
 
အမ ိ ျိုးသ ျိုးန ေ့အထမ်ိျိုးအမှတ ်အက ဉျိုးသ ျိုးမ  ျိုးလွှတန်ပျိုးမှုနငှေ့ပ်တသ်က၍် သန  ထ ျိုးထတုပ်ပ ်ခ က ်

န ိုဝငဘ်ာလ (၁၈) ရက၊် ၂၀၂၂ 

၂၀၂၂၊ န ိုဝင်ဘာ ၁၇ န ေ့တငွ ်အကျဉ််းသာ်း၊အကျဉ််းသူ စိုစိုန ေါင််း (၅၇၇၄) အာ်း ရာဇဝတ်ကျင ်ထ ို်း ဥ နေ  ိုေ်မ ၄၀၁၊ 

 ိုေ်မခွွဲ (၁) အရ ပ  လ်ည်လွှတ်န ်းမညဟ်ို အကကမ််းဖက်စစ်အို ်စိုမှ ထိုတ်ပ  န်ကကညာခွဲ သည်။  

န ိုင်င နရ်းအကျဉ််းသာ်းမျာ်း ကူညီနစာင ်နရာှကန်ရ်းအသင််း (AAPP) မှ နစာင ်ကကည န်လ လာမှတတ်မ််းတင်ခွဲ ရာ ယခို 

နကကညာချက်ထိုတ်ပ  ်ချ   ်အထ  ပ  လ်ည်လွတန်ပမာက်လာနသာ န ိုငင် နရ်းအကျဉ််းသာ်း (၇၂) ဦ်းက ိုသာ မှတတ်မ််းပ ြု 

ထာ်းန ိုင်လျက်ရှ သည်။ 

လွှတ်န ်းခွဲ သည ် န ိုငင် နရ်းအကျဉ််းသာ်းမျာ်းမှာ န ောကန်ကကာင််းပ  ်ပ စေ်ဏဆ် ိုသည  ် နနှောင်ကက ြု်းပဖင ်သာလွှတန် ်းခွဲ  

ပခင််းပဖစ်ပ ်ီး န ိုင်င နရ်းနမ ာ်လင ်ချက်အရ ဟ ်ပ လွှတန် ်းခွဲ ပခင််းပဖစ်သည်။ ထ ိုေ့အပ င် န ိုင်င နတာ်သမမတနှင ် န ိုင်ံနတာ် 

အတ ိုင် င်ခ  ိုဂ္ဂ လ်မျာ်းအ ေါအဝင် န ိုငင်ရံ ေးအကျဉ်ေးသ ေးတစ်နသာင််းနကျာ်မှာ အကျဉ််းနထာင်န ောက်ကယွတ်ွင ် န ိုငင်  

နရ်းအရ ဖမ််းဆီ်းချြု ်နနှောင်ခ န ရဆွဲပဖစ်ပ ီ်း ရို ်  ိုင််းဆ ိုင်ရာ၊ စ တ်  ိုင််းဆ ိုင်ရာ ညှဉ််း  ််းနှ  ်စက်မှုမျာ်းက ို န ေ့စဉ်နငှ အ်မ  

ခ စာ်းန ကကရဆွဲပဖစ်သည်။  

ပမ မ်ာန ိုငင် ၌ မတရာ်းဖမ််းဆီ်းမှုမျာ်း၊ မီ်းရ ှုှို့မှုမျာ်း၊ ညှဉ််း  ််းနှ  ်စက်မှုမျာ်း၊ သတ်ပဖတ်မှုမျာ်း အစရှ သည  ် လူူ့အခွင အ်နရ်း 

ချ  ြု်းနဖာက်မှုမျာ်းက ို စစအ်ို ်စိုက န ေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျ ်းလွ န် ဆွဲပဖစ်သည်။  

န ိုင်င နရ်းအကျဉ််းသာ်းမျာ်း လွှတ်န ်းမှုနငှ ် တ်သက်၍ နအနအ  ီီ၏ အတွင််းနရ်းမှ ်း ဦ်းတ တ်န ိုင်က “အခို ပ  လ်ွှတ် 

န ်းလ ိုကတ်ွဲ  န ိုငင် နရ်းအကျဉ််းသာ်းအမျာ်းစိုဟာ ဘာအနကကာင််းပ ချက်မှမရှ ဘွဲ ဖမ််းပ ်ီးမှအနပခအပမစမ်ရှ တွဲ  စွ ်စွွဲ 

ချက်နတွ ွဲေ့ နတှွို့ကရာ ိုေ်မနတတွ ်ပ ီ်း နထာငေ်ဏန်တွ ချမှတ်ခ ထာ်းရသူနတွ ေါ။ န ောကန်တာ  သူတ ိုေ့နတဟွာ 

ချမှတ်ထာ်းတွဲ  နထာင်ေဏ်နတွက ို နစှ်ပ ည ် ီ်း ေါ်း န ခွဲ ပ ်ီးသာ်းနတွပဖစ် ေါတယ်။ ေေါဟာ ပ ည်တငွ််း၊ ပ ည်  ဖ အာ်းနတကွ ို 

