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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကို ဘယ္သူေတြ
ခုိးယူသြားသလဲ”

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate
“ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကို ဘယ္သူေတြ ခုိးယူသြားသလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
“စားခ်ိန္မွာ ၀င္စားမယ္ အိပ္ခ်ိန္မွာ ၀င္အိပ္မယ္” ဆုိတဲ့ ဆရာ
စုိင္းခမ္းလိတ္ရဲ႕ သီခ်င္းစာသားဟာ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ေမြးဖြားလာၾကတဲ့  
ကေလးေတြ  အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္  ပိုလို႔ေတာင္ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့  ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီေကာက္ခ်က္ဟာ  စိတ္ကူးမွန္းဆခ်က္  မဟုတ္ပါဘူး။
ကမၻာ့ကေလးဦေရရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံုဟာ ကေလးဘ၀ေတြ  ခိုးယူခံေနရတယ္
လို႔  ကုလသမဂၢရဲ႕ အစီရင္ခံစာသစ္မွာ ေဖာ္ျပ ထားပါ တယ္။  ကေလးေတြရဲ႕
မနက္ျဖန္ဟာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕  အနာဂတ္ျဖစ္လို႔  ကေလးဘ၀ေတြ ခိုးယူခံ
ရတာဟာ ႏိုင္ငံရဲ ့ အနာဂတ္ေတြ ခုိးယူခံရတာ အတူတူပါပဲ။
အပူပင္ကင္းတဲ့ ကေလးဘ၀
ကေလးဘ၀ဟာ အပူအပင္ကင္းကင္း၊ အေႏွာက္အယွက္ကင္း  
ကင္းနဲ႔ ႀကီးထြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ငယ္ရြယ္ႏုနယ္
စဥ္မွာ မိခင္ရင္ခြင္မွာ ႏုိ႔ရည္၀၀ စို႔ခြင့္ရတဲ့ ကေလးဟာ ကံေကာင္းလြန္းတဲ့
ကေလးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အရြယ္နဲ႔သူ ကုိယ္ကာယ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ သူ႔ပါရမီအတုိင္း
ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး ျမင့္မားဖို႔၊ ရုပ္ပိုင္းနဲ႔ စိတ္ပိုင္း ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး အေႏွာင့္
အယွက္ကင္းကင္းနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔  လိုအပ္ပါတယ္။  ေက်ာင္းသြားခ်ိန္မွာ ေက်ာင္း
သြားၿပီး၊ ကစားခ်ိန္ ကစားခြင့္ရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနမ်ဳိးမွာႀကီးျပင္း
ခြင့္ရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လူ႔ေလာကထဲ မ်က္စိသူငယ္နဲ႔ ကေလးတုိင္းဟာ
မိဘနဲ႔ အသိုင္းအ၀ုိင္းဆီက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ဂရုစိုက္မႈနဲ႔ ထုိက္တန္တာ
ခ်ည္းပါပဲ။ သဘာ၀အတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ရွင္သန္ခြင့္ကို အညြန္႔ခ်ဳိးတာ မခံ
ထုိက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဒီလို မဟုတ္ဘဲ ကမၻာေပၚမွာ ရွိတဲ့
ကေလးအေရအတြက္ရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံုဟာ အေႏွာင့္အယွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးရဲ႕
ေဘးဒဏ္ကို ခံေနရပါတယ္။
ကံၾကမၼာဆုိးေအာက္မွာ ကေလးသန္းေပါင္းမ်ားစြာ
ဒီေန႔ ကမၻာမွာ ကေလးငယ္ သန္း ၇၀၀ ရဲ႕ ဘ၀ေတြဟာ ေစာေစာ
စီးစီး ကေလးဘ၀ကို အဆံုးသတ္ၾကရတယ္လို႔ Save the Children ရဲ႕
အစီရင္ခံစာ အသစ္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့မႈ
ပဋိပကၡေတြ၊ စစ္ပြဲေတြနဲ႔  အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ အသက္မျပည့္
ခင္ အိမ္ေထာင္က်တာ၊ မသိတတ္တဲ့အရြယ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ လုိက္ရတာ၊
အာဟာရ မျပည့္၀ ခ်ဳိ႕တဲ့တာ၊ ပညာေရးမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံ ေခ်ာင္ထုိးခံရတာ၊
အတင္းအဓမၼ ကေလးအလုပ္သမားဘ၀ တြန္းပို႔ခံရတာ စတဲ့ ေလာကဓံ
ဆုိးေတြေအာက္မွာ က်ေရာက္ေနရပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ကမၻာမွာ
ကေလးလူဦးေရ ေလးပံုတစ္ပံုဟာ  ေသနတ္သံ၊ ဗံုးသံေတြေၾကာင့္ အိပ္ေရး
မ၀ဘဲ လန္႔ႏိုးေနရ၊  ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ လူမႈေရး ျပႆနာေတြေၾကာင့္ ေမတၱာ
ငတ္မြတ္၊ ပညာခ်ဳိ႕တဲ့၊ အဟာရျပတ္လပ္၊ ေသြးဆာေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔
ပဋိပကၡထဲ မသိနားမလည္တဲ့ အရြယ္မွာပဲ ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခ်ခံထား
ရၿပီး ဒုကၡေတာထဲမွာ မေသရံု ရွင္သန္ ရုန္းကန္ေနတဲ့ ဘ၀ေတြ သန္းခ်ီ
ရွိေနပါတယ္။ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရ၊ ဒါမွမဟုတ္ လမ္းမွားဆီ တြန္းပို႔တာ ခံေန
ပါတယ္။ ဒီကေလးေတြ ႀကီးျပင္းလာမယ့္ တုိ္င္းျပည္တျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ကို
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မွန္းဆၾကည့္ရင္ ရင္ေမာစရာပါပဲ။
ကေလးေတြ ဘယ္ေရာက္ၿပီး ဘာျဖစ္ေနၾကလဲ
ကမၻာမွာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္ ၂၆၃ သန္းဟာ  
ေက်ာင္းေတြကို ေက်ာခုိင္း ေနၾကရပါတယ္။ ၁၆၈ သန္းဟာ ကေလးအလုပ္
သမား ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ၈၅ သန္းဟာ အႏၱရာယ္မ်ားေပ့ ဆုိတဲ့ အလုပ္ေတြ
ကို လုပ္ကိုင္ ေနၾကရပါတယ္။  ကေလး ၁၅၆ သန္းဟာ  လူစဥ္မမီတဲ့  လူပု
ညႇပ္ကေလးေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္
မိန္းကေလး ၁၅ သန္းဟာ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ ေရာက္ကုန္ၾကပါတယ္။
သူတို႔ထဲက ၄ သန္းဟာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ မျပည့္ခင္ အပ်ဳိဘ၀ကို  စြန္႔လႊတ္
လုိက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလး ၂၈ သန္းဟာ  ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ အိမ္
ေျခမဲ့ေတြျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒုကၡသည္ဘ၀ ေရာက္ကုန္ၾကပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္
တုိင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ဘ၀ေရာက္သြားၾကတဲ့
ကေလးငယ္ ၁၆ သန္း ရွိပါတယ္။
ျမန္မာျပည္အတြက္ သတင္းေကာင္းနဲ႔ သတင္းဆုိး
သတင္းေကာင္းကေတာ့ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ဆုိးရြားတဲ့
ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္ထဲမွာ  ျမန္မာျပည္ဟာ ေအာက္ဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံ စာရင္းမွာ
မပါ၀င္တာပါ။ အမ်ား ခန္႔မွန္းၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတုိင္း ကေလးေတြဘ၀
ေစာေစာ အဆံုးသတ္ရတဲ့ ေအာက္ အ၀ီစိ ၁၀ ႏိုင္ငံဟာ ဂီနီ၊ မာလီ၊
ဆိုမာလီယား၊ ေတာင္ဆူဒန္ စတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္ဘဲ ဆင္းရဲတြင္းနဲ႔
ပဋိပကၡေတြ ထူေျပာတဲ့ အာဖရိက ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြဘ၀
သာယာေျဖာင့္ျဖဴးတဲ့ အထက္ ထိပ္ဆံုး ႏိုင္ငံေတြကလည္း အမ်ားသိၿပီးသား
ျဖစ္တဲ့အတုိင္း ေနာ္ေ၀၊ ဆီြဒင္၊ နယ္သာလန္ စတဲ့ ခ်မ္းသာၿပီး ႏုိင္ငံေရး
တည္ၿငိမ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ ့ အဆင့္ေနရာက ၁၇၂
ႏိုင္ငံထဲမွာ ၁၁၂ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံ မိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္တဲ့ ထုိင္း (၈၄)၊
ဗီယက္နမ္ (၉၂)၊ ဖိလစ္ပိုင္ (၉၆)၊ အင္ဒိုနီးရွား (၁၀၁)၊ အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယ
(၁၁၆) တို႔န႔ဲ ႏႈိင္းယွဥ္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ အဓိက ျပႆနာတစ္ခုက ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလး
ေတြထဲက ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ကေလးသဘာ၀အတိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးသင့္သေလာက္
မဖြံ႔ထြားႏိုင္ေတာ့ဘဲ လူပုညႇပ္ကေလးေတြ ဘ၀မွာ ရပ္တန္႔ သြားၾကတာပါပဲ။
အေရအတြက္အားျဖင့္ ၁ ဒသမ ၃ သန္း ရွိတယ္လို႔ Save the Children
ရဲ ့အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီကိန္းဂဏန္းကို ပိုၿပီး အေသးစိတ္
သရုပ္ခြဲမယ္ဆုိရင္ ဆင္းရဲတြင္းနက္တဲ့ ေဒသေတြ၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသ
ေတြမွာ ကေလးေတြရဲ႕ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ဆုိခဲ့တဲ့အတုိင္း လူစဥ္မမီ ျဖစ္ေန
ၾကတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
