
  



 

 

စစအ်ာဏာသမ်ိ်းပ  ်းန ာက ်လတတ်နလာဖြစန် ေါ်လျကရ် ိနသာ အနဖြေအန မျာ်းန င  ်တသ်က၍် 

န  စဉ်ထတုဖ်  ်ြေျက ်အကျဉ််းြေျျု ် 

ရကစ် ွဲ မတလ် ၂ 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။ 

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

မတ့်လ ၂ ေက့်ရန  ထ  စိုစိုရပါင့်ေး ေမ့်ေးဆေီး၊ တောေးစွွဲဆ ို၊ ပပစ့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေသ  (၁၂၉၄) ဦေးထ  ှ ခွဲ ပပီ ပေစ့်သည့်။ 

၎င့်ေးတ ို  အနက့်မှ ရထာင့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေသ  (၄) ဦေး၊ အမှုေွင ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေပပီေး ေမ့်ေးဝေမ့်ေးထိုတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေရသာရ ကာင ့် 

တ မ့်ေးရ ှာင့်ရနသ  (၆၁) ဦေး နငှ ့် ပပန့်လည့် လွတ့်ရပမာက့်လာသ  (၃၀၆) ဦေး ှ ခွဲ သည့်။ ထ ို  ရ ကာင ့် လက့် ှ  အချ န့်အထ  (၉၈၈) 

ဦေးမှာ ေမ့်ေးဆေီး၊ တောေးစွွဲဆ ို၊ ပပစ့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေသည့်။  ရေရော့်ဝါေီလ ၁ ေက့်ရန  မှ ယရန  အချ န့်ထ  

မတောေးအ ကမ့်ေးေက့်ပေ ြုခွင့်ေးပခင့်ေးခ ခွဲ ေ၍ ကျဆ ိုေးသွာေးခွဲ သ  (၃၀) ဝန့်ေးကျင့်ခန  ့် ှ ရနပပီပေစ့်သည့်။ 

ယရန  အေမ့်ေးအဆေီးစာေင့်ေးတွင့် မ မ တ ို  အရနပေင ့် ယခိုအချ န့်အထ  ေမ့်ေးဆေီးပခင့်ေးခ ေသ  (၁၆) ဦေး၏အမည့်စာေင့်ေးက ိုေ ှ ခွဲ ၍ 

မှတ့်တမ့်ေးပပြုထာေးပါသည့်။ သ ို  ရသာ့်လည့်ေး ေန့်ကိုန့်ပမ ြုြို့အပါအဝင့် အပခာေးရဒသအသေီးသေီး၌ ပပည့်သ အရယာက့် ငါေးဆယ့် 



ဝန့်ေးကျင့်သည့် ေမ့်ေးဆေီးပခင့်ေးခ ခွဲ ေသည့်။ မ မ တ ို  အရနပေင ့် ဆက့်လက့်စ ိုစမ့်ေးလျက့် ှ ပပီေး ေ ှ လာသည ့်အချက့်အလက့်မျာေးက ို 

ဆက့်လက့် ထိုတ့်ပပန့်ရပေးသွာေးမည့်ပေစ့်ပါသည့်။ 

၁၉၆၂ ခိုနစှ့်၊ မတ့်လ ၂ ေက့်ရန  သည့် ရတာ့်လှန့်ရေေးရကာင့်စီမှ စစ့်အာဏာသ မ့်ေးယ ခွဲ ရသာရန  ပေစ့်သည့်။  ကာေးကာလမျာေးတွင့် 

လည့်ေး စစ့်အစ ိုေးေအဆက့်ဆက့်အိုပ့်ချြုပ့်လာခွဲ သည့်မှာ ၂၀၁၅ ခိုနစှ့်ထ တ ိုင့်ပေစ့်သည့်။ နစှ့်ရပါင့်ေး ၅၉ နစှ့်  ကာပမင ့်ပပီေးသည ့် 

