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အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ အမျ�ိးသမီးများေန ့ ထုတ်ြပနခ်ျက် | မတ်လ ၈ရက်ေန၊့  ၂၀၂၃ခု�ှစ်။

ယေနက့ျေရာက်သည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အမျ�ိးသမီးများေန ့ အခါသမယအား
အေ�ကာင်းြပ�၍ မိမိတိ� Women’s Peace Network သည် ကမ�ာတစ်ဝှမ်း�ိှ အမျ�ိးသမီးများ�ှင့်
ေသွးစည်းညီ�တ်ွပါေ�ကာင်း၊ သာတညီူမ�မ��ှင့် လတ်ွလပ်မ�တိ�အတက်ွ
မိမိတိ� စုေပါင်းရပ်တည်ပါေ�ကာင်း ထပ်ေလာင်း ကတိသစ�ာြပ�အပ်ပါသည်။ အီရနမှ်
ယူကရိနး်သိ� တိင်ုေအာင် အမျ�ိးသမီးများသည် မတရားမ�မှ လတ်ွေြမာက်ေသာ
ကမ�ာတစ်ခုြဖစ်ရနအ်လိ�ဌာ အတတူကွလ�ပ်�ှား�ကရာ၌ တီထွင်�ိင်ု�ကသူများ၊
ဆနး်သစ်ဖနတီ်း�ကသူများ၊ ဦးေဆာင်လ�ပ်�ှားသူများြဖစ်�ကပါသည်။

လက်�ိှအေြခအေနများ မည်သိ� ပင်ဆုိးရွားေနေစကာမူ အမျ�ိးသမီးတ�ုကီးတစ်ခုလံးု၏
စွန ့စ်ားမ�၊ ရဲရင့်မ� �ှင့် သဠိဌာနခုိ်င်မာမ�များေ�ကာင့် မိမိတိ� အနာဂါတ်အတက်ွ
ခွနအ်ားြဖစ်ရပါသည်။ ယေနအ့ချနိတ်င်ွ ြမနမ်ာြပည်တစ်ဝှမ်း�ိှ အမျ�ိးသမီးများသည်
စစ်အာဏာ�ှင်ဆုိးများ၏ရနမှ် လတ်ွေြမာက်�ှင်သနရ်ပ်တည်�ိင်ုေရး �ုနး်ကနလ်�ပ်�ှားေန�ကရာ၌
�ကီးမားေသာ နစ်နာဆုံး�� ံးမ�များ၊စိတ်ဒဏ်ရာများကုိ ရ�ိှထား�ကသည်။ အာဏာသိမ်းခ့ဲသည့်
�ှစ်�ှစ်ေကျာ်ကာလအတင်ွး ြမနမ်ာစစ်တပ်သည် �ိင်ုငံတစ်ဝှမ်း၌ ၎င်းတိ�၏
တရားမဝင်ေသာအာဏာကုိ အြမစ်တယ်ွလာေစရန် ရက်ရက်စက်စက်ြပ�ကျင့်လျက်�ိှေပသည်။
စစ်တပ်သည် ၎င်းတိ�ရ�ိှသည့် လက်နက်များ�ှင့် ေလယာ�်ဆီများကုိ အသုံးြပ�၍ စကုိင်းတိင်ုး၊
မေကွးတိင်ုး အြပင် ချင်း၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ကယား�ှင့် အြခားေသာ
လမူျ�ိးစုငယ်များေနထုိင်ရာေဒသများအား ေလေ�ကာင်း၊ကုနး်ေ�ကာင်း တိက်ုခုိက်မ�များ
အြပင်းအထနြ်ပ�လပ်ုလျက်�ိှသည်။ ဤစစ်ရာဇဝတ်မ�များ�ှင့် လသူားြဖစ်မ�ကုိ ဆန ့က်ျင်ေသာ
ရာဇဝတ်မ�များေ�ကာင့် သိနး်ေပါင်းများစွာေသာ ြပည်သူများသည် လံြုခံ�မ�အာမခံချက်ကင်းမ့ဲစွာ
ေနရပ်စွန ့ခွ်ာထွက်ေြပးေန�ကရသည်။ အမျ�ိးသမီး ၃၉၀ေကျာ် အသတ်ခံခ့ဲရ�ပီး
