မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၇ရက္ / KHRG မွတ္တမ္းလႊာအမွတ္ # 17-93-I1

ေတာင္ငူ မႈခင္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းလႊာ: သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြငး္
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္
ေဒသခံမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိ
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာတြင္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အ---ရြာႏွင့္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
အၾကားရွိလမ္းခြတြင္ ကားတိုက္မႈေၾကာင့္ အ---ရြာမွ ရြာသားတစ္ဦးေသဆံုးၿပီး (၈) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္
အေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမွာ တပ္မေတာ္
ဘုရင့္ေနာင္စစ္တပ္စခန္းမွ

ဒုတပ္ၾကပ္ေအာင္မင္းႏိုင္၏ကားျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း

သူ၏ကားကို

အဆိုပါယာဥ္တိုက္မႈတြင္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ေသာသူသည္ မည္သူမည္ဝါဆိုတာက မသိရပါ။ ထိုယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္
ခဲ့သူသည္ ေနာ္ဝ---ကိုပါတိုက္မိခဲ့ၿပီး ေနာ္ဝ---မွ သူမ၏ဘယ္ဖက္လက္တစ္ဖက္ႏွင့္နံ႐ိုးတစ္ေခ်ာင္း ႀကိဳးခဲ့
သည္။ သို႔ေသာ္ သူမ၏ ဒဏ္ရာအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆးကုသမႈကို လက္ခံရရွိျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ| ေတာင္ငူခရိုင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့နယ္္
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည္မ
့ ွတ္တမ္းလႊာသည္ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ KHRG မွ ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္
အေရးအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ေဒသခံအဖြ႔ဝ
ဲ င္
တစ္ဦးမွေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ 1 ဤသတင္းလႊာသည္၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္မွ
0

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) မွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒသခံ

1

အဖြဲ႔မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပ်က္မႈသတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခုခ်င္းစီအား စံညြန္းပံုစံ
အခ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္အညီ ရြာသားမ်ားအား ျဖစ္ရပ္ဆိုင္ရာအင္တာဗ်ဴးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ရင္ႏွီးေသာ ေနရာေဒသ
မ်ားတြင္ အေထြေထြေနာက္ဆံုးရအေျခအေနမ်ားအား တင္ျပျခင္းတို႔ကို စုေဆာင္းရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး
ပါသည္။ ဤမူခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာျပဳစုရာတြင္ ေဒသခံအဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားကို ၎တို႔အေရးႀကီးသည္ဟု
ယူဆေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအား ၎တို႔အားျဖင့္ စိစစ္အတည္ျပဳထားၿပီးေသာ

လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး အျခားေသာမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းတစ္ခုႏွင့္အတူ အျခားေသာသတင္းအမ်ိဳး
အစားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မႈခင္းအင္တာဗ်ဴး (၉) ခု၊ ေဒသတြင္းေနာက္ဆံုးရ အေျခအေနသတင္း
ေဖာ္ျပခ်က္မွတ္တမ္း တစ္ေစာင္၊ ဓာတ္ပံု (၁၈၆) ပံု၊ ဗီဒီယို (၄) ခုႏွင့္တကြ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ 2
1

အပိုင္း ၁ - မူခင္းျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ိဳးအစား ယာဥ္တိုက္မႈ
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ရက္

၂၀၁၇ခုႏွစ၊္ ဇူလိုင္လ၊ ၇ ရက္

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ

ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ အ--- ရြာ

(ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင)္

အၾကားရွိ ကားလမ္းမလမ္းခြ

ေစာ္ကားခံရသူ(ရာဇ၀တ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူ)၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္

ေနာ္ဝ---

အသက္

၅၂ ႏွစ္

က်ား/မ

မ

လူမ်ိဳး

ကရင္

မိသားစုရ/ွိ မရွိ

ရွိ

အလုပ္အကိုင္

ဥယ်ာဥ္ျခံ

ကိုးကြယ္သည့္

ခရစ္ယာန္

ဘာသာ
ရာထူးအဆင့္

ရြာသား

ေနရပ္ ရြာအမည္

အ---ရြာ
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္

ရာထူး

စစ္ေၾကာင္း၊တပ္ရင္း၊

အေျခစိုက္သည့္ေနရာ

အထက္အရာရွိ

မူရင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေဒသအတြင္းေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမူမ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းတို႔ကို ေလ့လာမွတ္
သားရန္ အားေပးတိုက္တြန္းထားပါသည္။
2

