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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။

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

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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“ျမန္မာ့ပညာေရး - အေရအတြက္လား ?
အရည္အခ်င္းလား ?”

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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“ျမန္မာ့ပညာေရး - အေရအတြက္လား ? အရည္အခ်င္းလား ?”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ပညာေရႊအိုး လူမခုုိး၊ ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္၊ ပညာရွာပမာ သူ
ဖုုန္းစား စတဲ့ စကားပုုံေတြ၊ ဆုုိရုိးေတြဟာ ျမန္မာေတြ ဘယ္ေလာက္အေလး
ထားတယ္ဆုိတာ ေပၚလြင္ေစတဲ့ သာဓကေတြပါ။ ေရွးအစဥ္အဆက္က
တည္းက ျမန္မာလူမႈအသုုိင္းအ၀ုုိင္းဟာ ပညာကုုိ တန္ဖုိးထားခဲ့ၾကၿပီး
လူငယ္လူရြယ္ေတြကို အမွန္တကယ္ ပညာတတ္ေတြ ျဖစ္ေအာင္လည္း
အၿမဲလိုလို ျပဳစုုပ်ဳိးေထာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း  ပညာေရးနဲ႔  ႏုုိင္ငံေရးကုုိ  ေရာယွက္ျမင္ေတြ႔
စဥ္းစားလာတဲ့အခါမွာ ရႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ပညာေရးစနစ္တစ္ခု
လုုံး အရည္အခ်င္းပညာေရး မဟုုတ္ေတာ့ဘဲ အေရအတြက္ကုိသာ ေမြး
ထုုတ္တဲ့ ပညာေရးစနစ္အျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လက္ေအာက္မွာ
အသြင္ေျပာင္းခဲ့ရပါတယ္။
ကိုလိုနီေခတ္၊ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာ ျမန္မာ့ပညာေရး
စနစ္ဟာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေပမယ့္လည္း ၁၉၆၂ ကစလို႔ ၂၀၁၀ထိ
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္တစ္ခုလုံး စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕
စိတ္တုိင္းက် ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရပါတယ္။ လက္ရွိ NLD အစုုိးရသစ္လက္
ထက္မွာေတာ့ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိလာေပမယ့္လည္း ဒီျပဳ
ျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ထိေရာက္ပါရဲ႕ လား။
ျမန္မာ့ပညာေရး ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း
ကိုလိုနီေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာ
ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ဟာ အာရွမွာ ထိပ္တန္းအဆင့္ ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း
၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းဦးေဆာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ
အစိုးရက စစ္အာဏာသိမ္းလိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ပညာေရး အဆင့္အ
တန္းက ရုတ
ု တ
္ ရက္ဆသ
ုိ လို အရည္အေသြးပုင
ုိ ္း ထုုိးဆင္းသြားခဲရ
့ ပါတယ္။
၁၉၆၂ ခုုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္အထိ အာဏာရွင္အစုုိးရ အဆက္ဆက္က
ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ပညာေရးဟာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့
သူေတြ၊ စနစ္ေတြအျဖစ္ ရႈျမင္ၿပီး ပညာတတ္ ေမြးထုုတ္ေရးထက္ နာမည္
ခံဟန္ျပ ပညာေရးစနစ္ကုိသာ တည္ေဆာက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါတယ္။
ပညာေရးဆုုိင္ရာ ေက်ာင္းေတြ၊ ေကာလိပ္ေတြကို ႏုုိင္ငံပိုင္သိမ္း
ဆည္းတာ၊ အာဏာရွင္အစုုိးရကုုိ ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း
သူေတြ စုုေ၀းဆႏၵျပမႈေတြကို တားဆီးဖုုိ႔ ဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ထုုတ္
ျပန္ၿပီး ပညာေရးစနစ္တစ္ခုလုံးကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္တာ၊ တကၠသုိလ္ေတြကို ၿမိဳ႕
စြန္ေတြ  ပုုိ႔ခဲ့တာအပါအ၀င္  အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ  ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေတြေၾကာင့္
ျမန္မာ့ပညာေရး  စနစ္တစ္ခုလုံးဟာ  စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕  စိတ္တုိင္းက်
ဖ်က္ဆီးမႈေအာက္မွာ အင္မတန္ကို နိမ့္က်ခဲ့ရပါတယ္။ တကၠသုိလ္ေတြမွာ
ေက်ာင္းသားေတြ မစုုစည္းႏုုိင္ဖုိ႔  အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုိက္တဲ့ အေ၀း
သင္ ပညာေရးစနစ္ဟာလည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ အသက္၀င္ေနဆဲပါပဲ။
အေျခခံပညာ၊ တကၠသုိလ္ပညာေရးနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အားလုုံးလုုိလုိ
ဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕  စိတ္တုိင္းက် ျခယ္လွယ္မႈေအာက္မွာ နာလန္
မထူႏုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး။
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က်ဴရွင္စနစ္ ျဖစ္ထြန္းလာျခင္း
ျမန္မာ့ပညာေရးမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ မိဘေတြဟာ သား
သားသမီးေတြရဲ႕ ပညာေရးအတြက္ အၿမဲလိုလို ပူပန္ေသာကေရာက္
စိတ္ပူရတာကေတာ့ က်ဳရွင္စနစ္ပါပဲ။ အစုုိးရအေျခခံပညာ ေက်ာင္းေတြ
ကစလို႔ တကၠသုိလ္ေရာက္တဲ့အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတုိင္းဟာ
က်ဳရွင္စနစ္နဲ႔ ထိေတြ႕ေနရပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြဟာလည္း
မေလာက္ငတဲ့ လခနဲ႔  ရွင္သန္ရပ္တည္ဖို႔  မျဖစ္ႏုိင္တာမို႔  က်ဳရွင္ကုိ အား
ကိုးၾကရင္း က်ဳရွင္စနစ္ဟာ ႀကီးထြား အျမစ္တြယ္လာပါတယ္။ အေျခခံ
ပညာေရးစနစ္ကစလို႔ အဆင္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားမႈမွာပါ က်ဳရွင္ေတြဟာ
အေရးပါတဲ့ ေနရာကေန ရပ္တည္ေနပါတယ္။

