ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားပညာေရးႏွင့္
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားေရးအေျခအေန
အက္ရွ္ေလေဆာက္သ္ႏွင့္ မာရီေလာ

မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္
အမွတ္ (၁၅)

ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၀၁၆

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားပညာေရးႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ
သင္ၾကားေရးအေျခအေန၊ အက္ရွ္ေလေဆာက္သ္ႏွင့္ မာရီေလာတို႔၏ မူရင္းသုေတသန စာေစာင္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းသုေတသန
စာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://asiafoundation.org/publication/schooling-and-conflict-ethniceducation-and-mother-tongue-based-teaching-in-myanmar-burmese/.
ရည္ညႊန္းကိုးကား- အက္ရွ္ေလေဆာက္သ္ႏွင့္ မာရီေလာ (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၆) တုိ႔၏ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားပညာေရးႏွင့္

မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားေရးအေျခအေန၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ USAID

2

|
|
ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ႏွင့္ မူရင္း သုေတသနစာတမ္းကို ၿဗိတန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) ႏွင့္ USAID မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့
ေပးထားပါသည္။

တစ္။ နိဒါန္း

စစ္အစိုးရသည္ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၁ အတြင္း

မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္တြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးျပဳျပင္

အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားအတြင္း ဗမာစကားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

ဗမာလူမ်ိဳးအား အဓိကတုိင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ထို

ေျပာင္းလဲေရး၊ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏင
ွ ့္ နယ္စပ္ႏင
ို င
္ ေ
ံ ရးအကူးအေျပာင္း

ပညာေရးဆုိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ဘာသာစကား

အေရးႀကီးအခက္အခဲ ႏွစ္ခ်က္ကို အဓိကထား တင္ျပထားသည္။

ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗမာမူသြတ္သြင္း/ ျပဳျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု

အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ အဓိကမေက်နပ္မႈမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳသင္ၾကားေရး (MTB

သည္။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္ခံ၊

teaching) ႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္

ေခ်ာင္ထုိးခံခဲ့ရသည္။ လူနည္းစုအသိုင္းအဝိုင္းကို စစ္အာဏာလႊမ္း

အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္

သည့္ ဗဟိုအစိုးရ၏အာဏာ ခုခံရန္အတြက္ စုစည္းမႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး

ကိုင္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအၾကား ဆက္စပ္ေနမႈမ်ား
အေၾကာင္းမ်ားကို

အဓိကေလ့လာထားပါသည္။၁

ကမ႓ာ့အၾကာဆံုး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။

‘တုိင္းရင္းသား

ပညာေရး’ (ethnic education) ဟုဆုိရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ

EAGs ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားရပ္ရြာအဖြဲ ႔အစည္းမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္

မိခင္ဘာသာစကား၊

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား (EAGs) မွ အေကာင္အထည္

သင္ၾကားျခင္းျဖင့္

ေဖာ္သည့္ သင္ၾကားေရးကို ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ဘာသာစကား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ကို တုိင္းျပည္ပညာေရးစနစ္၏
အျပင္ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ဤမူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္
ျပည္နယ္မွ အေျခအေနမ်ားကို အဓိက အေျချပဳေဖာ္ျပထားသည္။

ယခု မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္းငယ္သည္ မိခင္ဘာသာစကား

ကရင္ေဒသမ်ားႏွင့္

အေျချပဳပညာေရး

အျခားအရပ္အသီးသီးမွ အေျခအေနအခ်ိဳ႕ကိုလည္း တင္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ

သင္ၾကားနည္းကို ေထာက္ပံ့ေပးမႈနည္းလမ္းအား စူးစမ္းေလ့လာထား

ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဖြဲ ႔မ်ား၏ အခင္းအက်င္းႏွစ္ရပ္ကုိ ေလ့လာမႈမ်ား

သည္။ အေျခခံပညာေရး (မူလတန္း) ကို အာ႐ုံစိုက္ေဖာ္ျပထားၿပီး

ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အဓိက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၊ သက္ႀကီးပညာေရး၊ ဆရာမသင္ၾကားမႈပံုစံႏွင့္

ေသာ ကခ်င္လတ
ြ လ
္ ပ္ေရးအဖြဲ ႔ (KIO) သည္ ၁၉၉၄ ခုႏစ
ွ ၊္ မြနျ္ ပည္သစ္

ေအာင္စာရင္းအေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း မပါရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္

ပါတီ (NMSP) သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာအစုိးရ (စစ္အစုိးရေခတ္)

လည္း

တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ KIO ႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ

ထိုင္းႏုိင္ငံနွင့္

အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔

ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးအေျခအေနအား တင္ျပျခင္းမရွိပါ။

သေဘာတူညီထားခ်က္ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီး လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား
မြန္ျပည္သစ္ပါတီေပၚ

အဓိကအခက္အခဲႏွင့္

ကေလးအားလံုး တန္းတူညီပညာေရးႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ

ကခ်င္ႏွင့္ မြန္ကို အဓိကထားေလ့လာျခင္းျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ

တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မူဝါဒအခက္အခဲကို

အစည္းမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ မတူညီေသာ EAG

ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားျဖင့္ ကူးေျပာင္းသင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊

ျပဳျခင္း

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းအရ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ကခ်င္ ပညာေရးအဖြဲ ႔

(L1) ျဖင့္ သင္ၾကားၿပီး တစစႏွင့္ ဒုတယ
ိ ဘာသာစကား (L2) သုမ
႔ိ ဟုတ္

ျပည္နယ္ႏွင့္

ဗမာမူသြတ္သြင္း/

မိ႐ိုးဖလာအစဥ္အလာမ်ားကို

ေျဖရွင္းရန္ မိခင္ဘာသာသင္ၾကားမႈ ပညာေရးစနစ္ကို စတင္ခဲ့သည္။

အေျချပဳသင္ၾကားေရးဆုိသည္မွာ ကေလးငယ္၏ ပထမဘာသာစကား

အနီးနားမွ

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

ႏုိင္ငံေရးဖိအား

အမ်ားအျပားရွိေနသည့္တုိင္ သေဘာတူညီခ်က္ကေတာ့ တည္တံ့
ေနဆဲျဖစ္သည္။ စာတမ္း အဓိကေလ့လာသည့္ အပုိင္းေပၚမူတည္ကာ
မတူညီသည့္

အေျခအေန

၂

ရပ္တြင္

ထိန္းခ်ဳပ္ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

(controlled comparison) ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၁

ႏိုင္ငံကို ရည္ညႊန္းသည့္အခါတြင္ ျမန္မာ (၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတုိင္မွီ စစ္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံအမည္ကို ဗမာမွ ျမန္မာသို႔ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။) ဟုသံုးႏႈန္းပါသည္။ ဗမာသည္ လူမ်ားစု
ဗမာလူမ်ိဳးႏွင့္ ဗမာစကားကို ရည္ညႊန္းသည့္အခါတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

|
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|

ႏွစ္။ ။ ေနာက္ခံအခင္းအက်င္း

၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ NMSP ဗဟုိပညာေရးဌာနကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။

၂.၁။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားေရးႏွင့္

ေကာ္မတီ ဖြဲ ႔စည္းျခင္း Mon National Education Committee

စမ္းသပ္ဆဲ ေက်ာင္းစနစ္ကို ၁၉၉၂

တြင္ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရး

တုိင္းရင္းသားပညာေရး

(MNEC)၂ ပထမဆုံး မြန္အမ်ိဳးသားအထက္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ျခင္းႏွင့္

၁၉၄ဝ ႏွစ္မ်ားေနာက္ပုိင္းမွစၿပီး မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳပညာေရး

ပါတီႏွင့္ နဝတ တုိ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္

အတူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မြန္ျပည္သစ္
မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းစနစ္တြင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၇၆ ေက်ာင္း (အထက္

သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နာတာရွည္ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡ

တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းအပါအဝင္) ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း

မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ ႔အစည္းၾကားမွ ျပႆနာမ်ား၏ အရင္းအျမစ္တစ္ခု

အမ်ားစုမွာ NMSP လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမ်ား ( ၁၉၉၅ ဇြန္ ေနာက္ပုိင္း

ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ေတာင္းဆုိမႈအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား

တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။) ႏွင့္

လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ အစုိးရေက်ာင္းမ်ား)

မြန္စစ္ေျပးဒုုကၡသည္စခန္းႀကီး ၃ ခု တြင္ရွိသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

တြင္ လူနည္းစုဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားရန္ ေတာင္းဆုိသည္။

ေၾကာင့္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားတြင္ မြန္ပညာေရးစနစ္ကို ျဖန္႔က်က္

ျပင္းထန္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကို မိခင္

ႏုိင္ခဲ့သည္။ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း ၃ ပုုံ ၂ ပုုံမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားရန္ ေတာင္းဆုိသည္။ (အနည္းဆုံးအေန
ျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္)

ေဒသ ျပင္ပတြင္ ဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ MNEC

ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားျခင္း၊ ပညာ

၃ဝ,ဝဝဝ နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္သာ
အထူးသျဖင့္

သည္ မြန္အမိ်ဳးသားေက်ာင္း ၁၄၂ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း
သက္ဆုိင္သည္မဟုတ္ပါ။

ဖြံ ႔ ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၊

၁၉၉ဝ ႏွစ္လည္မ်ားမွ စတင္ၿပီး ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား၏ သင္႐ုိးမ်ား

တုိင္းရင္းသားအုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ ႔စည္းထား

တြင္ မြန္ဘာသာစကား ထည့္သြင္းသင္ၾကားလာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္

သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းၾကားတြင္ ယင္းကိစၥ

ေက်ာင္းေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္။ အစုိးရစရိတ္ျဖင့္ လည္ပတ္သည့္

သည္ (လက္နက္ကုိင္) ပဋိပကၡအပါအဝင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစတတ္

ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး MNEC က ဆရာ တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ဆရာမ်ား

သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ လူနည္းစုဘာသာ

(ပုုံမွန္အားျဖင့္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးေလ့ရွိသည္။) ပံ့ပုိးသည္။ သင္႐ုိးတြင္

စကားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားျဖစ္တည္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္

အျခားေပါင္းစပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သမုုိင္းသင္ခန္းစာ

ကြဲျပားမႈမ်ား ပုိအားေကာင္းလာေစမည္ဟု စုိးရိမ္ၾကသည္။ အစုိးရႏွင့္

မ်ား ထည့္သြင္းသည္။ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္အလုိက္ အစုိးရႏွင့္

အစုိးရႏွင့္သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား

အစုိးရႏွင့္သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ား၏ ဆက္ဆံေရး

လကၡဏာတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ကဲ့သုိ႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္

