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နားလည္မႈလြဲမွားျခင္း  
+ သတင္းအမွား 
= ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္း -
 
ဘာသာစကားအတားအဆီးသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေရးတြင္ ေလ်ာ့နည္းေစပုံ။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ 
အရည္အေသြးကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား 
လူမႈေရးအရ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံရမႈကို ဆိုးရြားလာေစပုံ။ 

အပိ ုင ္ း ၁ - နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား
၂၀၁၉ ခုႏ ွစ ္ ၊ စက္တင္ဘာလ
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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။

• အပိုင္း ၁ ။ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
-  ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္ေတြ ႏွင့္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားရွိ 
စိန္ေခၚမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား

• အပိုင္း ၂ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ 
ေကာ့ဘဇား - စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ 
အစီအစဥ္ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ 
အႀကံျပဳခ်က္ က႑မ်ားအပါအဝင္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတြင္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

အပိုင္းသုံးပိုင္းပါ အစီရင္ခံစာ

• အပိုင္း ၃ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္ေတြ -  
စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ 
အစီအစဥ္ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ 
က႑မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဤေလ့လာမႈမွာ ပါဝင္ခဲ့ေသာ 
သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးခဲ့ေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

အဆိုပါနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေလ့လာမႈကို 
ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ TWB အဖြဲ႕မွ 
ဦးစီး၍ေရးသားခဲ့ပါသည္။ 

အျခားသူ အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း 
အစီရင္ခံစာမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးစီးရီးမ်ားအတြက္ 
တန္ဖိုးရွိေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီခဲ့ပါသည္။

စစ္ေတြ ေက်းလက္စခန္းမ်ားရွိ ေဒသတြင္းလမ္းေဘးျမင္ကြင္းတစ္ခု
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နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္  
ထပ္ေဆာင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကန႔္သတ္မႈအေပၚအေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို [https://translatorswithoutbor-
ders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Methods_and_limitations_-_for_translation_-_DO_
NOT_CHANGE.pdf] တြင္ရရွိနိုင္ပါၿပီ။ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာတုံ႔ျပန္မႈမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ားအေပၚအေသးစိတ္မ်ား
အတြက္ [https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Myanmar-
Languages_in_the_Rohingya_response_-_final_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf] 
တြင္ၾကည့္ပါ။

အသုံးအႏႈန္း 
ဘာသာစကားႏွင့္ လူမ်ိဳးစုအမည္မ်ား-  
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သို႔မဟုတ္ 
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ 
သတ္မွတ္ထားေသာ လူမ်ိဳးစုအမည္ သို႔မဟုတ္ 
တရားဝင္ဘာသာစကားကို အသုံးျပဳပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဘဂၤါလီအစား 
ဘဂၤလားႏွင့္ ဗမာအစား ျမန္မာကို 
အသုံးျပဳပါသည္။

အကယ္၍ ဘာသာစကားတခု 
တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမထားလၽွင္ 
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ အေမရိကန္ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္အမည္ 
သို႔မဟုတ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသူမ်ား 
အသုံးျပဳသည့္ပို၍ႏွစ္သက္ေသာ 
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း ေဝါဟာရကို 
အသုံးျပဳပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ရိုဟင္ဂ်ာ။
 

ဘာသာစကားေျပာသူမ်ား- 
'အဂၤလိပ္စကားေျပာသူ'၊ 'ျမန္မာစကားေျပာသူ'၊ 
'ရခိုင္စကားေျပာသူ'ႏွင့္ 'ရိုဟင္ဂ်ာစကားေျပာသူ' 
ေဝါဟာရမ်ားသည္ သက္ေတာင့္သက္သာ 
အျဖစ္ဆုံး ဘာသာစကားေျပာဆိုသူကို 
ရၫ္ညႊႏ္းပါသၫ္။
 
၎သည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ 
ထိုဘာသာစကားအား 
အမိဘာသာစကားေျပာသူျဖစ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အျခားေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ိဳးမရွိပါက 
ထိုဘာသာစကားကို ေသခ်ာေပါက္ 
ထင္ဟပ္ေစသည့္ သူတို႔၏လူမ်ိဳးစုျဖစ္ျခင္းကို 
မညြန္းဆိုပါ။ ဥပမာ ရခိုင္စကားေျပာသူသည္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ိဳးႏြယ္စု ျဖစ္နိုင္ပါသည္။  

https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Methods_and_limitations_-_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Methods_and_limitations_-_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Methods_and_limitations_-_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Myanmar-Languages_in_the_Rohingya_response_-_final_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Myanmar-Languages_in_the_Rohingya_response_-_final_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
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“ကၽြန္ေတာ္တို႔က hala 
hotha [အနက္ေရာင္ 
ဘာသာစကား]
ကိုေျပာတယ္...ဒါကို 
အင္အားမ်ားမ်ားမရွိတဲ့ 
ဘာသာစကားမ်ားလို႔ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခၚဆိုပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ 
ဘာသာစကားက 
အဲဒီထဲကတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။" 
-အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၄၉ ႏွစ္အၾကား ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦး  

နိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမခံရမႈ 
ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အဆင့္အတန္းကင္းမဲ့မႈ 
တို႔၏ထင္ဟပ္ခ်က္အရ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ 
ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဖယ္ၾက
ဥ္ျခင္းခံထားရသည္ကိုေတြ႕သည္။ 
ယင္း၏အက်ိဳးဆက္တစ္ခုမွာ ျမန္မာ သို႔မဟုတ္ 
ဘဂၤလားကဲ့သို႔ေသာ အျခားဘာသာစကားမ်ားကို 
သင္ယူရန္ သူတို႔၏အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ဤသည္က 
ဘာသာစကားမွတဆင့္ ေဘးဖယ္ထားမႈအတြင္း 
၄င္းတို႔ကို ပိတ္မိေစပါသည္။

စစ္ေတြ ေက်းလက္စခန္းမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားရွိ 
ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္း 
အသုံးျပဳေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္  
သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူနိုင္ျခင္း၊ 
၄င္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵမ်ားကို 
ဖြင့္ဟနိုင္ျခင္း  သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

စီမံကိန္း၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ခ်မွတ္နိုင္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိနိုင္းဆက္ဆံနိုင္ျခင္းတို႔  
မရွိပါ။ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္း 
အသုံးအမ်ားဆုံးေသာ အုပ္စုမ်ားတြင္လည္း 
အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္။  သူတစ္ပါးကို 
မွီခိုအားထား၍ ဆက္သြယ္ေနရေသာ  
ဤဘာသာစကားသည္ သူတို႔၏ 
ကိုယ္စားျပဳခ်က္ကင္းမဲ့မႈ ႏွ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 
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ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ပိုမိုဖယ္ထုတ္ခံရျခင္း 
ႏွင့္ လူမႈအဖြဲအစည္းႏွစ္ခုအတြင္း 
တည္ရွိေနေသာဆက္ဆံေရးမ်ား 
တိုးတက္ေအာင္ကူညီရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
လက္လြတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
ဘာသာစကားစြမ္းရည္၊ 
ယဥ္ေက်းမႈအသိပညာမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာစကားျပန္ဆိုျခင္း 
အေျခခံမူမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာ 
တိုးပြါးေစျခင္းျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးအရ 
ထိေရာက္မႈကို 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။

လႈံ႔ေဆာ္ေရးမႉးျဖစ္သူ ရိုဟင္ဂ်ာစကားေျပာသည့္ ဘာသာျပန္တစ္ဦးျဖစ္သူက စစ္ေတြ ေက်းလက္စခန္း 
တစ္ခုအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာစကားေျပာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖင့္ အာ႐ုံစိုက္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္စဥ္
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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 
[https://translatorswithoutborders.
org/wp-content/uploads/2019/09/
Final-Myanmar-Basic_plain-language_
principles_for_humanitarians_-_final_
for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.
pdf]ကို ၾကည့္ရႈပါ။) 

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။

https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Myanmar-Basic_plain-language_principles_for_humanitarians_-_final_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Myanmar-Basic_plain-language_principles_for_humanitarians_-_final_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Myanmar-Basic_plain-language_principles_for_humanitarians_-_final_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Myanmar-Basic_plain-language_principles_for_humanitarians_-_final_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Myanmar-Basic_plain-language_principles_for_humanitarians_-_final_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Myanmar-Basic_plain-language_principles_for_humanitarians_-_final_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
https://translatorswithoutborders.org/updated-twb-glossary-for-bangladesh-includes-gender-disability-and-inclusion
https://translatorswithoutborders.org/updated-twb-glossary-for-bangladesh-includes-gender-disability-and-inclusion
https://translatorswithoutborders.org/updated-twb-glossary-for-bangladesh-includes-gender-disability-and-inclusion
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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 
ျ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။
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ဘာသာစကား အတားအဆီးမ်ားသည္ 
အရည္အေသြးျပည့္ ဝန္ေဆာင္မႈရရိွရန္ 
ကန႔သ္တ္ေနသည္
ရခိုင္စကား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာစကား 
မေျပာတတ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ 
စကားေျပာသူမ်ားသည္ အခ်က္အလက္၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈရရွိရန္ ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ 
ျပဌာန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိျခင္းမွ 
ပယ္ထုတ္ခံရလြယ္ေစပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ 
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းအသုံးျပဳျခင္း သည္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ လူဦးေရ အမ်ားစုနီးပါးျဖစ္သည္။ 
၄င္းတို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ပညာနည္းနည္းသာ 
တတ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ပညာမတတ္သူမ်ား၊ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ လူမ်ား ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ 
အခ်က္အလက္ျဖန္႕ေဝမႈတြင္း ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ 
အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ပါ၀င္လာမႈအား 
ပိုမိုေႏွာင့္ေႏွးေစနိုင္ပါသည္။ 
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ 
မရွင္းလင္းသည့္ သတင္းမ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး ဘာသာစကား 
ကၽြမ္းက်င္မႈလည္း နည္းပါးၾကပါသည္။ 
အသုံးျပဳသူ-ဗဟိုျပဳ၀န္ေဆာင္မႈ 
မရွိျခင္း၊ စာတတ္ေျမာက္မႈနည္းျခင္း ႏွင့္ 
ပညာအရည္အခ်င္း နိမ့္ပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ 
သတင္းမ်ားကို နားမလည္ၾကပါ။

အျခားဘာသာစကားမ်ား မေျပာတတ္ေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာ စကားေျပာသူမ်ားသည္ 
အျခားဘာသာစကားေျပာတတ္သူမ်ားကို 
အားထားရပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
အရည္အေသြးရွိဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိနိုုင္ရန္ 
အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑ကို ၾကားခံ 
ဆက္သြယ္ေပးသူကိုေပးျခင္း ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ 
ကိုယ္စားျပဳမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ 
ကၽြန္ုပ္တို႔၏ သုံးသပ္မႈအရ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ 
လုပ္အားေပးဝန္ထမ္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိရန္၊ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ ႏွင့္ ထိုအခန္းက႑ကို 
ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ရန္အေထာက္အ
ပံ့မ်ားရရွိေအာင္ ေသခ်ာမျပဳလုပ္ေၾကာင္း 
ရွာေတြ႕ခဲ့သည္။

ဘာသာစကား အတားအဆီးမ်ားသည္ 
အရည္အေသြးျပည့္ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိရန္ 
ကန႔္သတ္ေနသည္ 

အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ 
အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားသည္ 
က်န္းမာေရးဗဟုသုတ ႏွင့္ 
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ 
ယုံၾကည္မႈမရွိသျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရရွိရန္ ႏွင့္ 
အရည္အေသြးျပည့္မီေအာင္ျပဳလုပ္ရန္မ်ားတြင္ 
သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ဘာသာစကားႏွင့္ 
ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ 
ထိုျပႆနာမ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ား-
မွႀကီးမႉးသည့္ 
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရရွိနိုင္ေျခပိုနည္းပါသည္
 
စစ္ေတြ ေက်းလက္စခန္းမ်ားတြင္ 
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အစိုးရ (သက္ကယ္ျပင္ 
ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ မွတစ္ဆင့္) 
ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ား 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ျပည္တြင္း ႏွင့္ 
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နိုင္ငံတကာ အေပါင္းအပါမ်ားမွတစ္ဆင့္) 
ကပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနၾကပါသည္။ 
ကၽြန္ုပ္တို႔၏အတိုင္းအတာကို 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ား-
ႀကီးမႉးသည့္ အေျခခံ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္ 
သန္႔ရွင့္ေရး ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားအတြင္းသာ 
ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားသူမ်ား-ႀကီးမႉးသည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံ
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေနသည့္ 
ေရြ႕လ်ား ေဆးခန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အဆင့္ျ
မင့္က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလိုအပ္
သည့္ အမႈကိစၥမ်ားကို အစိုးရ-မွဖြင့္လွစ္သည့္ 
ဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။  

၂၀၁၇ JIPS ဆန္းစစ္မႈတြင1္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္း အနည္းဆုံးလူတစ္ဦးသည္ 
၂၀၁၆ ဒုတိယႏွစ္၀က္ထဲတြင္ ျပင္းထန္ေသာ 
က်န္းမာေရး ျပႆနာကို ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ၈၁ 
ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ 
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွာေဖြျပသခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ 
ရွာေဖြျပသျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့ၾကဟု ဆိုလိုပါသည္။

အလားတူဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ 
ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဆိုးရြားေသာ 
က်န္းမာေရးျပႆနာအတြက္ရည္ရြယ္ ထားသည့္ 
က်န္းမာေရးဌာနမ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္သြားနိုင္ေၿခ 

1 စစ္ေတြ စခန္း လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပင္ကိုယ္လကၡဏာ
မ်ားကိုေကာက္ေၾကာင္းဆြဲသည့္ အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၁၇ 
(Sittwe Camp Profiling Report, 2017)

ပိုမ်ားပါသည္။ စစ္ေတြ ေက်းလက္စခန္းမ်ားတြင္ 
သက္ကယ္ျပင္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲသို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေတြ ေက်းလက္စခန္း မွ 
လူနည္းစု (၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ ေက်းရြာမွ 
လူနည္းစု (၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) သာ စစ္ေတြ 
အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီးသို႔ 
တိုက္ရိုက္သြားၾကပါသည္။ သက္ကယ္ျပင္ 
ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲသို႔ 
တိုက္ရိုက္ သြားရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ 
ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္း၊ ေစာင့္ဆိုင္းရခ်ိန္ 
တိုေတာင္းျခင္း၊ အရည္အေသြးပိုေကာင္းျခင္း၊ 
ေဆး၀ါးမ်ားပိုေကာင္းျခင္း ႏွင့္ 
အေတြ႕အၾကဳံရွိေသာ သားဖြားဆရာမရွိျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  

TWB သည္ ေကာ့ဘဇားရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဒုကၡသည္မ်ားကို သူတို႔မထြက္ခြာမီ 
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အေျခအေနမ်ားကို 
ျပန္လည္အမွတ္ရပုံအား 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ 
၄င္းတို႔အမ်ားစုသည္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ 
ေမာင္းေတာ (၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ 
ဘူးသီးေတာင္ (၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) 
တို႔မွ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ခုႏွစ္ဆယ့္ကိုး ရာခိုင္ႏႈန္းက 
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အစိုးရေဆး႐ုံသို႔ 
ေရာက္ဖူးၿပီး ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ား 
ေဆးခန္းကို သြားေရာက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ 
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ရိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း 
က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ 
လူမႈေရးပိုင္း၌ လက္ခံနိုင္မ2 ႈ သည္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
အကန္႔အသတ္ရွိေနပါသည္။ 

2 ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တတ္နိုင္စြမ္း ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ 
ရရွိနိုင္မႈတို႔အပါအ၀င္ အျခား ရရွိနိုင္မႈမ်ားအတြက္ 
ျဖည့္စြက္အျဖစ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေဆြးေႏြးမႈမွ 
အခ်က္အလက္အမ်ားစုသည္ JIPS မွအစီရင္ခံ
သည့္အတိုင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို အတည္ျပဳပါသည္။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
ျဖစ္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္းကို 
ျပန္လည္အမွတ္ရမႈအေၾကာင္း TWB ၏ စစ္တမ္းတြင္ 
ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေကာ့ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားမွ 
အစီရင္ခံထားသည့္ အဓိကအခက္အခဲမ်ားမွာ 
အကြာအေဝးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
သုံးဆယ့္သုံးရာခိုင္ႏႈန္းက ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္း 
သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကို ေၾကာက္ျခင္းသည္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ရယူရန္အတြက္ 
အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ပါသည္၊ 
၎ကိုအျပည့္အ၀နားလည္ရန္အတြက္ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေနပါသည္။ 
ေၾကာက္ျခင္းက ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ နာက်င္ေသာ 
ကုထုံးမ်ား သို႔မဟုတ္ အားအင္မရွိဟု ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနနိုင္ပါသည္။

• ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္တိုေတာင္းျခင္း 

• ေစာင့္ဆိုင္းရခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္း 

• ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရခ်ိန္ 
တိုေတာင္းျခင္း 

• လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ 
မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး 
သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
က်န္းမာေရး ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အႀကံေပးခ်က္မ်ားရယူရန္အတြက္ 
ယဥ္ေက်းမႈတံတိုင္းႀကီးခံေနျခင္း 

• အျခားေရြးခ်ယ္စရာ ရိုးရာနည္းလမ္းျဖင့္ 
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း 

• က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို 
မယုံၾကည္ျခင္း။ 

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
အဆိုပါတိုင္းတန္းမႈမ်ားကို 
အတည္ျပဳနိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း 
၄င္းတို႔ကို ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကား 
တစ္ခုတည္းသာေျပာသူမ်ား အထူးသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ 
ပိုမိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

ေဆးခန္းဖြင့္သည့္ ရက္မ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္နာရီမ်ားသာမက ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ္က္အလကၼ္ား 
ျပထားသည့္ စစ္ေတြ ေက်းလက္စခန္းမ်ားတြင္း ေဆးခန္းတစ္ခန္းေရွ႕ရွိ ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခု
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လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ား 
ႀကီးမႉးသည့္ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ 
ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္ တိုေတာင္းျခင္း ႏွင့္ 
ေစာင့္ဆိုင္းရခ်ိန ္ၾကာျမင့္ေၾကာင္း 
တိုင္တန္းေသာ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျခား 
က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံ 
သြားေရာက္လိုက္ရသည္ဟု ေျပာျပပါသည္။ 
ယင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ 
လိုင္စင္မဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
လိုင္စင္မရွိေသာ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ား 
ေဆးခန္းမ်ားကဲ့သို႔ အရည္အေသြးျပည့္မီေ
သာ၀န္ေဆာင္မႈကို မေပးနိုင္ေၾကာင္းကိုေတာ့ 
နားလည္ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကပါ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
လိုင္စင္မရွိေသာ ဆရာ၀န္မ်ားထံ 
ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ မသြားလိုဟု 
ေျပာၾကေသာ္လည္း ေခါင္းမာေသာသူမ်ား 
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကေတာ့ 
အျခားနည္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံသြားေ
နရျခင္းမွာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု 
ေျပာျပပါသည္။

"ကၽြန္မ ဘာလုပ္လို႔ရမွာလဲ။ 
အဂၤါေန႔မွာ 
အကူအညီလိုေနၿပီး 
ေဆးခန္းပိတ္တယ္ဆိုရင္ 
[လိုင္စင္မဲ့ ဆရာ၀န္ဆီမွာ 
သြားဖို႔ကလြဲၿပီး] ကၽြန္မမွာ 
ဘာေရြးစရာရွိေသးလို႔လဲ" 
- မသန္စြမ္းမႈရွိေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီး 
တစ္ဦး

က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအား 
မယုံၾကည္ရျခင္းမွာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခ်ိန္နည္းျခင္း ႏွင့္ 
ေဆးမွားေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ဆက္စပ္ေနပါသည္။ 

"ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 
ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ လံုုလံုု 
ေလာက္ေလာက္ 
ေ်ပာဆိုုခ္ိႏၼရြိဖူး။ အရင္ဆုံး 
အၾကာႀကီးေစာင့္ဆိုင္းရတယ္၊ 
ၿပီးေတာ့ ၂ မိနစ္ ၃ မိနစ္ပဲ 
ေဆြးေႏြးခြင့္ရတယ္"
- အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိဳးသားႀကီးတစ္ဦး 

"ကၽြန္ေတာ္ဝမ္းေလၽွာတဲ့
အခါမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ 
ဖ်ားတုန္းကအတိုင္းနဲ႔အတူတူ 
[ပါရာစီတေမာ] ေဆးကို 
ရတယ္။ ဘာလို႔လဲ။" 
-အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိဳးသားႀကီးတစ္ဦး

မသန္မစြမ္းသူမ်ားလည္း က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းယူရာတြင္ 
အမွန္တကယ္ လူမႈေရးေထာက္ပံ့မႈ 
ကင္းမဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့မႈမရွိဟု 
လက္ခံရေလာက္ျခင္း အပါအဝင္ 
အျခားအခက္အခဲမ်ားကို 
သတင္းပို႔အစီရင္ခံခဲ့သည္။

"ေဆးခန္းမွာ လူနာေစာင့္ေတြကို 
ဆရာဝန္နဲ႔တိုင္ပင္တဲ့အခန္းထဲ 
ဝင္ခြင့္မျပဳဘူး။" 
- မသန္မစြမ္း ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
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ရိုဟင္ဂ်ာ စခန္းမ်ား ႏွင့္ ရြာမ်ားတြင္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ ယင္းအခက္အခဲမ်ားသည္ 
ဤလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ က်န္းမာေရး-
ေဖြရွာသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ 
မေကာင္းသည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
အဓိကအုပ္စုမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရယူရန္ သိသာစြာ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားကလည္း 
လူနာမ်ားအား ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ 
ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုရန္ 
ခက္ခဲေစသည္

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူနာမ်ားသည္ က်န္းမာေရး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို 
ေက်နပ္အားရမႈမရွိၾကေသာ္လည္း 
က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ ၄င္းတို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို 
ေျပာျပေလ့မရွိၾကပါ။ ၄င္းတို႔မွာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
လက္ငင္းအက်ိဳးၾကည့္မႈ ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
လ်စ္လ်ဴရႈခံထားရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္ကို 
ေဖာ္ျပျခင္းေၾကာင့္ မ်က္ႏွာပ်က္ရမည္ကို 
မလိုလားျခင္းက ဝႏ္ေဆာငၼႈ အမ္ိဳးအစားမ္ားကိုုပါ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းခံရမည္ကို 
စိုးရိမ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေနပါသည္။ 
လူနာဦးစားေပး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ 
ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးမီ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိပိုင္ခြင့္ကိုလည္း 
ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈမရွိၾကပါ ။

"[ရိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း]
က [မြတ္စလင္ မဟုတ္တဲ့] 
ပရိုဂရမ္ဝန္ထမ္းေတြကို 
ေၾကာက္တဲ့အတြက္ သူတို႔ 
စိတ္ေက်နပ္ေစမယ့္ 
အရာေတြပဲ ေျပာပါလိမ့္မယ္... 

