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ၿငိမ္းခ မ္းေရးတည္ေဆ က္စဥ္က လတ င္  ရွမ္းျပညန္ယ္အလယ္ပိုင္း၌ ဘ ေၾက င့္ ႀက းမ းတြဲ့ထိုးစစ္ 
ေတ  ဆင္ေနရသနည္း ဆိုသည္ကုိ သမတ အိုဘ းမ းက ျမန္မ အစိုးရကိ ုေမးရမည္။ 
 
၂၀၁၄ခ ု ဇ န္လမွစ၍ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းတ င္ ျမန္မ စစ္တပ္မ ွ ႀက းမ းသည္. ထိုးစစ္မ  းဆင္ 
ေနျခင္းသည္ လက္ရွိတည္ရွိဆြဲအပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရး သေဘ တူည ခ က္ကုိ ခ ိဳးေဖါက္ရက သည္။ 
ျမန္မ အစိုးရ ေၾက းေၾက ္ေနသည့္ တျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စြဲ ေရးတည္ေဆ က္ေနပါသည္ဆုိ 
သည့္ႏွင့္လည္း လံုး၀ဆန္႔က င္ေနပါသည္။ သမတ အိုဘ းမ းသည ္ ေနျပည္ေတ ္၌ သမတ 
ဥ းသိန္းစိန္ႏွင္ေတ ႕ခ ိန္တ င္ ထိုထုိးစစ္တို႔ကုိ ခ က္ခ င္းရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ ျပညတ္ င္းစစ္ရပ္စြဲရန္အတ က္ 
ေျပ ေပးရန ္ ႏိုင္ငံေရးေဆ းေႏ း ပ ြဲမ  းစတင္ရန္ကၽ ႏ္ုပ္တို႔ ရွမ္းလူထုအေျချပဳအဖ ြဲ႕အစည္းမ  းေနႏွင့္ 
ေတ င္းဆိုလုိက္ပါသည္။ 
 
၂၀၁၄ခ ု ဇ န္လမွစ၍ ရွမ္းျပည္တပ္မေတ  ္ (ေျမ က္ပိုင္း)  လက္ေအ က္ရွိ ေက းသ းႏွင့္ မိုင္းရွ းၿမိဳ႕ 
နယ္မွေနရ မ  းကိ ု ျမန္မ စစ္တပ္မွ ေထ င္ခ  သည့္အင္အ းမ  းျဖန္႔က က္၍ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ေန 
ခြဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္တပ္မေတ ္(ေျမ က္ပိုင္း) သည ္၂၀၁၂ခုႏွစ္က အပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရး သေဘ တူည  
ခ က္ကုိ အသစ္ျပန္လည္ေရးထိုးထ းသည္အ့ဖ ြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ျမန္မ စစ္တပ္သည ္ ဂ က္ေလယ ဥ္မ  း၊ 
ရဟတ္ယ ဥ္မ  း အသံုးျပဳသည္ၿပ း အရပ္သ းမ  းေနထိုင္ရ ေဒသမ  းကုိ လက္နက္ႀက မ  းျဖင့္ 
ပစ္ျခင္းေၾက င့္ရ ႏွင့္ခ  ေသ  ရ  သ းမ  းထိမ္းေရွ င္ထ က္ေျပးၾကရျပ း ရ  သ းမ  းကို ႏွိပ္စက္သတ္ 
ျဖတ္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ  းလယုက္ျခင္းေၾက င့္ ရ  သ း ၃၀၀ ခန္႔မွ  ေဒသရွိဘုန္းႀက းေက  င္းတ င္ 
ခိုလႈံေနၾကရသည္မွ  ၄ လေက  ္ခြဲ့ၿပ ။ ရ  ထြဲတ င ္ ျမန္မ စစ္တပ္မွတပ္စ ြဲထ းသျဖင့္ ရ  သုိ႔မျပန္ 
ႏိုင္ၾကေပ။ 
 
စစ္ဆင္ေရး၏ ရည္မွတ္ခ က္တခုမွ  တိုင္းရင္းသ းေဒသရွိ သယံဇ တေပါၾက ယ္ေသ  ေနရ မ  းကိ ု
သိမ္းပိုက္ထနိ္းခ ဳပ္ရန္ျဖစ္ေၾက င္းထင္ရွ းသည္။ ထိုသယံဇ တတို႔ကုိႏိုင္ငံေရးေဆ းေႏ းပ ြဲႏွင့္ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထ င္စျုဖစ္ေရးတို႔ကိုမေစ င့္ေတ ့ဘြဲ ေနျပည္ေတ ္ရွအိစိုးရသည ္ ေဒသတ င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခ း 
အရင္းအႏွ းျမဳပ္ႏွံသူတုိ႔ကို အမ ိဳးမ ိဳး အခ င္ထ့ူးေပး၍ ေရ င္းစ းလိုေသ ေၾက င့္ ျဖစ္သည္။ 
 
 ျမန္မ အစိုးရသည္ အပစအ္ခတ္ရပ္စြဲေရးသေဘ တူည ခ က္ကုိ ေျဗ င ္မေထမြဲ့ျမင္ျပဳခါ တိုင္းရင္းသ း 
ျပည္သမူ  းအေပၚဖိႏိွပ္ညွင္းပမ္းေနသည္ကို ႏိုင္ငံတက အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ  တိတ္ဆိတ္လွ က္လစ္လ  ရႈ 
မႈကပိုမိုအ းေပးေနခြဲ့သည။္ ထိုေၾက င့္ သမတ အိုဘ းမ းအေနႏွင့္ ဒ တပတ ္ သမတဥ းသိန္းစိန္ႏွင့္ 



