
 
 

 
 

ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ မတ္လ၈ ရက္၊ ၂၀၁၉ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ 

 
 “သတိၱရိွစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေရး ႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ေနျခင္းမ်ား ယခုခ်က္ျခင္းပင္ 

အဆုံးသတ္ေရး” 
 

ယခုႏွစ ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၈ ႏွစ ္တိုင္တုိင္က်င္းပခဲ့သည့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွ ိအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင္ ့တိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ  ခ်ီးက်ဳးဂုဏ္ျပဳမႈမ်ားကို ျပန ္လည္ 
သတိရရန္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔အတူပင္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုးသည္ ယံုၾကည္ရာ ကိုဆက္ လက္ 
လုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင္ ့မိမိတို႔ရင္ဆိုင္ရမည္ ့အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္မွာလည္းထပ္တူ အေရးၾကီး လွပါသည္။ 
 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေလ်ာက္လွမ္းခဲ့က်သည့္ခရီး အေတာ္ေပါက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ျပီး ရွည္လ်ားသည့္ခရီးလမ္းကို ေလ်ာက္ 
လွမ္းရဦးမည္မွာ ၀မ္းနည္းစရာပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ မျဖစ္ႏိုငသ္ည့္လမ္းလည္း မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ(္ျမန္မာ)၏ ယခုနွစ ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ တရားမွ်တမႈရရိွေရးအျပစ္ဒဏ္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားရပ္တန့္ေပး” ျဖစ္ၿပီး ႏုိုင္ငံတကာေဆာင္ပုဒ္မွာ “ လူမႈဘ၀လွပဖို႕ ဟန္ခ်က္ညီညီ လုပ္ေဆာင္စို႕” တို႔ျဖစ္ပါ 
သည္။ တရားမွ်တမႈရရွိေစေရးအတြက ္ အေရးၾကီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရနႏ္ွင္ ့ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရက္စက္ 
ယုတ္မာမႈမ်ားကို က်ဳးလြန္ရန္ အခြင့္လမ္းေပးေနေသာ အျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ေနျခင္းေတြကို အဆံုးသတ္ ရန္လည္း 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားေပးေထာက္ခံပါသည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိမိတို႔ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာေနရာတြင ္ ရရွိေနသင္ ့
သည္မွာလည္းအခ်ိန္ၾကာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္ ့ ေနရာအႏွံ႕တြင ္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ကိုယ္စားျပဳျခင္း ရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း 
သိရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၄င္းရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မွီလာခဲ့လွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻၾကီးတစ္ခုျဖစ္လာမည္မလြဲေပ။ 
 
ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံးသည္ ယခုႏွစ ္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမ ွ “ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သတၱိစြမ္း 
ေဆာင္ရည္ဆု”ကို ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္အတြက္ အလြန္ပင၀္မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ခ်ီးျမွင့္ခံ ရသည္ 
မွာလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႔စည္း၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ၏္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရပ္တန္႔ရန္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
ရိုဟင္ဂ်ာအေရးအၾကမ္းဖက္မႈအေပၚတြင္ သေဘာထားေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုမႈ၊ ႏွင္ ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင္ ့ က်ားမေရးရာအ 
ေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡအားဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာထားေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုမႈ တို႔အတြက္ ခ်ီးျမွင့္ ခံရျခင္းျဖစပ္ါသည္။ 
ျမန္မာတစ၀္ွမ္းရွ ိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ ပတ္၀န္းက်င္အတြင္းရွိေနေသာ အမိ်ဳးသမီးမ်ား အေပၚဆန္႔က်င္သည့္ 
လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ခစံားေနရမႈမ်ားအေပၚ အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္ေျပာဆိုႏိုင္ရန ္ မည္သို႔ခက္ခဲလွေၾကာင္း 
သိရွိပါသည္။ စစ္တပ္၏ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္မႈမ်ားကိုခံစားေနရေသာသူမ်ား၏ ရဲ၀ံစြာ ေျပာဆိုေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားမရွိဘဲ 
အျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ေနေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို ဟန္႔တားႏုိင္ျခင္းႏွင္ ့ တရားမွ်တမႈ ရရွိုေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိုု ၄င္း 
တို႔ခံေနရေသာျပစ္မႈမ်ားကိ ု ျမင္ေတြ႔ေနလ်က္ ခံစားေနရသူတို႔ကို စာနာေသာကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေနႏွင္ ့ မေဆာင္ ရြက ္ ႏိုင ္
ေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မတရားမႈမ်ားအတြက္ ေနရာတိုင္းတြင ္ရဲ၀ံစြာ ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာ 
ဆိုႏိုင္ရန္မွာ အလြန္ပင္အေရးပါလွပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမိ်ဳးသမီးမ်ားေန႔အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ေဆာင္ပုဒ္မွာ သတိၱရွိစြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ေရးႏွင္ ့အျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ေနျခင္း ေတြ ယခုပင္အဆံုးသတ္ႏိုင္ ေရး ျဖစ ္
ပါသည္။  
 
