Colourful Girls (ေရာင္စံုမိန္းကေလးမ်ားအဖဲြ႕)မွ ညိွနိႈင္းေရးမွူး မနန္႔သဇင္မင္းနွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
သတင္းရင္းျမစ္ > ၾကယ္ျပာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည္
အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၀၃ မိနစ္

ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဴပ္က ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားေန႔ အျဖစ္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္က သတ္မွတ္ေပးခဲ့လို႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ မႏွစ္ကစျပီးေတာ့ လုပ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
ဒီေန႔အတြက္ သီးသန္႔ လုပ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒီႏွစ္မွာ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ Colourful Girls က
အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားေန႔ကုိ က်င္းပဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားေန႔အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး မနန္႔သဇင္မင္းႏွင့္ မဇၩိမက
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားေန႔ကုိ Colourful Girls အဖြဲ႔အေနနဲ႔ က်င္းပျဖစ္ပုံကုိ ေျပာျပပါလား။
ျမန္မာျပည္မွာဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ လုပ္တာရွိတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာေတြမွာဆိုရင္ အမ်ိဳး
သမီးေတြအားလုံး ကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေမြးေန႔ကို ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား
ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ၾက တယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားေန႔ Youth Child Day ဆိုတာလည္းရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့
ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြအတြက္ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးေတြအတြက္ သီသန္႔ေန႔ဆိုတာက မႏွစ္က မွ UN
သတ္မွတ္ေပးလို႔ေပၚေပါက္လာခဲ့ရတာပါ။ ဒီေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြအားလုံးက တျခားေန႔ေတြမွာ
အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတြလုပ္ျပီးေတာ့ ဒီေန႔ကိုမွ ဘာလို႔မလုပ္ၾက တာလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ဆယ္ေက်ာ္
သက္ေတြကို အဓိကဦးတည္ထားျပီးေတာ့ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းေတြ လုပ္ေပးေနတဲ့အဖြဲ႔ဆိုလို႔ အမတို႔ တစ္ဖြဲ႔ပဲ
ရွိတယ္ေလ။ အမတို႔ အဖြဲ႔ေထာင္တာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ ပထမ ႏွစ္ႏွစ္မွာ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂မွာ Girl Forum
ႏွစ္ခါလုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီေန႔ကို မႏွစ္ကမွ သတ္မွတ္ေပးခဲ့လို႔ မလုပ္ခဲ့လိုက္ရဘူး မႏွစ္က။ ဒီေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ Girl
Forum မလုပ္ေတာ့ဘဲ ဒီပြဲကိုဘဲ အစားထိုးၿပီးေတာ့ လုပ္လိုက္ေတာ့မယ္လို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့တာပါ။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားေန႔က ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွာတင္ျပီးသြားခဲ့ျပီး။ Colourful Girls
က ဒီ၁၈ ရက္ေန႔မွ လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ လူငယ္ေတြက ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ လုပ္ၾကမွာလဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီပြဲေန႔မွာ
ရွစ္တန္း အထိ မိန္းကေလးငယ္ေတြ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရေရးအတြက္ ေၾကညာခ်က္အျပင္
