
Assistance Association for Political Prisoners
�ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်း

ေအာက်တိဘုာလအတင်ွးအ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ ကျ�းလနွမ်�များအကျ�်းချ�ပ်ေဖာ်ြပချက်
 

အာဏာသိမ်းစစ်အပ်ုစု၏ လမူဆနစွ်ာ ရက်စက်မ�များမှာ မတရားအာဏာလယူုမ� လေပါင်း (၉) လ �ကာလာ
သည့်အချနိထိ် ဆထက်တိးု၍ ပုိမုိဆုိးရွားလာေနသည်။

�မိ�ရွာများအတင်ွး အ�ကမ်းဖက်ဝင်ေရာက်စီးနင်းမ�များ၊ လက်နက်ြဖင့်ပစ်ခတ်မ�များေ�ကာင့် ကေလးသူငယ်
များအပါအဝင် အရပ်သားထိခုိက်နစ်နာခံစားရမ�များမှာ တိင်ုး�ှင့်ြပည်နယ်အ�ှ�ံ ရင်ဆုိင်ေနရလျက်�ိှသည်။ ထိ�
အြပင် မတရားဖမ်းဆီး�ပီးေနာက် အခေ�ကးေငြွဖင့် ြပနလ်ည်ေရွးခုိင်းမ�များ၊ စစ်ေဘးေ�ှာင်များ၏ ေနရာများ
ထိ လိက်ုလံ�ခိမ်းေြခာက်ေ�ှာင့်ယှက်မ�များ၊ ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်မ�များကုိလည်း စနစ်တကျကျ�းလနွလ်ျက်�ိှရာ
ြပည်သူများအား အေ�ကာက်တရားလ�မ်းမုိးေနေစရန ် အလိ�ငာှ ရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်
လျက်�ိှသည်။

ေအာက်တိဘုာလ ၁၈ ရက်ေနမှ့စတင်၍ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုမှ �ိင်ုငံေရး�ှင့်ဆက်�ယ်ွေသာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်
ြခင်းခံရသူ (၁၃၁၆)ဦး၊ တရားရင်ဆုိင်ေနရသူ (၄၃၂၀)ဦး၊ စုစုေပါင်း (၅၆၃၆) ကုိ လ�တ်ေပးမည်ဟု
ထုတ်ြပနေ်�ကညာခ့ဲသည်။ မတရားဖမ်း ဆီးခံခ့ဲရသူများကုိ ယခုက့ဲသိ�  ြပနလ်ည်လ�တ်ေပးမည်ဟ ု ေ�ကညာ
ြခင်းမှာ �ိင်ုငံတကာအသုိက်အဝနး်၌ မျက်�ှာပနး်လှေစရန ် �ိင်ုငံေရးရည်ရွယ်ချက်အရ လ�တ်ေပးခ့ဲြခင်းသာ
ြဖစ်သည်။ ထုိက့ဲသိ�  လ�တ်ေပးခ့ဲသည်ဟ ုေ�ကညာခ့ဲေသာ်လည်း �ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများ ကူညီေစာင့်ေ�ှာက်
ေရးအသင်း (AAPP) မှ မှတ်တမ်းြပ�ချက်များအရ ေအာက်တိဘုာ ၃၁ အထိ အေရအတက်ွအားြဖင့် (၄၀၇၂)
ဦးမှာ လတ်ွေြမာက်လာခ့ဲ�ပီး ထုိအထဲမှ ြပနလ်ည်ဖမ်းဆီးခံရသူ အေရအတက်ွမှာ (၁၂၂) ဦး �ိှသည်။ ထိ� �ြပင်
ြပနလ်ည်ဖမ်းဆီးမ�များေ�ကာင့် တိမ်းေ�ှာင်ေနရသူများလည်း �ိှေနသလိ ု ြပနလ်ည်အဖမ်းခံရေသာ အေရ
အတက်ွမှာ ေြမြပင်တင်ွ ထုိထက်ပုိများမည်ြဖစ်သည်။

