ရွမး္ လူ ့အခြင့အ
္ ေရးမ႑ဳိငမ
္ ွ ေနာက္ဆးုံ ရ အေျခအေနသတင္း
မတ္လ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

ကိးု ကန္႔ေဒသပဋိပကၡတင
ြ ္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေဒသခံမ်ားအား ပစ္ခတ္ျခင္း၊
သတ္ျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ႏွိပစ
္ က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပာြ း
ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ဳိင္၏ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားမွ စုေဆာင္းရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ
ကိုးကန္႔ေဒသအတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနစဥ္ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ ကုိးကန့္ေဒသခံအရပ္သားမ်ားအား
လက္လြတ္စပယ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရ ေသဆုံးမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ကိုးကန္႔တပ္အားၿဖိဳခြင္း တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ ေဒသခံအရပ္သားမ်ား
အား ဓါးစာခံမ်ားအျဖစ္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အား ေထာက္ပံ့
သည္ဟု သံသယရွိသူ ေဒသခံအရပ္သားျပည္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိ
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ က်ြနု္ပ္တို႔ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ဳိင္မွ ေမးျမန္းကာ မွတ္တမ္းတင္
စုေဆာင္း ထားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕အတြင္း ျဖတ္သန္းေမာင္းနွင္သည့္ ကားတစီးအား

၁၃ ရက္ေန႔ ညေန ၄

ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ စီးနွင္းလိုက္ပါလာသည့္ အသက္ ၇၆ ႏွစ္ ႏွင့္ ၄၇

နာရီခန္႕

ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရရွ။ိ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ

အသက္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္ဇနီးသည္ႏွင့္ အသက္ ၃၃ ႏွစ္ရွိသည့္ ခင္ပြန္း

၁၃ ရက္ေန႔ ညေန ၆

(လင္မယား) က ေလာက္ကိုငၿ္ မိဳ႕အတြင္း ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္း

နာရီခန္႔

သြားစဥ္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရ ၊ ေသဆုံး။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ကိုးကန္႔စစ္သားမ်ားအား ၿဖိဳခြင္းတိုက္ခိုက္ရန္

၁၃ ရက္ေန႔ ည

ေဒသခံအရပ္သားမ်ားအား ဓါးစားခံအျဖင့္အသုံးျပဳ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဖက္ ၆ မိုင္ခန္႕အကြာရွိ ရြာတစ္ရြာမွ အသက္

၁၉ ရက္ေန႔၊ ညေန ၃

၆၁ ႏွစ္ရွိ လယ္သမားတစ္ဦး ပစ္ခတ္ခံရ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရရွိ ။

နာရီခန္႕
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕အတြင္း အေျချပဳသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္က

၁၉-၂၀ ရက္ေန႕အထိ

ေဒသခံရြာသား ၄ ဦးအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး ရုိက္နွက္ႏွိပ္စက္
(ရြာသားတစ္ဦးမွာ ေပ်ာက္ဆုံးလွ်က္ရွိ)

