
 

 



 

  



 

  

စစ်အာဏာသိမ််းပ  ်းန ောက် လတ်တနလာဖြစ်န ေါ်လျက်ရ ိနသာ အနဖြေအန မျာ်းန င ် တ်သက်၍ 

န ေ့စဉ်ထုတဖ်  ်ြေျက် အကျဉ််းြေျျု ် 

ရက်စ ွဲ မတ်လ ၃ ရက်၊ ၂၀၂၁ ြုေန စ် 

ဒီမ ိုကရေစီရေေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရေေးတ ိုို့အတွက့် အသက့်ခနဓာေင့်ေး၍ တ ိုက့်ပွွဲဝင့်ေင့်ေး ယရ ို့တွင့် ထပ့်မံ ကျဆံိုေးသွောေးခွဲ ရသော 

သ ေွဲရကောင့်ေးမျောေးအောေး မ မ တ ိုို့ န ိုင့်ငံရေေးအကျဉ့်ေးသောေးမျောေး က ညီရစောင ့်ရေှောက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) မ ှ အရလေးအ က့် 

မှတ့်တမ့်ေးတင့်ဂိုဏ့်ပပြုအပ့်ပါသည့်။ ရေရေော့်ဝါေီလ ၂၈ ေက့်ရ ို့တွင့် အောဏောသ မ့်ေး အကကမ့်ေးေက့် စစ့်အိုပ့်စို၏ ေက့်စက့်စွော 

ပစ့်သတ့်ခွဲ မှုရကကောင ့် (၁၇) ဦေးရသဆံိုေးပပီေးသည ့် သံိုေးေက့်ရပမောက့်ရ ို့ပေစ့်ရသော မတ့်လ ၃ ေက့်ရ ို့တွင့် ပပည့်သ  (၂၀) ဦေးသည့် 

ေက့်ေက့်စက့်စက့် ပစ့်သတ့်ပခင့်ေး ခံခွဲ ေ၍ ကျဆံိုေးသွောေးခွဲ ပပီပေစ့်သည့်။  

န ိုင့်ငံရေေးအကျဉ့်ေးသောေးမျောေး က ညီရစောင ့်ရေှောက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) ၏ မှတ့်တမ့်ေးပပြုချက့်မျောေးအေ ရေရေော့်ဝါေီလ ၁ ေက့်ရ ို့မှ 

မတ့်လ ၃ ေက့်ရ ို့ထ  စိုစိုရပါင့်ေး ေမ့်ေးဆီေး၊ တေောေးစွွဲဆ ို၊ ပပစ့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခံထောေးေသ  (၁၄၉၈) ဦေးထ ေှ ခွဲ ပပီ ပေစ့်သည့်။ 

၎င့်ေးတ ိုို့အ က့်မှ ရထောင့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခံထောေးေသ  (၄) ဦေး၊ အမှုေွင ့်ပခင့်ေးခံထောေးေပပီေး ေမ့်ေးဝေမ့်ေးထိုတ့်ပခင့်ေးခံထောေးေရသောရကကောင ့် 

တ မ့်ေးရေှောင့်ရ သ  (၆၁) ဦေး နှင ့် ပပ ့်လည့် လွတ့်ရပမောက့်လောသ  (၃၀၆) ဦေးေှ ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကကောင ့် လက့်ေှ  အချ   ့်အထ  (၁၁၉၂) 

ဦေးမှော ေမ့်ေးဆီေး၊ တေောေးစွွဲဆ ို၊ ပပစ့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခံထောေးေသည့်။  ရေရေော့်ဝါေီလ ၁ ေက့်ရ ို့မှ မတ့်လ ၃ ေက့်ရ ို့အထ  

မတေောေးအကကမ့်ေးေက့်ပေ ြုခွင့်ေးပခင့်ေးခံခွဲ ေ၍ ကျဆံိုေးသွောေးခွဲ သ  (၅၀) ရကျော့်ေှ ပပီပေစ့်ပါသည့်။ 

ယရ ို့အေမ့်ေးအဆီေးစောေင့်ေးတွင့် မ မ တ ိုို့အရ ပေင ့် ယခိုအချ   ့်အထ  ေမ့်ေးဆီေးပခင့်ေးခံေသ  (၁၈၃) ဦေး၏အမည့်စောေင့်ေးက ိုေေှ ခွဲ ၍ 

မှတ့်တမ့်ေးပပြုထောေးပါသည့်။ သ ိုို့ရသော့်လည့်ေး ေ ့်ကို ့်ပမ ြုြို့တစ့်ပမ ြုြို့အတွင့်ေး၌ပင့် ဆနဒပပရကျောင့်ေးသောေး လ ငယ့် စိုစိုရပါင့်ေး (၄၀၀) 

ရကျော့်သည့် ကျ ြုကကဆံကွင့်ေးအတွင့်ေး၌ ချြုပ့်ရနှာင့်ပခင့်ေးခံထောေးေရသောရကကောင ့် ယရ ို့တွင့် အပခောေးရဒသမျောေးအပါအဝင့် 



