
Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)
�ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်း

အ�ကမ်းဖက် စစ်အုပ်စု၏ြပည်သူများကုိ အဓမ�ေပျာက်ဆုံးေနေစမ�များ
 

ယေန ့�တွင် ကျေရာက်သည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အတင်းအဓမ�အစအနေပျာက်ဆုံးေစမ�ဒဏ် ခံရသူ
များေန ့�၌ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချနိ်ကတည်းက ြမန်မာြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လံးုကုိ �ခိမ်းေြခာက်လျက်
�ိှေနသည့် ၎င်းတိ�၏ လူမဆန်ေသာ ကျ�းလွန်မ�များထဲတွင် ပါဝင်လျက်�ိှေသာ ြပည်သူများအား
အတင်းအဓမ�  အစအနေပျာက်ဆုံးေစမ�များကုိ �ိုင်ငံတကာအသုိက်အဝနး်အေနြဖင့်  သတိမူ၍ အေရး
ယူမ�များြပ�လုပ်ရန် မိမိတိ�  �ိုင်ငံေရးအကျ�်းသားများ ကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်းမှ ေတာင်းဆုိ
လိုက်သည်။

အာဏာသိမ်းမ�  စတင်သည့် ေဖေဖာ်ဝါရီလကတည်းက အတင်းအဓမ�  အစအနေပျာက်ဆုံးေစမ�များမှာ
ယခုအချနိ်ထိ ြဖစ်ေပ�ေနဆဲြဖစ်�ပီး AAPP ၏ အချက်အလက်များအရ စစ်တပ်၏ မတရားဖမ်းဆီး
ချ�ပ်ေ�ှာင်ြခင်း ခံထားရသူများထဲမှ (၈၂) ရာခုိင်�ှ�နး်မှာ မည်သည့်ေနရာတွင် ထိနး်သိမ်းခံထားရသလဲ
ဆုိသည်ကုိ မသိ�ိှရေပ။ ထုိက့ဲသိ�  တရားလက်လွတ် ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းချ�ပ်ေ�ှာင်ခံထားရသူများအား
မည်သည့်ေနရာတွင် ထိနး်သိမ်းထားေ�ကာင်းကုိ စစ်အုပ်စုမှ ထုတ်ေဖာ်ေြပာ�ကားရန် �ိုင်ငံတကာ
အသုိက်အဝနး်အေနြဖင့်  ေတာင်းဆုိရန် လိုအပ်သည်။

စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချနိ်မှ စတင်၍ ယေနအ့ချနိ်အထိ ဖမ်းဆီးခံခ့ဲရသူ စုစု ေပါင်း (၇၆၂၇) ဦး�ိှခ့ဲရာ
စစ်အုပ်စုအေနြဖင့်  ဖမ်းဆီးခံများကုိ မည်သည့်ေနရာတွင် ချ�ပ်ေ�ှာင်ထိနး်သိမ်းထားေ�ကာင်းကုိ ထုတ်
ေဖာ်ေြပာဆုိမ�  လံးုဝမြပ�လုပ်ခ့ဲေပ။ မိသားစုကုိယ်တိုင်�ှင့်  အရပ်ဖက်လူမ�အဖ�ဲအစည်းများ၊ ေ�ှ�ေနများ၊
မီဒီယာများ စသည်တိ�၏ �ကိ�းစားအားထုတ်မ�ေ�ကာင့်သာ ဖမ်းဆီးခံရသူအချ�ိမှာ မည်သည့်ေနရာတွင်
�ိှေနသည်ကုိ သိ�ိှရြခင်းြဖစ်သည်။

မတရားဖမ်းဆီးချ�ပ်ေ�ှာင်ြခင်း ခံထားရသူများထဲမှ
(၈၂) ရာခုိင်�ှ�နး်မှာ မည်သည့်ေနရာတွင် ထိနး်သိမ်း

ခံထားရသလဲဆုိသည်ကုိ မသိ�ိှရေပ။ 

ဩဂုတ်လ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၂၁
 

ဖမ်းဆီးခံခ့ဲရသူ စုစုေပါင်း (၇၆၂၇) ဦး 



ေရာမစာချ�ပ် (၂၀၀၂) ၌ အာဏာပုိင်များအေနြဖင့်  ထိနး်သိမ်းချ�ပ်ေ�ှာင်ထားသည့် တစ်စုံတစ်ဦးကုိ
အချနိ် ကာလ�ကာြမ�င့် စွာ ဥပေဒ၏ အကာအကွယ်ေပးမ�မှ ကင်းလွတ်ေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်  မည်
သည့်ေနရာတွင် �ိှေနသည်ကုိ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိြခင်း၊ လွတ်လပ်မ�ဆုံး ���ံးေနြခင်းတိ� ကုိ အသိအမှတ်ြပ�
ရန် ြငင်းဆန်ြခင်းသည် အတင်းအဓမ�  အစအနေပျာက်ဆုံးေစမ�ေြမာက်သည်ဟုြပဌာနး်ထားသည်။