သူတို႔က မြတ္စလင္ 
ဝန္ထမ္းေတြကိုေတာ့ 
သိပ္မေၾကာက္ပါဘူး။" 
- ဟု ျမန္မာစကား ေျပာဆိုေသာ 
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ စီမံကိန္း 
အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္

ဤအေျခအေနတြင္ လူနာ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို 
အမွန္တကယ္ ၾကားသိနိုင္မည့္ အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ လိမၼာပါးနပ္မႈ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ သတိျပဳမႈ ႏွင့္ 
အခ်ိန္တို႔ မ်ားမ်ားစားစားလိုအပ္ပါသည္။ 
ပိုမိုနားလည္လြယ္ေသာ အသိေပးမႈပုံစံ၊ 
လူနာ ဦးစားေပး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးပိုင္းတြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ 
ျမႇုပ္ႏွံေဆာင္ရြက္မႈသည္ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အမွန္တကယ္ နားလည္ၿပီး 
လက္ခံထားသည့္ အရည္အေသြးကို 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အလြန္ပင္ ေအာင္ျမင္မႈရေစနိုင္ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ 
က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရာတြင္ 
အဟန႔္အတားျဖစ္ေစပါသည္

ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ 
အဟန႔္အတားမ်ားေၾကာင့္ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ 
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးမႈ မျပဳနိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း 
ကၽြန္ုပ္တို႔ သတိျပဳမိခဲ့သည္။ ဆရာဝန္ႏွင့္ 
စကားျပန္တို႔တြင္ လုံေလာက္ေသာ 
ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အသိမရွိေသာေၾကာင့္ 
လူနာမ်ားအေနျဖင့္ လူနာ ဦးစားေပးေသာ၊ 
တန္းတူညီမၽွေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
မရရွိၾကပါ။ 
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လူနာအမ်ားစုက ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားကိုသာ 
ေျပာဆိုၾကသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္ စကားျပန္ကိုသာ 
အျပည့္အဝ အားထားရပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ားအရ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ 
မိန္းမကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္း 
မျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည္။ အင္တာဗ်ဴးမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ထားမႈအရ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ 
အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး မရွိလၽွင္ 
သို႔မဟုတ္ ရွိမည္ဟုမထင္လၽွင္ ေဆးခန္းတြင္ 
ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူမည္မဟုတ္ဟု 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဤယဥ္ေက်းမႈအရ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈတြင္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ မ်ိဳးပြားမႈပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
မိခင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရးတို႔လည္း 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုက 
၎တို႔၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအေၾကာင္း 
ေျပာဆိုရန္ ကိုယ္ဟန္အမူအရာ 
ဘာသာစကားႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမရွိေသာ 
ယဥ္ေက်းေအာင္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ 
စကားလုံးမ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။ 
ဤကိစၥရပ္တြင္ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားက 
အဆိုပါ အခ်က္ျပမႈမ်ားကို သိရွိနားလည္မႈအေပၚ 
မူတည္ပါသည္။ 

ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားသည္ 
စကားျပန္ဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ 
ဘာသာျပန္ဆိုမႈပိုင္းဆိုင္ရာ 
စနစ္တက်သင္တန္းမ်ား 
တက္ေရာက္ထားေလ့ မရွိပါ 

ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားသည္ 
ယဥ္ေက်းေအာင္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ 
စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ားကို နားလည္ၿပီး 
ဆရာဝန္ႏွင့္ လူနာၾကား ဝါက်တိုင္းကို 
စကားျပန္ေပးရမည့္ ၎တို႔၏ တာဝန္ကို 
သိေကာင္း သိမည္မဟုတ္ပါ။ 

"လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာရွိတဲ့ 
က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြက 
သူနာျပဳေတြ၊ ဆရာဝန္ေတြကို 
ဘာေတြေျပာလဲဆိုတာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိပါဘူး။" 
- အသက္ ၂၅ ႏွင့္ ၄၉ ႏွစ္ၾကား ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

"အပ်ိဳေလးေတြက 
အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္ 
သက္တဲ့အရာေတြအေၾကာင္း 
အမ်ိဳးသား ဝန္ထမ္းေတြကို 
ေျပာရမွာ ရွက္တဲ့အတြက္ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 
ရွိမေနဘူးဆိုရင္ 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမရွိဘဲ 
ယဥ္ေက်းေအာင္ 
တန္ဆာဆင္ထားတဲ့ 
စကားလုံးေတြကို 
သုံးၿပီးေျပာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
လုံးလုံးဘာမွမေျပာဘဲ 
ေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
လုပ္နိုင္ပါတယ္။" 
- အသက္ ၂၅ ႏွင့္ ၄၉ ႏွစ္ၾကား ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက 



15

ဆက္တိုက္ရရွိလာသည့္ အေတြ႕အၾကဳံေၾကာင့္ 
စကားျပန္အမ်ားစုသည္ က်န္းမာေရး 
အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္နားလည္လာမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာရပ္ပိုင္းအရ 
တိတိက်က် ဘာသာျပန္နိုင္႐ုံမၽွျဖင့္ 
မလုံေလာက္ပါ။ စကားျပန္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲ့သို႔ အုပ္စုမ်ား၏ 
ထိရွလြယ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း 
သိထားရပါမည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ဘာသာစကားပိုင္းတြင္ သိမ္ေမြ႕ေသာ 
ကြဲျပားခ်က္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရျခင္း၏ 
အေရးႀကီးမႈကိုလည္း နားလည္ရန္လိုပါသည္။ 
ဤယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ 
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသည့္ အခန္းက႑သည္ 
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူနိုင္ခြင့္ 
ႏွင့္ အရည္အေသြး ႏွစ္ဖက္စလုံးကို 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
မရွိမျဖစ္အေရးပါလွသည္။ 

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား
သည္ ဘာသာစကား တစ္မ်ိဳးထက္ပို၍ 
တတ္ကၽြမ္းေလ့ရွိေသာ္လည္း 
အမ်ားအားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူနာမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္ 
ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားအေပၚ 
မွီခိုအားထားရသည္။ 

ျမန္မာႏွင့္ ရခိုင္ဘာသာစကားေျပာဆိုသည့္ 
ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ စကားေျပာဆိုရာတြင္ 
အမ်ားစုမွာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စကားျပန္မ်ား၏ 
အသုံးဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယရွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ ယင္းမွာ စကားျပန္မ်ား၏ 
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ ကင္းမဲ့မႈႏွင့္ 
စကားျပန္မ်ားက ဆရာဝန္မပါဘဲ လူနာမ်ားႏွင့္ 
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

"လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာရွိတဲ့ 
က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြက 
လူနာေတြကို 
ေျပာဆိုတဲ့အရာေတြကို 
ကၽြန္မ 
အယုံအၾကည္မရွိပါဘူး။" 
- စစ္ေတြ ေက်းရြာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ 
ရြာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ 
ျမန္မာစကား ေျပာဆိုသူ အမ်ိဳးသမီး 
ဆရာဝန္တစ္ဦး

တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
နယ္ပယ္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ အမ်ားစုသည္ 
လူနာမ်ားကို စကားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရမည့္ 
ကိစၥမ်ားကို ေရွာင္လႊဲျခင္းျဖင့္ ဤလိုအပ္ခ်က္ကို 
ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။

"ကိစၥရပ္ အမ်ားစုအတြက္ 
ကၽြန္မတို႔ေတြဟာ 
ကိုယ္ဟန္အမူအရာ 
ဘာသာစကားကို သုံးၿပီး 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုနိုင္ပါတယ္။" 
- ဟု စစ္ေတြ ေက်းရြာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ 
ရြာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ 
ရခိုင္စကားေျပာဆိုသူ အမ်ိဳးသမီး 
သူနာျပဳတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 
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"ေဆးစစ္ခ်က္ေတြ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ 
လုပ္ေဆာင္ၿပီး 
ျပႆနာရွိေနတဲ့အရာေတြကို 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
သိေအာင္လုပ္နိုင္ပါတယ္။" 
- ဟု စစ္ေတြ ေက်းရြာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ 
ရြာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ 
ျမန္မာစကားေျပာဆိုသူ အမ်ိဳးသား 
ဆရာဝန္တစ္ဦး

လူနာမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူျခင္းမရွိဘဲ ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
ေဆးဝါးမ်ား ညႊန္ၾကားေပးျခင္းတို႔ 
လုပ္ေဆာင္ပါက ေရဂါအမည္တပ္ခ်က္ 
မွားယြင္းျခင္း ႏွင့္ ေရာဂါႏွင့္ေဆး မကိုက္သည့္ 
ကုသမႈတို႔ကို ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ 
စကားျပန္မရွိျခင္းက လူနာ ဦးစားေပး 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္သည့္ သို႔မဟုတ္ 
တန္းတူညီမၽွမႈမရွိသည့္ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္လာေစနိုင္ပုံကို 
မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ 

ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာ စကားျပန္မ်ားကို 
မွီခိုအားထားျခင္းေၾကာင့္ 
ျပႆနာျဖစ္ပြားမႈကို 
ဥပမာျပထားသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ 
ျဖစ္ရပ္တစ္ခု

ေအာက္ပါ စိတ္ကူးယဥ္ ျဖစ္ရပ္တြင္ စစ္ေတြ 
ေက်းရြာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ရြာမ်ား၌ 
ေတြ႕ၾကဳံရသည့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 
အရည္အေသြးပိုင္းရွိ ျပႆနာမ်ားကို 
ဥပမာျပသထားသည္။ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားေရး ေဆးခန္းမ်ားတြင္ 
ေလ့လာထားမႈမ်ားႏွင့္ ပရိုဂရမ္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ 
ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းရွိ 
က်န္းမာေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
လူနာမ်ားက ျပန္လည္ေျပာျပထားသည့္ 
အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ျဖစ္ရပ္- ခါဒီဂ်ာသည္ "ရင္ပူျခင္း" ကို 
ခံစားေနရေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ 
မွားယြင္းေရာဂါအမည္တပ္ခ်က္- အစာမေၾကျခင္း

ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ 
ခါဒီဂ်ာသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေတာပိုင္းရွိ 
သူမ၏ အိမ္မွ ႏွစ္မိုင္ခန႔္အကြာတြင္ရွိေသာ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး ေဆးခန္းရွိ 
ဆရာဝန္၏ လူနာစမ္းသပ္ခန္းထဲသို႔ 
ဝင္လာပါသည္။ သူမသည္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသရန္ 
တစ္မနက္ခင္းလုံး ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရပါသည္။ 
သူမသည္ ရင္သားေအာက္ပိုင္းမွ 
နာက်င္မႈေၾကာင့္ မ်က္ႏွာရႈံ႔မဲ့ေနပါသည္။

ျမန္မာစကားေျပာဆိုသူ ေဒါက္တာေရႊသည္ 
စားပြဲခုံအေနာက္တြင္ ထိုင္၍ ခါဒီဂ်ာ၏ 
ေဆးမွတ္တမ္းကို ၾကည့္ေနပါသည္။ 
ရိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ က်န္းမာေရး 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ စကားျပန္ျဖစ္သူ 
ေက်ာ္စိန္သည္ စားပြဲေထာင့္တြင္ ထိုင္ေနပါသည္။ 
ခါဒီဂ်ာသည္ ဆရာဝန္ႏွင့္ စကားျပန္တို႔ ယေန႔ 
ေတြ႕ဆုံရသည့္ ၆၈ ဦးေျမာက္ လူနာျဖစ္ပါသည္။
 
ေဒါက္တာေရႊက ခါဒီဂ်ာ့ကို ဒီေဆးခန္းသို႔ 
ေရာက္ရွိလာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို 
ေမးျမန္းၿပီး ေက်ာ္စိန္က စကားျပန္ေပးပါသည္။ 
ခါဒီဂ်ာမွာ စိတ္မသက္မသာျဖင့္ ဘာမွမေျပာဘဲ 
ထိုင္ေနပါသည္။ ေက်ာ္စိန္က ေမးခြန္းကို 
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ထပ္ေမးေနစဥ္ ဆရာဝန္က ေစာင့္ေနေသာ္လည္း 
ဘာမွအေျဖမရပါ။ တစ္မိနစ္ၾကာၿပီးေနာက္ 
ေက်ာ္စိန္က စိတ္မရွည္ေတာ့ဘဲ 
အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ တစ္ခါထပ္ေမးပါသည္။ 

ခါဒီဂ်ာမွာ အလန႔္တၾကားျဖစ္သြားၿပီး 
ေနာက္ဆုံးတြင္ "အမ်ိဳးသမီး 
ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္နဲ႔ ေျပာလို႔မရဘူးလား" 
ဟု တိုးတိုးေလး ေမးလာပါသည္။ 
ေက်ာ္စိန္က အဆိုပါေမးခြန္းကို 
ဆရာဝန္ထံ စကားျပန္မေပးဘဲ သူမကို 
"လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွာရွိတဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ 
အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းက 
ဒီတစ္ပတ္ သူ႔အလုပ္ခ်ိန္မဟုတ္ဘူး။ 
ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား အကူအညီလိုခ်င္ရင္ 
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ စကားေျပာမွရမယ္" ဟု 
တိုက္ရိုက္ျပန္ေျဖလိုက္သည္။
 
ခါဒီဂ်ာက သူမ၏ခႏၶာကိုယ္ 
ေနရာအခ်ိဳ႕အေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္ ရွက္ရြံ့ေသာေၾကာင့္ 
ထိုအေျခအေနကို ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ 
ေဆးခန္းမွ ခ်က္ခ်င္းထြက္သြားရန္ 
စဥ္းစားလိုက္ေသာ္လည္း သူမအေနျဖင့္ 
အလြန္အမင္း နာက်င္မႈကို ခံစားေနရပါသည္။ 
သူမသည္ သူမ၏ ရင္ဘတ္ကို ထိုးျပၿပီး 
"ရင္ထဲမွာ ပူေနတယ္" ဟု ေျပာလိုက္သည္။ 
ေက်ာ္စိန္က အဆိုပါ ေျပာဆိုခ်က္ကို 
ေဒါက္တာေရႊအား စကားျပန္ေပးလိုက္သည္။ 

ေဒါက္တာေရႊက သူမ၏ အကၤ်ီ 
လည္ပင္းေကာ္လာကို ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ရန္ 
ေျပာလိုက္ေသာအခါ သူမမွာ အင္တင္တင္ျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါသည္။ သူက သူမ၏ 
ရင္ဘတ္အေပၚပိုင္းကို စမ္းသပ္လိုက္ပါသည္။ 
သူမ၏ ထဘီ (လုံခ်ည္) ႏွင့္ 
အကၤ်ီထပ္ေနသည့္ေနရာမွေန၍ အကၤ်ီကို 

အေပၚသို႔ လွန္လိုက္ရန္ ေဒါက္တာေရႊက 
သူမကို ေျပာသည္။ သူက သူမ၏ ဝမ္းဗိုက္ကို 
စမ္းသပ္ၾကည့္ပါသည္။ ေဒါက္တာေရႊက 
ေလပြျခင္းရွိမရွိ စမ္းသပ္လိုက္ၿပီး ရင္ပူျခင္းမွာ 
အစာမေၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု 
ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။ 

ေဒါက္တာေရႊက ဤအေၾကာင္းကို ခါဒီဂ်ာအား 
မေျပာဘဲ ေက်ာ္စိန္ကိုသာ တိုက္ရိုက္အသိေပး 
ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ေက်ာ္စိန္က ခါဒီဂ်ာကို 
သူမ၏ ရင္ပူျခင္း ေပ်ာက္ကင္းသြားေစရန္ 
ေဆးအခ်ိဳ႕ ရရွိမည္ဟုသာ ေျပာလိုက္ပါသည္။ 

ေဒါက္တာေရႊက သူမ၏ ေဆးစစ္ခ်က္ႏွင့္ 
Antacid (အန္တစစ္) ေဆးညႊန္းေပးျခင္းကို 
မွတ္တမ္းတင္လိုက္သည္။ ခါဒီဂ်ာက 
ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ေဆးစာကို ေဆးဆိုင္သို႔ 
ယူသြားသည္။ စမ္းသပ္တိုင္ပင္မႈက 
အခ်ိန္ငါးမိနစ္ ၾကာခဲ့သည္။

သုံးသပ္ခ်က္- အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရး 
ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ စကားျပန္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ 
ခါဒီဂ်ာသည္ မတတ္သာသည့္အဆုံး 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမရွိပဲ ယဥ္ေက်းေအာင္ 
တန္ဆာဆင္ထားသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကိုသာ 
သုံး၍ ေျပာဆိုခဲ့ရသည္။ စကားျပန္သည္ 
ယဥ္ေက်းေအာင္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ 
စကားမ်ားကို မရိပ္မိခဲ့သည့္အျပင္ 
လူနာႏွင့္ ဆရာဝန္ၾကား တိုက္ရိုက္ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မေပးခဲ့ပါ။ 
ဆရာဝန္သည္ လူနာႏွင့္ တိုက္ရိုက္ 
ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း 
မရွိခဲ့ပါ။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ 
ခါဒီဂ်ာ၏ ျပႆနာအစစ္အမွန္ကို 
နားလည္လာေအာင္ ကူညီေပးနိုင္သည့္ 
စကားေျပာႏွင့္ စကားေျပာမဟုတ္သည့္ 
ကိုယ္ဟန္အမူအရာမ်ားကို သတိမထားမိခဲ့ပါ။ 
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ယဥ္ေက်းမႈကို နားလည္ျခင္းသည္ 
က်န္းမာေရး အခြင့္အလမ္းကို 
အဟန႔္အတားျဖစ္ေစသည့္ 
အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္။

ငယ္ရြယ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ မိခင္မ်ားႏွင့္ 
အသက္ႀကီးပိုင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္ဆုံး 
အုပ္စုငယ္အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္စုႏွစ္ခုလုံးသည္ 
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားကိုသာ ေျပာေလ့ရွိၿပီး 
အတန္းပညာ အဆင့္တြင္ နိမ့္ပါးၾကပါသည္။ 
ငယ္ရြယ္ေသာ မိခင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မွ 
ေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္ရန္ ခက္ခဲေစသည့ ္
ယဥ္ေက်းမႈအရ တားျမစ္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာရပါသည္။ အသက္ႀကီးပိုင္းရွိ 
ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
က်န္းမာေရး အယူအဆသစ္မ်ားကို 
နားမလည္နိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ 
လက္ခံရန္ ဝန္ေလးၾကေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မရရွိနိုင္ၾကပါ။

"အသက္ႀကီးတဲ့လူေတြက 
က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ 
ဆက္ဆံေျပာဆိုရာမွာ 
အခက္အခဲရွိတယ္။"
- ဟု အသက္ ၂၅ ႏွင့္ ၄၉ ႏွစ္ၾကား ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။  

ရိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းရွိ 
တိုင္းရင္းေဆးပညာက က်န္းမာေရးႏွင့္ 
နာမက်န္းျဖစ္မႈကို ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ 
အရည္မ်ားႏွင့္ သဘာဝလြန္ ဓာတ္မ်ား 
ဟန္ခ်က္မညီျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ 
ဘယေဆးမ်ားကို အသုံးမ်ားၿပီး မိမိဘာသာ 
ဝယ္ေသာက္သည့္ ေဆးျဖစ္နိုင္သလို 
နတ္ဆရာက ညႊန္ၾကားေပးျခင္းလည္း 
ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ 

ဂ်င္န္ဟုေခၚသည့္ နတ္သူငယ္မွင္စာမ်ားကို 
အယုံအၾကည္ရွိၾကၿပီး ေဆးကုသမႈ အေျခအေနမ်ားကို 
ရွင္းျပရန္ ပူးကပ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို 
အသုံးျပဳေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ 
ဗလီဆရာမ်ားကဲ့သို႔ ဘာသာေရးဆရာမ်ားကိုလည္း 
အေရးႀကီးေသာ ကၽြမ္းက်င္ေဆးဆရာမ်ားအျဖစ္ 
ရႈျမင္ၾကသည္။ 

ဥပမာ သြက္ခ်ာပါဒျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး 
ျပႆနာမ်ိဳးစုံကို သဘာဝအရ ဝိညာဥ္ပိုင္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အေနာက္တိုင္း 
ေဆးပညာက ထိုကဲ့သို႔ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ မူမမွန္မႈမ်ားကို 
ကုသမေပးနိုင္ဟု အစဥ္အလာအားျဖင့္ 
ေတြးထင္ၾကသည္။ ပေယာဂထုတ္ျခင္းႏွင့္ 
အျခားေသာ ဘာသာေရး ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားမွာ 
အမ်ားကလက္ခံထားသည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။  

"ကၽြန္ေတာ့္အစ္ကိုကို 
သရဲတစ္ေကာင္က 
ပူးတုုန္းက ပရိတ္ေရနဲ႔ သူ႔ကို 
ကုသေပးခဲ့ပါတယ္။" 
- ဟု အသက္ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ႏွစ္ၾကား ရိုဟင္ဂ်ာ 
လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္

ကၽြမ္းက်င္ေသာ က်န္းမာေရး တိုးတက္ျမႇင့္တင္ေရး 
အရာရွိတစ္ဦးသည္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ 
စိတ္ပူစရာကိစၥရပ္မ်ားကို သတိျဖင့္ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း၍ က်န္းမာေရးအတြက္ 
ကုသမႈခံယူသည့္ အျပဳအမူကို အားေပးရန္ 
၎တို႔တြင္ရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
ဗဟုသုတမ်ားကို အသုံးခ်သင့္ပါသည္။ 
ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ 
မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသူအားလုံးသည္ 
ဤယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတကို ၎တို႔၏ 
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း 
အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။
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"[ကၽြန္ေတာ္တို႔] 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ 
က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြထဲမွာ 
၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က 
အမ်ိဳးသားေတြျဖစ္ပါတယ္။" 
-ဟု စစ္ေတြ ေက်းရြာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ 
ရြာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ 
ျမန္မာစကားေျပာဆိုသူ အမ်ိဳးသား 
ဆရာဝန္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာစကားပိုင္းတြင္ 
ကၽြမ္းက်င္နားလည္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မ်ိဳးပြားအဂၤါ က်န္းမာေရး၊ 
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ 
ေကာလဟလမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး ကုသမႈ 
အေလ့အထမ်ားကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုနိုင္သည္။ ယင္းက 
အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရရွိခြင့္ကို ထိခိုက္ေစနိုင္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ 
မတူကြဲျပားမႈကို သိရွိနားလည္ျခင္း၏ 
တန္ဖိုးကို သာဓက ျပသထားသည့္ 
စိတ္ကူးယဥ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 
ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေလ့လာထားမႈမ်ားႏွင့္ 
ပရိုဂရမ္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ 
သူနာျပဳမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းရွိ 
က်န္းမာေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
လူနာမ်ားက ျပန္လည္ေျပာျပထားသည့္ 
အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈ ေနာက္ခံမ်ိဳးစုံကို 
ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသူႏွင့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား 
အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေျပာဆိုနိုင္ေရးတြင္ 
အေရးႀကီးေသာ ပါဝင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက ႀကီးစိုးထားသည္။ 
က်န္းမာေရး ဗဟုသုတအျပင္ 

