ရွမး္ လူ႕အခြင့အ
္ ေရး မ႑ိဳင ္ မွ ထပ္မံ ျဖည့္စက
ြ ္ ထုတျ္ ပန္လက
ို သ
္ ည့္ ေနာက္ဆုးံ ေပၚ ေၾကညာခ်က္
စာအမွတ္ (၂/၂၀၁၈)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႕
ဟိပ
ု န
ု း္ ၿမိဳ႕နယ္မ ွ

ရြာသား

လယ္သမားမ်ားအား

အစိးု ရစစ္တပ္က

ဖမ္းဆီးတရားစြဆ
ဲ က
ို ာ

တရားရံုးက

ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစအ
္ ထိ မတရား အျပစ္ေပး စီရင္ခ်က္ခ်မွတခ
္ ဲ့မဳွ ကို ရွမး္ လူ႕အခြင့အ
္ ေရး မ႑ိဳင ္ က
ကန္႕ကြက္ ရွဳတ္ခ်ျခင္း

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပ ိုင္း ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသား လယ္သမား ၈ ဦးတိ႕ု အား အစိုးရစစ္တပ္က ဖမ္းဆီး၍ ပုဒ္မ
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ တရားစြဲဆက
ို ာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕
တရားရံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ မွ ၁၀ ႏွစ္ အထိ မတရား အျပစ္ေပး စီရင္ခ်က္ခ်မွတခ
္ ဲ့ျခင္း အေပၚ ရွမ္း

လူ႕အခြင့အ
္ ေရး မ႑ိဳင္ အေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္ ရွဳတ္ခ်ေသာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ကို
ယေန႕ ထုတ္ ျပန္လက
ို ္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပ ိုင္း ဟိုပုနး္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အစိုးရ စစ္တပ္ ႏွင့္
ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ တို႕ အၾကား ထိေတြ႕ တိုက္ပြဲ တရပ္

ျဖစ္ပြါးခဲ့ပါသည္။ ထိုတိုကပ
္ ြဲ ေနာက္ပိုငး္ ကာလ၌ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စ/ီ ရွမ္းျပည္ တပ္

မေတာ္ ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရသ
ွိ ူမ်ား ဟူသည့္ သံသယ ျဖင့္ ရြာသား လယ္သမားအခ်ိဳ႕တိ႕ု အား အစိုးရ
စစ္တပ္က သက္ေသ အေထာက္အထားမဲ့ စြပ္စြဲ ဖမ္းဆီးကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ စ၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္

ထိန္းသိမ္းထားမွဳ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထို႕အျပင္ အစိုးရစစ္တပ္သည္ ထိုနယ္ေျမေဒသအတြငး္ သိ႕ု တပ္သား
ရာေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္မံ ပို႕လႊတ္ အင္အားျဖည့္တင္းၿပီး ရြာသားမ်ား လယ္သမားမ်ားအား မ်ွတစြာ စိစစ္

ခြဲျခားမွဳ မျပဳဘဲ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စ/ီ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ကို ဆက္သြယ္ အားေပး
အေထာက္အပံ့ျပဳသူမ်ား ဟု တဖက္သတ္စြပ္စက
ြဲ ာ ရြာသား လယ္သမားမ်ားအေပၚ မတရား ဗိုလ္က်
အႏိုင္က်င့္မွဳ ဖိႏွိပ္ အၾကမ္းဖက္ မွဳ ႏွိပ္စက္ ညွဥ္းပမ္းမွဳ လူ႕ အခြင့္အေရးေဖါက္ဖ်က္မွဳ မ်ား ျပဳလုပ္ က်ဴးလြန္
လာခဲ့ပါေတာ့သည္။
ရြာသား လယ္သမားအခ်ိဳ႕တိ႕ု မွာ ၄င္းတိ႕ု ၏ ေန႕စဥ္ဘ၀ အသက္ေမြး မွဳ လုပ္ငန္း သံုး ကိရိယာမ်ားျဖစ္သည့္
ေ၀ၚကီေတာ္ကီ လမ္းေလ်ွာက္စကားေျပာစက္၊ အမဲလက
ို ္ လက္လုပ္ရင
ို ္ဖယ္ေသနတ္ ႏွင့္ က်ည္ဆန္မ်ား
အစရွိ ေသာ ပစ ၥည္းအခ်ိဳ႕ လက္၀ယ္ ပိုင္ဆိုင္ ထားရွိမွဳျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္၏ အျပစ္ရွာ ဖမ္းဆီး ျခင္းကို ခံၾက
ရပါေတာ့သည္။
အစိုးရစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးထားေသာ ရြာသား လယ္သမားမ်ားအား ဟိုပုနး္ ၿမိဳ႕ ရဲဌာန အခ်ဳပ္ခန္းသို႕
ပို႕ေဆာင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထိန္းသိမး္ ထားေစၿပီး ဟိုပုန္းၿမိဳ႕ တရားရံုးတြင္ ပုဒ္မ အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ တရားစြဆ
ဲ ိုခဲ့
ပါသည္။ သိ႕ု ႏွင့္ ထိုရြာသား လယ္သမားမ်ားတို႕သည္ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕ တရားရံုး၌ ၆ လေက်ာ္ ကာလရွည္ၾကာ
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သည့္တိုင္ စစ္ေဆးမွဳကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ ခံၾကရပါေသာ္လည္း တရားလိုအျဖစ္ တရားစြဲဆသ
ို ူ
အစိုးရစစ္တပ္ ကမူ တရားရံုး၌ သက္ေသခံ ထြက္ဆိုခ်က္ေပးရန္ ေရွာင္ရွားသည့္ အေနျဖင့္ တႀကီမ္တခါမ်ွ
လာေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕ နံနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီး တရားစြဆ
ဲ ိုခထ
ံ ားၾကရသည့္
ရြာသား လယ္သမားမ်ား၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ သက္ဆင
ို ္ရာ ေက်းရြာ ရြာသူႀကီးတိ႕ု ဟိုပုနး္ တရားရံုးသိ႕ု

