dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရုပ္သံလုိင္းမွာ ပံုပါ အခ်ိန္အတိုင္း ထုတ္လႊင့္
တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ ျပသသည့္ အခ်ိန္ဇယား
ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

“How are State-owned media reforming?”
ျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အႀကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
အဖ႔ဲြ၀င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
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မီဒီယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဘယ္ကို ဦးတည္ေနလဲ
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္အတန္းဟာ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၀ အနက္ ၁၄၃ အဆင့္မွာရွိၿပီး ခက္ခက္ခဲ
ခဲ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ေနရဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္
မ်ားအဖဲြ႔ (RSF)က ထုတ္ျပန္ထားတာမို႔ ျမန္မာမီဒီယာေတြရဲ႕အေျခအေန
ဟာ တိုးတက္လာျခင္း မရွိေသးပါဘူး။
ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ တက္လာတဲ့ NLD အစိုးရလက္
ထက္မွာ မီဒီယာအသိုင္းအဝုိင္းဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနည္းလာၿပီး ၿခိမ္း
ေျခာက္မႈေတြ၊ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရး စိန္ေခၚမႈေတြကို ၾကံဳေတြ႔လာရပါ
တယ္။ NLD အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ စတင္ အသက္ဝင္ အာဏာရလာတဲ့
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ သတင္းမီဒီယာေတြကို သတင္းယူခြင့္ ကန္႔
သတ္ ပိတ္ပင္ျခင္းနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစိုးရသစ္၊ လႊတ္ေတာ္သစ္ရဲ႕စာမ်က္
ႏွာကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။
ပုဂၢလိက မီဒီယာလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ႀကီးမားတဲ့ အ
ဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာေတြဟာလည္း NLD အစိုးရသစ္
လက္ထက္မွာ ဆက္လက္ရွင္သန္ႀကီးထြား ဖြံ႔ၿဖိဳးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျပန္ၾကား
ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အခန္႔းက႑ကလည္း ႀကီးမားစြာ ရပ္တည္ေနဆဲ ျဖစ္
ပါတယ္။
ပုဂၢလိကေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာေတြ၊ အပတ္စဥ္ထုတ္သတင္း
စာေတြအေနနဲ႔ ႏုိ္င္ငံပိုင္သတင္းစာေတြေလာက္ ေစ်းကြက္ေဝစု မရရွိပဲ
ေၾကာ္ျငာရွင္အမ်ားစုက ေစာင္ေရသိန္းေက်ာ္ရွိေနတဲ့ ႏုိ္င္ငံပိုင္သတင္းစာ
ေတြမွာပဲ ေၾကာ္ျငာေနၾကပါတယ္။ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြအေနနဲ႔ေၾကာ္
ျငာရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းေနတာေၾကာင့္ အရံႈးေပၚေနၾကတာေတြရွိၿပီး ရပ္နား
သြားတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
အရံႈးအျမတ္အဓိကမထားတဲ့ ျပည္သူ႔ဝင္ေငြနဲ႔လည္ပတ္ေနတဲ့
ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းမီဒီယာေတြဟာ ေၾကာ္ျငာလက္မခံသင့္ပဲ အမ်ားျပည္သူ
မီဒီယာေတြဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အားေပးသင့္တယ္ဆုိတဲ့အၾကံျပဳခ်က္ေတြ
အေပၚလည္း NLD အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ လက္ခံပံု မရွိေသးပါဘူး။
အလားတူပါပဲ ပုဂၢလိကရုပ္သံမီဒီယာေတြ ထြက္ေပၚလာဖုိ႔က
လည္း အခက္အခဲေတြ မ်ားစြာ ရွိေနပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ရုပ္သံမီဒီယာ ဥပေဒ ရွိေနေပမယ့္
လည္း အဲဒီဥပေဒဖြဲ႔စည္းမယ့္ ရုပ္သံမီဒီယာေကာင္စီနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အ
ျငင္းပြားမႈေတြ ရွိေနဆဲပါပဲ။
ရုပ္သံမီဒီယာေကာင္စီကို သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေရြးခ်ယ္
မယ့္သူေတြက ဦးေဆာင္မယ့္အျပင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ျပန္ၾကားေရး
