မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၅ရက္ / KHRG မွတ္တမ္းလႊာအမွတ္ # 17-61-I2

ဖာပြန္ မႈခင္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းလႊာ| ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၀၁၃) စစ္သားတစ္ ဦးမွ
က်ဴးလြန္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္၌ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္၊
မေထာေက်းရြာအုပစ
္ ု၊ အ--- ေက်းရြာအတြင္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) စစ္သားတစ္ဦးမွ က်ဴးလြန္သည့္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ငထြန္း ဟုေခၚေသာ BGF
တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၀၁၃) မွ စစ္သားတစ္ဦးသည္ ရြာသားမ်ားစုေ၀းရာ အသုဘပြဲ ျပဳလုပ္ေနသည့္
အိမ္တစ္အိမ္ထဲတြင္ ၀င္ေရာက္ၿပီး သူႏွင့္အတူပါလာေသာ ေသနတ္ျဖင့္ ေစာဟ--- ႏွင့္ ေစာဟ--- ၏
အျခားသူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္၏ ဦေခါင္းကို ထုေထာင္း႐ိုက္နက္ခဲ့သည္။

မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ|

ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊

ဧၿပီလ)
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည္မ
့ ွတ္တမ္းလႊာသည္

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

KHRG

မွေဒသတြင္းလူ႔

အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာမွတ္သားရန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာေဒသခံအဖြ႔၀
ဲ
င္တစ္ဦးမွေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

1

ဤသတင္းလႊာသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္မွ

လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး အျခားေသာ မႈခင္းျပသည့္မွတ္တမ္း
1

တစ္ခုနွင့္အတူ အျခားေသာသတင္းအမ်ိဳး

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

အစားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မႈခင္းအင္တာဗ်ဴး ၆ ခု၊ ေဒသတြင္း ေနာက္ဆံုးရအေျခအေနတင္ျပခ်က္
အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္၊ ဓာတ္ပံု ၁၀၇ ပံု တို႔နွင့္တကြ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ 2
1

အပိုင္း ၁ - မူခင္းျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ိဳးအစား ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ရက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ၊္ မတ္လ ၂၄ ရက္

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ

မူေၾတာ္ (ဖာပြန္) ခ႐ိုင္၊ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္၊ မာ့ေထာေက်းရြာအုပ္စု၊ အ---

(ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင)္

ေက်းရြာ

ေစာ္ကားခံရသူ(ရာဇ၀တ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူ)၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္

ေစာဟ---

ေမာင္၀---

ေမာင္တ---

အသက္

---

မသိရွိပါ။

မသိရွိပါ။

က်ား/မ

က်ား

က်ား

က်ား

လူမ်ိဳး

ကရင္

မသိရွိပါ။

မသိရွိပါ။

မိသားစုရ/ွိ မရွိ

ရွိ

မသိရွိပါ။

မသိရွိပါ။

အလုပ္အကိုင္

ေန႔စား

မသိရွိပါ။

မသိရွိပါ။

ကိုးကြယ္သည့္

ဗုဒၶဘာသာ

မသိရွိပါ။

မသိရွိပါ။

ရာထူးအဆင့္

သာမန္ရြာသား

သာမန္ရြာသား

သာမန္ရြာသား

ေနရပ္ ရြာအမည္

အ---

အ---

ဂ---

ဘာသာ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အမည္
ငထြန္း

ရာထူး
တပ္သား

စစ္ေၾကာင္း၊တပ္ရင္း၊

အေျခစိုက္သည့္ေနရာ

အထက္အရာရွိ

တပ္မ

ေဒသ

အမည္

BGF တပ္ရင္း အမွတ္

ကတိုင္တိ တပ္ရင္း

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး

(၁၀၁၃)

2

ေစာလွႀကိဳင္

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕KHRG ၏ သတင္းေကာက္ယူမႈစည္းစနစ္းမ်ားအားပို၍ထိးု ေဖာက္ျမင္နိုင္ရန္ နွင့္

