
သေဘာထာ့ ထုတး်ပနးခ္ကး 

ႏိုငးငဵတကာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ေန႕၊ ခ္ငး့မိုငးၿမိဳ႕၊ မတးလ ၈ရကး၊ ဿွှ၁ ခုႏြစး 

“သေဘာထာ့အ်မငးမ္ာ့ ေ်ပာငး့လဲၾက” 

ယေန႕မြာ က္ေရာကးေသာ ႏုိငးငဵတကာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ေန႕ မတးလ ၈ရကး၊ ဿွှ၁ခုႏြစးတျငး က္မတုိ႕ 

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ အတူတကျ လာေရာကးပူ့ေပါငး့ၿပီ့ က္မတို႕၏ အစို့ရမ္ာ့၊ အလုပးရြငးမ္ာ့၊ မိသာ့စုမ္ာ့ႏြငးံ 

ရပးရျာလူထုမ္ာ့အေန်ဖငးံ ေ်ခတလြမး့ေနာကးဆုတးၿပီ့ က္မတုိ႕ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့သညး ဘယးသူေတျလဲ၊ က္မတုိ႕ 

ဘာေတျလုပးေနလဲ အသိအမြတး်ပဳေပ့ရနးႏြငးံ က္မတုိ႕ ေတာငး့ဆုိသဵေတျကို နာ့ေထာငးေပ့ဖုိ႕ ေတာငး့ဆို 

လိုကးပါတယး။ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အတူတကျ စညး့လုဵ့်ခငး့အငးအာ့ႏြငးံ အေ်ပာငး့အလဲအတျကး က္မတုိ႕၏ 

ဆႏၵမ္ာ့ႏြငး ံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့သညး လူထုအသုိငး့အွိုငး့ၾကာ့မြာ ်မငးသာေသာ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၊ ဖနးတီ့သူမ္ာ့၊ 

အေ်ပာငး့အလဲ ်ပဳလုပးသူမ္ာ့ႏြငးံ အချငးံအေရ့ ရရြိသူမ္ာ့အ်ဖစး က္မတုိ႕်မငးပါသညး။ ထုိ႕ေၾကာငးံ သငးတို႕ 

ယေန႕ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အေပၚ ်မငးေနေသာ အ်မငးမ္ာ့ကုိ ေ်ပာငး့လဲရနး ယေန႕ဖိတးေခၚလုိကးပါသညး။  

အၿမဲလိုလုိ လူမႈအသုိငး့အွုိငး့မြ က္မတို႕ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ အလုပးအာ့ ဒုတိယတနး့ အလုပးအ်ဖစးသာ 

်မငးၾကသညး။ က္မအာ့ တနးဖို့ထာ့ မခဵရ်ခငး့၊ လုပးခမရ်ခငး့ႏြငးံ က္မတုိ႕အလုပးမြာ လူ်မငးခဵရ်ခငး့ မရြိေပ။ 

ကမ႓ာေပၚရြိ မညီမြ္်ခငး့မြာ ခ္မး့သာေသာ လ၈ူ၂ေယာကး၏ ွငးေငျမြာ ဆငး့ရဲေသာ လူ၀.၂ ဘီလီယဵ၏ 

ွငးေငျထကး ပုိၿပီ့ ပိုငးဆိုငးသညး။ ကမ႓ာံအဆငး့ရဲ႕ဆုဵ့အုပးစုတျငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ ၇ွ ရာခိုငးႏႈနး့  

ပါွငးသညး။ ထုိအမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ စကးရဵုမ္ာ့တျငး အလုပးလုပးၾကၿပီ့ ွငးေငျနညး့ပါ့်ခငး့၊ အလုပးသမာ့ 

အချငးံအေရ့မ္ာ့ ကာကျယးမႈ မရ်ခငး့ႏြငး ံ အ်မတးထုတးခဵရမႈ အ်မငးံဆုဵ့ ခဵရသူမ္ာ့်ဖစးသညး။ 

က္မတုိ႕အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ အတငး့အက္ပး အလုပးခိုငး့ေစခဵရ်ခငး့ႏြငးံ လုပးခလစာ နညး့ပါ့သညးံ 

