
 

  



 

စစအ်ာဏာသမ်ိ်းပ  ်းန ာက ်လတတ်နလာဖြစန် ေါ်လျကရ် ိနသာ အနဖြေအန မျာ်းန င  ်တသ်က၍် 

န  စဉ်ထတုဖ်  ်ြေျက ်အကျဉ််းြေျျု ် 

ရကစ် ွဲ မတလ် ၄ 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 

မှတ်တမ််းတငဂ်ိုဏပ်ပျုအပ်ပါ သည်။ မရန  က အကကမ််းဖက်စစ်အိုပ်စို၏  က် က်စက်စက်ပစ်သတ်ပခင််းခ ခွဲ  ရသာ 

ဒမီြိိုကရ စီတြိိုက်ပွွဲအတွင််း က ဆ ို်းသွာ်းကကသည ် ဒမီြိိုကရ စီသ  ွဲရကာင််းမ ာ်းအတွက် ပပည်သ တြိို  က ဈာပနအခမ််းအနာ်းမ ာ်း 

ကြိို ယရန  တွင ် ပပျုလိုပ်ခွဲ ကကသည်။ မနတရလ်းငမြိျုြို့တွင ် က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ သည ် အသက် ၁၉ နစ်ှအ ွယ် မကကယ်စင၏် 

ရနာက်ဆ ို်းခ ီ်းကြိိုလည််း ပပည်သ အမ ာ်းအပပာ်းက လြိိုက်ပါပြိို  ရဆာငခ်ွဲ ကကသည်။ ရဖရဖာ်ဝါ ီလ ၁  က်ရန  မှ ယရန  ထြိတြိိုင ်

မတ ာ်းအကကမ််းဖက်ငဖြိျုခွင််းပခင််းခ ခွဲ  ၍ က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ သ အနည််းဆ ို်း  (၅၀) ရက ာ်ရှြိငပီပဖစ်ပါသည်။ 

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

မတ်လ ၄  က်ရန  ထြိ စိုစိုရပါင််း ဖမ််းဆ်ီး၊ တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏခ် မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သ  (၁၅၀၇) ဦ်းထြိရှြိခွဲ ငပီ ပဖစ်သည်။ 

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

တြိမ််းရရှာငရ်နသ  (၆၁) ဦ်း နငှ  ်ပပနလ်ည် လွတ်ရပမာက်လာသ  (၃၀၇) ဦ်းရှြိခွဲ သည်။ ထြိို  ရကကာင  ်လက်ရှြိ အခ ြိနအ်ထြိ (၁၂၀၀) 

ဦ်းမှာ ဖမ််းဆ်ီး၊ တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏခ် မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သည်။   



ယရန  အဖမ််းအဆ်ီးစာ င််းတွင ် မြိမြိတြိို  အရနပဖင  ် ယခိုအခ ြိနအ်ထြိ ဖမ််းဆ်ီးပခင််းခ  သ  (၄) ဦ်း၏အမည်စာ င််းကြိို ရှြိခွဲ ၍ 

မှတ်တမ််းပပျုထာ်းပါသည်။ သြိို  ရသာ်လည််း  နက်ိုနင်မြိျုြို့တစ်ငမြိျုြို့အတွင််း၌ပင ် ဆနဒပပရက ာင််းသာ်း လ ငယ် စိုစိုရပါင််း (၂၀) 

ဦ်းထက်မနည််း ဖမ််းဆ်ီးပခင််းခ ခွဲ  သည်။ မြိမြိတြိို  အရနပဖင  ် ဆက်လက်စ ိုစမ််းလ က်ရှြိငပီ်း  ရှြိလာသည ်အခ က်အလက်မ ာ်းကြိို 

ဆက်လက် ထိုတ်ပပနရ်ပ်းသွာ်းမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

ယမနရ်န  က  ွဲ နငှ  ် စစ်တပ်မှ ငငြိမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒထိုတ်ရဖာ်သ မ ာ်းကြိို  က်စက်စွာ ပစ်သတ်၍ငဖြိျုခွင််းခွဲ ငပီ်း ဆနဒထိုတ်ရဖာ်ပွွဲ 

မ ာ်းကြိို  ပ်တန  သ်ွာ်းရစ န ် ကကြိျု်းပမ််းခွဲ ရသာ်လည််း ၎င််းတြိို  ၏ လိုပ်ရဆာငမ်ှုသည် အ ာမထငဘ်ွဲ ပမနမ်ာပပည်တစ်ဝှမ််းရှြိ 

ပပည်သ မ ာ်းသည် စစ်အာဏာရှငက်ြိို တခွဲနက် ဆန  က် ငတ်ွန််းလှနခ်ွဲ သည်။ ထြိိုကွဲ သြိို   ဆန  က် ငဆ်နဒထိုတ်ရဖာ် ာတွင ် နက်ိုနင်မြိျုြို့ 

၌ သင်္ဃန််းကျွန််း၊ ရတာငဥ်ကကလာပ၊ စမ််းရခ ာင််း၊ ရပမာက်ဒဂ ို၊ အင််းစြိန၊် အလ ို၊ တာရမွ စသည ်ငမြိျုြို့နယ်မ ာ်း၊ ဧ ာဝတီတြိိုင််း၌ 