ထို႕အျပင္ မ်က္ျမင္ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ေဒသခံမ်ားေျပာျပခ်က္အရ - ေဒသခံအရပ္သားမ်ား၏
အေလာင္းမ်ားကို ေလာက္ကိုင္ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမ်ားေပၚ၌ အမ်ားအျပားေတြ႔ရၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ
လက္ေနာက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္လ်ွက္ျဖင့္ ေသဆုံးေနသည္လည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္
ခန္႔မွန္းေျခအရ အရပ္သားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈႏႈန္းမွာ က်ြန္ုပ္တို႕ မွတ္တမ္းတင္စုေဆာင္းရရွိသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားထက္ လြန္စြာမ်ားျပားလွ်က္ရေ
ွိ ၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာဆုိနုိင္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤကဲ့သို႕ေသာ အရပ္သားျပည္သူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ျခင္း ၊
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို က်ြနု္ပ္တို႕ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ဳိင္မွ အထူးရႈတ္ခ်ပါသည္။
ထို႕အျပင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအထူး ကိုယ္စားလွယ္ မစ္ယန္ဟီလီး (Ms. Yang hee Lee)
အားလည္း - ကိးု ကန႔္ေဒသအတြငး္ လက္ရျွိ ဖစ္ပာြ းေနသည့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္ခရ
ံ မွဳ အေျခ
အေနမ်ားအား အျမန္ဆးုံ သြားေရာက္စစ
ုံ မ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ႏွင့္ ယင္းေဒသအတြငး္ ျဖစ္ပာြ းလွ်က္ရွိ
သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအားလုးံ အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ ျပဳလုပေ
္ ပးရန္ ျမန္မာနုိငင
္ အ
ံ စုိးရအား
ဖိအားေပး တိက
ု တ
္ န
ြ း္ ဖုိ႔ - ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ဳိင္မွ ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ဳိင္မွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည့္
အေပၚအေျချပဳလွ်က္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္ အေသးစိတ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ လူ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွဳေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားသူမ်ား၏ အမည္မ်ားမွ လြဲ၍
သက္ရွိေနေသးေသာ လူ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏
လုံျခဳံေရးအတြက္ အမည္အရင္းမ်ားကို ထိန္ခ်န္ထားမည္ျဖစ္သည္။
၁။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕အတြင္းျဖတ္သန္းသြားသည့္
ကားေပၚတြင္ စီးႏွင္းလိုက္ပါလာသည့္ ကိုးကန္႕အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး ပစ္ခတ္ခံရသျဖင့္ ဒါဏ္ရာရ ။
ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕အတြင္းေနထိုင္သည့္ “ႏိုင္းႏိုင္း” (အသက္ ၇၆ ႏွစ္) အဖြားအုိမွာ ေဒသအတြင္း တုိက္
ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားသည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႕မွစၿပီး သူမ၏ မိသားစုႏွင့္အတူ တရုတ္နယ္စပ္သို႕
တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ေလာက္ကုိင္ေနအိမ၌
္ သူမ ေမြးျမဴထား
သည့္ ၀က္ ၆ ေကာင္အား အစာေက်ြးသူမရွိသျဖင့္ ၀က္ျခံမွ ထုတ္ထားရန္ ေနအိမ္သုိ့ တစ္ေယာက္
တည္းျပန္သြားခဲ့သည္။ မိသားစု၀င္မ်ားကလည္း အဖြားသည္အသက္အရြယ္အိုမင္းသူ အမ်ိဳးသမီး
တစ္ဦး ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ သူမအား မည္သူမ်ွ အႏၱရာယ္ျပဳမည္မဟုတ္ဟု ယုံၾကည္သျဖင့္ သူမအား
တစ္ေယာက္ထဲ အိမ္ျပန္ခင
ြ ့္ျပဳခဲ့သည္။
အဆုိပါအဖြားသည္ ေနအိမ္သို႕ေရာက္ရသ
ွိ ြားခ်ိန္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္တန္းယာဥ္တစ္ခုမွာ သူမ၏အိမ္
အနီးတြင္ရပ္နားကာ ၄င္းစစ္တပ္သားမ်ားမွ ထုအ
ိ နီးရွိ အိမ္ဆိုင္တစ္ခအ
ု ား တံခါးဖ်က္၊ ဆိုင္အတြင္းရွိ
စားစရာ ေသာက္စရာမ်ားအား ယူေဆာင္ ေနၾကသည္။ ယင္းျမန္မာတပ္သားမ်ားက အဖြားအိုအား
ေတြ႕ေသာ္လည္း ဘာမ်ွမေျပာခဲ့ေပ။ သုိ့ေသာ္ ထုိအနီးရွိ အျခားအိမ္တစ္အိမ္မွ ေဒသခံတစ္ဦးအား
“အဖြားကုိ အိမ္ကေနထြက္သြားခုိင္းပါ။ သူ႕သားသမီးေဆြမ်ဳိးေတြဆီမွာသြားေနဖုိ့ေျပာေပးပါ ”- ဟု
ခုိင္းေစခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ နုိင္းနုိင္းႏွငအ
့္ တူ အျခားအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးကို နယ္စပ္သို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးရန္ အတြက္
ကားတစ္စီးအားေခၚယူခဲ့သည္။ ကားမွာ ဆီဒန္ (Sedan) ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ကားတံခါးမ်ားမွာ
လည္း ၀ါက်င္က်င္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
ယင္းသို႕တရုတ္ျပည္နယ္စပ္ဖက္သို႕ ေမာင္းႏွင္လာရာ ညေန ၄ နာရီခန္႕အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ (Dochan
casino area) ဒိုခ်ိန္ကာစီႏိုေဒသ ၾကားရွိသည့္ လမ္းမေပၚသို႕ ေရာက္ရစ
ွိ ဥ္ ေမာ္တာစက္ေသနတ္
မ်ားျဖင့္ ရုတ္တရက္ ပစ္ခတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ေသနတ္က်ည္ဆန္အခ်ိဳ႕ ကားညာဖက္ျခမ္း