သင္ခန္း   တစ္ခန္းအတြင္း   ေက်ာင္းသားအေရအတြက္   (Class Size)
ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ (၂) ပညာေရးတကၠသုိလ္၊  ေကာလိပ္မ်ား  တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္
လ်က္ လုိအပ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ကာ
လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ အျမန္ဆုံး တုိးျမႇင့္ခန္႔ထားႏုိင္ရန္(၃) ႏုိင္ငံအႏွံ႔
ေက်ာင္းအသီးသီးမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ႕
အေျပာင္းအေရႊ႕နဲ႔ ရာထူးတိုး အမိန္႔မ်ားကုိလည္း ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မတုိင္မီ
အဂတိတရားကင္းစြာ စီမံေပးေရး စသည္တို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္တယ္
လို႔ ပညာေရးအသုုိင္းအ၀ုုိင္းက  ဆုုိပါတယ္။

အေျခခံပညာေရးစနစ္သို႔ ငဲ့ၾကည့္ျခင္း
အေျခခံပညာေရးစနစ္မွာ  အမွတ္ဦးစားေပးစနစ္ကုိ အဓိက ဦး
စားေပးခဲ့ၿပီးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အမ်ားစုုဟာ စာႏႈတ္တုိက္က်က္မွတ္
စနစ္နဲ႔ပဲ စာေမးပြဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရုန္းကန္ ေျဖဆိုရပါတယ္။ NLD အစိုးရ
သစ္လက္ထက္  စတင္တက္လာခ်ိန္မွာေတာ့  အဆင့္အလိုက္   Grade
သတ္မွတ္တဲ့စနစ္ကုိ စတင္က်င့္သုံးလာၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ေက်ာင္းသားဦး
ေရနဲ႔ ဆရာ၊  ဆရာမဦးေရ မလုုံေလာက္မႈက အဓိက ျပသနာပါ။ အေျခခံ
ပညာေရးမွာ က်ဳရွင္စနစ္၊ လခမလုုံေလာက္မႈ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ  အရည္အ
ေသြး မျပည့္မီမႈေတြေၾကာင့္ ပညာေရးအရည္အေသြး  နိမ့္က်မႈေတြ ရွိေန
တယ္လုိ႔ ပညာေရးအသုုိင္းအ၀ုုိင္းက ဆုုိပါတယ္။  ၂၀၁၆/ ၁၇ ပညာသင္
သင္ႏွစ္မွာ ေက်ာင္းေပါင္း ၄၆,၀၀၆ ေက်ာင္း၊ ဆရာေပါင္း ၃၈၆,၇၀၉ ဦးနဲ႔
ေက်ာင္းသားေပါင္း ၉,၈၇၈,၃၆၀ ဦးရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ မူအသစ္
အရ ၂၀၁၅/ ၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ထက္ စာရင္ ၂၀၁၆/ ၁၇ မွာ ေက်ာင္း
ေပါင္း ၅၂၂ ေက်ာင္းတုိးတက္လာၿပီး ဆရာေပါင္းက ၁၈,၆၉၆ တုိးလာ
တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။  ေက်ာင္းသား တုိးတက္မႈကေတာ့ ၄၂၂,၂၆၇ ဦး ရွိ
တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမဦးေရနဲ႔ ေက်ာင္းသား
အေရအတြက္ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ အခ်ဳိးမညီမႈျဖစ္ေနရၿပီး ဘယ္လိုပဲ ပညာေရး
စနစ္  ေျပာင္းလဲေစကာမူ  ေက်ာင္းသားအမ်ားစုုကုိ  ဆရာ၊ ဆရာမ အင္
အားနည္းနည္းနဲ႔ပဲ သင္ၾကားရတာမို႔ အရည္အခ်င္းျပည့္တဲ့ အေျခခံပညာ
ေရး ျဖစ္လာဖို႔ကေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။
တႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအရ ဆရာနဲ႔  ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးကုိ
တြက္ခ်က္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဆရာေပါင္း ၃၈၆,၇၀၉ ဦး ရွိၿပီး ေက်ာင္းသား
ေပါင္းက ၉,၈၇၈,၃၆၀ ရွိတာေၾကာင့္ ၁ း၂၅ ဒသမ ၅၄ အျဖစ္ တြက္ခ်က္
ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာက စာသင္ခန္းတစ္ခန္းကုိ ေက်ာင္းသား
၅၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိေနတာေၾကာင့္ ၁ း ၅၀ လုိ႔သာ ဆုိရမွာ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္  အေျခအေနေတြအရ ‘ဆရာနဲ႔  ဘာသာ
ရပ္အခ်ိဳး’ နဲ႔ ‘စာသင္ခန္းနဲ႔ ဆရာအခ်ိဳး’ တို႔ကုိပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားတြက္
ခ်က္မွသာ လက္ေတြ႕သင္ၾကားေရး အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျပလည္ေစႏုိင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ အင္
အား လုံေလာက္မွ်တစြာျဖင့္ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ေအာင္
ျမင္ျမင္၊ ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ (၁) လက္ေတြ႕ လုပ္
ငန္းခြင္ လုိအပ္ခ်က္အရ ‘စာသင္ခန္းအလုိက္ ဆရာအခ်ိဳး’ နဲ႔ ‘ဘာသာရပ္
အလိုက္ ဆရာအခ်ိဳး’ တုိ႔ုကုိပါ ထည့္သြင္း  တြက္ခ်က္ရန္  (တစ္နည္း) စာ

