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HARP Facility အဖြဲ႔၏ ယူဆခ်က္အျမင္သက္ေရာက္မႈမ်ား လုံးဝမပါရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းအသိေပး 
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နိဒါန္း

အာရွတြင ္ျမနမ္ာနိငုင္သံည ္မတူကြျဲပားေသာ  လူမ်ိဳ း၊ ဘာသာ ႏွင့ဓ္ေလ့ထံုးတမ္းမ်ား အမ်ားဆုံးရိွေသာ 
နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအျဖစ္ အမ်ားမွမွတ္ယူေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအျဖစ္ ၁၃၅ 
မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရမွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ 
ျမနမ္ာအစိုးရ၏ မဝူါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည ္ျမနမ္ာနိငုင္၏ံ မတူကြျဲပားမႈမ်ားအေပၚ ထငဟ္ပ ္
မေနေပ။ အေၾကာင္းမွာ မတကူြျဲပားေသာ တိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳ းအသီးသီး၏စတံနဖ္ိုးမ်ားသည ္ျမနမ္ာအစိုး 
ရမွ အျပည္အ့ဝအသအိမွတ္ျပဳျခင္းမရိွေပ။  အစိုးရမွ ဗမာတုိင္းရင္းသားမဟုတ္သူမ်ားကုိ စနစတ္က်ဖယ္ 
က်ဥ္ထားၿပီး ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးစိုးေရးမူဝါဒကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ၾကာရွည္စြာအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ သမုိင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလကၡဏာရပမ္်ားအား  ဖႏိွိပခ္်ဳပခ္်ယ္ေနပါသည။္ 
ဤအစရီင္ခစံာသည ္ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းတြငရိွ္ေသာ တိငု္းရင္းသားလနူည္းစုမ်ား၏ အေတြ႔ 
အၾကဳမံ်ားႏွင့ ္၎တုိ႔၏နိငုင္ံေရးႏွင့ယ္ဥ္ေက်းမႈအခြင့အ္ေရးအေပၚ ျမနမ္ာအစိုးရမွ ဆက္လက္ခ်ိဳ းေဖာက္ 
ေနမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ 
လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္
အခ်ိဳ႕မွ တစျ္ပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ က်င့္သုံးရန္ လက္မခၾံကေပ။ တစခ္်ိဳ ႕ေခါင္းေဆာငမ္်ားမွာ မမိနိယ္ေျမ 
ကုိ ကုိယ္ပိငုအု္ပခ္်ဳပၿ္ပီး ဖက္ဒရယစ္နစျ္ဖင့္ေနထုိငရ္န ္လိလုားၾကသည။္ အသစဖ္ြဲ႔စည္းထားေသာ ဗဟုိ 
ထိန္းခ်ဳပမ္ႈစနစကုိ္ က်င့သုံ္းေသာအစိုးရမွ ထုိတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကိ ုျဖည့ ္
ဆည္းေပးနိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားရရွိရန္အတြက္ 
အစိုးရအားစတင္ေတာလ္ွန္ရန္ တိုင္းရင္းသားလကန္က္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(EAOs) ေပၚေပါကလ္ာ 
ခဲသ့ည။္ ဗိလ္ုခ်ဳပ္ေနဝင္းမွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းယၿူပီးေနာက္ပိငု္း ဗမာယဥ္ေက်းမႈႏွင့ ္
ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကိုအေျခခံ၍ အင္အားႀကီးၿပီး တစ္စည္းတစ္လံုးျဖစ္ေသာ နိုင္ငံတစ္ခုကို တည္ 
ေဆာက္ရန္အတြက္ မဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီးစိုးေရးစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို စတင္ခဲ့သည္။ ထိုစစ္အစိုးရသည္ 
တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆန႔က္်ငရ္နအ္တြက္ အရပသ္ားမ်ားကုိပစမွ္တ္ထားသည္ ့စစဆ္င္ေရးကုိ 
ျပင္းထနစ္ြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎စစ္ဆင္ေရးတြင ္ရကိၡာျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြျဖတ္ေတာက္ 
ျခင္း၊ သတင္းအဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ တပသ္ားစုေဆာင္းႏိငုမ္ႈအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကဲသ့ို႔ 
ေသာ  ျဖတ္ေလးျဖတ္ဗ်ဴ ဟာမ်ား ပါဝငပ္ါသည။္ ထုိျဖတ္ေလးျဖတ္ဗ်ဴ ဟာအပါအဝင ္ယဥ္ေက်းမႈကုိအေျခခ ံ
ေသာ တိငု္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကုိသင္ၾကားျခင္းႏွင့ ္မတညူီေသာရႈေထာင့မွ္ သမိငု္းျဖစစ္ဥမ္်ား 
အားေဖာ္ျပရာတြင္ ပိတ္ပင္ျခင္းကုိ နည္းဗ်ဴဟာသဖြယ္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထုိနည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ 
သတ္ျဖတမ္ႈမ်ား၊ ညႇင္းပန္းႏိွပစ္က္မႈမ်ားႏွင့ ္ေနရပစ္ြန႔ခ္ြာရမႈမ်ားကိ ုက်ယ္က်ယ္ျပန႔ျ္ပန႔ျ္ဖစ္ေစသည့အ္
ျပင ္တုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားအား တိကုခ္ုိက္ုဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားႏွင္ ့ဗမာမဟုတ္သူ 
မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈမထားျခင္းႏွင့္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈအျပင္ ယဥ္ေက်းမႈဝါးၿမိဳခံရျခင္းတို႔၏ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားသည္ ရြာသားမ်ား၏ရင္ထဲတြင္ 
ခုငိမ္ာစြာက်နရိွ္ေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ အမွတရ္ေနေသးေၾကာင္း ကရငလူ္႔အခြင္အ့ေရးအဖဲြ႔မွ ေတြ႔ဆံုေမး 
ျမန္းခဲ့ေသာ ေမးျမန္းခန္းမ်ားထဲတြင္ ေတြ႔ျမင္ၾကားသိနိုင္ပါသည္။
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တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ “တုိင္းရင္းသား” ဟူေသာစကားလံုးသည္လည္း နိုင္ငံျခားသားမုန္းတီးေရးႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္၍ ဗမာကုိဗဟိုျပဳေသာ နုိင္ငံေရးအဓိပၸါယ္ေဆာငလ္ာခဲသ့ည။္ နိငုင္အံတြင္းရိွ မတူကြျဲပားမႈမ်ား 
ကို တန္ဖိုးထားအသိအမွတ္ျပဳရမည္ဆိုေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိမရွိ 
ခြျဲခားရာတြင ္“တုိင္းရင္းသား” ဟူေသာ စကားလုံးကိ ုပိမုိအုသုံးျပဳလာခဲသ့ည။္1 ၁၉၈၂ ခႏွုစ ္ျမန္မ္ာနိငုင္ ံ
သားဥပေဒကုိေရးဆြရဲာတြင္ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ေရးသည ္နိငုင္သံားျဖစခ္ြင့အ္တြက္ အဓကိအစတ္ိအပိငု္း 
တစ္ချုဖစလ္ာခဲသ့ည။္ ထုိ႔ေနာကတ္ြင ္စစအ္စိုးရေနာကတ္စဖ္ြဲ႔ျဖစ္ေသာ နိငုင္ံေတာ္ၿငမိဝ္ပပ္ျိပားမႈတည ္
ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (နဝတ-SLORC)2 မွ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရွိရရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတစ္ခု
ခႏွုင့္ဆကစ္ပ၍္ သက္ေသျပရန္လိအုပ္လာေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ း ၁၃၅ မ်ိဳ းပါဝငသ္ည္ ့အျငင္းပြား 
ဖြယ္ရာျဖစ္သည့္စာရင္းျဖင့္ တင္ျပလာခဲ့သည္။3 တိုင္းရင္းသားဟူေသာစကားလုံးသည္ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳ းမ်ားႏွင့ ္“ ျပညတ္ြင္းျပညပ္ ဘံုရနသူ္ကိ ုညညီညီြတ္ညြတ္တုိက္ဖ်က္ရန”္  အတြက္ နိငုင္ံေရးအသုိင္း 
အဝိုင္းတစ္ခုတည္းရွိမႈအျဖစ္ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနသည္။4   

ဤဥပေဒသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ အျခားလူဦးေရအမ်ားအျပားအား သိသာထင္ရွားစြာ 
ခ်န္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏေထာက္ျပျခင္းခံရသည္။ ျပင္ဆင္ထားေသာ လူမ်ိဳးစုစာရင္းသည္ 
လည္း တကိ်မွနက္နမ္ႈမရိွျခင္း၊ အမ်ားပါဝင္မႈမရိွျခင္း၊ အထူးသျဖင့ ္သိပၸနံည္းက် ေလ့လာသုံးသပထ္ားျခင္း 
မရိွဘ ဲရိဟုငဂ္်ာလူမ်ိဳ းမ်ားအား ခ်နထ္ားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ က်ယက္်ယ္ျပန႔ျ္ပန႔္ေဝဖန္ခံရသည။္5 တိငု္းရင္း 
သားစည္းလံုးညညီြတ္ေရးကုိ လိုလားသညဟု္ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြငမ္ ူျမနမ္ာအစိုးရမွ တုိင္းရင္း 
သားလူမ်ိဳ းစမု်ားထတဲြင ္ ဗ မာလူမ်ိဳ းသည ္နိငုင္၏ံအစစမွ္နဆံု္းေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းစအုျဖစ ္ဗမာကု ိ
ဗဟုျိပဳေသာ လူမ်ိဳ းေရးကု ိအေျခခထံားပါသည။္ ဆစဒ္နတီကၠသုိလ္မွ မႏုႆ ေဗဒပညာရွငတ္စဥ္ီးျဖစသူ္ 
ဂ်နိ္းဖာဂဆူန၏္ေလ့လာသုံးသပခ္်က္အရ အျခားေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းမ်ားသည ္ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
မ်ားအျဖစ ္အသအိမွတ္ျပဳခရံနိငု္ေသာ္လည္း ဗမာလူမ်ိဳ းစတုစစ္တုည္းသာလွ်င ္ ဌာေနတိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳ း 

1 Nick CHEESMAN မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Journal of Contemporary တြင္ “How in Myanmar ‘National Races’ Came to 
Surpass Citizenship and Exclude Rohingya”, ကို ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး၊ Nick CHEESMAN မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ East 
Asia Forum တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Myanmar’s ‘national races’ trump citizenship” တြင္လည္း ၾကည့္ပါ။

2 ဗိလ္ုခ်ဳပ(္ေနာက္ပိငု္းတြင ္ဗိလ္ုခ်ဳပမွ္ဴးႀကီးျဖစခ္ဲသ့ည္)့ ေစာေမာငလ္က္ထက္တြင ္၁၉၈၈ ခႏွုစ၊္ စက္တငဘ္ာလ ၁၈ ရက္ေန႔ 
စစအ္စုိးရအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိငု္းတြင ္ႏုငိင္ံေတာၿ္ငမိဝ္တ္ပျိပားေရးႏွင္တ့ည္ေဆာက္ေရးေကာငစ္ ီ(နဝတ) ကုိ  ျမနမ္ာ 
ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) ေနရာသို႔ အစားထိုးေျပာင္းလဲခဲ့သည္။  နဝတ ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊမွ ၁၉၉၇ 
ခႏွုစတ္ြင ္တရားဝငဖ္်က္သိမ္းခဲၿ့ပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္ဖ့ြ႔ၿံဖိဳ းေရးေကာငစ္(ီနအဖ) အျဖစသုိ္႔ အစားထုိးေျပာင္း 
လဲခဲ့သည္။

3 ဤစာရင္းကုိ ၁၉၉၀ ခႏွုစအ္ေစာပိငု္းကာလတြင ္ျမနမ္ာႏုငိင္ကုိံ ၁၉၈၈ ခုႏွုစမွ္စ၍ ၁၉၉၇ ခႏွုစအ္ထိ အပုခ္်ဳပခ္ဲ့ေသာ ႏုငိင္ ံ
ေတာ္ၿငိမ္ဝတ္ပိျပားေရးႏွင့္တည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီ (နဝတ) စစ္အစိုးရမွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။  ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ 
ဩဂတ္ုလတြင ္International Crisis Group မွ Asia Report No. 312 တြင ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Identity Crisis: Ethnicity 
and Conflict in Myanmar” တြင္ ၾကည့္ပါ။

4 Nick CHEESMAN မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ East Asia Forum တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Myanmar’s ‘national races’ 
trump citizenship” တြင္ ၾကည့္ပါ။

5 Betil LINTNER မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ Asia Times တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “A question of race in Myanmar” တြင္ 
ၾကည့္ပါ။ Sa Wansai မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ Burma Link တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “2014 Population Census: 
The Problematic of 135 Ethnic Groups Categorization” တြင္လည္း ၾကည့္ပါ။

https://www.eastasiaforum.org/2017/05/15/myanmars-national-races-trump-citizenship/
https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/312-identity-crisis-ethnicity-and-conflict-myanmar
https://www.eastasiaforum.org/2017/05/15/myanmars-national-races-trump-citizenship/
https://asiatimes.com/2017/06/question-race-myanmar
https://www.burmalink.org/2014-population-census-problematic-135-ethnic-groups-categorization/
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အျဖစ္ အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳထားပံုရသည္။6 ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာမွျမန္မာသို႔အမည္ေျပာင္းလဲျခင္း
သညလ္ည္း အျခားေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းစမု်ား ပါဝင္မႈရိွလာနုိင္ရန္ႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေန 
မႈကုိထုတ္ပစ္ရန္ဟု အေၾကာင္းျပထားေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ေတာ္လွန္ေရးကိုရပ္ 
တန႔္ရန္ လည့္ကြက္တစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ “ဗမာ” ဟူေသာ 
ေဝါဟာရစကားရပ္အား “ျမန္မာ” ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚသုံးစြဲေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ “ဗမာ” ႏွင့္ 
“ျမနမ္ာ” အသံုးအႏႈန္းအေပၚ အစိုးရ၏အေတြးအေခၚေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ျပသျခင္းမရိွပါ။7  ထို႔အျပင္ ေန
ရာေဒသႏွင္လူ့မ်ိဳး၏အမညန္ာမမ်ားကုိ ေျပာင္းလျဲခင္းျဖင့္ ဗမာမဟတုသ္ည္ ့တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ၾကင္ 
အငလ္ကၡဏာရပမ္်ားကို ဖယ္ထုတရွ္င္းလင္းရာေရာက္ၿပီး ဗမာႀကီးစိုးေရးအစအီစဥမ္်ားလည္း ပိမုိကု်ယ္ 
ျပန႔္လာေစသည္။

၂၀၁၀ ခႏွုစတ္ြင ္အရပ္သားအစုိးရတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစသုိ္႔ ကူးေျပာင္းသြားခ်နိတ္ြင ္အေျပာင္းအလမဲ်ား 
ျဖစ္ေပၚရန ္ေမွ်ာ္လင့ခ္်က္မ်ားယူေဆာငလ္ာခဲသ့ည။္ ၂၀၁၅ ခႏွုစတ္ြင ္ေရးဆဲြျပဌာန္းထားေသာ တုိင္းရင္း 
သားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒသည္ “တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ 
အခြင့အ္ေရးမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့အ္ည ီအျပည့အ္ဝရရိွခစံားနိငု္ေရး” အပါအဝင ္၎တို႔၏ “ဘာသာစကား၊ 
စာေပ၊ အႏပုညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့ ္ကုိးကြယ္သည့ဘ္ာသာ သာသနာတုိ႔ကို” ထနိ္းသမိ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့ ္ဖြံံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပညန္ယ္ႏွင့္တုိင္း အဆင့္ 
မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းေစခဲ့သည္။8 အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒတြင္ 
လည္း အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့သ္မိငု္းတုိ႔ကုိ သငၾ္ကားခြင့ ္
ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ
မွ တရားဝငတုိ္င္းရင္းသားစာရင္းထတဲြင ္မပါေသာလူမ်ိဳ းစမု်ားျဖစသ္ည့ ္ရိဟုငဂ္်ာႏွင့အ္ျခားေသာတ႐တ္ု 
သုိ႔မဟုတ္ အႏိိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားအတြက္ အက်ဳံးမဝငပ္ါ။ ထုိ႔အျပင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာနုိင္ငံသားဥပေဒသည ္
လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းမ်ားကိအုေျခခထံားေသာေၾကာင့္ စာရင္းထတဲြင္မပါေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားသည ္
နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရရွိသည့္အျပင္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ဆုံးရႈံးၾကရသည္။ 

အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
အခြင့အ္ေရးမ်ား အျပည့အ္စံုရရိွရန္အခက္အခမဲ်ားႏွင့ရ္ငဆုိ္ငၾ္ကရသည။္ ၂၀၀၈ ခႏွုစဖ္ြဲ႔စည္းပုအံေျခခ ံ
ဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ အပိုဒ္ (၃၄၈)မွ  “နိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္ 
သည့္နိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၱရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာတုိ႔ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိေစရ” ဟူ၍လည္းေကာင္း 
အပိုဒ္ ၂၂ (က) မွ “နိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကုိ 
ဖြံ႔ၿဖိဳ းတုိးတက္ေစရန ္ကူညီေဆာင္ရြကရ္မည”္  ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည။္9 ၂၀၁၅ ခႏွုစတုိ္င္းရင္းသားလူမ်ိဳ း 

6 Jane M. Ferguson မွ Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde/ Journal of the Humanities and Social 
Sciences of Southeast Asia 171(1), 2015, p. 10 တြင ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Who’s Counting? Ethnicity, Belonging, 
and the National Census in Burma/Myanmar” တြင္ ၾကည့္ပါ။

7 အထက္ေဖာ္ျပပါေအာက္ေျခမွတ္စု ၆ စာမ်က္ႏွာ ၁၆ တြင္ ၾကည့္ပါ။
8 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Pyidaungsu Hluttaw Law No. 8/2015 - 

The Ethnic Rights Protection Law တြင္ ၾကည့္ပါ။
9 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမနမ္ာႏုငိင္ံေတာ္မွ ၂၀၀၈ ခႏွုစတ္ြငထု္တ္ေဝခဲ့ေသာ Constitution of the Republic of the Union 

of Myanmar တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://www.mlis.gov.mm/mLsView.do;jsessionid=8A2E6B90F83F1199F7453B49FBB58EDB?lawordSn=9701
https://www.mlis.gov.mm/mLsView.do;jsessionid=1EF0DC70FEA5610EC1432C470732BF8A?lawordSn=3165
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မ်ား၏အခြင့အ္ေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကသ္ည့ဥ္ပေဒသညလ္ည္း တုိင္းရင္းသားအခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ု
ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား အနည္းငယ္သာရိွေသာ္လည္း  ထုကိဲသ့ို႔ေသာ ရိွၿပီးသားအခြင့အ္ေရးမ်ားကုိ ေသခ်ာ 
ေစရန္အတြက္ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာတိုးတက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဖ႔ြဲစည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒသည္ နာမည္ေျပာင္းထားေသာစစ္အစိုးရ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
ေကာငစ္ ီ(နအဖ- ယခင္ နဝတ)10 မွ ၎တုိ႔၏အက်ိဳ းအျမတ္အတြက ္ေရးဆဲြထားေသာ ဥပေဒျဖစသ္ည။္ 
၎ဥပေဒသည ္ မတရားအက်ိဳ းအခြင့္ရေအာင္ လိမလ္ညမ္ႈမ်ားျဖင့ ္ေရးဆြထဲားျခင္းျဖစၿ္ပီး စစအ္ာဏာ 
တည္တံ့ခုိင္ျမဲရန္အတြက္ အတည္ျပဳျပဌာန္းထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။11  ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီန
ည္းက်ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈျပဳရန ္တံခါးပြင္လ့ာေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည ္“လူထုမွစစ္တပ္ကုိ 
ဥပေဒအရမည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္မွ် ထုတ္ပယ္နုိင္ျခင္းမရိွ” သည့ ္အေျခအေနေရာက္ေအာင ္စစတ္ပ၏္ 
အာဏာကိ ုဖြ႔ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒထဲတြင ္ထည့သ္ြင္းထားေၾကာင္း ေဝဖန္ျခင္းခံရသည။္12 ဒမုိီကေရစီ 
ႏွင့္ျပညသူ္လူထု၏သေဘာဆႏၵကုိဆန္႔က်ငၿ္ပီး ဗမာလူမ်ိဳ းအမ်ားစ ုအာဏာႀကီးထြားေရးကုိ အေျခခထံား 
သည္ဟုလည္း ေဝဖန္ျခင္းခံရသည္။ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ညီညီေက်ာ္ 
ေထာက္ျပသကဲသုိ့႔ “တိငု္းရင္းသားလနူည္းစအုတြက္ ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခဥံပေဒသည ္လူအမ်ားမွ လမူ်ားစ ု
အတြက္ ေရးဆြဲထားေသာဥပေဒျဖစ္သည္။” 13 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရမွ ဗမာမဟုတ္သူမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ တန္းတူညီမွ်မႈမထားရွိျခင္းသည္ 
ဗဟုခိ်ဳပကို္ငမ္ႈျဖင္ ့အစိုးရ၏မဝူါဒမ်ားႏွင့ ္လုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ားတြင ္ဆက္လက္တညရိွ္ေစပါသည။္  ထုိမ 
ညီမွ်မႈႏွင့္မမွ်တမႈမ်ားသည္ လူဦးေရပမာဏ၊ နိုင္ငံေရးအရ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ခံစားပုိင္ခြင့္တို႔၏ 
ဆက္ႏြယ္မႈအၾကား ပိုမိုႀကီးမားလာလ်က္ရွိသည္။14 အျခားေသာအုပ္စုမ်ားအေပၚ အာဏာလႊမ္းမိုးမႈရွိ 
ေစရန ္သန္းေခါငစ္ာရင္းတြငလ္ည္း အစိုး၏နိငုင္ံေရးလပုင္န္းစဥတ္ြင ္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑အျဖစ ္
ပါဝင္ပါသည။္ လဦူးေရပမာဏႏွင့ ္ဥပေဒအရ ကုိယ္စားျပဳမႈရိွျခင္းအၾကား အျပနအ္လွနဆ္က္စပမ္ႈသည ္
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ေပၚလြင္ၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ၁၃၅ မ်ိဳးရွိၿပီး ထိုအထဲတြင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ 
ရွမ္းတုိ႔ကုိ အဓကိတိင္ုးသားရင္းလူမ်ိဳ းစု ရွစ္မ်ိဳ းအျဖစ ္ထပမ္ပံိငု္းျခားသတ္မွတထ္ားပါသည။္15 ထုိမွတစ ္

10 ႏုင္ိငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္ဖ့ြ႔ၿံဖိဳ းေရးေကာငစ္(ီနအဖ)ကုိ ၁၉၉၇ ခႏွုစတ္ြင ္ျမနမ္ာျပညကုိ္ အပုခ္်ဳပသ္ည္စ့စအ္စိုးရမွ 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ထိအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝတ္ပိျပားေရးႏွင့္တည္ေဆာက္ေရး 
ေကာငစ္(ီနဝတ)ကုိ ၁၉၉၇ ခႏွုစတ္ြင ္ဖ်က္သိမ္းခဲၿ့ပီးေနာက္ပိငု္းတြင ္၎(နအဖ)မွ အာဏာဆကလ္ကသိ္မ္းယူၿပီး အုပခ္်ဳပ ္
ခဲသ့ည။္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊  ႏုဝိငဘ္ာလတြင ္ျမနမ္ာျပညတ္ြင ္အရပသ္ားအမညခ္အံစိုးရအျဖစ ္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခရံၿပီးေနာက္ 
နအဖကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ တရားဝင္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

11 လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Vote to Nowhere:  The May 2008 
Constitutional Referendum in Burma” တြင္ ၾကည့္ပါ။ David C. WILLIAMS မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ Burma 
Partnership တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ  “Analysis of the 2008 SPDC Constitution for Burma” တြင္လည္း ၾကည့္ပါ။ 

12 ညီညီေက်ာ္မွ The Chinese Journal of Comparative Law, Volume 7, Issue 2, September 2019, pp. 309-332 
တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Putting Their Guns on the Scale: Constitution-Making in Burma/Myanmar under 
Military Command” တြင္ ၾကည့္ပါ။

13 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေအာက္ေျခမွတ္စု ၁၂ ႏွင့္တူသည့္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ပါ။
14 Sarah L. CLARKE, Seng Aung Sein Myint, Zabra Yu Siwa မွ Centre for Peace and Conflict Studies, 2019, 

p. 31 တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Re-Examining Ethnic Identity in Myanmar  တြင္ၾကည့္ပါ။
15 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမနမ္ာႏုငိင္ံေတာ္မွ ၂၀၀၈ ခႏွုစတ္ြငထု္တ္ေဝခဲ့ေသာ Constitution of the Republic of the Union 

of Myanmar  တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://www.hrw.org/report/2008/04/30/vote-nowhere/may-2008-constitutional-referendum-burma
https://www.burmapartnership.org/2010/04/analysis-of-the-2008-spdc-constitution-for-burma/
https://academic.oup.com/cjcl/article/7/2/309/5551418
http://www.centrepeaceconflictstudies.org/publications/browse/
https://www.mlis.gov.mm/mLsView.do;jsessionid=1EF0DC70FEA5610EC1432C470732BF8A?lawordSn=3165
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ဆင့ ္သင့္ေလ်ာ္ေသာလူဦးေရပမာဏရိွသည့ ္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းစမု်ားကုိသာ ဥပေဒအရ ကိယ္ုစားျပဳမႈ 
ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ 
တရားဥပေဒအရ ကုိယ္စားျပဳမႈမွ လံုးဝဖယ္ထတ္ုျခင္းခထံားရခ်နိတ္ြင ္က်နရိွ္သည့ ္တိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳ းစ ု
မ်ားသည္ နိုင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ ဥပေဒအရကိုယ္စားျပဳမႈ ရရွိနိုင္ရန္အတြက္ လူဦးေရပမာဏ ပိုမို 
မ်ားျပားမႈရိွေစရန ္အခ်င္းခ်င္းယွဥၿ္ပိဳငၾ္ကရသည။္  ထုိ႔အျပင ္သန္းေခါငစ္ာရင္းမွ နိငုင္ံေရးအခန္းက႑တြင ္
ဥပေဒအရ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိသည့္ မတူကြဲျပားသည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရာတြင္ 
ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိလာပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ 
တိုင္းျပည္၏ နိုင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ပါဝင္မႈသာမက နိုင္ငံသားဆိုင္ရာအခြင့္အေရးရရွိမႈွ၊ အကာအ 
ကြယ္ရရွိမႈႏွင့္ သယံဇာတခြဲေဝခံစားမႈတို႔အေပၚဆုံးျဖတ္ရာတြင္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း လူအမ်ားစုက 
ယုံၾကည္ပါသည္။  

ဤအစီရင္ခံစာသည္ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးရရွိမႈမ်ားကို အတည္ျပဳရာတြင္ ျမန္မာ 
ျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ  ရြာသူရြာသားမ်ားၾကဳံေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တင္ျပျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ 
ဗမာလူမ်ိဳ းႀကီးမဝူါဒသည ္မညသုိ္႔သက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပထ္ားပါသည။္ အစရီငခ္စံာ၏ 
ပထမပိငု္းတြင ္နိငုင္သံားႏွင့္ နုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကုိ အဓကိဆန္းစစမ္ႈျပဳလုပထ္ား 
ပါသည္။ အစိုးရမွအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တစ္စုႏွင့္တစ္စု မည္သို႔ပတ္သက္ 
ဆကႏ္ြယမ္ႈရိွေၾကာင္းႏွင့္ က်န္တုိင္းရင္းသား လူနည္းစမု်ားစြာသည ္ျမနမ္ာနိငုင္သံား ျဖစခ္ြင့ရိွ္ေသာ္လည္း 
အေထာကအ္ထားမျပနိငုသ္ည့အ္ေၾကာင္းကိ ုမီးေမာင္းထိုးေဖာျ္ပထားပါသည။္ အဘယ္ေၾကာင့ဆ္ိုေသာ ္
ဤျပႆနာသည ္ဗမာမဟုတသူ္မ်ားဟု ယူဆရသူအားလံုးအတြက္ ၾကဳံေတြ႔ရသည့ ္အရာတစခ္ျုဖစပ္ါ 
သည။္ ကရငလူ္႔အခြင္အ့ေရးအဖြဲ႔ (KHRG) လႈပရွ္ားရာနယ္ေျမအတြင္း မတူကြျဲပားေသာ တိငု္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ားသည ္အဆုိပါအခ်ကႏွ္င့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔၏အျမငမ္်ားကုိလည္း ဤအခန္းတြင ္ေဖာ္ျပထားပါ 
သည။္ ျမနမ္ာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ေနထုိင္သည့ ္တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳ းမ်ားမွ လူမ်ားစသုည ္အေျခ 
ခံအားျဖင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသအတြင္းရွိသည့္ မတူကြဲျပားေသာ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကုိလည္း လ်စ္လ်ဴရႈ၍မရေပ။ အေၾကာင္းမွာ မဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒသည္ 
ေဒသအတြင္း ေတြ႔ရွိရသည့္  ရႈပ္ေထြးေသာမတူကြဲျပားမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ 
ပါသည။္ ဤအခန္းတြင္ မြတ္စလင္လူနည္းစုတုိ႔၏ အေၾကာင္းကုိလည္း ေဆြးေႏြးသံုးသပထ္ားပါသည။္ 
ကရငလူ္မႈအသုိက္အဝန္းတြငလ္ည္း မြတ္စလငလူ္မ်ိဳးမ်ား ေနထိင္ုၾကၿပီး ၎တုိ႔သည ္ကရင္အသုိက္အ 
ဝန္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာမြတ္စလင္မ်ား၏ မိဘမ်ိဳးႏြယ္သည္လည္း 
ကရငလူ္မ်ိဳ း မ်ားျဖစၾ္ကသည။္ နိငုင္အံတြင္းရိွ အျခားေဒသမွေတြ႔ရသည့ ္မြတ္စလငလူ္နည္းစမု်ားအေပၚ 
စနစ္တ က်ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ေဘးသုိ႔ဖယ္က်ဥ္ခံထားရျခင္းျပဳသကဲ့သုိ႔ ၎တုိ႔သည္လည္း 
ထို႔နည္းတူ ရင္ဆိုင္ခံစားၾကရပါသည္။ 

အစီရင္ခံစာ၏ဒုတိယအပိုင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကုိ အဓိကထား 
ဆန္းစစထ္ားပါသည။္ ဤအခ်က္ႏွင့စ္ပလ္်ဥ္း၍ ေဖာျ္ပသည့အ္ခါ ကရငတုိ္င္းရင္းသားမ်ား၏ အျမငမ္်ား 
သာ အမ်ားစပုါဝငပ္ါသည။္ ျမန္မာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းရိွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းမ်ားသည ္တစႏ္ိငုင္လုံံး 
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ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)16 လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးကတည္းက ၎တို႔၏ 
တုိင္းရင္းသားလကၡဏာရပ္မ်ားကုိ က်င္းပေဖာ္ထတ္ုရန ္ပိမုိအုခြင့အ္ေရးရလာၾကပါသည။္ သို႔ေစကာမ ူ
အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုသည္ ၎တို႔၏ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာမ်ားကုိ 
ထုတ္ေဖာ္က်င္းပသည့္အခါ အစိုးရ၏ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ 
ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဆိငုရ္ာ အခြင့္အေရးအား ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ခစံားက်င့သံု္းခြင့ ္မရၾကေပ။  
ထို႔အျပင ္တိငု္းရင္းသားလူနည္းစျုဖစသ္ည့ ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည ္၎တို႔၏ ရိုးရာ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ ဘာသာစကားႏွင့ ္သမိငု္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအား ျမန္မာအစုိးရေက်ာင္း 
တြင ္သငယူ္နိငုခ္ြင့ႏွ္င့ပ္တ္သက္ၿပီး မညမွ္်လုပ္ေဆာငရ္နလုိ္အပ္ေၾကာင္းကုိလည္း သံုးသပမ္ႈမ်ား ျပဳလုပ ္
ထားပါသည္။ 

16 ျမင္သာေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္မႈမ႐ွိသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပြဲ ပ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ပိုင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိ္က္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာ 
ခ်ဳပ္ကုိ ယခင္က ေဆြးေႏြးပြသုိဲ႔ဖတ္ိၾကားခခံဲရ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ႔ ၁၅ ဖြဲ႔အနက္ ၈ ဖြဲ႔တြင ္ကရငအ္မ်ိဳးသား 
အစည္းအ႐ုံးအပါအဝင ္ျမနမ္ာအစိုးရတို႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲသ့ည။္ ထုိ႔ေနာက ္၂၀၁၅ ခႏွုစ၊္ ႏုဝိငဘ္ာလတြင ္လက္မွတ္ေရး 
ထုိးခဲ့သည့္အဖြဲ႔မ်ားမွ လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္ကတိကဝတ္ကုိ စတင္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 
ျမန္မာအစိုးရ၏ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔မွ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသ 
ေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
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အစီရင္ခံစာျပဳစုပံုနည္းစနစ္

ဤအစရီငခ္စံာတြင ္ႏႈတ္သက္ေသခခံ်က္မ်ား အဓကိပါဝင္ပါသည။္ ထုိသက္ေသခံခ်က္မ်ားကုိ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ေစရန္ပံုစံခ်ထားသည့္ေမးခြန္း 
မ်ား၏ အသံသြင္းရရိွမႈအေပၚအေျခခကံာ ျပဳစထုားျခင္းျဖစ္ပါသည။္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) 
မွ သတင္းအခ်က္အလကမ္်ား ေကာက္ယစူုေဆာင္းပုံနည္းစနစ္မ်ားကုိ ရြာသားမ်ားအား သင္ၾကားပုိ႔ခ် 
ေပးၿပီး ထုိရြာသားမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ သတင္းရယူသူမ်ားကြနယ္က္သည ္ဤအစရီငခ္စံာျပဳစရုန ္
အတြက္ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကုိ ရယူေပးခဲ့ၾကပါသည။္ ဤေမးခြန္းမ်ားသည ္KHRG မွ ျပငဆ္င ္
ထားသည့္ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

- ရြာသားမ်ားႏွင့္ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ေယဘုယ်ေမးခြန္းမ်ား (ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း 
၅၁ ခု)

- ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္သီးသန္႔ေမးခြန္းမ်ား (ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း ၁၁ ခု)
- KNU ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေမးခြန္းမ်ား (ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း ၄ ခု)
- CBO/CSO ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေမးခြန္းမ်ား (ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း ၃ခု)

 
KHRG မွ မတူကြျဲပားသည္ ့တုိင္းရင္းသားေနာက္ခမွံလာေသာ ေဒသခံေခါင္းေဆာငမ္်ား၊ ဆရာ/ဆရာမ 
မ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားအား  လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈစုစုေပါင္း ၆၂ ခု (အမ်ဳိးသား ၃၈ ဦး ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၂၄ ဦး) 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားတြင္ ကရင္လူမ်ဳိး (၄၂) ဦး၊ မြတ္စလင္လူမ်ဳိး (၉) ဦး၊ 
ကရင္-မြတ္စလင္(၂)ဦး၊ ဗမာ(၁) ဦး၊ ရွမ္းလူမ်ဳိး(၂)ဦး၊ ေလာ္ရွမ္း(၁)ဦး၊ မြန္လူမ်ဳိး (၁)ဦး၊ ပအို႔ဝ္လူမ်ဳိး 
(၂)ဦး၊ ပအို႔ဝ-္ကရင(္၁)ဦးႏွင့္ ပအို႔ဝ္-ေတာသူး(၁)ဦး စသညတ္ို႔ျဖစၾ္ကသည။္ KHRG မွ  ကရငအ္မ်ိဳ းသား 
အစည္းအရုံး (KNU)၏ ဌာနခြဲျဖစ္ေသာ ကရငပ္ညာေရးႏွင္ယ့ဥ္ေက်းမႈဌာနာ (KECD)ႏွင္ ့ကရငဥ္ပေဒ 
ဆိုင္ရာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ (KLAC)တို႔မွ  အရာရွိ(၄)ဦး (အမ်ဳိးသား ၃ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦး)  
တို႔ကိုလည္းေမးျမန္းခန္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ထို႔ျပင္ KHRG မွ  ေဒသခံ CBO-CSO ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းခန္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔ 
သည ္KHRG ၏ ေမးခြန္းမ်ားကုိ စာျဖင့္ေရးသားတုန္႔ျပနခ္ဲ့ေသာ ကရငအ္မ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး (KWO)၏ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစၿ္ပီး ကရင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားအဖြ႔ဲ (KTWG)၏ ဝါရင့္ဝန္းထမ္း၂ ဦး (အမ်ဳိး 
သား ၁ ဦးႏွင္ ့အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦး) တို႔ပါဝငသ္ည။္ KWO သည ္ျမနမ္ာျပည ္အေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းကုိ ကြန္ယက္အေနျဖင့္ဖဲြ႔စည္းၿပီး KHRG မွ ရြာသားမ်ားကုိေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ 
အသုံးျပဳသည္ ့ေမးခြန္းပုံစံျဖင့္ ထုိေစတနာ့ဝန္ထမ္းအခ်ဳ႕ိကိ ုေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲၾ့ကျခင္းျဖစသ္ည။္ ၎တို႔ 
ထဲမွအခ်ဳိ႕ကို ဤအစီရင္ခံစာထဲတြင္ KWO အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းလ်က္ရွိသည္။ 

KHRG သည ္ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ုငိ္းရိွ ခရိငု ္၇ ခ ုျဖစသ္ည္ ့ဒူးသထူ(သထုံ)၊ ေတာအူး (ေတာငင္)ူ၊ 
ခလယ္လြီထူ (ေညာင္ေလးပင္)၊ ဘိတ္-ထားဝယ္ (ၿမိတ္-ထားဝယ္)၊ မူေၾတာ္(ဖာပြန္)၊ ဒူးပလာယာႏွင့္ 
ဘားအခံရိငုမ္်ားတြင ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည။္  ထုိ “ခရိငု”္ မ်ားသည ္KNU မွ သတ္မွတထ္ား 
ေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖစၿ္ပီး KNU ႏွင္ ့ဆက္စပသ္ည့္ေဒသခကံရငအ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေစ၊ ပတ္သက္ဆက္ 
ႏြယ္မႈမရွိသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေစ ထုိအသံုးအႏႈန္းမ်ားကုိ သံုးစြဲေခၚေဝၚၾကပါသည္။ KHRG အေန 
ျဖင့္ ဤအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳရျခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္စပ္မႈေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ ေက်းလက္ 
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ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားမွ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

လူေတ႔ြေမးျမန္းခန္းမ်ားမွ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျပည္စ့ုမံႈရိွေစရနအ္တြက္ ျပငပ္အရင္းအျမစမ္်ားႏွင္ ့
KHRG ၏ ယခငက္ထုတ္ေဝခဲသ့ည္အ့စီရင္ခံစာမ်ားကုိလည္း ဤအစရီငခ္စံာတြငျ္ပငဆ္င၍္ သတ္မွတ္ 
ထားေသာစံခ်ိန္စံႏႈန္းပံုစံႏွင့္အညီ မွီျငမ္းကိုးကားအသံုးျပဳထားပါသည္။

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားအားလုံးထမွံ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၏ ရညရ္ြယ္ခ်က္ႏွင္ ့ရရိွလာေသာအခ်က္အ
လက္မ်ားအားအစီရင္ခံစာအတြင္း မည္သို႔ထည့္သြင္းအသံုးျပဳလိုေၾကာင္းကို သေဘာတူညီမႈရယူခဲ့ပါ 
သည္။ ထိုေမးျမန္းခန္းမ်ားအား စေကာကရင္ဘာသာစကားအျပင္ ျမန္မာဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ပါ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာအမည္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္နာမည္မ်ားကို က--- မွ အ--- အကၡရာမ်ားအသံုးျပဳ၍ဆင္ 
ဆာျဖတထ္ားပါသည။္ သကဆို္ငရ္ာဘာသာစကားမ်ားတြင္ ျဖတ္ေတာက္ေဖာ္ျပထားေသာ စကားလုံး 
မ်ားသည ္အမညန္ာမအစစအ္မွနမ္်ားႏွင္ ့ဆက္စပအ္သုံးျပဳျခင္းမရိွသကဲသုိ့႔ KHRG ၏ ယခငအ္စရီငခ္စံာ 
မ်ားတြင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္မႈမရွိပါ။

အတိုေကာက္အသံုးအႏႈန္းမ်ား  

CBO   လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း
CSO   အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း
DKBA   ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္
EAOs   တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
KECD   ကရင္ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန
KLAC   ကရင္ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔
KNLA   ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
KNU   ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး
KTWG   ကရင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားအဖြဲ႔
KWO   ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံး
MIP   အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန
NCA   တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္
NGO   အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း
NLD   အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္
SLORC   ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္တည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီ
SPDC   ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကာင္စီ
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အပိုင္း (၁)။ ။ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ - ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၏ ရႈပ္ေထြးေသာအေျခ 
အေန

