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   Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) 

န  ိုင ်ငရံ  ေးအကျဉ်ေး သော ေးမ ျော ေးကူညီရ  ော င  ရ်   ော က်ရ  ေးအသင ်ေး 

 

 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                 

 

 

ဇွန်လ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊  

 ယနန ေ့နံ နက်တွ င်  အာဏာသိ မ် ်း စ စ်အု ပ် စုက  အက ျဉ ်း န ာ င် မ ျ ာ ်း မှ  

ဖမ််းဆ ်း ိန််းသိမ််းခံ အကျဉ်းသာ်း ၂၃၄၂ ဦ်းအာ်းလွှတ်နပ်းခ ေ့န ကာင််း သိရှိရသည်။ 

စစ်အုပ်စုအနန ဖဖငေ့်  အဖပစ်မ ေ့ ဖပည်သူမ ျ ာ ်းအာ ်း  မတရာ်းဖမ် ်းဆ ်း ဖခင် ်းနှငေ့်  

အ ကမ််းဖက်မှုမျာ်းအာ်း မူတစ်ခုအနနဖဖငေ့ ်အသံု်းဖပြုလျှက်ရှိသည်။  

ဖပန်လည်လွတ်နဖမာက်လာသူမျာ်းမှာလည််း စိတ်ပိုင််းဆိုင်ရာနှငေ့် ရုပ်ပိုင််းဆိုင်ရာ 

နေဒနာမျာ်း စွ ကပ် ပါလာမည် ဖဖစ်သည်။ သို ေ့နသာ် ယနန ေ့ဖဖစ်နပေါ်နနနသာ  

မတရာ်းမှုမ ျာ်းနှငေ့် ခံစာ်းနနရနသာ  ဆင််းရ ဒုကခမ ျာ ်းကို  အသိအမှတ် ဖပြု၍ 

 ုတ်နဖာ်နဖပာဆိုဖခင််း၊ ဖပန်လည်နပ်းနလျာ်ဖခင််း၊ အနရ်းယူဖခင််းမျာ်း လံု်းေမရှိပါ။ 

 ိန် ်းသိ မ် ်း ခံ မ ျ ာ ်းကို  ဖပ န်လည်  လွှတ်နပ ်း ဖခင် ်းမှ ာ  စစ်အု ပ် စုအနန ဖဖငေ့်  

ဖပည်သူမျာ်းအနပေါ် ဖိနှိပ်နနမှုမျာ်း နလျှာေ့နပါ ေ့ရန်ဟူသညေ့် ရည်ရွယ်ချက်ဖဖငေ့် 

လွှတ်နပ်းဖခင််းမျိြု်းမဟုတ်နပ။   

 

 

 

မတရ ားဖမ်ားဆ ားထနိ်ားသမ်ိားခံ အကျဉားသ ားအချိ ျို့ ပြန်လည်လွတမ်ပမ က်ပခငာ်းနငှ ြ်တသ်က်၍ ထတုပ်ြန်ချက် 

 

လက်နတွွေ့တွင် စစ်အုပ်စုသည် ယခုလွှတ်နပ်းနနစဉအတွင််း အဖခာ်းတစ်ဖက်၌ 

ဆက်လက် ဖ မ် ်း ဆ ်း နို င် ရ န်  ဖပ င် ဆ င် န န ဖခ င် ်း ဖဖ စ် သက ေ့ သို ေ့ လက် ရှိ  

အကျဉ်းန ာင်မျာ်းတွင်  ိန််းသိမ််းခံနနရဆ  အကျဉ်းသာ်းမျာ်းအနနဖဖငေ့် 

ပို မိုဆို ်း ရွ ာ ်းနသာ  ညှဉ်းပန် ်းနှိပ် စက်မှုမ ျ ာ ်းအာ ်း  ခံနန  ကရဆ ဖဖစ်သည်။  

