
Assistance Association for Political Prisoners
�ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်း

ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အ�ကမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ ကျ�းလွနမ်�များ အကျ�်းချ�ပ်ေဖာြ်ပချက်

�ငိမ်းချမ်းစွာဆ��ြပေနသည့် လအူပ်ုထဲသိ�  စစ်အပ်ုစုလက်ပါးေစများက ကားကုိ
အ�ိှနြ်ပင်းြပင်းေမာင်း�ှင်၍ �ဖိ�ခွင်းထားစ�်

ဇနန်ဝါရီလ၊ ၅ရက်၊ ၂၀၂၂
 

Email: info@aappb.org

အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ မတရား အာဏာသိမ်းမ� (၁၁) လ ေကျာ်လာသည့်အချနိတ်င်ွ  တ�ိင်ုငံလံးုအ�ှ�ံ လမူဆနစွ်ာရက်စက်မ�များ၊
ေဘးဒကု�များ၊ စစ်ေရးအ�ိှနြ်မင့်တက်လာမ�များ�ှင့်အတ ူအရပ်သား ြပည်သူလထုူ၏ အသက်အိးုအိမ်စည်းစိမ် ပျက်စီးဆုံး���ံးရမ�များ
�ှင့် နစ်နာခံစားရမ�များမှာ ဆထက်တိးု၍ ဆုိးရွားလာေနဆဲပင် ြဖစ်သည်။

ဒီဇင်ဘာ (၅) ရက်ေနက့ ရနကု်န�်မိ�၊ �ကည့်ြမင်တိင်ု�မိ�နယ်၊
ပနး်ပင်�ကီးလမ်း၌ �ငိမ်းချမ်းစွာဆ��ြပေနသည့် လအူပ်ုထဲသိ�
စစ်အပ်ုစုလက်ပါးေစများက ကားကုိအ�ိှနြ်ပင်းြပင်းေမာင်း
�ှင်၍ ဝင်တိက်ုကာ ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်၍ ဆ��ြပပဲွကုိ�ဖိ�ခွင်း
ခ့ဲသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ဒဏ်ရာရ�ိှသူများ၊ အသက်အ��ရာယ်
ထိခုိက်သူများ�ှင့် ဖမ်းဆီးခံခ့ဲရသူများ �ိှခ့ဲေသာ်လည်း စစ်
အပ်ုစုကမူ ၎င်းတိ�အေနြဖင့် တရားမဝင် ခွင့်ြပ�ချက်မ့ဲ ဆူပူ
ဆ��ြပမ�အား လစုူခဲွ ထိနး်သိမ်းခ့ဲြခင်းသာြဖစ်ေ�ကာင်း တာဝန်
ယူမ�၊ တာဝနခံ်မ�ကင်းမ့ဲစွာ ြငင်းဆုိခ့ဲသည်။



Email: info@aappb.org

အာဏာသိမ်းမ�ကုိ ြပင်းြပင်းထနထ်နဆ်န ့က်ျင်ေတာ်လှနခ့ဲ်�ကသည့် ေဒသများထဲမှ စစ်ကုိင်းတိင်ုးမှာ အာဏာသိမ်းအ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်၏
ပစ်မှတ်ထားတိက်ုခုိက်မ�ကုိ ဆုိးဆုိးရွားရွားရင်ဆုိင်ရလျက်�ိှရာ ဒီဇင်ဘာလအတင်ွး၌ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေကျးရွာများ�ိှ ေဒသခံ (၁၈) ဦးထက်
မနည်းမှာ စစ်အပ်ုစုလက်ပါးေစများ၏ ဖမ်းဆီးမီး����ိသတ်ြဖတ်ြခင်းကုိ ခံခ့ဲရ�ပီး ထုိအထဲတင်ွ  အသက် (၁၈) �ှစ်ေအာက် ကေလး�ှစ်ဦး ပါဝင်
သည်။ အလားတပူင် ဒီဇင်ဘာ (၂၅) ရက်ေနက့ ကယားြပည်နယ်၊ ဖ�ူဆုိ�မိ�နယ်၊ မုိဆုိေကျးရွာအနးီတင်ွ ေမာ်ေတာ်ယာ�်ေပ�၌ ကေလးငယ်
များပါ ပါဝင်သည်ဟ ုအတည်ြပ�ထားသည့် မီး����ိခံထားရေသာ အြပစ်မ့ဲြပည်သူ �ုပ်အေလာင်း (၃၀) ေကျာ်ကုိ �ှာေဖွေတ��ိှခ့ဲ�ကသည်။ ထုိ
အြပစ်မ့ဲြပည်သူများကုိ မီး����ိမသတ်ြဖတ်ခင် ဖမ်းဆီးထားစ�်အတင်ွး ၎င်းတိ� �လွတ်ေြမာက်ေရးအတက်ွ သွားေရာက်ည�ိ�ှ�ိင်းခ့ဲေသာ ကရင်နီ
ြပည်နယ် လမူျ�ိးေပါင်းစုံ လတ်ွေြမာက်ေရးတပ်ဦး (ကလလတ) ြပည်သ�စစ်အသွင်ေြပာင်းမှ တပ်ဖ�ဲဝင် ၄ ဦးအား စစ်တပ်မှ လက်ြပန�်ကိ�းများ
တတ်ု၍ ဦးေခါင်းကုိ ပစ်ကာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ြဖတ်ခ့ဲေ�ကာင်း ကလလတ မှ ထုတ်ြပနထ်ားသည်။ ထိ�အြပင် ဖ�ူဆုိ�မိ�နယ်၊ မုိဆုိ
ေကျးရွာ ြဖစ်စ�်တင်ွ အချ�ိေသာ အြပစ်မ့ဲြပည်သူများ ေပျာက်ဆုံးလျက်�ိှသည်။