ေအာက်တိဘုာလအတင်ွး ချင်းြပည်နယ် ထနတ်လန�်မိ�၊ ဖလမ်း�မိ�နယ်�ှင့် မင်းတပ်�မိ�နယ်အတင်ွး�ိှ
ေကျးရွာများမှ ဘုရားေကျာင်းတစ်လံးု�ှင့် အိမ်ေြခ (၄၀၀) လံးုထက်မနည်း မီး����ိဖျက်ဆီးခံခ့ဲေ�ကာင်း သိ�ိှရ
သည်။ ေအာက်တိဘုာ ၂၉ ရက်ေနက့ ထနတ်လန�်မိ� မီးေလာင်မ� ြဖစ်စ�်ကုိ စစ်အပ်ုစုဘက်က ြငင်းဆနထ်ား
ေသာ်လည်း စစ်အပ်ုစုအမာခံ ြပည်ေထာင်စု�က့ံခုိင်ေရး�ှင့်ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးပါတီ၏ ေြပာေရးဆုိခွင့်�ိှသူက လမူ�
ကွနရ်က်စာမျက်�ှာထက်မှတစ်ဆင့် ထနတ်လနြ်ဖစ်စ�်ကုိ နမူနာယူ�ကရန ် ြပည်သူလထုူကုိ �ခိမ်းေြခာက်မ�
ြပ�လပ်ုခ့ဲသည်။

 အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ ဖျက်စီးြခင်းခံရ�ပီးေနာက် ထနတ်လန�်မိ�၊ ချင်းြပည်နယ် 

�ိဝုင်ဘာ ၃ ရက်၊ ၂၀၂၁



၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပဲွတင်ွ ြပည်သ�ေထာက်ခံမဲအများဆုံးရ�ိှခ့ဲေသာ အမျ�ိးသားဒီမုိကေရစီအဖ�ဲချ�ပ်ပါတီ၏
ပါတီ�ုံးများ၊ အဖ�ဲဝင်များ၊ ေထာက်ခံသူများကုိ စစ်အပ်ုစုက ပစ်မှတ်ထားတိက်ုခုိက်လျက်�ိှရာ ေအာက်တိဘုာ
အတင်ွး ပါတီ�ုံး အနည်းဆုံး (၁၀) �ုံးထက်မနည်း တိက်ုခုိက်ခံရမ�ြဖစ်ေပ�ခ့ဲသည်။ ပါတီ�ုံး၏ ြခံစည်း�ုိး၊
တံခါး၊ ဆုိင်းဘုတ်၊ ဗီ�ိင်ုး�ှင့် အလံများ �ုိက်ချ�ိးဖျက်ဆီးပစ်ြခင်းများအြပင် �ုံးခနး်အတင်ွး ဝင်ေရာက်ကာ
ပစ�ည်းများ ဖျက်ဆီးယူငင်ြခင်း၊ မီးကွင်းပစ်ြခင်း၊ ဗုံးပစ်ထည့်ြခင်း�ှင့် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်း စသည့်ပုံစံများ
ြဖင့် တိက်ုခုိက်ခ့ဲသည်။

ထိ�အြပင် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၊ NLD ပါတီအဖ�ဲဝင်များ�ှင့် အရပ်သားများ ပုိင်ဆုိင်ေသာ ဟိတုယ်၊
ေဆး�ုံ၊ ေနအိမ်�ှင့် ဆုိင်ခနး်များအား အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုက မတရားသိမ်းဆည်း ချတ်ိပိတ်မ�များကုိ
ေအာက်တိဘုာလအတင်ွး အနည်းဆုံး (၂၅) ခုထက်မနည်း ကျ�းလနွခ့ဲ်သည်။

အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုမှ မတရားသိမ်းဆည်း ချတ်ိပိတ်ခ့ဲသည့်အိမ်များ  ဗုံးခဲွခံရေသာ ဘီးလင်း�မိ� ဆရာစံရက်ကွက် NLD �ုံး



