မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
ဧၿပီလ ၃ရက္ ၂၀၁၈ / KHRG မွတ္တမ္းလႊာအမွတ္ #18-24-I1

ဒူးပလာယာ မႈခင္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းလႊာ : ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ဗိုလ္တစ္ဦး၏
အမိန္႔ျဖင့္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမႈျဖစ္ေပၚ
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာတြင္ ဒူးပလာယာခိ႐ိုင္၊ ၀င္းေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမႈႏင
ွ ့္
တပ္မေတာ္မ်ား၏ တပ္အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
•

၂၀၁၇ခုႏွစ၊္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ရက္တြင္ မန္းက--- ဟုေခၚေသာ ေက်းရြာလူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ သူ၏
ဇနီးျဖစ္သူ နန္းဂ--- တို႔သည္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း (ခလရ) အမွတ္ (၂၈၄) မွ တပ္မေတာ္အရာရွိ
ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းရာဇာၿဖိဳး ကအပင္မ်ားကို ခုတ္ထြင္းရွင္းလင္းခိုင္းၿပီး [ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊] ဝင္းေရး
ၿမိဳ႕နယ္၊ လႊတ္ရွမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ အ--- ေက်းရြာရွိ တပ္မေတာ္ေရွ႕တန္းစစ္တပ္စခန္းမွ အမိႈက္
မ်ားကို

သြန္ခိုင္းခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အရာရွိကို

ေလးစားမႈမျပဳသည့္ယူဆခ်က္ျဖင့္

ယခုလို

အျပစ္ေပးျခင္းခံရသည္ဟုဆိုသည္။
•

ဤမႈခင္းျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေက်းရြာလူႀကီး မန္းက--- သည္ သူ၏ ေက်းရြာလူႀကီး ရာထူးမွ
ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

•

ဤျဖစ္ရပ္ကို ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၆) ႐ံုးသို႔
ရြာသားမ်ားကတင္ျပခဲ့၍ ၎တိ႔မ
ု ွ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ပူးတြဲေစာင့္
ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) အစည္းအေဝးတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ
ထည့္သြင္းတင္ျပသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ | ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ (၂၀၁၇
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ)
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည္မ
့ ွတ္တမ္းလႊာသည္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ KHRG မွေဒသတြင္းလူ႔အခြင့္
အေရးအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ေဒသခံအဖြ႔၀
ဲ င္

တစ္ဦးမွ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 1 ဤသတင္းလႊာသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ လက္ခံရရွိ
0

ခဲ့ၿပီး အျခားေသာ သတင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မႈခင္းအင္တာဗ်ဴး ၇ ခု၊ ေဒသတြင္း ေနာက္
ဆံုးရအေျခအေနတင္ျပခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၁ ေစာင္၊ ဓာတ္ပံု ၁၁၂ ပံု၊ ဗီဒီယို ၂ ခု တိ႔ႏ
ု ွင့္တကြ
လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

2
1

အခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ိဳးအစား အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမႈ
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ရက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ရက္

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ လႊတ္ရွမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ အ--- ရြာ

(ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင)္
ေစာ္ကားခံရသူ(ရာဇ၀တ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူ)၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အမည္

မန္းက---

နန္းဂ---

အသက္

၃၉

၄၁

က်ား/မ

က်ား

မ

လူမ်ိဳး

ကရင္

ကရင္

မိသားစုရ/ွိ မရွိ

ရွိ

ရွိ

အလုပ္အကိုင္

ျခံ

ျခံ

ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ

ဗုဒၶဘာသာ

ဗုဒၶဘာသာ

ရာထူးအဆင့္

ေက်းရြာလူႀကီး

ရြာသား

ေနရပ္ ရြာအမည္

အ--- ေက်းရြာ

အ--- ေက်းရြာ

1

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ KHRG မွ ေလ့က်င့္သင္းၾကားေပးေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ရွိေဒသခံ

အဖြဲ႕မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ပ်က္မႈသတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခခ
ု ်င္းစီအား စံညြန္းပံုစအ
ံ ခ်ိဳး
အစားမ်ားႏွင့္အညီ ရြာသားမ်ားအား ျဖစ္ရပ္ဆိုင္ရာအင္တာဗ်ဴးျခင္း ႏွင့္ ၎တို႔ရင္ႏွီးေသာေနရာေဒသမ်ား
တြင္
သည္။

အေထြေထြေနာက္ဆံုးရအေျခအေနမ်ားအားတင္ျပျခင္းတိ႔က
ု ိုစုေဆာင္းရန္
ဤမူခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာျပဳစုရာတြင္

ေဒသခံအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားကို

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါ
၎တို႔အေရးႀကီးသည္ဟု

ယူဆေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအား ၎တို႔အားျဖင့္ စီစစ္အတည္ျပဳထားၿပီးေသာ
မူရင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေဒသအတြင္းေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ားအား ႏႈင
ိ ္းယွဥ္ျခင္းတို႔ကို ေလ့လာမွတ္
သားရန္ အားေပးတိုက္တြန္းထားပါသည္။
2

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ KHRG ၏ သတင္းေကာက္ယူမႈစည္းစနစ္းမ်ားအား ပို၍ထိုးေဖာက္ျမင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္

ကိုယ္ေတြ႔တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မႈမ်ာႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အျမင္႐ႈေထာင့္
မ်ားတင္းျပျခင္း၊ KHRG ၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားထံမွ လက္ခံ
ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအားလံုးကို လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး ဘာသာျပန္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ
မ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စီစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္
KHRG ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ (အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ) တြင္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားမွာ
ေနရာေဒသ၊ ခုႏွစ္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြဲထားၿပီး ဤသတင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အျခား
ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား KHRG
၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဖက္႐ႈပါ။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အမည္

ရာထူး

ဟိန္းရာဇာၿဖိဳး

ဗိုလ္ႀကီး

စစ္ေၾကာင္း၊တပ္ရင္း၊

အေျခစိုက္သည့္ေနရာ

အထက္အရာရွိ

တပ္မ

ေဒသ

အမည္

ခ.လ.ရ အမွတ္ (၂၈၄)

ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ အ---

ေက်ာ္မင္းေအာင္

ေက်းရြာ

အဆင့္ ၂- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္စီစစ္ျခင္း
(၁) ဤသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းျပဳစုပံုတစ္ဆင္ခ
့ ်င္းကိုရွင္းျပပါ။
ဤသတင္းကို ကၽြန္ေတာ္ [KHRG မွတ္တမ္းျပဳစုသူ] ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ရယူျခင္းျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ [လံုျခံဳမႈအတြက္ ဆင္ဆာျဖတ္ထားသည္] ကို အ--- ရြာတြင္ သြားေရာက္
ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ေမးျမန္းခန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

(၂) ဤသတင္းကိုေပးေသာသူတို႔သည္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္း မည္သ႔ေ
ို ဖာ္ျပ
လိုပါသနည္း။ ၎တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရွင္းျပခ်က္ (မ်ား) ကိုေရးမွတ္ေပးပါ။
[လံုျခံဳမႈအတြက္ ဆင္ဆာျဖတ္ထားသည္] သည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဤျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသးစိတ္
ေျပာျပခဲ့သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေပးပိ႔ေ
ု သာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွတ္ကန္ေၾကာင္း ေျပာႏိုင္ပါသည္။

အဆင့္ ၃- အခင္းျဖစ္ပြားပံု
အခင္းျဖစ္ပြားပံု အေသးစိတ္ကို ျပည့္စံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။
ဤျဖစ္ရပ္ [ျမန္မာတပ္မေတာ္ ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦး၏ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမႈ] သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္
တိုဘာလ

၃၀ရက္ေန႔

[ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊]

ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊

လႊတ္ရွမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊

က---

ေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 3
2

ျဖစ္ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ (ခလရ) အမွတ္
(၂၈၄) မွ [တပ္မေတာ္အရာရွိ] ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းရာဇာၿဖိဳးသည္ အရပ္၀တ္ျဖင့္ ေက်းရြာဥကၠဌ မန္းက--၏အိမ္သို႔ အလည္သြားေရာက္ခဲ့သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း မန္းက--- ၏ဇနီး နန္းဂ--- သည္ ဗိုလ္ႀကီးကို
ႀကိဳဆိုမႈ မရွိခဲ့ေခ်။ နန္းဂ--- ၏ အဆိုအရ ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းရာဇာၿဖိဳးသည္ သူမ၏အိမ္သို႔ အလည္
လာခ်ိန္တြင္ သူမ၏ခင္ပြန္း မန္းက--- သည္ အိမ္၌မရွိေနခဲ့ပါ။ သူမႏွင့္ အသက္ ၇၀ အရြယ္ရွိ သူမ၏
ဖခင္တို႔ႏွစ္ဦးသာ အိမ္တြင္ရွိေနခဲ့သည္။ ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းရာဇာၿဖိဳးမွ သူမအား သူမ၏ခင္ပြန္းအိမ္မွာ
ရွိသလားဟုေမးေသာအခါ သူမက သူမ၏ခင္ပြန္းသည္ ျခံတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန၍ အိမ္၌မရွိဟု
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ နန္းဂ--- သည္ ဗမာစကားကို ေရလည္စြာမေျပာတတ္သည့္အတြက္
3