 ဖ�ူဆုိ�မိ�နယ်၊ မုိဆုိေကျးရွာအနးီတင်ွ ေမာ်ေတာ်ယာ�်ေပ�၌ ကေလးငယ်များပါ ပါဝင်သည်ဟ ုအတည်ြပ�ထားသည့် မီး����ိခံထားရေသာ အြပစ်မ့ဲြပည်သူ
�ုပ်အေလာင်းများအား ြမင်ေတ�ရပုံ



ည��်းပနး်�ိှပ်စက်မ�  ေ�ကာင့်
ကျဆုံး

စုစုေပါင်း

အမျ�ိးသမီး

ကေလးသူငယ်

၁၂၇

၅

၇

၆၁

ဒီဇင်ဘာလအတင်ွး စစ်အပ်ုစု၏ လမူဆနစွ်ာ ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်မ�များေ�ကာင့် �ိင်ုငံတဝှမ်း�ိှ ြပည်သူ (၁၂၇) ဦးကျဆုံးခ့ဲရပါသည်။
�ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများ ကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်း (AAPP) ၏ ေကာက်ယူ စုေဆာင်းရ�ိှသည့် မှတ်တမ်းများအရ ဒီဇင်ဘာလ၌
ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်မ�ေ�ကာင့် ကျဆုံးခ့ဲရသူ (၆၁) ဦး၊ အမျ�ိးသမီး (၅) ဦး�ှင့် အသက် ၁၈ �ှစ်ေအာက် ကေလးသူငယ် (၇) ဦး �ိှခ့ဲသည်။
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အရပ်သားြပည်သူများ၏ ေနအိမ်၊ အေဆာက်အအံ�ှုင့် ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ စစ်အပ်ုစုမှ မီး����ိ ဖျက်ဆီးမ�ြခင်းများအား ရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှ
ကျယ်ကျယ်ြပန ့�်ြပန ့လ်ပ်ုေဆာင်လျက်�ိှရာ ဒီဇင်ဘာလအတင်ွး၌ ေကျးရွာများ၊ လေူနရပ်ကွက်များ မီး����ိခံရမ�မှာ အနည်းဆုံး (၅၆) �ကိမ်
�ိှခ့ဲ�ပီး အေဆာက်အဦေပါင်း (၆၅၀) ထက်မနည်း ပျက်စီးဆုံး���ံးခ့ဲရသည်။ အဆုိပါ အချက်အလက်မှာ မိမိတိ��ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများ
ကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်းမှ ေစာင့်�ကည့်မှတ်တမ်းတင်ထားချက်များအရြဖစ်�ပီး လက်ေတ�ေြမြပင်တင်ွ ယခုထက်ပုိမုိများြပား�ိင်ု
ဖွယ်�ိှသည်။

ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်မ�ေ�ကာင့် ကျဆုံးခ့ဲရကျဆုံးခ့ဲသည့် 
သဲေထွးေမာင် �ှင့် မနနး်



 အမျ�ိးသမီး (၆၈)ဦး

ကေလး (၁၅) ဦး

ဓားစာခံ ဖမ်းဆီး (၁၈)ဦး

စုစုေပါင်း ( ၃၀၉)

