊ ဘိုရာ်းလမ််းမှတ်တြိိုင်နွဲို့ ဘီအြိိုစီမှတ်တြိိုင်ကကာ်းက လမ််းရပေါ် 

အတာ်းအဆီ်းရတွကြိို ေယ်ရှာ်းငပီ်း ပပည်သ  အနည််းဆ ို်း (၁၀)ရယာက်ဝန််းက င်ကြိို ေမ််းဆီ်းထြိန််းသြိမ််းသွာ်းတယ်လြိိုို့ 

သြိရပါတယ။် 

12. အင််းစ ိ ်ပမိျုြို့ ရတာင်သ ကိုန််းရပ်ကွက်မှာ ဆနဒပပရနသ ရတွကြိို ရွဲတပ်ေွွဲွေ့က အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းငပီ်း 

လမ််းသွယ်ရတွထွဲအထြိ ရာဘာက ဉ်ရတွနွဲို့ ပစ်ခတ်တာရတွ ရှြိခွဲ ပါတယ။် ဒဏ်ရာရသ  သ ို်းရယာက်ရလာက်ရှြိငပီ်း ၁၀ 

ရယာက်ရက ာ် အေမ််းခ လြိိုက်ရပါတယ။် 

13. မနတရလ်းတြိိုင််း မို်းက ုတ် ပမိျုြို့မ ာ မတ်လ ၁၂ ရက် ဒီရနို့မနက်ပြိိုင််းက  စစ်အာဏာရှင် ဆနိ်ု့က င်ဆနဒပပသ ရတွကြိို 

အကကမ််းေက် စစ်တပ်နွဲို့ ရွဲက လြိိုက်လ ငေြိျုခွင််းေမ််းဆီ်းခွဲ ရာမှာ  ၆ ဦ်း ထပ်မ  ေမ််းခ ရငပီ်း ၄ ဦ်းကြိို ပပန်လွှတရ်ပ်းခွဲ ပါတယ်။ 

14. ယရနို့ ညရနပြိိုင််း မနတရလ်းငမြိျုွေ့ ပမရည်နနဒာအြိမ်ရာ မမ-၁၅ တြိိုက်အမှတ် (၂၁) အခန််း(၁၆) 

ဝင်ရရာက်ရြိိုက်ခ ြိျု်းေ က်ဆီ်းသွာ်းကာအြိမ်ရှင်အပါအဝင် ၂ဦ်းကြိို ေမ််းဆီ်းသွာ်းငပီ်း ဆြိိုင်ကယ်၅စီ်းခနိ်ု့ကြိိုလည််း ယ 

ရဆာင်သွာ်းရကကာင််း၊ အခန််း ၃ခန််း အတွင််း ဝင်ရရာက်ေ က်ဆီ်းငခြိမ််းရပခာက်ရာ 

ဝန်ထမ််းပင်စင်စာ်းသက်ကကီ်းရွယ်အြိိုမ ာ်းက ထြိိုင်ရှြိခြိို်းရတာင််းပန်သပေင ် ပပန်ထွက်သွာ်းရကကာင််း ရဒသခ မ ာ်းက 

လ မှုကွန်ရက်တွင် ရရ်းသာ်းရော်ပပထာ်းသည်။ 

15. လမ််းမရတာ်သပြိတ် အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းခ ရ 

16. ရက ာက်ရပမာင််း တာရမွ အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းခ ရ 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2911008705784767&id=100006269985754
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