ေတ ႕ရ တ င္  ရွမ္းျပည္နယ္၌ လက္ရွိလုပ္ေဆ င္ေနသည့္ထိုးစစ္ကုိ လူသိရွင္ၾက းထုတ္ေဖၚေျပ  
ဆိုရန ္အေရးတႀက း လိုအပ္ေနပါသည္။ ကၽ ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္တ င္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးရရွိရန ္ ျမန္မ အစိုးရကို 
ေအ က္ပါေျခ လွမ္းမ  းလွမ္းရန္ ဖိအ းေပးသင့္ပါသည္။ 
 
+ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ တျခ းတိုင္းရင္းသ းေဒသရွ ိထိုးစစ္မ  းကိ ု ျမန္မ စစ္တပမ္ွ ခ က္ခ င္းရပ္တန္႔ရန္၊ 
စစ္တပ္တိုးခ ြဲ႕ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေဒသမ  းမွ စစ္တပ္မ  း ရုတ္သိမ္းရန္။  
 
+   တိုင္းရင္းသ းမ  းအ း ျမန္မ စစ္တပ္မွ လူအခ င့္အေရး ခ ိဳးေဖါက္မႈမ  း ရပ္တန္႔ရန္။ 
 
+  ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ စစ္မွန္သည့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထ ငစ္ုထူေထ င္ေရး၊ ျမန္မ  
ျပည္တ င္ ဒ မိုကေရစ ရရွေိရးအတ က ္ ျမန္မ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသ းေတ ္လွန္ေရး လက္နက္ 
င္အင္အ းစုမ  းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆ းေႏ းပ ြဲမ  းစတင္ရန္။ 
 
+  ေဒသခံလူထမု  း၏ အခ င့္အေရးကိုအ မခံခ က္ရွိေသ  အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပဋိပကၡမ  းကိ ု
ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းျခင္းမ  းးၿပ းမွသ  တိုင္းရင္းသ းနယ္ေျမအတ င္းရွိ သယံဇ တမ  းထုတ္ယူျခင္း 
အၾက းစ းဖ ံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ  း လုပ္ေဆ င္ျခင္းကိ ုရပ္တန္႔ ရန္။ 
 
 + ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသ  ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသမ  းတ င္ ႀက းမ းေသ  ဆည္ေဆ က္လပု္ ေရးလုပ္ငန္း 
မ  း၊ သတ ဳတ င္းလုပ္ငန္းမ  းတ င္ ရင္းႏွ းျမဳပ္ႏံွျခင္းျဖင့္ မိသ းစုလိုက္ႀက း ပ ါးခ မ္းသ ေနေသ  ျမန္မ  
အစိုးရအဖ ြဲ႕၀င ္ ဥ းေအ င္ေသ င္းကုိ အေမရိကန္အစိုးရမ ွ နံမည္ပ က္စ ရငး္တ င္ ထည့္သ င္းျခင္းကို 
ကၽ ႏ္ုပ္တို႕၀မ္းေျမ က္ပါသည္။ ထိုကြဲ့သုိ႔ ျမန္မ အစိုးရအ း စစ္တပ ္- စစ္တပ္ျခင္းပူေပါင္းေဆ င္ရ က္မႈ 
ရပ္ဆိုင္းျခင္းအပါအ၀င ္  ဖိအ းေပးျခင္းကိ ု ပိုမိုလုပ္ေဆ င္ရန္ တိုက္တ န္းပါသည္။ ျမန္မ ျပည္တ င္ 
ပဋိပကျဖစ္ေနေသ  တိုင္းရင္းသ းေဒသမ  းတ င ္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု ထိခိုက္ေစမည့္ ရင္း 
ႏွ းျမဳပ္ႏွံမႈကိ ုအေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္ေက ္ပိုေရးရွင္းမ  းအေနႏွင့္ ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ကၽ ႏ္ုပ္တို႔ 
ေတ င္းဆိုမႈကုိသိေစအပ္ပါသည္။  
 
နိဂံုးခ ဳပ္းအ းျဖင့္  စစ္မွနေ္သ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထ င္စုအတ က ္တိုင္းရင္းသ းလူထု တို႔၏ ေတ င္းဆိ ု
ခ က္ကုိအ းေပးျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရသည ္ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္တ င္ အက ိဳးျပဳသူျဖစ္ေစရန ္
တိုက္တ န္းအပ္ပါသည္။ 
 
 
 
 



ပါ၀င္သည္ ့ရွမ္းလူထုအေျချပဳ အဖ ြဲ႔အစည္းမ  း - 
 

1) Shan Human Rights Foundation (SHRF) 
2) Shan State Development Foundation (SSDF) 
3) Shan Women’s Action Network (SWAN) 
4) Shan Sapawa Environmental Organization (SSEO) 
5) Shan State Organization (SSO) 
6) Shan Youth Network (SYNG) 
7) Shan Youth Power (SYP) 
8) Shan Students Union (Thailand) 
9) Migrant Students Group (MSG) 
10) Tai Literature & Culture Society (TLCS) 
11) Workers Solidarity Association (WSA) 
12) Migrant Workers Federation (MWF)  

 

Contact Person: 

1) Sai Khur Hseng + 66 81 672 2031 

2) Ying Harn Fah + 66 92 627 848 

3) Sai Haw Hseng + 66 93 264 9487 


