ရွမး္ လူ ့အခြင့အ
္ ေရးမ႑ဳိင္
ဧျပီလ ၈ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ရွမး္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို း္ တြင္ ျမန္မာစစ္သားက ရြာသားအား တုတျ္ ဖင့္ ရိက
ု န
္ က္၊ ဓါးျဖင့္ထးို ကာ
၄င္း၏ ပစၥညး္ မ်ားအား လုယသ
ူ ာြ းခဲ ့
ျပီးခဲ ့သည့္ ၂၃ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၄ ခုက ရွမး္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုငး္ တန္ ့ရန္းျမိဳ ့နယ္တြင္ သားရွင္
ေလာင္းျပဳရန္အလွဴဖိတ္စာမ်ား သြားဖိတ္ျပီး ျပန္လာေသာ ရြာသားတစ္ဥးီ အား ျမန္မာတပ္ရင္း
ခမရ ၅၁၅ မွ စစ္သားႏွစ္ဥးီ က ရိုက္ႏွက္ျပီး ဓါးျဖင့္ထိုးကာ ၄င္းရြာသား၏ ဆိုင္ကယ္ ႏွင့္ အျခား
ပစၥည္းမ်ားအား လုယူသြားခဲ ့သည္။
၂၃ ရက္ေန ့တြင္ ရွမး္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုငး္ တန္ ့ယန္းျမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ မိုင္းေကာင္ျမိဳ ့မွ အသက္
၄၆ အရြယ္ရွိ စိုင္းဆန္သည္ ၄င္းေနထိင
ု ္ရာ ရြာေတာင္ဖက္ ၁၅ မိုင္အကြာတြင္ရွိေသာ မိင
ု ္းအြတ္
ျမိဳ ့သို ့ သားရွင္ေလာင္းျပဳရန္ အလွဴဖိတ္စာေ၀ရန္သြားခဲ ့သည္။ ယင္းသို ့ဖိတ္စာေ၀ရန္အသြား
၄င္းေနထို္ငရ
္ ာ ျမိဳ ့ႏွင့္ ၁၂ မိုင္အကြာရွိ ေဟြလုံရြာအနီး တပ္ခ်ထားေသာ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားမွ
စိုငး္ ဆန္ အား၄င္းတို ့အတြက္ ကြမ္းမ်ား၀ယ္လာေပးခိုငး္ ခဲ ့သည္။ ယင္းသို ့ မိုငး္ အြတ္သို ့ဖိတ္စာ
ေ၀ျပီးအျပန္ စိုငး္ ဆန္သည္ ၄င္းတပ္သားမ်ားအတြက္ မွာသည့္ အတိုင္း ၀ယ္လာ ေပးေသာ
ကြမ္းမ်ားကိုေပးျပီး ခရီးဆက္ခဲ ့သည္။ ယင္းသို ့ျပန္ရာတပ္ႏွင့္ ၁ မိုငခ
္ န္ ့အကြာ အေရာက္တြင္
စစ္သား ႏွစ္ဦးမွ ဓါးကိင
ု ္ေဆာင္ကာ စိုငး္ ဆန္အား လမ္းေပၚတြင္ ေစာင့္ ေန ခဲ

့သည္။

ယင္းျမန္မာစစ္သား ႏွစ္ဥးီ သည္ စိုင္းဆန္အား တုတ္ျဖင့္ ၄င္း၏ ဦးေခါင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ႏွင့္ လည္ပင္း
အားထုရိုက္ကာ၊ ဓါးျဖင့္လည္း ဦးေခါင္း၊ ပါးႏွစ္ဖက္ ႏွင့္ လည္ဂုတ္အား ထိုးႏွက္ခဲ ့ရာ ေမ ့ေျမာ
သြားခဲ ့သည္။ ထို ့ေနာက္ ၄င္း၏ ခႏၶာကိုယ္အား လမ္းေဘးအနီးရွိ ျခဳံပုတ္အတြင္း သို ့ပစ္ထားခဲ ့
သည္။ ယင္းျမန္မာ စစ္သားႏွစ္ဥးီ မွ စိုငး္ ဆန္၏ ဆိုငက
္ ယ္၊ က်ပ္ေငြ ၅၀၀၀၀ ႏွင့္ လက္ပတ္နာရီ
အားယူေဆာင္သြားခဲ ့သည္။
ယင္းသို ့ျမန္မာစစ္သား ႏွစ္ဦးမွ ထြက္ခြာသြားျပီး တစ္ခဏအၾကာ စိုင္းဆန္သည္ ေမ ့ေျမာေနရာမွ
သတိျပန္လည္လာကာ အနီးဆုးံ ျဖစ္သည့္ ေဟြလုံရာြ သို ့အားယူကာ ေလးဖက္ကုနး္ တြားသြား
ခဲ ့ရသည္။ ရြာသို ့ေရာက္ေသာ္ ၄င္းရြာမွ ရြာသားမ်ားလည္း စိင
ု ္းဆန္၏ ေဆြမ်ိဳးမိသားစုမ်ားအား

