နားလည္မႈလြဲမွားျခင္း
+ သတင္းအမွား
= ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္း ဘာသာစကားအတားအဆီးသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေရးတြင္ ေလ်ာ့နည္းေစပုံ။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏
အရည္အေသြးကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား
လူမႈေရးအရ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံရမႈကို ဆိုးရြားလာေစပုံ။
အပိ ု င ္ း ၁ - နယ္ စ ပ္ လ မ္ း ေၾကာင္ း မ်ား
၂၀၁၉ ခု ႏ ွ စ ္ ၊ စက္ တ င္ ဘ ာလ
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အပိုင္းသုံးပိုင္းပါ အစီရင္ခံစာ
ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ
နယ္စပ္ေလ့လာမႈအေပၚတြင္
ဘာသာစကားလမ္းညႊန္မႈႏွင့္
ပူးတြဲ၍ အပိုင္းသုံးပိုင္းပါ
အစီရင္ခံစာကို စတင္ရသည့္အတြက္
နယ္စည္းမျခားဘာသာျပန္မ်ား
(TWB) က ဝမ္းေျမာက္ပါသည္။
အဆိုပါစီးရီးအတြဲသည္ လူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ထားေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေရးႏွင့္
ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္ေတြ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ
ေကာ့ဘဇားရွိ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိ ဘာသာစကား၏
အခန္းက႑ကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။
•

•

•
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အပိုင္း ၁ ။ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား
- ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္ေတြ ႏွင့္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားရွိ
စိန္ေခၚမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား
အပိုင္း ၂ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ
ေကာ့ဘဇား - စိန္ေခၚမႈမ်ား၊
လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ
အစီအစဥ္ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္
အႀကံျပဳခ်က္ က႑မ်ားအပါအဝင္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတြင္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
အပိုင္း ၃ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္ေတြ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ
အစီအစဥ္ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္
က႑မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ဤေလ့လာမႈမွာ ပါဝင္ခဲ့ေသာ
သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးခဲ့ေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာအား ကၽြန္ုပ္တို႔
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
အဆိုပါနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေလ့လာမႈကို
ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ TWB အဖြဲ႕မွ
ဦးစီး၍ေရးသားခဲ့ပါသည္။ အျခားသူ
အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း အစီရင္ခံစာမ်ား၏
ေနာက္ဆုံးအဆင့္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ
မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္
ပါဝင္ကူညီခဲ့ပါသည္။

နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္
ထပ္ေဆာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကန႔္သတ္မႈအေပၚအေသးစိတ္
သတင္းအခ်က္အလက္ကို [http://bit.
ly/2ld1D27] တြင္ရရွိနိုင္ပါၿပီ။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ
ရိုဟင္ဂ်ာတုံ႔ျပန္မႈမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ား
အေပၚအေသးစိတ္မ်ားအတြက္ [http://bit.
ly/2mIab1g] တြင္ၾကည့္ပါ။

အသုံးအႏႈန္း
ဘာသာစကားႏွင့္ လူမ်ိဳးစုအမည္မ်ားကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သို႔မဟုတ္
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ
သတ္မွတ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသားအမည္
သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ဘာသာစကားကို
အသီးသီးအသုံးျပဳပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဘဂၤါလီအစား ဘဂၤလား ႏွင့္
ဗမာအစား ျမန္မာကို အသုံးျပဳပါသည္။
အကယ္၍ ဘာသာစကားတခု
တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမထားလၽွင္
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ အေမရိကန္ အဂၤလိပ္စာျဖင့္
အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္အမည္ သို႔မဟုတ္
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသူမ်ားမွ အသုံးျပဳသည့္
ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ေသာ ေဝါဟာရကို
အသုံးျပဳပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ။

ဘာသာစကားေျပာသူမ်ား
အဂၤလိပ္စကားေျပာသူ၊ ျမန္မာစကားေျပာသူ၊
ရခိုင္စကားေျပာသူႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာစကားေျပာသူ
ဟူေသာအသုံးမ်ားက လူတစ္ဦး
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေျပာဆိုနိုင္ေသာ
ဘာသာစကားကို ညႊန္ျပပါသည္။
ထိုသို႔သုံးႏႈံးျခင္းသည္
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္
အဆိုပါမိခင္ဘာသာစကားကို ေျပာသူျဖစ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ထိုဘာသာစကားကို ေျပာဆိုသည့္
တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ေရာင္ျပန္သည္ဟု
မညြန္းဆိုပါ။ ဥပမာ ရခိုင္စကားေျပာသူသည္
ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ိဳးႏြယ္စု ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ေကာ့ဘဇား ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ား အနီးဝန္းက်င္ရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုအတြင္းရွိ
မာဒရာဆာတစ္ခုတြင္ အာရပ္အကၡရာစကားလံုးမ်ားကို ကေလးမ်ား ေလ့လာသင္ယူေနစဥ္
Credit: TWB / Fahim Hasan Ahad
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စီမံကိန္း၏
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အခ်က္အလက္မ်ား
“ကၽြန္ေတာ္တို႔က hala
hotha အနက္ေရာင္
ဘာသာစကား]
ကိုေျပာတယ္...ဒါကို
အင္အားမ်ားမ်ားမရွိတဲ့
ဘာသာစကားမ်ားလို႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခၚဆိုပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့
ဘာသာစကားက
အဲဒီထဲကတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။"
-အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၄၉ ႏွစ္အၾကား ရိုဟင္ဂ်ာ
အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

နိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ
ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အဆင့္အတန္းကင္းမဲ့မႈ
တို႔၏ထင္ဟပ္ခ်က္အရ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္
ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အစြန္းပို႔ျခင္းခံ
ထားရသည္ကိုေတြ႕သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
နိုင္ငံနယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္တြင္ သူတို႔သည္
ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရျခင္း
ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာလူမႈရပိုင္ခြင့္ ကင္းမဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္
၄င္းတို႔သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္း အျပည့္အဝ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းလည္းမရွိေပ။
ယင္း၏အက်ိဳးဆက္ တစ္ခုမွာ ျမန္မာ သို႔မဟုတ္
ဘဂၤလားကဲ့သို႔ေသာ အျခားဘာသာစကားမ်ားကို
သင္ယူရန္ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
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ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ဤသည္က ၄င္းတို႔အား
ဘာသာစကားပိုင္းတြင္ ပိတ္မိေစပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကား
တစ္မ်ိဳးတည္းအသုံးျပဳေသာ ႏွစ္နိုင္ငံစလုံးရွိ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္
ရယူနိုင္ျခင္း၊ ၄င္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ဆႏၵမ်ားကို ဖြင့္ဟနိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္နိုင္သူမ်ားႏွင့္
ညႇိနိုင္းဆက္ဆံနိုင္ျခင္းတို႔ မရွိပါ
။ အျခားလူမ်ားမွတဆင့္သာ
အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္း
အသုံးအမ်ားဆုံးေသာ အုပ္စုမ်ားတြင္လည္း
အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္။ သူတစ္ပါးကို
မွီခိုအားထား၍ ဆက္သြယ္ေနရေသာ
ဤဘာသာစကားသည္ သူတို႔၏
ကိုယ္စားလွယ္ကင္းမဲ့မႈ ႏွင့္ စြမ္းအားကင္းမဲ့မႈကို
ပိုမိုအားေပးေနပါသည္။
အတင္းအက်ပ္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈက
အေထာက္အပံ့ရရွိရန္
ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအဝိုင္းျပင္ပမွ
အျခားသူမ်ားအေပၚ အားထားမႈကို
တိုးပြားေစ ပါသည္။ ဤသည္က
၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္
ပို၍ပင္ အေရးပါေစပါသည္။
ၾကားမွဆက္သြယ္ေပးသူမ်ား၏
အခန္းက႑သည္ ပို၍အေရးႀကီးလာၿပီး
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္း ေျပာသည့္အတြက္
ဖယ္ထုတ္ခံရသည့္ အႏၲရာယ္သည္
ပို၍ႀကီးလာပါသည္။

ထိေရာက္ေသာ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရး
ဆိုသည္မွာ အသုံးျပဳသူကိုဗဟိုျပဳထားသည့္
သာတူညီမၽွေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ႏွင့္ ယုံၾကည္အားထားနိုင္ေသာ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏
အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္နိုင္ငံစလုံးတြင္
ဘာသာစကား ကြဲျပားျခားနားသည့္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
တုံ႔ျပန္မႈတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
ထိုဆက္သြယ္ေရးမွန္ကန္ေစရန္
႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားၾကရသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္
အရည္အေသြးျပည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အလွမ္းမွီမႈ
ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ပိုမိုဖယ္ထုတ္ခံရျခင္း
ႏွင့္ လူမႈအဖြဲအစည္းႏွစ္ခုအတြင္း
တည္ရွိေနေသာဆက္ဆံေရးမ်ား
တိုးတက္ေအာင္ကူညီရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
လက္လြတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏
ဘာသာစကားစြမ္းရည္၊

ယဥ္ေက်းမႈအသိပညာမ်ားႏွင့္
ဘာသာစကားျပန္ဆိုျခင္း
အေျခခံမူမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာ
တိုးပြါးေစျခင္းျဖင့္
ဆက္သြယ္ေရးအရထိေရာက္မႈကို
တိုးတက္ေစနိုင္သည္။
ပိုၿပီး အေျခခံက်သည္မွာ ဘာသာစကားႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈအရသိနားလည္မႈသည္
အစီအစဥ္ဒီဇိုင္း၊ အရင္းအျမစ္
ရရွိမႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈတို႔၏
ရႈေထာင့္အားလုံးကို အသိေပးသင့္ပါသည္။
ယင္းက ဝန္ေဆာင္မႈေလ်ာ့နည္းရရွိေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ေရြးခ်ယ္စရာ
မ်ားအေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္နိုင္ရန္၊
၄င္းတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ဆႏၵမ်ားကိုၾကားသိေစရန္ႏွင့္
အိမ္နီးခ်င္း လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္အတူ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး
တည္ေဆာက္နိုင္ေၾကာင္း
ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္းရွိ က်န္းမာေရးလုုပ္သားတစ္ဦးမွ သူ၏ေတြးထင္ခ်က္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွိ
ဒုုကၡသည္မ်ားစခန္းရွိ ေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ မွ်ေဝေနစဥ္
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဤအကဲျဖတ္မႈက
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
ေဘးဒဏ္သင့္ေသာလူမ်ား ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုနိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို
မီးေမာင္းထိုးျပပါသည္။
1. လြယ္ကူလၽွင္ျမန္စြာ နားလည္နိုင္ေသာ
ဘာသာစကား အေျခခံမႈမ်ားကို
အသုံးျပဳပါ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာအသို
င္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္
အခ်က္အလက္၊ ပညာေရးႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရး သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို
ရိုးရွင္းေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ထုတ္လုပ္ပါ။
ရွင္းလင္းေသာ ဝါက်တည္ေဆာက္ပုံႏွင့္
ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ စကားလုံးမ်ား
အသုံးျပဳကာ သေဘာတရားမ်ားကို
ရွင္းျပပါ။ အသုံးမမ်ားေသာ
စကားလုံးမ်ားႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ
ဗန္းစကားကို ရွင္းျပပါ သို႔မဟုတ္
ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အေၾကာင္းအရာသည္
ကြင္းဆင္းစမ္းသပ္ထားၿပီး အဓိက
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမ်ား
ေရးသားေဖၚျပကာ ရည္ရြယ္ထားေသာ
ပရိသတ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း
ေသခ်ာပါေစ။ (ရိုးရွင္းေသာ ဘာသာစကား
အေျခခံမႈမ်ား၏ ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈအတြက္
[http://bit.ly/2ncgkD0]ကို ၾကည့္ရႈပါ။)
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2. စကားျပန္မ်ားႏွင့္
ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာကၽြ
မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ တရားဝင္သင္တန္းတြင္
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံပါ
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကား
ကၽြမ္းက်င္မႈကို ဝန္ထမ္း ခန႔္အပ္ေရး၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္
အကဲျဖတ္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
လုပ္အားေပးမ်ားအား လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းႏွ
င့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္ ေထာက္ကူရန္
ေစ့စပ္လုပ္ေဆာင္ပါေစ။ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္
ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္
က်န္းမာေရးစကားျပန္လိုအပ္နိုင္သည့္
ရႈပ္ေထြးေသာေဝါဟာရမ်ားအပါအဝင္
စကားျပန္ႏွင့္ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ား၏
စြမ္းရည္ကို တည္ေဆာက္နိုင္ပါသည္။
ယင္းက TWB ၏ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံပါ
လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ေဝါဟာရမ်ား အဘိဓါန္ ကဲ့သို႔ေသာ
ကရိယာမ်ားကို ဆြဲယူနိုင္ပါသည္။
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာဝန္
ထမ္းမ်ားႏွင့္လုပ္အားေပးမ်ား ႏွင့္
အျခားေနာက္ခံရွိလူမ်ားအၾကား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးျခင္းျဖင့္
မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
ဆက္သြယ္ေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို
အားေပးေစာင့္ေရွာက္နိုင္ပါသည္။

