
  



 

စစအ်ာဏာသမ်ိ်းပ  ်းန ာက ်လတတ်နလာဖြစန် ေါ်လျကရ် ိနသာ အနဖြေအန မျာ်းန င  ်တသ်က၍် 

န  စဉ်ထတုဖ်  ်ြေျက ်အကျဉ််းြေျျု ် 

ရကစ် ွဲ မတလ် ၅ 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 မနတရလ်းငမြိျုြို့ မှ ကြိိုရ ာ်မ ြိျု်းကြိိုလည််း အရလ်းအနက် 

ဂိုဏပ်ပျုအပ်ပါသည်။ ရေရော်ဝါ ီလ ၁  က်ရန  မှ ယရန  ထြိတြိိုင ် မတ ာ်းအကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းပခင််းခ ခွဲ  ၍ က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ သ  

အနည််းဆ ို်း (၅၀) ရက ာ်ရှြိငပီပေစ်ပါသည်။ 

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

မတ်လ ၅  က်ရန  ထြိ စိုစိုရပါင််း ေမ််းဆ်ီး၊ တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏခ် မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သ  (၁၅၂၂) ဦ်းထြိရှြိခွဲ ငပီ ပေစ်သည်။ 

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

တြိမ််းရရှာငရ်နသ  (၆၁) ဦ်း နငှ  ်ပပနလ်ည် လွတ်ရပမာက်လာသ  (၃၀၇) ဦ်းရှြိခွဲ သည်။ ထြိို  ရကကာင  ်လက်ရှြိ အခ ြိနအ်ထြိ (၁၂၁၅) 

ဦ်းမှာ ေမ််းဆ်ီး၊ တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏခ် မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သည်။   

ယရန  အေမ််းအဆ်ီးစာ င််းတွင ် မြိမြိတြိို  အရနပေင  ် ယခိုအခ ြိနအ်ထြိ ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ  သ  (၁) ဦ်း၏အမည်စာ င််းကြိို ရှြိခွဲ ၍ 

မှတ်တမ််းပပျုထာ်းပါသည်။ သြိို  ရသာ်လည််း ဆနဒပပရက ာင််းသာ်း လ ငယ် (၂၀) ဦ်းထက်မနည််း ယရန  တွင ်



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

ဆက်လက် ထိုတ်ပပနရ်ပ်း သွာ်းမည်ပေစ်ပါသည်။ 

ကိုလသမဂဂဆြိိုင ်ာ ပမနမ်ာအထ ်းကြိိုယ်စာ်းလှယ်အပေစ် ပပည်ရထာငစ်ိုလွှတ်ရတာ်ကြိိုယ်စာ်းပပျုရကာ်မတီ (CRPH) မှ 

ခန  အ်ပ်ထာ်းသည ် ရဒါက်တာဆာဆာသည် မတ်လ ၅  က်ရန  တွင ် ပပျုလိုပ်မည ် ကမ္ာ ကိုလသမဂဂ၏  တ ခါ်းပြိတ် 

အစည််းအရဝ်း၌ “Responsibility to Protect (R2P)” ဟိုရခေါ်ဆြိိုသည ် အပပစ်မွဲ ပပည်သ မ ာ်းကြိို အကာအကွယ်ရပ်းရ ်းမ ကြိို 

ရဆာင ွ်က်ပါ န ်ကိုလသမဂဂအရထရွထအွတွင််းရ ်းမ ်းခ ျုပ် အနတ်ြိိုနယီြိို ဂ တာ်း က်စ်ထ သြိို   လြိပ်မ ၍ ရတာင််းဆြိိုထာ်းသည်။ 

တင််းကကပ်ရသာ ဒဏခ်တ်အရ ်းယ မှုမ ာ်း၊ ကိုနသ်ွယ်မှု ပ်ဆြိိုင််းထာ်းပခင််းမ ာ်းနငှ  ်ရစာင က်ကည ်မှုမ ာ်း ပါဝငရ်သာ တြိိုက်ရြိိုက်သ  

