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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။

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။

“သင္ရိုးနဲ႔ သင္ၾကားေရးစနစ္ ဘယ္က
စေျပာင္းမလဲ”

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
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ၾကားမွာလည္း မိမိသားသမီး စာေမးပဲြမွာ အမွတ္ေကာင္းေရးအတြက္ ဦး
တည္မႈေတြ အၿပိဳင္အဆုိင္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ရမွတ္ေကာင္းေရးကို အဓိကထား
တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြၾကားမွာလည္း မိမိအမွတ္ေကာင္းေရးဆိုတဲ့
အတၱစိတ္ေတြကသာ ႀကီးစုိးၿပီး ၾကက္တူေရြးႏုတ္တိုက္ က်က္မွတ္သင္
ၾကားမႈေတြကို ပုိၿပီး တြင္က်ယ္ေစခဲ့ပါတယ္။
အခုစတင္ေျပာင္းလဲမယ့္ စနစ္က စာေမးပြဲက အဓိက မဟုတ္ပဲ
၁ ႏွစ္တာလံုး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူကို အကဲျဖတ္ေလ့လာေစာင္ၾကည့္
မယ့္ စနစ္သစ္ကို ႀကိဳဆုိမႈေတြရွိသလို၊ မႀကိဳဆုိတဲ့ ေက်ာင္းသားမိဘေတြ
လည္း ရွိေနပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြၾကားမွာေတာ့ စနစ္သစ္က သူတို႔
ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ဖိအားေတြကို ေလ်ာ့က်သြားေနရတဲ့ ဖိအားေတြ
ကို ေလ်ာ့က်သြားေစမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရေတြ၊ တုိင္းရင္းသားပညာေရးဆုိင္ရာ အစိုးရေတြ၊
တုိင္းရင္းသားပညာေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းေတြက သူတို႔ရဲ႕ေဒသတြင္း
ပညာေရးစနစ္ကို သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိမယ့္ ပညာေရးစ
နစ္ကို ရရွိဖို႔ တနည္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးစနစ္ရရွိဖို႔ တုိင္းရင္းသား
ေတြဘက္က ေတာင္းဆိုလာၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဖက္ဒ
ရယ္ပညာေရးစနစ္က လက္ေတြ႔မက်ဘူးလို႔ ပညာေရး ကၽြမ္းက်င္သူေတြ
က ေထာက္ျပၾကပါတယ္။
ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ စာမတက္သူ ၃၅
သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားဆံုးကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္မွာျဖစ္ကာ စာမတက္သူ
၁,၃၁၄,၅၇၀ ရွိတယ္လို႔ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက စြမ္းေဆာင္ရည္
မေကာင္းတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ေဝလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားဆီကို
ေျပာင္းေရႊ႕မယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာကလည္း ေဝလံေခါင္သီတဲ့ တုိင္းရင္းသား
ေဒသေတြက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံသလို
ျဖစ္ေနလို႔ ေဝဖန္သံေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။
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“သင္ရုိးနဲ႔ သင္ၾကားေရးစနစ္ ဘယ္က စေျပာင္းမလဲ”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ့ပညာ
ေရးစနစ္ဟာ NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔
ျပင္ဆင္မႈေတြ ရွိလာေပမယ့္လည္း အတားအဆီး၊ အခက္အခဲေတြမ်ားစြာ
ေစာင့္ႀကိဳေနပါတယ္။ ပညာေရးစနစ္ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ေက်ာင္းပညာေရး၊
ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရနဲ႔ ကိုယ္တိုင္သင္ယူပညာေရး ၃ မ်ဳိးအနက္
ေက်ာင္းပညာေရးဟာ ႏိုင္ငံတုိင္းမွာ အစိုးရက စီမံကိန္းမ်ားစြာနဲ႔ အင္
တိုက္အားတိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ထြန္းကား
လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ေအာက္မွာ ပါဝင္တဲ့ အေျခခံပ
ညာေရး ၃ ခုစလံုးဟာ စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္
ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အာဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏုိင္တဲ့ ေက်ာင္းသားထုႀကီး
အျမင္က်ယ္၊ စာတက္ေျမာက္မွာကို မလိုလားတာေၾကာင့္ အရည္အေသြး
ထက္ အေရအတြက္သာရွိတဲ့ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေအာင္ စီမံခဲ့ၾကပါတယ္။
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြ ေရးဆြဲရာမွာလည္း ေက်ာင္းသားစာ
တက္ေျမာက္ေရးထက္ အာဏာရွင္ေတြစိတ္ႀကိဳက္ ပံုစံမ်ဳိးေရးဆြဲတာ၊
တကၠသိုလ္ေတြကို ၿမိဳ႕ျပင္ထုတ္ၿပီး တိုင္း/ ျပည္နယ္တုိင္း၊ ၿမိဳ႕တုိင္းမွာ
တကၠသိုလ္ေတြကို ဖြင့္လွစ္လာတာ၊ ဗဟုိဦးစီးစနစ္နဲ႔ အစိုးရတကၠသိုလ္မွန္
သမွ်ကို ပိုမိုခ်ဳပ္ကို္င္လာတာ၊ မေအာင္မရွိ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ဘြဲ႔ရမ်ားစြာ ထြက္ေပၚ
လာတဲ့ အေဝးသင္ပညာေရးစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာ အပါအ
ဝင္ ပညာေရးစနစ္တခုလံုး ကေမာက္ကမျဖစ္ေစမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ဟာ တခ်ိန္က အာရွမွာ နာမည္ေက်ာ္
အရည္အေသြးေတာက္ေျပာင္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း စစ္
အာဏာရွင္စနစ္ လက္ေအာက္မွာေတာ့ အဲဒီ ေက်ာ္ၾကားမႈေတြ အကုန္
ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ရပါတယ္။
NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာေတာ့ ပညာေရးစနစ္ဆုိင္ရာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဟန္ျပင္လာၿပီး အထူးသျဖင့္
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ၉ သန္းေက်ာ္ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့
အေျခခံပညာေရးက႑ကို စတင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္
ပါတယ္။

