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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

Can we control the culture shift?
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

STYLE

•

Historical context:

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဟာ ခိုင္မာအားေကာင္းၿပီး တသီးတသန္႔တည္ရွိေနတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္သလို၊
ကိုလိုနီအုပ္စိုးမႈနဲ႔ အင္အားႀကီးအိမ္နီးနားျခင္းႏိုင္ငံႀကီးေတြအနီးအနားမွာ တည္ရွိေနေပမယ့္
ႏိုင္ငံျခားၾသဇာလႊတ္းမိုးမႈေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေတြကိုလည္း ခံထားရထားမ်ိဳးရွိမေနပါဘူး။
ရိုးရာအ၀တ္အစားမ်ားဟာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လူႀကိဳက္မ်ားေနၾကစဲျဖစ္သလို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀
ေက်ာ္ၾကာ စစ္အုပ္စိုးမႈလက္ေအာက္မွာ ႏုိင္ငံျခားသားေၾကာက္စိတ္ (သူစိမ္းေၾကာက္စိတ္)
ေတြနဲ႔အတူ အထီးက်န္ေနထိုင္လာခဲ့မႈေၾကာင့္လည္း အေနာက္တိုင္း ဖက္ရွင္နဲ႔ ဂီတဟာလည္း
အနည္းငယ္မွ်သာ လႊမ္းမိုးမႈရွိေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ယခုအခါမွာေတာ့ တိုင္းျပည္
ပြင့္လင္းလာတာနဲ႔ အမွ် ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ တလေဟာ၀င္ေရာက္လာေနသလို
ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားလည္း တဖြဲဖြဲေရာက္ရွိလာေနၾကပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့
ႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္က ျမန္႔မာ့ရိုးရာဂႏၱ၀င္ဂီတ၀ိုင္းမွာ အေနာက္တိုင္း
တူရိယာတစ္ခုတေလကိုေတာင္မွ တရား၀င္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုဟာ အခုအခါမွာေတာ့ အေရွ႕တုိင္းေရာ အေနာက္တိုင္းမွ ပါမက်န္
ေခတ္မွီဂီတမ်ားနဲ႔ ေပါ့ပ္ယဥ္ေက်းမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကိုးရီးယားေပါ့ပ္
(K-pop)၊ ဟစ္ေဟာ့ပ္၊ ရုပ္ရွင္မ်ားနဲ႔ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း စတာေတြ
အားလံုးကလည္း လူေတြရဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယဥ္မႈ၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔
ေျပာပံုဆိုပံုေတြကိုပါ စတင္လႊမ္းမိုးလာေနပါၿပီ။ ျမန္မာ့ရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးေရသဘင္ပြဲေတာျဖစ္တဲ့
သႀကၤန္ကာလမွာေတာ့ လူေတြအေနနဲ႔ ပြဲေတာ္ကို လြတ္လတ္စြာျပဳမႈေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔
အခြင့္အေရးတရပ္အေနနဲ႔ အသံုးျပဳၾကတာေၾကာင့္ ဒီေျပာင္းလဲမႈေတြကို ထူထူးျခားျခား

သိသာစြာျမင္ေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈအေပၚမွာလည္း ဗုဒၼဘာသာရဲ႕
လႊမ္းမိုးမႈဟာ ႀကီးႀကီးမားမားရွိေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ဟာ လူေတြက
သူတို႔ရဲ႕ အျပစ္ေတြကို သန္႔စင္သြားေအာင္ေဆးေၾကာမႈျပဳလုပ္တဲ့ သေကၤတအေနနဲ႔
တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေရျဖင့္သြန္းေလာင္းၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ေရွးရိုးအစဥ္အလာ
ႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုတဲ့ပြဲေတာ္ျဖစ္ေနေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာေတာ့ ပြဲေတာ္ကို
စီးပြားေရးဆန္ဆန္ျပဳလုပ္လာေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ေသာ
အဓိကက်တဲ့ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာေတာ့ ဥယ်ဥ္ပန္းၿခံသံုးေရပိုက္ေတြ၊ ေရေဘာလံုးေတြနဲ႔
မီးသတ္ပိုက္မ်ားကိုပင္ ေရပတ္ကစားဖို႔ရန္အတြက္အသံုးျပဳၾကပါတယ္။
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္စီတန္းတည္ရွိေနတဲ့ မ႑ာပ္မ်ားရဲ႕ စတိတ္စင္ျမင့္မ်ားေပၚမွာလည္း
ေရာ့ခ္ေတးဂီတအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ဒီေဂ်မ်ားက ရိုးရာေျဖေဖ်ာ္မႈေတြရဲ႕ေနရာမွာ
အစားထိုး၀င္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