 

ပပည့်သ အရယောက့် (၈၀၀) ထက့်မ ည့်ေး ေမ့်ေးဆီေးပခင့်ေးခံခွဲ ေသည့်။ မ မ တ ိုို့အရ ပေင ့် ဆက့်လက့်စံိုစမ့်ေးလျက့်ေှ ပပီေး 

ေေှ လောသည ့်အချက့်အလက့်မျောေးက ို ဆက့်လက့် ထိုတ့်ပပ ့်ရပေးသွောေးမည့်ပေစ့်ပါသည့်။ 

အောဏောသ မ့်ေးစစ့်အိုပ့်စိုသည့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးစွော ဆနဒထိုတ့်ရေော့်သ မျောေးက ို ရ ို့ရေော၊ ညပါ ရ ို့စဉ့်ေက့်ဆက့် အကကမ့်ေးေက့်၍ ေက့်စက့်စွော 

ပေ ြုခွင့်ေးလျက့်ေှ ရသော့်လည့်ေး အ ယ့် ယ့်အေပ့်ေပ့်မှ သပ တ့်စစ့်ရကကောင့်ေးမျောေးသည့် စစ့်အောဏောေှင့်က ို ဆက့်လက့်၍ ဆ ို့့်ကျင့် 

တွ ့်ေးလှ ့်လျက့်ေှ ကကသည့်။ မတ့်လ ၁ ေက့်ရ ို့တွင့် အောဏောသ မ့်ေးစစ့်အိုပ့်စို၏ လ မဆ ့်ရသော အကကမ့်ေးေက့် ပေ ြုခွင့်ေးမှုမျောေးသည့်  

ပင မ့်ေးချမ့်ေးစွောဆနဒထိုတ့်ရေော့်သ မျောေးအရပေါ် ပ ို၍ ပပင့်ေးထ ့်လောသည့်က ို ရတွြို့ေှ ေသည့်။  

ယရ ို့တွင့် ပမ ့်မောန ိုင့်ငံအတွင့်ေးေှ  ေ ့်ကို ့်ပမ ြုြို့၊ မနတရလေးပမ ြုြို့၊ ပပင့်ဦေးလွင့်ပမ ြုြို့၊ ပမင့်ေးခခံပမ ြုြို့၊ မံိုေ ောပမ ြုြို့၊ ရမော့်လပမ ြုင့်ပမ ြုြို့၊ လွ ြုင့်ရကော့်ပမ ြုြို့၊ 

ရေေးပမ ြုြို့၊ ပမစ့်ကကီေး ာေးပမ ြုြို့၊ ေောေးက ို့့်ပမ ြုြို့၊ ၊ ပပည့်ပမ ြုြို့၊ ပိုသ မ့်ပမ ြုြို့၊ ရတောင့်တွင့်ေးကကီေး၊ ရေွှေဘ ို၊ ပမ ့်ရအောင့်၊ စလင့်ေးပမ ြုြို့တ ိုို့၌ ေွဲ နှင ့် 

စစ့်တပ့်တ ိုို့မှ ပင မ့်ေးချမ့်ေးစွော ဆနဒထိုတ့်ရေော့်သ မျောေးအောေး အင့်အောေးသံိုေး၍ အကကမ့်ေးေက့် ပေ ြုခွင့်ေးခွဲ ကကသည့်။ ယရ ို့တွင့် 

၎င့်ေးတ ိုို့အသံိုေးပပြုရလ ေှ သည ့် အသံဗံိုေး၊ မီေးခ ိုေးဗံိုေး၊ မျက့်ေည့်ယ ိုဗံိုေးမျောေးသောမက ကျည့်အစစ့်က ို အသံိုေးပပြု၍ အဓ ကထောေး 

ပေ ြုခွင့်ေးခွဲ သည့်က ို ရတွြို့ေှ ေသည့်။ အထ ေးသပေင ့် ေ ့်ကို ့်ပမ ြုြို့၊ မနတရလေးပမ ြုြို့၊ ပမင့်ေးခခံပမ ြုြို့၊ မံိုေ ောပမ ြုြို့၊ ရမော့်လပမ ြုင့်ပမ ြုြို့၊ ပပင့်ဦေးလွင့်ပမ ြုြို့ နှင ့် 

ေောေးက ို့့်ပမ ြုြို့တ ိုို့၌ ကျည့်အစစ့်မျောေးပေင ့် ပစ့်ခတ့်ခွဲ ကကသည့်။  

ပမင့်ေးခခံပမ ြုြို့၌ အသက့် ၂၀ နှစ့်အေ ယ့် လ ငယ့် (၁) ဦေး သည့် ဦေးရခါင့်ေးပွင ့်၍ ကျဆံိုေးသွောေးခွဲ ပပီေး (၁၈) ဦေး ကျည့်သင ့်ဒဏ့်ေောေေှ ခွဲ သည့်။  

