သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
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၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဘုသုိ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ စစ္တပ္မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ
တိုက္ပြဲအတြင္း ရြာသားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼ
ေျပာင္းေရႊ႕ရမႈမ်ား
ဤသတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဘုသုိ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ စစ္တပ္မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ တိုက္ပဲအ
ြ တြင္း ရြာသားမ်ား
အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ရမႈမ်ား သတင္းကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 1

၂၀၁၅

ခုႏွစ္

ေအာက္တုိဘာလ

၅ရက္ေန႔တြင္

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ဝင္အား

ေဒသခံ

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) ၏ အမွတ္ (၄) တပ္ခြဲ၏ ဒုတပ္ခြဲမွဴးမွ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖာပြန္ခရုိင္ ဘုသိုၿမိဳ႕နယ္၌ KNLA အမွတ္ (၄) တပ္ခြဲမွ
စစ္သားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ စစ္တပ္အၾကား တိုက္ပြဲငယ္ သံုးခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
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ေဒသခံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ KHRG မွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ဖာပြန္ခရုိင္ရွိ ေဒသခံ

အဖြဲ႕၀င္

ထံမွ

ရရွိေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ

အေျခခံကာ

သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္အား

KHRG

ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားမွ

စုေဆာင္းတင္ျပ ထားပါသည္။ KHRG ၏ သတင္းမွတတ
္ မ္းျပဳစုျခင္း နည္းလမ္းစနစ္အား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တုိးပြားလာရန္၊ ျမန္မာျပည္
အေရွ႕ပုိင္းရွိ

ရြာသူရြာသားမ်ား၏

အျမင္ရႈေထာင့္ႏွင့္

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအား

ပုိမုိ၍

တုိက္ရုိက္

ထိေတြ႔

ေျပာဆုိႏုိင္ရန္အတြက္

ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ား ထံမွာ ရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကုိ KHRG ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း ဘာသာ
ျပန္လုပ္ေဆာင္ျပီးေနာက္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း ခံရသူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးပုိင္းဆုိင္ရာအား စီစစ္ျပီး ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ တင္ျပ ထုတ္လြင့္ရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထု႔အ
ိ ျပင္ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ေနရာေဒသ၊ ခုႏွစ္၊ အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျပီး
ဤသတင္းနွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား KHRG ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဆက္လက္ဖတ္
ရႈႏုိင္ပါသည္။

ပထမ တိက
ု ္ပြဲငယ္မွာ ေဒးဝါး ေက်းရြာအုပစ
္ ု၊ ကြီးနဲ ေက်းရြာရွိ KNLA အမွတ္ (၄) တပ္ခြဲမွ
စစ္သားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဒုတပ္ရင္းမွဴး ေက်ာ္သူ ဦးေဆာင္ေသာ ေျချမန္ တပ္မ အမွတ္ (၂၂)
လက္ေအာက္ရွိ အမွတ္ (၂၀၅) ေျချမန္တပ္ရင္းတို႔ အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပ္ခြဲ အမွတ္ (၄) ၏
ဒုတပ္ရင္းမွဴး၏

ေျပာၾကားခ်က္အရ

တိုကပ
္ ြဲသည္

၅

မိနစ္မွ

၁၀

မိနစ္အထိ

ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး

ထိုတိုကပ
္ ြဲအတြင္း တပ္မေတာ္စစ္သားတစ္ဥးီ မွာ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိခ့သ
ဲ ည္။
ဒုတိယ တိုက္ပြဲငယ္မွာ ေက်ာပါးေက်းရြာအုပ္စု ဟ--- ေက်းရြာတြင္အျခား KNLA အမွတ္ (၄) တပ္ခြဲ
ႏွင့္ တပ္နံပါတ္ မသိရေသာ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတစ္ရင္းတစ္ရပ္ တိ႔အ
ု ၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
KNLA အမွတ္ (၄) တပ္ခြဲ၏ တပ္ခမ
ြဲ ွဴး ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုတုက
ိ ္ပြဲငယ္ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္းတြင္
တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔အား တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ KNLA စစ္သားအား ဟ--- ေက်းရြာ အ-- ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ ရြာေဖြခဲ့ၾကသည္။ လမ္းခုလတ္တြင္ အ--- ရပ္ကြက္မွ
အသက္