တေလ်ွာက္ ထိမွန္ခဲ့ၿပီး၊ ကားေရွ႕ခန္းတြင္ထိုင္ေနသည့္အဖြားအို၏ ဘယ္ေျခေထာက္ က်ည္ဆန္
ထိမွန္ခဲ့သည္။ အသက္ ၄၇ ႏွစ္ရွိ အျခားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလည္း ေျခေထာက္တြင္ ေသနတ္က်ည္
ဆန္ ထိမွန္ခဲ့သည္။ ေသနတ္က်ည္ဆန္မွာ သူမ၏ဘယ္ေျခသလုံးသားအား အားေဖာက္ထြင္းကာ
ညာေျခသလုံးပါ ထိမွန္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ပစ္ခတ္ခံရသျဖင့္ ကားဘီးေပါက္ကာ ကားမွာလည္း ရပ္တန္႕
သြားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ျမန္မာစစ္သား ၄-၅ ေယာက္ စက္ေသနတ္မ်ား ထမ္းလ်ွက္လမ္းမႀကီး၏
ေတာင္ဖက္ရွိ အေဆာက္အအုံတစ္ခုအတြင္းမွ ထြက္ လာခဲ့ၾကသည္။
၄င္းတုိ႕သည္ ကားအနီးသို႔ေရာက္ေသာ္ စစ္သားတစ္ဦးမွာ တရုတ္စကားျဖင့္ “ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာျဖစ္လို႕
ဒီဖက္ကို ျဖတ္လာတာလဲ ” ဟု ကားအတြင္းမွလူမ်ားအား ေမးသည္။
အဖြားႏုိင္းႏုိင္းကလည္း “ရွင္တုိ့ေျပာတဲ့အတိုင္း က်ြန္မတို႕ တရုတ္ျပည္ဖက္ကိုသြားမလို ့ေလ။
ဘာျဖစ္လို႔ က်ြန္မတို႕ကိုပစ္ရတာလဲ ” ဟု ျပန္ေျပာသည္။
ထို႔ေနာက္ ယင္းတပ္သားမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေဆးကုသမႈခံယူရန္ ေျပာၾကားခ့ဲေသာ္လည္း
တစ္စုံတစ္ရာ အကူညီေပးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ အျခားကားတစ္စီးအား ေခၚ
ေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ၄င္းတို႕အား Donchan ဒိုခ်န္ ပု႔ေ
ိ ဆာင္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးကုသေပးမည့္သူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မရွိသည့္အတြက္ အဖြားတုိ႔၏ေျခေထာက္ဒဏ္ရာမ်ားမွာ တစ္ညလုံး
ေသြးမ်ားယိစ
ု ီးလွ်က္ရွိသည္။
ေနာက္တစ္ေန႔မနက္သို႕ေရာက္မသ
ွ ာ ၄င္းတို႔အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမွာ ၁၂၅ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ေရးဂိတ္သုိ့
သြားရန္ကားတစ္စီးျဖင့္ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ထြက္ခြာလာရာ က်င္းရွန္ခ်န္း (Jin Xiang Cheng )
သို႔ေရာက္ေသာ္ ကားလမ္းမေဘး (အသက္ ၁၇-၁၈ ၾကား) အရပ္သား၀တ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားလူေသ
အေလာင္း ၄ ေလာင္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။ နယ္စပ္သို႕ေရာက္မသ
ွ ာ ၄င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
နားဆန္ (တရုတ္ျပည္ဘက္ျခမ္း) ရွိ ေဆးရုံတစ္ခုသို႕ပို႕ေဆာင္ခဲ့သည္။

