ကချင်ပြည်နယ်တွင် တိုက်လေယာဉ်များအသုံးပြု၍ အရပ်သားပြည်သူများအား
ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခြင်းအပေါ် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်
၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၃) ရက် ညပိုင်း၌ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့၊ အနန့်ပါ ကျေးရွာတွင်
(၆၂) နှစ်မြောက် ကေအိုင်အို (Kachin Independence Organization) ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း
အထိမ်းအမှတ်အကြို တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပနေစဉ် အကြမ်းဖက် ဖက်ဆစ်စစ်တပ်က တိုက်
လေယာဉ်များ အသုံးပြု၍ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ကချင်အနုပညာရှင်များ အပါအဝင် အရပ်သားပြည်သူ
အများအပြား သေဆုံးမှုရှိခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း တုန်လှုပ်စွာ ကြားသိရပါသည်။
ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အနန့်ပါ ကျေးရွာသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က စတင်၍ ၁၅
လကျော်ကြာ အင်တာနက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းများ ဖြတ်တောက်ခံထားရသည့် ဒေသတွင်
တည်ရသ
ှိ ည်။ ယခု ကြေညာချက် ထုတပ် ြန်ချ ိန်အထိ အရပ်သားပြည်သူ (၆၀) ခန့် သေဆုံးခဲရ
့ ပြီး ထိခက
ို ်
ဒဏ်ရာရရှိသူ ပြည်သူ ၁၀၀ ကျော်ကိုလည်း ဆေးကုသခွင့်မရအောင် ဂင်စီ ကျေးရွာ အထွက်ဂိတ်တွင်
အကြမ်းဖက် ဖက်ဆစ်စစ်တပ်က တားမြစ်ထားသည့အ
် တွက် အသက်အန္တရာယ် ရင်ဆင
ို နေ
် ကြ ရပါသည်။

မိမတ
ိ ို့ တော်လန
ှ ရေ
် းအင်အားစုများအနေဖြင့် အောက်ပါ သဘောထားများကို ထုတပ် ြန်လက
ို ရ
် ပါသည်။
၁။

ယခုကဲ့သို့ လူမဆန်သည့် ကျူးလွန်မှုမျ ိုး ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ကချင်ပြည်သူများအတွက် များစွာ
စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်။

၂။	တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်း ကေအိုင်အို တည်ထောင်ခြင်း (၆၂) နှစ်မြောက်နေ့ အထိမ်းအမှတ်
အကြိုအခမ်းအနားအား ယခုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက် ဖက်ဆစ်စစ်တပ်က တိုက်ခိုက်ခြင်းသည်
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ တည်ထောင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေးနည်းအားဖြင့် တော်လှန်
နေကြသည့် အစုအဖွဲ့ အားလုံးကို တိုက်ခိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ခံယူသည်။

၃။	အရပ်သားပြည်သူ အများအပြား ရှိနေသည့် အခြေအနေတွင် ယခုကဲ့သို့ အစုလိုက်အပြုံလိုက်
ထိခိုက်သေဆုံးနိုင်သော တိုက်ခိုက်မှုမျ ိုး လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် စစ်ရာဇဝတ်မှု မြောက်သည်။
၎င်းအပြင် ကချင်လူမျ ိုးများအား ဦးတည်ချက်ထားတိုက်ခိုက်မှုသည် လူမျ ိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
(Genocide) ကျူးလွန်လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဟု ယူဆပါသည်။
၄။	အရပ်သားများအပေါ် လေကြောင်းမှ ရည်ရယ
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် ား၍ ပစ်ခတ်တက
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် က
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် သ
ဲ့ ည့်
စစ်ကောင်စီ၏ လုပ်ရပ်အား အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည်။
၅။	မိမတ
ိ အနေဖြ
ို့
င့်ကေအိင
ု အ
် ၏
ို ဖက်ဒရယ်ဒမ
ီ က
ို ရေစီရေးနှင့်ကချင်လထ
ူ လ
ု တ
ွ မြေ
် ာက်ရေးကြိုးပမ်း
အားထုတ်မှုများကို လေးစားဂုဏ်ယူပြီး အတူတကွ ပိုမိုခိုင်မြဲစွာ ပူးပေါင်း၍ စစ်အာဏာရှင်ကို
အရှိန်မြှင့် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၆။	အကြမ်းဖက် ဖက်ဆစ်စစ်တပ်၏ လေယာဉ်ဆီနှင့် လက်နက်ဖြတ်တောက်ရန်၊ ၎င်း၏ အဓိက
ငွေဝင်လမ်းကြောင်း ဖြစ်သည့် မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာ၀ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်း (MOGE) အား
အရေးယူရန်၊ စစ်အုပ်စုအား အသိအမှတ် မပြုရေးကို နိုင်ငံတကာ အစိုးရများအနေဖြင့်
အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ရန်၊ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အနေဖြင့်လည်း ကျူးလွန်သူများကို
အပြစ်ပေးအရေးယူရန်၊ တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကြားဝင်
ဆောင်ရွက်ရန်တို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်ရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

All Kachin Students’ Federation − AKSF
AntiJuntaMassMovementCommittee−AJMM(စစ်အာဏာရှငဆ
် န့်ကျင်ရေးလူထလ
ု ပ
ှု ရ
် ှားမှုကော်မတီ)
Blood Money Campaign
General Strike Committee−GSC (စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီ)
General Strike Committee of Nationalities−GSCN (လူမျ ိုးပေါင်းစုံအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီ)
Kachin National Youth Network−KNYN
Kachin State Civilian Movement−KSCM
Women’s League of Burma-WLB (အမျ ိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ))

