
  



 

 

စစအ်ာဏာသမ်ိ်းပ  ်းန ာက ်လတတ်နလာဖြစန် ေါ်လျကရ် ိနသာ အနဖြေအန မျာ်းန င  ်တသ်က၍် 

န  စဉ်ထတုဖ်  ်ြေျက ်အကျဉ််းြေျျု ် 

ရကစ် ွဲ မတလ် ၁၃ 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။ ယရန  တွင ် ထပ်မ ၍ က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ ရသာ အာဇာနည် သ  ွဲရကာင််းမ ာ်းကြိိုလည််း 

အရလ်းအနက် မှတ်တမ််းတင ် ဂိုဏပ်ပျုအပ်ပါသည်။ ရေရော်ဝါ ီလ ၁  က်ရန  မှ ယရန  ထြိတြိိုင ် မတ ာ်းအကကမ််းေက် 

ငေြိျုခွင််းပခင််းခ ခွဲ  ၍ က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ သ  အနည််းဆ ို်း (၈၀) ရက ာ်ရှြိခွဲ ငပီပေစ်သည်။ 

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

မတ်လ ၁၃  က်ရန  ထြိ စိုစိုရပါင််း ေမ််းဆ်ီး၊ တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏခ် မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သ  (၂၁၃၄) 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 (၁၈၁၅) 

ဦ်းမှာ ေမ််းဆ်ီး၊ တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏခ် မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သည်။   

ယရန  အေမ််းအဆ်ီးစာ င််းတွင ် မြိမြိတြိို  အရနပေင  ် ယခိုအခ ြိနအ်ထြိ ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ  သ  (၄၂) ဦ်း၏အမည်စာ င််းကြိို ရှြိခွဲ ၍ 

မှတ်တမ််းပပျုထာ်းပါသည်။ သြိို  ရသာ်လည််း ဆနဒပပရက ာင််းသာ်း လ ငယ်မ ာ်းအပါအဝင ်လ ဦ်းရ  (၁၀၀) န်ီးပါ်းသည် ယရန   တွင ်



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

ဆက်လက် ထိုတ်ပပနရ်ပ်းသွာ်းမည်ပေစ်ပါသည်။ 

ကမ္ာ ကိုလသမဂဂလ ိုပခ ျုရ ်းရကာငစီ်မှ အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စို၏ အကကမ််းေက်လိုပ် ပ်မ ာ်းကြိို  ပ်တန   ်န ် 

တညီတညွတ်တည််း ရှုတ်ခ ခွဲ ငပီ်းသည ်ရနာက်တွင ် ပမနမ်ာနြိိုငင် တွင််း ရန  ရ ာညပါ အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းမှုမ ာ်း ဆက်တြိိုက် 

ဆြိိုသလြိိုပေစ်ရပေါ် ခွဲ ငပီ်း ရသဆ ို်းမှုမ ာ်းမှာ ရန  စဉပမင တ်က်လ က်ရှြိသည်ကြိိုရတွွေ့ ရှြိ ၍ အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုသည် နြိိုငင် တကာ 

မှ ထိုတ်ပပနခ် က်မ ာ်းအရပေါ်တွင ် ရလ်းစာ်း လြိိုက်နာပခင််းမရှြိသည်ကြိို ရတွွေ့ ရှြိ သည်။ သြိို  ရသာ်လည််း ပမနမ်ာပပည်အနှ  အပပာ်း၌ 

ငငြိမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒထိုတ်ရော်မှုမ ာ်းကြိို ဆက်လက် ပပျုလိုပ်ခွဲ ကကသည်။   

ယရန  တွင ်မနတရလ်းတြိိုင််း၌ မနတရလ်းငမြိျုွေ့၊ ပွဲခ ်းတြိိုင််း၌ ပပည်ငမြိျုွေ့၊ မရကွ်းတြိိုင််း၌ ရခ ာက်ငမြိျုွေ့၊  နက်ိုနတ်ြိိုင််း၌ တွ ရတ်းငမြိျုွေ့နယ်တြိို  တွင ်