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) ၏ သတင္းေကာက္ယူမႈ စည္းစနစ္မ်ားအား ပို၍ထိုးေဖာက္ျမင္နိုင္ရန္

ႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႔တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အျမင္႐ႈ
ေထာင့္မ်ားတင္ျပျခင္း၊ KHRG ၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားထံမွ
လက္ခံရရွိေသာ သတင္းမ်ားအားလံုးကို လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီး ဘာသာျပန္၍ ျပစ္မႈက်ဴး
လြန္ျခင္းခံရသူမ်ား၏လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားအား

စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား

ျပဳလုပၿ္ ပီးေနာက္ KHRG ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာအစီရင္ခံစာ
မ်ားမွာ ေနရာေဒသ၊ ခုႏစ
ွ ္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြဲထားၿပီး ဤသတင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ
အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဆက္လက္ဖတ္႐ရ
ႈ န္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား KHRG
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ဖတ္႐ပ
ႈ ါ။

ေအာင္မင္းႏိုင္

ဒုတပ္ၾကပ္

တပ္မ

ေဒသ

အမည္

ဘုရင့္ေနာင္

သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးတင့္

တိုက္ခိုက္ေရးေက်ာင္း

ဘုရင့္ေနာင္ေလ့က်င့္ေရး

ႏိုင္

ေက်ာင္း

အဆင့္ ၂- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္စီစစ္ျခင္း
(၁) ဤသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းျပဳစုပံုတစ္ဆင္ခ
့ ်င္းကိုရွင္းျပပါ။
ဤသတင္းကို ရြာသားထံမွ သိရ၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ ရြာသားမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု၍ အ--ရြာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး အင္တာဗ်ဴး (ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း) ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

(၂) ဤသတင္းကိုေပးေသာသူတို႔သည္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္းမည္သ႔ေ
ို ဖာ္ျပ
လိုပါသနည္း။ ၄င္းတို႕တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရွင္းျပခ်က္(မ်ားကိ)ု ေရးမွတ္ေပးပါ။
ဤသတင္းကို ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူတစ္ဦးက ကၽြႏ္ုပ္အား ၎၏ခံစားရမႈမ်ားကို
ေျပာျပျခင္းေၾကာင့္ မွန္ကန္ပါသည္။