၂၇
ဓားစာခံ

၃၁၉
ဖမ်းဆီးခံခ့ဲရသူ

၈၀
အမျ�ိးသမီး

၉
ကေလးသူငယ်

AAPP မှ လက်လှမ်းမီသမ� ေကာက်ယူရ�ိှထားသည့် အချက်အလက်များအရ ေအာက်တိဘုာ ၁ ကေန ၃၁
ရက်ေနအ့ထိ စစ်အပ်ုစု၏ တရားလက်လတ်ွဖမ်းဆီးမ�ေ�ကာင့် ထိနး်သိမ်းခံခ့ဲရသူေပါင်း (၃၁၉) �ိှခ့ဲသည်။
အမျ�ိးသမီးဦးေရ (၈၀) ဦး၊ အသက် ၁၈ �ှစ်ေအာက် ကေလးသူငယ်ဦးေရ (၉) ဦး�ှင့် ဓားစာခံအြဖစ် ဖမ်းဆီးခံ
ရသူ (၂၇) ဦး ပါဝင်သည်။ 

စစ်အာဏာ�ှင်ကုိ ေနစ့�်ဆ��ြပေနသည့် မ��ေလး�မိ�မှ သံဃသမဂ�စစ်ေ�ကာင်းသည် ေအာက်တိဘုာလ ၂ ရက်
ေန ့၊ မွနး်လွဲ ၁ နာရီခဲွခန ့�်တွင် လမ်းေပ�၌ ချတီက်ဆ��ထုတ်ေဖာ်ေနစ�် အရပ်ဝတ်များ ဝတ်ဆင်ထားေသာ စစ်
အပ်ုစု၏ လက်နက်ကုိင် ၁၀ ဦးခန ့က် အိမ်စီးကား �ှစ်စီးြဖင့် ေရာက်�ိှလာ�ပီး ကားြဖင့်တိက်ု၍ �ဖိ�ခွင်းခ့ဲသည်။
အဆုိပါ�ဖိ�ခွင်းမ�တင်ွ သံဃာ(၅)ပါးကုိ လဝူတ်လဲကာ ေသနတ်ြဖင့်ချနိ၍် �ုိက်�ှက်ဖမ်းဆီးသွားခ့ဲသည့်အြပင်
လပုူဂ�ိ�လ် (၃) ဦးကုိလည်း ဖမ်းဆီးသွားခ့ဲ�က�ပီး ယင်းေန ့�ညပုိင်းတင်ွ ြမေတာင်ေကျာင်းတိက်ုကုိ ဝင်ေရာက်
စီးနင်း၍ �ှာေဖွခ့ဲ�ကြပနသ်ည်။

အလိ�ိှုသူကုိ ဖမ်းမမိ၍ မိသားစုကုိ ဓားစာခံအြဖစ် ဖမ်းဆီးမ�များမှာ ေနစ့�်ရက်ဆက် ဆက်လက်ြဖစ်ေပ�ေန
ဆဲြဖစ်ရာ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းအ�ပီး ြပည်သ�ဘက်ရပ်တည်၍ အာဏာဖီဆနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ�တင်ွ ပါဝင်ခ့ဲသူ
ေနြပည်ေတာ်အေြခစုိက် ရဲတပ်ဖ�ဲမှ ရဲအပ်ု၏ဇနးီ�ှင့် အသက် (၉) �ှစ်အရွယ် သမီးတိ� မှာ ဖမ်းဆီးခံရ�ပီးေနာက်
လက်�ိှအချနိတ်င်ွ မည်သည့်ေနရာတင်ွ ချ�ပ်ေ�ှာင်ခံထားရသလဲဆုိသည်ကုိ မသိ�ိှရေသးေပ။ ထိ�အြပင်
ေအာက်တိဘုာ ၉ ရက်ေန ့�တွင် တနသ�ာရီတိင်ုး၊ သရက်ေချာင်း�မိ�နယ်၌လည်း ဖခင်ြဖစ်သူကုိ ဖမ်းမမိ၍ ဇနးီ
သည်�ှင့်အတ ူ�ှစ်�ှစ်�ှင့် ေြခာက်�ှစ်အရွယ် ကေလးငယ်�ှစ်ဦးကုိပါ ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းခ့ဲမ� ြဖစ်ေပ�ခ့ဲသည်။

ဖမ်းဆီးမ�



 

