လူငယ္ေတြအတြက္ ေနရာ
သတင္းရင္းျမစ္ > လြန္းသစ္
ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၉ နာရီ ၅၅ မိနစ္

ယခုႏွစ္ပုိင္းအတြင္း လူငယ္ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ လူငယ္ေတြ အသံထြက္ေျပာေနၾကတာ
တစ္ခု ရွိသည္။ အသံထြက္ ေျပာေနၾကျခင္းဟု ရည္ညႊန္းလုိသည္မွာ အသံမထြက္သည့္ လူငယ္မ်ား၊
အသံထြက္ လြဲေန သည့္လူငယ္မ်ား ရွိေန၍ ျဖစ္သည္။ အသံထြက္ၾကသည့္ေနရာတြင္လည္း လူငယ္တစ္စု၊
လူငယ္အစုစုႏွင့္ တစ္ခါ တစ္ရံ အသံထြက္ႏုိင္သည့္ လူငယ္တစ္စုသာ ျဖစ္သည္။ ေျပာေနၾကသည္က
ေနရာျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ေတာင္းဆုိ
ေနရာမွာ တကယ့္ေနရာျဖစ္သည္။ လက္ႏွင့္ ထိေတြ႔ကုိင္ဆုပ္ႏိုင္ သည့္ ႐ုပ္၀တၳဳေနရာျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္
ေျပာဆုိစရာျဖစ္လာသည္။
ေနရာႏွစ္မ်ဳိး
ေနရာဟုဆုိရာတြင္ ေနရာႏွစ္မ်ဳိး ခြဲျခားႏိုင္သည္။ (၁) ႀကိဳးစားယူ၍ရသည့္၊ တကယ့္ ႐ုပ္၀တၳဳေနရာႏွင့္ (၂)
စံထား ရသည့္၊ တင္စားသည့္ အဇၩတၱေနရာ ျဖစ္သည္။
တကယ့္႐ုပ္၀တၳဳေနရာဆုိသည္မွာ အိမ္၊ ႐ုံး၊ ေက်ာင္း၊ စတုိခန္း စသျဖင့္ ျမင္လြယ္ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ား၊
အလုပ္ခြင္ တုိ႔ကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ၿပီး အဇၩတၱေနရာဟူသည္မွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းကုိ
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေနရာကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔လူငယ္ေတြ အသံထြက္ေနၾကသည္မွာ (၁)
႐ုပ္၀တၱဳ ေနရာရရွိေရးျဖစ္သည္။
အႏုပညာကုိ စိတ္၀င္စားသည့္ လူငယ္မ်ားက ၎တုိ႔အႏုပညာကုိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္၊ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း
လုပ္ႏုိင္မည့္ ေနရာကုိ လုိခ်င္ၾကသည္။ စာေပစိတ္၀င္စားသည့္ လူငယ္မ်ားက စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ
သိုမွီးထားႏုိင္ သည့္ ေနရာ၊ စာဖတ္၀ုိင္းမ်ား လုပ္ႏုိင္သည့္ ေနရာကုိလုိခ်င္ၾကသည္။ ဓာတ္ပုံပညာ
စိတ္၀င္စားသည့္ လူငယ္မ်ားက ကင္မရာမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ႐ုိက္ကူးႏုိင္မည့္ ေနရာမ်ားကုိ လုိခ်င္
ၾကသည္။ ဂီတကုိ စိတ္၀င္စားသည့္ လူငယ္မ်ားက ၎တုိ႔၏ ခံစားမႈမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္မည့္
ဟစ္က်ဴးႏုိင္မည့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ ေနရာ မ်ားကုိ အလုိရွိၾကသည္။
သုိ႔ေသာ္ ျပႆနာမွာ ေငြေၾကးျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ရန္၊
ထုတ္လုပ္
ႏိုင္ရန္ ေနရာအတြက္ ေငြေၾကးသည္ အဓိက အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသည္။ မည္သူလုပ္ေပးႏုိင္
မည္လဲဆုိသည္ကုိ သိရွိလုိၾကသည္။ ရွာေဖြေနၾကသည္။
သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔အလုိရွိေနၾကသည္ကုိ မည္သူကမွ် အေရးတယူ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေပ။ အေၾကာင္းရင္းမွာ
အသံသာ ထြက္ေနၾကၿပီး အသံမက်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အသံက်ယ္က်ယ္ထြက္ရန္အတြက္ လူမ်ားမ်ား
လုိအပ္ေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ အသံထြက္ေနၾကသည္က လူနည္းစုျဖစ္ေနသည္။
ရပ္ကြက္တစ္ခုမွာ လူငယ္တစ္ေယာက္က ေဘာလုံးကစားခ်င္သည္ ဆုိပါစုိ႔။ ၎အေနႏွင့္ ေဘာလုံးကစားႏုိင္
သည့္ ေနရာကုိ စတင္ရွာေဖြရေပမည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ေဘာလုံးကစားႏုိင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္သည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ကုိ
ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္သည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္သည္ လူငယ္တစ္ေယာက္က ေဘာလုံးကစားခ်င္၍
ေဘာလုံးကြင္း
ေနရာကုိ ခြင့္ျပဳေပးမည္လားဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ ခြင့္မျပဳေပးပါ။ ျပႆနာမွာ တစ္ေယာက္တည္း
ျဖစ္ေနျခင္း။ အကယ္၍သာ ေဘာလုံးကစားခ်င္သည့္ လူငယ္ ၂၀ ထက္ မနည္း ရွိေနရင္ေကာ။ ပုိ၍ အဆင္ေျပ
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ လူငယ္ ၂၀၀ ဆုိလွ်င္ ပုိ၍ျဖစ္ႏုိင္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္
ထင္သာျမင္ သာ အေျဖရွာေတြ႔ ႏုိင္ေပသည္။
ေနရာေနာက္တစ္မ်ဳိး
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ဤေနရာတြင္ မည္သည့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ဳိးမဆုိ ကုိယ္စားေျပာဆုိေပးႏုိင္သည့္ အဖြဲ႔သုိ႔မဟုတ္ လူပုဂ္ၢိဳလ္
ရွိေနလွ်င္ ယခုထက္ပုိ၍ အဆင္ေျပႏုိင္သည္ဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္၊
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရသုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းဆုိလုိသည့္အဖြဲ႔၊ လူပုဂ္ၢိဳလ္ထံသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ ေျပာဆုိ
ႏိုင္သည္ဆုိလွ်င္ ပုိ၍ ခရီးေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ေပါက္ေရာက္စြာ
ေျပာဆုိႏုိင္မည့္ ေနရာကုိ ရေအာင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။
အဆုိပါေနရာမွာ အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ႐ုံး မဟုတ္၊ ေငြေၾကးမဟုတ္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္အတြက္ ေျပာဆုိႏုိင္မည့္၊ Advocate
လုပ္ႏုိင္မည့္ ေနရာကုိ လူငယ္မ်ား ရရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ့္အေရးအတြက္ ေျပာဆုိ
ေပးႏုိင္သည့္ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေအာင္ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ဦးစြာႀကိဳးပမ္း ၾကရမည္
ျဖစ္သည္။ ထုိေနရာမွ တစ္ဆင့္ လူငယ္ေတြ လုိခ်င္ေနသည့္၊ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္
သည့္ေနရာမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိ ၾကရမည္
ျဖစ္သည္။
နယ္ပယ္စုံအသံမ်ား
ေနရာလုိခ်င္ေနသည့္ လူငယ္ေတြ နယ္ပယ္စုံမွာ ရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူငယ္အေရအတြက္ နည္းေနသည္။
၎တုို႔
ေတာင္းဆုိလုိသည့္အရာ၊ ေနရာကုိ အမွန္တကယ္ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္သူအထိ ေပါက္ေရာက္ေအာင္
မေျပာဆုိႏုိင္ၾကေပ။
ေပါက္ေရာက္ႏုိင္ပါကလည္း အင္အားနည္းေနသည္ကုိ ေတြ႔ရေပသည္။ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ လူအင္အားကုိ
ျဖည့္တင္းျခင္းထက္ ပုိ၍အလုပ္ျဖစ္မည့္အလုပ္မွာ လူငယ္အဖြဲ႔ အစည္းေတြ စုစည္းၿပီး တစ္ဖြဲ႔လုိခ်င္ေနသည့္
ေနရာကုိ အျခားအဖြဲ႔မ်ားကပါ စုေပါင္းေတာင္းဆုိၾကဖုိ႔ျဖစ္ သည္။ တစ္ဖြဲ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ အျခားအဖြဲ႔မ်ားက
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ Institutionalisation အားနည္းသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖုိ႔ ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈအတြက္ အခ်ိန္ယူရန္ လုိအပ္ေနေသးသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္၏။
အမွန္တကယ္ တာ၀န္ရွိသူမွာ မည္သူနည္းဆုိသည္မွာလည္း ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ အစုိးရ၏ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအရ ယခင္က စစ္စနစ္ဆုိးမ်ားေအာက္က အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ၀န္ထမ္းမ်ားသည္
