แถลงการณ์ องค์ กรชุมชนรัฐฉาน
6 พฤศจิกายน 2558
รัฐบาลพม่ าต้ องยุตกิ ารโจมตีภาคกลางของรัฐฉานและให้ ชุมชนได้ กลับบ้ านทันที
องค์กรชุมชนรัฐฉานประณามอย่างรุนแรงต่อปฏิบตั ิการเชิงรุกทางทหารของรัฐบาลพม่า ในภาคกลางของรัฐฉาน
ซึง่ ส่งผลให้ พลเรื อนกว่า 6,000 คนได้ รับบาดเจ็บและต้ องโยกย้ ายถิ่นฐาน นับแต่เริ่ มปฏิบตั ิเมื่อหนึง่ เดือนที่แล้ วในวันที่ 6
ตุลาคม
ปฏิบตั ิการทางทหารครัง้ ใหญ่ซงึ่ ประกอบด้ วยทหาร 14 กองพัน ปื นครกและเครื่ องบินรบ ได้ บกุ โจมตีหมูบ่ ้ าน
ต่างๆ เป็ นเหตุให้ ผ้ หู ญิง เด็ก และผู้สงู วัยใน 22 หมูบ่ ้ านทีเ่ มือ งสู้ เมืองหนอง และเมืองเกซี ต้ องหลบหนีจากบ้ าน เรื อนตน
เอง การระดมยิงโดยไม่เลือกเป้าหมายใส่พื ้นที่พลเรื อน รวมทังในช่
้ วงทีม่ ีเทศกาลที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ทางพุทธศาสนา เป็ นสัญญาณ
ชัดเจน ว่ารัฐบาลพม่าไม่เคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรื อมนุษยธรรม
ผู้ที่หลบหนีต้องไปพักอาศัย ตามที่พกั พิงชัว่ คราว พวกเขาต้ องการความช่วยเหลือด้ าน มนุษยธรรมและ การคุ้ม
ครองโดยเร่งด่วน แต่กองทัพพม่ายังคงเดินหน้ าโจมตีในพื ้นที่ใกล้ กบั ที่พกั พิงเหล่านี ้ และเริ่ มปิ ดกันไม่
้ ให้ มีการส่งสิง่ บรรเทา
ทุก ข์เข้ า ไปยังผู้ที่หลบหนีจากสงคราม
ที่เลวร้ ายกว่านัน้ รัฐบาลพม่าได้ ใช้ การสู้รบครัง้ นี ้เป็ นข้ ออ้ างยกเลิกการเลือกตังในเขตเมื
้
องสู้และเกซี เป็ นการตัด
สิทธิ การเลือก ตังตามระบอบประชาธิ
้
ปไตยของพลเรื อนในท้ องถิ่น เป็ นที่ทราบกันดีวา่ พรรคการเมืองที่มกี องทัพ หนุนหลัง
มี โอกาสอย่างมากที่จะแพ้ การเลือกตังในพื
้ ้นที่เหล่านี ้
ปฏิบตั ิการเชิงรุกครัง้ นี ้เป็ นการละเมิดความตกลงหยุดยิงกับกองทัพรัฐฉานและพรรคความก้ าวหน้ าเพื่อรัฐฉาน
(Shan State Progress Party/Shan State Army - SSPP/SSA) เห็นได้ ชดั เจนว่ารัฐบาลพม่าไม่มีความต้ อง การให้ เกิด
สันติภาพ ไม่อย่างนันแล้
้ วพวกเขาก็ควรเชื ้อเชิญให้ ทกุ กลุม่ ลงนามใน “ความตกลงหยุดยิงทัว่ ประเทศ” (“Nationwide
Ceasefire Agreement”) และต้ องยุติปฏิบตั ิการเชิงรุกทางทหารทังหมด
้
ทังนี
้ ้เพื่อนาไปสูก่ ารเจรจาทางการเมือง แต่ รัฐ
บาล พม่า เสแสร้ งว่าต้ องการสร้ างสันติภาพ ในขณะที่ยงั คงใช้ ยทุ ธศาสตร์ ที่เคย ทามานับทศวรรษ ในการรุกคืบ เข้ าไปใน
พื ้นที่กลุม่ ชาติพนั ธุ์เพื่อปล้ นทรัพยากรธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ในรัฐฉาน ไม่วา่ จะเป็ นการสร้ างเขื่อนขนาดใหญ่ ในแม่น ้า
สาละวินเพื่อส่งออกไฟฟ้าพลังน ้า
องค์กรชุมชนรัฐฉานเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลพม่ายุติปฏิบตั ิการเชิงรุกทางทหารในภาคกลางของรัฐฉานและพื ้นที่กลุม่
ชาติพนั ธุ์อื่น ๆ ในพม่าโดยทันที และให้ บงั คับใช้ ความตกลงยุติการขุดทรัพยากรธรรมชาติในบริ เวณกลุม่ ชาติพนั ธุ์ จนกว่า
จะ มีการ ปฏิรูปเป็ นสหพันธรัฐอย่างแท้ จริ ง
องค์กรชุมชนรัฐฉานกระตุ้นให้ ประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ ามาสังเกตการ ณ์การเลือก ตัง้
ในพม่า ให้ ประณามอย่างเปิ ดเผยต่อปฏิบตั ิการเชิงรุกทางทหารของรัฐบาลพม่าที่กระทาต่อกลุม่ ชาติพนั ธุ์ การยุติปฏิบตั ิ
การ ทาง ทหาร เหล่านี ้ โดยทันทีเป็ นเครื่ องบ่งชี ้ความก้ าวหน้ าของความร่วมมือกับรัฐบาลพม่า
องค์กรชุมชนรัฐฉานยังกระตุ้นแหล่งทุนระหว่างประเทศ โดยขอให้ จดั ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม ให้ กบั ผู้
พลัด ถิ่นเนื่องจากสงครามครัง้ ล่าสุดในภาคกลางของรัฐฉาน โดยเป็ นการบริ จาคผ่านกลุม่ ในระดับชุมชนหรื อ หน่วยงาน
ภาค ประชาสังคม
เห็นชอบโดยองค์กรชุมชนรัฐฉานดังต่อไปนี ้:
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California Shan Social and Cultural Society (USA)
Singapore Shan Family
Shan Refugee Organization (Malaysia)
Tai Youth Network
Shan State Youth Network Committee
Kham Ku Center for Study and Development
Mauk Kon Organization
Shan Farmers’ Network
Shan Human Rights Foundation
Shan Women’s Action Network
Shan Youth Power
Shan Youth Power Group
Shan Sapawa Environmental Organization
Shan State Development Foundation
Shan Youth Network Group
Tai Youth Organization
Shan Youth Organization
Koong Jor Refugee Committee
Shan Refugee Committee
Worker Solidarity Association
Migrant Worker Federation
Jao Khur Tai Organization
Shan Students’ Union (Chiang Mai)
Shan Students’ Union (Bangkok)
Shan Literature and Culture Society (Chiang Mai)
Shan Literature and Culture Association (Mong Hsu)
Toom Toan Tai Organization

Contact Spokespersons:
1.
Sai Hseng Mong
2.
Ying Harn Fah
3.
Nang Charm Tong
4.
Sai Hor Hseng

+95 (0)978-833-2609
+66 (0)89-262-7848
+66 (0)81-603-6655
+66 (0)62-941-9600

(Shan, Burmese)
(Shan, Burmese)
(Shan, Thai, English)
(Shan, English)