Photos from social media

၂။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေလာက္ကိုင္အတြင္း လင္မယားႏွစ္ဦးမွာ ဆိုင္ကယ္စီးႏွင္းျဖတ္
သန္းစဥ္ ပစ္ခတ္ခံရသျဖင့္ ေသဆုံး၊ ထုိေန့တြင္ပင္ အရပ္သားေဒသခံမ်ားအား ဓါးစားခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီး
အသက္ ၄၈ ႏွစ္ရွိသည့္ ကိုးကန္႔အမ်ိဳးသမီး ခ်မ္းရွင္းက်ီႏွင့္ အသက္ ၃၃ ႏွစ္ရွိ သူမ၏ တရုတ္အမ်ိဳး
သား ယန္အားတို႔မွာ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕အတြင္း ေစ်းအနီးရွိ (Manka) မန္ကား တြင္ေနထိုင္သည္။
၄င္းတို႔သည္ ၀က္ေမြးကာ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္ထားသည္ဟုသိရသည္။ ၄င္းတို႔ လင္မယားတြင္ သားသမီး
ႏွစ္ေယာက္ရွိၿပီး၊ ဇနီးျဖစ္သူမွာ ပထမအိမ္ေထာင္နွင့္ သားသမီး ၄ ေယာက္ ရရွိသည္ဟုသိရသည္။
ယင္းတို႔မိသားစုမွာ ၿမိဳ႔တြင္း တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္
ဖက္ တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ၾကသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းတုိ႔ ေမြးထားသည့္ ၀က္မ်ားအား
အစာေက်ြးရန္ ေနအိမ္သို႕ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔ သည္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ျမန္မာစစ္တပ္
၏ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းလာစဥ္ ယင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ စစ္သားမ်ားမွာ ၄င္းတို႕အား
တစုံတရာေမးျမန္းျခင္းမရွိဘဲ ၿပဳံးျပရုံသာျပဳံးျပခဲ့သျဖင့္ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာမရွန
ိ ုိင္ေၾကာင္း ထင္မွတ္
ခဲ့သည္။ ၀က္မ်ားကုိအစာေက်ြးၿပီးေနာက္ ညေနပုိင္းမွသာ ၄င္းတုိ႕နွစ္ဦး တရုတ္ျပည္နယ္စပ္
ခိလ
ု ွဳံသည့္ေနရာသိ႕ု ျပန္လာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ေရာက္ေသာ္ ၀က္မ်ားအား အစာေက်ြးရန္ အဆုိပါလင္မယားမွာ
ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕သို႔ ထပ္မံျပန္သြားခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ညေနပိုင္းအထိ ၄င္းတို႕ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္
ခုိလွဳံရာေနရာသို႔ ျပန္ေရာက္လာျခင္းမရွသ
ိ ျဖင့္ က်န္ရစ္သမ
ူ ိသားစုမွာ စုိးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾကသည္။
၄င္းတို႕၏ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကုိ ေခၚဆိုေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္မွသာ လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ ျမိဳ႕လယ္နွင့္ လမ္းေဘးတေလ်ွာက္ ေသဆုံးေနသူ
မ်ား၏ ဓါတ္ပုံမ်ားအနက္ ၄င္းတို႕ႏွစ္ဦး၏ ပုံမ်ားကို မိသားစု၀င္မ်ားက ေတြ႕ၾကရသည္။
ထုိေန႔တြင္ပင္ ၄င္းတို႕၏ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၊ အျခားေဒသခံ ၃ ဦးတုိ႔နွငအ
့္ တူ ေသဆုံးသူလင္မယား၏
အေလာင္းမ်ားအားသြားေရာက္ ယူေဆာင္ကာ နယ္စပ္တြင္ သၿဂိၤဳလ္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႕အေလာင္း
မ်ားအား ယူေဆာင္သည့္လမ္းတေလ်ွာက္တြင္ လူေသအေလာင္း ၁၀ ေလာင္းခန္႕ကို လက္ျပန္ႀကိဳး
တုပ္လ်ွပ္ျဖင့္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟုသိရသည္။
အဆုိပါလင္မယားတြင္လည္း ေသနတ္က်ည္ဆန္မ်ား ေတြ႕ရွိရ သည္ဟုသိရသည္။ မိန္းမျဖစ္သူ၏
ေပါင္၊ လက္ေမာင္းႏွင့္ သူမ၏ ေနာက္ေက်ာေပၚတြင္ က်ည္ဆန္အေပါက္မ်ား၊ ေယာက်ာ္းျဖစ္သူမွာ
ဦးေခါင္းနွင့္ ကုိယ္ေဘးဖက္ပိုင္းတို႔တြင္ ေသနတ္က်ည္ဆန္မ်ား ထိမွန္ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးမွာ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္ဖက္သို႔ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္အျပန္လမ္းတြင္ ပစ္ခတ္ခံ
ခဲ့ၾကရသည္။ ၄င္းတို႕ႏွစ္ဦး အိမ္မွသယ္ေဆာင္လာသည့္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္
ကေလးမ်ားၾကည့္ရန္ ဗီဒီယို CDs ေခြမ်ားမွာ ၄င္းတို႕ႏွစ္ဦးလဲက်ေသဆုံးေနသည့္ လမ္းေဘးတြင္ျပန္႔
က်ဲလ်က္ ရွိသည္။
တရုတ္ျပည္နယ္စပ္ဖက္ျခမ္းသို႔တိမ္းေရွာင္လာသည့္ ေဆြမ်ိဳးျဖစ္သူ အျခားေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာျပ
ခ်က္အရ ၁၃ ရက္ေန႕ညေန ၅:၃၀ ခန္႕အခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသူ လင္မယားႏွစ္ဦးမွ ေလာက္ကိုင္အတြင္း
လမ္းၾကားတစ္ေနရာတြင္ ၄င္းအား ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ျဖတ္ေမာင္း သြားသည္ကိုေတြ႕ရသည္ဟုဆိုသည္။
ယင္းသို႔ျဖတ္ေမာင္းသြားၿပီးမၾကာခင္ ေသနတ္ ပစ္ခတ္သံမ်ားၾကားရသျဖင့္ မိမိမွာ ေျမတြင္ ၀ပ္ကာ
အကာအကြယ္ယူခဲ့သည္။ အတန္ၾကာေသာ္ ၀ပ္ေနရာမွထလာရာ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ စစ္သား
တစ္ဦးႏွင့္တိုးကာ ယင္းစစ္သားမွ ၄င္းအား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၄င္းအားဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္
တပ္ဖြဲ႕မွာ စစ္သား ၂၀ ခန္႕ရွိသည္။
၄င္းမွေျပာျပခ်က္အရ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားမွာ အျခားေသာ ကိုးကန္႔ရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ ထရပ္ကားျဖင့္
ၿမိဳ႔အျပင္ဖက္ရွိ (Jiufang) သို႕ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ သည္ဟဆ
ု ုိသည္။