အလုပးမ္ာ့တျငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့သျာ့လာ လုပးကုိငးၾကရေသားလညး့ ရရြိလာေသာ ွငးေငျမြာ မိသာ့စုႏြငးံ မိမိတုိ႕ 

အသုိငး့အွိုငး့အတျကးသာ ်ပနးလညးပံဵပို့ေပ့ၾကသညး။ အိမးေဖၚအလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ လုပးခလစာ 

အရမး့နညး့ပါ့ၿပီ့ အလုပးသမာ့ အချငးံအေရ့မ္ာ့အရ ဥပေဒမ္ာ့လညး့ ခဵစာ့ချငးံမရဘဲ အၾကမး့ဖကး 

ေစားကာ့မႈမ္ာ့ကုိလညး့ ခဵၾကရသညး။ အထညးခ္ဳပးစကးရဵုမ္ာ့တျငး အလုပး လုပးၾကရေသာ အမ္ိဳ့သမီ့တဦ့၏ 

တႏြစးွငးေငျသညး ကမ႓ာံအခ္မး့သာဆုဵ့ ပုဂၢိဳလးတဦ့၏ တစကၠနး႕ွငးေငျထကး နညး့ပါ့သညး။ 

လိငးအလုပးသမမ္ာ့အာ့လညး့ ရာဇွတး က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ အ်ဖစး သတးမြတးၿပီ့ ေခတးႏြငးံ မေလ္ားညီေသာ 

ဥပေဒမ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳၿပီ့ လိငးမႈဆိုငးရာ လုပးငနး့မ္ာ့တျငး လုပးကုိငးၾကသူမ္ာ့အာ့ 

အလုပးသမာ့အ်ဖစးေသားလညး့ေကာငး့ အိမးေထာငးဦ့စီ့အ်ဖစးေသားလညး့ေကာငး့ သတးမြတး်ခငး့မရြိေပ။ 

က္မတုိ႕ ယေန႕ေနထိုငးေသာ လူမႈအသုိငး့အွိုငး့မ္ာ့ႏြငးံ လုပးငနး့မ္ာ့တျငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏ မိသာ့စုမ္ာ့အာ့ 



်ပဳစုေစာငးံေရြာကးေပ့်ခငး့ႏြငးံ အိမးေထာငးံတာွနး စီမဵရ်ခငး့မ္ာ့အာ့ တနးဖို့ထာ့်ခငး့မရြိဘဲ လုပးခလစာလညး့ 

ရရြိ်ခငး့ မရြိေပ။  

မၾကာခဏ က္မတုိ႕ လူမႈအသုိငး့အွုိငး့မြ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အာ့ လူ႕အချငးံအေရ့ မရြိေသာ သာ့ေကာငးမ္ာ့အ်ဖစး 

်မငးၾကၿပီ့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၊ မိနး့ကေလ့မ္ာ့အာ့ အၾကမး့ဖကးခဵရ်ခငး့အာ့ မ္ကးကျယး်ပဳထာ့ၾကသညး။ 

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အာ့ အၾကမး့ဖကး်ခငး့အာ့ သဘာွပုဵမြနးတခုအေန်ဖငးံ က္မတို႕၏ ပတးွ နး့က္ငး အသုိငး့အွိုငး့ 

အဆငးံဆငးံတုိငး့က လကးခဵထာ့ၾကသညး။ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ မိနး့ကေလ့မ္ာ့မြာ အၾကမး့ဖကး်ခငး့ကုိ မိမိ 

အိမးတျငး့ႏြငး ံ လမး့မမ္ာ့ေပၚတျငး ရငးဆိုငးၾကရသညး။ အၾကမး့ဖကး်ခငး့ကုိ က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့မြာ မိသာ့စုွငးမ္ာ့၊ 

လူထုေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၊ ၇ဲမ္ာ့ ႏြငးံ စစးသာ့မ္ာ့ အၿမဲလိုလုိ ကာကျယးေပ့မႈ တရာ့မြ္တမႈ မရရြေိပ။ က္မတုိ႕ 

အစုိ့ရမ္ာ့အေန်ဖငး ံ “အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အာ့ ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈပေပ္ာကးေရ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့အချငးံအေရ့ 

