လူငယ္မ်ားေန႔မွာ လူငယ္ေတြ ဘာလုပ္ႏုိင္သလဲ
သတင္းရင္းျမစ္ > ျမတ္ေက်ာ္သူ
အဂၤါေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၄၂ မိနစ္

လူငယ္မ်ားေန႔လုိ႔ ေျပာလုိက္ကတည္းက လူငယ္ေတြကုိယ္တုိင္ ျပန္ေမးၾကမွာပါ။ လူငယ္မ်ားက ဘယ္ေန႔လဲ၊
ဘာလုပ္ၾကတာလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ၾကလုိ႔ လူငယ္မ်ားေန႔ ျဖစ္ေနရတာလဲ စသျဖင့္ ေမးခြန္းေတြ
ေမးၾကေတာ့မွာပါပဲ။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ လူငယ္ေတြရဲ႕ လူငယ္မ်ားေန႔ကုိ မသိၾကပါဘူး။ ဂ႐ုျပဳျခင္းလည္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့
အခုအခ်ိန္ဟာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အေရးဟာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားသင့္ေတာ့ပါဘူး။
လူငယ္မ်ားေန႔ ႏွစ္မ်ဳိး
လူငယ္မ်ားေန႔ကုိ သတ္မွတ္ထားရာမွာ ကမၻာ့လူငယ္ေန႔ (World Youth Day) နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
လူငယ္မ်ားေန႔ (Inter-national Youth Day) ဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးကြဲပါတယ္။ အတုိေကာက္အေနနဲ႔ WYD နဲ႔ IYD လုိ႔
ေခၚၾကပါတယ္။ ကမၻာ့လူငယ္ေန႔ကုိေတာ့ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အာဖရိကႏုိင္ငံေတြမွာ အမ်ား အားျဖင့္
ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ကမၻာ့လူငယ္
ေန႔ကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ဂြၽန္ေပါရဲ႕ ဖိတ္ၾကား ခ်က္နဲ႔ ၁၉၈၄ မွာ
လူငယ္ေပါင္းသုံးသိန္းေက်ာ္ေလာက္ စိန္႔ပီတာရင္ျပင္မွာ စုစည္းမႈကေန စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဟာ
ဘာသာေရးနဲ႔ ႏႊယ္တဲ့ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ၿပီး
ႏွစ္စဥ္အားျဖင့္ ဒီေန႔မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္း ေတြဟာ နယ္လွည့္ၿပီး လူငယ္ေတြကုိ တရားေဟာေလ့ရွိပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လပုိင္းက ပုပ္ဖရန္စစ္ ရဲ႕ ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွာ လူငယ္ထုကုိ စကားေျပာခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ဟာ
ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ အတြက္ပါပဲ။
ကမၻာ့လူငယ္ေန႔ကုိ သီးသန္႔ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာမ်ဳိးမရွိဘဲ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းေလာက္မွာ
က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။ ပထမဆုံး ကမၻာ့လူငယ္ေန႔ကုိ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အထူး
တလည္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မရွိဘဲ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားနဲ႔ တစ္ျခားဘာသာေရးဆုိင္
ရာပြဲေတာ္ေတြကုိ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အမ်ားစုဟာ ဒီေန႔မွာ က်င္းပၾကပါတယ္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔
International Youth Day လုိ႔ေခၚတဲ့ ဒီေန႔ဟာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္မွာ က်ေရာက္ပါတယ္။ ဒီေန႔ကုိ
ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေၾကျငာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔အတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အဓိပၸာယ္
သတ္မွတ္ ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကုလရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္နဲ႔
၂၅ ႏွစ္အၾကား အသက္ရြယ္ကုိ လူငယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ကမၻာတစ္၀န္းလုံးက လူငယ္ေတြနဲ႔ဆုိင္တဲ့
အေရးကိစၥေတြကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစဖုိ႔၊ တြန္းအားျဖစ္ေစဖုိ႔ဆုိတဲ့ ရည္ ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္လုိ႔
ဆုိပါတယ္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ဟာ ကုလရဲ႕ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ (WPAY) ရဲ႕
အစိတ္အပုိင္း အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာက်င္းပ
ၾကပါတယ္။ လူငယ္မ်ားေန႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ ပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္ ရရွိေရး၊
ဆင္းရဲမႈႏွင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈ၊ကေလး အက်ဥ္းသား
ကိစၥမ်ား၊ အားလပ္ခ်ိန္ အခ်ိန္ျဖဳန္းမႈမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ မိန္းကေလးႏွင့္ငယ္ရြယ္သည့္ အမ်ဳိး သမီးမ်ား စသျဖင့္
လူငယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေရးေတြကုိ ကုလက ခ်မွတ္ထားပါတယ္။
ဒီေန႔မွာ ဘာေတြလုပ္ၾကလဲ
