မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
ေမလ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ / KHRG မွတ္တမ္းလႊာအမွတ္ #18-13-I1

ဖားအံ မႈခင္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းလႊာ :
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ႏိ၀
ု င္ဘာလတြင္
လိင
ႈ ္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းျပအျဖစ္အတင္းအဓမၼေစခိုင္းမႈ
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာတြင္

တပ္ၾကပ္

Non-commissioned

Officer

(NCO)

ေမာင္န

ဦးေဆာင္သည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တစ္ဖ႔ျြဲ ဖစ္ေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) က လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊
တကြီးကလားေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေအာက္တိုဘာလမွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကာလစပ္ၾကားတြင္
လမ္းျပအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အ--- ရြာမွ ေစာဧ--- အား အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစခဲ့သည္။ ထိုဧရိယာတြင္
ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားရွိေနသည႔္အျပင္ ဒီေကဘီေအ (ဗုဒၶ - ခြဲထြက)္ အုပ္စုတိုက္ခိုက္ျခင္းအႏၱရာယ္ရွိျခင္းေၾကာင့္
ေစာဧ--- အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္။ ေစာဧ--- သည္ သူ႔မိသားစုအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္ အခ်ိန္
မေပးႏိင
ု ္ေတာ့သျဖင့္ သူအေ၀းသိ႔ေ
ု ရာက္ေနခ်ိန္တြင္ အစာေရစာျပတ္လပ္ကာ က်န္းမာေရးအခက္အခဲမ်ား
ကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။

မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ|

လိင
ႈ ္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားအံခရိုင္

(ေအာက္တိုဘာလ မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္)
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည္မ
့ ွတ္တမ္းလႊာသည္

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

KHRG

မွေဒသတြင္းလူ႔

အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ေဒသခံ
အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးမွ ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဖားအံခရိုင္မွ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။
1
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0

ဤသတင္းလႊာကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီလတြင္

2

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ KHRG မွ ေလ့က်င့္သင္းၾကားေပးေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒသခံ

အဖြဲ႔မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပ်က္မႈသတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခခ
ု ်င္းစီအား စံညြန္းပံုစံ
အခ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္အညီ

ရြာသားမ်ားအား

ျဖစ္ရပ္ဆိုင္ရာ

အင္တာဗ်ဴးျခင္းႏွင့္

၎တို႔ရင္နွီးေသာ

အပိုင္း ၁ - မူခင္းျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ိဳးအစား BGF ျပဳေသာ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမႈ (လမ္းျပအျဖစ္ အတင္းအဓမၼ
ေစခိုင္းမႈ)
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ရက္

ေအာက္တိုဘာလ - ႏိ၀
ု င္ဘာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ

အ--- ရြာ၊ တကြီးကလားေက်းရြာအုပ္စု၊ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားအံခရိုင္

(ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင)္

ေစာ္ကားခံရသူ(ရာဇ၀တ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူ)၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္

ေစာဧ---

အသက္

လံုျခံဳေရးအရ ဆင္ဆာျဖတ္ထားသည္

က်ား/မ

က်ား

လူမ်ိဳး

ကရင္

မိသားစုရ/ွိ မရွိ

ရွိ

အလုပ္အကိုင္

လယ္သမား

ကိုးကြယ္သည့္

ဗုဒၶ

ဘာသာ
ရာထူးအဆင့္

ရြာသား

ေနရပ္ ရြာအမည္

အ--- ရြာ

ေနရာေဒသမ်ားတြင္

အေထြေထြ

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရ

ဤမူခင္းေဖာ္ျပသည့္

အေျခအေနမ်ားအားတင္ျပျခင္းတိ႔က
ု ို
မွတ္တမ္းလႊာျပဳစုရာတြင္

စုေဆာင္းရန္

ေဒသခံအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားကို

၎တို႔အေရးႀကီးသည္ဟုယူဆေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအား ၎တိ႔အ
ု ားျဖင့္
စိစစ္အတည္ျပဳထားၿပီးေသာ

မူရင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ေဒသအတြင္း

ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမူမ်ားအား

ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းတို႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရန္အားေပးတိုက္တြန္း ထားပါသည္။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ KHRG ၏ သတင္းေကာက္ယူမႈစည္းစနစ္းမ်ားအားပို၍ထိုးေဖာက္ျမင္နိုင္ရန္ နွင့္

