မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇူလိႈင္လ၊ ၂၆ရက္ / KHRG မွတ္တမ္းလႊာအမွတ္ # 18-53-I1

ဖာပြနမ
္ ႈခင္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းလႊာ: ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လတြင္
လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္း၌ တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏
ကြ်ဲမ်ားကိုသတ္ျဖတ္
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာတြင္

တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ

သံဗံုတပ္ရင္း (ဝါ) ေျချမန္တပ္ရင္း (ခမရ) အမွတ္ (၃၅၁) သည္ ဆ---ရြာသားတစ္ဦး၏ ကြ်ဲသံုးေကာင္ကို
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ပစ္သတ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါကၽြဲမ်ားသည္

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA စစ္သားမ်ား

စပ္ၾကား၌ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ တိုက္ပြဲကာလအေတာအတြင္း သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြဲပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ
ေစာရ---သည္ ဤျဖစ္ေၾကာင္းၿဖစ္စဥ္ကုိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရမွဴး၊ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ KNU
ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔

တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း

၎အတြက္

ဤအမႈကို

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုကြ်ဲမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာသူမွာ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။

မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ| လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္ (၂၀၁၈ခုႏွစ္
မတ္လ)
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာသည္ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕KHRGမွေဒသတြင္းလူ႔
အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာမွတ္သားရန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာေဒ
သခံအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမွ ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။
1

1

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ KHRGမွ ေလ့က်င့္သင္းၾကားေပးေသာ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ရွိေဒသခံ

အဖြဲ႕မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပ်က္မႈသတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခုခ်င္းစီအား စံညြန္းပံုစံ
အခ်ိဳး

အစားမ်ားနွင့္အညီ

ေနရာေဒသမ်ားတြင္

ရြာသားမ်ားအား

အေထြေထြေနာက္ဆံုး

ျဖစ္ရပ္ဆိုင္ရာ

အင္တာဗ်ဴးျခင္း

နွင့္

၄င္းတို႔ရင္နွီးေသာ

ရအေျခအေနမ်ားအားတင္ျပျခင္းတိ႔က
ု ို

စုေဆာင္းရန္

ဤသတင္းလႊာသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ ဖာပြန္ခရုိင္မွ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး အျခားေသာ
မႈခင္းျပသည့္မွတ္တမ္းမ်ား
ျဖစ္ၾကေသာ

ႏွစ္ခု

နွင့္အတူ

မႈခင္းအင္တာဗ်ဴး

၁၆ခု၊

ဆံုးအေျခအေနသတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွတ္တမ္း
လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

အျခားေသာသတင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

တစ္ေစာင္ႏွင့္

ေဒသတြင္းေနာက္
ဓာတ္ပံု

၁၇၇ပံုနွင့္တကြ

2
1

အပိုင္း ၁ - မူခင္းျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ိဳးအစား ေဒသခံရြာသားတစ္ဦး၏ကြ်မ
ဲ ်ားကို တပ္မေတာ္မွ သတ္ျဖတ္
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ရက္

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ

ဖာပြန္ခရုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္မူပေလာေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆ---ရြာ၊

(ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင)္

ေစာ္ကားခံရသူ(ရာဇ၀တ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူ)၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္

ေစာရ---

အသက္

၃၈ႏွစ္

က်ား/မ

က်ား

လူမ်ိဳး

ကရင္

မိသားစုရ/ွိ မရွိ

မိသားစုရွိ

အလုပ္အကိုင္

လယ္သမား

ကိုးကြယ္သည့္

ဖိရိုးဖလာနတ္ကိုးကြယ္သူ

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။

ဤမူခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာျပဳစုရာတြင္

ေဒသခံအဖြ႔၀
ဲ င္

မ်ားကို

၄င္းတို႔အေရးၾကီးသည္ဟုယူဆေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေသာျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအား ၄င္းတို႔အားျဖင့္
စီးစစ္အတည္ျပဳထားျပီးေသာ

မူရင္းအေထာက္အထား

မ်ားနွင့္ေဒသအတြင္း

ေျပာင္းလဲျဖစ္

ေပၚမူမ်ား

အားနႈိင္းယွဥ္ျခင္း တို႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရန္ အားေပးတိုက္တြန္း ထားပါသည္။
2