မွာ ကြဲျပားသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအဆင့္မ်ားတြင္

ဘာသာစကားမူဝါဒကို နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးျပဳၾကသည္။

မြန္ႏွင့္ အစုိးရပညာေရးအာဏာပုိင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေရအတြက္နည္းသည့္ လူနည္းစုအုပ္စု

ပုုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခင္မင္မႈေပၚတြင္ အေျချပဳသည္။

မ်ားအပါအဝင္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး
မေက်နပ္မ၊ႈ ခုခမ
ံ ႏ
ႈ င
ွ ့္ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္လာေစႏုင
ိ သ
္ ည္။ ပညာေရး

ကရင္

ႏွင့္ ဘာသာစကားအသုံးခ်မႈမ်ားသည္ ယင္းကိစၥမ်ားတြင္ တစ္ပါတည္း
တြဲလ်က္ရွိၿပီး လူမ်ားစုႏွင့္ လူနည္းစု အုပ္စုမ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားကိုပင္

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားေရး

ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည္။

လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေကာင္းစြာစုစည္းမိၿပီး ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈကို

မြန္

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွင့္

အစုိးရႏွင့္ NMSP ၾကားမွ ပဋိပကၡသည္ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးကာလမွ

သည့္အခါမွသာ ရပ္တန္႔ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္း

အစိုးရလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
မႈ ေနာက္ပုိင္း ကရင္ႏွင့္ အျခားလူနည္းစုဘာသာစကား အသုံးခ်မႈမ်ား

စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ

ကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရေက်ာင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ကရင္အမ်ားစု

ေရး လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ပဋိပကၡေပၚမူတည္၍

ေနထုင
ိ သ
္ ည့္ ေနရာမ်ားမွ ပညာေရးစနစ္မ်ားမွာ ေထြလာေသာင္းေျပာင္း

လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းရန္ က်န္ေနခဲ့သည္။

စုစည္းေနသည့္ အသုိင္းအဝုိင္းေပၚလုိက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္။

(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အစုိးရသစ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ေက်ာင္း အမ်ားစုသည္ ရပ္ရြာမွ ကိုယ္ထကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၾက

ကို ျပန္လည္အတည္ျပဳခဲ့သည္။)

၂
၃

ၿပီး အျခားျပင္ပအေထာက္အပံ့မ်ားလည္း ရွိသည္။၃

Ashley South, Mon Nationalism and Civil War in Burma: The Golden Sheldrake (2003; reprint London: Routledge Curzon, 2005)၁
ကရင္ဘာသာစကားသည္ စီႏုိ - တီဘက္တန္မွ တိဗက္တို - ဘားမင္း အုပစ
္ တ
ု င
ြ ပ
္ ါဝင္သည္။ ကရင္ဘာသာစကားမ်ိဳးကြဲ ၁၂ ခုရၿိွ ပီး အမ်ားစုမာွ စေကာ (ေတာင္ေပၚေဒသေန၊
ခရစ္ယာန္အသုိင္းအဝုိင္း) ႏွင့္ ပုိး ( ေျမျပန္႔ေန၊ ဗုုဒၶဘာသာအသုိင္းအဝုိင္း) ကို အသုံးျပဳသည္။ ကရင္လူဦးေရ ပမာဏကို အတိအက်မသိရပါ။ ကိုလိုနီေခတ္ေနာက္ပုိင္းတြင္
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ေက်ာင္းအမ်ားစုကု္ိ ရပ္ရြာက ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျပင္ပအကူအညီ

တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ တြင္ လက္ေအာက္ခံေက်ာင္းေပါင္း ၁၈ဝ

ရရွိမႈမွာလည္း တစ္ေက်ာင္းႏွင့္တစ္ေက်ာင္း ကြဲျပားသည္။ အစုိးရ

ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းသား ၂၆၈၇၉ ေယာက္ႏွင့္ ဆရာမေပါင္း ၁၅၉၁

ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း

ေယာက္အထိ ရွိခဲ့သည္။ KIO ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစုိးရသင္႐ိုးျဖင့္သာ

အေျခအေနမ်ားနည္းတူ ကေလးအမ်ားစုမွာ အစုိးရေက်ာင္းသို႔ တက္

သင္ၾကားၿပီး ကခ်င္ဘာသာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ေနာက္တိုးအျဖစ္ျပဳစုေန

ေရာက္ခြင့္ရၾကသည္။ ကရင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ ႔မ်ား (ဥပမာ

သည္။ ၁၉၉၃-၂ဝ၁၁ ခုႏစ
ွ ထ
္ ိ KIO အထက္တန္းေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္

KNU) ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက္

အစိုးရတကၠသိုလ္ဝင္တန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း

တည္ၿငိမ္မႈ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိရွိသည္။ အစုိးရေဆာက္လုပ္

တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းအစီအစဥ္မ်ား

သည့္ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ရွိၿပီး အစုိးရသင္႐ုိးကို အသံုးျပဳသည္။ ထိုေက်ာင္း

အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ KIO ေက်ာင္းမ်ား

မ်ားတြင္ ဗမာစကားျဖင့္ အဓိကသင္ၾကားၿပီး ကရင္ဘာသာစကားကို

တြင္ ကခ်င္ဘာသာစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ပု၍
ိ အေလးထား

ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပႏွင့္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ

သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ဗမာဘာသာသင္ၾကားမႈကို ေလ်ွာ့ခ်ခဲ့သည္။ ေယဘုယ်

သင္ၾကားေပးသည္။

အားျဖင့္္ အစိုးရပညာေရးစနစ္မွ ခြဲထြက္ကာ ကခ်င္တုိ႔၏ ေက်ာင္း
ပညာေရးစနစ္သည္ သီးျခားရပ္တည္လုိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

KNU ထိ္န္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ ကရင္ KAGs ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး
ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ KNU ၏ ကရင္ပညာေရးဌာန ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္

၂.၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တို္င္းရင္းသား

တြင္ ရွိသည္။ ထုိေက်ာင္းမ်ား၏ သင္႐ိုးမ်ားသည္ မိခင္ဘာသာစကား

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ (EAGs)

အေျချပဳႏွင့္ အကၡရာအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚ အေျချပဳၿပီး ျပည္နယ္၏ ပညာေရး
ဌာနအလိုက္ ကြဲျပားသြားသည္။ ျပည္နယ္၏ KED ေက်ာင္းသည္

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္၊ နာက်ည္းမႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ

အလြတ္တန္း၊ အခ်ိန္ပိုင္း ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား လည္းရွိေသးသည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏

သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္း အမ်ားအျပားသည္

ကရင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကား

ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ တုိက္ပြဲဝင္လာၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ားစု

သည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အစိးု ရထိနး္ ခ်ဳပ္ေနရာ၊ အတိက
ု အ
္ ခံဥးီ စားေပး

မွာ

နယ္စပ္ေဒသမွ ႏုိင္ငံတကာ NGOs၊ ျပည္တြင္း NGOs မ်ားမွ ပို႔ခ်သည့္

အျငင္းပြားမႈဆန္ေသာ

သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ျပႆနာအျပည့္ျဖစ္ေသာ၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ပါဝင္လာၾက

သည္။ KIOႏွင့္ NMSP တုိ႔သည္ ၁၉၉ဝ ႏွစ္လည္ပုိင္းမ်ားတြင္ ထုိစဥ္က
စစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဖဲြ ႔

ကခ်င္

စလုံးသည္ ဆယ္ငါးႏွစ္နီးပါး ခက္ခဲၾကပ္တည္းသည့္ သေဘာတူညီ
ခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းရင္း ပဋိပကၡဒဏ္ခံေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

အစိုးရ၊ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ

လုပ္ငန္းမ်ားကို ခက္ခက္ခဲခဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း

စစ္ေရးအရ အင္အားအႀကီးမ်ားဆံးု EAG သည္ KIO ျဖစ္သည္။ ကခ်င္

မွ တုင
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သံုးခုေက်ာ္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအၿပီး

ခဲ့ရသည္။ ေလ့လာသူအမ်ားစုအေနႏွင့္ ၁၉၉ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့

၁၇ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္ ရပ္ရြာမ်ားအေနႏွင့္

သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတြင္းဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ျဖစ္

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

ေပၚခဲ့သည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ လူမႈ

ကခ်င္အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း အားေကာင္းတတ္ႂကြသည့္ အရပ္ဘက္

ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ရွင္းႏုိင္

လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းက႑ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္

သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္

မွ KIO ကို ထုိးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အပစ္အခတ္

အက်ိဳးမဲ့သည္ဟု သုံးသပ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခင္ကာလက

ရပ္စဲေရး လုံးဝပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ရသည္။

ေရးထုိးခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားေၾကာင့္ KIO ႏွင့္ NMSP
(ႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႔မ်ား) သည္ ၄င္းတုိ႔၏ ပညာေရးကြန္ယက္မ်ားကို

ကခ်င္ေဒသတြင္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ ၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း KIO

ျဖန္႔က်က္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ (အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနယ္ေျမ) မွ

အေနျဖင့္ အလြန္အေရးပါသည့္နယ္ေျမမ်ားကို လက္လြတ္လိုက္ရ

ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားကို မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳ

သည္။ ထုိ႔ျပင္ အရပ္သားမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရအာဏာ သက္ေရာက္

လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္

မႈရွိသည့္ ေနရာအစား KIO ထိ္န္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံၾက

ႏုိင္ခဲ့သည္။ KNU သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည္။

သည္။ KIO သည္ ၎ဌာနခ်ဳပ္ေနရာတြင္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝ၊ လုပ္ငန္း

၁၉၉ဝ ႏွစ္မ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထုိးခဲ့ျခင္း

တာဝန္ ထိေရာက္စြာထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ အစိုးရသဖြယ္ စီမံေဆာင္
ရြက္လ်က္ရိွသည္။

လတ္တေလာေပၚထြက္လာသည့္

KIO

ပညာေရးဌာနကုိ

၁၉၇၈-၇၉

မရွိပါ။ KNU ၏ပညာေရး စနစ္သည္ သီးသန္႔ဆန္သည့္သေဘာျဖစ္ၿပီး

တြင္

KNU အထက္တန္းေက်ာင္းထြက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရေက်ာင္း

မွန္ကန္သည့္ စာရင္းဇယားႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူထားမႈမရွိပါ။ သုံးသပ္သူအမ်ားစုမွာ ကရင္တုိ႔၏ ခရစ္ယာန္ျဖစ္တည္မႈကို အေလးေပးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း
ခရစ္ယာန္ကရင္ လူဦးေရမွာ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမေက်ာ္ပါ။ ကရင္မူဆလင္မ်ားလည္း အနည္းငယ္ရွိသည္။

|

3

|

မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အလြန္ပင္ အခြင့္အေရးနည္းပါးသည္။

