
 
 

မ်းလအ့ခွင့ေ်ရးမ ိ ငမ် ေနာကဆ်းံရသတငး် 

၂၇ / ေမ / ၂၀၁၅ 

မ်းြပညန်ယေ်ြမာကပိ်ငး် အေဝးေြပးလမ်းမေပ သိ ့ြ်မန်မာစစ်တပ်မပစခ်တမ်ေ ကာင့ ်၂ ေနရာေပါက်

ကွဲ ပီးအရပ်သားတစ်ေယာကေ်သဆးံ၊သးံဦးဒဏ်ရာရ။ 

 

လား ိး-သနိ◌ီ္ပ မိ အေဝးေြပးလမ်းမ ကးီေပ ၌ြမနမ်ာစစတ်ပ်မပစခ်တမ်ေ ကာင့ ်ကား င့ ်ဆငိက်ယ ်ကိ

ထမိန် ပီး လ ကးီ တစေ်ယာကေ်သ၊ သးံဦးဒဏရ်ာရ သည့အ်နက ်မိနး်မ ကးီတစေ်ယာကန်ဲ ့ ၁၆ စ်မိနး်

ကေလးငယတ်စဥ်ီးတိ ့ြဖစ် ကသည။် 

၁၄/၀၄/၂၀၁၅ ရက်ေန ့ နနံက ်၈ နာရီေကျာ်ေကျာ်အချိနေ်လာကတ်ငွ ်ဟနွဒ်ါ ကားေပ တငွ ်မိသားစ ငါး

ဦး တိသ့ည် မ်းြပည်န်ယေ်ြမာကပိ်ငး်လား ိးမ သနိ◌ီ္ဓ မိ  ◌သ့ ိ◌ခ့ရီးဦးတညလ်ာခဲ ့ ကသည။် ကားထဲ

တငွအ်ေဖြဖစသ်ဦးမင့ ် ငိမ်ာယာ ေမာငး် ပီးသ၏ဇနးီပါဟ့န ်(ေဒ ဟန)် မာယာ ေမာငး်၏ေဘးတငွထ်ငိ်

ပီးကျနသ်ားသမီးသးံေယာကမ်ာအေနာကထ်ငိခ်ံတငွစ်ီး ငး်လကိပ်ါလာခဲသ့ည် ်။သမီးြဖစသ် နနး်ခွမန်န ်

အသက၁်၆ စ်၊ စိ◌င်း် ဖိ းေဝလငး်အသက ်၁၀ စ်အြပငန်နး်စိငစ်ိငဆ်ငိအ်သက၉် စ်တိ ့ြဖစ် ကသည။် 

မိငး်လီရွာအေရာကတ်ငွသ်မီးငယမ်ာကားမးသြဖင့ဖ်ခငြ်ဖစသ်ဦးမင့ ် ငိမ်ာကားကိဦးတညရ်ာခရီးကအိ

ြမနေ်ရာကရ်နအ် ိနြ်မင့ေ်မာငး်လကိ်သည။်သတိ၏့ကား ေ  တငွစ်စယ်ာ တနး်၂၀ စီးတိက့လညး်သတိ ့်



၏ဦးတညး်ရာခရီးတစခ်တညး်ြဖစေ်နသည။်ဦးမင့ ် ငိမ်ာထစိစယ်ာ တနး်ကိေကျာ်ြဖတရ်န် ကိ းစားခဲ ့

သည။် 

ထသိိစ့စယ်ာ တနး်ကေိကျာ်ြဖတလ်ာရာေနာကဆ်းံယာ တနး်တစစ်ီးအေရာက်တငွသ်န◌ီ္ပဘကမ်ဆကိ်

ကယတ်စစ်ီးလာေနြခငး်ကတစေ် ကာငး်၊ေကျာ်ြဖတလ်ာေသာစစယ်ာ တနး်မာလညး်အနညး်ငယအ်

လမ်းေဝးေနေသးြခငး်ေ ကာင့ဥ်ီးမင့ ် ငိမ်ာကားကလိမ်း၏ေဘးတစဘ်ကတ်စခ်ျကသ်ိရ့ပ်ရနဆ်းံြဖတ်

ချကခ်ျလကိ်သည။် 

ကားရပ် ပီးမ ကာခငအ်ချိနတ်ငွမ်လကန်ကေ်ပါကက်ွဲသအံြပငေ်သနတပ်စသ်တံိပ့ါ ကားလကိသ်ည။်

ယာ ေမာငး်ဦးမင့ ် ငိမ်ာလကေ်မာငး်၊ပခံး င့ေ်ြခေထာကက်ိထမိနဒ်ဏရ်ာရခဲသ့ည။်သ၏ဇနးီပါဟ့န(်ေဒ

ဟန)်မာမကားေနာကတ်ငွထ်ငိေ်နေသာသားသးီကလိမ်း ကည့လ်ကိ်ရာကားေနာကပိ်ငး်မနမ်ာေ ကမွ

ပျကစ်ီး ပီးသ၏သမီးဦးေခါငး်တငွေ်သွးတိ ့ြဖင့ြ်ပည့် ကေ်နသညက်ေိတွလကိ်ရသည။် 

 