အဆင့္ ၃- အခင္းျဖစ္ပြားပံု
အခင္းျဖစ္ပြားပံု အေသးစိတ္ကို ျပည့္စံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၇ရက္ေန႔၌ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အ--- ရြာႏွင့္ သံေတာင္ႀကီး
လမ္းခြတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ယင္းယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမွာ
ဘုရင့္ေနာင္တပ္မွ တပ္မေတာ္ ဒုတပ္ၾကပ္ရာထူးရွိသူေအာင္မင္းႏိုင္၏ကားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း
ကားအား ေမာင္းႏွင္လာသည့္သူသည္ မည္သူမည္ဝါဆိုတာကို မသိရပါ။ ဤဒုတပ္ၾကပ္ေအာင္မင္းႏိုင္
၏ကားအား မဆင္မေျခ ေမာင္းႏွင္လာသည့္သူ၏အျပဳအမူေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈအခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
အဆိုပါယာဥ္တိုက္မႈတြင္ တစ္ဦးေသဆံုးၿပီး (၈) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ၎ဒဏ္ရရွိသူ (၈) ဦးအနက္
အသက္ ၅၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေနာဝ---ဆိုသူသည္ ဘယ္ဖက္လက္က်ိဳးၿပီး ဘယ္ဖက္နံ႐ိုးတစ္ေခ်ာင္းပါ
က်ိဳးသြားခဲ့သည္။ ဤသိ႔ျု ဖင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၇ရက္ေန႔တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသည့္ သူမ်ားကို
ဘုရင့္ေနာင္စစ္တပ္ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံရၿပီး စစ္တပ္ေဆး႐ံုမွ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ေပးခဲ့သည္။ ေနာ္ဝ---ကို
ဓာတ္မွန္႐ိုက္ေပးၿပီး အေျဖထြက္ရာမွာ သူမ၏ဘယ္ဖက္လက္တစ္ဖက္က်ိဳးသြားသည္ဟု ေဆး႐ံုဓာတ္
မွန္႐ိုက္ခန္းက ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာ္ဝ---ကို ေဆး႐ံုတက္စရာမလို၊ ဘာမွမျဖစ္ဟု စစ္တပ္ေဆး
႐ံုကေျပာၿပီး ေသာက္ေဆးမ်ားႏွင့္ လက္ကိုပတ္တီးမ်ားျဖင့္သာစည္းေပး၍ ေနာ္ဝ---အား အိမ္တြင္
ျပန္ၿပီးအနားယူရန္ လြတ္လိုက္ပါသည္။
စစ္တပ္ေဆး႐ံုမွေပးလုိက္ေသာေဆးမွာ အစာအိမ္ေသာက္ေဆးႏွင့္ ပါရာစီတေမာ့သာျဖစ္၍ ၁၀ ရက္
ၾကာလွ်င္ ျပန္လာျပပါဟု သူမကို ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေနာ္ဝ---၏ ဒဏ္ရာသည္ ပို၍နာက်င္လာၿပီး ေတာင္ငူ
ေဆး႐ံုသို႔ သြားေရာက္ျပသရာမွာ ဘုရင့္ေနာင္စစ္တပ္ေဆး႐ံုမွ ေပးသည့္ေဆးသည္ လက္ရွိထိခိုက္
သည္ဒ
့ ါဏ္ရာႏွင့္မသက္ဆိုင္၍ မေသာက္သံုးရန္ ေတာင္ငူေဆး႐ံုမွ ဆရာဝန္ေနာ္ရွား႐ိုေဖာမွ ညႊန္ၾကား
၍ ၎စစ္တပ္ေဆး႐ံုမွေပးသည့္ေဆးကို မေသာက္သံုးေတာ့ပဲ ထားခဲ့သည္ဟု ေနာ္ဝ---က ေျပာပါ
သည္။
ဤယာဥ္တိုက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ ရြာသားမ်ားကို ဘုရင့္ေနာင္စစ္တပ္ေဆး႐ံုသို႔ ေခၚ
သြားခဲ့ေသာ္လည္း ဓါတ္မွန္႐ိုက္ေပး၍ ေဆး႐ံုတက္စရာမလိုဟု ဆရာဝန္မ်ားကေျပာၿပီး ျပန္လြတ္လိုက္
ပါသည္။ ၎လူနာမ်ားက ေဆး႐ံုတက္ရမည္ဟုထင္ကာ အိပ္ယာလိပ္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ လူနာအသံုး
ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ပါတည္းယူခဲ့ၿပီး ေဆး႐ံုကလက္မခံ၍ ျပန္လာခဲ့ရပါသည္ဟု ဒါဏ္ရာရွိသူ
ေနာ္ဝ---က ေျပာပါသည္။ [ဒုတပ္ၾကပ္ေအာင္မင္းႏိုင္မွ] ေဆးဖိုးဝါးခလည္းမေပး၊ တာ၀န္ယူ ကုသေပး
မႈလည္းမရွိေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။

ဤဓာတ္ပံုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အ---ရြာတြင္
႐ိုက္ယူခဲ့သည္။ ေဖာ္ျပပါပံုသည္ ယာဥ္တိုက္မႈတြင္ ဒဏ္ရာဆိုးရြားစြာ ရရွိခဲ့သည့္ ေနာ္ဝ---၏ပံုျဖစ္ၿပီး
သူမသည္ အ---ရြာႏွင့္ သံေတာင္ႀကီးလမ္းခြတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ သူမ၏ဘယ္
ဖက္လက္ႏွင့္ ဘယ္ဖက္ႏွံ႐ိုးတစ္ေခ်ာင္းက်ိဳးသြားခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု - KHRG)

အဆင့္ ၄- ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
ရြားသားသိ႔မ
ု ဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူသည္ ဤသတင္းကိုအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳပါသလား၊
မည္ကဲ့သို့ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြငေ
့္ ပးသည္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ။
ဤသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္တရားေပၚေပါက္ရန္ႏွင့္အမ်ားသိရွိၿပီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အတြက္
သတင္းကို အသံုးျပဳႏိင
ု ္ပါသည္ဟု ကာယကံရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပါသည္။

