မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ / KHRG မွတ္တမ္းလႊာအမွတ္# 18-51-I2

ဖာပြန္ မႈခင္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းလႊာ : ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္တြင္းေျမယာသိမ္း
ဆည္းမႈ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာတြင္ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္၌ ျဖစ္ခဲ့ေသာေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကိုေရးသားေဖာ္ျပ
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေစာသ--- က မိမိ၏ေနရပ္သို႔ျပန္သာြ းေသာအခ်ိန္၌ ၎၏ေျမယာအား KNU/KNLA-PC စစ္သားတစ္
ဦးမွသိမ္းယူၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ သူသည္ ဤျဖစ္ရပ္အား ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံးထံသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီးေသာ္
လည္း ယခုထိတုိင္၎အတြက္ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမျပဳလုပ္ေသးပါ။

မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ| ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ၊္ ေဖေဖၚ
ဝါရီလ)
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည္မ
့ ွတ္တမ္းလႊာသည္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ (KHRG) မွ ေဒသတြင္းလူ႔အခြင့္အေရး
အေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာမွတ္သားရန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ေဒသခံအဖြ႔ဝ
ဲ င္တစ္ဦးမွေဖာ္ျပျခင္း
ျဖစ္သည္။

1

ဤသတင္းလႊာသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ လတြင္ ဖာပြန္ခရုိင္၌ လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး အျခားေသာ

မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား (၃)ခု ႏွင့္အတူ အျခားေသာသတင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မႈခင္း
အင္တာဗ်ဴး (၄)ခု၊ ဓာတ္ပံု (၂၅)ပံု ေဒသတြင္းေနာက္ဆံုးအေျခအေနသတင္းေဖာ္ျပခ်က္ မွတ္တမ္း (၁)ခု
ႏွင့္တကြလက္ခံရရွိခဲ့သည္။
1

2
1

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ KHRG မွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိေဒသခံ အဖြဲ႔မ်ားအား

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ

ျဖစ္ပ်က္မႈသတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခခ
ု ်င္းစီအား

စံညြန္းပံုစံအခ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္အညီ

ရြာသားမ်ားအား ျဖစ္ရပ္ဆိုင္ရာ အင္တာဗ်ဴးျခင္း ႏွင့္ ၄င္းတို႔ရင္ႏွီးေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ အေထြေထြေနာက္ဆံုးရ
အေျခအေနမ်ားအားတင္ျပျခင္းတိ႔က
ု ိုစုေဆာင္းရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဤမူခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
ျပဳစုရာတြင္

ေဒသခံအဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားကို

၄င္းတို႔အေရးၾကီးသည္ဟုယူဆေသာ

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေသာျဖစ္ပ်က္မႈ

မ်ားအား ၄င္းတို႔အားျဖင့္ စီစစ္အတည္ျပဳထားျပီးေသာ မူရင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ေဒသအတြင္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚ
မူမ်ားအားနႈိင္းယွဥ္ျခင္းတို႔ကို ေလ့လာမွတ္ သားရန္အားေပးတိုက္တြန္းထားပါသည္။
2

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ KHRG ၏ သတင္းေကာက္ယူမႈစည္းစနစ္မ်ားအားပို၍ထိုးေဖာက္ျမင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႔

တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိရြာသူရြာသားမ်ား၏

အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားတင္းျပျခင္း၊

အပိုင္း ၁ - မူခင္းျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ိဳးအစား ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ရက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၇ရက္

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ

ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕၊ က--- ရပ္ကြက္

(ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင)္

ေစာ္ကားခံရသူ(ရာဇ၀တ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူ)၏ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အမည္

ေစာသ---

အသက္

၄၇

က်ား/မ

က်ား

လူမ်ိဳး

ကရင္

မိသားစုရ/ွိ မရွိ

ရွိ

အလုပ္အကိုင္

လယ္ယာ

ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ

ခရစ္ယာန္

ရာထူးအဆင့္

ရြာသား

ေနရပ္ ရြာအမည္

ကမေမာင္းၿမိဳ႕၊ က--- ရပ္ကြက္
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္
ေစာဥာဏ္ထြန္း

ရာထူး
တပ္သား

စစ္ေၾကာင္း၊ တပ္ရင္း၊

အေျခစိုက္သည့္ေနရာ

အထက္အရာရွိ

တပ္မ

ေဒသ

အမည္

KNU/KNLA-PC

ထိ႔ေ
ု ကာ္ကိုး

အမွတ္ (၃)
စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမ
တပ္ခြဲမွဴး ေစာစိုးဝင္း