ြမနမ်ာစစ်တပ်မပစခ်တေ်သာေသနတက်ျညေ်ပါကမ်ျား 

များမ ကာခငအ်ချိနတ်ိအတငွး်တငွေ်နာကထ်ပ်ေပါကက်ွသဲတံစခ်ထပ်မံြဖစပ်ွားခဲသ့ည။်ထေိပါကက်ွမဲ

သညဥ်ီးမင့ ် ငိတ်ိေ့ကျာ်တကရ်န် ကိ းစားေသာဆငိက်ယတ်စစ်ီးြဖစ ် ပီး ထဆိငိက်ယေ်ပ တငွဥ်ီးဆအ

သက၄်၀မာဆငိက်ယေ်မာငး်သြဖစ် ပီးသ၏ဇနးီပါဆ့ငိ(်ေဒ ဆငိ)် မာဆငိက်ယေ်နာကတ်ငွလ်ကိ်ပါလာ



သတိက့ထိမိနသ်ြဖင့ဥ်ီးဆ၏ရငအ်ပ်ကိထမိန် ပီးပါးစပ်တငွေ်သွးထကွ် ပီးပွဲချငး် ပီးေသဆးံ ပီးပါဟ့န(်

ေဒ ဟန)်မာမပခံး င့ေ်ြခသလးံတိက့ိထမိနဒ်ဏရ်ာြပငး်ထနစ်ွာရခဲသ့ည။် 

ေပါကက်ွသဲေံနာကပိ်ငး်တငွက်ားေပ မခရီးသွားဦးမင့ ် ငိမ်သိားစတိသ့ညမ်ိငး်လနီတစ်ငတ်စဝ်ိကခ်ျံ ထမဲ

ြမနမ်ာစစ်သား၂၀ ေယာကေ်လာကလ်ကန်ကမ်ျားကငိလ် ကလ်မ်းမေပ တိထ့ကွလ်ာသညက်ိြမငခ်ဲ ့ က

သည။် 

 

ြမနမ်ာစစ်တပ်မလကန်ကေ်ကာင့လ်ကထိမိနအ်နာတရ ရ ိ ပီးေသွးများစွနး်ထငး်ေပကျံ 

ပနဖ်တရွ်ာအနးီနားတစတ်စဝ်ိကမ်ရပ်သရွာသားတိမ့ာလညး်ထခိိက်ဒဏရ်ာရသတိက့သိ ေီဆး ံသိပိ့ ့

ေဆာငေ်ပးခဲသ့ည။်  ေယာကက်ျား ြဖစသ်ဦးလးံဆက◌ိသ်နိ◌ီ္ဓသ ဿနတ်ငွေ်ြမြမ ပ် သချ ပီးေဒ ပါဆ့ငိ်

ကသိိ ေီဆး ံတငွေ်ဆးကသမကခိံယေစခဲသ့ည။်ယ ပါဆ့ငိ(်ေဒ ဆငိ)်မာေဆး ံဆငး် ပီးအမိတ်ငွြ်ပန်

လည၍်ကျနး်မာေရးအတကွ်အားေမွးေနဆြဲဖစ်ပ်ါသည။် 

နနး်ခွမန်နအ်သက၁်၆ စ်ကားသမားဦးမင့ ် ငိ၏်သမီးြဖစသ်မာေခါငး်မကျညအ်စအနေတွအတကွ် လား

ိးေဆး ံတငွခ်ွဲစိတမ်ခံယ ပီးေနာက ်ေခါငး်မကျန် ိေနေသးေသာကျညစ်ေတကွဒိတယိအ ကမိ်ထပ်မံခွဲ

ထတရ်န ်



 မ ေလး ေဆး ံသိပိ့◌◌ိေ့ဆာငခ်ဲသ့ည။်ခွဲစိတမ် ပီးစီးသည့ေ်နာကမ်ာေတာသ့မစကားြပနလ်ညေ်ြပာဆိ

ငိခ်ဲ ့ ပီဆေိသာ်ြငားလညး်သမ၏ဦးေခါငး်ညာဘကက်ိထခိိကမ်ေ ကာင့သ်မ၏ဘယဘ်ကခ် ာကယိ်ကမိ

လပ် ငိြ်ခငး်မ ိေသးေပ။ 

 

ခရီးသညြ်ဖစသ်နနး်ခွမ်နနဒ်ဏရ်ာရ 



သမ၏ဖခငဥ်ီးမင့ ် ငိမ်ာလညး်လကေ်မာငး်၊ပခံး င့ေ်ြခသလးံတိက့ိထမိနဒ်ဏရ်ာရခဲသ့ည့ြ်ပငယ်ခေဆး

ဖိးဝါးခမာသနိး်၄၀ကျပ် ၄၀၀၀ ယအက(်စ်)ေဒ လာကနဆ်းံေန ပီြဖစပ်ါသည။်ယခအြဖစအ်ပျကသ်ညဥ်ီး

မင့ ် ငိတ်စေ်ယာကသ်များကားငားလာသြဖင့က်ားမာဗံး င့ေ်သနတက်ျညဆ်တံိေ့ ကာင့အ်ေတာ့်ကပိျက်