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔(KHRG) ၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ “Dooplaya Situation

Update: Win Yay Township and Kyainseikgyi Township, September and October 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။

ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းရာဇာၿဖိဳးႏွင့္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ျခင္း မရွိခဲ့သည္အ
့ ျပင္ ဗိုလ္ႀကီး
ဟိန္းရာဇာၿဖိဳးကို လက္ခံထားရန္မွာလည္း သူမ၏လုံျခဳံေရးပိုင္းအရ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္
သည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ျငားလည္း

နန္းဂ---

၏

ယခုလိုျပဳမူဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္

ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းရာဇာၿဖိဳးသည္

စိတ္ဆိုးၿပီး သူ႔ကို႐ိုေသေလးစားမႈမရွိဘူးဟု အျပစ္တင္စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ သိ႔ျု ဖစ္၍ ဗိုလ္ႀကီးသည္
၎ [ေက်းရြာဥကၠဌႏွင့္ သူ၏ဇနီး] တိ႔ႏ
ု ွစ္ဦးစလံုးကို အပင္မ်ားအား ခုတ္ထြင္းရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ စစ္တပ္
စခန္းရွိ အမႈိက္မ်ားကိုသြန္ပစ္ရန္ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းခဲ့သည္။
ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းရာဇာၿဖိဳးမွ ယင္းတိ႔ႏ
ု ွစ္ေယာက္စလုံးကို နံနက္ ၀၈း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၀၄း၀၀ နာရီ အထိ
အလုပ္ခုိင္းေစခဲ့ပါသည္။ သူတ႔ို [ေက်းရြာဥကၠဌႏွင့္ သူ၏ဇနီး] သည္ ထိုအပင္မ်ားကို ခုတ္ထြင္းရွင္း
လင္းရာတြင္ ျမက္ခုတ္စက္မ်ားႏွင့္ ခုတ္ရ၍ ၎တို႔အတြက္ လ်င္ျမန္ၿပီးလြယ္ကူသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
ထိုအပင္မ်ားအားလံုးကို ခုတ္ထြင္းရွင္းလင္းရာ၌ စက္ဆီ (၇) ပုလင္း ကုန္ခဲ့သည္။ စက္ဆီတစ္ပုလင္း
ကို က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀ ေပးရ၍ စက္ဆီ (၇) ပုလင္း အသံုးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၇၀၀၀ က်ပ္ ကုန္က်
ခဲ့သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ထိုကုန္က်ခဲ့သည့္ ဆီဖိုးအားလံုးကို ဥကၠဌတို႔မွ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ေပးခဲ့ရသည္။
စစ္တပ္စခန္းရွိ အမႈိက္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းခိုင္းၿပီးသြန္ခိုင္းခဲ့သည္။ အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာ
ဥကၠဌမွ

ေဆးလိပ္ဖြာရန္ႏွင့္

အနားယူအပန္းေျဖရန္မူ

ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းရာဇာၿဖိဳးက

ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။

စစ္တပ္စခန္းရွိ တပ္မေတာ္ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးမွ ယင္းဥကၠဌႏွင့္ဥကၠဌဇနီးတိ႔က
ု ို ေန႔ခင္းထမင္းစား
ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔သည္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္
အကယ္၍ ေစခိုင္ထားသည့္အလုပ္အား မၿပီး၍ အိမ္သုိ႔မျပန္ရမွာ စိုးရိမ္၍ မစားပဲေနေနခဲ့သည္။
ဤျဖစ္ရပ္ကို ရြာသားမ်ားက ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပဆိုမႈ တစံုတရာ မျပဳလုပ္ရဲၾကပါ။
မန္းက--- သည္ ေက်းရြာဥကၠဌရာထူးတြင္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ရြာသားမ်ား၏ တင္ေျမႇာက္ျခင္းကိခ
ု ံထားရ
သည္ပ
့ ုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ [အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္] သူသည္ ေက်းရြာဥကၠဌ
တာ၀န္မွ

ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး

သာမန္ရြာသားတစ္ဦးအျဖစ္သာ

ဆက္လက္ရပ္တည္ေနထိုင္ခသ
ဲ့ ည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူသည္ ေက်းရြာဥကၠဌတာ၀န္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေၾကာင့္ရြံ႕
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းရာဇာၿဖိဳးသည္ [ေက်းရြာဥကၠဌႏွင့္ သူ၏ဇနီး] တိ႔က
ု ို ဤအမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍

တိုင္ၾကားမႈတစံုတရာမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္

အကယ္၍တိုင္ၾကားခဲ့ပါက

သူတ႔အ
ို တြက္

မလြယ္ဘူးသာမွတ္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဤျဖစ္ရပ္သည္ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ ရြာသားမ်ားရွိသည္။
အ--- ရြာသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ [လံုျခံဳမႈအတြက္ ဆင္ဆာျဖတ္ထားသည္] တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္
ေစာဟ--- သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၆) ႐ံုး
သိ႔ု ဖုန္းေခၚၿပီး ဤျဖစ္ရပ္ကို တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေစာဟ--- ႏွင့္ ဖုန္းေျပာခဲ့ေသာ KNLA
အရာရွိတစ္ဦးက

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္

၎တိ႔ဘ
ု က္မွ

ဘာမွ်အကူအညီမေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း

ေျဖၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ယင္းအရာရွိသည္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ျပဳစု
ထားမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္လည္တင္ျပ
သြားမည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ဤျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းရာဇာၿဖိဳးသည္ စစ္တပ္စခန္း၏ ယာယီစခန္းမွဴးအျဖစ္

ေရွ႕တန္းစခန္းရွိ (ခလရ) အမွတ္ (၂၈၄) မွ တပ္မေတာ္သား အေယာက္ (၂၀) ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ
ဦးေဆာင္ေနခဲ့သည္။ (ခလရ) အမွတ္ (၂၈၄) ေရွ႕တန္းစခန္းသည္ အ--- ရြာအတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ
စတင္၍ အေျခခ်ခဲၿ့ ပီး ၎၏ ပင္မတပ္စခန္းသည္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးအေျခစိုက္စစ္ဗ်ဴဟာ (စဗဟ)
လက္ေအာက္ခံျဖစ္ၿပီး ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေျပးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္စြန္းေက်းရြာတြင္ အေျခခ်
ေနထိုင္သည္။
အ--- ရြာသားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္
ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းရာဇာၿဖိဳးသည္ အ--- ရြာမွထြက္ခြာၿပီး အျခားတစ္ေနရာရွိ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းတစ္ခုသို႔
စစ္သင္တန္း သြားေရာက္တက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ (ခလရ) အမွတ္ (၂၈၄) သည္ တပ္မေတာ္၏
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖစ္ေသာ ေလးလတစ္ႀကိမ္ တပ္အေျပာင္းအလဲအရ (ခလရ) အမွတ္ (၃၂) ႏွင့္
ေနရာအစားထိုးလဲလွယ္ခဲ့သည္။ (ခလရ) အမွတ္ (၃၂) သည္ စစ္ကား (၅) စီးျဖင့္ တပ္မေတာ္
စစ္သားမ်ားအျပည့္ ထိုေနရာသို႔ လာေရာက္လဲလွယခ
္ ဲ့ၾကသည္။

ဤဓာတ္ပံုမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ရက္ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ၀င္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ လႊတ္ရွမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊
အ--- ရြာတြင္ ႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အ--- ရြာ ေရာ္ဘာျခံအတြင္းတြင္ တည္ရွိ
ေသာ (ခလရ) အမွတ္ (၂၈၄) ၏ ယာယီေရွ႕တန္းစခန္းျဖစ္သည္။ စခန္းအေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ေရာ္ဘာ
ပင္မ်ားျဖင့္

ဖံုးကြယ္ထားေသာေၾကာင့္

၀ါးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္

ျခံစည္း႐ိုးမ်ားကိုသာ

ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က ထိုေနရာသည္ မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (MNLA) ၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က (MNLA) ကိုထိုေနရမွ ထြက္ခြာေပးရန္ အမိန႔ေ
္ ပးခဲ့၍ ထို႔အစား
တပ္မေတာ္ စစ္တပ္စခန္းကို အေျခခ်ခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု- KHRG)

အဆင့္ ၄- ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
ရြားသား သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူသည္ ဤသတင္းကိုအသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳပါသလား၊
မည္ကဲ့သ႔ေ
ို သာနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြငေ
့္ ပးသည္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ။
[လံုျခံဳမႈအတြက္ ဆင္ဆာျဖတ္ထားသည္] မွ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးသည္။

