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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ”္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို DVB
Multimedia Group ကေန အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးကာ ဒီဗီြဘီ
ရုပ္သံလုိင္းမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

DVB DEBATE

DVB Debate ဟာ အေတြးျမင္အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ကာ လြတ္လပ္စြာ
သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ရန္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား
ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္
လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဖြဲအ
႔ ေနျဖင့္ အျခား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ယခုလို ပြင့္လင္းတဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အပတ္စဥ္

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

How political is showbiz?
ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို
ရုပ္သံရိုက္ကူးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္
၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲ
အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း DVB
Debate မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

 မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလိုသည္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ သို႔ဆက္၍ျဖစ္ေစ၊
debate@dvb.no သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ၍
္ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦးထံသို႔
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is MYANMAR STARS

•

Historical context:
ကမာၻတ၀ွမ္းမွာ ေက်ာ္ၾကားသူေတြမ်ားစြာဟာ သူတို႔ရဲ႕ေက်ာ္ၾကားမႈနဲ႔ အဆင့္အတန္းကို
သံုးၿပီး လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးရာအေရးကိစၥေတြအေပၚ အာရံုစိုက္မႈရလာေအာင္

•

လုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ေက်ာ္ၾကားသူေတြအေနနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔
ႀကီးမားတဲ့ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားရဲ႕ လူမႈေရးနဲ႔
ျမင့္မားလြန္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရတာျဖစ္တာကိုက
စိန္ေခၚမႈေတြအျဖစ္ရွိေနပါတယ္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက ရုပ္ရွင္ရံုေတြကို
ျပည္သူပိုင္သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး အာဏာရွင္ရဲ႕ ဆိုရွယ္လစ္ေယာင္ေယာင္
အေတြးအေခၚေတြကို ရုပ္ရွငပ
္ ိတ္ကားႀကီးေတြေပၚကေန ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္မယ့္
ကိရိယာတခုအေနနဲ႔ အသံုးျပဳဖို႔ ရုပ္ရွင္ေကာင္စီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ႏိုငင
္ ံျခားသားသူစိမ္းကို စိုးထိတ္ကန္႔သတ္ေရး မူ၀ါဒေတြရဲ႕
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္လည္း ႏိုင္ငံျခားရုပ္ရင
ွ ္အဖြဲ႔ေတြျဖစ္တဲ့ MGM နဲ႔
ယူနီဗာဆယ္ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၉
ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး
ႏိင
ု ္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈရွိတဲ့ နာမည္ႀကီးရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ေတြကို
ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ားမွာ ပါ၀င္ခြင့္မျပဳဘဲ တားျမစ္ခဲ့တာေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
မီဒီယာေတြအားလံုးအေနနဲ႔လည္း ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ ခြင့္ျပဳမႈကိုရယူၾကရတာေၾကာာင့္
ထုတ္လုပ္သမွ် ရုပ္ရွင္နဲ႔ ဂီတေတြဟာ အခ်စ္နဲ႔ ဟာသ အမ်ိဳးအစားေတြသာျဖစ္ခဲ့ရၿပီး
ႏိုင္ငံေရးအရအသိေပးတင္ျပခ်က္ေတြ ကင္းမဲ့ေနခဲ့ရပါတယ္။
အဆိုေတာ္မ်ားအေနနဲ႔လည္း တိုင္းျပည္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အေကာင္းျမင္ သီဆိုထားတဲ့
ေတးသီခ်င္းအနည္းဆံုး တပုဒ္ကို ထည့္သြင္းသီဆိုေပးရၿပီး၊ မီဒီယာအားလံုးဟာလည္း
အာဏာပိုင္ေတြကို အေထာက္အပံံ့ေတြ ေပးခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က
ေက်ာ္ၾကားသူေတြအေနနဲ႔ အာဏာရွင္ရဲ႕မူ၀ါဒေတြကို ေ၀ဖန္ဖို႔ သူတို႔ရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားမႈကို
အသံုးျပဳခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လက္ေတြ႔မွာေတာ့
မိမိတို႔ရဲ႕အလုပ္အကိုင္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔ရာ ေၾကညာတဲ့အေနနဲ႔သာ
ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Facts and Figures:
• ပထမဦးဆံုးေသာ ျမန္မာရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ၁၉၃၂ ခုႏွစ္မွာ
•

ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂီတအစည္းအရံုးကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။

ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာျပည္မွာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီတဲ့ မီဒီယာေတြ အားလံုးအေနနဲ႔
ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ တင္ဆက္ထုတ္လုပ္ႏုိငၿ္ ပီး ၄င္းအဖြဲ႔မွ
ေတာ္လွန္ေရးဆန္ဆန္ ရိုက္ျပထားမႈမ်ား၊ အေနာက္တိုင္းအရိပ္အေငြ႔
သိသိသာသာပါ၀င္ေနတဲ့ ျပကြက္မ်ားနဲ႔ လိင္ကိစၥအသားေပးေဖာ္ျပမႈမ်ားကို

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး သာမန္ျပည္သူေတြအေပၚ
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခန္းက႑ေတြဟာ ကြာျခားမႈမရွိေပးမယ့္၊ မီဒီယာအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာကဟာ ရုုပ္ရွငဇ
္ ာတ္ကားႀကီး ၁၇ ကားသာ
ရံုတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ကာလမ်ားမွာေတာ့ ဇာတ္ကားေပါင္း ၇၀ ခန္႔

•

တည္းျဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္။
ေအာင္ျမင္မႈရရွိတဲ့ ဇာတ္ကားႀကီးေတြဟာ ပ်မ္းမ ်ွ အားျဖင့္ က်ပ္ေငြအားျဖင့္
သိန္း ၇၀၀ ၀န္းက်င္ ရရွိၾကပါတယ္။

Points of view:
“က်ေနာ္က အႏုပညာထက္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြကို ပိုၿပီးအာရံုစိုက္လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါက
က်ေနာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔ ဆိုလိုခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္
က်ေနာ္အေနနဲ႔က လူထုေတြကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္လာႏိုင္ေအာင္
ကူညီေပးခ်င္တာပဲျဖစ္တယ္”
ဇာဂနာ - လူရႊင္ေတာ္၊ သရုပ္ေဆာင္
“လူအမ်ားစုက ေဖ်ာ္ေျဖေရးကိုပဲ လိုခ်င္ၾကတာ။ သူတို႔က သရုပ္ေဆာင္
လွလွေလးေတြကို ျမင္ခ်င္ၾကတာ ဇာတ္လမ္းေတြ ဘာေတြကို ဂရုစိုက္တာမဟုတ္ဘူး”
သိဒၶိ - ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူ
“က်ေနာ္အေနနဲ႔က အေျခခံဥပေဒေတြ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအေၾကာင္း သိပ္ၿပီးေတာ့
သိတာမဟုတ္ဘူး။ ဒီကိစၥေတြကို ကၽြမ္းက်င္သူေတြပဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကတာလို႔ပဲ
က်ေနာ္နားလည္တယ္”
စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ - အဆိုေတာ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားသူေတြရဲ႕အေရးကိိစၥေတြကို
သီးသန္႔ေဖာ္ျပေပးေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာၾကားရမွာေတာ့
ဒီလိုေဖာ္ျပေပးေနျခင္းအားျဖင့္ စာေစာင္ေရာင္းအားကိုတက္ေစမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဒါဟာ
ေက်ာ္ၾကားေအာင္လုပ္လိုၾကတဲ့ မီဒီယာေတြအေပၚ လူထုေတြရဲ႕ လက္ခံမႈမဟုတ္ဘူးလို႔ပဲ
နားလည္းလက္ခံထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
Information Links:
www.myanmaritv.com
www.myanmarmusicassociation.org
www.myanmarcelebrity.com
www.myanmarcelebritiesnews.com
www.myanmarentertainment.net
www.fashionmagazinemyanmar.com
www.people.com.mm