ေနာက္တြင္ ရပ္တည္္ေနသည္။ ထိုအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ဘက္စံု
လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ေသာ ပညာေရးက႑ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း (CESR) လည္း

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ EAGs

ပါဝင္ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္ရလဒ္မွ

ေခါင္းေဆာင္ရွစ္ဦး (KNU ပါဝင္ၿပီး NMSP ႏွင့္ KIO သည္ တတ္ေရာက္

ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳႏုိင္ေသာ

ခဲ့ျခင္းမရွိ) သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး

လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီကို ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

သေဘာတူညီခ်က္ကို

သေဘာတူ

မႈ မူေဘာင္တြင္ အသံုးျပဳရန္ ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳမႈရွိသည့္ ပင္မ ပညာေရး

လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ရင္ၾကားေစ့ေရးရလဒ္သည္

ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဳစုရန္ စတင္ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ CESR ပညာေရးအဖြဲ ႔ကို

ပိ၍
ု ရွင္းရခက္သည္။ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစု၊ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္

UNICEF မွ ဦးေဆာင္ၿပီး AusAID ႏွင့္ World Bank အစရွိေသာ

ေတာ့ NCA သည္ စိတ္ခ်ရသည့္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုမဟုတ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အလွဴရွင္မ်ား၊ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားက အနီးကပ္ပံ့ပိုးၾကသည္။ ပါဝင္

လုပင
္ န္းစဥ္ႏင
ွ လ
့္ ည္း ျပႆနာမ်ားရွေ
ိ နသည္။ NCA တြင္ လက္မတ
ွ ထ
္ းို

လုိသည့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား အားလံုးကို ပညာေရး

ရန္ ျငင္းဆုိသည့္ EAGs အမ်ားစုသည္ စစ္အင္အား အနည္းငယ္သာ

ဝန္ႀကီးဌာနက ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

ရွိသည့္ အဖြဲ ႔ငယ္ ၃ ဖြဲ ႔၊ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္စဥ္တြင္

ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ အခြင့္အေရးျဖစ္ခဲ့သည္။ CESR ၏သုံးသပ္မႈတြင္

ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာသည့္ EAGs သုံးဖြဲ ႔ အပါအဝင္ အားလုံးပါဝင္ေရး

သင္ၾကားျခင္း၊ သင္ယူျခင္း က႑အားလုံးပါဝင္သည္။ ကေလးသူငယ္

ကို ေတာင္းဆုိထားသည္။ အစုိးရဘက္မွ ေဆြးေႏြးသူမ်ား (အထူး

ပညာေရးမွ

သျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္) သည္ အင္အားခုိင္မာ ေတာင့္တင္းသည့္ EAGs

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဌာနမ်ားအားလုံးပါဝင္သည္။ CESR သည္ ဘာသာ

မ်ားႏွင့္သာ ေဆြးေႏြးရန္ အတင္းအက်ပ္ေတာင္းဆုိသည္။ သို႔ေသာ္

စကား

လည္း NCA ၏ ရလဒ္သည္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲပံုစံ၊ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္

ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို

ေရးေကာ္မတီ၊ EAGs၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ အရပ္သား ပါဝင္

အႀကံျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာအစုိးရ၊

စစ္တပ္တို႔ႏွင့္

ပညာေရးစီမံကိန္းကို

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးထိ၊

မူဝါဒမ်ား

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပညာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္

(အဂၤလိပ္အပါအဝင္)

ကိုလည္း

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားသို႔

သုံးသပ္ခဲ့ၿပီး
ျပန္ဆုိရန္

ေဆြးေႏြးသူမ်ား ပါဝင္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၄ စက္တင္ဘာ တြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအသစ္ကို
NCA အခန္း ၆ တြင္ EAG အာဏာပုိင္မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊

အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးက႑ စီမံခ်က္ (၂ဝ၁၆ - ၂၁)

သဘာဝသယံဇာတ

လုံၿခဳံေရးကိစၥေဆာင္ရြက္မ်ားကို

National Education Sector Plan (2016-21) တြင္ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ႏုိ္င္ငံတကာအကူအညီမ်ားကို အစုိးရ ႏွင့္ EAGs

အသစ္၊ ေက်ာင္းသား အရည္ေသြးဆန္းစစ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊

မ်ားပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ပါရွိသည္။၄ NCA ( ျပည္နယ္

ပင္မသင္ၾကားေရးစနစ္အျဖစ္ ကေလးဗဟုိျပဳသင္ၾကားေရးကို တုိးခ်ဲ႕

အဆင့္

ႏုိင္ငံေရးအေျဖမရခင္ၾကား

သြားရန္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ပညာေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ

အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၾကာႏုိင္၊ တင္းမာမႈမ်ားရွိႏုိင္သည့္ ၾကားကာလ

ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကို

အတြင္း EAG ပညာေရးႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားကို ပံ့ပုိးမႈ

အလြန္အကၽြံ ခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒဟု ယုုံၾကည္သည့္

မ်ားျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ပံ့ပုိးမႈသည္ ျပည္နယ္အဆင့္

ေက်ာင္းသားမ်ားက

အစုိးရႏွင့္ လက္မွတ္ထုိးထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ထုိး

ေထာက္ျပခ်က္အမ်ားစုမွာ

ျခင္းမရွိသည့္ NMSP ကဲ့သုိ႔ေသာ EAGs မ်ား အတြက္လည္း အက်ဳံးဝင္

လုပ္ပုိင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာအကူအညီ

သည္။

ျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိဦးစီးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ မည္သည့္အဆင့္

စီမံျခင္းႏွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး)

ႏွင့္

အႀကီးအက်ယ္

ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၾကသည္။

ဗဟုိဦးစီးမႈစနစ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္

ေဒသ

(ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္) တြင္ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ

၂.၃။ ႏိုင္ငံပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၅

ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မည္ဟေ
ူ သာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားအတြက္ ရွငး္ ရွငး္ လင္းလင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ

မရွိဘဲ

၁၉၆၂ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ပညာေရးက႑

မ်ားအေနႏွင့္ ဘာသာစကား၊ ေရေျမအေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

သည္

ပညာေရးမူဝါဒဆုိင္ရာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

ျပည္နယ္အစုးိ ရမ်ားသု႔ိ ခ်မွတခ
္ င
ြ ေ
့္ ပးရန္၊ သိမ
႔ု သ
ွ ာ ျပည္နယ္လတ
ႊ ေ
္ တာ္

အက်ပ္အတည္းႏွင့္

ႀကံဳေတြ ႔လာရသည္။

ကုိက္ညီသည့္ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းဆုိင္ရာကို ေဆြးေႏြး ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း

အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားမွ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားသည္

ပညာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏

မူလတန္းအဆင့္ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူနည္းစုဘာသာစကားမ်ား

အဓိကဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း

စတင္ထည့္သြင္းေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

NLD ႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

၄

ျဖစ္ေနသည္။

၂ဝ၁၅

ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း

NCA တြင္ ပညာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၄ ႀကိမ္ေဖာ္ျပထားသည္။ အပိုဒ္ ၉ (က) ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေနအိမ္၊ ေဒသႏၱရ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္

လုိအပ္ေသာ

ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ား၊

ညိွႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊

(ဇ)

ဥပေဒႏွင့္အညီ

ပညာသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ

အခြင့္အေရးမ်ားကို

ေႏွာင့္ယွယ္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ စာသင္ေက်ာင္း၊ သင္တန္းေက်ာင္း၊ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖ်က္ဆီး ျခင္း၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ပညာသင္ယူေနသူမ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔တားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ (ဋ) စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အေဆာက္အဆံု ပရဂုဏ္မ်ားအား
အေၾကာင္းမဲ့ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပ်က္ဆီးမႈဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တပ္စခန္းခ်ထားျခင္း ႏွင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အပိုဒ္ ၂၅ (က)
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ပညာေရးဆုင
ိ ရ
္ ာကိစမ
ၥ ်ားကို အနည္းငယ္သာေဆြးေႏြးသည္။ တုင
ိ း္ ရင္း

ေရြးေကာက္ခံေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားအေနျဖင့္ EAOs မ်ားကို ႏုိင္ငံေရး

သားပါတီမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရလဒ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

အရ လက္ခံမႈျပဳရန္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်နည္းသည္။ NLD ဦးေဆာင္သည့္

ျမန္မာနုုိင္ငံသားအမ်ားစုသည္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ NLD ကို မဲေပးခဲ့

အနာဂတ္အစုးိ ရအေနျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပာြ းသည္ေ
့ ဒသမ်ားမွ ဘဝမ်ားကို

ၾကသည္။ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေျခမလွျဖစ္ခဲ့ရျခင္းကို

ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္မည္လား သုိ႔မဟုတ္ ထုိေဒသမ်ားတြင္ စစ္အင္အား

ေထာက္႐ႈသုံးသပ္လွ်င္ EAGs အဖြဲ ႔ ႀကီးမ်ား၏ တုိင္းရင္းသားလူထု၏

တုိးခ်ဲ႕မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္လား အစရွိ

နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အဓိကကုိယ္စားျပဳသည့္ က႑

သည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ေပၚထြက္လာသည့္

အား ထည့္သြင္းျခင္းမရွိသည္ကုိ သတိမူရမည္ျဖစ္သည္။ NLD အေန

ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ NLD ဦးေဆာင္

ျဖင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက် ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတဆင့္ ႏုိင္ငံေရး

သည့္ အစိုးရအဖြဲ ႔သည္ လူမ်ိဳးစု၏ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္

အာဏာရယူျခင္းအယူအဆကို စြဲၿမဲစြာဆုပ္ကုိင္ထားသည့္အေလွ်ာက္

ဘာသာေရးမူဝါဒ ေၾကာင့္ၾကမႈကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ေလာ။
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သံုး။ ။ အဓိက အခက္အခဲႏွင့္ ေလ့လာေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ား

အခါမ်ားတြင္ ဆရာမ်ားစရိတ္ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအတြက္

၃.၁။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားျခင္း အေရးပါပံု

ျပည့္ဝသည့္ ဆရာမ်ား မည္သုိ႔ရွာေဖြမည္နည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား

မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပညာေရးက႑ တုိးတက္ျပဳျပင္မႈ

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု သင္႐ုိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ျပသည့္

မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရေက်ာင္း

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအမ်ားအျပားရွိသည္။

မ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။

ဗမာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္မ်ားမွ တုိက္႐ုိက္ ဘာသာ

အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ား (ဥပမာ မြန္ျပည္နယ္ေဒသအခ်ိဳ႕) တြင္ တုိင္းရင္း

