


 

 

 

 

 

 

 

 

ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ 

ျမန္မာႏ္ိုုငင္ံ၏ တိုုင္းရင္းသားပညာေရးႏွင့္ 
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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၆



ေက်းဇူးတင္လႊာ 

မြန္၊ ကရင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ား၊ ရန္ကုုန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံေဒသအသီးသီး၊ ထုုိင္း ႏွင့္ တရုုတ္ႏိုုင္ငံ စသည္တိုု႔မွ 
ပါဝင္ေျဖၾကားေပးသူမ်ားကိုု ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပလုုိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီမွ မိဆာဒါ၊ 
မိကြန္ခ်မ္းႏြန္၊ ကခ်င္ပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ဆရာမ လုုေအာင္ႏွင့္ မုုိက္ကယ္ 
မြန္းေအာင္ တုုိ႔၏ တရင္းတႏီွး ေဖးမမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဆြမ္လြတ ္ဂြန္ေမာ္၊ မိုင္ဂ်ာယန္ ေကာလိပ၊္  ႏုုိင္ဟံသာ၊ 
ပဒိုုသာဒိုုမူး၊ Alan Smith၊ Matt Desmond၊  Professor Joe Lo Bianco ႏွင့္ Professor Chayan Vaddhanaphuti တုုိ႔ကိုုလည္း 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပလုုိပါသည္။ စာမူတည္းျဖတ္ေပးသည့္ Michael Woods ႏွင့္ Pharawee Koletschka ကိုုလည္း 
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။  

 

စာတမ္းရွင္မ်ား 

Dr. Ashley South သည္ အလြတတ္န္းအႀကံေပး၊ သုုံးသပ္အကျဲဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ပါသည္။ Australian National 
University မွ ေဒါက္တာဘြဲ႔ႏွင့္ School of Oriental and African Studies (SOAS, University of London) မွ မဟာဘြ႕ဲမ်ား 
ရရိွထားသူျဖစ္သည္။ ခ်င္းမိုင္တကၠသိုုလ္ရွ ိCentre for Ethnic Studies and Development မွ သုုေတသတီစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ 
အဓိကထားေလ့လာသည့္ သုုေတသနနယ္ပယ္မ်ားမွာ ျမန္မာ/ဗမာ ႏွင့္ မင္ဒနာအုုိ မွတုုိင္းရင္းသားႏိုုင္ငံေရး (လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡ 
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏိႈ္င္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း၊ ႏိုုင္ငံေရးသေဘာေဆာင္သည့္ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ျခင္းမူဝါဒႏွင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ)၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ အဓၶမ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း (စစ္ေျပး ဒုုကၡသည္၊ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူမ်ား) ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ Dr. South ျပဳစုု 
ထားသည့္ သုုေတသန စာတမ္းမ်ားကိုု www.ashleysouth.co.uk တြင္ေလ့လာႏိုုင္ပါသည္။  

Professor Marie Lall, FRSA သည္ ေတာင္အာရွေရးရာ (အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဗမာ/ျမန္မာ) ကြ် မ္းက်င္သူျဖစ္ၿပီး ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ 
ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ား အထူးျပဳသည္။ ေဒသတြင္းအေတြ႔အႀကံဳ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ကြင္းဆင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ 
ဆကတ္ုုိက္ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏွစ္ႏုုိင္ငံတြင္ေနထုုိင္သည္။ နိုုင္ငံေရး၊ ပညာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး စာအုုပ္ ၅ အုုပ္ ႏွင့္ အထူးျပဳစာတမ္းတစ္ေစာင္ကိုု  ေရးသားသူ/တည္းျဖတ္သူ 
အျဖစ္ထုုတ္ေဝခ့ဲသည္။ Prof. Lall သည ္ဂ်ာမနီႏုုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံ ႏိုုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တရုုတ္၊ ကေနဒါ၊  
ျပင္သစ္ ႏွင့္ ေနာ္ေဝႏုုိင္ငံမွ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ သံရုုံးဝန္ထမ္းမ်ားကုုိ အႀကံေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ၿဗိတိသွ် 
ႏုုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနႆဟာရရံုုး ေတာင္အာရွဌာနအား ေလက့်င့္သင္တန္းေပးသည့္ အဖြဲ႕တြင္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည္။  
ယူေကႏိုုင္ငံ၏ ႏိုုင္ငံေရးခိုုလႈံခြင့္ႏွင့္ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုုင္ျခင္းဆုုိင္ရာ တရားရံုုးက ကြ်မ္းက်င္သူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသူျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၄ မတုုိင္မီွထ ိ  AUSAID ၏ ျပႆနာမ်ားသည့္ ျပည္နယမ္်ား (ျမန္မာ) စီမံခ်က္အတြက ္ အႀကီးတန္း ပညာေရးအႀကံေပး 
အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ The Citizens Foundation (TCF)၊ Pakistan ႏွင့္ Myanmar Egress တုုိ႔တြင္လည္း 
အႀကံေပးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည။္ UCL Institute of Education မွ Education and South Asian Studies 
ပါေမာကၡအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနသူလည္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္၊ ၾသစေတးလ်၊ ဂ်ာမနီ၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုုင္ငံမ်ားမွ 
ကမာၻ႔အသိအမွတ္ျပဳ တကသၠိုလု္မ်ားတြင္ ဧည့္ပါေမာကၡ၊ ဂုုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡအျဖစ္လည္း ေနရာေပးခံရသူျဖစ္သည္။ 
ကိန္းဘရစ္ခ်္ တကၠသိုလု္မ ွ  MPhil ဘြဲ ႔ကို ု ၁၉၉၃ ခုုႏွစ္တြင္ ရရိွခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာဘြဲ႔ကို ု ၁၉၉၉  ခုုႏွစ္တြင္ London School of 
Economics မွ ရယူခ့ဲသည္။ 



အမာွ  

ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားတြင္ အေရးပါေသာအပုုိင္းမ်ားျဖစ္သည္ 
ျဖစ္သည္။ ႏိုုင္ငံအေနျဖင့္ ဗမာဘာသာစကားတစ္ခုုတည္းကိုုသာ အသုုံးျပဳသည့္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္ပညာေရးစနစ္ကိုု ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာ 
တစိုုက္မတ္မတ ္ အသုုံးခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တုုိင္းရင္းသား အမ်ားစုုမွာ ၄င္းတုုိ႔ ဘာသာစကားမ်ား အသုုံးခ်ရန္ေနရာမရိွ၊ 
ရွင္သန္ႀကီးထြားရန္ေနရာမရိွ၊ တုုိင္းရင္းသား ျဖစ္တည္မႈ လကၡဏာမ်ား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံေနရသည္ဟုု 
ယူဆခ့ဲသည္။ လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ အစုုိးရ၏ ဒီမိုုကေရစီကူးေျပာင္းေရးေၾကာင့္ 
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားေရးစနစ္ကိစၥရပ္မ်ားကိုု ပုုိ၍ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ဗဟုုိႏွင့္ 
ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားၾကား အာဏာခြဲေဝမႈမ်ား တုုိးတက္လာသျဖင့္ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ ပညာေရးကုုိ 
လက္ရိွပညာေရးစနစ္သုုိ႔ ေပါင္းစပ္ရန္ စဥ္းစားမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚထြက္လာေစခ့ဲသည္။ 

ခုုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္ ကိစၥျဖစ္သည့္တုုိင္ အားလုုံးပါဝင္ေရးကိုု 
ဦးတည္သည့္ ပညာေရးႏွင့္ဘာသာစကားမူဝါဒဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအဖုုိ႔ အသစ္အဆန္း ကစိၥအျဖစ္ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္ လကလ္ွမ္းမီအုုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုု္္င္အဖြဲ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမွ 
ပညာေရးစနစ္မ်ား မတူညီၾကေပ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ထိုုစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ေပါင္းစပ္ႏိုုင္ေခ်၊ ၄င္းတုုိ႔၏ 
အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္တုုိ႔ကုုိ သိရွိႏိုုင္ရန္အတြက ္ယင္းပညာေရးစနစ္မ်ားကုုိ နားလည္ထားရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။  

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းမွ ထိပ္တုုိ္က္ရင္ဆုုိင္မႈမ်ားေပၚေပါက္ေနသည့္ ေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ ကခ်င္၊ မြန္ ႏွင့္ ကရင္ တုုိ႔ရွိ 
မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳပညာေရး၏ အေျခအေနကုုိတင္ျပထားသည့္ သုုေတသန အစီရင္ခံစာကို ု ထုတု္ေဝႏုုိင္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ 
မ်ားစြာ အားရမိပါသည္။ စာတမ္းရွင္ Ashley South ႏွင့္ Marie Lall တုုိ႔သည္ ယခုုေခါင္းစဥ္ကိုု အထူးျပဳေလ့လာခဲ့သည္မွာ 
ကာလၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ တုုိင္းရင္းသားပညာေရးႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပုုိမိုုအေလးထားေဆြးေႏြးသည့္ ကိစၥျဖစ္လာသည့္အေလ်ာက ္ ယင္းကိစၥမ်ားအတြက္ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေဒသမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားေပၚ 
ဘဝအေျပာင္းအလဲပင္ျဖစ္ေပၚေစႏိုုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွမည္ကို ုမေမ့ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။  

ယခုုစာတမ္းအပါအဝင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ သုုေတသနလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အဓိကပုုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ ျပည္သူမ်ားေပၚ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟုု ေမွ် ာ္လင့္ထားပါသည္။ ယခုုစာတမ္း 
ေရးသားထုုတ္ေဝသည့္ အဓိကရန္ပံုုေငြကိုု အေမရိကန္ႏိုုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (USAID) မွတဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားက 
ေထာက္ပံ႔ခဲ႔ၿပီး DAI မွတာဝန္ယူစီမံခန္႔ခြဲခဲ႔ပါသည္။ ထိုု႔ျပင္ၿဗိတိန္ႏိုုင္ငံႏုုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရာဌာန (DFID) ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း 
တိုု႔မွလည္း ထပ္ေလာင္းထည့္ဝင္မႈမ်ား ေပးခဲ႔ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အာေဘာ္မ်ားသည္ စာတမ္းရွင္မ်ားႏွင့္သာ 
သကဆ္ုုိင္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုုိင္ျခင္းမရိွပါ။  
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အတိုုေကာက္စာလံုုးမ်ား  

AMDP မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတ ီ
BMWEC ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ပညာေရးေကာ္မတီ 
BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
CBO ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း 
CEC ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ 
CSO အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္း 
DFID ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (Department for International Development – UK) 
DKBA ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ 
DP ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
EAGs တိုင္းရင္းသားလက္နကက္ိုင္အဖြဲ႔မ်ား 
EFA အားလုံးအတြက္ပညာေရး 
EPIC ပညာရည္ျမႇင့္တင္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ 
GoM ျမန္မာအစုိးရ 
IDP ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သ ူ
KDA ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ 
KED ကရင္ပညာေရးဌာန 
KIA ကခ်င္လြတလ္ပ္ေရးတပ္မေတာ္ 
KIC ကခ်င္လြတလ္ပ္ေရးေကာင္စီ 
KIO ကခ်င္လြတလ္ပ္ေရးအဖြဲ႔ 
KNLA ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 
KNPP ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ 
KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး 
KTCS ကခ်င္ဓမၼေကာလိပ္
KRC ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ 
KRCEE ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီပညာေရးဌာန
MoE ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
MLCC မြန္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ 
MNEC မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတ ီ
MNS မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား 
MTB မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ 
MT မိခင္ဘာသာစကား 
MSLBC ေႏြရာသီ မြန္စာေပႏွင့္ ဗုဒၶဝင္ယဥ္ေက်းမႈ 
NBF လူမ်ိဳးစုညီအစ္ကိုမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း 
NCA တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုကခုိ္က္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
NDAK ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ - ကခ်င္ 
NGO အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း 
NLD အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
NMSP မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 
PEPC လႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ 
SLORC ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (နဝတ) 
UNICEF ကုလသမဂၢအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ 
USAID ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (United State Agency for International Development) 
USDP ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ 
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အႏွစ္ခ်ဳပ္  

ဤစာတမ္းတြင္ ျမန္မာ1ႏိုုင္ငံရိွ အစိုုးရႏွင့္ အစိုုးရမဟုုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဖြင့္လွစ္ထားေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳသင္ၾကားေရး (MTB teaching) ႏွင့္ အစုုိးရေက်ာင္းမဟုုတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အစိုုးရ၏ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နကက္ိုင္ုမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအၾကား ဆက္စပ္ေနမႈမ်ား 
အေၾကာင္းမ်ားကိုု အဓိကေလ႔လာထားပါသည္။ ‘တုုငိ္းရင္းသားပညာေရး’ (ethnic education) ဟုဆုုုိရာတြင္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နကက္ုုိင္အဖြဲ႔မ်ား (EAGs) မွ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ သင္ၾကားေရးကုုိ ဆုုိလုုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားေရးဆုုိသည္မွာ 
ကေလးငယ္၏ ပထမဘာသာစကား (L1) ျဖင့္သင္ၾကားၿပီး တစစႏွင့္ ဒုုတိယဘာသာစကား (L2) သုုိ႔မဟုုတ ္ ႏုုိင္ငံျခားဘာသာ 
စကားျဖင့္ ကူးေျပာင္းသင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ မိခင္ဘာသာစကား အသုုံးျပဳသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
အေျခခံအယူအဆမ်ားကုုိ မိမိရင္းႏီွးကြ်မ္းဝင္သည့္ ဘာသာစကား (L1) ျဖင့္ သင္ယူႏိုုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုုင္းတြင္မွ 
ယင္းအယူအဆႏွင့္ဆုုိင္သည့္ ေဝါဟာရမ်ားကိုု ဘာသာစကားအသစ္ (L2) ျဖင့္သင္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ 
ပညာေရးသည္ သကင္ယ္အေစာပိုုင္းကာလ သင္ၾကားေရး - မူႀကိဳႏွင့္ မူလတန္း အဆင့္မ်ားအတြက္ အထူးအက်ိဳးမ်ားသည္။  

ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ အေျခအေနမ်ားကုုိ အဓိကအေျချပဳေဖာ္ျပထားသည္။ အနီးနားမွ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ကရင္ေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားအရပ္အသီးသီးမွ အေျခအေနအခ်ိဳ႕ကိုုလည္းတင္ျပထားသည္။ 
သုုေတသနျပဳစဥ္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြရရိွမႈအေပၚ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ေလ့လာႏိုုင္ခ့ဲသည္။ 
အရပ္ေဒသတစ္ခုုခ်င္းစီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအေသးစိတ္ ေလလ့ာမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္လုုိအပ္ေနေသးသည္ကိုုလည္း ယခုုေလ့လာမႈက 
ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။ ကခ်င္ႏွင့္ မြန္ကိုု အဓိကထားေလ့လာျခင္းျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈျပဳလုုပ္ခ့ဲသည့္ အဖြဲ႔မ်ား၏ 
အခင္းအက်င္းႏွစ္ရပ္ကုုိ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုုပ္ႏုုိင္ခ့ဲသည္။ အဓိက တုုိင္းရင္းသား လက္နကက္ုုိင္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ  
ကခ်င္လြတလ္ပ္ေရးအဖဲြ႕ (KIO) သည္ ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတ ီ(NMSP) သည္ ၁၉၉၅ ခုုႏွစ္ ျမန္မာအစိုုးရ (စစ္အစုုိးရေခတ္) 
တြင္ အပစ္အခတ ္ ရပ္စဲေရးျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ KIO ႏွင့္ သေဘာတူညီထားခ်က္ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီး 
လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီေပၚ ႏုုိင္ငံေရးဖိအား အမ်ားအျပားရိွေနသည့္တုုိင္ 
သေဘာတူညီခ်က္ကေတာ့ တညတ္ံ့ေနဆဲျဖစ္သည္။ စာတမ္းအဓိက ေလ့လာသည့္အပုုိင္းေပၚမူတည္ကာ မတူညီသည့္ အေျခအေန 
၂ ရပ္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း (controlled comparison)  ကိုုေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ခ့ဲသည္။ 

ယခုုအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားေရး၊ တုုိင္းရင္းသားပညာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
သိကြ် မ္းလုုိသည့္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ႏုုိင္ငံတကာအက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားအတြက္လည္း 
ရည္ရြယ္သည္။ ႏုုိင္ငံတြင္းရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တုုိင္းရင္းသားရပ္ရြာမ်ားမွ နုုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ က႑အမ်ိဳးမိ်ဳးတြင္ 
ပါဝင္ေနသူမ်ား၊ ယခုုေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္စဥ္အေျချပဳမူဝါဒမ်ား (evidence-based policies) ျပဳစုုရန္ ျပင္ဆင္ေနသူမ်ား 
(ဥပမာ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သုုိ႔မဟုုတ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း 
အတြက)္ အတြက ္အေျချပဳစာတမ္း တစ္ခုုအျဖစ္ အသုုံးက်ႏိုုင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။  

ဤစာတမ္းသည္ လႈပ္ရွားလုုပ္ကိုုင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း/သက္ဆိုုငသ္ူမ်ားကုုိ ေရးဆြဲေလ့လာသည့္ စာတမ္းမဟုုတ္ပါ။ 
အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ သုုိ႔မဟုုတ ္ မေရရာသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ လုုပ္ကုုိင္ေနရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအခ်ိဳ႕သည္ ၄င္းတုုိ႔ ပုုဂၢလိကလုုံၿခဳံေရး အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတုုိ႔ လုုပ္ငန္းမ်ား 
လုုံၿခဳံေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အမည္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳလုုပ္ရန္ေတာင္းဆုုိခဲ႔ပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
အဓိကျပႆနာမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္သည္၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကေလးငယ္အားလုုံး သာတူညီမွ်ရိွသည့္ပညာေရး၊ မိခင္ဘာသာ 
စကားအေျချပဳ သင္ၾကားေရး (MTB teaching) အတြက္ ျဖစ္နိုုင္ေခ်ရိွသည့္ ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕ကိုုသာေဖာ္ထုုတ္ထားပါသည္။ 
အစီရင္ခံစာ အဓိက သုုေတသနျပဳသည့္နယ္ပယ္မွာ အေျခခံပညာေရးအပိုုင္း (သင္ၾကားမႈအေစာပိုုင္းကာလ (pre-tertiary 
schooling) ကိုုျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး သုုိ႔မဟုုတ ္ ဆရာအတတ္သင္ ကိစၥမ်ားကုုိ နက္နက္နဲနဲေလ့လာ 
ေျဖရွင္းထားေပးျခင္းမရိွပါ။ ပါဝင္ျခင္းမရိွသည့္ ေနာက္ထပ္ကိစၥတစ္ခုုမွာ ထုုိင္း သုုိ႔မဟုုတ ္အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားသိုု႔  ျမန္မာႏိုုင္ငံမွွွွ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ ပညာေရး အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။   

                                                            
1 ႏိုုင္ငံကုုိ ရည္ညြန္းသည့္အခါတြင္ ျမန္မာ ( ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္မတိုုင္မီွ စစ္အစိုုးရသည္ ႏိုုင္ငံအမည္ကုုိ ဗမာ မွ ျမန္မာ သိုု႔ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။) ဟုုသံုုးႏႈန္းပါသည္။ ဗမာ သည္ 
လူမ်ားစုု ဗမာလူမ်ိဳး ႏွင့္ ဗမာစကားကုုိ ရည္ညြန္းသည့္အခါတြင္ အသံုုးျပဳပါသည္။  
 



ii 
 

စာတမ္းျပဳစုုပံုု 

အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ဦးတည္အုုပ္စုုမ်ားကုုိ ပံုုစံတဝက္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ား semi-structured questionnaire  ျဖင့္ 
စာတမ္းတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုုခ်င္းစီတိုုင္းကို ု သုုေတသနေမးခြန္းအစံုုေပၚတြင္ အေျခခံ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပါဝင္ေျဖဆုုိသူမ်ား၏ အမည္ကိုုေဖာ္ထုုတ္ျခင္း မျပဳပါဟုု ႀကဳတိင္ေရးသားထားသည့္ မိတ္ဆက္လႊာကိုုလည္း 
ေမးခြန္းေရွ ႔တြင္ထည့္သြင္း ထားေပးသည္။  

KIO၊ NDA-K၊ NMSP၊ KNU၊ DKBA တုုိ႔၏ ပညာေရးဌာနအရာရိွမ်ားအပါအဝင္ အျခားအဆင့္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ တရုုတ္ - ျမန္မာ၊ ထုုိင္း - 
ျမန္မာ နယ္စပ္မ်ားတြင္ ေမးျမန္းခ့ဲျခင္း  မ်ားပါဝင္သည္။ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုုံခဲ့ၿပီး ဦးတည္အုုပ္စုု ၂၅ အုုပ္စုု ႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းျခင္း၊ အစည္းအေဝးပြဲႀကီးမ်ားလည္းျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။  ေဒသတြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကုုိ 
ထင္ဟပ္တင္ျပႏိုုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ေအာက္တုုိဘာ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားအတြင္း ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 
သုုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မူဝါဒပုုိင္းဆုုိင္ရာ လမ္းစဥ္မ်ားကိုု ေဒသခံ အကိ်ဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။  
ထုုိ႔ေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားသည္ ေဒသခံ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအေပၚ စာတမ္းရွင္မ်ား၏သုုံးသပ္မႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္။  

အဓိကေတြ ႔ရိွခ်က္မ်ား  

မခိငဘ္ာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားေရး၏ အေရးပါမႈ   

ျမန္မာကဲ့သုုိ႔ လူမ်ိဳးစုုစုုံသည့္ ႏုုိင္ငံမ်ိဳးတြင္ တုုိင္းရင္းသားမိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ စာသင္ၾကားခြင့္သည္ ႏုုိင္ငံေရးအရ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း အေလးေပးသင့္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုုသူအမ်ားစုုက 
တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ား အသုုံးခ်ျခင္း ႏွင္ ့ တုုိင္းရင္းသား ျဖစ္တည္မႈထိန္းသိမ္းျခင္းတုုိ႔သည့္ နက္နက္နဲနဲ 
ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟုု ေျဖဆုုိသည္။ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္သိုု႔ အဓၶမ သြတ္သြင္းသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတသ္က္၍လည္း 
တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုမ်ားက ထုုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည္။ တုုိင္းရင္းသား အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ အမ်ားစုုအေနျဖင့္ အစုုိးရကိုု စစ္တပ္ 
အျဖစ္လက္ခံ ထားၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထုုိကဲ့သုုိ႔ေသာ စုုိးရံြ႔မႈ၊အယုုံအၾကည္  ကင္းမ့ဲမႈမ်ားကုုစားရန္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ 
အခ်ိန္ယူရအုုံးမည္ျဖစ္သည္။  

ပညာေရးက႑တိုုးတက္ျပဳျပင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေနျဖင့္ အစိုုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကား 
အေျချပဳသင္ၾကားမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ား (ဥပမာ မြန္ျပည္နယ္ေဒသအခ်ိဳ႕) တြင္ တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကုုိ 
ေက်ာင္းခ်ိနအ္တြင္းသင္ၾကားမႈမ်ားလည္း အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ယင္းကစိၥသည္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ား၏ အဓိက 
ေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ခုုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ တုုိင္းရင္းသားအကိ်ဴးသက္ဆိုင္သူမ်ား အမ်ားအျပားအတြက ္ ထုုိကဲ့သုုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္စ အဆင့္သာျဖစ္သည္ဟုု ယူဆစရာျဖစ္ေသာ္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ 
တုုိးတက္မႈတစ္ခုုအျဖစ္ သတ္မတွ္ႏုုိင္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ 
ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားသည့္ အဆင့္သိုု႔ တုုိးတက္ေဖာ္ေဆာင္ ေနမႈမ်ားေတြ႔ျမင္ရျခင္းမရိွေသးပါ။  

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းရိွ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေက်ာင္းေနကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ဗမာစကားသင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္စာကိုု 
ဘုုံဘာသာစကား အေနျဖင့္ သင္ၾကားႏုုိင္ေၾကာင္းကိုုအက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူမ်ား အမ်ားစုုက သေဘာတူသည္။ သင္ၾကားမႈမ်ား 
ထိေရာက္ေစရန္ အျခားဘာသာ ရပ္မ်ားကိုုလည္း မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္သင္ၾကားသင့္သည္။ အနည္းဆုုံးအေနျဖင့္ 
မူလတန္းအဆင့္တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဘာသာရပ္သင္ခန္းစာမ်ားကုုိ မိခင္ဘာသာစကား (L1) ျဖင့္သင္ၾကားသင့္သည္။ 
အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၾကသည္။ အက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူ 
အမ်ားစုုအေနျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္တြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္သင္ၾကားျခင္းကိုု ျမင္ေတြ႕လုုိၾကသည္။ ဗမာစာကုုိလည္း 
မူလတန္းအဆင့္တြင္ အနည္းအက်ဥ္းသင္ၾကားၿပီး အလယတ္န္းအဆင့္တြင္ တစတစ တုုိး၍ထည့္သြင္းသင္ၾကားသြားရန္၊ 
တခ်ိန္တည္းတြင္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု ဘာသာစကား၊ ရိုုးရာဓေလ့ ႏွင့္ သမိုုင္းသင္ခန္းစာမ်ားကိုုိ အထကတ္န္းၿပီးသည္အဆင့္ထိ 
သင္ၾကားႏိုုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားလိုုၾကသည္။ ဗမာစကားႏွင့္ သင္ၾကားျခင္း၊ သင္ယူျခင္းကို ုလုုံးဝပယ္ဖ်က္ၿပီး ဗမာစာကိုု အဂၤလိပ္စာႏွင့္ 
အစားထိုုးလုုိသည့္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုုတ္္ေဖာ္ေျပာဆုုိသူမ်ားလည္းရွိသည္။ (ဥပမာ - ကခ်င္)  

ေက်ာင္းမ်ားတြင္မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္သင္ၾကားေရးကိုု ေဇာင္းေပးေျပာဆိုုသည့္အခါမ်ားတြင္ ဆရာမ်ား စရိတ္၊ 
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား အတြက္ကုုနက္်ေငြကိုမုည္သူေပးမည္နည္း၊ အရည္အခ်င္း အေတြ႕အႀကံဳျပည့္ဝသည့္ ဆရာမ်ား 
မည္သုုိ႔ရွာေဖြမည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္ရွိအသုုံးျပဳေနသည့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု 
သင္ရုုိးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ျပသည့္ အကိ်ဳးသက္ဆိုင္သူအမ်ားအျပားရိွသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာစာအုုပ္မ်ားမွာ ဗမာဘာသာ 



iii 
 

ျဖင့္ေရးသားထားသည့္ စာအုုပ္မ်ားမွ တုုိက္ရုုိက္ဘာသာျပန္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီး လူနည္းစုုမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုုင္းမ်ားကုုိ 
ထင္ဟပ္ႏုုိင္ျခင္းမရိွပဲျဖစ္ေနသည္။  

ဘာသာစကားမူဝါဒ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ပုုံႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား  

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားသည္ ဘာသာစကား၊ ပညာေရးမူဝါဒ၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ပံုုမ်ားတြင္ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း 
အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိသည္။ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ စစ္တပ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစျပဳသည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး ႏိုုင္ငံေတာ္သည ္တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုမ်ားကိုု 
ဗမာလူမ်ိဳးစုု၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ႔၊ အစဥ္အလာမ်ားေအာက္သိုု႔ အဓမၼ သိမ္းသြင္းရန္ စီမံကိန္းခ်ေဆာင္ရြက္သည္ဟုု 
ေတြ႔ႀကံဳထင္မွတ္ခံ်ခဲ႔ရသည္။ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု ထိပ္ပိုုင္းအစုုအဖြဲ႔မ်ား (EAGs ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) ကလည္း 
‘ဗမာဇာတ္သြင္းျခင္း’ (Burmanisation) ကို ု လကန္က္ကုုိင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုုိယ္ပုုိ္င္ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကုုိ 
ထိန္းသိမ္းရန္၊ အဓြန္႔ရွည္ေစရန္အတြက ္ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကုုိ အလြန္ခက္ခသဲည့္ အေျခအေနမ်ားၾကားမွ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဟာဗ်ဴဟာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခုုခံခ့ဲၾကသည္။ ဇယား ၁ တြင္ေဖာ္ျပထား သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုုင္ငံ တြင္ 
အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ တုုိင္းရင္းသားပညာေရးဌာန အမ်ားအျပားရိွေနသည္။ ေဒသခံမ်ား ထူေထာင္ထားသည့္ ပညာေရး၊ 
အစုုိးရအစီအစဥ္ ျဖင့္ေရာက္လာသည့္ ပညာေရး၊ EAGs မ်ား၏ ပညာေရးမ်ားၾကား ဆက္ႏြယမ္ႈမ်ားမွာ ကိစၥရပ္မ်ားအလုုိက္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနၾကသည္။ အစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမဟုုတ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံေရးထိပ္သီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈကဲ့သုုိ႔ပင္ 
အစုုိးရႏွင့္ သကဆ္ုုိင္ျခင္းမရိွသည့္ ပညာေရးဌာနမ်ားသည္လည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုုင္းျဖစ္သည္ကုုိ 
လက္ခံထားရမည္။  

ဇယား ၁။ ။ ျမန္မာႏိုုငင္တံြငး္မွ တိုုငး္ရင္းသားပညာေရး ပုုစံံအမ်ိဳးမ်ိဳး (အစိုုးရစနစ္ႏွင့္ နိိးီစပ္မႈ ေပၚမူတည္ကာ ေနရာခ်ထားပါသည္။) 

အမ်ိဳ းအစား လကၡဏာမ်ား ဥပမာမ်ား 

၁ – တုုိင္းရင္းသားမ်ားထည့္ဝင္မႈ 
ရွိသည့္ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ား 

အစုုိးရစရိတ္ျဖင့္လည္ပတ္သည့္ေက်ာင္းတြင္ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းက ပံ့ပိုုးသည္။  

 အစိုုးရစရိတ္ျဖင့္ဖြင့္သည့္ ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ 
ဆရာအခ်ိဳ႕ (ႏွင့္ အခ်ိဳ႕သင္ရိုုးမ်ား) ကုိ 
ေဒသခံရပ္ရြာ သိုု႔မဟုုတ္ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ပံ့ပုုိးသည္။  

၂ – ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား (Mixed 
schools) 

EAGs ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာ၊ အစုုိးရႏွင့္လည္း 
သက္ဆုုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဖြင့္ထားသည့္ 
အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း သုုိ႔မဟုုတ္ EAGs မ်ား 
ပ့ံပိုုးအခ်ိဳ႕ရရိွသည္။ 

 လုုပ္အားေပး ဆရာမ်ား လက္ခံေသာ 
ေဝးလံသည့္ ေဒသမွေက်ာင္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။ 

၃ – အသြင္စုုံေပါင္းထားသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ား (Hybrid schools)  

အစုုိးရတစ္ပိုုင္း၊ EAG တစ္ပိုုင္း ရံဖန္ရံခါ 
အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ပံ့ပိုုးမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္သည္။  

 

 ကခ်င္အပစ္အခတ္ရပ္ေဒသမွ NDAK 
ေက်ာင္းမ်ား 

 ကခ်င္ေဒသမွ IDPs မ်ား အတြက္ေက်ာင္းမ်ား 
 ယခင္က EAG ပညာေရးဌာနမ်ား၏ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရိွေသာ္လည္း 
အစုိးရ၏ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက 
သိမ္းလိုုက္သည့္ သိုု႔မဟုုတ္ ပံုုေျပာင္း 
သြားသည့္ ေက်ာင္းမ်ား  

၄ – EAG (အစိုုးရသင္ရုုိး 
အသံုုးျပဳသည့္) ေက်ာင္းမ်ား  

EAG လက္ေအာက္တြင္ စီမံသည့္ ေက်ာင္း မ်ား။ 
အစုုိးရဆရာမ်ား မရွိေသာ္လည္း အစိုုးရ 
သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းကုုိ အသံုုးျပဳသည္။ (ရံဖန္ရံခါ 
ဘာသာျပန္ကာ အသံုုးျပဳသည္။) အခ်ိဳ႕ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင ္ယင္းေက်ာင္းမ်ားမွ 
စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ပါက နိုုင္ငံေတာ္၏ပညာေရး 
စနစ္သုုိ႔ ေပါင္းကူး တက္ေရာက္ႏိုုင္သည္။ 
သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းကုုိ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုု 
အေျခအေနႏွင့္ လိုုက္ဖက္ေအာင္ ထပ္မံ 
ထည့္သြင္းထားသည္မ်ားရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ 
သမိုုင္း ႏွင့္ လူမႈေရး ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
အျခားဘာသာရပ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းမ်ားလည္း 
ရံဖန္ရံခါရိွသည္။  

 NMSP/MNEC တိုု႔၏ မြန္အမ်ိဳးသား 
ေက်ာင္းမ်ား  

 KIO ေက်ာင္းမ်ား (အစိုုးရ သင္ရိုုးကုုိ 
ကခ်င္ဘာသာျဖင့္သင္သည္။ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ 
ဗမာ ဘာသာျဖင့္ ေျပာင္းလဲ 
သင္ၾကားေပးသည္။) 

 ကရင္ေက်ာင္း အခ်ိဳ႕။ အတိအက် ဆိုုရလွ်င္ 
KNU/KED မွ အကန္႔အသတ္ ပံ့ပိုုးထားသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ား။  



iv 
 

၅ – EAG ေက်ာင္းမ်ား 

EAGs သိုု႔မဟုုတ္ ၄င္းတုုိ႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိသည့္
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကတည္ေဆာက္ 
ဖြင့္လွစ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ မိခင္ 
ဘာသာစကား အသံုုးျပဳၿပီး သီးျခားသင္ရိုုး 
ညႊန္းတမ္း အသံုုးျပဳသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အေနႏွင့္ ေပါင္းကူး တက္ေရာက္ႏိုုင္ရန္ 
အသိအမွတ္ျပဳ ခံရျခင္းမရိွ၊ သတ္မွတ္ထားျခင္း 
မရိွ။ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ် လည္းမရိွ။  

 KED ေက်ာင္းမ်ား၊ KNU ၾသဇာ သိုု႔မဟုုတ္ 
အာဏာ သက္ေရာက္သည့္ ေဒသမ်ားမွ 
ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ား။ 

 စစ္ေျပး ဒုုကၡသည္စခန္းမွ ေက်ာင္းမ်ား  

၆ – အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမွ 
ဖြင့္သည့္ေက်ာင္းမ်ား  

မိခင္ဘာသာစကား အသံုုးျပဳသည့္ သီးျခား 
သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း၊ သီးျခားသင္ၾကားပံုုနည္းလမ္း 
ကုုိ အသံုုးျပဳသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ေပါင္းကူး တက္ေရာက္ႏိုုင္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ခံရျခင္းမရိွ၊ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်လည္းမရွိ။  

 ရွမ္းေျမာက္ႏွင့္ ကခ်င္တိုု႔မွ ရပ္ရြာ၏ 
အစီအစဥ္ျဖင့္ဖြင့္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား  

 KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ 
(ရံဖန္ရံခါ ဘုုရားေက်ာင္းမ်ားမွ စီမံမႈ၊ 
ရန္ပုုံေငြမတည္မႈ ျပဳလုုပ္သည္။)  

၇ – ႏုုိင္ငံျခားသင္ရိုုး ညႊန္းတမ္းကုိ 
အသံုုးျပဳသည့္ ေက်ာင္းမ်ား  

အျခားႏိုုင္ငံတြင္ ျပဳစုုသည့္ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း 
အသံုုးျပဳသည္။ ထိုုႏိုုင္ငံမ်ားသုုိ႔ ေက်ာင္းသား 
(အခ်ိဳ႕) ေျပာင္းေရြ႕တက္ေရာက္ႏိုုင္သည္။  

 ကခ်င္မွ အိႏၵိယသင္ရိုုးညႊန္းတမ္း ကုုိ 
အသံုုးျပဳသည့္ ေက်ာင္းမ်ား။ 

 ကရင္မွ သာသနာျပဳ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕။ 

၈ – ေႏြရာသီေက်ာင္းမ်ား 
(Supplementary schools) 

တိုုင္းရင္းသား ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊
ဘာသာေရးကုုိ အဓိကထား သင္ၾကားသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အစိုုးရေက်ာင္းခ်ိန္အၿပီး 
ေႏြရာသီေက်ာင္း သုုိ႔မဟုုတ္ မနက္ပိုုင္း/ 
ညေနပုုိင္း ေက်ာင္းမ်ား။ 

 အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ အမ်ားစုု 
ပ့ံပိုုးသည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ သံဃာမ်ား၊ 
ဘုုရားေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည္။  

ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနမ်ားသည္ တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပၚတြင္ 
အဓိကလႊမ္းမိုုးသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပညာေရးသည္လည္း အဓိကျဖစ္သည္။ မိမိတုုိ႔ရင္ေသြးငယ္မ်ားကုုိ 
သင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာစကား၊ သင္္ရိုုးညႊန္းတမ္းေပၚ ထားရိွသည့္ သေဘာထား ႏွင့္ ပဋိပကၡသည္ တုုိက္ရုုိက္ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ 
လက္နက္ကုုိင္ ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ား၊ ဗမာဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေရးကိုု 
လက္ခံလုုိသည့္ဆႏၵနည္းသြားေစသည္။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ သီးျခားစနစ္မ်ား(သုုိ႔မဟုုတ ္ စင္ၿပိဳင္စနစ္) ထူေထာင္ရန္ ျဖစ္လာရသည္။ 
ပဋိပကၡမ်ားျပင္းထန္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တုုိင္းရင္းသားပညာေရး စနစ္မ်ားသည္ ပုုိ၍သီးျခားဆန္သည္။ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေျခအေနတြင္ေတာ့ သီးျခားဆန္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ (ပူးေပါင္းလုုိသည့္ သေဘာ၊ အစိုုးရစနစ္မ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္လုုိသည့္ သေဘာရိွလာသည္) တုုိင္းရင္းသား ပညာေရးစနစ္၏ သီးျခားဆန္မႈ သုုိ႔မဟုုတ ္ ျပည္ေထာင္စုု လုုိလားသည့္ 
သေဘာထားမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ နားလည္မႈမ်ား၊ သေဘာထားမ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္။  

ကခ်င္အေနအထားကိုု ေလ့လာမည္ဆုုိလွ်င္ ၂၀၁၁ ခုုႏစွ္ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္တြင္ 
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ စုုစည္းမႈကိုု ပုုိ၍အားေကာင္းေစခ့ဲသည္။ ဘာသာစကားတခုုေပၚတြင္ စုုစည္းမႈမ်ားေပၚေပါက္ေစခ့ဲသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ဂ်င္းေဖာျဖစ္တည္မႈကိုု ေဖာ္ထုုတ္လာခဲ့သည္။ (ေတြ႔ရိွခ်က္ကို ု ၂၀၁၅ ဧၿပီ - ေမ၊ ေအာက္တုုိဘာလမ်ားအတြင္း 
ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ဦးတည္ အုုပ္စုုမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အတည္ျပဳသည္။) ဂ်ိန္းေဖာမဟုုတသ္ည့္ 
အသုုိင္းအဝုိင္းမ်ားတြင္ ဂ်င္းေဖာစကားကိုု ကခ်င္တုုိ႔၏ ဘုုံစကား အျဖစ္ အသုုံးမျပဳသူမ်ားလည္း အထင္အရွားရိွသည္။ 
ဂ်င္းေဖာတုုိ႔လႊမ္းမိုုးလာမႈကိုု ျပႆနာအျဖစ္ရွဳျမင္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ား လည္းရိွသည္။ ဆုုိးဝါးသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ တေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အစိတ္အပိုုင္းတခုုအေနျဖင့္ 
ပါဝင္ရန္ဆႏၵရိွသည့္ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားကုုိ တသီးတျခားခြဲထုုတလ္ုုိက္သည္။ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္လာသည့္ 
အခ်ိန္မွစၿပီး KIO လက္ေအာက္ခံေက်ာင္းမ်ားမွာ ဗမာဘာသာ သင္ၾကားမႈေလွ်ာ့ၿပီး ကခ်င္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ကို ု ပိုု၍အေလးေပး 
လာေတာ့သည္။ အစုုိးရပညာေရးႏွင့္ သီးျခားရပ္တည္ေနမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ေက်ာင္းစနစ္မ်ား တသီးတသန္႔ 
ေပၚထြက္လာေရးအတြက ္ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။  

၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး (KNU)သည္ အစိုုးရႏွင့္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး 
ႏွစ္ေျခာက္ဆယေ္က်ာ္ၾကာသည့္ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡကို ုအဆုုံးသတ္ႏုုိင္ရန္ ေျခလွမ္းခဲ့သည္။ ဆယစုု္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ KNU 
လက္ေအာက္ခ ံ ကရင္ပညာေရးဌာန Karen Education Department (KED)သည္ ကရင္အသုုိင္းအဝိုင္းမ်ား၊ 
နုုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္ NGOs (အိမ္နီးခ်င္း ထုုိင္းႏိုုင္ငံမွ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္မ်ားကုုိ ကူညီသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္) 
တုုိ႔အားထုုတ္မႈ အေပၚအားယူၿပီး စံခ်ိန္မွီ ပညာေရးစနစ္တခုုကိုု တည္ေထာင္ထားႏိုုင္ခ့ဲသည္။ ေဒသလုုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုုိက္ညီ၊ 
လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပိုုင္းတြင္လည္း အားေကာင္းသည့္ ယင္းစနစ္သည္ အစုုိးရပညာေရးစနစ္ထက ္ သိသိသာသာ 
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ျခားနားသည္။ ကရင္ (စေကာ) စကားအသုုံးျပဳမႈကို ုတုုိးတက္ ေစသည္။ ဗမာစာအနည္းအက်ဥ္းသာသင္ၾကားသည္။ အသိအမွတ္ျပဳ 
အေထာက္အထားမ်ားမရိွသျဖင့္ KED ေက်ာင္းဆင္းမ်ားအဖိုု႔ အစုုိးရပညာေရးစနစ္ သုုိ႔မဟုုတ ္ ႏိုုင္ငံတြင္း၊ ႏိုုင္ငံျခား 
အျခားအခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွသိည္။ KNU အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ 
ေပၚေပါက္လာသည့္အခါတြင္ ေရြ႕ေျပာင္းသြားသည့္ ရပ္ရြာမ်ားေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းမ်ား ပါဝင္လာမည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကရင္ပညာေရးတာဝန္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ KED ၏ အနာဂတ္၊ အစိုုးရႏွင့္ ဆကဆ္ံေရးကိုု သုုံးသပ္စဥ္းစားလ်က္ 
ရွိေနသည္။  

အထက္ပါအေျခအေနမ်ားႏွင့္ကြဲျပားလ်က္ NMSP သည္ ၁၉၉၅ ခုုႏွစ္တြင္ အစုုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
လက္မွတ္ေရးထုုိးခ့ဲသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ဆယ္စုႏုွစ္ႏွစ္ခုုခန္႔ တင္းမာမႈမ်ား မျပတ္ရွိခဲ့သည္။ ထုုိကဲသ့ုုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
NMSP ၏ မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီ (Mon National Education Committee (MNEC) သည္ မိခင္ဘာသာစကား 
အေျချပဳသင္ၾကားေရးစနစ္ကိုု အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည္။ မူလတန္းအဆင့္တြင္ မြန္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားၿပီး အလယ္တန္း 
အဆင့္တြင္ ဗမာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းသုု႔ိ ကူးေျပာင္းသည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ အစုုိးရ သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းကိုု အနည္းႏွင့္ အမ်ား 
အသုုံးျပဳသည္။ MNEC ၏ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္ မြန္ဘာသာစကား ကြ် မ္းက်င္သကဲ့သုုိ႔ 
ဗမာဘာသာျဖင့္ေမးျမန္းသည့္ အစိုုးရတကၠသုုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမ်ား တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုုိခြင့္ရိွၾကသည္။  

အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး၊ တိုုင္းရင္းသားပညာေရး၊ မခိင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားေရး (ေအာက္ေျခမွစသည့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ)  

ေရွ႕တြင္ထုုတ္ေဝခ့ဲသည့္ သုုေတသန (Lall and South 2013) တြင္ NMSP အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းေၾကာင့္ 
အစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားသိုု႔ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားသည့္ ပညာေရးစနစ္တုုိးခ်ဲ႕ႏုိင္မႈကိုုေဖာ္ျပ၊ သုုံးသပ္မႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ထားသည္။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားသည္ အစုုိးရစနစ္ႏွင့္ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာစနစ္မ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ု ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ သိုု႔တုုိင္ေအာင္ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားေရးမွာ 
မရိွသေလာက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားမွာ စုုိးရိမ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ အစုုိးရသည္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုု အသုုံးခ်ၿပီး ၄င္းအေနျဖင့္ယခင္က ဝင္ေရာက္ႏိုုင္ျခင္း မရွိသည့္ေနရာမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ 
ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ အရပ္မ်ားတြင္ ဆရာမ်ားခန္႔ထားေပးျခင္းနည္းလမ္းအပါအဝင္ 
နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၄င္း၏ အာဏာခ်ဲ႕ထြင္ေနမႈကိုုလည္း စုုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။  

(၁၉၉၄၊ ၁၉၉၅ ခုုႏစ္မ်ားတြင္အသီးသီး) ေရးထုုိးခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ KIO ႏွင့္ NMSP တုုိ႔သည္ ၄င္းတုုိ႔ 
ပညာေရးစနစ္မ်ားကိုု အလြန္ခကခ္ဲသည့္အေျခအေန၊ အလြန္ခ်ိဳ႕တဲသ့ည့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမ်ားၾကားမွ ခ်ဲ႕ထြင္ခ့ဲသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေပၚ ရွဳျမင္သည့္အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေနသည့္တုုိင္ အစုုိးရပညာေရးစနစ္ႏွင့္ မြန္ပညာေရးစနစ္မ်ားပူးေပါင္းမႈမွာ 
တုုိးတက္လာလ်က္ရွိသည္။ MNEC ၏ သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းမွာ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္အသုုံးျပဳသည့္ သင္ရုုိးမ်ားႏွင့္ ထပ္တနူီးပါးျဖစ္ၿပီး 
မြန္ သမိုုင္းႏွင့္ ဘာသာစကားကုုိ သာထပ္တိုုး ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္တြင္ 
ေဒသခံမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ပညာေရး၊ စနစ္ခ်ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ပညာေရး ႏွင့္ အစုုိးရ ပညာေရးၾကား ျခားနားခ်က္မ်ားမွာ 
အလြန္ႀကီးမားသည္။  

ဗဟုုိအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရးစြက္ဖက္မႈမ်ားမွ ကင္းလြတလ္်က္ ေဒသခံအက်ိဳးသက္ဆိုုငသ္ူမ်ား၏ ကုုိယ္ပုုိင္ပညာေရးစီမံမႈကိုု 
ဖြဲ႕စည္းလည္ပတ္သည့္ တုုိင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ဝါဒကုိ ေအာက္မွအထကသ္ုုိ႔ ဆန္တက္ 
တည္ေဆာက္ျခင္း နမူနာျဖစ္သည္ဟုု ေကာက္ခ်က္ခ်လိုုပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရး၊ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အခက္အခဲမ်ား 
ရွိသည့္တိုုင္ KIO ၊ NMSP ၊ KNU စာသင္ေက်ာင္းစနစ္မ်ားရိွ ေဒသခံမ်ားဦးစီးပိုု႔ခ်ၿပီး မိခင္ဘာသာ စကားျဖင့္သင္ၾကားျခင္းသည္ 
အထူးသျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္ သင္ၾကားေရးကုုိ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 
အဆင့္ျမင့္ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစျပဳခါစ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလတခုု ယူရဦးမည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
အစုုိးရႏွင့္သကဆ္ုုိင္ျခင္း မရွိသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းမွ ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၏ 
ဥပမာေကာင္းမ်ားျဖစ္လာသည္။ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ဖက္ဒရယ ္ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီမံေရးပိုုင္း မည္သည့္ပံုုစံျဖင့္ေပၚေပါက္လာမည္၊ 
မည္သည့္ပုုံစံ သြားမည္ႏွင့္ပတ္သကလ္ာလွ်င္ တုုိင္းရင္းသား ပညာေရးစနစ္မ်ား သည္ ဥပမာေကာင္းမ်ား၊ 
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျပေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (တုုိင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုုိသည့္ 
အဓိကကိစၥရပ္မ်ားအနက္တခုုအပါအဝင္) ကိုု ေအာက္ေျခမွဆန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ အျဖစ္သတ္မတွ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္ၾကား ဆယ္စုုႏွစ္ခ်ီပဋီပကၡမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမည့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 
ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားကုုိ  အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုအေနျဖင့္ သီးသန္႔ေျဖရွင္းရန္လုုိသည္။ ဖက္ဒရယ္ဝါဒကိုု 
ႏုုိင္ငံေရးသိပံၸတြင္ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အသုုံးခ်သည္မွာ သမိုုင္းအစဥ္အဆက္ 
ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ အသီးသီး၏ ဖြဲ႔စည္းပံုုမ်ားႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအပါအဝင္ စာအုုပ္စာတမ္းမ်ားမွာလည္း 
အမ်ားအျပားပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းမွ တုုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ ပညာေရးစနစ္မ်ားကိုု အေကာင္အထည္ 



vi 
 

ေဖာ္စဥ္တြင္ ထုုိကဲ့သိုု႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုု ေတြးမိျခင္းမရိွသည့္တိုုင္ ယင္းတုုိ႔သည္ ကုုိယ္ပုုိင္ျပဌာန္းခြင့္၏ အင္အားေကာင္းသည့္ 
အနွစ္သာရျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း ဆယ္စုုႏွစ္ခ်ီ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡတြင္း တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အားထုုတ္မႈမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပသည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားမူဝါဒ (ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခား 
စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈပုုိင္း) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အကိ်ဳးသကဆ္ိုင္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားေပၚတြင္ ၄င္းတုုိ႔၏ရပ္တည္ခ်က္ မတူညီေၾကာင္း ကို ု အထင္ရွားဆုုံးျပသႏိုုင္သည့္ အညႊန္းျဖစ္သည္။ 
(ေအာက္တြင္ ရွဳပါ)  

ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ တုုိင္းရင္းသားပညာေရးႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားေရးေပၚတြင္ 
အေကာင္းႏွင့္ အဆုုိးပါ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ၿခဳံငုံေျပာရလွ်င္ ပညာေရးဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၏ 
ႏုုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကင္းမဲ့ေနသည။္ ထုုိထက္ပိုုေျပာရလွ်င္ ယခင္က ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည့္ေဒသမ်ား၊ 
တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ား ေနထုုိင္ရာေဒသမ်ားသိုု႔ ပညာေရးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္းအပါအဝင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး 
သုုံးၿပီး အစုုိးရအာဏာျဖန္႔က်ကလ္ာမည္ကိုု ေဒသခံမ်ားက အႀကီးအက်ယ္ဆန္႔က်င္လ်က္ရွသိည္။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ ေထာက္ရွဳျခင္းမရိွပဲ 
အစုုိးရ အာဏာျဖန္႔က်က္ရန္လုပု္ေဆာင္ေနမႈမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုု ႏုုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အလွဴရွင္မ်ားက အားေပးမိလ်က္သားျဖစ္သြားမည္ကို ုတုုိင္းရင္းသား အက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူမ်ားက စုုိးရိမ္သည္။  

KNU ပါဝင္ၿပီး KIO ႏွင့္ NMSP တုုိ႔ ပါဝင္ျခင္းမရိွေသးသည့္ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး ဆုုိင္ရာပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုကမ္ႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
(Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) အခန္း ၆ တြင္ ပါဝင္လက္မွတထ္ုုိးသည့္ EAGs မ်ား၏ 
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝသယံဇာတ စီမံေရး၊ လုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ အသိအမတွ္ျပဳထားသည္။ ထုုိက႑မ်ားတြင္ 
ႏုုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားပ့ံပုုိးရန္ အစိုုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၊ မိတ္ဖက္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။ NCA 
လက္မွတ္ေရးထုုိးသည့္ အဖြဲ႔မ်ား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုုင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈပုုိင္းကိုု အစိုုးရအေနျဖင့္ အသအိမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း 
ယခုုအခါတြင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔အစည္း မဟုုတ္ေတာ့သည့္အတြက ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ 
အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားရိွလာသည္။ NCA တြင္ပါဝင္ လက္မတွ္ေရးထုုိးခဲ့သည့္ EAGs မ်ားကုုိ မတရားအသင္းစာရင္း (၁၇/၁) မွ 
ပယ္ဖ်က္ေပးခ့ဲသျဖင့္ ႏိုုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ မ်ားစြာ လြယ္ကသူြားေစခဲ့သည္။  

အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသားပညာေရး၊ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳသင္ၾကားေရး 
ႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကိုု ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၏ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုအေနျဖင့္ က႑စံုုအကိ်ဳးသက္ဆိုငသ္ူမ်ား 
ပါဝင္လ်က္ ပံုုစံခ်ေဆြးေႏြးရန္ လုုိအပ္သည္။ သုုိ႔မဟုုတ ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွ ထုုတ္ႏႈတ္ၿပီး (NCA တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း) 
သုုိ႔မဟုုတ ္ ႏိုုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလ ဲ မႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္အၿပဳိင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္လုုိသည္။ ပညာေရးႏွင့္ 
အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပုုိးေနသည့္ EAG ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုုိ ေထာက္ခံအားေပးရန္ အေရးတႀကီး 
လုုိအပ္ေနသည္။ NCA (ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ ္ရပ္စဲေရးမ်ား) ႏွင့္ ၿပီးျပည့္စုုံသည့္ ႏုုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မရေသးမီွ 
အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္လည္း ရွည္ၾကာႏုုိင္ ၿပိဳငဆ္ုုိင္မႈလည္း ျပင္းထန္ႏိုုင္သည့္ ၾကားကာလအတြင္း ၄င္းတုုိ႔ကိုု ပံ့ပုုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ 
အေရးတႀကီးလုုိအပ္ေနသည္။ က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥမ်ားထက္ပုုိ၍ ႏုုိင္ငံေရးဆန္၊ ပုုိ၍သိမ္ေမြ႔ေသာ္လည္း ပညာေရး၊ 
ဘာသာစကားမူဝါဒႏွင့္ဆုုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အလြယတ္ကူေျဖရွင္းႏုုိင္သည့္ 
ကိစၥအျဖစ္သတမွ္တ္ထားႏိုုင္သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္ လူမႈအသုုိင္းအဝိုင္းသုုိ႔ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္မ်ား) 
လကဆ္ုတု္လကက္ုုိင္ ျပႏိုုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ NCA အလြန္ကာလမ်ားတြင္ အထူးအျမန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
ကိစၥအျဖစ္သတမွ္တ္ေျဖရွင္းႏုုိင္သည္။ ကံအေၾကာင္းမလွစြာပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရံုုးမႈမ်ားတြင္ အစုုိးရ၏ 
ပညာေရးဥပေဒသစ္ေပၚတြင္ ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားမႈအေပၚ ေဝဖန္သည္မွတပါး ပညာေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
မရိွ သေလာက္ျဖစ္ေနသည္။  

ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးဆိုုငရ္ာ မူဝါဒမ်ား - ပိုမုုိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ႏိုုင္ငေံရးရပ္တည္ခ်က္မ်ား၏ ျပတင္းတံခါး 

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းရိွ တုုိင္းရင္းသားပညာေရးဆိုုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ၄င္းတုုိ႔ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးခ်ဥ္းကပ္ပုုံတူ၊ ခံယူခ်က္တသူည့္ 
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္သာဆကသ္ြယ္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သကလ္ာလွ်င္ တစ္ဖက္ပိတ္၊ အျငင္းပြားဖြယ္၊ 
ႏုုိင္ငံေရးအရ ကြဲျပားလ်က္ရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုုံမ်ား ေပၚေပါကလ္ာရသည္။ ၄င္းသည္ ပုုိမိုုက်ယ္ျပန္႔ျမန္မာ႔ႏိုုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကိုုလည္း 
ထင္ဟပ္ေနသည္။  

ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးဆိုုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူမ်ား၏ 
ျဖစ္တည္မႈ၊ ျဖစ္လုုိမႈမ်ားကုုိ ညႊန္ျပလ်က္ သိုု႔မဟုုတ္ ထင္ဟပ္လ်က္ရိွသည္။ ၄င္းတုုိ႔ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကုုိ ယင္းရပ္တည္ခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိႏုုိင္သည္။ တုုိင္းရင္းသား ပညာေရးအေျခအေန၊ 
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အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သကသ္ည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု၊ ျပည္ေထာင္စုုအစုုိးရမ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္တုုိ႔၏ 
ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုုိ ပုုံေဖာ္ထားသည္။ နမူနာပံုုစံမ်ားျဖစ္ၿပီး 
အမွန္တကယ္ရပ္တည္ခ်က္မွာ ကိစၥရပ္အလုုိက္ ကြဲျပားႏုုိင္ပါသည္။  

ဇယား ၂။ ဘာသာစကား၊ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုုငငံ္ေရး ေတာင္းဆိုုမႈမ်ား  

တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ား (EAG၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲအစည္း၊ ရပ္ရြာဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္) ၏ 
ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကုုိယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ အတြက ္ အားထုုတ္မႈမ်ားကုုိ ကုုိယ္စားျပဳသည္။ ‘ဗမာဇာတ္သြင္းျခင္း’ႏွင့္ 
ဗဟုုိဦးစီးစနစ္ကိုု တုုန္႔ျပန္ရာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားႏုုိင္သည္။ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုမ်ား ေထာက္ခံမႈအနည္းငယ္သာရိွသည့္ 
ျပည္ေထာင္စုုမွ လြတလ္ပ္ေရး ေတာင္းဆုုိျခင္း (ခြဲထြက္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ ္ခြဲထြက္ေရး) မွသည ္ကုုိယပ္ုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ အာဏာခြဲေဝမႈ 
ပုုံစံအမ်ိဳ းမ်ိဳး (ဖက္ဒရယ္ပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး) ထိကြဲျပားသည္။ ျပည္ေထာင္စုုလုုိလားေၾကာင္း ထုုတ္ေဖာ္ေျပာသည့္  ျပည္ေထာင္စုုကရင္ 
(Thawnghmung 2008, South 2008) ႏွင့္ အျခားေသာ တုုိင္းရင္းသားအစုုအဖြဲ႔မ်ားလည္းရွိေသးသည္။ 
ပညာေရးႏွင့္ပတ္သကလ္ာလွ်င္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဗမာစကားလံုုးဝမသင္၊ သိုု႔မဟုုတ္ အနည္းငယ္သာသင္ၿပီး၊ 
အစုုိးရႏွင့္လုုံးဝကြဲျပားသည့္ သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကိုုအသုုံးျပဳျခင္း၊ ေဒသဘာသာစကား ျဖင့္သာသင္ၾကားျခင္းမ်ားသည္ 
ခြဲထြက္ေရးလုုိလားမႈကိုု ကုုိယ္စားျပဳၿပီး၊  ဖက္ဒရယ္စနစ္ လုုိလားမႈကုုိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ MTB ကိုုဦးစားေပးေသာ္လည္း 

ႏိုုင္ငံေရးဆုုိင္ရာေတာင္းဆိုုမႈ ေက်ာငး္မ်ား 
အုုပ္ခ်ဳပ္စီမမံႈတြင္ အသံုုးျပဳမည့္ 

ဘာသာစကား 

တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ 
လြတ္လပ္ေရး (ခြဲထြက္ေရး၊ 
ခြဲထြက္ေရး ဝါဒ)  
 

 လြတ္လပ္စြာဖြင့္လွစ္၊ စီမံ၊ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ သည့္ေက်ာင္းမ်ား (EAG 
လက္ေအာက္ခံျဖစ္ႏုုိင္) 

 တိုုင္းရင္းသား ဘာသာစကားကုုိ အဓိက 
ထား (ႏွင့္တရုုတ္၊ အဂၤလိပ္?) ဗမာစာ 
အနည္းငယ္ သင္ၾကားသည္။  

 အစိုုးရ၏ သင္ရုုိးႏွင့္ သိသိသာသာ ကြဲျပား 
သည္။  

 အစိုုးရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တိုုင္းရင္းသား 
ဘာသာစကားမ်ား အသံုုးျပဳရန္ 
(တရားေရး စနစ္ စသည္ျဖင့္)  

 ဗမာစာကုုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ 
အသံုုးျပဳမည္။ တရုုတ္ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာ? 