တမနရ် ်း ာအ  ဝငရ် ာက်စွက်ေက်ပခင််းကြိို ပပျုလိုပ် မည်ပေစ်သည်။ အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုသည် ငငြိမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒပပ 

ရနသ မ ာ်းအရပေါ် အတင််းအဓမမထင ်ာစြိိုင််းေမ််းဆ်ီးထြိန််းသြိမ််းပခင််းနငှ  ်  ည် ွယ်ခ က်ရှြိရှြိ သတ်ပေတ်ပခင််းမ ာ်းအပါအဝင် 

ပပည်သ လ ထိုကြိို ငေြိျုခွင််း န ် စနစ်တက နငှ က် ယ်က ယ်ပပန  ပ်ပန  ခ် မှတ်ထာ်းရသာ မ ဝါဒတစ် ပ်ရှြိရနသည်ပေစ် ာ စစ်အိုပ်စို၏ 

လ သာ်းမ ာ်းအရပေါ် က  ်းလွနသ်ည ်  ာ ဝတ်မှုမ ာ်းသည် R2P နငှ  ်တြိိုက်ရြိိုက်သက်ဆြိိုငလ် က်ရှြိသည်။ 

ယရန  တွင ်ပပည်ရထာငစ်ိုလွှတ်ရတာ်ကြိိုယ်စာ်းပပျုရကာ်မတီ (CRPH) မှ ထိုတ်ပပနရ်ကကညာခွဲ ရသာ နြိိုငင် ရ ်း ည်မှန််းခ က် (၄) 

ခ က်ကြိို ရအရအပီပီအရနနငှ ရ်ထာက်ခ ငပီ်း အထက်ပါ ည်မှန််းခ က် (၄) ခ က် အပပည ်အဝရအာငပ်မငရ်စရ ်းအတွက် 

တြိိုင ်င််းသာ်းပပည်သ တစ် ပ်လ ို်းနငှ အ်တ လက်တွွဲကာ ကကြိျု်းပမ််းရဆာင ွ်က်သွာ်းမည်ပေစ်ရကကာင််း ဂတြိသစစာပပျုမှုကြိိုလည််း 

မှတ်တမ််းတငအ်ပ်ပါသည်။ မြိမြိတြိို  ရအရအပီပီအရနပေင လ်ည််း အထက်ပါ ည်မှန််းခ က် (၄) ခ က် ရအာငပ်မငရ် ်းအတွက် 

တတ်နြိိုငသ်မျှပ ်းရပါင််းရဆာင ွ်က်သွာ်းပါမည်။ 

မတ်လ ၅  က်ရန  တွင ် ပမနမ်ာပပည်တစ်ဝှမ််းရှြိ ပပည်သ မ ာ်းသည် စစ်အာဏာရှငက်ြိို ဆက်လက် ဆန  က် င ် တြိိုက်ပွွဲဝငခ်ွဲ  

ကကသည်။ ထြိိုကွဲ သြိို   ဆနဒထိုတ်ရော် ာတွင ် တာ်းဆ်ီးမှုမ ာ်း၊ အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းမှုမ ာ်းလည််းရှြိခွဲ သည်။  နက်ိုနင်မြိျုြို့တွင ်

စမ််းရခ ာင််း၊ အင််းစြိန၊် လှုြိင၊် တာရမွ၊ ရတာငဥ်ကကလာပ၊ ရပမာက်ဥကကလာပ၊ သာရကတငမြိျုြို့နယ်မ ာ်း၊ ဧ ာဝတီတြိိုင််းတွင ်

ပိုသြိမ်ငမြိျုြို့၊ မနတရလ်းတြိိုင််းတွင ်မနတရလ်းငမြိျုြို့တြိို  ကြိို  ယရန  ၌ အကကမ််းေက် ငေြိျုခွင််းခွဲ သည်။ ရပမာက်ဥကကလာပငမြိျုြို့နယ်၌ အ ပ်သာ်း 