ရနာက့်တွင့် စစ့်တပ့်မှ တတ ယအကက မ့်ရပမာက့် အာဏာသ မ့်ေးမှုထပ့်မ ၍ ရပေါ်ရပါက့်လာခွဲ ပပီပေစ့်သည့်။ စစ့်အိုပ့်စိုမှ 

ဒမီ ိုကရေစီနည့်ေးကျ ရေွေးရကာက့်တင့်ရပမ ာက့်ထာေးရသာ အစ ိုေးေထ မှ န ိုင့်င  အာဏာက ို တောေးမဝင့်ရသာနည့်ေးပေင ့် မတောေး 

သပေင ့် ပပန့်လည့်သ မ့်ေးယ ခွဲ သည့်။ ထ ို  ရ ကာင ့် ယရန  မျက့်ရမှာက့်ကာလတွင့်လည့်ေး နယ့်ပယ့်အသေီးသေီး၊ အလ ာအသေီးသေီးမှ 

ပပည့်သ မျာေးသည့် စစ့်အာဏာ ှင့်က ို နည့်ေးလမ့်ေးအမျ ြုေးမျ ြုေး အသ ိုေးပပြု၍ ဆက့်လက့် ဆန  ့်ကျင့်တ ိုက့်ပွွဲဝင့်ရန ကေသည့်။ 

အာဏာသ မ့်ေးစစ့်အိုပ့်စိုမှလည့်ေး စစ့်အစ ိုေးေ အဆက့်ဆက့်အသ ိုေးပပြုလာခွဲ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျာေးအတ ိုင့်ေး ပပည့်သ လ ထိုက ို 

ေက့်စက့်စွာပေင ့် အ ကမ့်ေးေက့် ပေ ြုခွင့်ေးမှုမျာေးက ို ဆက့်တ ိုက့်ဆ ိုသလ ိုပပြုလိုပ့်လာခွဲ သည့်။ 

ရနာက့်ပ ိုင့်ေးတွင့် ယရန  ပေစ့်စဉမျာေးအရပေါ်  ပပည့်သ လ ထို နငှ ့် န ိုင့်င တကာသ ို   အချ န့်နငှ ့်တရပပေးညီ သတင့်ေးယ ၍ တင့်ပပလျက့် ှ  

သည ့် သတင့်ေးရထာက့်မျာေးနငှ ့် သတင့်ေးမီဒယီာမျာေးက ို ပစ့်မှတ့်ထာေး၍ နှ ပ့်ကွပ့်ပခင့်ေးမျာေး ပပြုလိုပ့်လာသည့်က ို ရတွြို့  ှ ေသည့်။ 

ထ ို  အပပင့် “အာဏာသ မ့်ေးအစ ိုေးေ” ဟ ရသာ အသ ိုေးအနှုန့်ေးမျ ြုေးအသ ိုေးမပပြုေန့်နငှ ့် ဆက့်လက့်အသ ိုေးပပြုရနပါက ထိုတ့်ရဝခွင ့်ပ တ့် 

မည့်ဟိုလည့်ေး စစ့်အိုပ့်စိုက ပခ မ့်ေးရပခာက့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုကွဲ သ ို   နှ ပ့်ကွပ့်ောတွင့် ေွဲနငှ ့် စစ့်သာေးမျာေးမှ ရသနတ့်၊ 

တိုတ့်စသည့်တ ို  က ိုအသ ိုေးပပြု၍ အိုပ့်စိုေွွဲြို့ ရ ိုက့်နကှ့် ကန့်ရ ကာက့်၍ လ မဆန့်စွာ ေမ့်ေးဆေီးပခင့်ေး၊ အနာတေပေစ့်ရစသည ့် 

လက့်နက့်မျာေးက ိုအသ ိုေးပပြု၍ ပစ့်ခတ့်ေမ့်ေးဆေီးပခင့်ေးစသည ့် အ ကမ့်ေးေက့် နည့်ေးလမ့်ေးမျာေးက ို အသ ိုေးပပြုလျက့် ှ သည့်က ို 

