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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။

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

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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“ေဖ့ဘြတ္ခ္ကို ဘယ္လုိ တာဝန္ယူမႈနဲ႔ သံုးမလဲ”
ျ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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ေပၚ ကိုယ္တင္လုိက္တဲ့ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းေတြေၾကာင့္ပဲ အႏုိင္က်င့္ခံရတတ္
ပါတယ္။

အလွဴခံရာေနရာ၊ အဆုိးဘက္ျခမ္းမွာေတာ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြန႔ဲ
အမုန္းစကား ျဖန္႔ေ၀သူေတြ တလြဲသံုးတာ မခံရေအာင္ အႀကီးအက်ယ္
စိန္ေခၚခံေနပါတယ္။
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“ေဖ့ဘြတ္ခ္ကို ဘယ္လို တာဝန္ယူမႈနဲ႔ သံုးမလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာေခတ္ (IT ေခတ္) ထဲကို ေနာက္က်မွ
၀င္လာခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ ဆုိရွယ္မီဒီယာေတြ
ထဲမွာ ေဖ့ဘြတ္ခ္နဲ႔ အေစာဆံုး မိတ္ဆက္ခြင့္ ရၾကပါတယ္။  ေနာက္ဆံုးေပၚ
လူမႈဆက္သြယ္ေရး စနစ္ေပၚမွာ  မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ၾက၊ မိတ္
ေဟာင္းေဆြေဟာင္းေတြ ျပန္ေတြ႔ၾက၊ ဒီေန႔ အိမ္မွာ ဘာဟင္းခ်က္သလဲ
ဆုိတာကေန၊ ဒီတေလာ ဘာသီခ်င္း Hot ျဖစ္ေနသလဲဆုိတာ အဆံုး
ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေျပာဆုိစရာေနရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေဖ့ဘြတ္ခ္ေပၚမွာပဲ
ေနာက္ဆံုး ဗဟုသုတေတြ ဖလွယ္ၾက၊ သတင္းေတြကို Share ၾက၊ ထင္ျမင္
ခ်က္ေတြေပးၾကနဲ႔ သတင္းပင္မ အရင္းအျမစ္ႀကီးဟာလည္း ေဖ့ဘြတ္ခ္
ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တစ္ဖက္မွာ ေကာလဟလေတြ၊ ၀ါဒျဖန္႔မႈေတြ၊  
အမုန္းစကားေတြ ေဖာင္းပြေနတဲ့ ေဖ့ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ  တာ၀န္သိစိတ္နဲ႔ ဘယ္
လိုမ်ဳိး ေရးသားေျပာဆုိ မွ်ေ၀ၾကမလဲဆုိတာကို တခါတရံ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္
ပါတယ္။
တာ၀န္သိစိတ္နဲ႔ ဆိုရွယ္မီဒီယာ
ဆိုရွယ္မီဒီယာရဲ႕  အားေကာင္းခ်က္ေတြ  ရွိသင့္သေလာက္  ရွိပါ
တယ္။ သတင္းဌာနတစ္ခုလို က်င့္ဝတ္လိုက္နာဖို႔ မလိုတဲ့အတြက္ တခါတ
ေလ  သတင္းဦး၊ အထူးအဆန္းေတြ အစေဖာ္ေပးတတ္ပါတယ္။ ဒါကပဲ မီဒီ
ယာစာတတ္ေျမာက္ႏႈန္း၊ အေတြ႔အႀကံဳ အားနည္းတဲ့ လူေတြကို လမ္းမွား
ပို႔မယ့္ အႏၲရာယ္လည္း တၿပိဳင္တည္းမွာ ရွိေနပါတယ္။
ဆိုရွယ္မီဒီယာက လူတုိင္းကို မီဒီယာပါ၀ါ အပ္ႏွင္းလိုက္ပါတယ္။
လက္ညိဳးတစ္ခ်က္ထိ၊ ကလစ္တစ္ခ်က္နဲ႔ ကမၻာႀကီးရဲ႕ ဟိုဘက္ကမ္း၊ တျခား
ႏိုင္ငံက မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္တဲ့ ေခတ္ဟာ မ်က္ေစ့ေရွ႕ေမွာက္
ေရာက္လာပါတယ္။ ဘယ္သူမဆို ေဖ့ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ live လႊင့္ႏိုင္ပါတယ္။  
ဓာတ္ပံုေတြတင္ႏုိင္၊ စေတးတပ္ေတြ တင္ႏိုင္ပါတယ္။ တျခားလူေတြ
တင္တဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြကိုလည္း ႀကိဳက္ရင္ Like ေပးႏိုင္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ ေရးႏုိင္ပါတယ္။
ဒီေန႔ေခတ္မွာ ကေလးကအစ ဆုိရွယ္မီဒီယာေပၚ ေရာက္ကုန္ၾက
ပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ သဘာ၀က်စြာပဲ  ကေလးဟာ  လူႀကီးေလာက္ေတာ့ အမွား
အမွန္ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မိဘေတြ၊ အုပ္ထိန္းသူေတြ
ဟာ ဆုိရွယ္မီဒီယာ အသံုးျပဳတဲ့ ကေလးေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆင္ျခင္သံုး
သပ္ႏုိင္လာေအာင္၊ အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ ထိန္းေၾကာင္းေပးဖို႔ လိုပါတယ္။
လူတုိင္းလူတုိင္းဟာလည္း အြန္လုိင္းေပၚ ကိုယ္ေရးတင္တာေတြ
(post)  ေတြအတြက္ သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ကိုယ္တင္တဲ့  ပံုေတြ၊ ကိုယ္
ေရးကိုယ္တာေတြဟာ မသမာသူေတြ လက္ထဲမွာ တလြဲအသံုးခ် ခံရႏုိင္
ပါတယ္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာရဲ ့ျပႆနာတစ္ခုက cyberbullying   လို႔ ေခၚတဲ့
အႏိုင္က်င့္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာ အသံုးျပဳသူေတြဟာ အြန္လိုင္း