ကိုယ္ေတြ႕တိုက္ရိုက္ဆက္ သြယ္မႈမ်ားနွင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိရြာသူရြာသားမ်ား၏ အျမင္ရႈေထာင့္
မ်ားတင္းျပျခင္း၊ KHRG ၏အဓိက လုပ္ေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူ မ်ားထံမွ
လက္ခံရရွိေသာ

သတင္းမ်ားအားလံုးကို

လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း

လုပ္ေဆာင္ၿပီး

ဘာသာျပန္၍

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း
မ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ KHRG ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းၿဖစ္သည္။ အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားမွာ
ေနရာေဒသ၊

ခုႏစ
ွ ္၊

အေၾကာင္းအရာ၊အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြဲထားၿပီး

ဤသတင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဆက္လက္ဖတ္႐ရ
ႈ န္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား KHRG
၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ဖက္႐ပ
ႈ ါ။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အမည္

ရာထူး

ေစာေမာင္န

တပ္ၾကပ္

စစ္ေၾကာင္း၊တပ္ရင္း၊

အေျခစိုက္သည့္ေနရာ

အထက္အရာ

တပ္မ

ေဒသ

ရွိ အမည္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္

ေသာင္ရင္းျမစ္ကမ္းနံေဘး

ဗိုလ္မွဴး စိုးနိုင္

အမွတ္ (၁၀၁၂)

ရွိ ကဆယ္ေသေဘေဒသ

အဆင့္ ၂- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္စီစစ္ျခင္း
(၁) ဤသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းျပဳစုပံုတစ္ဆင္ခ
့ ်င္းကိုရွင္းျပပါ။
ကြ်ႏု္ပ္ [KHRG သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသ]ူ သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖားအံ
ခရိုင္၊ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊ အ--- ရြာ၊ တကြီးကလားေက်းရြာအုပ္စု၌ မတရားခံရသူ ေစာဧ--- အား
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ သူက BGF အတြက္ လမ္းျပသူအျဖစ္ ေရွ႕တန္းတြင္ ခရီးသြားအေတြ႔အၾကံဳ
ကိုေျပာျပခဲ့သည္။

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

အဆင့္ ၃- အခင္းျဖစ္ပြားပံု
အခင္းျဖစ္ပြားပံု အေသးစိတ္ကို ျပည့္စံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။
အသက္ [လံုျခံဳေရးအရဆင္ဆာျဖတ္ထားသည္] အရြယ္ရွိ ေစာဧ--- သည္ ဖားအံခရိုင္၊ လိႈင္းဘြဲ
ၿမိဳ႕နယ္၊ တကြီးကလားေက်းရြာအုပ္စု၊ အ--- ရြာတြင္ ေနထိုင္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ
ပထမအပတ္မွ ႏို၀င္ဘာလအထိ သူ႔ကို BGF မွ ေရွ႕တန္းတြင္ လမ္းျပအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္
ခိုင္းေစခဲ့သည္။
BGF မွ DKBA (ဗုဒၶ - ခြဲထြက္) အဖြဲ႔ အား ထိုးစစ္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ဟ--ေဒသတြင္

ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္ေသာ

ခိုင္းေစခဲဲ့သည္။

အ---

ရြာႏွင့္

ဟ---

ေစာဧ---

အား

ေဒသၾကား

သူတ႔၏
ို လမ္းျပအျဖစ္

အကြာအေ၀းသည္

အတင္းအဓမၼ

ေျခက်င္ေလွ်ာက္ပါက

တစ္ရက္တာခရီးရွိသည္။ ေစာအ--- သည္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားရွိေသာ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ DKBA (ဗုဒၶ ခြဲထြက္) အဖြဲ႔မွ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသျဖင့္ BGF တို႔ေရွ႕မွ အရင္ေလွ်ာက္ရသည္။
သူသည္ BGF အတြက္ (၂)လနီးပါ လမ္းညႊန္အျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခံရသျဖင့္ သူ၏မိသားစု
စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ခ်ိန္မရွိေပ။ ထိ႔ေ
ု ႀကာင့္ သူအေ၀းသိ႔ေ
ု ရာက္ေနခ်ိန္တြင္ သူ၏မိသားစုမွာ