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕

နွင့္

KHRG ၏ သတင္းေကာက္ယူမႈစည္းစနစ္ မ်ားအားပို၍ထိုးေဖာက္ျမင္နိုင္ရန္

ကိုယ္ေတြ႕တိုက္ရိုက္ဆက္

အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားတင္းျပျခင္း၊

သြယ္မႈမ်ားနွင့္
KHRG

ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားထံမွလက္ခံရရွိေသာ
ဘာသာျပန္၍

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား၏

စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား
ျဖန္႔ေ၀ၿခင္းၿဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ
၏

အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ

သတင္းမ်ားအားလံုးကို
လံုျခံဳေရးနွင့္ပတ္သက္

ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္

အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားမွာ

ရြာသူရြာသားမ်ား၏

KHRG
ေနရာေဒသ၊

လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျပီး
ေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားအား

၏

၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္

ခုနွစ္၊

အေၾကာင္းအရာ၊အမ်ိဳး

အစားအလိုက္ခြဲထားျပီး ဤသတင္းနွင့္ပတ္သတ္ေသာ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဆက္လက္
ဖတ္ရႈရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား KHRG ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ဖက္ရွဳပါ။

ဘာသာ
ရာထူးအဆင့္

ရြာသား

ေနရပ္ ရြာအမည္

ဆ---ရြာ
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္
-

ရာထူး
-

စစ္ေၾကာင္း၊တပ္ရင္း၊

အေျခစိုက္သည့္ေနရာ

အထက္အရာရွိ

တပ္မ

ေဒသ

အမည္

တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း

လယ္ဒို

ဗိုလ္ခ်ဳပ္

တိုင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္လက္

[ေက်ာက္ႀကီး]ေဒသ

ရန္ၿပည့္

ေအာက္ခံ သံဗံုတပ္ရင္း
(ဝါ)

ေျချမန္တပ္ရင္း

(ခမရ) အမွတ္ (၃၅၁)

အဆင့္ ၂- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္စီစစ္ျခင္း
(၁) ဤသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းျပဳစုပံုတစ္ဆင္ခ
့ ်င္းကိုရွင္းျပပါ။
ကြ်န္ေတာ္ [ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲ႕ြ ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ] သည္ သတင္းေကာက္ယူရန္ ဆ--ရြာသို႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ေစာရ---ပိုင္ဆိုင္ေသာကြ်ဲမ်ားကို ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း
ေဒသခံရြာသားမ်ားက တင္ျပခဲ့သည္။ ဤျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိရန္အတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊
ဧၿပီလ၊ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ကၽြဲပိုင္ရွင္ေစာရ---ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

(၂) ဤသတင္းကိုေပးေသာသူတို႔သည္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္းမည္သ႔ေ
ို ဖာ္ျပ
လိုပါသနည္း။ ၄င္းတို႕တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရွင္းျပခ်က္(မ်ားကိ)ု ေရးမွတ္ေပးပါ။
[ေဒသခံ ရြာသားတစ္ဦး]၊ ေစာ ရ--- သည္ မွုခင္းၿဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္
စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

အဆင့္ ၃- အခင္းျဖစ္ပြားပံု
အခင္းျဖစ္ပြားပံု အေသးစိတ္ကို ျပည့္စံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေခအန္ယူ စပ္ၾကား၌ တိုက္ပြဲမ်ား အေခါက္ေပါင္းမ်ားစြာ
ၿဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္သည္

[ရြာသူရြာသားမ်ား

အသံုးၿပဳေသာ]