3. အေရးႀကီးေသာ သတင္းမ်ားအေပၚ
သေဘာေပါက္နားလည္နိုင္စြမ္းကို စမ္းသပ္ပါ
မည္သည့္သတင္းမ်ားက အေကာင္းဆုံး
နားလည္သေဘာေပါက္နိုင္သည္၊
ရည္ရြယ္ထားေသာ အဓိပၸာယ္ကို
သိရွိေစနိုင္သည္ႏွင့္
ပစ္မွတ္ထားေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေစသည္မ်ားကို
ျမင္ေစရန္ သတင္းဘဏ္မ်ားကို
စမ္းသပ္ကာ တိုးတက္ေစပါ။
ျဖစ္နိုင္ပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို
သတင္းမ်ားကို လူမူအသိုင္းအဝိုင္း
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပုံစံဆြဲပါ
သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္း၍ ျပန္လည္ပုံစံဆြဲပါ။
ယင္းက တိုးတက္မႈကိုေျခရာခံျခင္းႏွင့္
ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္
သတင္းမ်ား၏အေရးပါမႈအေပၚ
သေဘာေပါက္နားလည္မႈကို
ျမႇင့္တက္ေစရန္လည္း ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။
အလုံးစုံအားျဖင့္ ယင္းက
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ဆက္သြယ္ေရး အေလ့အထမ်ား၏
ထိေရာက္မႈကို အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ
တိုးျမႇင့္ေပးသင့္ပါသည္။
4. ဝန္ေဆာင္မႈ သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္
၄င္းတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
နားလည္မႈႏွင့္အတူ စာနာမႈပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္
ျမႇင့္တင္ပါ
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို ဘာသာစကားႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈအသိအျမင္ျဖင့္
ေလ့က်င့္ မွာၾကားပါ။ ေျပာဆို
ဆက္သြယ္ေရးမ်ားအတြက္
အခ်ိန္အလုံအေလာက္ခြင့္ျပဳေစမည့္
အစီအစဥ္မ်ားပုံစံထုတ္ၿပီး သင္ယူမႈကို
အသုံးခ်နိုင္ေအာင္ လုပ္ပါေစ။ ဥပမာအားျဖင့္
က်န္းမာေရး ေဆးခန္းမ်ားတြင္
ဆရာဝန္မ်ားမွ လူနာမ်ားအား
အထူးသျဖင့္ လူနာအသစ္မ်ားအား
ၾကာၾကာအခ်ိန္ယူေပးရန္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ာက စီစဥ္သင့္သည္ဟု
ဆိုလိုပါသည္။ ေျပာေလ့မရွိေသာ
ဘာသာစကားသို႔ စကားျပန္ဆိုရာတြင္
အခ်ိန္အနည္းငယ္ပိုၾကာျခင္းက
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ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါသည္။
စကားျပန္ဆိုမႈပါဝင္သည့္
အခ်က္အခ်ာအုပ္စုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
အစည္းအေဝးမ်ား သို႔မဟုတ္
စုေဝးပြဲမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံး
အခ်ိန္ႏွစ္ဆယူရန္ စီစဥ္ပါ။ ျဖစ္နိုင္သမၽွ
ရိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္
အေဆာတလ်င္မျပဳလုပ္ပါႏွင့္ - ရိုင္းစိုင္း
ၿပီး မေလးမစားျပဳသည္ဟု အလြယ္တကူ
ယူဆေစနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
5. ရိုဟင္ဂ်ာမွ အျခား
လမ္းညႊန္ဘာသာစကားမ်ား (ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ
ျမန္မာ၊ ေကာ့ဘဇားရွိ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္)
ေပါင္းကူး မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခု ဒီဇိုင္းေရးဆြဲပါ
ပညာေရးတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကား၏
အသုံးျပဳမႈကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္
ဘာသာစကားမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူမႈ
အပါအဝင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ေလၽွာက္
ကေလးမ်ား၏သင္ယူေလ့လာမႈကို
တိုးတက္ေစပါလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ
ေက်ာင္းပညာေရး၏ႏွစ္မ်ား
လြတ္ခဲ့ေသာသူမ်ား၊
မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးငယ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ
အခြင့္အေရးနည္းသည့္အုပ္စုမ်ား
အတြက္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။
သင္ၾကားေရးႏွင့္ သင္ယူေလ့လာေရးတြင္
ရိုဟင္ဂ်ာ အသုံးျပဳမႈ၊ ဆရာျဖစ္သင္တန္း၊
စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈတို႔အတြက္
ပိုမိုအားေကာင္းေသာလမ္းညႊန္မႈ
ေပးအပ္ျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းစတင္ပါ။
ျမန္မာဘာသာစကားကို ဒုတိယ
ဘာသာ စကားအျဖစ္ သင္ၾကားျခင္း ႏွင့္
ေက်ာင္းသားမ်ား ပိုမိုယုံၾကည္မႈရွိလာခ်ိန္တြင္
ယင္းအား လမ္းညႊန္ဘာသာစကားအေနျဖင့္
အသုံးျပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု
တည္ေထာင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။
ေရရွည္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားကို
လမ္းညႊန္ဘာသာစကားတစ္ခုအေနျဖင့္
စံႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္အတြက္
နယ္ပယ္ကို စူးစမ္းေလ့လာရန္
ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ပါ။

6. ဘာသာစကားကို အေျခခံၿပီး ဖယ္ၾကဥ္မႈႏွင့္
၎အား ဆက္လက္မတည္ျမဲေစရန္
ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္သည့္
လူမႈေရးေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး
အစီအစဥ္တည္ေထာင္ပါ
လူမႈေရးေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ
အစီအစဥ္မ်ားကို
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းသုံးေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးအျပင္ အျခားအုပ္စုမ်ားကိုပါ
အသုံးျပဳခြင့္ရရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားပါသည္။
ယင္းက လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္း
ေရးဆြဲျခင္းမွသည္ ဝန္ထမ္းစုေဆာင္းေရး၊
ေလ့က်င့္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးအထိ
အေၾကာင္းအရာအားလုံးကို

အသိေပးသင့္ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာကို
ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚဆိုကာ
သူတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အမည္ျဖင့္
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအုပ္စုမ်ားကို
ရည္ညႊန္းျခင္းျဖင့္
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုအၾကား
တည္ရွိေနေသာ ေလးစားမႈကို ပုံစံျပဳ
ျမႇင့္တင္ပါ။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုအၾကား
တည္ရွိေနေသာ နားလည္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္
အစပ်ိဳးသည့္ အေနျဖင့္ လိင္အေျခခံ
အၾကမ္းဖက္မႈကဲ့သို႔ေသာ
ျပႆနာမ်ားကိုမၽွေဝၿပီး ၾကားခံဘာသာစကား
ဆက္သြယ္ေပးသူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို
စူးစမ္းရွာေဖြပါ။

လႈံေဆာ္ေရးမွူးျဖစ္သူ ရိုဟင္ဂ်ာစကားေျပာသည့္ ဘာသာျပန္တစ္ဦးမွ စစ္ေတြေက်းလက္စခန္းမ်ားနွင့္
ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားနွင့္ ဘာသာစကားအတားအဆီးမ်ားအေၾကာင္း
အာရံုစိုက္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုုပ္စဥ္

8

ဘာသာစကား အတားအဆီးမ်ားက
အရည္အေသြးျပည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ရရွိရန္ ကန႔္သတ္ထားသည္

9

အျခားဘာသာစကား မေျပာတတ္ေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာ စကားေျပာသူမ်ားမွာ အခ်က္အလက္၊
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ျပဌာန္းထားေသာ အရည္
အေသြးျပည့္ဝန္ေဆာင္မႈရရွိမႈမွ ပယ္ထုတ္ခံရရန္
လြယ္ကူေစပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဘာသာ
စကားတစ္မ်ိဳးတည္းအသုံးျပဳျခင္းသည္
ရိုဟင္ဂ်ာ လူဦးေရ၏ အမ်ားစုနီးပါးျဖစ္သည္။
၄င္းတို႔မွာ အဓိကအားျဖင့္ ေကာ့ဘဇားရွိ
အသစ္ေရာက္ရွိလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္
ေက်းလက္ေဒသမ်ားလူမ်ား၊ ပညာမတတ္
သို႔မဟုတ္ ပညာေရးနိမ့္ပါးသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။

ဘာသာစကား အတားအဆီးမ်ားသည္
အရည္အေသြးရွိ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိရန္
ကန႔္သတ္ထားသည္

ႏွစ္ဖက္အခင္းအက်င္းတြင္
အျခားဘာသာစကားမ်ား မေျပာတတ္ေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာ စကားေျပာသူမ်ားသည္
ေျပာတတ္သူမ်ားကို အားထားပါသည္။
ရလဒ္အေနျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝန္ေဆာင္
မႈမ်ားရရွိနိုင္ရန္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑ကို
ၾကားခံဆက္သြယ္ ေပးသူအားေပးျခင္းႏွင့္
တစ္ဦးခ်င္းစီကိုယ္စားျပဳမႈကို
ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ထိုအခန္းက႑ကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္
ဝန္ထမ္းႏွင့္ လုပ္အားေပးဝန္ထမ္းမ်ားထံတြင္
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ေလ့က်င့္မႈ ႏွင့္
ပံ့ပိုးျခင္းတို႔ရွိေစရန္ လူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ေသခ်ာမလုပ္ထားေၾကာင္း ကၽြန္ုပ္တို႔၏
အကဲျဖတ္မႈအရ ရွာေတြ႕ခဲ့သည္။

ဘာသာစကားႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈ
စြမ္းရည္မ်ားတြင္ အကန႔္အသတ္ရွိျခင္းသည္
လူနာမ်ား က်န္းမာေရး
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အျပည့္အဝ
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းမွ
တားဆီးထားသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံရွိ
စစ္တမ္းေကာက္ယူထားသည့္
ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္
ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ရန္ သူတို႔ထံတြင္ လုံေလာက္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရွိခဲ့ဟု ခံစားရသည္။
အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ျမန္မာစကား
မေျပာသူမ်ားႏွင့္ စာေပမတတ္ေသာ
မိသားစုဝင္မ်ား၏ ပညာမဲ့ျခင္းသည္
လူနည္းစုတြင္ အားနည္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္
ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း ဒုကၡသည္ လူဦးေရ
အေပၚတြင္တြက္ခ်က္ျခင္းအရ ယင္းက လူဦးေရ
၂၀၀၀၀၀ ခန႔္ရွိနိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေလ့လာမႈအရ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွိ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ
ဆက္သြယ္ေရးျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။
၎တို႔သည္ ထိေရာက္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ လုံးလုံး
လ်ားလ်ားအလွမ္းမွီရရွိမႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။

ေကာ့ဘဇားတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားသည္
ဒုကၡသည္အမ်ားစုမွာ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
အသုံးျပဳေနသည္။ သို႔ေသာ္
ဆက္သြယ္ေရးျပႆနာမ်ားသည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
လက္ခံရရွိေရးကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု
အမ်ားက အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔က
ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆးမႉးမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္
နားလည္ရန္ခက္ခဲသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသို႔
သြားေရာက္သည့္ ဒုကၡသည္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္
သူတို႔၏ေျဖဆိုထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို
ေျဖဆိုေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ေျပာသမၽွအားလုံးကို
သူတို႔နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့သည္ဟု
မခံစားခဲ့ရပါ။ သုံးဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းက
သူတို႔ မွားယြင္းေသာေဆးဝါးမ်ား
ရရွိခဲ့သည္ဟု ေဖၚျပသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏
ဘာသာစကားအတားအဆီးမ်ား၊
ညံဖ်င္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏
အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ စကားျပန္မ်ားမရရွိနိုင္
သို႔မဟုတ္ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းမ်ားသည္
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္သည္။

