မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္, ၂၀၁၈ခုႏွစ္ / KHRG မွတ္တမ္းလႊာအမွတ္ # 18-53-I3

ဖာပြန္ မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ: ၂၀၁၈ခုႏွစ္
ဧၿပီလတြင္ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
ေပၚေပၚထင္ထင္ၿခိမ္းေျခာက္မမ
ႈ ်ုား
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္လႊာတြင္ တပ္မေတာ္ေျချမန္တပ္မ (ခမတ) #၂၂ မွ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း
အရံုးသတ္မတ
ွ ္နယ္ေျမေဒသအတြင္းသို႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ၊္ ဧၿပီလ၊ ၆၇က္ေန႕တြင္ က်ဳးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးသည့္
ေနာက္ပုိင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႕တို႔ၾကားတြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။
လက္နက္ကိုင္(ခမတ)#၂၂သည္ တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ န---ရြာတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္၍ ေသနတ္
ပစ္ခတ္ျခင္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို
ၾကက္မ်ား ဝယ္ေပးရန္အတြက္ အမိန႔ေ
္ ပးခဲ့ၿပီး ၾကက္မ်ားအတြက္ အဖိုးအခမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ
ျပန္လည္မရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ| ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဒြယ္လုိးၿမိဳ႕နယ္ (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊

9

ဧၿပီလ)
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာသည္ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕KHRGမွေဒသတြင္းလူ႔
အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာမွတ္သားရန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာေဒ
သခံအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမွေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။
1

1

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ KHRGမွ ေလ့က်င့္သင္းၾကားေပးေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒသခံ

အဖြဲ႕မ်ားအား

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ပ်က္မႈသတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခခ
ု ်င္းစီအား

စံညြန္းပံုစံ

အခ်ိဳးအစားမ်ားနွင့္အညီ ရြာသားမ်ားအား ျဖစ္ရပ္ဆိုင္ရာအင္တာဗ်ဴးျခင္းနွင့္ ၄င္းတို႔ရင္နွီးေသာ ေနရာေဒသ
မ်ားတြင္ အေထြေထြေနာက္ဆံုးရအေျခအေနမ်ားအားတင္ျပျခင္းတို႔ကို စုေဆာင္းရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး
ပါသည္။ ဤမူခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာျပဳစုရာတြင္ ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ၄င္းတို႔အေရးႀကီးသည္ဟု
ယူဆေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေသာျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအား ၄င္းတို႔အားျဖင့္ စီစစ္အတည္ျပဳထားၿပီးေသာ

ဤသတင္းလႊာသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလလတြင္ ဖာပြန္ခရုိင္မွ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး အျခားေသာ
မႈခင္းျပသည့္မွတ္တမ္းမ်ားသံုးခုနွင့္အတူ အျခားေသာသတင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ
မႈခင္းအင္တာဗ်ဴး ၁၆ခု ေဒသတြင္းေနာက္ဆံုး အေျခအေနသတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွတ္တမ္း
တစ္ေစာင္ႏွင့္ ဓာတ္ပံု ၁၇၇ ပံုနွင့္တကြ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ 2

အပိုင္း ၁ - မူခင္းျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ိဳးအစား ေပၚေပၚထင္ထင္ၿခိမ္းေျခာက္မမ
ႈ ်ား
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ရက္

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၆ရက္ေန႔

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ

ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးဖိုးထေက်းရြာအုပ္စု၊ န---ရြာ

(ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင)္

ေစာ္ကားခံရသူ(ရာဇ၀တ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူ)၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္

ေစာမ---

အသက္

၆၀

က်ား/မ

က်ား

လူမ်ိဳး

ကရင္

မိသားစုရ/ွိ မရွိ

မိသားစုရွိ

အလုပ္အကိုင္

ေတာင္ယာ

ကိုးကြယ္သည့္

ဗုဒၼဘာသာ

ဘာသာ
ရာထူးအဆင့္

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

ေနရပ္ ရြာအမည္

န---ရြာ
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

မူရင္းအေထာက္အထားမ်ားနွင့္ေဒသအတြင္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမူမ်ားအား နႈိင္းယွဥ္ျခင္း တို႔ကိုေလ့လာမွတ္
သားရန္ အားေပးတိုက္တြန္းထားပါသည္။
2

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ KHRG ၏ သတင္းေကာက္ယူမႈစည္းစနစ္မ်ားအားပို၍ထိုးေဖာက္ျမင္နိုင္ရန္နွင့္

