
ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန ႔အတြက ္ကရင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး 
( KWO ) ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ ္  မတ္လ  ၈ ရက္ေန႔ 

  “ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ရဲရင္စ့ို႔” 

 

ယေန ႔က်ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန ႔တြင ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင္ ့“ေကာ္သူးေလ” ဟုေခၚသည္ ့
က်မတုိ႔ ေမြးရပ္ဌာေနတြင ္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ကရင္အမ်ိဳးသမီးထုမွ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင္က့မၻာတစ၀္ ွမ္းလံုးရွ ိ
အဖိႏွိပ္ခ ံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုး၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ ေတာ္လွန ္ တိုက္ပြဲ၀င ္
မႈမ်ား အတြက ္လည္းေကာင္း၊ က်မတို႔မ ွအမ်ိဳးသမီးထုအားလံုးႏွင့္အတ ူအသိမွတ္ျပဳ ဆင္ႏႊဲပါသည္။ ယေန ႔ 
သည္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္ ့အခက္အခဲမ်ားအား အေၾကာက္တရားကင္းမဲ့စြာ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ် ီရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္ ့အဖ ိ
ႏွိပ္ခ ံအမ်ိဳးသမီးထုမ်ား၊ အထူးသျဖင္ ့ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားအတြင္း ေနထုိင္ရုန္းကန္ေနၾကရသည္ ့အမ်ိဳး 
သမီး မ်ားႏွင့္အတ ူက်မတို႔အေနျဖင္ ့ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ မားမားမတ္မတ ္ရပ္တည္ေၾကာင္း ျပသသည္ ့ေန ႔ 
တစ ္ေန႔လည္းျဖစပ္ါသည္။   

ယေန ႔ က်ေရာက္ေသာ (၁၀၆) ႀကိမ္ေျမာက ္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန ႔အတြက ္ ‘ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ရဲရင့္စုိ႔’ ဟ ူ
သည့္  ေၾကြးေၾကာ္သ ံ ခ်မွတ္ထားသည့္ႏွစ ္  ျဖစပ္ါသည္။  က်မတို႔ လူမအူသိုင္းအ၀ ိုင္းအတြင္း ျမင္ခ်င္ေသာ 
ေျပာင္း လဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန ္ စြန္႔စားမႈမ်ား၊ ရဲရင့္မႈမ်ားႏွင္သ့ာမက မိတ္ဖက္အဖြ ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင္ ့ အတူ 
တစ ္ကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္ ့အေျဖရွာမႈမ်ားကိ ုလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟ ုလည္း သတိခ်ပ္ေစပါသည။္   

က်မတို႔ လထူအုသိုင္းအ၀ ိုင္းအတြင္းသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ပါ က်မတို႔ျမင္ေတြ႔လုိ၍ ေတာင္းဆိုခ်င္သည္ ့
အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ --- 

၁။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအဆင့္တုိင္းတြင ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါ၀င ္
လာေစေရး 

၂။ က်မတို႔လထူအုသိုင္းအ၀ ိုင္းႏွင္ ့ေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္း က႑တိုင္း၊ အဆင့္တုိင္းတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦးေဆာင ္
ပါ၀င္မႈကိ ုအားေပးျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 

၃။ ျမန္မာႏုိင္င ံၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စစ္မွနစ္ြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင္ရ့ရွိေရး  

၄။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ုႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံလုိေသာဆႏၵျဖင္ ့ေႏွာက္ယွက္ေစာ္ကားျခင္းကိ ုအမ်ိဳးသားမ်ားမ ွလက္နက ္
ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ ္အသံုးခ်ေလ့ရွိသျဖင္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက ္ ျဖစ္ေစ 
ေႏွာက္ယွက္ေစာ္ကားျခင္းမ်ားအား ရပ္တန္႔ေစေရးႏွင္ ့ ေႏွာက္ယွက္ေစာ္ကားပါက သုိ႔မဟုတ ္ ထုိသုိ႔ 
ျပဳမသူည္ကု ိေတြ႔ရွိပါက  လုိအပ္သည္ ့အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန ္

၅။ (KNU) ႏွင္ ့ ျမန္မာအစိုးအရတုိ႔မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဆင္တ့ုိင္းတြင္၊ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေေရးတြင ္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈသည ္ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရမည္ဟ ု ႏိုငင္ံေတာ္အဆင့္ႏွင္ ့ ႏုိင္ငံတကာတြင ္
ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  က်မတုိ႔အေနျဖင္ ့ အာဏာရွ ိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္ ့ အဖြ ႔ဲအစည္းမ်ားအား ၎တုိ႔ 
သေဘာတညူီခဲ့သည့္အတိုင္း တာ၀န္ယ ူအေကာင္အထည္ေဖၚ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေစလုိပါသည္။  