‘အားေကာင္းသည့္ဖက္ဒရယ္ဝါဒ’ 
(ပုုိမုုိအစြန္းက်သည့္ 
ကိုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္) 
 

 ေက်ာင္းမ်ားကုုိ လြတ္လပ္စြာစီမံကာ 
ေငြေၾကးခ်ေပးသည္။ (ျပည္ေထာင္စုု 
အစိုုးရမွေထာက္ပ့ံေငြ 
ရယူေကာင္းယူမည္)  

 တိုုင္းရင္းသား ဘာသာစကား (အဂၤလိပ္) 
ႏွင့္ ဗမာစာ အဓိက ထားသည္။  

 ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ၏ 
သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွသည္။ 
သုုိ႔ေသာ္ ေဒသအေန အထားႏွင့္ 
ကိုုက္ညီေအာင္ အမ်ားအျပား ျပဳျပင္ထား 
ရိွသည္။  

 ဗမာစကား(ဘံုုစကား၊ 
ျပည္ေထာင္စုုသံုုးစကား) ႏွင့္ 
တိုုင္းရင္းသားဘာသာစကားကုုိ အစိုုးရ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး (တရားေရး စနစ္ 
စသည္ျဖင့္) တြင္ အသံုုးျပဳသည္။  

‘အားေပ်ာ႔သည့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ’ 
(ဗဟိုုဦးစီးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း) – 
‘ျပည္ေထာင္စုု တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား’  
 

 ေက်ာင္းမ်ားကုုိ 
အစိုုးရေသာ္လည္းေကာင္း 
(တစ္ႏိုုင္ငံလံုုးဆုုိင္ရာ ပညာေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ) ေဒသအဆင့္ကေသာ္ 
လည္းေကာင္း ဖြင့္ႏုိင္သည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္ 
သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္ေထာင္စုု အစုုိးရက 
ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈ ျပဳသည္။  

 ဗမာဘာသာႏွင့္ တိုုင္းရင္းသား 
ဘာသာစကားမ်ား (အဂၤလိပ္ ဘာသာ?) 
တိုု႔ကုုိ သင္ၾကားမႈတြင္ အသံုုးျပဳမည့္ 
အစား ဘာသာရပ္ အျဖစ္သင္သည္။  

 ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ ျပဌာန္းသည့္ 
သင္ရိုုးေပၚတြင္ေဒသ အေျခအေနႏွင့္ 
လိုုက္ရန္ အနည္းအက်ဥ္း ျပဳျပင္ အသံုုးျပဳ 
သည္။  

 ဗမာစကားကုုိ အေျခခံႏိုုင္ငံသံုုး 
ဘာသာစကား အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး 
အစိုုးရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တိုုင္းရင္း 
သားဘာသာစကား အခ်ိဳ႕ထည့္သြင္း 
အသံုုးျပဳ သည္။  
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ဗမာစာကိုုလည္း သင္ၾကားျခင္း၊ အစိုုးရ သင္ရိုုး ညႊန္းတမ္းကိုု အမ်ားစုုအသုုံးျပဳျခင္း (ေဒသ အေျခအေန အခင္းအက်င္းႏွင့္ 
ကုုိက္ညီရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားရိွ) ျဖင့္ကုုိယ္စားျပဳသည္။ ေက်ာင္းစီမံေရး၊ ဦးစီးပုုိင္ခြင့္ရိွေနေရးႏွင့္ပတ္သကလ္ာလွ်င္ ခြဲထြက္ေရး 
ရပ္တည္ခ်က္ကုုိင္စြဲသူမ်ားသည္ ေဒသမွပိုုင္ဆုုိင္ဦးစီးၿပီး တုုိင္းရင္းသား ႏုုိင္ငံေရးအာဏာပိုုင္မ်ား (EAGs သုုိ႔မဟုုတ ္ အျခား) 
ခန္႔ခြဲသည့္ ေက်ာင္းမ်ားေတာင္းဆုုိသည္။ ဖက္ဒရယ္လုုိလားသူမ်ားက အစိုုးရႏွင့္မသကဆ္ုုိင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း 
သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းႏွင့္ စီမံကိုု အစုုိးရစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ အစုုိးရ စနစ္၏ အစိတ္အပိုုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း 
(ေဒသယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုုင္းႏွင့္ကုုိက္ညီသည့္ သင္ၾကားမႈမ်ားပါဝင္သည့္) MTB သင္ၾကားေရးေပၚတြင္ ပုုိ၍အားစိုုက္ေဆာင္ရြက္သည္။ 
ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအျပင္ လက္ေတြ႔အေရးပါသည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုုိသည္။ ဥပမာ အသအိမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ 
ရန္ပုုံေငြကိစၥမ်ား။  

ပညာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားက မတူညီသည့္အစုုအဖြဲ႔မ်ား၏ ႏိုုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ 
ဗဟုုိအစုုိးရ ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား ႏုုိင္ငံေရး အစုုအဖြဲ႔မ်ားၾကား အာဏာႏွင့္ရင္းျမစ္ခြဲေဝမႈ ကိစၥမ်ားႏွင့္ဆုုိင္သည့္အျမင္မ်ားကုုိ 
လွစ္ျပသည့္ေနရာ အျဖစ္ မွတ္ယူႏုုိင္သည္။ ထုုိသေဘာတရားအရဆိုုလွ်င္ NMSP (MNEC) ပံုုစံပညာေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုု 
(အနာဂတ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ေပၚလာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္) ႏွင့္ စနစ္တက် ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုုင္သကဲသ့ုုိ႔၊ ကုုိယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ 
အေတာ္ျမင့္ျမင့္မားမား ရရွိထားသည္ကိုု ေတြ႔ႏုုိင္သည္။ ယခင္က KIO စနစ္သည္လည္း မြန္ကဲ့သိုု႔ပင္ျဖစ္သည္။ 
ပဋိပကၡမ်ားျပန္လည္ေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္ သမိုုင္းအစဥ္အဆက္ KNU အသုုံးျပဳခ့ဲသည့္ပုုံစံကဲ႔သိုု႔ (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ား 
လုုပ္ေဆာင္ေနသည္) ခြဲထြက္ေရးပံုုစံသုုိ႔ ဦးတည္သြားရျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ား၏ ဘာသာစကားအသံုုးျပဳမႈႏွင့္ မူဝါဒ၊ 
နယ္ဘက္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားတြင္လည္း ယင္းပုုံေသနည္းကိုု အသုုံးျပဳႏိုုင္သည္။ အက်ိဳး သက္ေရာက္သ ူ အမ်ားစုုမွာ 
ကေလးငယ္မ်ားအတြက ္ ဘုုံစကား/ျပည္ေထာင္စုုစကား သိုု႔မဟုုတ ္ ႏုုိင္ငံသုုံးစကား (အခ်ိဳ႕က ႏုုိင္ငံတကာ စံမီွရန္အတြက္ 
အဂၤလိပ္စကားႏွင့္တြဲရန္) အျဖစ္ ဗမာစကား သင္ၾကားရန္ လုုိအပ္သည္ (သိုု႔မဟုုတ္ ဆႏၵရွိသည္) ကိုု လက္ခံၾကသည။္ နယ္ဘက္ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အစုုိးရ လုုပ္ငန္းစဥ္ တရားေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဗမာ ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ ္တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား အသုုံးျပဳမႈ အဆင့္ 
သုုိ႔မဟုုတ ္ ပုုံစံမ်ားသည္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဗဟို ု (ဗမာ) ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားေဒသ 
အာဏာခြဲေဝျခင္းအေပၚ မတူညသီည့္ အစုုအဖြဲ႔မ်ား၏ အျမင္မ်ားကိုု ေဖာ္ျပေနသည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုုိ 
ေထာက္ရႈၿပီး အျခားက႑မ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိုုလည္း မွန္းဆမႈမ်ားျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။ ဥပမာ ျပည္ေထာင္စုုအစုုိးရႏွင့္ 
တုုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားၾကား သဘာဝ သယံဇာတစီမံေရး၊ ဘ႑ာေငြခြဲေဝေပးေရး၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကိစၥမ်ား။ ဥပမာအားျဖင့္ 
တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကုုိ တုုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ား၏ နယ္ဘက္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ 
အေျခခံဘာသာစကားအျဖစ္အသုုံးျပဳလုုိသူမ်ားသည္ သဘာဝသယဇံာတ ႏွင့္ အျခားေသာ ဘ႑ာေရး၊ ႏုုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားကိုု 
ေဒသအဆင့္/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ထိန္းသိမ္းလုုိ ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ ္ ရယူလုုိသည့္ သေဘာရိွၾကသည္။ အတင္းမာဆုုံးအေနျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စုုအတြင္းမွ တုုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ကိုု အျပည့္အဝ ခြဲထုုတလ္ုုိသည္အထ ိ ရွိႏုုိင္သည္။ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသူမ်ား 
ကေတာ့ ဖက္ဒရယ ္ ပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအပါအဝင္ ကိုယု္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သုုိ႔မဟုုတ ္ဗဟုုိဦးစီးမႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အတုုိင္းအတာကုုိ လုုိက္ၿပီး 
တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားကုုိ ဗမာဘာသာႏွင့္ တြဲလ်က္အသုုံးျပဳမည္ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ 
ထပ္တုုိးအသုုံးျပဳႏိုုင္ေခ်ရိွသည္။ တုုိင္းရင္းသား ပညာေရးဦးေဆာင္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ ္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား ထုုိကဲ့သိုု႔ေသာ 
ယူဆခ်က္မ်ားကိုု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမွာ ရွားပါးလွေသာ္လည္း ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးေပၚထားရိွသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုုိ 
ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းျဖင့္ ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏိုုင္ငံေပၚထားရိွသည့္ 
ဆႏၵ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား (ႏွင့္ စိုုးရိမ္မႈမ်ား) ကိုုသိရွိႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ တုုိင္းရင္းသားလထူုုထဲမွ 
အမ်ိဳးလကၡဏာ ကြဲျပားသည့္ လူနည္းစုုထဲမွ လူနညး္စုု (ဘာသာစကား အသုုံးခ်မႈကြဲျပားေလ့ရွိ) ေပၚ ေဒသခံအင္အားႀကီး လူနည္းစုု 
(ဥပမာ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ား၊ ကရင္ ဘာသာစကားမ်ိဳးကြဲ ရပ္ရြာမ်ား) ၏ သေဘာထားကိုုလည္း သိရွိရန္လုုိအပ္သည္။ 
ေဒသတြင္းလႊမ္းမုုိးမႈရွိသည့္ တုုိင္းရင္းသား/အမ်ိဳးသားလကၡဏာမ်ား စုုစည္းလုုိကသ္ည့္ အေနအထားတြင္ ၄င္းတုုိ႔တြင္ႀကံဳေတြ႔ 
လာႏိုုင္သည့္ နစ္နာမႈမ်ားကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုုိအပ္သည္။  

ပညာေရးဆိုုငရ္ာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ ၿငမိး္ခ်မ္းေရးလုုပင္နး္စဥ္ (ေပါင္းစပ္ျခင္း)  

ေဒသခံမ်ားဦးစီးသည့္ ပညာေရးစနစ္ တည္ရွိေနမႈ (သုုိ႔မဟုုတ ္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ပံ့ပိုုးေပးျခင္း) ကို ုအလုုိမရွိသည့္ အစုုိးရ၏သေဘာထားမ်ားမွာ 
ေျပာင္းလဲလာၿပီျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္းအစိုုးရသည္ ဗဟုုိဦးစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအပါအဝင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား 
အႀကီးအက်ယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပညာေရးမူဝါဒ ႏွင့္ ဗဟုုိဦးစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ တုုိင္းရင္းသားပညာေရးဦးေဆာင္မ်ား ေတာင္းဆုုိသည့္အဆင့္သုုိ႔ မေရာက္ရိွသည့္တုုိင္ အစုုိးရေက်ာင္း 
မ်ားတြင္ MTB ပညာေရး ေနရာရလာေစရန္ ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကုုိ 
သင္ၾကားရန္ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်မွာ ျမင့္တကလ္ာေသာ္လည္း ဘာသာရပ္မ်ားကုုိ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈမွာ 
အလြန္နည္းေနေသးသည္။  



ix 
 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားမွ အစိုုးရ ႏွင့္ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ား၏ ဆကဆ္ံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနပုုံတုုိ႔သည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳရေသးသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း 
NCA အခန္း ၆ တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုုိးသည့္ EAG မ်ား၏ ပညာေရးအပါအဝင္ က႑အသီးသးီတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုုိ 
အသိအမွတ ္ျပဳထားသည္။ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္သည့္အခါတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရလဒ္အရေသာ္လည္းေကာင္း 
သုုိ႔မဟုုတ ္ လႊတ္ေတာ္ႏုုိင္ငံေရးအသြားအလာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပညာေရးကိစၥမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အဓိက 
အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ၿင္ိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ေပၚထြက္လာႏိုုင္သည့္ 
အဓိက ကိစၥႀကီးတစ္ခုုမွာ EAGs မ်ား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္စနစ္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္ျဖစ္သည္။ 
လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ေတာ့ နီးစပ္ရာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အစုုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ EAGs မ်ား 
လက္ေအာက္ခံပညာေရးႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္သည့္ စနစ္မ်ားသည္ အစုုိးရစနစ္ေၾကာင့္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမည္လား။ 
အစုုိးရစနစ္ႏွင့္ အၿပိဳင္ဆက္သြားမည္လား သုုိ႔မဟုုတ ္ ပူးေပါင္းျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္မည္လား ဆုုိသည့္ေမးခြန္းမ်ား 
ေပၚထြက္လာသည္။ လက္နက္ကုုိင္မ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံအသုုိင္းအဝုိင္းၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား (NCA) ႏွင့္ ေနာက္ဆုုံးအဆင့္ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈအေျဖမရခင္ စပ္ၾကား ၾကားကာအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိေသးပါ။  

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ႏိုုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈဆုုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ပညာေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ေရးကိုု သီးျခားကိစၥမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေျဖရွင္းေနၾကသည္။ ထုုိ႔အတူပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ 
ႏုုိင္ငံေတာ္၊ ႏုုိင္ငံတကာ (အလွဴရွင)္၊ အျခားအစုုအဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရး ျပႆနာကိုု အမ်ားအားျဖင့္ 
လ်စ္လ်ဴရႈထားသည္။ ၂၀၁၅ ႏုုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ႔သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ိဳးသားႏိုုင္ငံေရးစင္ျမင့္တြင္ 
ယင္းကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးႏိုုင္ရန္ လမ္းစဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ လာမည့္အစိုုးရ ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥမ်ားစာရင္း (ျပည့္လ်က္ရွိေသာ၊ အၿပိဳင္ 
အဆုုိင္ ျဖစ္ေသာ) သုုိ႔ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။ တုုိင္းရင္းသားႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနႏွင့္ ယင္းကိစၥတြင္ ေနရာတစ္ခုု 
ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း (ရခုုိင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားမွတစ္ပါး) တုုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေျခမလွျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ တုုိင္းရင္းသားပညာေရး၊ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားေရး 
ကိစၥမ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ မူဝါဒဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ယေန႔တုုိင္ ပါဝင္ျခင္းမရိွပဲျဖစ္ေနသည္။  

လိုုအပ္ခ်က္မ်ား  

သုုေတသနျပဳစုုစဥ္တေလ်ာက္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ အျခားအက်ိဳးသက္ဆိငု္သူမ်ား ေျဖၾကားခ်က္အရ 
အဓိကလုုိအပ္ခ်က ္မ်ားတြင္ ပုုံမွန္လစာ၊ အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ ဆရာအတတ္သင္ သင္တန္း၊ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦး ႏွင့္ 
ပရိေဘာဂမ်ား၊ ပိုု၍သင့္ေတာ္ ကုုိက္ညီမႈရိွသည့္ သင္ေထာက္ကပူစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အစုုိးရစနစ္မွ ကြဲျပားသည့္သင္ရိုုးႏွင့္ 
ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ား က်င့္သုုံးသည့္ ေက်ာင္းမ်ား (ဥပမာ - KNU/KED ေက်ာင္းမ်ား၊ ကခ်င္ေက်ာင္းမ်ား) အတြက္ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈမွာ အဓိကလုုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုုျဖစ္သည္။  

အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားမွ ဒုုကၡသည္၊ IDPs မ်ားအပါအဝင္ ရပ္ရြာစြန္႔ခြာေျပးရသည့္ လူထုအုတြက္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာပုုိ၍ ႀကီးမားသည္။ 
အစုုိးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ KIO အၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းတြင္ - 
ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့သည့္နည္းတူ - ကေလးငယ္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ ပညာေရးေပၚတြင္ တုုိက္ရုုိကသ္က္ေရာက္မႈရွိသည္။ အဓမၼ 
ေရြ႕ေျပာင္းခံရျခင္း အေနအထား အရ ေပၚေပါကလ္ာသည့္ ပံုစံသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဒုုကၡသည္ႏွင့္ IDPs ေက်ာင္းမ်ား ၊ 
ကေလးငယ္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာဒုုကၡသည္ ဥပေဒ (၁၉၅၂ - ၁၉၆၇) ၁၉၉၉ ခုုႏွစ္ ကုုလသမဂၢ၏ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းမႈအတြက္ 
အေျခခံလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (UN Guiding Principles on Internal Displacement) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း 
အထူးေထာက္ပံ့မႈ၊ အကာကြယ္ေပးမႈမ်ား လုုိအပ္ေနသည္။  

မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား/အႀကံေပးတိုုက္တြန္းခ်က္မ်ား  

 ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမရွိပဲႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ကာလၾကာရွည္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏိုုင္ငံေတာ္အသုုိင္းအဝိုင္း ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုုၾကားမွ ပဋိပကၡကိုု ေျပလည္ေစမည့္ နည္းလမ္းရရိွရန္မွာခက္ခဲမည္ 
ျဖစ္သည္။ ႏိုုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ အစုုိးရႏွင့္ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ ပညာေရးစနစ္ၾကား 
ဆကဆ္ံံေရးကိုုညွိႏိႈင္းသင့္သည္။ ျဖစ္ႏုုိင္ပါက ဗဟုုိအစုုိးရႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားၾကားမွ 
ဖက္ဒရယ္သေဘာဆက္ဆံေရးကို ု ဦးတည္ေစမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုုပ္ေနေသာ အစိုုးရစနစ္အတြင္း တစ္စတစ္စ 
ေပါင္းစပ္မႈမ်ားကုုိ ေစာင့္ၾကည့္သင့္သည္။ ေနာက္ထပ္ လုိအပ္ခ်က္တခုုမွာ ေက်ာင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
MTB ပညာေရးကုုိထည့္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။ သုုိ႔မွသာ ဗမာစကားေျပာဆုုိျခင္းမရိွသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအဖုုိ႔ အနည္းဆုုံး 
မူလတန္းအဆင့္တြင္ ဘာသာရပ္အမ်ားစုုကိုု ၄င္းတုုိ႔ကုုိယ္ပုုိင္ ဘာသာစကားမ်ား (L1) ျဖင့္ သင္ၾကားႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။  



x 
 

 EAG ၾသဇာလြႊမ္းမုုိးမႈေအာက္ရိွ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ား အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ကြဲျပားသည့္ သင္ရုုိးမ်ား 
အသုုံးျပဳၿပီး ဗမာဘာသာကိုု ဘာသာရပ္တခုုအေနႏွင့္သာ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေလ့ရိွေသာ သီးျခားပညာေရးစနစ္မ်ားကိုု 
နားလည္လက္ခံေပးႏိုုင္စရာ သမိုုင္းဝင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရိွသည္။ MTB ပညာေရးပ့ံပုုိးေပးရန္ အတြက ္ရည္ရြယ္သကဲ့သိုု႔ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးသည္ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနမ်ားၾကားမွ လထူုႏုွင့္ အျခား အက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူ၏ ပညာေရးပ့ံပိုုးလိုုသည့္ 
ဆႏၵမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သိုု႔ သီးျခားစနစ္မ်ားတြင္ ႀကီးမားသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား 
ရွိတတသ္ည္။ ဗမာစကားမေျပာတတ္ပါက ေက်ာင္းဆင္းမ်ားအဖုုိ႔ ေရြးခ်ယ္ရန္နည္းသည္၊ အရည္အေသြးအသိအမွတ္ 
ျပဳထားျခင္းမရိွ (ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ပညာသင္ရန္ သိုု႔မဟုုတ ္အလုုပ္လုုပ္ရန္ခက္ခဲသည္)၊ ယင္းေက်ာင္းဆင္းမ်ားအဖိုု႔ ဗမာ ႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ရန္ အခက္အခမဲ်ားရိွသည္၊ ျပည္ေထာင္စုုသားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ု ခံယူရန္ အခက္အခဲရိွသည္။ 
သာတူညီမွ်မႈပုုိင္းတြင္လည္း ျပႆနာရိွသည္။ သီးျခားစနစ္မ်ားသည္ ဆင္းရၿပီး အလြယတ္ကူႏွင့္ ဒုုကၡေတြ႕ႏိုုင္သည့္ 
လူထုကုိုထုပ္ၿပီး အစြန္းသိုု႔ပိုု႔သည္။ အစိုုးရ ေက်ာင္းတက္လိုုသူမ်ားအတြက္ ဗမာဘာသာစကား သင္တန္းစီစဥ္ေပးျခင္း 
ပါဝင္လ်က္ အသိအမွတ္ျပဳေရး ႏွင့္ ေက်ာင္းေျပာင္း တက္ႏိုုင္ေရးအတြက ္ စနစ္တခုုကိုု ညိွႏိႈင္းရန္လုုိအပ္သည္။ ယင္းကဲ့သုုိ႔ 
အေျပာင္းအေရြ႕ (သုုိ႔မဟုုတ္ ေပါင္းကူး) အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ တတ္ႏိုုင္သမွ် ရုုိးရွင္းရန္ လုုိအပ္သည္။ သင့္ေတာ္သည့္ 
ပ့ံပုုိးမႈမ်ားမရွိပဲႏွင့္ ဘာသာစကားခ်ိဳ႕တဲ့မႈကိုု ေပါင္းကူးႏုုိင္ရန္ အစုုိးရဆရာမ်ား အေနႏွင့္လည္း ေပါင္းကူးႏိုုင္ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္မထားသင့္ပါ။  

“တုုိင္းရင္းသားေက်ာင္းမ်ား၊ IDP ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုုန္းေတာ္ႀကီး ႏွင့္ အျခားေက်ာင္းမ်ား ကိုု္ အစိုုးရ 
အသိအမွတ္ျပဳဖိုု႔ လုုိပါတယ္။ သိုု႔မွသာ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ဘာသာရပ္အထူး မြမ္းမံသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီး 
တူညီတဲ့အတန္းသုုိ႔ ကူးေျပာင္းတက္ေရာက္ႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။အစုုိးရအေနနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတထ္ားဖိုု႔ 
လုုိပါတယ ္ဒါမွတစ္ႏုုိင္ငံလုုံးမွာ တန္းတူ ျဖစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။” 2 

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသားပညာေရး၊ MTB ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ု အက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူမ်ားက 
ေဖာ္ထုုတ္ခ့ဲသည္။ အစိုုးရႏွင့္ အမ်ားပိုုင္းတူညီသည့္ သင္ရုုိးကိုုအသံုုးျပဳမည္၊ တုုိင္းရင္းသား သမိုုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ုအပုုိသင္ခန္းစာ 
အေနႏွင့္ ထည့္သြင္းမည္၊ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ေဒသဘာသာစကားျဖင့္ အမ်ားစုုသင္ၾကားၿပီးအလယ္တန္းအဆင့္တြင္ တစ္စတစ္စ 
ဗမာဘာသာျဖင့္သင္ၾကားမႈတုုိးျမႇင့္လာၿပီး အထကတ္န္းအဆင့္တြင္ ဗမာဘာသာျဖင့္အမ်ားစုု (မိခင္ဘာသာစကားကုုိ 
ဘာသာရပ္တခုုအျဖစ္ ထည့္သြင္း) သင္ၾကားသြားမည့္ MNEC ၏ မြန္ပုုံစံမ်ိဳးကိုုအမ်ားစုုမွ လုုိလားၾကသည္။ 

အဓိကအားသာခ်က္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္ အစုုိးရေက်ာင္းႏွင့္ အစိုုးရႏွင့္သက္ဆုုိင္ျခင္း မရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ေျပာင္းလဲတက္ေရာက္ႏုုိင္သည္။ (အထူးသျဖင့္ ၅ တန္း ႏွင့္ ၉ တန္း) မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ ဗမာစကား ႏွစ္မ်ိဳးလုုံး က်င္လည္စြာ 
အသုုံးျပဳႏိုုင္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳႏိုုင္ဖြယ္ အရည္အေသြးမ်ားလည္းရွိလာၾကသည္။ 

 KIO ေက်ာင္းမ်ားသည္ အစိုုးရသင္ခန္းစာမ်ားကို ု အသုုံးျပဳသင္ၾကားေနခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ လကန္က္ကုုိင္ 
ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခဲ့၍ ေက်ာင္းေရႊ႕ေျပာင္းမႈ လက္ချံခင္းကိုု ျပည္နယ္အစိုုးရက ပယ္ဖ်ကလ္ုုိက္သည္။ KIO 
ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း၊ KIO အထကတ္န္းေက်ာင္းဆင္းမ်ားကိုု အစုုိးရ 
အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသုုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ႏိုုင္မႈကိုု သီးသန္႔ပိတ္ပင္ခဲ့သည့္ လုုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။  

 ေဒသခံမ်ားဦးစီးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုု လက္ေတြ႕က်င့္သုုံးႏုုိင္မႈ၏ ထင္ရွားသည့္ ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။ 
(အထကသ္ုုိ႔ဆန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ) အစုုိးရအေနႏွင့္ ႏုုိင္ငံသားအားလုုံးအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ပညာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
အစိတ္အပိုုင္းအေနႏွင့္ ယင္းေက်ာင္းမ်ားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္လုုိသည္။3 ထုုိကဲသ့ုုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ျခင္းမရွိပါက အစုုိးရသည္ 
ယင္းေဒသမ်ားအတြက္ ပညာေရးကိုုအျခားေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုုိအပ္သည္။ ယင္းကိစၥသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကိုု ထိခိုုက္ေစျခင္းမရိွပ ဲ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ တုုိင္းရင္းသားေဒသပညာေရးအတြက္ 
ရန္ပံုုေငြ လုုိအပ္မႈကိုု သိသိသာသာတုုိးျမႇင့္ေစမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၏ အႏွစ္သာရအေနျဖင့္ 
လြတလ္ပ္ေသာ တုုိင္းရင္းသားေက်ာင္းမ်ား၏ အေနအထားမ်ားကုုိ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ လုုိသည္။ ၄င္းတုုိ႔သည ္
ပုုဂၢလိကေက်ာင္း အမ်ိဳးအစားတြင္ အလြယ္တက ူ အက်ဳံးဝင္ႏုုိ္င္ျခင္း မရွိ၍ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ေဆာင္ရြက္ဆ ဲ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ 

                                                            
2 စာတမ္းျပဳစုုပံုု ေဖာ္ျပထားသည့္ အခန္းတြင္ တင္ျပခ်က္အတိုုင္းပင္ ေတြ ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုုန္႔ျပန္မႈမ်ားရယူရန္၊ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ 
သံုုးသပ္ႏိုုင္ရန္ အတြက္ ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေတြ ႔ရိွခ်က္မ်ားတင္ျပသည့္ စည္းေဝးပြဲမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုုိးကားစကားမ်ားသည္ ယင္းစည္းေဝးပြဲ ၂ ခုုတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၏ ေျပာစကားမ်ားျဖစ္သည္။ 
3http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Myanmar/Myanmar%20EFA%20implementation%20and%20Tentative%20Follow%20up%20workplan.p
df 
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ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေလွ်ာ႔ခ်ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အစိုုးရႏွင့္ သက္ဆုုိင္ျခင္းမရိွသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာမ်ားလစာ၊ 
ထိန္းသိမ္းစရိတ္မ်ား ပံ့ပိုုးႏိုုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္သင့္သည္။  

“ ကမာၻရြာေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ် န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ကေလးေတြကို ု မြန္စကားေျပာတတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပ ဲသူတုုိ႔အေနနဲ႔ ဗမာဘာသာစကား တတက္ြ်မ္းဖုုိ႔လဲလုုိပါတယ။္ အစုုိးရရဲ႕ ဘာသာစကား 
ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ေပၚေပါက္လာႏိုုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြအတြက္ 
သူတုုိ႔ကိုုအဂၤလိပ္စာသင္ေပးဖိုု႔လုုိအပ္ပါတယ္။ မြန္ကိုုခ်ည္းပဲ အသားေပးလုုိ႔မရပါဘူး။ မူလတန္းအဆင့္မွာ 
ဘာသာစကား ၃ ခုုလုုံးပါဖိုု႔လုုိအပ္ပါတယ”္  

ႏုုိင္ငံ၏ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုု စတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္လည္း ဆက္လက ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
သြားႏိုုင္ေခ်ရိွသည္။ ျပည္နယ္အမ်ား (ဥပမာ မြန္) တြင္ ေဒသဘာသာစကားမ်ားကိုု အစုုိးရမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ဘာသာရပ္အေနနွင့္ သင္ၾကားေနၿပီ ျဖစ္သည္။ MTB ပညာေရး (ဘာသာရပ္မ်ားကိုု တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ား 
ျဖင့္သင္ၾကားျခင္း၊ စာသင္ၾကားသည့္အခါ မိခင္ဘာသာစကားအသံုုးျပဳျခင္း) ကို ု ဦးတည္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ရန္ 
လုုိသည္။ ပညာေရးကိုု ေဒသခံမ်ား ဦးစီးႏုုိင္သည့္ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျဖစ္ရန္လုုိသည္။ 
(ဗဟုုိခ်ဳပ္ကိုုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း) ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားဟုုဆုုိရာတြင္ EAG ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိိတ္အဆက္ရွသိည့္ ဆရာမ်ားကုုိ 
အစုုိးရေက်ာင္းစနစ္အတြင္းသုုိ႔ သမ္ိးသြင္းျခင္းမ်ိဳးမဟုုတ္ပ ဲသင္တန္းေပးျခင္း၊ ေနရာခန္႔ထားျခင္းတုုိ႔ ျပဳလုုပ္ရမည္။ 

“အစုုိးရအေနနဲ႔ အမွန္တကယပ္ ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ လုုိလားတယ္ဆုုိရင္ သူတုုိ႔အေနနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဝါဒကိုု 
လက္ခံဖိုု႔လုုိပါတယ္။ ပညာေရးအပါအဝင္ေပါ့။ အမ်ိဳးသားအဆင့္သင္ရုုိးေတြဟာ တုုိင္းရင္းသား 
ပညာေရးစနစ္မ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုုင္မယ္ဆုုိရင္ အားလုုံးအသုုံးျပဳႏိုုင္တဲ ့ စံသတ္မတွ္ခ်က္ေတြ၊ 
အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုုင္တဲ့ အေျခအေနရိွပါတယ္”  

 ယင္းျပႆနာမ်ားကုုိ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ႏိုုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ၏ အစိတ္အပိုုင္းအေနႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ္ က႑စံုုမွ အက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ 
ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပံုုစံခ်၊ မူဝါဒ ေရးဆြဲေျဖရွင္းရန္လုုိအပ္သည္။ ထုုိကဲ့သိုု႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လုုိအပ္သည့္ လူသား 
အရင္းအျမစ္၊ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း (ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးဆႏၵ) ကစိၥရပ္မ်ားကုုိလည္း ေျဖရွင္း ေဆြးေႏြးရန္ 
လုိသည္။  

“ေက်ာင္းေတြမွာ မိခင္ဘာသာစကား အသုုံးျပဳခြင့္ရတယ္ဆုုိရင္ ဒါဟာ ဖက္ဒရယ္ဝါဒကိုု လက္ေတြ႔ 
က်င့္သုုံးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ အေျပာင္းအလဲေတြကိုုိ လုုိလားလုုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆုုိတာ 
အလွဴရွင္မ်ားအေနနဲ႔ သသိင့္ပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ဆုုိင္ၿပီး အစိုုးရမဟုုတ္တ့ဲ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈ 
ေတြကိုလုည္း ပ့ံံပုုိးသင့္ပါတယ္။”  

“ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔လူထုုဟာ အစိုုးရပညာေရးေပၚ အယုုံအၾကည္မရိွပါဘူး။ ယေန႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ 
လုုိလားတဲ့ပညာေရးဟာ ခြဲထြက္ေရးကိုု ဦးတည္ေနပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ မဟုုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တိုိ႔ 
ေက်ာင္းေတြမွာ သူတုုိ႔သင္ေစခ်င္တဲ ့သင္ရုုိးေတြကိုုသင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” 

ႏုုိင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ကိုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက ္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးအားထုုတ္မႈမ်ားျပဳေနစဥ္ 
ၾကားကာလအတြင္း အစိုုးရႏွင့္သက္ဆုုိင္ျခင္းမရိွသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားကုုိ ဆကလ္က္ပံ့ပိုုးရန္၊ တုုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ 
အေရးပါသည္။ အစုုိးရ အေနျဖင့္ အသိမွတ္ျပဳ ပ့ံပုုိးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္သင့္သည္။ သုုိ႔မဟုုတ ္အဖ်င္းဆုုံးအေနျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ားကုုိ ေဒသခံ 
မ်ားဦးစီးသည့္ ပညာေရး စနစ္မ်ားကိုု သေဘာတူသတ္မတွ ္ ထားသည့္ အနိမ့္ဆုုံးပညာေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီွေအာင္ 
ေထာက္ပံ့ရန္ တုုိက္တြန္းသင့္သည္။ 

“ တုုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕စနစ္မ်ားဟာ အလုုပ္ျဖစ္ေနတယ္ဆုုိရင္ သူတုုိ႔ဘာေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ 
ေထာက္ပ့ံတာမ်ိဳးမရိွတာလ ဲ ဆုုိတာကုုိ အလွဴရွင္မ်ားကုုိ ေမးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုုိနည္းနည္း ဒီနည္းနည္း 
ခြဲျခားလွဴဒါန္းတာမ်ိဳးမဟုုတ္ပဲ။ တုုိင္းရင္းသား ေက်ာင္းစနစ္မ်ားကိုု တုုိက္ရုုိက္လွဴဒါန္းသင့္ပါတယ္။ 
အလွဴရွင္မ်ားအေနနဲ႔ အစုုိးရကိုုေပးမဲ့ ပမာဏ၊ ျပည္နယ္အဆင့္နဲ႔ တုုိင္းရင္းသားအဖြ႔ဲေတြရဲ႕ 
ပညာေရးစနစ္မ်ားကိုုေပးမယ္႔ ပမာဏမ်ားကုိ တင္ျပသင့္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ု ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွစြာခြဲျခားၿပီး၊ 
လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္တာ လုုပ္သင့္ပါတယ္။ အစိုုးရဟာ အကူအညီေတြကို ုသူတုုိ႔ရ ဲ ႔အက်ိဳးအတြက္ 
အသုုံးခ်ေနပါတယ္။ ဒါကိုု လုုံးဝလက္မခံႏုုိင္ပါဘူး။” 
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 သကဆ္ုုိင္ရာျပည္နယ္၏ နယ္ဘက္အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း၊ တရားေရး ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသုုံးျပဳသည့္ တရားဝင္ဘာသာ 
စကားမ်ားအျဖစ္ အဓိက တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုႀကီး၏ ဘာာသာစကားကုုိ သတ္မတွ္သင့္သည္။ သင္ရိုုးမ်ားျပဳစုုျခင္း၊ 
ယင္းဘာသာ စကားမ်ား ကြ်မ္းက်င္လာေစရန္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းတုုိိ႔အတြက ္ရင္းျမစ္မ်ား ျပင္ဆင္ခ်ထား ေပးရမည္။ 

 လူမ်ိဳးစံုုလင္လွေသာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း။ လူနည္းစုုတြင္းမွလူနည္းစုုမ်ားအတြက္ ပညာေရးဆိုုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ၄င္းတုုိ႔ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သုုေတသနမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆကလ္က္ျပဳလုပု္သြားရန္လုုိသည္။.  

“က်ေနာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ ဗမာေတြကုုိ မုုန္းတီးတာမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုု အတြက ္ဗမာစကား ေျပာရမယ္။ 
ဒါေပမဲ့ မြန္ ဘာသာစကားဟာ တရားဝင္ ဘာသာစကားတစ္ခုု ျဖစ္ဖိုု႔ က်ေနာ္တုုိ႔လိုုလားပါတယ္” 

“ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းက တကၠသိုလု္တုုိင္းမွာ တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားဌာနတစ္ခုု ရွိသင့္ပါတယ္။ 
သုုေတသနေတြ မလုုပ္ဘူးဆုုိရင္ ဘာသာစကားတစ္ခုုဟာ ေရရွည္ ရပ္တည္ႏိုုင္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး” 
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အခန္း တစ ္- စာတမ္းျပဳစုုရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညာရပ္ဆုုိင္ရာ၊ မူဝါဒဆုုိင္ရာ စာတမ္းမ်ားသည္ ဘာသာစကား၊ ပညာေရး၊ ႏိုုင္ငံေတာ္ - အဖြဲ႔အစည္း 
ႏွင့္ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ားၾကားမွ ဆကဆ္ေံရးမ်ား၊ ၄င္းတုုိ႔၏ ေျဖရွင္းပုုံမ်ားကုုိ ေက်ာ္သြားၾကသည္။ ယခုုစာတမ္း ႏွင့္ 
စီမံကိန္းသည္ ယင္းကဲ့သုုိ႔ ေက်ာ္သြားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုုေျဖရွင္းရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ရာစုုဝက္ၾကာ လက္နကက္ုုိင္ 
တုုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡကို ု ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာစကား ကိစၥရပ္မ်ားက ပုုံေဖာ္ေနပံုု၊ လက္ရွ ိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ထုုိကိစၥရပ္မ်ားကိုု မည္ကဲ့သုုိ႔ ပံုုေဖာ္ေျဖရွင္းေနသည္၊ အေရးႀကီး ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးဆိုုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းသည္ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆုုတ္အတကက္ို ုနားလည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပံုု၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားျပဳလုုပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ဘာသာစကားသင္ယူျခင္း၊ အသုုံးခ်ျခင္း အေျခအေနမ်ားကုုိ တင္ျပထားသည္။  

သုုေတသနႏွင့္ ပညာေပး စီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  

- ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဘာသာစကားႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၏ သကဆ္ုုိင္ 
ပါဝင္ေနမႈကိုု ပုုိမုုိနားလည္ေစရန္၊  

- ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပု္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူနည္းစုု အသုုိင္းအဝုိင္းမွ ကေလးငယ္မ်ား၏ 
သင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား တုုိးတက္လာေစရန္ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳပညာေရး၏ 
အေရးပါမႈကိုု ပိုု၍သေဘာေပါက္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသားနိုုင္ငံေရး၊ ၿင္ိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ၊ ပဋိပကၡအေျခအေနၾကားမွ ပညာေရးဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ 
ဘာသာစကားႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားေရး၏ ႏုုိင္ငံေရးသေဘာမ်ားကို ုခ်ိတ္ဆက္ျပထားသည့္ သုုေတသနစာတမ္း 
ျဖစ္ပါသည္။ သုုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကက်သည့္ေနရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ 
ပါဝင္မႈျမႇင့္တင္ရန္၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ား ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ပညာေရးကုုိ အားေပးသည့္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာေစရန္ အတြက္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ျမန္မာႏ္ိုုင္ငံ၏ လူနည္းစုုအသုုိင္းအဝိုင္းမွ ေဒသခံမ်ားဦးစီးသည့္ 
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ပညာေရးစနစ္မ်ားကိုု ေရရည္ွေထာက္ပံ့ႏုုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုုိလည္း ယခုု စီမံခ်က္၊ အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ထုုတ္ထားပါသည္။ ယင္းကိစၥမ်ားကိုု လကရ္ွိႏွင့္ ဆုုိင္းင့ံံထားသည့္ ပညာေရးဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားတြင္ မည္သုုိ႔ထည့္သြင္း 
ထားသည္ကိုုလည္း တင္ျပထားပါသည္။ သုုေတသန စာတမ္းသည္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆက္စပ္တည္ရွိေနပံုကို ေလ႔လာျခင္း 
မဟုုတသ္ျဖင့္ မည္သည့္ အလွဴရွင္က မည္သည့္ကိစၥမ်ား၊ မည္သည့္ ေနရာတြင္၊ မည္သုုိ႔ ေငြေၾကးပ့ံပုုိးေနသည္ စသည္ျဖင့္ 
ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွပါ။  

၁.၁. စာတမ္းျပဳစုုပံုု (Methodology)  

စာတမ္းျပဳစုုေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္အတြက ္ စာတမ္းရွင္မ်ားသည္ ကခ်င္ႏွင့္ မြန္မွ ပညာေရးအရာရိွမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးမႈအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုုပ္ခ့ဲရသည္။ ကခ်င္၊ မြန္တုုိ႔မွ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအျပင္ ကရင္ႏွင့္ အျခား တုုိင္းရင္းသားအုုပ္စုုမွ 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္လည္း အႀကိဳေတြ႔ဆုုံမႈမ်ား ဆကတ္ုုိက္ျပဳလုုပ္ခ့ဲရသည္။  

ကခ်င္ေဒသတြင္ သုုေတသနျပဳလုုပ္စဥ္ႏွင့္ ေရးသားစဥ္ကာလအတြင္း ျပင္းထန္သည့္ လက္နက္ကုုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး 
ေျဖဆုုိသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုုိ႔စီမံကိန္းမ်ား၏ လုုံၿခဳံေဘးကင္းေရးကိုု ၿခိမ္းေျခာက္ႏုုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းပါဝင္ေျဖဆုုိသူမ်ားကိုု ကာကြယ္ႏိုုင္ရန္အတြက ္ ကခ်င္ ႏွင့္ပတ္သကသ္ည့္ သတင္းအခ်ကအ္လကအ္ခ်ိဳ႕ကိုု 
ထိန္ခ်န္ တည္းျဖတ္ထားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ (အျခားအခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္) အထကတ္ြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ 
အတုုိင္း ယခုုစာတမ္းသည္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတည္ရွိဆက္စပ္ေနပံုကို တင္ျပရန္ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုုတ္ပ ဲ ေရွ႕ဆကသ္ြားမည့္ 
ျဖစ္ႏုုိင္ဖြယ္လမ္းစဥ္မ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ရန္၊ အဓိကျပႆနာမ်ား ရွာေဖြ၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ 
လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကုုိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပႏိုုင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ (အထူးသျဖင့္ ကခ်င္) 
အဓိက အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းမႈမရွိဟုု သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳရန္ တင္ျပလုုိပါသည္။  

ပုုံစံတဝက္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေမးခြန္းအစံုုလုုိက္ျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေျဖဆုုိသူ၏ အမည္ကိုု 
လွ်ိဳ႕ဝွကထ္ားရန္ အာမခံသည့္ မိတ္ဆက္စာကိုုလည္း ေမးခြန္းေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ British Education Research 
Association ၏ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။  

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ ဦးတည္အုုပ္စုုမ်ားျဖင့္ သုုေတသနစာတမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုုံစံတည္ေဆာက္ထားသည့္ 
ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို ု အသုုံးခ်ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္။ KIO၊ NDA-K၊ NMSP၊ KNU ႏွင့္ DKBA တုုိ႔မွ ပညာေရးဌာနအရာရိွမ်ား 
အပါအဝင္ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ေမးျမန္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ တုုိင္းရင္းသား အသုုိင္းအဝိုင္းမွ အရပ္ဘကလ္ူ႔အဖဲြ႔အစည္းလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ 
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ဆရာမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုုလည္း ေရြးခ်ယ္ေမးျမန္းခ့ဲျခင္းမ်ားလည္းျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။4 ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ ထုုိင္း - 
ျမန္မာ နယ္စပ္၊ တရုုတ ္ - ျမန္မာ နယ္စပ္မ်ားသုုိ႔ ကြင္းဆင္းခဲ့သည္။ အားလံုုးၿခဳံလွ်င္ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ု ေမးျမန္းခ့ဲၿပီး 
ဦးတည္အုုပ္စုု ၂၅ စု ႏွင့္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ေတြ႔ဆုုံပြဲႀကီးမ်ား ျပဳလုုပ္ၿပီးလည္း ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ ၂ဝ၁၅ 
ေအာက္တုုိဘာတြင္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားတင္ျပသည့္ စည္းေဝးမ်ားျပဳလုုပ္ခဲသ့ည္။ ထုုိေနာက္ KIO ႏွင့္ 
NMSP ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားတြင္  ဆကလ္က္ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ အစီရင္ခံစာသည္ ေဒသတြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
အေျခအေနမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပႏုုိင္ရန္အတြက ္ သုုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒပိုုင္းဆုုိင္ရာ လမ္းေၾကာင္းအေသးစိတ္ကိုု ေဒသခံ 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။5 ထုုိ႔ေၾကာင့္အစီရင္ခံစာႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေဒသခံ  အက်ိဳးသကဆ္ိင္ုသူမ်ား၏ 
အႀကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စာတမ္းရွင္မ်ား၏ သုုံးသပ္အကျဲဖတ္မႈသာျဖစ္သည္။

                                                            
4 သုုေတသန၏ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ သေဘာသဘာဝအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုုခ်က္မ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း အဖြဲ႔အစည္း 
အမည္မ်ားႏွင့္ လူပုုဂၢိဳလ္အမည္မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။  
5 ေဒသခံအက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားသည္ သီးသန္႔ေတြ ႔ဆံုုသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔ငယ္ခြဲ၍ ေတြ႕ဆံုုသည့္အခါတြင္ လည္းေကာင္း ဦးတည္အုုပ္စုုႀကီးႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးစဥ္၊ ျပန္လည္တင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုုပ္စဥ္ကထက္ ပိုု၍ပြင့္လင္းစြာေျပာဆိုုၾကသည္။ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တိုုင္းရင္းသား ပညာေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
အစိုုးရ၊ ႏိုုင္ငံေတာ္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ႏိုုင္မည့္ ပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုုိ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာလိုုသည္မ်ား ရံဖန္ရံခါရိွတတ္သည္။ အဖြဲ႔ႀကီးမ်ားျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္ အမ်ားစုု လက္ခံထားသည့္ သေဘာထားမ်ားေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ပါဝင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္ စနစ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုုသည့္ဆႏၵမ်ား 
ထုုတ္ေဖာ္ရန္ မရြံ႕မရဲျဖစ္သြားတတ္ၾကသည္။ အဖြဲ ႔ႀကီးမ်ားဖြဲ႔လ်က္ ေဆြးေႏြးသည့္အခါမ်ားတြင္ ၄င္းတိုု႔ကိုုယ္စားျပဳတိုုင္းရင္းသားမ်ား ကုုိယ္စားေျပာေရးဆိုုခြင့္ရယူသည့္ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ားေပၚထြက္လာတတ္ၿပီး အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းႏိုုင္ေခ်ကုုိ ေလ်ာ့နည္းသြားေစတတ္သည္။  
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 အခန္း ႏွစ္ - ေနာက္ခအံခငး္အက်င္း 

ယခုုအခန္းတြင္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳပညာေရး သင္ၾကားပံုုႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးအရ အေရးပါမႈမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား ပညာေရးစနစ္မ်ား၊ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက ္ အခ်ိဳ႕ကုုိတင္ျပထားပါသည္။ 
အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တစ္ခုုႏွင့္တစ္ခုုဆက္စပ္မႈရိွေသာ္လည္း ပညာရပ္ဆုုိင္ရာ၊ မူဝါဒဆုုိင္ရာ စာတမ္းမ်ား 
သည္ ဘာသာစကား၊ ပညာေရး၊ ႏုုိင္ငံေတာ္အဝန္းအဝုိင္း ႏွင့္ လကန္က္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား၏ ဆက္စပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈပံုုစံမ်ားကုုိ 
အနည္းအက်ဥ္းသာ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။  

၂.၁ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားေရး ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသား ပညာေရး 

ပညာေရးႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုုိင္ရန္အတြက္ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုု ပညာေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ 
ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၁၉၄၈ ခုုႏွစ္  လြတလ္ပ္ေရးမတုုိင္မီကပင္ ေတာင္းဆုုိခ့ဲ၊ ဗ်ဴဟာခ် 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။  မြန္ႏွင့္ အျခားဗုုဒၶဘာသာဘုုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အလြတတ္န္း ပညာေရးတြင္ ကုုိလုုိနီေခတ ္ (၄င္းေခတ္ 
မတုုိင္မီွ) ကပင္ လႊမ္းမုုိးထားသည္။ ခရစ္ယာန္ဘုုရားေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း ကခ်င္ႏွင့္ ကရင္ကဲ့သုုိ႔ေသာ တုုိင္းရင္းသား 
လူနည္းစုုအသုုိင္းအဝုိင္းတြင္ စာေပတီထြင္ျခင္း၊ သင္ၾကားျခင္းမ်ားတြင္ ေရွ ႔တန္းမွ ပါဝင္ခ့ဲၾကသည္။ (South 2003: ch.2) 

၁၉၄၀ ႏွစ္မ်ားေနာက္ပုုိင္းမွစၿပီး မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳပညာေရးသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ နာတာရွည္ လက္နက္ကုုိင္ တုုိင္းရင္းသား 
ပဋိပကၡမ်ား၊ ႏိုုင္ငံေတာ္အဖြဲ႔႔အစည္းၾကားမွ ျပႆနာမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုုျဖစ္လာခဲ့သည္။ အနိမ့္ဆုုံးအဆင့္ေတာင္းဆုုိမႈ 
အေနျဖင့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ား) တြင္ လူနည္းစုုဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ 
သင္ၾကားရန္ ေတာင္းဆုုိသည္။ ျပင္းထန္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကုုိ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားရန္ 
ေတာင္းဆုုိသည္။ (အနည္းဆုုံးအေနျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္)  

ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ သာသက္ဆုုိင္သည္ မဟုုတ္ပါ။ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုုင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တုုိင္းရင္းသား အုုပ္စုုအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စုုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းၾကားတြင္ ယင္းကိစၥသည(္လကန္က္ကုုိင္) ပဋိပကၡအပါအဝင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ 
ႏုုိင္ငံအာဏာပိုုင္မ်ားအေနျဖင့္ လနူည္းစုုဘာသာ စကားမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား ျဖစ္တည္မႈမ်ားကိုု ျမင့္တင္ေပးျခင္းသည္ ကြဲျပားမႈမ်ား 
ပုုိအားေကာင္းလာေစမည္ဟုု စိုုးရိမ္ၾကသည္။ အစုုိးရႏွင့္ အစုုိးရႏွင့္သကဆ္ုုိင္ျခင္းမရိွသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား 
လကၡဏာတစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ ကဲ့သုုိ႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက ္ ဘာသာစကားမူဝါဒကို ု နည္းလမ္းတစ္ခုုအေနျဖင့္ 
အသုုံးျပဳၾကသည္။ ထုုိသုုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေရအတြက္နည္းသည့္ လူနည္းစုုအုုပ္စုုမ်ား အပါအဝင္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး မေက်နပ္မႈ၊ ခုုခံမႈ ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္လာ ေစႏုုိင္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားအသံုုးခ်မႈ 
မ်ားသည္ ယင္းကိစၥမ်ားတြင္ တစ္ပါတည္းတြဲလ်က္ရွိၿပီး လူမ်ားစု ႏွင့္ လူနည္းစုု အုုပ္စုုမ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားကုုိပင္ ျဖစ္ပြား 
ေစႏုုိင္သည္။  