ဤအခန္းတြင ္ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းရိွ မ်ားျပားလွေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳ းႏြယ္စမု်ားႏွင္ ့ဘာသာ 
ေရးျဖစ္တည္မႈမ်ား၏ ရႈပ္ေထြးပံုမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေသာအခြင့္အေရး မရရွိျခင္းအား ေျဖရွင္းရာတြင္ 
ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ႏိငုင္ံေရး သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခက္အခမဲ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပထားသည။္ 
KHRG ၏ လႈပရွ္ားရာေနရာေဒသတြင ္ကရငလ္ူမူ်ိဳ းအမ်ားစ ုေနထုိငၾ္ကေသာ္လည္း ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားရိွ 
ေနၾကသည။္ ကရငအ္မ်ိဳ းသားအစည္းအရုံး (ေကအနဲယ္ ူ- KNU)17 မွ သတ္မွတထ္ားေသာ ခ႐ိငုခ္ႏွုစခ္ ု
အတြင္းတြင ္ေနထုိငၾ္ကသည္ ့ကရင္လမူ်ိဳ းထတဲြင္ပင ္ကြျဲပားမႈမ်ားရိွေနသကဲသုိ့႔ အျခားေသာ တုိင္းရင္း 
သားအဖြဲ႔မ်ားျဖစသ္ည္ ့ဗမာ၊ ပအုိ႔ဝ၊္ မြန၊္ ရွမ္းႏွင္ ့အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားကျပားမ်ားလည္း အတူတကြ 
ေနထုိငၾ္ကသည။္ ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းတြင ္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မတကူြျဲပားမႈမ်ားသည ္ပိမုိရုႈပ ္
ေထြးၿပီး ႐ိုးရွင္းမႈမရိွေပ။18 အေၾကာင္းမွာ ေဒသအတြင္းရိွ လူဦးေရႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယုံၾကညစိ္တ္ခ်ရသည္ ့
စာရင္းဇယားမရွိသည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ေရတြက္သတ္မွတ္ရာတြင္ ၎တို႔၏ ျဖစ္ 
တည္မႈမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအရ လုိသလိုပံုသြင္းသတ္မွတ္ေရတြက္သည့္ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
၁၉၈၂ ခႏွုစ ္ျမနမ္ာႏိငုင္သံားဥပေဒႏွင္ ့၂၀၁၄ ခႏွုစ ္သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ေဒသတြင္းရိွ လူမႈအသုိကအ္ 
ဝန္း အဖဲြ႔ဝင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးအရ လူမ်ားစုအုပ္စုအတြင္းသုိ႔တြန္းပုိ႔ရန္ ႀကိဳတင္ခြဲျခားသတ္ 
မွတ္ထားသည။္ ထုိ႔ကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳ းႏြယ္စငုယ္မ်ားသည ္ဘာသာစကားမတူ 
ညီေသာ အျခားလူမ်ဳ ိးမ်ားျဖစ္ေသာ ကရင္ သုိ႔မဟုတ ္ဗမာစသည္လူ့မ်ဳ ိးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာကသုိ္႔ေရာက္ 
သြားေစသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ မဟာဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒကုိ အေျခခံေသာ 
မဝူါဒမ်ားတြင ္ရွင္းလင္းစြာေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည။္ ဤအခ်က္ကိ ုအစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ လူမ်ိဳ းစကုိုယပ္ိငုလ္ကၡ 
ဏာရႏိုင္ခြင့္မရွိေသာ မြတ္စလင္မ်ား၏ အေျခအေနတြင္လည္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔အား 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေခါင္းစဥ္တပ္ေနျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားအသိုက္အဝန္းမွ ဖယ္က်ဥ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းေရာယွက္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ သို႔မ 
ဟုတ္ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔မ်ားကို ဦးတည္ေရးသားထားသည့္ မူဝါဒမ်ားသည္ အျခားအဖြဲ႔မ်ားကို မတူညီေသာ 
ပမာဏႏွင္ ့နည္းမ်ိဳ းစံျုဖင္ ့သက္ေရာက္မႈရိွေစသည။္ ကရငရ္ြာသားမ်ားႏွင္ ့ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ားတြင ္
၎တုိ႔အတြက ္တုိင္းရင္းသားအခြင္အ့ေရးႏွင္ ့တန္းတူညမွီ်မႈမ်ားအတြက္ အဓကိစိုးရမိမ္ႈမွာ ဗမာမႈျပဳခရံ 
ျခင္းႏွင္ ့ထုိအရာက ၎တုိ႔၏ကရင္လူမ်ိဳ းကုိယ္စားျပဳ သြငျ္ပငလ္ကၡဏာမ်ားကုိ ၿခမိ္းေျခာက္ေနျခင္းပငျ္ဖစ ္

17 ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (ေကအဲန္ယူ) သည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏အဓိကပင္မ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
၎ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင ္စတငတ္ည္ေထာငခ္ဲၿ့ပီး၊ ျမနမ္ာျပညအ္စိုးရႏွင္ ့၁၉၄၉ ခႏွုစက္တည္းက အဓကိ႐နု္းမ်ားျဖစပ္ြားခဲၾ့က 
သည။္ ျမန္မာျပည ္အေ႐ွ႕ေတာငပ္ိငု္း႐ိွေနရာေဒသမ်ားတြင ္ေကအနဲယူ္၏ အငအ္ားလႊမ္းမိုးမႈရိွၿပီး ၁၉၇၆ ခႏွုစက္တည္းက 
ဒမီိကုရက္တစဖ္က္ဒရယစ္နစကုိ္ တည္ေဆာက္ရန္ေတာင္းဆုိခဲသ့ည။္ ၎တုိ႔သည ္၂၀၁၅ ခႏွုစတ္ြင ္တစႏ္ုငိင္လံံုးအပစခ္တ ္
ရပစ္ဲေရးဆိုငရ္ာသေဘာတူစာခ်ဳပတ္ြင ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျမနမ္ာအစိုးရႏွင္၎့တို႔၏ဆက္ဆံေရးသည ္တင္း 
မာလွ်က္႐ွိေနေသးသည္။

18 ၂၀၁၄ ခႏွုစ ္ျမနမ္ာအစိုးရ၏သန္းေခါင္စာရင္းအရ၊ ျမန္မာျပညတ္ြင ္လဥူီးေရ ၅၁.၄ သန္းေက်ာ႐ိွ္သည။္ ၎သည ္ႏွစ္ေပါင္း 
၃၀  အတြင္း  ပထမဆုံးေသာသန္းေခါငစ္ာရင္းျဖစၿ္ပီး၊ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင္ ့လူဦးေရသန္း ေပါင္း ၆၀ မျပည္ခ့ဲ့သည္အ့တြက္ေၾကာင္ ့
လူဦးေရ ၉ သန္းခန္႔ကို သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ မထည့္တြက္ခဲ့ေၾကာင္းကို တင္ျပထားသည္။ Minority Rights Group 
International မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ World Directory of Minorities and Indigenous 
Peoples - Myanmar/Burma တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://www.refworld.org/docid/4954ce41c.html
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သည္။ ကရင္လူမ်ိဳး၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ 
ဗမာမႈျပဳျခင္းအား ဆန္႔က်ငျ္ခင္းမ်ားသည ္အျခားေသာတုိင္းရင္းသားလနူည္းစမု်ားကုိပါ ကာကြယထ္ား 
ျခင္းျဖစႏ္ိငုသ္ည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း တစခ္်နိတ္ည္းတြင ္ထုိအသုိကအ္ဝန္းမ်ားရိွ အျခားအဖြဲ႔ငယမ္်ားအေန 
ျဖင္ ့၎တုိ႔၏လူမ်ိဳ းအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင္ ့လူမ်ိဳ းသြငျ္ပငလ္ကၡဏာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယႏ္ိငုျ္ခင္း 
မရိွေတာ့ပ ဲ၎တုိ႔အေပၚမထငမွ္တ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွေစႏိငုသ္ည။္ တန္းတူညမွီ်ျခင္းႏွင္ ့အခြင္ ့
အေရးအားရရိွခြင္က့ိ ုအႏိုင္အရႈံးရိွသည္က့စားပြကဲဲ့သုိ႔ မွတ္ယူရနမ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ္လည္း ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ 
ႏိုင္ငံေရးတြင္မူ လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ထင္ရွားသည့္အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။19 ထိုအေျခ 
အေနက လူမ်ိဳ းစငုယ္မ်ားအၾကား ပဋပိကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္အ့ျပင္ ပုိမုိေသးငယ္ေသာလူမ်ိဳးစုမ်ား 
အေနျဖင္ ့၎တုိ႔အတြက္ ကုိယ္ပိငုႏ္ိငုင္ံေရးရပတ္ညခ္်က္မ်ားအားေဖာ္ေဆာငရ္န ္အခြင္အ့လမ္းနည္းပါး 
ေစႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အျခားေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္သာ ေနထိုင္ရန္လက္ခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

KHRG လႈပ္ရွားရာနယ္ေျမေဒသတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနျခင္းသည္လည္း မတူကြဲျပားေသာ 
တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းမ်ား 
ခံစားေနရသညဟု္ အဓပိၸါယသ္က္ေရာက္ေစသည။္ အထူးသျဖင့္ မြတစ္လင္မ်ားအေနျဖင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံ 
ျခင္းမ်ား၊ ဖယ္က်ဥ္ခ္ရံျခင္းမ်ားကုိ သိသာထငရွ္ားစြာခစံားေနၾကရၿပီး ရွမ္း၊ မြနႏွ္င္ ့ပအို႔ဝရ္ြာသားမ်ားအတြက္ 
လည္း လုိအပခ္်က္မ်ားရိွေနသည။္ KNU မွေခါင္းေဆာငမ္်ားက ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းတြင ္မတူ 
ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ၎၏ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား
၏အခြင္အ့ေရးမ်ားအား အျပည္အ့ဝကာကြယ္ေပးမညဟု္ ေျပာဆုိၾကသည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႕ေသာ 
ကိစၥရပမ္်ားတြင ္၎တုိ႔ကုိယတုိ္ငက္ KNU ထိန္းခ်ဳပန္ယ္ေျမေဒသမ်ားရိွ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအၾကား 
တန္းတူညီမွ်မႈပ်က္ျပားေအာငလု္ပ္ေဆာငရ္ာတြင ္ပါဝငပ္တ္သက္ေနသည။္ ဥပမာအားျဖင္ ့အခ်ိဳ ႕ေသာ 
ခ႐ိုင္မ်ားရွိမြတ္စလင္မ်ားသည္ KNU ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေျမယာမ်ားပိုင္ဆိုင္ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ကရင္ 
လူမ်ိဳ းမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိကာကြယ္ေပးသည္ ့ကန္႔သတ္ခ်ကမ္်ားအား ရငဆုိ္ငၾ္ကရသည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့
အခ်ဳ ႕ိေသာမြတ္စလငမ္်ားသည ္ကရငလူ္မ်ိဳ းမ်ားျဖစႏ္ိငု္ေသာ္လည္း ထိအုတားအဆီးမ်ားက ကရငလူ္မ်ိဳ း 
မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားၾကားတြင္ ကြာဟမႈျဖစ္ေစသည္။ 

(က) ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရွိျခင္း

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒတြင္ ႏိ္ုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္သည္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္းအေပၚ အေျခခံ 
သျဖင္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြင္းေမြးဖြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာျခင္းတုိ႔သည ္
ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ခြင့္ရရန္အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေပ။ ထိုအစား အစိုးရမွသတ္ 
မွတ္ထားသည္ ့တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းတစမ္်ိဳ း (သို႔မဟုတ္ တစ္မ်ိဳးထကပုိ္ေသာ)၏ မ်ိဳး႐ုိးမွဆင္းသက္ျခင္း 
သညသ္ာလွ်င ္ႏိငုင္သံားျဖစ္ခြင့္ရရိွရန္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ေပးေသာ အဓကိအခ်က္ျဖစလ္ာသည။္ ျမနမ္ာ 
ႏိုင္ငံတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရွိေရးသည္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္ရုိက္ဆက္စပ္ေနေသာ 
ေၾကာင္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံႏိငုင္သံားလမ္းညႊနတ္ြငလ္ည္း အဓိကအစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲသ့ည။္ ထုိအ 
ေျခအေနက အခ်ိဳ ႕ေသာလူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး အခ်ိဳ ႕ေသာႏိငုင္သံားျဖစ ္

19 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ Sarah L. CLARKE, Seng Aung Sein Myint, Zabra Yu Siwa မွ Centre for Peace and Conflict 
Studies တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Re-Examining Ethnic Identity in Myanmar တြင္ ၾကည့္ပါ။

http://www.centrepeaceconflictstudies.org/publications/browse/
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ခြင့္ရွိသူမ်ားအတြက္ ထိုအခြင့္အေရးကိုမရႏိုင္ေတာ့ပဲ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္း၊ မွတ္ 
တမ္းတင္ျခင္းမခံရေတာ့ေပ။ 

မွတ္ပံုတင္ (ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပား) ရရွိရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းေပါင္း 
ေျမာက္မ်ားစြာကုိ တငျ္ပရနလုိ္အပသ္ည။္ ထုိအထတဲြင္ ၎တုိ႔၏ မူရင္းအိမ္ေထာင္စုစာရင္း ၊ (မ်ိဳးဆက ္
သုံးဆကအ္ထိ ပါရိွေသာ) ျပည္စ့ံုေသာ မ်ိဳ း႐ိုးစဥဆ္က္ျပဇယား၊ မရူင္းေမြးစာရင္း (သို႔မဟုတ္ ကေလး၏ 
အသက္ကုိ အတညျ္ပဳထားေသာေက်ာင္းေထာက္ခစံာ)၊ မဘိႏွစပ္ါး၏မွတ္ပံတုင၊္ ရပက္ြက္ သို႔မဟုတ္ 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ (အမွန္တကယ္ေနထိုင္ေၾကာင္း) ေထာက္ခံစာ၊ ေသြးအမ်ိဳးအစားေဖာ္ျပ 
ခ်က္စာရြက္ႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔ဓါတ္ပံု သံုးပံုတို႔ပါဝင္သည္။20 မွတ္ပံုတင္ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ 
ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည့္ တစ္ခုတည္းေသာသက္ေသျဖစ္သည္ကို အေလးအနက္ထားေဖာ္ျပလို 
သည။္ ပူးတြဲေဖာျ္ပရေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာမ ူ၎တုိ႔ခ်ည္းသက္သက္ျဖင္ ့ႏိငုင္သံားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 
သက္ေသခံႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးစီတုိင္းသည္ မွတ္ပံုတင္မရမျခင္း ၎တုိ႔၏ 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေပၚ မေသခ်ာမေရရာရွိေနေသးသည္။ 

ဤသို႔ေသာ သက္ေသခံလက္မွတ္ တစ္စံုတစ္ခုမွမရရွိႏိုင္သည့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေက်း 
လက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ရြာသားမ်ားအတြက္မူ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေစပါ 
သည္။ ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္သာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ျပဳလုပ္လာၾကျခင္းျဖစ္ 
ၿပီး လူတစဥ္ီးခ်င္းစ၏ီေမြးစာရင္းရရိွရနမွ္ာ ရွင္းလင္းမႈမရိွေသးေပ။ ကာလၾကာရွညစ္ြာ ျဖစပ္ြားလ်က္ရိွေသာ 
လက္နက္ကုိငတ္ိကုပ္ြမဲ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိငုရ္မႈမ်ားေၾကာင္ ့ရြာသားမ်ား 
အေနျဖင္ ့ယခင္က္ ဤစာရြကစ္ာတမ္းမ်ားပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေသာ္လည္း (ဖ်က္စီးခရံျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းႏွင္ ့
သိမ္းယူခရံျခင္းမ်ားေၾကာင့္)အမ်ားစုတြင္ ထုိစာရြကစ္ာတမ္းမ်ား လက္ဝယ္မရိွႏိငု္ေတာ့ပါ။ ထုိ႔ျပင ္ယခ ု
အခ်ိန္တြင္ ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား မည္သို႔ရယူႏိုင္သည္ကုိ မသိၾကပါ။ KHRG မွ ယခင္ကတင္ျပ 
ထားခဲသ့ည့္အတုိင္း ျပညတ္ြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိငုၾ္ကသူမ်ားႏွင္ ့ဒကုၡသညမ္်ားတြင ္လုိအပသ္ည္ ့
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ရန္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်နည္းပါးေနသည္။21 

၂၀၁၁ ခႏွုစတ္ြင ္အစိုးရ၏စမီကိံန္းတစခ္ျုဖစသ္ည္ ့မိုးပြင့္စီမံကိန္းမွတဆင့္ ေက်းလက္ေဒသရိွ ရြာသား 
မ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ကတ္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ အထူးေကာ္မတီတစ္
ခုအားဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စာရြက္စာတမ္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအ တြက္ 
သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။22 ရြာသားမ်ားအား အစိုးရဌာနျဖစ္သည့္ အလုပ္ 
သမား၊ လူဝန္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ သြားေရာက္ေစမည့္အစား အစိုးရဝန္ 
ထမ္းမ်ားမွ ေက်းရြာမ်ားသို႔သြားေရာက္ကာ ရသင့္ရထိုက္ေသာရြာသားမ်ားအား စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

20 Norwegian Refugee Council, Myanmar Office of Immigration, UNHCR မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Applying [for] 
Citizenship Scrutiny Card Infographic Short Film ဗီဒီယိုကိုထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး၊ ၎ဗီဒီယိုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၁ 
ရက္ေန႔တြင္ UNHCR မွ ေထာက္ပံ့ေသာ Thailand-Myanmar Cross Border Operational Portal Facebook page 
တြင္ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။

21 KHRG မွ ၂၀၂၀ ခႏွုစ၊္ ဩဂတ္ုလတြင ္ထတ္ုေဝခဲ့ေသာ “မေရရာမႈမ်ားဆီသုိ႔ လွမ္းဝငျ္ခင္း- ျမနမ္ာျပညအ္ေ႐ွ႕ေတာငပ္ိငု္းရိွ 
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဒုကၡသည္မ်ား၏ ေနရပ္ျပန္သည့္အေတြ႔အႀကံဳမ်ား” တြင္ ၾကည့္ပါ။

22 စန္းယမင္းေအာင္ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ The Irrawaddy တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “‘Smarter’ National 
ID Cards in the Pipeline” တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://www.facebook.com/commonservice/videos/1167400533443008/
https://www.irrawaddy.com/news/burma/smarter-national-id-cards-pipeline.html
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ျပဳလုပ္ေပးခဲသ့ည။္ ရြာသားအမ်ားအျပားမွာ ၎တို႔၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ဤနည္းျဖင္ ့ပိမုိလုြယ္ကူစြာ 
ရရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း အစိုးရ၏ထိုစီမံကိန္းသည္ ၎တို႔၏မ်ိဳး႐ိုးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ရွင္း 
လင္းစြာသက္ေသျပႏိုင္သည့္ ရြာသားမ်ားအတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အားလံုးထဲမွ 
ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုမူ ဖယ္က်ဥ္ထားခဲ့ၾကသည္။ 

ဒူးပလာယာခ႐ိငုမွ္ ရြာသတူစဥ္ီးက အစိုးရမွ ၎တုိ႔၏ေက်းရြာအတြင္း မွတ္ပံတုငျ္ပဳလုပခ္ဲပ့ံႏွုင္ ့သူ၏အ 
မ်ိဳ းသားျဖစသ္အူတြက္ မွတပ္ံတုငျ္ပဳလပု္ေပးရန ္ျငင္းဆနခ္ဲပ့ံမု်ားကိ ုျပနလ္ည္ေျပာၾကားခဲသ့ည။္ “သူ႔ကုိ 
ကုလားလို႔ သတူို႔ကေျပာတယ္။ ကၽြန္မရ႕ဲ သားအငယ္ဆုံးလည္း မွတ္ပံတုငမ္ရဘူး။ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ 
သူက ကုလားနဲ႔ဆငလုိ္႔။ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္တဲ့အခ်နိက္်မွပ ဲမွတ္ပံတုငရ္ေတာ့တယ္။ သတုိူ႔ေျပာတာ 
ကေတာ့ သူက ကုလားနဲ႔တတူယ္ေပါ။့ ဒါေပမယ္ ့အ--- [ဖခင္]က သူက ကလုားမဟုတ္ဘူးလုိ႔ သူတုိ႔ကုိ 
ေျပာခဲ့တယ္။ သူက ဒီရြာမွာပဲေမြးခဲ့ေပမယ့္ သူတုိ႔က သူ႔ကုိမွတ္ပံုတင္မလုပ္ေပးဘူး။” သူမ၏ အျခား 
ကေလးမ်ားအားလုံး မွတ္ပံတုငလု္ပႏ္ိငုခ္ဲၾ့ကသည။္ သူမ၏ အငယ္ဆုံးသားသညလ္ည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ 
မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူမ၏အမ်ိဳးသားမွာမူ မြတ္စလင္ႏွင့္ ဆင္တူသည့္အတြက္ 
မွတ္ပံုတင္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရရွိခဲ့ပါ။
 
ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ မွတ္ပုံတင္ကတ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ အစိုးရ၏အစီအစဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈတစ္ရပ္ကုိတင္ျပသည္မ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ ရြာသားတစ္ဦးမွ “ေရြးေကာက္ပြဲ 
နီးလာေတာ့ မွတ္ပံတုငလု္ပ္ေပးတာေတြ ပိမု်ားလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ မသဲြားမထည္ရ့င္ေတာငမွ္ 
သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မွတ္ပံုတင္ေတြကုိ မဲထည့္ဖို႔အသုံးျပဳတယ္။[…] ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 
နာမည္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ေတြနဲ႔ အဲ့ဒီစာရင္းလည္း သူတုိ႔လက္ထဲမွာ ရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ေတြ 
အဲ့ဒါေတြကုိသုံးၿပီး လုပ္လို႔ရတယ္။” အစိုးရအေနျဖင့္ ဤသုိ႔ေသာ အမည္စာရင္းမ်ားကို ၎တုိ႔၏ 
မဆဲႏၵရွငအ္ေရအတြက္ ပိမုိမု်ားျပားလာေစရန ္အသုံးျပဳႏုိင္ေခ်ရိွသကဲသုိ့႔ အရပ္သားအစုိးရျဖစ္ေၾကာင္း 
သက္ေသျပႏိငုရ္နအ္တြက္လည္း အသုံးျပဳႏိငုသ္ည။္ ေရြးေကာက္ပြနဲီးသည္က့ာလတြင ္မွတ္ပံတုငလ္ာ 
ေရာက္ျပဳလုပ္ေပးသည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လိုအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားေလ်ာ့ေပါ့ေတာင္း
ခံေၾကာင္း အျခားေသာေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတစ္ခု၌ ေဖာ္ျပထားသည။္ ထုိေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတြင ္ေျပာထား 
သညမွ္ာ ထုိအျဖစအ္ပ်က္သည ္တိငု္းရင္းသားလူနည္းစ၏ုအခြင္အ့ေရးအား တုိးျမင့္ေပးျခင္းထက္ ႏိငုင္ ံ
သားျဖစ္ခြင့္ေပးၿပီး မဲဝယ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္ မဲခိုးျခင္း)ႏွင့္ ပို၍ဆင္တူေနသည္။
 
မွတ္ပံုတင္ရရွိသည့္အခါတြင္လည္း ႏိုင္ငံသားအေျမာက္အမ်ား အထူးသျဖင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံ 
သားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွသည္ ့ပိမုိရုႈပ္ေထြးေသာအရာတစခ္မွုာ လူတစဥ္ီးပိငုဆ္ိငု္ေသာ မတူည ီ
သည္ ့စာရြကစ္ာတမ္းမ်ားေပၚတြင ္အမညမ္်ားမတူညျီခင္းႏွင္ ့စာလုံးေပါင္းသတပ္ံ ုကြျဲပားေနျခင္းတုိ႔ျဖစ ္
သည။္ လက္ဝယ္ပိငုဆ္ိငုထ္ားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင ္အခ်က္အလက္မ်ား တသမတ္တည္းမရိွျခင္း 
ေၾကာင္ ့မွတပ္ံတုငျ္ပဳလုပရ္နအ္တြက ္လိအုပသ္ည္အ့ေထာက္အထားမ်ား လပု္ေဆာငသ္ည္အ့ခါတြင ္
အခကအ္ခမဲ်ားရိွေနသည။္ အခ်ိဳ ႕ေသာကိစၥရပမ္်ားတြင္ ေရးမွတ္ထားသည္ ့အမညမ္်ားမတူညရီျခင္းမွာ 
အစုိးရဝနထ္မ္းမ်ား၏အမွားေၾကာင္ျ့ဖစ္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင္ ့ဤကဲသုိ့႔ အမညမ္်ားကြျဲပားေနရ 
ျခင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ျဖစ္သည့္ လူတစ္ဦးစီ၏ အမည္မ်ားအား 
တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအေပၚတြင္ ဗမာအမည္သို႔ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
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(ခ) မဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္ ့၁၉၈၂ ခႏွုစ ္ျမနမ္ာႏိငုင္သံားဥပေဒအရ တိငု္းရင္းသားလူမ်ဳိးစ ု၁၃၅ စ ုရိွသညဟု္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ဗမာလူမ်ိဳးစုအား ႏိုင္ငံ၏အဓိကတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔
အျဖစ ္သတမွ္တႏ္ိငုရ္နအ္တြက္ ဥပေဒလုပထုံ္းလပုန္ည္းမ်ားေရးဆြျဲခင္းကုိ တသမတ္တည္းလုပ္ေဆာငခ္ဲ ့
သည။္23 ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြင္း မဟာဗမာလမူ်ိဳ းႀကီးဝါဒက်င့သုံ္းသည္ ့နည္းလမ္းမ်ားအနက္ ထငရွ္ားသည္ ့
နည္းလမ္းတစခ္မွုာ မွတ္ပုံတင္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားတြင ္ျပညသူ္မ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အ 
လက္မ်ားအား စာရင္းသြင္းျခင္းျဖစသ္ည။္ ဤမဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒက်င့္သုံးမႈသည ္ရႈပ္ေထြးလွသည္ ့
လုပ္ငန္းစဥမ္်ားအတြင္း စီမံေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတိျပဳမရိနအ္ေရးႀကီးသည။္ ဥပမာအားျဖင္ ့ႏိငုင္ ံ
သားဆုိင္ရာ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးႏွင့္ဘာသာစသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအား 
ျဖည့္သြင္းရနလုိ္အပၿ္ပီး ဤစာရြကစ္ာတမ္းမ်ားအားျဖင္ ့ဗမာ၊ ကရင၊္ ရွမ္း၊ မြန ္အျပင ္ဗဒုၶဘာသာ၊ ခရစ ္
ယာန္ႏွင္ ့မြတ္စလငဘ္ာသာစသညျ္ဖင့္ လူမ်ိဳ းႏွင့္ ဘာသာအား ခြျဲခားေဖာျ္ပထားသည။္ အစိုးရအေနျဖင္ ့
ဤသို႔ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားကုိ ခြျဲခားေဖာ္ျပထားၿပီး တခ်နိတ္ည္းမွာပင ္ထုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိ ုအသံုးျပဳ 
၍ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏အမည္မ်ားႏွင့္ အမည္ေရွ႕ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို စနစ္တက် 
ဗမာမႈျပဳခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အေရးႀကီးသည့္ တုိင္းရင္းသားဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို 
ဖယ္ရွားပစ္လုိက္ၾကသည္။ 

၁) တရားဝင္အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ မဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ 

ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြင္းရိွ တိငု္းရင္းသားမ်ိဳ းႏြယ္စကုိုေဖာ္ျပရနအ္တြက္ ၎တို႔၏နာမည္ေရွ႕တြင ္မတူကြျဲပား 
သည့္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကုိထည့္သြင္းအသုံးျပဳၾကသည္။ စေကာကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အမည္ေရွ႕တြင္ 
‘ေစာ’ႏွင့္စၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အမည္ေရွ႕တြင္ ‘ေနာ’္ႏွင့္ စသည္။ ပိုးကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အမည္ 
ေရွ႕တြင္ ‘မန္း’ သို႔မဟုတ ္‘စ’ အစရွိသျဖင့္ လူႀကီးလူငယ ္အသက္အရြယအ္လိုက ္ခြဲျခားေခၚေဝၚၾကၿပီး 
ပိုးကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အမည္မ်ားေရွ႕တြင္မူ ‘နန္း’ ႏွင့္ အစျပဳၾကသည္။ ပအို႔ဝ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ 
အမည္ေရွ႕တြင္ ‘ခြန’္ ကို အသံုးျပဳၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အမည္ေရွ႕တြင္ ‘နန္း’ကို အသံုးျပဳၾကသည္။ 
ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားက ‘စိုင္း’ကုိ အသံုးျပဳၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ‘နန္း’ ကို အသုံးျပဳၾကသည္။ မြန္ 
လူမ်ိဳ းမ်ားသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးသည္ ့အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ‘ႏိငု’္ ကုိ အသုံးျပဳၿပီး အသက္အရြယ ္
ငယ္သည္အ့မ်ိဳ းသားမ်ားအတြက္ ‘မင္း’ကုိအသုံးျပဳကာ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားအတြက္ ‘မ’ိ ကုိ အသုံးျပ ၾဳကသည။္ 
ဗမာအမ်ိဳးသားမ်ား၏ အမည္မ်ားေရွ႕တြင္ အသက္အရြယ္အလိုက္ ‘ဦး’ သို႔မဟုတ္ ‘ေမာင’္ ႏွင့္  စၿပီး 
အမ်ိဳ းသမီးမ်ားမွာမ ူအသက္အရြယႀ္ကီးေသာ သမူ်ားမွာ ‘ေဒၚ’ သို႔မဟုတ္ အသက္အရြယ္ ငယရ္ြယ္ေသာ 
လက္မထပ္ရေသးသူမ်ားမွာ ‘မ’ ႏွင့္ အစျပဳၾကသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရမွ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပၚတြင္ 
ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းစမု်ား အသုံးျပဳသည္ ့အမည္ေရွ႕ဂဏုပ္ဒု္ေနရာတြင ္ဗမာလူမ်ိဳ းမ်ား 

23 ၁၉၈၂ ခႏွုစ၏္ ႏုငိင္သံားဥပေဒအရ ၁၃၅ မ်ိဳ းေသာ လူမ်ိဳ းႏြယ္စမု်ားကုိ ထည္သ့ြင္းထားျခင္းမ႐ိွပါ။ တုငိ္းရင္းသားမ်ားကိသုာ 
ႏုငိငံ္သားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ အစိုးရမွ မညသ္ည္လူ့မ်ိဳ းႏြယ္စမု်ားသည ္တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစသ္ညကုိ္ အနက္အဓပိၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုထားသည္။
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၏ နာမည္အေရွ႕စာလံုးမ်ားအား အစားထိုးအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအား ေစာ--- 
ဟု ေခၚေဝၚျခင္းမရွိေတာ့ပဲ ဦး--- ဟု ေခၚကာ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေနာ္--- ဟု မေခၚပဲ ေဒၚ--- ဟု 
ေခၚေဝၚ အသံုးျပ ၾဳကသည။္ KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ကရင္လူမ်ိဳ းမ်ားသည ္ထိသုို႔ေသာေျပာင္းလ ဲ
ေခၚေဝၚျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔ထံမွ တုိင္းရင္းသားဝိေသသလကၡဏာမ်ားအား ဖယ္ရွားခံရသကဲ့သုိ႔ 
ခံစားၾကရသည္။ 

KHRG ၏ လူေတြ႔ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ၎တို႔အေနျဖင္ ့မွတ္ပံတုင္ေလွ်ာက္ထားသည္အ့ခါ စာရြက္စာ 
တမ္းမ်ားေပၚတြင္ မည္သို႔ပင္ထည့္သြင္းေရးသားေစကာမူ ထိုသုိ႔ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ၎တို႔ကို 
အသိေပးျခင္းမရိွပ ဲအစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားမွ လပ္ုေဆာင္ၾကေလ့ရိွသည။္ အက်ိဳ းဆက္အေနျဖင္ ့အခ်ိဳ ႕ေက်း 
ရြာေခါင္းေဆာငမ္်ားႏွင္ ့ေဒသတြင္းရိွတုိင္းရင္းသား (အခြင့္အေရး) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ရြာသားမ်ားအား 
ေလွွ်ာက္လႊာမ်ား မည္သို႔ျဖည့္သြင္းရမည္ကို ျပသေပးခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔မွ ရြာသားမ်ားအား စာရြက္ 
စာတမ္းျဖည့္သည့္အခါတြင္ ၎တို႔၏နာမည္ေရွ႕ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို မည္သို႔ထည့္သြင္းေရးသားရမည္ကို 
ေျပာျပခဲၾ့ကသည။္ သုိ႔ေသာလ္ည္း အစိုးရအပုခ္်ဳပ္ေရးဝနထ္မ္းမ်ားအေနျဖင္ ့ရြာသားမ်ားအေပၚ အေလး 
အနက္ထားျခင္းမရိွေၾကာင္းႏွင္ ့၎တို႔အေနျဖင္ ့‘ေစာ’ သုိ႔မဟုတ ္‘ေနာ’္ စသည္ ့အမည္ေရွ႕ဂဏုပ္ဒုမ္်ားကုိ 
ထည့္သြင္းေရးသားေသာ္လည္း “သူတုိ႔ [အစိုးရစာေရးေတြ]က ‘ဦး’ ဒါမွမဟုတ္ ‘ေမာင္’ ကုိ ရြာသားနာ 
မည္ေရွ႕မွာ ခ်က္ျခင္းထည္လ့ိကုၾ္ကတယ္။” ဟ ုကရငဥ္ပေဒဆုိငရ္ာအေထာကအ္ကူျပဳအဖြ႕ဲ (KLAC)24 
မွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မကုိယ္တိုင္ေတာင္မွ ကုိယ့္နာမည္ေရွ႕မွာ ‘မ’ မပါလာဖု႔ိ 
အရမ္းသတိထားခဲ့ရတယ္။” ဟု ထပ္ေလာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဤသုိ႔လုပ္ေဆာငျ္ခင္းျဖင္ ့လူတစဥ္ီးစ၏ီ အမညမ္်ားေရွ႕တြင္ ဗမာလမူ်ိဳးမ်ား၏ နာမည္ေရွ႕ဂုဏပု္ဒမ္်ား 
ျဖစ္သည့္ ဦး/ေဒၚ သို႔မဟုတ္ ေမာင္/မ ေနာက္တြင္ တိုင္းရင္းသား နာမည္ေရွ႕ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကိုပါ ထည့္ 
သြင္းေဖာျ္ပခရံၿပီး ၎တုိ႔၏အမည္ေရွ႕တြင ္‘ဦးေစာ’ သုိ႔မဟုတ္ ‘ေဒၚေနာ္’ စသညျ္ဖင့္ နာမည္ေရွ႕စာလုံး 
ႏွစ္ခုလုံးကုိ ေရးသားေဖာ္ျပခရံေလ့ရိွသည။္ ဤသုိ႔လပု္ေဆာငျ္ခင္းသည ္၎တုိ႔၏အမညမ္်ားအား ဗမာ 
မႈျပဳျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လူအမ်ားစုမွာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား၏ နာမည္ေရွ႕ဂုဏ္ပုဒ္တစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာ 
ထည္သ့ြင္းျခင္းထက္ ပိ၍ုႏွစသ္က္ၾကသည။္ ခလယ္လြထူီ (ေညာင္ေလးပင္) ခရုိင္၊ မူး (မုန္း) ၿမိဳ႕နယမွ္ 
KHRG မွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕နာမည္ေရွ႕မွာ ‘ေစာ’ ကုိ ထည့္ထားေပမယ့္ 
သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္ကုိ ‘ဦး’ တပ္ေခၚခ်င္တယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ကၽြန္ေတာ္နာမညက္ ကရငလုိ္ပဆုိဲေတာ့ 
အဆင္ ေျပပါတယ္။” လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏တိုင္းရင္းသား နာမည္ေရွ႕ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို 
မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားထဲတြင္ လံုးဝဖယ္ရွားခံရၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား
အားဖႏိွိပျ္ခင္း ျဖစသ္ညဟု္ ေဖာ္ျပခဲၾ့ကသည။္ KLAC မွ ဝနထ္မ္းတစဥ္ီး၏ ေျပာျပခ်က္အရ “ဟုတ္တယ္။ 
ဒါက တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ျဖစ္တည္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔႐ိုးရာကုိ ဖယ္ရွားတဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုပဲ။” ၿမိဳ႕နယ္ 
ေခါင္းေဆာငတ္စဥ္ီးကလည္း “လူမ်ိဳ းတုန္းသတ္ျဖတ္တယ္ဆုိတာ ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္ခံရမွမဟတ္ုဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲနာမည္ေရွ႕ဂဏုပ္ဒု္ေတြကုိ ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္တာကလ ဲလူမ်ိဳးတုန္းသတျ္ဖတျ္ခင္းရ႕ဲ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပဲ။”  

24 ကရင္ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ (KLAC) သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး ဗဟိုတရားေရးဌာန မွ ၂၀၁၅ 
ခႏွုစ္တြင္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲသ့ည။္ ၎တုိ႔၏ အဓကိလုပင္န္းမ်ားမွာ တရားရံုးတရားစရီငမ္ႈပိငု္းတြင ္အၾကံေပးျခင္း၊ တရားရံုး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္အသိပညာေပး 
သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
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KHRG မွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲသ့ည္ ့ကရငလူ္မ်ဳိးအမ်ားစသုည ္၎တုိ႔၏မွတ္ပံတုငမ္်ားတြင ္တုိင္းရင္းသား 
နာမည္ေရွ႕ဂဏုပ္ဒုမ္်ား သုိ႔မဟုတ ္ဗမာႏွင္က့ရငန္ာမည္ေရွ႕ဂဏုပ္ဒုႏွ္စခ္စုလုံးကုိ ထည္သ့ြင္းအသုံးျပဳခြင္ ့
ရွိၾကသည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာမွာ ထိုရြာသားအားလံုးနီးပါးသည္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ အကူ 
အညီကိုရရွိွၾကသည္။ ၎တို႔သည္ အစိုးရအရာရွိမ်ားမွ ေက်းရြာတြင္းသို႔တိုက္ရိုက္လာေရာက္၍ မွတ္
ပံတုငျ္ပဳလုပ္ေပးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟတု ္ရြာလႀူကီးမွရြာသားမ်ားအား အလုပသ္မား၊ လူဝငမ္ႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္ ့ျပညသူ္႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MIP) ရံုးသုိ႔ လုိက္ပါသြားၿပီး စာရြကစ္ာတမ္းျဖည့္ေပးျခင္းႏွင္ ့
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာတြင္ ကူညီေပးျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ 
မွတ္ပံတုငအ္ား မမိကုိိယ္ပိငု ္အစီအစဥျ္ဖင္ ့ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင္ ့အေဖာ္မပါပ ဲသြားေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ 
၎တုိ႔၏ အမည္ေရွ႕ဂဏုပု္ဒမ္်ား ထည္သ့ြင္းရာတြင္ အခကအ္ခမဲ်ားၾကံဳရသကဲသုိ့႔ မွတ္ပံတုငျ္ပဳလုပျ္ခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္လည္း ဝန္ေဆာင္ခ ပို၍ေပးေဆာင္ၾကရသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေက်းရြာသို႔ 
ကြင္းဆင္းကာ မွတ္ပံုတင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ရြာမ်ားအတြက္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အဖိုးအခ 
အနည္းငယ္(ေထာငဂ္ဏန္း) သုိ႔မဟုတ္ လုံးဝေပးေဆာငရ္ျခင္းမရိွေပ။ သုိ႔ရာတြင ္အလုပသ္မား၊ လူဝငမ္ႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္ ့ျပညသူ္႔အငအ္ားဝနႀ္ကီးဌာနရံုးသုိ႔ မမိိကိုယတို္င္သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္ရသူမ်ားမွာမူ 
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္မွ ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္အထိ ေပးေဆာင္ၾကရသည္။ 

တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ 
တြင ္အလုပသ္မား၊ လူဝငမ္ႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္ ့ျပညသူ္႔အငအ္ားဝနႀ္ကီးဌာနမွ ဝနထ္မ္းမ်ား၏ ခြျဲခားဆက္ဆံ 
ျခင္းကုိ ခစံားရေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည။္ ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့အခ်နိၾ္ကာျမင္စ့ြာေစာင့စ္ားၾကရၿပီး ဝနထ္မ္း 
မ်ား၏ အလြနအ္က်ဴးေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ရငဆုိ္ငၾ္ကရသည။္ အလုပသ္မား၊ လူဝင္မ္ႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္ ့
ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ အျပင္ဘက္ရွိဆုိင္းဘုတ္တြင္ ေရးသားထားသည္မွာ “ေျမၿမိဳ၍လူမ်ိဳး 
မျပဳတ္၊ လူၿမိဳ မွလူမ်ိဳ းျပဳတ္မည္” ျဖစ္ပါသည္။  ရုံးသုိ႔သြားေရာက္ခဲသူ့မ်ားက ထုိစာသားအား “လူဝင္မ္ႈႀကီး 
ၾကပ္ေရးရံုးက ဝနထ္မ္းေတြကိ ုႏိငုင္အံတြင္းက တုိင္းရင္းသားမ်ိဳ းႏြယ္ဝငမ္ဟတ္ုတဲသူ့ေတြရ႕ဲ ႏိငုင္သံား 
ျဖစ္မႈကို ေသခ်ာစီစစ္ရန္ သတိေပးခ်က”္ ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုၾကသည္။25 

