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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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“လိင္မႈဆုိင္ရာပညာေရး ေက်ာင္းေတြမွာ
သင္ၾကားေပးဖုိ႔ လုိၿပီလား”

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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“လိင္မႈဆုိင္ရာပညာေရး ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားေပးဖုိ႔
လိုၿပီလား” (သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာ လိင္ကိစၥ၊ လိင္ပိုင္းဆုိ္င္ရာနဲ႔ ပတ္
သက္လာရင္ ရွက္စရာ၊ လွွ်ဳိ႕ဝွက္စရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး စာသင္ခန္းေတြ
မွာ သင္ၾကားတာ၊ လူေတြၾကားမွာ ေျပာဆုိတာ၊ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္း
ၾကားမွာ ေျပာဆိုတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေလ့ မရွိတာေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား
စြာ လူငယ္လူရြယ္ေတြၾကား မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးျပႆနာ၊ လိင္ပိုင္း
ဆုိင္ရာကူးစက္ေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။
ေခတ္မွီနည္းပညာေတြ တုိးတက္ပါတယ္ဆုိတဲ့ ၂၁ ရာစုေခတ္
မွာေတာင္ ျမန္မာလူမႈအသိုင္းအဝုိင္းရဲ႕ ကန္႔သတ္မႈေတြေၾကာင့္ လိင္ပိုင္း
ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးမႈေတြက လူငယ္လူရြယ္ေတြၾကား၊
စာသင္ခန္းမေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိ
ေသးပါဘူး။ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ က်န္းမာေရးက႑ လြန္ဆြဲပြဲေတြေၾကာင့္ ျဖစ္
ေပၚေနရဆဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါေတြ၊ တရားမဝင္ ကိုယ္ဝန္
ဖ်က္ခ်မႈေတြ၊ ငယ္ရြယ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေတြ ေသဆံုးမႈေတြက ျဖစ္ေပၚ
ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာ လိင္မႈဆုိင္ရာက်န္း
မာေရး ပညာေပးမႈေတြ က်ယ္ျပန္႔ဖုိ႔ မတြင္က်ယ္တာပါလဲ။
လိင္မႈဆုိင္ရာ ပညာေရးဆုိသည္မွာ
လိင္မႈဆုိင္ရာ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရင္
ခႏၵာေဗဒအေၾကာင္း သင္ၾကားျခင္း၊ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးလုိ႔ေခၚတဲ့
ဖုိမဆက္ဆံေရးကို သင္ၾကားျခင္းရယ္လုိ႔ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ႏိုင္
ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ အသက္အရြယ္အလိုက္ လိင္မႈဆုိင္ရာ
ပညာေရးကို သင္ၾကားေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ
လိင္မႈဆုိင္ရာ ပညာေပးတာကို စာသင္ခန္းေတြမွာ သင္ၾကားၾကပါတယ္။
ခႏၶာေဗဒအေၾကာင္း သင္ၾကားျခင္း
ကေလးငယ္ေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာ
အစိတ္အပိုင္းေတြကို သင္ၾကားေပးရပါမယ္။ ဒီလို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္
ဘယ္ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းကေတာ့ျဖင့္ လိင္မႈဆုိင္ရာ အစိတ္အပိုင္း
ျဖစ္ၿပီး မထိသင့္၊ မကိုင္သင့္၊ မျပသင့္ဆုိတာကို မွာထားရပါမယ္။ ဥပမာ ဘယ္ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းဟာ လူအတြက္ ရွက္စရာဆိုတာ သင္ေပး
ရပါမယ္။ ဒီအစိတ္ပိုင္းေတြကို ဘယ္သူကိုင္တာမွ မခံရဘူးဆုိတာ ရွင္းျပ
ထားတာမ်ဳိး လုပ္ထားရပါမယ္။ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းေတြကို ဘယ္သူ
ကိုမွ မျပသင့္ဖူးဆိုတာမ်ဳိးလည္း ေျပာျပထားရပါမယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာ
အစိိတ္အပိုင္းမွ မဟုတ္ပါဘူး အျခားသူေတြရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းကို
လည္း မကိုင္တြယ္သင့္တာကိုလည္း ရွင္းျပထားသင့္ပါတယ္။
ယေန႔ေခတ္ဟာ နည္းပညာေတြ ထြန္းကားလာတာအျပင္ လူ
မႈကြန္ရက္ေတြ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳတာမို႔ ခႏၶာေဗဒဆုိင္ရာမ်ား သင္
ၾကားေပးရင္းနဲ႔ပဲ မိမိရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းကို ဓာတ္ပံုလာရိုက္တာမ်ဳိး
မခံရေစဖုိ႔နဲ႔ တကယ္လုိ႔ အဲဒီလိုမ်ား ဓာတ္ပံုရိုက္ခံရရင္လည္း မိဘအုပ္
ထိန္းသူကို အသိေပးဖုိ႔လည္း မွာထားရပါမယ္။ ကိုယ့္ထက္အင္အားႀကီးတဲ့
သူျဖစ္ေနရင္ေတာင္ ျပန္မေျပာရဲတာမ်ဳိး၊ မျငင္းဆန္ရဲတာမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္
ကေလးေတြကို သတၱိေမြးဖုိ႔ သင္ၾကားေပးသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး မျငင္း
