မႈခငး့ေဖား်ပသညးံမြတးတမး့လႊာ
ဇနးနွါရီလ ှဿရကး၊ ဿွှ၄ / KHRG မြတတ
း မး့လႊာအမြတး # 17-80-I2

ၿမိတး-ထာ့ဝယး မႈခငး့ဆိုငးရာမြတးတမး့လႊာ : တနသၤာရီၿမိဳ႕နယး
ဿွှ၄ ခုႏစ
ြ း၊ ၾသဂုတးလအတျငး့ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္
ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ လူသတ္ ၾကံစည္မႈ
ဤမႈခငး့ေဖား်ပသညးံမြတးတမး့လႊာတျငး

ေစာေက္ားဝငး့သညး

သူ၏မိခငး

ေနားအ---

အာ့

အိမးတျငး့

အၾကမး့ဖကးခဲံၿပီ့ ၎၏မိခငးကို သတး်ဖတးရနး ႀကဵစညးလုပးေဆာငးခဲံသညး။ ထိုကိစၥႏြငးံ ပတးသကး၍ ေနားေအ--သညး တနသၤာရီၿမိဳ႕နယး KNU ရဲစ
ဲ ခနး့ထဵ တိုငးၾကာ့ခဲံရာမြ ေစာေက္ားဝငး့သညး ဿွှ၄ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ဿ
ရကးေန႔တျငး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရၿပီ့ KNU ရဲစခနး့ရြိ အခ္ဳပးခနး့ထဲတျငး ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့်ခငး့ ခဵခဲံရသညး။

မႈခငး့ေဖား်ပသညးံမြတးတမး့လႊာ|

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယး၊ ၿမိတး-ထာ့ဝယးခ႐ိုငး

(ၾသဂုတးလ ဿွှ၄ ခုႏြစး)
ဤမႈခငး့ေဖား်ပသညးံမြတးတမး့လႊာသညး

ကရငးလူ႕အချငးံအေရ့အဖျဲ႕KHRGမြေဒသတျငး့လူ႔

အချငးံအေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ကိုေလံလာမြတးသာ့ရနးေလံက္ငးံသငးၾကာ့ေပ့ထာ့ေသာေဒသခဵ
အဖျ႕ဲ ဝငးတစးဦ့မြ ေဖားျ ်ခငး့်ဖစးသညး။ 1

1

ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ KHRGမြ ေလံက္ငးံသငးၾကာ့ေပ့ေသာ ်မနးမာ်ပညး အေရြ႕ေတာငးပိုငး့ ရြိေဒသခဵ

အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့အာ့ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ ်ဖစးပ္ကးမႈသတငး့အခ္ကးအလကး တစးခုခ္ငး့စီအာ့ စဵညျနး့ပဵုစဵ
အခ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့နြငးံအညီ
ေနရာေဒသမ္ာ့တျငး