•
•

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(YCDC)ကေန သႀကၤန္တြင္းမွာ
ေပ်ာ္ပါးၾကမယ့္သူေတြအတြက္ မ႑ာပ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္ၿပီး။ မ႑ာပ္
၅၀ ထက္မနည္းကိုေတာ့ ေပ ၁၀၀ အထိက်ယ္တဲ့ မ႑ာပ္မ်ားအျဖစ္
ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
နာမည္ေက်ာ္ ျမန္မာ ေရာခ့္ဂီတအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္တဲ့ Empire နဲ႔ Iron Cross အဖြဲ႔မ်ားဟာ ဒီႏွစ္သႀကၤန္မွာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပ ေျဖေဖ်ာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ရိုးရာသႀကၤန္သီခ်င္းမ်ားနဲ႔ အကမ်ားမွာ မိန္းကေလးမ်ားဟာ ေရာင္စံု၀မ္းဆက္မ်ား၀တ္ဆင္ၾကၿပီး
ပန္းမ်ားနဲ႔ ပန္းကံုးမ်ားနဲ႔ အလွဆင္ရင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

Points of view:
● “တံခါးေတြက ပြင့္သြားပါၿပီ။ အေနာက္တိုင္း ေပါ့ပ္ယဥ္ေက်းမႈက ပ်ံ႕ႏွံေနၿပီး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့
ေျပာင္းလဲမႈေတြက စိမ့္၀င္ျဖစ္ေပၚေနၿပီ။ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကလည္း
စိမ့္၀င္ျဖစ္ေပၚေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ့ရိုးရာရဲ႕ေကာင္းျမတ္မႈေတြကို ဖ်က္ဆီးေနတယ္လို႔ ထင္ရမယ့္
အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုးလာတာေတြကို ဆန္႔က်င္မယ့္ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ
ေနာက္ျပန္ရိုက္ခ်က္ေတြလည္း ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါေသးတယ္ ”

(ေဒးဗစ္ အိုင္ စတိုင္းဘတ္)

● “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၀တ္ဆင္တဲ့ အ၀တ္အစားဒီဇိ္ုင္းပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြက အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြရဲ႕
စိတ္၀င္စားမႈကို ဆြဲေဆာင္ေနတယ္။ ျမန္မာ့ရိုးရာ၀တ္စံုေတြအေပၚမွာ စိတ္၀င္စားမႈေတြ
ျပန္လည္အသက္၀င္လာတာကိုေတြ႔ရတာ အားရစရာပါပဲ”
(ဦးတင္တိုး - New Fashion Designer Group)

● “အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြ မလံုတလံု အ၀တ္အစားေတြကို ယဥ္ေက်းမႈအတားအဆီးေတြမရွိသလိုနဲ႔ကို
စၿပီး ၀တ္ဆင္လာေနၾကၿပီ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဧၿပီလတုန္းက သႀကၤန္မွာ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္သြားတယ္။
က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရတာ နာမည္ႀကီးေတြ၊ ေမာ္ဒယ္လ္ေတြနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြအကုန္က
ေဘာင္းဘီတိုေတြနဲ႔ မလံုတလံုဘေလာ့အက်ၤ ီေလးေတြ ၀တ္ေနၾကတာပဲ”
(ဦးေကာင္းစံ- စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာ)

● “သႀကၤန္တြင္းမွာက လူတိုင္းက တက္ၾကြေနၾကၿပီး အေပ်ာ္လြန္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္
အႏၱရာယ္ျဖစ္တဲ့အထိ မစြန္႔စားၾကဖို႔ေတာ့ အေရးႀကီးတယ္။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒါ သႀကၤန္ပဲ၊
လူတိုင္းလြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကတာပဲဆိုၿပီးေတာ့ ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို
ခ်ိဳးဖ်က္မေပးႏိုင္ဘူး”
(ရဲခ်ဳပ္ လင္းထြဋ္ -ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔)

● ပန္႔ခ္ဂီတက ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ လံုး၀ မတူဆန္႔က်င္ေနတဲ့ ဂီတအမ်ိဳးအစားတစ္ခုပဲ။ က်ေနာ္တို႔
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာက ေရွးရိုးအစဥ္အလာ စည္းမ်ဥ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ သူတို႔ေတြက
က်ေနာ္တို႔ကို ေၾကာင္ေနတယ္ ရူးေနၾကတယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ ဘာမွမဟုတ္တဲ့
ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ေတြလို႔ထင္ၾကတယ္။ တကယ့္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဘာေတြလဲဆိုတာ သူတို႔
သိၾကတာမဟုတ္ဘူး

(ေက်ာ္ေက်ာ္- Rebel Roit Punk Band)

Facts and Figures :
•

ဓေလ့ထံုးထမ္းအရ သႀကၤန္တြင္းမွာ ေငြဖလားနဲ႔ နံ႔သာေရထည့္ၿပီး သေျပခက္နဲ႔

•

ေရေလာင္းေပးတာမ်ိဳးေတြ ပါရွိပါတယ္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သႀကၤန္အတြက္ ရန္ကုန္မွာ ယဥ္ထိန္းရဲအင္အား ၆၀၀ ကို
တာ၀န္ခ်ထားေပးမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ အင္အား ၃၀၀ ကို အသင့္အေနထားျဖင့္ထားရွိမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

Information links:
www.youtube.com/watch?v=GMJM2l2Rh74 (‘Stupid’ by Yone Lay)
www.photos.myanmarmodel.net/?tag=jessica-dada
www.myanmartravel.org/culture.html
www.info.myanmarcelebrity.com
www.dvb.no
www.culturemyanmar.org/
www.culture360.asef.org/organisation/ministry-of-culture-myanmar/