အငအ်ာ်း အလ ို်းအ င််းသ ို်း၍ က ည်အစစ်မ ာ်းပေင  ် အခ က်ရပါင််းမ ာ်းစွာ ပစ်ခတ်ခွဲ ရသာရကကာင  ် ရက ာင််းသာ်းလ ငယ်မ ာ်း 

အပါအဝင ် အ ပ်သာ်းပပည်သ မ ာ်း ထြိခြိိုက် က ဆ ို်းမှုမ ာ်းစွာ ရှြိခွဲ သည်။ မနတနလ်းပမိျုြို့တ င ် န နက်ပြိိုင််းကတည််းက ငငြိမ််းခ မ််းစွာ 

ဆနဒထိုတ်ရော်လ က်ရှြိရသာ ထြိိုငသ်ပြိတ်ကြိို က ည်အစစ်မ ာ်းသ ို်း၍ သ ဃာရတာ်မ ာ်း၊ အမ ြိျု်းသမီ်းမ ာ်းပါမက န ် ပစ်ခတ်ခွဲ  

ပခင််းပေစ်ငပီ်း အမ ြိျု်းသမီ်း (၂) ဦ်း နငှ  ်အမ ြိျု်းသာ်း (၂) ဦ်းသည် ဦ်းရခါင််းကြိို က ည်ထြိမှန၍် က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ ကာ ခါ်းရအာက်ပြိိုင််းကြိို 

ထြိမှနသ်  (၃) ဦ်းအပါအဝင ်အပပင််းအထနဒ်ဏ ်ာ ရှြိသ  (၁၀) ဦ်းရက ာ်ရှြိသည်ဟို သြိရှြိ သည်။ က ဆ ို်းသ အရ အတွက်သည် 

တြိို်းလာနြိိုငေ်ွယ်ရှြိငပီ်း ဒဏ ်ာ ရှြိသ မ ာ်းကြိို ယ ရဆာင၍်လည််းမ ရကကာင််း သြိရှြိ သည်။ ထြိို  ပပင ် ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ ထာ်း သ  ၄၀ 

န်ီးပါ်းရှြိရနငပီ်း စစ်တပ်က တပ်ခ ၍ ပစ်ခတ်ေမ််းဆ်ီးမှုမ ာ်းကြိို ဆက်လက်ပပျုလိုပ်လ က်ရှြိသည်ဟို သြိရှြိ သည်။ နြေျာကပ်မိျုြို့တ င ်

ငမြိျုွေ့လယ်လမ််းမမ ာ်း နငှ  ် ပ်ကွက်အတွင််းအထြိ မ က် ည်ယြိိုဗ ို်း၊  ာဘာက ည်မ ာ်း၊           က ည်အစစ်မ ာ်းပေင  ်အခ က်ရပါင််း 

မ ာ်းစွာ ပစ်ခတ်ခွဲ ၍ အမ ြိျု်းသာ်း (၁) ဦ်းသည် လည်ပင််းကြိို က ည်ထြိမှန၍် က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ ငပီ်း (၁၃) ဦ်းေမ််းဆ်ီးပခင််းခ ထာ်း  သည်။ 

ဖ ည်ပမိျု ြို့တ င ် ပပည်တကက သြိိုလ်အန်ီးရှြိ ရက ာင််းသာ်းသပြိတ်စစ်ရကကာင််းသည် က ည်အစစ်မ ာ်းပေင  ် ပစ်ခတ်ငေြိျုခွင််းပခင််း 

ခ ခွဲ  ရသာရကကာင  ်လ ငယ် (၂) ဦ်း ရသဆ ို်းသွာ်းခွဲ ငပီ်း (၄) ဦ်း အပပင််းအထန ်ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ သည်ဟို သြိရှြိ သည်။ တ ွံနတ်းပမိျုြို့ ယ ်

