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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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“ေက်ာင္းသားေတြ ႏိုင္ငံေရး လုပ္သင့္/ မလုပ္သင့္”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
အဖ႔ဲြ၀င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
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“ေက်ာင္းသားေတြ ႏိုင္ငံေရး လုပ္သင့္/ မလုပ္သင့္”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္စဥ္ေတြကစလုုိ႔ ႏိုင္
ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြကိုျပန္ၾကည့္ရင္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေရွ႕တန္းကေန
အင္တုိက္အားတုုိက္ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီရရွိၿပီး လူထု
တင္ေျမွာက္တဲ့အစိုးရ ေပၚေပါက္လာၿပီဆုိရင္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ
ႏုုိင္ငံေရးအစား ပညာေရးကုုိ ဦးစားေပးသင့္တယ္ဆုိတဲ့ အျမင္ေတြ ရွိလာ
ေနပါတယ္။ ဘယ္ေခတ္အေျခအေနမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းသားေတြ ႏုုိင္ငံ
ေရးလုုပ္သင့္လား၊ မလုုပ္သင့္ဘူးလား။
ပြဲဆူသြားတဲ့ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္
ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္း လက္မွတ္ေရးထုုိး ထုုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ညႊန္ၾကား
ခ်က္တစ္ေစာင္ေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံတစ္၀န္း ပြဲဆူသြားပါတယ္။ အဲဒီညႊန္ၾကား
ခ်က္ကေတာ့ ႏုုိင္ငံတစ္၀န္း တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္နဲ႔
ေက်ာင္းေတြမွာ ႏုုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာတမ္းဖတ္ပြဲ ေဟာေျပာပြဲ၊
ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ခြင့္မျပဳဖို႔ ညႊန္ၾကားထားတဲ့ စာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာထြက္ေပၚ
လာတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ႏုုိ္င္ငံတစ္၀န္းမွာရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းသား
သမဂၢေတြအားလုုံးက ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေၾကညာ
ေတြ ထုုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။
“စာတမ္းဖတ္ပြဲ၊ ေဟာေျပာပြဲ၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ရွိပါက
သက္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၏စိစစ္ခ်က္၊ တကၠသိုလ္
စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ေထာက္ခံခ်က္တို႔ႏွင့္အတူ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသို႔
အသိေပး၍ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ရယူရန္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
စာတမ္းဖတ္ပြဲ၊ ေဟာေျပာပြဲ၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ခြင့္မျပဳရန္” ဆိုတဲ့ ညႊန္ၾကား
ခ်က္က ေက်ာင္းေတြမွာ ႏုုိင္ငံေရးမလုုပ္နဲ႔ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသား
ေတြ ႏုုိင္ငံေရးမလုုပ္နဲ႔ဆုိတဲ့ တားျမစ္ခ်က္လုိ႔ ယူဆလို႕ရပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြအားလုုံးက ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ၀ုုိင္း၀န္းရႈတ္
ခ် ဆန္႔က်င္တာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးမွာ အဲဒီညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္
လုုိက္ေၾကာင္း
ဇြန္လ
၂
ရက္ေန႔
ေန႔စြဲနဲ႔ပဲ
ေၾကညာခ်က္
ထုုတ္ျပန္လုိက္ရပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ေက်ာင္းသားေတြ ႏုုိင္ငံေရးလုုပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔
ေျပာဆုုိထား
NLD အာဏာမရခင္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕မွာ
လုုပ္ခဲ့တဲ့ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ေက်ာင္းသားေတြ
ႏုုိင္ငံေရးလုုပ္ၾကဖို႔နဲ႔ ႏုုိင္ငံေရးမလုုပ္ဖို႔ တားျမစ္တာဟာ ႏုုိင္ငံကို ဒီမိုကေရ