ရျာသာ့မ္ာ့အာ့

်ဖစးရပးဆိုငးရာ

အေထျေထျေနာကးဆဵု့ရ

ေလံက္ငးံသငးၾကာ့ေပ့ပါသညး။
၎တို႔အေရ့ႀကီ့သညးဟု

စိစစးအတညး်ပဳထာ့ၿပီ့ေသာ

အေ်ခအေနမ္ာ့အာ့

ဤမႈခငး့ေဖား်ပသညးံ

ယူဆေသာ

အငးတာဗ္ဴ့်ခငး့

မူရငး့အေထာကးအထာ့မ္ာ့နြငးံ

စုေဆာငး့ရနး

ေဒသခဵအဖျဲ႔ဝငး

်ဖစးပ္ကးမႈမ္ာ့အာ့

ေဒသအတျငး့

ႏႈိငး့ယြဥး်ခငး့တို႔ကို ေလံလာမြတးသာ့ရနး အာ့ေပ့တိုကးတျနး့ထာ့ပါသညး။

၎တို ႔ရငး့နြီ့ေသာ

တငး်ပ်ခငး့တို႔ကို

မြတးတမး့လႊာ်ပဳစုရာတျငး

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးေသာ

နြငးံ

မ္ာ့ကို

၎တို ႔အာ့်ဖငးံ

ေ်ပာငး့လဲ်ဖစးေပၐမူမ္ာ့အာ့

ဤသတငး့လႊာသညး

ဿွှ၄

ခုႏြစး

ၾသဂုတလ
း တျငး

မႈခငး့ေဖား်ပသညးံမြတးတမး့လႊာ

ှေစာငး

်ဖစးၾကေသာ

၁

မႈခငး့အငးတာဗ္ဴ့

ခု၊

နြငးံအတူ

လကးခဵရရြိခဲံ ီး

အ်ခာ့ေသာ

အ်ခာ့ေသာသတငး့အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့

ေဒသတျငး့

ေနာကးဆဵု့ရအေ်ခ

ေဖား်ပခ္ကးမြတးတမး့ ၁ေစာငး၊ ဓာတးပဵု ၁၃ ပဵု နြငးံတကျ လကးခဵရရြိခဲံသညး။

အေနသတငး့

2

အပိုငး့ ှ - မႈခငး့်ဖစးပာျ ့သညးံအေၾကာငး့အရာအ်ပညးံအစဵု
အခငး့်ဖစးပျာ့မႈအမ္ိဳ့အစာ့
1. အိမးတျငး့အၾကမး့ဖကး ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈႏြငးံ လူသတးၾကဵစညးမႈ
အခငး့်ဖစးပျာ့သညးံေန႔ရကး

ေမလ-ၾသဂုတးလ ဿွှ၄ ခုႏြစး

အခငး့်ဖစးပျာ့သညးံေနရာ

ဘ---ရျာ၊

(ေက့္ရျာ၊ ်မိဳ႕နယး၊ ခရိုင)း

ထာ့ဝယးခ႐ိုငး

ဒူ့ပလယးအိုကလိုခိုေဒသ၊

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယး၊

ၿမိတး-

ေစားကာ့ခဵရသူ(ရာဇွတးမႈက္ဴ့လျနးခဵရသူ)၏ကိုယးေရ့အေၾကာငး့အရာအ်ပညးံအစဵု

အမညး

ေနားအ---

အသကး

၂၀

က္ာ့/မ

မ

လူမ္ိဳ့

ကရငး

မိသာ့စုရ/ြိ မရြိ

ရြိ

အလုပးအကိုငး

လယးယာ

ကို့ကျယးသညးံ ဘာသာ

ခရစးယာနး

ရာထူ့အဆငးံ

ရျာသာ့

ေနရပး ရျာအမညး

ဘ--- ရျာ

2

ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႕KHRG ၏ သတငး့ေကာကးယူမႈစညး့စနစးမ္ာ့အာ့ပို၍ထို့ေဖာကး်မငးနိုငးရနး

ကိုယးေတျ႔တိုကးရိုကးဆကး
ရႈေထာငးံမ္ာ့တငး်ပ်ခငး့၊
လကးခဵရရြိေသာ

သျယးမႈမ္ာ့နြငးံ
KHRG

၏အဓိကလုပးေဆာငးမႈရညးမြနး့ခ္ကးတစးခုမြာ

သတငး့မ္ာ့အာ့လဵု့ကို

က္ဴ့လျနး်ခငး့ခဵရသူမ္ာ့၏

်မနးမာ်ပညးအေရြ႕ေတာငးပိုငး့ရြိ
လုပးငနး့စဥးအတိုငး့

လဵု်ခဵဳေရ့နြငးံပတးသကး

ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့၏

နြငးံ

အ်မငး

ကျငး့ဆငး့ေလံလာသူမ္ာ့ထဵမြ

လုပးေဆာငးၿပီ့

ေသာအေၾကာငး့အရာမ္ာ့အာ့

ဘာသာ်ပနး၍

်ပစးမႈ

စိစစး်ဖတးေတာကး်ခငး့မ္ာ့

်ပဳလုပးၿပီ့ေနာကး KHRG ၏ ွကးဘးဆိုကးတျငး ်ဖနး႔ေဝ်ခငး့်ဖစးသညး။ အ်ခာ့ေသာအစီရငးခဵစာမ္ာ့မြာ ေနရာေဒသ၊
ခုႏစ
ြ း၊

အေၾကာငး့အရာ၊

အမ္ိဳ့အစာ့အလိုကး

ချထ
ဲ ာ့ၿပီ့

ဤသတငး့နြငးံပတးသတးေသာ

အ်ခာ့ေသာအေၾကာငး့အရာမ္ာ့အာ့ ဆကးလကးဖတးရႈရနး ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ အစီရငးခဵစာတစးခုခ္ငး့စီအာ့ KHRG
ွကးဘးဆိုကးတျငးဖကးရႈပါ။

်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူ၏ကိုယးေရ့အေၾကာငး့အရာအ်ပညးံအစဵု
အမညး