၆။ (KNU) ႏွင္ ့ ျမန္မာအစိုးအရတို႔မ ွလႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီေစ ရန္အ 
တြက္ မည္သုိ႔ေသာ တိက်ေသခ်ာသည္ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည ္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက ္မည္ဆု ိ
သည္ ကု ိက်မတုိ႔အေနျဖင္ ့သိရွိလုိပါသည္။ 

ယေန ႔တြင ္ က်မတို႔ေနထုိင္ေနရသည္ ့ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀အား ရဲရင္စ့ြာ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ကရင ္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၊ ၎တို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက ္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင ္ တေလးတစား ေဖၚက်ဴးျခင္း 
မခံရ ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအ၀င္၊ ၎တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင္ ့ေပးဆပ္မႈမ်ားအတြက ္တရား၀င ္အသိ အ 
မွတ ္ ျပဳ မခံခဲ့ရေသာ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးအား ဂုဏ္ျပဳလုပိါသည္။ ထိအုမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ လူထု၏ ဆ 
ႏၵ ႏွင္ ့အေျပာင္းအလဲအတြက ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႀကီးမားသည္ ့အႏၱရာယ္မ်ားကိ ု ရဲရင့္မႈ၊ 
ႏွိမ္ ့ခ်မႈတို႔ျဖင္ ့ရင္ဆိုငခ္ဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစၾ္ကပါသည္။ ထုအိမ်ိဳးသမီးတို႔သည္  ႀကီးမားလွသည ္ေပး ဆပ ္မႈ မ်ား 
ေၾကာင္ ့အေနအထိုင္ဆင္းရဲစြာျဖင္ ့၎တို႔၏ ရင္ေသြးမ်ား၊ မိသားစ၀ုင္မ်ားနွင္ ့အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကိ ုေစာင္ ့ေရွာက ္
ခဲ ့ၾကရသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ုသင္တို႔အားလံုး သိၾကပါသည။္ သူတုိ႔သည္ က်မတို႔အားလံုး၏ မိခင္မ်ား၊ ညီ 
အစ ္မမ်ား၊ အေဒၚမ်ား၊ သမီးမ်ားႏွင္ ့အဖြားမ်ားျဖစၾ္ကသည္။ သူတုိ႔သည ္ပဋိပကၡအတြင္း  အမ်ိဳးသား မ်ားေနရာ 
၌ ရဲရဲ၀ ံ့၀ ံ့ရပ္တည္ခဲ့သည္ ့ ရြာသူႀကီးမ်ားျဖစ္သည္၊ သတူုိ႔သည္ ေက်ာင္းဆရာမမ်ား၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပဳစု 
ေစာင္ ့ေရွာကမ္ႈအတြက ္၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ျဖစ္သည၊္ သတူုိ႔သည ္ေက်ာင္းသူမ်ား၊ အလုပ္သမမ်ား၊ ေခါင္း 
ေဆာင္ မ်ားႏွင္ ့အဖြ ႔ဲအစည္းမ်ား၏ အဖြ ႔ဲ၀င္မ်ား ျဖစၾ္ကပါသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္ ့အ ေျပာင္း အ 
လဲ အတြက ္ လိုအပ္သည့္ေပးဆပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လူမ ူ အသိုင္းအ၀ ိုင္း အတြင္း ပိုမု ိ
ေကာင္း မြန္သည္ ့အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက ္ဆက္လက္၍ ေပးဆပ္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္က်မတို႔၏ 
လုပ ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္လမူအူသိုင္းအ၀ ိုင္းမ ွအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင္ ့ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ား ခံရေလ ့မရွိေပ။ က်မ 
တို႔ သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ေသာ ေနရာမ်ားႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးပြဲစကား၀ ုိင္းမ်ား၏ အျပင၌္သာ ေဘးဖယ္ခံေနဆဲ 
ျဖစ ္သည္။  

ေနထုိင္ရာ ေနရာေဒသအတြင္းရွ ိ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိငပ္ဋိပကၡမ်ားေၾကာင္ ့  က်မတုိ႔သည ္ ဒုကၡသည္မ်ား 
ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင္ ့ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင ္လူ႔ဂုဏ္သိကၡာျဖင္ ့ ရွင္သန္ရပ ္တည္ႏုိင ္
ေရး ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ၾကာ လႈပ္ရွားရုန္းကန ္ ေနခဲၾ့ကရသည္။ ဒုကၡသည ္ဆုိေသာ ဘ၀သည္ မည္သည့္ 
အခါမွ် လြယ္က ူေအးခ်မ္းသည္ဟူ၍ မရွပိါ။ အေျခခံလုိအပခ္်က္ႏွင္ ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွစ ္စဥ ္
ေလွ်ာခ့်ခံရျခင္းေၾကာင္ ့ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက ္ ပို၍ပင ္ ခက္ခဲလာပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားသည ္ စခန္း အျပင ္
ထြက ္ကာ ၀င္ေငြရွာခြင့္မရွိျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ ္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ခြင္ ့မရရွိၾကသျဖင္ ့စားေလာက္ 
ရံုေလးအတြက္ကိုပင ္မနည္းရုန္းကန္ေနၾကရသည္။ က်မတို႔အား မည္သို႔မည္ပံ ုအုပ္ခ်ဳပ္ထားသည၊္ မည္ သည့္ 
အ ခြင့္အေရးမ်ားသာ ခံစားခြင့္ရွိသည္ဆုိသည္ ့အေၾကာင္းကိ ုေျပာခြင့္ရေရးအတြကက္ိုပင ္  ရုန္းကန ္ေန ၾက ရ 
သည္။  