စစ်အုပ်စုအေနြဖင့်  အလို�ိှသူကုိ ဖမ်းမမိသည့်အေြခအေနမျ�ိးတွင် မိသားစုဝင်များကုိ ဓားစာခံအြဖစ်
ဖမ်းဆီးြခင်းများလည်း ြပ�လုပ်လျက်�ိှေနသလို ထုိဓားစာခံများကုိ မည်သည့်ေနရာတွင် ထိနး်သိမ်း
ထားေ�ကာင်းလည်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိြခင်းမ�ိှေပ။ ထုိအထဲတွင် အရွယ်မေရာက်ေသးသည့် လူမမယ်
ကေလးသူငယ်များပင် ပါဝင်သည်။ ညအချနိ်ဝင်ေရာက်စီးနင်း၍ ဖမ်းဆီးြခင်း သိ� မဟုတ် ဆ��ြပပဲွ
အတွင်း ဖမ်းဆီးြခင်း ခံရသူများသည် လျ�ိဝှက်ေသာေနရာများတွင် ထိနး်သိမ်းချ�ပ်ေ�ှာင်ခံေန�ကရ
သည်။ ထိ� အြပင် ဖမ်းဆီးခံရ�ပီးေနာက် စစ်ေ�ကာေရးစခနး်များတွင် ည��်းပနး်�ှိပ်စက်ခံရ၍ မည်သူမှ
မသိလိုက်ရဘဲ အသက်ေသဆုံးသွားရမ�ပင် �ကံ�ေတ�ရ�ိုင်သည့် အ��ရာယ်ကုိ ြမန်မာြပည်သူများမှာ
ေနစ့�်�ှင့်အမ� ရင်ဆုိင်ေန�ကရသည်။

AAPP ၏ အတွင်းေရးမ�း ဦးတိတ်�ုိင်မှ “ ြမန်မာ�ိုင်ငံ စစ်အာဏာ�ှင်အဆက်ဆက်မှာ ဖမ်းဆီးထိနး်
သိမ်းတာ၊ ေထာင်ေြပာင်းတာေတွကုိ ကာယကံ�ှင်များရဲ� မိသားစုများကုိ ဘယ်ေသာအခါမှ အသိေပး
တာမ�ိှခ့ဲဘူး။ မိသားစုများက ေထာင်ေတွ၊ ရဲစခနး်ေတွကုိ သွားေရာက်စုံစမ်းေမးြမနး်တာ၊ အကျ�်းကျ
ေနသူေတွရဲ� မိသားစုေတွကတဆင့်  စုံစမ်းေမးြမနး်တာေတွကုိ အချနိ်ကုန်၊ ေငွကုန်၊ လူပနး်ခံ�ပီး ခက်
ခက်ခဲခဲ စုံစမ်း�ကရတယ်။ တစ်ခါတရံ မီဒီယာေတွကမှ တဆင့်သိ�ကရတယ်။ �ိုင်ငံေတာ်သမ�တ ဦး
ဝင်းြမင့်နဲ ့ လူထုေခါင်းေဆာင် ေဒ�ေအာင်ဆနး်စု�ကည်ကုိေတာင် ဒီကေနအ့ထိ ဘယ်ေနရာမှာ ထိနး်သိမ်း
ထားတယ်ဆုိတာကုိ မထုတ်ြပန်တဲ့အြပင် ေ�ှ�ေနေတွနဲေ့တ��ခွင့်ကုိပါ ပိတ်ပင်တာေတွလုပ်လာခ့ဲတယ်။ ဒီ
လိုရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှ အစအနေပျာက်ဆုံးေစြခင်းဟာ ြပည်သူေတွရဲ� လံုြခံ�ေရးကုိ �ကီးမားစွာ �ခိမ်း
ေြခာက်တာြဖစ်�ပီး �ိုင်ငံတကာဥပေဒေတွကုိလည်း စိန်ေခ�ရာေရာက်ပါတယ်” ဟု မှတ်ချက်ြပ�သည်။