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ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ပါ ပူးတြဲ အလုပ္လုပ္ရမွာမို႔
လြတ္လပ္တဲ့ ရုပ္သံမီဒီယာေကာင္စီေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ရုပ္သံမီဒီယာ
ေကာင္စီအေနနဲ႔လည္း ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြကို ႀကီးၾကပ္
ကြပ္ကဲမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ NLD လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ရုပ္
သံမီဒီယာဥပေဒကို တစံုတရာျပင္ဆင္ျခင္း မရွိသလို နည္းဥပေဒေတြကို
လည္း ျပဌာန္းျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ လြတ္လပ္တဲ့ ရုပ္သံမီဒီယာေတြ ေပၚ
ထြက္လာေရး ခက္ခဲေနဆဲပဲလုိ႔ ဆိုရမွာပါ။
ပုဂၢလိက မီဒီယာလုပ္ငန္းေတြဟာ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးႀကိဳး
စားရုန္းကန္ေနရတဲ့အျပင္ သတင္းေထာက္ေတြအသတ္ခံရတာ၊ သတင္း
မီဒီယာသမားေတြကို ၆၆ (ဃ) နဲ႔ တရားစြဲဆုိတာေတြကလည္း သတင္းမီ
ဒီယာေလာကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြအျဖစ္ ေပၚထြက္လာေနပါတယ္။
သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ရွိေပမယ့္လည္း ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရ ဝန္
ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက မွားယြင္းတဲ့ သတင္းေဖာ္ျပမႈနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး
ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကို အသံုးျပဳၿပီး Eleven သတင္းစာတုိက္ပိုင္ရွင္ ေဒါက္တာ
သန္းထြဋ္ေအာင္နဲ႔ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေဝၿဖိဳးတို႔ကို တရားစြဲထားပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ Eleven မံုရြာသတင္းေထာက္ ကိုစိုးမိုးထြန္းဟာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃
ရက္က မံုရြာၿမိဳ႕မွာ အသတ္ခံခဲ့ရပါေသးတယ္။
စာေပးစိစစ္ေရး ဖ်က္သိမ္းထားေပမယ့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာ
နရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ႀကီးမားေနတဲ့အျပင္ မီဒီယာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔
ဆင္ဆာလုပ္တာေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ
က်င္းပခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးရုပ္ရွင္မွာ ရွမ္းေစာ္ဘြားစပ္ၾကာဆုိင္နဲ႔ ဇနီးျဖစ္
သူ Inge တို႔အေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားတဲ့ Twilight Over Burma ကို မျပ
သဖုိ႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူပါပဲ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ အစိုးရက ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ေခတ္ၿပိဳင္ သမိုင္း
ဆုိင္ရာစာေပ စာတမ္းဖတ္ပြဲမွာလည္း စာေရးဆရာေနာင္ေက်ာ္ရဲ႕ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးခရီးနဲ႔ ေကြ႔ေကာက္မတ္ေစာက္ေသာလမ္းမ်ား စာတမ္းကို ျပန္
ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပိတ္ပင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။
ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာေတြ သတင္းရယူခြင့္ပိုင္းမွာလည္း အ
စိုးရရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ နည္းပါးေန
တာမို႔ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ ရရွိေရးမွာလည္း အႏုတ္လကၡဏာ
ျပေနဆဲပါပဲ။

သူတို႔အျမင္
“NLD က အစိုးရျဖစ္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ အင္အားႀကီးတဲ့ သ
တင္းစာ၊ ရုပ္သံလုိင္းေတြ ပိုင္ဆုိင္လာတယ္။့ အဲဒီေတာ့ ပုဂၢလိကမီဒီယာ
ကို အားမကိုးေတာ့ဘူးေပါ့။ သူတို႔မွာ သူတုိ႔အပိုင္မီဒီယာႀကီးေတြ ရွိေနၿပီ။
ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ၊ ရုပ္သံဆုိတာကလည္း အင္အားေရာ ၾသဇာေရာႀကီး
တယ္။ သတင္းရယူခြင့္ကအစ ႏုိင္ငံပိုင္နဲ႔ ပုဂၢလိက မီဒီယာေတြမွာ ကြာ
ျခားတာ ခြဲျခားခံရတာေတြ ပိုမ်ားလာတယ္”

(သတင္းစာဆရာ ဦးမင္းဇင္)