“စကားနားမလည္ရင္
ဒီကို လာဖို႔မလိုဘူးလို႔
ဆရာဝန္ကေျပာတယ္”
- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားရွိ
အသစ္ေရာက္ရွိလာေသာ အသက္၁၅ႏွစ္မွ
၂၄ႏွစ္အၾကားရွိ အမ်ိဳးသား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသား
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္
စကားေျပာေသာအခါ သားျမတ္ကဲ့သို႔ေသာ
ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို
ရည္ညႊန္းရန္ ရင္ဘတ္ဟူေသာ
ယဥ္ေက်းေသာစကားလုံးမ်ားကို
အသုံးျပဳၾကသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္
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ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူ ရခိုင္
သို႔မဟုတ္ စစ္တေကာင္း စကားေျပာသူ
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း က်န္းမာေရး
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို
ယဥ္ေက်းေသာစကားလုံးမ်ားကို
ဖမ္းမိသိရွိနိုင္မႈမရွိပဲ
တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္ဆိုၾကသည္။
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ
စစ္ေဆးမႈႏွင့္ တိက်မွန္ကန္ေသာ
ေရာဂါစစ္တမ္းမ်ားရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
အေရးႀကီးေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကင္းမဲ့ၾကရသည္။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကား
အသိအျမင္အေပၚ ရည္ရြယ္ထားေသာ
ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ
နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ားကို သိသိသာသာ
ေလၽွာ့ခ်နိုင္မည္ျဖစ္သည္။
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း က်န္းမာေရး
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားသည္ စံႏႈန္းမီ
စကားျပန္ဆိုျခင္းႏွင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ လူနာအၾကား
ဆက္သြယ္ေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္နိုင္သည့္
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ၾကားခံအေလ့အထမ်ားကို
သင္ယူျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္း မျပဳပါ။
ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအၾကား
တိုက္ရိုက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း
(ယခုကိစၥတြင္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
က်န္းမာေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း) သည္
ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားအတြက္
အေကာင္းဆုံး အေလ့အက်င့္ဗဟိုျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူသည္
ဆက္သြယ္ေရးကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္
လုံးဝ ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးၿပီး
မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို
နားလည္ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္
လိုအပ္သည့္ေနရာ၌ ထပ္ေဆာင္း
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပါသည္။
ထို႔ေနာက္ လူနာႏွင့္ ဆရာဝန္သည္
အစစ္အမွန္နားလည္မႈႏွင့္
ယုံၾကည္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ရန္
အလားအလာမ်ားတိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ ပို၍အျပည့္အဝ
ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

လက္ရွိအေလ့အထမွာ
က်န္းမာေရးေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
လူနာႏွင့္ ဆရာဝန္ တို႔ႏွင့္
ေဘးပန္းစကားမ်ားေျပာဆိုေသာ္လည္း
သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးကို
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးသို႔ ျပန္မေျပာပါ။
ယင္းသည္ လူနာကို အခြင့္အာဏာမရွိေစမည့္
သတင္းအခ်က္အလက္ လက္ဆင့္ကမ္းမႈကို
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ဒီဂရီတစ္ရပ္ ၄င္းတို႔အားေပးသည္။
လူနာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားက က်န္းမာေရး
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လက္ဆင့္ကမ္းသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သူတို႔အျမဲ
မယုံၾကည္ေၾကာင္း TWB သို႔ ေျပာၾကားသည္။
လူနာႏွင့္ဆရာဝန္အၾကား တိုက္ရိုက္အျပန္အလွ
န္ဆက္သြယ္မႈအေပၚ အေျချပဳသည့္ လမ္းညႊန္မႈ
ႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈကို စံထားျခင္းက ယုံၾကည္မႈႏွင့္
ထိေရာက္မႈကို တိုးတက္ေစနိုင္ပါသည္။

“ဆရာဝန္က
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုၾကည့္တယ္
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ
ဘာေရာဂါရွိတယ္ ဒါမွမဟုတ္
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေျခအေန
ဘာလဲဆိုတာကို မရွင္းျပပဲ
ေသာက္ေဆးပဲ ညႊန္တယ္။”
- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားတြင္
အသစ္ေရာက္ရွိလာသည့္ အသက္ ၅၀
ေက်ာ္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

“ကၽြန္ေတာ္ဝမ္းေလၽွာတဲ့
အခါမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္
ဖ်ားတုန္းကအတိုင္းနဲ႔
အတူတူပဲ [ပါရာစီတေမာ]
ေဆး ရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ”
- ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္ေတြရွိ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္
ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး
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လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အဆင္သင့္ရရွိမႈႏွင့္
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္
အခ်ိန္အကန႔္အသတ္မ်ားသည္
လူနာဗဟိုျပဳေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ထိခိုက္လြယ္သည့္
ဆက္သြယ္ေရးကို ျမႇင့္တင္မေပးပါ။
အမွန္တကယ္ ေျပာဆက္သြယ္ေရးသည္
ရွည္ၾကာပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဆရာဝန္ေတြနဲ႔
စကားေျပာဆိုဖို႔အခ်ိန္
လုံလုံေလာက္ေလာက္မရွိပါဘူး။
ပထမ အခ်ိန္ၾကာၾကာ
ေစာင့္ရၿပီး ၿပီးေတာ့ ႏွစ္မိနစ္
ကေန သုံးမိနစ္အထိပဲ
တိုင္ပင္ခ်ိန္ရွိတယ္”
- ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္ေတြရွိ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္
ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး
မသန္မစြမ္းသူမ်ားလည္း
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
လက္လွမ္းယူရာတြင္ အမွန္တကယ္
လူမႈေရးေထာက္ပံ့မႈ ကင္းမဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္
ေထာက္ပံ့မႈမရွိဟု လက္ခံရေလာက္ျခင္း
အပါအဝင္ အျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း
သတင္းပို႔အစီရင္ခံခဲ့သည္။

“ေဆးခန္းမွာ
ေစာင့္ေရွာက္သူေတြကို
ဆရာဝန္နဲ႔တိုင္ပင္တဲ့အခန္းထဲ
ဝင္လာခြင့္မျပဳဘူး”
- ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ မသန္မစြမ္း
ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

လမ္းကို ညြန္ျပေပးရန္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ဆိုင္းဘုတ္ လိုအပ္ပါသည္
လူနာမ်ားကို က်န္းမာေရး အေဆာက္အဦးမ်ားသို႔ ညြန္ျပသည့္ ျပင္ပဆိုင္းဘုတ္မ်ားသည္
မၾကာခဏဆိုသလို လုံးဝထိေရာက္မႈမရွိပါ။ ေအဂ်င္စီအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ေဆာင္ပုဒ္တိုမ်ားသည္
ဖြင့္ခ်ိန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထက္
ပို၍ထင္ရွားပါသည္။ စစ္ေတြႏွင့္ ေကာ့ဘဇား ႏွစ္ဖက္စလုံးရွိ စခန္းဆိုင္းဘုတ္မ်ားလည္း
အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွင့္ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံတြင္) ဘဂၤလား ဘာသာစကားျဖင့္ ၊
ျမန္မာဘာသာျပန္ကို ပုံႏွိပ္စာလုံးအေသးတို႔ျဖင့္ ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဗဟိုဌါနမ်ားသို႔ သူတို႔ကို လမ္းညြန္ေပးရန္
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးထက္ ပို၍တတ္သူအေပၚ မွီခိုၾကရပါသည္။ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ
ပုံရိပ္မ်ားသည္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစနိုင္ပါေသာ္လည္း သေကၤတမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအရ
သီးျခားအဓိပၸာယ္ေကာက္ယူမႈမ်ား ႏွင့္ စာဖတ္သူ၏ ဦးစားေပးမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။
အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိသည့္ သေကၤတမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ
ဘာသာစကားတြင္ တူညီေသာ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ အစဥ္ဘာသာမျပန္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္
လူမ်ားစြာသည္ ခြင့္မျပဳဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ကို စက္ဝိုင္းထဲ လိုင္းျပတ္တစ္ခုဆြဲျခင္းမွတဆင့္
ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက
ဒါကိုနားမလည္ေၾကာင္း ကၽြန္ုပ္တို႔သိရွိရပါသည္။ ထိုအစား ရိုဟင္ဂ်ာ ပရိသတ္က လက္အနီ၊
လက္တားျပျခင္းမွ တူညီေသာ အဓိပၸာယ္ကို ယူပါလိမ့္မည္။

ဆက္ဆံေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
၀န္ေဆာင္မႈျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္
တည္ေဆာက္ပါ
ထိုျပႆနာမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ
အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ကိုင္စြဲထားသည့္ ထုံး
တမ္းစဥ္လာယုံၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္မကိုက္
ညီသည့္ အေနာက္တိုင္းေဆးကုထုံးကို
အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္
ေပါင္းစပ္လၽွက္ရွိသည္။
က်န္းမာေရးက်င့္ထုံးမ်ား ႏွင့္ ဤယုံၾကည္မႈကို
မပစ္ပယ္ မေလးမစားမျပဳသည့္
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အေထာက္အပံ့မ်ား
ျမင့္တင္ေပးျခင္းက ထုံးတမ္းစဥ္လာ၊
နားလည္သေဘာေပါက္မႈသာမက နည္းပညာမ်ား
လိုအပ္သည္။
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ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ
ရိုဟင္ဂ်ာလူနာမ်ားသည္ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို
ေက်နပ္အားရမႈမရွိၾကေသာ္လည္း က်န္းမာေ
ရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၄င္းတို႔၏
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား မ်ားေသာအားျဖင့္ သတိေပး
အေၾကာင္းၾကားေလ့မရွိၾကပါ။ ဤအရာသည္
ယဥ္ေက်းမႈ၊ လက္ငင္းအက်ိဳးၾကည့္ဝါဒ
ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို မသိက်ိဳးကၽြံျပဳမႈတို႔
ေပါင္းစပ္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာဟန္တူပါသည္။
အားနာမႈျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏
လိုအပ္ခ်က္ အတိုင္းအတာကို ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပဲ
သိကၡာဆယ္ျခင္းကို အဓိကအေရးေပးသည့္
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းသည္ ထိုသို႔
ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈျခင္းက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
႐ုပ္သိမ္းရပ္တန႔္မႈ ျဖစ္ပြားေစနိုင္မည္ဆိုသည့္

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။
လူနာဦးစားေပး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ အရည္အေသြးမီ
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိျခ
င္းမ်ားကိုလည္း မသိကၽြမ္းၾကေပ။

ဘယ္သူကမွ ဒီဘာသာစကား
[language] ဆိုင္ရာ
စိန္ေခၚမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကူညီဖို႔
မကမ္းလွမ္းတဲ့အျပင္
ကၽြန္ေတာ္တို႔
ဘယ္လိုေစာဒက
တက္ရမွန္းမသိဘူ။
ၿပီးေတာ့ ေစာဒကလည္း
မတက္ရဲပါဘူး"
- ဘဂၤလားေဒ့ရွ႕္ရွိ အသစ္ေရာက္လာကစ
အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ ရိုဟင္ဂ်ာ
အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