AAPP ၏ တွဲဖက်အတွင်းေရးမ�း ဦးဘုိ�ကည်က “အတင်းအဓမ�  အစအနေပျာက်ဆုံးေစမ�ေတွဟာ
အာဏာ�ှင်စနစ်ကုိအသက်သွင်း�ပီး သူတိ� ကုိဆန ့်ကျင်ေနမ�ေတွရပ်တန ့်ေစဖိ�  အ�ကမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက
ြမန်မာတ�ိုင်ငံလံးုအ�ှ�ံ ေ�ကာက်ရွ�ံမ�ေတွကုိ တိးုလာေအာင်ဖန်တီးဖိ�  �ကိ�းစားေနတာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလို
လုပ်ရပ်ဟာ အထိနး်သိမ်းခံေနရသူေတွကုိ �ခိမ်းေြခာက်ေနတာတင်မကဘဲ မိသားစုဝင်ေတွနဲမိ့တ်ေဆွ
သူငယ်ချင်းေတွကုိပါ ထိခုိက်နစ်နာခံစားရေအာင် လုပ်ေဆာင်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။ ချစ်ခင်ရသူတစ်ဦး
ဦးကုိဘယ်ေနရာမှာ ထိနး်သိမ်းထားတယ်ဆုိတာ တရားဝင်အသိမေပးဘဲ ရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှ ထိန်ချန်
ထားြခင်းဟာ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ည��်းပနး်�ှိပ်စက်မ�  အသွင်တစ်ခုြဖစ်သလို �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာအရပါ ဖိစီး
�ှိပ်စက်ြခင်းေြမာက်ပါတယ်။ဒါေ�ကာင့်  ဒီနည်းလမ်းေတွကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန ့်�ြပန ့်နဲ ့ စနစ်တကျ အသုံးြပ�
ကျ�းလွန်ေနတာဟာ လူသားမျ�ိး�ွယ်အေပ� ကျ�းလွန်တဲ့ အဆုိးရွားဆုံး ရာဇဝတ်မ�ေတွထဲက တစ်ခုြဖစ်
ပါတယ်” ဟု ဆုိသည်။



ေရာမစာချ�ပ်၏ အပုိဒ် ၇ (ဈ) တွင် အတင်းအဓမ�  အစအနေပျာက်ဆုံးေစြခင်းကုိ စနစ်တကျ�ှင့်ကျယ်
ကျယ်ြပန်ြပန ့် ကျ�းလွန်လာပါက လူသားမျ�ိး�ွယ်အေပ� ကျ�းလွန်သည့်ရာဇဝတ်မ�၏ အဂ�ါရပ်တစ်ခု
အြဖစ် ထည့်သွင်းြပဌာနး်ထားသည်။

အမျ�ိးသားညီ�ွတ်ေရးအစုိးရက ဇူလိုင်လ (၁) ရက်၊ ၂၀၀၂ ခု�ှစ်မှ စတင်၍ ြမန်မာ�ိုင်ငံအတွင်း ကျ�း
လွန်ခ့ဲသည့် ရာဇဝတ်မ�များ�ှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်�ိှသူများကုိ အေရးယူ�ိုင်ရန် �ိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်
တရား�ုံး၏ တရားစီရင်မ�များကုိ လက်ခံမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်ေနက့ ေ�ကညာခ့ဲသည်။

အတင်းအဓမ�  အစအနေပျာက်ဆုံးေစြခင်းသည် ေရာမစာချ�ပ်အရ အပ်�ှင်းထားေသာ တရားစီရင်ပုိင်ခွင့်
အတွင်း၌တည်�ိှ�ပီး အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ လူသားမျ�ိး�ွယ်အေပ� ကျ�းလွန်ေသာရာဇ၀တ်မ�များ
အတွက် တရားမ�တမ��ှင့်  တာဝန်ယူမ�၊ တာဝန်ခံမ� �ိှေစရမည် ြဖစ်သည်။

အမျ�ိးသားညီ�ွတ်ေရးအစုိးရကုိ ကုလသမဂ�အေထွေထွညီလာခံတွင် �ိုင်ငံေရးအရ တရားဝင်အစုိးရ
တစ်ရပ်အြဖစ် အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းသည် အ�ကမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအေနြဖင့်  အေရးယူခံရြခင်းမှ
ကင်းလွတ်ေနမ�ကုိ အဆုံးသတ်�ိုင်ရန် အပါအဝင် �ိုင်ငံတကာတာဝန်ယူမ�၊ တာဝန်ခံမ�  ယ��ရားများကုိ
ခုိင်မာအားေကာင်းေစြခင်းပင် ြဖစ်သည်။

Email : info@aappb.org