ကိုယ္ေတြ႕တိုက္ရိုက္ဆက္ သြယ္မႈမ်ားနွင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိရြာသူရြာသားမ်ား၏ အျမင္ရႈေထာင့္
မ်ားတင္းျပျခင္း၊ KHRG ၏အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားထံမွလက္ခံ
ရရွိေသာသတင္းမ်ားအားလံုးကိုလပ
ု ္ငန္းစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျပီးဘာသာျပန္၍ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား
၏လံုျခံဳေရးနွင့္ပတ္သက္ ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားစိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ KHRG
၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ျဖန္႔ေ၀ၿခင္းၿဖစ္သည္။ အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားမွာ ေနရာေဒသ၊ ခုနွစ္၊ အေၾကာင္း
အရာ၊ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြဲထားျပီး ဤသတင္းနွင့္ပတ္သတ္ေသာ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား KHRG ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ဖက္ရွဳပါ။

အဆင့္ ၂- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္စီစစ္ျခင္း
(၁) ဤသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းျပဳစုပံုတစ္ဆင္ခ
့ ်င္းကို ရွင္းျပပါ။
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရအဖြ႔ဲ (KHRG) သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူသည္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕မွ မီးဇိုင္းေခ်ာင္း၀အထိ
ေအာင္သိဒိၶကားလမ္းမတေလွ်ာက္ အျမဲတမ္းသြားလာေနစဥ္ BGF စစ္သား ငထြန္း မွ အ--ရြာသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေစာဟ---၊ ေမာင္၀--- ႏွင့္ ဂ--- ရြာသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေမာင္တ--- တိ႔က
ု ို
ထုနက္ထိုးႀကိတ္ေၾကာင္းကို သိရွိရ၍ အ--- ရြာတြင္ ေစာဟ---ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းကာ ဤသတင္းကို
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။

(၂) ဤသတင္းကိုေပးေသာသူတို႔သည္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္းမည္သ႔ေ
ို ဖာ္ျပ
လိုပါသနည္း။ ၄င္းတို႕တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရွင္းျပခ်က္(မ်ားကိ)ု ေရးမွတ္ေပးပါ။
“ငထြန္းက ဦးက--- အိမ္ေပၚတက္လာၿပီး အရက္မူးေနတဲ့ ေမာင္တ--- က ‘ ဘယ္သူမိုက္လ’ဲ လိ႔ု
ထေအာ္လိုက္ေတာ့ သူပါလာတဲ့ေသနတ္ကိုထုတ္ၿပီး ေသနတ္ဒင္န႔ဲ ထုေတာ့တာပဲ။” ဤေျပာၾကား
ခ်က္ကို

ၾကည့္၍

၀---

ေက်းရြာမွ

ေစာဟ---

မွ

ဤျဖစ္စဥ္ကို

မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔

ၾကံဳေတြ႔ခံရသူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။

အဆင့္ ၃- အခင္းျဖစ္ပြားပံု
အခင္းျဖစ္ပြားပံု အေသးစိတ္ကို ျပည့္စံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။
၂၀၁၇ ခုႏွစ၊္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မူေၾတာ္ (ဖာပြန္) ခ႐ိုင္၊ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္၊ မာ့ေထာေက်းရြာ
အုပ္စု၊ အ--- ရြာအတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပြား
ခဲ့သည္။ ဤျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမွာ ေဒသခံလူထမ
ု ်ားအေပၚတြင္ က်ဴးလြန္
သည့္အမႈျဖစ္သည္။ ယင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈအား က်ဴးလြန္သူမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၀၁၃) မွ အသက္ ၃၂ ႏွစ္ အရြယ္ရွိေသာ
တပ္သား ငထြန္း ျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ခံစားၾကရသူမ်ားမွာ အ--- ရြာတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ
ေစာဟ---၊ ေမာင္၀--- ႏွင့္ ဂ--- ရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေမာင္တ--- တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ရြာသားမ်ားက ဤျဖစ္စဥ္မွ က်ဴးလြန္သူသည္ အဆိုပါရြာသားမ်ားကို မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ၿခိမ္းေျခာက္ရသည္ကို
၏ေမာက္မာမႈ၊