ပိုသြိမ်ငမြိျုြို့၊ ရနပပည်ရတာ် ရကာငစီ်၌ ပ ဉ်းမနာ်းငမြိျုြို့နယ်၊ ပွဲခ ်းတြိိုင််း၌ ပပည်ငမြိျုြို့၊ ကခ ငပ်ပည်နယ်တွင ် ဖာ်းကန  င်မြိျုြို့တြိို  သည် 

အငအ်ာ်းသ ို်း၍ အကကမ််းဖက် ငဖြိျုခွင််းပခင််းခ ခွဲ  ငပီ်း ပပည်သ တခ ြိျုြို့ဖမ််းဆ်ီးပခင််းခ ခွဲ  ကာ တခ ြိျုြို့ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ ရကကာင််းသြိရှြိ သည်။ 

 ွဲ နငှ  ် စစ်တပ်တြိို  မှ မီ်းခြိို်းဗ ို်း၊ အသ ဗ ို်း၊ မ က် ည်ယြိိုဗ ို်း၊  ာဘာက ည်တြိို  ပဖင  ် ၎င််းတြိို  လိုပ်နည််းအတြိိုင််း အငအ်ာ်းသ ို်း၍ 

ငဖြိျုခွွဲခွဲ ကကသည်။ တစ်လရက ာ်ကကာပမင လ်ာသည ်တြိိုငရ်အာင ် ပပည်သ မ ာ်းသည် အငတ်ြိိုက်အာ်းတြိိုက် ဆနဒထိုတ်ရဖာ်လ က်ရှြိ 

ပခင််းက အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုအတွက် အခက်အခွဲ အက ပ်အတည််းပဖစ်ရစ သည်။ ပပည်သ လ ထိုမှ ၎င််းတြိို  ကြိို အသြိအမှတ် 

မပပျုသလြိို နြိိုငင် တကာမှလည််း ၎င််းတြိို  ကြိို အသြိအမှတ် မပပျုသည ်အတွက် ၎င််းတြိို  ၏နြိိုငင် ရ ်းနယ်ပယ်သည် တပဖည််းပဖည််း 

က ဉ်းရပမာင််းလာခွဲ ငပီပဖစ်သည်။  

ယမနရ်န  က  နက်ိုနင်မြိျုြို့ ရပမာက်ဥကကလာပငမြိျုြို့နယ်၌  ွဲ နငှ  ် စစ်တပ်တြိို  မှ  က်စက်စွာ ပစ်သတ်မှု၊ ဖမ််းဆ်ီးရြိိုက်နကှ်မှုမ ာ်း 

ပပျုလိုပ်ငပီ်းသည်နငှ တ်ဆက်တည််း ယင််းငမြိျုြို့နယ်ရှြိ  ပ်ကွက်မ ာ်း အတွင််းသြိို   ဂ က်ရလယာဉမ ာ်းပဖင  ်မီ်းခြိို်းဗ ို်းမ ာ်းကကွဲခ ခွဲ သည်။ 

ယရန  န နက်ပြိိုင််းတွငလ်ည််း မနတရလ်းငမြိျုြို့ရဝဟင၌် တြိိုက်ရလယာဉမ ာ်း ပ  ဝွဲကာ ပပည်သ မ ာ်းကြိို ငခြိမ််းရပခာက်မှုမ ာ်း 

ပပျုလိုပ်ခွဲ သည်။ ငပီ်းခွဲ သည ်အပတ်ကတည််းကပင ် စစ်သာ်း မ ာ်းသည်  နက်ိုန ် နငှ  ် မနတရလ်းငမြိျုြို့တြိို  ၌ ငငြိမ််းခ မ််းစွာ 

ဆနဒထိုတ်ရဖာ်လ က်ရှြိသည ် လ ထိုကြိို စနြိိုက်ပါမ ာ်း၊ G3 ရြိိုငဖ်ယ်ရသနတ်မ ာ်းပဖင  ် ပစ်သတ် န ်  ည် ွယ်၍ ခ ြိန ွ်ယ်ထာ်း 

ခွဲ ငပီ်းပဖစ်သည်။ အကကမ််းဖက် စစ်အိုပ်စိုသည် ဒမီြိိုကရ စီ နငှ  ်စစ်အာဏာရှငပ်ဖျုတ်ခ ရ ်းအတွက် ရတာင််းဆြိိုဆနဒထိုတ်ရဖာ် 

မှုမ ာ်းပပျုလိုပ်ပါက အစိုလြိိုက် သတ်ပဖတ်မှုမ ာ်းအသွငလ်ိုပ်ရဆာငလ်ာမည်ဟို ငခြိမ််းရပခာက်ရနပခင််းပဖစ်သည်။ စစ်အိုပ်စိုသည် 



အာဏာသြိမ််းမှုအစတွင ်နြိိုငင် တွင််း မတည်ငငြိမ်မှု၊ မငငြိမ်မသက်မှုမ ာ်းပဖစ်လာရစ န ်ဖနတ်ီ်းလိုပ်ရဆာငခ်ွဲ ငပီ်း  လ ထိုမှ ၎င််းတြိို  ကြိို 

