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 (၂၈)နှစ်ေြမာက် ကမာ့ဆရာများေန့သို့ ေပးပုိ့သည့် 
ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားြပuေကာ်မတီ၏ သဝဏ်လွှာ 

၁။ ယေနသည ်ကမာတစ်ဝှမ်းရှိ ဆရာများ၏ ဂုဏ်ရည်ှင့်တန်ဖိုးကို ေလးစားဂဏ်ုြပ 
ေသာအားြဖင့် ၁၉၉၄ ခုှစ်မစှတင်၍ ှစ်စ် ေအာကတ်ိုဘာလ ၅ ရကတုိ်င်း ကျင်းပမြဲဖစ် 
သည့် ၂၈ ှစ်ေြမာက ် “ကမာ့ဆရာများေန့” အချနိ်အခါသမယြဖစပ်ါသည်။ တိုင်းြပည်၏ 
အနာဂတ်ြဖစ်ေသာ မျိးဆကသ်စလူ်ငယမ်ျားကို ဆင်ြခင်တံုတရားှင့်ြပည့်စံုပီး အမှန်တရား 
ကို ြမတိ်ုးတတ်ေအာင် ဆံုးမသွန်သင်ေပးတတ်ကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမများအားလုံး 
ေဘးအရာယအ်မျိးမျိးမ ှကငး်ေဝးပးီ အသိပညာ၊ ဗဟသုုတများကိ ုလွတလ်ပစွ်ာ ေဝမေပး 
ိုင်သူများြဖစ်ကပါေစေကာင်း ယေန ကျေရာကသ်ည့် ေနထူးေနြမတတ်င်ွ အေလးအနက် 
ဆုေတာင်းေမတာ ပိုသအပ်ပါသည်။  

၂။ ဆရာ ဟူသည့်ေဝါဟာရသည် “ဆာယာ- ေအးရိပ”် ဟူသည့် ပါဠိစကားမှ 
ဆင်းသက်လာေသာေကာင့ ်ဆရာတိုမည်သည ်တပည့မ်ျားအေပ ေအးြမသည့်အရိပ်ကိုသာ 
ေပးတတ်သူများဟုအဓိပာယရ်ပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမများသည ်ကိုယ်ကျင့်တရားေကာင်းပီး 
ရဲရင့်မတသည့် လူသားအရင်းအြမစ်များ ဖွံဖိးလာေစရန ် ပျိးေထာင်ေပးသူများြဖစ်က 
သြဖင့် စိန်ေခမများသည့ ် လက်ရှိကမာကးီတွင ် အေရးပါလှသူများ ြဖစ်ကပါသည်။ 
ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်မ၏ ေရေသာကြ်မစသ်ည ် ပညာေရးဟုဆိုလင် ထိုေရေသာကြ်မစ်၏ 
အေရးပါဆံုးအစိတ်အပိုင်းမှာ ဆရာ၊ ဆရာမများပင်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့်ပင ် ဆရာ၊ 
ဆရာမများအား ကမာတစဝ်မ်ှးလုံးက ဂါရဝထား၍ ှစ်စ်အေလးအြမတ်ြပေနကပီး ဆရာ၊ 
ဆရာမများကလည်း ကမာကးီ၏ အနာဂတ်လူငယမ်ျားအတွက် ပညာေရးတိုးြမင့်ရန် 
အစွမ်းကနု ်ကိးစားေနကြခင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။  
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၃။ ပညာေရးလွတလ်ပ်ခွင့်သည ် လူမျိးတစမ်ျိး၊ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအတွက်တွင်သာမက 
ကမာတစဝ်မှး်လုံးတွင် မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည့် အေြခခံလူအခွင့်အေရးပင် ြဖစ်ပါသည်။ 
ယခုှစ် ကမာ့ဆရာများေန ေဆာင်ပုဒ်ြဖစ်သည့် “The transformation of education 
begins with teacher - ပညာေရးအသွင်ေြပာင်းလဲမ ု ဆရာများနှင့် အစြပu” ဟူသည့် 
ေဆာင်ပုဒ်အတိုင်းပင် အေြခခံလူအခွင့်အေရးြဖစ်သည့် ပညာေရးက တိုးတက်လာေစရန် 
ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများအတွက ်ဆရာ၊ ဆရာမများ၏အခန်းကသည ်အလွန်ပင်အေရးကီး 
ပါသည်။  