ဤသုိ႔ ျပည္သူမ်ား၏ ႏိငုင္သံားျဖစတ္ညမ္ႈဆုိငရ္ာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလျဲခင္းမ်ားသည ္
ျပႆနာမ်ားကုိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည။္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲသုိ့႔ မတူညသီည္ ့စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားေပၚတြင ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကုိက္ညမီႈရိွေနေစရန ္အေရးႀကီးသည။္ တရားဝငစ္ာ 
ရြကစ္ာတမ္းမ်ားေပၚရိွ ပဂုိၢဳ လ္ေရးဆိငုရ္ာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေျပာင္းလရဲနခ္ကခ္သဲည။္ ထုိ႔အတြက္ 
ေၾကာင္ ့ထုိအခ်ကအ္လက္မ်ားက ျပညသ္မူ်ားအား မွားယြင္းေသာ သုိ႔မဟုတ္ မႏွစ္သက္္ေသာနာမည ္
ႏွင့္ ျဖစ္တည္မႈမ်ားတြင္ ပိတ္္မိေနေစတတ္သည္။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ ကရင္လူမ်ိဳးတစ္ဦးမွ အကယ္၍ 
အိမ္ေထာငစ္စုာရင္းေပၚတြင္ ဗမာနာမည္ေေရွ႕ဂုဏပု္ဒ္ျဖစသ္ည္ ့ဦး/ေဒၚ ထည္ၿ့ပီးပါက မွတ္ပံတုင္ေပၚတြင ္
ေစာ/ေနာ္အျဖစ ္ျပန္ေျပာင္းရန ္ခကခ္ဲေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခဲသ့ည။္ အခ်ိဳ ႕ေသာ ရြာလူူႀကီးမ်ားက ဤအခက္ 
အခအဲား သတိထားမသိျဖင္ ့တရားဝငစ္ာရြကစ္ာတမ္းမ်ားေပၚရိွ ၎တုိ႔၏အမညမ္်ားေရွ႕တြင ္တုိင္းရင္း 
သားဂဏုပ္ဒုမ္်ားပါရိွေစရန္အတြက ္ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာငၾ္ကရန ္ျပညသူ္မ်ားအား တုိက္တြန္းၾကသည။္ 
မူေၾတာ္(ဖာပြန)္ခ႐ိငု၊္ ဒြလုိဲၿမိဳ ႕နယ္၊ ကတိငုတိ္ေက်းရြာအုပစ္မွု ေက်းရြာအၾကံေပးတစဥ္ီးက “ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔က ရြာမွာရိွတဲ ့ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲလူမ်ဳိးေတြကိ ုကေလးရတာနဲ႔ နာမညက္ိကုရင္လုိမည့္ေပးဖုိ႔ သတိေပး 

25 Lawi Weng မွ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ Frontier Myanmar တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Call me Mi: Ethnic groups 
celebrate honorifics victory” တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://www.frontiermyanmar.net/en/call-me-mi-ethnic-groups-celebrate-honorifics-victory/
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ထားတယ္။ သူတုိ႔ကေလးေတြကုိ ဗမာနာမညမ္ေပးဖို႔ ေျပာထားတယ္။” ဒူးသထူ(သထံ)ုခ႐ိငု၊္ ဘီးလင္း 
ၿမိဳ ႕နယ္၊ ေျပာင္းျပေက်းရြာအုပစ္မွု ရြာလူႀကီးတစဥ္ီးကလည္း ၎၏ေက်းရြာတြင ္တူညသီည္န့ည္းဗ်ဴဟာ 
ကုိ အသံုးျပဳရန ္အၾကံေပးခဲသ့ည။္ “အခဆုိုရင ္ကၽြန္ေတာ္က ရြာသားေတြကုိမွာထားတယ္။ တကယ္လုိ႔ 
သူတုိ႔ရ႕ဲကေလးေတြအတြက ္ေမြးစာရင္းလုပ္ေပးတဲအ့ခါ သူတို႔ရ႕ဲနာမည္ေတြက ဗမာလုိျဖစ္ေနရင္ေတာင ္
မွ နာမည္အေရွ႕မွာ ‘ေနာ္’ နဲ႔ ‘ေစာ’ ထည့္ဖို႔ ေျပာထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမြးစရင္းထဲကသူတုိ႔ရဲ႕ 
နာမည္ေရွ႕မွာ ‘ေနာ္’ နဲ႔ ‘ေစာ’ ပါၿပီးသားဆုိရင္ ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ျငင္းလုိ႔လည္းမရေတာ့ဘူး။ 
ေျပာင္းလို႔လည္း မရေတာ့ဘူး။” 

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ နာမညမ္်ားသညလ္ည္း ဗမာမႈျပဳျခင္းခံရေလ့ရိွသည။္26 ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအခ်ဳ ႕ိက 
မွတ္ပံတုငလု္ပသ္ည္အ့ခါတြင ္၎တုိ႔၏အမညမ္်ားအား အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားမွ လုံးဝေျပာင္းလပဲစ္လုိက္ 
ေၾကာင္း ေျပာျပခဲၾ့ကသည။္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြငလ္ည္း ဆရာ/မ မ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမည ္
မ်ားအား ဗမာမႈျပဳေလ့ရွိ္ၾကသည္။
 
ဒူးပလာယာခ႐ိုင္မွ ဆရာမေဟာင္းတစ္ဦးက သူမ၏ေက်ာင္းတြင္ ၾကံဳခဲ့ရသည့္အေျခအေနကို ဤသို႔ 
ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့သည္။ “ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းသူေလးရဲ႕နာမည္က ေဖာဝါးဆုိပါ 
ေတာ့။ သူ႔ရ႕ဲေက်ာင္းနာမညက္ိလုည္း ေနာ္ေဖာဝါးလုိ႔ပ ဲစာရင္းသြင္းေပးသင့္တယ။္ ဒါေပမယ့္ သတူို႔က 
ပန္းျဖဴဆုိၿပီး ထည့္လုိက္တယ္။ ကၽြနမ္ကသူတုိ႔ကုိ အဲလ့ိလုုပလုိ္႔မရဘူးလုိ႔ေျပာေပမယ့္ သူတို႔က အဲဒ့နီာ 
မည္က နားေထာင္လုိ႔ေကာင္းတယ္လုိ႔ ျပန္ေျဖတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ သူတုိ႔ကုိျပန္ေျပာလုိက္တယ္။ ေခၚလုိ႔ 
ေကာင္းတုိင္း ဒလုိီေျပာင္းလုိ႔မရဘူး။ ေက်ာင္းသူရ႕ဲနာမညအ္ရင္းကုိပ ဲထည္ရ့မယ္။” ေဖာဝါးႏွင္ ့ပန္းျဖဴ 
မွာ အဓပိၸါယ္ အတူတူပငျ္ဖစသ္ည။္ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ဗမာနာမညအ္ား အသုံးျပဳ 
ျခင္းသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာအေျခအေနဟု ထင္မွတ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
 
လူတစဥ္ီး၏အမည္အား ေက်ာင္းအပ္သည္အ့ခါတြင္ေျပာင္းခဲပ့ါက ထုိနာမညသ္ည ္တရားဝငအ္မညျ္ဖစ ္
သြားၿပီး အျခားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္မွတ္တမ္းမ်ားထဲတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္သည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာရြာသားမ်ားက ၎တို႔၏ကေလးမ်ားတြင္ ေမြးစာရင္းမရွိပါက ကေလး၏အသက္ကို သက္ 
ေသျပရန္အတြက္ ေက်ာင္းမွစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အားကိုးရေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ 
အမိ္ေထာငစ္စုာရင္းရိွ အမညႏွ္င့္ေက်ာင္းအမည ္ကိက္ုညမီႈမရိွပါက မဘိမ်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔၏ ကေလး 
မ်ားအတြက္ မွတ္ပံတုင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစမွု မွတ္ခ်က္ျပဳထား 
သကဲသုိ့႔ တစစ္ံတုစ္ေယာက္အား ထိအုမညျ္ဖင္ ့သိထားပါက သူ၏အမညအ္ား ေနာက္ပိငု္းတြင္ေျပာင္းလ ဲ
ရန္မွာ ခက္ခဲႏိုင္သည္။ 

26 ဥပမာအားျဖင္-့ ကရငန္ာမညမ္်ားသည ္ဘာသာစကားအားျဖင္ ့ေရးနည္းျဖစ္ေစ၊ အသံထြကဖ္တ္နည္းျဖစ္ေစ ျမနမ္ာႏွင္လုံ့းဝ 
ကြဲျပား ျခားနားသည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးသည္ျဖစ္ေစ၊ အသံထြက္ဖတ္သည္ျဖစ္ေစ မတူကြဲျပားစြာ ထြက္လာမည္ 
ျဖစ္သည္။
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ဗဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ၏ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုမွာ ဗမာမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ျဖစ္ 
တညမ္ႈကုိ ေမွးမိွနသ္ြားေစၿပီး ႏိငုင္ံေရးႏွင္ယ့ဥ္ေက်းမႈတြင ္လူနည္းစျုဖစသ္ြားေစသည။္ ဤကဲသ့ုိ႔ေသာ 
ဗမာမႈျပဳျခင္းမ်ားသည္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိကအခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္လူနည္းစုမ်ား၏ တုိင္းရင္းသားဝိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာဗမာအျဖစ္သုိ႔ 
ေျပာင္းလိုက္ျခင္းသည္ အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ားကို္ အေရအတြက္နည္းပါးသြားေစသည္။ အခ်ိဳ႕ ေမးခြန္းေျဖ 
ၾကားသူမ်ားက စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ၎တို႔အား ဗမာ သို႔မဟုတ္ ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ “မွားယြင္း” 
ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

အခ်ိဳ ႕ေမးခြန္းေျဖၾကားသမူ်ားက သန္းေခါငစ္ာရင္းေကာက္ယူသည္ ့လုပင္န္းစဥတ္ြငလ္ည္း မဟာဗမာ 
လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒအား က်င့္သံုးျခင္းကို မၾကာခဏေတြ႔ရေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ဲ့ၾကသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
ေက်းရြာမ်ားသို႔ကြင္းဆင္းၿပီး လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူသည့္အခါတြင္ ရြာသားမ်ားကို တိုင္းရင္းသား
မ်ား၏နာမည္ေရွ႕ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ မေပးခဲ့ေပ။ ဘိတ္-ထားဝယ္ (ၿမိတ္-ထားဝယ္) ခ႐ိိုင္၊ 
လယ္ဒိုစိုး ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘ--- ေက်းရြာမွ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူက “ကၽြန္မ 
တုိ႔ကုိ သူတုိ႔က ဗမာလမူ်ိဳ းအျဖစ ္ကိယ္ုစားျပဳေစခ်ငလုိ္႔ ဗမာလဥူီးေရ စာရင္းထမွဲာ ထည္တ့ြက္လုိက္တယ္။” 
ကရငလူ္မ်ိဳးအျဖစ ္မဟုတ္ပ ဲကရင-္ဗမာ တိငု္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သူမကေျပာျပခဲ ့
သည။္ ဒူးပလာယာခ႐ုိင္မွ ကရင္အမ်ိဳ းသမီးအစည္းအရံုး၏အၾကံေပးတစဥ္ီးကလည္း “သူတုိ႔က ကရင ္
လူမ်ိဳ းေတြေပ်ာက္သြားၿပီး ဗမာလူမ်ိဳ းအေရအတြကတ္ိုးလာတာကုိ လုိခ်ငၾ္ကတယ္”ဟထုပ္ေလာင္းေျပာ 
ျပခဲ့သည။္ ၁၉၈၂ ခႏွုစ ္ျမနမ္ာႏိငုင္သံားဥပေဒတြင ္ကရင၊္ မြန၊္ ရွမ္း စသည္လူ့မ်ိဳ းမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းသည ္
ျမနမ္ာႏိငုင္သံားတစဥ္ီးအျဖစသ္တ္မွတ္ရန ္လံုေလာက္သညဟ္ ုေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အစုိးရ၏မူဝါဒ 
မ်ားက ဗမာမဟုတ္ေသာ တိငု္းရင္းသားမ်ားအား ၎တို႔အေနျဖင့္ တိငု္းရင္းသားအျဖစ္ သတမ္ွတျ္ခင္း 
ခံရရန္အတြက္ ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ ခံစားရေစသည္။ 

၂) အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား

အျခားေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားက အစိုးရ၏ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားကို 
ထပ္ေလာင္း ၾကံဳေတြ႔ခစံားၾကရသည။္ ကရငအ္မ်ိဳ းသားအစည္းအရံုး ထိန္းခ်ဳပန္ယ္ေျမျဖစသ္ည္ ့ဒူးပလာ 
ယာခ႐ိငု၊္ ႏို႔တေကာ(ၾကာအင္းဆိပႀ္ကီး)ၿမိဳ ႕နယ္၊ ပအို႔ဝလူ္မ်ိဳ းအမ်ားစုေနထုိငသ္ည္ရ့ြာမွ ပအုိ႔ဝအ္မ်ိဳ းသား 
တစဥ္ီးက ပအုိ႔ဝရ္ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္မ်ားရရိွရနႀ္ကိဳးစား႐နု္းကနၾ္ကရေၾကာင္း ရွင္းျပခဲသ့ည။္ 
ထုိ႔အတြက္ေၾကာင္ ့၎တုိ႔အေနျဖင္ ့မွတ္ပံတုငရ္ရိွႏိငုရ္န္အတြက ္အသုံးျပဳခဲသ့ည္ ့နည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္ 
တစခ္ါတစရ္တံြင ္၎တုိ႔၏တုိင္းရင္းသားအမညအ္ေရွ႕ဂဏုပ္ဒုမ္်ားကုိ ဆက္လက္ထနိ္းသိမ္းထားႏိငုရ္န ္
အတြက ္ပိမုိခုကခ္ဲေစသည။္ အဆိပုါပအို႔ဝရ္ြာသား၏ ျပနလ္ည္ေျပာျပခ်ကအ္ရ ပအို႔ဝလူ္မ်ိဳ းမ်ားအေနျဖင္ ့
လြနခ္ဲသ့ည္ႏွ့စ္ေပါင္းမ်ားစြာက အမ်ိဳ းသားမွတ္ပံတုင္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရခဲ့ေပ။ သူအပါအဝင္အျခားသူ 
မ်ားသည ္မွတပ္ံတုငရ္ရိွရနအ္တြက္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပမ္ႈနယ္ေျမအတြင္းရိွ ေက်းရြာမ်ားသို႔သြားေရာက္ခဲၾ့က 
ရသည္။ သူ႔အား မိသားစုဝင္အျဖစ္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ထည့္သြင္းေပးမည့္ ေကာတရိ (ေကာ့က 
ရတိ)္ၿမိဳ ႕နယ္မွ ကရင္ရြာတစ္ရြာရိွ မိသားစုတစ္စုထံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲရ့သည။္ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင္ ့သူ႔၏ 
အမည္ေရွ႕တြင ္ကရငတုိ္င္းရင္းသားအမည္ေရွ႕ဂဏ္ုပုဒ ္‘ေစာ’ ပါဝင္ေနသည။္ ဤအေျခအေနႏွင့္ပတ္ 
သက္ၿပီး သူ၏အျမငကုိ္ ဤသို႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ပအို႔ဝလ္မူ်ိဳးေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲနာမည္ေရွ႕မွာ ‘ခြန’္ ထည္ရ့ 
မယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ေစာ၊ ဦး ဒါမွမဟုတ္ ‘ေမာင္’ ဆိုတာေတြ ထည့္ထားေပးတယ္။ 
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[…]ရြာသားေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲတုိင္းရင္းသားအသြငျ္ပငလ္ကၡဏာေတြနဲ႔ အခြင္အ့ေရးေတြကုိ နားမလညၾ္က 
ဘူး။ ဒါေၾကာင္ ့အစိုးရကသူတုိ႔နာမည္ေရွ႕မွာ ထည့္ခ်ငတ္ာထည္လုိ့႔ရတယ္။ […] ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တိငု ္
လည္း မွတ္ပံုတင္လုပ္တုန္းက ဘာမွနားလည္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕နာမည္ေရွ႕မွာ 
‘ေစာ’ ထည္မ့ယ္လုိ႔ေျပာေတာ့ ရပါတယလုိ္႔ေျပာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္က မွတပ္ံတုငရ္ဖို႔က အေရး 
ႀကီးလုိ႔ သူတုိ႔ထည့ခ္်ငတ္ာ ေပးထည္လုိ့က္တယ္။”  သူ႔အေနျဖင္ ့သူ၏မွတပ္ံတုငမွ္ အမညကုိ္ေျပာင္းလုိ 
ေသာ္လည္း သ၏ူအျခားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြငလ္ည္း ထုိမွတ္ပံတုငမွ္ အမညက္ိ ုအသုံးျပဳထား 
ေသာေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္အမည္ကို ေျပာင္းပါက အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေတာ့မည္ 
မဟုတ္ေပ။ “ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခက္အခဲေတြ ထပ္ေတြ႔မွာစိုးလုိ႔ ဒအီတုိင္းပ ဲထားလုိက္ေတာ့တယ္။” 
ထို႔ေၾကာင့္ သူ၏အမည္အရင္းကို အိမ္သံုးနာမည္အျဖစ္သာ အသံုးျပဳေတာ့သည္။ 
 
ဤသို႔ေသာအေလ့အထမ်ားသည ္မညမွ္်က်ယ္ျပန္႔လ်ကရိွ္သညကုိ္ ေျပာရနခ္က္ခသဲည။္ သို႔ေသာ္လည္း 
ဤကိစၥသည ္ကရငမ္ဟုတ္သည္ ့အျခားရြာသားမ်ားၾကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အချဲဖစသ္ျဖင္ ့မီးေမာင္းထုိး 
ျပသင့္ေသာအခ်ကျ္ဖစသ္ည။္ ဤသုိ႔ေသာကိစၥရပမ္်ားအား ျဖစ္ေပၚေစသည္အ့ခ်က္မ်ားမွာ ျခားနားမႈမ်ား 
ရိွႏိငု္ေသာ္လည္း တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ရရိွခဲသူ့မ်ားအတြက္ ပိ၍ုအခက္အခ ဲျဖစ္ေစသည။္ 
ပအို႔ဝ္ရြာသားအမ်ားအျပား ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ကဲ့သို႔ပင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အျခားေရြးခ်ယ္
စရာမ်ားစြာမရွိသျဖင့္ တရားဝင္အေထာက္အထားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတုိ ႔၏တုိင္းရင္းသား 
ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကိ ုထခိိက္ုေစသည္အ့ေျခအေနမ်ားကုိ လက္ခံခဲၾ့ကရသည။္ ဤဥပမာတြင္ေဖာ္ျပ 
ထားေသာ ႏိငုင္သံားဆုိငရ္ာစာရြကစ္ာတမ္းမ်ား ရရိွႏိငုခ္ြင္သ့ည ္ဤေဒသမွ ကရငရ္ြာသားမ်ားအတြက္ 
ပိမုိလုြယကူ္ေၾကာင္းႏွင္ ့အစိုးရ၏အတားအဆီးမ်ားရိွေနေသာလ္ည္း တိငု္းရင္းသားလနူည္းစမု်ားသည ္
၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးကုိရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသုံးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ မီး 
ေမာင္းထိုးေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူက တုိင္းရင္းသားတစဥ္ီးအေနျဖင္ ့၎တုိ႔၏ တုိင္းရင္းသားဝိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ 
မညသုိ္႔စာရင္းသြင္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင္ပ့တ္သက္၍ စတ္ိဝငစ္ားဖြယ္ေကာင္းသည္ ့အလားတူကစိၥ ရပ္မ်ားကုိ 
ေထာက္ျပခဲသ့ည။္ ထုိ႔ေနာက ္ဤကဲသုိ့႔ေသာျဖစရ္ပမ္်ားေၾကာင္ ့တုိင္းရင္းသားအမညမ္်ားကုိ မွတ္တမ္း 
တငရ္ာတြင ္မွားယြင္းႏိငုျ္ခင္း သို႔မဟုတ္ အထူးသျဖင္လ့မူ်ိဳ းႏြယ္စအုမ်ားအျပားေနထိငုသ္ည္ ့ေဒသတြင ္
အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားကိပုါ ျခံဳငံစုာရင္းသြင္းမျိခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိငု္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲသ့ည။္“ရြာလူႀကီးက 
ကရင္ဆုိရင္ သူတုိ႔[အစိုးရ စာေရးမ်ား]က လူေတြအားလုံးရဲ႕ နာမည္မွာ ‘ေစာ’ ထည့္လုိက္တယ္။” 
ရြာလူႀကီးမွ ရြာသားမ်ားအား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကူညီျဖည့္ေပးသည့္အခါတြင္လည္း စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားကုိ ပံုစံတူျဖည့္ရန္ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ “မွတ္ပံုတင္လုပ္တဲ့အခါ ေက်းရြာလူႀကီးအေပၚမွာလည္း 
အမ်ားႀကီးမတူည္တယ။္ ဘာလုိ႔လဆဲိုေတာ့ ရြာလႀူကီးက ခငဗ္်ားရ႕ဲနာမည၊္ အသက္နဲ႔လူမ်ိဳ းကိ ုခငဗ္်ား 
အတြက္ ျဖည့္ေပးရတယ္။ တကယ္လုိ႔ရြာလူႀကီးက ‘ေစာ’ လုိ႔ျဖည္ပ့ါဆုိရင္ ရြာသားက ‘ေစာ’ လုိ႔ ထည္ရ့ 
တယ္။” အကယ္၍ ကရင္ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏တိုင္းရင္းသားနာမည္အေရွ႕ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို 
ႏိငုင္သံားဆိငုရ္ာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ တုိးျမႇင့္ထည္သ့ြင္းေရးသားႏိငုၾ္ကေသာ္လည္း အျခားလူမ်ိဳ းစ ု
ငယ္မ်ားမွာမႈ ဤကဲ့သို႔ထည့္သြင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ကရင္မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦး
တည္းသာလွ်င ္သူ႔အေနျဖင့္ သူ၏မွတ္ပုံတင္တြင္ အမည္ေရွ႕ဂဏုပ္ဒုအ္မွနကုိ္ ထည္ ့သြင္းႏိငုခ္ဲ့ေၾကာင္း 
ေျပာခဲ့သည္။
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ကရင္မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိစၥအနည္းငယ္ကို 
ေထာက္ျပခဲသ့ည။္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းအမ်ားစသုည ္ျမနမ္ာအစိုးရႏွင္ ့တပမ္ေတာ္တုိ႔မွ လပု္ေဆာငျ္ခင္း 
ျဖစသ္ညဟု္ ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားစုက ေဖာျ္ပထားခဲ့သည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း ပအုိဝ္ရ့ြာသားတစဥ္ီးကမ ူျမနမ္ာ 
အစုိးရႏွင္ ့KNU တုိ႔ ႏွစဖ္က္လုံးမွ ၎တို႔၏ ေက်းရြာအား ပအုိ႔ဝရ္ြာအျဖစ ္အသိအမွတ္ျပ ျဳခင္းမရိွသည္အ့ျပင ္
၎တုိ႔အေနျဖင္ ့ဆုံးျဖတခ္်က္ႀကီးႀကီးမားမား ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင္ ့ေက်းရြာအုပစ္/ု ၿမိဳ ႕နယ္ အစည္းအေဝး 
မ်ားတြင္ ဖယ္က်ဥ္ခံရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မူေၾတာ္ခ႐ိုင္၊ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္မွ ရွမ္းရြာသားတစ္ဦးက 
သူ႔အေနျဖင္ ့ရြာတြင ္လူနည္းစတုစဥ္ီး ျဖစ္ေနသည္ ့အတြက္ ကရငလူ္မ်ိဳ းမ်ား၏ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းခရံပံကုိ ု
ဤသို႔တင္ျပခဲ့သည္။ “သူတုိ႔ [ကရင္လူမ်ဳိး] က ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာတယ္။ နင္က ရွမ္းလူမ်ိဳး။ ဘာလုိ႔ 
ရွမ္းျပည္ကုိမျပန္တာလဲ။” 

တုိင္းရင္းသားမ်ိဳ းႏြယ္စတုစစ္မွု အေျခခ်ေနထုိငသ္ည္ ့နယ္ေျမေဒသ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအရသတ္မွတ္ 
ထားေသာေနရာမ်ားတြင ္ေနထိငုျ္ခင္းမရိွသည္အ့တြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာအား ဒူးပလာ 
ယာခ႐ိငု၊္ ႏို႔တေကာၿမိဳ ႕နယတ္ြင္းရိွ ကရငအ္သုိက္အဝန္းအတြင္း ေနထုိငလ္်က္ရိွေသာ မြနလူ္မ်ိဳ းရြာသား 
တစဥ္ီးမွ ၾကံဳေတြ႔ခဲရ့သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔သြားသည္အ့ခါမ်ားတြင ္ဗမာမ်ားက သူ႔ကိုေစာ္ကား 
ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္းႏွင္ ့အထငအ္ျမင္ေသးၾကေၾကာင္းေျပာခဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ဗမာေတြရ႕ဲခြျဲခား 
ဆက္ဆံတာ ခံရတယ္။ […] သူတုိ႔ကေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနရင္ေတာင္မွ 
KNU လက္ေအာက္မွာ ေနရမယ္လုိ႔ သတူို႔ကေျပာတယ္။” တိငု္းရင္းသားလူနည္းစမု်ားအၾကား ပဋပိကၡ 
မ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား အနည္းငယ္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳး 
မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ၎တို႔၏လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံ 
ေရးရွိၾကသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ 

၃) တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု၏ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ခလယ္လြထူီခ႐ိငု၊္ မူး(မနု္း)ၿမိဳ ႕နယ္မွ ကရငပ္ညာေရးႏွင္ယ့ဥ္ေက်းမႈဌာန (KECD)27 ၏ ဒအုတြင္းေရးမွဴးမွ 
KHRG အား ဤသုိ႔ ေျပာခဲ့သည္။ “ကရင္လူမ်ဳ ိးအားလုံး ခရစယ္ာနပ္ျဲဖစျ္ဖစ ္မရိိုးဖလာကုိးကြယသူ္ပျဲဖစျ္ဖစ ္
ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္္ရဲ႕ ခြဲျခားဆက္ဆံတာကုိ ခံရဖူးတယ္။” ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး၏ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစသူ္ ေနာ္ကေညာေဖာက သမူ၏အျမငကုိ္ ဤသုိ႔ေျပာခဲသ့ည။္ “ဝမ္းနည္း 
စရာေကာင္းတာက စနစ္ရဲ႕ေအာက္မွာေနေနရတဲ့ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုက သူတုိ႔ေတြအေနနဲ႔ လူမ်ိဳး 
ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္တည္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတုိ႔တစ္ဘဝလုံး ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရတယ္ဆိုတာကုိ မသိ 
ၾကဘူး။ သူတို႔အေနနဲ႔ ဒီလုိဘဝမွာေနေနရတာဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ကံၾကမၼာလုိ႔ ထင္ေနၾကတယ္။”  

ယခအုခ်နိအ္ထိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ တုိင္းရင္း 
သားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒအရ (တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ၁၃၅ 

27 ကရငပ္ညာေရးႏွင္ယ့ဥ္ေက်းမႈဌာန (KECD) သည ္ကရငအ္မ်ိဳ းသားအစည္းအ႐ံုး၏ ပညာေရးဌာနျဖစသ္ည။္ ၎၏အဓကိ 
ရည႐္ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ျမနမ္ာျပညအ္ေ႐ွ႕ေတာငပ္ိငု္း ေက်းလက္ေဒသတြင ္ေနထုိင္ေသာကရငလ္မူ်ိဳ းမ်ားအား ၎တုိ႔၏မခိင ္
ဘာသာျဖင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားေပးရနျ္ဖစသ္ည။္ ထုိ႔နည္းတစူြာ ၎တို႔သည ္ကရငစ္ာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္သ့မိငု္းကုိ 
ထိန္းသမိ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ျဖစ္သည။္ ၎သည ္ထုိနယ္ပယ္ေဒသမ်ားတြင ္အေရးပါေသာ ပညာေရးဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသူျဖစ ္
ေသာ္လည္း၊ ၎ကို ျမန္မာျပည္အစိုးရမွ တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳျခင္းမ႐ွိေပ။
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စုထဲတြင္ တစ္စုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္အတြက္) အကာအကြယ္ေပးထားမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း KHRG မွ 
ေမးခြန္းေျဖၾကားခဲ့ေသာရြာသားမ်ားထဲမွ အနည္းငယ္သာလွ်င္ ထိုဥပေဒတည္ရွိေၾကာင္းကို သိရွိၾက 
သည။္ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားအား ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခဥံပေဒတြင ္ထည္သ့ြင္းေရးသားထားၿပီးျဖစ ္
ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားအခြင္အ့ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္ဥ့ပေဒအား ေရးဆြသဲည္ ့ထုိအခြင္ ့
အေရးမ်ားကုိ ဥပေဒျပဌာန္းကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိငုရ္နအ္တြကျ္ဖစသ္ည။္ လုပင္န္းစဥအ္ား 
ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္အတြက ္တိငု္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းအျပင္ ထုိဥပေဒ၏ အဓိက 
ဦးတညခ္်က္မွာ လူနည္းစတုိငု္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္ ့စာေပအခြင္အ့ေရးအား ကာကြယ္ေစာင္ ့
ေရွာက္ရနျ္ဖစသ္ည္။ ထုိဥပေဒသည ္ႏိငုင္သံားဆုိငရ္ာစာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအစုိးရႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာ အမညစ္ာရင္းေပးသြင္းျခင္းမ်ားတြင္ နာမညအ္ေရွ႕ဂဏုပ္ဒုမ္်ားအသံုးျပဳခြင္ ့သို႔မဟတ္ု တုိင္း 
ရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္မ်ား စသည့္တုိင္းရင္းသားဝိေသသလကၡဏာ  
ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား 
သည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရရန္ 
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားမရွိရျခင္း အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ အစိုးရ၏ခ်မွတ္ထားေသာ 
အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြငမ္ ူအထူးျဖင္ ့ျမနမ္ာ 
ျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းရိွ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင ္ေနထုိင္ၾ္ကသည္ရ့ြာသားမ်ားသည ္စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားလိုအပ္သည္ဟု မရႈျမင္ၾကေသာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမရွိၾကပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသား 
ျဖစမ္ႈဆုိငရ္ာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည ္လူတစဥ္ီး၏အခြင္အ့ေရးအား ရရိွႏိငုရ္နအ္တြက္ လုိအပသ္ည။္  
မွတ္ပံတုငမ္ရိွပါက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင ္ဆႏၵမဲေပးခြင္၊့ ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြင္း လြတ္လပ ္
စြာသြားလာခြင္၊့ ကေလးမ်ားအား မသငမ္ေနရျဖစ္ေသာ မလူတန္းေက်ာင္းအဆင္ထ့ကပ္ိ၍ု သငၾ္ကားခြင္ ့
သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာမ်ားအားဝယယူ္ခြင့္ႏွင္မွ့တ္ပံတုင္ခြင္စ့သည္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ား မရရိွႏိငုပ္ါ။ KNU ထနိ္း 
ခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာ၊ ကေလးမ်ားကို KECD ေက်ာင္းတြင္ထားသူမ်ားႏွင့္ ေျမ
ယာမ်ားကုိစာရင္းသြင္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းကုိ 
ခရံျခင္းမရိွေသာသူမ်ားသည ္အစိုးရမွထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပုံတင္မ်ားမရိွေသာ္လည္း ဆုိးက်ဳ ိးသက္ေရာက္ 
မႈမ်ားကို ခံစားရႏိုင္ေခ်မွာ သိသိသာသာနည္းပါးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ 
ေရးစနစသ္ည္ ေဆြစဥမ္်ိဳ းဆက္ ႏိငုင္အံတြင္းေနထုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ပတသ္က၍္ သက္ေသအေထာက္အ 
ထားမ်ားကုိ လုိအပသ္ျဖင္ ့အကယ၍္ရြာသားမ်ားအေနျဖင္ ့မွတ္ပံတုငမ္လုပရ္န ္ေရြးခ်ယ္ပါက ၎တို႔၏ 
မ်ိဳးဆက္မ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္ မေသခ်ာမႈမ်ား ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။ 

ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းႏွင္ ့မဲေပးခြင္မ့်ားသည ္အလြနအ္ေရးႀကီးေသာ ျပႆ 
နာတစရ္ပအ္ျဖစ ္ဆက္လက္တညရိွ္ေနသည။္  တုိင္းရင္းသားလနူည္းစမု်ားအေနျဖင္ ့မွတ္ပံတုငပ္ိငုဆုိ္ငမ္ႈ  
မရိွျခင္းကိစၥ တစခ္တုည္းေၾကာင့္မဟုတ္ေပ။ ယခင္ကမရဲံုေစာင္လု့ပသ္ားတစဥ္ီးအျဖစ ္လုပက္ိငုခ္ဲဖ့ူးသည္ ့
ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အကယ္၍လူတစ္ဦး၏ မွတ္ပံုတင္ထဲရွိ နာမည္ေရွ႕ 
ဂဏုပ္ဒုမွ္ာ တုိင္းရင္းသားဂဏုပ္ဒုမ္ဟုတ္ပ ဲဗမာနာမညအ္ေရွ႕ဂဏုပ္ဒုျ္ဖစ္ေနပါက ထုိသူအေနျဖင္ ့၎ 
၏တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးအတြက္ မဲေပးခြင့္မရွိေတာ့ပါ။ အျခားေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက 
လည္း ၂၀၁၅ ခႏွုစ ္ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္အစိုးရဝနထ္မ္းမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ေက်းရြာသုိ႔ မစဲာရင္းသြားေရာက္ 
ရယူျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မဲေပးခြင့္မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
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 မဆဲႏၵရွငမ္်ားအားလုံး ၎တုိ႔ႏွစ္သက္သည္ ့ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား လြတ္လပစ္ြာ ေရြးခ်ယ္ပိငုခ္ြင္ရိွ့ေသာ္ 
လည္း ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးက အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္း  ၎တို႔၏မဲေပးပိုင္ခြင့္မ်ားကို အလြဲ 
သံုးစားျပဳခံခဲ့ရၾကေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ကေတာ့ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ေနတဲ့အ 
တြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မဲေတြအကနုလ္ံုး သတုိူ႔ (ျမနမ္ာအစိုးရ) ရဲ႕  လကထ္ဲမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာင ္
မသိလုိကပ္ ဲကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲမဲေတြက သူတုိ႔အတြက္ျဖစသ္ြားတယ။္” “သူတို႔ေတြ ကၽြန္ေတာ့္ရ႕ဲ နာမညန္ဲ႔ 
ဘယ္ပါတီကုိ မဲေပးခဲ့လည္း ကၽြန္ေတာ္မသဘူိး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘာမွမတတ္ႏိငုဘူ္း။ […] 
သူတုိ႔ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕မဲကုိထပ္ၿပီးသံုးခြင့္မေပးေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ပဲ မဲေပးခ်င္ 
တယ္။” ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာခဲ့သည္။ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားသာလွ်င ္မဲေပးရာတြင ္လြတလ္ပစ္ြာပါဝငခ္ြင္ ့
မရၾကပါ။ ဤအစီရင္ခံစာႏွင့္ ယခင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာ28 အတြက္ ေမးခြန္း 
ေျဖၾကားခဲ့ၾကသူမ်ားက ၎တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔အား မည္သူ႔ကိုမဲေပးရမည္ဟု ညႊန္ၾကား 
ခဲ့ေၾကာင္း တသမတ္တည္း ေျပာခဲ့ၾကသည္။ အျခားေသာျပႆနာတစ္ရပ္မွာ မဲေပးျခင္းအေပၚ ထား 
ရွိေသာ ယံုၾကည္မႈျဖစ္သည္။ ေက်းရြာလူႀကီးတစ္ဦးမ“ွတခ်ိဳ႕ရြာသားေတြက သူတုိ႔အေနနဲ႔ မဲေပးရင္ 
ေတာငမွ္ ဘာမွေျပာင္း လမွဲာမဟုတ္ဘူးလို႔ထငၾ္ကေတာ့ မမဲေပးတာ ပိုေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ။္” 
ဟုဆိုခဲ့သည္။ 

ဤအစရီငခ္စံာအတြက္ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားအား လပု္ေဆာငၿ္ပီးေနာက္ပိငု္း မၾကာမအီခ်နိက္ ျဖစ္ေပၚခဲ ့
ေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္တစ္ခုမွာ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ မြန္၊ 
ကရင္ႏွင့္ ပအို႔ဝ္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါတြင္ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းအပ္သည့္အခါတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းအား 
ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခါမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္တိုင္းရင္းသားနာမည္ေရွ႕ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား
အား သံုးခြင့္ရၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒအား  တြန္းလွန္ရာတြင္ အေရးႀကီး 
သည္ ့ေျခလွမ္းတစခ္ျုဖစ္ေသာလ္ည္း တုိင္းရင္းသားလူနည္းစမု်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားက တိငု္း 
ရင္းသားအမ်ားစကုို ဗမာအမညမ္်ားႏွင္ ့ဗမာနာမည္ေရွ႕ဂဏုပ္ဒုမ္်ားအား ဆက္လက္အသံုးျပဳရန ္တြန္း 
အားေပးေစႏိုင္သည္ဟု တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။29 

28 KHRG မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “The 2015 Elections and Beyond: Perspectives from 
villagers in rural southeast Burma/Myanmar” တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

29 Lawi Weng မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ Frontier Myanmar တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Call me Mi: Ethnic groups 
celebrate honorifics victory” တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://khrg.org/2016/02/2015-elections-and-beyond-perspectives-villagers-rural-southeast-burmamyanmar
https://www.frontiermyanmar.net/en/call-me-mi-ethnic-groups-celebrate-honorifics-victory/
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(ဂ) မြတ္စလင္မ်ား  

လူမ်ိဳ းေရးႏွင္ ့ဘာသာေရးခြျဲခားဆကဆံ္မႈမ်ားသည ္ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြင္းေနထုိင္ေသာ ဗမာမဟုတသ္ည္ ့
အစအုဖြဲ႔အားလုံးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ္လည္း မြတစ္လငမ္်ားၾကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခမဲ်ားသည ္
KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းထားေသာ မြတစ္လင္မဟုတသူ္မ်ားေဖာ္ျပသည္ ့အခကအ္ခမဲ်ားႏွင္ ့ကြျဲပားမႈရိွ 
သည။္ လြနခ္ဲသ့ည္ ့ဆယစု္ႏွစ္မွစ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည ္ဒမီိကုေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင္ ့တိငု္းရင္း 
သားလူနည္းစမု်ား၏အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးရနရ္ညရ္ြယ္ေသာ္လည္း မြတ္စလငမ္်ားမွာ ဖယ္က်ဥ ္
ခံေနၾကရဆျဲဖစသ္ည။္ ျမန္မာျပညအ္ေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ KHRG လႈပရွ္ားရာနယ္ေျမေဒသတြင ္ေနထုိငၾ္က 
ေသာ မြတ္စလင္မ်ား၏အေျခအေနမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္မ်ား၏အေျခအေနကဲ့သို႔ ဆိုးရြားမႈ 
မရိွပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းရိွ မြတစ္လင္မ်ားသည ္အျခားေသာတုိင္းရင္းသားႏွင့္ 
ဘာသာဝင္မ်ား မၾကံဳေတြ႔ရေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို  ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ၾကလ်က္ရွိသည္။ 

ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းတြင ္မြတ္စလငအ္ား လူမ်ိဳ းအျဖစသ္ာမက ဘာသာအျဖစပ္ါ သတ္မွတ္ထား 
ေၾကာင္းကုိ သိနားလညရ္န ္အေရးႀကီးသည။္ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာျပညအ္ေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ မြတ္စလင္ 
မ်ားသည ္၎တို႔၏လမူ်ိဳ းဇစျ္မစအ္ား  မသိေတာ့သည္အ့တြကျ္ဖစသ္ည။္ ဆုိလုိသညမွ္ာ မြတ္စလငမ္်ား 
အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ အစိုးရကသတ္မွတ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ 
မ်ိဳးထဲမွတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည့္ ၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသားဇစ္ျမစ္ႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ သမိငု္းေၾကာင္းလုိက္ႏုိင္ျခင္း မရိွၾကပါ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင္ ့အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳ းစမု်ား 
အား မြန-္ဗဒုၶ၊ ကရင-္ခရစယ္ာန ္ဟူ၍ ေဖာ္ျပခ်နိတ္ြင ္၎တုိ႔အား မြတ္စလင္ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပၾကသည။္30 

အဂၤလိပအ္သုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစသ္ည္ ့“မြတ္စလင”္ ႏွင္ ့“အစၥလာမ”္ ဟူသည္ ့အသုံးအႏႈန္းမ်ားကိ ုရြာသား 
မ်ားက အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ္လည္း ပံုမွန္အားျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ားအားရည္ၫႊန္းသည့္အခါတြင္မူ ကရင္ 
ဘာသာျဖင္ ့‘ေကာလ္ာ’၊ ဗမာဘာသာျဖင္ ့‘ကလုား’ ဟု မၾကာခဏ ေခၚေဝၚသုံးစြၾဲကသည။္31 ကရငလူ္မ်ိဳ း 
သတင္းေပးသူမ်ား၏ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ ဗမာဘာသာျဖင္ ့‘ကလုား’ ဟု ေခၚေဝၚျခင္းက ခြျဲခားဆကဆံ္လိ ု
သည္သ့ေဘာ သက္ေရာက္ေသာ္လည္း  ကရင္ဘာသာျဖင္ ့‘ေကာလ္ာ’ ဟု ေခၚေဝၚျခင္းသည ္အဓပိၸါယ ္
အတူတူပင္ျဖစ္ေသာ္ျငား ခြဲျခားဆက္ဆံလိုသည့္ သေဘာမဟုတ္ေပ။32  ဤသို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 
ကြာျခားျခင္းမွာ မၾကာေသးမီအခ်ိန္က ဗမာဘာသာျဖင့္ ‘ကုလား’ ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းသည္ ခြဲျခား 

30 ဤစာရင္းကုိ တမငတ္ကာ႐ွညလ္ာေအာင ္လုပယူ္သညဟု္ လူအမ်ားက မွတ္ယူၾကသည။္ ဥပမာ- ပထဝီေရေျမအသြငအ္ျပင ္
သုိ႔မ ဟုတ္ ဘာသာေရးကြျဲပားမႈမ်ားသိပမ္႐ိွေသာ္လည္း ကရငလူ္မ်ိဳးကုိ ၁၁ အုပစ္ခုြၿဲပီး၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးကုိ ၅၃ အပုစ္ခုြထဲားသည။္ 
အစိုးရႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမ်ားမွ ဤတိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳး၏စာရင္းကို ျပဳစုျခင္းျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳသည္ဟု ေဖာ္ျပခ်င္ေသာ္လည္း ဤစာရင္းသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ဦးတည္ေစမည့္အစား ဗမာႀကီးစိုးေရး
ကုိအေျခခံေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စာရင္းထဲတြင္မပါဝင္ေသာ မြတ္စလင္ႏွင့္ တရုတ္မ်ိဳးႏြယ္စုကဲ့သုိ႔ေသာ အုပ္စုမ်ားကို 
ပယ္ထုတ္ရန္အတြက္ ပိုမိုဦးတည္ေစသည္။