"[ရိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း]
က [မူဆလင္မဟုတ္ေသာ]
အစီအစဥ္၀န္ထမ္းမ်ားကို
ေၾကာက္ရြံ႕ၾကတဲ့အတြက္ သူတို႔
စိတ္ေက်နပ္ေစမယ့္အရာေတြကိုပဲ
ေျပာဆိုၾကပါတယ္... သူတို႔က
မြတ္စလင္ ၀န္ထမ္းေတြကိုေတာ့
သိပ္မေၾကာက္ပါဘူး။”
- ဟု ျမန္မာစကားေျပာဆိုေသာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ စီမံကိန္း
အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္
ဤအေျခအေနတြင္ လူနာ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို
အမွန္တကယ္ ၾကားသိေစမည့္ အျပန္အလွန္
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္နိုင္ရန္
လိမၼာပါးနပ္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ သတိျပဳမႈ
ႏွင့္ အခ်ိန္တို႔ မ်ားမ်ားစားစားလိုအပ္ပါသည္။
ပိုမိုနားလည္လြယ္ေသာ အသိေပးမႈပုံစံ၊
လူနာ ဦးစားေပး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးပိုင္းတြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ
ျမႇုပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရး
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အမွန္တကယ္ နားလည္ၿပီး
လက္ခံထားသည့္ အရည္အေသြးကို
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
အလြန္ပင္ ေအာင္ျမင္မႈရေစနိုင္ပါသည္။
ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဘာသာစကား ကြဲျပားမႈကို
ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္သားမ်ားသည္ လူနာ-ဗဟိုျပဳ
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္
ထိေရာက္စြာေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးကို
တည္ေဆာက္နိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ •
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ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္
အခ်ိန္ရေစေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

•

•

၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား
ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
အသိအျမင္ရွိလာေစမည့္
ကၽြမ္းက်င္မႈ စြမ္းရည္မ်ားကို
ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း
ဆရာ၀န္မ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္
ေကာင္းမြန္သည့္
ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ
အေလ့အထမ်ား ကို ၄င္းတို႔အလုပ္၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္
နားလည္ထားေစျခင္း

ပါ၀င္မႈကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းေစနိုင္ပါသည္။2
ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံေျပာသည့္ အေျခအေနတြင္
မိခင္ဘာသာစကားကို အေျချပဳသည့္
ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံသုံး ပညာေရးစနစ္သည္သာ
အေကာင္းဆုံး ပုံစံျဖစ္ပါသည္။3
ယင္းပုံစံျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းတြင္ အျခားေသာ
ဘာသာစကားျဖင့္ သြန္သင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို
တျဖည္းျဖည္း ခံယူရင္း ကေလးမ်ားသည္
၄င္းတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္
အေတြးအျမင္အသစ္မ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းသစ္ မ်ားကို
ေလ့လာနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာစကားအတားအဆီးမ်ားသည္
အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္
ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ရယူနိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသည္။

ဘာသာစကား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ကြဲျပားျခင္းက ရင္းျမစ္ႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ
အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုလည္း
ျဖစ္ေစပါသည္

UNICEF1 က ပညာေရးဆိုင္ရာ
မာတိကာမ်ားသည္ ေလ့လာသင္ယူသူဗဟိုျပဳျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
မရွိေစရဟု အႀကံျပဳ ထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
တင္ျပသည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္
ေလ့လာသင္ယူသူ စိတ္ပါ၀င္စားၿပီး
၄င္းတို႔နားလည္နိုင္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္
ျဖစ္ရပါမည္။

ေလ့လာခဲ့သမၽွ အေျခအေနႏွစ္ရပ္လုံးမွာ
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ၊
ေလ့လာသင္ယူသူ-ဗဟိုျပဳ၊ မိခင္ဘာသာစကား
အေျခခံေသာ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံသုံးသည့္
ပညာေရးကို ေအာင္ျမင္ရရွိရန္မွာ
အခက္အခဲမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
၄င္းအခက္အခဲအတားအဆီမ်ားသည္
အဓိကအားျဖင့္ ရင္းျမစ္ ႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ကန္႔
သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီးေသာ္လည္း
ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဘာသာစကား အတားအဆီးမ်ား
ေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။

ကေလးမ်ား၏မိခင္ဘာသာစကားကို
လမ္းညႊန္ဘာသာစကားအျဖစ္
အသုံးျပဳျခင္းသည္ သာတူညီမႈ ႏွင့္ ေလ့လာမႈ
ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ရရွိေစၿပီး ထပ္ခါတလဲလဲ
သင္ၾကားရျခင္း ႏွင့္ ပညာတစ္ပိုင္းတစ္စႏွင့္
ေက်ာင္းထြက္ရျခင္းမ်ားကို
ေလ်ာ့နည္းေစနိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႔အားျဖင့္
မိဘမ်ား ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔၏

2

Bender, P., Dutcher, N., Klaus, D., Shore, J.
and Tesar, C. (2005): In their own language:
education for all (English). ပညာရပ္ဆိုင္ရာ
မွတ္စုမ်ား Education Notes. Washington, DC:
World Bank, ကို ေနာက္ပါ လင့္ခ္ တြင္ ရရွိနိုင္ပါသည္
- http://documents.worldbank.org/curated/
en/374241468763515925/In-their-own-langu

1

age-education-for-all

http://www.oosci-mena.org/uploads/1/wysiwyg/
Quality_Education_UNICEF_2000.pdf

3

Susan Malone 'The rationale for Mother Tongue
Based Multilingual Education: Implications for
Education Policy' SIL 2007, ကို ေနာက္ပါ လင့ခ
္ ္ တြင္
ရရွန
ိ င
ုိ ပ
္ ါသည္ - https://www.sil.org/sites/default/
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files/files/mtbmle_implications_for_policy.pdf

အေျခအေနႏွစ္ခုစလုံးတြင္
မူ၀ါဒေရးရာ အခက္အခဲမ်ားသည္
ညႊန္ၾကားသည့္ ဘာသာစကားရပ္ေပၚ
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္
ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
အရင္းအျမစ္အကန္႔အသတ္ရွိျခင္းသည္
ဆရာမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ
အရည္အေသြး ႏွင့္
ဆရာမ်ားအတြက္ေပးအပ္ေသာ
အရည္အေသြးဖြံ့ၿဖိဳးျမင့္မားေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေရးမ်ားအေပၚတြင္
ထိခိုက္ေစပါသည္။
အပ်ိဳျဖစ္ခ်ိန္တြင္ မိန္းကေလးမ်ားအား
ပညာသင္ၾကားခြင့္မရွိေစသည့္
ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားသည္လည္း
ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိေရး ေပၚတြင္
ႀကီးမားေသာအခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း
ျဖစ္ေစပါသည္။ ၄င္းသေဘာထားမ်ားကို
ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အခ်ိန္လိုအပ္ၿပီး
ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဆန္းစစ္မႈတြင္ ၄င္းတို႔ကို
တိုက္ရိုက္ေျပာဆိုေျဖရွင္းထားမႈ မရွိပါ။
သို႔ရာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္
ပညာေရးအေပၚ အယုံအၾကည္မရွိမႈ
ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ျခင္းမရွိသည့္
သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ား ကလည္း
ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မ်ားကို
ေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။
ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးနည္းလမ္း မ်ားျဖင့္
မိဘမ်ား၏ အငုံစိတ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားၿပီး
ပညာေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၄င္းတို႔၏
အျမင္မ်ားကို သိရွိရေစနိုင္ပါသည္။
ေကာ့ဘဇား တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏
ဆန္းစစ္မႈ ႏွင္ ယွဥ္တြဲျပဳလုပ္သည့္
TWB ပညာေရးေလ့လာမႈမ်ား4
က ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိရန္ ႏွင့္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္

4

TWB, UNICEF (2019) Language, education and
the Rohingya refugee community of Cox’s Bazar
[ပညာေရးဆိုင္ရာ လင့္ခ္ ကို မၾကာမီ ေၾကျငာပါမည္]။.
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လုပ္ငန္းမ်ား ေျဖရွင္းေျပာဆိုရမည့္
အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ဘာသာစကား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တို႔ႏွင့္
ဆက္စပ္သည့္ အတားအဆီးမ်ားအေၾကာင္းကို
မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္ •

ပညာေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္
ႏွင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဘာသာစကား
အတားအဆီးမ်ား

•

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ဆရာမ်ားသည္
ျမန္မာဘာသာစကားအားနည္းၾကၿပီး
စစ္တေကာင္း
ဘာသာစကားေျပာဆိုသည့္ ဆရာမ်ား
ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္
ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားအားနည္းၾကျခင္း

•

ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္
မိဘမ်ားၾကားတြင္လည္း
ေလ့လာသူအေျချပဳ ပညာေရးကို
ရင္းႏွီးမႈမရွိျခင္း

•

ေကာ့ဘဇားရွိ
ကေလးမ်ားတြင္ျပဳလုပ္သည့္
ဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားမဟုတ္သည့္
အျခားဘာသာစကား
စြမ္းရည္သည္ နိမ့္က်ေနသည္ဟု
အစီရင္ခံေဖာ္ျပထားျခင္း

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနတြင္
ထိေရာက္ေသာ ဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
ဦးတည္ခ်က္ထား သင္တန္းေပးျခင္း ႏွင့္
လမ္းညႊန္ျခင္းမ်ားက ၄င္းအခက္အခဲမ်ားကို
ေျပလည္ေစနိုင္ပါသည္။

စာသင္ခန္းတြင္း ႏွင့္
စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္
ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္
လိုအပ္ခ်က္မ်ာ
အေျခအေနႏွစ္ခုစလုံးတြင္
အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ပညာေရးကို
ရနိုင္ေစရန္ ျမႇင့္တင္ရာတြင္
အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း
ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို
ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။
စာသင္ခန္းတြင္း ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရး
ဆရာမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာစကားအသုံးျပဳျခင္းကို
အေျခခံၿပီး ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံသုံး
ပညာေရးကို သင္ၾကားေပးနိုင္ရန္အတြက္
သင္တန္းေပးျခင္း၊ လမ္းညႊန္ျခင္း ႏွင့္
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားမရွိျခင္းက
ထပ္တလဲလဲ-အေျချပဳ သင္ယူျခင္းကို
ျပန္ေရာက္သြားရန္ပိုမ်ားေစၿပီး
ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ စကားေျပာဆိုရန္
ႏွင့္ ဘာသာစကားပိုင္းဆိုင္ရာမွတ္ဥာဏ္
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသလို
ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ ေလ့လာသူ-အေျချပဳ
နည္းလမ္းက အခ်ိန္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္
ႏွင့္ ဆရာမ်ားက နည္းလမ္းအသစ္ကို ထိေရာက္
စြာအသုံးျပဳနိုင္ေစရန္အတြက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားစြာ
လိုအပ္ပါသည္။
ဆရာမ်ားသည္ အေတြးအေခၚအသစ္မ်ားကို
ရွင္းျပရန္အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာစကားကို
ထပ္တလဲလဲသုံးေနၾကေသာ္လည္း
၄င္းကို ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္
အေထာက္အပံ့မ်ားမရရွိၾကပါ။
လက္ရွိတြင္ ၄င္းတို႔သည္
လမ္းညႊန္သင္ျပသည့္ဘာသာစကားအား
အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေျခခံတစ္ခုအျဖစ္
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ေလ့လာသူမ်ား၏ ျမန္မာစကားစြမ္းရည္ကို
မည္သို႔တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရမည္
ဆိုသည္ကိုလည္း မသိရွိၾကပါ။
ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္ကလည္း
အျခားဘာသာစကားစြမ္းရည္
ခ်ိဳ႕တဲ့ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ဆရာမ်ား ႏွင့္
မိဘမ်ားက ဆရာမ်ား၏ ျမန္မာ၊ ရခိုင္ ႏွင့္
(ေကာ့ဘဇားတြင္) အဂၤလိပ္စကားစြမ္းရည္
ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းကို ျပႆနာ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားဟု
ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။
ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ဘာသာစကား အတားအဆီးက
ဆရာမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈ ႏွင့္ သင္ၾကားမႈကို
ေႏွာင့္ေႏွးေစပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္
ေဒသခံ ဘဂၤလား ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆရာမ်ားကို
သင္တန္းေပးႀကီးၾကပ္သည့္ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ
ႏွင့္ အစီအစဥ္ အရာရွိမ်ားသည္
အမ်ားအားျဖင့္ ဘဂၤလားလူမ်ိဳးမ်ား
သို႔မဟုတ္ စစ္တေကာင္းဘာသာစကား
ေျပာဆိုသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ စစ္ေတြ
ေက်းလက္စခန္းမ်ား ႏွင့္ ရြာမ်ားတြင္ ဆရာမ်ား၏
ဘာသာစကားစြမ္းရည္မွာ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ္ျငားလည္း
ဆရာမ်ားက ႀကီးၾကပ္သင္ၾကားမႈမ်ားကို
ျမန္မာႏွင့္ ရခိုင္ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္သာ
ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္
ရိုဟင္ဂ်ာဆရာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္
နားလည္ရန္ခက္ခဲသည့္ ဘာသာစကားျဖင့္သာ
ျပန္လည္ေျပာဆိုရျခင္း ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားရ
ရွိျခင္းမ်ားတို႔ျဖစ္ေနပါသည္။
သင္ၾကားေပးသည့္
ဘာသာစကားအေနႏွင့္သာမက
သင္ၾကားေပးမည့္ အျခားဘာသာစကားမ်ားကို
နားလည္ရန္အတြက္ပါ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ အဓိက
အခန္းက႑တြင္ ရွိေနပါသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဆရာမ်ား၏
ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္မႈမ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္
ေက်ာင္းသားအား ဆန္းစစ္သည့္စနစ္မ်ားသည္
လက္ရွိတြင္ ဤအခ်က္ကို အသုံးမခ်ေသးပါ။

လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း
ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသူမ်ား၊
ဆရာမ်ား၊ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား
ႏွင့္ မိသားစုမ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေရး
အခက္အခဲေၾကာင့္ ယာယီ ေလ့လာေရးစင္တာ
ႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ား၏ သင္ယူေလ့လာသူဗဟိုျပဳ နည္းလမ္းကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈ
နည္းျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။
ကစားျခင္း-အေျချပဳ ေလ့လာျခင္းမ်ားကို
ျပဳလုပ္သျဖင့္ ေကာ့ဘဇားတြင္
မိဘအမ်ားအျပားက ယာယီ
ေလ့လာေရးစင္တာကို ပညာေရးအတြက္
အေလးထားစရာေနရာဟု မထင္ထားၾကပါ။
စစ္ေတြ ေက်းလက္စခန္းမ်ား ႏွင့္ ရြာမ်ားတြင္
ရိုဟင္ဂ်ာဆရာမ်ား၏ နိမ့္က်ေသာ
ပညာေရးအဆင့္ ႏွင့္ ျမန္မာစာစြမ္းရည္တို႔သည္
မိဘမ်ားစြာ၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္
မကိုက္ညီၾကပါ။ ေရြ႕ေျပာင္းမႈမျပဳလုပ္မီက
မိဘမ်ားသည္ ျမန္မာဇာတိ သို႔မဟုတ္
ရခိုင္စကားေျပာဆရာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီး
သားျဖစ္ေနပါသည္။
ျမန္မာစကားကို ေကာင္းစြာမေျပာတတ္ေသာ
မိဘမ်ားသည္ ပညာမတတ္သူမ်ားျဖစ္ဖို႔မ်ားၿပီး
၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
နားလည္နိုင္ရန္လည္း
အခက္အခဲရွိေလ့ရွိပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံရွိ
စစ္တမ္းေကာက္ယူထားသည့္
ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ (၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)
ေက်ာ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ
ပညာေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္
သူတို႔တြင္ လုံေလာက္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရွိခဲ့ဟု
ခံစားရသည္။ ၄င္းတို႔မွာ အဓိကအားျဖင့္
ပညာေရး ႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္ေရးဆိုင္ရာ
ဘာသာစကားျဖစ္သည့္ ျမန္မာစကားေျ
ပာတတ္သူတစ္ေယာက္မွမရွိသည့္
အိမ္ေထာင္စုမ်ားျဖစ္ပါသည္။
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ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ရန္
ႏွင့္ မိဘမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္
မွန္ကန္ေသာ ဘာသာစကားအေပၚ
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ေစ့စပ္လုပ္ေဆာင္မႈလည္း
နည္းပါသည္။ မတူညီသည့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားၾကား
သင္ယူေလ့လာသူ-ဗဟိုျပဳ နည္းလ
မ္းမ်ားအက်ိဳးရွိေစရန္အတြက္လုပ္ေ
ဆာင္ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ပညာေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွာလည္း
မ်ားစြာ အသုံးမ၀င္လွပါ။
ပညာေရးက႑ရွိ လက္တြဲေဖာ္မ်ားထံမွ
နိုင္ငံေတာ္၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း လုံေလာက္ေသာ
အေထာက္အပံ့ ႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားမရွိဘဲ
ဆက္စပ္အေတြးအေခၚမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းရန္
အခက္အခဲမ်ားရွိေနပါသည္။ ေကာ့ဘဇားတြင္
ျပဳလုပ္သည့္ မိဘ-ဆရာ အစည္းအ၀ေးမ်ားတြင္
စစ္တေကာင္းဘာသာစကားကို ေျပာဆိုၾကသျဖင့္
အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ား နားလည္ရန္
အခက္အခဲရွိနိုင္ပါသည္။
မိဘမ်ား ပညာေရးတြင္ ပါ၀င္ရန္၊
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္
မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္
သင္ယူေလ့လာသူ-ဗဟိုျပဳနည္းလမ္းမ်ား၏
အက်ိဳးရွိမႈကို ေဆြးေႏြးရန္ ထိေရာက္ေသာ
ဆက္သြယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား မရွိပါ။

အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ
ပညာေရးကို ေပးအပ္ရန္အတြက္
လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ပိုမိုပါ၀င္မႈ
ႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံ
အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားမ်ား
လိုအပ္ေနပါသည္
ယင္းကဲ့သို႔ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္
မိခင္ဘာသာစကား-အေျချပဳ
ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံျဖင့္ ပညာေရးကို
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း
ပညာေရးရလဒ္အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္နိုင္ေၾကာင္း
အေထာက္အထားမ်ားစြာရွိပါသည္။
၄င္းတို႔ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ဆရာမ်ား၊
ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား ႏွင့္ မိဘမ်ားသည္

၄င္းတို႔၏ ဘာသာစကား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
မတူကြဲျပားျခင္းကို လက္သင့္ခံနိုင္ရန္အတြက္
အေထာက္အပံ့ ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမ်ားလိုအ
ပ္ေနပါသည္။
ျပင္ပအတားအဆီးမ်ားရွိေနေသာ္လည္း
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ပညာေရး
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္တိုင္းတြင္
ဘာသာစကားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို ပိုမိုျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္
အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ပညာေရးကို
ပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။
သင္ၾကားမႈ ႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈတြင္
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကား အသုံးျပဳမႈအတြက္
ပိုအားေကာင္းေသာ လမ္းညႊန္မႈေပးပါ။ ၄င္းတြင္
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဘာသာရပ္မ်ားကို
၄င္းတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ေလ့လာရန္
အားေပးျခင္း ႏွင့္ ယင္းဘာသာစကားျဖင့္
၄င္းတို႔၏ တိုးတက္မႈကို ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္
ရန္အားေပးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်ထားျခင္းတို႔
ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ ၄င္းတြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ိဳးသားဘာသာစကား
(ဘဂၤလား ႏွင့္ ျမန္မာ) သို႔ ဘာသာျပန္ျခင္း
ႏွင့္ ဆရာမ်ား၊ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား ႏွင့္
မိဘမ်ားအား နည္းလမ္း ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
ရွင္းျပရန္အတြက္ ႐ုပ္သံလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
ထုတ္၀ေျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ရပါမည္။
အသစ္မ်ားကိုေလ့လာသင္ယူရန္ ႏွင့္
ျမန္မာစကားကိုေလ့လာသင္ယူရန္အတြက္
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကား ကို
ကနဦးဘာသာစကားအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းကို
အားေပးပါ။ ယင္းတြင္ လက္ရွိ TWB
၏ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံသုံး ခက္ဆစ္
မိုဘိုင္းလ္အက္ပ္ မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ရွိႏွင့္ၿပီးသည့္
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္အတူ သင္ၾကားေရး
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ႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူေရးတြင္ အသုံးျပဳသည့္
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ
ဘာသာစကား အသုံးျပဳျခင္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။
ဆရာမ်ားကို ၄င္းဘာသာစကားျဖင့္
သင္ၾကားနိုင္ေစရန္အတြက္ ၄င္းတို႔၏
ျမန္မာစာစြမ္းရည္ တိုးတက္ေစရန္
ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ ၄င္းတို႔အား ျမန္မာစာအား
ဒုတိယဘာသာစကားအေနျဖင့္ သင္ၾကားရန္
လမ္းညႊန္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္
တရား၀င္ သင္ၾကားသည့္ ဘာသာစကားကို
ေလ့လာသင္ယူရန္အတြက္လိုအပ္သည့္
စကားလုံးကို ေျဖးေျဖးသင္ယူနိုင္ပါလိမ့္မည္။
ဆရာမ်ားခန္႔ထားျခင္း ႏွင့္
ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးခ်ိန္တြင္
ဘာသာစကားအေထာက္အပံ့မ်ားကို
ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေပးပါ။ ၄င္းတြင္
ဆရာဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အရင္းအျမစ္မ်ားအား
သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကား ႏွင့္
အေရးအသားပုံစံျဖင့္ ရရွိေစျခင္း ႏွင့္
ရႈပ္ေထြးေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားျဖင့္
ေဆြးေႏြးတင္ျပေစျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ေကာ့ဘဇားရွိ ဆရာေလ့လာသင္ယူမႈ
စက္၀ိုင္းမ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ရပါမည္။
ပညာေရး စီမံကိန္း ႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ပါ၀င္မႈ ပိုမ်ားေစပါ
။ ၄င္းတြင္ အဓိကက်သည့္ ပညာေရး
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ျမန္မာစာသို႔ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ မိဘ-ဆရာ
အစည္းအ၀ေးမ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားျဖင့္
က်င္းပျခင္း ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္
ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ ႏွင့္ မိဘမ်ား
ပါ၀င္ေစျခင္းတို႔ပါ၀င္ပါသည္။

ဘာသာစကား အတားအဆီးသည္
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား
ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းကို ပိုမိုျဖစ္ေစသည္
နိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမခံရမႈႏွင့္
၄င္းတို႔၏ ဥပေဒေရးအရ
အဆင့္အတန္းကင္းမဲ့မႈတို႔တြင္
ထင္ဟပ္ေစသည့္အခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္
ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို
ေဘးဖယ္ထားသည္။ ဘဂၤလားေ
ဒ့ရွ္နိုင္ငံနယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္တြင္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရမွ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳမႈ ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ဥပေဒေရးအရ
အဆင့္အတန္းကင္းမဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္
၄င္းတို႔သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္
အျပည့္အဝ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းလ
ည္းမရွိေပ။ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္တစ္ခုမွာ
ျမန္မာ သို႔မဟုတ္ ဘဂၤလား ကဲ့သို႔ေသာ
အျခားဘာသာစကားမ်ားကို
ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ေစ အျခားလူမႈအသိုင္းအ
၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ
သင္ယူရန္ ၄င္းတို႔၏အခြင့္အလမ္းမ်ား
ေလ်ာ့နည္းလာေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းက ၄င္းတို႔အား ဘာသာစကားမွတဆင့္
ဖယ္ၾကဥ္မႈတြင္း ပိတ္မိေစပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ
အသုံးျပဳေသာ ရိုဟင္ဂ်ာလူႀကီးမ်ားသည္
အျခားလူမ်ားမွတဆင့္လြဲၿပီး
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူနိုင္မႈမရွိျခင္း၊
သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
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ဆႏၵမ်ားကို ၾကားသိေစျခင္း သို႔မဟုတ္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္
ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းကို ျပဳလုပ္နိုင္ျခင္းမရွိနိုင္ပါ။
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္း
အသုံးအမ်ားဆုံးေသာအုပ္စုမ်ားတြင္
အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း
အားနည္းခ်က္မ်ားရွိၿပီး ၄င္း ဘာသာစကားမ်ိဳး
စုံသုံးသူမ်ားအေပၚတြင္ မွီခိုေနရျခင္းကလည္း
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းတြင္ စြမ္းအားႏွင့္
ကိုယ္စားျပဳနိုင္ျခင္းကိုလည္း ပိုနည္းေစပါသည္။
အတင္းအဓမၼ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈသည္
အေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာ
အသိုင္းအဝိုင္းျပင္ပမွ အျခားသူမ်ားအေပၚ
အားကိုးရမႈကို ပိုမိုတိုးပြားေစၿပီး မတူညီသည့္
ဘာသာစကား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားၾကား
ဆက္ဆံေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ပိုမိုျမ
င့္မားလာေစပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း
ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးေနရသည့္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ရန္ ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအ၀ိုင္း
အတြင္းႏွင့္အျပင္ရွိ ရခိုင္ႏွင့္
ျမန္မာစကားေျပာသူမ်ားကို အားကိုးၾကရပါသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားသည္
အဓိကအားျဖင့္ ေဒသခံ
စစ္တေကာင္းဘာသာစကားေျပာတတ္သူ
ဘဂၤလားလူမ်ိဳးမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးအတြက္
အားကိုးရပါသည္။