ရတွြို့  ှ ေပါသည့်။ မတ့်လ ၁ ေက့်ရန   ည ၁၀ နာေီ ၄၅ မ နစ့်အချ န့်ခန  ့်တွင့် စစ့်တပ့်နငှ ့် ေွဲတပ့်ေွွဲြို့ဝင့်မျာေးမှ တနသသာေီတ ိုင့်ေး 

ရဒသကကီေး၊ ပမ တ့်ပမ ြုြို့အရပခစ ိုက့် ဒမီ ိုကေက့်တစ့်ပမန့်မာ အသ  (DVB) သတင့်ေးရထာက့် က ိုရကာင့်ေးပမတ့်လှု င့် (ခ) 

က ိုရအာင့်ရကျာ့်က ို အ ကမ့်ေးေက့်ေမ့်ေးဆေီးရခေါ်ရဆာင့်သွာေးခွဲ သည့်။ ထ ိုကွဲ သ ို  ေမ့်ေးဆေီး ောတွင့် သ ိုေးလ ာ ှ  ၎င့်ေး၏အ မ့်က ို ခွဲမျာေး၊ 

ရသနတ့်မျာေးပေင ့် တေစပ့် ပစ့်ကာ ေမ့်ေးဆေီးရခေါ်ရဆာင့်သွာေးခွဲ ပခင့်ေးပေစ့်သည့်။  

ယင့်ေးကွဲ သ ို   သတင့်ေးသမာေးမျာေးက ို ေည့်ေွယ့်ချက့် ှ  ှ  နှ ပ့်ကွပ့်ပခင့်ေးသည့် သတင့်ေးမှန့်စီေးဆင့်ေးမှုအာေး ပေတ့်ရတာက့်ပခင့်ေးပေစ့်သည့်။ 

အထ ေးသပေင ့် အာဏာသ မ့်ေးစစ့်အိုပ့်စိုမှ လက့် ှ ရပမပပင့်၌ ပေစ့်ပွာေးလျက့် ှ သည ့် ၎င့်ေးတ ို  ၏ အ ကမ့်ေးေက့်လိုပ့်ေပ့်မှန့်က ို 

https://www.rfa.org/burmese/news/military-donot-like-coup-government-usage-02132021065511.html
https://www.rfa.org/burmese/news/military-donot-like-coup-government-usage-02132021065511.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/5868
https://www.myanmar-now.org/mm/news/5868
https://www.myanmar-now.org/mm/news/5868
https://www.rfa.org/burmese/interview/military-arrested-dvb-reporter-03012021125036.html


ေ ိုေးကွယ့်လ ိုသည ့်အတွက့်ပေစ့်သည့်။ ပမန့်မာန ိုင့်င တွင့် သတင့်ေးရထာက့်မျာေး၌ သ သာထင့် ှာေးသည ့် အမှတ့်တ ဆ ပ့် ှ ပါက 

အ ကမ့်ေးေက့် ရ ိုက့်နကှ့်၍ ေမ့်ေးဆေီးရခေါ်ရဆာင့်ပခင့်ေးခ ရနေသည ့်အရပခအရနပေစ့်ရပေါ်ရနသည့်။ န ိုင့်င တကာ၌ ဆနဒထိုတ့်ရော့်ပွွဲ 

မျာေးတွင့် သတင့်ေးသမာေးမျာေးက ို ေမ့်ေးဆေီးပခင့်ေးမ ှ ရသာ့်လည့်ေး ပမန့်မာန ိုင့်င တွင့်မ  သတင့်ေးသမာေးမျာေးသည့် အချ န့်မရေွေးေမ့်ေးဆေီး 

ခ ေန ိုင့်ရသာအရပခအရနက ိုေင့်ဆ ိုင့်ရန ကေသည့်။ ပမန့်မာန ိုင့်င ၏ သတင့်ေးမီဒယီာဥပရဒ ပိုဒ့်မ ၇(က) နငှ ့် (ခ) တ ို  တွင့် 

“သတင့်ေးသမာေးတစ့်ဦေး သည့် သတင့်ေးေယ စဉတွင့် လ ိုပခ ြုရေေးဆ ိုင့်ော အေွွဲြို့အစည့်ေး တစ့်ေပ့်ေပ့်၏ေမ့်ေးဆေီး ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေး၊ 