၆၂

ႏွစ္အရြယ္ရွိ

စစ္သားမ်ားအား

ႏြားေက်ာင္းေနေသာ

ေတြ႔မေတြ႔

ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဦးဘ---

ထိုအခါ

အား

ဦးဘ---

ေတြ႔ခဲ့သည့္အခါ
မွာ

KNLA

KNLA

စစ္သားအား

မေတြ႔သည့္အေလ်ာက္ မေတြ႔ပါဟု ေျဖခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားမွာ ေက်ာပါးေက်းရြာအုပ္စု၊
ဟ--- ေက်းရြာ၊ အ--- ရပ္ကြက္အနီး စပါးကြင္းနံေဘးရွိ လမ္းမေပၚတြင္ ဆက္လက္ကင္းလွည့္ေနစဥ္
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ KNLA ၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားသည္ ဦးဘ--ထံသို႔ ျပန္သြားၿပီး ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ နားရြက္အားလည္းေကာင္း ရင္ဘတ္အားလည္းေကာင္း တစ္ခ်က္စီ
ထုရိုက္ခဲ့သည္။ ဦးဘ--- ၏ နားမွ ေသြးမ်ား ထြက္လာၿပီး ရင္ဘတ္မွာလည္း ဒဏ္ရာရခဲသ
့ ည္။
စစ္သားမ်ားသည္ KNLA ၏ ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္တုိကာ ဦးဘ--- အား ရုိက္ႏွက္ခဲ့ျပီး၊ ဦးဘ--သည္ KNLA စစ္သားမ်ားအား မေတြ႔ပါဟု လိမ္ညာခဲ့သည္ဟုလည္း စစ္သားမ်ားက စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္

တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားသည္ ဦးဘ--- အား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ယာပိုးထ ေနရာအထိ ၎တို႔ႏွင့္အတူ
လုိက္ပါေစခဲ့သည္။

ထိုေနရာသုိ႔

ေရာက္ရန္အတြက္

ဦးဘ---

သည္

တစ္ရက္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

ထိ႔ေ
ု နာက္ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားမွ ဦးဘ---အား လြတ္ခဲ့သည္။
KNLA အမွတ္ (၄)
တပ္မေတာ္

တပ္ခြဲ၏

စစ္သားမ်ားမွ

အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွပ
ိ ဲ
အပစ္အခတ္

၎တို႔၏

စစ္ေၾကာင္း

တားျမစ္ထားေသာ

ရပ္စဲေရး

နယ္ေျမအတြင္းရွိ

တပ္ခမ
ြဲ ွဴး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ

၎တို႔

လွည့္လည္မႈအား

ေနရာမ်ားသို႔

သေဘာတူညီခ်က္အရ
စစ္တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္

ထိုတုိက္ပြဲငယ္မ်ားျဖစ္ရျခင္းမွာ
KNLA

စစ္သားမ်ားထံ

သြားေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင္ျ့ ဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္

ေကအဲနယ
္ ူ

ဆက္သြယ္လ်က္ရွိေသာ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
လမ္းမႀကီး၏

တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ ကိုက္ ၅၀ အကြာအတြင္းတြင္သာ လွည့္လည္ သြားလာခြင့္ရွိၿပီး ၎တို႔ တပ္စခန္းမွ
ကိုက္ ၁၅၀ အကြာအတြင္းသာ သြားလာခြင့္ရွိသည္။
ဤတိုက္ပြဲငယ္မ်ားေၾကာင့္ ဟ--- ေက်းရြာရွိ အိမ္ေျခ ၁၀ ေက်ာ္သည္္ ဖားအံခရိုင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူၿမိဳ႕သို႔
ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔အထိ ဤရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔ရြာသို႔
ျပန္လည္ ေနထိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။
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ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားမွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး
အဖြဲ႔အား တင္ျပခဲ့သည္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္ ဖာပြန္ခရိုင္ ဒြဲလိုၿမိဳ႕နယ္အ
တြင္းရွိ ဖာပြန္ႏွင့္ ကမေမာင္း ၿမိဳ႕ၾကား အိုေတာင္းေက်းရြာတြင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တစ္ဂိတ္ ျပန္လည္
ဖြင့္ထားၿပီး

ထိုေနရာတြင္

တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားမီွအခ်ိန္အထိ

စစ္ဆင္ေရးဂိတ္ရွိ

စစ္သားမ်ားသည္

ျဖတ္သန္းသြားလာလ်က္ရွိေသာ ယာဥ္မ်ားကို စနစ္တက် တားျမစ္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ယခုအခ်ိန္တြင္
တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ စစ္သားမ်ားသည္ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ကားမ်ားတြင္ ရွာေဖြ
စစ္ေဆးျခင္း၊

ခရီးသည္မ်ားအား

ကားထဲတြင္

ေကအဲန္ယူ

အဖြဲ႔ဝင္

ပါမပါ

ေမးျမန္းျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
KHRG သည္ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနမ်ားအား စံုစမ္းလ်က္ရွိၿပီး
တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူသုိ႔ သြားေရာက္ ေရွာင္ေျပးေနေသာ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္အတြက္
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
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