အမျ�ိးသမီးများကုိ အဓမ�ြပ�ကျင့်ခံရ�ိင်ုမ� အ��ရာယ်ထဲသိ� တနွး်ပိ�လျက်�ိှေပသည်။
လတ်တေလာ၌ �ုိဟင်ဂျာအမျ�ိးသမီးများသည် ၎င်းတိ�၏ ခရီးသွားလာခွင့်၊ ပညာသင်ယူခွင့်၊
လက်ထပ်ထိမ်းြမ�ားခွင့်၊ ကေလးေမွးဖွားခွင့် �ှင့် အြခားေသာ အေြခခံအခွင့်အေရးများစွာကုိ
ကန ့သ်တ်ခံရမ�များ ပုိမုိ�ကံ�ေတ�ေန�ကရသည်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်သည်ဤကန ့သ်တ်မ�များ�ှင့်
အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ အသုံးချ၍ �ုိဟင်ဂျာအမျ�ိးသမီး ၈၆၃ဦး အပါအဝင် �ုိဟင်ဂျာ
၂၇၅၃ဦးေကျာ်ကုိ ဖမ်းဆီးထားခ့ဲသည်။ အကျ�်းေထာင်များ�ှင့် စစ်ေ�ကာေရးစခနး်များတင်ွ
အမျ�ိးသမီးတက်�ကလ�ပ်�ှားသူများ၊ သတင်းေထာက်များ၊ ဆရာမများ၊ အ�ပုညာ�ှင်များ၊
ဆရာဝနမ်ျား၊ ေ�ှ�ေနများ �ှင့် အြခားေသာ နယ်ပယ်ေပါင်းစုံမှ
၄၀၀၀ေကျာ်ေသာအမျ�ိးသမီးများသည် စစ်တပ်၏ အဓမ�ဖမ်းဆီးြခင်းကုိ ခံခ့ဲရ�ပီး
လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အ�ကမ်းဖက်မ��ှင့်�ှပ်ိစက်မ�မျ�ိးစုံကုိ ရင်ဆုိင်ေန�ကရသည်။
လနူည်းစုတိင်ုးရင်းသားများ ဆယ်စု�ှစ်များစွာ�ကာ ဖိ�ှပ်ိခံေနရသည့် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသည်
အမျ�ိးသမီးများ�ှင့် ၎င်းတိ�၏ အေြခခံအခွင့်အေရးများအတက်ွ လံြုခံ�မ� မ�ိှေတာေ့ပ။
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သိ� ေသာ်ြငားလည်း ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ှင့် အြခားေဒသများတင်ွ အမျ�ိးသမီးများသည်
ြမနမ်ာစစ်တပ်�ှင့် ၎င်းတိ�၏ ဖိ�ှပ်ိမ�ပုံစံမျ�ိးစုံကုိ ဆနး်သစ်တီထွင်ေသာ နည်းလမ်းများြဖင့်
ခုခံတနွး်လှနလ်ျက်�ိှ�ပီး ေတာ်လှနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ�များကုိလည်း ဦးေဆာင်လျက်�ိှသည်။ မိမိတိ�
အမျ�ိးသမီးများသည် အ�ပုညာကအစ ေပျာက်�ကားနည်းအဆုံး
နည်းေပါင်းစုံသုံးြပ�ဆ��ြပမ�များ အပါအဝင်နည်းလမ်းမျ�ိးစုံြဖင့် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အား
ဆန ့က်ျင်လ�က်�ိှ�ပီး၊ စစ်တပ်၏ ရာဇဝတ်မ�များကုိ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ အများြပည်သူအား