(၇) ဦ်းသည် ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ ခွဲ  သည်။ က နတ်ြိိုင််း နငှ  ် ပပည်နယ်မ ာ်း၌  ွဲ နငှ  ် စစ်တပ်သည် ဆနဒပပပပည်သ မ ာ်းခ ထာ်းသည ် 

အ  အတာ်းမ ာ်းအာ်း ေယ်ရှာ်းခွဲ ငပီ်း ဆနဒပပပပည်သ မ ာ်း စိုစည််းနြိိုငပ်ခင််းမရှြိရစ န ် ရစာင က်ကည ်လ က်ရှြိသည်ကြိို ရတွြို့ ရှြိ သည်။  



အထ ်းသပေင  ် ယရန  တွင ် မနတနလ်းပမိျုြို့ ရ ိ စစ်ကာ်းမျာ်းန ေါ်၌ “လစူုြေ ွဲဖြေင််းမဖ ျု ါက ကျည်စစ်၊ ကျည်မ  ်ဖြင  ်စ်မည်ဟု” 

ပြိိုစတာခ ြိတ်ဆွွဲထာ်းသည်။ ထြိိုအတြိိုင််းပင ်မနတရလ်းငမြိျုြို့၌ အသက် ၂၀ ရက ာ်အ ွယ် လ ငယ် (၁) ဦ်းသည်  ွဲ နငှ  ်စစ်တပ်တြိို  ၏ 

က ည်အစစ်ပေင  ် က်စက်စွာ အကကမ််းေက်ပစ်ခတ်မှုရကကာင်  လည်ပင််းကြိို က ည်ထြိမှန၍် က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ သည်။ ထြိိုအပခင််းအ ာ 

သည် ပပည်သ လ ထိုကြိို ရပပာငက် က စြိနရ်ခေါ် ပခင််း၊ ရပခာက်လှန  ပ်ခင််းပေစ်ငပီ်း ၎င််းတြိို  ၏ လ မဆနရ်သာ လိုပ် ပ်ကြိိုရော်ပပရနကာ 

ပပင််းထနရ်သာ လ  အခွင အ်ရ ်းခ ြိျု်းရောက်မှုပေစ်သည်။  

ထြိို  ပပင ်မနတရလ်းငမြိျုြို့၊ စြိနပ်န််းလမ််းမကကီ်း၊ ယဉပ ို ပ်ကွက်ရှြိ ရနအြိမ်တခ ြိျုြို့အာ်း စစ်တပ်က ရသနတ်ပေင  ်ဝငရ် ာက်ပစ်ခတ်ခွဲ ငပီ်း 

အြိမ်ရှငမ်ရှြိသည ် ရနအြိမ်အတွင််းမှ ကာ်းနငှ  ် အြိမ်သ ို်းပစစည််းမ ာ်းအာ်း ရြိိုက်ခ ြိျု်း၍ ရ ွှမ ာ်း နငှ  ် ရငသွာ်းမ ာ်းကြိို 

ယ ရဆာငသ်ွာ်းခွဲ သည်။ ထြိို  အတ  ရန  စဉဆနဒပပရနသည ် မနတရလ်း ပမရတာငသ်ပြိတ်စစ်ရကကာင််းတွင် ပါဝငသ် မ ာ်းကြိို 

က ညီရပ်းသည်ဟိုဆြိိုကာ ၃၅ လမ််း၊ ၈၆ လမ််းမ ှ ကမ််းနာ်းလမ််းတရလျှာက်ရှြိ အြိမ်မ ာ်းကြိို လ ိုပခ ျုရ ်းတပ်ေွွဲြို့ဝငမ် ာ်းက 

 ာဘာက ည်မ ာ်း၊ ရလ်းဂွမ ာ်းပေင  ် ပစ်ခတ်ခွဲ ကကသည် အပပင ် အမ ြိျု်းသာ်း (၁) ဦ်းကြိို ရသနတ်ပေင  ် ပစ်ခတ်ေမ််းဆ်ီးခွဲ ငပီ်း 