ျဖစ္ရပ္- သက္ႀကီးပိုင္းအရြယ္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရိုးရာအစဥ္အလာ 
ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကိုသာ စြဲျမဲယုံၾကည္ၿပီး 
က်န္းမာေရး တိုးတက္ျမႇင့္တင္ေရး အရာရွိကို 
အယုံအၾကည္မရွိပါ။

"ရွင့္ကေလးက ႏွစ္ရက္ၾကာတဲ့အထိ 
အစာမစားဘူးဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ 
နို႔မစို႔ေတာ့ဘူးဆိုရင္ သူ႔ကို ဆရာဝန္ဆီ 
ခ်က္ခ်င္းေခၚလာျပပါ။" ယင္းသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္းႏွီးစြာ ေျပာဆိုနိုင္သည့္ 
ေနရာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းရွိ 
က်န္းမာေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ က်န္းမာေရး 
တိုးတက္ျမႇင့္တင္ေရး အရာရွိျဖစ္သူ ေအးျမတ္ခိုင္ 
က စုေဝးေရာက္ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုကို 
ေပးသည့္ အႀကံဉာဏ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေအးျမတ္ခိုင္ သည္ ဖခင္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးႏွင့္ 
မိခင္ ကမန္လူမ်ိဳးမွ ေမြးဖြားလာသည့္ 
မြတ္ဆလင္ ကျပားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 
ျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ မိခင္ဘာသာစကားမွာ 
ရခိုင္ဘာသာစကား ျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ 
ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားကို အသင့္အတင့္ 
ေျပာဆိုနိုင္မႈ၊ အသံထြက္ ေလယူေလသိမ္းႏွင့္ 
ဝတ္စားဆင္ယင္မႈေၾကာင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းက 
သူမကို အျပင္လူအျဖစ္ေရာ အတြင္းလူအျဖစ္ပါ 
ျမင္ၾကပါသည္။ 

ယေန႔မနက္ခင္းတြင္ ေဆးခန္း၌ အသက္ ၁၄ 
ႏွစ္ မွ ၅၀ ႏွစ္ ေက်ာ္ အရြယ္အပိုင္းအျခားရွိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရွိေနပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕မွာ 
ကေလးမ်ားကို ခ်ီထားၿပီး အျခားသူမ်ားမွာ 
ဗိုက္သိသိသာသာထြက္ေနေသာ 
ကိုယ္ဝန္သည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
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"ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မရဲ့ေယာကၡမက 
အရင္ဆုံး ဗလီဆရာဆီသြားၿပီး 
ပရိတ္ေရေတာင္းသင့္တယ္လို႔ ကၽြန္မကို 
ေျပာတယ္" ဟု ငယ္ရြယ္ေသာ မိခင္တစ္ဦးက 
အသံတိုးတိုးျဖင့္ ေျပာသည္။ "သူက ကၽြန္မကို 
ဂ်င္န္ က ကိုင္လိုက္တာလို႔ ေျပာတယ္။ 
အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မသားက နို႔မစို႔ေတာ့တာတဲ့။" 

အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
သေဘာတူသည့္အေနျဖင့္ 
ေခါင္းညိတ္ျပၾကသည္။ 

အစၥလာမ္ဘာသာ မေပၚထြန္းမီႏွင့္ 
အစၥလာမ္ဘာသာ ေပၚထြန္းလာသည့္ 
ကာလတြင္ နတ္ေကာင္းလည္းမဟုတ္ 
နတ္ဆိုးလည္းမဟုတ္ေသာ သဘာဝလြန္ 
သတၱဝါမ်ားအတြက္ ဂ်င္န္ ဟူေသာ 
အသုံးအႏႈန္းကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ကို 
သာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္နိုင္ေသာ္လည္း လူမ်ားႏွင့္ 
တစ္လႊာတည္းတြင္ အတူတူေနထိုင္ၾကၿပီး 
တစ္ခါတစ္ရံ ပူးကပ္ေျပာဆိုနိုင္သည္။ 

ေအးျမတ္ခိုင္ က တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳနိုင္ၿပီး 
သက္ႀကီးပိုင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက 
အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ေျပာလိုက္သည္။ 

"ဒီနိုင္ငံျခားသားေတြက တို႔ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း 
ဘာသိမွာလဲ။" ဟု သူမက ေျပာလိုက္သည္။ 
"သူတို႔ေတြ တို႔ကို ဒီလိုအသစ္အဆန္း 
ကိစၥေတြကို သင္ေပးစရာမလိုပါဘူး။ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ 
မီးဖြားၿပီးတဲ့အခ်ိန္ ဂ႐ုမစိုက္ဘူးဆိုရင္ ဂ်င္န္ေတြ 
က သူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲ ဝင္နိုင္တယ္ဆိုတာ ငါတို႔ေတြ 
သိတာပဲ။"

ေအးျမတ္ခိုင္ အေနျဖင့္ ၎တို႔က 
သူမ ေပးခ်င္ေသာ အသိကို 
လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း 
သိလိုက္သည္။ တျခားအမ်ိဳးသမီးက 
သူမအနားမွာရွိေနေသာသူကို "...
ရြာအေၾကာင္း ဘာမွမသိတဲ့ ၿမိဳ႕သူပဲ" ဟု 
ေလသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ေျပာလိုက္သည္ကို သူမ 
ၾကားလိုက္ရသည္။ 

သူမအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္က 
သင္တန္းတြင္ သူမ သင္ယူခဲ့ရသည့္ 
အရာမ်ားကို မွတ္မိရန္ ႀကိဳးစားလိုက္သည္။ 
သင္တန္းကို ျဗိတိသွ်လူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက 

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး 
ျမန္မာလူမ်ိဳး ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက 
စကားျပန္ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းတြင္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာအတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း ဘာသာေရး 
အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
ထိရွလြယ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း 
အနည္းငယ္သာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သူမအေနျဖင့္ 
လက္တန္းေျဖရွင္း ေျပာဆိုရေတာ့မည္ဟု 
သိလိုက္သည္။ 

"ဒီေဆးဟာ ရွင္တို႔ရဲ့ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ျဖစ္ၿပီး 
ပရိတ္ေရကေတာ့ ရွင္တို႔ရဲ့ 
စိတ္ဝိညာဥ္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ရွင္တို႔အေနနဲ႔ ႏွစ္ခုလုံးကို လိုအပ္ပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ဆရာဝန္ေတြက ဒီမွာ အျမဲရွိတာ 
မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေဆးကို အရင္လာယူတာက 
အေကာင္းဆုံးပါ။ ရွင္တို႔ ဗလီဆရာေတြဆီကို 
အခ်ိန္မေရြး သြားနိုင္တာပဲ။" ဟု ေအးျမတ္ခိုင္ က 
အႀကံျပဳလိုက္သည္။ 

သက္ႀကီးပိုင္းအရြယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
ဤအေၾကာင္းျပခ်က္ကို သေဘာက်ၿပီး သူမ 
ေနာက္ထပ္ ေျပာမည့္အရာမ်ားကို နားေထာင္ရန္ 
သူမအနားသို႔ တိုးလာၾကသည္။

ေအးျမတ္ခိုင္ အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို 
ေဖ်ာင္းဖ်႐ုံသေဘာသက္သက္ျဖင့္ 
ဤသို႔ေျပာလိုက္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
သူမကိုယ္တိုင္လည္း ထိုအခ်က္ကို 
စိတ္ရင္းအစစ္အမွန္ျဖင့္ ယုံၾကည္ထားပါသည္။ 
သူမအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္သက္သာရန္ 
ပါရာစီတေမာ ေသာက္ေသာ္လည္း သူမ 
စိတ္ဖိစီးေသာအခါ သူမ၏ အဖြားေပးထားေသာ 
ဘာသာေရး ဆြဲျပား (အေဆာင္) ကို ယူ၍ 
ဆုပ္ကိုင္ထားေလ့ရွိပါသည္။

သုံးသပ္ခ်က္ က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္ ရိုးရာအစဥ္အလာ 
ယုံၾကည္မႈမ်ားကို နားလည္ေလးစားမႈရွိရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္တြင္ က်န္းမာေရး 
တိုးတက္ျမႇင့္တင္ေရး အရာရွိသည္ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ထိေရာက္စြာ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူအသုံးျပဳလာေအာင္ 
အားေပးရန္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတို႔၏ ရိုးရာ 
ဓေလ့ထုံးတမ္း အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း 
သူမ ကိုယ္တိုင္ သိရွိထားသည့္ ဗဟုသုတကို 
ထုတ္သုံးခဲ့ပါသည္။ 
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ဘာသာစကား အတားအဆီးမ်ားသည္ 
အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ 
ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရယူနိုင္ခြင့္ကို ကန႔္သတ္ေနသည္

ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုမွာ ပညာေရး အဆင့္အတန္း 
နိမ့္ပါးၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးသူမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈ 
နည္းပါးၾကသည့္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ 
အရည္အေသြးပိုင္းတြင္သာမက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရယူသုံးစြဲနိုင္မႈတြင္ပါ ဆိုးရြားစြာ 
ထိခိုက္ေစပါသည္။

နားလည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းက ယုံၾကည္မႈကို 
ထိခိုက္ေစသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသာမက 
မိဘမ်ားကပါ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ အသစ္လက္ခံ 
က်င့္သုံးေနသည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ 
နည္းလမ္းမ်ားကို နားမလည္ၾကေသာအခါ 
နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းေၾကာင့္ သတင္းမွားမ်ားႏွင့္ 
ေကာလာဟလမ်ားကို ျဖစ္ေစနိုင္ၿပီး 
ပညာသင္ယူခြင့္ကို ပို၍ ထိခိုက္ေစသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ မိဘအမ်ားစုသည္ 
၎တို႔ကေလးငယ္မ်ား၏ 
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရယူပိုင္ခြင့္ကို ကန႔္သတ္ပိတ္ပင္ 
ထားၾကသည္
 
ကၽြန္ုပ္တို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသည္ 
အတိုင္းအတာတြင္ သူငယ္တန္းႏွင့္ 
မူလတန္းေက်ာင္းသာ ပါဝင္ပါသည္။ 
စစ္ေတြ ေက်းရြာဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားႏွင့္ 
ရြာမ်ားအတြင္းတြင္ ယာယီ ေလ့လာသင္ယူေရး 
စာသင္ခန္းမ်ားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေပးၿပီး 
ပညာေရးအခန္းက႑ရွိ မိတ္ဖက္မ်ားက 
စီမံခန႔္ခြဲေပးပါသည္။ ဤအရာမ်ားသည္ တစ္စိ
တ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္တရား၀င္ျဖစ္ပါေသာ္လည္း 
အစိုးရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုးရ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္း 
လိုက္နာရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

၂၀၁၇ JIPS အကဲျဖတ္မႈအရ 
စစ္ေတြ ေက်းလက္စခန္းမ်ားရွိ 
အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ရွိ 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားမွ 
၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တို႔သည္ ေက်ာင္း 
သို႔မဟုတ္ ယာယီ ေလ့လာသင္ယူေရး 
စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
အလယ္တန္း ေက်ာင္းတက္ေရာက္သူ 
ေယာက္်ားေလးအေရအတြက္မွာ 
အလားတူပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
မိန္းကေလးအေရအတြက္ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း 
က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ 
တက္ေရာက္သူ မိန္းကေလးအေရအတြက္ ၃၁ 
ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ေယာက္်ားေလးအေရအတြက္ ၆၂ 
ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေခတ္သစ္ပညာေရး ေလာကကို 
ထပ္ေပါင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ 
အေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာကေလးအမ်ားစုက 
မက္သဗ္ သို႔မဟုတ္အစၥလာမ့္ေက်ာင္းသို႔ 
တက္ေရာက္ၾကသည္။ ၄င္းတြင္ ကေလးမ်ားက 
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ဖတ္ရႈျခင္းအတြက္ 
အာရဗီက်မ္းစာႏွင့္ ေန႔စဥ္ဝတ္ျပဳသူမ်ားကဲ့သို႔ 
ဘာသာေရး အေလ့အထမ်ားကို 
ေလ့လာသင္ယူၾကသည္။ ဤေျပာင္းလြဲမႈေၾကာင့္ 
မိဘမ်ာက ၄င္းတို႔၏သားသမီးမ်ားကို 
ေက်ာင္းထုတ္ခဲ့သည္ကို မေတြ႕ခဲ့ၾကဘဲ၊ 
ပုံမွန္ေက်ာင္း မတက္ေရာက္ေသာ 
မိန္းကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားကလည္း 
ပိုမိုလက္ခံနိုင္ဖြယ္ ေရႊးခ်ယ္စရာအေနျဖင့္ 
ျမင္ၾကသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအရ 
အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ၿပီးေနာက္ ပညာသင္ၾကားေရးကို 
တားျမစ္ထားျခင္းက ျပင္းထန္ေသာ 
ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။ ထိုအမူအက်င့္ 
မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အခ်ိန္လိုအပ္ၿပီး 
ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အကဲျဖတ္မႈတြင္ ၄င္းတို႔ကို 
တိုက္ရိုက္ မေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအရ 
ပညာသင္ၾကားေပးရန္ အေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ 
ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္းသည္လည္း 
ေက်ာင္းအပ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈကို 
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ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ 
ဆက္သြယ္ေရး အေလ့အက်င့္မ်ားက 
မိဘမ်ား၏ သံသယမ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ၿပီး 
ပညာေရးအေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ ၄င္းတို႔ 
သေဘာေပါက္နိုင္ရန္ အေထာက္ကူျပဳမည္။

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ 
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ 
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိနိုင္မႈကို 
တားဆီးထားသည္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ႏွစ္ခုလုံးသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္အခ်ိန္ကထက္ ပညာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အေကာင္းႏွင့္ 
အဆိုးဒြန္တြဲလၽွက္ သိသိသာသာ 
ေျပာင္းလဲလၽွက္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံၾကသည္။ 
ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ ၁၅၀ 
သို႔မဟုတ္ ၂၀၀ အျမဲလိုလိုရွိသည့္ 
အႀကီးစား စာသင္ခန္းမ်ားသည္ 
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ 
စာသင္ယူသူမ်ား၏ မိဘအခ်ိဳ႕ 
တင္ျပခ်က္အရ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ 
လူဦးေရကပညာေရးကိုရရွိေသာ္လည္း 
အရည္အေသြးတြင္ ပိုမိုနိမ့္ပါးလၽွက္ရွိသည္။ 

"တက္ေရာက္မႈ တိုးလာေပမဲ့ 
အရည္အေသြးက 
ေလ်ာ့သြားတယ္" 
- ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသား ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး

သို႔ေသာ္ ဘာဆာရာ မွ ဆရာတစ္ဦးက 
ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိသူ အေရအတြက္ႏွင့္ 
အရည္အေသြးႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ 
ျမင့္တက္လာသည္ ဟုဆိုသည္။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း မတိုင္မီအခ်ိန္က၊ ရြာမွ 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ 
အလြန္ႏြမ္းပါးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

"အခုေတာ့ NGO ေတြ 
[လူသားခ်င္းစာနာေထာက္
ထားမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ေတြ] 
ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
ကၽြန္မတို႔မွာ ပိုေကာင္းတဲ့ 
သင္ၾကားေရးစနစ္နဲ႔ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားတဲ့ 
ဆရာ/မ ေတြရွိလာပါတယ္။" 
- ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီး ဆရာမတစ္ဦး

TWB သည္ ေကာ့ဘဇားရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ 
မထြက္ခြာမီ အေျခအေနမ်ားကို 
ျပန္လည္အမွတ္ရမႈအေပၚ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔၏ 
ေျဖဆိုမႈမ်ားတြင္ လုံျခဳံမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ 
ျပတ္လပ္မႈတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ 
မူရင္းေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးရရွိမႈကို 
ကန႔္သတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း 
အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
ေက်ာင္းေနအရြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေက်ာင္းမေနသည့္ ကေလးမ်ား 
ရွိေသာ မိဘ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအနက္  
၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက လုံျခဳံေရးအတြက္ 
စိုးရိမ္ပူပန္ရမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္ဟုဆိုၿပီး ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက 
အနီးအနားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားမရွိခဲ့ေသာေ
ၾကာင့္ဟုဆိုသည္။ 
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စာသင္ခန္း၏ ဘာသာစကား

ေလ့လာမႈအရ စာသင္ခန္းထဲတြင္ 
ဘာသာစကားတစ္ခုထက္ပို၍ 
လက္ေတြ႕အသုံးခ်လၽွက္ရွိသည္ကို 
ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းမွာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို 
အေကာင္းဆုံးနားလည္ေအာင္ 
အကူအညီေပးနိုင္ရန္သာမက ဆရာ/မ 
မ်ားက ျမန္မာႏွင့္ ရခိုင္ဘာသာစကားမ်ား 
အသုံးျပဳသင္ၾကားရန္ မိမိကိုယ္ကို 
စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈမရွိျခင္း၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။

စာသင္ခန္းထဲမွ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားသည္ 
ျမန္မာ၊ ရခိုင္ႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားမ်ားကို 
နားလည္မႈအဆင့္ ကြဲျပားလၽွက္ရွိသည္။ 
ၿမိဳ႕ၿပ - ေက်းလက္ ကြဲျပားမႈက ေက်ာင္းသား/
သူမ်ား ၏ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ ကို 
ခြဲျခားထားေၾကာင္း ျမင္သာပါသည္။

"တခ်ိဳ႕က 
ရခိုင္ဘာသာစကားကို 
အျခားသူေတြထက္ 
ပိုၿပီးနားလည္ၾက တယ္။ 
အဲ့ဒါက သူတို႔ဘယ္ကလာလဲ 
- ၿမိဳ႕က လား ေတာရြာက 
လား ဆိုတာအ ေပၚ 
မူတည္ပါတယ္။" 
- အသက္ ၂၅ ႏွင့္ ၄၉  ႏွစ္အၾကား 
ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿမိဳ႕မွလာသူမ်ားသည္ 
ရြာမွလာသူမ်ားထက္ ျမန္မာႏွင့္ 
ရခိုင္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈတြင္ပိုသာသည္။
 
မိဘမ်ားက ၄င္းတို႔ကေလးမ်ား 
ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 

ေလ့လာသင္ယူေစခ်င္သည့္ 
ဦးစားေပးဘာသာစကားကို ရွင္းလင္းစြာ 
ျပသၾကသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား 
အမ်ားစုက ျမန္မာစကားသည္ 
အမ်ိဳးသားဘာသာစကားျဖစ္သည့္အတြက္ 
၄င္းတို႔၏ကေလးမ်ားကို ျမန္မာဘာသာစကား 
သင္ယူေစလိုေၾကာင္းေျပာသည္။ 
ထိုသို႔သင္ၾကားေပးထားျခင္းက 
မိမိတို႔ကေလးငယ္မ်ားကို 
စခန္းတြင္သာမက ေနာင္အနာဂါတ္ 
စခန္းျပင္ပသို႔ေရာက္သည့္အခါတြင္ အခြင့္
အလမ္းမ်ားပိုမိုေပၚေပါက္လာေစရန္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အလမ္းဟုဆိုရာတြင္ 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ ထပ္ေဆာင္း 
ပညာေရး၊ ႏွင့္ ျမန္မာ့ လူမႈ၀န္းက်င္တြင္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ၀င္ဆန္႔နိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ 
ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက အဂၤလိပ္စာသည္ 
လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
အလုပ္ကိုင္ရာထူးမ်ားကို ရရွိနိုင္သည့္အထိ 
အသုံး၀င္သည့္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံး
ဘာသာစကားျဖစ္ေၾကာင္းပာသည္။ 
ရခိုင္ဘာသာစကားသည္လည္း 
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း 
ဘာသာစကားခြဲတစ္ခုအျဖစ္ 
အသုံးျပဳလၽွက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ 
တန္ဖိုးရွိသည့္ဘာသာစကားျဖစ္သည္။
 
သို႔ေသာ္ ဆရာ/မ အမ်ားစုက 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျမန္မာ သို႔မဟုတ္ 
ရခိုင္စကားျဖင့္ မေျပာၾကပါ။ ေရြ႕ေျပာ
င္းေနရာခ်ထားျခင္းမတိုင္မီ၊ အထူးသျဖင့္ 
စစ္ေတြၿမိဳ႕အတြင္း၊ ၄င္းဘာသာစကားႏွစ္ခုမွ 
တစ္ခုကိုသာေျပာေသာ ျမန္မာႏွင့္ ရခိုင္ ဆရာ/မ 
ပိုမ်ားမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။
 

"အၾကမ္းဖက္မႈေတြမတိုင္ခင္၊ 
ရြာထဲက ဆရာ/မ ၁၀၀ % က 
ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္။" 
- ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီး ဆရာမတစ္ဦး
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ဆရာမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အေၾကာင္းအရာကို 
ေက်ာင္းသားမ်ားနားလည္ရာတြင္ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဘာသာစကားကို အသုံးျပဳသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသို႔မျပဳလုပ္ပါက 
ေက်ာင္းသား/သူတို႔သည္ အေၾကာင္းအရာ၏ 
အဓိပၸာယ္ကို သိရွိျခင္းမရွိဘဲ (အလြတ္ 
က်က္မွတ္) ရြတ္ဆိုယုံမၽွသာလုပ္နိုင္ၾကလိမ့္မည္။ 

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ 
အိမ္သုံးဘာသာစကားသည္ 
စာသင္ၾကားမႈဘာသာစကား ႏွင့္ 
ကြဲျပားျခားနားေသာအခါ သင္ၾကားမႈအတြက္ 

