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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။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

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။
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“ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ မီဒီယာခရီး
(နီးသလား၊ ေဝးသလား)”

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

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ မီဒီယာခရီး (နီးသလား၊ ေဝးသလား)”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
ဒီေန႔  ျမန္မာမီဒီယာေတြ  ေခတ္ေျပာင္း  စနစ္ေျပာင္း  ကာလကို
ျဖတ္သန္း ေနရပါတယ္။ အျပစ္အနာမ်ားတဲ့ ေခတ္ကေန အေျပာင္းအလဲ
မ်ားတဲ့ေခတ္ကို ျဖတ္သန္းတဲ့အခါ  စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ မီဒီယာရဲ႕သဘာဝ
အတုိင္း အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔  ေရႊလမ္းေငြလမ္းေဖာက္၊  လက္ဝါး
ရုိက္ဖုိ႔ မဟုတ္တာေၾကာင့္ တခါတခါ ေရွာင္လႊဲလို႔ မရႏိုင္တဲ့ ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ
ေတြ ၾကံဳရပါတယ္။  
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ပုဒ္မမ်ဳိးစံုတပ္ၿပီး တရားစြဲထားတဲ့ သတင္း
သမားေတြကို  ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တာဟာ ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္း
အဖုအထစ္ေတြမ်ားတဲ့ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကားက ဆက္ဆံေရး
မွာ အေရးႀကီးတဲ့  တုိးတက္မႈအျဖစ္  ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္  ဒီသတင္း
ေကာင္းေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေခတ္မွာ ျမန္မာမီဒီယာ
ေတြ ေအာင္ပြဲခံျပီလို႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲဖုိ႔  ေစာပါဦးမယ္။  
မီဒီယာေတြကို ရန္သူလိုသေဘာထားတဲ့ အေမွာင္ေခတ္ကေန
ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ  ေျခလွမ္းစတင္လွမ္းခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြအတြင္း ျမန္
မာ့မီဒီယာက႑ ပြင့္လင္းလာပံုဟာ မယံုၾကည္ႏိုင္စရာ ေကာင္းပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ ျမန္မာသတင္းသမားေတြဟာ အခ်ိန္မေရြး
ေထာင္ထဲ ေရာက္သြားႏုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔လည္း ၾကံဳေနရတုန္းပါပဲ။  
ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါအက်ဥ္းေထာင္ကေန
အာမခံနဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္တဲ့ ဒီဗီြဘီ သတင္းသမား ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ဧရာ
၀တီ သတင္းေထာက္တို႔ရဲ႕ အမႈဟာ အရင္က သတင္းသမားေတြကို မတ
ရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မနဲ႔ တရားမစြဲခဲ့လို႔ ပထမဆံုး အမႈျဖစ္ပါတယ္။
တပ္မေတာ္က အမႈကိုရုပ္သိမ္းခဲ့ေပမယ့္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးရဲ႕
ေနာက္ဆံုး စီရင္ခ်က္ကို စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ေစာင့္ရပါဦးမယ္။   
စတုတၳမ႑ိဳင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ ့ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ မီဒီယာရဲ႕
တာ၀န္ေတြက က်ယ္၀န္းပါတယ္။ မီဒီယာဟာ ေနာက္ဆံုးသတင္းေတြကို
ေပးတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စကားျပန္ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊
လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔
အေရးႀကီးတဲ့ သတင္းေတြကို ျပည္သူလူထုကအာရုံထားမိေအာင္ မီးေမာင္း
ထုိးျပတယ္။ အမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ကိစၥေတြ၊ မူ၀ါဒေတြအတြက္ သံသယေမး
ခြန္းေတြ အဆက္မျပတ္ ထုတ္ေနဖို႔ဆုိတာ တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးမွာ
မီဒီယာေတြကလည္း ကုိယ့္တာ၀န္ကိုယ္ ထမ္းေဆာင္ေနတယ္ဆုိတာကို
နားလည္ဖို႔ လို္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ  မီဒီယာဟာ  သမာဓိခ်ိန္ခြင္ကို ျဖစ္
တယ္။  အေတြးအေခၚ၊ အိုင္ဒီယာ၊ အျဖစ္အပ်က္၊ အေၾကာင္းအရာေတြကို
ေဖာ္ျပတဲ့အခါ တစ္ဖက္သတ္မျဖစ္ေအာင္၊ ဘက္စံုက စဥ္းစားႏုိင္ေအာင္
တင္ျပဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္။
ႀကိဳးတန္းေလွ်ာက္မီဒီယာ
ဒီမုိကေရစီ အကူးအေျပာင္းနဲ႔အတူ မီဒီယာေတြအေပၚ ေျဖေလ်ာ့
မႈေတြဟာ ခ်ီးမြမ္းစရာ ျဖစ္ေပမယ့္ တကယ္တမ္းေတာ့ သတင္းသမား
ေတြဟာ ေထာင္ႏႈတ္ခမ္း၀မွာ ေလွ်ာက္ေနရတဲ့ ဘ၀ကေန မလြတ္ေျမာက္
ေသးပါဘူး။ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ မတရားအသင္းမ်ား အက္ဥပေဒ
ဟာ ၁၇ (၁) နဲ႔  တရားစြဲခံရတဲ့  ဒီဗီြဘီ  သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးနဲ႔   ဧရာ၀တီ
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ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္တစ္ဦးတို႔ဟာ နမူနာတစ္ခုပါပဲ။
ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနတဲ့ ေနာက္ဥပေဒတစ္ခုက သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္မွာ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ
ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရရဲ ့ ပထမတစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာ ပုဒ္မ
၆၆ (ဃ) အမႈေပါင္းဟာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္နဲ႔ ႏႈုိင္းယွဥ္ရင္
သိသိသာသာ ပိုမ်ားလာၿပီး ဒီဥပေဒကို အသံုးျပဳၿပီး မီဒီယာေတြကို တရား
စြဲတဲ့ အဖြဲအစည္းေတြထဲမွာ အစိုးရေရာ၊ တပ္မေတာ္ေရာ ပါ၀င္ပါတယ္။

