မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၈ရက္ / KHRG မွတ္တမ္းလႊာအမွတ္ # 15-68-I4

ဖာပြန္ မႈခင္းဆိုင္ရာတင္ျပခ်က္

:

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊မတ္လ၊ ဘူးသိုျမိဳ႕နယ္တြင္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF) တပ္ရင္းအမွတ္ (၁၀၁၃)မွ ရြာသားတစ္ဦးကုိသတ္ခဲ့
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာတြင္

ဘူးသိုျမိဳ႕နယ္၊ ထီးေဒၚထေက်းနယ္ရွိ ဘ---ရြာသား ေမာင္အ---

၏အသတ္ခံရျခင္းႏွင့္ေသဆံုျခင္း အေၾကာင္းကုိေဖာ္ျပထားသည္။ ေစာအ---ကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ရက္၊
ည (၇)နာရီႏွင့္ (၈)နာရီတြင္ အပစ္ခံခဲ့ရသည္။ ၎သည္ ဖားအံေဆးရံုသို႕ ႏွစ္ရက္ ေဆးကုသမႈခံယူျပီး
ေနာက္ မတ္လ (၁၇) ရက္ေန႕တြင္ေသဆံုးခဲ့သည္။
(BGF)

တပ္ရင္းအမွတ္မွ

ဒုတပ္ခြဲမွဴး

၎ကုိ ပစ္သတ္ခဲ့ေသာသူမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္

ဖားယူေခးဦးေဆာင္ေသာ

တပ္ခြဲအမွတ္

(၃)၏စစ္သား

ေစာေက်ာ္ကျဖစ္ပါသည္။

မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ|

ဖာပြန္ခရိုင္၊ဘူးသိုျမိဳ႕နယ္ (၂၀၁၅ခုႏွစ္

မတ္လ)
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာသည္ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕KHRGမွေဒသတြင္းလူ႔
အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာမွတ္သားရန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာေဒ
သ ခံအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးမွေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

1

1

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ KHRGမွ ေလ့က်င့္သင္းၾကားေပးေသာ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ရွိေဒသခံ

အဖြဲ႕မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပ်က္မႈသတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခုခ်င္းစီအား စံညြန္းပံုစံ
အခ်ိဳး

အစားမ်ားနွင့္အညီ

ေနရာေဒသမ်ားတြင္

ရြာသားမ်ားအား

အေထြေထြေနာက္ဆံုး

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။

ျဖစ္ရပ္ဆိုင္ရာ

အင္တာဗ်ဴးျခင္း

နွင့္

၄င္းတို႔ရင္နွီးေသာ

ရအေျခအေနမ်ားအားတင္ျပျခင္းတိ႔က
ု ို

ဤမူခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာျပဳစုရာတြင္

စုေဆာင္းရန္

ေဒသခံအဖြ႔၀
ဲ င္

မ်ားကို

၄င္းတို႔အေရးၾကီးသည္ဟုယူဆေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေသာျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအား ၄င္းတို႔အားျဖင့္
စီးစစ္အတည္ျပဳထားျပီးေသာ

မူရင္းအေထာက္အထား

မ်ားနွင့္ေဒသအတြင္း

အားနႈိင္းယွဥ္ျခင္းတို႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရန္အားေပးတိုက္တြန္း ထားပါသည္။

ေျပာင္းလဲျဖစ္

ေပၚမူမ်ား

ဤသတင္းလႊာသည္
အျခားေသာ

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လတြင္

မႈခင္းျပသည့္မွတ္တမ္းမ်ား

တင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

ျဖစ္ၾကေသာ

လတြင္
၅ခု

မႈခင္းအင္တာဗ်ဴး

ဖာပြန္ခရိုင္မွလက္ခံရရွိခဲ့ျပီး
နွင့္အတူ
၄၁ခု

အျခားေသာသ

ေဒသတြင္း

ေနာက္

ဆံုးအေျခအေနသတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွတ္တမ္း ၁ခု နွင့္ဓါတ္ပံု ၈၂ ပံုတို႕ႏွင့္တကြလက္ခံရရွိခဲ့
သည္။ 2
( ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာရြာသားမ်ား၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုအသံသြင္း
ယူထား၍ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ျခင္းျဖင့္ ရြာသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းရယူ
ပါသည္။ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္ေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးၿမန္း
ရာတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးထားသည့္အတိုင္း ေမးျမန္းရန္ႏွင့္ ရြာသားမ်ားကိုလက္ရွိအေျခအေနတြင္
ျဖစ္ေပၚေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ အားေပးေစပါသည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္ ရြာသားမ်ားမွ အေရးၾကီးသည္ဟု ထင္ျမင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ထုတ္
ေဖာ္ေျပာၾကားရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈျပဳခံေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းရြာသားမ်ား
၏အျမင္၊ ရႈေထာင့္ကို မွ်ေဝေျပာၾကားရန္ အားေပးေစပါသည္။)