ႏွစ္ေနရာလုံးတြင္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား ႏွင့္
အိမ္နီးခ်င္း လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္
တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္
ဘာသာစကားတစ္ခုတည္းေျပာသည့္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ အလြန္ရွားပါးလွပါသည္။
ႏွစ္ဘက္စလုံးက ျမန္မာဘာသာစကား ႏွင့္
ဘဂၤလားဘာသာစကားမ်ား ေလ့လာျခင္းကို
ကန္႔သတ္ တားဆီးပိတ္ပင္ထားျခင္းက
မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္
ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနကို
ဆက္လက္ရွည္ၾကာေစနိုင္ပါသည္။
ၾကားခံ ဘာသာစကားမ်ားကို
အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဘာသာစကားမတူညီသည့္
အုပ္စုမ်ားၾကား ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္
သေဘာထားကြဲလြဲမႈ မ်ားႏွင့္
အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ျခင္းမ်ားကို
ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအ၀ိုင္း
ႏွင့္ အျခား အိမ္နီးခ်င္းအုပ္စုမ်ား
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရည္ညႊန္းရာတြင္ ရႈတ္ခ်ေခ
ၚဆိုေသာအသုံးအႏႈန္းမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းက
ယင္းတင္းမာမႈမ်ား၏ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ
အမွတ္အသားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

"၀န္ေဆာင္မႈ နဲ႔
ဆက္စပ္တဲ့ အရာေတြ
(အစားအစာ၊ အိမ္သာ၊
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း)
မွာ ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအ၀ိုင္းက
ရခိုင္[လူမ်ိဳး] ေတြကို
ယုံယုံၾကည္ၾကည္
ေျပာတတ္ၾကေပမယ့္
အျပန္အလွန္အားျဖင့္
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ကာကြယ္ေရး နဲ႔
စိတ္ခံစားမႈအပိုင္းေတြမွာ
ယုံၾကည္ဖို႔
အခက္အခဲရွိေနတယ္"
- လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အစီအစဥ္
မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္သူ ျမန္မာစကားေျပာ
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
ယင္းကဲ့သို႔ အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုၾကားရွိတြန္း
အားမ်ားက အျပန္အလွန္မယုံသကၤာစိတ္ရွိမူ
ႏွင့္ မူမမွန္ေသာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးကို
ပိုမိုဆိုးရြားေစၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔ေတြ႕ရသေလာက္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္
အကူအညီမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ
အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာရွိသည္။
ေရရွည္တြင္ အသိုင္းအဝိုင္းၾကား
အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈ
ေျပာင္းလဲမရနိုင္ေအာင္ ျဖစ္လာၿပီး
- ေနရပ္စြန္႔ခြာျခင္းျဖစ္စဥ္ကို
ထပ္ဖန္တလဲလဲျဖစ္ေစနိုင္သည္။
ယေန႔အခ်ိန္အထိ ယင္းကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္
စစ္ေတြ ႏွင့္ ေကာ့ဘဇားတြင္ လူမူပူးေပါင္းေရး
အစီအစဥ္မ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ
ရွိေနေသးသည္။ ျဖစ္ေနသည္မွာ မရည္ရြယ္ဘဲႏွင့္
ရခိုင္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာစကားေျပာတတ္သည့္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္သာ အျပည့္အ၀
ရရွိေနသလိုျဖစ္ေနပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းအဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား
ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔
အေနျဖင့္ ဘာသာစကားအား
ကြဲျပားေစသည့္အခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
အမ်ားဆုံးေရာက္ရွိရန္ ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္
အစီအစဥ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရပါမည္။

ဘာသာစကားအေျခခံၿပီး
ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းအား
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး
အစီအစဥ္ျဖင့္ တိုက္ဖ်က္နိုင္ပါသည္
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
အသိုင္းအဝိုင္းၾကားဆက္ဆံေရးကို
ပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက္ ရႈပ္ေထြးၿပီး
အခက္အခဲရွိမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ထို႔အတူ
ဘာသာစကားသည္ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္သလို
လမ္းဖြင့္ေပးသည့္သူလည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းသုံးေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသာမက
အျခားအုပ္စုမ်ားလည္း ရရွိနိုင္ေစရန္
ဒီဇိုင္းဆြဲရပါမည္။ ယင္းက
ဝန္ထမ္းမ်ားစုေဆာင္းေရး ႏွင့္
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး လႈပ္ရွားမႈ
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းမွသည္၊ ဆက္သြယ္ေရးအထိ
အားလုံးကို အသိေပးေၾကာင္းၾကားသင့္ပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား သူတို႔ေခၚေစလိုသည့္
အမည္ျဖင့္ေခၚျခင္းသည္ အဖြဲ႕အတြင္း ႏွင့္
ျပင္ပတြင္ ၄င္းတို႔အား ေလးစားေၾကာင္းျပသည့္
နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္
အခြင့္အေရး-အေျချပဳ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၏
အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳး
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္
ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ၄င္းတို႔၏ လူမ်ိဳးစု
အုပ္စုအတြက္ ေမါ့ (mog) ဟူေသာအသုံးအႏႈန္း
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အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ
အကဲဆတ္မႈမ်ားကို ပိုမိုသိျမင္နိုင္ပါသည္။
၄င္းကို သာမန္အားျဖင့္ "ဓားျပ"ဟု
နားလည္နိုင္ေသာ္လည္း ၄င္း၏ စံအဓိပၸာယ္မွာ
"ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ" ျဖစ္ပါသည္။
ေရႊကေျပာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္
ၾကားခံအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္
ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္သူ ႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံေျပာ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုၾကား
ေပါင္းကူးတံတားျဖစ္နိုင္ပါသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား
အတြက္လည္း ယင္းအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ယင္းအုပ္စုမ်ား ႏွင့္ ပင္မ ရိုဟင္ဂ်ာ
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားၾကားတြင္လည္း
အျပန္အလွန္ မယုံသကၤာစိတ္ ႏွင့္ ရန္လိုမႈ
အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
သူတို႔၏ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ ႏွင့္ အျခား
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ရွိထားျခင္းေၾကာင့္
ေလးစားခံရတတ္ပါသည္။ ၄င္းသည္
ယခုအခ်ိန္ထိ မေဖာ္ထုတ္ရေသးသည့္
လက္ေတြ႕က်သည့္
လူမႈေပါင္းစည္းေရးအစီအစဥ္ ေရးဆြဲေရးအတြက္
ကနဦးအမွတ္ျဖစ္နိုင္ပါသည္။
ပိုမိုက်ယ္ျပန္သည့္ အခြင့္အေရး-အေျချပဳ
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ က်ားမ-အေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈေလ်ာ့ေခ်ေရး လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္
အျခားေသာ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားတြင္
တူညီေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္
လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းၾကား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈကို
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

ထိေရာက္ေသာ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္
ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးသည္
ရွင္းလင္းေသာ သတင္းစကားမ်ား
ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ
လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းအေပၚ၌
မူတည္သည္
ရိုဟင္ဂ်ာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္
အရည္အေသြးျပည့္မီေသာဝန္ေဆာင္
မႈမ်ား ရရွိေစမည့္အခြင့္အလမ္းအေပၚ
ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရး ညံ့ဖ်င္းမႈ၏
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို
ေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္အတြက္၊ ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္
လက္ရွိအေျခအေန၌ ဘာမွားေနလဲဆိုသည္ကို
ပထမဦးစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္
လိုအပ္သည္။
အသိပညာႏွင့္ ယုံၾကည္မႈကို
တည္ေဆာက္သည့္ ထိေရာက္ေသာ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ဆက္သြယ္ေရးသည္

22

ထိခိုက္ခံေနရသည့္လူထုအတြက္
နားလည္ရန္လြယ္သည့္ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္
အေရးအသားပုံစံကို အသုံးခ်သည္။ ၄င္းသည္
•

ရွင္းလင္းေသာ
သတင္းစကားရင္းျမစ္တစ္ခု

•

ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးတြင္ပါဝင္
သူမ်ား၏ နည္းပညာႏွင့္ လူလူခ်င္း
ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ ႏွင့္

•

အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီ၌
နားလည္သေဘာေပါက္နိုင္စြမ္းအေပၚ
မူတည္ပါသည္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
သတင္းစကားသည္
မရွင္းမလင္းျဖစ္တတ္ပါသည္
ကမၻာတဝွမ္းရွိ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးသည္ ၄င္းက႑၏
အဓိကဘာသာစကားျဖစ္ေသာ
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ပင္
ပညာရွင္မဟုတ္သူမ်ား နားမလည္နိုင္သည့္
အလြန္အေသးစိတ္က်ေသာ (သို႔မဟုတ္)
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ား
ပါဝင္သည္။ ထိုေဝါဟာရမ်ားကို
အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ားသို႔
ျပန္ဆိုလိုက္ေသာအခါ ၄င္းတို႔ကို ပို၍ပင္
နားလည္ရန္ ခက္ခဲလာၾကသည္။
၄င္းတို႔ကို ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္
နည္းပညာထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ခိုင္မာမႈမရွိသည့္
ဘာသာစကားမ်ားျဖစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ
(သို႔မဟုတ္) စစ္တေကာင္းဘာသာစကားမ်ားသို႔
ျပန္ဆိုခ်ိန္၌ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာတုံ႔ျပန္မႈကဲ့သို႔တြင္
နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာေဝါဟာရကို
ဘာသာစကားတစ္ခုၿပီးတစ္ခုသို႔ ထပ္ခါထပ္ခါ
ျပန္ဆိုလိုက္ေသာအခါ အဓိပၸါယ္မွာ
အလြယ္တကူပင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေလသည္။
TWB ႏွင့္ ေကာ့ဘဇားရွိ အျခားေသာ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ရိုဟင္ဂ်ာတုံ႔ျပန္မႈ၌ ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္
စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိသည့္ ေဝါဟာရမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔သည္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္
အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားအေပၚ ႏွင့္ ၄င္းတို႔မွ
သူတို႔အေပၚ နားလည္နိုင္စြမ္းတြင္
ခက္ခဲေစသည္။
“လုံျခဳံမႈ” ဆိုသည့္စကားလုံးမွာ
ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကား
အဓိပၸါယ္တစ္သမတ္တည္းမရွိပဲ ၎သည္
ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၌ ၄င္းတို႔ႏွင့္
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လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ပညာရွင္မ်ားအၾကားတြင္
နားလည္မႈလြဲေစနိုင္သည္။5 ဟီဖာေဇာ့
(hefazot) ဟူေသာ ရိုဟင္ဂ်ာစကားလုံးကို
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ အသစ္ေရာက္လာေသာ
ရိုဟင္ဂ်င္မ်ား မၾကာခဏ သုံးစြဲေလ့ရွိၿပီး၊
၎မွာ လုံျခဳံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ
သေဘာတရားမ်ားျဖစ္သည့္“ ကာကြယ္ေရး”
“ လုံျခဳံေရး”၊ ႏွင့္ “ အေစာင့္” တို႔ကို
ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စစ္တေကာင္းလူမ်ိဳး
စကားျပန္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွာ
လုံျခဳံေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္
ယင္းအသုံးအႏႈန္းမ်ားအတြက္
နီရာေဖာ့ (nirafot) ဟူသည့္
ဘဂၤလားစကားမွဆင္းသက္လာေသာ
စကားလုံးကို အသုံးျပဳသည့္အတြက္
ကနဦးတြင္ ဟီဖာေဇာ့ ကို နားမလည္ခဲ့ၾကပါ။
“လိင္”ဆိုသည့္စကားလုံးမွာ
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကား၌ မရွိေပ၊ ထို႔အျပင္
၂၀၁၇ ဒုကၡသည္တုံ႔ျပန္မႈတြင္ ေထာက္ပံ့ၾကသည့္
စကားျပန္မ်ားသည္ အစပိုင္းတြင္ ၎ကို
“အမ်ိဳးသမီးမ်ား” ဟု အဓိပၸါယ္သို႔ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။
၄င္းသည္ “ လိင္အေျခခံ အၾကမ္းဖက္မႈ”
အား “အၾကမ္းဖက္ေသာ အမ်ိဳးသမီး” ႏွင့္
ေရာေထြးေစသည္။
ရႈပ္ေထြးေသာ ေဝါဟာရသည္လည္း
အျမဲလိုလိုပင္ ရႈပ္ေထြးေသာ ၀ါက်အထားအသို၊
သတင္းအခ်က္အလက္အား ညံ့ဖ်င္းစြာ စုစည္း
တင္ဆက္မႈ၊ ႏွင့္ အလြန္ရွည္လ်ားေသာ ၀ါက်မ်ား
ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေနသည္။
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
နယ္ပယ္တစ္ခုတည္း၌ ဤသို႔ ျဖစ္သည္
မဟုတ္ပါ၊ သို႔ေသာ္ ဆက္သြယ္ေရးလြဲမွားမႈ၏
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈ၌
ထိုသို႔ ဆက္သြယ္ေရးညံ့ဖ်င္းမႈအား
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နည္းနိုင္သမၽွနည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
ဤအစီအရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ၌
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားသည့္အတိုင္း
ရိုးရွင္းေသာ ဘာသာစကား၏
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္လည္း
ပရိသတ္နားလည္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းကို
ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚေစသည္ ယင္းအေလ့အက်င့္မွာ အေရးပါေသာ္လည္း
ရွားရွားပါးပါး အေလ့အက်င့္ျဖစ္သည္။6
ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံႏွစ္ခုစလုံးရွိ
ရိုဟင္ဂ်ာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားတြင္ အမွာစကားမ်ားကို
ပုံမွန္ စစ္ေဆးထားျခင္းမရွိပါ။ စခန္းမ်ားအတြင္းရွိ
အေျခအေနမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေကာ့ဘဇားတြင္)
သည္ ပထဝီ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္သာမက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္ျပဌာန္းမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း
ဆက္တိုက္ ေျပာင္းလဲေနပါသည္။
ဤအေျခအေနမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ
သတင္းစကားမ်ား သည္လည္း
လိုက္ေရာညီေထြရွိကာ အသုံးခ်နိုင္မႈရွိမရွိ
စစ္ေဆးရပါမည္။

