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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
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။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

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

“Do books have any future?”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
အဖ႔ဲြ၀င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
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ျမန္မာစာေပေလာက ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာမွာလား
(ေနသြင္ညိဏ္း)
တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုမွာ စာေပဟာ အသက္
ေသြးေၾကာ၊ စာေပေပ်ာက္ရင္ လူမ်ဳိးပါေပ်ာက္မယ္လုိ႔ ဆုိစမွတ္ ရွိပါတယ္။  
ဒီေန႔ကာလလို နည္းပညာကဲတဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေတြ၊ တယ္လီေဗးရွင္း၊ ကြန္
ပ်ဴတာဂိမ္းေတြ၊ လူမႈဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတဲ့ေခတ္မွာ စာ
အုပ္စာေပ အခန္းက႑ကလည္း မလႊဲမေရွာင္သာ က်ဆင္းလာပါတယ္။
ျမန္မာစာေပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္က်င္းပတဲ့ ႏိုဘယ္-ျမန္
မာစာေပပြဲေတာ္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ‘‘လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၆၀
က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူဦးေရ ၂၅ သန္း ရွိစဥ္က စာအုပ္ေရ ၁၀၀၀ ေလာက္
ထုတ္ခဲ့ရၿပီး၊ ယခု လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ ရွိေနခ်ိန္လည္း စာအုပ္ေရ
၁၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ထုတ္ေဝေနရတယ္’’ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါ
တယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြၾကားမွာ စာေပဖတ္ရႈတဲ့
အေလ့အထ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ နည္းပါးေနတယ္ဆုိတာ
ကို သတိေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူငယ္ေတြ စာအုပ္စာေပအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာ
တဲ့ အေၾကာင္းေတြထဲမွာ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာေၾကာင့္ အာရံုက်က္
စားရာ ေျပာင္းသြားတဲ့ ကိစၥအျပင္၊ စာေပအရည္အေသြးနဲ႔လည္း ဆုိင္ပါ
တယ္ ျမန္မာစာေပ အရည္အေသြး က်ဆင္းရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းတစ္
ခုကေတာ့ ႏို္င္ငံေရးစနစ္ကို အျပစ္တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မၾကာေသးတဲ့ ကာလအထိ နာမည္ဆုိးခဲ့တဲ့ စာေပစိစစ္ေရး
ေၾကာင့္ ျမန္မာစာေရးဆရာေတြရဲ႕ တီထြင္ဆန္းသစ္ႏုိ္င္စြမ္းေတြ က်ဆင္း
ခဲ့ရတယ္လုိ႔ စာေရးဆရာအသိုင္းအဝုိင္းက ဆုိၾကပါတယ္။ ေနာက္ထပ္
အေၾကာင္းတစ္ခုက သတင္းနည္းပညာေခတ္မွာ စာဖတ္သူေတြရဲ႕ အာရံု
က်က္စားမႈက သတင္းေတြဘက္ ေျပာင္းလဲသြားတာ၊ စာေပဖန္တီးသူ
ေတြဟာ စာေပတစ္မ်ဳိးတည္းနဲ႔ ရပ္တည္ဖုိ႔ ခက္ခဲလာတာေတြနဲ႔လည္း
သက္ဆုိင္ပါတယ္။
တျဖည္းျဖည္း ယို္င္နဲ႔လာတဲ့ ျမန္မာစာေပေလာကကို ကုစားဖုိ႔
ဒီဘက္ႏွစ္ေတြမွာ အစိုးရေရာ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ တစ္ဦး
ခ်င္းေတြကပါ ႀကိဳးပမ္းလာတာ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ စာအုပ္အေရာင္းပြဲေတာ္
ေတြ၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြ၊ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြ၊ စာေပေဆြးေႏြးဝုိင္းေတြ၊
အမ်ားျပည္သူေတြ စာအုပ္ကို လက္လွမ္းမွီႏုိ္င္မယ့္ စာၾကည့္တုိက္စနစ္
ေတြ အရင္ထက္ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ စာအုပ္
စာေပ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္အရ Yangon Books Street စေနတနဂၤေႏြ ရန္ကုန္စာအုပ္လမ္း စာအုပ္ေစ်းတန္း ဖြင့္ပြဲကို ဒီႏွစ္ဆန္းမွာ
စတင္ခဲ့သလုိ၊ ႏို္င္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တဲ့ ႏိုဘယ္-ျမန္မာ စာေပပြဲ
ေတာ္ကို က်င္းပလာပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ  ရသစာေပ ထြန္းကားေရးအတြက္
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ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တဲ့ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စာေပပြဲေတာ္ကို ဇန္နဝါရီလ
၂၂ ရက္ေန႔ကေန ၂၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အခန္းက႑ကို ျမင္ႏုိ္င္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သစ္
ဆီကို ဦးတည္ေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္သလို၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုလံုးကို
ပဲ့ကိုင္ေမာင္းႏွင္ ေပးႏုိင္စြမ္းတဲ့ ျမန္မာစာေပရဲ႕ အဆင့္အတန္းနဲ႔ လားရာ
ကေရာ ဘယ္ကို ဦးတည္ေနသလဲဆိုတာကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရမယ့္
အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