အပိုင္း ၁ - မူခင္းျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ိဳးအစား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)မွ ဘ---ေက်းရြာမွ ရြာသားတစ္ဦးကုိသတ္ခဲ့
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ရက္

၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ

ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဘူးသိုျမိဳ႕နယ္၊ ထီးသေဒါထေက်းနယ္၊ ဘ---ေက်းရြာ၊

(ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင)္

2

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕KHRG ၏ သတင္းေကာက္ယူမစ
ႈ ည္းစနစ္းမ်ားအားပို၍ထိုးေဖာက္ျမင္နင
ို ္ရန္ နွင့္

ကိုယ္ေတြ႕တိုက္ရိုက္
ဆက္ သြယ္မႈမ်ားနွင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိရြာသူရြာသားမ်ား၏ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားတင္းျပျခင္း၊
KHRG
၏အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားထံမွလက္ခံရရွိေသာသတင္းမ်ားအား
လံုးကိုလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျပီးဘာသာျပန္၍ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား၏လံုျခံဳေရးနွင့္ပတ္သက္
ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားစိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ KHRG ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္
ျဖန္႔ေ၀ၿခင္းၿဖစ္သည္။
အစားအလိုက္ခြဲထားျပီး

အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားမွာ
ဤသတင္းနွင့္ပတ္သတ္ေသာ

ေနရာေဒသ၊

ခုနွစ္၊

အေၾကာင္းအရာ၊အမ်ိဳး

အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားဆက္လက္

ဖတ္ရႈရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား KHRG ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ဖက္ရွဳပါ။

ေစာ္ကားခံရသူ(ရာဇ၀တ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူ)၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္

ေစာ အ---

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

အသက္

၄၂ႏွစ္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

က်ား/မ

က်ား

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

လူမ်ိဳး

ကရင္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

မိသားစုရ/ွိ မရွိ

မိသားစုရွိ

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

အလုပ္အကိုင္

လယ္သမား

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

ကိုးကြယ္သည့္

ဗုဒၶဘာသာ

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

ရာထူးအဆင့္

ရြာသား

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

ေနရပ္ ရြာအမည္

ဘ---ရြာသား

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

ဘာသာ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အမည္
ေစာေက်ာ္

ရာထူး
စစ္သား

က
ဖားယူေခး

စစ္ေၾကာင္း၊တပ္ရင္း၊

အေျခစိုက္သည့္ေနရာ

အထက္အရာရွိ

တပ္မ

ေဒသ

အမည္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္

ကတိုင္တိ

ဖားယူေခး

ကတိုင္တိ

ဖားယူေခး

အမွတ္ (၁၀၁၃)
ဒုတပ္ခြဲမွဴး

နယ္ျခားေစာင့္တပ္
အမွတ္ (၁၀၁၃)

အဆင့္ ၂- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္စီစစ္ျခင္း
(၁) ဤသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းျပဳစုပံုတစ္ဆင္ခ
့ ်င္းကိုရွင္းျပပါ။
ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤသတင္းကုိ ေရဒီယိုမွတစ္ဆင့္ ရရွိျပီးေနာက္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအ
ခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုပ္ၾကံခံရသူ၏ မိသားစုႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ရွိေနေသာ
အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္ရရွိရန္ သတင္သြားေကာက္ ယူခဲ့သည္။

(၂) ဤသတင္းကိုေပးေသာသူတို႔သည္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္းမည္သ႔ေ
ို ဖာ္ျပ
လိုပါသနည္း။ ၄င္းတို႕တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရွင္းျပခ်က္(မ်ားကိ)ု ေရးမွတ္ေပးပါ။

ကၽြႏု္ပ္ကုိ သတင္းေပးေသာ သူမ်ားသည္ ဤအျဖစ္အပ်က္ကုိ အေသးစိတ္သိရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ၾက
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႕သည္ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ၎တို႕ရွိေနေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္ေန႕၊ည ၇နာရီႏွင့္ ၈နာရီၾကား
တြင္ အသတ္ခံရသူ ေရငုပ္၍ငါးရွာရန္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၎သြားသည့္လမ္းတြင္
BGF တပ္ရင္းအမွတ္ (၁၀၁၃)၏ တပ္ခြဲအမွတ္ (၃) မွ ဒုတပ္ခမ
ြဲ ွဴး ဖားယူေခးႏွင့္ ၎၏စစ္သားတစ္ဦး
တိ႕ု သည္ ေစာ အ---ကို ပစ္သတ္ခသ
ဲ့ ည္။