မနတရလေးပမ ြုြို့၌ အမျ  ြုေးသမီေး (၁) ဦေး နှင ့် အမျ  ြုေးသောေး (၁) ဦေးတ ိုို့သည့် ဦေးရခါင့်ေး နှင ့် ေင့်ဘတ့်တ ိုို့တွင့် ကျည့်ထ မှ ့်၍ ကျဆံိုေးသွောေးခွဲ ပပီေး 

ပပည့်သ  (၈) ဦေးသည့် ဒဏ့်ေော အပပင့်ေးအထ ့်ေေှ ခွဲ သည့်။ မံိုေ ောပမ ြုြို့၌ အမျ  ြုေးသမီေး (၂) ဦေး နှင ့် အသက့် (၁၇) နှစ့်အေ ယ့်ကရလေး (၁) 

ဦေး အပါအဝင့် ပပည့်သ  (၆) ဦေးတ ိုို့သည့် ဦေးရခါင့်ေး၊ ေင့်ဘက့် နှင ့် ရ ာက့်ရကျောတ ိုို့တွင့် ကျည့်ထ မှ ့်၍ ကျဆံိုေးသွောေးခွဲ ပပီေး ပပည့်သ  

(၁၀) ဦေးထက့်မ ည့်ေး ကျည့်ထ မှ ့် ဒဏ့်ေောေေှ ခွဲ သည့်။ စလင့်ေးပမ ြုြို့၌ လ ငယ့် (၁) ဦေး ကျည့်ထ မှ ့်၍ ကျဆံိုေးသွောေးခွဲ ပပီေး (၈) 

ဦေးထက့်မ ည့်ေး ဒဏ့်ေောေေှ ခွဲ သည့်။ ပပင့်ဦေးလွင့်ပမ ြုြို့၌ ပပည့်သ  (၂) ဦေးသည့်လည့်ေး ကျည့်သင ့်ဒဏ့်ေောမျောေးပေင ့် ကျဆံိုေးသွောေးခွဲ ပပီေး 

ပပည့်သ တချ  ြုြို့ ထ ခ ိုက့်ဒဏ့်ေောေေှ ခွဲ သည့်။ ရမော့်ပမ ြုင့်ပမ ြုြို့၌ ပပည့်သ  (၁) ဦေး ကျဆံိုေးခွဲ ပပီေး (၁) ဦေးသည့် 

စ ိုေးေ မ့်ေသည ့်အရပခအရ တွင့်ေှ သည့်။ ေ ့်ကို ့်ပမ ြုြို့၊ ရပမောက့်ဥကကလောပပမ ြုြို့ ယ့်၌ (၇) ဦေး ကျဆံိုေးခွဲ ပပီေး (၂၀) ဦေး 

ဒဏ့်ေောပပင့်ေးထ ့်စွောေေှ ခွဲ သည့်။ အွ ့်လ ိုင့်ေးတွင့် ပပ ို့့်လောသည ့် ဗီဒီယ ိုေ ိုင့်တစ့်ခိုတွင့် စစ့်အောဏောေှင့်၏ လက့်ပါေးရစမျောေး က 

လက့် က့်မွဲ  အမျ  ြုေးသောေးတစ့်ဦေးက ို ေမ့်ေးဆီေး၍ ထ ိုသ ရေှြို့မှသွောေးရ စဉ့် သ ၏ရ ာက့်မှရ ၍ ရသ တ့်ပေင ့်ပစ့်ခတ့်သတ့်ပေတ့် 

ခွဲ သည့်က ို ရတွြို့ေသည့်။ လ ှုင့်သောယောပမ ြုြို့ ယ့်မှ အမျ  ြုေးသောေး (၁) ဦေးသည့်လည့်ေး ေင့်ဘတ့်က ို ကျည့်ထ မှ ့်၍ 

ဒဏ့်ေောအပပင့်ေးအထ ့်ေေှ ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ပပင့် တောရမွပမ ြုြို့ ယ့်၌ ပပည့်သ  (၁) ဦေး၊ အင့်ေးစ  ့်(ကက ြုြို့ကို ့်ေး) ၌ (၃) ဦေး၊ သောရကတပမ ြုြို့ ယ့်၌ 



 

(၁၀) ဦေး၊ ပိုသ မ့်ပမ ြုြို့၌ (၁) ဦေးသည့် ကျည့်သင ့်ဒဏ့်ေောမျောေးေေှ ခွဲ သည့်။ ေောေးက ို့့်ပမ ြုြို့၌လည့်ေး ဆနဒပပလ ငယ့် (၃) ဦေးထက့်မ ည့်ေး 

ဒဏ့်ေောေေှ ခွဲ ပပီေး (၂) ဦေးသည့် စ ိုေးေ မ့်ေသည ့်အရပခအရ တွင့်ေှ ရ သည့်။ ဒဏ့်ေောေေှ သ မျောေးသည့် ယခိုထက့်ပ ို၍ မျောေးပပောေးန ိုင့်ပပီေး 