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အေျခအေနကုုိေလလ့ာလွ်င္ ၁၉၆၂ မွ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ထ ိ ရာစုုဝက္ၾကာ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ အာဏာကုုိ 
လူဦးေရ၏ ၆၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ (Houtman 1999) ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစုု၏ လက္ဝယတ္ြင္စုုစည္းခဲ့သည္။ Robert Taylor (2015: 
278) ၏ ေရးသားခ်က္အရ ဆုုိရွယ္လစ္အစိုုးရသည ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈအၿပီး ပထမ ၂၅ ႏွစ္တုုိင္ အာဏာလႊမ္းမိုုးထားသည္။ 
နယစ္ပ္ေဒသတြင္ ေနထုုိင္သည့္ လူနည္းစုုတုုိင္းရင္းသားမ်ားကုုိ ျပည္မႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏိုုင္ရန္ တီထြင္ထားသည့္မူဝါဒမ်ား 
က်င့္သုုံးခ့ဲသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဘာသာစကား ဗမာစကားျဖင့္ သင္ၾကားရမည္ဟုု သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၆၄ ခုုႏွစ္တြင္ 
အစုုိးရသည္ လူမ်ိဳးစုုအုုပ္စုုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္းကိုု စစ္ကုုိင္းတုုိင္း၊ ရြာသစ္ႀကီးတြင္ဖြင့္ခဲ့သည္။ ယင္းေက်ာင္းဆင္းမ်ားကုုိ 
ျပည္မႏွင့္ စုုစည္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္ ႏုုိင္ငံအႏံွ႔ပုုိ႔ေဆာင္ေနရာခ်ခဲ့သည္။ ထုုိကာလမ်ားအတြင္း ဗမာစကားသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ပညာေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တစ္ခုုတည္းေသာ ဘာသာစကား ျဖစ္ခဲ့သည္။ တုုိင္းရင္းသားလူနည္းစုုမ်ား၏ (သုုိ႔မဟုုတ္ 
တုုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳးစုုမ်ားဟုုညႊန္းဆုုိရန္ ပုုိ၍လုုိလားသည္) ဘာသာစကားမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္ခံ၊ ေခ်ာင္ထုုိးခံခ့ဲၾကရသည္။6 
ႏုုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္း၏ ‘ဗမာဇာတ္သြင္းျခင္း’သည္ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုေခါင္းေဆာင္ပုုိင္း၏ အဓိကမေက်နပ္မႈမ်ားတြင္ 
တစ္ခုုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ လူနည္းစုုအသုုိင္းအဝိုင္းကိုု စစ္အာဏာလႊမ္းသည့္ ဗဟုုိအစုုိးရအာဏာကုုိ ခုုခံရန္အတြက္ စုုစည္းမႈမ်ား 
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ကမာၻ႔အၾကာဆံုုး လက္နက္ကုုိင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ (Smith 1999, South 2011)  

 

                                                            
6 ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒအရ ဗမာဘာသာစကားသည္ ႏိုုင္ငံ၏ တရားဝင္ ဘာသာစကားျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးမရမီွ ကာလမ်ားကပင္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက့ဲသိုု႔ေသာ 
ႏိုုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဗမာစကားကုုိ အမ်ိဳးသား လကၡဏာ၊ စည္းလံုုးေရးလကၡဏာ အေနျဖင့္ အသုုံးျပဳရန္ စီစဥ္စဥ္းစားခ့ဲဖူးသည္ဟုု Jaquet (2015: 21) 
ကေဖာ္ျပသည္။   
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ဖိနိပ္သည့္စနစ္၏ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားၾကားကပင္ မိမိလူမ်ိဳးကုုိမိမိဘာသာစကားျဖင့္သင္ၾကားေပးရန္ ျဖစ္သကဲ့သုုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ ႏွင့္ 
ရုုိးရာကိုု ထိန္းသိမ္းရန္လည္း ရည္ရြယ္လ်က ္ ‘ဗမာဇာတ္သြင္းျခင္း’ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္အၿပိဳင္ EAGs ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ MTB ပညာေရးစနစ္မ်ားကုုိ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္ကိုုေက်ာ္လြန္လ်က္ 
ရာစုုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာရိွခဲ့သည့္ EAG အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးစနစ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုုင္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ မြန္၊ ကရင္၊ ကခ်င္ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စနစ္မ်ား၊ ျဖစ္ေပၚလာပံုုမ်ားကုုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (Kim 
Jolliffe 2015 ခုုႏွစ္တြင္ ေဖာ္ထုုတ္ထားသည္)  

၂.၁.၁ မြန္ 

မြန္လူဦးေရစာရင္းတြင္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံေနထုုိင္သည့္ မြန္စကားေျပာ ၈၀,၀၀၀၊ (စုုစုုေပါင္းလူဦးေရ သန္း ၆၀ အနက)္၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ 
၇၅၀,၀၀၀ (စုုစုုေပါင္းလူဦးေရ ၅၂ သန္းအနက)္ ရွိၿပီး မိမိကုုိယ္ကုုိ မြန္ဟုု ခံယူထားသည့္ မြန္စကားတတ္ေျမာက္ျခင္း 
မရိွသူမ်ားအပါအဝင္ တစ္သန္း နီးပါးရိွသည္။(South 2003) မြန္ အမ်ားစုုမွာ ေထရဝါဒဗုုဒၶဘာသာဝင္္မ်ားျဖစ္သည္။ 
မြန္သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ပညာေရး၊ ေဒသဘာသာစကား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ရာစုုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ 
ပါဝင္လာခ့ဲၾကသည္။ ကုုိလုုိနီေခတ္မတုုိင္မီွကပင္ မြန္ဗုုဒၶဘာသာဘုုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ မြန္အမ်ိဳးသားသမိုုင္း၊ ဘာသာေရးသမိုုင္း 
ဆုုိင္ရာမ်ားကိုု ထိန္းသိမ္း၊ ေရးသား၊ ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ၾကသည္။ ပ်က္သုုန္းလုုဆဆဲ ဲမြန္စာေပျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟုု 
ေလ့လာသူမ်ားက သုုံးသပ္ေနၾကသည္။(South, 2003:20) ဦးႏုု ပါလီမန္အစုုိးရေခတ္ ၁၉၅၀ ဝန္းက်င္တြင္ အခ်ိဳ႕ေဒသမွ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားႏိုုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အဓိက မြန္ လက္နက္ကုုိင္ 
အဖြဲ႔ႀကီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲခ့ဲသည့္ ၁၉၅၈ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ျဖစ္သည္။ (South, 2003:7) သုုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း 
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုုိင္းတြင္ ေက်ာင္းသင္ရုုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကုုိ ဗဟုုိမွ ထိန္းခ်ဳပ္လုုိက္ၿပီး ဘာသာရပ္အားလုုံးကိုု ဗမာဘာသာျဖင့္ 
သင္ၾကားရမည္ဟု ု သတ္မွတ္လုုိက္သည္။ အစိုုးရႏွင့္ NMSP ၾကားမွ ပဋိပကၡသည္ ၁၉၄၈ လြတလ္ပ္ေရးကာလမွ စတင္ခ့ဲျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ခုုႏွစ္၊ ဇြန္္လတြင္ အစုုိုုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုုိးၿပီး ေနာက္ပိုုင္းတြင္ NMSP သည္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဒသမ်ားကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ မြန္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားမွ မြန္လူဦးေရမ်ားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရး၊ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ား က်င့္သုုးံခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အစုုိးရသစ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုု ျပန္လည္ 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။  

၁၉၇၂ ခုုႏွစ္တြင္ NMSP ဗဟုုိပညာေရးဌာနကုုိ ထူေထာင္ခ့ဲသည္။ စမ္းသပ္ဆ ဲ ေက်ာင္းစနစ္ကိုု ၁၉၉၂  တြင္ 
မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း Mon National Education Committee (MNEC)7 ပထမဆုုံး မြန္အမ်ိဳးသား 
အထကတ္န္းေက်ာင္းဖြင့္ျခင္းႏွင့္အတူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၉၅ ခုုႏွစ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ နဝတ တုုိ႔ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ မြန္အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းစနစ္တြင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၇၆ ေက်ာင္း (အထက္တန္းေက်ာင္း 
၁ ေက်ာင္းအပါအဝင္8) ရွိေနၿပီျဖစ္ သည္။ ေက်ာင္းအမ်ားစုုမွာ NMSP လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမ်ား ( ၁၉၉၅ ဇြန္ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလခ့ဲဲသည္။) ႏွင့္ မြန္စစ္ေျပးဒုုကၡသည္စခန္းႀကီး ၃ ခုု တြင္ရွိသည္။ (South 2003) 
၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ုခ့ဲသည့္ သုုေတသနစစ္တမ္းအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ အစိုုးရထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားတြင္ 
မြန္ပညာေရးစနစ္ကိုု ျဖန္႔က်က္ႏိုုင္ခ့ဲသည္။ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း ၃ ပံုု ၂ ပုုံမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဒသ ျပင္ပတြင္ 
ဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ (Lall and South 2014) 

၁၉၉၀ ႏွစ္လည္မ်ားမွ စတင္ၿပီး ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ရိုုးမ်ားတြင္ မြန္ဘာသာစကား ထည့္သြင္း သင္ၾကားလာခဲ့သည္။ အစုုိးရ 
စရိတ္ျဖင့္လည္ပတ္သည့္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး MNEC  က ဆရာ တစ္ဦး သုုိ႔မဟုုတ ္ဆရာမ်ား (ပံုုမွန္အားျဖင့္ ေငြေၾကးပ့ံပိုုးေလ့ရိွသည္။) 
ပံ့ပိုုးသည္။ သင္ရုုိးတြင္ အျခားေပါင္းစပ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သည္ အထူးသျဖင့္ သမိုုင္းသင္ခန္းစာမ်ားထည့္သြင္းသည္။ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ခရိုုင္အလုုိက္ အစုုိးရ ႏွင့္ အစိုုးရႏွင့္သကဆ္ုုိင္ျခင္းမရိွေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ား၏ ဆကဆ္ံေရးမွာ ကြဲျပားသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ခရုုိင္၊ 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအဆင့္မ်ားတြင္ မြန္ႏွင့္ အစုုိးရပညာေရးအာဏာပိုုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခင္မင္မႈ 
ေပၚတြင္ အေျချပဳသည္။  

ထုုိ႔ျပင္ မြန္ဘုုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုုိက္ အမ်ားအျပားသည္လည္း မြန္ဘာသာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိုု္ ေႏြရာသီမြန္စာေပႏွင့္ 
ဗုုဒၶယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းမ်ား Mon Summer Literacy and Buddhist Culture (MSLBC) ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသည္။ 
                                                            
7 MNEC  ရည္ရြယ္ခ်က္ -  ႏိုုင္ငံသားမ်ားကုုိ အနည္းဆံုုးအေနျဖင့္ အေျခခံပညာေရး ပ့ံပိုုးေပးႏိုုင္ၿပီး တိုုင္းရင္းသား မ်ားအားလံုုး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုုင္နိင္သည့္ 
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုု ထူေထာင္ရန္အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္သင္ၾကားမႈျပဳလုုပ္ကာ အရည္အေသြးတိုုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူ႔ေဘာင္တရပ္ဖန္တီးရန္  
MNEC ရည္မွန္းခ်က္မ်ား - မြန္ကေလးငယ္မ်ား အားလံုုးအေျခခံပညာေရး ရရိွေစရန္။ မတူညီမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း စုုစည္းမႈကုုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္၊ အျခား 
တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ရန္၊ တိုုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ စာေပကုုိ ျမင့္တင္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္၊ နည္းပညာပုုိင္းဆိုုင္ရာ 
အသိအျမင္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္၊ ႏိုုင္ငံအတြက္ သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းမ်ား ေမြးထုုတ္ရန္၊ ထူးခြ် န္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏိုုင္ငံတကာ တကၠသုုိလ္မ်ားတြင္ 
ပညာသင္ဆုုရရိွေအာင္ ကူညီေပးရန္၊  
8 ၁၉၉၅ တြင္ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္း အေရအတြက္ ၂၂၇ ရိွသည္။ အခန္း ၃.၃ တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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ႏွစ္ၾကာသည္ႏွင့္အမွွ် သင္တန္းေပးႏိုုင္သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အေရအတြက္မွာလည္း တုုိးတက္လာခ့ဲသည္။ NMSP 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းျဖင့္ တုုိးတက္ရရိွလာသည့္ အေျခအေနမ်ား၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ MSLBC သင္တန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာလည္း 
တုုိးတက္လာသည္။ မြန္လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ တုုိက္ရိုုက္ပါဝင္ျခင္းမရိွပါ။ 

၂.၁.၂ ကရင္ 

ကုုိလိုုနီေခတ္တြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳမ်ား၊ ယင္းေနာက္ပိုုင္းတြင္ အစိုုးရအရာရိွမ်ားက ျပန္႔က်ဲေနသည့္ ကရင္အသုုိင္းအဝိုင္းတြင္ 
အမ်ိဳးသားလကၡဏာတစ္ရပ္ စုစည္းထူေထာင္ရန္ အားေပးခ့ဲၾကသျဖင့္ ၁၉ ရာစုု ေနွာင္းပုုိင္းတြင္ ကရင္လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ 
မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။(Smith, 1999) ၁၉၄၈ ခုုႏွစ္ လြတလ္ပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ 
ေကာင္းစြာစုုစည္းမိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားလာသည့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အသစ္ေပၚေပါက္လာ 
သည့္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရကိုု နယ္ေျမေတာင္းဆုုိျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရးေတာင္းဆုုိျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ ထိုေတာင္းဆုုိမႈမ်ားက 
လက္နက္ကုုိင္ ပဋပိကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေစခ့ဲၿပီး ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲသည့္အခါမွသာ ရပ္တန္႔ႏုုိင္ခ့ဲသည္။ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ 
စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပိုုင္း ကရင္ႏွင့္ အျခားလူနည္းစုု ဘာသာစကားအသုုံးခ်မႈမ်ားကိုု ႏိွပ္ကြပ္ခ့ဲသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း 
အခ်ိဳ႕ေသာ ဘုုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားသည္သည္ တုုိငး္ရင္းသားဘာသာစကားကုုိ အလြတသ္ေဘာ 
သင္ၾကား ျဖန္႔ျဖဴးေနဆဲျဖစ္သည္။ (ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ စေကာ၊ ဗုုဒၶမ်ားက ပုိး ဘာသာစကား) ကရင္ျပည္နယ ္ အျဖစ္ 
တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္နိမိတ ္(၁၉ ၅၂ တြင္ ထူေထာင္သည္) တြင္ ေနထုုိင္သူ အနည္းငယ္သာရိွသည္။ ကရင္စကားေျပာ 
လူဦးေရအမ်ားစုုမွာ ရန္ကုုန္၊ ဧရာဝတီ၊ တနသၤာရီေဒသ၊ မြန္ ႏွင့္ ပဲခူးအေရွ႕ပိုုင္းတြင္ ေနထုုိင္သည္။  

ကရင္အမ်ားစုု ေနထုုိင္သည့္ ေနရာမ်ားမွ ပညာေရးစနစ္မ်ားမွာ ေထြလာေသာင္းေျပာင္း စုုစည္းေနသည့္ အသုုိင္းအဝိုင္းေပၚလုုိက္ၿပီး 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္း ေနထုုိင္သ ူကရင္ဦးေရ ၅ သန္းမွ ၇ သန္းထိရွိသည္။(South, 2011)9 ေက်ာင္းအမ်ားစုုကုု္ိ 
ရပ္ရြာက ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္သည္။ ျပင္ပအကူအညီရရွိမႈမွာလည္း တစ္က်ာင္းႏွင့္တစ္က်ာင္းကြဲျပားသည္။ အစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ႏိုုင္ငံတစ္ဝွမ္းအေျခအေနမ်ားနည္းတူ ကေလးအမ်ားစုုမွာ အစုုိးရေက်ာင္းသိုု႔ 
တက္ေရာက္ခြင့္ရၾကသည္။(Kyi, et al, 2000) DKBA/BGF ႏွင့္ အျခား ကရင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ား (ဥပမာ ကရင္ျပည္နယ္ 
အလယ္ပိုုင္းမွ KNU/KNLA Peace Council) ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက္ တည္ၿငိမ္မႈအတုုိင္းအတာ 
တစ္ခုုအထ ိ ရိွသည္။ အစုုိးရေဆာက္လုပသ္ည့္ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ရိွၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ ဆရာမ်ား၊ အေျခခံသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား 
ပံ့ပိုုးမႈမ်ားရိွသည္။ ထုုိကဲသ့ုုိ႔ေသာ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား10တြင္ နယ္စပ္အေျခစိုုက္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဆရာမ်ားႏွင့္ 
ပစၥည္းမ်ား ပံ့ပုုိးသည္မ်ားလည္းရိွသည္။ ကရင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးေဒသမ်ားမွ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားသည္ အစိုုးရသင္ရုုိးကိုု 
အသုုံးျပဳၿပီး ဗမာစကားျဖင့္သာသင္ၾကားၾကသည္။ ေဒသခံ ကရင္အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔အာဏာပိုုင္မ်ားသည္ ေႏြရာသီစာေပႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခြင့္ေပးသည္။  

KNU သည ္ ၄င္းထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ ၁၉၅၀ ေက်ာ္မ်ားမွစၿပီး ေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ တြင္ ပညာေရးဌာန 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္ ဝမ္ခ ေက်းရြာ (ေကာ့မူးရာ) အထကတ္န္းေက်ာင္းတြင္ အေျခစိုုက္ခဲ့သည္။ 
ထုုိင္း - ျမန္မာ နယ္စပ္ (မဲေဆာကၿ္မိဳ႕အနီး) အနီးတြင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ KNU ပညာေရးဌာနကိုု ကရင္ပညာေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဌာန ဟု ုသုုံးႏႈန္းမႈမ်ား ရွိသည္။ အနီးစပ္ဆုုံးတြင္ KED ကရင္ပညာေရးဌာနဟု ုသုုံးႏႈန္းလ်က္ရိွသည္။  

အျခား ကရင္ EAGs မ်ားသည္လည္း ၄င္းတုုိ႔ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရိွသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္စီမံသည္။ ဥပမာ 
ဗုုဒၶဘာသာအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ Democratic Karen Benevolent/ Buddhist Army (DKBA) ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဧရိယာတြင္ 
ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသည။္ KNU ခြဲထြက္အဖြဲ႔ KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီလက္ေအာက္ခံေက်ာင္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ရိွသည္။ 
(အထကတ္န္း ေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းအပါအဝင္) ေက်ာင္းသား ၃၀၀၀ နီးပါးရိွသည္။  

အစုုိးရႏွင့္ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပညာေရးမ်ားအျပင္ အလြတတ္န္း၊ အခ်ိန္ပုုိင္း ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားလည္း 
ရွိေသးသည္။ အရပ္ဘက္လ႕ူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကရင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္အစုုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာ၊ 
အတုုိက္အခံ ဦးစားေပး နယ္စပ္ေဒသမွ  ႏိုုင္ငံတကာNGOs၊ ျပည္တြင္း NGOs မ်ားမွ ပိုု႔ခ်သည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။ ယင္းကဲ့သုုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ကရင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံေဒသအသီးသီးတြင္ ပညာေရးကိုု အထူးတန္ဖုုိးထားေၾကာင္း 

                                                            
9 ကရင္ ဘာသာစကားသည္ စီႏုုိ - တီဘက္တန္မွ တိဗက္တိုု - ဘားမင္း အုုပ္စုုတြင္ပါ၀င္သည္။ ကရင္ဘာသာစကားမ်ိဳးကြဲ ၁၂ ခုုရိွၿပီး အမ်ားစုုမွာ စေကာ 
(ေတာင္ေပၚေဒသေန၊ ခရစ္ယာန္အသိုုင္းအဝိုင္း) ႏွင့္ ပိုုး ( ေျမျပန္႔ေန၊ ဗုုဒၶဘာသာ အသိုုင္းအဝိုင္း) ကုုိအသံုုးျပဳသည္။ ကရင္လူဦးေရ ပမာဏကုုိ အတိအက်မသိရပါ။ 
ကုုိလုုိနီေခတ္ေနာက္ပိုုင္းတြင္ မွန္ကန္သည့္ စာရင္းဇယားႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူထားမႈမရိွပါ။ သံုုးသပ္သူအမ်ားစုုမွာ ကရင္တိုု႔၏ ခရစ္ယာန္ျဖစ္တည္မႈကုုိ 
အေလးေပးၾကသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ကရင္လူဦးေရမွာ ၂၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းမေက်ာ္ပါ။ ကရင္မူဆလင္မ်ားလည္း အနည္းငယ္ရိွသည္။. 
10 ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားဆိုုသည္မွာ အစိုုးရႏွင့္ အစိုုးရမဟုုတ္သည့္အဖဲြ႔မ်ား ပူးေပါင္းစီမံသည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အခန္း ၃.၃ ကုုိၾကည့္ပါ။  



6 
 

ညႊန္းျပလ်က္ရိွသည္။ ႏုုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ စင္ျမင့္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ပညာေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လူမႈေရးရာ 
ပကတိအေျခအေန အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုအျဖစ္ ေဒသခံအသုုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ နက္နဲစြာ ခ်ိတ္ဆကလ္်ကရ္ွသိည္။  

အထက္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ားမွ စတင္သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ေသာင္းက်န္းသူနိမ္နင္းေရး 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ႏွင့္ အျခားတုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု အမ်ားအျပားမွာ ႏုုိင္ငံကိုုစြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသည္။ အမ်ားစုုမွာ 
ထုုိင္းႏိုုင္ငံမွ ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ခိုုလႈံၾကသည္။(TBC 2015) ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ကေလးငယ ္ ၃၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ 
ထုုိင္းႏိုုင္ငံရွိ ကရင္ ဒုုကၡသည္စခန္း ၇ ခုု၊ ကရင္နီ ဒုုကၡသည္စခန္း ၂ ခုု တုုိ႔မွ ေက်ာင္းေပါင္း ၈၀ တြင္ ပညာသင္ၾကားခ့ဲသည္။ 
ႏုုိင္ငံတကာ NGOs မ်ားမွ အကူအညီမ်ားရရိွခဲ့ၿပီး ကရင္ ႏွင့္ ကရင္နီ ဒုုကၡသည္ ေကာ္မတီ မ်ားက ကရင္ဒုုကၡသည္ ေကာ္မတီ 
ပညာေရး ဌာန Karen Refugee Committee Education Entity (KRCEE) ႏွင့္ ကရင္နီ ပညာေရးဌာနတိုု႔ႏွင့္အတ ူ (KNU KNPP 
လက္ေအာက္တြင္) စီမံခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂.၁.၃ ကခ်င ္ 

ကခ်င္ဘာသာစကားမ်ားသည္ တိဘကတ္ုု ိ- ဘားမား (Tibeto-Burma) ဘာသာစကားအုုပ္စုုမွ မႈကြဲမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္း 
ေနထုုိင္သည့္ ကခ်င္စကားေျပာလူဦးေရ ၆၃၀,၀၀၀၊ တရုုတ္ႏိုုင္ငံတြင္ ၃၇,၀၀၀ (ဂ်င္းေဖာ) ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုုင္ငံတြင္ ၅,၀၀၀ မွ ၆,၀၀၀ 
ၾကားရိွသည္။ ေတာင္တန္းေဒသတြင္ နတ္ကုုိးကြယ္သူအနည္းငယ္ႏွင့္ ဗုုဒၶဘာသာ ကခ်င္ အနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း 
ျမန္မာႏ္ိုုင္ငံတြင္းရိွ ကခ်င္အမ်ားစုုမွာ ခရစ္ယာန္ ဂုုိဏ္းကြဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အသင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း 
လူဦးေရစာရင္းတြင္ ကခ်င္လူဦးေရမွာ လူနည္းစုုျဖစ္ေနျခင္းမွာ ထူးျခားသည္။ (ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုုိင္းတြင္ ကခ်င္လူမ်ိဳး ေထာင္ႏွင့္ 
ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ ေနထုုိင္ၾကသည္။ Jaquet 2015: 17-18). 

အစုုိးရ၊ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနသည့္ ႏုုိင္ငံေရးအရ စစ္ေရးအရ အင္အားအႀကီးမ်ားဆံုုး EAG ျဖစ္ေသာ KIO11 ကိုု 
၁၉၆၁ ခုုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ ကခ်င္လထူုုလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ကုုိယ္ပုုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးအတြက ္ ဆယ္စုုႏွစ္သံုးခုုေက်ာ္ 
တုုိက္ပြဲဝင္ခ့ဲသည္။ ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အၿပီး ၁၇ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္ ရပ္ရြာမ်ားအေနႏွင့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ဦးေဆာင္လုုပ္ႏုုိင္ခဲ့သည္။ (KIOႏွင့္ ကခ်င္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အကူအညီျဖင့္) 
ကခ်င္အသုုိင္းအ၀ိုုင္းအတြင္း အားေကာင္းတက္ႂကြသည့္ အရပ္ဘက ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက႑ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ 
သုုိ႔ေသာ္လည္း ဆယ္စုုႏွစ္ခ်ီသည့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နကက္ုုိင္ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ႏိုုင္ငံေရးအေျဖ တစ္စုုံတစ္ရာေပၚထြက္လာျခင္း 
မရိွသည့္အတြက ္  ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္ အပစ္အတ္ရပ္စဲေရးကိုု ေအာင္ျမင္မႈမရိွဟုု ယူဆမႈအမ်ားအျပားရိွသည္။ ထုုိအေတာအတြင္း KIO 
သည္ စစ္အစုုိးရက်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကိုု ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးတက္ျကြစြာပါဝင္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ KIOကိုု 
ထုုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္  ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၁၉၉၄ အပစ္အခတ ္ရပ္စဲေရး လုုံးဝပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ရသည္။  

ကခ်င္ေဒသတြင္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ ၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း KIO အေနျဖင့္နယ္ေျမမ်ားကုုိ လကလ္ြတလ္ုုိက္ရသည္။ အမ်ားစုုမွာ 
မဟာဗ်ဴဟာအရ အလြန္အေရးပါသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ အရပ္သားမ်ားအေနျဖင့္လည္း စစ္ေဘးဒုုကၡဒဏ္ကိုု 
အႀကီးအက်ယ္ ခံစားရၿပီး ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ (ျပည္တြင္းဟုု သုုံးရျခင္းမွာ အိမ္နီးခ်င္း 
တရုုတ္ႏိုုင္ငံအေနျဖင့္ ယာယ ီ သေဘာမ်ိဳးမွလြဲ၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ဒုုကၡသည္မ်ားလက္ခံရန္ ဆႏၵမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။) 
ဒုုကၡသည္မ်ားသည္ ၄င္းတုုိ႔ရပ္တည္ခ်က္ကို ု ကုုိယ္ေတြ႕သကေ္သျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ၈၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာအစိုုးရ 
အာဏာသက္ေရာက္မႈ ရွိသည့္ေနရာအစား KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားသုုိ႔ထြက္ေျပးခုုိလႈံၾကသည။္ ျပည္သူမ်ား၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား၊ 
ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာသည့္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ အစုုိးရေပၚ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ေပၚထားသည့္ ကခ်င္တုုိ႔၏ ယုုံၾကည္မႈ၊ 
ဆကလ္က္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏိုုင္ငံ ဟသူည့္ အယူအဆေပၚတြင္ စိတ္ကုုနလ္က္ေလ်ာ့သြားေစသည္။  

KIO သည္၄င္းဌာနခ်ဳပ္ေနရာတြင္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝ၊ လုုပ္ငန္းတာဝန္ ထိေရာက္စြာထမ္းေဆာင္ႏုုိင္သည့္ အစုုိးရသဖြယ္ စီမံ 
ေဆာင္ရြက္လ်ကရ္ွိသည္။ ခြဲျခားေျပာရမည္ဆုုိလွ်င္ KIO သည ္ႏိုုင္ငံေရး ဦးေဆာင္ပါတီျဖစ္သည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္နယေ္ျမမ်ားကိုု 
စီမံသည့္ အစုုိးရျဖစ္ေသာ၊ ကခ်င္လြတလ္ပ္ေရးေကာင္စီ Kachin Independence Council (KIC) ရွိသည္။ KIO/KIC သည္ 
ပညာေရးဌာန၊ က်န္းမာေရး၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရး အစရိွသည့္ ဌာနမ်ားကိုုစီမံသည္။ ဌာနအသီးသီးတြင္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ 
အထက္ေအာက ္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈပုုံစံ အသီးသီးရွိၾကသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ရြာႀကီးမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ အင္တာနက္ရိွသည္။ de facto 
ႏုုိင္ငံတစ္ခုု၏ အဂၤါရပ္အမ်ားအျပားရိွသည္။ ဥပမာ ကားမွတ္ပံုုတင္ျခင္း၊ ယဥ္ထိန္းရဲ၊ မီးသတ္ဌာန အစရိွသျဖင့္ ႏုုိင္ငံတစ္ခုု၏ 
အဂၤါရပ္မ်ားရိွသည္။ 

                                                            
11 အျခားကခ်င္လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေဟာင္း ဒီမိုုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ကခ်င္ New Democratic Army-Kachin (NDA-K) ႏွင့္ KIO ခြဲထြက္အဖြဲ႔ 
ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ Kachin Defense Army (KDA), ႏွစ္ခုုလံုုးသည္ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့သည္။ (South 
2003: ch.5) 
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ကခ်င္လူထုု၏ အႀကီးအက်ယ္ေထာက္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္ KIO အေနျဖင့္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေဆာင္ရြက္ေနႏုုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းမွ EAGs မ်ား (ဥပမာ NMSP) ႏွင့္ မတူသည့္အခ်က္မွာ ေကအုုိင္အုုိသည္ ေက်ာက္စိမ္းအပါအဝင္ 
အျခားလုုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြပမာဏ အမ်ားအျပား ရိွေနသည္။ ထုုိ႔ျပင္ မၾကာေသးမီွႏွစ္မ်ားအထိ KIO ႏွင့္ ၄င္း၏ 
ဆက္စပ္အရပ္ဘကလ္ူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တရုုတ ္သုုိ႔မဟုုတ္ အနီးအပါးႏိုုင္ငံမ်ားမွ ႏိုုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၊ NGOs မ်ားထံမွ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပၚ အားကိုုးႏုုိင္ခ့ဲျခင္းမရွိပါ။ ကုုိယ္ပိုုင္အရင္းအျမစ္၊ ကုုိယ္ပုုိင္ စြမ္းရည္မ်ား ေပၚတြင္သာ အားထားရပ္တည္ခဲ့ ရသည္။ 
၁၇ ႏွစ္တာ ေကအုုိင္အုုိ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ၄င္းအတြက ္ အသက္ရွဴေခ်ာင္ေစခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔အစည္း၏ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ 
လြတ္ေျမာက္နယေ္ျမမ်ားတြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္၊ တုုိးခ်ဲ႕ႏိုုင္ခဲ့သည္။ ပဋိပကၡျပန္လည္မျဖစ္မွီ ကာလမ်ားတြင္ 
အစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားထိ တုုိးခ ဲ် ႔ႏိုုင္ခ့ဲသည္။  

၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအေနအထားကုုိ ေထာက္ခံသည့္ ကခ်င္လူမ်ိဳး 
အနည္းငယ္သာရိွသည္။ ၄င္းတုုိ႔ေဒသႏွင့္ ႏုုိင္ငံကိုု ေနျပည္ေတာ္အေျချပဳ စစ္အာဏာ လႊမ္းမိုုးမႈအားေကာင္းဆ ဲ ၾကမ္းၾကဳတသ္ည့္၊ 
စီးပုုိးသည့္ နယ္ျခားရပ္ျခားသားမ်ား လႊမ္းမိုုး၊ ဖိနိွပ္လ်က္ရွိသညဟ္ု ု အျမင္မ်ားရိွေနသည္မွာ ထးူဆန္းသည့္ကိစၥမဟုုတ္ပါ။ 
ျပင္းထန္သည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားေရး အယူအဆမ်ားအရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုအတြင္း အာဏာအားလံုုးကိုု 
တုုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားသိုု႔ ခြဲေဝေပးရမည့္ အျပည့္အဝ ကုုိယ္ပုုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုု ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားရိွသည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ 
အမ်ားစုုကေတာ့ ထိုုထက္ပိုုသည္။ လြတလ္ပ္ေသာ ကခ်င္ႏုုိင္ငံ ထူေထာင္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း (ဗမာဘာသာသင္္ၾကားမႈကိုု 
ကခ်င္ေဒသမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ရန္) ထုုတ္ေဖာ္မႈမွာလည္း တစ္စတစ္စ တုုိးတက ္လာလ်က္ရိွသည္။ ေဒသတြင္းပထဝီႏိုုင္ငံေရးအရ 
(ဆုုိလုုိသည္မွာ တရုုတ္အေနျဖင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး ကိစၥကိုု ေထာက္ခံမႈမရိွ) ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခက္ခဲမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ကခ်င္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရးထက္သန္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ တို႔ေၾကာင့္ ထုုိကဲ့သိုု႔ေသာ 
ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ား အလြယတ္ကလူက္ေလ်ာ့သြားရန္ ျဖစ္ႏုုိင္ေခ်နည္းသည္။ (ျပည္နယ္ 
သဘာဝသယံဇာတမ်ားရရိွမႈကလည္း ထိုုလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု အေထာက္အပ့ံျဖစ္လာႏိုုင္သည္။) 12 

အဆင့္မွီပညာေရးအတြက္ သမိုုင္းတေလ်ာက္ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားသည္ MTB သင္ၾကားေရးႏွင့္ ခ်ိတဆ္ကထ္ားျခင္းမရွိပါ။(Sadan 
2013: 377-7813 ႏွင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရး ေမးျမန္းခ်က္) ေကအုုိင္အုုိ ပညာေရးဌာနကုုိ ၁၉၇၈/၇၉ တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂တြင္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ၄င္းလက္ေအာက္ခံ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၈၀ ရွိသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ 
ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၂၅ ေက်ာင္း ပါဝင္သည္။ ေက်ာင္းသား ၂၆,၈၇၉ ရွိၿပီး ဆရာဦးေရ ၁,၅၉၁ ရွိသည္။ KIO 
ပညာေရးဌာနသည္ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းကို ု ၁၉၉၇ ခုုႏွစ္တြင္ ဖြင့္ခ့ဲၿပီး ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္တြင္ မြမ္းမံမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ 
လက္ရိွအခ်ိန္ ေကအုုိင္အုုိေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစုုိးရ သင္ရိုုးမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳေနၿပီး14 ကခ်င္ဘာသာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကိုု ေနာက္တုုိးအျဖစ္ 
ထည့္သြင္း သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အတြက ္ ကခ်င္ (ဂ်င္းေဖာ) ဖတ္စာမ်ားကုုိ ေကအုုိင္အုုိ ပညာေရးဌာနက 
ျပဳစုုခ့ဲသည္။ (ျပဳစုုေနဆဲလည္းျဖစ္သည္) ၁၉၉၃ - ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ထိ KIO အထကတ္န္းေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္ အစုုိးရ 
တကသၠိုလု္ဝင္တန္းမ်ား တြင္ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုုိႏုုိင္သည္။သုုိ႔ေသာ္လည္းတုုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ေတာ့ 
ယင္းအစီအစဥ္လည္း အဆုုံးသတ္သြားသည္။ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ လကန္က္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး KIO 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကခ်င္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာကုုိ ပိုု၍အေလးေပးလာၿပီး ဗမာဘာသာသင္ၾကားမႈကိုု ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲသည္။ 
အစုုိးရပညာေရးစနစ္ကို ုစြန္႔ခြာရန္၊ ကခ်င္ေက်ာင္းစနစ္မ်ား တထီြင္ရန္အတြက ္ေျခလမွ္းမ်ားျဖစ္သည္။ KIO ပညာေရးဌာနအေနျဖင့္ 
အစုုိးရ၏ အေျခခံႏွင့္ အထကတ္န္းပညာေရးစနစ္မ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ ထည့္သြင္းႏုုိင္သည့္ စနစ္အစား ႏုုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ 
ဆက္လက္ေလလ့ာႏိုုင္ရန္ ႏိုုင္ငံတကာ သင္ရုုိးညႊန္းတမ္း တစ္ခုျပဳစုုရန္ လုုိလားလ်က္ရွိသည္။ KIO ပညာေရးဌာနသည္ ဆရာမ်ားကုုိ 
လခေပးလ်က္ရွိသည္။ (ျပည္တြင္း NGO မ်ား အကူအညီျဖင့္၊ ႏိုုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားလည္း လက္ခံရရွိေနသည္။)  

ေကအုုိင္အိုုေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ရိုုးမ်ားမွာ ဗမာသင္ရိုုးျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ေဒသသုုံးဘာသာစကား (အထူးသျဖင့္ 
ဂ်င္းေဖာ) ကိုု အသုုံးျပဳေသာေၾကာင့္ ဆရာမ်ားေရာ တပည့္မ်ားအတြက္ပါ အခက္အခဲေတြ႕ေစၿပီး သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္ကိုု 
ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ စာသင္ၾကားသည့္ အခါတြင္ ဂ်င္းေဖာ ဘာသာစကား (လုုိင္ဇာပတ္ဝန္းက်င္) ကိုုအသုုံးျပဳၾကေသာ္လည္း 
ဆရာမ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ ဗမာစာ ေရးခိုုင္းသည့္အခါတြင္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုုမွာ ဗမာစကား 
နားမလည္ၾကေသာေၾကာင့္ ျပႆနာေပၚသည္။  

                                                            
12 ကခ်င္ ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မတူညီေသာ အျမင္မ်ား၊ ျဖစ္တည္မႈမ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုုိ ေလ့လာလိုုလွ်င္ Jaquet (2015) ကိုုၾကည့္ပါ။  
13 "ေဒသခံဘာသာစကားကုုိ ေဒသတြင္း ပညာေရးစနစ္အတြင္း ထည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုုမႈမ်ား ဆက္တိုုက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္တိုုင္ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ပိုုင္းမွ 
လိုုလားသည့္ အရာမွာ ပညာေရးျဖစ္သည္။ ဂ်င္းေဖာ သာသာစကားျဖင့္သာ သင္ၾကားသည့္ ပညာေရးမဟုုတ္။” (Sadan 2013: 378). 
14 ဥပမာ မြန္းဆိုုင္း မူလတန္းေက်ာင္း ၂၀၊ ၄၊ ၂၀၁၅ ကြင္းဆင္း၊ ဖြန္လြမ္ယန္ IDP စခန္း ၂၁၊ ၄၊ ၂၀၁၅ ကြင္းဆင္း 
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KIO ေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္ မုုိင္ဂ်ာယန္ ( တရုုတ္ - ျမန္မာနယ္စပ္မွ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ၿမိဳ႕) တြင္ တတယိအဆင့္ (တကၠသိုလု္) 
ပညာေရးကိုု ဆက္လကသ္င္ၾကားႏိုုင္သည္။15 သုုိ႔မဟုုတ ္ လုုိင္ဇာမွ KIO စုုိက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္း သုုိ႔မဟုုတ ္ တရုုတတ္ကၠသုုိလ္ 
ဥပစာတန္းတြင္ တက္ေရာက္ႏုုိင္သည္။ အစုုိးရတကၠသိုလု္မ်ားသိုု႔ သြားေရာက္သူ (သြားေရာက္လုုိသ)ူ အနည္းငယ္သာရိွသည္။ “KIO 
၏ ပညာေရးမူဝါဒသည္ လြတ္လပ္မႈအျပည့္ရွိရန္ အစိုုးရသိုု႔မွီခိုုျခင္းမရိွရန္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း အစိုုးရစနစ္အတြင္း 
ေျပာင္းလဲမႈအစစ္အမွန္ (ကခ်င္သင္ရုုိးမ်ား၊ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ) မ်ား ေပၚထြန္းလာပါက အေကာင္းဆုုံးျဖစ္သည္။ သုုိ႔မဟုုတ္ 
သီးျခားပညာေရးစနစ္ကိုုသာ အသုုံးခ်သြားရန္ျဖစ္သည္။”16 ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပုုိင္းတြင္ KIO ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ 
ပ်က္ျပယ္ၿပီးေနာကတ္ြင္ KIO ေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးမ်ား အစိုုးရေက်ာင္းသိုု႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္းကိုု အစုုိးရပညာေရး 
အာဏာပိုုင္မ်ားက တားဆီးခဲ့သည္။17 KIO အထက္တန္းေက်ာင္းဆင္း အေယာက္ ၇၀၀ ခန္႔ကိုုလည္း အစိုုးရတကသၠိုုလ္အဆင့္ 
ပညာေရးဌာနမ်ားက ထုတု္ပယလ္ုုိက္သျဖင့္ ကခ်င္တုုိ႔ကိုု နာက်ည္းေစခဲ့ၿပီး ကခ်င္တုုိ႔၏ တုုိင္းရင္းသားပညာေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္လာလွ်င္ သီးျခားျဖစ္တည္လုုိသည့္သေဘာမ်ားကုုိ ပုုိမိုု ခိုုင္မာသြားေစခဲ့သည္။18  

၂.၂ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ား  

တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္၊ နာက်ည္းမႈမ်ားကုုိ ကိုုယ္စားျပဳသည့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နကက္ုုိင္အဖြဲ႔အစည္း 
အမ်ားအျပားသည္ ဆယ္စုုႏွစ္ ႏွင့္ခ်ီကာ တုုိက္ပြဲဝင္လာၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ားစုုမွာ လတ္တေလာေပၚထြက္လာသည့္ 
ျပႆနာအျပည့္ျဖစ္ေသာ၊ အျငင္းပြားမႈဆန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လာၾကသည္။ ယခုုစာတမ္းတြင္ တုုိင္းရင္းသား 
အဖြဲ႔ႀကီးသံုးဖြဲ႔ ျဖစ္ေသာ ကရင္၊ ကခ်င္၊ မြန္ တုိ႔၏ ျဖတ္သန္းမႈ၊ တုုိင္းရင္းသားလက္နကက္ုုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လူထုု၏ နာက်ည္းခ်က္၊ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကုုိယ္စားျပဳအျခားအစုုအဖြဲ႔မ်ား၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားကိုု အဓိကထားေလ့လာမႈ 
ျပဳထားသည္။   

အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္နညး္တူ KIOႏွင့္ NMSP တုုိ႔သည္ ၁၉၉၀ ႏွစ္လည္ပိုုင္းမ်ားတြင္ ထုုိစဥ္က စစ္အစုုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဖဲြ႔စလုုံးသည္ ဆယ္ငါးႏွစ္နီးပါး ခက္ခဲၾကပ္တညး္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ုထိန္းသိမ္းရင္း 
ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ခက္ခက္ခဲခဲ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းမွ တုုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုုမ်ားၾကားႏွင့္ မိမိလူမ်ိဳးစုုမ်ားအတြင္း အရပ္ဘကလ္ူ႔အဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္မ်ား ျပန္လည္ေပၚထြက္လာေစရန္ အားထုုတ္ခ့ဲရ 
သည္။ ေလ့လာသူအမ်ားစုုအေနႏွင့္ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားသည ္ ႏိုုင္ငံတြင္းဆယ္စုုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ လူမႈေရး၊ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုုိင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားရွင္းႏုုိင္သည့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္အက်ိဳးမဲ့သည္ဟု ု သုုံးသပ္ၾကသည္။ 
သုုိ႔ေသာ္လည္း ယခင္ကာလက ေရးထုုိးခ့ဲသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားေၾကာင့္ KIO ႏွင့္ NMSP (ႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႔မ်ား) သည္ 
၄င္းတုုိ႔၏ ပညာေရး ကြန္ယက္မ်ားကိုု ျဖန္႔က်က္ၿပီး ၄င္းတုုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ (အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး နယေ္ျမ) မွေက်ာင္းသားငယ္မ်ားကိုု 
မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုုပ္ႏိုုင္ခ့ဲသည္။ အစုုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ခဲ့သည္။ KNU 
သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည္။ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထုုိးခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းေဒသမ်ားတြင္ လက္နကက္ုုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆကလ္က္ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ KNU ၏ ပညာေရး 
စနစ္သည္ သီးျခားဆန္သည့္သေဘာ၊ သီးျခားသင္ရုုိးညႊန္းတမ္းမ်ားအသံုုးျပဳခ့ဲသည္။ KNU အထကတ္န္းေက်ာင္းထြက္မ်ား 
(ထုုိင္းႏုုိင္ငံရွိ ဒုုကၡသည္စခန္းမွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားခ့ဲ သူမ်ား) ေမြးထုုတ္ခဲ့သည္။  

ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားရိွသည့္တုုိင္ NMSP အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ တည္တံ့ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ 
ျပန္လည္ အတည္ျပဳလက္မွတထ္ုုိးခ့ဲသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခက္အခဲမ်ားရိွေနသည့္တုုိင္ 
NMSP ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ မြန္ပညာေရးစနစ္ ႀကီးထြားေစရန္ အားေပးႏိုုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသားပညာေရး 
ေက်ာင္းစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းဆုုံးဟုု ယူဆထားရသည့္စနစ္တခုုကိုု အလွဴရွင္မ်ား၏ ပံ့ပိုုးမႈမ်ားမရိွသျဖင့္ မြန္ပညာေရး 
ဦးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဝခြဲမရသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆုုိင္ေနရသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျပဳလုုပေ္နသည့္ 
အစုုိးရပညာေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းရမည္လား သုုိ႔မဟုုတ ္ ကခ်င္ကဲသ့ုုိ႔ သီးျခားပညာေရးစနစ္ ေဖာ္ထုုတ္ရမည္လားဟုု ေရြးခ်ယ္ရန္ 
ခက္ခဲေနသည္။ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုမ်ား ေနထုုိင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ မူလတန္းအဆင့္တြင္ မိခင္ဘာသာစကား 
အေျချပဳသင္ၾကားေရးကိုု ခြင့္ျပဳသည့္၊ အားေပးသည့္ ဥပေဒကိုု လတ္တေလာတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထုတု္ျပန္မႈမ်ားလည္း 
ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရိွ (သင့္ေတာ္သည့္ သင္ရိုုးမ်ား၊ 
                                                            
15 ကခ်င္ႏွင့္ မြန္တိုု႔၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ မိုုင္ဂ်ာယန္ေကာလိပ္အသစ္၊ မိုုင္ဂ်ာယန္ ပညာေရး အင္စတီက်ဴ၊ အဂၤလိပ္စာအထူးျပဳအစီအစဥ္၊ 
ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒေကာလိပ္၊ ေကအိုုင္အိုု စိုုက္ပ်ိဳးေရးေကာလိပ္ အလမ္န္ဘြန္မ္ (လိုုင္ဇာအနီး)။ စံခလပူရီ (ထိုုင္း) ႏွင့္ NMSP ဌာနခ်ဳပ္တြင္ဖြင့္လစ္ထားသည့္ NMSP 
တည္ေထာင္ခဲသ့ည့္ (လက္ရိွတြင္မည္သည့္လက္ေအာက္ခံမွ မဟုုတ္သည့္) အထက္တန္းလြန္ေက်ာင္း 
16 ကခ်င္ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး။ 
17 စာတမ္းရွင္မ်ားသိုု႔ ေပးအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား။. 
18 ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေမးျမန္းခ်က္ 
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အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသည့္ဆရာမ်ား) သည့္အတြက ္ မြန္ပညာေရး ဦးေဆာင္သူမ်ားအဖုုိ႔ ယင္းလစ္လပ္ေနသည့္ ကြက္လပ္တြင္ 
ဝင္ေရာက္ျဖည့္ဆည္းရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရွိေနသည္။ ထုုိကဲ့သုုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မြန္ပညာေရးစနစ္ကိုု ေဒသခံမ်ား 
ဦးစီးႏုုိင္မႈမ်ား အေသအခ်ာျဖစ္ထြန္းေစရန္ အတြက္ႏိုုင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ိဳးသားေရး 
လႈပ္ရွားသူမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ အတုုိက္အခတံုုိင္းရင္းသားမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာအစိုုးရကို ု လက္ရွိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၊ အဓမၼစည္းရုုံးေရးမူဝါဒမ်ား ဆက္လက္က်င့္သုုံးျခင္း (ဗမာဇာတ္သြင္းျခင္း) ႏွင့္ပတ္သကလ္ာလွ်င္ 
မယုုံၾကည္မႈမွာ အလြန ္ႀကီးမားစြာက်န္ရိွေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုုိကိစၥမွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။  

KNU ၏ ပညာေရးစနစ္သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ပညာေရးေပၚထားရိွသည့္ သေဘာထား၊ ႀကံ႕ႀက႕ံခံ စိတ္ဓာတ္မ်ား၏ 
အမွတ္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုုင္ရန္မွာ ယင္းစနစ္ကိုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ရန္ လိုသည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ ႏွင့္ အစိုုးရ ပညာေရးစနစ္၏ သင္ရိုုးအရ၊ စီမံမႈအပိုုင္းအရ  ဆက္စပ္မႈကို ု
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုုိင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တခုုလုုံးတြင္ KNU သည္ အစုုိးရႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔ ၂ဝ နီးပါးအနက္မွ အတက္ႂကြဆုုံး၊ စိတ္ကူးစိတသ္န္းအေကာင္းဆုုံးျဖစ္သည္။ 
ထုုိ႔ေၾကာင့္ေျပာင္းလဲေနသည့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အခင္းအက်င္းတြင ္ ကရင္ပညာေရးဆုုိင္ရာ ဦးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ယင္းအစဥ္အလာကုုိ ၄င္းတုုိ႔စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း၊ အစုုိးရႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရာတြင္ 
အသုုံးခ်ႏုုိင္မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ႏုုိင္သည္။  

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ေအာက္တုုိဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ KNU အပါအဝင္ EAGs ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တစ္ႏိုုင္ငံလုုံးဆုုိင္ရာ 
ပစ္ခတ္တုုိက္ခိုုကမ္ႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ု ျမန္မာအစိုုးရ၊ စစ္တပ္တို႔ႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတေ္ရးထုုိးခ့ဲသည္။ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ 
ဖိအားေပး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရံဖန္ရံခါ ရွိခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ျပႆနာမ်ားရိွေနဆဲ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား 
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ကို ု EAGs အဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔၏ လက္မတွ္မထုုိးေရး၊ အခမ္းအနားတက္ေရာက္မႈမရွိျခင္း ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက 
ညႊန္ျပလ်က္ရွိသည္။ (KIOႏွင့္ NMSP လည္းတက္ေရာက္ျခင္းမရိွ)  

ႏုုိင္ငံတကာ အသုုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ အျခားအစုုအဖြဲ႔မ်ားသည္ စစ္တပ္အစုုိးရႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအေျခစိုုက္ ဒီမိုုကေရစီ လုုိလားသူမ်ားၾကားမွ 
လြန္ဆြဲပြဲမ်ားကုုိသာ အာရံုုထားေနေသာေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ျမန္မာႏ္္ိုုင္ငံမွ တုုိင္းရင္းသားျပႆနာမ်ားသည္  
ေခ်ာင္ထုုိး ထားျခင္းခံရသည္။ လြန္ခ့ဲသည့္ ေလးႏွစ္တာအတြင္း စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆုုံး၊ အေရးအပါဆံုုး တုုိးတက္မႈအေနျဖင့္ 
တုုိင္းရင္းသားျပႆနာသည္ တိင္ုးျပည္အဆင့္ႏိုုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ရန္အစီအစဥ္တြင္ တုုိင္းရင္းသားျပႆနာမ်ား လႊမ္းမုုိးလာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဥးီသိန္းစိန္ အစိုုးရလက္ထက ္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပုုိင္းတြင္စတင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ယင္းတုုိးတက္မႈကိုု 
ကိုုယ္စားျပဳလ်က္ ရိွသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုုင္း ပထမဆုုံးအႀကိမ္အေနျဖင့္ ကာလရွည္ၾကာ ဖိႏိွပ္ (ရံဖန္ရံခါ 
အၾကမ္းဖက္နည္းအသုုံးျပဳ) ခံထားရသည့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ားအေနျဖင့္ ၄ငး္တုုိ႔ နစ္နာခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုုိ 
ႏုုိင္ငံအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚတြင္ ထုုတ္ေဖာ္ ေျပာခြင့္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုုိဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ကိုုယ္စားျပဳ 
ဒီမိုုကေရစီေရးရာဘက္သုုိ႔ အာရံုုေရာက္သြားၿပီး တုုိင္းရင္းသား ျပႆနာမ်ားကုုိ ေဘးသုုိ႔ပိုု႔လုုိက္မည္ကိုုလည္း စုုိးရိမ္မႈမ်ား 
ရွိေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ေနာက္တက္လာမည့္ အစုုိးရကို ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္၊ ခက္ခဲလွေသာ 
ကိစၥရပ္အမ်ားအျပားက ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ရွသိည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မွ အဓိကျပႆနာမ်ားမွာ 
အနည္းဆုုံးအေနျဖင့္ ေနာက္ႏွစ္ ႏွစ္ကုုန္ပိုုင္းထိ အာရံုုစိုုက္ခံရရန္မွာ ျဖစ္ႏုုိင္ေခ်နည္းသည္။ NCA သည္ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုမ်ားႏွင့္ 
၄င္းတုုိ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုုိက္ပြဲဝင္လာသည့္ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕အတြက ္ တုုိးတက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားတစ္ခုု ျဖစ္သည္။  

ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုု၊ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ေတာ့ NCA သည္စတ္ိခ်ရသည့္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုုမဟုုတ္။ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ 
ႏွင့္လည္း ျပႆနာမ်ားရွိေနသည္။ NCA တြင္ လက္မွတထ္ုုိးရန္ ျငင္းဆုုိသည့္ EAGs အမ်ားစုုသည္  စစ္အင္အား 
အနည္းငယ္သာရိွသည့္ အဖြဲ႔ငယ္ ၃ ဖြဲ႔၊ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္စဥ္တြင္ ျပန္လည္ထြကေ္ပၚလာသည့္ EAGs သုုံးဖြဲ႔ 
အပါအဝင္ အားလံုုးပါဝင္ေရးကိုု ေတာင္းဆုုိထားသည္။ အစုုိးရဘက္မွ ေဆြးေႏြးသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္) သည္ 
အင္အားခိုုင္မာ ေတာင့္တင္းသည့္ EAGs မ်ားႏွင့္သာ ေဆြးေႏြးရန္ အတင္းအက်ပ္ေတာင္းဆုုိသည္။ ယင္းကိစၥသည္ EAGs မ်ားႏွင့္ 
၄င္းတုုိ႔မဟာမိတ္မ်ားၾကားတြင္ အျငင္းအခုုန္အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေစသကဲသ့ိုု႔ အစုုိးရႏွင့္ လည္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။  

ေနာက္ထပ္ျပႆနာမ်ားမွာ NCA တြင္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ခုုိင္မာမႈတုုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပေ္နသည္။ သတမ္ွတ္ထားသည့္ 
လုုပ္ငန္းစဥ္အရ NCA လက္မွတ္ေရးထုုိးၿပီး ရက္ေပါင္း ၉၀ အၾကာတြင္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္ အဓိကအက်ိဳးသက္ဆိုငသ္ူမ်ားသည္ အစုုိးရသစ္ဖြဲ႔စည္းေရး၊ သမၼတေရြးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ မူဝါဒေရးရာမ်ား 
ေဆြးေႏြးျခင္း (ႏိုုင္ငံ၏ဘတ္ဂ်တ ္ ကိစၥအပါအဝင္) တုုိ႔ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္မွန္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုု သတ္မတွ္ထားသည့္ 
အခ်ိန္တြင္း စတင္ႏိုုင္ျခင္းရွိမရိွမွာ ယခုုစာတမ္းေရးသားခ်ိန္ထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးပါ။ လကရိွ္အစုုိးရႏွင့္ လြႊတ္ေတာ္သည္ 
ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မႈေဘာင္ဆုုိင္ရာ ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
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အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားက ထုတုေ္ဖာ္ခဲ့သည္။ ထုုိကိစၥကို ု အဓိကပါဝင္သူမ်ား အေနျဖင့္ မတင္မက်ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
ႏုုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားစုု အႏုုိင္ရခဲ့သည့္ ( ၇၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းေက်ာ္) အမ်ိဳးသား ဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) 
အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ ဆႏၵရွိႏိုုင္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုုံး ႏုုိင္ငံေရးပါတီသည ္EAGs အမ်ားစုုေပၚတြင္ 
ေလးစားသမႈအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရိွသည္။ ေရြးေကာက္ခံ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္အာဏာရရိွမႈ (legitimacy) 
သည္လက္နကက္ုုိင္ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ဆုုိျခင္းထက ္ လႊတ္ေတာ္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ရရိွျခင္းျဖစ္သည္ဟု ု ခံယူထားသည္။ 
ႏုုိင္ငံတြင္းရွိ ခိုုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ EAGs မ်ားသည္ ၄င္းတုုိ႔ ကုုိယ္စားျပဳသည့္ လူထုု၏ တရားဝင္အာဏာအပ္ႏွင္းထားမႈကိုု 
ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ တုုိက္ပြဲဝင္ျခင္းမွ ရရွိထားသည္ဟူေသာ နားလည္မႈေပၚအေျခခံေပၚ မူတညလ္်က္ ဤစာတမ္းျပဳစုုထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္မႏုုိင္ငံေရးသမားအားလံုုး ထုုိသုုိ႔နားလည္ထားျခင္း မရိွပါ။  