အဂၤလိပ္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ စကားေျပာ
ဆက္သြယ္ေရးသမားမ်ားသည္
စစ္တေကာင္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ
စကားမ်ားေျပာေသာ ၾကားခံလူမ်ားကို
အားထားေနရသည္။
ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံမ်ားတြင္
ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတုံ႔ျပန္မႈသည္ အနည္းဆုံး
ဘာသာစကားေျခာက္မ်ိဳး ေျပာ၍ ဘာသာစကား
သုံးမ်ိဳးေရးကာ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္မႈ ႏွင့္
တတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ဘာသာစကားအရ က်ယ္ျပန႔္ကြဲျပားမႈရွိသည္။
အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားေျပာသူ
အမ်ားစုမွာ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ
ေျပာဆို၊ နားလည္နိုင္စြမ္းရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
6
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သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈသည္
ၾကားခံဘာသာစကားမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားအေပၚတြင္
ႀကီးမားစြာမူတည္ေနပါသည္။
ရွင္းလင္းေသာ မူလ အမွာစကားတစ္ခုေတာင္မွ
နားလည္ရန္ ႏွင့္ လက္ခံရန္အတြက္
ၾကားခံတစ္ခု၏ စြမ္းရည္ေပၚတြင္
မူတည္ေနပါသည္။ အဆင့္တစ္ဆင့္အေနႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုသည္မွာ
ဘာသာစကားစြမ္းရည္ႏွင့္
စကားျပန္ျခင္း၊ ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္
ေဒသႏၲရအသုံးအႏႈန္းမ်ားတြင္ ပညာရပ္ပိုင္းအရ
ကၽြမ္းက်င္လိမၼာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ညီတူညီမၽွအေရးပါသည္မွာ
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အထိအခိုက္မခံမႈအတြင္း
လူလူခ်င္းဆက္သြယ္ေရးမွ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊
ကိုယ္ဟန္အမူအရာကို သတိျပဳမူျခင္းႏွင့္
စိတ္ရွည္ျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွာ
ရိုဟင္ဂ်ာတုံ႔ျပန္မႈ၌ အျမဲလိုလို ကင္းမဲ့ေနပါသည္။
ဤသည္မွာ ဆက္သြယ္ေနသည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ
ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္း၊
ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ အေတြ႕အၾကဳံ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾ
ကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုစြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ရန္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္
သက္ဆိုင္ရာဘာသာစကား
မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားတတ္ကၽြမ္းမႈ
တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေပးရန္၊ စကားျပန္ဆိုျခင္း
ႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းဆိုင္ရာ
အေလ့အထေကာင္း မ်ားကို နားလည္ရန္
ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား ႏွင့္
အေလ့အထမ်ားကို သိရွိသေဘာေပါက္ရန္
ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈကို
နားလည္ရန္တို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသင့္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသူမ်ားႏွင့္
လက္ခံသူမ်ား
မတူညီေသာဘာသာစကားေျပာသူမ်ားသည္
တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္ေရးတြင္
ကြဲျပားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည္။
၎တို႔မွာ ဘာသာစကား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
ကြဲျပားမႈမ်ား ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈတြင္
အခြင့္အလမ္းမ်ားျခားနားမႈ ႏွစ္ခုစလုံးတို႔ေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ထိုျခားနားမႈမ်ားကို နားလည္ျခင္းက
၎တို႔ ဖန္တီးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
ေက်ာ္လႊားနိုင္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား
ဖန္တီးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစနိုင္သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ၏
အစြန္းတဖက္စီတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ
ဆက္သြယ္သူမ်ားသည္
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းသာ
ေျပာဆိုနိုင္စြမ္းရွိၾက၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
ဘာသာစကားအရ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ
အေဝးဆုံးအေနအထားတြင္ ရွိေနၾကသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားသည္
စံသတ္မွတ္ထားျခင္းရွိသည့္ ဘာသာစကားတစ္ခု
မဟုတ္ပါ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေကာ့ဘဇားရွိ
လူမ်ားသည္ ေဒသိယစကားမ်ိဳးစုံကို
ေျပာဆိုၾကသည္။ ေကာ့ဘဇားတြင္
အဓိကကြာျခားမႈမွာ ေရာက္ရွိေနသည္မွာ
ၾကာၿပီျဖစ္သည့္ (သို႔မဟုတ္)
မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇
ေနာက္ပိုင္းမွ ေရာက္လာသူမ်ားအၾကားတြင္
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း အဓိက ေလ့လာရာ
ေနရာျဖစ္သည့္ စစ္ေတြနယ္ပိုင္း စခန္းမ်ားတြင္
ေဒသိယစကား၏ အဓိကကြာျခားမႈမွာ
ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ နယ္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ
ေျပာင္းေရြ႕ခံထားရ သူမ်ားၾကားတြင္
ျဖစ္သည္။ ၎ကြာျခားမႈမ်ားသည္
ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈ လြဲမွားျခင္းအတြက္ ထပ္တိုး
နယ္ပယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေတြ၌
ဘာသာစကားကြာဟမႈသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွ
က်ဥ္းေျမာင္းလာပုံရသည္။
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သတင္းျပန္ၾကားေရး ၾကားခံမ်ား
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရခိုင္စကားေျပာသူမ်ားမွာ
နယ္ပယ္ႏွင့္ စခန္းအဆင့္တြင္ ျမန္မာႏွင့္
ရခိုင္ဘာသာစကားေျပာသူမ်ားအၾကား
တြင္ အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္
ၾကားခံမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတြင္
စစ္တေကာင္းစကားေျပာသူမ်ားမွာ
စခန္းမ်ားအတြင္းရွိ ဘဂၤလား
(သို႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ
ဘာသာစကားေျပာသူမ်ားအၾကားတြင္
တူညီေသာ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။
စစ္ေတြ ၿမိဳ႕ရွိျမန္မာစကားေျပာသူမ်ားမွာ
ပုံမွန္အားျဖင့္ အဂၤလိပ္ႏွင့္
ရခိုင္စကားေျပာသူမ်ားအၾကားတြင္
ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အဆင့္မ်ားတြင္ သတင္းျပန္ၾကားေရး
ၾကားခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ဘဂၤလားစကားေျပာသူမ်ားမွာလည္း
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုံ႔ျပန္မႈတြင္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စစ္တေ
ကာင္းစကားေျပာသူမ်ားအၾကားတြင္ တူညီေသာ
တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမ်ားအၾကား
တြင္ တိုက္ရိုက္သတင္းျပန္ၾကားေရး
ၾကားခံမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ႏွင့္စစ္တေ
ကာင္းဘာသာစကားေျပာသူမ်ားသည္
၎တို႔ကို မည္သည့္သတင္းအခ်က္
ေပးမည္ ႏွင့္ ၎ကို မည္သို႔ ျပန္ဆိုမည္ကို
ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာ သူတို႔သည္
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းခံရသူမ်ား
ဆီမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ပညာရွင္မ်ားအား မည္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးမည္ ႏွင့္
ထိုသတင္းစကားမ်ားကို မည္သို႔ ျပန္ဆိုမည္ကို
ဆုံးျဖတ္နိုင္ၾကသည္။
စီးဆင္းမႈ၏ အဓိကအမွတ္တြင္
နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ
စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ

မန္ေနဂ်ာမ်ားထံမွ အဂၤလိပ္၊ ဘဂၤလား
(သို႔) ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္
အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာရပ္ ဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမရွိထားေသာ
ၾကားခံလူမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္မႈလြဲကာ တလြဲ
အဓိပၸါယ္ေကာက္နိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ
ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ ရခိုင္၊
စစ္တေကာင္း ဘာသာစကားေျပာသူမ်ားကို
ငွားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ၎တို႔ကို
စကားျပန္ဆိုျခင္း၊ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ျဖန္ေျဖမႈတို႔တြင္
ေလ့က်င့္ေပးရန္လည္း အလားတူ
အေရးႀကီးပါသည္။

မရွင္းလင္းသည့္
ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္ပါးမႈသည္
သတင္းအခ်က္အလက္လြဲမွားျခင္း၊
ယုံၾကည္မႈလြဲမွားျခင္း ႏွင့္ စြမ္းအား
မညီမၽွျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။
စစ္ေတြရွိ နယ္ပိုင္း စခန္းမ်ားႏွင့္
ရြာမ်ားတြင္ ရခိုင္စကားေျပာသူမ်ားသည္
ေရြ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခံရသူမ်ားႏွင့္
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ပညာရွင္မ်ားအၾကားတြင္ အဓိက
ၾကားခံလူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေကာ့ဘဇားတြင္မူ
စစ္တေကာင္း စကားေျပာသူမ်ားသည္
ယင္းက႑တြင္ ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။
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ထိုျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ၾကားခံလူမ်ားသည္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေနရာခ်ျခင္း
ခံထားရသူမ်ားအၾကား
ပုံမွန္ဆက္သြယ္ေလ့ရွိသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ား၌ ဗဟုသုတႏွင့္
အေတြ႕အၾကဳံ ကင္းမဲ့ေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔
အေၾကာင္းအရာအေပၚ နားလည္မႈ
မလုံေလာက္ျခင္းသည္ ဘာသာစကားစြမ္းရည္
အကန႔္အသတ္၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
သိမ္ေမြ႕မႈမ်ားကို သတိမမူမိျခင္း
တို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ
မွားယြင္းေသာ သို႔မဟုတ္ မျပည့္စုံေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈ
ျဖစ္လာနိုင္သည္။
အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေနရာခ်
ထားျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ၾကားခံသူမ်ား
ေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အား
သတိထားရွိလာၾကသည္။ အရည္အ
ခ်င္းတြင္လိုအပ္ခ်က္ျပျခင္းကလည္း
ရခိုင္ႏွင့္ျမန္မာ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ စစ္တေကာင္း
ဘာသာစကားအၾကားရွိ တူညီမႈမ်ား၊
ကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္နားလ
ည္နိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြဲလြဲေနေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္ရွိေနျခင္းကို ရွင္းျပသည္။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆင
ုိ ရ
္ ာ
ပညာရွင္မ်ားသည္
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားႏွင့္
စာတတ္ေျမာက္မႈ
အရည္အခ်င္းမ်ားကို
နားလည္မႈလြဲေနဟန္ရွိသည္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ဆက္သြယ္ေရးသည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူထု၏
ဘာသာစကားႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈ
အရည္အခ်င္းမ်ား၌ ခၽြတ္ယြင္းေသာ
နားလည္မႈေၾကာင့္ ပိုမိုထိခိုက္ေနရသည္။
စာတတ္ေျမာက္မႈမွာ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ပညာရွင္အမ်ားစု ယုံၾကည္ထားသည္ထက္
လြန္စြာမွ နည္းပါးေနသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္
ႏႈတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးမွာ
အေရးႀကီးပါသည္။
TWB မွျပဳလုပ္ထားေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္
ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္မွာ တည္ေနရာႏွစ္ခုစလုံးရွိ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ပညာရွင္မ်ားအမ်ားစုက ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္