က်မတို႔ႏိုင္ငံတြင ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ လံုျခံဳေသာ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ကင္းမဲ့ေနျခင္းေၾကာင္ ့ ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည ္ မိမိေက်းရြာႏွင္ ့ မိသားစုကိ ု ခ်နထ္ားခဲ့ရျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခား၌ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ဘ၀ျဖင္ ့ စိုးရိမ္ေၾကာင္ၾ့ကမႈမ်ားၾကားထဲတြင ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့
မိသားစုႏွင္ ့မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင္ ့ေ၀းကြာကာ  ရုန္းကန္ၾကရသည္။ ၎တို႔အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳး သမီး 
မ်ားျဖစ္ၾကျပီး က်န္ရစ္ခဲ့သည္ ့မိသားစုမ်ားကိ ုျပန္လည္ေထာက္ပံ့ေပးေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  



ယေန ႔အခ်ိန္အခါတြင ္ က်မတို႔အားလံုးႏိုးထၾကပါစို႔၊  က်မတို႔အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္အတ ူ ရွင္သန္ၾကပါစို႔၊ 
အဖိႏွိပ္ခံဘ၀မ ွ လြတ္ေျမာက္ရန ္ အတူတစက္ြ ဆက္လက္ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲဆင္ႏဲႊၾကပါစို႔။ က်မတို႔အားလံုး 
အတုယူလိုက္နာသင့္သည္ ့ ရဲရင့္ထက္ျမကသ္ည့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိ ု စံနမနူာထား၍ အေျခ 
အေန အရပ္ရပ္ရွ ိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာမက အမ်ိဳးသားမ်ားကုိပါ အတုယူႏုိင္ရန ္ ႏိႈးေဆာ္လိုပါသည္။ ပဒိ ု
ေနာ္စီဖိုးရာစိန ္ (ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ဒုဥကၠဌ)၊ ပဒိုးေနာ္ၿမိဳင္ဖိုး (ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ 
တရားသူႀကီးခ်ဳပ)္ တို႔ကုိ က်မတုိ႔ အတုယူရပါမည္။ ထိုနည္းတ ူဆရာမ လူ၀့ ီဇာ ဘဲန္ဆင၊္ ေမရ ီအုန္း ႏွင္ ့
ဆရာမ ေနာ္ခါးရ ီ တုိ႔သညလ္ည္း အတုယူဖြယ ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ က်မတုိ႔အေနျဖင္ ့ ထုိသူတုိ႔၏ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိ ု ေတြ ႔ျမင္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀အေျခအေနေအာက ္က်ေရာက္ေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ပင ္
ေကာင္းမြန္သည္ ့အေျပာင္းအလဲကိ ုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန ္ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ကိ ုက်မတို႔ျမင္ခဲ ့သိခဲ့ရၿပီး 
ျဖစပ္ါသည္။ က်မတို႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင္ ့ ၾသဇာအရွိန္အ၀ါအား တျခားသူမ်ားနည္းတ ူ ရွာေဖြ 
ႀကံဆ လုပ္ကိုင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစၾ္ကပါသည္။  

ယေန ႔အခါသမယတြင ္ က်မတို႔အေနျဖင္ ့ ေကာ္သူးေလတြင ္ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ ညီအစ္မမ်ား၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား (သို႔မဟုတ)္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင္ ့ကမၻာတစ၀္ ွမ္းရွ ိပဋိပကၡမ်ားအတြင္း အခက ္အ ခဲ 
မ်ား ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္ ့ညီအစ္မမ်ားႏွင္ ့ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ ရပ္တည္ပါသည္။  ယေန ႔အခါသမယတြင ္
က်မ တို႔၏လက္မ်ားအား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ကမ္းလင့္ၿပီး က်မတုိ႔အေနျဖင္ ့အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက ္သတၱ ိ
ရွ ိပါမည္ဟုလည္း သံဓိ႒ာန ္ျပဳအပ္ပါသည္။  

 

ဆက္သြယ္ရန ္ေနရပ္လိပ္စာ-- 

၁။ ေနာ္ကေညာေဖာ -- ၀၈၁ ၀၂၉ ၅၅၀၃ (ကရင ္၊ အဂၤလိပ)္ 

၂။ ေနာ္ေစးေစးဟဲ-- ၀၈၉ ၂၆၆ ၈၅၇၃ (ကရင ္၊ ျမန္မာ) 