ယခုုစာတမ္းအရ EAGs မ်ား၏ ၾသဇာ၊ အေနအထားသည္အျမင့္ဆုုံးအေျခအေနကုုိ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ေနာင္တက္လာမည့္ 
အစုုိးရအေနျဖင့္ လက္ရွိအစိုုးရ၏ အေဟာင္းမ်ားကုုိ ျပန္လည္တူးေဖာ္ရန္မွာ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်မရိွပါ။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုုပ္ငန္းစဥ္ကို အစမွျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေခ်ရိွသည္။ လာမည့္ႏွစ္ အခ်ိန္တစ္ခုုအတြင္း ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သုုိ႔မဟုတု ္အမ်ိဳးသား 
ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုုပ္ငနး္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုုင္ဖြယ္ရွိသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ထုုိကဲ့သိုု႔ အစီအစဥ္မ်ားကုုိ 
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္၊ လြတ္ေတာ္မူဝါဒမ်ားေပၚတြင္သာ အေျချပဳေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရိွၿပီး EAGsမ်ားကိုု အျခားေသာ အက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူ 
မ်ားနည္းတူ ဖိတ္ၾကားေဆာင္ရြက္သြားႏိုုင္သည္။ လက္ရိွအစုိးရက့ဲသုုိ႔ အဓိကေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသည့္ေနရာမွ ဖိတ္ေခၚရန္ 
အလားအလာနည္းသည္။ ျပႆနာရိွသည့္ NCA ကို ုသေဘာတူျခင္းသည္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း အခိုုင္အမာရပ္တည္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ရန္ EAGs မ်ား၏ အားထုုတ္မႈကို ု အတားအဆီး ျဖစ္ေစမည္မဟုုတ္ပါ။ ထုုိသုုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ရပ္တည္ခ်က္ကိုု 
ပင္နိမ့္က်ေစႏိုုင္သည္။ ထုုိကဲ့သုုိ႔ေသာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားရိွသည့္တုုိင္ ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားဆုုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားသည္ 
တုုိင္းရင္းသားလူထုုႏွင့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကားတြင္ အဓိက ေဆြးေႏြးရမည့္ စိုုးရိမ္စရာ အခ်ကအ္ေနျဖင့္ ရိွေနအံုုးမည္ျဖစ္သည္။  

အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း NCA အခန္း ၆ တြင္ EAG အာဏာပုုိင္မ်ား၏ ပညာေရး19၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝသယံဇာတ 
စီမံျခင္း ႏွင့္ လုုံၿခဳံေရးကိစၥေဆာင္ရြက္မ်ားကို ု အသိအမတွ္ျပဳၿပီး ႏ္ိုုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားကုုိ အစုုိးရ ႏွင့္ EAGs 
မ်ားပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုု ပါရိွသည္။ NCA ( ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး) ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးအေျဖမရခင္ၾကား 
အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၾကာႏုုိင္၊ တင္းမာမႈမ်ား ရွိႏိုုင္သည့္ ၾကားကာလအတြင္း EAG ပညာေရးႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားကိုု 
ပံ့ပိုုးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္လုုိအပ္သည္။ ယင္းကဲ့သုုိ႔ ပံ့ပိုုးမႈသည္ ျပည္နယအ္ဆင့္ အစိုုးရႏွင့္ လက္မွတထ္ုုိးထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း NCA 
လက္မွတ္ထုုိးျခင္းမရွိသည့္ NMSP ကဲ့သုုိ႔ေသာ EAGs မ်ား အတြကလ္ည္းအက်ဳံးဝင္သည္။ ဤေနရာတြင္ ေကအုုိင္အုုိ၏ 
ရပ္တည္ခ်က္မွာ ပိုု၍ရွင္းရခက္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အေျခခံအားျဖင့္ ကခ်င္ေဒသမွ ပဋိပကၡမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းရန္မွာ အဓိက 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားတြင္ နိုုင္ငံေရး ဆႏၵရွိမွျဖစ္ႏိုုင္သည္။  

ၿင္ိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ေပၚထြက္လာႏိုုင္သည့္ အဓိက ကိစၥႀကီးတစ္ခုုမွာ EAGs မ်ား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္စနစ္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်နိ္တြင္ေတာ့ နီးစပ္ရာ အရပ္ဘကလ္ူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
အစုုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ EAGs မ်ားလက္ေအာက္ခံ ပညာေရးႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးအပ္သည့္ စနစ္မ်ားသည္ အစုုိးရစနစ္ေၾကာင့္ ပယ္ေပ်ာက္သြားမည္လား။ အစိုုးရစနစ္ႏွင့္ အၿပိဳင္ ဆကသ္ြားမည္လား သုုိ႔မဟုုတ္ 
ပူးေပါင္းျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္မည္လား ဆုုိသည့္ေမးခြန္းမ်ားေပၚထြက္လာသည္။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ ေထာက္ရႈျခင္းမရိွပဲ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အစိုုးရအာဏာ ျဖန္႔က်က္ရန္ လုုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံတကာ 
အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ အားေပးမိလ်ကသ္ားျဖစ္သြားမည္ကိုု တုုိင္းရင္းသား အက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူ 
မ်ားက စုုိးရိမ္သည္။လက္ေတြ႔ျဖစ္စဥ္မ်ား အရေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခင္က EAG လက္ေအာက္ခံ ေဒသမ်ားသိုု႔ 
အစုုိးရစနစ္ ျဖန္႔က်ကရ္ာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳလ်က္ရိွသည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။ ထုုိအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံတုုိင္းရင္းသားဘာသာ 
စကား တတက္ြ် မ္းျခင္းမရိွသည့္ ဆရာမ်ားကိုု ခန္႔ထားသည့္ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားပါဝင္သည္။

                                                            
19 NCA တြင္ ပညာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၄ ႀကိမ္ေဖာ္ျပထားသည္။ အပိုုဒ္ ၉ (က) ျပည္သူလူထုု၏ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေနအိမ္၊ ေဒသႏၱရ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တိုု႔အတြက္ လိုုအပ္ေသာ ပ့ံပိုုးကူညီမႈမ်ား ညိွႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ (ဇ) ဥပေဒႏွင့္အညီ ပညာသင္ၾကားေရးဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ 

ေႏွာင့္ယွက္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ပညာေရးဆိုုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ စာသင္ေက်ာင္း၊ သင္တန္းေက်ာင္း၊ အေဆာက္အအုုံမ်ားကုုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

ပညာသင္ယူေနသူမ်ားကုုိ ေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔ထားျခင္း မျပဳလုုပ္ရ။ (ဋ) စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးရံုု၊ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံုု ပရဝုဏ္မ်ားအား 

အေၾကာင္းမဲ့ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပ်က္ဆီးမႈဆိုုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုုင္ရာ တပ္စခန္းခ်ထားျခင္းမျပဳလုုပ္ရ ႏွင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အပိုုဒ္ ၂၅(က)  
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၂.၃ ႏုိင္ငံပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုုင္းမွစ၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑သည္ အၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုုိင္ခ့ဲရသည္။ 
၂၀၁၅ ဧၿပီတြင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးမွ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးစုုစုုေပါင္း၏ သံုးပုုံတစ္ပုုံ (၃၅.၇၂ 
ရာခိုုင္ႏႈန္း) (ကေလးငယ္ဦးေရ ၄.၅ သန္းနီးပါး) သည္ေက်ာင္းေနျခင္းမရိွပါ။ ၁၂ - ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ (အလယတ္န္း ေက်ာင္းသားမ်ား) 
အမ်ားစုု ပါဝင္သည္။20  

ပညာေရးဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ ဦးသိန္းစိန္၏ အဓိက ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တစ္ခုုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း NLD 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ EAGs မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား 
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာေစရန္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးမ်ားေနာက္တြင္ ရပ္တည္ေနသည္။(Lall 2016) ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ 
ေႏြရာသီတြင္ ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း (Comprehensive Education Sector Review 
Programme (CESR)) ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ စင္းလုုံးေခ်ာပညာေရး ေပၚထြက္လာေစရန္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ပါ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာခ့ဲသည္။ CESR ပညာေရးအဖြဲ႔ကိုု UNICEF မွ ဦးေဆာင္ၿပီး AUSAID ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ကဲ့သုုိ႔ 
အလွဴရွင္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳ းေရး မိတ္ဖကမ္်ားက အနီးကပ္ပံ့ပုုိးၾကသည္။ ပါဝင္လုုိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖကအ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုုးကိုု 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖိတ္ၾကားခ့ဲၿပီး ပထမဆုုံးအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန ္ အခြင့္အေရးျဖစ္ခ့ဲသည္။ 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုုင္ငံတြင္းရွိ ပညာေရး၊ စီမံမႈက႑ အလုုိက ္သုုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။21  

CESR ၏သုုံးသပ္မႈတြင္ သင္ၾကားျခင္း၊ သင္ယူျခင္း က႑အားလုုံးပါဝင္သည္။ ကေလးသူငယ ္ပညာေရး မွ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးထိ၊ 
ပညာေရးႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဌာနမ်ား အားလုုံးပါဝင္သည္။22 ပထမအဆင့္ လုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ေနာက္ 
CESR အေနျဖင့္ သုုံးသပ္စဥ္းစားမႈမ်ားျပဳလုုပ္ေနသည့္ လုုပ္ငန္းတင္ျပခ်က္တြင္ အေျခခံပညာသင္ယူမႈကာလကုုိ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၂ ထိ 
တုုိးရန္၊ ဆရာမ်ား၏ သက္ေမြးမႈပုုံစံကိုု ေျပာင္းလဲရန္တုုိ႔ပါဝင္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္မွာ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေသာ္လည္း 
သင္ရုုိးညႊန္းတမ္း ျပည့္မွီေအာင္ သင္ၾကားရန္ အခ်ိ္န္လုုေနရသည့္ ဆရာမ်ား၏ျပႆနာကုုိ ရွင္းေပးႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ဒုုတိယလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပုုိ၍အေရးႀကီးသည္။ ရာထူးတုုိးသည့္ဆရာမ်ားသည္ အလယတ္န္းမ်ား သုုိ႔ေျပာင္းေရြ႕သြားသျဖင့္ 
မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေတြ႔အႀကံဳနည္းသည့္ ဆရာမ်ားသာ က်န္ခ့ဲသည္။ CESR သည္ ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ား 
(အဂၤလိပ္အပါအဝင္) ကိုုလည္း သုုံးသပ္ခ့ဲၿပီး ဖတ္စာအုုပ္မ်ားကုုိ တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားသုုိ႔ျပန္ဆုုိရန္ အႀကံျပဳခ့ဲသည္။  

CESR လုုပ္ငန္းစဥ္မွ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ကုုိက္ညီရန္ ရွည္လြန္းေနၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုုိင္မွီ 
ပညာေရး ဥပေဒတစ္ခုုကိုု အတည္ျပဳလုုိျခင္းေၾကာင့္ သမၼတရံုုးသည္ ပညာေရးျမင့္တင္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ 
(Education Promotion Implementation Committee (EPIC)) ကိုုဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ ၂၀၁၃ ေအာက္တုုိဘာ ၇ ရက္ေန႔ 
အစည္းအေဝးတြင ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ္ိတ္ဖက္မ်ားမွပါဝင္သ ူ ခုႏွစ္ဦးျဖင့္ ကတိုိက္ကရိုုက္ေဆာင္ရြက္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ ပညာေရးက႑ကုုိ 
လမ္းေၾကာင္းျပမည့္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ညီလာခံကိုု လက္ေတြ႔အေျခအေနႏွင့္ကုုိက္ညီသည့္ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ေခါင္းစဥ္ႏွင့္က်င္းပရန္ သမၼတရံုုးကေၾကညာခ့ဲသည္။23 ရန္ကုုန္တကၠသုုိလ္ဝင္းအတြင္း CESR ေနရာယူထားသည့္ 
စိန္ရတုုသဘင္ခန္းမႏွင့္ မီတာ ရာဂဏန္းမွ် ေဝးသည့္ ေနရာတြင္ EPIC မွေနရာယူသည္။ ပညာေရးႏွင့္ တုုိက္ရုုိကပ္တ္သက္သည့္ 
ဝန္ႀကီးဌာန ၁၃ ခုုမွ ဒုုဝန္ႀကီးမ်ား ( ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္) ပါဝင္သည့္ အလုုပ္အဖြဲ႔၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿငိမ္းစားအရာရိွမ်ား၊ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားတတ္သိပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ အႀကံေပးအဖြဲ႔၊ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေသးစိတ္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အလုုပ္အဖြဲ႔ ၁၈ဖြ႔ဲ ဟူ၍ အစုုအဖြဲ႔ ၃ ခုုပါဝင္လ်က္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ အစုုိးရဘက္မွ တစ္ဦး၊ 
တတသ္ိပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔မွ တစ္ဦး ေဆာင္ရြက္ၿပီး စုုစုုေပါင္း လ ူ ၂၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္သည္။ CESR အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ EPIC 
ထိေတြ႔မႈအနည္းငယ္သာရိွသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈမ်ားမွာလည္း မ်ားစြာေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
ခံလုုိက္ရသည္။ အစည္းအေဝးမ်ား အားလံုုးကိုု ဗမာဘာသာျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလကုုန္တြင္ EPIC 
အစီရင္ခံစာမ်ားကို ုတင္သြင္းခ့ဲသည္။  

လႊတ္ေတာ္ဆုုိင္ရာ ပညာေရးျမင့္တင္မႈေကာ္မတီလည္းရိွၿပီး ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈလုုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ 
ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၁၀ ဦး၊ NLD မွ ၃ ဦး၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္ပါတီမ ွ၂ ဦး တုုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ပညာေရးဆိုုင္ရာ 
                                                            
20 မြန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားမွ ေက်ာင္းထြက္သည့္ ႏႈန္းသည္ ႏိုုင္ငံတြင္း ပွ်မ္းမွ် အေျခအေနသာျဖစ္သည္။ ၆၄ ရာခုုိင္ႏႈန္းရိွသည္။. 
21 ျမန္မာပညာေရးက႑ သံုုးသပ္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ( ဇူလိုုင္ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၂). 
22 ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သိပံင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ 
အလုုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ သမဝါယမ 
ဝန္ႀကီးဌာန၊ အခြန္ဘ႑ာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုု ေရွ ႔ေနခ်ဳပ္ရံုုး။ 
23  CESR ကိုု အစားထိုုးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုုတ္သကဲ့သိုု႔ ထပ္တူက်သည့္ လုုပ္ငန္းကုုိ ႏွစ္ႀက္ိမ္ႏွစ္ခါျပဳလုုပ္ရန္လည္း မဟုုတ္ေၾကာင္း၊ EPIC ႏွင့္  CESR တိုု႔သည္ တခုုႏွင့္ 
တခုု အမီွသဟဲ ရိွေၾကာင္းကုုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားကုုိ အာမခံ ေျပာခ့ဲသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ေတာ့ CESR ကုုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳပဲ ယင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္ရန္၊ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း၏ လုုပ္ငန္းမ်ား ဟုုန္သြားေစရန္ျဖစ္သည္။ (သမၼတရံုုးမွ သက္ဆိုုင္ရာ ပုုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စကားဝိုင္း). 
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမႈေဘာင္တြင္ အသုုံးျပဳရန္ ဘကစ္ုုံလႊမ္းၿခဳံမႈရွိသည့္ ပင္မ ပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ျပဳစုုရန္ ဖြဲ႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ တြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအသစ္ကိုု အတည္ျပဳခ့ဲသည္။24 အမ်ိဳးသားပညာေရးက႑ စီမံခ်က ္(၂၀၁၆ - 
၂၁) National Education Sector Plan (2016-21) တြင္ သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းအသစ္၊ ေက်ာင္းသား အရည္ေသြး ဆန္းစစ္မႈ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္း၊ ပင္မ သင္ၾကားေရး စနစ္အျဖစ္ ကေလးဗဟုုိျပဳသင္ၾကားေရးကိုု တုုိးခ ဲ်႕သြားရန္တုုိ႔ပါဝင္သည္။ စာသင္ၾကားမႈ 
အဆင့္အတန္းကိုု ဆန္းစစ္မႈျပဳလုုပ္မည့္ ေက်ာင္းအဆင့္အတန္း သတ္မတွ္မႈစနစ္သစ္ကုုိလည္းထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
အထက္ပါ လုုပ္ငန္းမ်ားအားလုုံးသည္ သင္ၾကားေရး က႑တခုုလုုံးကို ုအႀကီးအက်ယ္ သက္ေရာက္မႈရွိေစမည္ျဖစ္သည္။  

၂၀၁၄ စက္တင္ဘာတြင္ ပညာေရးဆုုိင္ရာ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကုုိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။25 အစုုိးရအေနျဖင့္ ပညာေရးဆိုုင္ရာ 
ကိစၥမ်ားကုုိ အလြန္အကၽြ ံ ခ်ဳပ္ကုုိင္ရန္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒဟု ု ယုုံၾကည္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အႀကီးအက်ယ္ 
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၾကသည္။ ေထာက္ျပခ်က္အမ်ားစုုမွာ ဗဟုုိဦးစီးမႈစနစ္ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေဒသလုုပ္ပုုိင္ခြင့္ သတ္မတွ္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ျဖစ္သည္။ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာ ဗဟုုိဦးစီးမႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ မည္သည့္အဆင့္ (ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္း သုုိ႔မဟုုတ ္
ၿမိဳ႕နယ္) တြင္ မူဝါဒပိုုင္းဆုုိင္ရာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မည္ဟူေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွပဲ ျဖစ္ေနသည္။26 
ပညာေရးမူဝါဒဆုုိင္ရာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသုုိ႔ ခ်မွတ္ခြင့္ေပးရန္၊ သိုု႔မွသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ 
ဘာသာစကား၊ ေရေျမအေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကုုိကည္ီသည့္ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းဆုုိင္ရာကိုု ေဆြးေႏြးႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားမွ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုုိးရမ်ားသည္ (မြန္၊ ပဲခူး၊ တနသၤာရီ) မူလတန္းအဆင့္ 
အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူနည္းစုုဘာသာစကားမ်ား စတင္ထည့္သြင္းေနၾကၿပီျဖစ္သည္(အခန္း ၃ ကုုိၾကည့္ပါ)။ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ 
(လႊတ္ေတာ္မွ၊ အထူးသျဖင့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုပါတီမ်ား) သုုိ႔ဖိအားေပးႏိုုင္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင့္ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တတ္ႂကြလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း 
ထုုိကဲ့သုုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ အရင္းအျမစ္ လံုေလာက္ေအာင္ ပံ့ပိုုးႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ မိခင္ဘာသာစကားေျပာ ဆရာမ်ား၊ 
ဆရာမ်ား၏လစာ ပံ့ပိုုးႏိုုင္ျခင္း မရိွသကဲ့သုုိ႔ အဆင့္မွီ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားပ့ံပုုိးျခင္းမွာလည္း အနည္းငယ္သာရိွသည္။ 
ထုုိကဲ့သုုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လူနည္းစုုဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားရန္သတ္မွတထ္ားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ 
EAGs ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ဦးစီးသည့္၊ စနစ္ခ်ပညာေရးစနစ္တုုိ႔မွ ဆရာမ်ားကုုိ သိမ္းသြင္းယူျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုုင္ေခ်ရိွသည္။ 
တုုိင္းရင္းသားလူထုု၏ နာက်ည္းခ်က္ႀကီး တစ္ခုုကိုု ေျဖရွင္းရမည့္အစား ပဋိပကၡကိ ု ပိုုျပင္းထန္လာေစႏိုုင္သည့္လုုပ္ရပ္ 
ျဖစ္သြားႏိုုင္သည္။  

၂.၄ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ  

၂၀၁၅ ႏိုုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ ပထမဆုုံး အေနႏွင့္ အသင့္အတင့္ မွ်တ 
လြတလ္ပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတုုိင္းပင္ NLD ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အနုုိင္ရရွိခ့ဲၿပီး အမတ္ေနရာ ၇၉ 

                                                            
24 ေက်ာင္းသားမ်ားက ဦးေဆာင္ကာဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲအမ်ားအျပားရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ မတ္လတြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်နပ္ဖြယ္ရာအဆင့္မဟုုတ္ပါ။ Lall 
(2016). 
25 ၂၀၁၅ ဇြန္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒကုုိ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။. 
26 ၂၀၁၂ ႏိုု၀င္ဘာ၊ စီးပြားေရးႏွင္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမူေဘာင္ Framework for Social and Economic Reforms (FESR) တြင္္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုုးရသည္ ဗဟိုုဦးစီးမဟုုတ္ (ျဖန္႔က်က္ထားသည့္) ပံုုစံျဖင့္ ပညာေရးကုုိ စီမံကိုုင္တြယ္သြားရန္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရိွသည္ဟုု အဓိပၺာယ္ေကာက္ယူႏိုုင္သည္။ 
အစိုုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အစိုုးရက ေဒသႏၱရမွ ရသံုုးမွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲျပဳစုုေရးကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရိွေစေရးကုုိ 
အထူးအေလးေပးလ်က္ရိွပါသည္။ သိုု႔မွသာ ေဒသ၏ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထင္ဟပ္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားမူဝါဒ 
လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ အညီ ဘ႑ာေငြသံုုးစြဲမႈမ်ား ၌ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုုင္ခြင့္ကိုု ေဒသႏၱရ အဆင့္သိုု႔ အာဏာ ခြဲေဝလႊေဲျပာင္းေပးႏိုုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုုိ႔ 
ဘ႑ာသံုုးစြဲေငြမ်ားဟုုဆိုုရာ ၌ ပံုုမွန္အသံုုးစရိတ္ႏွင့္ ေငြလံုုးေငြရင္း အသုုံးစရိတ္မ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ ေဒသဆိုုင္ရာ လႊတ္ေတာ္၏ 
လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ လုုပ္ငန္းက႑မ်ားအၾကား ခြဲေဝမႈကုုိလည္း ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲကာလ 
ခ်ိန္ညိွမႈလုုပ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအစိုုးရက ယခုုအခ်ိန္တိုုင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး အသံုုးစရိတ္မ်ားကုုိ ဗဟိုုမွ ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ လာမည့္ 
အနာဂတ္ကာလမ်ား၌ ဘ႑ာေရးအရ ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ ကိစၥ ျဖစ္လာႏိုုင္ပါသည္။ အၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး တိုု႔ကုုိအားျပဳေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီး အစိုုးရမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ တရားဝင္မႈတိုု႔ကုုိ 
အားသစ္ေလာင္းခိုုင္ခ့ံေစရန္ ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကနဦးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈမ်ားကုုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အာဏာေပးခန္႔အပ္ျခင္းတိုု႔ကုုိ 
တျဖည္းျဖည္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ တည့္မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ( စီးပြားေရးႏွင့္ လူမူေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အျခခံမူေဘာင္ ၂၀၁၂ ႏိုုဝင္ဘာ မူၾကမ္း)  
ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရမွ ပုုဂၢလိက ပညာေရး အစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လူထုုအေျချပဳ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကုုိ ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ စည္းမ်ဥ္း မူဝါဒမ်ား 
အားျဖည့္ျပဳျပင္လ်က္ရိွသည္။ တၿပိဳင္တည္းတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေဒသႏွင့္ ကိုုက္ညီမႈရိွသည့္ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း ျပဌာန္းရန္၊ အေျခခံပညာေရးစနစ္တြင္ 
ေက်ာင္းျပင္ပ အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းရန္လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ အေျခခံပညာကိုု ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္ထိ 
တိုုးျမင့္သင္ၾကားျခင္း၊ ကေလးဗဟိုုျပဳ သင္ၾကားေရးစနစ္မ်ား အသုုံးျပဳျခင္း၊ ဆရာအတတ္သင္မႈ အဆင့္ျမင့္္ျခင္း၊ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း တိုု႔ကုုိ 
အေျခခံပညာေရး အရည္အေသြးျမင့္တင္ရန္အတြက္ လိုုအပ္သည္ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာမ်ား လစာ တိုုးျမင့္ျခင္းမ်ားကုုိ 
လည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံမႈ၊ ပညာေရး အရည္အေသြးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚ အကဲျဖတ္ရန္ တင္းက်ပ္သည့္ စနစ္မ်ားထားရိွျခင္း၊ အျပင္ 
အေျခခံပညာ စီမံမႈတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တြင္ မိဘမ်ားကိုုယ္တိုုင္ တတ္ႄကြစြာပါဝင္မႈ သည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ထိုု႔ျပင္ အစိုုးရသည္ 
ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္မားျခင္း၊ မိသားစုုမ်ားတြင္ ေက်ာင္းစရိတ္ေထာင္းျခင္းမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရန္ ေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အာရံုုစိုုက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ( 
စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူေဘာင္ ၂၀၁၂ ႏိုုဝင္ဘာ မူၾကမ္း )  
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ရာခိုုင္ႏႈန္း အနုုိင္ရခ့ဲသည္။ (ျပည္ေထာင္စုု အဆင့္တြင္ ၃၉၀၊ လက္ရိွအစုုိးရ ျပည္ခိုုင္ၿဖိဳး ၄၂ ေနရာ) တုုိင္းရင္းသား 
ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္တြင္ ၁၁ ရာခိုုင္ႏႈန္းအႏိုုင္ရခဲ့သည္။ ရခုုိင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ (၄၉  ရာခိုုင္ႏႈန္းအနုုိင္ရ) မွလြဲ၍ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း NLD အမ်ားစုုအႏုုိင္ရခဲ့သည္။ သမိုုင္းဝင္ မဟာေအာင္ပြဲျဖစ္သည္။ 

တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရလဒ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္္တြင္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ 
ရလဒ္မ်ားကုုိ တအာင္းႏွင့္ ပအုုိဝ့္ပါတီမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုုင္သည္။ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ အႏိုုင္ရရိွခဲ့သည့္ အျခားေသာ တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား 
မွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုုိ သပိတ္ေမွာက္သည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
အၿပီးတြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ တုုိင္းရင္းသား ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ USDP လြမ္းမိုုးေနသည့္ လြြႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
အတုုိက္အခံမ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုုင္ခဲ့ၾကသည္။ NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဝင္ေရာက္ရန္ ျငင္းဆုုိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံေရးအာဏာအနည္းအက်ဥ္း တည္ေထာင္ႏုုိင္ခ့ဲသည္။ လာမည့္ ေလးႏွစ္တာအတြင္း ၂၀၁၀ 
ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္သတ္မွတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 
ပါဝင္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ပညာေရး၊ တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားကိုုိ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးအတြက ္ ၄င္းတုုိ႔၏ ၾသဇာသက္ေရာက္စျပဳလာသည္။ ရွင္းလင္းသည့္ 
ႏုုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ားရိွလာသည္။ ၁၅ ပါတီပါဝင္သည့္ လူမ်ိဳးစုုညီအစ္ကိုုမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) အျဖစ္ စုုစည္းမႈမ်ားရိွလာသည္။27 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပညာေရးဆိုုင္ရာ ကိစၥမ်ားကုုိအနည္းငယ္သာေဆြးေႏြးသည္။ (ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ ႏိွမ္နင္းသည့္ USDP ကိုု 
ေဝဖန္သည္မွတစ္ပါး) နုုိဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမန္မာနိုုင္ငံသားအမ်ားစုုသည္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ 
စစ္တပ္ေနာက္ခံအစုုိးရမွေဝးရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ထသံုုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကသည္။ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုအျဖစ္ ရပ္တည္ခ့ဲသည့္ 
(ဆုုိလုုိသည္မွာ ကရင္၊ မြန္၊ ခ်င္း ျဖစ္တည္မႈကို ု ဂုုဏ္ယူသည့္) ႏုုိင္ငံသားအမ်ားအျပားသည္လည္း စစ္တပ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ဘကက္ို ု မဲထည့္ခ့ဲၾကသည္။ လူနည္းစုုလူထုုကို ုကုုိယ္စားျပဳသည့္ ပါတီမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ တုုိင္းရင္းသားမဲအခ်ိဳ႕ 
ေလ်ာ့ရဲ အားနည္းသြားခဲ့သည္။ ႏုုိင္ငံတြင္းမွ မူဆလင္လူထုုအမ်ားစုုမွာလည္း စာရင္းသြင္းျခင္းမခံရပဲရိွေနခ့ဲသည္။  

တုုိင္းရင္းသားႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေျခမလွျဖစ္ခဲ့ရျခင္းကိုု ေထာက္ရွဳသုုံးသပ္လွ်င ္ EAGs အဖြဲ႕ႀကီးမ်ား၏ တုုိင္းရင္းသားလူထုု၏ 
နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုုိ အဓိကကုုိယ္စားျပဳသည့္ က႑အား ထည့္သြင္းျခင္းမရိွသည္ကုုိ သတိမူရမည္ျဖစ္သည္။ NLD 
အေနျဖင့္ ဒီမုုိကေရစီနည္းလမ္းက် ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတဆင့္ ႏုုိင္ငံေရးအာဏာရယူျခင္းအယူအဆကို ု စြဲၿမဲစြာဆုုပ္ကုုိင္ထားသည့္ 
အေလ်ာက္ ေရြးေကာက္ခံ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားအေနျဖင့္ EAOs မ်ားကုုိ ႏိုုင္ငံေရးအရလက္ခံမႈျပဳရန္မွာ ျဖစ္ႏုုိင္ေခ်နည္းသည္။ NLD 
ဦးေဆာင္သည့္ အနာဂတ္အစိုုးရအေနျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသမ်ားမွ ဘဝမ်ားကုုိ ေျပာင္းလဲေပးႏိုုင္မည္လား သုုိ႔မဟုုတ္ 
ထုုိေဒသမ်ားတြင္ စစ္အင္အားတုုိးခ်ဲ႕မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆကလ္က္ျဖစ္ေပၚေနမည္လား အစရိွသည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အၿပီးတြင္ ေပၚထြက္လာသည့္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုုျဖစ္သည္။  

NLD ၏ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အနိုုင္ရရွိမႈေၾကာင့္ တုုိင္းရင္းသားႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အနာဂတ္က႑၊ အေျခအေနမ်ားမွာ မရွင္းမလင္း 
ျဖစ္ေနသည္။ ႏုုိင္ငံအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (ဥပမာ ပညာေရးက႑) တြင္ ပါဝင္အားထုုတ္ခဲသ့ည့္တုုိင္ (ရံဖန္ရံခါ 
အသိအမွတ္ျပဳမခံရ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးမပါသည့္ေနရာမွသာ ပါဝင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္လ်က္ရိွေၾကာင္း 
သုုေတသနစာတမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ (Lall 2015)

                                                            
27 ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု ညီအကုုိမ်ား ဖိုုရမ္ အမည္ျဖင့္ NBF ကုုိ စတင္ခဲ့သည္။  
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အခန္း သုံး - အဓကိေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား 

၃.၁ ဘာသာစကားအခြင့္အေရး 

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ၾသဇာရိွ ကခ်င္လထူုုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္သားတစ္ဦးက - “တုုိင္းရင္းသား 
ပညာေရးသည္ ပဋိပကၡကို ုအရွိန္ျမင့္ေစနုုိင္သကဲ့သုုိ႔ နာက်ည္းမႈမ်ား ကုုစားျခင္း၏ အစိတ္အပိုုင္းလည္း ျဖစ္ႏိုုင္သည္ဟုုဆုုိခဲ့သည္။ 
ဆကလ္က္ၿပီး “ကၽြန္မတုုိ႔ဟာ လုုၿံခဳံမႈကုုိ မခံစားရတဲ့အတြက ္အရာရာကိုုကာကြယဖိုု္႔ သင္ၾကားခံရတယ။္ ကၽြန္မတုုိ႔ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈ 
လကၡဏာေတြ အပါအဝင္ေပါ့။ ႏုုိင္ငံတကာအေနနဲ႔ နားလည္ရမွာက တုုိင္းရင္းသားျပႆနာေတြကို ု ေျဖရွင္းႏိုုင္ျခင္းမရိွေသးသ၍ 
ျမန္မာျပည္သည္ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ မဟုုတဘ္ူးဆုုိတာပါပ’ဲ’ ဟုုဆုုိသည္။ မြန္လူမ်ိဳးတစ္ဦးကလည္း ယင္းအခ်က္ကိုု 
ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံသည္။ “ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ဆုုိင္တဲ့ ျပႆနာေတြကုုိ လ်စ္လ်ဴ႐ွဳထား 
မယ္ဆိုိရင္၊ တုုိင္းရင္းသားလူထုုရဲ႕အသံကို ု ပစ္ပယ္ထားမယ္ဆုုိရင္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုုမွာ ဆကလ္က္ပါ 
ဝင္လုုိစိတ္ရိွေတာ့မွာ မဟုုတဘ္ူး။ အစုုိးရေပၚမွာ ယုုံၾကည္မႈရွိေတာ့မွာ မဟုုတဘ္ူး ”ဟု၄ုင္းက ဆုုိသည္။  

၁၉၄၀ - ၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း လြတ္လပ္စ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ တုုိင္းရင္းသားလက္နကက္ိုုင္ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ 
ျဖစ္ၿပီးေနာက္ (Smith 1999) ျပည္တြင္းစစ္သည္ ကာလရွည္သေဘာေဆာင္မည္မွာ ပုုိ၍ထင္ရွားလာသည္။ လက္နက္ကိုုင္ 
အဖြဲ႔ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုုိ႔ၾသဇာ သုုိ႔မဟုုတ ္ အာဏာသက္ေရာက္သည့္ ေနရာမ်ားမွ လူထုုမ်ားကုုိ ပညာေရးအပါအဝင္ 
အျခားေသာ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္ ပိုု၍အာရုုံစိုုက္လာၾကသည္။  

ေျဖဆုုိမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခ့ဲသည့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအေနျဖင့္ ဗမာႀကီးစုုိးသည့္ ျပည္နယ္အစိတ္အပိုုင္းအတြင္း တုုိင္းရင္းသား 
ဘာသာစကားမ်ား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုုိ ႏိွပ္ကြပ္သည္ဟု ု ခိုုင္ခိုုင္မာမာ လက္ခံယုုံၾကည္သည္။ (အေတြ႔အႀကံဳမ်ားလည္းရွိသည္) 
“ေက်ာင္းေတြမွာ မိမိဘာသာစကားကုုိ သင္ၾကားႏိုုင္ခြင့္မရိွၾကဘူး။ လူမ်ားစုု အဝန္းအဝုိင္းက လႊမ္းမိုုးမႈေတြလုုပလ္ာတယ္။ 
မိမိကုုိယ္ပုုိင္ဘာသာစကား ေလ့လာတာမ်ိဳးကို ု အစုုိးရက အလုုိမရိွဘူး” (၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇူလုုိင္ ၇ ရက္ေန႔ အင္တာဗ်ဴး) ႏုုိင္ငံ၏ 
တရားဝင္သင္ရိုုးတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွသျဖင့္ တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုုိ ခြဲျခားဖိႏိွပ္သည္ဟုု 
တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ခံယူထားသည္။  

၂၀၁၅ ဇူလုုိင္လအတြင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတြင္ မိမိတုုိ႔ကေလးငယ္မ်ားကုုိ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ပုုိ႔ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်ကမ္်ားကုုိ ရြာသားမ်ားကေျပာျပသည္။ “ မြန္ စာသင္ေစခ်င္လုုိ႔ အဂၤလိပ္နဲ႔ ဗမာေရာေပါ့။ မိမိဘာသာစကား၊ ရပ္ရြာ ႏွင့္ 
ကိုုယ့္တုုိင္းျပည္ကို ု ပံ့ပုုိးႏိုုင္ေစဖုုိ႔ပါ။ ဒါမွမဟုုတ္ရင္ မြန္ဆုုိတာဟာ ေပ်ာက္ကြယသ္ြားမွာ။ က်ေနာ္တုုိ႔ေတြဟာဆင္းရဲတယ္ 
ကုုိယ္ပိုုင္ေျမေပၚမွာ ရပ္တည္ရမယ္။ မြန္အစုုိးရနဲ႔ ကုုိယ္ပိုုင္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံတာကိုု အလုုိရွိတယ္။ ဘာလုုိ႔လဲဆုုိေတာ့ တျခားကေလးေတြ 
လုုိမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ကေလးေတြကို ု အခြင့္အေရးရေစခ်င္တယ္။ အရင္ကာလေတြတုုန္းက ကုုိယ့္ရဲ႕ဘာသာစကားသင္ဖုုိ႔ 
ေနရာမရိွခ့ဲဘူး။ ကုုိယ့္ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တုုိင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ဖုုိ႔အတြက္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေတြ 
လုုိအပ္တယ”္ ဟုု ေျပာသည္။ ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ား (အသစ္တည္ေဆာက္သည္မ်ားလည္းပါသည္ 
ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) မ်ားကိုု မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားအနီးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ အမ်ားစုု၏ တူညသီည့္အျမင္မွာ 
“ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရြာမွာ အစုုိးရေက်ာင္းေတြရိွတာကိုု မလုုိလားပါဘူး။ စစ္တပ္ (အစိုုးရ) ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရွိေနေတာ့လည္း 
ေရြးစရာမရိွဘူးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အေနနဲ႔ ဗမာစာကိုု လုုံးဝကိုုမသင္ခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ စစ္အစိုုးရေၾကာင့္ မျဖစ္မေန 
သင္ရတာ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။28 

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းျပဳလုုပ္ခ့ဲသည့္ ေမးျမန္းမႈတြင္ ေျဖဆုုိသူမ်ား အေျပာအရ - ကုုိယ္ပုုိင္ ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ဘာသာစကား 
အသုုံးျပဳမႈသည္ ခ်ိတ္ဆက္လ်ကရ္ွိသည္။ ႏိုုင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ကုုိယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေပၚထြကလ္ာေရး 
အတြက ္တုုိကတ္ြန္းမႈျပဳေနသည့္ တုုိင္းရင္းသား လမူ်ိဳးစုုတုုိ႔၏ ႏိုုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။ မြန္ 
ရြာသားတစ္ဦးက “တုုိင္းျပည္ရပ္တည္ဖုုိ႔၊ အမ်ိဳးသား လကၡဏာကိုု ထိန္းသိမ္းဖိုု႔၊ ျမႇင့္တင္ဖိုု႔အတြက္ MTB ပညာေရး လုုိအပ္ပါတယ္။ 
ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕အေျခခံအခြင့္အေရး ျဖစ္ပါတယ္။ အစုုိးရအေနနဲ႔ ၿငိမး္ခ်မ္းေရးလုုိလားတယ္ဆုုိရင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ 
ဖက္ဒရယ္ႏိုုင္ငံေရးအေျဖရဲ႕ အစိတ္အပိုုင္း တစ္ခုုအေနနဲ႔ တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားေတြကုုိ အသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
NMSP ရဲ႕ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေတြမွာဆုုိရင္ မြန္သမိုုင္းအမွန္ကိုု သင္ၾကားခြင့္ရတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ 
ႏုုိင္ငံရဲ႕ျဖစ္တည္မႈကိုု သိရိွႏုုိင္ ထိန္းသိမ္းႏုုိင္ၾကတယ”္ ဟုုဆုုိသည္။ ကခ်င္ EAG ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတြင္လည္း ယင္းကဲ့သုုိ႔ေသာ 
အျမင္မ်ိဳးရိွသည္။ “ကုုိယ္ပုုိင္အေတြးအေခၚနဲ႔ ဘာသာရပ္ေတြကုုိ သင္ယူႏိုုင္ဖုုိ႔အတြက ္ကုုိယ္ပုုိင္ေက်ာင္း၊ ကုုိယ္ပုုိင္တကၠသိုလု္ေတြ 
ေဆာက္ဖုုိ႔လုုိအပ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဘာသာစကားကုုိလည္း တရားဝင္အသုုံးျပဳခ်င္ပါတယ္” ဟုု ေျပာသည္။  

 

                                                            
28  မိမိကေလးငယ္မ်ားကုုိ အစိုုးရေက်ာင္းသုုိ႔ ပိုု႔သည့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခက္အခမဲ်ားရွိသည္။ 
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၃.၂ ပညာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡၾကားမွ ဆက္ႏြယ္မႈ29 

လတတ္ေလာျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ အေရအတြက္အသားေပးသုုံးသပ္မႈအရ ကမာၻတဝွမ္းမွ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား၏ မူလအရင္းအျမစ္ 
မ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားဆုုိင္ရာျပႆနာလည္း တစ္ခုုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟုု ေတြ႕ရိွရသည္ (Borman, Cederman, 

and Vogt 2015)။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္လည္း ထုုိ႔အတူပင္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုုိ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနမ်ားက ပုုံေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ေနသည္။  

ကခ်င္အေနအထားကိုု ေလ့လာမည္ဆုုိလွ်င္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္တြင္ 
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ စုုစည္းမႈကိုု ပုုိ၍အားေကာင္းေစခဲ့သည္။ ဂ်ိန္းေဖာမဟုုတ္သည့္ အသုုိင္းအဝုိင္းမ်ားတြင္ ဂ်င္းေဖာစကားကိုု 
ကခ်င္တုုိ႔၏ ဘုုံစကားအျဖစ္ အသုုးံမျပဳသူမ်ားလည္း အထင္အရွားရိွသည္။ ဂ်င္းေဖာတုုိ႔ လႊမ္းမုုိးလာမႈကိုု ျပႆနာအျဖစ္ရွဳျမင္သည့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားလည္းရွိသည္။ ဘာသာစကားကြဲျပားေျပာဆိုုသည့္ ကခ်င္လူထုသုည္ ႏုုိင္ငံအစုုိးရ လက္နကက္ုုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား 
၏ တဖကသ္တ၊္ ၾကမ္းၾကဳတသ္ည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ားရိွသကဲ့သိုု႔ စိတ္ဆုုိးေဒါသထြကသ္ည္မ်ားလည္းရွိသည္။ 
တေက်ာ့ျပန္ စစ္ပြဲႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီးမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုု 
အေနျဖင့္ ပါဝင္လုုိသည့္ဆႏၵမ်ားကုုိ သီးျခားခြဲထုုတ္လိုုကသ္ည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု၏ အစိတ္အပိုုင္းတြင္း 
ရွိသင့္မရွိသင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္လူထုအုတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရိွေနေသးသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ားစုုမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံႏွင့္ 
သီးျခားေနထိုုင္ရန္ ပိုု၍ဆႏၵရိွၾကသည္။ တုုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာမႈသည္ အစုုိုုးရေပၚယုုံၾကည္မႈ ကုနု္ဆုုံးသြားျခင္း 
မဟုုတသ္ည့္တုုိင္ အႀကီးအက်ယ္ထိခုုိက္သြားသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ KIO အေပၚ ေထာက္ခံမႈမ်ားမွာလည္း တရိွန္ထုုိး 
ျမင့္တင္လာခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလတြင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိၿပီး ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ခံစားၾကရသည့္ KIO ေခါင္းေဆာင္ပိုုင္းႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္မတုုိင္မွီထ ိ သီးျခား ေနသည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားေရး ေဆာင္ရြက္သူ 
အသုုိင္းအဝိုင္းသည္လည္း KIOကို ုေထာက္ခံလာၾကသည္။ လူထုုအသုုိင္းအဝိုင္း အတြင္းမွ အမွန္တကယတ္က္ႂကြသူမ်ားျဖစ္ေသာ 
အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ေထာက္ခံမႈ ပိုု၍ျမင့္တက္လာသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္တာကာလတြင္  ကခ်င္လူထု၏ု အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ျပန္လည္ထြကေ္ပၚလာခဲ့သည္။ ျမစ္ႀကီးနား 
(ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႔ေတာ္) လုုိင္ဇာ ႏွင့္ မုုိင္ဂ်ာယန္ (တရုုတ္နယ္စပ္အနီးမွ KIO ထိနး္ခ်ဳပ္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ား) အျခား ကခ်င္လူထုုမ်ား 
စုုေဝးရာ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ား၊ မာနမ်ား ထြက္ေပၚလာမႈကို ု အထင္အရွားျမင္ႏုုိင္သည္။ ဗဟုုိအစုုိးရႏွင့္ 
စစ္တပ္တို႔သည္ ေလာဘေဇာတက၊္ အၾကမ္းဖက္သညဟ္ ု အမ်ားကထင္ျမင္ႀကံဳေတြ႔သည့္ အေနအထားတြင္ အမ်ိဳးသားေရး 
စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အတူေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သုုေတသနတြင္ ပါဝင္ေျဖဆုုိသူတခ်ိဳ႕က ၄င္းတုုိ႔၏ ကေလးငယ္မ်ားကိုု ေက်ာင္းတြင္ 
ဗမာစကား သင္ၾကားရန္သာမက ဗမာဘာသာစကား အသုုုုံးျပဳရန္မလုုိေတာ့ေၾကာင္းကိုု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုုတ္ေဖာ္ေျပာသည္။ 
တရားေရးစနစ္က့ဲသုုိ႔ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုုိင္ရာကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုုဝင္ အခ်င္းခ်င္းဆကသ္ြယ္ရာတြင္ ၾကားခံအျဖစ္ 
ဗမာအစား အဂၤလိပ္စကားကုုိ အစားထိုုးရန္လုုိအပ္သည္ဟု ုခံယူသအူမ်ားအျပား ရွိသည္။  

မြန္ ႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳး ေျဖဆုုိသူအမ်ားအျပားသည္လည္း တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားအသံုုးျပဳမႈ၊ တုုိင္းရင္းသား လကၡဏာျဖစ္တည္မႈ 
ႏွင့္ ဂုုဏ္ယူဝင့္ႂကြားမႈတုုိ႔သည္ ဆက္စပ္လ်က္ရွေိၾကာင္း ေျပာဆုုိသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံႏွင့္ စစ္တပ္သည္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကုုိ 
ျပည္မသုုိ႔ အတင္းအဓမၼသြတသ္ြင္းလုုိသည့္ မူဝါဒမ်ားကုုိ ကုုိယ္တုုိင္ႀကံဳေတြ႔ဖူးေၾကာင္း၊ အထင္အရွားရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာ သူမ်ားလည္းရိွသည္။ EAGs မ်ား၏ ကုုိယ္ပုုိင္ျပဌာန္းခြင့္ (အျခား ကိစၥရပ္မ်ားၾကား) အတြက ္ လက္နက္ကုုိင္ 
ေတာ္လွန္ျခင္းကိုု တုုိင္းရင္းသားလူထုု၏ ျဖစ္တည္မႈ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကုုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ အျဖစ္ရံဖန္ရံခါ 
တင္ျပေလ့ရွိသည္။ 

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇူလုုိင္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ၾသဇာရိွ မြန္လူမ်ိဳးႏိုုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက “ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ဘာသာစကားဆိုုင္ရာမူဝါဒနဲ႔ လက္ေတြ႔ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြဟာဆိုုရင္ ကုုိလုုိနီေခတ္မွာ အက်ဘက္ကိုု ေရာက္သြားတယ္။ လြတလ္ပ္ေရးရၿပီးေတာ့ ပုုိေတာင္ 
ဆိုးသြားေသးတယ္။ ဦးေနဝင္း အာဏာရၿပီးေနာက္မွာ ပိုုၿပီး ပုုံပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္လာၿပီး မြန္ေတြဟာ ကိုုလုုိနီကြ် န္ျပဳခံရသလုုိ 
ျဖစ္သြားတယ္” ဟုုေျပာသည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇူလုုိင္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ႏိုုင္ငံေရးတကႄ္ကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးက “တုုိင္းရင္းသားလူထုု 
အားလုုံးဟာဆိုုရင္ ေက်ာင္းေတြမွာ MTB သင္ၾကားေရး နဲ႔ သင္ၾကားႏိုုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သတူုုိ႔ရဲ႕ ဗဟုုိဦးစီးေရး၊ 
ဗမာဇာတ္သြင္းေရးမူဝါဒေတြေၾကာင့္ အစိုုးရအေနနဲ႔ ဒါေတြကိုခုြင့္မျပဳႏိုုင္ေသးပါဘူး။ အားလံုုးကို ု သူတို႔က ဗမာစကား 
ေျပာေစခ်င္ေနတာ။ ဗမာေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဝါဒကုုိ ပစ္ပယ္မယ္ဆုုိရင္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ 
အဆုုံးသတ္ႏိုုင္မွာမဟုုတဘ္ူး” ဟုုေျပာသည္။ ျပႆနာမ်ား ရွိေနသည့္တုုိင္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ 
                                                            
29 ကရင္ျပည္နယ္မွ လက္နက္ကိုုင္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္ၾကားမွ ပဋိပကၡႏွင့္ ပညာေရးၾကားမွဆက္ႏြယ္မႈ အေၾကာင္းကုုိ Lall ႏွင့္ South တိုု႔၏ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ 
အစိုုးရႏွင့္သက္ဆိုုင္ျခင္း မရိွသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (မြန္ႏွင့္ ကရင္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး စနစ္မ်ား) (၂၀၁၃ Journal of Contemporary Asia) Comparing 
Models of Non-state Ethnic Education in Myanmar: the Mon and Karen national education regimes (‘Journal of Contemporary Asia’ 2013). 
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ပတ္သက္ၿပီး ရြာသားမ်ားက NMSP အပစ္အခတ္ရပ္စဲခ်ိန္မွစၿပီး ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပညာေရးက႑အႀကီးအက်ယ္ တုုိးတက္လာသည္ 
ဟု ေျပာသည္။  

ေျဖဆုုိသူမ်ား (ဥပမာ - ကခ်င္ NGO ေခါင္းေဆာင္၊ ၇.၄.၂၀၁၅) ကခ်င္စစ္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ အထူးသျဖင့္ 
ကခ်င္ေအာက္ေျခအဆင့္တက္ႂကြလုႈပ္ရွားသူမ်ားက KIO ပညာေရးစနစ္ကိုု အစုုိးရႏွင့္ သီးျခားရပ္တည္ရန္ ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။ 
ကခ်င္ပညာေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက (၂၂.၄.၂၀၁၅) “ဗမာေတြကိုု ယုုံၾကည္ဖိုု႔မျဖစ္ႏိုုင္တဲ့အတြက ္သီးျခားကခ်င္ေက်ာင္းစနစ္ တစ္ခုု 
ထူေထာင္ဖိုု႔လုုိပါတယ”္ ဟုုေျပာသည္။ ေကအုုိင္ေအ ဒုုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဆြန္လြတ္ဂြန္ေမာ္က “ဗမာအစိုုးရက ရာစုုဝက္ေလာက္ 
ၾကာေအာင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ဲတဲ့ ကခ်င္ပညာေရးကိုု ျပန္လည္ျပဳျပင္ရပါအုုံးမယ္” ဟုုေျပာသည္။  

၂၀၁၁ ခုုႏွစ္မတုုိင္မွီထိ KIO ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစုုိးရအထက္တန္းေက်ာင္း ၁၀ တန္းစာေမးပြဲတြင္ 
ဝင္ေရာက္ေျဖဆုုိခြင့္ရွိသည္။30 အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ေနာက္ပုုိင္းတြင္ ႏိုုင္ငံအာဏာပိုုင္မ်ားက KIO နယ္ေျမမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ 
အစုုိးရစာေမးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေျဖဆုုိခြင့္ေပးရန္ ျငင္းပယ္လုုိသည္။ ကခ်င္လူထုုႏွင့္ ႏုုိင္ငံၾကားမွ ဆကဆ္ံေရးကိုု အႀကီးအက်ယ္ 
ပ်က္ဆီးသြားေစခ့ဲသည္။ ကခ်င္ပညာေရးဝန္ထမ္း (၃.၆.၂၀၁၅) တစ္ဦးက ကခ်င္လထူုုအၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စိုုးရိမ္မႈကိုု 
ေျပာျပခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ေနာက္ပိုုင္း တြင္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္မႈ သုုိ႔မဟုုတ ္ၾသဇာေအာက္ရွိ ေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အေနျဖင့္ အေျခခံပညာေရး လက္လႊတ္ရမည္ကို ု စိုုးရိမ္ေနၾကသည္။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသအလုုိက ္ မတူညီသည့္ 
ရပ္တည္ခ်က္မ်ားရိွေနၾကသည္။ “တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ဗမာဘာသာစကား ဒါမွမဟုုတ ္ ယဥ္ေက်းမႈကိုု အလုုိမရွိၾကပါဘူး။ 
သမိုုင္းေနာက္ခံေတြက အလြန္ပဲ ကြာျခားေနၾကတာကုုိး” ဟုုေျပာသည္။31  

ေကအုုိင္အိုုႏွင့္ အစုုိးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ေထာင္၊ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ပညာေရးေပၚတြင္ တုုိက္ရိုုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ျခမ္းတြင္ ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ခ့ဲသည့္ 
နည္းတူျဖစ္သည္။ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာတြင္ပင္ အေျပာင္းအေရြ႕မ်ားရိွသည္။ KIO ပညာေရးဌာနလက္ေအာကခံ္ လုုိင္ဇာအနီးမွ 
အထကတ္န္းေက်ာင္းကိုုလည္း ေရြ႕ေပးလုုိက္ရသည္။ အထကတ္န္းေက်ာင္းအသစ္ကို ုလုုိင္ဇာအျပင္ဘက ္IDP စခန္းမ်ားအနီးတြင္ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရသည္။ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ား အပါအဝင္ အသစ္ဝင္ေရာက္လာသည့္လထူုုကို ုေနရာခ်ေပးရန္ ေရႊ႕ေပးရ 
သည္။32  IDP စခန္းမွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ KIO သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းကို ု အသုုံးျပဳၾကသည္။ (အစိုုးရသင္ရိုုးတြင္ ေကအုုိင္အိုုမွ 
ထပ္ေဆာင္းျပဌာန္းသည့္ ဖတ္စာမ်ား)  

ကခ်င္ေဒသတြင္ ခရစ္ယာန္ဘုုရားေက်ာင္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ကကသ္လစ္ႏွင့္ ႏွစ္ျခင္း) သည္ ေဝးလံ ေခါင္ဖ်ားသည့္ေဒသမ်ားသုုိ႔ 
ေစတနာ လုုပ္အားေပးဆရာမ်ားကုုိ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေစလႊတ္ခဲ့ၾကသည္။ (ဘြဲ႔ရခါစ၊ ဆရာျဖစ္သင္တန္း 
အနည္းငယ္ေပးၿပီး)33 ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာသည့္ လက္နကက္ုုိင္ပဋိပကၡသည္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသမ်ားမွ 
ေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးေပၚတြင္ မ်ားစြာထိခိုုက္မႈရိွသည္။ ေျဖဆုုိသူအမ်ားစုုမွာ ကခ်င္ေဒသတြင္ “စစ္တပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ 
ေနရာယူမႈ” သည္ ကေလးငယ္မ်ားအဖုုိ႔ တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ သင္ယူႏိုုင္သည့္ အခြင့္အေရးကုုိ ယုုတ္ေလ်ာ့ေစသည္ဟု ု
ေျပာသည္ (ေအာက္တြင္ရွဳပါ)။ ရြာပ်က္၊ ရြာေျပာင္းရသည့္ လူထုုမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုုိင္ရၿပီး 
မိသားစုုအမ်ားအျပားမွာ ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းပုုိ႔ရန္ ခက္ခဲသည္ အထ ိျဖစ္သြားေစသည္။  