ပပနလ်ည်တ ို  ပပနလ်ာပါက ပပည်တွင််းရ ်းသာ ပဖစ်သည်ဆြိိုသည်ကြိို နြိိုငင် တကာသြိို  ခ ပပ န ် ကကြိျု်းပမ််းခွဲ သည်။ ယင််းကွဲ သြိို  ရသာ 

လိုပ်ရဆာငခ်ွဲ ရသာ သာဓကမ ာ်းစွာလည််း ရှြိခွဲ ငပီ်းပဖစ်သည်။ ၎င််းတြိို   ည် ွယ်သည ်အတြိိုင််းပဖစ်မလာသည ် အတွက် 

အကကမ််းဖက်နည််းလမ််းမ ာ်းကြိို အသ ို်းပပျုလာပခင််း ပဖစ်သည်။  

ယမနရ်န   ည ၁၁ နာ ီခွွဲအခ ြိနက်လည််း စစ်ကာ်း သ ို်းစီ်းပဖင ရ် ာက်ရှြိလာသည ် စစ်သာ်းမ ာ်းသည်  နက်ိုနင်မြိျုြို့၊ ရပမာက်ဒဂ ို 

ငမြိျုြို့နယ်တွင ် ရှြိသည ် နာရ ်းက ညီမှုအသင််းအာ်း ဝငရ် ာက်စီ်းနင််းမှုပပျုလိုပ်ခွဲ ငပီ်း ရ ို်းအရဆာက်အဦ်း၊ ရမာ်ရတာ်ယာဉမ ာ်း၊ 

အလှူခ ပ ို်းမ ာ်းနငှ  ်စာ င််းစာ ွက်စာတမ််းမ ာ်းကြိို ဖ က်ဆ်ီး၊ယ ရဆာငပ်ခင််းမ ာ်းပပျုလိုပ်ခွဲ သည ်အပပင ်န မည်ရက ာာ်သရိုပ်ရဆာင ်

ထနွ််းကြိိုကြိို အပါအဝင ် ဝနထ်မ််း ၃၀ ဦ်းခန  အ်ာ်း အလွနအ်ကျွ ရြိိုက်နကှ်ခွဲ သပဖင  ် ဝနထ်မ််းနစ်ှဦ်းမှာ စြိို်း ြိမ် သည ်အရပခအရန 

အထြိရ ာက်ရှြိခွဲ သည်။ အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုသည် ပ ဟြိတသမာ်းမ ာ်း၊ ရစတနာ ဝနထ်မ််းမ ာ်း၊ က န််းမာရ ်းလိုပ်သာ်းမ ာ်း 

ပါမက န ်ဖမ််းဆ်ီးရြိိုက်နကှ်ရနရသာ လိုပ် ပ်က ၎င််းတြိို  အကကမ််းဖမ်အဖွွဲြို့အစည််းပဖစ်သည်ကြိို ထငဟ်ပ်ပပရနသည်။  

မတ်လ ၅  က်ရန  တွငပ်ပျုလိုပ်မည ် ကမ္ာ ကိုလသမဂဂ၏ လ  အခွင အ်ရ ်းရကာငစီ်တ ခါ်းပြိတ်အစည််းအရဝ်း၌ လ  အခွင အ်ရ ်း 

ရကာငစီ်အရနပဖင  ် သ တမနန်ည််းအ  တင််းတင််းမာမာ ကကာ်းဝငရ်ဆာင ွ်က်ပါ န ် မြိမြိတြိို  မှ တြိိုက်တွန််းအပ်ပါသည်။ 

ထြိရ ာက်ရသာ လိုပ်ရဆာငမ်ှုမ ြိျု်းမရှြိလျှင ် အကကမ််းဖက် အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုကြိို ဆန  က် င ်နအ်တွက် အသက်ခနဓာ နငှ  ်

လွတ်လပ်ခွင မ် ာ်းကြိို စွန  လ်ွှတ်စရတ်းကာ ဆနဒထိုတ်ရဖာ်လ က်ရှြိရသာ ပပည်သ မ ာ်းကြိို လ စ်လ ျူရှု မ က်ကွယ်ပပျု ာရ ာက် 

လြိမ ်မည်ပဖစ်သည်။ 

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

မှတ်တမ််းတငသ်ွာ်းမည်ပဖစ်ငပီ်း စစ်အာဏာသြိမ််းမှုနငှ ပ်တ်သက်၍ ဖမ််းဆ်ီး၊တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏ် ခ မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သ မ ာ်း၏ 

စာ င််းကြိို ရန  စဉထိုတ်ပပနသ်ွာ်းမည်ပဖစ်သည်။  

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

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

သြိရှြိပါက ရအာက်ပါလြိပ်စာမ ာ်းသြိို    ဆက်သွယ်၍ အသြိရပ်း၊ အရကကာင််းကကာ်း နြိိုငပ်ါသည်။  

Email :   info@aappb.org 

mailto:info@aappb.org


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

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma 
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