ေၾက်ငာစာတမး့” အာ့ေလ့စာ့လုိကးနာမႈ မရြိဘဲ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အတျကး အေ်ခခဵအချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ လုဵၿခဵဳေရ့၊ 

ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈ ပေပ္ာကးေအာငး ်ပဳလုပးေပ့ေရ့မ္ာ့ အာ့နညး့ေနပါသညး။  

မၾကာခဏ က္မတုိ႕ လူ႕အသုိငး့အွိုငး့မြ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အာ့ ဒုတိယ ႏိုငးငဵသာ့အဆငးအံေန်ဖငးံ သတးမြတး 

အ်မငးမ္ာ့ ရြိေနၿပီ့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏ ႏိုငးငဵသာ့ အချငးံအေရ့မ္ာ့၊ ပညာေရ့ႏြငး ံက္နး့မာေရ့အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ 

အသိအမြတး မ်ပဳၾကေပ။ အာရြႏိုငးငဵ အမ္ာ့စုတျငး ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အာ့ အေ်ခခဵ ႏိုငးငဵသာ့ 

အချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့ တာ့ဆီ့ခဵထာ့ရၿပီ့ စုေပါငး့လုပးေဆာငးချငးံႏြငးံ ေ်မယာမ္ာ့ႏြငးံ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ပုိငးဆိုငး 

ချငး၊ံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ ၁ငး့တုိ႕သာ့သမီ့မ္ာ့အာ့အႏိုငးငဵသာ့ ်ဖစးချငးံႏြငးံ တုိ႕လညး့ တာ့ဆီ့ခဵရ်ခငး့တို႕ အပါ 

အွငး ်ဖစးသညး။ ဌာေနတိုငး့ရငး့သူမ္ာ့၊ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ လိငးအလုပးသမမ္ာ့မြာ 

လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့၊ အစုိ့ရ အရာရြိမ္ာ့၊ ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ က္နး့မာေရ့ ေဆ့ခနး့မ္ာ့တျငး က္ယးက္ယး်ပနး႕်ပနး႕ 

ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့ ခဵရၿပီ့ အမ္ိဳ့သမီ့အမ္ာ့စုႏြငးံ က္မတုိ႕ ကေလ့မ္ာ့မြာ ေကာငး့မျနးသငးံတငးံေသာ ပညာေရ့ 

ႏြငးံ အေ်ခခဵ က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈတျငး (ဥပမာ- HIV ကုသေရ့ေဆ့မ္ာ့ ရရြိ်ခငး့)လညး့ တာ့ဆီ့ ခဵထာ့ 

ရသညး။  

မၾကာခဏ က္မတုိ႕အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အချငးံအေရ့ကုိ အေရ့မၾကီ့ေသာ အရာအ်ဖစး ်မငးၾကသညး၊ အထူ့သ်ဖငးံ 

ကမ႓ာၾကီ့ ဖျ႕ဵၿဖိဳ့မႈ အစီအစဥးမ္ာ့တျငး အမ္ိဳ့သမီ့အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ထညးံသျငး့်ခငး့ မရြေိပ။ အာရြတျငး 

ဌာေနတိုငး့ရငး့သူမ္ာ့၊ ေက့္လကးေန အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ ဆငး့ရဲေသာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြ တရာ့ဥပေဒ 

အသိအမြတး်ပဳမႈႏြငး ံ UNDRIP ႏြငးံ CEDAW ေအာကးရြိ စုေပါငး့လုပးေဆာငးသညး ံ အချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့ 

လုပးေဆာငးရာတျငး အခကးအခဲ စိနးေခၚမႈမ္ာ့ ဆကးလကး ရငးဆိုငးေနရသညး။ ဌာေနတိုငး့ရငး့သူမ္ာ့ႏြငးံ 

ေက့္လကးေန အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏ ေ်မယာမ္ာ့အာ့ ဆညးမ္ာ့၊ ထိနး့သိမး့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့၊ စုိကးပ္ိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ 

စီ့ပျာ့ေရ့အတျကးႏြငး ံ ပူ့ေပါငး့ ဖျ႕ဵၿဖိဳ့ေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့ေၾကာငးံ အတငး့ဓမၼ သိမး့ဆညး့ခဵရသညး။ က္မတုိ႕ 



အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့သညး မိမိတို႕ေတာေတာငး သဘာွအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ ရယူခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ ဆုဵ့ရဵႈ့ၿပီ့ ဖျ႕ဵၿဖိဳ့ေရ့ 

လုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငး ံအဓမၼေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့ ခဵရသညး။  

မၾကာခဏ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ က္မတုိ႕အသဵမ္ာ့ကုိ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ေသာသူမ္ာ့ မ်မငး မၾကာ့ၾကေပ။ 

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ ႏုိငးငဵေရ့သမာ့မ္ာ့၊ ဥပေဒ ်ပဳသူမ္ာ့၊ စစးတပးတျငး့၊ အစို့ရတျငး့၊ ဥပေဒႏြငး ံ စီ့ပျာ့ေရ့ 

အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ ႏြငးံ လူထုေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ စညး့ေွ့ပျဲမ္ာ့တျငး ကုိယးစာ့လြယးအ်ဖစး ်မငးေတျ႕ရ်ခငး့ မရြေိပ။ 

က္မတုိ႕ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့၊ လုဵၿခဵဳေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ေပၚလစီ ေဆျ့ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့တျငး ပါွငးချငးံမရဘဲ 

ချဲဲဲ်ခာ့ခဵထာ့ရၿပီ့ က္မတုိ႕ သေဘာထာ့အ်မငးမ္ာ့ႏြငးံ စို့ရိမးမႈမ္ာ့မြာ ်မငးကျငး့မြ ေပ္ာကးကျယးေနသညး။  

ယခု ဿွှ၁ခုႏြစးတျငး အေ်ပာငး့အလဲတခုကုိ က္မတို႕ ေတာငး့ဆိုပါသညး။ 

ယခုအခ္ိနးသညး က္မတုိ႕ကုိ ်မငးၿပီ့ က္မတုိ႕ အသဵမ္ာ့ကုိ ၾကာ့ဖုိ႕်ဖစးပါသညး။ 

ယခုအခ္ိနးသညး က္မတုိ႕အေပၚမြာ ထာ့ရြိေသာ သေဘာထာ့ အ်မငးမ္ာ့ကုိ ေ်ပာငး့လဲေပ့ရနး်ဖစးသညး။ 

 

ယေန႕ ကမ႓ာၾကီ့တျငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အေပၚ ်မငးေနသညးံ အ်မငးပုဵစဵမ္ာ့ကုိ ေ်ပာငး့လဲေပ့ရနး 

က္မတုိ႕လုိခ္ငးသညး - လူထုအသုိငး့အွိုငး့အတျငး့ ှရာခုိငးႏႈနး့ေသာ အာဏာရြိသူတစုမြ ဖနးတီ့ထာ့ေသာ 

မညီမြ္သညး ံ အေ်ခအေနမ္ာ့်ဖစးသညးံ ၾကျယးွ်ခငး့၊ အရငး့အ်မစးမ္ာ့၊ ႏိုငးငဵမ္ာ့ၾကာ့ အာဏာ၊ ဆငး့ရဲသူႏြငး ံ

ခ္မး့သာသူၾကာ့၊ အမ္ိဳ့သာ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့ၾကာ့ ချဲ်ခာ့ထာ့ေသာ အ်မငးမ္ာ့ကုိ ေ်ပာငး့လဲေပ့ရနး ်ဖစးသညး။  

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အတျကး တရာ့မြ္တေရ့ အ်မငးေ်ပာငး့လဲရနး က္မတုိ႕ လုိခ္ငးသညး။ 

လူ႕အသုိငး့အွိုငး့မ္ာ့မြလညး့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အေပၚ မတရာ့မႈမ္ာ့ကုိ တိုကးဖ္ကးေပ့ရနးႏြငးံ လူအာ့လုဵ့အတျကး 

အမ္ိဳ့သမီ့ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့်မြငးံတငး်ခငး့၊ စုစညး့်ခငး့ႏြငးံ တရာ့မြ္တမႈ တုိ့တကးရနး ေတာငး့ဆုိ်ခငး့မ္ာ့ကုိ 

အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ ဘကးမြ ရပးတညးေပ့ရနး ်ဖစးသညး။ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ မိမိတုိ႕ ေ်မယာမ္ာ့ကုိ မိမိတုိ႕ ထိနး့ခ္ဳပးချငးံ၊ 

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ သငးံတငးံေကာငး့မျနးေသာ အလုပးအချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငး ံ အသကးရြငးမႈအတျကး လုဵေလာကးေသာ 

ွငးေငျရရြိမႈအာ့ အာမခဵေပ့ရနး၊ အိမးႏြငး ံ မိမိအသုိငး့အွိုငး့အတျငး့ လုဵၿခဵဳမႈ ခဵစာ့ရရနး၊ မိမိတုိ႕ခႏၶာကုိယးႏြငးံ 

ပတးသကးၿပီ့ လိငးပုိငး့ဆိုငးရာႏြငး ံဘွအတျကး ကုိယးပုိငးဆုဵ့်ဖတးႏုိငးရနး က္မတုိ႕ ်မငးခ္ငးသညး။  

က္မတုိ႕ လိငးအလုပးသမမ္ာ့အေပၚ လူမႈအသုိငး့အွိုငး့မြ ထာ့ရြိေသာ အ်မငးမ္ာ့ကုိ ေ်ပာငး့လဲၿပီ့ 

အသုိငး့အွိုငး့တခုလုဵ့က မ္ကးလုဵ့ဖျငးံၿပီ့ က္မတုိ႕ကုိ အ်မငးသစးႏြငးံ ၾကညးံေစခ္ငးၿပီ့ က္မတုိ႕၏ စစးမြနးေသာ 

အသဵမ္ာ့ကုိ နာ့ေထာငးေစခ္ငးသညး။ လိငးအလုပးမြာ အလုပးတခု်ဖစးၿပီ့ က္မတုိ႕အာ့ အရြကးရေစ်ခငး့ႏြငး ံ

ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့အာ့ အဆုဵ့သတးေစခ္ငးသညး။  



က္မတုိ႕ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ အေပၚတျငးလညး့ လူမႈအသုိငး့အွိုငး့မြ ထာ့ရြိေသာ အ်မငးမ္ာ့ကုိ 

ေ်ပာငး့လဲေစခ္ငးသညး။ ထုိ႕မြ က္မတုိ႕ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့မ္ာ့ မရြိဘဲႏြငး ံ

ဂုဏးသိကၡာရြိစျာ ဆကးဆဵခဵရမညး်ဖစးၿပီ့ အိမးေဖၚအလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့အလုပးအ်ဖစး သတးမြတးမခဵရေသာ 

က႑ရြိ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အလုပးသမာ့ ဥပေဒေအာကးတျငး အသိအမြတး်ပဳ လကးခဵေပ့ၿပီ့ 

အမ္ိဳ့သမီ့အလုပးသမာ့မ္ာ့ကုိ အကာအကျယးေပ့ရမညး။  

ဌာေန တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ၾကာ့တျငးရြိေသာ လိငးပုိငး့ဆိုငးရာ အ်မငးသေဘာထာ့မ္ာ့အရ မိရို့ဖလာ ဥပေဒမ္ာ့၊ 

လိုကးနာက္ငးံသုဵ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ ယုဵၾကညးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ မိနး့ခေလ့ငယးမ္ာ့အာ့ ဖိႏြိပးထာ့်ခငး့ႏြငးံ 

အ်မတးထုတး်ခငး့မ္ာ့အာ့ ရပးတနး႕ေပ့ရမညး။  

HIV ရြိေသာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အတျကး သငးံေတားေသာ က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈ ေပ့ရနး က္ိအတုိ႕ 

လုိခ္ငးသညး။ က္မတုိ႕ လူမႈအသိုငး့အွုိငး့မြ ပုိမို ေရျ့ ခ္ယးစရာနညး့လမး့မ္ာ့ ေထာကးပဵံေပ့ရနးႏြငးံ က္နး့မာေရ့ 

စီမဵခနး႕ချဲမႈတျငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ေနရာရရနးအတျကး ေထာကးပဵံေပ့ရနး ်ဖစးသညး။ ထုိ႕အ်ပငး က္မတုိ႕ 

