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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 free and reliable is media?
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 NEWS TRUST
Historical context:
ရာစုႏွစ္ထက္၀က္ကာလၾကာမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သတ္လို႔
အေမွာင္ေခတ္တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၆၂ မွ စလို႔ ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ

•

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတစ္ခုရိုက္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးဌာနကို
သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာ အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး၊ ၂၀၁၄

စစ္အစိုးရ အမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ မီဒီယာမ်ားအေပၚ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ပါတယ္။
အစိုးရဟာ ၄င္းတို႔ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ သေဘာထားမ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ေနတယ္လို႔
ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ပါက မည္သည့္ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမဆို ၁၉၆၂ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးအက္ဥပေဒျဖင့္
ပိတ္ပင္တားဆီးခံၾကရပါတယ္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးရာမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ
ေရးသားမႈမွန္သမွ်ကို အႀကိဳ မီဒီယာဆင္စာဥေပေဒကို ခ်ျပခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္မွာေတာ့
၄င္းဥပေဒကို ႏိုင္ငံျခားေရးရာ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အားကစားေရးရာ ကိစၥမ်ားအထိ
က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အရာရာအတြက္ က်င့္သံုးခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။
စာနယ္ဇင္းသမားေတြအေနနဲ႔လည္း အႏၱရယ္မျဖစ္ေအာင္ေရးသားခဲ့ၾကရၿပီး သို႔မဟုတ္ပါက

•

ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး၊ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ေတြရရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဦးသိန္းစိန္က
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ စာေပစီစစ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း
၅၀ အတြင္း ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္စားမ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။
ျပည္ပအေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ားအေနနဲ႔လည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပည္တြင္းသို႔
၀င္ေရာက္အေျခစိုက္ခဲ့ၿပီး၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေနနဲ႔လည္း သတင္းမ်ားကိုလည္း
လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေပးပို႔လာခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ပံုႏွိပ္မျဖန္႔ခ်ီမွီလိုက္နာရမယ့္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၿပီးေနာက္ပိုင္းမ်ားမွာ (ျဖစ္ေပၚႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္တဲ့) အႏၱရာယ္မ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရစဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္အတြင္းမွာ ဂ်ာနယ္လစ္တခ်ိဳ႕ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရၿပီး၊
အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ထုတ္ေ၀ခြင့္လိုင္စင္မ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ရပ္စိုင္းခြင့္နဲ႔ ရုပ္သိမ္းခြင့္ဆိုင္ရာ
အာဏာကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားေနတုန္းပဲ ရွိေနပါတယ္။
Facts and Figures:
•
နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔ရဲ႕ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ

•

အညႊြန္းဇယားမွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ယခင္ အဆင့္ ၁၈၀ ရွိေနရမွာ ၆
ဆင့္ေက်ာ္တက္ကာ အဆင့္ ၁၄၅ ကိုေရာကရွိလာပါတယ္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ စာေပစီစစ္ေရးႏွင့္ထုတ္ေ၀ေရးေကာ္မတီရဲ႕ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္

•

ထုတ္ေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္ ၄၄ ကို ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔
အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္ႏွစ္ေစာင္ကို ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းမွာ Daily Eleven သတင္းစာမွာ သတင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္သူ
မခိုင္ဟာ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ သမၼတသက္တမ္းအတြင္းမွာ ပထမဆံုး
ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ သူမကို ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊
အသေရဖ်က္မႈအပါအ၀င္ အဓိပၸါယ္ေကာက္လြဲမွားေစမယ့္ အေရးအသားမ်ားျဖင့္

ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းမွာေတာ့ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္
ခ်မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။
အစိုးရသစ္ အာဏာရယူၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္ရွိ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားဟာ
သတင္းလြတ္လပ္မႈမွာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနသည့္အေပၚ မေက်နပ္တာေၾကာင့္
ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုးစာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ အနက္ေရာင္မ်ားကို
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္မွာ ၂ ႀကိမ္ေလာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

•

အဖမ္းဆီးခံရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ
ကမာၻေပၚမွာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားမွာ နံပါတ္ ၄
ေနရာမွာရပ္တည္ေနလ်က္ရွိၿပီး၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သတ္လို႔
အဆိုး၀ါးဆံုးတိုင္းျပည္မ်ားထဲမွာ တခုအေနျဖင့္ အရႈံ႕ခ်ခံခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္မွာ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးကတည္းက ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို

ေရးသားတင္ျပမႈတို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ အျပစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
ဒီဗီြဘီမွ ဗီြဒီယိုဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေဇာ္ေဖ (ခ) သူရသက္ ဟာ
ပညာေတာ္သင္ဆုအစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ

•

၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းမွာေတာ့ Unity ဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္ ၄ ေယာက္ႏွင့္
အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူတို႔ဟာ ဓါတုလက္နက္စက္ရံုဟု စြပ္စြဲခံရတဲ့ စက္ရံုနဲ႔
ပတ္သတ္ေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္အတြက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈခံခဲ့ရၿပီး၊
ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရပါတယ္။
တိုင္းျပည္ရွိ မီဒီယာမ်ားနဲ႔ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို
ေရးသားထားတဲ့ မီဒီယာဥပေဒကို အစိုးရက ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးထားေသာ
ကိုယ္တိုင္စီစစ္တည္းျဖတ္ျခင္းအတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိတဲ့
ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။

Points of view:
“ဂ်ာနယ္လစ္ေတြအေနနဲ႔ တခါတစ္ရံေတြမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိတာေတြရွိတယ္။သူတို႔ေတြ
စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ေတြကိုေလ့လာဖို႔လိုအပ္သလို စာနယ္ဇင္းေလာကမွာ က်င္လည္ခ်င္တယ္ဆိုရင္
အရည္အေသြးေတြကိုပါ ျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္”
(မသီတာ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ- ပဲ့တင္သံ ဂ်ာနယ္)
“ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ သတင္းတင္ျပခ်က္ေတြက ျပသနာကို ပိုၿပီး
မီးထိုးေပးသလိုျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြအေနနဲ႔ အခုခ်ိန္ဟာ ျမန္မာျပည္အတြက္
အရမ္းကို အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ိန္အခါျဖစ္ေနတာမို႔ သတင္းကို တင္ျပတဲ့ေနရာမွာ အျခား
ၿပိဳင္ဖက္ဂ်ာနယ္နဲ႔ အျပိဳင္တင္ျပႏိုင္ဖို႔ထက္ စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ၀တၱရားေတြကို
ပိုၿပီးအေလးဂရုျပဳသင့္တယ္”
(ဦးျမင့္ေဆြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)
“ဂ်ာနယ္လစ္ေတြကို အျငင္းပြားဖြယ္ရာ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ တရားစြဲဆို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ေနတာေတြ
ဘာကိုျပေနသလဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ
လုပ္ဖို႔လိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုရာနဲ႔ မီဒီယာေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ မၾကာခဏဆိုသလို အသံုးျပဳေနတဲ့
ဥပေဒေတြကို ပယ္ဖ်က္ျပစ္ဖို႔ လိုေနတယ္ဆိုတာကို ျပသေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္”
(Shawn Crispin CPJ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာ အႀကီးတန္းအရာရွိ)
“မီဒီယာလြတ္လပ္မႈမ်ိဳးကိုကန္႔သတ္တယ္ဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕တိုး တက္ေရးကို ကန္႔သတ္တာနဲ႔
အတူတူဘဲလို႔ အန္တီေတာ႔ ဒီလိုဘဲ ယံုၾကည္တယ္”
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)
Information Links: www.moi.gov.mm
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