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ကုိ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ား က်င္းပ
ၾကပါတယ္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္က စခဲ့လုိ႔ သူ႔ရဲ႕ျပန္႔ႏွံ႔မႈအားကလည္း ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ အာရွႏုိင္ငံ
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လူငယ္မ်ားေန႔မွာ လူငယ္ေတြ ဘာလုပ္ႏုိင္သလဲ
သတင္းရင္းျမစ္ > ျမတ္ေက်ာ္သူ
အဂၤါေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၄၂ မိနစ္

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိလည္း
ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ ႏုိင္ငံနဲ႔ခ်ီ က်င္းပတဲ့ ပြဲေတြလည္း ရွိသလုိ၊ တခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ပြဲျဖစ္႐ုံေလာက္သာ
က်င္းပၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ပြဲေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားဟာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အႏုပညာေတြ၊
သူတုိ႔ရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္္ေတြ၊ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသေလ့ရွိၾကပါတယ္။
လူငယ္ေတြ အတြက္ ေဟာေျပာပြဲေတြ၊ စာဖတ္ျခင္း အစီ အစဥ္ေတြ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတြဟာ တစ္ႏွစ္ကိုတစ္ႀကိမ္ အဓိကဦးတည္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုစီ
ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကုလက သတ္မွတ္ေပးတဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ လည္း
ႏုိင္ငံတုိင္း လုိလုိက ေဆာင္ပုဒ္အျဖစ္ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕ ၂၀၁၃ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ
လူငယ္မ်ားေန႔အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေရႊ႕ေျပာင္းလူငယ္ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ မတုိင္ ခင္ကတည္းက
အစုိးရက ဦးေဆာင္ၿပီး လူငယ္
ေဆြးေႏြးပဲြေတြ၊ တျခား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း အသစ္ေတြနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ႏုိင္ငံထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့
ျပႆနာေတြကုိ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ဖုိ႔ လူ ငယ္မ်ားေန႔ကုိ ပုိၿပီး အသက္၀င္ေအာင္
ႀကိဳးစားၾကရပါတယ္။ အစုိးရ မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက လည္း လူငယ္ေတြကုိ စုစည္းၿပီး
ေဟာေျပာခ်က္ေတြ၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ သင္တန္းေတြ၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ ပြဲေတြကုိ ဒီေန႔မွာ
ျပဳလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ လူငယ္မ်ားေန႔
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ကုိ ကမၻာတစ္၀န္းက လုပ္ေဆာင္ေနၾကေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့
ၾကားဖူးတဲ့သူ နည္းပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ လူငယ္ေတြ ျဖစ္ေနၿပီး လူငယ္မ်ားေန႔ကုိေတာင္မသိ
ၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ေနၾကတာ
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ လူငယ္ဆုိတာ “ဘာ” ဆုိတာကုိ ခ်ဳိးႏွိမ္ခံ၊ ပညာေရးမွာ
အေမွာင္ပိတ္ခံထားရတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေမ့ေနခဲ့ၾကတာပါ။ အစုိး ရသစ္တက္ၿပီးတဲ့
ေနာက္ပုိင္း အဖြဲ႔အစည္းငယ္ေတြ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ဖြဲ႔စည္းလာႏုိင္တာ ေတြ႔ရပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့
လူငယ္ေတြဟာ ကုိယ့္အခြင့္အေရးကုိ ကုိယ္ျပန္ေတာင္းဖုိ႔
ေမ့ေနၾကပါတယ္။ အာဖရိက ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ဆီရာလြန္းႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုက
အံ့အားသင့္စရာပါ။ Ministry Of Youth Affairs လူငယ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနပါ။ လူငယ္ေတြရဲ႕ အသံဟာ
တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းမွာ လုံး၀မရွိမျဖစ္ပါရမယ့္ အသံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုအျဖစ္
မရွိႏုိင္ရင္ေတာင္မွ လူငယ္ေတြရဲ႕ အသံကုိ
ေျပာေပးႏုိင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ေယာက္ေလာက္မ်ား ရႏုိင္မလားဆုိတာကုိ လူငယ္ ေတြအေနနဲ႔
ႀကိဳးစားၾကရမွာပါ။
ကမၻာတစ္၀န္းမွာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပဳလုပ္ေနခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ
က်င္းပႏုိင္ေအာင္ လူငယ္ေတြ ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာပါ။
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