ခ ို့့်မှ ့်ေးရပခအောေးပေင ့် (၁၀၀) ဝ ့်ေးကျင့်ခ ို့့်ေှ မည့်ပေစ့်သည့်။  

ယရ ို့တွင့် ရပမောက့်ဥကကလောပပမ ြုြို့ ယ့်၌ ေွဲ နှင ့် စစ့်သောေးမျောေးသည့် လမ့်ေးမထက့်၌ တောယောကွင့်ေးမျောေးက ို စိုပံို၍ မီေးရ ှုြို့ခွဲ ပပီေး 

မွ ့်ပမတ့်စ တ့်ထောေး ဘ ိုေးဘွောေးရစောင ့်ရေှောက့်ရေေးအသင့်ေး ပေဟ တလ  ာတင့်ယောဉ့်ေှ  ရစတ ာ ဝ ့်ထမ့်ေး (၄) ဦေးက ို ရသ တ့်ဒင့်ပေင ့် 

ဦေးရခါင့်ေးက ို အောေးကို ့်လ ွဲရ ိုက့်ပခင့်ေး၊  ံပါတ့်တိုတ့်မျောေးပေင ့် ရခါင့်ေးက ို ရ ိုက့်ပခင့်ေးမျောေးက ို လ မဆ ့်စွော ပပြုမ ခွဲ သည့်။ ထ ို 

ရစတ ာ ဝ ့်ထမ့်ေး (၄) ဦေးအ က့် (၁) ဦေးသည့် အဆ ိုပါဒဏ့်ေောမျောေးပေင ့်ကျဆံိုေးခွဲ သည့်။ 

ေွဲ နှင ့် စစ့်တပ့် မ ှ ပင မ့်ေးချမ့်ေးစွော ဆနဒထိုတ့်ရေော့်သ မျောေး နှင ့် ပပည့်သ မျောေးအရပေါ် တရ ို့ထက့်တရ ို့ ပ ို၍ ေ ့်လ ိုမှုမျောေး ေှ လောပပီေး 

ေ ့်သ မျောေးသေွယ့် ပပြုမ ဆက့်ဆံလောသည့်က ို ရတွြို့ေှ ေသည့်။ ၎င့်ေးတ ိုို့မှ ပပည့်သ မျောေးက ို သောေးရကောင့်သေွယ့် သရဘောထောေး၍ 

အဓ ကရသရစန ိုင့်ရလောက့်သည ့် အစ တ့်အပ ိုင့်ေး မျောေး အထ ေးသပေင ့် မျက့်နှာ၊ ေင့်ဘတ့်၊ ဦေးရခါင့်ေး၊ ရ ာက့်ရကျော နှင ့် ဝမ့်ေးဗ ိုက့်တ ိုို့က ို 

ဦေးတည့်ချ   ့်ေ ယ့်၍ ေည့်ေ ယ့်ချက့်ေှ ေှ  ချ   ့်ေ ယ့် ပစ့်ခတ့်သည့်သောမက ပင မ့်ေးချမ့်ေးစွော ဆနဒထိုတ့်ရေော့်လျက့်ေှ ရသော လ အိုပ့် 

(ပပည့်သ မျောေး) အတွင့်ေးသ ိုို့ တမင့်တကော ကကံေ ယ့်၍ ပစ့်ခတ့်လောသည့်က ို ရတွြို့ေှ သည့်။ ရသဆံိုေးသ မျောေးအောေး 

တေ တ့်တ ိုက့်ဆွွဲရခေါ်သွောေးပခင့်ေး၊ ဒဏ့်ေောပပင့်ေးထ ့်သ မျောေးအောေး ရဆေးကိုသခွင ့်မရပေးဘွဲ အချြုပ့်ကောေးအတွင့်ေးသ ိုို့ ကကမ့်ေးတမ့်ေးစွော 

ပစ့်သွင့်ေးပခင့်ေး၊ ေမ့်ေးဆီေးေော၌လည့်ေး အကကမ့်ေးေက့်ရ ိုက့်နှက့်ေမ့်ေးဆီေးပခင့်ေး၊ ရ အ မ့်မျောေးအတွင့်ေးသ ိုို့ ရသ တ့်မျောေးပေင ့် အရကကောင့်ေးမွဲ  

ပစ့်ခတ့်ပခင့်ေး၊ ပပည့်သ ပ ိုင့်ပစစည့်ေးမျောေးက ို မီေးရ ှုြို့ပခင့်ေး၊ လိုယက့်ပခင့်ေး၊ စသည ့် ေက့်စက့် ကကမ့်ေးကကြုပ့်မှုမျောေးက ို ရ ို့စဉ့်နှင ့်အမျှ 

ကျ ေးလွ ့်လျက့်ေှ ကကသည့်။  ယရ ို့အချ   ့်တွင့် အမျောေးပပည့်သ ဆ ိုင့်ေော ရ ေောမျောေးသည့် စစ့်တလင့်ေးအပေစ့်သောမက 