အတန္းတင္စာေမးပြဲစနစ္ ဖ်က္သိမ္းမယ္

လာမယ့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ကစလို႔ ပထမတန္းကေန
နဝမတန္းအထိ အတန္းတင္စာေမးပြဲ ေအာင္၊ ရံႈးစနစ္နဲ႔ အတန္းတင္တာ
ေတြ မလုပ္ေတာ့ပဲ တက္ကၽြမ္းမႈအဆင့္ကို ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လုပ္ငန္းေပး
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ၿပီး Grade A, B, C, D ျဖင့္
ေအာင္၊ ရံႈး သတ္မွတ္ရာတြင္ ေပါင္း၍ အကဲျဖတ္ေတာ့မယ္လို႔ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ သိရပါတယ္။
အေျခခံပညာေရးစနစ္မွာ အမွတ္ေပးစနစ္နဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ
အၾကား အၿပိဳင္အဆုိင္ က်က္မွတ္သင္ယူရသလို ေက်ာင္းသားမိဘေတြ

သင္ရိုးနဲ႔ သင္ၾကားေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲ

လာမယ့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ကစလုုိ႔ အေျခခံပညာေရး
ပထမတန္းကေန န၀မတန္းအထိ သင္ရုိးေတြမွာ ယခင္သင္ရုိးနဲ႔ကြဲလြဲတဲ့
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ေတြးေခၚဆုုံးျဖတ္ သိႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့သင္ရုိးေတြ
ထည့္သြင္းထားတယ္လုိ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကေန သိရပါတယ္။ သခ်ၤာ
နဲ႔ သိပၸံဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြမွာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သင္
ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ေတြးေခၚစဥ္းစားႏိုင္မႈစြမ္းရည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာဖုုိ႔ ရည္
ရြယ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကယ
ုိ တ
္ င
ုိ ္ ကေလးကိယ
ု တ
္ င
ို တ
္ င္ျပ
ေသာ စြမ္းရည္စနစ္ေတြ ပါဝင္မွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းမွာသင္ေထာက္ကူပစၥည္း
စံုလင္စြာျဖင့္ ကေလးနားလည္ေအာင္သင္ၾကားမွာလို႔ သိရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြက တႏိုင္ငံလံုး
အတုိင္းအတာနဲ႔ ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ပါ့မလား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၉ သန္း
ေက်ာ္ဆီကို သင္ရိုးသစ္နဲ႔ သင္ၾကားမယ့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းေတြ
အလံုအေလာက္ ရွိပါ့မလား ဆုိတာကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာပါပဲ။ သင္
ရိုးသစ္၊ သင္ၾကားနည္းစနစ္သစ္ေတြနဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အကၽြမ္းတဝင္
ရွိႏုိ္င္ဖုိ႔လည္း အခ်ိန္မ်ားစြာယူဖုိ႔ လုိေနတဲ့အျပင္ သင္ၾကားနည္းစနစ္သစ္
မွာ စိတ္ပါလက္ပါ သင္ၾကားပို႔ခ်ႏုိ္င္ဖို႔ မက္လံုးေတြ ေပးသင့္တယ္ဆုိတဲ့
ေဝဖန္သံုးသပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၉ သန္း
ေက်ာ္အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမ သံုးသိန္းခုႏွစ္ေသာင္းသာ ရွိတာမို႔ ဆရာ၊
ဆရာမ မလံုေလာက္တဲ့ ျပႆနာကိုလည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကန္
