
 

 

Burma Immediately Release Monks Detained as Part of Coup 

5 February 2021 -- London, UK -- BHRN calls on the Burmese Military to immediately release Ashin Ariya Vansa Bivansa 
(Myawaddy Sayadaw), Ashin Sobitha, and Shwe Nya War. The three monks were detained on 1 February in Mandalay and 
Yangon as part of the sweeping arrests that led to the military’s coup d’etat. Ashin Sobitha has reportedly been sentenced 
to two years in prison. Myawaddy Sayadaw has been disrobed and is scheduled to appear in court again on 9 February. 
BHRN has not yet found an update on Shwe Nya War. The three monks are peaceful figures known for standing against 
toxic religious nationalism. Their arrests were part of the military’s early efforts to imprison activists, artists, and religious 
figures who would have stood against the coup government.  

“While the world is rightly outraged by the detainment of the NLD’s political leadership, they must not overlook the 
activists and religious leaders who have also been imprisoned. Burma’s military has long fostered a relationship with 
violent nationalist monks and silenced those seeking peace and harmony in the society. Monks have played a vital role in 
promoting fairness. The Sangha has played a vital role in Burma’s progression towards a more democratic and peaceful 
society, and for this reason, the military has repeatedly infiltrated, attacked, tortured, and imprisoned them. We must not 
forget them in our calls for freedom and justice,” Said BHRN’s Executive Director Kyaw win.  

BHRN has received reports of other religious leaders and activists being questioned and harassed since the military seized 
full control of the country. Many are going into hiding fearing they too will be imprisoned. With the recent failure of the 
UN Security Council to condemn the coup in Burma, individual nations must take steps independently to counteract it. 
ASEAN nations, the EU, the UK, and the US must all put maximum pressure on the Burmese military to release all 
imprisoned in the coup and to relinquish power and allow the parliament to proceed with the members elected in the 
2020 election. Targeted sanctions should be put in place as soon as possible against the military and their cronies and 
these nations should begin making serious plans for further actions if the military continues to refuse to relinquish power. 

Organisation’s Background 
BHRN is based in London, operates across Burma and works for human rights, minority rights and religious freedom in 
Burma. BHRN has played a crucial role advocating for human rights and religious freedom with politicians and world 
leaders. 
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စစ်အာဏာသမ်ိးမေ ကာင့ ်ထန်ိးသမ်ိးခံထားရေသာ သဃံာေတာ်များကိ ချကြ်ခငး်လတေ် းရန်ြမန်မာ ငိင်ံအား 

ေတာငး်ဆြိခငး် 

ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၊ (၅) ရကော် ၊ ၂၀၂၁ ခနစော်။  

လနော်ဒနော် (ယဖက) ။ ။ BHRN မ မမဝတီဆရ ဖတ ော် အရငော်အရိယ ဝံသ ဘိဝံသ ၊ အရငော်ဖသ ဘိတ (အလကက ကကယော်)နင ော် ဖရညဝါ ဆရ ဖတ ော်တိ  အ ား 

ချကော်ချငော်ား လတော်ဖပားရနော် မမနော်မ စစော်တပော်သိ   ဖတ ငော်ားဆိလိကော်သညော်။ ဆရ ဖတ ော်သံားပါားတိ  သညော် ဖေဖေ ော်ဝါရီလ (၁) ရကော်ဖန  တွငော် စစော်တပော်၏ 

အ ဏ သိမော်ားမမေစော်စ ၌ ရနော်ကနော်နင ော်မနဖလားတိ  တွငော် ေမော်ားဆီားထိနော်ားသိမော်ားခံခ  ရပါသညော်။ အရငော်ဖသ ဘိတသညော် ဖထ ငော်ဒဏော် (၂) နစော် ချမတော်ခခံ  ရသညော်။ 

မမဝတီဆရ ဖတ ော်သညော် လဝတော်လ ခံခ  ရပပီား ဖေဖေ ော်ဝါရီလ (၉)ရကော်ဖန   ရံားထတော်ရနော် စီစ ထ ားဖကက ငော်ား သိရိရသညော်။ ဖရညဝါဆရ ဖတ ော်နင ော် 

ပတော်သကော်၍ ဖန ကော်ဆံားသတငော်ားမျ ားကိ BHRNမ မဖတွ ရိဖသားပါ။ သံဃ ဖတ ော်သံားပါားသညော် ဘ သ ဖရားအစွနော်ားဖရ ကော်အမျိ ားသ ားဖရားဝါဒအ ား 

ဆန  ော်ကျငော်ရပော်တညော်ဖနသည ော် ပငမိော်ားချမော်ားဖရားဆရ ဖတ ော်မျ ားမေစော်ပါသညော်။ စစော်တပော်၏ ကနဦားကကိ ားပမော်ားမမေစော်သည ော် အ ဏ သိမော်ားအစိားရကိ 

ဆန  ော်ကျငော်သည ော် တကော်ကကလပော်ရ ားသမျ ား၊ အနပည ရငော်မျ ားနင ော် ဘ သ ဖရားဖခါငော်ားဖဆ ငော်မျ ားကိ ေမော်ားဆီားမတွငော် သံဃ ဖတ ော်မျ ားအ ား 

ေမော်ားဆီားမလညော်ား ပါဝငော်ခ  ပါသညော်။ 

“NLD ရ   နငိော်ငရံ ေးဖခါငော်ားဖဆ ငော်မျ ား ေမော်ားဆီားထိနော်ားသိမော်ားခံရမအဖပ မ  တစော်ကမ လံားကမနော်ကနော်စွ  ဖဒါသမေစော်ဖနသလိ တကော်ကကလပော်ရ ားသမျ ားနင ော် 