ျပန္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီး

သား ဘာသာစကားကို ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကားမႈမ်ားလည္း

တိက်စြာ ထင္ဟပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲျဖစ္ေနသည္။

အစီအစဥ္တြင္

ပါဝင္လာခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥသည္

ကုန္က်ေငြကို မည္သူေပးမည္နည္း၊ အရည္အခ်င္း အေတြ ႔အႀကံဳ
ေပၚထြက္လာသည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္

လူနည္းစုမ်ား၏

လက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္
အခ်ိဳ႕ေသာစာအုပ္မ်ားမွာ

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

သမုုိင္းမ်ားကို

တုိင္းရင္းသား

၃.၂။ တကြဲတျပားျဖစ္ေနသည့္ မူဝါဒရပ္ဝန္း

လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အဓိကေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္
သည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူအမ်ားအျပားသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္
မႈမ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္စအဆင့္သာျဖစ္သည္ဟု

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ း္ ရွိ တုင
ိ း္ ရင္းသားပညာေရးဆုင
ိ ရ
္ ာတြင္ အဓိကက်ေသာ

ယူဆစရာျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္တရာမွပင္ အျပဳသေဘာေဆာင္

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးခ်ဥ္းကပ္ပုံတူသည့္၊

သည့္ တုိးတက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္ ဟုဆိုၾကသည္။

ခံယခ
ူ ်က္တသ
ူ ည့္ အဖြဲ မ
႔ ်ားႏွငသ
့္ ာ ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေလ့ရသ
ွိ ည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျဖဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ တစ္ဖက္ပိတ္၊ အျငင္းပြား

အေနျဖင့္ ဗမာႀကီးစုိးသည့္ ျပည္နယ္အစိတ္အပုိင္းအတြင္း တုိင္းရင္း

ဖြယ္၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ကြဲျပားလ်က္ရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ား ေပၚေပါက္လာ

သား

ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ အနွစ္သာရမ်ားႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္

ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို

ႏွိပ္ကြပ္သည္ဟု

ခုိင္ခုိင္မာမာ လက္ခံယုံၾကည္သည္။ (အေတြ ႔အႀကံဳမ်ားလည္းရွိသည္)

ျဖစ္သည္။

ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ရပ္တည္ခ်က္ခ်က္မ်ားမွာ

ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္ ေက်ာင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္း

အလြန္တရာ ျခားနားလွသည့္အေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္

သား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ား မပါဝင္ျခင္းသည္ တိုင္းရင္း

ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။

သားမ်ားအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ဟု ခံစားရသည္။ က်ယ္ျပန္႔
ေသာအျမင္ျဖင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား

၃.၃။ ဘာသာစကားမူဝါဒ ႏွင့္ လက္ေတြ ႔ လုပ္ငန္းစဥ္၊

သင္ၾကားျခင္းလုပင
္ န္းစဥ္သည္ အနည္းငယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန

ပဋိပကၡမ်ား

ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ တုင
ိ း္ ရင္းသားပဋိပကၡမ်ားတြင္ ဘာသာစကား၊ ပညာေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေက်ာင္းေနကေလးမ်ားအေန

မူဝါဒ၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားသည္ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း အျမစ္တြယ္

ျဖင့္ ဗမာစကားသင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အဂၤလိပ္စာကို ဘုုံ

လ်က္ရွိသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစျပဳသည့္ အခ်ိန္မွ

ဘာသာစကားအေနျဖင့္ ပုိ၍ အာ႐ုံစုိက္ သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္းကို

စၿပီး

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအမ်ားစုက သေဘာတူၾကသည္။ သင္ၾကားမႈမ်ား

သိမ္းသြင္းရန္အတြက္

ထိေရာက္ေစရန္ အျခားဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း မိခင္ဘာသာစကား

ကုိယ္ပုိ္င္

အေျချပဳ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ားစြာရိွၾက

ဘာသာစကားမ်ားကို

ထိန္းသိမ္းရန္၊

သည့္ အေျခအေန မ်ားၾကားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိုလည္းေ

မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းကို ျမင္ေတြ လ
႔ ၾို ကသည္။ ဗမာစာ

ကာင္း မဟာဗ်ဴဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခုခံခဲ့ၾကသည္။

ကိုလည္း မူလတန္းအဆင့္တြင္ အနည္းအက်ဥ္းသင္ၾကားၿပီး အလယ္
တန္းအဆင့္တြင္ တစတစ တုိး၍ထည့္သြင္းသင္ၾကားသြားရန္၊ တခ်ိန္

ဇယား ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရ

႐ုိးရာဓေလ့ႏွင့္

မဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသားပညာေရးဌာန အမ်ားအျပားရွိေန သည္။

သမုုိင္းသင္ခန္းစာမ်ားကိုိ အထက္တန္းၿပီးသည္အဆင့္ထိ သင္ၾကား

ေဒသခံမ်ား ထူေထာင္ထားသည့္ ပညာေရး၊ အစုိးရအစီအစဥ္ ျဖင့္

ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားလုိၾကသည္။ (ဥပမာ - ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထား

ေရာက္လာသည့္

ေသာ ကခ်င္ကဲ႔သို႔) ဗမာစကားႏွင့္ သင္ၾကားျခင္း၊ သင္ယူျခင္းကို

ပညာေရး၊

EAGs

မ်ား၏

ပညာေရးမ်ားၾကား

ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမွာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အဖြဲ ႔အလုိက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနၾက

လုံးဝပယ္ဖ်က္ၿပီး ဗမာစာကို အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အစားထုိးလုိသည့္ ဆႏၵရွိ

သည္။ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမဟုတ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး

ေၾကာင္း ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္

ထိပ္သီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈအျပင္ အစုိးရႏွင့္သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသည့္

ေဇာင္းေပးေျပာဆုိသည့္
|

ယဥ္ေက်းမႈနွင့္

အဓြန္႔ရွည္ေစရန္ အတြက္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အလြန္ခက္ခဲ

သည္။ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ အမ်ားစုအေနျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္တြင္

သင္ၾကားေရးကို

ေဆာင္ရြက္သည္မ်ားရွိခဲ့ၿပီး

ဗမာ့မသ
ူ တ
ြ သ
္ င
ြ း္ ျခင္း/ျပဳျခင္းကို လက္နက္ကုိင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ျဖင့္ သင္ၾကားသင့္သည္။ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကား

မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္

စီမံကိန္းခ်

ရပ္ရြာမ်ားေနရာကို

အစုအဖြဲ မ
႔ ်ား (EAGs ႏွင့္ အရပ္ဘက္လအ
႔ူ ဖြဲ အ
႔ စည္းမ်ား) ကလည္း

ျပဌာန္းထားသည့္ ဘာသာရပ္သင္ခန္းစာမ်ားကို မိခင္ဘာသာစကား

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဘာသာစကား၊

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု

သတ္မွတ္ျခင္း ခံခရ
့ဲ သည္။ တုင
ိ း္ ရင္းသားလူမ်ိဳးစု အထက္တန္းလႊာ

ျဖင့္ သင္ၾကားသင့္သည္။ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္တြင္

တည္းတြင္

ႏုိင္ငံေတာ္သည္

ပညာေရးဌာနမ်ားသည္လည္း လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းတြင္း အေရးပါသည့္
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အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္ကို လက္ခံထားရမည္။
ဇယား ၁။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ တုိင္းရင္းသားပညာေရး ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး
(အစုိးရစနစ္ႏွင့္ နိိီးစပ္မႈ ေပၚမူတည္ကာ ေနရာခ်ထားပါသည္။)

အမ်ိဳးအစား

လကၡဏာမ်ား

ဥပမာမ်ား

၁။ တုိင္းရင္းသားမ်ား

အစုိးရစရိတ္ျဖင့္ လည္ပတ္သည့္ေက်ာင္းတြင္ အရပ္

• အစုိးရစရိတ္ျဖင့္ဖြင့္သည့္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ဆရာ

ထည့္ဝင္မႈရွိသည့္

ဘက္ လူ ႔အဖြဲ ႔အစည္းက ပံ့ပုိးသည္။

အခ်ိဳ႕ (ႏွင့္ အခ်ိဳ႕သင္႐ုိးမ်ား) ကို ေဒသခံ ရပ္ရြာ

အစုိးရေက်ာင္းမ်ား

သုိ႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမွ ပ့ံပုိးသည္။

၂။ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္း

EAGs ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာ၊ အစုိးရႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္

မ်ား (Mixed

သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဖြင့္ထားသည့္ အစုိးရေက်ာင္းမ်ား

schools)

ျဖစ္သည္။

အရပ္ဘက္လူ ႔အဖြဲ ႔အစည္း

• လုပ္အားေပးဆရာမ်ားလက္ခံေသာ

ေဝးလံသည့္

ေဒသမွ ေက်ာင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

သုိ႔မဟုတ္

EAGs မ်ား ပ့ံပုိးမႈအခ်ိဳ႕ ရရွိသည္။
၃။ အသြင္စံု

အစုိးရတစ္ပုိင္း၊ EAG တစ္ပုိင္း ရံဖန္ရံခါ အရပ္ဘက္

• ကခ်င္အပစ္အခတ္ရပ္ေဒသမွ NDAK ေက်ာင္းမ်ား

ေပါင္းထားသည့္

လူ ႔အဖြဲ ႔အစည္းက ပံ့ပုိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။

• ကခ်င္ေဒသမွ IDPs မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမ်ား

ေက်ာင္းမ်ား

• ယခင္က EAG ပညာေရးဌာနမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

(Hybrid schools)

ေအာက္တြင္ ရွိေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနက သိမ္းလုိက္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ပုုံေျပာင္း
သြားသည့္ ေက်ာင္းမ်ား

၄။ EAG (အစုိးရ

EAG လက္ေအာက္တြင္စီမံသည့္ ေက်ာင္းမ်ား။ အစုိးရ

• NMSP/MNEC တုိ႔၏ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား

သင္႐ုိး အသုံးျပဳ

ဆရာမ်ား မရွိေသာ္လည္း အစုိးရသင္႐ုိးညႊန္းတမ္းကို

• KIO ေက်ာင္းမ်ား (အစုိးရသင္႐ုိးကို ကခ်င္ဘာသာ

သည့္) ေက်ာင္းမ်ား

အသုံးျပဳသည္။ (ရံဖန္ရံခါ ဘာသာျပန္ကာ အသုံးျပဳ

ျဖင့္သင္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဗမာဘာသာျဖင့္

သည္။) အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ယင္းေက်ာင္း

ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေပးသည္။)

မ်ားမွ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ပါက နုုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး
စနစ္သို႔