သတ့်ကွင့်ေးရ ေောမျောေးအပေစ့်သ ိုို့ပါ ရပပောင့်ေးလွဲလောခွဲ ပပီပေစ့်သည့်။   

ေွဲ နှင ့် စစ့်တပ့်တ ိုို့၏ လိုပ့်ေပ့်မျောေးသည့် အကကမ့်ေးေက့်သမောေးမျောေး၏ပံိုစံမျောေးနှင ့်ထပ့်တ ကျလျက့်ေှ သည့်က ို မျောေးစွောရသော 

ပေစ့်စဉ့်မျောေးမှ ထင့်ေှောေးစွော ပပသလျက့်ေှ သည့်။ ၎င့်ေးတ ိုို့သည့် လ ူ့ဂိုဏ့်သ ကခောက ို ရလေးစောေးပခင့်ေးနှင ့် လ ူ့အသက့်က ို တ ့်ေ ိုေးထောေးပခင့်ေး 

မေှ ဘွဲ ေက့်စက့်စွော ပပြုမ လျက့်ေှ သည့်။ လံိုခခံြုရေေးတပ့်ေွွဲြို့ဝင့်မျောေးလ ိုက့် ာေမည့်   ပပည့်တွင့်ေး နှင ့် န ိုင့်ငံတကောဥပရဒမျောေး၊ 

ကျင ့်ဝတ့်မျောေးက ို လ ိုက့် ာပခင့်ေးမေှ ဘွဲ ဥပရဒစ ိုေးမ ိုေးရေေးကင့်ေးမွဲ စွောပေင ့် ေည့်ေ ယ့်ချက့်ေှ ေှ ပေင ့် ကျ ေးလွ ့်ခွဲ ရသော ေောဇဝတ့်မှုတ ိုင့်ေး 

အတွက့် အောဏောသ မ့်ေးစစ့်အိုပ့်စိုတွင့် တောဝ ့်အပပည ့်အဝေှ ပပီေး တောဝ ့်ခံေမည့်ပေစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရေေးချ  ြုေးရေောက့်မှုမျောေးက ို 

တေောေးမွဲ  ကျ ေးလွ ့်ရသော အကကမ့်ေးေက့်စစ့်အိုပ့်စိုက ို ပပင့်ေးပပင့်ေးထ ့်ထ ့် အရေေးယ ေမည့်ပေစ့်သည့်။ ၎င့်ေးတ ိုို့က ို အရေေးယ  

ရဆောင့်ေ က့်မှုမျောေးပပြုလိုပ့်ေ ့် ရနှာင ့်ရနှေးရ သမျှကောလပတ့်လံိုေး ပပည့်သ မျောေးသည့် ဓောေးစောခံမျောေးသေွယ့်ေှ ရ ဦေး မည့်ပေစ့်သည့်။  



 

ယမ ့်ရ ို့ညရ ပ ိုင့်ေးက မရကွေးတ ိုင့်ေး၊ ရတောင့်တွင့်ေးကကီေးပမ ြုြို့ ယ့်တွင့် စစ့်တပ့်မှ လ ငယ့်မျောေးက ို ကျည့်အစစ့်ပေင ့် လ ိုက့်လံပစ့်ခတ့် 

သည ့်အတွက့် အသက့် ၁၆ နှစ့်အေ ယ့် က ိုသီဟရဇော့်(ခ)ရ ာင့်ရ ာင့်သည့် ရသဆံိုေးသွောေးခွဲ ပပီေး လ ငယ့်တချ  ြုြို့ ဒဏ့်ေောေေှ ကော 

ေမ့်ေးဆီေးရခေါ်ရဆောင့်ပခင့်ေး ခံခွဲ ေသည့်။ ထ ိုို့ပပင့် ဆ ိုင့်ကယ့်မျောေးက ိုလည့်ေး ယ ရဆောင့်သွောေးခွဲ သည့်။  

န ိုင့်ငံရေေးအကျဉ့်ေးသောေးမျောေး က ညီရစောင ့်ရေှောက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) မ ှ လက့်ေှ အရပခအရ မျောေးက ို ရ ို့စဉ့် ရစောင ့်ကကည ့် 

မတှ့်တမ့်ေးတင့်သွောေးမည့်ပေစ့်ပပီေး စစ့်အောဏောသ မ့်ေးမှုနှင ့်ပတ့်သက့်၍ ေမ့်ေးဆီေး၊တေောေးစွွဲဆ ို၊ ပပစ့်ဒဏ့် ချမှတ့်ပခင့်ေးခံထောေးေသ မျောေး၏ 

စောေင့်ေးက ို ရ ို့စဉ့်ထိုတ့်ပပ ့်သွောေးမည့်ပေစ့်သည့်။  

အေပ့်ဘက့်အေွွဲြို့အစည့်ေးမှ ရခါင့်ေးရဆောင့်မျောေး၊ အေပ့်သောေးမျောေး၊ တက့်ကကွလှုပ့်ေှောေးသ မျောေး၊ သတင့်ေးသမောေးမျောေး၊ CDM 