အပခာ်းအမ ြိျု်းသာ်းနစ်ှဦ်းကြိိုမ  ရြိိုက်နကှ်ေမ််းဆ်ီးသွာ်းခွဲ ရကကာင််းသြိရှြိ သည်။  

အထက်ပါအပခင််းအ ာမ ာ်းကြိို ရလ လာသ ို်းသပ်ပခင််းအာ်းပေင  ် ငငြိမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒထိုတ်ရော်လ က်ရှြိရသာ လ ထို၏ အရပခအရန 

သည် ထြိခြိိုက်လွယ်ရသာ အရနအထာ်းတွငရ်ှြိရနငပီ်း အခ ြိနမ်ရ ွ်းပစ်ခတ်ပခင််းခ  နြိိုငရ်သာ အရပခအရနတွငရ်ှြိရနသည်ကြိို 

ရတွြို့ ရှြိ သည်။ ပမနမ်ာနြိိုငင် အတွင််း၌ နြိိုငင်  နငှ  ် ပပည်သ ကြိို ကာကွယ်ရစာင ရ်ရှာက် မည ်တာဝနရ်ှြိရသာ စစ်တပ်သည် 

နြိိုငင် ရတာ်အာဏာကြိို အဓမမသြိမ််းယ ခွဲ ကာ ပပည်သ မ ာ်းကြိို ပစ်သတ်ပခင််း၊ ပိုဂဂလြိကပြိိုငပ်စစည််းမ ာ်းကြိို လိုယက်ပခင််းစသည ် 

 ာ ဝတ်မှုမ ာ်းကြိိုသာ ဆက်တြိိုက်က  ်းလွနလ် က်ရှြိသည ်အတွက် ပပည်သ မ ာ်းမှာ အကာအကွယ်မွဲ ရနကက ငပီ ပေစ်သည်။ 

လက်ရှြိအကကမ််းေက်စစ်အိုပ်စို၏ လိုပ် ပ်မ ာ်းမှာ ပပင််းထနရ်သာ လ  အခွင အ်ရ ်းခ ြိျု်းရောက်မှုဟိုဆြိိုရ ို ပေင  ်      မလ ိုရလာက်ဘွဲ 

လ သာ်းပေစ်တည်မှုကြိိုဆန  က် ငသ်ည ်  ာ ဝတ်မှု (Crime Against Humanity) ကြိိုက  ်းလွနသ်ည ်လိုပ် ပ်မ ာ်း ပေစ်ရနပါသည်။  

ယရန  တွငလ်ည််း  ွဲ နငှ  ် စစ်တပ်တြိို  မှ တာခ ီလြိတ်ခရြိိုငပ်ပည်သ  ရဆ်းရ ို ကကီ်း(ရဆ်းရ ိုသစ်)၏ ပြိတ်ထာ်းသည ် တ ခါ်းကကီ်း နငှ  ်

ရဆ်းရ ို၏ အတွင််းတ ခါ်းမ ာ်းကြိို ရြိိုက်ေ က်ကာ ဝငက်ကည ်ရနရကကာင််း သြိရှြိ သည်။  ၎င််းတြိို  က  ်းလွနရ်သာ အမ ြိျု်းမ ြိျု်း 

 ာ ဝတ်မှုမ ာ်းကြိို တာ်းဆ်ီးကာကွယ်နြိိုငပ်ခင််းမရှြိသရ ွြို့ ၎င််းတြိို  ၏လိုပ် ပ်မ ာ်းသည် တရန  တပခာ်းပပင််းထနလ်ာဦ်းမည် 

ပေစ်သည်။ 



ထြိို  ပပင ် ေမ််းဆ်ီး၊ထြိန််းသြိမ််းထာ်းစဉအတွင််း ရဆ်းကိုသခ ယ ခွင  ်ရှြိ နမှ်ာလည််း အလွနအ်ရ ်းကကီ်းသည်။ အာဏာသြိမ််းမှု 