နာလို႔ ရေအာင္ ေပါင္းကူးေနရာကေန ၀င္ပါေပးတဲ့ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဗြီ
ဘီသတင္းဌာနက အပတ္စဥ္တင္ဆက္ေနတဲ့ DVB Debate ရဲ႕ရည္မွန္း
ခ်က္ထဲမွာလည္း မတူတဲ့အျမင္ေတြကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ဖလွယ္ဖို႔န႔ဲ၊ အျမင္
မတူတဲ့ဘက္ရဲ႕ စဥ္းစားခ်က္ကို တျခားတစ္ဖက္က စဥ္းစားႏုိင္ဖို႔   ရည္ရြယ္
ပါတယ္။

မီဒီယာေတြရဲ႕သဘာ၀
တခါတခါ မီဒီယာေတြရဲ႕ သတင္းဆုိးေတြပဲ အာရံုစုိက္လြန္းတယ္
လို႔ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ေ၀ဖန္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီလို ေ၀ဖန္ခ်က္က အံ့ၾသ
စရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မီဒီယာေတြရဲ႕ သဘာ၀ကို နားလည္ဖို႔ေတာ့
လို္ပါတယ္။ မီဒီယာဟာ ထင္သာျမင္သာ အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ လုပ္ရပ္ေတြကို
သာ အာရံုစိုက္တယ္။ ရွည္ေတာင့္ရွည္ၾကာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ဖမ္းဆုပ္မရတဲ့
မူ၀ါဒေတြ၊  မာရသြန္စည္းေ၀း  တုိင္ပင္ပြဲေတြကို  စိတ္၀င္စားေလ့ မရွိပါဘူး။
အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အၾကပ္အတည္း၊  ပဋိပကၡ၊  အစြန္းေရာက္  လုပ္ရပ္ေတြဟာ
အယ္ဒီတာေတြရဲ႕သည္းေျခခို္က္ အျဖစ္အပ်က္ေတြျဖစ္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေနရင္၊  ေနသားတက် ျဖစ္ေနရင္၊ အလယ္အလတ္သေဘာထားရွသ
ိ ူေတြ
အခ်င္းခ်င္း အေပးအယူမွ်သြားရင္ အယ္ဒီတာေတြက ေနာက္ဆံုးက်မွ
တည္းျဖတ္ေပးခ်င္  ၾကပါတယ္။    “အျဖဴနဲ႔ အမည္း”၊  “ အမွန္နဲ႔ အမွား သ
ေဘာေဆာင္တဲ့ အယူအဆေတြ၊ အရုပ္ေတြ၊ ခပ္ျပတ္ျပတ္ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုသာ
အယ္ဒီတာေတြက  အာရံုက်တတ္တယ္။  ေရာေရာေထြးေထြး  အယူအဆ၊
ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ရွင္းလင္းခ်က္ေတြ၊ သမုိင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ အေၾကာင္းရင္းခံေတြ
ဆုိရင္ အယ္ဒီတာေတြက ပ်င္းစရာလို႔ ထင္တယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမီဒီယာ
ဒါေပမယ့္ က်င့္၀တ္ရွိတဲ့ မီဒီယာေတြဟာ အပစ္အခတ္၊ အညစ္
အပတ္ေတြအေပၚ အာရံုစိုက္တာေလာက္နဲ႔ ရပ္တန္႔ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ျမန္မာျပည္လုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပဋိပကၡမီး မၿငိမ္းေသးတဲ့  အေျခအေနမွာ မီ
ဒီယာေတြကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ ထမ္းေနပါ
တယ္။ အာဏာရွိသူေတြရဲ႕အႀကိဳက္ ျဖစ္ခ်င္မွေတာ့ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ဥပမာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဆုိပါစို႔။ မီဒီယာေတြဟာ ေနျပည္
ေတာ္မွာ က်င္းပေနတဲ့ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုခ်ည္း အာရံုမစုိက္ပါဘူး။
ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀နဲ႔ အရွိအမွန္တရားကို အမ်ား
ျပည္သူေတြသိဖို႔ တင္ျပမယ္။ ဒီလို သတင္းေပးဖို႔ မီဒီယာေတြမွာ တာ၀န္
ရွိပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ သေဘာ
ထားေတြရဲ႕ အျမင္ေတြသာမက၊ မပါ၀င္ႏိုင္ေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕အျမင္
သေဘာထားေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးဖို႔ မီဒီယာေတြမွာ က်င့္၀တ္အရ
တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ တဖက္ကၾကည့္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔
သက္ဆုိင္ၿပီး လက္ေတြ႔မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ အေျခအေန မေပးေသးတဲ့ အဖြဲ႔
အစည္းေတြၾကားမွာ မတူတဲ့အျမင္ေတြကို နားလည္ႏုိင္ဖို႔ မီဒီယာေတြက  
အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ အေရးႀကီးေပမယ့္
မူ၀ါဒစဥ္းစားသူေတြ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ပါတယ္။
မီဒီယာဟာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ဘက္ႏွစ္ဘက္ၾကားမွာ မ်က္ႏွာခ်င္း
ဆုိင္ဖို႔ ခက္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ  တဖက္ရဲ႕အျမင္ကို တဖက္က စနည္း