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ဆန္ႏိုင္ရင္ ထြက္ေျပးဖုိ႔လည္း သင္ၾကားထားသင့္ပါတယ္။
ကေလးဘဝမွာ လိင္မႈဆုိင္ရာ ပညာေရးကို သင္ၾကားျခင္းက
ကေလးငယ္ေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တက္
ဖုိ႔အျပင္ မိဘေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္ကေလးငယ္ကို လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္
ထုတ္မႈမွ ကာကြယ္ထားၿပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပညာ
ေရးဆုိတာနဲ႔ ဖုိမဆက္ဆံေရးကိုပဲ ျမင္ေယာင္ၿပီး ကေလးငယ္ေတြကို မ
သင္ၾကားသင့္ဘူးဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚေတြက ျမန္မာလူမႈအသိုင္းအဝုိင္း
မွာ တည္ရွိေနဆဲမို႔ ဒါေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖုိ႔က အခ်ိန္အေတာ္ယူရဦးမယ့္
အေနအထားပါ။

ၿပီး တရားမဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ဆရာဝန္ေတြ
အေနနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ ခ်ခံႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ၁ သိန္းမွာ ၂၈၂ ဦး ေသဆံုးေလ့ရွိၿပီး အဲဒီလုိ ေသဆံုးရ
တဲ့အထဲမွာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က တရားမဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ
ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ဆုိပါတယ္။

သက္ငယ္မုဒိန္းမႈနဲ႔ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈေတြကို ဘယ္လုိ
ကာကြယ္မလဲ
ကေလးငယ္ေတြကို ငယ္စဥ္အခါ ခႏၶာေဗဒနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔
ေသခ်ာမသင္ၾကားေပးခဲ့ရင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈနဲ႔ အဆံုးစြန္
သက္ငယ္ မုဒိန္းကိစၥလိုမ်ဳိး ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ မေရွာင္ရွားႏုိင္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ
ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈနဲ႔ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္
ထုတ္မႈေတြမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ခံရၿပီးမွ အုပ္ထိန္းသူဘက္က သိရွိ
ခဲ့ၾကရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက ခႏၶာ
ေဗဒလုိ႔ေခၚတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းေတြအေၾကာင္း
ရွင္းလင္းျပထားၿပီး မွာၾကားသင္ၾကားထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လိင္ပိုင္းဆုိင္
ရာ အျမတ္ထုတ္မႈနဲ႔ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈေတြကို အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ
ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားကာကြယ္ႏုိင္မယ့္ အေနအထား ရွိပါတယ္။
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး (သုိ႔မဟုတ္) ဖုိမဆက္ဆံေရး
ကေလးငယ္ဘဝက ႀကီးျပင္းလုိ႔ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း
အဆင့္ ေရာက္လာတဲ့အခါ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ေရာက္လာပါတယ္။
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကို စိတ္ဝင္စားတာ၊ ဆန္႔
က်င္ဘက္ လိင္အေၾကာင္း စူးစမ္းတာဟာ ဓမၼတာပါပဲ။ အဲဒီအရြယ္မွာ
လည္း ခႏၶာေဗဒအေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ အေသးစိတ္သင္ၾကားရမယ့္
အျပင္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး (သုိ႔မဟုတ္) ဖုိမဆက္ဆံေရးကိုပါ သင္
ၾကားေပးဖုိ႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အႏၱရာယ္ကင္းတဲ့ လိင္
ဆက္ဆံေရးကိုပါ သင္ၾကားသင့္တဲ့ အရြယ္ပါပဲ။ အႏၱရာယ္ကင္းတဲ့ လိင္
ဆက္ဆံေရးဆုိတာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ ကူးစက္တဲ့ ေရာဂါေတြတင္ မက
ပါဘူး။ မလိုလားအပ္တဲ့ ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈကို တားဆီးႏုိင္ပါတယ္။ ဆယ္
ေက်ာ္သက္အရြယ္ဟာ စူးစမ္းမႈမ်ားလြန္းတာမို႔ သိသင့္သိထုိက္တဲ့ လိင္
ပိုင္းဆုိင္ရာ ပညာေပးမႈ မရတဲ့အခါ ဘဝတစ္ခုလံုး ဆံုးရံႈးႏိုင္တဲ့အထိ
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဆုိးက်ဳိးေတြ ေပၚေပါက္ ၾကံဳေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။
အရြယ္မတုိင္ခင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ လိင္မႈဆုိင္ရာ ပညာေပးမႈ လံုလံု
ေလာက္ေလာက္ မရတဲ့အခါမွာ အရြယ္မတုိင္ခင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းနဲ႔
တရားမဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေတြ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ဒီလို ၾကံဳရတဲ့
အခါ အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးေတြ သံုးစြဲတာေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးရတဲ့
ျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိလာပါတယ္။
ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွာ တရားမဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကို တားဆီးထား

လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွတဆင့္ ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္း
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အသိပညာ လံုေလာက္စြာ မရရွိတဲ့အ
ခါမွာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ ကူးစက္တက္တဲ့ ေရာဂါေတြ ကူးစက္ခံရတာ
ေတြက ျမန္မာလူငယ္ေတြၾကားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနဆဲပါ။
ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ အပါအဝင္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ ကူးစက္တက္တဲ့
ေရာဂါေတြဟာ အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံျခင္းေတြက ရရွိတာပါ။
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ နယ္ေဒသေတြမွာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ ကူးစက္
တက္တဲ့ ေရာဂါကူးစက္မႈေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနဆဲပဲလုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူ
ေတြက ဆုိပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ လိင္မႈဆုိင္ရာ ပညာေပးမႈ ခ်ဳိ႕တဲ့ေန
တာေၾကာင့္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ဆုိပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ေရာက္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအဆုိ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာရွိ
ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး
မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာတင္တင္ဝင္းက မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ ျပည္
သူ႔နီတိနဲ႔ ဒီမိုကေရစီတုိ႔ကို က်င့္သံုးႏုိ္င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ အစိုးရ
ကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ၂၀၀၀ - ၂၀၀၁
ကတည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ေနသလုိ လက္ရွိမွာလည္း ေဆာင္ရြက္ေန
ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအရလည္း အသစ္
ေရးဆြဲျပဌာန္းမယ့္ အေျခခံပညာအဆင့္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းေတြမွာလည္း
ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာေၾကာင့္ အဆို္ကို မွတ္တမ္းတင္
ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တာေၾကာင့္ အဲဒီအဆုိဟာ လႊတ္ေတာ္မွာ မွတ္
တမ္းတင္ အဆင့္နဲ႔သာ ထားရစ္ခဲ့ရပါတယ္။
စာသင္ခန္းမ်ားသည္ အဓိက
ကေလးငယ္အရြယ္ကေနၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္အထိ
လိင္မႈဆိုင္ရာ ပညာေပးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔က စာသင္ခန္းေတြက အဓိ
က က်ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း စာသင္ခန္းေတြကတဆင့္ လိင္မႈ
ဆုိင္ရာ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သိသင့္သိထိုက္တာေတြ သင္ၾကားျပသ
ေပးတာေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ စာသင္ခန္းဆိုရာမွာ
လိင္မႈဆုိင္ရာပညာေရးကို မသင္မျဖစ္ ဘာသာရပ္တစ္ခု ထည့္သြင္းျပ
ဌာန္းဖို႔ လုိပါတယ္။ အဲလုိမဟုတ္ပဲ အဓိက ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ မျပ
ဌာန္းဘူးဆုိရင္လည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို သင္ၾကားေပးဖုိ႔
ဆရာ၊ ဆရာမေတြဘက္က ဝန္ေလးေနတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
လူရယ္လုိ႔ျဖစ္လာရင္ လိင္မႈကိစၥဆုိတာ ေရွာင္လႊဲဖုိ႔ ခက္တာမို႔
မွန္ကန္တဲ့ လိင္မႈဆုိင္ရာ ပညာေရးက ကေလးသူငယ္နဲ႔ လူငယ္ေတြရဲ႕
အနာဂတ္မွာ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳသလို ႏုိ္င္ငံတစ္ခု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမွာ
မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးတဲ့ ပညာေရးတစ္ရပ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