ထရိုက္စနစ္နဲ႔ ငွားရမ္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း
ဒီလိုစနစ္နဲ႔ ငွားရမ္းတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ေျဖရွင္းနည္းမဟုတ္ပဲ ပညာ
ေရးစနစ္ကို ပိုၿပီး ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္မွာ အဓိကအားျဖင့္ ပညာေရးဝန္
ႀကီးဌာနက တုိက္ရိုက္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနတာမို႔ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ကို အသံုး
ျပဳေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြက ပညာ
ေရးမွာ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးစနစ္ က်င့္သံုးဖုိ႔နဲ႔ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား
နဲ႔ ျပဌာန္းထားတဲ့ သင္ရိုးေတြျဖစ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုသံေတြ တေန႔ထက္တေန႔
က်ယ္ေလာင္ လာေနပါတယ္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္

NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အ
တြက္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၇၆၄ ဘီလီယံ အစိုးရအသံုးစ
ရိတ္ရဲ႕ ၈ ဒႆမ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အသံုးျပဳဖုိ႔ ေတာင္းခံပါတယ္။
ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တုိးျမႇင့္မႈဟာ ပညာေရးစနစ္သစ္ေျပာင္း
လဲမႈ ေအာင္ျမင္ေရးမွာ အဓိက က်ပါတယ္။ သင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမ
ေတြရဲ႕ လစာတိုးျမႇင့္ေပးၿပီး သူတို႔အတြက္ ဖူလံုတဲ့စရိတ္ ေပးထားႏုိင္မယ္
ဆိုရင္ ျမန္မာ့ပညာေရးမွာ ႀကီးမားစိုးမိုးေနတဲ့ က်ဴရွင္စနစ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစ
ႏိုင္ပါတယ္။

သူတို႔အျမင္

“စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းတာက စၿပီးေျပာင္းတာမွာ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားေတြက သေဘာက်တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔အ
ေပၚမွာ ဖိအားပိုၿပီး နည္းသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ သေဘာမက်တာက မိဘ
ေတြ၊ သူတို႔ကို ပညာေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ခုိင္းရမယ္၊ ဒါမွ ဖိအားဘယ္
ေလာက္မ်ားလဲဆုိတာ သိမွာ”

(ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)

“စာေမးပြဲဆိုတာ သင္ၾကား သင္ယူမႈရဲ႕အစိတ္အပိုင္းေလးပါပဲ။
အခုက စာေမးပြဲက လႊမ္းမိုးေနတယ္။ အဲ့ဒါက ပညာေရးမွာ ပ်က္စီးျခင္း ၅
ပါး မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ၆ ပါး ျဖစ္သြားတယ္။ လူကို ၾကက္တူ ေရြးျဖစ္ေအာင္
လုပ္ေနတာ။”

(ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အၾကံေပး ပညာရွင္ဦးသန္းဦး)

“ပညာေရးဆုိတာ အျဖဴထည္ပါ။ ဖက္ဒရယ္ဆုိတဲ့ အသံုးမ်ဳိးက
ႏိုင္ငံေရးေရာသလိုခံစားရတယ္။ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးဆိုတာ လက္ေတြ႔
မက်ဘူး ထင္တယ္။”

(ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ - ILBC)