ကိုယ္ေတြ႕တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားနွင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အျမင္ရႈေထာင့္
မ်ားတင္းျပျခင္း၊ KHRG ၏အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားထံမွ လက္ခံ
ရရွိေသာသတင္းမ်ားအားလံုးကို လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျပီး ဘာသာျပန္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ
မ်ား၏ လံုျခံဳေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္
KHRG ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ျဖန္႔ေဝၿခင္းၿဖစ္သည္။ အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားမွာ ေနရာေဒသ၊ ခုနွစ္၊
အေၾကာင္းအရာ၊ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြဲထားျပီး ဤသတင္းနွင့္ပတ္သတ္ေသာ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာ
မ်ားအား ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား KHRG ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ဖက္ရွဳပါ။

အမည္
-

ရာထူး
-

စစ္ေၾကာင္း၊တပ္ရင္း၊

အေျခစိုက္သည့္ေနရာ

အထက္အရာရွိ

တပ္မ

ေဒသ

အမည္

တပ္မေတာ္ေျချမန္တပ္

ေမာေလာကလိုးစစ္တပ္စ

မ(ခမတ)#၂၂၊တပ္ရင္း

ခန္း

#203

အဆင့္ ၂- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္စီစစ္ျခင္း
(၁) ဤသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းျပဳစုပံုတစ္ဆင္ခ
့ ်င္းကိုရွင္းျပပါ။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ (KHRG ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦး) န---ရြာ သိ႔ေ
ု ရာက္ရွိခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း
တြင္ တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွႈတ္ျဖင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာသတင္းကုိရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိို႔ျပင္ ထု႔ျိ ဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ
မႈခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာသိရွိရန္အတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ေစာမ--- ၏အမ်ိဳးသမီးႏွင့္လူေတြ႔ေမးျမန္းခန္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

(၂) ဤသတင္းကိုေပးေသာသူတို႔သည္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္းမည္သ႔ေ
ို ဖာ္ျပ
လိုပါသနည္း။ ၄င္းတို႕တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရွင္းျပခ်က္(မ်ားကိ)ု ေရးမွတ္ေပးပါ။
ေစာမ---၏အမ်ိဳးသမီးသည္ တပ္မေတာ္မွ သူမ၏ရြာတြင္ ရြာသူသားမ်ားအား

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳ

လုပ္သည္ကုိ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔ရင္ဆုိင္ရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

အဆင့္ ၃- အခင္းျဖစ္ပြားပံု
အခင္းျဖစ္ပြားပံု အေသးစိတ္ကို ျပည့္စံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး (KNU) ၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ တပ္မေတာ္မ်ား က်ဳးေက်ာ္ဝင္
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သူတ႔၏
ုိ တပ္မ်ားကို အနီးအနားတြင္ရွိေသာ ရြာမ်ားထဲသို႔တုိးခဲ်႕ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသား
အစည္းအရုံး (KNU) ၏ဂိတ္မ်ားကုိလည္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားအ
စည္းအရုံး (KNU)၏ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ အနီးအနားရွိေက်းရြာမ်ားတြင္ လွည့္လည္သြားလာျခင္း
ကို ရပ္ပစ္ရန္အတြက္ KNU မွ တပ္မေတာ္ကို ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ျငားလည္း KNUကို တပ္မ
ေတာ္မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း တု႔ျံ ပန္ခဲ့ၾကသည္။ “ဒါကအထက္ကအမိန္႔ပဲ။ [တပ္မေတာ္ရ႕ဲ အထက္

ကလာတဲ့အမိန္႔] ဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ရပ္ကို က်ဳပ္တို႔ မရပ္ႏုိင္ဘူး။” အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊
ဧၿပီလ၊ ၆ရက္ေန႔ ညေန၅နာရီတင
ြ ္ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႕ (KNLA) မွ တပ္မေတာ္
ေျချမန္တပ္မ

(ခမတ)#၂၂၊

တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။

တပ္ရင္း#၂၀၃အား

ထုိသို႔တုိက္ခိုက္ရာတြင္

တပ္မေတာ္မွ

ေရရရွိႏိုင္ေသာ

ေတာရယ္ထတြင္

တပ္မေတာ္စစ္သားတစ္ေယာက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါသည္။

ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ ထိုစစ္သားသည္ ေမာ္လိုကလုိးတပ္စခန္းတြင္အေျခခ်ၿပီး ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဒြယလ
္ ိုးၿမိဳ႕နယ္၊
ေလးဖိုးထေက်းရြာ

အုပ္စုတြင္

ေနထိုင္ပါသည္။

တုိက္ပြဲၿဖစ္ပြားၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း

ညေန

၈း၀၀

ဝန္းက်င္အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေစာမ---ပိုင္ဆိုင္ေသာဆုိင္သို႔သြားခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္
စစ္သားတစ္ဦး (အမည္မသိ)သည္ ေစာမ---၏ ဦးေခါင္းကိုဆြဲ၍ ၎၏လည္ပင္းကိုညႇစ္ကာ အိမ္ထဲက
ဆြဲထုတ္ၿပီးေျမႀကီးေပၚသို႔ပစ္လွဲလိုက္ပါသည္။
တပ္မေတာ္သည္
(အမည္မသိ)သည္