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကုုိ ငဲ့ၾကည့္ျခင္း
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္ကစလုုိ႔ အာဏာ
ရွင္စနစ္ ေတာ္လွန္ေရးအပါအ၀င္ ႏုုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ တကၠသုိလ္
ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြဟာ ထိပ္တန္းက
ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ
ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြက အေျခတည္ ျဖစ္ေပၚ
လာေပမယ့္လည္း အဂၤလိပ္အစုုိးရက ရန္ကုန္တကၠသုိလ္နဲ႔ တကၠသုိလ္
ပညာေရးစနစ္ကုိ မဖ်က္ဆီးခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း
အစုုိးရ အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွာလည္း တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ
ေတြဟာ အာဏာသိမ္းအစိုးရကို ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ
အေဆာက္အအုုံကုိ ဒုုိင္းနမုုိက္နဲ႔ ၿဖိဳခြဲ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသလို ပညာေရးကုုိ
စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးမႈေတြလည္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ တကၠသုိလ္ေတြ၊ ေက်ာင္း
ေတြကုိ အစိုးရရဲ႕ တုုိက္ရုိက္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာထားရွိၿပီး တကၠသုိလ္
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ေတြကိုလည္း အရည္အခ်င္းအရမဟုုတ္ဘဲ အစုုိးရ ၾသ
ဇာခံမယ့္ သူေတြကိုသာ ထားရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္တကၠသုိလ္
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကုိလည္း တကၠသုိလ္တစ္ခုတည္းမွာ မစုု
စည္းေစဖုုိ႔ ေဒသေကာလိပ္စနစ္ တီထြင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ ျဖန္႔ခြဲထုတ္
ခဲ့တာမ်ဳိးေတြအပါအ၀င္ မ်ဳိးစုုံ ပညာေရးစနစ္ကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါတယ္။
Vocational လား၊ Academic လား
ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုိယ္က
ႏုုိင္ငံမွာ Vocational  လုုိ႔ ေခၚတဲ့  အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း  ပညာေရးကုုိ
Academic  ပညာေရးထက္ ပိုမိုအားေပးဖုုိ႔  ေဆာ္ၾသမႈေတြ  ရွိေနပါတယ္။
ႏုုိ္င္ငံမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ႏုုိင္ငံ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မို႔ Vocatငional ပညာေရးကို ဦးစားေပးသလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းထုုတ္မႈေတြ ရွိေနပါ
တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း စီးပြားေရးအရ ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ နိမ့္က်ေနတာမို႔
Vocational ပညာေရး ဦးစားေပးသည့္တုိင္ အလုုပ္အကုုိင္ေနရာ အလုုံအ
ေလာက္ မရွိမႈကလည္း ျပသနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနဆဲပါပဲ။ ပညာေရး
အသုုိင္းအ၀ုုိင္းကေတာ့ Academic ပညာေရးကုုိေတာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခ်ိန္မွာ Vocational ပညာေရး
ဆုုိၿပီး ဦးစားေပးမယ္ဆုိရင္လည္း ျမန္မာ့ပညာေရးဟာ နာလန္ထူဖုိ႔
မလြယ္ဘူးလို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