လှုပ့်ေှောေးရ သည ့် ဝ ့်ထမ့်ေးမျောေးစသည ့်  ယ့်ပယ့်အသီေးသီေးမှ မည့်သ မဆ ို ေမ့်ေးဆီေး၊ထ  ့်ေးသ မ့်ေး၊ တေောေးစွွဲဆ ိုပခင့်ေးခံထောေးေသည့်က ို 

သ ေှ ပါက ရအောက့်ပါလ ပ့်စောမျောေးသ ိုို့  ဆက့်သွယ့်၍ အသ ရပေး၊ အရကကောင့်ေးကကောေး န ိုင့်ပါသည့်။  

Email :   info@aappb.org 

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

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma 

 

 

န ိုင့်ငံရေေးအကျဉ့်ေးသောေးမျောေး က ညီရစောင ့်ရေှောက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) 

 

အောဏောသ မ့်ေးစစ့်ရကောင့်စီက ို လက့်မခံဘွဲ အောခံေီဆ ့်တွဲ   CDM လှုပ့်ေှောေးမှုမှောပါဝင့်တွဲ  ပွဲခ ေးတ ိုင့်ေးရဒသကကီေး 

 တ့်တလင့်ေးပမ ြုြို့ ယ့်က ရထွအိုပ့်ဝ ့်ထမ့်ေး ၂၃ ရယောက့်  အလိုပ့်မှ  ထိုတ့်ပယ့်ခံခွဲ ေပါတယ့်။ 

 တတလင့်ေးပမ ြုြို့ ယ့်မှော CDM လိုပ့်ရ တွဲ  ဝ ့်ထမ့်ေးတချ  ြုြို့က ို အောဏောသ မ့်ေးစစ့်ရကောင့်စီက ပခ မ့်ေးရပခောက့်မှုရတွေှ ရ တောရကကောင ့် 

အလိုပ့်ပပ ့်ဆင့်ေးခွဲ ရပမယ ့် ဝ ့်ထမ့်ေး ၂၅ ရယောက့်ကရတော   CDM မှော ဆက့်လက့်ပါဝင့်ရ တောပါ။ 

http://burmese.dvb.no/archives/448503 

ပစ့်ခတ့်၍ ဒဏ့်ေောေ 

သောရကတ ေောဘောကျည့်သင ့် (၁) ဦေး 

mailto:info@aappb.org
https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
https://twitter.com/aapp_burma
http://burmese.dvb.no/archives/448503


 

ေ ့်ကို ့် စမ့်ေးရချောင့်ေး ကျွ ့်ေးရတောလမ့်ေးမှော ဆနဒပပသ ရတွက ို စတင့်ပေ ြုခွွဲရ ပါပပီ။ 

စမ့်ေးရချောင့်ေး ကျွ ့်ေးရတောလမ့်ေးမှော ဆနဒထိုတ့်ရေော့်ရ တွဲ  ပပည့်သ ရတွက ိုို့ ဒီကရ ို့ မ က့် ၁၀ ာေီခ ့်ို့မှော ေွဲ ွဲို့ စစ့်သောေးရတွက 

ဘ ဒ ိုဇောထ ိုေး အတောေးအဆီေးရတွေျက့်ဆီေးခွဲ ပပီေး မျက့်ေည့်ယ ိုဗံိုေးပစ့်ခတ့် လ စိုခွွဲခွဲ ပါတယ့်။ လ  ၁၀ဦေးထက့်မ ည့်ေး ေမ့်ေးဆီေးခံခွဲ ေပပီေး 

ပပည့်သ ရတွ ချ ့်ခွဲ တွဲ  ဒ ိုင့်ေးကော ွဲို့ အပခောေးပစစည့်ေးရတွ ရကောက့်ယ သွောေးခွဲ ပါတယ့်။ 

https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/videos/127009512682125  

 

ပမင့်ေးခခံပမ ြုြို့သပ တ့်အောေး ယရ ို့  ံ က့် ၁၀  ာေီခွွဲခ ို့့်တွင့် ပေ ြုခွင့်ေးခံေပပီေး ကျည့်သင ့်ဒဏ့်ေောေသ  ၉ ဦေး ေှ သည့်။ ရပခရထောက့်ကျ  ြုေးသ ၊ 

ေောဘောကျည့်ထ မှ ့်သ ၊ လည့်ပင့်ေးထ မှ ့်သွောေးသ မျောေးေှ ပပီေး ေွဲတပ့်ေွွဲြို့က ေောဘောကျည့်၊ မျက့်ေည့်ယ ိုဗံိုေးမျောေးသံိုေးကော ပေ ြုခွွဲခွဲ ပခင့်ေး 

