အကျဉ်းထထောင်ထ ဲ
စစ်အောဏောရှငစ
် နစ်တက
ို ဖ
် ျက်ကကသူမျော်း

HOW WERE THE STUDENTS
WHO FIGHT AGAINST FASCISTS
OPPRESSED IN PRISONS?

反对军人的学生如何在监狱中受到压力?

ဗကသမျော်းအဖဲွဲ့ချျုပ်၊ သတင််းနှငပ် ပန်ကကော်းထ ်းထကော်မတီ နှင်
မှတတ
် မ််းထ ်း ောထကော်မတီတမှ
ို ပဖန်ထေသည်။
A short paper distributed by Information Bureau &
Documentation Bureau of A.B.F.S.U
Mail of CEC/ABFSU - cec.abfsu@gmail.com / ABFSU on Facebook / ABFSU on Twitter

They have a big ambition to
make the shaped prison as
they used in the past like
1988. So they released the
prisoner who know about
the rights prisoners. The
next amnestying , except the
lifelong prisoners the other
prisoners will be released.
After most of the old
prisoners are released, the
junta aims to continue to
reform the prison and
torture those who have been
imprisoned during these
revolution.

ထ

ောင်ကို အရင်ထေတ်ထတွေကလို ပံို စံထ

ောင်အဖြစ်

ပံိုသွေင်း် ပစ်မယ် ရည်မှန်း် ေျက် သူတိုမှော ရှ ထနတယ် ။
အဒါထ ကောင် ထ

ောင်အေွေငအ
် ထရ်းနပတ်သက်ပ ပ်း

因此，他们释放了了解囚

သနော်းလည်တ နင
ို ်ငထ
ံ ရ်းအကျဉ်းသော်းထတွေကိုပါ

犯权利的囚犯。下一次大

လွှတ်ထပ်းထနတောပ။ ထနောက်တစ် ေါ

赦，预计将释放其他囚犯
的终身囚犯。在释放大多
数旧囚犯之后，军政府旨
在继续改革监狱并折磨在
这些革命中被囚禁的人。

နင
ို င
် ထ
ံ တော်

ပ် လောရင်

(လွေတ်ပငမ််းေျမ််းသောေွေငအ
် မန်

ပ်

ွေက်ရင်)

တစ်သက်တစ်ကျွန်း် သမော်းထတွေထလောက်ကလွေပပ်း
ကျန်တဲ့အကျဉ်းသော်းထ
အကျဉ်းသော်းထ

ောင််းထတွေ လွေ တ်လောလမ် မယ်။

ောင််းထတွေ ကိုနသ
် ထလောက်ရှမှ အေို

ထတော်လှန်ထရ်းကောလ

ကျမှ ထ

ောင်

ထရောက်လောတ

သူထတွေကို အရင်(၈၈၈၈)ကောလထတွေတိုန်း် ကလို
ပံိုစံသွေင်း် ပပ်း နှပ်စက်ညှင််းပန််းမယ်ရည်မှန်း် ေျက်
စစ်အိုပ်စိုမှော ရှ တယ်

A short paper about THE FIGHTS AGAINST THE
JUNTA IN THE PRISONS OF BURMA , shared by
ALL BURMA FEDERATION OF STUDENT
UNIONS.

Visit our social media pages
On Facebook - ABFSU on Facebook
On Twitter – ABFSU on Twitter
Contact us – cec.abfsu@gmail.com
Signal & Telegram available with - +959770880560,
+959772453781

How were the students who fight against the Fascists oppressed in prison?