စီ မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့သူေတြ ေျပာတဲ့စကားလုုိ႔ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိခဲ့ဖူးပါတယ္။
“ေက်ာင္းသားေတြ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ရဘူးဆိုေတာ့ ဒါကၽြန္မတို႔
ႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ လူေတြက ေျပာတဲ့စကားပါ။
ေက်ာင္းသားေတြ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဘူး၊ လူငယ္ေတြ ႏိုင္ငံေရး မလုပ္ဘူးဆို
ရင္ ကြ်န္မတို႕ ဒီမိုကေရစီ မထြန္းကားႏိုင္ပါဘူး။အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မကေတာ့
အဲဒါကို လုံး၀လုံး၀ဆန္႔က်င္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါရေစ။ ေက်ာင္းသားေတြ
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ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကပါ၊ ႏိုင္ငံေရးသိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါ” လုုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုုၾကည္က ေျပာဆိုဖူးပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ေျပာဆုုိခဲ့တဲ့ အဲဒီစကားက
အတုုိက္အခံဘ၀တုုန္းက ေျပာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုု အစုုိးရျဖစ္လာခ်ိန္မွာေတာ့
ေက်ာင္းသားေတြ ႏုုိင္ငံေရးမလုုပ္ၾကဖုုိ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္က ဘယ္လိုေၾကာင့္
ထြက္ေပၚလာသလဲ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ အဲဒီညႊန္ၾကားခ်က္ကိုသိလား
စတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားစြာက အေျဖမရွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။

NLD အစုုိးရလက္ထက္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အေရးယူမႈမ်ား
NLD အစုုိးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း ပညာေရးဘတ္ဂ်က္
တုုိးျမွင့္ေပးဖုုိ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပတဲ့ေက်ာင္းသားေတြကုိ
ေက်ာင္းထုုတ္တဲ့အထိ အေရးယူခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအ
တြင္း ဆက္တုိက္ဆိုသလိုျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ လႈပ္ရွားမႈေတြ
ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ၅၆ ဦးအထိ ေက်ာင္းထုုတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ မေကြးတုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္
မုုိးညဳိရဲ႕  ၀င္ေရာက္ညွိႏႈိင္းခ်က္အရ ေက်ာင္းထုုတ္ခံရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ
အားလုုံးကို ေက်ာင္းျပန္လည္တက္ခြင့္ ေပးလုုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ တုုိးျမွင့္ေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ အစုုိးရေထာက္ခံသူေတြ
ဘက္က အစုုိးရကုုိ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့ ႏုုိင္ငံေရးစတန္႔
ထြင္လုံးအျဖစ္ ေခၚေ၀ၚေ၀ဖန္ခဲ့ၾကတာကလည္း ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္ေနပါ
တယ္။

ႏုုိင္ငံေရးသမုုိင္းကို ျပန္လွန္ၾကည့္ျခင္း
ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး စတင္ႀကိဳးပမ္းမႈ သမုုိင္းျဖစ္စဥ္ေတြ
ဟာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြဆီက စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာကလည္း ေက်ာင္းသားေခါင္း
ေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းလုုိတက္ၾကြတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဆီကေန ျမစ္ဖ်ား
ခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ကာလ၊ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး
ကာလနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္ကေန လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ႀကိဳးပမ္းတဲ့  
ႏုုိင္ငံေရးတုုိက္ပြဲေတြအားလုုံးမွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ႏုုိင္ငံ