နပဖနလ ာ ဖ ိုေ့ ကက ြု်းစာ်းချကတ်စခ်ိုသာပဖစ ်ေါတယ်။ တချ   တ်ည််းမှာ အကကမ််းဖက်စစအ်ို ်စိုက လူသာ်းပဖစမ်ှုက ို   တ် င ်တွဲ  

လို ်ရ ်နတကွ ို န ေ့စဉ ်ွဲေ့အမ  တရာ်းလက်လွတ်ဆကတ် ိုက် ကျ ်းလွ ်န တာပဖစ် ေါတယ်” ဟို မှတ်ချကပ် ြုသည်။ 

ထ ိုေ့အပ င် “စစ်အာဏာသ မ််းချ   ်ကစပ ီ်းနတာကန်လ ာက ် အကျဉ််းသာ်းနတွလွှတန် ်းခွဲ တွဲ  အရင်အကက မ်နတွလ ို ွဲ ေီ 

တစန်ခေါက် အကျဉ််းသာ်းနတွလွှတန် ်းတွဲ အခေါမှာလည််း စစ်အို ်စိုအန  ွဲေ့ န ိုငင် နရ်းအကျဉ််းသာ်းဘယန်ှစ်နယာက် 

လွှတ်န ်းတယ်၊ သူတ ိုေ့ ောမညန်တကွ ဘယ်သူ ဘယ်ဝေါနတွပဖစ်သလွဲဆ ိုတာ ွဲေ့ တ်သက်ပ ီ်း  ွင ်လင််းပမင်သာမှု မရှ  ေါ ဘူ်း။ 

ေေါဟာ န ိုငင် တကာအစ ို်းရနတွက ို လှည ်စာ်းဖ ိုေ့အကက  ွဲေ့ တမင်လို ်တွဲ  လို ်ရ ်တစ်ခို ွဲ ပဖစ ်ေါတယ်" ဟို နအနအ  ီီ 

တွွဲဖက်အတငွ််းနရ်းမှ ်း ဦ်းဘ ိုကကညမ် ှဆ ိုသည်။ 



မ မ တ ိုေ့အန ပဖင ် န ိုငင် နတာ်သမမတ၊ န ိုင်င နတာ်၏ အတ ိုင် င်ခ  ိုဂ္ဂ ြုလ်အ ေါအဝင် ဖမ််းဆီ်းထ  ််းသ မ််းထာ်းသူမျာ်း အာ်းလ ို်း 

ခခွင််းချက်မရှ လွတ်နပမာကန်ရ်းနှင ် မတရာ်းညဉှ််း  ််းနှ  ်စက်ပခင််း၊ မတရာ်းဖမ််းဆီ်းပခင််းမျာ်းနှင ် လူမဆ ်စွာသတ်ပဖတ် 

ပခင််းမျာ်းက ို ကျ ်းလွ ်ခွဲ သူမျာ်းအာ်း အပ စန် ်းအနရ်းယမူှု ပ ြုလို ်န ိုင်ရ ်အတွက ် ဆက်လက်ကက ြု်း မ််းနဆာင်ရကွ ်

သွာ်းမည်ပဖစ်နကကာင််းနှင  ်န ိုငင် တကာအသ ိုင််းအဝ ််းအန ပဖင ်လည််း စစ်အို ်စိုက ို ဆကလ်က်၍ ထ နရာက်သည ် အနရ်း 

ယူနဆာင်ရကွ်မှုမျာ်းက ို အပမ ်ဆ ို်း ပ ြုလို ်န ်းရ  ်နလ်း က်စွာ တ ိုကတ်ွ ််း ေါသည်။ 

ရ  င်အသ ေးသ ေးမှ လတ်ွရ မ က်လ သည ် န ိုင်ငံရ ေးအကျဉ်ေးသ ေးမျ ေး၏ စ  င်ေးအ ေး ဆက်လကစ်ံိုစမ်ေးအတည်  ြု ပ  ေး 

  ်မံတင်  ရ ေးသွ ေးမည် ြစ ်ါသည။် လတ်ွရ မ ကလ် သည ်န ိုင်ငံရ ေးအကျဉ်ေးသ ေးစ  င်ေးမျ ေးအ ေး န ိုင်ငံရ ေး 

အကျဉ်ေးသ ေးမျ ေးကညူ ရစ င ရ် ှ က်ရ ေး အသင်ေး၏ Website – www.aappb.org, email – info@aappb.org နှင  ်Facebook 

စ မျကန်ှှာ https://www.facebook.com/burmapoliticalprisoners မျ ေးသ ိုို့ ဆကသွ်ယ်အရကက င်ေးကက ေး ရ ေး ါ န် 

ရမတတ   ခ်ံအ ် ါသည။်  

န ိုငင် နရ်းအကျဉ််းသာ်းမျာ်းကညူနီစာင န်ရာှကန်ရ်းအသင််း  

http://www.aappb.org/
mailto:info@aappb.org
https://www.facebook.com/burmapoliticalprisoners

