KACHIN WOMEN'S ASSOCIATION THAILAND
P.O.BOX 415, CHIANG MAI 50000, THAILAND
အေရးေပၚထုတ္ျပန္ခ်က္။ ။ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။
သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္
အမ်ိ းသားဒီမက
ို ေရစီအစိးု ရလက္ထက္ ဆက္လက္က်ကးလြနေ
္ နေသာ အစိးု ရစစ္တပ္၏
ခ် းိ ေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို ကခ်င္အမ်ိ းသမီးမ်ားက ဖြင့ထ
္ တ
ု ေ
္ ဖၚျပလိက
ု ျ္ ခင္း

ကခ်င္အမ်ိ းသမီးမ်ားအစည္းအရံုး

ထိုင္းႏိုင္ငံ

(KWAT)

သည္

အမ်ိ းသားဒီမိုကေရစီအဖြ႕ခ
ြဲ ် ပ္ေရြးေကာက္ပြဲြ အႏိုငရ
္ ၿပီး အာဏာရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယၡ ႏွစ္အတြင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေျမာက္ပိုင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

အစိုးရစစ္တပ္က

က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕

အစဥ္တစိုက္က်ကးလြန္ေနေသာ ခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံစာ အသစ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
“အလွမ္းေ၀းေနေသာ
ေျမာက္ပိုင္းအတြင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”

အစီရင္ခံစာတြင္

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြ႕ြဲ

ကခ်င္ျပည္နယ္

(KIA)အား

ႏွင့္

ရွမ္းျပည္နယ္

အျပင္းအထန္ထိုးစစ္ဆင္

တိုက္ခိုက္ေနသည့္တခ်ိန္တည္းတြင္ အစိုးရစစ္တပ္က အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ

စဥ္ဆက္မျပတ္

က်ကးလြန္ေနေသာ မတရားဖမ္းဆီးမႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ တရားလက္လြတ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားမ်ားကုိ
ေဖၚျပထားသည္။

အနည္းဆံုး

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈျဖစ္စဥ္

၂၁ခု

အစိုးရစစ္တပ္
တြင္

တပ္ရင္းစုစုေပါင္း

ရြာသားမ်ားကို

ႀကိ းျဖင့္ခ်ည္၊

၉

ရင္းပါ၀င္ေသာ
မ်က္ႏွာအ၀တ္စည္းၿပီး

ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္ေၾကာက္ျခင္း၊ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ေျခသလံုးကို ၀ါးလံုးျဖင့္လွိမ့္ျခင္း၊
ဓားျဖင့္ထိုးျခင္း စသည္တို႕ ျပ မူခြဲ့ၾကသည္။ အမ်ိ းသား ၆ ဦးႏွင့္ အမ်ိ းသမီး ၂ ဦး သတ္ျဖတ္ခရ
ံ ျခင္း
သို႕မဟုတ္ လက္စတံုးေပ်ာက္ဆံုးသြားခြဲ့သည္။
ရြာသားမ်ားအစုလိုက္အၿပံ လိုက္ မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္း၊ အိမ္မ်ားကို အေၾကာင္းမြဲ့ မီးရိ႕ျႈ ခင္း
ႏွင့္

အရပ္သားျပည္သူမ်ားေနထိုင္ရာေနရာမ်ားအတြင္းသို႕

ပစ္ခတ္ျခင္း

ေၾကာင့္

ကေလးသူငယ္မ်ား

အသက္ဆံုးရံႈး

ေနာက္ထပ္ အိုးအိမ္မြဲ့စန
ြ ႕ခ
္ ြာမႈ အသစ္မ်ားပါ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

လက္လတ
ြ ္စပယ္လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခြဲ့ရသည္။

ထို႕အျပင္

အစိုးရစစ္တပ္သည္

စစ္တပ္က

ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ဆက္လက္ပိတ္ပင္ေနသည့္
မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။

က်ကးလြန္ေသာ
တရားမွ်တမႈ

သာဓကမ်ားကို

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ
အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

ကခ်င္အမ်ိ းသမီးအစည္းအရံုး

ကခ်င္ေက်ာင္းဆရာမေလး

ႏွစ္ဦးကို

မုုဒိမ္းက်င့္

(ထိုင္းႏိုင္င)ံ

က

သတ္ျဖတ္ခ့မ
ြဲ ႈႏွင့္

ယမန္ႏွစ္က အသက္ ၇၃ ႏွစ္အရြယ္ မုဆိုးမ အဖြားအိုကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား
အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။
“အစိုးရစစ္တပ္ရ႕ခ
ြဲ ်ိ းေဖာက္မႈ