“On April 3, at around 8 am, the dormitory manager from Prison building2 called 10 students of ABFSU and compelled them to cut their hair. And then he
said that If they didn't cut their hair , he would take the action. They forcibly cut
our hair like prisoner. So we conferred carefully and then we made baldness. At
around 5:30 pm, we were called in batches and tied our legs and then we were
mixed with criminal prisoners. They sought our clothes and other materials.
Phone Myint Kyaw(In Charge of Safeguarding Students' Rights Committee/
CEC/ABFSU) was leg cuffed and locked up in the death penalty room (Prison
building-1).”
About the abuses of ABFSU (All Burma Federation of Students Union)
students in prison, Nyi Nyi Min Htet Wai who is from member of the Secretariat
of ABFSU, Secretary of Colleges & Universities of Education Sector, made the
description.
In September 2020, members of ABFSU made Anti-fascist movements
because the military commits inhumane acts in Arakan State (Rakhine). In
September the military captured 16 students from ABFSU in Mandalay Oh Bo
prison, PaungTel prison, Meiktila prison and Mon-ywa prison. During their
imprisonment they can't meet anyone, the items that send to the prison were
carefully sought, books for reading that students are destroyed. Covering the
cases of Covid-19, the military violated the prisoners rights.
“In April 4, the students who leg cuffed prisoners decided to make the
hunger strike about the violated of the prisoners rights. Even we made the hunger
strike the prison staffs made the violence actions.” Nyi Nyi Min Htet Wai said
that "we made hunger strike for more than 80 hours. And then April 7, new prison
administrator promised to solve the problems so we stopped our hunger strike”.
And he added about amnesty for prisoners in Mandalay Oh Bo Prison, the
military have another reasons. “Early February, they started amnesty for
prisoners. They released the criminal prisoners. Now in prison, everywhere is
new prisoners. They have a big ambition to make the shaped prison as they used
in the past like 1988. So they released the prisoner who know about the rights
prisoners. The next amnestying , except the lifelong prisoners the other prisoners
will be released. After most of the old prisoners are released, the junta aims to

continue to reform the prison and torture those who have been imprisoned during
these revolution.”
According to ABFSU students who were released from prison, prisoners
who arrested during the “Spring Revolution” can release from their places only
during bath time. He said that they were not even given time to walk to exercises.
Detainees were kept in solitary confinement for all the day and more prisoners
than the allotted number in the prison room.
Nyi Nyi Min Htet Wai said, “At the beginning of the military coup, some
political prisoners led a protest around the jail then they were locked up in the
prison.”
Because of against the junta, the military unfairly arrested to the ABFSU
students. Then during the Spring Revolution, the military arrested monks,
students and citizens and then they bravely violated the human rights and prisoner
rights. The people as a whole of Burma overthrow the military dictatorship is the
only way to all release the arrested citizens and the people from Myanmar.

Information Committee and
Documentation Committee
ALL BURMA FEDERATION OF STUDENT UNIONS

“(၄)လပိုင်း် (၃)ရက်ထနမှောဲ့

တိုက်(၂)အထ

ံပင်ညှပ်ေိုင်း် တယ်။ဲ့ မညှပ်ရင်အထရ်းယူမယ်

ယ်ထယောက်ကိုထေေါ် ပပ်းဲ့
အတင််း ပံိုစံထက

မနက်(၈)နောရထလောက်မှောဲ့

ောင်မ်းကဲ့

ထကျောင််းသော်းဲ့

ိုပပ်းထဖပောတယ်။ဲ့ ကျထနော်တိုကိုဲ့

ို်းထပ်းတယ်။ဲ့အဒမှောဲ့ကျထနော်တိုဖပန်တိုငပ
် င်ပပ်းဲ့သူတိုဲ့ပံိုစံထက

ို်းတောကိုဲ့ လက်မေံထ ကောင််း

ဖပတအထနနဲ့ ကဲ့တံို်းတံို်းလိုက် ကတယ်။ဲ့ ညထန(၅)နောရေွေဲ့ ထဖေောက်နောရထလောက်မှောဲ့ ကျထနော်တိုကိုဲ့ အသိုတ်လိုက်
ေွေထေေါ် ပပ်းဲ့ ထဖေထ