ေပါင္းကူးတက္ေရာက္ႏုိင္သည္။

ညႊန္းတမ္းကို

သင္႐ုိး

• ကရင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕။ အတိအက်ဆုိရလွ်င္ KNU/
KED မွ အကန္႔အသတ္ ပ့ံပုိးထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ား။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအေျခအေနႏွင့္

လုိက္ဖက္ေအာင္ ထပ္မံထည့္သြင္းထားသည္မ်ား

ရွိ

သည္။ အထူးသျဖင့္ သမုုိင္းႏွင့္ လူမႈေရး ဘာသာရပ္
မ်ားျဖစ္သည္။ အျခားဘာသာရပ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း
မ်ားလည္း ရံဖန္ရံခါရွိသည္။
၅။ EAG

EAGs သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ အရပ္

ေက်ာင္းမ်ား

ဘက္လူ႔အဖြဲ ႔ အစည္းမ်ားက
သည့္

ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္
မိခင္ဘာသာစကား

အသုံးျပဳၿပီး သီးျခားသင္႐ုိးညႊန္းတမ္း အသုံးျပဳသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ေပါင္းကူး တက္ေရာက္ႏုိင္
ရန္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရျခင္း မရွိ၊ သတ္မွတ္ထားျခင္း
မရွိ။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်လည္းမရွိ။

|
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• KED ေက်ာင္းမ်ား၊ KNU ၾသဇာ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာ
သက္ေရာက္သည့္ ေဒသမ်ားမွ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ား။
• စစ္ေျပး ဒုုကၡသည္စခန္းမွ ေက်ာင္းမ်ား

၆။ အရပ္ဘက္

မိခင္ဘာသာစကားအသုံးျပဳသည့္ သီးျခားသင္႐ုိးညႊန္း

• ရွမ္းေျမာက္ႏွင့္ ကခ်င္တုိ႔မွ ရပ္ရြာ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္

လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမွ

တမ္း၊ သီးျခားသင္ၾကားပုုံနည္းလမ္းကို အသုံးျပဳသည္။

ဖြင့္သည့္

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေပါင္းကူး တက္ေရာက္ႏုိင္

• KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ (ရံဖန္ရံခါ

ေက်ာင္းမ်ား

ရန္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရျခင္း မရွိ၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်လည္း မရွိ။

ဘုုရားေက်ာင္းမ်ားမွ စီမံမႈ၊ ရန္ပံုေငြမတည္မႈ ျပဳလုပ္

ဖြင့္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား

သည္။)
၇။ ႏုိင္ငံျခား

အျခားႏုိင္ငံတြင္ ျပဳစုသည့္ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း အသုံးျပဳ

သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းကို

သည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေက်ာင္းသား(အခ်ိဳ႕)ေျပာင္းေရႊ႕

• ကခ်င္မွ အိႏၵိယသင္႐ုိးညႊန္းတမ္းကို အသုံးျပဳသည့္

အသုံးျပဳသည့္

တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။

• ကရင္မွ သာသနာျပဳေက်ာင္းအခ်ိဳ႕။

၈။ ေႏြရာသီ

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး

• အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားမွ အမ်ားစု ပံ့ပုိးသည့္

ေက်ာင္းမ်ား

ကို အဓိကထားသင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းမ်ား၊

(Supplementary

အစုိးရေက်ာင္းခ်ိန္အၿပီး ေႏြရာသီေက်ာင္း သို႔မဟုတ္

ခ်ိတ္ဆက္သည္။

schools)

မနက္ပုိင္း/ ညေနပုိင္း ေက်ာင္းမ်ား။

ေက်ာင္းမ်ား။

ေက်ာင္းမ်ား

သံဃာမ်ား၊

ဘုုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

မိမိတို႔ရင္ေသြးမ်ား သင္ၾကားေနၾကရေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ သင္႐ိုး

အစိုးရစာေမးပြဲမ်ား ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခြင့္ ပိတ္ခဲ့ရာ ကခ်င္လူ႔အဖြဲ႕

ၫႊန္းတမ္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား ႐ႈျမင္ပံုႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔အၾကားတြင္

အစည္းႏွင့္ ႏိင
ု င
္ ံေတာ္အၾကား အဆက္ျပတ္သည္ထက္ျပတ္လာသည္။

အျပန္အလွန္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္မႈတစ္ရပ္ရွိသည္။ လက္နက္ကိုင္

အလားတူ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသ ပညာေရးစနစ္

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ နယ္ခလ
ံ အ
႔ူ ဖြဲ အ
႔ စည္းမ်ား

မ်ားအေပၚ သိသိသာသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ၿပီး စစ္ေရးပဋိပကၡ

သည္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဗမာဘာသာစကားအေျချပဳ

မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ဘဝ ေရာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ

ပညာေရးတို႔ကို လက္ခံလိုစိတ္ ပို၍နည္းပါးလာၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ

မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးအခက္

စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားသည္ အစိုးရပညာေရးစနစ္ႏွင့္မတူေသာ သီးျခား

အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာၾကရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေကအိုင္အို စီမံခန္႔ခြဲ

ပညာေရးစနစ္

ပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္

သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ကခ်င္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား

ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရား ျဖစ္လာရသည္။

သင္ၾကားမႈကို ျမႇင့္တင္၍ ဗမာစာသင္ၾကားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်လာခဲ့သည္။

စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား က်ယ္ျပန္႔ မ်ားျပားလာခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသား

အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မွာ

ပညာေရးစနစ္မ်ားမွ ခြဲထြက္ေရးဝါဒဘက္ ပိုမိုယိမ္းၫြတ္လာၿပီး အပစ္

စ႐ိုက္လကၡဏာ ပိုမိုထင္ရွားေသာ ကခ်င္ပညာေရးစနစ္ ေဖာ္ထုတ္

အခတ္ရပ္စဲထားခ်ိန္မ်ားတြင္မူ ခြဲထြက္ေရးမူဝါဒ အားေပ်ာ့လာသည္။

တည္ေဆာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ၏ ေယဘုယ်ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

သို႔မဟုတ္

ပညာေရးစနစ္မ်ားမွာ

အၿပိဳင္အဆိုင္

ခြဲထြက္ေရးဝါဒဘက္

အစိုးရပညာေရးစနစ္ႏွင့္

အဆက္ျဖတ္၍

ပိုမိုယိမ္းၫြတ္သည္၊

သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဘက္ ပို၍ယိမ္းၫြတ္သည္ စသည့္

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း အစိုးရႏွင့္ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ

စိတ္အခံမ်ားကို

ခြဲထြက္ေရးဝါဒႏွင့္

ရယူရန္ သေဘာတူညခ
ီ ေ
့ဲ သာ ေကအင္နယ
္ သ
ူ ည္ ကရင္လအ
႔ူ ဖြဲ အ
႔ စည္း

ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကဲ့သို႔ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးမ်ားကို

မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပရဟိတအဖြဲ ႔အစည္း

လူမႈပံုသြင္းရာတြင္ တိုင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္မ်ားက အဓိက အခန္း

မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအေပၚ အေျချပဳသည့္ ပညာေရးစနစ္

က႑တြင္လည္း ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ကရင္ပညာေရးစနစ္သည္ အစိုးရ

ထင္ဟပ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ

ပညာေရးစနစ္ႏွင့္
၂ဝ၁၁

ခုႏွစ္မွစ၍

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း

တြင္ အဆိုပါစာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္မျပဳျခင္း
ေၾကာင့္ ကရင္ပညာေရးဌာန လက္ေအာက္ခံ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ

လာၿပီး လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာစကားအရ ပိုမိုစုစည္းမိလာၾကသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ရံဖန္ရံခါ အစိုးရပညာေရးစနစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္

ျပင္းထန္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ႏွင့္ သူစိမ္းအျဖစ္၊ ရက္စက္ေသာ
စစ္ဘက္အျဖစ္

႐ႈျမင္ရသည့္အရာမ်ား၊

ခြင့္ မရွိသလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား

ျဖစ္စဥ္မ်ားကို

တြင္လည္းေကာင္း အခြင့္အေရးရႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္

အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္လိုစိတ္မ်ား ရွိလာတတ္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၁

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏

ခုႏွစ္ထိတိုင္ ေကအိုင္အိုစာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးအားလံုးသည္

အေနအထားအရ

ကရင္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

ပညာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ

အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၁ဝ တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ရွိၾက

တစ္ဖက္တြင္ ကရင္ပညာေရးဌာန ပညာေရးစနစ္၏ အနာဂတ္အတြက္

သည္။ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္စတင္ၿပီးေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္

ထုတ္ေခ်းစဥ္ႏွင့္ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရင္း တစ္ဖက္တြင္လည္း

တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေကအိုင္အိုေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသားအားလံုးကို
|

ဗမာဘာသာစကား

သင္ၾကားမႈကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ဦးစားေပးထားသည္။ သို႔ရာ

စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား

ျပန္လည္စတင္လာမႈေၾကာင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ပိုမိုစည္းလံုး

အစိုးရႏွင့္

သိသိသာသာကြဲျပားၿပီး

မိခင္ဘာသာစကားအေျခခံ ပညာေရးနယ္ပယ္အတြင္း အေျခခိုင္မာ

8

|

သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားရွိသည့္ စာသင္ေက်ာင္းစနစ္အား မည္သို႔

အျပင္ ယခင္ကယ
ုိ ပ
္ င
ုိ အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ခင
ြ ျ့္ ဖင့္ ရပ္တည္ေနခဲေ
့ သာ တိင
ု း္ ရင္းသား

ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္မည္နည္းဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

နယ္ေျမမ်ားအတြင္း

ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း၊

ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍

အစိုးရက

ၾသဇာတည္ေဆာက္ရန္

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္

ႀကိဳးပမ္းလာမႈအေပၚ

ရယူခဲ့ေသာ

မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္

ပညာေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ပညာ

ဆက္စပ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ ေပၚထြက္လာ

ေရးစနစ္အရ အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ မြန္ဘာသာစကားအသံုးျပဳ၍

ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္မ်ား၊

အလယ္တန္းအဆင့္တြင္

မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားမွ ျပႆနာအမ်ား

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္

ဗမာဘာသာျဖင့္

ေျပာင္းလဲသင္ၾကားၿပီး

အစိုးရပညာေရးစနစ္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို အနည္းႏွင့္အမ်ားဆို

ေဒသခံမ်ားက

အစိုးရပညာေရးစနစ္

အလိုမက်ျဖစ္လာၾကသည္။

အျပားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္။

သလို အသံုးျပဳသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ အစိုးရအၾကား အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ

ျပည္လံုးကြၽတ္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿပီးဆံုးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး

ေက်ာ္ကာလအတြင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ပညာ

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအၾကား ၾကားကာလအတြင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္

သင္ၾကားခြင့္ အေျခအေန အလြန္ျမင့္မားလာခဲ့သည္။

ကိင
ု အ
္ ဖြဲ ႔ ပညာေရးသည္ က်န္းမာေရးထက္ပို၍ သိမ္ေမြ႕ၿပီး ႏိုင္ငံေရး
ဆန္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာစကား မူဝါဒဆိုင္ရာ

၃.၄။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားပညာေရးႏွင့္

လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ပညာသင္ၾကားမႈစနစ္

အတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္ အလြယ္တကူရယူႏိုင္သည့္ အခြင့္

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

အလမ္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ စစ္ဒဏ္ခံ လူ ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကို

ေအာက္ေျခမွစသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္
ထိပ္ပိုင္းအဆင့္တြင္

စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္

ခိုင္မာသည့္ အက်ဳိးစီးပြား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္မ်ား ေပးႏိုင္ေရး
အတြက္ NCA အလြန္ကာလ၌ အျမန္ဆံုး ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏိုင္သည္။

မေျပလည္ေသးေသာ္

လည္း ေဒသႏၲရ အက်ဳိးဆိုင္သူမ်ားက ကိုယ္ပိုင္ပညာေရးစနစ္မ်ား
တည္ေဆာက္လာမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားပညာ

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ခိုင္မာ၍ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚ

ေရးစနစ္မ်ားသည္

ေအာက္မွ

တိုးတက္မႈမ်ား

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို

တည္ေဆာက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

အထက္

စီးေမ်ာမႈသေဘာရွိသည့္

မရွိေသးသည့္အခ်ိန္တြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အတြင္း တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားသည္ ပညာေရးဘက္ အထူးသျဖင့္

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ထိပ္ပိုင္းအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္

ယခင္က တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ခဲ့ဖူးရာ စစ္ဒဏ္ခံနယ္ေျမမ်ားအတြင္း အစိုးရ

ေသးျခင္းမရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေနသည့္ တိုင္းရင္း

က ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ၾသဇာတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း

သားပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သေဘာ

ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ဳိးအေပၚ အဓိကထားလာခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

တရား၏ စံနမူနာမ်ားျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

မြန္လက္နက္ကိုင္အုပ္စုက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ကဲ့သို႔

ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား

ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ နယ္ေျမမ်ဳိးတြင္ အစိုးရက စာသင္ေက်ာင္းသစ္

လူမႈပဋိပကၡမ်ားကို အဆံုးသတ္ေပးမည့္ ဖက္ဒရယ္အေျဖကို ရယူေပး

မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။တစ္ေနရာတြင္မူ

ႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး

အစိုးရပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီ

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးမူဝါဒ ျပႆနာကို

ေက်ာင္းမ်ားကို အားျဖင့္ဖိရန္ ယင္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ကပ္၍ ႏိုင္ငံပိုင္

လည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္။ ၎တို႔၏ ပညာေရးစနစ္

ေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနသည္ဟုပင္ ၾကားသိရသည္။ ထိုသို႔

မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈ၊

အေနျဖင့္ အထက္ပါသေဘာတရားမ်ားကို ထည္သ
့ ြင္းစဥ္းစားခဲၾ့ ကဖြယ္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထည့္မတြက္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔၏

မရွိေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္မ်ား ေပၚထြက္လာမႈက

အရွိန္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ထည့္မတြက္ဘဲ ႏုိင္ငံတကာ

သည္ပင္ ႏွစ္ ၇ဝ ေက်ာ္ၾကာ စစ္ေရးပဋိပကၡအတြင္း တိုင္းရင္းသားတို႔၏

ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

႐ုန္းကန္မႈမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ျပသေနသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း

နယ္ေျမ၌ ႏိုင္ငံေတာ္မူတည္ေဆာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို အကူအညီ

အုပခ
္ ်ဳပ္ခင
ြ ့္ အေျခခံအတ
ု ျ္ မစ္မ်ားအား ခ်ေပးထားႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ တုင
ိ း္ ရင္း

ေပးေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားက စိုးရိမ္မကင္း

သား အက်ဳိးဆိုင္သူမ်ားအၾကား ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္

ျဖစ္လာၾကသည္။

အလွဴရွင္မ်ားက

အစိုးရ၏

စစ္ဒဏ္ခံ

အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိထားျခင္းသည္ပင္ ၎အက်ဳိးဆုိင္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚ ႐ႈျမင္ပံုကို

၃.၅။ ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးမူဝါဒမ်ား - ႏိုင္ငံေရး

ျပသႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တိုင္းရင္း

ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳမႈ

သားပညာေရးႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ပညာေရးစနစ္အေပၚ
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေရာ၊ အႏုတ္

ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားသည္ သက္

လကၡဏာေဆာင္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈပါ ရွိခဲ့သည္။ လႊမ္းၿခံဳ

ဆိုင္ရာ

ေလ့လာၾကည့္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ပညာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္

ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ ရည္မွန္း ဦးတည္ခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားအၾကားတြင္ အဆက္အစပ္ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရသည့္
|

အက်ဳိးဆိုင္သူမ်ား၏

ယူဆသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊

ၿငိမ္းခ်မ္း

ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၎တို႔ျဖစ္ေစလိုသည့္ ႏိုင္ငံပံုစံတို႔ကို ထင္ဟပ္ႏိုင္
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|

သည္။ ယင္းသေဘာတရားမ်ားကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ စံျပဳပံုစံမ်ား

သည္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားအလိုက္ ကြဲျပားတတ္သည္ကို

အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး သေဘာတရားမ်ား၏ လက္ေတြ ႔အေနအထား

ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

ဇယား ၂။ ဘာသာစကား၊ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ေတာင္းဆုိမႈမ်ား

ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ

ေက်ာင္းမ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္

ေတာင္းဆုိမႈ

အသုံးျပဳမည့္ ဘာသာစကား

တုိင္းရင္းသား အဖဲြ ႔မ်ား

• လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္လွစ္၊ စီမံ၊ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့သည့္

အတြက္ လြတ္လပ္ေရး

• အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္

ေက်ာင္းမ်ား (EAG လက္ေအာက္ခံျဖစ္ႏိုင္)

(ခြဲထြက္ေရး၊ ခြဲထြက္ေရး
ဝါဒ)

• တုိင္းရင္းသား

ဘာသာစကားကို

ဘာသာစကားမ်ား အသုံးျပဳရန္ (တရား

အဓိကထား

(ႏွင့္

တ႐ုတ္၊ အဂၤလိပ္?) ဗမာစာ အနည္းငယ္သင္ၾကားသည္။

ေရးစနစ္ စသည္ျဖင့္)
• ဗမာစာကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အသုံးျပဳ

• အစုိးရ၏ သင္႐ုိးႏွင့္ သိသိသာသာ ကြဲျပားသည္။
‘အားေကာင္းသည့္

• ေက်ာင္းမ်ားကို

ဖက္ဒရယ္ဝါဒ’

သည္။

(ပိုမိုအစြန္းက်သည့္

လြတ္လပ္စြာစီမံကာ

(ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ

မည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ?

ေငြေၾကးခ်ေပး

ေထာက္ပံ့ေငြ

• ဗမာစကား(ဘုုံစကား၊ ျပည္ေထာင္စုသုံး

ရယူ

စကား) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား

ေကာင္း ယူမည္)

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္)

တုိင္းရင္းသား

ကို အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (တရားေရးစနစ္

• တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား (အဂၤလိပ္) ႏွင့္ ဗမာစာ

စသည္ျဖင့္) တြင္ အသုံးျပဳသည္။

အဓိကထားသည္။
• ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိ
သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသအေနအထားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္
အမ်ားအျပား ျပဳျပင္ထားရွိသည္။
‘အားေပ်ာ႔သည့္ ဖက္ဒရယ္

• ေက်ာင္းမ်ားကို အစုိးရေသာ္လည္းေကာင္း (တစ္ႏုိင္ငံ

• ဗမာစကားကို အေျခခံ ႏုိင္ငံသုံး ဘာသာ

ဝါဒ’ (ဗဟုိဦးစီးမႈ ေလွ်ာ့ခ်

လုံးဆုိင္ရာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ) ေဒသအဆင့္က

စကားအျဖစ္ သတ္မတ
ွ ၿ္ ပီး အစုးိ ရအုပခ
္ ်ဳပ္

ျခင္း) – ‘ျပည္ေထာင္စု

ေသာ္လည္းေကာင္း ဖြင့္ႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သုိ႔မဟုတ္

ေရးတြင္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား’

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ျပဳသည္။

အခ်ိဳ႕ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳသည္။

• ဗမာဘာသာႏွင့္

တုိင္းရင္းသား

ဘာသာစကားမ်ား

(အဂၤလိပ္ဘာသာ?) တုိ႔ကို သင္ၾကားမႈတြင္ အသုံးျပဳမည့္
အစား ဘာသာရပ္အျဖစ္ သင္သည္။
• ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ျပဌာန္းသည့္ သင္႐ုိးေပၚတြင္ေဒသ
အေျခအေနႏွင့္ လုိက္ရန္ အနည္းအက်ဥ္း ျပဳျပင္ အသုံး
ျပဳသည္။

ပညာေရးက႑ သက္ဆိုင္သူအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို က်ယ္

မွ ေကအိုင္အိုပညာေရးစနစ္မွာ ခြဲထြက္ေရးဝါဒပံုစံဘက္သို႔ တျဖည္း

ျပန္႔သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျပႆနာမ်ားအေပၚ၊ ဗဟို

ျဖည္း ယိမ္းၫြတ္လာသည္ကို ေတြ ႔ရသည္။

အစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအစိုးရမ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးပံုႏွင့္
သယံဇာတအက်ဳိး
ေသာ

မွ်ေဝခံစားပံုတို႔အေပၚ

ကိုယ္စားျပဳအျမင္မ်ားအျဖစ္

တိုင္းရင္းသားမ်ားထားရွိ

မွတ္ယူႏိုင္သည္။

အထက္ပါ

အထက္ပါဇယားပံုစံမ်ဳိးကို ဘာသာစကားဆိုင္ရာ မူဝါဒရပ္တည္ခ်က္
မ်ားတြင္

အသံုးျပဳႏိုင္သလို

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း

ပံုစံသည္ ပညာေရးက႑ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍

တိုင္းရင္းသားပညာေရးက႑ အက်ဳိးဆုိင္သူအမ်ားစုက ဗမာဘာသာ

အထိုက္အေလ်ာက္ျမင့္မားေသာ အဆင့္တစ္ခုကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။