အဖမ္းခံရသူမ်ားအား တစ္ေနရာတြင္ စုေနေစၿပီး ျမန္မာစစ္သ
္ ားမ်ားသည္ ထုအ
ိ နီး တြင္ပုန္းေအာင္း
ေနခဲ့သည္ဟဆ
ု ုိပါသည္။ အဆုိပါေဒသခံမ်ားအား ကူညီရန္ MNDAA ကိုးကန္႕စစ္တပ္က ေရာက္လာ
ပါက ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ သို႔ေသာ္ ကုိးကန္႕တပ္က ေရာက္မလာခဲ့ေပ။
ေဒသခံမ်ားအား ဓါစားခံအျဖင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ MNDAA တပ္အားမ်ွားေခၚ
ခဲ့ေသာ္လည္း မထူးျခားခဲ့ေပ။ ထု့ိေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အား ေလာက္ကိုင္အတြင္းရွိ ေဒသဆိုင္ရာ စစ္ဆင္
မွဳကြပ္ကဲေရးစခန္းသို႔ ပို႕ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တစ္ညတာ အစာငတ္ ဖမ္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ ေနာက္ေန႕မနက္မွ
သာ ဓါးစာခံ ရြာသားမ်ားအား ျပန္လတ
ြ ္ေပးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

Photo from social media

၃။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ေတာင္ဖက္ ၆ မိုင္အကြာရွိ ရြာတစ္ရြာတြင္ အသက္
၆၁ ႏွစ္အရြယ္ လယ္သမားတစ္ဦး ပစ္ခတ္ခံရ ။

