မႈခငး့ေဖား်ပသညးံမြတးတမး့လႊာ
စကးတငးဘာလ ၅ရကး ဿွှ၃ ခုႏြစး / KHRG မြတးတမး့လႊာအမြတး # 16-58-I2
ဘာ့အဵ

မႈခငး့ဆိုငးရာမြတးတမး့လႊာ :

ဿွှ၃ ခုႏြစး ဧ်ပီလအတျငး့ ပုိငးက္ဳဵ်မိဳ႕နယးတျငး

်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ BGF ေရားဘာစုိကးခငး့ မီ့ေလာငးမႈေၾကာငးံ ရျာသာ့တစးဦ့ စျတးစခ
ျဲ ဵရ်ခငး့
ဤမႈခငး့ေဖား်ပသညးံမြတးတမး့လႊာတျငး နယးၾကာ့ေစာငးံတပး BGF တပးချဲမြဴ့ ဒိတလ
ဲ မ
ဲ ြ ရျာသာ့ေစာအ… အာ့
မိမိ၏ေရားဘာစိုကးခငး့ကုိ

မီ့ရႈိ႕ေၾကာငး့

စျတးစျဲ်ပီ့

ဒဏးေငျ

၁ွွွွွွ

က္ပး

ေပ့ေဆာငးရနး

ေတာငး့ဆိုခဲံသညးံအေၾကာငး့ကုိ ေဖား်ပထာ့ပါသညး။ ေစာအ… သညး ဘ… ေက့္ရျာ၊ ႏို႔ကီျ့ေက့္ရျာအုပးစု၊
ပိုငးက္ဵဳၿမိဳ႕နယး၊ ဘာ့အဵခရိုငးမြ ေဒသခဵတစးဦ့်ဖစးပါသညး။

မႈခငး့ေဖား်ပသညးံမြတးတမး့လႊာ|
ဿွှ၃ခုႏြစ)း

ပိုငးက္ဳဵ

ၿမိဳ႕နယး၊

ဘာ့အဵခရိုငး

(ဧ်ပီလ

ပိုငးက္ဳဵ ၿမိဳ႕နယး၊ ဘာ့အဵခရိုငး (ဧၿပီလ ဿွှ၃ခုႏြစး)

ဤမႈခငး့ေဖား်ပသညးံ

မြတးတမး့လႊာသညး

ကရငးလူ႔

အချငးံအေရ့အဖျဲ႔KHRGမြ

ေဒသတျငး့လူ႔

အချငးံအေရ့ အေ်ခအေနမ္ာ့ကို ေလံလာမြတးသာ့ရနး ေလံက္ငးံ သငးၾကာ့ ေပ့ထာ့ေသာ ေဒသ
ခဵအဖျ႕ဲ ွငးတစးဦ့မြ ေဖား်ပထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး 1 ဤသတငး့လႊာသညး

ဿွှ၃ ခုႏြစး ေမလတျငး

လကးခဵရရြိခဲံ်ပီ့ အ်ခာ့ေသာ မႈခငး့ေဖား်ပသညးံ မြတးတမး့တစးေစာငး နြငးံအတူ အ်ခာ့ေသာ
သတငး့အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့
သတငး့ေဖား်ပခ္ကး

်ဖစးၾကသညးံ

မြတးတမး့

ဘာ့အဵခရိုငးမြ

တစးေစာငး၊

ေဒသတျငး့

ေနာကးဆဵု့

မႈခငး့ဆိုငးရာဓာတးပဵု

ှ၈၂

အေ်ခအေန
ပဵု

တုိ႔ကုိ

လကးခဵရရြိခဲံပါသညး။2
1

ကရငးလ႔အ
ူ ချငးံအေရ့အဖျဲ႕ KHRGမြ ေလံက္ငးံသငး့ၾကာ့ေပ့ေသာ ်မနးမာ်ပညး အေရြ႕ေတာငးပိုငး့ ရြိေဒသခဵ