ရာထူ့

ေစာေက္ား

စစးေၾကာငး့၊တပးရငး့၊

အေ်ခစိုကးသညးံေနရာ

အထကးအရာရြိ

တပးမ

ေဒသ

အမညး

ရျာသာ့

-

ဘ--- ရျာ

-

ဝငး့

အဆငးံ ဿ- သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့်ပနးလညးစစ
ီ စး်ခငး့
(ှ) ဤသတငး့အခ္ကးအလကးမြတးတမး့်ပဳစုပဵုတစးဆငးံခ္ငး့ကိုရြငး့်ပပါ။
ေနားအ---

၏သာ့်ဖစးေသာ

ေစာေက္ားဝငး့သညး

စိတးၾကျေဆ့်ပာ့

အိမးပစၥညး့မ္ာ့ကို

(ယာဘ)

ဖ္ကးဆီ့ၿပီ့

ႏြငးံ

ေရခဲစိတးၾကျေဆ့ကို

ေနားအ---

အာ့

သဵု့စျသ
ဲ ူ

သတး်ဖတးရနး

ႀကိဳ့စာ့ခဲံေၾကာငး့ကို ေနားေအ--- မြ တငး်ပခဲံသညး။ ထိုမႈခငး့်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့သညးံေနာကးတျငး ေနားအ--သညး

သူမ၏သာ့ထဵမြ

ထျကးေ်ပ့လြတးေ်မာကးခၿဲံ ပီ့

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယး

KNU

ရဲအရာရြမ
ိ ္ာ့ထဵ

အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကို သျာ့ေရာကး တိုငးတနး့ခဲံသညး။ ထို႔ေနာကး KNU ရဲမ္ာ့သညး ေစာေက္ားဝငး့ကို
ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး။ ကျ္နးေတား [KHRG ကျငး့ဆငး့လုပးသာ့] သညး ခဵစာ့ရသူ ေနားအ--- ထဵမြလညး့
သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ကိုယးတိုငး သျာ့ေရာကးစုစညး့ခဲံသညး။

(ဿ) ဤသတငး့ကိုေပ့ေသာသူတို႔သညး ဤသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြနးကနးေၾကာငး့မညးသို႔ေဖား်ပ
လိုပါသနညး့။ ၁ငး့တို႕တစးဦ့ခ္ငး့စီ၏ ရြငး့်ပခ္ကး(မ္ာ့ကိ)ု ေရ့မြတးေပ့ပါ။
ေစာေက္ားဝငး့၏အေမ်ဖစးသူ [ေနားအ---] သညး ၿမိတး-ထာ့ဝယးခ႐ိုငး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယးရြိ KNU
ရဲအရာရြိမ္ာ့ထဵသို႔

ဤအမႈကို

သျာ့ေရာကးတိုငးၾကာ့ခဲံၿပီ့

၎၏သာ့ကို

သူ၏အမြာ့မ္ာ့မြ

သငးခနး့စာယူရနးႏြငးံ သူမကို ညႇငး့ပမး့ႏြိပးစကး်ခငး့မြ ရပးတနး႔ရနး သူမ၏သာ့ကို ဖမး့ဆီ့ေပ့ရနး
အတျကး

ရဲအရာရြိမ္ာ့ကို

သူမကိုယးတိုငး

ေ်ပာၾကာ့ခဲသ
ံ ညး။

ေစာေက္ားဝငး့သညး

သူ၏

[စိတ္က် ္းမာေ း] အေ်ခအေန သကးသာသျာ့မညးဆိုပါက KNU ရဲစခနး့မြ ်ပနးလျတးလာႏိုငးေၾကာငး့
သိရသညး။

အဆငးံ ၀- အခငး့်ဖစးပျာ့ပဵု
ှ။ အခငး့်ဖစးပျာ့ပဵု အေသ့စိတးကို ်ပညးံစဵုစျာ ေရ့သာ့ေဖား်ပေပ့ပါ။
ေနားအ--- သညး ေစာေက္ားဝငး့၏ မိခငး်ဖစးသညး။ လျနးခဲံေသာ သဵု့ႏြစးတျငး သူမ၏သာ့သညး
ထိုငး့ႏိုငးငဵသ႔ို

သျာ့ေရာကးေနထိုငးခံသ
ဲ ညး။

်ပနးလညးေရာကးရြိခံၿဲ ပီ့သညးံေနာကးတျငး
စိတးၾကျေဆ့်ပာ့
သဵု့ၿပီ့ေသာ

(ယာဘ)