ေရႊျပည္ေတာ္သာတဲ့ေန႔ေတြ
တခါတခါ သတင္းခန္းနဲ႔ လူ႔ဘ၀ဟာ ေျပာင္းျပန္ပဲလို႔ စဥ္းစားစရာ
ရွိပါတယ္။ လူေတြဟာ စစ္ပြဲေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ၊ ကပ္ေဘးေတြ ကင္းမွ
စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို ေရႊျပည္ေတာ္သာတဲ့ ေန႔ေတြဟာ
သတင္းသမားေတြ အယ္ဒီတာေတြ အတြက္ေတာ့ အိပ္မက္ဆုိးပါပဲ။
အယ္ဒီတာေတြရဲ႕ မူ၀ါဒကလည္း ရွင္းပါတယ္။ ေသြးထြက္ရင္
သတင္းေခါင္းႀကီး ျဖစ္မယ္။ လူေသရင္ မ်က္ႏွာဖံုး တင္မယ္။ မျဖစ္မေန
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါမွာေတာင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထဲက မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အပိုင္းက ဘယ္ဟာလဲဆုိတာကို အရင္သိ
ခ်င္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သတင္းစာပညာရဲ႕ ဆရာ
တစ္ဆူျဖစ္တဲ့ Gadi Wolfsfeld က “သတင္းတန္ဖုိးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း
စဥ္သေဘာသဘာ၀မွာ အေျခခံ ၀ိေရာဓိက တစ္ခုရွိတယ္။ မီဒီယာဟာ
တခါတေလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ သတင္းဆုိးေတြကို အာရံုက်တတ္
ပါတယ္” လို႔ ဆုိဖူးပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး သတင္းေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုဟာ
ျပႆနာရဲ႕ မီးစတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္တာလည္း အယ္ဒီတာေတြ မေမ့ပါဘူး။
လြတ္လပ္စြာ ကိုယ့္ဆႏၵေဖာ္ျပခြင့္လို႔ ဆုိေပမယ့္ က်င့္၀တ္ရွိတဲ့ မီဒီယာ
ေတြဟာ တခ်ဳိ႕ေသာ “ေဖာ္ျပခ်က္” ေတြကို အၿမဲတမ္း ခ်ိန္ဆရပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ လူတစ္ဖက္သား၊ အုပ္စုတစ္ခုကို တမင္အရွက္ခြဲသလို၊
ေစာ္ကားသလို ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ  သတိရွိရပါတယ္။
ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အျဖဴအမည္း သေဘာေဆာင္တဲ့
အလႊာေတြ ေဒါင့္စံုမွာ ရွိေနတာ ျငင္းမရပါဘူး။ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုေတြ၊
ယံုၾကည္ခ်က္မတူတဲ့ အုပ္စုေတြ၊ ဘာသာေရးမတူတဲ့ အုပ္စုေတြၾကားထဲက
နာက်င္မႈေတြ  အသီးသီး   ရွိၾကပါတယ္။  အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ
ျမန္မာမီဒီယာေတြရဲ႕ တာ၀န္က ေသြးခြဲမႈေတြကို အစြန္းေရာက္ေစ၊ တစ္ဖက္
ဖက္ကို အရွက္ရေစဖုိ႔၊  အျမင္မတူညီမႈေတြကို ပိုေ၀းကြာေစဖို႔လားလို႔ေမးရင္
က်င့္၀တ္ရွိတဲ့ သတင္းသမားေတြ၊ အယ္ဒီတာေတြက   “ႏိုး” လို႔ပဲ တညီ
တညြတ္တည္း ေျဖၾကပါလိမ့္မယ္။