ဆက္သြယ္ကာ လားရွူိးေဆးရုံသို ့ပို ့ခဲ ့သည္။ သို ့ေသာ္လည္း ၄င္း၏ ဒါဏ္ရာမ်ားမွ ျပင္းထန္လန
ြ ္း
သျဖင့္ မႏၲေလး ေဆးရုံသို ့ထပ္မံပို ့ေဆာင္ခဲ ့ရသည္။
ရိုက္ႏွက္ထားရေသာဒါဏ္ေၾကာင့္ စိုငး္ ဆန္သည္သြားမ်ားအခ်ိဳ ့က်ြတ္ထြက္သြားျပီး၊ ဦးေခါင္းတြင္
ေပါက္ျပဲဒ ါဏ္ရာအခ်ိဳ ့ႏွင့္ ေမးရိးု မွ ရိုက္နက္ခံထားရေသာဒါဏ္ေၾကာင့္ ကြဲအက္ေနသျဖင့္ ၄င္း ပါး
စပ္ကို လည္း ခ်ဳပ္ထားရကာ စကားလည္းမေျပာႏိုင္ ထမင္းလဲမစားႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။ ထိုသို ့ပါး
စပ္အားမခ်ဳပ္ခင္ ေဆးရုံ၌ စိုင္းဆန္မွ “ ကၽြန္ေတာ္လည္း သူတို ့မွာတဲ ့အတိုင္း ကြမ္းယာေတြကို
၀ယ္လာ ေပးတယ္။ ကြမ္းယာေတြကိုေပးျပီး ျပန္လာတာ စစ္တပ္နဲ ့တစ္မိုင္အကြာေလာက္မွာ
ဗမာစစ္သား ႏွစ္ေယာက္ လမ္းမွာေစာင့္ေနတယ္၊ ျပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ့္ကို ရိုက္တာ ေမ့သြားတဲ ့
အထိပါဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္ႏိုးလာေတာ့ တစ္ကိုယ္လုံးနာက်င္ေနတာခံစားရတယ္၊ ျပီးေတာ့ က်ြန္ေတာ့
တစ္ကိုယ္လုံးမွာလည္း ေသြးေတြ အျပည့္နဲ ့အဲဒါ ကၽြန္ေ တာ္လည္း ေဟြလုံရြာကို ၾကိဳးစားျပီးေတာ့
ေလးဖက္ကုန္း တြားသြား ခဲ ့တာဘဲ။”
စိုငး္ ဆန္ ဇနီးမွ “ ကၽြန္မတို ့ကသာမန္ရြာသားေတြပါ၊ ရိုးရိးု ရွငး္ ရွင္းနဲ ့ လက္လုပ္လက္စား အသက္
ေမြး၀မ္း ေၾကာင္းျပဳပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငေ
ံ ရး အဖြဲ ့အစည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္း ေတြနဲ ့မွ
ဆက္ ႏြယ္ပက္သက္မူ မရွိပါဘူး” ဟုေျပာသည္။
စိုငး္ ဆန္၏သမီးအၾကီးဆုးံ မွလည္း “အေဖေဆးရုမ
ံ ွာတုန္းက ရဲေတြလာျပီး ေမးခြနး္ ေတြေမးေသး
တယ္၊ ဒါေပမဲ ့ကၽြန္မတို ့လဲ ဗမာစစ္သားေတြလပ
ု ္တယ္လို ့မေျပာရဲဘူး”
ဤလုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္သည့္ စစ္သားမ်ားသည္ မိုငး္ ေကာင္မွ ၁၂ မိုင္အကြာရွိ ေဟြလုံရြာ
ႏွင့္တစ္မင
ို ္၀န္းက်င္ေလာက္တြင္ အေျခစိုက္ေနသည့္ တပ္ရင္း ၅၁၅ မွျဖစ္သည္။ ယင္းတပ္ရင္း
သည္

လက္ရွိအေျခစိုကရ
္ ာစစ္တပ္သို

့ျပီးခဲ

့သည့္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

အကုန္ပိုငး္ ေလာက္တြင္

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာခဲ ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ လက္ရွိ တပ္ေနရာ၌ ၂၀၁၂ ဇြန္လင
ို ္လအတြငး္
ရွမး္ ျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပင
ို ္းႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ျပီးေနာက္ စတင္တပ္စေ
ြဲ နခဲ ့သည္။
တန္ ့ယန္းျမိဳ ့နယ္အတြငး္ ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားသည္ ေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအား ျခိမး္ ေျခာက္
ျခင္း၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာတြင္းရွိ ဘုန္းၾကီးမ်ားအား မေလးမစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၀န္း
အတြင္း ၾကက္မ်ားငါးမ်ားသတ္ျဖတ္စားေသာက္ျခင္း စသည္တို ့ကို ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္ဟု ေဒသ
ခံမ်ား ကေျပာ သည္။

ဆက္သြယ္ရန္ ႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရူရန္
Email:

shrf@shanhumanrights.org, shrf@cm.ksc.co.th (+66 (0) 93 297 7754)

Website:

www.shanhumanrights.org

ဓါးႏွင့္ထိုးကာ ရိုက္ႏွက္ လုယက္ခံရသူ စိုငး္ ဆန္