အဖျ႕ဲ မ္ာ့အာ့ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ ်ဖစးပ္ကးမႈသတငး့အခ္ကးအလကး တစးခုခ္ငး့စီအာ့ စဵညျနး့ပဵုစဵ
အခ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့နြငးံအညီ

ရျာသာ့မ္ာ့အာ့

်ဖစးရပးဆိုငးရာ

အငးတာဗ္ဴ့်ခငး့

နြငးံ

၁ငး့တိ႔ရ
ု ငး့နြီ့ေသာ

ေနရာေဒသမ္ာ့တျငး အေထျေထျေနာကးဆဵု့ရအေ်ခအေနမ္ာ့အာ့ တငး်ပ်ခငး့တို႔ကို စုေဆာငး့ရနး ေလံက္ငးံ
သငးၾကာ့ေပ့ပါသညး။

ဤမူခငး့ေဖား်ပသညးံမြတးတမး့လႊာ

်ပဳစုရာတျငး

ေဒသခဵအဖျဲ႔ွငးမ္ာ့ကို

၁ငး့တိ႔အ
ု ေရ့ၾကီ့သညးဟု ယူဆေသာ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးေသာ်ဖစးပ္ကးမႈမ္ာ့အာ့ ၁ငး့တိ႔အ
ု ာ့်ဖငးံ
စီစစးအတညး်ပဳထာ့်ပီ့ေသာ မူရငး့အေထာကးအထာ့မ္ာ့နြငးံ ေဒသအတျငး့ ေ်ပာငး့လဲ်ဖစးေပၚမူမ္ာ့အာ့
နႈိငး့ယြဥး်ခငး့တို႔ကို ေလံလာမြတးသာ့ရနး အာ့ေပ့တိုကးတျနး့ ထာ့ပါသညး။
22

နြငးံ

ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႕KHRG ၏ သတငး့ေကာကးယူမႈ စညး့စနစး့မ္ာ့အာ့ပို၍ ထို့ေဖာကး်မငးနိုငးရနး
ကိုယးေတျ႕တိုကးရိုကး

ဆကးသယ
ျ းမႈမ္ာ့နြငးံ

်မနးမာ်ပညးအေရြ႕ေတာငးပိုငး့ရြိ

ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့၏

(်မနးမာႏိုငးငဵ အေရြ႕ေတာငးပိုငး့တျငး ေနထိုငးေသာရျာသာ့မ္ာ့၏ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကိုအသဵသျငး့
ယူထာ့၍ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ ်ခငး့်ဖငးံ ရျာသာ့မ္ာ့ကိုယးတိုငး ေ်ပာဆိုခ္ကးမ္ာ့ကို စုေဆာငး့ရယူ
ပါသညး။

ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့မႈ

ေတျ႔ဆဵုေမ့ၿမနး့ရာတျငး

်ပဳလုပးေသာ

လမး့ၫႊနးခ္ကး

ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔မြ

ေပ့ထာ့သညးံအတိုငး့

လကးရြိအေ်ခအေနတျငး

်ဖစးေပၚေနေသာ

ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ရနး

အာ့ေပ့ေစပါသညး။

ဝနးထမး့မ္ာ့ကို

ေမ့်မနး့ရနးႏြငးံ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို
ထို႔အ်ပငး

ရျာသာ့မ္ာ့မြ

ရျာသာ့မ္ာ့ကို
လျတးလပးစျာ

အေရ့ၾကီ့သညးဟု

ထငး်မငးေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကိုလညး့ ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ရနး၊ လူ႔အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ
်ပဳခဵေနရ်ခငး့ႏြငးံပတးသကး၍လညး့

ရျာသာ့မ္ာ့၏အ်မငး၊ရႈေထာငးံမ္ာ့ကို

မြ္ေဝေ်ပာၾကာ့ရနး

အာ့ေပ့ေစပါသညး။)

အပိုငး့ ှ - မႈခငး့်ဖစးပျာ့သညးံ အေၾကာငး့အရာ အ်ပညးံအစဵု
အခငး့်ဖစးပျာ့မႈအမ္ိဳ့အစာ့ BGF ေရားဘာစိုကးခငး့ မီ့ေလာငးမႈ
အခငး့်ဖစးပျာ့သညးံေန႔ရကး