ပံုစံေတြ၊

ဥပေဒအရ

ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနတာေတြဟာ

အရင္းအစိုးရလက္ထက္အတိုင္း ဘာမွ မေျပာင္းလြဲဘူး။ တိုက္ပြေ
ြဲ တြေတာင္ ပိုဆိုးလာပါေသးတယ္။”
ဟု KWAT ေျပာေရးဆိုခင
ြ ့္ရိွ မမြန္းေနလီက ေထာက္ျပသည္။ “NLD အစိုးရရြဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
စကားလံုးေတြက

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖက္ပိုင္းမွာ

တကယ္လက္ေတြ႕ျဖစ္ေနတြဲ့

အေျခအေနကေန

ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လက္ေတြ႕နြဲ႕ ေ၀းလြန္းပါတယ္။”
ကခ်င္အမ်ိ းသမီးအစည္းအရံုး

(ထိုင္းႏိုင္င)ံ

သည္

အားလံုးပါ၀င္ေသာ

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြြဲမ်ား

စတင္ႏို္င္ရန္အတြက္ တိုင္းျပည္အ၀ွမ္း ထိုးစစ္မ်ားရပ္တန္႕ရန္ အစိုးရ စစ္တပ္အေပၚ ဖိအားေပးရန္ ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေျမာက္ဖက္ပိုင္းတြင္

ခုုိလံႈေနၾကေသာ

အိုးအိမ္မြဲ့ျပည္သူ

တစ္သိန္းေက်ာ္အတြက္

လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအေပၚ
ကန္႕သတ္ခ် ပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို

ဖယ္ရွားေပးရန္အတြက္

ခ်မွတ္ထားေသာ

အမ်ိ းသားဒီမိုကေရစီအဖြ႕ခ
ြဲ ် ပ္ဦးေဆာင္ေသာ

အစိုးရကို အေရးတၾကီး ေတာင္းဆိုထားသည္။
ကခ်င္အမ်ိ းသမီးအစည္းအရံုး (ထိုင္းႏိုင္င)ံ သည္ ႏုုိ္င္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းကိုလည္း အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္
ျပ လုုပ္ေနေသာ စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္းထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအားလံုးကို ရပ္တန္႔ ရန္ ႏွင့္ အစိုးရဖက္ကိုသာ
တဖက္တည္းမ်က္ႏွာလိုက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရံပုေ
ံ ငြမ်ိ း မျဖစ္ေစရန္ အႀကံ ျပ ေတာင္းဆိုထားသည္။
အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို www.kachinwomen.com တြင္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။

ပိမ
ု သ
ို ရ
ိ ွလ
ိ ပ
ို ါက-ရွယလ
္ ဆ
ီ င
ို း္ (+၆၆ (၀) ၈၆၉-၂၃၈-၈၅၄)

-မြနး္ ေနလီ (+၄၆ (၀) ၇၆၂-၆၁၂-၇၈၃၊ + ၆၆ (၀) ၈၅၅-၂၃၃-၇၉၁)
-ဆိုငး္ ဇင့္ (+၉၅ (၀) ၉ ၄၅၈ ၄၃၀ ၂၅၄ + ၈၆ (၀) ၁၃၁-၈၇၅-၇၅၇-၅၉

အီးေမးလ္ ။ ။ kwat.secretariat@gmail.com

ကခ်င္အမ် ိးသမီးအစည္းအရံုး (ထိုင္းႏိုင္ငံ)-KWAT သည္ ကခ်င္အမ် ိးသမီးမ်ား
ကိယ
ု ္စားလုွပ္ ွရးေဆာင္ရြက္ေသာ အက် ိးအျမတ္မယူသည့္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏
ေမ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ခြျြဲ ခားဆက္ဆံမႈပံုစံ အားလံုးကို တိုက္ဖ်က္ရန္၊
အမ် ိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသအဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်
မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေရး စြမ္းရည္ျမွင့တ
္ င္ရန္ ႏွင့္ ကေလးငယ္တိုင္း ၎တို႔၏ အစြမ္းအစ
မ်ားထုတ္ေဖၚႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း ရရွိရန္တ႔ို ျဖစ္သည္။