အိမ္သုံးဘာသာစကားကို အသုံးျပဳျခင္းသည္ 
သင္ယူေလ့လာျခင္းအေပၚတိုးတက္မႈ
ရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္သည္။ 
ယခု ဗဟုသုတျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ 
ကေလးငယ္မ်ားက နည္းလမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ 
မိခင္ဘာသာ စကားျဖင့္သင္ၾကားၿပီး 
ေနာက္ထပ္တိုးဘာသာစကားကို သင္ယူကာ 
ယင္းဘာသာစကားျဖင့္ လမ္းညြန္မႈမ်ားကို 
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း နားလည္နိုင္လာၾကသည္။3 
ယင္းအား ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေဆာင္
ရြက္သည့္အခါ ဘာသာရပ္မ်ားအားလုံး၌  
ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္ ျမင့္မားသည့္ 
သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး၊ တရားဝင္ဘာသာစကားကို 
၄င္းတို႔၏လမ္းညႊန္ဘာသာစကားျဖင့္ရ
ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္  တရားဝင္ 
လမ္းညႊန္ဘာသာစကားတြင္း အရည္အခ်င္း 
ပိုမိုကၽြမ္းက်င္မႈ သို႔မဟုတ္ ညီမၽွသည့္ရလဒ္ရွိ
လာေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမႈ၊ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာမ်ားက 
မိခင္ဘာသာစကား (ရိုဟင္ဂ်ာ) ျဖင့္အသုံးျပဳရာမွ 
အမ်ိဳးသားဘာသာစကား(ျမန္မာ) 
သို႔ အေျပာင္းအလဲကာလမွာ 
အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ စစ္ေတြ ေက်းလက္စခန္းမ်ားႏွင့္ 
ေက်းရြာမ်ားစသည့္ အဓိကေဒသအတြက္ 
ဘာသာစကားေပါင္းကူးနည္းဗ်ဴဟာသို႔မ
ဟုတ္ ဆရာေထာက္ပံ့မႈ အရိပ္အေယာင္ကို 
မေတြ႕ရွိခဲ့ပါ။

3 ဆူဆန္မလုံး ၏ 'The rationale for Mother Tongue 
Based Multilingual Education: Implications 
for Education Policy' SIL ၂၀၀၇ ကို ေအာက္တြင္ 
ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။ https://www.sil.org/sites/de-
fault/files/files/mtbmle_implications_for_policy.
pdf

ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕တြင္းရွိ 
ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကို 
၄င္းတို႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွမထြက္ခြါမီ 
အေျခအေနမ်ားကို 
ျပန္လည္အမွတ္ရမႈအေၾကာင္း 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာ ၄င္းတို႔၏ 
မႈလေဒသမ်ားတြင္ ဆရာ/မ မ်ား 
အသုံးျပဳသည့္ ဘာသာစကားမွာ 
အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ရွိေၾကာင္းေထာက္ျပခဲ့သည္။ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိၿပီး 
အေနၾကာေနေသာ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ 
၄င္းတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ဆရာ/မ 
မ်ားသည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု 
ပိုမိုေဖၚျပနိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ 
ရခိုင္တိုင္ရင္းသားဆရာ/
မမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားရျခင္းသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ၏ တိုေတာင္းေသာ 
အခ်ိန္ကာလႏွင့္အျပန္အလွန္ 
ဆက္စပ္မႈရွိသည္။

https://www.sil.org/sites/default/files/files/mtbmle_implications_for_policy.pdf
https://www.sil.org/sites/default/files/files/mtbmle_implications_for_policy.pdf
https://www.sil.org/sites/default/files/files/mtbmle_implications_for_policy.pdf
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"အမ်ိဳးသား ပညာေရး 
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ 
ေဒသခံဘာသာစကားကို 
လမ္းညႊန္ဘာသာစကားတစ္ခု 
အေနျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္ေၾကာင္း 
ဆိုထားေသာ္လည္း 
သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း ကိုုမူူ 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရး 
သားထားသည္။" 
- ပညာေရး ပရိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာအျဖ 
စ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ 
အဂၤလိပ္စကားေျပာသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဘာသာစကား သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ 
ထိခိုက္လြယ္ေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး 
မိဘမ်ား ကိုယ္တိုင္ကလည္း ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ 
အႀကီးက်ယ္တန္ဖိုးထားျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ 
ယင္းမွာ ၄င္းတို႔၏ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 
ျမန္မာဘာသာ သင္ရိုးကို သင္ၾကားရာတြင္ 
ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစနိုင္မည့္ အေရးပါသည့္ 
ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ဆရာ/မ မ်ားအေနျဖင့္ စာသင္ခန္းတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဘာသာစကားအသုံးျပဳ သင္ၾကားျခင္းကို 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈရရွိရန္ 
ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
လမ္းညြန္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
မည္သည္ ဘာသာစကားျဖင့္သင္ျပမႈက 
၄င္းတို႔ကေလးငယ္မ်ားပညာေရးတြင္ 
အေထာက္ကူျပဳနိုင္သည္ဆိုသည္ကို မိဘမ်ားက 
ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ 

အျဖစ္နိုင္ဆုံးမ်ားမ်ား ေပါင္းစုံမိေစရန္ 
၎ဘာသာစကား ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္မလာခင္ 
ျမန္မာ့ဘာသာစကားကို 
ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ မည္ကဲ့သို႔ 
သင္ၾကားမည္ကိုလည္း အဆိုပါက႑တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ဆရာ 
ဆရာမမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ အကန႔္အသတ္ရွိသည့္ 
ျမန္မာဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
ကိုယ္တိုင္အကဲျဖတ္ခြင့္ေပးၿပီး 
ထိုကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ 
ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ 
ေလ့က်င့္ေရးရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကား အသုံးျပဳမႈကို 
ျမႇင့္တင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ 
ေပါင္းကူးနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ 
ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ ယုံၾကည္မႈ 
တိုးတက္လာဖို႔အတြက္ ဆရာမ်ားသည္ 
သင္တန္း၊ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့မႈလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

ပညာေရးအရည္အေသြးႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ပုံမွန္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ
စိုးရိမ္မႈကို သာဓကျပထားသည့္ 
စိတ္ကူးယဥ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွ 
ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္ကို ေရးသားခဲ့ၿပီး အစီအစဥ္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ တြဲဖက္ဆရာမ်ား၊ 
ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘမ်ားက အေတြ႕အၾကဳံကို 
ေဖၚျပသည္။ 
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ျဖစ္ရပ္-ကာခ်မ္း၏ ကေလးသည္ သူ၏ 
ျမန္မာဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈတြင္ 
တိုးတက္မႈမရွိပါ။ နိမ့္ပါးေသာ စြမ္းရည္ႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆရာက 
ဝန္ခံသည္။

ရွစ္ႏွစ္အရြယ္ အဗၺဒူ၏ဖခင္ ကာခ်မ္းႏွင့္ 
အျခားဖခင္ အနည္းငယ္သည္ ယာယီ 
ေလ့လာသင္ယူေရးစာသင္ခန္း အျပင္ဖက္တြင္ 
စကားေျပာ ေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ 
သူတို႔ကေလးမ်ား၏ ဆရာျဖစ္သူ 
မာရွက္အာဇမ္းႏွင့္ စကားေျပာဆိုရန္ 
စုေဝးခဲ့ၾကသည္။ 

ယခုအခါ အဗၺဒူလ္သည္ ၂ 
တန္းသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး ျမန္မာ သို႔မဟုတ္ 
ရခိုင္ ဘာသာစကားကို မေျပာတတ္ေသးပါ။ 
ကာခ်မ္းသည္ သူ၏သား ရရွိထားေသာ 
ပညာေရးကို မႏွစ္သက္ပါ။ သူ၏သား 
ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည္မ်ားသည္ 
အခ်ိန္ျဖဳန္းသည္ဟု ကာခ်မ္းက ထင္သည္။ 
သူက ေက်ာင္းတြင္ တိုင္းျပည္၏ 
ဘာသာစကားကို အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ 
နိုင္ငံသား ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ 
တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ 
ေလ့လာသင္ယူသင့္ေၾကာင္း ယုံၾကည္သည္။ 

“ ဘာျဖစ္လို႔ ဆရာေတြက 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ကေလးေတြကို ျမန္မာစကား 
မေျပာတာလဲ။” ကာခ်မ္းက ေမးသည္။ 
အျခားအမ်ိဳးသားမ်ားက သေဘာတူညီေၾကာင္း 
ေခါင္းညိတ္ျပၾကသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား စာသင္ခန္းအျပင္သို႔ 
စတင္ထြက္လာၾကသည္။ မာရွက္သည္ 
အျပင္တြင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ျမင္၍ 
စာသင္ခန္းထဲသို႔ဝင္လာရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ 
သူတို႔အားလုံးသည္ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ 
စက္ဝိုင္းပုံထိုင္ၾကသည္။ အျပန္အလွန္ 
ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားဆိုၿပီးေနာက္ 
ကာခ်မ္းက ခ်ိဳၿမိန္ေသာနို႔လက္ဖက္ရည္ကို 
စတင္သုံးေဆာင္သည္။

“မာရွက္။ကၽြန္ေတာ္ကို ေျပာျပပါဦး။ 
အထူးသျဖင့္ ဒီစခန္းေတြကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
စြန႔္ခြါတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ကေလးေတြတို႔ 
အျခားအုပ္စုေတြနဲ႔အတူ အသုံးျပဳနိုင္တဲ့ 
ဘာသာစကားတစ္ခုကို မသင္ေပးသင့္ဘူးလား။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီတိုင္းျပည္ရဲ့ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု မျဖစ္သင့္ဘူးလား။” 

မာရွက္က စကားေျပာရန္ သူ၏ပါးစပ္ကို 
ဟလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကာခ်မ္း 
ဆက္ေျပာသည္။ 

“ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ့ ကေလးေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ျမန္မာဘာသာစကား သင္ခဲ့ရသလို 
မသင္ၾကရဘူး။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔က 
ခင္ဗ်ားပညာတတ္သလို မတတ္ၾကဘူး” 
ဟု သူ၏မ်က္လႊာခ်ၿပီးေျပာသည္။ 
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲကတခ်ိဳ႕ဟာ 
မူလတန္းေက်ာင္းပညာေတာင္ 
မၿပီးဆုံးခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ 
ဗမာလူမ်ိဳး ဆရာေတြက ကၽြနေတာ္တို႔ကို 
ျမန္မာဘာသာစကား ေကာင္းေကာင္း 
သင္ခဲ့ၾကတယ္” ဟု သူက ရဲရဲရင့္ရင့္ 
ျပန္ေျပာသည္။ 

ေနာက္ဆုံးတြင္ “ဒီစခန္းေတြမွာ ဗမာ 
လူမ်ိဳးဆရာေတြ မရွိပါဘူး။ ဗမာႏွင့္ ရခိုင္ 
လူမ်ိဳးဆရာေတြက ဒီကိုလာဖို႔ ျငင္းၾကတယ္” ဟု 
မာရွက္က ၾကားျဖတ္ေျပာလိုက္သည္။ 

ဗမာလူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
အႀကီးဆုံး တိုင္းရင္းသားအုပ္စုျဖစ္ၿပီး 
ျမန္မာဘာသာစကားအတြက္ အျခားအမည္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။

ကာခ်မ္းက ျပန္ေျပာသည္။ “ဒါဆို ဘာျဖစ္လို႔ 
ခင္ဗ်ား နဲ႔ တျခားဆရာေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ 
ကေလးေတြကို ျမန္မာဘာသာစကားနဲ႔ 
မေျပာၾကတာလဲ။”

မာရွက္ သက္ျပင္းခ်သည္။ သူသည္ ယခုအခါ 
ဤတိုင္တန္းမႈမ်ားကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ “ဒါဟာ အမွန္တကယ္ 
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ျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု 
မာရွက္ကေျပာသည္။ “ဒါေပမယ့္ 
မိဘေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆရာေတြ 
ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔လိုပါတယ္။”

“ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ 
ဆရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက 
ဘယ္တုန္းကမွ ေက်ာင္းအၿပီးထိတက္ဖို႔ 
အခြင့္အလမ္းမခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ျမန္မာစကားကၽြမ္းက်င္မႈက 
အေကာင္းဆုံးမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
ကၽြနေတာ္္တို႔ ဘာလုပ္နိုင္မွာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 
အစိုးရျပဌာန္းစာအုပ္ကို သုံးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြကို 
ျမန္မာဘာသာစကားနဲ႔ မၽွေဝၿပီး 
ေက်ာင္းသားေတြ ေလ့က်င့္ဖို႔ အားေပးတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ဒီမွာ ေက်ာင္းသားေပါင္းမ်ားစြာရွိၿပီး 
ဆရာ နည္းနည္းပဲရွိတယ္။ သူတို႔ လိုအပ္တဲ့ 
အာ႐ုံစိုက္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေပးနိုင္ဘူး။” 

မာရွက္က ဆက္ေျပာသည္။ 
“အေၾကာင္းအရာေတြကို 
သူတို႔နားလည္ေအာင္ ကူညီဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားကို အသုံးျပဳပါတယ္။ 
သူတို႔အတြက္ ဒီနည္းက ပိုေကာင္းနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 
သူတို႔ရဲ့ ျမန္မာဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ 
မေကာင္းလၽွင္ေတာင္ အနည္းဆုံး 
အေတြးအေခၚကို ေလ့လာသင္ယူနိုင္မယ္...

သုံးသပ္ခ်က္ - ဆရာမ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ 
ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈတြင္း 
အကန႔္အသတ္ ရွိေသာအခါ ကေလးမ်ားကို 
ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားရန္ 
႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားရသည္။ သူတို႔၏ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဘာသာစကားျဖင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားသည္ 
သင္ခန္းစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
သင္ယူသူမ်ား နားလည္ရန္ ကူညီလိမ့္မည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားသည္ 
သူတို႔၏ အနာဂတ္ အလားအလာမ်ားအတြက္ 
အဓိပၸါယ္ေဖာ္ေဆာင္ေသာအရာအားလုံး
အတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားကို သင္ယူဖို႔ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား လက္လြတ္ဆုံးရႈံးရသည္။

စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရဆိုင္ရာ 
ဘာသာစကား

ဆရာမ်ားက သူတို႔သည္ ျမန္မာဇာတိ 
သို႔မဟုတ္ ရခိုင္ဘာသာစကားေျပာသူမ်ား 
မဟုတ္ေၾကာင္းကို အလၽွင္အျမန္ 
ေထာက္ျပၾကသည္။ သူတို႔ထဲမွ 
အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စခန္းမ်ားတြင္ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ့ေသာ အသက္ ၂၀ 
အရြယ္အပိုင္းအျခားရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔၏ 
ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ရခိုင္ဘာသာစကား 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဇာတိစကားေျပာသူမ်ားႏွင့္ 
ေလ့က်င့္ရန္ အခြင့္အလမ္း အနည္းငယ္သာ 
ရရွိခဲ့ၾကသည္။

သင္တန္းနည္းၿပ ဆရာမ်ားစြာသည္ ယခင္က 
အျခားဖြံ့ၿဖိဳးေရး အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ 
အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း 
သူတို႔၏တုံ႔ျပန္မႈသည္ 
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းေျပာေသာ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေျပာသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
ပုံမွန္အားျဖင့္ သူတို႔သည္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာအေၾကာင္းအရာပါ 
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းကို အသုံးျပဳၾကသည္။ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကား 
ေျပာသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကား 
သင္ၾကားေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
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ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရာတြင္ မၾကာခဏ 
၎ဘာသာစကားမ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။ 

ဆရာ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ 
အသုံးျပဳေသာ ဘာသာစကား 
ေပါင္းစပ္ထားမႈမ်ားကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕စြာ 
ေျဖရွင္းေျပာဆိုရန္ လိုအပ္သည္။ 

သင္တန္းနည္းၿပ ဆရာမ်ားသည္ 
ပါဝင္သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
အေၾကာင္းအရာကို အျပည့္အဝ နားလည္သလား 
သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ေရာက္မႈ 
တခ်ိဳ႕ရွိသလားဆိုသည္ကို သတိျပဳမိရန္ 
နိုးၾကားဖို႔လိုအပ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က 
ေလ့က်င့္ေရး၊ 
နည္းပညာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ 
သို႔မဟုတ္ 
အစည္းအေဝးေတြမွာ 
ကၽြမ္းက်င္သူေတြ 
ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ 
အလြန္သိပၸံနည္းက်တဲ့၊ 
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေဝါဟာရေတြကို 
အသုံးျပဳၾကသည္။ ဒါေတြက 
အရမ္းရႈပ္ေထြးတယ္” 
- ရခိုင္စကားေျပာ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး

အကယ္၍ ေလ့က်င့္ေရး 
သင္ေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ားရွိ စာသားမ်ားသည္ 
ေဒသဆိုင္ရာ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ မလိုက္ဖက္လၽွင္ 
သူတို႔သည္ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းကို 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစနိုင္သည့္ 
နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းကို ျဖစ္ပြါးေစနိုင္သည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ 
စကားျပန္ဆိုေရး မူဝါဒမွာ 
ကန႔္သတ္မႈႏွစ္ခုရွိတယ္- 
ဘယ္သူမွ [ရိုဟင္ဂ်ာ]
ဘာသာစကားကို အျပည့္အဝ 
မသိၾကတဲ့အျပင္ ဒီစြမ္းရည္ကို 
တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလည္းမရွိဘူး”  
- အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားေျပာ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အစီအစဥ္ 
မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး

သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ားသည္ စကားျပန္မ်ားကို 
ႀကိဳတင္၍ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ 
ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ကူညီနိုင္ပါသည္။ ယင္းက စကားျပန္မ်ားအား 
ရႈပ္ေထြးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
သုံးႏႈန္းေျပာဆိုပုံ ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ တစ္ေလၽွာက္ 
ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ စဥ္းစားရန္ ခြင့္ျပဳပါသည္။ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ ဘာသာစကားအတြက္ 
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို ျဖစ္နိုင္သမၽွ 
ေစာေစာႀကိဳတင္၍ ေထာက္ပံ့သင့္ပါသည္။ 

စကားျပန္မ်ားသည္လည္း ရႈပ္ေထြးေသာ 
ေဝါဟာရအသုံးအႏႈန္းမ်ားကို 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွ 
ရခိုင္ဘာသာစကားသို႔ စကားျပန္ဆိုရာတြင္ 
ခက္ခဲေၾကာင္းေတြ႕ရွိၾကသည္။ 
ရခိုင္ဘာသာစကားသည္ 
ျမန္မာဘာသာစကားကဲ့သို႔ 
စံသတ္မွတ္ထားမႈမရွိပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္၎တြင္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ အသုံးျပဳေသာ 
အထူးျပဳနည္းပညာဆိုင္ရာ စကားလုံးမ်ားစြာ 
ခ်ိဳ႕တဲ့သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ 
ရခိုင္ဘာသာစကားရွိ နည္းပညာႏွင့္ 
ပညာေရးဆိုင္ရာစကားလုံးမ်ားသည္ 
ျမန္မာဘာသာစကားမွ  အသံထြက္ 
အနည္းငယ္ေျပာင္းၿပီး ဆင့္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
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“ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ 
အဓိပၸါယ္ရွာမရတဲ့ 
အၾကည့္ေတြပဲမ်ားေနတယ္.. 
သူတို႔က စကားလုံးေတြ 
ရွာေနၾကတယ္။ 
[အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွ 
ျမန္မာဘာသာစကား]
သို႔ ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ 
မူရင္းဆက္သြယ္ေရးထက္ 
ႏွစ္မိနစ္မွ သုံးမိနစ္အထိ 
ပိုရွည္ၾကာပါတယ္” 
- အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားေျပာ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ 
ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတိုင္ပင္ခံတစ္ဦး-

ေနာက္ထပ္ကိစၥတစ္ရပ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ 
သင္တန္းသားမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို 
ရခိုင္ဘာသာစကားကဲ့သို႔ေသာ 
ၾကားခံဘာသာစကားတြင္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားသည္ 
ပထမဦးဆုံး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွ 
ရခိုင္ဘာသာစကားသို႔ ျပန္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။ 
ထို႔ေနာက္ ရိုဟင္ဂ်ာသင္တန္းသားမ်ာအား 
စကားစပ္မ်ားကိုသုံး၍ ရခိုင္စကားလုံးမ်ားကို 
ရွင္းျပပါ။ ေလ့က်င့္ေရးအျပင္ ဝန္ထမ္း 
ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားသည္လည္း 
ျမန္မာနိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ 

သူတို႔က်င္းပေသာအခါ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ 
ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပိုၿပီး 
ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပေသာ သို႔မဟုတ္ 
သိပၸံနည္းက်ေသာ စကားလုံးမ်ားျဖစ္သည့္ 
“သိျမင္မႈ” သို႔မဟုတ္ “စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ” တို႔အား ရခိုင္ဘာသာစကား 
အသုံးျပဳ၍ရွင္းျပရန္ ခက္ခဲသည္။ 
ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ 
ေဝါဟာရမ်ား ပံ့ပိုးေပးမႈသည္ ဤစိန္ေခၚမႈ 
အတြက္ အေျဖတစိတ္တပိုင္းျဖစ္နိုင္သည္။ 

ပုံမွန္အားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆရာမ်ားသည္ 
ရခိုင္ဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာဆိုၾကသည္။ ၎တို႔က 
ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခိုင္ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို 
ေျပာဆိုေသာ္လည္း ရခိုင္ဘာသာစကားကိုမူ 
ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္စြာ ေျပာဆိုနိုင္ျခင္း မရွိပါ။ 
ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ မိမိေျပာဆိုလို
သည့္အရာအေၾကာင္းကို စကားျပန္ကိုျဖစ္ေစ၊ 
သင္တန္းဆရာကိုျဖစ္ေစ အျပည့္အဝ 
နားလည္ေအာင္ ေျပာျပနိုင္စြမ္း မရွိပါ။ 

ဆရာျဖစ္သင္တန္း၌ 
ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ 
မတူကြဲျပားမႈအေၾကာင္း 
နားလည္သိရွိမႈ၏ အေရးႀကီးပုံကို 
သာဓက ျပသထားသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ 
ျဖစ္ရပ္တစ္ခု

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အစီအစဥ္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ တြဲဖက္ဆရာမ်ား၊ 
ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘမ်ား၏ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို 
အေျခခံၿပီး ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္ကို 
ေရးသားခဲ့ပါသည္။
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ျဖစ္ရပ္- ဆူဆန္က ကစားရင္း 
ေလ့လာသင္ယူသည့္ နည္းကို 
အားေပးေထာက္ခံေသာ္လည္း ထိုနည္းကို 
အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့သူႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္

စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ေက်းလက္ 
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ရြာမ်ားရွိ 
ယာယီ စာသင္ခန္းမ်ားမွ ဆရာ၊ မမ်ားသည္ 
အနားယူခ်ိန္ ၿပီးသြားသည့္အခါ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ သင္တန္းခန္းမတြင္းရွိ 
မိမိတို႔၏ ထိုင္ခုံမ်ားတြင္ ျပန္လည္ 
ေနရာယူၾကသည္။

အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးဆိုင္ရာ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
အႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ အေမရိကန္လူမ်ိဳး 
ဆူဆန္သည္ ကမ္းေျခတြင္ကစားသည့္ 
ေရာင္စုံ ပလတ္စတစ္ေဘာလုံးမ်ားကို 
အံ့အားသင့္ေနသည့္ ပါဝင္သူမ်ားထံ 
ပစ္ေပးလိုက္ၿပီး ေနာက္သင္တန္းခ်ိန္ကို 
စတင္လိုက္သည္။

"ကစားပြဲရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က 
ေဘာလုံးေတြကို ေလထဲမွာ တတ္နိုင္သမၽွ 
ေရာက္ေနေအာင္ လုပ္ဖို႔ပဲ။" သူမက 
ရယ္ေနသူမ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ 
ေအာ္ေျပာလိုက္သည္။

သီရိထြန္းဝင္းသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွလာသည့္ 
ရခိုင္စကားေျပာဆိုသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ 
သူမသည္ ဤသင္တန္းအတြက္ 
စကားျပန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ျမန္မာ၊ ရခိုင္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာစကားတို႔ကို ေရေရလည္လည္ 
ေျပာနိုင္ေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာစကားကို 
မေျပာတတ္ပါ။ အမွန္တကယ္တြင္ သူမသည္ 
ကၽြမ္းက်င္စကားျပန္တစ္ဦး မဟုတ္ဘဲ 
အစီအစဥ္ အရာရွိတစ္ဦးသာျဖစ္ေသာ္လည္း 
သူမ၏ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈသည္ 
အဂၤလိပ္စကားေျပာသူမ်ားႏွင့္ ရခိုင္စကားေျပာသူ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ အသုံးဝင္ပါသည္။ 

ရယ္ေမာရင္းျဖင့္ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာ 
ေဘာလုံး ပစ္လိုက္ ပုတ္လိုက္ လုပ္ၿပီးေနာက္ 

ဆူဆန္သည္ အဖြဲ႕အား ေဘာလုံးမ်ားကို ဖမ္းၿပီး 
ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ထားရန္ ေျပာလိုက္ပါသည္။ 
"ကစားခ်ိန္ ျပည့္သြားၿပီ။" သီရိထြန္းဝင္းက 
စကားျပန္ေပးလိုက္ေသာအခါ အဖြဲ႕က 
လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ဆူဆန္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းျပပါသည္။ 

"ကစားတယ္ဆိုတာ ေပ်ာ္ဖို႔သက္သက္ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကစားနည္းက 
သင္တို႔ကို ဘယ္လိုမ်ိဳး အျပန္အလွန္ 
ဆက္ဆံျပဳမူရမယ္ဆိုတာ သင္ေပးလိုက္သလိုပဲ 
ကေလးေတြကိုလည္း ဘယ္လိုျပဳမူရမယ္၊ 
တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ဘယႅိဳု ပူးေပါင္းေဆာျင္ရက္ 
ရမယၦိဳုတာကိုုိ ု သင္ေပးနိုင္ပါတယ္။" 
သီရိထြန္းဝင္းက စကားျပန္ေပးနိုင္ရန္ ဆူဆန္က 
ခဏရပ္လိုက္သည္။

"ဒါေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြကို၊ 
အထူးသျဖင့္ သူငယ္တန္း ကေလးေတြကို 
ဂိမ္းေတြဘယ္လိုကစားရတယ္၊ အခ်င္းခ်င္း 
ဘယ္လိုေျပာဆိုဆက္ဆံရတယ္ဆိုတာ သင္ေပးဖို႔ 
အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။" 

ဆူဆန္သည္ သူငယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္း 
ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္းရွိ အေကာင္းဆုံး 
အေလ့အထမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ပါသည္။ 
သူမသည္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတစ္ခုတြင္ 
ယာယီေလ့လာသင္ယူေရးစာသင္ခန္း၏ 
အသုံးခ်နိုင္သည့္ရင္းျမစ္ အကန႔္အသတ္ရွိေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကို နားလည္ပါသည္။ သူမသည္ 
ေဘာလုံးကစားနည္းမ်ား၊ အေရာင္ျခယ္ျခင္း ႏွင့္ 
အလွည့္က် သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္းကဲ့သို႔ ကစားရင္း 
လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္ အစီအစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ဥပမာအေနျဖင့္ အသုံးျပဳလိုက္ပါသည္။

ဤစိတ္ကူးအခ်ိဳ႕မွာ သီရိထြန္းဝင္းအတြက္ 
အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကို 
ရခိုင္ဘာသာျဖင့္ သိရွိနားလည္ေအာင္ 
ေျပာဆိုရာတြင္ အခက္အခဲရွိပါသည္။ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွာ သူမေျပာဆိုေနသည့္ 
အရာအေပၚ အာ႐ုံစိုက္နားေထာင္ရန္ 
ပို၍ခက္ခဲစျပဳလာပါသည္။
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ဆရာတခ်ိဳ႕မွာ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားျဖင့္ 
တိုးတိုးေလး ေျပာၿပီး သူတို႔ဘာသာ 
စကားဆက္ေျပာေနၾကသည္ကို ဆူဆန္ 
သတိျပဳမိလိုက္ပါသည္။ 

သူမက သင္ၾကားပို႔ခ်မႈကို ရပ္လိုက္ၿပီး 
သီရိထြန္းဝင္းအား ဘာျဖစ္ေနသည္ကို 
ေမးလိုက္ပါသည္။ သူတို႔ ဘာေတြ 
ေျပာေနၾကတာလဲ။ 

သီရိထြန္းဝင္းသည္လည္း သူတို႔ေျပာေနသည္ကို 
နားမလည္ေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႕အား 
ရခိုင္ဘာသာျဖင့္ "ဆူဆန္ ေျပာေနတဲ့အရာေတြနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ေမးစရာ ေမးခြန္းရွိပါသလား။ 
တစ္ခုခု မွားေနသလား။" ဟု ေမးလိုက္ပါသည္။

စိတ္လႈပ္ရွားေနပုံရၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ဆူဆန္အား ျပန္ေျပာရန္ ဝန္ေလးေနသည့္ 
ဆရာမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္က သီရိထြန္းဝင္းကို 
ရခိုင္ဘာသာျဖင့္ ရွင္းျပလိုက္ပါသည္။

"မိဘေတြက သူတို႔ကေလးေတြကို ဒီဂိမ္းေတြ 
မကစားေစခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာေနၾကတာပါ။ 
ဆရာေတြက ကေလးေတြနဲ႔ ကစားလိုက္၊ 
ပုံဆြဲခိုင္းလိုက္နဲ႔ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတယ္လို႔ 
မိဘေတြက ထင္ၾကတယ္" ဟု ေနာက္ဆုံးတြင္ 
သီရီထြန္းဝင္းက ရွင္းျပလိုက္ပါသည္။

မိဘမ်ားက ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားကို 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးထားသည့္ ကဗ်ာမ်ားကို 
အလြတ္က်က္ၿပီး ျပန္ဆိုျပေစခ်င္ၾကသည္ဟု 
ဆရာတစ္ဦးက ရွင္းျပပါသည္။ "အဲဒါကမွ 
ပညာေရးလို႔ သူတို႔က ထင္ၾကတာပါ။" 

ေနာက္ထပ္ဆရာတစ္ဦးက မတ္တတ္ရပ္ၿပီး 
"ယာယီ ေလ့လာသင္ယူေရးစာသင္ခန္းေတြထဲမွာ 
ျပ႒ာန္းစာအုပ္ နည္းနည္းပဲ ရွိပါတယ္။ 
သူငယ္တန္းဆိုရင္ စာအုပ္တစ္အုပ္မွ မရွိပါဘူး။ 
၁ တန္းအတြက္လည္း စာအုပ္နည္းနည္းပဲ 
ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မေက်ာင္းသားေတြထဲမွာလည္း 
တစ္ေယာက္မွ စာအုပ္မရွိပါဘူး။" ဟု 
ေျပာလိုက္သည္။

ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွဆိုင္ရာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ အေတြ႕အၾကဳံရွိေသာ 

ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆူဆန္သည္ 
အရင္ကလည္း ဤသို႔ေသာ သေဘာထားမ်ိဳးကို 
ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ 

ဆူဆန္က "ကစားျခင္းနဲ႔ ဂိမ္းေတြဆိုတာ 
စာအုပ္ေတြအျပင္ ေနာက္ထပ္ 
သမားရိုးက်နည္းလမ္းေတြရဲ့ 
ျပင္ပ ေလ့လာသင္ယူနိုင္တဲ့ 
အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အထူးသျဖင့္ ကေလးေတြ ႀကီးျပင္းလာတာနဲ႔အမၽွ 
ကၽြန္မတို႔ေတြအေနနဲ႔ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို 
အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကစားျခင္းက 
ကေလးငယ္ေတြကို စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြေစၿပီး 
အသစ္အဆန္းေတြကို စူးစမ္းရွာေဖြၿပီး 
ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခ်င္လာေအာင္ 
အားေပးပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ့ 
ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုသလိုမ်ိဳး 
ယူဆနိုင္ပါတယ္။ အဲလိုလုပ္ေဆာင္မွသာ 
ကၽြန္မတို႔ေတြဟာ သူတို႔ေတြကို 
ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူခ်င္စိတ္ ရွိလာေအာင္ 
အားေပးနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္တို႔ရဲ့ 
အခန္းက႑က ကေလးေတြ ကစားေနရင္း 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေလ့လာသင္ယူျဖစ္ေအာင္ 
သူတို႔ကို လမ္းညႊန္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။"

"ကဲ အခု ဆရာမ်ားရဲ့ အခန္းက႑၊ 
ကစားျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာသင္ယူနိုင္ေအာင္ 
ကေလးေတြကို ကူညီေပးရမယ့္ ရွင္တို႔ရဲ့ 
အခန္းက႑အေၾကာင္း ေျပာၾကရေအာင္..." 

သုံးသပ္ခ်က္ - စကားျပန္က အသုံးျပဳသည့္ 
ရင္းျမစ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
မရင္းႏွီးေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 
သင္တန္းမစမီ သင္တန္း အေၾကာင္းအရာမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
သင့္ေတာ္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ 
ေရးသားေပးထားျခင္းက စကားျပန္မ်ားအား 
အခ်က္အလက္မ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာ 
ျပန္ေျပာနိုင္ေစမည့္ အေကာင္းဆုံး 
အခြင့္အလမ္းကို ေပးပါသည္။ 
သင္တန္းဆရာသည္ ဆရာမ်ားက 
ကေလးဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားသည့္ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
သူမ၏ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမႈအသိကို 
အသုံးခ်လိုက္ပါသည္။ 
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လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း

ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွိ 
အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့မႈကို ဖယ္ရွားရန္ 
မရင္းႏွီးေသာ အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္းကို 
သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္ လိုပါသည္။ 
ယင္းတြင္ သင္ၾကားမႈနည္းလမ္း အသစ္မ်ား 
ႏွင့္ စာသင္ခန္းတြင္ ဘာသာစကား 
မ်ိဳးစုံကို တမင္ရည္ရြယ္၍ အသုံးျပဳျခင္းတို႔ 
ပါဝင္နိုင္ပါသည္။ 

သင္တန္းတြင္ ဘာသာစကား 
အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ၾကဳံရေစကာမူ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ 
မၾကာေသးမီကေလ့လာထားသည့္ 
ဤနည္းလမ္းမ်ားသည္ ခိုင္လုံမႈရွိၿပီး 
ကေလးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး 
အက်ိဳးျဖစ္ေစေၾကာင္း မိဘမ်ား 
ယုံၾကည္လက္ခံလာေစရန္ 
ဤအခ်က္အလက္ကိုလည္း အသုံးျပဳရပါမည္။

"အစကေတာ့ သူငယ္တန္းမွာ 
အကကတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
[ရိုဟင္ဂ်ာ] ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ 
မကိုက္ညီဘူးလို႔ 
အျမင္ခံခဲ့ရပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ 
တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း 
သြားၿပီး မိဘေတြကို 
စကားေျပာခဲ့ရပါတယ္။" 
-  ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ဆရာတစ္ဦး 

လႈံ႕ေဆာ္ေရးမွူး နွင့္ ရိုုဟင္ဂ်ာဘာသာျပန္တစ္ဦးျဖစ္သူက ရခိုုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ 
ရိုုဟင္ဂ်ာစကားေျပာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ ဘာသာစကားအတားအဆီးအေၾကာင္း အာရံုုစိုုက္အုုပ္စုု 
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုု ျပဳလုုပ္စဥ္
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ဥပမာအားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ 
မိဘမ်ားသည္ တစ္ခုတည္းေသာ 
ခိုင္လုံသည့္ သင္ၾကားမႈနည္းလမ္းအျဖစ္ 
အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္းကိုသာ 
ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၾကပါသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ 
၎တို႔သည္ ကစားျခင္းျဖင့္ 
ေလ့လာသင္ယူျခင္းကဲ့သို႔ 
မရင္းႏွီးေသာအယူအဆမ်ားကို 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည္အထိ 
ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့လာရန္ လိုပါသည္။ 
မိသားစုမ်ား အေနျဖင့္ ပညာေရးမွတ္တိုင္မ်ားကို 
နားလည္ၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ 
ျပဳျပင္ထားသည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ အေလ့အထ 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ အဆိုပါ ပညာေရးမွတ္တိုင္မ်ား 
ရရွိနိုင္သည္ကို သေဘာေပါက္လာနိုင္ပါက 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ 
ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အယူအဆမ်ားကို နားလည္ၿပီး 
တတ္နိုင္သမၽွ အတိအက်ဆုံးျဖစ္ေအာင္ 
ေျပာဆိုရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
ေဝါဟာရတစ္ခုကို ဘာသာျပန္ဆိုရျခင္းက 
ရိုးရွင္းပုံေပၚနိုင္ေသာ္လည္း 
ဆက္စပ္မႈမ်ားႏွင့္ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸာယ္မ်ားကို 
ဘာသာျပန္ဆိုရျခင္းကမူ ထိုသို႔မဟုတ္နိုင္ပါ။ 
လူမ်ားက ၎တို႔ နားမလည္ခ်ိန္တြင္လည္း 
နားလည္ပါသည္ဟု ေျပာနိုင္ပါသည္။

"ေဝါဟာရက 
ရိုးရွင္းသည့္တိုင္ေအာင္ 
အဲဒီအဓိပၸာယ္ကို အျပည့္အဝ 
ဘာသာျပန္မေပးနိုင္ပါဘူး။ 
အထူးသျဖင့္ 
'မ်က္ႏွာမပ်က္ေစခ်င္တဲ့ 
ယဥ္ေက်းမႈကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားတဲ့အခါ 
အခက္အခဲျဖစ္ပါတယ္" 
- ရခိုင္စကားေျပာဆိုသူ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး
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ဘာသာစကား 
အတားအဆီးမ်ားက 
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ 
လူမ်ိဳးမ်ားကို ဖယ္ၾကဥ္ထားရန္ 
တြန္းပို႔ေနသည္

"ကၽြန္ေတာ္တို႔က hala  
hotha [အနက္ေရာင္ဲ 
ဘာသာစကား] ကို 
ေျပာဆိုပါတယ္။ အဲဒါကို 
အင္အားနည္းတဲ ့
ဘာသာစကားေတြလို႔ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခၚပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာသာစကားက 
အဲဒါေတြထဲက တစ္ခုပါ။" 
- ဟု အသက္ ၂၅ မွ ၄၉ ႏွစ္အတြင္းရွိ 
ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္

ဘာသာစကားသည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရွိ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကို 
သီးသန႔္ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ရာတြင္ 
အခ်က္အခ်ာက် ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက 
ေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ 
ရခိုင္ဘာသာစကားတို႔ကို သင္ယူခြင့္ မရွိသေရြ႕ 
၎တို႔အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူရန္၊ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆႏၵမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ 

သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်သူမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ ရိုဟင္ဂ်ာ စကားေျပာေသာ 
ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားအေပၚ 
မွီခိုေနရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏ ဘာသာစကားကို 
ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားၾကား 
ဆက္ဆံေရးသည္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ ထိေရာက္မႈအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား 
တင္းမာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားက 
ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆုံးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

လူမႈေရး ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းက 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဘာသာစကား 
ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားၾကား 
ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ 
ကူညီေပးနိုင္ပါသည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာစကားကို 
ဖယ္ၾကဥ္ခံရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
အမ်ားဆုံးေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရပါမည္။
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ဘာသာစကား စြမ္းရည္မ်ားက 
အခြင့္အလမ္း ရရွိနိုင္မႈ 
ႏွင့္ အဆင့္အတန္းကို 
အဆုံးအျဖတ္ေပးသည္

လက္ရွိ ျပည္နယ္၏ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ 
အသုံးအႏႈန္းမ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို နိုင္ငံသား 
မဟုတ္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
ယင္းက ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး အမ်ားအျပားကို 
ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ စနစ္က်က် 
ဖယ္ၾကဥ္ထားသလို ျဖစ္ေစသည္။ မ်ိဳးရိုး၊ 
ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ပုံပန္းသြင္ျပင္တို႔က 
ဖယ္ၾကဥ္မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ၿပီး ဘာသာစကားမွာမူ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနမႈကို 
ေပါင္းစည္းေပးရာတြင္ အခရာက်သည့္ 
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာစကား 
သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ေသာ ဘာသာစကားမ်ားကို 
သိရွိနားလည္ျခင္းျဖင့္ လူနည္းစုမ်ားသည္ 
အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ 
ပါဝင္ခြင့္ရရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရယူခြင့္ရွိရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းနိုင္မည္ျဖစ္
ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 
လုံေလာက္ေသာ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
မရွိျခင္းက ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကို ျမန္မာစကား 
သင္ယူနိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျမန္မာစကား ေျပာဆိုနိုင္ျခင္း 
မရွိေအာင္ တားဆီးေနသလိုသာ ျဖစ္ေစၿပီး 
ဖယ္ၾကဥ္မႈကို တြန္းအားေပးေနသည္။

ဘာသာစကား အတားအဆီးမ်ားက 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ အျခားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈကို ထိခိုက္ေစသည္။ 
အခ်က္အလက္ေပးသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
အခ်က္အလက္လက္ခံသူမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာစကားတစ္ခုတည္းကို ေျပာဆိုျခင္း 
မရွိၾကေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟုသုတ မတူညီၾကေသာေၾကာင့္ 
ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ 
စကားျပန္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူမ်ားအေပၚ 
မွီခိုအားထားရသည္။ ယင္းက 
တစ္ဦးခ်င္းကိုယ္စားျပဳမႈ အခန္းက႑ကို 

ေသးသိမ္ေစၿပီး၊ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကြာျခားျခင္းတို႔ကို 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစသည့္အျပင္ လူမႈေရး 
ေပါင္းစည္းနိုင္ေခ်ကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ 
ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားအျဖစ္ 
မရမာႀကီး၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ ကမန္ လူမ်ိဳးစုမ်ားက 
လုပ္ေဆာင္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကလည္း 
ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားအျဖစ္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ္လည္း ဘာသာစကား 
အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ 
အိမ္နီးခ်င္း ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားၾကား 
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ 
ထိေရာက္မႈ မရွိဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားက 
ဘာသာစကားတစ္ခုတည္းကိုသာ 
ေျပာဆိုၾကသည့္တိုင္ေအာင္ တိုက္ရိုက္ 
ဆက္ဆံေျပာဆိုရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားက 
အေတာ္ေလးနည္းပါးပါသည္။ 
အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈမ်ား 
မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္သည့္ အခ်ိန္မွာ 
အမ်ားအားျဖင့္ ေဈး၊ အလုပ္ခြင္ (လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္ 
သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား၊ 
အလုပ္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘာသာစကား 
တတ္ကၽြမ္းမႈ နည္းေနျခင္းက ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ားစုကို ဤကဲ့သို႔ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈမ်ားမွ 
အက်ိဳးခံစားနိုင္ျခင္းမရွိ ျဖစ္ေစပါသည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္ ပညာအတတ္ဆုံးသူမ်ားႏွင့္ 
ဝင္ေငြပိုမ်ားသူမ်ားကသာ အက်ိဳးခံစားရပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအနက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားက ရခိုင္စကားကို 
ပို၍ေျပာနိုင္ၾကၿပီး ရခိုင္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အလားတူမႈမ်ား 
ရွိၾကသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ႀကီးျပင္သည့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ 
အိမ္တြင္ေျပာဆိုသည့္ ဘာသာစကားအျဖစ္ 
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ရခိုင္ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုၾကသည္။ 
အစပိုင္းတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဘာသာစကား ေကာင္းေကာင္းမေျပာနိုင္မႈႏွင့္ 
ေက်းလက္ရွိ ၎တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ 
အေတာ္ေလး ေရွးရိုးစြဲေသာ ဘာသာေရး 
ဓေလ့ထုံးတမ္းေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း 
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေပါင္းစည္းေနထိုင္နိုင္ရန္ 
ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရသည္။ အလားတူပင္ 
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအနက္ ေမာင္းေတာ၊ 
ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ကဲ့သို႔ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ 
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
အလယ္ပိုင္းရွိ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားထက္ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဘာသာစကားအခ်ိဳ႕ကို ပို၍ေျပာဆိုနိုင္သည္။ 
ယင္းသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပို၍ 
အဆက္အဆံမ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
ဘာသာစကားကို 
အေျခခံ၍ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းကို 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစနိုင္သည္

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အကဲျဖတ္ခ်က္အရ ဘာသာစကား 
အတားအဆီးမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား 
အစီအစဥ္မ်ားရွိ ျပည္သူ႔နီတိ ပညာေရး၊ 
မီဒီယာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
ရရွိပိုင္ခြင့္မွလည္း ဖယ္ၾကဥ္ခံရေစသည္။ 
လူမႈေရး ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားသည္ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္ 
အဓိကဘာသာစကားအျဖစ္ ရခိုင္ သို႔မဟုတ္ 
ျမန္မာဘာသာစကားကို အသုံးျပဳၾကသည္။ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ ဤအစီအစဥ္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ားစုကို ဖယ္ၾကဥ္ထားမိေစသည္။ ပညာေရး 
အဆင့္ႏွင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေန 
ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ရခိုင္၊ ျမန္မာ 

သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္မွီခိုအားထား 
ျခင္းကသာ ၎တို႔ အေကာင္းဆုံး 
လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းက လက္ရွိ ရွိေနေသာ လူမႈေရး 
အဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ မ်ားႏွင့္ လူမႈေရး၊ 
စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈ အျပဳအမူမ်ားကို 
မရည္ရြယ္ဘဲ အားေပးေထာက္ခံသလို 
ျဖစ္ေစသည္။

ဤအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ရံဖန္ရံခါ ပါဝင္ၾကေသာ 
ရခိုင္ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ 
ျမန္မာဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိသည့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားက အျပန္အလွန္ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈမရွိဟု 
ယူဆပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား 
ေျပာဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
ရွင္းလင္းမႈမရွိဘဲ ဘာသာစကား 
အသုံးအႏႈန္းအားျဖင့္လည္း ႂကြယ္ဝမႈ 
မရွိေသာေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ 
ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း 
မရွိၾကပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ ဘာသာစကား 
သို႔မဟုတ္ ျမန္မာဘာသာစကားကို 
အနည္းအက်ဥ္းသာ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သျဖင့္ 
တစ္ဖက္အုပ္စုျဖစ္ေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ 
ထိရွလြယ္ေသာျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း 
ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္ 
အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစသည္။

အမည္မွည့္ေခၚသည့္ 
အစဥ္အလာမ်ားက အုပ္စုႏွစ္စု 
ကြဲေစရန္ တြန္းအားေပးလ်က္ ရွိသည္

ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စယ္တြင္ 
ဘာသာစကား မ်ိဳးစုံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစုံ၊ 
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
အုပ္စုမ်ားသည္ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ၾကၿပီး 
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ကာ အခ်င္းခ်င္း 
လက္ထပ္ထိမ္းျမား ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကသည္မွာ 
ႏွစ္ေထာင္ခ်ီ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 
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လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းတြင္ ရင္းျမစ္မ်ားကို 
အၿပိဳင္အဆိုင္လုေနၾကျခင္းသည္ 
အုပ္စုမ်ားၾကား ၎တို႔ကို မည္သူက 
ပိုင္ဆိုင္ၿပီး မည္သူက ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိဟု 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ အလိုအေလ်ာက္ 
တြန္းအားေပးသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
မတူညီေသာ အုပ္စုအခ်င္းအခ်င္း အျပန္အလွန္ 
ရည္ညႊန္းၾကသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ေဖာ္ျပလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ မိမိကိုယ္ကို 
သို႔မဟုတ္ အုပ္စုဝင္မ်ားကို ရည္ညႊန္းေျပာဆို 
သုံးႏႈန္းသည့္ အမည္ (အခ်င္းခ်င္း 
ေခၚေဝၚသုံးစြဲေသာ အမည္) ႏွင့္ အျခားသူမ်ားက 
ရည္ညႊန္းေျပာဆို သုံးႏႈန္းသည့္ အမည္ 
(တစ္ဖက္အုပ္စုက ေခၚေဝၚသုံးစြဲေသာ အမည္) 
တို႔ မတူညီျခင္းက ႏွစ္ဖက္အုပ္စုအၾကား 
တင္းမာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ဤသို႔ 
အမည္မွည့္ေခၚတတ္သည့္ အေလ့အထမ်ားကို 
နားလည္ၿပီး အုပ္စုတိုင္း ႏွစ္သက္သည့္ 
အမည္မ်ားကို ေခၚေဝၚ သုံးစြဲျခင္းသည္ 
ထိုသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈကို ပို၍ 
အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေစပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ဗမာႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား 
အခ်င္းခ်င္း ေခၚေဝၚသုံးစြဲေသာ အမည္မ်ားႏွင့္ 
တစ္ဖက္ အုပ္စုကို ေခၚေဝၚ သုံးစြဲေသာ 
အမည္မ်ားကို ပုံ ၁ တြင္ ျပသထားပါသည္။ 
ထိုပုံတြင္ ႏွိမ့္ခ်ေခၚေဝၚသည့္ သို႔မဟုတ္ 
ႏွိမ့္ခ်ေခၚေဝၚသည္ဟု ယူဆရသည့္ အမည္မ်ား 
အသုံးျပဳမႈကို ထင္ရွားျမင္သာေအာင္ 
ျပသေပးထားသည္။ အကြက္ထဲရွိ ပထမဆုံး 
စာလုံးသည္ "အမည္ေပးသူ" ၏ အသုံးအမ်ားဆုံး 

စာလုံးျဖစ္သည္။ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ 
အသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ အျခား အမည္မ်ားျဖစ္ၿပီး 
"အမည္ေပးသူ" က အသုံးျပဳေနက် ဟုတ္ခ်င္မွ 
ဟုတ္ပါမည္။ (အနည္းဆုံး အခ်ိဳ႕) "အမည္ 
အေခၚခံရသူ" က ၎တို႔ကိုႏွိမ့္ခ်သည္ဟု 
ယူဆေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို လိေမၼာ္ေရာင္ျဖင့္ 
ျပသထားသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
သို႔မဟုတ္ အလယ္အလတ္က်ေသာ 
အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို အမွတ္အသား ျပမထားပါ။ 
အျပာေရာင္ အကြက္မ်ားမွာမူ "အမည္ 
အေခၚခံရသူ" အေနျဖင့္ အေခၚခံလိုသည့္ 
အသုံးအႏႈန္း ျဖစ္သည္။ မ်က္ေတာင္ အဖြင့္၊ 
အပိတ္ထဲရွိ စာသားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ 
စာလုံးမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ 
ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊  
ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားက ဗမာႏွင့္ 
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေမာ့ (mog) ဟု ရည္ညႊန္း 
သုံးႏႈန္းေလ့ရွိသည္။4 ဤအသုံးအႏႈန္းသည္ 
ႏွိမ့္ခ်ေခၚေဝၚသည့္အသုံးအႏႈန္း ျဖစ္သည္ဟု 
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားက ယူဆၾကသည္။

4 သမိုင္းေၾကာင္းအရလည္း 
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေဒသမွ လူအုပ္စုတခ်ိဳ႕က 
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေမာ့ဂ္ ဟုေခၚၾကသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေမာ့ဂ္ ကို 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဟု 
ဆိုလိုရန္လည္း သုံးၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
စကားေျပာဆိုရာတြင္ အသုံးအႏႈန္းတစ္ခုကို 
အသုံးျပဳသည့္အခါ အေၾကာင္းအရာကို နားလည္ေအာင္ 
ရွင္းလင္းေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ 
အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။
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ပုံ ၁။ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ဗမာႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား 
မိမိကိုယ္ကို သုံးႏႈန္းေခၚဆိုေသာ အမည္မ်ားႏွင့္ အျခားအုပ္စုကို 
သုံးႏႈန္းေခၚဆိုေသာ အမည္မ်ား 

အမည္ အေခၚခံရသူ
ရိုုဟငၢ္

ဗမာ
(ဗမာလူမ်ိဳး)

ရခိုင္
အမည္ေပးသူ

ရိုဟင္ဂ်ာ

ရိုဟင္ဂ်ာ
မူဆူလ္မန္ 

(မြတ္စလင္)
ရခိုင္

(ရခိုင္လူမ်ိဳး)

ေမာ့ 
("ဗုဒၶဘာသာ")

ေဘာမာ

ေမာ့ 
("ဗုဒၶဘာသာ"၊ 

"ပင္လယ္ ဓားျပ")
ရခိုင္

ဗမာ
(ျမန္မာဘာသာစကား)

ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္
ကလား / ကုလား 

(“အမည္း၊”“အိႏၵိယ 
လူမ်ိဳး၊”“နိုင္ငံျခားသား”)

ဗမာ 
(ဗမာလူမ်ိဳး)

ျမန္မာ

ရခိုင္ 
("Yakhine" ဟု 

အသံထြက္သည္)

ရခိုင္

ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္
ကလား / ကုလား 

(“အမည္း၊”“အိႏၵိယ 
လူမ်ိဳး၊”“နိုင္ငံျခားသား”)

ဗမာ 
(ဗမာလူမ်ိဳး)

ျမန္မာ
ရခိုင္

ကၽြန္ုပ္တို႔ ေလ့လာစဥ္တေလၽွာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
အလယ္ပိုင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားစြာသည္ 
"ရိုဟင္ဂ်ာ" ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ရည္ညႊန္း 
သုံးႏႈန္းရန္ ဝန္ေလးေနၾကသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
နိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မိမိကိုယ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာဟု 
သုံးႏႈန္းျခင္းသည္ နိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေစ၊ 
တစ္ေယာက္ခ်င္းျဖစ္ေစ အင္တာဗ်ဴးလုပ္စဥ္ 
၎တို႔၏ မ်ိဳးႏြယ္စုကို ေမးျမန္းသည့္အခါ 
ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုက အေျဖမေပးမီ အရင္ 
စဥ္းစားေနၾကသည္။ အေစာပိုင္းတြင္ 

အမ်ားစုက ကိုယ့္ကိုယ္ကို မြတ္စလင္ဟုသာ 
ေျဖဆိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ 
အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက "ရိုဟင္ဂ်ာ" ဟူေသာ 
အမည္ကို သုံးႏႈန္းေျပာဆိုၿပီးလၽွင္ အခန္းတြင္းရွိ 
အျခားသူမ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈကို အကဲခတ္ၿပီးေနာက္ 
အခ်ိန္အေတာ္ၾကာမွ အုပ္စုလိုက္ ေခါင္းညိတ္ၿပီး 
သေဘာတူၾကေၾကာင္း မၾကာခဏဆိုသလို 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

ပုံ ၁ တြင္ ထင္ရွားျမင္သာေအာင္ ျပသထားသည့္ 
ႏွိမ့္ခ်ေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ ပုံပန္းသဏၭာန္၊ 
မ်ိဳးရိုးႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအျပင္ 
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("ပင္လယ္ ဓားျပ") ဟု ပို၍ အဓိပၸါယ္ 
ေကာက္ယူနိုင္ေသာ သေဘာထားမ်ားကို 
ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသို႔ ႏွိမ့္ခ်၍ 
အမည္ေပးတတ္သည့္ အစဥ္အလာမ်ားကို 
မတူညီေသာ ဘာသာစကား အုပ္စုမ်ားအၾကား 
အသုံးအမ်ားဆုံး ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ဤေနရာတြင္လည္း ဘာသာစကား 
ကြာျခားခ်က္မ်ားက အေရးႀကီးသည့္ 
အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနသည္။

မရမာႀကီး၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ ကမန္ 
လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ 
ရခိုင္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား 
ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ 
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေရး အုပ္စုမ်ား 
ျဖစ္နိုင္သည့္ အလားအလာရွိပါသည္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေသာ 
ဘာသာစကားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အုပ္စုမ်ား 
ကပ္လ်က္တည္ရွိေနျခင္းက တင္းမာမႈႏွင့္ 
ရန္လိုမႈ၏ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္နိုင္ပါသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
ထိုနီးကပ္လြန္းစြာတည္ရွိမႈက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ 
အိမ္နီးခ်င္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ၎တို႔အတြက္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္မႈတြင္ 
ယဥ္ေက်းမႈအရ ဖ်န္ေျဖသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ 

မာရမာႀကီး (တခါတရံ ျမန္မာႀကီး 
အသံထြက္ေသာ လူမ်ိဳးတို႔)သည္ “ မာရမာႀကီး 
ဘာသာစကား” ဟု သူတို႔ေခၚေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားမူကြဲတစ္မ်ိဳးကို 
ေျပာဆိုၾကသည္။ သူတို႔သည္ 
စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ေသာ 
ရခိုင္မဟုတ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ 
လူမႈအဖြဲ႕စည္းငယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ေသာ 
မာရမာႀကီးလူမ်ိဳးတို႔သည္ 
ရခိုင္စကားကိုေျပာဆိုၾကပါသည္၊ 
သို႔ေသာ္ ၎မွာ သူတို႔အတြက္ 
ဒုတိယဘာသာစကားသာျဖစ္ပါသည္။ 

သူတို႔အား ရခိုင္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွ ျခားနားေသာ 
လႈမႈအဖြဲ႕အစည္းဟု အျမင္ခံရေသာေၾကာင့္ 
မာရမာႀကီးတို႔သည္ ထိုလူမ်ိဳးတို႔ကဲ့သို႔ 
မူလေနရာမွ ဖယ္ရွားျခင္းမခံရေပ။ 
သို႔ေသာ္လည္း မာရမာႀကီးလူမ်ိဳးတို႔သည္ 
သူတို႔၏ ႐ုပ္အဆင္းသ႑န္၊ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကား 
သည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
ဆင္တူျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ရခိုင္မ်ား၏ လူမ်ိဳးေ
ရးခြဲျခားျခင္းခံရေၾကာင္း အစီအရင္ခံၾကသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဟိႏၵဴလူနည္းစုသည္ “ ဟိႏၵဴ 
ဘာသာစကား” ဟု သူတို႔ ရည္ညႊန္းသည့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကား မူကြဲတစ္မ်ိဳးကို 
ေျပာဆိုၾကသည္၊ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ မူဆလင္ 
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားေျပာသူမ်ားႏွင့္ 
ခြဲျခားသိျမင္ေစလို၍ျဖစ္သည္။ သူတို႔အား 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားက 
နိုင္ငံျခားသားမ်ားဟု ျမင္ၾကေသာ္လည္း၊ 
ဟိႏၵဴဘာသာစကားေျပာသူမ်ားသည္ လူမ်ားစု 
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ေလးစားျခင္းႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျခင္းကို ခံရျခင္းမွာ ဘာသာေရး 
တူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ 
အုပ္စုႏွစ္စုရဲ့အလယ္ကို 
ေရာက္ေနတယ္” 
- ဟိႏၵဴေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး

ဟိႏၵဴမ်ားသည္ သူတို႔၏ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ 
ဘာသာတရားနီးစပ္မႈကို သူတို႔၏ ရိုဟင္
ဂ်ာမ်ားႏွင့္မာရမာႀကီးတို႔ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ဘာသာစကား နီးစပ္မႈမ်ားၾကား 
ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းေနၾကရသည္ဟု 
ခံစားရသည္။ သို႔ေသာ္ မာရမာႀကီမ်ားႏွင့္ 
အလားတူပင္  ၄င္းတို႔ကိုယ္၄င္းတို႔ 
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားေျပာသည္ဟု 
ဆိုၾကမည္မဟုတ္ပါ။
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“ဟိႏၵဴစကားဟာ ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ့ 
ဇာတိဘာသာစကားပါ“ 
- ဟိႏၵဴေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက မာရမာႀကီးႏွင့္ 
ဟိႏၵဴမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
တူညီေသာဘာသာစကားေျပာသည္ဟု 
အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။

 “ဟိႏၵဴေတြ နဲ႔ 
မာရမာႀကီးေတြလည္း 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ဘာသာစကားကို ေျပာတယ္” 
- အသက္ ၂၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ၄၉ ႏွစ္ၾကား ရွိသူ 
ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး 

မာရမာႀကီးႏွင့္ ဟိႏၵဴလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ားက ၄င္းတို႔အား 
ေဒသေစ်းမ်ားထဲတြင္ ရခိုင္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာအၾကား 
ၾကားခံမ်ားအျဖစ္ ျပဳမူေစပါသည္။ 

“မာရမာႀကီးေတြက 
ရိုဟင္ဂ်ာေတြအတြက္ 
ၾကားပြဲစားေတြျဖစ္တယ္” 
- လို႔ ျမန္မာစကားေျပာေသာ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
အသက္ေမြးမႈမ်ား အရာရွိက ေျပာၾကားသည္

ကမန္လူမ်ိဳးသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ အဓိက 
“ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး” ရွစ္မ်ိဳးထဲမွ 
တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳး၏လူမ်ိဳးစု တစ္စု 
ျဖစ္ပါသည္။5 သူတို႔သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသား အဆင့္အတန္းကို မၽွေဝ႐ုံသာမက 

5 ဤသည္က တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို 
ျမန္မာအစိုးရက ရည္ညႊန္းသည့္ပုံစံျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္ဘာသာစကားကိုပါ မၽွေဝသုံးစြဲ 
ၾကပါသည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း 
ကမန္မ်ားမွာ မူဆလင္မ်ားျဖစ္ၾကကာ 
ဘာသာေရးလကၡဏာကို ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုႏွင့္ 
မၽွေဝၾကပါသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ 
ကမန္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းသည္ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္၌ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္အတူ မူလေနရာမွ 
ဖယ္ရွားျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ကမန္အမ်ားစုမွာ 
သူတို႔၏ရြာမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ္
လည္း အခ်ိဳ႕မွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္အတူ 
စစ္ေတြၿမိဳ႕၏စခန္းမ်ားထဲသို႔ 
တြန္းသြင္းျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ 
ကမန္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားၾကားမွ ျခားနားမႈကို 
အျပင္လူမ်ားအေနျဖင့္ အျမဲ ျမင္နိုင္စြမ္းမရွိေပ။ 

တူညီသည့္ဘာသာေရးအယူဝါဒေၾကာင့္ 
ကမန္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အခ်င္းခ်င္း 
လက္ထပ္ၾကေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းက 
ရခိုင္စကားေျပာေသာ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ေပၚေန 
ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ကမန္မ်ားအၾကားတြင္သာ 
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါသည္။ ကမန္အမ်ားစုသည္ 
ရိုဟင္ဂ်ာစကားကို မေျပာၾကေသာ္လည္း 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
မူလေနရာမွ ဖယ္ရွားျခင္းခံခဲ့ရကတည္းက 
အေျခအေနအရ ထိုဘာသာစကားကို 
သင္ယူခဲ့ၾကပါသည္။

“ကမန္ နဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဆုံတဲ့အခါ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း 
ရခိုင္စကားက ေျပာၾကတယ္” 
- ရခိုင္စကားေျပာသူ 
သူနာျပဳအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာပ
ညာရွင္မ်ားက ကမန္ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ အၾကား 
ဘာသာစကားမွလြဲ၍ သိပ္ကြဲျပားမႈမရွိဟု 
ျမင္ၾကသည္။
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“ကမန္ေတြဟာ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းထဲကို ေကာင္းေကာင္း 
ဝင္ဆန႔္တယ္” 
- အဂၤလိပ္စကားေျပာသ ူ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး

သို႔ေသာ္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ကမန္မ်ားက 
ဤသို႔ အျမဲမျမင္ၾကေပ။ ကမန္ႏွင့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားၾကားမွ 
အဓိကကြာျခားမႈမ်ားသည္ ဘာသာေရးကိုင္ရွိုင္းမႈ 
အဆင့မ်ား သို႔မဟုတ္ ယုံၾကည္မႈက ၄င္းတို႔၏ 
ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံအေပၚ မည္သို႔ထင္ဟပ္မႈရွိသည္ 
ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။  

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ 
ကမိန္း (ကမန္) 
ေတြႏွင့္ ကြာျခားတယ္- 
သူတို႔အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ 
ေခါင္းကို မအုပ္ၾကဘူး” 
- ေမာ္လဝီတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ 
တျခားမူဆလင္မ်ားအား 
ရွိခိုးဝတ္ျပဳရန္ေခၚဆိုသူ ရိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦး

ရိုဟင္ဂ်ာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အစီအစဥ္မွ 
ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံရသည္

လူမ်ိဳးစုေတြအၾကား ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
အျမဲတေစပင္ ဘာသာစကားစြမ္းရည္အား 
ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ သြယ္ဝိုက္ေသာ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီေရး လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ေျပာၾ
ကားေသာစကားအရ၊ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 
ပရိုဂရမ္မ်ားက အမ်ားဆုံးဘာသာစကားအျဖစ္ 
လက္ခံၾကေသာ ျမန္မာဘာသာစကားကိုသာ 
အသုံးျပဳ၍ျဖစ္ပါသည္။ သူက 
ထပ္ရွင္းျပသည္မွာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို 
နိုင္ငံတကာေလ့က်င့္ေပးသူမ်ား ႏွင့္ 
အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး၊ 
ျမန္မာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ရခိုင္စကားျပန္ကို 
အသင့္ထားရွိေလ့ရွိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ 
အစီအစဥ္အားလုံးကို ျမန္မာ 
နဲ႔ အဂၤလိပ္စကားေတြနဲ႔ 
ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္တယ္” 
- ရခိုင္စကားေျပာသူ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး

ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္စကားေျပာခဲ့ေသာ 
လူမႈအသိုက္အဝန္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မတူညီေသာ 
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးသည့္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းကို 
လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔သည္ 
လုံျခဳံေရးစိုးရိမ္ရမႈေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိၾကပါ။
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“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ 
မူစလင္အုပ္စုေတြႏွင့္ 
အလုပ္မလုပ္ပါဘူး 
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 
သြားေရာက္ဖို႔ နဲ႔ 
လုံျခဳံေရးအေျခအေနေတြ 
ေ ၾကာင့္ပါ။ ဒါက 
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
လုံျခဳံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္တာပါ။ 
နိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုေတြက 
ေဘးကင္းရာကို 
ေျပာင္းေရႊ႕နိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဒီမွာ 
ေသာင္တင္ေနတယ္” 
- ရခိုင္စကားေျပာသူ လူမႈအသိုက္အဝန္း 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး

ဤပရိုဂရမ္မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ မိမိကိုကိုယ္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ ပရိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာဟု 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာသူမွ ရွင္းျပသည္မွာ 
အဆိုပါပရိုဂရမ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို 
နိုင္ငံတကာ အန္န္ဂ်ီအိုမ်ားက တစိတ္တပိုင္း 
ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ထားသည္ (သို႔မဟုတ္) 
ပုံစံေရးဆြဲေပးထားသည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သူ 
အႀကံေပးသည္မွာနိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ 
ရခိုင္မ်ားအၾကားရွိ သံသယေၾကာင့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအေပၚတြင္ 
အာ႐ုံစိုက္ရန္ျဖစ္သည္။ 

“ရခိုင္ နဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာအၾကား 
ယုံၾကည္မႈ မပ်က္ခင္ 
နိုင္ငံတကာအန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ 
ရခိုင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းၾကား 
ယုံၾကည္မႈ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ 
လိုအပ္တယ္” 
-  နယ္ေၿမ ပရိုဂရမ္အရာရွိျဖစ္သူ 
ရိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦး

လႈံ႔ေဆာ္ေရးမႉးျဖစ္သူ ရိုဟင္ဂ်ာစကားေျပာသည့္ ဘာသာျပန္တစ္ဦးျဖစ္သူက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ 
ရိုဟင္ဂ်ာစကားေျပာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားအတားအဆီးအေၾကာင္း အာ႐ုံစိုက္အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္စဥ္
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ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုတြင္ လိုအပ္ေသာ 
ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား မရွိပါ။ 
အကယ္၍ ရွိခဲ့လၽွင္ပင္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ 
ပါဝင္နိုင္စြမ္းရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