ောက်ထဒါက်ေတ်၊ဲ့ ထဒါက်ေတ်ပပ်းမှဲ့ ရောဇဝတ်အကျဉ်းသော်းထတွေနဲ့ ထရော

ော်းလိုက်တယ်။ဲ့

ထနောက်ပပ်းဲ့ ကျထနော်တိုအဝတ်ထတွေထရော၊ဲ့ ပစစည််းထတွေထရောကိုဲ့ ရှောထြွေထရ်းလိုပ်တယ်။ဲ့ ကိုဘိုန်း် ဖမငထ
် ကျော်ကိုထတော ဲ့
ထဖေထ

ောက်ဲ့ထဒါက်ေတ်ပပ်းဲ့ထသဒဏ်တိုက်(တိုက်-၁)
မနတထလ်းအို်းဘိုထ

ောင်

ည်ပတ်လိုက်တယ်”

မှော ဗကသထကျောင််းသော်းထတွေ ထ

ပတ်သက်ပပ်း ဗကသမျော်းအြွေွဲ့ေျ ပ် ဗ
ပညောထရ်းတကကသိုလ်မျော်း

ကိုဲ့

ိုအမှုထ

ောင်အေွေငအ
် ထရ်း ေျ ်းထြောက်ေံရမှုထတွေန

ောင်အြွေွဲ့၊ အတွေင်း် ထရ်းမ်းအြွေွဲ့ဝင်၊ ပညောထရ်းထကောလပ်နင
ှ ်

ိုငရ
် ောတွေြက်အတွေင်း် ထရ်းမ်း ကိုညညမင််း

ပပ်းေတ ၂၀၂၀ စက်တင်ဘောလ

မှော စစ်တပ်ရ ရေိုငဖ် ပည်နယ်အတွေင်း် လူမ

ကျ ်းလွေနေ
် ဖေင််းမျော်းကို ကနက
် ွေက်တအထနန စစ်

နက
် ျင်ထရ်းလှုပ်ရှော်းမှု(ြက်

ဖပ လိုပ်ေတအတွေက် ဗကသမျော်းအြွေွဲ့ေျ ပ်ဝင် ထကျောင််းသော်း (၁၆)ဦ်း
အို်းဘိုထ

ောင်၊

ထပါင််းတည်ထ

ေံေရပါတယ်။ ထ

ောင်၊

မတထလောထ

ောင်ကျတကောလအတွေင်း် ထ

ထစထစစပ်စပ် ရှောထြွေေံရတောထတွေ၊ ထ

က်ထဝရ ထဖပောဖပေျက်ဖြစ်ပါတယ်။

ောင်

ောင်န

မံိုရွေောထ

စ်

န်တအ ကမ််းြက်မှုထတွေ
နက
် ျင်ထရ်းလှုပ်ရှော်းမှု)ထတွေ

ော စက်တင်ဘောလ
ောင်ထတွေ

ောင်ဝင်စောထတွေလ
ွဲ့ ိုမရတောထတွေ၊ ထ

မှော

ြမ််း

မှောပ မနတထလ်း
်းထ

ောင်ေျဖေင််း

ောင်ဝင်စောပိုတပစစည််းထတွေကို

ကို ထကျောင််းသော်းထတွေြတ်ြို ပိုတစောအိုပ်ထတွေကို ထ

ထတွေက အစထြျောက်ပစ်လိုက်တကစစထတွေ ရှေပပ်း COVID-19 ကပ်ထရောဂါကို အသံို်းေျပပ်း ထ

ောင်ဝန်

မ််း

ောင်အေွေငအ
် ထရ်း

ေျ ်းထြောက်ေတောထတွေလည််း ရှေပါတယ်။
“ဧပပလ(၄)ရက်ထနမှောထတောဲ့ထဒါက်ေတ်ေံရတထကျောင််းသော်းထတွေက နင
ို င
် ထ
ံ ရ်းအကျဉ်းသော်းထတွေ ထ
အေွေငအ
် ထရ်း ေျ ်းထြောက်ေံထနရတောန ပတ်သက်ပပ်း အစောငတ်ေံ
အစောငတ်ေံ