ေခါင္းေဆာင္ေတြအထိ ျဖစ္လာၾကသလို ျပည္သူလူထုေရွ႕မွာ ေက်ာင္း
သားေတြဟာ အေသခံ၊ အသက္စြန္႔သြားၾကတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြအျဖစ္
မွတ္တမ္းတင္ရမယ့္သူေတြလည္း ဒုုနဲ႔ေဒး ရွိေနပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစ
လို႔ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္အထိ ေက်ာင္းသားေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ၿခိမ္း
ေျခာက္ႏုိင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ႏုုိင္ငံေရးတပ္ဦးက ဦးေဆာင္သူေတြ
အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုုိင္းျဖစ္စဥ္ေတြအားလုုံး
မွာ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ႏုုိင္ငံေရးဟာ ခြဲျခားလို႔မရတာကေတာ့ သမုုိင္းက သက္
ေသခံေနပါတယ္။
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ အစုုိးရ
ျပဳတ္က်ေရးဟုု စြပ္စြဲမႈ
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုုိးရ လက္ထက္မွာ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥ
ပေဒ ျပင္ဆင္ေပးဖုုိ႔ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး အဲဒီလႈပ္
ရွားမႈေတြဟာ ႏုုိင္ငံတစ္၀န္း ပ်ံ႕ ႏွံ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုုိ ဦးတည္တာမဟုုတ္ဘဲ ႏုုိင္ငံ
ေရးလုုပ္ကြက္ကုိဖန္တီးတဲ့ အစိုးရျပဳတ္က်ေရးကို ဦးတည္တဲ့ ညစ္ပတ္
ေသာႏုုိင္ငံေရးျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတရုုံး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးစုုိးသိန္းက ဒီမုိက
ေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္နဲ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဆိုတဲ့ စာအုုပ္ထဲမွာ ေရးသား
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
“ႏုုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူတို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရန္ကုန္သုိ႔ အားလုုံး
စုုစည္းၿပီး ရန္ကုန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ရပ္တန္႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ကာ
ေနာက္ဆုံးရလဒ္အေနျဖင့္ ဦးတည္သည္မွာ အစုုိးရျပဳတ္က်ေရးပင္ ျဖစ္ပါ
ေတာ့သည္” လို႔ ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးစုုိးသိန္းက ေက်ာင္းသားသပိတ္ဆင္ႏႊဲ
မႈေတြအေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
လူထုတင္ေျမွာက္ထားတဲ့ NLD အစုုိးရ အပါအ၀င္ ေခတ္အ
ဆက္ဆက္ အစုုိးရေတြဟာ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ သပိတ္ေတြမွာ ႏုုိင္ငံ
ေရးသမားေတြ ေနာက္ကြယက
္ ရွိေနၿပီး အစုုိးရ အက်ပ္အတည္းေတြ႔ေအာင္
လုုပ္ေဆာင္တဲ့ လုုပ္ရပ္ေတြအျဖစ္ အၿမဲလိုလို အမည္တပ္ေလ့ ရွိတာက
လည္း ဓေလ့တစ္ခုလုိ ျဖစ္လာေနပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြ ႏုုိင္ငံေရးလုုပ္သင့္လား၊ မလုုပ္သင့္ဘူးလား
ေက်ာင္းသားေတြ ႏိုင္ငံေရးလုုပ္သင့္လား၊ မလုုပ္သင့္လားဆုုိတဲ့
အေပၚမွာ အျငင္းပြားမႈေတြ ေပၚေပါက္ေနၿပီး လူထုတင္ေျမွာက္ထားတဲ့
အစုုိးရလက္ထက္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ပညာေရးကုုိ ဦးစားေပး
ၿပီး ႏုုိင္ငံေရးကို ဒုုတိယဦးစားေပးအေနနဲ႔ မ်က္ျခည္မျပတ္ ေလ့လာသင့္
တယ္ဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ
ဘက္ကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ ႏုုိင္ငံေရး လုုပ္သင့္၊ မလုုပ္သင့္ဆုိတာက
ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျဖစ္ၿပီး အစုုိးရက တစ္စုံတစ္ရာ တားျမစ္
တာမ်ဳိး အဓိပၸာယ္မရွိဘူးလို႔ ဆုုိပါတယ္။ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ ေလွ်ာက္
ထားခြင့္ ပုုံစံေတြမွာေတာ့ ႏုုိင္ငံေရးပါတီ၀င္ မျဖစ္ရဆိုတဲ့ တားျမစ္ခ်က္ေတြ
ကလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြကို ႏုုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ခြင့္
မရေအာင္ တားျမစ္ထားသလို ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္ေတြ
လည္းရွိေနပါတယ္။