စီးေန ပီြဖစ် ပီးကားပိင် ငက်သိနိး်၇၀ကျပ်ြပနလ်ညေ်လျာ်ေပးရမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

ဒအီမအခငး် င့ပ်ကသ်က် ပီးြမနမ်ာစစတ်ပ်မမညသ်ည့တ်ာဝနမ်ယေဆာငေ်ြဖြခငး်မမ ိ 

၂။ မဆယ် မိ  အနီးတငွြ်မန်မာစစ်တပ်မေသနတြ်ဖင့ပ်စခ်ကမ်ေ ကာင့ ်ဆငိက်ယစ်ီးသတစေ်ယာက်

ဒဏ်ရာရ 

ေမလ ၁၂ ရကေ်န ့ ၂၀၁၅ ခ စ် ညေနပိင ်၈ နာရီ ၁၀ မိနစအ်ချိနတ်ငွဆ်ငိက်ယတ်စစ်ီးမဆယန်မ့ခ်မ်း

လမ်းမ ကးီေပ တငွတ်ည် ိေသာနမ့ ် ကံ့တံတားကိြဖတေ်ကျာ်လာရာြမနမ်ာစစတ်ပ်မေြခလျငတ်ပ်တပ်

ရငး် ၈၃ မဆငိက်ယေ်မာငး်သကေိသနတ် င့ပ်စ်ရာဆငိက်ယေ်မာငး်သမာဒဏရ်ာအြပငး်ထနရ်ခဲသ့ည။် 

ဆငိက်ယေ်မာငး်သစိငး်လျနး်ပနအ်သက၁်၆ စ်မာသ၏ရညး်စားအမိအ်ြခားရွာမလည၍်ြပနလ်ာခဲသ့ည် ်။

စိငး်လျနး်ပနမ်ာေသနတ၅်ချကက်ိထမိနဒ်ဏရ်ာရခဲသ့ည။်ကျညတ်စေ်တာင့မ်ာသ၏ဦးေခါငး်ကိထမိန်

ပီး၊ကျည် စ်ေတာင့မ်ာသ၏ပခံး င့က်ျန် စ်ေတာင့မ်ာသ၏ေပါင် င့ည်ိ သကျညး်ကိထမိနခ်ဲေ့သာ်လညး်

စိငး်လျနး်ပနမ်ာေ ကာကေ် ကာက် င့ဆ်ငိက်ယက်သိအ့မိေ်ရာက်သညအ်ထဆိကေ်မာငး်ခဲသ့ည။် 

 



 

ဆငိက်ယေ်မာငး် ငသ်စိငး်လျနး်ပနြ်မနမ်ာစစတ်ပ်မေသနတြ်ဖင့ပ်စခ်တြ်ခငး်ေကာင့ဒ်ဏရ်ာရ 
 

တစပ်တအ် ကာတငွစ်ိငး်လျနး်ပနရ်ဲမ့ိဘများသညဆ်ရာမနနး်ေငအွြပင ်မဆယ ်SNDP ပါတအီဖွဲဝငက်ိဒီ

အေ ကာငး် င့ပ်တသ်က် ပီးြမနမ်ာစစတ်ပ်ကကိန ့က်ကွစ်ွဲချကတ်ငရ်နစ်ာတစေ်စာငတ်ငခ်ဲသ့ည။်သိရ့ာ

တငွခ်ချိနထ်သိတိမ့သိားစမာဘာမြပနစ်ာမရေသးပဲ ိေနခဲပ့ါသည။် 

တပ်ရငး် ၈၃ သညြ်မနမ်ာစစတ်ပ်၊ တပ်မ ၈၈ ေအာက်တငွ် ိ ပီး မဆယ်ေဈးအနးီမဆယ် မိ  ◌န့ယဝ်မ့က်ိ

ေဒါငတ်ငွအ်ေြခစိကထ်ားေသာတပ်မြဖစသ်ည။် အဲဒ့တီပ်မသညက်ချငြ်ပညန်ယ် င့ ် မ်းြပညန်ယတ်စ်

ေလ ာကတ်ငွလ်ပ် ားေသာတပ်မြဖစ် ပီးအထးသြဖင့ ်KIA င့စ်စြ်ဖစရ်ာ ဧ ပီလ အလယပိ်ငး် ၂၀၁၄ အ

တငွး်ကတညး်ကြဖစပ်ါသည။် 

အေသးစိတသ်လိပိါကဆကသ်ွယရ်နလ်ပ်ိစာ 



  
ဝပ်(ဖ်)ဆကိ ်  www.shanhumanrights.org 

စိငး်ေဟာ် ဲန ်          ၆၆း (၀) ၉၃-၂၆၄-၉၄၈၇   ( မ်း၊အဂလပ်ိ ) 

စိငး်ခွနး်မိင ်              ၆၆း (၀) ၉၄-၆၃၈၆-၇၅၉   ( ြမနမ်ာ၊အဂလပ်ိ ) 

ံးဖနး်                     ၆၆း (၀) ၉၃-၂၉၇-၇၇၅၄    

 