သတင့်ေးမှတ့်တမ့်ေး စသည ့် သတင့်ေးေယ ပခင့်ေးနငှ ့် သက့်ဆ ိုင့်ရသာ က ေ ယာမျာေးက ိုသ မ့်ေးယ  ခ ေပခင့်ေးနငှ ့် ေျက့်ဆေီးခ ေပခင့်ေးတ ို  မှ 

ကင့်ေးလွတ့်ရစေမည့်၊ လ ိုပခ ြုရေေးဆ ိုင့်ော အေွွဲြို့အစည့်ေးမျာေး ှ ကယင့်ေးတ ို  ၏ ကာကွယ့်ရစာင ့်ရ ှာက့်မှုက ို ရတာင့်ေးခ ခွင ့်  ှ ရစေမည့်” 

ဟို ရော့်ပပထာေးသည့်။ လက့် ှ အချ န့်တွင့် ေမ့်ေးဆေီး၊ တောေးစွွဲဆ ိုပခင့်ေးခ ထာေးေသည ့် သတင့်ေးသမာေး (၃၄) ဦေးအထ   ှ ပပီေး 

၎င့်ေးတ ို  အနက့်မှ (၁၅) ဦေးသာ ပပန့်လည့် လွတ့်ရပမာက့်လာခွဲ သည့်။ ထ ိုကွဲ သ ို  သတင့်ေးသမာေးမျာေးက ို ေမ့်ေးဆေီး၊တောေးစွွဲဆ ို 

ထာေးပခင့်ေးက ို အပပင့်ေးအထန့်ရှုတ့်ချပါ သည့်။ ၎င့်ေးတ ို  က ို ချွင့်ေးချက့်မ ှ  ချက့်ချင့်ေးပပန့်လည့်လ တ့်ရပေးေန့်နငှ ့် ပပည့်သ လ ထိုထ  

မှန့်ကန့်တ ကျရသာ သတင့်ေးအချက့်အလက့်မျာေး ဆက့်လက့်ရပေးပ ို  န ိုင့်ရစေန့်မှာ န ိုင့်င တကာအသ ိုက့်အဝန့်ေးအရနပေင ့် 

ထည ့်သွင့်ေးေ အာေးရပေးေန့် လ ိုအပ့်သည့်။ 

ယရန  န နက့်ပ ိုင့်ေးကတည့်ေးက ရဒသအသေီးသေီးမှ ပပည့်သ မျာေးသည့် စစ့်အာဏာ ှင့်က ို ဆန  ့်ကျင့်၍ ဆနဒထိုတ့်ရော့်မှုမျာေးက ို 

ဆက့်လက့် ပပြုလိုပ့်လျက့် ှ သည့်။ စစ့်အိုပ့်စိုမှ အင့်အာေးသ ိုေး၍ တာေးဆေီး ပ တ့်ဆ ို  ပခင့်ေး၊ မီေးခ ိုေးဗ ိုေး၊ အသ ဗ ိုေးမျာေး၊ ရေကာေးတ ို  ပေင ့် 

ပေ ြုခွင့်ေးခွဲ သည့်သာမက ောဘာကျည့်၊ ကျည့်အစစ့် တ ို  ပေင ့် ပစ့်ခတ့်မှုမျာေးက ို ပပြုလိုပ့်ခွဲ သည့်။ အထ ေးသပေင ့် စစ့်က ိုင့်ေးတ ိုင့်ေး 

ရဒသကကီေး၊ ကရလေးပမ ြုြို့၌ ေွဲ နငှ ့် စစ့်တပ့်တ ို  မှ ကျည့်အစစ့်ပေင ့် ပစ့်ခတ့်ခွဲ ပခင့်ေးရ ကာင ့် အေပ့်သာေး (၇) ဦေးသည့် ကျည့်ထ                