�ိင်ုငံတကာ�ှင့် အသိပညာေပးြခင်များ ြပ�လပ်ုလျက်�ိှ�ကသည်။ အထူးသြဖင့်
လနူည်းစုတိင်ုးရင်းသား အမျ�ိးသမီးများသည် အ�ကမ်းဖက်ခံြပည်သူများသိ� အသက်ကယ်
လသူားချင်းစာနာမ�ဆုိင်ရာ အကူအညီများကုိ ေပးအပ်ြခင်းြဖင့်
၎င်းတိ�၏လ�အဖ�ဲအစည်းအတင်ွး�ိှ ရက်စက်မ�များကုိ အချနိ�ှ်င့်
တေြပးညီတနု ့ြ်ပန�်ိင်ုလျက်�ိှသည်။ ြမနမ်ာအမျ�ိးသမီးများသည် အားလံးုပါဝင်ေသာ၊
�ငိမ်းချမ်းေသာ၊ ဖဒရယ်ဒီမုိကေရစီြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက်ရနအ်လိ�ဌာ ၎င်းတိ� ကုိယ်တိင်ု
တီထွင်ဖနတီ်း�ိင်ုေ�ကာင်း၊ ြမနမ်ာဒီ့မုိကေရစီလ�ပ်�ှားမ�ကုိ ဦးေဆာင်�ိင်ုေ�ကာင်း သက်ေသများ
ြပသလျက်�ိှသည်။

ထိ� ေ�ကာင့် ကမ�ာ�ကီးအေနြဖင့် မိမိတိ�၏ အသံအားေလးစားရန�ှ်င့် မိမိတိ�၏
�ကိ�းစားမ�များကုိ ထိေရာက်စွာ ကူညီေထာက်ပ့ံေပးရန် တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။
�ိင်ုငံတကာအသုိင်းအဝုိင်းအေနြဖင့် ြမနမ်ာစစ်တပ်မှ မိမိတိ�အေပ� ကျ�းလနွေ်နမ�များအား
ရပ်တန ့ေ်ပးရမည်။ အထူးသြဖင့် ြမနမ်ာေ့ရန�ှံင့် သဘာဝဓာတ်ေင�လပ်ုငနး်အပါအဝင် စစ်တပ်�ှင့်
၎င်း၏ဆက်စပ်ေသာ စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များအေပ� အေရးယူပိတ်ဆိ� မ�များ ချမှတ်ကာ
စစ်တပ်သိ� လက်နက်�ှင့် ေလယာ�်ေလာင်စာဆီေရာက်�ိှေနမ�များကုိ ပိတ်ပင်သွားရမည်
ြဖစ်သည်။ �ိင်ုငံများအေနြဖင့် မိမိတိ� လ�အဖ�ဲအစည်းများသိ� ေငေွ�ကး�ှင့် ပစ�ည်းေထာက်ပ့ံမ�များ
အထူးသြဖင့် ြပည်တင်ွးေရ� �ေြပာင်းဒကု�သည်များအတက်ွ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် အကူအညီများကုိ
ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဤအကူအညီများသည် ြမနမ်ာစစ်တပ်အား ၎င်း၏�ိင်ုငံတကာ
ရာဇဝတ်မ�များအတက်ွ တရား�ုံးေတာ်တင်ွ တရားစဲွဆုိကာ မိမိတိ�လ�အဖ�ဲအစည်းများ အတက်ွ
တရားမ�တမ�ေဖာ်ေဆာင်�ိင်ုသည်အထိ သက်ေရာက်ရမည် ြဖစ်သည်။ ကုမ�ဏီများ�ှင့်
စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များသည် ြမနမ်ာစစ်တပ် သိ� မဟတ်ု ၎င်းတိ�၏
လက်ေအာက်ခံလက်နက်ကုိင်အဖ�ဲများ�ှင့် စီးပွားေရးဆက်ဆံမ� လံးုဝမြပ�လပ်ုရေပ၊ အထူးသြဖင့်