ေဖ့ဘြတ္ခ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အမႈအခင္းမ်ား
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးထုတ္
ျပန္ခ်က္အရ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃ဝ) ရက္ေန႔အထိ ဆက္သြယ္ေရး
ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) နဲ႔ တရားရံုးတင္ၿပီး တရားစြဲဆိုမႈ စုစုေပါင္း  (၉၆) မႈ ရွိ
ပါတယ္။ ဒီအမႈေတြအားလံုးဟာ ေဖ့ဘြတ္ခ္ေပၚတင္တဲ့ အေရးအသားေတြ၊
ဓာတ္ပံုေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြနဲ႔ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ပတ္သက္ေနပါတယ္။
အမႈေတြကိုၾကည့္ရင္ အသေရဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာလုိ႔ တရားစြဲ
တာက အမ်ားစု ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာေတြအေနနဲ႔ ဇူလုိင္လက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းလွၿမိဳ႕
နယ္၊ ေရနံမေက်းရြာ႐ွိ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးကို ေဖ့ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္
စာမ်က္ႏွာ Messenger ကတဆင့္ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေႏွာင့္ယွက္ ေရးသား
ခဲ့သူကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) နဲ႔ အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့ပါတယ္။  
ပဲခူတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာမႀကီးေက်းရြာမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စားက်က္
ေျမကိစၥ  အျငင္းပြားရာမွ မတင္ညြန္႔ရဲ႕ အမ်ားျမင္ရန္ မသင့္ေတာ္တဲ့ ဗီြဒီယို
ဖိုင္ကို ဇြန္ ၁၀ ရက္ေန႔က Tin Htut ဆိုတဲ့ ေဖ့ဘြတ္ခ္ အေကာင့္နဲ႔ လူမႈ
ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ပ်ံ႕ႏ႔ွံခဲ့ၿပီး မတင္ညြန္ရဲ႕ခင္ပြန္းက ဇြန္လ ၁၅
ရက္ေန႔က ကညြတ္ကြင္းနယ္ေျမ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။  
ဒီလို အမႈအခင္းေတြေၾကာင့္ နာမည္ဆုိးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ၆၆(ဃ)
ကို မဖ်က္သိမ္းဘဲ နစ္နာသူေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ ဆက္ထားသင့္တယ္လို႔  
ဆင္ေျခေပးဖို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ အင္တာနက္၊
ေဖ့ဘြတ္ခ္ အသံုးျပဳသူေတြနဲ႔ လြတ္လပ္ခါစ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာက၊ အကဲ
ဆတ္လြန္းတဲ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ထိန္းေၾကာင္းေပးဖို႔   ဒီဥပေဒ
လိုအပ္တယ္လို႔ ေစာဒက တက္ၾကပါတယ္။  
ေဖ့ဘြတ္ခ္ ႏိုင္ငံေရး
အာရကန္႐ိုဟင္ဂ်ာကယ္တင္ေရးတပ္ Arakan Rohing Salavation Army (ARSA) နဲ႔ ပတ္သက္သူေတြရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြ
ကို ေဖ့ဘြတ္ခ္ကုိ သတင္းပို႔ဖို႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ေမတၱာရပ္ခံခဲ့
ပါတယ္။ ေဖ့ဘြတ္ခ္က ARSA အဖြဲ႔ကို အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔
အစည္းစာရင္းမွာ ထည့္လိုက္တ့ဲအေၾကာင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔
အားေပးသူေတြကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ပိတ္ပင္ၿပီး၊ ေထာက္ခံကူညီရာေရာက္တဲ့
ေရးသားေဖာ္ျပတာေတြ၊  ဗီြဒီယိုနဲ႔  ဓာတ္ပုံေတြကို  ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ပိတ္ပင္
ထားပါတယ္။ ဒါက ေဖ့ဘြတ္ခ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ အၾကမ္းဖက္္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး
ကိစၥေတြမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ လႊမ္းမိုးႏိုင္သလဲဆုိတာကို ျပေနတဲ့ သက္
ေသတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေဖ့ဘြတ္ခ္ဟာ အႏုပညာရွင္ေတြ၊
ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအတြက္ စင္ျမင့္ျဖစ္သလို၊ ပရဟိတသမားေတြအတြက္

