
  
 

 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာေရးေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
ဇန္နဝါရီလ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ ္

 
ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ပထမဆုံးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာေရးေန႔ကို စတင္အသိအမွတ္ျပဳခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ကေလးမ်ား 
အားလုံး အခမ့ဲျဖစ္၍ အရည္အေသြးျမင့္မားျပီး တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္ေသာ ပညာေရးစနစ္ 
တစ္ခုအား ျဖစ္ေပၚလာရန္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။ ဧကန္စင္စစ္တြင္မူ ျမန္မာ 
ျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးလက္လွမ္းမီွႏိုင္မႈမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနပါ 
ေသးသည္။ ဤပညာေရးလက္လွမ္းမီွႏိုင္မႈ အားနည္းသည့္အေျခအေနေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ 
လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစပါသည္။ ပညာေရးအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ လူမႈအသိုင္း 
အဝိုင္းတြင္ ပစ္ပယ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴရႈခံရျခင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည္သာမက မိမိတို႔၏အခြင့္အေရး အျပည့္ 
အဝမရရိွသလို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွလြတ္ေျမာက္ရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ UNICEF (ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးမ်ားအတြက္ အေရးေပၚရန္ပုံေငြ) မွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ 
စာတတ္ေျမာက္သည့္ လူငယ္ႏႈန္းမွာ ဒုတိယအနိမ့္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(ICESCR)၊ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကတိကဝတ္မ်ား လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည္ကို ေထာက္ျပ 
ေနပါသည္။ 

 

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ အခ်ဳိ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ လက္လွမ္း 
မီွႏုိင္မႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒသခံကေလးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား 
တြင္ ေက်ာင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အခမ့ဲပညာသင္ၾကားႏိုင္မႈသာမက အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ပညာ 
ေရးအား သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႔၏နားလည္မႈအပုိင္းသည္ အားနည္းလွ်က္ရိွေနေသးပါသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ရမည္ 
ဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အျခားေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ပညာေရးသင္ၾကားမႈရရိွရန္ အဟန္႔အတား 
ျဖစ္ေစသည္သာမက မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲကုိပင္ျဖစ္ေစပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဝင္ 
ေၾကးျမႇင့္မားျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လုံေလာက္စြာမရိွျခင္းတုိ႔သည္ အလယ္တန္းႏွင့္အထက္ 
တန္းေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားမႈရရိွရန္ အခက္အခဲရိွေစပါသည္။ ရြာသူ၊ ရြာသားအမ်ားစု 
သည္ ဒုကၡသည္ သုိ႔မဟုတ္္ ျပည္တြင္းေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ဒုကၡသည္စခန္္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနၾကရဆဲပင္ျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔အတြက္ ေကာင္းမြန္၍အရည္အေသြးျပည့္ဝလွ်က္ရွိေသာ ပညာေရးသင္ၾကားရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ 
မ်ားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့့္ တိုက္ပြမဲ်ားသည္ 
ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ေက်းရြာမ်ားမွ ယာယီစြန္႔ခြါေနထုိင္ၾကရေသာေၾကာင့္ ပညာေရးအတြက္ ႀကီးမား 
ေသာ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွျပဳစုထားေသာ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာ 
အစိုးရမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕သည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအဝင္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ရိုက္ႏွက္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
အဆိုပါ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈနည္းပါးလာသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 
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ျမန္မာအစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ယူေနေသာ ကရင္ႏွင့္အျခားေသာတုိင္းရင္းသားေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဘာ 
သာစကားအေပၚ အေျခခံေသာခြျဲခားဆက္ဆံမႈကုိ ေန႔တုိင္းလိုလုိေတြ႔ၾကံဳေနရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘာသာရပ္မ်ား 
ကို အတန္းထတဲြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕၏ 
မွတ္တမ္းအရ ကရင္ဘာသာစကား၊ သမုိင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ စၿပီး သင္ 
ၾကားခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ကရင္ဘာသာရပ္အား စာသင္ၾကားခ်ိန္ ျပင္ပတြင္သာ သင္ၾကားခြင့္ျပဳထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ကရင္ဘာသာစကား သင္ၾကားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွာနည္းပါးၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕မွာမူ လစာမရၾကပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအ 
ေျခအေနသည္ မူလ ဗမာစကားေျပာၾကားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အေလးေပးျခင္းခံရေစၿပီး ေဒသခံကရင္လူမ်ိဳး 
မ်ားအား နစ္နာေစသည္သာမက ေဒသအတြင္း ျမန္မာအစိုးရမွ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ား 
ေၾကာင့္ ကရင္ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

 

ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (ေကအဲန္ယူ) ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမေဒသမ်ား႐ိွေက်ာင္း 
မ်ား၌ ဘာသာရပ္မ်ားကို မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္႐ွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ 
ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အျခားေဒသခံေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းပရိေဘာဂမ်ား လုံေလာက္မႈမ႐ိွျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ 
အစုိးရ၏အသိမွတ္ျပဳျခင္းခံရမႈ မရိွေပ။ ”ကၽြန္မတုိ႔ရ့ဲကေလးေတြက ေကအဲန္ယူေက်ာင္းမွာေအာင္ေသာ္လည္း သူတုိ႔ 
က အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မရၾကဘူး။ အစုိးရေက်ာင္းေအာင္လက္မွတ္႐ိွတဲ့သူေတြဘဲ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း 
ရၾကတယ္။” ဟု ဒူးပလာယာခ႐ုိင္တြင္း႐ိွ ကရင္မိခင္တစ္ဦးမွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သုိ႔ ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီသည္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ က 
ေလးမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ေခါင္းပုံျဖတ္၍ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အလုပ္မ်ားကုိ ခုိင္းေစျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ 
ေပးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတုိ႔အား လုပ္ေဆာင္ရန္ ပညာေပးသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖဲြ႕မွ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေနာ္ထူးထူးမွ “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိတဲ့ ကေလးမ်ားအားလုံး အခမ့ဲျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြး 
ျမႇင့္မားသည့္ ပညာေရးရရိွရန္အတြက္ တိက်ခုိင္မာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အခ်ိန္က်ၿပီးျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီပညာေရးစနစ္ဟာ ကေလးေတြရဲ႕မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ လူမ်ိဳးစုျဖစ္တည္မႈကုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး 
တက္လာေအာင္ ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ပညာေရးတုိက္ပဲြမွာ ကၽြန္မတုိ႔ေတြ ရံႈးရင္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိက္ပဲြ 
မွာလည္း ရံႈးမွာဘဲ” ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 