အႏၱရာယ္ၾကားမွာ ေမြးဖြားလာၾကျခင္း
ဇာတ္လမ္းက ဒီမွာ မဆံုးေသးပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ဟာ ကေလး
သူငယ္ ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံ စာရင္း၀င္ ျဖစ္ရံုမက၊ ဒီနွစ္ပိုင္းေတြ
အတြင္း သက္ငယ္ မုဒိမ္းလုိမ်ဳိး  ကေလးေတြအေပၚ  က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္
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မႈေတြ ျမင့္တက္္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။  ျပည္တြင္းစစ္  ပဋိပကၡထဲ၊ အစြန္း
ေရာက္ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္
ေနရတဲ့ ကေလးငယ္ သိန္းခ်ီ  ရွိေနပါတယ္။  ေနာက္ထပ္  စိုးရိမ္စရာ တစ္ခု
ကလည္း ျမန္မာျပည္လို ျပင္းထန္တဲ့ ပဋိပကၡရွည္ၾကာတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ ကေလး
ငယ္ေတြဟာ ကေလးစစ္သား ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ပဋိပကၡထဲမွာ အိုးမဲ့
အိမ္မဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ဗံုးက်ဲခံရႏုိင္ပါတယ္။
ကံဆုိးရင္ အေျမာက္ဆံ ဗံုးဆံေတြထဲမွာ အသက္ေပ်ာက္သြားႏိုင္တာပါပဲ။
စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ေခ်ာင္ပိတ္သလို ျဖစ္ေနၿပီး၊ ဆင္ျခင္
တံုတရား နည္းပါးတဲ့ မိဘေတြကေန ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးေတြဟာ
လူကုန္ကူးသူေတြရဲ႕သားေကာင္ဘ၀ အခ်ိန္မေရြးျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ မိဘ
ေတြရဲ႕ ကစဥ့္ကလ်ား စီးပြားေရး အေျခအေနေၾကာင့္ မိန္းကေလးငယ္
ေတြကို မသမာသူေတြ လက္ထဲ ေရာင္းစားမိလ်က္သား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ေက်ာင္းကေနထုတ္ၿပီး အရြယ္နဲ႔ မမွ်တဲ့ အလုပ္ေတြ ေစခုိင္းတာ ျဖစ္ႏိုင္
ပါတယ္။ ဆင္ျခင္တံုတရား မျပည့္၀ခင္မွာ မာယာမ်ားတဲ့ ေလာကထဲမွာ
က်င္လည္ရင္း အမွား၀ကၤပါမွာ လမ္းစရွာမရတာ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနတို႔က
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ လူကုန္ကူးမႈ အေရအတြက္ဟာ ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီ
ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ တႏိုင္ငံလံုးမွာ  လူမသိသူမသိ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကေလးသူ
ငယ္ေတြကို လူကုန္ကူးမႈ၊ ကေလးလုပ္အားေတြအေပၚ မေတာ္မတရား
ေခါင္းပံုျဖတ္မႈေတြကို မီးေမာင္းထုိးျပေနၿပီး ျပႆနာ တစ္စံုလံုးရဲ႕ ထိပ္ဖ်ား
ပိုင္းေသးငယ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းပဲ ရွိဦးမယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
ကေလးေတြရဲ ့ မနက္ျဖန္၊ ႏုိင္ငံရဲ ့ မနက္ျဖန္
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာၿပီး လူရည္လူေသြး ျမင့္မားတဲ့ ကေလး
ေတြကသာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို အေကာင္းဆံုး တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ပဋိပကၡေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ လူ႔အဖဲြ႔
အစည္းအတြင္း အစြန္းေရာက္ အယူအဆေတြ ကင္းေ၀းၿပီး သဟဇာတျဖစ္
ေရးအတြက္ ဆုိရင္လည္း ေနာင္မွာ လူႀကီးျဖစ္လာမယ့္ ဒီေန႔ ကေလးေတြကို
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဘယ္လို ဂရုစိုက္ၿပီး ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ၾကမလဲဆိုတဲ့ အေပၚ
မူတည္ပါတယ္။  တနည္းအားျဖင့္  ကေလးေတြကို ပညာျပည့္၀ ႏွလံုးလွတဲ့
သူေတြျဖစ္လာေအာင္  ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မလား။  ဒါမွမဟုတ္ ပညာမဲ့ၿပီး အၿငိဳး
အေတး အာဃာတေတြ ႀကီးမားတဲ့  သက္ရွိ ဗံုးေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ကေလး
ဘ၀ကတည္းက ႏွလံုးသားေတြကို အဆိပ္ခပ္၊ အမုန္းနဲ႔ ေဒါသစနက္တံ
တပ္ဆင္ေပးလိုက္မွာလားဆုိတာ ဒီေန႔ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အလႊာ
အသီးသီးမွာရွိေနတဲ့ လူႀကီးေတြကို အေရးတႀကီး ေမးရမယ့္ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါ
တယ္။