ပေစ့်သည့်။ ပမင့်ေးခခံ 14နှစ့်သောေးရကောင့်ရလေး ဦေးရခါင့်ေးပွင့်  ရသဆံိုေး  

https://www.facebook.com/MCTVCLUB1/photos/a.329341968388981/366616514661526/  

ရမပမ ြုြို့ -  ရမပမ ြုြို့ကျည့်အစစ့်ပေင့်  ပစ့်ခတ့်မ ရကကောင့် ထ ခ ိုက့်ဒဏ့်ေောေသ မျောေးေှ လော၊ 

https://www.facebook.com/MCTVCLUB1/photos/pcb.366565814666596/366565274666650  

ရေေးပမ ြုြို့  

နတာင်တ င််းကက ်းပမိျုြို့ ယ်၌ စစ်တ ်၏ စ်ြေတ်မှုန ကာင ် ၁၆ န စ်အရွယ် လူငယ ်၁ ဦ်း နသဆ ု်း 

ေ ့်ကို ့်-ပပည့်ကောေးလမ့်ေးအတ ိုင့်ေး ရတောင့်တွင့်ေးကကီေးဘက့်သ ိုို့ ဆတ့်သွောေးတ ိုက့် ယ့် အိုပ့်ချြုပ့်ရေေးမှ ေးရံိုေး ေငွ ့်ပပီေးပပ ့်လောတွဲ  

စစ့်ကောေးရတကွ ို ဆတ့်သွောေးရကျေးေ ောအ ီေး၊ ရတောစ မ့်ေးရကျေးေ ောထ ပ့် ကောေးလမ့်ေးရဘေးမှော ထ ိုင့်ရ တွဲ  လ ငယ့်ရတွက 

“စစ့်အောဏောေှင့်အလ ိုမေှ ” လ ိုို့ ရကကွေးရကကော့်စဉ့် စစ့်ကောေးရတွရပေါ်မှ စစ့်သောေးရတဆွင့်ေးလောပပီေး ကျွွဲရကျောင့်ေးေင့်ေး ဂ မ့်ေးရဆော ရ တွဲ  

လ ငယ့် ၂ ဦေးက ို ထ ိုေးကက တ့်ရ ိုက့်နှက့်ကော ထွက့်ရပပေးတွဲ  လ ငယ့်ရတွက ို  ရသ တ့် ွဲို့ လ ိုက့်ပစ့်တွဲ အတွက့်  လ ငယ့်တစ့်ဦေး 

ကျည့်ဆ ့်ထ မှ ့်ဒဏ့်ေော ွဲို့ ဆံိုေးသွောေးခွဲ တောပါ။ 

တချ  ြုြို့လ ငယ့်ရတွ ဒဏ့်ေောေေှ ကော ေမ့်ေးဆီေးရခေါ်ရဆောင့်ခံခွဲ ေပပီေး ဆ ိုင့်ကယ့်ရတွက ိုလည့်ေး ယ ရဆောင့်သွောေးတယ့်လ ိုို့ ရဒသခံ 

မျက့်ပမင့်သက့်ရသရတွက ဒီဗွီဘီက ို ရပပောပါတယ့်။ 

https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/videos/127009512682125
https://www.facebook.com/MCTVCLUB1/photos/a.329341968388981/366616514661526/
https://www.facebook.com/MCTVCLUB1/photos/pcb.366565814666596/366565274666650


 

ရသဆံိုေးသ မှော ရတောင့်တွင့်ေးကကီေးပမ ြုြို့ ယ့်၊ ဆတ့်သွောေး၊ အမှတ့် ၅ ေပ့်ကွက့်မှော ရ ထ ိုင့်တွဲ  ဦေးစ ိုေးဝင့်ေး ွဲို့ ရဒေါ်သင့်ေးသင့်ေးခ ိုင့်တ ိုို့ေွဲြို့သောေး 

က ိုသီဟရဇော့်(ခ)ရ ာင့်ရ ာင့်  အသက့် ၁၆ နှစ့် ပေစ့်ရကကောင့်ေး စံိုစမ့်ေးသ ေှ ေပါတယ့်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/448379?fbclid=IwAR2AppNjMOrjh8mDJ79HLTDZGPy3eOyMqPEtS1dbHvVMoHH

JKLYzGXWA2gE  

 

ပေ ြုခွင့်ေး 

သောရကတ၊  

တောရမွ၊ ရကျောက့်ရပမောင့်ရ ေးရေှြို့ 

အင့်ေးစ  ့် 

မံိုေ ော 

ပမင့်ေးခခံ 

မနတရလေး 

မနတရလေးပမ ြုြို့ ၈၄ လမ့်ေး၊ လမ့်ေး ၃၀ က စစ့်အောဏောေှင့်ဆ ို့့်ကျင့်ဆနဒပပတွဲ  ထ ိုင့်သပ တ့်က ို စစ့်တပ့် ွဲို့ ေွဲက မျက့်ေည့်ယ ိုဗံိုေး၊ 

အသံဗံိုေးရတ ွအသံိုေးပပြု ပေ ြုခွင့်ေးခွဲ ပါတယ့်။ 

https://www.facebook.com/rfaburmese/videos/443903543492595  

https://www.facebook.com/rfaburmese/photos/pcb.10160879637133128/10160879635938128  