အစားအေသာက္ျပတ္လပ္မႈကိုရင္ဆိုင္ရၿပီး အေၾကြးႏြံထဲနစ္ခဲ့ၾကရသည္။ သူ႔မိသားစုသည္ ယခုအခ်ိန္
တြင္ ေန႔စဥ္ အဓိကအခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
ကြ်ေတာ္ [KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား] သည္ ေစာဧ--- အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိ၀
ု င္ဘာလ ၂၂
ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေသာအခါ သူအစီရင္ခံတင္ျပသည္မွာ အင္တာဗ်ဴးေနာက္ေန႔ [၂၀၁၇
ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္] တြင္ BGF မွ ေရွ႕တန္းတြင္ လမ္းျပလုပ္ရန္ ထပ္မံ အမိန္႔ေပးသည္။
သူက ထပ္မံေျပာဆိုသည္မွာ

“ရြာသားေတြဟာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအား [BGF, DKBA (ဗုဒၶ - ခြဲထြက္) အဖြဲ႔ ႏွင့္ တပ္မေတာ္] ကို
ေၾကာက္ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတ႔အ
ို ားလံုးဟာ သူတ႔ရ
ို ဲ႕ အာဏာကို အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး
ရြာသားေတြအေပၚမွာ

အၾကမ္းဖက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

ရြာသားေတြက

သူတ႔အ
ို မိန႔္

ေပးသမွ်အားလံုးကို ဘယ္အခ်ိန္မဆို၊ ဘယ္ေနရာတြင္မဆို လိုက္နာရတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ရြာသားေတြ
ဟာ သူတ႔ို [လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြ] လိုခ်င္တအ
ဲ့ ခ်ိန္အတိုင္း အမိန္႔မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရတယ္။”
ဥပမာ၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု [BGF] က ေစာဧ--- အား ၎တိ႔ႏ
ု ွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ေသာ္လည္း
သူသည္

ေျခက်င္ေလွ်ာက္ရသျဖင့္

အခ်ိန္မွီ

ေရာက္ႏိုင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ေစာဧ---

သည္

ထိုအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမွ သူ႔အား ေဒါသထြက္မည္ကို စိုးရိမ္းပူပန္သၿဖင့္
အိမ္နီးခ်င္းမွ

ေငြေခ်းခဲ့ၿပီး

ဆိုင္ကယ္တကၠစီငွားခဲ့သည္။

အလားတူအေျခအေနကဲ့သို႔ပင္

ရြာသားမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားမွ အစားအေသာက္မ်ား၊ ၀က္သား၊ ၾကက္သား ႏွင့္
အျခားအရာမ်ားကို အမိန္႔ေပးယူေဆာင္လာခိုင္းရာတြင္ အခိ်န္မွန္ေရာက္ေစရန္ ေငြေခ်းခဲ့ၾကရသည္။
ေစာဧ--- သည္ ဘိဘ
ု ဥ
ိ ီးေဆာင္ေသာ DKBA (ဗုဒၶ - ခြဲထြက္) အဖြဲ႔မွ BGF လမ္းျပကုိအရင္ပစ္ရန္
သူ၏စစ္သားမ်ားကို

အမိန္႔ေပးထားခဲ့သည္ဟူေသာ

သူ႔အသက္အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု

ခံစားရသည္။

ေကာလဟာလကို

ထိ႔ေ
ု ႀကာင့္

ၾကားသိခဲ့ရသျဖင့့္

မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ဖို႔ရန္အတြက္

သူ႔အားေရွ႕တန္းတြင္ ေသနတ္တစ္လက္ေပးပါရန္ BGF ကုိေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေစာ အ--- သည္
သူ၏မိသားစုုႏွင့္ ၂ရက္သာ အတူေနခဲ့ရၿပီး BGF ၏ လမ္းျပအျဖစ္ ေရွ႕တန္းသို႔ျပန္သြားခဲ့ရသည္။
ထိ႔ျု ပင္ BGF

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမွ [၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔တြင္] ၎ကို ထပ္မံ၍

အသစ္တဖန္ လမ္းျပေပးရန္ အမိန႔ေ
္ ပးခဲ့သည္။

အဆင့္ ၄- ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
ရြားသားသိ႔မ
ု ဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူသည္ ဤသတင္းကိုအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳပါသလား၊
မည္ကဲ့သို့ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြငေ
့္ ပးသည္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ။
မတရားခံရသူမွ KHRG အား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ရာတြင္အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ေပးပါသည္။