အဆင့္ ၂- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္စီစစ္ျခင္း
(၁) ဤသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းျပဳစုပံုတစ္ဆင္ခ
့ ်င္းကို ရွင္းျပပါ။
ကၽြႏု္ပ္သည္ လယ္ေျမသိမ္းဆည္းခံရသူကိုယ္တုိင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

KHRG၏အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားထံမွလက္ခံရရွိ ေသာသတင္းမ်ားအားလံုး
ကိုလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျပီး

ဘာသာျပန္၍ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား

လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားအားစီစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ KHRG ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖစ္သည္။
အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားမွာ ေနရာေဒသ၊ ခုႏစ
ွ ္၊ အေၾကာင္းအရာ၊အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြဲထားျပီး ဤသတင္းႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား
KHRG ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ဖက္ရႈပါ။

(၂)

ဤသတင္းကိုေပးေသာသူတို႔သည္

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္း

မည္သ႔ေ
ို ဖာ္ျပ

လိုပါသနည္း။ ၄င္းတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရွင္းျပခ်က္(မ်ားကိ)ု ေရးမွတ္ေပးပါ။
လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရသူကိုယ္တုိင္သည္ ကၽြႏု္ပ္အား ဤသတင္းအခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝထားပါသည္။

အဆင့္ ၃- အခင္းျဖစ္ပြားပံု
အခင္းျဖစ္ပြားပံု အေသးစိတ္ကို ျပည့္စံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။
ဤမႈခင္းသည္ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕၊ က--- ရပ္ကြက္ [ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္၊
ထီးသေဒါ့ထေက်းရြာအုပ္စု၊ က---ရပ္ကြက္] ၌ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၇ရက္္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး

(KNU)/ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္္ေရးတပ္မေတာ္

(KNLA) ႏွင့္ KNU-KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA-PC) မွစစ္သားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေစာဥာဏ္
ထြန္းသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္အေျခစိုက္ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံရြာသားတစ္ဦး၏ ပိုင္ဆုိင္ေသာ
ေျမဧက ၄.၆၈ အားသိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ဤေဒသခံရြာသားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ရြာသို႔ျပန္လာေသာ
အခ်ိန္၌

၎ေျမယာသိမ္းယူမႈအား

ကရင္အမ်ဳိးသာအစည္းအရုံးထံသို႔

တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ထိ႔ေ
ု နာက္၊

ေစာဥာဏ္ထြန္းသည္ သူ႔အားၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါသည္။
ေစာသ---သည္ က---ရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး တိုးတက္ေသာဗုဒၹဘာသာကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္
(DKBA) ကို ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ေဒသတြင္းတင္းမာမႈပိုမိုျပင္းထန္လာခ်ိန္တြင္
သူႏွင့္ သူ႔မိသားစုတို႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ထြက္ေျပးခဲ့ၾကပါသည္။ ၿပီးေနာက္၊ ထိုင္းငံရွိဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခု
ျဖစ္ေသာ မယ္ရာမူတြင္ ဝင္ေရာက္နာမည္စရင္းသြင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ဤအေျခအေနေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး
DKBA သည္ သူတို႔၏ေျမယာမ်ားအား သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ DKBA ႏွင့္ KNU/KNLA-PC ႏွစ္ဖ႔စ
ြဲ လံုးသည္
မိမိတို႔ေနရာေဒသမွ ထြက္ခြာသြားၾကေသာမိသားစုမ်ား၏ ေျမယာမ်ားအားသိမ္းယူခဲ့ၾကပါသည္။
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံးႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရစပ္ၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မရ
ႈ ပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း
ကရင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနသည္ပို၍ၿငိမ္သက္မႈရွိလာပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္၊ ေစာသ---သည္ ဒုကၡသည္
စခန္းတြင္ အႏွစ္၂၀ၾကာေနထုိင္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း မိမိ၏ရြာသို႔ျပန္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။ ယခု
အခ်ိန္တြင္ သူသည္အသက္ ၄၇ ႏွစ္ရွိၿပီး သားသမီး ခုႏွစ္ေယာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ သူျပန္သြားေသာ
အခ်ိန္တြင္ သူ၏သားသမီးမ်ား သူႏွင့္အတူျပန္သြားခဲ့ၾကပါသည္။
ေစာသ---သည္ မိမိ၏အိမ္သို႔ျပန္သြားသည့္အခ်ိန္၌ သူ၏လယ္ေျမယာကိုျပန္လည္ရလိုခဲ့ပါသည္။ ေစာ
သ---တြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေသာ တရားဝင္ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ စာရြက္စာတမ္း
အခ်က္အလက္မ်ားရွိပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း၊ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားေသာအခ်ိန္တြင္ ထိုစာရြက္စာ
တမ္းမ်ားမွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါသည္။ သူ၏ေျမယာတြင္ အုန္းပင္မ်ားႏွင့္ ကၽြဲေကာပင္မ်ားအားစုိက္ခဲ့ပါ
သည္။ ခ--- ရပ္ကြက္တြင္လည္း သူ၏ေျမယာရွိပါသည္။
ေစာဥာဏ္ထြန္းသည္ ေစာသ--- ၏ေျမယာအား ၂၀၁၃ခုႏွစ္ တြင္သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္၌
ထိုေျမတြင္အိမ္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး သစ္သီးဝလံပင္မ်ားကိုလည္းစုိက္ပ်ဳိးထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုေျမ
ယာအားပိုင္ရွင္ထံသ႔ို ျပန္လည္အပ္ႏွင္းရန္္အတြက္ျငင္းဆုိမႈျပဳခဲ့ပါသည္။ [ပင္ဟဲရုိး နိယာမတရားသည္