အသက္ ၆၁ အရြယ္ အဘုိး “ရဲ႕ရဲ႕” မွာ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ေတာင္ဖက္ ၆ မိုင္အကြာရွိ နန္ဖူးတန္ ရြာမွ
ရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ သားသမီး ၃ ေယာက္ရွိၿပီး ေျမးတစ္ေယာက္ရွိသည္။ ၄င္းတို႕
မိသားစုသည္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး တရုတ္ျပည္ နယ္စပ္ဖက္သို႕ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ကာ
နယ္စပ္ဂတ
ိ ္ ၁၃၇ အနီး နားဆန္ ဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခုတြင္ ခိလ
ု ွဳံေနၾကရသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ရဲ႕ရဲ႕သည္ လယ္ ျပန္ၾကည့္ရန္ မိမိရြာသို႕ျပန္လာခဲ့သည္။ ညေန ၃
နာရီခန္႕တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္တစ္ဖြဲ႕ ရုတ္တရက္ရြာအတြင္းေရာက္ရၿွိ ပီး ေသနတ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾက
သည္။ အဘုိးရဲ႕ရဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာအိမ္နီးခ်င္း ရြာသားတစ္ဦးမွာ အကာအကြယ္ယူရန္ အနီးရွိႀကံခင္း
တြင္းသို႕ ေျပး၀င္ ခိုလႈံခဲ့ၾကသည္။ တျခားသူမ်ားမွာ ၾကံခင္းသုိ့ ေဘးကင္းစြာေရာက္သြားၾကေသာ္
လည္း အဘုိးရဲ့ရဲ့မွာမူ ၾကံခင္းအနီးေရာက္ေသာ္ မိမိႏွင့္ ၃၀ မီတာခန္႕အကြာတြင္ ျမန္မာစစ္သား
တစ္ဦးနွင့္ ပက္ပင္းတုိးမိခဲ့သည္။
ယင္းျမန္မာစစ္သားမွာ ရဲ႕ရဲ႕အား အရပ္၀တ္ျဖင့္ ေတြ႕ပါေသာ္လည္း ရဲ႕ရဲ႕အား ဘယ္ေပါင္တြင္ထိုးခ်ိန္
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ရဲ႕ရဲ႕မွာ ေပါင္တြင္ ေသနတ္ဒါဏ္ရာျဖင့္ ၾကံခင္းအတြင္းသို႕ အတင္းတိုး၀င္သြားခဲ့
သည္။ ထုိသိ႔ႀု ကိဳးစားျပီးထြက္ေျပးရာ က်င္းငယ္တခုအတြင္း လဲက်သြားသျဖင့္ က်င္းတြင္ ၀ပ္ကာပုန္း
ေအာင္းခဲ့သည္။ ယင္းစစ္သားမွာ ေသနတ္ျဖင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လိုက္လံပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း
ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ ထပ္မံထိမွန္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ပုန္းေအာင္းေနသူမ်ားမွာ ၂၅ မိနစ္ခန္႕ ယင္းၾကံခင္းအတြင္း၀ပ္ေနခဲ့ျပီး စစ္သားမ်ားထြက္ခြာသြား
ေလာက္သည့္အခ်ိန္မွ အကူအညီလွမ္းေအာ္ရာ အိမ္နီးခ်င္းရြာသားမ်ား ေရာက္ရက
ွိ ယ္တင္နုိင္ခသ
ဲ့ ည္။
ထို႕ေနာက္ ရဲ႕ရဲ႕အား တရုတ္ျပည္ဖက္ျခမ္းရွိ ေဆးရုံသို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ကံေကာင္းသျဖင့္
၄င္း၏ဒါဏ္ရာမွာ ေသြးထြက္လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း အသက္အႏၱရာယ္အထိမျဖစ္ခဲ့ေပ။