တွငလ်ည််း (၂) ဦ်းက ဆ ို်းသွာ်းခွဲ ငပီ်း (၉) ဦ်း ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ သည်။  



ထြိို  ပပင ် အပခာ်းတြိိုင််းနငှ ပ်ပည်နယ်မ ာ်းပေစ်သည ်  နက်ိုနတ်ြိိုင််းတွင ် ရတာငဥ်ကက လာပ၊ တွ ရတ်း နငှ  ် ကွမ််းပခ ကိုန််း ငမြိျုွေ့နယ်မ ာ်း၊ 

ပွဲခ ်းတြိိုင််းတွင ် ပွဲခ ်းငမြိျုွေ့၊  တနသသာ ီတြိိုင််းတွင ် ထာ်းဝယ်ငမြိျုွေ့၊ မွနပ်ပည်နယ်တွင ် ရ ်းငမြိျုွေ့၊ ကခ ငပ်ပည်နယ်တွင ် ော်းကန  င်မြိျုွေ့၊ 

ရှမ််းပပည်နယ်တွင ်ရအာငပ်န််းငမြိျုွေ့၊ ကွတ်ခြိိုငင်မြိျုွေ့တြိို  ၌လည််း အကကမ််းေက် ငေြိျုခွင််းမှုမ ာ်းကြိို က  ်းလွနခ်ွဲ ကကသည်။  

အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုသည် ရန  အခ ြိန၌် အကကမ််းေက် ငေြိျုခွင််းမှုမ ာ်းကြိို ဆက်တြိိုက်ပပျုလိုပ်ခွဲ ငပီ်းရနာက် ညအခ ြိန၌်လည််း 

ပစ်ခတ်မှုမ ာ်း၊ အြိမ်မ ာ်းအတွင််းသြိို   ဝငရ် ာက်စီ်းနင််း၍ ေမ််းဆ်ီးမှုမ ာ်းကြိို လ မဆနရ်သာ နည််းလမ််းမ ြိျု်းစ ိုကြိို အသ ို်းပပျု၍ 

က  ်းလွနလ် က်ရှြိသည်။ ယမနရ်န  ည၌  နက်ိုနင်မြိျုွေ့ ရှြိ မဂသလာရတာငညွ်န  ၊် လှုြိငသ်ာယာ၊ လှည််းက ်းငမြိျုွေ့နယ်မ ာ်း၊ ဧ ာဝတီတြိိုင််း၌ 

ပိုသြိမ်ငမြိျုွေ့၊ မနတရလ်းတြိိုင််းရှြိ တ တာ်းဦ်းငမြိျုွေ့တြိို  ၌ ပပျုလိုပ်ရသာ ညသပြိတ်မ ာ်းကြိို ပစ်ခတ်ငေြိျုခွင််းခွဲ  ာ မဂသလာရတာငညွ်န  င်မြိျုွေ့နယ်၌ 

အသက် မပပည ်ရသ်းသည ် ကရလ်း (၁) ဦ်း  ာဘာက ည်သင ဒ်ဏ ်ာ ရှြိခွဲ သည်။ တ တာ်းဦ်း၌မ  မ က် ည်ယြိိုဗ ို်း (၅) ခိုကြိို 

ပစ်သွင််းခွဲ ငပီ်း က ည်အစစ်ပေင  ် ၂၈ ခ က်ပစ်ခတ်ခွဲ ရသာရကကာင  ် အ ပ်သာ်း (၂) ဦ်း က ည်သင  ် ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ သည်။ 

လှည််းက ်းငမြိျုွေ့နယ်၌လည််း အ ပ်သာ်း (၁) ဦ်း  ာဘာက ည်သင  ်ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ သည်။  

ယမနရ်န  ညက  ွဲ နငှ  ် စစ်တပ်တြိို  မှ သာရကတငမြိျုွေ့နယ်တွင ် ရနထြိိုငသ်ည ် ညီအစ်ကြိို (၃) ဦ်းအာ်း အြိမ်အတွင််းထြိ 