31 မြတ္စလင ္သို႔မဟတု ္ေကာလ္ာ/ကုလားကို တုငိ္းရင္းသားလမူ်ိဳ းႏြယ္စမု်ားအျဖစ ္ေဝါဟာရ စကားအေနျဖင္ ့အသုံးမ်ားေသာ ္
လည္း၊ ၎တုိ႔ကုိ တရားဝင္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရမွ ၎စကားရပ္မ်ားကုိ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏြယ္စု ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမ႐ွိေပ။

32 ေကာ္လာဝါး (ကုလားျဖဴ) သည ္ကရငလူ္မ်ိဳ းမ်ားအသံုးမ်ားေသာ ေဝါဟာရျဖစၿ္ပီး ၎သည ္ဥေရာပလူမ်ိဳ းမ်ား (သုိ႔မဟတ္ု) 
ႏိုင္ငံျခားသား ကိုရည္ညႊန္းသည္။ ေကာ္လာသူး (ကုလားမဲ)ကို ေကာ္လာအျဖစ္ အတုိေခါက္သံုးကာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း 
လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တူေသာလူမ်ိဳးမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။
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ဆက္ဆံလိုသည့္ သေဘာေဆာင္ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားအေပၚ မီဒီယာမ်ား၏အာရံုစိုက္လာမႈေၾကာင့္ 
ျဖစႏ္ိငုသ္ည။္ KHRG ၏ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ မြတ္စလငမ္်ားက ‘ေကာလ္ာ’ဟု ေခၚေဝၚခရံျခင္းက 
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာမြတ္စလင္မဟုတ္သည့္ လူေတြ႔ 
ေမးျမန္းသူမ်ားက ‘ေကာလ္ာ’ ဟူသည္ ့အသံုးအႏႈန္းကုိ အႏတ္ုလကၡဏာေဆာငသ္ည္ ့သေဘာသက ္
ေရာက္ႏိငုမ္ည္ဟုမေတြးပ ဲ၎တို႔ပတ္ဝန္းက်ငရိွ္ မြတ္စလငအ္သိုက္အဝန္းအား ရညၫ္ႊန္းရန ္အသုံးျပဳ 
ေလ့ရွိသည္။33 

၁) တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံရမႈမ်ား

ျမနမ္ာအစိုးရ၏ မွတ္ပံတုငက္တ္ျပားေလွ်ာကထ္ားရနအ္တြက ္ရႈပ္ေထြးမ်ားျပားလွသည္ ့လုိအပခ္်က္မ်ား 
သည ္ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွရြာသားမ်ားအဖို ့၎တို႔၏ႏိငုင္သံားဆုိငရ္ာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားရရိွ 
ရနအ္တြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစႏိငု္ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္  ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ မြတစ္လင္္မ်ား ပုိမုိရင္ 
ဆုိငၾ္ကသည။္ စငစ္စအ္ားျဖင့္ မြတ္စလင္အမ်ားစုမွာ မွတ္ပံတုငက္တ္ျပားအား မရႏိငုၾ္ကေပ။ ျမနမ္ာ့လူ႔ 
အခြင္အ့ေရးလႈပရွ္ားမႈကြန္ယက္(BHRN)၏ တင္ျပခ်က္အရ မြတ္စလငတုိ္႔သည ္ထုိအခကအ္ခမဲ်ားအား 
နည္းလမ္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းျဖင့ ္ၾကံဳေတြ႔ၾကသည။္ မွတပ္ံတုငျ္ပဳလုပ္ေပးရန ္ေျပာင္ေျပာငတ္င္းတင္း ျငင္းဆနျ္ခင္း 
ႏွင္ ့၁၈၂၄ ခႏွုစအ္ထိ မ်ိဳ း႐ိုးစဥဆ္က္စာရင္းအား သက္ေသျပႏုိင္သည္ ့စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တင္ျပ 
ရန ္လုိအပျ္ခင္းမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္၍ စနိ္ေခၚမႈမ်ားကုိ မြတစ္လင္မ်ားက တင္ျပခဲၾ့ကသည။္ မြတ္စလင္မ်ား 
သည္ ဗမာလူမ်ိဳးအျဖစ္ စာရင္းသြင္းရန္လည္း အခြင့္မရွိၾကေပ။ ထိုအစား ၎တို႔အေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ 
ကတ္ျပားေပၚတြင ္အျခားႏုိင္ငံသားတစ္ခုုခု ထည္ရ့သည။္ “ေလွ်ာကထ္ားတဲသူ့အေနနဲ႔ အဲဒ့ႏီိငုင္ံေတြမွာ 
မိသားစုအဆက္အသြယ္ေတြ မရွိရင္ေတာင္မွ ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထုိင္တဲ့ 
ဘဂၤလာေဒရ္ွ့ ဒါမွမဟုတ ္ပါကစၥတနလုိ္မ်ိဳ း ႏိငုင္နံာမည္ေတြထည္ရ့တယ။္” 34 KHRG ၏ ေမးခြန္းေျဖၾကား 
သူမ်ားက အလားတူျပႆနာမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

မူေၾတာ္ခ႐ိုင္၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္၊ မယ္ကေလာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ခ--- ေက်းရြာမွ မြတ္စလင္တစ္ဦးက ၎အ 
ေနျဖင္ ့မွတ္ပံတုငရ္ရိွရနအ္တြက ္ႀကိဳးပမ္းရာတြင ္ၾကံဳေတြ႔ရသည္အ့ခက္အခမဲ်ားကုိ အေသးစတ္ိ ရွင္းျပ 
ခဲသ့ည။္ “၂၀၁၄ ခႏွုစမွ္ာ ကၽြန္ေတာ္ ရာအမိမွ္ဴးျဖစခ္ဲခ့်နိတု္န္းက လုပဖ္ို႔ႀကိဳးစားခဲတ့ာ။ အစိုးရက  ယာယီ 

33 KHRG မွ ေကာ္လာႏွင့္ ကုလားဆိုသည့္ ေဝါဟာရမ်ားကို အင္တာဗ်ဳးမ်ားအရ သံုးနႈန္းထားေသာ္လည္း၊ အျခားေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ မြတ္စလင္ဟူသည့္ ေဝါဟာရကိုသာ သံုးပါသည္။

34 Burma Human Rights Network မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Persecution of Muslims in Burma: BHRN 
Report ၏  စာမ်က္ႏွာ ၂၁ တြင္ၾကည့္ပါ။

https://www.burmalink.org/wp-content/uploads/2017/09/BHRN-Research-Report-.pdf
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မွတ္ပံတုင ္အျဖဴေရာငက္တ္ရိွတဲသ့ူေတြကုိ မွတပ္ံတုင္လုပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။35 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ 
ဆယ္ေယာကတ္စဖ္ြဲ႔စၿုပီး [အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္ ့ျပညသူ္႔အငအ္ားဝနႀ္ကီးဌာန] အစိုးရ 
ဌာနရံုးကုိ အဖြဲ႔လုိက္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီသြားခဲၾ့ကတယ္။ ပထမေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စာရြကစ္ာတမ္း မတၱိဴေတြ 
ကုိ ရံုးကုိတင္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံုရွိတဲ့သူေတြပဲ မွတ္ပံုတင္ရၾကတယ္။ 
စာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစံုဆုိတာက မိသားစုမ်ိဳးဆက္ ၇ ဆက္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုရယ္ 
FRC [ႏိုင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္] ေတြေပါ့။” မိသားစုမ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ စာရင္းအျပည့္အစံု 
တင္ျပႏိငုျ္ခင္း မရိွသူမ်ားမွာမ ူႏိငုင္ျံခားသားအျဖစသ္ာ အသအိမွတ္ျပဳခရံသညဟ္ ုရွင္းျပခဲသ့ည။္ သႏွူင္ ့
သူ၏ ရြာသားမ်ားသည ္မွတ္ပံတုငက္တ္ျပားရရိွရနအ္တြက္အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလွ်ာကထ္ားခဲၾ့ကၿပီး 
၎တို႔တြင ္လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း အျပည္အ့စုံရိွၾကေသာ္လည္း မွတ္ပုံတင္မရရိွႏုိင္ၾကေသးေပ။ 

KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ မြတ္စလင္္အနည္းစသုာလွ်င ္၎ႏွင္သ့ားသမီးမ်ားအတြက္ မွတပ္ံတုင ္
ျပဳလပုႏ္ိငုခ္ဲၾ့ကသည္။ အခ်ိဳ ႕ေသာသမူ်ားအတြက္ ျပႆနာမရိွေသာလ္ည္း စာရြက္စာတမ္းအျပည္အ့စံရိွု 
ေသာ အမ်ားစအုတြက္မူ မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာကထ္ားရာတြင ္အခက္အခမဲ်ားစြာၾကံဳရေၾကာင္း ေျပာခဲသ့ည။္ 
KHRG လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးမွာ၎၏မိဘတစ္ဦးသည ္အစိုးရအသိအမွတျ္ပဳထားသည္ ့တုိင္းရင္း 
သားျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။  ထုိ႔အျပင္ သူ႔အေနျဖင့္ 
ပထမဆံုးအႀကိမ္ မွတ္ပံုတင္ရရွိသည့္အခ်ိန္၌ ဖခင္ ျဖစ္သူက အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ေနခ်နိျ္ဖစသ္ည။္ “ကၽြန္ေတာ ္မွတ္ပံတုင္ေတာ့ရၿပီးၿပီ။ ဒါေပမယ္ ့အဲဒ့ါမရခင္ အခက္အခဲေတြ 
အမ်ားႀကီး ၾကံဳခဲရ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မွတ္ပံတုငရ္ဖို႔ မလြယဘူ္း။ […] ပထမေတာ ့ကၽြန္ေတာ္ 
ဆယႏွ္စျ္ပည္က့တ္ [ကေလးမ်ားအေနျဖင့ ္ပထမဆုံး မွတ္ပံတုငက္တ္ျပားကုိ အသက္ ၁၀ ႏွစျ္ပည္လွ့်င ္
လုပ္ႏိုင္သည္။] လုပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့အေဖက အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္အ့ေမက တုိင္းရင္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မြတ္စလင္ေတြဆုိေတာ့ ဘာပ ဲ
လုပ္လုပ္ မလြယ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ သူတို႔နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး အခက္အခဲေတြလည္း 
အမ်ားႀကီးေတြ႔ရတယ္။” ၎အေနျဖင္ ့အသက္ျပည္သ့ည္အ့ခါတြင ္မွတ္ပံတုငအ္ား အသစလ္လွဲယ္ရန ္
အတြက္ လက္ရိွမွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားရိွရုံျဖင့္ အသစ္ျပနလ္ည္ေလွ်ာက္ထားရန ္လုံေလာက္ေသာ္လည္း 
အခက္အခဲမ်ား ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရဆဲပင္ျဖစ္သည္။  “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာရွိတဲ့ သက္ေသေတြနဲ႔ 
စာရြက္စာတမ္းေတြကုိ သူတို႔ကုိျပတယ။္ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဟုိဟာဒဟီာလပုဖ္ို႔ တစခ္ၿုပီးတစခ္ ု
ခိုင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို မိတၱဴျပန္ဆြဲခိုင္းတယ္။ သူက ကၽြန္ေတာ့္ကုိပဲ လုပ္ခိုင္းၿပီး 
ေတာ့ သူက ဘာမွမလုပ္ေပးဘူး။” ထိုရံုးတြင္ မနက္ ၇ နာရီမွ ညေန ၇ နာရီအထိေနခဲ့ေသာ္လည္း 
မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား အသစ္မရရွိခဲ့ေပ။ ထုိ႔အတြက ္သူ႔အေနျဖင့္ အျခားေသာရံုးသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ 

35 ၂၀၁၅ ခႏွုစတ္ြင ္ျမနမ္ာအစုိးရမွ အျဖဴကတ္မ်ားကိဖု်က္သမ္ိးခဲ့သည။္ အျဖဴကတ္ကုိင္ေဆာငသူ္မ်ားသည ္ႏုငိင္သံားကတ္ကုိ 
ေလွ်ာက္တင္ႏိုင္ၿပီးဟုဆိုေသာ္လည္း ႏိငုင္သံားစစီစက္တ္ျပားေပးရနဆုံ္းျဖတ္ခ်နိတ္ြင ္၎တုိ႔အား ႏုငိင္သံားကတ္မ်ားျဖစ ္
ေသာ ပန္းေရာငက္တ္ (သုိ႔မဟုတ္) အျခားဆက္ႏြယ္သည္ ့ႏုငိင္သံားကတ္္ (အျပာကတ္) သုိ႔မဟုတ္ ႏုငိင္ပံိငုျ္ပဳလပုသ္ည္ ့
အစမိ္းကတကုိ္ သင့္ေလ်ာစ္ြာေလွ်ာကထ္ားႏုငိ္ေသာလ္ည္း အဆံုးသတတ္ြင ္ယာယီကတကုိ္သာထတ္ုေပးသည။္ သို႔ေသာ ္
၎တုိ႔သည္ ႏိုင္သားအျပည့္အဝျဖစ္ေစမည့္ ကတ္မ်ားကို မေလွ်ာက္တင္ႏုိင္ေပ။ ၎တုိ႔ကို မည္သည့္အခြင့္အေရးမွ်မ႐ွိ 
သည္ယ့ာယီကတ္မ်ားေပးၿပီး၊ ၎တုိ႔သည ္ထုိကတ္မ်ားကုိ သက္တမ္းတုိးႏိငုသ္ေ႐ြ႕ ႏုငိင္ထံတဲြင္ေနထုိငႏ္ုငိသ္ည။္ Fortify 
Rights မွ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Tools of Genocide’: National Verification Cards and 
the Denial of Citizenship of Rohingya Muslims in Myanmar” ႏွင့္ Nobel Zaw မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ The 
Irrawaddy တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Former ‘White Card’ Holders to Get a Turquoise Alternative: Official” တြင္ 
ၾကည့္ပါ။

https://www.fortifyrights.org/downloads/Tools of Genocide - Fortify Rights - September-03-2019-EN.pdf
https://www.irrawaddy.com/news/burma/former-white-card-holders-to-get-a-turquoise-alternative-official.html
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စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံးကုိ ျပနလ္ည္ေတာင္းယူခဲသ့ည။္ အစိုးရအုပခ္်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားႏွင္ ့ဆကဆ္ရံ 
ျခင္းသည္ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး 
အရံႈးေပးလိုက္ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းႏွင့္ 
မလုိအပသ္ည္ၾ့ကန္႔ၾကာမႈမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႔ၾကရျခင္းမွာ အစိုးရဝနထ္မ္းမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္ ထုိအရာမ်ားကုိ 
ပို၍ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ 

ျပဌာန္းထားေသာ ႏိငုင္သံားဥပေဒအရ မဘိတစဥ္ီးသာလွ်င္ တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးထမွဲျဖစ္ရန္ လုိအပ္ 
ေသာ္လည္း မိဘတစ္ဦးမွာ ကရင္လူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အျခားမိဘတစ္ဦးသည္ မြတ္စလင္ျဖစ္ေနပါက မွတ္ပံု 
တင္ကတ္ျပားရရွိႏိုင္ရန္ မေသခ်ာေပ။ KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ကရင္-မြတ္စလင္အျဖစ္ ခံယူ 
ထားသတူစဥ္ီးတစ္ေယာက္ကမွ် မွတ္ပံတုငက္တ္ျပား မရရိွႏိငု္ေသးေပ။ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲသ့ည္ ့ကရင-္
မြတ္စလငတ္စဥ္ီးက မွတ္ပံတုင္ေလွ်ာကထ္ားရန ္အစအီစဥရိွ္ေသာလ္ည္း သူမအေနျဖင္ ့ရရိွႏိငုျ္ခင္းရိွမရိွ 
မေသခ်ာေပ။ အဘယ္ေၾကာင္ဆုိ့ေသာ္ “ကၽြနမ္တုိ႔ကုိ မွတ္ပံတုငလု္ပ္ေပးသူက ျမနမ္ာအစိုးရအာဏာပိငု ္
ေတြျဖစ္ေနတယ္။” သူမက ၎တို႔၏ေက်းရြာတြင္ မည္သူမွ် မွတ္ပံုတင္မရၾကေသးေၾကာင္းကိုလည္း 
ထပ္ေလာင္းေျပာခဲ့သည္။ မွတ္ပံုတင္မေလွ်ာက္ထားသည့္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ အျခားတစ္ဦးမွ 
“တကယ္ေတာ့ ကၽြနမ္ မွတ္ပံတုငလုိ္ခ်ငတ္ယ္။ ဒါေပမယ့္ မွတပ္ံတုငလု္ပဖ္ို႔က အရမ္းေစ်းႀကီးမယ္ထင ္
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတတ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။” ဟုေျပာခဲ့သည္။ 

မိဘတစ္ဦးသည္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးထဲမွ တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပႏုိင္ 
ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားရရွိခဲ့ေသာ မြတ္စလင္မ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တုိ႔၏လူမ်ိဳးေနရာတြင္ 
တုိင္းတပါးႏိုင္ငံသား တစ္ခုခုအျဖစ္ အတင္းထည့္သြင္းျခင္းကုိ လက္ခံၾကရသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ 
KHRG ၏ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးက ၎၏မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားအတြင္းရွိ လူမ်ိဳးေအာက္တြင္ 
“ဘဂၤလီ+ကရင္/ အစၥလာမ”္ ဟု ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလြန္ 
အရွက္ရေစေသာ “ကျပား” ဟူသည္ ့စကားလံုးကိ ုထိအုထတဲြင ္ထည္သ့ြင္းေရးသားထားသည။္ ၎တို႔ 
၏မွတ္ပံုတင္ေပၚတြင္ ထိုသို႔ေဖာ္ျပထားျခင္းက ၎တို႔၏ကေလးမ်ားကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မွ ျငင္းပယ္ 
ျခင္း ခံရႏိုင္ေစသည္။36

ေမးခြန္းေျဖၾကားခဲ့သူႏွစ္ဦးသာလွ်င္ ၎တို႔ကိုယ္ကို ကရင္မြတ္စလင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္ 
လည္း ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားအား 
ရယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသည့္အခါမွသာ ၎တို႔၏မိဘမ်ားထဲတြင္ ကရင္မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ပါ 
ဝင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခဲၾ့ကသည။္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစဥ္ီးက သမိငု္းေၾကာင္းအရ ျမနမ္ာျပည ္
အေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းရိွ မြတ္စလငအ္မ်ားအျပားသည ္ကရင ္[အမ်ိဳ းသမီးမ်ား]ႏွင္ ့လက္ထပထိ္မ္းျမားခဲ့ေသာ္ 
လည္း ထုိသူမ်ားမွာ အျခားေဒသမွျဖစၾ္ကသည။္ ရလာဒအ္ေနျဖင့္ သားသမီးအမ်ားစုမွာ ကရင္ဘက္မွ 
မသိားစဝုငမ္်ားႏွင္ ့အဆက္အသြယ္ျပတ္ခဲၾ့ကၿပီး ၎တုိ႔၏ ႏိငုင္သံားျဖစခ္ြင္ ့ရရိွရနအ္တြက္ လုိအပ္ေသာ 
ကရင္လူမ်ိဳ းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆကႏ္ြယ္ေၾကာင္း အေထာကအ္ထားမ်ားကိလုည္း ဆုံးရံႈးခဲ့ၾကရသည္။ 
တုိက္ပြဲကာလမ်ားအတြင္း အဓမၼေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ေစျခင္းမ်ားသည္လည္း ဤျပႆနာကို 

36 Thomas MANCH မွ ၂၀၁၇ ခႏွုစ၊္ ဒဇီငဘ္ာ Frontier Myanmar တြင ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “For Muslims across Myanmar, 
citizenship rights a legal fiction” တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ပိုမိုႀကီးမားေစသည္။ 

မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမရွိသည့္အတြက္ စစ္သားႏွင့္ရဲမ်ား၏ သံသယဝင္ျခင္းကို ပိုမိုခံစားရေသာ မြတ္စ 
လငမ္်ားအတြက္ ခရီးသြားလာေရးလည္း ခက္ခႏဲိငုသ္ည။္ ထုိ႔အတြက္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ 
သည့္နယ္ေျမမ်ားမွ ထြက္ခြာသည့္အခါတိုင္းတြင္ ခရီးသြားလက္မွတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ခရီးသြား 
လက္မွတ္ တစ္ေစာငလွ္်င ္၁၀၀၀ က်ပ ္က်သင့္ေၾကာင္း အမ်ားစကု ေျပာေသာ္လည္း ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ 
တစ္ဦးကမူ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ေပးရေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးက ဤအေျခအေန 
ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ခရီးသြားလာေရးမွာ ေက်းရြာအပု္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေၾကာင္း မီးေမာင္း 
ထိုးျပခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ သူ႔အေနျဖင့္ ခရီးသြားလက္မွတ္လုိအပ္သည့္အခါတြင္ ရြာလူႀကီးမရွိသည့္ 
အတြက္ သူ၏ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားသည္ မြတ္စလင္ရြာသားမ်ား၏ 
ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခြင့္အေရးကန္႔သတ္ခံရျခင္းကို ေထာက္ျပလ်က္ရွိသည္။ 

မြတ္စလငမ္်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံသားဆိင္ုရာ စာရြကစ္ာတမ္းမ်ားအား လာဘ္ထုိးျခင္းမရိွပ ဲရရိွရန ္
မွာ အလြနရွ္ားသည။္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲသ့ ူတစဥ္ီးက မွတ္ပံတုငတ္စခ္အုတြက္ ၆၀၀၀၀၀ က်ပ ္ကုနက္် 
ေၾကာင္း၊ အျခားတစဥ္ီးကမ ူ၅၀၀၀၀၀ မွ ၇၀၀၀၀၀ က်ပထိ္ က်သင့္ေၾကာင္း တငျ္ပခဲၾ့ကသည။္ တေနး 
ဆား(နဘူး)ၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာေက်းရြာအုပ္စုရွိွ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ သူ၏ကေလးခုႏွစ္ဦး 
အတြက္ မွတ္ပံတုငျ္ပဳလုပ္ရာတြင္ တစ္ဦးလွ်င္ ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ကနုက္်ခဲသ့ညဟု္ ေျပာသည။္ “၂၀၁၉ 
ေအာက္တုိဘာလတုန္းက ကၽြန္မကေလးသုံးေယာက္အတြက္ ပထမဆုံး မွတ္ပံုတင္လုပ္ေပးခဲ့တယ္။  
အဲ့ဒီတုန္းက ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ၃၃၀၀၀၀ က်ပ္ ေပးရတယ္။ ဒုတိယတစ္ေခါက္ေတာ့ ကၽြန္မက 
ေလး ေလးေယာက္ကုိ ႏိုုဝင္ဘာလေနာက္ဆုံးပတ္မွာ မွတ္ပံုတင္လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ဒီတစ္ခါက်ေတာ့ 
ကေလးတစ္ေယာက္ကိ ု၃၆၀၀၀၀-၃၇၀၀၀၀  က်ပ္ေလာက္က်တယ္။ ကၽြနမ္တုိ႔မွာ လုိအပတ္ဲ ့စာရြက္စာ 
တမ္းအားလံုးရွိရဲ႕သားနဲ႔ ဘာလုိ႔ဒီေလာက္ေတာင္ကုန္က်လဲမသိဘူး။” သူမအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
ျဖစ္ရပ္သည္ ထင္ရွားေသာခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့သည္။ “ကရင္လူမ်ိဳးေတြ 
အေနနဲ႔ကက်ေတာ့ မွတပ္ံတုငက္တျ္ပားလုပတ္ဲအ့ခါမွာ ပုိကဆံ္အမ်ားႀကီးေပးဖုိ႔မလုိဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လ ဲ
ဆုိေတာ ့မွတ္ပံတုငရိွ္ဖို႔က သူတုိ႔(ကရငလူ္မ်ဳိး)ရတဲအ့ခြင္အ့ေရးပ။ဲ  ကၽြနမ္တို႔ မြတ္စလင္ေတြကက်ေတာ့ 
အဲ့ဒီအခြင့္အေရးမရွိဘူး။ အာဏာပိုင္ေတြက ကၽြန္မတုိ႔ကုိနားလည္မႈနဲ႔ လုပ္ေပးၾကတာပဲရွိတယ္။” 
မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရ၏ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာခဲ့သည္။ “ကၽြန္မကေတာ့ ဒါကုိမတရား 
ဘူးလုိ႔ေျပာခ်ငတ္ယ္။ အခုဆုိ ကၽြန္မတုိ႔တန္းတူအခြင္အ့ေရး မရဘူး။ အစကေတာ ့ကၽြနမ္တုိ႔ေတြအေနနဲ႔ 
ဘယ္လူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ (အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ပါကစၥတန္ အစရွိသျဖင့္) ျပႆနာမရွိဘူးလုိ႔ေျပာတယ္။ 
အေမက ကရင္ျဖစ္ၿပီး အေဖကမြတ္စလင္ဆုိရင္ပဲ သူ႔ကုိတုိင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္တယ္လုိ႔ေျပာ 
တယ္။”

မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ ၾကံဳရသည့္အခက္အခဲမ်ားမွအပ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ အျခား 
ေသာ ႏိငုင္သံားဆုိငရ္ာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားရရိွရန ္အတတ္ိကာလမ်ားထကစ္ာလွ်င ္ပိမုိလုြယကူ္လာပံ ု
ေပၚသည္။ သားဖြားဆရာမတစ္ဦး၏ သားသမီးတစ္ဦးအားေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ၎မွ မြတ္စလင္ 
ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ ကေလးမ်ားအားလုံး ယခအုခ်နိတ္ြင ္ေမြးဖြားသညႏွ္င္ ့ေမြးစာရင္းရရိွႏိငုၾ္က 
ၿပျီဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည။္ ေမးခြန္းေျဖၾကားခဲ့ေသာ မြတ္စလငအ္မ်ားစသုည ္အိမ္ေထာငစ္စုာရင္းအား 
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လြယကူ္စြာ ရရိွႏိငုလ္ာေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ အခ်ိဳ ႕ေသာသူမ်ားအတြကမ္ ူပံစု ံ၁၀ အိမ္ေထာငစ္စုာရင္း 
ရွိၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း ေနရာသစ္သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္တုိင္ေအာင္ အိမ္ 
ေထာင္စုစာရင္း(ပံုစံ ၆၆/၆) မရရွိေသးသျဖင့္ ပံုစံ ၁၀ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းအသစ္အား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိ 
ေသးေပ။ KHRG အေနျဖင္ ့ေနာကထ္ပသ္တင္းအခ်ကအ္လက္မ်ား မရိွေသာလ္ည္း ဤကိစၥရပ ္သည ္
မြတ္စလငမ္်ားအေနျဖင္ ့ႏိငုင္သံားဆုိငရ္ာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ရယူရန္ေဆာငရ္ြက္သည္ ့အခ်နိတ္ြင ္
ၾကံဳေတြ႔ရေသာအခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ဘားအံခ႐ိုင္၊ တေနးဆားၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာ 
ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးက အတိတ္က(၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား)တြင္ ကရင္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ 
သည္ မြတ္စလငမ္်ားအား ၎တုိ႔၏ေဒသတြင္ေနထုိင္ျခင္းကုိ မလုိလားသည္အ့တြက္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 
အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမရႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္စု 
စာရင္းျပဳလပုႏ္ိငုၿ္ပီျ္ဖစ္ေသာ္လည္း အမိ္ေထာငစ္စုာရင္းရရိွရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၃၅၀၀၀ ေပးေဆာင္ရ 
သည္ (ဤစာရြက္စာတမ္းမွာ အခမဲ့ရရွိႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္)။ 

၂) လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ရရွိမႈ 

KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲသ့ည္ ့မြတ္စလငအ္နည္းငယသ္ာလွ်င ္ေျမယာပိငုဆုိ္ငခ္ြင္ ့သုိ႔မဟုတ္ ဝယယူ္ 
ခြင့္ရွိၾကသည္။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ မွတ္ပံုတင္မရွိျခင္း 
ထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည္။ ျမန္မာအစိုးရထံ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား 
လိုအပ္ေသာ္လည္း (ျမန္မာအစိုးရထံတြင္ မွတ္ပံုမတင္ထားသည့္ ေျမယာမ်ားအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမ 
လြတ၊္ေျမလပ၊္ ေျမ႐ိင္ုး စီမံခန္႔ခြမဲႈဥပေဒျဖင့္ အသိမ္းခရံႏိငု္ေသာေၾကာင္ ့ေျမယာမွတပ္ံတုငရ္န ္ေဒသခ ံ
ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုိအပ္လာသည။္) ေမးခြန္းေျဖၾကားခဲသူ့မ်ားက အလားတူစိုးရမိဖ္ြယ္ရာ အတားအ 
ဆီးမ်ားကိုလည္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ဘားအံခ႐ိုင္၊ တာကရယ္ (ပိုင္က်ံဳ)ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေပါင္ေက်းရြာအပုစ္ ုအ---ေက်းရြာႏွင္တ့ေနးဆားၿမိဳ ႕နယ၊္ သရက္ေတာေက်းရြာအပုစ္၊ု ဒ--- ေက်းရြာမ်ား 
တြင ္မြတ္စလငမ္်ားအေနျဖင္ ့ေက်းရြာအတြင္း ကရငလူ္မ်ဳိးမ်ားေနထိငုသ္ည္ ့ေနရာရိွေျမမ်ားကုိ ဝယ္ယ ူ
ခြင္မ့ရိွပ ဲမြတ္စလငမ္်ားေနထုိငသ္ည္အ့ပိငု္းတြငသ္ာ ဝယ္ယူခြင့္ရိွၾကသည။္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာလုံးကုိ ကရင္ 
ရြာသားမ်ားေနထုိင္ေသာအပိုင္းႏွင့္ မြတ္စလင္ရြာသားမ်ားေနထိုင္ေသာအပိုင္းဟူ၍ အေျခခံအားျဖင့္ 
ႏွစပ္ိငု္း ခြထဲားသည။္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သူ၏ တင္ျပခ်က္အရ ဒ--- ေက်းရြာတြင ္အမိ္ေျခ ၃၅၇ စအုနက္ 
၆၈ စုမွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၿပီး အျခားအိမ္ေျခမ်ားမွာ ကရင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အ--- ေက်းရြာတြင္မူ 
မြတ္စလင ္အမိ္ေျခ ၁၈ စုရိွၿပီး ကရင္အမ္ိေျခ ၇ စုသာ ရိွသည။္ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဤသုိ႔ တားျမစျ္ခင္းမ်ား 
ရွိေနေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အခါတြင္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္မွာ “ကၽြန္မက သူ 
တုိ႔ကုိေမးေတာ ့လူေတြက‘ေကာ္လာ’ေတြကိ ုသတုိူ႔ၾကားထမွဲာ ေနခြင္မ့ေပးဘူး။ ဘယ္သူက ခြင္မ့ျပဳတာ 
လဆုိဲတာကိုေတာ့ သူတုိ႔ကမေျပာဘူး။ ကၽြနမ္က ေျမေရာင္းရင္ သူတို႔ဝယ္မယ။္ ကၽြန္မက ေျမဝယ္ခ်င္ရင္ 
ေတာ့ ‘ေကာ္လ’ရြာေတြမွာပ ဲဝယ္လုိ႔ရမယ္။” သူမတုိ႔အေနျဖင္ ့ေျမဝယရ္နအ္တြက္ ေငြေၾကးတတႏ္ိငုလွ္်င ္
ပင္ ဝယ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း သူမကဆုိၿပီး တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းကုိ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔က 
တစ္ရြာထဲမွာ အတူေနၾကေပမယ့္ ေငြရွိရင္ေတာင္မွ ဝယ္လုိ႔မရဘူး။” 
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KNU မွ ဤေျမယာဝယ္ယူေရာင္းခ်မႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ား 
ေျမဝယ္ႏိငုခ္ြင္ ့ရရိွေစသည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း ေျမယာဝယ္ယူမႈမ်ားကိ ုမြတ္စလငမ္်ားရိွသည္ ့ေနရာတြင ္
သာ လုပ္ေဆာငခ္ြင္ျ့ပဳသည။္ ထုိ႔ေၾကာင့္ KNU ၏ က်င္ထ့ံုးမ်ားသည ္အစိုးရအေနႏွင္ ့မြတ္စလငမ္်ားအား 
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားေသာတိငု္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေစၿပီး၊ လက္ရွိအခ်နိ္တြင္ မည္သူက ေရးဆြဲခဲ့ 
သည္ျဖစ္ေစ ခြျဲခားဆက္ဆံေရးမူဝါဒမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေနျခင္းမရိွေပ။ ထုိ႔အျပင ္မြတ္စလငမ္်ား၏ ေျမယာ 
မ်ားအား ျမန္မာအစိုးရ၏သိမ္းယူျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ေျမယာပိငုဆုိ္ငခ္ြင္အ့ား KNU ထံမွသာ ရရိွထားၾကသည္အ့တြက္ ျဖစသ္ည။္ ထုိ႔အျပင ္ဤကန္႔သတ္ျခင္း 
မ်ားေၾကာင္ ့မြတ္စလငရ္ြာပိငု္းတြင ္ေျမယာမ်ားမရိွေတာ့ပါက မသိားစမု်ားအေနျဖင္ ့အျခားေသာေနရာမ်ား 
တြင္ ေျမယာဝယ္ယူရန္ရည္ရြယ္ကာ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အ 
ျခားနည္းလမ္းမ်ားအေပၚမွီခိုျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေတာအူး 
(ေတာင္ငူ)ခ႐ိုင္၊ ေဒၚဖားခုိ (သံေတာင္ႀကီး) ၿမိဳ႕နယ္၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕သစ္မွ မြတ္စလင္ရြာသားတစ္ဦးက 
သူ႔အေနျဖင္ ့ေျမဝယ္ႏိငုခ္ဲၿ့ပီး ေျမယာပိငုဆုိ္ငခ္ြင္ ့လက္မွတရ္ရိွေသာလ္ည္း မြတ္စလငတ္စဥ္ီးျဖစ္ေနသည္ ့
အတြက္ ထုိေျမေပၚတြင ္အိမ္ေဆာက္ခြင္မ့ရရိွခဲပ့ါ။ မြတစ္လငရ္ြာသားမ်ားအေနျဖင္ ့လယယ္ာလုပကုိ္ငရ္န ္
အတြက္ ေျမငွါးရမ္းရာတြင္လည္း တားျမစ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႔ၾကရေသးသည။္ ဒ--- ေက်းရြာမွ 
ရြာသားတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေျမမ်ားကို ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားထံမွ ငွါးရမ္းခြင့္မရွိ 
ေၾကာင္းႏွင္ ့ရြာႏွင္န့ီးေသာေျမယာမ်ားတြင ္လပုကုိ္ငခ္ြင့္မရိွပဲ ရြာႏွင့္အနည္းငယ္အလွမ္းေဝးသည္ ့ေျမ 
မ်ားေပၚတြင္သာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ရွိသည္။  

“အေျခအေနေတြ ပိုၿပီးေကာင္းလာမယ္လုိ႔ ကၽြန္မယုံတယ္။ ကရင္ေတြက အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားၿပီး [ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးအတြက္] ညႇႏိိႈင္းေနၾကတာကုိေတြ႔ရတယ္။” ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးမွာမူ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 
ရွိေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
တုိ႔၏ ဆက္လက္က်ဴးလြနလ္်က္ရိွေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင္ ့မြတ္စလငမ္်ားအား ခြျဲခားဆကဆံ္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာမ်ားပုိင္ဆုိင္ရန္အတြက္ ႀကီးမားသည့္အၾကပ္အတည္းမ်ား 
ရိွေနႏိငု္ေသးသည။္ ေမးခြန္းေျဖၾကားခဲ့သူတစ္ဦးက မြတစ္လငမ္်ားအား ေနရာအားလုံးသုိ႔ သြားလာခြင္ ့
မျပဳေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ “ကုလားမဝင္ရလုိ႔ တခ်ိဳ႕လူေတြေျပာတာ ၾကားတယ္။”  ျမန္မာ့လူ႔အ
ခြင့္အေရးလႈပရွ္ားမႈကြနယ္က္ကလည္း ၎တုိ႔၏ ၂၀၁၇ ခႏွုစ ္အစရီငခ္စံာတြင ္(ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာင ္
ပိငု္းအပါအဝင)္ ျမနမ္ာႏိငုင္တံစဝွ္မ္း မြတ္စလငက္င္းစင္နယ္ေျမဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ေသာ ေက်းရြာ 
မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။37 ေဒသခံမ်ားမွ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မြတ္စလင္မဝင္ရ 
ဆိုင္းဘုတ္ ေထာင္ထားေသာေက်းရြာ အနည္းဆံုး ၂၁ ရြာ (ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂ ရြာ)  ရွိသည္ဟု 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ 

37 Burma Human Rights Network မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Persecution of Muslims in Burma: BHRN 
Report ၏ စာမ်က္ႏွာ ၄၀ တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://www.burmalink.org/wp-content/uploads/2017/09/BHRN-Research-Report-.pdf
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၃) ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 

KHRG ၏ သတင္းအခ်က္အလကမ္်ားအရ မြတ္စလင္ အနည္းစုသာလွ်င္ ၎တို႔၏ ေဒသအတြင္းတြင္ 
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတာဝန္ယူခြင့္ရွိၿပီး ၎တုိ႔၏အာဏာသက္ေရာက္မႈမွာလည္း အကန္႔အသတ္မ်ားရွိ 
သည။္ မူေၾတာ္ခ႐ိငု၊္ ဘူးသုိၿမိဳ ႕နယ္မွ မြတ္စလငရ္ြာသားတစ္ဦးက တင္ျပခဲသ့ညမွ္ာ “မြတ္စလင္ေတြအေနနဲ႔ 
စီမံအပုခ္်ဳပ္ေရးနဲ႔ဆိငုတ္ဲ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ ့လုပင္န္းစဥ္ေတြမွာ ပါဝငပ္တ္သက္ခြင္ ့မရိွဘူး။” ေတာ 
အူးခရိုင္၊္ ေဒၚဖားခု(ိသံေတာငႀ္ကီး)ၿမိဳ ႕နယမွ္ မြတစ္လငရ္ြာသားတစဥ္ီးအား ၎၏ေဒသတြင ္မြတ္စလင ္
မ်ားအေနျဖင္ ့အစိုးရတာဝနထ္မ္းေဆာငသူ္ ရိွမရိွေမးရာတြင ္“မရိွဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာကမွ္ မေတြ႔ 
ဖူးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မြတ္စလင္လူမ်ိဳးေတြက ပညာတတ္ရင္ေတာင္ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ႏိုင္ရင္ေတာင္မွ 
ဦးေဆာငတ္ဲ့ေနရာမရဘူး။ ဒါက ကၽြန္ေတာတုိ္႔ေတြအေနနဲ႔ အခအုခ်နိမွ္ ရာထူးေတြ မရဘူးလုိ႔ေျပာတာ 
မဟုတ္ဘူး။ အဲဒ့ါက ဟုိးဦးေနဝင္းေခတ္ကတည္းက။ ေနာက္ပိငု္းေတာ့ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာတ္ို႔ကုိအဆင္ ့
နမိ္ၿ့ပီး ပညာမတတ္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့လုိ႔  အခဆုိုရင ္မြတ္စလင္ေတြထမွဲာ ပညာတတ္တဲသူ့ေတြ 

ဤဓာတ္ပံကုို ၂၀၁၆ ခႏွုစ၊္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ ေတာအူးခ႐ိငု၊္ ေရတာရွညၿ္မိဳ ႕နယ္၊ ေရတာရွည္ေလးေက်း ရြာအပုစ္၊ု သစခ္်ဆိပ ္
ရြာတြင႐္ိက္ုယူခဲျ့ခင္းျဖစသ္ည။္ ဤပံတုြင္ရြာသားမ်ား၏အိမ္ေရွ႕တြင ္စိက္ုထူထားေသာ ဆိငု္းဘုတ္တစခ္ကုို ေဖာ္ျပထားပါသည။္ 
ထုိဆုိင္းဘုတ္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားကုိဆန္႔က်င္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိဆုိင္းဘုတ္၏ေခါင္းစဥ္မွာ 
အစၥလာမ္ကင္းစင္နယ္ေျမ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ထုိဆုိင္းဘုတ္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚဆန္႔က်င္သည့္ စည္းကမ္း (၃)
ခ်က္ေရးထားၿပီး နယ္ခဗံဒုၶဘာသာဝငမ္်ားက လုိက္နာရမညဟု္ဆုိသည။္ (၁) အစၥလာမဘ္ာသာမ်ား ညအပိခ္ြင္မ့ျပဳ။ (၂) အစၥ 
လာမ္ဘာသာမ်ားကို အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း /ဝယ္ငွားရမ္းျခင္း ခြင့္မျပဳ။ (၃) အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း 
ခြင္မ့ျပဳ။ အခ်ိဳ ႕ရြာသားမ်ားက ထုိဆိငု္းဘုတ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင္ ့သေဘာထားမကုိက္ ညဟုီေျပာၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔အေပၚတြင ္
တစစ္ံတုရာျဖစမ္ညစ္ိုးရမိၾ္ကေသာေၾကာင္ ့ထုိဆုိင္းဘုတ္ကုိ မျဖဳတ္ၾကေပ။ ထုိဆုိင္းဘုတကုိ္ ေဒသခဘံနု္းႀကီးတစပ္ါးမွ စိက္ုထူ 
ထားသည္ဟုေျပာၾကသည္။ (ဓာတ္ပံု - KHRG)  
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မ်ားမ်ားစားစားမရိွေတာ့ဘူး။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ သူတုိ႔ကဖႏိွိပတ္ဲပ့ံစုပံ။ဲ” ၎တို႔အေနျဖင္ ့မွတ္ပံတုင ္
မရရွိသည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏ကေလးမ်ားမွာ စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း ရရွိေသာ္လည္း 
ပညာဆက္လက္သင္ၾကားခြင့္ မရွိေၾကာင္း အေလးထားေျပာခဲ့သည္။ “တျခားႏိုင္ငံေတြမွာဆုိ ေခါင္း 
ေဆာငပ္ိငု္းကုိတာဝနယ္တူဲ့ မြတ္စလင္ေတြရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒမွီာေတာ့ မရိွဘူး” ဟုသူက ထပ္ေလာင္း 
ေျပာခဲ့သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း 
“တကယ္လုိ႔ အဖြဲ႔အစည္းက ျမန္မာအစိုးရနဲ႔  ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ 
ဝင္ပါဖို႔ မလြယ္ဘူး။” 