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ အျမင္သေဘာထား အမ်ားအျပားကုုိ ကခ်င္မွ ပါဝင္ေျဖဆုုိသူမ်ားက ထုုတ္ေဖာ္ 
ေျပာခ့ဲၾကသည္။ ကခ်င္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ၄င္းတိုု႔အဖြဲ႔အေနႏွင့္ ယခင္ကအေရးမလုုပ္သည့္ 
လူထုုမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္ရန္၊ ပညာေရးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက ္ အစိုုးရကအေျမာက္အမ်ား ပံ့ပိုုးမႈမ်ားရိွသည္ဟုု 
ေျပာခ့ဲသည္။ (၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ေမ) ၄င္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ အစိုုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ ေကအုုိင္ေအ/ေကအုုိင္အုုိကိုု တုုိက္ခဲ့သည့္ 
လတတ္ေလာတိုုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ေဒသအခ်ိဳ ႕မွ သင္ၾကားမႈမ်ားကုုိ ထိခုုိက္ေစခ့ဲသည္ဟု ု ၄င္းက 
ဆုုိသည္။  

ကရင္ေဒသပညာေရးသည္ ဆယစ္ုုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီကာျဖစ္ေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အလြန္တရာ နစ္နာခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္မွ 
(အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆုုိသလုုိ) ရပ္တန္႔ႏုုိင္ခဲ့သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ လူထုုမ်ားသည ္ KNU ႏွင့္ အစိုုးရေစလႊတ္သည့္ ဆရာမ်ား 
ေရာေထြးေနေလ့ ရွိတတ္ေသာ ေဒသစီမံသည့္ေက်ာင္းမ်ားကုုိ မ်ားစြာအားေပးပ့့ံပိုုးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၉ ခုုႏွစ္ KNU ေတာခုုိၿပီး ၁၀ 
ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ ႏုုိင္ငံအစုုိးရစနစ္ႏွင့္ သကဆ္ုုိင္ျခင္းမရိွသည့္ ေက်ာင္းမ်ားေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ ဗမာအစိုုးရသင္ရိုုးမ်ားကုုိ 
လုုိအပ္သလုုိ အသုုံးျပဳၿပီး သာသနာျပဳမ်ား ႏွင့္ အျခားမွ ပ့ံပိုုးသည့္ သင္ရိုုးမ်ားကုုိလည္း အသုုံးျပဳသည္။ (ၿဗိတိန္၊ အိႏိၵယ ပံုုစံေပၚတြင္ 

                                                            
30 KIO ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၂.၆.၂၀၁၅။ 
31 အင္တာဗ်ဴး (၃.၆.၂၀၁၅)။ 
32 အျခားေသာ ေကအိုုင္အိုု ဌာနမ်ားကုုိလည္း ေနရာေရြ႔လိုုက္ရသည္။ ဥပမာ စိုုက္ပ်ိဳးေရးေကာလိပ္ကုုိ ေျမာက္ဘက္အရပ္ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရာမွ 
လိုုင္ဇာအနီးသုုိ႔ ေရြ႔ေျပာင္းခဲ့သည္။ ( ေကအိုုင္အိုု စီးပြားေရးဌာန အပိုုင္ဝင္းတြင္ ေနရာခ်ထားလ်က္ရိွသည္။)  
33 ကခ်င္ ဘုုရားေက်ာင္းမ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ပါဝင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး (2015: 24-35) ကုုိၾကည့္ပါ။  
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အေျခခံသည့္ အခါလည္းရွိသည္။) ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားေရာက္မွသာ ႏုုိင္ငံတကာ NGO မ်ားသည္ ထုုိင္းနယ္စပ္မွ ကရင္ဒုုကၡသည္စခန္းရွိ 
ေက်ာင္းမ်ားပံ့့ပုုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိအခ်ိန္မွစၿပီး KNU/KED သင္ရိုုးမ်ားသည္ အစုုိးရသင္ရုုိးႏွင့္ သသိိသာသာ ျခားနားသြားျခင္း 
ျဖစ္သည္။  

ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ျခမ္းမွ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကရင္ကေလးငယ္မ်ားသည္ နယ္စပ္ကိုုျဖတ္၊ 
ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားသိုု႔ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားရသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္မတုုိင္မီအထိ ျပည္တြင္းရွိ KNU လက္ေအာက္ခံ 
ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ဒုုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ ပညာေရးစနစ္ ျခားနားမႈ အနည္းငယ္သာရိွသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားမွာ စနစ္ 
ႏွစ္ခုုၾကားတြင္ လည္ပတ္ေနရသည္။ သင္ရိုုး၊ အသုုံးခ်သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အတတူပူင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ႏွစ္ 
ေနာက္ပုုိင္းမွစၿပီး ျပင္ပပံ့ပုုိးမႈ အမ်ားအျပားရရိွလာသျဖင့္ ဒုုကၡသည္စခန္းမွ သင္ၾကားမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အသုုံးျပဳသည့္ 
ပစၥည္းအရည္အေသြးမွာ သိသသိာသာ တုုိးတကလ္ာသည္။ စနစ္ႏွစ္ခုု အၿပိဳင္တုုိးတကလ္ာသည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုုင္ငံ 
အေရွ႕ေတာင္ျခမ္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမွ ဌာေနေက်ာင္းစနစ္မွာ ဒုုကၡသည္စခန္းမွ စနစ္၏ ‘ဆင္းရဲလွစြာေသာ ညီငယ္’ 
သဖြယ္ျဖစ္လာသည္။ ကရင္ပညာေရး က႑တြင္ ‘ဦးေႏွာက္ယုုိစီးမႈ’(brain drain) ျဖစ္ပြားသည့္ ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ KNU ႏွင့္ 
လူထု ု (အစိုုးရမဟုုတ္သည့္) စနစ္တြင္ လုုပ္ကုုိင္ေနရာမွ INGOs မ်ားသိုု႔ေျပာင္းေရြ႕ လုုပ္ကုုိင္ ၾကသည္။ ထုုိကဲ့သိုု႔ေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစိုုးရထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမွ ပညာေရးစနစ္ (အရည္အေသြး အလြန္နိမ့္) သုုိ႔ 
ခ်ိတ္ဆက္ရျခင္းမ်ားရိွလာသည္။ အလွဴရွင္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထုုိကဲ့သိုု႔မဟုုတသ္ည့္တုုိင္ ဒုုကၡသည ္ စခန္းအေျခစုုိက္ 
သီးျခားကရင္ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာမႈသည္ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတုုိက္အခံအဖြဲ႔မ်ားတြင္ 
ဝင္ေရာက္လုုပ္ကုုိင္ႏိုုင္ရန္ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ ္တတယိႏိုုင္ငံမ်ားသုုိ႔ သြားေရာက္မည့္သူမ်ားကိုု 
ေမြးထုုတ္ႏိုုင္ခ့ဲသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ားစုုမွာ အစုုိးရအဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္တြင္ တက္ေရာက္ႏုုိင္ရန္အတြက္ 
တကသၠိုလု္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုုရန္ အဆင္မေျပပဲျဖစ္ေနသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္သည္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ား၏ ဗမာစကား တတက္ြ်မ္းမႈ 
အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ဟုဆုုုိႏိုုင္သည္။ ကရင္ေက်ာင္းစနစ္သည္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ စေကာ ကရင္ဘာသာကိုု အဓိကထားျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာစကားကုုိ အေရးမပါလွသည့္ ႏုုိင္ငံျခားဘာသာစကားတစ္ခုု အေနအထားသုုိ႔ေရာက္သြားေစသည္။ ကရင္ 
အထကတ္န္းေက်ာင္းဆင္းမ်ား၏ ဗမာစကား ကြ်မ္းက်ငမ္ႈအားနည္းျခင္းသည္ ၄င္းတုုိ႔အား အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာအစိုုးရ အဆင့္ျမင့္ 
ပညာေရး သုုိ႔မဟုုတ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ေပါင္းစပ္ရာတြင္ အခက္အခဲေတြ႔ေစမည္ျဖစ္သည္။ (ကရင္ပညာေရး အာဏာပုုိင္မ်ား၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ မဟုုတသ္ည့္တုုိင္) ကရင္ပညာေရးစနစ္သည္ ခြဲထြက္ေရး လကၡဏာမ်ားကုုိ ၄င္း၏ေက်ာင္းသားမ်ားၾကားတြင္ 
ျပန္လည္ျပန္႔ပြားေစခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြကေ္နသည့္ အေျခအေနတြင္ ကရင္နုုိင္ငံေရး ပညာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား အနက္တခုုမွာ ျပည္ေထာင္စုုတြင္း (ဒီမုုိကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္) KED 
စနစ္၏ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ေဖာ္ထုုတ္ေနရင္းႏွင့္ MTB ပညာေရးနယ္ပယ္ 
လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းေကာင္းမ်ားပါဝင္လ်က္ ေက်ာင္းစနစ္မ်ားကိုု အားေကာင္း လာေစရန္မည္သုုိ႔ တည္ေဆာက္မည္ဆုုိသည့္ 
ေမးခြန္းျဖစ္သည္။34 

၃.၃ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ စနစ္မ်ား၏ ပံုုစံမ်ား  

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းရိွတုုိင္းရင္းသားပညာေရး ပုုံစံမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစုုိးရႏွင့္ အနီးစပ္ဆုုံးမွ 
သီးျခားျဖစ္သည္အထ ိ စဥ္ထားပါသည္။ ဇယား ၁ ကိုုၾကည့္ပါ။ အမ်ိဳးအစားမ်ားအားလုုံးတြင္ ေဒသခံလထူုုမ်ားက ဆရာမ်ား၊ 
ေက်ာင္းမ်ားကိုု35 အားသြန္ခြန္စုုိက္ ပံ့ပုုိးေလ့ရွိသည္။  

ဇယား ၁။ ။ ျမန္မာႏိုုငင္တံြငး္မွ တိုုငး္ရင္းသားပညာေရးအမ်ိဳးအစား (အစိုုးရ စနစႏွ္င့္ နးီစပ္မႈေပၚ မူတည္ကာေနရာခ်ထားပါသည္။ ) 

အမ်ိဳ းအစား လကၡဏာမ်ား ဥပမာမ်ား 

၁ – တုုိင္းရင္းသားမ်ားထည့္ဝင္မႈ 
ရွိသည့္ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ား 

အစုုိးရစရိတ္ျဖင့္လည္ပတ္သည့္ေက်ာင္းတြင္ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းက ပံ့ပိုုးသည္။  

 အစိုုးရစရိတ္ျဖင့္ဖြင့္သည့္ ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ 
ဆရာအခ်ိဳ႕ (ႏွင့္ အခ်ိဳ႕သင္ရိုုးမ်ား) ကုိ 
ေဒသခံရပ္ရြာ သိုု႔မဟုုတ္ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ပံ့ပုုိးသည္။  

၂ – ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား (Mixed 
schools) 

EAGs ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာ၊ အစုုိးရႏွင့္လည္း 
သက္ဆုုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဖြင့္ထားသည့္ 
အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း သုုိ႔မဟုုတ္ EAGs မ်ား 
ပ့ံပိုုးအခ်ိဳ႕ရရိွသည္။ 

 လုုပ္အားေပး ဆရာမ်ား လက္ခံေသာ 
ေဝးလံသည့္ ေဒသမွေက်ာင္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။ 

                                                            
34 အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲထားသည့္ KRCEE သင္ရိုုးသည္ ယင္းျပႆနာအခ်ိဳ႕ကုုိေျပလည္ေစမည္ျဖစ္သည္။. 
35  Lall and South (2012). 
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၃ – အသြင္စုုံေပါင္းထားသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ား (Hybrid schools)  

အစုုိးရတစ္ပိုုင္း၊ EAG တစ္ပိုုင္း ရံဖန္ရံခါ 
အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ပံ့ပိုုးမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္သည္။  

 

 ကခ်င္အပစ္အခတ္ရပ္ေဒသမွ NDAK 
ေက်ာင္းမ်ား 

 ကခ်င္ေဒသမွ IDPs မ်ား အတြက္ေက်ာင္းမ်ား 
 ယခင္က EAG ပညာေရးဌာနမ်ား၏ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရိွေသာ္လည္း 
အစုိးရ၏ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက 
သိမ္းလိုုက္သည့္ သိုု႔မဟုုတ္ ပံုုေျပာင္း 
သြားသည့္ ေက်ာင္းမ်ား  

၄ – EAG (အစိုုးရသင္ရုုိး 
အသံုုးျပဳသည့္) ေက်ာင္းမ်ား  

EAG လက္ေအာက္တြင္ စီမံသည့္ ေက်ာင္း မ်ား။ 
အစုုိးရဆရာမ်ား မရွိေသာ္လည္း အစိုုးရ 
သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းကုုိ အသံုုးျပဳသည္။ (ရံဖန္ရံခါ 
ဘာသာျပန္ကာ အသံုုးျပဳသည္။) အခ်ိဳ႕ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင ္ယင္းေက်ာင္းမ်ားမွ 
စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ပါက နိုုင္ငံေတာ္၏ပညာေရး 
စနစ္သုုိ႔ ေပါင္းကူး တက္ေရာက္ႏိုုင္သည္။ 
သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းကုုိ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုု 
အေျခအေနႏွင့္ လိုုက္ဖက္ေအာင္ ထပ္မံ 
ထည့္သြင္းထားသည္မ်ားရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ 
သမိုုင္း ႏွင့္ လူမႈေရး ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
အျခားဘာသာရပ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းမ်ားလည္း 
ရံဖန္ရံခါရိွသည္။  

 NMSP/MNEC တိုု႔၏ မြန္အမ်ိဳးသား 
ေက်ာင္းမ်ား  

 KIO ေက်ာင္းမ်ား (အစိုုးရ သင္ရိုုးကုုိ 
ကခ်င္ဘာသာျဖင့္သင္သည္။ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ 
ဗမာ ဘာသာျဖင့္ ေျပာင္းလဲ 
သင္ၾကားေပးသည္။) 

 ကရင္ေက်ာင္း အခ်ိဳ႕။ အတိအက် ဆိုုရလွ်င္ 
KNU/KED မွ အကန္႔အသတ္ ပံ့ပိုုးထားသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ား။  

၅ – EAG ေက်ာင္းမ်ား 

EAGs သိုု႔မဟုုတ္ ၄င္းတုုိ႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိသည့္
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကတည္ေဆာက္ 
ဖြင့္လွစ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ မိခင္ 
ဘာသာစကား အသံုုးျပဳၿပီး သီးျခားသင္ရိုုး 
ညႊန္းတမ္း အသံုုးျပဳသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အေနႏွင့္ ေပါင္းကူး တက္ေရာက္ႏိုုင္ရန္ 
အသိအမွတ္ျပဳ ခံရျခင္းမရိွ၊ သတ္မွတ္ထားျခင္း 
မရိွ။ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ် လည္းမရိွ။  

 KED ေက်ာင္းမ်ား၊ KNU ၾသဇာ သိုု႔မဟုုတ္ 
အာဏာ သက္ေရာက္သည့္ ေဒသမ်ားမွ 
ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ား။ 

 စစ္ေျပး ဒုုကၡသည္စခန္းမွ ေက်ာင္းမ်ား  

၆ – အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမွ 
ဖြင့္သည့္ေက်ာင္းမ်ား  

မိခင္ဘာသာစကား အသံုုးျပဳသည့္ သီးျခား 
သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း၊ သီးျခားသင္ၾကားပံုုနည္းလမ္း 
ကုုိ အသံုုးျပဳသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ေပါင္းကူး တက္ေရာက္ႏိုုင္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ခံရျခင္းမရိွ၊ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်လည္းမရွိ။  

 ရွမ္းေျမာက္ႏွင့္ ကခ်င္တိုု႔မွ ရပ္ရြာ၏ 
အစီအစဥ္ျဖင့္ဖြင့္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား  

 KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ 
(ရံဖန္ရံခါ ဘုုရားေက်ာင္းမ်ားမွ စီမံမႈ၊ 
ရန္ပုုံေငြမတည္မႈ ျပဳလုုပ္သည္။)  

၇ – ႏုုိင္ငံျခားသင္ရိုုး ညႊန္းတမ္းကုိ 
အသံုုးျပဳသည့္ ေက်ာင္းမ်ား  

အျခားႏိုုင္ငံတြင္ ျပဳစုုသည့္ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း 
အသံုုးျပဳသည္။ ထိုုႏိုုင္ငံမ်ားသုုိ႔ ေက်ာင္းသား 
(အခ်ိဳ႕) ေျပာင္းေရြ႕တက္ေရာက္ႏိုုင္သည္။  

 ကခ်င္မွ အိႏၵိယသင္ရိုုးညႊန္းတမ္း ကုုိ 
အသံုုးျပဳသည့္ ေက်ာင္းမ်ား။ 

 ကရင္မွ သာသနာျပဳ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕။ 

၈ – ေႏြရာသီေက်ာင္းမ်ား 
(Supplementary schools) 

တိုုင္းရင္းသား ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊
ဘာသာေရးကုုိ အဓိကထား သင္ၾကားသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အစိုုးရေက်ာင္းခ်ိန္အၿပီး 
ေႏြရာသီေက်ာင္း သုုိ႔မဟုုတ္ မနက္ပိုုင္း/ 
ညေနပုုိင္း ေက်ာင္းမ်ား။ 

 အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ အမ်ားစုု 
ပ့ံပိုုးသည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ သံဃာမ်ား၊ 
ဘုုရားေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည္။  

သုုေတသနျပဳလုုပ္စဥ္ ထပ္မံေတြ႕ရိွရသည့္ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားသစ္မ်ားအေၾကာင္းအေသးစိတ္ကိုု ေနာက္အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။36

                                                            
36 မြန္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ EAG ပညာေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ျပ အေသးစိတ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကုုိ Lall and South 2013 တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားသည္ ယခင္ သုုေတသနတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရိွေသးသည္မ်ားျဖစ္သည္။ 
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အမ်ိဳ းအစား 

အမ်ိုဳးအစား ၁ - တိုုင္းရင္းသားမ်ားထည့္ဝင္သည့္ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ား(အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပံ႔ပုိးသည့္ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ား)  

အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ (အျခားေနရာမ်ားလည္းပါဝင္) အစိုုးရလက္ေအာက္ခံေက်ာင္းအမ်ားစုုမွာ ကိုလုုုိနီေခတ္တြင္ 
စတင္ခ့ဲသည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ားက ဦးစီးခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းေက်ာင္းမ်ားကုုိ 
အစုုိးရကသိမ္းယူ သုုိ႔မဟုုတ္ ပိတလ္ုုိက္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ကခ်င္ အမ်ားစုုကေတာ့ ထုုိေက်ာင္းမ်ားကုုိ နမူနာေကာင္းအျဖစ္ 
လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ “သာသနာျပဳေက်ာင္း ေတြမွာ ၁၉၆၂ မတုုိင္ခင္ထိ MTB သင္ၾကားမႈေတြရိွပါတယ္။ ဦးေနဝင္းအစိုုးရက 
တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈကိုု မပိတ္ခင္ထိေပါ့။ ခုုေတာ့ ဒီမုုိကေရစီလမ္းေပၚေရာက္ေနၿပီ ဒါေၾကာင့္ဒါေတြကုုိ တစ္ခါ 
ျပန္စခ်င္ပါတယ္ဟုု ေျပာသည္။”  

ပဲခူးတုုိင္းေဒသႀကီး စေကာကရင္မ်ားေနထုုိင္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ အစုုိးရေက်ာင္းေပါင္း ၃၃၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး ေက်ာင္းသား ၄၀,၀၀၀ 
ေက်ာ္ ရွိသည္။ (ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅) ထုုိေက်ာင္းအမ်ားစုုကုုိ ေဒသခံလူထုုမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေစတနာလုုပ္အား 
ေပး MTB ဆရာမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား သင္ရုုိးေထာက္ကူျပဳမ်ား အပါအဝင္ ဆရာမ်ားသိုု႔ ေထာက္ပံ့မႈအမ်ားအျပား 
ျပဳလုုပ္သည္။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေနသည္ႏွင့္အမွ်  အစုုိးရက တရားဝင္ပံ့ပိုုးမႈမ်ားမွာလည္း တုုိးတကလ္ာလ်က္ 
ရွိသည္။ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ)37 

အမ်ိဳးအစား ၂ - ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား (EAGs ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာ၊ အစိုုးရႏွင့္လည္း သက္ဆိုုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဖြင့္ထားသည့္ 
အစိုုးရေက်ာင္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္/သိုု႔မဟုုတ္ EAGs မ်ား ပ့ံပိုုးသည္)  

မြန္ဘာသာႏွင့္ သမိုုင္းကိုု ေက်ာင္းခ်ိန္တြင္း အပိုုဘာသာရပ္အေနျဖင့္သင္သည့္ မြန္ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားရိွသည္။ အစုုိးရ 
ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အစုုိးရေက်ာင္းအုုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းရရိွမႈေပၚ မူတညက္ာ ေပါင္းစပ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္သည္။ အလားတူ 
ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား ကရင္ျပည္နယ္ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ား တြင္လည္းရွိသည္။38 

အမ်ိဳးအစား ၃ - အသြင္စံုေပါင္းထားသည့္ေက်ာင္းမ်ား (အစိုုးရ တပိုုင္း၊ EAG တပိုုင္း)  

ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈရရိွရန္အတြက ္အစုုိးရစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ သိုု႔မဟုုတ ္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ EAG ပညာေရးဌာနမ်ား 
လက္ေအာက္ခံေက်ာင္းမ်ားကုုိ ဆုုိလုုိသည္။ MNEC ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕သည္ ထုုိကဲ့သုုိ႔ လည္ပတ္သည္။ ဆရာမ်ားလစာကုုိ အစိုုးရက 
ေပးသည္။ အစိုုးရဆရာေရာ ေစတနာလုုပ္အားေပးဆရာမ်ားပါရိွသည့္  IDP ေက်ာင္းအမ်ားစုုသည္ ယခုုအမ်ိဳးအစား ေက်ာင္းမ်ား 
ျဖစ္သည္။ စာသင္ၾကားရာတြင္ အသုုံးျပဳသည့္ ဘာသာစကားသည္ ေဒသခံတုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားျဖစ္သည့္တုုိင္ အစုုိးရ 
သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းကို ုအသုုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ EAG (ဥပမာ ေကအုုိင္အုုိ) ပညာေရးဌာနက သင္ရုုိးအပိုုမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းမ်ိဳးလည္း 
ရွိႏိုုင္သည္။ New Democratic Army-Kachin (NDAK) ဒီမုုိကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ - ကခ်င္ လကေ္အာက္ခံေက်ာင္းမ်ားသည္ 
ယခုုအမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္သည္။ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ ႔မ်ားက တည္ေဆာက္၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ (၁၉၈၉  အစုုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခ်ိန္တြင္ 
သေဘာတူ) ေသာ္လည္း ဗမာဘာသာျဖင့္သင္ၾကားသည္။ အစုုိးရ သင္ရုုိးအသုုံးျပဳသည္။ ေဒသခံ ဆရာမ်ားရိွသကဲ့သုုိ႔ အစိုုးရက 
ခန္႔ထားသူမ်ားလည္းရိွသည္။  

အမ်ိဳးအစား ၄ - EAG (အစိုုးရသင္ရုုိးအသံုုးျပဳသည့္) ေက်ာငး္မ်ား (EAG တည္ေဆာက္၊ စမံီသည့္ ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုုးရ 
သင္ရုုိးကုုိ အသံုုးျပဳၿပီး MTB ဦးစားေပး သင္ခန္းစာမ်ား ထပ္မေံပါင္းစပ္သည္။  

၃.၃.၁ ကခ်င ္

၂၀၁၁ မတုုိင္မီထိ ေကအုုိင္အုုိ ေက်ာင္းအမ်ားစုုသည ္ ယခုုအမ်ိဳးအစားတြင္ အက်ဳံးဝင္သည္။39 လက္နကက္ုုိင္ပဋိပကၡမ်ား 
တေက်ာ့ျပန္လည္ျဖစ္သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ KIO ေက်ာင္းစနစ္၊ ကခ်င္ပညာေရးစနစ္တခုုလုုံးသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအစိုုးရ၊ အစုုိးရ 
သင္ရုုိးမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအရ ခ်ိတ္ဆကထ္ားမႈမ်ားမွ ေဝးရာသုုိ႔ ဦးတည္သြားသည္။ ဂ်င္းေဖာဖတ္စာအုုပ္မ်ား အထူးသျဖင့္ မူလတန္း 
အဆင့္ အတြက ္လုုိအပ္လ်က္ရိွေသာ္လည္း ကခ်င္ပညာေရးဦးေဆာင္မ်ား (အျခား တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုမ်ားအပါအဝင္) သည္ 
ဗမာဘာသာမွ ဘာသာျပန္ဆုုိအသုုံးခ်မည့္အစား မိမိကုုိယ္ပုုိင္ သင္ရုုိးျပဳစုုရန္ ပုုိ၍အေလးထားၾကသည္။ ကခ်င္ပညာေရး 
ဦးေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ အလယတ္န္းအဆင့္တြင္ ဗမာဘာသာျဖင့္သင္ၾကားျခင္းသုုိ ႔ကူးေျပာင္းသြားလိုုေသာ္လည္း ဂ်င္းေဖာ 
သင္ၾကားမႈကိုု အထကတ္န္းထ ိ ေဆာင္ရြက္သြားလိုုၾကသည္။ ကခ်င္အမ်ားစုု (ဂ်င္းေဖာမဟုုတ္သူမ်ား အပါအဝင္) အေနျဖင့္ 

                                                            
37  အလြတ္သေဘာစံုုစမ္းမႈမ်ားအရ ရြာအားလံုုးသည္ ၄င္းတိုု႔ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုုင္းရင္းသား ဘာသာစကား သင္ၾကားမည္ကုုိလိုုလားျခင္း မရိွပါ။ အခ်ိဳ႕က အဂၤလိပ္ႏွင့္ 
သိပၺံတြင္ အားစိုုက္ရန္ လိုုလားၾကသည္။  
38 အေသးစိတ္ကုုိ Lall and South (2013) တြင္ၾကည့္ပါ။  
39 ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္း ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္မေပၚေပါက္မီွ ေကအိုုင္အုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားမွ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ကုုိ ႏွစ္ျခင္းႏွင့္ ကက္သလစ္ ဘုုရားေက်ာင္းမ်ား အေနျဖင့္ 
တာဝန္ယူေပးရန္ တင္ျပခဲ့ဖူးသည္။ 
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ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လူေျပာမ်ားသည့္ ဘာသာစကား (ဂ်င္းေဖာကိုု တရားဝင္ ဘုုံစကားအျဖစ္) ကိုုသင္ၾကားသင့္သည္ဟုု 
ယူဆသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ဗမာႏိုုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေနျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗမာစကားကုုိ ေက်ာင္းတြင္သင္ၾကားရမည္။ 
သုုိ႔ေသာ္လည္း ကေလးမ်ားသည္ သတၱဝါမ်ား၊ အပင္မ်ား နာမည္မ်ားကိုု အထူးသျဖင့္ ဂ်င္းေဖာစကားျဖင့္ သိရန္လုုိသည္ဟုူေသာ 
ခံယူခ်က္မ်ိဳးရိွၾကသည္။ ဗမာဘာသာကိုု စာသင္ၾကားမႈအေစာပိုုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားေလ့ရွိေသာ္လည္း ဖိဖိစီးစီးသင္ၾကားျခင္း 
မရိွပါ။ အဂၤလိပ္ကို ု မူလတန္းေႏွာင္းပိုုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္တစ္ေက်ာင္း 
ကြာျခားသည္။ ဂ်င္းေဖာမဟုုတ္သည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုု (လခ်ိတ္ ႏွင့္  မာရု) တုုိ႔သည္ ဗမာစကား ပုုိ၍သင္ၾကားရန္ လိုအပ္ႏိုုင္သည္။ ကခ်င္ 
IDP ဆရာမ်ား၏ နားလည္ထားမႈအရ KIO ေပၚလစီမွာ - ကေလးမ်ား ေက်ာင္းပညာေရးၿပီးဆုုံးသြားသည့္အခါတြင္ 
ကခ်င္ဘာသာစကားကိုု အမ်ိုုဳးသားလကၡဏာ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ တတ္ေျမာက္ရမည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ဗမာစကားလည္း ေျပာဆိုုႏုုိင္ရ 
မည္ ဟုုူ၍ျဖစ္သည္။  

KIO ပညာေရးဌာန တာဝန္ခံ ဆြမ္လြတ္ဂမ ္ (KIC အတုုိင္ပင္ခံ၊ KIO ဗဟုုိအလုုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္၊ KIO 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္) က “KIO သည္ စစ္ဘုုရင္(warlords) သက္သက္မဟုတု္၊ ႏုုိင္ငံေရး 
သေဘာေဆာင္သည္။ ကခ်င္လူထုုႏွင့္ အစိုုးရၾကား ယုုံၾကည္မႈပ်က္ျပား သြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိကုုိယ္ပိုုင္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုုိ ျပဳစုုေဖာ္ထုုတ္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ကဲ့သုုိုု႔ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားသိုု႔ ေက်ာင္းသားမ်ား ေစလႊတ္ျခင္း 
မဟုုတ္ေတာ့ပ ဲကုုိယ္ပိုုင္ စာေမးပြဲစနစ္မ်ားျပင္ဆင္ရမည္ ဆရာအတတ္သင္ေကာလိပ္မ်ား ႏွင့္ သင္ရုုိးညႊန္းတမ္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ျပင္ဆင္ရေတာ့မည္ဟုု” ဆုုိခဲ့သည္။ ေကအုုိင္အိုု ပညာေရးဌာန သံုးဦးေျမာက္တာဝန္ခံ ေထာင္ကရာေစာက “KIO ပညာေရးဌာန 
သည္ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္အတူ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဌာန၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လမ္းရုုိးအတုုိင္း သင္ၾကားမည့္အစား 
ကခ်င္မ်ိဳးဆကသ္စ္မ်ား ေလ့က်င့္ေမြးထုုတ္ရန္၊ ေက်ာင္းသားအေျချပဳ သင္ၾကားေရးကုုိ ျမင့္တင္ရန္” ျဖစ္သည္။  

ကခ်င္ IDP ရြာသားမ်ားအေျပာအရ (၂၀ -၂၂၊ ၄၊ ၂၀၁၅) “အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္သည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ 
ကခ်င္ဘာသာကုုိ ေနအိမ္ သုုိ႔မဟုုတ ္ ဘုုရားေက်ာင္းတြင္သာ သင္ခြင့္ရတယ။္ အေကာင္းဆုုံးကေတာ့ အစိုုးရေက်ာင္းပညာေရး 
စနစ္ကိုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ လုပ္ဖုုိ႔ပါပဲ၊ တုုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အမွတ္လကၡဏာကိုု ေလးစားရမယ္ လုုိက္ဖက္ညီရမယ္ ဒါမွ 
မဟုုတ္ရင္ေတာ့ သီးျခားကခ်င္ေက်ာင္းစနစ္က ေကာင္းပါတယ္” ဟုုဆုုိသည္။ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးက “ဗမာ ပညာေရးစနစ္ 
ေအာက္မွာ မေနခ်င္ပါဘူး။ အရင္တုုန္းက ႀကံဳေတြ႔ခ့ဲရတဲ့ သတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ မယုုံၾကည္မႈေတြေၾကာင့္ အစိုုးရကိုု တစ္ရာခိုုင္ႏႈန္း 
ေတာင္မွ မယုုံပါဘူး။ လတတ္ေလာမွာ အစိုုးရဟာ တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားေတြကုုိ ကခ်င္ေက်ာင္းေတြမွာသင္ဖုုိ႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေပမ့ဲ သူတိုု႔ေလသံကို ု (သင္ရိုုး) ကုုိမႀကိဳက္ဘူး။ အစိုုးရဟာ ဒီကုုိလာၿပီး ေက်ာင္းေဆာက္မွာကိုု ကြ်န္မတုုိ႔ဘယ္ေတာ့မွ လက္ခံမွာ 
မဟုုတ္ပါဘူး” ဟုု ေျပာသည္။  

၃.၃.၂ မြန္ 

ေနာက္ခံသမိုုင္း အခန္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္းပင္ MNEC ပညာေရးစနစ္သည္ တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား ပညာေရးကုုိ 
မူလတန္း အဆင့္တြင္ သင္ၾကားေပးႏိုုင္သည့္ အားသာခ်က္ရွိသည္။ မြန္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္ အစုုိးရ 
တကသၠိုလု္ဝင္တန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုုိႏုုိင္ရန္၊ တစ္ႏိုုင္ငံလုုံး အဆင့္ပညာေရးစနစ္သုုိ႔ ပူးေပါင္းႏိုုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွသိည္။ 
အစုုိးရႏွင့္ သကဆ္ုုိင္ျခင္း မရွိသည့္ စနစ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစုုိးရပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုုိပါက (မိဘမ်ား) ဆႏၵရိွပါက 
ပူးေပါင္းႏုုိင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈ အလုုံအေလာက္မရိွသျဖင့္ MNEC သည္ လုုပ္ငန္းခြင္မဝင္မွီ 
ဆရာမ်ားကုုိ သင္တန္းေပးျခင္းအတြက္ ရန္ပံုုေငြေထာက္ပံ့ႏုုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ၄င္း၏ ဆရာမ်ားကုုိ လုုပ္ငန္းခြင္ 
ဝင္ေနသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ သင္တန္းမ်ားေပးေနဆဲျဖစ္သည္။ ဆရာအတတ္သင္ အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ျဖင့္ လႈပ္ရွားသင္ၾကား 
ေပးေနသည္။ MNEC ဆရာမ်ားသည္ အစုုိးရဆရာမ်ားအတြက္ UNICEF က ဦးစီးဖြင့္သည့္ လုုပ္ငန္းခြင္ဝင္ သင္တန္းမ်ားတြင္ တစ 
တစ တုုိးတက္ ေလ့လာခြင့္ရလာသည္။  

၂၀၁၅၊ ဇုူလုုိင္လအတြင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအရ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ မိဘမ်ားက ၄င္းတုုိ႔၏ ကေလးမ်ားကုုိ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း 
မ်ားသိုု႔ေပးပုုိ႔သြားရန္ ဆႏၵရိွၾကသည္။ အမ်ိဳးသားလကၡဏာ ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း 
မ်ားသည္ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားထပ္ ကုန္က်စရိတ္နည္းပါး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ ဆရာမ်ားသည္လည္း ေစတနာထား 
တာဝန္ေက်သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သိုု႔မဟုုတ ္ မြန္စနစ္မွ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ရပ္ရြာလူထုုအား အက်ိဳးျပဳလိုု 
ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ “ကၽြန္ေတာ္က မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆင္းျဖစ္ပါတယ ္ ဒါေၾကာင့္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းကုုိျပန္ၿပီး 
ပံ့ပိုုးခ်င္ပါတယ္။ ဆရာ လုုံလုုံေလာက္ေလာက္မရိွတဲ ့အတြက ္အဲသည္ကြကလ္ပ္ကိုုျဖည့္ခ်င္ပါတယ္။ မြန္ စာေပနဲ႔ ဘာသာစကား၊ မြန္ 
အမ်ိဳးသားလကၡဏာေတြကိုု မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေတြက တဆင့္ ထိန္းသိမ္းသြားခ်င္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမရွိဘူးဆုုိရင္ 
မြန္စာေရးတတ္၊ ဖတ္တတတ္ဲလ့ူဦးေရ ေပ်ာက္သြားမယ္။ မြန္ဘာသာစကား၊ ႏုုိင္ငံနဲ႔ရပ္ရြာအက်ိဳးေဆာင္ခ်င္လုုိ႔ ဆရာအျဖစ္ 
ေရြးခ်ယ္လုုပ္ကုုိင္ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုုးရစနစ္ႏွင့္ သီးျခားေနၿပီး လြတ္လပ္စြာ ရွင္သန္သည့္စနစ္ကိုု လုုိလားသူမ်ားလည္းရိွသည္။ 
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အစုုိးရေက်ာင္းေတြနဲ႔ သက္ဆုုိင္ျခင္းမရိွပဲ လြတလ္ြတလ္ပ္လပ္ဖြင့္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခက္အခဲအမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ အစုုိးရ 
ေက်ာင္းမ်ားဟာ လူေတြအမ်ားႀကီးကို ုသင္ၾကားႏိုုင္တယ ္က်ေနာ္တုုိ႔လည္း ဒါမ်ိဳးလုုပ္ႏိုုင္တယ ္ဆိုတာ ျပခ်င္ပါတယ”္ 

၂၀၁၅ ေမလအတြင္း ကြင္းဆင္းခ့ဲသည္ မြန္အမ်ုိဳးသားေက်ာင္း၊ အစုုိးရေက်ာင္းပါရိွသည့္ ရြာမွမိဘမ်ားက “မိဘအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ 
သူတုုိ႔ သားသမီးေတြကို ုအစုုိးရေက်ာင္းကိုု ပိုု႔ပါတယ္။ ဗမာစကားေကာင္းေကာင္းတတ္ဖုုိ႔ အသအိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရဖိုု႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေပမ့ဲ အစိုုးရေက်ာင္းေတြမွာ ကေလးေတြကုုိ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ မြန ္ေက်ာင္းေတြဟာ သကသ္ာတယ္ ဒါေၾကာင့္ 
ဆင္းရဲသား ကေလးေတြကို ုပိုု႔ၾကတယ္” ဟုုေျပာသည္။  

အမ်ိဳးအစား ၅ - EAG ေက်ာင္းမ်ား (EAGs ႏွင့္/သိုု႔မဟုုတ္ ဆက္ႏြယ္မႈရွသိည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တည္ေဆာက္ 
ဖြင့္လွစ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား - သီးျခား သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း အသံုုးျပဳသည္။) 

ကရင္ပညာေရးဌာန (KED) မွ ေက်ာင္းအမ်ားစုုမွာ ယခုုအမ်ိဳးအစားတြင္ အက်ဳံးဝင္သည္။40 ကရင္ဒုုကၡသည္မ်ား အတြက္ 
ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းမ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္သည္။ ေနာက္ခံ သမိုုင္းအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတုုိင္း KED လက္ေအာကတ္ြင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ရိွသည္။ တဝကခ္န္႔မွာ အစုုိးရ၊ KNU နယ္ဘကအ္ုုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ေရာက္ရွိသည့္ စပ္ၾကားေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ထုုိေနရာမ်ားသိုု႔ အစိုုးရက ဆရာမ်ားေပးပိုု႔သည္။ အျခားေက်ာင္းမ်ားမွာ KNU 
ေနရာတြင္ျဖစ္သည္။ ယခုုအမ်ိဳးအစားတြင္ KNU ေနရာမွေက်ာင္းမ်ား အက်ဳံးဝင္သည္။ သင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕တြင္ ဗမာဘာသာ 
ပါဝင္ေသာ္လည္း သင္ခန္းစာအမ်ားစုုမွာ ကရင္ (အမ်ားအားျဖင့္၊ စေကာ ဘာသာစကား သုုိ႔ေသာ္ တစ္ခုုတည္းျဖင့္ေတာ့မဟုုတ)္ ႏွင့္ 
အဂၤလိပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစုုိးရစနစ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ခက္ခဲသည္။41 KNU အဆင့္ျမင့္အရာရိွတစ္ဦးက - KNU ပညာေရးမူဝါဒသည္ 
လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡ အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္မွပင္ လြတလ္ပ္သည့္သေဘာရိွသည္။ KNU 
ပညာေရးစနစ္ကိုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ အခင္းအက်င္းတြင္ ေရွ႕ဆကသ္ြားရန္မွာ အခက္အခဲတစ္ခုုျဖစ္သည္။ 
KNU ပညာေရးမူဝါဒသည္ အမ်ိဳးသားေရးကုုိ ေထာက္ခံသည္။ ဖကဒ္ရယ္အေျခခံမူေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ KED သင္ရုုိးညႊန္းတမ္း 
မ်ားကုုိ NGOs မ်ား အကူအညီႏွင့္ ျပဳစုုလ်က္ရွိသည္။  

ထုုိ႔ျပင္ ကေလးေပါင္း ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ထုုိင္းႏိုုင္ငံတြင္းရွိ ကရင္ဒုုကၡသည္  ၇ ခုု၊ ကရင္နီ ဒုုကၡသည္ ၂ ခုုတုုိ႔ရွိ ေက်ာင္းေပါင္း ၈၀ 
တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကသည္။.42 ယင္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာ NGOs အသီးသီးမွ အကအူညီမ်ားရရိွၾကသည္။ ကရင္ 
ဒုုကၡသည္ ေကာ္မတီ (KRC) ႏွင့္ ကရင္ဒုုကၡသည္ ေကာ္မတီ ပညာေရးဌာန Education Entity (KRCEE)၊ ကရင္နီ ပညာေရးဌာနတုုိ႔ 
လက္ေအာက္ခံျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ဌာန ၂ ခုုလုုံးသည္ သကဆ္ုုိင္ရာ EAGs ျဖစ္ေသာ KNU ႏွင့္ KNPP တုုိ႔ လက္ေအာက္တြင္ 
လည္ပတ္ေနၾကသည္။ ေဒသခံ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဒုုကၡသည္စခန္းမွ ကရင္ (ကရင္နီ) 
ပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းမွ (သင္ရုုိး၊ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစရိွသျဖင့္) ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ထပ္တူနီးပါးျဖစ္သည္။ အတြင္းမွ 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ ရံပံုုေငြရရွိမႈ နည္းပါးသည္မွအပ အတူတူနီးပါးျဖစ္သည္။ အတြင္းမွ ကရင္ေက်ာင္းမ်ားကုုိ ရံဖန္ရံခါတြင္ 
ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ား ဟုုေခၚသည္။ မတူညီသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအမ်ားအျပားပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ ႏွစ္မ်ိဳးလုုံးကိုု KED က 
တုုိ္က္ရိုုက္စီမံသည္။ ရပ္ရြာက ေထာက္ပံ့သည့္ေက်ာင္းမ်ားမွာ KED မွ ဆရာ ႏွင့္ သင္ရိုုးေထာက္ပံ့မႈ အနည္းငယ္သာရသည္။ 
ေကအုုိင္အိုု ပညာေရးဌာနမွ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အစုုိးရသင္ရုုိးမ်ားကိုု ပစ္ပယ္ရန္ဆုုံးျဖတ္မည္ဆုုိပါက ယခုုအမ်ိဳးအစားတြင္ 
ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။  

အမ်ိဳးအစား ၆ - မိခင ္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ရိုုးသီးျခားရိွသည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုုယ္ပိုုငေ္က်ာင္းမ်ား  

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တုုိ႔တြင္ ကခ်င္ CSOမ်ားက ႏိုုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ပ့ံပုုိးစီမံၿပီး ရပ္ရြာဦးစီးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားပါဝင္သည္။ 
ေဒသခံ ကခ်င္ပညာေရးဦးေဆာင္မ်ားသည္ မတူညီသည့္ပုုံစံကုုိ လုုိလားေနၾကၿပီး ၄င္းတုုိ႔ကိုယု္ပိုုင္ ပုုံစံျပဳစုုလ်က္ရွသိည္။ 
“ႏုုိင္ငံအဆင့္စနစ္ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလျဲခင္းမရိွသည့္ ကာလပတ္လုုံး (အခ်ိန္တုုိကာလအတြင္း ေပၚေပါက္ႏိုုင္ရန္ 
အလားအလာမရိွ) အစုုိးရစနစ္ႏွင့္ ခြဲထြက္ေနရန္ျဖစ္သည္”။ ယင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရပ္ရြာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပံုုစံမ်ားျဖင့္ 
ေပၚေပါက္လာသည္။ စီမံကိန္းခ် ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတု္ပဲ ေဒသခံမ်ားဦးစီးၿပီး ႏုုိင္ငံစနစ္မွ သသိိသာသာခြဲထြက္ေနသည္။ KIO 
ပညာေရးဌာနႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆကေ္နျခင္းမရွိပါ။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ မိမိရန္ပုုံေငြ မိမိရွာသည္။ မိဘမ်ားကလည္း အစိုုုုးရစာေမးပြဲမ်ား 
တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေရာက္ေျဖဆုုိႏုုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းမ်ိဳးကိုုစိတ္ကူးမရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အသိအမွတ္ျပဳမူတြင္ ျပႆနာရိွေနသည္။ (အထက္တန္းအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေၾကာင္း မည္ကဲ့သုုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳမည္နည္း) 
စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္အေျဖကုုိ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ေဖာ္ထုုတ္ႏုုိင္ျခင္းမရိွေသးပါ။ (ေက်ာင္းဆင္းမ်ားအေနႏွင့္ MIT BARS သုုိ႔မဟုုတ ္KTCS သုုိ႔ 

                                                            
40 KED သည္ KNU ၏ ဌာနခြဲတခုုျဖစ္သည္။ ဗဟိုု အဆင့္တြင္ ဝန္ထမ္း ၁၇ ဦးရိွသည္။ KNU ခရ္ိုုင္ ၇ ခုုတြင္ နယ္ေျမအလိုုက္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေပးႏိုုင္သည့္ ဆရာ ၃၀ 
ဦး ကိုုလည္းခန္႔ထားသည္။   
41 ကရင္ ဘာသာစကားအုုပ္စုု၊ ႏိုုင္ငံေရး ႏွင့္ အျခား ကိစၥမ်ား အေသးစိတ္ ေလ့လာလိုုပါက South (2011) ကုုိၾကည့္ပါ။  
42 The Border Consortium (2015). 
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ဆကလ္က္တကေ္ရာက္ႏိုုင္မည္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေနာင္မွအေျဖသိရမည္) ယင္းေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးမ်ားသည္ ဗမာစာကုိ 
ေကာင္းစြာသင္ၾကားႏိုုင္ၾကသည္။ ဂ်င္းေဖာမဟုုတသ္ည့္ မိသားစုုမွ ကေလးငယ္ အနည္းစုုလည္း တက္ေရာက္သည္။ (ဥပမာ ရွမ္း)  

အမ်ိဳးအစား ၇ - ႏိုုငင္ျံခားသင္ရုုိး အသံုုးျပဳသည့္ေက်ာင္းမ်ား ( ႏိုုင္ငျံခား ေက်ာငး္မ်ားသိုု႔ ေျပာင္းေရြ႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွသိည္)  

ယင္းအမိ်ဳးအစားေက်ာင္းမ်ားသည္ အနည္းငယ္သာရိွၿပီး တစ္ေက်ာင္းႏွင့္တစ္ေက်ာင္း အလွမ္းကြာလွသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း လုုိင္ဇာ 
(ေကအုုိင္အုုိ ဌာနခ်ဳပ္ေနရာ) တြင္ ေနာင္ဧခူး (ဆမားဇံုု) သာသနာျပဳ အထကတ္န္းေက်ာင္းရွိသည္။ ( ၂၀.၄.၂၀၁၄ တြင္ကြင္းဆင္း) 
အိႏၵိယစတုုိင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အသုုံးျပဳသည့္ ပံုုစံျဖစ္သည္။ ၁၉၉၂ (၁၉၉၄ ေကအုုိင္အုုိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
လက္မွတ္မထုုိးမွီ) တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေကအုုိင္အုုိ/အစိုုးရ သင္ရုုိးကိုု အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ ႏုုိင္ငံျခားတြင္ ဆက္လက္ပညာ ေလ့လာႏိုုင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ (နာဂလန္း) မွ “ေအာက္စ္ဖုုိ႔ဒ္စံသတ္မွတ္ခ်က”္အတုုိင္း အေျခခံထားသည့္  အဂၤလိပ္ဘာသာ 
သင္ရုုိးကိုု အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ ဆမားဇံုု ေက်ာင္းမွ အစုိးရတကၠသုုိလ္မ်ားသိုု႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေက်ာင္းသားမ်ားေပးပုုိ႔ေလ့ရွိသည္။ 
၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ စစ္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္တြင္ ရပ္တန္႔သြားသည္။ ဗမာသမိုုင္းကိုု သင္ၾကားျခင္းမရိွေသာ္လည္း ဗမာစာကုုိ 
ဘာသာစကား တစ္ခုု အေနႏွင့္သင္ၾကားသည္။ တရုုတဘ္ာသာကုုိ လည္းသင္ၾကားသည္။ ဂ်င္းေဖာဘာသာ စကားကုုိလည္း 
သင္ေပးသည္။ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္ တရားေဟာဆရာ သုုိ႔မဟုုတ္ ေကအုုိင္အုုိ အရာရိွမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ေက်ာင္းဆင္း 
အမ်ားစုုမွာ အိႏိၵယတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဆည္းပူးရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိၾကသည္။ (သာသနာျပဳ ရန္ပံုေငြ၊၊ မိသားစုု 
အဆကအ္သြယ္၊ ေငြေၾကးျဖင့္ ပညာဆက္သင္ႏုုိင္သည္။ အထက္တန္းလႊာမဟုုတ္သည့္ ကေလးငယ္မ်ားအဖိုု႔ ႏိုုင္ငံျခားတြင္ 
ပညာဆက္သင္ရန္ အခက္အခဲရွိသည္) အိႏိၵယ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသည္ ျမန္မာအဆင့္ျမင့္ပညာေရး စနစ္ထက္ အရည္အေသြးပိုုင္း 
သာလြန္သည္ကုုိ ျမင္ေတြ႔ႏုုိင္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေနာက္ေျမာက္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္သိုု႔သြားကာ 
ပညာသင္ၾကားၾကသည့္ ရာဇဝင္မ်ားလည္းရိွသည္။43 ဆမားဇံုုေက်ာင္း၏ အရည္အေသြးကုုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးသည့္ အစုုိးရ 
(သုုိ႔မဟုုတ ္ တရားဝင္ႏိုုင္ငံတကာ) မရိွေသးပါ။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ျပႆနာမရိွပါ။ အိႏၵိယ သုုိ႔မဟုုတ ္ အျခားမွ အသအိမွတ္ျပဳမႈ 
ရရိွရန္အားထုုတ္လ်က ္ ရိွသည္။ KNU ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏိုုင္ငံျခားသင္ရုုိး အသုုံးျပဳသည့္ (သာသနာျပဳ 
ေက်ာင္းအမ်ားစုု) ေက်ာင္းအခ်ိဳ ႔ရိွသည္။  

အမ်ိဳးအစား ၈ - ေႏြရာသီေက်ာငး္မ်ား (ေႏြရာသီေက်ာင္း သိုု႔မဟုုတ္ ညေန/မနက္ ေက်ာင္းမ်ား) 

ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဥပမာ သဃံာ သုုိ႔မဟုုတ ္ဘုုရားေက်ာင္းမ်ား) က ထေူထာင္စီမံေလ့ရွိသည္။ မြန္ သံဃာေတာ္မ်ား 
ဦးေဆာင္သည္ ့ မြန္ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပသင္တန္း ေႏြရာသီ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဘုုရားေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သည့္ 
ေႏြရာသီေက်ာင္းမ်ားသည္ ယခုုစာရင္းတြင္ အက်ဳံးဝင္သည္။44 ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဘုုရားေက်ာင္းမ်ားသည္ က်မ္းစာပိုု႔ခ်ျခင္း၊ 
ကခ်င္ဘာသာစကား မ်ိဳးကြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု အားလပ္ရက္မ်ားႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးျခင္းတြင္ တက္ႂကြစြာ 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ 

၃.၄ မူဝါဒဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား 

တုုိင္းရင္းသား ပညာေရးဦးေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း၊ ဘာသာစကားဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးသည့္ 
အခါတြင္ မူဝါဒေရးရာျပႆနာမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြး၊ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ားအသြင္ျဖင့္ မၾကာခဏ 
ေပၚထြက္လာေလ့ရွိသည္။ EAG ပညာေရးဌာနမ်ား၊ ပုုဂၢလိက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ အစုိးရပညာေရး အာဏာပုုိင္မ်ားႏွင့္ 
မည္ကဲ့သိုု႔ေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိသင့္သနည္း ဟေူသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးေပၚထြက္လာတတ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ ဘာသာစကား 
မူဝါဒမွာ ေရြ႕လ်ားတိုုးတက္လ်က္ရွိသည္။ တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား အေရးပါပံုုကို ုတစတစ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ား အသအိမွတ္ျပဳလာသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ စာရင္းအတုိင္း အစုုိးရ 
ႏွင့္သက္ဆုုိင္ျခင္းမရွိသည့္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဆရာမ်ား၏ အနာဂတ္ႏွင့္ အေနအထားမွာ ရွင္းလင္းစြာ ျပဌာန္းထားျခင္းမရိွေသးပါ။  

၃.၄.၁ မြန္  

MNEC (NMSP) ၏ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ဆကလ္က ္ရွိေနသင့္သလား သုုိ႔မဟုုတ္ 
အစုုိးရ အသအိမွတ္ျပဳခံသင့္သလား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မြန္မွ ပါဝင္ေျဖဆုုိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈေပါင္းမ်ားစြာျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံအေနျဖင့္ ပုုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား (ဥပေဒအရ အသိအမတွျ္ပဳထား) ဖြင့္ခြင့္ျပဳထားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းေက်ာင္းမ်ားသည္ 

                                                            
43  အိႏၵိယ အေရွ ႔ေျမာက္ဘက္တြင္ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္း ေက်ာင္းသားမ်ား တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ တကၠသုုိလ္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားအျဖစ္ 
စာရင္းသြင္းတက္ေရာက္ၾကသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားရိွသည္။ အႏၵိယ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး သည္ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ေနထိုုင္စရိတ္မွာလည္း သက္သာလွသည္။ 
နိုုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ အႏၵိယႏိုုင္ငံသားကဲ့သိုု႔ ဝင္ေရာက္ ပညာသင္ယူေနျခင္းကိစၥမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားအေနျဖင့္ လိုုက္လံစံုုစမ္းျခင္းမ်ိဳးမေတြ ႔ရပါ။ 
(မဟာလာယာ မွ NEHU၊ မဏိပူမွ အင္ဖာတကၠသုုိလ္ ႏွင့္ ကုုိဟီမာ နာဂလန္းမွ နာဂလန္း တကိၠသိုုလ္မ်ားသိုု႔ Marie lall ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေပၚအေျခခံသည္)  
44  မြန္ ေႏြရာသီ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ သမိုုင္းသင္ၾကားမႈမ်ားကုုိ Lall and South (2012) တြင္ၾကည့္ပါ။  
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မိမိရန္ပုုံေငြ မိမိရွာေဖြရသည္။ အစုုိးရအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ တစ္စံုုတစ္ရာအဆင့္ထေိပးအပ္မည္၊ ဆရာမ်ား၏ လစာမ်ားကုုိ 
ေထာက္ပံ့မႈအခ်ိဳ႕ျပဳလုုပ္မည္ ဆုုိပါက မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား၏ ဘာသာစကားႏွင့္ သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းဆုုိင္ရာ လြတ္လပ္စြာ 
လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ားကိုု ဆုုံးရႈံးရမည္ျဖစ္သည္။ အစုုိးရစနစ္ျဖင့္ ေလက့်င့္သင္ၾကားထားျခင္းမရိွသည့္ ဆရာမ်ားေပၚတြင္လည္း 
ထိခုိက္မႈမ်ားရိွမည္ျဖစ္သည္။ MNEC သည ္ကုုိယ္ပိုုင္လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ား ဆုုံးရႈံးမႈမရွိပဲ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈကိုု 
ရယူလုုိျခင္းသည္ လက္ရွိပညာေရးစနစ္တြင္ အေကာင္အထည္ျမင္ေတြ႔ရန္ ခက္ခဲသည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ မြန္ပညာေရး 
စနစ္ကိုု လႊမ္းမိုုးရန္အတြက ္ ထုုိကိစၥမ်ားကုုိ အသုုံးခ်သြားမည္ကိုု စုုိးရိမ္လ်က္ရိွေၾကာင္း ေျပာဆုုိၾကသည္။ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ား 
အျဖစ္သုုိ႔ ေျပာင္းသြားသည့္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားလည္း အခ်ိဳ႕ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားကုုိ လစာမ်ား၊ 
ရင္းျမစ္မ်ား သာလြန္ေအာင္ပံ့ပိုုးေပးျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပညာေရး အာဏာပုုိင္မ်ားက ေသြးေဆာင္ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။45 
မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားအနီးတြင္ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ား လာေရာက္တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုုိးရိ္မ္မႈမ်ားရိွေၾကာင္း 
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိၾကသည္။ ယင္းသုုိ႔ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဆုုိင္မႈမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္က်မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ MNEC အေနျဖင့္ 
၄င္း၏ ေက်ာင္းမ်ားကုုိ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ား မရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဇာက္ခ်ဖြင့္လွစ္သင့္သည္ဟုူေသာ သေဘာကုုိ ေျဖဆုုိသူ 
အမ်ားအျပားက ေဖာ္ထုုတ္ေျပာဆုုိခ့ဲသည္။ 

တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကား ပညာေရးလိုုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုုးရတြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္သည့္ တုုိးတက္မႈျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကား ထိန္းသိမ္းရာတြင္ မြန္ေက်ာင္းမ်ား၏ ထူးျခားသည့္ 
အခန္းက႑ေၾကာင့္ NMS မ်ား ဆကလ္က္ရွိေနရန္လုုိအပ္သည္ဟု ု လူအမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္။ ၾသဇာႀကီးမားသည့္ မြန္ 
အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ႏိုုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက “မြန္ျပည္နယ္တြင္ တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကား သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အစုုိးရ မူဝါဒသစ္ကို ု ႀကိဳဆုုိပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်နိ္တြင္ ေက်ာင္းစာအုုပ္အားလုုံးမွာ ဗမာဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈကိုု 
အဓိကထားလ်က္ရွိၿပီး တုုိင္းရင္းသားဖတ္စာမ်ားမွာ အစိုုးရဖတ္စာမွ ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုုးရမွ ကူးယူျခင္းမ်ိဳးမဟုုတ္ပဲ 
တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုမ်ားျပဳစုုသည့္ ဖတ္စာအုုပ္မ်ားရိွရန္ လုုိအပ္သည္” ဟုုဆုုိသည္။ “ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ မိခင္ဘာသာစကား 
အေျချပဳ သင္ၾကားျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးတစံုုတရာမရိွ။ ကေလးမ်ားသည္ တေနကုုန္ စာသင္ေနရသျဖင့္ ေမာပန္းဝန္ပိေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။ မိခင္ဘာသာ စကားသင္ၾကားျခင္းကိုု သင္ခန္းစာတစ္ခုုအေနျဖင့္ သတ္မတွ္ၿပီး ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကားသင့္သည္” 
ဟုဆက္ေျပာသည္။ မြန္မွ ပါဝင္ေျဖၾကားသူအမ်ားစုုသည္ (လက္ခံရန္ ေတြေဝစြာျဖင့္) မြန္ျပည္နယ္အစိုုးရႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မြန္ဘာသာစကားသင္ၾကားရန္ (အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပံုုမနွ္ ေက်ာင္းခ်ိန္တြင္) အားထုုတ္ေပးမႈအတြက္ 
နာမည္ေကာင္းေပးရန္ ထုုိက္တန္သည္ ကို အသအိမွတ္ျပဳၾကသည္။ မိခင္ဘာသာစကားကုုိ ဘာသာရပ္ တစ္ခုုအေနျဖင့္ (ႏုုိင္ငံအစုိးရ 
သြားလိုုသည့္ပုုံစံ) သင္ၾကားႏိုုင္လွ်င္ လုုံေလာကသ္ည္၊ EAGs မ်ား အၿမဲေတာင္းဆုုိခဲ့သည့္ စာသင္ခန္းတြင္းသင္ၾကားသည့္အခါတြင္ 
မိခင္ဘာသာစကား အသုုံးျပဳရန္ (medium of instruction) (UNICEF အႀကံျပဳထားၿပီး မြန္အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
အသုုံးျပဳေနသည့္ပုုံစံ) အထူးသျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္တြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းအခုုန္မ်ား 
လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ဆုုိလုုိသည္မွာ အစုုိးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မြန္ကိုု ဘာသာရပ္တစ္ခုုအေနျဖင့္ သင္ၾကားသည့္တုုိင္ 
မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားသည္ ဆကလ္က္ လုုိအပ္ေနသည္၊ ရိွေနရအုုံးမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မြန္ စကားေျပာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ျဖစ္သည္။46 မြန္မွေျဖဆုုိသူအမ်ားအျပားကလည္း အနည္းဆုုံးလြန္ခဲ့သည္ ႏွစ္ ၁,၅၀၀ ေက်ာ္မွ ဘာသာစကား၊ ေပစာ ႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈေပၚတြင္ အေျချပဳသည့္ ၄င္းတိုု႔၏ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာ တည္တံ့ခုုိင္မာမႈကုုိ ေထာက္ျပၾကသည္ (South 2003: 
ch.13)။ ထုုိ႔ေၾကာင့္မြန္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းမွ အျခားေသာ အုုပ္စုုမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မည္သည့္ ဘာသာစကားကိုု ဘုုံဘာသာ 
စကားအျဖစ္ ဦးစားေပးသင့္သည္ဟု ု ဘာသာ စကားခြဲမ်ားၾကားတြင္ ေရြးရခက္သည့္ ျပႆနာမ်ိဳး မရွိေခ်။ (ကခ်င္ႏွင့္ ကရင္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားကုုိ ေနာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)  

NMSP ေခါင္းေဆာင္ပိုုင္းသည္ ပုုံမွန္အားျဖင့္ အိႏိၵယ၏ “ဘာသာစကားသံုးမ်ိဳး” ကဲ႔သို႔ပံုစံကိုု ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ 
တရားစီရင္မႈ47 ႏွင့္ ပညာေရးတြင္ အသုုံးျပဳရန္ ဆႏၵရိွၾကသည္။ သို႔ေသာ္လူနည္းစုုထဲမွ လူနည္းစုုမ်ားရိွေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ 
အေျခအေနကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ သထုုံၿမိဳ႕နယ္မွ ပအုုိဝ္႔) မြန္ ၇၅ ရာခိုုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
မိခင္ဘာသာစကား ပညာေရးကိုု အသုုံးခ်သင့္သညဟ္ု ု မြန္ႏိုုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက ဆုုိသည္။ ေျဖဆုုိသအူမ်ားအျပားက 
“မူလတန္းအဆင့္တြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားၿပီး အလယတ္န္း အဆင့္တြင္ ဗမာဘာသာကိုု ေျပာင္းလဲသြားရန္၊ 

                                                            
45 လြန္ခဲ့သည့္နွစ္အနည္းငယ္အတြင္း MNEC အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ အခက္အခဲအႀကီးအက်ယ္ရင္ဆိုုင္ေနရသျဖင့္ လစာ လံုုေလာက္ေအာင္မရသည့္ 
ဆရာမ်ားသည္ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ဘက္ေျပာင္းရန္ စဥ္းစားေနသည္။   
46 ယခုစာတမ္းအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ဦးတည္အုပ္စုႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ 
47 အိႏၵိယတြင္ ‘ဘာသာစကားသုံးမ်ိဳး’ စနစ္ကုိ အသံုးျပဳရာ၌ ကေလးငယ္မ်ားသည္ မိမိေဒသဘာသာစကား၊ ဟင္ဒီဘာသာစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္စာတုိ႔ကုိ သင္ယူရသည္။ 
အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာစကားေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ရိွသည့္အတြက္ ေဒသခံကေလးငယ္တုိင္းအဖုိ႔ ၄င္းတုိ႔၏မိခင္ဘာသာစကားကုိ သင္ယူႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ဤစနစ္ေၾကာင့္ ကေလးငယ္အမ်ားစုေက်ာင္းစတင္ေနခ်ိန္တြင္ မိမိႏွင့္ ကြ် မ္းဝင္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ယူႏုိင္ၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ႏုိင္ငံသုံးဘုံဘာသာစကားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ပါလီမန္တြင္ တရားဝင္သုံးစြဲခြင့္ရိွေသာ အိႏိၵယဘာသာစကားေပါင္း ၂၂ 
မ်ိဳးရိွသကဲ႔သုိ႔ အဂၤလိပ္ကုိလည္း အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 
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အလယတ္န္းႏွင့္ အထက္တန္းတြင္ မိခင္ဘာသာစကားကုုိ သင္ခန္းစာအျဖစ္ ဆက္လက ္ ထည့္သြင္းသြားရန္ တင္ျပၾကသည္။ 
“မြန္ဘာသာစကားဟာ မြန္ျပည္နယ္မွာ တရားဝင္အသုုံးျပဳတဲ ့ ဘာသာစကား ျဖစ္သင့္ပါတယ ္ (အဂၤလိပ္၊ ဗမာဘာသာႏွင့္အတူ) 
ဒါကိုုလည္း အေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားသင့္ပါတယ္ ျပည္သမူ်ားအေနနဲ႔ အစိုုးရ နယ္ဘကအ္ုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားရံုုးစနစ္ 
(ဥပေဒျပဳေရး) ေတြမွာ လူနည္းစုုဘာသာစကားကုုိ ေရြးခ်ယ္အသုုံးျပဳႏိုုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရိွရမယ္၊ ဒါဟာ ဘာသာစကား မူဝါဒမွာ 
ကုုိယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ က်င့္သုုံးတာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုုးရဝန္ထမ္းေတြအပါအဝင္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အတြက္လည္း အရင္းအျမစ္ေတြ၊ 
သင္တန္းေတြေတာ့လုုိမွာေပါ့” ဟုုေျပာသည္။ မြန္ေျဖဆုုိသူအမ်ားစုုမွာ ကုုိယ္ပုုိင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္၏ အႏွစ္သာရအေနျဖင့္ 
မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကိုု MNEC ေအာက္တြင္ဆက္လက္ရွိေနရန္ လုုိလားၾကသည္။ “အသင့္အတင့္ ညီညြတ္တဲ ့လူထုုေၾကာင့္ 
မြန္အေနျဖင့္ ဘာသာစကားမူဝါဒ ခ်မွတ္ရန္ ပုုိ၍လြယ္ကူေစပါတယ္။” (၂၀၁၅ ဇူလုုိင္)  

မြန္ ႏွင့္ ဗမာစကား ေျပာင္းလသဲင္ၾကားျခင္း၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မတူညီသည့္ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု 
ေျဖဆုုိထားသည္။ အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း အမ်ားသေဘာတူသည့္ နည္းလမ္းမွာ မူလတန္းအဆင့္တြင္ မြန္စကားကုုိ 
ဘာသာရပ္သင္ၾကားရာတြင္ အဓိက အသုုးံျပဳၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ဗမာကိုု အားထည့္သြားရန္ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ ပညာရပ္ဆုုိင္ရာမ်ားကုုိ ၄င္းတုုိ႔၏ ဒုုတိယဘာသာစကားျဖင့္ ခံယူႏိုုင္သည္အထ ိ ဗမာစကားကုုိ 
ေရေရလည္လည္ တတ္ေျမာက္သည့္ ၇တန္းထိ ပညာရပ္ဆုုိင္ရာဘာသာရပ္မ်ားကိုု မြန္ ဘာသာျဖင့္ (သုုိ႔မဟုုတ ္ကရင္ ႏွင့္ ပအုုိ္ပ့္ 
သင့္ေတာ္သလုုိ) သင္ၾကားရန္ကိုုလည္း ေျဖဆုုိသ ူတစ္ဦးထက္မက အႀကံျပဳၾကသည္။ မြန္စကားမေျပာသည့္ အျခားလူနည္းစုုမ်ား 
သုုိ႔မဟုုတ ္ မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ ဗမာစကား အသုုံးျပဳသည့္ ဗမာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတက္သည့္အခါတြင္ 
ႏုုိင္ငံျခားဘာသာျဖင့္ သင္ယူရမည္လားဟုု ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေစသည္။ “မြန္ အရပ္ဘက္အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းရိွ 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက ဗမာစကားဟာ ဖက္ဒရယ္/ ျပည္ေထာင္စုုစကားျဖစ္သင့္ပါတယ…္. ဗမာစာဟာလည္း ‘မိခင္ဘာသာ 
စကား’ပါပဲ” ဟုုေျပာသည္။ (၂၇.၅.၂၀၁၅) 

၃.၄.၂ ကခ်င ္

ကခ်င္ပညာေရးအတြက ္သင့္ေတာ္သည့္ ဘာသာစကား/မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျပဳလုပု္လ်က္ရိွသည္။ 
ဂ်င္းေဖာသည္ KIO အတြင္းတြင ္ တြင္က်ယ္စြာအသုုံးျပဳသည့္ စကားျဖစ္သည္။ အျခားအဓိက အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား 
(ဘုုရားေက်ာင္းမ်ား) တြင္လည္း တြင္က်ယ္စြာ အသုုံးျပဳသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ အျခားေသာတိုုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်င္ (ဥပမာ 
ကရင္အုုပ္စုုမ်ား48) ကခ်င္ဘုုံစကားအျဖစ္ ဂ်င္းေဖာကို ုသတ္မတွ္အသုုံးျပဳရန္ အခကအ္ခဲနည္းမည္ဟုု ခန္႔မွန္းရသည္။49 အျခားေသာ 
မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ား (လဆီူ၊ ရဝမ္) အေနျဖင့္ ယင္းလမ္းစဥ္ကို ုဆန္႔က်င္မႈအခ်ိဳ႕ရိွသည္။ ႏိုုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးျဖစ္စဥ္အတြင္းမွ သမ္ိေမြ႕သည့္ 
ျပႆနာျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေျဖဆုုိသူအခ်ိဳ႕မွာ အကန္႔အသတႏွ္င့္ ရရွိလာသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ု တုုိင္းရင္းသား ပညာေရးႏွင့္ 
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားေရးတြင္ စုုပံုုသုုံးစြဲႏိုုင္ရန္အတြက ္ အဓိကဘာသာစကားတစ္ခုုေဖာ္ထုုတ္ရန္ လုုိအပ္သည္ 
ဟုေျပာသည္။ KIO ဒုုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဆြမ္လြတ္ဂြန္ေမာ္ (ဇုုိင္ဝါးမ်ိဳးႏြယ္စုု) “ကခ်င္ဟာ အမ်ိဳးသားႏိုုင္ငံ တစ္ခုု မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ဘုုံ 
စကားတခုု လုိအပ္ပါတယ္။ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားအားလုုံးကိုု အသိအမွတ္ျပဳတယ္္ဆုုိေပမယ့္ ဘာသာစကားအားလံုုးနဲ႔ သင္ရိုုးေတြ 
ျပဳစုုဖိုု႔အတြက္ လုုပ္ႏုုိင္စြမ္း မရွိေသးပါဘူး။ ဘယ္ဘာသာစကားကိုု ျမႇင့္တင္မယ္၊ ျပန္လည္ျပန္႔ပြားေအာင္လုုပ္မယ ္ ဆုုိတာနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး လက္ေတြ႔ဆန္ဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ တရုုတ္မွာ ဂ်င္းေဖာဘာသာစကားနဲ႔ အမ်ိဳးသားလကၡဏာေတြကို ုအသိအမွတ ္ျပဳထားတာ 
ကို ု မေမ့ဖိုု႔လုုိပါတယ ္ (တရုုတ္ျပည္တြင္ ဂ်င္းဖုုိး)” ဟုုေျပာသည္။ KIO ပညာေရးဌာနမွ မူလတန္းအဆင့္ ဂ်င္းေဖာဖတ္စာကုုိ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနသည္။ အျခားအဆင့္မ်ားကိုုလည္း ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ေနသည္။ မူရင္း ကခ်င္ဖတ္စာမွာ အဂၤလပ္ိေခတ္တြင္ 
ျပဳစုုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး (ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေလ႔ရွိသည့္) ‘စမတ္ဖုုန္း မ်ိဳးဆက္ (smart-phone generation)’ အတြက္ 
မြမ္းမံမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ လုုိသည္။  

ကခ်င္ပညာေရးမူဝါဒသည္ ကခ်င္တုုိ႔သီးျခားႏိုုင္ငံေရးအသြင္ယူမည္လား၊ အစုုိးရႏွင့္ စင္ၿပိဳင္ (တင္းၾကပ္သည့္ အာဏာ ခြဲေဝေပးေရး/ 
ဖက္ဒရယ္ဝါဒ) ဆကလ္က္သြားမည္လား သုုိ႔မဟုုတ ္ အစိုုးရစနစ္ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေပါင္းစပ္ျခင္းမ်ိဳး ေရြးခ်ယ္မည္လားေပၚတြင္ အဓိက 
မူတည္ေနသည္။ ကခ်င္ျပည္ဒီမိုုကရကတ္စ္ပါတမီွ ေျဖဆုုိသူတစ္ဦးက “ျပည္နယ္အတြင္းမွာ လုုပပ္ုုိင္ခြင့္၊ အာဏာရခ့ဲမယ္ဆုုိရင္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုုဂၢလိကေက်ာင္းဖြင့္တာကိုု ခြင့္ျပဳသြားပါတယ္။ 
ေက်ာင္းသင္ရိုုး၊ ဖတ္စာအုုပ္ အဆင့္ျမင့္သြားပါမယ္။ အရည္အေသြးရိွတဲ ့ဆရာမေတြ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ေလက့်င့္သင္တန္း 
ေပးမႈေတြျပဳလုုပ္သြားပါမယ္။ လက္ရိွဆရာမ်ားရေနတဲ့ လစာကအရမ္းနည္းပါတယ္။ က်ဴရွင္ကိစၥ၊ လာဘယ္ူတဲ့ကိစၥမ်ားကုုိ 
ေျဖရွင္းဖိုု႔အတြက္ လစာတုုိးေပး ဖိုု႔လုုိပါတယ္။ ကြ် န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ အဓိကမူဝါဒကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမုုိကေရစီ ျပည္နယ္ျဖစ္ဖုုိ႔ပါပဲ” 
ဟုုေျဖသည္။  

                                                            
48 Ashley South ၏ ဗမာ့အၾကာဆံုုးစစ္ပြဲ - ကရင္ပဋိပကၡေဗဒ Burma’s Longest War: anatomy of the Karen conflict (Transnational Institute/Burma Centre 
Netherlands 2011) ကိုုၾကည့္ပါ။  
49 ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားကုုိ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပဋိပကၡမ်ားက စုုစည္းေပးလိုုက္ျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုုင္သည္။ 
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ကခ်င္၏ ပညာေရးစနစ္ကိုု မည္သည့္ပုုံစံျပဳစုုလုုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုုိးရသုုိ႔ ေကအုုိင္အုုိမွ အေၾကာင္းၾကားထားခ်က္ရွိသည္။ 
ကခ်င္ေဒသတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ လကန္က္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊ NCA အလားအလာမ်ားကုုိ ေထာက္႐ွဳလွ်င္ ယင္းတင္ျပ 
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မွာ ကာလတိုုအတြင္း ျဖစ္ေပၚတုုိးတက္လာရန္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။  

ကခ်င္ေဒသတြင္ ဗမာစကားကုုိ ျပည္ေထာင္စုုစကားအေနျဖင့္ သိထားရန္လုုိအပ္သည္ဟူေသာ အယူအဆကို ု ေထာက္ခံသူမွာ 
မြန္ေဒသမ်ားထက္စာလွ်င္ အလြန္တရာနည္းပါးသည္။ ေျဖဆုုိသအူမ်ားစုု (အားလံုုးမဟုုတ္သည့္တုုိင္) မွာ ဂ်င္းေဖာႏွင့္ အဂၤလိပ္ကိုု 
အားစိုုက္ရန္ လိအုပ္သည္ဟူေသာ အေတြးရိွၾကသည္။ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ား၏သက္ေရာက္မႈ၊ အမ်ိဳးသားေရး 
ျပန္လည္ေပၚထြက္လာမႈတုုိ႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ကိုု ျပည္ေထာင္စုု၏ အစိတ္အပိုုင္းအျဖစ္္ ရွဳျမင္ႏုုိင္ျခင္းမရိွေတာ့သည့္ေၾကာင္း ယင္းကဲ့သုုိ႔ 
ယူဆခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးခံယူခ်က္မ်ား အလြန္ျပင္းထန္ေနသည့္တုုိ္င္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ 
ကုုိယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ုပုုိ၍ လုုိလားသူမ်ားလည္းရွိသည္။ (ကခ်င္ မဟုုတသ္ည့္လူမ်ိဳးမ်ား အပါအဝင)္ အနာဂတ္ကခ်င္ျပည္နယ္ကိုု 
ျပည္ေထာင္စုု၏ အစိတ္အပိုုင္း အျဖစ္ရွဳျမင္ၿပီး ကေလးမ်ားကိုု ဗမာစာသင္ရန္ အားေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။  

ထင္ရွားသည့္ ကခ်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးက (၁၁.၆.၂၀၁၅) တြင္ “ဗမာ ဘာသာဟာ ျပည္ေထာင္စုု ဘာသာစကား 
ျဖစ္ပါတယ္။ တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားကေန ဗမာဘာသာကိုု ကူးေျပာင္းျခင္းကို ု အလယတ္န္းအဆင့္မွာ လုုပသ္င့္ပါတယ္။ 
အလယတ္န္းအဆင့္မွ စၿပီး သင္ၾကားတာ အမ်ားစုုကို ုဗမာစာနဲ႔သင္ၿပီး တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈသင္တာကိုုလည္း 
ဆကလ္က ္ လုပု္ေဆာင္သြား သင့္ပါတယ္။” (မြန္ ပံုုစံ) ဆက္လက္ၿပီး သမူက “မိဘနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာဆိုုရင္ 
မတူညီတဲ့ေက်ာင္းေတြေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသင့္ပါတယ္။ မိမိကေလးကုုိ ဘယ္ေက်ာင္းပိုု႔မလဆဲုုိတာ မိဘေတြနဲ႔သာ အျပည့္အဝ 
သကဆ္ုုိင္ပါတယ။္ ဒီလုုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေက်ာင္းေတြအေနနဲ႔ ေထာက္ခံစာ၊ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေတြထုုတေ္ပးမယ္ဆုုိရင္ 
မိဘမ်ားအေနနဲ႔ တြက္ခ်က္မႈေတြျပဳလုုပ္ႏုုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အစုုိးရေက်ာင္းနဲ႔ ေကအုုိင္အုုိေက်ာင္းေတြၾကားမွာ ေရြးခ်ယ္တာ 
မ်ိဳး လုုပ္ႏုုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အစုုိးရ သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းအသုုံးမျပဳဘူးဆုုိရင္ ေက်ာင္းေတြအေနနဲ႔ ႏိုုင္ငံတကာ တကသၠုုိလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ 
ျပင္ဆင္ေပးသင့္ပါတယ္။ မိဘတုုိင္းက သူတုုိ႔သားသမီးေတြကိုု ႏိုုင္ငံျခားပိုု႔ဖုုိ႔ မတတ္ႏိုုင္တဲ့အတြက ္ အစုုိးရစာေမးပြဲေတြမွာ 
ဝင္ေရာက္ႏိုုင္ေအာင္ စီစဥ္မႈေတြျပဳလုုပ္သင့္ပါတယ”္ ဟုုေျပာသည္။  

၃.၄.၃ ကရင္ 

ကရင္ဦးေရမ်ားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာစကားႏွင့္ သင္ရုုိးမူဝါဒ၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
အစုုိးရေက်ာင္းတက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ဗမာစကားေျပာၿပီး KED ႏွင့္ ဒုုကၡသည္စခန္းတြင္ ပညာသင္ၾကားသူမ်ားမွာ ျမန္္မာ၏ ဘုုံစကား 
ဗမာ စကားကြ် မ္းက်င္မႈ အားနည္းသည္။ KED အေနျဖင့္ MTB ပညာေရးမူဝါဒကိုု ဆက္လကထ္န္ိးသိမ္းထားလုုိေသာ္လည္း 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ဒုုကၡသည္စခန္းမွ မိသားစုုမ်ား ေနအိမ္သုုိ႔ျပန္မည္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စခန္းမွလူငယ္မ်ား 
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းသုုိ႔ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားျခင္း၊ အလုုပ္လုုပ္ရာတြင္ အခကအ္ခဲေတြ႕မည္ကိုု တစတစတိုုး၍ သတထိားမိ 
လာၾကသည္။ ဗမာစကားတတ္ကြ် မ္းျခင္း မရွိသည့္ ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ကေလးမ်ားကိုု အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ လကခံ္ရန္ခက္ခဲ 
သည္။ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရေရးမွာ ေက်ာင္းအုုပ္ဆရာႀကီး၏ နားလည္မႈ၊ ၾကင္နာမႈေပၚတြင္ ရံဖန္ရံခါ မူတည္ေနသည္။ (သုုိ႔မဟုုတ္ 
လာဘ္ေငြ ေပးႏိုုင္မႈေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္)50  

၃.၅ ေပါင္းစပ္ျခင္း  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြကေ္ပၚလာသည့္ အဓိကျပႆနာႀကီးမွာ EAGs မ်ား၏ နယ္ဘက္အုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးျခင္းစနစ္မ်ား (ရံဖန္ရံခါတြင္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္/ႏွင့္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေလ့ရွိသည္) ၏အေနအထားႏွင့္ အနာဂတ္အလားအလာျဖစ္သည္။ 
EAGs မ်ား စီမံမႈေအာက္တြင္ ရွိသည့္ ပညာေရးႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ ျဖန္႔ေဝသည့္စနစ္မ်ား (က်န္းမာေရး၊ တရားေရး၊ သဘာဝ 
သယံဇာတစီမံမႈ အစရိွသျဖင့္) ကုုိ ႏုုိင္ငံစနစ္က တျဖည္းျဖည္း (သုုိ႔မဟုုတ ္အလ်င္အျမန္) ေနရာယူ သြားမည္လား၊ အစုုိးရစနစ္ႏွင့္ 
အၿပိဳင္ဆက္လက္ရွိေနမည္လား သုုိ႔မဟုုတ္ ေပါင္းစပ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုုပ္သြားမည္လား။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအတြက ္ အဓိကျပႆနာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ လက္နကက္ုုိင္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္ၾကားမွ ဆယ္စုုႏွစ္ခ်ီသည့္ 
ပဋိပကၡမ်ားအတြက ္ႏုုိင္ငံေရးအေျဖညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာရာတြင္လည္း အဓိက ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ၾကားကာလ 
အစီအမံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရိွပါ။ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ တရားဝင္ 
ေဆြးေႏြးမႈ၊ စီစဥ္မႈမ်ားမွာ အနည္းငယ္သာရိွသျဖင့္ ေျမျပင္တြင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု အဆင္ေျပ႐ုံ 
မီးစင္ၾကည့္က ေဆာင္ရြက္ေနသည္။  

                                                            
50 Save the Children အစီရင္ခံစာ   
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၃.၅.၁ မြန္  

၁၉၉၅ ခုုႏွစ္ NMSP အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ အထူးသျဖင့္ လြန္ခ့ဲသည့္ ၃ ႏွစ္တာ ( အပစ္အခတ ္ရပ္စဲေရးကိုု ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ 
ျပန္လည္ အတည္ျပဳခ့ဲသည္) အတြင္း ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ အစုုိးရစနစ္ႏွင့္ အစိုုးရမဟုုတ္သည့္ စနစ္မ်ားၾကားမွ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုုိးတက္လာသည္။ လက္ရွ ိ(၂၀၁၅ ဇြန္) တြင္ MNEC ၏ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၅ 
တန္း ႏွင့္ ၉ တန္း အစိုုးရစစ္ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုုိေနၾကသည္။ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ားသည္ အနီးအနားမွ 
အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ (အထူးသျဖင့္ MNEC  အထကတ္န္း ေက်ာင္း ၃ ခုုတြင္ 
ေနာက္ဆုုံးႏွစ္ ၂ ႏွစ္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား)51  

မြန္ ႏွင့္ အစုုိးရ ပညာေရးစနစ္ ေပါင္းစပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မတူညသီည့္အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္။ ေပါင္းစပ္ရန္မွာ ေစာေသးသည္ဟုု 
အားလုုံးသေဘာတူညီၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း မြန္ပညာေရး အသုုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ေပါင္းစပ္ရန္မွာ ေရရွည္ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ အျမင္ေပၚတြင္ အဖြဲ႔မ်ားကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ ေပါင္းစပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္မွာ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ 
မူတည္ေနသည္။ EAGs မ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲၿပီဆုုိလွ်င ္ ၄င္းတုုိ႔၏ နယ္ဘက္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာလည္း ေျပာင္းလဲရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ေဒသခံပညာေရးဦးေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းအေျပာင္းအလဲမ်ားကုုိ ထန္ိးခ်ဳပ္ထားႏိုုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ သုုိ႔မွသာ 
မြန္လူထုုအေနႏွင့္ ပညာေရးကိုု ကိုုယ္ပိုုင္ဆုုံးျဖတႏိုု္င္မည္ျဖစ္သည္။  

အေတြ႔အႀကံဳရင့္ မြန္ပညာေရးဦးေဆာင္တစ္ဦးက “အစိုုးရစနစ္နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆကဆ္ံေရးေတြရွိဖိုု႔ တကယလ္ုုိလားပါတယ္။ 
အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားဟာလည္း ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေက်ာင္းသားေတြေျပာင္းလာတဲ့အခါ လက္ခံဖုုိ႔လည္းလုုိလားပါတယ္။ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ား 
က အသိအမွတ္ျပဳတာကုုိလည္း လုုိလားပါတယ္။ အစုုိးရနဲ႔ ပူးေပါင္းတာမ်ိဳးေတာ့မလုုပ္ခ်င္ေပမ့ဲ သူတုုိ႔ကအသိအမွတ္ျပဳျပီး 
အလုုပ္အတလူုုပ္ႏုုိင္ဖိုု႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ပညာေရးစနစ္တခုုတည္းရ႕ဲေအာက္မွာ အစုုိးရနဲ႔တန္းတူအခြင့္အေရးရခ်င္ပါတယ္။ 
ေရရွည္မွာေတာ့ အစိုုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းသြားဖိုု႔ စဥ္းစားသြားမွာျဖစ္ေပမဲ့ လတ္တေလာမွာေတာ့မရိွေသးပါဘူး” ဟုုေျပာသည္။  

ေပါင္းစပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာမ်ားမပါသည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုုက “မလုုိပါဘူး။ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေတြကို ု MNEC ကပဲ 
ဆကလ္က္စီမံသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အစုုိးရကေထာက္ပံ့တာ၊ လစာ စိုုက္ထုတု္ေပးတာမ်ိဳးဆုုိရင္ေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ 
လက္ခံပါမယ”္ ဟုုေျပာသည္။ လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ေတာ့ ႏိုုင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္သည့္ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ 
သတ္မွတ္ခ်က ္အမ်ားအျပားႏွင့္ ေရာက္လာႏုုိင္ေခ်မ်ားသည္။ မူလတန္းအဆင့္တြင္ မြန္ဘာသာႏွင့္ သင္ၾကားရန္၊ အလယတ္န္းတြင္ 
ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးအသုုံးျပဳၿပီး အထက္တန္းတြင္ ဗမာဘာသာအသားေပးသြားရန္္ အေရးႀကီးပုုံကို ု မြန္ဆရာအမ်ားအျပားက 
ေထာက္ျပသည္။ သုုိ႔မွသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ တကသၠိုလု္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမ်ား ဝင္ေရာက္ေျဖဆုုိႏိုုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
ထုုိပုုံစံသည္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားမွသာလွ်င္ ေပးႏုုိင္သည့္ ပံုုစံတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ထုုိကဲသ့ုုိ႔ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကုုိ ထိန္းထား 
ႏုုိင္ရန္မွာ ေဒသခံမြန္စကားေျပာလူထုုအတြက ္အလြန္ပင္အေရးပါသည္။  

NMSP သည္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ “ဗမာစကားအနည္းငယ”္ပါဝင္ၿပီး တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားျဖင့္ အဓိကထား 
သင္ၾကားသည္။ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ၅၀ - ၅၀ ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ အထကတ္န္း အဆင့္တြင္ ဗမာစာ အဓိကထားၿပီး 
“မြန္စာအနည္းငယ”္ ထပ္ေပါင္းျခင္းမ်ိဳးကိုု အျပည့္အဝ ေထာက္ခံသည္။ “အစုုိးရအေနနဲ႔ ဒီပုုံစံကို ု လက္ခံမယ္ဆုုိရင္ ဒါဟာ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အလြန္ ေကာင္းပါတယ္။ မြန္ကိုု ဘာသာရပ္တခုုလုုိ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ိဳးကေတာ့ 
လုုံေလာက္ျခင္းမရိွပါဘူး”။ 

အစုုိးရ၏ (ပညာေရးဥပေဒသစ္တြင္) ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားထားမႈမ်ားရိွသည္။ MNEC ၏ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားသည္ 
မည္သည့္ အမ်ိဳးအစားတြင္အက်ဳံးဝင္ၿပီး၊ ထုုိကဲသ့ုုိ႔ေသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ရန္ပုုံေငြကိစၥကိုု မည္သုုိ႔ထိခိုုက္မႈရွိမည္နည္းဆုုိသည့္ 
ေမးခြန္းမ်ား ရိွေနေသးသည္။  

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ သိုု႔မဟုုတ္ ၃ ႏွစ္ မတုုိင္မွီထိ UNICEF ႏွင့္ MNEC ကဲ့သုုိ႔ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ ပညာေရးပံ့့ပိုုးသူမ်ား ၾကားမွ 
ဆကဆ္ံေရးမွာ ခပ္တန္းတန္းျဖစ္သည္။ ကုုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုုိ႔သည္ ေဒသခံပညာေရးဦးေဆာင္သူမ်ားထက္ 
ပုုိ၍တတ္သည္၊ ပိုု၍အက်ိဳးျပဳႏိုုင္သည္ဟု ု ယူဆထားခ့ဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ MNEC ႏွင့္အျခား မြန္ပညာေရးဦးေဆာင္မ်ားသည္ 
အစုုိးရပညာေရး အရာရိွမ်ားႏွင့္ ဆကဆ္ံေရးကိုုေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္၊ ေပါင္းကူးေပးသည့္ UNICEF အခန္းက႑ကုုိ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္အတူ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္ဆေံရးမ်ားေပၚေပါက္လာသည္မွာ  ေလာေလာလတ္လတ္သာ 

                                                            
51 လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္းေလ့ရိွသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ၂၂ ရာခုုိင္ႏႈန္းသာ 
ေအာင္ျမင္သည္။(အစိုုးရ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ား အနီးစပ္ဆံုုး ၄၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းေအာင္ျမင္သည္) ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ ႔ ျပန္လည္ကုုစားေျဖဆိုုရန္အတြက္ MNEC မွ 
စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ 
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ရွိေသးသည္။52 ‘ေပါင္းကူးလုုပ္ငန္းစဥ္’ အရ UNICEF သည ္၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးရံုုးမွတဆင့္ 
MNEC ေက်ာင္းေပါင္း ၉၄ ေက်ာင္းသိုု႔ အေသးစား ရန္ပံုုေငြမ်ား ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ယုုံၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ျခင္း/ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အသုုံးဝင္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း MNEC ေက်ာင္းမ်ားကုုိ 
အစုုိးရေက်ာင္းအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းရန္ ဖိအားက်ေရာက္ေစသည့္ အႏၱရာယ္ရိွလာႏုိင္သည္ဟု ု ယဆူသည့္ေဒသခံအခ်ိဳ႕ရိွသည္ 
(မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းကုုိ အစိုးရ၏ ‘ကုုိလုုိနီျပဳျခင္း’ ဥပမာ)။  UNICEF အေနျဖင့္ အစုုိးရဖတ္စာ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္) ၁၀,၀၀၀ ကိုု 
MNEC ၏ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ( ၁ တန္းမွ ၅ တန္းထိ) ကိုပံ့ုပုုိးခ့ဲသည္။ UNICEF ၏ လုုပ္ငန္းခြင္တြင္းမွ 
ဆရာမ်ား သင္တန္းေပးျခင္းတြင္ MNEC မွ ဆရာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ (UNICEF ၏ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုု အဆင့္ 
တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား မူဝါဒ ျမင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။)  

၃.၅.၂ ကခ်င ္ 

မြန္စနစ္ကဲ့သုုိ႔ပင္ KIO လက္ေအာက္ခံေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၅ တန္းႏွင့္ ၉ တန္း အစိုုးရစာေမးပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ 
ေျဖဆုုိခြင့္ရိွသည္။ လက္နကက္ုုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြား ခ့ဲသည့္ ၂၀၁၁ ႏွစ္လည္မွစၿပီး အေျခအေနမ်ားမွာ သိသသိာသာ 
ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ၾသဇာရိွ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “ေက်းလက္ေဒသမွ ေက်ာင္းသားတြင္ ေက်ာင္းေျပာင္းလက္မွတ္ 
မရိွပါက ၿမိဳ႕ေပၚမွေက်ာင္းသုုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္ႏုုိင္ေခ်မရိွ” ဟုေျပာသည္။ ဒီပညာေရးႏွစ္အတြင္း ေက်းလက္ေက်ာင္း 
မ်ားမွ ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းေတြကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ဖိုု႔ ႀကိဳးစားၾကေပမယ္႔ မေအာင္ျမင္ၾကပါဘူး။ ၅ တန္း၊ ၉  တန္း ေက်ာင္းသားအားလံုုး 
အစုုိးရစာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုုိထားဖိုု႔လုုိအပ္ပါတယ္။ ဒါမွ ေက်ာင္းေျပာင္းလုုိ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုုးရက 
စာရင္းမပါသ ူ မ်ားအေနနဲ႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုုခြင့္မရွိလုုိ႔ ထုတု္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။53 EAG ႏွင့္အစိုုးရပညာေရးစနစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ စနစ္တစ္ခု ုပ်က္သုုန္းသြားခ့ဲၿပီး ေပါင္းစပ္မႈ ေခါင္းစဥ္ကိုုလည္း အခက္အခဲ ေတြ႕ေစခ့ဲသည္။54 

ကခ်င္မွေျဖဆုုိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ေပါင္းစပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတြးေတာမည့္ အလားအလာ ျမင္ေတြ႕ရျခင္းမရိွပါ။ 
အစုုိးရႏွင့္ ကခ်င္ပညာေရစနစ္ၾကား ခြဲျခားေရးကိုုသာ ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွသည္။ ကခ်င္ ပညာေရးဦးေဆာင္တစ္ဦးက “အနာဂတ္မွာ 
ဖက္ဒရယ္မူဝါဒ က်င့္သုုံးတဲ့အခါ ကုုိယ့္သင္ရုုိးကုုိယ္ ေရးဆြဲႏိုုင္ဖိုု႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ”္ ဟုုေျပာသည္။  

၃.၅.၃ ကရင္  

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ KNU အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈအၿပီးတြင္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ဝန္ေဆာင္မႈပိုုင္းေပါင္းစပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မူဝါဒပုုိင္း၊ 
လက္ေတြ႕အပိုုင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရိွလာသည္။ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ေအာက္တုုိဘာ ၁၅ တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုုိးမႈေၾကာင့္ 
ယင္းကဲ့သုုိ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုု ပိုုမုုိက်ယ္ျပန္႔အားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ KNU မွ ေျဖဆုုိသူတစ္ဦး ( ၂၀၁၅ ၾသဂုုတ)္ အေျဖအရ 
ပညာေရးထက ္ က်န္းမာေရးပိုုင္း ေပါင္းစပ္မႈမ်ားသည ္ ပုုိ၍ေအာင္ျမင္လ်က္ရိွသည္။ KNU၊ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုုးရအရာရွိမ်ားၾကားတြင္ စည္းေဝးက်င္းပမႈမ်ားရွိၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ 
ေတြ႕ဆုုံမႈ အနည္းဆုုံး တစ္ႀကမိ္ခန္႔ရွိသည္။ က်န္းမာေရးသည္ ပညာေရးကဲ့သုုိ႔ ႏိုုင္ငံေရးဆန္ျခင္းမရိွသျဖင့္ က်န္းမာေရးက႑ 
ေပါင္းစပ္မႈမ်ားသည္ ျပႆနာမရိွ ေခ်ာေမြ႕သည္။ ေဆးဝါးဒဏ္ခံ ဌက္ဖ်ားႏွင့္ တီဘီ ေရာဂါမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏က်န္းမာေရးကုိ 
ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည့္ အရာမ်ားအျဖစ္ သတမွ္တ္ထားသျဖင့္ က်န္းမာေရးက႑ ေပါင္းစပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုုသေရးအပိုုင္း၊ 
လူသားခ်င္း စာနာမႈအပုုိင္းတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရိွသည္။   

KNU မွ ေျဖဆုုိသူမ်ားက KNU/KED ႏွင့္ အစုုိးရပညာေရးစနစ္မ်ား ေပါင္းစည္းရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္း 
ေျပာျပသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း KED ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာနတုုိ႔၏ မၾကာေသးမီွက ေတြ႕ဆုုံမႈမ်ားတြင္ တုုိးတက္မႈမ်ား 
ရွိလာခ့ဲသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ျပန္လာမည့္ ကေလးငယ္မ်ား) ကိုု အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ျပန္လည္တက္ေရာက္ခြင့္ရရန္ အလြတသ္ေဘာ သေဘာတူႏုုိင္ခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ရန္အတြက ္ စနစ္တစ္ခုုမွ 
တစ္ခုုသိုု႔ေျပာင္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုု ပ့့ံပုုိးရန္လုုိအပ္သကဲသ့ုုိ႔ လက္ခံမည့္ေက်ာင္းမ်ားကိုုလည္း ပ့ံပုုိးေပးရန္လုုိအပ္သည္။ 
ဗမာစကား မကြ် မ္းက်င္မႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္ရုုိးညႊန္းတမ္း မတူေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုုးရေက်ာင္းမ်ား 
သည္ ကေလးငယ္မ်ားေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္မႈကုုိ ျငင္းပယ္ရန္အတြက ္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ု အသုုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ ယင္းသိုု႔ 

                                                            
52 ေပၚေပါက္လာႏိုုင္ဖြယ္ရိွသည့္ ဗဟိုုဦးစီးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္ အက်ပ္အတည္းေတြ ႔ႏိုုင္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုုိ 
သုုေတသနျပဳျခင္း၏ အစိတ္အပိုုင္း ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ UNICEF ၏  Mon Situational Analysis (SITAN) ကလည္း တစိတ္အပိုုင္း 
အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ ႔နယ္ ပညာေရးအရာရိွမ်ားႏွင့္ MNEC အဆင့္ျမင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား ေတြ ႔ဆံုုေပးၿပီး ျဖစ္ႏိုုင္ဖြယ္ရိွသည့္ ပူးေပါင္းေရး ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုုတ္ေစခဲ့သည္။ 
53 အစိုုးရ၏ တရားဝင္ထုုတ္ျပန္ခ်က္ မိတုၱဴကိုု စာတမ္းရွင္မ်ားမွ လက္ခံရရိွ ခဲ့သည္။ 
54  ၂၀၀၉ ခုုႏွစ္တြင္ ေကအိုုင္အိုုအေနျဖင့္ လာမည့္ ဆယ္စုုႏွစ္အတြင္း ပညာေရးက႑ အပါအဝင္ နယ္ဘက္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ 
အစိုုးရႏွင့္ ေပါင္းစပ္သြားလိုုေၾကာင္းတင္ျပခ့ဲသည္။ အေစာပိုုင္းတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
အေရးကိစၥမ်ားေပၚလာသည့္အခါတြင္ေတာ့ တင္ျပမႈကုုိ ျငင္းပယ္ခ့ဲသည္။ 
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ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အျငင္းပယ္ခံမႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ခံစားရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက ္ တစ္စံုတစ္ရာ အေထာက္အကူမျပဳပါ။ 
အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာစကား အခက္အခဲ ရိွသည့္ ကေလးမ်ားကိုု အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ အရင္းအျမစ္ပ့ံပိုုးမႈမ်ားမရိွပဲ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ျပည့္သိပ္ေနသည့္ စာသင္ခန္းမ်ားသာ ရွိသည္။ ေဒသခံ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အစုုိးရ 
ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရး အရာရိွသုုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္ခံသည့္ေက်ာင္းမ်ား အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ႏွင့္ ဗမာ ဘာသာစကားကုုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အဂၤလိပ္ကို ု ဒုုတိယဘာသာ စကား ဖတ္စာမ်ား 
အျဖစ္ျပဳစုုရန္ အႀကံျပဳခ်က္ပါဝင္သည္။ KNU ႏွင့္ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီသည္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ 
ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး  (ရန္ပံုုေငြ ရွာေဖြေရး အပါအဝင)္ ပညာေရးဆုုိင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က ္ရွိသည္။ 

၃.၆ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား  

ျမန္မာ့တုုိင္းရင္းသား ပညာေရးက႑တြင္ ႏွစ္ရွည္မ်ားစြာရင္ဆုုိင္လာရသည့္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ဆရာမ်ားက ေထာက္ျပထားသည္။ 
ပညာေရးဦးေဆာင္သူအမ်ားစုုကလည္း ၄င္းတုုိ႔၏ အဓိကလုုိအပ္ခ်က္မွာ ဆရာမ်ားသင္တန္းေပးျခင္းအပါအဝင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။55 အျခားေသာအခက္အခဲမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဥးီမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ား၊ 
ဘာသာရပ္သင္သည့္ ဆရာမ်ား၊ (အထူးသျဖင့္ အထကတ္န္းအဆင့္) ႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္မလုုံေလာက္မႈတုုိ႔ ပါဝင္သည္။  

ဆရာမ်ား (အထူးသျဖင့္ မြန္) က လစာပံုုမွန္ေပးရန္၊ ပုိမိုေလာက္ငစြာေပးရန္ လုုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ “MNEC ေက်ာင္းေတြဟာ 
လစာ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲေတြ ေတြ႔ေနရပါတယ္” (၇.၇.၂၀၁၅) ဆရာလစာ၊ ဆရာမ်ားသင္တန္းေပးျခင္း 
နွင့္ဖတ္စာအုုပ္ျပဳစုုေရး (ျပဳစုုပံုု) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သူက ေပးသင့္သည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနဆဲ၊ ၿပိဳင္ဆုုိင္မႈမ်ား 
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အစုုိးရ၊ ႏုုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၊ မိဘမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ား၊ သကဆ္ုုိင္ရာ EAG သိုု႔မဟုုတ ္အထကေ္ဖာ္ျပခဲ့ပါမ်ား 
ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳမည္လား။  

၃.၆.၁ IDP စခန္းမ်ားမွ ေက်ာငး္မ်ား 

ထုုိင္းနယ္စပ္တေလ်ာက္ရွိ ကရင္ ႏွင့္ ရွမ္း EAGs မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အထိုင္က်ေနၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ၏ ရပ္ရြာမ်ား ဆကတ္ုုိက္တည္ရွိသည္ (TBC 2015, Jolliffe 2015)။ ထုုိင္းႏုုိင္ငံအတြင္းမွ 
ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားကဲ့သုုိ႔ ေထာက္ပံံ့မႈေကာင္းစြာ မရရွိေသာ္လည္း ယင္းရပ္ရြာမ်ားတြင္ ပညာေရးလုုိအပ္ခ်က္မွာမူ အတူတူပင္ 
ျဖစ္သည္။ အစုုိးရႏွင့္ အစိုုးရႏွင့္သကဆ္ုုိင္ျခင္းမရိွသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ား ေပါင္းစပ္ေရးႏွင့္ဆုုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားလည္း 
ရွိေနသည္။  

ေကအုုိင္အ္ိုု ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမွ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၆၀ နီးပါးရိွသည္ (၇.၁၂.၂၀၁၃)။ ႏုုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၏ 
ပ့ံပိုုးမႈမ်ားမွာ ရပ္တန္႔လုဆုဲဆဲျဖစ္ၿပီး ရန္ပုုံေငြအေရးတႀကီး လုုိအပ္လ်က္ရိွသည္။ လုုိင္ဇာ အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွ IDP စခန္းမ်ားတြင္ 
ဂ်င္းေဖာစကား ေျပာႏိုုင္သည့္ ရွမ္းႏွင့္ ဗမာ မိသားစုုမ်ား အနည္းငယ္ရိွသည္။ (ဖြမ္လြမ္ ႏွင့္ ဂ်ဲယန္ IDP စခန္းမ်ား၊ ၂၁.၄.၂၀၁၅ တြင္ 
ကြင္းဆင္း) အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္းပင္ သင္ၾကားမႈအမ်ားစုုမွာ ဂ်င္းေဖာဘာသာစကားျဖစ္ေသာ္လည္း ဖတ္စာအုုပ္မ်ားမွာ 
ဗမာဘာသာ ျဖစ္သည္။ IDPs မ်ားက “ေနရင္းရပ္ရြာ (ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား) ကို ု ထားခဲ့ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ 
စခန္းေတြျဖစ္ၿပီး စစ္သားေတြက သူတုုိ႔မိသားစုုေတြကိုု ေခၚထားပါတယ္” ဟုုေျပာသည္။ KIO ၏ တုုိက္ခိုုက္မႈမွ 
အကာအကြယတ္ခ်ိဳ႕ရမည္ဟုု ေမွွ်ာ္လင့္လ်က္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္စခန္းခ်ေလ့ရိွသည္။ 
ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာသည့္ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡ၏ ပညာေရးေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ လုုိင္ဇာၿမိဳ႕ျပင္မွ “ေရွ႕တန္း”စခန္း 
လဝါယန္ သုုိ႔ကြင္းဆင္းရာတြင္ အထင္အရွားေတြ႔ရွိရသည္ (၂၁.၄.၂၀၁၅)/ မူရင္း ရြာသားအားလုုံးမွာ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသြားရၿပီး 
မူလတန္းေက်ာင္းမွာ KIO ေရွ႕တန္းစခန္း ျဖစ္ေနသည္။ ေရွ႕သုုိ႔ ကီလုုိမီတာ အနည္းငယ္ဆကသ္ြားလွ်င္ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ပထမဆုုံးေတြ႔ရသည့္ ေတာင္ေစာင္းမ်ားေပၚတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား တပ္စြဲသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။  

မူရင္းရပ္ရြာမ်ားသိုု႔ ျပန္လည္ေနထုုိင္ေရးႏွင့္ ပတသ္က္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ ဘယသ္ူမွႏွစ္ခါ ေသခ်င္မွာ မဟုုတဘ္ူး။ ၁၉၉၄ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေနာက္ပိုုင္းမွာ ကၽြန္မတုုိ႔ရြာကုုိ ျပန္လည္တည္ေထာင္မႈေတြလုုပ္ခ့ဲတယ္။ ၂၀၁၁ မွာျပန္ထြကေ္ျပးရတယ္။ 
အိမ္မျပန္ခင္ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္လုုိတယ္။ ခုုေတာ့ အိမ္ျပန္ဖုုိ႔ဟာ ေစာလြန္းေသးတယ္။ အစိုုးရကိုု 
အလုုိမရွိသလုုိ ယုုံလည္း မယုုံၾကည္ပါဘူး။ ေကအုုိင္အုုိကိုုပ ဲကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အစိုုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္” ဟုုေျပာသည္။ 

                                                            
55 EAG အမ်ားစုုတြင္ အလုုပ္ခြင္မဝင္မီွသင္တန္းေပးသည့္ စနစ္မ်ားျပင္ဆင္ထားသည္။ ေဒသခံ NGOs က( ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း က့ဲသိုု႔ေသာ) ပံ့ပိုုးေလ့ရိွသည္။ သင္တန္းမွာ 
ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ သုုိ႔မဟုုတ္ လပိုုင္းမွ်ၾကာျမင့္သည္။ ဆရာမ်ား စာသင္ၾကားမႈမစမီွ သိုု႔မဟုုတ္ စာသင္ၾကားမႈ စတင္ၿပီး ေနာက္တြင္သင္တန္းေပးသည္။ 
ယင္းသင္တန္းမ်ားသည္ အစိုုးရစနစ္္မွ ဆရာမ်ား အေနျဖင့္ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာသင္ၾကားခ့ဲမႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍မရပါ။ EAG ႏွင့္ အစိုုးရႏွင့္ မဆိုုင္သည့္ 
ေက်ာင္းမ်ား၏ လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သင္တန္းမ်ားမွာ တစ္ခုုႏွင့္တစ္ခုု အေတာ္ပင္ကြဲျပားသည္။ MNEC ဆရာမ်ားကုုိ အစိုုးရဆရာမ်ားႏွင့္အတူ UNICEF က ဦးေဆာင္သည့္ 
လုုပ္ငန္းခြင္ဝင္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား ရံဖန္ရံခါ ရိွလာသည္။ ခြ်င္းခ်က္တစ္ခုုျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္မွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္၏ အစ ျဖစ္သည္။ 
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အစုုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားမွ IDPs မ်ားသည္လည္း အသစ္ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာမွ ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈေၾကာင့္ 
၄င္းတုုိ႔ မူရင္းရပ္ရြာမ်ားသိုု႔ျပန္ရန္ ဆႏၵမရွိၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားအရသိရသည္(ျပည္တြင္း NGO ၂၀၁၅ ေမ)။  

လုုိင္ဇာ အနီးအနား ဒုုကၡသည္စခန္းမွ IDP မ်ားအတြက္ အထကတ္န္းေက်ာင္းအသစ္ကို ုအလန္ဘြမ္ (လုုိင္ဇာအနီးမွ ေကအုုိင္အုုိ 
ဌာနခ်ဳပ္ေနရာေဟာင္း) တြင္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ ေကအုုိင္အုုိက တည္ေဆာက္ေပးခ့ဲသည္။ (၂၀.၄.၂၀၁၅ ကြင္းဆင္း) ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ 
စာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔တကေ္ရာက္မည္ဟုု ကခ်င္ပညာေရးဦးေဆာင္မ်ားမွ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ အမ်ားစုုမွာ 
အနီးအနားစခန္းမ်ားရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေျပာင္းေရြ႕တက္ေရာကၾ္ကမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရိွသည့္အနက္ ၆၀ 
မွာ လစာမရသည့္ ေစတနာဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (ကခ်င္ မ်ိဳးခ်စ္ပုုဂၢိဳလ္မ်ား) က်န္ဆရာမ်ားမွာ ေကအုုိင္အုု ိ ပညာေရးဌာနမွ 
လစာ အခ်ိဳ႕ရရိွၾကသည္။ 

၃.၆.၂ အသိအမတ္ွျပဳမႈ (Accreditation)  

အစုုိးရႏွင့္ သက္ဆုုိင္ျခင္းမရိွသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အသိအမတွ္ျပဳျခင္းမွာ အလြန္အင္မတန္မွ အေရးႀကးီသည္ (အျငင္းပြား 
ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္)။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ မည္သည့္အာဏာပိုုင္သည္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားကိုု အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္မွတ ္ထုတေ္ပးမည္နည္း။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္း ႏွင့္ ႏုုိင္ငံျပင္ပတြင္ ဆကလ္က္ပညာသင္ၾကားရန္ သုုိ႔မဟုုတ ္လုုပ္ငန္းခြင္ဝင္ရန္ 
ယင္းအသိအမွတျ္ပဳ လက္မွတ္မ်ားကို ုလက္ခံမႈရွိမရိွႏွင့္ ဆုုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။  

MNEC ၏ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား၏ လက္ရိွအေနအထား၊ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက၍္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ေရးကိစၥသည္ 
အဓိကျဖစ္ေနၿပီး မြန္ပုုံစံမွာ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းသားမ်ား အစိုုးရစာေမးပြဲမ်ားဝင္ေရာက္ၿပီး (တကသၠုုိလ္ဝင္တန္း/ 
အတန္းၿပီးဆုုံးျခင္း) အစုုိးရ/ျပည္ေထာင္စုု အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္သုုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ပံုုစံတည္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈအား ျပႆနာတစ္ရပ္ကဲ့သိုု႔ ယူဆျခင္းမရိွပါ။ ျဖစ္ႏုုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ (အနာဂတ္) ကခ်င္အသိအမွတ္ျပဳပံုုစံမ်ားမွာ 
အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း (MNEC ၏ မြန္ပံုုစံ)၊ ကခ်င္ ဓမၼေကာလိပ္မွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ ျမန္မာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (KTCS ကိုု ႏိုုင္ငံတကာ အသအိမွတ္ျပဳသည္။ အထကတ္န္းပညာေရးအတြက္ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရိွႏုုိင္သည္) မွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပုုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး ႏိုုင္ငံတကာ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းကိုု အားစိုုက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိုုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ပညာသင္ၾကားျခင္း (အနည္းဆုုံးအေနျဖင့္ အထကတ္န္းလႊာမ်ား အတြက္) 
ကိုုေဆာင္ရြက္သြားရန္ပံုုစံမ်ားျဖစ္ႏိုုင္သည္။56 ေကအုုိင္အုု ိ အထက္တန္းေက်ာင္းဆင္းမ်ားအေနျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္ တရုုတ္မွ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသိုု႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုုင္သည္။ တရားဝင္အစိုုးရ အသိအမွတ္ျပဳမႈမရွိပဲ တက္ေရာက္ႏုုိင္သည္။ 
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ေျဖဆုုိသူအခ်ိဳ႕သည္္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိစၥကုုိ ပူပန္စရာ ကိစၥတခုုဟု ုသတ္မွတထ္ားျခင္းမရိွပါ။  

ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ ဒုုကၡသည္ စခန္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းပိုုင္း KNU (KNPP) ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ေနရာမွ ရပ္ရြာေက်ာင္း/KED ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနသူမ်ားအဖုုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးသည္ 
ျပႆနာႀကီးျဖစ္သည္။ ကရင္ CBO မ်ား၊ ႏိုုင္ငံတကာ NGO မ်ား ( ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထြကလ္ာရန္ရိွ) သည္ ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဆရာမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားကိုု အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက ္အစိုုးရေပၚ တုုိက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေနသည္။ 
အစုုိးရႏွင့္ KED ပညာေရးစနစ္မ်ား လုုိက္ဖက္ညီေရး (သုုိ႔မဟုုတ္ ေပါင္းစပ္) ႏုုိင္ရန္အတြက ္ေပါင္းကူးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳစုုရန္လည္း 
တုုိက္တြန္းလ်က္ ရွိသည္။  

ဗမာေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္သား ပညာေရးေကာ္မတီ (BMWEC) သည္ ထုုိင္းနယ္စပ္ တေလ်ာက္မွ ျမန္မာႏွင့္ ထုုိင္းအစိုုးရ 
သင္ရုုိးအသုုံးျပဳသည့္  ေက်ာင္းမ်ား (မဲေဆာက္ဝန္းက်င္) ကို ု ပ့ံပုုိးလ်က္ရွိသည္။ အထက္တန္း ေက်ာင္းဆင္းမ်ားအတြက္ 
ျမန္မာဘာသာ သင္ခန္းစာမ်ား ထည့္သြင္းၿပီး အစုုိးရစာေမးပြဲမ်ား ဝင္ေရာက္ေျဖဆုုိႏုုိင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေပးေနသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ၾကၿပီး ယခုုအခါတြင္ ကရင္ျပည္နယ ္ဘားအံ ေကာလိပ္/တကၠသိုလု္မ်ား 
တြင္ ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ားရိွသည္။ ယခုုေရးသားသည့္ သုုေတသနစာတမ္း၏ အဓိကေလ့လာသည့္ နယ္ပယ္မဟုုတသ္ည့္တုုိင္ 
ျမန္မာႏွင့္ ထုုိင္းပညာေရးစနစ္မ်ားကိုု ေပါင္းကူးသည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ 
အပုုိသင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ ကူညီျခင္းျဖစ္ေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ ပညာေရးရပ္ဝန္းမွ ေဆာင္ရြက္ပံုုမ်ားသည္ ေရွ႕လမ္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
အသုုံးဝင္သည္။  

၃.၇ ႏိုုင္ငံေရးႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား  

ပညာေရးက႑ဘက္စုုံျပန္လည္သုုံးသပ္ျခင္းမွ ပညာေရးတြင္ အားလံုုးပါဝင္ေရး သာတူညီမွ်ေရးစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးက႑လုုပ္ငန္းစဥ္ (၂၀၁၆ - ၂၀၂၁) ကိုု ထြက္ေပၚလာေစခ့ဲသည္။57 လုုပ္ငန္းစဥ္အရ 

                                                            
56 KTCS အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္လ်င္ Sadan (2013: 381-82) ကုုိၾကည့္ပါ။  
57 စာတမ္းေရးသားေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးက႑လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ အစိုုးရ အေနျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္း မရိွေသးပါ။ 
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အစုုိးရ အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း၊ ႏိုုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မ်ားႏွင့္အညီ အေျခခံပညာကုုိ မူလတန္းႀကိဳမွ ၁၂ ႏွစ္အထိ ေျပာင္းလရဲန္ လုုပ္ေဆာင္ 
ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။  

ပညာေရးဥပေဒသစ္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ MTB သင္ၾကားမႈ ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား ပညာေရးေပၚတြင္ 
အျပဳသေဘာေရာ၊ အပ်ကသ္ေဘာေရာ ထိခုုိကမ္ႈမ်ားရိွေစသည္။ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား (အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡ ဒဏ္ခံရသည့္ 
ေဒသမ်ား) တြင္ အစိုုးရ၏ ပညာေရးက႑ ဥပေဒသစ္ ႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေပၚတြင္ သိနားလည္မႈ အနည္းငယ္သာရိွၿပီး 
ေထာက္ခံအားေပးမႈမွာ ပုုိ၍ပင္ နည္းပါသည္။ တုုိင္းရင္းသားအမ်ားစုုအတြက ္ အစုုိးရဆုုိသည္မွာ စစ္တပ္ပင္ျဖစ္ေနေသးသည္ဟုု 
ခံယူထားမႈမွာ ထင္ရွားသည္။ ထုုိကဲ့သိုု႔ေသာ အျမစ္ခိုုင္ေနသည့္ မယုုံၾကည္မႈမ်ား၊ စိုုးရြံ႕မႈမ်ားကို ု ကုုစားရန္မွာ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီ 
ၾကာသြားႏိုုင္သည္။ တုုိင္းရင္းသား အနည္းငယ္ကသာ (အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ပိုု၍နည္းသည္) 
အစုုိးရဦးေဆာင္သည့္ ပညာေရး၊ က႑စံုုျပဳျပင္ ေျပာင္းလေဲရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု ယုုံၾကည္မႈရိွၾကသည္။  

၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုုလြတ္ေတာ္သည္ တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒကိုု အတည္ျပဳ 
ခဲ႔သည္။58 ယင္းဥပေဒသည္ တုုိင္းရင္းသားပညာေရးေပၚတြင္ ထိေရာက္သည့္ အက်ိဳးရိွမည္လားဆုုိသည္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

၃.၇.၁ ကခ်င ္

ကခ်င္လူထုုၾကားတြင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ၊ အျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေနသည္ကို ု အသိအမတွ္ျပဳသူမွာ 
အနည္းငယ္ သာရိွသည္။ KIO ဆက္ဆံေရးရံုုးမ်ား၏ တာဝန္ခံက “အစုုိးရရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ဟာ ပ်ကစ္ီးၿပိဳလဲေနၿပီ။ ကြ် န္္ေတာ္တုုိ႔ဟာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုုင္ငံ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုုိင္ငံေတြရဲ႕ဟိုုးအေနာက္မွာ က်န္ေနခဲ့ၿပီ။ KIO ရဲ႕အျမင္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီစနစ္အတုုိင္းဆက္ၿပီး 
လုုိက္ေနမယ္ဆုုိရင ္ ပိုုၿပီးအဆင့္နိမ့္မယ္ ပိုုၿပီးအေဝးမွာက်န္ခဲ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ပဋိပကၡေတြရိွေနေပမယ္႔ ေငြေၾကးလုုံေလာက္ 
ေအာင္ မရိွေပမယ္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူငယ္ေတြကို ုပညာသင္ေပးဖိုု႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္” ဟုုေျပာသည္။  

CESR အစီအစဥ္ျဖင့္ အခ်ိဳ႕ဖတ္စာမ်ားကိုု ဘာသာျပန္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကခ်င္ေဒသမွ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုုးသိုု႔ ကခ်င္ဘာသာ 
စကားဖတ္စာမ်ား မေရာက္ရွိေသးပါ။ ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ပညာေရး ဦးေဆာင္တစ္ဦးက “ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ေဒသမွာ 
အစုုိးရေက်ာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ သုုိ႔္ေသာ္လည္း ကေလးေတြအေနနဲ႔ ဗမာစကားနားမလည္ၾကလုုိ႔ ဘာသာရပ္အမ်ားစုု (ဥပမာ သခ်ၤာ၊ 
ပထဝီ၊ သမိုုင္း) ကို ု ကခ်င္ဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဖုုိ႔ လုုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုုိေဝးတဲ့ေဒသေတြကုုိ ေစတနာျဖစ္ဆရာေတြကုုိ 
ေစလႊတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခ့ဲတဲ့ႏွစ္မွာေတာ့ ေစတနာလုုပ္အားေပး ဆရာမေလး ၂ ေယာက္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းမွာ အဓမၼက်င့္ 
ခံခ့ဲရတယ္59 ေစတနာျဖစ္ဆရာမ်ားဟာ အစိုုးရဖတ္စာမွ ဗမာလုုိေရးထားတာကုုိ အသုုံးျပဳေပမ့ဲ စာရွင္းျပတဲ့အခါ ကခ်င္လိုု 
ရွင္းျပပါတယ္” ဟုု ေျပာျပသည္။  

ကခ်င္ IDP မ်ားက (၂၁.၄.၂၀၁၅) တြင္ “ အစိုုးရပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈေတြဟာ ရိုုးသားမႈ မရွိပါဘူး။ သူတုုိ႔ေက်ာင္းေတြ 
ဒိီမွာလာဖြင့္မွာ မလုုိလားပါဘူး။ ေက်ာင္းဆုုိတာ သူတုုိ႔ၾသဇာလြမ္းမုုိးဖုုိ႔ အသုုံးျပဳတဲ့နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 
အစုုိးရအစစ္က ေကအိုုင္အုုိပါ” ဟုေုျပာသည္။ ၾသဇာႀကီးသည့္ ကခ်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက (၁၁၊၆၊၂၀၁၅) တြင္ 
“တုုိင္းရင္းသားပညာေရးဆုုိတာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ႏိုုင္ငံေရးသက္သက္မဟုတု္ပါဘူး။ သင္ၾကားမႈအရည္အေသြးနဲ႔ ဆုုိင္တဲ့ကိစၥ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားဟာဆိုုရင္ အလြန္ပဲအေျခအေနဆိုုးလုုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈေတြလုုပ္ဖုုိ႔ လုုိပါတယ္။ ဆရာျဖစ္ 
သင္တန္းေတြအပါအဝင္ေပါ့။ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ပညာေရးရယူသင္ၾကားခြင့္၊ အရည္အေသြးအစရိွတဲ့ ေနရာမွာ 
ကြာဟခ်က္ေတြရွေိနပါတယ္” ဟုုေျပာသည္။  

၃.၇.၂  မြန ္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကာလအတြင္း မြန္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဘာသာစကားႏွင့္ သင္ၾကားေရးမူဝါဒမ်ား ေကာင္းစြာ တုုိးတက္ 
လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ မြန္ႏုုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ မြန္ေဒသလုုံးဆုုိင္ရာ ဒီမိုုကေရစီပါတီ All Mon Regions 
Democracy Party (AMDP) ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တုုိက္တြန္းမႈမ်ား၊ ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္ 
လြတ္ေတာ္တြင္ ဘာသာစကာမူဝါဒ ဆုုိင္ရာေကာ္မတီရွိသည္။ AMDP (အထူးသျဖင့္ ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္မိုုိး၊ လြႊတ္ေတာ္အမတ္) 
သည္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ (ေနျပည္ေတာ္အဆင့္)/ ႏုုိင္ငံအဆင့္ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားအသံုုးျပဳရန္ 

                                                            
58 တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဆိုုင္ရာအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးဥပေဒတိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဆိုုင္ရာအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ထုုတ္ျပန္ျခင္း (၂၀၁၅ 
ျပည္ေထာင္စုုလြတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၈၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၅) 
59 ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ ၁၉ - ၂၀ အတြင္းျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ ျဖစ္ရပ္ဆိုုးကုုိရည္ညြန္းသည္။ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္မွ ေစတနာ လုုပ္အားေပး ဆရာမ ၂ ဦးသည္ ေကာင္းခါး - 
က်ဴဘုုတ္၌ အဓမၼက်င့္ သတ္ခံရသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ား က်ဴးလြန္သည္ဟုု ယူဆ စြပ္စြဲလ်က္ရိွသည္။  
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တုုိက္တြန္းမႈမ်ားျပဳလုုပလ္်က ္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အျခားႏိုုင္ငံေရး အစုအုဖြဲ႕မ်ားနည္းတူ မြန္ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား (AMDP ႏွင့္ 
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ) တြင္ ပညာေရး သုုိ႔မဟုုတ ္ဘာသာစကားႏွင့္ဆုုိင္သည့္ အေသးစိတ ္မူဝါဒမ်ားမရိွပါ။  

UNICEF ၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္အတ ူ MNEC ႏွင့္မြန္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ (MLCC ကာလရွည္ၾကာရပ္တည္ခဲ့သည့္ 
ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း)သည္ အစုုိးရႏွင့္ လကတ္ြဲၿပီး အစိုုးရေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မြန္ဖတ္စာကိုု ၄ တန္းထိ 
ျပဳစုုလ်က္ရွိသည။္ ( ၁ တန္းမွ ၃ တန္းထိ ဖတ္စာမ်ား ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္သည္။)60 ယင္းဖတ္စာမ်ားသည္ ေက်ာင္းခ်ိန္တြင္း သင္ၾကားရန္ 
ရည္ရြယ္သည့္ သင္ရိုုးမ်ားျဖစ္သည္။ (၂၀၁၅ ၾသဂုုတ္၊စကတ္င္ဘာ) လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္တြင္ မြန္ဘာသာကုုိ ေရး၊ မုုဒံုုအပါအဝင္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ 
သုုိ႔မဟုုတ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ခန္႔တြင္သင္ၾကားခ့ဲသည္။ ယခုုႏွစ္တြင္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားသြားရန္ 
စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားရိွ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကရင္ ႏွင့္ ပအုုိဝ့္ဘာသာမ်ားကုုိ 
ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္းသင္ၾကားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည ္(သူငယ္တန္းႏွင့္ ၁ - ၄ တန္းထ)ိ။61  

ဂ်ဴဗလီ စံလွ (ပဲခူူးတုုိင္းေဒသႀကီး ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီး) သည္ အစုုိးရေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ တြင္ စေကာကရင္ဘာသာ သင္ၾကားရန္ 
ကရင္ဖတ္စာမ်ားႏွင့္ ျပဌာန္းစာအုုပ္မ်ား မြမ္းမံျပဳစုုျခင္းကိုု ဦးစီးလ်က္ရိွသည္။ (၂၀၁၅ ဇြန္) ပထမတန္း၊ ဒုုတိယတန္းအတြက္ 
ျပဳစုုၿပီးျဖစ္သည္။ တတိယတန္းႏွင့္ စတုုတတၳန္းအတြက ္ဆက္လက ္ျပဳစုုလ်က္ရိွသည္။ 

ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ေတာ့ စုုိးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္။ အစုုိးရသည္ ေက်းရြာတြင္းရိွ မြန္အမ်ိဳးသား 
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားလိုုက္လံတည္ေဆာက္လ်က္ရိွသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုု ဆြဲေဆာင္ရန္၊ 
MNEC ကိုု ေမွးမွိန္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဆာက္လုုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ ္ (တနၤသာရီ တုုိင္းေဒသႀကီး) ႏွင့္ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး (ကရင္ျပည္နယ္) မ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႔ႏုုိင္သည္။ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာမ်ားသည္ ေဒသခံ ဘာသာစကား/မ်ားကုုိ 
နားလည္ေျပာဆုုိႏုုိင္ျခင္းမရိွသျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားေစသည္။ အျခားေသာအဆင္မေျပ မႈမ်ားမွာ အစုုိးရေက်ာင္းမွ 
MTB သင္ၾကားေရးသည္ ဗမာဖတ္စာမ်ား ကို ုဘာသာျပန္ကာ သင္ၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။ (၂၀၁၅ ဇူလုုိင္) ေဒသႏွင့္ကိုကု္ညသီည့္ 
ဖတ္စာမ်ားျပဳစုုရန္ လုုိအပ္ေနသည္။  

ေနာက္ထပ္ အဓိက ျပႆနာႀကီးအျဖစ္ EAG ပညာေရး (အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး) ႏွင့္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ 
ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေရးလည္း ပါဝင္သည္။ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း (The Shalom Foundation) (၂၀၁၅ ဧၿပီ) 
သည္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိသည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္ေသာ ျပည္နယ္ပညာေရး သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ဆုုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ား၊ အမ်ိဳးသား 
လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတရ္န္ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွသိည္။  

အေျခခံအားျဖင့္ ႏိုုင္ငံအဆင့္/ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္တြင္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးအသံုုးျပဳသည့္ ပညာေရးစနစ္ကိုု အသအိမွတ္ျပဳရန္ 
လုိအပ္သည္။ ယင္းကိစၥသည္ ပညာေရးဥပေဒသစ္ႏွင့္ အတုုိင္းအတာတခုုထ ိ သကဆ္ုုိင္သည့္ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လက္ေတြ ႔အသုုံးခ်ျခင္း မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားေတြ႔ေလ့ရွိသည္။  

UNICEF ႏွင့္ ျမန္မာႏိုုငငံ္၏ ပညာေရးဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး UNICEF သည္ ဘာသာစကားမူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းေရးရာတြင္ ကမာၻ႔အဆင့္ ကြ် မ္းက်င္သူ၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကိုု နက္နက္နဲနဲသိျမင္သူ မဲလ္ဘုုန္းတကၠသုုိလ္မ ွပါေမာကၡ Joe Lo 
Bianco ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲသ့ည္။ Professor Lo Bianco ႏွင့္ UNICEF တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး 
သုုေတသနအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဘာသာစကားမူဝါဒဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုုိ နယ္ပယ္စုုံ (အစိုုးရအပါအဝင္) မွ 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အစဥ္လုုိက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္း ဘာသာစကားဆုုိင္ရာမူဝါဒမ်ား 
ေပၚထြက္လာေရးကုုိ ဦးစားေပးသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းအလုပု္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ဘာသာစကားဆုုိင္ရာ 
မူဝါဒအတြက္ အေျခခံမူမ်ားကိုု (ေနျပည္ေတာ္အေျခခံမူမ်ား) ပညာေရးဌာနအရာရိွမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသားပညာေရး 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား (ထုုိင္းနယ္စပ္ အေျခစိုုက္ ျမန္မာဌာေနပညာေရးကြန္ရက ္ Myanmar Indigenous Network for 
Education, MINE) ၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ခ်မွတ္ႏုုိင္ခ့ဲသည္။  မြန္ျပည္နယ္ (ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္) ယင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ေၾကာင့္ နည္းပညာအႀကံေပးအဖြဲ႔ႏွင့္ လမ္းညႊနေ္ကာ္မတီမ်ား ေပၚေပါက္ေစခ့ဲသည္။ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္လည္း အလားတူအဖြဲ႔ဖြဲ႔ရန္၊ 
MTB ပညာေရးညီလာခံ တည္ေထာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က ္ ရွိသည္။ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ား၏ ဘာသာစကားတည္ရိွမႈ 
မ်ားကုိ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈ လုုိအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္မႈတြင္လည္း UNICEF ပါဝင္သည ္(၁၈၊ ၈၊ ၂၀၁၅)။ 
( အစုုိးရပညာေရးဌာနႏွင့္ MNEC ၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ားျဖစ္လာေစရန္ UNICEF ၏ေဆာင္ရြက္မႈကို ုအထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္) 

                                                            
60 ဖတ္စာေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသုုိလ္၊ အစိုုးရ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အရာရွမိ်ား Jaopha၊ အျခား ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ MNEC. 
61 မြန္ျပည္နယ္အစိုုးရ အရာရွိအဆိုုအရ မြန္ဘာသာသင္ၾကားႏိုုင္သည့္ ဆရာ ၃၈၂ ဦးရိွသည္ဟုု သိရသည္။. 
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ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ UNICEF၊ MNEC၊ အစုုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေလးလပတ္ 
မြန္ျပည္နယ္ပညာေရးေတြ႕ဆုုံပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၾကသည္။  

 ၃.၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အခ်တ္ိအဆက္  

တုုိင္းရင္းသား ပညာေရးႏွင့္ MTB သင္ၾကားေရးေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ အျပဳသေဘာ၊ အပ်က္သေဘာ 
ေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည္။ ၿခံဳငုုံသုုံးသပ္လွ်င္ ပညာေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈၾကားတြင္ ခ်ိတ္ဆကမ္ႈမွာ လုုံးဝျပတ္ေတာက္ေနရုုံသာမက အစုုိးရအေနျဖင့္ ယခင္က ၄င္းအာဏာမရိွသည့္ေနရာမ်ား၊ 
တုုိင္းရင္းသား လမူ်ိဳးစုုမ်ား ေနထုုိင္ရာ ေဒသမ်ားသုုိ႔ ပညာေရး၊ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးျခင္းတုုိ႔ျဖင့္ ၾသဇာတုုိးခ်ဲ ႔မႈမ်ားသာရိွသည္။  

တႏိုုင္ငံလုုံးပစ္ခတ္တုုိက္ခိုုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ အခန္း ၆ တြင္ (KNU လက္မွတထ္ုုိးၿပီး ေကအုုိင္အုုိ္ႏွင့္ NMSP တုုိ႔ 
လက္မွတ္ထုုိးျခင္းမရွိသည့္ NCA) လက္မွတ္ေရးထုုိးသည့္ EAGs မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝသယံဇာတ စီမံေရး၊ 
လုုံၿခဳံေရး ႏွင့္ အျခားကိစၥေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားကိုု အသအိမွတ္ ျပဳထားသည္။ ယင္းက႑မ်ားတြင္ ႏိုုင္ငံတကာ 
အကူအညီမ်ားေပးရန္အတြက္ အစိုုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၊ မိတ္ဖက္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။62 အစုုိးရက လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳ 
ခဲ့သည့္ NCA ပါဝင္လက္မွတ္ထုုိးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မဟုုတ္ေတာ့သျဖင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ 
နယ္ဘက္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားကုုိ ျပန္လည္ ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။ NCA တြင္ပါဝင္ 
လက္မွတ္ေရးထုုိးခ့ဲသည့္ EAGs မ်ားကုုိ မတရားအသင္းစာရင္း (၁၇/၁) မ ွပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သျဖင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ မ်ားစြာလြယ္ကူသြားေစခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသားပညာေရး၊ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ သင္ၾကားေရး ႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကုုိ 
ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၏ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုအေနျဖင့္ က႑စံုုအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား ပါဝင္လ်က ္ ပံုုစံခ်ေဆြးေႏြးရန္ လုုိအပ္သည္။ 
သုုိ႔မဟုုတ ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မွ ထုုတ္ႏႈတ္ၿပီး (NCA တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း) သုုိ႔မဟုုတ ္ႏုုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္အၿပဳိင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္လုုိသည္။ ပညာေရးႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပုုိးေနသည့္ EAG ႏွင့္ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုု ေထာက္ခံအားေပးရန္ အေရးတႀကီးလုုိအပ္ေနသည္။ NCA (ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား) ႏွင့္ ၿပီးျပည့္စုုံသည့္ ႏုုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မရေသးမီွ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္လည္းရွည္ၾကာႏိုုင္ 
ၿပိဳင္ဆုုိင္မႈလည္း ျပင္းထန္ႏိုုင္သည့္ ၾကားကာလအတြင္း ၄င္းတုုိ႔ကိုု ပ့ံပိုုးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ အေရးတႀကီးလုုိအပ္ေနသည္။ က်န္းမာေရး 
ဆုုိင္ရာ ကိစၥမ်ားထက္ ပုုိ၍ႏိုုင္ငံေရးဆန္၊ ပုုိ၍သိမ္ေမြ႔ေသာ္လည္း ပညာေရး၊ ဘာသာစကားမူဝါဒႏွင့္ဆုုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ 
လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အလြယတ္ကူေျဖရွင္းႏိုုင္သည့္ ကိစၥအျဖစ္ သတ္မွတထ္ားႏုုိင္သည္။ ပဋိပကၡ 
ဒဏ္ခံရသည့္ လူမႈအသုုိင္းအဝုိင္းသုုိ႔ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္မ်ား) လကဆ္ုုပ္လကက္ုုိင္ ျပႏိုုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ NCA 
အလြန္ကာလမ်ားတြင္ အထူးအျမန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥအျဖစ္ အေျခခံဥပေဒဆုုိင္ရာ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္မလုုိပဲ ေဆာင္ရြက္ 
ႏုုိင္သည္။ (အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ႏိုုင္ငံေရးဆႏၵသာ ပိုု၍လုုိအပ္သည္)  

စစ္မွန္ခုုိင္မာသည့္ ႏုုိင္ငံေရးတုုိးတက္မႈမ်ားမရိွေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၏ ပညာေရးပိုုင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ 
တုုိင္းရင္းသား အမ်ားအျပားက စုုိးရိမ္လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုုးရ၏ၾသဇာ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈျဖစ္သည္။ ယခင္က 
၄င္းမေရာက္ရိွႏုုိင္သည့္ေနရာမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းျပခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကိုု စိုုးရိမ္ၾကသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အစိုုးရေက်ာင္းအသစ္မ်ားကုုိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ (၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာ) 
တြင္ နတလ ေက်ာင္း (နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန) အသစ္သံုးေက်ာင္းကိုု NMSP ၏ထားဝယ္ခရုုိင္တြင္ လာေရာက္တည္ေဆာက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ မြန္လက္နကက္ုုိင္အဖြဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမ အစပ္တြင္လာေရာက္တညေ္ဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္ 
လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ MNEC ေက်ာင္းမ်ားအနီးတြင္ ေက်ာင္းအသစ္မ်ားကုုိ ေဆာက္လုုပ္လ်က္ရွိသည။္ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲလုုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား 

                                                            
62 အပိုုဒ္ ၂၅။ ၾကားကာလ အတြင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္အစီအစဥ္မ်ား  
က) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုုးၾကေသာ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတိုု႔ႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးႏွင့္ လံုုၿခဳံေရးဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိမိတိုု႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အတိုုင္းအတာအရ တာဝဝန္ယူေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ၄င္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ဘက္ညိွိႏိႈင္းၿပီး 
ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ သေဘာတူသည္။ (၁) ျပည္သူလူထုု၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အေျခခံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး 
လုုပ္ငန္းမ်ား (၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (၃) တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ထိန္းသိမ္းျမင့္တင္ေရးဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ား (၄) ေဒသဆိုုင္ရာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (၅) ေဒသဆိုုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 
စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီ ရယူျခင္း ဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (၅) ေဒသဆိုုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 
စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီရယူျခင္းဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (၆) ေဒသတြင္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ေရး (၇) မူယစ္ေဆးဝါးတိုုက္ဖ်က္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား  
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ေပၚတြင္ ေထာက္ရွဳျခင္းမရိွပဲ အစိုုးရအာဏာျဖန္႔က်က္ရန ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုု ႏုုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ အားေပးမိလ်ကသ္ားျဖစ္သြားမည္ကိုု တုုိင္းရင္းသား အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားက စိုုးရိမ္သည္။ 
မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဂ်ပန္အလွဴရွင္မ်ားက လွဴဒါန္း ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစုုိးရဆရာမ်ားကိုု ထည့္သြင္းမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္လုုိေသာ္လည္း NMSP က တားျမစ္ထားသည္။  

၁၉၉၅ ခုုႏွစ္ NMSP အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၏ ပညာေရးေပၚသက္ေရာက္မႈ အေကာင္း (မြန္ အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းဆင္းမ်ား 
တကသၠုုိလ္မ်ားသုုိ႔ တက္ေရာက္ႏိုုင္သည္၊ လြတလ္ပ္ခြင့္ပိုုမုုိရရိွလာသည္ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ လြယက္ူစြာ သြားလာႏိုုင္သည္) 
အဆုုိးႏွင့္ပတ္သကၿ္ပီး အက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူမ်ားသည္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည္။ (၂၀၁၅၊ ေမ) အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး 
ေနာက္ပုုိင္းတြင္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား တုုိးခ်ဲ႕မႈမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းမ်ားကိုု အင္အားသုုံးပိတ္သိမ္းေစခဲ့မႈမ်ား 
ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ မတုုိင္မွီ္ ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားအတြင္းျဖစ္သည္။ (ဥပမာ ေရးၿမိဳ႕နယ္) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းေဖာ္မ်ားသည္ ျမန္မာအစိုုးရကိုုပံ့ပုုိးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္လာသျဖင့္ ထုုိင္းနယ္စပ္တြင္ 
ရန္ပုုံေငြျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ပညာေရးေပၚ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၏ သကေ္ရာက္မႈမ်ား 
ဆန္းစစ္သည့္အခါတြင္ ပံုုမွနအ္ားျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ရလဒ္ ထြကေ္ပၚသည္။ မြန္ ပညာေရးဦးေဆာင္တစ္ဦးက 
(၃၀.၅.၂၀၁၅) တြင္ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မတုုိင္ခင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ပညာေရးအစီအစဥ္ေတြကို ု လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရေပမယ္႔ 
ခုုဆုုိရင္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျဖစ္လာပါၿပီ” ဟုုေျပာသည္။ မြန္ ရြာသားတစ္ဦးက (၂၀၁၅ ဇူလုုိင္) “၁၉၉၅ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမတုုိင္ခင္ 
ဒီေဒသတဝုိက္မွာ တုုိက္ပြဲေတြအမ်ားႀကီး၊ ေပၚတာ ဆြဲတာအမ်ားႀကီး ေျမသိမ္း၊ အဓမၼလုုပ္အားေပး၊ အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ခုုိင္းတာေတြ 
အမ်ားႀကီးရိွခဲ့တယ္။ ခုုေတာ့ဒါေတြ ေတာ္ေတာ္နည္းသြားခဲ့ပါၿပီး။ အရင္တုုန္းက မြန္ ေက်ာင္းေတြဟာ လွ်ိဳ႕ဝွက္တယ္၊ ေျမေအာက္ 
သေဘာေဆာင္တယ္။ ဒါေပမ့ဲခုုေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သင္လုုိ႔ရပါၿပီး NMSP နဲ႔ အစိုုးရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပန္လည္အတညျ္ပဳၿပီး 
(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၂) ေနာက္ပိုုင္း ခရီးသြားလာရာမွာ ပုုိအဆင္ေျပ ပြင့္လင္းလာပါတယ္။ အဖမ္းခံရမွာ ေၾကာက္စရာ မလုုိေတာ့ပါဘူး။ 
ျမန္မာစစ္တပ္က တခါတရံ ဒီကိုုလာတယ္ (ဘုုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အေျခခ်) ဒါေပမ့ဲ အဓမၼ လုုပ္တာမ်ိဳးနည္းသြားပါၿပီ။ ၁၉၉၅ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေနာက္ပုုိင္းမွာ ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပလာတယ္။ ၂၀၁၂ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပန္လည္အတညျ္ပဳၿပီး 
ေနာက္ပုုိင္းခရီးသြားလာရာမွာ လြယ္ကလူာတယ္၊ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ (checkpoint)  ေတြနည္းသြားတယ္” ဟုု ေျပာသည္။  

NMSP အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက (၂၈၊၆၊၂၀၁၅) “ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တုုိင္းရင္းသား/ မိခင္ ဘာသာစကား အေျချပဳ 
ပညာေရးဟာ EAGs မ်ားရဲ႕ ဦးစားေပးျဖစ္သင့္ပါတယ္။ NMSP အေနနဲ႔ လူနည္းစုုကေလးမ်ားဟာ မည္သည့္ေက်ာင္းမွာမဆုုိ 
အနည္းဆုုံးအျဖစ္ မူလတန္းအဆင့္မွာ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ သင္ၾကားျခင္းကိုု ရရွိသင့္ပါတယ္။ ေတြးႏုုိင္ဆန္းစစ္ႏုုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း 
ေတြ ရွိလာေစမဲ့ သင္ၾကားေရးကိုုလည္း ေတာင္းဆိုုသင့္ပါတယ္ ဟုုေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ အေနအထားအရ 
ႀကီးမားထင္ရွားသည့္ ပညာေရးပိုုင္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုုင္ေခ်ကိုု ေျဖဆုုိသူအမ်ားစုုမွာ သံသယရိွၾကသည။္ 
မြန္ ရပ္ရြာအေျချပဳ တက္ႄကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေပးခ့ဲတဲ့ ကတိေတြဟာ တန္ဖိုုးမတန္ သို႔မဟုတ္ 
အရာမေရာက္ပါဘူး၊ ဥပေဒေပၚအေျခခံတာမဟုုတ္တဲ ့ ကတိေတြျဖစ္ပါတယ္” (၆.၇.၂၀၁၅) ဟုုေျပာသည္။ အစုုိးရႏွင့္ အျခား 
ေျဖဆုုိသူမ်ားက (၇.၇.၂၀၁၅) NMSP (“မိခင္အဖြဲ႕အစည္း”) သည္ ၁၇/၁ အရ မတရားသင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ MNEC ႏွင့္ 
လကတ္ြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲပုုံကိုုမွတ္ခ်က္ခ်သည္။ “NCA ႏွင့္ ပိုုမုုိျပည့္စံုုသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရိွထားရင္ အလုုပ္လုုပ္ရတာ 
ပုုိလြယ္ပါမယ”္ ဟုုဆိုသုည္။ တစ္ႏိုုင္ငံလုုံးဆုုိင္ရာ အပစ္အခတ ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ု အတည္ျပဳႏိုုင္ခ့ဲလွ်င္ 
ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္္ေရးေကာ္မတီ၊ ပူးတြဲႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီမ်ား ေပၚထြကလ္ာသင့္သည္။ ႏိုုင္ငံအဆင့္ က႑စံုု 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္သည္ႏွင့္ ပညာေရးဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္သင့္သည္ဟုု ေျဖဆုုိသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ခ်သည္။  

ကရင္ျပည္နယတ္ြင္ ႏုုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား အကူအည ီ (အဓိကအားျဖင့္ ဂ်ပန္) ျဖင့္ အစိုုးရၿမိဳ႕နယ္ခြဲကိုးခုု ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား အေတာ္ခရီးေရာက္ေနၿပီ ဟုသုိရသည္။ ယင္း ၿမိဳ ႔နယ္ခြဲအသစ္မ်ားသည္ ဒုုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္လာသည့္ 
အခါတြင္ အသင့္ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ားႏွင့္ အျခား အေဆာက္အဦးသစ္မ်ား ပါဝင္သည္ဟု ုသိရသည္။ 
(၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ)63 ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (ႏုတ္ထြက)္ သည္ ထင္ရွားသည့္ႀကီးသည့္ ဥေရာပအလွဴရွင္ႏိုင္ငံတစ္ခုကိုု 
အစုုိးရခြင့္ျပဳသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကုုိသာ ေဆာက္လုုပ္ရန္ေျပာသည္။ (ၾသဂုုတ ္ ၂၀၁၅) လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ 
ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တြင ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ ဆရာမ်ားမွာ KNU ၏ KED မွျဖစ္သည္။ ေတာင္ငူခရိုုင္၊ KNU တပ္မဟာ ၂ 
ေဒသသည္ အစိုုးရထိန္းခ်ဳပ္/ႏွစ္ဖက ္ ၾသဇာသကေ္ရာက္မႈရိွရာ ေဒသတြင္ (အစုုိးရ ၏ နားလည္မႈႏွင့္) ေက်ာင္းဖြင့္ထားသည္။ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မတုုိင္မီွကာလတိုုက္ပြဲမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ေနရာတြင္  ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

အေျပာင္းအလဲမ်ားကုုိ ေဒသခံမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ႏုုိင္ရန္အတြက ္ ကခ်င္တြင္ လာေရာက္လုုပ္ကိုုင္သည့္ ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစညး္မ်ား 
အေနျဖင့္ ကခ်င္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔ ၉ ခုု စုုစည္းထားသည့္ Joint Strategic Team ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
ေကအုုိင္အိုုက ေၾကညာ ထားသည္။ (၁၉.၄.၂၀၁၅) ၾသဇာႀကီးသည့္ ကခ်င္ႏုုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက NCCT မူဝါဒပိုုင္းတြင္ 
                                                            
63  South and Jolliffe (2015) ကုုိၾကည့္ပါ။  
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ပညာေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတင္ရန္ ႀကိဳးစားခ့ဲေသာ္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တုုန္႔ျပန္မႈအနည္းငယ္သာ ရရွိခ့ဲေၾကာင္း 
ေျပာသည္။ လာမည့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အတြက ္ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆုုိင္သည့္ကိစၥမ်ားကိုု EAGs မ်ားအေနျဖင့္ 
ျပင္ဆင္ထားရန္လုုိအပ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ပဋိပကၡမ်ားျပန္လည္မျဖစ္ပြားမီွ ေကအုုိင္အုုိသည္ အစုုိးရသုုိ႔ တိက်သည့္အစီအစဥ္မ်ား 
တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တုုန္႔ျပန္မႈမရခဲ့ပါ။  

ကခ်င္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပညာေရးက အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ေကအုုိင္အုုိကလည္း 
ဒါကိုုသိပါတယ္။ ေကအုုိင္အုုိဟာ နုုိင္ငံေရးနဲ႔ဆက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္ (ျမန္မာစစ္တပ္လို ေငြေၾကးနဲ႔ဆက္စပ္ေနတာမဟုတ္ပဲ) 
လူထုုအသကံို ု နားေထာင္လုုိတဲ့ ဆႏၵရွိတယဆ္ုုိတာကုုိ လက္ေတြ႔ျပေနၾကပါတယ္” ဟုုဆုုိသည္။ ေနာက္ထပ္ ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ 
ပညာေရးဦးေဆာင္တစ္ဦးက ၄င္း၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ု“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ အရိွန္ရလာရင္ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုုိင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးမႈမွာ ပါဝင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ”္ ဟုုေျပာသည္။ ကခ်င္အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား) ကလည္း 
အလားတူ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွေၾကာင္းေျပာသည္။ 

အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပခဲသည့္အတုုိင္း ကခ်င္အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားတြင္ ပညာေရးအခင္းအက်င္းႏွင့္ဆုုိင္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ရွိၾကသည္။ NDAK ကခ်င္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔ (နယ္ျခားေစာင့္အဖြဲ႔) က ၁၉၈၉ ခုုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအၿပီးတြင္ 
အစုုိးရသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္ပံ့ပုုိးမႈႏွင့္ ေက်ာင္းအမ်ားအျပား ေဆာက္လုုပ္ခ့ဲသည္ဟုု ေျပာခ့ဲသည္။
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အခန္း ေလး - ေတြ ႔ရွိခိ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား  

၄.၁ အဓိက ေတြ ႔ရိွခ်က္မ်ား  

မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားေရး၏ အေရးပါပံုု 

ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုုိ႔ လူမ်ိဳးစုုစုုံသည့္ ႏိုုင္ငံမ်ိဳးတြင္ တုုိင္းရင္းသားမိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ စာသင္ၾကားခြင့္သည္ ႏုုိင္ငံေရးအရ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း အေလးေပးသင့္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုုိသူအမ်ားစုုက 
တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ား အသုုံးခ်ျခင္းႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားျဖစ္တည္မႈ ထိန္းသိမ္းျခင္းတုုိ႔သည္ နက္နက္နဲနဲဆက္ႏြယ္မႈ 
ရွိသည္ဟုု ေျဖဆုုိၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္တို႔ဖက္မွ အဓၶမသြတသ္ြင္းသည့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ လက္ခံထားမႈႏွင့္ 
လက္ေတြႀကံဳေတြ႔မႈမ်ားကုိလည္း တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ားက ထုတု္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည္။ တုုိင္းရင္းသားအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ 
အမ်ားစုုအေနျဖင့္ အစုုိးရကိုု စစ္တပ္အျဖစ္ လက္ခထံားၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထုုိကဲ့သုုိ႔ေသာ စိုုးရြံ႔မႈ၊ အယုုံအၾကည္ကင္းမ့ဲမႈမ်ားကုုစားရန္ 
မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရအုုံးမည္ျဖစ္သည္။ 

မႀကာေသးမီက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းပညာေရးက႑တုုိးတက္ျပဳျပင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား အေနျဖင့္ အစုုိးရ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕သာ ေဒသမ်ား (ဥပမာ မြန္ျပည္နယ္ေဒသအခ်ိဳ႕) 
တြင္ တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကုိ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကားမႈမ်ားလည္း အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥသည္ 
တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုမ်ား၏ အဓိကေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ခုုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ တုုိင္းရင္းသား အက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူ 
အမ်ားအျပားအတြက္ ထုုိကဲ့သုုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္စအဆင့္သာျဖစ္သည္ဟု ု ယဆူစရာ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္တရာမွပင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တုုိးတက္မႈတစ္ခုုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုုင္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း 
အစုုိးရေက်ာင္းမ်ား၌ ဘာသာရပ္မ်ားသင္ႀကားရာတြင္ တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ အစအီစဥ္မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ ေနသည္ကိုေတြ႔ျမင္ရျခင္းမရိွေသးပါ။  

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းရိွ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေက်ာင္းေနကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ဗမာစကား သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏုုိင္လွ်င္ 
အဂၤလိပ္စာကိုု ဘုုဘံာသာစကား အေနျဖင့္ ပိုု၍အာရံုုစိုုက ္ သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္းကိုု အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအမ်ားစုုက 
သေဘာတူၾကသည္။ သင္ၾကားမႈမ်ား ထိေရာက္ေစရန္ အျခားဘာသာရပ္မ်ားကိုုလည္း မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္သင္ၾကားသင့္သည္။ 
အနည္းဆုုံးအေနျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဘာသာရပ္သင္ခန္းစာမ်ားကုုိ မိခင္ဘာသာစကား (L1) 
ျဖင့္သင္ၾကားသင့္သည္။ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာ စကားအေျချပဳသင္ၾကားျခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ 
မ်ားစြာရိွၾကသည္။ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ အမ်ားစုုအေနျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္တြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္သင္ၾကားျခင္းကိုု 
ျမင္ေတြ႔လုုိၾကသည္။ ဗမာစာကိုုလည္း မူလတန္းအဆင့္တြင္ အနည္းအက်ဥ္း သင္ၾကားၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ တစတစ 
တုုိး၍ထည့္သြင္းသင္ၾကားသြားရန္၊ တခ်ိန္တည္းတြင္ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုဘာသာစကား၊ ရုုိးရာဓေလ့ႏွင့္ သမိုုင္းသင္ခန္းစာမ်ားကုုိိ 
အထကတ္န္းၿပီးသည္အဆင့္ထ ိသင္ၾကားႏိုုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားလိုုၾကသည္။ (ဥပမာ - ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကခ်င္ကဲ႔သို႔) 
ဗမာစကားႏွင့္ သင္ၾကားျခင္း၊ သင္ယူျခင္းကိုု လုုံးဝပယ္ဖ်က္ၿပီး ဗမာစာကိုု အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အစားထုုိးလုုိသည့္ ဆႏၵရိွေၾကာင္း 
ထုုတ္္ေဖာ္ေျပာဆုုိသူမ်ားလည္း ရိွသည္။  

ေက်ာင္းမ်ားတြင္မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေရးကုုိ ေဇာင္းေပးေျပာဆိုုသည့္အခါမ်ားတြင္ ဆရာမ်ားစရိတ္ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ 
ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်ေငြကိုုမည္သူေပးမည္နည္း၊ အရည္အခ်င္း အေတြ႔အႀကံဳျပည့္ဝသည့္ဆရာမ်ား မည္သုုိ႔ရွာေဖြမည္နည္း 
ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားေပၚထြက္လာသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္ရိွအသုုံးျပဳေနသည့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု သင္ရုုိးမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ျပသည့္ အက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူအမ်ားအျပားရိွသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာစာအုုပ္မ်ားမွာ ဗမာဘာသာျဖင့္ 
ေရးသားထားသည့္ စာအုုပ္မ်ားမွ တုုိက္ရုုိက္ဘာသာျပန္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီး လူနည္းစုုမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သမိုုင္းမ်ားကိုု 
တိက်စြာထင္ဟပ္ ႏုုိင္ျခင္းမရိွပဲျဖစ္ေနသည္။  

တကြတဲျပားျဖစ္ေနသည့္ မူဝါဒရပ္ဝန္း 

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းရိွ တုုိင္းရင္းသားပညာေရးဆိုုင္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာအက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူမ်ားသည္ ၄င္းတုုိ႔ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးခ်ဥ္းကပ္ပုုံ 
တူသည့္၊ ခံယူခ်က္တသူည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္သာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ 
တစ္ဖက္ပိတ္၊ အျငင္းပြားဖြယ္၊ ႏုုိင္ငံေရးအရ ကြဲျပားလ်က္ရွသိည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုုံမ်ား ေပၚေပါက္လာရသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ 
အနွစ္သာရမ်ားႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးႏွင္႔ ပတ္သကၿ္ပီး ရပ္တည္ခ်က္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္တရာျခားနားလွသည္႔ 
အေလ်ာက္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈတြင္ထည္႔သြင္းေဆြးေႏြးရမည့္ ကစိၥရပ္ျဖစ္သည္။   
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ဘာသာစကားမူဝါဒ ႏွင့္ လက္ေတြ ႔လုုပ္ငန္းစဥ္၊ ပဋိပကၡမ်ား  

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားတြင္ ဘာသာစကား၊ ပညာေရးမူဝါဒ၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ပံုုမ်ားသည္ နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္း 
အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိသည္။ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ စစ္တပ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစျပဳသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ႏိုုင္ငံေတာ္သည ္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု 
ရပ္ရြာမ်ားေနရာကို ုအဓမၼသိမ္းသြင္းရန္ စီမံကိနး္ခ် ေဆာင္ရြက္သည္မ်ားရွိခ့ဲၿပီး သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုု 
အထကတ္န္းလႊာ အစုုအဖြဲ႔မ်ား (EAGs ႏွင့္ အရပ္ဘကလ္ူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား)ကလည္း ဗမာဇာတ္သြင္းျခင္းကိုု လက္နက္ကုုိင္၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုုိယ္ပုုိ္င္ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကုုိ ထိန္းသိမ္းရန္၊ အဓြန္႔ရွည္ေစရန္ အတြက ္ ပညာေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကုုိ အလြန္ခကခ္ဲသည့္အေျခအေနမ်ားၾကားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္းမဟာဗ်ဴဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
ခုုခံခဲ့ၾကသည္။ ဇယား ၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ တုုိင္းရင္းသားပညာေရးဌာန 
အမ်ားအျပားရိွေနသည္။ ေဒသခံမ်ား ထူေထာင္ထားသည့္ ပညာေရး၊ အစုုိးရအစီအစဥ္ျဖင့္ေရာက္လာသည့္ ပညာေရး၊ EAGs မ်ား၏ 
ပညာေရးမ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမွာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အလုုိက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနၾကသည္။ အစုုိးရ ထနိ္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမမဟုုတ္သည့္ 
ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုုင္ငံေရးထိပ္သီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈအျပင္ အစုုိးရႏွင့္သက္ဆုုိင္ျခင္းမရိွသည့္ ပညာေရးဌာနမ်ားသည္လည္း 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုုင္း ျဖစ္သည္ကိုလကခ္ထံားရမည္။  

မိမိတုုိ႔ရင္ေသြးငယ္မ်ားကိုု သင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာစကား၊ သင္္ရိုုးညြန္းတမ္းေပၚ ထားရိွသည့္ သေဘာထား ႏွင့္ ပဋိပကၡသည္ 
တုုိက္ရိုုက္ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ လက္နကက္ုုိင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားသည္ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ား၊ ဗမာဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္ၾကားေရးကိုု လက္ခံလုုိသည့္ ဆႏၵနည္းသြားေစသည္။ ယင္းအစား ဘာသာစကားေရာ၊ အေၾကာင္းအရာပါမတူသည့္ 
သီးျခားစနစ္မ်ား (သုုိ႔မဟုုတ ္စင္ၿပိဳင္စနစ္) ထူေထာင္ရန္ ပုုိ၍ဆႏၵျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ ပဋိပကၡမ်ားျပင္းထန္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
တုုိင္းရင္းသားပညာေရး စနစ္မ်ားသည္ ပိုု၍သီးျခားဆန္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေျခအေနတြင္ေတာ့ သီးျခားဆန္မႈ 
ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ (ပူးေပါင္းလုုိသည့္ သေဘာ၊ အစုုိးရစနစ္မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္လုုိသည့္ သေဘာရိွလာသည္) ထုုိ႔ေၾကာင့္ 
ပဋိပကၡႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနမ်ားသည္ တုုိင္းရင္းသားေဒသ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ပုုံေဖာ္လ်က္ 
ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပညာေရးသည္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုုျဖစ္သည္။ တုုိင္းရင္းသား 
ပညာေရးစနစ္၏ သီးျခားဆန္မႈ သုုိ႔မဟုုတ ္ ျပည္ေထာင္စုု လုုိလားသည့္ သေဘာထားမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ နားလည္မႈမ်ား၊ 
သေဘာထားမ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။  

ကခ်င္အေနအထားကိုု ေလ့လာမည္ဆုုိလွ်င္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္တြင္ 
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ စုုစည္းမႈကိုု ပုုိ၍အားေကာင္းေစခ့ဲျပီး ဘာသာစကားတစ္ခုုေပၚတြင္ စုုစည္းမႈမ်ားေပၚေပါက္ေစခ့ဲသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ဂ်င္းေဖာျဖစ္တည္မႈ ကိုုေဖာ္ထုုတ္လာခဲ့သည္။ (ေတြ႕ရိွခ်က္ကို ု၂၀၁၅ ဧၿပီလ၊ ေမလ ႏွင့္ ေအာက္တုုိဘာလမ်ားအတြင္း 
ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ဦးတည္ အုုပ္စုုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။) ဂ်ိန္းေဖာမဟုုတ္သည့္ 
အသုုိင္းအဝိုင္းအမ်ားစုုတြင္ ဂ်င္းေဖာစကားကိုု ကခ်င္တုုိ႔၏ ဘုုစံကားအျဖစ္ သတ္မတွ္ျခင္းကိုု ဆန္႔က်င္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း 
ဂ်င္းေဖာတုုိ႔လႊမ္းမိုုးလာမႈကိုု ျပႆနာအျဖစ္ရႈျမင္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားလည္းရွိသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ 
ေသာင္းက်န္းသူန္ိမ္နင္းေရးသည္ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားကုုိ အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္ေစ၊ အထိနာေစခ့ဲသည္။ ဆုုိးဝါးသည့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုအေနျဖင့္ 
ပါဝင္ရန္ဆႏၵရိွသည့္ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားကုုိ တသီးတျခား ခြဲထုုတ္လုုိကသ္ည္။ လက္နကက္ုုိင္ ပဋိပကၡမ်ား တေက်ာ့ျပန္ 
ျဖစ္လာသည့္ခ်ိန္မွစၿပီး ေကအုုိင္အုုိလက္ေအာကခံ္ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ဗမာဘာသာ သင္ၾကားမႈေလ်ာ့ၿပီး ကခ်င္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ကို ု
ပုုိ၍အေလးေပးလာေတာ့သည္။ အစုုိးရပညာေရးႏွင့္ ခြဲထြက္မည့္အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ေက်ာင္းစနစ္မ်ား တသီးတသန္႔ 
ပၚထြက္လာေရးအတြက္ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။  

၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး (KNU)သည္ အစုုိးရႏွင့္ ပဏာမအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးျပဳလုုပ္ခ့ဲၿပီး 
ႏွစ္ေျခာက္ဆယေ္က်ာ္ၾကာသည့္ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡကို ုအဆုုံးသတ္ႏုုိင္ရန္ ေျခလွမ္းခဲ့သည္။ ဆယစ္ုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ KNU 
လက္ေအာက္ခ ံ ကရင္ပညာေရးဌာန Karen Education Department (KED) သည္ ကရင္အသုုိင္းအဝိုင္းမ်ား၊ 
နုုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ NGOs (အိမ္နီးခ်င္း ထုုိင္းႏုုိင္ငံမွ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္မ်ားကုုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ကူညီသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္) တုုိ႔၏ အေထာက္အပ႔ံေပးမႈ အေပၚအားယူၿပီး စံခ်ိန္မွီပညာေရးစနစ္တစ္ခုုကိုု 
တည္ေထာင္ထားႏိုုင္ခဲ့သည္။ ေဒသလုုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပုုိင္းတြင္လည္း အားေကာင္းသည့္ 
ယင္းစနစ္သည္ အစိုုးရပညာေရးစနစ္ထက္ သိသသိာသာျခားနားသည္။ ကရင္ (စေကာ) စကား အသုုံးျပဳမႈကိုု တုုိးတက္ေစသည္။ 
ဗမာစာ အနည္းအက်ဥ္းသာသင္ၾကားသည္။ KED ေက်ာင္းဆင္းမ်ားအဖုိ႔ အသအိမွတ္ျပဳ အေထာက္အထားမ်ားမရိွသျဖင့္ 
အစုုိးရပညာေရးစနစ္ သုုိ႔မဟုုတ ္ ႏိုုင္ငံတြင္း၊ ႏိုုင္ငံျခား အျခားအခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန ္ ခက္ခဲလ်က္ရိွသည္။ KNU 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အခါတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ 
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ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းမ်ား ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကရင္ပညာေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ KED ၏ အနာဂတ္ႏွင္႔ 
၎ႏွင္႔အစုိးရၾကား ဆကဆ္ံေရးကို ုသုုံးသပ္စဥ္းစားလ်က္ရွိေနသည္။  

အထက္ပါအေျခအေနမ်ားႏွင့္ကြဲျပားလ်က္ NMSP သည္ ၁၉၉၅ ခုုႏွစ္တြင္ အစိုုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုုိးခ့ဲသည္။ 
သုုိ႔ေသာ္လည္း ဆယ္စုုႏွစ္ႏွစ္ခုခန္႔ တင္းမာမႈမ်ား မျပတ္ရွိခဲ့သည္။ ထုုိကဲ့သုုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ NMSP ၏ မြန္အမ်ိဳးသား 
ပညာေရးေကာ္မတ ီ (Mon National Education Committee (MNEC) သည ္ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳသင္ၾကားေရးစနစ္ကိုု 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည္။ မူလတန္းအဆင့္တြင္ မြန္ဘာသာျဖင့္သင္ၾကားၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ဗမာဘာသာျဖင့္ 
သင္ၾကားျခင္းသုု႔ိ ကူးေျပာင္းသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ အစုုိးရသင္ရုုိးညြန္းတမ္းကိုု အနည္းႏွင့္အမ်ား အသုုံးျပဳသည္။ MNEC ၏ 
မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္ မြန္ဘာသာစကား ကြ် မ္းက်င္သကဲ့သုုိ႔ ဗမာဘာသာျဖင့္ေမးျမန္းသည့္ 
အစုုိးရတကၠသုုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမ်ားတြင္လည္း ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုုိခြင့္ရွိၾကသည္။ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ေျပာင္းေရြ႔သည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကဳံရတတ္သည္။ ဘာသာစကားျပႆနာမွာ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး 
အစုုိးရေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္လကခ္ံမႈပံုစံႏွင့္ ဆရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ့ရိွေသာ ျပသနာမ်ားက ပိုမ်ားပါသည္။ (ႏုုိင္ငံေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ ျပႆနာ) 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ တုုိင္းရင္းသားပညာေရး၊ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားေရး။ ေအာက္ေျခမွ ဆန္သည့္ ဖက္ဒရယ္  

ေရွ႕တြင္ထုုတ္ေဝခ့ဲသည့္ သုုေတသန (Lall and South 2013) တြင္ NMSP အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းေၾကာင့္ 
အစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားသိုု႔ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားသည့္ ပညာေရးစနစ္တုုိးခ်ဲ႕ႏုိင္မႈကိုု ေဖာ္ျပ၊ သုုံးသပ္မႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ထားသည္။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားသည္ အစုုိးရစနစ္ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာစနစ္မ်ား ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးကိုု ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ သိုု႔တုုိင္ေအာင္ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳသင္ၾကားေရးမွာ 
မရိွသေလာက္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားမွာ စုုိးရိမ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ အစုုိးရသည္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုု အသုုံးခ်ၿပီး ၄င္းအေနျဖင့္ယခင္က ဝင္ေရာက္ႏိုုင္ျခင္းမရိွသည့္ေနရာမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ေဒသ 
မ်ားတြင္ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ အရပ္မ်ားတြင္ ဆရာမ်ား ခန္႔ထားေပးျခင္း နည္းလမ္းအပါအဝင္ 
နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၄င္း၏ အာဏာခ်ဲ႕ထြင္ေနမႈကိုုလည္း စုုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။  