ပေစ်စဉအတွင််း စစ်အိုပ်စိုသည် အသက်အ ွယ်ကကီ်း င သ် မ ာ်း၊ ရ ာဂါရဝဒနာခ စာ်းရန သ မ ာ်းပါမခ န ်ေမ််းဆ်ီးမှုမ ာ်း ပပျုလိုပ် 

ခွဲ သည်။ ေမ််းဆ်ီး၊ထြိန််းသြိမ််းထာ်းစဉအတွင််း ၎င််းတြိို  ရဆ်းကိုသခ ယ ခွင  ်ရှြိ န ်အခွင အ်ရ ်းအလွနန်ည််းပါ်းလှပါသည်။ လက်ရှြိ 

တွင ် ေမ််းဆ်ီး၊ထြိန််းသြိမ််းပခင််းခ ထာ်း ရသာ အသက် ၈၂ အ ွယ်ရှြိငပီပေစ်သည ် NLD နာယက ဦ်းဝင််းထြိနသ်ည် ရ ာဂါအခ  

မ ာ်းစွာရှြိငပီ်း  လက်တွန််းလှည််းပေင သ်ာ သွာ်းလာရန သ ပေစ်သည်။ ယရန  တွင ် ဗွီဒယီြိိုကွနေ် န  စ်နစ်ပေင ပ်ပျုလိုပ်ရသာ ၎င််း၏ 

ဒိုတြိယအကကြိမ်ရပမာက်ရ ို်းခ ြိန််းတွင ်က န််းမာရ ်းအ  အာမခ ရလျှာက်ထာ်းခ က်ကြိို မတ်လ ၁၉  က်ရန  တွင ်အမြိန  ခ် မှတ်မည် 

ပေစ်သည်။ သြိို  ရသာ်လည််း ဦ်းဝင််းထြိနဘ်က်မှ လြိိုက်ပါရဆာင ွ်က်မည ် တ ာ်းလွှတ်ရတာ်ရရှ ြို့ရန ရဒေါ်မင််းမင််းစြိို်းက စစ်အိုပ်စိုမှ 

စွပ်စွွဲခ  သ နငှ  ် ရတွြို့ဆ ိုခွင  ် န၊် ဦ်းဝင််းထြိန၏် ရဆ်းမှတ်တမ််းစာအိုပ်မြိတတ  ကြိို တ ာ်းရ ို်းသြိို   တငသ်ွင််းနြိိုင ်န ် က ်းယ ခွင က်ြိို 

အခ ျုပ်ရထာငအ် ာရှြိမ ာ်းက ယခိုအထြိခွင မ်ပပျုရသ်းဟို ရပပာကကာ်းခွဲ သည်။ ထြိိုကွဲ သြိို  ပပျုလိုပ်ပခင််းမ ာ်းသည် စစ်အာဏာရှင ်

အဆက်ဆက် ထငရ်ှာ်းသည ် နြိိုငင် ရ ်းသမာ်းမ ာ်းကြိို စြိတ်ပြိိုင််း နငှ  ် ရိုပ်ပြိိုင််းဆြိိုင ်ာမ ာ်းအာ်း ေြိနှြိပ်ပခင််းမ ြိျု်းပေစ်သည်။ ေမ််းဆ်ီး၊ 

ထြိန််းသြိမ််းပခင််းခ ထာ်း သ မ ာ်းသည် လွတ်လပ်ခွင ရ်ှြိသ မ ာ်းနငှ တ်န််းတ  တ ညီရသာခွင အ်ရ ်းမ ာ်းကြိို ခ စာ်းခွင ရ်ှြိရသာ်လည််း 

အာဏာရှငစ်နစ်တွငမ်  ထြိိုအခွင အ်ရ ်းမ ာ်းပေတ်ရတာက်ပခင််းခ ထာ်းကက သည်။ 

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 ပ်ဘက်အေွွဲြို့အစည််းမှ 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။  

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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