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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ 
ထုုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္။ 

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္  ႏို၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ 
 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ျဖစ္သည့္ ယေန႔တြင္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီး ေရးရာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရး အသင္း (စြမ္း) က အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခြျဲခား ဆက္ဆံမႈ မ်ား ပေပ်ာက္ေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (စီေဒါ) ပါ ပုဒ္မ (၁၀) အရ ေတာင္းဆုိခ်က္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီး မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိ 
တန္းတူညီမွ်ေသာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရိွေရးအတြက္ တာ၀န္ရိွမႈကုိ လုုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာအစုုိးရအား 
ေလးနက္စြာ တုုိက္တြန္းလုုိက္သည္။ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရး အသင္း (စြမ္း) သည္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကုိ အတားအဆီး ျဖစ္ေနေစသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ရွည္ၾကာေနၿပီ ျဖစ္ေသာ စစ္ပဋိပကၡကုိ 
အဆုုံးသတ္ရန္လည္း ထပ္မံ ေတာင္းဆုုိလုုိက္သည္။  
 

ပညာသင္ၾကားခြင့္သည္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ား တည္ရိွေနျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအား 
အိမ္မႈတာ၀န္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေဆာလ်င္စြာ ေက်ာင္းထြက္ရသည့္ အေျခအေနကုိ 
တြန္းပုုိ႔ေပးေနသည္။ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္စာရင္းမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ား တည္ရိွေနမႈကုိ ထင္ဟပ္လ်က္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကုိ အေႏွာက္အယွက္ျပဳေနေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည္။ ေက်ာင္းသြား 
ေက်ာင္းျပန္ လမ္းတေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚႏုုိင္သည့္ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ စုုိးရိမ္ရျခင္းေၾကာင့္ 
မိသားစုုမ်ားအေနျဖင့္ သူတုုိ႔ သမီးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးကုိ ဦးစားေပးရန္ တြန္႔ဆုတ္ေစသည္။  
 

စစ္တပ္မ်ား တည္ရွိေနျခင္းက ပညာသင္ၾကားမႈ လစ္ဟာခ်က္မ်ားကုိ ပုုိမိုုႀကီးမားေစသည္။ လက္ရိွ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွာ 
က်ား-မ ဘက္လုုိက္မႈရိွၿပီး လိင္ခဲြဲျခားမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္ေနသည့္ သင္ၾကားမႈ မူေဘာင္ျဖစ္ေနသည္။ ထုုိ႔အျပင္ 
တုုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ေနသည့္ ထပ္ဆင့္ အတားအဆီးမ်ား ရိွေနျခင္းသည္လည္း 
တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အစုုိးရအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းသည့္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈ  
နည္းပါးေနသည္ကုိ ေပၚလြင္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေရးသုံး 
ဘာသာစကားမွာ ျမန္မာဘာသာစကား ျဖစ္ေနျခင္းသည္ တုုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေပၚ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ျဖစ္ေစၿပီး 
တုိင္းရင္းသူမိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းထြက္မႈကုိ ပိုုမုိျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္သည္။  
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စစ္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ 
ခံရေလ့ရိွသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၃ တြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 
အပါအ၀င္ စစ္ဖက္ဆုုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအားလုုံးအေပၚတြင္ တရားစီရင္ခြင့္ကုိ စစ္တပ္အား အျပည့္အ၀ ေပးထားသည့္အျပင္  
စစ္တပ္ကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကုုိ ေပးထားျခင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
သူတုိ႔အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ရက္စက္ျခင္းကို ဖြင့္မေျပာရဲေအာင္ ႏႈတ္ဆြံ႔ေစသည္။ တုိင္းရင္းသူ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား  ပညာဆက္လက္မသင္ၾကားႏုိင္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ေနသည့္ အေၾကာင္း တရား ျဖစ္ေနသည္။  
  