ဘ သ ဖရားဖခါငော်ားဖဆ ငော်မျ ား ေမော်ားဆီားထိနော်ားသိမော်ားခံရမအဖပ မ လညော်ား နတော်ဆိတော်မဖနသင ော်ပါ။ မမနော်မ စစော်တပော်သည် အကကမော်ားေကော်အစွနော်ားဖရ ကော် 

အမျိ ားသ ားဖရားဝါဒဘီနော်ားကကီားဖတွနင ော် ဆကော်ဆံဖရားကိကက ရညော်ထိနော်ားသိမော်ားသဟဇ တမေစော်ဖရားကိ ကကိ ားပမော်ားကကတ   ဆရ ဖတ ော်ဖတွက ိ အပမ လိလိ 

နတော်ပိတော်ဖလ ရိပါသညော် ။” 

“တရ ားမတမကိ မမင ော်တငော်ဖေ ော်ဖဆ ငော်ရ တွငော် ဘနော်ားဖတ ော်ကကီားမျ ားဟ  အဓိကအခနော်ားက ကပါဝငော်ခ  ပါသညော်။ သံဃ ဖတ ော်ဖတွဟ  မမနော်မ နငိော်ငရံ   

ဒမိီကဖရစီနင ော်ပငမိော်ားချမော်ားမဖေ ော်ဖဆ ငော်ဖသ  လပော်ငနော်ားစ မျ ားဖေ ော်ဖဆ ငော်ရ တွငော် အဓိကအခနော်ားက က ပါဝင ော်ဖလ ရိသညော်အတွကော် စစော်တပော်က 

သတိ  ကိ အကကိမော်ကကိမော် ေမော်ားဆီားချ ပော်ဖန ငော်မခငော်ား၊ သပော်လ ိ ဝငော်ဖရ ကော်တိကော်ခိကော်မခငော်ား ည ားပမော်ားနပိော်စကော်မခငော်ားနင ော် ဖထ ငော်သွငော်ားအကျ ားချမခငော်ားဖတ ွ

မပလပော်ခ  ပါသညော်။ လွတော်လပော်မနင ော်တရ ားမတမကိ ကနော်ဖတ ော်တိ   ဖတ ငော်ားဆိတ  အခါ သတိ  ကိ မဖမ သင ော်ပါေား။” လိ   BHRN ၏ 

အမဖဆ ငော်ဒါရိကော်တ  ဦားဖကျ ော်ဝငော်ားမ ဖမပ ကက ားခ  ပါသညော် ။ 

စစော်တပော်မတိငော်ားမပညော်ကိ အမပည ော်အဝထိနော်ားချ ပော်နငိော်ခ  သည ော်အချိနော်တွငော် ဘ သ ဖရားဖခါငော်ားဖဆ ငော်မျ ားနင ော်တကော်ကကလပော်ရ ားသမျ ားအ ား ဖမားမမနော်ား 

စစော်ဖဆားသည ော် သတငော်ားမျ ားကိ BHRN မ ရရိခ  ပါသညော်။ မျ ားစွ ဖသ သတိ  သညော်လညော်ား ဖထ ငော်ချခံရမညော်စိားဖသ ဖကက င ော် 

ပနော်ားဖအ ငော်ားဖနကရပါသညော်။ မမနော်မ နငိော်ငတံွငော် အ ဏ သိမော်ားမအဖပ မပစော်တငော်ရတော်ချရနော် ကလသမဂလံမခံ ားဖရားဖက ငော်စီက မကက ဖသားမီက 

ပျကော်ကွကော်မအဖပ  နငိော်ငအံသီားသီားအဖနမေင ော် ၎ငော်ားအ ားတနော်မပနော်တကိော်ေျကော်ရနော်အတွကော် သီားမခ ားရပော်တညော်ရမညော်မေစော်သညော်။ အ ဆီယံနငိော်ငမံျ ား၊ အီားယ၊ 

ယဖကနင ော် အဖမရိကနော်တိ  မ အ ဏ သိမော်ားမအတွငော်ား ေမော်ားဆီားထ ားဖသ သမျ ားအ ားအမမနော်ဆံားလတော်ဖပားရနော်၊ အ ဏ ကိ စွန  ော်လတော်ရနော်၊ ၂၀၂၀ 

ဖရွားဖက ကော်ပွ တွငော် ဖရားချယော်ခံရဖသ  လတော်ဖတ ော်ကိယော်စ ားလယော်မျ ားနင ော် လတော်ဖတ ော်ဖခယမခငော်ားလပော်ငနော်စ အ ား 

ဆကော်လကော်ဖဆ ငော်ရွကော်နငိော်ဖရားအတွကော် မမနော်မ စစော်တပော် အဖပ  အမမင ော်ဆံားေိအ ားမျ ားဖပားသင ော်သညော်။ စစော်တပော်နင ော်  ၎ငော်ားတိ  ၏ခရိနမီျ ားအဖပတွငော် 

မေစော်နငိော်သမအမမနော်ဆံားပစော်မတော်ထ ား ပိတော်ဆိ  ဒဏော်ခကော်မမျ ား မပလပော်သင ော်ပပီား၊ အကယော်၍ စစော်တပော်မအ ဏ စွန  ော်လတော်ရနော် ဆကော်လကော်မငငော်ားဆနော်ဖနပါက 

ဖန ကော်ထပော်လပော်ဖဆ ငော်မမျ ားအတွကော်လညော်ား အဖလားအနကော်ထ ား စီစ ထ ားသင ော်ပါသညော်။ 