သံုးႏွစ္ဆက္တုိက္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ႏိုဘယ္-ျမန္မာ စာေပပြဲေတာ္ကို
ၾကည့္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာေပ (၂၀၁၅)၊ ကေလးစာေပ (၂၀၁၆)၊ ရသစာ
ေပ (၂၀၁၇) ဆုိၿပီး ေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာစာေပ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ စာ
အုပ္ေကာင္းမ်ား ထြန္းကားေရး၊ လူငယ္ေတြရဲ႕ စာဖတ္ဝါသနာ ျပဳစုပ်ဳိး
ေထာင္ေရး စသျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ေတြ႔ရပါတယ္။
ျမန္မာစာေပေလာက ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာဖုိ႔ဆုိရင္ အစိုးရရဲ႕
ပံ့ပိုးမႈက အခုထက္လိုအပ္တယ္လို႔ စာေရးဆရာနဲ႔ ထုတ္ေဝသူေတြဘက္
က ရႈျမင္တာေတြကိုလည္း ဒီႏွစ္ ႏိုဘယ္-ျမန္မာ စာေပပြဲေတာ္မွာ ပဲ့တင္
ထပ္တာ ၾကားရပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပံ့သာမက
ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့ နယ္ပယ္က ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ႏုိ္င္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ပညာေရးစနစ္က အလြတ္က်က္ေျဖ
ရတဲ့ စနစ္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းျပင္ပအေတြးအေခၚ၊ အယူအဆနဲ႔
ဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္းေတြကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး စာေပဖတ္ရႈတာေတြကို ကန္႔
သတ္ထားသလို ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၆ ႏိုဘယ္-ျမန္မာ စာေပပြဲေတာ္အတြက္ ေပး
ပို႔တဲ့ အမွာစကားမွာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
စာေပေမြ႔ေလ်ာ္မႈ ပ်ဳိးေထာင္ရာမွာ စာအုပ္ဟာ ျပည္သူေတြ
လက္လွမ္းမမွီႏိုင္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းမျဖစ္ဖုိ႔လိုသလို၊ ကေလးပံုျပင္လုိမ်ဳိး စာႏုက
ေန ဆင္ျခင္တံုတရားကို အားေပးတဲ့ စာရင့္ဘက္ကို ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ
ကူးေျပာင္း ဝင္ဆန္႔ေစႏိုင္မယ့္ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းေတြကို ထြန္းကားဖုိ႔၊ စာ
ေကာင္းေပေကာင္းေတြ ဘာသာျပန္စာေပထြန္းကားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီလို
ကိစၥမ်ဳိးေတြကို အစိုးရကကူညီရင္ ပိုၿပီးလ်င္ျမန္ထိေရာက္မယ္လုိ႔ စာေရး
ဆရာေတြက ဆုိၾကပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတာက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေန
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလံုးကို အဆိပ္သင့္ေစတဲ့ စာသိမ္စာဖ်င္းေတြရဲ႕
အႏၱရာယ္ကို ေရရွည္မွာ တားဆီးဖုိ႔ဆုိရင္ စာေပေဝဖန္ေရး ထြန္းကားဖို႔
လုိပါတယ္။
ေသခ်ာတာက စာေပဟာ စိတ္ကူးယဥ္ လူတသိုက္အတြက္
ခ်ည္း မျဖစ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ စာေပဟာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု၊ ယဥ္ေက်းမႈ
တစ္ခုရဲ႕ ေၾကးမံုျဖစ္သလုိ၊ ေခတ္သစ္ စနစ္သစ္တစ္ခုဆီကို ပဲ့ကိုင္ေမာင္း
ႏွင္ ေပးႏုိ္င္တဲ့ အင္အားလည္း ရွိပါတယ္။ ႏိုဘယ္-ျမန္မာ စာေပပြဲေတာ္မွာ
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းက “အခုအခ်ိန္မွာ
စာေပဖတ္ရႈမႈ နည္းလာတဲ့အတြက္ လူေတြရဲ႕အသိဥာဏ္နည္းပါးလာျခင္း၊
ႏွလံုးသားမ်ား ၾကမ္းတမ္းလာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာကာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေအး
ခ်မ္း ၿငိမ္သက္မႈကို ထိပါးေစတယ္” လို႔ ေျပာခဲ့တာကို ၾကည့္ရင္ စာေပရဲ႕

သူတို႔အျမင္
“ၿမိဳ႕၊ ရြာ၊ ရပ္ကြက္ေတြမွာလည္း စာၾကည့္တုိက္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕၊ ရြာ၊
ရပ္ကြက္ဆုိတာ အင္မတန္ ရွားပါးလွပါတယ္။ စာအုပ္စာေပေတြ အလြယ္
တကူ မရႏို္င္တဲ့အတြက္ ကၽြန္မတိုရဲ႕ လူငယ္ေလးေတြ စာေပေလ့လာ
ဖတ္ရႈမႈ အားနည္းသြားရပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ နည္းပညာက လြန္စြာ
အဆင့္ျမင့္တာနဲ႔ အေလ်ာက္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လူေနမႈဘဝေတြကို မ်ားစြာ
ေျပာင္းလဲေစပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ကၽြန္မတို႔ ကေလးေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာ
ဂိမ္းေတြနဲ႔ လူမႈကြန္ယက္ေတြမွာ သူတို႔ရွိတဲ့ အခ်ိန္အမ်ားစုကို အသံုးခ်ေန
ၾကပါတယ္။ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္လည္း က
ေလးေတြ စာေပဖတ္ရႈတဲ့အခ်ိန္ နည္းလာပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