ျမန္မာျပည္တြင ္မတရားမႈမ်ားႏွင္ ့အျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ေနျခင္းမ်ားအတြက္ သတၱိရွိစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုရန ္လို အပ္ပါ 
သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေရးမ်ားတြင္ ၾကီးမာေသာအာဏာကို ကိုင္စြဲလ်က္ရွိသည္။ 



ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘ၀က႑ေပါင္းစံုနီးပါးကို ၄င္းတို႕မွ အာဏာလႊမ္းမိုးမွႈခ်ဳပ္ကိုင္မွဳမ်ား ၾကီးမားစြာရွိေနပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ အျပဳအမ ူ
ႏွင္ ့ အာဏာပါ၀ါမ်ားေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေၾကာက္စိတ္မ်ားျဖင့္ရွင္သန္ေနရသည္။ ၄င္းေၾကာက္စိတ္မ်ားကိုဖယ္ရွားျပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တြင္ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ႏွင္ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ က႑ 
တို႔တြင ္မိမိတို႔၏ ညီမွ်စြာ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ႏိုင္ရန ္ေတာင္းဆိုရဲသည့္သတၱိရွိရမည္ ျဖစ္သည္။မိမိတို႔ႏွင့္ကေလးမ်ားတြက္ မိမ ိ
တို႔၏သတၱိမ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္လ်က္ စစ္တပ္၏အျပစ္ဒဏ္မ ွ ကင္းလြတ္ေနျခင္းမ်ားကို စိန္ေခၚရန္လိုအပ္သည္။ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသေဘာအရ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဥပေဒႏွင္ ့ ျပည္သူတို႔အထက္တြင္ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေတာင္းဆို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မေျပာႏိုင္ေသာသူတို႔ဘက္မွ 
ရပ္တည္ေျပာဆိုရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သတၱိကိုလႈံ႕ ေဆာ္ရန္လုိအပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုရန္လည္း ရဲ၀ံေသာ သတၱိ 
ရွိဖို႔ရန္လိုအပ္ပါသည္။  
 
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္တြင ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရဲစြမ္းသတၱိမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ကရင္န ီ
လူငယ္မ်ားတို႔သည္ အျခားေသာသူတို႔ထက္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္မႈ ႏွင္ ့ ရာဇ၀င္သမိုင္းမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ရန္ ႏွင္ ့
မိမိတို႔လူမ်ိဳး၊ မိမိတို႔ေျမအတြက္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေသာ သတၱိမ်ားကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္င ံ လႊတ္ေတာ္၏ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ မိမိတို႔၏ေျမယာ မ်ား 
သိမ္းခံရျခင္းအေပၚ ရဲ၀ံစြာ ျပန္လည္ေျပာဆို ေတာင္းယူႏိုင္ခဲ့ေသာသူမ်ား၏သတၱိကိုလည္းျမင္ေတြ႔ ခဲ့ရပါသည္။ တုိင္းရင္း 
သားလူမ်ိဳးစုတို႔၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္ ေထာက္ခံအားေပးေသာျမိဳ႕ေနလူထု၏ သတၱိကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။  
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ထိုသို႔ေသာသတၱိရွိရဲ၀ံသူမ်ားကို လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတို႔အတြက္ဘဲထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမ ိ
တို႔တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ ျပဳမႈခံရသူမ်ားအတြက္ပါ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုရန ္လုိ ပါ 
သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုးအေနျဖင္ ့ ျမန္မာျပည္ရွ ိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကို အမွန္တရားတြက္ ရပ္တည္ လုပ္ 
ေဆာင္ဖို႔ရန ္လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင ္ေၾကာက္ရြ႕ံေနေသာ္လည္းဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန ္တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။ တစ္ဦး တစ ္
ေယာက္တည္း ရပ္တည္ေနရန္မသင့္ပါ ထို႔အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ေၾကာက္စိတ္သည္ အရာ 
မ်ားစြာကိ ု ေႏွာင့္ေႏွးေစသည ္ သို႔ေသာ္ ေရွ႕သို႔လွမ္းကာဆက္ေလွ်ာက္ျခင္း ျဖင္ ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လြတ္ ေျမာက္ျခင္း ကို ရ 
ရွိႏိုင္ပါသည္။ 
 
ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရုံးအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္င ံ
ဒုကၡသည္စခန္း ႏွင္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကရင္ျပည္နယ္ရွ ိ ေနရာ ၁၅ေနရာတြင ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိ ု မီးေမာင္းထိုးျပသမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ေနျခင္းေတြ အဆံုးသတ္ရန္ 
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုဖို႔သတၱိအားထားရွိရန္ ျပန္လည္ခုိင္မာေအာင ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ အားေပးမႈကို 
ျပသမည့္အေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုးတို႕ႏွင္အ့တူ မိမ၏ိ စည္း လံုး 
ညီညြတ္မွဳႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံမွဳကို လာေရာက္၍ ျပသရန ္ေမ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
 
ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး : kwocentral@gmail.com 
 
 