ဤသုိ႔ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ သူတုုိ႔ ေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာ၍ 
ဆက္လက္ထြက္ေျပးလ်က္ရိွၿပီး အေျမာက္အမ်ားမွာ ထုုိင္း-ရွမ္း နယ္စပ္တေလ်ာက္နွင့္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ေျမာက္ပုုိင္းရိွ 
ျပည္တြင္း အုိးအိမ္မဲ ့ခုုိလႈံေရး စခန္းမ်ား (IDP camps) တြင္ ခုိလံႈေနထုုိင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ႏုုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားက 
နယ္စပ္ေဒသ ရံပုုံေငြ ေထာက္ပ့ံမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရး ပ့ံပုုိးမႈမွာ လ်စ္လ်ဴရႈခံထားရသည္။ အခြင့္အလမ္း 
အနည္းငယ္သာ ရိွသည့္အခါတြင္ မိသားစု ရုိးရာ ဓေလ့ထုုံးစံမ်ားအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 
ပညာသင္ၾကားခြင့္မွာ မဆီေလ်ာ္သလုိ ျဖစ္လာေစသည္။  
 

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၏ ဆယ့္ေျခာက္ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ ဦးတည္ခ်က္အရ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကုိ ယေန႔ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ တစ္ရက္တည္းသာမက ေန႔စဥ္ ဦးစားေပးရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ သိုု႔ျဖစ္ရန္အတြက္ စြမ္း က ျမန္မာႏုုိင္ငံ အစုုိးရအား ပညာေရး အသုုံးစားရိတ္ကုိ အနည္းဆုုံး ႏုုိင္ငံ၏ 
အသားတင္ကုုန္ထုုတ္မႈတန္ဖုုိး (GDP) ၏ ၂၀ ရာႏႈန္း အထိ အလ်င္အျမန္ တုုိးျမင့္သုုံးစြရဲန္ ေတာင္းဆုိလုုိက္သည္။ 
တုုိင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားသည္ အရည္အေသြး တန္းတူေသာ ပညာေရးကုိ သင္ၾကားခြင့္ရရိွရန္ ရံပုုံေငြမ်ား ခ်မွတ္ 
ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္မ်ားအတြင္း တုုိုင္းရင္းသား ဘာသာမ်ား သင္ၾကားမႈကုိ 
ျဖစ္လာရန္ လုိအပ္သည္။ တုိင္းရင္းသူတုိင္းရင္းသားတုုိ႔၏ သြင္ျပင္လကၡဏာကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုုိင္ေစေရး အားေပးသည့္ 
အေနျဖင့္ တုုိင္းရင္းသား ဘာသာသင္ ဆရာမ်ားအား ပ့ံပုိးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိလည္း တုုိးျမွင့္ရန္ လုုိအပ္သည္။  
 

ထုုိ႔အျပင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာင္းတက္ၾကေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ေဘးကင္း လုံၿခံဳမႈ 
တုုိးတက္လာေစရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္ေရး အသင္း (စြမ္း) သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ အျခား တုုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားရိွ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား 
အျမန္ဆုုံး ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုုလုုိက္သည္။  
 

ေနာက္ဆုုံးအေနျဖင့္ မိမိတုုိ႔သည္ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေဒသအတြင္းရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စီေဒါ 
ေကာ္မတီက တုိက္တြန္းထားေသာ နိဂုံးခ်ဳပ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စြမ္းက 
ျမန္မာအစုုိးရအား အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုအုပ္ပါသည္။  
 

ျမန္မာႏ္ုုိင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလုုိင္ ၂၂ ရက္တြင္ စီေဒါကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး စီေဒါ ေကာ္မတီက ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ 
စီေဒါစာခ်ဳပ္အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား သုုံးသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုုိ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ႏွစ္မ်ားတြင္ 
ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။  
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မီဒီယာ ဆက္သြယ္ရန္-  
 
ယိင္းခ်မ္ဟြမ္  
တာ၀န္ခံ - ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္  
+66 81-992-1121 
kenneri@shanwomen.org  
 
နန္းခမ္းယတ္  
ဌာေန တာ၀န္ခံ (ျမန္မာျပည္)  
+95 9 45 443 4246 
kenneri@shanwomen.org  
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