တျခားေၾကညာခ်က္
ေတြလည္း ထုတ္သြားမယ္သိထားရတယ္။
၁၁ ရက္မွာ ပြဲမလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ မႏၱေလးမွာေတာ့ ဒီေန႔ပြဲလုပ္တယ္။ ဒီပြဲမွာေၾကညာခ်က္ထုတ္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒါက
ျပီးခဲ့တဲ့ မတ္လတုန္းက မိန္းကေလး ၆၅ ေယာက္ကို အမတို႔ ေႏြရာသီစခန္းသြင္း ေလ့က်င့္ေနတယ္။
ဒီထဲကေန ေခါင္းေဆာင္
ေတြကို ေရြးထုတ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ဒီေၾကညာခ်က္ကို ေရးထားခဲ့တာပါ။ အဲဒါကို မိန္းကေလး
အေယာက္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကုိ ေျပာျပၿပီးေတာ့ သူတို႔အားလုံးကလည္း သေဘာတူ လက္ခံလို႔ ေၾကညာမွာပါ။
ပညာေရးကို အဓိကထားပါတယ္။ ေနာက္မိန္းကေလးေတြနဲ႔ လုပ္ငန္း ခြင္၀င္ေငြ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈေတြကို ရပ္တန္႔ ေပးဖို႔နဲ႔ ဥပေဒေတြ
ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ကို ထည့္သြင္းထားတယ္။ အဲဒီ့ေန႔က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ မ်ားေန႔ဆိုေတာ့
မိန္းကေလးေတြက ထုတ္လိုက္တဲ့ သူတို႔ရဲ့အသံကို သူတို႔ဆီကေနထြက္လာမွာပါ။ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္က
ဘာေၾကာင့္ ဒီေၾကညာခ်က္ကို ေရးခဲ့ရတယ္ဆိုတာကို ရွင္းျပၾကပါ လိမ့္မယ္။ အဓိကကေတာ့
အခမဲ့ပညာသင္ၾကားခြင့္ရေရးနဲ႔ မိန္းကေလးေတြအတြက္ အထူးစီမံကိန္းအျဖစ္ ပညာေရးကို
ေဆာင္ရြက္ ေပးဖို႔ေတြကို ရေအာင္ဦးတည္ၿပီးလုပ္ထားပါတယ္။ ပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္မွာမွ ဒီေၾကညာခ်က္ကို
လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပမယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြေရာ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုပါ
ဒါကိုေပးမယ္။ သမၼတ ဆီကိုပါ ပို႔ဖို႔လုပ္ထားပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာမွာဆိုရင္ ဒီလိုေန႔မွာ မိန္းကေလးေတြအတြက္ ေဟာေျပာပြဲလုပ္တာ။ စစ္ပြဲေတြထဲက
မိန္းကေလးငယ္
ေတြနဲ႔ အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ျခင္းခံရတဲ့ မိန္းကေလးငယ္ေတြကို ကယ္တင္ တာေတြကို လုပ္ၾကတယ္။
ျမန္မာ
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Colourful Girls (ေရာင္စံုမိန္းကေလးမ်ားအဖဲြ႕)မွ ညိွနိႈင္းေရးမွူး မနန္႔သဇင္မင္းနွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
သတင္းရင္းျမစ္ > ၾကယ္ျပာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည္
အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၀၃ မိနစ္

ျပည္မွာလည္း ဒုကၡသည္စခန္းေတြ စစ္ပြဲေတြရွိေနတာဘဲ။ ဒီ ေတာ့ သူတို႔အတြက္ Colourful Girls က
ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္တာအျပင္ ဘာေတြလုပ္ေပးႏိုင္ မလဲ။
အမတို႔ ပ႐ုိဂရမ္က ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြကို အဓိကရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ စြမ္းရည္ျမႇင့္
သင္တန္းေတြ၊
ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သင္တန္းေတြေပးေနတယ္။က်န္းမာေရးေတြကို လည္းသိဖို႔ နဲ႔
အၾကမ္းဖက္ မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြ၊ ေနာက္ကုိယ္ေတြ႔ ၾကဳံေနရတဲ့ အျဖစ္ အပ်က္ေတြ
ခံစားခ်က္ေတြကို အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာေရာ၊ လူႀကီးေတြကိုပါ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရဲေအာင္ သင္တန္းေတြ
ေပးေနတာပါ။ အခုဆိုရင္ မိဘမဲ့ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ဘကေက်ာင္း (ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာ ေရး) ေတြက
မိန္းကေလးငယ္ေတြကိုသာ တိုးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ သင္ေပးေနပါၿပီ။