အဆင့္ ၃- အခင္းျဖစ္ပြားပံု
အခင္းျဖစ္ပြားပံု အေသးစိတ္ကို ျပည့္စံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္အေသးစိတ္
အခ်ိန္၊ ေနရာေဒသ၊ ဘာျဖစ္ပ်က္ခဲ့သလဲ၊ ဘယ္လိုျဖစ္ပ်က္ခဲ့သလဲ၊ ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူကဘယ္သူ
ေတြလဲ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ၊ ဘာေၾကာင့္အခင္းျဖစ္ပြားရသလဲ ဆိုသည့္အခ်က္
အလက္ မ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။ ထို႔အျပင္အခင္းျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ရြာသူ
ရြာသား မ်ားဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ၊ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာနွင့္ လက္ရက
ွိ ်ဴးလြန္ခံ
ရသူတို႔၏ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။ ေက်ဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါေပးထားေသာေနရာ
တြင္ေျဖဆိုပါ။

ေနရာမလံုေလာက္ပါက

ေနာက္ထပ္စာရြက္အသစ္တစ္ခုနွင့္ပူးတြဲ၍ေဖာ္ျပေပးနိုင္ပါ

သည္။
၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္ ည ၇နာရီတြင္ ဘ---ရြာသား ေစာအ--- (ခ) ေစာ စ---သည္
၎၏မိသားစုအတြက္ ငါးသြားရွားစားရန္ အျပင္သို႕သြားရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဘူးသိုျမိဳ႕နယ္၊
ထီးသေဒၚထေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘ---ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သည္။ သူသည္ သက္သတ္လြတ္သမားတစ္
ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း

သူ၏မိသားစုႏွင့္ကေလးအတြက္ အစားအစာ အတြက္

အေကာင္းဆံုး

ရွာေဖြေကၽြးေမြးေပးခဲ့သည္။ ထိ႕ု ေနညေနခင္းတြင္ သူသည္ ဖ---ေနရာသိ႕ု မေရာက္မီ နယ္ျခားေစာင့္
တပ္စစ္သားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သူ႕ကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ေစာေက်ာ္က က
ပစ္ခဲ့သည္။

က်ည္ဆံက

သူ၏ရင္ဘတ္ေနရာတြင္

ထိမိျပီး

ေျမေပၚသို႕လဲက်ခဲ့သည္။

သူက

“ကၽြန္ေတာ္ရြာသားပါ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဘာျဖစ္လို႕ပစ္တာလဲ။” ဟု (BGF) ကုိေမးခဲ့သည္။ (BGF)
စစ္သားမ်ားက သူ႕ကုိၾကည့္ ျပီးေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ ပစ္ခဲ့ပါသည္။ က်ည္ဆံက ၎၏ ပခံုးကုိ ထိမိျပီး
၎၏ဘယ္ဘက္ပခံုး

က်ိဳးခဲ့ျပီး

လက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းျပတ္ခဲ့သည္။

က်ည္ဆံအပိုင္းအစေၾကာင့္

ရြာသူရြာသားမ်ား

၎၏

ကသူ႕အိမ္သို႕ပို႕ေဆာင္ခဲ့ျပီးေသာအခါ

သူ႕ကုိဖားအံေဆးရံုသို႕ တိုက္ရိုက္ပို႕ေဆာင္ခဲ့သည္။
ေစာအ---(ခ) ေစာ စ--- ကုိပစ္ခဲ့ေသာ (BGF) စစ္သား၏အမည္မွာ ေစာေက်ာ္က ျဖစ္ပါသည္။
သူ၏ေခါင္းေဆာင္မွာ ဖါးယူေခးျဖစ္ပါသည္။ (BGF) တပ္ရင္အမွတ္ (၁၀၁၃) ၏တပ္ရင္းမွဴး၏အမည္
မွာေမာင္လွၾကိဳင္ျဖစ္ျပီး ဒုတပ္ရင္းမွဴးမွာ ေက်ာ္၀င္းျဖစ္ပါသည္။ (BGF) စစ္သား ေစာေက်ာ္ကသည္
ဘ---ေက်းရြာသား ေစာအ---ကုိ မွား၍ပစ္မိခဲ့သည္။ သိ႕ု ေသာ္ (BGF) စစ္သားသည္ ဒဏ္ရာရေသာ
ေစာအ---ကုိဘာမွ မလုပ္ခဲ့ေပ။ ေစာအ---ကုိထိုအတိုင္းထားခဲ့ျပီး ေရွ႕သိ႕ု ဆက္ေလွ်ာက္သြားခဲ့သည္။
(BGF) စစ္သားမ်ားသည္ ေစာ---ကုိမွား၍ မပစ္မိေသးခင္မွာ ရြာသူရြာသားမ်ားလိုက္နာရန္အတြက္
မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမွ်
မနက္အေစာပိုင္းအခ်ိန္မ်ား