၄။ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ ေဒသစစ္ဆင္မွဳကြပ္ကဲေရးဌာနခ်ဳပ္ (ဒကစ) အတြင္း ကိုးကန္႕ေဒသခံ အမ်ဳိးသား
၄ ဦး ရိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ျခင္းခံရ
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႕မနက္ ၁၀ နာရီခန္႕က ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဒကစစစ္သား ၁၀ ဦးခန္႕ လက္
နက္အျပည့္အစုံျဖင့္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁ မိုင္ခန္႕အကြာရွိ ေဘာက္ေဘာက္ရြာသို႔ေရာက္ရွိလာျပီး
ရြာသားမ်ားအား အိမ္အျပင္သို႕ထြက္ေနခုိင္းကာ အိမ္အတြင္း၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။
ရြာသား ၄ ဦး၏ေနအိမ္မွ လက္ကုိင္ဖန
ု ္းမ်ားႏွင့္ တရုတ္ေငြယြမ္ ၆၀၀ ခန္႕ကုိ ယူေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္ ၄င္းအိမ္ရွင္ ရြာသားေလးဦးအား လက္ျပန္ႀကိဳးခ်ည္ မ်က္စိမ်ား
ကိုလည္းအ၀တ္စျဖင့္ပတ
ိ ္ကာ မီးရႈိ႕ထားသည့္ ၾကံခင္းမွျဖတ္သန္းျပီး ျမန္မာစစ္တပ္စခန္းရွိရာသို႕
ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည့္လမ္းတေလ်ွာက္တြင္လည္း ရြာသားမ်ားအား စစ္သား
မ်ားက ကန္ေက်ာက္ရိက
ု ္နွက္ျခင္း ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ထုနက
ွ ္ျခင္း ျပဳလုပ္ခသ
ဲ့ ည္ဟုသိရသည္။
စစ္တပ္စခန္းသို႕ေရာက္ေသာ္ ရြာသား ၄ ဦးမွာ တစ္ဦးခ်င္းစီ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ ခံခဲ့ရသည္။ ၄င္းရြာ
သားတို႕မွာ ဗမာစကားမေျပာတတ္ေပ၊ သို႕ေသာ္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားထဲမွ တစ္ဦးမွာ တရုတ္စကား
အနည္းငယ္ ေျပာတတ္သည္ဟုသိရသည္။ ထုိသုိ့စစ္ေဆးေမးျမန္းရာတြင္ ရြာသားမ်ားအား
ေသနတ္မ်ား မည္သည့္ေနရာတြင၀
္ က
ွ ထ
္ ားလဲ - ဟု ေမးသည္။ ရြာသားမ်ားမွ ၄င္းတို႕ထံတြင္
ေသနတ္မရွိေၾကာင္းေျပာေသာ္လည္း ဆက္လက္ ရိုက္ႏွက္ စစ္ေဆးျခင္းကိုခံၾကရသည္။
ရြာသားမ်ားမွာ ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ထုျခင္း၊ ပလက္စတစ္ပိုက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင္ရ
့ ုိက္နွက္ျခင္းတို႔ကုိ
ခံၾကရသည္။ အဆုိး၀ါးဆုံးမွာ ရြာသားတစ္ဦး- နားထင္ႏွင့္ ေျခဖ၀ါးတုိ႔တြင္ မီးျခစ္မီးျဖင့္ မီးၿမိဳက္ျခင္း
ခံခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။
ရြာသားမ်ားမွာ ယင္းတပ္စခန္းတြင္ တည ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံရသည္။ ေနာက္တစ္ေန႕တြင္
လည္း ရိုက္ႏွက္စစ္ေဆးျခင္းကိုထပ္မံခံရၿပီး၊ သစ္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင္လ
့ ည္း ထိုးနွက္ျခင္း ခံရၿပီးမွသာ
ရြာသားမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
ျပန္မလြတ္ေပးမွီ ျမန္မာစစ္သားက ရြာသားမ်ားအား ဓါတ္ပုံရိုက္ထားျပီးေနအိမ္သို႔မျပန္ရန္ႏွင့္ ျပန္သြား
ပါက သတ္ပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာခဲဆ
့ ုိသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းရြာသားမ်ား ၄
ဦးထဲမွ ၃ ဦးကိုသာ လြတ္ေပးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ က်န္ ၁ ဦးမွာ အဆုိပါစစ္ေဆးသည့္ စခန္းတြင္
က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔တုိင္ ရြာသားအားမေတြ႕ရ ဟုဆိုသည္။
လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ရြာသား ၃ ဦးမွာ ကားတစ္စီးျဖင့္ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္ဖက္သို႕ ခ်က္ျခင္းထြက္
သြားခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ၄င္းတို႕ရုိက္နွက္ခံရဒါဏ္ရာမ်ားအား ကုသရန္ ေဆးရုံသို႕သြားေရာက္ ေဆး
စစ္ရာတစ္ဦးမွာ အတြင္းဒါဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ခံစားေနရသည္ဟု သိရပါသည္။

Photo from social media

အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ ။ ။
Email:

shanhumanrights@gmail.com , shrf@shanhumanrights.org

Website:

www.shanhumanrights.org

Mobile Phone: +66(0)93- 297-7754