ေရာက္ရွိလာၾကေသာအခါ ၄င္းတိ႕ု ၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူက ရြာသား လယ္သမားမ်ား၏ အမွဳအားလံုးတိ႕ု မွာ
ၿပီးဆံုးလုနီးၿပီျဖစ္ေ ၾကာင္း ကြင္း လံုးကၽြတ္ လြတ္ေျမာက္ႏင
ို ္ေခ် အလားအလာေကာင္းရွေ
ိ နသည္ ဟု ေမ်ွာ္
လင့္ေၾကာင္း အားေပးစကား ေျပာဆိုခဲ့သည္ကို ၾကားသိၾကရပါသည္။ သို႕ပါေသာ္လည္း မၾကာမွီမွာပင္ ဖမ္း

ဆီးခံ သူတ႕ို ၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ရြာသား လယ္သမားမ်ားတို႕ကို ဟိုပုန္းတရားရံုး က ပုဒ္မအလိုက္
ေထာင္ဒဏ္အသီးသီး စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ အျပစ္ေပးခဲၿ့ ပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေရႊေညာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေလးလံုး
အက်ဥ္းေထာင္ သို႕ ပို႕ေဆာင္လိုက္ၿပီးၿပီဟု ၾကားသိခဲ့ၾကရေသာေၾကာင့္ အထူး ထိတ္လန္႕ အံ့ၾသခဲ့ၾကရ

သည္ ဟု သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိ႕ု ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံ ရြာသား လယ္သမားမ်ား၏ မိဘ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားတိ႕ု
သည္ ျပစ္ဒဏ္က်သြားေသာ သူတ႕ို ၏ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္သ႕ို မပို႕ ေဆာင္မွီ ေတြ႕ဆံု
စကားေျပ ာဆိခ
ု ြင့္ အခြင့္အေရးပင္ မရရွိခဲ့ပါ ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

ထိုရြာသား လယ္သမားမ်ားအေပၚ အစိုးရ စစ္တပ္က တရားစြဲဆိုခေ
ဲ့ သာ ဥပေဒ ပုဒ္မမ်ား တိ႕ု မွာ - ဆက္
သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၇ (ေ၀ၚကီေတာ္ကီ လမ္းေလ်ွာက္စကားေျပာစက္ တရားမ၀င္ ကိုင္ေဆာင္မွဳ)၊

၁၉၅၆ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး - အထူး စစ္ဆင္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃/၃ ႏွင့္ ၅/၄

(ကန္႕သတ္ထားေသာ စစ္ဇုန
ံ ယ္ေျမအတြင္း ခြင့ျ္ ပဳခ်က္မ ဲ့ ေရာက္ရွိေနမွဳ)၊ လက္နက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂
(သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါတြင္ တရားမ၀င္ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ထားမွဳ)၊ ပို႕ေဆာင္ေရး
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ (မွတ္ပုတ
ံ င္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ ေမာင္းႏွင္မွဳ) စသည္တို႕ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။