ဝငရ် ာက်ရြိိုက်နကှ်၍ ေမ််းဆ်ီးသွာ်းခွဲ သည်။ ထြိို  ရကကာင  ် ပပည်သ မ ာ်းမှ ပပနလ်ည် လွှတ်ရပ်း န ် ရတာင််းဆြိိုကကသည ်အခါ 

 ွဲစခန််းအတွင််းမှ အသ ဗ ို်း၊ က ည်အစစ်တြိို  ပေင  ်ပစ်ခတ်ခွဲ ပခင််းရကကာင  ်အမ ြိျု်းသာ်း (၂) ဦ်း က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ ငပီ်း (၃) ဦ်း က ည်သင  ်

ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ သည်။ ယမနရ်န  ညက  ွဲ နငှ  ် စစ်တပ်သည် မနတရလ်းတြိိုင််း၊ မြိို်းကိုတ်ငမြိျုွေ့ ရှြိ  ပ်ကွက်မ ာ်းအတွင််းသြိို   အငအ်ာ်း 

အလ ို်းအ င််းပေင  ် ပစ်ခတ် ဝငရ် ာက်လာခွဲ ငပီ်း ကင််းသမာ်းမ ာ်းကြိို လြိိုက်လ ေမ််းဆ်ီးခွဲ  ာ (၅) ဦ်းေမ််းဆ်ီးပခင််းခ ခွဲ  ငပီ်း (၁) ဦ်း 

ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ သည်။ ပွဲခ ်းတြိိုင််း၊ ရပါင််းတည်ငမြိျုွေ့၌လည််း က ဆ ို်းသွာ်းသ မ ာ်းအတွက် ဆိုရတာင််းပွွဲပပျုလိုပ်သည ် ပပည်သ မ ာ်းကြိို 

ပစ်ခတ ်ေမ််းဆ်ီးပခင််းမ ာ်းလိုပ်ရဆာငခ်ွဲ သည်။  

ထြိိုမျှသာမက ယမနရ်န  ညက လှုြိငင်မြိျုွေ့နယ်၌လည််း လွှတ်ရတာ်ကြိိုယ်စာ်းလှယ်၏အြိမ်ကြိို ဝငရ် ာက်စီ်းနင််းခွဲ သည်။ ထြိို  ရနာက် 

လမ််းမ ာ်းအတွင််း ရသနတ်မ ာ်း ပစ်ရောက်ပခင််း၊ အသ ဗ ို်းမ ာ်းပစ်သွင််းပခင််းမ ာ်းပပျုလိုပ်ခွဲ ၍  လ ငယ် (၁) ဦ်း ရသဆ ို်းသွာ်းခွဲ  

သည်။ ထြိို  ပပင ်ပိုဂဂလြိကပြိိုငက်ာ်းမ ာ်း နငှ  ်အမ ာ်းပြိိုငပ်စစည််းမ ာ်းကြိို ရြိိုက်ခွွဲ ေ က်ဆ်ီးသွာ်းခွဲ သည်။ ၃၉ လမ််း ဗြိိုလ်ခ ျုပ်လမ််းထြိပ်၌ 

ေွင ထ်ာ်းသည  ်One Stop Super Market ကြိိုလည််း ပစ်ခွွဲသွာ်းခွဲ သည်။  



ထြိို  ပပင ်အာဏာသြိမ််း စစ်အိုပ်စို၏ လက်ရအာက်ခ   ွဲ နငှ  ်စစ်တပ်သည် ကရလ်းမ ာ်းပါမခ န ်မတ ာ်း ရြိိုက်နကှ် ေမ််းဆ်ီးမှုမ ာ်း 

ပပျုလိုပ်လ က်ရှြိသည်။ ယမနရ်န  တွင ်မနတရလ်း ပမ ည်နနဒာ အြိမ်ယာ ၄၉ လမ််း၌ အသက် ၁၈ နစ်ှရအာက် ကရလ်းငယ်မ ာ်းကြိို 