“သင္တန္းတြင္း 
ပါဝင္သူစာရင္းထဲမွာ 
(အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး) 
ပါဝင္ေပမယ့္ 
ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာေတာ့ 
ပါဝင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” 
- ျမန္မာစကားေျပာေသာ ပရိုဂရမ္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး 
မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး

အကယ္၍ ၄င္းတို႔ ပါဝင္နိုင္စြမ္းရွိလၽွင္ေတာမွ 
ျမန္မာ သို႔မဟုတ္ ရခိုင္စကား 
အနည္းငယ္တတ္ေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာပါဝင္သူမ်ားသည္ 
ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ သို႔မဟုတ္ 
ေဝါဟာရအကန႔္အသတ္ေၾကာင့္ 
၄င္းတို႔ကိုယ္၄င္းတို႔ ေဖာ္ျပရန္ အျမဲတေစ 
႐ုန္းကန္ရေလ့ရွိပါသည္။ 

“ရိုဟင္ဂ်ာ 
ပါဝင္သူေတြအတြက္ 
သူတို႔ရဲ့ခံစားခ်က္ေတြကို 
နက္နက္နဲနဲ ေဖာ္ျပဖို႔အတြက္ 
ခက္ခဲပါတယ္” 
- ရခိုင္စကားေျပာသူ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး

အက်ိဳးဆက္တစ္ခုအေနျဖင့္ လူမႈေရး စည္းလုံးမႈ 
အစီအစဥ္မ်ားမွ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံရျခင္းသည္ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာ 
ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္း ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ 
ပရိုဂရမ္မ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ျခင္းခံရျခင္းသည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားသုံး 
မီဒီယာသတင္းဌာနမ်ားအတြက္ 
ဖြံၿဖိဳးေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို 
ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနပါသည္။ 
အဆိုးဆုံးမ်ာ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈ 
အစီအစဥ္မ်ားမွ ဖယ္ရွားခံရျခင္းက ရိုဟင္ဂ်ာ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားပြဲမ်ား 
ႏွင့္ တိုးတက္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းၾကား 
ဆက္ဆံေရးမွ ေဝးရာသို႔ တြန္းပို႔ေစနိုင္ပါသည္။

“ရိုဟင္ဂ်ာ လူမႈေရးအရ 
ၾသဇာလြမ္းမိုးသူမ်ားက 
အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွ 
ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ 
ပထမေတာ့ 
အဲဒါက မြတ္စလင္ 
ဘာသာေရးဆရာမ်ားပါ၊ 
ေနာက္ေတာ့ အဲဒါက 
ပညာတတ္တဲ့ လူဝတ္ေၾကာင္ 
ရိုဟင္ဂ်ာေတြ[ျဖစ္လာတယ္]၊ 
အခုေတာ့ အဲဒါက 
အာဆာ [ရခိုင္ရိုဟင္ဂ်ာ 
ကယ္တင္ျခင္းတပ္၊ 
စစ္ေသြးႂကြအုပ္စု] 
ျဖစ္လာတယ္ “ 
- ပရိုဂရမ္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအရာရွိျဖစ္သူ ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦး
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ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
နားလည္မႈက လူမ်ိဳးစုမ်ားၾကားရွိ 
အတားအဆီးမ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ေပးသည္

လူမ်ိဳးစုမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး 
တိုးတက္ေစရန္ ပထမေျခလွမ္းမွာ 
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းေျပာေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား သာမက အျခားေသာ 
အုပ္စုမ်ားကိုပါထိေတြ႕နိုင္ေစရန္ ပရိုဂရမ္မ်ားကို 
ပုံစံေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ 
လႈပ္ရွားမႈ စီစဥ္ျခင္းမွ ဝန္ထမ္းခန႔္ထားျခင္း 
ႏွင့္ ေလ့က်င့္ျခင္းမွသသည္၊ 
ဆက္သြယ္ေရးအထိ အရာအားလုံး ကို 
အေၾကာင္းၾကားေပးသင့္ပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာကို (သူတို႔ ႏွစ္သက္ေသာ) 
အမည္ႏွင့္တကြ ရည္ညႊန္းျခင္းက 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ႏွင့္ ျပင္ပၾကားရွိ 
ေလးစားမႈကို တိုးျမႇင့္ေစျခင္းႏွင့္ 
အခ်က္ျပျခင္း နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ယင္းက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေျခခံ 
ပရိုဂရမ္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ 
အေျခခံပင္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ႏွင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသား 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္လည္း 
ထိုအထိခိုက္မခံမႈမ်ားကို သူတို႔ 
တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက 
ရည္ညႊန္းသည့္ ေမာ့ ဟုေသာ ရႈတ္ခ်ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္ 
အသုံးအႏႈန္းထက္ပို၍ ေကာင္းစြာ 
လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏စံအဓိပၸာယ္မွာ 
“ဗုဒၶဘာသာဝင္” ဟူ၍ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ထိုစကားလုံးကို “ ပင္လယ္ဓားၿပ “ ဟု 
ရႈတ္ခ်ခ်ိဳးႏွိမ္စြာ ျပန္ဆိုနိုင္သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္သူ ႏွင့္ 
ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံေျပာသူ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ 
ေရြ႕ေျပာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
ၾကားခံအေနျဖင့္ ျပဳမူၾကၿပီး 
အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုၾကား ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါသည္။ 
ယင္းအုပ္စုမ်ားၾကား ႏွင့္ ပင္မ ရိုဟင္ဂ်ာ 
အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားတြင္လည္း မယုံၾကည္မႈ 
ႏွင့္ ရန္လိုမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
သူတို႔၏ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ ႏွင့္ 

TWBသည့္ ေကာ့ဘဇားရွိ 
ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကို 
၄င္းတို႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွမထြက္ခြာမီ 
အေျခအေနမ်ား 
ျပန္လည္အမွတ္ရမႈမ်ားအေၾကာင္း 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာ 
အမ်ိဳးသားဦးေဆာင္သည့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ရခိုင္မ်ားႏွင့္  
ဆက္ဆံေရး အခက္အခဲမ်ားကို 
ပို၍ အမွတ္ရေလ့ရွိပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သည့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားကေတာ့ သူတို႔သည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ မည္သည့္ လူမ်ိဳးႏွင့္မဆို 
ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာမရွိဟု 
ေျပာၾကသည္။ ျပန္လည္အမွတ္ရမႈမွာ 
ျပည့္စုံမႈမရွိ၍ ထိုသို႔ 
လိင္ျခားနားမႈအတြက္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသည္ 
ပိုမိုစုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ လိုေသာ္လည္း၊ 
ယင္းက အုပ္စုမ်ားၾကား 
ဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ေစရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ အျခားအဝင္မွတ္ကို 
ကမ္းလွမ္းေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အျခားယဥ္ေက်းမႈ ဗဟုသုတေၾကာင့္ 
အတန္ငယ္ ေလးစားခံရတတ္ပါသည္။ 
၄င္းသည္ အခုအခ်ိန္ထိ မေဖာ္ထုတ္ရေသးသည့္ 
လက္ေတြ႕က်သည့္ လူမႈျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရးအတြက္ 
ကနဦးအမွတ္ျဖစ္နိုင္ပါသည္။
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ထိေရာက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆက္သြယ္ေရးဆုိသည္မွာ 
ရွင္းလင္းေသာ သတင္းစကားမ်ားႏွင့္ 
အဆင့္ျမင့္ေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္နုိင္စြမ္းအေပၚ၌ 
မူတည္သည္ 

အသိပညာႏွင့္ ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္သည့္ 
ထိေရာက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
ဆက္သြယ္ေရးသည္ ထိခိုက္ခံေနရသည့္ 
လူထုအတြက္ နားလည္ရန္လြယ္သည့္ 
ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ အေရးအသားပုံစံကို 
အသုံးခ်သည္။ ၄င္းသည ္

• ရွင္းလင္းေသာ 
သတင္းစကားအရင္းအျမစ္တစ္ခု

• ဆက္သြယ္ေရးတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ 
နည္းပညာႏွင့္ လူလူခ်င္း 
ဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ ႏွင့္ 

• လႊဲေျပာင္းသည့္ အမွတ္တိုင္း၌ 
အမွာစကားမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ 
စမ္းသပ္ျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ပါသည္။

သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ပို၍ရွင္းေလေလ 
ႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္သူတို႔၏စြမ္းရည္ 
ပို၍ ျမင့္မားေလေလ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ 

ဆက္သြယ္ေရး ထိေရာက္ရန္ ပို၍ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားေလေလျဖစ္ပါသည္။ 
ဆန႔္က်င္ဘက္သေဘာသည္ မွန္ကန္ပါသည္။ 
မရွင္းလင္းေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ 
စြမ္းရည္နိမ့္ပါးမႈက မထိေရာက္ေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးကို ျဖစ္ေစပါသည္။ 
သတင္းစကားမ်ားအား သေဘာေပါက္နိုင္စြမ္းကို 
စမ္းသပ္ျခင္းက ဘာသာျပန္မႈ၏ 
တိက်ေသခ်ာေစၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ 
အဖန္တလဲလဲ ေျပာဆိုဆက္ဆံထိေတြ႕မႈ
မ်ားမွတစ္ဆင့္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဗဟုသုတကို 
တည္ေဆာက္ေပးသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာတုံ႔ျပန္မႈကဲ့သို႔တြင္ 
သတင္းစကားမ်ားသည္ 
ဘာသာစကားမ်ားအေျမာက္အမ်ားကို 
ျဖတ္သန္းကာ ေနာက္ခံမ်ိဳးစုံရွိေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးသမားမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ေပးအပ္သည့္အခါ၌ 
မထိေရာက္ေသာဆက္သြယ္ေရးျဖစ္ရန္ 
အႏၲရာယ္ ျမင့္မားလာေစသည္။ 
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ယင္းက သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ၏ 
အစြန္းတဖက္စီတြင္ရွိသည့္ ဘာသာ
စကားတစ္မ်ိဳးတည္းေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ 
ပို၍ ႐ူပ္ေထြးသြားရသည္။ ယင္းက 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝင္
မ်ားအၾကားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြက္လပ္ကို 
ျဖစ္ေစသည္။ 

ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္အဂၤလိပ္စကားေျပာ 
ဆယ္သြယ္ေရးသမားမ်ားသည္ 
ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာ ၾကားခံမ်ားကို 
မွီခိုေနရသည္

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးတြင္ 
အနည္းဆုံး အေျပာဘာသာစကား ေလးမ်ိဳးရွိ၍ 
အေရးဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ လူမ်ား၏ 
စြမ္းရည္၊ ေခ်ာေမြမႈ ႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈမ်ားက 
ထိုဘာသာစကားမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကြဲျပားေနပါသည္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာသူမ်ား 
ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာစကားေျပာသူအမ်ားစုသည္ 
သက္ဆိုင္ေနေသာ အျခားစကားသုံးမ်ိဳးကို 
ေျပာဆိုျခင္းမရွိသလို နားလည္ျခင္းလည္း 
မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးဆင္းေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္သည္ 
ၾကားခံဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားအေပၚတြင္ 
ႀကီးမားစြာမူတည္ေနပါသည္။ 
 

႐ုပ္ပုံ ၂ သည္ စစ္ေတြ နယ္စြန္ စခန္းမ်ားႏွင့္ 
ရြာမ်ားရွိ ရိုဟင္ဂ်ာတုံ႔ျပန္မႈတြင္ 
ပုံမွန္အေျပာသတင္းအခ်က္အလက္ 
စီးဆင္းမႈမ်ားအေပၚ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ေတြ႕ရွိမႈမ်ားႏွင့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား၊ လူသားခ်
င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးခ်က္ အေပၚမူတည္၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အခြဲတစ္ခုစီက ဘာသာစကားတစ္ခုမွ 
အျခားတစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းမႈကို 
ကိုယ္စားျပဳသည္။ ဘာသာစကားကူးေျပာင္းသည့္ 
အမွတ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလြဲမွားရန္ 
အလားအလာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈတြင္ လုံးဝ 
ရပ္တန႔္သြားမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

႐ုပ္ပုံသည္ ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကားတို႔အား 
ၾကားခံဘာသာစကားမ်ားအျဖစ္ တစ္ဆင့္ 
အသုံးခ်ကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား (အဓိကအားျဖင့္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာသူမ်ား) 
ႏွင့္ မူလေနရာမွ ဖယ္ရွားျခင္းခံရသူမ်ား 
(အဓိကအားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာစကားေျပာသူမ်ား) 
အၾကား သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈမ်ားကို 
ရည္ညႊန္းသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာပညာ
ရွင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မည္သူက 
အစျပဳသလဲအေပၚ မူတည္၍ ဘယ္ဘက္မွ 
ညာဘက္သို႔ လည္းေကာင္း ညာဘက္မွ 
ဘယ္ဘက္သို႔လည္းေကာင္း စီးဆင္းနိုင္သည္။

အခြဲေလးခုကျပသသည္မွာ တုံ႔ျပန္မႈတြင္ 
ဘာသာစကားကူးေျပာင္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ျဖစ္သြားသည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အခြဲတစ္ခုစီ၏ 
အက်ယ္သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၿပီး 
တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ စီးဆင္းေနသည့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ပမာဏကို ျပသေနပါသည္။
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ပုံ ၂ ။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စစ္ေတြ နယ္စြန္ စခန္းမ်ားႏွင့္ ရြာမ်ား၌ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္မႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
စီးဆင္းမႈ ပုံစံတစ္ခု (လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား မူလေနရာမွ 

ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းခံရသူမ်ား)

E
1

B
2 R

3

R
o4

Bangladesh

အ
ဂၤလ

ပိ္ 
ဘ

ာသ
ာစ

က
ား

MYA RKI ရိုဟ
င္ဂ

်ာ 
ဘ

ာသ
ာစ

က
ား

ျမန္မာ ဘာသာစကား
ရခိုင္ ဘာသာစကား
ရိုုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကား (RHG)

အဂၤလိပ္္ ဘာသာစကား (ENG)

မူလရင္းျမစ္
/ဦးတည္ 

ဘာသာစကား ၾကားခံံ 
ဘာသာစကား

ၾကားခံ 
ဘာသာစကား

မူလရင္းျမစ္
/ဦးတည္ 

ဘာသာစကား

English (ENG)
Bangla (BEN)
Chittagonian (CTG)
Rohingya (RHG)

ENG RHG

BEN CTGBEN

Source/Target 
Language Intermediary 

Language

Intermediary 
Language

Source/Target 
Language

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ 
ေရးသားေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးကို 
အေသးစိတ္ မစိတ္ျဖာခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ 
႐ုပ္ပုံ ၂သည္ ထိုစီးဆင္းမႈကို မျပသေပ။ 
မည္မၽွ တူညီေသာဘာသာစကားအၾကား 
ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ပြားသည္ျဖစ္ေစ၊ 
ဆက္သြယ္ေရးလြဲမွားရန္ တူညီေသာ 
အလားအလာလည္းရွိပါသည္။ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
ပညာရွင္မ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ပုံႏွိပ္စာေစာင္မ်ားကို အဂၤလိပ္လို 
ရိုက္ႏွိပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတို႔က 
ထိုစာေစာင္မ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာလူထုႏွင့္ 
မၽွေဝရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာသို႔ 
ျပန္ဆိုလိုက္ၾကပါသည္။ 

ရိုဟင္ဂ်ာစကားေျပာေသာ မူလေနရာမွဖယ္
ရွားခံရသူမ်ားၾကားတြင္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း 
နည္းပါးျခင္းက သူတို႔သည္ စာအေရးအသားကို 
မွီခိုအားထားျခင္း ပို၍နည္းပါးမည္ဟု 
ဆိုလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
စကားေျပာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
ေရးသားသတင္း အခ်က္အလက္မွ 

အမ်ားဆုံးဆင္းသက္ေသာေၾကာင့္ 
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းေျပာသူ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘာသာစကား 
အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား ေရးသားသတင္းအခ်က္အလက္ 
တိတိက်က်ကူးေျပာင္းမႈအေပၚ  သြယ္ဝိုက္၍ 
မ်ားစြာမွီခိုအားထားေနရသည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္း
မႈ၏အစြန္းတဖက္စီတြင္ ရွိေသာ 
ဘာသာစကားတမ်ိဳးတည္းေျပာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားေျပာသူအမ်ားစုသည္ 
ပုံ ၂ တြင္ ျပထားသည့္ ၾကားခံဘာသာစကား 
ကူးေျပာင္းမႈ၏ မည္သည့္အမွတ္တြင္မဆို 
အမွား အယြင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား 
ျဖစ္တတ္သည္။ ဘာသာစကားတစ္ခုမွ 
တျခားတစ္ခုသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေပးအပ္ရာတြင္ အမွားတစ္စုံတစ္ရာသည္ 
ေနာက္ဆက္တြဲအမွားမ်ားကို ႀကီးမားေစသည္။ 

ယင္းက ၄င္းတို႔၏ 
ရွင္သန္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈအေပၚ 
အားထားေနရသည့္ 
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ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းေျပာေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ 
အထူးအေရးပါသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိေရာက္ေသာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးမရွိပါက 
သူတို႔သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ 
အရည္အေသြးျပည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 
ပထုတ္ခံရၿပီး ၄င္းတို႔ကို အထီးက်န္ေစကာ 
အားနည္းေစပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးကို မွီခိုကာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿပီး 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးအပ္ေနသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္
ထားသူမ်ားအတြက္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမွားမ်ိဳးကို 
ေရွာင္ရွားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ဘာသာစကားေပါင္းစုံပါဝင္သည့္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
တုံ႔ျပန္မႈတြင္ 
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းေျပာေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္
ထားမႈဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအ ေၾကာင္း 
နားလည္မႈလြဲမွားျခင္း သတင္းအခ်က္အလက္ 
လြဲမွားျခင္း ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈလြဲမွားမည့္အႏၲရာယ္ 
ႀကီးမားေသာအေျခအေနတြင္ရွိသည္။ 
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကား 
ဘာသာစကား တစ္မ်ိဳးတည္းေျပာေသာသူမ်ားမွာ 
ပညာအရည္အခ်င္း မရွိ (သို႔) 
နိမ့္ပါးသူမ်ား၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားမွလူမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ဘာသာစကားအေျမာက္အမ်ားေျပာေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ သူတို႔မွာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို နည္းပါးေသာ ႏႈန္းမ်ားတြင္ 
ရယူၾကကာ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကဳံႀကိဳက္ၾကရသည္။ 

ထပ္ေဆာင္းၿပီးလည္း ၎တို႔သည္ အခေပး 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ပညာရွင္ဆိုင္ရာ 
ဖြံ့ၿဖိဳးမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္လည္း 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီနိုင္မႈ နည္းပါးသည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ 
လက္ခံသူမ်ား

ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာသူမ်ား
သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ 
ဆက္သြယ္ေရးတြင္ ကြဲျပားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ရင္ဆိုင္ရသည္။ ၎တို႔မွာ ဘာသာစကား၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ျခားနားျခင္း ႏွစ္ခုစလုံးတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ထိုျခားနားမႈမ်ားကို နားလည္ျခင္းက 
၎တို႔ဖန္တီးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ေက်ာ္လႊားနိုင္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား 
ဖန္တီးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစနိုင္သည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ၏ 
အစြန္းတဖက္စီတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ 
ဆက္သြယ္သူမ်ားသည္ 
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းသာ 
ေျပာဆိုနိုင္စြမ္းရွိၾက၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ဘာသာစကားအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ 
အေဝးဆုံးအေနအထားတြင္ရွိေနၾကသည္။
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သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈရဲ့ 
အစြန္းတစ္ဖက္စီတြင္ရွိေသာ 
ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းေျပာသည့္ 
ဆက္သြယ္ေပးသူမ်ား

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာသူမ်ား
တုံ႔ျပန္မႈထဲတြင္ပါဝင္ေသာ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာသူမ်ားသည္ 
ေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳးကလာၾကၿပီး 
သူတို႔သည္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိသၽွ၊ အိႏၵိယ၊ 
အေနာက္အာဖရိက၊ အေရွ႕အာဖရိကႏွင့္ 
ၾသစေတးလ်တို႔ ပါဝင္ေသာ မတူညီေသာ 
ေဒသိယစကားမ်ားကို ေျပာဆိုၾကသည္။
 
အဂၤလိပ္စကားေျပာသည့္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ားသည္ 
နိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ ႐ုံးအေျချပဳအလုပ္မ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ ရန္ကုန္ သို႔မဟုတ္ 
စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ 
အဂၤလိပ္စကားေျပာသူမ်ားသည္ အကြာအေဝးႏွင့္ 
ဘာသာစကားအခက္အခဲတို႔ေၾကာင့္ 
ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရသည့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈနည္းပါသည္။ 
အဂၤလိပ္စကားေျပာသူမ်ားသည္ တုံျပန္မႈတြင္ 
မည္သည့္ဘာသာစကားကိုမၽွ (တစ္ခါတစ္ရံ 
ျမန္မာစကားမွလြဲၿပီး) မေျပာတတ္သျဖင့္ 
ၾကားခံ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ အားကိုးရပါသည္။ 

ရိုဟင္ဂ်ာစကားေျပာသူမ်ား
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားသည္ 
စံသတ္မွတ္ထားသည့္ 
ဘာသာစကားတစ္ခုမဟုတ္ပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ တ၀ွမ္းတြင္ ေဒသိယစကားမ်ိဳးစုံကို 
ေျပာဆိုၾကသည္။ အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္အမၽွ 
အိမ္နီခ်င္းဘာသာစကားက 
၄င္းေဒသိယစကားအေပၚ လႊမ္းမိုးလာပါသည္။ 
ရိုဟင္ဂ်ာ အုပ္စုခြဲမ်ားထဲတြင္ ဘာသာစ
ကားကြဲမ်ိဳးစုံရွိေနေသာ္လည္း ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
ေလ့လာမႈအရ မူလက ၿမိဳ႕ၿပ ႏွင့္ 
ေက်းရြာအျဖစ္ခြဲျခားထားသည့္ စစ္ေတြ 
ေက်းလက္စခန္း ႏွင့္ ရြာမ်ားအေပၚတြင္သာ 
အာ႐ုံစိုက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ၿပ ႏွင့္ ေက်းလက္ 
စစ္ေတြတြင္ ေနရာေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ရသူဦးေရ
သည္ စခန္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုမတူညီပါ။  