ေလာေလာဆယ္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္းမွာအဓိကလုပ္ေနပါတယ္။ ဒါက စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းေတြေပါ့။
ျပည္တြင္းမွာဆိုရင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္ သီးသန္႔
လႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ နည္းတာကိုေတြ႔ရတယ္။ အရြယ္ေရာက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ မျဖစ္ခင္
ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘ၀က ဘယ္ေလာက္အထိ အေရးႀကီးလဲ။
အမ်ိဳးသမီးတိုင္းက ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘ၀မွာ သူတို႔ဘယ္လိုျဖတ္သန္းခဲ့ရတယ္ဆိုတာကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾက
တယ္။ အဲဒိအခ်ိန္က အေရးအၾကီးဆုံးပါဘဲ။ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သာမကဘူး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ေျပာင္းေနခ်ိန္ျဖစ္လို႔ ပံ့ပိုးမႈေတြ၊ ဂ႐ုစိုက္မႈေတြ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ပတ္၀န္းက်င္က သူတို႔ကို ကေလးလို႔
သတ္မွတ္ေပမယ့္ ကေလးတစ္ေယာက္လိုျပဳမူမဆက္ဆံဘူး။ လူႀကီးလို ခိုင္းၿပီးေတာ့ လူႀကီးလို ဆက္ဆံတယ္
လူႀကီးလိုေတာ့ အေရးေပး
ျခင္းမခံရဘူး။ မိသားစု ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ထည့္သြင္းျခင္း မခံရ ဘူး။ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးေတြဆိုရင္
မိသားစု အတြင္းမွာေတာင္ ခြဲျခားဆက္ဆံတာခံရတယ္။
ဖို၊မခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကိုေတာင္ မိန္းကေလးငယ္ေတြက ျပန္မေျပာရဲတဲ့အျပင္ကို ငါကမိန္းမဆိုတဲ့အသိ၊
အသက္ လည္း ငယ္တယ္ဆိုတဲ့ အသိေတြေၾကာင့္ သူတို႔အေပၚကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ခံရတာ
ေတြကိုပါ ထပ္ၾကဳံ ရတယ္။ မိဘေတြ အေနနဲ႔ကေကာ ေယာက်္ားေလးဆို ေဒါင္က်က် ျပားက်က် ကိစၥမရွိ ဘူး
မိန္းကေလးဆိုတာက ဗိုက္ႀကီးၿပီး အိမ္ျပန္လာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ထုံတမ္းစဥ္လာေတြအရ
မိန္းကေလးေတြကို အျပင္မထြက္ ခုိင္းၾကဘူး။ ဒီေတာ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကုိ
ေျပာခ်င္တာ ေျပာပုိင္ခြင့္ မရၾကဘူး။ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္လညး္ မရွိတာမ်ားတယ္။ ဘာလုပ္လို႔ ဘာ
ကိုင္ရမွန္းမသိျဖစ္ကုန္တဲ့ အေနအထားေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမတို႔ အဖြဲ႔က ဆယ္
ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးေတြအတြက္ လုပ္ေပးေနတာပါ။ တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔လညး္ အာ႐ုံစိုက္
ၿပီးလုပ္ေပးဖို႔လုိပါတယ္။
အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈေတြက ဆယ္ေက်ာ္သက္အဆင့္မွာတင္မကေတာ့ဘဲ အသက္ငါးႏွစ္
ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြမွာပါ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ အစိုးရ အဖြဲ႔နဲ႔ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔
အစည္းေတြ ဘယ္လိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လို႔ရႏိုင္မွာလဲ။
အဓမၼမႈေတြအတြက္ကိုေတာ့ အမတို႔အဖြဲ႔အေနနဲ႔ WON (အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား ကြန္ရက္)၊ GEN (Gender
Equality Net-work) တို႔နဲ႔ေပါင္းျပီးလုပ္ဖို႔ ရွိတယ္။ ဒါေတြကို Research လုပ္ဖို႔လုိတယ္။ ဥပေဒပညာရွင္
အဖြဲ႔ေတြ၊ အရက္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြ ပူးေပါငး္ျပီးေတာ့ ဥပေဒျပဳေပးႏိုင္ရင္ ေကာင္းမယ္။
ဥပေဒ သာမကဘူး နည္းဥပေဒ
ေတြေကာ တရားစြဲမယ္ဆိုရင္ စြဲလို႔ရႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းေတြ ထိေရာက္တဲ့ နည္းေတြကို ထားေပးဖို႔လည္း
အရမ္းလိုအပ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မိဘေတြကိုလည္း အျမင္ဖြင့္သင္တန္းေတြ လုပ္ေပးဖို႔လိုတယ္။