၄။ ြမန်မာိုင်ငံသည ် ပညာေရးဘတ်ဂျက်ထက် စစ်ေရးဘတ်ဂျကက်ို ပို၍သံုးသည့် 
စစ်အာဏာရှင်များ၏ စစ်အုပခ်ျပ်ေရးလကေ်အာကတ်င်ွ ှစ်ေပါင်းများစွာ ဖိှိပ်ခံလာရသြဖင့် 
ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လူေနမဘဝအစရိှသည့် အေြခခံလူအခွင့်အေရးများပင် အြပည့်အဝ 
မရရိှခ့ဲသည့် ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံြဖစပ်ါသည်။ လက်ေတွအသံုးချိုင်သည့် ပညာရပ်များ၊ 
လွတ်လပ်စွာေတွးေခမများကို သင်ကားခွင့် မရှိခဲ့သည့်အြပင ်ိုင်ငံအဝှမ်းရှိ ကေလးသူငယ ်
များ၊ လူငယ်လူရွယ်များ အများစု လက်လှမ်းမမီသည့် ပညာေရး ြဖစ်ခ့ဲရပါသည်။ ထုိမပင် 
အားမရေသးဘဲ ထိုပညာေရး စနစ်ကိ ု ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန ် ကိးပမ်းခ့ဲေသာ ြပည်သူက 
ထပ်မံေရွးချယ်တင်ေြမာက်ခဲ့သည့ ် ြပည်သူအစိုးရထံမ ှ ြပညသူ်အာဏာကိပုင် လကန်က် 
အားကိုးလုယူကာ တစ်ိုင်ငံလံုးကို စစ်ကန်ဘဝသို ေရာက်ရှိေစခဲ့သြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ 
ပညာေရးမှာ တဖန်ြပနလ်ည ်ပျက်စီးေစခဲ့ပီြဖစ်ပါသည်။ 

၅။ ြပည်သူများက လကမ်ခံသည့် အကမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်များအား ေတာ်လန်ှက 
ရာတင်ွ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ပညာေရးမိသားစုများ အပါအဝင် CDM ြပည်သူဝန်ထမ်းများ၏ 
စည်းလံုးညီွတ်သည့် စိတ်ဓာတ်အင်အားသည် ကီးမားသည့်အေရွကို အစြပခဲ့ပါသည်။ 
ထိုေနာက ် အကမ်းမဖက်ဘ ဲ ေတာ်လှန်ခ့ဲရာမှ လက်နက်ကိုင်၍ ေတာ်လှန်တိုက်ခိုက်ကရာ 
တွင်လည်း ကျရာကမှေန၍ စစ်ေကာင်စီကိ ုအံတုခဲ့ကသည့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ပါဝင်မ 
သည ်အလွန်ပင် ဂုဏ်ယူဖယွ်ြဖစပ်ါသည်။ တစ်ကမာလုံးအေနြဖင့် ပညာေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲ 
ေရးအတွက ်အားသွန်ခွန်စိုက် ကိးပမ်းေနကချနိ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများ ကမူ 
စစ်ကန်ပညာေရးေအာကမှ် လွတေ်ြမာကေ်ရး၊ ဒီမိုကေရစီပညာေရးအတွက ် အသက်ေပး 
ေနရဆဲပင် ြဖစ်ပါသည်။  
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၆။ အကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ လူမဆန်စွာ ဖျက်ဆီးပစ်ခတ်မတိုေကာင့် ုိင်ငံအဝှမ်းရှိ 
ေကျးရွာအေတာ်များများ မီးေဘးသင့်၍ ပျက်စီးခ့ဲရပီးြဖစ်ပါသည်။ ပညာသင်ကားေနကရ 
မည့် ကေလးသူငယမ်ျားအေနြဖင့်လည်း စာအုပ်ှင့်ခဲတံအစား အဝတ်ထုပ်ကိုေကျာပိုးကာ 
စစ်ေဘးေရှာင်ေနကရပါသည်။ ထိုစစ်ေဘးေရှာင်ကေလးသူငယ်များ၏ ပညာေရးအတကွ် 
CDM ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ေစတနာဝ့နထ်မး်ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ People Defence Force မ ှ
ရဲေဘာ်များက တိုက်ပွဲများအကားမ ှ စာသင်ကားပိုချေနကသည့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ယာယီ 
စာသင်ေကျာင်းများလည်း များစွာရှိေနကပီြဖစ်ပါသည်။ ထိုစာသင်ေကျာင်းများအနက် 
ဒီပဲယင်းမိနယ်၊ လကယ်က်ကုန်းေကျးရွာရိှ စစ်ေဘးေရှာင်ကေလးငယမ်ျား စာသင်ကားေန 
ကသည့် ယာယစီာသင်ခန်းအား ရဟတ်ယာ်သံုး၍ ပစ်ခတ်ခ့ဲရာ ကေလးငယ်များ အသက် 
ဆံုးံးခဲ့ရပီး အချိမှာကိယု်လက်အဂါများပင် ဆံုးံးခ့ဲရပါသည်။ ထုိြပင် ဒဏရ်ာရထားက 
ေသာ ကေလးသူငယ်များှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများအား စစတ်ပ်က အဓမဖမ်းဆီးေခေဆာင် 
သွားခ့ဲကပါသည်။ ထုိအြဖစ်အပျကသ်ည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိ ပညာသင်ကားမ၊ သင်ယူမ 
ပကတိအေြခအေနများအနက် တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။   