ၿမိဳ႕ျပေနရာမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား 
(ေနရာမေျပာင္းေရႊ႕မီ)
စစ္ေတြ စခန္း ႏွင့္ ရြာမ်ားမွ 
ရိုဟင္ဂ်ာစကားေျပာသူမ်ားသည္ 
စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚမွ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေန
ထိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈကို 
အသုံးျပဳသူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ရံဖန္ရံခါ 
စခန္းလုပ္အားေပးမ်ားအေနျဖင့္ 
လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ အမ်ားစုသည္ 
ယခုအခါ စစ္ေတြ ေက်းလက္စခန္း ႏွင့္ 
ရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာ၊ ရခိုင္ သို႔မဟုတ္ 
အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္ၾကေသာ္လည္း 
ရခိုင္လိုသာ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ေျပာနိုင္ပါသည္။ 
အမ်ားစုမွာ အျခားဘာသာစကားတစ္ခုကိုမွ 
မေျပာတတ္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ 
ဘာသာစကားသည္ အခ်ိန္ကာလႏွ
င့္အတူေျပာင္းလဲလာၿပီး ျမန္မာ၊ 
ရခိုင္ ႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားလုံးမ်ား 
ထည့္သြင္းအသုံးျပဳလာၾကပါသည္။  

ေက်းလက္ေဒသမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား 
(ေနရာမေျပာင္းေရႊ႕မီ)
စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ ေက်းလက္ေဒသရွိ 
ရြာမ်ားမွ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရသည့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာစကားေျပာသူမ်ားသည္ 
အျခားဘာသာစကား အုပ္စုခြဲ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
၄င္းတို႔သည္ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူမ်ားထက္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈနည္းသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမွလြဲၿပီး 
တျခားမည္သည့္ဘာသာစကားကိုမၽွ 
မေျပာဆိုတတ္တာမ်ားပါသည္။ ၿမိဳ
႕ႏွင့္ပိုေဝးသည့္ေဒသမ်ားမွျဖစ္ေလ 
မူလၿမိဳ႕ေန ရိုဟင္ဂ်ာစကား ေျပာသူမ်ားႏွင့္ 
စတင္ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ 
အခက္အခဲပိုရွိေလျဖစ္သည္။ 
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ စစ္ေတြ 
ေက်းလက္စခန္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ 
ၿမိဳ႕ျပေဒသမွရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ ေက်းလက္ေ
ဒသမွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားၾကားရွိ ဘာသာစကား 
ကြာဟခ်က္မွာ နည္းပါး လာပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။
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သတင္းျပန္ၾကားေရး ၾကားခံမ်ား 

ရခိုင္စကားေျပာသူမ်ားမွာ ေက်းလက္ႏွင့္ 
စခန္းအဆင့္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ရိုဟင္
ဂ်ာဘာသာစကားေျပာသူမ်ားအၾကား
တြင္ အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္ 
ၾကားခံမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔အတူ 
ျမန္မာစကားေျပာသူမ်ားမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
အဂၤလိပ္ႏွင့္ ရခိုင္စကားေျပာသူမ်ားအၾကားတြင္ 
ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အဆင့္မ်ားတြင္ သတင္းျပန္ၾကားေရး 
ၾကားခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေနရာေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ရသူမ်ားၾကား 
အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ သတင္းျပန္ၾကားေရး 
ၾကားခံမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္စကားေျပာသူမ်ားသည္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ လုပ္အားေပးမ်ား ႏွင့္ ေနရာေျပာင္းေရႊ
႕ေနထိုင္ရသူမ်ားအား မည္သည့္သတင္းမ်ားကို 
ေပးပို႔ရမည္၊ ၄င္းသတင္းမ်ားကို မည္သို႔မည္ပုံ 
ဘာသာျပန္ရမည္ကို ၄င္းတို႔ကဆုံးျဖတ္ပါသည္။ 
၄င္းတို႔သည္ ေနရာေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္သူမ်ားမွ 
မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လူသား
ခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ားထံသို႔ 
ေပးပို႔ရမည္ ႏွင့္ ၄င္းသတင္းမ်ားကို မည္သို႔ 
ဘာသာျပန္ရမည္ကိုလည္း ဆုံးျဖတ္ၾကပါသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ၏ 
အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ားတြင္ 

နည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားထံမွ 
ရရွိေသာ အဂၤလိပ္ သို႔မဟုတ္ 
ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ေသာ 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ထားျခင္းမရွိေသာ 
ရခိုင္စကားေျပာသူမ်ားမွ နားလည္မႈလြဲကာ တလြဲ
အဓိပၸါယ္ေကာက္ျပန္ဆိုနိုင္ပါသည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဘာသာစကားတတ္ကၽြမ္းေသာ သူမ်ားကို 
သင္တန္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခန႔္အပ္ျခင္းျဖင့္ 
ရခိုင္စကားေျပာသူမ်ား၏အရည္အေသြး
ကိုျမႇင့္တင္ေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
စကားျပန္ဆိုျခင္း၊ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဖ်န္ေျဖမႈပညာရပ္မ်ားကို 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္လည္း အလားတူ 
အေရးႀကီးပါသည္။
 
၄င္းစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းနည္းလမ္း
မ်ားသည္ အခ်က္အလက္ ႏွစ္ဘက္စီးဆ
င္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတကို 
ပိုမိုနားလည္ တတ္ေျမာက္ေစနိုင္ပါသည္။ 
ေနာက္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္မွာ တိက်မွန္ကန္ေသာ 
အခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈေပးရန္၊ 
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို 
ျပန္လည္ရရွိေစမည့္ အစီအစဥ္၏ထိေရာက္မႈကို 
တိုးျမႇင့္ရန္ျဖစ္သည္။ 

လႈံ႔ေဆာ္ေရးမႉးတစ္ဦးက ျမန္မာနိုင္ငံ၊ စစ္ေတြရွိ ရခိုင္စကားေျပာဆိုသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာစကားအတားအဆီးအေၾကာင္း အာ႐ုံစိုက္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္စဥ္
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သတင္းစီးဆင္းမႈ ဗဟိုရွိ သတင္းျပန္ၾကားေရး 
ၾကားခံမ်ား

ရခိုင္စကားေျပာသူမ်ား
ရခိုင္စကားေျပာသည့္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ားသည္ 
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေန 
ေဒသခံရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
၄င္းတို႔သည္ နယ္ေျမခံ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ 
၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး 
စစ္ေတြတြင္ ႐ုံးထိုင္ကာ စခန္းမ်ားသို႔ 
ပုံမွန္သြားေရာက္ၾကပါသည္။ အဓိကက်ေသာ 
ရခိုင္စကားေျပာတတ္သည့္ လူနည္းစုအုပ္စုမွာ 
စခန္းတြင္ေနထိုင္ၿပီး လုပ္အားေပးသည့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည့္ 
အျခားဘာသာစကားေျပာသူမ်ားႏွင့္ 
စာလၽွင္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အမ်ားဆုံးထိေတြ႕ၾကရပါသည္။ 
ရခိုင္စကားေျပာသူမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ 
ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာစကား 
အခ်ိဳ႕ကို ေျပာတတ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
သူတို႔သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါက 
ျမန္မာလိုသာ ေကာင္းေကာင္းေျပာတတ္သည္ 
သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔သည္ 

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါက ရိုဟင္ဂ်ာလိုသာ 
ေကာင္းေကာင္းေျပာတတ္ပါသည္။ 

ျမန္မာစကားေျပာသူမ်ား 
ျမန္မာစကားေျပာသည့္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ားသည္ 
ရန္ကုန္ သို႔မဟုတ္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ျပင္ပမွလာသည့္ ေဒသခံ 
မဟုတ္သည့္ နိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 
၄င္းတို႔သည္ နယ္ေျမခံ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး 
စစ္ေတြတြင္ ႐ုံးထိုင္ကာ စခန္းမ်ားသို႔ 
ပုံမွန္လာေရာက္ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ 
အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုသူမ်ားထက္ 
ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ရေသာ္လည္း 
ရခိုင္စကားေျပာသူမ်ားထက္ 
ထိေတြ႕မႈပိုနည္းပါသည္။ 
ျမန္မာစကားေျပာသူမ်ားသည္ 
တုံျပန္မႈတြင္ အဂၤလိပ္စကားမွလြဲၿပီး 
မည္သည့္ဘာသာစကားကိုမွ 
မေျပာတတ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ဘာသာစကားခ်င္းနီးစပ္သျဖင့္ ရခိုင္စကားအန
ည္းငယ္တတ္ေျမာက္သြားၾကပါသည္။ 

လႈံ႔ေဆာ္ေရးမႉးတစ္ဦးက ေလ့လာေရးမွ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို စစ္ေတြမွ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား တင္ျပေနစဥ္
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မရွင္းလင္းေသာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္ပါးမႈသည္ 
သတင္းအခ်က္အလက္လြဲမွားျခင္း၊ 
ယုံၾကည္မႈ ေဖာက္ျပားျခင္းႏွင့္ 
စြမ္းအားမညီမၽွျခင္းတို႔ကို 
ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္စကားေျပာသူမ်ားသည္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ား 
ႏွင့္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရသူမ်ား
ၾကား အဓိက ၾကားခံလူျဖစ္ပါသည္။ 
၄င္းရခိုင္စကားေျပာသူမ်ားသည္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ေရြ႕ေျပာင္းေနရာခ်ျခင္းခံရသူမ်ား 
အၾကား ပုံမွန္ဆက္သြယ္ေလ့ရွိသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၌ ဗဟုသုတႏွင့္ 
အေတြ႕အၾကဳံ ကင္းမဲ့ေလ့ရွိသည္။ 
ထိုသို႔ေသာ ဘာသာစကား 
စြမ္းရည္အကန႔္အသတ္၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
သိမ္ေမြ႕မႈမ်ားကိုသတိျပဳမိမႈ မရွိျခင္းတို႔ 
ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ မွားယြင္းေသာ သို႔ 
မဟုတ္ မျပည့္စုံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ဖလွယ္ျခင္းျဖစ္လာနိုင္သည္။
 
အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း 
ခံရသူမ်ားသည္ ၾကားခံသူမ်ား ေပးေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚ စိတ္ပူပန္မႈ 
ရွိလာသည္။ အရည္အခ်င္းတြင္ ထိုသို႔ 
လိုအပ္ခ်က္ျပျခင္းကလည္း ရခိုင္ႏွင့္ျမန္မာ၊ 
ၾကားရွိ တူညီမႈမ်ား၊ ကြဲျပားမႈမ်ား၊ အျပန္အလွ
န္နားလည္နိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြဲလြဲေနေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ရွိေနျခင္းကို ရွင္းျပသည္။ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
၄င္းစြမ္းအားမညီမၽွျခင္းမ်ားကို စီမံကိန္းဆြဲျခင္း၊ 
အရင္းအျမစ္ရယူျခင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္
မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္ 
ဘာသာစကား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို 
ပိုမိုစနစ္တက် ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ 
ေျဖရွင္းနိုင္ပါသည္။ ၄င္းက ရွင္းလင္းေသာ 

သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ ၾကားခံမ်ား ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ 
ဘာသာစကားစြမ္းရည္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား 
အား သင္တန္းေပးျခင္း ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ 
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကို အားေပးရန္ ၀န္ေဆာင္မႈ
မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 
၄င္းတို႔သည္ အသုံးျပဳသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကို 
ျဖည့္ဆည္းသည့္ ဘာသာစကား-
သိနားလည္သည့္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား၏ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ားသည္ 
ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနရသူမ်ား၏ 
ဘာသာစကား ႏွင့္ စာေပစြမ္းရည္ကို 
နားလည္မႈ လြဲေနဟန္ရွိသည္

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
ဆက္ဆံေရးအခက္အခဲ၏ အတိုင္းအဆ 
ကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ား 
သတိမမူမိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပုံရသည္။ 
တုံျပန္ရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ 
ဘာသာစကား၏ အေရးပါမႈကို 
အသိအမွတ္ျပဳၾကေသာ္လည္း 
ဘာသာစကားအခက္အခဲႏွင့္ပတ္သက္၍ 
၎တို႔၏အယူအဆမ်ားသည္ စခန္းမ်ားရွိ 
လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ။ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
ဆက္သြယ္ေရးသည္ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူထု၏ ဘာသာစကားႏွင့္ 
စာတတ္ေျမာက္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ား၌ 
နားလည္မႈလြဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ေနရသည္။ 

• စာတတ္ေျမာက္မႈမွာ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
ပညာရွင္အမ်ားစု 
ယုံၾကည္ထားသည္ထက္ အလြန္ပင္ 
နည္းပါးေနသည့္အတြက္ 
ႏႈတ္ျဖင့္ဆက္သြယ္ေရးမွာ 
အေရးပါသည္။
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• ျမန္မာ ႏွင့္ ရခိုင္စကားေျပာနိုင္သည့္ 
ဗဟုသုတမွာလည္း 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ား 
ထင္ထားသည္ထက္ ပိုနည္းပါးသျဖင့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာစကားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈမွာ 
မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ၄င္းအခ်က္သည္ 
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
လူငယ္ လူရြယ္မ်ားႏွင့္ နယ္ပိုင္းတြင္ 
ေနထိုင္ေသာ သူမ်ားအၾကားတြင္ 
ပိုထင္ရွားသည္။  

ယင္းနားလည္မႈလြဲျခင္းမ်ားသည္ လူသား
ခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ားမွတဆင့္ 
ျပည္တြင္း ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရသူမ်ား
ထံသို႔ အခ်က္အလက္မ်ား စီးဆင္းမႈအေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာရွိ႐ုံသာမကပဲ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ားေ
ပၚထားရွိသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ 
ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္အေပၚတြင္လည္း 
သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေ
ထာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ 
အြန္လိုင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာလႊာက 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ား၏ 
ဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနကို ေဖာ္ျပေပးသည္။6 
ဤေလ့လာဆန္းစစ္လႊာ၏ရလဒ္အား 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
JIPS စခန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို ေကာက္ေၾကာ
င္းဆြဲသည့္ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ပါက 
စခန္းမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ား၏ 
ဘာသာစကားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

6 "လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ား” တြင္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးအခင္းအေပၚ 
အေျခခံသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္မဆို 
မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆို လုပ္ကိုင္ေပးေနၾကေသာ 
မည္သည့္နိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံတကာ 
ဝန္ထမ္းမဆို ပါဝင္သည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
မူလေမးခြန္းမ်ားအပါအဝင္ အြန္လိုင္းစစ္တမ္းႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
[https://translatorswithoutborders.org/wp-con-
tent/uploads/2019/09/Final-Methods_and_lim-
itations_-_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.
pdf] ကို ၾကည့္ရႈပါ။

အယူအဆမ်ားမွာ တကယ့္လက္ေတြ႕ႏွင့္ 
ကြာဟမႈရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ားသည္ 
စခန္းရွိလူမ်ား၏ 

စာတတ္ေျမာက္မႈအဆင့္ကို 
ပိုမိုခန႔္မွန္းထားၾကသည္ 

ျပည့္စုံသည့္ JIPS အခ်က္အလက္မ်ားအရ 
ကၽြန္ုပ္တို႔၏ဆန္းစစ္လႊာကို ေျဖဆိုသည့္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ား 
၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက သူတို႔တြင္ 
စာတတ္ေျမာက္မႈအဆင့္၊ ေျပာဆိုသည့္ 
ဘာသာစကား ႏွင့္ ထိခိုက္ခံရသည့္လူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အျခားသက္
ဆိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္
သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
လုံေလာက္စြာရရွိခဲ့ျခင္းမရွိဟု 
ခံစားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာလႊာသည္ အားလုံးကို 
ကိုယ္စားမျပဳနိုင္ေသာ္လည္း တုံ႔ျပန္မႈတြင္ 
ဗဟုသုတႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကီးမားေသာ 
ကြာဟခ်က္ရွိေနေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။

စခန္း ႏွင့္ ရြာမ်ားရွိ စာတတ္ေျမာက္မႈအေၾကာင္း 
၄င္းတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ားက 
ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ား၏ 
၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
ရိုဟင္ဂ်ာစာတတ္ေျမာက္သည္ဟု 
သာမန္အားျဖင့္ ထင္ထားၾကသည္။ ၇၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ရခိုင္စာတတ္ေျမာက္ၾကၿပီး 
၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က 
ဗမာစာတတ္ေျမာက္ၾကသည္ဟု 
ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ ယင္းရလဒ္မ်ားအရ 
ရိုဟင္ဂ်ာ စာတတ္ေျမာက္မႈ ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ 
ပညာေရးအဆင့္အေၾကာင္း အနည္းအက်ဥ္းသာ 
သိရွိနားလည္ထားသည္ကို ျပသေနပါသည္။ 

အမွန္စင္စစ္ ေနာက္ဆုံး 
ကိုယ္စားျပဳအခ်က္အလက္မ်ားအရ 
သုံးပုံတစ္ပုံထက္နည္းေသာ 

https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Methods_and_limitations_-_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Methods_and_limitations_-_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Methods_and_limitations_-_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Final-Methods_and_limitations_-_for_translation_-_DO_NOT_CHANGE.pdf
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ေကာ့ဘဇားရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ 
ျမန္မာနိုင္ငံမွမထြက္ခြာမီ 
အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္
မွတ္မိသည့္အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တြင္ 
ဘာသာစကားအခက္အခဲက လူသား
ခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးနယ္ပ
ယ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ ဆက္သြယ္မႈကို 
ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ 
ေမးျမန္းခံရသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက 
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ 
ဘာသာစကားအခက္အခဲရွိေၾကာင္းကို 
အစီရင္ခံၾကသည္။ 
ယင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ရဲ ႏွင့္ 
စစ္တပ္အရာရွိမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
အေျခအေနမ်ား၏ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တြင္ 
အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာလိုေျပာၿပီး 
၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရခိုင္လိုေျပာကာ 
၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရိုဟင္ဂ်ာလို 
ေျပာပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ျမန္မာ 
သို႔မဟုတ္ ရခိုင္ စကားေျပာတတ္သည့္ 
အိမ္သားတစ္ေယာက္မရွိသည့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ အခက္အခဲ 
ႀကီးႀကီးမားမားရွိခဲ့ၾကသည္။ 
ေမးျမန္းခံရသူမ်ား၏ 
ေလးဆယ့္ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက 
"တစ္ခါတစ္ရံ" 
အာဏာပိုင္မ်ားေျပာသည္ကို 
နားလည္သည္ဟု ေျပာၾကၿပီး ၁၁ 
ရာခိုင္ႏႈန္းက လုံး၀နားမလည္ဟု 
ေျပာၾကသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ တစ္၀က္ခန္႔ေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ားသည္သာ 
စာတတ္ေျမာက္ၾကသည္။7 
၄င္းအခ်က္အလက္တြင္ တတ္ေျမာက္သည့္ 
ဘာသာစကားကို မေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း 
၄င္းကို ျမန္မာဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ယူဆနိုင္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားသည္ 
စံသတ္မွတ္ထားျခင္းရွိသည့္ 
ဘာသာစကားတစ္ခု မဟုတ္သည့္အျပင္ 
ရခိုင္ဘာသာစကားကို မည္သည့္ ႐ုံး သို႔မဟုတ္ 
ေက်ာင္းတြင္မွ အသုံးမျပဳၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳနိုင္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားမရွိေသာ္လည္း 
ထိုဘာသာစကားမ်ားတြင္ 
စာတတ္ေျမာက္မႈသည္ ပိုမိုနည္းပါသည္။ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ား 
သည္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနရသူမ်ား၏ 
ဘာသာစကား စြမ္းရည္အေပၚ 
နားလည္မႈ လြဲေနၾကသည္ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူေ
တာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေျပာဆိုေသာ 
ဘာသာစကားမ်ား၏ပ်ံ႕ႏွံ့မႈ ႏွင့္ 
၎တို႔ၾကားတူသည့္အခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ကြဲျပားသည့္ အခ်က္မ်ားကို မွားယြင္းစြာ 
နားလည္ထားၾကသည္။ 

ရွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းက ရိုဟင္ဂ်ာစကားသည္ 
ရခိုင္ႏွင့္ အလားတူသည္ဟု လည္းေကာင္း  

7 JIPS ၏စာတတ္ေျမာက္မႈတိုင္းတာခ်က္မွာ 
မည္သည့္ဘာသာစကားျဖင့္မဆို 
ရိုးရွင္းေသာဝါက်တစ္ခုကို နားလည္စြာ 
ဖတ္နိုင္ေရးနိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္အစီရင္ခံထား
ခ်က္ျဖစ္သည္။ ၎မွာ TWB ၏ အြန္လိုင္းစစ္တမ္းတြင္ 
သုံးႏႈန္းထားေသာ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ 
ကြာျခားသည္ ("သင့္အျမင္တြင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ 
စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မၽွသည္ 
ေအာက္ပါ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာဘာသာစကားကို 
နားလည္သနည္း။")
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၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက  
ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရသူအမ်ားစုသည္ 
၄င္းကိုနားလည္ၾကသည္ဟုလည္းေကာင္း 
ထင္ၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ 
ဘာသာစကားႏွစ္ခုသည္ အျပန္အလွန္ 
နားလည္နိုင္စြမ္းမရွိပါ။ JIPS 
အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ 
ရခိုင္လိုေျပာၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပိုနည္း 
(၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း)ပါသည္။ 

JIPS အခ်က္အလက္တြင္ အမ်ိဳးသားငယ္ 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ အနည္းစုသည္ 
ရခိုင္လိုေျပာတတ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းထားမ်ားအရ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ေဝး
သည့္ေဒသမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူမ်ားသည္ 
ရခိုင္ဘာသာစကားကို အနည္းငယ္သာ 
ေျပာဆိုနိုင္ၾကပါသည္။

အလားတူပင္ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေနရာ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူအမ်ားစုသည္ 
ျမန္မာလိုနားလည္ၾကသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းသည္လည္း 
ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္းမရွိပါ။ 
အမွန္စင္စစ္ JIPs က ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တြင္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္ႏွင့္ ၁၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ျမန္မာစကားေျပာတတ္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီး ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာေနရာႏွင့္ ယင္းေနရာတြင္ျဖစ္ေပၚေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ တည္ေနရာကို 
ညႊန္ျပသည့္ ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခု။ ပုံႏွင့္တကြ ဆီေလ်ာ္စြာျပသမႈက စာတတ္ေျမာက္မႈနည္းပါးသည့္ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား နားလည္မႈကို ေခ်ာေမြ႕ေစနိုင္ပါသည္။



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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