ရွမ း္ လူမအ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ ထုတျ္ ပန္ေၾကျငာခ်က္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တဘ
ို ာလ ၁၅ ရက္ ( ၾကာသပေတး )
ေနျပည္ေတာ္အစိးု ရအေနႏွင့ ္

ျငိမး္ ခ်မ္းေရး

အစစ္အမွနက
္ ို

လိလ
ု ားပါက

အပစ္ရပ္ေဒသတြငး္ သိ႕ု အစုိးရစစ္တပ္မ်ား ထုိး စစ္၀င္ေရာက္ျခင္းကိရ
ု ပ္တန္႔ရမည္။

ရွမး္ ျပည္နယ္ရွိ

ရွမ္းျပည္နယ္တင
ြ ္းရွိ အပစ္ရပ္ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ျမိဳ႔နယ္ (၄) ခု အတြင္း ေနုျပည္ေတာ္စစ္တပ္မ်ား
ယေန႕ထုိးစစ္ဆင္ေနျခင္းေၾကာင့္

ေက်းလက္ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ု

(၁၅၀၀)

ဦးေက်ာ္

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္ကို ရွမ္းလူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက မ်ားစြာစိုးရိမ္ပပ
ူ န္မပ
ိ ါသည္။

အိုးအိမ္စြန႔ခ
္ ြါျပီး

ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တဘ
ို ာလ (၆) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ မိုင္းရႈး ႏွင့္ မိုင္း ေနာင္
ျမိဳ႔နယ္တြင္းရွိ

ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

ေျမာက္ပိုင္း

(SSPP/SSA)

ကိုအႀကီးအက်ယ္ထးို စစ္ဆင္ေနပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ရင္း (၁၀) ရင္းေက်ာ္ပါ၀င္သည့္ ျပင္း ထန္

ေသာတိုက္ပမ
ြဲ ်ားေၾကာင့္ ထိုေဒသရွိရြာသူရာြ သားေပါင္း (၁၅၀၀) ေက်ာ္ မွာ အိုးအိမ၊္ လယ္ယာမ်ား
ကိုစြနခ
႔္ ြာျပီး

ေဘးလြတ္ရာ

အျခားေက်းရြာမ်ားသိ႔ု

တြင္လည္း ၀င္ေရာက္

ပုန္းေအာင္းေနၾကရသည္။

အကာအကြယ္

လူသားခ်င္း စာနာမႈ

ပုန္းေအာင္း ရာေနရာမ်ားတြင္
ႏွင့္

ထြက္ေျပးခိလ
ု ွံဳေနရသလို

ထုိအတြင္းတြင္

ေတာေတာင္အတြင္း

အမ်ိဳးသမီး

မီးဖြါးခဲ့ၾကရာ တဦးမွာဂူထဲတြင္ မီးဖြါးခဲ့ရသည္။

(၄)

ဦးမွာ

တိမ္း ေရွာင္သမ
ူ ်ားသည္

ကူညီေထာက္ပံ႕ရန္အတြက္

အေရးေပၚလိုအပ္ေနသည္။

ေက်းသီးျမိဳ႕နယ္အတြငး္ ရွိ

ရွမ္းျပည္တးို တက္ေရးပါတီ/

စိုက္ပ်ိဳးထားသည္မ်ားကိုလည္း မရိတ္သိမး္ ႏိုင္သည့္အတြက္ အနာဂါတ္တြင္ စားနပ္ရက
ိ ၡာ အခက္အခဲမ်ား
ႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
ေအာက္တဘ
ို ာ

(၁၁)

ရက္

၂၀၁၅

တြင္

ရွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္ (SSPP/SSA) ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ၀မ္ဟိုင္းကို အစုိးရစစ္တပ္က လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္
ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားစိုး ရိမထ
္ ိတလ
္ န္႔ခဲ့ၾကသည္။
ရာႏွင့္ခ်ီျပီး

ထိုေဒသအတြငး္

အင္အားျဖည့္သျဖင့္

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားက တပ္သားမ်ား

စစ္ေျမျပင္တိုကပ
္ ြဲမ်ားျဖစ္မည္ကို

စိုးရိမ္ေၾကာက္

ရြံ႕ေနၾကရသည္။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တင
ြ ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တန္႔ယန္း ေဒသရွိ
ရွမ္းျပည္တးို တက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္ (SSPP/SSA) ကို ထပ္မံထိုး စစ္ဆင္ခသ
ဲ့ ည္။ ထို႔ေၾကာင့္
လာမည့္ရက္မ်ားတြင္လည္း တိမ္းေရွာင္သူဦးေရ ပိတ
ု ိုးလာဖြယ္ရာ ရွိသည္။
ဤကဲ့သ႔ို ထပ္မံထးို စစ္ဆင္ျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားရွိရာေဒသကိုလက္နက္ႀကီး ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း တိ႔က
ု ို ကၽြႏု္ပ္တို႔
ရွမ္းလူမအ
ႈ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