ႀကိဳးနီ စနစ္မ်ားကုိမျဖတ္ႏုိင္ၾကဘဲ ယခုအခ်ိန္ထိ ေၾကာက္လန္႔ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ပတ္က
အမ်ဳိးသမီး အလြတ္တန္း ဓာတ္ပုံဆရာတစ္ဦး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်းတြင္ ညအခ်ိန္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ေနျခင္းကုိ
ေစ်းအာဏာပုိင္ လုံၿခံဳေရးမ်ား က တားဆီးသည့္ကိစၥျဖစ္ခဲ့သည္။ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လြတ္လပ္စြာ
လုပ္ကုိင္လုိသည့္ ထုတ္လုပ္လုိသည့္ လူငယ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး ၎တုိ႔၏ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကုိ
ႀကိဳးနီစနစ္ ႏွင့္ အထက္ကုိေၾကာက္ရသည့္ စစ္စနစ္ဆုိးမ်ားက ယခုအခ်ိန္ထိ တားဆီးပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစ္
သည္။ ထုိေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားလုိအပ္ေနသည့္ေနရာ၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ ယခုအခ်ိန္ ထိ
လန္းစြင့္မလာ ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆုိးက်ဳိးမ်ား
လူငယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔လုိအပ္သည့္ ေနရာအတြက္ လြတ္လပ္မႈကုိ မရရွိေတာ့လွ်င္
ျပႆနာရွိလာႏုိင္ေပသည္။ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတြင္ လူငယ္တစ္ဦးမွ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္သည့္
ေတာင္းဆုိမႈတစ္ခုကုိ မိဘမ်ားထံ ေတာင္းဆုိ သည္ဆုိပါစုိ႔။ သုိ႔ေသာ္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပကာ
တလဲြဆံပင္ေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ လူငယ္၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ မိဘမ်ား က ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဆုိပါစုိ႔။ ပထမအခ်က္မ်ား
အဆုိပါလူငယ္သည္ မိဘကုိ အရြဲ႕တုိက္၊ ပုန္ကန္လာႏုိင္ေပသည္။
ေနာက္ထပ္ တစ္ခုမွာ အိမ္မွာထြက္ခြာ၍ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ ေလလြင့္သြားႏုိင္ေပသည္။
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ လူငယ္မ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈ၊ လူငယ္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပါက
အဆုိပါႏုိင္ငံမွ အျခားႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားႏုိင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ဦးေႏွာက္ယုိစီးမႈျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး
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လူငယ္ေတြအတြက္ ေနရာ
သတင္းရင္းျမစ္ > လြန္းသစ္
ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၉ နာရီ ၅၅ မိနစ္

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ လူငယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပုန္ကန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏုိင္ေပသည္။
အစုိးရအေနႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ မ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈ မထားသင့္ေတာ့ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း
လူငယ္မ်ား၏ လုိအပ္မ်ား၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရ အေနႏွင့္ လည္ျပန္ငဲ့ၾကည့္သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။
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