လမ္းမ်ား

ႏွင့္

သူတို့၏ပိုင္ဆိုင္ေသာ ၿခံ၀င္းမ်ားထဲသို့ ဗံုးအေၿမွာက္မ်ားစြာကို ပစ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအေသးစား တိုက္ပြဲ
အတြင္း၊ တပ္မေတာ္မွပစ္လႊတ္လိုက္ေသာ ဗုံးဆန္အစအန မ်ားသည္ ေစာ ဆ--- ပိုင္ဆိုင္ေသာ
ကြ်ဲမၾကီး တစ္ေကာင္ကို ထိမွန္၍ ေသးဆံုးေစခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တပ္မေတာ္ သည္ အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္၌ အေၿခခ် လ်က္ရွိေသာ
ေၾကာင့္ စစ္ေၿပးဒုကၡသည္ မ်ား သည္ ဆ--- ရြာသို့ ၿပန္လည္ ၿပန္သြားၿပီး တရိစာၦန္မ်ားကို
ထိန္းေက်ာင္းရန္ အတြက္လံုၿခံဳမွွု အၿပည့္အ၀မရွိေသးသည္ ဟု ခံစားရပါသည္။ သူတို့၏ ဆိတ္မ်ား၊
ၾကက္ကေလးမ်ား ႏွင့္ ကြ်မ
ဲ ်ားသည္ အနီးအနား ၀န္းက်င္၌ မိမိတို့ အသက္ရွင္လတ
ြ ္ေၿမာက္
ရန္အတြက္
ကြ်ဲမ်ားသည္

အစားအစာမ်ား
တပ္မေတာ္

လွည့္လည္က်က္စားေန

အၿခခ်ေနထိုင္ေသာ

ၾကပါသည္။

ေနရာအနီးသို့

တစ္ည၌၊

ဆ---ရြာ

သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

၏

ထုိတြင္

တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားသည္ ကြ်ႏ
ဲ ွစ္ေကာင္ကို ပစ္သတ္ခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္သည္ ကြ်မ
ဲ ်ားကို မေတာ္တဆပစ္သတ္ခဲ့မိ ေၾကာင္းကို ေခအန္ယူ ထံသို့တင္ေလ်ွာက္ခဲ့ၿပီး
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ရရွိခဲ့ပါသည္။

ေခအန္ယူထံမွတစ္ဆင့္

တပ္မေတာ္သည္

ရြာသူရြာသားမ်ားကၿပန္လည္

ထိုသို့ေရာက္ရွိလာေသာကြ်မ
ဲ ်ားကို

လက္ခံ

ေခအန္အလ
ဲ ္ေအ

[KNLA]

တိုက္ခိုက္မွု ဟု ထင္၍ ပစ္သတ္ ခဲ့လိုက္မိေၾကာင္း ေၿဖာင့္ခ်က္ေပး ခဲ့ပါသည္။
မည္သို့ပင္ဆိုေစကာမွု၊

လယ္မွုးပေလာ

ရြာသူရြာသားမ်ားသည္

တြင္းေနထိုင္ၾကေသာ

ကြဲ်ႏွစ္ေကာင္ကို

တပ္မေတာ္မွ

ေစာ

ရ---

တမင္တကာ

ႏွင့္

အခ်ဳိ့ေသာ

ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း

ယံုၾကည္ၾကသည္။ ကြ်ဲတိုင္းသည္ မည္သည့္ေနရာကိုသြားသြား အသံၿမည္ေသာ ၀ါးကလုတ္ ကို
တပ္ဆင္လွ်က္ရွိသည္။ [ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ထိုအခ်က္ကိုေထာက္ၿပ] ေခအန္အဲလ္ေအ (KNLA)
သည္ ၀ါးကလုတ္ ကို မလြယ္၊ ထို့ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ ပစ္မွတ္ရွိရမည္ႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏
ကြ်ဲမ်ားကို ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္္ ရွိရွိ ပစ္သတ္ခဲ့ ေၾကာင္း ေထာက္ၿပခဲ့ပါသည္။ လယ္မွုးပေလာေဒသ၌
ရွိေသာပတၱေရာင္လွည့္ရဲအဖြဲ့ သည္ တပ္မေတာ္ ေတာင္ဘက္ၿခမ္း ညြန္ၾကားေရးဌာန အလယ္

ဗဟိုလ္ခ်ဳပ္(တပခ)၊ ေျချမန္တပ္ရင္း (ခမရ) #၃၅၁ ၊ သာဘိုးတပ္ရင္းကဲ့သို့လည္း သိရွိထားေသာ
တပ္ရင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္မွ ပစ္သတ္ခဲ့ေသာ ကြ်သ
ဲ ံုးေကာင္အတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးသည္ ၂ ေကာင္ထပ္ပို၍ က်သင့္ေငြ
၄၀၀၀၀၀