သတင္းတုအႏၱရာယ္
ကြန္ျပဴတာ စာတတ္ေျမာက္မႈ၊  မီဒီယာ စာတတ္ေျမာက္မႈ ဆိုတဲ့
စကားေတြ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ စမတ္ဖုန္း၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာ
ေခတ္ထဲ ရုတ္ခ်ည္း ခုန္၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ စမတ္ဖုန္းေတြ ပြတ္ဖုိ႔
သင္ရင္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေပၚ လူမႈဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မွာ သတင္းမွန္လား
သတင္းမွားလား ခြဲျခားတတ္ဖို႔ တၿပိဳင္တည္း သင္ယူေနရပါတယ္။  
တနည္းအားျဖင့္ ေဖ့ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ ကုန္ဆံုးၾကတာ မ်ားပါတယ္။
ေနာက္ဆံုး အစိုးရကိုယ္တိုင္က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြမွာ ေဖ့ဘြတ္ခ္ကို
အထူးအားျပဳထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဥပမာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အၾကမ္းဖက္
မႈေတြ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ သတင္းတုေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္နဲ႔ ၾကံဳေနခ်ိန္မွာ
အစိုးရက  Information Committee ဆုိတဲ့ ေဖ့ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုကို
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး သတင္းေတြကို ဆက္တုိက္ ထုတ္ျပန္ေနပါတယ္။
ဆိုရွယ္မီဒီယာနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ
ကမၻာမွာ ဆိုရွယ္မီဒီယာဟာ ေတာ္လွန္ေရးေတြကို ေမြးဖြားေပး
ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တူနီးရွား သစ္သီးသည္ကေလးက သူ႔ကိုယ္သူ
မီးရိႈ႕ရာကေန စတင္ခဲ့တဲ့ အာရတ္ေႏြဦး ေတာ္လွန္ေရးမွာ ဆုိရွယ္မီဒီယာဟာ
အဓိကအခန္းက ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။  
အာရတ္ကမၻာဟာ  ျမန္မာျပည္လိုပဲ အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွာ
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ ေနာက္က်၊ စီးပြားပ်က္၊ ဆင္းရဲ၊ ပညာနိမ့္၊ ကမၻာနဲ႔
အဆက္ျပတ္ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔  အာရတ္ကမၻာမွာ ဆိုရွယ္မီဒီယာကေန
ေတာ္လွန္ေရးေတြ စခဲ့ေပမယ့္  ေရွ႕မတက္နိုင္ပါဘူး။ ပိုဆုိးတာက အာရတ္
ေတာ္လွန္ေရးကို အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ျပန္ေပးဆြဲၿပီး အစြန္းေရာက္
သမားေတြဟာ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚကေန အင္အားသစ္ေတြ စုေဆာင္းတဲ့
နည္းလမ္းကိုပါ အသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ကေရာ ဆိုရွယ္မီဒီယာက လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီကို ေရွ႕
တိုးေစမလားေမးရင္ သံသယျဖစ္စရာ အခ်က္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္၊
အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ဘဲ  အမုန္းတရားနဲ႔ အၾကမ္း
ဖက္မႈကို လိုလားသူေတြရဲ႕ အသံုးခ်မခံ မျဖစ္ဖို႔ပဲ ဆုေတာင္းရမယ့္ အေျခ
အေန ရွိပါတယ္။