တောရမွ - ပစ့်ခတ့် 

လ ှုင့် - လ ှုင့်ပမ ြုြို့ ယ့်၊ ပါေမီလမ့်ေး၊ စ  ့်ရဂဟောရေှြို့တွင့် ဆနဒပပရ ရသောလ မျောေးက ို မျက့်ေည့်ယ ိုဗံိုေး၊ ကျည့်အစစ့်မျောေးပေင ့် 

ပစ့်ခတ့်ပေ ြုခွင့်ေးခွဲ ပပီေး လ  ၂၀ ထက့်မ ည့်ေး ေမ့်ေးဆီေးခံေသည့်။ ေမ့်ေးဆီေးခံေသ မျောေးအောေး ရ ိုက့်နှက့်ရ ရကကောင့်ေး ရတွြို့ေပပီေး 

ရ အ မ့်မျောေးက ိုလည့်ေး ပစ့်ခတ့်ရ ရကကောင့်ေး အဆ ိုပါရ ေော ရေောက့်ေှ ရ သ မျောေးက ရပပောသည့်။ 

ရပမောက့်ဥကကလော သိုဓမမောလမ့်ေးမရပေါ်မှောေှ ရ တွဲ  သပ တ့်စစ့်ရကကောင့်ေးက ို စစ့်တပ့်က အကကမ့်ေးေက့်ပေ ြုခွင့်ေးလ ိုက့်ပါတယ့်။ 

လမ့်ေးရပေါ်မှောေှ တွဲ  ကောေးရတွက ိုလည့်ေး ရသ တ့် ွဲို့ ပစ့်သွောေးတယ့်လ ိုို့ ဆနဒပပပပည့်သ ရတွက ရပပောပါတယ့်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/448379?fbclid=IwAR2AppNjMOrjh8mDJ79HLTDZGPy3eOyMqPEtS1dbHvVMoHHJKLYzGXWA2gE
http://burmese.dvb.no/archives/448379?fbclid=IwAR2AppNjMOrjh8mDJ79HLTDZGPy3eOyMqPEtS1dbHvVMoHHJKLYzGXWA2gE
https://www.facebook.com/rfaburmese/videos/443903543492595
https://www.facebook.com/rfaburmese/photos/pcb.10160879637133128/10160879635938128


 

လွ ြုင့်ရကော့် 

ပမစ့်ကကီေး ာေး 

 

ေွဲ နှင ့် စစ့်သောေးမျောေးမှ ေျက့်ဆီေးမှုမျောေး 

ညအချ   ့်၌ မနတရလေးတွင့် စစ့်တပ့်နှင ့်ေွဲက ပပည့်သ ပ ိုင့်ကောေးမျောေး၊ ဆ ိုင့်ကယ့်မျောေးက ို ေျက့်ဆီေးပခင့်ေး၊ ရ အ မ့်မျောေးသ ိုို့ ရသ တ့်ပေင ့် 

ပစ့်ပခင့်ေး၊ ရလောက့်ရလေးခွပေင ့် ပစ့်ပခင့်ေးမျောေး လိုပ့်ရဆောင့်ခွဲ သည ့် ပမင့်ကွင့်ေး 

မနတရလေး၊ လမ့်ေး ၂၀ ၊ ၈၀၊ ၈၁ ကကောေးတွင့် မတ့်လ ၂ ေက့်ရ ို့ ည ၉  ာေီခွွဲက စစ့်တပ့်နှင ့်ေွဲက ပပည့်သ ပ ိုင့်ကောေးမျောေး၊ ဆ ိုင့်ကယ့်မျောေးက ို 

ေျက့်ဆီေးပခင့်ေး၊ ရ အ မ့်မျောေးသ ိုို့ ရသ တ့်ပေင ့် ပစ့်ပခင့်ေး၊ ရလောက့်ရလေးခွပေင ့် ပစ့်ပခင့်ေးမျောေး လိုပ့်ရဆောင့်ခွဲ သည ့် ပမင့်ကွင့်ေးက ို CCTV 

မှတစ့်ဆင ့် ပပ ့်လည့် ရတွြို့ပမင့်ေပခင့်ေးပေစ့်သည့်။ 

https://www.facebook.com/khitthitnews/videos/868661057315513  

မေမ့်ေးကို ့် ၁ ေပ့်ကွက့် ၊ သမ့် ိုင့်ေးပမ ြုြို့ရဟောင့်ေး ၈ လမ့်ေး တွင့် ဆ ိုင့်ကယ့်သမောေးက ကင့်ေးသမောေး က ို ရသ တ့်ပေင့်  ၃ 

ချက့်ပစ့်ရခတ့်မှုပေစ့်ပွောေး -  

ေနကြုနမမော ညေကသံပံိုေးတီေး ဆႏၵျပတွဲ ေပ္ပကက္ရ ကတထွဲ လံိုၿခံ  ရ ေေးတပဖွဲပ ရေကတ ပစခတ ္ -လ ှုင့်/အင့်ေးစ  ့် 

 

https://www.facebook.com/khitthitnews/videos/868661057315513