ထုတ္ထားေပးျခင္းမရွိခဲ့ဖူးေပ။
တြင္

ရြာသူရြာသားမ်ား

ရြာအျပင္ဘက္သို႕

စည္းကမ္းကုိလည္း ရြာသူရြာသားမ်ား အားအသိေပးျခင္းမရွိခဲ့ဖူးေပ။

ညပိုင္းမွစ၍့
မသြားရဆိုသည့္

ေစာအ---ကုိ မွား၍ပစ္မိျပီး

ေသာအခါတြင္ ၎တို႕က “ငါတို႕ဒီေနရာမွာ ည (၆)နာရီမွ မနက္ (၆)နာရီအထိ ရြာသူရြာသားမ်ား
ရြာအျပင္သို႕ မထြက္ရဆိုသည့္ု စည္းကမ္းကုိ ထုတ္ခဲ့ျပီးျပီ” ဟုေျပာခဲ့သည္။ သိ႕ု ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕
ႏွင့္ အစည္းအေ၀းတြင္တက္ေရာက္ေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားက ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ ၾကားလည္း
မၾကားဖူးဘူး၊ မည္သည့္ဆိုင္းဘုတ္ကုိမွလည္း မေတြ႕ခဲ့ဖူးဘူး ဟုလည္း တင္ျပခဲ့သည္။
“

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေတာ့ငါတို႕

ငါတို႕မိသားစု

စားဖို႕အတြက္

ဘာမွမသိဘူး။

ရြာအျပင္ထြက္ျပီး

အဲ့ဒါေၾကာင့္

ငါတို႕ညဘက္မွာ

အစားအစာထြက္ရွာတယ္၊အမဲလိုက္တယ္။

တကယ္လ႕ို ငါတို႕ အဲ့ဒီးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ ၾကားခဲ့မယ္ဆိုလို႕ရွိရင္ ငါတို႕အျပင္ထြက္ရဲမွာမဟုတ္
ဘူး။ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္မွ ဂ---ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ဒ---ေက်းရြာႏွင့္ အီး---ေက်းရြာတို႕တြင္
လႈပ္ရွားေနေသာ (BGF) တပ္ရင္းအမွတ္ (၁၀၁၄)ႏွင့္ (၁၀၁၃)တိ႕ု ဟာ သူတ႕ို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
ထုတ္လုပ္ထားတဲ့

ည

(၆)နာရီမွ

မနက္

ရြာအျပင္ထြက္သြားလို႕မရဘူးဆိုတာငါတို႕သိလာတယ္။

(၆)နာရီအထိ

မည္သူမွ

ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့

အဲဒီအခ်ိန္မွာ

လူကုိရွင္းရွင္းလင္းလင္းမျမင္ရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ငါတို႕ အျပင္မထြက္ရဲေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒီျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္
ဘ---ေက်းရြာႏွင့္ ဒ---ေက်းရြာေတြမွာ ျပႆနာေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ မိုးမခ်ဳပ္ခင္ ည(၆)နာရီမွာဆိုရင္
ငါတို႕ကၽြဲ၊ႏြားသြားေက်ာင္းတာ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ျပန္လာလို႕မရေသးဘူး။ မိုးမခ်ဳပ္ခင္ ငါတို႕လုပ္စရာေတြ
အမ်ားၾကီးရွိေသးတယ္။
ျပန္ေမာင္းလာဖို႕