ႏြငးံ

အခါတိုငး့တျငး

လုပးခ္ငးေသာအရာမြနးသမြ္ကို

၎၏

ေစာေက္ားဝငး့သညး
သူငယးခ္ငး့

ေရခဲစိတးၾကျေဆ့ကို
သူသညး

ထငးရာစိုငး့တတးသညး။

အေပါငး့အေဖားမ္ာ့ႏြငးံအတူ

သဵု့စျခ
ဲ ဲံသညး။
မိမိကိုယးကို

၎၏ရျာကို

ထိုစိတးၾကျေဆ့မ္ာ့ကို
စိတးမထိနး့ႏိုငးေတာံပဲ

ေရခဲစတ
ိ ၾး ကျေဆ့သညး

စိတးၾကျေဆ့်ပာ့

(ယာဘ) ထကး ပိ၍
ု ်ပငး့ထနးသညး။
ေစာေက္ားဝငး့သညး ၎၏အေပါငး့အေဖားမ္ာ့ႏြငးံအတူ စိတးၾကျေဆ့်ပာ့မ္ာ့ကို ပဵမ
ု န
ြ သ
း ့ုဵ စျဲေလံရိြၿပီ့
အရာအာ့လဵု့ကို ေမံေလ္ာၿပီ့ ႐ူ့သျပသ
း ျာ့သညးအထိ သဵု့စျေ
ဲ လံရသ
ြိ ညး။ ထို႔ေၾကာငးံ သူ၏ အေမ၊
ညီကိုေမာငးႏြမမ္ာ့ႏြငးံ
ေစာေက္ားဝငး့ႏြငးံ

အ်မဲတမး့
လျတးရာကို

ရနး်ဖစးစကာ့မ္ာ့ေလံရြိသညး။
မၾကာခဏ

ထိုအခ္ိနးတျငး

ထျကးေ်ပ့ခဲံၾကရသညး။

သူတို႔သညး

ေစာေက္ားဝငး့သညး

အိမးတျငး့အၾကမး့ဖကး ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ က္ဴ့လျနးရာတျငး တီဗ၊ီ အဝတးဗီ႐ို၊ ၎အေမ၏အဝတးအစာ့
မ္ာ့ႏြငးံ

ေရ့ခ္ိဳ့ခနး့မ္ာ့

စသညးတို႔ကို

ဖ္ကးဆီ့ခဲံသညး။

ထို႔အ်ပငး

အိမးတိုငးမ္ာ့ကိုလညး့ဖ္ကး

စီ့ခဲံသညး။ သူ႔အေမ၏ႏျာ့မ္ာ့ကို ချငးံ်ပဳခ္ကးမယူပဲ ႏျာ့တစးေကာငးကို ှ၂ွ,ွွွ က္ပး်ဖငးံေရာငး့ခဲံၿပီ့
သူ႔အေမပိုငးဆိုငးေသာ
ေရာငး့စာ့ခဲံသညး။

စကးေလြတစးစီ့တျငးအသဵု့်ပဳေသာ

ေစာေက္ားဝငး့သညး

သူ၏

အေမကို

ေမားတာတစးလဵု့ကိုလညး့

သတးရနး

ၾကဵစညးခဲံၿပီ့ေနာကးတျငး

သူ၏အေမသညး သူမ၏ေနအိမးတျငး ေနထိုငးပါက လဵု်ခဵဳသညးဟု မခဵစာ့ရေတာံသညးံ အတျကးေၾကာငးံ
သူမ၏ေမာငးႏမ
ြ မ္ာ့ေနအိမးသို႔

သျာ့ေရာကးေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနထိုငခ
း သ
ဲံ ညး။

ထို႔ေနာကး

သူမသညး

ဤအခကးအခဲ်ပႆနာမ္ာ့ကို မိမိတစးဦ့တညး့ မေက္ားလႊာ့ႏိုငးေသာေၾကာငးံ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယး KNU
ရဲအရာရြိမ္ာ့ထဵ တိုငးၾကာ့ခဲံသညး။
သူမ၏တိုငးတနး့မႈမ္ာ့ကို

နာ့ေထာငးၿပီ့ေသာေနာကးတျငး

KNU

ရဲမ္ာ့သညး

ေစာေက္ားဝငး့ကို

ဖမး့ဆီ့ရနး ဿွှ၄ ခုႏစ
ြ း ၾသဂုတးလ ှ ရကးေန႔တျငး ေစာေက္ားဝငး့ေနထိုငးေသာ ေနအိမးသို႔
သျာ့ေရာကးခဲံေသားလညး့ ထိုေန႔တျငး သူသညး ေတာထဲရြိ သူ၏သူငယးခ္ငး့ေနအိမးတျငး ရြိေနခဲံသညး။
KNU ရဲမ္ာ့သညး ေစာေက္ားဝငး့ကို ဿွှ၄ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ဿ ရကး ညသနး့ေခါငးယဵခ္ိနတ
း ျငး
သူ၏သူငယးခ္ငး့ေနအိမးႏြငးံနီ့ေသာ ကမားလိုေခ္ာငး့ဖ္ာ့တျငး ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး။ KNU ရဲမ္ာ့သညး
ေစာေက္ားဝငး့ကို ဿွှ၄ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၀ ရကးေန႔ ညေန ၂့ွွ နာရီအခ္ိနးတျငး ဘ--- ရျာမြ
ရဲစခနး့သိ႔ု