က်ပ္

ၿဖစ္ပါသည္။

ထိန္းေက်ာင္းလာခဲ့သည္မွာ

ေစာရ---သည္
ခုနစ္ႏွစ္နီးပါးရွိ

ထိုကြ်သ
ဲ ံုးေကာင္ကို
ၿပီးၿဖစ္သည္။

ပိုင္ဆိုင္

ၿပီး

တပ္မေတာ္သည္

ထိုကြ်သ
ဲ ံုးေကာင္ကိုမသတ္ခဲ့လွ်င္ ထိုကြ်သ
ဲ ံုးေကာင္ထဲမွ တစ္ေကာင္သည္ ေစာ ရ--- အတြက္
ႏြားသားေပါက္ေလးမ်ားကို ေမြးေပး ႏုိင္ခဲ့မည္ၿဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို့ေသာ ကြ်မ
ဲ ်ားေသဆံုးမွုသည္ ေစာ
ရ--- ၏ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ အသက္ေမႊး၀မ္းေက်ာင္း အတြက္ ရည္ရွည္အခက္အခဲကို ၿဖစ္ေစပါသည္။
ေစာ

ရ---

သည္

တပ္မေတာ္ထံမွ

မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးကို

မွ

မရရွိခဲ့ပါ။

လတ္္တေလာ၌

တပ္မေတာ္သည္ အနီးအနားတြင္ ကင္းလွည့္လည္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ သူ၏ကြွ်ဲမ်ားအပစ္သတ္ခံခဲ့ရ
ေသာ

ေနရာေဒသသို့

ၿပန္လည္

ၿပန္သြားရန္

အတြက္

လံုၿခံဳမွု

အၿပည့္အ၀

မရွွိေၾကာင္း

သူခံစားရပါသည္။ သူသည္ ဤၿဖစ္ရပ္ကို ရြာသူၾကီး၊ ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ေခအန္ယူ
တာ၀န္ရွိသူမ်ား
စစ္သားမ်ား

ထံသို့

ေလွ်ာက္ၾကားတင္ၿပေသာ္လည္း

ၿဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္

ၿပစ္မွုက်ဳးလြန္သူမ်ားမွာ

သူတို့ဘာမ်ွမၿပဳလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေပ။

သူ၏ကြ်ဲမ်ား

တပ္မေတာ္
ဆံုးရွုံးခံခဲ့

လိုက္ရေသာ ေၾကာင့္ ဆ--- ခမ်ာ ၀မ္းနည္းလွ်က္ရွိသည္။ သူ၏မိသားစုသည္ ေလာေလာဆယ္ တြင္
ေတာထဲ၌ တပ္မေတာ္၏ရန္ကို ပုန္းေရွာင္ ၿပီး က်န္းမာေရးၿပႆနာႏွင့္ အသက္ရွင္လြတ္ေၿမာက္ရန္
အတြက္ အစားအေသာက္အလံုေလာက္ ရရွိႏုိင္ေရးအခက္အခဲမ်ားကို ၾကံဳေတြ့ေနၾကရသည္။

အဆင့္ ၄- ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
ရြားသားသိ႔မ
ု ဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူသည္ ဤသတင္းကိုအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳပါသလား၊
မည္ကဲ့သို့ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြငေ
့္ ပးသည္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ။
ခံရသူ ေစာ ဆ--- သည္ က်ြွႏု္ပ္တို့ [KHRG] ကို ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပံုႏွိပ္ထုပ္ေ၀ရန္
အတြက္ သူစီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဤဓာတ္ပံုကို ၂၀၁၈ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန့ တြင္
လယ္မူးပေလာေဒသ၊
ေက်းရႊာအုပ္စု၊

လယ္မူးပေလာ

လူေသာၿမိဳ.နယ္၊

တြင္ရိုက္ယူခဲ့ပါသည္။

ဖာပြန္ခရုိင္

ဤဓာတ္ပံုသည္ေစာ

ရ---

ႏွင့္သူ၏ကွြ်ဲပံုၿဖစ္သည္။ ကြွ်ဲ သံုးေကာင္ စလံုးသည္
တပ္မေတာ္၏

လက္ခ်က္ၿဖင့္

ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။

ကြွ်ဲႏွစ္ေကာင္ သည္ တပ္မေတာ္ ၏ ပစ္သတ္ၿခင္းကို
ခဲ့ရၿပီး တစ္ေကာင္သည္ အေၿမာက္ဆန္ အစအန
ထိမွန္၍ ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ [ဓာတ္ပံု: KHRG]