အာဏာသိမ််းမှုဖဖစ်စဉ စတင်ခ ေ့ ပပ ်းနနာက် ပငိမ််းချမ််းစွာဆနဒဖပသူနှငေ့် အဖပစ်မ ေ့ 

ဖပည်သူ  အနည််းဆံု ်း  ၈၈၃  ဦ်းအာ်း  သတ်ဖဖတ်ခ ေ့ ပပ ်း  ၆၄၂၁  ဦ်းအာ်း  ဖမ််းဆ ်း  

 ိန််းသိမ််း  ာ်းခ ေ့ပပ ်းဖဖစ်သည်။  

AAPP ၏ အတွင််းနရ်းမ ်း ဦ်းတိတ်နိငုက် 

 “နိငုင်နံရ်း အကျဉ်းသာ်းမျာ်းရှိနနသနရွွေ့ ဒ မိုကနရစ လမ််းစဉကို နဖာ်နဆာငန်ိငု်မှာ 

မဟုတ်တ ေ့အဖပင် တရာ်းမျှတမှုန ေ့ အမျိြု်းသာ်း ဖပန်လည်သငေ့်ဖမတ်နရ်းကိုလည််း 

အနကာင်အ ည် နဖာ်နဆာင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူ်း။ တရာ်းမေင် အာဏာသိမ််း 

စစ်အု ပ် စုအနနန ေ့ လုပ် နဆာင်နနမှု နတွဟာ  အဖပ ြု  သနဘာနဆာင်တ ေ့  

အနဖပာင် ်းအလ နတွကို  လုပ်နဆာင်နန ဖခင််းမဟုတ်ဘ  စက်တင်ဘာလမှာ  

ကျင််းပမယေ့် ကုလ သမဂ္ဂအန ွန ွည လာခံမှာ နိုင်ငံတကာ  အသိုက်အေန််းရ ေ့ 

အသိအမှတ် ဖပ ြု  လက်ခံလာနစဖို ေ့ ကကိ ြု ်းစ ာ ်းနန ဖခင် ်းသာ  ဖဖစ်တယ်” ဟု   

နဖပာဆိုခ ေ့သည်။  

 

ယခု စ စ် နက ာ င် စ အ န န ဖဖ ငေ့်  ဆက်လက် ပပ ်း  ဖ မ် ်းဆ ်း  ိ န် ်းသိ မ် ်း ဖခ င် ်း ၊ 

အ ကမ််းဖက်နှိပ်စက်ဖခင််း  စသည်တို ေ့သည် ဖပည်သူတို ေ့အာ်း အန ကာက်တရာ်း  

ပိုမိုတို်းပွာ်းလာနစရန ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖဖစ်သည်။  

 



Email : info@aappb.org 

 

AAPP တွ ဖက်အတွင််းနရ်းမ ်း ဦ်းဘို ကည်က  

“အစကတည် ်းက  မဖမ် ်းသငေ့်တ ေ့  လူ နတွကို  ဖမ် ်း ာ ်းတ ာ ပ ါ ။  ဖပ န်လည်  

လွတ်နဖမာက်လာတ ေ့သူနတွမှာလည််း စိတ်ဒဏရ်ာနတွ၊ ပခိမ််းနဖခာက်မှုှုနတ ွနပွွေ့ ပိုက်ပပ ်း 

ဖပန်လာ ကရမှာပါ။  လွတ်နဖမာက်လာသူနတွကို  ဖပန်လည်ကုစာ်းနပ်းဖို ေ့လည််း  

လိုအပ်ပါတယ်။  စာနာနာ်းလည်မှုနပ်းဖို ေ့လည််း  လိုအပ်  ပါတယ်။  သူတို ေ့နတွဟာ  

မတရာ်းဖမ််းဆ ်းခံခ ေ့ရတာပါ။ တကယ်တမ််း ဖပြုဖပငန်ဖပာင််းလ နရ်းအတွက် ရည်ရွယ်တ ေ့ 

လွှ တ် န ပ ်း ဖခ င် ်း မ ျိ ြု ်း ဆို ရ င်  န ဒ ေါ် န အ ာ င် ဆ န် ်း စု  က ည်  အ ပ ါ အ ေ င်  