စစ်တပ်နငှ်  ွဲက အကကမ််းေက်ရြိိုက်နကှ်ေမ််းဆ်ီးထာ်းသည် ကြိို ပမငရ်တွွေ့ သည်။ ထြိို  ပပင ် နက်ိုနင်မြိျုွေ့၊ သဃသန််းကျွန််းငမြိျုွေ့နယ်၌ လည််း 

မိုန  ဝ်ယ် နသ်ွာ်းသည  ် ကရလ်း တစ်ဦ်းကြိို ရြိိုက်နကှ် ေမ််းဆ်ီး ရခေါ်ရဆာငသ်ွာ်းခွဲ ငပီ်းမှ ပပနလ်ည် လွှတ်ရပ်းခွဲ သည်။ 

ပမနမ်ာနြိိုငင် သည် ကမ္ာ ကိုလသမဂဂ၏ ကရလ်းသ ငယ်မ ာ်းအခွင အ်ရ ်းဆြိိုင ်ာ သရဘာတ စာခ ျုပ် (CRC) အတည်ပပျု 

လက်မှတ်ရ ်းထြိို်းငပီ်းသည ် နြိိုငင် ပေစ်သည ်အရလျှာက် ကရလ်းသ ငယ်မ ာ်းအရပေါ်  ထြိိုကွဲ သြိို   အကကမ််းေက်လိုပ် ပ်မ ာ်းအာ်း 

အပပင််းအထန ်ရှုတ်ခ  ပါသည်။  

 နက်ိုနင်မြိျုွေ့တွင ် ေမ််းဆ်ီး၊ ထြိန််းသြိမ််းပခင််းခ ထာ်း သ မ ာ်းအနက်မှ တခ ြိျုွေ့ကြိို ရ ွှပပည်သာငမြိျုွေ့နယ်ရှြိ စစ်အက ဉ်းရထာငတ်ွင ်

ထြိန််းသြိမ််းထာ်းသည်ဟို သြိရှြိ ပါသည်။ သြိို  ရသာ်လည််း အက ဉ်းရထာငတ်ွင ်ခွင ပ်ပျုထာ်းသည  ်ရဆ်းဝါ်း၊ အစာ်းအရသာက် နငှ  ်

အသ ို်းအရဆာငပ်စစည််းမ ာ်းကြိိုမ  ထြိိုစစ်အက ဉ်းရထာငတ်ွင ် ရပ်းခွင မ်ရှြိပါ။ သြိို  ပေစ်၍ ယင််းအက ဉ်းရထာငအ်တွင််းရှြိ 

ထြိန််းသြိမ််းပခင််းခ ထာ်း သ မ ာ်း၏ အရပခအရနမှနက်ြိို သြိရှြိ ပခင််းမရှြိဘွဲ ၎င််းတြိို  ၏ အစာ်းအရသာက်၊ အရနအထြိိုင ်အထ ်းသပေင  ်

က န််းမာရ ်း နငှ ပ်တ်သက်၍ အလွနအ်မင််းစြိို်း ြိမ်မြိပါသည်။ စစ်အာဏာရှငအ်ဆက်ဆက် ၎င််းတြိို  ကြိို ဆန  က် ငသ် မ ာ်းအာ်း 

ထြိန််းသြိမ််းငပီ်း ညှင််းပန််း နှြိပ်စက်နည််းအမ ြိျု်းမ ြိျု်းကြိို ပပျုလိုပ်ခွဲ ကကသပေင လ်ည််း ယခိုကွဲ သြိို  အရပခအရနမှနက်ြိို မသြိရှြိ ပခင််းသည် 

စြိို်း ြိမ်ေွယ် ာပေစ်ရနပါသည်။   

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။  

https://web.facebook.com/khitthitnews/photos/pcb.1147308792373132/1147308739039804
https://web.facebook.com/photo?fbid=785209289046474&set=pcb.785209449046458
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx


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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