နဒဖပတ အေျန်မှောထတောင် ထ

နောရထပါင််း(၈၀)ထကျော်
ထ

အစောငတ်ေံ

ောင်ဝန်

နဒဖပေတယ်။

နဒဖပ ကြို

ထ

(၇)ရက်ထနမနက်မှောထတော

အသစ်ထရောက်လောတ

နဒဖပတောကို ရပ်လိုကပ
် ါတယ်” လို

က်ထဝက ထဖပောပါတယ်။
ောင်ေါတကစစထတွေနပတ်သက်ပပ်း စစ်ထကောင်စရ လိုပ်ရပ်

တယ်လိုလ ကိုညညမင််း
“ထြထြော်ဝါရလ
တယ်။ ေို

ံို်းဖြတ်လိုက် ကတယ်။ ကျထနော်တို

မ််းထတွေက အ ကမ််းြက်ဲ့တောထတွေရှေတယ်။ ကျထနော်တို

ောင်ပိုငက
် ထဖြရှင်း် ထပ်းြို ကတထပ်းတအတွေက် ကျထနော်တို အစောငတ်ေံ

ကိုညညမင််း

ောင်

ိုရင် ထ

ောင်

က်ထဝက ေိုလိုပ

က်ထဖပောပါတယ်။

န််းထလောက်ကစပပ်း ထ
မှော အထ

ော ရည်မှန်း် ေျက်သက်သက် ရှထနထသ်း

ောင်ေါတယ်။ ရောဇဝတ်အကျဉ်းသော်းထတွေကို လွှတ်ပစ်လိုက်

ောင်အော်းလံို်းန်းပါ်းက အေျ ပ်ကျထနတ အကျဉ်းသော်းသစ်ထတွေေျည််း

ဖြစ်ထနပပ။ ထ

ောင်ကို အရင်ထေတ်ထတွေကလို ပံိုစံထ

ရှထနတယ်။ အဒါထ ကောင် ထ
လွှတ်ထပ်းထနတောပ။

ောင်အေွေငအ
် ထရ်းနပတ်သက်ပပ်း သနော်းလည်တ နင
ို င
် ထ
ံ ရ်းအကျဉ်းသော်းထတွေကိုပါ

ထနောက်တစ်ေါ

နင
ို င
် ထ
ံ တော်

တစ်သက်တစ်ကျွန်း် သမော်းထတွေထလောက်ကလွေပပ်း
အကျဉ်းသော်းထ

ောင်အဖြစ် ပံိုသွေင်း် ပစ်မယ် ရည်မှန်း် ေျက် သူတိုမှော

ပ်လောရင်

(လွေတ်ပငမ််းေျမ််းသောေွေငအ
် မန ်

ကျန်တဲ့အကျဉ်းသော်းထ

ပ်

ွေက်ရင်)

ောင််းထတွေ

လွေတ်လောလမ်မယ်။

ကျမှ ထ

ောင်

ောင််းထတွေ ကိုနသ
် ထလောက်ရှမှ အေို ထတော်လှနထ
် ရ်းကောလ

ထရောက်လောတ

သူထတွေကို အရင်(၈၈၈၈)ကောလထတွေတိုန်း် ကလို ပံိုစံသွေင်း် ပပ်း နှပ်စက်ညှင််းပန််းမယ်ရည်မှန်း် ေျက် စစ်အိုပ်စမ
ို ှော
ရှတယ်”
ထ
ရတ

ောင်ကလွေတ်လောတ ဗကသထကျောင််းသော်းထတွေရအ

အေျ ပ်ကျအကျဉ်းသော်းထတွေကို

တန််း

ကထန

ိုအရ ထနွေဦ်းထတော်လှနထ
် ရ်းအတွေင်း် အြမ််းေံ

ထရေျ ်းေျန်ထလောက်ပ

ိုတ်တယ်လိုသရပါတယ်။

ကိုယ်လက်လှုပ်ရှော်းြိုအတွေက် လမ််းထလ ောက်ေျန်ထတောင် လံို်းဝမထပ်းဘူ်းလိုလည််း ထဖပောပါတယ်။ အေျ ပ်ကျ
အကျဉ်းသော်းထတွေကို အထ
ပမောဏ