Facebook �ှင့် Telegram တိ�သည် မိမိတိ� �ှင့် မိမိတိ�၏လပ်ုငနး်များအတက်ွ လံြုခံ�မ�ကုိ
အာမခံေပးရမည် ြဖစ်သည်။

ြမနမ်ာဒီ့မုိကေရစီလ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ အမျ�ိးသမီးများ အထူးသြဖင့်
လနူည်းစုတိင်ုးရင်းသားများ�ှင့် လနူည်းစုဘာသာဝင်များမှ အမျ�ိးသမီးများကုိ ၎င်းတိ�၏
အရည်အချင်း�ှင့် က�မ်းကျင်မ�အလိက်ု ြပည့်ဝစွာ အသုံးချ�ိင်ုသည့် ေနရာများတင်ွ ပါဝင်ေစရန်
ေတာ်လှနေ်ရးေခါင်းေဆာင်များ�ှင့် အင်အားစုများအား တိက်ုတနွး်ပါသည်။ ဒါအ့ြပင်
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာအ�ကမ်းဖက်မ� ပုံစံမျ�ိးစုံ�ှင့် ခဲွြခားဆက်ဆံမ�၏ အရင်းြမစ်ကုိ
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ထိေရာက်စွာ ေြဖ�ှင်း�ိင်ုရနအ်လိ�ဌာ အနာဂတ်အရပ်သားေခါင်းေဆာင်များသည်
အမျ�ိးသမီးများ အထူးသြဖင့် �ုိဟင်ဂျာအမျ�ိးသမီးများ�ှင့် အ�ှစ်သာရ�ိှစွာ ည�ိ��င်ိးေဆွးေ�းွရန်
တိက်ုတနွး်ပါသည်။ ဤြဖစ်စ�်များတင်ွ လိင်မတကဲွူြပားမ�၊ကျား/မတနး်တညီူမ�ေရး�ှင့်
တရားမ�တေရးကုိ ဦးစားေပးချ�်းကပ်သည့် �ကားကာလတရားမ�တမ� ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း
ြဖစ်စ�်များလည်း ပါဝင်သင့်ေပသည်။

နဂုံိးချ�ပ်အေနြဖင့် ေြပာရေသာ် �ိင်ုငံတကာ�ှင့် ြမနမ်ာလ�အဖ�ဲအစည်းသည်
ဆုံးြဖတ်ချက်ချမ� ြဖစ်စ�်အားလံးုတိ�တင်ွ အမျ�ိးသမီးများ�ှင့် ဖယ်ကျ�်ခံလ�အဖ�ဲအစည်းများကုိ
ဖိတ်�ကားရမည် ြဖစ်သည်။ အစုိးရများ၊ အဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် ေခါင်းေဆာင်များသည်
ဤအပ်ုစုများကုိ အေရအတက်ွအရကုိယ်စားြပ�ပါဝင်ေစ�ုံ သက်သက်မဟတ်ုဘဲအ�ှစ်သာရအရ
က��ေပါင်းစုံတင်ွ ထိေရာက်စွာ တိင်ုပင်ေဆွးေ�းွရမည် ြဖစ်သည်။

ယေန ့ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အမျ�ိးသမီးများေနတ့င်ွ ြမနမ်ာ�ှင့် �ိင်ုငံတကာ�ိှ
မိမိတိ�အမျ�ိးသမီးထု�ကီးအားထပ်မံ ဂုဏ်ြပ�ပါသည်။ မိမိတိ�၏ လပ်ုရည်ကုိင်ရည်�ှင့်
ဆွတ်ခူး�ိင်ုမ�များအားလည်းကမ�ာ�ကီးက အသိအမှတ်ြပချနိတ်န�်ပီ ဟ ုယုံ�ကည်ပါသည်။