ျပင္း ျပင္း ထန္ထန္

ရႈတ္ခ်ပါသည္။

ဤတိုက္ပြဲမ်ားသည္

ရွမ္းျပည္

တိုးတက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္ (SSPP/SSA) ၏ နယ္ေျမကို အစိုးရတပ္မေတာ္က သိမ္းယူရန္
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစအ
္ နည္းငယ္ကစ၍

စနစ္တက်

ရည္ရြယ္ေသာ

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္။

၂၀၁၂

ခု

ဇန္န၀ါရီလတြင္ လက္မွတ္ထးို ခဲၾ့ ကသည့္ အပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္ကို ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။
တႏိုင္ငံလုးံ အပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္

(NCA)

ဤကဲ့သို႔

ထိုးစစ္ဆင္္ေနျခင္းသည္

ပဋိပကၡအား

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းရန္

ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္က

ႏိုင္ငံေရးအရ

စိတ္မ၀င္စားေၾကာင္း

ရွင္းလင္းစြာ

ကို

လက္မတ
ွ ္မထိုးမီ

ျပသလိုက္ျခင္းလည္း

ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္း သားနယ္ေျမမ်ားကို

အင္အားသံုးသိမး္ ပိုက္ရန္ ၄င္းတိ႔၏
ု
ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီသည့္ ဗ်ဴဟာေဟာင္းအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္

ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္တင
ြ ္ လက္မတ
ွ ္ေရးထိးု ၾကေသာ

တႏိုင္ငံလုးံ အပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္(NCA)သည္
မရွိသျဖင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ မ်ား

အားလံုးပါ၀င္ျခင္း

လက္နက္ကိုင္အင္အားစုတခ်ိဳ႕ကို ယာယီေခၽြးသိပ္ထားကာ အျခားအင္အားစုတ႔က
ို ို ၿဖိဳခြဲသည့္

ေသြး ခြၿဲ ဖိဳခြဲအပ
ု ္ခ်ဳပ္သည့္ နည္းသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္ ကိုရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း
ဤထိုးစစ္မ်ားကိုရတ
ႈ ္ခ်ၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

စစ္မွန္သည့္

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း

ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး

ရေစလိုပါက

စစ္တပ္မ်ားေစလႊတ္ျခင္းကိုရပ္တန္႕ရန္၊

ထိုေဒသမွ စစ္တပ္မ်ားရုတသ
္ ိမး္ ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ကို အျမန္ဆုးံ ဖိအားေပးရန္ လိုအပ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားကို ရွမ္းလူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္

ေတာင္းဆိုလသ
ို ည္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြငး္

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားအတြက္

ေထာက္ပံ႕ရန္

အကူအညီမ်ား အေရးေပၚ ကူညီေပးၾကပါရန္ တိုက္တြနး္ အပ္ပါသည္။

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရွမ္းလူမအ
ႈ ဖြဲ႕ အစည္းမ်ား 1) Shan Human Rights Foundation
2) Shan State Development Foundation

3) Shan Sapawa Environmental Organization
4) Shan Youth Power

5) Shan Women’s Action Network
6) Worker Solidarity Association
7) Migrant Worker Federation

8) Shan Literature and Culture Society (Chiang Mai)

9) Shan Literature and Culture Association in Mong Su
10) Shan Youth Network Group
11) Shan Youth Power Group

12) Organizations in Toom toan tai
13) Shan Refugee Committee

14) Koong Jor Refugee Committee
15) Shan Youth Organization

16) Jao Khur Tai Organization

17) Shan Students’ Union Chiangmai
18) Shan Farmers’ Network
ဆက္သယ
ြ ္ေမးျမန္း ရန္ စိုင္းေခးဆုိင္

+၆၆၈၁ ၆၇၂ ၂၀၃၁

Shan, Burmese, English

စိုင္းေဟာ္ရန
ွဲ ္

+၆၆၆၂ ၉၄၁ ၉၆၀၀

Shan, English

နန္းခ်န္ေတာင္း

+၆၆၈၁ ၆၀၃ ၆၆၅၅

Shan, Thai, English

လူသားခ်င္းစာနာသည့္