၁၉၉၄၊ ၁၉၉၅ ခုုႏွစ္တြင္ အသီးသီးေရးထုုိးခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ KIO ႏွင့္ NMSP တုုိ႔သည္ 
၄င္းတုုိ႔ပညာေရးစနစ္မ်ားကိုု အလြန္ခက္ခဲသည့္အေျခအေန၊ အလြန္ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားၾကားမွ 
ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုုင္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေပၚရွဳျမင္သည့္ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေနသည့္တုုိင္ အစုုိးရပညာေရးစနစ္ႏွင့္ မြန္ပညာေရးစနစ္မ်ား၊ 
တုုိင္းရင္းသားပညာေရး ႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ သင္ၾကားေရး ပူးေပါင္းမႈမွာ တုုိးတကလ္ာလ်က္ရွိသည။္ MNEC ၏ 
သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းမွာ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္အသုုံးျပဳသည့္ သင္ရိုုးမ်ားႏွင့္ ထပ္တနီူးပါးျဖစ္ၿပီး မြန္သမိုုင္းႏွင့္ ဘာသာစကားကုုိ 
သာထပ္တုုိးထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္၊ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္တြင္ ေဒသခံမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ပညာေရး၊ 
စနစ္ခ်ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ပညာေရး ႏွင့္ အစုုိးရပညာေရးၾကား ျခားနားခ်က္မ်ားမွာ အလြန္ႀကီးမားသည္။  

ေငြေရးေၾကးေရး၊ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အခက္အခဲမ်ား ရိွသည့္တိုုင္ KIO ၊ NMSP ၊ KNU စာသင္ေက်ာင္းစနစ္မ်ားသည္ 
ေဒသခံမ်ားဦးစီး၊ ပုုိ႔ခ်ၿပီး မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္သင္ၾကားေရး အထူးသျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္သင္ၾကားေရးကုုိ အေထာက္အကူ 
ျပဳသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အဆင့္ျမင့္ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား အစျပဳခါစ၊ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုုယူရဦးမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္  အစိုုးရႏွင့္သကဆ္ုုိင္ျခင္း မရိွသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းမွ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ကိယု္ပိုင္ျပဌာန္းခြင္႔ကိုျပသေသာ ဥပမာေကာင္းမ်ားျဖစ္လာသည္။ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ 
ဖက္ဒရယ္ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ စီမံေရးပိုုင္း မည္သည့္ပုုံစံျဖင့္ေပၚေပါက္လာမည္၊ မည္သည့္ပံုုစံ သြားမည္ႏွင့္ပတ္သကလ္ာလွ်င္ 
တုုိင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ ဥပမာေကာင္းမ်ား၊ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ျပေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ပညာေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (တုုိင္းရင္းသားမ်ားေတာင္းဆုုိသည့္ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားအနက္တစ္ခုုအပါအဝင္) ကိုု 
ေအာက္ေျခမွဆန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒအျဖစ္္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။   

တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္ၾကား ဆယ္စုုႏွစ္ခ်ီပဋီပကၡမ်ားကို ုဖက္ဒရယ္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမည့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 
ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားကုုိ  အစိတ္အပိုုင္းတခုုအေနျဖင့္ သးီသန္႔ေျဖရွင္းရန္လုုိသည္။ ဖကဒ္ရယ္ဝါဒကိုု 
ႏုုိင္ငံေရးသိပံၸတြင္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အသုုံးခ်သည္မွာ သမိုုင္းအစဥ္အဆက္ 
ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အသီးသီး၏ ဖြဲ႔စည္းပံုုမ်ားႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ား အပါအဝင္ စာအုုပ္စာတမ္းမ်ားမွာလည္း 
အမ်ားအျပားပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းမွ တုုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ ပညာေရးစနစ္မ်ားကိုု အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္စဥ္တြင္ ထုုိကဲ့သိုု႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုုေတြးမိျခင္းမရိွသည့္တုုိင္ ယင္းတုုိ႔သည ္ကုုိယ္ပုုိင္ျပဌာန္းခြင့္၏  အင္အားေကာင္းသည့္ 
အနွစ္သာရျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္း ဆယ္စုုႏွစ္ခ်ီ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡတြင္း တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
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အားထုုတ္မႈမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားမူဝါဒ (ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခား စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုုင္း) 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားေပၚတြင္ ရပ္တည္ခ်က္မတူညီေၾကာင္းကိုု အထင္ရွားဆုုံးျပသႏိုုင္သည့္အညႊန္း ျဖစ္သည္။ (ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ 
ဖတ္ရွဳပါ)  

ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ တုုိင္းရင္းသားပညာေရးႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားေရးေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈ အေကာင္းေရာအဆိုုးပါ ရိွသည္။ ၿခဳံေျပာရလွ်င္ ပညာေရးဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၏ 
ႏုုိင္ငံေရးၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈ ကင္းမဲ့ေနသည္။ ထုုိ႔ထက္ပိုုေျပာရလွ်င္ ယခင္ကကုုိယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ေဒသမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု 
မ်ား ေနထုုိင္ရာေဒသမ်ားသုုိ႔ ပညာေရးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္းအပါအဝင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသုုံးၿပီး အစုုိးရအာဏာ 
ျဖန္႔က်က္လာမည္ကိုု ေဒသခံမ်ားက အႀကီးအက်ယဆ္န္႔က်င္လ်က္ရိွသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ 
လုုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ ေထာက္ရွဳျခင္းမရိွပဲ အစုုိးရအာဏာ 
ျဖန္႔က်က္ရန္လုုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုု ႏုုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ 
အားေပးမိလ်က္သားျဖစ္သြားမည္ကို ုတုုိင္းရင္းသား အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားက စုုိးရိမ္သည္။  

KNU လက္မတွေ္ရးထုုိးၿပီး KIO ႏွင့္ NMSP တုုိ႔ ပါဝင္လက္မွတထ္ုုိးျခင္းမရိွေသးသည့္ တစ္ႏိုုင္ငံလုုံး ဆုုိင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ (Nationwide Ceasefire Agreement (NCA)) (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) အခန္း ၆ တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထုုိးသည့္ 
EAGs မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝသယံဇာတ စီမံေရး၊ လုုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ု အသိအမတွ္ျပဳထားသည္။ 
ထုုိက႑မ်ားတြင္ ႏိုုင္ငံတကာ အကအူညီမ်ား ပံ့ပိုုးရန္ အစုုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၊ မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။64  NCA 
လက္မွတ္ေရးထုုိးသည့္အဖြဲ႔မ်ား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုုင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈပုုိင္းကိုု အစုုိးရအေနျဖင့္ လက္မွတ္မထုုိးမီွက အသိအမွတ္ျပဳ 
ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုုအခါတြင္  ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္း မဟုုတ္ေတာ့သည့္အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ဖိအားေပးလ်က္ရွသိည္။ 
NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုုိးခ့ဲသည့္ EAGs မ်ားကုုိ မတရားအသင္းစာရင္း (၁၇/၁) မွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သျဖင့္ ႏိုုင္ငံတကာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ မ်ားစြာလြယ္ကူသြားေစခဲ့သည္။  

အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသားပညာေရး၊ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳသင္ၾကားေရး 
ႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကိုု ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၏ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုအေနျဖင့္ က႑စံုုအက်ိဳးသက္ဆိုငသ္ူမ်ား 
ပါဝင္လ်က္ ပုုံစံခ်ေဆြးေႏြးရန္ လုုိအပ္သည္။ သုုိ႔မဟုုတ ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မွ ထုုတ္ႏႈတ္ၿပီး (NCA တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတုုိင္း) သုုိ႔မဟုုတ ္ ႏုုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္အၿပဳိင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္လုုိသည္။ ပညာေရးႏွင့္ 
အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပုုိးေနသည့္ EAG ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုုိ ေထာက္ခံအားေပးရန္ အေရးတႀကီး 
လုုိအပ္ေနသည္။ NCA (ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား) ႏွင့္ ၿပီးျပည့္စုုံသည့္ ႏုုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မရေသးမီွ 
အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္လည္းရွည္ၾကာႏုိင္၊ ၿပိဳင္ဆုုိင္မႈလည္းျပင္းထန္ႏိုုင္သည့္ ၾကားကာလအတြင္း ၄င္းတုုိ႔ကို ု ပံ့ပုုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ 
အေရးတႀကီးလုုိအပ္ေနသည္။ က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥမ်ားထက္ ပုုိ၍ႏုုိင္ငံေရးဆန္၊ ပုုိ၍သိမ္ေမြ႔ေသာ္လည္း ပညာေရး၊ 
ဘာသာစကားမူဝါဒႏွင့္ဆုုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အလြယတ္ကူေျဖရွင္းႏုုိင္သည့္ 
ကိစၥအျဖစ္သတမွ္တ္ထားႏိုုင္သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္ လူမႈအသုုိင္းအဝိုင္းသုုိ႔ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္မ်ား) 
လကဆ္ုပ္လကက္ုုိင္ျပႏိုုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ NCA အလြန္ကာလမ်ားတြင္ အထူးအျမန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
ကိစၥအျဖစ္သတမွ္တ္ေျဖရွင္းႏုုိင္သည္။  

ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးဆိုုင္ရာ မူဝါဒမ်ား - ႏုုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ား၏ ျပတင္းတံခါး  

သင္ၾကားမႈဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္ျခင္းအပါအဝင္ ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ျဖစ္တည္မႈ၊ ျဖစ္လုုိမႈမ်ားကုုိညႊန္ျပလ်က ္ သိုု႔မဟုုတ ္ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ 
၄င္းတုုိ႔စိတ္ကူးထမွဲ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကုုိ ယင္းရပ္တည္ခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိႏုုိင္သည္။ 

                                                            
64 အပိုုဒ္ ၂၅။ ၾကားကာလ အတြင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္အစီအစဥ္မ်ား  
က) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုုးၾကေသာ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတိုု႔ႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးႏွင့္ လံုုျခဳံေရးဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိမိတိုု႔အဖြဲ ႔အစည္း၏ အတုုိင္းအတာအရ တာ၀န္ယူေနၾကေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ၄င္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ဘက္ညိွိႏိႈင္းၿပီး 
ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ သေဘာတူသည္။ (၁) ျပည္သူလူထုု၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အေျခခံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး 
လုုပ္ငန္းမ်ား (၂) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (၃) တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ထိန္းသိမ္းျမင့္တင္ေရးဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ား (၄) ေဒသဆိုုင္ရာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (၅) ေဒသဆိုုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 
စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီ ရယူျခင္း ဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (၅) ေဒသဆိုုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 
စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီရယူျခင္းဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (၆) ေဒသတြင္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ေရး (၇) မူယစ္ေဆးဝါးတိုုက္ဖ်က္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ” 
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တုုိင္းရင္းသား ပညာေရးအေျခအေန၊ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သကသ္ည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု၊ ျပည္ေထာင္စုု 
အစုုိးရမ်ား၊ ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္တုုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိုု ထင္ဟပ္ေနသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုုိ 
ပုုံေဖာ္ထားသည္။နမူနာပံုုစံမ်ား ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယရ္ပ္တည္ခ်က္မွာ ကိစၥရပ္အလုုိက္ ကြဲျပားႏုုိင္ပါသည္။  

ဇယား ၂။ ဘာသာစကား၊ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုုငငံ္ေရး ေတာင္းဆိုုမႈမ်ား 

တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ား (EAG၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ရပ္ရြာဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္) ၏ ပညာေရးက႑ 
အတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကုုိယပ္ုုိင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက ္နယ္ေျမရယူအားထုုတ္မႈမ်ားကိုု ကုုိယ္စားျပဳသည္။ ‘ဗမာဇာတ္သြင္းျခင္း’ ႏွင့္ 
ဗဟုုိဦးစီးစနစ္အားတုိင္းရင္းသားတုိ႔ တုုန္႔ျပန္မႈမ်ားသည္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေကာင္းကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုမ်ား 
ေထာက္ခံမႈ အနည္းငယ္သာရိွသည့္ ျပည္ေထာင္စုုမ ွလြတလ္ပ္ေရးေတာင္းဆုုိျခင္း (ခြဲထြက္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ ္ ခြဲထြက္ေရး) မွသည္ 
ကုုိယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ အာဏာခြဲေဝမႈ ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး (ဖက္ဒရယ္ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး) ထိကြဲျပားသည္။ အဆံုးစြန္ဆံုးထိ ေျပာရလွ်င္ 
ကရင္ျပည္ေထာင္စု(Thawnghmung 2008, South 2008)  ႏွင့္ အျခားေသာတုိင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း 
ကြဲျပားႏုိင္သည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ညီမွ်ေသာ အစုအဖြဲ႔တစ္ခအုျဖစ္ ေဖာ္ျပတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။  

ပညာေရးႏွင့္ပတ္သကလ္ာလွ်င္ ေက်ာင္းမ်ား၌ ဗမာစကား လုုံးဝမသင္၊ သိုု႔မဟုုတ ္ အနည္းငယ္သာသင္ၿပီး၊ အစုုိးရႏွင့္လုုံးဝ 
ကြဲျပားသည့္ သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကိုုအသုုံးျပဳျခင္း၊ ေဒသဘာသာ စကားျဖင့္သာသင္ၾကားျခင္းမ်ားသည္ ခြဲထြက္ေရးလုုိလားမႈကိုု 

ႏိုုင္ငံေရးဆုုိင္ရာေတာငး္ဆိုုမႈ ေက်ာငး္မ်ား အုုပ္ခ်ဳပစီ္မံမႈတြင္ အသံုုးျပဳမည့္ ဘာသာစကား 

တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ 
လြတ္လပ္ေရး (ခြဲထြက္ေရး၊ 
ခြဲထြက္ေရး ဝါဒ)  
 

 လြတ္လပ္စြာဖြင့္လွစ္၊ စီမံ၊ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ သည့္ေက်ာင္းမ်ား (EAG 
လက္ေအာက္ခံျဖစ္ႏုုိင္) 

 တိုုင္းရင္းသား ဘာသာစကားကုုိ အဓိက 
ထား (ႏွင့္တရုုတ္၊ အဂၤလိပ္?) ဗမာစာ 
အနည္းငယ္ သင္ၾကားသည္။  

 အစိုုးရ၏ သင္ရုုိးႏွင့္ သိသိသာသာ ကြဲျပား 
သည္။  

 အစိုုးရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တိုုင္းရင္းသား 
ဘာသာစကားမ်ား အသံုုးျပဳရန္ 
(တရားေရး စနစ္ စသည္ျဖင့္)  

 ဗမာစာကုုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ 
အသံုုးျပဳမည္။ တရုုတ္ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာ? 

‘အားေကာင္းသည့္ဖက္ဒရယ္ဝါဒ’ 
(ပုုိမုုိအစြန္းက်သည့္ 
ကိုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္) 
 

 ေက်ာင္းမ်ားကုုိ လြတ္လပ္စြာစီမံကာ 
ေငြေၾကးခ်ေပးသည္။ (ျပည္ေထာင္စုု 
အစိုုးရမွေထာက္ပ့ံေငြ 
ရယူေကာင္းယူမည္)  

 တိုုင္းရင္းသား ဘာသာစကား (အဂၤလိပ္) 
ႏွင့္ ဗမာစာ အဓိက ထားသည္။  

 ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ၏ 
သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွသည္။ 
သုုိ႔ေသာ္ ေဒသအေန အထားႏွင့္ 
ကိုုက္ညီေအာင္ အမ်ားအျပား ျပဳျပင္ထား 
ရိွသည္။  

 ဗမာစကား(ဘံုုစကား၊ 
ျပည္ေထာင္စုုသံုုးစကား) ႏွင့္ 
တိုုင္းရင္းသားဘာသာစကားကုုိ အစိုုးရ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး (တရားေရး စနစ္ 
စသည္ျဖင့္) တြင္ အသံုုးျပဳသည္။  

‘အားေပ်ာ႔သည့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ’ 
(ဗဟိုုဦးစီးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း) – 
‘ျပည္ေထာင္စုု တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား’  
 

 ေက်ာင္းမ်ားကုုိ 
အစိုုးရေသာ္လည္းေကာင္း 
(တစ္ႏိုုင္ငံလံုုးဆုုိင္ရာ ပညာေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ) ေဒသအဆင့္ကေသာ္ 
လည္းေကာင္း ဖြင့္ႏုိင္သည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္ 
သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္ေထာင္စုု အစုုိးရက 
ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈ ျပဳသည္။  

 ဗမာဘာသာႏွင့္ တိုုင္းရင္းသား 
ဘာသာစကားမ်ား (အဂၤလိပ္ ဘာသာ?) 
တိုု႔ကုုိ သင္ၾကားမႈတြင္ အသံုုးျပဳမည့္ 
အစား ဘာသာရပ္ အျဖစ္သင္သည္။  

 ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ ျပဌာန္းသည့္ 
သင္ရိုုးေပၚတြင္ေဒသ အေျခအေနႏွင့္ 
လိုုက္ရန္ အနည္းအက်ဥ္း ျပဳျပင္ အသံုုးျပဳ 
သည္။  

 ဗမာစကားကုုိ အေျခခံႏိုုင္ငံသံုုး 
ဘာသာစကား အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး 
အစိုုးရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တိုုင္းရင္း 
သားဘာသာစကား အခ်ိဳ႕ထည့္သြင္း 
အသံုုးျပဳ သည္။  
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ကုုိယ္စားျပဳၿပီး၊  MTB ကိုုဦးစားေပးေသာ္လည္း ဗမာဘာသာကုုိလည္း သင္ၾကားျခင္း၊ အစိုုးရသင္ရိုုးညြန္းတမ္းကိုု မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အသုုံးျပဳေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ (ေဒသအေျခအေန အခင္းအက်င္းႏွင့္ ကုုိက္ညီရန္ ျပင္ဆင္ၿပီး) ဖကဒ္ရယ္စနစ္ လိုလားျခင္းကို 
ကိုယ္စားျပဳသည္။ ခြဲထြက္ေရး ရပ္တည္ခ်က္ကုိင္စြဲသူမ်ားသည္ တိငု္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးအာဏာပုိင္မ်ား (EAGs သို႔မဟုတ ္အျခား)၊ 
စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ေဒသခံေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းစီမံေရး၊ ဦးစီးပုိင္ခြင့္ရိွေရးကို ေတာင္းဆိုသည္အစိုးရႏွင္႔မသက္ဆိုငသ္ူမ်ားမွ ေက်ာင္းကို 
ပိုင္ဆိုင္ၿပီး သင္ရုိးညႊန္းတမ္းႏွင့္ စီမံမႈသည္ အစုိးရစနစ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနျခင္း သို႔မဟုတ ္ MTB သင္ႀကားေရးကိုပိုမုိအားစုိက္ျခင္း 

(ေဒသယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္းႏွင္႔ ကိကု္ညီသည္႔ သင္ၾကားမႈမ်ားပါဝင္သည့္) တို႔အေပၚတြင္ ဖက္ဒရယ္လိလုားသူမ်ားမွ ပို၍အားစုိက္ 
ေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုသို႔ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအျပင္ လက္ေတြ႔အေရးပါသည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုုိသည္။ ဥပမာ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုုေငြကိစၥမ်ား။  

ပညာေရးရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ကြဲျပားေသာ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လမူႈအဖြဲ႔အစည္း 
ၾကားရွိ ပုိမိုက်ယျ္ပန္႔ေသာ အေရးကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟုမွတယ္ူႏိုင္ျခင္း၊ ဗဟိုအစုိးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႔ၾကား အာဏာႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္ ခြဲေဝမႈမ်ားအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုက္ပါသည္။ ထုုိသေဘာတရားအရဆိုုလွ်င္ NMSP (MNEC) 
ပုုံစံပညာေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုု (အနာဂတ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ေပၚလာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္) ႏွင့္ အကြကမ္ိမ ိ ခ်ိတ္ဆကထ္ား 
ႏုုိင္သကဲ့သုုိ႔၊ ကုုိယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ အေတာ္ျမင့္ျမင့္မားမား ရရွိထားသည္ကိုုေတြ႔ႏိုုင္သည္။ ယခင္က ေကအုုိင္အုုိစနစ္သည္လည္း 
မြန္ကဲ့သိုု႔ပင္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါကလ္ာေသာေၾကာင့္ သမိုုင္းအစဥ္အဆက္ KNU အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ပံုုစံ 
(ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေနသည္) ခြဲထြက္ေရးပံုုစံသုုိ႔ ဦးတည္သြားရျခင္းျဖစ္သည္။  

ေက်ာင္းမ်ား၏ ဘာသာစကား အသုုံးျပဳမႈႏွင့္ မူဝါဒ၊ နယ္ဘကအ္ုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားတြင္လည္း ယင္းပုုံေသနည္းကိုု အသုုံးျပဳႏိုုင္သည္။ 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအမ်ားစုုမွာ ကေလးငယ္မ်ားကုုိ ဘုုံစကား/ ျပည္ေထာင္စုုစကား သိုု႔မဟုုတ ္ႏိုုင္ငံသုုံးစကား (အခ်ိဳ႕က ႏိုုင္ငံတကာ 
စံမီွရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စကားႏွင့္တြဲရန္) အျဖစ္ ဗမာစကား သင္ၾကားရန္လုုိအပ္သည္ (သိုု႔မဟုုတ ္ဆႏၵရိွသည္) ကိုုလက္ခံၾကသည္။ 
ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲ႔ေရး၊ အစုုိးရလုုပ္ငန္းစဥ္ တရားေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဗမာ ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ ္ တုုိင္းရင္းသား 
ဘာသာစကား အသုုံးျပဳမႈအဆင့္ သုုိ႔မဟုုတ ္ ပုုံစံမ်ားသည္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဗမာ (ဗဟုုိ) ႏွင့္ 
တုုိင္းရင္းသားေဒသ အာဏာခြဲေဝျခင္းအေပၚ မတူညီသည့္ အစုုအဖြဲ႔မ်ား၏ အျမင္မ်ားကုုိေဖာ္ျပေနသည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ 
ယင္းရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိုု ေထာက္ရွဳၿပီး အျခားက႑မ်ားအတြက္ လည္းမွန္းဆမႈမ်ားျပဳလုုပ္ႏုုိင္သည္။ ဥပမာျပည္ေထာင္စုု အစုုိးရႏွင့္ 
တုုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားၾကား သဘာဝသယဇံာတစီမံေရး၊ ဘ႑ာေငြခြဲေဝေပးေရး၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကိစၥမ်ား။ ဥပမာအားျဖင့္ 
တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားကုုိ တုုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ား၏ နယ္ဘက ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ အေျခခံဘာသာ 
စကားအျဖစ္ အသုုံးျပဳလုုိသူမ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ အျခားေသာဘ႑ာေရး၊ ႏုုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားကိုု ေဒသအဆင့္/ 
ျပည္နယ္အဆင့္ တြင္ ထိန္းသိမ္းလုုိ ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ ္ ရယူလုုိသည့္ သေဘာရိွၾကသည္။ အတင္းမာဆုုံးအေနျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စုုအတြင္းမွ တုုိင္းရင္းသားႏိုုင္ငံေရးကိုု အျပည့္အဝခြဲထုုတလ္ုုိသည္အထိရွိႏုုိင္သည္။ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူ 
မ်ားကေတာ့ ဖကဒ္ရယ္ ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအပါအဝင္ ကိယု္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သုုိ႔မဟုုတ ္ဗဟုုိဦးစီးမႈ ေလွ်ာ႔ခ်သည့္ အတုုိင္းအတာကုုိလုုိက္ၿပီး 
တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကုုိ ဗမာဘာသာႏွင့္ တြဲလ်က္အသုုံးျပဳမည္ သုုိ႔မဟုုတ ္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ထပ္တုုိး 
အသုုံးျပဳႏိုုင္ေခ်ရိွသည္။ တုုိင္းရင္းသားပညာေရး ဦးေဆာင္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား ထုုိကဲ့သိုု႔ေသာ 
ယူဆခ်က္မ်ားကိုု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမွာ ရွားပါးလွေသာ္လည္း ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရး ေပၚထားရိွသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိုု 
ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုုင္ငံသားမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏိုုင္ငံေပၚထားရွိသည့္ 
ဆႏၵ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ( ႏွင့္ စိုုးရိမ္မႈမ်ား) ကို ု သိရွိႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ တုုိင္းရင္းသားလူထုုထဲမွ 
အမ်ိဳးလကၡဏာကြဲျပားသည့္ လနူည္းစုုထဲမွ လူနည္းစုု (ဘာသာစကား အသုုံးခ်မႈကြဲျပားေလ့ရွိ) ေပၚ ေဒသခံအင္အားႀကီးလူနည္းစုု 
(ဥပမာ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ား၊ ကရင္ ဘာသာစကားမ်ိဳးကြဲ ရပ္ရြာမ်ား) ၏ သေဘာထားကိုုလည္း သိရွိရန္လုုိအပ္သည္။ 
ေဒသတြင္းလႊမ္းမုုိးမႈရွိသည့္ တုုိင္းရင္းသား/အမ်ိဳးသားလကၡဏာမ်ား စုုစည္းလုုိက္သည့္ အေနအထားတြင္ ၄င္းတုုိ႔တြင္ 
ႀကံဳေတြ႕လာႏိုုင္သည့္ နစ္နာမႈမ်ားကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပသ္ည္။  

ပညာေရးဆုုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္း ဒေပါင္းစည္းျခင္း’  

ေဒသခံမ်ားဦးစီးသည့္ ပညာေရးစနစ္ တည္ရွိေနမႈ (သုုိ႔မဟုုတ ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ ပံ့ပိုုးေပးျခင္း) ကို ု စိတ္ပါဝင္စားမႈမရွိသည့္ အစုုိးရ၏ 
သေဘာထားမ်ားမွာ ေျပာင္းလလဲာၿပီျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္းအစိုုးရသည္ ဗဟုုိဦးစီးမႈေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း အပါအဝင္ ျမင္သာထင္သာ ရွိေသာ 
ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပညာေရးမူဝါဒ ႏွင့္ ဗဟုုိဦးစီးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ တုုိင္းရင္းသား ပညာေရးဦးေဆာင္သူမ်ား ေတာင္းဆုုိသည့္အဆင့္သုုိ႔ မေရာက္ရွိ 
သည့္တုုိင္ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ MTB ပညာေရးေနရာရလာေစရန္ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားကုုိ သင္ၾကားရန္ျဖစ္ႏုုိင္ေခ်မွာ ျမင့္တကလ္ာေသာ္လည္း ဘာသာရပ္မ်ားကုုိ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
လက္ေတြ႔သင္ၾကားမႈမွာ အလြန္နည္း ေနေသးသည္။  
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ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားမွ အစိုုးရ ႏွင့္ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ား၏ ဆကဆ္ံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနပုုံတုုိ႔သည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳရေသးသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ 
အတုုိင္း၊ NCA အခန္း ၆ တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုုိးသည့္ EAG မ်ား၏ ပညာေရးအပါအဝင္ က႑အသီးသီးတြင ္ ေဆာင္ရြက္ 
ေနမႈမ်ားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္သည့္အခါတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရလဒ္အရ 
ေသာ္လည္းေကာင္း သုုိ႔မဟုုတ္ လႊတ္ေတာ္ႏုုိင္ငံေရး အသြားအလာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပညာေရးကိစၥမ်ားသည္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုုိင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ပညာေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးကိုု သီးျခားကိစၥမ်ားအျဖစ္ သတမ္ွတ္ေျဖရွင္း 
ေနၾကသည္။ ထုုိ႔အတူပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ႏိုုင္ငံေတာ္၊ ႏုုိင္ငံတကာ (အလွဴရွင္)၊ အျခားအစုုအဖြဲ႕မ်ား 
သည္လည္း ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးျပႆနာကို ုအမ်ားအားျဖင့္ လ်စ္လ်ဴရွဳထားသည္။  

၂၀၁၅ ႏိုုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ိဳးသားႏိုုင္ငံေရးစင္ျမင့္တြင္ ယင္းကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးႏိုုင္ရန္ လမ္းစဖြင့္ေပးခ့ဲသည္။ 
လာမည့္အစုုိးရ ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥမ်ား (မ်ားျပားျပြတ္သိပ္လ်က္ရွိေသာ ၊ အၿပိဳင္အဆုုိင္ျဖစ္ေသာ) သုုိ႔ ေရာက္ရိွေစခ့ဲသည္။  
တုုိင္းရင္းသား ႏိုုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနႏွင့္ ယင္းကိစၥတြင္ ေနရာတစ္ခုုယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း တုုိင္းရင္းသား 
ပညာေရး၊ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳသင္ၾကားေရး ကိစၥမ်ားသည ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
မပါသေလာက္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ားသည္ တုုိင္းရင္းသားလူထုု၏ အဓိကအေလးထားသည့္ 
ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း EAG အမ်ားစုုမွာ ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ အေသးစိတ ္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ား 
မရိွေသးပဲျဖစ္ေနသည္။ 

ၿင္ိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပႆနာတရပ္အျဖစ္ေပၚထြက္လာႏိုုင္သည့္ အဓိက ကိစၥႀကီးတစ္ခုုမွာ EAGs မ်ား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္စနစ္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွ ိအခ်ိန္တြင္ေတာ့ နးီစပ္ရာ အရပ္ဘကလ္ူ႔အဖြဲ ႔အစည္း 
အစုုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က ္ ရွိသည္။ EAGs မ်ားလက္ေအာက္ခံ ပညာေရးႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးအပ္သည့္ စနစ္မ်ားသည္ အစုုိးရ စနစ္ေၾကာင့္ ပယ္ေပ်ာက္သြားမည္လား။ အစုုိးရစနစ္ႏွင့္ အၿပိဳင္ ဆက္သြားမည္လား သုုိ႔မဟုုတ္ 
ပူးေပါင္းျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္မည္လား ဆုုိသည့္ေမးခြန္းမ်ား ေပၚထြက္လာသည။္ လက္နကက္ုုိင္မ်ား ႏွင့္ ႏုုိင္ငံအသုုိင္းအဝုိင္း 
ၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရန္အတြက ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား (NCA) ႏွင့္ ေနာက္ဆုုံးအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးမႈအေျဖမရခင္ စပ္ၾကား ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိေသးပါ။  

လုုိအပ္ခ်က္မ်ား  

သုုေတသနျပဳစုုစဥ္တေလ်ာက္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားအက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူမ်ား ေျဖၾကားခ်က္အရ အဓိက 
လုုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပုုံမွန္လစာ၊ အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ ဆရာအတတသ္င္သင္တန္း၊ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦး ႏွင့္ 
ပရိေဘာဂမ်ား၊ ပုုိ၍သင့္ေတာ္သည့္ သင္ေထာကက္ူပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အစုုိးရစနစ္ႏွင့္ ကြဲျပားသည့္ သင္ရုုိး၊ ဘာသာစကား 
မူဝါဒမ်ားက်င့္သုုံးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈမွာ အဓိကလုုိအပ္ခ်က္တစ္ခုုျဖစ္သည္။ (KNU/KED 
ေက်ာင္းမ်ား၊ ကခ်င္ေက်ာင္းမ်ားလည္း တုုိး၍လုုိအပ္ေနသည္) 

အိ္မ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားမွ ဒုုကၡသည္၊ IDPs မ်ားအပါအဝင္ ရပ္ရြာစြန္႔ခြာေျပးရသည့္ လူထုအုတြက ္လုုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာပုုိ၍ ႀကီးမားသည္။ 
အစုုိးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေကအုုိင္အုုိၾကား ပဋိပကၡမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ ေပၚလာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုုိင္း 
ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့သည့္နည္းတူ ကေလးငယ္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ ပညာေရးေပၚတြင္ တုုိက္ရုုိက္သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အဓမၼ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း အေနအထားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ထိခုိကလ္ြယ္မႈအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဒုုကၡသည္ႏွင့္ IDPs 
ေက်ာင္းမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာဒုုကၡသည္ ဥပေဒ (၁၉၅၂ - ၁၉၆၇) ၁၉၉၉ ခုုႏွစ္ ကုုလသမဂၢ၏ 
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းမႈအတြက ္ အေျခခံလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (UN Guiding Principles on Internal Displacement ) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း အထူးေထာက္ပ့ံမႈ၊ အကာကြယ္ေပးမႈမ်ား လုုိအပ္ေနသည္။  

၄.၂ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား/အႀကံေပးတိုုက္တြန္းခ်က္မ်ား  

 ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ားတြင္ သသိာထင္ရွားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမရွိခဲ့လွ်င္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ 
ကာလၾကာရွည္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ႏိုုင္ငံေတာ္-အသုုိင္းအဝိုင္း ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုုၾကားမွ ပဋိပကၡကိုု ေျပလည္ေစမည့္ 
နည္းလမ္းရရိွရန္မွာ ခက္ခဲေနမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္  အစုုိးရ ႏွင့္ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ 
ပညာေရးစနစ္ၾကား ဆကဆ္ံံေရးကိုု ညိႇႏိႈင္းသင့္သည္။ ျဖစ္ႏိုုင္ပါက ဗဟုုိအစိုုးရႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားၾကားမွ 
ဖက္ဒရယ္သေဘာ ဆက္ဆံေရးကို ု ဦးတည္ေစမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုုပ္ေနေသာ အစိုုးရစနစ္အတြင္း 
တစတစ ေပါင္းစပ္မႈမ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္သင့္သည။္ ေနာက္ထပ္လုုိအပ္ခ်က္တစ္ခုုမွာ ေက်ာင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ 
အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ MTB ပညာေရးကုုိ ထည့္သြင္းရန္ ျဖစ္သည္။ သုုိ႔မွသာ ဗမာ စကားေျပာဆုုိျခင္းမရိွသည့္ 
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ကေလးငယ္မ်ားအဖုုိ႔ အနည္းဆုုံး မူလတန္းအဆင့္တြင္ ဘာသာရပ္အမ်ားစုုကိုု ၄င္းတုုိ႔ကုုိယ္ပိုုင္ ဘာသာစကားမ်ား 
(L1) ျဖင့္ သင္ၾကားႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။  

 EAG ၾသဇာလြႊမ္းမုုိးမႈေအာက္ရိွ လက္နကက္ုုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားသည္ အစိုုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ကြဲျပားသည့္ 
သင္ရိုုးမ်ား အသုုံးျပဳၿပီး ဗမာဘာသာကုုိ ဘာသာရပ္တခုုအေနႏွင့္သာ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေလ့ရိွေသာ 
သီးျခားပညာေရးစနစ္မ်ားကုုိ နားလည္လက္ခံေပးႏိုုင္စရာ သမိုုင္းဝင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရိွသည္။ MTB ပညာေရး 
ပ့ံပုုိးေပးရန္ အတြက္ရည္ရြယသ္ည့္ ထုုိကဲ့သိုု႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးသည္ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနမ်ားၾကားမွ လူထုုႏွင့္ 
အျခား အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ပညာေရး ပံ့ပိုုးလိုုသည့္ ဆႏၵမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း 
ယင္းကဲ့သိုု႔ သီးျခားစနစ္မ်ားတြင္ ႀကီးမားသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိတတ္သည္။ ဗမာစကားမေျပာတတ္ပါက 
ေက်ာင္းဆင္းမ်ားအဖုုိ႔ ေရြးခ်ယ္ရန္နည္းသည္၊ အရည္အေသြးအသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိ (ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ 
ပညာသင္ရန္ သိုု႔မဟုုတ ္ အလုုပ္လုုပ္ရန္ခက္ခဲသည္)၊ ယင္းေက်ာင္းဆင္းမ်ားအဖိုု႔ ဗမာ ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ရန္ 
အခက္အခဲမ်ားရိွသည္၊ ျပည္ေထာင္စုုသားမ်ား ျဖစ္သည္ဟုခံယူရန ္အခက္အခဲရိွသည္။ သာတူညီမွ်မႈပိုုင္းတြင္လည္း 
ျပႆနာရိွသည္။ သီးျခားစနစ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲ၊ အလြယတ္ကူႏွင့္ ဒုုကၡေတြ႔ႏုိင္သည့္ လူထုကုိုထုပ္ၿပီး 
အစြန္းသိုု႔ပုုိ႔သည္။ အစိုုးရ ေက်ာင္းတက္လိုုသူမ်ား အတြက ္ဗမာဘာသာစကား သင္တန္းစီစဥ္ေပးျခင္း ပါဝင္လ်က္ 
အသိအမွတ္ျပဳေရး ႏွင့္ ေက်ာင္းေျပာင္းတက္ႏိုုင္ေရးအတြက ္ စနစ္တစ္ခုုကိုု ညိႇႏိႈင္းရန္လိုအပ္သည္။ 
ယင္းကဲ့သုုိ႔အေျပာင္းအေရႊ႕ (သုုိ႔မဟုုတ္ ေပါင္းကူး) အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ တတ္ႏိုုင္သမွ် 
ရိုုးရွင္းရန္လုုိအပ္သည္။ သင့္ေတာ္သည့္ ပ့ံပုုိးမႈမ်ားမရွိပဲႏွင့္ ဘာသာစကားခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ကိုု ေပါင္းကူးေပးႏုိင္ရန္ 
အစိုုးရဆရာမ်ားထံမွ ေမွ်ာ္လင့္မထားသင့္ပါ။  

“တုုိင္းရင္းသားေက်ာင္းမ်ား၊ IDP ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုုန္းေတာ္ႀကီး ႏွင့္ အျခားေက်ာင္းမ်ားကိုု္ အစိုုးရမွ 
အသိအမွတ္ျပဳ ေပးဖိုု႔လုုိပါတယ္။ သိုု႔မွသာ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ဘာသာရပ္အထူး မြမ္းမံသင္တန္း 
တက္ေရာက္ၿပီး တူညီတဲ့အတန္းသုုိ႔ ကူးေျပာင္းတက္ေရာက္ႏုုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုုိးရအေနနဲ႔ စည္းမ်ဥ္း 
သတ္မွတ္ထားဖိုု႔လုုိပါတယ္။ ဒါမွတစ္ႏုုိင္ငံလုုံးမွာ တန္းတူျဖစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွအိခ်ိန္မွာ 
ဒီလုုိသတ္မွတခ္်က္ေတြမရွိသလုုိ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈလည္းမရိွပါဘူး။” 65 

 ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသားပညာေရး၊ MTB ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယအူဆအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားက ေဖာ္ထုုတ္ခ့ဲသည္။ အစုုိးရႏွင့္ အမ်ားပိုုင္းတူညီသည့္ သင္ရုုိးကိုုအသံုုးျပဳမည္၊ 
တုုိင္းရင္းသားသမိုုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ု အပုုိသင္ခန္းစာအေနႏွင့္ ထည့္သြင္းမည္၊ မူလတန္းအဆင့္တြင္ 
ေဒသဘာသာစကားျဖင့္ အမ်ားစုု သင္ၾကားၿပီး  အလယတ္န္းအဆင့္တြင္ တစ္စတစ္စ ဗမာဘာသာျဖင့္ 
တုုိးျမႇင့္သင္ၾကားၿပီး အထက္တန္းအဆင့္တြင္ ဗမာဘာသာျဖင့္အမ်ားစုု   (မိခင္ဘာသာစကားကုုိ ဘာသာရပ္ 
တစ္ခုုအျဖစ္ထည့္သြင္း) သင္ၾကားသြားမည့္ MNEC ၏ မြန္ပံုုစံမ်ိဳးကိုု အမ်ားစုုမွ လုုိလားၾကသည္။ အဓိက 
အားသာခ်က္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္ အစုုိးရေက်ာင္းႏွင့္ အစုုိးရႏွင့္ သကဆ္ုုိင္ျခင္းမရိွသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းလတဲက္ေရာက္ႏုုိင္သည္။ (အထူးသျဖင့္ ၅ တန္း ႏွင့္ ၉  တန္း) မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ 
ဗမာစကားႏွစ္မ်ိဳးလုုံး က်င္လည္စြာအသုုံးျပဳႏိုုင္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳႏိုုင္ဖြယ္ အရည္အေသြးမ်ားလည္း 
ရိွလာၾကသည္။66  

 ေကအုုိင္အိုုေက်ာင္းမ်ားသည္ အစုုိးရသင္ခန္းစာမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳသင္ၾကားေနခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ 
လက္နက္ကုုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခ့ဲ၍ ေက်ာင္းေရြ႔ေျပာင္းမႈ လကခ္ံျခင္းကိုု ျပည္နယ္အစိုုးရက 
ပယ္ဖ်က္လုုိကသ္ည္။ ေကအိုုင္အုုိ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား မ်ား အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားသိုု႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ 
ေကအုုိင္အိုု အထကတ္န္းေက်ာင္းဆင္းမ်ားကုုိ အစုုိးရအဆင့္ျမင့္ ပညာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသုုိ႔ 
ေျပာင္းေရြ႔ႏုုိင္မႈကုုိ သီးသန္႔ ပိတပ္င္ခ့ဲသည့္ လုုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။  

 ေဒသခံမ်ားဦးစီးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ကိုုယ္ပုုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ု လက္ေတြ႔က်င့္သုုံးႏိုုင္မႈ၏ ထင္ရွားသည့္ 
ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။ (အထကသ္ုုိ႔ဆန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ) အစုုိးရအေနႏွင့္ ႏုုိင္ငံသားအားလုုံးအတြက္ 

                                                            
65 စာတမ္းျပဳစုုပံုု ေဖာ္ျပထားသည့္ အခန္းတြင္ တင္ျပခ်က္အတိုုင္းပင္ ေတြ ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုုန္႔ျပန္မႈမ်ားရယူရန္၊ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ 
သံုုးသပ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေတြ ႔ရိွခ်က္မ်ားတင္ျပသည့္ စည္းေဝးပြဲမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုုိးကားစကားမ်ားသည္ ယင္းစည္းေ၀းပြဲ ၂ ခုုတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၏ ေျပာစကားမ်ားျဖစ္သည္။  
66 သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာသည့္ေနာက္ပုိင္း အစုိးရသင္ရုိးညႊန္းတမ္းကုိ အသံုးျပဳသင္ၾကားေနသည့္ KIO ေက်ာင္းမွ 
အစုိးရေက်ာင္းသုိ႔ကူးေျပာင္းခြင့္ကုိ သက္ဆုိင္ရာက ပယ္ဖ်က္ခဲ႔သည္။ ထုိအခ်င္းအရာက KIO ေက်ာင္းမွ ကေလးမ်ား အစုိးရေက်ာင္းသုိ႔ကူးေျပာင္းမႈကုိ 
ပိတ္ပင္လုိက္သကဲ႔သုိ႔ KIO အထက္ေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိလည္း အစုိးရ၏ တကၠသုိလ္အဆင့္ ပညာေရးသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကုိလဲ 
ပိတ္သြားေစသည္။   
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ရည္ရြယ္သည့္ ပညာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က ္အစိတ္အပိုုင္းအေနႏွင့္ ယင္းေက်ာင္းမ်ားကို ုအသိအမွတ္ျပဳရန္လုုိသည္။67 
ထုုိကဲ့သုုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ျခင္းမရိွပါက အစိုုးရသည္ ယင္းေဒသမ်ားအတြက္ ပညာေရးကိုု အျခားေသာနည္းမ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုုိအပ္သည္။ ယင္းကိစၥသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု ထိခိုုက္ေစျခင္းမရိွပဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ 
ခက္ခဲသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ တုုိင္းရင္းသားေဒသ ပညာေရးအတြက္ ရန္ပုုံေငြလုုိအပ္မႈကို ုသိသိသာသာ တုုိးျမႇင့္ေစမည့္ 
ကိစၥျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၏ အႏွစ္သာရအေနျဖင့္ လြတလ္ပ္ေသာ တုုိင္းရင္းသားေက်ာင္းမ်ား၏ 
အေနအထားမ်ားကို ုညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ လုုိသည္။ ၄င္းတုုိ႔သည္ ပုုဂၢလိကေက်ာင္း အမ်ိဳးအစားတြင္ အလြယ္တကူ 
အက်ဳံးဝင္ႏုုိ္င္ျခင္း မရိွ၍ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေတာ္ႏင့္ွ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား၏ အနာဂတ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ဆ ဲ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အစုုိးရႏွင့္ 
သက္ဆုုိင္ျခင္းမရိွသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာမ်ားလစာ၊ ထိန္းသိမ္းစရိတ္မ်ား ပံ့ပုုိးႏိုုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုုိ 
ေဖာ္ထုုတ္သင့္သည္။  

“ကမာၻရြာေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ် န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ကေလးေတြကို ု မြန္စကားေျပာတတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ 
တခ်ိန္တည္းမွာပဲ သတူုုိ႔အေနနဲ႔ ဗမာဘာသာစကား တတက္ြ် မ္းဖိုု႔လဲလုုိပါတယ္။ အစိုုးရရဲ႕ ဘာသာစကား 
ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ေပၚေပါကလ္ာႏိုုင္တဲ ့ အခြင့္အေရးေတြအတြက ္ သူတုုိ႔ကိုု 
အဂၤလိပ္စာသင္ေပးဖိုု႔လုုိအပ္ပါတယ္။ မြန္ကိုုခ်ည္းပဲ အသားေပးလုုိ႔မရပါဘူး။ မူလတန္းအဆင့္မွာ 
ဘာသာစကား ၃ ခုုလုုံးပါ ဖုုိ႔လုုိအပ္ပါတယ”္  

 ႏိုုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကို ု စတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္လည္း ဆကလ္က္ 
အေကင္အထည္ေဖာ္သြားႏိုုင္ေခ် ရွိသည္။ ျပည္နယ္အမ်ား (ဥပမာ မြန္) တြင္ ေဒသဘာသာစကား မ်ားကုုိ 
အစိုုးရမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာရပ္အေနနွင့္ သင္ၾကားေနၿပီျဖစ္သည္။ MTB ပညာေရး (ဘာသာရပ္မ်ားကိုု 
တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္သင္ၾကားျခင္း၊ စာသင္ၾကား သည့္အခါ မိခင္ဘာသာစကား အသုုံးျပဳျခင္း) ကိုု 
ဦးတည္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားျဖစ္ရန္ လုုိသည္။ ပညာေရးကုုိ ေဒသခံမ်ား ဦးစီးႏုုိင္သည့္ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏုုိင္သည့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးမ်ား ျဖစ္ရန္လုုိသည္။ (ဗဟုုိခ်ဳပ္ကိုုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဟုုဆုုိရာတြင္ EAG 
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိိတ္အဆက္ရွသိည့္ ဆရာမ်ားကိုုအစိုုးရေက်ာင္းစနစ္အတြင္းသုုိ႔ သိမ္းသြင္းျခင္းမ်ိဳး မဟုုတ္ပဲ  
သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေနရာခန္႔ထားျခင္းတုုိ႔ ျပဳလုုပ္ရမည္။ အေကာင္းဆုုံး ေရွ႕လမ္းစဥ္ အေနျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား 
ကို ုတုုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ျဖန္႔က်က္သြားရန္၊ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္ၾကားခ်ိန္ မည္မွ်ရိွသင့္သည္ကိုု ေဒသခံမ်ား ဆုုံးျဖတ္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အညီက်င့္သုုံးရန္ ျဖစ္သည္။  

“ အစုုိးရအေနနဲ႔ အမွန္တကယပ္ ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ လုုိလားတယ္ဆုုိရင္ သူတုုိ႔အေနနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဝါဒကုုိ 
လက္ခံဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ ပညာေရး အပါအဝင္ေပါ့။ အမ်ိဳးသားအဆင့္သင္ရိုုးေတြဟာ တုုိင္းရင္းသား 
ပညာေရးစနစ္မ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆကထ္ားႏိုုင္မယ္ဆုုိရင္ အားလုုံးအသုုံးျပဳႏိုုင္တဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ အရည္အေသြး 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုုင္တဲ ့အေျခအေနရိွပါတယ္”  

 ယင္းျပႆနာမ်ားကုုိ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အစိတ္အပိုုင္းအေနႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ ္ က႑စံုုမွ အက်ိဳးသကဆ္ိုင္သူမ်ား 
ပါဝင္သည့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပုုံစံခ်၊ မူဝါဒေရးဆြဲ ေျဖရွင္းရန္လုုိအပ္သည္။ ထုုိကဲ့သိုု႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
လုုိအပ္သည့္ လသူားအရင္းအျမစ္၊ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း (ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးဆႏၵ) ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ 
လည္း ေျဖရွင္း ေဆြးေႏြးရန္လိုုသည္။  

“ ေက်ာင္းေတြမွာ မိခင္ဘာသာစကား အသုုံးျပဳခြင့္ရတယဆ္ုုိရင္ ဒါဟာ ဖက္ဒရယ္ဝါဒကိုု 
လက္ေတြ႔က်င့္သုုးံေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ အေျပာင္းအလဲေတြကိုုိ လုုိလား လုုပ္ေဆာင္ေနတယ္ 
ဆိုတာ အလွဴရွင္မ်ား အေနနဲ႔ သိသင့္ပါတယ္။ ပညာေရးနယ္ပယ္ထကဲ  အစုုိးရမဟုုတ္တ့ဲ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ 
ေဆာင္ရြက္မႈေတြကုုိလည္း ပံံ့ပိုုးသင့္ပါတယ္။”  

“ကြ် န္ေတ္ာတိုု႔လထူုုဟာ အစိုုးရပညာေရးေပၚ အယုုံအၾကည္မရိွပါဘူး။ ယေန႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔လုုိလားတဲ့ 
ပညာေရးဟာ ခြဲထြက္ေရးကိုု ဦးတည္ေနပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ ကိုဦးတည္ေနတာ မဟုတု္ပါဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေက်ာင္းေတြမွာ သတူုုိ႔သင္ေစခ်င္တဲ့သင္ရုုိးေတြ အသုုံးျပဳေပမဲ့ အစုုိးရဟာ အဲသည္ေက်ာင္းေတြကိုု 
အသိအမွတ္ျပဳမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ဆုုိေတာ့ ကြ် န္ေတာ္တိုု႔ အနာဂတ္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။ ’’ 

                                                            
67 http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Myanmar/Myanmar%20EFA%20implementation%20and%20Tentative%20Follow%20up%20workplan.pdf 
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 ႏိုုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ကိုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရး အားထုုတ္မႈမ်ားျပဳေနစဥ္ 
ၾကားကာလအတြင္း အစုုိးရႏွင့္သက္ဆုုိင္ျခင္းမရိွသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားကုုိ ဆကလ္က္ပ့ံပုုိးရန္၊ တုုိးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အေရးပါသည္။ အစုုိးရအေနျဖင့္ အသိမွတ္ျပဳ ပ့ံပုုိးမႈမ်ားျပဳလုုပ္သင့္သည။္ သုုိ႔မဟုုတ္ 
အဖ်င္းဆုုံးအေနျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ားကုုိ ေဒသခံမ်ားဦးစီးသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားကုုိ သေဘာတူသတမ္ွတထ္ားသည့္ 
အနိမ့္ဆုုံးပညာေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီွေအာင္ ေထာက္ပံ့ရန္ တုုိကတ္ြန္းသင့္သည္။ ရန္ကုုန္၊ မႏၱေလး 
ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ပုုဂၢလိကေက်ာင္း အေရအတြက္မွာ အမ်ားအျပားျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္မဟုုတ ္ တစ္ခ်ိန္တြင္ 
အစိုုးရအေနျဖင့္ ယင္းျပႆနာကုုိ ကုုိင္တြယ ္ ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ မည္သိုု႔ဆိုုေစကာမႈ MTB ကိစၥမ်ားသည္ 
တုုိင္းရင္းသားလူထုုအတြက ္အလြန္အင္မတန္မွ အေရးပါသည့္ ကိစၥမ်ားအျဖစ္ရိွေနဦးမည္ျဖစ္သည္။  

“တုုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စနစ္မ်ားဟာ အလုုပ္ျဖစ္ေနတယဆ္ုုိရင္ သူတုုိ႔ဘာေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္း 
ေထာကပ္ံ့တာမ်ိဳး မရိွတာလ ဲ ဆုုိတာကိုု အလွဴရွင္မ်ားကုုိေမးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုနည္းနည္း ဒီနည္းနည္း 
ခြဲျခားလွဴဒါန္းတာမ်ိဳးမဟုုတ္ပဲ၊ တုုိင္းရင္းသား ေက်ာင္းစနစ္မ်ားကိုု တုုိက္ရုုိကလ္ွဴဒါန္းသင့္ပါတယ္။ 
အလွဴရွင္မ်ားအေနနဲ႔အစိုုးရကိုု ေပးမည့္ပမာဏ၊ ျပည္နယ္အဆင့္နဲ႔ တုုိင္းရင္းသားအဖြ႔ဲေတြရဲ႕ ပညာေရးစနစ္မ်ား 
ကိုုေပးမည့္  ပမာဏမ်ားကုိ တင္ျပသင့္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ု ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွစြာ ခြဲျခားၿပီး၊ လုုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္တာလုုပ္သင့္ပါတယ္။ အစိုုးရဟာ အကူအညီေတြကို ု သူတုုိ႔ရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ 
အသုုံးခ်ေနပါတယ္။ ဒါကိုု လုုံးဝလက္မခံႏိုုင္ပါဘူး။” 

“ပညာေရးစနစ္ကိုု ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုုင္တဲ့ အာဏာရွိရင္ ေက်ာင္းေတြမွာက်င့္သုုံးေနတဲ ့ဘာသာေရး ဓေလ့ေတြ 
အားလုုံးကိုု ဖယ္ရွားပစ္ခ်င္ပါတယ္။ လကရိွ္အစုုိးရဟာ သူတုုိ႔ရဲ႕ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ 
ဘာသာစကားေတြကုုိ သင္ရုုိးေတြမွာ ထည့္သြင္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ‘ဗမာဇာတ္သြင္းျခင္း’ ျဖစ္ပါတယ္။ 
လုုိအပ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ ဘာသာေရးဆိုုိင္ရာ ပညာေရးအတြက္ သာသနာျပဳေက်ာင္းေတြ ဖြင့္မွာျဖစ္ပါတယ္” 

 သက္ဆုုိင္ရာျပည္နယ္၏ နယ္ဘက္အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း၊ တရားေရး ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသုုံးျပဳသည့္ 
တရားဝင္ဘာသာစကားမ်ား အျဖစ္ အဓိက တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုႀကးီ၏ ဘာာသာစကားကုုိ သတ္မတွ္သင့္သည္။ 
သင္ရိုုးမ်ားျပဳစုုျခင္း၊ ယင္းဘာသာစကားမ်ား ကြ်မ္းက်င္လာေစရန္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းတုုိိ႔အတြက ္ ရင္းျမစ္မ်ား 
ျပင္ဆင္ခ်ထားေပးရမည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အေနနဲ႔ ဗမာေတြကို ု မုုန္းတီးတာမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုုအတြက ္ ဗမာစကား 
ေျပာရမယ္။ ဒါေပမယ့္  မြန္ ဘာသာစကားဟာ တရားဝင္ ဘာသာစကားတစ္ခုုျဖစ္ဖိုု႔ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔လုုိလား 
ပါတယ ္” 

“ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းက တကၠသိုလုတ္ုုိင္းမွာ တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကား ဌာနတစ္ခုု ရွိသင့္ပါတယ္။ 
သုုေတသနေတြ မလုုပ္ဘူးဆုုိရင္ ဘာသာစကားတစ္ခုုဟာ ေရရွည္ ရပ္တည္ႏုုိင္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး”  

 လူမ်ိဳးစံုုလင္လွေသာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း။ လူနည္းစုုတြင္းမွ လူနည္းစုုမ်ားအတြက္ ပညာေရးဆုုိင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ၄င္းတုုိ႔ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သုုေတသနမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆကလ္က္ 
ျပဳလုုပ္သြားရန္လုိသည္။ 
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