အစိုးရ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုမဳွ ႏွင့္ တရားရံုးက ျပစ္ဒဏ္စီရင္မွဳ ခံခဲ့ၾကရေသာ ရြာသား
လယ္သမား မ်ားတို႕ ၏ အမည္စာရင္း၊ ပုဒ္မ ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ တို႕မွာ ေအာက္ပါ ဇယား အတိင
ု ္း ျဖစ္ပါသည္။

စဥ္

၁

အမည္

စိုငး္ ကို

အသက္

၃၇

ေက်းရြာ

စိုငး္ လွထြန္း

၂၄

၀မ္ခေ
ို တာင္း

၃

လုန္းေအာန

၄၀

၀မ္နမ့္ခုတ္

တရားစြဆ
ဲ ေ
ို သာ

အစိးု ရ စစ္တပ္

ဥပေဒ ပုဒမ
္

တရားစြေ
ဲ သာ

၀မ္နမ့္ခုတ္

၂

ဖမ္းဆီး

ခလရ ၂၂၅

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၁ ႏွစ္

ခလရ ၂၄၉

ကာကြယ္ေရးဥပေဒ ၃ ႏွစ္

ခမရ ၄၂၄

ခလရ ၂၂၅
ခလရ ၂၄၉
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ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၁ ႏွစ္
ကာကြယ္ေရးဥပေဒ ၃ ႏွစ္

လက္နက္ ဥပေဒ

ခ်မွတလ
္ က
ို ေ
္ သာ
စုစေ
ု ပါငး္

ေထာင္ဒဏ္

၄ ႏွစ္

၄ ႏွစ္

၇ ႏွစ္

၄

စိုငး္ စိန္တာ

၂၈

၀မ္နမ့္ခုတ္

၅

စိုငး္ စမ္

၂၉

၀မ္ခုတ္ေလာင္

၆

စိုငး္ ခြန္

၃၀

၀မ္မတ္လန္း

ခလရ ၂၂၅

လက္နက္ ဥပေဒ

၇ ႏွစ္

ခမရ ၄၂၄

လက္နက္ ဥပေဒ

၇ ႏွစ္

ခလရ ၂၄၉

လက္နက္ ဥပေဒ

၇ ႏွစ္

ခလရ ၂၄၉

၇

စိုငး္ ပန္တ

၃၀

၀မ္ခုတ္ေလာင္

ခမရ ၄၂၄

၈

လုန္းဆန္စင
ို း္

၄၇

၀မ္ကန
ြ ္ခန
ု း္

ခလရ ၂၄၉

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၁ ႏွစ္
လက္နက္ဥပေဒ ၇ ႏွစ္
ပို႕ေဆာင္ေရးဥပေဒ ၃ ႏွစ္
လက္နက္ဥပေဒ ၇ ႏွစ္

၈ ႏွစ္

၁၀ ႏွစ္

စိုင္း၀င္း၊ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ သည္ အထက္ပါ ရြာသား လယ္သမားမ်ားအား ဖမ္း ဆီး စဥ္က တခ်ိန္တည္း

အဖမ္းခံခဲ့ရသူ ကေလး တေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သူ႕အား ေ၀ၚကီေတာ္ကီ လမ္းေလ်ွာက္ စကားေျပာစက္
ကိုင္ေဆာင္မွဳ ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ တလၾကာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထိန္းသိမ္းမွဳ ခံခဲ့ရေသာ္
လည္း ယေန႕အထိ မည္သည့္ တရားစြဲဆို အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳေသး ဟု သိရွိရပါသည္။

ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ အျပစ္ေပးျခင္းခံခဲ့ၾကရေသာ ရြာသား လယ္သမား ၈ ဦး တို႕၏ မိဘ ေဆြမ်ိဳးမ်ားတိ႕ု က
ဟိုပုန္းၿမိဳ႕ တရားရံုး သိ႕ု အယူခလ
ံ ႊာ တင္သြင္းသြားၾကရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း ကိုလည္း သိရွိရပါသည္။

ထိုကဲ့သ႕ို အစိုးရစစ္တပ္က အျပစ္မဲ့ ရြာသား လယ္သမားမ်ားအား ဖမ္း ဆီး တရားစြဲဆိုကာ အစိုးရ တရားရံုး

က ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းသည္ ယေန႕ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွန္တရား ကြယ္

ေပ်ာက္ ဆိတသ
္ ုန္း ကင္းမဲ့ေနျခင္း ကို ျပဆိုလ်က္ရွိေသာ ျဖစ္စဥ္ တရပ္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္း အရပ္သား
မ်ားအတြငး္ စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ႀကီးထြားလာေစရန္ ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ

ရွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္အား အင္အားတိးု ခ်ဲ႕ ပိုမိုလွဳပ္ရွားမွဳ မျပဳႏိုင္ေစေရး ႀကိဳတင္ ဟန္႕တား ၿခိမး္ ေျခာက္ထား

ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရွမ္းရြာသား လယ္သမားမ်ားအား ဖမ္း ဆီး အေရးယူျခင္း ေထာင္ဒဏ္ျပင္းထန္စြာ
ခ်မွတ္ျခင္း တို႕ကို အစိုးရစစ္တပ္က တမင္ ဖန္တီး၍ ႀကိဳးကိုင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ အလြန္ သိသာ
ထင္ရွားလွပါသည္။ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ ရွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္သည္ တႏိုင္ငံလုးံ အပစ္

အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ

ကာလ လမ်ားအတြငး္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ ရွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္ ထိ္န္းခ်ဳပ္ထားရာ
နယ္ေျမမ်ားအတြငး္ သို႕ အစိုးရစစ္တပ္က စစ္တပ္မ်ား အေျမာက္အမ်ား ထပ္မံ ပို႕လႊတ၍
္ စစ္အင္အား
တိုးခ်ဲ႕မွဳ ျပဳလုပ္ေနလ်က္လည္း ရွိပါသည္။

“ ျမန္မာ့ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ထဲမွာ အရပ္သားေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးေရး အတြက္ ဘာ
လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မွ မပါရွိပါဘူး “ ဟု ရွမ္း လူ႕အခြင့အ
္ ေရး မ႑ိဳင္ ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့ရ
္ ွိသူ စိုင္းေဟာ္ဆင
ို ္
က ဆိုသည္။
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“ တိုငး္ ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြအားလံုး သူတို႕ အာဏာစက္ေအာက္ ၾသဇာခံဘ၀ ေရာက္ရွိလာ
ေအာင္ ဖိအားေပးတဲ့ အေနနဲ႕ အစိုးရစစ္တပ္က တိုငး္ ရင္းသား ရြာသား လယ္သမားေတြကို ဓါးစာခံ
သားေကာင္ေတြ အျဖစ္ ကိုင္တြယ္ အသံုးခ်ေနတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္ “
ရွမ္းျပည္ေတာင္ပ ိုင္း ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသား လယ္သမားအခ်ိဳ႕တို႕အား အစိုးရစစ္တပ္က အတင္း ဖမ္းဆီး
တရားစြဆ
ဲ ိုကာ တရားရံုးမွ ေထာင္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ အျပစ္ေပးေစခဲမ
့ ွဳ ျဖစ္စဥ္ ကိစ ၥအေပၚ အေရးတယူ

ျပဳ စိုးရိမမ
္ ကင္း ျဖစ္မွဳမ်ား အေလးအနက္ ထုတ္ေဖၚ ျပသၾကရန္ ႏွင့္ မတရား ေထာင္ဒဏ္အျပစ္က်ခံ
ေနၾကရေသာ ရြာသား လယ္သမားမ်ား တေယာက္မက်န္ ခၽြင္း ခ်က္မရွိ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္
လႊတ္ေပးေရး အတြက္ ျမန္မာအစိုး ရ ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္ တို႕ကို ၀ိုင္း၀န္း ဖိအားေပး ေမတ ၱာရပ္ခံၾကပါရန္

ျမန္မာ့ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ား အားလံုးတို႕ကို ရွမ္း လူ႕အခြင့အ
္ ေရး မ႑ိဳင္ အေနျဖင့္ တိုက္တြနး္ ေတာင္းဆို လိုက္ပါသည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပ ိုင္း ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ရွမ္း ရြာသား လယ္သမားအခ်ိဳ႕တို႕ အစိုးရစစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္

တရားစြဆ
ဲ ို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ အျပစ္ေပး အေရးယူ ခံခဲ့ရျခင္း အေသးစိပ္ ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ေနာက္ဆုးံ ရ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ အင္တာနက္ ကြန္ယက္ လင့္ခ္ မ်ားတြင္ ရွာေဖြ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
Widespread arrests
Ongoing torture, killing, arbitrary arrests
Urgent appeal for charges to be dropped

ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္

စိုငး္ ေဟာ္ရွဲန္

+66: 62- 941-9600

(English, Shan)

စိုငး္ ရြက္လင
ြ ္

+66: 97- 143-1530

(Burmese, Shan)

စိုငး္ ရွန
ဲ ္တိုငး္

+66: 94- 728-6696

(Burmese, Shan)
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