ဒဏ့်ောေ ှ ခွဲ ပပီေး ၎င့်ေးတ ို   အနက့်မှ (၃) ဦေးသည့် စ ိုေးေ မ့်ေသည ့်အရပခအရနတွင့် ှ ကာ (၁၃) ဦေးသည့် ထ ခ ိုက့်ဒဏ့်ောေ ှ ခွဲ သည့်။ 

ထ ို  ပပင့်  ှမ့်ေးပပည့်နယ့်၊ ရတာင့်ကကီေးပမ ြုြို့၊ ေန့်ကိုန့်ပမ ြုြို့  ှ  လှု င့်ပမ ြုြို့နယ့်၊ အင့်ေးစ န့်ပမ ြုြို့နယ့်၊ စမ့်ေးရချာင့်ေးပမ ြုြို့နယ့်၊ တာရမွ နငှ ့် 

မဂသလာရတာင့်ညွန  ့်ပမ ြု ြို့နယ့်တ ို  ၌လည့်ေး အလာေးတ ပေ ြုခွင့်ေးမှုမျာေးပပြုလိုပ့်ခွဲ ပပီေး ောဘာကျည့်ပေင ့်ပါပစ့်ခတ့်ခွဲ သည့်။  ထ ို  ရ ကာင ့် 

အေပ့်သာေးပပည့်သ  (၁၀) ဦေးရကျာ့် ဒဏ့်ောေ ှ ခွဲ ပပီေး (၁၃) ဦေးခန  ့်သည့် ေမ့်ေးဆေီး ရခေါ်ရဆာင့်ပခင့်ေးခ ခွဲ ေသည့်။ စမ့်ေးရချာင့်ေးပမ ြုြို့နယ့်၌ 

စစ့်သာေးမျာေးသည့် ရနောအကွယ့်မျာေး၌ ရနောယ ၍ ဆနဒထိုတ့်ရော့် လျက့် ှ ရသာ ပပည့်သ မျာေးက ို  G3 

ရ ိုင့်ေယ့်ရသနတ့်မျာေးပေင ့်ချ န့်ေွယ့်ထာေးသည့်က ို ရတွြို့  ှ ေသည့်။ ပေ ြုခွင့်ေးမှုမျာေး၌ရတွြို့  ှ ေ သည့်မှာ ေွဲ နငှ ့် စစ့်သာေးမျာေးက 

ပပည့်သ မျာေးက ို အလွန့်အမင့်ေး ေန့်လ ိုသည ့် အပပြုအမ မျာေးက ို ပပြုမ ကာ အင့်အာေးသ ိုေး၍ အပင ြုေးကကီေးစွာပေင ့် ရ ိုက့်နကှ့်ကန့်ရ ကာက့် 



နှ ပ့်စက့်သည့်က ို  ရတွြို့  ှ ေသည့်။ ဆနဒထိုတ့်ရော့်ရသာရနောမျာေးက ိုလည့်ေး အ ကမ့်ေးေက့်နှ မ့်နငှ့်ေးသည ့် စစ့်ဆင့်ရေေးမျာေးကွဲ သ ို   

ေန့်တီေးထာေးသည့်က ို ရတွြို့  ှ ေသည့်။ ၎င့်ေးတ ို  မှ အချ န့်မရေွေးပစ့်ခတ့်န ိုင့်ရသာ ရ ကာင ့် ပပည့်သ မျာေး၏ အသက့်အနတောယ့် နငှ ့် 

လ ိုပခ ြုရေေးမှာ ရန  စဉနငှ ့်အမျှ စ ိုေးေ မ့်ေသည ့်အရပခအရနပေစ့်သည့်။ အာဏာသ မ့်ေး စစ့်အိုပ့်စိုသည့် ၎င့်ေးတ ို  ကျ ေးလွန့်ခွဲ ရသာ 

မျာေးစွာရသာ လ  အခွင ့်အရေေး ချ ြုေးရောက့်မှုမျာေးအတွက့် တာဝန့်ခ ေမည့်ပေစ့်သည့်။ ထ ို  ပပင့် န ိုင့်င တကာအသ ိုင့်ေးအဝ ိုင့်ေးမှ 