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို

ေက်းရြာသို႔ျပန္ေခၚသြားၿပီး

တပ္မေတာ္စစ္သားတစ္ဦး

(ေက်းရြာတြင္းရွိရြာသူရြာသားမ်ားကိုၿခိမ္းေျခာက္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္)

ေက်းရြာအ

တြင္းေသနတ္ျဖင့္ ႏွွစ္ႀကိမ္ပစ္ေဖာက္ခဲ့သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖ႕ဲြ မွ မည္သည့္အခါ
မွ် တပ္မေတာ္တို႔အား မပစ္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ဖက္မွ ရြာသူရြာသားမ်ားအားေျပာခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္
တပ္မေတာ္သည္ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖ႕ဲြ (KNLA)မွ ၎တို႔အား ေနာက္တစ္ခါတုိက္ခုိက္
မည္ဆုိပါက တစ္ရြာလံုးကိုမီးရိွဳ႕ပစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ားကိုဖမ္းၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိပ
ု ါ
သတ္ပစ္မည္ဟုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါသည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္ တပ္မေတာ္မွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ၾကက္မ်ားဝယ္ခုိင္းပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္မွဴး
သည္ ၎တိ႔ု (တပ္မေတာ္) ခုိင္းသမွ်အတိုင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးၾကက္ဝယ္ေသာအဖိုးအခမ်ားအတြက္ျပန္ေပးရန္
တပ္မေတာ္(စစ္သား)မ်ားထံမွ ျပန္လည္ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ “ဒီ(ရြာ)ကေန ျပန္မထြက္ခင္ ခင္ဗ်ားေငြကို

က်ဳပ္ျပန္ေပးမယ္။”စစ္သားမ်ားသည္တပ္မေတာ္ေျချမန္တပ္မ(ခမတ)#၂၂မွစစ္ေၾကာင္းေျချမန္တပ္မ#၄၄
ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာတြင္းမွ ထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။ စစ္ေၾကာင္းအေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ၿပီး
သည့္ေနာက္ပုိင္းေျချမန္းတပ္မ#၄၄ဗိုလ္မႈးမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရႏွင့္ ေမာလုိကလိုးစစ္တပ္စခန္းတြင္ လာ
ေရာက္ေတြ႔ဆံုရန္အတြက္အမိန္႔ေပးခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ပါေစ ရြာသူႀကီးအေဝးသို႔ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္
ေျချမန္တပ္မ(ခမတ)#၂၂သည္စခန္းမွထြက္ခြာသြားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေျချမန္တပ္မ#၂၂ဗိုလ္မႈးသည္ ၾကက္
ဖိုးအတြက္ပိုက္ဆံတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္ကိုမွလည္း မထားခဲ့ဘဲထြက္ခြာသြားပါသည္။ တပ္မေတာ္ေျချမန္တပ္မ
(ခမတ)#၂၂အတြက္ ေပးရေသာ ၾကက္ဖိုးသည္ ၁၀,၅၀၀က်ပ္ျဖစ္သည္။
မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဝင္ေငြမရွိသည့္တုိင္ အျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိ
သည့္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ တပ္မေတာ္အတြက္ၾကက္မ်ားကိုဝယ္ေပးခဲ့ရပါသည္။

အဆင့္ ၄- ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
ရြားသားသိ႔မ
ု ဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူသည္ ဤသတင္းကိုအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳပါသလား၊
မည္ကဲ့သို့ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြငေ
့္ ပးသည္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ။
ေစာမ---၏အမ်ိဳသမီးသည္ ဤသတင္းကို အကြ်ႏု္ပ္ (KHRG သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ) အားေျပာျပ
ခဲ့ၿပီး ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ကိုလည္း အခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဤပံုမ်ားအား၂၀၁၈ခုႏွစ္၊

ဧၿပီလ၊

၂၂ရက္ေန႔တြင္

ဖာပြန္ခရုိင္၊ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္၊

ေလးဖိုးထေက်းရြာအုပ္စု၊

န---

ရြာတြင္ရုိက္ခဲ့ပါသည္။ ပထမပံုသည္တပ္မေတာ္ေျချမန္တပ္မ (ခမတ)#၂၂၊ တပ္ရင္း#၂၀၃ န---ရြာတြင္က်န္ခဲ့ေသာ
လက္ကိုင္ပဝါႏွင့္ေရဗူးတို႔၏ပံုျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယပံုသည္ အင္တာဗ်ဳးေျဖဆုိသူ န---ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏အမ်ဳိးသ
မီး ေနာ္ဟ---၏ပံုျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္မွ သူမ၏ရြာတြင္ က်ဳးလြန္ခဲ့ေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေျပာျပ
ထားပါသည္။ (ပံု- KHRG)