ဖမ် ်းဆ ်း ာ ်းသူအာ ်းလံု ်းကို  ဖပ န်လွှတ် နပ ်းရမယ် ၊  အ ကမ် ်း ဖက် မှု နတွကို  

ရပ်တန ေ့်ရပါမယ်။ မတရာ်းသဖဖငေ့် ညှဉ်းပန််းနှိပ်စက် သတ်ဖဖတ်ခ ေ့သူနတွကို အနရ်းယူ 

ရပါမယ်။ လွှတ်နပ်းမှုရှိနနသလို အဖမ််းအဆ ်းကလည််း ဆက်ရှိနနတာပါ။” 

“နို င် ငံ တ က ာအသို က် အ ေ န် ်း အ န န န ေ့လည် ်း  ယ ခု လွှ တ် န ပ ်း ဖခ င် ်း ဟ ာ  

အဖပ ြုသနဘာနဆာင်တ ေ့  လုပ် နဆာင် ဖခင် ်းလို ေ့ မရှု ဖမင်သငေ့် ပ ါ ဖူ ်း ။  စစ်မှ န်တ ေ့  

နဖပာင််းလ မှုနတွဖဖစ်လာဖုိ ေ့၊  စစ်နကာင်စ ရ ေ့အ ကမ််းဖက်မှုနတွရပ်တန ေ့်ဖို ေ့ ကျန်ရှိ  

နိုင်ငံနရ်းအကျဉ်းသာ်းနတွလွတ်နဖမာက်နစဖို ေ့ လက်နတွွေ့ကျတ ေ့ ဖိအာ်းနပ်းမှုနတွ  

ဆက်လက်လုပ်နဆာင်ဖို ေ့ လိုအပ်နနပ ါနသ်းတယ်။  ကျနနာ်တို ေ့ဟာ  အာဏာ  

မတရာ်းအာဏာသိမ် ်းယူ ာ်းတ ေ့  စစ်နခါင် ်းနဆာင်နတွန ေ့ နှစ်နပ ါင် ်းမ ျာ ်းစွ ာ  

ဆက်ဆံလာ ကတာပါ။ သူတို ေ့ဟာ ဖပင််း နတ် ေ့ဖိအာ်းနပ်းမှုမရှိဘ  ဘာမှမလုပ်ဖူ်းဆိုတာ 

နတွွေ့ ဖမင် ပပ ်းသာ်းပါ၊ နိုင်ငံနရ်းအကျဉ်းသာ်း အချိြု ွေ့လွတ်နဖမာက်ရံု န ေ့ ဖမန်မာနိုင်ငံဟာ  

ဖပည်သူလူ ုလိုချငတ် ေ့ အရပ်သာ်း အစို်းရလက်နအာက် ဖပနန်ရာက်သွာ်းမှာ မဟုတ်ပါ” 

ဟု စစ်အုပ်စု၏ အ ိန််းသိမ််းခံမျာ်း ဖပနလ်ည်လွှတ်နပ်းမှုကို မှတ်ချက်ဖပြု ာ်းသည်။ 

 

 

ဖမန်မာနိုင်ငံ  ဒ မိုကနရစ လမ််းန ကာင််းနပေါ်သို ေ့ ဖပန်လည်နရာက်ရှိနစရန်မှာ  

နိုင်ငံေ့နခ ါင် ်းနဆာင်မျာ်းအပါအေင်  နိုင်ငံနရ်းအကျဉ်းသာ်းမ ျာ်းအာ်းလံု ်း  

ခ ျွင် ်း ခ ျက်မရှိ  ဖပ န်လည်လွတ် န ဖမ ာက်ရန်လိုအပ် ပပ ်း  ဖပ ည်သူ ေ့ဆနဒ ဖဖငေ့်  

နရွ်းချယ်တင်နဖမာက် ာ်းနသာ  အရပ်သာ်းအစို်းရ အုပ်ချြုပ်မှု  ွန််းကာ်းရန် 

လိုအပ်နပသည်။ 

 


