မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၁ရက္ / KHRG မွတ္တမ္းလႊာအမွတ္ # 18-41-I1

ဖာပြနခ
္ ရိုငမ
္ ႈခင္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းလႊာ : လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္
တပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၈ခုႏွစ္
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာတြင္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိ တပ္မေတာ္၏

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႕၏စစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္
လူေသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတိုးခ်ဲ႕ရန္

အသံုးျပဳေသာလမ္းအား

ဖာပြန္ခရိုင္၊

ေဖာက္လုပ္တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္အတြက္

စားနပ္ရိကၡာမ်ား၊ ကုန္တင္ကားမ်ားႏွင့္ ေျမတူးစက္မ်ားကို သယ္ယူပို႕ေဆာင္ျခင္း၊ နယ္ေျမေဒသမ်ားအား
တိုးခ်ဲ႕လႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ စစ္စခန္းမ်ားကို ပို၍ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာက္လုပ္တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တို႔
ပါဝင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔အစည္း (KNU)မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံရြာသား
မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား မရရွိဘဲ ဤကဲ့သို႔ေသာ စစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္
လွ်က္ရွိသည္။

မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ|

လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္ (ဇန္နဝါရီလ

၂၀၁၈ခုႏွစ)္
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာသည္ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕KHRGမွေဒသတြင္းလူ႔
အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာမွတ္သားရန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာေဒ
သခံအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမွေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

1

1
0

ဤသတင္းလႊာသည္

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊

ဧျပီလ၊

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ KHRGမွ ေလ့က်င့္သင္းၾကားေပးေသာ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ရွိေဒသခံ

အဖြဲ႕မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပ်က္မႈသတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခခ
ု ်င္းစီအား စံညြန္းပံုစံ
အခ်ိဳးအစားမ်ားနွင့္အညီ ရြာသားမ်ားအား ျဖစ္ရပ္ဆိုငရ
္ ာ အင္တာဗ်ဴးျခင္းနွင့္ ၄င္းတို႔ရင္နွီးေသာ ေနရာေဒသ
မ်ားတြင္ အေထြေထြေနာက္ဆံုးရအေျခအေနမ်ားအားတင္ျပျခင္းတို႔ကို စုေဆာင္းရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး
ပါသည္။ ဤမူခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာျပဳစုရာတြင္ ေဒသခံအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားကို ၄င္းတို႔အေရးၾကီးသည္ဟု
ယူဆေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေသာျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအား ၄င္းတို႔အားျဖင့္ စီးစစ္အတည္ျပဳထားျပီးေသာ

လတြင္ ဖာပြန္ခရိုင္တြင္ လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး အျခားေသာ မႈခင္းျပသည့္မွတ္တမ္းမ်ား ၂၃ခု
နွင့္အတူ အျခားေသာသတင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မႈခင္းအင္တာဗ်ဴး ၂၃ခုႏွင့္
ေဒသတြင္းေနာက္ဆံုးအေျခအေနသတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွတ္တမ္း ၂ခု၊ ဓါတ္ပုံ ၃၂၂ပုံ၊ ဗီဒီယို
၃၃ခုနွင့္တကြ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ 2
1

အပိုင္း ၁ - မႈခင္းျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ိဳးအစား စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈ
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ရက္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ

ဖာပြန္ခရိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ေခးပူေက်းရြာအုပ္စု

(ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင)္

ေစာ္ကားခံရသူ(ရာဇ၀တ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူ)၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္

ေစာ ခ---

အသက္

၆၀ ႏွစ္

က်ား/မ

က်ား

လူမ်ိဳး

ကရင္

မိသားစုရ/ွိ မရွိ

ရွိ

အလုပ္အကိုင္

လယ္သမား

ကိုးကြယ္သည့္

မိရိုးဖလာကြယ္

ဘာသာ

ယံုၾကည္သူ

ရာထူးအဆင့္

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴး

ေနရပ္ ရြာအမည္

က---ရြာ

မူရင္းအေထာက္အထားမ်ားနွင့္ေဒသအတြင္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ားအား နႈိင္းယွဥ္ျခင္းတို႔ကို ေလ့လာမွတ္
သားရန္ အားေပးတိုက္တြန္းထားပါသည္။
2

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲ ၏ သတင္းေကာက္ယူမႈစည္းစနစ္မ်ားအား ပို၍ထိုးေဖာက္ျမင္နိုင္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္

တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားနွင့္

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ

ရြာသူရြာသားမ်ား၏

အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား

တင္ျပျခင္း၊ KHRG၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားထံမွ လက္ခံရရွိ
ေသာသတင္းမ်ားအားလံုးကိုလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျပီးဘာသာျပန္၍ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား၏
လံုျခံဳေရးနွင့္ပတ္သက္ ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားစိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ KHRG ၏
၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ျဖန္႔ေ၀ၿခင္းၿဖစ္သည္။ အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားမွာ ေနရာေဒသ၊ ခုနွစ္၊ အေၾကာင္းအရာ၊
အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြဲထားျပီး ဤသတင္းနွင့္ပတ္သတ္ေသာ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဆက္
လက္ဖတ္ရႈရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား KHRG ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ဖက္ရွဳပါ။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အမည္