သားသမီးကို ပတ္၀န္းက်င္မွာ မအပ္ဖို႔ အထူးသျဖင့္ မိန္းမ အခ်င္းခ်င္းမွာေတာင္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ၿပီး
အပ္မထားသင့္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလး ေတြမွာျဖစ္တဲ့ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈေတြ၊
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Colourful Girls (ေရာင္စံုမိန္းကေလးမ်ားအဖဲြ႕)မွ ညိွနိႈင္းေရးမွူး မနန္႔သဇင္မင္းနွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
သတင္းရင္းျမစ္ > ၾကယ္ျပာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည္
အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၀၃ မိနစ္

လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈေတြ၊ လိင္အလုပ္သမအျဖစ္ခိုင္းေစ တာေတြကို ဦးစားေပးစဥ္းစားဖို႔ လိုတယ္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားေန႔အတြက္ UNWOMEN အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာ ခ်က္ထဲမွာ
ဒီႏွစ္ကမိန္းကေလးမ်ား၏ ပညာေရးကို ေျပာင္းလဲျခင္းႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား တယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ေရာ ပညာေရးကိုျမႇင့္တင္ႏိုင္တာနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳး မိန္းကေလးအေပၚ ဆက္ ဆံေနတာေတြက
ေျပာင္းလဲမႈရွိလာႏိုင္လား။
ပညာေရးက အဓိကက်တဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ပညာေရးဆိုတာက ေက်ာင္းပညာေရးသက္သက္ကို ဆိုလိုတာ
မဟုတ္ ဘူး စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာဆိုရင္ေတာ့
အရမ္းထိေရာက္ၿပီး
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္က လက္ရွိပညာေရးနဲ႔ဆိုရင္ ပညာဘယ္ေလာက္ဘဲ တတ္တတ္
ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း မရွိရင္ အလကားပါပဲ။
ဒီႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားေန႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Colourful Girls အေနနဲ႔ ဘာမ်ား ထပ္ေျပာခ်င္
ေသးလဲ။
အဓိက အမေျပာခ်င္တာက ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ လူေတြအားလုံးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ေတြ အပါအ၀င္
အားလုံးက ကိုယ့္ရဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘ၀ကို မေမ့ၾကပါနဲ႔။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘ၀ကုိ ျဖတ္သန္းတဲ့ အခါမွာ
ေကာင္း
ေကာင္း မြန္မြန္ဘ၀နဲ႔ ေနခဲ့ရသူေတြရွိသလို အရမ္းကုိ ႐ုန္းကန္ရတဲ့လူေတြ၊ နာက်င္ခဲ့ရ တဲ့လူေတြ၊
နာက်ည္းခဲ့ရတဲ့ လူေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူတဲ့ အတြက္ ငါကဒီလို
ျဖစ္ခဲ့တာမဟုတ္လို႔ တျခားလူေတြလည္း ဒီလိုျဖစ္္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ မေနေစ ခ်င္ပါဘူး။ မိန္းကေလး
အခ်င္းခ်င္းလည္း ကိုယ္ခ်င္းစာ စိတ္ထားဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေယာ က်္ားေတြက မိန္းမေတြကို
ခြဲျခားတာထက္ မိန္းမေတြက မိန္းမ အခ်င္း ခ်င္းကို ခြဲျခားတာက ပိုဆိုးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း
ပံ့ပုိးကူညီပါ။ အခ်င္းခ်င္း ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းမွ ကင္းေ၀းၿပီးေတာ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့
အေကာင္းျမင္၀ါဒေတြနဲ႔ ဆက္ဆံၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ (function(d, s, id) { var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id
= id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js,
fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Post
by
Mizzima - News in Burmese
.

3/3