အာဏာသ မ့်ေးစစ့်အိုပ့်စိုက ို ထ ရောက့်ရသာ အရေေးယ ရဆာင့်ေွက့်မှုမျာေးက ို အပမန့်ဆ ိုေး လိုပ့်ရဆာင့်ေမည့်ပေစ့်သည့်။ 

ထ ိုကွဲ သ ို  မလိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်ရသေးသရေွြို့  ပပည့်သ မျာေး၏ အသက့်အ ိုေးအ မ့်မျာေးက ို ထ ပါေးရနဦေးမည့် ပေစ့်သည့်။  

၎င့်ေးပပင့် အာဏာေီဆန့်ရေေးလှုပ့် ှာေးမှု (CDM) တွင့် ပါဝင့်သည ့် ဝန့်ထမ့်ေးမျာေးက ိုလည့်ေး ပစ့်မှတ့်ထာေး၍ ပခ မ့်ေးရပခာက့်ပခင့်ေး၊ 

အ ကမ့်ေးေက့်ေမ့်ေးဆေီးပခင့်ေးတ ို  က ို အာဏာသ မ့်ေးစစ့်အိုပ့်စိုမှ လိုပ့်ရဆာင့်လာသည့်က ို ရတွြို့  ှ ေသည့်။ မတ့်လ ၁ ေက့်ရန  ၌ CDM 

၌ပါဝင့်သည ့် ပပည့်ရထာင့်စိုအစ ိုေးေအေွွဲြို့ ရ ို ေးမှ  ဝန့်ထမ့်ေး ၁၂ ဦေးသည့် ဝန့်ထမ့်ေးအပေစ့်မှ ထိုတ့်ပယ့်ပခင့်ေးခ ခွဲ ေသည့်။ 

ယရန  န နက့်ပ ိုင့်ေးတွင့် ေန့်ကိုန့်ပမ ြုြို့၊ လှု င့်နယ့်ရပမ၌ တကကသ ိုလ့်ရပါင့်ေးစ ို ဆော၊ဆောမမျာေးသပ တ့်စစ့်ရ ကာင့်ေးပပြုလိုပ့်မည ့် စိုေပ့်၌ 

ေန့်ကိုန့်တကကသ ိုလ့်၊ အရ ှြို့တ ိုင့်ေးပညာဌာနမှ ဆော ရဒါက့်တာ အာကာမ ိုေးသ က ို အ မ့်ကာေး နစှ့်စီေးရပေါ်မှ အေပ့်ဝတ့်မျာေး 

ဆင့်ေးလာပပီေး ရသနတ့်ရထာက့်ေမ့်ေးဆေီးခွဲ သည့်။ ထ ို  ရနာက့် ေွဲကာေးမျာေးရောက့် ှ လာကာ သပ တ့်စစ့်ရ ကာင့်ေးက ို စိုေပ့်၌တင့် 

ပေ ြုခွင့်ေးခွဲ သည့်။  

အိုပ့်ချြုပ့်ရေေးယနတောေးက ို ေပ့်တန  ့်သွာေးရစမည ့် ပပည့်သ  ဝန့်ထမ့်ေးမျာေး အာဏာေီဆန့်ရေေးလှုပ့် ှာေးမှု (CDM) တွင့် ပါဝင့်လာပခင့်ေးက 

အာဏာသ မ့်ေးစစ့်အိုပ့်စိုအရပေါ်  ပပင့်ေးထန့်သည ့်ထ ိုေးနကှ့်ချက့်ပေစ့်သည့်။ ထ ို  ရ ကာင ့် စစ့်အိုပ့်စိုမှ CDM တွင့်ပါဝင့်သည ့် 

ဝန့်ထမ့်ေးမျာေးက ိုသာမက ၎င့်ေးတ ို  က ိုပ  ပ ိုေးက ညီရပေးသည ့် ပပည့်သ မျာေးက ို ေမ့်ေးဆေီးပခင့်ေး၊ ဝေမ့်ေးမပါဘွဲ အ မ့်အတွင့်ေး ထ တ ိုင့်ရအာင့် 