ဧ်ပီလ ှ၀ ရကးေန႔ ဿွှ၃ ခုႏြစး

အခငး့်ဖစးပျာ့သညးံေနရာ

စ… ေက့္ရျာ၊ ႏိ႔က
ု ျီ့ေက့္ရျာအုပးစု၊ ပိုငးက္ဵဳၿမိဳ႕နယး၊ ဘာ့အဵခရိုငး

(ေက့္ရျာ၊ ်မိဳ႕နယး၊ ခရိုငး)

ေစားကာ့ခဵရသူ(ရာဇွတးမႈက္ဴ့လျနးခဵရသူ)၏ ကိုယးေရ့ အေၾကာငး့အရာ အ်ပညးံအစဵု

အမညး

ေစာအ…

အသကး

၃၂ ႏြစး

က္ာ့/မ

က္ာ့

လူမ္ိဳ့

ကရငး

အိမးေထာငးရြိ/မရြိ

ရြိ

အလုပးအကိုငး

လယး

ကို့ကျယးသညးံ

ဗုဒၶ

ဘာသာ
ရာထူ့အဆငးံ

ရျာသာ့

ေနရပး ရျာအမညး

ဘ…ေက့္ရျာ

2အ်မငးရႈေထာငးံမ္ာ့တငး်ပ်ခငး့၊

KHRG

၏

အဓိကလုပးေဆာငးမႈ

ရညးမြနး့ခ္ကးတစးခုမြာ

ကျငး့ဆငး့ေလံလာသူမ္ာ့ထဵမြ လကးခဵရရြိေသာ သတငး့မ္ာ့အာ့လဵု့ကို လုပးငနး့စဥးအတိုငး့ လုပးေဆာငး်ပီ့
ဘာသာ်ပနး၍

်ပစးမႈက္ဴ့လျနး်ခငး့ခဵရသူမ္ာ့၏

လဵု်ခဵဳေရ့နြငးံပတးသကး

ေသာ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့အာ့

စိစစး်ဖတးေတာကး်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပး်ပီ့ေနာကး KHRG၏ ွကးဘးဆိုကးတျငး ်ဖနး႔ေွၿခငး့ၿဖစးသညး။ အ်ခာ့ေသာ
အစီရငးခဵစာမ္ာ့မြာ ေနရာေဒသ၊ ခုနြစး၊ အေၾကာငး့အရာ၊ အမ္ိဳ့အစာ့အလိုကး ချထ
ဲ ာ့်ပီ့ ဤသတငး့နြငးံ
ပတးသတးေသာ အ်ခာ့ေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့အာ့ ဆကးလကး ဖတးရႈရနး ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ အစီရငးခဵစာ
တစးခုခ္ငး့စီအာ့ KHRG ွကးဘးဆိုကးတျငး ဖတးရႈပါ။

်ပစးမႈ က္ဴ့လျနးသူ၏ ကိုယးေရ့ အေၾကာငး့အရာ အ်ပညးံအစဵု
အမညး

ရာထူ့

စစးေၾကာငး့၊

အေ်ခစိုကးသညးံေနရာ

အထကးအရာရြိ

တပးရငး့၊

ေဒသ

အမညး

ယာတာ့ ေက့္ရျာအနီ့

ဖာ့တေကား

တပးမ
ေစာ ဒိတဲလဲ ေခၚ

BGF တပးခမ
ျဲ ြဴ့

ဗိုလးေက္ားဟိနး့

တပးရငး့အ
မြတး ှွှ၂

(ေခၚ)
ၾကာေအ့

အဆငးံ ဿ - သတငး့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ်ပနးလညးစီစစး်ခငး့
(ှ) ဤသတငး့ အခ္ကးအလကး မြတးတမး့်ပဳစုပဵု တစးဆငးခ
ံ ္ငး့ ကို ရြငး့်ပပါ။
ကျ္ႏုပးKHRG ေဒသခဵအဖျဲ႔ွငးမြဿွှ၃ ခုႏြစး ဧၿပီလ ဿွ ရကးေန႔တျငး