AAPP မှ လက်လှမ်းမီသမ� ေကာက်ယူရ�ိှထားသည့် အချက်အလက်များအရ ဒီဇင်ဘာ ၁ မှ ၃၁ ရက်ေနအ့ထိ
စစ်အပ်ုစု၏ တရားလက်လတ်ွဖမ်းဆီးမ�ေ�ကာင့် ထိနး်သိမ်းခံခ့ဲရသူေပါင်း (၃၀၉) ဦး �ိှခ့ဲသည်။ ထုိအထဲတင်ွ
အမျ�ိးသမီးဦးေရ (၆၈) ဦး၊ အသက် ၁၈ �ှစ်ေအာက် ကေလးသူငယ်ဦးေရ (၁၅) ဦး �ှင့် ဓားစာခံအြဖစ် ဖမ်းဆီး
ခံရသူ (၁၈) ဦး ပါဝင်သည်။
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�ငိမ်းချမ်းစွာဆ��ြပေနသည့် လအူပ်ုထဲသိ�  စစ်အပ်ုစုလက်ပါးေစများက ကားကုိအ�ိှနြ်ပင်းြပင်းေမာင်း�ှင်�ဖိ�ခွင်း၍ မတရားဖမ်းဆီးခံခ့ဲရသူများ



အာဏာသိမ်းစစ်အပ်ုစုသည် �ိင်ုငံအဝှမ်း၌ အမျ�ိးသားဒီမုိကေရစီအဖ�ဲချ�ပ်ပါတီဝင်များ၊ အရပ်သားြပည်သူလထုူ၏  ေနအိမ်များ၊
ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ အမျ�ိးသားညီ�ွတ်ေရးအစုိးရ၊ PDF စသည်တိ� �ှင့်ဆက်သွယ်သည်ဟဆုိုကာ မတရားချပ်ိပိတ်သိမ်းဆည်းမ�များကုိ
လည်း ြပ�လပ်ုလျက်�ိှရာ ဒီဇင်ဘာလအတင်ွး၌ ချပ်ိပိတ်သိမ်းဆည်းခံခ့ဲရေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အအံေုပါင်း (၃၃) ခု �ိှခ့ဲသည်။

ဒီဇင်ဘာလအတင်ွး၌ မတရား ချပ်ိပိတ်သိမ်းဆည်းခံခ့ဲရေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အအံမုျား
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တရားလက်လတ်ွ ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းမ�များေ�ကာင့် အကျ�်း
ေထာင်များ၌ ချ�ပ်ေ�ှာင်ခံေန�ကရသည့် မတရားဖမ်းဆီးခံများ
၏ အကျ�်းေထာင်တင်ွး အေြခအေနမှာလည်း လမူဆနေ်သာ
�ှပ်ိစက်ည��်းပနး်မ�များ�ှင့် ရင်ဆုိင်�ကံ�ေတ� ေန�ကရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်ေန ့၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ လ�အခွင့်အေရး
ေန ့�၌ ြမနမ်ာတ�ိင်ုငံလံးု အသံတိတ်သပိတ် (Silent Strike) ကုိ ဆင်
���ဲခ့ဲ�ကချနိ ် အင်းစိနအ်ကျ�်းေထာင်၌ ချ�ပ်ေ�ှာင်ခံထားရသည့်
�ိင်ုငံေရး အကျ�်းသားများကလည်း သပိတ်တင်ွ ပါဝင်ခ့ဲ�က
သည်။ ထိ�အတက်ွေ�ကာင့် ေထာင်တင်ွးဆ��ြပပဲွတင်ွ ပါဝင်ခ့ဲသူ
(၈၉) ဦးမှာ နပံါတ်တတ်ု၊ ရာဘာ�ကိ�းတိ� �ြဖင့် ြပင်းထနစွ်ာ �ုိက်�ှက်
ခံရ�ပီး တိက်ုပိတ်ခံခ့ဲရသည်။ ထိ�အြပင် ဒီဇင်ဘာ (၂၉) ရက်ေနက့
ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း ခံခ့ဲရသည့် ဗမာ�ိင်ုငံလံးုဆုိင်ရာ  ေကျာင်း
သားသမဂ�များ အဖ�ဲချ�ပ် ဒဥုက� �ြဖစ်သူ ကုိေဝယံ�ဖိ�းမုိးကုိ အင်း
စိနေ်ထာင်အတင်ွးမှာ ေထာင်အာဏာပုိင်များ�ှင့် အကျ�်းသား
တချ�ိက အ�ကမ်းဖက် �ုိက်�ှက်ခ့ဲြခင်းေ�ကာင့် အသက်အ��ရာယ်
စုိးရိမ်ရသည့် အေြခအေနတင်ွ�ိှေန�ပီး လံေုလာက်ေသာ ကျနး်မာ
ေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ကုိလည်း မရ�ိှေပ။ 

အထက်ပါ ေဖ�ြပချက်များသည် အာဏာသိမ်းစစ်အပ်ု၏ ဒီဇင်
ဘာလအတင်ွး၌ ကျ�းလနွခ့ဲ်ေသာ တရားမ့ဲ အ�ကမ်းဖက်မ�များ
အား အကျ�်းချ�ပ်ေဖ�ြပချက်မ�သာြဖစ်�ပီး အြခားေသာ တိင်ုး�ှင့်
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