ဒ--- ေက်းရြာတြင ္မြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္ ရာထူးတာဝနယူ္ႏိငု္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ ေက်းရြာအတြင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ရပက္ြက္အတြင္းတြငသ္ာျဖစၿ္ပီး ထိအုရာမ်ားက ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈအေပၚမူတည္ေသာ လူမ်ိဳး 
ေရးခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ပိမုိႀုကီးမားလာေစပါသည။္ မြတ္စလငမ္်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔၏ ေက်းရြာထတဲြင ္
ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား ျဖစခ္ြင္ရိွ့ေသာ္လည္း ရြာလႀူကီးအျဖစ ္တာဝနယူ္ခြင္မ့ရိွေပ။ ကရငလ္မူ်ိဳ းမ်ားကုိသာ 
ရြာလူႀကီး သုိ႔မဟုတ ္ေက်းရြာအုပစ္မွုဴးအျဖစ ္တင္ေျမာက္ၾကသည။္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မြတ္စလင္ရပ္ကြက္ 
မွာ လူတစ္ေယာကက္ိ ုဆယ္အမိ္ေခါင္းအေနနဲ႔ခန္႔တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လို႔ ရြာလူႀကီးက တစခ္ခုလုိ ု
တယ္ဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သတုိူ႔ဆီသြားရတယ္။ သူတို႔နဲ႔အတူတူ လက္တြလုဲပရ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန ္
ေတာ္တုိ႔ ရြာလူႀကီးလပ္ုဖုိ႔ေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အဲ့ေလာကအ္ခြင္အ့ေရးမရိွဘူး။” သို႔ေသာ ္
လည္း တေနးဆားၿမိဳ႕နယ္မွရြာသားတစ္ဦးက ပိုမိုရာထူးျမင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကို ကရင္ 
လူမ်ဳိးမ်ားသာ တာဝနယူ္ခြင္ရိွ့ေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္သာတူညမွီ်ဆက္ဆခံံရေၾကာင္းေျပာသည။္ 
“မြတ္စလင ္လနူည္းစုအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ကုိယ္အ့ဖြဲ႔အတြက္ အုပခ္်ဳပ္ေရးတာဝနယူ္ခြင္ရိွ့တယ္။ 
ေက်းရြာအုပ ္စတုစခ္လုံုးအေနနဲ႔က်ေတာ့ ကရင္ေတြကတာဝန္ယူတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ မွ်မွ်တတပ ဲ
ဆက္ဆံခံရ တယ္။” 

အ--- ေက်းရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးက အတိတ္ကာလမ်ားက မြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္ ေခါင္း 
ေဆာင္ပိုင္းတာဝန္ကို ယူခြင့္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္း တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ “တပမ္ေတာ္ ေျချမနတ္ပရ္င္း အမွတ္(၅၄၇)နဲ႔ (၅၄၈) တုိ႔ေခတ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ရြာလူ 
ႀကီး တစ္ႏွစ္လုပ္ဖူးတယ္။ ပိုးကရင္ေတြက ရြာလူႀကီးလုပ္ရမွာေၾကာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တာဝန္ယူခဲ့ရ 
တယ္။ အဲဒ့အီခ်နိတု္န္းက တပ္မေတာ္က ရြာလူႀကီးေတြကုိ အရမ္းအျပစ္ေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဗမာ 
စကား ေကာင္းေကာင္းေျပာတတ္ေတာ့ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ရြာလႀူကီးအျဖစ္ေရြးလိကုတ္ယ္။ အဲဒ့ါက 
လည္းခုဆုိရင္ ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။”  

၄) ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ 

ဆႏၵမဲေပးခြင္သ့ည ္ႏိုငင္ံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းႏွင့္ မွတပ္ံုတငက္တ္ျပားပိငု္ဆိငုျ္ခင္းတို႔ႏွင့္ 
လြန္စြာဆက္စပ္ေနသည။္ မြတ္စလငအ္မ်ားစသုည ္အစိုးရမွ ျမနမ္ာႏိငုင္သံားအျဖစ ္အသိအမွတ္ျပ ျဳခင္းကုိ 
မခရံေပ။ အခ်ိဳ ႕ေသာမြတ္စလင္မ်ား၏ မိဘမ်ဳ ိးရုိးမွာ ကရငလူ္မ်ိဳ း (သို႔မဟုတ္ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းစ)ု 
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္ ့တရားဝငအ္သိအမွတ္ျပဳျခင္း ခသံင့္ေသာ္လည္း ႏိငုင္ံေရးတြင ္ပါဝငခ္ြင္ကုိ့မဆုိထားႏွင္ ့
အခ်ိဳ႕မွာ မဲထည့္ခြင့္ပင္မရၾကေပ။
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KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ မြတ္စလင္လူမ်ိဳး ၁၁ ဦးမွ ၈ ဦးသည္ မွတ္ပံုတင္ မရွိၾကေပ။ ထိုမွတ္ပံု 
တင္ရွိသူ ၃ ဦးမွ ၁ ဦးသာလွ်င္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဟန္႔အတားမရွိမဲေပးခြင့္ ရခဲ့သည္။ 
အျခားသူမ်ားမွာ မဲေပးရန္အတြက္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၏ တားျမစ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ေတာအူးခ႐ိုင္၊ 
ေဒၚဖားခုၿိမိဳ ႕နယ္မွ မြတ္စလငရ္ြာသားတစဥ္ီးက ၎တုိ႔၏ေဒသရိွ မြတ္စလင္မ်ားအား မဲေပးခြင့္ပိတ္ထား 
သျဖင္ ့သူ႔အေနျဖင္ ့မဲေပးခြင့္မရိွေၾကာင္ေျပာခဲ့သည။္ “ကၽြန္ေတာတုိ္႔မွာ မွတ္ပံတုင ္ဒါမွမဟုတ္ တရားဝင ္
စာရြကစ္ာတမ္းေတြရိွရင္ေတာငမွ္ မဲေပးလို႔မရဘူး။ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မဲေပးခြင့္မေပးဘူး။ ကၽြန္ 
ေတာ့္မွာ ပံစု ံ၁၀ ရိွတယ္။ အဲဒ့ါက ေတာငင္ကူေနထုတ္ေပးထားတာျဖစ္လုိ႔ သံေတာင္မွာ သံုးလုိ႔မရဘူးလုိ႔ 
ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သိတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းေတြရွိရင္ မဲေပးခ်င္တဲ့ 
ေနရာမွာ ေပးလုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရဲ႕ တာဝန္ရွိအႀကီးအကဲေျပာတာကေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္လက္ရွိေနေနတဲ့ေနရာက မဲေပးခြင့္ပိတ္ထားလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘာမွလုပ္လုိ႔မရဘူး။” 

တေနးဆါးၿမိဳ ႕နယ္မွ မွတ္ပံတုငရိွ္ေသာ အျခားမြတ္စလင္တစ္ဦးကလည္း အလားတူကိစၥရပ္ကုိ ၾကံဳေတြ႔ 
ခဲ့ရသည္။ ၎၏ေက်းရြာရွိ မြတ္စလင္မ်ားမွာ ရြာလူႀကီးမွခြင့္မျပဳသည့္အတြက္ မဲေပးခြင့္မရၾကေပ။  
“ကၽြန္ေတာတုိ္႔ကိ ုရြာလူႀကီးကဖတ္ိေခၚတယ္။ မြတ္စလငအ္မ်ားစကု အဲဒ့ကုိီသြားခဲ့ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာတုိ္႔ 
ကုိ မဲေပးတဲ ့ကတ္ျပားေတြ မေပးခဲဘ့ူး။” အျခားေဒသရိွ မြတ္စလငမ္်ားမွာ မဲေပးခြင္ရိွ့ၾကေၾကာင္းကုိလည္း 
သူက ထပ္ေလာင္းေျပာခဲ့သည္။ “ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕က မြတ္စလင္အားလုံးေတာ့ မဲေပးခြင့္ရခဲ့တယ္။ 
ကရင္ေကာ မြတ္စလင္ေကာ မဲေပးခြင္ရ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာက မြတ္စလင္ေတြပ ဲမဲေပးခြင္မ့ရတာ။” 
ဤဥပမာမ်ားမွာ မြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံတုငမ္်ားရိွၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ မဲေပးႏိငု ္
ခြင့္အား အာမခံႏိုင္မႈ မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။  

၅) မဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ 

မြတ္စလငအ္မ်ားစမွုာ ႏိငုင္သံားစစီစ္ေရးကတ္ျပားမရိွၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့အမိ္ေထာငစ္စုာ 
ရင္းႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေမြးစာရင္းရရွိႏိုင္ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အျခား 
ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား ၾကံဳရသကဲ့သို႔ ၎တို႔၏အမည္မ်ားကုိ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပၚတြင္ 
ဗမာမႈျပဳျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။ KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ မြတ္စလင္မ်ားထဲတြင္လည္း 
ဗမာလူမ်ိဳ းႀကီးဝါဒႏွင္ပ့တသ္က္ၿပီး ျပနလ္ညတု္န္႔ျပနမ္ႈမ်ားမွာ ကြာျခားမႈမ်ားရိွသည။္ အျခားေသာတုိင္းရင္း 
သားလူနည္းစမု်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အစုိးရ၏မွတ္ပုံတင္ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာငစ္စုာရင္းမ်ား ေလွ်ာကထ္ားသည္ ့
အခါတြင ္၎တုိ႔အေနျဖင္ ့မညသုိ္႔ပငထ္ည္သ့ြင္းေရးသားေစကာမူ ဦး/ေဒၚ သုိ႔မဟတု ္ေမာင္/မ မ်ားကုိ 
၎တို႔၏အမည္ေရွ႕တြင္ ေပါင္းထည့္ေပးသည္။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက ထိုသို႔ ဗမာအမည္အ 
ေရွ႕ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ၎တို႔အား အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
အခ်ိဳ ႕သူမ်ားကမ ူမြတ္စလငမ္်ားအေနျဖင္ ့ကရငလ္မူ်ိဳ းမ်ားကဲသုိ့႔ ၎တို႔၏ ကုိယပ္ိငုအ္မညအ္ေရွ႕ဂဏုပ္ဒု ္
မရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အဓိကကိစၥရပ္မွာ ၎တုိ႔အား မြတ္စလင္အ 
မည္သုံးခြင့္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဗမာအမည္အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လူေတြ႔ 
ေမးျမန္းခဲသူ့အမ်ားစမွုာ ဤကိစၥရပသ္ညလ္ည္း ၎တုိ႔အတြက္ ျပႆနာမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာခဲသ့ည။္  
လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သူ တစ္ဦးက သူမ၏အမည္အား ဗမာအမည္သံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆင္ေျပမႈ 
ရိွမရိွေမးျမန္းရာတြင ္သူမကတန္ု႔ျပန္ခဲ့သည္မွာ “ကၽြနမ္တုိ႔က မြတစ္လင္ေတြျဖစတ္ယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗမာ 
မြတ္စလင။္ ကၽြနမ္တုိ႔က အႏိၵယိမြတ္စလင္မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင္ ့အဲဒ့ါကကၽြနမ္တုိ႔အတြက္ အဆင္ေျပပါ 
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တယ္။” အျခား ေသာေမးခြန္းေျဖၾကားသတူစဦ္းကလည္း အလားတူမွတ္ခ်ကမ္်ိဳ းျပဳခဲသ့ည။္ “ကၽြနမ္က 
ျမန္မာႏိငုင္ထံမွဲာပဲေမြးခဲတ့ယ။္ အဲဒ့ါေၾကာင္ ့ကၽြနမ္ကျမနမ္ာနာမညကုိ္ပသုံဲးတယ္။” အျခား တစဥ္ီးကမ ူ
“ကၽြန္မအတြက္ကေတာ့ ကိစၥမရွိဘူး။ ကၽြန္မကုိ အဆင္မေျပျဖစ္ေစတာက မွတ္ပံုတင္မရွိတာပဲ။” ဟု 
တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ 

အကယ္၍ မြတစ္လင္မ်ားအေနျဖင့္ ဗမာလူမ်ိဳ းႀကီးဝါဒႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ 
အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ စုိးရိမ္မႈနည္းပါးရျခင္းက မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ျဖစ္ 
တည္မႈဆိုင္ရာကိစၥသည္ အလြန္ျခားနားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္ အ 
ျခားေသာတုိင္းရင္းသားအုပစ္မု်ားထက္ ဗမာလူမ်ိဳ းႀကီးဝါဒအား စုိးရိမ္မႈေလ်ာ့နည္းေနျခင္းမွာ ၎တို႔အား 
ျမနမ္ာအစိုးရမွ ႏိငုင္သံားျဖစခ္ြင့္ေပးျခင္းမွ ဖယ္ရွားထားျခင္းေၾကာင္ ့၎တုိ႔အတြက ္မွတ္ပံတုငရ္ရိွေရး 
ကိစၥမွာ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အလြန္ကြာျခားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အျခား 
ေသာအစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ၁၃၅ စုႏွင့္ မတူပဲ မြတ္စလင္မ်ားသည္ 
ႏိငုင္ျံခားသားကဲသုိ့႔ ဆကဆံ္ျခင္းခရံသည္အ့တြက ္ဗမာလူမ်ိဳ းမ်ား၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားအား သံုးခြင္ ့
မရွိေပ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္ (BHRN)၏ အစီရင္ခံစာတြင္ 
လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူမအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ 
အခါတြင ္“ဗမာလူမ်ိဳ းထမွဲာ မြတ္စလငမ္ရိွဘူး။” 38 ထုိ႔အတြက္ေၾကာင္ ့အမ်ားစကု ၎တုိ႔အား ႏိ္ငုင္ံေတာ္ 
အတြင္း ဗမာလူမ်ိဳး၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ 

ထို႔အျပင ္၎တို႔ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ခြဲျခားဆက္ဆမံႈမ်ားထက ္ဗမာအမညမ္်ားအား ေရြးခ်ယက္ာအသံုးျပဳ 
ျခင္းကို ပိုမိုလိုလားၾကသည္။ မြတ္စလင္မ်ားမွ ဗမာအမည္မ်ားအား ေက်ာင္းတက္သည့္အခါမ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးကခံစားရသကဲ့သို႔ပင္ မြတ္စလင္အမည္မ်ား 
သည ္ဆရာအမ်ားစအုတြက္ အသထံြက္ရနခ္ကခ္ပဲံုေပၚသည္အ့တြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည။္ အျခားလူေတြ႔ 
ေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးက “တခ်ိဳ႕ဆရာေတြက သူတုိ႔ရဲ႕နာမည္ကုိေတာင္ မေခၚဘူး။ သူတုိ႔က ဒီတုိင္း 
“ကုလား” လုိ႔ပဲေခၚလုိကတ္ယ္။”  အျခားေမးခြန္းေျဖၾကားသတူစဥ္ီးက ထိအုေျခအေနသည ္လြနခ္ဲသ့ည္ ့
ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ကထက္ပင္ ပုိမုိဆုိးရြားသကဲ့သုိ႔ခစံားရၿပီး ထုိအေၾကာင္းေၾကာင္ ့သူ႔ကေလးမ်ား 
အား ဗမာအမည္ႏွင့္ ကရင္အမည္မ်ားမွည့္ေပးခဲ့သည္။  

၆) အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးမႈ  

KHRG ၏ သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ားအရ မြတ္စလငအ္မ်ားစသုည ္၂၀၁၅ ခႏွုစ ္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ း 
မ်ား၏အခြင္အ့ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္ ့ဥပေဒ အား မသိၾကေပ။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားအတြက ္
၎တို႔အေနျဖင့္ ဤဥပေဒအား အဘယ္ေၾကာင့္ မသိရျခင္းအေပၚ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း 
အမ်ားစမွုာ ၎ဥပေဒတြင္ မပါဝင္ေၾကာင္းကုိ ဂ႐ုျပဳသင္သ့ည။္ ဥပေဒသည ္“ျပည္ေထာငစ္ျုမနမ္ာႏိငုင္ ံ
ေတာ္ကုိ ပငရ္င္းႏိငုင္အံျဖစသ္တမွ္တ္၍ စဥဆ္က္မျပတ္ေနထုိငခ္ဲၾ့ကေသာ လူမ်ိဳ းမ်ား” အေပၚတြငသ္ာ 
သက္ေရာက္မႈ ရိွသည။္ ဤေဖာ္ျပခ်က္တြင ္ႏိငုင္သံားအျဖစခ္ယံထူားေသာသမူ်ားႏွင္ ့ဧည္ႏ့ိငုင္သံားမ်ား 

38 Burma Human Rights Network မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Persecution of Muslims in Burma: BHRN 
Report ၏ စာမ်က္ႏွာ ၂၂ တြင္ ၾကည့္ပါ။
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မပါဝင္ေပ။39 ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အစုိးရသတ္မွတ္ထားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳ းႏြယ္စ ုစာရင္းတြငမ္ပါသည္ ့
မြတ္စလငမ္်ားအေနျဖင္ ့ဤ ၂၀၁၅ ခႏွုစ ္တိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳ းမ်ား၏ အခြင္အ့ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
သည့္ ဥပေဒေအာက္တြင္ အက်ံဳးဝင္ျခင္းမရွိေပ။ တေနးဆားၿမိဳ႕နယ္မွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ မြတ္စလင္ 
တစဥ္ီးက KHRG ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္သမူ်ားအား ၎တုိ႔အေနႏွင္ ့ကုိယ္ပိငုအ္ခြင္အ့ေရး 
မ်ားအား ေတာင္းဆိုႏိုင္ခြင့္ရွိမရိွ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ “တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ခ်ိဳး 
ေဖာက္ခရံမယ္ဆုိရင ္ကုိယ့္အခြင္အ့ေရးကုိ ေတာင္းဆုိခြင့္ရိွလား။” ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ပုိင္ 
ဆိုင္ခြင့္ပင္မရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးအား မည္သို႔ေတာင္းဆိုရမည္နည္း ဟူ၍လည္း 
ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။ 

မြတ္စလင္အမ်ားစုက အျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးမရျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဘာသာ 
ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တန္းတူအခြင့္အေရး မရရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာခဲၾ့ကသည။္ တာကရယ္(ပိငုက္်ဳ)ံၿမိဳ ႕နယ္၊ ေပါင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒ--- ေက်းရြာတြင္ မြတစ္လင္မ်ားအ 
ေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဘာသာေရးပြဲမ်ား အထူးသျဖင့္ႏြားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ 
ပူေဇာ္ရသည့္ အစ္ေန႔အားက်င္းပသည့္အခါမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရသည္။ 
ဒ--- ႏွင့္ အ--- ေက်းရြာႏွစ္ခုလုံးတြင္ အစိုးရမွ ၎တို႔အား ဗလီမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္ 
လညျ္ပဳျပငျ္ခင္းကုိ ခြင့္မျပဳေပ။ ခြင့္ျပဳမိန္႔အား ေတာင္းခၿံပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ခြင္ျ့ပဳမနိ္႔က်လာရနအ္တြက္ 
ေစာင္ဆုိ့င္းေနၾကဆျဲဖစသ္ည။္ အ--- ေက်းရြာမွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲသူ့တစဥ္ီးက ဤသုိ႔ တင္းၾကပမ္ႈမ်ားႏွင္ ့
ပတ္သကၿ္ပီး သူ၏ခစံားခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲသ့ည။္ “တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကိမုနာခံပ ဲ
ဗလီေဆာက္ခဲရ့င ္သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိဖမ္းမယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အခအုသက္ႀကီးလာၿပ။ီ ကေလးမ 
ဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေထာင္ထမွဲာ သြားမေနခ်ငဘူ္း။ ဒါေၾကာင္ ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒ့အီေဆာက္အ 
ဦးကုိ ျပန္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္တာေတြမလုပ္ပဲ ဒီတုိင္းပစ္ထားလိုက္တယ္။” 

ေဒၚဖားခုၿိမိဳ ႕နယ္၊ သံေတာငၿ္မိဳ႕သစတ္ြင္ ပတ္ိပင္မႈမ်ားမွာ ပိမုိႀုကီးမားသည။္ “တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔ကုိ ဘာမွလုပ္ခြင့္မေပးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွမလုပ္ရဲဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ပြဲက်င္းပဖို႔အတြက္ 
လူစုေလ့ မရွိဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဒီမွာဘာသာေရးပြဲေတြလည္း မရွိဘူး။” ဟု ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 
ေတာင္ငူၿမိဳ႕ေပၚရွိဗလီမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အထူးဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားသို႔ ဝတ္ျပဳႏိုင္ရန္အ 
တြက္ သြားလာေသာအခါ ၎တို႔သည္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရသည္။ “တပ္မေတာ္က ၿမိဳ႕ထဲကုိမဝင္ခင္ 
ဂိတ္မွာ လူတုိင္းကုိ မွတ္ပံုတင္စစ္တယ္။ တကယ္လုိ႔ တစ္ေယာက္ေယာက္က မွတ္ပံုတင္မရွိတာကုိ 
ေတြ႔ရင္ အဲ့ဒီလူကုိျပန္သြားခိုင္းတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အဲ့ဒီေနရာကေန အတင္းျပန္လွည့္ ထြက္သြားခိုင္း 
တယ္။” ၎တုိ႔၏ရြာထတဲြငပ္င ္သတိထားၿပီး ေနရေၾကာင္းကုိ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အမိမွ္ာလည္း လအူ 
မ်ားႀကီးနဲ႔ ဝတျ္ပဳလုိ႔မရဘူး။ ရဲေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိ ုအၿမဲေစာင္ၾ့ကည့္ေနတယ္။”“အထူးသျဖင္ ့ကၽြန ္
ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ အစၥလမဘ္ာသာယုံၾကည္မႈေတြကုိ ရပ္တန္႔ဖို႔အတြက္ သူတုိ႔က အကုနတ္ားျမစထ္ားတယ္။ 
အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြက အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေနရတယ။္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ လူတုိင္းကုိတန္းတူ 
အခြင္အ့ေရး ရေစခ်ငတ္ယ္။” အျခားမြတ္စလငတ္စဥ္ီးက မြတ္စလငမ္်ားအေနျဖင္ ့တန္းတအူခြင္အ့ေရး 
မရျခင္းႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး သူမ၏ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ “သူတုိ႔ေတြက ကၽြနမ္တို႔မရတဲ ့အခြင္အ့ 
ေရးေတြရလို႔ ကၽြန္မဝမ္းနည္းတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔က လူသားခ်င္းအတူတူပဲေလ။”  

39 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Pyidaungsu Hluttaw Law No. 8/2015 - 
The Ethnic Rights Protection Law တြင္ ၾကည့္ပါ။
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အပိုင္း(၂)။ ။အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးကာလတြင္  တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဝိေသသ 
လကၡဏာမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း - လုပ္ေဆာင္သည့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

တုိင္းျပညအ္ား ၁၉၆၂ ခႏွုစမွ္ ၂၀၁၁ ခႏွုစအ္တြင္း အုပခ္်ဳပခ္ဲ့ေသာ စစအ္စိုးရသည ္မဟာဗမာလူမ်ိဳ းႀကီးဝါဒ 
အားက်င္သံု့းၿပီး ဥပေဒမ်ား၊ မဝူါဒမ်ားႏွင္ ့အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲက့ာ ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ဘာသာအား လက္ခံက်င့္သံုးလာေစရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအဖြဲ ႔မ်ားတြန္းအားေပးခဲ့ 
သည္။40 ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ (၂၀၁၁ - ၂၀၁၆) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ တိုင္းရင္း 
သား အခြင့္အေရးကာကြယ္ျခင္းဥပေဒႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား၊ 
သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအား သင္ၾကားႏုိင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရး 
ဥပေဒအား ျပဌာန္းခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေသာတူစာခ်ဳပ္သည္ ၎၏ 
အေျခခမံအူတိငု္း ႏိငုင္သံားအားလံုးကုိ တန္းတအူခြင္အ့ေရးမ်ားရရိွေအာင ္အာမခခံ်က္ေပးထား သည။္ 
ဤသို ႔ေသာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမ ႈမ်ားေၾကာင့္  အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းသည္ 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိမုိရုရိွေစမညျ္ဖစၿ္ပီး ၎တုိ႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ 
ျမႇင့္တင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္သည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို သယ္ေဆာင္လာသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း KHRG မွလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 
သိသာထငရွ္ားသည္ ့တုိးတက္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း လက္ရိွအစိုးရမွ မဟာဗမာလူမ်ိဳ းႀကီးဝါဒ 
ကုိအေျခခသံည္မ့ဝူါဒမ်ားအား အေျခအေနတစခ္ထုကိ်င့္သုံးေနသည္အ့တြက္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံသား 
မ်ားမွာမ ူအခြင္အ့ေရးအျပည္အ့ဝ မရႏုိင္ေပ။ ကရင္အသုိက္အဝန္းမ်ားသညလ္ည္း အခမ္းအနားက်င္းပ 
ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သမိငု္းဝင္ေခါင္းေဆာငမ္်ား၏႐ပ္ုထုမ်ား စိက္ုထူျခင္းႏွင္ ့အခ်ိဳ ႕ေသာေက်ာင္းမ်ားအေရွ႕ 
တြင ္၎တုိ႔၏ တုိင္းရင္းသားဝိေသသလကၡဏာမ်ားကိ ုေဖာ္ျပႏိငုရ္နအ္တြက္ တုိင္းရင္းသားအလံမ်ားကုိ 
စိကုထူ္သည္အ့ခါ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားႏွင္ ့ရငဆုိ္င္ေနၾကရဆျဲဖစသ္ည။္ ထုိ႔အျပင ္
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာေဒသ အမည္နာမမ်ားအား ဗမာ 
နာမညသုိ္႔ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚျခင္းကုိ လုပ္ေဆာငၾ္ကသည။္ ဤလပု္ေဆာငခ္်က္မ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ ္
ေပၚေနေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။  

ျမနမ္ာႏိငုင္ ံသင႐္ိုးၫႊန္းတမ္းသည ္ဗမာလူမ်ိဳ းႀကီးဝါဒအတြက္ အသုံးျပဳခဲၾ့ကေသာ အဓကိလကန္က္တစ ္
ချုဖစသ္ည္အ့တြက္ KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲသူ့အမ်ားစကု ျမနမ္ာပညာေရးစနစအ္ား တုိးခ်႕ဲျခင္းသည ္
တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ျဖစတ္ညမ္ႈအေပၚ ၿခမိ္းေျခာက္ျခင္းျဖစသ္ညဟု္ ျမငၾ္ကသည။္ သင႐္ိုးၫႊန္းတမ္းအား 
ယခုကာလတြင ္ျပနလ္ညသုံ္းသပျ္ခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာ္လည္း သင႐္ိုးၫႊန္းတမ္းသည ္ဗမာလူမ်ိဳ းမ်ားအား 
အဓကိထားျခင္း၊ သမိငု္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည္အ့ခါတြငလ္ည္း ဗမာလူမ်ိဳ းမ်ားကုိသာ ျမႇင္တ့င္ေပး 
လ်က္ရိွသည။္ အစိုးရမွ သတ္မွတထ္ားေသာ ကရငျ္ပညန္ယ္အပါအဝင ္ အခ်ိဳ ႕ေသာျပညန္ယႏွ္င္တုိ့င္း 
ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းမ်ားသင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ 
တိုးတက္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားအနည္းငယရိွ္ေသာလ္ည္း တိငု္းရင္းသားေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး ထိသုငခ္န္း 
စာမ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္အျပည့္အဝရရွိရန္အတြက္  လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။ 

40 ေနာ္ေဝႏွင္းေက်ာ္ႏွင့္ စိုးစိုးႏြယ္တို႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ Friedrich-Ebert-Stiftung & Peace Leadership and Research 
Institute တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ From Margin to Center: Experiences of Political and Social Marginalization 
of Ethnic Minorities in Karenni State တြင္ ၾကည့္ပါ။

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/myanmar/15641.pdf
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(က) အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားဝိေသသလကၡဏာမ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္း 

 ၁) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပႏိုင္ျခင္း 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းမ်ား၏ အခြင္အ့ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကသ္ည္ ့ဥပေဒ အပိဒု ္(၄) (ဂ) တြင ္ေဖာ္ျပ 
ထားသညမွ္ာ တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳ းစုမ်ားအေနျဖင့္ “မိမတုိိ႔၏ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေဆာငရ္ြက္ 
ေသာအခမ္းအနားမ်ားႏွင္ ့ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားကုိ လြတ္လပစ္ြာ က်င္းပခြင္ရိွ့သည။္”  41 ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ 
အမ်ားအျပားက တပမ္ေတာ္မွ ကရင္အခမ္းအနားမ်ားကုိ ပိတ္ပငတ္ားျမစ္ေလ့ရိွေသာ္လည္း တစႏ္ိငုင္ ံ
လုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေျခအေနမ်ား 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဒူးသထူခ႐ိုင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေနာ္ဂ---က 
“အရငတု္န္းကဆုိရင ္ကၽြနမ္တုိ႔ အာဇာနည္ေန႔ [ကရငအ္ာဇာနည္ေန႔၊ ၾသဂတ္ုလ ၁၂ ရက္ေန႔] က်င္းပတဲ ့
အခါ တပမ္ေတာ္ကုိေၾကာက္ရတယ္။ ကၽြနမ္မွတ္မိေသးတယ္။ တစ္ခါက ကၽြန္မတုိ႔ အာဇာနည္ေန႔က်င္းပ 
ေနတဲ့အခ်ိန္ တပ္မေတာ္က ရြာထဲကုိေရာက္လာတယ္။ […] ကၽြန္မတုိ႔အားလုံး ထြက္ေျပးၾကတယ္။ 
တကယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ေတြဆက္ေနၿပီး ပြဲကုိဆက္က်င္းပရင္ တပ္မေတာ္စစ္သားေတြက ကၽြန္မတုိ႔ကုိ 
ႏွိပ္စက္ၿပီး ႐ိုက္ႏွက္မွာ။ အခုေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ ဒါကိုေၾကာက္စရာမလုိပဲ က်င္းပႏိုင္ၿပီ။” 

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ အမ်ားစုက မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးျဖစ္ေစ ၎တို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏တိုင္း 
ရင္းသားေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာက်င္းပႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဒူးပလာယာ 
ခ႐ိုင္၊ ေကာ္တရီ (ေကာ့ကရိတ္)ၿမိဳ႕နယ္ မွ ပအို႔ဝ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခြန္ေစာဟ--- က “အခုဆိုရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္းဆုိတာထက္ အခြင့္အေရးေတြပိုပိုၿပီး ရလာတယ္။ ဒီႏွစ္ဆုိရင္  [ျမန္မာအစိုးရ] 
အာဏာပိငု္ေတြက ကၽြန္ေတာတ္ို႔ကုိေတာသူး[ပအုိ႔ဝ္] အမ်ိဳ းသားေန႔ က်င္းပခြင့္ေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ေတြ တိငု္းရင္းသားလနူည္းစုေတြအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳတာကိ ုအရမ္းေက်းဇူးတငရ္ 
တယ္။” အစိုးရအုပခ္်ဳပန္ယ္ေျမႏွင္ ့ေရာေႏွာအုပခ္်ဳပရ္ာနယ္ေျမမ်ားတြင ္ေဒသခမံ်ားအေနျဖင္ ့ပြကဲ်င္းပ 
ရနအ္တြက္ ေဒသတြင္းရိွ ျမနမ္ာအစိုးရအာဏာပိငုမ္်ားအား ႀကိဳတငအ္ေၾကာင္းၾကားရနလုိ္အပသ္ည။္ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ဤသို႔လပ္ုေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအရ အသိေပးျခင္းသာျဖစၿ္ပီး ေဒသတြင္းရိွ 
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပရာတြင္ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကသည္။ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ေဝၚေရ (ဝင္းေရး) ၿမိဳ႕နယ္၊ က႐ု 
[က်ံဳကဝန္] ေက်းရြာအုပ္စုမွ မန္းဂ်--- က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးက်င္းပတဲ့အခ်ိန္က်ရင္ 
အစိုးရကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ေထာက္ပံ့မႈေတြ ေပးတယ္။” 

41 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Pyidaungsu Hluttaw Law No. 8/2015 
- The Ethnic Rights Protection Law တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://www.mlis.gov.mm/mLsView.do;jsessionid=8A2E6B90F83F1199F7453B49FBB58EDB?lawordSn=9701
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သုိ႔ေသာလ္ည္း မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ျမနမ္ာအစိုးရအေနျဖင္ ့အခ်ိဳ ႕ေသာ 
တုိင္းရင္းသားအခမ္းအနားမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ က်င္းပသည့္ 
အခမ္းအနားမ်ားကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေနေသးသည္။ ကရင္အာဇာနည္ေန႔သည္ 
ကရင္ပဋိပကၡမ်ားအတြင္းက်ဆံုးသြားေသာ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေစာဘဦး 
ႀကီးအပါအဝင ္အျခားေသာကရင္ေခါင္းေဆာငမ္်ားအား  သတိတရျဖင့္ဂုဏျ္ပဳေသာ အခမ္းအနားပြျဲဖစ္ 
သည္။ ထုိေန႔ရက္ကို ကရင္ျပည္နယ္ရွိေဒသမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င္းပၾကၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္42 ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ပတ္လည္ 
အထိမ္းအမွတ္ပဲြမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ 
မၾကာေသးမကီ ဤသုိ႔ေသာအခမ္းအနားမ်ားတြင ္အာဇာနညဆုိ္သည္အ့သုံးအႏႈန္းကုိ အသံုးျပ ျဳခင္းအား 
တားျမစ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာေဒသတြင္းရွိ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ကရင္အမ်ိဳး 
သားအာဇာနည္ေန႔က်င္းပျခင္းကို စတင္ပိတ္ပင္လာၾကသည္။43  

ဒူးပလာယာခ႐ိငုမွ္ ကရင္အမ်ိဳ းသမီးအစည္းအရုံး၏ အဖြဲ႔ဝငတ္စဥ္ီးက KHRG အား သူမတို႔၏ ေဒသတြင ္
ကရငအ္ာဇာနည္ေန႔အား လွ်ိဳ ႕ဝွက္က်င္းပရေၾကာင္း ေျပာသည။္ “သူတုိ႔က ကၽြနမ္တို႔ကိ ုအာဇာနည္ေန႔ 
က်င္းပခြင္မ့ေပးဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒါဟာ ကရငသူ္ပုန္အဖြ႔ဲရဲ႕ သရူဲေကာင္းေတြအတြက္ျဖစ္တယ္ 
လို႔ သူတုိ႔ကေျပာတယ္။ […] ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ေတြအေနနဲ႔ ဒါကုိတရားဝင္မဟုတ္ပဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္ၿပီး 
က်င္းပရတယ္။” ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ သူမတို႔အေနျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရကိုဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သည့္ ေခါင္း 

42 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔သည္ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကုိ 
ဘားအံတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ ေရ႐ွည္တည္တ့ံသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိသည္။ 

43 ၿငိမ္းၿငိမ္းမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ The Irrawaddy တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Karen Martyrs’ Day Case Shows 
Ethnic Rights in Retreat Under Present Myanmar Govt” တြင္ ၾကည့္ပါ။

လက္ဝဲဘက္႐ွိပံုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးနယ္ပယ္ေဒသ [ျမန္မာအစိုးအုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမ]၊ ပဲခူးတြင္ 
႐ိုက္ယူခဲ့ပါသည္။ ဤဓာတ္ပံုသည္ ေဒသခံကရင္လူမ်ိဳးမ်ားမွ ကရင္လက္ခ်ည္ပြဲကို ပဲခူးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္က်င္းပေနျခင္းကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ယာဘက္႐ွိပံုသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ မူေၾတာ္ခ႐ိုင္၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္၊ မယ္က 
ေလာေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေဝမုံေက်း႐ြာတြင ္႐ုကိယ္ခူဲပ့ါသည။္ ဤဓာတ္ပံသုည ္ေဒသခမံ်ားမွ ႐ွမ္းႏွစသ္စကူ္းပြဲေတာ္တက္ေရာက္ 
ခဲ့ေသာပံုကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - KHRG)

https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/karen-martyrs-day-case-shows-ethnic-rights-retreat-present-myanmar-govt.html


41 

ေဆာငမ္်ားကုိ အ႐ိအုေသေပးျခင္းအား ေဒသခအံာဏာပိငုမ္်ားက ခြင္မ့ျပဳလိုေသာေၾကာင္ျ့ဖစသ္ညဟ္ ု
သူမက ရွင္းျပခဲ့သည္။ “သူတုိ႔က KNU ကုိ သူပုန္အဖြဲ ႔လုိ႔ျမင္ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ေပးဆပ္ၿပီး 
ေသဆုံးတဲ့သူေတြကုိ သူပုန္လို႔ျမင္တယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္မတို႔ ကရင္အာဇာနည္ေတြနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ အသိအမွတ္မျပဳၾကဘူး။ ဒါဟာ သူပုန္အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ သူပုန္ 
ဒါမွမဟုတ္ ရနသူ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပတ္ဲက့စိၥမွနသ္မွ်ကိ ုဖ်က္စီးခြင္ရိွ့တယ္လို႔ သူတုိ႔ကေျပာတယ။္” 

ရနက္နုၿ္မိဳ ႕၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ႕နယ္တြင ္အာဏာပိငုမ္်ားက လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္အား ဆန္႔က်င္ကာ 
တရားဥပေဒအရ တားျမစပ္တ္ိပငခ္ဲၿ့ပီး ကရငအ္ာဇာနည္ေန႔ပြစဲစီဥခ္ဲသ့မူ်ားကုိ  ျပစမ္ႈဆုိငရ္ာ စြခဲ်က္တငခ္ဲ ့
သည။္ ၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ေအာက္တုိဘာလတြင ္လူ႔အခြင္အ့ေရးတက္ႂကြလႈပရွ္ားသ ူကရငလူ္မ်ိဳ းေနာ္အုန္းလွ 
ႏွင့္ အျခားကရင္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ 
၆၉ ခုႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔တြင္ အာဇာနည္ဟူသည့္ စကားလံုးအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ေထာင္ 
၁၅ ရက္က်ခံခဲ့ရသည္။44 အလားတူပင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၇၀ ႏွစ္ 
ေျမာက္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔က်င္းပသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္ 
လညျ္ခင္းဆိငုရ္ာဥပေဒအား ခ်ိဳ းေဖာက္မႈျဖင့္ ကရင္လူငယ္ႏွစဥ္ီးမွာ စြခဲ်က္တငခ္ခံဲၾ့ကရသည။္ ျမနမ္ာ့ရ ဲ
တပဖ္ြ႔ဲက ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့ေဒသခအံာဏာပိငုမ္်ားထံပို႔သည္ ့အသိေပးစာတြင ္မပါေသာစကားလံုးမ်ား 
အသံုးျပဳသည့္အတြက္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့သည္။45 

ေနာ္အုန္းလွအား ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ ဦးခြန္ေစာဟ--- ကဲ့သို႔ပင္ အျခား 
လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲသူ့အမ်ားစုက လက္ရိွအေျခအေနကုိ သက္ေသခခံဲၾ့ကသည။္ “ဒါက ကရငလူ္မ်ိဳ းေတြကုိ 
ဖိႏွိပ္ျခင္းတစ္မ်ိဳးပဲ။တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အမ်ိဳးသားေန႔ကုိ ေတာရြာေတြမွာပဲ 
က်င္းပလို႔ရမယ္ဆုိရင ္တျခားလူေတြေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက ကရငလ္မူ်ိဳးကိ ုဘယ္လုိကုိယ္စားျပဳ 
ႏိုင္ေတာ့မွာလဲ။ ဒီေန႔ရက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လူတခ်ိဳ႕ကပဲသိၿပီး ပါဝင္လာၾကေတာ့မယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ 
လည္း ကရင္ေတြအမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြအေနနဲ႔ အဲဒ့မွီာ က်င္းပခ်င္ေပမယ္ ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
မလပုႏ္ိငုဘူ္း။” ဒူးပလာယာခ႐ိငုမွ္ ေစာက---က ဗမာျဖစ္ေစ၊ ကရငျ္ဖစ္ေစ ၎တုိ႔၏ကုိယ္ပိငုပ္ြဲေတာမ္်ား 
အား လြတ္လပစ္ြာက်င္းပႏိငုခ္ြင္ ့ရေစခ်င္ေၾကာင္းကုိ အေလးထားေျပာခဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက 
ကုိယ့္ရဲ႕ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေတြကိုက်င္းပဖုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရတဲ့အခါက်ရင္ကုိယ့္ရဲ႕ လူမ်ိဳးအတြက္ စိတ္မ 
ေကာင္းျဖစ္တယ္။ တကယ္လုိ႔သူတုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ရဲ႕ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေတြကုိ မက်င္းပႏိုင္ 
ေအာင္ပိတ္ပင္ရင္ေကာ သူတို႔စိတ္ေကာင္းမလား။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔တစ္ဖြဲ႔ မပိတ္ပင္သင့္ဘူး။”