ေခၐေဆာငးလာခဲံသညး။

၎ကို

ရဲစခနး့ရြိ

အခ္ဳပးခနး့ထဲတျငး

ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့သညး။

သိ႔ေ
ု သား KNU ရဲအရာရြိမ္ာ့က ေစာေက္ားဝငး့၏ အမႈတျငး ေထာငးဒါဏး မညးမြ္ က္ခဵရမညးႏြငးံ
ပတးသကးၿပီ့

အမိနး႔ခ္မြတး်ခငး့

မရြိေသ့ေခ္။

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယးရဲမြဴ့

ေစာခ---

၏

အဆိုအရ

“ဤအမႈန႔ပ
ဲ တးသကးလို႔ ေစာေက္ားဝငး့ဟာ အနညး့ဆဵု့ သဵု့ႏြစး ေထာငးက္ရမယး။” [တနသၤာရီၿမိဳ႕နယး
KNU] တရာ့သူႀကီ့ ပဒို ေစာဒ--- မြ ဤ အမႈကို ကိုငးတျယးထာ့သညး။

အထကးေဖား်ပပါ ပဵုမ္ာ့ကို ဿွှ၄ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ဿ ရကးေန႔တျငး ၿမိတး-ထာ့ွယးခ႐ိုငး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယး၊
ဒူ့ပလယးအိုကလိုခိုေဒသ၊ ဘ--- ရျာတျငး ႐ိုကးကူ့ခဲံသညး။ လကးွဲဘကးရြိ ပထမဦ့ဆဵု့ပဵုတျငး ေစာေက္ားဝငး့မြ
စိတးၾကျေဆ့်ပာ့

ႏြငးံ

ေရခဲစိတးၾကျေဆ့

မ္ာ့သဵု့ခဲံေသာ

ပစၥညး့မ္ာ့ကို

ေဖား်ပထာ့ေသာ

ပဵု်ဖစးသညး။

လကးယာဘကးရြိ ဒုတိယပဵုမြာ ေစာေက္ားဝငး့၏ မိခငး်ဖစးသူ ေနား အ--- မြ ေစာေက္ားဝငး့ဖ္ကးဆီ့ထာ့ေသာ
အိမးပရိေဘာဂပစၥညး့မ္ာ့်ဖစးေသာ အဝတးဗီ႐ို ႏြငးံ တီဗီ တို႔ကို ညႊနး်ပထာ့ေသာ ပဵုကို ေဖား်ပထာ့်ခငး့်ဖစးသညး။
သူမ၏သာ့သညး သူမကို သတး်ဖတးရနး ႀကိဳ့စာ့ခဲံၿပီ့သညးံ ေနာကးတျငး သူမ၏သာ့ႏြငးံ အတူတကျ ေနထိုငးရနး
လဵု်ခဵဳမႈမရြိေတာံေသာေၾကာငးံ သူမ၏စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို တနသၤာရီၿမိဳ႕နယး KNU (ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ဵု့)
ရဲအရာရြိမ္ာ့ထဵ သျာ့ေရာကးတိုငးတနး့ခဲံသညး။ [ဓါတးပဵု - KHRG]

အဆငးံ ၁- ချငံး်ပဳခ္ကးေတာငး့ခဵ်ခငး့
ရျာ့သာ့သို႔မဟုတး လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးခဵရသူသညး ဤသတငး့ကိုအသဵု့်ပဳရနးချငးံ်ပဳပါသလာ့၊
မညးကဲံသိုံေသာနညး့လမး့်ဖငးံ အသဵု့်ပဳချငးံေပ့သညးကိုေဖား်ပေပ့ပါ။
ခဵစာ့ရသူမြ ဤအခ္ကးအလကးႏြငးံတကျ အတူပါလာေသာ ဓါတးပဵုမ္ာ့ကိုပါ [KHRG] ကို အသဵု့်ပဳချငးံ
ေပ့ရနး ချငးံ်ပဳခ္ကးေပ့သညး။