စစ်အပ်ုစု၏ အည��ိးထားတိက်ုခုိက်မ�များေ�ကာင့် ေအာက်တိဘုာလအတင်ွး အရပ်သားြပည်သူ (၇၉) ဦး
အသက်ဆုံး���ံးခ့ဲရသည်။ ထုိအထဲတင်ွ ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်မ�ေ�ကာင့် ေသဆုံးခ့ဲရသူ (၁၇) ဦး၊ အမျ�ိးသမီး (၆) ဦး
�ှင့် အသက် ၁၈ �ှစ်ေအာက် ကေလးသူငယ် (၃) ဦး ပါဝင်သည်။

ခင်ဦး�မိ�နယ်အတင်ွး�ိှ ပျ�်ေထာင်ေကျးရွာကုိ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏တပ်သား (၁၀၀) ခန ့မှ် ေအာက်တို
ဘာလ ၁ ရက်ေန ့ နနံက်ပုိင်းတင်ွ ဝင်ေရာက်စီးနင်းခ့ဲ�ပီး ထွက်ေြပးေသာ ေဒသခံရွာသားများကုိ လိက်ုလံ
ပစ်ခတ်ခ့ဲေသာေ�ကာင့် အသက် ၅ �ှစ်အရွယ် ကေလးတစ်ဦး အပါအဝင် ေဒသခံရွာသား (၅) ဦးမှာ လယ်ေတာ
အတင်ွး ကျည်ထိမှန၍် အသက်ေသဆုံးခ့ဲ�ကရသည်။  ထိ� �ြပင် ေနအိမ်များကုိ ဖျက်ဆီးသွားခ့ဲ�ပီး ေဒသခံများ
၏ ကား ငါးစီး၊ ေထာ်လာဂျ�ှီင့် ဆုိင်ကယ် အစီး ၄၀ �ှင့် ဆန၊်ဆီ စသည့် ရိက�ာများကုိပါ ယူေဆာင်သွားခ့ဲ
သည်။

မေကွးဗဟိအုကျ�်းေထာင်မှ ေအာက်တိဘုာလ ၁၉ ရက်ေနက့ ြပနလ်ည်လတ်ွေြမာက်လာသူ ကုိေကျာ်�ိင်ုထွနး်
(ခ) အေသးေလးကုိ ေအာက်တိဘုာလ ၂၇ ရက်ေနက့ မေကွး�မိ�၊ ေအာင်ေမတ� ာရပ်ကွက် အပ်ုချ�ပ်ေရးမ�း
သတ်ြဖတ်ခံရမ��ှင့် ပက်သတ်�ပီး မသက�ာမ�ြဖင့် ေနအိမ်တင်ွ စစ်တပ်က ထပ်မံလာေရာက်ဖမ်းဆီး�ပီးေနာက်
ေနာက်တစ်ရက်အ�ကာ ေအာက်တိဘုာလ ၂၈ ရက်ေန ့�တွင် အေလာင်းလာထုတ်ရန ် မိသားစုကုိ အေ�ကာင်း
�ကားခ့ဲသည်။ ကုိဗစ်ေရာဂါေ�ကာင့် ေသဆုံးသွားသည်ဟ ုရဲကေြပာဆုိေသာ်လည်း ေသဆုံးသူ၏ ခ��ာကုိယ်�ှင့်
ဦးေခါင်းတခုလံးု (အထူးသြဖင့် ေနာက်ေစ့) ပျက်စီးေကျမွေနေ�ကာင်း သိ�ိှရသည်။

အထက်ပါေဖ�ြပချက်များသည် အာဏာသိမ်းစစ်အပ်ု၏ ေအာက်တိဘုာလအတင်ွး၌ ကျ�းလနွခ့ဲ်ေသာ
တရားမ့ဲ အ�ကမ်းဖက်မ�များအား အကျ�်းချ�ပ်ေဖ�ြပချက်မ�သာြဖစ်�ပီး အြခားေသာ တိင်ုး�ှင့်ြပည်နယ်များ
တင်ွလည်း ထုိက့ဲသိ�  လမူဆနေ်သာ အ�ကမ်းဖက်ကျ�းလနွမ်�များ များစွာ�ိှခ့ဲသည်။ 
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အမျ�ိးသမီး
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၃
ကေလး
သူငယ်

Email: info@aappb.org

သတ််ြဖတ်ခံခ့ဲရေသာ ကေလးငယ်များ ( ေမာင်သီဟေအာင် �ှင� မဂျ�လိင်ုဆနး်)
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