၂) တိုင္းရင္းသားအလံအား အသံုးျပဳျခင္း 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသားအလံမ်ားကုိ 
ေသခ်ာသတ္မွတ္ထားၿပီး ၎ကို မိမိတို႔ျဖစ္တည္မႈ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ျမင္မွတ္ၾကသည္။ 
အထူးသျဖင္ ့ျမနမ္ာႏုိင္ငံအလသံည ္ယခင္စစ္အစုိးရႏွင္ ့ပတသ္က္ဆက္ႏြယ္ေနသည္အ့တြက္ေၾကာင္ ့

44 ေဇာ္ေဇာ္ေထြးမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ The Irrawaddy တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Activists Found Guilty 
for Marking Karen Martyrs’ Day in Myanmar” တြင္ ၾကည့္ပါ။

45 ေဇာ္ေဇာ္ေထြးမွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ္ The Irrawaddy တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Three Activists Charged for 
Unlawful Assembly Over Karen Martyrs’ Day Event in Myanmar” တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://www.irrawaddy.com/news/burma/activists-found-guilty-marking-karen-martyrs-day-myanmar.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/three-activists-charged-unlawful-assembly-karen-martyrs-day-event-myanmar.html
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ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၀ ခႏွုစ၊္ ေအာက္တုိဘာလတြင ္စတငအ္သုံးျပဳခဲ့ေသာ ထိအုလႏွံင့္ပတ္သက္၍ အထူးသျဖင့္ယခင္ 
အလံတြင္ပါရွိေသာ ၾကယ္မ်ားအစား ၾကယ္ျဖဴတစ္လံုးသာ ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္း 
သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဝဖနမ္ႈမ်ားကိ ုၾကံဳခဲရ့သည။္ တိငု္းရင္းသား လက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
ဖကဒ္ရယ္စနစကုိ္ ေတာင္းဆုိေနခ်နိတ္ြင ္ဤသေကၤတက ျမနမ္ာႏိငုင္အံား တစျ္ပည္ေထာငစ္စုနစအ္ျဖစ ္
စိတ္ကူး ပံုေဖာ္ထားလ်က္ရွိသည္။46 

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးမတိုင္မီအခ်ိန္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအလံအား ပိုင္ဆိုင္ 
ျခင္း၊ အသုံးျပ ျဳခင္းမ်ားကုိ ပတ္ိပငတ္ားျမစ္ေလ့ရိွသည။္ အဘယ္ေၾကာင္ဆုိ့ေသာ ္ကရငျ္ပညသ္လူထုူမ်ားမွ 
KNU အား ေထာက္ခံေနသည့္ လကၡဏာျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခလယ္လြီထူ 
(ေညာင္ေလးပင္) ခ႐ိုင္၊ လယ္ဒို (ေက်ာက္ႀကီး)ၿမိဳ႕နယ္မွ ေနာ္လ--- က အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲ 
လာျခင္းႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ရွင္းျပခဲသ့ည။္ “အရင္ကဆုိ ကၽြနမ္တုိ႔ကရငအ္လံအသုံးျပဳတာနဲ႔ ပတ္သကၿ္ပီး 
တားျမစတ္ာေတြခရံတယ္။ အရင္က [ျဖတ္ေလးျဖတ္ကာလမ်ားတြင]္ ကရငအ္လံကုိ ကၽြနမ္တုိ႔ မသိမ္း 
ထားရဲဘူး။ ဒါေပမယ္အ့ခဆုိုရင ္အလံကုိ ကၽြနမ္တို႔အမ္ိမွာထားလို႔ရၿပီး။ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးဆုိရင္လည္း 
သုံးလို႔ရတယ္။” ဤသုိ႔ေသာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားရွိေစကာမူ 
ေဒသတစခ္ႏွုင္တ့စခ္ ုအေျခအေနကြာျခားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားအလံမ်ားအား အစိုးရႏွင့္ေရာေႏွာ 
အပုခ္်ဳပ္ရာေဒသရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းကိ ုတားျမစ္ပိတပ္င္မႈမ်ားရွိေနေသးသညဟ္ ုလူေတြ႔ 
ေမးျမန္းသူအေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။47 ထုိသုိ႔ေသာပိတ္ပင္မႈခံရသည့္ လူမႈအသုိက္ 
အဝန္းမ်ားအတြက္မူ ဤသို႔ေတြ႔ၾကံဳရျခင္းမ်ားကို ၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသားဝိေသသလကၡဏာမ်ားအား 
ျငင္းပယ္ျခင္းဟု ျမငၾ္ကသည။္ ဒူးပလာယာခ႐ိငုမွ္ ေနာ္မ--- က ဤသုိ႔ ရွင္းျပခဲသ့ည။္ “ကၽြနမ္အျမငက္ေတာ့ 
တန္းတူညီမွ်မႈလုံးဝမရွိဘူး။ ကရင္လူမ်ိဳးေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔က သူတုိ႔ရဲ႕အုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ေနၾကရတယ္။” 

KHRG မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမ်ားအရ ကရင္လူမႈအသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 
အလအံား ေက်ာင္းမ်ားေရွ႕တြငစ္ိက္ုထူႏိငုရ္နမွ္ာ ေဒသ၏ အာဏာခြဲေဝမႈေပၚတြငလ္ည္း မတူညသ္ည။္ 
ဗဟုိအစိုးရအေနျဖင္ ့တုိင္းရင္းသားအလံမ်ားအသုံးျပဳျခင္းကိ ုပစမွ္တ္ထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း တုိင္းရင္း 
သားလူနည္းစုမ်ားအား ၎တို႔၏ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အေျခအေနမ်ားကို 
ဖနတီ္း ေပးလုိသည္ ့သေဘာထားလည္းမရိွပါ။ အမွနစ္ငစ္စ ္အခ်ိဳ ႕ေသာေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာငမ္်ားသည ္
ကရငအ္လံအား လႊင္ထူ့ျခင္းေၾကာင္ ့တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေစႏိငုမ္ညကုိ္ ေၾကာက္ရြ႕ံသည္အ့တြက ္၎တုိ႔ 
အေနျဖင္ ့စိက္ုထူျခင္းမျပဳရန ္ေရြးခ်ယ္ၾကသည။္ ကရငပ္ညာေရးႏွင္ ့ယဥ္ေက်းမႈဌာန ဝနထ္မ္းတစဥ္ီးအား 
KHRG မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲျ့ခင္းအေပၚ ထုိအေျခအေနသည ္အထူးသျဖင္ ့တပမ္ေတာ္အငအ္ားေကာင္း 
သည့္ေနရာမ်ားတြင ္ျဖစ္ေလ့ရိွသည။္ ဆန္႔က်ငဘ္က္အေနႏွင့္ မူေၾတာ္ခ႐ုိင္၊ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္မွ ေစာန-
-- က သူ၏ေဒသတြင္း ကရင္ေက်းရြာမ်ားရွိွ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကရင္အလံလႊင့္ထူႏိုင္ေၾကာင္း 
ေျပာသည။္ “ကရငရ္ြာေတြမွာရိွတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ ကရငအ္လံေကာ ဗမာအလံကုိေကာ တတန္းတည္း 
ထားၿပီး လႊင့္ၾကတယ္။”

46 The Irrawaddy မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “New Flag Flying in Burma” တြင္ ၾကည့္ပါ။
47 ကရင္ပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဌာန၏ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွစ္ဖြဲ႔လံုး႐ွိ 

သည့္ေက်ာင္းမ်ားကို ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။
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ႏိငုင္ံေတာ္အလံ ဥပေဒ အပိဒု ္၁၃ (ဂ) တြင ္“မညသ္ည့္ေဒသခအံဖြဲ႔အစည္း၏အလကံိမွု် ႏိငုင္ံေတာ္အလံ 
၏ အထက္၌ျဖစ္ေစ၊ တန္းတူျဖစ္ေစ လႊင့္ထူျခင္းကိ ုတားျမစထ္ားသည။္” 48 သုိ႔ေသာ္လည္း ဤအစရီင ္
ခံစာအတြက္ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ဤတားျမစ္ခ်က္အား အၿမဲလုိက္နာျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရ 
သည။္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစကု ဤသို႔ ျမနမ္ာႏုိင္ငံေတာ္အလသံည ္အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား 
အလံမ်ားအထက္တြင္ ရွိေနရမည္ဟူေသာအခ်က္ကို လက္ခံျခင္းမရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤ 
လုပရ္ပသ္ည္ တန္းတအူခြင္အ့ေရးအား ခ်ိဳ းေဖာကရ္ာေျမာကသ္ညဟု္ ေထာက္ျပခဲၾ့ကသည။္  ဒူးပလာ 
ယာခ႐ိုင္၊ ႏို႔တေကာၿမိဳ႕နယ္မွ ေစာဝ--- ၏ တင္ျပခ်က္အရ “သူတုိ႔ [တပ္မေတာ္]က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
ကရင္အလံကုိ ျမန္မာအလံေအာက္ တစ္ေပနိမ့္ဖို႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဒါကုိ 
မလုပႏ္ိငုဘူ္း။ ဘာေၾကာင္လ့ဆဲိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တန္းတူညမွီ်တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာတုိ္႔ ယုံတယ။္” 
ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ေဝၚေရၿမိဳ႕နယ္မွ ေစာပ--- ကလည္း အလားတအူျမငသ္ေဘာထားကုိ ေဝမွ်ခဲသ့ည။္ 
“ျမနမ္ာအလကံ တျခားတုိင္းရင္းသားအလံေတြရ႕ဲ အေပၚမွာရိွရမယလုိ္႔ေျပာေပမဲ ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ 
တူညီတဲ့အခြင့္အေရးရသင့္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္က ေျပာလိုက္တယ္။” သူ႔အေနျဖင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး 
ၿမိဳ ႕နယ္မွ ျမနမ္ာအာဏာပုိင္မ်ားက ကရင္အလံကုိ ျမနမ္ာအလံေအာက္နမိ္ရ့န ္ခိငု္းေစျခင္းကုိ ျငင္းဆန ္
ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ဒူးပလာယာ 
ခ႐ိငု၊္ ေကာ္တရၿီမိဳ ႕နယ္မွ ေနာ္က်--- က တငျ္ပခဲသ့ည။္ “ကၽြန္မတုိ႔ ကရင္ပညာေရးန႔ဲ ယဥ္ေက်းမႈဌာန 
မွာ ကၽြနမ္တုိ႔က ကုိယ့္အလံကုိယ္ထူတယ္။ သတုိူ႔လည္း သူတုိ႔အလံကုိ သူတုိ႔ထူတယ္။ ကၽြနမ္တုိ႔အစည္း 
အေဝးထကဲ်ေတာ့ အလံကိစၥနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး ကၽြနမ္ကေျပာေတာ့ ကၽြနမ္တုိ႔ စကားမ်ားၾကရတယ္။ အဲဒ့ ီ
ကစၿပီးေတာ့ ကၽြနမ္တုိ႔ေတြရ႕ဲဆကဆံ္ေရးက အရင္ကလုိမေကာင္းေတာ့ဘူး။” အျခားေသာေနရာမ်ား 
တြင္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားမွ ကရင္အမ်ိဳးသားအလံမ်ားအား ေဒသတြင္းရွိေက်ာင္းမ်ားမွ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ 
ၾကသည္။ KNU ၏ ဒူးပလာခ႐ိငု၊္  ေဝၚေရၿမိဳ ႕နယမွ္ဴးက ထုိသုိ႔ေသာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျဖစ္အပ်က္ 
တစ္ခကုို ျပနလ္ည္ေျပာျပခဲသ့ည။္ “က်ံဳခဝနရ္ြာမွာ တပမ္ေတာ္ကေနၿပီး ေက်ာင္းမွာရိွတဲ ့ကရငအ္လံကုိ 
ျဖဳတ္ခ်ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္တစ္ေခါက္ အလံျပန္တင္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က ဘာမွမလုပ္ေတာ့ဘူး။ 
ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ သူတို႔လုပ္ရပ္ကမမွန္ဘူးဆုိတာကုိ သိသြားလုိ႔ပဲ။” 

48 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ The State Peace and Development 
Council Law No. 8 / 2010 - The Union Flag Law တြင္ ၾကည့္ပါ။

ဤဓာတ္ပံုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေန 
ျပည္ေတာ္ ျပည္ေတာင္စုနယ္ေျမ [ျမန္မာအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္နယ္ 
ေျမ]၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ မယ္ေပါေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဂမုန္းေတာင္ 
ေက်း႐ြာတြင ္႐ိကုယူ္ခဲပ့ါသည။္ ထုိေန႔တြင ္အနီးအနား႐ိွေက်း႐ြာ 
မ်ားမွ ေျမာက္ျမားစြာေသာလမူ်ားသည ္၂၇၅၉ ခႏွုစ ္ကရငႏွ္စ ္
သစ္ကူးႏွစ္ကုိအတူတကြတက္ေရာက္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေဒသခကံရငႏွ္စသ္စကူ္းေကာ္မတီဥကၠဌမွ ၎တို႔သည ္ကရင ္
အလံကုိ ျမနမ္ာအလံထက္ပိျုမင္စ့ြာလႊင္ထူ့ရန ္ခြင္ျ့ပဳခ်က္မရ႐ိွ 
ေၾကာင္း KHRG ကုိ ေျပာျပခဲသ့ည။္ ေျမာကျ္မားစြာေသာ ကရင ္
႐ြာသ႐ူြာသားမ်ားသည ္ဤဆံုးျဖတ ္ခ်က္ကိ ုမႏွစၿ္မိဳ ႕ေၾကာင္းကုိ 
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ (ဓာတ္ပံု - KHRG)

https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/The_Union_Flag_Law_2010_ENG.pdf
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KHRG  မွ ၿမတ္ိ-ထားဝယ္ခ႐ိငု၊္ တနသၤာရၿီမိဳ ႕နယ္ရိွ အလားတအူျဖစ္အပ်က္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲသ့ည။္ 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္(၂၆၅)မွ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားက ေဒသခံမ်ား 
အား ေက်ာင္းတြင ္ကရငအ္လံလႊင္ထူ့ျခင္းကုိ တားျမစ္ခဲသ့ည။္ ၎တုိ႔က ရြာသားမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္ ့
အလံတုိငႏွ္င္ ့အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တုိငအ္ား ေဒသခမံ်ား၏ ခြင္ျ့ပဳခ်ကမ္ပါပ ဲဖယ္ရွားခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း ေဒသခံေက်ာင္းဆရာမတစဥ္ီးက KHRG အား သူမအေနျဖင္ ့တပမ္ေတာမွ္ တားျမစထ္ားေသာ ္
လည္း ကရင္အလံကုိစိုက္ထူရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ “ကၽြန္မက ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
အရမ္းဝမ္းနည္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္လုပ္ဖို ႔ စိတ္အားထက္သန္တယ္။ ကၽြန္မ 
ေက်ာင္းေရွ႕မွာ ကရင္အလံကိုထူႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္။ ေနာက္တစ္ေခါက္မရရင္ ေနာက္တစ္ေခါက္။ 
မရမခ်င္း ရတဲ့အထိကၽြန္မႀကိဳးစားမယ္။” 49 

၃) ေနရာေဒသမ်ား၏ အမည္နာမအား ဗမာမႈျပဳျခင္း 

ေနရာေဒသမ်ား၏ အမညန္ာမမ်ားအား ဗမာမႈျပဳျခင္းသည ္ပစခ္တ္တုိက္ခိက္ုမႈ ရပစ္ဲေရးမတုိငမ္ ီကာလ 
မ်ားက ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈဥပေဒအား 
ျပဌာန္းၿပီး ကုိလုိနီအေမြအႏွစ္အား ပယ္ဖ်က္သည့္အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္အမည္ျဖစ္ေသာ ဗမာႏိုင္ငံကုိ 
ျမနမ္ာႏိငုင္အံျဖစသုိ္႔ ေျပာင္းခဲသ့ည။္50 ထုိဥပေဒက အစုိးရအား အဂၤလိပ္အမညျ္ဖင့္ မွည္ဆုိ့ထားေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ နာမည္မ်ားကို ဗမာအသံထြက္ျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲေခၚဆိုခြင့္ ေပးထားသည္။ 
‘Karen’ ကုိ ‘Kayin’ ကရငျ္ပညန္ယ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲသ့ည။္ ထုိသုိ႔ေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ကရငလူ္ထုအမ်ားစ ု
က လက္မခံပဲ ၿဗိတိသွ်တို႔မွည့္ထားေသာ အမည္မ်ားကိုသာ ဆက္လက္သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္။ 

49 KHRG မွ ၂၀၂၀ ခႏွုစ၊္ ဇြနလ္တြငထု္တ္ေဝခဲ့ေသာ “Mergui-Tavoy District Interviews: Tatmadaw soldiers prevented 
Karen villagers from displaying their ethnic flag in front of their local school in Ta Naw Th’Ree Township, 
January 2020” တြင္ ၾကည့္ပါ။

50 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ The State Law and Order Restoration 
Council Law No. 15/89 - The Adaptation of Expressions Law တြင္ ၾကည့္ပါ။

ဤဓာတ္ပံုမ်ားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ တေနာသရီ(တနသၤာရီ)ၿမိဳ႕နယ္၊ အန--- ေက်း ႐ြာ႐ွိ 
ေဒသခံေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသခံ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ ကရင္အလံကုိ မလႊင့္ထူႏုိင္ရန္ 
တပမ္ေတာ္မွ အလံတိုင္ႏွင္အု့တျ္မစကုိ္ ၂၀၂၀ခႏွုစ၊္ ဇနန္ဝါရလီ ၂ရက္ေန႔တြင ္ဖ်က္ဆီးခဲသ့ည္ပ့ံကုို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစသ္ည။္ 
(ဓာတ္ပံု -  ေဒသခံမ်ား)

https://www.khrg.org/2020/06/20-4-a2-i1/mergui-tavoy-district-interviews-tatmadaw-soldiers-prevented-karen-villagers
https://www.burmalibrary.org/docs25/1989_06_18_SLORC_No.15-en.pdf
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အလားတူပင ္လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာကရငလ္မူ်ိဳ းအမ်ားစုက ၎တုိ႔၏ေဒသတြင္ ကရင္ရြာနာမညမ္်ား 
သည္ ဗမာအမည္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းသြားေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ မူေၾတာ္ခ႐ိုင္၊ 
ဒြယ္လုိးၿမိဳ ႕ နယ္၊ ရ--- ေက်းရြာမွ ေစာန--- က “တခ်ိဳ ႕ကရငရ္ြာနာမည္ေတြက ဗမာနာမညကုိ္ေျပာင္းသြား 
တယ္။ ဥပမာဆုိရင္ “ကရင္လုိ တပိုကလားရြာက ဗမာနာမည္ကိုင္းေတာဆိုၿပီး ေျပာင္းသြားတယ္။ 
ကရင္လုိ ေခါဝထရြာက ရွမ္းရြာလုိ႔ ဗမာလုိေျပာင္းသြားတယ္။” ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ စ--- ေက်းရြာမွ 
ေနာ္မ--- ကလည္း သူမ၏ အလားတူအျမင္ကုိ ေျပာခဲ့သည္။“ဒီေဒသမွာဆုိရင္ ကရင္နာမည္နဲ႔ 
ေနရာအမ်ားစုက ဗမာလုိေျပာင္းသြားတယ္။” ထိုသို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
တပမ္ေတာ္အရာရိွမ်ားႏွင္ ့ကရငမ္ဟုတ္ေသာရြာသားမ်ားမွ ျပဳလုပခ္ဲၾ့ကျခင္းျဖစသ္ည။္ ထုိအမညမ္်ားကုိ 
ေဒသခ ံျမနမ္ာအပုခ္်ဳပ္ေရး ဌာနမွ  အသိအမွတ္ျပဳကာ အသုံးျပဳခဲၾ့ကၿပီး ထုိသုိ႔ေသာလုပ္ေဆာငမ္ႈမ်ားက 
တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား အတြင္း အုပခ္်ဳပ္ေရးလပုင္န္းမ်ားအား ခ်႕ဲထြငသ္ည္ ့လုပင္န္းစဥမ္်ားဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္သည့္အသြင္ ေပၚေစသည္။ 

ကရငလူ္မ်ိဳ းမ်ားသည ္ေနရာေဒသမ်ား၏ အမညမ္်ားကိ ုမွည္ဆုိ့သည္အ့ခါတြင ္၎တုိ႔၏ သမိငု္းေၾကာင္း၊ 
ဒ႑ာရမီ်ားႏွင္ ့ေဒသ၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ၾကင္အငလ္ကၡဏာမ်ားအေပၚအေျခခၿံပီး အမည္ေပးေလ့ 
ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာဗမာအမည္အသစ္မ်ားမွာ ၎တို႔၏အေမြအႏွစ္မ်ားကို လံုးဝလ်စ္ 
လ်ဴရႈထားေၾကာင္း ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ေဝၚေရၿမိဳ႕နယ္၊ တ--- ေက်းရြာမွ ေစာပ--- က ရွင္းျပခဲ့သည္။ 
“ဒီေနရာက အရင္ကဆုိရင္ လယ္ကြင္းေတြပဲရွိတယ္။ ေတာင္ေပၚမွာေတာ့ ကန္တစ္ကန္ရွိတယ္။ 
ဒါေၾကာင္ ့သူတို႔က ဒီေနရာကုိ ႏို႔ဖေထာ [ကနႀ္ကီး] လုိ႔ေခၚတယ္။ လူေတြက ဒကုိီလာၿပီး လယ္လုပ္တယ္။ 
တေမပင[္သေျပပင]္ ေတြနဲ႔ ေတာင္ေပၚမွာ တဲေဆာကၾ္ကတယ္။ ဗမာေတြလာတဲအ့ခါက်ေတာ့ သူတုိ႔က 
ေတာင္ေပၚမွာသေျပပင္ေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔လုိ႔ သေျပကုန္းဆိၿုပီး ေခၚလုိက္တယ္။”  ထုိခ႐ိငုအ္တြင္းတြငပ္ ဲ
ဟုိထုိေလာ္ႏွင္ ့ေခါဟီးေက်းရြာမ်ားကုိလည္း အလားတူပင ္အနန္းကြင္းႏွင္ ့တညင္ေက်းရြာမ်ားဟု ျပန ္
လည္ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ကရင္ေနရာေဒသမ်ား၏အမည္မ်ားကို ဗမာမႈျပဳျခင္းသည္ တိုင္းရင္း 
သားလူနည္းစုတုိ႔၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ အားနည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးပါေသာ 
အစုိးရ၏ နည္းဗ်ဴဟာအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲသ့ည။္ ေနာ္မ--- က ဤသို႔လုပ္ေဆာငျ္ခင္း 
သည္ ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစုကုိ အေလးေပးေသာသမိုင္းေၾကာင္းတစ္ခု ျပန္လည္ေရးသားရန္အတြက္ 
လုပ္ေဆာင ္ျခင္းျဖစသ္ညဟု္ ယူဆသည။္ “သူတုိ႔ေတြက အဲဒ့ရီြာေတြအားလုံးအေပၚ လႊမ္းမိုးခ်ငတ္ယ္။ 
[…] တကယ္ လုိ႔ အဲဒ့ရီြာေတြကုိ ဗမာနာမည္ေပးထားတယ္ဆိရုင ္ရြာကိတုညထ္ားတဲသူ့က ဗမာလူမ်ိဳ းလုိ႔ 
ထင္စရာျဖစ္ ေနမယ္။ […] ဒီကရင္ရြာေတြက ကရင္နာမည္ရွိေပမယ့္လည္း ဗမာနာမည္မေပးထားတဲ့ 
ရြာတစ္ရြာမွ မရွိဘူး။” 

ေက်းရြာမ်ားအား နာမည္ေျပာင္းရျခင္းမွာ အစိုးရအုပခ္်ဳပ္ေရးမွ ဗမာအမညအ္သံုးျပဳရနအ္တြက္ ဖအိား 
ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေစာပ--- က KHRG အား ေျပာခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကေလးေတြ 
ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ေက်ာင္းသြားေနရင္ သူတုိ႔က သေျပကုန္းရြာကလို႔ေျပာရတယ္။ တကယ္လုိ႔ ႏို႔ဖေထာရြာက 
လုိ႔ေျပာရင္ အဆူခံရတယ္။” သူ၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ အစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအား 
ဗမာယဥ္ေက်းမႈေအာက္ သုိ႔  သြတသ္ြင္းရနျ္ဖစသ္ည။္ “ဗမာေတြက ကရင္ေတြကုိ ဗမာျဖစ္ခုိင္းေစခ်င္တယ္။ 
သူတုိ႔က ဖႏိွိပၿ္ပီးေတာ့ ကရငလူ္မ်ိဳ းေတြကုိ ေပ်ာက္သြားေစခ်ငၾ္ကတယ္။” ထုိသုိ႔ေသာ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈမ်ိဳ းကုိ 
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ဒူးပလာခ႐ိုင္၊ ဥ--- ေက်းရြာမွ ေစာက--- ကလည္း ေဝမွ်ခဲ့သည္။ ေနရာေဒသ၏ အမည္မ်ားအား 
ေျပာင္းလျဲခင္းက ကရင္လူမ်ိဳ းမ်ားအား ခြျဲခားဆကဆံ္ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ေမးျမန္းသည္ ့အခါတြင ္သူက 
ဤသို႔ျပနလ္ည ္ေျဖၾကားခဲသ့ည။္ “ဟုတ္တာေပါ။့ သူတုိ႔ေတြ ရြာနာမည္ေတြကုိ ဗမာလုိေျပာင္းတယ္ဆုိက 
တည္းက အဲ့ဒါက ခြဲျခားတာဟုတ္လိမ့္မယ္။ သူတို႔က ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အဲ့ဒါကုိလုပ္လိမ့္မယ္။ သူတုိ႔က 
ဒါကုိဆက္လုပ္ေနရင္ ကရင္လူမ်ိဳးေတြ ေပ်ာက္ကုန္လိမ့္မယ္။”  

ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းမွ ကရငလူ္မ်ိဳ းမ်ားက ေက်းရြာအမညမ္်ားအား ဗမာအမညသုိ္႔ ေျပာင္းျခင္း 
ကို အတိအလင္းကန္႔ကြက္ၾကေၾကာင္း ဒူးသထူခ႐ိုင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆ---ေက်းရြာမွ ေစာဗ--- က 
ရွင္းျပခဲသ့ည။္ “ဒါက မတရားဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထငတ္ယ္။ အဲဒ့ီေနရာမွာ ဟိုးမလူကတည္းက ေနလာၾက 
တဲ့ ေဒသခံေတြ ေပးခဲ့တဲ့နာမည္ကုိ သူတုိ႔က အေလးမထားၾကဘူး။”  ဒူးသထူခ႐ိုင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ 
ယ---ေက်းရြာမွ ေနာ္ဇ---က အလားတူအျမငကုိ္ တင္ျပခဲသ့ည။္ “ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲ ဘိုးေဘးေတြေပးထားတဲ ့
နာမည္ကုိ ပိုသေဘာက်တယ္။ အဲဒီနာမည္ေတြေျပာင္းတာကို ကၽြန္မတုိ႔ မလုိလားဘူး။” ထိုသေဘာ 
ထားမွတခ္်က္ကုိ ဒူးသထူခ႐ိငု၊္ ဘီးလင္းၿမိဳ ႕နယ္ရိွ ကရင္အသုိက္အဝန္းတြင္ ေနထုိင္ေသာ တပ္မေတာ္ 
သားေဟာင္း ဗမာလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဂ--- ကလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ 
ကေတာ ့ေဒသခံေတြရ႕ဲ သေဘာတညီူခ်က္မပါပ ဲဒလီိမု်ိဳ းနာမည္ေတြေျပာင္းတာကုိ မႀကိဳက္ဘူး။ ျမနမ္ာ 
ႏိုင္ငံရဲ႕ေျမပံုေပၚမွာ ကရင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ရြာေတြရဲ႕နာမည္ဟာ ကရင္လုိပဲျဖစ္ေနရမယ္။ […] ကၽြန္ 
ေတာ္ကေတာ့ ရွိေနၿပီးသားၿမိဳ႕နဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕နာမည္ေတြကုိ မေျပာင္းေစခ်င္ဘူး။” 

သို႔ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ေက်းရြာမ်ားအား အမည္ေျပာင္းျခင္းကို ပြင့္ပြင့္ 
လင္းလင္း ကန္႔ကြကႏ္ိုင္ရန္အတြက္ ေၾကာကရ္ြံ႕ၿပီး လပု္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေၾကာင္း မၾကာခဏ ခံစားရ 
လ်က္ရိွသည။္ ဤသုိ႔ေသာ ခံစားခ်က္ကိ ုဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ေကာ္တရၿီမိဳ ႕နယ္၊ ေက်ာ့ထ ေက်းရြာအုပစ္ ု
မွ ကရင/္ပအိဝု္လူ့မ်ိဳး ဦးခြန္ေစာဟ--- က ထိခံုစားခ်က္ကိ ုရငဖ္ြင္ခ့ဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ ရြာနာမညက္ 
ကရငလုိ္ ေက်ာ့ထ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဒါကိ ုဗမာနာမည ္အဇင္းလုိ႔မေခၚေစခ်ငဘူ္း။ အခကု်ေတာ့ ဆိငု္းဘုတ္ 
ေပၚမွာ ရြာနာမည္ကုိ ဗမာလိပုဲေရးထားတယ။္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ဒါကိ ုကရင္လုိျပခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
အဲ့လုိလုပ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရပါ့မလားမသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရြာနာမည္က ဗမာလုိေျပာင္းသြားေတာ့ 
ဒါကုိ ကၽြန္ေတာတုိ္႔ျငင္းပယ္လုိ႔ မရဘူး။ ဘာေၾကာင္လ့ဲဆုိေတာ ့ဒႏီိငုင္ကုိံ ျမနမ္ာအစိုးရက အပုခ္်ဳပ္ေန 
တာ။ […] တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ျပနၿ္ပီးေျပာင္းခ်ငတ္ယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာတုိ္႔ မလပုႏ္ိငုဘူ္း။  
[...] ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ရြာသားေတြပဲဆုိေတာ့ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ဘူး။” 

သုိ႔ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာငမ္်ားႏွင္ ့ကရငရ္ြာသားမ်ားသည ္၎တုိ႔၏ ကရင္အေမြအႏွစ္မ်ား 
ကုိ ခိငုမ္ာစြာကာကြယ္ျခင္းျဖင္ ့ဗမာမႈျပဳျခင္းလပုင္န္းစဥအ္ား ႀကိဳးစားၿပီးဆန္႔က်ငၾ္ကသည။္ ဒူးသထူခ႐ိငု၊္ 
ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျပာင္းျပေက်းရြာအုပ္စု၊ အခ--- ေက်းရြာမွ ေစာအဘ--- က ရွင္းျပထားသည္မွာ 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြအေနနဲ႔ ကရင္ေတြ ကရင္ဘာသာစကားနဲ႔ ကရင္သေကၤတေတြကုိ အသုံးျပဳတာ 
ပို ၿပီးေတြ ႔ခ်င္တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 
ေက်းရြာအပုစ္ ုမွာ တစရ္ြာနဲ႔တစရ္ြာၾကားမွာ ကရငလုိ္ေရးထားတဲဆ့ိင္ုးဘုတ္ေတြ ေထာင္ရမယ္။” သူ၏ 
ေဒသခမံ်ားအ ေနျဖင္ ့၎တုိ႔၏ ရြာနာမညအ္ား ေျပာင္းလရဲန္ႀကိဳ းစားပါက ျငင္းပယၾ္ကလမ့္ိမညဟု္လည္း 
ထပၿ္ပီး ေသခ်ာေအာင္ ေျပာခဲ့သည။္ “ခုထက္ထ ိကၽြန္ေတာတုိ္႔ရ႕ဲ ေဒသမွာရိွတဲ႔ ရြာနာမညကုိ္ မေျပာင္း 
ေသးဘူး။ သူတို႔ေျပာင္းမယ္ဆုိရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး။ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ 
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ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ မလူရြာနာမည္ေတြကိ ုဒအီတုိင္းပထဲားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲဘိုးေဘးေတြ ေပးထား 
တဲ့နာမည္ျဖစ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအတုိင္းပဲထားခ်င္တယ္။”

 ၄) တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အ႐ိုအေသေပးျခင္း

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)51 အာဏာတည္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အာဏာပိုင္မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ေအာငဆ္န္း၏႐ပုထု္မ်ားအား ႏိငုင္တံစဝွ္မ္းတြင ္စိက္ုထလူာၾကသည။္ ဤသုိ႔လုပ္ေဆာငရ္သည္ ့ေနာက္ 
ခအံေၾကာင္းအရင္းမွာ ရွင္းလင္းမႈမရိွေသာ္လည္း52 ယခငအ္စိုးရလက္ထက္က ဗိလ္ုခ်ဳပ္ေအာငဆ္န္းအား 
တရားဝငအ္သအိမွတ္ျပဳမႈမ်ားကိ ုလုံးဝဥႆံပုယဖ္်က္မည္ ့အေျခအေနမွ ျပနလ္ညအ္ဖတဆ္ယ္ရနအ္ 
တြက္ ျဖစ္ပံုေပၚသည္။53 အဓိကေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ၎၏အမည္ေပးခဲ့ကာ54 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလထုတ္ေငြစကၠဴအသစ္မ်ားတြင္လည္း သူ၏ပံုကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳခဲ့သည္။55 
အမ်ားျပညသူ္ပိငု္ေနရာမ်ားတြင ္ဗိလုခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္း႐ပုထု္မ်ား စိက္ုထျူခင္းသည ္အခ်ိဳ႕ေသာတုိင္းရင္း 
သားမ်ားအတြက္မူ မဟာဗမာလူမ်ိ ဳး ႀကီးဝါဒအတြက္အသုံးျပဳေသာ ေနာက္ဆုံးပံုစံ ျဖစ္သည္ဟု 
ယူဆၾကသည္။ ဒူးသထူခ႐ိုင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေနာ္ဇ--- က “ျမန္မာအစိုးရက ဒီ႐ုပ္ထုေတြကုိ 
ထူၿပီးဒီေနရာေတြက သူတုိ႔နဲ႔ ဆုိင္တယ္လုိ႔ျပခ်င္တဲ့အတြက္ လုပ္တာျဖစ္တယ္။” 

ဤသုိ႔ ႐ပုထု္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာစုိက္ထူျခင္းမ်ားကိ ုတိငု္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင ္ကန္႔ကြက္ၾကသည။္ 
အထူးသျဖင္ ့၂၀၁၇ ခႏွုစအ္တြင္းက ကခ်ငျ္ပညန္ယ္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ မြန္ျပညန္ယ ္မုဒံၿုမိဳ႕မ်ားတြင္ ျဖစ္ခဲ ့
သည္။56 

၂၀၁၉ ခႏွုစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ကယားျပညန္ယ္၊ လြိဳ င္ေကာ္ၿမိဳ ႕တြင ္ေအာငဆ္န္း႐ပုထု္ စိက္ုထူမႈအား 
ကန္႔ကြကဆ္ႏၵျပသူေထာင္ခ်ကုိီ ျမန္မာရတဲပ္ဖြ႕ဲက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳ ခြင္းခဲသ့ည။္57 ဗမာလမူ်ိဳးအမ်ားစအု 
တြက္ ဗိလုခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္းသည ္လြတ္လပ္ေရးဖခငႀ္ကီးဟု ထငျ္မငၾ္ကေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားအပုစ္ ု
မ်ားအတြင္းတြငမ္ ူအျငင္းပြားဖြယ္ ပံရုပိတ္စခ္ျုဖစသ္ည။္ ထုိအေၾကာင္းႏွင္ပ့တ္သကၿ္ပီး ကရငအ္မ်ိဳ းသမီး 
အစည္းအရံုး၏ေၾကညာခ်က္တြင္ “ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား သူရဲေကာင္းတစ္ 
ေယာက္ႏွင့္ လြတ္္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ကို က်မတို႔ […] အေနျဖင့္ နား 

51 အမ်ိဳ းသားဒမီိကုေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ ္(NLD) သည ္လက္႐ိွျမနမ္ာအစိုးရ၏ ႏုငိင္ံေရးပါတီတစခ္ျုဖစသ္ည။္ ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကည ္
ဦးစီးဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD မွ အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရ႐ွိခဲ့သည္။

52 Oliver Slow, “Analysts: Myanmar Government Statue Drive Risks Alienating Ethnic Groups”, VOA News, 
September 2018. 

53 Noel Caballero, New statues of Suu Kyi’s father irk ethnic minorities in Myanmar, EFE, February 2019. 
54 Lun Min Mang, “Bogyoke Aung San Bridge opens amidst controversy over name”, The Myanmar Times, 

April 2017.
55 Oliver Slow မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ VOA News တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Analysts: Myanmar Government 

Statue Drive Risks Alienating Ethnic Groups” တြင္ ၾကည့္ပါ။
56 နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ The Irrawaddy တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Kachin, Mon Oppose 

Statues of General Aung San” တြင္ ၾကည့္ပါ။
57 Frontier Myanmar မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Police crack down on protest in Loikaw 

against divisive statue” တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://www.voanews.com/east-asia-pacific/analysts-myanmar-government-statue-drive-risks-alienating-ethnic-groups
https://www.irrawaddy.com/news/burma/kachin-mon-oppose-statues-general-aung-san.html
https://www.frontiermyanmar.net/en/police-crack-down-on-protest-in-loikaw-against-divisive-statue/
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လညႏ္ိငုသ္ည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားကမ ူသူ႔အား ဤသုိ႔မျမငပ္ါ။ သူသည ္ဗမာတပမ္ 
ေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္သာျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုတပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေသာ၊ 
စစပ္ြမဲ်ားတြင ္အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းကုိ လက္နက္သဖြယ္အသံုးျပဳေသာ၊ ေက်းရြာမ်ားအား မီးရိႈ႕ဖ်က္စီးေသာ 
တပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္းျဖစ္သည္။” 58

 
ျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ားတြင္ ေအာင္ဆန္း၏ ပံုရိပ္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားအေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ 
ေနမႈတစ္ခုမွာ သူသည္ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ ဒူးသထူခ႐ိုင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ကရင္ 
အသိုက္အဝန္းတြင္ေနထိုင္ေသာ ဗမာလူမ်ိဳး ဦးဆ--- က တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 
သူရဲေကာင္းမ်ားကို ေလးစားသင့္ေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့သည္။ “သူတုိ႔ေတြအေနနဲ႔ တကယ္လုိ႔ ေဒသခံရြာ 
သားေတြက မလုိလားဘူးဆုိရင္ အဲ့ဒီေနရာမွာ [႐ုပ္တု] မေဆာက္သင့္ဘူး။ တုိင္းရင္းသားတုိင္းမွာ 
သူတို႔ရ႕ဲ အာဇာနည္ေတြရိွတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့သူတုိ႔လည္း ကုိယ့္ရ႕ဲအာဇာနညရ္႕ဲ႐ပုတု္ကုိ လုိခ်ငၾ္ကမွာပ။ဲ” 
ထိုအေၾကာင္းကို ခလယ္လြီထူခ႐ိုင္၊ ေဆာထီ (ေရႊက်င္) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ေစာအဒ--- က 
ထပမ္တံငျ္ပခဲသ့ည္။ ေအာငဆ္န္းသည ္ဗမာလူမ်ိဳ းအမ်ားစအုတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ သူ႔အေနျဖင္ ့
အသိအမွတ္ျပဳေသာလ္ည္း သူ၏ေဒသတြင္ ကရင္သူရဲေကာင္းမ်ားအား အ႐ိုအေသေပးသည့္ မွတ္ 
ေက်ာက္ကုိ ျမင္ခ်င္ေၾကာင္း သူ၏ဆႏၵကုိေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “သူတုိ႔ရဲ႕အျမင္မွာေတာ့ ဒီ႐ုပ္တုေတြကုိ 
‘လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး’ အျဖစ္ ေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ ထားတဲ့ လကၡဏာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္မွာေပါ့။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ကုိယ့္ကရင္ေဒသမွာ ကိုယ္ပိုင္႐ုပ္ထု ထူထားခ်င္တယ္။” 

သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္၏႐ုပ္တုအား စိုက္ထူျခင္းကုိ 
ျငင္းပယ္ခဲၿ့ပီး ကရငလ္မူ်ိဳ းမ်ားမွ ၎တို႔အား အ႐ိအုေသေပးျခင္းမွ တားဆီးပိတ္ပင္ခဲသ့ည။္ ေစာဘဦးႀကီး 
၏ ႐ုပ္ထုစိုက္ထူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ လာေရာက္တားဆီးခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုကို 
ဒူးပလာယာခ႐ိုင္မွ KNU ၏ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးတစ္ဦးမွ  KHRG အား ေျပာခဲ့သည္။ “၂၀၁၈ ခုႏွစ္တုန္းက 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးကုိ ဟုိသဲဖလယ္ [ဘုရားသုံးဆူ]မွာ က်င္းပခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေတြ ေစာဘဦးႀကီးရ႕ဲ႐ပုတု္ကုိ စိက္ုထူခ်ငတ္ယ္။ ဒါေပမယ့္ တပမ္ေတာ္က ဒါကုိျငင္းပယ္တယ္။ သူတို႔က 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္မျပဳပဲ ခ်ိဳးေဖာက္တယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ 
ေန႔မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြရ႕ဲၿမိဳ ႕နယ္ရံုးမွာ ေစာဘဦးႀကီးရ႕ဲ႐ုပ္ထကုို စုိက္ထူဖုိ႔လုပ္ခဲၾ့ကတယ္။ ဒါေပ 
မယ့္ တပ္မေတာ္ကလာၿပီး တားျပန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကုိယ့္အခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရ 
တယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ဒီလုိဖိႏွိပ္မႈေတြကုိ အခုထက္ထိ ခံစားေနၾကရတုန္းပဲ။” 