တိက်စြာ

မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း

မာနႀကီးၾကြားလံုးတုတ္မႈေၾကာင့္

သူတို႔က

ျဖစ္ရသည္ဟု

BGF

တပ္သား

ယူဆၾကသည္။

ငထြန္း

ျဖစ္ပြားရျခင္း

အေၾကာင္းကို ျပည့္စံုစြာ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္၊ မာ့ေထာေက်းရြာအုပ္စု၊ အ--- ရြာတြင္
ေနထိုင္သည့္

အသက္

၆၀

အရြယ္ရွိေသာ

ဦးက---

သည္

သူ၏မိခင္ကြယ္လြန္၍

အလွဴလုပ္ေပးေနခ်ိန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္ ညအခ်ိန္တြင္ အ--- ရြာသားမ်ားက ဦးက--အိမ္သို႔

လာေရာက္ကူညီ၍

ခ်က္ျပဳတ္ေပးရင္း

႐ိုးရာဓေလ့အရ

အရက္မူး႐ံုေသာက္၍

ဖဲကစားၾကသည္။ ထိုစဥ္ BGF စစ္သား ငထြန္းမွာ အိမ္ေပၚသို႔ တက္လာပါသည္။ သူတက္လာစဥ္

ေမာင္တ--- ကမူး၍ “ဘယ္သူမိုက္သလဲက”ြ ဟုေအာ္လိုက္မိရာ ငထြန္းက သူႏွင့္ပါလာေသာ ပစၥတို
(pistol) ေသနတ္ကို ထုတ္၍ ဖဲ၀ိုင္းရွိရာသို႔ ထိုးခ်ိန္လိုက္ပါသည္။ မည္သူကမွ် မလႈပ္ရဲပဲ ၿငိမ္ေနေသာ
အခ်ိန္တြင္

ငထြန္းက

ေစာဟ---

၏

ဦးေခါင္းကို

ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ထုကာ

ေမာင္၀---

ကို

ေအာ္ေငွာက္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ငထြန္းသည္ ေမာင္တ--- အား ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္ၿပီး ေမာင္တ--၏ဦးေခါင္းကို

လက္သီးျဖင့္လည္း

ထိုးႀကိတ္ခဲ့သည္။

ေဒသခံလူထုမ်ား

မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္

လိုက္သည့္ပံုမွာ မည္သို႔မွ် ငထြန္းကို တုန္႔ျပန္မႈမလုပ္ေတာ့ပဲ ငထြန္းျပဳသမွ်ငုံ႔၍သာ ခံခဲ့ၾကပါသည္။
ဤသိ႔ေ
ု သာ ကိစၥမ်ိဳးမွာ ေရွ႕ဆက္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ရန္ အလားအလာရွိသည္။

အဆင့္ ၄- ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
ရြားသားသိ႔မ
ု ဟုတ္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူသည္

ဤသတင္းကိုအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳပါသလား၊

မည္ကဲ့သို့ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြငေ
့္ ပးသည္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ။
ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္သလိုအသံုးျပဳရန္ ေစာဟ--- မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးပါသည္။

ဤဓာတ္ပံုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔
ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊

ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္၊

မာ့ေထာေက်းရြာ

အုပ္စု၊ အ--- ေက်းရြာတြင္ ႐ိုက္ယူခဲ့သည္။ ပံုမွာ
အသုဘအိမ္၌ ရွိေနခ်ိန္ BGF စစ္သား ငထြန္း
၏ထိုးႀကိတ္ျခင္းကို
ေစာဟ---

ခံခဲ့ရသည့္

၏ပံုျဖစ္ပါသည္။

အ---

ရြာသား

တခ်ိန္တည္းတြင္

အရက္ေသာက္ၿပီး ဖဲကစား ေနသည့္ အျခားေသာ
ရြာသားႏွစ္ဦးသည္ လည္း BGF တပ္ရင္းအမွတ္
(၁၀၁၃) မွ စစ္သား ငထြန္း ၏ ေအာ္ေဟာက္ျခင္း
ႏွင့္ ထိုးႀကိတ္ျခင္း ကိုပါ ခံခဲ့ရသည္။ [ဓာတ္ပံု KHRG]

