ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္
တပ္မေတာ္မွ ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မွဳမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ခြင့္
ေပးထား ျခင္း သည္ အသစ္စတင္မည့္ ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအား အဓိပၸါယ္မဲ့ေစသည္အ
့ ေပၚ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္င)ံ ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

လက္ရွိ တပ္မေတာ္မွ ဆက္လက္ထိုးစစ္ ဆင္ေနမႈႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မွဳမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ခြင့္ ေပးထားျခင္း
သည္

အစိုးရသစ္မွ

စတင္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္

ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ညီလာခံအား

အဓိပၸါယ္မဲ့ေစသည့္အေပၚ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုိင္င)ံ အေနျဖင့္ အထူးစုိးရိမ္ပူပန္မိသည္။
အစိုးရသစ္မွ တရားဝင္အစိုးရအျဖစ္ ေနရာယူသည့္ မတ္လမွစ၍ တပ္မေတာ္မွ ၄င္း၏ တပ္ရင္းမ်ားကို တုိင္းရင္းသား
ေဒသျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုတုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေလတပ္မ်ား အသုံး ျပဳျခင္းႏွင့္ စစ္စခန္းမ်ား
အက်ယ္အျပန္႔ ေနရာယူအေျခစုိက္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ျပည္သူ လူထုမ်ားေနထုိငေ
္ သာ ရပ္ရြာမ်ား ပစ္မွတ္
ထား၍ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ရြာသားမ်ားအား ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ မတရားသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အိုးအိမ္မ်ား
ဖ်က္ဆီးမီးရွိဳ႕ျခင္းစသည့္ ျပစ္မွဳမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူ
လူထုမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ အုိးအိမ္မ်ားစြန္႔ခြါေနရပ္မွ ထြကေ
္ ျပးေနရျခင္း၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ား
စြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံအႏွံ႕ တုိးပြါး လာၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံေတြေ
႔ နရျခင္းႏွင့္
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မွဳမ်ား ရွေ
ိ နသည္။
တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ စစ္ရာဇဝတ္မွဳမ်ားက်ဴးလြနေ
္ နေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရသစ္မွ
ဦးေဆာင္ေသာ လြတေ
္ တာ္တြင္ လုံးဝ ျပစ္တင္ရွဳံ႕ခ်ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ တုိင္းရင္းသားလြတေ
္ တာ္အမတ္မ်ား၏
တပ္မေတာ္သားမ်ားအေပၚ ေဝဖန္ျခင္းကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ဇႏၷဝါရီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေကာင္းခါးေက်းရြာမွ ကခ်င္ဆရာမ (၂)ဦးသည္ ရက္စက္စြာ မုဒိမ္းက်င့္
သတ္ျဖတ္ခံရသည့္အမွဳႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်ဴးလြနေ
္ သာသူသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ လြတေ
္ ျမာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ခုုႏွစ္ ေမလ (၁၈)ရက္တြင္ ဤအမွဳႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကဘီစီမွ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔
မ်ားမွ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ခမရ (၅၀၃)မွ ျငင္းပယ္လုိကသ
္ ည့္အတြကေ
္ ၾကာင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွဳ
မ်ားေႏွာင္ေ
့ ႏွးသြားေစသည္။
တၿပိဳင္တည္းတြင္ ခမရ (၅၀၃)မွ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္(TNLA) တုိ႔အား ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳႏ
႕ င
ွ ့္ တျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ထုိးစစ္ဆင္မွဳ မ်ား
ဆက္လက္ တုိက္ခိုကေ
္ နၿပီး ရြာသားမ်ားအား ညွဥ္းပမ္းႏွိပစ
္ က္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ား မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း
မ်ားစသည့္ ျပစ္မွဳမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
မရွိပါက ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ စစ္ရာဇဝတ္မွဳမ်ားကို ဆက္လက္ က်ဴးလြနခ
္ ြင့္ ျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။

GPO Box 413, Chiang Mai 50000, Thailand

Tel: 66 53 217 006; Fax: 66 53 226 578;

E-mail: secretariat@womenofburma.org

တုိင္းရင္းသားေဒသရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ စနစ္တက် ျပစ္မွဳက်ဴးလြနေ
္ နျခင္းကို ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ရန္ လုိအပ္
သည္။ ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရသစ္မွ ႏုိင္ငေ
ံ တာ္ ရံပေ
ုံ ငြျဖင့္ အသုံးျပဳေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္သည္။
ဆက္လက္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္စစ္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား ရပ္တန္႔မႈမရွိျခင္းသည္ အစုိးရသစ္၏ ၂၁ ရာစု ပင္လံု
ညီလာခံ ျပင္ဆင္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား အယုံၾကည္ကင္းမဲ့ေစသည္။
အစုိးရသစ္မွ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ထုိးစစ္ဆင္ေနမွဳမ်ား၊ တပ္ရင္း တုိးခ်ဲေ
႕ နမွဳ မ်ားႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနမွဳမ်ားကို ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိသင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသား
ေဒသမ်ားတြင္ တုိးခ်ဲ႕ အေျခစိုက္ထားေသာ အစိုးရ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားကို ပထမဦးစြာ တပ္မ်ား ေနာက္ဆုတ္
ထြက္ခြါေစၿပီး အားလုံးပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပသင့္သည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုိင္င)ံ မွ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား တပ္မေတာ္
အခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္ဆံမွဳမ်ားကို ရပ္တန္႔ၿပီး တပ္မေတာ္မ်ားမွ က်ဴးလြနေ
္ သာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ မွဳမ်ားႏွင့္
ထုိးစစ္ဆင္ေနမွဳမ်ားကို ရပ္တန္ေ
႔ စရန္အတြက္ တရားဝင္ ျပစ္တင္ရွဳံ႕ခ် ဖိအားေပးသြားရန္ ေတာင္းဆုိသည္။ ထို႔အျပင္
ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္တုိးပြါးေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားကို ေထာက္ပေ
ံ့ ပးရန္၊
မိမိတုိ႔၏ ေနရပ္ရင္းသို႔ မျပန္ႏုိငေ
္ သးပဲ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ေနထုိငေ
္ နရေသာ ျပည္တြင္းစစ္
ေျပးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပဒုကၡသည္မ်ားအား ဆက္ လက္ေထာက္ပေ
ံ့ ပးရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္င)ံ မွ
ေတာင္းဆုိသည္။
ဆက္သြယ္ရန္ဂ်ဴလီယာ မရစ္ပ္

+66 907504960

လိုည္းခ်ယ္ရီ

+95 96718218

မသြယ္ဇင္တုိး

+66 897553071
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