ဒါ႕အျပင္တခ်ဳိ႕ရြာသားေတြဆိုလို႕ရွိရင္

လိုက္ရွာလို႕

မေတြ႕ေတာ့

သူတ႕ို ကၽြဲ၊ႏြားေတြကုိ

ကၽြဲ၊ႏြားေတြဟာ

ညမွာ

အခ်ိန္မီ

သူမ်ားရဲ႕ၾကံခင္းေတြ

ဆီမွာသြားျပီးၾကံပင္ေတြကုိစား တယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါတို႕သြားေမာင္းလို႕မရဲဘူး။”
ေစာအ---(ခ) ေစာစ---ကုိ (BGF) စစ္သားမ်ားက သတ္ေသလိုက္ျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ေစာအ--၏မိသာစု မွာ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ သိ႕ု ေသာ္ ေစာအ---၏ဇနီး
သည္ ၎မိသားစု အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကူညီေပးရန္ (BGF) တပ္ရင္းအမွတ္ (၁၀၁၃)
တပ္ရင္မွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။ သူမသည္ တပ္ရင္မွဴးအား “တပ္ရင္းထဲမွာ စစ္သားဘယ္ႏွစ္
ေယာက္ရွိလဲ။

စစ္သားအားလံုး၏

တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီမွ

လစာတစ္လစာကုိေကာက္ယူျပီး

တစ္လအတြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကးရရွိရန္ငါ့ကုိလာေပးရမယ္။” တပ္ရင္းမွဴးက သူမႏွင့္ သေဘာတူခဲ့
သည္။ သိ႕ု ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ထိ ဘာမွမရရွိေသးေပ။ ေစာအ---မွာ ကေလး (၆) ေယာက္ရွိျပီး
သူ႕ကေလးအမ်ားစုမွာလည္း

ေက်ာင္းသြားရမည့္ကေလးအရြယ္မ်ား

ျဖစ္ပါသည္။

သိ႕ု ေသာ္သူ၏

ကေလးႏွစ္ ေယာက္မွာ ေက်ာင္းသြားရမည့္အရြယ္မေရာက္ေသးပါ။ ထိ႕ု ေၾကာင့္ ၎တို႕၏ဖခင္
ေသဆံုးသည့္အတြက္ ၎တိ႕ု မိသားစု အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္္ဆိုင္ခဲ့ရျပီး ကေလးအၾကီးဆံုးမ်ားမွာ
ေက်ာင္းမသြားရဘဲ ၎၏အေမႏွင့္ ေမာင္ႏွမငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ၀
္ ိုင္းကူလုပ္ေပးခဲ့ရသည္။

အဆင့္ ၄- ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
ရြားသားသိ႔မ
ု ဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူသည္ ဤသတင္းကိုအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳပါသလား၊
မည္ကဲ့သို့ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြငေ
့္ ပးသည္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ။
လုပ္ၾကံခံရသူ၏ မိသားစုသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကုိ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပြင့္ပြင့္လင္း
လင္းအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါပံုမ်ားကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ဧျပီ္လ ၆ရက္၊ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဘူးသိုျမိဳ႕နယ္၊ ထီးသေဒၚထေက်းနယ္၊ ဘ--ေက်းရြာတြင္ရိုက္ယူခဲ့သည္။ ပထမပံု တစ္ပံုသည္ ေစာအ---၏ ဇနီး ေနာ္အ-ီ --ပံုကုိျပသည္။ သူမက သူမ၏
ခင္ပြန္းသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ အျဖစ္အပ်က္သည္ ဖ---ေနရာတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တစ္ညတည္းမွာပင္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ရြာလူၾကီးတို႕သည္ အတူစုရံုးျပီး အသတ္ခံရသူကုိ
ဖားအံေဆးရံုသုိ႕ပို႕ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေစာအ---သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။
သူေသဆံုးျပီးေနာက္ ဆရာ၀န္က သူ၏ရုပ္အေလာင္းကုိ ခဲြစိတ္စစ္ေဆးျပီး ၎ကိုယ္တြင္းရွိ အဂႍါအစိတ္အ
ပိုင္းမ်ားမွာ

က်ည္ဆံေၾကာင့္

ေၾကမြပ်က္စီးကုန္သြားခဲ့ျပီ။

သူ႕ကုိ

ျမိဳင္ၾကီးငူျမိဳ႕ရွိ

သခ်ၤဳ

ိင္း

ကုန္းမွာ

ျမဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ ဒုတိယပံုတစ္ပံုမွာ ၎၏ဇနီးမွ ဗီဒီယိုထဲတြင္ ရိုက္ယူခဲ့ေသာ ၎၏ပံုျဖစ္ပါသည္။ ထိုပံုသည္
၎၏ရုပ္အေလာင္းကုိ

က်ည္ဆံမ်ားျဖင့္ထိမွန္ခံရ၍

ေဆးကုသမႈျပဳျခင္းႏွင့္

ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနေသာပံုကုိျပသည္။ [ပံု-KHRG]

ခြဲစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္