အိမ္ရာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ မိမိေနရာေဒသသို႔ျပန္သြားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရ
သူမ်ားအတြက္ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေျမယာမ်ားအားျပန္၍ အပ္ႏွင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ကုမၸဏီ
မ်ားမွ အတင္းအဓမၼေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း၏ က်ယ္ျပန္႔မႈတုိ႔သည္ မိမိေနရင္းသို႔ျပန္လိုေသာ ဒုကၡသည္
မ်ားအတြက္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ၎သည္ ပင္ဟဲရုိးဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။]
ေစာသ---သည္ ဤေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦး
ထံသ႔ို တင္ျပခဲ့သည္မွာ- “ေစာဥာဏ္ထြန္းက ဒီေျမယာကိုသိမ္းခဲ့တာငါးႏွစ္ရွိေနၿပီး သစ္သီးဝလံပင္မ်ား

ကိုလည္းစိုက္ထားတယ္။ အဲဒီသီးစားပင္ေတြက ႀကီးေနၿပီးျဖစ္လို႔ သူ႔ကိုကၽြန္ေတာ္ကေႏွာက္ယွက္တယ္
လိ႔ေ
ု ျပာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုဗုဒၼဘာသာထဲမွာလာေနတဲ့ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္လ႔ို
ေျပာပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ သတိထားၿပီး ေကာင္းေကာင္းေနဖို႔လည္းေျပာပါေသးတယ္။” [ႏုိင္ငံတ
ကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာအဖြ႔၏
ဲ
အဆုိျပဳခ်က္အရ ဘာသာေရးဆုိင္ရာလူနည္းစုတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုဆက္လက္ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ဗုဒၼဘာသာဝင္မဟုတ္
သူမ်ားျဖစ္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မိမိေနရင္းသို႔ျပန္လည္ျပန္သြားရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။]
ေစာဥာဏ္ထြန္းမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမျပဳလုပ္ေတာ့ေသာ္လည္း ေစာသ--- မွာ ေၾကာက္လန္႔ေနရဆဲပင္ျဖစ္ပါ
သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံးသည္ ဤျဖစ္ရပ္အား ေဒသခံ [KNU] ရြာလူႀကီး [ထီးသေဒါ့ထ
ေက်းရြာအုပ္စု၊ က---ရပ္ကြက္] ထံသ႔လ
ို ႊဲေပးခဲ့ေသာ္လည္း အျငင္းပြားမႈျဖစ္ရပ္သည္ မေျဖရွင္းရေသးပဲ ျဖစ္
ေနပါသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေဒသခံ KNU အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဤကိစၥအားေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေစာသ--- ကို ေျပာခဲ့ပါသည္။ KNU ဖာပြန္ခရုိင္စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္လယ္ယာေျမဌနမွ ဤကိစၥအား တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔အားအသိေပးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး
ျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦးသည္ ယင္းကိစၥအားစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း မည္သည့္တာဝန္ယူလုပ္
ေဆာင္မႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွပ
ိ ါ။

အဆင့္ ၄- ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
ရြာသားသို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူသည္ ဤသတင္းကိုအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳပါသလား။ မည္ကဲ့
သို႔ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြငေ
့္ ပးသည္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ။
ေစာသ---သည္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔အ
ဲ ား ဤသတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳထား
ပါသည္။