ရာထူး

စစ္ေၾကာင္း၊တပ္ရင္း၊

အေျခစိုက္သည့္ေနရာ

အထက္အရာရွိ

တပ္မ

ေဒသ

အမည္

-

-

-

ထီးေထာ္ပယ္

-

-

-

-

ေခၚေဒါ့ခိုး

-

-

-

-

ဆာေလာက်ိဳရြာ ႏွင့္

-

ကြဲက်ိဳခို

အဆင့္ ၂- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္စီစစ္ျခင္း
(၁) ဤသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းျပဳစုပံုတစ္ဆင္ခ
့ ်င္းကိုရွင္းျပပါ။
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးသည္
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သည့္ အသက္၆၀အရြယရ
္ ွိ ေစာခ---ႏွင့္ ဖာပြန္ခရိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊
ေခးပူေက်းရြာအုပ္စု၊ ပနာေအပယ္ခုိေဒသ၊ လ---ေနရာတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

(၂) ဤသတင္းကိုေပးေသာသူတို႔သည္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္းမည္သ႔ေ
ို ဖာ္ျပ
လိုပါသနည္း။ ၄င္းတို႕တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရွင္းျပခ်က္(မ်ားကိ)ု ေရးမွတ္ေပးပါ။
ဤမႈခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသည္ ေစာခ---၏ေနရပ္ႏွင့္နီးေသာေၾကာင့္ ဤသတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

အဆင့္ ၃- အခင္းျဖစ္ပြားပံု
အခင္းျဖစ္ပြားပံု အေသးစိတ္ကို ျပည့္စံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးသည္
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သည့္ ေစာခ---ႏွင့္ ဖာပြန္ခရိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ေခးပူေက်းရြာအုပ္စု၊
ပနာေအပယ္ခုိေဒသ၊ လ---ေနရာတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၎၏
ရြာတြင္ အိမ္ေျခေပါင္း ၁၇အိမ္ ရွိျပီး လူဦးေရ ၁၃၄ ဦး ရွိပါသည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။ ရြာသူရြာသား
မ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ လယ္ယာသာ လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။ ဝင္ေငြရရွိရန္အ
တြက္ အျခားအလုပ္အခြင့္အေရးမ်ား မရွိပါ။ ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြ႕ဲ အစည္း (KNU)သည္ ျမန္မာအစိုးရ
ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခက္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးျဖစ္ခဲ့
ေသာ္လည္း အရပ္သားျပည္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈမရွိဟု ခံစားၾက
ရပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ တပ္မေတာ္သည္ (အရပ္သားမ်ားအား) တုိက္ခုိက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ျခင္း
မရွိဘဲ အရပ္သားမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ (NCA လက္မွတ္မထိုးမီွ) ပို၍ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္ခဲ့
သည္။ သိ႕ု ေသာ္ အရပ္သားမ်ားသည္ ၎တု႕ိ ၏လုံျခံဳမႈအတြက္ စိုးရိမ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု
သည္ တပ္မေတာ္မွ ၎တုိ႕အား တစ္စံုတစ္ရာထိခိုက္မႈ ျပဳလုပ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနရပါသည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားသည္ KNU သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ (KNDO)
အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ဦးေဆာင္မႈ မရွိဘဲ တပ္မေတာ္အျခခ်ေနထိုင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ သြားလာျဖတ္သန္း
ျခင္း မရွိေပ။
တပ္မေတာ္သည္ ေခးပူေက်းရြာအုပ္စုတြင္ စားနပ္ရိကၡမ်ား သယ္ယပ
ူ ို႔ေဆာင္ျပီး စစ္စခန္းမ်ားကို
လည္း ပိုမိုေတာင့္တင္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ကြဲက်ိဳခိုေဒသတြငလ
္ ည္း တပ္မေတာ္
သည္ ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေခးပူေက်းရြာအုပ္စုရွိ
ေခၚေဒါခိုး၊ ထီးေထာ္ပယ္ႏွင့္ ဆာေလာက်ိဳေဒသမ်ားတြင္လည္း အေျခစိုက္ေနထိုင္သည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊
ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ ေျမတူးကားတစ္စီးႏွင့္ စစ္ကားတစ္စီးကို (စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ
တိုးခ်ဲ႕ရန္) လမ္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၈ရက္ေန႔
တြင္ (ေခးပူေက်းရြာအုပ္စု) သု႔ိ တပ္မေတာ္မွ ကားၾကီး ၂၅ စီးျဖင့္ ရိကၡာမ်ား ထပ္မံပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
တပ္မေတာ္သည္ ရွိးခိုေဒသရွိ အရပ္သားအသံုးျပဳေသာလမ္းေဘးနားတြင္ ဆန္ ၅ အိတ္ႏွင့္ ၁၅ ပုံး၊
၁၅ လီတာခန္႔ရွိ စားဆီ၁ဂါလန္ကို ခ်ထားခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ အရပ္သားမ်ားသည္ ဤစားစရာမ်ားကို
တစ္ခုမွ် မယူၾကပါ။

အဆင့္ ၄- ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
ရြားသားသိ႔မ
ု ဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူသည္ ဤသတင္းကိုအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳပါသလား၊
မည္ကဲ့သို့ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြငေ
့္ ပးသည္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ။
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရေသာသူသည္ ၎ေျပာျပသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား KHRG မွ အင္
တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျဖန္႔ေဝရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤအခ်က္
အလက္မွ ေဖာ္ျပထားေသာ တပ္မေတာ္၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပရွိ
ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား သိရွိရန္အတြက္ျဖစ္သည္။