က်ပိုပပ်း အ

ောင်ထတွေ

မှောပ တစ်ထနကိုန်

မတန် အကျဉ်းေျ

ည်ပတ်

စစ်အိုပ်စို
ထ

ော စစ်

ော်းတယ်” လို ကည
ို ညမင််း

ောင်ပပ်း ထ

လှည်လည်

နဒဖပတ

နက
် ျင်ထရ်းလှုပ်ရှော်းမှုထ ကောင် ဗကသထကျောင််းသော်းထတွေကို မတရော်းသဖြင် ြမ််း
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反对军人的学生如何在监狱中受到压力？

“4 月 3 日上午 8 点左右，监狱 2 号楼的宿舍经理叫了 10 名学生，强迫他们剪头发。然
后他说，如果他们不剪头发，他会采取行动。然后他们像囚犯一样强行剪发。他们做了我们像
囚犯一样强行剪发。因此，我们进行了认真的磋商，然后做出了秃顶。在下午 5:30 左右，我
们被分批召集并绑紧了腿，然后我们与犯罪囚犯混在一起。他们寻求我们的衣服和其他材料了
。Phone Myint Kyaw 被戴上脚铐并被判处死刑（监狱大楼 1）。”关于 ABFSU（所有缅甸同盟
学生馆）在狱中的虐待行为，来自 ABFSU 秘书处，教育学院和大学联合秘书的 Nyi Nyi Min
Htet Wai 作了描述。
2020 年 9 月，ABFSU 学生反对军事运动（反法西斯运动），因为军队在若开邦犯下了
不人道的行径。9 月，军方在曼德勒奥波监狱，潘提监狱，梅克蒂拉监狱和蒙育瓦监狱逮捕了
来自空军基地的 16 名学生。在监禁期间，他们无法与任何人见面，精心寻找了送入监狱的物
品，为了学生送给的书籍已摧毁了。关于 Covid-19，军方侵犯了囚犯的权利了。
4 月 4 日，将囚犯戴上脚铐的学生决定对侵犯囚犯权利的行为进行绝食抗议。甚至我们
绝食，监狱工作人员也采取了暴力行动。Nyi Nyi Min Htet Wai 说：“我们进行了 80 个小时的绝
食。然后，4 月 7 日，新的监狱管理者答应解决问题，因此我们停止了绝食。”
而且他补充说，对曼德勒哦波监狱的囚犯大赦，军方还有另一个原因。
“ 2 月初，他们开始大赦囚犯。他们释放了刑事囚犯。现在在监狱中，到处都是新的囚
犯。你们过去有很大的野心要制造定型监狱。因此，他们释放了了解囚犯权利的囚犯。下一次
大赦，预计将释放其他囚犯的终身囚犯。在释放大多数旧囚犯之后，军政府旨在继续改革监狱
并折磨在这些革命中被囚禁的人。”
根据被释放的 ABFSU 学生的说法，在“春季革命”中被捕的囚犯只能在洗澡时才能从他
们的地方释放。他说，他们甚至没有时间走路去锻炼。被拘留者整天被单独监禁， 囚犯人数
超过监狱室分配的人数。
Nyi Nyi Min Htet Wai 说：“军事政变开始时，一些政治犯在监狱周围引发抗议，因此将
他们关在监狱里了。”
由于军政府，军队对 ABFSU 的学生进行了不公正的逮捕。然后在春季革命期间，军队
逮捕了僧侣，学生和公民，然后他们勇敢地侵犯了人权和囚犯的权利。整个缅甸人民推翻军事
独裁统治，是所有从缅甸释放被捕公民和人民的唯一途径。
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