ပိုငးက္ဵဳၿမိဳ႕နယးရြိ ဘ…

ေက့္ရျာသုိ႔ သျာ့ေရာကးခဲံပါသညး။ ႏိ႔က
ု ျီ့ေက့္ရျာအုပးစုမြ ရျာသာ့တစးေယာကးႏြငံး ေတျ႔ဆုဵခဲံၿပီ့ ၁ငး့၏
ေဒသအတျငး့

မႈခငး့်ဖစးပျာ့မႈရြိ

မရြိ

သိရြိရနးအတျကး

လူေတျ႔ေမ့်မနး့်ခငး့

်ပဳလုပးခဲံပါသညး။

၁ငး့ရျာသာ့မြ ဆိုသညးမြာ BGF နယးၾကာ့ေစာငးံတပးမြ ဘ… ေက့္ရျာ၊ ႏို႔ကျီ့ေက့္ရျာအုပးစုတျငး
ေနထိ
ုငးေသာ ့ကိ
ရျာု သာ့တစး
ီ့အာ့
၁ငး့တိ
ု႔ပိုငးဆ့အခ္ကး
ိုငးေသာအလကး
ေရားဘ
ာ်ခဵမြမနီ့ေလာငး
မႈႏြင့းံ မညး
ပတး
ကး်၍
(ဿ)
ဤသတငး
ေပ့ေသာဥသူ
မ္ာ့သညး
သတငး
မ္ာ့
းကနးေၾကာငး
သသ
ို႔ေဖား
ပ
စျ
းစခ
ျဲ ဲံၿပီ့ အဆု
ေတာငး
့ခဵ(ခမ္ာ့ကိ
ဲံပါသညး
။ ကျ္တ
ႏုပးေးသ
ညး ထုိရျာသာ့ႏြငံးစကာ့ေ်ပာ်ပီ့
လိတ
ုပါသနညး
့။ ၁ငးိပ့ါရျ
တိာ႕ု သာ့အာ့
တစးဦ့ခ္ငးဒဏး
့စီ၏ေငျ
ရြင
း့်ပခ္ကး
ု) ေရ့မြ
ပ့ပါ။
ေနာကး
သတငး
အလကး
မြတ
မး့တငး
ေရ့သာ့ခဲဥံၿီ့ပီမြ့ တငးေနာကး
စးေ
ဤသတငး့ကိ
ု ႏိ႔က
ု ့ျီ့အခ္ကး
နာ့ေက့္ရျ
ာအုပမးစ္ာ့ကိ
ုတျငး ု ေနထိ
ုငးေးတ
သာ
ရျာသာ့တစး
်ပခဲံ်ခငးတ
့်ဖစး
ပနရာသိ
ါသညး။ ု႔
သျ
ံပါသညး။ ကး
(လဵာု့်ခဲ
ခဵဳေရ့အတျ
ဖ္ကးထာ့်ခငး့)
ရျာသာ့သညး
ဤအေၾကာငး့အရာႏြငးံ
ပတးသကးၿပီ့
သတငး့အ်ပညးံအစဵုကို သိရြိထာ့သူ ်ဖစးပါသညး။ ေရားဘာပငးမ္ာ့ မီ့ေလာငးမႈသညး ဧ်ပီလ ှ၀
ရကးေန႔ ဿွှ၃ ခုႏြစး ညေန ှ နာရီ အခ္ိနး ်ဖစးေပၚခဲံပါသညး။ မညးသူမညးွါမြ မီ့ရႈ႕ိ ခဲံသညးကို
မညးသူမြ္ အတိအက္ မသိရပါ။ အဆုိပါ မီ့ေလာငးမႈ ်ဖစးပျာ့်ပီ့ေနာကးပိုငး့ BGF နယးၾကာ့ေစာငးံတပးမြ
ဘ… ေက့္ရျာ မြ ရျာသာ့တစးဦ့အာ့ မိမိေရားဘာ်ခဵကုိ မီ့ရႈိ႕ခဲံသညးဟု စျတးစျခ
ဲ ဲံပါသညး။