ဤအေျခအေနက ေဒသခံကရင္ရြာသားမ်ားအၾကား တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းကို ခံစားရေစသည္။ ၎တို႔ 
အေနျဖင္ ့အျခားေသာဗမာလူမ်ိဳ းမ်ားကဲသ့ို႔ အခြင္အ့ေရးတန္းတူမရသကဲသ့ို႔ ခံစားေနၾကရသည။္ ေကာ္ 
တရီၿမိဳ႕နယ္မွ ေစာအအိ--- က “သူတုိ႔ဒီလုိမလုပ္သင့္ဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို 
ေတာ့ သူတုိ႔ေတြက သတုိူ႔ေခါင္းေဆာငရ္႕ဲ႐ပုထု္ကုိ စိက္ုသလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ကုိယ့္ေခါင္းေဆာငရ္႕ဲ 
႐ပုထု္ကုိ စိက္ုထူျပခ်ငတ္ယ္။ ဒါကတရားမွ်တမႈမရိွဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တရားမွ်တမႈ ရိွေစခ်ငတ္ယ။္” 
အခ်ိဳ ႕သူမ်ားကမ ူထုိသို႔လုပ္ေဆာငျ္ခင္းက တုိင္းရင္းသားအုပစ္မု်ားအၾကား တန္းတူညမွီ်မႈအေပၚ အေျခ 
ခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေရရွည္တည္တ့ံမႈအား ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 

58 Karen News မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Ethnic People Protest General Aung San’s 
Statue – Police Respond with Violence” တြင္ ၾကည့္ပါ။

http://karennews.org/2019/02/ethnic-people-protest-general-aung-sans-statue-police-respond-with-violence/
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အဂ--- ေက်းရြာမွ ေစာအဖ--- က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြအေနနဲ႔ ကရင္အမ်ိဳးသားေန႔ကုိ က်င္းပၿပီး 
ေစာဘဦးႀကီးရဲ႕႐ုပ္တုကို အမွတ္တရအျဖစ္စိုက္ထူခ်င္တယ္။ သူတုိ႔ [ ျမန္မာအစိုးရက] ဒါကုိပိတ္ပင္ 
ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စတ္ိမေကာင္းဘူး။ သူတုိ႔ေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔လုပထ္ားတဲ ့ၿငမိ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ 
ညီခ်က္က စတ္ိရင္းမွနန္ဲ႔ဟုတ္ရ႕ဲလားေတာင ္သံသယဝင္မိတယ္။ ဒါကကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလပ္ု 
ငန္းစဥ္အေပၚထားတဲ့ စိတ္ရင္းမွန္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ယံုၾကည္မႈကုိ အားေလ်ာ့ေစတယ္။” 59

(ခ) ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရး 

၁) ျမနမ္ာ့ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္အားတုိးခ်႕ဲျခင္း။ ။တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ဝိေသသလကၡဏာအားၿခမိ္း 
ေျခာက္ျခင္းေလာ။

အရင္းအျမစမ္ရိွျခင္းႏွင္ ့တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိငမ္်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားအား မေရာက္ရိွႏုိင္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ပညာေရးစနစ္သည္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ တိုင္းရင္းသားေဒသအားလုံးမ်ားသို႔ 
ေရာက္ရိွႏိငုျ္ခင္း မရိွပါ။ ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းတြင ္KNU မွ ကရငက္ေလးငယ္မ်ားအား မခိငဘ္ာ 
သာစကားပညာေရးကိ ုကရင္ပညာေရး ဌာန (ကရင္ပညာေရးဌာန သည္ေနာက္ပိငု္းတြင ္ကရငပ္ညာေရး 
ႏွင္ယ့ဥ္ေက်းမႈဌာနျဖစလ္ာသည)္ မွတဆင္ ့ ထိလုိုအပ္ခ်က္အား ျဖည္ဆ့ည္းေပးခဲသ့ည။္  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ပဏာမ ပစခ္တ္တုိက္ခိက္ုမႈရပစ္ဲေရး သေဘာတူညခီ်က္စာခ်ဳ ပ္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲတစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအျပင္  ျပည္သူမ်ား၏ပညာေရးအား ရင္းႏွီး 

59 ကရငအ္မ်ိဳ းသားလႊတ္ေျမာက္ေရးတပမ္ေတာ္ (KNLA) သည ္ကရငအ္မ်ိဳ းသားအစည္းအရံုး (KNU)၏ လကန္က္ကုိငတ္ပဖ္ြဲ႔ 
ျဖစ္သည္။

လက္ဝဘဲက္႐ိွဓာတ္ပုံကုိ ၂၀၁၇ ခႏွုစ၊္ ဒဇီငဘ္ာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင ္ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ေဝၚေရ (ဝင္းေရး)ၿမိဳ ႕နယ္၊ ခိသုဲဖလယ္ 
(ဘုရားသံုးဆူ)တြင္ ႐ိုက္ယူခဲ့ပါသည္။ ဤအုတ္ျမစ္သည္ KNU မွေစာဘဦးႀကီး၏႐ုပ္ထုပံုကိုတပ္ဆင္ရန္ တည္ေဆာက္ထား 
သည့္ပံုျဖစ္သည္။ လက္ယာဘက္႐ွိဓာတ္ပံုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ႏို႔တေကာၿမိဳ႕ 
နယ၊္ မယက္သာေက်း ႐ြာအုပ္စုတြင္ ႐ိုကယ္ခူဲ့ပါသည္။ ဤပံုသည္ ေဒသခံ KNLA ခ႐ုိင္ဌာနခ်ဳပ္အနီး ၿခံတစ္ၿခံထဲတြင္႐ွိေသာ 
ေစာဘဦးႀကီး၏႐ပုထု္ပံကုို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစသ္ည။္ ၎ကုိ ခိသုဖဲလယ္တြငတ္ပဆ္ငရ္န ္တပမ္ေတာ္မွကန္႔ကြက္ခဲၿ့ပီးေနာက္ 
ထိုေနရာသို႔ျပန္လည္ယူေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - KHRG)
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ျမႇဳပ္ႏွံမႈပုိမုိတုိးျမွင့္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ပညာေရးကြန္ယက္ကို  ကရင္ျပည္နယ္ 
ေဒသမ်ားသို႔  ၂၀၁၁/၂၀၁၂ ပညာသင္စနစ္တြင္ ၃၁၀ ဘီလီယံက်ပ္မွ ၂၀၁၉/၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ 
မ်ားတြင ္၂၆၈၆ ဘီလီယံက်ပသုိ္႔ တုိးျမႇင္ျ့ခင္းမ်ားအျပင ္ကရငပ္ညာေရးႏွင္ ့ယဥ္ေက်းမႈဌာနအားပူးေပါင္း 
ကာ ေက်ာင္းမ်ား၊ အေဆာက္အဦးသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ခြင့္ေပးခဲ့သည္။60

ကရငပ္ညာေရးႏွင္ ့ယဥ္ေက်းမႈဌာန၏ ဒ-ုအတြင္းေရးမွဴးက လက္ရိွတြင ္၎တုိ႔ဌာနလႈပရွ္ားေသာ နယ္ 
ေျမအတြင္း ေက်ာင္းေပါင္း ၁၄၉၅ ေက်ာင္းရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုေက်ာင္းမ်ားမွ ၃၈၂ ေက်ာင္းမွာ KECD 
စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၇၄၃ ေက်ာင္းသည္ ေရာေထြးအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေက်ာင္းျဖစ္ကာ က်န္ 
ေက်ာင္း ၃၇၀ မွာ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ “၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မတုိင္ခင္ကေတာ့ အဲ့ဒီေက်ာင္းေတြအားလုံးက တကယ္တန္း KECD ရဲ႕ ေက်ာင္းေတြပါ။ 
အဲ့ဒီေနရာေဒသေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ငန္းေတြလုပ္လို႔ ရခဲ့တယ္။” KECD ၏ 
အတြင္းေရးမွဴးေျပာၾကားခ်က္အရ ျမနမ္ာအစိုးရသည ္၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KECD လုပ္ငန္းနယ္ေျမမ်ားသုိ႔ 
ေက်ာင္းဆရာမ်ားေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး KECD ၏ေက်ာင္းမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရယူခဲ့သည္။ “ဒါက ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ခဲ့တယ္။ 
အခုထိလည္း ျမန္မာအစုိးရက ေက်ာင္းဆရာေတြကုိ ေစလႊတ္ေနတုန္းပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္ေတြက အရင္ကေလာက္ ထင္သာျမင္သာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။” 

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစကု တပမ္ေတာအ္ေနျဖင္ ့ဤလုပင္န္းစဥသ္ည ္အေရးႀကီးသည္အ့ခန္းက႑ 
တြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ KTWG ၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက ဤသို႔ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ျမန္မာ 
အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တုိ႔က ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကေနၿပီးေတာ့ အခြင့္ေကာင္းယူၾကတယ္။ 
သူတုိ႔က သူတုိ႔ရဲ႕စစ္တပ္အနီးအနားမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ဆရာဦးေရေတြကုိ စာရင္းေကာက္ၿပီး 
သူတုိ႔ရဲ႕စခန္းေတြမွာ ဆရာေတြခ်ေပးဖို႔ ေနျပည္ေတာ္ကုိလွမ္းေတာင္းၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕နယ္ေျမကုိခ်ဲ႕ထြင္ 
ေနတာျဖစ္တယ္။ […] ဒါက အရပ္ဖက္ကေက်ာင္းေတြအားလံုးကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သြင္းဖို႔ 
အတြက္ သုံးတဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။” ဒူးပလာယာခ႐ိုင္မွ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး၏ 
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက သူမ၏အျမင္တြင္ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း 
KHRG အား ေျပာခဲ့သည္။ “သူတုိ႔က [တပ္မေတာ္] ဘယ္ကုိေရာက္ေရာက္ သူတုိ႔ရဲ႕ တပ္စခန္းေတြ၊ 
ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ေဆးရံုေတြ ရွိရတယ္။” 

KHRG ၏ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားအရ အစုိးရသည ္၎တုိ႔၏ေဒသတြင္းရိွေက်ာင္းမ်ားအား ျမနမ္ာအစိုး 
ရေက်ာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပစၥည္းအေထာက္အပံ့မ်ား၊ သင္ေထာက္ကူမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခဆံရာမ်ားအား ပိမုိုေကာင္းမြနသ္ည္လ့စာမ်ားေပးကာ တုိင္းရင္းသားလမူႈအသိကုအ္ဝန္းကုိ ဆြဲ 
ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာအသိုက္အဝန္းမ်ားက ေျပာင္းလဲရန္ ျငင္းဆန္ 
ၾကေၾကာင္း ဘားအံခ႐ိုင္၊ တေနးဆားၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝါေလေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ အဟ--- ေက်းရြာမွ KECD 
ဆရာမတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္မွာ “အဲ့ဒါက လြန္ခဲ့ေသာသုံးႏွစ္ေလးႏွစ္ေက်ာ္တုန္းက ျဖစ္ခဲ့တာ။  

60 Salem-Gervais ႏွင့္ Raynaud မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ Konrad-Adenauer Stiftung & Urbanize: Policy Institute for Urban 
and Regional Planning တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Teaching ethnic minority languages in government schools 
and developing the local curriculum: Elements of decentralization in language-in-education policy, ၏ 
စာမ်က္ႏွာ ၆၄ တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://www.kas.de/documents/263228/0/Teaching+Ethnic+Minority+Languages+In+Government+Schools.pdf/a3bf156a-104d-f7a9-953e-ff0e93ed05fd?version=1.0&t=1584352510138
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အအိ--- ေက်ာင္းအုပ္ေဟာင္းက လာၿပီးေတာ့ [ျမန္မာအစိုးရေက်ာင္း] ေက်ာင္းေဆာက္ဖို႔ေျပာတယ္။ 
သူက ကၽြန္မတို႔ကုိ အေထာက္အပံ့ေတြေပးၿပီး ဆြဲေဆာင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေတြက လက္မခံဘူး။ 
ေနာက္ပိငု္း ကၽြနမ္တုိ႔လည္း ဒါနဲ႔ပတသ္က္ၿပီး ဘာမွမၾကားေတာ့ဘူး။” ထုိသုိ႔ေသာ ဆုံးျဖတခ္်က္မ်ားမွာ 
ကရငအ္သုိက္အဝန္းမ်ားမွ KECD အေနျဖင္ ့အရညအ္ေသြးျပည္ဝ့ေသာပညာေရးကိ ုျမနမ္ာအစိုးရထက္ 
ပိုမို ေပးႏိုင္သည့္အဖြဲ႔ဟု ျမင္သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ 

ဤအစိုးရ၏ စနစသ္စပ္ညာေရးမဝူါဒသည ္ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းတြင ္ပညာေရးအား ပိမုိလုက ္
လွမ္းမီေစေသာ္လည္း အစိုးရ၏ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္  အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး 
ဖြင္လွ့စထ္ားသည္ ့အခ်ိဳ ႕ေသာ KECD ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကား 
အသုံးျပဳသငၾ္ကားသည္စ့နစအ္ျပင ္စေကာကရငစ္ာေပသငၾ္ကားမႈမ်ားကုိ ေႏွာင္ယွ့ကျ္ခင္း ရပတ္န္႔ျခင္း 
မ်ား ျဖစ္ေစသည။္61 ထုိနည္းတူစြာ ဒူးပလာယာခ႐ုိင္၊ ေကာ္တရၿီမိဳ ႕နယ္မွ ပအို႔ဝဆ္ရာမတစဥ္ီးက သူမ၏ 
ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းကေလးမွာ ျမန္မာအစိုးရေက်ာင္းအျဖစ္ လြန္ခဲ့သည့္ေျခာက္ႏွစ္က 
ေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း KHRG အား ေျပာခဲ့သည္။ သူမ၏ အျမငတ္ြင ္သူမတုိ႔၏ ေဒသအတြင္း ျမနမ္ာအစိုးရ၏ 
ဆရာ/ဆရာမမ်ားတိုးလာျခင္းသည္ ေဒသခံ ပအို႔ဝ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဝိေသသလကၡဏာအား ေရရွည္ထိန္း
သိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ “အရင္က ကၽြန္မတုိ႔ဆီမွာ 
တုိင္းရင္းသား ေက်ာင္းဆရာ ေလးေယာက္ကေန ငါးေယာကရိွ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ ႏွစ္ေယာက္ပ ဲ
က်နတ္ယ္။ တျခားရြာေတြမွာလည္း တုိင္းရင္းသားေက်ာင္းဆရာေတြ မရိွၾကေတာ့ဘူး။ ကၽြနမ္တုိ႔အေနနဲ႔ 
ေက်ာင္းမွာ တိငု္းရင္းသားဆရာေတြ ပိၿုပီးခန္႔ေစခ်ငတ္ယ။္ ကၽြနမ္တုိ႔က ကုိယ့္ရ႕ဲ[ပအုိဝ္]့ ႐ိုးရာယဥ္ေက်း 
မႈေတြ ေပ်ာက္ကုန္မွာေၾကာက္တယ္။”

61 Kim Jolliffee ႏွင့္ Emily Speers Mears မွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္္ The Asia Foundation တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Strength in 
Diversity: Towards Universal Education in Myanmar’s Ethnic Areas ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၉ တြင္ ၾကည့္ပါ။

လက္ဝဲဘက္႐ွိဓာတ္ပံုကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေတာအူးခ႐ိုင္၊ ေဒၚဖားခုိၿမိဳ႕နယ္၊ ကူေပါင္းေက်း႐ြာတြင္ 
႐ုက္ိယူခဲ့ပါသည္။ လက္ယာဘက္႐ိွပံကုို ၂၀၁၅ ခႏွုစ၊္ ဒဇီငဘ္ာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင ္ေတာအူးခ႐ိငု၊္  ေဒၚဖားခုၿိမိဳ ႕နယ္၊ တာပၿူမိဳ ႕၊ 
မာေဒးေက်း႐ြာတြင္ ႐ုိက္ယူခဲပ့ါ သည။္ ဤေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းလုံးသည ္ေဒသခမံ်ား၏ေက်ာင္းျဖစခ္ဲ့ဖူးပါသည။္ ေနာက္ဆုံးတြင ္
၎တုိ႔သည္ (ျမန္မာ)အစိုးရေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေဒသခံမ်ားမွေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံေဆာက္
လုပရ္နလုိ္အပသ္ည္ပ့စၥည္းမ်ားႏွင့္ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ပညာေရးဝနႀ္ကီးဌာနမွကူညီေပးကမ္းေဆာင႐္ြက္ျခင္း တစစ္ံတုစရ္ာ 
မွ်မ႐ွိေပ။ (ဓာတ္ပံု - KHRG)

https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/10/Strength-in-Diversity-Toward-Universal-Education-Myanmar-Ethnic-Area.pdf
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အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတစ္ခုကိုသာ အသံုးျပဳသည့္အတြက္ 
ဤမဝူါဒသည ္၎တုိ႔၏တိငု္းရင္းသားျဖစတ္ညမ္ႈအေပၚ ၿခမိ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေစႏိငု္ေၾကာင္းကုိ လူေတြ႕ေမး 
ျမန္းမႈလုပခ္ဲ့ေသာ မတူကြျဲပားသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းမ်ားက KHRG အား ေျပာခဲသ့ည။္ ဒူးသထခူ႐ိငု၊္ 
ဘီးလင္းၿမိဳ ႕နယ္မွ ကရငဆ္ရာမတစဥ္ီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ “ဒါက ကၽြနမ္တုိ႔လူမ်ိဳ းေတြအတြက္ ၿခမိ္း 
ေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ျမန္မာအစိုးရကစၿပီးေတာ့ တာဝန္ယူလုိက္တာနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ေတြ KECD ရဲ႕ 
သင႐္ိုးၫႊန္းတမ္းကုိ သုံးဖို႔အခြင္အ့ေရးမရိွေတာ့ဘူး။ ဒါက ကၽြနမ္တုိ႔ရဲ႕သမိငု္းန႔ဲ ဘာသာစကားကုိ သင ္
ယူဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေလ်ာ့နည္းေစလိမ့္မယ္။” 

မူေၾတာ္ခ႐ိုင္၊ ဒြဲလုိၿမိဳ႕နယ္၊ အက--- ေက်းရြာမွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ရွမ္းလူမ်ိဳး စိုင္းအဂ--- က 
အစိုးရအေနျဖင့ ္တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားသငၾ္ကားမႈကုိ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ထည္သ့ြင္းျခင္း 
မရွိပါက သူ၏တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ ဝိေသသလကၡဏာေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု အေလး 
ေပးေျပာခဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ တိင္ုးရင္းသားမ်ိဳ းႏြယ္စ ုေပ်ာကက္ြယ္သြားလိမ္မ့ယ္။ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳ းေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရ႕ဲစာေပနဲ႔ ဘာသာစကားေတြကုိ သငယ္ျူခင္းမရိွရင ္ဒါေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြား 
လိမ့္မယ္။ ပညာမတတ္တဲ့သူေတြမ်ားရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုပါ ေပ်ာက္သြားလိမ့္ 
မယ္။” သို႔ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းမ်ားစြာ ေပါင္းစည္းေနထုိငသ္ည္ ့ေက်းရြာတြင ္ေနထုိငသူ္ျဖစ ္
သည္အ့တြက္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ဤမဝူါဒမွ အက်ိဳ းေက်းဇူးမ်ား ရရိွသင့သ္ညဟု္ ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္းေျပာခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြက ပညာေရးဌာနကုိ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကို 
ျမႇင္တ့င္ေစခ်ငတ္ယ္။ ဒါမွသာလွ်င ္တုိင္းရင္းသားေတြအေနန႔ဲသူတို႔ရဲ႕ ဘာသာစကားန႔ဲစာေပကုိ ထန္ိး 
သိမ္းႏိုင္မယ္။ တကယ္လုိ႔ သူတို႔က မကူညီဘူးဆိုရင္ေတာ့ သူတုိ႔က တုိင္းရင္းသားျဖစ္တည္မႈေတြကုိ 
ေနာက္မွာခ်န္ထားတာပဲ။”  

၂) တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း၏ အေရးပါမႈ

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းမ်ား၏အခြင္အ့ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္ ့ဥပေဒတြင ္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအ 
ေနျဖင္ ့“ႏိငုင္ံေတာ္၏ ပညာေရးမဝူါဒကုိ ထိခိက္ုမႈမရိွလွ်င ္မမိတုိိ႔၏ စကား၊စာေပတုိ႔ကုိ ေလ့လာသငၾ္ကား 
ရန”္ ႏွင္ ့ “မမိတုိိ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ သမိငု္းျဖစစ္ဥကုိ္ ထုတ္ေဖာ္ခြင္ႏွ့င္ ့အေမြအႏွစမ္်ားကုိ ဥပေဒႏွင္ ့
အညီ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္” အခြင့္ရိွသညဟု္ ေဖာ္ျပထားသည။္62 ဤဥပေဒ၏ အဓကိ အားနည္းခ်က္ 
မွာ ဤဥပေဒအေနျဖင္ ့အစိုးရမွအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိသာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားသည္ 
ထုိစာရင္းထတဲြင ္မပါေပ။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသည္ ့အခ်ိဳ႕ေသာမြတ္စလငမ္်ားက ၎တုိ႔၏ ဘာသာစကား 
[ကေလးမ်ားအား ဗလီတြငသ္ငၾ္ကားသည္ဘ့ာသာရပျ္ဖစသ္ည္အ့တြက္ အာရဗ ီစကားျဖစႏ္ိငုသ္ည။္] 
ႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း၏ သင္ယူျခင္းအေရးပါပံုကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ း ေမးခြန္းေျဖၾကားသမူ်ားက ဘာသာစကားႏွင္ ့သမိငု္းေၾကာင္းမ်ားသည ္၎ 
တို႔၏ တိုင္းရင္းသားျဖစ္တည္မႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း KHRG အား ေျပာခဲ့သည္။ KECD ၏ 
ဒ-ုအတြင္းေရးမႉးက ဘာသာစကားႏွင္ ့သမိငု္းေၾကာင္းမ်ားသည ္ကရင္ယ့ဥ္ေက်းမႈ၏အေရးႀကီးဆုံးေသာ 
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အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေလးေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ဘာသာစကားဆုိတာက ကၽြန္မတုိ႔ကရင္လူမ်ိဳးရဲ႕ 
အဓိက သေကၤတေတြထကဲ တစ္ခုျဖစ္တယ။္ “ဘာသာေပ်ာကလွ္်င ္လူမ်ိဳ းေပ်ာကမ္ည”္  ဆုိတဲ ့စကားပံ ု
အတုိင္း ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ လူမ်ိဳးစုသမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ သေကၤတေတြမရွိရင္ေတာ့ အသက္ရွင္ရတာ အဓိပၸါယ္ 
မရွိဘူး။” ဤအခ်က္ကုိ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ေကာ္တရီၿမိဳ႕နယ္မွ ကရင္ဆရာမတစ္ဦးကလည္း ထပ္ 
ေလာင္းေျပာခဲသ့ည။္ “တကယ္လုိ႔ ရွင္က ကိယု္ကုိ့ကုိယ္ ကရငလုိ္႔ ခယူံေပမယ္ ့ကုိယ့္ရ႕ဲ ဘာသာစကားကုိ 
မေျပာတတ္ မဖတ္တတ္ မေရးတတ္ဘူးဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ့္ရဲ႕သမိုင္းအေၾကာင္း မသိဘူးဆိုရင္ 
ရွငက္ ကရငလ္မူ်ိဳ းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေသလျူဖစသ္ြားၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေက်ာင္း 
ေတြမွာ ကရင္သ့မိငု္းနဲ႔ ဘာသာစကားေတြ [တုိင္းရင္းသားေတြတက္တဲ့ေက်ာင္းမွာ] ထည္သ့ြင္းတာက 
အရမ္းအေရးႀကီးတယ္လို႔ ျမင္တယ္။”

ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ႏို႔တေကာၿမိဳ ႕နယ္မွ ျမနမ္ာအစိုးရေက်ာင္းတြင ္စာသငသ္ည္ ့ကရငလူ္မ်ိဳ းဆရာတစဥ္ီးက 
၎၏ ေဒသအတြင္းရိွ မ်ိဳ းဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အထူးသျဖင္ ့ငါးတန္းအထက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္ ့
ကရငဘ္ာသာစကားအား ေကာင္းစြာတတ္ေျမာကမ္ႈမရိွေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲသ့ည။္ ထို႔ျပင္ ျမန္မာအစုိးရ 
၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ကရငဘ္ာသာစကား သငရ္နလုံ္ေလာက္သည္ ့အခ်နိ ္ခ်ေပးရန ္အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ 
အေလးေပးေျပာခဲသ့ည။္ “ဒါက အေရးႀကီးတယ္။ ဘာေၾကာင္လ့ဆုိဲေတာ့ ကရငက္ေလးေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲ 
ဘာသာစကားကုိ လုံးဝမသိေတာ့ဘူး။ သတုိူ႔က အေျခခပံညာရပ္ေတြျဖစတ္ဲ ့စာလုံးေပါင္းတာတုိ႔၊ အေရး 
အဖတ္ေတြကုိေတာင္ မလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။ ဒီအတြက္ သူတုိ႔ကုိလည္း အျပစ္တင္လုိ႔မရဘူး။ ဘာ 
ေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ သူတုိ႔က ဒါကုိေကာင္းေကာင္း သင္ယူခြင့္မရွိခဲ့ဘူး။”

ဤအျမင္သေဘာထားကို ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ေကာ္တရီၿမိဳ႕နယ္မွ ေနာ္က်--- က “ကၽြန္မတုိ႔ မိခင္ဘာ 
သာစကားကုိ သငယ္ဖူို႔ အေရးႀကီးတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ေတြ စာဖတ္ႏုိင္တယ္၊ ေရးႏုိင္တယ္ဆုိရင္ 
ကၽြနမ္တုိ႔ ရံႈးမွာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြနမ္တုိ႔ဆီမွာ ကုိယ္ပိငုသ္မိငု္းေၾကာင္းရိွတယ။္ ဒါေၾကာင္ ့ကၽြနမ္တုိ႔ ဒါကုိ 
သင္ယူမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕သမိုင္းကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရမယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ေတြ ကုိယ့္သမိုင္းေၾကာင္းကုိ 
ကုိယ္သင္ယူဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔က လူနည္းစုျဖစ္တဲ့အတြက္ ခြဲျခား 
ဆကဆံ္မႈေတြ ခရံတယ္။ တကယလုိ္႔ ကၽြန္မတုိ႔ေတြ မသငယူ္ဘူးဆုိရင ္ကုိယ့္ရ႕ဲျဖစတ္ညမ္ႈေပ်ာက္သြား 
လိမ္မ့ယ္။”  ျမနမ္ာအစိုးရ၏ ေက်ာင္းပညာေရးစနစမ္်ားအား တုိးခ်႕ဲျခင္းသည ္ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာင ္
ပိငု္းတြင္ေနထုိငသ္ည္ ့တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ ျဖစတ္ညမ္ႈကိ ုၿခမိ္းေျခာကျ္ခင္းမရိွေစရနအ္တြက ္ႏိငုင္ ံ
ေတာ၏္ သင႐္ိုးၫႊန္းတမ္းတြင ္တိငု္းရင္းသားဘာသာစကားႏွင္ ့သမိငု္းကိ ုထည္သ့ြင္းေပးရန ္အေရးႀကီး 
သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအားလံုးမွ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ဤပညာေရးစနစ္မွတဆင့္ တန္းတူ 
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစရန္ႏွင့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔၏အခြင့္အေရးကုိသာ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း မျဖစ္ေစရန္အတြက္ 
လည္း ေသခ်ာေအာငျ္ပဳလုပ္ရမည။္ ဤသေဘာတရားကိ ုအေျခခ၍ံ ႀကိဳးစားမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း အျခား 
လိုအပ္ခ်က္အမ်ားအျပားရွိေနေသးသည္။ 

(က) အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

ျမနမ္ာအစိုးရအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားကိ ုႏိငုင္ံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳ 
ကာ ဗမာဗဟုိျပဳေသာ ႏိငုင္သံမိငု္းအား ျမႇင္တ့င္ေပးလ်က္ရိွသည။္ ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ႏို႔တေကာၿမိဳ ႕နယမွ္ 
ပအို႔ဝ္ရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခြန္အမ--- က ရွင္းျပခဲ့သည္မွာ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ပအုိ႔ဝ္သမိုင္း 
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ဒါမွမဟုတ္ ကရင္သမိုင္းေတြကုိ ေက်ာင္းမွာတခါမွ မသင္ဖူးဘူး။ မၾကားဖူးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ 
ေအာင္ဆန္းေကာင္းေၾကာင္းေတြကုိပဲ သင္ယူခဲ့ရတယ္။ တျခား တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္း
ကုိ မသငခ္ဲရ့ဘူး။ ဒါက ဗမာလမူ်ိဳ းႀကီးဝါဒရ႕ဲ လႊမ္းမိုးမႈလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ တိငု္းရင္းသား လူနည္းစုေတြက 
သူတုိ႔ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းကုိ သင္ယူခြင့္မရွိဘူး။” ထုိအခ်က္ကုိ KECD ၏ ဒု-အတြင္းေရးမွဴးကလည္း 
၎၏ ကေလးဘဝအေတြ႔အၾကံဳေပၚအေျခခကံာ အတညျ္ပဳခဲသ့ည။္ “ဥပမာအားျဖင့္ သူတုိ႔က သူတုိ႔ရ႕ဲ 
သမိုင္းမွာ KNU ကုိ သူပုန္ေတြ၊ ငေပြးအဖြဲ႔ေတြလုိ႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကုိ ကၽြန္ေတာ္ေက်ာင္းမွာ 
သင္ယူခဲ့တယ္။” 

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း 
သမိုင္းဘာသာရပ္တြင္ ဗမာလူမ်ိဳးရာဇဝင္သူရဲေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သုိ႔ေသာ စံျပ 
ပဂုၢိဳလမ္်ားကုိ ဗဟုိျပဳခ်ဥ္းကပထ္ားသည။္63 ကရငယ္ဥ္ေက်းမႈႏွင္ ့ပညာေရးဌာနအပါအဝင ္တုိင္းရင္းသား 
ပညာေရးအဖြဲ႔မ်ားကလည္း ၎တို႔၏သမိုင္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည့္သင္႐ိုးမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ 
ဤသုိ႔အတိတ္ႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး အျမငမ္်ားမွာ ႏိငုင္အံတြင္းျဖစ္ပ်က္ေနေသာ တိင္ုးရင္းသားပဋပိကၡမ်ား 
ေၾကာင့္ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အားလံုးသေဘာတူညီေသာ သမိုင္း 
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတစ္ခုကို ေရးသားရန္မွာ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း KECD ၏ ဒ-ုအတြင္းေရးမႉးက ကရငလ္မူ်ိဳ းမ်ားအေနျဖင္ ့အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင ္၎တို႔ 
၏သမိငု္းကုိ သငၾ္ကားခြင္ရ့ရိွရန ္လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင္ ့တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင ္တန္းတညူမွီ်မႈရိွ 
ရန ္လုိအပ္ေၾကာင္း အေလးထားေျပာခဲသ့ည။္ “အခခု်နိမွ္ာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ကရငဘ္ာသာစကားကုိ 
တခ်ိဳ ႕အတန္းေတြမွာ သငခ္ြင္ရ့တာ ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ္လ့ည္း ကရငသ္မိငု္းေၾကာင္းနဲ႔ ရိုးရာေတြကုိ 
သငခ္ြင္ရ့ေစခ်ငတ္ယ္။ ဒါမွပ ဲကေလးေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ ဘိုးေဘးေတြရ႕ဲ သမိငု္းေၾကာင္းကိ ုဖတ္ႏိငုမ္ယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြက အစိုးရကုိ ဒီအတြက္ ခြင့္ျပဳေစခ်င္တယ္။ လက္ရွိပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးက 
ၿငမိ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြကျ္ဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ တန္းတူညမွီ်ေရးအတြက္ 
ဒါကုိလုပ္ရမယ္။”

၂၀၁၄ ခႏွုစ ္အမ်ိဳ းသားပညာေရးဥပေဒအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္္ ျပင္ဆင္ျဖည္စ့ြက္ခ်က္တြင္ “သင႐္ိုးၫႊန္းတမ္း 
သည ္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ၏ သမုိင္းဝင္အေမြအႏွစမ္်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိငုရ္မည”္ ဟ ုေဖာ္ျပ 
ထားသည။္64 ထုိအခ်ကသ္ည ္တိငု္းေဒသႀကီးႏွင္ ့ျပညန္ယ္မ်ားအတြက ္ တိငု္းရင္းသား ဘာသာစကားႏွင္ ့
သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားပါဝင္သည့္ ေဒသခံသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ လမ္းခင္းေပးထားသည္။ ထို
အေၾကာင္းအရာကုိၾကည္ျ့ခင္းအားျဖင့္ တုိင္းႏွင့္ျပညန္ယအ္ဆင္တ့ြငရိွ္ေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအား 
လုံးကို ကုိယ္စားမျပဳေပ။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရေသာ 

63 Salem-Gervais ႏွင့္ Raynaud မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္္ Konrad-Adenauer Stiftung & Urbanize: Policy Institute for Urban 
and Regional Planning တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Teaching ethnic minority languages in government schools 
and developing the local curriculum: Elements of decentralization in language-in-education policy,၏ 
စာမ်က္ႏွာ ၁၆၂ တြင္ ၾကည့္ပါ။

64 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Pyidaungsu Hluttaw Law No. 41/2014 
- The National Education Law တြင ္ၾကည္ပ့ါ။ ျပည္ေထာငစ္သုမၼတ ျမနမ္ာႏုငိင္ံေတာ္မွ ၂၀၁၅ ခႏွုစတ္ြင ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ 
Pyidaungsu Hluttaw Law No. 38/2015 – The Law Amending the National Education Law တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://www.kas.de/documents/263228/0/Teaching+Ethnic+Minority+Languages+In+Government+Schools.pdf/a3bf156a-104d-f7a9-953e-ff0e93ed05fd?version=1.0&t=1584352510138
https://www.mlis.gov.mm/mLsView.do;jsessionid=01A33480229B18DAFA77B8F74220FC6F?lawordSn=9630
https://www.mlis.gov.mm/mLsView.do;jsessionid=99A1755A38720BF0E675A8A4D35EFF14?lawordSn=9714


55 

မြတစ္လင္ လမူ်ိဳးမ်ားကိုပင္မဆုိထားႏွင့္ ေဒသခံလနူည္းစုအဖြဲ႔မ်ားပင္လွ်င္ ဤလပု္ငန္းစဥ္မွ ဖယထ္ား 
ျခင္းခံရမႈကို သက္ေရာက္ေစသည္။ အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ ကရင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျပည္နယ္ 
၅ ခသုည ္ယခအုခ်နိတ္ြင ္အစမ္းသေဘာျဖင္ ့ေဒသတြင္းသင႐္ိုးၫႊန္းတမ္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားလ်ကရိွ္ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကရင္သမိုင္းမွ အာဇာနည္မ်ားအား ေဒသတြင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းထဲတြင္ ထည့္ 
သြင္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အစိုးရႏွင့္ကရင္အဖြ႔ဲမ်ား အထူးသျဖင့္ KNU အား ေထာက္ခသံမူ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရ 
စီ္အက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA)65 အား ေထာက္ခံသူမ်ားၾကား ကြဲျပားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ 
ရပ္တန္႔လ်က္ရွိသည္။66 

ရလာဒအ္ေနျဖင္ ့အစိုးရသတ္မွတ္နယ္ေျမျဖစသ္ည္ ့ကရငျ္ပညန္ယ္အတြင္းရိွ ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ 
အစိုးရပံုေဖာထ္ားသည္သ့မိငု္းႏွင္ ့ထပတ္ညူျီခင္းမရိွေသာ တိငု္းရင္းသားသမိငု္းေၾကာင္းအား သငယူ္ႏိငု ္
ခြင္ ့မရိွေတာ့ေပ။ ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ႏို႔တေကာၿမိဳ ႕နယ္မွ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ အရြယ္ ေက်ာင္းသတူစ္ဦးက 
KHRG အား ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။ “သုံးတန္းေအာက္ ကေလးေတြပဲ ကရင္စာသင္ခြင့္ရတယ္။ သူတုိ႔က 
သမိုင္းသင္ဖို႔အတြက္ အရမ္းငယ္ေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ ကရင္စာအေျခခံကုိ သင္ေပးတယ္။ 
သူတုိ႔က ကရင္သမိုင္းအေၾကာင္း လုံးဝမသင္ရေသးဘူး။ […] ကၽြန္မအေနနဲ႔ကေတာ့ ကရင္သမိုင္းကုိ 
သိပမ္သိဘူး။ ဘာေၾကာင္လ့ဆုိဲေတာ့ အဲဒ့ါကုိ ကၽြန္မေက်ာင္းမွာ ဘယ္တုန္းကမွ မသငခ္ဲရ့ဘူး။” ကရင္ ့
သမုိင္းေၾကာင္းကုိ သငယူ္ႏိငုရ္နအ္တြက္ KECD ေက်ာင္းမ်ား ပိမုိရိွုေစခ်င္ေၾကာင္း သူမ၏ဆႏၵကိ ုေဖာ္ 
ျပခဲ့သည္။ “KECD ေက်ာင္းေတြပိုရွိသင့္တယ္။ ဒါမွ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ကရင္ဘာသာစကားနဲ႔ 
သမိုင္းေတြကုိ အတန္းႀကီးတဲ့အထိ သင္ႏိုင္မွာ။”

အျခားေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ ေဒသတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား 
သမိငု္းေၾကာင္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ သင္ေပးျခင္းမရိွေၾကာင္း တငျ္ပခဲၾ့ကသည။္ မူေၾတာ္ခ႐ိငု၊္ ဒြလုိဲၿမိဳ ႔နယ္၊  
ရ--- ေက်းရြာမွ ေစာန--- က “ေက်ာင္းမွာက ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္ထားတဲ့ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကုိသင္ 
တယ္။ [...] သူတုိ႔ရ႕ဲ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းထမွဲာ ကရင္သမိငု္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာအခ်က္အလက္မွ မပါဘူး။” 
ထုိအခ်က္ကုိ ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ေကာ္တရၿီမိဳ ႕နယ္မွ ျမနမ္ာအစိုးရ၏ ပအို႔ဝဆ္ရာတစဥ္ီးျဖစသူ္ ခြနအ္ဝ--- 
က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဟင္အင္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ဒလုိီဟာေတြကုိ သငလ္ို႔မရ ေသးဘူး။ 
[…] ဘယ္သင္႐ိုးကမွ ဒီဟာေတြကို ေက်ာင္းမွာသင္ႏိုင္ဖို ႔အတြက္ မစီစဥ္ထားဘူး။” ထို ႔ေၾကာင့္ 
ျမနမ္ာအစိုးရမွ ထုိဘာသာရပမ္်ားကုိ သငၾ္ကားခြင့္ေပးရနအ္တြက္ သူကေတာင္းဆုိခဲသ့ည။္ “ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔ေတြ ပအုိ႔ဝ္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းကုိ သင္ေပးခ်င္တယ္။ ကုိယ့္သမိုင္းေၾကာင္းကုိ 
သင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္က ခြင့္ျပဳမိန္႔လုိတယ္။ […] ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ေတြက ဒါေတြကုိမသင္ရရင္ 
သူတုိ႔ရ႕ဲသမိငု္းကုိ သိၾကမွာမဟုတဘူ္း။ သူတုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူမ်ိဳ းစရု႕ဲ သမိငု္းေၾကာင္းကုိ သင္ေပးရ 

65 တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (DKBA) သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ KNLA မွဘာသာေရးအယူအ
ဆေၾကာင့္ခြဲထြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ DKBA အဖြဲ႔၏ တပ္ဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစုမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) အျဖစ္သုိ႔ 
အသြင္ေျပာင္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း က်န္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွာ BGF သုိ႔ မဝင္ပဲ ၎တုိ႔၏အမည္အား ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္ 
တပ္မေတာ္ (DKBA) ဟူ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၎တုိ႔အဖြဲ႔မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

66 Salem-Gervais ႏွင့္ Raynaud မွ ၂၀၂၀ခုႏွစ္္ Konrad-Adenauer Stiftung & Urbanize: Policy Institute for Urban 
and Regional Planning တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Teaching ethnic minority languages in government schools 
and developing the local curriculum: Elements of decentralization in language-in-education policy, ၏ 
စာမ်က္ႏွာ ၁၆၄ တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://www.kas.de/documents/263228/0/Teaching+Ethnic+Minority+Languages+In+Government+Schools.pdf/a3bf156a-104d-f7a9-953e-ff0e93ed05fd?version=1.0&t=1584352510138
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မယ္။ ဒါမွ သူတုိ႔ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈကုိ သူတုိ႔သိၾကမွာျဖစ္တယ္။” 

(ခ) အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္း။ ။လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဆဲ 
ကာလ