စကားကို ျပည္ေထာင္စုသံုး ဘာသာစကားအျဖစ္ ကေလးမ်ားအား

တစ္ဖက္တြင္လည္း

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

သေဘာတရားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လွ်င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ပညာေရး

အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ပညာေရးပံုစံသည္

သင္ၾကားေပးရန္ လိအ
ု ပ္ပက
ုံ ုိ လက္ခထ
ံ ားၾကသည္။ ျပည္သအ
႔ူ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရး

ျပည္ေထာင္စုပညာေရးပံုစံႏွင့္လည္း ဆက္လက္ခ်ိတဆ
္ က္ထားသည္။

လုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ဗမာ

စစ္ေရးပဋိပကၡသစ္မ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္ေနသည့္ ေကအိုင္အိုနယ္ေျမ

စကားအသံုးျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားအသံုးျပဳမႈ
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တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္မွာ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ နယ္ေျမမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေတာ္

ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ ဗမာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝမႈပံုစံ

ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံပညာက႑ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တို႔အၾကား

ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားအက်ဳိးဆိုင္သူအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ား

ဆက္ဆံေရးပံုစံႏွင့္ ယင္းဆက္ဆံေရးပံုစံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္

ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ အလားတူ ဘာသာစကားအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ

ႏွင့္ ပတ္သက္မႈတို႔ျဖစ္သည္။ အင္န္စီေအ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အခန္း ၆

သေဘာထားမ်ားကို

တြင္

သဘာဝသယံဇာတ

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

သို႔မဟုတ္

ပညာေရးနယ္ပယ္အပါအဝင္

နယ္ပယ္အမ်ားအျပားအတြက္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝ

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္အာဏာကို ျပ႒ာန္း

သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားအက်ဳိးဆုိင္သူမ်ား၏

ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း

ကိုယ္စားျပဳသေဘာထားမ်ားအျဖစ္ အၾကမ္းဖ်င္း မွတ္ယူႏိုင္သည္။

အခြင့္အာဏာေအာက္မွ ပညာေရးႏွင့္ အျခားလူမႈဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ား

ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို

၏ အေနအထားအတြက္ သဲသဲကြဲကြဲ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ဤ

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္သူမ်ားျဖစ္ေစလိုသည့္

ေနရာတြင္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား လက္ေအာက္မွ ပညာေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ပါသည္။

အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းအစားထိုး

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏

မည္ေလာ သို႔မဟုတ္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္အစားထိုးမည္ေလာ၊ တိုင္းရင္း

၃.၆။

ပညာေရး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္

သား ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပညာေရးစနစ္ကို အၿပိဳင္က်င့္သံုး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္- ေပါင္းဆံုခ်က္

မည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစပ္က်င့္သံုးမည္ေလာဟူသည့္ ေမးခြန္း

ေဒသအလိုက္

လႈပ္ရွားမႈတြင္

ပညာေရးစနစ္မ်ား

မ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ သို႔တေစ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

ဖြံ႕ၿဖိဳးအားေကာင္းေရးအတြက္

စိတ္အား၊ လူအားျဖင့္ ကူညီရန္ ဆႏၵမရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သေဘာ
ထားသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ေျပာင္းလဲလာပါသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအပါအဝင္

ပညာေရးက႑

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

အားေပး ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ပညာေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားပညာေရးတာဝန္
ရွိသူမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ အေနအထားမ်ဳိးအထိ မရခဲ့သည့္တိုင္
အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌

မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ

ပါဝင္ေနသူမ်ားသည္ ပညာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို သီးျခားျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္
ကိုင္တြယ္သည္ကသာ မ်ားခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၊
ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္

အျခားအက်ဳိးဆုိင္သူမ်ားကလည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးျပႆနာ
ကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ၾကသည္။

၃.၇။ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ပညာေရးစနစ္

ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လမ္းစပြင့္လာသည္။ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္း

ျမန္မာ့ တိုင္းရင္းသားပညာေရးက႑အတြက္ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္

မ်ားတြင္ တိင
ု း္ ရင္းသားဘာသာစကား သင္ၾကားႏိင
ု ေ
္ ရး အလားအလာ

မွာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ျပႆနာျဖစ္သည္။ ပညာေရးကြၽမ္းက်င္သူ

မ်ား အားေကာင္းလာခ်ိနတ
္ င
ြ ္ တစ္ဖက္တင
ြ လ
္ ည္း အျခားဘာသာရပ္

အမ်ားစုကမူ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ ဆရာမ်ား ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပး

မ်ားအား တိင
ု း္ ရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားႏိင
ု မ
္ ႈ မရွသ
ိ ေလာက္

ေရးအပါအဝင္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း

ျဖစ္ေနသည္။

ေထာက္ျပထားသည္။

အျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ

ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂမ်ား

ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရး၊

ဘာသာရပ္

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပညာေရးမူဝါဒ

နယ္ပယ္ ကြၽမ္းက်င္သူဆရာ လိုအပ္ခ်က္ (အထူးသျဖင့္ အထက္တန္း

ကို လက္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) အစိုးရက

ေက်ာင္းမ်ားအတြက္) ႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္မလံုေလာက္မႈ ျပႆနာမ်ား

ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပ။

ျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းဆရာအမ်ားအျပား အထူးသျဖင့္ မြန္ေက်ာင္း
ဆရာမ်ားက ပံုမွန္လစာေကာင္းရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေထာက္ျပ

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

ထားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ လစာႏွင့္ ေက်ာင္း

မႈမ်ားသည္

မိခင္

ဆရာမ်ား ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာ

ဘာသာစကားအေျချပဳ ပညာေရးစနစ္တအ
႔ုိ ေပၚ အျပဳသေဘာအရေရာ

အလွဴရွင္မ်ား၊ မိဘမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္း၊ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းရင္းသား

အပ်က္သေဘာအရေရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ေဒသအမ်ား

အုပစ
္ မ
ု ်ားအနက္ မည္သက
ူ တာဝန္ယမ
ူ ည္ဟေ
ူ သာ အခ်က္မာွ မသဲကဲြ

အျပား အထူးသျဖင့္ စစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရဖူးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရပညာ

လွပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

တိုင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္ႏွင့္

ေရးက႑ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒသစ္မ်ားကို မသိသေယာင္၊ စိတ္မဝင္
စားသေလာက္ပင္ရွိသည္။ တုိင္းရင္းသား အက်ဳိးဆိုင္သူ အမ်ားစု

ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရသည့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ ဘာသာစကား

အတြက္ အစိုးရမွာ တပ္မေတာ္သာျဖစ္ေနဆဲ ဟူေသာ အခ်က္မွာ

မူဝါဒမ်ား၊ အစိုးရပညာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း

ထင္ရွားသည္။ အထက္ပါ စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ မယံုၾကည္မႈမ်ား

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားပညာေရး စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏

ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္လိုပါသည္။

တရားဝင္မႈျပႆနာျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးေကာ္မတီ၏
မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားအတြက္

ယင္းအျပင္

တေလးတနက္

ထည့္သြင္း

သံုးသပ္မႈမရွိေသးသည့္
|
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ျပႆနာတစ္ခုမဟုတ္ပါ။

တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

မြန္

တိုင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္သည္ အစိုးရစာေမးပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္

ေျဖဆို၍

မ်ားအပါအဝင္

အစိုးရပညာေရးစနစ္အတြင္း

ပါဝင္မႈသေဘာတရားကို

ေရႊ႕ေျပာင္းျပည္သူမ်ား၏

ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မွာ

အေျခခံထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ ဒုကၡသည္စခန္း

အထူးဆိုးရြားသည္။ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ေကအိုင္ေအအၾကား တိုက္ပြဲ

မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္မူ တရားဝင္ပညာေရးအဆင့္အတန္း

မ်ား ျပန္ျဖစ္လာမႈသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား

ရရွိေရးမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

၏ ပညာေရးခံစားခြင့္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ တစ္ျပည္

ရွိ ေကအင္နယ
္ န
ူ ယ္ေျမမ်ားမွ လူအ
႔ ဖြ႕ဲ အစည္းအေျချပဳ စာသင္ေက်ာင္း

တစ္ရြာသို႔ မေရႊ႕ခ်င္ဘဲ ေရႊ႕ေနရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ အခြင့္

မ်ား၊ ကရင္ပညာေရးဌာနေအာက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား

အေရးထိခိုက္ခံရမႈ အလြယ္ဆံုးျဖစ္သည့္ ဒုကၡသည္ကေလးမ်ားႏွင့္

မ်ားအတြက္လည္း

ခံစားခြင့္ရွိေရးမွာ

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ဒုကၡ

ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကရင္လအ
႔ူ ဖြ႕ဲ အစည္းအေျချပဳ အဖြဲ အ
႔ စည္း

သည္မ်ားဥပေဒႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း

မ်ားႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာပရဟိတအုပစ
္ မ
ု ်ားက ဒုကသ
ၡ ည္စခန္း ေက်ာင္းသား

ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ

မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ အစိုးရႏွင့္

အကာအကြယ္မ်ား အေရးတႀကီးေပးရန္ လိုအပ္သည္။

တရားဝင္ပညာေရးအဆင့္

ကရင္ပညာေရးဌာနပညာေရးစနစ္မ်ားအၾကား

ေပါင္းကူးထားရွိရန္

အစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားၾကသည္။

|
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လမ္းၫႊန္မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ

အကူအညီႏွင့္

ေလး။ ။ မူဝါဒေရးရာထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

စကားကို ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကားေပးသည္။ မြန္အမ်ဳိးသား

ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားမူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူ ႔အဖြဲ ႔အစည္းပဋိပကၡ၊ တိုင္းရင္းသား

မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ ဗမာဘာသာစကားႏွစ္လံုးကို ထိထိေရာက္

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအတြက္

အရွည္အသံုးခ်ႏိုင္မည့္

အေျဖ

တစ္ရပ္ကို ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ရယူ
ႏိင
ု ရ
္ န္ခက္ခသ
ဲ ည္။ သိျ႔ု ဖစ္ရာ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္ႏင
ွ က
့္ င္းလြတသ
္ ည့္ ပညာေရး
စနစ္တို႔အၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈကို ညိႇႏႈိင္းေရးအတြက္ သံုးသပ္ရပါလိမ့္
မည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္တရားေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ပံုစံအရ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဖက္ဒရယ္
ဆက္ဆံေရးပံုစံ ရွိသင့္သည္ျဖစ္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဆဲ ႏိုင္ငံေတာ္
ပညာေရးစနစ္အတြင္းသို႔ တိုင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္မ်ား ေပါင္းစပ္