အဆငးံ ၀- အခငး့်ဖစးပျာ့ပဵု
အခငး့်ဖစးပျာ့ပဵု အေသ့စိတးကို ်ပညးံစဵုစျာ ေရ့သာ့ ေဖား်ပေပ့ပါ။ အခငး့်ဖစးပျာ့သညးံ အေသ့စိတး
အခ္ိနး၊ ေနရာေဒသ၊ ဘာ်ဖစးပ္ကးခဲံသလဲ၊ ဘယးလို်ဖစးပ္ကးခဲံသလဲ၊ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးခဵရသူက ဘယးသူ
ေတျလဲ၊ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူေတျက ဘယးသူေတျလဲ၊ ဘာေၾကာငးံအခငး့်ဖစးပျာ့ရသလဲ ဆိုသညးံ အခ္ကး
အလကး မ္ာ့ကို တိက္မြနးကနးစျာ ေရ့သာ့ေဖား်ပေပ့ပါ။ ထိ႔အ
ု ်ပငး အခငး့်ဖစးပျာ့သညးံ အခ္ိနးတျငး
ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့ ဘာေတျ လုပးခဲံသလဲ၊ အခငး့်ဖစးပျာ့သညးံ ေနာကးဆကးတျဲ ်ပႆနာနြငးံ လကးရြိ
က္ဴ့လျနးခဵ

ရသူတ႔၏
ို

အေ်ခအေနမ္ာ့ကိုလညး့

ေရ့သာ့ေဖား်ပေပ့ပါ။

ေက္ဇူ့်ပဳ၍

ေအာကးပါ

ေပ့ထာ့ေသာ ေနရာ တျငးေ်ဖဆိုပါ။ ေနရာ မလဵုေလာကးပါက ေနာကးထပး စာရျကး အသစးတစးခုနြငးံ
ပူ့တျ၍
ဲ ေဖား်ပ ေပ့နိုငးပါသညး။

ေရားဘာစိုကးခငး့သညး ဧ်ပီလ ှ၀ ရကးေန႔၊ ဿွှ၃ ခုႏြစးတျငး မီ့ေလာငးခဲံပါသညး။ ေရားဘာစိုကးခငး့၏
ပိုငးရြငးမြာ နယးၾကာ့ေစာငးံတပးမြ တပးခမ
ျဲ ြဴ့ ဒိတဲလဲ ်ဖစးပါသညး။ အဆုိပါ တပးချဲမြဴ့သညး အသကး ၂ွ
ႏြစးရြိၿပီ့ ်ဖစးပါသညး။ သူ၏ ေရားဘာစိုကးခငး့မြာ ႏို႔ကျီ့ေက့္ရျာအုပးစုတျငးရြိေသာ စ… ေက့္ရျာႏြငးံ ဘ…
ေက့္ရျာ အၾကာ့တျငး တညးရြိပါသညး။ ရျာသာ့မြာ ေရားဘာစိုကးခငး့ မီ့ေလာငးမႈႏြငးံပတးသကး၍
စျတးစခ
ျဲ ဵခဲံရပါသညး။ တပးမြဴ့ (ဒိတဲလဲ) သညး ်ဖစးပျာ့မႈအၿပီ့တျငး ပိုငးက္ဵဳၿမိဳ႕နယး၊ ႏို႔ကျီ့ေက့္ရျာအုပစ
း ုရြိ
ဘ…ေက့္ရျာမြ အသကး ၃၂ ႏြစး အရျယးရြိေသာ ေစာအ… ဟုေခၚေသာ ရျာသာ့တစးဦ့အာ့ ဒဏးေငျ
ေတာငး့ခဵခဲံပါသညး။
ေစာအ…သညး သူ၏ ေ်မ့ေလ့ တစးဦ့ႏြငအ
းံ တူ နဵနကး ှွ နာရီအခ္ိနးတျငး ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးရြာ
ထျကးခဲ႔ၿပီ့ ထုိေရားဘာ်ခဵ မြတဆငးံ ်ဖတးေက္ားသျာ့ခဲပ
ံ ါသညး။ ၁ငး့တိ႔ႏ
ု ြစးဦ့သညး ထုိေရားဘာ်ခဵအာ့
်ပနးလညး်ဖတးေက္ားလာခ္ိနးတျငး မျနး့တကး အခ္ိနး်ဖစးၿပီ့ ေရားဘာ်ခဵ မီ့ေလာငးသညးံ အခ္ိနးသညး
ညေန ှ နာရီ်ဖစးပါသညး။ ထိ႔ေ
ု ၾကာငးံ (မိမိအေန်ဖငးံ ေရားဘာ်ခဵအာ့ မီ့ရႈိ႕ရနး) ်ဖစးႏုိငးေ်ခမရြိပါ။
၁ငး့ေရားဘာစိုကးခငး့သညး ကာလေပါကးေစ့္်ဖငးံ သိနး့ေလ့ဆယးက္ပးသာ တနး ဖို့ရြိေသားလညး့
အဆုိပါ တပးမြဴ့ (ဒိတဲလဲ)မြ ေစာအ…အာ့ ဒဏးေငျေတာငး့ခဵသညးမြာ သိနး့ငါ့ဆယးက္ပး ်ဖစးပါသညး။
ရျာသာ့မ္ာ့မြ