၇။ အရည်အချင်းထက် အေရအတွကက်ို ဦးစားေပးသည့ ်စစ်ကန်ပညာေရးကိ ုအယံု 
အကည်မရိှကေသာေကာင့် CDM လပ်ရှားမြဖင့် အာဏာရှင်ကိ ု ပုန်ကန်ကေသာ၊ 
စစ်ေကာင်စီကိ ု ေတာလ်ှန်ရင်း မတရားဖမ်းဆးီခံရပီး ေထာင်ချခံေနရေစကာမူ အညံ့မခံဘဲ 
ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆုိင်ေနကေသာ၊ အကမ်းဖက်စစ်တပ်ကို တန်ြပန်စစ်ြဖင့်ခုခံကရာတွင ်ရွပ်ရွပ်ခံခံ 
တိုက်ခိုက်ေနကေသာ၊ တိုက်ပွဲများအကား စစ်ေဘးေရှာင်ရင်း ကေလးငယ်များ၏ စ်ဆက် 
မြပတ်ပညာေရးအတွက ် အားစိုက်ထုတ်၍ သင်ကားပိုချေနကေသာ ဆရာ၊ ဆရာများ 
အားလုံးှင့် ပညာေရးဝန်ထမ်းမဟတုေ်သာလ်ညး် တတ်စွမ်းသည့်ပညာြဖင့် CDM 
ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား ပညာပိုချေပးေနကသူများ အားလံုးကိ ု အထူးပင် 
ေလးစားဂုဏ်ယူပါေကာင်း ေြပာကားလုိပါသည်။ ထုိအြပင် စစ်အာဏာရှင်ဆန်ကျင်ေရး၊ 
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစီိုင်ငံ ထူေထာင်ေရးအတကွ ် ေတာ်လန်ှေရးတင်ွ အသက်စွန်သွားခဲ့ 
ကသည့် ဆရာ၊ ဆရာမများအား အာဇာနည် သူရဲေကာင်းအြဖစ ် ကဗည်းတင်ပါေကာင်း 
ကိုလည်း ဤသဝဏ်လာမှတစ်ဆင့် အေလးအနက ်မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။   
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၈။ ပညာေရးချိတဲြ့ခင်းသည် ိုင်ငံအတွက်သာမက ေဒသတွင်းအတိုင်းအတာ၊ ကမာ 
လံုးအတိုင်းအတာှင့်ပါ ဆိုးကျိးများ ြဖစ်ထွန်းုိင်သည်ကို ိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းများ 
အေနြဖင့်သိရှိပီးြဖစ်သည့်အားေလျာ်စွာ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ပျက်စီးယိုယွင်းေနသည့် ပညာေရး 
က ြပန်လည်ြမင့်တင်လာေရးအတွက ် ြပည်သူအများက ေထာက်ခံသည့် အမျိးသား 
ညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ကိုယစ်ားြပေကာ်မတီတိုှင့် ပူးေပါင်းေဆာင် 
ရွက်ကပါရန ်အေလးအနက ်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။   

၉။ ကျဆံုးသွားခဲ့ကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသူေကျာင်းသားများအပါအဝင် 
ြပည်သူများ၏ မပီးြပတ်ေသးသည့် ေတာ်လှန်ေရးကီးအား အြမန်ဆံုး ပးီြပတေ်အာင် 
ကိးပမ်းကာ လူသားတိုင်း၏ အေြခခံအခွင့်အေရးြဖစ်သည့် ပညာေရးကုိပင် ဖျက်ဆီးေနက 
သည့် အကမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအေနြဖင့် ၎င်းတို၏ လုပရ်ပ်များအတကွ ် မကာမီပင် တာဝန်ခံ 
ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ကိုယစ်ားြပေကာ်မတီအေနြဖင့် ကတိြပလိုပါ 
သည်။ မိမိတိုြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ကိုယ်စားြပေကာ်မတီအေနြဖင့် မတူကွဲြပားေသာ 
ယ်ေကျးမ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကွယ်ယံုကည်မတိုကို အေလးထားလျက ် ြပည်သအူများက 
ေပးအပ်ထားသည့် ဥပေဒြပေရးတာဝနက်ိ ု လက်ကိုင်ထားကာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစီ 
ိုင်ငံေတာ်တစ်ရပ ် တည်ေထာင်ေရးတွင် တက်စွမ်းသမ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ထပေ်လာင်းကတြိပလျက ် ယေနကျေရာက်သည့် ၂၈ ှစ်ေြမာက ် “ကမာ့ဆရာများေန့” 
သဝဏ်လာအား ေပးပိုအပ်ပါသည်။  

 

  

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ကုိယစ်ားြပေကာ်မတ ီ