ပညာေရးေကာ္မတီ၏ အထက္ပါ ပညာေရးစနစ္ပံုစံေၾကာင့္ အစိုးရ
အစိုးရကင္းလြတ္ရပ္တည္ေနေသာ

ေက်ာင္းမ်ား

အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။
ေရာက္ သင္ၾကားေပးႏိုင္သည္။ ပညာေရးအဆင့္ တရားဝင္ အသိ
အမွတ္အျပဳခံရသည္။ မြန္တို႔ဘာသာေရးစနစ္သည္ ယခင္က ဖိႏွိပ္
ထားေသာ

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားအား

သင္ၾကားရာ၌

အေထာက္အကူျပဳသည္။
အစိုးရ၏ ပညာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို
သံုးသပ္ျခင္း

ထည့္သြင္းမႈကို ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ရပါလိမ့္မည္။

အားလံုးအတြက္ပညာေရး ကတိကဝတ္အရ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသ

မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳသင္ၾကားေရးစနစ္ စတင္ျခင္း

အမွတ္ျပဳရန္၊ ယင္းေဒသမ်ားအတြက္ ပညာေရးစနစ္သစ္မ်ား ေဖာ္

တိုင္းရင္းသားလူဦးေရ အေတာ္အသင့္ရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ စာသင္

ပညာေရးစနစ္ႏွင့္

အလိုက္ စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို တရားဝင္ အသိ
ထုတ္ကမ္းလွမ္းရန္ စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္သည္။ ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္

ေက်ာင္းအားလံုး အထူးသျဖင့္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ မိခင္
ဘာသာစကားအေျချပဳ

သင္ၾကားေရးစနစ္ကို

စတင္က်င့္သံုးသင့္

သည္။ သို႔မွသာ အနည္းဆံုး အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ ဗမာစကား
မတတ္ေသာ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာရပ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ

သီးျခား

ကင္းလြတ္ရပ္တည္ေနသည့္

စာသင္

ေက်ာင္းမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပး
သင့္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေဒသႏၲရသံုး ဘာသာစကားသံုး
၍

အရည္အေသြးမီပညာေရးစနစ္

ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဟူေသာ

အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္အရ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာေနရာေဒသမ်ား၊

မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စစ္ဒဏ္ခံနယ္ေျမမ်ား၌

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္မဟုတ္သည့္

ပညာေရးအဆင့္ တရားဝင္သတ္မွတ္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ

တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္

ပညာေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအၾကား မိတ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

စနစ္တစ္ရပ္ကို ညိႇႏႈိင္းရယူျခင္း

တစ္ေဒသအျဖစ္

ဆင္းရဲႏမ
ြ း္ ပါး၍ အခြငအ
့္ ေရးထိခက
ုိ ခ
္ ရ
ံ မႈအလြယက
္ ဆ
ူ းုံ လူအ
႔ ဖြဲ အ
႔ စည္း

ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။ အဓိက အေၾကာင္းတရားမွာ

စာသင္ေက်ာင္းမ်ား

မ်ားကို ေဘးဖယ္ထားရာမေရာက္ေစရန္ အစိုးရေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းခ်င္
သူမ်ားအတြက္

ဗမာဘာသာစကား

ပညာေရးအဆင့္အတန္း

ေလ့က်င့္မႈေပးေရးအပါအဝင္

တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္

ေက်ာင္း

ေျပာင္းမႈ စနစ္တစ္ရပ္ကို ညိႇႏႈိင္းရယူရန္ လိုအပ္သည္။ ပညာေရး
ေပါင္းကူးအစီအစဥ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံသည္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ႐ိုးစင္းရမည္။
အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ားအေနျဖင့္

လံုေလာက္ေသာ

ေထာက္ပံ့မႈ

လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေနေသာ
အေနအထားႏွင့္

တိုင္းရင္းသား

ရပ္တည္ခ်က္တို႔ကိုလည္း

တိုင္းရင္းသားစာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပညာေရးစနစ္အတြင္း
အလြယ္တကူမထည့္သြင္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ
ပင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္-လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အနာဂတ္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ အစိးု ရအေနျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားလစာႏွင့္ အစိးု ရ
ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္

မရွိဘဲ ဘာသာစကားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

ရန္ပံုေငြသတ္မွတ္ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း စံပံုစံကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ပညာေရးစနစ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္း

မြန္ပညာေရးေကာ္မတီ၏

မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ

အေကာင္းဆံုး

မြန္တိုင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္သည္

ပညာေရးစနစ္

ဥပမာျဖစ္သည္။

သံုးစြဲေသာ

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမွာ အစိုးရသင္႐ိုးၫႊန္းတန္းမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္
သည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားသမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ထပ္မံ
ျဖည့္စြက္ထားသည္။ သင္ၾကားမႈကို အေျခခံပညာအဆင့္၌ ေဒသႏၲရ
ဘာသာစကားျဖင့္

သင္ၾကားၿပီး

အလယ္တန္းအဆင့္တြင္

ဗမာ

ဘာသာျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားသည္။ အထက္တန္းအဆင့တ
္ င
ြ လ
္ ည္း
အမ်ားအားျဖင့္ ဗမာဘာသာစကားကိုသာ အသံုးျပဳၿပီး မိခင္ဘာသာ
|

ပညာေရး

သင္ၾကားေရးစနစ္ကို

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ေလွ်ာ့ခ်၍

အာဏာမ်ား

ပိုမိုေပးအပ္ေရးအတြက္

စတင္ေရးႏွင့္

ေဒသအလိုက္

အခြင့္

ႏိုင္ငံေတာ္ပညာေရးစနစ္ကို

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္။ အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း
စဥ္တြင္

တိုင္းရင္းသားစာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္မႈရွိေသာ

ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ၎တို႔၏ မူလ ေဒသႏၲရပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ခြဲ
မထုတဘ
္ ဲ ေလ့က်င္ေ
့ ပးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းတိပ
႔ု ါဝင္သည္။ အေကာင္းဆံးု
နည္းလမ္းမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္
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ေပါင္းစပ္စာသင္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္း

ေထာက္ပံ့ရန္

အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္

ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေရးအတြက္

မ်ား၌ မိခင္ဘာသာစကား သင္ၾကားေပးမည့္ ကာလအတိုင္းအတာ

အလွဴရွငမ
္ ်ားကို တိက
ု တ
္ န
ြ း္ ေပးရန္လအ
ုိ ပ္သည္။ ျဖစ္ႏင
ုိ လ
္ ်ွ င္ႏင
ုိ င
္ ေ
ံ တာ္

ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူခြင့္ျပဳေပးေရးျဖစ္သည္။

စနစ္မွ သီးျခားခြဲထြက္ရပ္တည္ေနေသာ တုိင္းရင္းသားစာသင္ေက်ာင္း
မ်ားကို ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကို မထိခိုက္ေစမည့္ နည္းလမ္း

အက်ဳိးဆိုင္သူအစံုအလင္ပါဝင္ေသာ

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို

မ်ဳိးျဖင့္ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ဘ႑ာေရးႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ား

အားေပးကူညီျခင္း

ေပးအပ္သင့္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာမ်ား၊ မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ျမန္မာ၏ အဓိကတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ

ကိုင္တြယ္ေရးအတြက္

ျခင္း

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္မ်ားလည္း
ပါဝင္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရန္ လိုအပ္သည္။

သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ား၌ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဓိက

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္စြာရပ္တည္ေနေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ားကို

က်ဆံုး တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားကို တရားဝင္႐ံုးသံုးဘာသာအျဖစ္

အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း

အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ ယင္းအျပင္ အဆိုပါတိုင္းရင္းသားဘာသာ
စကားမ်ားအတြက္

သင္ၾကားေရးအေထာက္အကူျပဳ

ပစၥည္းမ်ား၊

ဘံုအားျဖင့္ သေဘာတူထားေသာ အနိမ့္ဆံုး ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားကို

ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ရရွိႏိုင္ရ

အေျခခံသည့္ ေဒသအလိုက္ ပညာေရးစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊

မည္ျဖစ္သည္။
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ငါး။ ။ အဓိကေမးခြန္းပုစာၦမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္
ေဆြးေႏြးရမည့္အေမးပုစာၦမ်ား
၁။ ဘာသာစကားလမ္းၫႊန္ခ်က္အပါအဝင္ (သင္ၾကားေရးဘာသာရပ္လည္းျဖစ္ႏိုင္) စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ
ပညာေရးစနစ္ကို မည္သည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အားေပးကူညီမည္နည္း။
၂။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုနယ္ေျမမ်ား၌ ဗမာဘာသာစကားသင္ၾကားမႈ၏ အေနအထား မည္သို႔ရွိရမည္နည္း။ မည္သို႔ရွိသင့္သနည္း။
၃။ ပညာေရးနယ္ပယ္၌ လက္ခံႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပူးတြဲေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ား ရယူေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အျခားအက်ဳိးဆိုင္သူမ်ား မည္သို႔
လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။
၄။ ပဏာမ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားခ်ိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပခ်ိန္ ၾကားကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
အေနအထားအရ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားေရးစနစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ပညာေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားအား အစိုးရႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားက မည္သို႔ အေကာင္းဆံုးကူညီႏိုင္မည္နည္း။
၅။ ပညာေရး၊ ဘာသာစကား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအက်ဳိးဆုိင္သူမ်ားက
မည္သည့္အခ်က္ကို ဦးစားေပးၾကသနည္း။ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားကို မည္သို႔
ေထာက္ခံအားေပးႏိုင္မည္နည္း။
၆။ မၾကာေသးမီကမွ ေပၚထြက္လာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍
တိုင္းရင္းသားပညာေရးက႑ အက်ဳိးဆိုင္သူမ်ားကို မည္သို႔ အားေပးျမႇင့္တင္ႏုိင္မည္နည္း။
၇။ တုိင္းရင္းသားပညာေရးနယ္ပယ္၌

မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီ၏

မြန္ပညာေရးစနစ္ဖြဲ ႔စည္းပံုႏွင့္

လည္ပတ္ပံုမွ

မည္သည့္

သင္ခန္းစာမ်ား ရယူႏိုင္မည္နည္း။ မြန္ပညာေရးစနစ္၏ ဖြဲ ႔စည္းပံုႏွင့္ လည္ပတ္ပံုကို အျခားတိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား၌ မည္သို႔ အသံုးခ်
ႏိုင္မည္နည္း။
၈။ ေပါင္းစပ္ပညာေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မည္သို႔ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိး လိုအပ္သနည္း။
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