ဝင့်ရောက့်၍ အ ကမ့်ေးေက့်ေမ့်ေးဆေီးပခင့်ေး၊ ေမ့်ေးဝေမ့်ေးမျာေးထိုတ့်ပခင့်ေး၊ ပိုဒ့်မမျ ြုေးစ ိုတပ့်ကာ တောေးစွွဲဆ ိုပခင့်ေးမျာေးက ို 

ဆက့်တ ိုက့်ပပြုလိုပ့်လာပခင့်ေးပေစ့်သည့်။ ထ ို  ပပင့် အေပ့်ဝတ့်ပေင ့်ေမ့်ေးဆေီးပခင့်ေးသည့် ဥပရဒမွဲ လိုပ့်ေပ့်ပေစ့်ရသာ့်လည့်ေး ၎င့်ေးတ ို  မှ 

ရပပာင့်တင့်ေးစွာ ချ ြုေးရောက့်လျက့် ှ  ကသည့်။ စစ့်အိုပ့်စိုမှ ဥပရဒနငှ ့်အညီဟို အရ ကာင့်ေးပပ၍ ဥပရဒမျာေးက ို ၎င့်ေးတ ို   

စ တ့်ကက ြုက့်ထင့်သလ ို ပပြုပပင့်ရပပာင့်ေးလွဲကာ ပပည့်သ လ ထိုအရပေါ် ေ စီေးနှ ပ့်စက့်ပခင့်ေး၊ ပင မ့်ေးချမ့်ေးစွာဆနဒပပမှုမျာေးအရပေါ် 

မတန့်တဆအင့်အာေးသ ိုေး၍ အ ကမ့်ေးေက့်ပေ ြုခွင့်ေးပခင့်ေး၊ အသက့်ရသရလာက့်သည့်အထ  ကျည့်အစစ့်မျာေးအသ ိုေးပပြု၍ ပစ့်ခတ့်ခ 

ပခင့်ေး၊ စန ိုက့်ပါပေင ့်ရချာင့်ေးရပမာင့်ေးလိုပ့် က ပခင့်ေးမျာေးက ို ရပပာင့်ကျကျကျ ေးလွန့်လျက့် ှ ပပီေး ထ ိုကွဲ သ ို  ရသာ လိုပ့်ရဆာင့်ချက့်မျာေး 



မှာ လ သာေးမျ ြုေးနယွ့်တစ့်ခိုလ ိုေးအရပေါ် အပပင့်ေးထန့်ဆ ိုေးောဇဝတ့်မှုမျာေး ကျ ေးလွန့်ပခင့်ေးပေစ့်ရ ကာင့်ေး မ မ တ ို  မှ သ ိုေးသပ့်ပါသည့်။ 

မ မ တ ို   န ိုင့်င ရေေးအကျဉေးသာေးမျာေးက ညီရစာင ့်ရ ှာက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) အရနပေင ့် ပပည့်ရထာင့်စိုလ တ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာေးပပြု 

ရကာ့်မတီ(CRPH) က ေွွဲြို့စည့်ေးလ ိုက့်သည ့် အစ ိုေးေအေွွဲြို့က ို အပပည ့် အဝ ရထာက့်ခ အပ့်ပါသည့်။ 

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

မှတ့်တမ့်ေးတင့်သွာေးမည့်ပေစ့်ပပီေး စစ့်အာဏာသ မ့်ေးမှုနငှ ့်ပတ့်သက့်၍ ေမ့်ေးဆေီး၊တောေးစွွဲဆ ို၊ ပပစ့်ဒဏ့် ချမှတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေသ မျာေး၏ 

စာေင့်ေးက ို ရန  စဉထိုတ့်ပပန့်သွာေးမည့်ပေစ့်သည့်။  

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

လှုပ့် ှာေးရနသည ့် ဝန့်ထမ့်ေးမျာေးစသည ့် နယ့်ပယ့်အသေီးသေီးမှ မည့်သ မဆ ို ေမ့်ေးဆေီး၊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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