ေရးနိုင္ဖတ္နိုင္ၾကသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။7
အမွန္တကယ္တြင္ မၾကာေသးမီက
ေလ့လာမႈအရ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ
ရိုဟင္ဂ်ာ ေလးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္
ဘာသာစကားတစ္စုံတစ္ခုတြင္
တတ္ေျမာက္မႈရွိၾကသည္ဟု

7

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား” ဆိုသည္မွာ
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတုံ႔ျပန္မႈအေပၚ
အာ႐ုံစိုက္သည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း
မည္သည့္အဆင့္တြင္ မဆိုလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ
နိုင္ငံသား (သို႔) နိုင္ငံတကာမွ မည္သည့္ဝန္ထမ္းကိုမဆို
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္း စစ္တမ္းကို
ျမန္မာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္
မၽွေဝသည္။ အြန္လိုင္းစစ္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မူလ ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္သည့္
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို [http://bit.
ly/2ld1D27] တြင္ ရရွိနိုင္သည္။
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အခိုင္အမာဆိုၾကသည္။8 ထို႔အျပင္ ေကာ့ဘဇား၌
TWB စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ
အိမ္ေထာင္စု ၃၄ ရာ ခိုင္ႏႈန္းက သူတို႔သည္
ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ အဓိကအားျဖင့္
တတ္ေျမာက္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။
ထို႔အျပင္ ၎ေလ့လာမႈအရ ျမန္မာ၊ ရခိုင္ႏွင့္
စစ္တေကာင္း ဘာသာစကားမ်ားတြင္
ဗဟုသုတရွိျခင္းသည္ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား
ယုံၾကည္ထားသည္ထက္ နိမ့္ပါးသည္ဟု
အတည္ျပဳထားသည္။ အထူးသျဖင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားႏွင့္
နယ္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအၾကားတြင္
ထိုဘာသာစကားမ်ား၌
ဗဟုသုတအလြန္နည္းပါးသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈသည္
အေရးပါသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာပညာရွင္အ
မ်ားစုက ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားသည္ ရခိုင္
ႏွင့္ စစ္တေကာင္း ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္
အလြန္ပင္ ဆင္တူကာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္
ထိုဘာသာစကားမ်ားကို နားလည္သည္ဟု
ယုံၾကည္ၾကသည္။ အမ်ားစု ယုံၾကည္သည္မွာ
ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္ ျမန္မာဘာသာစကားကို
နားလည္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
အမွန္တကယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားသည္
ရခိုင္ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာစကားႏွင့္
မဆင္ပဲ လူနည္းစုဘာသာစကားတစ္ခုသာ
ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
လူငယ္မ်ား၊ နယ္ပိုင္းမွ ေျပာင္းေရြ
႕ေနရာခ်ထားျခင္းခံရသူမ်ားသည္
ထိုဘာသာစကားတစ္ခု မဟုတ္ တစ္ခုကို
ေျပာဆိုမႈ နည္းမည္ျဖစ္သည္။ စစ္တေကာင္းႏွင့္
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JIPS မည္သည့္ ဘာသာစကားမဆိုျဖင့္
ေရးသားထားေသာ ရိုးရွင္းသည့္စာေၾကာင္းတစ္ခုကို
နားလည္စြာ ဖတ္နိုင္ ေရးနိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိသည္ဟု
မိမိဖာသာအစီရင္ခံသည့္ စာတတ္ေျမာက္မႈကို
တိုင္းတာပါသည္။ အဆိုပါ TWB ၏ အြန္လိုင္းဆာေဗး
(“သင္၏အျမင္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ
စခန္းမ်ားတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းရိုဟင္ဂ်ာ
ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မၽွက ေအာက္ပါ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ
ဘာသာစကားမ်ားကို နားလည္နိုင္ပါသလဲ။”) ႏွင့္
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စကားလုံးအသုံးအႏႈန္း အနည္းငယ္ ကြဲျပားပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမွာ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ္လည္း ၂၀၁၇
ခုႏွစ္ကတည္းက ေကာ့ဘဇားတြင္ ျပဳလုပ္သည့္
TWB ၏ သုေတသနအရ ၎တို႔သည္
အေရးႀကီးေသာ သေဘာတရားအမ်ားစုအတြက္
တူညီေသာ သို႔မဟုတ္ ထပ္တူစကားလုံးမ်ားကို
သုံးစြဲျခင္းမရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။9
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ပညာရွင္မ်ား၏ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဘာသာစကား
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚေကာက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္
အမွန္တကယ္လက္ေတြ႕ ၾကားကြာဟခ်က္သည္
သေဘာေပါက္နားလည္နိုင္မႈကို
မလြဲမေသြေလ်ာ့နည္းေစသည္။ TWB ၏
ေကာ့ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားစစ္တမ္းအရ
၂၀၁၇ မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔
စတင္ေရာက္ရွိလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အထူးသျဖင့္
ျပႆနာမ်ားရွိသည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။
စစ္တမ္းေကာက္ယူထားသည့္
အသစ္ေရာက္လာေသာ
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ သုံးဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ
အစီအရင္ခံသည္မွာ သူတို႔သည္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ပညာရွင္မ်ားအသုံးျပဳသည့္ စကားမ်ားအားလုံးကို
နားလည္ျခင္းမရွိဟူ၍ျဖစ္သည္။
အထူးျပဳထားေသာ
ေဝါဟာရအားအသုံးျပဳျခင္းသည္
ျပႆနာ၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွာ စစ္တေကာင္း (သို႔)
ဘဂၤလား စကားေျပာသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္လ
ည္းျဖစ္သည္။
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ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းေျပာေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာ စကားေျပာသူမ်ားမွာ
ဘာသာစကားအတားအဆီးမ်ားတြင္
အမ်ားဆုံး
အားနည္းသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ဘာသာစကားေပါင္းစုံပါဝင္သည့္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
တုံ႔ျပန္မႈတြင္
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းေျပာေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း
သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ နားလည္မႈ
လြဲမွားၿပီး ယုံၾကည္မႈလြဲရန္အႏၲရာယ္
ႀကီးစြာေသာအေျခအေနတြင္ ရွိသည္။
ဘာသာစကားအေျမာက္အမ်ားေျပာေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ သူတို႔မွာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို နည္းပါးေသာႏႈန္းျဖင့္ ရရွိကာ
အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ေတြ႕ၾကဳံၾကရသည္။ ၎တို႔မွာ အခေပး
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ရန္ ႏွင့္ ပညာရွင္ဆိုင္ရာ
ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္လည္း
အရည္အခ်င္းျပည့္မီနိုင္မႈ နည္းပါးသည္။
စစ္ေတြႏွင့္ ေကာ့ဘဇားတြင္ရွိေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကားတြင္ ဘာသာစကားတစ္
မ်ိဳးတည္းေျပာသူမ်ားမွာ ပညာအရည္အခ်င္း
မရွိသူ သို႔မဟုတ္ နည္းပါးသူမ်ား၊ ေတာနယ္ပိုင္းမွ
သူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းသည္
ထိုအုပ္စုမ်ား၏ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ တျခား
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ဘာသာစကားေျပာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ
ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကန႔္သတ္ခံရျခင္းႏွင့္
ဆက္စပ္ေနသည္။
ေကာ့ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကားတြင္
ေကာက္ယူေသာ TWB စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္
အသက္အရြယ္အုပ္စုအားလုံး၌
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကားတြင္
ကိုယ္တိုင္ စာတတ္ေျမာက္ေၾကာင္း
အစီအရင္ခံမႈသည္ ေယာက်္ားမ်ား
ႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားထက္
ပိုမိုနည္းပါးသည္ဟု ေတြ႕ရွိသည္။ အသက္
ငါးဆယ္ႏွင့္အထက္တြင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး
၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔
စာတတ္ေျမာက္မႈ မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ
ကန႔္သတ္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈ ကန႔္သတ္ခံရျခင္းႏွင့္
အထက္တန္းပညာေရးမွ ဖယ္ထုတ္ခံရျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ စစ္ေတြစခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ
စစ္ေတြနယ္ပိုင္းမ်ားမွ
ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ျမန္မာ
သို႔မဟုတ္ ရခိုင္စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမရွိပါ။
ထိုအုပ္စုမွာ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္ေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာအုပ္စုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတြင္
အခက္အခဲတစ္ခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ ေကာ့ဘဇားသို႔
အသစ္ေရာက္လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာလည္း
အမ်ားအားျဖင့္ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းသာ
ေျပာဆိုၾကသည္၊ လြန္ခဲ့ေသာ
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရာက္လာေသာ
“မွတ္ပုံတင္ထားသည့္” ဒုကၡသည္မ်ားမွာမူ
ေဒသခံဘာသာစကားကို ေျပာဆိုနိုင္ၾကသည္။

ဤစီမံကိန္းကို ဆြစ္ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံျခားေရးရာဌာနႏွင့္ ယူေက (UK) နိုင္ငံတကာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနမ်ားမွ
ရံပုံေငြ ေထာက္ပံ့ထားပါသည္။ ဤအစီအရင္ခံစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို
ဆြစ္ျပည္ေထာင္စု၏ တရားဝင္ ထင္ျမင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ယူေကအစိုးရ၏ တရားဝင္ မူဝါဒမ်ားကို
အမွန္တကယ္ထင္ဟပ္သည္ဟု မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို မွတ္ယူျခင္းမျပဳသင့္ပါ။ ဤအစီအရင္ခံစာတြင္
ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳျခင္း တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ ယူေကအစိုးရႏွင့္
ဆြစ္ျပည္ေထာင္စု၌ တာဝန္မရွိပါ။
နယ္စည္းမျခားဘာသာျပန္မ်ား (TWB) သည္ ပညာဗဟုသုတအတြက္
ဘာသာစကားအတားအဆီးမရွိေသာ ကမၻာႀကီးတစ္ခုဆီသို႔ ေမၽွာ္မွန္းပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခစိုက္ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္
ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအသိုင္းအဝိုင္းအား အက်ိဳးအျမတ္မယူအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ေဒသခံဘာသာစကား ျပန္ဆိုမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္
ဘာသာစကားအတားအဆီးမ်ားကို သတိမူမိေစျခင္းအားျခင္းျဖင့္ လူမ်ားအား အသက္ပမာ
အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို ၎တို႔၏ဘာသာစကားျဖင့္ ရရွိေစရန္ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ၁၉၉၃
ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္နိုင္ငံ၌ (Traducteurs sans Frontières အေနျဖင့္) စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ TWB
သည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အသက္ကယ္တင္ေပးေသာ၊ ဘဝေျပာင္းလဲေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
စာလုံးေရ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဘာသာျပန္ဆိုေပးပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ TWBသည္ ပထမဆုံး
ေဘးဒုကၡကယ္ဆယ္ေရး ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ ကယ္ဆယ္ေရးစကားလုံးမ်ား (Words of
Relief) ကို ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အေရးအခင္းမ်ားကို တုံ႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ဤေလ့လာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ပိုရရွိနိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ TWB မွ ျမန္မာႏွင့္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ တုံ႔ျပန္မႈအား မည္သို႔ အေထာက္အပံ့ျပဳေနသည္ကို သိရွိနိုင္ေစရန္၊
ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဆိုဒ္ myanmar@translatorswithoutborders.org သို႔မဟုတ္ bangladesh@
translatorswithoutborders.org ကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈပါ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ပါ။
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