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားအား ပညာေရးစနစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးရန္အတြက္ ဦးသိန္းစိန္ 
အစိုးရမွစတငက္ာ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခႏွုစတ္ြင ္အတညျ္ပဳခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ ခႏွုစ ္ပညာ 
ေရးဥပေဒက တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားအား ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနႏွင့္ 
သင္ၾကားရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအား ရွင္းျပရာတြင္ လိုအပ္ပါက စာသင္ခန္းသံုးဘာသာ 
စကားအျဖစ ္အသုံးျပဳရန ္ခြင္ျ့ပဳခဲသ့ည။္ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခႏွုစမ္်ားတြင ္NLD အစိုးရက ဤရညမွ္န္းခ်က္ 
၂ ခု ျပည္မ့ရီနအ္တြက္ တုိင္းရင္းသားသင္ေထာက္ကူဆရာမ်ားကုိ စတငခ္န္႔အပခ္ဲသ့ည။္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
ခႏွုစတ္ြင ္တစႏ္ိငုင္လံုံးရိွ သင္ေထာက္ကဆူရာမ်ား ဦးေရေပါင္းမွာ ၁၁၇၁၈ ဦးရိွသည။္67 ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့
၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူမ၏ ေက်ာင္းတြင္ရွိ 
ေသာ ကရငဘ္ာသာရပ္သင္ေထာက္ကူဆရာမမွာ ကရငဘ္ာသာအား ေရးႏိငုဖ္တ္ႏိငုျ္ခင္း မရိွေၾကာင္း 
ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ေကာ္တရီၿမိဳ႕နယ္မွ ဆရာမတစ္ဦးက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ 

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားအား သင္ၾကားျခင္းသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ပိုမိုတိုးျမင့္ 
လာေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ဘာသာရပ္အတန္းမ်ားမွာ စာသင္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္သာ သင္ 
ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ 
ေဒသတြင္းဘာသာရပ္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားကုိ စာသငခ္်နိမ္်ားအတြင္း ထည္သ့ြင္းသငၾ္ကားေစသည။္ 
မူလတန္းအဆင့္တြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၅ ႀကိမ္ (၁၂၀ နာရီ) ႏွင့္ အလယ္တန္းတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ ႀကိမ္ 
(၁၀၈ နာရီ) သင္ၾကားေစသည္။68 ေဒသတြင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတန္းတြင္မူ တိုင္းရင္းသားတို႔၏သမိုင္းႏွင့္ 
႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ဤအသစခ္်မွတ္ထားေသာ အခ်နိဇ္ယားမ်ားသည ္တုိင္းရင္း 
သားဘာသာစကားမ်ားအား သင္ၾကားရန္သာျဖစ္သည္။69  

အခ်ိဳ႕ေသာ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာရပ္မ်ားအား သင္ၾကား 
ႏိငုရ္နအ္တြက ္အခ်နိအ္နည္းငယ္သာေပးေသာေၾကာင္ ့မေက်နပ္ေၾကာင္းကုိ ဒူးပလာယာခ႐ိငု ္ေကာ္ 
တရီၿမိဳ႕နယ္မွ ပအို႔ဝ္ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးမွ အလားတူမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္က တုိင္းရင္း 
သားဘာသာစကားကုိ မနက္တစ္ႀကိမ္ ေန႔လည္တစ္ႀကိမ္ သင္ခ်င္တယ္။ အခုက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ 
ေန႔လည္တစ္ခ်ိန္ပဲ သင္ခြင့္ရွိတယ္။” ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ႏို႔တေကာၿမိဳ႕နယ္မွ ပအို႔ဝ္ရြာသား တစ္ဦးက 
ပအုိ႔ဘာသာအား တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ရကသ္ာ သင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည။္ မူေၾတာ္ခ႐ိငုမွ္ ရွမ္းအမ်ိဳ းသား 
ျဖစသ္ည္ ့စိငု္းအဂ--- က တစရ္က္လွ်င ္တစခ္န္းသာသငျ္ခင္းက လံုေလာကမ္ႈမရိွေၾကာင္း တငျ္ပခဲသ့ည။္ 
“ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းမွာ သူတုိ႔ရဲ႕တိုင္းရင္းသားစာေပနဲ႔ ဘာသာစကားကုိ အျပည့္အဝ 
သင္ယူခြင့္ မရဘူး။ သူတုိ႔က တစ္ပတ္ကုိ တစ္ရက္၊ တစ္ရက္မွာ ၄၅ မိနစ္ပဲ အခ်ိန္ေပးတယ္။”  
သို႔ေသာ္လည္း ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားအား ၎တို႔ေဒသရွိ 

67 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေအာက္ေျခမွတ္စု ၆၆ မွ စာမ်က္ႏွာ ၁၇ တြင္ ၾကည့္ပါ။
68 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေအာက္ေျခမွတ္စု ၆၆ မွ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၁ မွ ၁၅၂  တြင္ ၾကည့္ပါ။
69 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေအာက္ေျခမွတ္စု ၆၆ မွ စာမ်က္ႏွာ ၈၄ တြင္ ၾကည့္ပါ။
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မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင ္ေက်ာင္းခ်နိအ္တြင္း သငၾ္ကားလ်ကရိွ္ေၾကာင္း အမ်ားစကု အတညျ္ပဳခဲၾ့က 
သည။္ ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္  ေဝၚေရၿမိဳ ႕နယမွ္ ေစာပ--- က ရွင္းျပခဲသ့ညမွ္ာ “ပစခ္တ္တုိက္ခိက္ုမႈ ရပစ္ဲေရး 
[သေဘာတူညမီႈလကမွ္တ္ထုိးၿပီး] ပထမႏွစ္ေတြတုန္းကေတာ ့ေက်ာင္းခ်နိအ္တြင္းမွာ သငဖ္ို႔ ခြင္ျ့ပဳခ်က္ 
မရခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ မနက္ ၉ နာရီ ေက်ာင္းမစခင္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ယူၿပီး သင္ခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ 
ပိုင္းၾကေတာ့ သူတုိ႔ေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း တစ္ခ်ိန္ေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အခြင့္အေရးေတြပိုရလာတယ္။” သို႔ေသာ္လည္း KECD ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက မူဝါဒအ 
သစ္အား တသမတ္တည္းအသံုးျပ ျဳခင္းမရိွေၾကာင္း  ေထာက္ျပခဲသ့ည။္ “ဒါက သူတုိ႔ရ႕ဲ ေက်ာင္းမဝူါဒေတြ 
နဲ႔လည္း ဆုိငတ္ယ္။ ဘာေၾကာင္လ့ည္းဆိုေတာ့ တခ်ိဳ ႕ေက်ာင္းေတြက ေက်ာင္းခ်နိအ္တြင္းမွာ ကရငစ္ာ 
သင္ဖို႔ခြင့္ျပဳေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေက်ာင္းခ်ိန္မတုိင္မီနဲ႔ ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းေတြမွ သင္ခြင့္ေပး 
တယ္။” 

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ အမ်ားစကု ၎တို႔ေဒသတြင္းရိွ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္တိငု္းရင္းသား ဘာသာရပမ္်ားအား 
အမွန္တကယ္တြင္ သင္ၾကားျခင္းမရွိေၾကာင္းကို KHRG အား ေျပာခဲ့သည္။ ဒူးသထူခ႐ိုင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕ 
နယ္မွ ကရငရ္ြာသားတစဥ္ီးျဖစသ္ည္ ့ေစာအဘ--- က ထုိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူ၏ေဒါသကုိ 
ေဖာ္ျပခဲသ့ည။္ “သူတုိ႔က တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းစုေတြကုိ သူတုိ႔ေတြရ႕ဲ စာေပယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက ္
ၿပီး အေမြအႏွစ္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးေတြေပးေနတယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ ဒါေပ 
မယ့္ တကယ္တမ္းေတာ့ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြမွာ ကရင္စာေပးသင္ဖို႔ အခြင့္မေပးဘူး။ […] သူတုိ႔က 
လူေတြကုိေျပာတာနဲ႕လုပ္တာေတြက ကုိက္ညီမႈရွိတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္ဘူး။” ထို႔အျပင္ KHRG 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခန္းမ်ားအရ တိုင္းရင္းသားဘာသာရပ္မ်ားအား သံုးတန္းအထိသာသင္ 
ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္ကာလမ်ားက အတန္းႀကီးမ်ားအတြက္ သင္႐ိုး 
ၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ား မထြက္ရွိေသးသည့္အတြက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။70

အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔မလူတန္းတကသ္ည္အ့ခ်နိမ္်ားတြင ္တုိင္းရင္းသားဘာ 
သာစကား အတန္းမ်ားမရိွသျဖင္ ့အခ်ိဳ ႕ေသာ အလယတ္န္းေက်ာင္းသားမ်ားသည ္၎တုိ႔၏ တုိင္းရင္း 
သားဘာသာစကားကုိ တတက္ၽြမ္းျခင္း မရိွၾကပါ။ ေညာင္ေလးပငခ္႐ိငု၊္ ေဆာထီၿမိဳ ႕နယ္မွ ကရငရ္ြာသား 
တစဥ္ီးျဖစသူ္ ေစာအပ--- က ထုိအေၾကာင္းႏွင္ ့ပတ္သကၿ္ပီး “သူတုိ႔က [မလူတန္းေက်ာင္းသားေတြက] 
ကရငစ္ာကုိ ေန႔လညခ္င္းမွာသင္ခြင့္ရတယ္။ သူတုိ႔က ကရငလုိ္ကၽြမ္းတယ္။ ဒါေပမယ့္အဲဒ့ါက ေက်ာင္း 
သားေလးေတြအတြကပ္။ဲ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားေတြက်ေတာ ့ဒလီိကုရငစ္ာသငဖ္ို႔ အခြင္အ့ေရးမရေတာ့ 
ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က ကရင္စာသိပ္မရၾကဘူး။” လာမည့္မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
အေျခခပံညာေရးသငၾ္ကားသည္ ့ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင ္ထုိအတန္းမ်ားမွ အက်ိဳ းေက်းဇူးမ်ား ရရိွႏိငု ္
ေစရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသားဘာသာရပမ္်ားအား အတန္းႀကီးမ်ားအထိ ျမန္ႏုိင္သမွ်ျမန္ျမန္ သင္ၾကား 
ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ 

70 Burma News International  မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ Myanmar government schools started teaching the new 
Grade 4 curriculum in 2020/2021 တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “New Education System Getting Started for Grade-4 
Students” တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://www.bnionline.net/en/news/new-education-system-getting-started-grade-4-students
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ထုိ႔အျပင ္ဒူးပလာယာခ႐ုိင္၊ ႏုိ႔တေကာၿမိဳ႕နယ္မွ ပအိဝု္လူ့မ်ိဳ း ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစဥ္ီးက ျမနမ္ာသင႐္ိုး 
ၫႊန္းတမ္းအား တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ ရွင္းျပျခင္းအား အေလ့အထမရိွေသးေၾကာင္းႏွင္ ့ပတ္ 
သက္ၿပီး “ေဒသခဆံရာေတြက ဗမာစကားနားမလညတ္ဲ ့ကေလးငယ္ေလးေတြအတြက္ သငခ္န္းစာေတြ 
ကုိ ကရင္လုိ ဒါမွမဟုတ္ ပအို႔ဝ္လို ရွင္းျပလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔မလုပ္ဘူး။ သူတုိ႔က ဗမာလုိပဲ 
ေျပာၿပီး ရွင္းျပၾကတယ္။” တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ ဆရာမ်ားမွာ ေဒသခံဘာ 
သာစကား မေျပာတတ္ေပ။71 ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဗမာစကားမေျပာတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
သငခ္န္းစာမ်ားအား နားလည္ေစရန ္အခက္ေတြ႔ေစၿပီး ေက်ာင္းထြကႏ္ႈန္းကိ ုတိုးျမႇင္လ့ာေစႏိုငသ္ည။္ 
ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားမွ တင္ျပလာသည့္ အျခားေသာကိစၥရပ္မွာ ေက်ာင္းဆရာမရွိျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္း 
သားဘာသာစကားသင္ၾကားရန္ ပံုႏွိပ္စာအုပ္ မရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
 
မတူညသီည္ဘ့ာသာစကားေျပာေသာ ေနရာေဒသတြင္ ေနထိင္ုၾကေသာ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားသငၾ္ကားႏိငုရ္နအ္တြက္ အခက္အချဲဖစ္ေစသည။္ ဒူးပလာယာခ႐ိငု၊္ ေကာ္ 
တရၿီမိဳ ႕နယ္မွ ပအုိ႔ဝဆ္ရာတစဥ္ီးက “ပအုိ႔ဝ္ေက်ာင္းသားေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲစာေပကုိ သငယူ္ႏိငုၾ္ကေပမယ့္ 
ကရင္ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕စာေပကုိေလ့လာဖို႔ တျခားရြာကုိ သြားရတယ္။ ဘာေၾကာင့္ 
လည္းဆိုေတာ့ ဒရီြာမွာက ပအိဝ့္ုလူမ်ိဳ းေကာ ကရင္လူမ်ိဳ းေကာ ေနၾကေပမယ့္ ဒါက ပအုိ႔ဝရ္ြာျဖစတ္ယ္။” 
သူမက ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားမ်ားသညလ္ည္း ရွမ္းစကားေျပာသည္ ့ဆရာမရိွသျဖင္ ့ ၎တုိ႔၏ 
ဘာသာစကားကုိ သငယူ္ႏိငုခ္ြင္ ့မရိွေၾကာင္း KHRG အားေျပာခဲသ့ည။္ ေညာင္ေလးပငခ္႐ိငု၊္ ေဆာထီၿမိဳ ႕ 
နယ္မွ ကရင္ရြာသားတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ေစာအက--- ကလည္း ထုိအေၾကာင္းအရာအား တင္ျပခဲ့သည္။ 
“အခုေတာ့ ကရင္ေက်ာင္းသားေလးငါးေယာက္ပဲ ရွိတယ္။  ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က ဘာသာစကားသင္တဲ့ 
ဆရာကုိ မငွါးေတာ့ဘူး။” ဤတငျ္ပခ်က္မ်ားကုိ ၾကည္ျ့ခင္းအားျဖင္ ့တုိင္းရင္းသားေက်ာင္းသား ကေလး 
ငယ္မ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားအား သင္ 
ၾကားခြင့္ရရန္အတြက္ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုလိုအပ္သည္။ 

71 Salem-Gervais ႏွင့္ Raynaud မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္  Konrad-Adenauer Stiftung & Urbanize: Policy Institute for Urban 
and Regional Planning တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Teaching ethnic minority languages in government schools 
and developing the local curriculum: Elements of decentralization in language-in-education policy, ၏ 
စာမ်က္ႏွာ ၁၀၁ တြင္ ၾကည့္ပါ။

https://www.kas.de/documents/263228/0/Teaching+Ethnic+Minority+Languages+In+Government+Schools.pdf/a3bf156a-104d-f7a9-953e-ff0e93ed05fd?version=1.0&t=1584352510138
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နိဂုံး

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားပညာေရး 
ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရး ပိုမိုမ်ား 
ျပားလာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဗမာမဟုတ္သူမ်ား၏သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ လူနည္းစုတို႔၏ 
ဘာသာစကားႏွင့ ္ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိဗဟုိျပဳသည့ပ္ညာေရးအား လက္လွမ္းမီနုိင္ျခင္းအပါအဝင္ ၎တုိ႔ 
၏ျပည္နယ္ႏွင့တုိ္င္းေဒသမ်ားအတြင္း တိင္ုးရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့ ္သမိငု္းေၾကာင္းမ်ား 
ကုိ က်င္းပေဖာ္ျပနိုင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားအား ရရွိရန္အတြက္ ေဒသခံအသုိက္အဝန္းမ်ားအတြင္း 
ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ ဤဥပေဒမ်ားကိုက်င့္သံုးနိုင္ရန္ 
အတားအဆီးရွိေနေသးသည္ဟူေသာအခ်က္သည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔နိငုပ္ါသည္။ ျမန္မာအစုိးရ၏ မဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီးမဝူါဒသည ္တုိင္းရင္းသားျပညသူ္လ ူ
ထုတုိ႔၏အခန္းက႑မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးေနလၽွက္ရိွပါသည။္ အေၾကာင္းမွာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေနထုိင္ 
ရာေဒသမ်ား၏အမညန္ာမမ်ားကုိ ဗမာနာမညသုိ္႔ေျပာင္းလဲေပးသည္အ့ျပင ္တုိင္းရင္းသားလူနည္းစမု်ား 
မွတပ္ုတံင ္ျပဳလုပသ္ည့အ္ခါ နိငုင္သံားစစီစ္ေရးကတ္ျပားတြင ္၎တို႔အားကုိယ္စားျပဳသည့ ္ အမညန္ာမ 
မ်ားကိုခ်န္လွပ္ၿပီး ဗမာမႈျပဳျခင္းမ်ားရွိေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ျပည္သူ႔အခြင့အ္ေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရာတြင ္လုိအပမ္ႈႀကီးမားစြာရိွေနပါသည။္ အဘယ္ေၾကာင့ဆုိ္ 
ေသာ္ နိငုင္သံားအျဖစခ္ယူံခြင့ရိွ္သူမ်ားသည ္တရားဝငစ္ာရြက္စာတမ္းမ်ားရရိွရန ္မစြမ္းေဆာငႏ္ိငုျ္ခင္းႏွင္ ့
၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား က်ယ္ျပန႔္စြာ ခ်န္လွပ္ထားခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ 
ေက်းမႈဆုိငရ္ာအခြင့အ္ေရးမ်ားသည ္အမွနတ္ကယ္ ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး ယင္းတို႔ႏွစခ္စုလံုးကုိ ကာကြယရ္န ္
လုိအပသ္ည။္ ေဒသခံေခါင္းေဆာငမ္်ား၊ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့ ္ရြာသားမ်ားသည ္တုိင္းရင္း 
သားလူနည္းစတုို႔၏ ႏိငုင္သံားအခြင့အ္ေရးအားကာကြယ္ရာတြင ္အကူအညီေပးရန ္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ 
က်င့္သုံးလ်ကရိွ္သည။္ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏ကာကြယ္ေရးနည္းဗ်ဴ ဟာမ်ားသည ္တန္းတူညမီၽွမႈ၏အေျခခံမူ 
မ်ားကုိ အမွန္တကယ္အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္စနစ္တစ္ခု 
ေအာက္တြင ္ရိွေနပါသည။္ အမွနတ္ြင ္၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခဥံပေဒႏွင့ ္၂၀၁၅ တုိင္းရင္းသားမ်ားလူမ်ိဳ းမ်ား 
၏ အခြင့အ္ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကသ္ည့ဥ္ပေဒတုိ႔တြင ္တန္းတူညမီၽွမႈရိွရနအ္တြက္ မီွျငမ္းထားေသာ္ 
လည္း အစိုးရမွ ျမနမ္ာနုိင္ငံရိွ တုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳ းမ်ားအျဖစအ္သိအမွတ္ျပဳခထံားရေသာ လူမ်ိဳ းစမု်ားအ 
ၾကားတြင္ မညီမွ်မႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားသိသိသာသာရွိေနသည္။ နိုင္ငံေတာ္၏ဥပေဒတြင္ 
“နိုင္ငံေတာ္အား မဆန႔္က်င္လွ်င”္ သီးသန္႔အခြင့္အေရးရွိေနႏိုင္သည္ဟူ၍ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေဖာ္ျပေန 
ျခင္းသည ္ဗမာတုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား၊ ၾသဇာအာဏာႏွင့မ္ဟာ ဗမာလူမ်ိဴးႀကီးစိုးေရး မဝူါဒမ်ား 
ကို အနည္းႏွင္အ့မ်ား အာမခံေပးကာကြယ္ေပးရာ ေရာက္ပါသည။္  သို႔ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားအဖြ႕ဲ 
မ်ား၏အမွန္တကယ္ရသင့္သည့္ မည္သည့္အခြင့္အေရးကိုမဆို လုံးဝခ်န္လွပ္ထားခံေနရဆဲ ျဖစ္ေနပါ 
သည္။ 
  
ထိုမွ်သာမက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မတူကြဲျပားေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သည့္
ဘာသာမ်ားစြာရွိေနျခင္းသည္လည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏မူဝါဒမ်ားသည္ 
အငအ္ားနည္းေသာလူမ်ိဳ းစမု်ားကုိ အငအ္ားႀကီးေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားက ဖိႏိွပ္ေသာ “might makes right” 
(မွားျခင္းမွနျ္ခင္းမ်ားသည ္အငအ္ားႀကီးသူကသာ ဆံုးျဖတ္ျခင္း) ပံုစံႏွင့္အလားသဏၭာန္တူသည။္ လူဦး 
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ေရပမာဏ၊ နိုင္ငံေရးအရ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္တို႔အၾကား ဆက္စပ္ေနမႈအေပၚ 
ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ဆန္႔က်ငရ္မညျ္ဖစသ္ည။္  အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ိုေသာ္ ထိအုရာမ်ားသညအ္နာဂတ္ၿငမိ္း 
ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ လူအမ်ားစု ဗမာလူမ်ိဳးတို႔အားအာဏာေပးထားမႈႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းတစခ္ႏွုင့ ္တစခ္အုၾကားရိွေနေသာ ကြာဟမႈတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင္ျ့ဖစသ္ည။္ 
စာေရးဆရာခလ(ခ)္ (Clarke) ႏွင့အ္ျခားစာေရးဆရာမ်ားမွ မွတ္ခ်က္ခ်သညမွ္ာ ျမနမ္ာအစိုးရ၏မဝူါဒမ်ား 
ႏွင့္စပလ္်ဥ္း၍ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းမ်ားသည ္မညသ္ည့အ္ရပဖ္က္အဖြဲ႔အစည္း၌ေနသညျ္ဖစ္ေစ၊ မည္
သည့န္ိငုင္ံေရးအဖြဲ႔ဝငျ္ဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ မညသ္ည္တုိ့င္းသားလကန္ကက္ိငုအ္ဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ၊ လက္ 
ေတြ႔တြင ္အဖြဲ႔အသီးသီးအတြင္း ၎တုိ႔၏မတူကဲြျပားမႈမ်ားအေပၚ  ျဖစ္ပြားလာေသာတန္ျပန္သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစု၏လကၡဏာသည္ အခ်ိန္တုိင္းတည္ျမဲေနရန္လုိအပ္ပါ 
သည္။” 72

KNU မွ ၎၏အပုခ္်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ေနထုိင္လ်က္ရိွေသာ လူမႈအသိက္ုအဝန္းအားလံုး၏ အခြင့အ္ေရး 
ကို ကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ KNU ၏ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝငတ္စဦ္းမွ ဤကဲသ့ို႔တငျ္ပခဲသ့ည။္ “ျမစဝ္ကၽြန္းေပၚေဒသေတြမွာေနထုိငတ္ဲ ့ကရငလူ္မႈ 
အသုိက္အဝန္းေတြရိွတယ္။ သူတုိ႔ေတြဟာ ကရငဘ္ာသာစကားကုိ မေျပာတတ္ေပမဲ ့ကရငလ္မူ်ိဳ းေတြျဖစ ္
ၾကတယ။္ ကရငလူ္မႈအသုိက္အဝန္းေတြမွာ ကြျဲပားျခားနားမႈေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနေပမဲ ့ကၽြန္ေတာ္တို႔က 
သူတုိ႔အားလုံးကုိ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္လုိအပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာေနထုိင္တဲ့အျခားတုိင္းရင္း
သားလူမ်ိဳးေတြအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဖုိ႔အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိလားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔  ဖက္ဒရယ္စနစလုိ္လားတယလ္ို႔ ေျပာတဲအ့ခါမွာ ဒါကကရငလ္မူ်ိဳ းေတြရဲ့ေကာင္းက်ိဳ း 
အတြက္ပဆုိဲၿပီးေတာ့ ေျပာေနတာမဟတုဘ္ူး။ ဖက္ဒရယ္စနစက္ လူေတြအားလံုးတန္းတူညမွီ်စြာ ဆက္ 
ဆံခံရေစဖို႔ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျပင္ဆင္ေပးလိမ့္မယ္။” 73 ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ KNU 
ေခါင္းေဆာငမ္်ားႏွင့ ္ အျခားေသာတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အားလံုး၏အသံသည ္ေက်းရြာအ
ဆင့မွ္ဗဟုိအဆင့အ္ထိၾကားနိငုရ္န ္ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာငရ္နလုိ္အပပ္ါသည။္ ပအို႔၊ ရွမ္း၊ မြနႏွ္င့ ္မြတ္စ 
လင္ရြာသားမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံးသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ 
သည့အ္ဆင့တုိ္င္းတြင ္ပါဝင္ခြင့္ရိွရန္ လုိအပ္ပါသည။္ သုိ႔မွသာ ဖက္ဒရယ္စနစသ္ည ္ျမနမ္ာနိငုင္အံတြင္း 
ေနထိုင္ေသာတိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအားလုံးအတြက္ အႂကြင္းမဲ့ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

ဤကဲသုိ့႔ေသာ ကတကိဝတ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္နိငုင္ံေရးတြင ္ပါဝငလု္ပ္ေဆာငသူ္မ်ားအား 
လံုးသည္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာငၾ္ကရန ္လုိအပပ္ါသည။္ သုိ႔ေသာလ္ည္း ျမနမ္ာအစိုးရအေနျဖင့ ္
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္တန္းတူညီမၽွရွိမႈတို႔အေပၚ ၎တို႔၏ခ်ဥ္းကပ္ပုံကို ပထမဦးစြာ ျပန္ 
လညသံု္းသပရ္နလုိ္အပပ္ါသည။္ ဤအစရီငခ္စံာတြင ္တိင္ုးရင္းသားလနူည္းစုအားလံုး၏ အခြင့္အေရး 
အား ကာကြယ္ေပးရမည္အ့ေရးႀကီးမႈမ်ားကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည။္ အဘယ္ေၾကာင့ဆုိ္ေသာ္ 
ထုိကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါဘဲ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတစ္စုအတြက္သာ ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ေကာင္းမြန္စြာတိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ပါက တိုင္းရင္းသားမ်ားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္း ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာတင္း
မာမႈမ်ားကို မီးစပြင့္ေစနိုင္သလုိ အားလုံးတြက္လည္း အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

72 Sarah L. CLARKE, Seng Aung Sein Myint, Zabra Yu Siwa မွ၂၀၁၉ခုႏွစ္  Centre for Peace and Conflict Studies 
တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Re-Examining Ethnic Identity in Myanmar ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၅ တြင္ ၾကည့္ပါ။

73 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေအာက္ေျခမွတ္စု ၇၁ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၁ တြင္ ၾကည့္ပါ။

http://www.centrepeaceconflictstudies.org/publications/browse/
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည ္ျမနမ္ာအစိုးရသုိ႔ေပးေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစပ္ါသည။္ အစရီငခ္စံာ 
မွ သုေတသနျပဳခ်က္၊ သုံးသပ္ခ်ကမ္်ား၊ အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်ကမ္်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ေပးထားေသာ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

နိုင္ငံသားျဖစ္မႈ

•  မတကူြျဲပားသည္တ့ိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳ းစမု်ားကိ ုပိမုိထုငဟ္ပ္ေစရန ္နိငုင္အံတြင္းရိွ မီွတင္းေနထိငု္ေသာ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္။

• ၁၉၈၂ ခႏွုစ ္နိငုင္သံားဥပေဒအား အစားထုိးၿပီး နိငုင္သံားဥပေဒအသစတ္စခ္ ုအတညျ္ပဳျပဌာန္းရန။္ 
အတည္ျပဳျပဌာန္းမည့္ အဆုိပါဥပေဒအသစ္အား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ေအာင္ ေသခ်ာစြာ 
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ 

၁) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစရန္အတြက္ ထိေရာက္မႈရွိေသာက်င့္သံုးမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံတကာလူ႔ 
အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။ 

၂) မတူကြျဲပားသည့ ္နိင္ုငံသားအမ်ိဳ းအစားကုိ ပိငု္းျခားသတမွ္တ္ျခင္းအား ဖ်က္သမိ္းေပးရမည။္ 
၃) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုႏွင့္ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအား အေျခခံျခင္းမျပဳဘဲ ျမန္မာ 

နိုင္ငံအတြင္း ေမြးဖြားသူအားလုံးကို ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရမည္။ 
၄) နိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူမႈအေပၚရွိေနေသာ တင္းက်ပ္မႈမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္။
 

• လူသားအားလုံး၏အခြင့အ္ေရးအား တရားဝငက္ာကြယ္ေပးသည့အ္ေနျဖင့၂္၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခ ံ
ဥပေဒတြင္ “အေျခခံအခြင့္အေရး”  အား က်ဥ္းေျမာင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းအေပၚ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၄တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “နိုင္ငံသား” ဟူေသာ စကားလုံးအား “မည္သူမဆိ”ု 
ဟူေသာစကားလုံးျဖင့္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ျပန္လည္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးရန္။ 

• နိုင္ငံသား စီစစ္ေရးကတ္ျပားရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္အခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္မႈမ်ားကို 
ဂ႐တုစိက္ုေျဖေလွ်ာ့ေပးရန။္ ေက်းလက္ေဒသအတြင္းႏွင့္ ပဋပိကၡဒဏသ္င့္သည့္ေဒသတြင္ ေနထုိင္ 
သည့ ္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းမ်ားအေပၚ တိတိက်က်ခ်မွတ္ထားေသာ တင္းက်ပမ္ႈမ်ားကုိ ျပနလ္ညစ္ဥ္း 
စားသုံးသပ္ေပးရမည္။ 

• ေက်းလက္ေဒသတြင္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
တရားဝငစ္ာရြက္စာတမ္းမ်ားရရိွေအာင ္ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားေပးသည့အ္ခါ ကူညီေထာက္ပံမ့ႈမ်ား ေပးရန ္
ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

• ျပညန္ယ္ႏွင့ ္တုိင္းေဒသႀကီးအားလံုးတြငရိွ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစမု်ားအား တရားဝငစ္ာရြက္ 
စာတမ္းႏွင့ ္ဥပေဒဆုိငရ္ာေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသည့အ္ခါ ၎တုိ႔ကိ ုကုိယ္စားျပဳသည့ ္
အမညန္ာမမ်ား ထည့သ္ြင္းသံုးစြခဲြင့္ေပးရန။္ တရားဝငစ္ာရြက္စာတမ္း (မွတ္ပုတံင)္တြင ္မမိ၏ိတုိင္း 
ရင္းသားအုပ္စုအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ျပဌာန္းခ်က္ကို မွန္ကန္စြာထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္။ 

• တရားဝင္စာရြက္စာတမ္း(မွတ္ပုံတင္)ေပၚတြင္ ကိုင္ေဆာင္သူ၏ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ေသာ ဘာသာ 
အား မေရးထည့္ရန္။
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• တစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ရွိေသာ မြတ္စလင္အသုိက္အဝန္းမ်ား ရင္ဆုိင္ရသည့္ ေဘးသုိ႔ဖယ္က်ဥ္ခံထား 
ရျခင္းႏွင့္ စနစ္တက်ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ မူဝါဒတစ္ရပ္အား 
ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္။ 

အမ်ားျပည္သူေနရာတြင္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အသြင္လကၡဏာမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ 
ျပသျခင္း 

• ၂၀၁၁ ခႏွုစ ္ၿငမိ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစတီန္းလွည့လ္ညခ္ြင္ဆုိ့ငရ္ာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ကုိ 
နိငုင္တံကာစခံ်နိစ္ႏံႈန္းႏွင့အ္ည ီျပငဆ္ငျ္ဖည့စ္ြက္ေပးျခင္းအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားမွ 
၎တုိ႔ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္နုိင္ရန္အတြက္ 
လုံၿခဳံစိတ္ခ်ၿပီး အေထာက္အကူေပးနိုင္ေသာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးရန္။ 

• ကရင္အာဇာနည္ေန႔ကို က်င္းပျပဳလုပ္သည့္အခါ “အာဇာနည္” ဆိုသည့္ အသုံးအႏႈန္းကို သုံးစြဲခြင့္ 
ေပးရန္ႏွင့္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားအား စီစဥ္က်င္းပသူမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား 
မျပဳလုပ္ရန္။  

• ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈအစဥ္အလာမ်ားကုိ  လြတ္လပ္စြာက်င့္သုံးနိုင္ရန္အတြက္ 
ကာကြယ္ေပးသည့္အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အား ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားရန္ႏွင့္ ၎အခြင့္ 
အေရးမ်ားသည ္ျမနမ္ာနိငုင္သံားမ်ားသာမက ျမနမ္ာျပညအ္တြင္းေနထိငုၾ္ကသည့လူ္သားအားလံုး
အတြက္ အက်ဳံးဝင္သည္။

• တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုေနထုိင္သည့္ေနရာေဒသရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အျခားေသာအမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳသည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း  တိုင္းရင္း 
သားအလံမ်ားကိ ုနုိင္ငံေတာ္အလံႏွင့္အတူ တန္းတူညမွီ်စြာ လႊင့ထ္နူိငုရ္နအ္တြက္ နိငုင္ံေတာ္အလံ 
ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးရန္။ 

• တိုင္းရင္းသားမွ ေခၚေဝၚသုံးႏႈန္းထားေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား၏အမည္နာမမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ 
ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ၎တို႔သုံးႏႈန္းေခၚေဝၚ 
သည့္ အမည္နာမမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အည ီကာကြယ္ေပးရန္၊ တိငု္းရင္းသားမ်ား ေခၚေဝၚသည့ ္
နာမည္မ်ားႏွင့္ ဗမာနာမည္မ်ားရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ားအားလုံးတြင္ ထိုနာမည္မ်ားအား တရားဝင္ 
အသံုးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ (multilingual) ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးထက္ သံုးစြဲနိုင္သည့္မူဝါဒမ်ားကို 
ခ်မွတ္ထားေပးရန္။

• တိငု္းရင္းသားအမ်ားစုေနထုိငသ္ည့္ေနရာေဒသတြင ္တိငု္းရင္းသားမ်ား လုိလားျခင္းမရိွေသာ ႐ပုထ္ ု
မ်ားအား စိက္ုထျူခင္းရပတ္န္႔ရန၊္  ျမနမ္ာ့သမိငု္းတြငရိွ္သည့ ္လူပဂုၢိဳ လ္နာမညမ္်ားကုိအသံုးျပဳ၍ တုိင္း 
ရင္းသားမ်ားအသံုးျပဳသည့လ္မ္း၊ တံတားစသည့အ္ရာမ်ားအား နာမညက္ငပ္ြန္းတပ္ေခၚဆုိျခင္းအား 
ရပ္တန႔္ရန္ႏွင့္ ႐ုပ္ထုမ်ားအားစိုက္ထူျခင္းႏွင့္ လမ္း၊ တံတားစသည့္အရာမ်ားအား နာမည္ကင္ပြန္း 
တပ္ေခၚဆိုျခင္းအား တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုသာ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္။  

• တုိင္းရင္းသားမ်ားနယ္ေျမေဒသတြင္ ဗမာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ သုိ႔မဟုတ္ သမိုင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး 
က်င္းပျပဳလုပသ္ည့အ္ရာမ်ားအား ဆန႔က္်င္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္ျခင္း မျပဳရန္။ 
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• အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ေလးစားတန္ဖိုးထားေသာ သမိုင္းတြင္မွတ္ 
ေက်ာက္တင္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳခြင့္မ်ားေပးရန္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔ေလးစားျမတ္နိုး 
သည့္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ႐ုပ္ထုျပဳလုပ္၍စိုက္ထူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားမ်ား 
က်င္းပရာတြင္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ား 
မျပဳလုပ္ရန္။ 

ဘာသာစကားႏွင့္ပညာေရး

• ဗမာကိုဗဟိုျပဳေသာ နိငုင္ံသ့မိငု္းသငရ္ိုးညႊန္းတမ္းမွ နိငုင္တံြင္းရိွ အျခားလူမ်ိဳ းစမု်ား၏ အေတြ႔အၾကဳႏွံင့ ္
မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစမည့္သင္ရိုးအျဖစ္သို႔ေျပာင္းရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာလူမ်ိဳးစုမ်ား 
ႏွင့္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရန္။ 

• ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသမ်ားအတြင္းရွိလူမ်ိဳးကြဲျပားမႈမ်ားကုိထင္ဟပ္ေစမည့္ပညာေရးစနစ္မ်ားေပၚ
ထြက္လာရနအ္တြက္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားေရးဆြရဲာတြင ္ေဒသတြင္းရိွလူမ်ိဳးစအုားလံုး၏ကုိယစ္ား
လွယ္မ်ားကို ပါဝင္ေစရန္။

• အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင ္တိငု္းရင္းသားဘာသာစကားသငၾ္ကားမည့အ္ခ်နိမ္်ားတိုးေပးရန၊္ တိငု္းရင္း
သားေဒသတြင္းရိွေက်ာင္းမ်ားတြင ္တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားသငၾ္ကားခြင့ႏွ္င္ပ့တ္သက္ၿပီး ဥပေဒ 
ႏွင့မ္ဝူါဒမ်ားတစ္ေျပးည ီခ်မွတ္အသံုးျပဳႏိငု္ေရးအား ေသခ်ာေစရနအ္တြက္ ေစာင္ၾ့ကည္ ့ႀကီးၾကပရ္န။္

• တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းစမု်ား၏ေဒသမ်ားတြငရိွ္ ေသာအစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင ္ေဒသခဘံာသာစကားမ်ား 
ကို ေက်ာင္းတြင္အသုံးျပဳသည့္ဘာသာစကားျဖစ္လာေအာင္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္း 
သားဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ရာထူးအျပည့္အဝျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္ရန္။

• နိငုင္တံစဝွ္မ္းလံုး (အထူးသျဖင္လူ့မ်ိဳ း၊ ဘာသာစကားကြဲျပားေသာေဒသမ်ား) တြငရိွ္ေသာ ေက်ာင္း 
သားမ်ားမွ ၎တို႔၏လူမ်ိဳ းအေလ်ာက္တိင္ုးရင္းသားဘာသာရပမ္်ားသငယူ္ျခင္းမွ အက်ိဳ းေက်းဇူးမ်ား 
ရရွိနိုင္ရန္အတြက္ ဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ရန္။

• တိုင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး ၎တို႔၏တိုင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္ 
ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည ္ကရငအ္မ်ိဳ းသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ထံသုိ႔ေပးေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျဖစ္သည္။
 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစေရးႏွင့္ အားလုံးပါဝင္မႈရွိေရး

• ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ မြတ္စလင္အသိုက္အဝန္းမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာ စနစ္တက်ခြဲျခား 
ဆက္ဆံခံရမႈႏွင့္ ပစပ္ယခ္ရံမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းနိငုရ္နမ္ူဝါဒမ်ား အေကာငအ္ထည္ေဖာ ္ေရးဆြဲျပဌာန္း 
ထားရန္။

• ကရငမ္ဟတု္ေသာလူမ်ိဳ းစမု်ားကိလုည္း ဆုံးျဖတခ္်ကခ္်ေရးအဆင္မ့်ားႏွင့ ္တိငု္းရင္းသားအားလံုး၏ 
ၾကငအ္ငလ္ကၡဏာမ်ားအား ျပည္ဝ့စြာေဖာ္ျပရာတြင ္ညတီညူမွီ်ပါဝငလု္ပဆ္ာငန္ိငု္ေရးအား ျမႇင္တ့င ္
ေပးရန္။  
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ဓာတ္ပုံ - အေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္ အေနာက္မ်က္ႏွာဖုံး

အေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံး

ဤပံုကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မူူေၾတာ္ခ႐ုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ေပေကးအုပ္စု၊ 
ေဒးဘူးႏို႐ြာတြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ပါသည္။ ထိုေန႔တြင္ အနီးအနား႐ြာမ်ား႐ွိ လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္မွ ေဒးဘူးႏုိ  
အမွတ္ (၁) အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္က်င္းပသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေန႔ကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာပံု 
ျဖစ္သည္။ 

အေနာက္မ်က္ႏွာဖုံး

ဤပံုကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ ေတာအူးခ႐ိုင္၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရတာရွည္ေလး 
ေက်းရြာအပုစ္၊ု သစခ္်ဆိပရ္ြာတြင ္႐ိက္ုယူခဲျ့ခင္းျဖစသ္ည။္ ဤပံတုြငရ္ြာသားမ်ား၏အိမ္ေရွ႕တြင ္စိကုထူ္ 
ထားေသာ ဆုိင္းဘုတ္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိဆုိင္းဘုတ္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားကုိဆန္႔က်င္ 
သည္စ့ည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည။္ ထုိဆုိင္းဘုတ္၏ေခါင္းစဥ္မွာ အစၥလာမ္ကင္းစင္နယ္ေျမ 
ျဖစသ္ညဟု္ ဆိသုည။္ ထုိဆုိင္းဘုတ္တြင္ မြတ္စလငမ္်ားအေပၚဆန္႔က်ငသ္ည္ ့စည္းကမ္း (၃)ခ်က္ေရး 
ထားၿပီး နယ္ခံဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက လိုက္နာရမည္ဟုဆိုသည္။ 
 (၁) အစၥလာမ္ဘာသာမ်ား ညအိပ္ခြင့္ မျပဳ။ 
 (၂) အစၥလာမ္ဘာသာမ်ားကို အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း/ဝယ္ငွားရမ္းျခင္း ခြင့္မျပဳ။ 
 (၃) အစၥလာမ္ဘာသာ ၀င္မ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ခြင့္မျပဳ။ 

အခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားက ထိုဆုိင္းဘုတ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမကုိက္ညီဟုေျပာၾကေသာ္လည္း 
၎တို႔အေပၚတြင္ တစံုတရာျဖစ္မည္စိုးရိမ္ၾကေသာေၾကာင့္ ထိုဆိုင္းဘုတ္ကို မျဖဳတ္ၾကေပ။ ထိုဆိုင္း 
ဘုတ္ကို ေဒသခံဘုန္းႀကီးတစ္ပါးမွ စိုက္ထူထားသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ 

(ကုိးကားထားသည့္ဓာတ္ပုမံ်ားမွလြ၍ဲ က်န္ပုအံားလုံးမွာ ကရငလူ္႔အခြင္အ့ေရးအဖြဲ႔၏ ပုမံ်ားျဖစသ္ည။္)