၁ငး့

(နယးၾကာ့ေစာငးံတပး

BGF

တပးချဲမြဴ့)အာ့

အသနာ့ခဵ

ေတာငး့ပနးခဲံၿပီ့

ေနာကးဆဵု့တျငး သိနး့ေလ့ဆယးက္ပး သို႔ ေလြ္ာံခ္ေပ့ခဲံပါသညး။ အဆုိပါ တပးမြဴ့မြ ေစာအ… အာ့
(ေငျသိနး့ေလ့ဆယး)ကုိ တစးလအတျငး့ ေပ့ေခ္ရနး အဓမၼ ေတာငး့ခဵခဲံပါသညး။ ဦ့ေစာအ… မြာ
ဆငး့ရဲ၍ ၁ငး့ေငျပမာဏအာ့ ေပ့ရနး မတတးႏုိငးေသာေၾကာငးံ အခကးၾကဵဳေနရပါသညး။ ယခုလကး
ရြိအခ္ိနးတျငး အဆုိပါဦ့ေလ့မြ ဒဏးေငျမ္ာ့ကုိ မညးသို႔ ရြာေဖျစုေဆာငး့ေပ့မညးကို ကျ္ႏုပးမသိရပါ။
ထုိေၾကာငးံ ၁ငး့ရျာသာ့မြ ေငျမ္ာ့အာ့ မညးသို႔မညးပဵု ေပ့ေဆာငးမညးကုိ ေစာငးံၾကညးံ၍ ဆကးလကး
တငး်ပေပ့မညး ်ဖစးပါသညး။

အဆငးံ ၁- ချငံး်ပဳခ္ကးေတာငး့ခဵ်ခငး့
ရျာသာ့ သိ႔မ
ု ဟုတး လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကး ခဵရသူသညး ဤသတငး့ကို အသဵု့်ပဳရနး ချငးံ်ပဳပါသလာ့၊
မညးကဲံသိုံေသာ နညး့လမး့်ဖငးံ အသဵု့်ပဳချငးံ ေပ့သညးကို ေဖား်ပေပ့ပါ။
ထိခိုကးနစးနာသူမြ ေ်ပာငး့လဲမႈ တစးစဵုတစးရာ ်ဖစးလာေစရနး အလြိဳ႕ငြာ ဤသတငး့ကို ်ဖနး႔ေဝ
ေစခ္ငးပါသညး။ သိ႔မ
ု ြသာ ဤကဲသ
ံ ို႔ေသာ ်ဖစးစဥးမ္ာ့ အနာဂတးတျငး ဆကးလကး ်ဖစးပျာ့ေတာံမညး
မဟုတးေပ။