အစုိ့ရအေန်ဖငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏ လိငးပုိငး့ဆိုငးရာ က္နး့မာေရ့ ်ဖစးေသာ HIVရြိ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏ 

လုိအပးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ပဵံပို့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့ရနး လုိခ္ငးသညး။  

အစုိ့ရမ္ာ့အေန်ဖငးံ ႏုိငးငဵတကာ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ ႏုိငးငဵဥပေဒမ္ာ့ကုိ အေကာငးအထညး ေဖၚရာတျငး 

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ မိနး့ခေလ့ငယးမ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ တနး့တူေရ့ႏြငးံ တရာ့မြ္တေရ့အတျကး 

်မြငးံတငးရာတျငး ပျငးံလငး့်မငးသာမႈႏြငးံ တာွနးယူမႈ ရြိရနး က္မတုိ႕ ်မငးခ္ငးသညး။  

ယေန႕ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ အေန်ဖငးံ က္မတုိ႕သညး မတူညီေသာ ေနရာေဒသမ္ာ့ႏြငးံ အလုပးရာထူ့မ္ာ့၊ 

မတူညီေသာ ႏိုငးငဵမ္ာ့၊ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၊ မတူညီေသာ ယုဵၾကညးမႈႏြငးံ အေတျ႕အၾကဵဳမ္ာ့မြ လာၾကသညး။ 

က္မတုိ႕ စုစညး့မႈ စျမး့အာ့်မငးံ က္မတုိ႕၏ ပနး့တိုငး်ဖစးေသာ “သေဘာထာ့ အ်မငးမ္ာ့ ေ်ပာငး့လဲရနး” 

်ဖစးသညး။ က္မတို႕ လူထု အသုိငး့အွိုငး့မ္ာ့အာ့ ၁ငး့တုိ႕၏ သေဘာထာ့ အ်မငးမ္ာ့ ေ်ပာငး့လဲရနး ဖိတးေခၚၿပီ့ 

ယေန႕ က္မတုိ႕ႏြငး ံ လာေရာကးပူ့ေပါငး့ၿပီ့ က္မတုိ႕၏ အာ့သာခ္ကးမ္ာ့၊ ကျဲ် ပာ့မႈမ္ာ့၊ မတူညီမႈမ္ာ့အာ့ 

အသိအမြတး်ပဳ ေလ့စာ့ေပ့ရနးႏြငးံ က္မတုိ႕ ေတာငး့ဆုိသညးံ အေ်ပာငး့အလဲအာ့ အသိအမြတး်ပဳေပ့ရနး 

ေတာငး့ဆုိလုိကးသညး။  

လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ေသာ အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ 

1. MAP Foundation 

2. EMPOWER 

3. Asia Indigenous People Pact (AIPP) 

4. Asia Pacific Forum for Women Law and Development (APWLD) 



5. Indigenous Women Network of Thailand (IWNT) 

6. Mekong Migration Network (MMN) 

7. Shan Women’s Action Network (SWAN) 

8. Women’s League of Burma (WLB) 

9. Burmese Women Union (BWU) 

10. We women Foundation 

11. Foundation of Child Understanding (FOCUS) 

12. Human Rights Development Foundation (HRDF) 

13. Women Studies Center, Chiang Mai University (WSC)/FORWARD 

14. MPlus Foundation 

15. Kachin Women’s Association in Thailand (KWAT) 

16. Sangsan Anakot Yawachon Development Project (Sangsan) 

17. Raksthai Foundation 

18. Thai Positive Women network (TPWN) 

19. New Life Center Foundation (NLCF) 

20. V-Day Community 

21. Worker Solidarity Association (WSA) 

22. Migrant Workers Federation (MWF) 

ဆကးသျယးရနး 

ထိုငး့သာသာ 

Kanchana Di-ut , kanchanadiut.jaisat@gmail.com , 085 865 1979 

အဂၤလိပး ဘာသာ 

Tanya Lutvey – Tanya@aippnet.org , 087 051 5049 

်မနးမာဘာသာ 

သဲသဲ ၊ peace@womenofburma.org , 083 565 1937 
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